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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

(Memorial Foundation for Jewish Culture), שגם ממנה קיבלתי מענק. הזיכרון לתרבות היהודית בניו יורק

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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תקציר

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

או באמצעות מילות יחס שונות את) (מושאים ישירים: צירופים שמניים או צירופים הפותחים בתווית המושא

(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

(מילות סימני ההצרכה, כלומר הסימנים הפורמליים לקשר בין פועל לבין אלמנט שמני המשמש לו כמשלים

לא תמיד ניתנים לחיזוי: פעלים (Ø היחס השונות או, במקרה של מושא ישיר, תווית המושא או סימן אפס,

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.

בעבודה זו אנו מבקשים למלא את הפער המילוני הזה בכל הקשור לפעלים המתו- מטרת העבודה והיקפה.

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

מוגדרים המושגים היסודיים הקשורים בנושא המחקר: ערכיות הפועל והצרכתו וההבדל בין משלימים בפרק 1

סקירה של הספרות הקיימת מוצרכים לבין מרחיבים שהם מעבר להצרכת הפועל. לאחר מכן מובאת בפרק 2

מוגדר הקורפוס ומוסברות שיטת הנוגעת בהצרכת הפועל בלשונות השמיות הצפון–מערביות הקדומות. בפרק 3

איסוף הנתונים ודרך הצגתם בלקסיקון.

של העבודה הוא עיוני; הוא מכיל פרקי הסבר ודיון, שבהם מתוארות ומנותחות תופעות שונות החלק השני

הקשורות בשאלת הצרכת הפועל.

diathesis) נוגע בתופעות כלליות של ערכיות והצרכה, שאינן תלויות בפועל נתון: הקשר בין הדיאתזה פרק 4

(סעיף 4.1); השלמת פעלים לבין ערכיות הפועל באנגלית, כלומר היות הפועל פעיל/סביל/חוזר/הדדי) voice או

(סעיף 4.3); השימוש (סעיף 4.2); מעמדו של המושא הפנימי הנתונים במשפטי זיקה והשלמת צורות הבינוני

(סעיף 4.4). בסעיף האחרון בצירופי יחס במעמד מושא ישיר והשימוש בכינויים חבורים במקום צירופי יחס

מודגם כיצד עשויים פעלים נרדפים או קרובים בהוראתם, אבל שונים בהצרכתם, להשפיע זה על הצרכתו (4.5)

של זה.

מרוכזים דיונים בערכיות ובהצרכה של פעלים או קבוצות פעלים ספציפיים. קבוצות מסוימות בפרק 5

או הפעלים המקיימים (סעיף 5.3) (סעיף 5.2), פועלי המקום והתנועה של פעלים — כמו למשל פועלי הרגש

— תוארו בדרכים שונות במחקרים שונים, ולא תמיד מסכימים החוקרים (סעיף 5.10) אלטרנציה לוקטיבית

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

ועוד. (סעיף 5.7) (סעיף 5.5), עם הפעלים המביעים רצון ובחירה, דבקות ואחיזה בחושים או בשכל

מוצגות בקצרה מילות היחס העיקריות ומתוארים שימושיהן השונים. כן נידונים החילופים בפרק 6

הידועים בין מילות יחס מסוימות.

של העבודה מובא לקסיקון הפעלים, שבנייתו הייתה התכלית המרכזית של העבודה. בלק- בחלק השלישי

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,

של דוגמאות מתאימות מן המקורות. כן ניתנות בלקסיקון הפניות לפרקי הדיון הרלוונטיים בחלקה השני

העבודה או למחקרים אחרים שעסקו בפועל הנתון.

אף שהצרכתם של פעלים מסוימים כבר נידונה בספרות המקצועית, פעלים רבים לא תרומת העבודה למחקר.

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

X
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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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בנייני הפועל באוגריתית ובשמית הצפון–מערבית שבטקסטים האכדיים

צורות ראשיות

ל בעברית של ע’ הפועל, מקביל אל ּפִעّ (Doppelung) בניין המתאפיין בהכפלה D

(Grundstamm), מקביל אל קל (ּפָעַל) בעברית הבניין הבסיסי G

-h, מקביל אל הפעיל בעברית (בצורות בודדות בטקסטים האכדיים מאל–עמארנה) בניין בעל תחילית H

של התנועה בפ’ הפועל, מקביל אל הבניין הנדיר ּפֹועֵל בעברית (Längung) בניין המתאפיין בהארכה L

-n, מקביל אל נפעל בעברית בניין בעל תחילית N

בניין הנוצר בהכפלה של שורש דו–עיצורי, מקביל אל ּפִלְּפֵל בעברית R

-š, מקביל אל הפעיל/שפעל בעברית בניין בעל תחילית Š

וריאנטות

ל וכן הלאה = ּפֻעّ Dp = סביל של קל, Gp סביל פנימי, נבדל מן הַּפָעיל רק בתנועותיו: p

ל וכן הלאה = התּפַעֵّ tD = התּפָעל, Gt לפני פ’ הפועל או אחריה: -t- מוספית t

סימנים מוסכמים בציטוט מן הקורפוס

פער הנובע משבר או מחיקה בתעודה [ ]

אותיות או מילים חסרות, שנפלו מן הטקסט בשל טעות סופר ‹ ›

אותיות או מילים יתרות, שנוספו שלא במקומן בשל טעות סופר { }

סימן שקריאתו אינה בטוחה (בכתב יתדות אכדי) ⌈ ⌉

סימן גלוסה (בטקסטים באכדית) //

אות שקריאתה אינה בטוחה ֯

אות שיש לתקן קריאתה !

מקבילות בטקסט ∥

סימנים מוסכמים בהצגת מסגרות תחביריות

כללי

סימון הפועל במסגרתו התחבירית ∼

מספר ההיקרויות בהוראה או במסגרת התחבירית הנתונה ×

קירוב מספרי ~
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קיצורים וסימנים מוסכמים

סימנים ”גנריים” למשלימים

מושא ישיר בצורת צירוף שמני, צירוף הפותח בתווית המושא או כינוי חבור את

וכו’ או תואר פועל על ב־, (לרוב צירוף הפותח במילות היחס הלוקטיביות משלים מקום ב(מקום)
שם) כגון

המגמה) ־ה או מסומן באמצעות ל־ או אל משלים יעד (לרוב פותח במילות היחס ל(כיוון/יעד)

[ראה סעיף 5.11] או פועל נטוי ל־ ל־, מקור ללא משלים פועלי בצורת מקור שלפניו לפעול

[ראה סעיף 5.11] מן משלים פועלי בצורת מקור שלפניו מפעול

(cohortative mood) פועל בדרך האיווי נפעלה

פועל בצורת בינוני פֹועֵל

פועל בצורת מקור מוחלט פעֹול

[ראה סעיף 5.14] צירוף שמני (שם עצם או שם תואר) או צירוף יחס במעמד פרדיקטיבי {פרדיקט}

לאֹמר, או בלתי–מסומן), מקור פועלי כמשפט משפט תוכן (מסומן במילת שיעבוד או בצורה {תוכן}
[ראה סעיף 5.12.1] תוכן מצומצם או מילת תוכן כתחליף משפט

סימנים לשינויים במסגרת התחבירית

[ראה סעיף 1.3] השמטת משלים מובן מן ההקשר או משלים שזהותו אינה חשובה השמטה ←

מעבר ממבנה פעיל לסביל, תוך הפיכת מושא ישיר לנושא סביל ←

[ראה סעיף 4.4.1.1] ב־ או המרת מושא ישיר בצירוף יחס פרטיטיבי הפותח במן פרטיטיב ←

[ראה סעיף 5.12.2] קידום איבר מתוך משפט תוכן למעמד משלים של הפועל במשפט הראשי קידום התוכן ←

[ראה סעיף 4.1.3] הכללת שני ארגומנטים בצורת רבים ריבוי ←
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פרק 1

הצרכת הפועל: הגדרת מושגים ותיאור כללי

ערכיות והצרכה 1.1

המושג בבואנו לבחון את המסגרות שבהן עשויים פעלים להופיע, נוח להשתמש במושג הערכיות שטבע טנייר.1

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 הפועל.2

במחקרים מסוימים מבחינים בין שלושה היבטים שונים של ערכיות הפועל: מספר האיברים שהפועל

לציון מספר האיברים ערכיות אנו נייחד את המונח קושר אליו, צורתם התחבירית ותכונותיהם הסמנטיות.3

הקשורים אל הפועל (ערכיות תחבירית) או מספר המשתתפים באירוע שמתאר הפועל (ערכיות סמנטית), ונאמר

(יש גם מספר מצומצם של פעלים שאפשר להגדיר על פועל שהוא חד–ערכי, דו–ערכי או תלת–ערכי, לפי הצורך

כארבע–ערכיים, כפי שנידון בסעיף 5.4.1). במצב 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 בפועל.4

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

(תחבירית וסמנטית): ההצרכה הסמנטית הצרכה המאפיינים התחביריים והסמנטיים האלה נאחד תחת המונח

מכוונת להגבלות הסמנטיות הנובעות מן התפקידים שממלאים המשתתפים ביחס לפועל, ואילו ההצרכה

Lazard) Tesnière 1965: 238–240. בחינה עדכנית של מספר נקודות בעייתיות במשנתו של טנייר אפשר למצוא למשל אצל לזאר .1
Allerton) (Feuillet 1995). לדיון עדכני בתורת הערכיות שהתפתחה בעקבות טנייר וביבליוגרפיה נוספת עיין גם אלרטון ופייה (1995

.(2006
להגדרה מדויקת יותר של ה”משתתפים” הללו ראה להלן, סעיף 1.2. .2

(Malessa 2006: 7–8), מכונים הרבדים האלה ”ערכיות כמותית”, ”ערכיות איכותית” ו”ערכיות סלקציונית”, אצל מאלסה, לדוגמה .3
.(quantitative/qualitative/selektionale Valenz) בהתאמה

(סעיף 4.1.3). על גילום ארגומנטים בפועל או בפעלים הדדיים (ראה סעיף 4.1.2) מיזוג ארגומנטים מתרחש, למשל, בפעלים חוזרים .4
ראה דיון בסעיף 5.10.1.1.
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הגדרת מושגים ותיאור כללי הצרכת הפועל: פרק 1

המקשר התחבירית מכוונת לצורתם התחבירית של הארגומנטים כאיברים במשפט, ובפרט לסימן ההצרכה

בינם לבין הפועל: במשפט משועבד יהיה סימן זה מילת השעבוד, בצירוף יחס — מילת היחס, ובצירוף שמני

על אלמנט המלווה פועל נתון על מנת למלא את הדרישות הסמנטיות והתחביריות של הצרכת 5.(Ø) סימן אפס

המסגרת התחבירית מוצרך. בהרחבה ישמש אותנו המונח ”הצרכה תחבירית” גם לציון הפועל ייאמר שהוא

שבה משמש הפועל, כלומר המבנה הכולל את הפועל ואת האלמנטים שהוא מצריך.

ׁשמע. לפועל זה מובנים שונים בעברית המקראית והוא עשוי להופיע להמחשת הדברים נבחן את הפועל

בלי להתעכב בשלב זה על משמעויותיו של במגוון מסגרות תחביריות, שכמה מהן מודגמות במובאות להלן.6

הפועל בכל אחד מן המשפטים ועל ההבדלים ביניהן, נפנה את תשומת הלב להבדלים בהצרכה התחבירית:

ב–1ב, צירוף יחס הפותח במילת כי צירוף שמני ב–1א, משפט תוכן (פסוקית מושא) הפותח במילת השעבוד

ב–1ג. אל היחס

(28 (מל”ב יח ַאּׁשּור ֶמֶלְך ַהָּגדֹול ְּדַבר־ַהֶּמֶלְך ִׁשְמעּו ַוּיֹאֶמר ַוְיַדֵּבר ְיהּוִדית ְבקֹול־ָּגדֹול ַוִּיְקָרא א 1

(2 (בראשית מב ָנמּות ְולֹא ְוִנְחֶיה ִמָּׁשם ְוִׁשְברּו־ָלנּו ְרדּו־ָׁשָּמה ְּבִמְצָרִים ֶיׁש־ֶׁשֶבר ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ב

(9 (שמות יא ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ מֹוְפַתי ְרבֹות ְלַמַען ַּפְרעֹה ֲאֵליֶכם לֹא־ִיְׁשַמע ֶאל־ֹמֶׁשה ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ג

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

לא קשה למצוא פעלים, אשר על אף היותם נרדפים או קרובי משמעות, נבדלים במילות היחס שהם האלה.7

משמש דוגמה יפה לכך: שני הפעלים מתארים שלטון ושררה על קבוצת נתינים ב–2 מלך/מׁשל מצריכים. הזוג

וב־); אך על (הארגומנטים מקבלי הפעולה, שאותם מייצגים, בדוגמה שלנו, הכינויים החבורים למילות היחס

לכל אחד מן הפעלים מילת יחס אחרת המקשרת בינו לבין הארגומנט שלו.

(8 (בראשית לז ָּבנּו ִּתְמׁשֹל ִאם־ָמׁשֹול ָעֵלינּו ִּתְמֹלְך ֲהָמֹלְך ֶאָחיו לֹו ַוּיֹאְמרּו 2

ההבחנה בין משלימים למרחיבים 1.2

בתוך כלל האיברים המלווים את הפועל, לא תמיד נוכל להבחין בקלות בין אלה אשר כלולים בערכיותו

משלימים), לבין אלה המשמשים רק להעשרת המבע במידע (להם נקרא ונחוצים להבעת משמעותו המלאה

מרחיבים).8 (אותם נכנה נוסף, פקולטטיבי

מעמד מיוחד, כחלופה אפשרית (אך לא הכרחית) של סימן אפס כאשר הצירוף השמני מיודע. לשימוש את כידוע, לתווית המושא .5
הערה 54. (ולאי–שימוש בה) בעברית הקדומה ובלשונות הקרובות הוקדשו מחקרים רבים; ראה הפניות בסעיף 4.4.2 באת

.Biblia Hebraica Stuttgartensia–ציטוטים מן המקרא מובאים לפי נוסח ה .6
בעלת הערך ל־ קיימות אמנם מגמות כלליות, כמו למשל סימון המקבל או הנמען, לצד פועלי נתינה או פועלי אמירה, במילת היחס .7
וכן הלאה. אולם האחידות הזאת מוגבלת לקבוצות מסוימות של פעלים, וגם שם אינה ל־ ִסּפר ל־, אמר ל־, העניק ל־, נתן הדטיבי:

מוחלטת.
ואצל שטרן (תשל”ז; עמוד 354 במהדורת תשנ”ח) המונחים העבריים האלו משמשים גם אצל חן ודרור (תשל”ו: 13), אצל צדקה .8
מעדיף את (Allerton 2006: 303) actants/circonstants; אלרטון השתמש במונחים (Tesnière 1965: 102–103) (תשנ”ד: 17). טנייר
verb elaborator/free modifier. המשתתף המתממש ברמה התחבירית כנושא המבע אינו נמנה עם משלימי הפועל; כלומר, המינוח

מספר המשלימים המקסימלי של הפועל קטן באחד מערכיותו.
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השמטת משלימי הפועל סעיף 1.3

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 הנטויה.9

גר, למשל, מתלווים צירופי ואולם אין חפיפה מלאה בין משלים למושא ובין מרחיב לתיאור. אל הפועל

(3ג), שברור שיש לסווגם כתיאורי מקום. מצד שני, ציון או תוארי פועל 3ב) (3א, יחס עם מילות יחס שונות

גם אם נשאיר (4א–ג).10 חסר משמעות גר מקום המגורים (בכל צורה שהיא) הוא הכרחי, ובלעדיו יהיה הפועל

את תיאור המקום אך נקשור אותו לתחליף פועל מעין ”עשה זאת”, שייצג את הפועל הקודם לו במבע, יהיה

3א, למשל, במבע מעין ”ותגר שבע שנים ותעׂש זאת בארץ פלשתים”.11 המבע בלתי–קביל: אי–אפשר להמיר את

גר, כלומר הוא משלים ולא מרחיב. אנו נאמר במקרה זה, כי תיאור המקום חייב להיות קשור ישירות לפועל

להלן), אבל לא מחיל עליה הגבלות תחביריות. הפועל מצריך השלמה מבחינה סמנטית (על כך בסעיף 1.4

(2 (מל”ב ח ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּבֶאֶרץ־ְּפִלְׁשִּתים ַוָּתָגר ּוֵביָתּה ִהיא ַוֵּתֶלְך א 3

(5 (בראשית לב ַעד־ָעָּתה ָוֵאַחר ַּגְרִּתי ִעם־ָלָבן ַיֲעקֹב ַעְבְּדָך ָאַמר ּכֹה ב

(7 (שופטים יז ָגר־ָׁשם ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא ְיהּוָדה ִמִּמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַוְיִהי־ַנַער ג

ָׁשִנים ֶׁשַבע ַוָּתָגר ּוֵביָתּה ִהיא ַוֵּתֶלְך * א 4

ַעד־ָעָּתה ָוֵאַחר ַּגְרִּתי ַיֲעקֹב ַעְבְּדָך ָאַמר ּכֹה * ב

ָגר ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא ְיהּוָדה ִמִּמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַוְיִהי־ַנַער * ג

השמטת משלימי הפועל 1.3

4א–ג), הריהו משלים. אבל (לעיל, דוגמאות אם מחיקתו של איבר המלווה את הפועל יוצרת מבע בלתי–קביל

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

(deletion), ואפשר להבחין בה בין שלוש דרגות. השמטה

בחלק מן המקרים יכול הפועל להשמיט משלים שאינו מוגדר דיו, או אינו נחשב למשמעותי מספיק לצורך

העניין. בדרך זו מודגש הרעיון הכללי המובע בפועל, אופיּה של הפעולה, יותר מאשר הנסיבות הפרטיות של

מעביר את הדגש מקליטתו של פריט מידע ב–5ב לראות מקרה יחיד. כך למשל היעדר משלים לצורת המקור

אל היכולת או חוסר היכולת לקלוט בדרך זו מידע כלשהו. במקרים אחרים (כמו ב–5א) ספציפי בחוש הראייה

(תשל”ו). ראה למשל רוזן (תשל”ז: 124-95); בן–אשר (תשל”א); בלאו (תשל”ג); לרנר .9
במקרא ללא ציון מקום, גר הכוכבית בראש המבעים מסמנת שאין הם מבעים קבילים. אף על פי כן בכמה מקרים משמש הפועל .10

בסעיף 5.3.1. כשזה מובן מן ההקשר; ראה הערה 38
.(Helbig 1971: 37–38) השווה הלביג .11
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הגדרת מושגים ותיאור כללי הצרכת הפועל: פרק 1

מתאפשרת השמטת המשלים משום שהוא ברור מתוך ההקשר הטקסטואלי או החוץ–לשוני. כך הדבר ב–5ג,

צוין כמה מילים קודם לכן. לראות שם המשלים שהושמט מן

(8 (שופטים יד ָהַאְרֵיה ַמֶּפֶלת ֵאת ִלְראֹות ַוָּיַסר ְלַקְחָּתּה ִמָּיִמים ַוָּיָׁשב א 5

(15 (שמ”א ד ִלְראֹות ָיכֹול ְולֹא ָקָמה ְוֵעיָניו ָׁשָנה ּוְׁשֹמֶנה ֶּבן־ִּתְׁשִעים ְוֵעִלי ב

(13 (שמ”א ו ִלְראֹות ַוִּיְׂשְמחּו ֶאת־ָהָארֹון ַוִּיְראּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם ַוִּיְׂשאּו ָּבֵעֶמק ְקִציר־ִחִּטים קְֹצִרים ֶׁשֶמׁש ּוֵבית ג

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

(ראה סעיף 4.2.1). השמטה מסוג זה נקבעת אך ורק לפי התנאים התחביריים, שלא משמש כמושא ישיר לפועל

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

פעלים אחרים מאפשרים את השמטת המשלים גם לעיל);12 (כמו ב–5ב ביכולת או בנכונות לבצע את הפעולה

כאשר הפועל מתאר מקרה פרטי, שבו הפעולה חלה על עצמים ספציפיים, אם זהותם המדויקת אינה ידועה

6ב, שם — בשונה מן או אינה נחשבת רלוונטית לעניין. כך, למשל, לא נמסר מה בדיוק בועז אכל ושתה ב–6א

ברור שהמשלימים שהושמטו מתייחסים לעוגה ולמים שצוינו קודם לכן.

(7 (רות ג ָהֲעֵרָמה ִּבְקֵצה ִלְׁשַּכב ַוָּיבֹא ִלּבֹו ַוִּייַטב ַוֵּיְׁשְּת ּבַֹעז ַוּיֹאַכל א 6

(6 (מל”א יט ַוִּיְׁשָּכב ַוָּיָׁשב ַוֵּיְׁשְּת ַוּיֹאַכל ָמִים ְוַצַּפַחת ְרָצִפים ֻעַגת ְמַרֲאׁשָֹתיו ְוִהֵּנה ַוַּיֵּבט ב

במקרים רבים קשה להבחין בין השמטה של משלים בלתי–מוגדר לבין השמטה של משלים ברור מן

ההבחנה תלויה בדקויות המשמעות של הפועל, ונושאת מידה רבה של סובייקטיביות. בדרך כלל, ההקשר;13

שכיחות גבוהה יחסית של השמטות מרמזת כי הפועל מאפשר השמטה של משלים בלתי–מוגדר, אבל לניתוחים

ועזב אכל בין הפעלים כמותיים ללא בחינה סמנטית של כל מקרה לגופו אין ערך רב. כך למשל הבחין ואנוני14

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

ׁשמע: אף שהוא מופיע גם הוא בתכיפות מתוך כמאתיים היקרויות). כטיעון–נגד אפשר להזכיר את הפועל

גבוהה ללא השלמה (כשלוש מאות פעמים מתוך כאלף היקרויות סך הכול), ברור כי ברוב המקרים ההשמטה

היא קונטקסטואלית, כשהשמיעה מכוונת לדברים הנאמרים בסמיכות.15

(תשנ”ד: 32), השמטות כאלה עשויות מידת היותה של הפעולה ראויה. שלא כדעת שטרן 8–2 או מודליות אחרת, כמו בקהלת ג .12
ִיְׁשָמעּו. ְולֹא ָלֶהם ָאְזַנִים ִיְראּו ְולֹא ָלֶהם ֵעיַנִים :21 להתקיים לא רק לצד צורות מקור של הפועל; ראה למשל ירמיה ה

.(Sinclair 1991: 68–80) לעיון מפורט בשאלה זו כפי שהיא באה לידי ביטוי בלשון המקרא ראה סינקלר .13
.Vanoni (1993: 33–34) .14

.(Loewenstamm 1980) כנוסחה סטנדרטית בפתיחת הדיבור ראה למשל לוינשטם על השימוש בׁשמע .15
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הרובד הסמנטי סעיף 1.4

הרובד הסמנטי 1.4

שינויים במסגרת התחבירית של הפועל, ובפרט בסימני ההצרכה, משקפים בדרך כלל הבדלי משמעות. כך

בהשלמת מושא לעיל יש נימה של הסכמה וקבלת דעה, שנעדרת מׁשמע 1ג בדוגמה אל ׁשמע למשל לצירוף

במשפט משועבד, כמו ב–1ב, עוברת משמעותו ׁשמע וכאשר מלּווה הפועל המכוון להקשבה בלבד;16 (1א) ישיר

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

נוספת לו משמעות מן ׁשבר, למשל, מצריך מושא ישיר בלבד, אבל בליווי צירוף יחס עם או מוסיף עליה). הפועל

צואר מעל מוטה ׁשבר (משמעות פריווטיבית: ראה סעיף 6.1.7), מעבר להוראתו הבסיסית: של הסרה או הרחקה

(או שמא, להיפך, מורה על הסרת המוטה מעל הצוואר לשם שבירתה, כפי שנאמר מפורשות ב–7א (7ב) <פלוני>

הסרת המוטה כתוצאה משבירתה). הבחנה בין משלים מוצרך לבין אלמנט נוסף כזה — שבעקבות רובינשטיין

— מחייבת, שוב, להיעזר בניתוח סמנטי של הפועל, שיקבע מהי משמעותו הבסיסית משלים נספח17 נקרא לו

ואילו רכיבי משמעות נספחים לו.

(10 (ירמיה כח ַוִּיְׁשְּבֵרהּו ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ַצַּואר ֵמַעל ֶאת־ַהּמֹוָטה ַהָּנִביא ֲחַנְנָיה ַוִּיַּקח א 7

(12 (ירמיה כח ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ַצַּואר ֵמַעל ֶאת־ַהּמֹוָטה ַהָּנִביא ֲחַנְנָיה ְׁשבֹור ַאֲחֵרי … ַוְיִהי ב

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

<דבר>) (קרע קרע, לעומת זאת, מקובלות הן ההוראה של גזירת עצם שלם לחתיכות ׁשבר; אבל עבור הפועל

בסעיף 6.1.7). הווה 273א–ב <דבר>; ראה דוגמאות מן <דבר> (קרע הן ההוראה של תלישת עצם אחד מאחר

ׁשבר, אבל הופכים למשלימים מוצרכים נותרים בגדר משלימים נספחים לצד הפועל מן אומר, צירופי יחס עם

בהוראה השנייה. דוגמאות אחרות להתפתחויות כאלה, שנידונו כבר אצל רובינשטיין, הן השימוש קרע לצד

והשימוש בפעלים המתארים הכנת מנחה (ראה סעיף 5.3.2) בפועלי מקום סימטרי לסימון תנועה לא–סימטרית

(סעיף 5.8.1). במשמעות של נתינת המנחה לאל

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

לעיל). חסרה (כפי שראינו בסעיף 1.3

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

יידונו ביתר פירוט בסעיף 5.5.2. ׁשמע הגוונים הסמנטיים המסומנים בהשלמות השונות של הפועל .16
.Rubinstein 1975, 1976a להגדרת המושג ראה בעיקר רובינשטיין תשל”ז2, ולדוגמאות נוספות עיין גם רובינשטיין תשמ”ח3, תשנ”ב; .17
175–179). בספרות הלועזית מכונים מבנים המכילים משלים נספח (תשס”א: אבא תמצית הדברים מובאת גם אצל בורוכובסקי–בר

.constructio prægnans
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הגדרת מושגים ותיאור כללי הצרכת הפועל: פרק 1

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

העברית.18

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

גר לפי שיטה זו, הפועל לארגומנט אחר, ואליהם מצטרפים רכיבי משמעות נוספים: התהוות, גרימה, שלילה.19

מתאימה הנוסחה ”היא ובני משפחתה ’ב–’ ארץ 3א מממש פרופוזיציה של מקום: למבע שהוזכר בסעיף 1.2

,8 במבע נתן ואם נקח דוגמה מורכבת יותר — הפועל פלשתים”, ונוסחאות דומות מתאימות גם ל–3ב–ג.20

למשל, מממש פרופוזיציה של גרימת בעלות, והמבע יתואר בנוסחה מעין ”יעקב ’גרם’ (’התהווה’ (לחם ונזיד

עדשים ’ל–’ עשו))”.

(34 (בראשית כה ַוֵּיַלְך ַוָּיָקם ַוֵּיְׁשְּת ַוּיֹאַכל ֲעָדִׁשים ּוְנִזיד ֶלֶחם ְלֵעָׂשו ָנַתן ְוַיֲעקֹב 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

— כגורם (הנותן), אובייקט נתן גר, למשל, יוגדרו לפי שיטה זו כאובייקט (הממוקם) ומקום, ואלה שמצריך
(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

— ”א אכל ב = א ’גרם’ (’הפך ל’ (ב ’בתוך’ א)) [בתנאי ש–ב הוא אוכל]” — ברור שהוא אכל, לדוגמה22

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

גר, פועלי העברת בעלות כמו שלהם וסיווג של הפעלים לקטגוריות כלליות (פועלי הימצאות במקום כמו

וכן הלאה). במקומות שבהם חשוב האפיון הסמנטי של משלימי הפועל, נעדיף לתת להם תיאור ספציפי, נתן

שיתאים לכל מקרה לגופו, ולא לשייך אותם לקטגוריות הכוללות של דקדוק היחסות: כך לדוגמה יסומנו

(במובן ”רמס להפקת נוזל”) כ”ענבים/זיתים”, ”יין/שמן” ו”כרם/גת”, דרך הארגומנטים האפשריים של הפועל

ולא כ”אובייקט”, ”מושפע” ו”מקום”.

Anderson) סקירה עדכנית של כל אחת מן התורות הללו, עם הפניות ביבליוגרפיות מפורטות, ימצא הקורא במאמריהם של אנדרסון .18
(McCawley and Harris 2006), בהתאמה. לפועלו של רובינשטיין בתחום הסמנטיקה הגנרטיבית בעברית ומק’קולי והאריס (2006

לעיל, גם רובינשטיין תשל”ט, תשמ”ב2, תשמ”ג2 ועוד. ראה, נוסף על מאמריו שצוינו בהערה 17
שיטה זו של פירוק משמעות המבע לרכיבים בסיסיים, שעליהם נוספים תכנים ייחודיים לכל פועל, נידונה אצל רובינשטיין (תשל”ז2) .19

.(114–95 ,46–27 (תשס”א: אבא וזכתה לעיון מקיף בספרה של בורוכובסקי–בר
משתמעת ממילות היחס האחרות המציינות מקום. דבריו נכונים ב־ (תשנ”ד; עמוד 123 במהדורת תשנ”ח), מילת היחס לפי צדקה .20
3ג ועבור תוארי פועל כמו במובאה = ”במקום שעם לבן גרתי”) ַּגְרִּתי (ִעם־ָלָבן 3ב גם עבור מילות יחס קומיטטיביות כמו במובאה

= ”והוא גר במקום ששם”). ָגר־ָׁשם (ְוהּוא
בספרות המקצועית העברית והלועזית משמשות שיטות מינוח שונות, ואין הסכמה מלאה בין החוקרים באשר להגדרת היחסות .21
אבא או סקירתה של בורוכובסקי–בר (Anderson 2006: 227–229) ולחלוקה המדויקת ביניהן; ראה למשל סקירתו של אנדרסון

.(57–46 (תשס”א:
רובינשטיין תשל”ט: 18. .22
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פרק 2

הצרכת הפועל בלשונות השמיות

הצפון–מערביות: סקר ספרות

מילונים 2.1

מכיוון שסימני ההצרכה הקשורים בפועל נתון בדרך כלל אינם ניתנים לחיזוי, ראוי שייכללו בערכו המילוני של

ואולם הטיפול בסוגיה זו במילונים שיוחדו ללשונות השמיות העתיקות חסר אחידות. להלן נבחן את הפועל.1

הסוגיה הזאת כפי שהיא באה לידי ביטוי במילוני העברית המקראית, ויובן כי הדברים תקפים גם למילונים

של הלשונות האחרות.

באוצר לשון המקרא, לדוגמה, נאמר כלהלן: בחר בערך המוקדש לפועל

(תה’ ֱאֹלַהי ְּבֵבית ִהְסּתֹוֵפף ָּבַחְרִּתי (נחמ’ א, ט); ָּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר ֶאל־ַהָּמקֹום בירר את הרצוי, כגון: .1

(תה’ עח, ְיהּוָדה ֶאת־ֵׁשֶבט ַוִּיְבַחר ָבָחר׃ לֹא ֶאְפַרִים ּוְבֵׁשֶבט יֹוֵסף ְּבֹאֶהל ַוִּיְמַאס :: מאס, כגון: פד, יא)

(כנראה) .2 […] — תבחר להטיל עליי; (שמ”ב יט, לט) ָעַלי ֲאֶׁשר־ִּתְבַחר ְוכֹל סז–סח); בלשון קצרה:

(יש’ מח, י); וי”מ כן גם איוב כט, כה; לד, ד. עִֹני ְּבכּור ְּבַחְרִּתיָך ְבָכֶסף ְולֹא ְצַרְפִּתיָך ִהֵּנה בחן:

עולה מן המובאות המצו- ב־,2 העובדה שלפועל שני סוגי השלמה עיקריים, מושא ישיר או צירוף יחס עם

טטות אך אינה מצוינת במפורש. יש גם מקרים שבהם המובאות אינן מציגות את כל ההשלמות האפשריות:

את הדברים הבאים: הפעיל) I (אמן האמין כך למשל נמצא תחת

לֹא־ַיֲאִמין היה בטוח, כגון: .2 (במ’ כ, יב). ִּבי לֹא־ֶהֱאַמְנֶּתם ַיַען חשב לנאמן, לאֱמֶת, ּבָטַח, כגון: .1

ִּתְהֶיה ִּכי־ָׁשְוא ִנְתָעה (ק’) ַּבָּׁשיו ַאל־ַיֲאֵמן שַָקט, נשאר שָלֵו, כגון: .3 (איוב טו, כב). ִמִּני־חֶֹׁשְך ׁשּוב
של שטרן (תשנ”ד). 226–231); אורנן (תשל”ט: 115); אזר (תשל”ב: 223); וראה גם פרקי המבוא למילון הפועל גושן-גוטשטיין (תשכ”ט: .1

בגוף העבודה. והשלמתו ראה סעיף 5.7.1 בחר לדיון בפועל .2
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סקר ספרות הצרכת הפועל בלשונות השמיות הצפון–מערביות: פרק 2

— לא יישאר במצב (איוב לט, כד) ׁשֹוָפר ִּכי־קֹול ְולֹא־ַיֲאִמין (איוב טו, לא); ודומה לזה אולי: ְתמּוָרתֹו

של מנוחה.

ב־, אך לא מוזכר בהוראה המוצגת כראשונה ניתנת דוגמה להשלמת הפועל במשלים הפותח במילת היחס

ל־. קיומם של שני סימני הצרכה היה ראוי לציון, מה גם שבהקשרים האמין מצוי גם ב־ האמין שבנוסף לצירוף

מציין במפורש את אוצר לשון המקרא בדרך כלל גם אין מסוימים ניכרת העדפה ברורה לאחד או לשני.3

בהוראה המוצגת לעיל כשלישית) ושל פעלים האמין מסגרתם התחבירית של פעלים עומדים (כמו למשל

היוצאים למושא ישיר, כך שערכיותם והצרכתם משתמעות מן המובאות בלבד.

HALOT, לדוגמה, מציין הבעיות האלה מצטמצמות במידה ניכרת במילונים הלועזיים העיקריים. מילון

אף מפורטים ב־, ותחת הערך המוקדש להאמין מפורשות בערך המוקדש לבחר, כי הפועל בא עם אקוזטיב או עם

ב־. רשימות נפרדות של מראי מקומות, הממוינות לפי צורתם והאמין ל־ האמין בנפרד מראי מקומות לצירופים

בשני הערכים המתאימים. ואולם חסרונם של המילונים הללו הוא BDB של משלימי הפועל, נמצא גם במילון

תחת הערך שלעתים קרובות אין הם מבחינים בין משלימים מוצרכים לבין מרחיבים או משלימים נספחים.4

ב–BDB, למשל, נתונה החלוקה שחמשת סעיפיה הראשונים מובאים בקצרה להלן (בהשמטת הדוגמאות בחר

ומראי המקומות המפורטים בכל סעיף):

1. with ְּב […] 2. with ֲאֶׁשר (alone, for ב’ בחר […] :(אׁשר 3. with acc. & ,ְל choose some one or

something for: […] 4. with acc. and ,ִמן choose, select from […] 5. acc. […]

ל־, אינו חלק מהצרכת הפועל: ואולם הדטיב הנזכר בסעיף השלישי, צירוף היחס הפותח במילת היחס

מערבת שני ארגומנטים בלבד — הגורם הבוחר והאובייקט הנבחר — ואין היא בחר הפעולה המובעת בפועל

אינו משלים המוזכר בסעיף הרביעי6 גם צירוף היחס הפותח במן תלויה בקיומו של מוטב שלמענו היא נעשית.5

הדוגמאות מוצרך אלא תיאור מוצא או (מנקודת מבט אחרת) פרטיטיב התופס את מקומו של מושא ישיר.7

האלה ואחרות כמותן מראות, שהמילונים נוטים לפרט את כל האיברים היוצרים עם הפועל צירופים נפוצים

ואינם מתמקדים במילות היחס או ביטויים אידיומטיים (מה שאפשר לכנות ”מילות ההדרכה” של הפועל)8

המוצרכות בלבד.

עיין סעיף 5.6.1. .3
ו–1.4. להגדרת המושגים האלה ראה סעיפים 1.2 .4

ַאַחת־ֵמֶהם, בין שהוא ְּבַחר־ְלָך 12 (דטיב אתי; ראה סעיף 6.1.5), כמו למשל בשמ”ב כד בין שהמוטב הוא מבצע הפעולה עצמו .5
ַּבֲעָמֵלק. ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ְּבַחר־ָלנּו 9 ארגומנט נפרד, כמו לדוגמה בשמות יז

.10 9, דה”א יט מופיע רק בשתי מקבילות בטקסט המקראי: שמ”ב י מן בחר .6
על הפרטיטיב. ראה סעיף 4.4.1.1 .7

לעניין זה ראה אזר (תשל”ב: 224). .8
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ספרי דקדוק סעיף 2.2

ספרי דקדוק 2.2

נידונו היבטים כלליים של הצרכת הפועל. מדובר בדרך כלל בסוגיות הקשורות ברבים מספרי הדקדוק9

בהשלמה אקוזטיבית: השימוש במושא פנימי, ההבחנה בין הצירופים השמניים המוצרכים על ידי הפועל

וכללי הופעתה, (nota accusativi) (מושאים ישירים) לבין אלה שבמעמד אדוורביאלי, קיומה של תווית מושא

התנהגותם התחבירית של פעלים המצריכים שני משלימים, וכן הלאה.10

הדיונים מסתמכים כמובן על דוגמאות מתאימות. כך למשל מפרט דקדוק העברית המקראית של גזניוס-

(GKC), בסעיפים העוסקים במושא ישיר כפול, פעלים שונים שזו השלמתם, שאותם הוא ממיין קאוטש-קאולי

ועוד), פועלי כיסוי ִמּלא הלביׁש, ִלּמד, (הודיע, לקבוצות: צורות גורמות של פעלים המצריכים מושא ישיר יחיד

ואולם ברור שהרשימה אינה מלאה, ונוסף על כך, הפעלים המוזכרים בה עשויים וכן הלאה.11 ִצּפה) (חגר,

(הודיע הודיע, למשל, משמש לא רק בהשלמת שני מושאים ישירים להתקיים גם במסגרות תחביריות אחרות:

הווה אומר, <דבר>).12 ל<פלוני> (הודיע ל־ אלא גם בהשלמת מושא ישיר וצירוף יחס עם <דבר>) <פלוני> את

המידע אינו ממצה, לא מבחינת הפעלים עצמם ולא מבחינת המסגרות התחביריות של כל פועל. בדקדוק

אף מצוין הדבר במפורש, לפני רשימה קצרה של דוגמאות:13 (JM) העברית המקראית של ז’ואון-מוראוקה

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

ּכל־העם (sometimes with ,ל ,אל ;(על ָעָנה to reply to is always transitive, e.g. Gn 23.10 את־ ַוַּיַען

אברהם (likewise ָּדָבר ֵהִׁשיב reply to, e.g. 2Sm 3.11 ָּדָבר את־ַאְבֵנר .(ְלָהִׁשיב

הדוגמאות המובאות לפעלים חד– גם בסעיף המוקדש לערכיות הפועל בדקדוק האוגריתי של טרופר,14

ערכיים, דו–ערכיים ותלת–ערכיים ולפעלים שערכיותם משתנה בהיקרויותיהם השונות מייצגות רק חלק קטן

מהקורפוס. מִּטֶבע הדברים קל יותר להקיף את הקורפוס במלואו בלשונות שהתיעוד שלהן מצומצם יותר: דגן

והוג, במחקריהם על הארמית הקדומה, ודיֹון, בספרו על הניב של ׂשמאל, ערכו רשימות ממצות של הכינויים

והוג, החבורים, הצירופים השמניים, צירופי היחס ותוארי הפועל אשר מתועדים בטקסטים בצמוד לפעלים;15

בשונה מדגן ודיֹון, אף מבחין במפורש בין היקרויותיהן של מילות היחס כסימני הצרכה לבין הופעותיהן לפני

מרחיבים שאינם מוצרכים על ידי הפועל.

במונח ”ספרי דקדוק” כוונתנו לא רק לספרים המוקדשים כל כולם להיבטים השונים של הניתוח הלשוני (פונולוגיה, מורפולוגיה, .9
לעברית המקראית ושל באואר-ליאנדר (JM) ושל ז’ואון-מוראוקה (GKC) תחביר) — כמו למשל הספרים של גזניוס-קאוטש-קאולי
לארמית המקראית — אלא גם למחקרים המתמקדים בכתובת עתיקה או במספר מצומצם של כתובות, ומציגים לצד הטקסט, (BL)

תרגומו ופירושו גם לקסיקון וניתוח דקדוקי בסיסי של לשונו.
ושולֶה (Gogel 1998: 282–284) GKC. ללשון הכתובות העבריות: גֹוגל §§117–118; JM §§125–127 ראה למשל, לעברית המקראית: .10
(Segert 1975: 406–412). לניב של ׂשמאל: טרופר BL. לארמית הקדומה: סגרט §100 (Schüle 2000: 62–65). לארמית המקראית:

.(Friedrich and Röllig 1999: 196–198) (Tropper 1993: 245–250). לפניקית: פרידריך ורוליג
.GKC §§117cc–ll .11
ראה סעיף 4.1.1. .12

JM; ההדגשה שלי. §125b .13
.Tropper 2000: 861–869 .14

.Degen 1969: 79–81, 95–104; Hug 1993: 102–113; Dion 1974: 253–254 .15
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סקר ספרות הצרכת הפועל בלשונות השמיות הצפון–מערביות: פרק 2

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

לדיון בצירופי יחס המשמשים כמשלימים של הפועל17 GKC–הסעיף המיוחד ב המשמשות כסימני הצרכה.16

יוצא דופן מבחינה זאת. אבל, שוב, אין בו אלא סקירה כללית, שאמנם מלּווה בדוגמאות רבות אבל לא יכולה

לסימון הנמען לצד פועלי דיבור או המקבל להקיף את כל החומר; לא נמצא שם, למשל, אף דוגמה לשימוש בל־

ל־). נתן או ל־ קרא ל־, הגיד (בצירופים כגון לצד פועלי העברת בעלות

מחקרים אחרים 2.3

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

מאוד, ולא נוכל לפרט כאן את כל המחקרים שהוקדשו לנושא.

אחד החוקרים שהרימו תרומה חשובה במיוחד למחקר בתחום זה בלשון העברית הוא אליעזר רובינשטיין.

הוא מציג דיון מעמיק ביחסים בין הפועל ומשלימיו, בעיקר בכל הקשור להשלמת בספרו על הצירוף הפועלי18

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

— זכו לניתוח תחבירי- וׁשמר חזק/החזיק ׁשאל, ִצּוה, ָׁשלח/ִׁשּלח, קרובים במשמעם: פעלים מסוימים — ביניהם

סמנטי ממצה, שכלל תחימה של המסגרות התחביריות שבהן הם עשויים להופיע ובחינה של השפעת המבנה

במקרים אחרים נידון פועל נתון רק כאשר חרג בחלק מהיקרויותיו מן המסגרת התחבירי על משמעותם;19

ׁשפט התחבירית הצפויה עבורו, וקיבל עקב כך משמעות שונה מן הרגיל: כך למשל עסק רובינשטיין בצירופים

אבא ואת טרומר, מתלמידיו ראוי להזכיר גם את בורוכובסקי–בר ועוד.20 מתחת פׁשע בין, הציל מן, חיה מיד,
של רובינשטיין, שבמחקריהן ממשיכות את דרכו.21

עבודותיו מסתמכות במידה רבה חוקר חשוב אחר שעסק הרבה בתחביר הפועל בעברית הוא מ”צ קדרי;22

על שיטות הדקדוק הגנרטיבי ומציגות ניתוח סכמטי-נוסחתי למדי של המסגרות התחביריות של הפועל, בשונה

מעבודותיו של רובינשטיין, שבהן מודגש יותר המימד הסמנטי.

העוסק בהרחבה מספרות המחקר הלועזית נזכיר קודם כול את ספרו של מאלסה שפורסם לאחרונה,23

בכמה סוגיות מהותיות הקשורות בהשלמת הפועל: החילוף בין מושאים ישירים לבין צירופי יחס הפותחים

(Schüle 2000: 72–83). לארמית ושולֶה (Gogel 1998: 208–223) JM. ללשון הכתובות העבריות: גֹוגל §133 ראה, לעברית המקראית: .16
(Segert 1976: 205–216) (Tropper 1993: 229–230). לפניקית: סגרט (Segert 1975: 348–356). לניב של ׂשמאל: טרופר הקדומה: סגרט

.(Rainey 1996: vol. III 11–66) (Friedrich and Röllig 1999: 198–205). לכנענית שבתעודות אל–עמארנה: רייני ופרידריך ורוליג
.GKC §119 .17

רובינשטיין תשל”א. .18
ראה, בהתאמה, רובינשטיין תשל”ד, תשל”ז1, תשמ”ג1, תשמ”ו, תשמ”ח2. .19

עיין רובינשטיין תשמ”ח3, תשנ”ב. .20
אבא תשס”א; ועוד. ראה למשל טרומר תשל”ה, תשמ”ג; בורוכובסקי תש”ם, בורוכובסקי–בר .21

ראה, בין היתר, קדרי תשל”ו, תשל”ח, תש”ם, תשמ”ג. .22
.Malessa 2006 .23
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מחקרים אחרים סעיף 2.3

השלמת הפועל כסימן לטרנזיטיביות פחותה,24 ועוד) הכה בנה, (אכל, לצד פעלים שונים ב־ במילת היחס

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 וסינקלר.25

נוגעת גם בצירופים בעברית המקראית26 ול־ כ־ ב־, עבודתו הממצה והמדוקדקת של יֶני על מילות היחס

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.

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

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

לסימון המושא הישיר בחלק ל־ מסוימת ומבדילות אותה מן העברית — בעיקר השימוש במילת היחס

והבדלי הפרספקטיבה הניכרים בין האוגריתית לעברית בתפקידיהן של מילות מהדיאלקטים הארמיים27

וכן הלאה).28 l- ולא רק ʿm מן, סימון היעד באמצעות תחת l- או b- היחס (סימון המוצא באמצעות

המונח מוסבר להלן בסעיף 4.4.1.1. .24
.Sinclair 1991; Vanoni 1993 .25

.Jenni 1992, 1994, 2000 .26
(Folmer 1995: 340–369). בעבודה המוצגת כאן נידון השימוש בל־ ופולמר (Cohen 1975) בתופעה זאת עסקו, בין השאר, כהן .27

כתווית המושא בסעיף 4.4.2.
(Pardee 1975, 1976, 1977, 1979). ּפַרדי המחקר החשוב ביותר שהוקדש לערכיהן של מילות היחס באוגריתית הוא זה של ּפַרדי .28
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

הקורפוס 3.1

המקורות העיקריים 3.1.1

של עבודה זו עומדים כתובי המקרא, בלבו של הקורפוס ששימש לבניית לקסיקון הפעלים שבחלק השלישי

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 כתּובות 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.

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

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

של העבודה ניתנות מדי פעם הפניות גם לספר בן–סירא, כשנמצא שיש בהן תרומה לדיון, אך נתונים השני

מבן–סירא לא נכללו בלקסיקון.

בנוסף לטקסט המקראי כולל הקורפוס העברי את הכתובות מישראל ומיהודה, מן המאה העשירית עד
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הקורפוס סעיף 3.1

,(Silm 1) המאה השישית לפני הספירה; ביניהן ראוי לציין את כתובת נקבת השילוח מסוף המאה השמינית

ואת חרסי ערד ולכיש, רובם מתחילת המאה (MHsh 1) את המכתב ממצד חשביהו מסוף המאה השביעית

השישית.

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

בחלקו המזרחי של אגן הים התיכון: בפניקיה עצמה, בסוריה ואסיה הקטנה, במצרים ובקפריסין. ביניהן ראוי

והכתובת הדו–לשונית של אַזַתִוַַד מן המאה (KAI 24) להזכיר את כתובת ּכִלַמֻוַ מן המאה התשיעית בזנג’ירלי

KAI). שלוש כתובות מן המאה החמישית צורפו אף הן לקורפוס בזכות אורכן ועושרן 26) השמינית בקאראטפה

וכתובות תבנית (KAI 10) הלשוני, אף שהן מאוחרות מטווח הזמנים שהוגדר לקורפוס: כתובת יחומלך מלך גבל

.(KAI 13, 14) ואשמנעזר מצידון

התיעוד לשלוש הלשונות הללו מועט הלשונות הכנעניות של עבר הירדן המזרחי: מואבית, עמונית, אדומית.

ביותר, ומסיבה זו הוחלט לאחד אותן לקבוצה אחת.

הלשון המואבית היא המוכרת יותר מבין השלוש, בזכות כתובת מצבת מישע מן המאה התשיעית לפני

KAI). בנוסף אליה כולל הקורפוס המואבי שברי שתי כתובות מלכותיות אחרות מאותה תקופה: 181) הספירה

(A-03). גם פפירוס המרזח מן המאה וכתובת שפרסם אחיטוב לאחרונה (KAI 306) כתובת מקיר–מואב

שויך ללשון המואבית. (BP-90) השביעית

CAI), כנראה מן המאה 59) הכתובות העמוניות העיקריות הן כתובת מקוטעת מאוד ממצודת רבת–עמון

וכמה אוסטרקונים מחשבון ומתל (CAI 78) השמינית, כתובת על בקבוק מתל–סיראן מן המאה השביעית

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

.(BAC-82) אוסטרקון מסוף המאה השביעית או תחילת המאה השישית שנמצא בחורבת עוזה

בקורפוס הארמי כלולות הכתובות מתקופת הארמית הקדומה (מן המאה העשירית עד המאה ארמית.

השמינית לפני הספירה, בקירוב) והתעודות המוקדמות יותר מתקופת הארמית הממלכתית או הרשמית (מן

המאה השביעית עד המאה השלישית).

(Fakh), מן המאה מבין הכתובות בארמית הקדומה, החשובות יותר הן הכתובת הדו–לשונית מתל פח’ריה

(Sf 1–3), כולן ובר–גאיה מסְפִיֶרה (BarRak 1) (Zak), בר–רכב מזינג’ירלי התשיעית, וכתובות זַּכֻר מלך חמת

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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תיאור המחקר פרק 3

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.

(Kil) לשונן של שלוש מן הכתובות שנמצאו בזנג’ירלי — כתובת הקדשה קצרה מן המאה התשיעית ׂשמאלית.

מן המאה השמינית — נבדלת מן הארמית ומן הפניקית המתועדות (Pan) וכתובת ּפַנַמֻוַ (Had) וכתובת הדד

בכתובות האחרות מזנג’ירלי, ומקובל לראות בה לשון מקומית או ניב מקומי, המכונה ׂשַמְאַלית או יַאֻדית.

(P-09), שהוא שייך, בהיסוס–מה, לדיאלקט חדש נפרד; אף לאחרונה פרסם ּפַרדי כתובת חדשה מאותו מקום

על פי כן צירפנו גם כתובת זאת לקורפוס הׂשמאלי.

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

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

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

בין הטקסטים הכתובים אכדית שזוהתה בהם השפעה שמית השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים.

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.

שיטת סימון המקורות 3.1.2

HI, והפניות הפניות לכתובות העבריות ניתנות באמצעות הקיצורים הלועזיים והמספור המשמשים באסופה

(בהשמטת המספר בסוגריים המציין ARI לכתובות הארמיות והׂשמאליות — באמצעות הסימון שלהן באסופה

כתובות בפניקית ומואבית מזוהות על פי מספרן ב–KAI, וכתובות עמוניות על פי מספרן באוסף את תאריכן).1

CAI. כתובות שאינן מופיעות באסופות הטקסטים האלה מסומנות על פי פרסומן הראשון (בראשי המיוחד להן

.XIII תיבות שמות המחברים ושנת הפרסום), כמפורט ברשימת הקיצורים הביבליוגרפיים בעמוד

אלה המופיעים ומזוהים לפי מספורם שם;2 KTU הטקסטים האוגריתיים כלולים ברובם הגדול באוסף

העדפנו להשתמש בסימונים המלאים A, B, C, D במקומות שבהם משמשים באסופה הזו, מסיבות של חיסכון במקום, הקיצורים .1
.TAD A, TAD B, TAD C, TAD D

UDB, המפורטים יותר בציטוט המובאות וסימון האותיות הפגומות או החסרות הסתמכנו על פי רוב על הנתונים שבאוסף החדש .2
KTU–ניתנו מראי המקומות על פי המספור ב KTU–מזה שב UDB–אך במקומות שבהם שונה מספור הטקסטים ב ,KTU מאלה של

המוכר יותר.
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איסוף הנתונים סעיף 3.2

RSOu, מסומנים בהתאם. XIV רק בפרסומים מאוחרים יותר, כמו למשל

בין הטקסטים האכדיים שניכרת בהם השפעה שמית צפון–מערבית, מכתבי אל–עמארנה מזוהים לפי

(EA); טקסטים אחרים מסומנים כמקובל המספור שלהם במהדורת קנודטזון ובתוספות של רייני למהדורה זו

.PRU VI–ו PRU III ,Ug V לפי האסופות שבהן פורסמו — בעיקר

איסוף הנתונים 3.2

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

שאפשרה חיפוש ממוחשב של הפעלים לפי שורש ובניין. כל אחד מן 3,Accordance נעשה שימוש בתוכנת

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

עבור פעלים המופיעים במקרא מקור הפירוש הנבחר; הקורא יפנה לשם כך אל המילונים הסטנדרטיים.4

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.

לליקוט הפעלים המתועדים בתעודות החוץ–מקראיות (הכתובות העבריות והארמיות טקסטים אחרים.

וכל התעודות הקיימות בלשונות האחרות) ואיתור כל הופעותיהם שימשו המילונים הרלוונטיים לכל שפה

והגלוסַרים והקונקורדנציות המלווים את אסופות הטקסטים הסטנדרטיות, כמפורט להלן: לכתובות העבריות

ו–HI; לכתובות הארמיות והׂשמאליות — הקונקורדנציה HAE שימשו הקונקורדנציות הכלולות באסופות

ו–CAI, בהתאמה. לקורפוס האוגריתי KAI ARI; לפניקית ולעמונית — הגלוסַרים באוספים המלווה את אוסף

(יחד עם הקונקורדנציות הכלולות ב– CUW לאיתור הפעלים הקיימים, והקונקורדנציה DLU שימש מילון

לבדיקת היקרויותיהם בכל (CUW–ובאוספים אחרים, שהטקסטים שלהם לא נכללו עדיין ב RSOu XIV
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

DLU, לעתים באוספים השונים שצוינו לעיל; בקורפוס האוגריתי הסתמכנו בעיקר על הפירושים שמציע מילון

בשינויים קלים. במקרים אחדים, כשהוצעו לקטע מסוים ניתוחים שונים מאוד, צוין מקורו של הפירוש הנבחר

או ניתנה הפניה למחקר שדן באפשרויות השונות.

.http://www.accordancebible.com ראה אתר החברה: .3
.DCH ואוצר לשון המקרא, ובמידה פחותה גם BDB ,HALOT המילונים שבהם נעזרנו הם בעיקר .4
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תיאור המחקר פרק 3

הטיפול בהשפעות השמיות הצפון–מערביות הניכרות בתעודות השמית הצפון–מערבית בטקסטים האכדיים.

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

וטופלו בדומה לפעלים בלשונות האחרות. במישור התחבירי נאספו על סמך הרשימות שערכו סיון והונרגארד5

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.

EA, והמסגרות שבהן משמשים הפעלים הושוּו אל ההיקרויות של הפעלים אותרו לפי הגלוסַר הכלול באוסף

.CAD–אלו המצויות בטקסטים אכדיים ממקורות אחרים, על פי המובאות ב

מבנה הלקסיקון 3.3

של עבודה זו מובאות רשימות פעלים, שנבנו על סמך הנתונים שנאספו כמוסבר בסעיף בחלקה השלישי

לעיל. גודל הקורפוס אינו מאפשר לפרט בלקסיקון את כל מראי המקומות עבור כל אחת מהמסגרות 3.2

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

ועוד — בייחוד עבור פעלים שיש אל/על; ראה סעיף 6.1.2) (למשל חילופי מילות יחס שאינם תלויים בפועל

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

(כמו זהה. המדובר בעיקר בשורשים שחלו בהם שינויי עיצורים לפי כללי הפונולוגיה הידועים בשפות השמיות

או בשורשים מן הגזרות העלולות המתחלפים ביניהם, מחק/מחץ) או הזוג עלז/עלס/עלץ למשל השלָשָה

(suppletion) קל), בין בהתאם לכללי השלמה II נפעל/נפץ פוץ או I I/רבב רבה (לדוגמה בין באופן חופשי

יקע/נקע, המשלימים זה את זה בנטיית התחיליות או של טוב/יטב (כמו במקרה של קבועים במערכת הנטייה

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

•. אם הפועל והתנהגותו התחבירית נידונו באחד מפרקי לאותה הוראה של הפועל מופרדות זו מזו בסימן

של העבודה, תבוא לאחר הדוגמה הפניה לסעיף המתאים; לעתים ניתנות, בסוף הערך, העיון שבחלק השני

Sivan 1984; Huehnergard 1987. נכללו רק פעלים הנלווים כגלוסות למילים אכדיות או משובצים בטקסט האכדי כמילים שאולות, .5
הקדומים, מחוץ לכל הקשר, או פעלים המשמשים כרכיבים בשמות פרטיים. (vocabularies) ולא פעלים המופיעים בוֹוַקבולרים
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הפניות למחקרים אחרים.

משמש בשתי הוראות דלק בבניין קל. כידוע, הפועל דלק לשם המחשה מוצג להלן הערך המוקדש לשורש

אחרי: — באחת (”בער”) כפועל עומד ובשנייה (”רדף”) בהשלמת מושא ישיר או בהשלמת צירוף יחס עם

ְוָדְלקּו ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאׁש ֵבית־ַיֲעקֹב ְוָהָיה עומד: [= בער] .1 קל. dlq דלק
.(19 (איכה ד ָלנּו ָאְרבּו ַּבִּמְדָּבר ְּדָלֻקנּו ַעל־ֶהָהִרים את: ∼ [= רדף] .2 .(18 (עובדיה א ַוֲאָכלּום ָבֶהם

[ראה סעיף 6.1.1]. (36 (בראשית לא ַאֲחָרי ָדַלְקָּת ִּכי ַחָּטאִתי ַמה אחרי: ∼ •

∼ 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

אחרי), או באמצעות סימנים ”גנריים” באות נטויה, המתייחסים לסוג מסוים של (בדוגמה שלנו: הצרכה

בדוגמה שלנו מציין השלמה אקוזטיבית, ועשוי להתייחס גם להשלמה בצירוף שמני ללא את השלמה: הסימן

תווית המושא ולהשלמה בכינוי חבור.6

במקרה הצורך, כשיש לכך השלכה על הוראת הפועל, כוללת ההגדרה של השלמת הפועל תיאור סמנטי של

נפנה את תשומת המובא להלן.7 ירׁש המשלים הצפוי, בסוגריים משולשים; דוגמה לכך בערך המוקדש לפועל

×, שבו מסומן מספר ההיקרויות של הפועל בהוראה נתונה או במסגרת תחבירית נתונה, ולסימן הלב גם לסימן

המורה, אם יש צורך בכך, כי המספר המצוין הוא מקורב בלבד. ~

ְּגִבְרָּתּה ִּכי־ִתיַרׁש ְוִׁשְפָחה :(~25×) <פלוני> את ∼ [= נישל, החליף כבעל נכס] .1 קל. yrš ירׁש
ֶאת־ָהָאֶרץ ָנַתִּתי ָלֶכם ִּכי :(~125×) <נכס> ∼ [= קיבל לרשותו (כירושה או כגזלה)] .2 .(23 (משלי ל

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (53 (במדבר לג ֹאָתּה ָלֶרֶׁשת

בלקסיקון מוצגים גם סוגים מסוימים של שינויים המשפיעים על המסגרת התחבירית של הפועל, והם

נפרד, שאחריו ביטוי המתייחס למהות השינוי. כדוגמה נצטט את הערך המוקדש לפועל ← מסומנים בסימן

שכמו פעלים אחרים בעלי הוראה הדדית או סימטרית עשוי להופיע במבנה שבו שני הארגומנטים שלו

ריבוי): ←) מתלכדים לארגומנט אחד ברבים

.(9 (בראשית יג ֵמָעָלי ָנא ִהָּפֶרד ְלָפֶניָך ָכל־ָהָאֶרץ ֲהלֹא מן: ∼ [= נבדל, התרחק] נפעל. prd פרד
.(23 (שמ”ב א ִנְפָרדּו לֹא ּוְבמֹוָתם ְּבַחֵּייֶהם ריבוי: ←

בראש העבודה. XIV כל הסימנים המיוחדים המשמשים בלקסיקון מפורטים ברשימת הקיצורים שבעמוד

הסימן ישמש אותנו גם עבור לשונות שבהן לא קיימת תווית מושא (כמילה נפרדת), כמו למשל אוגריתית. .6
ירׁש כדי להימנע מניסוח מסורבל: את כפי שאפשר לראות, כשמוצג תיאור סמנטי למושא ישיר, והוא אינו מיודע, מושמט הסימן .7

<נכס>. את ירׁש ולא <נכס>
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פרק 4

שינויים בערכיות ובהצרכה

דיאתזה וערכיות 4.1

פעלים סבילים 4.1.1

הסביל מוגדר, באופן בסיסי, כמבנה שבו הפציינט (הארגומנט שעליו נעשית הפעולה, הממומש כמושא ישיר

המבנה הסביל במבנה הפעיל המקביל) ממומש כנושא הפועל, ואילו האגנט (מבצע הפעולה) לרוב אינו מובע.1

— בין שהוא נגזר מן הַּפעיל בתהליך שעיקרו השמטת האגנט, בין שהוא נגזר ממנו בתהליך שעיקרו מיקוד

— מתאפיין בירידה בערכיות התחבירית של הפועל לעומת המבנה הפעיל המקביל: (טופיקליזציה) של הפציינט2

ומנקודת מבט הפוכה, אם צירוף יחס גם אם האגנט מוצג בצירוף יחס, אין הצירוף מוצרך על ידי הפועל;3

מסוים הוא חלק מהצרכתו של פועל סביל, אין לראות אותו כביטוי אגנטיבי.

— לכאורה (9ב) ידע (9א), משול אמנם לנושא של הצורה הפעילה ל־, לדוגמה נודע מקבל הידיעה בצירוף

ל־: היודע מוצג ִנַּתן או ל־ נאמר מסמנת אותו כדטיב, כמו בצירופים ל־ אגנט — אבל הבעתו בצירוף יחס עם

משמש למעשה ל־ (ראה סעיף 5.4.2), כלומר צירוף היחס עם כמי שקיבל יֶדע, כפי שאפשר לקבל גם רכוש

את הודיע המתחלף עם ל־,4 הודיע קרוב גם המבנה הגורם ל־ נודע להצגת הבעלים במבנה שייכות. אל הצירוף

בסעיף 4.4.2). 52א–ג (ראה דוגמאות

(22 (אסתר ב ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר ַוַּיֵּגד ְלָמְרֳּדַכי ַהָּדָבר ַוִּיָּוַדע א 9

(39 (שמ”א כ ֶאת־ַהָּדָבר ָיְדעּו ְוָדִוד ְיהֹוָנָתן ַאְך ְמאּוָמה לֹא־ָיַדע ְוַהַּנַער ב

הגדרה מדויקת יותר של המבנה הסביל חורגת מתחום הדיון שלנו. לסקירה של הגישות התיאורטיות השונות שבהן טיפלו החוקרים .1
והפניות שם לביבליוגרפיה נוספת. (Bar-Asher 2009: 315–327) בשאלה ראה למשל בר–אשר

.(Retsö 1989: 1–4) עיין רטסו .2
לפני, GKC). אבל גם צירופי יחס עם §121f; JM §132c–f) מן או ב־ ל־, בעברית מדובר בדרך כלל בצירופים הפותחים במילות היחס .3
יכולים להתפרש כאגנטיביים, כפי שהראו ִנַּגף) נכנע, נכבׁש, (הנלווים בעיקר לפעלים הקשורים בעימות מלחמתי: מלפני או מפני
Carmignac) להלן. ראה גם דיונו של קרמיניאק (Sollamo 2003: 623–627); וראה סעיף 6.1.6 64–65) וסולאמו רובינשטיין (תשל”ו1:

בביטויים אגנטיביים במבעים סבילים בעברית ובארמית של קומראן. (1978
זאת בניגוד לדעתה של זיברג (תשמ”א: 67), השוללת קשר בין המבנים בנפעל ובהפעיל. .4
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ל־, בין אגנט למוטב, נובעת מן הבעייתיות שבקשירת המושג נודע הכפילות במעמדו של בעל הידע בצירוף

”אגנט” בארגומנטים של פעלים שאינם מתארים פעולה פיסית שמבצע משתתף אחד על משתתף שני; מעמדו

— הוא דוגמה שם) 124ג ומובאה (ראה סעיף 5.5.4 — ספק אגנט, ספק מעריך ל־ נחׁשב של החושב בצירוף

ראה דיון בסעיף 5.6.3. ל־ ברוך על מעמדו של צירוף היחס בביטוי נוספת לכך.5

פעלים חוזרים ופעלים הפיכים 4.1.2

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 אחד.6

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

בסעיף 5.10.2.3). לפחות בחלק מן המקרים 201א–ב 10א–ב; וראה בעניין זה גם מובאות (לדוגמה ממשלימיהם

נראה, כי ההוראה החוזרת של הפועל התפתחה מתוך השמטה קונטקסטואלית של משלים החוזר אל עושה

לא תמיד אפשר לקבוע, אם ההוראה החוזרת של הפועל מושרשת ממש בלשון או הפעולה או אל חלק מגופו.7

נובעת מהשמטה חד–פעמית של המשלים.

(8 (ויקרא יד ְוָטֵהר ַּבַּמִים ְוָרַחץ ֶאת־ָּכל־ְׂשָערֹו ְוִגַּלח ֶאת־ְּבָגָדיו ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּבס א 10

(9 (ויקרא יד ְוָטֵהר ַּבַּמִים ֶאת־ְּבָׂשרֹו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָגָדיו ְוִכֶּבס ְיַגֵּלַח ְוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֹו ב

(שלסימונה כשם שהוראה חוזרת כרוכה בירידה בערכיותו התחבירית של הפועל, כן כרוכה הוראה גורמת

בעלייה בערכיותו התחבירית — בין שהפועל מיוחדים בדרך כלל, אבל לא תמיד, הבניינים ּפִעל והפעיל)

(12א–ב); נושאו בין שהוא דו–ערכי 11א–ב) (לדוגמה בהוראתו הבסיסית (ללא הוראת הגרימה) הוא חד–ערכי

פעלים העשויים להופיע בשתי של הפועל במסגרת התחבירית הלא–גורמת הופך למושא שלו במסגרת הגורמת.8

אך מסגרות תחביריות, שאחת מהן מוסיפה לשנייה הוראה של גרימה, מכונים לעתים ”פעלים ארגטיביים”,9

אנו נעדיף כאן את המונח ”פעלים הפיכים”.10

(14 (ירמיה טו ּתּוָקד ֲעֵליֶכם ְבַאִּפי ָקְדָחה ִּכי־ֵאׁש א 11

(4 (ירמיה יז ּתּוָקד ַעד־עֹוָלם ְּבַאִּפי ְקַדְחֶּתם ִּכי־ֵאׁש ב

(Lazard 1994: 36–41); הדוגמה שהוא מציג בעמוד 41 קרובה במיוחד לענייננו. לדיון נוסף בבעיה עיין למשל לזאר .5
.(201–198 (תשס”א: אבא לעיון מדוקדק יותר בתופעה הזאת ראה למשל בורוכובסקי–בר .6

JM. בחלק מהמקומות שבהם מצוי שימוש חוזר ּבְפועל יוצא יכול להיות שמדובר בשיבוש טקסטואלי; כך למשל מציע §41a השווה .7
לצורות (12 (דברים כב וְּתַכֶּסה (14 (בראשית לח ַוְּתַכס ,(14 (בראשית מא ַוְיַגַּלח וכסה, לתקן את צורות הּפִעל גלח HALOT, בערכים

וִּתְתַּכֶּסה, בהתאמה. ַוִּתְתַּכס ַוִּיְתַּגַּלח, התפעל —
את הקשר בין שתי הוראות של הפועל (או שני פעלים שונים) אפשר לתאר מזוויות שונות, כך שלא תמיד ברור אם עדיף לראות .8
או אכל בהוראה א’ רפלקסיביות של הוראה ב’ או בהוראה ב’ גרימה של הוראה א’. דהאן (תש”ם: 220), למשל, רואה בפעלים כמו

(”האכיל את עצמו”, ”השקה את עצמו”). והׁשקה האכיל צורות חוזרות של ׁשתה
(תשנ”ד: 20). ואצל שטרן (97–87 (תשל”ג; תשל”ו: כך למשל אצל קדרי .9

.verbes réversibles בעקבות קירטצ’וק–הלוי (תשס”ה: 353), המסתמך, כפי הנראה, על מונח מקובל בדקדוק הצרפתי לפעלים כאלה, .10
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(12 (מיכה ד ֲעָצתֹו ֵהִבינּו ְולֹא ְיהָוה ַמְחְׁשבֹות ָיְדעּו לֹא ְוֵהָּמה א 12

(9 (ישעיה כח ְׁשמּוָעה ָיִבין ְוֶאת־ִמי ֵדָעה יֹוֶרה ֶאת־ִמי ב

רעה: השווה את השימוש בו כפועל עומד, בין הפעלים ההפיכים הבולטים יותר ראוי לציין את הפועל

אבל הפיכות הפועל היא הרביץ, ב–13ב.11 אל השימוש בו כפועל יוצא, בהקבלה אל רבץ, ב–13א בהקבלה אל

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

הכלים, (גורמת) עשויה בכלל לנבוע משיבוש בנוסח המסורה, כך שההפיכות של הפועל מוטלת בספק. הפועל

כפועל עומד שמובנו ”בוש, התבייש” (ולא כפועל יוצא במשמעות ”הביש”, כרגיל); אך לדוגמה, משמש ב–14א

בנפעל במובאה הראשונה ִהָּכֵלם שגויה ושיש לקרוא ַהְכִלים מעוררת חשד, ששצורת ההפעיל 14ב השוואה אל

כבשנייה.12

(13 (צפניה ג ַמֲחִריד ְוֵאין ְוָרְבצּו ִיְרעּו ִּכי־ֵהָּמה א 13

(15 (יחזקאל לד ְיהִוה ֲאדָֹני ְנֻאם ַאְרִּביֵצם ַוֲאִני צֹאִני ֶאְרֶעה ֲאִני ב

(15 (ירמיה ו ִיָּכְׁשלּו ְּבֵעת־ְּפַקְדִּתים ַבֹּנְפִלים ִיְּפלּו ָלֵכן ָיָדעּו לֹא ַּגם־ַהְכִלים לֹא־ֵיבֹוׁשּו ַּגם־ּבֹוׁש א 14

(12 (ירמיה ח ִיָּכְׁשלּו ְּפֻקָּדָתם ְּבֵעת ַבֹּנְפִלים ִיְּפלּו ָלֵכן ָיָדעּו לֹא ְוִהָּכֵלם לֹא־ֵיבֹׁשּו ַּגם־ּבֹוׁש ב

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

(ראה על כך המופרש עשוי להופיע לחלופין כנושא או כמושא שלהם, אך הוצעו לתופעה גם הסברים אחרים

(כמו למשל עם הארגומנט המתייחס למקום בעמדת הנושא וׁשכן יׁשב בסעיף 5.10.2.1). גם השימוש בפעלים

— ולא בעמדת משלים כרגיל (כמו בסוף אותה מובאה) — לאו 15, עם בבל כנושא הפועל) בתחילת מובאה

כ”מקום היה מיושב” יׁשב/ׁשכן <מקום> על הפיכות: במקום להבין מבע מסוג דווקא מעיד, כפי שסבור קדרי,13

וׁשכן, יׁשב ולגזור אותו מן ”אנשים ישבו/שכנו במקום” (כלומר ”גרמו לו להיות מיושב”), אפשר לייחס לפעלים

ׁשכן, על כל פנים.14 כשהם נתונים במבנה הזה, את המובן ”ניצב במקומו, ניצב איתן”; זה הפירוש המקובל עבור

(40–39 (ירמיה נ ֶּבן־ָאָדם ָּבּה ְולֹא־ָיגּור ִאיׁש ָׁשם לֹא־ֵיֵׁשב … ָודֹור ַעד־ּדֹור ִתְׁשּכֹון ְולֹא ָלֶנַצח עֹוד ְולֹא־ֵתֵׁשב 15

פעלים הדדיים 4.1.3

פעלים המתארים פעולה הדדית של שני ארגומנטים (או יותר) זה על זה יכולים לבוא בשתי מסגרות תחביריות:

או עם נושא ברבים (או 17א) (16א, עם נושא המתייחס לאחד הארגומנטים ומשלים המתייחס לארגומנט השני

כעשרים וחמש היקרויות במובן ”אכל במרעה” (גם בהשאלה) וכשישים היקרויות במובן ”הוביל למרעה” (ובהרחבה רעה לפועל .11
כשם עצם. רועה ”הנהיג, טיפח, כלכל”), לא כולל השימוש בבינוני

המשמשים כפעלים יוצאים לַתֲחֵנף (8 (דברים כ ִיַּמס ואת (9 (ירמיה ג ֶּתֱחַנף את HALOT כלם). בדומה מתקן (ערך HALOT כך לפי .12
(ראה המשמש במובן ”מכר אוכל” ולא במשמעות הרגילה ”קנה אוכל” נראה לתקן לַוַּיְׁשֵּבר (56 (בראשית מא ַוִּיְׁשּבֹר וָיֵמס. גם את

II, בהתאמה). וׁשבר מסס חנף, במילון ערכים
קדרי תשל”ו: 91. .13

ׁשכן. בערך BDB–ו HALOT ראה .14
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הווה אומר, במבנה השני יורדת ערכיותו 17ב).15 (16ב, שם קיבוצי) הכולל את שני הארגומנטים וללא השלמה

התחבירית של הפועל, אף שהערכיות הסמנטית שלו (מספר האלמנטים המשתתפים בפעולה שהוא מתאר)

זהה בשני המבנים.

(±חי, על המבנה השני חלה הגבלה עקרונית, לפיה חייבים שני הצדדים לשאת אותם מאפיינים סמנטיים

17ב, למשל, יכול לשמש בהקשר של כריתת ברית בין שני בני אנושי, אלוהי וכיוצא בזה): מכאן שמבע כמו

אדם או שתי קבוצות אנשים, אך לא בהקשר של כריתת ברית בין האדם לאל.16

(25 (נחמיה יג ָוֶאְמְרֵטם ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ָוַאֶּכה ָוֲאַקְלֵלם ִעָּמם ָוָאִריב א 16

(18 (שמות כא ְבֶאְגרֹף אֹו ְּבֶאֶבן ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִהָּכה־ִאיׁש ֲאָנִׁשים ְוִכי־ְיִריֻבן ב

(28 (בראשית כו ִעָּמְך ְבִרית ְוִנְכְרָתה ּוֵביֶנָך ֵּביֵנינּו ֵּבינֹוֵתינּו ָאָלה ָנא ְּתִהי א 17

(44 (בראשית לא ּוֵביֶנָך ֵּביִני ְלֵעד ְוָהָיה ָוָאָּתה ֲאִני ְבִרית ִנְכְרָתה ְלָכה ְוַעָּתה ב

עם רב במבנים מן הסוג הראשון יכולות מילות יחס שונות להציג את הארגומנט השני; במקום הצירוף

ל־, לעומת או אל מילות היחס ב־, ללא הבדל ניכר במשמעות.17 רב (16א), לדוגמה, מצוי כמה פעמים הצירוף

זאת, נותנות כיוון ברור לפעולה ושוברות את הסימטריה (או מבליטות את היעדר הסימטריה) בין הצדדים

(16א), נתפס כביאה בטענות אל מי שנשאר (16ג), הרבה יותר מריב עם פלוני המעורבים: ריב אל פלוני

(17א), מורגשת כפעולה (17ג), יותר מאשר כריתת ברית עם פלוני משתתף פסיבי בריב; גם כריתת ברית לפלוני

הדבר מזכיר את השינוי שאחראי לה או יוזם אותה בעיקר צד אחד, ולא שני צדדים המעורבים במידה שווה.18

כשנוסף להם צירוף יחס המתייחס למוצא או ליעד. (סעיף 5.3.2) במשמעותם של פועלי המקום הסימטרי

(29 (ירמיה ב ְנֻאם־ְיהָוה ִּבי ְּפַׁשְעֶּתם ֻּכְּלֶכם ֵאָלי ָתִריבּו ָלָּמה ג 16

(6 (יהושע ט ְבִרית ִּכְרתּו־ָלנּו ְוַעָּתה ָּבאנּו ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ ג 17

אל/ל־, ִּדּבר הבחנה מעין זאת בין פעולה שיש בה כיוון לבין פעולה סימטרית קיימת גם בין הצירופים

להצגת משפט תוכן (דיבור ישיר) מצד שני. כפי שהראה מאלסה,19 עם/את ִּדּבר מצד אחד, לבין הצירופים

משמשים בעיקר צירופים מן הסוג הראשון, המעמידים את הנמען כשומע בלבד, ורק לעתים נדירות צירופים

אף על פי כן אין הפרדה מוחלטת בין שתי ההוראות, מן הסוג השני, המציגים אותו יותר כמשתתף בשיחה;20

18א. בהשוואה אל כפי שאפשר לראות למשל ב–18ב

298–317); לאחרונה הקדיש להם בר–אשר עיון תיאורטי-פורמלי (תשל”ח: לדיון כללי בפעלים ההדדיים ראה רינג (תשל”ה) וצדקה .15
.(Bar-Asher 2009: 220–312) מעמיק

ברוב המקומות שבהם מדובר על כריתת ברית בין אדם לאל, האל ממומש כנושא והאדם מוצג בצירוף יחס קומיטטיבי עם מילות .16
(כעשר פעמים; על השימוש במילת היחס הזאת ראה ל־ (כשלושים פעמים) או בצירוף יחס דטיבי עם מילת היחס עם או את היחס
או (10 3, דה”ב כט 32, עזרא י (שמות כג ל־ להלן). במקרים בודדים, האדם הוא הנושא ואילו האל מוצג באמצעות מילת היחס

ראה סעיף 6.1.6). ל/לפני 31; על חילופי 18, דה”ב לד ,15 3, ירמיה לד (מל”ב כג לפני
עם/את). הנימה האדוורסטיבית של מילת היחס רב (לעומת כ–25 היקרויות של הצירוף 4 32, הושע ב 36, שופטים ו בראשית לא .17
ששכיחותו ב־ נלחם נוצר באנלוגיה אל ב־ רב רב. ייתכן כי הצירוף נוספת כאן להוראה העוינת ממילא של הפועל (סעיף 6.1.3) ב־

(כחמישים היקרויות). עם/את נלחם (כשישים היקרויות) גדולה מעט מזו של
7, דה”א 45, משלי טז 19, מל”א כב 4, שמ”ב י ,1 12, יהושע י (דברים כ עם/את הׁשלים לעומת (19 (יהושע יא אל הׁשלים ראה גם .18

בסעיף 6.1.2. את. השווה הערה 8 למילת היחס אל 19). אבל לפי דעה אחרת יש לתקן את מילת היחס יט
.Malessa 2003; 2006: 191–205 .19

אינו משמש כפועל הדדי במלוא מובן המילה. ִּדּבר במובן ”דיברו זה עם זה”: ִּדּברו אך שים לב שאין במקרא שימוש בצורת הרבים .20
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(10 (מל”א יב ַהֶּזה ָלָעם ּכֹה־תֹאַמר ֵלאֹמר ִאּתֹו ָּגְדלּו ֲאֶׁשר ַהְיָלִדים ֵאָליו ַוְיַדְּברּו א 18

(10 (דה”ב י ָלָעם ּכֹה־תֹאַמר ֵלאֹמר ִאּתֹו ָּגְדלּו ֲאֶׁשר ַהְיָלִדים ִאּתֹו ַוְיַדְּברּו ב

הפועל ומשלימיו: מבנים מיוחדים 4.2

השלמת הפועל שבמשפט זיקה 4.2.1

תופעה ידועה היא, שבמשפט זיקה לא חייב להופיע כינוי חוזר לשם השמטת הכינוי החוזר במשפט הזיקה.

משפטי זיקה שבהם נשמט הכינוי החוזר במעמד הזוקק, אם הוא משמש כמושא ישיר לפועל במשפט הזיקה:21

19ב. גם במשפטי זיקה 19א, שכיחים הרבה יותר ממשפטי זיקה שבהם הוא נשמר, כמו מושא ישיר, כמו

המתייחסים לזמן או למקום שכיחה השמטתם של ביטויים חוזרים — בין צירופים המורכבים ממילת יחס

ָׁשָּמה או ָׁשם (השווה את שתי צלעות התקבולת שב–20), בין, כשמדובר במקום, תוארי פועל כגון וכינוי חוזר

22.(21 (השווה את שני חלקי מובאה

(3 (דה”ב כח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ְיהָוה הִֹריׁש ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ְּכתֲֹעבֹות ָּבֵאׁש ֶאת־ָּבָניו ַוַּיְבֵער א 19

(3 (מל”ב טז ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ֹאָתם ְיהָוה הֹוִריׁש ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ְּכתֲֹעבֹות ָּבֵאׁש ֶהֱעִביר ֶאת־ְּבנֹו ְוַגם ב

(14 (ירמיה כ ָברּוְך ַאל־ְיִהי ִאִּמי ֲאֶׁשר־ְיָלַדְתִני יֹום ּבֹו ֻיַּלְדִּתי ֲאֶׁשר ַהּיֹום ָארּור 20

ְּבתֹוְך ִאּתֹו ְוֵׁשב … ֶבן־ֲאִחיָקם ֶאל־ְּגַדְלָיה ְוֻׁשָבה … ֵלְך ָׁשָּמה ָלֶלֶכת ְּבֵעיֶניָך ְוֶאל־ַהָּיָׁשר ְלָפֶניָך ָּכל־ָהָאֶרץ ְרֵאה 21

(5–4 (ירמיה מ ֵלְך ָלֶלֶכת ְּבֵעיֶניָך ֶאל־ָּכל־ַהָּיָׁשר אֹו ָהָעם

לעומת זאת לא נהוגה השמטתו של צירוף, שבו הכינוי החוזר חבור למילת יחס מוצרכת פורמלית, כלומר

בחר, שעשוי לקבל שני סוגי עם פועל כמו מילת יחס המלווה את הפועל שבמשפט הזיקה כסימן הצרכה.23

— כינוי חוזר חסר ישוחזר בעדיפות כמושא ישיר ולא כחלק (22ג) או צירוף יחס (22ב) השלמה — מושא ישיר

מצירוף יחס: במשפט זיקה כמו זה שב–22א, למשל, נשלים לפיכך ”אשר בחרתי אותה” ולא ”אשר בחרתי

בכל זאת נותר היסוס במקומות ספורים, שבהם אפשר לשער כי מילת יחס מוצרכת הוקדמה והוצאה בה”.24

אפשר להבין לא רק ”בחרתם ב(איש) אשר לא חפצתי (אותו)” אלא גם ”בחרתם (את 23 ממשפט הזיקה: את

שהוראתו ”(האיש) אשר תמצא את אלוהיך עמו לא יחיה” ושחלה האיש) אשר לא חפצתי בו” — בדומה ל–24

בו תזוזה של מילת היחס.25

.GKC §138b; JM §158h ;90–89 ראה פרץ תשכ”ז: .21
.GKC §138c; JM §158j–k ;92–91 ראה פרץ תשכ”ז: .22

= ”אשר יגעת בהם”. המשמעות זהה לזו של משפט ָיָגַעְּת ֲאֶׁשר 15 יש אולי מספר קטן מאוד של יוצאים מן הכלל, למשל בישעיה מז .23
(ועל מבנה זה ראה להלן). ָיַגַעְּת ַּבֲאֶׁשר שם, שמילת היחס הוצאה ממנו והוקדמה לו: 12 הזיקה בפסוק

ללא כינוי חוזר למשלימו, כמו ב–22א, מצויים כארבעים בחר JM. משפטי זיקה שבהם מופיע הפועל §158c–בשונה מן האמור ב .24
בו, כלומר עם בחר אשר 8. הדגם (22ב), רק בישעיה מא 34 פעמים במקרא; כינוי חוזר בעמדת מושא ישיר מצוי, נוסף על מל”א יא
18, יד ,11 20, דברים יב 5, יז בחר, מצוי בחמישה–עשר מקומות: במדבר טז כסימן ההצרכה של ב־ כינוי חוזר החבור למילת היחס
34. על הבדלי 26, דה”ב ו 24, תהלים קה 22ג), ירמיה לג (מובאה 32 44, יא 24, מל”א ח 14, שמ”א י 15, שופטים י ,8 7, יז 25, טז

ראה סעיף 5.7.1. ב־ בחר בהשלמת מושא ישיר לבין בחר המשמעות בין
4. על הקדמת מילת היחס והוצאתה ממשפט הזיקה 4, סו לעיל) מצוי גם בישעיה נו 23 (מובאה 12 מבנה זהה לזה של ישעיה סה .25

.GKC §138f; JM §158m וכן (Gottstein 1949: 44–46) ראה גוטשטיין
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(13 (מל”א יא ָּבָחְרִּתי ֲאֶׁשר ְירּוָׁשַלםִ ּוְלַמַען ַעְבִּדי ָּדִוד ְלַמַען א 22

(34 (מל”א יא ֹאתֹו ָּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר ַעְבִּדי ָּדִוד ְלַמַען ב

(32 (מל”א יא ָבּה ָּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר ָהִעיר ְירּוָׁשַלםִ ּוְלַמַען ָדִוד ַעְבִּדי ְלַמַען ג

(12 (ישעיה סה ְּבַחְרֶּתם לֹא־ָחַפְצִּתי ּוַבֲאֶׁשר ְּבֵעיַני ָהַרע ַוַּתֲעׂשּו 23

(32 (בראשית לא ִיְחֶיה לֹא ֶאת־ֱאֹלֶהיָך ִּתְמָצא ֲאֶׁשר ִעם 24

מהיעדרו של כינוי חוזר במשפט הזיקה לא עולה בהכרח, כי הפועל יוצא למושא ישיר שאפשר לזהות אליו

— אלמנט אשר (ראה סעיף 4.3) את השם הזוקק; השם הזוקק עשוי להיות שם פעולה המשמש כמושא פנימי

איו מוצרך על ידי הפועל, אך מוצב בעמדת השם הזוקק כאמצעי להצגת הפעולה שבה מדובר. המבנה הזה

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

39א–ב (דוגמאות נוספות מוצגות במובאות וכן הלאה ל<אלמוני>26 <פלוני> נׁשבע אשר הׁשבועה <אלמוני>,

בסעיף 4.3). במקרים מסוימים אפשר לקרב את המבנה שבו השם הזוקק הוא מושא פנימי אל מבנה ו–40א–ב

שבו משפט הזיקה מכיל צירוף יחס עם כינוי חוזר, המעמיד את השם הזוקק כתיאור אופן, אמצעי או נסיבות:

ב–26ב, נוכל להניח, בה חטא אשר חטאתו אל הצירוף ב–26א חטא אשר חטאתו אם נשווה למשל את הצירוף

כי האחד נגזר מן השני בהשמטת צירוף היחס החוזר לשם הזוקק.

(4 ישעיה לו ∥ 19 (מל”ב יח ָּבָטְחָּת ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהִּבָּטחֹון ָמה ַאּׁשּור ֶמֶלְך ַהָּגדֹול ַהֶּמֶלְך ּכֹה־ָאַמר 25

(28 (ויקרא ד ְנֵקָבה ְּתִמיָמה ִעִּזים ְׂשִעיַרת ָקְרָּבנֹו ְוֵהִביא ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו ֵאָליו הֹוַדע אֹו א 26

(23 (ויקרא ד ָּתִמים ָזָכר ִעִּזים ְׂשִעיר ֶאת־ָקְרָּבנֹו ְוֵהִביא ָּבּה ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו ֵאָליו אֹו־הֹוַדע ב

השם הזוקק של משפטי זיקה המכילים פועל דיבור והעברת מסר יכול משפטי זיקה המתייחסים לתוכן.

(27א), גם אם כינוי חוזר אל האלמנט הזה אינו להיות אלמנט מתוך משפט התוכן המשלים את הפועל הזה

העובדה, שהשם (27ג);27 או אם משפט התוכן חסר בכלל (27ב) מפורש במשפט התוכן אלא רק משתמע ממנו

הזוקק לקוח ממשפט התוכן ומעיד על הנאמר בו, מקלה למעשה על השמטת יתר חלקיו של משפט התוכן מבלי

לו לתת (כמו למשל ב–28ב), ההשלמה ל<אלמוני> <פלוני> נׁשבע אשר הארץ שתאבד המשמעות: בביטוי מעין

ברורה מאליה.28 (כמו ב–28א)

(17 (שמ”א ט ְּבַעִּמי ַיְעצֹר ֶזה ֵאֶליָך ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ִהֵּנה ָעָנהּו ַויהָוה א 27

(16 (במדבר כא ָמִים ָלֶהם ְוֶאְּתָנה ֶאת־ָהָעם ֱאסֹף ְלֹמֶׁשה ְיהָוה ָאַמר ֲאֶׁשר ַהְּבֵאר ִהוא ב

26. לנוסחה 16, טו מופיעה במקרא קרוב לעשרים פעמים, למשל במל”א יד <אלמוני> את <פלוני> החטיא אשר החטאה הנוסחה .26
.5 וירמיה יא 20 8, יהושע ט 3, דברים ז ראה בראשית כו ל<אלמוני> <פלוני> נׁשבע אשר הׁשבועה

;(93–92 (תשכ”ז: לחלופין אפשר להניח כי נשמט צירוף יחס חוזר מעין ”עליו” או ”אודותיו”, המשמש ברגיל לקידום התוכן. ראה פרץ .27
.GKC §138b; JM §158i

7, יהושע א 20, לא 11, ל 3, כח 21, כו ,9 11, יא 13, י 10, ז 35, ו ,8 5, דברים א (שמות יג מצוי שש–עשרה פעמים לתת הביטוי עם .28
(שמות לג נתן, במקום משפט התוכן המצומצם 22); פעמיים מצוי משפט תוכן מלא, עם צורה נטויה של 43, ירמיה לב 6, כא 6, ה
,18 11, דברים ו 23, לב ,16 12, יד 24, במדבר יא (בראשית נ מופיע שתים–עשרה פעמים נתן 4). הצירוף ללא הפועל 1, דברים לד

.(1 23, שופטים ב ,21 ,20 1, לא 23, ח
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(29 (בראשית מג ְּבִני ָיְחְנָך ֱאֹלִהים ַוּיֹאַמר ֵאָלי ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּקטֹן ֲאִחיֶכם ֲהֶזה ַוּיֹאֶמר ג

(11 (דברים י ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבָֹתם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִיְרׁשּו ְוָיבֹאּו א 28

(1 (דברים ח ַלֲאבֵֹתיֶכם ְיהָוה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ֶאת־ָהָאֶרץ ִויִרְׁשֶּתם ּוָבאֶתם ב

ָּדָבר לחלופין, הזיקה עשויה להתייחס גם למשפט התוכן בכללותו, או ליתר דיוק למילת תוכן דוגמת

(ראה סעיף 5.12), כמו למשל ב–29א. לעתים קרובות באים משפטי זיקה כאלה ללא המשמשת כתחליף משפט

כבר התאבן כמילת חיבור חדשה (”כפי כאשר (29ג): הצירוף כ־ (29ב), בייחוד אחרי מילת היחס שם זוקק

ש–”).

(18 (נחמיה ב ָאַמר־ִלי ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ְוַאף־ִּדְבֵרי ָעַלי טֹוָבה ֲאֶׁשר־ִהיא ֱאֹלַהי ֶאת־ַיד ָלֶהם ָוַאִּגיד א 29

(14 (מל”א כב ֲאַדֵּבר ֹאתֹו ֵאַלי ְיהָוה יֹאַמר ֶאת־ֲאֶׁשר ִּכי ַחי־ְיהָוה ב

(54 (בראשית מא יֹוֵסף ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ָלבֹוא ָהָרָעב ְׁשֵני ֶׁשַבע ַוְּתִחֶּליָנה ג

הבינוני הפעיל והשלמתו 4.2.2

צורות הבינוני, כצורות ספק פועליות ספק שמניות, יכולות לקבל השלמה או הרחבה פועלית כמו גם השלמה

כינוי חבור או צירוף שמני המופיע מיד אחר צורת בינוני עשוי להיות אקוזטיבי (מושא ישיר של שמנית.29

צורה פועלית) או גניטיבי (כינוי קניין, סומך במבנה סמיכות), ואין הבחנה פורמלית בין שתי האפשרויות אלא

ִ־י), בצורות המסומנות לעומת (־ִני במקרים מיוחדים: בצורות שנוסף אליהן כינוי חבור של גוף ראשון יחיד

לעומת ִ־ים (סופית ב–30ב), בצורות הרבים הארץ מרגיז אל ב–30א ארץ המרגיז (השווה לדוגמה את בה”א הידיעה

ַ־ת), ובטקסטים מנוקדים גם בצורות היחיד של פועלי גזרת ל”י לעומת ָ־ה (סופית ֵ־י), בחלק מצורות הנקבה

ֵ־ה). ברוב המקרים יכולה ההבחנה להתבסס רק על המובן וההקשר — ויש גם מקרים שבהם לעומת ֶ־ה (סופית

ב–31, למשל, הוא ”המוציא אותי” ולא מאֹיָבי מוציאי קיימת הבחנה פורמלית, והיא אינה תואמת את ההקשר:

מופיעות זו לצד זו, בקואורדינציה, הצורות ”המוציא שלי”, למרות הצורה הגניטיבית של הכינוי החבור; ב–32

(עם הבינוני כשם עצם במבנה סמיכות).30 תודה (עם הבינוני כצורה פועלית) ומִבֵאי עולה מִבאים

(3 (איוב ט ִיְתַפָּלצּון ְוַעּמּוֶדיָה ִמְּמקֹוָמּה ֶאֶרץ ַהַּמְרִּגיז א 30

(16 (ישעיה יד ַמְמָלכֹות ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרִּגיז ָהִאיׁש ֲהֶזה ִיְתּבֹוָננּו ֵאֶליָך ַיְׁשִּגיחּו ֵאֶליָך רֶֹאיָך ב

(49 (שמ”ב כב ַּתִּציֵלִני ֲחָמִסים ֵמִאיׁש ְּתרֹוְמֵמִני ּוִמָּקַמי ֵמאְֹיָבי ּומֹוִציִאי 31

(26 (ירמיה יז ְיהָוה ֵּבית תֹוָדה ּוְמִבֵאי ּוְלבֹוָנה ּוִמְנָחה ְוֶזַבח עֹוָלה ְמִבִאים … ֵמָעֵרי־ְיהּוָדה ּוָבאּו 32

במעמדן של צורות הבינוני (המחבר מתמקד בלשון ספר (van Peursen 2004: 200–206) ראה למשל דיונו המפורט של ואן פרסן .29
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
מבחינים בהקשר זה בין (Andersen and Forbes 2007: 210–211) אחת, כצירוף שמני (שם עצם או שם תואר). אנדרסן ופורבס
התנהגותו האנדוצנטרית של הבינוני (התנהגותו כלפי פנים, כלומר כלפי משלימיו) להתנהגותו האקסוצנטרית (כלפי חוץ, כלומר

כלפי יתר האיברים במשפט).
.(Muraoka 1992: 44–45) על ההבחנה בין בינוני פועלי לבינוני שמני ראה גם מוראוקה .30
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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

סוסים, למשל, אינם ”רוכבים סוסים” אלא ”רוכבים על סוסים” — ויש להיזהר מלהניח הקבלה רֹכבי —

כזאת באופן אוטומטי. עם פעלים המתועדים בשתי מסגרות תחביריות, האחת בהשלמת מושא ישיר והשנייה

אדֹניו ׁשֹמר בהשלמת צירוף יחס, לא נוכל לדעת לאיזו מהן קשור המבנה הגניטיבי: כך למשל עשוי הצירוף

(כמו ב–33ג).31 או ”השומר על אדוניו” 33ב) (בדומה אל להתפרש ”השומר את אדוניו” ב–33א

(18 (משלי כז ְיֻכָּבד ֲאדָֹניו ְוׁשֵֹמר ִּפְרָיּה יֹאַכל ְּתֵאָנה ֹנֵצר א 33

(9 (תהלים קמו ְיעֹוֵדד ְוַאְלָמָנה ָיתֹום ֶאת־ֵּגִרים ׁשֵֹמר ְיהָוה ב

(16 (שמ”א כו ְיהָוה ַעל־ְמִׁשיַח ַעל־ֲאדֵֹניֶכם לֹא־ְׁשַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְבֵני־ָמֶות ִּכי ג

ב–34, לדוגמה, חָֹנְך במקרים מסוימים ברור, כי הכינוי החבור לצורת בינוני אינו גניטיבי ואינו אקוזטיבי:

אבל במקרים אחרים אינו ”החונה אותך” ולא ”החונה שלך” אלא ”החונה עליך”, כלומר ”העורך מצור עליך”.32

הקמים ב–35א, למשל, שווה במשמעה לצירוף קמיך נהסס לשלול לגמרי את פירוש הכינוי כגניטיבי. צורה כמו

שכיח יותר כצורה נטויה עם כינוי חבור קם ב–35ב; אבל מכיוון שהבינוני עליך קמו אשר כל ולפסוקית עליך

— צורר33 או צר אויב, מאשר כצורת נפרד בהשלמת צירוף יחס, ומכיוון שהוא מופיע כמה פעמים בהקבלה אל

צורות בינוני שכבר קיבלו מעמד של שמות עצם לכל דבר — ייתכן שגם הוא כבר נוטה למעמד של שם עצם,

צריכה למעשה להתפרש בעברית בת ימינו ”הקמים שלך”, עם כינוי חבור גניטיבי. קמיך ושהצורה

(6 (תהלים נג חָֹנְך ַעְצמֹות ִּפַּזר ִּכי־ֱאֹלִהים ָפַחד לֹא־ָהָיה ָּפֲחדּו־ַפַחד ָׁשם 34

(23 (תהלים עד ָתִמיד עֶֹלה ָקֶמיָך ְׁשאֹון צְֹרֶריָך קֹול ַאל־ִּתְׁשַּכח א 35

ֲאֶׁשר־ ְוכֹל ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹני אְֹיֵבי ַכַּנַער ִיְהיּו … ָעֶליָך ָּכל־ַהָּקִמים ִמַּיד ַהּיֹום ְיהָוה ִּכי־ְׁשָפְטָך ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹני ִיְתַּבֵּׂשר ב

(32–31 (שמ”ב יח ְלָרָעה ָעֶליָך ָקמּו

הבינוני הסביל בהוראה פעילה 4.2.3

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

ָחגּור המקרה של 36א–ב).35 (למשל ָלבּוׁש הדוגמה הבולטת ביותר היא זו של הצורה הפעילות בהוראתן;34

עשוי להתייחס לא רק לבגד, אלא גם לאיבר חגר מורכב יותר, מכיוון שהמושא הישיר של הצורות הפעילות של

(בין במובן ”דאג שלא ייפגע או יאבד”, בין במובן ”עקב, השגיח, בחן”) בהשלמת מושא ישיר, ׁשמר כנגד מאות היקרויות של הפועל .31
16, משלי 10, איוב יד 16, תהלים נט 16, שמ”ב יא ,15 מתועדת רק במקומות בודדים: שמ”א כו אל) (או על השלמה בצירוף יחס עם

.22 11, ו ב
ועוד. 3 29, תהלים כז 3, ירמיה נ השווה למשל אל ישעיה כט .32

.23 6, עד 49, מד 2, יח 49, תהלים ג שמ”ב כב .33
דיון מעמיק בתופעה הזו, במקורה ובהסתעפויותיה חורג ממסגרת המחקר שלנו; נסתפק בהפניה אל מאמרו המפורט של בלאו .34

.(Muraoka 1992: 45–47) (תשי”ב–תשי”ג) ואל הערותיו של מוראוקה בנושא
5. כמובן לא נכלל כאן השימוש בבינוני ודניאל י 21 3, משלי לא 3, זכריה ג ,2 ראה גם יחזקאל ט 36א) (מובאה 5 פרט לשמ”א יז .35
ועוד), שבהם הקשר בין הבינוני למשלימו אינו 11 (יחזקאל ט ַהַּבִּדים ְלֻבׁש ָהִאיׁש הסביל כסומך במבנה סמיכות, בצירופים מעין

לעיל). (כנידון בסעיף 4.2.2 אקוזטיבי אלא גניטיבי
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(התמשאות המקום; ראה הדיון בפועל הזה בסעיף 5.10.2.3). כשהנושא שמכסים בו או לאדם שאותו מלבישים

37א–ב), אבל במקומות (השווה למשל מתייחס לאדם, הבינוני הפעול מתקרב אמנם לצורה פעילה חגור של

להלן 37ג (ראה אחדים הוא עשוי בכל זאת להיתפס גם כסביל: פלוני חגור בגד, כלומר מישהו חגר אותו בגד

מתייחס לאיבר בגוף חגור בסעיף 5.10.2.3). ההוראה הסבילה היא היחידה האפשרית כשהנושא של 201ג כנגד

37ד–ה). (השווה

(5 (שמ”א יז ָלבּוׁש הּוא ַקְׂשַקִּׂשים ְוִׁשְריֹון ַעל־רֹאׁשֹו ְנחֶֹׁשת ְוכֹוַבע א 36

(4 (ויקרא טז ַעל־ְּבָׂשרֹו ִיְהיּו ּוִמְכְנֵסי־ַבד ִיְלָּבׁש קֶֹדׁש ְּכֹתֶנת־ַּבד ב

(16 (שופטים יח ִמְּבֵני־ָדן ֲאֶׁשר ַהָּׁשַער ֶּפַתח ִנָּצִבים ִמְלַחְמָּתם ְּכֵלי ֲחגּוִרים ִאיׁש ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות א 37

(41 (דברים א ָהָהָרה ַלֲעֹלת ַוָּתִהינּו ִמְלַחְמּתֹו ֶאת־ְּכֵלי ִאיׁש ַוַּתְחְּגרּו ב

(18 (שמ”א ב ָּבד ֵאפֹוד ָחגּור ַנַער ְיהָוה ֶאת־ְּפֵני ְמָׁשֵרת ּוְׁשמּוֵאל ג

(5 (דניאל י אּוָפז ְּבֶכֶתם ֲחֻגִרים ּוָמְתָניו ַּבִּדים ָלבּוׁש ִאיׁש־ֶאָחד ְוִהֵּנה ד

(17 (משלי לא ְזרֹעֹוֶתיָה ַוְּתַאֵּמץ ָמְתֶניָה ְבעֹוז ָחְגָרה ה

המושא הפנימי 4.3

המושא הפנימי במובן הצר הוא שם עצם הגזור מאותו שורש כמו הפועל, הנלווה לפועל כמושא ישיר. סוג

או — 38א) (למשל אחד של שמות כאלה הם שמות פעולה, שהופעתם לצד הפועל נועדה להדגיש את הפעולה

(38ב). לעתים קרובות, כאמור בסעיף 4.2.1, משמש אם נוסף אליהם לוואי או נסמך — לתארה או להגדירה

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

ועוד.36 קנאה ל<פלוני> ִקּנא אהבה, <פלוני> את אהב ֵׁשנה, יׁשן השלמה אחרת:

(10 (ישעיה סו ָעֶליָה ָּכל־ַהִּמְתַאְּבִלים ָמׂשֹוׂש ִאָּתּה ִׂשיׂשּו ָּכל־ֹאֲהֶביָה ָבּה ְוִגילּו ֶאת־ְירּוָׁשַלםִ ִׂשְמחּו א 38

(5 (ישעיה סב ֱאֹלָהִיְך ָעַלִיְך ָיִׂשיׂש ַעל־ַּכָּלה ָחָתן ּוְמׂשֹוׂש ָּבָנִיְך ִיְבָעלּוְך ְּבתּוָלה ָּבחּור ִּכי־ִיְבַעל ב

המטיר לֵבנים, ָלַבן אֻלמים, ִאּלם סוג נפרד של מושא הגזור מאותו שורש כמו הפועל מצוי בצירופים דוגמת

כאן המושא מתייחס לא לפעולה אלא לעצם ממשי המגולם בפועל עצמו, לעתים קרובות וכן הלאה.37 מטר

effected object). אלמנטים כאלה, שלא כמו שמות הפעולה (מושא מתהווה, עצם הנוצר כתוצאה מן 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).

14, ח ִקּנא: זכריה א 3; עבור הפועל 15, ירמיה לא 17, שמ”ב יג אהב: שמ”א כ 57; עבור הפועל ,39 יׁשן: ירמיה נא ראה, עבור הפועל .36
.2

6. דוגמאות נוספות למושאים פנימיים מטר: ישעיה ה המטיר .7 3, שמות ה לֵבנים: בראשית יא ָלַבן .7 אֻלמים: בראשית לז ִאּלם .37
.(GKC §117p–r; JM §125q–r) מפורטות בספרי הדקדוק הסטנדרטיים
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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:

נׁשבע ָמָׁשל, לדוגמה, ברור כי שמות העצם מתייחסים לתוכן, אך בצירופים דוגמת ָמַׁשל או חידה חד בצירופים

עשויים שמות העצם להתפרש הן כמילות תוכן המתייחסות לתוכן המובע, הן כשמות תִפּלה התפלל או ׁשבועה

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

או ב–39א פׁשע אשר הפׁשעים אל 39ב במובאה <פלוני> פׁשע אשר העלילות שם עצם כזה: השווה למשל את

ב–40א. במקרים כאלה אפשר לראות התחנן אשר התחינה אל 40ב במובאה <פלוני> התחנן אשר הדברים את

בשם העצם מושא פנימי במובן רחב יותר של המונח.

(50 (מל”א ח ָּפְׁשעּו־ָבְך ֲאֶׁשר ּוְלָכל־ִּפְׁשֵעיֶהם ָחְטאּו־ָלְך ֲאֶׁשר ְלַעְּמָך ְוָסַלְחָּת א 39

(11 (צפניה ג ִּבי ָּפַׁשַעְּת ֲאֶׁשר ֲעִליֹלַתִיְך ִמּכֹל ֵתבֹוִׁשי לֹא ַההּוא ַּבּיֹום ב

(3 (מל”א ט ְלָפַני ִהְתַחַּנְנָּתה ֲאֶׁשר ְוֶאת־ְּתִחָּנְתָך ֶאת־ְּתִפָּלְתָך ָׁשַמְעִּתי ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר א 40

(59 (מל”א ח ָוָלְיָלה יֹוָמם ֱאֹלֵהינּו ֶאל־ְיהָוה ְקרִֹבים ְיהָוה ִלְפֵני ִהְתַחַּנְנִּתי ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְדָבַרי ְוִיְהיּו ב

מושא פנימי שהוא ארגומנט מוצרך (ולא שם פעולה) עשוי, לצד פעלים מסוימים, להתחלף עם מושא רגיל.

ֶזַבח, או ָזַבח זבח: הפועל מתועד מצד אחד בהשלמת מושא פנימי במובן הצר, בצירוף כדוגמה נבחן את הפועל

וכן הלאה, המתמקדים בסוגים מסוימים של פסח ָזַבח שלמים, ָזַבח מושא פנימי במובן הרחב, בצירופים דוגמת

41ב), (למשל עשוי גם לקבל מושא המתייחס לבעל החיים המוקרב כזבח זבח מצד שני, 41א).38 (למשל זבחים

אבא, ”ההבחנה בין מושא ובמושא כזה לא נוכל בשום אופן לראות מושא פנימי: כדבריה של בורוכובסקי–בר

אמתי לבין מושא פנימי היא (בין היתר) בקיומו של האובייקט (שמסמנו תופס עמדת מושא) קיום עצמאי

אפשר במקרים כאלה להבדיל בין שתי הוראות שונות מעט של הפועל: בדוגמה שלנו נבדיל מחוץ לפעולה”.39

במובן ”הקריב, שחט במובן ”ערך זֶבַח” (עם מושא פנימי המתאר את סוג הזבח) מצד אחד, לזבח זבח בין

(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.

(31–30 (יהושע ח ְׁשָלִמים ַוִּיְזְּבחּו ַליהָוה עֹלֹות ָעָליו ַוַּיֲעלּו … ַליהָוה ִמְזֵּבַח ְיהֹוֻׁשַע ִיְבֶנה ָאז א 41

(13 (שמ”ב ו ּוְמִריא ׁשֹור ַוִּיְזַּבח ְצָעִדים ִׁשָּׁשה ֲארֹון־ְיהָוה נְֹׂשֵאי ָצֲעדּו ִּכי ַוְיִהי ב

(24 (שמות כ ְוֶאת־ְּבָקֶרָך ֶאת־צֹאְנָך ְוֶאת־ְׁשָלֶמיָך ֶאת־עֹֹלֶתיָך ָעָליו ְוָזַבְחָּת ַּתֲעֶׂשה־ִּלי ֲאָדָמה ִמְזַּבח ג

אפשר כמובן להניח כי צירופים כאלה הם תוצאת השמטה של מושא פנימי במובן הצר, ששם העצם הנותר שימש לו כנסמך, תמורה .38
ועוד). לא נדון כאן בסוגיה הזאת, 15 8, יא (שמ”א י שלמים ֶזַבח ָזַבח מתועד גם 41א כבמובאה שלמים ָזַבח או לוואי; ואכן לצד
127–134) שעסק בשאלה דומה: מעמדו של שם תואר ששם העצם שהוא מתאר, המשמש ונסתפק בהפניה אל קוגוט (תשס”ב:

כמושא, נשמט.
אבא תשס”א: 179. בורוכובסקי–בר .39
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בין מושאים ישירים לצירופי יחס 4.4

צירופי יחס במעמד צירופים שמניים 4.4.1

בהוראה פרטיטיבית40 וב־ מן 4.4.1.1

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

מן, המתייחס לשלם. אם חסר האלמנט הראשון נתפס השני כתחליף שלו, נוסף, המוצג על פי רוב במילת היחס

וכך עשויים צירופי היחס להופיע גם בעמדות תחביריות של נושא או מושא ישיר, הדורשות ברגיל צירוף שמני:

המשמשת בהוראה מן ב–42ב. יש להבחין בין מבנותינו נשים לתת אל ב–42א מבנותינו תת השווה למשל את

(43ב), למשל, הוא הפרי מן אכל המציינת מקור. הצירוף מן בהוראה אבלטיבית, כלומר מן פרטיטיבית לבין

(43א): העץ הוא מקור הפרי ולא ”כמות גדולה של פרי”.41 העץ מן אכל בבירור פרטיטיבי, אבל לא כן הצירוף

(7 (שופטים כא ְלָנִׁשים ִמְּבנֹוֵתינּו ֵּתת־ָלֶהם ְלִבְלִּתי ַביהָוה ִנְׁשַּבְענּו ַוֲאַנְחנּו א 42

(שופטים ְלִבְנָיִמן ִאָּׁשה ֹנֵתן ָארּור ֵלאֹמר ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ִנְׁשְּבעּו ִמְּבנֹוֵתינּו ָנִׁשים ָלֵתת־ָלֶהם נּוַכל לֹא ַוֲאַנְחנּו ב

(18 כא

ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאַכל לֹא ָוָרע טֹוב ַהַּדַעת ּוֵמֵעץ ּתֹאֵכל׃ ָאכֹל ֵעץ־ַהָּגן ִמּכֹל ֵלאֹמר ַעל־ָהָאָדם ֱאֹלִהים ְיהָוה ַוְיַצו א 43

(17–16 (בראשית ב ָּתמּות מֹות ִמֶּמּנּו ֲאָכְלָך ְּביֹום

ִמֶּמּנּו תֹאְכלּו לֹא ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבתֹוְך־ַהָּגן ֲאֶׁשר ָהֵעץ ּוִמְּפִרי נֹאֵכל׃ ֵעץ־ַהָּגן ִמְּפִרי ֶאל־ַהָּנָחׁש ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ב

(3–2 (בראשית ג ֶּפן־ְּתֻמתּון ּבֹו ִתְּגעּו ְולֹא

עשויה לשמש בהוראה פרטיטיבית, בין בנוכחות האלמנט השמני המתייחס ב־ מן, גם מילת היחס כמו

בהוראה פרטיטיבית (44ג). השימוש בב־ בין בהיעדרו ב־, בהתאמה) ועם מן 44א–ב, עם (ראה למשל לחלק

לשימוש ב־ 44, נראה שההבדל בין שימוש במילת היחס נתלה בכמה גורמים. במקרים רבים, כמו בדוגמה

(ראה סעיף 6.2): הדגש מושם במקרה האחד על מיקומו הוא בעיקר הבדל של פרספקטיבה מן במילת היחס

של החלק בתוך השלם, במקרה השני על הפרשתו מן השלם.42

(19 (שופטים יד ֶאת־ֲחִליצֹוָתם ַוִּיַּקח ִאיׁש ְׁשֹלִׁשים ֵמֶהם ַוַּיְך ַאְׁשְקלֹון ַוֵּיֶרד ְיהָוה רּוַח ָעָליו ַוִּתְצַלח א 44

(27 (שמ”א יח ֶאת־ָעְרֹלֵתיֶהם ָדִוד ַוָּיֵבא ִאיׁש ָמאַתִים ַּבְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְך ַוֲאָנָׁשיו הּוא ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ַוָּיָקם ב

(31 (שמ”ב ב ֵמתּו ִאיׁש ְוִׁשִּׁשים ְׁשֹלׁש־ֵמאֹות ַאְבֵנר ּוְבַאְנֵׁשי ִמִּבְנָיִמן ִהּכּו ָדִוד ְוַעְבֵדי ג

משקף שינויים דיאכרוניים. לשימוש במן ב־ במקומות אחרים נראה כי המעבר משימוש במילת היחס

ומקובל לראות בה התפתחות מאוחרת בלשונות השמיות אינה מצויה באוגריתית43 מן כידוע, מילת היחס

.(Oren 2011) הדברים המובאים בסעיף זה הם תמצית הדברים שבמאמרי על הפרטיטיב .40
.(Oren 2011: 69–72) ראה סעיף 1 במאמרי .41

.(Oren 2011: 72–73) במאמרי 2.1 עיין סעיף .42
ראה סעיף 6.1.7. .43
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שינויים בערכיות ובהצרכה פרק 4

(”אכל ב–”). הצירוף הזה lḥm b- להבעת הפרטיטיב, למשל בצירוף ב־ הצפון–מערביות. באוגריתית משמשת

(45א); והעובדה, שרוב היקרויותיו של הצירוף מתועד, בין היתר, בטקסט המפרט הנחיות לסעודה פולחנית

השכיח ממנו) הן בהנחיות הקשורות בפולחן, בפירוט הרשאים להשתתף באכילת מן אכל במקרא (תחת ב־ אכל

מחזקת את ההשערה, כי זהו שריד של מצב לשוני קדום, שנשתמר קרבנות הפסח או תרומות הקודשים,44

אף על פי כן לא קפאה הלשון על שמריה, וגם בהנחיות הפולחניות אפשר למצוא בעיקר בהקשר המיוחד הזה.45

(45ב).46 ב־ אכל לצד מן אכל את הביטוי החדש יותר

(KTU 1.115:9–10) š lil bt šlmm kll ylḥm bh א 45

= ׂשה לאִלֻ–ּבת (כזבח) שלמים, הכול יאכלו בו

(13 (ויקרא כב ּבֹו לֹא־יֹאַכל ְוָכל־ָזר ּתֹאֵכל ָאִביָה ִמֶּלֶחם … ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה ִתְהֶיה ִּכי ּוַבת־ּכֵֹהן ב

המחליפים מושא ישיר עשויים לסמן לא רק פרטיטיב במובן הצר של ב־ צירופי יחס עם לפי מאלסה,47

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

מורה על ב־ אכל לדעת מאלסה, הצירוף בטרנזיטיביות של הפועל, כפי שזו הוגדרה אצל הֹוּפר ותומפסון.48

שרק חלק מהמזון נאכל, אלא בכך מן) אכל (כמו הפרטיטיב הרגיל טרנזיטיביות פחותה לא בכך שהוא מורה

ב–46, לדוגמה, מורה על נטילת חלק ב־ נׂשא שהוא מרמז על נטילת חלק בסעודה משותפת — כשם שהצירוף

אין סתירה בין בנשיאת משא משותף — ומתמקד באחד מתוך קבוצת הסועדים ובמנה של אותו סועד יחיד.49

ההסבר הזה, הסינכרוני, לבין ההסבר הדיאכרוני שניתן לעיל, ואפשר לראות את השניים כמשלימים זה את

זה.

(17 (במדבר יא ְלַבֶּדָך ַאָּתה ְולֹא־ִתָּׂשא ָהָעם ְּבַמָּׂשא ִאְּתָך ְוָנְׂשאּו 46

(למשל ב־ קרא הוראה פרטיטיבית (או, בצורה כללית יותר, טרנזיטיביות פחותה) מיוחסת לרוב גם לצירוף

ואולם (47ב), שממנו משתמעת השלמת הקריאה, קריאת הכתוב במלואו.50 את קרא לעומת הצירוף הרגיל 47א)

כך שאפשר לגזור מתייחס כמעט תמיד למסמך ולא לתוכן הכתוב בו,51 קרא לצד הפועל ב־ צירוף היחס עם

(כמו ב–47ג), בהשמטת המושא ב<מסמך> <תוכן של מסמך> קרא ממבנה מסוג ב<מסמך> קרא את המבנה

,16 גם בשופטים יג ב־ אכל 45ב). מחוץ להקשר זה מצוי (סוף מובאה 13ב ,12 (פעמיים), 11 ,4 48, ויקרא כב ,45 ,44 ,43 שמות יב .44
.(KTU 1.23:6 (והשווה פסוק אחרון זה אל 5 ומשלי ט 4 בתהלים קמא ב־ לחם 25; כן מצוי ואיוב כא 1 8, זכריה יא שמ”ב יח

.(53–48 (ברוורמן תשס”ח: בהנחיות הקשורות לסעודות פולחניות נמשך גם בלשון חכמים ב־ השימוש באכל .45
2.2 65. ההיבט הדיאכרוני נידון ביתר הרחבה בסעיף 63, נחמיה ז 45ב), עזרא ב (תחילת מובאה 13א ,7 ,6 21, כב ,18 ראה ויקרא ז .46

.(Oren 2011: 73–77) במאמרי
.Malessa 2006: 67–100 .47

.Hopper and Thompson 1980 .48
.(Oren 2011: 77–78) במאמרי 2.3 Malessa 2006: 96–98. ראה התייחסות לכך בסעיף .49

אספקט דורטיבי של פעולה מתמשכת שלא הגיעה לסופה. ב־ קרא (Malessa 2006: 80–83), המייחס לצירוף ראה למשל מאלסה .50
18, וכן 3, דה”ב לד 18, ט ,8 ,3 14, נחמיה ח ,13 19, ירמיה לו כך לפחות ברוב היקרויותיו של הצירוף במקרא: ראה דברים יז .51
3, ברור כי על הכינוי החבור ממין זכר בצירוף ונחמיה ח 19 (בשניים מהמקומות, דברים יז נקרא עם הפועל הסביל 1 נחמיה יג
”ויקראו בספר, ב(ספר) תורת ָהֱאֹלִהים ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו אפשר להבין את 8 ולא לתורה). בנחמיה ח להתייחס לספר ּבֹו היחס
המתייחס לתוכן ממש ולא למצע שעליו הוא כתוב מצוי אם כן ב־ בהמשך אותו פרק). צירוף יחס עם 18 (בדומה לפסוק האלהים”

ולא לֻלחות. מחזיר לחזון בֹו קֹוֵרא 2, שם הכינוי החבור בצירוף רק בחבקוק ב
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נתפס במקרה זה כלוקטיב יותר מאשר כפרטיטיב.52 ב<מסמך> הישיר המתייחס לתוכן הכתוב; צירוף היחס

(14 (ירמיה לו ָוֵלְך ְבָיְדָך ָקֶחָּנה ָהָעם ְּבָאְזֵני ָּבּה ָקָראָת ֲאֶׁשר ַהְּמִגָּלה א 47

(21 (ירמיה לו ַהֶּמֶלְך ְּבָאְזֵני ְיהּוִדי ַוִּיְקָרֶאָה … ֶאת־ַהְּמִגָּלה ָלַקַחת ֶאת־ְיהּוִדי ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ב

(6 (ירמיה לו ָהָעם ְּבָאְזֵני ְיהָוה ֶאת־ִּדְבֵרי ֲאֶׁשר־ָּכַתְבָּת־ִמִּפי ַבְּמִגָּלה ְוָקָראָת ג

הדמיון כ־ 4.4.1.2

כ־, המשמשת להשוואה או להערכה של כמות, יכולים לתפוס את מקומו גם צירופי יחס הפותחים במילת היחס

המשמשים כפרדיקט ראה סעיף כ־ (על מעמדם של צירופי יחס עם של צירוף שמני כנושא או כמושא ישיר

בעמדות תחביריות הדורשות כ־ 5.14). כמו עם מילות היחס הפרטיטיביות, אפשר להסביר את הופעתה של

שם העצם המושמט מתאר אותו כלוואי.53 כ־ צירוף שמני כתוצאה של השמטת שם עצם, שצירוף היחס עם

ב–48א, למשל, יובן ”עשה פסח כפסח”, כפסח עׂשה מצטרפת אליו — כ־ יזוהה עם שם העצם שמילת היחס

מופיע לא שם עצם אלא כינוי רמז או כ־ — או יושלם על פי ההקשר אם אחרי ב–48ב כחג חג עׂשה בדומה אל

קל להשלים ”שמע שמועה כזאת”, ”ראה מראות כאלה”. 49 כינוי גוף: במבע מעין

(18 (דה”ב לה יֹאִׁשָּיהו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ַּכֶּפַסח לֹא־ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל־ַמְלֵכי … ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֹמהּו ֶפַסח ְולֹא־ַנֲעָׂשה א 48

(32 (מל”א יב ִּביהּוָדה ֲאֶׁשר ֶּכָחג ַלחֶֹדׁש יֹום ַּבֲחִמָּׁשה־ָעָׂשר ַהְּׁשִמיִני ַּבחֶֹדׁש ָחג ָיָרְבָעם ַוַּיַעׂש ב

(8 (ישעיה סו ֶאָחת ַּפַעם ּגֹוי ִאם־ִיָּוֵלד ֶאָחד ְּביֹום ֶאֶרץ ֲהיּוַחל ָּכֵאֶּלה ָרָאה ִמי ָּכזֹאת ִמי־ָׁשַמע 49

כתווית המושא הישיר ל־ 4.4.2

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

הנגיעה העיקרית של שאלה זו וכיוצא בזה) בין ברמה הסמנטית (אפיון המושא כאנושי, דומם וכן הלאה).54

המשמשת כתווית המושא, כפי שרווח בכמה ניבים של הארמית ל־ לענייננו היא בכל הקשור להבחנה בין

ל־ לבין ומצוי מפעם לפעם גם בעברית (במיוחד בלשון הספרים המאוחרים),56 (במיוחד בארמית המקראית)55

המשמשת כתווית את המשמשת כמילת יחס רגילה. בעיה דומה נוצרת, לעתים נדירות אמנם, גם בהבחנה בין

(ראה סעיף 6.1.9). המשמשת כמילת יחס קומיטטיבית את המושא לבין

.(Oren 2011: 79–80) במאמרי 2.3 ראה סעיף ב־ קרא לדיון מפורט יותר במבנה .52
.(Jenni 1994: 26–27) עיין יֶני .53

(Davies 1991), אלוולד כתווית המושא בעברית הקדומה (לשון המקרא והכתובות) ראה לרנר (תשמ”ח), דייויס לעניין השימוש באת .54
Blau 1980:) ראה רוזן (תש”ך) ובלאו (KAI 181) (Jenni 2007). לשימוש במילית זו במואבית במצבת מישע ויֶני (Elwolde 1994)

בארמית בכתובת זַּכֻר. 157–150); רוזן דן גם בשימוש באית
.(Folmer 1995: 340–369) ופולמר (Cohen 1975) כתווית המושא בארמית הממלכתית בכלל והמקראית בפרט ראה כהן לשימוש בל־ .55
ואצל (371–369 (שם: כתווית המושא בניבים השונים של הארמית נידון בקצרה אצל פולמר ית לעומת ל־ הפיזור הדיאלקטלי של

קוטשר (תשי”א: 122).
.(Malessa 2006: 61–66) GKC. דיון מפורט יותר מצוי אצל מאלסה §117n; JM §125k .56
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לצד פעלים עבריים אפשר להיעזר בשילוב של כמה קריטריונים, ובראשם השכיחות ל־ לזיהוי מעמדה של

והפיזור את57 לעומת השלמה בצירוף שמני או בצירוף עם תווית המושא ל־ היחסית של השלמה בצירוף יחס עם

בין טקסטים מוקדמים למאוחרים. במקרים מסוימים נוכל להיעזר בנתונים אחרים: ל־ של היקרויותיה של

למשל, קיומה של צורה סבילה (או לא–גורמת) שלצדה משמש כנושא אלמנט שווה–ערך לאלמנט המסומן בל־

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

הפורמלים והסמנטיים המקובלים.58

אף על פי כן, ברור שבמקרים מסוימים אין אפשרות להכריע בביטחון מלא. למשל, לצד פעלים שמשלימם

עשויה לתפקד כתווית ל־ יכול להיות מושא ישיר או משפט תוכן (פועלי ידיעה, בקשה וכדומה), המילית

דרׁש ואת ל־ ִּבּקׁש אפשר להבין את (ראה סעיף 5.12.2); כך למשל ב–50א המושא אך גם לשמש לקידום התוכן

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

(6 (איוב י ִתְדרֹוׁש ּוְלַחָּטאִתי ַלֲעֹוִני ִּכי־ְתַבֵּקׁש א 50

(15 (תהלים י ַבל־ִּתְמָצא ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו ָוָרע ָרָׁשע ְזרֹוַע ְׁשבֹר ב

(3 (שמ”ב יא ַהִחִּתי אּוִרָּיה ֵאֶׁשת ַּבת־ֱאִליָעם ַּבת־ֶׁשַבע ֲהלֹוא־זֹאת ַוּיֹאֶמר ָלִאָּׁשה ַוִּיְדרֹׁש ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח ג

המשלים של פעלים מסוימים עשוי להתממש הן כאקוזטיב הן כדטיב, אם האובייקט המושפע מן הפעולה

,(51 (לדוגמה הוׁשיע הוא גם המוטב הנהנה ממנה או המקבל משהו בעקבותיה. כך בין היתר עם הפעלים

במובן ”כיסה בתחבושת”, שלצדו נראה שקיימת הבחנה בין השלמה במושא חבׁש (אבל לא עם ורפא עזר

דוגמה נוספת כשהמשלים מתייחס לפצוע).59 ל־ ישיר כשהמשלים מתייחס לפצע לבין השלמה בצירוף יחס עם

הודיע, שלצדו עשוי הנמען (מקבל ההודעה) להתממש כאקוזטיב או כדטיב: המבנה הראשון מספק הפועל

<פלוני> את האכיל על דרך <דבר> <פלוני> את (הודיע ידע כצורת הגרימה של הודיע מאפיין את (למשל ב–52א)

ל<פלוני> אמר על דרך <דבר> ל<פלוני> (הודיע אל פועלי האמירה הודיע מקרב את (52ב) <מאכל>), ואילו השני

52ג),60 (למשל <דבר>). נקודה ראויה לציון היא שכיחות השלמתם של הפעלים הללו באמצעות כינוי חבור

(ראה סעיף 4.4.3.1). המבטל למעשה את ההבחנה הפורמלית בין אקוזטיב לדטיב

ֲאֶׁשר ֶאל־ָהֱאֹלִהים ְוַזֲעקּו ְלכּו ֶאְתֶכם׃ ְלהֹוִׁשיַע לֹא־אֹוִסיף ָלֵכן ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוַּתַעְבדּו אֹוִתי ֲעַזְבֶּתם ְוַאֶּתם 51

השלמה בכינוי חבור אינה הוכחה חד–משמעית לכך שהפועל יוצא למושא ישיר, בגלל שכיחותם היחסית של כינויים חבורים בעלי .57
ערך דטיבי, בעיקר לצד פועלי דיבור ופועלי נתינה; ראה סעיף 4.4.3.1.

.BL §100q–x ראה .58
ללא חבׁש בא 18 16. באיוב ה ,4 1, יחזקאל לד ל<פצוע>: ישעיה סא חבׁש ;1 21, הושע ו 26, יחזקאל ל <פצע>: ישעיה ל חבׁש .59
השלמה. עם מספר היקרויות כה מצומצם, ההבחנה עשיה כמובן להיות פרי המקרה בלבד; לצד צורת ּפִעל המשמשת כנרדפת לקל
(מובאה 13 מצוי עוד בהקשר אחר בתיאור בגדי הכהונה, בויקרא ח ל<פלוני> חבׁש היא אינה מתקיימת. הצירוף 3 בתהלים קמז
9, שוב בהוראה הנתפסת כדטיבית. גם לצד כמה פועלי לבוש נדירים יותר מצויים צירופי יחס ובשמות כט בסעיף 5.10.2.3) 201ג
(תהלים ל־ עטף ;(44 8, איכה ג 4, קמ (תהלים צא ל־ סכך/הסך ;(7 5, ויקרא ח (שמות כט ל־ אפד שנראה לפרשם כדטיביים: ל־ עם

.(11 (שה”ש ג ל־ עטרה ִעּטר ;(6 עג
במקרא, שלושים פעמים מובע מקבל הידיעה בכינוי חבור, באחד–עשר מקומות הוא הודיע מתוך כשבעים היקרויותיו של הפועל .60
(במובן ”עשה לבריא, תיקן”) מתועד במקרא כשלושים רפא ובאחד–עשר מקומות אחרים בל־. הפועל את מסומן בתווית המושא
כתווית המושא או בלעדיה) את וחמש פעמים, מתוכן שתים–עשרה בהשלמת כינוי חבור, שמונה בהשלמת מושא ישיר שמני (עם
כשבעים וחמש היקרויות, מתוכן כשלושים וחמש בהשלמת כינוי חבור, שמונה בהשלמת מושא עזר ל־. לפועל ושמונה בהשלמת
כמאה ושישים היקרויות, מתוכן כשישים וחמש בהשלמת ל־. להוׁשיע ישיר שמני (עם תווית המושא או בלעדיה) וכעשרים בהשלמת
(שאינו מצוי בלשון ִסּיע ל־. מישור, שעסק בהצרכה של הפועל כינוי חבור, כחמישים בהשלמת מושא ישיר שמני וכעשרים בהשלמת
(מישור ל־ המקרא), העיר גם הוא על שכיחות השימוש בכינויים חבורים לעומת השימוש בצירופים עם תווית המושא או עם

תשס”ח: 616).

36



בין מושאים ישירים לצירופי יחס סעיף 4.4

(14–13 (שופטים י ָצַרְתֶכם ְּבֵעת ָלֶכם יֹוִׁשיעּו ֵהָּמה ָּבם ְּבַחְרֶּתם

(5 (ישעיה ה ְלַכְרִמי עֶֹׂשה ֲאֶׁשר־ֲאִני ֵאת ֶאְתֶכם אֹוִדיָעה־ָּנא ְוַעָּתה א 52

(8 (שמ”א י ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ְלָך ְוהֹוַדְעִּתי ֵאֶליָך ַעד־ּבֹוִאי ּתֹוֵחל ָיִמים ִׁשְבַעת ב

(3 (שמ”א טז ֲאֶׁשר־ַּתֲעֶׂשה ֵאת אֹוִדיֲעָך ְוָאֹנִכי ַּבָּזַבח ְלִיַׁשי ְוָקָראָת ג

שילוב שתי התופעות האלה — הכפילות במעמדו הסמנטי של המשלים והביטול החלקי של ההבחנה

או ִחּוה61 הפורמלית — מקשה על זיהוי המסגרת התחבירית של פעלים מסוימים, בייחוד פעלים נדירים כמו

לא נוכל לקבוע, אם הפעלים מתועדים בשתי מסגרות תחביריות נפרדות, האחת בהשלמת (53א–ב):62 הׁשיא

המופיעה לצדם מסמנת מושא ישיר. ל־ אקוזטיב והשנייה בהשלמת דטיב, או אם מילת היחס

(15 (דה”ב לב ִמָּיִדי ַעּמֹו ְלַהִּציל ּוַמְמָלָכה ָּכל־ּגֹוי ָּכל־ֱאלֹוַה יּוַכל ִּכי־לֹא … ִחְזִקָּיהּו ֶאְתֶכם ַאל־ַיִּׁשיא א 53

(29 (מל”ב יח ִמָּידֹו ֶאְתֶכם ְלַהִּציל יּוַכל ִּכי־לֹא ִחְזִקָּיהּו ָלֶכם ַאל־ַיִּׁשיא ב

כינויים חבורים שאינם מציינים מושא ישיר63 4.4.3

כינויי הגוף החבורים לפועל בעברית הם על פי רוב אקוזטיביים, ואולם מצוי גם שימוש בכינויים האלה לסימון

(על כינויים חבורים לצורות בינוני, איברים בצירוף הפועלי, משלימים או מתארים, שאינם מושאים ישירים

שאפשר לפרשם כגניטיביים, ראה סעיף 4.2.2). שני מאמרים חשובים שעסקו בתופעה הזאת, בעיקר כפי שהיא

באה לידי ביטוי בעברית המקראית, פרסמו בוגרט ומוראוקה.64

כינויים חבורים דטיביים 4.4.3.1

(סעיף ופועלי דיבור (סעיף 5.4.1) השימוש הלא–אקוזטיבי בכינויים החבורים מוכר בעיקר עם פועלי נתינה

5.4.2), שלצדם עשויים הכינויים לציין את המקבל או הנמען; בהקשרים האלה מביעים הכינויים החבורים

או, במקרים מסוימים, 54ב) לעומת 54א (ראה לדוגמה ל־ כמו צירופי יחס הפותחים במילת היחס דטיב,65

.(2 17, לו (איוב טו ופעמיים עם כינוי חבור (3 (תהלים יט ל־ 6), פעם אחת עם (איוב לב את מתועד פעם אחת עם תווית המושא ִחּוה .61
תמיד בהשלמת כינוי חבור (בבניין ּפַעֵל והַפְעֵל) הפועל העברי נשאל מן הארמית, ובארמית המקראית והמצרית מתועדים מקביליו
הארמיים כסימן האקוזטיב, סביר להניח שגם בטקסט העברי שבתהלים והחוי חוי ל־. אם נפרש את מילת היחס לצד או בהשלמת
כתווית ית גם בתרגום הארמי, שבו משמשת מסומן באופן קבוע בל־ חוי מסמנת מילת היחס מושא ישיר. ואולם הנמען של 3 יט
ושל פעלים רבים נוספים מפועלי אמר מוצג כדטיב — כמו הנמען של חוי המושא, כך שלפחות בדיאלקט הזה אין ספק כי הנמען של
את הנמען כדטיב, שאלת מעמדם של הכינויים ל־ העברת המסר. אבל גם אם נניח לאור זאת, כי גם בארמית של המקרא מסמנת

החבורים כאקוזטיביים או דטיביים עדיין נשארת פתוחה.
8), שלוש פעמים בהשלמת מושא ישיר שמני, עם 10, כט 14, ירמיה ד 29, ישעיה לו (מל”ב יח ל־ מצוי ארבע פעמים בהשלמת הׁשיא .62
,10 10, ישעיה לז 13, מל”ב יט (בראשית ג וחמש פעמים בהשלמת כינוי חבור (15 16, דה”ב לב 9, מט (ירמיה לז או בלעדיה את

.(7 ,3 עובדיה א
הדברים האמורים בסעיף זה הוצגו בהרצאה שנשאתי ביום העיון של החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה ב–15 במאי 2011. .63

בלשנות עברית. מאמר המבוסס על ההרצאה עתיד להתפרסם בכתב העת
.Bogaert (1964); Muraoka (1979b) .64

ידוע שבאכדית התקיימו, בשלב קדום של השפה, שתי פרדיגמות שונות של כינויים חבורים לפועל, האחת לסימון האקוזטיב והשנייה .65
לסימון הדטיב, אלא שההבחנה ביניהן החלה להתערער במחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה ובסופו של דבר נעלמה
GAG). ייתכן שהשכיחות היחסית של כינויים חבורים דטיביים בעברית וביתר הלשונות השמיות הצפון–מערביות §42) לחלוטין
מעידה על כך שבתקופה קדומה הייתה גם בשמית המערבית מערכת נפרדת (Bogaert 1964: 223–228 (ראה דוגמאות אצל בוגרט,

של כינויים חבורים דטיביים, שבמשך הזמן נבלעה במערכת הכינויים האקוזטיביים.
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זעק/צעק).66 עם הפועל (כמו למשל ב–55 אל צירופים הפותחים במילת היחס

(7 (דברים לב ָלְך ְויֹאְמרּו ְזֵקֶניָך ְוַיֵּגְדָך ָאִביָך ְׁשַאל א 54

(7 (איוב יב ְוַיֶּגד־ָלְך ַהָּׁשַמִים ְועֹוף ְוֹתֶרָּך ְבֵהמֹות ְׁשַאל־ָנא ְואּוָלם ב

ְלָפֶניָך ַרע ַלֲעׂשֹות ָיׁשּובּו ָלֶהם ּוְכנֹוַח … ִּתְׁשָמע ִמָּׁשַמִים ְוַאָּתה ֵאֶליָך ִיְצֲעקּו ָצָרָתם ּוְבֵעת … ָצֵריֶהם ְּבַיד ַוִּתְּתֵנם 55

(28–27 (נחמיה ט ִּתְׁשַמע ִמָּׁשַמִים ְוַאָּתה ַוִּיְזָעקּוָך ַוָּיׁשּובּו … אְֹיֵביֶהם ְּבַיד ַוַּתַעְזֵבם

dativus commodi גם עם פעלים שאינם פועלי נתינה או דיבור יכולים הכינויים החבורים לציין דטיב, לרוב

(המסמן את מי שלטובתו או לרעתו מתבצעת הפעולה או מתקיים המצב המובעים בפועל). כך incommodi או

יועילוך ולפיהם מתפרשת גם הצורה 56ב),67 (לדוגמה ל־ הועיל למשל בכמה מקומות במקרא מופיע הצירוף

הוא לא ”מֵררו אותו, עשו שהוא יהיה מר”, אלא ”עשו שיהיה לו מר”. ב–57א וימררהו כ”יועילו לך”. ב–56א

נוטה במקרה הראשון בבניין פיעל מרר אפשר להשוות את הצורה הזאת אל הֵמַר לִי ב–57ב: אמנם השורש

מתועד בהשלמת כינוי חבור, הציק ובמקרה השני בהפעיל, אבל המשמעות זהה בשני המקומות. גם הפועל

58א–ב).68 (השווה למשל ל־ הציק במשמעות זהה לזו של הצירוף הרגיל

(12 (ישעיה נז יֹוִעילּוְך ְולֹא ְוֶאת־ַמֲעַׂשִיְך ִצְדָקֵתְך ַאִּגיד ֲאִני א 56

(32 (ירמיה כג ָלָעם־ַהֶּזה לֹא־יֹוִעילּו ְוהֹוֵעיל ִצִּויִתים ְולֹא לֹא־ְׁשַלְחִּתים ְוָאֹנִכי ב

(23 (בראשית מט ִחִּצים ַּבֲעֵלי ַוִּיְׂשְטֻמהּו ָורֹּבּו ַוְיָמֲרֻרהּו א 57

(20 (רות א ְמאֹד ִלי ַׁשַּדי ִּכי־ֵהַמר ָמָרא ִלי ָ ְקֶראן ָנֳעִמי ִלי ַאל־ִּתְקֶראָנה ֲאֵליֶהן ּתֹאֶמר ב

(17 (שופטים יד ֱהִציַקְתהּו ִּכי ַוַּיֶּגד־ָלּה ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַוְיִהי … ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ָעָליו ַוֵּתְבְּך א 58

(16 (שופטים טז ָלמּות ַנְפׁשֹו ַוִּתְקַצר ַוְּתַאֲלֵצהּו ָּכל־ַהָּיִמים ִבְדָבֶריָה ּלֹו ִּכי־ֵהִציָקה ַוְיִהי ב

במובן ”יחבור אליך”; השווה אל (יחברך ב–59א חבר דטיב במובן רחב יותר נמצא בכינוי החבור לפועל

במובן ”יערוך לה”, כלומר ”ישתווה לה, ידמה לה”, (יערכנה ב–60א–ב ערך או לפועל ב–59ב) אל התחבר הצירוף

נתפסים ספק כמשלימי יעד, ספק כתיאורי (61א–ב)70 ובא אתה כינויים חבורים לפעלים 60ג).69 בדומה אל

.dativus incommodi נימה של על 61ג, שם נושאת מילת היחס אל 61ב המושפע; השווה את

(20 (תהלים צד ֲעֵלי־חֹק ָעָמל יֵֹצר ַהּוֹות ִּכֵּסא ַהְיָחְבְרָך א 59

(23 (דניאל יא ִּבְמַעט־ּגֹוי ְוָעַצם ְוָעָלה ִמְרָמה ַיֲעֶׂשה ֵאָליו ּוִמן־ִהְתַחְּברּות ב

(17 (איוב כח ְּכִלי־ָפז ּוְתמּוָרָתּה ּוְזכֹוִכית ָזָהב לֹא־ַיַעְרֶכָּנה א 60

קרובים אטימולוגית והפעלים הנגזרים מהם זהים מבחינת התנהגותם הסמנטית והתחבירית. וצעק זעק שני השורשים .66
.13 ואיוב ל 5 מתועד עוד בישעיה ל ל־ הועיל הצירוף .67

בהשלמת הציק .9 7, ירמיה יט ,2 57, ישעיה כט ,55 ,53 מופיע, חוץ מ–58ב, עוד שש פעמים במקרא: דברים כח ל־ הציק הצירוף .68
.18 58א, גם באיוב לב כינוי חבור מצוי, נוסף על

.18 כפועל יוצא במובן ”דימה, השווה” בישעיה מ ל־ את ערך ראה גם .69
17, קיט 18, קט 12, מד 8, לו 11, תהלים לה 15, יחזקאל לב מלּווה בכינוי חבור ארבע–עשרה פעמים במקרא: ישעיה כח בא הפועל .70
22. התפלגות מראי המקומות — כולם בטקסטים של שירה, נבואה או 27, כח 24, יא 21, משלי י 22, כב 21, כ 77, איוב טו ,41

ספרות חכמה — מאפיינת בצורה ברורה מאוד את השימוש בכינוי החבור מבחינת רובד וסגנון.
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(19 (איוב כח ְתֻסֶּלה לֹא ָטהֹור ְּבֶכֶתם ִּפְטַדת־ּכּוׁש לֹא־ַיַעְרֶכָּנה ב

(7 (תהלים פט ֵאִלים ִּבְבֵני ַליהָוה ִיְדֶמה ַליהָוה ַיֲערְֹך ַבַּׁשַחק ִמי ִּכי ג

(25 (איוב ג ִלי ָיבֹא ָיֹגְרִּתי ַוֲאֶׁשר ַוֶּיֱאָתֵיִני ָּפַחְדִּתי ַפַחד ִּכי א 61

(8 (תהלים לה ִיָּפל־ָּבּה ְּבׁשֹוָאה ִּתְלְּכדֹו ֲאֶׁשר־ָטַמן ְוִרְׁשּתֹו לֹא־ֵיָדע ׁשֹוָאה ְּתבֹוֵאהּו ב

ֵתָדִעי לֹא ׁשֹוָאה ִּפְתֹאם ָעַלִיְך ְוָתבֹא ַּכְּפָרּה תּוְכִלי לֹא הָֹוה ָעַלִיְך ְוִתֹּפל ַׁשְחָרּה ֵתְדִעי לֹא ָרָעה ָעַלִיְך ּוָבא ג

(11 (ישעיה מז

62א, למשל, אפשר להבין לא רק ”מי לא תמיד ברורה ההבחנה בין כינוי חבור דטיבי לאקוזטיבי. את

אלא גם ”מי ייתן אותי (כלומר: יציב אותי) במדבר, (ב)מלון (בדומה ל–62ב) יתן לי במדבר מלון אורחים”

כאמור בסעיף 4.4.2, השימוש בכינויים חבורים שכיח במיוחד עם פעלים מסוימים, (בדומה ל–62ג).71 אורחים”

ועוד), והכינויים הבאים עם רפא (עזר, שמשלימם עשוי להתממש הן כמושא ישיר הן כצירוף יחס דטיבי

הפעלים האלה עשויים תמיד להיתפס בשני המובנים.

(1 (ירמיה ט ֵמִאָּתם ְוֵאְלָכה ֶאת־ַעִּמי ְוֶאֶעְזָבה ֹאְרִחים ְמלֹון ַבִּמְדָּבר ִמי־ִיְּתֵנִני א 62

(7 (תהלים נה ְוֶאְׁשּכָֹנה ָאעּוָפה ַּכּיֹוָנה ֵאֶבר ִמי־ִיֶּתן־ִּלי ָוֹאַמר ב

(29 (שופטים ט ֶאת־ֲאִביֶמֶלְך ְוָאִסיָרה ְּבָיִדי ַהֶּזה ֶאת־ָהָעם ִיֵּתן ּוִמי ג

כינויים חבורים שאינם אקוזטיביים ואינם דטיביים 4.4.3.2

פרט לכינויים החבורים הדטיביים מצויים בטקסט המקראי גם כינויים חבורים בעלי ערכים אחרים: למשל

(ִאּת־), כמו לדוגמה בצורה את או עם כינויים קומיטטיבים, המשמשים כתחליף לצירופים עם מילות היחס

מן, כמו בצורה או כינויים חבורים המשמשים להשוואה במקום צירופי יחס עם ”יגור עמך” ב–72,63 יֻגרך
ב–64, שמשמעה ”חזקת ממני” (או שמא ”חזקת עליי”).73 חזקתני

(5 (תהלים ה ָרע ְיֻגְרָך לֹא ָאָּתה ֶרַׁשע ֵאל־ָחֵפץ לֹא ִּכי 63

(7 (ירמיה כ ַוּתּוָכל ֲחַזְקַּתִני ָוֶאָּפת ְיהָוה ִּפִּתיַתִני 64

זיהוים של כינויים כאלה פשוט כשהם חבורים לפעלים שאינם מצריכים משלים אקוזטיבי או דטיבי, אך

ב–65א, למשל, יכולה להתפרש ”ישאלו אותי”; אבל (כפי שנאמר גם בסעיף יׁשאלוני לא תמיד כך הדבר. הצורה

65ב), בעוד (כארבעים פעמים במקרא, למשל מורה על בקשת מידע <פלוני> את ׁשאל להלן) הצירוף 5.7.4

(כעשרים <פלוני> מן ׁשאל שבמשמעות של בקשת חפץ או בקשה שהנמען יפעל בצורה מסוימת משמש הצירוף

.(191–190 (תשל”ז: ראה קדרי .71
= ”וילחמו (3 (תהלים קט ַוִּיָּלֲחמּוִני גדל); בערך HALOT ִּגְּדַלִני; ראה (אלא אם כן קוראים = ”גדל עמי” (18 (איוב לא ְּגֵדַלִני ועוד: .72
= ”תריב עמה, תריב עמי”, אם כי (2 (איוב י וְּתִריֵבִני (8 (ישעיה כז ְּתִריֶבָּנה עמי” (או ”וילחמו בי”). אפשר לציין גם את הצורות

.(Sf 3:17) במובן ”הסתכסך, התווכח” מתועד בארמית הקדומה בהשלמת מושא ישיר שמני רב הפועל
= (5 (ישעיה סה ְקַדְׁשִּתיָך שם. כינוי חבור השוואתי מצוי גם בצורה והערה 5 ראה גם סעיף 5.1.1 חזק אבל על השלמתו של הפועל .73

קדׁש). בערך HALOT (ראה ִקַּדְׁשִּתיָך ”קדשתי ממך”, אלא אם כן קוראים
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”ישאלו ממני משפטי צדק”, צדק משפטי יׁשאלוני 65ג). לאור זאת מסתבר יותר להבין את וחמש פעמים, למשל

כלומר ”יבקשו ממני (שאתן להם) משפטי צדק”.74

(2 (ישעיה נח ֶיְחָּפצּון ֱאֹלִהים ִקְרַבת ִמְׁשְּפֵטי־ֶצֶדק ִיְׁשָאלּוִני … ֶיְחָּפצּון ְּדָרַכי ְוַדַעת ִיְדרֹׁשּון יֹום יֹום ְואֹוִתי א 65

(7 (בראשית מ ַהּיֹום ָרִעים ְּפֵניֶכם ַמּדּוַע ֵלאֹמר ֲאדָֹניו ֵּבית ְבִמְׁשַמר ִאּתֹו ֲאֶׁשר ַפְרעֹה ֶאת־ְסִריֵסי ַוִּיְׁשַאל ב

(5 (תהלים כא ָוֶעד עֹוָלם ָיִמים ֹאֶרְך ּלֹו ָנַתָּתה ִמְּמָך ָׁשַאל ַחִּיים ג

ב־, כך שאת הצורה תמך: משלימו עשוי להיות מושא ישיר או צירוף יחס עם דוגמה אחרת נמצא בפועל

אין מניעה להבין ”תמכתי אותך”. אבל מדובר בפסוק הזה בפעולה שהיא מעבר לתפיסה סתם: ב–66א תמכתיך

ובהקשר הזה מתועד במקומות אחרים אחיזה מתוך כוונה לעודד ולעזור, בייחוד אחיזתו של אדם בידי האל,75

את; בכל המקומות שבהם יוצא הפועל למושא ישיר, מובנו נשאר תמך ולא 66ב)76 (לדוגמה ב־ תמך רק הצירוף

במובן הזה ראה סעיף 5.7.3.1). סביר, אם כן, להבין תמך (על ”אחז, תפס” ללא קונוטציה של עזרה ועידוד

ועזרתיך ִאּמצתיך ”תמכתי בך”. השימוש בכינוי החבור נולד מן הסתם מהיגררות אחר הצורות תמכתיך את

תמכתיך. המופיעות מיד לפני

(10 (ישעיה מא ִצְדִקי ִּביִמין ַאף־ְּתַמְכִּתיָך ַאף־ֲעַזְרִּתיָך ִאַּמְצִּתיָך א 66

(9 (תהלים סג ְיִמיֶנָך ָּתְמָכה ִּבי ַאֲחֶריָך ַנְפִׁשי ָּדְבָקה ב

פגע, עשויים כינויים חבורים לסמן לאו דווקא מושא ישיר או בחר אחז, גם עם פעלים אחרים, כגון

ב־. לפי מוראוקה, השימוש בהשלמתם של פעלים כאלה בכינויים חבורים מבטל את אלא גם צירוף יחס עם

אף על פי כן, אנו ניתן עדיפות לפירוש הכינויים ההבחנה האפשרית בין מסגרותיהם התחביריות השונות;77

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

ב–67א, שבה משמש יערכוני שהיו יכולות להיווצר בין מילות יחס שונות שאינן מוצרכות. כך למשל הצורה

יכולה להתפרש ”יערכו לי” או ”עליי” עם דטיב של המושפע לרעה,79 במובן של עריכת מלחמה,78 ערך הפועל

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

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

= ”ישאלו ממנו”. ראה גם, בקורפוס הארמי, (3 (תהלים קלז ְׁשֵאלּונּו = ”תשאל ממך”, ואולי אף (26 (דברים יד ִּתְׁשָאְלָך ובדומה גם .74
הוא בבירור ועוד, הכינוי החבור לׁשאל 15 18, לז = ”ישאל מכם”. במקומות אחרים, למשל בראשית לב (21 (עזרא ז ִיְׁשֲאֶלְנכֹון
בתווית המושא. האקוזטיב ממומש ככינוי ׁשאל אקוזטיבי; ההקשר הוא של בקשת מידע, כמו במקומות שבהם מסומן הנמען של

<פלוני>. את ׁשאל חבור בכמחצית מתוך כארבעים ההיקרויות של
תמך: האחת ”החזיק” והשנייה ”(נאמר על האל:) עזר”. בין שתי הוראות לפועל אוצר לשון המקרא ראה ההבחנה שעורך .75

13. אם מתעלמים מן התנאי לפיו הפועל מתאר עזרה מן האל בלבד אפשר אולי לצרף לרשימה גם 1, תהלים מא ועוד: ישעיה מב .76
17, אף כי הדעות חלוקות אם הכוונה בפסוק הזה היא לסיוע או לתפיסה פיסית בלבד, ללכידה; ראה דיון במילון את משלי כח

תמך. בערך HALOT
.Muraoka 1979b: 428–429 .77

כפועל עומד לבדו. אפשר שערך ערך מלחמה, וכתריסר פעמים משמש באותו מובן הפועל ערך כתריסר פעמים מצוי במקרא הצירוף .78
מלחמה, ואפשר שהוא משמש בהוראה חוזרת (”נערך” או ”ערך את צבאו”). בהוראה זו נגזר מן הצירוף הכבול בהשמטת המושא

14 בירמיה נ על ערך ואל 9 בירמיה נ ל־ ערך השווה אל .79
,10 ,9 2, שמ”ב י 2, יז לקראת: שמ”א ד וערך לקראת מלחמה ערך .3 20, דה”ב יג 8, שופטים כ עם/את: בראשית יד מלחמה ערך .80

17א. 30, דה”א יט אל: שופטים כ ערך 17ב. ראה גם הצירוף ,11 ,10 17, דה”א יט
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(למשל ב–68ב) ֹאת־ שאף שבחלק מהיקרויותיה צורתה את,82 או באמצעות המילית ב־81 באמצעות מילת היחס

כלה עׂשה רק במקום אחד מצוי הצירוף מקובל לזהותה כמילת היחס שמשמעה ”עם” ולא כתווית המושא;83

(68ג), וקריאתו מוטלת בספק: הפרשנות המודרנית נוטה כמושא ישיר את) (ללא המילית בהשלמת צירוף שמני

עשוי אם כן להתפרש כלה עׂשיָתם הצירוף בקמיו.84 שיבוש ומציעה לקרוא תחת זאת מקומה לראות במילה

לפי נוסח המסורה, אך אפשר לפרשו גם ”עשית אִּתם כלה” ”עשית אותם כלה” עם אקוזטיב רגיל, כמו ב–68ג

או ”עשית בהם כלה” — או אף ”עשית להם כלה”, עם דטיב של המושפע לרעה.85

(4 (איוב ו ַיַעְרכּוִני ֱאלֹוַּה ִּבעּוֵתי רּוִחי ׁשָֹתה ֲחָמָתם ֲאֶׁשר ִעָּמִדי ַׁשַּדי ִחֵּצי ִּכי א 67

(8 (בראשית יד ַהִּׂשִּדים ְּבֵעֶמק ִמְלָחָמה ִאָּתם ַוַּיַעְרכּו … ֲעֹמָרה ּוֶמֶלְך ֶמֶלְך־ְסדֹם ַוֵּיֵצא ב

(17 (שמ”ב י ִעּמֹו ַוִּיָּלֲחמּו ָּדִוד ִלְקַראת ֲאָרם ַוַּיַעְרכּו … ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַוֶּיֱאסֹף ְלָדִוד ַוֻּיַּגד ג

(31 (נחמיה ט ָאָּתה ְוַרחּום ֵאל־ַחּנּון ִּכי ֲעַזְבָּתם ְולֹא ָּכָלה לֹא־ֲעִׂשיָתם ָהַרִּבים ּוְבַרֲחֶמיָך א 68

(11 (ירמיה ל ָכָלה לֹא־ֶאֱעֶׂשה ֹאְתָך ַאְך ָּׁשם ֲהִפצֹוִתיָך ֲאֶׁשר ְּבָכל־ַהּגֹוִים ָכָלה ֶאֱעֶׂשה ִּכי ב

(8 (נחום א ְיַרֶּדף־חֶֹׁשְך ְואְֹיָביו ְמקֹוָמּה ַיֲעֶׂשה ָּכָלה עֵֹבר ּוְבֶׁשֶטף ג

שינויים בסימני ההצרכה בהשפעת פעלים קרובים 4.5

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

ל־ ִנּׁשק במקרא (כנגד שבע היקרויותיו של הפועל בהשלמת מושא ישיר) הן לצד הצירופים ל־ ִחּבק הצירוף

במקום (69א) ב־, המופיע פעם אחת במקרא הרע ואילו הצירוף ומסתבר שהוא נוצר בהשפעתם;87 ל־,86 וָנׁשק

נגע נוצר בוודאי כתוצאה מהיגררות אחר הצירוף 69ב),88 (המופיע, בין היתר, במקבילה ל־ הרע הצירוף הרגיל

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

28א. 11א, מו 23, ירמיה ל ישעיה י .81
11ב, (ירמיה ל ֹאת־ ושלוש פעמים בנטייה (18 (ירמיה ה ִאּת־ 18), פעם בנטייה 13, צפניה א (יחזקאל יא פעמיים כצורה לא נטויה .82

.(17 28ב, יחזקאל כ מו
ָּכָלה), בניגוד להם, מבדיל (בערך עׂשה), אף שאוצר לשון המקרא (בערך DCH ולפי ָּכָלה) (בערך HALOT–ו BDB כך על כל פנים לפי .83
במובן ”עם”. סימוכין לשיוך כל הצורות למילת היחס אפשר למצוא בעובדה, שספרי ירמיה ִאּת־ כמושא לבין צורות ֹאת־ בין צורות
שכיח ִאּת־ במקום בנטייה ֹאת־ ידועים כחיבורים שבהם השימוש בנטייה כלה) עׂשה לצד ֹאת־ (שבהם מופיעות צורות ויחזקאל
לעבד את/ִאּת־/ֹאת־ כלה עׂשה GKC), ובעובדה, שבתרגום הארמי תורגמו כל היקרויותיו של הצירוף §103b; JM §103j) במיוחד

בסעיף 6.1.9. 281א–ב עם. דוגמה אחרת לחילוף בין שתי צורות הנטייה עבור מילת היחס מוצגת במובאות גמירא
ָּכָלה. בערך DCH או קום בערך HALOT וָמקֹום, ָּכָלה בערכים BDB ראה .84

ֶאֱעֶׂשה־ָּלְך. ְׁשָמָמה 14 כמו למשל ביחזקאל לה .85
10, בהתאמה. ובראשית מח 13 בראשית כט .86

עצמם שכיחה יותר ההשלמה וִנּׁשק ָנׁשק 4, ושם שניהם בהשלמת כינוי חבור. עם הפעלים מופיעים יחד גם בבראשית לג וָנׁשק ִחּבק .87
ושבע פעמים בהשלמת מושא ל־ מתועד שבע–עשרה פעמים בהשלמת צירוף יחס עם ָנׁשק מאשר במושא ישיר: ל־ בצירוף יחס עם
נולד 5 בשמ”ב טו ל־ החזיק ופעם אחת בלבד בהשלמת מושא ישיר. ייתכן שגם הצירוף ל־ — ארבע פעמים בהשלמת ישיר, וִנּׁשק
למרות סמיכות ב־) (עם מילת היחס על הצרכתו הרגילה החזיק שמר הפועל 13 באותו פסוק; אבל במשלי ז ל־ ָנׁשק מן הקרבה אל

ל־. ָנׁשק הצירוף
בסעיף 5.1.4. מראי מקומות נוספים מפורטים בהערה 17 .88
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ועוד. בטח/נׁשען90 70א–ב),89 (למשל גל/ׂשׂש במשמעם המשובצים בתקבולות זה לצד זה, כמו

(22 (דה”א טז ַאל־ָּתֵרעּו ּוִבְנִביַאי ִּבְמִׁשיָחי ַאל־ִּתְּגעּו א 69

(15 (תהלים קה ַאל־ָּתֵרעּו ְוִלְנִביַאי ִבְמִׁשיָחי ַאל־ִּתְּגעּו ב

(19 (ישעיה סה ְזָעָקה ְוקֹול ְּבִכי קֹול עֹוד ָּבּה ְולֹא־ִיָּׁשַמע ְבַעִּמי ְוַׂשְׂשִּתי ִבירּוָׁשַלםִ ְוַגְלִּתי א 70

(17 (צפניה ג ְּבִרָּנה ָעַלִיְך ָיִגיל ְּבַאֲהָבתֹו ַיֲחִריׁש ְּבִׂשְמָחה ָעַלִיְך ָיִׂשיׂש יֹוִׁשיַע ִּגּבֹור ְּבִקְרֵּבך ֱאֹלַהִיְך ְיהָוה ב

יש שאפשר לזהות השפעה של פועל אחד על אחר, אף שהשניים אינם משמשים זה לצד זה. כך קורה עם

ובזה, הקרובים במשמעם אך נבדלים בסימן ההצרכה שלהם: הראשון מצריך ברגיל צירוף יחס עם בז הפעלים

ל־.92 בהשלמת בזה בהשלמת מושא ישיר ושל בז אבל מצויות גם היקרויות בודדות של והשני מושא ישיר,91 ל־

הדמיון הסמנטי והמורפולוגי בין שני הפעלים עודד ללא ספק את העירוב ביניהם. גם בזוגות פעלים אחרים

מרד הולידה קרבה במשמעות ובצורה השפעה הדדית ועירוב של המסגרות התחביריות: כך למשל מצוי הפועל

ב־, ומסתבר מרד 71), כנגד שש–עשרה הופעות של (בחלק השני של מובאה פעם אחת בהשלמת מושא ישיר

היוצאים על פי רוב למושא ישיר (שמונה פעמים ושתים–עשרה פעמים, והמרה מרה כי הוא הושפע מהפעלים

ב־, אם מרד מקורם אולי בהשפעה נגדית של ב־93 והמרה ב־ מרה בהתאמה); ולהיפך, הצירופים הנדירים יותר

(ראה סעיף 6.1.3). בדומה, בכלל ב־ כי יש להביא בחשבון גם את ההוראה האדוורסטיבית של מילת היחס

(72א), כנגד עשרה מקומות שבהם הפועל יוצא למושא ב־ פגׁש סביר להניח שבהופעתו היחידה של הצירוף

עצמו, בכל מובניו האחרים פגע פגע, שאחד ממובניו הוא ”פגש, נתקל ב–”. הפועל מן הפועל פגׁש ישיר, הושפע

הוא ב־, ורק בבואו במשמעות ”פגש”94 (”הכה, נגע לרעה”, ”הגיע, השיג”, ”הפציר”), מצריך את מילת היחס

הן בהשלמת מושא ישיר.95 ב־ מתועד הן בהשלמת צירוף יחס עם

(19 (יהושע כב ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ִמְזַּבח ִמַּבְלֲעֵדי ִמְזֵּבַח ָלֶכם ִּבְבֹנְתֶכם ֶאל־ִּתְמרֹדּו ְוֹאָתנּו ַאל־ִּתְמרֹדּו ּוַביהָוה 71

(12 (משלי יז ְּבִאַּוְלּתֹו ְוַאל־ְּכִסיל ְּבִאיׁש ַׁשּכּול ּדֹב ָּפגֹוׁש א 72

5, פסוק שקריאתו על: בהושע י ופעמיים עם ב־ מופיע כחמש–עשרה פעמים עם גל מתוך ארבעים וחמש היקרויותיו במקרא, הפועל .89
ׂשׂש, המופיע .(KTU 1.16:I:15, II:37) מצוי גם באוגריתית gl b- על; הצירוף ׂשׂש בהקבלה אל 70ב) (מובאה 17 מסופקת, ובצפניה ג
41, צפניה ג 5, ירמיה לב פעמיים, ישעיה סב 9 פעמיים, ל 63 (דברים כח על כשלושים פעמים במקרא, מצוי שמונה פעמים עם
;9 70א, תהלים לה = מובאה 19 10, סה (ישעיה סא ב־ גל ב־, מתוכן שלוש בהקבלה אל 162), ארבע פעמים עם 17, תהלים קיט

.(14 (תהלים קיט ָּכל־הֹון ְּכַעל ַׂשְׂשִּתי ֵעְדֹוֶתיָך ְּבֶדֶרְך ופעם אחת עם שתי מילות היחס: (21 ההיקרות הנוספת היא באיוב לט
;(5 במשלי ג אל נׁשען (הצירוף מופיע שבע–עשרה פעמים במקרא, וכן מצוי פעם אחת על מצריך ברגיל את מילת היחס נׁשען הפועל .90
,5 ומשלי ג 1 12, לא ב־. שני הפעלים מופיעים זה לצד זה גם בישעיה ל בטח 10, היא לצד ב־, בישעיה נ נׁשען ההופעה היחידה של

ראה סעיף 5.6.1. בטח 4. על הצרכתו של הפועל וכן בסירא טו
יוצא למושא ישיר בעשרים ושמונה מתוך שלושים באחת–עשרה משלוש–עשרה היקרויותיו, ובזה ל־ מלּווה בצירוף יחס עם בז .91
19, שאינם רלוונטיים לדיון ונחמיה ב 6 29, שיידונו להלן, וכן אסתר ג ומקבילו דה”א טו 16 (יוצאים דופן שמ”ב ו ושניים מקומות

הנוכחי).
ִּתֶבז רוח, שסגל במהדורתו ניקד במר לאנוש תבז אל :11 29. ראה גם סירא ז 16, דה”א טו ל־: שמ”ב ו בזה .22 7, כג את: משלי א בז .92
”גם כתיב חסר במקום (שם: 50) (סגל תשי”ג: מג), כנראה על סמך הפסוקים הנזכרים לעיל. עם זאת, בכתב היד מצוי לדברי סגל
הוא שכיח למדי ָיקּום במקום ָיֻקם ָּתֻבז. במקרא, כתיב חסר דוגמת שהיה צריך להיות מלא”, ואי–אפשר לשלול לחלוטין את הקריאה

.(JM §80b n. 1)
.21 ,13 ,8 21, יחזקאל כ ב־: שמות כג המרה .11 1, תהלים ה ב־: הושע יד מרה .93

עד כמה שאפשר להבחין בין המובנים ”פגש” ו”הכה” כשהפגישה טומנת בחובה סכנת תקיפה, כמו למשל במקרה של פגיעת הדוב .94
72א). (מובאה 12 ומשלי יז 8 19; השווה אל הושע יג בעמוס ה

5, ישעיה 4, שמ”א י 20, כג את: שמות ה פגע .22 16, רות ב 21, יהושע ב ,19 2, במדבר לה (במובן של פגישה): בראשית לב ב־ פגע .95
TAD C) ב־ ”פגש, בא במגע, נגע” הן בהשלמת צירוף יחס עם פגע 19. גם בארמית המצרית מתועד הפועל 4, עמוס ה 3, סד מז

.(TAD C 1.1:166, 212) הן בהשלמת מושא ישיר (1.1:101, 102
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(20 (שמות ה ַּפְרעֹה ֵמֵאת ְּבֵצאָתם ִלְקָראָתם ִנָּצִבים ְוֶאת־ַאֲהרֹן ֶאת־ֹמֶׁשה ַוִּיְפְּגעּו ב

משמש ארבע פעמים במובן של מתן גמול עם ִׁשּלם וגמל: הפועל ִׁשּלם מקרה מורכב יותר הוא זה של

באותו מובן, ל<פלוני> ִׁשּלם לעומת כעשרים היקרויות של הצירוף להצגת מקבל הגמול,96 ואל על מילות היחס

שהוראתו זהה; שני הצירופים אף <פלוני> על גמל נוצרו בהשפעת <פלוני> על/אל ִׁשּלם ומסתבר כי הצירופים

<פלוני>, המופיע אף הוא ארבע פעמים בהקשר של את ִׁשּלם ייתכן שגם הצירוף (73א).97 מופיעים זה לצד זה

ל<פלוני>: גמל <פלוני>. צירוף אחרון זה, מצדו, מקיים חילוף עם את גמל נוצר בהשפעת הצירוף מתן גמול,98

שלוש פעמים כמושא ישיר שמני (עם תווית המושא או בלעדיה), שלוש גמל מקבל הגמול מוצג לצד הפועל

אפשר ל־, ועשר פעמים בתור כינוי חבור, שעשוי להתפרש בשני האופנים.99 פעמים באמצעות צירוף יחס עם

רפא, שלצדם מתערערת ההבחנה בין השלמה אקוזטיבית להשלמה או עזר לפעלים כמו גמל אם כן להשוות את

(73ב).100 ל־ ִׁשּלם פעלה גם השפעתו של ל־ גמל (ראה סעיף 4.4.2), אך ייתכן שבהופעותיו של הצירוף דטיבית

(4 (יואל ד ְּברֹאְׁשֶכם ְּגֻמְלֶכם ָאִׁשיב ְמֵהָרה ַקל ָעַלי ַאֶּתם ְוִאם־ֹּגְמִלים ָעָלי ְמַׁשְּלִמים ַאֶּתם ַהְּגמּול א 73

(8 (תהלים קלז ָלנּו ֶׁשָּגַמְלְּת ֶאת־ְּגמּוֵלְך ֶׁשְיַׁשֶּלם־ָלְך ַאְׁשֵרי ַהְּׁשדּוָדה ַּבת־ָּבֶבל ב

נפוץ בעברית החל על ִרחם ההשפעה שמשפיע פועל אחד על אחר עשויה לבוא גם מלשון זרה. הצירוף

(74א), לעומת שלושים היקרויות של הפועל מתקופת המשנה, אך במקרא הוא מופיע בפסוק אחד בלבד

בלשון העברית המאוחרת על ִרחם תלה את הופעתו של הצירוף 74ב). הורביץ101 (לדוגמה בהשלמת מושא ישיר

בהשלמת מושא ישיר, שמשמעו בארמית ”אהב”); ואולי פעלה רחם (הנבדל מן בקיומו של צירוף זהה בארמית

על. וחמל (74ב) על חס בנוסף לכך גם אנלוגיה אל הצירופים העבריים

(13 (תהלים קג ַעל־ְיֵרָאיו ְיהָוה ִרַחם ַעל־ָּבִנים ָאב ְּכַרֵחם א 74

(18 (ישעיה יג ֵעיָנם לֹא־ָתחּוס ַעל־ָּבִנים ְיַרֵחמּו לֹא ּוְפִרי־ֶבֶטן ב

ב־, ׁשפט לא תמיד אפשר לזהות פועל מסוים יחיד שהוא מקור השינוי בהצרכה של פועל נתון. את הצירוף

75ב), נוכל (למשל כנגד עשרות היקרויות של הפועל בהשלמת מושא ישיר (75א) המופיע במקרא פעם אחת

המופיע אחת–עשרה פעמים; אבל מסתבר יותר, שהשימוש במילת היחס ב־ שפטים עׂשה אולי לקרב אל הביטוי

נובע לא מהשפעתו של צירוף זה או כל צירוף בודד אחר, אלא מן המשמעות האדוורסטיבית הכללית ב–75א ב־

על, המתועד (בוריאציות קלות) בשלושה מקומות אפו חרה (ראה סעיף 6.1.3). כך גם עם של מילת היחס הזאת

ב־: מעבר להשפעתם האפשרית של צירופים ספציפיים כמו אפו חרה כנגד כארבעים היקרויות של במקרא102

ראה סעיף 6.1.2. על/אל 19. על חילופי מילות היחס 73א), איוב כא (מובאה 4 18, יואל ד 6, ירמיה לב ישעיה סה .96
.11 8, דה”ב כ 17, קמב 7, קיט 10, קטז 6, קג על: תהלים יג גמל היקרויות נוספות של .97

.12 20, תהלים לה 21, ועם כינוי חבור שמ”א כד 24, משלי יג תהלים לא .98
9, תהלים 6, ישעיה ג ל<פלוני>: דברים לב גמל .17 5, משלי יא 15, תהלים ז <פלוני>, עם מושא ישיר שמני: בראשית נ את גמל .99
(פעמיים), 7 21, ישעיה סג 37, כב (פעמיים), שמ”ב יט 18 17, שמ”א כד בהשלמת כינוי חבור: בראשית נ גמל 73ב). (מובאה 8 קלז

.12 30, לא 21, משלי ג תהלים יח
(Muraoka 2007: 251–253), מנקודת מבט שונה. עסק גם מוראוקה וִׁשּלם גמל בהשלמתם של הפעלים .100

.109–107 הורביץ תשל”ב: .101
על). אפו (החרה 11 ראה סעיף 6.1.2), איוב יט על/אל אל; לחילופי מילות היחס אפו (חרה 10 על), במדבר כד אפו (חרה 3 זכריה י .102
מציגים לא את מי שכלפיו מופנה הכעס אלא את הסיבה לכעס, כמו על לא שייכים לכאן, כמובן, מקרים שבהם צירופי היחס עם

.3–2 למשל באיוב לב
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(סעיף על ב־, גם מילת היחס על, פעלה כאן המשמעות האדוורסטיבית שנושאת, כמו חמתו ׁשפך או על קצף

.(6.1.8

(12 (דה”ב כ ָעֵלינּו ַהָּבא ַהֶּזה ָהָרב ֶהָהמֹון ִלְפֵני ּכַֹח ָּבנּו ֵאין ִּכי ִתְׁשָּפט־ָּבם ֲהלֹא ֱאֹלֵהינּו א 75

(10 (יחזקאל יא ְיהָוה ִּכי־ֲאִני ִויַדְעֶּתם ֶאְתֶכם ֶאְׁשּפֹוט ִיְׂשָרֵאל ַעל־ְּגבּול ִּתֹּפלּו ַּבֶחֶרב ב
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פרק 5

עיון בהצרכתם של פעלים שונים

פעלים תיאוריים 5.1

הבעת היתרון וההפלגה 5.1.1

התנהגות תחבירית הדומה מבחינות מסוימות (adjectival verbs (פעלים המתארים תכונה, לפעלים התיאוריים

(76א), הפעלים התיאוריים באים לעתים קרובות כמו שמות תואר להתנהגותם התחבירית של שמות תואר.1

(76ב); לצד פעלים תיאוריים המתייחסים להבעת ההפלגה או היתרון מן בליווי צירופי יחס עם מילת היחס

אלמנט המוצג באמצעות (76ג).2 על לגודל, לעָצמה, לכמות וכן הלאה מובע היתרון גם באמצעות צירופי יחס עם

נתפס על משמש כקנה מידה להשוואה ואמצעי להבעת ההפלגה, ואילו אלמנט המוצג באמצעות מן מילת היחס

(ראה סעיף 6.1.8). בכל מקרה, צירוף היחס incommodi או dativus commodi יותר כמושפע מתכונתו של האחר,

אינו חלק מהצרכת הפועל: הפועל התיאורי, כפועל שתכליתו ייחוס תכונה כלשהי לאלמנט נתון, הוא חד–ערכי.

(22 (מל”א ב ִמֶּמִּני ַהָּגדֹול ָאִחי הּוא ִּכי ֶאת־ַהְּמלּוָכה ְוַׁשֲאִלי־לֹו א 76

(19 (בראשית מח ִמֶּמּנּו ִיְגַּדל ַהָּקטֹן ָאִחיו ְואּוָלם ִיְגָּדל ְוַגם־הּוא ִיְהֶיה־ְּלָעם ַּגם־הּוא ב

(7 (זכריה יב ַעל־ְיהּוָדה ְירּוָׁשַלםִ יֵֹׁשב ְוִתְפֶאֶרת ֵּבית־ָּדִויד ִּתְפֶאֶרת לֹא־ִתְגַּדל ְלַמַען ג

על, כבר אינו מציג מצב של עם זאת, במקרים מסוימים נראה, כי הפועל התיאורי, בבואו בצירוף עם

קיום תכונה או תהליך של רכישת תכונה בלבד, אלא מורה על פעולה של התחרות או התמודדות בין יריבים,

חזק שבה משיג האחד יתרון על האחר ובכך מציב אותו בעמדת נחיתות. אפשר, למשל, להציע הבחנה בין

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

.(Rubinstein 1979) לעיון בתחבירם של הפעלים התיאוריים ראה רובינשטיין .1
.(63–62 (תשנ”ט: לדוגמאות נוספות ראה ׂשורק .2

על אפשרות קיומה של ההבחנה הזאת ועל השלכותיה על הלקסיקוגרפיה (van der Merwe 2004: 123) ראה דבריו של ואן דר מרווה .3
(שמות יב על חזק 61–63), מנקודת מבט אחרת, רואה בחלק מהיקרויותיו של הצירוף של העברית המקראית. רובינשטיין (תשמ”ו:
שימוש אדוורביאלי בפועל, בהוראה ”פעל בחזקה על” או ”השפיע על”. את המשמעות ”הכניע, יכול ל–” מזהה ועוד) 13 33, מלאכי ג
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דומה אפשר להציע גם עבור פעלים אחרים. הקושי נעוץ בקביעת הגבול בין המסגרת החד–ערכית למסגרת

כפועל רם ”תכניע ידך את צריך”, עם צריך על ידך תרֹם הדו–ערכית: ב–78א, למשל, לא ברור אם יש להבין את

כפועל חד–ערכי כמו ב–78ב רם דו–ערכי המורה על נצחון בהתמודדות, או פשוט ”תגבּה ידך מעל צריך”, עם

וצירוף יחס המשמש ספק לקביעת מיקום יחסי, ספק להצגת המושפע מהמצב. על מנת לפשט את הטיפול

אנו נעדיף לפיכך להתייחס אל הפעלים תמיד כאל חד–ערכיים (יוצא דופן השימוש בפועל בצירופים כאלה,4

שם חובה להניח מסגרת דו–ערכית במשמעות ”גבר על, הביס את”). בהשלמת מושא ישיר ב–5,79 חזק

(13 (יהושע יז הֹוִריׁשֹו לֹא ְוהֹוֵרׁש ָלַמס ֶאת־ַהְּכַנֲעִני ַוִּיְּתנּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָחְזקּו ִּכי ַוְיִהי א 77

(דה”ב כז ִּכַּכר־ֶּכֶסף ֵמָאה ַהִהיא ַּבָּׁשָנה ְבֵני־ַעּמֹון ַוִּיְּתנּו־לֹו ֲעֵליֶהם ַוֶּיֱחַזק ְּבֵני־ַעּמֹון ִעם־ֶמֶלְך ִנְלַחם ְוהּוא ב

(5

(8 (מיכה ה ִיָּכֵרתּו ְוָכל־אְֹיֶביָך ַעל־ָצֶריָך ָיְדָך ָּתרֹם א 78

(14 (תהלים פט ְיִמיֶנָך ָּתרּום ָיְדָך ָּתעֹז ִעם־ְּגבּוָרה ְזרֹוַע ְלָך ב

(22 (מל”א טז ָעְמִרי ַוִּיְמֹלְך ִּתְבִני ַוָּיָמת ֶבן־ִּגיַנת ִּתְבִני ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶאת־ָהָעם ָעְמִרי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהָעם ַוֶּיֱחַזק 79

ב–80, נסווג כחד–ערכיים (”עשה עצמו והתגדל התפאר גם פעלים המביעים התנהגות מתנשאת, כמו למשל

על, ּבְבֹואה לצד מילת היחס או חשב עצמו למפואר, לגדול”) ולא כדו–ערכיים (”התייחס ביהירות אל”).6

(משמעות אדוורסטיבית; ראה סעיף משמשת אם כן ספק להבעת היתרון, ספק להבעת עוינות הפעלים הללו,7

6.1.8), ואינה חלק מהצרכתם.

(15 (ישעיה י ַעל־ְמִניפֹו ַהַּמּׂשֹור ִאם־ִיְתַּגֵּדל ּבֹו ַהחֵֹצב ַעל ַהַּגְרֶזן ֲהִיְתָּפֵאר 80

המעבר לשימוש אדוורביאלי 5.1.2

צורות הגרימה של פעלים תיאוריים מסוימים משמשות לא רק בהשלמת מושא ישיר (שהוא נושא הצורה

— כפעלים עׂשה הלא–גורמת) אלא גם בהשלמת פועל אחר, כפעלים אדוורביאליים או — אם הפועל השני הוא

(81ב), לצד לכת ִיּׁשר נמצא גם (81א) דרך ִיּׁשר שם): לצד ו–219א 218א ודוגמאות (ראה סעיף 5.11 מעריכים

ו–82ב 81ב (82ב), וכן הלאה. בעברית בת ימינו היו מתאימות למבעים מעין עוף הגביה גם (82א) קן הגביה

(שם: 60): ”אין 12), שעליו הוא אומר (שופטים ג ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך־מֹוָאב ֶאת־ֶעְגלֹון ְיהָוה ַוְיַחֵּזק במבע ִחּזק רובינשטיין בצורת הגרימה
בישראל”. ע ו ג פ ל שיעורו של המשפט, שה’ גרם לכך שעגלון יהיה חזק יותר מישראל, אלא שה’ גרם לכך שעגלון יוכל

= 8 (מיכה ה על ורם 77ב) = מובאה 5 3, כז 5, דה”ב ח (דניאל יא על חזק 76ג), = מובאה 7 (זכריה יב על גדל נוסף לצירופים .4
23; ייתכן שהצירוף מופיע גם בארמית ב–Sf 2:B:19, אך 26, שמ”ב יא (בראשית מט על גבר 6), ראה גם 3, כז 78א, תהלים יג מובאה
בטקסט על עזז KTU, ובארמית זוהה הצירוף ב–1.103:57 ʿz ʿl 2; גם באוגריתית מתועד 10, ו (שופטים ג על עז הטקסט מקוטע),
KAI). לא פירטנו כאן מקומות שבהם 24:7) על, מלשון ”אדיר” אדר 1). בפניקית מצוי (שמ”א ב על ורחב (Sf 1:B:44–המקוטע שב
רּוָמה 6 (כמו למשל בתהלים נז ברור כי הצירופים האלה אינם מורים על התמודדות בין יריבים אלא בהכרח מסמנים מיקום יחסי

ָהָרָעב). ֲעֵלֶהם ִּכי־ָחַזק 20 incommodi, כמו למשל בבראשית מז או dativus commodi) או מושפע ממצב ֱאֹלִהים) ַעל־ַהָּׁשַמִים
הערה 73. אפשר להבין ”חזקת ממני” ולא ”חזקת אותי”; ראה סעיף 4.4.3 7 בירמיה כ ֲחַזְקַּתִני את הצורה .5

(תשנ”ט: 62). כך גם על פי ׂשורק .6
,(37 ,36 15, דניאל יא (ישעיה י על התגדל ,(25 13, איוב טו (ישעיה מב על/אל התגבר ,(7 (דה”ב יג על התאמץ ראה הצירופים .7
על התנׂשא בעברית. בארמית ראה (15 2, ישעיה י 5, שופטים ז (שמות ח על והתפאר (15 3, יחזקאל כט (במדבר טז על התנׂשא

.(23 (דניאל ה על והתרומם (19 (עזרא ד
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פעלים תיאוריים סעיף 5.1

אינו וגבֹה יׁשר הפרפרזות ”הלך ישר”, ”עף גבוה”, אך בלשון המקרא השימוש האדוורביאלי בשמות התואר

רווח עדיין; הראשון מצוי רק ב–81ג, השני ב–82ג.8

(5 (משלי יא ָרָׁשע ִיֹּפל ּוְבִרְׁשָעתֹו ַּדְרּכֹו ְּתַיֵּׁשר ָּתִמים ִצְדַקת א 81

(21 (משלי טו ְיַיֶּׁשר־ָלֶכת ְּתבּוָנה ְוִאיׁש ַלֲחַסר־ֵלב ִׂשְמָחה ִאֶּוֶלת ב

(7 (מיכה ב הֹוֵלְך ַהָּיָׁשר ִעם ֵייִטיבּו ְדָבַרי ֲהלֹוא ג

(16 (ירמיה מט אֹוִריְדָך ִמָּׁשם ִקֶּנָך ַּכֶּנֶׁשר ִּכי־ַתְגִּביַה א 82

(7 (איוב ה עּוף ַיְגִּביהּו ּוְבֵני־ֶרֶׁשף יּוָּלד ְלָעָמל ִּכי־ָאָדם ב

(3 (שמ”א ב ִמִּפיֶכם ָעָתק ֵיֵצא ְגבָֹהה ְּגבָֹהה ְתַדְּברּו ַאל־ַּתְרּבּו ג

ליווי הפועל בצירוף יחס המתייחס למעריך 5.1.3

הפעלים התיאוריים, בעיקר אלה המתייחסים לטיב או רוע, מלּווים לעתים קרובות בביטוי המתייחס למעריך,

לעתים גם 9,(83) בעיני למי שעל פיו מיוחסת התכונה לבעליה. הביטויים האלה פותחים לרוב במילת היחס

במילות יחס אחרות (ראה להלן).

(4 (בראשית טז ְּבֵעיֶניָה ְּגִבְרָּתּה ַוֵּתַקל ָהָרָתה ִּכי ַוֵּתֶרא ַוַּתַהר ֶאל־ָהָגר ַוָּיבֹא 83

רואה בצירו- לא קל להגדיר את מעמדם התחבירי של צירופי היחס המתייחסים למעריך. רובינשטיין10

83, למשל, מקבילה לפי גישתו הנוסחה פים הללו אמצעי לנטיעת פרופוזיציה בתוך פרופוזיציה, כך שלמבע

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 הדוק.11

שכיח במיוחד עם פעלים מסוימים, ובצירו- <פלוני> בעיני לפתרון הבעיה אפשר להציע מעין פשרה. הביטוי

בעיני.12 חן ומצא בעיני יׁשר בעיני, רע בעיני, טוב פים שהוא יוצר עמם אפשר לראות צירופים כבולים או ניבים:

אלמנט מוצרך על ידי בעיני — לא נראה בצירוף היחס עם קל לצד הפועל בכל יתר הופעותיו — למשל ב–83

הפועל או חלק מצירוף כבול.

גם מילות יחס נוספות. במקומות אחדים בספרים בעיני כאמור, לסימון המעריך משמשות פרט למילת היחס

לפני, בהוראה זהה לזו של הצירופים המקבילים עם טוב לפני, בראשם המאוחרים נמצאים צירופים שונים עם

על, טוב שם). ללשון המקרא המאוחרת חדר גם הצירוף והערה 31 בסעיף 6.1.6 272א–ב (ראה מובאות בעיני
.(134–133 ,121–119 (תשס”ב: על מעמדם של שמות תואר המשמשים כתוארי פועל בלשון המקרא ראה קוגוט .8

.(71–70 (תש”ס: לסימון המעריך נידון בהרחבה אצל לבנת השימוש בבעיני .9
רובינשטיין תשל”ו1: 61. .10

.78–77 ראה לבנת תש”ס: .11
בעיני מצוי כשמונים פעמים, ויׁשר בעיני רע מצוי כשישים פעמים במקרא, בעיני טוב (Zewi 2007: 125–126). הצירוף השווה צבי .12
יהוה בעיני הרע ויעׂש (דוגמת עׂשה כחמישים פעמים. חלק הארי של היקרויותיהם הוא במשפטי זיקה עצמאיים כמושא לפועל
בעיני, המופיע כארבעים פעמים, הצירופים הללו מהווים יותר משני שלישים מסך כל חן מצא עׂשה). יחד עם בעיניך הטוב או
בעיני, בפירוט במקרא (כשלוש מאות ושלושים מקומות). לרשימת הפעלים התיאוריים המלּווים במילת היחס בעיני ההופעות של

.(Jenni 1992: 213–217) מראי המקומות, ראה יֶני
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

כן מצוי בעברית המקראית על.13 טב 84א–ב), כתרגום מן הארמית (הׁשְווה למשל בעיני טוב הּׁשָווה במשמעו אל

”שפר לפני”.14 קדם ׁשפר הן על ׁשפר (85); בארמית המקראית מתועדים הן על ׁשפר הארמיזם

(אסתר ִמְּלָפָניו ְדַבר־ַמְלכּות ֵיֵצא טֹוב ִאם־ַעל־ַהֶּמֶלְך … ְוַהָּׂשִרים ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ְממּוָכן) (ק’ מומכן ַוּיֹאֶמר א 84

(19–16 א

(21 (אסתר א ְממּוָכן ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ְוַהָּׂשִרים ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב ב

(6 (תהלים טז ָעָלי ָׁשְפָרה ַאף־ַנֲחָלת ַּבְּנִעִמים ָנְפלּו־ִלי ֲחָבִלים 85

ליווי הפועל בצירוף יחס המתייחס לחֹווֶה 5.1.4

לא תמיד ברורה ההבחנה בין המעריך, המשייך לדבר תכונה מסוימת, לבין החֹווֶה, החש בקיומה של התכונה

ל<פלוני>, טוב מתאר מבע מסוג ומושפע ממנה. רובינשטיין, בדונו בהבדל בין תיאור המעריך לתיאור החווה,15

שבו לפועל התיאורי נושא סתמי, בנוסחה ”פלוני ’מרגיש’ (טוב)”; ל–86א, למשל, מתאימה אם כך הּפַָרפרזה

”שאול הרגיש ָרוּוחַ וטוב”. אם לפועל יש נושא שאינו סתמי, רובינשטיין מייחס לו תפקיד של גורם, כך שלמבע

מתאימה לדידו הנוסחה ”דבר ’גרם’ (’הפך ל–’ (פלוני ’מרגיש’ (טוב)))”. אבל בין ל<פלוני> טוב <דבר> מסוג

לעיל, למבעים שבהם הנוסחה הזאת לנוסחה ”פלוני ’מרגיש’ (הדבר טוב)” — המתאימה, כאמור בסעיף 5.1.3

מוצג המעריך — הגבול עשוי להיטשטש. הדובר ב–86ב, למשל, עשוי להיתפס הן כחווה (”תורת פיך גורמת

הפרפרזה ”הוא הרגיש שהרגבים שארגיש טוב”) הן כמעריך (”אני חושב שתורת פיך טובה”); ואילו ב–86ג

מתוקים” טבעית הרבה יותר מאשר ”הרגבים גרמו שהוא ירגיש מתוק”.

(23 (שמ”א טז ָהָרָעה רּוַח ֵמָעָליו ְוָסָרה לֹו ְוטֹוב ְלָׁשאּול ְוָרַוח א 86

(72 (תהלים קיט ָוָכֶסף ָזָהב ֵמַאְלֵפי תֹוַרת־ִּפיָך טֹוב־ִלי ב

(33 (איוב כא ָנַחל ִרְגֵבי ָמְתקּו־לֹו ג

אנו נציע, אם כן, לראות בציון החווה אלמנט מוצרך בבואו לצד פעלים תיאוריים הנתונים במבנה סתמי

ל־ ָרַוח ל־, צר ל־, נעם ל־, נוח ל־, מר ל־, חם ל־, רע ל־, טוב (כלומר עם נושא סתמי, כמו ב–86א), בצירופים

(כמו ב–86ב–ג), תיאור החווה מתקרב לתיאור המעריך וכמוהו כשלפועל התיאורי נושא שאינו סתמי ועוד.16

.dativus commodi אינו מוצרך; אפשר לראות בו מקרה מיוחד של דטיב המושפע,

(אסתר טוב <פלוני> על אם 21–22). בעוד שבעברית מופיע הצירוף רק בנוסחת הפנייה המנומסת בעניין זה ראה גם הורביץ (תשל”ב: .13
17, ובארמית (עזרא ה 2), בארמית הוא מצוי לא רק בנוסחת הפנייה הזאת 7, דה”א יג ,5 13, נחמיה ב 5, ט 3, ח 8, ז ,4 9, ה 19, ג א
18). בארמית הקדומה מתועד 24, עזרא ז (דניאל ו אלא גם מחוץ לה (TAD A 4.5:19, 4.7:23, 4.8:22, 6.3:5, 6.7:8, 6.13:2 המצרית
.13 בשמ”א כ יטב אחרי אל בארמית ראה סעיף 6.1.2. ראה גם השימוש במילת היחס אל/על (Fakh 15); על חילופי <פלוני> אל יטב
(בעיקר בארמית, אבל עם השוואה לעברית על 2. לדיון בתפקיד הזה של מילת היחס 32, ו קדם: דניאל ג ׁשפר .24 על: דניאל ד ׁשפר .14
(להלן, סעיף 5.1.4), (Waltisberg 2007). המחבר אינו מבחין בין המעריך לבין החֹווֶה וללשונות שמיות אחרות) ראה ולטיסברג

.experiencer ומאחד את שניהם תחת השם
.Rubinstein 1979: 74–76 .15

.(Jenni 2000: 106–108) ראה רשימה מפורטת יותר, בליווי מראי מקומות, אצל יֶני .16
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אפשר לגזור בכמה אופנים: כפעלים מעריכים שנשמט משלימם 88א)17 ,87) ל־ והרע ל־ היטיב את הצירופים

בסעיף 5.11) 219א–ג משמעם ”עשה מעשה טוב/רע ל–”; השווה אל דוגמאות ל־ היטיב/הרע (כלומר לעׂשות

ל־: מבחינה זו, הנוסחה ”דבר ’גרם’ (’הפך ל–’ (פלוני ’מרגיש’ טוב/רע או כצורות הגרימה של המבנה הסתמי

ל<פלוני> טוב/רע <דבר> מאשר לצירופים מסוג ל<פלוני> היטיב/הרע (טוב/רע)))” מתאימה יותר לצירופים

עם, ויכול להיות היטיב/הרע משמשים גם הצירופים ל־ היטיב/הרע שנידונו לעיל. בהוראה דומה לזו של

עם.18 חסד עׂשה לצד שני הפעלים האלה מקורו בהשפעת הביטוי עם שהשימוש במילת היחס

משמשים גם בהשלמת מושא ישיר, ונושאים נימות שונות על פי תכונותיו של המושא. והרע היטיב הפעלים

פירושם ”עשה דבר לטוב/לרע” (כצפוי מצורות הגרימה של פעלים תיאוריים), ומכאן <דבר> היטיב/הרע

אינו ”הפך את פלוני <פלוני> את היטיב בהרחבה ”תיקן, שיפר אותו” או ”הרס, קלקל אותו”. אבל המובן של

הוא ”הפך <פלוני> את הרע לטוב” כפשוטו, אלא ”הפך את מצבו של פלוני לטוב, טיפח את פלוני” — ובדומה

וההשלמה במושא ישיר עשויות להופיע ל־ את מצבו לרע, דיכא אותו”. מכאן עולה שההשלמה בצירוף יחס עם

”עשה <פלוני> את הרע ”גרם שפלוני ירגיש רע” לבין ל<פלוני> הרע 88א–ב): בין (למשל בהקשרים דומים מאוד

את מצבו של פלוני לרע” המרחק אינו גדול. בהקשרים מסוימים נוצרת דו–משמעות: הכוונה ב–89, למשל,

עשויה להיות ”לתקן את ירושלים ואת בית יהודה, לעשות שיהיו טובים” אבל גם ”לגרום שירושלים ובית

יהודה ירגישו טוב, לעשות שמצבם יהיה טוב”.19

(20 (יהושע כד ָלֶכם ֲאֶׁשר־ֵהיִטיב ַאֲחֵרי ֶאְתֶכם ְוִכָּלה ָלֶכם ְוֵהַרע ְוָׁשב ֵנָכר ֱאֹלֵהי ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת־ְיהָוה ַתַעְזבּו ִּכי 87

(15 (במדבר כ ְוַלֲאבֵֹתינּו ִמְצַרִים ָלנּו ַוָּיֵרעּו ַרִּבים ָיִמים ְּבִמְצַרִים ַוֵּנֶׁשב ִמְצַרְיָמה ֲאבֵֹתינּו ַוֵּיְרדּו א 88

(6 (דברים כו ָקָׁשה ֲעבָֹדה ָעֵלינּו ַוִּיְּתנּו ַוְיַעּנּונּו ַהִּמְצִרים ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּו ב

(15 (זכריה ח ַאל־ִּתיָראּו ְיהּוָדה ְוֶאת־ֵּבית ֶאת־ְירּוָׁשַלםִ ְלֵהיִטיב ָהֵאֶּלה ַּבָּיִמים ָזַמְמִּתי ַׁשְבִּתי ֵּכן 89

פועלי רגש 5.2

פועלי הרגש, ערכיותם והצרכתם — דיון כללי 5.2.1

אל פעלים המתארים רגש (שמחה, בושה, כעס, פחד וכן הלאה) עשויים להתלוות צירופי יחס, הפותחים על פי

מן, המציגים את הגורם המעורר את הרגש. באופן כללי אפשר לומר, שבעקבות או ב־ על, רוב במילות היחס

הרע .4 19, קכה 31, תהלים מט 13, שמ”א כה 20, שופטים יז 32, יהושע כד ,29 20, במדבר י 16, שמות א ל־: בראשית יב היטיב .17
15 14, תהלים קה 6, זכריה ח 21, ירמיה כה 20, שמ”א כו 15, יהושע כד 11, כ 23, במדבר יא ,22 6, שמות ה 9, מג ל־: בראשית יט

.21 8, רות א בסעיף 4.5), משלי כד 69ב (מובאה
;(7 (בראשית לא פעם אחת בלבד עם הרע ,(7 ומיכה ב 32 13, במדבר י ,10 (בראשית לב מופיע במקרא ארבע פעמים עם היטיב .18
ההופכי. הבדל כזה הרע שהוראתו קרובה מאשר על היטיב הייתה חזקה יותר על חסד עׂשה הגיוני להניח שהשפעתו של הביטוי
ותש”ם: 158–157 (במובן שנידון אצל רובינשטיין תשל”ו2: הרע היטיב רעה, המקבילים אל ועׂשה טובה עׂשה ניכר גם בין הצירופים
;161–159 (תשל”ו2: ל־. לפי רובינשטיין — למילת היחס רעה עׂשה עם/את, ולצד ניכרת העדפה למילות היחס טובה עׂשה 23–24): לצד
25–27), צירופי יחס המצטרפים אל תחליפי פועל כאלה לסימון מי שהפעולה קשורה בו אינם מוצרכים, ומילות היחס יכולות תש”ם:
חסד, המופיע כארבעים וחמש עׂשה להתחלף בהם באופן חופשי. ובכל זאת, צירופים מסוימים שכיחים יותר מאחרים: לצד הצירוף

ואת. עם פעמים במקרא, מסומן המושפע יותר משלושים פעמים במילות היחס
ושמא יש להבין ”להיטיב עם ירושלים ועם בית יהודה”. אין לשלול את אפשרות, שלפחות בחלק מהמקומות שבהם פותחת השלמתם .19

מדובר במילת היחס ולא בתווית המושא. באת והרע היטיב של
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

לרגש כשהוא מוצג במילת בה כסי הוראותיהן המוכרות של מילות היחס, הגורם המעורר את הרגש נתפס יותר

שממנו נובע הרגש כשהוא ר כמקו ו ב־ שבהן מופיע הרגש כשהוא מוצג במילת היחס בות סי כנ על, היחס

— אם כי הבדלי הנימה האלה אינם מונעים חילופים בין מילות היחס השונות (ראה מן מוצג במילת היחס

מעמדם של צירופי היחס האלה אינו להלן), גם כשלצד פועל מסוים ניכרת העדפה למילת יחס ספציפית.20

לגמרי ברור: אפשר לראות בהם משלימים מוצרכים או מרחיבים שאינם חלק מהצרכת הפועל.

כעס, למשל, הוא רובינשטיין, בדונו בפועלי הרגש, מבחין בין פעלים חד–ערכיים לדו–ערכיים: את הפועל

הוא רואה ׂשמח מסווג כדו–ערכי בתור ”ביטוי של יחס רגשי בין אדם לבין משהו הקשור בזולתו”, אבל בפועל

ההבחנה נראית שרירותית למדי: לא ברור מה מונע פועל חד–ערכי המתאר מצב רגשי (”היה שרוי בשמחה”).21

כפועל חד–ערכי המתאר מצב רגשי (”היה שרוי (90 (במבע כמו לדוגמה כעס מצד אחד לתפוס גם את הפועל

בכעס”), במיוחד לאור העובדה שהוא מלּווה בציון הגורם מעורר הכעס רק פעם אחת מתוך שש הופעותיו

כ”ביטוי של יחס רגשי” כאמור לעיל — לפחות באותם מקומות ׂשמח ומה מונע מצד שני לתפוס את במקרא;22

ב–91ב) חסדך (דוגמת (כמו למשל ב–91א), שכן גורם לא–רצוני שבהם הגורם המעורר את הרגש הוא אגנט רצוני

עשוי להיתפס גם כתיאור אמצעי (אינסטרומנטל) בלתי–מוצרך, בדומה לזה שיכול להתלוות אל צורת הגרימה

כאלמנט נפרד מן הגורם הרצוני הממומש כנושא.23 ב–91ג) פעלך (כמו ִׂשּמח

(42 (יחזקאל טז עֹוד ֶאְכַעס ְולֹא ְוָׁשַקְטִּתי ִמֵּמְך ִקְנָאִתי ְוָסָרה ָּבְך ֲחָמִתי ַוֲהִנחִֹתי 90

(11 (תהלים לב ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב ְוַהְרִנינּו ַצִּדיִקים ְוִגילּו ַביהָוה ִׂשְמחּו א 91

(8 (תהלים לא ַנְפִׁשי ְּבָצרֹות ָיַדְעָּת ֶאת־ָעְנִיי ָרִאיָת ֲאֶׁשר ְּבַחְסֶּדָך ְוֶאְׂשְמָחה ָאִגיָלה ב

(5 (תהלים צב ֲאַרֵּנן ָיֶדיָך ְּבַמֲעֵׂשי ְּבָפֳעֶלָך ְיהָוה ִׂשַּמְחַּתִני ִּכי ג

השכיחות שבה פועלי רגש שונים מלּווים (או אינם מלּווים) בציון הגורם מעורר הרגש, וההעדפה למילת יחס

לצד מסוימת על פני האחרות, ישמשו לנו קריטריונים פורמליים לערכיותם ולהצרכתם של הפעלים הללו.24

ב־, המלווה את מתועדות מילות יחס שונות להצגת הגורם מעורר השמחה, כשהשכיחה ביניהן היא ׂשמח הפועל

לפי נתונים אלה, הפועל הפועל כעשרים וחמש פעמים (מתוך כמאה עשרים וחמש היקרויותיו בסך הכול):25

כמשלים לא מחויב — או, בניסוח אחר, הפועל משמש בדרך כלל במסגרת ב־ מצריך צירוף יחס עם ׂשמח
(תשנ”ה: 195). על האקראיות שבמילות היחס המשמשות לצד פועלי הרגש העירה גם רפן .20

כעס אבא (תשס”א: 51): היא מציינת את 5–6. גישה דומה לזו של רובינשטיין מוצגת גם אצל בורוכובסקי–בר רובינשטיין תשמ”א: .21
מן, התרגׁש מן, פחד כ”פועלי רגש הקשורים במשתתף נוסף המסמן את כיוון הרגש” (שם: הערה 68), לעומת צירופים כמו ואהב
ב־ הוא חד–ערכי ומילת היחס ׂשמח הפועל (Jenni 1992: 101–102) שבהם צירוף היחס מציין לדבריה ”גורם סיבתי”. גם לדעת יֶני

הוא פועל דו–ערכי. ׂשמח (Vanoni 1993: 32), לעומת זאת, הבאה לצדו מציגה תיאור סיבה; לדעת ואנוני
וקצף, המלּווים בציון הגורם במרבית הופעותיהם אנף/התאנף אל. זאת בשונה מן הפעלים הנרדפים לו 10, עם מילת היחס בדה”ב טז .22

להלן. והערה 28 92א–ב במקרא: ראה מובאות
אין הוא מזכיר ב־ ׂשמח ב־, את הצירוף <פלוני> את ִׂשּמח 14–16. יש להעיר, כי אף שרובינשטיין דן בצירוף ראה רובינשטיין תשמ”א: .23
(ראה סעיף 5.12.2): על, מבנה שהוא מנתח כקידום התוכן בבניין קל מופיע בדוגמאותיו רק בצירוף אל מילת היחס ׂשמח בכלל;
מן ”דוד שמח כי לדוד יש הספר”, דרך ”דוד שמח על הספר, כי יש לו (שם: 8) משפט כמו ”דוד שמח על הספר” גוזר רובינשטיין
ספר זה”. על ההקבלה בין תיאור אמצעי (אינסטרומנטל) במשפט שבו מופיע אגנט לבין תיאור סיבה או נסיבות במשפט שבו אגנט

.(Jenni 1992: 100–102) אינו מוזכר ראה יֶני
184–185), שמתחה כמונו ביקורת על קביעותיו של רובינשטיין. ,159–158 זוהי הגישה שבה נקטה גם רפן (תשנ”ה: .24

284א = מובאה 10 18, קהלת ב (משלי ה מן וׂשמח (36 15, כט 9, דה”ב טו 6, דה”א כט 2, יונה ד 16, לט (ישעיה ט על ׂשמח כן מצוי .25
בכתב יד עולה בבני תשמח ואל :1 בשתי מסירות של סירא טז ועל ב־ בסעיף 6.2). ראוי במיוחד לציין את החילוף בין מילות היחס
וׂשמח (17 24, לח ,19 8, תהלים לה 12, מיכה ז 8, עובדיה א (ישעיה יד ל־ ׂשמח בכתב יד ב’. הצירופים עולה בני על תשמח ואל א’,

מציינים לעג ושמחה לאיד. (6 (יחזקאל כה אל
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גל, ב־. גם חד–ערכית, כפועל עומד, אך עשוי להופיע גם במסגרת דו–ערכית עם משלים הפותח במילת היחס

— אם כי מצויים במקומות על מראה העדפה למילת היחס ׂשׂש ב־, ואילו הפועל כמוהו, מצריך את מילת היחס

70א–ב (ראה מובאות ב־, תוצאת השפעה הדדית בין שני הפעלים וׂשׂש על גל אחדים גם הצירופים ההפוכים

שם). והערה 89 בסעיף 4.5

כמשלימים לא מן מראים כי שניהם מצריכים צירופי יחס עם ונכלם בוׁש בדומה, הנתונים עבור הפעלים

אינם מספיקים לקביעת ערכיותו והצרכתו — וכך גם עבור כעס כאמור לעיל, הנתונים עבור הפועל מחויבים.26

מצריכים את וקצף אנף/התאנף — אבל אין ספק לעומת זאת כי הפעלים והתעבר27 זעף הפעלים הנרדפים לו

92א–ב).28 (למשל ועל, בהתאמה ב־ מילות היחס

(8 (דברים ט ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ָּבֶכם ְיהָוה ַוִּיְתַאַּנף ֶאת־ְיהָוה ִהְקַצְפֶּתם ּוְבחֵֹרב א 92

(19 (דברים ט ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ֲעֵליֶכם ְיהָוה ָקַצף ֲאֶׁשר ְוַהֵחָמה ָהַאף ִמְּפֵני ָיֹגְרִּתי ִּכי ב

קבוצות שונות של פועלי רגש 5.2.2

ודומיו ירא הפועל 5.2.2.1

(או במקרים בודדים מפני או מן מתועד עם שני סוגי השלמה: במושא ישיר או בצירוף יחס עם ירא הפועל

בהשלמת מושא ישיר מבטא במרבית היקרויותיו חרדת קודש, ירא מלפני). כפי שהראה ואן דר מרווה,29

93א), ורק במספר קטן של מקומות מתייחס (למשל כלומר רגש של כבוד והערצה שמרגיש אדם כלפי האל

משמשים יותר להורות על מפני וירא מן ירא לפחד שמרגיש אדם בפני אויב, סכנה או איום; ואילו הצירופים

מדגישה במיוחד את הכוונה או הנטייה להתרחק או לברוח מן מפני 93ב; מילת היחס (למשל פחד מפני סכנה

ורק במיעוט המקומות על יראת כבוד.30 הסכנה)

(14 (שמ”א יב ְיהָוה ֶאת־ִּפי ַתְמרּו ְולֹא ְּבקֹלֹו ּוְׁשַמְעֶּתם ֹאתֹו ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת־ְיהָוה ִאם־ִּתיְראּו א 93

ְלהֹוִׁשיַע ָאִני ִּכי־ִאְּתֶכם ְנֻאם־ְיהָוה ִמֶּמּנּו ַאל־ִּתיְראּו ִמָּפָניו ְיֵרִאים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ָּבֶבל ֶמֶלְך ִמְּפֵני ַאל־ִּתיְראּו ב

(11 (ירמיה מב ִמָּידֹו ֶאְתֶכם ּוְלַהִּציל ֶאְתֶכם

פעמיים, 13 13, מח פעמיים, יב 36 5, ירמיה ב 29, כ (ישעיה א בשתים–עשרה היקרויות מתוך קרוב למאה בסך הכול מלּווה במן בוׁש .26
נכלם .(17 14, נא המשמש פעמיים באותו מובן: ירמיה י מן הֹביׁש 4; וראה גם 11, זכריה יג 16, צפניה ג 6, מיכה ז 19, י הושע ד
11). שני הפעלים מופיעים גם פעם ,10 32, מג 54, לו ,27 22, יחזקאל טז (ירמיה כב בשש מתוך עשרים ושש היקרויותיו מלּווה במן

ְמַבְקֶׁשיָך. ִבי ַאל־ִיָּכְלמּו … קֶֹויָך ִבי ַאל־ֵיבֹׁשּו :7 בתהלים סט ב־ אחת בליווי
מופיע התעבר .(19 (דה”ב כו עם ופעם אחת בליווי (3 (משלי יט על מתועד במקרא שש פעמים בלבד, מתוכן פעם אחת בליווי זעף .27
(תהלים עם ופעם בליווי (17 (משלי כו על 62), פעם בליווי 26, תהלים עח (דברים ג ב־ שמונה פעמים במקרא, מתוכן פעמיים בליווי

.(39 פט
36), ומתועד 14, דה”ב ו 6, עזרא ט 1, תהלים פה 46, ישעיה יב (מל”א ח ב־ מצוי שמונה פעמים במקרא, מתוכן חמש בליווי אנף .28
מופיע קצף בכל שש הופעותיו במקרא. ב־ מלּווה במילת היחס התאנף ;(KAI 181:5) בליווי מילת יחס זו גם במצבת מישע המואבית
(בצורת נפעל), ונראה מתועד גם במכתבי אל–עמארנה קצף על. הפועל במקרא קרוב לשלושים פעמים, מתוכן קרוב לעשרים בליווי

(ראה סעיף 10.2). הקרוב לו במשמעו ašāšu כי השפיע שם על הצרכתו של הפועל האכדי
.van der Merwe (1992) .29

בהשלמת מושא ישיר (לא כולל המקומות שבהם הבינוני בא בהשלמת כינוי חבור או נתון במבנה ירא מתוך כמאה היקרויות של .30
סמיכות), בכשמונים מקומות מדובר ביראת האל, מעשיו או מצוותיו, ובכעשרים מקומות מדובר ביראה במובן הכללי של חשש
מלפני, כארבעים פעמים מדובר ביראה או מפני מן, מסכנה. מתוך כחמישים וחמש היקרויות של הפועל בהשלמת צירופי יחס עם
שבסעיף 159 במובן הכללי וכחמש–עשרה פעמים ביראת האל. דוגמה לחילוף בין שתי צורות ההשלמה בהקשר זהה נתונה במובאה

.5.7.3.1
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— לא ניכרת וערץ/העריץ דאג גר/יֹגר, בפעלים אחרים המביעים פחד והמתועדים בשתי צורות ההשלמה —

הבחנה ברורה כזאת, אולי בשל מיעוט הנתונים; על כל פנים, השימוש בפעלים האלה במובן של כבוד והערצה

כלפי האל הוא נדיר ומשני.31

יש להבחין, כמובן, בין החשש שמעוררת סכנה כלשהי לבין החשש שמעורר מצבם של הנתונים בסכנה:

מן, ואילו להצגת הנתונים בסכנה ישמשו להצגת הסכנה ישמשו, כאמור, מושאים ישירים או צירופי יחס עם

ל־.32 וירא ל־ דאג ל־, גר צירופי יחס דטיביים: כך מתועדים במקרא הצירופים

פועלי אבל או הפגנת אבל 5.2.2.2

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

והתאבל, לעומת זאת, אבל נד). הפעלים (למשל אבל גם בתנועות וכיוצא בהם) קונן נהה, היליל, (אנה, בקול

(השווה לדוגמה את הצירוף נתפסים כפעלים המורים לא רק על הדרכים להפגנת הצער אלא גם על הרגש עצמו

מורים על היפסקות הרגש (94ב–ג) והתנחם ב–94א), כשם שִנַחם בנו על נעצב אל הצירוף ב–94ב בנו על התאבל

הם אל, שלצד הפעלים הללו מכוונים לאדם שמותו או מצבו מעוררים את הצער,33 או על הזה. צירופי היחס עם

בכה, שעבר ממובנו גם הפועל והתאבל אבל אם כן צירופי יחס מוצרכים כמו לצד פועלי רגש אחרים. קרוב אל

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

(ראה למשל והתאבל אבל אל, כמו או על להופיע בהשלמת צירופי יחס עם ִּבּכה) (או הצורה הנדירה יותר בכה
94ב).34 (כבסוף מובאה ל־, אבל שכיח יותר השימוש בו בהשלמת מושא ישיר 94ג), או בהשלמת צירופי יחס עם

(3 (שמ”ב יט ַעל־ְּבנֹו ַהֶּמֶלְך ֶנֱעַצב ֵלאֹמר ַההּוא ַּבּיֹום ָהָעם ִּכי־ָׁשַמע … ְלֵאֶבל ַההּוא ַּבּיֹום ַהְּתֻׁשָעה ַוְּתִהי א 94

ָאֵבל ֶאל־ְּבִני ִּכי־ֵאֵרד ַוּיֹאֶמר ְלִהְתַנֵחם ַוְיָמֵאן ְלַנֲחמֹו ְוָכל־ְּבֹנָתיו ָכל־ָּבָניו ַוָּיֻקמּו ַרִּבים׃ ָיִמים ַעל־ְּבנֹו ַוִּיְתַאֵּבל ב

(35–34 (בראשית לז ָאִביו ֹאתֹו ַוֵּיְבְּך ְׁשֹאָלה

(15 (ירמיה לא ֵאיֶנּנּו ִּכי ַעל־ָּבֶניָה ְלִהָּנֵחם ֵמֲאָנה ַעל־ָּבֶניָה ְמַבָּכה ָרֵחל ג

.(23 12, כט (ישעיה ח את והעריץ (1 (ישעיה נז את דאג ,(8 24, לג (תהלים כב מן גר במשמעות זו ראה .31
(בשני המקומות 21 24, משלי לא ירא: יהושע ט 10. עם יחזקאל לב חרד 2. עם 5, י דאג: שמ”א ט 5. עם גר: הושע י ראה, עם הפועל .32
63–66), שדנה בהבדל 173–177; תשנ”ח: (תשנ”ה: המתייחס לסכנה). וראה בעניין זה דבריה של רפן מפני או מן לצד צירוף יחס עם

בעברית בת ימינו. ל־ חׁשׁש לבין מן חׁשׁש בין
,10 2, ישעיה סו 2, יט 37, יד 34, שמ”ב יג על: בראשית לז התאבל .8 ובקואורדינציה גם עמוס ח 5 28, הושע י על: ירמיה ד אבל .33
39, ירמיה (במובן ”הפסיק להתאבל על”): שמ”ב יג על ִנחם .1 35, טז באותו מובן: שמ”א טו אל התאבל 24; וכן 6, דה”ב לה עזרא י

(במובן ”הפסיק להתאבל על”) אינו מתועד. על התנחם .31 22, לב 15, יחזקאל יד לא
ל־: ירמיה כב בכה .23 8, ירמיה ח 13, לד 29, דברים כא 6, במדבר כ 3, ויקרא י 35, נ 2, לז בהשלמת מושא ישיר: בראשית כג בכה .34
31. צורת 24, יחזקאל כז אל: שמ”ב א בכה .16 34, איכה א 38, שמ”ב ג ,37 על: שופטים יא בכה .25 32, איוב ל (פעמיים), מח 10
= מובאה 15 (ירמיה לא על ופעם אחת בליווי צירוף יחס עם (14 (יחזקאל ח מתועדת פעם אחת בהשלמת מושא ישיר ִּבּכה הּפִעל
KTU 1.6:I:16,) ובאוגריתית (Pan 17) (Nerab 2:5–6), בשמאלית 94ג). הפועל מתועד בהשלמת מושא ישיר גם בארמית הקדומה
נידונה אצל גרּוּבר בכה KTU). ההתפתחות הסמנטית של הפועל 1.19:IV:11, 15) bky l- I:6, 25, 30, II:44:1.16); באוגריתית מצוי גם

.(Gruber 1980: 402–434)
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ספד: ממשמעותו המקורית, שהייתה כנראה ”הכה על פועל אחר שחלה בו התפתחות סמנטית דומה הוא

בכה, גם כמו חזהו לאות אבל”, עבר הפועל להוראה ”קונן, היליל” ולהוראה כללית של קיום מנהגי אבלות;35

מרמזת נספד וקיומה של צורה סבילה (95ב),36 על או עם (95א) ל־ עשוי להופיע בהשלמת צירופי יחס עם ספד

את. בדומה לבכה את ספד גם בהשלמת מושא ישיר: אולי על אפשרות לשימוש בספד

(6 (ירמיה טז ָלֶהם ִיָּקֵרַח ְולֹא ִיְתֹּגַדד ְולֹא ָלֶהם ְולֹא־ִיְסְּפדּו ִיָּקֵברּו לֹא ַהּזֹאת ָּבָאֶרץ ּוְקַטִּנים ְגדִֹלים ּוֵמתּו א 95

(26 (שמ”ב יא ַעל־ַּבְעָלּה ַוִּתְסֹּפד ִאיָׁשּה אּוִרָּיה ִּכי־ֵמת אּוִרָּיה ֵאֶׁשת ַוִּתְׁשַמע ב

(16 (מיכה א ִמֵּמְך ָגלּו ִּכי ַּכֶּנֶׁשר ָקְרָחֵתְך ַהְרִחִבי ַּתֲענּוָגִיְך ַעל־ְּבֵני ָוֹגִּזי ָקְרִחי ג

פעלים אחרים הקשורים במנהגי אבלות מתארים פעולות ספציפיות ולא הרחיבו משמעותם להורות על

וספד. לצד פעלים כאלה, אם כן, לא נראה בהתייחסות לאדם שעליו בכה הפגנת האבל באופן כללי, כמו

על המלווים אותם יתפרשו כדטיביים, וצירופי יחס עם ל־ מתאבלים חלק מהשלמת הפועל. צירופי יחס עם

ב–95ג); לצד פעלים הקשורים במתן ביטוי על וקרח ב–95א ל־ נקרח (ראה למשל הצירופים — כתיאורי סיבה

(ראה סעיף 5.12.2).37 קולי לאבל עשויים צירופי יחס כאלה להתפרש גם כאלמנטים מקודמים ממשפט תוכן

פועלי מקום ותנועה 5.3

פועלי מקום 5.3.1

לעיל — ציין פעלים המורים על הימצאותו של ארגומנט נתון במקום מסוים מצריכים — כאמור בסעיף 1.2

וׁשכן, שהוראת ההימצאות במקום היא בסעיף 1.2) 3א–ג (ראה דוגמאות גר מקום כמשלים. אך פעלים כמו

הם מעטים; רוב הפעלים המביעים בהקשרים מסוימים הימצאות במקום משמשים הוראתם העיקרית,38

בהקשרים אחרים במובנים אחרים, שציון המקום אינו חיוני להם. הם עשויים למשל להתייחס לקיום בכלל,

ודומיהם, הנידונים בסעיף 5.13), לתאר את נמצא נותר, היה, (כאלה הם הפעלים לאו דווקא במקום מסוים

למעשה, הופעתם וכדומה).39 נח (חנה, וכן הלאה), או להורות על יציבה ללא תנועה עמד (יׁשב, תנוחת הגוף

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

להלן). לשאלה, אם לראות בהוראת ההימצאות במקום משמעות עצמאית של הפועל, (ראה סעיף 5.3.3 מקום

.(Gruber 1980: 434–456) ראה גרּוּבר ספד על ההתפתחות הסמנטית של .35
,30 26, מל”א יג על: שמ”ב יא ספד .5 (פעמיים), לד 18 6, כב 18, ירמיה טז ,13 3, מל”א יד 1, כח 2, שמ”א כה ל־: בראשית כג ספד .36

.10 8, זכריה יב מיכה א
לעיל, מבנה של קידום התוכן. 94ג על, כמו למשל במובאה ִנחם 8–9) רואה גם בצירוף רובינשטיין (תשמ”א: .37

ללא משלים מקום כצפוי, שימוש שאינו קביל בעברית בת ימינו גם כשהמקום ברור גר במקומות בודדים במקרא בכל זאת מופיע .38
(השווה אל 15 = ”האחד בא לגור פה, לשהות פה כגֵר”; ועוד: במדבר טו ָּבא־ָלגּור ָהֶאָחד 9 מן ההקשר. ראה למשל בבראשית יט
4, אך בשני הפסוקים נראה ואיוב כח 17 (ואולי גם ישעיה ה 15 7, איכה ד 3, ישעיה כג באותו פרק), שמ”ב ד ו–29 16 פסוקים
20, נחום (ראה למשל ישעיה יג מופיע לעתים ללא משלים מקום ׁשכן I). גם הפועל גור בערך HALOT–ו BDB שחלו שיבושים; ראה
ועוד), אך באותם מקומות אין הוא מורה על שהייה במקום אלא משמש במשמעות ”שקט, ניצב 33 7, משלי א 18, תהלים נה ג

איתן”.
.(73–65 (תשל”ו: לדיון בסוגים השונים של פועלי המקום ראה גם דוגמא .39
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נפרדת מהוראותיו האחרות, או משמעות נספחת בלבד, אין תשובה חד–משמעית.

למשל, הוא בבירור פועל המורה על גרימת הימצאות במקום, ובתור שכזה הוא מצריך ׂשם, ב–96א הפועל

המופיע באותו פסוק אינו פרׂש בנוסף למושא ישיר (המתייחס לעצם הממוקם) גם משלים מקום. אבל הפועל

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

גם עם פעלים אחרים נניח, כי העיקר בהוראתם אלא משלים נספח בלבד.40 פרׂש המקום משלים מוצרך של

הוא הפעולה על האובייקט המובע במושא הישיר ולא המקום שבו מניחה אותו הפעולה: במובנו של הפועל

— (96ג) יצק במובנו של הפועל (96ב), החשוב הוא ההעלמה, ההסתרה, ולא מקום המסתור,41 טמן, לדוגמה

פעולת מזיגת הנוזל ולא הכלי המקבל אותו או המשטח המורטב, וכן הלאה.

(19 (שמות מ ִמְלָמְעָלה ָעָליו ָהֹאֶהל ֶאת־ִמְכֵסה ַוָּיֶׂשם ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ֶאת־ָהֹאֶהל ַוִּיְפרֹׂש א 96

(4 (ירמיה יג ַהָּסַלע ִּבְנִקיק ָׁשם ְוָטְמֵנהּו ְּפָרָתה ֵלְך ְוקּום ַעל־ָמְתֶניָך ֲאֶׁשר ָקִניָת ֲאֶׁשר ֶאת־ָהֵאזֹור ַקח ב

(1 (ויקרא ב ְלבָֹנה ָעֶליָה ְוָנַתן ֶׁשֶמן ָעֶליָה ְוָיַצק ָקְרָּבנֹו ִיְהֶיה סֶֹלת ַליהָוה ִמְנָחה ָקְרַּבן ִּכי־ַתְקִריב ְוֶנֶפׁש ג

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.

פועלי מקום סימטרי 5.3.2

או להיפך בפיזור והרחקה ודומיהם) הקהיל (אסף, תכליתם הבסיסית של פעלים הקשורים באיסוף וקירוב

— אינה להצביע על מקום — ”פועלי גרימת מקום סימטרי”, במינוחו של רובינשטיין42 וכן הלאה) ִּפּזר (הפיץ,

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

וכן הלאה), ששם העצם ברבים נפוץ (נאסף, כמובן גם בצורות הסבילות או החוזרות הנגזרות מן הפעלים האלה

ישמש להן כנושא.43

ואולם, כפי שהראה רובינשטיין, חלק מן הפעלים האלה עברו מציון מקום סימטרי, המחייב ארגומנט

(97ב), למשמעות חדשה של תנועה לא–סימטרית שיכולה 97א), דרך משמעות נספחת של כיוון (למשל ברבים

פרׂש, מגיע למסקנה שונה: במשפט ”דוד פרש את המפה על 246–248), שבעקבותיו בחרנו בדוגמה של הפועל (תשנ”ב: רובינשטיין .40
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”.
(65–63 (תשמ”ב1: גם אם הנחתו של האובייקט במקום המסתור היא בעצם הגורם להעלמתו. ראה בעניין זה כיצד ניתח רובינשטיין .41

החביא, וראה דיונה של שמש (תשס”ד) בפועלי ההסתרה בכלל. את הפועל
.(236–226 (תש”ע: 18–19); בורוכובסקי (תשמ”ח); בלנקי Rubinstein 1976a. לדיון בפעלים האלה ראה גם רובינשטיין (תשל”ט: .42
.204–203 אבא תשס”א: לעניין הקשר בין מקום סימטרי מצד אחד לבין רפלקסיביות או הדדיות מצד שני עיין בורוכובסקי–בר .43
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(97ג). מובן, שמחוץ למקומות שבהם הופעתו של ארגומנט ביחיד משמשת כעדות לחול גם על ארגומנט ביחיד

קונקרטית למעתק הסמנטי, הגבול בין הוראת כיוון שהיא נספחת בלבד לבין תזוזה במשמעות הפועל אינו חד

וברור.

(1 (בראשית מט ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ֵהָאְספּו א 97

(1 (נחמיה ח ַׁשַער־ַהָּמִים ִלְפֵני ֲאֶׁשר ֶאל־ָהְרחֹוב ֶאָחד ְּכִאיׁש ָכל־ָהָעם ַוֵּיָאְספּו ב

(6 (ירמיה מז ָודִֹּמי ֵהָרְגִעי ַאל־ַּתְעֵרְך ֵהָאְסִפי ִתְׁשקִֹטי לֹא ַעד־ָאָנה ַליהָוה ֶחֶרב הֹוי ג

דרך אחרת להציג כמה ארגומנטים כסימטריים היא באמצעות צירופים חד–איבריים או רב–איבריים עם

גם כאן, הסימטריה והפריד.44 הפלה הבדיל, (ראה סעיף 6.1.4), כפי שמצוי במקרא לצד הפעלים בין מילת היחס

מתבטלת כשהם מוחלפים במושא ישיר המתייחס רק לאחד (98א) שיוצרים הצירופים האלה בין הארגומנטים

הפועל (98ג):45 ובין שהוא רק משתמע מן ההקשר (98ב) הארגומנטים, בין שארגומנט אחר ממומש בצירוף יחס

כבר אינו מסמן הבחנה או ניתוק בין אלמנטים שווי–מעמד, אלא הפרשה של אלמנט אחד ממכלול וייחודו

למטרה מסוימת.

(25 (ויקרא כ ַלָּטהֹר ַהָּטֵמא ּוֵבין־ָהעֹוף ַלְּטֵמָאה ַהְּטהָֹרה ֵּבין־ַהְּבֵהָמה ְוִהְבַּדְלֶּתם א 98

(26 (ויקרא כ ִלי ִלְהיֹות ִמן־ָהַעִּמים ֶאְתֶכם ָוַאְבִּדל … ְקדִֹׁשים ִלי ִוְהִייֶתם ב

(7 (דברים יט ָלְך ַּתְבִּדיל ָעִרים ָׁשֹלׁש ֵלאֹמר ְמַצְּוָך ָאֹנִכי ַעל־ֵּכן ג

תופעה דומה לשבירת הסימטריה של פועלי מקום סימטרי (או גרימת מקום סימטרי) מתקיימת גם עם

עם/את. מחליפות לצדם את ל־ או אל כשמילות היחס (סעיף 4.1.3) הפעלים ההדדיים

פועלי תנועה 5.3.3

תיאורטית, לצד פעלים שאלת הצרכתם של פועלי התנועה היא שאלה מורכבת, שעסקו בה מחקרים רבים.46

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

המופיע בהמשך הפסוק) ׁשב (כמו הפועל הלך, המתאר ב–99א התנועה, מֵעֶבֶר לשינוי המקום. כך למשל הפועל

לצורה מסוימת של תנועה — צעידה רגלית לעומת רכיבה על מַעֲבָר בין שתי נקודות גיאוגרפיות, מתייחס ב–99ב

כפועל המורה על פעולה פיסית הלך סוס — וציון המוצא והיעד אינו רלוונטי. במילים אחרות, צריך להבחין בין

אינם מציינים גרימה של מקום ממש אלא הבחנה ערכית, ואפשר לראות בהם פועלי גרימת מקום ברמה המופשטת והפלה הבדיל .44
.(Rubinstein 1976a: 137–138 (השווה רובינשטיין,

ָאָדם. הכוונה ְּבֵני ְּבַהְפִרידֹו :8 מתועד גם בהשלמת מושא ישיר ברבים, המתייחס לכל הארגומנטים, למשל בדברים לב הפריד הפועל .45
מרעהו.” ש אי המשתמעת ממבע כזה היא ”בהפרידו בני אדם

(תשמ”ג, 308–312); טרומר 24–26); רוזן (תשל”ז: 18–64); קדרי (תשל”ו: בין החוקרים שדנו בשאלה זו בעברית ראה דוגמא (תשל”ו: .46
224–233, תשמ”ח2). עיסוק מקיף בפועלי התנועה חורג ממסגרת עבודה זו, ונסתפק כאן בהצגת תקציר (תשל”ח: תשמ”ה); צדקה

המסתמך בעיקר על גישתה של טרומר, אף כי הוא נבדל ממנה בכמה נקודות.
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כפועל המורה על עזיבת מקום אחד והגעה למקום אחר, לאו דווקא בפסיעה: הלך של הנעת הרגליים לבין

ב–99ג, למשל, יהוא ”הולך” יזרעאלה ברכיבה.

(25 (מל”ב ב ׁשְֹמרֹון ָׁשב ּוִמָּׁשם ַהַּכְרֶמל ֶאל־ַהר ִמָּׁשם ַוֵּיֶלְך א 99

(7 (קהלת י ַעל־ָהָאֶרץ ַּכֲעָבִדים הְֹלִכים ְוָׂשִרים ַעל־סּוִסים ֲעָבִדים ָרִאיִתי ב

(16 (מל”ב ט ָׁשָּמה ׁשֵֹכב יֹוָרם ִּכי ִיְזְרֶעאָלה ַוֵּיֶלְך ֵיהּוא ַוִּיְרַּכב ג

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,

למעשה, צייני מוצא ויעד עשויים להוסיף לכל פועל משמעות של תנועה, גם אם או לפחות של אחד מהם.47

ִמהר השימוש בפעלים אדוורביאליים דוגמת בהקשרים אחרים אין הוא מורה על תנועה בכל דרך שהיא;48

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

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

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

— לשנייה: התרחקות נמדדת בהכרח ִנּגׁש או קרב שייך בבירור לקטגוריה הראשונה, ואילו פעלים כמו רחק

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

משתמע ”מאין תבוא הֵּנָה”. תבֹא מאין להלן, שבה מן השאלה 102 מכאן/משם”. כך למשל במובאה

המסמן מעבר במובן ”נכנס”,49 בא חרג, המסמנים מעבר מִּפְנים לְחוץ, ועם או הגיח יצא, עם פעלים כמו

מחוץ לפנים, התנועה מתוארת בדרך כלל ביחס למקום המזוהה כ”פנים”, אשר (מעצם היותו ּתָחום 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

100א–ג).50 (ראה דוגמאות מוגדר וספציפי השייך לחוץ

(11 (דה”ב ה ִהְתַקָּדׁשּו ַהִּנְמְצִאים ָּכל־ַהּכֲֹהִנים ִּכי ִמן־ַהּקֶֹדׁש ַהּכֲֹהִנים ְּבֵצאת ַוְיִהי א 100

(14 (יחזקאל מב ִבְגֵדיֶהם ַיִּניחּו ְוָׁשם ַהִחיצֹוָנה ֶאל־ֶהָחֵצר ֵמַהּקֶֹדׁש ְולֹא־ֵיְצאּו ַהּכֲֹהִנים ְּבבָֹאם ב

(19 (יחזקאל מד ֶאת־ִּבְגֵדיֶהם ִיְפְׁשטּו ֶאל־ָהָעם ַהִחיצֹוָנה ֶאל־ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל־ֶהָחֵצר ּוְבֵצאָתם ג

הלך. על הפועל (25–24 (תשל”ו: השווה אל דבריו של קדרי .47
ובצירופים אחרים שבהם לפועל (3 (יהושע ז ֶאת־ָּכל־ָהָעם ַאל־ְּתַיַּגע־ָׁשָּמה במבע (Rubinstein 1975: 39–44) ראה דיונו של רובינשטיין .48

נספחת משמעות של תנועה.
להלן. בא, ”נכנס” ו”הגיע”, ראה סעיף 6.2 על ההבחנה בין שני מובניו העיקריים של הפועל .49

לפי טרומר, פועלי הכניסה והיציאה מצריכים משלים אחד בלבד המתייחס לַּפְנים (כלומר המוצא עם פועלי יציאה, היעד עם פועלי .50
28–39; תשמ”ה: (טרומר תשמ”ג: הכניסה), ואילו האלמנט המתייחס לחוץ אינו מוצרך אלא רק מרחיב את משמעות הפעלים האלה

.(60–56
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פועלי תנועה אחרים מתמקדים יותר בתנועה עצמה כתהליך או פעולה, פעלים המתמקדים בתהליך התנועה.

והם עשויים כאמור לתאר סוגים שונים של תנועה או להדגיש היבטים שונים בתנועה. לצד פעלים המתייחסים

(במובן ”צעד”) שנזכר הלך נע, יש פעלים המדגישים יותר את אופן הפעולה, כמו לתנועה באופן כללי ביותר, כמו

או נפל) ירד, עלה, (למשל ועוד. פעלים אחרים נושאים בתוכם הוראה של כיוון אנכי ׂשחה רץ, עף, לעיל וכמו

פנה); או של תנועה מצד לצד או תנועה ”לא ממוקדת” סר, (נטה, (נסוג); של סיבוב או שינוי כיוון אופקי

תעה). ׁשוטט, (התנודד,

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

הלך, שיכול לסמן מעבר ממקום למקום המשמעות המקורית של הפועל ולבטל אותה. צייּנו לעיל את הפועל

<פלוני>, למשל, משמעו ”ניגש אל עלה 99ג), ויש דוגמאות רבות נוספות: הצירוף (מובאה לאו דווקא בצעידה

סר, שהורה במקור על אל פלוני, בא אליו”, וכבר לא משתמע ממנו מעבר ממקום נמוך למקום גבוה; הפועל

(101ב), וספג בתוך כך משמעות מלּווה לעתים קרובות בציון המוצא (101א),51 פנייה, שינוי בכיוון התנועה

(101ג).52 חדשה של התרחקות, התנתקות או היעלמות, שכבר אינה קשורה בשינוי כיוון של תנועה

(12 (שמ”א ו ּוְׂשמֹאול ָיִמין ְולֹא־ָסרּו … ַּבֶּדֶרְך ַהָּפרֹות ַוִיַּׁשְרָנה א 101

(21 (שמ”ב ב ֵמַאֲחָריו ָלסּור ֲעָׂשהֵאל ְולֹא־ָאָבה … ַעל־ְׂשמֹאֶלָך אֹו ַעל־ְיִמיְנָך ְלָך ְנֵטה ַאְבֵנר לֹו ַוּיֹאֶמר ב

(7 (שמות ח ִּתָּׁשַאְרָנה ַּבְיֹאר ַרק ּוֵמַעֶּמָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוִמָּבֶּתיָך ִמְּמָך ַהְצַפְרְּדִעים ְוָסרּו ג

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”,

— לא נראה כחלק מהצרכת הפועל. תיאורים כאלה שכיחים לצד פעלים המורים על במונחיה של טרומר53

.(102 (למשל תנועה ”לא ממוקדת”

(7 (איוב א ָּבּה ּוֵמִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ִמּׁשּוט ַוּיֹאַמר ֶאת־ְיהָוה ַהָּׂשָטן ַוַּיַען ָּתבֹא ֵמַאִין ֶאל־ַהָּׂשָטן ְיהָוה ַוּיֹאֶמר 102

כיוון התנועה יכול להיות מוגדר לא רק על פי נקודות ייחוס קבועות במרחב (”ממקום פלוני למקום אלמוני”), אלא גם על פי .51
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.
(סטייה מדרך הישר; משמש לעתים קרובות במובן מופשט ערכי-רוחני, וגם בהקשר הזה עברה משמעותו משינוי כיוון סר הפועל .52
לֹא־ ַאְך 6 (למשל במל”ב יג להתרחקות ּוְׂשמֹאול) ָיִמין ְולֹא־ָסר ָאִביו ָּדִוד ְּבָכל־ֶּדֶרְך ַוֵּיֶלְך ְיהָוה ְּבֵעיֵני ַהָּיָׁשר ַוַּיַעׂש 2 ראה למשל במל”ב כב

פנה, בניגוד לסר, מלּווה כמעט תמיד בציון היעד ולא בציון המוצא. ֵּבית־ָיָרְבָעם). הפועל ֵמַחּטֹאות ָסרּו
70–73. בשונה ממנו, טרומר רואה בתיאורי המקום המתחם משלימים מוצרכים. 101–108; תשמ”ה: טרומר תשמ”ג: .53
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

פועלי העברה 5.4

פועלי נתינה וקבלה 5.4.1

פעלים המתארים העברת בעלות על רכוש (עצם מוחשי או דבר מופשט) הם תלת–ערכיים: שלושת הארגומנטים

שלהם מתייחסים לבעלים הישנים (הנותן או המֹוסֵר), לבעלים החדשים (המקבל) ולדבר המועבר ביניהם. את

תופס המוסר את עמדת הנושא, והמקבל מוצג בצירוף נתן ההעברה אפשר להציג משתי זוויות: עם פעלים מסוג

לקח, המקבל הוא הממומש כנושא, והנותן מוצג באמצעות דטיבית; עם פעלים מסוג ל־ יחס, בדרך כלל עם

וכדומה). הרכוש המועבר ממומש על פי רוב כמושא מעם (מיד, או אחת מנגזרותיה מן מילת היחס האבלטיבית

ישיר.54

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

מדגיש את הרחקתו של הדבר השימוש באל אל: לפי מאלסה,55 (או לעתים עם מילת היחס ל־ עם מילת היחס

המועבר מן הנותן, בלי שישתמע שהוא אכן הגיע לידי המקבל). סימון המקבל במילות יחס אחרות לעתים

ל־, שהוראתו נתינה מכר ביד, למשל (בשונה מן מכר קרובות מוסיף להוראת הנתינה גוון ייחודי. הצירוף

במרבית היקרויותיו ביד נתן המורה על מסירת פלוני לאויביו, וכמוהו גם ביד תמורת תשלום), נרדף להסגיר

עשוי להביע גם ביד נתן אבל בסעיף 6.1.6).56 270ב 103א; וראה גם מובאה (שני הצירופים מופיעים במובאה

(103ב–ג), הפקדתו למשמרת או השאלתו לשימוש — מסירת דבר לפלוני לשם העברה הלאה יד על נתן — כמו

זמני.57

(14 (שופטים ב ִמָּסִביב אֹוְיֵביֶהם ְּבַיד ַוִּיְמְּכֵרם אֹוָתם ַוָּיׁשֹּסּו ְּבַיד־ׁשִֹסים ַוִּיְּתֵנם ְּבִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ַוִּיַחר־ַאף א 103

(18 (מל”א טו ֶאל־ֶּבן־ֲהַדד ָאָסא ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשָלֵחם ְּבַיד־ֲעָבָדיו ַוִּיְּתֵנם … ְוַהָּזָהב ֶאת־ָּכל־ַהֶּכֶסף ָאָסא ַוִּיַּקח ב

ִּביָקרֹו ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶאת־ָהִאיׁש ְוִהְלִּביׁשּו ַהַּפְרְּתִמים ַהֶּמֶלְך ִמָּׂשֵרי ַעל־ַיד־ִאיׁש ְוַהּסּוס ַהְּלבּוׁש ְוָנתֹון ג

(9 (אסתר ו

בפעולות של קנייה ומכירה, שכירה והשכרה וכיוצא בהן מעורבים ציון התשלום לצד פועלי קנייה ומכירה.

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

ואולם אפשר לטעון, שהפעלים שהוראתם מיוחדת לפעולות סחר כאלה — ארבע–ערכיים מבחינה סמנטית.58

תיאור תחבירי וסמנטי של פועלי העברת הבעלות כבר ניתן במקומות אחרים, ולא נחזור כאן על כל האמור במחקרים האלה. ראה .54
בפועל (59–5 (תשל”ט: ועיונה הכללי יותר של ח’ ציטרון נתן על הפועל (189–115 (תשל”ו: בייחוד מחקרו המפורט מאוד של קדרי

.(156–150 (תשל”א: זה ובפועלי נתינה ולקיחה אחרים. פעלים מהסוג הזה נידונו בקצרה גם אצל רובינשטיין
.Malessa 2004 .55

משמש במובן ”הסגיר ביד פלוני” בכמאה עשרים וחמישה מקומות, לעומת כעשרים מקומות שבהם הוא <פלוני> ביד נתן הצירוף .56
מצוי שמונה ביד מכר משמש במובן ”מסר, העמיד לרשות פלוני” (ראה להלן) או במובן הפיסי ממש ”שם בתוך ידו של פלוני”.

.8 12, יואל ד 9, יחזקאל ל 7, שמ”א יב 9, י ,2 8, ד 14, ג פעמים: שופטים ב
27, דה”ב יב (מל”א יד יד על הפקיד 17. השווה אל ,10 9, דה”ב לד 9, אסתר ו ,5 16, כב ,12 37, מל”ב יב יד: בראשית מב על נתן .57

.(6 (תהלים לא ביד הפקיד ואל (Arad 24:14–15 ומחוץ למקרא גם 10
(תשס”א: 82). אבא ראה למשל בורוכובסקי–בר .58

58



פועלי העברה סעיף 5.4

— כבר כוללים בתוכם וׁשבר כרה אפשר להזכיר גם כמה פעלים נדירים יותר כמו וׂשכר מכר קנה, נוסף על

הוא ”לקח, השיג במחיר” וכן הלאה. במילים אחרות, קנה הוא ממילא ”נתן במחיר”, מכר התייחסות לתשלום:

ואמנם, התשלום מוזכר התשלום מגולם בפועל, כך שאזכור מפורש שלו הוא למעשה מיותר ברמה התחבירית.59

(104א), — בין על מנת לספק מידע מדויק על הסכום ששולם רק בחלק קטן מהופעותיהם של הפעלים הללו60

על מנת להדגיש את האופי המסחרי הרשמי במחיר) או בכסף (כשהתשלום מוזכר בביטויים כלליים דוגמת בין

(104ב); אבל גם ללא הדגשה זו ברור שהפעולה נעשית בתשלום. של הפעולה

(19 (בראשית לג ְקִׂשיָטה ְּבֵמָאה ְׁשֶכם ֲאִבי ְּבֵני־ֲחמֹור ִמַּיד ָאֳהלֹו ָנָטה־ָׁשם ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ֶאת־ֶחְלַקת ַוִּיֶקן א 104

(44 (ירמיה לב ֵעִדים ְוָהֵעד ְוָחתֹום ַּבֵּסֶפר ְוָכתֹוב ִיְקנּו ַּבֶּכֶסף ָׂשדֹות ב

כפעלים תלת–ערכיים, הנבדלים מפועלי הנתינה והקבלה ומכר קנה אנו נעדיף, לאור זאת, לסווג פעלים כמו

האחרים בכך שמשתמע מהם ביצוע תשלום תמורת העברת הבעלות. לפי גישה זו, צירופי יחס המתייחסים

להורות על פעולה ם י י עשו למחיר ייחשבו משלימים מוצרכים רק בבואם לצד פועלי העברת בעלות אשר

נתן, לדוגמה, המשמש ברגיל בתשלום אף שרעיון התשלום אינו כלול בהוראתם הבסיסית. לצד פועל כמו

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

(105ב), אינו מובן מאליו רצונו של אברהם לקנות מעפרון את שדהו, ולא לקבלו חינם כפי שמציע לו עפרון עצמו

מלא. אפשר להשוות את בכסף ומתברר רק כשהוא מציין במפורש את התשלום ממילותיו הראשונות ב–105א

(ראה סעיף 5.10.2.3, במתניו ׂשק ׂשם לבין ׂשק חגר אל היחס הקיים, למשל, בין בכסף נתן לבין מכר היחס שבין

200א–ב): בכל אחד מן הזוגות, הארגומנט המפורש לצד הפועל השני מגולם בפועל הראשון ומשתמע דוגמאות

ממנו ממילא, ועל כן אין הפועל מצריך אותו.

ַלֲאֻחַּזת־ָקֶבר ְּבתֹוְכֶכם ִלי ִיְּתֶנָּנה ָמֵלא ְּבֶכֶסף ָׂשֵדהּו ִּבְקֵצה ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר־לֹו ַהַּמְכֵּפָלה ֶאת־ְמָעַרת ְוִיֶּתן־ִלי א 105

(9 (בראשית כג

ֵמֶתָך ְקבֹר ָּלְך ְנַתִּתיָה ְבֵני־ַעִּמי ְלֵעיֵני ְנַתִּתיָה ְלָך ֲאֶׁשר־ּבֹו ְוַהְּמָעָרה ָלְך ָנַתִּתי ַהָּׂשֶדה ְׁשָמֵעִני לֹא־ֲאדִֹני ב

(11 (בראשית כג

פועלי דיבור (העברת מסר) 5.4.2

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

ועוד (מילות תוכן, לעתים קרובות ברכה שאלה, או צירוף שמני המתייחס לתוכן מסוג מסוים, כמו הדבר או

תופעת גילום ארגומנטים בפועל נידונה ביתר הרחבה בסעיף 5.10.1.1. .59
32, שמ”ב 19, יהושע כד 19, מז (בראשית לג במובן ”השיג במחיר” קנה התשלום מוזכר באחת–עשרה מתוך כשישים היקרויותיו של .60
24), ובחמש מתוך כחמישים היקרויותיו של 6, דה”א כא 44, עמוס ח ,25 24, ירמיה לב 24, ישעיה מג (פעמיים), מל”א טז 24 כד
13). בארמית המצרית, שבה מתועד הפועל 6, תהלים מד 3, עמוס ב 14, יואל ד 28, דברים כא (בראשית לז במובן ”נתן במחיר” מכר
.(TAD B 3.10:3, 3.12:4, 24) רק שלוש פעמים בכסף (בבניין קל ”קנה”, בבניין ּפַעֵל ”מכר”) קרוב לחמישים פעמים, נזכר התשלום זבן
156–167); ח’ ציטרון לתפיסת פועלי הדיבור כפועלי העברת תוכן ולתיאור כללי של התנהגותם התחבירית ראה רובינשטיין (תשל”א: .61
הקדישה מחקר (תשל”ה, תשנ”א) 244–256). טרומר ,78 אבא (תשס”א: 60–104); בורוכובסקי (תשנ”ו); בורוכובסקי–בר (תשל”ט:

בלשון המקרא. אפשר לציין גם את מחקרה של שמש (תשנ”ט) על פועלי האמירה בלשון המשנה. אמר מפורט ומעמיק לפועל
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הנמען, שאליו מופנה הדיבור, מוצג על פי רוב באמצעות מילות היחס מושאים פנימיים של פועלי האמירה).62

הודיע, — במושא ישיר; פעלים מסוימים, למשל ִצּוה או ׁשאל ל־, או — עם פעלים מסוימים, למשל או אל

לצד בסעיף 4.4.2).63 52א–ג (ראה דוגמאות מאפשרים לנמען להתממש בשני האופנים, כדטיב או כאקוזטיב

(ראה סעיף ואת, באופן שמשתמעת השתתפות פעילה של הנמען בשיחה שכיח גם השימוש בעם ִּדֵּבר הפועל

.(4.1.3

ועל כן אין לראות בהם 106א)64 (למשל מציגים נוכח שאינו בהכרח הנמען בָאזני או לפני צירופי יחס עם

משלימים מוצרכים; אבל בהיעדר התייחסות מפורשת לנמען אחר משתמע מהם כי הנוכח הוא הנמען, כך

267א–ב בָאזני, ומובאות להלן, עם ו–106ג 106ב (ראה מובאות שהם עשויים להחליף את המשלימים המוצרכים

ב־, ּבְבֹואה לצד פועלי דיבור, נושאת לעתים קרובות נימה גם מילת היחס לפני).65 בסעיף 6.1.6, עם ו–268א–ב

בעמים ב–107א, למשל, או צירופים כלליים מסוג יעקב ובבית ביהודה שהיא מעבר ללוקטיב: צירופים כמו

יכולים להיתפס לא רק כתיאור מקום אלא גם כהתייחסות מטונימית לבני המקום השומעים את בגוים או

(107ב). יעקב לבית אמר לבין (107א) יעקב בבית הגיד הנאמר, וההבדל אינו גדול בין

(13 (בראשית כג ְׁשָמֵעִני לּו ִאם־ַאָּתה ַאְך ֵלאֹמר ַעם־ָהָאֶרץ ְּבָאְזֵני ֶאל־ֶעְפרֹון ַוְיַדֵּבר א 106

ֶאת־ָּכל־ ְלַדֵּבר ֹמֶׁשה ַוְיַכל ִּבן־נּון׃ ְוהֹוֵׁשַע הּוא ָהָעם ְּבָאְזֵני ַהִּׁשיָרה־ַהּזֹאת ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ַוָּיבֹא ב

(45–44 (דברים לב ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים

ָדִוד ְּבָאְזֵני ָׁשאּול ַעְבֵדי ַוְיַדְּברּו … ַהֶּמֶלְך ְּבָך ָחֵפץ ִהֵּנה ֵלאֹמר ַּבָּלט ֶאל־ָּדִוד ַּדְּברּו ֶאת־ֲעָבָדו ָׁשאּול ַוְיַצו ג

(23–22 (שמ”א יח ָהֵאֶּלה ֶאת־ַהְּדָבִרים

(20 (ירמיה ה ֵלאֹמר ִביהּוָדה ְוַהְׁשִמיעּוָה ַיֲעקֹב ְּבֵבית זֹאת ַהִּגידּו א 107

(3 (שמות יט ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוַתֵּגיד ַיֲעקֹב ְלֵבית תֹאַמר ּכֹה ב

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 חסרה.66

משמעו ”נתן עדות” (או ”נתן העיד רבים מפועלי העברת המסר נושאים בתוכם התייחסות לסוג המסר:

— ”הביע תלונה” וכן הלאה. מכיוון שהמסר מגולם כבר בפועל עצמו הלין הוא ”אמר תפילה”, התפלל אזהרה”),

לתיאור הדרכים שבהן עשוי התוכן להתממש ראה גם להלן, סעיף 5.12.1. .62
ל־): (צירוף יחס עם כשהנמען מובע באמצעות כינוי חבור לא תמיד אפשר לדעת, אם הוא מייצג אקוזטיב (מושא ישיר) או דטיב .63
ול־, בין היתר כשהן משמשות להצגת הנמען של פועלי הדיבור, אל ראה האמור בעניין זה בסעיף 4.4.2. החילוף בין שתי מילות היחס

נידון בקצרה בסעיף 6.1.2.
.11 26, ישעיה לו ִצּוה), מל”ב יח (עם הפועל 12 ראה גם שמ”ב יח .64
.(Malessa 2006: 203–205) ראה גם מאלסה בָאזני על המעמד של .65

(תשנ”ו). השווה בורוכובסקי .66
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פועלי קליטה בחושים או בשכל סעיף 5.5

אין הוא חייב להופיע בצורה מפורשת (כמשפט תוכן או כמילת תוכן) במסגרת ומשתמע מהוראת הפועל,67

נׁשבע, שכיחים יותר המבנים הכוללים התייחסות התחבירית. אך עבור פעלים מסוימים, למשל עבור הפועל

במקרים מסוימים אף יוצר הפועל עם המושא הפנימי שלו צירוף לתוכן מאשר אלה שבהם התוכן מושמט.68

ָנַדר, שבשני חידה, או הפועל חד, המופיע במקרא רק בצירוף עם שם העצם כבול ממש: כך לדוגמה הפועל

ֶנֶדר. על מנת שלישים מההיקרויותיו במקרא (כעשרים מתוך כשלושים היקרויות) מצטרף אליו שם העצם

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.

ׁשר, אין התוכן המושמע משלים או צעק גם לצד פעלים המתמקדים באופן השמעת הקול, כמו למשל

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

(כמוסבר בסעיף 5.3.3).69 באופן התנועה

פועלי קליטה בחושים או בשכל 5.5

פועלי ראייה והסתכלות 5.5.1

ראה, הבסיסי והנפוץ ביותר מבין הפעלים המציינים קליטה בעיניים הוא הפועל בין ראייה להסתכלות.

להצגת הקליטה בעיניים כפעולה רצונית ומכוונת והוא יוצא על פי רוב למושא ישיר המתייחס לעצם הנראה.70

חלקם יכולים להופיע ועוד.71 הׁשקיף הביט, חזה, ולהדגשת תשומת הלב המוקדשת לה משמשים פעלים כמו

108א–ב), אבל לעתים קרובות יבואו במקום מושא (לדוגמה בהשלמת מושא ישיר, ואז הם מתקרבים לראה

ב–109ב): ׁשעה או לצד ב–109א הביט (כמו למשל לצד הפועל על או אל ל־, ישיר צירופי יחס שונים, לרוב עם

ב–109א), הפניה של המבט עיניו נׂשא (כפי שניכר גם בצירוף הכבול ההסתכלות נתפסת כתנועה של העיניים

במקומות בודדים מצויים תיאורי יעד כאלה אף לצד הפועל לכיוון מסוים או הנחת המבט על עצם מסוים.72

(109ב).73 ראה

(12 (ישעיה ה ָראּו לֹא ָיָדיו ּוַמֲעֵׂשה ַיִּביטּו לֹא ְיהָוה ֹּפַעל ְוֵאת א 108

על גילום ארגומנטים בפועל ראה ביתר פירוט סעיף 5.10.1.1. .67
נׁשבע, כתשעים פעמים מלווה הפועל בהתייחסות לתוכן השבועה — בדרך כלל מתוך כמאה וחמישים היקרויותיו של הפועל .68
28א–ב ומובאות נגזר ממשפט תוכן מצומצם: ראה סעיף 4.2.1 נׁשבע אשר הארץ (גם המבנה באמצעות משפט תוכן מלא או מצומצם

ׁשבועה). (נׁשבע המרמז על התוכן או במושא פנימי נׁשבע כאשר שם), אך גם במבנה
.(24–22 (תשנ”ט: על הדמיון בין מיון פועלי האמירה למיון פועלי התנועה עמדה יפה שמש .69

(על השלמה כזאת יכול כמובן להיות גם משפט תוכן, בעיקר כשהפועל מורה על תפיסה בדעת ולא בעיניים בלבד ראה משלימו של .70
7–50); וראה גם (תשל”ט: ראה סעיף 5.12). עיון מקיף בהוראותיו של הפועל הזה ובמסגרותיו התחביריות מצוי אצל מ’ ציטרון

רובינשטיין (תשנ”ו).
.(58–51 (תשל”ט: עיין מ’ ציטרון .71

.(133–132 (תשמ”ג: 58–69) בצירופים כאלה, בעיקר בעברית בת ימינו, ועיין גם טרומר ראה דיונה של בלנקי (תשס”ה: .72
משמשת שם כתווית ל־ (אלא אם כן 6 בסעיף 6.1.2), ואולי גם תהלים סד 257 (מובאה 23 21, ירמיה ד 14, שמות ה וכן בראשית יג .73
מתועד כחמש–עשרה פעמים בהשלמת הביט המושא); זאת לעומת מאות היקרויות של הפועל בהשלמת מושא ישיר. לשם השוואה,

מושא ישיר וכעשרים וחמש פעמים עם משלים יעד.
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(20 (ישעיה לג ַׁשֲאָנן ָנֶוה ְירּוָׁשַלםִ ִתְרֶאיָנה ֵעיֶניָך מֹוֲעֵדנּו ִקְרַית ִצּיֹון ֲחֵזה ב

(6 (ישעיה נא ִמַּתַחת ֶאל־ָהָאֶרץ ְוַהִּביטּו ֵעיֵניֶכם ַלָּׁשַמִים ְׂשאּו א 109

(7 (ישעיה יז ִּתְרֶאיָנה ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְקדֹוׁש ְוֵעיָניו ַעל־עֵֹׂשהּו ָהָאָדם ִיְׁשֶעה ַההּוא ַּבּיֹום ב

מן, המת- לפועלי ההסתכלות יכולות להילוות גם מילות יחס אחרות המסמנות את ההסתכלות כתנועה:

אחרי, המורה על בעד, המתייחסת לתווך שבו הוא עובר (חלון, אשנב), ייחסת לנקודה שממנה יוצא המבט,

וכן הלאה; אבל בצירופי יחס כאלה לא נראה חלק מהצרכתם של פועלי הראייה, שכן העיקר פנייה לאחור,74

בראייה הוא המראה הנקלט, כלומר היעד או הכיוון שלעברו מופנה המבט.

מיוחס ב־ ראה ב־. לצירוף במילת היחס ראה כארבעים פעמים במקרא מלּווה הפועל ודומיו. ב־ ראה הצירוף

(למשל בדרך כלל מטען רגשי: על פי רוב הנאה מטובה כלשהי או הרגשת צער או השתתפות בצער על רעה

הצירוף (110ב).75 מתייחס לאויב או יריב — שמחה לאיד על מפלתו ב־ 110א), וכאשר שם העצם הבא אחרי

בהקשר של תבוסה של אויב מצוי לא רק בעברית אלא גם במואבית,76 ב־) הראה (וצורת הגרימה ב־ ראה

ואילו באחד ”הראה”;77 ”ראה” וחוי/החוי חזי ובארמית המצרית מתועדים צירופים מקבילים עם הפעלים

אמנם לא במשמעות ”ראה”,78 amāru ”ב–” לצד הפועל ina ממכתבי אל–עמארנה מתועד שימוש במילת היחס

(ראה סעיף 10.2). של שמחה לאיד אלא במובן של הנאה סתם

(11 (שמות ב ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ֶאל־ֶאָחיו ַוֵּיֵצא ֹמֶׁשה ַוִּיְגַּדל ָהֵהם ַּבָּיִמים ַוְיִהי א 110

(7 (תהלים קיח ְבׂשְֹנָאי ֶאְרֶאה ַוֲאִני ְּבעְֹזָרי ִלי ְיהָוה ב

ב–112א; ואולם ב־ וחזה ב–111א ב־ וׁשמע ב־ הביט נימה של שמחה לאיד ניכרת בבירור גם בצירופים

את השלמתם הרגילה של הפעלים האלה או של פעלים אחרים ב־ ברוב המקומות שבהם ממירה מילת היחס

נראה כי היא נועדה יותר להדגיש את הקליטה הזאת המורים על קליטה בחושים (ראייה, שמיעה ואף ריח),79

מאשר להוסיף לה מטען רגשי. השימוש הזה במילת היחס 112ב) 111ב, (למשל כפעולה רצונית, מכוונת וקפדנית

ובמקרה של פועלי הראייה, אפשר גם מכוון אולי לאספקט הדורטיבי, המתמשך, של הפעולה המכוונת;80 ב־

ל־ הדבר הנראה, כשם שצירופי יחס עם ך בתו ביטוי סמלי להשקעת המבט ב־ לראות בשימוש במילת היחס

מסמנים את הכיוון שאליו מופנה המבט.81 אל או

שמשמעו ”עקב אחרי <פלוני> אחרי הביט — להבדיל מן (9 17, שמ”א כד (בראשית יט ”פנה לאחור והביט” אחריו הביט בצירוף .74
.(8 (שמות לג פלוני במבט”

,(Emerton 2001) (Jenni 1992: 242–248). אמרטון (תשנ”ב, תשס”ד); קרובה אליה גם דעתו של יֶני לתפיסה זו ראה בייחוד קדרי .75
ב־. ראה לעומת זאת, שולל את הערך הרגשי של

.KAI 181:4, 7 .76
.TAD A 4.7:16, 17, 4.8:15, 16 .77

.EA 141:34–35 .78
צפה: תהלים 32. עם הביט: שמ”א ב 112ב). עם (מובאה 1 25, שה”ש ז 4, איוב לו 13, תהלים כז חזה: ישעיה מז ראה, עם הפועל .79
,36 ׁשמע: שמ”ב יט באה בהוראה פרטיטיבית). עם ב־ 38 (אך בשמות ל 21 3, עמוס ה 31, ישעיה יא הריח: ויקרא כו 7. עם סו
KAI, אם מקבלים את התיקון המוצע מצוי בפניקית ב–14:6 ב־ שמע 2. תיעוד מסופק לצירוף 14, לז 8, כו 23, איוב טו ישעיה מב
בדנם, כמות ”אל תשמע בדבריהם”; ואולם התיקון מיותר, שכן אפשר גם לגזור את התיבה בד‹בר›נם תשמע אל KAI במהדורה של
ולפרש ”אל בדא/בדה — ושמא יש לקרבה אל השורש העברי (TSSI III: 111 (ראה גיבסון, המוכר באוגריתית בדד שהיא, מן השורש

תשמע בדיונותיהם”.
.(Malessa 2006: 118–126) כך לפי מאלסה .80

.(60–59 (תשס”ה: השווה בלנקי .81
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(12 (תהלים צב ָאְזָני ִּתְׁשַמְעָנה ְמֵרִעים ָעַלי ַּבָּקִמים ְּבׁשּוָרי ֵעיִני ַוַּתֵּבט א 111

(8 (איוב טו ָחְכָמה ֵאֶליָך ְוִתְגַרע ִּתְׁשָמע ֱאלֹוַה ַהְבסֹוד ב

(11 (מיכה ד ֵעיֵנינּו ְּבִצּיֹון ְוַתַחז ֶּתֱחָנף ָהֹאְמִרים ַרִּבים ּגֹוִים ָעַלִיְך ֶנֶאְספּו ְוַעָּתה א 112

(1 (שה”ש ז ַהַּמֲחָנִים ִּכְמחַֹלת ַּבּׁשּוַלִּמית ַמה־ֶּתֱחזּו ְוֶנֱחֶזה־ָּבְך ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ב

פועלי שמיעה והקשבה 5.5.2

בהשלמת מושא ׁשמע במובן הבסיסי של קליטה באוזניים משמש על פי רוב הפועל בין שמיעה להקשבה.

לבין ראה משול להבדל שבין והקׁשיב האזין לבין ׁשמע ההבדל בין ישיר המתייחס לקול או לרעש הנשמע.82

שניהם יכולים מדגישים את אופיה הרצוני והממוקד של הפעולה.83 והקׁשיב האזין פועלי ההסתכלות השונים:

113א), אך משמשים גם בהשלמת צירופי יחס (לדוגמה ׁשמע לצאת למושא ישיר, דבר המקרב אותם אל

השלמה בצירוף יחס היא ההשלמה היחידה האפשרית כאשר (113ב–ג).84 על או אל ל־, שונים, עם מילות היחס

את האזין או <פלוני> את הקׁשיב אין המשלים מתייחס לא לדברים הנשמעים אלא לדובר המבטא אותם:85

<פלוני>.

את השימוש בצירופי היחס אפשר להסביר בכך שההקשבה נתפסת כהפניית האוזן לעבר הקול או הרעש,

(113ג); אף על פי כן אין בשמיעה תנועה של ממש, ֹאזן הטה כפי שאמנם בא לידי ביטוי מפורש בצירוף הכבול

המקבילה לתנועת העיניים המשתמעת מהסתכלות, ולא כל אלמנט שעשוי להופיע לצד פועלי הראייה כמאפיין

המגמה, למשל, המתועדים ־ה יכול להצטרף גם לפועלי השמיעה. תיאורי כיוון עם (ראה סעיף 5.5.1) של תנועה

והקׁשיב. נראה, אם כן, שמעמדם של צירופי היחס המשלימים האזין לא יופיעו לצד עיניו,86 ונׂשא הביט ראה, לצד

את פועלי השמיעה שונה ממעמדם כמשלימי יעד לצד פועלי הראייה.

(1 (איוב לג ַהֲאִזיָנה ְוָכל־ְּדָבַרי ִמָּלי ִאּיֹוב ְׁשַמע־ָנא ְואּוָלם א 113

(4 (תהלים נד ְלִאְמֵרי־ִפי ַהֲאִזיָנה ְּתִפָּלִתי ְׁשַמע ֱאֹלִהים ב

(20 (משלי ד ַהט־ָאְזֶנָך ַלֲאָמַרי ַהְקִׁשיָבה ִלְדָבַרי ְּבִני ג

פועלי השמיעה נבדלים מפועלי הראייה בכך שהם לקול. וׁשמע בקול ׁשמע ל־, ׁשמע אל, ׁשמע הצירופים

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

המכוון 114א (ראה למשל לשאת את שתי המשמעויות ׁשמע שווה או גבוהה יותר. בהשלמת מושא ישיר יכול

(ראה סעיף 5.12). לעיון תחבירי וסמנטי לעיל, המשלים יכול כמובן להיות משפט תוכן שנידון בסעיף 5.5.1 ראה גם כאן, כמו עם .82
.(75–59 (תשל”ט: ראה מ’ ציטרון ׁשמע בפועל

.(79–76 (תשל”ט: השווה מ’ ציטרון .83
נהוג אמנם לראות צירוף יחס, אך אפשר לפרשּה גם (18 (במדבר כג ָעַדי שבַהֲאִזיָנה ָעַדי מסופקת. בתיבה עד ההשלמה במילת היחס .84
נראה להבין (11 (איוב לב ַעד־ְּתבּוֹנֵתיֶכם ָאִזין 10–12); ואילו את (מורג תשמ”א: כשם עצם במשמע ”עדות, אזהרה” עם כינוי קניין

כמילת חיבור בראש פסוקית זמן ולא כמילת יחס. עד ”אאזין עד (אשר תאמרו את) תבונותיכם”, עם
.3 4, תהלים נה 19, זכריה א 4, ירמיה יח הקׁשיב: ישעיה נא 2. עם 2, איוב לד 4, תהלים עז 45, ישעיה נא האזין: דברים א עם .85

.5 19, יחזקאל ח 27, ד 5, דברים ג 14, טו ראה בראשית יג .86
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אל ׁשמע המכוון לציות), והגבול ביניהן לעתים קרובות מעורפל. הצירופים 114ב לקליטה באוזן בלבד לעומת

ל־, לעומת זאת, נושאים תמיד נימה של הפנמה ושל ציות או היענות, והנימה הזאת וׁשמע על) (פעמים בודדות

בקול ל־, אל/על, — ׁשמע בקול/לקול. אבל בין כל צירופי היחס שיכולים להשלים את ׁשמע מתחזקת בצירופים

— אין הפרדה חד–משמעית וברורה, וצירופי יחס שונים עשויים להופיע באותו הקשר ואף בסמוך זה אל ולקול

(115א–ב).87 114ג). הם יכולים, כמובן, להתחלף גם עם מושא ישיר כשזה מורה על ציות או היענות (למשל זה

(11 (שמ”א יז ְמאֹד ַוִּיְראּו ַוֵּיַחּתּו ָהֵאֶּלה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת־ִּדְבֵרי ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ָׁשאּול ַוִּיְׁשַמע א 114

(18 (יהושע א יּוָמת ֲאֶׁשר־ְּתַצֶּוּנּו ְלכֹל ֶאת־ְּדָבֶריָך ְולֹא־ִיְׁשַמע ֶאת־ִּפיָך ֲאֶׁשר־ַיְמֶרה ָּכל־ִאיׁש ב

(דברים ֲאֵליֶהם ִיְׁשַמע ְולֹא ֹאתֹו ְוִיְּסרּו ִאּמֹו ּוְבקֹול ָאִביו ְּבקֹול ׁשֵֹמַע ֵאיֶנּנּו ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵּבן ְלִאיׁש ִּכי־ִיְהֶיה ג

(18 כא

(15 (משלי יב ָחָכם ְלֵעָצה ְוׁשֵֹמַע ְּבֵעיָניו ָיָׁשר ֱאִויל ֶּדֶרְך א 115

(20 (משלי יט ְּבַאֲחִריֶתָך ֶּתְחַּכם ְלַמַען מּוָסר ְוַקֵּבל ֵעָצה ְׁשַמע ב

לקול, הצירוף הראשון מביע ציות ׁשמע לבין בקול ׁשמע שניסה לערוך להבחנה סמנטית בין לפי שביב,88

ואכן, מתוך חובה לסמכות גבוהה יותר, והשני היענות מתוך הבנה והסכמה. הבחנה דומה מציע גם יֶני.89

לציות לאל,90 בקול ׁשמע בשני שלישים מהיקרויותיו (כשישים וחמש מתוך כמאה היקרויות) מתייחס הצירוף

וכדומה. עם זאת, לעיל) 114ג (כמו במובאה ובעוד כתריסר מקומות — לציות לאדם במעמד גבוה: נביא, הורה

ואילו הצירוף עשוי להביע גם היענות לאדם במעמד נמוך יותר91, ואפילו היענות של האל לתפילת האדם.92

לקול, אף שהוא מורה בדרך כלל על השתכנעות והסכמה, מופיע גם ארבע פעמים (מתוך שש–עשרה ׁשמע הצירוף

אפשר לדבר, אם כן, על נטיות בלבד ולא על כללים מוחלטים. היקרויות סך הכול) במובן של ציות לאל.93

פועלי בינה 5.5.3

— מתועדים בכמה מסגרות והׂשכיל התבונן ָּבן/הבין, (סעיף 5.5.1), גם פועלי הבינה — כמו פועלי ההסתכלות

תחביריות: ההשלמה השכיחה ביותר, והלא–מסומנת, היא במושא ישיר, והיא מתייחסת בעיקר לתפיסה

מדגישים, על)94 או אל ל־, (בעיקר עם שכלית: ידיעה והכרה, חשיבה, הפנמה וכן הלאה. צירופי יחס שונים

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

להבעת קליטה בחוש הראייה אינה מצויה בלשון התבונן לתיאור תפיסה שכלית לבין ָּבן/הבין בת ימינו בין

30; ועוד. לעומת שמות ו 12 1; שמות ו לעומת שמות ד 9 ,8 18, ד ראה דוגמאות נוספות בשמות ג .87
שביב תשל”ח. .88

.Jenni 1992: 249–251 .89
.(24 (ישעיה מב ְּבתֹוָרתֹו ָׁשְמעּו ְולֹא בקול: ׁשמע תחת ב־ ׁשמע הציות לאל מובע גם פעם אחת באמצעות הצירוף .90

.18 22, שמ”ב יב 35, כח 6, כה 24, יט 1, טו 22, יב ,9 ,7 12, שמ”א ח בראשית כא .91
מצוי פעמיים בקול הקׁשיב 2. גם 22, תהלים קל 9, מל”א יז 14, שופטים יג 45, יהושע י 3, דברים א 6, במדבר כא בראשית ל .92

.(6 19, פו (תהלים סו בהוראה זו
.12 1, תהלים פא 20, שמ”א טו 26, שופטים ב שמות טו .93

בפסוק זה כשם עצם ָעֵדיֶכם 12, אלא אם כן מפרשים את ואולי גם באיוב לב 18 באיוב לח עד מתועדת גם מילת היחס התבונן לצד .94
בסעיף 5.5.2. במובן ”עדויותיכם”: השווה אל האמור בהערה 84
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המקרא). עם זאת, השלמתם של פועלי הבינה באמצעות צירופי יחס אינה שוללת את השימוש בהם להבעת

להורות על קליטה ל־ בן תהליכים שכליים, וההקשר הוא הקובע בכל מקום ומקום: כך לדוגמה עשוי הצירוף

(116ב). בכל מקרה ההבחנה בין ידע (116א), אך גם על תפיסה שכלית, כמקבילו של ראה בעיניים, כמקבילו של

(117א), יכולה להתפרש כמעקב הנימות השונות היא לעתים קרובות סובייקטיבית: הבנה אל פעולה, למשל

אחר ביצועו של תהליך נראה לעין או הסתכלות על תוצאותיו, אך גם כהכרה של המניעים המולידים אותו

(כמו הבנת העצה ב–117ב).

(11 (איוב ט לֹו ְולֹא־ָאִבין ְוַיֲחֹלף ֶאְרֶאה ְולֹא ָעַלי ַיֲעבֹר ֵהן א 116

(21 (איוב יד ָלמֹו ְולֹא־ָיִבין ְוִיְצֲערּו ֵיָדע ְולֹא ָבָניו ִיְכְּבדּו ב

(5 (תהלים כח ָיָדיו ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ֶאל־ְּפֻעֹּלת ָיִבינּו לֹא ִּכי א 117

(12 (מיכה ד ֲעָצתֹו ֵהִבינּו ְולֹא ְיהָוה ַמְחְׁשבֹות ָיְדעּו לֹא ְוֵהָּמה ב

(למשל ב–118א, לעומת רק בספרים המאוחרים והׂשכיל התבונן ָּבן/הבין, מופיעה לצד ב־ מילת היחס

מבחינה דיאכרונית, מכיוון שאחד הפעלים המקבילים בארמית השלמה במושא ישיר בהקשר זהה ב–118ב).95

ב־, מסתבר כי הופעת אסתכל, ששכיח השימוש בו בהשלמת (למשל בתרגום הארמי למקרא) לפועלי הבינה הוא

לצד פועלי בעברית נובעת מהשפעה ארמית. מבחינה סינכרונית, אפשר לפרש את השימוש בב־ ב־ הצירופים עם

הבינה (כמו לצד פועלי ההסתכלות) כביטוי למיקום תשומת לב בדבר נתון והעמקת הדעת בו, אך אפשר גם

ִּדּבר, במובן ”בעניין, אודות”, כפי שמצוי מדי פעם עם פעלים כמו (ב־ לקרבו אל השימוש בה להצגת התוכן

ועוד).96 ידע זכר,

(23 (דניאל ט ַּבַּמְרֶאה ְוָהֵבן ַּבָּדָבר ּוִבין ָאָּתה ֲחמּודֹות ִּכי ְלַהִּגיד ָּבאִתי ַוֲאִני א 118

(1 (דניאל י ַּבַּמְרֶאה לֹו ּוִביָנה ֶאת־ַהָּדָבר ּוִבין … ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְׁשמֹו ֲאֶׁשר־ִנְקָרא ְלָדִנֵּיאל ִנְגָלה ָּדָבר ב

חׁשב הפועל 5.5.4

היא ”תכנן”. בהוראה זו עשוי הפועל חׁשב97 אחת המשמעויות העיקריות של הפועל במובן ”תכנן”. חׁשב

להורות על אבל שכיח יותר השימוש בחׁשב להתייחס לתכנית יצירה של דבר מוחשי, לקביעת אופן הכנתו,98

כך שצירופי תכנית מופשטת, צורת התנהגות מסוימת. ההקשר הוא כמעט תמיד הקשר שלילי של עשיית רע,99

הׂשכיל .11 12, וראה גם סירא ד 5, לד 7, דה”ב כו 12, יג ,8 15, נחמיה ח 11, עזרא ח (פעמיים), י 23 17, ט ב־: דניאל א ב־/הבין ָּבן .95
ובספר (20 24, איוב ל 20, ל (ירמיה כג מופיע לראשונה בירמיה ובאיוב ב־ התבונן 13. הצירוף 17, ט ,4 2, דניאל א ב־: תהלים קא

.(18 15, מב 20, לא 21, טז 5, יד 37, ט 22, ו (סירא ג התבונן להשלמה הרגילה של בן–סירא כבר הופכת השלמה בב־
,57 ב־: ויקרא יד הורה .(TAD A (וכן בארמית ב–4.7:30 15 15, לז 8, איוב לה 24, תהלים לא ב־: ירמיה לח ידע .16 ב־: ירמיה ג זכר .96
בהוראה אדוורסטיבית, ב־ (על השימוש במילת היחס 46 39, תהלים קיט 3, כה 19, שמ”א יט 7, יא ב־: דברים ו ִּדּבר .11 איוב כז

שם). והערה 15 ב־, ראה סעיף 6.1.3 וענה ב־ העיד במובן ”אמר דברים נגד פלוני”, בדומה אל ב<פלוני> ִּדּבר כלומר
בלשון המקרא פרסמה לאחרונה סיידון (תשע”א); מאמר אחר מאת אותה מחברת (סיידון תשס”ה) חׁשב עיון סמנטי ותחבירי בפועל .97

בוחן את הפועל הזה בעברית בת ימינו.
ָלֶהם ָחְׁשבּו ְּכָדִויד בהנחה שהמובן של 5 מחשבה), וכן עמוס ו (בשלושת המקומות עם המושא הפנימי 13 32, דה”ב ב 4, לה שמות לא .98
ולא ”החשיבו את עצמם (HALOT–ו BDB אוצר לשון המקרא, (הפירוש שאימצו הוא ”כדוד תכננו, יצרו לעצמם כלי שיר” ְּכֵלי־ִׁשיר
כשם עצם המורה על אומן, על חושב כדוד בכל הנוגע לכלי שיר” כפי שמציעים פירושים אחדים. וראה גם השימוש בצורת הבינוני

ועוד). 15 ,6 31, כח ,1 (שמות כו פי רוב אורג
אין לפועל קונוטציה שלילית. 11 ובירמיה כט 14 כך כשלושים פעמים. רק בשמ”ב יד .99

65



עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

נתפסים כמורים על מי שנגדו מתוכננת הרעה 100(119 (למשל הנוספים לעתים קרובות לפועל על היחס עם

סקירה במובן ”נגד” ולא במובן ”אודות”; ראה בסעיף 6.1.8 (על יותר מאשר על תוכן המחשבה באופן כללי

(סעיף 5.11), כפועל מודלי משמש גם בהשלמת פועל אחר,101 חׁשב של השימושים השונים של מילת היחס).

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

זמם.102

(11 (ירמיה יח ַמֲחָׁשָבה ֲעֵליֶכם ְוחֵֹׁשב ָרָעה ֲעֵליֶכם יֹוֵצר ָאֹנִכי ִהֵּנה 119

(5 (תהלים קמ ְּפָעָמי ִלְדחֹות ָחְׁשבּו ֲאֶׁשר ִּתְנְצֵרִני ֲחָמִסים ֵמִאיׁש ָרָׁשע ִמיֵדי ְיהָוה ָׁשְמֵרִני 120

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

(ראה סעיף קשר פרדיקטיבי בין המושא לבין אלמנט נוסף במבע: ”ראה בדבר א דבר ב, סבר שדבר א הוא ב”

ויחשבה המבנה הפרדיקטיבי קרוב למבנה שבו משלים את הפועל משפט תוכן פרדיקטיבי: מבע כמו 103.(5.14

אינו מצוי חׁשב ואולם הפועל 121), קרוב אל ”ויחשוב עלי כי היא שיכורה”.104 (מובאה לִׁשּכֹרה, לדוגמה עלי

במקרא בהשלמת משפטי תוכן, ובכך שונה מאוד התנהגותו התחבירית מהתנהגותו בעברית בת ימינו. השימוש

נוצר אולי מהשמטת אלמנט פרדיקטיבי הנושא נימה של הערכה: על סמך במובן ”העריך, כיבד”105 חׁשב בפועל

מה.” למאו ”אשר כסף לא יחשבו השוואה ל–122א, למשל, אפשר לשחזר גם ב–122ב

(13 (שמ”א א ְלִׁשּכָֹרה ֵעִלי ַוַּיְחְׁשֶבָה ִיָּׁשֵמַע לֹא ְוקֹוָלּה ָּנעֹות ְׂשָפֶתיָה ַרק ַעל־ִלָּבּה ְמַדֶּבֶרת ִהיא ְוַחָּנה 121

(20 (דה”ב ט ִלְמאּוָמה ְׁשֹלֹמה ִּביֵמי ֶנְחָׁשב ֶּכֶסף ֵאין … ָזָהב ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ַמְׁשֵקה ְּכֵלי ְוכֹל א 122

(17 (ישעיה יג ַיְחְּפצּו־בֹו לֹא ְוָזָהב ַיְחׁשֹבּו לֹא ֲאֶׁשר־ֶּכֶסף ֶאת־ָמָדי ֲעֵליֶהם ֵמִעיר ִהְנִני ב

משמעות מעין ”ייחס לפלוני דבר, זקף דבר חׁשב דטיבית מקבל ל־ בצירוף אל במובן ”זקף, ייחס”. חׁשב

בכמה 123ב).107 (למשל זכר הוראה שכיחה גם עבור הפועל 123א),106 (לדוגמה לזכותו או לחובתו של פלוני”

בין במבנה (124א) עם השימוש הפרדיקטיבי בו, בין במבנה פעיל חׁשב מקומות משולב השימוש הזה בפועל

לו ויחׁשבה ואז קשה להכריע איזו היא המשמעות העיקרית ואיזו המשנית: ב–124א, למשל, (124ב),108 סביל

8, אסתר ח 20, מא 11, תהלים לה 3, נחום א 30, מיכה ב 2, מט 11, מח 18, כט ,11 19, יח 13, ירמיה יא 20, שמ”ב יד בראשית נ .100
(על החילופים בין שתי מילות היחס ראה סעיף 6.1.2). 45 20, נ על: ירמיה מט במקום אל 25. וכן עם 25, דניאל יא 3, ט

24, נחמיה ו 8, אסתר ט 26, איכה ב 5, איוב ו 3, תהלים קמ 3, לו 27, כו בסעיף 5.11), כג 225ב (מובאה 8 25, ירמיה יח שמ”א יח .101
כפועל מודלי ובהשמטת המקור הנטוי הצפוי חׁשב מסתבר להבין ”לא כן יחשוב לעשות”, עם (7 (ישעיה י ַיְחׁשֹב לֹא־ֵכן 6. גם את ,2

כמשלים שלו.
15, כהמשך וניגוד להוראתו השלילית נושא על פי רוב משמעות שלילית. הוא משמש בהוראה חיובית רק בזכריה ח זמם חׁשב, גם כמו .102

בפסוק הקודם.
91–104); לתיאור תמציתי יותר לדיון כללי במבנה הזה ובשימוש בו עם פעלים שונים בעברית בת ימינו ראה רובינשטיין (תשל”א: .103

.(12–10 (תשנ”ו: עיין רובינשטיין ראה של המבנה הפרדיקטיבי כפי שהוא מצוי בלשון המקרא עם הפועל
בסעיף 5.14. 243ב לדוגמה נוספת ראה מובאה .104

במובן ”היה ראוי לכבוד והערכה” בישעיה נחׁשב (בינוני במבנה סמיכות). וראה גם צורת הנפעל 16 3, מלאכי ג 8, נג 17, לג ישעיה יג .105
.22 ב

.18 2, ועם פועל בנפעל גם ויקרא ז וכן תהלים לב .106
,13 (שמות לב 22. כשחסר לצד הפועל מושא ישיר 19, יג 7, נחמיה ה 1, קלז 45, קלב 2, תהלים קו 45, ירמיה ב ועוד: ויקרא כו .107
= ”זקף (דבר) ל<פלוני> זכר 29), אפשר להתלבט בין הפירוש הזה, כלומר ,14 14, יג 23, נחמיה ו 7, קלו 27, תהלים כה דברים ט
ערך אקוזטיבי או ערך של קידום התוכן, ל־ לזכותו או לחובתו של פלוני” (בהשמטת המושא), לבין פירוש המעניק למילת היחס

כלומר ”העלה בזיכרון את פלוני” או ”נזכר אודות פלוני”.
.14 30, משלי כז ,27 4, במדבר יח וכן ויקרא יז .108

66



פועלי קליטה בחושים או בשכל סעיף 5.5

כאלמנט נספח צדקה (המשמעות הדטיבית היא העיקר, עם עשוי להתפרש ”וזקף זאת לזכותו כצדקה” צדקה

כתיאור לו (המשמעות הפרדיקטיבית היא העיקר, עם צירוף היחס או ”וראה זאת כצדקה למענו” לו) לויחׁשבה

צדקה). ויחׁשבה מוטב לא–מוצרך לצד

(20 (שמ”ב יט ַעְבְּדָך ֶהֱעָוה ֲאֶׁשר ֵאת ְוַאל־ִּתְזּכֹר ָעֹון ֲאדִֹני ַאל־ַיֲחָׁשב־ִלי א 123

(8 (תהלים עט ְמאֹד ַדּלֹונּו ִּכי ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּונּו ַמֵהר ִראׁשִֹנים ֲעֹוֹנת ַאל־ִּתְזָּכר־ָלנּו ב

(6 (בראשית טו ְצָדָקה ּלֹו ַוַּיְחְׁשֶבָה ַּביהָוה ְוֶהֱאִמן א 124

(31 (תהלים קו ַעד־עֹוָלם ָודֹר ְלדֹר ִלְצָדָקה לֹו ַוֵּתָחֶׁשב ב

(15 (בראשית לא ֶאת־ַּכְסֵּפנּו ַּגם־ָאכֹול ַוּיֹאַכל ְמָכָרנּו ִּכי לֹו ֶנְחַׁשְבנּו ָנְכִרּיֹות ֲהלֹוא ג

שם מתייחס צירוף היחס עם לבין זה המצוי למשל ב–124ג,109 יש להבדיל כמובן בין המבנה שב–124ב

לַחושב, למי שרואה בעיני רוחו את הקשר הפרדיקטיבי. במבנה זה משמש אם נחׁשב המלווה את הפועל ל־

(ראה סעיף 4.1.1), ספק להצגת המעריך כפי שהוא עשוי ספק להצגת האגנט במשפט סביל ל־ כן הצירוף עם

קרוב מצד ב–124ג לו נחׁשבנו נכריות (סעיף 5.1.3): להופיע גם בהקשרים אחרים, למשל לצד פעלים תיאוריים

ומצד שני אל ”נכריות היינו לו” או ”נכריות היינו לעיל) 121 (בדומה אל אחד אל ”הוא חשב אותנו נכריות”

חלק מהצרכת הפועל ל־ בסעיף 5.14). כך או כך, אין צירוף היחס עם 243א–ב (השווה אל מובאות בעיניו”

במבנה זה.

בהוראה ”ספר, ִחּׁשב יכולה לשמש גם כסביל של צורת הּפִעל נחׁשב צורת הנפעל במובן ”נספר, נמנה”. נחׁשב

(השווה במשמעות ”נספר, נמנה” נחשב בא 126א 125א–ב); לכן מסתבר שגם במבע דוגמת (השווה מנה, מדד”

126ב), והמשמעות של היכללות בקבוצה, שמוסיף לפועל צירוף היחס הקומיטטיבי, היא נספחת בלבד.110 אל

עם זאת, אין לשלול פירוש שיזהה במבע מבנה פרדיקטיבי, שבו הקומיטטיב ”עם יורדי בור” הוא הפרדיקט

של ”אני”, כלומר ”חשבו שאני עם יורדי בור”.

(7 (מל”א כב עִֹׂשים ֵהם ֶבֱאמּוָנה ִּכי ַעל־ָיָדם ַהִּנָּתן ַהֶּכֶסף ִאָּתם לֹא־ֵיָחֵׁשב ַאְך א 125

(16 (מל”ב כב עִֹׂשים ֵהם ֶבֱאֻמָנה ִּכי … ַעל־ָיָדם ֶאת־ַהֶּכֶסף ִיְּתנּו ֲאֶׁשר ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ְיַחְּׁשבּו ְולֹא ב

(5 (תהלים פח ֵאין־ֱאָיל ְּכֶגֶבר ָהִייִתי בֹור ִעם־יֹוְרֵדי ֶנְחַׁשְבִּתי א 126

(12 (ישעיה נג ִנְמָנה ְוֶאת־ֹּפְׁשִעים ַנְפׁשֹו ַלָּמֶות ֶהֱעָרה ֲאֶׁשר ַּתַחת ב

אפשר לגזור בשני אופנים: (למשל ב–127א)111 להצגת שייכות לאדם או למקום גם את השימוש בנחׁשב

כהתפתחות מתוך המשמעות של ספירה ומנייה (או מתוך המשמעות של ייחוס וזקיפה לזכות), או כמבנה

.17 ובדומה גם בישעיה מ .109
(ּוַבּגֹוִים 9, עם צורת התפעל של הפועל עשויה אף היא להוסיף לפועל משמעות של היכללות בקבוצה: ראה במדבר כג ב־ מילת היחס .110
= ”אל תספור את עצמך באנשי העם”). עם במתי תחשיבך (אל 16, עם צורת הפעיל = ”לא יימנה בקרב הגויים”), וסירא ז ִיְתַחָּׁשב לֹא
(Pan 10), אלא אם כן מפרשים אותה במובן ”הוערך, במובן ”נמנה” נחשב גם בניב הארמי של ׂשמאל מצוי אולי שימוש בצורה
.(KTU 1.4:VIII:8, 1.5:V:15) ”תיספרו ביורדי ארץ” tspr byrdm arṣ לעיל: 126א כובד”. באוגריתית מצוי מבע מקביל ממש אל מובאה
7), שבו צירוף היחס 1, קמג (תהלים כח בֹור ִעם־יְֹרֵדי ִנְמַׁשְלִּתי ואת מקבילתה האוגריתית גם אל 126א מעניין להשוות את מובאה

נמׁשל. הוא משלים מוצרך של הפועל
.3 31, יהושע יג ועוד: ויקרא כה .111
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והיה ל־ היה במובן ”חשבו שהוא (שייך) ל–”, כמו על ונחׁשב ל־ נחׁשב פרדיקציה שבו הפרדיקט מסמן שייכות:

127ב). (למשל על

(2 (שמ”ב ד ַעל־ִּבְנָיִמן ֵּתָחֵׁשב ַּגם־ְּבֵארֹות ִּכי ִבְנָיִמן ִמְּבֵני ַהְּבֶארִֹתי ִרּמֹון ְּבֵני ֵרָכב ַהֵּׁשִני ְוֵׁשם א 127

(12 (במדבר לו ֲאִביֶהן ִמְׁשַּפַחת ַעל־ַמֵּטה ַנֲחָלָתן ַוְּתִהי ב

פעלים הקשורים ביחסי אמון והערכה 5.6

והאמין בטח הפעלים 5.6.1

ב־, בעוד שהתפוצה של במקרא בצירוף מילת היחס בטח קרוב לשבעים פעמים מופיע הפועל בטח.112 הפועל

נמוכה פי שניים. הצירופים עשויים להופיע בהקשרים דומים על/אל) הבטיח (כולל צורת הגרימה על/אל בטח

129א–ב), בלי שנוכל לעמוד על הבדל משמעות ביניהם: נראה שההבדל או השווה 128 (ראה למשל מאוד

אל, או עם על היחיד הוא בתפוצה. נקודה מעניינת היא שמתוך שלושים ושלוש ההיקרויות של הצירופים עם

בעוד שבדברי הסופר המקראי המתאר את שלוש–עשרה מופיעות בנאום רב–שקה על גרסאותיו השונות,113

הרושם המתקבל הוא, שהסופר המקראי שם בכוונה תחילה דווקא את ב־.114 בטח הרקע לאותו אירוע מצוי

הצירוף הנדיר יחסית בפיו של רב–שקה.

(5–4 (תהלים נו ִלי ָבָׂשר ַמה־ַּיֲעֶׂשה ִאיָרא לֹא ָּבַטְחִּתי ֵּבאֹלִהים … ֶאְבָטח ֵאֶליָך ֲאִני ִאיָרא יֹום 128

(25 (משלי כח ְיֻדָּׁשן ַעל־ְיהָוה ּובֹוֵטַח ָמדֹון ְיָגֶרה ְרַחב־ֶנֶפׁש א 129

(25 (משלי כט ְיֻׂשָּגב ַּביהָוה ּובֹוֵטַח מֹוֵקׁש ִיֵּתן ָאָדם ֶחְרַּדת ב

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

בנאום רב–שקה אכן נראה אל לבטח על החילוף בין מודעת ומכוונת במטרה לסמן את זרותו של הדובר.115

אי–אפשר לזהות בבטחה מאפיין ארמי. לבטח ב־ בטח אבל בהעדפת שתי הצורות האלה על פני כארמיזם,116

ובמידה פחותה אתרחיץ העברי מקבילים כמה פעלים בארמית: בתרגום הארמי, למשל, מוצאים בעיקר את

(נוסף על מספר שולי של צורות אחרות). כל אחד מהם מתועד עם שני סימני ההצרכה, והשימוש וסבר רחיץ את

בעל, אף שהוא שכיח יותר מאשר בעברית, עדיין נפוץ פחות מן השימוש בב־. אמנם, התזוזה הקלה מן השימוש

6–8). גרסה מורחבת עתידה להתפרסם באנגלית (ארן תשע”א: גרסה ראשונה של הדברים המובאים בתת–סעיף זה פורסמה במאמרי .112
.(Oren forthcoming) Journal of Semitic Studies בכתב העת

פעמיים, 6 ,5 (ישעיה לו 30), שש פעמים בגרסה המקבילה בספר ישעיה ,24 ,22 פעמיים, 21 ,20 (מל”ב יח שש פעמים בספר מלכים .113
.(10 (דה”ב לב ופעם נוספת בגרסה המקוצרת שבדברי הימים (15 ,9 ,7

.5 מל”ב יח .114
(תשל”ב: 48–53, תשכ”ד), הורביץ (תשכ”א: על ארמיזמים אמתיים ומדומים כתבו בהרחבה חוקרים כמו טור–סיני (תש”י), קוטשר .115
(Rendsburg 1995). ארמיזמים–לכאורה בפי זרים נובעים יותר ממוסכמה ספרותית הגובלת בקלישֶה ורנדסבורג 26–36, תשנ”ו)
מאשר משאיפה לדיוק לשוני, כך שגם דבריהם של זרים שאינם ארמים יכולים להיות מתובלים בארמיזמים, כפי שהראה מישור

(ראה סעיף 5.7.2). (Mishor 2006: 228). קרוב לעניין זה גם השימוש בצורות לשון ארכאיות לסימון לשונו של בועז במגילת רות
המובאת שם לקוחה מנאום רב–שקה. 255א–ב בהשפעת הארמית נידונים בסעיף 6.1.2, ודוגמה על/אל חילופי .116
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על בטח בטקסט הארמי עשויה להעיד, שהצירוף הנדיר יותר בטקסט העברי לשימוש בעל ב־ במילת היחס

ב־, אך אין בנתונים כדי לאשש בטח נשמע לדוברי העברית של אותה תקופה ”ארמי יותר” מן הצירוף השגור

השערה זאת באופן חד–משמעי.

אינם ארמיזמים כלל אלא בעצם ”אשוריזמים”. השימוש בפועל אל ובטח על בטח נראה יותר, שהצירופים

רק אלמנט אחד מני רבים באותו נאום, המשקפים קלישאות בנאום רב–שקה הוא, כפי שהראה כהן,117 בטח

הנאו–אשוריים. לציון הסתמכותם של ואסאלים מורדים על כוחם הצבאי, על (annals) נפוצות של האנאלים

N ומקבילו בבניין G ”בטח” בבניין takālu עזרה מבחוץ וכדומה משמשים בטקסטים הנאו–אשוריים הפועל

מסתבר, כי ”על”.118 eli ”ל–, אל” או את מילת היחס ana natkulu, ושתי הצורות מצריכות את מילת היחס

ביקש הסופר המקראי להיות נאמן ככל האפשר לביטויים השגורים אל ובטח על בטח בבחירת הצורות הנדירות

בכתבים ההיסטוריים הנאו–אשוריים.119

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

(ביטחון בקיומו של דבר מופשט, בכשירותו של אדם לתפקיד מסוים וכן ב־ האמין לנו בעברית בת ימינו בין

(קבלת מידע כנכון, התייחסות למוסר מידע כאל דובר אמת) קיים גם במקרא, גם אם ל־ האמין הלאה) לבין

ואילו ב־,121 האמין ההקפדה על ההבחנה ביניהם אינה מלאה: עם משלים המתייחס לאל מצוי כמעט תמיד

ל־.122 האמין עם משלים המתייחס לדברים אמורים או לדובר האומר אותם מצוי בדרך כלל

במקרים מסוימים עשויים שני הצירופים להופיע בהקשר דומה, כששתי ההוראות מתאימות באותו הקשר:

130א), כלומר לבטוח בתפקודו בביצוע שליחותו, ולהאמין (למשל כך לדוגמה להאמין בפלוני המשמש כשליח

(130ב), כלומר לסמוך על אמיתות דבריו, הם שני צדדים של אותו מטבע. לו

(9 (שמות יט ְלעֹוָלם ַיֲאִמינּו ְוַגם־ְּבָך ִעָּמְך ְּבַדְּבִרי ָהָעם ִיְׁשַמע ַּבֲעבּור ֶהָעָנן ְּבַעב ֵאֶליָך ָּבא ָאֹנִכי ִהֵּנה א 130

(1 (שמות ד ְיהָוה ֵאֶליָך לֹא־ִנְרָאה יֹאְמרּו ִּכי ְּבקִֹלי ִיְׁשְמעּו ְולֹא ִלי לֹא־ַיֲאִמינּו ְוֵהן ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ַוַּיַען ב

ודומיו ִׁשּקר הפועל 5.6.2

”שיקר” בשתי מסגרות שונות: בהשלמת שקר בכתובות הארמיות מספירה (כתובות בר–גאיה) מצוי הפועל

המתייחס לעדות, כלומר לברית ב־ או בהשלמת צירוף יחס עם (131א) המתייחס לאלים ל־ צירוף יחס עם

.Cohen 1979 .117
מצויים הפעלים רק בליווי צירופי יחס עם (Cohen 1979: 39–41) takālu). בדוגמאות שמצטט כהן 1d, 4d (ערך CAD T: 66, 68 ראה .118

.ana
ב־, אמנם לא בנאומו אל העם אלא בספר בטח בהקשר זה מעניין, שבדברים המיוחסים לרב–שקה נמצא גם פעם אחת הצירוף .119
10). מחוץ למסגרת ה”תיאטרלית” של הנאום הפומבי לא הרגיש הסופר 10, ישעיה לז (מל”ב יט ששלח אל חזקיהו מאוחר יותר

בצורך לסמן את דברי רב–שקה בצורות לשון יוצאות דופן.
והערה 354 (משפט תוכן מצומצם; ראה סעיף 5.12.1 13 5, תהלים כז במקומות בודדים משלים את הפועל משפט תוכן: שמות ד .120
והערה 359), איכה ד (עם איבר מקודם ממשפט התוכן; ראה סעיף 5.12.2 12 (משפט תוכן מצומצם), לט 22 16, טו שם), איוב ט
מעוררת שאלה, אם לא חל שיבוש בנוסח 23 21, כא 20, השוואה אל במדבר כ בשופטים יא האמין 12. אשר לשימוש החריג בפועל

בעניין זה. (Malessa 2006: 150–151 n. 3) המסורה; ראה דבריו של מאלסה
20. יוצאים דופן: דברים 22, דה”ב כ 5, תהלים עח 14, יונה ג 32, מל”ב יז 12, דברים א 11, כ 31, במדבר יד 6, שמות יד בראשית טו .121

.10 23, ישעיה מג ט
15. יוצאים דופן: 6, לב 15, דה”ב ט 24, משלי יד 14, תהלים קו 1, ירמיה מ 7, ישעיה נג 8, מל”א י ,1 26, שמות ד בראשית מה .122

.25 12, משלי כו 6, תהלים קו ירמיה יב
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וברור כי (131ב). ההבחנה בין שני סוגי המשלימים נשמרת בכל היקרויותיו של הפועל בשלוש הכתובות,123

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

ב<פלוני>.124 ִׁשּקר מצוי גם ב<ברית> וִׁשּקר (בבניין קל) ל<פלוני> ָׁשַקר ההבחנה הזאת רק באופן חלקי: לצד

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

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

(Sf 3:20–21) אלן בעדיא שקרת להן והן ב

= ואם לא כן, שיקרת בעדות הזאת

משמעו ”כפר ב(דבר), לא הודה בקיומו או ב־ ִּכחש ִּכחׁש. על פי רוב, עירוב מעין זה מצוי גם עם הפועל

אך במקום אחד משמש משמעו ”נכנע ל(פלוני), התחנף אליו”;126 ל־ ִּכחׁש ואילו 132א)125 (למשל באמיתותו”

(132ג–ד). הפועל (132ב), ושני הצירופים מצויים בהוראה ”שיקר ל(פלוני), הונה אותו” במובן של כפירה ל־ ִּכחׁש

לצד הפעלים הללו ל־ השימוש במילת היחס אף הוא מתועד בהוראה ”שיקר” עם שני סימני ההצרכה.127 ִּכזב

(סעיף 5.4.2), שלצידם מסומן הנמען על פי רוב במילת יחס זו, ואילו השימוש מקרב אותם אל פועלי הדיבור

(סעיף 6.1.3). קשור ללא ספק בהוראה האדוורסטיבית שלה ב־ במילת היחס

(12 (ירמיה ה ִנְרֶאה לֹוא ְוָרָעב ְוֶחֶרב ָרָעה ָעֵלינּו ְולֹא־ָתבֹוא לֹא־הּוא ַוּיֹאְמרּו ַּביהָוה ִּכֲחׁשּו א 132

(28 (איוב לא ִמָּמַעל ָלֵאל ִּכי־ִכַחְׁשִּתי ְּפִליִלי ָעֹון ַּגם־הּוא ב

(21 (ויקרא ה ֶאת־ֲעִמיתֹו ָעַׁשק אֹו … ְּבִפָּקדֹון ַּבֲעִמיתֹו ְוִכֵחׁש ַּביהָוה ַמַעל ּוָמֲעָלה ֶתֱחָטא ִּכי ֶנֶפׁש ג

(18 (מל”א יג לֹו ִּכֵחׁש … ָּכמֹוָך ָנִביא ַּגם־ֲאִני לֹו ַוּיֹאֶמר ד

פועלי ברכה וקללה 5.6.3

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

מקובל לפרש את הנוסחה ”פנה שמקבילותיה מצויות גם בתעודות בארמית המצרית, בפניקית ובאדומית.129

השפעה של נוסחאות ברכה מצ- ברך והוצע לראות בשימוש הזה בפועל לאל בבקשה שיברך את פלוני”,130

Sf 1:A:24, B:23, 38; 2:A:3, B:9; 3:4, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 23, 27. לא נמנו מקומות בשתי הכתובות הראשונות, המקוטעות מאוד, ראה .123
שבהם יש לשחזר את מילת היחס.

11. על השימוש בפועל הזה במקרא ב<פלוני>: ויקרא יט ִׁשּקר ;34 18, פט ב<ברית>: תהלים מד ִׁשּקר ;23 ל<פלוני>: בראשית כא ָׁשַקר .124
.(Klopfenstein 1964: 3–17) ובכתובות מספירה ראה גם קלופפנשטיין

.18 13, איוב ח 27, ישעיה נט 22, יהושע כד ועוד: ויקרא ה .125
.(45 (שמ”ב כב והתפעל (29 (דברים לג 16. זו גם הוראתן של צורות נפעל 3, פא 45, סו תהלים יח .126

פני, כאן במובן ”לפני” על מילת היחס ִּכזב מלווה את 28 16. באיוב ו ב־: מל”ב ד ִּכזב .36 36, פט 19, תהלים עח ל־: יחזקאל יג ִּכזב .127
וִּכחׁש ִּכזב ראה סעיף 6.1.6). לעיון נוסף בהוראותיהם ובמסגרותיהם התחביריות של הפעלים ל־ כתחליף למילת היחס לפני (על

.(Klopfenstein 1964: 176–210, 254–297) ראה קלופפנשטיין
.Arad 21:2, 40:3, KAjr 18:1, 19:5 וכן .128

(מכתב מסקארה). KAI 50:2 TAD. בפניקית: 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 בארמית המצרית: .129
.BAC-82:2 באדומית:

HAE II/1:) (Muraoka 1979a: 92–94); רנץ (Couroyer 1978); מוראוקה (Pardee 1976: 221–223); קּורואַיֶה ראה בין היתר ּפַרדי .130
.(Smith 1949) 31–30). הראשון להציע פירוש זה היה סמית
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פעלים הקשורים ביחסי אמון והערכה סעיף 5.6

העובדה, שכל התעודות שבהן נעשה שימוש בנוסחה נמצאו במצריים או בסביבתה הקרובה (סיני ריות.131

אכן מחזקת השערה זו. בכל אופן, ללא קשר למקור הביטוי, אם משמעותו היא אכן פנייה לאל והנגב),132

מוצרכים על ידי הפועל, כצירופי יחס המתייחסים לנמען של פועלי ל־ בבקשה לברכה, אזי צירופי היחס עם

(סעיף 5.4.2). אמירה

(Arad 16:1–3) … ועת ליהוה ברכתך ביתך ולשלם אלישב לשלם שלח חנניהו אחך 133

= אחיך חנניהו שלח לשלום אלישב ולשלום ביתך. בירכתיך לה’. ועתה …

ברוך <פלוני> ברור פחות. אם רואים במבנה ברוך לצד צורת הבינוני הפעול ל־ מעמדם של צירופי היחס עם

כשם שהיא מוצרכת ל־134 ברוך אזי מילת היחס מוצרכת בצירוף ל<אל>,133 <פלוני> את ֵּברך סביל של ל<אל>

<פלוני>: צירופי את ברך <אל> לצד צורת הּפִעל. אך לפי גישה אחרת, המבנה הזה הוא סביל של מבנה שצורתו

(ראה סעיף 4.1.1). קשה היחס משמשים להבעת האגנט (האל המברך) במשפט הסביל, ומכאן שאינם מוצרכים

(לדוגמה ב–134א: להכריע בין שתי האפשרויות, מה גם שבחלק מהמקומות נראית הראשונה מתאימה יותר

(למשל ב–134ב: האל עצמו יוזם את הברכה). אמו של מיכיהו מבקשת מהאל שיברך את בנה), ובאחרים השנייה

בכמה מהכתובות משמש כנסמך במבנה סמיכות מקובל לראות בסומך את האגנט.135 ברוך כשהבינוני הפעול

ושוב אפשר להתלבט בין פירוש ל־,136 כשהוא מלּווה במילת היחס ארר העבריות נמצא גם הבינוני הפעול של

אגנטיבי לבין פירוש דטיבי לצירופי היחס.

ְּבִני ָּברּוְך ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ְלַקְחִּתיו ֲאִני ִאִּתי ִהֵּנה־ַהֶּכֶסף … ֻלַּקח־ָלְך ֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ּוֵמָאה ֶאֶלף ְלִאּמֹו ַוּיֹאֶמר א 134

(2 (שופטים יז ַליהָוה

ָוָאֶרץ ָׁשַמִים עֵֹׂשה ַליהָוה ַאֶּתם ְּברּוִכים … ַאֲהרֹן ֶאת־ֵּבית ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֵּבית ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ְזָכָרנּו ְיהָוה ב

(15–12 (תהלים קטו

ארור ל־: במקרא מתועדים את מקומה של לפני אי–וודאות קיימת גם בצירופים שבהם תופסת מילת היחס

קדם בריך (135ב), ובארמית המצרית שכיח הצירוף <אל> לפני <פלוני> את וֵּברך 135א)137 (למשל <אל> לפני

יכולה להציג את הנמען, אך עשויה גם לסמן את קדם) (או לפני ל־, מילת היחס כמו ”ברוך לפני אל”.138 <אל>

(ראה סעיף נגזרות ממשמעותה הלוקטיבית לפני הגורם במשפט סביל. אך מכיוון ששתי ההוראות הללו של

late) (Couroyer 1978), המסתמך על השוואה אל דוגמאות מן התכתובת המצרית בסוף תקופת הממלכה החדשה כך לפי קּורואַיֶה .131
Ramesside), כלומר בסביבות המאה האחת–עשרה לפני הספירה.

KTU, שהוא פירש בזמנו 1.17:I:23–ב l כי הנוסחה מתועדת גם באוגריתית; אבל האות (Pardee 1976: 221–223) ּפַרדי סבר במקור .132
בכל הנוסחים של עלילות אקהת שעלה בידי לבדוק — כולל תרגום חדש של ּפַרדי (vocative) כמילת היחס, מתורגמת כוֹוקטיב

= ”לו תברכנו, הו שור אל אבי”. l tbrknn l ṯr il aby :(Bordreuil and Pardee 2004: 23) עצמו
JM) ארור ברוך, כצורת הסביל של ּפִעל נובע מאנלוגיה אל והפניות שם. ייתכן שהשימוש בבינוני הפעול של קל, JM §132f n. 5 ראה .133
ובעקבותיו (Jenni 1968: 216–217) ברוך; ראה יֶני פקטיטיב של הבינוני הפעול ֵּברך 50d§). מנקודת מבט הפוכה אפשר לראות בצורה

.(Weippert 1975: 209–211) וייפרט
KAjr 9:1, Qom 10, ומחוץ למקרא גם 20, ג 15, רות ב 5, תהלים קטו 21, שמ”ב ב 13, כג 2, שמ”א טו 19, שופטים יז בראשית יד .134
כתריסר פעמים ל־ בריך CAI), ובארמית המצרית מצוי הצירוף המקביל 55:2) Nav* 4:1 ,3:2. הצירוף מתועד גם על חותם עמוני

.(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)
במבנה סמיכות גם ברוך מתועד (23 29, ישעיה סה 31, כו (בראשית כד GKC. נוסף על היקרויותיו במקרא §116l; JM §121p ראה .135
.(Younger 1998: 33–35) KAI). לניתוח הצירוף כפי שהוא מופיע בפניקית ראה יאנגר 26:Ai:1, Bi:1, Ci:1) בפניקית בכתובת אַזַתִוַַד

.Nav* 1:1, 2:1 .136
.26 וכן גם ביהושע ו .137

.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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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

חלק מהצרכתם של פועלי 6.1.6), והמשמעות הבסיסית הזאת עדיין מורגשת בצירופים האלה, לא נראה בלפני

הברכה והקללה בכל מקרה.

(19 (שמ”א כו ְיהָוה ְּבַנֲחַלת ֵמִהְסַּתֵּפַח ַהּיֹום ִּכי־ֵגְרׁשּוִני ְיהָוה ִלְפֵני ֵהם ֲארּוִרים א 135

(7 (בראשית כז מֹוִתי ִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵני ַוֲאָבֶרְכָכה ְוֹאֵכָלה ַמְטַעִּמים ַוֲעֵׂשה־ִלי ַצִיד ִּלי ָהִביָאה ב

בשם, המציינים יישות (אדם, עם או אל) או ב־ לעתים מלווים את פועלי הברכה והקללה צירופי יחס עם

כפי שהוא עשוי לתת סמכות גם לשבועה 136א),139 (למשל ששמּה נותן סמכות או תוקף לקללה או לברכה

גם צירופי יחס המתייחסים למהות הברכה, לדבר (136ב). לא נראה בצירופים אלה חלק מהצרכת הפועל.140

אינם מוצרכים על ידי הפועל. שבו היא ניכרת, כמו למשל ב–141,137

(43 (שמ”א יז ֵּבאֹלָהיו ֶאת־ָּדִוד ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיַקֵּלל א 136

(18 (יהושע ט ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ַּביהָוה ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ָלֶהם ִּכי־ִנְׁשְּבעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִהּכּום ְולֹא ב

(21 (דברים כג ְלִרְׁשָּתּה ָבא־ָׁשָּמה ֲאֶׁשר־ַאָּתה ַעל־ָהָאֶרץ ָיֶדָך ִמְׁשַלח ְּבכֹל ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ְיָבֶרְכָך ְלַמַען 137

פועלי רצון ובחירה, דבקות, אחיזה ובקשה 5.7

פועלי רצון ובחירה 5.7.1

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

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

(ראה סעיף 5.2.1). עוד אפשר להניח, כי השימוש במושא ישיר להשלמת הפעלים הללו התפתח עם ודומיו ב־

רצה התרחבות משמעותם ל”התייחס בשביעות רצון” ול”קיבל בחפץ לב”, ומכאן למשמעות המקובלת בימינו:

נוצרו מן ”רצה/חפץ ב(דבר) וקיבל (אותו)”. השוני בתפוצתם של שני סוגי ההשלמה עבור שני את וחפץ את

— מעיד אולי על כך השימוש במושא ישיר142 רצה נפוץ יותר השימוש בצירופי יחס, לצד חפץ הפעלים — לצד

חפץ. אך אין כל וודאות בכך: הגבולות בין המובנים השונים התרחק ממשמעותו המקורית יותר מאשר שרצה

139א–ג).143 (138א–ב, היטשטשו בצורה כזאת, ששני סימני ההצרכה עשויים להופיע באותם הקשרים

(11–10 (תהלים קמז ְלַחְסּדֹו ֶאת־ַהְמַיֲחִלים ֶאת־ְיֵרָאיו ְיהָוה רֹוֶצה ִיְרֶצה׃ ָהִאיׁש לֹא־ְבׁשֹוֵקי א 138

,18 3, יח ב־: בראשית יב נברך .13 2, כג 8, דה”א טז 18, תהלים קכט 5, שמ”ב ו 8, כא 20, דברים י בשם: בראשית מח או ב־ ֵּברך .139
(על ישעיה ח 24 43, מל”ב ב בשם: שמ”א יז או ב־ ִקּלל .17 2, תהלים עב 16, ירמיה ד 4, ישעיה סה 18, כו ב־: כב התברך .14 כח

הערה 16). ראה סעיף 6.1.3 21
(Jenni 1992: 160–170). לעיון מקיף בפועלי הברכה והקללה, בתחבירם ובתוכנם הסמנטי, ראה לדיון בצירופי היחס האלה ראה יֶני .140

.(Aitken 2007) איטקן
בארץ אפשר להבין את 16 8, ל 4, כח 11; בדברים טו 19, תהלים כט 21, כד 15, כג 18, טז ,10 29, טו 7, יד 1, דברים ב בראשית כד .141
KAI), אך במקבילות 26:Ciii:16) לציון מהות הברכה מצוי גם באחת הגרסאות של כתובת אַזַתִוַַד גם כתיאור מקום. שימוש בב־

מחליף אקוזטיב אדוורביאלי את צירוף יחס. (KAI 26:Aiii:2, Bii:6)
כשלושים וחמש פעמים ובהשלמת מושא ישיר ב־ חפץ, המופיע כשבעים פעמים במקרא, משמש בהשלמת צירוף יחס עם הפועל .142
שבע ב־ רצה, מתוך כארבעים וחמש היקרויות, יוצא למושא ישיר כשלושים וחמש פעמים ולצירוף יחס עם כעשרים פעמים. הפועל

.(3 4, כט 4, דה”א כח 10, קמט 14, קמז 8, תהלים מט 7, חגי א (מיכה ו פעמים
(Had 18, 22). בׂשמאלית ובׂשמאלית (AECT-L 3:8, 4:19) בעברית, מתועד בארמית הקדומה ב־ רצה ב־, המקביל אל רקי הצירוף .143

.(Had 13) ”ורצו אותי” ו[תי] וארקו עשויה להימצא גם השלמה במושא ישיר, אם מקבלים את השחזור
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אחיזה ובקשה דבקות, פועלי רצון ובחירה, סעיף 5.7

(4 (תהלים קמט ִּביׁשּוָעה ֲעָנִוים ְיָפֵאר ְּבַעּמֹו ְיהָוה ִּכי־רֹוֶצה ב

(23 (יחזקאל יח ְוָחָיה ִמְּדָרָכיו ְּבׁשּובֹו ֲהלֹוא ְיהִוה ֲאדָֹני ְנֻאם ָרָׁשע מֹות ֶאְחֹּפץ ֶהָחֹפץ א 139

(32 (יחזקאל יח ִוְחיּו ְוָהִׁשיבּו ְיהִוה ֲאדָֹני ְנֻאם ַהֵּמת ְּבמֹות ֶאְחֹּפץ לֹא ִּכי ב

(11 (יחזקאל לג ְוָחָיה ִמַּדְרּכֹו ָרָׁשע ִאם־ְּבׁשּוב ִּכי ָהָרָׁשע ְּבמֹות ִאם־ֶאְחֹּפץ ְיהִוה ֲאדָֹני ְנֻאם ַחי־ָאִני ג

להסביר חילופים שחלו בסימני ההצרכה של פעלים אחרים ורצה חפץ בשני מקומות עשויה השפעתם של

הקרובים אליהם בהוראתם, אם כי בכל אחד מהמקרים קיימים גם הסברים אחרים. הופעתה היחידה של

בהשלמת מושא ישיר בקורפוס אהב — כנגד יותר ממאה היקרויות של (140) אהב אחרי הפועל ב־ מילת היחס

(141א) בהשלמת מושא ישיר חׁשק המקראי — עשויה לנבוע פשוט מדיטוגרפיה; וגם הופעתו היחידה של הפועל

141ב, מוסברת לרוב כשיבוש טקסטואלי: מסתבר, על סמך השוואה אל ב־144 במקום בהשלמת צירוף יחס עם

ָחַׁשְקָּת.145 תחת ָחַׂשְכָּת שיש לקרוא

(9 (קהלת ה ָהֶבל ַּגם־ֶזה ְתבּוָאה לֹא ֶּבָהמֹון ּוִמי־אֵֹהב ֶּכֶסף לֹא־ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף ֹאֵהב 140

(17 (ישעיה לח ָּכל־ֲחָטָאי ֵגְוָך ַאֲחֵרי ִהְׁשַלְכָּת ִּכי ְּבִלי ִמַּׁשַחת ַנְפִׁשי ָחַׁשְקָּת ְוַאָּתה א 141

(18 (איוב לג ַּבָּׁשַלח ֵמֲעבֹר ְוַחָּיתֹו ִמִּני־ָׁשַחת ַנְפׁשֹו ַיְחׂשְֹך ב

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

ב־; באופן כללי לבחר את בחר בחר. קשה להגדיר במדויק את ההבדל בין במשמעו אל פועלי הרצון, הוא הפועל

נראה שהצירוף השני, יותר מהראשון, מתאר בחירה מתוך נטייה רגשית, בעקבות השוואה בין האפשרויות

הנימה הזאת של הערכה רגשית עשויה להימצא גם השונות או המועמדים השונים ועמידה על טיבם.146

כשהפועל יוצא למושא ישיר, כך ששני הצירופים משמשים לעתים בהקשרים דומים מאוד מבלי שיורגש כל

ניכר בכל זאת בדרך השלילה, ב־ בחר בסעיף 4.2.1). אך ייחודו של 22ב–ג (למשל ב–142; וראה גם הבדל ביניהם

מן המקרים שבהם הוא נעדר: כאשר מדובר בבחירה שאינה נובעת מקשר רגשי — למשל בבחירת מספר קטן

תמיד במושא ישיר.147 בחר — מלּווה של אלמנטים שאין להם ייחוד מתוך קבוצה גדולה יותר, כמו ב–143

(תהלים עח ָאֵהב ֲאֶׁשר ִצּיֹון ֶאת־ַהר ְיהּוָדה ֶאת־ֵׁשֶבט ַוִּיְבַחר ָבָחר׃ לֹא ֶאְפַרִים ּוְבֵׁשֶבט יֹוֵסף ְּבֹאֶהל ַוִּיְמַאס 142

(68–67

(3 (יהושע ח ָלְיָלה ַוִּיְׁשָלֵחם ַהַחִיל ִּגּבֹוֵרי ִאיׁש ֶאֶלף ְׁשֹלִׁשים ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְבַחר 143

14). מעבר לכך משמש הפועל פעמיים 11, תהלים צא 15, כא 7, י 8, דברים ז (בראשית לד מצוי חמש פעמים ב־ חׁשק הצירוף .144
.(6 19, דה”ב ח לבנות: מל”א ט (חׁשק בהשלמת פועל בצורת המקור

משמעות נספחת 17 חׁשק. גם אם אין מקבלים את התיקון, אפשר לייחס לישעיה לח בערך ואוצר לשון המקרא HALOT ,BDB ראה .145
— ”חשקת (בנפשי והצלת) נפשי משחת” או ”חשקת (להציל) נפשי משחת”; לוריאציות שונות על רעיון ההצלה משחת ראה יהושע

.14 30, משלי כג ,28 8, איוב לג 49, קטז 13, פט 50, פו 14, עח 16, נו 19, מט 4, לג 13, תהלים ל ב
.(Jenni 1992: 256) השווה יֶני .146

(שמשמעותם שונה, ב־ לרצה את רצה 43–44) מתאר בצורה דומה את ההבחנה הקיימת בעברית בת ימינו בין רובינשטיין (תשל”א: .147
כאמור לעיל, ממשמעותם בלשון המקרא).
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מצויה גם לצד שני ב־ אלטרנציה בין השלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם שלילת רצון ובחירה.

גם לצד הפעלים האלה מתחלפים שני סוגי וגעל.148 מאס פעלים המנוגדים בהוראתם לפועלי הרצון והבחירה:

(144א–ב). ההשלמה באותם הקשרים

(13 (יחזקאל כ ְמאֹד ִחְּללּו ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַתי … ָמָאסּו ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי לֹא־ָהָלכּו ְּבֻחּקֹוַתי א 144

(16 (יחזקאל כ ִחֵּללּו ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַתי ָבֶהם לֹא־ָהְלכּו ְוֶאת־ֻחּקֹוַתי ָמָאסּו ְּבִמְׁשָּפַטי ַיַען ב

דבק הפועל 5.7.2

על פי רוב על הליכה דבק (כעשרים וחמש פעמים במקרא) מורה הפועל ב־ בבואו בהשלמת צירוף יחס עם

המקרבת (145א–ב), לעתים קרובות עם נימה של הערכה רגשית או מוסרית149 בעקבות פלוני או בעקבות דבר

ובמידה מסוימת גם אל פועלי האחיזה בהוראתם המופשטת (סעיף 5.7.1) אותו אל פועלי הרצון והבחירה

בדרך כלל על מגע פיסי פשוט דבק אל, לעומת זאת, מורה או ל־ (סעיף 5.7.3.2). בהשלמת צירוף יחס עם

(146ב), מסמנת את עם, כפי שמצוי בארמית המקראית במילת היחס ל־ או אל המרת מילות היחס (146א);150

(ראה סעיף 4.1.3). המגע כהדדי

(2 (מל”א יא ְלַאֲהָבה ְׁשֹלֹמה ָּדַבק ָּבֶהם … ָבֶהם לֹא־ָתבֹאּו ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ָאַמר־ְיהָוה ֲאֶׁשר ִמן־ַהּגֹוִים א 145

(31 (תהלים קיט ַאל־ְּתִביֵׁשִני ְיהָוה ְבֵעְדֹוֶתיָך ָּדַבְקִּתי ב

(4 (איכה ד ַּבָּצָמא ֶאל־ִחּכֹו יֹוֵנק ְלׁשֹון ָּדַבק א 146

(דנ’ ב 43) ִעם־ַחְסָּפא ִמְתָעַרב ָלא ַפְרְזָלא ֵהא־ְכִדי ִעם־ְּדָנה ְּדָנה ָּדְבִקין ְוָלא־ֶלֱהֹון ב

= ולא יהיו דבקים זה עם זה, כאשר אין הברזל מתערב עם החרס

(147א) בעברית המקראית, בפיו של בועז בהנחיותיו אל רות עם דבק לא כן בשתי היקרויותיו של הצירוף

(147ב): כבר עמדו החוקרים על כך, שלבועז מיוחס דיבור מליצי המאופיין בצורות ובפי רות המצטטת את דבריו

לשם השוואה, בלשונו הוא אחד האמצעים לסימון סגנון דיבורו.151 עם דבק לשון ארכאיות, ושהשימוש בצירוף

(147ג).152 ב־ דבק של המספר המקראי המתאר את פעולותיה של רות משמש הצירוף הרגיל

געל, הנדיר יותר, מופיע ב־. מתועד כארבעים פעמים בהשלמת מושא ישיר ועשרים פעמים בהשלמת צירוף יחס עם מאס הפועל .148
— ההיפך מן את מאס (דווקא לצד 19 ב־, בירמיה יד שבע פעמים בהשלמת מושא ישיר ופעם אחת בלבד בהשלמת צירוף יחס עם

על השפעה בין פעלים קרובים). את; וראה סעיף 4.5 וגעל ב־ מאס 43, שם מקבילים זה לזה ,15 ויקרא כו
מורים בבירור על היצמדות פיסית בלבד. ב־ וֻדַּבק ביד דבק 9, שם הצירופים ואיוב מא 18 יוצאים דופן דברים יג .149

אל הדביק 4, וכן 11, איכה ד 10, ירמיה יג אל: שמ”ב כג דבק .12 10, דה”ב ג 6, איוב כט 25, קלז 6, קיט 26, קב ל־: תהלים מד דבק .150
יוסבר כנובע מן הדימוי שבו משתמש הנביא, היוצר עירוב 11 שלא לציון מגע פיסי בירמיה יג אל 26. השימוש בהדביק ביחזקאל ג
(סירא במובן ערכי מתועד בספר בן–סירא ל־ לבין מובנם הערכי. שימוש יוצא דופן בדבק והדביק דבק מכוון בין המובן הפיסי של
להבעת יחס ל־ דבק 34). גם באחת התעודות הארמיות מהרמופוליס, מאמצע המאה החמישית לפני הספירה, משמש הצירוף יא
= ”לבבי לא דבק לה”, כלומר ”אין היא מוצאת חן בעיני”. עורכת המהדורה (TAD A 2.1:5) לה דבק לה לבבי ערכי ולא מגע פיסי:
(Bresciani and Kamil 1966: 401). ביתר היקרויותיו הראשונה של הטקסט מעירה, כי הביטוי ”חדש עבור[ה] בטקסטים ארמיים”
במשמעות ”גבל ב–, היה סמוך ל–”, בתיאור גבולות של מבנים. ל־ דבק בארמית המצרית (יותר מחמש–עשרה פעמים) משמש הצירוף
(Campbell 1975: 17, 25, 97). דוגמה אחרת לשימוש בצורות לשון נדירות כאמצעי לאפיון הדובר היא השימוש עיין למשל קמפבל .151

בנאום רב–שקה, כנידון בסעיף 5.6.1. על/אל בטח בצירופים
(בעוד עם אתוסף בספר רות באמצעות הצירוף עם דבק 14. בתרגום הארמי מתורגמות שתי הופעותיו של הצירוף וראה גם רות א .152
כבמקומות על (ולא עם במילת היחס אתוסף ב־), ואלה המקומות היחידים בתרגום שבהם מלּווה הפועל אידבק מתורגם שם ב־ שדבק

אחרים). האם ביקש המתרגם להעביר לארמית משהו מסגנונו המיוחד של בועז?
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אחיזה ובקשה דבקות, פועלי רצון ובחירה, סעיף 5.7

(8 (רות ב ִעם־ַנֲערָֹתי ִתְדָּבִקין ְוכֹה ִמֶּזה ַתֲעבּוִרי לֹא ְוַגם ַאֵחר ְּבָׂשֶדה ִלְלקֹט ַאל־ֵּתְלִכי א 147

(21 (רות ב ֲאֶׁשר־ִלי ָּכל־ַהָּקִציר ֵאת ִאם־ִּכּלּו ַעד ִּתְדָּבִקין ֲאֶׁשר־ִלי ִעם־ַהְּנָעִרים ֵאַלי ִּכי־ָאַמר ב

(23 (רות ב ַהִחִּטים ּוְקִציר ְקִציר־ַהְּׂשעִֹרים ַעד־ְּכלֹות ְלַלֵּקט ּבַֹעז ְּבַנֲערֹות ַוִּתְדַּבק ג

לא להבעת מסירות ונאמנות אלא לתיאור היקשרותה ב־ דבק במספר קטן של מקומות משמש הצירוף

על סמך זאת ניתח מוראוקה גם 148א).153 (למשל של תופעה שלילית, מחלה או סטייה מוסרית, אל האדם

הוא שונה מזה שבפסוקים האחרים, בשל אבל ההקשר ב–148ב כ”ּתְִדּבַק בי”;154 שב–148ב ִּתְדָּבַקִני את הצורה

— בשני המקומות הנימה המשתמעת בו בבירור של רדיפה אחרי נמלט, וקרוב יותר אל השימוש בו ב–148ג

ו–251א–ב 250א–ב (ראה מובאות הדביק במובן המיוחס במקומות אחרים לצורת ההפעיל דבק הללו משמש

בסעיף 6.1.1).

יש ִּתְדָּבַקִני מכיוון שהשימוש בדבק, בבניין קל דווקא, בהקשר של רדיפה הוא חריג, יכול להיות שבמקום

ואולם אחריכם.155 ַיְדִּבק לקרוא ב–148ג אחריכם ִיְדַּבק כצורת הפעיל, ובדומה במקום ַּתְדִּבַקִני לקרוא ב–148ב

כלומר, בעברית בבניין קל, כתרגום להׂשיג;156 ָּדַבק ְּדֵבק, המקביל אל בתרגום הארמי מצוי כמה פעמים הפועל

בבניין קל במובן ”(רדף עד כמה שאפשר להשליך מן הארמית אל העברית, בהחלט מסתבר שימוש בדבק

כ”ּתְִדּבַק אחריי” או פשוט כ”ּתְִדּבַק אותי”, עם כינוי שב–148ב ִּתְדָּבַקִני ו)השיג”. נראה יותר, אם כן, לפרש את

אלטרנציה בין השלמה (ראה סעיף 6.1.1) חבור שהוא מושא ישיר רגיל: לצד פועלי הרדיפה מתקיימת כידוע

להשלמה במושא ישיר. אחרי בצירוף יחס עם

(27 (מל”ב ה ְלעֹוָלם ּוְבַזְרֲעָך ִּתְדַּבק־ְּבָך ַנֲעָמן ְוָצַרַעת א 148

(19 (בראשית יט ָוַמִּתי ָהָרָעה ֶּפן־ִּתְדָּבַקִני ָהָהָרה ְלִהָּמֵלט אּוַכל לֹא ְוָאֹנִכי ב

ִמֶּמּנּו ּדֲֹאִגים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ְוָהָרָעב ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַּתִּׂשיג ָׁשם ִמֶּמָּנה ְיֵרִאים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהֶחֶרב ְוָהְיָתה ג

(16 (ירמיה מב ָּתֻמתּו ְוָׁשם ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶכם ִיְדַּבק ָׁשם

פועלי אחיזה 5.7.3

אחיזה פיסית 5.7.3.1

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

ותפׂש. לחילוף הזה ניתנו הסברים שונים.

21, כמושא הישיר של צורת הגרימה (דברים כח ֶּדֶבר 148א), התופעות האמורות הן (מובאה 27 מעבר לצרעת הנזכרת במל”ב ה .153
.(7 (איוב לא מּום) (ק’ ומאום (3 (תהלים קא ֲעׂשֹה־ֵסִטים ,(60 (דברים כח ִמְצַרִים ַמְדֵוה הדביק),
Muraoka 1979b: 425–426. כינויים חבורים שאינם מציינים מושא ישיר נידונו בסעיף 4.4.3. .154

(מובאות 2 ודה”א י 22 שבשמ”א יד ַוַּיְדְּבקּו ילון (תשל”א: 46) הולך בדרך הפוכה בשייכו לבניין קל במקום להפעיל את הצורה .155
בסעיף 6.1.1). 251א–ב

.20 6, איוב כז 45, תהלים ז ,15 ,2 6, כח דברים יט .156
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עשוי להצביע על אופיה המתמשך (הדורטיבי) של הפעולה, לפי סברה אחת, השימוש בב־ הבעת האספקט.

ואכן אפשר לזהות בעוד שההשלמה במושא ישיר מרמזת על פעולה רגעית או מתהווה (אינגרסיבית).157

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

ב–150א–ב. תמך ובשנייה כ–kept his hold; הבחנה כזאת אפשר לערוך גם בין הוראותיו של הפועל hold

ִיְרְמָיהּו ַוּיֹאֶמר ֹנֵפל׃ ַאָּתה ֶאל־ַהַּכְׂשִּדים ֵלאֹמר ַהָּנִביא ֶאת־ִיְרְמָיהּו ַוִּיְתֹּפׂש … ִיְרִאָּייה ּוְׁשמֹו ְּפִקֻדת ַּבַעל ְוָׁשם 149

(14–13 (ירמיה לז ֶאל־ַהָּׂשִרים ַוְיִבֵאהּו ְּבִיְרְמָיהּו ִיְרִאָּייה ַוִּיְתֹּפׂש ֵאָליו ָׁשַמע ְולֹא ַעל־ַהַּכְׂשִּדים ֹנֵפל ֵאיֶנִּני ֶׁשֶקר

רֹאׁש־ ֵמַעל ֹאָתּה ְלָהִסיר ַיד־ָאִביו ַוִּיְתמְֹך ְּבֵעיָניו ַוֵּיַרע ֶאְפַרִים ַעל־רֹאׁש ַיד־ְיִמינֹו ָאִביו ִּכי־ָיִׁשית יֹוֵסף ַוַּיְרא א 150

(17 (בראשית מח ְמַנֶּׁשה ַעל־רֹאׁש ֶאְפַרִים

ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ִמֶּזה ְבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהרֹן ָעֶליָה ַוֵּיֶׁשב ַתְחָּתיו ַוָּיִׂשימּו ַוִּיְקחּו־ֶאֶבן ְּכֵבִדים ֹמֶׁשה ִויֵדי ב

(12 (שמות יז ַהָּׁשֶמׁש ַעד־ּבֹא ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי

ובאותם מקרים אבל תפיסתנו את האספקט בלשון המקרא תלויה בהקשר וסובייקטיבית במידה רבה;158

ב–150ב, המצביע על מצב השמש ּבֹא עד שבהם האספקט מסומן באמצעים פורמליים — כמו תיאור הזמן

— אפשר לתהות אם אין תפיסת האספקט נובעת מתמשך, או השימוש בצורת בינוני בתיאור מצב ב–151א159

מאותם סימנים בלבד, ללא תלות בהשלמת הפועל. יתר על כן, לעתים קרובות נושאים פועלי האחיזה נימה של

151ב). הקורלציה בין סימן ההצרכה לאספקט (למשל ב־ התהוות גם כאשר משלימים אותם צירופי יחס עם

(עד כמה שאפשר לזהותו) היא אם כן חלקית בלבד.160

(26 (בראשית כה ֵעָׂשו ַּבֲעֵקב אֶֹחֶזת ְוָידֹו ָאִחיו ָיָצא ְוַאֲחֵרי־ֵכן א 151

(4 (שמות ד ְּבַכּפֹו ְלַמֶּטה ַוְיִהי ּבֹו ַוַּיֲחֶזק ָידֹו ַוִּיְׁשַלח ִּבְזָנבֹו ֶוֱאחֹז ָיְדָך ְׁשַלח ֶאל־ֹמֶׁשה ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ב

גישה אחרת מקשרת בין סימן ההצרכה לבין תכונותיו הסמנטיות תלות בתכונות הסמנטיות של המשלים.

מתייחס לעצם דומם, הוא אחז כבר הפנה את תשומת הלב לכך, שכשמשלימו של הפועל של המשלים. יֶני161

ב־, וכך גם כשהמשלים מתייחס לאיבר בגוף (דוגמאות ייקשר אל הפועל על פי רוב באמצעות מילת היחס

לעיל), ללבוש המכסה את הגוף וכדומה; ולעומת זאת כשהמשלים מתייחס לאדם או יצור חי בשלמותו 151א–ב

152א–ב (אם כי יש כמובן יוצאים מן הכלל לשני הכיוונים, כפי שאפשר לראות למשל בזוגות יופיע מושא ישיר

ברוב היקרויותיו: במקומות הבודדים שבהם מדובר תפׂש הבחנה דומה מתקיימת גם עם הפועל ו–153א–ב).162

וכשמדובר בתפיסת אדם כמעט תמיד בא הפועל ב־,163 בתפיסת חפץ דומם משלים את הפועל צירוף יחס עם

תפׂש. עבור הפועל אוצר לשון המקרא אחז; הבחנה דומה מציע מציג דעה זו בקשר לפועל (Muraoka 1979b: 428–429) מוראוקה .157
(Jenni 1992: 234), אינו רואה הבדל אספקטואלי בין שתי היקרויותיו של הפועל ב–149. יֶני, למשל .158

בהוראה מתמשכת. ב־ לאחז (Muraoka 1979b: 428 n. 18) אחת הדוגמאות שמביא מוראוקה .159
(Malessa 2006: 102 n. 81), וראה ומאלסה (Jenni 1992: 235) השגות על התלות בין סימן ההצרכה לאספקט מובעות כבר אצל יֶני .160
להיות י עשו ב־ שם מראי מקומות לדוגמאות נוספות. שים לב, שגם מוראוקה אינו טוען ליחס חד–חד ערכי; הוא אומר רק שאחז

.(Muraoka 1979b: 428) שהוא רק אינגרסיבי את דורטיבי, בניגוד לאחז
.(Malessa 2006: 101) Jenni 1992: 234–235; ראה גם מאלסה .161

מראי מקומות למקרים המתאימים לכלל וליוצאים מן הכלל מפורטים אצל יֶני ומאלסה (שם). .162
במבנה תפׂש 21; איני מביאה בחשבון את המקומות שבהם נתונה צורת הבינוני של 7, ל 30, יחזקאל כט 17, מל”א יא דברים ט .163

סמיכות.
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אחיזה ובקשה דבקות, פועלי רצון ובחירה, סעיף 5.7

אי–אפשר לזהות קשר סמנטי כזה, (בהוראה ”אחז”)165 תמך לעומת זאת עם הפועל בהשלמת מושא ישיר.164

אולי בגלל מספר ההיקרויות המצומצם שלו.166

(6 (שופטים יב ַהַּיְרֵּדן ֶאל־ַמְעְּברֹות ַוִּיְׁשָחטּוהּו אֹותֹו ַוּיֹאֲחזּו א 152

(10 (שמ”ב ד ְּבִצְקָלג ָוֶאְהְרֵגהּו בֹו ָואֲֹחָזה ב

(6 (שמ”ב ו ַהָּבָקר ָׁשְמטּו ִּכי ּבֹו ַוּיֹאֶחז ָהֱאֹלִהים ֶאל־ֲארֹון ֻעָּזא ַוִּיְׁשַלח ָנכֹון ַעד־ֹּגֶרן ַוָּיבֹאּו א 153

(9 (דה”א יג ַהָּבָקר ָׁשְמטּו ִּכי ֶאת־ָהָארֹון ֶלֱאחֹז ֶאת־ָידֹו ֻעָּזא ַוִּיְׁשַלח ִּכידֹן ַעד־ֹּגֶרן ַוָּיבֹאּו ב

הסבר חלקי למגמה שיֶני הצביע עליה מצוי באפשרות לראות בצירופים השתקפות של התפתחויות סמנטיות.

המבנה המלא מתועד בעברית ב<איבר/בגד>.167 <פלוני> את אחז קיצור של ב<איבר/בגד (של פלוני)> אחז מסוג

וקרבתו אל המבנה המקוצר, המצוי בעברית (154ב),169 ”אחז” aḫd ובאוגריתית עם (154א)168 תפׂש עם הפועל

ברורה. התפתחות דומה נראית, 155ב),170 (למשל אחז/אחד ובניבים שונים של הארמית עם (155א) החזיק עם

<איבר (של על הכה <איבר>, אל על <פלוני> את הכה <איבר (של פלוני)>, דרך הכה אגב, במעבר מן הצירוף

(156א–ג).171 פלוני)>

(12 (בראשית לט ִעִּמי ִׁשְכָבה ֵלאֹמר ְּבִבְגדֹו ַוִּתְתְּפֵׂשהּו א 154

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

= תאחז את מות בדש הלבוש, תלחצהו בקצה המעיל

(23 (זכריה ח ִעָּמֶכם ֵנְלָכה ֵלאֹמר ְיהּוִדי ִאיׁש ִּבְכַנף ְוֶהֱחִזיקּו א 155

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

= אם יאחז הרשע בכנפי לבושך, עזוב בידו

(10 (איוב טז ְלָחָיי ִהּכּו ְּבֶחְרָּפה ְּבִפיֶהם ָעַלי ָּפֲערּו א 156

149). מושא ישיר מצוי גם בכל המקומות (סוף מובאה 14 וירמיה לז 6 19, ישעיה ג כך כעשרים פעמים. יוצאים מן הכלל: דברים כא .164
במובן של כיבוש עיר. תפׂש שבהם משמש

במובן ”עזר” ראה סעיף 4.4.3.2. לשימוש בתמך .165
150א–ב (מובאות ב־ פעם אחת כמושא ישיר ופעם אחת בצירוף עם מילת היחס תמך משלים המתייחס לאיבר בגוף מצוי לצד .166
(איני 15 בצירוף יחס בישעיה לג וׁשֹחד 19 כמושא ישיר במשלי לא פלך לעיל); כך גם עם משלימים המתייחסים לחפץ דומם:
ו–8, שבהם מופיעה צורת הבינוני כנסמך במבנה סמיכות). ביתר הופעותיו משמש הפועל עם משלים 5 מביאה בחשבון את עמוס א
תמך שם). בפניקית מתועד והערה 182 (ראה סעיף 5.7.3.2 ב־ המתייחס לדבר מופשט, לרוב מושא ישיר ופעם אחת עם מילת היחס
(לפירוש = ”ואני אחזתי את ה’מושכבים’ ביד” (KAI 24:13) ליד משכבם תמכת ואנך בהשלמת מושא ישיר המתייחס לבני אדם:

.(Tropper 1993: 43 O’Connor 1977: 23, וטרופר, ראה או’קונור, ליד צירוף היחס
50–51), העוסקת בעברית בת ימינו: הלוי מציגה את המשפט (Pardee 1977: 206). גישה שונה מוצגת אצל הלוי (תשס”ו: השווה ּפַרדי .167

”היא אחזה בו במותניו” (כך, ולא ”אחזה אותו במותניו”) כדוגמה לתופעה שהיא מכנה ”קידום הבעלים”.
לקח, שאינו מאפשר את 5). המבנה הזה מצוי אף עם הפועל (יחזקאל יד ְּבִלָּבם ֶאת־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ְּתֹפׂש ְלַמַען גם במשמעות מטפורית: .168

.(3 (יחזקאל ח רֹאִׁשי ְּבִציִצת ַוִּיָּקֵחִני המבנה המקוצר:
yṯkḥ wyiḫd לא לצד מושא ישיר אלא כמשלים יחיד: b- בצירוף יחס עם aḫd KTU, המקום היחיד שבו מלּווה 1.11:1–2 השווה אל .169
= ”ילהט ויאחז בקרביה … תלהט ותאחז באשכיו”. בכל יתר היקרויותיו (יותר מעשרים) יוצא הפועל bqrb[…] tṯkḥ wtiḫd bušk

= ”אוחז ידו בשכרונו”. ומקבילות) KTU 1.17:I:30) aḫd ydh bšrknh למושא ישיר, גם כשהמשלים מתייחס לאיבר בגוף:
(Pan 11) אשור מלך מראה בכנף אחז פא 155ב, הלקוחה ממשלי אחיקר, מתועד המבנה בניב הארמי של ׂשמאל: נוסף על מובאה .170
לעיל. 154א–ב ”אז אחז ּבִכנף אדונו, מלך אשור” — אלא אם כן קוראים ”אז אחז ּבַכנף (את) אדונו, מלך אשור”, בדומה לדוגמאות

(.Younger 1986: 98 n. 31 (למשמעות הסמלית של אחיזה בכנף הבגד, שהיא מחוץ לתחום דיוננו, ראה יאנגר,
ַעל־ַרְגלֹוִהי ְלַצְלָמא ּוְמָחת מחא: 23, ובדומה בארמית עם הפועל ודה”ב יח 24 גם במל”א כב 156ב מבנה הביניים מצוי בנוסף למובאה .171
(Sf 1:A:42). יכול להיות שגם ”ויכו על פניה” אפיה על וימחא 34), לעומת המבנה החסר (דניאל ב ”והכתה את הצלם על רגליו”

נולד בצורה דומה. (1 16, ובהפעיל גם ירמיה ט 7, דניאל י (ישעיה ו <פלוני> שפתי על נגע הצירוף
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

(14 (מיכה ד ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹפט ֵאת ַעל־ַהְּלִחי ַיּכּו ַּבֵּׁשֶבט ב

(8 (יונה ד ַוִּיְתַעָּלף יֹוָנה ַעל־רֹאׁש ַהֶּׁשֶמׁש ַוַּתְך ג

החזיק. לפועל זה שתי משמעויות שונות — ”חיזק, תיקן” לעומת ”אחז” — וההוראה שונה מקרהו של הפועל

ידו החזיק אינו אלא קיצור של הביטוי ב־ החזיק השנייה התפתחה כנראה מן הראשונה: לפי טורטשינר, הצירוף

התפתחות דומה אפשר להניח גם ומורה על חיזוק היד האוחזת.172 (157) ב־, המצוי במלואו פעם אחת במקרא
158ג)173 (למשל — המופיע בכמה מקומות מן הרפה החזיק, אם גוזרים את הצירוף הרפה, אנטונים של עבור

(158ב).174 מן ידו הרפה — מן הצירוף (158א) השכיח יותר את הרפה במקום

175(18 (בראשית כא ּבֹו ֶאת־ָיֵדְך ְוַהֲחִזיִקי ֶאת־ַהַּנַער ְׂשִאי 157

(19 (איוב ז ֻרִּקי ַעד־ִּבְלִעי לֹא־ַתְרֵּפִני ִמֶּמִּני לֹא־ִתְׁשֶעה ַּכָּמה א 158

(6 (יהושע י ְוָעְזֵרנּו ָּלנּו ְוהֹוִׁשיָעה ְמֵהָרה ֵאֵלינּו ֲעֵלה ֵמֲעָבֶדיָך ָיֶדיָך ַאל־ֶּתֶרף ב

(14 (דברים ט ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֶאת־ְׁשָמם ְוֶאְמֶחה ְוַאְׁשִמיֵדם ִמֶּמִּני ֶהֶרף ג

(במובן ”אחז”), גם החזיק לצד הפועל ב־ התפתחות זו מסבירה את ההעדפה הברורה לסימן ההצרכה

החזיק לצד ב־ השימוש במילת היחס (בניגוד לאחז, כאמור לעיל) כאשר המשלים מתייחס לאדם בשלמותו;176

אחז. אבל סביר להניח, שמשעה שהחזיק לצד מקורו בהתפתחות סמנטית שונה מזו שהביאה לשימוש בב־

התרחק מהוראתו המקורית ”חיזק, תיקן” ונתפס כנרדף לאחז, ניטשטשו הגבולות הסמנטיים המקוריים בין

ב־, כך שהצרכתו של כל אחד מהפעלים יכלה להשפיע על זו של הפועל השני. ב–159, ואחז ב־ החזיק הצירופים

החזיק ב־; ולהיפך, סביר שחלק לפחות מהמקרים שבהם החזיק נגרר אחר ב־ אחז למשל, מסתבר כי הצירוף

את. אפשר שהעירוב בין המסגרות אחז יוצא למושא ישיר מקורם בהשפעה הפוכה של (במובן ”אחז”)177

ותמך, והוא שהביא לחילופים כמו אלה שבדוגמאות תפׂש התפשט אף אל הפעלים והחזיק אחז התחביריות של

לעיל. ו–150א–ב 149

ֶאת־ַהֶּמֶלְך ָיֵרא ֲאדִֹנָּיהּו ִהֵּנה ֵלאֹמר ִלְׁשֹלֹמה ַוֻּיַּגד ַהִּמְזֵּבַח׃ ְּבַקְרנֹות ַוַּיֲחֵזק ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם ְׁשֹלֹמה ִמְּפֵני ָיֵרא ַוֲאדִֹנָּיהּו 159

(51–50 (מל”א א ַהִּמְזֵּבַח ְּבַקְרנֹות ָאַחז ְוִהֵּנה ְׁשֹלֹמה

Lane בלקסיקון شد ب. צירוף זה אינו מוזכר בערך يده شد טורטשינר תש”ח: 326. המחבר משווה את הצירוף בעברית לערבית .172
.to adhere, cling to s.th. علی, המתורגם يده شد לערבית הספרותית המודרנית מצוי Wehr לערבית הקלסית, אבל במילון

.8 37, תהלים לז וכן שופטים יא .173
,3 (שמ”א יא ל<פלוני> הרפה 15. יכול להיות שגם הצירוף ודה”א כא 16 מופיע עוד בשמ”ב כד מן) (ללא צירוף יחס עם ידו הרפה .174
(שאינו מתועד). לניתוח אחר של המסגרת התחבירית של הפועל ל<פלוני> ידו הרפה דטיבית, מקורו בצירוף ל־ 27), עם מל”ב ד

.(Muraoka 1979b: 427) ראה מוראוקה הרפה
5), מצד שני, מזכיר אלטרנציה 19; וראה גם מל”ב יד (מל”ב טו את בידו החזיק בפסוק זה, מצד אחד, לבין ב־ ידו החזיק החילוף בין .175

הוא עירוב של שני המבנים. 20 בשופטים ז ב־ בידו החזיק (סעיף 5.10); הצירוף לוקטיבית
,8 11, מל”ב ד 29, שמ”ב יג ,25 ַוֶּיֱחַזק־ּבֹו), תחת ַוַּיֲחֵזק־ּבֹו (אם קוראים 4 8, יט 25, שופטים ז 35, דברים כב 2, ויקרא כה שמות ט .176

.15 13, דה”ב כח 33, משלי ז 1, ירמיה נ ישעיה ד
25, שם שני המובנים מתאימים החזיק, ”אחז” ו”חיזק”, אינה תמיד ברורה. ראה למשל יחזקאל ל ההבחנה בין שתי המשמעויות של .177

ִּתֹּפְלָנה. ַּפְרעֹה ּוְזרֹעֹות ָּבֶבל ֶמֶלְך ֶאת־ְזרֹעֹות ְוַהֲחַזְקִּתי להקשר:

78



אחיזה ובקשה דבקות, פועלי רצון ובחירה, סעיף 5.7

מׁשך, כשהוא בא בהשלמת צירוף יחס המתייחס גם את הפועל אחז נוכל לקרב אל בעקבות טורטשינר178

התייחד לציון אחיזה בכלי לשם שימוש בו, ובכך נבדל מן ב־ מׁשך נראה כי הצירוף 179.(160 (למשל למכשיר

שמובנו ”גרר, סחב”. את מׁשך המבנה הרגיל

(14 (שופטים ה סֵֹפר ְּבֵׁשֶבט מְֹׁשִכים ּוִמְּזבּוֻלן ְמחְֹקִקים ָיְרדּו ָמִכיר ִמִּני 160

אחיזה מופשטת 5.7.3.2

בין ההיקרויות של פועלי האחיזה עם שמות מופשטים, קבוצה אחידה למדי מבחינה סמנטית כוללת הבעות

בהקשר הזה מתקרבים פועלי האחיזה אל פעלים של דבקות בערכי מוסר, במידות טובות או רעות וכדומה;180

והחזיק, במבעים האלה, מלּווים כמעט תמיד אחז (סעיף 5.7.2). דבק או כמו (סעיף 5.7.1) בחר או רצה כמו

(161ב).182 ותמך, בניגוד אליהם, במושא ישיר 161א),181 (למשל ב־ בצירוף יחס עם

(13 (משלי ד ַחֶּייָך ִּכי־ִהיא ִנְּצֶרָה ַאל־ֶּתֶרף ַּבּמּוָסר ַהֲחֵזק א 161

(4 (משלי ד ֶוְחֵיה ִמְצֹוַתי ְׁשֹמר ִלֶּבָך ִיְתָמְך־ְּדָבַרי ִלי ַוּיֹאֶמר ַוּיֵֹרִני ב

משמשים לעתים קרובות לתיאור השתלטות של תחושה והחזיק אחז מחוץ להקשר הערכי–מוסרי, הפעלים

ובהקשר הזה הם באים תמיד בהשלמת שלילית או של תנועה לא–רצונית הנגרמת מתחושה זו על האדם,183

אלא גם, בהיפוך 162א)185 (לדוגמה המושא עשוי להתייחס לא רק לאדם החווה את התחושה מושא ישיר.184

(162ב).186 הנושא והמושא, לתחושה עצמה

(14 (שמות טו ְּפָלֶׁשת יְֹׁשֵבי ָאַחז ִחיל ִיְרָּגזּון ַעִּמים ָׁשְמעּו א 162

(6 (איוב כא ַּפָּלצּות ְּבָׂשִרי ְוָאַחז ְוִנְבָהְלִּתי ְוִאם־ָזַכְרִּתי ב

k yiḫd חוזרת כמה פעמים הנוסחה (hippiatric texts) בטקסטים האוגריתיים העוסקים ברפואת סוסים

גם אם נקבל פירוש זה, קשה שאחד הפירושים שהוצעו לה הוא ”כי יאחז כאב את הסוס”.188 187,akl śśw

במשמעות של השתלטות תחושה שלילית: הנוסחה והחזיק לראות קשר בין הנוסחה הזאת לבין השימוש באחז

האוגריתית משמשת בתיאור רפואי, שההקבלה בינו לבין הביטויים הפיוטיים שבטקסט המקראי מסופקת.

טורטשינר תש”ח: 391. .178
.(9 (תהלים י ורשת צורת בינוני כנסמך בצירוף סמיכות) 19 33; בישעיה סו 34, דה”ב יח (מל”א כב קשת ,(3 (דברים כא עֹל וכן עם .179

שם. והערה 335 5), אבל על כך ראה גם סעיף 5.10.3.2 (יהושע ו אולי אפשר לצרף לכאן גם את המשיכה בקרן היובל
כבוד, ,(18–13 (על פי ההקשר במשלי ג תבונה או ָחכמה דרך, (של אב), דברים ברית, (במובן המופשט), ָאֻׁשר אֹלהים, עם שמות העצם .180

להלן). (מראי המקומות בהערות 181–182 תרמית ֻּתָּמה, צדקה, סכלות, משפט, מוסר,
41, איוב ב־: דברים לב אחז .22 13, דה”ב ז 18, ד 6, משלי ג 9, כז ,3 5, איוב ב 6, ירמיה ח 6, סד ,4 ,2 9, ישעיה נו ב־: מל”א ט החזיק .181
9). בעברית המקראית המאוחרת ובעברית הבתר–מקראית מתועדים (איוב יז ַּדְרּכֹו ַצִּדיק ְויֹאֵחז 18; יוצא דופן: 3, ז 11, קהלת ב כג

.(Muraoka 1979a: 97–99) ב־ והתחזק ב־ חזק בהוראה הזאת גם הצירופים
ב־. צירוף יחס עם תמך 5, שם משלים את הפועל 23. יוצא דופן תהלים יז (פעמיים), כט 16 5, יא 4, ה 18, ד 5, משלי ג תהלים טז .182
להלן). אפשר אולי (מראי המקומות בהערות 185–186 ַׂשַער ָׁשָּמה, שבץ, ְרעדה, ַרעד, ֶרטט, צרה, צירים, ַּפלצּות, ִחיל, חבלים, זלעפה, .183

המתאר אף הוא תופעה בעלת השפעה שלילית. (16 (איוב ל ְיֵמי־עִֹני להוסיף גם את
עבור העברית בת ימינו, כשהיא נותנת כדוגמה ”חבלי לידה אחזו בה [??אחזו אותה]”; (תשס”ו: 36) בניגוד למצב שמציגה הלוי .184

.54 וראה גם הדוגמה שמציגה המחברת שם:
24, ח החזיק: ירמיה ו 53. עם 7, קיט 24, תהלים מח 21, מט 14, ירמיה יג 3, לג 9, ישעיה כא 15, שמ”ב א ,14 אחז: שמות טו עם .185

.9 43, מיכה ד 21, נ
.24 החזיק: ירמיה מט 6. עם 20, כא 8, איוב יח אחז: ישעיה יג עם .186

.KTU 1.72:16, 21, 1.85:12, 15, 1.97:2 .187
מתרגם ”כי יאחז הסוס אוכל”, כלומר ”יתאבס, יסבול מנפיחות”. (ʾḫd (בערך DLU–ה .(Cohen 1996: 125–126) זהו פירושו של כהן .188
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פועלי בקשה 5.7.4

משתייכות לאחד משני מבנים ׁשאל חלק גדול מן ההיקרויות של הפועל ׁשאל. שני מובנים בסיסיים של

<פלוני> את (ׁשאל והשני בקשה לקבל מידע <פלוני>) מן <דבר> (ׁשאל עיקריים: האחד מביע בקשה להשיג דבר

לפעול, כשבמקרה <פלוני> מן/את ׁשאל גוזר את שני המבנים האלה מן המבנה בסיסי {תוכן}). רובינשטיין189

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,

כשהוא מתבקש לתת חפץ או לבצע פעולה אחרת, שאינה קשורה בהעברת מידע לשואל מן ובצירוף יחס עם

בסעיף 4.4.3.2); הבחנה כזאת מצויה לא רק בעברית אלא גם בארמית על ניביה 65ב–ג (ראה דוגמאות

כמוסבר בסעיף 4.4.3.2, בכמה מקומות שבהם מובע הנמען בכינוי חבור נצטרך להניח, על מנת השונים.190

לשמור על ההבחנה, כי הכינוי אינו מייצג מושא ישיר אלא צירוף יחס.

(G (שאל šil (ראה סעיף 6.1.7), מתועדת לצד הפועלים מן באוגריתית, שבה אין שימוש במילת היחס

ʿm, ויכול להיות שלצירופים הללו הוראה מעין ”שאל (דבר שנמצא) עם פלוני”, מילת היחס (Gt (שאל ištal–ו

מציג בקשה למידע, לעומת זאת, הנמען ממומש šil כשהפועל המתקרבת אל ”שאל מן פלוני (לתת דבר)”.191

אבל זיהויו 193,arš ʿm הוצעה גם עבור הצירוף šil ʿm הוראה דומה לזו של כמושא ישיר כבעברית ובארמית.192

במקומות אחרים מוצג הנמען של ”ביקש” בהופעתו היחידה של הצירוף הזה מוטלת בספק.194 arš של הפועל

195.l- בצירוף יחס עם arš

(כעשרים ב־ ׁשאל למשמעות של בקשת עצה ונבואה מאל או מאורקל יוחד הצירוף בהקשר נבואי. ודרׁש ׁשאל

עשר ב־ דרׁש באותו הקשר משמש גם הצירוף שרובינשטיין מקרב אל ”נועץ ב–”.197 וחמש היקרויות),196

במושא ישיר המתייחס לאל שכיחה הרבה יותר (כחמישים היקרויות) דרׁש מכיוון שהשלמת הפועל פעמים.198

ׁשאל נוצר כצורה משנית בהשפעת ב־ דרׁש מהשלמתו בצירוף יחס כזה, מעלה מאלסה את ההשערה, כי

נשאו במקור הוראה אינסטרומנטלית ונועדו להצביע על המדיום ב־ אפשר להניח, כי צירופי היחס עם ב־.199

ב<אל/אורקל> דרׁש או ׁשאל 163א): (לדוגמה או האמצעי שדרכו קיוה השואל לקבל אות, נבואה או עצה

.(72–71 (תשמ”ג1: רובינשטיין .189
TAD), ומצד שני השימוש A 6.15:3, TAD B 3.8:3) ובארמית המצרית (Had 4, 12) בׂשמאלית מן ראה מצד אחד השימוש בשאל .190
ובארמית כתווית המושא) ל־ 10, עם ,9 (עזרא ה (AssOstr 12), בארמית המקראית בהשלמת מושא ישיר בארמית הממלכתית בׁשאל

.(TAD A 5.2:9, TAD D 7.1:14, 7.33:4) המצרית
yštal מצוי KTU KTU, וב–2.71:10 ,2.70:12 šil ʿm. הצירוף הזה מופיע ב–2.34:28 מהסס באשר לניתוח התחבירי של (1976: 268) ּפַרדי .191
(Pardee 1984: 227–228) ʿm. בכל שלושת הטקסטים קשה לדעת מה מהות השאלה, כלומר הפעולה או הדבר המבוקש: ראה ּפַרדי

באשר לשניים האחרים. (COS III: 110–111) באשר לטקסט הראשון; ּפַרדי (TOu II: 344–345) וקונצ’ייוס
מובע הנמען כמושא ישיר, KTU KTU, שם בא אחרי הפועל ומושאו משפט שאלה. גם ב–16 ,2.14:11 1.14:I:38–דוגמה ברורה לכך ב .192

.(Cunchillos 1980: 150 (ראה אך המבנה התחבירי והפירוש של המשך המשפטים אינו מוסכם על הכול
.Pardee (1976: 215, 268) .193

.(Pardee 2004: 211–212) KTU; ראה הקריאה החדשה שמציע ּפַרדי לטקסט המדובר ב–2.41:15 .194
(על ”לפני” lpn מילת היחס ([a]rš (על פי ההשלמה משמשת לצד הפועל KTU KTU. ב–2.23:18 2.45:24, 2.81:26, 5.9:I:7, 5.11:12 .195

ראה סעיף 6.1.6). ל־ תחת השימוש בלפני
.(11 (דברים יח אֹוב ׁשֵֹאל 2), ופעם אחת הצירוף 14, ישעיה ל (יהושע ט <אל> פי ׁשאל פעמיים מצוי גם .196

עצמו חדר לעברית רק בתקופת התלמוד. ב־ נועץ 76–77). הצירוף רובינשטיין (תשמ”ג1: .197
.26 12, לד 14, דה”ב טז 7, דה”א י (פעמיים), יחזקאל יד 16 ,6 ,3 ,2 7, מל”ב א שמ”א כח .198

.Malessa (2006: 103–104) .199
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מתפרשים אם כן ”שאל/דרש אות (נבואה, עצה וכו’) באמצעות אל/אורקל”, בהשמטת המושא; ומעניינת

הנימה האינסטרומנטלית מורגשת במיוחד ב–163ב.200 יהוה מִעם אות ׁשאל בהקשר זה ההשוואה אל הצירוף

מתייחסים לא לאל אלא לאורקל אנושי, לחפץ או לסימן.201 ב־ באותם מקומות שבהם צירופי היחס עם

ַּבְּקׁשּו־ ַלֲעָבָדיו ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ַּבְּנִביִאם׃ ַּגם ָּבאּוִרים ַּגם ַּבֲחֹלמֹות ַּגם ְיהָוה ָעָנהּו ְולֹא ַּביהָוה ָׁשאּול ַוִּיְׁשַאל א 163

(7–6 (שמ”א כח ְוֶאְדְרָׁשה־ָּבּה ֵאֶליָה ְוֵאְלָכה ַּבֲעַלת־אֹוב ֵאֶׁשת ִלי

(11 (ישעיה ז ְלָמְעָלה ַהְגֵּבַּה אֹו ְׁשָאָלה ַהְעֵמק ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֵמִעם אֹות ְׁשַאל־ְלָך ב

מוסיף לפועל משמעות נספחת של פנייה אל האורקל 164א)202 (למשל דרׁש לצד אל השימוש במילת היחס

דרׁש. ואין לראות במילת היחס הזאת חלק מהצרכתו של 164ב),203 (השווה אל לשם דרישה בו

(19 (ישעיה ח ִיְדרֹׁש ֶאל־ֱאֹלָהיו ֲהלֹוא־ַעם … ְוֶאל־ַהִּיְּדעִֹנים ֶאל־ָהֹאבֹות ִּדְרׁשּו ֲאֵליֶכם ְוִכי־יֹאְמרּו א 164

(31 (ויקרא יט ָבֶהם ְלָטְמָאה ַאל־ְּתַבְקׁשּו ְוֶאל־ַהִּיְּדעִֹנים ֶאל־ָהֹאבֹת ַאל־ִּתְפנּו ב

מהוראה של פנייה לאל או לאורקל לשאלת העתיד עבר דרׁש.204 התפתחות סמנטית ותחבירית בפועל

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

כנגד מופיע במקרא בהקשר זה עשר פעמים, מתוכן תשע בספרים מאוחרים (עזרא ודברי הימים),206 ל<אל>

יוחד להבעת ל־ דרׁש <אל>, שליש מהן בדברי הימים. נראה, שהצירוף דרׁש כשישים היקרויות של הביטוי

את, שבד בבד למשמעות החדשה המשיך להביע דרׁש המשמעות החדשה של הפועל (בניגוד לצירוף המקורי

אבל לא הספיק לדחוק את הצירוף המקורי: גם את המשמעות הראשונית של פנייה לאל לשאלת העתיד)207

אף מופיעים שני הצירופים האחד מיד אחרי השני. ב–165

ֱאֹלֵהי־ ַליהָוה לֹא־ִיְדרֹׁש ֲאֶׁשר ְוכֹל ּוְבָכל־ַנְפָׁשם׃ ְּבָכל־ְלָבָבם ֲאבֹוֵתיֶהם ֱאֹלֵהי ֶאת־ְיהָוה ִלְדרֹוׁש ַבְּבִרית ַוָּיבֹאּו 165

(13–12 (דה”ב טו ְוַעד־ִאָּׁשה ְלֵמִאיׁש ְוַעד־ָּגדֹול ְלִמן־ָקטֹן יּוָמת ִיְׂשָרֵאל

בלשון המקרא המאוחרת מתקיים ל־ מעבר דומה מהשלמת הפועל במושא ישיר להשלמתו בצירוף יחס עם

אמנם נבדל מהם בתוכנו הסמנטי ובסוג הטקסטים שבהם דרׁש והודה, הנידונים בסעיף 5.8.3. ִהלל בפעלים

מעמידה מסגרת ל־ הוא מופיע; אך גם עבורו ברור מן היחסים המספריים, כי ההשלמה בצירוף יחס עם

כתווית המושא.208 ל־ תחבירית בפני עצמה, וכי אין מדובר בהופעה אקראית של

.7 ,6 8, דה”ב יח 11, ח 8, מל”ב ג ,7 <אורקל>: מל”א כב מאת <אל> דרׁש וראה גם, ברמה שונה, .200
(שמ”א כח אוב בבעלת דרׁש ;(13 (דה”א י באוב ,(12 (הושע ד בעץ ,(26 (יחזקאל כא בתרפים ,(21 (במדבר כז האורים במשפט ׁשאל .201

.16 23, מל”ב א <אל>: שמ”ב טז בדבר ׁשאל/דרׁש 12). אפשר אולי לצרף לכאן גם את (דה”ב טז ברֹפאים 163א), = סוף מובאה 7
.8 3, איוב ה 10, יט 11, ישעיה יא 5, יח ועוד: דברים יב .202

ועוד. 7 7, יחזקאל יד לעיל), ירמיה לז 163א (מובאה 7 דרׁש: שמ”א כח וראה גם, עם פועלי תנועה שונים המצוינים במפורש לפני .203
5–6). גרסה מורחבת עתידה להתפרסם באנגלית (ארן תשע”א: גרסה ראשונה של הדברים המובאים בתת–סעיף זה פורסמה במאמרי .204

.(Oren forthcoming) Journal of Semitic Studies בכתב העת
תיאר סביב (תשמ”ז) בפירוט רב. דרׁש את ההתפתחות הסמנטית של .205

30, ושם נראה להבין את 3. ההיקרות הנוספת היא בדברים יב 21, לד 3, לא 4, כ ,3 13, יז 19, דה”ב טו 21, דה”א כב 2, ו עזרא ד .206
לקידום התוכן ראה סעיף 5.12.2). ל־ (על השימוש במילת היחס ”תדרוש (= תחקור) אודות אלוהיהם” ֵלאֹלֵהיֶהם ִּתְדרֹׁש

.21 4, לד 12, יח 30, דה”ב טז ראה למשל דה”א כא .207
— אלא אם כן היא משמשת שם לקידום התוכן. בסעיף 4.4.2) 50א (מובאה 6 באיוב י דרׁש כתווית המושא מצויה לצד הפועל ל־ .208

ראה הדיון בעניין בסעיף האמור.
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הוא הנוסחה ל־ הקשר נוסף שבו אפשר לתהות על מעמדה של מילת היחס שלום. ודרׁש לשלום ׁשאל הצירופים

בנוסחה מפתיעה ל־ הימצאותה של 166א).209 (לדוגמה לשלום, המופיעה במקרא עשר פעמים ל<פלוני> ׁשאל
לאור העובדה, שבלשונות אחרות — אכדית (כולל במכתבי אל–עמארנה ותענך), אוגריתית וארמית מצרית210

וללא צירוף יחס נפרד המתייחס למי שלום <פלוני>, ללא מילת היחס לפני שלום ׁשאל — מוכרת הנוסחה

166ב–ג); מבנה כזה מצוי (למשל שלום ששואלים לשלומו, המוצג תחת זאת כסומך או ככינוי חבור למילה

(166ד). בעברית המקראית רק פעם אחת

(27 (בראשית מג ָחי ַהעֹוֶדּנּו ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּזֵקן ֲאִביֶכם ֲהָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר ְלָׁשלֹום ָלֶהם ַוִּיְׁשַאל א 166

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

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

(KTU 2.63:7–8) lm l likt šil šlmy ג

= למה לא שלחת לשאול שלומי?

(6 (תהלים קכב ֹאֲהָבִיְך ִיְׁשָליּו ְירּוָׁשָלםִ ְׁשלֹום ַׁשֲאלּו ד

בצירוף העברי לא נמצא הסבר מספק. גם אם נניח, שצירוף היחס שלום לפני ל־ להופעתה של מילת היחס

לא משמעו ”שאל אודות שלום” או ”שאל מה השלום”,211 לשלום משמש לקידום התוכן, כלומר שׁשאל לשלום
ברור מדוע נוצר מבנה כזה רק בעברית ולא בלשונות האחרות.212

אפשר להבין ל<פלוני> לעומת זאת, את התנאים להצגתו של מי ששואלים לשלומו בצירוף יחס נפרד

עשוי להופיע בהם. רוב (ל)שלום ׁשאל ללא קושי. יש להבחין, קודם כול, בין שני הקשרים שונים שהצירוף

<פלוני>, שלום יׁשאל <אל> 166ב, בנוסחה אֶפיסטולרית שצורתה היקרויותיו של הצירוף מחוץ למקרא הן, כמו

שלום, לפני ל־ שבאמצעותה מבטא הכותב איחול שהאל ידאג לטובתו של פלוני (ברכה כזאת — בתוספת

באוגריתית נעשה שימוש — מתועדת גם בעברית, באחד ממכתבי ערד).213 <פלוני> לשלום יׁשאל <אל> כלומר

ilm tǵrk tšlmk, מילולית ”האלים ינצרוך, יׁשַּלְמוך”.214 ”שלם” בנוסחה אפיסטולרית דומה: šlm גם בפועל

מחוץ לברכה הסטנדרטית הזאת, הווה אומר בכל היקרויותיו של הצירוף במקרא ובמספר קטן של היקרויות

נתפס הצירוף יותר כהבעת התעניינות במצבו של האחר, רצון לדעת מה 166ג),215 (למשל בלשונות האחרות

21, שמ”ב 5, ל 22, כה 4, יז 15, שמ”א י 7, שופטים יח מופיע הצירוף בצורה זו בשמות יח 166א) (מובאה 27 נוסף על בראשית מג .209
.10 ודה”א יח 5 10, ירמיה טו ח

šâlu). באוגריתית: A 1g1’ CAD, ערך Š1: 279 (למראי מקומות לטקסטים שאינם מאזור כנען ראה EA 96:6, 97:3, TT 1:5 באכדית: .210
TAD; אפשר לשחזר את הנוסחה יותר A 2.3:3, 2.6:2, 7, 3.7:1, 3.10:1, 4.4:1, 4.7:2 בארמית ראה במיוחד .KTU 2.63:8, 5.11:2

מחמש–עשרה פעמים נוספות בטקסטים מקוטעים.
המשמשת לקידום התוכן ראה סעיף 5.12.2. ל־ (Sutcliffe 1955: 439). על (תשמ”ג1: 74); סאטקליף השווה רובינשטיין .211

כפי שהיא מתועדת בשפות השונות, בוחר להתעלם (ל)שלום ׁשאל (Cunchillos 1983), בדיון המקיף שהקדיש לנוסחה קונצ’ייוס .212
משאלה זו.

.Arad 18:2–3 .213
KTU 2.11:8–9, 2.13:8, הנוסחה מתועדת (בשלמותה או בצורה שאפשר לשחזר בטקסטים מקוטעים) כעשרים פעמים; ראה למשל .214
”יׁשַּלְמוך” שווה בהקשר זה ”ישאלו שלומך”, אך אפשר להבין את הצורה הזאת גם tšlmk ועוד. אפשר להניח כי 2.14:4–5, 2.16:5–6
(עם נושא סתמי), המשמש אף הוא כנוסחת ברכה סטנדרטית במכתבים. לעומת yšlm lk כ”יעשו שּיִׁשְלם לך” — גרימה של המבנה
KTU (יוצא דופן רק לבקשת מידע על שלום הנמען ולמסירת מידע על שלום המוען šlm ʿm נוסחאות הברכה האלה משמש הצירוף
וּפַרדי (TOu II: 251–260) COS). לדיון כללי בנוסחאות הללו ראה קונצ’ייוס III: 111 n. 187 2.70:26; ראה על כך הערתו של ּפַרדי,

.(Pardee 2003)
.TAD A וכן בארמית ב–7 ,2.6:2 ,2.3:3 .215
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וכאן, במקרה של שלומו (אם כי עדיין אפשר לתפוס אותו, לפחות בחלק מהמקרים, גם כאיחול טובה).216

— אפשרי וברוב המקומות במקרא217 פנייה ישירה לאדם שמתעניינים בשלומו — כפי שאכן מצוי ב–166א

לשלום: האדם המוצג בצירוף היחס ל<פלוני> ׁשאל גם הצירוף <פלוני> (ל)שלום ׁשאל בנוסף לצירוף הבסיסי

הוא בו זמנית המוטב שבשלומו מתעניינים והנמען שאליו פונים.218 ל<פלוני>

<פלוני> לשלום ׁשלח בצירוף 167א–ב).219 (למשל (ל)שלום דרׁש גם הצירוף (ל)שלום ׁשאל קרוב אל הצירוף

אפשר לראות קיצור של ”שלח (לשאול) בסעיף 5.6.3)220 133 (למשל במובאה המצוי בכמה תעודות עבריות

(166ג). לשלום פלוני”: את הנוסחה המלאה מצאנו באוגריתית

(7 (דברים כג ְלעֹוָלם ָּכל־ָיֶמיָך ְוטָֹבָתם ְׁשֹלָמם לֹא־ִתְדרֹׁש א 167

(4 (ירמיה לח ִאם־ְלָרָעה ִּכי ַהֶּזה ָלָעם ְלָׁשלֹום דֵֹרׁש ֵאיֶנּנּו ַהֶּזה ָהִאיׁש ִּכי ב

פעלים הקשורים בפולחן 5.8

פעלים הקשורים בהכנת מנחה והגשתה 5.8.1

משמעות תניינית של הגשת מנחה, שאינה והקריב הרים העלה, לפעלים פעלים המתארים את הגשת המנחה.

תלויה עוד בהוראתם הבסיסית — נשיאת המנחה בתנועה סמלית כלפי מעלה וקירובה לכאורה לאל —

העלה הוראת הפועל ושצריכה להירשם כמשמעות נפרדת בערכו המילוני של הפועל. כך למשל ברור כי ב–168ב

ב–168ב עֹלה אינה ”הביא למקום גבוה” כמו ב–168א, אלא ”הגיש כמנחה”; את ההבחנה יוצר השימוש במילה

הרים העלה, כפרדיקט משני לצד המושא הישיר הממומש בכינוי החבור לפועל. ואכן, הופעתם לצד הפעלים

(168ב), בין כמושא — בין כפרדיקט משני וקרבן תרומה עֹלה, של שמות העצם גזורי אותם השורשים, והקריב

— היא אחד הסימנים הברורים ביותר לשימוש בפעלים בהוראתם החדשה.221 (168ג) פנימי

(31 (נחמיה יב ְוַתֲהֻלכֹת ְּגדֹוֹלת תֹודֹת ְׁשֵּתי ָוַאֲעִמיָדה ַלחֹוָמה ֵמַעל ְיהּוָדה ֶאת־ָׂשֵרי ָוַאֲעֶלה א 168

(27 (מל”ב ג ַעל־ַהחָֹמה עָֹלה ַוַּיֲעֵלהּו ַּתְחָּתיו ֲאֶׁשר־ִיְמֹלְך ַהְּבכֹור ֶאת־ְּבנֹו ַוִּיַּקח ב

(6 (שמות לב ְׁשָלִמים ַוַּיִּגׁשּו עֹֹלת ַוַּיֲעלּו ִמָּמֳחָרת ַוַּיְׁשִּכימּו ג

(Wiseman 1982: 317–322) על כפל ההוראות הזה (התעניינות במצב ואיחול טובה) כתב כבר רובינשטיין (תשמ”ג1: 74). וייזמן .216
מורה לפחות בחלק מהיקרויותיו על כינון יחסים פוליטיים–דיפלומטיים. לשלום ׁשאל מציע פירוש אחר, לפיו

יֹוָאב ִלְׁשלֹום ָּדִוד ַוִּיְׁשַאל ֵאָליו אּוִרָּיה ַוָּיבֹא :7 ושמ”ב יא 166ד) (מובאה 6 לעיל. יוצאים דופן: תהלים קכב מראי מקומות בהערה 209 .217
ַהִּמְלָחָמה. ְוִלְׁשלֹום ָהָעם ְוִלְׁשלֹום

.(10 (דברים כ אל לשלום וקרא (13 (שופטים כא ל־ שלום קרא כך גם בצירופים .218
ּדֹרׁש 3, שם מצוי 12; וראה גם אסתר י 7, עזרא ט 7, ירמיה כט <פלוני>: דברים כג ְׁשלום דרׁש .4 ל<פלוני>: ירמיה לח לָׁשלום דרׁש .219

שלום. ּדֹבר בהקבלה אל טוב
ביתך. הטקסט הוא פלימפססט שלם את שלחת [ש]לח :Mur 1:1–כמושא ישיר ב שלום מתועד גם עם ׁשלח .Arad 21:1, 40:2 וכן .220
… לשלם שלח הציע, בוודאי על סמך הנוסחה המתועדת במכתבי ערד, לקרוא (Aharoni 1970: 30 n. 44) קשה לקריאה, ואהרוני

במקום הקריאה המקובלת. ביתך ולשלם
אך כמובן אין זה סימן הכרחי, והוראת הפועל מתבררת מן ההקשר הרחב יותר. .221
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ובתור משמשים הפעלים למעשה כפועלי גרימת בעלות,222 ל־ העלה או ל־ הרים לפי רובינשטיין, בצירופים

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,

עבר בלשון המקרא המאוחרת הרים ואולם הפועל או לעתים נדירות בהקשר של נתינה לאדם במעמד גבוה;223

מעתק סמנטי נוסף, והוראתו התרחבה גם לנתינה בכלל, במובן הקרוב אולי לזה של הצורה התניינית ”תרם”

— בשונה מן השימוש בו בטקסטים המוקדמים יותר להוראה על נתינה לאל בלבד 169א)224 (למשל בימינו

169ב).225 (למשל

ְוצֹאן ֶאֶלף ָּפִרים ַלָּקָהל ֵהִרימּו ְוַהָּׂשִרים צֹאן ֲאָלִפים ְוִׁשְבַעת ָּפִרים ֶאֶלף ַלָּקָהל ֵהִרים ֶמֶלְך־ְיהּוָדה ִחְזִקָּיהּו ִּכי א 169

(24 (דה”ב ל ֲאָלִפים ֲעֶׂשֶרת

ָהֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמֵאת ָׁשֶקל ַוֲחִמִּׁשים ְׁשַבע־ֵמאֹות ֶאֶלף ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ַליהָוה ֵהִרימּו ֲאֶׁשר ַהְּתרּוָמה ָּכל־ְזַהב ַוְיִהי ב

(52 (במדבר לא ַהֵּמאֹות ָׂשֵרי ּוֵמֵאת

הניף, אבל נראה, כי הוא התרחק פחות מהם מן ההוראה המקורית של גם הפועל והרים העלה קרוב אל

170): האל נתפס (למשל גרימת תנועה. ההנפה כפעולה פולחנית נעשית על פי רוב לא ”לאל” אלא ”לפני אל”

בצירוף יחס עם הניף כנוכח וצופה בפעולה יותר מאשר כמקבל מנחה המועברת לרשותו. רק פעמיים מלּווה

ועל כן נעדיף לראות את משמעות הנתינה כמשמעות נספחת לפני,226 הניף ל־, כנגד חמש–עשרה היקרויות של

בלבד עבור פועל זה.

(20 (ויקרא כג ְיהָוה ִלְפֵני ְּתנּוָפה ַהִּבּכּוִרים ֶלֶחם ַעל ֹאָתם ַהּכֵֹהן ְוֵהִניף 170

נלווים לעתים קרובות גם לפעלים אחרים הקשורים ל־ צירופי יחס עם פעלים המתארים את הכנת המנחה.

מופיע כמאה ועשר פעמים במקרא, בכמחציתן בליווי זבח בהכנת המנחה ומתארים את אופן יצירתה. הפועל

(”שחט” או ”ערך זֶבַח”; ראה סעיף 4.3) שוב, הדטיב מוסיף להוראתו הבסיסית של הפועל ל־.227 מילת היחס

זאת ועוד: במקומות שבהם (171א).228 גוון של נתינה, והפועל מקבל משמעות מעין ”שחט כדי להגיש כמנחה”

הרים, והתיאור של ח’ ציטרון 66–67) את ההתפתחות הסמנטית והתחבירית של הפועל ראה התיאור שתיאר רובינשטיין (תשל”ז2: .222
העלה. (תשל”ט: 38), תלמידתו של רובינשטיין, את הפועל

8, למשל, סרני הפלשתים ”מעלים” יתָרים לדלילה במובן 4. אבל בשופטים טז כך במקרה של העלאת המנחה למלך אשור במל”ב יז .223
18), ומשמעות הנתינה היא (השווה שם, פסוק הגיאוגרפי-טופוגרפי של הבאת היתרים למקום הימצאה, שהם עצמם ”עולים” אליו

בהקשר למעיל שחנה ”מעלה” לבנה עם עלייתה לרגל לשיֹלה מדי שנה בשנה. 19 משמעות נספחת. כך גם בשמ”א ב
.9 ,8 ,7 24, לה דה”ב ל .224

9. גם בהיעדר דטיב ברור מן ההקשר כי התרומה מורמת 1, מח 52, יחזקאל מה ,28 24, לא ,19 19, יח 15, במדבר טו ראה ויקרא כב .225
העלה, המשמש 25. כך גם עבור הפועל 20, עזרא ח ,8 13, מח 29, יחזקאל מה ,28 ,26 (פעמיים), יח 20 24, במדבר טו לאל: שמות לה
31, שופטים יג (יהושע ח ל־ במובן של העלאת מנחה כשישים פעמים במקרא, מתוכן רק חמש עשרה פעמים בליווי צירוף יחס עם
,21 31, כט 40, כג 6, דה”א טז ,3 15, עזרא ג 22, תהלים סו 24, עמוס ה 4, יחזקאל מג 24, מל”ב יז 14, שמ”ב כד 19, שמ”א ו ,16
לעיל), המנחה תמיד מועלית לאל. וראה גם הצירוף (ראה הערה 223 4, שם מקבל המנחה הוא אנושי 12): למעט מל”ב יז דה”ב ח

.KTU בעברית, ב–6.62:2 ,6.14:1 ,6.13:1 ל־ העלה -šʿly l, המקביל באוגריתית אל
20, במדבר ה ,11 24, כג ,12 15, יד 21, י 29, ט ,27 30, ח 26, ויקרא ז ,24 לפני: שמות כט הניף .13 22, במדבר ח ל־: שמות לה הניף .226

להצגת המוטב. על השימוש בלפני 21. אבל ראה סעיף 6.1.6 ,11 20, ח 25, ו
KTU 1.14:II:23, IV:5, 1.19:IV:29, 1.41:50, 1.79:7, 1.115:1, ”זבח”: dbḥ דטיבית לפועל l- גם באוגריתית נלווית לעתים קרובות .227

.1.119:8, 1.164:3
25), ורק ,19 ,9 24, מל”א א (ראה למשל שמ”א כח על שחיטה שאינה חלק מהפולחן הדתי זבח רק במקומות בודדים מורה הפועל .228
2). כאן לא (דה”ב יח המתייחס לאדם שעבורו נעשתה השחיטה ל־ פעם אחת נלווה לפועל בהוראתו ה”חילונית” צירוף יחס עם

נראה בדטיב חלק מהצרכת הפועל, אלא משלים נספח בלבד.
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מועבר הדגש מן המעשה עצמו אל תכליתו הדתית-פולחנית — 171ב),229 (למשל אין התייחסות לזבח ספציפי

הבעת אמונה, כניעה או תודה לאל מסוים באמצעות הזבח.230

(1 (דברים יז ָרע ָּדָבר ּכֹל מּום בֹו ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ָוֶׂשה ׁשֹור ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה לֹא־ִתְזַּבח א 171

(35 (מל”ב יז ָלֶהם ִתְזְּבחּו ְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא ָלֶהם ְולֹא־ִתְׁשַּתֲחוּו ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ִתיְראּו לֹא ב

ִקּטר גם לצד פעלים אחרים אפשר לחוש בהבחנה מעין זאת. החל מסוף תקופת המלכים מלּווה הפועל

והוא מורה לא על הפעולה עצמה של העלאת עשן המנחה כחלק מהפולחן ל־,231 כמעט תמיד בצירוף יחס עם

הקטיר, שעד כה שימשה 172א). במקביל משתלטת צורת ההפעיל (לדוגמה אלא על הפולחן לאלים באופן כללי

ִקּטר, שבמובנו הבסיסי <מנחה>), על המסגרת התחבירית המקורית של (הקטיר רק כפועל יוצא למושא ישיר

(הן במשמעות ל־ הקטיר מופיע כמה פעמים גם ל־ ִקּטר ועל דרך ”גרם למנחה להפיץ עשן” שימש כפועל עומד,232

שוב, המבנה הזה מופיע הפשוטה של נתינת קטורת לאל הן במשמעות הסמלית שמעֶבֶר לכך, למשל ב–172ב).233

אלא רק הקטיר מצטרפים ישירות אל ל־ רק בתקופה מאוחרת; בספרים המוקדמים יותר אין צירופי יחס עם

(כמו ב–172ג): במבנה המשמשים כפרדיקט משני למושא הישיר של הפועל ניחֹח ריח או ִאֶּׁשה אל שמות העצם

זה, משמעות הנתינה היא משמעות נספחת בלבד.

(16 (ירמיה א ְיֵדיֶהם ְלַמֲעֵׂשי ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ַוְיַקְּטרּו ֲעָזבּוִני ֲאֶׁשר ָּכל־ָרָעָתם ַעל א 172

(15 (הושע ב ָלֶהם ַּתְקִטיר ֲאֶׁשר ַהְּבָעִלים ֶאת־ְיֵמי ָעֶליָה ּוָפַקְדִּתי ב

(5 (ויקרא ז הּוא ָאָׁשם ַליהָוה ִאֶּׁשה ַהִּמְזֵּבָחה ַהּכֵֹהן ֹאָתם ְוִהְקִטיר ג

מקבל בעקבותיו הוראה רחבה יותר של ִקּטר,234 ִזּבח, המופיע לעתים קרובות בצמוד אל נראה שגם הפועל

(173ב).236 נסך הסיך וכך גם עבור הצירוף 173א);235 (למשל פולחן

(2 (הושע יא ְיַקֵּטרּון ְוַלְּפִסִלים ְיַזֵּבחּו ַלְּבָעִלים ִמְּפֵניֶהם ָהְלכּו ֵּכן ָלֶהם ָקְראּו א 173

(25 (ירמיה מד ְנָסִכים ָלּה ּוְלַהֵּסְך ַהָּׁשַמִים ִלְמֶלֶכת ְלַקֵּטר ָנַדְרנּו ֲאֶׁשר ֶאת־ְנָדֵרינּו ַנֲעֶׂשה ָעׂשֹה ב

ועוד. 2 171ב), עזרא ד (העוקב למובאה 36 17, מל”ב יז 8, דברים לב 19, לב דוגמאות נוספות: שמות כב .229
(”זָבַח להדד”) הדד זבח התפתחות סמנטית מעין זאת — מן ”הגיש זבח לאל” אל ”כיבד אל, עבד אותו” — היא אולי ההסבר לצירוף .230
מיוחדת לׂשמאלית ל־ במושא ישיר במקום בצירוף יחס עם זבח (Had 15, 16, 21). הבעת המוטב של המתועד בניב הארמי של ׂשמאל

כך מצוי גם בשמית דרומית (שבאית). (TSSI II: 72) בין השפות השמיות הצפון–מערביות, אבל לפי גיבסון
מופיע עשרים וארבע פעמים במקרא, שני שלישים מהן בספר ירמיה והיתר במלכים ב, הושע, חבקוק ודברי הימים ל־ ִקּטר הצירוף .231

ב.
(Edelman 1985: 401, 404). בשני מקומות משמשת על השימוש העומד בצורת הּפִעל לעומת השימוש היוצא בהפעיל ראה אדלמן .232

בעניין זה. (שם: 400) 5), אך ראה השגותיה של אדלמן 16, עמוס ד (שמ”א ב לכאורה צורת הּפִעל כפועל יוצא למושא ישיר
הכתיב הפעיל, הקרי ּפִעל. 25 18. בדה”ב לד כפועל יוצא), כו הקטיר (עם 11 15, דה”ב יג 35, הושע ב ירמיה מח .233

.4 16, דה”ב כח 2, חבקוק א 13, יא 4, הושע ד 35, טז ,4 4, טו 4, יד 44, מל”ב יב ראה מל”א כב .234
,16 2, חבקוק א 32, הושע יא 8, יב ל־: מל”א יא ִזּבח המשמעות הכללית של פולחן מתיישבת יפה עם רוב הופעותיו של הצירוף .235
אינו מתייחס לפולחן ִזּבח נלווה צירוף היחס הדטיבי לפועל שמשלימו מושא ישיר, ואז ברור כי 38 22. בתהלים קו 23, לג דה”ב כח

.(37 (תהלים קו בפסוק הקודם באופן כללי אלא לפעולה ספציפית; השווה אל השימוש בָזַבח
29, מד 13, לב 18, יט 7, ירמיה ז ברוב היקרויותיו מתיישבת הוראת הפולחן הכללית. ראה במדבר כח ל־ נסך הסיך גם עם הצירוף .236
בּפִעל), שוב, מתוארת פעולה ִנּסך עם 18 (ובמקבילה בדה”א יא 16 4. בשמ”ב כג 25, ובבניין קל גם הושע ט (פעמיים), 19 ,18 ,17

ספציפית ולא פולחן באופן כללי.
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פועל אחר אשר מופיע בהקשר פולחני ועשוי להיות מלּווה בצירוף יחס דטיבי והחרים. הקדיׁש הפעלים

היסס לייחס לו 237,174 הקדיש. רובינשטיין, בדונו בשימוש בפועל זה במבעים כגון זה שבמובאה הוא הפועל

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

קיבל הקדיש אנו נניח כאן — בשונה מרובינשטיין — כי הפועל (שבע–עשרה מתוך ארבעים וחמש היקרויות),238

כבר בלשון המקרא הוראה מעין ”ייעד, הועיד” כבעברית בת ימינו, ובהוראה זו הוא מצריך (בנוסף למושא

ל־.239 הישיר) צירוף יחס עם

(11 (שמ”ב ח ִּכֵּבׁש ֲאֶׁשר ִמָּכל־ַהּגֹוִים ִהְקִּדיׁש ֲאֶׁשר ְוַהָּזָהב ִעם־ַהֶּכֶסף ַליהָוה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִהְקִּדיׁש ַּגם־ֹאָתם 174

משמעות הקרובה אל ”הקדיש ל–”. שוב נשאלת השאלה, אם משמעות הנתינה ראויה ל־ החרים גם לצירוף

החרים, או להיחשב רק כמשמעות נספחת להוראתו הבסיסית של להירשם כמשמעות מילונית של הפועל240

”הפקיע” או ”שם תחת חרם” (ומכאן, בעיקר בהקשר צבאי-מלחמתי, ”ייעד להשמדה, השמיד”). בשל נדירותו

נעדיף הפעם את בדטיב פעמיים בלבד),241 החרים של הצירוף (מתוך כחמישים היקרויות במקרא מלּווה

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

השתחוה הפועל 5.8.2

(שתי בכתשעים וחמש מתוך כמאה ושבעים היקרויותיו במקרא ל־ מלּווה בצירוף יחס עם השתחוה הפועל

לעיל). גם כאן אין הפעולה — התכופפות והנמכת הגוף בסעיף 5.8.1 ו–172א 171ב דוגמאות מופיעות במובאות

— נתפסת כפעולה לשם עצמה אלא כאמצעי להבעת כבוד לאל או לאדם בעל מעמד גבוה בכלל, וכסמל לפולחן

ברור כי העיקר אינו התנועה עצמה אלא המשמעות הסמלית שלה, ורק במספר קטן של מקומות לאל בפרט.242

וארצה אפיו על ביטויים המתארים את תנועת הגוף וממקמים אותה במרחב, כמו למשל השתחוה יבואו לצד

ב–243.175

(33 (שמ”ב יד ַהֶּמֶלך ִלְפֵני ַאְרָצה ַעל־ַאָּפיו לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ֶאל־ַהֶּמֶלְך ַוָּיבֹא 175

.(68 (תשל”ז2: Rubinstein (1975: 36–37); רובינשטיין .237
11, דה”א 3, שמ”ב ח 19, שופטים יז 17, דברים טו 13, ח 22, במדבר ג ,16 ,14 3, כז ,2 (ויקרא כב הדטיב מתייחס על פי רוב לאל .238
3 47, פעמיים). בירמיה יב (נחמיה יב 20), אבל גם לאדם המשרת בקודש 7, דה”ב ז (מל”א ט או לשמו (17 3, ל 11, דה”ב ב יח

משמש צירוף היחס להציג תכלית ולא מוטב.
מכירים במשמעות זו כמשמעות נפרדת. HALOT–ו אוצר לשון המקרא גם .239

.I חרם בערך HALOT–וב BDB–כך באוצר לשון המקרא, ב .240
.(KAI 181:17) 13. הצירוף מתועד גם בכתובת מישע במואבית 28, מיכה ד ויקרא כז .241

Gruber 1980:) לדיון מפורט במצבים שבהם משמשת ההשתחוות ובמשמעויות החברתיות והדתיות הקשורות בה ראה גרּוּבר .242
ׁשחה במובן ”התפתל” או כצורת התפעלל מן II חוה כצורת השתפעל מן השתחוה 200–187 ,123–90). על פי רוב מסבירים את
והפניות שם; וראה גם הצעתו של (Davies 1979) ראה למשל דייויס השתחוה (הפירוש שהועדף כאן). לשאלת האטימולוגיה של

ולקשר את פעולת ההשתחוות לאמירת הברכה ”יחי המלך!”. חיה לגזור את הפועל מן השורש (Kreuzer 1985) קרויצר
9, דה”ב 28, פו 23, תהלים כב 19, ישעיה סו 10, שמ”א א 12, דברים כו (בראשית כג השתחוה המופיעים לצד לפני צירופי יחס עם .243

ראה סעיף 6.1.6. לפני הם ספק לוקטיביים ספק דטיביים; על מעמדה של מילת היחס (14 כה
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פעלים הקשורים בפולחן סעיף 5.8

הדבר קשור אולי בעובדה, מתועד בהשלמת דטיב.244 yštḥwy באוגריתית, בשונה מעברית, אין הפועל

שההשתחוות אינה מוזכרת מעולם בטקסטים האוגריתיים כחלק מפולחן האלים, אלא רק כברכת שלום

בנוסחה ”קלישאית” בקואורדינציה yštḥwy עם זאת, לעתים קרובות מופיע הנהוגה בין האלים לבין עצמם.245

ובצורה זו שוב 246,(176 (למשל ”כיבד”, המבטא את תכליתה (או את תוצאתה?) של התנועה kbd אל הפועל

מועבר הדגש מן הפעולה הפיסית אל משמעותה הסמלית.247

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

= לרגלי אל תקוד ותיפול, תשתחווה ותכבדהו

פועלי הלל ושירה 5.8.3

שנידון בסעיף 5.7.4 דרׁש והודה, מתקיים 	— כמו בפועל ִהלל בשני פעלים נפוצים שעניינם אמירת שבחי האל,

ִזמר גם עם הפעלים בלשון המקרא המאוחרת.248 ל־ — מעבר מהשלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם

מתועדים שני המבנים התחביריים, אך עבור הפעלים האלה אי–אפשר לזהות בבירור התפתחות דיאכרונית וׁשר

נמצאו בלשון בשלב מוקדם יותר ל־ וִזמר ל־ ׁשר ייתכן שהצירופים שבה תלוי החילוף בין סימני ההצרכה.249

(למשל בשירה הדתית וִזמר ׁשר והודה, המשמשים לעתים קרובות לצד ִהלל ושקיומם עודד את המעבר של

ל־. 177א–ב), להשלמה במילת היחס

(18 (תהלים ז ֶעְליֹון ֵׁשם־ְיהָוה ַוֲאַזְּמָרה ְּכִצְדקֹו ְיהָוה אֹוֶדה א 177

(2 (תהלים צב ֶעְליֹון ְלִׁשְמָך ּוְלַזֵּמר ַליהָוה ְלהֹדֹות טֹוב ב

— ואפשר להוסיף אליהם גם צירופים ל<אל> וִזּמר ל<אל> ׁשר ל<אל>, הודה ל<אל>, ִהלל בארבעת הצירופים

— קיימת אי–וודאות אם והרנין251 ִרּנן או (במובן ”שר”)250 וִעּנה ענה דומים עם פעלים נדירים יותר, כמו למשל

בהוראת (ל־ דטיבית), או לתוכן הדברים (ל־ צירופי היחס מתייחסים לנמען, המאזין לדברי השירה והשבח

ׁשר, נוטה לטובת בסעיף 5.12.2). דה בר, שדן בפירוט בפועל ו–230ב 229ב ”על, אודות”, כמו לדוגמה במובאות

ברור כי המשלים מתייחס לתוכן (178א) ”שר ל–” באוגריתית šr l- בהיקרותו היחידה של האפשרות השנייה.252

הוא מסופק. לרוב רואים (Kreuzer 1985: 43 (כך לפי קרויצר, ככינוי חבור דטיבי KTU 1.1:II:16–ב [yšt]ḥwyn של -n פירוש הסופית .244
.(Tropper 2000: 498 (טרופר, או אנרגיקוס (Wyatt 1998: 40 n. 10 (ראה למשל וויאט, בה צורן זוגי

.(Gruber 1980: 151–152) השווה גרּוּבר .245
KTU. בכמה מקומות נוספים אפשר לשחזר את הנוסחה בטקסטים 1.2:III:6, 1.3:III:10, VI:19–20, 1.4:VIII:28–29, 1.6:I:38 ראה עוד .246

מקוטעים.
.(Pardee 2004: 294) ראה בעניין זה גם ּפַרדי .247

(פעמיים, 13 13, דה”ב ה 3, כט 30, כה ,5 36, כג ,4 11, דה”א טז מופיע תריסר פעמים, כולן בעזרא ובדברי הימים: עזרא ג ל־ ִהלל .248
את, רק שלוש הן בספרים המאוחרים: ִהלל 21. מתוך כשמונים וחמש ההיקרויות של 30, ל 19, כט מהן פעם אחת בקואורדינציה), כ
בהשלמת מושא ישיר דווקא, גם כשהמשלים ִהלל 12. בספר בן–סירא מצוי ובהקשר שאינו דתי דה”ב כג 13 10, נחמיה ה עזרא ג
כחמישים וחמש היקרויות במקרא, מתוכן רק שתיים בספרים המאוחרים את 12). להודה ,11 ,1 10, נא (סירא מז מתייחס לאל
ל־, המצוי כארבעים פעמים במקרא, מופיע בספרים המאוחרים חמש–עשרה פעמים: עזרא הודה 26). כנגד זאת הצירוף ,24 (דה”ב ו
13, דה”ב ה (בקואורדינציה), כט 3 (בקואורדינציה), כה 30 41, כג ,35 ,34 ,8 ,7 (בקואורדינציה), 4 46, דה”א טז 11, נחמיה יב ג
מצוי הפועל 22 ,1 (בסירא נא 12 אף חוזר ארבע–עשרה פעמים בספר בן–סירא במזמור הנספח לסירא נא ל־ הודה .21 6, כ ,3 13, ז

בהשלמת כינוי חבור).
(לדיון מקיף בסוגיה זו ראה שני הפעלים משמשים בעיקר במזמורי התהלים, שאי–אפשר להעריך זמן חיבורו של כל אחד מהם .249

הורביץ תשל”ב).
.7 2, תהלים קמז 5, ישעיה כז 17, שמ”א כט ראה במדבר כא .250

.1 3, צה 2, פד ראה תהלים פא .251
.3 1, קלז de. כמובן, אין הכוונה למקרים שבהם ברור כי צירוף היחס מוסב אל הנמען, כמו למשל בתהלים ז Boer (1981) .252
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

בעברית — האם לפרש ”שר אודות” או ”שר אל, באוזני” ל־ ׁשר אבל ההתלבטות הקשורה בצירוף השירה,253

178ב).254 (למשל ”שר על” šr ʿl — מצויה באוגריתית דווקא בצירוף

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

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

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

= ישיר הנער טוב הקול על (= אל?) בעל בפסגות צפון

המשמשת ל־ לצד פועלי השירה וההלל ברור, כי אין זו ל־ כך או כך, משכיחות הופעתה של מילת היחס

(ראה סעיף 4.4.2). מסתבר — בעיקר אם נראה כתווית המושא, כפי שמצוי פה ושם במקרא לצד פעלים שונים

ִהלל, לצד (סעיף 5.4.2): השימוש בל־ דטיבית — כי השימוש בה קשור בהוראתם כפועלי העברת מסר ל־ בה

ועוד.255 קרא הגיד, אמר, ודומיהם נוצר אולי מאנלוגיה אל השימוש בה לצד פעלים דוגמת ִזמר ׁשר, הודה,

פועלי שלטון 5.9

על, המתייחסים לארץ הנמצאת תחת שלטונו של המלך נלווים לעתים קרובות צירופי יחס עם מלך אל הפועל

(על צורותיו השונות מלך לצד על או לנתינים החיים תחת מרותו: בעברית המקראית מופיעה מילת היחס

כשבעים פעמים, שהן כחמישית מכלל היקרויותיו, וצירופים מקבילים מתועדים בבניינים קל, הפעיל והָפעַל)

הוא רק דוגמה אחת מני רבות לשימוש על מלך הצירוף בפניקית, מואבית, ארמית, ׂשמאלית ואוגריתית.

המקובל במילת היחס הזאת לסימון יחסי היררכיה או להגדרת תפקיד שיש בו אחראיות, לא רק בצירוף אל

מכיוון וכן הלאה — אלא גם מחוץ לצירוף פועלי.256 על <פלוני> את פקד/הפקיד על, <פלוני> את ִמּנה פועל —

שמעמדו של מלך ביחס לנתיניו או לארצו, הקשר ההיררכי ביניהם, הוא חלק מעצם הגדרתו כמלך, יש לראות

כמוצרכת, גם אם אין היא הכרחית אלא ניתנת להשמטה.257 על את מילת היחס

משמשים להצגת עיר הבירה כמקום מלך המופיעים לצד ב־ על, צירופי יחס עם לעומת צירופי היחס עם

179), כלומר אלו הם תיאורי מקום שאינם מוצרכים על ידי (ראה למשל מושבו של המלך או מרכז שלטונו

עם זאת, באוגריתית נדמה — אולי בשל לארץ כולה.258 ב־ הפועל; רק במקרים חריגים מתייחס צירוף יחס עם

מוקפדת פחות.259 mlk b- לבין mlk ʿl מיעוט הנתונים — כי ההבחנה בין

KTU בהשלמת מושא ישיר מצוי עוד ב–,1.24:1 šr KTU, שבה מוצג תוכן השירה באמצעות מושא ישיר. לטקסט מקבילה ב–1.101:17 .253
.38, 40, 1.108:3

TOu). שימוש במילת I: 156 n. s’) (Pardee 1976: 271, 317); ָקקֹו KTU. לפירושים האפשריים ראה למשל ּפַרדי 1.17:VI:31–וכן ב .254
ָיׁשֹר. תחת ָיִׁשר 27, אם מקבלים את הקריאה להצגת המאזין לשירה מצוי במקרא באיוב לג על היחס

.(Malessa 2006: 64–65) ראה בעניין זה גם מאלסה .255
.3 II על ערך BDB ראה .256

.(64 ,32 (תשנ”ט: זאת בניגוד לדעתה של ׂשורק .257
ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּוה ְּבכֹל ּוָמַלְכָּת 1; וראה גם הביטוי הכללי וירמיה לז 21 43; יהודה במל”א יד ודה”א א 32 ,31 ארץ אדום בבראשית לו .258
37. כפי שהעירו ידין ובוצ’לטי כל אחד בנפרד, זהו נתון שיש להביאו בחשבון בשחזור טקסטים ומל”א יא 21 בשמ”ב ג ַנְפֶׁשָך
מלכתי אני במקום בכ[רכמיש] מלכתי אני (Arad 88:1), הציע לשחזר בו (Yadin 1976: 11–12), שדן באחד מחרסי ערד מקוטעים. ידין
בעלשמ[ין והמלכני והעדיף עבורה את השחזור (Zak 1:3) נגע בכתובת זַּכֻר הארמית (Buccellati 1964: 56–59) בוצ’לטי הארץ]. ב[כל
הוא היעדר מקום מספיק לעל נימוק נוסף לטובת שחזור מילת היחס המחוקה כב־ ח]זרך; על בעלשמ[ין והמלכני על פני בח]זרך

.(TSSI II: 8–9, 13 (גיבסון,
מתועד mlk b- (בשניהם מתייחס צירוף היחס לנתינים ולא לארץ). KTU 1.4:VII:49–50, 1.15:V:20 מתועד בשני מקומות: mlk ʿl .259
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פועלי שלטון סעיף 5.9

ִויהּוָדה ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַעל ָׁשָנה ְוָׁשֹלׁש ְׁשֹלִׁשים ָמַלְך ּוִבירּוָׁשַלםִ ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ָׁשִנים ֶׁשַבע ַעל־ְיהּוָדה ָמַלְך ְּבֶחְברֹון 179

(5 (שמ”ב ה

בעיקר כשהוא מתייחס לפעילותו של המלך לאורך תקופה (אספקט מלך מצטרפת אל הפועל על מילת היחס

<פלוני> שנה … בן דורטיבי), ופחות כשהוא מתמקד בעלייה לשלטון (אספקט אינגרסיבי). לנוסחה הקבועה

(180א). מחוץ רק פעם אחת על בָמלכו, החוזרת יותר משלושים וחמש פעמים במקרא, נוסף צירוף יחס עם

במובן (בבניין קל) מלך לפועל על לנוסחה הזאת מצויים עוד תשעה מקומות שבהם נלווה צירוף יחס עם

(ראה לדוגמה חלקה הראשון אינגרסיבי, במטרה להדגיש את ההבחנה בין שתי השושלות בישראל וביהודה

לפועל במובן דורטיבי (כמו בחלקה השני על זאת לעומת כארבעים מקומות שבהם נוספת 180ב);260 של מובאה

של אותה מובאה) — אם כי קורה גם ששני האספקטים של הפועל, האינגרסיבי והדורטיבי, מתערבים זה בזה

(כמו למשל ב–180ג).261

(10 (שמ”ב ב ָמָלְך ָׁשִנים ּוְׁשַּתִים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבָמְלכֹו ֶּבן־ָׁשאּול ִאיׁש־ּבֶֹׁשת ָׁשָנה ֶּבן־ַאְרָּבִעים א 180

(מל”א טו ְׁשָנָתִים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְמֹלְך ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְלָאָסא ְׁשַּתִים ִּבְׁשַנת ַעל־ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך ֶּבן־ָיָרְבָעם ְוָנָדב ב

(25

(23 (מל”א טז ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ָעְמִרי ָמַלְך ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְלָאָסא ָׁשָנה ְוַאַחת ְׁשֹלִׁשים ִּבְׁשַנת ג

מתייחס לקשר ההיררכי על תחת. בעוד שמלך היא מלך מילת יחס אחרת הנוספת לעתים קרובות לפועל

מתמקד בחילופי השלטון בין המלך הקודם לנוכחי, ומטבע תחת מלך בין השליט לנתיניו (או לארצם), הצירוף

מוצרכת על ידי הפועל; רובינשטיין, תחת הדברים נושא נימה אינגרסיבית. אפשר להתלבט אם מילת היחס

<פלוני> את המליך רואה בה תוספת בלבד, המעניקה לפועל משמעות נספחת: הוא מפרק את הצירוף למשל,262

לשתי פרופוזיציות, ”המליך את פלוני וגרם בכך שהוא יהיה תחת אלמוני”. אף העובדה שמילת <אלמוני> תחת

הפותחת תיאור זמן אשר בבירור אינו חלק (181א–ב),263 אחרי מתחלפת במקומות אחדים עם תחת היחס

— תחת מלך אינה מוצרכת. ואולם תפוצתו הגדולה של הצירוף תחת מהצרכת הפועל, מחזקת את הדעה שגם

הפועל בבניין קל מלּווה במילת היחס הזאת כשבעים פעמים ובבניין הפעיל שתים–עשרה פעמים נוספות, בסך

במקרא — מצדיקה לראות בו צירוף כבול שיוחד לתיאור חילופי תחת הכול כמעט שישית מהיקרויותיה של

השלטון.

(24 (מל”א א ַעל־ִּכְסִאי ֵיֵׁשב ְוהּוא ַאֲחָרי ִיְמֹלְך ֲאדִֹנָּיהּו ָאַמְרָּת ַאָּתה ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹני ָנָתן ַוּיֹאֶמר א 181

(35 (מל”א א ַּתְחָּתי ִיְמֹלְך ְוהּוא ַעל־ִּכְסִאי ְוָיַׁשב ּוָבא ַאֲחָריו ַוֲעִליֶתם ב

KTU–בפסגות צפון” המתייחס למקום מושבו של המלך עשתר, ב” bṣrrt ṣpn עם צירוף היחס KTU 1.6:I:62–בשלושה מקומות: ב
”באדמת bḥwt špḥ עם צירוף היחס KTU ”בארץ אל כולה” המתייחס לתחום שלטונו, וב–2.47:12 barṣ il klh עם צירוף היחס 1.6:I:65

.(Pardee 1976: 251) שאינו ברור די הצורך; וראה בעניין זה גם ּפַרדי (?) המשפחה”
בהפעיל, שהוא תמיד אינגרסיבי, מלּווה בצירוף יחס המליך .1 29, דה”ב יג 1, ט 52, מל”ב ג ,41 29, כב ,8 1, טז וראה עוד: מל”א טו .260

בחמישה–עשר מקומות, מעט פחות משליש מהיקרויותיו. על עם
Buccellati) 1. על המשמעות הכפולה של הפועל בפסוקים כאלה העיר גם בוצ’לטי 27, יז ,23 ,17 10, טו ,1 33, מל”ב יג ועוד: מל”א טו .261

.(1964: 58
.245–244 רובינשטיין תשנ”ב: .262

.(KAI 181:2–3) אלא גם במואבית (30 ,24 ,17 ,13 (מל”א א לא רק בעברית מלך מופיעה לצד אחרי מילת היחס .263
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מׁשל — מצריך הפועל על264 ׂשרר, המצריך כמוהו את מילת היחס — ומן הפועל הנדיר מלך בשונה מן

בסעיף 1.1): מתוך קרוב לשמונים היקרויות שלו במקרא, כחמישים הן 2 (ראה מובאה ב־ את מילת היחס

ׁשלט, המצוי הן בעברית הן בארמית, מצריך ברגיל את מילת היחס גם הפועל ב־.265 בהשלמת צירוף יחס עם

את החילוף הזה עודדה אולי השפעתו על;266 ב־, אם כי הוא מתועד בכל אחת מהשפות גם פעם אחת עם

מלך, שתפוצתו גדולה בהרבה מתפוצת פועלי השלטון האחרים, ובוודאי תרמה לו גם המשמעות של הפועל

באופן כללי. על ההיררכית שנושאת

פעלים אחדים הקשורים בשליטה או נחייה באופן כללי יותר מקיימים חילוף בין השלמה בצירוף יחס עם

שכיחה יותר ההשלמה בצירוף יחס (ארבע–עשרה פעמים)267 רדה לבין השלמה במושא ישיר. לצד הפועל ב־

(182א–ב). לעומת זאת אף ששתיהן עשויות לבוא באותם הקשרים מההשלמה במושא ישיר (חמש פעמים),268

מופיעה לצדם רק במקומות ב־ ההשלמה הרגילה היא במושא ישיר, ומילת היחס ונהג רעה עם הפעלים

בודדים.269

(43 (ויקרא כה ְּבָפֶרְך בֹו לֹא־ִתְרֶּדה א 182

(4 (יחזקאל לד ּוְבָפֶרְך ֹאָתם ְרִדיֶתם ּוְבָחְזָקה ב

האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות 5.10

האלטרנציה הלוקטיבית — תיאור כללי 5.10.1

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

התופעה במקרים מסוימים את עמדת הנושא. מכיוון שברוב המקרים מדובר באלמנט המשמש תיאור מקום,270

(locative alternation), ולפי שתיאור המקום הופך אלטרנציה לוקטיבית הזאת ידועה בספרות המחקר בשם

הוא תיאור מקום. אפשר לציין גם את בביתו צירוף היחס 22 13. באסתר א בבמדבר טז על והׂשתרר 22 בשופטים ט על ׂשרר ראה .264
13, שם הוא יוצא למושא ישיר והוראתו קרובה אל היקרות נוספת יחידה בשמות יז חלׁש 12); לפועל (ישעיה יד על חלׁש הצירוף

”הביס”.
ולא במקומה, נראית כהיגררות אחר צירוף היחס ב־ 37, לצד מילת היחס בהשלמתו בנחמיה ט על הופעתה החריגה של מילת היחס .265
15 ִּכְרצֹוָנם. במשלי כח ּוִבְבֶהְמֵּתנּו ֹמְׁשִלים ְּגִוּיֵֹתינּו ְוַעל ְּבַחּטֹאוֵתינּו ָעֵלינּו ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ַלְּמָלִכים המופיע קודם לכן באותו פסוק: על עם
ַעם־ ַעל ָרָׁשע ֹמֵׁשל ׁשֹוֵקק ְודֹב ֲאִרי־ֹנֵהם אינו קשור אליו כמשלים: במשפט השמני על כשם עצם וצירוף היחס עם ֹמֵׁשל משמש הבינוני
ֶאל־ ֹמְׁשִלים ִמַּזְרעֹו ִמַּקַחת אל: עם מילת היחס 26 ָּדל, האלמנט השני (הנושא) הוא ”מושל רשע (אשר) על עם דל”. כך גם בירמיה לג

מתפרש ”מקחת מזרעו מושלים (אשר יהיו) אל (= על) זרע אברהם”. ַאְבָרָהם ֶזַרע
על: (פעמיים); עם מילת היחס 1 9, אסתר ט 19, ח 133, קהלת ב בעברית: תהלים קיט ב־ עם מילת היחס ׁשלט/הׁשליט הפעלים .266
TAD; עם מילת B 3.5:20 25, וכן 16, ו ,7 27, ה 39, ג ,38 בארמית: דניאל ב ב־ עם מילת היחס ׁשלט/השלט 15. הפעלים נחמיה ה

.48 על: דניאל ב היחס
28, דה”ב 15, נחמיה ט 15, תהלים מט 2, יחזקאל כט 23, ישעיה יד 30, ט ,4 17, מל”א ה 46, כו ,43 28, ויקרא כה ,26 בראשית א .267

שהוא ספק משלים ספק תיאור מקום. אְֹיֶביָך ְּבֶקֶרב 2, עם צירוף היחס 10, וכן תהלים קי ח
.13 28, איכה א 4, תהלים סח 6, יחזקאל לד 53, ישעיה יד ויקרא כה .268

2, שמ”א טז (בראשית לז ב־ מצוי במקרא כארבעים וחמש פעמים בהשלמת מושא ישיר, ורק ארבע פעמים בליווי מילת היחס רעה .269
פעם ב־ מלּווה במושא ישיר (המתייחס לבני אדם או בעלי חיים) בתריסר מקומות, ובצירוף יחס עם נהג .(71 34, תהלים עח 11, יז
25). על חילופי ההשלמה בפועל זה כשהוא מתייחס להסעת כלי רכב ראה סעיף 6; אבל מחוץ למקרא גם סירא לח (ישעיה יא אחת

שם. והערה 337 5.10.3.2
או עצם כלשהו (סעיף 5.10.2.2) הכוונה למקום במובן הרחב: המקום והממוקם עשויים להיות, בין השאר, מכל והמילוי שבתוכו .270

(סעיף 5.10.2.3), והם יכולים להיות גם מופשטים. והכיסוי שעליו
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התנושאות המקום.271 או על התמשאות המקום למושא ישיר או לנושא אפשר לדבר על

התמשאות המקום 5.10.1.1

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,

בתור פועלי גרימת הימצאות (או אי–הימצאות) המגפיים) והממוקם (החבילות, הבוץ) בכל אחד מהמבנים.272

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,

ו–184א–ב. 183א–ב כמו בדוגמאות

(7 (ירמיה לה ָלֶכם ִיְהֶיה ְולֹא לֹא־ִתָּטעּו ְוֶכֶרם לֹא־ִתְזָרעּו ְוֶזַרע לֹא־ִתְבנּו ּוַבִית א 183

(37 (תהלים קז ְתבּוָאה ְּפִרי ַוַּיֲעׂשּו ְכָרִמים ַוִּיְּטעּו ָׂשדֹות ַוִּיְזְרעּו ב

(8 (ויקרא יד ְוָטֵהר ַּבַּמִים ְוָרַחץ ֶאת־ָּכל־ְׂשָערֹו ְוִגַּלח ֶאת־ְּבָגָדיו ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּבס א 184

(9 (במדבר ו ְיַגְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ָטֳהָרתֹו ְּביֹום רֹאׁשֹו ְוִגַּלח ב

— התייחסות מפורשת גילום הארגומנטים בפועל השמטת הארגומנטים קשורה בתופעה שרובינשטיין כינה

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

באדמה זרעים זרע במבעים מלאים דוגמת שמבחינה סמנטית הם נותרים במעמדם כארגומנטים של הפועל).273

בדומה כבר משתמעת ההוראה ”שם זרעים באדמה”.274 זרע יש ייתור, מכיוון שמן הפועל בזרעים אדמה זרע או

היא ממילא ִּגּלח מֵּׂשער, שהרי המשמעות של ראשו ִּגּלח או מראשו ֵׂשער ִּגּלח יהיה ייתור בצירופים מעין

”הסיר ׂשֵער מאיברי הגוף”. המבעים שבהם מצויים הפעלים הללו נתפסים כמבעים שלמים גם בהיעדר אחד

184ב). (183ב, ובין שהוא מתייחס למקום 184א) (183א, הארגומנטים, בין שהארגומנט הנותר מתייחס לממוקם

וההפניות המפורטות אצלו (שם: (Iwata 2008) מחקרים רבים מאוד הוקדשו לאלטרנציה הלוקטיבית באנגלית; ראה למשל איוואטה .271
(239–226 (תשס”א: אבא 1) לביבליוגרפיה נוספת. דיון כללי בתופעה בעברית מצוי אצל רובינשטיין (תשמ”ב2), בורוכובסקי–בר
לתיאור האלטרנציה במבנים שבהם מופיעה (67–66 116–119, תשנ”ח: ,72–70 (תשנ”ה: (תשס”ט1, תשס”ט2). עיין גם רפן והלוי

מן. מילת היחס
שאלה אחרת שעסקו בה הרבה במחקר, ושלא נתעמק בה כאן, היא האם המבנים נבדלים זה מזה מבחינת מידת ההשפעה על המקום; .272
הדעה המקובלת היא שמהמבנה השני משתמע שהמקום מושפע מן הפעולה בכללותו, בעוד שבמבנה הראשון יכולה הפעולה לחול על
236–238). מידת ההשפעה על הממוקם, לעומת זאת, תלויה בעיקר בהיותו אבא תשס”א: (ראה למשל בורוכובסקי–בר חלקו בלבד

.(194–187 (תשס”ט1: מיודע או לא מיודע. לדיון מעמיק יותר בשתי השאלות הללו עיין הלוי
,16–6 (תשל”ט: על גילום חלקי או מלא של ארגומנט בפועל ועל הקשר בין תופעה זו לבין התמשאות המקום ראה רובינשטיין .273

.(233–226 ,134–114 (תשס”א: אבא ובורוכובסקי–בר תשמ”ב2)
177–185). התנהגות זרע, בלשון המשנה ובלשון המקרא, עיין בלנקי (תש”ע: לתיאור הוראותיו ומסגרותיו התחביריות של הפועל .274
(במובן של דריכת ענבים ביקב או זיתים דרך בצר, יש גם לפעלים אחרים הקשורים בעבודות חקלאיות: זרע תחבירית דומה לזו של

וקצר. נטע בגת),
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פעלים כאלה אפשר אם כן לסווג — כאמור, ברמה התחבירית אך לא ברמה הסמנטית — כפעלים דו–ערכיים,

והבחירה מי מהארגומנטים ימומש כמושא, המצריכים (חוץ מהאגנט, הממומש כנושא) מושא ישיר בלבד;275

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,

להלן, כמו ב–183ג בזרעים שדה זרע (אינסטרומנטלי במבנים מסוג ולא את הממוקם הממומש בצירוף יחס

לצד מושא–מקום.276 מֵׂשער) ראשו ִּגּלח פריווטיבי במבנים מסוג

(TAD B 1.1:4) נפשך בזרע תזרענה … חקלי לך נתנת ג 183

= נתתי לך את השדה שלי … תזרענו בזרע שלך

(19 (ויקרא יט ָעֶליָך ַיֲעֶלה לֹא ַׁשַעְטֵנז ִּכְלַאִים ּוֶבֶגד ִּכְלָאִים לֹא־ִתְזַרע ָׂשְדָך ִּכְלַאִים לֹא־ַתְרִּביַע ְּבֶהְמְּתָך ד

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

זרע לצד כלאים הערבי), ובתור שכזה, אותו אלמנט אינו מוצרך תחבירית על ידי הפועל; כך למשל שם העצם

במקומות אחרים האלמנט המתייחס לממוקם הוא ללא ספק מושא ישיר ממש: כך למשל ב–183ד.277 שדה

(ראה סעיף 5.10.2.3). אבל והפׁשיט, המצריכים שני מושאים המתייחסים לאדם ולבגד הלביׁש עם הפעלים

ִצּפה, למשל, האלמנט המתייחס לממוקם בין שני הקצוות האלה יש מקרים רבים שקשה למקם. לצד הפועל

נראה כתמייז המשמש לספציפיקציה של חומר הציפוי, אבל בניגוד 185א) (בדרך כלל סוג של מתכת, למשל

כמעט אינה מופיעה ִצּפה (185ב), והעובדה שהצורה הפעילה ֻצּפה לתמייז הוא יכול לשמש כנושא של הסביל

במקרים כאלה נדמה שהנכון ביותר הוא לראות בממוקם ללא האלמנט הזה מרמזת שזהו משלים מוצרך.278

איבר בעל מעמד ביניים, ספק מושא ספק תמייז.279

(18 (מל”א י מּוָפז ָזָהב ַוְיַצֵּפהּו ָּגדֹול ִּכֵּסא־ֵׁשן ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש א 185

(23 (משלי כו ְוֶלב־ָרע ּדְֹלִקים ְׂשָפַתִים ַעל־ָחֶרׂש ְמֻצֶּפה ִסיִגים ֶּכֶסף ב

planter des choux dans le jardin (Lazard 1994: 162), רואה במבע הסיווג המוצע כאן כמובן אינו היחיד האפשרי. לזאר, למשל .275
מבנה תלת–ערכי. מעבר לכך שבכל סיווג יש מידה של סובייקטיביות planter le jardin de choux–בצרפתית מבנה דו–ערכי, אבל ב

והגדרה שרירותית, יש לזכור גם שהניתוח המתאים ללשונות אירופה אינו מתאים בהכרח גם לעברית וללשונות הקרובות לה.
הצית אמנם, יש פעלים שעל אף גילום הארגומנטים יבואו תמיד או כמעט תמיד במסגרות תלת–ערכיות: כאלה הם, למשל, הפעלים .276
נראה שהצירופים שבהם הוא הצית באבן). לפחות במקרה של ב־/רגם אבן רגם (בצירופים ורגם באש) ב־/הצית אש הצית (בצירופים

שם). ו–205א–ג 204א–ב להלן ודוגמאות (ראה סעיף 5.10.2.4 מופיע הם במידה רבה כבר מאובנים ואינם ניתנים לפירוק
הן (23 10, ישעיה ל (דברים יא 27. בשני מקומות 10, ירמיה לא 45, ישעיה יז 9, שופטים ט זרע: דברים כב וראה עוד, עם הפועל .277
המקום (האדמה) הן הממוקם (הזרע) מיודעים, כך שהמבנה נראה יותר כמבנה תלת–ערכי עם שני מושאים ישרים רגילים; ואולי
ֲאֶׁשר־ ַזְרֲעָך במשפט זיקה, דבר המאפשר גמישות מסוימת במסגרת התחבירית. את זרע אין זה מקרה, שבשני המקומות נתון הפועל
חטא אשר חטאתו חטא, המתחלפים עם מבנים מסוג אשר חטאתו אפשר להשוות אל מבנים מסוג (23 (ישעיה ל ֶאת־ָהֲאָדָמה ִּתְזַרע
אפשר להניח, כי נשמט צירוף יחס (10 (דברים יא ֶאת־ַזְרֲעָך ִּתְזַרע ֲאֶׁשר … ִמְצַרִים ֶאֶרץ בסעיף 4.2.1). במבע 26א–ב (ראה דוגמאות בה
(כאמור בסעיף 4.2.1). החוזר אל השם הזוקק, כפי שקורה לעתים קרובות עם תיאורי מקום ָׁשם או תואר פועל דוגמת בה דוגמת

11ב (בשמות כה 16 ובמל”ב יח 28 ללא התייחסות לציפוי רק בשמות לח ִצּפה כנגד כארבעים היקרויות בציון הציפוי משמש הפועל .278
ב־; ממומש הציפוי בצירוף יחס עם מילת היחס 15ב) (מל”ב ו ההשמטה היא קונטקסטואלית). במקום אחד במקרא 20ב ומל”א ו

.(KTU 2.79:11, 4.167:2) ṣpy b- גם באוגריתית מתועד
.(185–184 (תשס”ט1: השווה הלוי .279
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ב־ כאמור, התמייז או המושא הזה מתחלף עם צירופי יחס אינסטרומנטליים הפותחים במילת היחס

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

(ראה סעיף 5.10.2.2 בלשון המקרא נמצא חריגים לכלל זה — בעיקר עם פועלי המילוי לממוקם מיודע;280

(צורה סבילה שלצדה ב–186ב ֻּכּסה או ב–186א סכך שם), אך גם עם פעלים אחרים, כמו למשל 192 ומובאה

אמנם אפשר בחלק מהמקרים, כמו בדוגמאות האלה, להלן).281 ממומש המקום כנושא; ראה סעיף 5.10.1.2

לתלות את השימוש בצירופים שמניים מיודעים בסגנון המליצי של לשון השירה, אך גם בלשון הפרוזה לא

(ַּב־ גוררת לעתים קרובות יידוע פורמלי ב־ ב־; להיפך, נוכחותה של נראה שהיידוע מכתיב את הופעתה של

אף שמבחינה פרגמטית אין סיבה שהצירוף השמני הבא אחריה יהיה מיודע, כפי שקורה למשל ְּב־) במקום

ב–186ג.282

(22 (איוב מ ַעְרֵבי־ָנַחל ְיֻסּבּוהּו ִצֲללֹו ֶצֱאִלים ְיֻסֻּכהּו א 186

(11 (תהלים פ ַאְרֵזי־ֵאל ַוֲעָנֶפיָה ִצָּלּה ָהִרים ָּכּסּו ב

(1 (מל”א א לֹו ִיַחם ְולֹא ַּבְּבָגִדים ַוְיַכֻּסהּו ַּבָּיִמים ָּבא ָזֵקן ָּדִוד ְוַהֶּמֶלְך ג

התנושאות המקום 5.10.1.2

(כמו פעלים עומדים, שבצורה הגורמת הנגזרת מהם או בצורה היוצאת שממנה הם נגזרים כסביל או חוזר

מתקיימת התמשאות המקום, יכולים לקיים אלטרנציה בין שני מבנים, שבאחד מהם תופס זרע) מן נזרע למשל

(187ב). כל האמור לעיל על הפעלים ובשני תופס המקום את העמדה הזאת (187א) הממוקם את עמדת הנושא

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.

(37 (ויקרא יא הּוא ָטהֹור ִיָּזֵרַע ֲאֶׁשר ֵזרּוַע ַעל־ָּכל־ֶזַרע ִמִּנְבָלָתם ִיֹּפל ְוִכי א 187

(22 (דברים כט ָּכל־ֵעֶׂשב ָבּה ְולֹא־ַיֲעֶלה ַתְצִמַח ְולֹא ִתָּזַרע לֹא ָכל־ַאְרָצּה ְׂשֵרָפה ָוֶמַלח ָּגְפִרית ב

אלטרנציה של התנושאות המקום מצויה גם בפעלים מסוימים, שאינם קשורים ביחס של סביל/פעיל,

וׁשרץ, רמׂש דוגמה קלסית היא הפעלים חוזר/יוצא או עומד/גורם לפעלים שחלה בהם התמשאות המקום.283

(188א–ב).284 המתארים לא סתם הימצאות במקום אלא התרבות והתרוצצות של בעלי חיים בתוך מקום

ונראה בו לפיכך משלים במבנה שבו ממומש המקום כנושא מופיע תמיד הארגומנט המתייחס לבעלי החיים,285

מוצרך.

.(32–29 (תשס”ו: עיין דנון .280
לעיל. כדוגמאות נוספות ראה גם שני משפטי הזיקה המצוטטים בהערה 277 .281

.GKC §126n; JM §137m על היידוע הפורמלי הזה עיין .282
(תשס”ט2: 90). השווה הלוי .283

.(20 (שמות טז ַוִּיְבַאׁש ּתֹוָלִעים ַוָּיֻרם (מלשון ִרּמָה) המופיע פעם אחת במקרא, במבנה עם התנושאות המקום: רם וראה גם הפועל .284
25. על מסגרותיו התחביריות של הפועל 2, ויקרא כ רמׂש: בראשית ט 30. עם 28, תהלים קה 21, שמות ז ,20 ׁשרץ: בראשית א עם .285

.(79–77 (תש”ע: ראה גם בלנקי ׁשרץ
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(21 (בראשית ז ַעל־ָהָאֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ּוְבָכל־ַהֶּׁשֶרץ ּוַבַחָּיה ּוַבְּבֵהָמה ָּבעֹוף ַעל־ָהָאֶרץ ָהרֵֹמׂש ָּכל־ָּבָׂשר ַוִּיְגַוע א 188

(20 (בראשית א ַעל־ָהָאֶרץ ְיעֹוֵפף ְועֹוף ַחָּיה ֶנֶפׁש ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ִיְׁשְרצּו ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ב

להלן. גם פועלי נזילה והפרשת נוזל מקיימים אלטרנציה של התנושאות המקום; על כך בסעיף 5.10.2.1

אלטרנציה לוקטיבית בקבוצות פעלים שונות 5.10.2

פועלי נזילה והפרשת נוזל 5.10.2.1

— מתועדים בשני מבנים, שבאחד ורעף/ערף נטף נזל, ִנּגר, זב, פעלים שונים הקשורים בהפרשה של נוזל —

(189ב–ג); המבנה של התנושאות המקום מצוי עוד ובשני למקור הנזילה (189א) מהם מתייחס הנושא לנוזל

(ראה דוגמה והלך, כשהם משמשים בהקשר של הפרשת נוזל ירד עם שני פעלים בעלי משמעות כללית יותר,

190א).286

(2 (דברים לב ִאְמָרִתי ַּכַּטל ִּתַּזל ִלְקִחי ַּכָּמָטר ַיֲערֹף א 189

(28–27 (איוב לו ָרב ָאָדם ֲעֵלי ִיְרֲעפּו ְׁשָחִקים ֲאֶׁשר־ִיְּזלּו ְלֵאדֹו׃ ָמָטר ָיזֹּקּו ִנְטֵפי־ָמִים ְיָגַרע ִּכי ב

(8 (ישעיה מה ִיְּזלּו־ֶצֶדק ּוְׁשָחִקים ִמַּמַעל ָׁשַמִים ַהְרִעיפּו ג

(18 (יואל ד ָמִים ֵיְלכּו ְיהּוָדה ְוָכל־ֲאִפיֵקי ָחָלב ֵּתַלְכָנה ְוַהְּגָבעֹות ָעִסיס ֶהָהִרים ִיְּטפּו ַההּוא ַבּיֹום ְוָהָיה א 190

(13 (עמוס ט ִּתְתמֹוַגְגָנה ְוָכל־ַהְּגָבעֹות ָעִסיס ֶהָהִרים ְוִהִּטיפּו ב

ירד לשאלת מעמדו של הנוזל במבנה עם התנושאות המקום קשה לתת תשובה חד–משמעית. לפחות לצד

ברור שציון הנוזל הוא מחויב, שכן הוא המעביר את הפועל מהוראת תנועה להוראה של הפרשת נוזל, והלך

ולמעשה הוא יוצר עם הפועל צירוף כבול. אבל הפעלים האחרים מורים על נזילה בין כה וכה גם בהיעדר

אפשר לייחס להם את המשמעות ”הפריש נוזל”, שבה מגולם הארגומנט, ואז ציון הנוזל התייחסות לנוזל.287

לצד הפעלים הללו הוא אקוזטיב של ספציפיקציה, או לייחס להם את ההוראה ”הפריש” בלי לכלול בה את

ארץ זב, אשר (מחוץ לביטוי הנוזל, ואז הנוזל הוא משלים מוצרך. הפירוש הראשון נראה מתאים יותר לפועל

ורעף/ערף נטף נזל, לפעלים ודבש, שבו הבינוני הוא נסמך במבנה סמיכות) אינו מלּווה בציון הנוזל.288 חלב זבת

נראה מתאים יותר הפירוש השני.

(189ב–ג) <נוזל> נזל <מקום> למבעים מסוג (189א) נזל <נוזל> תיאר את הקשר בין מבעים מסוג קדרי289

לא כאלטרנציה לוקטיבית אלא כחילוף האופייני לפעלים הפיכים (או בלשונו פעלים ארגטיביים), שהשינוי

(ראה סעיף 4.1.2): המקום שממנו ניגר הנוזל מזוהה עם הגורם לזרימת בערכיותם מוסיף להם הוראה גורמת

הלך: 18). עם 6, איכה ב בהפעיל תהלים עח הוריד (ועם 48 16, ג 136, איכה א 17, תהלים קיט 17, יד 17, יג ירד: ירמיה ט עם .286
(בתוספת הוראת KTU, ואולי גם 1.6:III:7, 13 במבנה הזה, ב– hlk (פעמיים). גם באוגריתית מצוי 18 12, יואל ד 17, כא יחזקאל ז
התפרש בדרכים שונות: השווה למשל פירושיהם של šhlk KTU; אבל המבנה עם 1.3:V:2, 24, 1.18:I:11–ב (Š בבניין šhlk גרימה, עם

.(Cassuto 1971: 98–99, 143) ושל קסוטו (Pardee 2004: 286) ּפַרדי
2), תהלים 19, סד על סמך הדמיון אל ישעיה סג II זלל נזל, אבל יש המזהים במקומו צורת נפעל של (עם הפועל 5 ראה שופטים ה .287

חלוקות הדעות. ִנּגר) (אף הוא עם 3 ִנּגר). על הפירוש של תהלים עז (עם 49 נטף), איכה ג (עם 9 רעף), תהלים סח (עם 13 סה
.(33 (ויקרא טו ֶאת־זֹובֹו ַהָּזב למעט פעם אחת, עם מושא פנימי: .288

.93–87 קדרי תשל”ו: .289

94



האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות סעיף 5.10

(189ג), והרעיף (189ב) הנוזל, בדיוק כפי שקורה כשהוא הנושא של צורת הפעיל — השווה את השימוש ברעף

(190ב). גם לפי גישה זו, האלטרנציה הופכת את פועלי הנזילה מחד–ערכיים והטיף (190א) או את השימוש בנטף

לדו–ערכיים, והאיבר המתייחס לנוזל הוא משלים מוצרך, כשם שהוא מוצרך לצד צורות ההפעיל.290

פועלי מילוי 5.10.2.2

(לדוגמה מציבה את הממולא (כלי או מקום) בעמדת הנושא ונמלא291 מלא המסגרת הרגילה של הפעלים

191א). מבנה שבו עמדת הנושא שמורה למילוי מצוי רק בכמה הקשרים מיוחדים, בעיקר בתיאורי התגלות

בעברית בת ימינו משמשת במבנה זה צורת הּפִעל, אך בלשון המקרא השימוש בִמּלא (191ב).292 אלוהית במשכן

פעולה של גורם ִמּלא על פי רוב מביע במסגרת דו–ערכית, שבה המילוי מזוהה עם האגנט, הוא נדיר ביותר:293

חיצוני, ארגומנט שלישי, על הממולא והמילוי, כמו ב–192.

(24 (יואל ב ְוִיְצָהר ִּתירֹוׁש ַהְיָקִבים ְוֵהִׁשיקּו ָּבר ַהֳּגָרנֹות ּוָמְלאּו א 191

(34 (שמות מ ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ָמֵלא ְיהָוה ּוְכבֹוד מֹוֵעד ֶאת־ֹאֶהל ֶהָעָנן ַוְיַכס ב

(5 (יחזקאל לב ָרמּוֶתָך ַהֵּגָאיֹות ּוִמֵּלאִתי ַעל־ֶהָהִרים ֶאת־ְּבָׂשְרָך ְוָנַתִּתי 192

(עם המקום כמושא ִמּלא במבנה הרגיל עבורם (שבו המקום ממומש כנושא) ובין לצד מלא/נמלא בין לצד

לעיל) כאלמנט שהוא בין ישיר), המילוי ממומש כמעט תמיד כמושא ישיר, או (כפי שהצענו בסעיף 5.10.1.1

מושא ישיר רגיל לתמייז. בניגוד לעברית בת ימינו, שבה יידוע האלמנט המתייחס למילוי מחייב את סימונו

(ראה סעיף 5.10.1.1), בלשון המקרא לעתים קרובות נמצא מימוש של המילוי בצירוף שמני ב־ במילת היחס

ב־.295 רק במקומות בודדים מוצג המילוי בצירוף יחס עם 294;(192 (למשל מיודע, עם תווית המושא או בלעדיה

פועלי כיסוי ולבוש 5.10.2.3

מתועד בכמה מסגרות תחביריות: המימוש השכיח ביותר למכוסה הוא ִּכּסה הפועל על פועלי הכיסוי והגילוי.

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

(סעיף 93–97) על מעמדו של התמייז כגלגול ארגטיבי. אף שקדרי אינו מזכיר את פועלי השריצה ראה דבריו של קדרי (תשל”ו: .290
5.10.1.2), יפה כוחו של הניתוח שהוא מציע גם להם, אם נראה ּבַמקום את הגורם המעורר את פעילות בעלי החיים.

(Muraoka 1979a: 95–97). הפועל בבניין בתפוצה משלימה ונמלא מלא כפעלים דו–ערכיים (שמעורבים בהם מילוי וממולא) באים .291
במסגרת תלת–ערכית בהוראה (11 16, ל 17, כח 4, יחזקאל ח 18, יט 34, ירמיה טז (מל”א יח קל מצוי גם במספר קטן של מקומות

ִמּלא. גורמת השווה לזו של צורת הּפִעל
2. יוצא ,1 14, ז 4, דה”ב ה 3, מד 1, יחזקאל י 11, ישעיה ו ,10 35, מל”א ח ,34 ראה, בהקשר של התגלות אלוהית במשכן: שמות מ .292
5 4, שם משמש בהקשר זה המבנה הרגיל דווקא (הבית והחצר בעמדת נושא והענן וכבוד ה’ כמושא); ביחזקאל מג דופן יחזקאל י
היעדר תווית המושא מאפשר את שני הפירושים (הבית כנושא וכבוד ה’ כמושא או להיפך). מחוץ להקשר הזה, הצבת 13 ודה”ב ה
ובברכת ”פרו ורבו” (19 24, תהלים עב 21, ירמיה כג (במדבר יד המילוי כנושא מצויה עוד בהקשר כללי של נוכחות האל בארץ

.35 1). המבנה מצוי גם בארמית בדניאל ב 28, ט ,22 (בראשית א
עם אגנט נפרד (שאינו המילוי) בתור נושא, מתוכן ִמּלא 2. זאת לעומת כשישים היקרויות של ובישעיה כג 27 הוא מצוי רק במל”א כ .293

כארבעים מקומות שבהם המילוי ממומש כמושא-תמייז וכעשרים מקומות שבהם הוא נשמט.
64, איוב כ 24, קיט 8, קד 5, עא 14, לג 3, תהלים יז 8, חבקוק ג 5, לה 9, יחזקאל לב צורות מיודעות ללא תווית המושא: שמות טו .294
.19 4, ומחוץ למקרא גם סירא לו 3, י 5, יחזקאל ג 11, לג 20, ירמיה ו 14, מל”ב ג 17, מל”א ז 7, ח 11. עם תווית המושא: שמות א
מונח טכני המציין את דריכת הקשת או ַבֶּקֶׁשת ָידֹו ִמֵּלא (אך שם יש הרואים בצירוף 24 ואולי גם מל”ב ט 31 ראה במקרא איוב מ .295
שנידון בסעיף 5.7.3.1). מחוץ למקרא ב־ ידו החזיק מתיחתה במלואה, ולא מילוי של היד באמצעות הקשת; ושמא יש קשר אל הצירוף
KTU, אך במקומות 1.3:II:25–ב b- ”מלא”/”מילא” במילת היחס mla 18. באוגריתית מסומן המילוי לצד הפועל ראה עוד סירא ד

= ”יין תמלאהו”). y[n tm]lah (לפי השחזור KTU 1.19:IV:61 ואולי גם KTU 1.4:I:38, 1.23:76 אחרים הוא ממומש כאקוזטיב:
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194א), אך במקומות אחדים ממומש המכוסה בצירוף יחס עם מילת היחס (כשישים פעמים, למשל גורם חיצוני

194ב).296 (193ב, על

(14 (ויקרא ג ַעל־ַהֶּקֶרב ֲאֶׁשר ָּכל־ַהֵחֶלב ְוֵאת ֶאת־ַהֶּקֶרב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֵחֶלב א 193

(8 (ויקרא ד ַעל־ַהֶּקֶרב ֲאֶׁשר ָּכל־ַהֵחֶלב ְוֵאת ַעל־ַהֶּקֶרב ַהְמַכֶּסה ֶאת־ַהֵחֶלב ב

(5 (תהלים לב לֹא־ִכִּסיִתי ַוֲעֹוִני אֹוִדיֲעָך ַחָּטאִתי א 194

(37 (נחמיה ג ַאל־ִּתָּמֶחה ִמְּלָפֶניָך ְוַחָּטאָתם ַעל־ֲעֹוָנם ְוַאל־ְּתַכס ב

נתפסים כשלמים גם בהיעדר ציון מפורש של (194א–ב) המבעים שבהם נושא הפועל הוא גורם חיצוני

מתפרש כ”הסתיר בכיסוי (את)” או כ”הניח כיסוי (על)”, לפי ההקשר, ובשני המקרים הכיסוי ִּכּסה 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

נקודה מעניינת היא שהמימוש (195ב).297 או כתמייז, אקוזטיב של ספציפיקציה (195א) אינסטרומנטלית

הלביׁש, שהשלמתו ואולי חלה כאן השפעה של האקוזטיבי של הכיסוי מצוי הרבה בהקשר של ביגוד ולבוש,298

(196א)299 ב־, המופיע פעם אחת במקרא לבׁש הרגילה היא בשני מושאים ישירים. ולהיפך, יכול להיות שהצירוף

בהוראה ב־ ִּכּסה או ב־ התכסה בהשלמת מושא ישיר, נוצר בהשפעת לבׁש כנגד כחמישים וחמש היקרויות של

חגר, לסימון הכיסוי מצוי גם עם פועלי לבוש אחרים: הפועל ב־ שימוש במילת היחס 196ב).300 (לדוגמה חוזרת

או חגירת חרב, אבל בהקשרים להלן) ו–ג 200א (כמו במובאות למשל, יוצא למושא ישיר כשמדובר בחגירת ׂשק

(201א–ג). אחרים יכול הכיסוי להתממש בשתי הדרכים

(13 (ויקרא יז ֶּבָעָפר ְוִכָּסהּו ֶאת־ָּדמֹו ְוָׁשַפְך א 195

(7 (יחזקאל כד ָעָפר ָעָליו ְלַכּסֹות ַעל־ָהָאֶרץ ְׁשָפַכְתהּו לֹא … ָהָיה ְּבתֹוָכּה ָדָמּה ִּכי ב

(8 (אסתר ו ַהֶּמֶלְך ָלַבׁש־ּבֹו ֲאֶׁשר ַמְלכּות ְלבּוׁש ָיִביאּו א 196

(12 (דברים כב ְּתַכֶּסה־ָּבּה ֲאֶׁשר ְּכסּוְתָך ַּכְנפֹות ַעל־ַאְרַּבע ַּתֲעֶׂשה־ָּלְך ְּגִדִלים ב

8. עם 12, דה”ב ה 26, משלי י 17, איוב כא 14, תהלים קו 21, חבקוק ב 33, ישעיה כו 8, במדבר טז עם הכיסוי כנושא: ויקרא ד .296
.37 32, נחמיה ג 20, איוב לו 16, תהלים מד 7, מלאכי ב 9, יחזקאל כד גורם חיצוני כנושא: דברים יג

עשוי הצירוף השמני המתייחס לכיסוי (32 ואיוב לו 16 ,13 (מלאכי ב ובשלושה מקומות אחרים 195ב) (מובאה 7 ביחזקאל כד .297
.(Häusl 1997: 16–18) להתפרש גם כנושאו של הפועל; ראה דיון בשאלה זו אצל הויזל

6. דוגמאות נוספות מצויות התכסה), תהלים קד (עם 8 בהוראה חוזרת), ִּכּסה (עם הפועל 6 16, יונה ג ,7 10, יח יחזקאל טז .298
DA). בכתובת ּכִלַמֻוַ 2:10) ובכתובת בלעם מדיר עלא (TAD C 1.1:166) KTU), במשלי אחיקר בארמית 1.5:VI:17) גם באוגריתית
”כיסוהו בּוץ” (עם נושא סתמי) או ”כוסה בּוץ” (צורה סבילה שנושאּה המכוסה) (KAI 24:12–13) בץ כסי בפניקית אפשר להבין את

.(O’Connor 1977: 22–23) ואו’קונור (Tropper 1993: 43) אבל גם ”כיסהו בּוץ” (עם הכיסוי בּוץ כנושא); לדיון ראה טרופר
מוסב למלך 196א) (מובאה 8 באסתר ו בו (Häusl 1997: 34), לפיה הכינוי החבור בצירוף היחס קשה להבין את דעתה של הויזל .299

ולא ללבוש.
”כאשר לבשת ּבְאֹור” (?) — הטקסט שבו הוא (KTU 1.13:25) k d lbšt bir גם באוגריתית — lbš b- אף שהוצע לזהות את הצירוף .300
היא ּבְאֵר שמדובר בכיסויּה. לשני הפירושים ”באור” ו”באר” ראה bir מופיע קשה להבנה ופירושו מוטל בספק; יש הגורסים כי
a/ir. בהופעותיו תחת הערך DLU–בהתאמה, והפניות נוספות ב (de Moor 1987: 140 n. 35) ודה מור (TOu II: 26 n. 32) למשל ָקקֹו
KTU). כחיזוק לפירוש ”לבש באור” ציין 1.12:II:46, 1.19:IV:44, 46) למושא ישיר lbš האחרות בטקסטים האוגריתיים יוצא הפועל
Lane revêtir (quelqu’un) de. הצירוף אינו מוזכר בלקסיקון בערבית, שהוא מתרגמו ب لّبس את הצירוף (Caquot 1978b: 17*) ָקקֹו
לשמש בהוראה ”הלביש”, בהשלמת שני מושאים لّبس לערבית הספרותית המודרנית יכול Wehr לערבית הקלסית, ואילו לפי מילון
كسا: בהוראה ب. הבחנה דומה מציג המילון גם עבור הפועל ישירים, או בהוראה ”כיסה, ציפה”, בהשלמת מושא וצירוף יחס עם
ب), אך בהוראה ”הלביש” הוא בא בהכרח בהשלמת שני מושאים או ھ ھ (كسا ”כיסה” או ”ציפה” הוא עשוי לבוא בשני המבנים
”התלבש” מצריך את מילת ”הלביש” יוצא לשני מושאים ישירים, בעוד ש–تلّبس البس ישירים. נתון נוסף הראוי לציון הוא שהפועל

ب. היחס
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משמש על פי רוב במבנה התמשאות המקום, כלומר עם מושא ישיר המתייחס ִּגּלה ִּכּסה, גם הפועל כמו

197א), אם כי במקומות אחדים מצוי הפועל בהשלמת מושא המתייחס (כחמישים היקרויות, למשל למכוסה

השוואה אל (197ב–ג):302 על בשני מקומות מובע המקום בצירוף יחס עם לכיסוי שמסירים מן המכוסה.301

מורה אמנם, מכיוון שִּגּלה ִּכּסה.303 הושפע מהאנטונים שלו ִּגּלה מתבקשת במיוחד, ומסתבר שהפועל 194א–ב

או מן על הסרת הכיסוי והרחקתו מן העצם המכוסה, היינו מצפים למצוא לצד הפועל מילת יחס אבלטיבית,

על; אפשרות אחרת היא להניח ִּכּסה עשוי לנבוע מהיקש (מוטעה) אל ִּגּלה לצד על מעל. השימוש במילת היחס
פרספקטיבה המתמקדת בנקודת המוצא, כמוסבר בסעיף 6.2: ”גילה (את שהיה) על”.304

(27 (איוב כ לֹו ִמְתקֹוָמָמה ְוֶאֶרץ ֲעֹונֹו ָׁשַמִים ְיַגּלּו א 197

(14 (איכה ב ְׁשבּוֵתְך) (ק’ שביתך ְלָהִׁשיב ַעל־ֲעֹוֵנְך ְולֹא־ִגּלּו ְוָתֵפל ָׁשְוא ָלְך ָחזּו ְנִביַאִיְך ב

(22 (איכה ד ַעל־ַחּטֹאָתִיְך ִּגָּלה ַּבת־ֱאדֹום ֲעֹוֵנְך ָּפַקד ג

פׁשט, יוצאים למושא ישיר המת- והיפוכו לבׁש פועלי הלבוש הבסיסיים, הפועל על פועלי הלבוש וההפשטה.

העצם המכוסה, שהוא בהכרח גופו של עושה הפעולה עצמו, גלום בהוראתם, והתייחסות ייחס לבגד המכסה;305

(הצירוף הזה מצוי במקרא פעם אחת בלבד, יוצרת עודפות בׂשרו על <בגד> לבׁש מפורשת אליו בצירוף מעין

והפׁשיט, המציבות את מי שגופו מכוסה בנפרד מעושה הפעולה, יוצאות לשני מושאים הלביׁש ב–198). הצורות

הן מופיעות רק לעתים נדירות במבנה שבו המכוסה מובע בצירוף יחס ישירים כאופייני לצורות גרימה;306

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

יוצאות למושא והתפׁשט התלבׁש בניגוד לעברית בת ימינו, גם הצורות ב–199ב).307 על נתן ואל על ׂשם לעומת

ישיר המתייחס לבגד.308

(3 (ויקרא ו ַעל־ְּבָׂשרֹו ִיְלַּבׁש ּוִמְכְנֵסי־ַבד ַבד ִמּדֹו ַהּכֵֹהן ְוָלַבׁש 198

נגלה. למבנה מקביל משמש הכיסוי כנושא של הפועל בנפעל, 22 5; בירמיה יג 5, איוב מא 8, נחום ג 20, ישעיה כב 1, כז דברים כג .301
מוזכר אצל רובינשטיין תשל”ט: 11, תשמ”ב2: 356). חׂשף (הפועל 26 2, ירמיה יג ראה ישעיה מז חׂשף עם הפועל

אכן משמשת כמילת KAI ב–14:21 עלת ”הערה, חשף”, אם ערי מתועד אולי גם בפניקית עם הפועל 197ב–ג מבנה דומה לזה של .302
= ”ואל יערה עליי”), ולא כשם עצם במובן ”מִכסה” או ”כיסוי”; לדיון במעמדה התחבירי של תיבה זו עלתי יער (ואל על יחס כמו
עלת. לחלופין אפשר לשחזר מבנה מעין ”אל יערה (את המכסה אשר) עליי” שבו צירוף היחס אינו תלוי ישירות DISO, ערך ראה
המופיע מיד קודם עלתי יפתח אל בפועל אלא במושא, ונקשר לפועל עם השמטת מושא זה. כך על כל פנים נראה לפרש את המבע
הוא אכן צירוף יחס ולא שם עצם: ”אל עלתי KAI), אם 13:3–4, 5–6, KAI; מבעים דומים מופיעים גם ב–10 ,14:7 ,7–6 14:20) לכן

יפתח (את המכסה אשר) עליי”.
כ”אודות”: הפירוש אפשרי, אבל אז 197ב–ג) (מובאות 22 14, ד באיכה ב על מפרשים את מילת היחס DCH–ו BDB המילונים .303

.17 באיוב יד טפל ִּכּסה. ראה גם שימוש דומה בפועל לבין ִּגּלה אובדת ההקבלה בין
.(Sutcliffe 1955: 437–438) בהקשר שבו צפוי אבלטיב מוצגות אצל סאטקליף על דוגמאות אחרות לשימוש במילת היחס .304

<פלוני> את לבׁשה יהוה רוח ַוִּיְלָּבֵׁשִני; וכך גם בביטוי ָלַבְׁשִּתי ֶצֶדק 14ב, שם הכיסוי (המטפורי) ממומש כנושא: יוצא דופן איוב כט .305
<המשכן> את מלא יהוה כבוד 20), שאותו אפשר להשוות, הן במבנה הן במשמעות, אל הצירוף 19, דה”ב כד 34, דה”א יב (שופטים ו

שם). 191ב ודוגמה (ראה סעיף 5.10.2.2
אינו קשר גרימה רגיל. ראה דבריו להפׁשיט פשט וכמוהו הקשר בין להלביׁש לבׁש אף כי נוח להשתמש בתווית ”גרימה”, הקשר בין .306
בלשון המקרא ובלשון המשנה והלביׁש לבׁש בעניין זה. לתיאור מסגרותיהם התחביריות של (תשל”ט: 17 הערה 13) של רובינשטיין

.(160–143 (תש”ע: (Häusl 1997: 30–36); בלנקי ראה גם הויזל
ועוד). 4 19, זכריה ג ,14 (בראשית לח בהקשר של הסרת בגד מעל הסיר לעומת (9 3, איוב יט 8, ג (מיכה ב מן/מעל הפׁשיט ראה גם .307
אפשר לראות כקיצור של ”הפשיט עולה מעֹורּה”, מבנה היוצר עם ”הפׁשיט עור מעולה” (34 6, דה”ב כט (ויקרא א עֹלה הפׁשיט את
אלטרנציה לוקטיבית (רובינשטיין תשמ”ב2: 356), אך אפשר גם לגזור אותו מן ”הפׁשיט עולה את עורּה” בהשמטת המושא השני.

4. גם פעלים אחרים בהתפעל שהוראתם הכללית ”הסיר מעצמו” יוצאים התפׁשט: שמ”א יח 11; עם התלבׁש: סירא נ ראה עם הפועל .308
.(2 (ישעיה נב התפתח ,(3 (שמות לב התפרק ,(6 (שמות לג התנצל ,(19 (במדבר ו התגלח למושא ישיר המתייחס לדבר המוסר:
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עיון בהצרכתם של פעלים שונים פרק 5

(16 (בראשית כז ַצָּואָריו ֶחְלַקת ְוַעל ַעל־ָיָדיו ִהְלִּביָׁשה ָהִעִּזים ְּגָדֵיי עֹרֹת ְוֵאת א 199

ַעל־ַצָּוארֹו ַהָּזָהב ְרִבד ַוָּיֶׂשם ִּבְגֵדי־ֵׁשׁש ֹאתֹו ַוַּיְלֵּבׁש יֹוֵסף ַעל־ַיד ֹאָתּה ַוִּיֵּתן ָידֹו ֵמַעל ֶאת־ַטַּבְעּתֹו ַּפְרעֹה ַוָּיַסר ב

(42 (בראשית מא

לבׁש, פועלי לבוש אחרים מכוונים לפריטי לבוש מסוימים המתאימים לאיברים מסוימים שלא כפועל הכללי

ׂשק, חגר הביטוי בגוף. גם כאן, הזכרת האיבר במפורש היא מיותרת, משום שהוא משתמע מהוראת הפועל:309

חגר (200ב). רק פעם אחת מוזכרים מותניים במפורש לצד בָמתניו ׂשק שווה במשמעו לׂשם (200א),310 לדוגמה

ׂשם (200ג), וזאת כנראה בגלל הרחבת משמעות הפועל גם לקשירה על הראש, או בשל אנלוגיה אל הפועל

בפסוק הקודם. מכיוון שפועלי הלבוש כבר נושאים בתוכם את הספציפיקציה ”על הגוף” או ”על איבר זה או

— כמו גם חגר אבל הפועל אחר”, לא נראה בצירופי היחס המציינים את האיבר בגוף משלימים מוצרכים.311

— מתועד גם במבנה של התמשאות המקום, שבו האיבר בגוף תופס את מקומו של הבגד-הכיסוי כמשלים אזר

בסעיף 4.2.3. 37ד–ה ב־: ראה דוגמאות במבנה כזה עשוי הכיסוי להתממש בצירוף יחס עם המוצרך.312

(31 (שמ”ב ג ַאְבֵנר ִלְפֵני ְוִסְפדּו ַׂשִּקים ְוִחְגרּו ִבְגֵדיֶכם ִקְרעּו א 200

(34 (בראשית לז ַרִּבים ָיִמים ַעל־ְּבנֹו ַוִּיְתַאֵּבל ְּבָמְתָניו ַׂשק ַוָּיֶׂשם ִׂשְמֹלָתיו ַיֲעקֹב ַוִּיְקַרע ב

ַוֲחָבִלים ְּבָמְתֵניֶהם ַׂשִּקים ַוַּיְחְּגרּו … ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֶמֶלְך ְוֵנֵצא ְּברֹאֵׁשנּו ַוֲחָבִלים ְּבָמְתֵנינּו ַׂשִּקים ָּנא ָנִׂשיָמה ג

(32–31 (מל”א כ ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֶמֶלְך ַוָּיבֹאּו ְּבָראֵׁשיֶהם

(לעומת התלבשות הוא שהוא יכול להורות גם על הלבשה של אחר, כמו ב–201א חגר ייחוד נוסף של הפועל

כצורה חוזרת, שב–201א <פלוני> את חגר אפשר לגזור מן כפי שהוא משמש ב–201ב חגר ב–201ב). את הפועל

<פלוני> את חגר בהשמטת המושא הישיר; ואם נראה במבנה שבסעיף 4.2.3) (כמו ב–37ה ָמתניו חגר או מן

שתי האפשרויות מקבילות למעשה — שתיהן <פלוני>,313 ָמתני את חגר קיצור של מבנה מלא (שאינו מתועד)

ומַעֲבר להוראה חוזרת, אך בסדר שונה. לעניין החילוף בין צירוף היחס ָמתנים מניחות השמטה של האיבר

לעיל.314 ראה סעיף 5.10.1.1 ב–201ג אבנט לצירוף השמני ב–201א–ב באבנט

(7 (ויקרא ח ֶאת־ַהְּמִעיל ֹאתֹו ַוַּיְלֵּבׁש ָּבַאְבֵנט ֹאתֹו ַוַּיְחֹּגר ֶאת־ַהֻּכֹּתֶנת ָעָליו ַוִּיֵּתן א 201

(4 (ויקרא טז ִיְצֹנף ַּבד ּוְבִמְצֶנֶפת ַיְחֹּגר ַּבד ּוְבַאְבֵנט ַעל־ְּבָׂשרֹו ִיְהיּו ּוִמְכְנֵסי־ַבד ִיְלָּבׁש קֶֹדׁש ְּכֹתֶנת־ַּבד ב

.(129–128 (תשס”א: אבא השווה בורוכובסקי–בר .309
,31 18, כז 3, יחזקאל ז 26, מט 8, ו 12, ירמיה ד 3, כב בתשעה מקומות: ישעיה טו ׂשק חגר מופיע הצירוף ו–ג 200א חוץ מדוגמאות .310

.10 (בינוני פעול במבנה סמיכות), איכה ב 8 יואל א
ָמתַנים על חרב אסר ;(18 (איוב יב בָמתַנים אזור אסר ;(8 (מל”ב א בָמתַנים אזור אזר ציון האיבר בגוף מצוי עוד בצירופים הבאים: .311
נעל חלץ ;(11 (ישעיה לב חלצים על חגר ;(4 16, תהלים מה (שופטים ג ירך על חרב חגר ;(6 (יונה ב לראש סוף חבׁש ;(12 (נחמיה ד
(משלי גרגרות על מצוה/תורה ענד 15); ובהוראה מופשטת 5, יהושע ה (שמות ג רגל מעל נעל נׁשל ;(2 9, ישעיה כ (דברים כה רגל מעל

”כיסה על פיו” (כאות לכלימה). ׂשפם על עטה 21). ספק אם יש לצרף לכאן גם את הביטוי האידיומטי ו
בסעיף 4.2.3), וכן עם 37ה (מובאה 17 1, משלי לא 29, ט ָמתַנים: מל”ב ד חגר .7 3, מ 17, איוב לח ָמתַנים/חלצים: ירמיה א אזר .312
37ד). כמוסבר בסעיף 4.2.3, יש להבחין (מובאה 5 11, דניאל י חגורים: שמות יב מתנים התנושאות המקום לצד בינוני פעול במבנה

מבנה זה, שבו לבינוני הפעול הוראה סבילה, מן השימוש בבינוני הפעול בהוראה פעילה.
4. והשווה גם אל במקבילה שבדה”א יט ַוְיַגְּלֵחם אל 4 בשמ”ב י ְזָקָנם ֶאת־ֲחִצי ַוְיַגַּלח ִּגּלח, במעבר מן ראה קיצור דומה עם הפועל .313
מתייחסים אליו בקשר של אלטרנציה <פלוני> ָמתני את חגר/אסר 18), שהצירופים הלא–מתועדים (איוב יב ְּבָמְתֵניֶהם ֵאזֹור ַוֶּיְאסֹר

לוקטיבית.
(תש”ע: (Häusl 1997: 43–48); בלנקי (Muraoka 1992: 46 n. 12); הויזל עיין גם מוראוקה חגר על התנהגותו התחבירית של הפועל .314

.(168–160
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האלטרנציה הלוקטיבית ואלטרנציות דומות סעיף 5.10

(13 (ויקרא ח ִמְגָּבעֹות ָלֶהם ַוַּיֲחבֹׁש ַאְבֵנט ֹאָתם ַוַּיְחֹּגר ֻּכֳּתֹנת ַוַּיְלִּבֵׁשם ַאֲהרֹן ֶאת־ְּבֵני ֹמֶׁשה ַוַּיְקֵרב ג

אלטרנציות בצירופים כבולים 5.10.2.4

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

<פלוני> את נתן לעומת (202א) ל<פלוני> רחמים נתן האחר תופס את עמדת המושא הישיר. כך למשל בצירופים

לב.316 על <דבר> ׂשם לעומת <דבר> אל לב ׂשם או (202ב)315 לרחמים

(14 (בראשית מג ְוֶאת־ִּבְנָיִמין ַאֵחר ֶאת־ֲאִחיֶכם ָלֶכם ְוִׁשַּלח ָהִאיׁש ִלְפֵני ַרֲחִמים ָלֶכם ִיֵּתן ַׁשַּדי ְוֵאל א 202

(11 (נחמיה א ַלֶּמֶלְך ַמְׁשֶקה ָהִייִתי ַוֲאִני ַהֶּזה ָהִאיׁש ִלְפֵני ְלַרֲחִמים ּוְתֵנהּו ַהּיֹום ְלַעְבְּדָך ְוַהְצִליָחה־ָּנא ב

(203א, ב<מקום> אש ִׁשּלח/הצית והצית, בבואם בצירופים ִׁשּלח אלטרנציה כזאת מקיימים גם הפעלים

הוא המעביר את הפועל אש ִׁשּלח, שם העצם במקרה של 204ב).317 (203ב, באש <מקום> וִׁשּלח/הצית 204א)

היא היוצרת ׂשם אל לב ושל נתן אל רחמים ממובנו הכללי, הרחב, למשמעות של שֵרפה (כשם שקשירתם של

הצית, שהאש גלומה בהוראתו את המשמעות בביטויים האידיומטיים שהוזכרו לעיל); שונה מצבו של הפועל

ִׁשּלח, הצית, כמו לזו שמקיים מלכתחילה ואזכורה לצדו לכאורה מיותר. ואולם לאלטרנציה שמקיים הפועל

אש והצית/ִׁשלח באש הצית/ִׁשלח עמד עליהם זה מכבר: ראשית, הצירופים יש מאפיינים מיוחדים, שכהן318

כמושא ישיר, האגנט (מדליק השֵרפה) אש משמשים רק כשמדובר בחורבן ערים וארצות. שנית, במבנה עם ב־

(שאינן חלות על הוא תמיד אלוהי, ובמבנה שחלה בו התמשאות המקום — תמיד אנושי. ההגבלות האלה

ב־ אש נתן בצירופים נתן וׂשרף, המשמשים במגוון הקשרים, ואף לא על הפועל הדליק ִּבער/הבעיר, הפעלים

באש, הם צירופים מאובנים וִׁשּלח ב־ אש ִׁשּלח באש, כמו והצית ב־ אש הצית מראות שהצירופים באש)319 ונתן

אינו ניתן להשמטה בהם באש שהשימוש בהם יוחד להקשרים מוגדרים היטב; וצירוף היחס האינסטרומנטלי

כשם שהוא ניתן להשמטה לצד פועלי הבעֵרה האחרים.

(14 (הושע ח ַאְרְמֹנֶתיָה ְוָאְכָלה ְּבָעָריו ְוִׁשַּלְחִּתי־ֵאׁש א 203

(48 (שופטים כ ָבֵאׁש ִׁשְּלחּו ַהִּנְמָצאֹות ָּכל־ֶהָעִרים ַּגם ב

.9 ודניאל א 46 50, תהלים קו מצוי עוד במל”א ח לרחמים נתן .12 וירמיה מב 18 מצוי עוד בדברים יג ל־ רחמים נתן .315
,8 7, איוב א ,5 5, חגי א 4, מד (פעמיים), יחזקאל מ 3 25, שמ”ב יח 20, כה 46, שמ”א ט 21, דברים לב אל/על/ל־: שמות ט לב ׂשם .316
11, מלאכי ב 11, ירמיה יב ,1 7, נז 25, מז 20, ישעיה מב 33, יט 13, שמ”ב יג 18, שמ”א כא על/אל/בלב: דברים יא ׂשם .14 3, לד ב
לב אל נתן לבין (9 21, ח (קהלת ז אל/ל־ לב נתן 8. ראה גם החילוף המתקיים בספר קהלת בין 22, דניאל א (פעמיים), איוב כב 2

.(1 2, ט (קהלת ז
.7 12, תהלים עד 48, מל”ב ח 8, כ באש: שופטים א ִׁשּלח .5 ,2 12, ב ,10 ,7 ,4 14, עמוס א 6, הושע ח ב־: יחזקאל לט אש ִׁשּלח .317
.(16 בירמיה יא ב־ במקום על (ועם 11 14, איכה ד 3, עמוס א 32, יחזקאל כא 27, נ 12, מט 14, מג 27, כא ב־: ירמיה יז אש הצית
(לצד צורת הפעיל מן השורש 4 28. רק בישעיה כז 31, ירמיה לב (פעמיים), 30 49, שמ”ב יד 19, שופטים ט ,8 באש: יהושע ח הצית
ִנּצת 17). אש כנושא של 3, ב (נחמיה א באש ִנּצת באש. ראה גם צורת הנפעל בצירוף נשמט הצירוף 30 ובירמיה נא צות) המשני

.(17 (ישעיה ט נצתה ִרשעה ,(17 ,13 (מל”ב כב נצתה ֵחמה אינה מצויה אלא במובן המופשט:
.12–11 הערות 11 ,1 הערה 7 כהן תשנ”ט: .318

16), אבל הוא מצוי גם בהוראה לוקטיבית פשוטה ,14 ,8 (יחזקאל ל ב־ אש ִׁשּלח יכול אמנם לשמש בהקשר דומה לזה של ב־ אש נתן .319
.19 18, ישעיה לז באש: מל”ב יט נתן .(11 18, יז 7, במדבר טז בויקרא א על אש נתן 7; השווה אל 1, במדבר טז (ויקרא י
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(32 (ירמיה נ ָּכל־ְסִביבָֹתיו ְוָאְכָלה ְּבָעָריו ֵאׁש ְוִהַּצִּתי ֵמִקים לֹו ְוֵאין ְוָנַפל ָזדֹון ְוָכַׁשל א 204

(19 (יהושע ח ָּבֵאׁש ֶאת־ָהִעיר ַוַּיִּציתּו ַוְיַמֲהרּו ַוִּיְלְּכדּוָה ָהִעיר ַוָּיבֹאּו ב

דוגמה נוספת לפועל המקיים אלטרנציה מלאה, אף על פי שאחד הארגומנטים שלו מגולם כבר בהוראתו,

רגם הצית, המופיע בשתי מסגרות קבועות בתנאים מוגדרים היטב, (205א–ב). אבל לעומת רגם נמצא בפועל

חופשי יותר במסגרותיו התחביריות; במבנה שבו מתייחס המושא לאדם המוכה באבנים עשויות האבנים

(205ב), אלא גם באקוזטיב של ספציפיקציה בהוראה אינסטרומנטלית ב־ להתממש לא רק בצירוף יחס עם

במילים אחרות, אין מדובר הפעם בצירופים מאובנים, שבהם מחויבים האלמנטים להופיע בצורה (205ג).320

205ב–ג. קבועה, ולאור זאת נהסס לראות באלמנטים המתייחסים לאבנים חלק מהצרכת הפועל במבנים

(18 (דה”ב י ַוָּיֹמת ֶאֶבן ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְרְּגמּו־בֹו א 205

(36 (במדבר טו ַוָּיֹמת ָּבֲאָבִנים ֹאתֹו ַוִּיְרְּגמּו ב

(23 (ויקרא כד ָאֶבן ֹאתֹו ַוִּיְרְּגמּו ַלַּמֲחֶנה ֶאל־ִמחּוץ ֶאת־ַהְמַקֵּלל ַוּיֹוִציאּו ג

אלטרנציות שאינן לוקטיביות 5.10.3

פועלי שלילת בעלות 5.10.3.1

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.

מניעת דבר מפלוני לעומת מניעת פלוני מִּדָבר.322 מקיים אלטרנציה בין שני מבנים הופכיים:321 מנע הפועל

המבנה השני מביע (206א);323 המבנה הראשון מיוחד להבעת שלילת בעלות, אי–העברת דבר לרשות פלוני

(206ב),324 בעיקר הטלת איסור על פלוני כדי להרחיקו ממצב מסוים או להניאו מפעולה או התנהגות מסוימת

הווה אומר, חסימת הקשר ההדדי של (206ג):325 אבל עשוי לשמש גם בהוראה דומה לזו של המבנה הראשון

שייכות/בעלות מתוארת פעם מכיוון הנכס ופעם מכיוון בעליו.

(27 (משלי ג ַלֲעׂשֹות ָיְדָך) (ק’ ידיך ְלֵאל ִּבְהיֹות ִמְּבָעָליו ַאל־ִּתְמַנע־טֹוב א 206

(16 (ירמיה לא ִלְפֻעָּלֵתְך ָׂשָכר ֵיׁש ִּכי ִמִּדְמָעה ְוֵעיַנִיְך ִמֶּבִכי קֹוֵלְך ִמְנִעי ב

(11 (במדבר כד ִמָּכבֹוד ְיהָוה ְמָנֲעָך ְוִהֵּנה ֲאַכֶּבְדָך ַּכֵּבד ָאַמְרִּתי ג

27, במדבר יד ,2 באבן: ויקרא כ <פלוני> את רגם .47 <פלוני>: יחזקאל כג על אבן רגם .18 18, דה”ב י ב<פלוני>: מל”א יב אבן רגם .320
21. ללא אזכור האבן מצוי 25, דה”ב כד 23, יהושע ז אבן: ויקרא כד <פלוני> את רגם .40 21, יחזקאל טז 36, דברים כא ,35 10, טו
סקל, הנרדף לרגם, לא מתקיימת 16). עם הפועל (ויקרא כד ב<פלוני> רגם ופעם אחת (14 (ויקרא כד <פלוני> את רגם פעם אחת
אלטרנציה: המושא מתייחס תמיד לאדם או לבעל החיים המוכה באבנים, בין שהאבנים מוזכרות במפורש (בצירוף יחס) בין לאו.

.(2–1 (תש”ן: ראה קדרי (תשל”ח); רובינשטיין מנע לדיון תחבירי וסמנטי בפועל .321
20; השווה איוב כב (נחמיה ט תחת התייחסות לאדם פלוני עשויה לבוא התייחסות על דרך הסינקדוכה לאיבר מגופו, למשל לפיו .322

.(10 (ירמיה מח 7), או אף לחפץ בבעלותו
20; וכן בהשמטת המושא הישיר: 7, נחמיה ט 13, ל 27, כג 7, משלי ג 7, איוב כב 4, עמוס ד 25, מב 13, ירמיה ה 2, שמ”ב יג בראשית ל .323
בתחילת נתן מומרת בל־, אולי בהשפעת הפועל מן מילת היחס 12 3. בתהלים פד 7, ובהשמטת צירוף היחס: תהלים כא מל”א כ

.(TAD C 1.1:136) (Had 24), ובמשלי אחיקר בארמית מצוי המבנה הסביל המקביל הפסוק. המבנה הזה מתועד גם בׂשמאלית
.10 15, קהלת ב 16, משלי א 10, איוב לא 25, מח 34, ירמיה ב ,26 שמ”א כה .324

.16 11, איוב לא במדבר כד .325
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יוצא דופן בכך שהוא מקיים אלטרנציה בין שתי מסגרות מלאות, שבהן מנע כפועל גרימת שלילת בעלות,

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

וכלא, המופיעים במבנה מן הסוג הראשון (שבו חׂשך אצל, לפעלים המתועדים רק במבנה מלא אחד נזכיר את

כדוגמה ִחּסר, המצוי במבנה מן הסוג השני.327 ואת המושא הישיר מתייחס לנכס וצירוף היחס לבעלים),326

ירׁש, אשר מצריך כמשלים יחיד מושא ישיר, לפועל המקיים אלטרנציה בין מסגרות חלקיות נציין את הפועל

(כעשרים אך לעתים לבעליו 207א) (כמאה עשרים וחמש פעמים במקרא, למשל המתייחס על פי רוב לנכס

וׁשלל, מצויה אלטרנציה בין מבנים חלקיים.329 גזל בזז, גם בפעלים אחרים, כמו 207ב).328 וחמש פעמים, למשל

ִויַׁשְבֶּתם־ ֹאָתּה ִויִרְׁשֶּתם ָלֶכם ֹנֵתן ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֶאת־ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת ָלבֹא ֶאת־ַהַּיְרֵּדן עְֹבִרים ַאֶּתם ִּכי א 207

(31 (דברים יא ָּבּה

ְּבַאְרָצם ְוָיַׁשְבָּת ֹאָתם ְוָיַרְׁשָּת ִמָּפֶניָך אֹוָתם ָלֶרֶׁשת ָבא־ָׁשָּמה ַאָּתה ֲאֶׁשר ֶאת־ַהּגֹוִים ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ִּכי־ַיְכִרית ב

(29 (דברים יב

פעלים המתייחסים לתנועת איבר בגוף 5.10.3.2

פעלים מסוימים המתארים תנועה של איבר נתון בגוף מקיימים אלטרנציה בין שתי מסגרות תחביריות, שבאחת

ובשנייה הוא מוצג בצירוף יחס עם מילת היחס 208א) (למשל מהן ממומש האיבר כמושא הישיר של הפועל

ֵּפרׂש (ב)פה, פער (ב)פנים, העז (ב)כף, הכה (ב)ראש, הניע (ב)ִׁשַּנים, חרק (208ב). בכל הצירופים האלה — ב־

— מדובר בתנועות המשמשות כסימן או תנועות שמטרתן להביע יחס רגשי לדבר ועוד330 (ב)עין קרץ (ב)ָיַדִים,

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

או בהשלמת צירוף יחס בלבד.332 המקרא בהשלמת מושא בלבד331

.10 9, איוב ל בהשמטת צירוף היחס), לט 16 (ובפסוק 12 <פלוני>: בראשית כב מן <דבר> חׂשך ;10 <פלוני>: קהלת ב מן <דבר> אצל .326
משמשים אמנם גם במבנה מן הסוג השני, אך לא וכלא חׂשך .(TAD D (וכן בארמית ב–7.10:3 12 <פלוני>: תהלים מ מן <דבר> כלא

להלן. בהוראה של שלילת בעלות; ראה הערה 327
נכלא: שמות לו 101, ועם צורת הנפעל 33, תהלים קיט (שמ”א כה במבנה הזה כלא 8. הפועל <דבר>: קהלת ד מן <פלוני> את ִחּסר .327
והערה 206ב (ראה לעיל, דוגמה באותו מבנה בהוראתו השכיחה יותר מנע משמש רק במובן של איסור או שלילת פעולה, כמו (6
TAD C 18; וראה גם 50, איוב לג 14, עח 39, תהלים יט (שמ”א כה במבנה הזה מורה יותר על הצלה מאיום או סכנה חׂשך .(324

גם על שלילת פעולה. (6 (בראשית כ החשך), אך פעם אחת 1.1:176, עם המקבילה הארמית
TAD B 2.6:21,) והבעלים כמושא בארמית המצרית (Sf 1:C:24) שני המבנים מתועדים גם בארמית: הנכס כמושא בארמית הקדומה .328

.(3.8:35
מופיע במקרא רק עם ׁשדד 12–13). המחבר ציין לשם השוואה גם פעלים שאינם מקיימים אלטרנציה: (תשל”ט: עיין רובינשטיין .329

.(242–240 (תשס”א: אבא רק עם מושא המתייחס לנכס. ראה בעניין זה גם בורוכובסקי–בר מושא ישיר המתייחס לבעלים, וגנב
לדיון בתופעה ולפירוט מראי המקומות לצירופים הנזכרים לעיל. לרשימתו של יֶני אפשר להוסיף (Jenni 1992: 96–99) ראה יֶני .330
(ללא אזכור ּפֶה) במובן הגדיל 13), שתי הרחבות על השימוש בפועל (יחזקאל לה בפה הגדיל לעומת (12 (עובדיה א פה הגדיל את

התגדל. ”התרברב, התפאר, התנשא”, כמו
עין ִׂשּקר שפתים, פׂשק פה, פצה עין, עצה כף, ספק כף, מחא לשון, חרץ לשון, האריך מפרט את הצירופים (Jenni 1992: 98–99) יֶני .331
21; כפעולה פיסית בלבד בתהלים פא ותהלים לה 4 (כתנועה מזלזלת בישעיה נז פה הרחיב כף, ואפשר להוסיף לרשמיתו את ותקע
ועצם ֹאזן אטם 16). אפשר להתלבט באיזו מידה שייכים לכאן גם צירופים כמו 42, איוב ה 15, תהלים קז (ישעיה נב פה וקפץ (11

וכדומה, שהתנועה שהם מתארים לא נועדה להביע התייחסות רגשית. יד הרים יד, נטה יד, נופף/הניף עין, או כמו
(מראי מקומות אצל יֶני: שם). ברגל ורקע בשפה הפטיר ברגלים, ִעּכס בראש, הניד ברגלים, מלל ראה הצירופים .332
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(12 (תהלים לז ִׁשָּניו ָעָליו ְוחֵֹרק ַלַּצִּדיק ָרָׁשע זֵֹמם א 208

(9 (איוב טז ִלי ֵעיָניו ִיְלטֹוׁש ָצִרי ְּבִׁשָּניו ָעַלי ָחַרק ַוִּיְׂשְטֵמִני ָטַרף ַאּפֹו ב

שבהם (ב)קול,333 והׁשמיע (ב)קול הרים 209א–ב), (למשל (ב)קול נתן אלטרנציה דומה מצויה גם בצירופים

ב־, ה”איבר” המשמש להבעת התייחסות הוא הקול הבוקע מהגוף. ייתכן שביצירת הצירופים עם מילת היחס

קרא בקול, הרעים הנדירים באופן ניכר מן הצירופים המקבילים בלעדיה, פעלה גם השפעתם של מבעים כמו

ועוד, שבהם לצירוף היחס מעמד אדוורביאלי. בקול

(16 (ירמיה ד קֹוָלם ְיהּוָדה ַעל־ָעֵרי ַוִּיְּתנּו ַהֶּמְרָחק ֵמֶאֶרץ ָּבִאים ֹנְצִרים א 209

(8 (ירמיה יב ְׂשֵנאִתיָה ַעל־ֵּכן ְּבקֹוָלּה ָעַלי ָנְתָנה ַבָּיַער ְּכַאְרֵיה ַנֲחָלִתי ָהְיָתה־ִּלי ב

גם בהצגת פעולות הדורשות כלים שונים מתקיימת לעתים אלטרנציה, כך שהכלי מוצג לעתים כאובייקט

תקע בין שעליו נעשית הפעולה ולעתים כאמצעי המשמש לביצועה. נוסף לחילוף המצוי לדוגמה ב–210א–ב

יכול להיות (ב)עגלה.337 ונהג (ב)מטה336 הרים (ב)יובל,335 מׁשך אפשר לציין את בשופר,334 תקע לבין שופר

עשוי ירה/הורה אבל המושא של שייך לכאן;338 (211ב) בחץ ירה לבין (211א) חץ ירה/הורה שגם החילוף בין

הוא אולי רמז לאלטרנציה בחץ כך שירה להתייחס גם לאדם המשמש מטרה לחצים (התמשאות המקום),339

— בחץ <פלוני> את ב<פלוני>/ירה חץ ירה בין שני מבנים חלקיים, שצורתם המלאה הייתה יכולה להיות

בסעיף 5.10.2.4).340 205א–ב (ראה דוגמאות רגם בדומה למבנים המתועדים עבור הפועל

(1 (יואל ב ָקְדִׁשי ְּבַהר ְוָהִריעּו ְּבִצּיֹון ׁשֹוָפר ִּתְקעּו א 210

(3 (שמ”א יג ָהִעְבִרים ִיְׁשְמעּו ֵלאֹמר ְּבָכל־ָהָאֶרץ ַּבּׁשֹוָפר ָּתַקע ְוָׁשאּול ב

(36 (שמ”א כ ְלַהֲעִברֹו ַהֵחִצי ְוהּוא־ָיָרה ָרץ ַהַּנַער מֹוֶרה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ֶאת־ַהִחִּצים ָנא ְמָצא ֻרץ ְלַנֲערֹו ַוּיֹאֶמר א 211

(15 (דה”ב כו ְּגדֹלֹות ּוָבֲאָבִנים ַּבִחִּצים ִלירֹוא ְוַעל־ַהִּפּנֹות ַעל־ַהִּמְגָּדִלים ִלְהיֹות ב

.(Jenni 1992: 99) למראי מקומות ראה שוב יֶני .333
,3 22, ישעיה יח 9א, שופטים ז עשר פעמים: יהושע ו תקע מושא ישיר המתייחס לכלי נשיפה (שופר או חצוצרה) מופיע לצד הפועל .334
המתייחסים לכלי נשיפה מלווים את הפועל יותר ב־ 4. צירופי יחס עם 15, תהלים פא ,1 8, יואל ב 27, הושע ה 1, נא 5, ו ירמיה ד

משלושים פעמים.
”בהאריך היובל, בהשמע היובל צליל ממושך”, עם היובל כנושא ולא כמושא); ַהּיֵֹבל ִּבְמׁשְֹך (אבל יש המבינים 13 יובל: שמות יט מׁשך .335

.5 יובל: יהושע ו בקרן מׁשך
.20 במטה: שמות ז הרים ;16 מטה: שמות יד הרים .336

7. אלה הם שני הפסוקים היחידים שבהם מתייחס הפועל להסעת כלי רכב; על חילוף בין בעגלה: דה”א יג נהג ;3 עגלה: שמ”ב ו נהג .337
מתייחס לנחיית בעלי חיים או בני אדם ראה סעיף 5.9. כשנהג ב־ מושא ישיר לצירוף יחס עם

ירה להלן). ראה הערה 340 8 (על תהלים סד 18 33, משלי כו 32, ישעיה לז 37, מל”ב יט (פעמיים), 36 ,20 חץ: שמ”א כ ירה/הורה .338
18, ובבניין ּפִעל גם שמ”א (ירמיה י בהשלמת מושא ישיר קלע לבין (16 (שופטים כ באבן קלע 15. ראה גם החילוף בין בחץ: דה”ב כו

.(29 כה
(ושמא יש להבין ”נירה בפסוק זה משמעו ”נשליך אותם, נפיל אותם” ִניָרם 30, אלא אם כן 5; ואולי גם במדבר כא תהלים סד .339

להלן). להם”; ראה בעניין זה גם הערה 340
(עם הוא ”יורה אותם” או ”יורה להם” יֵֹרם ִּפְתאֹום. אבל לא ברור בפסוק זה אם ֵחץ ֱאֹלִהים ַוּיֵֹרם :8 מבנה מלא מתועד בתהלים סד .340
חץ, בין מושא ישיר לאקוזטיב אדוורביאלי, 23), וגם מעמדו של שם העצם ודה”ב לה 2 כינוי חבור לא–אקוזטיבי כמו בתהלים יא

אינו חד–משמעי.
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פעלים שמשלימם פועל 5.11

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

אבל עשוי גם, כפועל נטוי, להיקשר לפועל העזר (212ב),342 או בלעדיה (212א) ל־ מקור נטוי עם מילת היחס

לצד פועלי עזר המביעים שלילה או אי–עשייה (212ד).343 או אסינדטי (212ג) בקשר קואורדינטיבי סינדטי

(213א–ב).344 לפני צורת המקור הנטוי ל־ להחליף את (ראה סעיף 6.1.7) פריווטיבית מן עשויה

(13 (שמ”א ז ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּול ָלבֹוא עֹוד ְולֹא־ָיְספּו ַהְּפִלְׁשִּתים ַוִּיָּכְנעּו א 212

(15 (במדבר כב ֵמֵאֶּלה ְוִנְכָּבִדים ַרִּבים ָׂשִרים ְׁשֹלַח ָּבָלק עֹוד ַוּיֶֹסף ב

(14 (שופטים יא ַעּמֹון ְּבֵני ֶאל־ֶמֶלְך ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח ִיְפָּתח עֹוד ַוּיֹוֶסף ג

(1 (ישעיה נב ְוָטֵמא ָעֵרל עֹוד ָיבֹא־ָבְך יֹוִסיף לֹא ִּכי ַהּקֶֹדׁש ִעיר ְירּוָׁשַלםִ ִתְפַאְרֵּתְך ִּבְגֵדי ִלְבִׁשי ד

(8 (בראשית יא ָהִעיר ִלְבֹנת ַוַּיְחְּדלּו ָכל־ָהָאֶרץ ַעל־ְּפֵני ִמָּׁשם ֹאָתם ְיהָוה ַוָּיֶפץ א 213

.(21 (מל”א טו ְּבִתְרָצה ַוֵּיֶׁשב ֶאת־ָהָרָמה ִמְּבנֹות ַוֶּיְחַּדל ַּבְעָׁשא ִּכְׁשֹמַע ַוְיִהי ב

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

(השווה לדוגמה את הנטויה זהה לחלוטין ליחס שבין פועל עזר לבין צורת מקור המשמשת לו כמשלים מוצרך

לפעול. עם המופיעות לצד פועלי העזר כחלופות לצורות מסוג ופעל 214א–ב). נוכל אם כן לסווג צורות מסוג

זאת, יש להיזהר באותם מקרים שבהם פועל העזר עשוי לשמש בעצמו כפועל מלא המורה על פעולה: הצירוף

ב–215א, למשל, עשוי להתפרש ”שבו להודות, הודו שוב”, אבל גם ”שבו (אליך) והודו” כבמקבילה והודו ׁשבו
ב–215ב.345

(27 (דה”א יז ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ַעְבְּדָך ֶאת־ֵּבית ְלָבֵרְך הֹוַאְלָּת ְוַעָּתה א 214

(29 (שמ”ב ז ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ַעְבְּדָך ֶאת־ֵּבית ּוָבֵרְך הֹוֵאל ְוַעָּתה ב

(24 (דה”ב ו ַהֶּזה ַּבַּבִית ְלָפֶניָך ְוִהְתַחְּננּו ְוִהְתַּפְללּו ֶאת־ְׁשֶמָך ְוהֹודּו ְוָׁשבּו א 215

(33 (מל”א ח ַהֶּזה ַּבַּבִית ֵאֶליָך ְוִהְתַחְּננּו ְוִהְתַּפְללּו ֶאת־ְׁשֶמָך ְוהֹודּו ֵאֶליָך ְוָׁשבּו ב

כקבוצה נפרדת וכדומה) ידע (יכֹל, 168–188) מעמיד את פועלי היכולת המיון דומה לזה שהציע צדקה (תשנ”ה). רובינשטיין (תשל”א: .341
וכו’), המביעים את ”רצונו, כוונתו, השתדלותו וסירובו של המסומן בנושא המשפט לעשות התאמץ (רצה, מיתר הפעלים המודליים

את הפעולה” (שם: 180).
נוטה יותר להישמט בלשון השירה), (ל־ לפני צורת המקור היא בעיקרה שאלה של סגנון ל־ הופעתה או אי–הופעתה של מילת היחס .342

.(Malessa 2006: 150–166) ולא נעסוק בה כאן. לדיון מפורט בשאלה זו ראה מאלסה
.(GKC §120g–h) גם כאן החלופה היא בעיקר סגנונית: השימוש בקואורדינציה אסינדטית שכיח יותר בלשון השירה .343

.(62–60 145–153, תשנ”ח: (תשנ”ה: השווה רפן .344
.(173–172 (תשל”א: על דו–משמעויות כאלה ראה גם רובינשטיין .345
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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:

האֹהלה” ס כנ להי עולה ממנו המשמעות ”וימהר 216 במובאה ִמהר כך למשל בהופעתו הראשונה של הפועל

במקרים מיוחדים נראה שפועל שֹלש סאים קמח”.346 לקחת (או משהו מעין זה), ובהופעתו השנייה — ”מהרי

באוגריתית, ṯny העזר ספג לתוכו הוראה של פועל מלא מסוים, ומכוון לפעולה ספציפית: דוגמה לכך בפועל

מתועד רק בהקשר של חזרה על דיבור ומשמש להלן) 222 (ראה דוגמה בעברית ׁשנה אשר בשונה ממקבילו

.(217 (למשל כפועל אמירה לכל דבר

(6 (בראשית יח ֻעגֹות ַוֲעִׂשי לּוִׁשי סֶֹלת ֶקַמח ְסִאים ְׁשֹלׁש ַמֲהִרי ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָׂשָרה ָהֹאֱהָלה ַאְבָרָהם ַוְיַמֵהר 216

(KTU 1.3:III:22) rgm iṯ ly wargmk hwt waṯnyk 217

= דבר יש לי ואומר לך, מילה ואשנה לך

פעלים אדוורביאליים הם פעלים המתארים פועל אחר כשם שמתאר פעלים אדוורביאליים ופעלים מעריכים.

(218ב).347 הרבה הביא (218א), שווה במשמעו אל להביא, למשל הרבה אותו תואר הפועל:

(5 (שמות לו ֹאָתּה ַלֲעׂשֹת ְיהָוה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ַלְּמָלאָכה ָהֲעבָֹדה ִמֵּדי ְלָהִביא ָהָעם ַמְרִּבים א 218

(11 (מל”א י ְיָקָרה ְוֶאֶבן ְמאֹד ַהְרֵּבה ַאְלֻמִּגים ֲעֵצי ֵמֹאִפיר ֵהִביא ב

— פעלים אשר רובינשטיין מבחין בין פעלים אדוורביאליים לבין מה שהוא מכנה ”פעלים מעריכים”348

(219א), אינו לעׂשות, למשל הרע מתארים את המעשה ולא את פעולת העשייה. עׂשה בבואם בצירוף אל הפועל

נשמרת המשמעות עׂשה (219ב). גם בהשמטת הפועל ”עשה (דבר) ברוע, בצורה רעה” אלא ”עשה מעשה רע”

הרע מעׂשה. בנוסף לפועל או בשם העצם לעׂשות (219ג), ומן הפועל המעריך משתמעת השלמה בצורת המקור

הפליא הסכיל, הגדיל, שרובינשטיין נותן כדוגמה, פעלים אחרים המשמשים כפעלים מעריכים הם ולהיטיב

אלא פועל עׂשה במקרים מסוימים יכול פועל לשמש כפועל מעריך גם כשהפועל המצטרף אליו אינו והרׁשיע.349

אינו ”שאל בקושי” אלא ”שאל שאלה קשה”. ב–220 לׁשאול הקׁשה ספציפי יותר:

(12 (ירמיה טז ִלּבֹו־ָהָרע ְׁשִררּות ַאֲחֵרי ִאיׁש הְֹלִכים ְוִהְּנֶכם ֵמֲאבֹוֵתיֶכם ַלֲעׂשֹות ֲהֵרעֶֹתם ְוַאֶּתם א 219

(9 (מל”ב כא ְיהָוה ִהְׁשִמיד ֲאֶׁשר ִמן־ַהּגֹוִים ֶאת־ָהָרע ַלֲעׂשֹות ְמַנֶּׁשה ַוַּיְתֵעם ב

(26 (ירמיה ז ֵמֲאבֹוָתם ֵהֵרעּו ֶאת־ָעְרָּפם ַוַּיְקׁשּו ֶאת־ָאְזָנם ִהּטּו ְולֹא ֵאַלי ָׁשְמעּו ְולֹוא ג

לדיון נוסף בהוראות השונות שמקבלים פועלי עזר עם השמטת הפעלים המלאים המשלימים אותם עיין רובינשטיין (תשנ”א: .346
וכדומה) כפועלי תנועה הוא שכיח במיוחד; ראה חׁש נחפז, ִמהר, 386–389). השימוש בפועלי עזר המורים על זריזות הפעולה (כמו

.(118–113 (תשמ”ג: בעניין זה גם רוזן (תשל”ז: 311) וטרומר
ִהרָּבה. צורות מקור מוחלט אחרות שהפכו לתוארי פועל הן הוא במוצא צורת מקור מוחלט של הפועל ַהרֵּבה כידוע, תואר הפועל .347

ומהר. היטב
.(392–391 (תשנ”א: רובינשטיין .348

לעׂשות: הפליא .28 לעׂשות: בראשית לא הסכיל .24 גם שמ”א יב לעׂשות 3, וללא המקור ,2 21, תהלים קכו ,20 לעׂשות: יואל ב הגדיל .349
12, דניאל 6, איוב לד 35, וללא המקור גם תהלים קו לעׂשות: דה”ב כ הרׁשיע .(26 ביואל ב להפליא עׂשה (והשווה אל 19 שופטים יג
לעׂשות: כך 3. פעלים מסוימים מתקרבים לפועלים המעריכים אף כי אינם מתועדים בהשלמת 33, דה”ב כב 10, נחמיה ט 5, יב ט

והתעיב, המשמשים ללא השלמה במובנים ”עשה מעשה שחיתות”, ”עשה מעשה תועבה”. הׁשחית למשל הפעלים
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ְּברּוֲחָך ִּפי־ְׁשַנִים ִויִהי־ָנא ֱאִליָׁשע ַוּיֹאֶמר ֵמִעָּמְך ֶאָּלַקח ְּבֶטֶרם ֶאֱעֶׂשה־ָּלְך ָמה ְׁשַאל ֶאל־ֱאִליָׁשע ָאַמר ְוֵאִלָּיהּו 220

(10–9 (מל”ב ב ִלְׁשאֹול ִהְקִׁשיָת ַוּיֹאֶמר ֵאָלי׃

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

350.(222) או מסמנים חזרה על פעולה (221)

(24 (דה”א כז ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֶקֶצף ָבזֹאת ַוְיִהי ִכָּלה ְולֹא ִלְמנֹות ֵהֵחל ֶּבן־ְצרּוָיה יֹוָאב 221

(מל”א ַוְיַׁשֵּלׁשּו ַׁשֵּלׁשּו ַוּיֹאֶמר ַוִּיְׁשנּו ְׁשנּו ַוּיֹאֶמר ְוַעל־ָהֵעִצים ַעל־ָהעָֹלה ְוִיְצקּו ַמִים ַכִּדים ַאְרָּבָעה ִמְלאּו ַוּיֹאֶמר 222

(34 יח

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

(למשל ב–223א), שהשימוש העיקרי יכֹל או לעיל) 214א–ב (ראה הואיל אבה, או דעתו עליה. נוסף על פעלים כמו

מצויים פעלים רבים אשר מקבלים הוראה מודלית בבואם בליווי פועל במקור. בהם הוא להבעת מודליות,351

וכדומה, המביעים הכרה או יחס רגשי ועשויים להתייחס לא רק לעצם מוחשי אלא ירא ידע, אהב, פעלים כמו

(223ב), כפעלים מודליים. גם לדבר מופשט, יכולים גם להתייחס לפעולה

(14 (שופטים יד ָיִמים ְׁשֹלֶׁשת ַהִחיָדה ְלַהִּגיד ָיְכלּו ְולֹא א 223

(18 (שמ”ב יב ַהֶּיֶלד ִּכי־ֵמת לֹו ְלַהִּגיד ָדִוד ַעְבֵדי ַוִּיְראּו ב

הוכח חפץ חלק מן הפעלים הללו עשויים להופיע בליווי צורת מקור גם במבנה שאינו מודלי. כך למשל

ב–224ב: ההבדל הוא בכך שפועל מודלי מביע את עמדתו של הפועֵל הוכח אהב הוא מודלי, אבל לא ב–224א

הוכח ביחס לפעולתו הוא, ולא ביחס לפעולה שמבצע גורם אחר או ביחס למצב חיצוני. המקור המוחלט

(”לא יאהב שיוכיחו לו”; על משפטי תוכן מצומצמים ראה כמשפט תוכן מצומצם אהב משלים את ב–224ב

224ג). (”לא יאהב תוכחה”, בדומה אל או כצורה שמנית סעיף 5.12.1)

(3 (איוב יג ֶאְחָּפץ ֶאל־ֵאל ְוהֹוֵכַח ֲאַדֵּבר ֶאל־ַׁשַּדי ֲאִני אּוָלם א 224

(12 (משלי טו ֵיֵלְך לֹא ֶאל־ֲחָכִמים לֹו הֹוֵכַח ֶיֱאַהב־ֵלץ לֹא ב

(1 (משלי יב ָּבַער תֹוַכַחת ְוׂשֵֹנא ָּדַעת אֵֹהב מּוָסר אֵֹהב ג

משמשים בהשלמת צורת מקור הן כפעלים מודליים במובן ”התכוון, תכנן”, הן כפועלי וִּדּבר אמר הפעלים

חׁשב הוא מודלי וזהה בהוראתו אל 225א בדוגמה לעׂשות ִּדּבר העברת מסר במובן ”פקד, ציווה”: הצירוף

מביע ציווי המופנה לנמען. בהיעדר התייחסות לעׂשות ִּדּבר שבסעיף 5.12 228ד ב–225ב, בעוד שבדוגמה לעׂשות

כמביעים ציווי, יובחנו צירופים המביעים לפעול אמר מפורשת לנמען, המזהה באופן פורמלי צירופים מסוג

רק לפי ההקשר. 226ב) (כמו מצירופים מודליים 226א) (כמו ציווי

”שנה” מחזרה על פעולה כלשהי לחזרה על אמירה (”אמר פעם שנייה”): הפועל ṯny כאמור לעיל, באוגריתית התייחדה המשמעות של .350
עשוי לשמש בצורה דומה (אם כי אין זה שימושו (šanû G) šunnû כבר אינו פועל אספקטואלי אלא פועל דיבור. גם הפועל האכדי

.(EA 82:14, 27) היחיד), והוא מצוי בין היתר במכתבי ִרּב–הַּדִ מושל גבל
במשמע ”גבר על”. ל־ יכֹל למעט שימושים מיוחדים, כמו הצירוף .351
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(14 (שמות לב ְלַעּמֹו ַלֲעׂשֹות ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַעל־ָהָרָעה ְיהָוה ַוִּיָּנֶחם א 225

(8 (ירמיה יח לֹו ַלֲעׂשֹות ָחַׁשְבִּתי ֲאֶׁשר ַעל־ָהָרָעה ְוִנַחְמִּתי ב

(17 (אסתר א ְולֹא־ָבָאה ְלָפָניו ַהַּמְלָּכה ֶאת־ַוְׁשִּתי ְלָהִביא ָאַמר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך א 226

(14 (שמות ב ֶאת־ַהִּמְצִרי ָהַרְגָּת ַּכֲאֶׁשר אֵֹמר ַאָּתה ַהְלָהְרֵגִני ב

פעלים שמשלימם משפט תוכן 5.12

ענה; ופעלים או ׁשאל אמר, פעלים שמשלימם משפט תוכן הם בעיקר משני סוגים: פועלי העברת מסר, כמו

ועוד, העשויים להתייחס לארוע ראה ידע, זכר, המתארים קליטה והפנמה, רצון והערכה וכיוצא באלה, כמו

או למצב המתוארים במשפט תוכן.352

מבנה משפט התוכן 5.12.1

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

(227ד). לצד פועלי העברת משפטי תוכן הפותחים במילת שאלה באים ללא מילת שיעבוד (227ג);353 ש־ או

(228ב). לאֹמר (228א), לעתים קרובות בליווי המקור הנטוי מסר שכיחים גם משפטי תוכן המציגים דיבור ישיר

(228ג). משפטי תוכן המביעים פקודה וכדומה משמשות כתחליפים למשפטי תוכן הדבר זאת, כן, כה, מילים כמו

כאמור בסעיף 5.11, יש להבחין בין מבנה זה, שבו צורת המקור או בקשה יכולים להצטמצם לצורת מקור;354

225א להלן אל מובאה 228ד מייצגת משפט תוכן, לבין השימוש בצורת מקור כמשלים לפועל מודלי: השווה את

226א–ב. שם, וראה שם גם דוגמאות

(12 (שמות ב ַּבחֹול ַוִּיְטְמֵנהּו ֶאת־ַהִּמְצִרי ַוַּיְך ִאיׁש ֵאין ִּכי ַוַּיְרא ָוכֹה ּכֹה ַוִּיֶפן א 227

(15 (שמ”א יח ִמָּפָניו ַוָּיָגר ְמאֹד ַמְׂשִּכיל ֲאֶׁשר־הּוא ָׁשאּול ַוַּיְרא ב

(13 (קהלת ב ִמן־ַהחֶֹׁשְך ָהאֹור ִּכיְתרֹון ִמן־ַהִּסְכלּות ַלָחְכָמה ִיְתרֹון ֶׁשֵּיׁש ָאִני ְוָרִאיִתי ג

(13 (מל”ב ו ְבדָֹתן ִהֵּנה ֵלאֹמר ַוֻּיַּגד־לֹו ְוֶאָּקֵחהּו ְוֶאְׁשַלח הּוא ֵאיכֹה ּוְראּו ְלכּו ַוּיֹאֶמר ד

(12 (מל”א יג ָהֱאֹלִהים ִאיׁש ָהַלְך ֲאֶׁשר ֶאת־ַהֶּדֶרְך ָבָניו ַוִּיְראּו ָהָלְך ַהֶּדֶרְך ֵאי־ֶזה ֲאִביֶהם ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר א 228

(27 (מל”א יג ַוַּיֲחבֹׁשּו ֶאת־ַהֲחמֹור ִחְבׁשּו־ִלי ֵלאֹמר ֶאל־ָּבָניו ַוְיַדֵּבר ב

(9 (שמות ו ָקָׁשה ּוֵמֲעבָֹדה רּוַח ִמּקֶֹצר ֶאל־ֹמֶׁשה ָׁשְמעּו ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ֵּכן ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ג

(5–4 (במדבר ט ֶאת־ַהֶּפַסח ַוַּיֲעׂשּו ַהָּפַסח׃ ַלֲעׂשֹת ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ד

73–90). הפניות על פעלים המצריכים משפט תוכן כמשלים ועל מבניהם של משפטי התוכן המשלימים ראה רובינשטיין (תשל”א: .352
שבסעיף 5.4.2. נוספות למחקרים המתמקדים בפועלי הדיבור מפורטות בהערה 61

מופיעה כבר בלשון הקלסית, אבל נעשית שכיחה יותר בלשון המאוחרת. השימוש אשר אופיינית ללשון הקלסית; כי מילת השיעבוד .353
מאפיין בעיקר את קהלת ושיר השירים, הנחשבים חיבורים מאוחרים. ש־ במילית

(תהלים ְּבטּוב־ְיהָוה ִלְראֹות ֶהֱאַמְנִּתי לּוֵלא במקרים נדירים יופיעו משפטי תוכן מצומצמים גם לצד פעלים שאינם פועלי העברת מסר: .354
= ”לולא האמנתי שאראה”. (13 כז
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קידום אחד האיברים ממשפט התוכן 5.12.2

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

מצטרף אל הפועל שמשפט התוכן משלימו.355

במובן ”אודות” להצגת העניין שבו עוסק משפט התוכן על לצד פועלי הדיבור שכיח השימוש במילת היחס

(230א); לעתים בין לאו (229א) בין שמשפט התוכן מובא במפורש (”תחום הדיבור”, במינוחה של ׂשורק),356

משמשת באופן קבוע מילת היחס וׂשח/ׂשוחח הגה לצד הפעלים 230ב).357 (229ב, לאותה מטרה ל־ משמשת גם

צירופי היחס המציינים את תחום הדיבור 231), והיא מצויה פה ושם אף לצד פעלים אחרים.358 (למשל ב־

אינם חלק מהצרכת הפועל אלא משמשים כמרחיבים בלבד.

(30 (ירמיה לו ָדִוד ַעל־ִּכֵּסא יֹוֵׁשב לֹא־ִיְהֶיה־ּלֹו ְיהּוָדה ֶמֶלְך ַעל־ְיהֹוָיִקים ְיהָוה ּכֹה־ָאַמר א 229

(54 (שופטים ט ֲהָרָגְתהּו ִאָּׁשה ִלי ֶּפן־יֹאְמרּו ּומֹוְתֵתִני ַחְרְּבָך ְׁשֹלף ב

(22 (במדבר ח ָלֶהם ָעׂשּו ֵּכן ַעל־ַהְלִוִּים ֶאת־ֹמֶׁשה ְיהָוה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר א 230

(20 (במדבר ח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָלֶהם ֵּכן־ָעׂשּו ַלְלִוִּים ֶאת־ֹמֶׁשה ְיהָוה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ְּככֹל ב

(13 (תהלים עז ָאִׂשיָחה ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ְבָכל־ָּפֳעֶלָך ְוָהִגיִתי 231

עם פעלים המביעים קליטה בחושים או בשכל שכיח למדי מבנה, שבו נלווים לפועל הן משפט תוכן הן

המתאים לאיבר מתוך משפט התוכן. מקובל לראות במושא הזה אלמנט מקודם שהוצא מתוך מושא ישיר359

אפשרי 232א–ב), ובתור כשזה אין הוא משלים מוצרך; אבל לפי רובינשטיין360 (השווה למשל משפט התוכן

גם ניתוח אחר: פירוק המבע לשני חלקים, שבאחד מהם מושלם הפועל במושא ישיר ובשני מושלם אותו פועל

233א, הניתוח הזה — המפריד בין הראייה החושית (”רואה אנוכי את פני אביכן”) במשפט תוכן. במשפט כמו

לבין התפיסה השכלית הבאה בעקבותיה (”רואה אנוכי כי איננו אליי”) — אולי מסתבר יותר מן הניתוח הרואה

233ב, שם נותר במושא הישיר משלים מקודם ממשפט התוכן; על כל פנים הוא מקבל חיזוק מן ההשוואה אל

המושא ללא שינוי בעוד שמשפט התוכן המשועבד מומר במשפט עצמאי.361

(8 (שמ”ב יז ֵהָּמה ִגּבִֹרים ִּכי ְוֶאת־ֲאָנָׁשיו ֶאת־ָאִביָך ָיַדְעָּת ַאָּתה א 232

(10 (שמ”ב יז ִאּתֹו ֲאֶׁשר ּוְבֵני־ַחִיל ָאִביָך ִּכי־ִגּבֹור ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־יֵֹדַע ב

אבא (תשס”א: (Zewi 1996a: 6–12); בורוכובסקי–בר 91–120); בורוכובסקי (תש”ם); צבי ראה בין היתר רובינשטיין (תשל”א: .355
(תשס”ז). 172–175); סיידון

(סעיף 6.1.2). בהקשר זה כבכל הקשר אחר אל עשויה כמובן להתחלף עם על .50–49 ,23 ׂשורק תשנ”ט: .356
(Jenni 2000: 147–148) ללשון המאוחרת. יֶני על במובן הזה אופיינית יותר ללשון המקרא הקלסית, ל־ לפי רובינשטיין (תשמ”ג1: 74), .357

להצגת תוכן, בין לצד פועלי דיבור בין בהקשרים אחרים. ל־ נותן רשימה מפורטת של המקומות שבהם משמשת
ראוי להעיר, כי הגבול בין חשיבה לביטוי בקול לא תמיד ברור וׂשח/ׂשוחח הגה בסעיף 5.5.3. על הפעלים ראה פירוט בהערה 96 .358
את הגה/ׂשח/ׂשוחח ְּתַדֵּבְרָנה), כך שקשה לקשר את ההבחנה הפורמלית בין ִׂשְפֵתיֶהם ְוָעָמל ִלָּבם ֶיְהֶּגה ִּכי־ׁשֹד :2 (ראה למשל משלי כד

להבחנה סמנטית כזאת. ב־ הגה/ׂשח/ׂשוחח לבין
ֶיֱאסֹף. ְוָגְרְנָך ַזְרֶעָך ָיִׁשיב) (ק’ ִּכי־ישוב ּבֹו ֲהַתֲאִמין :12 או צירוף יחס, עם פעלים שזו הצרכתם הרגילה. ראה למשל איוב לט .359

רובינשטיין תשנ”ו. .360
כתשעים פעמים, מתוכן כשלושים שבהן הפועל יוצא למושא ישיר — ראה — הנלווים אל והנה את המשפטים הפותחים בתיבה .361
,(255–252 (תשמ”ז: אנו נראה כמשפטים עצמאיים המתארים נסיבות, תהליכים או מצבים חיצוניים. זאת בניגוד לדעתו של קוגוט
הם משפטי תוכן המשמשים כמשלימים לפועל, במעמד תחבירי ראה המופיעים לצד הפועל והנה שלדידו, משפטים הפותחים בתיבה

.(Zewi 1996b) עיין גם צבי ראה אחרי הפועל והנה כי. על המעמד של זהה לזה של משפטים הפותחים במילת השיעבוד
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(5 (בראשית לא ִׁשְלׁשֹם ִּכְתֹמל ֵאַלי ִּכי־ֵאיֶנּנּו ֲאִביֶכן ֶאת־ְּפֵני ָאֹנִכי רֶֹאה א 233

(2 (בראשית לא ִׁשְלׁשֹום ִּכְתמֹול ִעּמֹו ֵאיֶנּנּו ְוִהֵּנה ָלָבן ֶאת־ְּפֵני ַיֲעקֹב ַוַּיְרא ב

גם מבנה שבו מצטרף למושא הישיר של פועלי תפיסה אלמנט שמני (שם עצם או שם תואר) היוצר עמו

קרוב אל אֻדמים המים את ויראו קשר פרדיקטיבי אפשר לראות כסוג של קידום תוכן: ב–234א, למשל, המבע

(בדומה למבע שב–234ב), מבנה שנוצר בדרך של קידום התוכן מן ”ויראו כי ”ויראו את המים כי אדומים הם”

(בדומה למבע שב–234ג). צורת בינוני הנוספת למושא ישיר עשויה להתפרש כפרדיקטיבית, המים אדומים הם”

אפשר להבין ”ותרא את המלך דוד כי מרקד ומשחק הוא”, 235 אבל על פי רוב תיתפס כתיאור מצב: מבע כמו

אבל הפירוש ”ותרא את המלך דוד בעודו מרקד ומשחק” נראה פשוט וטבעי יותר. הבחירה בין הפירוש האחד

לשני היא סובייקטיבית במידה רבה ומושפעת מן ההקשר.362

(22 (מל”ב ג ַּכָּדם ֲאֻדִּמים ֶאת־ַהַּמִים ִמֶּנֶגד מֹוָאב ַוִּיְראּו ַעל־ַהָּמִים ָזְרָחה ְוַהֶּׁשֶמׁש ַבּבֶֹקר ַוַּיְׁשִּכימּו א 234

(2 (בראשית ו ָּבָחרּו ֲאֶׁשר ִמּכֹל ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְקחּו ֵהָּנה טֹבֹת ִּכי ָהָאָדם ֶאת־ְּבנֹות ְבֵני־ָהֱאֹלִהים ַוִּיְראּו ב

(26 (שופטים יח ֶאל־ֵּביתֹו ַוָּיָׁשב ַוִּיֶפן ִמֶּמּנּו ֵהָּמה ִּכי־ֲחָזִקים ִמיָכה ַוַּיְרא ְלַדְרָּכם ְבֵני־ָדן ַוֵּיְלכּו ג

(29 (דה”א טו ְּבִלָּבּה לֹו ַוִּתֶבז ּוְמַׂשֵחק ְמַרֵּקד ָּדִויד ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוֵּתֶרא ַהַחּלֹון ְּבַעד ִנְׁשְקָפה ַּבת־ָׁשאּול ּוִמיַכל 235

פועלי קיום ואי–קיום 5.13

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

(236ג). שאלה חשובה היא, האם או בליווי דטיב (236ב) 236א), בליווי לוקטיב (למשל שהוא בא ללא השלמה

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.

(10 (ישעיה מג ִיְהֶיה לֹא ְוַאֲחַרי ֵאל לֹא־נֹוַצר ְלָפַני א 236

(5 (שמות א ְבִמְצָרִים ָהָיה ְויֹוֵסף ָנֶפׁש ִׁשְבִעים ֶיֶרְך־ַיֲעקֹב יְֹצֵאי ָּכל־ֶנֶפׁש ַוְיִהי ב

(29 (שמות כט ֶאת־ָיָדם ּוְלַמֵּלא־ָבם ָבֶהם ְלָמְׁשָחה ַאֲחָריו ְלָבָניו ִיְהיּו ְלַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ַהּקֶֹדׁש ּוִבְגֵדי ג

— החשוב מכל פועלי הקיום — ראוי להפריד בין ההוראות השונות של היה נראה לנו, שעבור הפועל

קיום, מיקום ושייכות, ולהבחין עד כמה שאפשר בין המסגרות התחביריות המתאימות; למעשה, צירופי היחס

הם סוגים של פרדיקטים שהפועל עשוי לקשר אל הנושא,363 היה הלוקטיביים והדטיביים המצטרפים אל

המשמש כפועל פרדיקטיבי היא הבחנה עקרונית. ואולם היה המשמש כפועל קיום לבין היה וההבחנה בין

.(97–93 (תשל”א: בדו–משמעותו של המבנה הזה עסק כבר רובינשטיין .362
במבני פרדיקציה, שבהם האלמנט הפרדיקטיבי הוא שם עצם המושווה לנושא או שם תואר המתאר תכונה היה על השימוש בפועל .363

שלו, ראה סעיף 5.14.
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לעתים קרובות מתבטלת ההבחנה הזאת, מכיוון שהפועל עשוי לשאת תפקיד כפול של הבעת קיום ומיקום

(237ב).364 או של הבעת קיום ושייכות 237א) (לדוגמה

(1 (איוב א ֵמָרע ְוָסר ֱאֹלִהים ִויֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ַההּוא ָהִאיׁש ְוָהָיה ְׁשמֹו ִאּיֹוב ְבֶאֶרץ־עּוץ ָהָיה ִאיׁש א 237

(1 (מל”א כא ׁשְֹמרֹון ֶמֶלְך ַאְחָאב ֵהיַכל ֵאֶצל ְּבִיְזְרֶעאל ֲאֶׁשר ַהִּיְזְרֵעאִלי ְלָנבֹות ָהָיה ֶּכֶרם ב

היה, גם פעלים אחרים עשויים להביע קיום, אם כי בצורה נוסף על פועלי קיום אחרים ופועלי אי–קיום.

נמצא, המורה על היותו של אלמנט כלשהו זמין או גלוי, משתמע קיומו של אותו אלמנט. עקיפה. מן הפועל

ונׁשאר, כפועלי שלילת שינוי, מורים על המשכו של מצב שעשוי להיות מצב של קיום. בפעלים נותר הפעלים

כאלה, המשמעות של קיום — קיום בכלל, ועל אחת כמה וכמה הימצאות במקום או שייכות לבעלים —

היה, כי אלמנטים לוקטיביים או היא אם כן משמעות משנית. על כן נניח עבורם, בשונה ממה שהנחנו עבור

דטיביים המלווים אותם אינם חלק מהצרכתם, וההוראות של מיקום ושייכות שהם יוצרים הן משמעויות

נספחות בלבד.

ועוד — עשויים לשלול את הקיום בכלל, כלה אפס, אבד, באופן סימטרי לפועלי קיום, גם פועלי אי–קיום —

238א), בשני (לדוגמה את ההימצאות במקום או את השייכות לבעלים; במקרה הראשון הם יבואו ללא השלמה

(ליתר דיוק פריווטיבי: ראה סעיף 6.1.7), הפותח במילת היחס המקרים האחרונים בליווי צירוף יחס אבלטיבי

(238ב). גם כאן נניח, כי האלמנטים האלה אינם כלולים בהצרכת הפועל אלא רק משלימים נספחים. מן

(8 (מל”ב ט ְּבִקיר ַמְׁשִּתין ְלַאְחָאב ְוִהְכַרִּתי ַאְחָאב ָּכל־ֵּבית ְוָאַבד א 238

(20 (איוב יא ַמַּפח־ָנֶפׁש ְוִתְקָוָתם ִמְנֶהם ָאַבד ּוָמנֹוס ִּתְכֶליָנה ְרָׁשִעים ְוֵעיֵני ב

הגבול בין פעלים, המשמשים כפועלי קיום או אי–קיום ועשויים לקבל משמעות נספחת של מיקום, לבין

(239), עשוי להיתפס כפועל מחה, לדוגמה פעלים, שרכיב המקום הוא חלק מהצרכתם, אינו חד וברור. הפועל

המורה על השמדה (כלומר גרימת אי–קיום) או כפועל המורה על הסרה ממקום. במקרה הראשון צירוף היחס

הוא, כאמור, משלים נספח (זה הפירוש שנעדיף כאן), ובמקרה השני — משלים מוצרך. מן עם

(7 (בראשית ו ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ֲאֶׁשר־ָּבָראִתי ֶאת־ָהָאָדם ֶאְמֶחה 239

פעלים בעלי הוראה פרדיקטיבית 5.14

הוא, מיותר לומר, החשוב מבין הפעלים המשמשים לסימון קשר היה הפועל כפועל פרדיקטיבי. היה הפועל

בהשלמת היה בעברית בת ימינו קיימת הבחנה אספקטואלית ברורה בין פרדיקטיבי בין שני אלמנטים.365

(”דבר א היה ל־ בהשלמת פרדיקט הפותח במילת היחס היה פרדיקט שמני (”דבר א היה דבר ב”) לבין

לעיל) 237א (כמו ההבחנה בין מבעים שבהם משמש הפועל בו זמנית להכרזה על קיומו של אלמנט מסוים ולהצגת מקום הימצאו .364
של (236ג) או שייכותו (236ב) (237ב), מצד אחד, לבין מבעים שבהם הוא משמש רק להצגת מקום הימצאו או שייכותו לבעלים
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.
כפועל קיום נידון בנפרד בסעיף 5.13. השימוש בהיה .365
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על פי לדבר ב”): המבנה הראשון מתאר מצב קיים והשני מצב מתהווה, הִשתנות (אספקט אינגרסיבי).366

רוב נראה שההבחנה הזאת נשמרת גם בלשון המקרא, או לפחות אין מניעה לתלות בהבחנה אספקטואלית

240א–ב). (ראה לדוגמה כזאת את הבחירה במבנה האחד או השני, גם כשהשניים מתחלפים בהקשרים זהים

(כמו למשל ב–241א, שם פירוש אבל יש שהאספקט המסומן כביכול במסגרת התחבירית אינו מתאים להקשר

עוד), ויש ששתי המסגרות מתערבבות זו בזו כששני כאינגרסיבי אינו מתיישב עם תואר הפועל ל־ היה הצירוף

(כפי שקורה ב–241ב). ובלעדיה, מופיעים יחדיו לצד אותו פועל ל־ פרדיקטים, עם

(2 (שמ”ב ה ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְלָנִגיד ִּתְהֶיה ְוַאָּתה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַעִּמי ִתְרֶעה ַאָּתה א 240

(2 (דה”א יא ִיְׂשָרֵאל ַעִּמי ַעל ָנִגיד ִּתְהֶיה ְוַאָּתה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַעִּמי ִתְרֶעה ַאָּתה ב

(36 (שמ”ב יט ַהֶּמֶלְך ֶאל־ֲאדִֹני ְלַמָּׂשא עֹוד ַעְבְּדָך ִיְהֶיה ְוָלָּמה … ַהּיֹום ָאֹנִכי ָׁשָנה ֶּבן־ְׁשֹמִנים א 241

(4 (צפניה ב ִלְׁשָמָמה ְוַאְׁשְקלֹון ִתְהֶיה ֲעזּוָבה ַעָּזה ִּכי ב

הן פרדיקט הן צירוף יחס דטיבי. בחלק מהמקומות מסמן הדטיב היה לעתים קרובות מופיעים לצד הפועל

במקומות (242ב).367 (242א), למשל, לבין היות עזרתו של פלוני שייכות: ברורה הקרבה בין היות עזרה לפלוני

אחרים משמש הדטיב להוספת נימה של הערכה סובייקטיבית, כלומר הקשר הפרדיקטיבי מתקיים בעיני

כמוהו כהיות (243א) התופס, המעריך דבר בצורה מסוימת גם אם אין הוא כך במציאות: היות נכרי לפלוני

ראה מצא, חׁשב, (243ב). להבעת ”פרדיקציה סובייקטיבית” כזאת משמשים גם פועלי תפיסה כמו נכרי בעיניו

243ב); לדיון מפורט יותר ראה (כמו בצלע הראשונה של ועוד, כשלמושא הישיר שלהם נוסף אלמנט פרדיקטיבי

סעיף 5.5.4.

(8 (תהלים סג ֲאַרֵּנן ְּכָנֶפיָך ּוְבֵצל ִּלי ֶעְזָרָתה ִּכי־ָהִייָת א 242

(9 (תהלים כז ִיְׁשִעי ֱאֹלֵהי ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני ַאל־ִּתְּטֵׁשִני ָהִייָת ֶעְזָרִתי ב

(9 (תהלים סט ִאִּמי ִלְבֵני ְוָנְכִרי ְלֶאָחי ָהִייִתי מּוָזר א 243

(15 (איוב יט ְבֵעיֵניֶהם ָהִייִתי ָנְכִרי ַּתְחְׁשֻבִני ְלָזר ְוַאְמהַֹתי ֵביִתי ָּגֵרי ב

יכולים לשמש להבעת גרימה של קשר ׂשם או נתן עׂשה, פעלים כמו פעלים המביעים יצירת קשר פרדיקטיבי.

244א), (ראה דוגמה או בלעדיה ל־ פרדיקטיבי או יצירה של קשר כזה. הפרדיקט עשוי לבוא עם מילת היחס

היה, האספקט ושני המבנים משמשים פחות או יותר באותה שכיחות וללא הבדל במשמעות: שלא כמו עם

משמשת אם כן כמילת יחס ל־ הוא בהכרח אינגרסיבי. כסמן חסר משמעות עצמית של הקשר הפרדיקטיבי,

כ־, בבֹואה בראש אלמנט פרדיקטיבי, יכולה להיתפס מוצרכת (אם כי לא הכרחית). לעומת זאת, מילת היחס

ל־. חוץ מירמיה ב מורים בהכרח על אספקט אינגרסיבי, באים על פי רוב עם מילת היחס היה הפך/נהפך, אשר בשונה מן הפעלים .366
25), ואפשר ,20 ,13 ,10 ,4 (ויקרא יג לבן 18, בכל המקומות שבהם נעדרת מילת היחס הפרדיקט הוא שם התואר ומתהלים קיד 21

באותו פרק). ו–17 16 בפסוקים ללבן נהפך (אם כי מצוי גם שהשמטתה היא הפלולוגיה
ְלאְֹיִבים. לדידו ָלּה ָהיּו 2 ל־, כמו למשל באיכה א 469–472), בחן משפטים דומים, שבהם הפרדיקט מסומן באמצעות קדרי (תשמ”ג: .367
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
ל־ הסמנטי: בדונו במעמדם של צירופי היחס (כמשלימים מוצרכים או מרחיבים לא מוצרכים) אין הוא מפריד בין צירופי יחס עם

פרדיקטיבית אלא באמצעות תיאורים פורמליים מסובכים (ראה למשל שם: 470 הערה 33). ל־ דטיבית לבין צירופי יחס עם
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כחלק מהפרדיקט עצמו ולא כסימן של קשר הפרדיקציה: בעוד שהפרדיקציה המשתמעת מן החלק השני של

היא ”אני חץ ברור” (ולא ”אני לחץ ברור”), זו המשתמעת מן החלק הראשון יכולה להיות לא רק ”פי חרב 244ב

שייכת תמיד למשפט התשתית, ולא נראה בה כ־ לשם פשטות, נניח כאן כי חדה” אלא גם ”פי כחרב חדה”.368

סימן מוצרך.

(10 (ירמיה ט יֹוֵׁשב ִמְּבִלי ְׁשָמָמה ֶאֵּתן ְיהּוָדה ְוֶאת־ָעֵרי ַּתִּנים ְמעֹון ְלַגִּלים ֶאת־ְירּוָׁשַלםִ ְוָנַתִּתי א 244

(2 (ישעיה מט ִהְסִּתיָרִני ְּבַאְׁשָּפתֹו ָּברּור ְלֵחץ ַוְיִׂשיֵמִני ֶהְחִּביָאִני ָידֹו ְּבֵצל ַחָּדה ְּכֶחֶרב ִּפי ַוָּיֶׂשם ב

סוג אחר של מבנים פרדיקטיביים מצוי עם פעלים הקשורים ביצירת עצמים או פיתוחם מתוך חומרי גלם,

246א). הפרדיקציה שיוצר המושא ,245) בנה, שנוסף להם מושא שני המתייחס לתוצר הסופי או אפה כמו

השני (”הפך את הסולת לחלות”, ”הפך את האבנים למזבח”) היא משמעות נספחת בלבד, משנית להוראה

עׂשה, המשמש הבסיסית של הפועלים, שהיא עיבוד חומרי הגלם בצורה מסוימת. שונה מצבו של הפועל

247א במבעים דוגמת בהוראה פרדיקטיבית (”הפך ל–”) גם מחוץ להקשר של ייצור או של עיבוד חומרים:369

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-

247ב): במבעים כאלה 246ב, (למשל בים הללו לבין המבנה המצרף לפועל מושא שני המתייחס לחומרי הגלם

נראה באלמנט הנוסף סוג של אקוזטיב אדוורביאלי (אקוזטיב של ספציפיקציה: ”בנה את המזבח מאבנים

שלמות”, ”עשה את הבדים מעצי שיטים”), ולא פרדיקציה הנוספת למושא הישיר.370

(5 (ויקרא כד ַחּלֹות ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֹאָתּה ְוָאִפיָת סֶֹלת ְוָלַקְחָּת 245

(32 (מל”א יח ְיהָוה ְּבֵׁשם ִמְזֵּבַח ֶאת־ָהֲאָבִנים ַוִּיְבֶנה א 246

(6 (דברים כז ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֶאת־ִמְזַּבח ִּתְבֶנה ְׁשֵלמֹות ֲאָבִנים ב

(12 (מל”א י ַלָּׁשִרים ּוְנָבִלים ְוִכֹּנרֹות ַהֶּמֶלְך ּוְלֵבית ְלֵבית־ְיהָוה ִמְסָעד ָהַאְלֻמִּגים ֶאת־ֲעֵצי ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש א 247

(28 (שמות לז ָזָהב ֹאָתם ַוְיַצף ִׁשִּטים ֲעֵצי ֶאת־ַהַּבִּדים ַוַּיַעׂש ב

סוג מיוחד של יצירת פרדיקציה מצוי בהכרזת שמו הפרטי או כינויו של אדם, מקום או כל דבר אחר.

ל<אדם/ (כמאה היקרויות) וקרא <ׁשֵם> <אדם/מקום/דבר> שם קרא שני ביטויים משמשים לשם כך במקרא:

248 (ראה למשל מובאה (כשישים וחמש היקרויות). השניים מופיעים באותם הקשרים <ׁשֵם> מקום/דבר>

ולא נראה כי הם נבדלים בהוראותיהם. ההבדל ביניהם הוא בתפוצה בלבד: ברוב ספרי 249א–ב) או השווה

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).

אינה מוצרכת על ידי ל־ 122–123). רובינשטיין מציג גישה שונה במקצת, לפיה מילת היחס ,101–97 (תשל”א: השווה רובינשטיין .368
פעלים ספציפיים אלא היא חלק ממנגנון הפרדיקציה באופן כללי.

14; ועם מילת היחס 23, חבקוק א השוואתית: ישעיה מ כ־ 4; עם 13, תהלים קד 16, עמוס ד ראה למשל, עם פרדיקט שמני: מל”ב ג .369
ועוד. 15 10, ירמיה לז 2, שמות לב ל־: בראשית יב

.GKC §117hh–kk; JM §125v–w לדיון בשני המבנים האלה ודוגמאות נוספות עיין .370
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(18 (בראשית לה ִבְנָיִמין ָקָרא־לֹו ְוָאִביו ֶּבן־אֹוִני ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא ֵמָתה ִּכי ַנְפָׁשּה ְּבֵצאת ַוְיִהי 248

(20 (שמ”ב ה ְּפָרִצים ַּבַעל ַההּוא ֵׁשם־ַהָּמקֹום ָקָרא ַעל־ֵּכן ָמִים ְּכֶפֶרץ ְלָפַני ֶאת־אְֹיַבי ְיהָוה ָּפַרץ ַוּיֹאֶמר א 249

(8 (שמ”ב ו ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ֻעָּזה ֶּפֶרץ ַההּוא ַלָּמקֹום ַוִּיְקָרא ְּבֻעָּזה ֶּפֶרץ ְיהָוה ָּפַרץ ֲאֶׁשר ַעל ְלָדִוד ַוִּיַחר ב
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פרק 6

על מילות היחס

מילות היחס העיקריות ושימושיהן 6.1

אחרי 6.1.1

משמשת בעיקר להבעת מיקום עוקב במרחב או בזמן. בהשלמתם של פועלי הרדיפה — אחרי מילת היחס

עם מושאים ישירים. באופן כללי אפשר לומר, אחרי — מתחלפים צירופי יחס עם ורדף דלק דבק/הדביק,

אחרי, הממקמת את הרודף ביחס לנרדף, מסמן את תהליך התנועה של האחד בעקבות שהשימוש במילת היחס

ולא משתמע ממנו רץ) או הלך בא, גם לצד פועלי תנועה רגילים, כמו אחרי (בצורה דומה משמשת האחר

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

(telicity), הווה אומר בקיומה או היעדרה של נקודת סיום סוגי הצירופים נבדלים מבחינת הטֶליות שלהם

ההבחנה בין תהליך טֶלי לתהליך אַטֶלי מורגשת שאליה מכוון התהליך ושמעבר לה הוא לא יוכל להימשך.1

על סופו של התהליך המובע באמצעות את הדביק 250א, שם מורה היטב במקומות מסוימים — ראה לדוגמה

לתיאור התהליך — אך יש גם מקומות שבהם לא נעשה בה אחרי הדביק 250ב, שם משמש אחרי, לעומת רדף

251א–ב. שימוש: השווה

(23 (בראשית לא ַהִּגְלָעד ְּבַהר ֹאתֹו ַוַּיְדֵּבק ָיִמים ִׁשְבַעת ֶּדֶרְך ַאֲחָריו ַוִּיְרּדֹף ִעּמֹו ֶאת־ֶאָחיו ַוִּיַּקח א 250

(45 (שופטים כ ִאיׁש ַאְלַּפִים ִמֶּמּנּו ַוַּיּכּו ַעד־ִּגְדעֹם ַאֲחָריו ַוַּיְדִּביקּו … ָהִרּמֹון ֶאל־ֶסַלע ַהִּמְדָּבָרה ַוָּיֻנסּו ַוִּיְפנּו ב

ָׁשאּול ְּבֵני ְוֶאת־ַמְלִּכי־ׁשּוַע ְוֶאת־ֲאִביָנָדב ֶאת־ְיהֹוָנָתן ְפִלְׁשִּתים ַוַּיּכּו ְוֶאת־ָּבָניו ֶאת־ָׁשאּול ְפִלְׁשִּתים ַוַּיְדְּבקּו א 251

(2 (שמ”א לא

Garr) בעברית כתב גאר רדף (Dahl 1981). על הטליות של הפועל להגדרה מדויקת יותר של הטליות (בלשונות אירופה) ראה דאל .1
.(1991: 130–133
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ָׁשאּול ְּבֵני ְוֶאת־ַמְלִּכי־ׁשּוַע ְוֶאת־ֲאִביָנָדב ֶאת־יֹוָנָתן ְפִלְׁשִּתים ַוַּיּכּו ָבָניו ְוַאֲחֵרי ָׁשאּול ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים ַוַּיְדְּבקּו ב

(2 (דה”א י

למשמעות 252א) (למשל עבר ממשמעות מילולית של תנועה ממקום למקום בעקבות פלוני אחרי הלך הצירוף

סימן הצרכה של הפועל בהוראתו אחרי (252ב), ונראה במילת היחס מושאלת של דבקות מוסרית ונאמנות

צירופים כבולים בעלי הוראה סמלית דומה: אחרי החדשה. גם פעלים אחדים שאינם פועלי תנועה יוצרים עם

אחרי.3 ִמּלא אחרי,2 זנה

(17 (בראשית לז ְּבדָֹתן ַוִּיְמָצֵאם ֶאָחיו ַאַחר יֹוֵסף ַוֵּיֶלְך א 252

(19 (דברים ח ָלֶהם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ַוֲעַבְדָּתם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְוָהַלְכָּת ב

אל 6.1.2

הוא לסימון היעד או הכיוון לצד פועלי תנועה, הנמען לצד פועלי העברת אל השימוש העיקרי של מילת היחס

(סעיף 6.1.5), ללא ל־ מסר או המקבל לצד פועלי נתינה. בהקשרים האלה היא מתחלפת לעתים קרובות עם

בטקסטים בטקסטים המוקדמים ובל־ הבדל ניכר במשמעות. נראה, שלשון המקרא נוטה יותר להשתמש באל

אבל המגמה הכללית הזאת אינה מונעת חילוף בין שתי מילות היחס גם באותו פסוק, לצד המאוחרים יותר,4

מוסיפה (סעיף 5.3.2) ולצד פועלי מקום סימטרי (סעיף 4.1.3) 254). לצד פעלים הדדיים ,253 (למשל אותו פועל

כיוון לפעולה, ובכך היא שוברת את הסימטריה. אל

ָהָראׁש ָהִאיׁש ֶאת־ִּכְבַׂשת ַוִּיַּקח ַהָּבא־לֹו ָלֹאֵרַח ַלֲעׂשֹות ּוִמְּבָקרֹו ִמּצֹאנֹו ָלַקַחת ַוַּיְחֹמל ֶהָעִׁשיר ְלִאיׁש ֵהֶלְך ַוָּיבֹא 253

(4 (שמ”ב יב ֵאָליו ַהָּבא ָלִאיׁש ַוַּיֲעֶׂשָה

(4 (שמ”ב ט ְדָבר ְּבלֹו ֶּבן־ַעִּמיֵאל ָמִכיר ֵּבית ִהֵּנה־הּוא ֶאל־ַהֶּמֶלְך ִציָבא ַוּיֹאֶמר הּוא ֵאיֹפה ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר־לֹו 254

(השווה לדוגמה את שלושת צירופי היחס המתייחסים בלשון המקרא על לבין אל החילופים השכיחים בין

וב–255ב), בכל ההקשרים שבהם עשויה להופיע כל אחת מהן, נתלו בהשפעת הלשון הארמית.5 לנמענים ב–255א

להצגת הנמען בראש מכתבים מן התקופה הממלכתית, מילת בארמית עצמה, מעבר לשימוש הסטנדרטי באל

ובדרך 256א, מן המאה השמינית),6 (למשל היחס הזאת מתועדת רק במקומות בודדים בכתובות הקדומות

(256ב). במקומה על כלל באה

(27 (מל”ב יח ַעל־ַהחָֹמה ַהּיְֹׁשִבים ַעל־ָהֲאָנִׁשים ֲהלֹא … ֲאדִֹני ְׁשָלַחִני ְוֵאֶליָך ֲאדֶֹניָך ַהַעל א 255

,30 30, כג 9, כ 33, יחזקאל ו ,27 17, ח 16, שופטים ב 39, דברים לא 6, במדבר טו (פעמיים), 5 7, כ 16, ויקרא יז ,15 שמות לד .2
34, עם סביל סתמי. 25. ראה גם יחזקאל טז דה”א ה

.6 14, מל”א יא ,9 ,8 36, יהושע יד 12, דברים א ,11 24, לב במדבר יד .3
להבעת כיוון לצד פועלי התנועה, ואילו ציין כארמיזם של לשון המקרא המאוחרת את השימוש בל־ (Jenni 2000: 270–271) יֶני .4
(בשונה מיֶני, אמר לצד הפועל לשימוש בל־ הראה התפתחות דיאכרונית במעבר משימוש באל (Malessa 2006: 168–191) מאלסה
משמש בפנייה רשמית יותר לנמען במעמד גבוה ואמר אל אמר Jenni 1999, שניסה להראות בין שני הצירופים הבדל פרגמטי, לפיו
ִּדּבר לצד שני פועלי דיבור אחרים, אל/ל־ לעיל). מאלסה בחן גם את חילופי 254 בפנייה לא פורמלית — כפי שאכן נראה בדוגמה ל־
(Malessa 2004). אנו לא נתעמק כאן נתן (Malessa 2006: 205–216; ראה להלן), ולצד הפועל וקרא (Malessa 2003; 2006: 194–196)

ל־, ונסתפק בהפניה למחקרים האלה. לבין אל בשאלת היחס בין
.(Sperber 1943: 238–242) נתונה אצל שפרבר אל/על JM. רשימה מפורטת של חילופי §133b עיין .5

.Fakh 14, 15, Sf 3:1, 20, TDanSt 3, Zak 1:11, 12 בארמית הקדומה: אל הופעות אחרות של .6
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(12 (ישעיה לו ַעל־ַהחֹוָמה ַהּיְֹׁשִבים ַעל־ָהֲאָנִׁשים ֲהלֹא … ֲאדִֹני ְׁשָלַחִני ְוֵאֶליָך ֲאדֶֹניָך ַהֶאל ב

(Sf 3:8) אלי מלאכה ישלח או חפצי לכל או לשלם א[ל]וה מלאכי ואשלח א 256

= ואשלח מלאכיי אליו לשלום או לכל חפצי, או ישלח מלאכיו אליי

(18 (עזרא ד ָקָדָמי ֱקִרי ְמָפַרׁש ֲעֶליָנא ְׁשַלְחּתּון ִּדי ִנְׁשְּתָוָנא ב

= האיגרת אשר שלחתם אלינו מפורש נקראה לפניי

את, למשל לצד פעלים הקשורים עשויה להתחלף גם עם תווית המושא אל על, ועם ל־ נוסף על חילופיה עם

המורה אל ׁשמע לקליטה בחושים או בשכל. לעתים משקף החילוף הבדלי משמעות ברורים, כמו במקרה של

(ראה סעיף 5.5.2). אבל המורה גם על קליטה באוזניים גֵרדא את ׁשמע תמיד על ציות או היענות לעומת

להלן) 257 ו–109א–ב; וכן דוגמה 108א–ב (סעיף 5.5.1, דוגמאות וראה הביט במקומות אחרים, כמו במקרה של

117א–ב), אי–אפשר לזהות הבדלי משמעות עקרוניים בין השלמה באל (סעיף 5.5.3, דוגמאות הבין או של

להשלמה במושא ישיר.

(23 (ירמיה ד אֹוָרם ְוֵאין ְוֶאל־ַהָּׁשַמִים ָובֹהּו ְוִהֵּנה־ֹתהּו ֶאת־ָהָאֶרץ ָרִאיִתי 257

(258א–ב). לפי מאלסה,7 קרא לבין מושא ישיר מצויה בפועל אל דוגמה נוספת לחילוף בין צירופי יחס עם

(או צירוף על פנייה בדברים באופן כללי, בעוד שבהשלמת מושא ישיר קרא מורה אל בהשלמת צירוף יחס עם

אל/את נוטה הפועל יותר למשמעות המיוחדת של זימון הנמען למקום שבו נמצא הדובר. חילוף ל־) יחס עם

אל, בלי שתהיה חלק מהצרכתם, יכולה להוסיף להם משמעות מתקיים פה ושם גם לצד פעלים שמילת היחס

259א–ב).8 (למשל נספחת של תנועה, כיוון או הכוונה

(4 (שמ”א ג ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר ֶאל־ְׁשמּוֵאל ְיהָוה ַוִּיְקָרא א 258

(16 (שמ”א ג ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר ְּבִני ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ֶאת־ְׁשמּוֵאל ֵעִלי ַוִּיְקָרא ב

(36 (מל”א ח ֵיְלכּו־ָבּה ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ֶאת־ַהֶּדֶרְך תֹוֵרם ִּכי ִיְׂשָרֵאל ְוַעְּמָך ֲעָבֶדיָך ְלַחַּטאת ְוָסַלְחָּת א 259

(27 (דה”ב ו ֵיְלכּו־ָבּה ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ֶאל־ַהֶּדֶרְך תֹוֵרם ִּכי ִיְׂשָרֵאל ְוַעְּמָך ֲעָבֶדיָך ְלַחַּטאת ְוָסַלְחָּת ב

ב־ 6.1.3

אינה מוצרכת; פעלים המצריכים משלימי מקום, פועלי ב־ בהוראתה הבסיסית, הלוקטיבית, מילת היחס

אינם מגבילים את משלימיהם בסימן הצרכה קבוע. גם כמילת יחס אינס- הימצאות במקום ופועלי תנועה,9

אינה חלק מהצרכת הפועל אלא במקרים מעטים שבהם האמצעי או המכשיר הוא ארגומנט ב־ טרומנטלית,

(כמו למשל ב–260).10 מוצרך מבחינה סמנטית

.Malessa (2004: 205–216) .7
במקומות כאלה לתווית המושא אל 25. יש מפרשים המתקנים את מילת היחס בשופטים ז אל ורדף 2 בירמיה י אל למד ראה גם .8

את.
להלן. כמשלימים לפועלי תנועה, אף שמשתמע ממילת היחס הזו מיקום סטטי, ראה סעיף 6.2 ב־ על השימוש בצירופי יחס עם .9

על מעמדו של האינסטרומנטל המתייחס למחיר לצד פועלי קנייה ומכירה ראה דיון בסעיף 5.4.1. על מעמדם של צירופי יחס .10
אינסטרומנטליים לצד פעלים המקיימים אלטרנציה לוקטיבית (”זרע שדה בזרעים” לעומת ”זרע זרעים בשדה”) עיין סעיף 5.10.1.1.
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(10 (ויקרא כז ִיְהֶיה־ּקֶֹדׁש ּוְתמּוָרתֹו ְוָהָיה־הּוא ִּבְבֵהָמה ְּבֵהָמה ָיִמיר ְוִאם־ָהֵמר 260

ב־; לצד קבוצות מסוימות של פעלים מתקיים חילוף בין השלמה במושא ישיר להשלמה בצירוף יחס עם

לפעמים משקף החילוף הבדלי משמעות ברורים, במקרים אחרים קשה לזהות שינוי במובן. הבולטים מבין

ו–5.7.3, (סעיפים 5.7.1 (ראה סעיף 5.5.1), פועלי הרצון והבחירה ופועלי האחיזה ראה הפעלים הללו הם הפועל

(סעיף 5.10.3.2). יש גם פעלים מסוגים שונים היוצאים והפעלים המתארים תנועה של איבר בגוף בהתאמה)

מצטרפת אליהם לא כסימן הצרכה אלא כסימן ב־ ועוד — שמילת היחס הרג בנה, אכל, ברגיל למושא ישיר —

(ראה סעיף 4.4.1.1). לפרטיטיב, כביטוי לאספקט האימפרפקטיבי של הפעולה וכן הלאה

ניכרת ב־ עשויה לשאת הוראה אדוורסטיבית או אנטגוניסטית; הנימה הזאת של ב־ (סעיף 6.1.8), על כמו

בבואה כסימן הצרכה בצירופים שונים הקשורים בהפרת אמון או בהפגנת עוינות, במילים או במעשים; לא

261א) (לדוגמה התל11 או פׁשע נלחם, מרד, מעל, בגד, רק לצד פעלים שזו הוראתם המרכזית — כמו למשל

(למשל ועוד15 ענה14 העיד,13 קם,12 נושאים הוראה שונה לגמרי: ב־ — אלא גם בצירוף אל פעלים שבהיעדר

בהוראה אדוורסטיבית יכולה אף להמיר את הצרכתם הרגילה של פעלים ובכך להוסיף להם נימה ב־ 261ב).

של עוינות או להדגיש נימה זו.16

(3 (יחזקאל ב ִבי ָּפְׁשעּו ַוֲאבֹוָתם ֵהָּמה ָמְרדּו־ִבי ֲאֶׁשר … ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני אֹוְתָך ֲאִני ׁשֹוֵלַח א 261

(16 (דברים יט ָסָרה ּבֹו ַלֲענֹות ְּבִאיׁש ֵעד־ָחָמס ִּכי־ָיקּום ב

בין 6.1.4

המכילים בדרך כלל שני איברים אך ל־,17 … בין או ובין … בין משמשת במבנים המורכבים בין מילת היחס

בין לפעמים יותר, או במבנה פשוט (חד–איברי), בצירוף אל שמות ברבים או שמות קיבוציים. הצירופים עם

עשויים להופיע, כמו כל צירוף יחס אחר בעל הוראה לוקטיבית (ממשית או מושאלת), בהשלמתם של פועלי

262), אך כמובן אין מילת היחס באה שם כסימן הצרכה. שונה המצב כאשר (למשל מקום או גרימת מקום

Blau 1955: = 231–230 (תשנ”ו: מ”כיזב” ל”לעג” ראה בלאו ּפִעל) (התל הפעיל)/ִהּתל (תלל ֵהתל על ההתפתחות הסמנטית של .11
וִׁשקר, שהשלמתם נידונה בסעיף 5.6.2. ִּכחׁש ִּכזב, 341–340). לרשימת הפעלים לעיל אפשר להוסיף גם את הפעלים

על, המורה על פגיעה פיסית ומשמש על פי רוב בהקשר קם 8. בשונה מן 12, איוב טז 6, תהלים כז 16, מיכה ז ,15 דברים יט .12
(מיכה ז מורה על עדות שקר: כך עולה במפורש מן הכתוב בארבעה מחמשת המקומות, וגם בחמישי ב־ קם צבאי–מלחמתי, הצירוף

מתאימה הוראה זו להקשר. (6
28: בשלושת המקומות המשמעות היא ”העמיד (את השמים והארץ) כעדים נגד (פלוני)”. בכעשרים מקומות 19, לא 26, ל דברים ד .13

בהוראה ”הזהיר את פלוני, התרה בו”. ב<פלוני> העיד אחרים מצוי
7, מיכה ו 12, ירמיה יד 9, נט 16, ישעיה ג 3, שמ”ב א 18, שמ”א יב ,16 20, יט 30, דברים ה 16, במדבר לה 33, שמות כ בראשית ל .14
ב־ ענה 33, שם מדובר על עדות לזכותו של יעקב, לטובתו, מורה הצירוף 21. למעט בראשית ל 18, רות א 6, משלי כה 3, איוב טו

להורות על עדות לטובה. ל־ ענה משמש הצירוף (MHsh 1:10, 11) תמיד על עדות לרעתו של פלוני. באוסטרקון מצד חשביהו
משמעו ”יעיד בהם”, כלומר ”נגדם”, אם כי הפירוש שנוי (5 (תהלים י ָּבֶהם 6. ייתכן גם שָיִפיַח במשלי ל ב־ הוכיח ראה הצירוף .15
7, ירמיה לא ,5 8, כא ,1 (במדבר יב מבטא עוינות בחלק מהיקרויותיו ב־ ִּדּבר II). גם הצירוף פוח בערך HALOT (ראה במחלוקת
במובן ִּדּבר לצד ב־ משמשת מילת היחס בסעיף 5.5.3) (מראי מקומות בהערה 96 19), אבל במקומות אחרים 20, עח 20, תהלים נ

”אודות”, ללא קונוטציה שלילית.
על; (עוון) פקד במקום (8 (ירמיה ט ב־ פקד ל־; חטא במקום (22 (בראשית מב ב־ חטא ראה, בין דוגמאות רבות אחרות, הצירופים .16
,36 (בראשית לא ב־ רב = ”קילל בשמם”); ּוֵבאֹלָהיו ְּבַמְלּכֹו ִקֵּלל (אלא אם כן בהשלמת מושא ישיר ִקּלל במקום (21 (ישעיה ח ב־ ִקּלל

עם/את. רב במקום (4 32, הושע ב שופטים ו
שני המבנים המורכבים הללו זהים במשמעותם אך נבדלים בשכיחותם ובתפוצתם היחסית בספרי המקרא השונים; לא נדון כאן .17
בין והמבנה לבין … בין בשאלה זו ונסתפק בהפניה למאמרו המפורט של הנמן (תשל”ו). נוסף לשני אלה מצויים במקרא גם המבנה

17, בהתאמה). ויואל ב 2 (ישעיה נט ול־, כל אחד פעם אחת …
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מילות היחס העיקריות ושימושיהן סעיף 6.1

משמשים לא לקביעת נקודות ייחוס משני צדי אלמנט יחיד שבמיקומו מדובר, אלא להצגת בין הצירופים עם

בין הפריד (מקום סימטרי; ראה סעיף 5.3.2): בצירופים כמו שני אלמנטים או יותר במיקומם זה ביחס לזה

מילת היחס היא מוצרכת. בסעיף 5.3.2) 98א (263ב; וראה גם דוגמה בין הבדיל או 263א) (דוגמה

(30 (שמות מ ְלָרְחָצה ַמִים ָׁשָּמה ַוִּיֵּתן ַהִּמְזֵּבַח ּוֵבין מֹוֵעד ֵּבין־ֹאֶהל ֶאת־ַהִּכּיֹר ַוָּיֶׂשם 262

(11 (מל”ב ב ְׁשֵניֶהם ֵּבין ַוַּיְפִרדּו ֵאׁש ְוסּוֵסי ֶרֶכב־ֵאׁש ְוִהֵּנה ְוַדֵּבר ָהלֹוְך הְֹלִכים ֵהָּמה ַוְיִהי א 263

(26 (יחזקאל כב הֹוִדיעּו לֹא ְלָטהֹור ּוֵבין־ַהָּטֵמא ִהְבִּדילּו לֹא ְלחֹל ֵּבין־קֶֹדׁש ב

הבדיל, שעיקר הוראתם הוא גרימת מקום סימטרי (בין ברמה המוחשית, בין או הפריד נוסף על פעלים כמו

משמשת להם כסימן הצרכה, גם פעלים המתייחסים בין ברמה המופשטת של מעמד או ערך) ושמילת היחס

מילת היחס אינה מוצרכת על ידי בין.18 לקליטה והבנה או לגרימתן יכולים להופיע בליווי צירופי יחס עם

הפעלים האלה, אלא נספחת אליהם ובכך מוסיפה להם נימה של הבחנה והבדלה: ההודעה בין טמא לטהור

ביניהם, כמו האמור ל י להבד ביניהם או הודעה כיצד ההבדל 263ב, למשל, מתפרשת כהודעת בחלק השני של

על הבדלה בין קודש לחול בחלקה הראשון של המובאה.19

אופייני לו הוא ההכרעה בעניין שמעורבים בו שני צדדים. הצירוף בין הקשר אחר שהשימוש בצירופים עם

כבר ראוי להיחשב כצירוף כבול. מילת היחס 20,(264 (למשל בין, המצוי ארבע–עשרה פעמים במקרא ׁשפט

והעיד, או מוסיפה הוכיח נלווית מדי פעם גם לפעלים אחרים הקשורים בהכרעה או בבירור משפטי, כמו בין
וׁשמע.21 צפה משמעות כזאת לפעלים שהוראתם כללית יותר, כמו

(24 (במדבר לה ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ַעל ַהָּדם ֹּגֵאל ּוֵבין ַהַּמֶּכה ֵּבין ָהֵעָדה ְוָׁשְפטּו 264

ל־ 6.1.5

הוא סימון הדטיב, כלומר המוטב מפעולה או מצב. סוגים מסוימים של ל־ התפקיד העיקרי של מילת היחס

ודומיו; ראה ל־ טוב (בצירופים כמו דטיב הם משלימים מוצרכים: החֹווה לצד פעלים תיאוריים במבנה סתמי

ועוד. במקרים אחרים (סעיף 5.4.2) (סעיף 5.4.1), הנמען לצד פועלי דיבור סעיף 5.1.4), המקבל לצד פועלי נתינה

הדטיב אינו חלק מהצרכת הפועל: הפעולה יכולה להתבצע, או המצב להתקיים, ללא תלות בקיומו של מוטב

בנה המעורב בהם. אם בכל זאת מוזכר מוטב כזה, הוא עשוי להוסיף לפועל משמעות נספחת של גרימת בעלות:

משמעו ”בנה בית עבור/למען/בשביל פלוני”, עם דטיב מן הסוג המכונה (כמו למשל ב–265א) ל<פלוני> בית

סוג מיוחד dativus commodi, ומכאן בהרחבה עולה גם ההוראה ”בנה בית ובכך גרם שיהיה בית לפלוני”.22
,(23 26, מד (יחזקאל כב בין הודיע ,(11 36, יונה ד (שמ”ב יט בין ידע ,(33 (ויקרא כז בין ִּבּקר ,(9 (מל”א ג ֵּבין הבין ראה הצירופים .18

.(18 (מלאכי ג בין וראה (23 (יחזקאל מד בין הורה
בין. הציל 80–81) בצירוף עיין גם בדיונו של רובינשטיין (תשמ”ח3: .19

,17 3, יחזקאל לד 4, ה 16, ישעיה ב ,13 27, שמ”א כד 16, שופטים יא 24, דברים א 16, במדבר לה 53, שמות יח 5, לא בראשית טז .20
.(8 5, יחזקאל יח (ירמיה ז בין משפט עׂשה 3. כן מצוי הביטוי 22, מיכה ד ,20

מופיעים כמה פעמים גם לצד שם העצם בין (צירופים עם 14 בין: מלאכי ב העיד .(33 (והשווה אל איוב ט 37 בין: בראשית לא הוכיח .21
(שמ”א בין הפיל 10. בהקשר שונה מעט של הטלת גורל ראה גם 16, שופטים יא בין: דברים א ׁשמע .49 בין: בראשית לא צפה ֵעד).

.(42 יד
.Rubinstein 1975: 34–37; 1976a: 134–136, 141–142 66–67; וכן ראה דיון ודוגמאות נוספות אצל רובינשטיין תשל”ז2: .22
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על מילות היחס פרק 6

(כמו לדוגמה ב–265ב).23 (dativus ethicus), החוזר אל עושה הפעולה עצמו של דטיב כזה הוא הדטיב האתי

(24 (מל”א ט ֶאת־ַהִּמּלֹוא ָּבָנה ָאז ָּבָנה־ָלּה ֲאֶׁשר ֶאל־ֵּביָתּה ָּדִוד ֵמִעיר ָעְלָתה ַּבת־ַּפְרעֹה ַאְך א 265

(36 (מל”א ב ָׁשם ְוָיַׁשְבָּת ִּבירּוָׁשַלםִ ַבִית ְּבֵנה־ְלָך לֹו ַוּיֹאֶמר ְלִׁשְמִעי ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ב

מקלה במידה רבה ל/אל אל: על חילופי עשויות להחליף מילות יחס אחרות, בראשן ל־ את מילת היחס

הּקְִרבה הסמנטית שבין המקבל או הנמען (כמי שהפעולה ”מגיעה” אליו או מופנית אליו) לבין היעד או הכיוון;

והערה 4 אבל נראה שהחילופים האלה משקפים גם במידה מסוימת התפתחות דיאכרונית (ראה סעיף 6.1.2

להלן. כתחליף לדטיב ראה סעיף 6.1.6 לפני שם). על השימוש בצירופי יחס עם

מפועל קיום (בכלל) לפועל הימצאות במקום, כך הופכים היה כשם שביטויים לוקטיביים הופכים את

בהוראה דטיבית ל־ (ראה סעיף 5.13). כמובן, יש להבחין בין אותו צירופי יחס דטיביים לפועל שייכות לבעלים

המסמנת פרדיקט, כמו ב–266ב, שהיא חסרת משמעות ל־ המסמנת שייכות לבעלים, כמו למשל ב–266א, לבין

(ראה סעיף 5.14). עצמית

(3 (הושע ג ְלִאיׁש ִתְהִיי ְולֹא ִתְזִני לֹא ִלי ֵּתְׁשִבי ַרִּבים ָיִמים א 266

(2–1 (מל”א ב ְלִאיׁש ְוָהִייָת ְוָחַזְקָּת ָּכל־ָהָאֶרץ ְּבֶדֶרְך הֵֹלְך ָאֹנִכי … ֵלאֹמר ְבנֹו ֶאת־ְׁשֹלֹמה ַוְיַצו ב

לסימון האקוזטיב בחלק מהדיאלקטים הארמיים ובאופן ספורדי גם בעברית ל־ השימוש במילת היחס

נידון בנפרד בסעיף 4.4.2.

לפני 6.1.6

אחרי; אבל היא מיקום קֹוֵדם במקום או בזמן, ההיפך מהוראתה של לפני הוראתה המקורית של מילת היחס

הרחיבה את משמעותה הרבה לפני כפי שהראה רובינשטיין בדיון המפורט שהקדיש למילת היחס הזאת,24

מעבר לכך.

אל או ל־ למילות היחס לפני כשהיא מציגה צופה שדברים נאמרים או מעשים נעשים בנוכחותו מתקרבת

או את המוטב שהמעשים 268א–ב)25 או 267א–ב (השווה למשל המסמנות את הנמען שהדברים מופנים אליו

בארמית המקראית שכיח במיוחד השימוש באוגריתית;27 lpn תופעה דומה מצויה עם מילת היחס מיועדים לו.26

.(Ullendorff 1992) על הדטיב האתי ראה אולנדורף .23
רובינשטיין תשל”ו1. .24

9, נחמיה 16, ז 5, אסתר א 1, קהלת ה 5, שמ”א כ 30, דברים כו (שמות ו אמר מופיעה לצדם בעברית המקראית: פועלי דיבור שלפני .25
הגיד ,(24 3, דה”ב ו 59, ט (מל”א ח התחנן ,(3 22, אסתר ח 11, מל”א ג 1, שופטים יא 12, במדבר לו (שמות ו ִּדּבר ,(19 34, ו ג
25, דה”ב ו 6, דה”א יז ,4 15, נחמיה א 28, מל”ב יט 12, מל”א ח (שמ”א א והתפלל (3 267ב, תהלים קמב = מובאה 31 (שמ”א יז
8). צירוף יחס אחר שעשוי (אסתר ד ִּבּקׁש לצד הפועל והשימוש במלפני (28 (איוב ו ִּכּזב לצד הפועל פני 19); ראה גם השימוש בעל

בסעיף 5.4.2. ו–106ג 106ב בָאזני: ראה דוגמאות לסימון הנמען לצד פועלי הדיבור הוא אל או ל־ להחליף את
,15 4, שמ”א יא (ויקרא ט יהוה, המצוי ארבע פעמים במקרא לפני זבח ה”נוכחות” יכולה כמובן להיות מופשטת. ראה למשל הצירוף .26
המופיע חמש–עשרה פעמים יהוה לפני הקריב ליהוה, או הצירוף זבח לעומת כחמישים וחמש היקרויות של (4 62, דה”ב ז מל”א ח
והערה 226. לדוגמאות נוספות שנידון בסעיף 5.8.1 יהוה לפני הניף ליהוה; והשווה אל הצירוף הקריב לעומת כארבעים היקרויות של

.(60–59 (תשל”ו1: ראה רובינשטיין
”נכנס ʿrb lpn בסעיף 5.7.4), או הצירוף KTU; ראה הערה 195 2.23:18) ”ביקש לפני” במובן ”ביקש מן” arš lpn ראה למשל הצירוף .27

ועוד). KTU 1.16:I:12, VI:40 (למשל ”נכנס אל (פלוני)” ʿrb ʿl במקום הצירוף הרגיל (KTU 2.16:7) לפני” המופיע פעם אחת
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ונראה כי היא משמשת בעיקר כאשר לנמען מעמד לצד פועלי דיבור,28 לפני) (מקבילתה של קדם במילת היחס

תופסים במקרים כאלה את מקומה של ההצרכה הרגילה של לפני גבוה ממעמד הדובר. אף שצירופי היחס עם

הפועל, הם עצמם אינם מוצרכים.

(24 (שמ”א יח ָּדִוד ִּדֶּבר ָהֵאֶּלה ַּכְּדָבִרים ֵלאֹמר לֹו ָׁשאּול ַעְבֵדי ַוַּיִּגדּו א 267

(31 (שמ”א יז ַוִּיָּקֵחהּו ִלְפֵני־ָׁשאּול ַוַּיִּגדּו ָּדִוד ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ַוְּיָּׁשְמעּו ב

ְלכֹל ְלַבְּדָך ָהֱאֹלִהים ַאָּתה־הּוא ַהְּכֻרִבים יֵֹׁשב ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְיהָוה ֵלאֹמר׃ ֶאל־ְיהָוה ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְתַּפֵּלל א 268

(16–15 (ישעיה לז ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות

ַמְמְלכֹות ְלכֹל ְלַבְּדָך ָהֱאֹלִהים ַאָּתה־הּוא ַהְּכֻרִבים יֵֹׁשב ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיהָוה ַוּיֹאַמר ְיהָוה ִלְפֵני ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְתַּפֵּלל ב

(15 (מל”ב יט ָהָאֶרץ

<פלוני> לקבל נימה אגנטיבית: השווה לדוגמה את המבנה הסביל לפני במבעים סבילים עשויה מילת היחס

כאמור בסעיף 4.1.1, ב–269ב.29 <פלוני> את הכניע <אלמוני> אל המבנה הפעיל ב–269א <אלמוני> לפני נכנע

צירוף מוצרך. אבל לפני אלמנט המתייחס לאגנט אינו חלק מהצרכת הפועל במבנה סביל, ולכן לא נראה בנכנע

הכניע, ואז היא משנה את הוראת הפועל מן ”העמיד תחת מרותו עשויה להופיע גם לצד הצורה הפעילה לפני

— בידול משמעויות המתבטל מאליו במבנה הסביל. (269ג) אל ”העמיד תחת מרותו של אחר” (269ב) שלו”

כשזה משמש לפני נתן קרוב אל לפני הכניע מילת יחס מוצרכת. למעשה, הצירוף בתנאים אלה יש לראות בלפני

לפני מילת היחס בסעיף 5.4.1):30 103א (270א–ב; וראה גם דוגמה ביד, כלומר ”הסגיר ביד” נתן במשמעות של

נתן, להצגת המקבל. לא כן בצירוף למשמעות של העברת בעלות ומשמשת לצדו, כמו לצד הכניע מעבירה את

אך אינו נושא הוראה של נתינה: (271א) לפני ונתן לפני הכניע לפני, שאמנם מצוי באותם הקשרים כמו נגף

משמש לצדו כמעין תיאור נסיבות או לפני שומר על משמעותו הבסיסית ”הכה”, וצירוף היחס עם נגף הפועל

אמצעים בלבד, המבהיר כי מדובר במכה מלחמתית, גרימת תבוסה בקרב, ולא בהכאה במחלה או גרימת מוות

(271ב). טבעי

(28 (שופטים ח רֹאָׁשם ָלֵׂשאת ָיְספּו ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלְפֵני ִמְדָין ַוִּיָּכַנע א 269

(1 (שמ”ב ח ְּפִלְׁשִּתים ִמַּיד ָהַאָּמה ֶאת־ֶמֶתג ָּדִוד ַוִּיַּקח ַוַּיְכִניֵעם ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ָּדִוד ַוַּיְך ַאֲחֵרי־ֵכן ַוְיִהי ב

(23 (שופטים ד ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלְפֵני ֶמֶלְך־ְּכָנַען ָיִבין ֵאת ַההּוא ַּבּיֹום ֱאֹלִהים ַוַּיְכַנע ג

(31 (דברים ב ֶאת־ַאְרצֹו ָלֶרֶׁשת ָרׁש ָהֵחל ְוֶאת־ַאְרצֹו ֶאת־ִסיחֹן ְלָפֶניָך ֵּתת ַהִחֹּלִתי ְרֵאה א 270

36, ד ,9 (דניאל ב קדם כשבעים פעמים, ובשבע מתוכן מוצג הנמען באמצעות אמר לשם השוואה, בארמית המקראית נקרה הפועל .28
לעיל). (ראה הערה 25 שמונה פעמים בלבד לפני אמר אלפי היקרויות, מצוי הצירוף אמר 14); בעברית, שבה לפועל ,13 17, ו 5, ה ,4
(דניאל עני ,(11 (דניאל ו הודי ,(12 (דניאל ו התחנן ,(11 (דניאל ב חוי מופיעה לצדם בארמית המקראית: פועלי דיבור אחרים שקדם

.(27 ,18 (עזרא ד וקרא (27 ,10 ב
כ”נושא ההגיוני במשפט”. לדיון מפורט יותר לפני נכנע בצירוף לפני ראה קדרי (תשנ”ז: 79), המגדיר את האלמנט המוצג באמצעות .29
Sollamo 2003:) 64–66) וסולאמו — ראה עוד רובינשטיין (תשל”ו1: לפני נכבׁש לפני, ִנּגף בצירוף זה וצירופים סבילים דומים —

.(623–627
21, ב ,8 (דברים א במובן זה חמש–עשרה פעמים לפני נתן במובן ”הסגיר” משמש ביד נתן לעומת כמאה עשרים וחמש היקרויות של .30
משמש גם לפני נתן .(36 9, דה”ב ו 2, ירמיה טו 46, ישעיה מא 9, מל”א ח 12, שופטים יא 5, יהושע י 15, לא 23, כג ,2 36, ז ,33 ,31

ִלְפֵניֶהם. ַוִּיֵּתן ָעָׂשה ֲאֶׁשר ּוֶבן־ַהָּבָקר ְוָחָלב ֶחְמָאה ַוִּיַּקח :8 כמה עשרות פעמים בהוראה לוקטיבית פשוטה, למשל בבראשית יח
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(24 (דברים ב ִמְלָחָמה ּבֹו ְוִהְתָּגר ָרׁש ָהֵחל ְוֶאת־ַאְרצֹו ָהֱאֹמִרי ֶמֶלְך־ֶחְׁשּבֹון ֶאת־ִסיחֹן ְבָיְדָך ָנַתִּתי ְרֵאה ב

(15 (דה”ב יג ִויהּוָדה ֲאִבָּיה ִלְפֵני ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ָיָרְבָעם ָנַגף ְוָהֱאֹלִהים א 271

(20 (דה”ב יג ַוָּיֹמת ְיהָוה ַוִּיְּגֵפהּו ֲאִבָּיהּו ִּביֵמי עֹוד ּכַֹח־ָיָרְבָעם ְולֹא־ָעַצר ב

בצירופים (ראה סעיף 5.1.3), כחלופה לבעיני משמשת גם להצגת המעריך לפני בלשון המקרא המאוחרת,

הארמית הועתק ללא ספק מן השימוש בקדם השימוש הזה בלפני ועוד;31 בעיני חן מצא (272א–ב), בעיני טוב

קדם. ׁשפר בצירופים דוגמת

(14 (אסתר ה ָהֵעץ ַוַּיַעׂש ָהָמן ִלְפֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב א 272

(4 (אסתר ב ֵּכן ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב ב

ונגזרותיה מן 6.1.7

מסמנת אבלטיב, כלומר ריחוק או ניתוק ממקור או מוצא כלשהו, על כל ההוראות המיוחדות מן מילת היחס

הנובעות מכך: היא משמשת לשלילת קשר, בעיקר של הימצאות במקום או שייכות (פריווטיב), להבעת יתרון

(למשל עם פועלי רגש, (פרטיטיב; ראה דיון בסעיף 4.4.1.1), להצגת מקור סיבתי (סופרלטיב), להבעת חלקיות

וכן הלאה. ראה סעיף 5.2)

הרואה ומאת/מעם. בניגוד לדעתה של רפן,32 מפני מעל, למילת היחס נגזרות רבות, שהשכיחות בהן הן

הדומה להם) מקרב מילות יחס העומדות בפני עצמן, נעדיף לראות בהם (ובצירוף ומתוך מסביבות בצירופים

באמצעות שמות עצם השומרים על הוראתם הנפרדת. ההגבלות שרפן הצביעה מן הרחבות של מילת היחס

מתוך, לדוגמה, עליהן בכל הקשור לתפוצתן של ההרחבות האלה נובעות פשוט מן התוכן הסמנטי שלהן:

ממש (ולא עליו, על כו בתו יכולה לתאר ריחוק או ניתוק של אלמנט אחד מאחר רק אם הוא היה לפני כן

(שרפן כלל אינה מזכירה) יכולים ומעם מאת ידו, תחתיו, לפניו או בכל יחס מרחבי אחר). בדומה, הצירופים

ומ(ל)פני מעל השני, והצירופים עם לשמש להבעת ריחוק או ניתוק רק כאשר האלמנט האחד היה קודם לכן

במילים אחרות, הצירופים לפני.33 ושל על משקפים את המשמעויות (בין לוקטיביות ממש, בין מופשטות) של

למקרים פרטיים מסוימים. מן הללו מצמצמים את הוראתה של

בשני הקשרים עיקריים: עם פעלים המתארים תנועה או מן בהוראתה הפריווטיבית מופיעה מילת היחס

המתייחס לנקודת המוצא, גם ביטוי המתייחס מן שינוי מקום, שלצדם עשוי לבוא, בנוסף לצירוף היחס עם

עד); ועם פעלים שעיקרם הבעה של הבדלה … מן או אל … מן היא חלק ממבנה מן (כלומר לנקודת היעד

מן והפרשה, ריחוק וניתוק, שלצדם לא יופיע תיאור יעד. בהקשר הזה, הַּקֶשר שאת קיומו או יצירתו שוללת

או של קרבה ומגע, בין במישור המוחשי בין מנע) או קנה לקח, (עם פעלים כמו למשל הוא לרוב קשר של בעלות

5 לפני: אסתר ח חן מצא .28 1, ט לפני: נחמיה ב רע .20 6, דה”ב לא ,5 14, נחמיה ב 26, אסתר ה (פעמיים), ז 26 לפני: קהלת ב טוב .31
.(64–60 (תשל”ו1: באותו פסוק). לדוגמאות נוספות ראה רובינשטיין לפני כׁשר (וראה גם

.58–57 56–64, תשנ”ח: ,46 רפן תשנ”ה: .32
ַהְּׁשִחין), החורג ִמְּפֵני ֹמֶׁשה ִלְפֵני ַלֲעֹמד ַהַחְרֻטִּמים ְולֹא־ָיְכלּו :11 (למשל בשמות ט להבעת סיבה מפני לא נדון כאן בשימוש בצירוף .33

מתחום ענייננו.
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<סכנה>,34 מן נמלט/ִנַּצל רחק); יש שסוג הקשר קשה יותר להגדרה: או נפרד (עם פעלים כגון ברמה המופשטת

פריווטיבית יכולה לבוא גם לפני צורת מקור פועלי בהשלמתו של פועל עזר מן וכן הלאה. <חטא> מן טהר
בסעיף 5.11).35 213א לעומת 213ב (ראה דוגמה המורה על אי–עשייה או שלילת פעולה (סעיף 5.11)

מוסיפה משמעות נספחת לפעלים המתארים פעולה שברגיל אינה מן כמילת יחס הנושאת משמעות של כיוון,

(כמו ב–273א), אבל קרע, למשל, משמעו בדרך כלל גזירה של עצם שלם לחתיכות תלויה במיקום במרחב: הפועל

בדומה (273ב).36 משתנה הוראתו להוראה של תלישת עצם ממקומו או מעצם אחר מן בתוספת צירוף יחס עם

ובין, לדוגמה, … בין הבדיל מן, בהצטרפּה לפועלי מקום סימטרי, לביטול הסימטריה שלהם: הצירוף גורמת

שם). 98א–ב ומובאות (ראה סעיף 5.3.2 מן את הבדיל מתאר פעולה סימטרית, אך לא כך הצירוף

(30 (מל”א יא ְקָרִעים ָעָׂשר ְׁשֵנים ַוִּיְקָרֶעָה ָעָליו ֲאֶׁשר ַהֲחָדָׁשה ַּבַּׂשְלָמה ֲאִחָּיה ַוִּיְתֹּפׂש א 273

ִמן־ אֹו ִמן־ַהְּׁשִתי אֹו ִמן־ָהעֹור אֹו ִמן־ַהֶּבֶגד ֹאתֹו ְוָקַרע ֹאתֹו ֻהַּכֵּבס ַאֲחֵרי ַהֶּנַגע ֵּכָהה ְוִהֵּנה ַהּכֵֹהן ָרָאה ְוִאם ב

(56 (ויקרא יג ָהֵעֶרב

היא התפתחות מאוחרת בלשונות השמיות הצפון–מערביות. באוגרי- מן לפי הדעה המקובלת, מילת היחס

מצויות במקומה מילות מן ובהקשרים שבהם צפויה תית אין תיעוד לה, פרט למקרים בודדים מוטלים בספק,37

275ב). לא ברור אם מילות היחס לעומת (275א l-ו 274ב) לעומת 274א (ראה למשל b- יחס אחרות, בעיקר

בשלב מאוחר יותר, או אם השימוש מן האלה נשאו בהקשרים האלה הוראה אבלטיבית, שלהבעתה יוחדה

בהן מבטא הבדלי פרספקטיבה — שימת דגש על קיומו ההתחלתי של קשר ולא על התהליך המביא לניתוקו,

להלן. כפי שמוסבר בסעיף 6.2

(KTU 2.70:18) wlm ṯb bn ʿyn wlqḥ ṯqlm ksp bd amtk א 274

= ולמה שב בן עין ולקח שני שקלי כסף ביד (= מיד) אמתך?

(20 (בראשית לח ְמָצָאּה ְולֹא ָהִאָּׁשה ִמַּיד ָהֵעָרבֹון ָלַקַחת … ְיהּוָדה ַוִּיְׁשַלח ב

(KTU 1.2:IV:12–13) grš ym lksih nhr lkḥṯ drkth א 275

= גרש את ים לכיסאו (= מכיסאו), את נהר לְכֵס (= מִּכֵס) שלטונו

(15 (הושע ט ַאֲהָבָתם אֹוֵסף לֹא ֲאָגְרֵׁשם ִמֵּביִתי ַמַעְלֵליֶהם רַֹע ַעל ב

ָּדִוד לֹו ַוּיֹאֶמר כפועל תנועה: נמלט במקומות הבודדים שבהם צירוף היחס מתייחס לא לסכנה אלא לנקודת המוצא, יש להבין את .34
ֶאל־ְמָעַרת ַוִּיָּמֵלט 3). בהוראה זו יכול הפועל לבוא גם בליווי תיאורי יעד: (שמ”ב א ִנְמָלְטִּתי ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֲחֵנה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ָּתבֹוא ִמֶּזה ֵאי

.(1 (שמ”א כב ֲעֻדָּלם
.(63–60 145–153, תשנ”ח: (תשנ”ה: ועיין גם רפן .35

מתועד בשתי המשמעויות, זו גזר קרע, גם ועוד). כמו 17 28, כח (שמ”א טו בדרך כלל במובן המופשט של קריעת הממלכה מיד פלוני .36
ועקר, לעומתם, משמשים רק בהוראה השנייה; ראה בעניין ִנּתק כרת, של ביתור שלם לחלקים וזו של הסרת דבר ממקומו. הפעלים

(תשל”ז2: 67). לעיל, ועיין גם רובינשטיין זה סעיף 1.4
.(Tropper 2000: 762–763) לפירוט המקרים האלה ודיון בהם ראה למשל טרופר .37
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על 6.1.8

היא סימון יחס במרחב — על פי רוב יחס אנכי (מיקום בנקודה גבוהה על הוראתה הראשונית של מילת היחס

יד. על עשויה לסמן קרבה מרחבית בכלל, כמו על יחסית לנקודה אחרת), אך לאו דווקא:

ביניהן הטלת חובה התפתחו משמעויות מופשטות שונות,38 על מהוראתה הלוקטיבית הבסיסית של

ויתרון בכוח, ודומיו; ראה סעיף 5.9) על מלך (בצירוף על), עליונות היררכית וִצּוה על פקד (בצירופים דוגמת

(ראה סעיף 5.1.1). העליונות או השאיפה לעליונות של עושה פעולה כלשהי על פני אחר, גודל או תכונה דומה

פׁשט — הוראה הניכרת בצירופים מוצרכים כגון על הנפגע מן הפעולה, מובילה להוראה האדוורסטיבית של

ממירה את סימן ההצרכה הרגיל של הפועל, כפי שקורה על ועוד, ובמקומות שבהם על קׁשר על,39 קם על,

במובן 277ב). אל השימוש בעל (276ב, 277א), היוצאים בדרך כלל למושא ישיר (276א, בזה ועם אפף למשל עם

dativus incommodi, כלומר להצגת המושפע לרעה מכל פעולה או מצב, גם ”נגד” קרוב השימוש בה לסימון

40.(278 (למשל כאלה שאינם מכוונים נגדו במטרה לפגוע בו

(13 (תהלים מ ִלְראֹות ְולֹא־ָיכְֹלִּתי ֲעֹוֹנַתי ִהִּׂשיגּוִני ִמְסָּפר ַעד־ֵאין ָרעֹות ָאְפפּו־ָעַלי ִּכי א 276

(3 (תהלים קטז ֶאְמָצא ְוָיגֹון ָצָרה ְמָצאּוִני ְׁשאֹול ּוְמָצֵרי ֶחְבֵלי־ָמֶות ֲאָפפּוִני ב

(19 (נחמיה ב ָעֵלינּו ַוִּיְבזּו ָלנּו ַוַּיְלִעגּו ָהַעְרִבי ְוֶגֶׁשם ָהַעּמֹוִני ָהֶעֶבד ְוטִֹבָּיה ַהחֹרִֹני ַסְנַבַּלט ַוִּיְׁשַמע א 277

(16 (דה”ב לו ִּבְנִבָאיו ּוִמַּתְעְּתִעים ְּדָבָריו ּובֹוִזים ָהֱאֹלִהים ְּבַמְלֲאֵכי ַמְלִעִבים ַוִּיְהיּו ב

(16 (שמ”א כא ֶאל־ֵּביִתי ָיבֹוא ֲהֶזה ָעָלי ְלִהְׁשַּתֵּגַע ֶאת־ֶזה ִּכי־ֲהֵבאֶתם ָאִני ְמֻׁשָּגִעים ֲחַסר 278

(סעיף 5.12.2), והצגת הגורם או הם קידום התוכן, לצד משפטי תוכן או במקומם על שימושים אחרים של

אינם בדרך כלל משלימים מוצרכים, אבל יש יוצאים מן הכלל, על הסיבה. בהקשרים האלה צירופי היחס עם

(ראה סעיף 5.2). ועוד על ׂשׂש על, קצף על, אבל כמו למשל בהצגת הגורם לצד פועלי הרגש:

הם ברובם חילופים ”טכניים” ללא השפעה על המשמעות, ואל על החילופים הנפוצים בין מילות היחס

(ראה דיון בסעיף 6.1.2 הנובעים לפחות באופן חלקי מהשפעת הארמית, שבה אוחדו שתי מילות היחס לאחת

חילופים גם עם מילות יחס אחרות, כשיש חפיפה על שם). מעבר לכך מקיימת ו–256א–ב 255א–ב ודוגמאות

ו–230א–ב 229א–ב (ראה דוגמאות במשמעות ”אודות” ל־ הן על סמנטית בהוראותיהן. כך למשל משמשות הן

(סעיף 6.1.3): לביטוי ב־, שגם לה הוראה אדוורסטיבית להתחלף עם על בסעיף 5.12.2). במובן ”נגד” עשויה

מתועד עם שתי מרד גם במקומה;41 על ב־, אבל לעתים באה אפו, לדוגמה, מצטרפת בדרך כלל מילת היחס חרה

יש שהחילוף בין שתי מילות היחס האדוורסטיביות יוצר הבדלי משמעות 279א–ב).42 (לדוגמה מילות היחס

GKC), אפשר להפנות לעבודת §119aa–dd; JM §133f) מעבר לדיונים במילת היחס הזאת במילונים ובספרי הדקדוק הסטנדרטיים .38
על (Waltisberg 2007) בעברית המקראית ולמאמר של ולטיסברג על המחקר שהקדישה ׂשורק (תשנ”ט) לתחביר ולמשמעויות של

בארמית המקראית. על התפקידים הסמנטיים שמסמנת
.(14–12 (הולץ תש”ע: בהוראה זהה על עמד בלשון המקרא המאוחרת משמש גם .39

(תשנ”ט: 54). לדוגמאות נוספות עיין למשל ׂשורק .40
הערה 102. ראה סעיף 4.5 .41

ב־, ומשמש מרד כנגד שש–עשרה הופעות של (6 19, דה”ב יג (נחמיה ב מתועד פעמיים בלשון המקרא המאוחרת על מרד הצירוף .42
(כפי שמתועד על היא במילת היחס מרד גם בלשון המשנה; מסתבר שפעלה כאן השפעת הארמית, שבה ההשלמה הרגילה של

.(Lane VII: 2706a) בהוראה דומה علی مرد בדיאלקטים המאוחרים, למשל בסורית). גם בערבית קיים
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מילות היחס העיקריות ושימושיהן סעיף 6.1

נלחם מתפרש ”נלחם נגד (אויב)”, (280א) עם נלחם (280ב), אשר כמו ב־ נלחם לעומת מורגשים פחות או יותר:43

נתפס יותר כ”נלחם כדי להשתלט על (מטרה)” ואולי ”נלחם ושם מצור על (מטרה)”.44 (280ג) על

(1 (מל”ב כד ַוִּיְמָרד־ּבֹו ַוָּיָׁשב ָׁשִנים ָׁשֹלׁש ֶעֶבד ְיהֹוָיִקים ַוְיִהי־לֹו ָּבֶבל ֶמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצר ָעָלה ְּבָיָמיו א 279

(6 (דה”ב יג ַעל־ֲאדָֹניו ַוִּיְמרֹד ֶבן־ָּדִויד ְׁשֹלֹמה ֶעֶבד ֶּבן־ְנָבט ָיָרְבָעם ָּיָקם ב

(29 (יהושע י ִעם־ִלְבָנה ַוִּיָּלֶחם ִלְבָנה ִמַּמֵּקָדה ִעּמֹו ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעבֹר א 280

(31 (יהושע י ָּבּה ַוִּיָּלֶחם ָעֶליָה ַוִּיַחן ָלִכיָׁשה ִמִּלְבָנה ִעּמֹו ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעבֹר ב

(34 (יהושע י ָעֶליָה ַוִּיָּלֲחמּו ָעֶליָה ַוַּיֲחנּו ֶעְגֹלָנה ִמָּלִכיׁש ִעּמֹו ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעבֹר ג

ואת עם 6.1.9

ומתחלפות (סעיף 4.1.3) מוצרכות לצד פעלים המציינים פעולה הדדית ואת עם מילות היחס הקומיטטיביות

מוסיפה כתווית המושא;45 את כמילת יחס לבין את זו בזו ללא הבחנה. בהקשרים מסוימים קשה להבדיל בין

לא תמיד נשמרת, ומילת היחס ֹאת־) לעומת (ִאּת־ לקושי העובדה, שההבחנה הצורנית בין בסיסי הנטייה שלהן

דוגמה בולטת לבעיה שהחילוף בין פרדיגמות הנטייה יכול 281א–ב).46 (השווה נוטה לפעמים כתווית המושא

(282א–ב), עם שווה בבירור לׁשכב את ׁשכב במובן המיני: מצד אחד, הצירוף ׁשכב לעורר היא זו של הפועל

ִאּת־ כדי להסביר זאת אפשר לקרוא 282ג).47 (למשל ֹאת־ נוטה רק בצורה ׁשכב לצד את אבל מצד שני, המילית

אבל אפשר גם להניח כי הפועל משמש בשתי מסגרות תחביריות — באחת בהשלמת צירוף יחס ֹאת־48 במקום

קומיטטיבי ובשנייה בהשלמת מושא ישיר.49

(23 (מל”א כ ֵמֶהם ֶנֱחַזק ִאם־לֹא ַּבִּמיׁשֹור ִאָּתם ִנָּלֵחם ְואּוָלם א 281

(25 (מל”א כ ֵמֶהם ֶנֱחַזק ִאם־לֹא ַּבִּמיׁשֹור אֹוָתם ְוִנָּלֲחָמה ב

בסעיף 6.1.3. — כבר הוזכרה בהערה 12 ב־ קם לעומת על קם דוגמה אחת — זו של .43
מתייחס כמעט תמיד (בקרוב לעשרים מקומות) לעיר אויבת, כך שהצירוף מתיישב עם רעיון של מצור על על נלחם המשלים של .44
2, אבל גם שם מתאים ההקשר למצור: הדוברים הם תושבי ירושלים בזמן המסע הצבאי בירמיה כא עלינו נלחם העיר (יוצא דופן
הוא כמעט תמיד אדם יחיד, קבוצת אנשים או עַם (כך עם/את של נבוכדנאצר). לעומת זאת, אויב המוצג באמצעות מילות היחס
12, האויב הוא אלוהים), והמלחמה אינה קשורה במקום מסוים; יוצאים מן הכלל כארבעים וחמש פעמים; פעם אחת, בדה”ב יג
ב־, הוא עשוי להתייחס הן לאויב-מקום (כתריסר פעמים) הן נלחם 47. אשר לצירוף ויהושע יט 280א) (מובאה 29 רק יהושע י
משמש גם במקרים בודדים בהוראה הפוכה, ”נלחם כדי להגן על” על נלחם לאויב-אדם (כחמישים פעמים). שים לב, שהצירוף
ל־, המורה אף הוא על עזרה והגנה, נלחם לבני אדם. הצירוף על 8), ואז מתייחס צירוף היחס עם 3, נחמיה ד 17, מל”ב י (שופטים ט

נאמר רק עם האל כנושא הפועל.
אית, המשמשת כתווית המושא, ואת, שהחוקרים חלוקים בדעתם אם לזהותה כצורה חלופית של בפניקית קיימות שתי צורות: .45
(Puech 1982) (Hoftijzer 1963), פואש תווית המושא או כמילת היחס שמשמעה ”עם”. לדיון בעניין זה ראה בין היתר הופטייזר
המופיעה את (Krahmalkov 1992). אחת השאלות העקרוניות שמתלבטים בה החוקרים היא כיצד להבין את המילית וקרמלקוב
”קראתי את גברתי” עשוי להתפרש ”קראתי אותה” או ”קראתי רבתי את קראת :(KAI 10:2, 7) בכתובת יחומלך קרא לצד הפועל

להלן וראה דיון נוסף בסעיף 6.2). (במובן ”אליה”; השווה למבע הׂשמאלי המובא בהערה 50 אִּתה”
שנידון בסעיף 4.4.3.2. את/ִאּת־/ֹאת־ כלה עׁשה GKC. כדוגמה נוספת ראה הצירוף §103b; JM §103j עיין .46

.8 14, יחזקאל כג 19, שמ”ב יג ,13 18, במדבר ה 2, ויקרא טו ועוד: בראשית לד .47
אפשר להסביר ככינוי ישגלנה) 30; כתיב (דברים כח ִיְׁשָּכֶבָּנה ׁשכב. את הכינוי החבור בקרי בערך HALOT–ו BDB כך לפי המילונים .48

להלן. (סעיף 4.4.3), אבל ראה בעניין זה גם הערה 49 חבור שאינו מציין מושא ישיר
לתיאור יחסי מין בהסכמה עם ׁשכב ֵאת). גם מדבריו של אהוביה (תשנ”ה), שהציע הבחנה בין I (בסוף הערך אוצר לשון המקרא ראה .49
1). כדאי לשים לב הערה 276 (ראה במיוחד שם: כתווית המושא את לתיאור אונס, משתמע שהוא מפרש את המילית את ׁשכב לבין
בהשלמת כינוי חבור (30 (דברים כח בכתיב, פעם אחת בבניין קל ׁשגל בקרי לצד ׁשכב לארבעת המקומות שבהם משמש השורש
2). קיומן של צורות הסביל מחזק דווקא את פירוש 2, זכריה יד 16, ירמיה ג (ישעיה יג ושלוש פעמים בבניין נפעל או קל סביל

ׁשגל. מזה של ׁשכב הכינוי החבור לצורות הפעיל כאקוזטיבי, ומסתבר שבארבעת המקומות הושפע התחביר של
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על מילות היחס פרק 6

(20 (דברים כז ָאִביו ְּכַנף ִגָּלה ִּכי ָאִביו ִעם־ֵאֶׁשת ׁשֵֹכב ָארּור א 282

(11 (ויקרא כ ִּגָּלה ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ֶאת־ֵאֶׁשת ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר ְוִאיׁש ב

(24 (ויקרא טו ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָטֵמא ָעָליו ִנָּדָתּה ּוְתִהי ֹאָתּה ִאיׁש ִיְׁשַּכב ָׁשכֹב ְוִאם ג

287א (ראה דוגמה לסימון יעד, מקבל או נמען לצד פעלים מסוימים ʿm באוגריתית משמשת מילת היחס

לצד פועלי תנועה פה ושם בטקסטים את ואפשר אולי לקרב לזאת את הופעתה של בסעיף 6.2),50 287ב לעומת

באותם מקומות היא תווית המושא המסמנת את שני הסברים חלופיים הם שהמילית 51.(283 (למשל העבריים

היא פשוט טעות סופרים. אל אקוזטיב אדוורביאלי של יעד, או שהופעתה במקום

(18 (שמ”א ט ָהרֶֹאה ֵּבית ֵאי־ֶזה ִלי ַהִּגיָדה־ָּנא ַוּיֹאֶמר ַהָּׁשַער ְּבתֹוְך ֶאת־ְׁשמּוֵאל ָׁשאּול ַוִּיַּגׁש 283

חילופים בין מילות היחס הנובעים מהבדלי פרספקטיבה 6.2

תופעה שעסקו בה מחקרים רבים היא החילופים בין מילות יחס שונות בהקשרים זהים, כפי שהם מתועדים

(ראה דוגמה מן וב־ מן בעברית המקראית ובלשונות הקרובות לה. המדובר בעיקר בחילופים בין מילות היחס

ב/ל־, ובמידה פחותה וחילופי מן/ל־ ומן הארמית המקראית ב–285א–ב), אבל גם בחילופי העברית ב–284א–ב

ואל.52 על עם, חילופים המערבים מילות יחס אחרות:

(10 (קהלת ב ִמָּכל־ֲעָמִלי ֶחְלִקי ְוֶזה־ָהָיה ִמָּכל־ֲעָמִלי ָׂשֵמַח ִּכי־ִלִּבי א 284

(18 (קהלת ה ַּבֲעָמלֹו ְוִלְׂשמַֹח ֶאת־ֶחְלקֹו ְוָלֵׂשאת ב

(30 (דניאל ד ִיְצַטַּבע ִּגְׁשֵמּה ְׁשַמָּיא ּוִמַּטל ֵיאֻכל ְכתֹוִרין ְוִעְׂשָּבא א 285

= ואת העשב כשור יאכל ומטל השמים גופו יירטב

(12 (דניאל ד ַאְרָעא ַּבֲעַׂשב ֲחָלֵקּה ְוִעם־ֵחיְוָתא ִיְצַטַּבע ְׁשַמָּיא ּוְבַטל ב

= ובטל השמים יירטב ועם החיות חלקו בעשב הארץ

או פועלי העברה אפשר להסביר כחילופים (כמו לדוגמה ב–286) חילופי מילות יחס לצד פועלי תנועה

מילות יחס מסוימות הנובעים מהבדלי פרספקטיבה, במובן שנידון בהרחבה אצל ּפַרדי בהקשר לאוגריתית:53

ל־ או אל מן, התקרבות במקרה של שמות את הדגש על התנועה או המעבר — התרחקות וניתוק במקרה של

עם, מדגישות את ההימצאות בנקודה או השיוך אליה בשלב כלשהו לפני התנועה או ב־ — ואילו אחרות, כמו

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.

משמעו ”עד (אשר) יזכיר את נפש (Had 17) [הד]ד עם פנמו נבש יזכר עד מצוי גם בניב של שמאל, אם עם שימוש כזה במילת היחס .50
לעיל. (לפי פירוש אחר: ”יזכור את נפש ּפַנַמֻוַ עם הדד”). ראה גם הטקסט הפניקי המוזכר בהערה 45 ּפַנַמֻוַ עם הדד (= להדד)”

ראה יזרעאל (תשל”ח) לדיון ודוגמאות נוספות. .51
Schmuttermayr) (Chomsky 1970); שמוטרמאייר (Sarna 1959); חומסקי (Sutcliffe 1955); סרנה ראה, בין השאר, סאטקליף .52
;(Swiggers 1987) (Aartun 1982); סוויגרס (Dahood 1980); ארטון (Zevit 1975); דהוד (Whitley 1972); זביט 1971); וויטלי
(Haber 2009). במאמרים האלה דוגמאות רבות לחילופים בין מילות היחס השונות, הן מן העברית (Althann 1994); הבר אלתאן

הן מלשונות אחרות.
.Pardee 1975: 331–337; 1976: 275–295 Pardee 1975, 1976, 1977, 1979. ראה בעיקר .53
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חילופים בין מילות היחס הנובעים מהבדלי פרספקטיבה סעיף 6.2

לסימון יעד של תנועה או העברה לצד פעלים ʿm באוגריתית, למשל, שכיח למדי השימוש במילת היחס

בעוד שהעברית משתמשת באותו ”שב” ועוד,54 ṯb ”עלה”, ʿly ”בא, הגיע”, mǵy ”שלח”, lik מסוימים, כמו

אמנם שכיח למדי השימוש במילת בא (287א–ב). לצד הפועל ל־ או אל הקשר במילות יחס כיווניות כמו

(ראה למשל ב–288א כאמצעי להדגיש את המשמעות ”נכנס” על פני המשמעות הכללית יותר ”הגיע” ב־ היחס

יציאה מאוהל אחד וכניסה לאחר), אבל ההוראה ”נכנס” יכולה להתקיים גם עם צירופי יחס המורים על כיוון

לבין ב־ בא (כפי שמומחש לדוגמה ב–288ב); והבדל המשמעות בין ”נכנס” ל”הגיע” אף אינו מסביר חילוף בין

כשהם מופיעים באותו הקשר, כפי שמצוי ב–286. במקרים כאלה מסתבר לייחס את החילוף לשינוי אל בא

פרספקטיבה.

(26–25 (שמ”א יד ְּדָבׁש ֵהֶלְך ְוִהֵּנה ֶאל־ַהַּיַער ָהָעם ַוָּיבֹא ַהָּׂשֶדה׃ ַעל־ְּפֵני ְדַבׁש ַוְיִהי ַבָּיַער ָּבאּו ְוָכל־ָהָאֶרץ 286

(KTU 1.6:VI:12–13) yṯb ʿm bʿl ṣrrt ṣpn א 287

= ישוב עם (= אל) בעל (אשר ב)פסגות צפון

(18 (שמות ד ֲאֶׁשר־ְּבִמְצַרִים ֶאל־ַאַחי ְוָאׁשּוָבה ָּנא ֵאְלָכה ב

ָרֵחל ְּבֹאֶהל ַוָּיבֹא ֵלָאה ֵמֹאֶהל ַוֵּיֵצא ָמָצא ְולֹא ָהֲאָמהֹת ְׁשֵּתי ּוְבֹאֶהל ֵלָאה ּוְבֹאֶהל ַיֲעקֹב ְּבֹאֶהל ָלָבן ַוָּיבֹא א 288

(33 (בראשית לא

בֹו נֶֹׁשה ַאָּתה ֲאֶׁשר ְוָהִאיׁש ַּתֲעֹמד ַּבחּוץ ֲעבֹטֹו׃ ַלֲעבֹט ֶאל־ֵּביתֹו לֹא־ָתבֹא ְמאּוָמה ַמַּׁשאת ְבֵרֲעָך ִּכי־ַתֶּׁשה ב

(11–10 (דברים כד ַהחּוָצה ֶאת־ַהֲעבֹוט ֵאֶליָך יֹוִציא

יש להביא בחשבון מימד נוסף, והוא המימד ההיסטורי. אם, כפי מן בחילופים שמעורבת בהם מילת היחס

(ראה סעיף הופיעה בלשונות השמיות הצפון–מערביות רק בשלב מאוחר למדי מן שמקובל לחשוב, מילת היחס

6.1.7), אזי את החילופים בינה לבין מילות היחס האחרות אפשר לקשור, לפחות באופן חלקי, בהתפתחות

להבעת האבלטיב על חשבון השימוש במילות יחס דיאכרונית שהביאה להתפשטות הדרגתית של השימוש במן

— בין שאֵּלֶה עצמן שימשו בשלב הקדום בהוראה אבלטיבית, בין שהן הציגו פרספקטיבות חלופיות אחרות55

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

grš l- של התפקיד הסמנטי שאותו צריך לייחס לאלמנט המובע בצירוף היחס. לפי ּפַרדי, הצירוף האוגריתי

grš b- (-yṯb l)”, לעומת לעיל מתפרש ”גירש (את היושב) על בסעיף 6.1.7 275א ”גירש ל–” שראינו במובאה

מסמנת את המצב ההתחלתי לפני הגירוש. l- במילים אחרות, ”גירש ב–” שמשמעו ”גירש (את הנמצא) ב–”;56

עשויים במקרים מסוימים, כשהם מתייחסים ליצור חי, להיתפס לא רק כביטוי לנקודת l- אבל צירופי יחס עם

לסימון l-לצד פעלים אחרים מועדף השימוש ב .(Pardee 1976: 279, 315, 317) ראה הרשימה המפורטת אצל ּפַרדי והדיון אצלו .54
277–278. שים לב כי לצד חלק מהפעלים ברשימותיו של ּפַרדי צירופי היחס אינם חלק מהצרכת הפועל; היעד, כבעברית; ראה שם:

אין תיאור היעד מוצרך לפי הגדרתנו בסעיף 5.3.3. 287א–ב במובאות ṯb/ׁשב למעשה, גם לצד הפועל
Haber 2009:) (Althann 1994: 183–184); הבר (Aartun 1982: 12–13); אלתאן ראה בפרט ארטון למימד הדיאכרוני של השימוש במן .55

.(34–36
מצוי grš b- .KTU 1.1:IV:24, 1.3:IV:2–גם ב 275א) (מובאה KTU 1.2:IV:12–מצוי חוץ מ grš l- Pardee 1976: 285, 292–293. הצירוף .56

.KTU ב–7–3.9:6
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על מילות היחס פרק 6

”יידה ydy l-איבד ל–” ו” abd l- (dativus commodi): ראה למשל הצירופים ההתחלה אלא גם כדטיב המוטב

מן נכרת כנגד הצירוף האבלטיבי המשמש ב–289ב ל־ נכרת ל–” ב–289א, והשווה אותם אל הצירוף הדטיבי

(290): דרך אחת להבין אותו היא ”רחץ rḥṣ bdm כדוגמה נוספת אפשר להזכיר את הצירוף האוגריתי ב–289ג.57

מדם”, או בשינוי פרספקטיבה ”רחץ (את הטבול) בדם”, אבל אפשר לייחס לו גם הוראה אינסטרומנטלית, ”רחץ

כהשתקפות לב־ מן לעיל אפשר להסביר את החילוף בין ו–285א–ב 284א–ב גם בדוגמאות באמצעות דם”.58

של תפקידים סמנטיים שונים המיוחסים לאותו אלמנט: העמל מוצג כמקור שממנו נובעת השמחה ב–284א,

בפרט ראה גם סעיף 5.2.1); והטל ׂשמח (על השלמתם של פועלי הרגש בכלל ושל כנסיבה לשמחה ב–284ב

נתפס כאמצעי (אינסטרומנט) ב–285ב. המורגש כמקור לרטיבות ב–285א

(KTU 1.100:5–6) lnh mlḫš abd lnh ydy ḥmt א 289

= אַּבֵד לו (= ממנו?), המלחש, יַּדֵה לו (= ממנו?) את הארס

(17 (ירמיה לג ֵבית־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ִּכֵּסא יֵֹׁשב ִאיׁש ְלָדִוד לֹא־ִיָּכֵרת ב

(29 (שמ”ב ג ּוְמצָֹרע ָזב יֹוָאב ִמֵּבית ְוַאל־ִיָּכֵרת ג

(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:

(כמו נראה כקיצור של ”טבל אצבעו בדם והיזה מן הדם” והיזה הדם מן אצבעו טבל ב–291א, למשל, המבע

(291ג). או של ”טבל אצבעו בדם ולקח מן הדם באצבעו והִּזה” ב–291ב)

(17 (ויקרא ד ַהָּפרֶֹכת ְּפֵני ֵאת ְיהָוה ִלְפֵני ְּפָעִמים ֶׁשַבע ְוִהָּזה ִמן־ַהָּדם ֶאְצָּבעֹו ַהּכֵֹהן ְוָטַבל א 291

(6 (ויקרא ד ַהּקֶֹדׁש ָּפרֶֹכת ֶאת־ְּפֵני ְיהָוה ִלְפֵני ְּפָעִמים ֶׁשַבע ִמן־ַהָּדם ְוִהָּזה ַּבָּדם ֶאת־ֶאְצָּבעֹו ַהּכֵֹהן ְוָטַבל ב

(4 (במדבר יט ְּפָעִמים ֶׁשַבע ִמָּדָמּה ֹאֶהל־מֹוֵעד ְּפֵני ֶאל־ֹנַכח ְוִהָּזה ְּבֶאְצָּבעֹו ִמָּדָמּה ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוָלַקח ג

במשפטים דוגמת ”שמעון לקח לראובן את הספר” ל־ 139–144) על השימוש במילת היחס ראה בעניין זה גם דבריה של רפן (תשנ”ה: .57
בעברית בת ימינו.

.(Althann 1994: 184–185) (Pardee 1976: 266–267); אלתאן ראה ּפַרדי .58
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פרק 7

הענף הכנעני

עברית 7.1

ָאְבָלה עומד: [= יבש, נבל] .1 קל. ʾbl אבל
[= אומלל .2 .(10 (ירמיה כג ִמְדָּבר ְנאֹות ָיְבׁשּו ָהָאֶרץ

ּוְׁשָעֶריָה ְיהּוָדה ָאְבָלה עומד: (על מות פלוני או מצבו)]

(הושע ַעּמֹו ָעָליו ִּכי־ָאַבל על: ∼ • .(2 (ירמיה יד ֻאְמְללּו

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (5 י

עומד: [= אומלל (על מות פלוני או מצבו)] התפעל.

על ∼ • .(2 (שמ”ב יד ִבְגֵדי־ֵאֶבל ְוִלְבִׁשי־ָנא ִהְתַאְּבִלי־ָנא

(שמ”ב יט ַעל־ַאְבָׁשֹלם ַוִּיְתַאֵּבל ּבֶֹכה ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה /אל:

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (2

ְוחֹוָמה ַוַּיֲאֶבל־ֵחל את: ∼ [גורם של קל 2] הפעיל.

ֶאת־ְּתהֹום ָעָליו ִּכֵּסִתי ֶהֱאַבְלִּתי על: את ∼ • .(8 (איכה ב

.(15 (יחזקאל לא

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ʾbs אבס
מפוטם)].

ִאיׁש ַוֵּיָאֵבק עם: ∼ [= נלחם] נפעל. ʾbq אבק
.(25 (בראשית לב ִעּמֹו

ַיֲאֶבר־ ֲהִמִּביָנְתָך עומד: [= פרש כנף] קל. ʾbr אבר
.(26 (איוב לט ְלֵתיָמן ְּכָנָפיו) (ק’ כנפו ִיְפרֹׂש ֵנץ

א

[= נעלם, הפסיק להתקיים] .1 קל. ʾbd אבד
ַעל־ָהֲאָדָמה ָיִמים לֹא־ַתֲאִריֻכן ּתֹאֵבדּון ָאבֹד עומד:

ֶאת־ עומד: [= תעה] .2 [ראה סעיף 5.13]. (18 (דברים ל

.(16 (יחזקאל לד ָאִׁשיב ְוֶאת־ַהִּנַּדַחת ֲאַבֵּקׁש ָהֹאֶבֶדת

ְּתַאֵּבד ֵמֶאֶרץ ִּפְרָימֹו את: ∼ [גורם של קל 1] ּפִעל.

.(11 (תהלים כא ָאָדם ִמְּבֵני ְוַזְרָעם

ֶאְתֶכם ְלַהֲאִביד את: ∼ [1 [גורם של קל  הפעיל.

.(63 (דברים כח ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד

:(~40×) לפעול ∼ [= רצה] .1 קל. ʾbh אבה
.2 .(10 (שופטים יט ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם ָללּון ָהִאיׁש ְולֹא־ָאָבה

לֹא ְותֹוַכְחִּתי ָכל־ֲעָצִתי ַוִּתְפְרעּו :(1×) את ∼ [= שמע]

ְולֹא לֹו לֹא־תֹאֶבה :(3×) ל־ ∼ • .(25 (משלי א ֲאִביֶתם

.(9 (דברים יג ֵאָליו ִתְׁשַמע

ַוִּיְתַאְּבכּו עומד: [(?) [= היתמר התפעל. ʾbk אבך
.(17 (ישעיה ט ָעָׁשן ֵּגאּות
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.(20 (דברים יב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ַנְפְׁשָך ִּכי־ְתַאֶּוה לפעול: ∼

ֵרֶעָך ֵאֶׁשת ַתְחֹמד ְולֹא את/ל־: ∼ [כמו ּפִעל] התפעל.

ַאל־ לפעול: ∼ • .(21 (דברים ה ֵרֶעָך ֵּבית ִתְתַאֶּוה ְולֹא

ִאָּתם ִלְהיֹות ִּתְתָאיו) (ק’ ְוַאל־תתאו ָרָעה ְּבַאְנֵׁשי ְּתַקֵּנא

ַיְׁשֵקִני ִמי ַוּיֹאַמר ָדִוד ַוִּיְתַאֶּוה השמטה: ← .(1 (משלי כד

.(15 (שמ”ב כג ַמִים

.I תאה ראה ʾwh II אוה
ַהר־ ְלָך ִּכי־ָאץ עומד: [= היה צר] .1 קל. ʾwṣ אוץ
ַוַּיֲעֹמד לפעול: ∼ [= מיהר] .2 .(15 (יהושע יז ֶאְפָרִים

← .(15 (יהושע י ָלבֹוא ְולֹא־ָאץ ַהָּׁשַמִים ַּבֲחִצי ַהֶּׁשֶמׁש

.(20 (משלי כט ִּבְדָבָריו ָאץ ִאיׁש ָחִזיָת השמטה:

ַּבֶּבִכי ֲאָמֵרר ִמִּני ְׁשעּו לפעול: ∼ [= מיהר] .1 הפעיל.

[= דחק, זירז] .2 .(4 (ישעיה כב ְלַנֲחֵמִני ַאל־ָּתִאיצּו

ֶאת־ִאְׁשְּתָך ַקח קּום ֵלאֹמר ְּבלֹוט ַהַּמְלָאִכים ַוָּיִאיצּו ב־: ∼

.(15 (בראשית יט

עומד: [= הפיץ אור, היה מלא אור] קל. ʾwr אור
.(3 (בראשית מד ֻׁשְּלחּו ְוָהֲאָנִׁשים אֹור ַהּבֶֹקר

(איוב ַהַחִּיים ְּבאֹור ֵלאֹור עומד: [= הוצף באור] נפעל.

.(30 לג

ִמְּכבֹדֹו ֵהִאיָרה ְוָהָאֶרץ עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

∽את: [= הציף באור, מילא באור] .2 .(2 (יחזקאל מג

= פניו ∼ .3 .(12 (נחמיה ט ֶאת־ַהֶּדֶרְך ָלֶהם ְלָהִאיר

הסביר פנים, הסתכל בחיוב (על), עשה חסד (עם):

.(2 (תהלים סז ִאָּתנּו ָּפָניו ָיֵאר ִויָבְרֵכנּו ְיָחֵּננּו ֱאֹלִהים

לפעול: ל<פלוני> ∼ [= הסכים] נפעל. ʾwt אות
(בראשית לד ִאָּתנּו ָלֶׁשֶבת ָהֲאָנִׁשים ָלנּו ֵיֹאתּו ַאְך־ְּבזֹאת

(בראשית ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָלֶהם ֵנאֹוָתה ַאְך השמטה: ← .(22

ַהּכֲֹהִנים ַוֵּיֹאתּו לפעול: ∼ [בהוראה הדדית] • .(23 לד

.(9 (מל”ב יב ָהָעם ֵמֵאת ְקַחת־ֶּכֶסף ְלִבְלִּתי

ַלְחָמּה ַּבַּקִיץ ָּתִכין את: ∼ [= צבר] קל. ʾgr אגר
.(8 (משלי ו ַמֲאָכָלּה ַבָּקִציר ָאְגָרה

דאב. ראה ʾdb אדב
ֵמָחָלב ַצחּו עומד: [= היה אדום] קל. ʾdm אדם

.(7 (איכה ד ִמְּפִניִנים ֶעֶצם ָאְדמּו

(= צבוע אדום)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

(משלי ִיְתַאָּדם ִּכי ַיִין ַאל־ֵּתֶרא עומד: [כמו קל] התפעל.

.(31 כג

(ישעיה א ַכּתֹוָלע ִאם־ַיְאִּדימּו עומד: [כמו קל] הפעיל.

.(18

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. ʾdr אדר
אדיר)].

ּתֹוָרה ַיְגִּדיל השמטה: ← [= עשה לאדיר] הפעיל.

.(21 (ישעיה מב ְוַיְאִּדיר

:(~130×) את/ל־ ∼ [= חיבב] קל. ʾhb אהב
(17 ב (אסתר  ִמָּכל־ַהָּנִׁשים ֶאת־ֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך ַוֶּיֱאַהב

ֶיֱאַהב־ֵלץ לֹא (בודדים): {תוכן} ∼ • [ראה סעיף 5.7.1].

ָאֲהבּו ֵּכן (בודדים): לפעול ∼ • .(12 (משלי טו לֹו הֹוֵכַח

[ראה סעיף 5.11]. (10 (ירמיה יד ָחָׂשכּו לֹא ַרְגֵליֶהם ָלנּוַע

(שמ”ב ְוַהְּנִעיִמם ַהֶּנֱאָהִבים עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(23 א

(= אוהב, מחזר)]. [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל.

ַוֶּיֱאַהל עומד: [= נטה אוהל] קל. ʾhl I אהל
.(18 (בראשית יג ַמְמֵרא ְּבֵאֹלֵני ַוֵּיֶׁשב ַוָּיבֹא ַאְבָרם

לֹא־ ְורִֹעים ֲעָרִבי ָׁשם ְולֹא־ַיֵהל עומד: [כמו קל] הפעיל.

.(20 (ישעיה יג ָׁשם ַיְרִּבצּו

.I הלל ראה ʾhl II אהל
ַנְפִׁשי את: ∼ [= חשק] ּפִעל. ʾwh I אוה
• .(9 (ישעיה כו ֲאַׁשֲחֶרָּך ְבִקְרִּבי ַאף־רּוִחי ַּבַּלְיָלה ִאִּויִתיָך
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עברית

(יהושע נֹאֲחזּו־ָבּה ֲאֶׁשר ֲאֻחָּזָתם ֶאל־ֶאֶרץ ב(מקום): ∼

.(9 כב

ַלִּכֵּסא ַמֲעלֹות ְוֵׁשׁש ל־: ∼ [(?) [= היה קשור הָפעַל.

.(18 (דה”ב ט ָמֳאָחִזים ַלִּכֵּסא ַּבָּזָהב ְוֶכֶבׁש

<משטח> ∼ [= כיסה, ציפה] קל. ʾḥz II אחז
.(10 (מל”א ו ֲאָרִזים ַּבֲעֵצי ֶאת־ַהַּבִית ַוֶּיֱאחֹז ב<ציפוי>:

ַּפְרֵׁשז ְּפֵני־ִכֵּסה ְמַאֵחז <מכוסה>: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(9 (איוב כו ֲעָננֹו ָעָליו

ַּגְרִּתי ִעם־ָלָבן עומד: [= התמהמה] קל. ʾḥr אחר
.(5 (בראשית לב ַעד־ָעָּתה ָוֵאַחר

ְולֹא־ֵאַחר לפעול: ∼ [= התמהמה, התעכב] .1 ּפִעל.

השמטה: ← .(19 (בראשית לד ַהָּדָבר ַלֲעׂשֹות ַהַּנַער

.(13 (ישעיה מו ְתַאֵחר לֹא ּוְתׁשּוָעִתי ִתְרָחק לֹא ִצְדָקִתי

.(56 (בראשית כד ֹאִתי ַאל־ְּתַאֲחרּו את: ∼ [= עיכב] .2

ִמן־ ַוּיֹוֶחר) (ק’ וייחר עומד: [= התמהמה] הפעיל.

.(5 (שמ”ב כ ַהּמֹוֵעד

ָאְזנֹו ֹאֵטם את: ∼ [= סתם] קל. ʾṭm אטם
.(13 (משלי כא ִמַּזֲעַקת־ָּדל

ָאְזנֹו ַיְאֵטם ֵחֵרׁש ְּכמֹו־ֶפֶתן את: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(5 (תהלים נח

ְוַאל־ֶּתְאַטר־ָעַלי את: ∼ [= סגר] קל. ʾṭr אטר
.(16 (תהלים סט ִּפיָה ְּבֵאר

ֶאת־אְֹיֶביָך ְוָאַיְבִּתי [= שנא, צרר] קל. ʾyb איב
.(22 (שמות כג ֶאת־צְֹרֶריָך ְוַצְרִּתי

את/ל־ ∼ [= בלע, צרך מזון] .1 קל. ʾkl אכל
ַוָּיִלינּו ֶלֶחם ַוּיֹאְכלּו ֶלֱאָכל־ָלֶחם ְלֶאָחיו ַוִּיְקָרא :(~450×)

ַוְיִהי :(~50×) מן פרטיטיב עם ← .(54 (בראשית לא ָּבָהר

:(13×) ב־ פרטיטיב עם ← .(40 (מל”ב ד ֵמַהָּנִזיד ְּכָאְכָלם

ֵּביתֹו ִויִליד ּבֹו יֹאַכל הּוא ַּכְסּפֹו ִקְנַין ֶנֶפׁש ִּכי־ִיְקֶנה ְוכֵֹהן

← [ראה סעיף 4.4.1.1]. (11 (ויקרא כב ְבַלְחמֹו יֹאְכלּו ֵהם

ַהֶּלֶחם ִּכי עומד: [= כלה, נגמר] .1 קל. ʾzl אזל
לֹו ְוֹאֵזל עומד: [= הלך] .2 .(7 (שמ”א ט ִמֵּכֵלינּו ָאַזל

.(14 (משלי כ ִיְתַהָּלל ָאז

ַהְקִׁשיָבה :(15×) את ∼ [= שמע] הפעיל. ʾzn I אזן
ל/אל/על: ∼ • .(1 (תהלים יז ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ִרָּנִתי

[ראה (26 (שמות טו ָּכל־ֻחָּקיו ְוָׁשַמְרָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנָּת

סעיף 5.5.2].

ְוִחֵּקר ְוִאֵּזן השמטה: ← [= שקל] ּפִעל. ʾzn II אזן
.(9 (קהלת יב ַהְרֵּבה ְמָׁשִלים ִּתֵּקן

<כיסוי>: ∼ [= חגר, עטה, לבש] .1 קל. ʾzr אזר
עֹור ְוֵאזֹור סביל: ← .(4 (שמ”א ב ָחִיל ָאְזרּו ְוִנְכָׁשִלים

[= עטף, כיסה באזור] .2 .(8 (מל”ב א ְּבָמְתָניו ָאזּור

(איוב לח ֲחָלֶציָך ְכֶגֶבר ֱאָזר־ָנא : בגוף> <איבר  ∼

עטף, כיסה] <כיסוי> =] .3 [ראה סעיף 5.10.2.3]. (3

.(18 (איוב ל ַיַאְזֵרִני ֻכָּתְנִּתי ְּכִפי <מכוסה>: ∼

(תהלים ִּבְגבּוָרה ֶנְאָזר עומד: [= נעטף בכיסוי] נפעל.

.(7 סה

<פלוני> את ∼ (גורם של קל 1)] [= עטף, הלביש ּפִעל.

.(40 (תהלים יח ַלִּמְלָחָמה ַחִיל ַוְּתַאְּזֵרִני <כיסוי>:

ָלֵבׁש ָלֵבׁש ֵּגאּות <כיסוי>: ∼ [= לבש] .1 התפעל.

[= קשר אזור .2 .(1 (תהלים צג ִהְתַאָּזר עֹז ְיהָוה

ִהְתַאְּזרּו ָוחֹּתּו ִהְתַאְּזרּו עומד: במותניו, התכונן לקרב]

.(9 (ישעיה ח ָוחֹּתּו

חדד. ראה ʾḥd אחד
ַוִּיְרְּדפּו :(~30×) את ∼ [= תפס] קל. ʾḥz I אחז
ַוֲאִני :(~20×) ב־ ∼ • .(6 (שופטים א ֹאתֹו ַוּיֹאֲחזּו ַאֲחָריו

[ראה סעיפים (23 (תהלים עג ְּבַיד־ְיִמיִני ָאַחְזָּת ִעָּמְך ָתִמיד

ו–5.7.3.2]. 5.7.3.1

ַּבְּסַבְך ֶנֱאַחז ַאַחר ְוִהֵּנה־ַאִיל עומד: [= נתפס] .1 נפעל.

[= התיישב באחוזה] .2 .(13 (בראשית כב ְּבַקְרָניו
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הענף הכנעני

ארחתו ֶּפן־ֶּתֱאַלף את: ∼ [= למד] קל. ʾlp I אלף
.(25 (משלי כב ֹאְרחָֹתיו) (ק’

ַהֲחֵרׁש <דבר>: <פלוני> את ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

ֲעֹוְנָך ְיַאֵּלף ִּכי השמטה: ← .(33 (איוב לג ָחְכָמה ַוֲאַאֶּלְפָך

.(5 (איוב טו ִפיָך

עומד: [= התרבה לאלפים] הפעיל. ʾlp II אלף
.(13 (תהלים קמד ְּבחּוצֹוֵתינּו ְמֻרָּבבֹות ַמֲאִליפֹות צֹאוֵננּו

ִּכי־ֵהִציָקה ַוְיִהי את: ∼ [= הטריד] ּפִעל. ʾlṣ אלץ
.(16 (שופטים טז ַוְּתַאֲלֵצהּו ָּכל־ַהָּיִמים ִבְדָבֶריָה ּלֹו

ִּכי עומד: [= נבל] קל. mll I ʾml/מלל אמל
.(2 (תהלים לז ִיָּמלּו ְמֵהָרה ֶכָחִציר

ְימֹוֵלל ָלֶעֶרב ְוָחָלף ָיִציץ ַּבּבֶֹקר עומד: [= נבל] ּפֹועֵל.

.(6 (תהלים צ ְוָיֵבׁש

ְּכמֹו ִחָּציו) (ק’ חצו ִיְדרְֹך עומד: [(?) [= נבל התפולל.

.(8 (תהלים נח ִיְתֹמָללּו

ִיְצָהר ֻאְמַלל ִּתירֹוׁש הֹוִביׁש עומד: [= נבל] .1 ּפֻעלל.

ַעד־ֲעָקָרה עומד: [= אבל, היה עצוב] .2 .(10 (יואל א

.(5 (שמ”א ב ֻאְמָלָלה ָּבִנים ְוַרַּבת ִׁשְבָעה ָיְלָדה

ֹאֵמן ַוְיִהי את: ∼ [= גידל, טיפח] קל. ʾmn I אמן
.(7 (אסתר ב ֶאת־ֲהַדָּסה

ַעל־ ּוְבֹנַתִיְך :(1×) עומד [= נישא בידי אומֵן] .1 נפעל.

[= התמיד, היה יציב, .2 .(4 (ישעיה ס ֵּתָאַמָנה ַצד

ְלַעְבְּדָך ִּדַּבְרָּת ֲאֶׁשר ְּדָבְרָך ֵיָאֵמן :(~45×) עומד נכון]

ִּכי :(1×) ל<תפקיד> ∼ [= הוסמך] .3 .(17 (דה”ב ו

.(20 (שמ”א ג ַליהָוה ְלָנִביא ְׁשמּוֵאל ֶנֱאָמן

ִּכי־קֹול ְולֹא־ַיֲאִמין :(1×) עומד [= עמד יציב] .1 הפעיל.

ב־ ∼ [= חשב לנאמן, בטח] .2 .(24 (איוב לט ׁשֹוָפר

ל־ ∼ • .(5 (יונה ג ֵּבאֹלִהים ִניְנֵוה ַאְנֵׁשי ַוַּיֲאִמינּו :(24×)

[ראה סעיף (15 (משלי יד ְלָכל־ָּדָבר ַיֲאִמין ֶּפִתי :(14×)

ִּכי־ִנְרָאה ַיֲאִמינּו ְלַמַען (בודדים): {תוכן} ∼ • .[5.6.1

ַוִּיְׁשּתּו ַוּיֹאְכלּו ָיִמים ְׁשֹלֶׁשת ִאּתֹו ַוֵּיֶׁשב :(~200×) השמטה

[= כילה] .2 [ראה סעיף 1.3]. (4 (שופטים יט ָׁשם ַוָּיִלינּו

(ירמיה נ ָּכל־ְסִביבָֹתיו ְוָאְכָלה ְּבָעָריו ֵאׁש ְוִהַּצִּתי את: ∼

.(32

.(30–14 (תשנ”ט: ראה סלע אכל לדיון מקיף בפועל

ָיֵבׁש ְּכַקׁש ֻאְּכלּו עומד: [סביל של קל 2] קל סביל.

.(10 (נחום א

ָהָרעֹות ְוַכְּתֵאִנים עומד: [סביל של קל 1] .1 נפעל.

[סביל של .2 .(5 (ירמיה כד ֵמרַֹע לֹא־ֵתָאַכְלָנה ֲאֶׁשר

ֲחִצי ַוֵּיָאֵכל ִאּמֹו ֵמֶרֶחם ְּבֵצאתֹו ֲאֶׁשר ַּכֵּמת עומד: קל 2]

.(12 (במדבר יב ְבָׂשרֹו

ִאם־ <מאכל>: <פלוני> את ∼ [גורם של קל 1] הפעיל.

.(21 (משלי כה ָלֶחם ַהֲאִכֵלהּו ׂשַֹנֲאָך ָרֵעב

ִּפיהּו ָעָליו ִּכי־ָאַכף על: ∼ [= לחץ] קל. ʾkp אכף
.(26 (משלי טז

ְוַאְּת) (ק’ ואתי עומד: [= נׁשבע] קל. ʾlh I אלה
.(2 (שופטים יז ִאִּתי ִהֵּנה־ַהֶּכֶסף ְּבָאְזַני ָאַמְרְּת ְוַגם ָאִלית

ֵלאֹמר ֶאת־ָהָעם ָׁשאּול ַוּיֶֹאל את: ∼ [= הׁשביע] הפעיל.

.(24 (שמ”א יד ֶלֶחם ֲאֶׁשר־יֹאַכל ָהִאיׁש ָארּור

ִּכְבתּוָלה ֱאִלי עומד: [= יילל] קל. ʾlh II אלה
.(8 (יואל א ְנעּוֶריָה ַעל־ַּבַעל ֲחֻגַרת־ַׂשק

לאה. ראה ʾlh III אלה
ָסר ַהּכֹל עומד: [= היה מושחת] נפעל. ʾlḥ אלח

.(3 (תהלים יד ֶנֱאָלחּו ַיְחָּדו

ּוְתַדֵּבר עומד: [= השתתק] נפעל. ʾlm I אלם
.(27 (יחזקאל כד עֹוד ֵתָאֵלם ְולֹא

אלומים: ∼ [= קשר אלומים] קל. ʾlm II אלם
(בראשית לז ַהָּׂשֶדה ְּבתֹוְך ֲאֻלִּמים ְמַאְּלִמים ֲאַנְחנּו ְוִהֵּנה

.(7
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עברית

דיבור ישיר].

(תשל”ה, תשנ”א). ראה טרומר אמר לדיון מקיף בפועל

ֲאֶׁשר ְוַהּבֶֹקר ָהֶעֶרב ּוַמְרֵאה עומד: [= הוכרז] .1 נפעל.

[= הוגד (סביל .2 .(26 (דניאל ח הּוא ֱאֶמת ֶנֱאַמר

ֲאֵליֶכם ֵיָאֵמר ֲהלֹוא {תוכן}: <פלוני> אל/ל־ ∼ סתמי)]

[= ניתן .3 .(12 (יחזקאל יג ַטְחֶּתם ֲאֶׁשר ַהִּטיַח ַאֵּיה

עֹוד ָלְך לֹא־ֵיָאֵמר <שם>: ל<דבר> ∼ שם (סביל סתמי)]

.(4 (ישעיה סב ְׁשָמָמה עֹוד לֹא־ֵיָאֵמר ּוְלַאְרֵצְך ֲעזּוָבה

ַהּיֹום ֶהֱאַמְרָּת ֶאת־ְיהָוה את: ∼ [(?) [= אישר הפעיל.

.(17 (דברים כו ֵלאֹלִהים ְלָך ִלְהיֹות

ָעָתק ְיַדְּברּו ַיִּביעּו עומד: [= התרברב] .1 התפעל.

[= התגאה] .2 .(4 (תהלים צד ָאֶון ָּכל־ֹּפֲעֵלי ִיְתַאְּמרּו

(ישעיה סא ִּתְתַיָּמרּו ּוִבְכבֹוָדם ּתֹאֵכלּו ּגֹוִים ֵחיל ב־: ∼

.(6

ַהַּדָּיִגים ְוָאנּו עומד: [= אבל] קל. ʾnh I אנה
.(8 (ישעיה יט ַחָּכה ַבְיאֹור ָּכל־ַמְׁשִליֵכי ְוָאְבלּו

ַוֲאֶׁשר את: ∼ [= זימן, הִקרה] ּפִעל. ʾnh II אנה
.(13 (שמות כא ְלָידֹו ִאָּנה ְוָהֱאֹלִהים ָצָדה לֹא

ָרָעה ֵאֶליָך לֹא־ְתֻאֶּנה ל־: ∼ [= הזדמן, קרה] ּפֻעל.

.(10 (תהלים צא

ַאְך־ְּדעּו־ָנא ִּכי עומד: [= חיפש תואנה לריב] התפעל.

.(7 (מל”ב ה ִלי הּוא ִּכי־ִמְתַאֶּנה ּוְראּו

ּוִבְמׁשֹל עומד: [= השמיע אנחה] נפעל. ʾnḥ אנח
.(2 (משלי כט ָעם ֵיָאַנח ָרָׁשע

ַמה־ִּיְתאֹוֵנן עומד: [= התלונן] התפולל. ʾnn אנן
.(39 (איכה ג ָחי ָאָדם

ְוַהְּׁשִתָּיה השמטה: ← [= הכריח] קל. ʾns אנס
.(8 (אסתר א ֹאֵנס ֵאין ַכָּדת

ְיהָוה ַעד־ָמה עומד: [= כעס, קצף] קל. ʾnp אנף
ּוְנַתָּתם ָבם ְוָאַנְפָּת ב־: ∼ • .(5 (תהלים עט ָלֶנַצח ֶּתֱאַנף

.(5 (שמות ד ֲאבָֹתם ֱאֹלֵהי ְיהָוה ֵאֶליָך

ימן. ראה ʾmn II אמן
ֶוֱאָמץ ֲחַזק עומד: [= היה חזק] קל. ʾmṣ אמץ

.(13 (דה”א כב ְוַאל־ֵּתָחת ַאל־ִּתיָרא

ּוִבְרַּכִים ָרפֹות ָיַדִים ַחְּזקּו את: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

.(3 (ישעיה לה ַאֵּמצּו ּכְֹׁשלֹות

ַעל־ ַוִּיְתַאְּמצּו עומד: [התגבר, התחזק] .1 התפעל.

הערה 7]. [ראה סעיף 5.1.1 (7 (דה”ב יג ֶּבן־ְׁשֹלֹמה ְרַחְבָעם

ִהְתַאֵּמץ ְרַחְבָעם ְוַהֶּמֶלְך לפעול: ∼ [= עשה מאמץ] .2

[= התעקש] .3 .(18 יב (מל”א  ַּבֶּמְרָּכָבה ַלֲעלֹות

(רות א ִאָּתּה ָלֶלֶכת ִהיא ִּכי־ִמְתַאֶּמֶצת ַוֵּתֶרא לפעול: ∼

.(18

(תהלים כז ִלֶּבָך ְוַיֲאֵמץ ֲחַזק עומד: [כמו קל] הפעיל.

.(14

{תוכן}: ∼ [= הכריז, הודיע] .1 קל. ʾmr אמר
(יונה ג ֶנְהָּפֶכת ְוִניְנֵוה יֹום ַאְרָּבִעים עֹוד ַוּיֹאַמר ַוִּיְקָרא

ְיַדֵּברּו ּוְגבּוָרְתָך יֹאֵמרּו ַמְלכּוְתָך ְּכבֹוד את: ∼ • .(4

אל/ל<פלוני> ∼ [= הגיד] .2 .(11 (תהלים קמה

ֶאל־ ִציָבא ַוּיֹאֶמר הּוא ֵאיֹפה ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר־לֹו {תוכן}:

← .[5.4.2 סעיף  [ראה  (4 ט (שמ”ב  ִהֵּנה־הּוא ַהֶּמֶלְך

(בראשית ָאִני ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִני ֶזה ַאָּתה ַוּיֹאֶמר השמטה:

ֲאֶׁשר ַהָּקטֹן ֲאִחיֶכם ֲהֶזה קידום התוכן: ← .(24 כז

.3 [ראה סעיף 4.2.1]. (29 (בראשית מג ֵאָלי ֲאַמְרֶּתם

ָזָהב ִאם־ַׂשְמִּתי <שם>: ל<דבר> ∼ [= קרא, נתן שם]

=] .4 .(24 (איוב לא ִמְבַטִחי ָאַמְרִּתי ְוַלֶּכֶתם ִּכְסִלי

ַהְּבֻצרֹות ַעל־ֶהָעִרים ַוִּיַחן לפעול: ∼ התכוון, התעתד]

=] .5 [ראה סעיף 5.11]. (1 (דה”ב לב ֵאָליו ְלִבְקָעם ַוּיֹאֶמר

לֹא־תֹאַמר ְוַעד־ָמַתי לפעול: ל<פלוני> ∼ ציווה, פקד]

[ראה סעיף 5.11]. (26 (שמ”ב ב ֲאֵחיֶהם ֵמַאֲחֵרי ָלׁשּוב ָלָעם

ְיהָוה ְּבֵבית ְלָׁשכֹות ְלָהִכין ְיִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר השמטה: ←

בפתיחת ֵלאֹמר [מקור נטוי .6 .(11 (דה”ב לא ַוָּיִכינּו
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הענף הכנעני

.(12 נב

(זכריה ָסִביב ָּכל־ַהּגֹוִים ֵחיל ְוֻאַּסף עומד: [= קובץ] ּפֻעל.

.(14 יד

ַיַחד ָעם ָראֵׁשי ְּבִהְתַאֵּסף עומד: [= התקבץ] התפעל.

.(5 (דברים לג ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי

:(~40×) את ∼ [= קשר, כלא] .1 קל. ʾsr אסר
.2 .(7 (מל”ב כה ָּבֶבל ַוְיִבֵאהּו ַבְנֻחְׁשַּתִים ַוַּיַאְסֵרהּו

ְּבָמְתֵניֶהם ֵאזֹור ַוֶּיְאסֹר :(2×) <כיסוי> ∼ [= אזר, חגר]

ַוֶּיְאסֹר :(3×) <רכב> ∼ [= רתם] .3 .(18 (איוב יב

:(3×) <בהמה> ∼ • .(29 (בראשית מו ֶמְרַּכְבּתֹו יֹוֵסף

ִאסר ∼ .4 .(7 (שמ”א ו ָּבֲעָגָלה ֶאת־ַהָּפרֹות ַוֲאַסְרֶּתם

ָּכל־ ְוָקמּו :(~10×) = נדר נדר של הימנעות נפשו על

(במדבר ל ָיקּום ַעל־ַנְפָׁשּה ֲאֶׁשר־ָאְסָרה ְוָכל־ִאָּסר ְנָדֶריָה

ֲאִבָּיה ַוֶּיְאסֹר :(2×) = ערך מלחמה מלחמה ∼ .5 .(12

.(3 (דה”ב יג ִמְלָחָמה ִּגּבֹוֵרי ְּבַחִיל ֶאת־ַהִּמְלָחָמה

ָנְדדּו־ַיַחד ָּכל־ְקִציַנִיְך עומד: [= נקשר, נכלא] קל סביל.

.(3 (ישעיה כב ַיְחָּדו ֻאְּסרּו ָּכל־ִנְמָצַאִיְך ֻאָּסרּו ִמֶּקֶׁשת

ְּבֵבית ֵיָאֵסר ֶאָחד ֲאִחיֶכם עומד: [= נקשר, נכלא] נפעל.

.(19 (בראשית מב ִמְׁשַמְרֶכם

ל<פלוני>: ∼ [= חגר, קשר אפוד] קל. ʾpd אפד
[ראה (7 (ויקרא ח ּבֹו לֹו ַוֶּיְאֹּפד ָהֵאֹפד ְּבֵחֶׁשב ֹאתֹו ַוַּיְחֹּגר

הערה 59]. סעיף 4.4.2

ֲאֶׁשר־ּתֹאפּו ֵאת את: ∼ [= בישל] קל. ʾph אפה
[ראה סעיף (23 (שמות טז ַּבֵּׁשלּו ֲאֶׁשר־ְּתַבְּׁשלּו ְוֵאת ֵאפּו

.[5.14

ֵּתָאֶפה ֲאֶׁשר ְוָכל־ִמְנָחה עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(9 (ויקרא ז ַּבַּתּנּור

ְוָכָלה ָעִריץ ִּכי־ָאֵפס עומד: [= כלה] קל. ʾps אפס
.(20 (ישעיה כט ֵלץ

[ראה סעיף 5.2.1]. (36 (דה”ב ו אֹוֵיב ִלְפֵני

ִּבְגַלְלֶכם ְיהָוה ִהְתַאַּנף ַּגם־ִּבי ב־: ∼ [כמו קל] התפעל.

.(37 (דברים א

[= השמיע אנקה] קל. nʾq ʾnq/נאק אנק
.(52 (ירמיה נא ָחָלל ֶיֱאנֹק ּוְבָכל־ַאְרָצּה עומד:

ַעל ְוַהֶּנֱאָנִקים ַהֶּנֱאָנִחים ָהֲאָנִׁשים עומד: [כמו קל] נפעל.

.(4 (יחזקאל ט ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹות

[= חלה אנושות] קל. nwš ʾnš/נוׁש אנׁש
.(15 (שמ”ב יב ַוֵּיָאַנׁש … ֶאת־ַהֶּיֶלד ְיהָוה ַוִּיֹּגף עומד:

עומד [= הכניס (תבואה) לאסם] קל. ʾsm אסם
”ויקצור כימם ואסם ויכל עבדך ויקצר השמטה?): ← (או

.(MHsh 1:5) עבדך וימדוד והכניס לאסם כמדי יום ביומו”

ֶאת־ ֱאסֹף את: ∼ [= קיבץ יחד] .1 קל. ʾsp אסף
[= צירף, .2 .(16 (במדבר כא ָמִים ָלֶהם ְוֶאְּתָנה ָהָעם

ְוָהָיה ֵּביֶתָך ֶאל־ּתֹוְך ַוֲאַסְפּתֹו ל(כיוון/יעד): את ∼ הכניס]

[= הסיר, .3 [ראה סעיף 5.3.2]. (2 (דברים כב ִעְּמָך

ַאֶּפָך ֵמֲחרֹון ֱהִׁשיבֹוָת ָכל־ֶעְבָרֶתָך ָאַסְפָּת את: ∼ מחה]

:(1×) את ∼ [= הלך בסוף, עקב] .4 .(4 (תהלים פה

.(8 (ישעיה נח ַיַאְסֶפָך ְיהָוה ְּכבֹוד ִצְדֶקָך ְלָפֶניָך ְוָהַלְך

ְוָכל־ִמְדָין עומד: התקבץ] קובץ,   =] .1 נפעל.

=] .2 .(33 (שופטים ו ַיְחָּדו ֶנֶאְספּו ּוְבֵני־ֶקֶדם ַוֲעָמֵלק

ֶאל־ַהַּמֲחֶנה ֹמֶׁשה ַוֵּיָאֵסף ל(כיוון/יעד): ∼ צורף, הוכנס]

[= הוסר, נמחה] .3 [ראה סעיף 5.3.2]. (30 (במדבר יא

.(10 (ישעיה טז ִמן־ַהַּכְרֶמל ָוִגיל ִׂשְמָחה ְוֶנֱאַסף עומד:

ַוָּיָמת ַוִּיְגַוע :(13×) = מת עמיו/קברותיו/אבותיו אל ∼ .4

ְוַאֲהרֹן השמטה: ← .(17 (בראשית כה ֶאל־ַעָּמיו ַוֵּיָאֶסף

.(26 (במדבר כ ָׁשם ּוֵמת ֵיָאֵסף

ְמַאֵּסף־אֹוָתם ִאיׁש ְוֵאין את: ∼ [כמו קל 2] .1 ּפִעל.

את: ∼ [כמו קל 4] .2 .(15 (שופטים יט ָללּון ַהַּבְיָתה

(ישעיה ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ּוְמַאִּסְפֶכם ְיהָוה ִלְפֵניֶכם ִּכי־הֵֹלְך
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ַוִּתְרֶּביָנה עומד: [= היה ארוך] קל. ʾrk ארך
(יחזקאל לא פֹארָֹתיו) (ק’ פארתו ַוֶּתֱאַרְכָנה ַסְרַעֹּפָתיו

.(5

ָיֶמיָך ַיֲאִריכּו ְלַמַען :(6×) עומד [= היה ארוך] .1 הפעיל.

ַהֲאִריִכי את/ל־: ∼ [= עשה לארוך] .2 (15 (דברים כה

= חי ימים ∼ .3 .(2 (ישעיה נד ַחֵּזִקי ִויֵתדַֹתִיְך ֵמיָתַרִיְך

ָיִמים ְוַהֲאַרְכֶּתם ָלֶכם ְוטֹוב ִּתְחיּון ְלַמַען חיים ארוכים:

ְוֵיׁש ְּבִצְדקֹו ֹאֵבד ַצִּדיק ֵיׁש השמטה: ← .(33 (דברים ה

[= התעכב] .4 .(15 (קהלת ז ְּבָרָעתֹו ַמֲאִריְך ָרָׁשע

ְבֵני־ ַיֲחנּו ָעָליו ִלְׁשּכֹן ַעל־ַהִּמְׁשָּכן ֶהָעָנן ְּבַהֲאִריְך עומד:

.(22 (במדבר ט ִיְׂשָרֵאל

ֶאת־ ָתֹאר לֹא את: ∼ [= קילל] .1 קל. ʾrr ארר
[= פנה לאל .2 .(12 (במדבר כב הּוא ָברּוְך ִּכי ָהָעם

← ל<אל> <פלוני> את ∼ [(?) בבקשה לקלל את פלוני

”ארור חרף בן חגב צבאת ליהוה חגב בן חרף ארר סביל:

[ראה סעיף 5.6.3]. (Nav* 1:1) ליהוה צבאות”

ְמבָֹרְך ֲאֶׁשר־ְּתָבֵרְך ֵאת עומד: [= קולל] קל סביל.

.(6 (במדבר כב יּוָאר ָּתֹאר ַוֲאֶׁשר

(מלאכי ג ֵנָאִרים ַאֶּתם ַּבְּמֵאָרה עומד: [= קולל] נפעל.

.(9

ְיהָוה ֵאְרָרּה ֲאֶׁשר ִמן־ָהֲאָדָמה את: ∼ [= קילל] ּפִעל.

.(29 (בראשית ה

את: ∼ [= התחייב לשאת לאישה] ּפִעל. ʾrś ארׂש
.(7 (דברים כ ְלָקָחּה ְולֹא ִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ֵאַרׂש ּוִמי־ָהִאיׁש

לֹא־ֹאָרָׂשה ֲאֶׁשר ְּבתּוָלה עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(15 (שמות כב

ַאַחת ְוָעׂשּו עומד: [= חטא] .1 קל. ʾšm אׁשם
(ויקרא ד ְוָאֵׁשמּו לֹא־ֵתָעֶׂשיָנה ֲאֶׁשר ְיהָוה ִמָּכל־ִמְצֹות

ַצִּדיק ְוׂשְֹנֵאי ָרָעה ָרָׁשע ְּתמֹוֵתת עומד: [= נענש] .2 .(13

.(22 (תהלים לד ֶיְאָׁשמּו

ַמִים ֲאָפפּוִני את: ∼ [= סבב, הקיף] קל. ʾpp אפף
[ראה סעיף 6.1.8]. (2 (יונה ד ְיסְֹבֵבִני ְּתהֹום ַעד־ֶנֶפׁש

עומד: [= שלט בעצמו] התפעל. ʾpq אפק
.(14 (ישעיה מב ֶאְתַאָּפק ַאֲחִריׁש ֵמעֹוָלם ֶהֱחֵׁשיִתי

ִּלי ֲהלֹא־ָאַצְלָּת את: ∼ [= הפריש] .1 קל. ʾṣl אצל
ִמן־ָהרּוַח ְוָאַצְלִּתי פרטיטיב: ← .(36 (בראשית כז ְּבָרָכה

מן <דבר> ∼ [= מנע] .2 .(17 (במדבר יא ָעֶליָך ֲאֶׁשר

(קהלת ֵמֶהם ָאַצְלִּתי לֹא ֵעיַני ָׁשֲאלּו ֲאֶׁשר ְוכֹל <פלוני>:

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (10 ב

ֵמַהַּתְחּתֹונֹות ֶנֱאַצל ַעל־ֵּכן מן: ∼ נגרע]  =] נפעל.

.(6 (יחזקאל מב ֵמָהָאֶרץ ּוֵמַהִּתיכֹנֹות

ָוׁשֹד ָחָמס ָהאֹוְצִרים את: ∼ [= צבר] קל. ʾṣr אצר
.(10 (עמוס ג ְּבַאְרְמנֹוֵתיֶהם

(ישעיה ֵיָחֵסן ְולֹא ֵיָאֵצר לֹא עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(18 כג

ָואֹוְצָרה על: <פלוני> את ∼ [= מינה, הפקיד] הפעיל.

.(13 (נחמיה יג ַהּסֹוֵפר ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֶׁשֶלְמָיה ַעל־אֹוָצרֹות

עומד: [= המתין בסתר כדי לתקוף] קל. ʾrb ארב
ַעל־ ל־: ∼ • .(20 (שופטים כא ַּבְּכָרִמים ַוֲאַרְבֶּתם ְלכּו

.(19 (איכה ד ָלנּו ָאְרבּו ַּבִּמְדָּבר ְּדָלֻקנּו ֶהָהִרים

(= תוקף הממתין [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל.

בסתר)].

ַוָּיֶרב ֲעָמֵלק ַעד־ִעיר ָׁשאּול ַוָּיבֹא עומד: [כמו קל] הפעיל.

.(5 (שמ”א טו ַּבָּנַחל

ֹאְרגֹות ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר את: ∼ [= טווה] קל. ʾrg ארג
.(7 (מל”ב כג ָלֲאֵׁשָרה ָּבִּתים ָׁשם

ִעם־ מֹוִרי ָאִריִתי את: ∼ [= ליקט] קל. ʾrh ארה
.(1 (שה”ש ה ְּבָׂשִמי

ִעם־ ְלֶחְבָרה ְוָאַרח עומד: [= הלך] קל. ʾrḥ ארח
.(8 (איוב לד ִעם־ַאְנֵׁשי־ֶרַׁשע ְוָלֶלֶכת ָאֶון ֹּפֲעֵלי
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ֲאֶׁשר־ ְוַהָּדָגה עומד: [= הסריח] קל. bʾš באׁש
.(18 (שמות ז ַהְיֹאר ּוָבַאׁש ָּתמּות ַּבְיֹאר

ֶאת־ ִּכי־ִנְבַאְׁשָּת עומד: [= נמאס, היה מאוס] נפעל.

.(21 (שמ”ב טז ָאִביָך

ִהְתָּבֲאׁשּו ִּכי ַעּמֹון ְּבֵני ַוִּיְראּו עומד: [כמו נפעל] התפעל.

.(6 (דה”א יט ִעם־ָּדִויד

לֹא־ ְוִרָּמה ִהְבִאיׁש ְולֹא עומד: [= הסריח] .1 הפעיל.

עומד: [בהשאלה = נמאס] • .(24 (שמות טז ּבֹו ָהְיָתה

=] .2 .(12 (שמ”א כז ְבִיְׂשָרֵאל ְּבַעּמֹו ִהְבִאיׁש ַהְבֵאׁש

ֶׁשֶמן ַיִּביַע ַיְבִאיׁש ָמֶות ְזבּוֵבי :(2×) את ∼ גרם שיסריח]

את: ∼ [בהשאלה = המאיס] • .(1 (קהלת י רֹוֵקַח

.(30 (בראשית לד ָהָאֶרץ ְּביֵֹׁשב ְלַהְבִאיֵׁשִני ֹאִתי ֲעַכְרֶּתם

:(12×) ב־ ∼ [= הפר אמון, מעל] קל. bgd בגד
את ∼ • .(2 (איכה א ְלאְֹיִבים ָלּה ָהיּו ָבּה ָּבְגדּו ָּכל־ֵרֶעיָה

.(15 (תהלים עג ָבָגְדִּתי ָּבֶניָך דֹור ִהֵּנה :(1×)

ִמִּלְּבָך ִּכי את: ∼ [= המציא, בדה] קל. bdʾ בדא
.(8 (נחמיה ו בֹוָדאם ַאָּתה

[בינוני בלבד, כשם עצם ושם תואר קל. bdd בדד
(= פרּוׁש, יחיד/מׂשתרך לבדו אחרי אחרים)].

[= התייחד, פרש, יוחד, הופרש] נפעל. bdl בדל
(עזרא ַהָּנְכִרּיֹות ּוִמן־ַהָּנִׁשים ָהָאֶרץ ֵמַעֵּמי ְוִהָּבְדלּו מן: ∼

ָראֵׁשי ֲאָנִׁשים ַהּכֵֹהן ֶעְזָרא ַוִּיָּבְדלּו השמטה: ← .(11 י

.(16 (עזרא י ֲאבָֹתם ְלֵבית ָהָאבֹות

ּוֲלַהְבִּדיל :(12×) בין ∼ [= הפריד, הבחין] .1 הפעיל.

[ראה סעיף 6.1.4]. (18 (בראשית א ַהחֶֹׁשְך ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין

ָכל־ֵעֶרב ַוַּיְבִּדילּו מן: את/ל־ ∼ [= ייחד, הפריש] .2

ַּתְבִּדיל ָעִרים ָׁשֹלׁש השמטה: ← .(3 (נחמיה יג ִמִּיְׂשָרֵאל

[= חילק .3 .[5.3.2 [ראה סעיף  (7 יט (דברים  ָלְך

ַיְבִּדיל לֹא ִבְכָנָפיו ֹאתֹו ְוִׁשַּסע :(2×) השמטה ← לחתיכות]

.(17 (ויקרא א

(יואל ֶנְאָׁשמּו ַהּצֹאן ַּגם־ֶעְדֵרי עומד: [כמו קל 2] נפעל.

.(18 א

ֱאֹלִהים ַהֲאִׁשיֵמם את: ∼ [גורם של קל 2] הפעיל.

.(11 (תהלים ה

ְּבֶדֶרְך ְוִאְׁשרּו עומד: [= הלך, צעד] קל. ʾšr I אׁשר
.(6 (משלי ט ִּביָנה

(משלי ָרִעים ְּבֶדֶרְך ְוַאל־ְּתַאֵּׁשר עומד: [= הלך] .1 ּפִעל.

ִלֶּבָך ַּבֶּדֶרְך ְוַאֵּׁשר את: ∼ [= הוליך, הדריך] .2 .(14 ד

.(19 (משלי כג

ָהָעם־ַהֶּזה ְמַאְּׁשֵרי ַוִּיְהיּו עומד: [סביל של ּפִעל 2] ּפֻעל.

.(15 (ישעיה ט ְמֻבָּלִעים ּוְמֻאָּׁשָריו ַמְתִעים

[= החשיב למבורך, הילל] ּפִעל. ʾšr II אׁשר
.(12 (מלאכי ג ָּכל־ַהּגֹוִים ֶאְתֶכם ְוִאְּׁשרּו את: ∼

יאשר ִויַחֵּיהּו ִיְׁשְמֵרהּו ְיהָוה עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(3 (תהלים מא ָּבָאֶרץ ְוֻאַּׁשר) (ק’

ִזְכרּו־ עומד: [(?) [= התחזק התפולל. ʾšš אׁשׁש
.(8 (ישעיה מו ְוִהְתֹאָׁשׁשּו זֹאת

ל(כיוון/יעד): ∼ [= בא, קרב] .1 קל. ʾth אתה
ֶיֱאָתיּו השמטה: ← .(8 (מיכה ד ֵּתאֶתה ָעֶדיָך ַּבת־ִצּיֹון

[= קרב בזמן, .2 .(32 (תהלים סח ִמְצָרִים ִמִּני ַחְׁשַמִּנים

(12 (ישעיה כא ְוַגם־ָלְיָלה בֶֹקר ָאָתה עומד: חל, הופיע]

[ראה סעיף 4.4.3.1].

ָצֵמא ִלְקַראת ל(כיוון/יעד): את ∼ [= הביא] הפעיל.

.(14 (ישעיה כא ָמִים ֵהָתיּו

ב

הֹוִאיל את: ∼ [= פירש, הסביר] קל. bʾr באר
.(5 (דברים א ַהּזֹאת ֶאת־ַהּתֹוָרה ֵּבֵאר ֹמֶׁשה
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ֶאל־ ַוֲהֵבאָתּה ל(כיוון/יעד): ∽את [= הכניס] .1 הפעיל.

ְוֵהֵבאָת ב(מקום): את ∼ • .(12 (דברים כא ֵּביֶתָך ּתֹוְך

.2 .(14 (שמות כה ָהָארֹן ַצְלעֹת ַעל ַּבַּטָּבעֹת ֶאת־ַהַּבִּדים

ְלָהִביא ַוּיֹאֶמר ל(כיוון/יעד): את ∼ [= קירב, עשה שיגיע]

(אסתר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ִנְקָרִאים ַוִּיְהיּו … ַהִּזְכרֹנֹות ֶאת־ֵסֶפר

(יחזקאל ַהַּבִית ֶאל־ְּפֵני ַהָּצפֹון ֶּדֶרְך־ַׁשַער ַוְיִביֵאִני ;(1 ו

ַוַּיֶּגׁש־לֹו ל<פלוני>: את ∼ [= הגיש, נתן] .3 .(4 מד

[= קירב .4 .(25 (בראשית כז ַוֵּיְׁשְּת ַיִין לֹו ַוָּיֵבא ַוּיֹאַכל

ַאף־ֲאִביֶאָּנה ַאף־ִּדַּבְרִּתי <ארוע>: ∼ בזמן, גרם שיחול]

[גורם של קל 5] .5 .(11 (ישעיה מו ַאף־ֶאֱעֶׂשָּנה ָיַצְרִּתי

ָלָאֶרץ ְוַהֲחַׁשְכִּתי ַּבָּצֳהָרִים ַהֶּׁשֶמׁש ְוֵהֵבאִתי <שמש>: ∼

.(9 (עמוס ח אֹור ְּביֹום

ַּבַּמִים ב(מקום): ∼ [סביל של הפעיל 1] .1 הָפעַל.

[סביל .2 .(32 (ויקרא יא ְוָטֵהר ַעד־ָהֶעֶרב ְוָטֵמא יּוָבא

ִיְהיּו ְוָׁשָּמה יּוָבאּו ָּבֶבָלה ל(כיוון/יעד): ∼ של הפעיל 2]

.(22 (ירמיה כז

:(11×) ל־ ∼ [= זלזל, לא כיבד] קל. bwz בוז
ּומּוָסר ָחְכָמה :(2×) את ∼ • .(7 (שה”ש ח לֹו ָיבּוזּו ּבֹוז

[ראה סעיף 4.5]. (7 (משלי א ָּבזּו ֱאִויִלים

ַמה־ עומד: [= היה אובד עצות] נפעל. bwk בוך
.(18 (יואל א ָבָקר ֶעְדֵרי ָנבֹכּו ְבֵהָמה ֶּנֶאְנָחה

ְנַנֵּגַח ָצֵרינּו ְּבָך את: ∼ [= רמס] קל. bws בוס
.(6 (תהלים מד ָקֵמינּו ָנבּוס ְּבִׁשְמָך

ֶאת־ֶחְלָקִתי ּבְֹססּו ַכְרִמי ִׁשֲחתּו את: ∼ [כמו קל] ּפֹולֵל.

.(10 (ירמיה יב

ְּבָדָמִיְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵאְך עומד: [= פרפר] התפולל.

.(6 (יחזקאל טז

.(19 (ישעיה יד מּוָבס ְּכֶפֶגר עומד: [= נרמס] הָפעַל.

ָנַתִּתי ֶאת־ָּכל־ֶזה ִּכי את: ∼ [= בירר] קל. bwr בור
.(1 (קהלת ט ֶאת־ָּכל־ֶזה ְוָלבּור ֶאל־ִלִּבי

ּוְלַחֵּזק ִלְבּדֹוק את: ∼ [= תיקן] קל. bdq בדק
.(10 (דה”ב לד ַהָּבִית

ְוִיָּבֲהלּו ֵיבֹׁשּו עומד: [= פחד] .1 נפעל. bhl בהל
ַעל־ֵּכן מן/מפני: ∼ • .(11 ו (תהלים  ָּכל־אְֹיָבי ְמאֹד

.2 .(15 (איוב כג ִמֶּמּנּו ְוֶאְפַחד ֶאְתּבֹוֵנן ֶאָּבֵהל ִמָּפָניו

(קהלת ח ֵּתֵלְך ִמָּפָניו ַאל־ִּתָּבֵהל לפעול: ∼ [= הזדרז]

.(22 (משלי כח ָעִין ַרע ִאיׁש ַלהֹון ִנֳבָהל השמטה: ← .(3

ַּפַחד ִויַבֶהְלָך :(7×) את ∼ הפחיד]  =] .1 ּפִעל.

ַוְיַבֵהל לפעול: ∼ [= הזדרז] .2 .(10 (איוב כב ִּפְתֹאם

← .(9 (אסתר ב ָלּה ָלֵתת ְוֶאת־ָמנֹוֶתָה ֶאת־ַּתְמרּוֶקיָה

ָדָבר ְלהֹוִציא ַאל־ְיַמֵהר ְוִלְּבָך ַעל־ִּפיָך ַאל־ְּתַבֵהל השמטה:

.(1 (קהלת ה

(= דחוף, מזורז)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ְוַׁשַּדי ִלִּבי ֵהַרְך ְוֵאל את: ∼ [= הפחיד] .1 הפעיל.

ַוַּיְבִהלּו לפעול: ∼ [= הזדרז] .2 .(16 (איוב כג ִהְבִהיָלִני

[= זירז] .3 .(14 (אסתר ו ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ֶאת־ָהָמן ְלָהִביא

.(20 (דה”ב כו ִמָּׁשם ַוַּיְבִהלּוהּו את: ∼

ַוָּיבֹא ל(כיוון/יעד): ∼ [= נכנס] .1 קל. bwʾ בוא
ב(מקום): ∼ • .(30 (בראשית מג ָׁשָּמה ַוֵּיְבְּך ַהַחְדָרה

ְיהָוה ַּפַחד ִמְּפֵני ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות ֻצִרים ִּבְמָערֹות ּוָבאּו

ַהַחּלֹוִנים ְּבַעד השמטה: ← [ראה סעיף 6.2]. (19 (ישעיה ב

[= הגיע, .2 [ראה סעיף 5.3.3]. (9 (יואל ב ַּכַּגָּנב ָיבֹאּו

ַּתְחִּתים ְוֶאל־ֶאֶרץ ַהִּגְלָעָדה ַוָּיבֹאּו ל(כיוון/יעד): ∼ קרב]

ַוַּיִּגדּו ִיְצָחק ַעְבֵדי ַוָּיבֹאּו השמטה: ← .(6 (שמ”ב כד ָחְדִׁשי

[במשמעות .3 [ראה סעיף 5.3.3]. (32 (בראשית כו לֹו

ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ֶאל־ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא <פלוני>: אל/על ∼ מינית]

עומד: קרב בזמן, חל] <ארוע> =] .4 .(23 (דה”א ז ֵּבן

[ראה (22 (ישעיה יג ִיָּמֵׁשכּו לֹא ְוָיֶמיָה ִעָּתּה ָלבֹוא ְוָקרֹוב

ִּכי־ ָׁשם ַוָּיֶלן עומד: שקעה] <שמש> =] .5 סעיף 4.4.3.1].

ֲאִני = זקן: בימים ∼ .6 .(11 (בראשית כח ַהֶּׁשֶמׁש ָבא

.(2 (יהושע כג ַּבָּיִמים ָּבאִתי ָזַקְנִּתי
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[ראה סעיף 5.10.3.1]. (13

ֶאל־אֹוְצרֶֹתיָה ֶחֶרב עומד: [= נגזל, נשדד] קל סביל.

.(37 (ירמיה נ ּוֻבָּזזּו

ְוָנבֹּזּו ֻעֵּזְך ִמֵּמְך ְוהֹוִרד עומד: [= נגזל, נשדד] נפעל.

.(11 (עמוס ג ַאְרְמנֹוָתִיְך

פזר. ראה bzr בזר
ַנְפִׁשי ַוִּתְקַצר ב־: ∼ [= קץ, מאס] קל. bḥl בחל

.(8 (זכריה יא ִבי ָּבֲחָלה ְוַגם־ַנְפָׁשם ָּבֶהם

ּפֻעל. בהל ראה [כתיב בלבד] ּפֻעל.

ִּכְבחֹן ּוְבַחְנִּתים את: ∼ [= בדק] קל. bḥn בחן
.(9 (זכריה יג ֶאת־ַהָּזָהב

ַהֱאֶמת ִּדְבֵריֶכם ְוִיָּבֲחנּו עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(16 (בראשית מב ִאְּתֶכם

[= העדיף, לקח כטוב ביותר] .1 קל. bḥr בחר
ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַאְנֵׁשי־ַחִיל ֹמֶׁשה ַוִּיְבַחר :(~75×) את ∼

(חגי ָבַחְרִּתי ִּכי־ְבָך :(~65×) ב־ ∼ • .(25 (שמות יח

(בודדים): {תוכן} ∼ • ו–5.7.1]. [ראה סעיפים 4.2.1 (23 ב

=] .2 .(15 (יהושע כד ַתֲעבֹדּון ֶאת־ִמי ַהּיֹום ָלֶכם ַּבֲחרּו

עִֹני ְּבכּור ְּבַחְרִּתיָך ְבָכֶסף ְולֹא ְצַרְפִּתיָך ִהֵּנה את: ∼ בחן]

.(10 (ישעיה מח

(= רצוי, מועדף)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ּפֻעל. II חבר ראה [כתיב בלבד] ּפֻעל.

ֵיׁש עומד: [= דיבר] קל. bṭh bṭʾ/בטה בטא
.(18 (משלי יב ָחֶרב ְּכַמְדְקרֹות ּבֹוֶטה

ְיַבֵּטא ֲאֶׁשר ְלכֹל {תוכן}: ∼ [= דיבר, הביע] ּפִעל.

.(4 (ויקרא ה ִּבְׁשֻבָעה ָהָאָדם

בטא. ראה bṭh בטה
ָׁשלֹום ּוְבֶאֶרץ עומד: [= נפל] .1 קל. bṭḥ בטח
.2 .(5 (ירמיה יב ַהַּיְרֵּדן ִּבְגאֹון ַּתֲעֶׂשה ְוֵאיְך בֹוֵטַח ַאָּתה

ְוָהְכְלמּו ּבֹׁשּו עומד: [= נכלם] קל. bwš I בוׁש
ֵּתבֹוִׁשי ִמִּמְצַרִים ַּגם מן: ∼ • .(3 (ירמיה יד רֹאָׁשם ְוָחפּו

ִּכי לפעול: ∼ • .(36 (ירמיה ב ֵמַאּׁשּור ַּכֲאֶׁשר־ּבְֹׁשְּת

(22 (עזרא ח ּוָפָרִׁשים ַחִיל ִמן־ַהֶּמֶלְך ִלְׁשאֹול בְֹׁשִּתי

ָהָאָדם ֲערּוִּמים ְׁשֵניֶהם ַוִּיְהיּו עומד: [= כמו קל] התפולל.

.(25 (בראשית ב ִיְתּבָֹׁשׁשּו ְולֹא ְוִאְׁשּתֹו

ֵּכן ִיָּמֵצא ִּכי ַּגָּנב ְּכבֶֹׁשת עומד: [= נכלם] .1 הפעיל.

ָּכל־ הִֹביׁש מן: ∼ • .(26 (ירמיה ב ִיְׂשָרֵאל ֵּבית הִֹביׁשּו

את: ∼ [= הכלים] .2 .(14 (ירמיה י ִמָּפֶסל צֹוֵרף

=] .3 .(6 (שמ”ב יט ָכל־ֲעָבֶדיָך ֶאת־ְּפֵני ַהּיֹום הַֹבְׁשָּת

הֹוָרָתם הִֹביָׁשה ִאָּמם ָזְנָתה ִּכי נהג בצורה מחפירה]:

.(7 (הושע ב

(= עד בלבד בוׁש עד [בצירוף קל. bwš II בוׁש
מאוחר, זמן רב)].

ֹמֶׁשה ִּכי־בֵֹׁשׁש ָהָעם ַוַּיְרא לפעול: ∼ [= איחר] ּפֹולֵל.

.(1 (שמות לב ִמן־ָהָהר ָלֶרֶדת

ֲאֶׁשר־ָּבְזאּו את: ∼ [(?) [= חצה קל. bzʾ בזא
.(7 ,2 (ישעיה יח ַאְרצֹו ְנָהִרים

:(~30×) את ∼ [= זלזל, לא כיבד] קל. bzh בזה
(יחזקאל יז ֶאת־ְּבִריתֹו ֵהֵפר ַוֲאֶׁשר ֶאת־ָאָלתֹו ָּבָזה ֲאֶׁשר

16, דה”א (שמ”ב ו ְּבִלָּבּה לֹו ַוִּתֶבז :(2×) ל־ ∼ • .(16

ַוִּיְבזּו ָלנּו ַוַּיְלִעגּו :(1×) על ∼ • [ראה סעיף 4.5]. (29 טו

[ראה סעיף 6.1.8]. (19 (נחמיה ב ָעֵלינּו

(= בזוי, נקלה)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ַּבְעֵליֶהן ְלַהְבזֹות את: ∼ [= עשה לבזוי, לנקלה] הפעיל.

.(17 (אסתר א ְּבֵעיֵניֶהן

<בעלים>: מן <רכוש> ∼ [= גזל, שדד] קל. bzz בזז
ַרק־ השמטה: ← .(8 (דה”ב כח ֵמֶהם ָּבְזזּו ָרב ְוַגם־ָׁשָלל

<בעלים>: ∼ • .(2 (יהושע ח ָלֶכם ָּתבֹּזּו ּוְבֶהְמָּתּה ְׁשָלָלּה

(דה”ב יד ָבֶהם ָהְיָתה ַרָּבה ִּכי־ִבָּזה ֶאת־ָּכל־ֶהָעִרים ַוָּיבֹּזּו

138



עברית

ְּבָכל־ָחזֹון ֵהִבין ְוָדִנֵּיאל :(6×) ב־ ∼ • .(15 (תהלים לג

{תוכן} ∼ • [ראה סעיף 5.5.3]. (17 (דניאל א ַוֲחֹלמֹות

(ישעיה ַהַּצִּדיק ֶנֱאַסף ָהָרָעה ִּכי־ִמְּפֵני ֵמִבין ְּבֵאין :(1×)

ְוַעד־ ֵמִאיׁש :(2×) לפעול ∼ [כמו קל 2] .2 .(1 נז

[= נתן בינה] .3 .(2 (נחמיה ח ִלְׁשֹמַע ֵמִבין ְוכֹל ִאָּׁשה

ְּתִביֵנם ַׁשַּדי ְוִנְׁשַמת ֶבֱאנֹוׁש רּוַח־ִהיא ָאֵכן <פלוני>: את ∼

את את/ל<פלוני> ∼ [= לימד, הורה] .4 .(8 (איוב לב

(ישעיה ְׁשמּוָעה ָיִבין ְוֶאת־ִמי ֵדָעה יֹוֶרה ֶאת־ִמי /ל<דבר>:

[ראה סעיף 4.1.2]. (9 כח

ַעל־ ַוִּיֹּפל עומד: [= הזיל דמעות] .1 קל. bkh בכה
(בראשית ַעל־ַצָּואָריו ָּבָכה ּוִבְנָיִמן ַוֵּיְבְּך ִבְנָיִמן־ָאִחיו ַצְּואֵרי

ַוָּיֻצמּו ַוִּיְבּכּו ַוִּיְסְּפדּו עומד: [כביטוי לאבל] • .(14 מה

.2 .(12 (שמ”ב א ְּבנֹו ְוַעל־ְיהֹוָנָתן ַעל־ָׁשאּול ַעד־ָהָעֶרב

יֹום ִׁשְבִעים ִמְצַרִים ֹאתֹו ַוִּיְבּכּו את: ∼ [= ביכה, התאבל]

ָעְגָמה ִלְקֵׁשה־יֹום ָבִכיִתי ִאם־לֹא ל־: ∼ • .(3 (בראשית נ

ָכל־ָהָעם ַוּיִֹספּו על/אל: ∼ • .(25 (איוב ל ָלֶאְביֹון ַנְפִׁשי

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (34 (שמ”ב ג ָעָליו ִלְבּכֹות

(יחזקאל ֶאת־ַהַּתּמּוז ְמַבּכֹות את: ∼ [= התאבל] ּפִעל.

(15 (ירמיה לא ַעל־ָּבֶניָה ְמַבָּכה ָרֵחל על: ∼ • .(14 ח

[ראה סעיף 5.2.2.2].

עומד: [= נשא פרי ראשון] .1 ּפִעל. bkr בכר
(יחזקאל מז ְיַבֵּכר ָלֳחָדָׁשיו ִּפְריֹו ְולֹא־ִיֹּתם ָעֵלהּו לֹא־ִיּבֹול

ֶאת־ֶּבן־ ְלַבֵּכר יּוַכל לֹא את: ∼ [= עשה לבכור] .2 .(12

.(16 (דברים כא ַהְּבכֹר ֶבן־ַהְּׂשנּוָאה ַעל־ְּפֵני ָהֲאהּוָבה

ֲאֶׁשר־ ַאְך־ְּבכֹור ל<אל>: ∼ [= הוקדש כבכור] ּפֻעל.

.(26 (ויקרא כז ַליהָוה ְיֻבַּכר

ְּכחֹוָלה קֹול ִּכי עומד: ילדה בכור] <אישה> =] הפעיל.

.(31 (ירמיה ד ְּכַמְבִּכיָרה ָצָרה ָׁשַמְעִּתי

ַהַּמְבִליג את: ∼ [= חיזק] .1 הפעיל. blg בלג
ָהַׁשע עומד: [= התאושש] .2 .(9 (עמוס ה ַעל־ָעז ׁשֹד

.(14 (תהלים לט ְוַאְבִליָגה ִמֶּמִּני

ֶאְפָחד ְולֹא ֶאְבַטח עומד: [= שכב בבטחה, היה שקט]

ֵלב ָּבּה ָּבַטח :(~65×) ב־ ∼ [= סמך] .3 .(2 (ישעיה יב

ְּלָך ָבַטְחָּת :(~30×) על/אל ∼ • .(11 (משלי לא ַּבְעָלּה

(21 (מל”ב יח ַעל־ִמְצַרִים ַהֶּזה ָהָרצּוץ ַהָּקֶנה ַעל־ִמְׁשֶעֶנת

[ראה סעיף 5.6.1].

ִמָּבֶטן ֹגִחי ִּכי־ַאָּתה את: ∼ [גורם של קל 2] .1 הפעיל.

[גורם של .2 .(10 (תהלים כב ִאִּמי ַעל־ְׁשֵדי ַמְבִטיִחי

ַעל־ ַהֶּזה ֶאת־ָהָעם ִהְבַטְחָּת ְוַאָּתה על/אל: את ∼ קל 3]

.(15 (ירמיה כח ָׁשֶקר

ַאְנֵׁשי ְוִהְתַעְּותּו עומד: [= עצר, שבת] קל. bṭl בטל
.(3 (קהלת יב ַהּטֲֹחנֹות ּוָבְטלּו ֶהָחִיל

[= קלט בראייה או בשכל, הבחין, .1 קל. byn בין
(משלי ב ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק ָּתִבין ָאז :(~25×) את ∼ הפנים]

ָיִבינּו זֹאת ַיְׂשִּכילּו ָחְכמּו לּו :(12×) ל/על/אל ∼ • .(9

ָבָרָעה ָוָאִביָנה :(4×) ב־ ∼ • .(29 (דברים לב ְלַאֲחִריָתם

[ראה סעיף (7 (נחמיה יג ְלטֹוִבָּיה ֶאְלָיִׁשיב ָעָׂשה ֲאֶׁשר

ַלָּנַער קֵֹרא ְיהָוה ִּכי ֵעִלי ַוָּיֶבן :(3×) {תוכן} ∼ • .[5.5.3

ּוְלַבב :(1×) לפעול ∼ [= הצליח, יכול] .2 .(8 (שמ”א ג

.(4 (ישעיה לב ָלָדַעת ָיִבין ִנְמָהִרים

ִּכי ּוְבָחְכָמִתי ָעִׂשיִתי ָיִדי ְּבכַֹח עומד: [= חכם] נפעל.

.(13 (ישעיה י ְנֻבנֹוִתי

ִיְּצֶרְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ְיסְֹבֶבְנהּו את: ∼ [= דאג ל–, שמר] ּפֹולֵל.

.(10 (דברים לב ֵעינֹו ְּכִאיׁשֹון

ְוִהְתּבֹוֵנן ֲעֹמד :(6×) את ∼ [כמו קל 1] .1 התפולל.

ָוֶאְתּבֹוֵנן :(4×) אל/על ∼ • .(14 (איוב לז ֵאל ִנְפְלאֹות

.(21 (מל”א ג ָיָלְדִּתי ֲאֶׁשר ְבִני לֹא־ָהָיה ְוִהֵּנה ַּבּבֶֹקר ֵאָליו

[ראה סעיף (20 (איוב ל ִּבי ַוִּתְתּבֶֹנן ָעַמְדִּתי :(3×) ב־ ∼ •

ִפּקּוֶדיָך ִּכי ֶאְתּבֹוָנן ִמְּזֵקִנים :(1×) [כמו נפעל] .2 .[5.5.3

.(100 (תהלים קיט ָנָצְרִּתי

ּוְמִליָצה ָמָׁשל ְלָהִבין :(9×) את ∼ [כמו קל 1] .1 הפעיל.

ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם ַהֵּמִבין :(1×) אל ∼ • .(6 (משלי א
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הענף הכנעני

ְוָכל־ ַּכִּׁשּכֹור ְוָינּועּו ָיחֹוּגּו עומד: [כמו נפעל] התפעל.

.(27 (תהלים קז ִּתְתַּבָּלע ָחְכָמָתם

ּבֹוֵקק ְיהָוה ִהֵּנה את: ∼ [= בקע] קל. blq בלק
.(1 (ישעיה כד ּובֹוְלָקּה ָהָאֶרץ

:(~300×) את ∼ [= הקים, ייסד] קל. bnh בנה
[ראה סעיף (50 (יהושע יט ָּבּה ַוֵּיֶׁשב ֶאת־ָהִעיר ַוִּיְבֶנה

ְּבֵהיַכל ּוָבנּו ָיבֹאּו ּוְרחֹוִקים :(4×) ב־ פרטיטיב עם ← .[5.14

.(15 (זכריה ו ְיהָוה

ִנְבְנָתה ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי עומד: [סביל של קל] .1 נפעל.

[= זכה .2 .(1 (נחמיה ז ַהְּדָלתֹות ָוַאֲעִמיד ַהחֹוָמה

אּוַלי ֶאל־ִׁשְפָחִתי ּבֹא־ָנא עומד: לבנים, העמיד בנים]

.(2 (בראשית טז ִמֶּמָּנה ִאָּבֶנה

ִאם־ִּתְבָעיּון השמטה: ← [= שאל] קל. bʿh I בעה
.(12 (ישעיה כא ְּבָעיּו

ַמִים את: ∼ [= גרם שיבעבע] קל. bʿh II בעה
.(1 (ישעיה סד ִּתְבֶעה־ֵאׁש

ְּבחֹוָמה ִנְבֶעה ֹנֵפל ְּכֶפֶרץ עומד: [= פרץ, הופיע] נפעל.

.(13 (ישעיה ל ִנְׂשָּגָבה

ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו ֵאיְך [= נחשף] נפעל. bʿh III בעה
.(6 (עובדיה א ַמְצֻּפָניו ִנְבעּו

ִתְבֲעטּו ָלָּמה ב־: ∼ [= הכה ברגלו] קל. bʿṭ בעט
ְיֻׁשרּון ַוִּיְׁשַמן השמטה: ← .(29 (שמ”א ב ּוְבִמְנָחִתי ְּבִזְבִחי

.(15 (דברים לב ַוִּיְבָעט

[= ידע (במובן המיני), שגל] .1 קל. bʿl בעל
(1 (דברים כד ּוְבָעָלּה ִאָּׁשה ִאיׁש ִּכי־ִיַּקח <אישה>: ∼

.(13 (ישעיה כו זּוָלֶתָך ֲאדִֹנים ְּבָעלּונּו את: ∼ [= שלט] .2

.(14 (ירמיה ג ָבֶכם ָּבַעְלִּתי ָאֹנִכי ִּכי ב־: ∼ •

ִתָּבֵעל ִּכי ְׂשנּוָאה ַּתַחת עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

.(23 (משלי ל

ְוֵאֶּלה עומד: זקן] נשחק,   =] קל. blh בלה
.(13 (יהושע ט ְמאֹד ַהֶּדֶרְך ֵמרֹב ָּבלּו ּוְנָעֵלינּו ַׂשְלמֹוֵתינּו

ַעְצמֹוָתי ִׁשַּבר ְועֹוִרי ְבָׂשִרי ִּבָּלה את: ∼ [= שחק] ּפִעל.

.(4 (איכה ג

הפעיל. בהל ראה [כתיב בלבד] הפעיל. blh בלּה
<חומר> ∼ [= לחלח, טבל] .1 קל. bll בלל
(ויקרא ז ַּבֶּׁשֶמן ְּבלּוֹלת ַמּצֹות ַחּלֹות סביל: ← ב<נוזל>

ְׂשָפָתם ָׁשם ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה את: ∼ [= ערבב] .2 .(12

ויבול ל<בהמה>: ∼ [= נתן בליל] .3 .(7 (בראשית יא

.(21 (שופטים יט ַלֲחמֹוִרים ַוָּיָבל) (ק’

הּוא ָּבַעִּמים ֶאְפַרִים עומד: [= התערבב] התפולל.

.(8 (הושע ז ִיְתּבֹוָלל

ְּכסּוס השמטה: ← [= חסם, עצר] קל. blm בלם
.(9 (תהלים לב ִלְבלֹום ֶעְדיֹו ְּבֶמֶתג־ָוֶרֶסן ָהִבין ֵאין ְּכֶפֶרד

[בינוני בלבד, כשם עצם בצירוף קל. bls בלס
(= עובד המטפל בשקמים)]. שקמים בולס

ּוָפְצָתה את: ∼ [= לקח בפיו] קל. blʿ I בלע
.(30 (במדבר טז ֹאָתם ּוָבְלָעה ֶאת־ִּפיָה ָהֲאָדָמה

.(8 (הושע ח ִיְׂשָרֵאל ִנְבַלע עומד: [= הושחת] נפעל.

(משלי ְיַבַּלע־ָאֶון ְרָׁשִעים ּוִפי את: ∼ [= צרך] .1 ּפִעל.

ְיַבְּלֵעם ְּבַאּפֹו ְיהָוה את: ∼ [= השחית] .2 .(28 יט

.(10 (תהלים כא ֵאׁש ְותֹאְכֵלם

ֲאֶׁשר ּוְלָכל־ָהָעם ַלֶּמֶלְך ְיֻבַּלע ֶּפן ל־: ∼ [= הורע] ּפֻעל.

.(16 (שמ”ב יז ִאּתֹו

ַבֵּׁשָכר ָׁשגּו עומד: [= התבלבל] נפעל. blʿ II בלע
.(7 (ישעיה כח ִמן־ַהַּיִין ִנְבְלעּו

(תהלים ְלׁשֹוָנם ַּפַּלג ֲאדָֹני ַּבַּלע את: ∼ [= בלבל] ּפִעל.

.(10 נה

ָהָעם־ַהֶּזה ְמַאְּׁשֵרי ַוִּיְהיּו עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(15 (ישעיה ט ְמֻבָּלִעים ּוְמֻאָּׁשָריו ַמְתִעים
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עברית

ָידֹו ַיֵּתר ִויַדְּכֵאִני ֱאלֹוַּה ְויֵֹאל את: ∼ [= שבר] .1 ּפִעל.

ֵרַעִיְך ַוְּתַבְּצִעי את: ∼ [= עשק] .2 .(9 (איוב ו ִויַבְּצֵעִני

[= הוציא לפועל, מימש] .3 .(12 (יחזקאל כב ַּבעֶֹׁשק

.(17 (איכה ב ִמיֵמי־ֶקֶדם ִצָּוה ֲאֶׁשר ֶאְמָרתֹו ִּבַּצע את: ∼

ָבֵצָקה לֹא ְוַרְגְלָך עומד: [= התנפח] קל. bṣq בצק
.(4 (דברים ח

ְולֹא <ענבים>: ∼ [= ליקט] קל. bṣr I בצר
ַוִּיְבְצרּו <כרם>: ∼ • .(11 (ויקרא כה ֶאת־ְנִזֶריָה ִתְבְצרּו

הערה [ראה סעיף 5.10.1.1 (27 (שופטים ט ֶאת־ַּכְרֵמיֶהם

.[274

רּוַח ִיְבצֹר את: ∼ [= הכניע] קל. bṣr II בצר
.(13 (תהלים עו ְנִגיִדים

ְוַעָּתה מן: ∼ [= נמנע, נשלל] נפעל. bṣr III בצר
.(6 (בראשית יא ַלֲעׂשֹות ָיְזמּו ֲאֶׁשר ּכֹל ֵמֶהם לֹא־ִיָּבֵצר

.(10 (ישעיה כב ַהחֹוָמה ְלַבֵּצר את: ∼ [= חיזק] ּפִעל.

פקד. ראה bqd בקד

ְוַהָּים את: ∼ [= קרע, ביתר] .1 קל. bqʿ בקע
<מקום>: ∼ [= כבש] .2 .(11 (נחמיה ט ִלְפֵניֶהם ָּבַקְעָּת

(דה”ב לב ֵאָליו ְלִבְקָעם ַוּיֹאֶמר ַהְּבֻצרֹות ַעל־ֶהָעִרים ַוִּיַחן

ַהִּגּבִֹרים ְׁשֹלֶׁשת ַוִּיְבְקעּו עומד: [= פרץ מעבר] .3 .(1

.(16 (שמ”ב כג ְפִלְׁשִּתים ְּבַמֲחֵנה

ְּבקֹוָלם ָהָאֶרץ ַוִּתָּבַקע עומד: [= נקרע, נפרץ] .1 נפעל.

ִיָּבַקע ָאז עומד: [= התפרץ, נגלה] .2 .(40 (מל”א א

.(8 (ישעיה נח אֹוֶרָך ַּכַּׁשַחר

ָהֲעָגָלה ֶאת־ֲעֵצי ַוְיַבְּקעּו את: ∼ [= קרע, ביתר] .1 ּפִעל.

ּוִבַּקְעִּתי את: ∼ [= גרם שיתפרץ] .2 .(14 (שמ”א ו

.(13 (יחזקאל יג ַּבֲחָמִתי רּוַח־ְסָערֹות

ְוָהִרּיֹוָתיו ְיֻרָּטׁשּו עְֹלֵליֶהם עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(1 (הושע יד ְיֻבָּקעּו

ַּכִּפְׁשִּתים עומד: [= דלק, נשרף] .1 קל. bʿr I בער
דלקה] <אש> =] .2 .(14 (שופטים טו ָבֵאׁש ָּבֲערּו ֲאֶׁשר

(ירמיה ד ְמַכֶּבה ְוֵאין ּוָבֲעָרה ֲחָמִתי ָכֵאׁש ֶּפן־ֵּתֵצא עומד:

.(4

ְמַלְּקִטים ַהָּבִנים <אש>: ∼ [= הדליק, הצית] .1 ּפִעל.

• .(18 ז (ירמיה  ֶאת־ָהֵאׁש ְמַבֲעִרים ְוָהָאבֹות ֵעִצים

[ראה (5 (ויקרא ו ֵעִצים ַהּכֵֹהן ָעֶליָה ּוִבֵער <דבר>: ∼

ּוִבַעְרָּת את: ∼ [= סילק, השמיד] .2 סעיף 5.10.2.4].

רעה, ליכך <בעיר> =] .3 .(6 (דברים יג ִמִּקְרֶּבָך ָהָרע

ִּבְׂשֵדה ּוִבֵער ְּבִעירֹו) (ק’ ֶאת־בעירה ְוִׁשַּלח עומד: עשב]

.(4 (שמות כב ַאֵחר

ְמבָֹעֶרת ְלָפָניו ְוֶאת־ָהָאח עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(22 (ירמיה לו

ַּבַּלִּפיִדים ַוַּיְבֶער־ֵאׁש <אש>: ∼ [כמו ּפִעל 1] .1 הפעיל.

ִרְכָּבּה ֶבָעָׁשן ְוִהְבַעְרִּתי <דבר>: ∼ • .(5 (שופטים טו

[= שלח בעיר .2 [ראה סעיף 5.10.2.4]. (14 (נחום ב

ַיְבֶער־ ִּכי (אקוזטיב אדוורביאלי?): <שדה> ∼ לרעות]

.(4 (שמות כב אֹו־ֶכֶרם ָׂשֶדה ִאיׁש

[בינוני בלבד, כשם עצם ושם קל. bʿr II בער
(= טיפש)]. תואר

מּוַסר ְוִיְכָסלּו ִיְבֲערּו ּוְבַאַחת עומד: [= היה טיפש] נפעל.

.(8 (ירמיה י הּוא ֵעץ ֲהָבִלים

ִנְבַעִּתי ּוְבבֹאֹו עומד: [= נבהל, ירא] נפעל. bʿt בעת
ִנְבַעת ְוָהָמן מ(ל)פני: ∼ • .(17 (דניאל ח ַעל־ָּפָני ָוֶאְּפָלה

.(6 (אסתר ז ְוַהַּמְלָּכה ַהֶּמֶלְך ִמִּלְפֵני

ֶאְתֶכם ְּתַבֵעת ְׂשֵאתֹו ֲהלֹא את: ∼ [= הבהיל] ּפִעל.

.(11 (איוב יג ֲעֵליֶכם ִיֹּפל ּוַפְחּדֹו

ַהְך את: ∼ [= שבר, קטע] .1 קל. bṣʿ בצע
(עמוס ט ֻּכָּלם ְּברֹאׁש ּוְבַצַעם ַהִּסִּפים ְוִיְרֲעׁשּו ַהַּכְפּתֹור

ִלְׁשָּפְך־ :(6×) = השיג רווח שלא ביושר ֶּבצע ∼ .2 .(1

.(27 (יחזקאל כב ָּבַצע ְּבצַֹע ְלַמַען ְנָפׁשֹות ְלַאֵּבד ָּדם
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ְולֹא־ִתָּמְצִאי ּוְתֻבְקִׁשי עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(21 (יחזקאל כו עֹוד

ֱאֹלִהים ַוִּיְבָרא את: ∼ [= יצר] קל. brʾ I ברא
.(27 (בראשית א ְּבַצְלמֹו ֶאת־ָהָאָדם

לֹא־ ֲאֶׁשר ִנְפָלֹאת ֶאֱעֶׂשה עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(10 (שמות לד ְבָכל־ָהָאֶרץ ִנְבְראּו

.I ברה ראה brʾ II ברא
אֹוְתֶהן ּוָבֵרא את: ∼ [= כרת] ּפִעל. brʾ III ברא

.(47 (יחזקאל כג ְּבַחְרבֹוָתם

ְּבֶרֶדת ּוָבַרד עומד: [= ירד ברד] קל. brd ברד
.(19 (ישעיה לב ַהָּיַער

את: ∼ [= אכל] קל. brʾ II brh/ברא I ברה
.(17 (שמ”ב יב ָלֶחם ִאָּתם ְולֹא־ָבָרא

ְלָברֹות ָהיּו ַיְלֵדיֶהן ִּבְּׁשלּו השמטה: ← [כמו קל] ּפִעל.

.(10 (איכה ד ָלמֹו

ַוָּיבֹא <מאכל>: <פלוני> את ∼ [= האכיל] .1 הפעיל.

=] .2 .(35 (שמ”ב ג ֶלֶחם ֶאת־ָּדִוד ְלַהְברֹות ָכל־ָהָעם

ָּכל־ִמְנַחת ֵמֵראִׁשית ְלַהְבִריֲאֶכם עומד: התפטם, השמין]

.(29 (שמ”א ב ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

.I ברר ראה brh II ברה
ָּבַרח ְוַעָּתה מן: ∼ [= נס, נמלט] .1 קל. brḥ ברח
השמטה: ← .(10 (שמ”ב יט ַאְבָׁשלֹום ֵמַעל ִמן־ָהָאֶרץ

=] .2 .(21 (שופטים ט ְּבֵאָרה ַוֵּיֶלְך ַוִּיְבַרח יֹוָתם ַוָּיָנס

ִלְברַֹח ַהִּתיכֹן ֶאת־ַהְּבִריַח ַוַּיַעׂש עומד: עבר מצד לצד]

.(33 (שמות לו ֶאל־ַהָּקֶצה ִמן־ַהָּקֶצה ַהְּקָרִׁשים ְּבתֹוְך

ֵמָעָלי ָוַאְבִריֵחהּו מן: את ∼ [= הניס] .1 הפעיל.

ֶאת־יֹוְׁשֵבי ִהְבִריחּו ֵהָּמה השמטה: ← .(28 (נחמיה יג

עומד: [= עבר (מצד לצד)] .2 .(13 (דה”א ח ַגת

ֶאל־ ִמן־ַהָּקֶצה ַמְבִרַח ַהְּקָרִׁשים ְּבתֹוְך ַהִּתיכֹן ְוַהְּבִריַח

.(28 (שמות כו ַהָּקֶצה

ִמֵּלאנּו ֲאֶׁשר ַהַּיִין נֹאדֹות ְוֵאֶּלה עומד: [= נקרע] התפעל.

.(13 (יהושע ט ִהְתַּבָּקעּו ְוִהֵּנה ֲחָדִׁשים

ִביהּוָדה ַנֲעֶלה <מקום>: ∼ כבש]  =] .1 הפעיל.

[= פרץ מעבר] .2 .(6 (ישעיה ז ֵאֵלינּו ְוַנְבִקֶעָּנה ּוְנִקיֶצָּנה

ְלַהְבִקיַע ֶחֶרב ׁשֵֹלף ִאיׁש ְׁשַבע־ֵמאֹות אֹותֹו ַוִּיַּקח עומד:

.(26 (מל”ב ג ָיכֹלּו ְולֹא ֱאדֹום ֶאל־ֶמֶלְך

ָהִעיר ָהְבְקָעה ַלחֶֹדׁש ְּבִתְׁשָעה עומד: [= נכבש] הָפעַל.

.(2 (ירמיה לט

ְיהָוה ִהֵּנה את: ∼ [= השחית] קל. bqq I בקק
.(1 (ישעיה כד ּובֹוְלָקּה ָהָאֶרץ ּבֹוֵקק

ִּתּבֹוז ְוִהּבֹוז ָהָאֶרץ ִּתּבֹוק ִהּבֹוק עומד: [= הושחת] נפעל.

.(3 (ישעיה כד

(ירמיה נא ֶאת־ַאְרָצּה ִויבְֹקקּו את: ∼ [כמו קל] ּפֹועֵל.

.(2

ּבֹוֵקק ֶּגֶפן עומד: [= פרה, שגשג] קל. bqq II בקק
.(1 (הושע י ִיְׂשָרֵאל

את/ל־: ∼ [= חיפש, בדק] .1 ּפִעל. bqr בקר
=] .2 .(11 (יחזקאל לד ּוִבַּקְרִּתים ֶאת־צֹאִני ְוָדַרְׁשִּתי

.(25 (משלי כ ְלַבֵּקר ְנָדִרים ְוַאַחר עומד: חשב, הרהר]

ְּבנַֹעם־ְיהָוה ַלֲחזֹות ב(מקום): ∼ [(?) [= בא לשהות .3

.(4 (תהלים כז ְּבֵהיָכלֹו ּוְלַבֵּקר

[= חיפש, רצה למצוא או .1 ּפִעל. bqš בקׁש
ְמַבֵּקׁש ָאֹנִכי ֶאת־ַאַחי :(~160×) את/ל<דבר> ∼ להשיג]

[= שאל, תבע, .2 [ראה סעיף 4.4.2]. (16 (בראשית לז

ֶאֶעְרֶבּנּו ָאֹנִכי :(~20×) <פלוני> מן <דבר> ∼ רצה לקבל]

<פלוני> מן ∽{תוכן} • .(9 (בראשית מג ְּתַבְקֶׁשּנּו ִמָּיִדי

(דניאל א ִיְתָּגָאל לֹא ֲאֶׁשר ַהָּסִריִסים ִמַּׂשר ַוְיַבֵּקׁש :(2×)

ָׁשאּול ִּכי־ְמַבֵּקׁש :(~20×) לפעול ∼ [= רצה] .3 .(8

.(10 (שמ”א כג ֶאל־ְקִעיָלה ָלבֹוא
ראה רובינשטיין ִּבקׁש לדיון במסגרותיו התחביריות של הפועל

.(Rubinstein 1976b)
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ַהֹּמְרִדים ִמֶּכם ּוָברֹוִתי מן: את ∼ הפריד (על מנת לטהר)]

.(38 (יחזקאל כ ְוַהּפֹוְׁשִעים

נְֹׂשֵאי ִהָּברּו … ַאל־ִּתָּגעּו ָטֵמא עומד: [= היטהר] נפעל.

.(11 (ישעיה נב ְיהָוה ְּכֵלי

ְוַלְלֵּבן ּוְלָבֵרר ָּבֶהם ִלְצרֹוף השמטה: ← [= טיהר] ּפִעל.

.(35 (דניאל יא

ְוִיָּצְרפּו ְוִיְתַלְּבנּו ִיְתָּבֲררּו עומד: [כמו נפעל] התפעל.

.(10 (דניאל יב ַרִּבים

ְלָהַבר ְולֹוא ִלְזרֹות לֹוא השמטה: ← [כמו ּפִעל] הפעיל.

.(11 (ירמיה ד

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. brr II ברר
(= חד, מחודד)].

.(11 (ירמיה נא ַהִחִּצים ָהֵברּו את: ∼ [= חידד] הפעיל.

ַמָּגל ִׁשְלחּו עומד: [= הגיע לבשלות] קל. bšl בׁשל
.(13 (יואל ד ָקִציר ָבַׁשל ִּכי

ּוַבֵּׁשל ∽את: [= הכין לאכילה באמצעות חימום] ּפִעל.

.(38 (מל”ב ד ַהְּנִביִאים ִלְבֵני ָנִזיד

ֻּבָּׁשָלה ְנחֶֹׁשת ְוִאם־ִּבְכִלי עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(21 (ויקרא ו

ַאְׁשְּכֹלֶתיָה ִהְבִׁשילּו את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(10 (בראשית מ ֲעָנִבים

על: ∼ [(?) [= רמס/הטיל מס ּפֹועֵל. bšs בׁשס
(עמוס ה ִמֶּמּנּו ִּתְקחּו ּוַמְׂשַאת־ַּבר ַעל־ָּדל ּבֹוַׁשְסֶכם ַיַען

.(11

[= הביא בשורה ל–, יידע] .1 ּפִעל. bśr בׂשר
(ישעיה ֲעָנִוים ְלַבֵּׂשר ֹאִתי ְיהָוה ָמַׁשח <פלוני>: את ∼

ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוֲאַבְּׂשָרה {תוכן}: <פלוני> את ∼ • .(1 סא

[= הכריז .2 .(19 (שמ”ב יח אְֹיָביו ִמַּיד ְיהָוה ִּכי־ְׁשָפטֹו

.(10 (תהלים מ ָרב ְּבָקָהל ֶצֶדק ִּבַּׂשְרִּתי את: ∼ כבשורה]

.(Clines 2007) ובמשמעויות הפועל ראה קליינס ברח לדיון בשורש

ִנְׁשַּתֲחֶוה עומד: [= כרע ברך] קל. brk I ברך
(6 (תהלים צה ִלְפֵני־ְיהָוה ִנְבְרָכה ְוִנְכָרָעה

ִמחּוץ ַהְּגַמִּלים ַוַּיְבֵרְך את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(11 (בראשית כד ָלִעיר

[סביל .1 [בינוני פעול בלבד] קל. brk II ברך
ְּבֵצאֶתָך ַאָּתה ּוָברּוְך ְּבבֶֹאָך ַאָּתה ָּברּוְך עומד: של ּפִעל 1]

ְיִהי עומד: [2 ּפִעל  [סביל של  .2 .(6 (דברים כח

[סביל של ּפִעל 3] .3 .(9 (מל”א י ָּברּוְך ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה

[ראה סעיף (10 (רות ג ִּבִּתי ַליהָוה ַאְּת ְּברּוָכה ל<אל>: ∼

.[5.6.3

ּכֹל בֹו ְוִנְבְרכּו עומד: [חוזר או הדדי של ּפִעל 1] נפעל.

.(18 (בראשית יח ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי

ְלַמַען את/ל<פלוני>: ∼ [= איחל טובה] .1 ּפִעל.

.(29 (דברים יד ָיְדָך ְּבָכל־ַמֲעֵׂשה ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ְיָבֶרְכָך

ְׁשמֹו ָּבֲרכּו ַליהָוה ִׁשירּו את/ל<אל>: ∼ [= הילל] .2

= פנה לאל ל<אל> <פלוני> את ∼ .3 .(2 (תהלים צו

שמרן ליהוה אתכם ברכת בבקשה שיברך את פלוני:

KAjr) ”בירכתי אתכם ליהוה שומרון ולאשרתו” ולאשרתה

ָחְטאּו אּוַלי את: ∼ [= קילל] .4 [ראה סעיף 5.6.3]. (18:1
.(5 (איוב א ִּבְלָבָבם ֱאֹלִהים ּוֵבֲרכּו ָבַני

ָיֵעל ִמָּנִׁשים ְּתבַֹרְך עומד: [סביל של ּפִעל 1] .1 ּפֻעל.

ְיהָוה ֵׁשם ְיִהי [סביל של ּפִעל 2] .2 .(24 (שופטים ה

.(21 (איוב א ְמבָֹרְך

ְוִהְתָּבְרכּו עומד: [חוזר או הדדי של ּפִעל 1] התפעל.

.(2 (ירמיה ד ִיְתַהָּללּו ּובֹו ּגֹוִים בֹו

ָּבָרק ְּברֹוק ברק: ∼ [= יצר ברק] קל. brq ברק
.(6 (תהלים קמד ּוְתִפיֵצם

[= בחר] .1 קל. brh II brr/ברה I ברר
=] .2 .(8 (שמ”א יז ֵאָלי ְוֵיֵרד ִאיׁש ְּברּו־ָלֶכם את: ∼
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ַוִּיְגַּבּה עומד: [= היה גבוה, רם] .1 קל. gbh גבּה
[= היה .2 .(23 (שמ”א י ָוָמְעָלה ִמִּׁשְכמֹו ִמָּכל־ָהָעם

(ישעיה ה ַּבִּמְׁשָּפט ְצָבאֹות ְיהָוה ַוִּיְגַּבה עומד: מכובד]

ֵאל ַוּתֹאֶמר ִלְּבָך ָּגַבּה ַיַען עומד: [= היה גאה] .3 .(16

.(2 (יחזקאל כח ָאִני

ֵעץ ִהְׁשַּפְלִּתי את: ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

[כפועל .2 .(24 (יחזקאל יז ָׁשָפל ֵעץ ִהְגַּבְהִּתי ָּגבַֹה

ַהַּמְגִּביִהי ֱאֹלֵהינּו ַּכיהָוה ִמי לפעול: ∼ אדוורביאלי]

[ראה סעיף 5.1.2]. (5 (תהלים קיג ָלָׁשֶבת

ְוַהַּיְרֵּדן את: ∼ [= תחם כגבול] .1 קל. gbl גבל
[= היה .2 .(20 (יהושע יח ִלְפַאת־ֵקְדָמה ִיְגּבֹל־ֹאתֹו

(זכריה ִּתְגָּבל־ָּבּה ְוַגם־ֲחָמת ב־: ∼ סמוך, נגע בגבולו]

ֵרֲעָך ְּגבּול ַתִּסיג לֹא גבול: ∼ [= קבע גבול] .3 .(2 ט

.(14 (דברים יט ִראׁשִֹנים ָּגְבלּו ֲאֶׁשר

ָסִביב ֶאת־ָהָעם ְוִהְגַּבְלָּת את: ∼ [= תחם בגבול] הפעיל.

.(12 (שמות יט

עומד: [= היה או נהיה חזק, עצום] קל. gbr גבר
[ראה סעיף 5.1.1 (24 (בראשית ז ַעל־ָהָאֶרץ ַהַּמִים ַוִּיְגְּברּו

הערה 4].

ְיהּוָדה ֶאת־ֵּבית ְוִגַּבְרִּתי את: ∼ [= חיזק, העצים] ּפִעל.

.(6 (זכריה י

ָּפֳעָלם ָלֶהם ַוַּיֵּגד עומד: [= התנשא, התרברב] התפעל.

הערה [ראה סעיף 5.1.1 (9 (איוב לו ִיְתַּגָּברּו ִּכי ּוִפְׁשֵעיֶהם

.[7

ַנְגִּביר ִלְלׁשֵֹננּו עומד: [= התנשא, התרברב] .1 הפעיל.

את: ∼ [= חיזק] .2 .(5 (תהלים יב ָלנּו ָאדֹון ִמי …

.(27 (דניאל ט ָלַרִּבים ְּבִרית ְוִהְגִּביר

עורו] את  חתך   =] התפולל. gdd I גדד
ַעד־ְׁשָפְך־ ּוָבְרָמִחים ַּבֲחָרבֹות ְּכִמְׁשָּפָטם ַוִּיְתֹּגְדדּו עומד:

.(28 (מל”א יח ֲעֵליֶהם ָּדם

ֲאדִֹני ִיְתַּבֵּׂשר {תוכן}: ∼ [= קיבל בשורה] התפעל.

(שמ”ב ָעֶליָך ָּכל־ַהָּקִמים ִמַּיד ַהּיֹום ְיהָוה ִּכי־ְׁשָפְטָך ַהֶּמֶלְך

.(31 יח

ְּבַחְרבֹוָתם ּוִבְּתקּוְך את: ∼ [= חתך] קל. btq בתק
.(40 (יחזקאל טז

לֹא ְוֶאת־ַהִצֹּפר את: ∼ [= חתך] קל. btr בתר
10ב). (בראשית טו ָבָתר

(בראשית טו ַּבָּתֶוְך ֹאָתם ַוְיַבֵּתר את: ∼ [= חתך] ּפִעל.

10א).

ג

ִּכי־ָגאּו עומד: [= גדל, התחזק] קל. gʾh גאה
.(5 (יחזקאל מז ַהַּמִים

ֵאת ְוָגַאל את: ∼ [= פדה] .1 קל. gʾl I גאל
מן: את ∼ [= הציל] .2 .(25 (ויקרא כה ָאִחיו ִמְמַּכר

.(10 (תהלים קו אֹוֵיב ִמַּיד ַוִּיְגָאֵלם ׂשֹוֵנא ִמַּיד ַוּיֹוִׁשיֵעם

(= נוקם)]. דם ּגֹאל [בינוני כשם עצם בצירוף .3

ִּתָּגֵאלּו ְבֶכֶסף ְולֹא ִנְמַּכְרֶּתם ִחָּנם עומד: [= נפדה] נפעל.

.(3 (ישעיה נב

עומד: [= טונף, הפך לטמא] נפעל. gʾl II גאל
.(3 (ישעיה נט ֶּבָעֹון ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם ַבָּדם ְנֹגֲאלּו ַכֵּפיֶכם ִּכי

ֶלֶחם ַעל־ִמְזְּבִחי ַמִּגיִׁשים את: ∼ [= טינף, טימא] ּפִעל.

.(7 (מלאכי א ֵגַאְלנּוָך ַּבֶּמה ַוֲאַמְרֶּתם ְמֹגָאל

ִמן־ַהְּכֻהָּנה ַוְיֹגֲאלּו עומד: [= טונף, הפך לטמא] ּפֻעל.

.(62 (עזרא ב

לֹא־ִיְתָּגַאל ֲאֶׁשר עומד: [= היטנף, היטמא] התפעל.

.(8 (דניאל א ִמְׁשָּתיו ּוְבֵיין ַהֶּמֶלְך ְּבַפְתַּבג

(ישעיה ֶאְגָאְלִּתי ְוָכל־ַמְלּבּוַׁשי את: ∼ [= טינף] הפעיל.

.(3 סג
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עברית

ּוְזרֹעֹו מֹוָאב ֶקֶרן ִנְגְּדָעה עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(25 (ירמיה מח ִנְׁשָּבָרה

ֶאת־ ַוְיַגַּדע ֶאת־ַהַּמֵּצבֹות ַוְיַׁשֵּבר את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(2 (דה”ב יד ָהֲאֵׁשִרים

.(9 (ישעיה ט ֻּגָּדעּו ִׁשְקִמים [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

ֶאת־ְיהָוה את: ∼ [= חירף, קילל] ּפִעל. gdp גדף
.(30 (במדבר טו ְמַגֵּדף הּוא

:(4×) את ∼ [= סגר, סתם] .1 קל. gdr גדר
[= הקיף מכל .2 .(11 (עמוס ט ֶאת־ִּפְרֵציֶהן ְוָגַדְרִּתי

.(7 (איכה ג ֵאֵצא ְולֹא ַּבֲעִדי ָּגַדר בעד: ∼ צד, חסם]

ִיְׂשָרֵאל ַעל־ֵּבית ָגֵדר ַוִּתְגְּדרּו ָּגֶדר: ∼ [= הקים גדר] .3

.(5 (יחזקאל יג

יּוַכל לֹא ְוהּוא עומד: [= נרפא] קל. ghh גהּה
.(13 (הושע ה ָמזֹור ִמֶּכם ְולֹא־ִיְגֶהה ָלֶכם ִלְרּפֹא

ַוִּיְגַהר ַוַּיַעל עומד: [= התכופף, כרע] קל. ghr גהר
.(35 (מל”ב ד ָעָליו

ְוהּוא ְיגּוֶדּנּו ְּגדּוד ָּגד עומד: [= תקף] קל. gwd גוד
.(19 (בראשית מט ָעֵקב ָיֻגד

ִחיׁש ִּכי־ָגז עומד: [= עבר, חלף] .1 קל. gwz גוז
[= העביר ממקום למקום] .2 .(10 (תהלים צ ַוָּנֻעָפה

(במדבר ִמן־ַהָּים ַׂשְלִוים ַוָּיָגז ְיהָוה ֵמֵאת ָנַסע ְורּוַח את: ∼

.(31 יא

ִיְצָחק ַוִּיְגַוע עומד: [= דווה, מת] קל. gwʿ גוע
.(29 (בראשית לה ַוָּיָמת

ַהְּדָלתֹות ָיִגיפּו את: ∼ [= סגר] הפעיל. gwp גוף
.(3 (נחמיה ז ֶוֱאחֹזּו

:(~55×) ב(מקום) ∼ [= שכן] קל. gwr I גור
עם ∼ • .(14 (ירמיה מד ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ָלגּור־ָׁשם ַהָּבִאים

[ראה (24 (במדבר טו ֵּגר ִאְּתֶכם ְוִכי־ָיגּור :(~15×) /את

הערה 38]. וסעיף 5.3.1 סעיף 4.4.3.2

ַעל־ ָיגֹוּדּו עומד: [= התאסף] קל. gdd II גדד
.(21 (תהלים צד ַצִּדיק ֶנֶפׁש

ִיְתֹּגָדדּו זֹוָנה ּוֵבית ַוִּיְנָאפּו עומד: [כמו קל] התפולל.

.(7 (ירמיה ה

עומד: [= היה גדול, מכובד] .1 קל. gdl גדל
[ראה סעיף 5.1.1]. (1 (תהלים קד ְּמאֹד ָּגַדְלָּת ֱאֹלַהי ְיהָוה

(בראשית כא ַוִּיָּגַמל ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל עומד: [= צמח, בגר] .2

.(8

ֶאת־ ְיהָוה ַוְיַגֵּדל את/ל־: ∼ [גורם של קל 1] .1 ּפִעל.

[גורם של קל 2] .2 .(25 (דה”א כט ְלַמְעָלה ְׁשֹלֹמה

(ישעיה כג ְבתּולֹות רֹוַמְמִּתי ַּבחּוִרים ִגַּדְלִּתי ְולֹא את: ∼

.(4

ְמֻגָּדִלים ִּכְנִטִעים ָּבֵנינּו עומד: [סביל של ּפִעל 2] ּפֻעל.

.(12 (תהלים קמד ִּבְנעּוֵריֶהם

עומד: גדול, מכובד] [= עשה עצמו  .1 התפעל.

(יחזקאל ַרִּבים ּגֹוִים ְלֵעיֵני ְונֹוַדְעִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְוִהְתַּגִּדְלִּתי

ְוִיְתרֹוֵמם עומד: [= התנשא, התרברב] .2 .(23 לח

[ראה סעיף 5.1.1]. (36 (דניאל יא ַעל־ָּכל־ֵאל ְוִיְתַּגֵּדל

ֵאיָפה ְלַהְקִטין את: ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

על: ∼ [כמו התפעל 2] .2 .(5 (עמוס ח ֶׁשֶקל ּוְלַהְגִּדיל

.(5 (איוב יט ֶחְרָּפִּתי ָעַלי ְותֹוִכיחּו ַּתְגִּדילּו ָעַלי ִאם־ָאְמָנם

ַלֲעׂשֹות ְיהָוה ִּכי־ִהְגִּדיל לעשות: ∼ [כפועל מעריך] .3

השמטה: ← הערה 349]. [ראה סעיף 5.11 (21 (יואל ב

.4 .(24 (שמ”א יב ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר־ִהְגִּדל ֵאת ְראּו ִּכי

ִּפיָך ְוַאל־ַּתְגֵּדל = דיבר בהתנשאות, התרברב: פה ∼

ְּבִפיֶכם ָעַלי ַוַּתְגִּדילּו בפה: ∼ • .(12 (עובדיה א ָצָרה ְּביֹום

[ראה סעיף (13 (יחזקאל לה ִּדְבֵריֶכם ָעַלי ְוַהְעַּתְרֶּתם

.[5.10.3.2

ֶאת־ְזרֲֹעָך ְוָגַדְעִּתי את: ∼ [= כרת] קל. gdʿ גדע
.(31 (שמ”א ב ָאִביָך ֵּבית ְוֶאת־ְזרַֹע
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הענף הכנעני

ֶאת־ ִּגְזרּו את: ∼ [= חתך, ביתר] .1 קל. gzr גזר
[= ניתק, הרחיק] .2 .(25 (מל”א ג ִלְׁשָנִים ַהַחי ַהֶּיֶלד

[ראה סעיף (17 (חבקוק ג צֹאן ִמִּמְכָלה ָּגַזר מן: את ∼

ְוָיָקם ְוִתְגַזר־אֹוֶמר את: ∼ [= קבע] .3 הערה 36]. 6.1.7

ַוִּיְגזֹר השמטה: ← [= טרף, אכל] .4 .(28 (איוב כב ָלְך

(ישעיה ט ָׂשֵבעּו ְולֹא ַעל־ְׂשמֹאול ַוּיֹאַכל ְוָרֵעב ַעל־ָיִמין

.(19

ֲאֶׁשר ֶקֶבר ׁשְֹכֵבי מן: ∼ [= ניתק, הורחק] .1 נפעל.

.2 .(6 (תהלים פח ִנְגָזרּו ִמָּיְדָך ְוֵהָּמה עֹוד ְזַכְרָּתם לֹא

ִתְקָוֵתנּו ְוָאְבָדה ַעְצמֹוֵתינּו ָיְבׁשּו עומד: [= אבד, אפס]

ְוֵאת עומד: [= נקבע] .3 .(11 (יחזקאל לז ָלנּו ִנְגַזְרנּו

.(1 (אסתר ב ָעֶליָה ֲאֶׁשר־ִנְגַזר

גיח. ראה gḥh גחה
[= פרץ, יצא] .1 קל. gḥh gyḥ/גחה גיח
[גורם של 1] .2 .(8 (איוב לח ֵיֵצא ֵמֶרֶחם ְּבִגיחֹו מן: ∼

=] .3 .(10 (תהלים כב ִמָּבֶטן ֹגִחי ִּכי־ַאָּתה מן: את ∼

ַּכּיֹוֵלָדה ַּבת־ִצּיֹון ָוֹגִחי חּוִלי עומד: רעד כאישה יולדת]

.(10 (מיכה ד

ִמְּמקֹמֹו ֵמִגיַח ִיְׂשָרֵאל ְוֹאֵרב מן: ∼ [כמו קל 1] הפעיל.

.(33 (שופטים כ

ַּבת־ִצּיֹון ְמאֹד ִּגיִלי עומד: [= שמח] קל. gyl גיל
ִבירּוָׁשַלםִ ְוַגְלִּתי ב־: ∼ • .(9 (זכריה ט ְירּוָׁשַלםִ ַּבת ָהִריִעי

הערה 89]. [ראה סעיף 4.5 (19 (ישעיה סה ְבַעִּמי ְוַׂשְׂשִּתי

← <מכוסה> ∼ [= חשף] .1 קל. glh גלה
.2 .(11 (ירמיה לב ְוֶאת־ַהָּגלּוי … ֶאת־ֶהָחתּום סביל:

ִאם־ָּגָלה ִּכי אל/ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= פרסם, הודיע]

ַּפְתֶׁשֶגן סביל: ← .(7 (עמוס ג ַהְּנִביִאים ֶאל־ֲעָבָדיו סֹודֹו

ֹאזן ∼ .3 .(14 (אסתר ג ְלָכל־ָהַעִּמים ָּגלּוי … ַהְּכָתב

ְוָגִליִתי ֵאֶליָך ֶאְׁשַלח :(13×) = יידע את פלוני <פלוני>

ַוִּיֶגל מן: ∼ [= יצא לגלּות] .4 .(12 (שמ”א כ ֶאת־ָאְזֶנָך

השמטה: ← .(23 (מל”ב יז ַאּׁשּוָרה ַאְדָמתֹו ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל

ֲאֶׁשר־ֲאִני ַעל־ָהַאְלָמָנה ֲהַגם עם: ∼ [כמו קל] התפולל.

.(20 (מל”א יז ֲהֵרעֹוָת ִעָּמּה ִמְתּגֹוֵרר

[= התאסף בכוונה להרע .1 קל. gwr II גור
ִיְׁשֹמרּו ֲעֵקַבי ֵהָּמה ִיְצּפֹונּו) (ק’ יצפינו ָיגּורּו עומד: [(?)

ָעַלי ָיגּורּו ְלַנְפִׁשי ָאְרבּו ִהֵּנה ִּכי על: ∼ • .(7 (תהלים נו

ֲאֶׁשר את: ∼ [(?) [= זמם .2 .(4 (תהלים נט ַעִזים

.(3 (תהלים קמ ִמְלָחמֹות ָיגּורּו ָּכל־יֹום ְּבֵלב ָרעֹות ָחְׁשבּו

ִיּפֹול ָעַלִיְך ִאָּתְך ִמי־ָגר את: ∼ [(?) [= התגרה, רב .3

.(15 (ישעיה נד

מן ∼ [= ירא] .1 קל. ygr gwr/יגר III גור
את ∼ • .(8 (תהלים לג ֵתֵבל ָּכל־יְֹׁשֵבי ָיגּורּו ִמֶּמּנּו :(10×)

[= דאג למען] .2 .(28 (איוב ט ָכל־ַעְּצבָֹתי ָיֹגְרִּתי :(4×)

(5 (הושע י ׁשְֹמרֹון ְׁשַכן ָיגּורּו ָאֶון ֵּבית ְלֶעְגלֹות ל־: ∼

[ראה סעיף 5.2.2.1].

ִאִּמי ִמְּמֵעי מן: את ∼ [(?) [= הוציא קל. gzh גזה
.(6 (תהלים עא גֹוִזי ַאָּתה

ִנְזֵרְך ָּגִּזי <ׂשֵער>: ∼ [= גזר, גילח] .1 קל. gzz גזז
(איוב ֶאת־רֹאׁשֹו ַוָּיָגז <איבר בגוף>: ∼ • .(29 (ירמיה ז

(בראשית ֶאת־צֹאנֹו ִלְגזֹז ָהַלְך ְוָלָבן <צאן>: ∼ • (20 א

[= גילח את ׂשְערו, .2 [ראה סעיף 5.10.1.1]. .(19 לא

.(16 (מיכה א ַּתֲענּוָגִיְך ַעל־ְּבֵני ָוֹגִּזי ָקְרִחי עומד: התגלח]

(נחום א ְוָעָבר ָנֹגּזּו ְוֵכן עומד: [= נגזר, נשמד] נפעל.

.(12

<פלוני>: את ∼ [= קיפח, נישל] .1 קל. gzl גזל
[= לקח .2 .(22 (משלי כב ַדל־הּוא ִּכי ַאל־ִּתְגָזל־ָּדל

ִמַּיד ֶאת־ַהֲחִנית ַוִּיְגזֹל <פלוני>: מן <דבר> ∼ בכוח]

ֲאֶׁשר ַהַּמִים ְּבֵאר השמטה: ← .(21 (שמ”ב כג ַהִּמְצִרי

.(25 (בראשית כא ֲאִביֶמֶלְך ַעְבֵדי ָּגְזלּו

(משלי ד ְׁשָנָתם ְוִנְגְזָלה עומד: [סביל של קל 2] נפעל.

.(16
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ְלַצֵּמַח ְׂשַער־רֹאׁשֹו ַוָּיֶחל עומד: נגזז] <ׂשֵער> =] ּפֻעל.

עומד: נגזז] [<אדם> • .(22 (שופטים טז ֻּגָּלח ַּכֲאֶׁשר

.(17 (שופטים טז כִֹחי ִמֶּמִּני ְוָסר ִאם־ֻּגַּלְחִּתי

ִהְתַּגְּלחֹו ַאַחר <ׂשֵער>: ∼ [= גזז לעצמו] .1 התפעל.

עומד: ּפִעל 2] [כמו  .2 .(19 (במדבר טז ֶאת־ִנְזרֹו

.(33 (ויקרא יג ְיַגֵּלַח לֹא ְוֶאת־ַהֶּנֶתק ְוִהְתַּגָּלח

[= ּגִלגל, הזיז בתנועה סיבובית] .1 קל. gll גלל
.(18 (יהושע י ַהְּמָעָרה ֶאל־ִּפי ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ֹּגּלּו את: ∼

(משלי ַמֲעֶׂשיָך ֶאל־ְיהָוה ֹּגל את: ∼ [= הסב, הפנה] .2

.(3 טז

(ישעיה ַהָּׁשָמִים ַכֵּסֶפר ְוָנֹגּלּו עומד: [= גולגל] .1 נפעל.

ִמְׁשָּפט ַּכַּמִים ְוִיַּגל עומד: [= התגלגל, זרם] .2 .(4 לד

.(24 (עמוס ה

(ירמיה ִמן־ַהְּסָלִעים ְוִגְלַּגְלִּתיָך את: ∼ [= הטיל] ּפִלְּפֵל.

.(25 נא

ַּתַחת ֶיֱאָתיּו ָרָחב ְּכֶפֶרץ עומד: [= היטלטל] התפלפל.

.(14 (איוב ל ִהְתַּגְלָּגלּו ׁשָֹאה

ְבָדִמים ְמגֹוָלָלה ְוִׂשְמָלה עומד: [= גולגל, הוטל] ּפֹולַל.

.(4 (ישעיה ט

ַוֲעָמָׂשא עומד: [= התגלגל, היטלטל] .1 התפולל.

[= התנפל] .2 .(12 (שמ”ב כ ַהְמִּסָּלה ְּבתֹוְך ַּבָּדם ִמְתֹּגֵלל

.(18 (בראשית מג ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְלִהְתֹּגֵלל על: ∼

ֵאִלָּיהּו ַוִּיַּקח השמטה: ← [= כרך] קל. glm גלם
.(8 (מל”ב ב ַוִּיְגֹלם ֶאת־ַאַּדְרּתֹו

ְוָכל־ עומד: [= עורר ריב] .1 התפעל. glʿ גלע
עומד: פרץ] <ריב> =] .2 .(3 (משלי כ ִיְתַּגָּלע ֱאִויל

.(14 (משלי יז ְנטֹוׁש ָהִריב ִהְתַּגַּלע ְוִלְפֵני

ָהִעִּזים ְּכֵעֶדר עומד: [= נע, ירד] קל. glš גלׁש
.(5 (שה”ש ו ִמן־ַהִּגְלָעד ֶׁשָּגְלׁשּו

.(5 (עמוס ה ִיְגֶלה ָּגֹלה ַהִּגְלָּגל ִּכי

ֹמְסדֹות ִיָּגלּו ָים ֲאִפֵקי ַוֵּיָראּו עומד: [= נחשף] .1 נפעל.

[= נודע, עשה שיכירוהו] .2 .(16 (שמ”ב כב ֵּתֵבל

ְוִנְגִלינּו ֶאל־ָהֲאָנִׁשים עְֹבִרים ֲאַנְחנּו ִהֵּנה אל/ל<פלוני>: ∼

ּדֹוִרי מן: ∼ [= הורחק, נלקח] .3 .(8 (שמ”א יד ֲאֵליֶהם

.(12 (ישעיה לח רִֹעי ְּכֹאֶהל ִמִּני ְוִנְגָלה ִנַּסע

ּוִבָּתּה ִאָּׁשה ֶעְרַות <מכוסה>: ∼ [= חשף] .1 ּפִעל.

ַעל־ ִּגָּלה <מכוסה>: על ∼ • .(17 (ויקרא יח ְתַגֵּלה לֹא

[= הסיר] .2 [ראה סעיף 5.10.2.3]. (22 (איכה ד ַחּטֹאָתִיְך

=] .3 .(8 (ישעיה כב ְיהּוָדה ָמַסְך ֵאת ַוְיַגל <כיסוי>: ∼

ִּגִּליִתי ֵאֶליָך ִּכי <פלוני>: אל <דבר> ∼ פרסם, הודיע]

.(20 (ירמיה יא ֶאת־ִריִבי

ְמֻגָּלה ּתֹוַכַחת טֹוָבה עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(5 (משלי כז ְמֻסָּתֶרת ֵמַאֲהָבה

ָאֳהֹלה ְּבתֹוְך ַוִּיְתַּגל עומד: [חוזר של ּפִעל 1] התפעל.

.(21 (בראשית ט

מן: את ∼ (גורם של קל 4)] [= הוציא לגלות הפעיל.

ָּבֶבָלה ִמירּוָׁשַלםִ ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶהְגָלה ֲאֶׁשר ְוֶאל־ָּכל־ָהָעם

ֶאת־ָּכל־ְירּוָׁשַלםִ ְוִהְגָלה השמטה: ← .(1 כז (ירמיה 

.(14 (מל”ב כד

ִמירּוָׁשַלִים ָהְגָלה ֲאֶׁשר מן: ∼ [סביל של הפעיל] הָפעַל.

(אסתר ב ֶמֶלְך־ְיהּוָדה ְיָכְנָיה ִעם ָהְגְלָתה ֲאֶׁשר ִעם־ַהֹּגָלה

ָּבֶבָלה לֹא־ָהְגלּו ֵמֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ּוִמַּדַּלת השמטה: ← .(6

.(17 (ירמיה מ

ְזָקָנם ּוְפַאת <ׂשֵער>: ∼ [= גזז] .1 ּפִעל. glḥ גלח
לֹא ְורֹאָׁשם <איבר בגוף>: ∼ • .(5 (ויקרא כא ְיַגֵּלחּו לֹא

ָחנּון ַוִּיַּקח <פלוני>: את ∼ • .(20 (יחזקאל מד ְיַגֵּלחּו

[ראה סעיף 5.10.1.1]. (4 (דה”א יט ַוְיַגְּלֵחם ָדִויד ֶאת־ַעְבֵדי

ַוְיַחֵּלף ַוְיַגַּלח עומד: (חוזר של 1)] [= גזז את ׂשְערו .2

.(14 (בראשית מא ִׂשְמֹלָתיו
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.(27 (בראשית לא ֹאִתי ַוִּתְגֹנב ִלְברַֹח ַנְחֵּבאָת

ְוִאם־ָּגֹנב <בעלים>: מן ∼ [= נלקח ללא רשות] נפעל.

.(11 (שמות כב ִלְבָעָליו ְיַׁשֵּלם ֵמִעּמֹו ִיָּגֵנב

<בעלים>: מן <רכוש> ∼ [= לקח ללא רשות] .1 ּפִעל.

את ∼ .2 .(30 (ירמיה כג ֵרֵעהּו ֵמֵאת ִאיׁש ְדָבַרי ְמַגְּנֵבי

ַאְבָׁשלֹום ַוְיַגֵּנב = רימה, התעה את פלוני: <פלוני> לב

.(6 (שמ”ב טו ִיְׂשָרֵאל ַאְנֵׁשי ֶאת־ֵלב

ְוֻגַּנב <בעלים>: מן ∼ [= נלקח ללא רשות] .1 ּפֻעל.

[= הועבר בחשאי] .2 .(6 (שמות כב ָהִאיׁש ִמֵּבית

(איוב ד ֶמְנהּו ֵׁשֶמץ ָאְזִני ַוִּתַּקח ְיֻגָּנב ָּדָבר ְוֵאַלי עומד:

.(12

ָלבֹוא ַההּוא ַּבּיֹום ָהָעם ַוִּיְתַּגֵּנב [= עבר בחשאי]: התפעל.

ַּבִּמְלָחָמה ְּבנּוָסם ַהִּנְכָלִמים ָהָעם ִיְתַּגֵּנב ַּכֲאֶׁשר ָהִעיר

.(4 (שמ”ב יט

ַעל־ ְוַגּנֹוִתי על/אל: ∼ [= עזר, סכך] קל. gnn גנן
.(6 (מל”ב כ ַהּזֹאת ָהִעיר

(זכריה ֲעֵליֶהם ָיֵגן ְצָבאֹות ְיהָוה על: ∼ [כמו קל] הפעיל.

ְירּוָׁשַלםִ יֹוֵׁשב ְּבַעד ְיהָוה ָיֵגן ַההּוא ַּבּיֹום בעד: ∼ • .(15 ט

.(8 (זכריה יב

ֲהִיְנַהק־ עומד: [= השמיע געייה] קל. gʿh געה
.(5 (איוב ו ַעל־ְּבִלילֹו ִיְגֶעה־ּׁשֹור ִאם ֲעֵלי־ֶדֶׁשא ֶּפֶרא

ַנְפִׁשי ְוָגֲעָלה את: ∼ [= מאס, תיעב] קל. gʿl געל
ֶאת־ ָמַאְסָּת ֲהָמֹאס :(1×) ב־ ∼ • .(30 (ויקרא כו ֶאְתֶכם

[ראה סעיף (19 (ירמיה יד ַנְפֶׁשָך ָּגֲעָלה ִאם־ְּבִצּיֹון ְיהּוָדה

.[5.7.1

ִּגּבֹוִרים ָמֵגן ִנְגַעל ָׁשם ִּכי עומד: [= נגאל, טונף] נפעל.

.(21 (שמ”ב א

ְולֹא ִעַּבר ׁשֹורֹו עומד: [= השחית את זרעו] הפעיל.

.(10 (איוב כא ַיְגִעל

ְיַגֶּמא־ ְורֶֹגז ְּבַרַעׁש את: ∼ [= בלע] ּפִעל. gmʾ גמא
.(24 (איוב לט ָאֶרץ

ַהְגִמיִאיִני <משקה>: <פלוני> את ∼ [= השקה] הפעיל.

.(17 (בראשית כד ִמַּכֵּדְך ְמַעט־ַמִים ָנא

את <גמול> ∼ [= נתן, השיב] .1 קל. gml גמל
ֹאתֹו ָּגַמְלנּו ֲאֶׁשר ָּכל־ָהָרָעה ֵאת ָלנּו ָיִׁשיב ְוָהֵׁשב <פלוני>:

ְלַנְפָׁשם אֹוי ל<פלוני>: <גמול> ∼ • .(15 (בראשית נ

=] .2 [ראה סעיף 4.5]. (9 (ישעיה ג ָרָעה ָלֶהם ִּכי־ָגְמלּו

ָגַמל ִּכי ַליהָוה ָאִׁשיָרה :(7×) <פלוני> על ∼ השיב גמול]

עומד: [= הבשיל, היה לבשל] .3 .(6 (תהלים יג ָעָלי

[= עשה לבשל] .4 .(5 (ישעיה יח ִנָּצה ִיְהֶיה ֹּגֵמל ּובֶֹסר

<אישה> =] .5 .(23 (במדבר יז ְׁשֵקִדים ַוִּיְגֹמל את: ∼

ֹאתֹו ַעד־ָגְמָלּה ֶאת־ְּבָנּה ַוֵּתיֶנק את: ∼ הפסיקה להניק]

.(23 (שמ”א א

ַוִּיָּגַמל ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל עומד: לינוק] [= הפסיק  נפעל.

.(8 (בראשית כא

הֹוִׁשיָעה עומד: [= חדל, אפס] .1 קל. gmr גמר
[= השיב גמול .2 .(2 (תהלים יב ָחִסיד ִּכי־ָגַמר ְיהָוה

ָעָלי ֹּגֵמר ָלֵאל ֶעְליֹון ֵלאֹלִהים ֶאְקָרא על: ∼ [(2 גמל (כמו

(תהלים קלח ַּבֲעִדי ִיְגֹמר ְיהָוה בעד: ∼ • .(3 (תהלים נז

.(8

<רכוש> ∼ [= לקח ללא רשות] .1 קל. gnb גנב
ָזָהב אֹו ֶּכֶסף ֲאדֶֹניָך ִמֵּבית ִנְגֹנב ְוֵאיְך <בעלים>: מן

ִיְגֹנב־ִאיׁש ִּכי השמטה של הבעלים: ← .(8 (בראשית מד

השמטה של הרכוש ← .(37 (שמות כא אֹו־ֶׂשה ׁשֹור

=] .2 .(30 (משלי ו ִיְגנֹוב ִּכי ַלַּגָּנב לֹא־ָיבּוזּו :(~10×)

ְיהּוָדה ִאיׁש ַאֵחינּו ְּגָנבּוָך ַמּדּוַע את: ∼ העביר בחשאי]

.(42 (שמ”ב יט ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ְוֶאת־ֵּביתֹו ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעִברּו

.4 .(18 (איוב כא סּוָפה ְּגָנַבּתּו ּוְכמֹץ ∽את: [= סחב] .3

ָעִׂשיָת ֶמה = רימה, התעה את פלוני: <פלוני> לב את ∼

ָלָּמה <פלוני>: את ∼ .(26 (בראשית לא ֶאת־ְלָבִבי ַוִּתְגֹנב
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עברית

ְׁשֵאָרּה את: ∼ [= צמצם] .1 קל. grʿ I גרע
[= החסיר, .2 .(20 (שמות כא ִיְגָרע לֹא ְועָֹנָתּה ְּכסּוָתּה

ִמִּלְבֵניֶכם לֹא־ִתְגְרעּו <שלם>: מן <חלק> ∼ הפחית]

ָעָליו לֹא־ֹתֵסף השמטה: ← .(19 (שמות ה ְּביֹומֹו ְּדַבר־יֹום

מן: את ∼ [= הסיר] .3 .(1 (דברים יג ִמֶּמּנּו ִתְגַרע ְולֹא

.(7 (איוב לו ֵעיָניו ִמַּצִּדיק לֹא־ִיְגַרע

<שלם>: מן ∼ הוחסר, הופחת] <חלק> =] .1 נפעל.

=] .2 .(11 (שמות ה ָּדָבר ֵמֲעבַֹדְתֶכם ִנְגָרע ֵאין ִּכי

ֶאת־ָקְרַּבן ַהְקִרב ְלִבְלִּתי ִנָּגַרע ָלָּמה עומד: נעלם, אבד]

.(7 (במדבר ט ְּבֹמֲעדֹו ְיהָוה

ֵאֶליָך ְוִתְגַרע את: ∼ [(?) [= שאב קל. grʿ II גרע
.(8 (איוב טו ָחְכָמה

(איוב ִנְטֵפי־ָמִים ְיָגַרע ִּכי את: ∼ [(?) [= שאב, גמא ּפִעל.

.(27 לו

ְּגָרָפם ִקיׁשֹון ַנַחל את: ∼ [= סחף] קל. grp גרף
.(21 (שופטים ה

ְבֶחְרמֹו ְיֹגֵרהּו את: ∼ [= משך] .1 קל. grr גרר
[= העלה גרה] .2 .(15 (חבקוק א ְּבִמְכַמְרּתֹו ְוַיַאְסֵפהּו

.(7 (ויקרא יא לֹא־ִיָּגר ֵּגָרה ְוהּוא ֵּגָרה: ∼

ַּבְּמֵגָרה ְמֹגָררֹות … ְיָקרֹת ֲאָבִנים עומד: [= סותת] ּפֹולַל.

.(9 (מל”א ז

ַסַער השמטה: ← [(?) [= משך, סחף בתנועתו התפולל.

.(23 (ירמיה ל ִמְתּגֹוֵרר

את ∼ [= שילח, הרחיק] .1 קל. grš I גרׁש
(בראשית ד ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ַהּיֹום ֹאִתי ֵּגַרְׁשָּת ֵהן מן:

גרושה <אישה> [במובן של ביטול נישואין] .2 .(14

← .(7 (ויקרא כא ֵמִאיָׁשּה ְּגרּוָׁשה ְוִאָּׁשה <בעל>: מן

.(14 (ויקרא כא ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה השמטה:

ֵעיֶניָך ִמֶּנֶגד ִנְגַרְׁשִּתי מן: ∼ [= שולח, הורחק] נפעל.

.(5 (יונה ב

:(10×) ב־ ∼ [= הוכיח, נזף] .1 קל. gʿr גער
=] .2 .(16 (רות ב ִתְגֲערּו־ָבּה ְולֹא ְוִלְּקָטה ַוֲעַזְבֶּתם

ָרָׁשע ִאַּבְדָּת גֹוִים ָּגַעְרָּת :(4×) את ∼ • קילל, השמיד]

.(6 (תהלים ט

.(Reif 1971) ורייף (Macintosh 1969) ראה מקינטוש גער על הפועל

ַוִּתְגַעׁש עומד: [= רעש, הזדעזע] קל. gʿš געׁש
.(8 (תהלים יח ָהָאֶרץ ַוִּתְרַעׁש

.(20 (איוב לד ְוַיֲעבֹרּו ָעם ְיגֲֹעׁשּו עומד: [= זועזע] ּפֻעל.

ִיְתָּגֲעׁשּו ַּכְּנָהרֹות ַיֲעֶלה ַּכְיֹאר עומד: [כמו קל] התפעל.

.(7 (ירמיה מו ֵמיָמיו

ְוִהְתהָֹללּו ְוִהְתּגֲֹעׁשּו ְוָׁשתּו עומד: [כמו קל] התפולל.

.(16 (ירמיה כה

ֶחֶרׂש ַוִּיַּקח־לֹו עומד: [= התחכך] התפעל. grd גרד
.(8 (איוב ב ּבֹו ְלִהְתָּגֵרד

ֵחָמה ִאיׁש מדון: ∼ [= עורר ריב] ּפִעל. grh גרה
.(18 (משלי טו ָמדֹון ְיָגֶרה

ַאל־ְּתֻצֵרם ב<פלוני>: ∼ [= רב, נלחם] .1 התפעל.

[= פתח במלחמה] .2 .(19 (דברים ב ָּבם ְוַאל־ִּתְתָּגר

(דברים ב ִמְלָחָמה ָּבם ְוַאל־ִּתְתָּגר מלחמה: ב<פלוני> ∼

ִיְתָּגֶרה ַהֶּנֶגב ּוֶמֶלְך עומד: [= התכונן למלחמה] .3 .(9

.(25 (דניאל יא ְּבַחִיל־ָּגדֹול ַלִּמְלָחָמה

ֵעיֶניָך ִמֶּנֶגד ִנְגַרְזִּתי עומד: [= נגזר] נפעל. grz גרז
.(23 (תהלים לא

ְזֵאֵבי עומד: [(?) [= כרסם עצמות קל. grm גרם
.(3 (צפניה ג ַלּבֶֹקר ָגְרמּו לֹא ֶעֶרב

ְוַעְצֹמֵתיֶהם ָצָריו ּגֹוִים יֹאַכל ∽את: [= כרסם, אכל] ּפִעל.

.(8 (במדבר כד ְיָגֵרם

ַנְפִׁשי ָּגְרָסה עומד: [= נשבר, כלה] קל. grs גרס
.(20 (תהלים קיט ֶאל־ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַתֲאָבה

.(16 (איכה ג ִׁשָּני ֶּבָחָצץ ַוַּיְגֵרס את: ∼ [= שבר] הפעיל.
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ַהּטֹוב ְּכֵיין ְוִחֵּכְך עומד: [(?) [= נטף קל. dbb דבב
.(10 (שה”ש ז ְיֵׁשִנים ִׂשְפֵתי ּדֹוֵבב ְלֵמיָׁשִרים ְלדֹוִדי הֹוֵלְך

ִּכי :(~25×) ב־ ∼ [= נצמד, חבר] .1 קל. dbq דבק
:(9×) ל־ ∼ • .(8 (יהושע כג ִּתְדָּבקּו ֱאֹלֵהיֶכם ִאם־ַּביהָוה

ְוכֹה :(2×) עם ∼ • .(25 (תהלים קיט ַנְפִׁשי ֶלָעָפר ָּדְבָקה

=] .2 [ראה סעיף 5.7.2]. (8 (רות ב ִעם־ַנֲערָֹתי ִתְדָּבִקין

.(19 (בראשית יט ָוַמִּתי ָהָרָעה ֶּפן־ִּתְדָּבַקִני את: ∼ רדף]

(ירמיה מב ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶכם ִיְדַּבק … ְוָהָרָעב אחרי: ∼ •

[ראה סעיף 5.7.2]. (16

ְיֻדָּבקּו ִאיׁש־ְּבָאִחיהּו ב־: ∼ [= הוצמד, חובר] ּפֻעל.

ָעָפר ְּבֶצֶקת ריבוי: ← .(9 (איוב מא ִיְתָּפָרדּו ְולֹא ִיְתַלְּכדּו

.(38 (איוב לח ְיֻדָּבקּו ּוְרָגִבים ַלּמּוָצק

ְּבָך ְיהָוה ַיְדֵּבק :(2×) ב־ ∼ [= הצמיד, חיבר] .1 הפעיל.

ַאְדִּביק ּוְלׁשֹוְנָך :(2×) אל ∼ • .(21 (דברים כח ֶאת־ַהָּדֶבר

את: ∼ [= רדף] .2 .(26 (יחזקאל ג ְוֶנֱאַלְמָּת ֶאל־ִחֶּכָך

• .(6 (שמ”ב א ִהְדִּבֻקהּו ַהָּפָרִׁשים ּוַבֲעֵלי ָהֶרֶכב ְוִהֵּנה

(שמ”א ַּבִּמְלָחָמה ַאֲחֵריֶהם ַגם־ֵהָּמה ַוַּיְדְּבקּו אחרי: ∼

[ראה סעיף 6.1.1]. (22 יד

(אקוזטיב את ∼ חובר] הוצמד,   =] הָפעַל.

.(16 (תהלים כב ַמְלקֹוָחי ֻמְדָּבק ּוְלׁשֹוִני אדוורביאלי?):

א. [= אמר דברים, הגיד] קל. dbr I דבר
ֶאת־ַהֻחִּקים ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע את: ∼ : ן כ התו להבעת

(דברים ַהּיֹום ְּבָאְזֵניֶכם ּדֵֹבר ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִטים

.(16 (ישעיה ט ְנָבָלה ּדֵֹבר ְוָכל־ֶּפה <טוב/רע>: ∼ • .(1 ה

ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַּבְּדָבִרים ָהֵבן ∽אל/ל־: : ן מע הנ להבעת ב.

ַהַּמְלָאְך ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ב־: ∼ • .(11 (דניאל י ֵאֶליָך דֵֹבר

.(9 (זכריה א ִּבי ַהּדֵֹבר

<נמען>: עם/את ∼ [= שוחח (הוראה הדדית)] נפעל.

← .(16 (מלאכי ג ֶאת־ֵרֵעהּו ִאיׁש ְיהָוה ִיְרֵאי ִנְדְּברּו ָאז

… ְּבָך ַהִּנְדָּבִרים ַעְּמָך ְּבֵני ב־: קידום התוכן עם ← ריבוי

קידום התוכן ← .(30 (יחזקאל לג ֶאת־ַאַחד ְוִדֶּבר־ַחד

ְּפֵני ֵמֵאת ֹאָתם ַוְיָגֶרׁש מן: את ∼ [= שילח, הרחיק] ּפִעל.

(תהלים ַוֵּיַלְך ַוְיָגֲרֵׁשהּו השמטה: ← .(11 (שמות י ַפְרעֹה

.(1 לד

(שמות ִמִּמְצַרִים ִּכי־ֹגְרׁשּו מן: ∼ [= גורש, סולק] ּפֻעל.

.(39 יב

את: ∼ [(?) [= טלטל בגעש קל. grš II גרׁש
.(20 (ישעיה נז ָוִטיט ֶרֶפׁש ֵמיָמיו ַוִּיְגְרׁשּו

ְוִנְׁשְקָעה) (ק’ ונשקה ְוִנְגְרָׁשה עומד: [= געש] נפעל.

.(8 (עמוס ח ִמְצָרִים ִּכיאֹור

ֲהֵיׁש עומד: [= הוריד גשם] הפעיל. gšm גׁשם
(ירמיה ְרִבִבים ִיְּתנּו ְוִאם־ַהָּׁשַמִים ַמְגִׁשִמים ַהּגֹוִים ְּבַהְבֵלי

.(22 יד

ַכִעְוִרים ְנַגְׁשָׁשה את: ∼ [= מישש] ּפִעל. gšš גׁשׁש
.(10 (ישעיה נט ְנַגֵּׁשָׁשה ֵעיַנִים ּוְכֵאין ִקיר

ד

=] קל. dwb ʾdb/דוב dʾb/אדב דאב
ָּדֲאָבה ְוָכל־ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ֶנֶפׁש ִהְרֵויִתי ִּכי עומד: חלה, סבל]

.(25 (ירמיה לא ִמֵּלאִתי

ְוַלֲאִדיב ֶאת־ֵעיֶניָך ְלַכּלֹות את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(33 (שמ”א ב ֶאת־ַנְפֶׁשָך

ְוֶאת־ :(2×) את ∼ [= ירא] .1 קל. dʾg דאג
ְוָהָרָעב :(2×) מן ∼ • .(11 (ישעיה נז ַוִּתיְרִאי ָּדַאְגְּת ִמי

(ירמיה מב ַאֲחֵריֶכם ִיְדַּבק ָׁשם ִמֶּמּנּו ּדֲֹאִגים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם

ִמן־ ָאִבי ֶּפן־ֶיְחַּדל :(2×) ל־ ∼ [= חשש למען] .2 .(16

[ראה סעיף 5.2.2.1]. (5 (שמ”א ט ָלנּו ְוָדַאג ָהֲאֹתנֹות

ַיֲעֶלה ַכֶּנֶׁשר ִהֵּנה עומד: [= ריחף] קל. dʾh דאה
.(22 (ירמיה מט ְוִיְדֶאה
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.(8

ֶאת־ ַוִּיְׁשַמע <פלוני>: אל ∼ [= אמר דברים] התפעל.

.(89 (במדבר ז ֵאָליו ִמַּדֵּבר ַהּקֹול

ֶאת־ ַוְּתַדֵּבר את: ∼ [= השמיד] ּפִעל. dbr II דבר
.(10 (דה”ב כב ַהַּמְמָלָכה ָּכל־ֶזַרע

(תהלים ַּתְחָּתי ַעִּמים ַוַּיְדֵּבר את: ∼ [= הכניע] הפעיל.

.(48 יח

ְּבֶקֶרב ָלרֹב ְוִיְדּגּו עומד: [= פרה] קל. dgh דגה
.(16 (בראשית מח ָהָאֶרץ

עומד: [= הניף ּדֶגל, נקבץ אל הדגל] קל. dgl דגל
.(6 (תהלים כ ִנְדֹּגל ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִּביׁשּוָעֶתָך ְנַרְּנָנה

= צבא הנקבץ (נדגלות [בינוני בלבד, כשם עצם נפעל.

אל הדגל)].

עומד: [= חימם ביצים או אפרוחים] קל. dgr דגר
.(11 (ירמיה יז ָיָלד ְולֹא ָדַגר קֵֹרא

עומד: [= הלך, פסע לאט] .1 התפעל. ddh דדה
=] .2 .(15 (ישעיה לח ַנְפִׁשי ַעל־ַמר ָכל־ְׁשנֹוַתי ֶאַּדֶּדה

(תהלים מב ֱאֹלִהים ַעד־ֵּבית ֶאַּדֵּדם את: ∼ הוליך לאט]

.(5

ְּכִאיׁש עומד: [= תמה, הופתע] נפעל. dhm דהם
.(9 (ירמיה יד ִנְדָהם

ּדֵֹהר ְוסּוס עומד: רץ] <סוס> =] קל. dhr דהר
.(2 (נחום ג ְמַרֵּקָדה ּוֶמְרָּכָבה

דאב. ראה dwb דוב
ְּדֹוָתּה ִנַּדת ִּכיֵמי עומד: [= חלה] קל. dwh דוה

.(2 (ויקרא יב ִּתְטָמא

ָיִדיחּו ָׁשם את: ∼ [= ניקה] הפעיל. dwḥ I דוח
.(38 (יחזקאל מ ֶאת־ָהעָֹלה

.I נדח ראה dwḥ II דוח

.(13 (מלאכי ג ָעֶליָך ַמה־ִּנְדַּבְרנּו ַוֲאַמְרֶּתם על: עם

ְולֹא ֶּפה־ָלֶהם עומד: [= התבטא במילים] .1 ּפִעל.

=] .2 .(5 (תהלים קטו ִיְראּו ְולֹא ָלֶהם ֵעיַנִים ְיַדֵּברּו

∽את : ן כ התו להבעת א. אמר דברים, הגיד, שוחח]

(דה”ב ִעם־ְלָבָבּה ָהָיה ָּכל־ֲאֶׁשר ֵאת ִעּמֹו ַוְּתַדֵּבר :(~300×)

ֶלְך־ ֶאל־ֹמֶׁשה ְיהָוה ַוְיַדֵּבר :(~255×) {תוכן} ∼ • .(1 ט

קידום התוכן עם ← .(7 (שמות לב ַעְּמָך ִׁשֵחת ִּכי ֵרד

← .(18 (מל”א ב ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָעֶליָך ֲאַדֵּבר ָאֹנִכי על/אל:

ֵלאֹמר ְיהָוה ִּדֶּבר ְוַגם־ְלִאיֶזֶבל ל־: קידום התוכן עם

קידום ← .(23 (מל”א כא ֶאת־ִאיֶזֶבל יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים

• .(7 (דברים ו ָּבם ְוִדַּבְרָּת ְלָבֶניָך ְוִׁשַּנְנָּתם ב־: התוכן עם

ְלׁשֹוְנֶכם ִּדְּברּו־ֶׁשֶקר ִׂשְפתֹוֵתיֶכם :(~145×) <טוב/רע> ∼

אל ∼ : ן מע הנ להבעת ב. .(3 (ישעיה נט ֶתְהֶּגה ַעְוָלה

(שמ”ב כ ֵאֶליָך ַוֲאַדְּבָרה ַעד־ֵהָּנה ְקַרב :(~450×) /על

ַוּיֹאֶמר … ַליהָוה ְיהֹוֻׁשַע ְיַדֵּבר ָאז :(~15×) ל־ ∼ • .(16

ֲאִבי־ ֲחמֹור ַוֵּיֵצא :(~90×) עם/את ∼ • .(12 (יהושע י

[ראה סעיפים (6 (בראשית לד ִאּתֹו ְלַדֵּבר ֶאל־ַיֲעקֹב ְׁשֶכם

:(~30×) את ל<פלוני> ∼ [= הבטיח] .3 ו–5.4.2]. 4.1.3

.(17 (דה”ב ו ְלָדִויד ְלַעְבְּדָך ִּדַּבְרָּת ֲאֶׁשר ְּדָבְרָך ֵיָאֵמן

(בודדים): לפעול <פלוני> אל ∼ [= ציווה, זירז] .4

ֶאת־ ְלָהִמית ְוֶאל־ָּכל־ֲעָבָדיו ְּבנֹו ֶאל־יֹוָנָתן ָׁשאּול ַוְיַדֵּבר

לפעול ∼ [= התכוון, תכנן] .5 .(1 (שמ”א יט ָּדִוד

ִמַּתַחת ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֵׁשם ִלְמחֹות ְיהָוה ְולֹא־ִדֶּבר (בודדים):

.6 [ראה סעיף 5.11]. (27 (מל”ב יד ַוּיֹוִׁשיֵעם ַהָּׁשָמִים

את פייס  ברכות,  דיבר   = <פלוני> לב על/אל ∼

.7 .(21 (בראשית נ ַעל־ִלָּבם ַוְיַדֵּבר אֹוָתם ַוְיַנֵחם פלוני:

ֹאתֹו ַוַּיֲעלּו = רב בדין עם פלוני: <פלוני> את משפט ∼

.(6 (מל”ב כה ִמְׁשָּפט ִאּתֹו ַוְיַדְּברּו ִרְבָלָתה ָּבֶבל ֶאל־ֶמֶלְך

Malessa 2003;) ראה מאלסה ִּדּבר לדיון בסימון הנמען לצד הפועל

.(2006: 191–205

קידום התוכן ← [= נאמרו דברים (סביל סתמי)] ּפֻעל.

(שה”ש ח ֶׁשְּיֻדַּבר־ָּבּה ַּבּיֹום ַלֲאחֵֹתנּו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ב־: עם
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ׁשֵֹלַח ִהְנִני את: ∼ [= לכד (דגים)] קל. dyg דיג
(ירמיה טז ְוִדיגּום ְנֻאם־ְיהָוה ַרִּבים ְלַדָּיִגים) (ק’ לדוגים

.(16

ִּדינּו משפט: ∼ [= עשה משפט] .1 קל. dyn דין
.(12 (ירמיה כא עֹוֵׁשק ִמַּיד ָגזּול ְוַהִּצילּו ִמְׁשָּפט ַלּבֶֹקר

ַאְפֵסי־ ָיִדין ְיהָוה :(16×) <פלוני> את ∼ [= שפט] .2

דין ∼ [= הגן במשפט, הושיע] .3 .(10 (שמ”א ב ָאֶרץ

.4 .(16 (ירמיה כב ְוֶאְביֹון ִּדין־ָעִני ָּדן :(3×) <פלוני>

(ק’ שהתקיף ִעם ָלִדין ְולֹא־יּוַכל :(1×) עם ∼ [= הידיין]

.(10 (קהלת ו ִמֶּמּנּו ֶׁשַּתִּקיף)

ָכל־ ַוְיִהי ריבוי: ← [= הידיין (הוראה הדדית)] נפעל.

.(10 (שמ”ב יט ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ִׁשְבֵטי ָנדֹון ָהָעם

[= נשבר, הושפל] קל. dkh dkʾ/דכה דכא
(ק’ חלכאים ַּבֲעצּוָמיו ְוָנַפל ָיׁשַֹח ִיְדֶּכה) (ק’ ודכה עומד:

.(10 (תהלים י ָּכִאים) ֵחיל

ַעד־ְמאֹד ְוִנְדֵּכיִתי ְנפּוגֹוִתי עומד: קל] [כמו  נפעל.

.(9 (תהלים לח

ַבָּׁשַער ָעִני ְוַאל־ְּתַדֵּכא את: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

.(22 (משלי כב

ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ֻדְּכאּו לֹא עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(10 (ירמיה מד ָיְראּו ְולֹא

ַמִּציל ְוֵאין ַבַּׁשַער ְוִיַּדְּכאּו עומד: [כמו נפעל] התפעל.

.(4 (איוב ה

דכא. ראה dkh דכה

ַעל־ַהִּמְפָּתן ָּכל־ַהּדֹוֵלג עומד: [= קפץ] קל. dlg דלג
.(9 (צפניה א

(ישעיה ִּפֵּסַח ָּכַאָּיל ְיַדֵּלג ָאז עומד: [= קפץ] .1 ּפִעל.

ֲאַדֶּלג־ׁשּור ֵּבאֹלַהי את: ∼ [= עבר בקפיצה] .2 .(6 לה

.(30 (שמ”ב כב

ָבֵרַחִים ְוָטֲחנּו השמטה: ← [= כתש] קל. dwk דוך
.(8 (במדבר יא ֻעגֹות ֹאתֹו ְוָעׂשּו … ַּבְּמדָֹכה ָדכּו אֹו

רּוִחי לֹא־ָידֹון עומד: [(?) [= נשאר קל. dwn דון
.(3 (בראשית ו ְלעָֹלם ָבָאָדם

ְּדָאָבה ָּתדּוץ ּוְלָפָניו עומד: [= קפץ] קל. dwṣ דוץ
.(14 (איוב מא

ָּבַחְרִּתי ב(מקום): ∼ [= גר] .1 קל. dwr דור
(תהלים פד ְּבָאֳהֵלי־ֶרַׁשע ִמּדּור ֱאֹלַהי ְּבֵבית ִהְסּתֹוֵפף

ַּתְחֶּתיָה ָהֲעָצִמים ּדּור ְוַגם את: ∼ [= ערם] .2 .(11

.(5 (יחזקאל כד

ְוָתדֹק ָהִרים ָּתדּוׁש את: ∼ [= רמס] קל. dwš דוׁש
.(15 (ישעיה מא ּוְגָבעֹות

(ישעיה כח ֶקַצח יּוַדׁש ֶבָחרּוץ לֹא ִּכי עומד: קל סביל.

.(27

ְּכִהּדּוׁש ַּתְחָּתיו מֹוָאב ְוָנדֹוׁש עומד: [= נרמס] נפעל.

.(10 (ישעיה כה ַמְדֵמָנה ְּבמֹו) (ק’ במי ַמְתֵּבן

את: ∼ [= דחף] קל. dḥḥ dḥh/דחח דחה
.(13 (תהלים קיח ִלְנֹּפל ְדִחיַתִני ַּדחֹה

.(13 (תהלים לו קּום ְולֹא־ָיְכלּו ּדֹחּו עומד: קל סביל.

(משלי ָרָׁשע ִיָּדֶחה ְּבָרָעתֹו עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(32 יד

דחה. ראה dḥḥ דחח
=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. dḥp דחף

מבוהל, מזורז)].

ְוַגם־ ִמָּׁשם ַוַּיְבִהלּוהּו לפעול: ∼ [= הזדרז, מיהר] נפעל.

ִנְדַחף ְוָהָמן השמטה: ← .(20 (דה”ב כו ָלֵצאת ִנְדַחף הּוא

.(12 (אסתר ו ֶאל־ֵּביתֹו

לֹא ָאִחיו ְוִאיׁש את: ∼ [= לחץ] קל. dḥq דחק
.(8 (יואל ב ִיְדָחקּון
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ְוָאֹנִכי עומד: [= דיבר בדימויים] .4 .(5 (שופטים כ

.(11 (הושע יב ֲאַדֶּמה ַהְּנִביִאים ּוְבַיד ִהְרֵּביִתי ָחזֹון

ֶאֱעֶלה ל־: ∼ [= השתווה, עשה עצמו שווה] התפעל.

.(14 (ישעיה יד ְלֶעְליֹון ֶאַּדֶּמה ָעב ַעל־ָּבֳמֵתי

דמם. ראה dmh II דמה
=] .1 קל. dmh II dmm/דמה דמם
=] .2 .(6 (ירמיה מז ָודִֹּמי ֵהָרְגִעי עומד: שקט, עמד]

.(49 (איכה ג ִתְדֶמה ְולֹא ִנְּגָרה ֵעיִני עומד: כלה, חדל]

.(5 (הושע ד ִאֶּמָך ְוָדִמיִתי את: ∼ [= כילה, השמיד] .3

ַבת־ ִזְקֵני ִיְּדמּו ָלָאֶרץ ֵיְׁשבּו עומד: [= יילל, התאבל] .4

.(10 (איכה ב ַעל־רֹאָׁשם ָעָפר ֶהֱעלּו ִצּיֹון

ִנְכְרתּו ְּכַנַען ָּכל־ַעם ִנְדָמה עומד: [= כלה, נשמד] נפעל.

.(11 (צפניה א ָכֶסף ָּכל־ְנִטיֵלי

ַנְפִׁשי ְודֹוַמְמִּתי ִׁשִּויִתי ִאם־לֹא את: ∼ [= השקיט] ּפֹולֵל.

.(2 (תהלים קלא

ְיהָוה ִּכי ְוִנְּדָמה־ָּׁשם את: ∼ [= כילה, השמיד] הפעיל.

.(14 (ירמיה ח ֲהִדָּמנּו ֱאֹלֵהינּו

ְוָדֹמַע עומד: [= הזיל דמעות] קל. dmʿ דמע
.(17 (ירמיה יג ִּדְמָעה ֵעיִני ְוֵתַרד ִּתְדַמע

ָּדֲעכּו עומד: [= כבה] קל. zʿk dʿk/זעך דעך
.(17 (ישעיה מג ָכבּו ַּכִּפְׁשָּתה

ִמְּמקֹוָמם ִנְדֲעכּו ְּבֻחּמֹו עומד: [= יבש, חרב] נפעל.

.(17 (איוב ו

(תהלים קיח קֹוִצים ְּכֵאׁש ּדֲֹעכּו עומד: [= כובה] ּפֻעל.

.(12

קֹול עומד: [= הקיש בדלת] .1 קל. dpq דפק
[= דחק, .2 .(2 (שה”ש ה ֲאחִֹתי ִּפְתִחי־ִלי דֹוֵפק ּדֹוִדי

(בראשית ָּכל־ַהּצֹאן ָוֵמתּו ֶאָחד יֹום ּוְדָפקּום את: ∼ דחף]

.(13 לג

ֵעָצה ֲעֻמִּקים ַמִים את: ∼ [= שאב] קל. dlh I דלה
השמטה ← .(5 (משלי כ ִיְדֶלָּנה ְּתבּוָנה ְוִאיׁש ְבֶלב־ִאיׁש

(שמות ֶאת־ַהּצֹאן ַוַּיְׁשְק ָלנּו ָדָלה ְוַגם־ָּדֹלה = שאב מים:

.(19 ב

ִדִּליָתִני ִּכי ְיהָוה ֲארֹוִמְמָך את: ∼ [= העלה, חילץ] ּפִעל.

.(2 (תהלים ל

דלל. ראה dlh II דלה
ְּבַרְגֶליָך ַוִּתְדַלח־ַמִים את: ∼ [= עכר] קל. dlḥ דלח

.(2 (יחזקאל לב

[= היה דל, .1 קל. dlh II dll/דלה דלל
(תהלים ְמאֹד ִּכי־ַדּלֹוִתי ֶאל־ִרָּנִתי ַהְקִׁשיָבה עומד: עלוב]

ִמִּפֵּסַח ׁשַֹקִים ַּדְליּו עומד: [= הידלדל] .2 .(7 קמב

ַלָּמרֹום ֵעיַני ַּדּלּו ל־: ∼ [= נכסף, כלה] .3 .(7 (משלי כו

.(14 (ישעיה לח

עומד: [= הזיל טיפות, הזיל דמעות] קל. dlp דלף
.(20 (איוב טז ֵעיִני ָּדְלָפה ֶאל־ֱאלֹוַה

ֵבית־ַיֲעקֹב ְוָהָיה עומד: [= בער] .1 קל. dlq דלק
ַוֲאָכלּום ָבֶהם ְוָדְלקּו ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאׁש

ְּדָלֻקנּו ַעל־ֶהָהִרים את: ∼ [= רדף] .2 .(18 (עובדיה א

ַחָּטאִתי ַמה אחרי: ∼ • .(19 (איכה ד ָלנּו ָאְרבּו ַּבִּמְדָּבר

[ראה סעיף 6.1.1]. (36 (בראשית לא ַאֲחָרי ָדַלְקָּת ִּכי

ָהֵאׁש ַהְדֵלק ָהֵעִצים ַהְרֵּבה את: ∼ [= הבעיר] הפעיל.

[ראה סעיף 5.10.2.4]. (10 (יחזקאל כד

ִּכְסדֹם ל/אל: ∼ [= היה שווה] קל. dmh I דמה
.(9 (ישעיה א ָּדִמינּו ַלֲעֹמָרה ָהִיינּו

ְוַתְׁשוּו ְתַדְמיּוִני ְלִמי ל/אל: את ∼ [= השווה] .1 ּפִעל.

את: ∼ [= דמיין, תיאר לעצמו] .2 .(5 (ישעיה מו

{תוכן}: ∼ • .(10 (תהלים מח ַחְסֶּדָך ֱאֹלִהים ִּדִּמינּו

[= תכנן] .3 .(21 (תהלים נ ָכמֹוָך ֱהיֹות־ֶאְהֶיה ִּדִּמיָת

ַוָּתֹמת ִעּנּו ְוֶאת־ִּפיַלְגִׁשי ַלֲהרֹג ִּדּמּו אֹוִתי לפעול: ∼
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ַקְׁשָּתם ֶאת־ְלׁשֹוָנם ַוַּיְדְרכּו את: ∼ [= מתח, הכין לירי]

.(2 (ירמיה ט ֶׁשֶקר

[= חיפש, ביקש, שאל, תבע] .1 קל. drš דרׁש
ֶאְדרֹׁש ִמַּיד־ַהּצֶֹפה ְוָדמֹו <פלוני>: מן את/ל<דבר> ∼

ְוָהָיה השמטה: ← .[4.4.2 [ראה סעיף  (6 (יחזקאל לג

[בהקשר .2 .(2 (דברים כב ֹאתֹו ָאִחיָך ְּדרֹׁש ַעד ִעְּמָך

ֶאת־ְיהָוה ִלְדרֹׁש ֶאְתֶכם ַהּׁשֵֹלַח <אל>: ∼ פולחני, נבואי]

(דה”ב ָּדָרׁש ָאִביו ֵלאֹלֵהי ִּכי ל<אל>: ∼ • .(18 (מל”ב כב

ִלְדרֹׁש ַמְלָאִכים ֲאֶׁשר־ָׁשַלְחָּת ַיַען ב<אל>: ∼ • (4 יז

ִּבְדָברֹו ִלְדרֹׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֵאין־ֱאֹלִהים ַהִמְּבִלי … ְזבּוב ְּבַבַעל

= <פלוני> שלום ∼ .3 [ראה סעיף 5.7.4]. (16 (מל”ב א

ְוִהְתַּפְללּו … ָהִעיר ֶאת־ְׁשלֹום ְוִדְרׁשּו איחל שלום לפלוני:

ל<פלוני>: לשלום ∼ • .(7 (ירמיה כט ֶאל־ְיהָוה ַבֲעָדּה

ִאם־ְלָרָעה ִּכי ַהֶּזה ָלָעם ְלָׁשלֹום דֵֹרׁש ֵאיֶנּנּו ַהֶּזה ָהִאיׁש ִּכי

[ראה סעיף 5.7.4]. (4 (ירמיה לח

ָלֶכם ִאם־ִאָּדֵרׁש ַחי־ָאִני ל־: ∼ [= נעתר] .1 נפעל.

ִנְדָרׁשּו עומד: [= בוקש, חופׂש] .2 .(3 (יחזקאל כ

[= נתבע] .3 .(31 (דה”א כו ַחִיל ִּגּבֹוֵרי ָבֶהם ַוִּיָּמֵצא

.(22 (בראשית מב ִנְדָרׁש ִהֵּנה ְוַגם־ָּדמֹו עומד:

ָדְׁשאּו ִּכי עומד: [= הצמיח דשא] קל. dšʾ דׁשא
.(22 (יואל ב ִמְדָּבר ְנאֹות

ְוָדֵׁשן ְוָׂשַבע ְוָאַכל עומד: [= שמן] קל. dšn דׁשן
.(20 (דברים לא

ְּתַדֶּׁשן־ טֹוָבה ְׁשמּוָעה את: ∼ [= עשה לׁשָמן] .1 ּפִעל.

ַבֶּׁשֶמן ִּדַּׁשְנָּת את: ∼ [= שימן] .2 .(30 (משלי טו ָעֶצם

את: ∼ [(?) [= הפך לדשן .3 .(5 (תהלים כג רֹאִׁשי

[= ניקה מדשן] .4 .(4 (תהלים כ ְיַדְּׁשֶנה ְועֹוָלְתָך

.(13 (במדבר ד ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוִדְּׁשנּו את: ∼

ְּתֻדָּׁשן ָחֻרִצים ְוֶנֶפׁש עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(4 (משלי יג

ֶאת־ַהַּבִית ָנַסּבּו עומד: נדחף] נדחק,   =] התפעל.

.(22 (שופטים יט ַעל־ַהָּדֶלת ִמְתַּדְּפִקים

עומד: [= התפורר, היה מפוַרר] .1 קל. dqq דקק
(דברים ט ְלָעָפר ֲאֶׁשר־ַּדק ַעד ֵהיֵטב ָטחֹון ֹאתֹו ָוֶאּכֹת

ּוְגָבעֹות ְוָתדֹק ָהִרים ָּתדּוׁש את: ∼ [= פֹוֵרר] .2 .(21

.(15 (ישעיה מא

(מיכה ד ַרִּבים ַעִּמים ַוֲהִדּקֹות את: ∼ [= פֹוֵרר] הפעיל.

(מל”ב ְלָעָפר ֵהַדק ֶאת־ַהָּבָמה ַוִּיְׂשרֹף השמטה: ← .(13

.(15 כג

.(28 (ישעיה כח יּוָדק ֶלֶחם עומד: [= פוַרר] הָפעַל.

[= פצע או הרג בנעיצת כלי חד] קל. dqr דקר
.(8 (במדבר כה ֶאת־ְׁשֵניֶהם ַוִּיְדקֹר את: ∼

(ישעיה ִיָּדֵקר ָּכל־ַהִּנְמָצא עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(15 יג

(= פצוע, הרוג בכלי [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

חד)].

עומד: [= הניח כף רגל, צעד] .1 קל. drk דרך
את ∼ [= רמס] .2 .(13 (עמוס ד ָאֶרץ ַעל־ָּבֳמֵתי ְודֵֹרְך

.3 .(3 (ישעיה סג ַּבֲחָמִתי ְוֶאְרְמֵסם ְּבַאִּפי ְוֶאְדְרֵכם /ל־:

ַאָּתה <ענבים/זיתים>: ∼ [בהקשר של הפקת נוזל]

(מיכה ִתְׁשֶּתה־ָּיִין ְולֹא ְוִתירֹוׁש ֶׁשֶמן ְולֹא־ָתסּוְך ִתְדרְֹך־ַזִית

ַהּדֵֹרְך לֹא־ִיְדרְֹך ַּבְיָקִבים ַיִין <יין/שמן>: ∼ • .(15 ו

ַוִּיְצָמאּו ָּדְרכּו ְיָקִבים <יקב/גת>: ∼ • .(10 (ישעיה טז

[= מתח, .4 הערה 274]. [ראה סעיף 5.10.1.1 (11 (איוב כד

ָעִני ְלַהִּפיל ַקְׁשָּתם ְוָדְרכּו :(~15×) קשת ∼ הכין לירי]

ְלׁשֹוָנם ַכֶחֶרב ָׁשְננּו :(2×) חץ ∼ • .(14 (תהלים לז ְוֶאְביֹון

[= הופיע, זרח .5 .(4 (תהלים סד ָמר ָּדָבר ִחָּצם ָּדְרכּו

.(17 (במדבר כד ִמַּיֲעקֹב ּכֹוָכב ָּדַרְך עומד: [(?)

ִהְרִדיֻפהּו ֶאת־ִּבְנָיִמן ִּכְּתרּו את: ∼ [= רמס] .1 הפעיל.

[= הוליך, הוביל] .2 .(43 (שופטים כ ִהְדִריֻכהּו ְמנּוָחה

.3 .(16 (ישעיה מב ַאְדִריֵכם לֹא־ָיְדעּו ִּבְנִתיבֹות את: ∼
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עברית

ֶאת־ ַלֲהדֹף את: ∼ [= דחה, דחף] קל. hdp הדף
.(19 (דברים ו ִמָּפֶניָך ָּכל־אְֹיֶביָך

את: ∼ [= העדיף, הפלה לטובה] .1 קל. hdr הדר
<פלוני> פני ∼ .2 .(3 (שמות כג ְּבִריבֹו ֶתְהַּדר לֹא ְוָדל

.(32 (ויקרא יט ָזֵקן ְּפֵני ְוָהַדְרָּת = כיבד אותו:

ֶנְהָּדרּו לֹא ְזֵקִנים ְּפֵני עומד: [סביל של קל 2] נפעל.

.(12 (איכה ה

ִלְפֵני־ֶמֶלְך ַאל־ִּתְתַהַּדר עומד: [= התפאר] התפעל.

.(6 (משלי כה

ֱהֵוא יֹאַמר ַלֶּׁשַלג עומד: [= נפל] קל. hwh I הוה
.(6 (איוב לז ָאֶרץ

היה. ראה hwh II הוה
המם. ראה קל. hwm הום

המה. ראה נפעל/הפעיל.

ַוָּתִהינּו לפעול: ∼ [(?) [= העז הפעיל. hwn הון
.(41 (דברים א ָהָהָרה ַלֲעֹלת

ַעד־ָאָנה על: ∼ [= התנפל] ּפֹולֵל. hwt הות
.(4 (תהלים סב ְּתָרְּצחּו ִאיׁש ַעל ְּתהֹוְתתּו

ׁשְֹכִבים הִֹזים עומד: [= חלם בהקיץ] קל. hzh הזה
.(10 (ישעיה נו ָלנּום ֹאֲהֵבי

=] .1 קל. hwh II hyh/הוה היה
ִּכי־ִיְהֶיה ָרָעב עומד: התרחש, התקיים, בא לעולם]

ִיְהֶיה ִּכי ָחִסיל ַאְרֶּבה ֵיָרקֹון ִׁשָּדפֹון ִּכי־ִיְהֶיה ֶּדֶבר ָבָאֶרץ

ְוָהָיה [להצגת משפט] • [ראה סעיף 5.13]. (37 (מל”א ח

[להבעת .2 .(33 (בראשית מו ַּפְרעֹה ָלֶכם ִּכי־ִיְקָרא

ֶוְהֵיה־ ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה ב(מקום): ∼ הימצאות במקום]

.3 .(12 (שמות כד ָהֶאֶבן ֶאת־ֻלחֹת ְלָך ְוֶאְּתָנה ָׁשם

ְולֹא־ִיְהיּו ִאָּׁשה ְלָך לֹא־ִתַּקח ל־: ∼ [להבעת שייכות]

ו–6.1.5]. [ראה סעיפים 5.13 (2 (ירמיה טז ּוָבנֹות ָּבִנים ְלָך

ִגּבֹר־ַצִיד הּוא־ָהָיה {פרדיקט}: ∼ [להבעת זהות] .4

ָמְלָאה ַליהָוה ֶחֶרב עומד: [סביל של ּפִעל 1] הָתְּפַעַל.

.(6 (ישעיה לד ֵמֵחֶלב ֻהַּדְׁשָנה ָדם

ה

ַוֵּיְלכּו עומד: [= עשה דברי הבל] קל. hbl הבל
.(15 (מל”ב יז ַוֶּיְהָּבלּו ַהֶהֶבל ַאֲחֵרי

ַעל־ ַאל־ִּתְׁשְמעּו את: ∼ [= הטעה בדברי הבל] הפעיל.

.(16 (ירמיה כג ֶאְתֶכם ֵהָּמה ַמְהִּבִלים … ַהְּנִבִאים ִּדְבֵרי

[בינוני בלבד, כשם עצם בצירוף קל. hbr הבר
(= אצטגנין)]. שמים הֹבר

על דרך ל־ *הבר משחזר מבנה (Blau 1957 (תשנ”ו: 235 = בלאו

ל־. הׁשתחוה ל־, סגד

ֶנֱהֶמה עומד: [= השמיע קול] .1 קל. hgh I הגה
=] .2 .(11 (ישעיה נט ֶנְהֶּגה ָהֹגה ְוַכּיֹוִנים ֻּכָּלנּו ַכֻּדִּבים

ֶיְהֶּגה ִּפי־ַצִּדיק את: ∼ ׂשח, העלה בדיבור או במחשבה]

קידום ← .(30 (תהלים לז ִמְׁשָּפט ְּתַדֵּבר ּוְלׁשֹונֹו ָחְכָמה

ֶאְהֶּגה־ ְּבַאְׁשֻמרֹות ַעל־ְיצּוָעי ִאם־ְזַכְרִּתיָך ב־: התוכן עם

[ראה סעיף 5.12.2]. (7 (תהלים סג ָּבְך

ְוֶאל־ ֶאל־ָהֹאבֹות עומד: קול] השמיע   =] הפעיל.

.(19 (ישעיה ח ְוַהַּמְהִּגים ַהְמַצְפְצִפים ַהִּיְּדעִֹנים

[= הסיר, קל. ygh II hgh/יגה II הגה
ֶּכִלי ַלּצֵֹרף ַוֵּיֵצא ִמָּכֶסף ִסיִגים ָהגֹו מן: את ∼ הרחיק]

(משלי ִלְפֵני־ֶמֶלְך ָרָׁשע ָהגֹו השמטה: ← .(4 (משלי כה

.(5 כה

ִמן־ַהְמִסָּלה הָֹגה ַּכֲאֶׁשר מן: ∼ [= הוסר, הורחק] הָפעַל.

.(13 (שמ”ב כ

ְמאּוַרת ְוַעל את: ∼ [= הושיט] קל. hdh הדה
.(8 (ישעיה יא ָהָדה ָידֹו ָּגמּול ִצְפעֹוִני

ְרָׁשִעים ַוֲהדְֹך את: ∼ [= רמס] קל. hdk הדך
.(12 (איוב מ ַּתְחָּתם
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הענף הכנעני

הלוך ∼ [להצגת פעולה הנעשית תוך כדי הליכה] .8

.(9 (שופטים יד ְוָאכֹל ָהלֹוְך ַוֵּיֶלְך ֶאל־ַּכָּפיו ַוִּיְרֵּדהּו ופעֹול:

ופֹועֵל: הולך [להצגת התגברות של מצב או פעולה] .9

.(1 (שמ”ב ג ְוַדִּלים הְֹלִכים ָׁשאּול ּוֵבית ְוָחֵזק הֵֹלְך ְוָדִוד

ִנְנַעְרִּתי ֶנֱהָלְכִּתי ְּכֵצל־ִּכְנטֹותֹו עומד: [= נעלם] נפעל.

.(23 (תהלים קט ָּכַאְרֶּבה

קֵֹדר ָּכל־ַהּיֹום עומד: [= שוטט, נע הנה והנה] .1 ּפִעל.

ִאם־ עומד: [= צעד, פסע] .2 .(7 (תהלים לח ִהָּלְכִּתי

.(28 (משלי ו ִתָּכֶויָנה לֹא ְוַרְגָליו ַעל־ַהֶּגָחִלים ִאיׁש ְיַהֵּלְך

ְלָפָניו ֶצֶדק עומד: [= התקדם, נע ממקום למקום] .3

[בהשאלה, • .(14 (תהלים פה ְּפָעָמיו ְלֶדֶרְך ְוָיֵׂשם ְיַהֵּלְך

ֲאַהֵּלְך ַּדְרֶּכָך ְיהָוה הֹוֵרִני עומד: על התנהגות מוסרית]

זרם] <מקור מים> =] .4 .(11 (תהלים פו ַּבֲאִמֶּתָך

(תהלים ְיַהֵּלכּון ָהִרים ֵּבין ַּבְּנָחִלים ַמְעָיִנים ַהְמַׁשֵּלַח עומד:

.(10 קד

ַוֵּיֵצא עומד: [= שוטט, נע הנה והנה] .1 התפעל.

כא (דה”א  ְירּוָׁשָלםִ ַוָּיבֹא ְּבָכל־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַהֵּלְך יֹוָאב

[= צעד, התקדם בתנועת .2 [ראה סעיף 5.3.3]. (4

ַעל־ִמְׁשַעְנּתֹו ַּבחּוץ ְוִהְתַהֵּלְך ִאם־ָיקּום עומד: רגליים]

[= התקדם (בהשאלה, .3 .(19 (שמות כא ַהַּמֶּכה ְוִנָּקה

ַצִּדיק ְּבֻתּמֹו ִמְתַהֵּלְך עומד: מוסרית)] על התנהגות 

.(7 (משלי כ

(גורם [= הוביל, העביר ממקום למקום .1 הפעיל.

ֶאל־ָהִאיׁש ֶאְתֶכם ְואֹוִליָכה ַאֲחַרי ְלכּו את: ∼ של קל 2)]

(גורם של [= הזיל, הגיר .2 .(19 (מל”ב ו ְּתַבֵּקׁשּון ֲאֶׁשר

ַּכֶּׁשֶמן ְוַנֲהרֹוָתם ֵמיֵמיֶהם ַאְׁשִקיַע ָאז <נוזל>: ∼ קל 6)]

.(14 (יחזקאל לב אֹוִליְך

עומד: [= זהר] קל. ʾhl II hll/אהל I הלל
.(26 (איוב לא ָיֵהל ִּכי אֹור ִאם־ֶאְרֶאה

ַיֲאִהיל ְולֹא ַעד־ָיֵרַח ֵהן עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

ַהָּׁשַמִים ִּכי־כֹוְכֵבי = הפיץ אור: אור ∼ .2 .(5 (איוב כה

נעשה] נהפך,   =] .5 .(9 י (בראשית  ְיהָוה ִלְפֵני

ַוִּיְהיּו ַאְבֵנר ַאֲחֵרי ְבֵני־ִבְנָיִמן ַוִּיְתַקְּבצּו ל{פרדיקט}: ∼

ו–6.1.5]. [ראה סעיפים 5.14 (25 (שמ”ב ב ֶאָחת ַלֲאֻגָּדה

פֹועֵל: ∼ או מתמשכת] חוזרת  פעולה  [להצגת  .6

ַהָּׁשָמִים ֱאֹלֵהי ִלְפֵני ּוִמְתַּפֵּלל ָצם ָוֱאִהי ָיִמים ָוֶאְתַאְּבָלה

.(4 (נחמיה א

ְוַׁשֲערּוָרה ַׁשָּמה עומד: [= התרחש, התקיים] .1 נפעל.

[= נהפך, נעשה] .2 .(30 (ירמיה ה ָּבָאֶרץ ִנְהְיָתה

ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ְלָעם ִנְהֵייָת ַהֶּזה ַהּיֹום ל{פרדיקט}: ∼

.(9 (דברים כז

לֹא־ֵתבֹׁשּו ל־: ∼ [(?) [= התחצף קל. hkr הכר
.(3 (איוב יט ַּתְהְּכרּו־ִלי

ֶאת־ ְוַׂשְמִּתי עומד: [= הורחק] נפעל. hlʾ הלא
.(7 (מיכה ד ָעצּום ְלגֹוי ְוַהַּנֲהָלָאה ִלְׁשֵאִרית ַהּצֵֹלָעה

התקדם צעד,   =] .1 קל. hlk הלך
ַעל־ ִלְרחֹץ ַּבת־ַּפְרעֹה ַוֵּתֶרד עומד: רגליים] בתנועת 

[ראה (5 (שמות ב ַהְיֹאר ַעל־ַיד הְֹלכֹת ְוַנֲערֶֹתיָה ַהְיֹאר

[= התקדם, עבר ממקום למקום] .2 .[5.3.3 סעיף 

[ראה (17 (שופטים יט ָּתבֹוא ּוֵמַאִין ֵתֵלְך ָאָנה עומד:

ֵלְך עומד: [במובן סמלי, כהכנה לפעולה] • סעיף 5.3.3].

[בהשאלה, על • .(7 (קהלת ט ַלְחֶמָך ְּבִׂשְמָחה ֱאכֹל

ּוְבַחָּטאתֹו ָאִביו ְּבֶדֶרְך ַוֵּיֶלְך עומד: התנהגות מוסרית]

[= דבק .3 .(26 (מל”א טו ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר

ְלָעְבָדם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת אחרי: ∼ (מוסרית)]

.4 [ראה סעיף 6.1.1]. (19 (שופטים ב ָלֶהם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות

ָּכל־ַהִּמְדָּבר ֵאת ַוֵּנֶלְך ֵמחֵֹרב ַוִּנַּסע את: ∼ [= עבר, חצה]

[= נעלם] .5 .(19 (דברים א ַההּוא ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול

<נוזל> =] .6 .(11 (שה”ש ב לֹו ָהַלְך ָחַלף ַהֶּגֶׁשם עומד:

.(35 (מל”א יח ַלִּמְזֵּבַח ָסִביב ַהַּמִים ַוֵּיְלכּו עומד: זרם]

ְוָכל־ ִּתְרֶּפיָנה ָּכל־ַהָּיַדִים <נוזל>: ∼ [= הזיל, הגיר] .7

[ראה סעיף 5.10.2.1]. (17 (יחזקאל ז ָּמִים ֵּתַלְכָנה ִּבְרַּכִים
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עברית

ָּכֵלב ַוַּיַהס את: ∼ [= השתיק] ּפִעל. hsh הסה
.(30 (במדבר יג ֶאל־ֹמֶׁשה ֶאת־ָהָעם

ַוַּתֲהֹפְך עומד: [= הסתובב, פנה] .1 קל. hpk הפך
[= נהיה, .2 .(12 (דה”ב ט ַוֲעָבֶדיָה ִהיא ְלַאְרָצּה ַוֵּתֶלְך

(ויקרא יג ָלָבן ָהַפְך ּוְׂשָעָרּה {פרדיקט}: ∼ השתנה]

ַוִּיֹּפל ַוַּיֵּכהּו את: ∼ [= הפנה, סובב על פניו] .3 .(20

את: ∼ [= הרס] .4 .(13 (שופטים ז ְלַמְעָלה ַוַּיַהְפֵכהּו

את: ∼ [= שינה] .5 .(7 (משלי יב ְוֵאיָנם ְרָׁשִעים ָהפֹוְך

ל{פרדיקט}: את ∼ • .(23 (ירמיה יג עֹורֹו ּכּוִׁשי ֲהַיֲהֹפְך

הערה [ראה סעיף 5.14 (10 (עמוס ח ְלֵאֶבל ַחֵּגיֶכם ְוָהַפְכִּתי

.[366

ְוַהַּמֶּטה ל{פרדיקט}: ∼ [= נהיה, השתנה] .1 נפעל.

[ראה סעיף (15 (שמות ז ְּבָיֶדָך ִּתַּקח ְלָנָחׁש ֲאֶׁשר־ֶנְהַּפְך

ְולֹא־ֵתָהֵפְך עומד: [= הסתובב, פנה] .2 הערה 366]. 5.14

<פלוני> על נהפכו .3 .(8 (יחזקאל ד ֶאל־ִצֶּדָך ִמִּצְּדָך

ְולֹא ָעַלי ִציַרי ֶנֶהְפכּו = תקפו את פלוני כאבים: ציריו

.(16 (דניאל י ּכַֹח ָעַצְרִּתי

ִמְתַהֵּפְך ְׂשעִֹרים ֶלֶחם עומד: [= הסתובב] .1 התפעל.

עומד: [= השתנה] .2 (13 (שופטים ז ִמְדָין ְּבַמֲחֵנה

.(14 (איוב לח חֹוָתם ְּכחֶֹמר ִּתְתַהֵּפְך

ַּבָּלהֹות ָעַלי ָהְהַּפְך עומד: [= הופנה, הוטל] הָפעַל.

.(15 (איוב ל

ְוָהְרגּו :(~140×) את/ל־ ∼ [= המית] קל. hrg הרג
ב־ פרטיטיב עם ← .(12 (בראשית יב ְיַחּיּו ְוֹאָתְך ֹאִתי

פרטיטיב עם ← .(25 (מל”ב יז ָּבֶהם הְֹרִגים ַוִּיְהיּו :(3×)

ִיְׂשָרֵאל ִמָּׂשֵרי ְוַגם ֶּבָחֶרב ֶאת־ָּכל־ֶאָחיו ַוַּיֲהרֹג :(1×) מן

.(4 (דה”ב כא

הָֹרג ֲהֻרָגיו ִאם־ְּכֶהֶרג עומד: הומת]  =] סביל. קל 

.(7 (ישעיה כז

ַּבֶחֶרב ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ּוְבנֹוֶתיָה עומד: [= הומת] נפעל.

.(6 (יחזקאל כו ֵּתָהַרְגָנה

.(10 (ישעיה יג אֹוָרם ָיֵהּלּו לֹא ּוְכִסיֵליֶהם

:(~85×) את ∼ [= שיבח] ּפִעל. hll II הלל
ל־ ∼ • .(31 (תהלים סט ְּבִׁשיר ֵׁשם־ֱאֹלִהים ֲאַהְלָלה

[ראה סעיף (30 (דה”א כג ַליהָוה ּוְלַהֵּלל ְלהֹדֹות :(12×)

.[5.8.3

(משלי יב ְיֻהַּלל־ִאיׁש ְלִפי־ִׂשְכלֹו עומד: [= שובח] ּפֻעל.

.(8

ִהיא ִיְרַאת־ְיהָוה ִאָּׁשה עומד: [= שובח] .1 התפעל.

עומד: [= התגאה, התפאר] .2 .(30 (משלי לא ִתְתַהָּלל

ַאל־ ב־: ∼ • .(11 (מל”א כ ִּכְמַפֵּתַח חֵֹגר ַאל־ִיְתַהֵּלל

ַאל־ ִּבְגבּוָרתֹו ַהִּגּבֹור ְוַאל־ִיְתַהֵּלל ְּבָחְכָמתֹו ָחָכם ִיְתַהֵּלל

.(22 (ירמיה ט ְּבָעְׁשרֹו ָעִׁשיר ִיְתַהֵּלל

עומד: [= התנהג כשוטה] קל. hll III הלל
.(5 (תהלים עה ַאל־ָּתהֹּלּו ַלהֹוְלִלים ָאַמְרִּתי

ׁשֹוָלל יֹוֲעִצים מֹוִליְך את: ∼ [= שיטה, הטעה] ּפֹולֵל.

.(17 (איוב יב ְיהֹוֵלל ְוׁשְֹפִטים

ְמהֹוָלל ָאַמְרִּתי ִלְׂשחֹוק עומד: [= היה שוטה] ּפֹולַל.

.(2 (קהלת ב עָֹׂשה ַמה־ּזֹה ּוְלִׂשְמָחה

גֹוִים ָׁשתּו ִמֵּייָנּה עומד: [= התנהג כשוטה] התפולל.

.(7 (ירמיה נא גֹוִים ִיְתהְֹללּו ַעל־ֵּכן

ִסיְסָרא ְוָהְלָמה את: ∼ [= הכה] קל. hlm הלם
.(26 (שופטים ה רֹאׁשֹו ָמֲחָקה

[= געש, רעש, קל. hwm hmh/הום המה
.(23 (ירמיה ו ֶיֱהֶמה ַּכָּים קֹוָלם עומד: השמיע קול]

(רות ֲעֵליֶהן ָּכל־ָהִעיר ַוֵּתהֹם עומד: [= רעש, נרגש] נפעל.

.(19 א

.(12 (מיכה ב ֵמָאָדם ְּתִהיֶמָנה עומד: [כמו קל] הפעיל.

[= בלבל] קל. hwm hmm/הום המם
.(24 (שמות יד ִמְצָרִים ַמֲחֵנה ֵאת ַוָּיָהם את: ∼
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הענף הכנעני

[ראה סעיף 5.8.1]. (15 (שמ”א ו ַליהָוה ַההּוא ַּבּיֹום ְזָבִחים

ּוָבָקר צֹאן ְמַזְּבִחים <קרבן>: ∼ [כמו קל 2] .1 ּפִעל.

ּוְבנֹוֵתיֶהם ַּדם־ְּבֵניֶהם ל<אל>: <קרבן> ∼ • .(5 (מל”א ח

[כמו קל .2 .(38 (תהלים קו ְכָנַען ַלֲעַצֵּבי ִזְּבחּו ֲאֶׁשר

ֶזַבח: ∼ • .(4 (דה”ב כח ַּבָּבמֹות ַוְיַקֵּטר ַוְיַזֵּבַח עומד: [3

.3 [ראה סעיף 4.3]. (22 (דה”ב ל ְׁשָלִמים ִזְבֵחי ְמַזְּבִחים

ָאמֹון ִזַּבח … ּוְלָכל־ַהְּפִסיִלים ל<אל>: ∼ [כמו קל 4]

[ראה סעיף 5.8.1]. (22 (דה”ב לג ַוַּיַעְבֵדם

ִאיִׁשי ִיְזְּבֵלִני ַהַּפַעם את: ∼ [= כיבד] קל. zbl זבל
.(20 (בראשית ל

ְוִזֲהַמּתּו את: ∼ [(?) [= תיעב ּפִעל. zhm זהם
.(20 (איוב לג ָלֶחם ַחָּיתֹו

ְוַהַּמְׂשִּכִלים עומד: [= זרח] הפעיל. zhr I זהר
.(3 (דניאל יב ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַיְזִהרּו

ִנְזָהר ְולֹא עומד: [= היה זהיר] נפעל. zhr II זהר
.(4 (יחזקאל לג ַוִּתָּקֵחהּו ֶחֶרב ַוָּתבֹוא

ְוָתַקע <פלוני>: את ∼ [= נתן הזהרה] .1 הפעיל.

[= לימד] .2 .(3 (יחזקאל לג ֶאת־ָהָעם ְוִהְזִהיר ַּבּׁשֹוָפר

ֶאת־ַהֻחִּקים ֶאְתֶהם ְוִהְזַהְרָּתה <דבר>: <פלוני> את ∼

.(20 (שמות יח ְוֶאת־ַהּתֹורֹת

עומד: נזל, ניגר] <נוזל> =] .1 קל. zwb זוב
[= הפריש .2 .(21 (ישעיה מח ָמִים ַוָּיֻזבּו ַוִּיְבַקע־צּור

[ראה (2 (ויקרא טו ִמְּבָׂשרֹו ָזב ִיְהֶיה ִּכי ִאיׁש עומד: נוזל]

סעיף 5.10.2.1].

ֵמַעל ַהחֶֹׁשן ְולֹא־ִיַּזח מן: ∼ [= ניתק] קל. zwḥ זוח
.(28 (שמות כח ָהֵאפֹוד

.I זלל ראה zwl זול
ַּבּיֹום עומד: [= זז, נע] קל. zʿh zwʿ/זעה זוע
.(3 (קהלת יב ֶהָחִיל ַאְנֵׁשי ְוִהְתַעְּותּו ַהַּבִית ׁשְֹמֵרי ֶׁשָּיֻזעּו

עומד התעברה] <אישה> =] .1 קל. hrh הרה
את ∼ • .(20 (שמ”א א ֵּבן ַוֵּתֶלד ַחָּנה ַוַּתַהר :(~35×)

(דה”א ד ְוֶאת־ִיְׁשָּבח ְוֶאת־ַׁשַּמי ֶאת־ִמְרָים ַוַּתַהר :(2×)

ָאֶון ְוָיֹלד ָעָמל ָהרֹה את: ∼ [במובן מופשט] .2 .(17

.(35 (איוב טו

ְוַהַּלְיָלה ּבֹו ִאָּוֶלד יֹום יֹאַבד עומד: [= נהרה] קל סביל.

.(3 (איוב ג ָגֶבר הָֹרה ָאַמר

את: ∼ [= השחית, שבר] .1 קל. hrs הרס
=] .2 .(17 (ישעיה יד ָהָרס ְוָעָריו ַּכִּמְדָּבר ֵּתֵבל ָׂשם

ִלְראֹות ֶאל־ְיהָוה ֶּפן־ֶיֶהְרסּו השמטה?): ← (או עומד פרץ]

.(21 (שמות יט

ְוָנְפלּו ֶהָהִרים ְוֶנֶהְרסּו עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

.(20 (יחזקאל לח ַהַּמְדֵרגֹות

ְּתַׁשֵּבר ְוַׁשֵּבר ְּתָהְרֵסם ָהֵרס ִּכי את: ∼ [כמו קל 1] ּפִעל.

.(24 (שמות כג ַמֵּצבֵֹתיֶהם

תלל. ראה htl התל

ז

ֶזֶבד: <פלוני> את ∼ [= נתן מתנה] קל. zbd זבד
.(20 (בראשית ל טֹוב ֵזֶבד ֹאִתי ֱאֹלִהים ְזָבַדִני

[= שחט, הרג (שלא לצורכי .1 קל. zbḥ זבח
(מל”ב כג ַהָּבמֹות ֶאת־ָּכל־ּכֲֹהֵני ַוִּיְזַּבח את: ∼ פולחן)]

<קרבן>: ∼ [= שחט לצורכי פולחן, הקריב] .2 .(20

• .(26 (דה”א טו ֵאיִלים ְוִׁשְבָעה ִׁשְבָעה־ָפִרים ַוִּיְזְּבחּו

(דברים ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה ִתְזָּבֶחּנּו לֹא ל<אל>: <קרבן> ∼

ִּגְבעָֹנה ַהֶּמֶלְך ַוֵּיֶלְך עומד : [= ערך זֶבַח] .3 .(21 טו

ָזַבח ִלְזּבַֹח ָעִלית ַּגם־ָׁשם ֶזַבח: ∼ • .(4 (מל”א ג ָׁשם ִלְזּבַֹח

[= הגיש זֶבַח לאל, עבד .4 [ראה סעיף 4.3]. (7 (ישעיה נז

ְלַבּדֹו ַליהָוה ִּבְלִּתי ָיֳחָרם ָלֱאֹלִהים זֵֹבַח ל<אל>: ∼ אותו]

ַוִּיְזְּבחּו עֹלֹות ֶהֱעלּו ל<אל>: ֶזַבח ∼ • .(19 (שמות כב
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(איוב ַּכָּפי ְּבבֹר ַוֲהִזּכֹוִתי ∽את: [= טיהר, ניקה] הפעיל.

.(30 ט

זכה. ראה zkk זכך
את ∼ [= העלה בזיכרון] .1 קל. zkr זכר
ַוִּיְׁשָּכֵחהּו ֶאת־יֹוֵסף ַׂשר־ַהַּמְׁשִקים ְולֹא־ָזַכר :(~125×) /ל־

ִּכי־ ּוְזַכְרֶּתם :(~20×) {תוכן} ∼ • .(23 (בראשית מ

[= זקף לזכותו .2 .(2 (שופטים ט ָאִני ּוְבַׂשְרֶכם ַעְצֵמֶכם

:(~10×) ל<פלוני> <דבר> ∼ או לחובתו של פלוני]

השמטה ← .(45 (ויקרא כו ִראׁשִֹנים ְּבִרית ָלֶהם ְוָזַכְרִּתי

ְּכַחְסְּדָך ַאל־ִּתְזּכֹר ּוְפָׁשַעי ְנעּוַרי ַחּטֹאות ל<פלוני>: ∼

הערה 107]. [ראה סעיף 5.5.4 .(7 (תהלים כה ְזָכר־ִלי־ַאָּתה

ִּבְׁשָמם עֹוד ְולֹא־ִיָּזְכרּו [סביל של קל 1]: .1 נפעל.

ֲאֶׁשר ָּכל־ְּפָׁשָעיו [סביל של קל 2]: .2 .(19 (הושע ב

[= צוין, נאמר] .3 .(22 (יחזקאל יח לֹו ִיָּזְכרּו לֹא ָעָׂשה

.(14 (תהלים קט ֶאל־ְיהָוה ֲאבָֹתיו ֲעֹון ִיָּזֵכר אל: ∼

אל/ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= ציין, אמר] .1 הפעיל.

ֶאת־ השמטה: ← .(14 (בראשית מ ֶאל־ַּפְרעֹה ְוִהְזַּכְרַּתִני

{תוכן}: ∼ • .(9 (בראשית מא ַהּיֹום ַמְזִּכיר ֲאִני ֲחָטַאי

[= קרא .2 .(4 יב (ישעיה  ְׁשמֹו ִנְׂשָּגב ִּכי ַהְזִּכירּו

ב(שם) ∼ בשם אל, אמר שמו בתפילה, בשבועה]

ַיְזִּכירּו ִיְׂשָרֵאל ּוֵבאֹלֵהי ְיהָוה ְּבֵׁשם ַהִּנְׁשָּבִעים :(5×) <אל>

.(1 (ישעיה מח

[= היה בזוי, פחּות .1 קל. zwl zll/זול I זלל
(ירמיה ֶאת־ַּדְרֵּכְך ְלַׁשּנֹות ְמאֹד ַמה־ֵּתְזִלי עומד: ערך]

ַהָּזִלים את: ∼ [= בזבז, פיזר ללא מידה] .2 .(36 ב

← [= אכל ללא מידה] .3 .(6 (ישעיה מו ִמִּכיס ָזָהב

.(21 (משלי כג ִיָּוֵרׁש ְוזֹוֵלל ִּכי־סֵֹבא השמטה:

ִּכי־ָראּו ִהִּזילּוָה ָּכל־ְמַכְּבֶדיָה את: ∼ [= בזה] הפעיל.

.(8 (איכה א ֶעְרָוָתה

ָהִרים ִמָּפֶניָך עומד: [= הזדעזע] נפעל. zll II זלל
.(19 (ישעיה סג ָנזֹּלּו

ְוִיְקצּו נְֹׁשֶכיָך ָיקּומּו את: ∼ [= הזיז, טלטל] ּפִלְּפֵל.

.(7 (חבקוק ב ְמַזְעְזֶעיָך

את: ∼ [= סחט] קל. zrr I zwr/זרר I זור
.(38 (שופטים ו ִמן־ַהִּגָּזה ַטל ַוִּיֶמץ ֶאת־ַהִּגָּזה ַוָּיַזר

ֶּפַצע עומד: [= נסחט (להוצאת הפרשות)] קל סביל.

.(6 (ישעיה א ֻחָּבׁשּו ְולֹא לֹא־זֹרּו ְטִרָּיה ּוַמָּכה ְוַחּבּוָרה

לֹא־ָזרּו מן: ∼ [= סר, התרחק] קל. zwr II זור
.(30 (תהלים עח ִמַּתֲאָוָתם

ֶאת־ְקדֹוׁש ִנֲאצּו עומד: [= נסוג, נרתע לאחור] נפעל.

.(4 (ישעיה א ָאחֹור ָנזֹרּו ִיְׂשָרֵאל

(= זר, לא מוכר)]. [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל.

רּוִחי עומד: [(?) [= היה מאוס קל. zwr III זור
.(17 (איוב יט ִבְטִני ִלְבֵני ְוַחֹּנִתי ְלִאְׁשִּתי ָזָרה

ִעם־ֲחַמת עומד: [= הלך על גחון] קל. zḥl I זחל
.(24 (דברים לב ָעָפר זֲֹחֵלי

ָזַחְלִּתי ַעל־ֵּכן עומד: [= ירא] קל. zḥl II זחל
.(6 (איוב לב ֶאְתֶכם ֵּדִעי ֵמַחֹּות ָוִאיָרא

ָזדּו ֲאֶׁשר ַבָּדָבר עומד: [= פעל בזדון] קל. zyd זיד
.(11 (שמות יח ֲעֵליֶהם

ְולֹא־ָׁשְמעּו ֵהִזידּו ְוֵהָּמה עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

נזיד: ∼ [= בישל נזיד] .2 .(29 (נחמיה ט ְלִמְצֹוֶתיָך

.(29 (בראשית כה ָנִזיד ַיֲעקֹב ַוָּיֶזד

[= היה טהור, נקי] קל. zkk zkh/זכך זכה
(תהלים נא ְבָׁשְפֶטָך ִּתְזֶּכה ְּבָדְבֶרָך ִּתְצַּדק ְלַמַען עומד:

.(6

ָטַהְרִּתי ִלִּבי ִזִּכיִתי את: ∼ ניקה] טיהר,   =] ּפִעל.

.(9 (משלי כ ֵמַחָּטאִתי

ָהִסירּו ִהַּזּכּו ַרֲחצּו עומד: [= היטהר, התנקה] התפעל.

.(16 (ישעיה א ַמַעְלֵליֶכם רַֹע
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ְוֶהֶאְזִניחּו עומד: [= הסריח] הפעיל. znḥ I זנח
.(6 (ישעיה יט ְנָהרֹות

ֱאֹלִהים את: ∼ [= נטש, דחה] קל. znḥ II זנח
ַהְלעֹוָלִמים השמטה: ← .(3 (תהלים ס ְפַרְצָּתנּו ְזַנְחָּתנּו

.(8 (תהלים עז ֲאדָֹני ִיְזַנח

ַהֶּמֶלְך ִהְזִניַח ֲאֶׁשר ָּכל־ַהֵּכִלים את: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(19 (דה”ב כט ָאָחז

ְיַזֵּנק ַאְרֵיה ּגּור ָּדן עומד: [= ניתר] ּפִעל. znq זנק
.(22 (דברים לג ִמן־ַהָּבָׁשן

זוע. ראה zʿh זעה

דעך. ראה zʿk זעך
ְוָזַעם :(7×) את ∼ [= קילל] .1 קל. zʿm זעם
:(1×) על ∼ [= כעס] .2 .(14 (ישעיה סו ֶאת־אְֹיָביו

.(30 (דניאל יא ַעל־ְּבִרית־קֹוֶדׁש ְוָזַעם ְוָׁשב

(= כעוס)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ֹאָתם ַוַּיְרא עומד: [= כעס, נעצב] קל. zʿp זעף
ִיְזַעף ְוַעל־ְיהָוה על: ∼ • .(6 (בראשית מ זֲֹעִפים ְוִהָּנם

ְוַהָּצַרַעת ִעם־ַהּכֲֹהִנים ּוְבַזְעּפֹו עם: ∼ • .(3 (משלי יט ִלּבֹו

הערה 27]. [ראה סעיף 5.2.1 (19 (דה”ב כו ְבִמְצחֹו ָזְרָחה

[= השמיע קול .1 קל. ṣʿq zʿq/צעק זעק
.(19 (שמ”ב יג ְוָזָעָקה ָהלֹוְך ַוֵּתֶלְך :(~40×) עומד חזק]

ָּגדֹול קֹול ַהֶּמֶלְך ַוִּיְזַעק ∽{תוכן}: [= אמר בקול חזק] .2

[= דיבר בקול חזק] .3 .(5 (שמ”ב יט ַאְבָׁשלֹום ְּבִני

ַתֲעֶׂשה ָלָּמה ֵלאֹמר ֶאל־ַּפְרעֹה ַוִּיְצֲעקּו <פלוני>: אל ∼

ָהִאָּׁשה קידום התוכן: ← .(15 (שמות ה ַלֲעָבֶדיָך כֹה

.(5 (מל”ב ח ְוַעל־ָׂשָדּה ַעל־ֵּביָתּה ֶאל־ַהֶּמֶלְך צֶֹעֶקת …

ִאיׁש ַוִּיְזֲעקּו :(~55×) אל/ל<אל> ∼ [= קרא לעזרה] .4

[= זימן, .5 [ראה סעיף 4.4.3.1]. (5 (יונה א ֶאל־ֱאֹלָהיו

אֹוִתי ְולֹא־הֹוַׁשְעֶּתם ֶאְתֶכם ָוֶאְזַעק :(1×) את ∼ גייס]

(2 (שופטים יב ִמָּיָדם

[= חשב, תכנן (בעיקר .1 קל. zmm זמם
.(14 (תהלים לא ָזָממּו ַנְפִׁשי ָלַקַחת לפעול: ∼ לשלילה)]

[ראה סעיף (28 (ירמיה ד ִנַחְמִּתי ְולֹא ַזֹּמִתי השמטה: ←

ָׂשֶדה ָזְמָמה את: ∼ [= רצה, ביקש] .2 הערה 102]. 5.5.4

.(16 (משלי לא ַוִּתָּקֵחהּו

=) [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. zmn זמן
קבוע)].

ל־ ∼ [= ניגן, הילל בנגינה] ּפִעל. zmr I זמר
.(50 (שמ”ב כב ֲאַזֵּמר ּוְלִׁשְמָך ַּבּגֹוִים ְיהָוה אֹוְדָך :(~25×)

(9 (תהלים סא ָלַעד ִׁשְמָך ֲאַזְּמָרה ֵּכן :(15×) את ∼ •

[ראה סעיף 5.8.3].

ִתְזָרע לֹא ָׂשְדָך את: ∼ [= קיצץ] קל. zmr II זמר
.(4 (ויקרא כה ִתְזֹמר לֹא ְוַכְרְמָך

(ישעיה ה ֵיָעֵדר ְולֹא ִיָּזֵמר לֹא עומד: [= קוצץ] נפעל.

.(6

ַאֲחֵרי ִרְדפּו את: ∼ [= תקף מאחור] ּפִעל. znb זנב
.(19 (יהושע י אֹוָתם ְוִזַּנְבֶּתם אְֹיֵביֶכם

[= נאף, בגד (במובן מיני או .1 קל. znh זנה
(הושע ְלִאיׁש ִתְהִיי ְולֹא ִתְזִני לֹא :(~25×) עומד רוחני)]

ַוִּיְמֲעלּו :(15×) אחרי ∼ [= דבק (לשלילה)] .2 .(3 ג

(דה”א ה ַעֵּמי־ָהָאֶרץ ֱאֹלֵהי ַאֲחֵרי ַוִּיְזנּו ֲאבֹוֵתיֶהם ֵּבאֹלֵהי

עומד: [= סב, פנה (לשלילה)] .3 [ראה סעיף 6.1.1]. (25

.(1 (הושע ט ֱאֹלֶהיָך ֵמַעל ָזִניָת ִּכי

ְוַאֲחַרִיְך אחרי: ∼ [סביל סתמי של קל 2] קל סביל.

.(34 (יחזקאל טז זּוָּנה לֹא

ִנְטָמא ֶאְפַרִים ִהְזֵניָת עומד: [כמו קל 1] .1 הפעיל.

ַאל־ את: ∼ [גורם של קל 1] .2 .(3 (הושע ה ִיְׂשָרֵאל

[גורם .3 .(29 (ויקרא יט ְלַהְזנֹוָתּה ֶאת־ִּבְּתָך ְּתַחֵּלל

ֱאֹלֵהיֶהן ַאֲחֵרי ֶאת־ָּבֶניָך ְוִהְזנּו אחרי: את ∼ של קל 2]

.(16 (שמות לד
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ָגְפִרית ַעל־ָנֵוהּו ְיזֶֹרה עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

(15 (איוב יח

ַהֶּׁשֶמׁש ְוָזַרח עומד: [= האיר, הופיע] קל. zrḥ זרח
.(5 (קהלת א ַהָּׁשֶמׁש ּוָבא

ְזַרְמָּתם את: ∼ [(?) [= סחף בזרם קל. zrm זרם
.(5 (תהלים צ ִיְהיּו ֵׁשָנה

ָעבֹות ַמִים זְֹרמּו את: ∼ [(?) [= שפך, הזרים ּפֻעל.

.(18 (תהלים עז

ָזְרעּו <זֶַרע>: ∼ [= שתל] .1 קל. zrʿ זרע
ֵׁשׁש <אדמה>: ∼ • .(13 (ירמיה יב ָקָצרּו ְוקִֹצים ִחִּטים

← [ראה סעיף 5.10.1.1]. (3 (ויקרא כה ָׂשֶדָך ִּתְזַרע ָׁשִנים

.2 .(15 (מיכה ו ִתְקצֹור ְולֹא ִתְזַרע ַאָּתה השמטה:

(= מצמיח זרע)]. ֶזרע זֹרע [בינוני כשם תואר בצירוף

ַּבל־ ַאף ַּבל־ִנָּטעּו ַאף עומד: [סביל של קל 1] קל סביל.

.(24 (ישעיה מ זָֹרעּו

ֲאֶׁשר ֵזרּוַע ָּכל־ֶזַרע עומד: נשתל] <זֶרע> =] .1 נפעל.

עומד: נשתלה] <אדמה> =] • .(37 (ויקרא יא ִיָּזֵרַע

[ראה (22 (דברים כט ַתְצִמַח ְולֹא ִתָּזַרע לֹא ָכל־ַאְרָצּה

ְוִאם־ עומד: התעברה] <אישה> =] .2 סעיף 5.10.1.2].

.(28 (במדבר ה ָזַרע ְוִנְזְרָעה … ָהִאָּׁשה ִנְטְמָאה לֹא

ִּכי ִאָּׁשה עומד: התעברה] <אישה> =] .1 הפעיל.

[בינוני כשם תואר .2 .(2 (ויקרא יב ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריַע

(= מצמיח זרע)]. ֶזרע מזריע בצירוף

ָעָפר ַוִּיְזְרקּו את: ∼ [= פיזר, זרה] .1 קל. zrq זרק
[= הופיע, נגלה .2 .(12 (איוב ב ַהָּׁשָמְיָמה ַעל־ָראֵׁשיֶהם

.(9 (הושע ז ָיָדע לֹא ְוהּוא ּבֹו ָזְרָקה ַּגם־ֵׂשיָבה עומד: [(?)

לֹא־זַֹרק ִנָּדה ֵמי ִּכי עומד: [סביל של קל 1] קל סביל.

.(13 (במדבר יט ָעָליו

.I זור ראה zrr I זרר

.(89–87 (תשל”ט: ראה גם ח’ ציטרון זעק/צעק לדיון בפעלים

ְוָכל־ָהָעם ָׁשאּול ַוִּיָּזֵעק עומד: [= נאסף, התגייס] נפעל.

.(20 (שמ”א יד ַעד־ַהִּמְלָחָמה ַוָּיבֹאּו …

ָאִבי ְמַצֵעק ְוהּוא {תוכן}: ∼ [= אמר בקול חזק] ּפִעל.

.(12 (מל”ב ב ָאִבי

ֲעׁשּוִקים ֵמרֹב עומד: [= השמיע קול חזק] .1 הפעיל.

∽{תוכן}: [= אמר בקול חזק] .2 .(9 (איוב לה ַיְזִעיקּו

(יונה ְמאּוָמה ַאל־ִיְטֲעמּו … ֵלאֹמר … ְּבִניְנֵוה ַוּיֹאֶמר ַוַּיְזֵעק

ֶאת־ ִסיְסָרא ַוַּיְזֵעק :(6×) את ∼ [= זימן, גייס] .3 .(7 ג

.(13 (שופטים ד ָּכל־ִרְכּבֹו

ַוִּיְזַקן עומד: [= היה בא בימים] קל. zqn זקן
.(15 (דה”ב כד ַוָּיֹמת ָיִמים ַוִּיְׂשַּבע ְיהֹוָיָדע

ִּכי־ ַּגם ַדְרּכֹו ַעל־ִּפי ַלַּנַער ֲחנְֹך עומד: [כמו קל] הפעיל.

.(6 (משלי כב ִמֶּמָּנה לֹא־ָיסּור ַיְזִקין

ְּכפּוִפים זֵֹקף ְיהָוה ∽את/ל־: [= יישר] קל. zqp זקף
.(8 (תהלים קמו

ַלֶּכֶסף ֵיׁש ִּכי את: ∼ [= סינן, טיהר] קל. zqq זקק
.(1 (איוב כח ָיזֹּקּו ַלָּזָהב ּוָמקֹום מֹוָצא

(מלאכי ְוַכָּכֶסף ַּכָּזָהב ֹאָתם ְוִזַּקק את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(3 ג

(= מטוהר)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

צרב. ראה zrb זרב

ְורּוַח ִּתְזֵרם את: ∼ [= פיזר, הפיץ] קל. zrh זרה
.(16 (ישעיה מא ִּתָּׂשֵאם

ַוִּיָּזרּו ַּבּגֹוִים ֹאָתם ָוָאִפיץ עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(19 (יחזקאל לו ָּבֲאָרצֹות

ְלָכל־ ֶאת־ָּכל־ְׁשֵאִריֵתְך ְוֵזִריִתי את: ∼ [כמו קל] .1 ּפִעל.

ָאְרִחי את: ∼ [= מדד בזרת] .2 .(10 (יחזקאל ה רּוַח

.(3 (תהלים קלט ֵזִריָת ְוִרְבִעי
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הענף הכנעני

ֲחבֹל ל־: ∼ [= פגע, הזיק] .1 קל. ḥbl II חבל
לֹא עומד: [= עשה רעה] .2 .(7 (נחמיה א ָלְך ָחַבְלנּו

.(31 (איוב לד ֶאְחּבֹל

.(13 (משלי יג לֹו ֵיָחֶבל ְלָדָבר ָּבז ל־: ∼ [= הוזק] נפעל.

ָיֶדיָך ֶאת־ַמֲעֵׂשה ְוִחֵּבל את: ∼ [= פגע, הרס] ּפִעל.

.(5 (קהלת ה

.(1 (איוב יז ֻחָּבָלה רּוִחי עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

[= הרה (במובן מופשט)] .1 ּפִעל. ḥbl III חבל
(תהלים ז ָׁשֶקר ְוָיַלד ָעָמל ְוָהָרה ְיַחֶּבל־ָאֶון ִהֵּנה את: ∼

ְיָלַדְתָך ִחְּבָלה ָׁשָּמה עומד: [= סבל חבלי לידה] .2 .(15

5ב). (שה”ש ח

את: ∼ [= החזיק בזרועותיו] קל. ḥbq חבק
.(5 (קהלת ד ֶאת־ָיָדיו חֵֹבק ַהְּכִסיל

ַעל־ַצָּואָרו ַוִּיֹּפל ַוְיַחְּבֵקהּו את: ∼ קל] [כמו  ּפִעל.

ַוְיַנֶּׁשק־ ַוְיַחֶּבק־לֹו ִלְקָראתֹו ַוָּיָרץ ל־: ∼ • .(4 (בראשית לג

[ראה סעיף 4.5]. (13 (בראשית כט לֹו

ַאְחִּביָרה על: ∼ [(?) [= התנצח הפעיל. ḥbr I חבר
.(4 (איוב טז ְּבִמִּלים ֲעֵליֶכם

אל/ל־: ∼ [= נקשר, הצטרף] .1 קל. ḥbr II חבר
[ראה (3 (שמות כו ֶאל־ֲאחָֹתּה ִאָּׁשה חְֹברֹת ְיִריעֹת ְוָחֵמׁש

ַהִּׂשִּדים ֶאל־ֵעֶמק ָחְברּו ָּכל־ֵאֶּלה ריבוי: ← סעיף 4.4.3.1].

חובר [בינוני כשם עצם בצירוף .2 .(3 (בראשית יד

(= קוסם)]. ֶחבר

ְוִחַּבְרָּת :(4×) <שלם> ∼ [= הרכיב מחלקים] .1 ּפִעל.

[= קישר, .2 .(11 (שמות כו ֶאָחד ְוָהָיה ֶאת־ָהֹאֶהל

ֶאת־ַהְיִריעֹת ְוִחַּבְרָּת :(3×) <דבר> אל <דבר> ∼ צירף]

עם <פלוני> את ∼ • .(6 (שמות כו ֶאל־ֲאחָֹתּה ִאָּׁשה

(דה”ב כ ֳאִנּיֹות ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ַוְיַחְּבֵרהּו :(1×) <אלמוני>

.(36

ַהַּנַער ַוְיזֹוֵרר עומד: [= התעטש] ּפֹולֵל. zrr II זרר
.(35 (מל”ב ד ְּפָעִמים ַעד־ֶׁשַבע

ח

[= הסתתר, מצא קל. ḥbh ḥbʾ/חבה חבא
ַיֲעָבר)־ (ק’ ַעד־יעבור ִכְמַעט־ֶרַגע ֲחִבי עומד: מסתור]

.(20 (ישעיה כו ָזַעם

(שמ”א ְוַנְחֵּבאָת ַבֵּסֶתר ְוָיַׁשְבָּת עומד: [כמו קל] נפעל.

.(2 יט

(איוב כד ֲעִנֵּיי־ָאֶרץ ֻחְּבאּו ַיַחד עומד: [= הוסתר] ּפֻעל.

.(4

ֲאֶׁשר ַהַּמֲחבִֹאים ִמּכֹל עומד: [= כמו קל] התפעל.

.(23 (שמ”א כג ָׁשם ִיְתַחֵּבא

ֶהְחִּביָאה ִּכי את: ∼ [= הסתיר, שם במסתור] הפעיל.

.(25 (יהושע ו ְיהֹוֻׁשַע ֲאֶׁשר־ָׁשַלח ֶאת־ַהַּמְלָאִכים

(ישעיה ָהְחָּבאּו ְכָלִאים ּוְבָבֵּתי עומד: [= הוסתר] הָפעַל.

.(22 מב

על התנהגותם הסמנטית והתחבירית של פועלי ההסתרה, ובכללם

(תשס”ד). וקרוביו הגזורים מאותו שורש, ראה שמש החביא

ַעִּמים חֵֹבב ַאף את: ∼ [= אהב] קל. ḥbb חבב
.(3 (דברים לג ְּבָיֶדָך ָּכל־ְקדָֹׁשיו

חבא. ראה ḥbh חבה
ֲאֶׁשר־ ֵאת ַוַּתְחּבֹט את: ∼ [= הכה] קל. ḥbṭ חבט

.(17 (רות ב ִלֵּקָטה

(ישעיה ֶקַצח ֵיָחֶבט ַבַּמֶּטה ִּכי עומד: [= הוכה] נפעל.

.(27 כח

<רכוש>: ∼ [= לקח כערבון] .1 קל. ḥbl I חבל
[= חייב .2 .(25 (שמות כב ֵרֶעָך ַׂשְלַמת ַּתְחּבֹל ִאם־ָחבֹל

(איוב כב ִחָּנם ַאֶחיָך ִּכי־ַתְחּבֹל <פלוני>: את ∼ בערבון]

.(6
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עברית

<כיסוי>: ∼ [= לבש על מותניו] .1 קל. ḥgr חגר
[ראה סעיף (26 (ירמיה ו ָבֵאֶפר ְוִהְתַּפְּלִׁשי ִחְגִרי־ָׂשק

ְוָחַגְרָּת <כיסוי> <פלוני> את ∼ [= הלביש] .2 .[5.10.2.3

ו–5.10.2.3]. [ראה סעיפים 4.2.3 (9 (שמות כט ַאְבֵנט ֹאָתם

ְוַקח ָמְתֶניָך ֲחֹגר <מותניים>: ∼ [= עטף בחגורה] .3

[= קשר על מותניו] .4 .(29 (מל”ב ד ְבָיְדָך ִמְׁשַעְנִּתי

.(13 (שמ”א כה ֶאת־ַחְרּבֹו ִאיׁש ַוַּיְחְּגרּו <כלי נשק>: ∼

=] קל. ʾḥd ḥdh/אחד ḥdd/חדה חדד
ֶעֶרב ִמְּזֵאֵבי ְוַחּדּו סּוָסיו ִמְּנֵמִרים ְוַקּלּו עומד: היה חד]

.(8 (חבקוק א

ָהִׂשיִמי ֵהיִמִני ִהְתַאֲחִדי עומד: קל] [כמו  התפעל.

.(21 (יחזקאל כא ַהְׂשִמיִלי

ְוִאיׁש ָיַחד ְּבַבְרֶזל ַּבְרֶזל את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(17 (משלי כז ְּפֵני־ֵרֵעהּו ַיַחד

ֶטַבח ְטבַֹח ְלַמַען עומד: [סביל של הפעיל] הָפעַל.

.(15 (יחזקאל כא ֹמָרָּטה ָּבָרק ְלַמַען־ֱהֵיה־ָלּה הּוַחָּדה

חדד. ראה ḥdh חדה

ָחַדל עומד: [= נעלם, נפסק] .1 קל. ḥdl חדל
לפעול: ∼ [= הפסיק] .2 .(8 (ישעיה כד ַעִּליִזים ְׁשאֹון

.(30 (ירמיה נא ַּבְּמָצדֹות ָיְׁשבּו ְלִהָּלֵחם ָבֶבל ִגּבֹוֵרי ָחְדלּו

ֶאת־ְמַלאְכּתֹו ַוַּיְׁשֵּבת ֶאת־ָהָרָמה ִמְּבנֹות ַוֶּיְחַּדל מפעול: •

ִאם־ ִּכי השמטה: ← [ראה סעיף 5.11]. (5 (דה”ב טז

[= נמנע] .3 .(7 (שופטים טו ֶאְחָּדל ְוַאַחר ָבֶכם ִנַּקְמִּתי

השמטה: ← .(5 (שמות כג לֹו ֵמֲעזֹב ְוָחַדְלָּת מפעול: ∼

.(6 (מל”א כב ִאם־ֶאְחָּדל ַלִּמְלָחָמה ִּגְלָעד ַעל־ָרֹמת ַהֵאֵלְך

(איוב ָיָמי ִּכי־ֶהֶבל ִמֶּמִּני ֲחַדל מן: ∼ [= עזב, הרפה] .4

ֶאת־ָמְתִקי ֶהֳחַדְלִּתי את: ∼ [= עצר, בלם] .5 .(16 ז

.(11 (שופטים ט ַהּטֹוָבה ְוֶאת־ְּתנּוָבִתי

ָחָלל ֶחֶרב ִהיא ל־: ∼ [= הקיף] קל. ḥdr חדר
.(19 (יחזקאל כא ָלֶהם ַהחֶֹדֶרת ַהָּגדֹול

ַהְּבנּוָיה ְירּוָׁשַלםִ עומד: [= הורכב מחלקים] .1 ּפֻעל.

[= קושר, .2 .(3 (תהלים קכב ַיְחָּדו ֶׁשֻחְּבָרה־ָּלּה ְּכִעיר

ָּכל־ ֶאל ְיֻחַּבר) (ק’ יבחר ֲאֶׁשר ִּכי־ִמי אל/על: ∼ צורף]

.(4 (קהלת ט ַהַחִּיים

ְּכִהְתַחֶּבְרָך :(2×) עם ∼ [= נקשר, הצטרף] התפעל.

אל ∼ • .(37 (דה”ב כ ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ָּפַרץ ִעם־ֲאַחְזָיהּו

.(23 (דניאל יא ִמְרָמה ַיֲעֶׂשה ֵאָליו ּוִמן־ִהְתַחְּברּות :(1×)

.(6 (דניאל יא ִיְתַחָּברּו ָׁשִנים ּוְלֵקץ ריבוי: ←

[= קשר, כרך (על ראש)] .1 קל. ḥbš חבׁש
ְּבַרְגֶליָך ָּתִׂשים ּוְנָעֶליָך ָעֶליָך ֲחבֹוׁש ְפֵאְרָך <כיסוי>: ∼

<מכוסה>: ∼ כיסה]  =] .2 .(17 כד (יחזקאל 

=] .3 .(10 (יחזקאל טז ֶמִׁשי ַוֲאַכֵּסְך ַּבֵּׁשׁש ָוֶאְחְּבֵׁשְך

ֶאת־ֶׁשֶבר ְיהָוה ֲחבֹׁש ְּביֹום <פצע>: ∼ כיסה בתחבושת]

ֶאֱחבֹׁש ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת ל<פצוע>: ∼ • .(26 (ישעיה ל ַעּמֹו

[= איכף, ׂשם .4 [ראה סעיף 4.4.2]. (16 (יחזקאל לד

ָעָליו ַוִּיְרַּכב ַהֲחמֹור ַוַּיְחְּבׁשּו־לֹו <בהמה>: ∼ אוכף על]

ַהַאף עומד: [= שלט, היה שליט] .5 .(13 (מל”א יג

.(17 (איוב לד ַיֲחבֹוׁש ִמְׁשָּפט ׂשֹוֵנא

ל<פצע>: ∼ (כמו קל 3)] [= כיסה בתחבושת .1 ּפִעל.

.(3 (תהלים קמז ְלַעְּצבֹוָתם ּוְמַחֵּבׁש ֵלב ִלְׁשבּוֵרי ָהרֵֹפא

(איוב כח ִחֵּבׁש ְנָהרֹות ִמְּבִכי את: ∼ [= סתם, סכר] .2

.(11

ְוַחּבּוָרה ֶּפַצע עומד: כוסה בתחבושת] <פצע> =] ּפֻעל.

.(6 (ישעיה א ֻחָּבׁשּו ְולֹא לֹא־זֹרּו ְטִרָּיה ּוַמָּכה

[= ציין כחג] .1 קל. ḥwg ḥgg/חוג חגג
ַליהָוה ַחג ֹאתֹו ְוַחֹּגֶתם ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ַהֶּזה ַהּיֹום ְוָהָיה את: ∼

ַּבִּמְדָּבר ִלי ְוָיחֹּגּו עומד: [= ערך חג] .2 .(14 (שמות יב

.(1 (נחום ב ַחַּגִיְך ְיהּוָדה ָחִּגי חג: ∼ • .(1 (שמות ה

ַּכִּׁשּכֹור ְוָינּועּו ָיחֹוּגּו עומד: [= התנודד, נע במעגל] .3

חֹק־ָחג את: ∼ [= סימן במעגל] .4 .(27 (תהלים קז

.(10 (איוב כו ַעל־ְּפֵני־ָמִים
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.(38 (שמ”א כ ַאל־ַּתֲעֹמד חּוָׁשה ְמֵהָרה השמטה:

ֵהִחיׁשּו ְוָהֹאֵרב השמטה: ← [כמו קל] .1 הפעיל.

[= זירז, הביא .2 .(37 (שופטים כ ֶאל־ַהִּגְבָעה ַוִּיְפְׁשטּו

(ישעיה ס ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה ְיהָוה ֲאִני את: ∼ במהירות]

.(22

ִמי ִּכי השמטה: ← [= הרגיש] קל. ḥwš II חוׁש
.(25 (קהלת ב ִמֶּמִּני חּוץ ָיחּוׁש ּוִמי יֹאַכל

את ∼ [= ראה ממש או בחזון] .1 קל. ḥzh חזה
.2 .(11 (תהלים נח ָנָקם ִּכי־ָחָזה ַצִּדיק ִיְׂשַמח :(~45×)

ְוֶנֱחֶזה־ ׁשּוִבי ׁשּוִבי :(5×) ב־ ∼ [= התבונן היטב, הביט]

ב־ ∼ [עם נימה של שמחה לאיד] .3 .(1 (שה”ש ז ָּבְך

ְּבִצּיֹון ְוַתַחז ֶּתֱחָנף ָהֹאְמִרים ַרִּבים ּגֹוִים ָעַלִיְך ֶנֶאְספּו :(1×)

[ראה סעיף 5.5.1]. (11 (מיכה ד ֵעיֵנינּו

[= היה חזק, איתן, יציב] .1 קל. ḥzq חזק
(בראשית ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ָהָרָעב ַוֶּיֱחַזק :(~75×) עומד

[= הקפיד, התמיד] .2 [ראה סעיף 4.4.3.2]. (56 מא

ָּכל־ ֵאת ְוַלֲעׂשֹות ִלְׁשֹמר ְמאֹד ַוֲחַזְקֶּתם :(3×) לפעול ∼

את: ∼ [= הכריע, הכניע] .3 .(6 (יהושע כג ַהָּכתּוב

ִּתְבִני ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֶאת־ָהָעם ָעְמִרי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהָעם ַוֶּיֱחַזק

[= תמך, .4 [ראה סעיף 5.1.1]. (22 (מל”א טז ֶבן־ִּגיַנת

ֶמֶלְך ִּפְלְנֶאֶסר ִּתְּלַגת ָעָליו ַוָּיבֹא את: ∼ [(?) עשה לחזק

.(20 (דה”ב כח ֲחָזקֹו ְולֹא לֹו ַוָּיַצר ַאּׁשּור
ראה רובינשטיין (תשמ”ו). חזק לעיון מפורט בתחביר הפועל

ַוְיַחְּזֵקהּו את: ∼ [= קשר בחוזקה, הידק] .1 ּפִעל.

[= חגר, הלביש] .2 .(7 (ישעיה מא ִיּמֹוט לֹא ְבַמְסְמִרים

ְוַאְבֵנְטָך ֻּכָּתְנֶּתָך ְוִהְלַּבְׁשִּתיו <כיסוי>: <פלוני> את ∼

[= עשה לחזק, הקשיח, .3 .(21 (ישעיה כב ֲאַחְּזֶקּנּו

(שמות ַּפְרעֹה ֶאת־ֵלב ְיהָוה ַוְיַחֵּזק את/ל־: ∼ תיקן]

יד ∼ ועידוד] נימה של תמיכה  [עם  .4 .(12 ט

ֶאת־ָיָדיו ֲאֶׁשר־ִחְּזקּו ְׁשֶכם ַּבֲעֵלי ְוַעל :(~10×) <פלוני>

:(1×) <פלוני> ביד ∼ • .(24 (שופטים ט ֶאת־ֶאָחיו ַלֲהרֹג

ְלַחֵּדׁש את: ∼ [= עשה לחדש] ּפִעל. ḥdš חדׁש
.(4 (דה”ב כד ְיהָוה ֶאת־ֵּבית

ְנעּוָרְיִכי ַּכֶּנֶׁשר ִּתְתַחֵּדׁש עומד: [= נעשה חדש] התפעל.

.(5 (תהלים קג

את: ∼ [= האשים, הציג כאשם] ּפִעל. ḥwb חוב
.(10 (דניאל א ַלֶּמֶלְך ֶאת־רֹאִׁשי ְוִחַּיְבֶּתם

חגג. ראה ḥwg חוג
ִחיָדה חּוד חידה: ∼ [= אמר חידה] קל. ḥwd חוד

.(2 (יחזקאל יז ָמָׁשל ּוְמׁשֹל

<דבר>: ∼ [= הביע] .1 ּפִעל. ḥwh I חוה
[= הודיע, יידע] .2 .(10 (איוב לב ַאף־ָאִני ֵּדִעי ֲאַחֶּוה

(איוב ֶאְתֶכם ֵּדִעי ֵמַחֹּות ָוִאיָרא את/ל<פלוני>: <דבר> ∼

(איוב ְׁשַמע־ִלי ֲאַחְוָך השמטה: ← [ראה סעיף 4.4.2]. (6 לב

.(17 טו

ׁשחה. ראה ḥwh II חוה
ִאם־ֵיְצאּו עומד: [= רקד] .1 קל. ḥwl I חול
[= נפל, .2 .(21 (שופטים כא ַּבְּמחֹלֹות ָלחּול ְבנֹות־ִׁשילֹו

.(19 (ירמיה כג ָיחּול ְרָׁשִעים רֹאׁש ַעל עומד: הוטל]

ִמן־ ְלִמְסָּפָרם ָנִׁשים ַוִּיְׂשאּו עומד: רקד]  =] ּפֹולֵל.

.(23 (שופטים כא ַהְּמחְֹללֹות

ְוַסַער ָיְצָאה ֵחָמה עומד: הסתובב]  =] התפולל.

.(19 (ירמיה כג ִמְתחֹוֵלל

.I חיל ראה ḥwl II חול
ֲעֵליֶהם לֹא־ָיחּוס על: ∼ [= ריחם] קל. ḥws חוס

.(7 (ירמיה כא ְיַרֵחם ְולֹא ַיְחֹמל ְולֹא

עומד: [= היה חיוור, נעשה חיוור] קל. ḥwr חור
.(22 (ישעיה כט ֶיֱחָורּו ָּפָניו ַעָּתה ְולֹא

[= מיהר] קל. ḥyš ḥwš/חיׁש I חוׁש
← .(8 (חבקוק א ֶלֱאכֹול ָחׁש ְּכֶנֶׁשר ָיֻעפּו לפעול: ∼
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ֲאַחֶּטָּנה ָאֹנִכי ֵאֶליָך לֹא־ֵהֵבאִתי ְטֵרָפה <הפסד>: ∼

.(39 (בראשית לא

ַוְיַכְּבסּו ַהְלִוִּים ַוִּיְתַחְּטאּו עומד: [= היטהר] .1 התפעל.

[(?) [= נרתע, הזדעדע .2 .(21 (במדבר ח ִּבְגֵדיֶהם

(איוב מא ִיְתַחָּטאּו ִמְּׁשָבִרים ֵאִלים ָיגּורּו ִמֵּׂשתֹו עומד:

.(17

ַאל־ <פלוני>: את ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

את ∼ • .(5 (קהלת ה ֶאת־ְּבָׂשֶרָך ַלֲחִטיא ֶאת־ִּפיָך ִּתֵּתן

ֶאת־ְיהּוָדה ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר ֵמַחָּטאתֹו ְלַבד חטאה: <פלוני>

את [גורם של קל 2] .2 [ראה סעיף 4.2.1]. (16 (מל”ב כא

(שמות כג ִלי ֹאְתָך ֶּפן־ַיֲחִטיאּו :(1×) ל<אלמוני> <פלוני>

קֵֹלַע ָּכל־ֶזה :(1×) עומד [= לא פגע במטרה] .3 .(33

.(16 (שופטים כ ַיֲחִטא ְולֹא ֶאל־ַהַּׂשֲעָרה ָּבֶאֶבן

ָיבֹא ַוֲאֶׁשר עצים: ∼ [= כרת, גדע] קל. ḥṭb חטב
.(5 (דברים יט ֵעִצים ַלְחטֹב ַבַּיַער ֶאת־ֵרֵעהּו

(= מגולף)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ֶאֱחָטם־ עומד: [= הבליג, התאפק] קל. ḥṭm חטם
.(9 (ישעיה מח ַהְכִריֶתָך ְלִבְלִּתי ָלְך

[= לקח בכוח] קל. ḥtp ḥṭp/חתף חטף
ְבִרְׁשּתֹו ְּבָמְׁשכֹו ָעִני ַיְחטֹף ָעִני ַלֲחטֹוף ֶיֱארֹב את: ∼

.(9 (תהלים י

[= היה בחיים, נשאר בחיים] .1 קל. ḥyh חיה
ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשֹמִנים ֶׁשַבע ְמתּוֶׁשַלח ַוְיִחי עומד:

ֶנֶפׁש־ ַוָּתָׁשב עומד: [= חזר לחיים] .2 .(25 (בראשית ה

.(22 (מל”א יז ַוֶּיִחי ַעל־ִקְרּבֹו ַהֶּיֶלד

ְתַחֶּיה לֹא ְמַכֵּׁשָפה את: ∼ [= השאיר בחיים] .1 ּפִעל.

[= הביא לחיים, החזיר לחיים] .2 .(17 (שמות כב

=] .3 .(2 (הושע ו ְלָפָניו ְוִנְחֶיה ְיִקֵמנּו … ְיַחֵּינּו את: ∼

ְוַעד־ ִמן־ַהִּמּלֹוא ִמָּסִביב ָהִעיר ַוִּיֶבן את: ∼ תיקן, שיקם]

.(8 (דה”א יא ָהִעיר ֶאת־ְׁשָאר ְיַחֶּיה ְויֹוָאב ַהָּסִביב

ָּבְרכּוׁש ַּבָּזָהב ִּבְכֵלי־ֶכֶסף ִביֵדיֶהם ִחְּזקּו ְוָכל־ְסִביבֵֹתיֶהם

.(6 (עזרא א ּוַבְּבֵהָמה

עומד: חזק] נעשה  חזק,  היה   =] .1 התפעל.

[= דבק, .2 .(12 (שמ”ב י ְּבַעד־ַעֵּמנּו ְוִנְתַחַּזק ֲחַזק

ְלָדִויד ֲאֶׁשר ַהִּגּבֹוִרים ָראֵׁשי ְוֵאֶּלה :(3×) עם ∼ תמך]

:(1×) ב־ ∼ • .(10 (דה”א יא ְבַמְלכּותֹו ִעּמֹו ַהִּמְתַחְּזִקים

.(6 (שמ”ב ג ָׁשאּול ְּבֵבית ִמְתַחֵּזק ָהָיה ְוַאְבֵנר

ַעד־ ְׁשמֹו ַוֵּיֶלְך :(3×) עומד [היה חזק] .1 הפעיל.

.2 .(8 (דה”ב כו ַעד־ְלָמְעָלה ֶהֱחִזיק ִּכי ִמְצַרִים ְלבֹוא

ָהִקימּו ַהִּמְׁשָמר ַהֲחִזיקּו :(15×) את ∼ [= חיזק, תיקן]

:(~50×) ב־ ∼ [= אחז] .3 .(12 (ירמיה נא ׁשְֹמִרים

.(26 (שופטים טז ְּבָידֹו ַהַּמֲחִזיק ֶאל־ַהַּנַער ִׁשְמׁשֹון ַוּיֹאֶמר

(תהלים ְּבֶעְזָרִתי ְוקּוָמה ְוִצָּנה ָמֵגן ַהֲחֵזק :(20×) את ∼ •

את ∼ [= הכיל] .4 ו–5.7.3.2]. [ראה סעיפים 5.7.3.1 (2 לה

.5 .(5 (דה”ב ד ָיִכיל ֲאָלִפים ְׁשֹלֶׁשת ַּבִּתים ַמֲחִזיק (1×)

ַעל־ֲאֵחיֶהם ַמֲחִזיִקים :(1×) על ∼ [= דבק, הצטרף]

.(30 (נחמיה י ַאִּדיֵריֶהם

עומד: [= עבר עבֵרה, עשה רע] .1 קל. ḥṭʾ חטא
ַאֶּתם חטאה: ∼ • .(20 (קהלת ז ֶיֱחָטא ְולֹא ַיֲעֶׂשה־ּטֹוב

[ראה סעיף 4.2.1]. (30 (שמות לב ְגדָֹלה ֲחָטָאה ֲחָטאֶתם

ַוֲאֶׁשר :(~60×) ל<פלוני> ∼ [= בגד, המרה, לא ציית] .2

.(23 (ירמיה מד ְיהָוה ְּבקֹול ְׁשַמְעֶּתם ְולֹא ַליהָוה ֲחָטאֶתם

ָחָטא־ ַעל־ֵאֶּלה ֲהלֹוא (בודדים): עומד [= היה אשם] .3

[= היה חייב .4 .(26 (נחמיה יג ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ְׁשֹלֹמה

ְוֵהִביא (בודדים): <קרבן> ∼ לשם כפרה על עבֵרה]

[= לא מצא] .5 .(11 (ויקרא ה ָחָטא ֲאֶׁשר ֶאת־ָקְרָּבנֹו

.(36 (משלי ח ַנְפׁשֹו חֵֹמס ְוחְֹטִאי :(1×) את ∼

<קרבן>: ∼ [= הקריב לשם כפרה על עבֵרה] .1 ּפִעל.

(ויקרא ַוְיַחְּטֵאהּו ַוִּיְׁשָחֵטהּו … ַהַחָּטאת ֶאת־ְׂשִעיר ַוִּיַּקח

ֶאת־ַהִּמְקָּדׁש ְוִחֵּטאָת את: ∼ [= טיהר] .2 .(15 ט

[= סיפק תחליף, שילם, כיסה] .3 .(18 (יחזקאל מה
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.I חוׁש ראה ḥyš חיׁש
ָּכל־חֹוֵכי ַאְׁשֵרי ל־: ∼ [= המתין] קל. ḥkh חכה

.(18 (ישעיה ל לֹו

ַחֵּכה־ ִאם־ִיְתַמְהָמּה :(7×) ל־ ∼ [= המתין] .1 ּפִעל.

ֶאת־ִאּיֹוב ִחָּכה ֶוֱאִליהּו :(1×) את ∼ • .(3 (חבקוק ב לֹו

ַעד־אֹור ְוִחִּכינּו :(4×) השמטה ← .(4 (איוב לב ִּבְדָבִרים

ִאיׁש ּוְכַחֵּכי את: ∼ [= ארב] .2 .(9 (מל”ב ז ַהּבֶֹקר

.(9 (הושע ו ְּגדּוִדים

ֵּתן עומד: [= היה חכם, נבון] קל. ḥkm חכם
.(9 (משלי ט ְוֶיְחַּכם־עֹוד ְלָחָכם

ִמְצֹוֶתָך ְּתַחְּכֵמִני ֵמאְֹיַבי את: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

.(98 (תהלים קיט

(= נבון, פיקח)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ַצִּדיק ַאל־ְּתִהי עומד: [= העמיד פני חכם] .1 התפעל.

[= התייחס .2 .(16 (קהלת ז יֹוֵתר ְוַאל־ִּתְתַחַּכם ַהְרֵּבה

ֶּפן־ִיְרֶּבה לֹו ִנְתַחְּכָמה ָהָבה ל־: ∼ בחוכמה ועורמה]

.(10 (שמות א

(מתועד רק כבינוני במבנה [גורם של קל] הפעיל.

(תהלים יט ֶּפִתי ַמְחִּכיַמת ֶנֱאָמָנה ְיהָוה ֵעדּות סמיכות):

.(8

חלה. ראה ḥlʾ חלא
[= היה חלש, .1 קל. ḥlʾ ḥlh/חלא חלה
ָלמּות ִחְזִקָּיהּו ָחָלה ָהֵהם ַּבָּיִמים עומד: הוכה במחלה]

ְוֵאין־חֶֹלה על: ∼ [= חמל, הצטער] .2 .(1 (ישעיה לח

.(8 (שמ”א כב ֶאת־ָאְזִני ְוֹגֶלה ָעַלי ִמֶּכם

ְוֶנֱחֵליִתי ִנְהֵייִתי ָדִנֵּיאל ַוֲאִני עומד: [כמו קל 1] .1 נפעל.

ַעל־ ֶנְחלּו ְולֹא על: ∼ [כמו קל 2] .2 .(27 (דניאל ח

הייתה אנּושה, <מכה> =] .3 .(6 (עמוס ו יֹוֵסף ֵׁשֶבר

.(19 (ירמיה י ַמָּכִתי ַנְחָלה עומד: חמּורה]

ַּגם־ֹאְתָכה את/ל־: ∼ [= השאיר בחיים] .1 הפעיל.

[= הביא .2 .(33 (במדבר כב ֶהֱחֵייִתי ְואֹוָתּה ָהַרְגִּתי

ֶאל־ָהִאָּׁשה ִּדֶּבר ֶוֱאִליָׁשע את: ∼ לחיים, החזיר לחיים]

.(1 (מל”ב ח ֶאת־ְּבָנּה ֲאֶׁשר־ֶהֱחָיה

[= התפתל .1 קל. ḥwl II ḥyl/חול I חיל
ָהִרינּו עומד: מכאבי לידה (במובן ממשי או מופשט)]

<אם> =] .2 .(18 (ישעיה כו רּוַח ָיַלְדנּו ְּכמֹו ַחְלנּו

ַמה־ ּוְלִאָּׁשה ַמה־ּתֹוִליד ְלָאב ֹאֵמר הֹוי את: ∼ ילדה]

[= רעד (מפחד), פחד] .3 .(10 (ישעיה מה ְּתִחיִלין

מן ∼ • .(29 (ירמיה נא ַוָּתחֹל ָהָאֶרץ ַוִּתְרַעׁש עומד:

(ירמיה ָתִחילּו לֹא ִמָּפַני ִאם … לֹא־ִתיָראּו ַהאֹוִתי /מפני:

.(22 ה

ֶאל־ַאְבָרָהם ַהִּביטּו את: ∼ [= ילד, יצר] .1 ּפֹולֵל.

[= גרם .2 .(2 (ישעיה נא ְּתחֹוֶלְלֶכם ְוֶאל־ָׂשָרה ֲאִביֶכם

ְיחֹוֵלל ְיהָוה קֹול <אם>: ∼ שתלד, הביא לכדי לידה]

.(9 (תהלים כט ַאָּילֹות

ּוְבֵחְטא חֹוָלְלִּתי ֵהן־ְּבָעוֹון עומד: [= נולד] .1 ּפֹולַל.

[= הורעד, הופחד] .2 .(7 (תהלים נא ִאִּמי ֶיֱחַמְתִני

.(5 (איוב כו ַמִים ִמַּתַחת ְיחֹוָללּו ָהְרָפִאים עומד:

ִמְתחֹוֵלל הּוא ָרָׁשע ָּכל־ְיֵמי עומד: [= רעד] התפולל.

.(20 (איוב טו

ְמאֹד ַהַּמְלָּכה ַוִּתְתַחְלַחל עומד: [= רעד, פחד] התפלפל.

.(4 (אסתר ד

ִמְדָּבר ָיִחיל ְיהָוה קֹול את: ∼ הרעיד]  =] הפעיל.

.(8 (תהלים כט

ִאם־ִיָּוֵלד ֶאָחד ְּביֹום ֶאֶרץ ֲהיּוַחל עומד: [= נולד] הָפעַל.

.(8 (ישעיה סו ֶאָחת ַּפַעם ּגֹוי

ָיִחילּו עומד: [= שגשג, הצליח] קל. ḥyl II חיל
.(5 (תהלים י ְּבָכל־ֵעת ְדָרָכיו) (ק’ דרכו

יחל. ראה ḥyl III חיל
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עברית

(דה”ב ּוְתִהָּלה ְבִרָּנה ֵהֵחּלּו ּוְבֵעת ב<פעולה>: ∼ • .[5.11

(בציון נקודת המוצא לפעולה): השמטה ← .(22 כ

.(12 (בראשית מד ִּכָּלה ּוַבָּקטֹן ֵהֵחל ַּבָּגדֹול

הּוַחל ָאז לפעול: ∼ [= הותחל (סביל סתמי)] הָפעַל.

.(26 (בראשית ד ְיהָוה ְּבֵׁשם ִלְקרֹא

ָחַלל ְוִלִּבי עומד: [= נדקר, נוקב] קל. ḥll II חלל
.(22 (תהלים קט ְּבִקְרִּבי

[= דקר, פצע או הרג בנעיצת כלי חד] ּפִעל/ּפֹולֵל.

.(13 (איוב כו ָּבִריַח ָנָחׁש ָידֹו חֲֹלָלה את: ∼

(= דקור)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל/ּפֹולַל.

ְוָהָעם עומד: [= ניגן בחליל] ּפִעל. ḥll III חלל
.(40 (מל”א א ְגדֹוָלה ִׂשְמָחה ּוְׂשֵמִחים ַּבֲחִלִלים ְמַחְּלִלים

עומד: [= ראה מראה בשנתו] קל. ḥlm I חלם
• .(12 (בראשית כח ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחֹלם

(בראשית לז ְלֶאָחיו ַוַּיֵּגד ֲחלֹום יֹוֵסף ַוַּיֲחֹלם חלום: ∼

.(5

ֶאל־ֲחֹלֹמֵתיֶכם ְוַאל־ִּתְׁשְמעּו חלום: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(8 (ירמיה כט ַמְחְלִמים ַאֶּתם ֲאֶׁשר

ַיְחְלמּו עומד: [= היה בריא] קל. ḥlm II חלם
.(4 (איוב לט ַבָּבר ִיְרּבּו ְבֵניֶהם

(ישעיה ְוַהֲחֵיִני ְוַתֲחִליֵמִני את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(16 לח

[= עבר, נע ממקום למקום] .1 קל. ḥlp I חלף
(שמ”א ָּתבֹור ַעד־ֵאלֹון ּוָבאָת ָוָהְלָאה ִמָּׁשם ְוָחַלְפָּת עומד:

(שה”ש ב לֹו ָהַלְך ָחַלף ַהֶּגֶׁשם עומד: [= נעלם] .2 .(3 י

ֵהֵפרּו חֹק ָחְלפּו תֹורֹת ִּכי־ָעְברּו את: ∼ [= הפר] .3 .(11

עומד: [= צמח מחדש] .4 .(5 (ישעיה כד עֹוָלם ְּבִרית

.(6 (תהלים צ ְוָיֵבׁש ְימֹוֵלל ָלֶעֶרב ְוָחָלף ָיִציץ ַּבּבֶֹקר

(בראשית ִׂשְמֹלָתיו ַוְיַחֵּלף ַוְיַגַּלח את: ∼ [= שינה] ּפִעל.

.(14 מא

ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶאיָה <מחלה>: ∼ [= הטיל מחלה] .1 ּפִעל.

<פלוני> פני ∼ .2 .(21 (דברים כט ָּבּה ְיהָוה ֲאֶׁשר־ִחָּלה

ְוִהְתַּפֵּלל ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֶאת־ְּפֵני ַחל־ָנא = התחנן אל פלוני:

.(6 (מל”א יג ַּבֲעִדי

ָכמֹונּו ֻחֵּליָת ַּגם־ַאָּתה עומד: [= הוכה במחלה] ּפֻעל.

.(10 (ישעיה יד

ַאְמנֹון ַוִּיְׁשַּכב עומד: [= העמיד פני חולה] התפעל.

.(6 (שמ”ב יג ַוִּיְתָחל

ְמֻמָּׁשָכה ּתֹוֶחֶלת את: ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

ַּדְּכאֹו ָחֵפץ ַויהָוה השמטה: ← .(12 (משלי יג ַמֲחָלה־ֵלב

לפעול: ∼ [= החמיר אנּושות] .2 .(10 (ישעיה נג ֶהֱחִלי

.(13 (מיכה ו ַהּכֹוֶתָך ֶהֱחֵליִתי ְוַגם־ֲאִני

ִּכי ִמן־ַהַּמֲחֶנה ְוהֹוִציֵאִני עומד: [= הוכה, נחלש] הָפעַל.

.(34 (מל”א כב ָהֳחֵליִתי

ְוָהֲאָנִׁשים את: ∼ [(?) [= ראה כוודאי קל. ḥlṭ חלט
.(33 (מל”א כ ֲהִמֶּמּנּו ַוַּיְחְלטּו ַוְיַמֲהרּו ְיַנֲחׁשּו

ִמֶּמּנּו. ַוַּיְחְלטּוָה הניתוח לפי התיקון המקובל

[= נהפך מֹקֶדש לחול, נטמא] נפעל. ḥll I חלל
.(24 (יחזקאל ז ְמַקְדֵׁשיֶהם ְוִנֲחלּו עומד:

ִאם־ את: ∼ [= הפך מֹקֶדש לחול, טימא] .1 ּפִעל.

• .(32 (תהלים פט ִיְׁשֹמרּו לֹא ּוִמְצֹוַתי ְיַחֵּללּו ֻחּקַֹתי

(בפרט בהקשר של אכילה ראשונה מפירות כרם חדש)

.2 .(30 (דברים כח ְתַחְּלֶלּנּו ְולֹא ִּתַּטע ֶּכֶרם כרם: ∼

.(40 (תהלים פט ִנְזרֹו ָלָאֶרץ ִחַּלְלָּת את: ∼ [= השפיל]

ַהָּגדֹול ֶאת־ְׁשִמי ְוִקַּדְׁשִּתי עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(23 (יחזקאל לו ַּבּגֹוִים ַהְמֻחָּלל

ֶאת־ ְולֹא־ַאֵחל :(2×) את ∼ [כמו ּפִעל 1] .1 הפעיל.

[= הופיע, התקיים .2 .(7 (יחזקאל לט עֹוד ֵׁשם־ָקְדִׁשי

ִׁשיר־ ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ּוְבֵעת :(5×) עומד מרגע נתון]

:(~40×) לפעול ∼ [= התחיל] .3 .(27 (דה”ב כט ְיהָוה

[ראה סעיף (22 (שופטים טז ְלַצֵּמַח ְׂשַער־רֹאׁשֹו ַוָּיֶחל
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הענף הכנעני

את: ∼ [= הפריד לחלקים] .1 קל. ḥlq II חלק
[= קיבל .2 .(6 (דה”א כג ַמְחְלקֹות ָּדִויד ַוֶּיָחְלֵקם

ּוְבתֹוְך את: ∼ כחלקו, החזיק בשיתוף עם אחרים]

[= נתן כחלקו, .3 .(2 (משלי יז ַנֲחָלה ַיֲחֹלק ַאִחים

ֲאֶׁשר … ַהָּׁשַמִים ְצָבא ּכֹל ל<פלוני>: <דבר> ∼ הקצה]

← .(19 (דברים ד ָהַעִּמים ְלכֹל ֹאָתם ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ָחַלק

.(17 (איוב לט ַּבִּביָנה ָלּה ְולֹא־ָחַלק פרטיטיב:

בבניין ּפִעל) לעיל וכן הוראה 2 (הוראה 3 כפועל נתינה חלק על

.(Rubinstein 1976a: 141–142) ראה רובינשטיין

ָהָעם ֵיָחֵלק ָאז עומד: [= נפרד לחלקים] .1 נפעל.

[= הופץ, פוזר, הופרד .2 .(21 (מל”א טז ַלֵחִצי ִיְׂשָרֵאל

.(24 (איוב לח אֹור ֵיָחֶלק ַהֶּדֶרְך ֵאי־ֶזה עומד: לחלקים]

ָלֵאֶּלה ל<פלוני>: ∼ (סביל של קל 3)] [= הוקצה .3

.(53 (במדבר כו ְּבַנֲחָלה ָהָאֶרץ ֵּתָחֵלק

ֲאַחְּלֵקם את: ∼ [= הפריד לחלקים, פיזר] .1 ּפִעל.

[= נתן .2 .(7 (בראשית מט ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְּבַיֲעקֹב

ְלָכל־ִאיׁש ַוְיַחֵּלק ל<פלוני>: <דבר> ∼ כחלקו, הקצה]

.(3 (דה”א טז ִּכַּכר־ֶלֶחם ְלִאיׁש ְוַעד־ִאָּׁשה ֵמִאיׁש ִיְׂשָרֵאל

ְּתֻחָּלק ַּבֶחֶבל ְוַאְדָמְתָך עומד: [= הופרד לחלקים] ּפֻעל.

.(17 (עמוס ז

[= הפריד לחלקים בשיתוף עם אחרים] התפעל.

.(5 (יהושע יח ֲחָלִקים ְלִׁשְבָעה ֹאָתּה ְוִהְתַחְּלקּו את: ∼

ַלֲחִלק ִּבְנָיִמן ֶאֶרץ ָלֶלֶכת עומד: [= קיבל חלק] הפעיל.

.(12 (ירמיה לז ָהָעם ְּבתֹוְך ִמָּׁשם

ְוֶגֶבר עומד: [= היה חסר כוח] .1 קל. ḥlš חלׁש
ַוַּיֲחֹלׁש את: ∼ [= הביס] .2 .(10 (איוב יד ַוֶּיֱחָלׁש ָימּות

.3 .(13 (שמות יז ְלִפי־ָחֶרב ְוֶאת־ַעּמֹו ֶאת־ֲעָמֵלק ְיהֹוֻׁשַע

(ישעיה יד ַעל־ּגֹוִים חֹוֵלׁש ָלָאֶרץ ִנְגַּדְעָּת על: ∼ [= משל]

הערה 264]. [ראה סעיף 5.9 (12

את: ∼ [= אהב, רצה להשיג] קל. ḥmd חמד
.(25 (משלי ו ִּבְלָבֶבָך ָיְפָיּה ַאל־ַּתְחֹמד

ְולֹא־ ַיֲחִליֶפּנּו לֹא את: ∼ [= שינה, המיר] .1 הפעיל.

[= הצמיח מחדש, חידש] .2 .(10 (ויקרא כז ֹאתֹו ָיִמיר

=] .3 .(9 (ישעיה ט ַנֲחִליף ַוֲאָרִזים ֻּגָּדעּו ִׁשְקִמים את: ∼

ְוַקְׁשִּתי ִעָּמִדי ָחָדׁש ְּכבֹוִדי עומד: צמח מחדש, התחדש]

.(20 (איוב יד ַתֲחִליף ְּבָיִדי

ְוָחְלָפה ּוָמֲחָצה את: ∼ [= דקר] קל. ḥlp II חלף
.(26 (שופטים ה ַרָּקתֹו

נעל: ∼ [= הסיר מרגל] .1 קל. ḥlṣ I חלץ
[= חשף] .2 .(9 (דברים כה ַרְגלֹו ֵמַעל ַנֲעלֹו ְוָחְלָצה

ּגּוֵריֶהן ֵהיִניקּו ַׁשד ָחְלצּו ַּתִּנים) (ק’ ַּגם־תנין <מכוסה>: ∼

ֶאת־ ְלַבֵּקׁש ֵיְלכּו מן: ∼ [= סר, רחק] .3 .(3 (איכה ד

.(6 (הושע ה ֵמֶהם ָחַלץ ִיְמָצאּו ְולֹא ְיהָוה

.(8 (משלי יא ֶנֱחָלץ ִמָּצָרה ַצִּדיק מן: ∼ [= ניצל] נפעל.

.(7 (תהלים ס ְיִדיֶדיָך ֵיָחְלצּון ְלַמַען השמטה: ←

ֶאת־ָהֲאָבִנים ְוִחְּלצּו את: ∼ [= סילק, הוציא] .1 ּפִעל.

את ∼ [= הציל] .2 .(40 (ויקרא יד ַהָּנַגע ָּבֵהן ֲאֶׁשר

← .(2 (תהלים קמ ָרע ֵמָאָדם ְיהָוה ַחְּלֵצִני מן: <פלוני>

.(5 (תהלים ו הֹוִׁשיֵעִני ַנְפִׁשי ַחְּלָצה השמטה:

[בינוני פעול בלבד, כשם עצם קל. ḥlṣ II חלץ
(= חייל החגור בנשק על חלציו)].

ְיהָוה ִלְפֵני ִאם־ֵּתָחְלצּו עומד: [= יצא כחלוץ] .1 נפעל.

את: ∼ [= שלח כחלוץ] .2 .(20 (במדבר לב ַלִּמְלָחָמה

.(3 (במדבר לא ַלָּצָבא ֲאָנִׁשים ֵמִאְּתֶכם ֵהָחְלצּו

(ישעיה ַיֲחִליץ ְוַעְצֹמֶתיָך את: ∼ [(?) [= חיזק הפעיל.

.(11 נח

ָחְלקּו עומד: [= היה חלק, ישר] קל. ḥlq I חלק
.(22 (תהלים נה ִּפיו ַמְחָמֹאת

ַיֲחִליקּון ְלׁשֹוָנם את: ∼ [= עשה לחלק] .1 הפעיל.

ִּכי־ֶהֱחִליק אל/על: ∼ [= התחנף] .2 .(10 (תהלים ה

.(3 (תהלים לו ְּבֵעיָניו ֵאָליו
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ָחַמק ְודֹוִדי עומד: [= פנה, חלף] קל. ḥmq חמק
.(6 (שה”ש ה ָעָבר

ִּתְתַחָּמִקין ַעד־ָמַתי עומד: [= פנה אנה ואנה] התפעל.

.(22 (ירמיה לא ַהּׁשֹוֵבָבה ַהַּבת

ֶיֱהמּו עומד: [= געש, תסס] קל. ḥmr I חמר
.(4 (תהלים מו ֵמיָמיו ֶיְחְמרּו

ִלִּבי ֶנְהַּפְך ֳחַמְרָמרּו ֵמַעי עומד: [= רגש, להט] ּפְעַלְעַל.

.(20 (איכה א ְּבִקְרִּבי

ַוִּתַּקח־ את: ∼ [= ציפה בחֵמר] קל. ḥmr II חמר
.(3 (שמות ב ּוַבָּזֶפת ַבֵחָמר ַוַּתְחְמָרה ֹּגֶמא ֵּתַבת לֹו

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ḥmš I חמׁש
(= מצויד למלחמה)].

את: ∼ [= חייב במס חומש] ּפִעל. ḥmš II חמׁש
(בראשית מא ַהָּׂשָבע ְׁשֵני ְּבֶׁשַבע ִמְצַרִים ֶאת־ֶאֶרץ ְוִחֵּמׁש

.(34

נטה לקראת <יום> =] .1 קל. ḥnh I חנה
.2 .(9 יט (שופטים  ַהּיֹום ֲחנֹות ִהֵּנה עומד: ערב]

ְיהָוה ְוַעל־ִּפי ַיֲחנּו ְיהָוה ַעל־ִּפי עומד: [= עמד מלכת]

[= התמקם, הקים מחנה] .3 .(20 (במדבר ט ִיָּסעּו

(במדבר לג ְּבִרְתָמה ַוַּיֲחנּו ֵמֲחֵצרֹת ַוִּיְסעּו ב(מקום): ∼

ַעל־ִּגְבעֹון ַוַּיֲחנּו על: ∼ [= צר, ערך מצור] .4 .(18

[ראה סעיף 4.2.2]. (5 (יהושע י ָעֶליָה ַוִּיָּלֲחמּו

.I חנן ראה ḥnh II חנה
<פרי>: ∼ [= גרם שיבשיל] קל. ḥnṭ I חנט

.(13 (שה”ש ב ַפֶּגיָה ָחְנָטה ַהְּתֵאָנה

[= שימר לאחר המוות] קל. ḥnṭ II חנט
(בראשית ְּבִמְצָרִים ָּבָארֹון ַוִּייֶׂשם ֹאתֹו ַוַּיַחְנטּו <גופה>: ∼

.(26 נ

[= השתמש לראשונה, הכין .1 קל. ḥnk חנך
(דה”ב ָהֱאֹלִהים ֶאת־ֵּבית ַוַּיְחְנכּו את: ∼ לשימוש ראשון]

(= יפה, נחשק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ְוָיַׁשְבִּתי ִחַּמְדִּתי ְּבִצּלֹו לפעול: ∼ [= התאווה] ּפִעל.

.(3 (שה”ש ב

:(~20×) על/אל ∼ [= ריחם] .1 קל. ḥml חמל
.(17 (מלאכי ג ַעל־ְּבנֹו ִאיׁש ַיְחֹמל ַּכֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ְוָחַמְלִּתי

.2 .(34 (משלי ו ָנָקם ְּביֹום ְולֹא־ַיְחמֹול השמטה: ←

לֹא ּגֹוִים ַלֲהרֹג :(2×) לפעול ∼ [= נמנע מתוך רחמים]

.(17 (חבקוק א ַיְחמֹול

[= היה חם, נעשה חם] .1 קל. ḥmm חמם
(יחזקאל כד ֵּתַחם ְלַמַען ֵרָקה ַעל־ֶּגָחֶליָה ְוַהֲעִמיֶדָה עומד:

ל<פלוני> ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .2 .(11

[ראה סעיף 5.1.4]. (1 (מל”א א לֹו ִיַחם ְולֹא ַּבְּבָגִדים ַוְיַכֻּסהּו

ָּכל־ ַּתַחת ָּבֵאִלים ַהֵּנָחִמים עומד: [= להט, נלהב] נפעל.

.(5 (ישעיה נז ַרֲעָנן ֵעץ

ֵּבֶציָה ָלָאֶרץ ִּכי־ַתֲעזֹב השמטה: ← [גורם של קל 1] ּפִעל.

.(14 (איוב לט ְּתַחֵּמם ְוַעל־ָעָפר

ִיְתַחָּמם ְּכָבַׂשי ּוִמֵּגז עומד: [חוזר של ּפִעל] התפעל.

.(20 (איוב לא

[= תקף, .1 קל. ḥmṣ II ḥms/חמץ חמס
(צפניה ּתֹוָרה ָחְמסּו ִחְּללּו־קֶֹדׁש ּכֲֹהֶניָה את: ∼ השחית]

ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ָיַדְעִּתי ֵהן את: ∼ [= זמם, תכנן] .2 .(4 ג

.(27 (איוב כא ַּתְחֹמסּו ָעַלי ּוְמִזּמֹות

ֶנְחְמסּו ׁשּוַלִיְך ִנְגלּו עומד: [= הושחת, נפגע] נפעל.

.(22 (ירמיה יג ֲעֵקָבִיְך

ַוִּיָּׂשא עומד: [= נעשה חמץ] קל. ḥmṣ I חמץ
.(34 (שמות יב ֶיְחָמץ ֶטֶרם ֶאת־ְּבֵצקֹו ָהָעם

ִיְתַחֵּמץ ִּכי עומד: [= היה חמוץ, ממורמר] התפעל.

.(21 (תהלים עג ְלָבִבי

חמס. ראה ḥmṣ II חמץ
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ב<פלוני>: ∼ [= מצא הגנה] קל. ḥsh חסה
.(13 (ישעיה נז ִיְנַחל־ֶאֶרץ ִבי ְוַהחֹוֶסה

ָהַאְרֶּבה ַיְחְסֶלּנּו ִּכי את: ∼ [= כילה] קל. ḥsl חסל
.(38 (דברים כח

ְוחֶֹסֶמת את: ∼ [= עצר בתנועתו] קל. ḥsm חסם
.(11 (יחזקאל לט ֶאת־ָהעְֹבִרים ִהיא

ֵיָאֵצר לֹא עומד: [= נצבר, נאגר] נפעל. ḥsn חסן
.(18 (ישעיה כג ֵיָחֵסן ְולֹא

[בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעלל. ḥsps חספס
(= לא חלק)].

[= פחת, לא נמצא בכמות .1 קל. ḥsr חסר
יֹום ּוְמַאת ֲחִמִּׁשים ִמְקֵצה ַהַּמִים ַוַּיְחְסרּו עומד: מספקת]

[= היה במצב של חֶסֶר, לא החזיק .2 .(3 (בראשית ח

ִתְכָלה לֹא ַהֶּקַמח ַּכד עומד: או הכיל בכמות מספקת]

ְודְֹרֵׁשי את: ∼ • .(14 (מל”א יז ֶתְחָסר לֹא ַהֶּׁשֶמן ְוַצַּפַחת

.(11 (תהלים לד ָכל־טֹוב לֹא־ַיְחְסרּו ְיהָוה

ְּמַעט ַוְּתַחְּסֵרהּו את: ∼ [= המעיט, הקטין] .1 ּפִעל.

את ∼ [= מנע, הרחיק] .2 .(6 (תהלים ח ֵמֱאֹלִהים

(קהלת ד ִמּטֹוָבה ֶאת־ַנְפִׁשי ּוְמַחֵּסר <דבר>: מן <פלוני>

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (8

ַהַּמְרֶּבה ֶהְעִּדיף ְולֹא השמטה: ← [כמו קל 2] .1 הפעיל.

[גורם של קל .2 .(18 (שמות טז ֶהְחִסיר לֹא ְוַהַּמְמִעיט

ּוַמְׁשֶקה ָרֵעב ֶנֶפׁש ְלָהִריק <דבר>: <פלוני> את ∼ [2

.(6 (ישעיה לב ַיְחִסיר ָצֵמא

חפה. ראה ḥpʾ חפא
כיסה]  =] קל. ḥpʾ ḥph/חפא חפה
.(3 (ירמיה יד רֹאָׁשם ְוָחפּו ְוָהְכְלמּו ּבֹׁשּו <מכוסה>: ∼

ַבֶּכֶסף ֶנְחָּפה יֹוָנה ַּכְנֵפי עומד: צופה]  =] נפעל.

.(14 (תהלים סח ָחרּוץ ִּביַרְקַרק ְוֶאְברֹוֶתיָה

ַלַּנַער ֲחנְֹך ל<פלוני>: ∼ [= לימד, נתן חינוך] .2 .(5 ז

.(6 (משלי כב ַדְרּכֹו ַעל־ִּפי

=] .1 קל. ḥnh II ḥnn/חנה I חנן
ֹאָתם ְיהָוה ַוָּיָחן <פלוני>: את ∼ ריחם, עשה חסד]

את <דבר> ∼ [= נתן כחסד] .2 .(23 (מל”ב יג ַוְיַרֲחֵמם

(בראשית ֶאת־ַעְבֶּדָך ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר־ָחַנן ַהְיָלִדים <פלוני>:

.(5 לג

ַּבל־ָלַמד ָרָׁשע ֻיַחן עומד: [סביל של קל 1] קל סביל.

.(10 (ישעיה כו ֶצֶדק

ַאל־ַּתֲאֶמן־ קֹולֹו ִּכי־ְיַחֵּנן ∽את: [= עשה למלא חן] ּפִעל.

.(25 (משלי כו ּבֹו

(תהלים קב ְיחֵֹננּו ְוֶאת־ֲעָפָרּה את: ∼ [= ריחם] ּפֹולֵל.

.(15

ְוִהְתַּפְללּו אל/ל<פלוני>: ∼ [= ביקש רחמים] התפעל.

[ראה סעיף 4.3]. (33 (מל”א ח ַהֶּזה ַּבַּבִית ֵאֶליָך ְוִהְתַחְּננּו

ִלְבֵני ְוַחֹּנִתי עומד: [= הסריח] קל. ḥnn II חנן
.(17 (איוב יט ִבְטִני

ְוָהָאֶרץ עומד: [= חטא, טומא] קל. ḥnp חנף
.(5 (ישעיה כד יְֹׁשֶביָה ַּתַחת ָחְנָפה

ִּבְזנּוַתִיְך ֶאֶרץ ַוַּתֲחִניִפי את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

הערה 12]. [ראה סעיף 4.1.2 (32 (ירמיה יא ּוְבָרָעֵתְך

עומד: [= מת מחוסר נשימה] נפעל. ḥnq חנק
.(23 (שמ”ב יז ַוָּיָמת ַוֵּיָחַנק

ֹגרֹוָתיו ְּבֵדי טֵֹרף ַאְרֵיה השמטה: ← [גורם של קל] ּפִעל.

.(13 (נחום ב ְלִלְבֹאָתיו ּוְמַחֵּנק

ֶּפן־ְיַחֶּסְדָך את: ∼ [= גינה] ּפִעל. ḥsd I חסד
.(10 (משלי כה ׁשֵֹמַע

עומד: [= התנהג כחסיד] התפעל. ḥsd II חסד
(שמ”ב כב ִּתַּתָּמם ָּתִמים ִעם־ִּגּבֹור ִּתְתַחָּסד ִעם־ָחִסיד

.(26
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ְובֹׁשּו עומד: [= בוש, נכלם] קל. ḥpr II חפר
ֵיבֹׁשּו ִּכי מן: ∼ • .(3 (תהלים ע ַנְפִׁשי ְמַבְקֵׁשי ְוַיְחְּפרּו

ְּבַחְרֶּתם ֲאֶׁשר ֵמַהַּגּנֹות ְוַתְחְּפרּו ֲחַמְדֶּתם ֲאֶׁשר ֵמֵאיִלים

.(29 (ישעיה א

ֵתבֹוִׁשי ִּכי־לֹא ַאל־ִּתיְרִאי עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

[= עורר .2 .(4 (ישעיה נד ַתְחִּפיִרי לֹא ִּכי ְוַאל־ִּתָּכְלִמי

.(5 (משלי יג ְוַיְחִּפיר ַיְבִאיׁש ְוָרָׁשע עומד: בושה]

ֻחָּפָׁשה ִּכי־לֹא עומד: [= שוחרר] ּפֻעל. ḥpš חפׁש
.(20 (ויקרא יט

את: ∼ [= ביקש, רצה למצוא] קל. ḥpś חפׂש
.(40 (איכה ג ְוַנְחקָֹרה ְדָרֵכינּו ַנְחְּפָׂשה

ִנְבעּו ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו ֵאיְך עומד: [= נבדק, נחקר] נפעל.

.(6 (עובדיה א ַמְצֻּפָניו

ְּבכֹל ֹאתֹו ְוִחַּפְׂשִּתי את: ∼ [= רצה למצוא] .1 ּפִעל.

[= בדק, בחן בנסיון .2 .(23 (שמ”א כג ְיהּוָדה ַאְלֵפי

ֲעָבֶדיָך ָּבֵּתי ְוֵאת ֶאת־ֵּביְתָך ְוִחְּפׂשּו את: ∼ למצוא דבר]

.(6 (מל”א כ

ְיֻחַּפׂש ְרָׁשִעים ּוְבקּום עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(12 (משלי כח ָאָדם

ַעל־ ָּבֲאֵפר ַוִּיְתַחֵּפׂש עומד: [= שינה מראהו] התפעל.

.(38 (מל”א כ ֵעיָניו

<בור>: ∼ [= כרה, חפר] .1 קל. ḥṣb חצב
=] .2 .(11 (דברים ו לֹא־ָחַצְבָּת ֲאֶׁשר ֲחצּוִבים ּובֹרֹת

ְנחֶֹׁשת ַּתְחצֹב ּוֵמֲהָרֶריָה <מתכת>: ∼ הפיק ממכרה]

חְֹצִבים ַוַּיֲעֵמד <אבן>: ∼ [= סיתת] .3 .(9 (דברים ח

את ∼ [= הכה] .4 .(2 (דה”א כב ָגִזית ַאְבֵני ַלְחצֹוב

ְּבִאְמֵרי־ִפי ֲהַרְגִּתים ַּבְּנִביִאים ָחַצְבִּתי ַעל־ֵּכן פרטיטיב: ←

[ראה סעיף 4.4.1.1]. (5 (הושע ו

ֻחַּצְבֶּתם ֶאל־צּור ַהִּביטּו עומד: [= סותת] קל סביל.

.(1 (ישעיה נא

ַהַּבִית ְוֵאת <ציפוי>: <משטח> ∼ [= ציפה] .1 ּפִעל.

.2 .(5 (דה”ב ג טֹוב ָזָהב ַוְיַחֵּפהּו ְּברֹוִׁשים ֵעץ ִחָּפה ַהָּגדֹול

ְבֵני־ ַוְיַחְּפאּו <פלוני>: על <שקר> ∼ [= טפל, העליל]

(מל”ב יז ֱאֹלֵהיֶהם ַעל־ְיהָוה לֹא־ֵכן ֲאֶׁשר ְּדָבִרים ִיְׂשָרֵאל

.(9

ְּבָחְפָזּה ַוְיִהי לפעול: ∼ [= מיהר] .1 קל. ḥpz חפז
ָאַמְרִּתי ֲאִני השמטה: ← .(4 (שמ”ב ד ַוִּיָּפֵסַח ַוִּיֹּפל ָלנּוס

[= נבהל, .2 .(11 (תהלים קטז ּכֵֹזב ָּכל־ָהָאָדם ְבָחְפִזי

ִמְּפֵניֶהם ְוַאל־ַּתַעְרצּו ְוַאל־ַּתְחְּפזּו ַאל־ִּתיְראּו עומד: פחד]

.(3 (דברים כ

ָלֶלֶכת ֶנְחָּפז ָדִוד ַוְיִהי לפעול: ∼ [כמו קל 1] .1 נפעל.

ְינּוסּון ִמן־ַּגֲעָרְתָך השמטה: ← .(26 (שמ”א כג ָׁשאּול ִמְּפֵני

[כמו קל 2] .2 .(7 (תהלים קד ֵיָחֵפזּון ַרַעְמָך ִמן־קֹול

.(7 (תהלים קד ֶנְחָּפזּו ִנְבֲהלּו ָּתָמהּו ֵּכן ָראּו ֵהָּמה עומד:

ָעָליו חֵֹפף על: ∼ [= סוכך, הגן] קל. ḥpp חפף
.(12 (דברים לג ָּכל־ַהּיֹום

ִאם־ :(~35×) ב־ ∼ [= רצה] קל. ḥpṣ I חפץ
• .(14 (דברים כא ְלַנְפָׁשּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ָּבּה ָחַפְצָּת לֹא

ִתְרֶצה לֹא עֹוָלה ְוֶאֵּתָנה ֶזַבח לֹא־ַתְחֹּפץ ִּכי :(~20×) את ∼

לפעול ∼ • ו–5.7.1]. [ראה סעיפים 4.2.1 (18 (תהלים נא

(דברים ֶאת־ְיִבְמּתֹו ָלַקַחת ָהִאיׁש ַיְחֹּפץ ְוִאם־לֹא :(~15×)

[ראה סעיף 5.11]. (7 כה

ְכמֹו־ ְזָנבֹו ַיְחֹּפץ את: ∼ [= זקר] קל. ḥpṣ II חפץ
.(17 (איוב מ ָאֶרז

ֶאת־ ָחַפְרִּתי ִּכי את: ∼ [= כרה] .1 קל. ḥpr I חפר
את: ∼ [= חיפש] .2 .(30 (בראשית כא ַהּזֹאת ַהְּבֵאר

.3 .(29 (איוב לט ַיִּביטּו ֵעיָניו ְלֵמָרחֹוק ָחַפר־ֹאֶכל ִמָּׁשם

ְוַיְחְּפרּו־ָלנּו ְלָפֵנינּו ֲאָנִׁשים ִנְׁשְלָחה את: ∼ [= בדק, ריגל]

.(22 (דברים א ֶאת־ָהָאֶרץ

171



הענף הכנעני

ָּכל־ָאְרחֹוָתי ְוִתְׁשמֹור עומד: [(?) [= חרת סימן התפעל.

.(27 (איוב יג ִּתְתַחֶּקה ַרְגַלי ַעל־ָׁשְרֵׁשי

ֶאת־ ִחְקרּו ְלכּו את: ∼ בדק ∼ קל. ḥqr חקר
.(2 (שופטים יח ָהָאֶרץ

(מל”א ַהְּנחֶֹׁשת ִמְׁשַקל ֶנְחַקר לֹא עומד: [= נבדק] נפעל.

.(47 ז

ְמָׁשִלים ִּתֵּקן ְוִחֵּקר ְוִאֵּזן השמטה: ← [כמו קל] ּפִעל.

.(9 (קהלת יב ַהְרֵּבה

ְוָיֵבׁש ֶיֱחַרב ְוָנָהר עומד: [= יבש] .1 קל. ḥrb I חרב
ֶּתֱחַרְבָנה ֶהָעִרים עומד: [= נהרס] .2 .(11 (איוב יד

.(6 (יחזקאל ו ִּתיָׁשְמָנה ְוַהָּבמֹות

לֹא־ ֲאֶׁשר ֶּכָעִרים ֶנֱחֶרֶבת ִעיר עומד: [= נהרס] נפעל.

.(19 (יחזקאל כו נֹוָׁשבּו

לֹא־חָֹרבּו ֲאֶׁשר ַלִחים ְיָתִרים עומד: יובש]  =] ּפֻעל.

.(7 (שופטים טז

ְוהַֹבְׁשִּתי ֶאת־ַיָּמּה ְוַהֲחַרְבִּתי את: ∼ [= ייבש] .1 הפעיל.

את: ∼ [= הרס] .2 .(36 נא (ירמיה  ֶאת־ְמקֹוָרּה

.(7 (יחזקאל יט ֶהֱחִריב ְוָעֵריֶהם

ָמֳחָרבֹות ָעִרים ְּבתֹוְך ְוָעֶריָה עומד: [= נהרס] הָפעַל.

.(12 (יחזקאל כט ְׁשָמָמה ָ ִּתְהֶיין

ִחְרבּו את: ∼ [= הכה בחרב] קל. ḥrb II חרב
.(27 (ירמיה נ ַלָּטַבח ֵיְרדּו ָּכל־ָּפֶריָה

ַהְּמָלִכים ֶנֶחְרבּו ָהֳחֵרב ריבוי: ← [הדדי של קל] נפעל.

.(23 (מל”ב ג ֶאת־ֵרֵעהּו ִאיׁש ַוַּיּכּו

ראה נפעל. [מקור מוחלט בלבד] הָפעַל.

ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם ְוַיְחְרגּו מן: ∼ [= יצא] קל. ḥrg חרג
.(46 (תהלים יח

ַוֶּיֱחַרד ַוִּיָרא עומד: [= רעד, פחד] .1 קל. ḥrd חרד
ְוָחְרדּו ל־: ∼ [= דאג למען] .2 .(5 (שמ”א כח ְמאֹד ִלּבֹו

ִּכי־ על/אל: ∼ • .(10 (יחזקאל לב ְלַנְפׁשֹו ִאיׁש ִלְרָגִעים

ָלַעד ְועָֹפֶרת ְּבֵעט־ַּבְרֶזל עומד: [= נחרת, נחקק] נפעל.

.(24 (איוב יט ֵיָחְצבּון ַּבּצּור

ַרַהב ַהַּמְחֶצֶבת ַאְּת־ִהיא את: ∼ [= הכה] הפעיל.

.(9 (ישעיה נא

[= חילק לשניים או יותר] .1 קל. ḥṣh חצה
ֶאת־ ְוַגם ֶאת־ַּכְסּפֹו ְוָחצּו ַהַחי ֶאת־ַהּׁשֹור ּוָמְכרּו את: ∼

כדי עד  עבר   =] .2 .(35 כא (שמות  ֶיֱחצּון ַהֵּמת

ְיֵמיֶהם לֹא־ֶיֱחצּו ּוִמְרָמה ָדִמים ַאְנֵׁשי את: מחצית]∽

.(24 (תהלים נה

ִלְׁשֵּתי עֹוד ֵיָחצּו ְולֹא עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

.(22 (יחזקאל לז ַמְמָלכֹות

(= מחולק [בינוני בלבד, כשם תואר קל. ḥṣṣ חצץ
לקבוצות?)].

(איוב ֻחָּצצּו ֳחָדָׁשיו ּוִמְסַּפר עומד: [= קוצץ] קל סביל.

.(21 כא

(= ַקּׁשָת)]. [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל.

חקק. ראה ḥqh חקה

[= חצב, .1 קל. ḥqh ḥqq/חקה חקק
.(16 (ישעיה כב לֹו ִמְׁשָּכן ַבֶּסַלע חְֹקִקי את: ∼ סיתת]

ָעֶליָה ְוַחּקֹוָת … ְלֵבָנה ַקח־ְלָך את: ∼ [= חרת, סימן] .2

מֹוְסֵדי ְּבחּוקֹו את: ∼ [= קבע] .3 .(1 (יחזקאל ד ִעיר

חֹק: ∼ [בפרט על קביעת חוק] • .(29 (משלי ח ָאֶרץ

.(1 (ישעיה י ִחְקֵקי־ָאֶון ַהחְֹקִקים הֹוי

ְוִיָּכְתבּון ֵאפֹו ִמי־ִיֵּתן עומד: [= נכתב, נקבע] קל סביל.

.(23 (איוב יט ְוֻיָחקּו ַּבֵּסֶפר ִמי־ִיֵּתן ִמָּלי

ְורֹוְזִנים ִיְמֹלכּו ְמָלִכים ִּבי את: ∼ [= קבע כחוק] ּפֹולֵל.

.(15 (משלי ח ֶצֶדק ְיחְֹקקּו

חרוט/קבוע  =) תואר כשם  בלבד,  [בינוני  ּפֻעל.

כחוק)].
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עברית

ַליהָוה ְוַהֲחַרְמִּתי את: ∼ [= הפקיע] .2 .(21 (יהושע ו

[ראה סעיף (13 (מיכה ד ָּכל־ָהָאֶרץ ַלֲאדֹון ְוֵחיָלם ִּבְצָעם

.[5.8.1

ָלֱאֹלִהים זֵֹבַח עומד: [= הושם תחת חרם] .1 הָפעַל.

[= הופקע] .2 .(19 (שמות כב ְלַבּדֹו ַליהָוה ִּבְלִּתי ָיֳחָרם

(עזרא ַהּגֹוָלה ִמְּקַהל ִיָּבֵדל ְוהּוא ָּכל־ְרכּוׁשֹו ָיֳחַרם עומד:

.(8 י

[בינוני פעול בלבד, כשם קל. ḥrm II חרם
(= בעל אף מנוקב)]. תואר

[= גידף, השמיע גידופים] .1 קל. ḥrp I חרף
[בינוני .2 .(6 (איוב כז ִמָּיָמי ְלָבִבי לֹא־ֶיֱחַרף עומד:

(= משמיץ, מקלל)]. כשם עצם

ְוִגַּדְפָּת ֵחַרְפָּת ֶאת־ִמי את/ל־: ∼ [= קילל, ביזה] ּפִעל.

.(22 (מל”ב יט

∽ב(מקום): [= בילה את החורף] קל. ḥrp II חרף
(ישעיה יח ֶּתֱחָרף ָעָליו ָהָאֶרץ ְוָכל־ֶּבֱהַמת ָהַעִיט ָעָליו ְוָקץ

.(6

ִׁשְפָחה ְוִהוא ל־: ∼ [= יועד] נפעל. ḥrp III חרף
.(20 (ויקרא יט ְלִאיׁש ֶנֱחֶרֶפת

ִמְׁשָּפֶטָך ֵּכן ∽את: [= קבע, גזר] .1 קל. ḥrṣ I חרץ
ל<פלוני> לשונו ∼ .2 .(40 (מל”א כ ָחָרְצָּת ַאָּתה

ְלׁשֹנֹו ֶיֱחַרץ־ֶּכֶלב לֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְלכֹל = הזיק לפלוני:

.(7 (שמות יא

ֶנֱעָׂשָתה ֶנֱחָרָצה ִּכי עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

.(36 (דניאל יא

[= היה חרוץ, פעל בחריצות] קל. ḥrṣ II חרץ
.(24 (שמ”ב ה ְלָפֶניָך ְיהָוה ָיָצא ָאז ִּכי ֶּתֱחָרץ ָאז עומד:

(משנאה = חיכך שיניו ִׁשַּנִים ∼ קל. ḥrq חרק
(תהלים לז ִׁשָּניו ָעָליו ְוחֵֹרק ַלַּצִּדיק ָרָׁשע זֵֹמם או בוז):

(איוב ְּבִׁשָּניו ָעַלי ָחַרק ַוִּיְׂשְטֵמִני ָטַרף בִׁשַּנִים: ∼ • .(12

.(13 (שמ”א ד ָהֱאֹלִהים ֲארֹון ַעל ָחֵרד ִלּבֹו ָהָיה

ְלַהֲחִריד ֵאֶּלה ַוָּיבֹאּו את: ∼ [= הפחיד] .1 הפעיל.

ואין [בינוני כשם עצם בצירוף .2 .(4 (זכריה ב ֹאָתם

(= באין מפריע)]. מחריד

= פלוני <פלוני> אף חרה .1 קל. ḥrh I חרה
ְוָהַרְגִּתי ַאִּפי ְוָחָרה כעס, אנף (מילולית ”בער כעסו”):

ָחָרה :(~40×) ב־ ∼ • .(23 (שמות כב ֶּבָחֶרב ֶאְתֶכם

:(2×) על/אל ∼ • .(7 (איוב מב ֵרֶעיָך ּוִבְׁשֵני ְבָך ַאִּפי

(3 (זכריה י ֶאְפקֹוד ְוַעל־ָהַעּתּוִדים ַאִּפי ָחָרה ַעל־ָהרִֹעים

[עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .2 [ראה סעיף 4.5].

ְמאֹד ְלָׁשאּול ַוִּיַחר :(~25×) = פלוני כעס ל<פלוני> ∼

<פלוני> בעיני ∼ • .(8 (שמ”א יח ַהֶּזה ַהָּדָבר ְּבֵעיָניו ַוֵּיַרע

ֵהָּנה ֹאִתי ִּכי־ְמַכְרֶּתם ְּבֵעיֵניֶכם ְוַאל־ִיַחר ַאל־ֵּתָעְצבּו :(2×)

.(5 (בראשית מה

(ישעיה ּבֹו ַהֶּנֱחִרים ּכֹל ְוֵיבֹׁשּו ב־: ∼ [= התגרה] נפעל.

.(24 מה

ַּדְרּכֹו ְּבַמְצִליַח ַאל־ִּתְתַחר ב־: ∼ [= התקנא] התפעל.

.(7 (תהלים לז

עומד: בתחרות] התמודד  לנצח,  שאף   =] ּתִפעֵל.

• .(15 כב (ירמיה  ָבָאֶרז ְמַתֲחֶרה ַאָּתה ִּכי ֲהִתְמֹלְך

ֶאת־ ְּתַתֲחֶרה ְוֵאיְך ַוַּיְלאּוָך ַרְצָּתה ֶאת־ַרְגִלים את: ∼

.(5 (ירמיה יב ַהּסּוִסים

(מילולית ”הבעיר כעסו = כעס על על אפו ∼ הפעיל.

[ראה (11 (איוב יט ַאּפֹו ָעַלי ַוַּיַחר על”; השווה קל 1):

סעיף 4.5].

חרר. ראה ḥrh II חרה
ְרִמָּיה לֹא־ַיֲחרְֹך את: ∼ [= צלה] קל. ḥrk חרך

.(27 (משלי יב ֵצידֹו

[= שם תחת חרם, .1 הפעיל. ḥrm I חרם
ְלִפי־ָחֶרב … ָּבִעיר ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר ַוַּיֲחִרימּו את: ∼ השמיד]
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את ∼ זמם] [= תכנן,  .1 קל. ḥšb חׁשב
(זכריה ִּבְלַבְבֶכם ַאל־ַּתְחְׁשבּו ָאִחיו ִאיׁש ְוָרַעת :(~30×)

ֶאת־ ְלַהִּפיל ָחַׁשב ְוָׁשאּול :(~10×) לפעול ∼ • .(10 ז

.2 [ראה סעיף 5.11]. (15 (שמ”א יח ְּבַיד־ְּפִלְׁשִּתים ָּדִוד

ְּכֵלי־ִׁשיר ָלֶהם ָחְׁשבּו את: ∼ [= המציא, יצר בתכנון]

[= ראה דבר כ–, סבר .3 [ראה סעיף 5.5.4]. (5 (עמוס ו

{פרדיקט}: את ∼ שהוא כך (הוראה פרדיקטיבית)]

.(4 (ישעיה נג ּוְמֻעֶּנה ֱאֹלִהים ֻמֵּכה ָנגּוַע ֲחַׁשְבֻנהּו ַוֲאַנְחנּו

ָּפֶניָה ִכְּסָתה ִּכי ְלזֹוָנה ַוַּיְחְׁשֶבָה ל{פרדיקט}: את ∼ •

[= ייחס, זקף .4 [ראה סעיף 5.14]. (15 (בראשית לח

ַאל־ַיֲחָׁשב־ִלי ל<פלוני>: <דבר> ∼ לזכות או לחובה]

[= העריך, .5 [ראה סעיף 5.5.4]. (20 (שמ”ב יט ָעֹון ֲאדִֹני

ַיְחְּפצּו־בֹו לֹא ְוָזָהב ַיְחׁשֹבּו לֹא ֲאֶׁשר־ֶּכֶסף את: ∼ כיבד]

[ראה סעיף 5.5.4]. (17 (ישעיה יג

ֱאִויל ַּגם {פרדיקט}: ∼ [סביל של קל 3] .1 נפעל.

ל{פרדיקט}: ∼ • .(13 (משלי יג ֵיָחֵׁשב ָחָכם ַמֲחִריׁש

.2 .(20 (דה”ב ט ִלְמאּוָמה ְׁשֹלֹמה ִּביֵמי ֶנְחָׁשב ֶּכֶסף ֵאין

ַההּוא ָלִאיׁש ֵיָחֵׁשב ָּדם ל<פלוני>: ∼ [סביל של קל 4]

(ראה קל 5)] [= היה ראוי לכבוד .3 .(4 (ויקרא יז

[= נמנה, .4 .(22 (ישעיה ב הּוא ֶנְחָׁשב ִּכי־ַבֶּמה עומד:

(מל”ב ַעל־ָיָדם ַהִּנָּתן ַהֶּכֶסף ִאָּתם לֹא־ֵיָחֵׁשב עומד: נספר]

[ראה סעיף 5.5.4]. (7 כב

ַּדְרּכֹו ְיַחֵּׁשב ָאָדם ֵלב את: ∼ [= תכנן, זמם] .1 ּפִעל.

.(8 (משלי כד לֹו ְלָהֵרַע ְמַחֵּׁשב ∽לפעול: • .(9 (משלי טז

ַעל־ ֶאת־ַהֶּכֶסף ַהּכֵֹהן ְוִחַּׁשב־לֹו את: ∼ [= ספר, מדד] .2

[= העריך, כיבד] .3 .(18 (ויקרא כז ַהּנֹוָתרֹת ַהָּׁשִנים ִּפי

(תהלים ַוְּתַחְּׁשֵבהּו ֶּבן־ֱאנֹוׁש ַוֵּתָדֵעהּו ָמה־ָאָדם את: ∼

ְוָהֳאִנָּיה לפעול: ∼ [= היה על סף, עמד] .4 .(3 קמד

.(4 (יונה א ְלִהָּׁשֵבר ִחְּׁשָבה

לֹא ּוַבּגֹוִים ִיְׁשּכֹן ְלָבָדד ֶהן־ָעם עומד: [= נמנה] התפעל.

[ראה סעיף 5.5.4]. (9 (במדבר כג ִיְתַחָּׁשב

[ראה סעיף 5.10.3.2]. (9 טז

=] קל. nḥr ḥrh/נחר II ḥrr/חרה חרר
.(6 (ישעיה כד ֶאֶרץ יְֹׁשֵבי ָחרּו ַעל־ֵּכן עומד: נשרף]

ַוֵּיָחר ֲאָכַלְתהּו ִּכי־ֵאׁש ַאף עומד: קל] [כמו  נפעל.

.(5 (יחזקאל טו

ְוֵעִצים ְלֶגָחִלים ֶּפָחם את: ∼ [= הצית, הדליק] ּפִלְּפֵל.

(משלי כו ְלַחְרַחר־ִריב ִמְדָיִנים) (ק’ מדונים ְוִאיׁש ְלֵאׁש

.(21

[= חרץ תלמים באדמה] .1 קל. ḥrš I חרׁש
.(10 (דברים כב ַיְחָּדו ְּבׁשֹור־ּוַבֲחֹמר לֹא־ַתֲחרֹׁש עומד:

.(12 (שמ”א ח ְקִצירֹו ְוִלְקצֹר ֲחִריׁשֹו ְוַלֲחרֹׁש חריש: ∼ •

… ַּבְרֶזל ְּבֵעט ְּכתּוָבה סביל: ← את ∼ [= חרת] .2

את: ∼ [= זמם] .3 .(1 (ירמיה יז ִלָּבם ַעל־לּוַח ֲחרּוָׁשה

[בינוני .4 .(13 (הושע י ְקַצְרֶּתם ַעְוָלָתה ֲחַרְׁשֶּתם־ֶרַׁשע

(= חָָרש, אומן המעבד נחֹשת חֹרש כשם עצם בצירוף

מתכות)].

ֵתָחֵרׁש ָׂשֶדה ִצּיֹון עומד: [= פוַרר כשדה חרוש] נפעל.

.(18 (ירמיה כו ִּתְהֶיה ִעִּיים ִוירּוָׁשַלִים

ַמֲחִריׁש ָׁשאּול ָעָליו ִּכי ָּדִוד ַוֵּיַדע את: ∼ [= זמם] הפעיל.

.(9 (שמ”א כג ָהָרָעה

ָאְזֵניֶהם עומד: [= לא שמע] .1 קל. ḥrš II חרׁש
ַאל־ עומד: [= שתק, שקט] .2 .(16 (מיכה ז ֶּתֱחַרְׁשָנה

.(2 (תהלים פג ְוַאל־ִּתְׁשקֹט ֶּתֱחַרׁש

ָכל־ַהַּלְיָלה ַוִּיְתָחְרׁשּו עומד: [= שתק, שקט] התפעל.

.(2 (שופטים טז

ִׂשים־ָיְדָך ַהֲחֵרׁש עומד: [= שתק, שקט] .1 הפעיל.

ַּבֶּדיָך את: ∼ [= השתיק] .2 .(19 (שופטים יח ַעל־ִּפיָך

.(3 (איוב יא ַיֲחִריׁשו ְמִתים

סביל: ← את ∼ [= חרץ, חקק] קל. ḥrt חרת
.(16 (שמות לב ַעל־ַהֻּלחֹת ָחרּות הּוא ֱאֹלִהים ִמְכַּתב
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הערה 327].

(איוב ָרע ֵיָחֶׂשְך ֵאיד ְליֹום ִּכי עומד: [= נשמר] .1 נפעל.

לֹא־ ִאם־ֲאַדְּבָרה עומד: [= הוקל, הופחת] .2 .(30 כא

(6 (איוב טז ְּכֵאִבי ֵיָחֵׂשְך

ָחַׂשְפִּתי <מכוסה>: ∼ [= גילה] .1 קל. ḥśp חׂשף
=] .2 .(10 (ירמיה מט ֶאת־ִמְסָּתָריו ִּגֵּליִתי ֶאת־ֵעָׂשו

.(2 (ישעיה מז ַּגִּלי־ׁשֹוק ֶחְׂשִּפי־ׁשֶֹבל <כיסוי>: ∼ הסיר]

(ישעיה ל ִמֶּגֶבא ַמִים ְוַלְחׂשֹף את: ∼ [= שאב, דלה] .3

.(14

ַאָּתה ֶגָחִלים ִּכי את: ∼ [= גרף] קל. ḥth חתה
.(22 (משלי כה ַעל־רֹאׁשֹו חֶֹתה

ָׁשֻבִעים עומד: [= נגזר, נקבע] נפעל. ḥtk חתך
.(24 (דניאל ט ָקְדֶׁשָך ְוַעל־ִעיר ַעל־ַעְּמָך ֶנְחַּתְך ִׁשְבִעים

ְוָהְחֵּתל עומד: [= נעטף בחיתול] ּפֻעל. ḥtl חתל
.(4 (יחזקאל ו ֻחָּתְלְּת לֹא

ראה ּפֻעל. [מקור מוחלט בלבד] הָפעַל.

[= ׂשם חותם לאישור .1 קל. ḥtm חתם
ַוַּתְחֹּתם ַאְחָאב ְּבֵׁשם ְסָפִרים ַוִּתְכֹּתב עומד: מסמך]

את: ∼ [= סגר בחותם, נעל] .2 .(8 (מל”א כא ְּבחָֹתמֹו

ָחֻתם סביל: ← .(4 (דניאל יב ַהֵּסֶפר ַוֲחֹתם ַהְּדָבִרים ְסֹתם

את: ∼ [= השלים] .3 .(17 (איוב יד ִּפְׁשִעי ִּבְצרֹור

.(24 (דניאל ט ְוָנִביא ָחזֹון ְוַלְחֹּתם

ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַהֶּמֶלְך ְּבֵׁשם עומד: [סביל של קל 2] נפעל.

.(12 (אסתר ג ַהֶּמֶלְך ְּבַטַּבַעת ְוֶנְחָּתם ִנְכָּתב

אֹור לֹא־ָיְדעּו ִחְּתמּו־ָלמֹו יֹוָמם ל־: ∼ [= סגר] ּפִעל.

.(16 (איוב כד

אֹו־ֶהְחִּתים ֶאת־זֹובֹו ְּבָׂשרֹו ָרר עומד: [= נסתם] הפעיל.

.(3 (ויקרא טו ִמּזֹובֹו ְּבָׂשרֹו

[= נקשר בקשרי נישואין התפעל. ḥtn חתן
ב<פלוני> ∼ (בעיקר דרך נישואין לבת של פלוני)]

ְסָעָרה ָיֵקם עומד: [= שתק, שקט] קל. ḥšh חׁשה
.(29 (תהלים קז ַּגֵּליֶהם ַוֶּיֱחׁשּו ִלְדָמָמה

ֵמעֹוָלם ֶהֱחֵׁשיִתי עומד: [= שתק, שקט] .1 הפעיל.

ל־: ∼ [= השתיק] .2 .(14 (ישעיה מב ֶאְתַאָּפק ַאֲחִריׁש

.(11 (נחמיה ח ַהּסּו ֵלאֹמר ְלָכל־ָהָעם ַמְחִׁשים ְוַהְלִוִּים

עומד: [= היה חשוך, נעשה חשוך] קל. ḥšk חׁשך
.(24 (תהלים סט ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ֶּתְחַׁשְכָנה

ֱאֹלֵהיֶכם ַליהָוה ְּתנּו עומד: [= הטיל חושך] .1 הפעיל.

[= עשה לחשוך] .2 .(16 (ירמיה יג ַיְחִׁשְך ְּבֶטֶרם ָּכבֹוד

(איוב ְּבִלי־ָדַעת ְבִמִּלין ֵעָצה ַמְחִׁשיְך ֶזה ִמי את/ל־: ∼

.(2 לח

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. ḥšl חׁשל
חלש, מפגר)].

ָחַׁשק :(5×) ב־ ∼ [= רצה] קל. ḥšq חׁשק
[ראה סעיף 5.7.1]. (7 (דברים ז ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ְיהָוה

ִלְבנֹות ָחַׁשק ֲאֶׁשר ְׁשֹלֹמה ֵחֶׁשק ְוֵאת :(2×) לפעול ∼ •

.(19 (מל”א ט

ָראֵׁשיֶהם ְוִצָּפה את: ∼ [= חיבר בחישוקים] ּפִעל.

.(28 (שמות לח ֹאָתם ְוִחַּׁשק

ָסִביב ֶהָחֵצר ָּכל־ַעּמּוֵדי עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(17 (שמות כז ֶּכֶסף ְמֻחָּׁשִקים

[= שמר, לא אימץ, לא בזבז] .1 קל. ḥśk חׂשך
.(10 (ירמיה יד ָחָׂשכּו לֹא ַרְגֵליֶהם ָלנּוַע ָאֲהבּו ֵּכן את: ∼

=] .2 .(1 (ישעיה נח ַאל־ַּתְחׂשְֹך ְבָגרֹון ְקָרא השמטה: ←

ֶאת־ִּבְנָך ָחַׂשְכָּת ְולֹא <פלוני>: מן <דבר> ∼ מנע, שלל]

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (12 (בראשית כב ִמֶּמִּני ֶאת־ְיִחיְדָך

ַיְחׂשְֹך <סכנה>: מן <פלוני> את ∼ [= הרחיק, הציל] .3

.4 .(18 (איוב לג ַּבָּׁשַלח ֵמֲעבֹר ְוַחָּיתֹו ִמִּני־ָׁשַחת ַנְפׁשֹו

ַּגם־ ָוֶאְחׂשְֹך מפעול: <פלוני> את ∼ [= הרחיק, הניא]

[ראה סעיף 5.10.3.1 (6 (בראשית כ ֵמֲחטֹו־ִלי אֹוְתָך ָאֹנִכי
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.(2

<דבר> ∼ [= שיקע, הרטיב] .1 קל. ṭbl טבל
[ראה סעיף 6.2]. (14 (רות ב ַּבחֶֹמץ ִּפֵּתְך ְוָטַבְלְּת ב<נוזל>:

ַּבַּיְרֵּדן ַוִּיְטּבֹל ַוֵּיֶרד עומד: [= רחץ (הוראה חוזרת)] .2

.(14 (מל”ב ה ְּפָעִמים ֶׁשַבע

ַהּכֲֹהִנים ְוַרְגֵלי ב<נוזל>: ∼ [= סביל של קל 1] נפעל.

.(15 (יהושע ג ַהָּמִים ִּבְקֵצה ִנְטְּבלּו ָהָארֹון נְֹׂשֵאי

ִיְרְמָיהּו ַוִּיְטַּבע עומד: [= שקע, צלל] קל. ṭbʿ טבע
.(6 (ירמיה לח ַּבִּטיט

ָׁשִלָׁשיו ּוִמְבַחר עומד: [= הומת בשקיעה בנוזל] ּפֻעל.

.(4 (שמות טו ְבַים־סּוף ֻטְּבעּו

ָהְטָּבעּו ָהִרים ְּבֶטֶרם עומד: [= יוצב, הוצב] .1 הָפעַל.

עומד: [= שוקע] .2 .(25 (משלי ח חֹוָלְלִּתי ְגָבעֹות ִלְפֵני

.(22 (ירמיה לח ַרְגֶלָך ַבּבֹץ ָהְטְּבעּו

עומד: [= היה או נהיה טהור, נקי] קל. ṭhr טהר
.(9 (ויקרא יד ְוָטֵהר ַּבַּמִים ֶאת־ְּבָׂשרֹו ְוָרַחץ

ִמּכֹל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר את: ∼ [= עשה לטהור] .1 ּפִעל.

[= הכריז כטהור] .2 .(30 (ויקרא טז ַחּטֹאֵתיֶכם

.(17 (ויקרא יג ֶאת־ַהֶּנַגע ַהּכֵֹהן ְוִטַהר את: ∼

ְמטָֹהָרה לֹא ֶאֶרץ ַאְּת עומד: [סביל של ּפִעל 1] ּפֻעל.

.(24 (יחזקאל כב ִהיא

ְוַהֲחִליפּו ְוִהַּטֲהרּו עומד: [חוזר של ּפִעל 1] התפעל.

.(2 (בראשית לה ִׂשְמֹלֵתיֶכם

[= היה טוב, .1 קל. yṭb ṭwb/יטב טוב
.(5 (במדבר כד ַיֲעקֹב ֹאָהֶליָך ַמה־ּטֹבּו עומד: יפה, נעים]

ַהָּדָבר ְּבֵעיַני ַוִּייַטב :(~60×) בעיני ∼ [בציון המעריך] .2

ָלֵתת טֹוב ְוִאם־ַעל־ַהֶּמֶלְך :(10×) על ∼ • .(23 (דברים א

ֶׁשּטֹוב ְלָאָדם ִּכי :(6×) לפני ∼ • .(8 (אסתר ה ֶאת־ְׁשֵאָלִתי

ו–6.1.6]. [ראה סעיפים 5.1.3 (26 (קהלת ב ָחְכָמה ָנַתן ְלָפָניו

:(~30×) ל<פלוני> ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .3

(שמ”א ַּבֶּמֶלְך ְלִהְתַחֵּתן ָדִוד ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּיַׁשר :(8×)

ֶמֶלְך ֶאת־ַּפְרעֹה ְׁשֹלֹמה ַוִּיְתַחֵּתן :(2×) את ∼ • .(26 יח

(דה”ב ְלַאְחָאב ַוִּיְתַחֵּתן :(1×) ל־ ∼ • .(1 (מל”א ג ִמְצָרִים

.(1 יח

חטף. ראה ḥtp חתף
ָוֶאְחֹּתר עומד: [= קדח, חפר] .1 קל. ḥtr חתר
ַּבחֶֹׁשְך ָחַתר את: ∼ [= פרץ] .2 .(8 (יחזקאל ח ַּבִּקיר

עומד: [= פילס דרך (בשיט)] .3 .(16 (איוב כד ָּבִּתים

.(13 (יונה א ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה ְלָהִׁשיב ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְחְּתרּו

ָהֲאָדָמה עומד: [= נשבר, חרב] .1 קל. ḥtt חתת
[= נדכא, .2 .(4 (ירמיה יד ָּבָאֶרץ ֶגֶׁשם לֹא־ָהָיה ִּכי ַחָּתה

מן: ∼ • .(9 (עובדיה א ֵּתיָמן ִגּבֹוֶריָך ְוַחּתּו עומד: פחד]

.(9 (ישעיה לא ָׂשָריו ִמֵּנס ְוַחּתּו

ְוַאל־ֵּתָחת ַאל־ִּתיָרא עומד: פחד] נדכא,   =] נפעל.

ַאל־ֵּתָחּתּו ַהָּׁשַמִים ּוֵמֹאתֹות מן: ∼ • .(8 (יהושע א

.(2 (ירמיה י

ִחְּתָתה ִּגּבֹוֶריָה ְוִנְלְּכדּו עומד: נשבר]  =] .1 ּפִעל.

את: ∼ [= דיכא, הפחיד] .2 .(56 (ירמיה נא ַקְּׁשתֹוָתם

.(14 (איוב ז ְּתַבֲעַתִּני ּוֵמֶחְזיֹנֹות ַבֲחֹלמֹות ְוִחַּתַּתִני

ַמֵּטה ְוֵאת ֻסֳּבלֹו ֶאת־עֹל ִּכי את: ∼ [= שבר] .1 הפעיל.

[= דיכא, .2 .(3 (ישעיה ט ַהִחֹּתָת ּבֹו ַהֹּנֵגׂש ֵׁשֶבט ִׁשְכמֹו

(ירמיה אְֹיֵביֶהם ִלְפֵני ֶאת־ֵעיָלם ְוַהְחַּתִּתי את: ∼ הפחיד]

.(37 מט

ט

ְוֵטאֵטאִתיָה את: ∼ [= סילק] ּפִלְּפֵל. ṭʾṭʾ טאטא
.(23 (ישעיה יד ַהְׁשֵמד ְּבַמְטֲאֵטא

ְלַהִּפיל את: ∼ [= שחט, הרג] .1 קל. ṭbḥ טבח
=] .2 .(14 (תהלים לז ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך ִלְטבֹוַח ְוֶאְביֹון ָעִני

(משלי ט ֵייָנּה ָמְסָכה ִטְבָחּה ָטְבָחה ֶטַבח: ∼ ערך טֶבַח]
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ֲעֵלי־ ָיטּוׂש ְּכֶנֶׁשר עומד: [= טס, עף] קל. ṭwś טוׂש
.(26 (איוב ט ֹאֶכל

ְמַטֲחֵוי [בינוני בלבד, בצירוף ּפִעְלֵל. ṭḥh טחה
(= מרחק ירייה בקשת)]. קשת

טוח. ראה ṭḥḥ טחח
ֵרַחִים ְקִחי את: ∼ [= דך, כתש] קל. ṭḥn טחן

.(2 (ישעיה מז ָקַמח ְוַטֲחִני

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ṭlʾ טלא
מנוקד/עשוי טלאים)].

(= מתוקן בטלאים)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

הּוא את: ∼ [= סכך, כיסה בגג] ּפִעל. ṭll טלל
.(15 (נחמיה ג ִויַטְלֶלּנּו ִיְבֶנּנּו

עומד: [= היה טמֵא, לא טהור] קל. ṭmʾ טמא
.(26 (ויקרא יא ִיְטָמא ָּבֶהם ָּכל־ַהֹּנֵגַע ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים

ָהִאָּׁשה ִנְטְמָאה ְוִאם־לֹא עומד: [= נעשה טמא] נפעל.

.(28 (במדבר ה ִהוא ּוְטהָֹרה

ֶאת־ֵׁשם ְוִטְּמאּו את: ∼ [= עשה לטמא] .1 ּפִעל.

[= הכריז כטמא] .2 .(8 (יחזקאל מג ְּבתֹוֲעבֹוָתם ָקְדִׁשי

.(22 (ויקרא יג ִהוא ֶנַגע ֹאתֹו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא את: ∼

ְמֻטָּמָאה לֹא ַנְפִׁשי ִהֵּנה עומד: [= נעשה טמא] ּפֻעל.

.(14 (יחזקאל ד

עומד: [= נעשה טמא, עשה עצמו לטמא] התפעל.

.(18 (יחזקאל כ ַאל־ִּתַּטָּמאּו ּוְבִגּלּוֵליֶהם

ִלְהיֹות ְלַקְחָּתּה ָלׁשּוב עומד: [= נעשה טמא] הָתְּפַעַל.

.(4 (דברים כד ֻהַּטָּמָאה ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ְלִאָּׁשה לֹו

ַמּדּוַע עומד: [= היה מטומטם] נפעל. ṭmh טמה
.(3 (איוב יח ְּבֵעיֵניֶכם ִנְטִמינּו ַכְּבֵהָמה ֶנְחַׁשְבנּו

את: ∼ [= החביא, הסתיר] .1 קל. ṭmn טמן
[ראה סעיף 5.3.1]. (4 (ירמיה יג ַהָּסַלע ִּבְנִקיק ָׁשם ְוָטְמֵנהּו

[ראה סעיף 5.1.4]. (20 (ירמיה לח ַנְפֶׁשָך ּוְתִחי ְלָך ְוִייַטב

ִלָּבם ְּכטֹוב) (ק’ טוב כי ַוְיִהי עומד: שמח] <לב> =] .4

ְראּו ב־: ∼ • .(25 (שופטים טז ְלִׁשְמׁשֹון ִקְראּו ַוּיֹאְמרּו

.(28 (שמ”ב יג ַּבַּיִין ֵלב־ַאְמנֹון ְּכטֹוב ָנא

ָנא ׁשּובּו <דבר>: ∼ [= שיפר, תיקן, ייפה] .1 הפעיל.

(ירמיה ּוַמַעְלֵליֶכם ַדְרֵכיֶכם ְוֵהיִטיבּו ָהָרָעה ִמַּדְרּכֹו ִאיׁש

ְראּו־ לפעול: ∼ [כפועל אדוורביאלי] .2 .(11 יח

[כפועל .3 .(17 (שמ”א טז ְלַנֵּגן ֵמיִטיב ִאיׁש ִלי ָנא

לֹא ּוְלֵהיִטיב ְלָהַרע ֵהָּמה ֲחָכִמים השמטה: ← מעריך]

[= טיפח, עשה .4 [ראה סעיף 5.11]. (22 (ירמיה ד ָיָדעּו

לֹא ְוַאְלָמָנה :(~10×) <פלוני> את ∼ שייהנה מטובה]

[= גרם טובה, .5 [ראה סעיף 5.1.4]. (21 (איוב כד ְיֵיִטיב

(במדבר ָלְך ְוֵהַטְבנּו ִאָּתנּו ְלָכה :(9×) ל<פלוני> ∼ הועיל]

ְוַׂשְמִּתי ִעָּמְך ֵאיִטיב ֵהיֵטב :(4×) <פלוני> עם ∼ • .(29 י

[ראה סעיף 5.1.4]. (13 (בראשית לב ַהָּים ְּכחֹול ֶאת־ַזְרֲעָך

ֶאת־ָהִעִּזים ָטוּו את: ∼ [= שזר] קל. ṭwh טוה
.(26 (שמות לה

[= כיסה .1 קל. ṭḥḥ ṭwḥ/טחח טוח
ֲאֶׁשר־ַטְחֶּתם ֶאת־ַהִּקיר ְוָהַרְסִּתי <משטח>: ∼ בטיח]

ַאֵּיה <טיח>: ∼ [= מרח] .2 .(14 (יחזקאל יג ָּתֵפל

.(12 (יחזקאל יג ַטְחֶּתם ֲאֶׁשר ַהִּטיַח

ֶאת־ַהַּבִית ִהְקצֹות ְוַאֲחֵרי עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

.(43 (ויקרא יד ִהּטֹוַח ְוַאֲחֵרי

ְיהָוה ִהֵּנה את: ∼ [= הניף, הניע] ּפִלְּפֵל. ṭwl טול
.(17 (ישעיה כב ַטְלֵטָלה ְמַטְלֶטְלָך

(יונה ֶאל־ַהָּים ַוֲהִטיֻלִני ָׂשאּוִני את: ∼ [= זרק] הפעיל.

.(12 א

לֹא־יּוָטל ִּכי־ִיֹּפל עומד: הפעיל] של  [סביל  הָפעַל.

.(24 (תהלים לז
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הענף הכנעני

עומד: [(?) [= הלך בצעדים קלים קל. ṭpp טפף
.(16 (ישעיה ג ְּתַעַּכְסָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ֵּתַלְכָנה ְוָטֹפף ָהלֹוְך

עומד: [= היה שמן, היה טיפש] קל. ṭpš טפׁש
.(70 (תהלים קיט ִלָּבם ַּכֵחֶלב ָטַפׁש

=) [בינוני בלבד, כשם תואר קל. ṭrd טרד
מתמשך)].

<כלי> ∼ [= העמיס, טען] הפעיל. ṭrḥ טרח
.(11 (איוב לז ָעב ַיְטִריַח ַאף־ְּבִרי ב<מילוי>:

ַאף־ ְזרֹוַע ְוָטַרף את: ∼ [= אכל] קל. ṭrp טרף
ַמִּציל ְוֵאין ֶּפן־ֶאְטרֹף השמטה: ← .(20 (דברים לג ָקְדקֹד

.(22 (תהלים נ

(בראשית יֹוֵסף טַֹרף ָטרֹף עומד: [= נאכל] קל סביל.

.(33 לז

(ירמיה ִיָּטֵרף ֵמֵהָּנה ָּכל־ַהּיֹוֵצא עומד: [= נאכל] נפעל.

.(6 ה

ַהְטִריֵפִני <מאכל>: <פלוני> את ∼ [= האכיל] הפעיל.

.(8 (משלי ל ֻחִּקי ֶלֶחם

י

ִּכי ל־: ∼ [= השתוקק, כמּה] קל. yʾb יאב
.(131 (תהלים קיט ָיָאְבִּתי ְלִמְצֹוֶתיָך

ִּכי ל־: ∼ [= התאים, היה ראוי] קל. yʾh יאה
.(7 (ירמיה י ָיָאָתה ְלָך

נֹוֲאלּו עומד: [= נעשה אוויל] .1 נפעל. yʾl I יאל
עומד: [= עשה איוולת] .2 .(13 (ישעיה יט צַֹען ָׂשֵרי

.(4 (ירמיה ה ְיהָוה ֶּדֶרְך ָיְדעּו לֹא ִּכי נֹוֲאלּו

∽לפעול: [= הסכים, יכול] .1 הפעיל. yʾl II יאל
[ראה סעיף (11 (שופטים יז ֶאת־ָהִאיׁש ָלֶׁשֶבת ַהֵּלִוי ַוּיֹוֶאל

ֶאת־ ֵּבֵאר ֹמֶׁשה הֹוִאיל לפעול: ∼ [= החל] .2 .[5.11

ְוִרְׁשּתֹו <מלכודת>: ∼ [= הציב, הכין מלכודת] .2

.(8 (תהלים לה ִּתְלְּכדֹו ֲאֶׁשר־ָטַמן

ושל פועלי הסתרה טמן על התנהגותם הסמנטית והתחבירית של

(תשס”ד). אחרים ראה שמש

ְוִהָּטֵמן ַבּצּור ּבֹוא עומד: [= התחבא, הסתתר] נפעל.

.(10 (ישעיה ב ֶּבָעָפר

ִמָּׁשם ַוִּיְׂשאּו השמטה: ← [= החביא, הסתיר] הפעיל.

.(8 (מל”ב ז ַוַּיְטִמנּו ַוֵּיְלכּו ּוְבָגִדים ְוָזָהב ֶּכֶסף

ֶאת־ַרְגַלי ָרַחְצִּתי את: ∼ [= לכלך] ּפִעל. ṭnp טנף
.(3 (שה”ש ה ֲאַטְּנֵפם ֵאיָכָכה

תעה. ראה ṭʿh טעה

ָּכל־ ָטַעם ְולֹא את: ∼ [= אכל] .1 קל. ṭʿm טעם
[= קלט טעם, העריך] .2 .(24 (שמ”א יד ָלֶחם ָהָעם

.(36 (שמ”ב יט ֹאַכל ֶאת־ֲאֶׁשר ַעְבְּדָך ִאם־ִיְטַעם את: ∼

(משלי ַסְחָרּה ִּכי־טֹוב ָטֲעָמה {תוכן}: ∼ [= הבין] .3

.(18 לא

[= עמס במשא] .1 קל. ṣʿn ṭʿn/צען I טען
.2 .(17 (בראשית מה ֶאת־ְּבִעיְרֶכם ַטֲענּו <בהמה>: ∼

ְיֵתדָֹתיו ַּבל־ִיַּסע ַּבל־ִיְצָען ֹאֶהל <משא>: ∼ [= עמס, הזיז]

.(20 (ישעיה לג ָלֶנַצח

=) [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. ṭʿn II טען
דקור)].

ָיְסָדה ַאף־ָיִדי את: ∼ [= פרׂש] .1 ּפִעל. ṭpḥ טפח
[= גידל] .2 .(13 (ישעיה מח ָׁשָמִים ִטְּפָחה ִויִמיִני ֶאֶרץ

.(22 (איכה ב ִכָּלם אְֹיִבי ְוִרִּביִתי ֲאֶׁשר־ִטַּפְחִּתי את: ∼

<מכוסה>: על ∼ [= כיסה] .1 קל. ṭpl טפל
.2 .(17 (איוב יד ַעל־ֲעֹוִני ַוִּתְטֹּפל ִּפְׁשִעי ִּבְצרֹור ָחֻתם

ֵזִדים ֶׁשֶקר ָעַלי ָטְפלּו <פלוני>: על <שקר> ∼ [= העליל]

.(69 (תהלים קיט
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ַוַּיֶּגה ִמִּלּבֹו ִעָּנה לֹא ִּכי את: ∼ [= העציב, ציער] ּפִעל.

.(33 (איכה ג ְּבֵני־ִאיׁש

ַנְפִׁשי ּתֹוְגיּון ַעד־ָאָנה את: ∼ ּפִעל] [כמו  הפעיל.

.(2 (איוב יט ְבִמִּלים ּוְתַדְּכאּוַנִני

.II הגה ראה ygh II יגה
ְוִיָגעּו ְנָעִרים ְוִיֲעפּו עומד: [= עָייף] .1 קל. ygʿ יגע
ב־: ∼ [= טרח, השקיע מאמץ] .2 .(30 (ישעיה מ

(יהושע לֹא־ְבִניֶתם ֲאֶׁשר ְוָעִרים ָּבּה לֹא־ָיַגְעָּת ֲאֶׁשר ֶאֶרץ

ַיֲעקֹב ָקָראָת ְולֹא־ֹאִתי ב־: ∼ [= קץ, מאס] .3 .(13 כד

.(22 (ישעיה מג ִיְׂשָרֵאל ִּבי ִּכי־ָיַגְעָּת

(קהלת י ְּתַיְּגֶעּנּו ַהְּכִסיִלים ֲעַמל את: ∼ [= עִייף] ּפִעל.

.(15

ְּבִדְבֵריֶכם ְיהָוה הֹוַגְעֶּתם את: ∼ עִייף]  =] הפעיל.

.(17 (מלאכי ב

.III גור ראה ygr יגר
.I ידה ראה ydd ידד

← [= זרק] .1 קל. ydd ydh/ידד I ידה
ֶאל־ֵחץ ַאל־ַּתְחְמלּו ֵאֶליָה ְידּו ֶקֶׁשת ָּכל־ּדְֹרֵכי השמטה:

ְוַעל־ְירּוָׁשַלםִ גורל: ∼ [= הטיל גורל] .2 .(14 (ירמיה נ

.(11 (עובדיה א גֹוָרל ַיּדּו

.(53 (איכה ג ִּבי ַוַּיּדּו־ֶאֶבן את: ∼ [= זרק] ּפִעל.

[= הכיר ב–, גילה] .1 התפעל. ydh II ידה
.(40 (ויקרא כו ֲאבָֹתם ְוֶאת־ֲעֹון ֶאת־ֲעֹוָנם ְוִהְתַוּדּו את: ∼

ֲאבֵֹתיֶהם ַוֲעֹונֹות ַעל־ַחּטֹאֵתיֶהם ַוִּיְתַוּדּו קידום התוכן: ←

ּוִמְתַוִּדים :(1×) ל־ ∼ [(?) [= הילל .2 .(2 (נחמיה ט

.(22 (דה”ב ל ֲאבֹוֵתיֶהם ֱאֹלֵהי ַליהָוה

ְּבָכל־ ְיהָוה אֹוֶדה :(~55×) את ∼ [= הילל] .1 הפעיל.

ְׁשמֹו ָּבֲרכּו הֹודּו־לֹו :(~40×) ל־ ∼ • .(2 (תהלים ט ִלִּבי

← [הכיר ב–, גילה] .2 [ראה סעיף 5.8.3]. (4 (תהלים ק

(תהלים לב ַליהָוה ְפָׁשַעי ֲעֵלי אֹוֶדה :(1×) קידום התוכן

.(5 (דברים א ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה

[= התאכזב, חש ייאוש] .1 נפעל. yʾš יאׁש
ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ְּגבּול עֹוד ְלַבְקֵׁשִני ָׁשאּול ִמֶּמִּני ְונֹוַאׁש מן: ∼

= איבד תקווה]. נואש אמר [בצירוף .2 .(1 (שמ”א כז

ְלַיֵאׁש ֲאִני ְוַסּבֹוִתי את: ∼ [= גרם שיחוש ייאוש] ּפִעל.

.(20 (קהלת ב ֶׁשָעַמְלִּתי ָּכל־ֶהָעָמל ַעל ֶאת־ִלִּבי

ִסיְסָרא ֵאם ַוְּתַיֵּבב עומד: [= יילל] ּפִעל. ybb יבב
.(28 (שופטים ה ָהֶאְׁשָנב ְּבַעד

ִמי את: ∼ [= הוליך, הנחה] .1 הפעיל. ybl יבל
.2 .(11 (תהלים קח ַעד־ֱאדֹום ָנַחִני ִמי ִמְבָצר ִעיר יִֹבֵלִני

(תהלים ָׁשי ְמָלִכים יֹוִבילּו ְלָך ל־: את ∼ [= נשא, הגיש]

ִמְנָחִתי יֹוִבלּון … ְלַנֲהֵרי־כּוׁש ֵמֵעֶבר השמטה: ← .(30 סח

.(10 (צפניה ג

ַלֶּקֶבר ִמֶּבֶטן עומד: [סביל של הפעיל 1] .1 הָפעַל.

ָּבֵעת ל־: ∼ [סביל של הפעיל 2] .2 .(19 (איוב י אּוָבל

.(7 (ישעיה יח ְצָבאֹות ַליהָוה יּוַבל־ַׁשי ַהִהיא

[= נשא (את אלמנת אחיו)] ּפִעל. ybm יבם
.(5 (דברים כה ְוִיְּבָמּה ְלִאָּׁשה לֹו ּוְלָקָחּה את: ∼

לֹא־ ִּכי ַהָּנַחל ַוִּייַבׁש עומד: [= חרב] קל. ybš יבׁש
.(7 (מל”א יז ָּבָאֶרץ ֶגֶׁשם ָהָיה

ְּתַיֶּבׁש־ ְנֵכָאה ְורּוַח את: ∼ [= החריב, עשה ליבֵש] ּפִעל.

.(22 (משלי יז ָּגֶרם

ְוַהְּתֵאָנה הֹוִביָׁשה ַהֶּגֶפן עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

ְוַהֲחַרְבִּתי את: ∼ [כמו ּפִעל] .2 .(12 (יואל א ֻאְמָלָלה

.(36 (ירמיה נא ֶאת־ְמקֹוָרּה ְוהַֹבְׁשִּתי ֶאת־ַיָּמּה

(= עובד [בינוני בלבד, כשם עצם קל. ygb יגב
אדמה)].

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. ygh I יגה
עצוב)].
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קידום התוכן: ← [ראה סעיף 4.4.2]. (14 (נחמיה ט ָלֶהם

=] .2 .(19 (ישעיה לח ֶאל־ֲאִמֶּתָך יֹוִדיַע ְלָבִנים ָאב

ְלהֹוִדיַע ְׁשמֹו ְלַמַען ַוּיֹוִׁשיֵעם <דבר>: ∼ הכריז, פרסם]

[3 [גורם של קל  .3 .(8 קו (תהלים  ֶאת־ְּגבּוָרתֹו

הֹוַדע ֵּכן ָיֵמינּו ִלְמנֹות השמטה: ← לפעול <פלוני> את ∼

.(12 (תהלים צ

ֵאָליו אֹו־הֹוַדע <פלוני>: אל ∼ [= גולה, הוצג] הָפעַל.

.(28 ,23 (ויקרא ד ַחָּטאתֹו

את ∼ [= נתן] .1 [ציווי בלבד] קל. yhb יהב
.(15 (בראשית מז ֶנְגֶּדָך ָנמּות ְוָלָּמה ֶלֶחם ָהָבה־ָּלנּו ל־:

(רות ְוֶאֳחִזי־ָבּה ֲאֶׁשר־ָעַלִיְך ַהִּמְטַּפַחת ָהִבי השמטה: ←

ֶאת־ ָהבּו :(1×) ל(כיוון/יעד) את ∼ [= הביא] .2 .(15 ג

.(15 (שמ”ב יא ַהֲחָזָקה ַהִּמְלָחָמה ְּפֵני ֶאל־מּול אּוִרָּיה

ָהָבה נפעלה: הבה [כמילת פתיחה להבעת איווי] .3

.(4 (בראשית יא ּוִמְגָּדל ִעיר ִנְבֶנה־ָּלנּו

ֵמַעֵּמי ְוַרִּבים עומד: [= התגייר] התפעל. yhd יהד
.(17 (אסתר ח ִמְתַיֲהִדים ָהָאֶרץ

=) [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. yzn יזן
ְמֻיָּזִנים סּוִסים עומד: [(?) מיוחם היה   =] מיוחם)].

.(8 (ירמיה ה ָהיּו ַמְׁשִּכים

לֹא־ֵתַחד את: ∼ [= התאחד, חבר] קל. yḥd יחד
ַאל־ ִּבְקָהָלם השמטה: ← .(20 (ישעיה יד ִּבְקבּוָרה ִאָּתם

.(6 (בראשית מט ְּכבִֹדי ֵּתַחד

ְלִיְרָאה ְלָבִבי ַיֵחד ל־: את ∼ [= ייעד בשלמות] ּפִעל.

.(11 (תהלים פו ְׁשֶמָך

[= חיכה] .1 קל. ḥyl III yḥl/חיל יחל
[= קיווה, .2 .(25 (שופטים ג ַעד־ּבֹוׁש ַוָּיִחילּו עומד:

.(12 (מיכה א ָמרֹות יֹוֶׁשֶבת ְלטֹוב ִּכי־ָחָלה ל־: ∼ ציפה]

ֲאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבַעת עֹוד ַוִּיָּיֶחל עומד: [= חיכה] נפעל.

.(12 (בראשית ח

.(5

[= קלט והפנים, הכיר, הבין] .1 קל. ydʿ ידע
(קהלת ָחְכָמה ָלַדַעת ִלִּבי ָוֶאְּתָנה :(~300×) את/ל־ ∼

ָאָנה ָיְדעּו לֹא ְוַהְּסָגִנים :(~350×) {תוכן} ∼ • .(17 א

קידום התוכן: ← .(16 (נחמיה ב עֶֹׂשה ֲאִני ּוָמה ָהַלְכִּתי

[ראה (25 (שמ”ב ג ָּבא ְלַפֹּתְתָך ִּכי ֶּבן־ֵנר ֶאת־ַאְבֵנר ָיַדְעָּת

.(16 (איוב לז ַעל־ִמְפְלֵׂשי־ָעב ֲהֵתַדע על: ∼ סעיף 5.12.2].

:(~15×) <פלוני>: את ∼ [= קיים יחסי מין, בעל] .2

[= היה .3 .(19 (שמ”א א ִאְׁשּתֹו ֶאת־ַחָּנה ֶאְלָקָנה ַוֵּיַדע

ִּכי־ַנַער ַּדֵּבר לֹא־ָיַדְעִּתי :(~25×) לפעול ∼ מסוגל, יכול]

.(6 (ירמיה א ָאֹנִכי
ראה זיברג (תשמ”א). ידע לעיון סמנטי ותחבירי מפורט בפועל

נָֹדעּו לֹא ְוִעְּקבֹוֶתיָך עומד: [סביל של קל 1] .1 נפעל.

ל ∼ [= נגלה, עשה שיכירוהו] .2 .(20 (תהלים עז

ִמְצַרִים ְוָיְדעּו ְלִמְצַרִים ְיהָוה ְונֹוַדע :(~10×) <פלוני> /אל

[= הגיע .3 [ראה סעיף 4.1.1]. (21 (ישעיה יט ֶאת־ְיהָוה

ַעל־ָיֵרְך ָסַפְקִּתי ִהָּוְדִעי ְוַאֲחֵרי עומד: לידיעה, להבנה]

.(19 (ירמיה לא

ְהִמָּיֶמיָך <דבר>: <פלוני> את ∼ [גורם של קל 1] ּפִעל.

(איוב ְמקֹמֹו ַהַּׁשַחר) ִיַּדְעָּת (ק’ שחר ידעתה ּבֶֹקר ִצִּויָת

.(12 לח

(= מּכר, ידיד)]. [בינוני בלבד, כשם עצם ּפֻעל.

<פלוני>: אל ∼ [= נגלה, עשה שיכירוהו] התפעל.

.(1 (בראשית מה ֶאל־ֶאָחיו יֹוֵסף ְּבִהְתַוַּדע

ְוֶאת־ ל(כיוון/יעד): <פלוני> את ∼ [= כיוון] ּפֹועֵל.

.(3 (שמ”א כא ַאְלמֹוִני ְּפֹלִני ֶאל־ְמקֹום יֹוַדְעִּתי ַהְּנָעִרים

<פלוני> את ∼ [1 קל  של  [גורם  .1 הפעיל.

הֹוַדְעִּתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ֶאת־ֻחּקֹוַתי ָלֶהם ָוֶאֵּתן <דבר>:

ְלַמַען {תוכן}: <פלוני> את ∼ • .(11 (יחזקאל כ אֹוָתם

(דברים ח ָהָאָדם ִיְחֶיה ְלַבּדֹו ַעל־ַהֶּלֶחם לֹא ִּכי הֹוִדֲעָך

הֹוַדַעָת ָקְדְׁשָך ְוֶאת־ַׁשַּבת <דבר>: ל<פלוני> ∼ • .(3
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אּוַלי השמטה: ← .(25 (בראשית כא ֲאִביֶמֶלְך ַעְבֵדי ָּגְזלּו

ְוהֹוִכיַח … ַרב־ָׁשֵקה ָּכל־ִּדְבֵרי ֵאת ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ִיְׁשַמע

[= שפט, ערך משפט] .2 .(4 יט (מל”ב  ַּבְּדָבִרים

ְלַעְנֵוי־ ְּבִמיׁשֹור ְוהֹוִכיַח ַּדִּלים ְּבֶצֶדק ְוָׁשַפט ל<פלוני>: ∼

ַאַחי ֶנֶגד ּכֹה ִׂשים :(2×) בין ∼ • .(4 (ישעיה יא ָאֶרץ

=] .3 .(37 (בראשית לא ְׁשֵנינּו ֵּבין ְויֹוִכיחּו ְוַאֶחיָך

ֶאל־ ְוהֹוֵכַח ֲאַדֵּבר ֶאל־ַׁשַּדי אל: ∼ הידיין, הציג טיעון]

[= הציג כראיה, הראה .4 .(3 (איוב יג ֶאְחָּפץ ֵאל

.5 .(5 (איוב יט ֶחְרָּפִּתי ָעַלי ְותֹוִכיחּו : את ∼ כנכון]

ְיהָוה ֲאֶׁשר־הִֹכיַח ָהִאָּׁשה ִהוא :(2×) ל־ את ∼ [= ייעד]

.(44 (בראשית כד ְלֶבן־ֲאדִֹני

ַעל־ ְּבַמְכאֹוב ְוהּוַכח עומד: [סביל של הפעיל 1] הָפעַל.

.(19 (איוב לג ִמְׁשָּכבֹו

[= היה מסוגל, היה רשאי] .1 קל. ykl יכל
(צפניה ְלַהִּציָלם לֹא־יּוַכל ַּגם־ְזָהָבם :(~150×) לפעול ∼

ִּכי־ ָיַדְעִּתי) (ק’ ידעת השמטה: ← [ראה סעיף 5.11]. (18 א

= גבר על פלוני ל<פלוני> ∼ .2 .(2 (איוב מב ּתּוָכל כֹל

.(19 (ירמיה א ָלְך ְולֹא־יּוְכלּו ֵאֶליָך ְוִנְלֲחמּו :(~12×)

הביאה לעולם] <אם> =] .1 קל. yld ילד
• .(4 (יחזקאל כג ּוָבנֹות ָּבִנים ַוֵּתַלְדָנה <צאצאים>: ∼

(בראשית ֵּבן ְלַאְבָרם ָהָגר ַוֵּתֶלד ל<אב>: <צאצאים> ∼

<צאצאים>: ∼ הביא לעולם] <אב> =] .2 .(15 טז

.3 .(15 (בראשית י ְוֶאת־ֵחת ְּבכֹרֹו ֶאת־ִצידֹן ָיַלד ּוְכַנַען

(ישעיה ַקׁש ֵּתְלדּו ֲחַׁשׁש ַּתֲהרּו את: ∼ [במובן מופשט]

.(11 לג

לֹא־ ֲאֶׁשר ַאֶחֶרת ָהָאֶרץ עומד: [= בא לעולם] קל סביל.

יֵֹצאת ִרְבָקה ל<אב>: ∼ • .(26 (ירמיה כב ָׁשם ֻיַּלְדֶּתם

.(15 (בראשית כד ִלְבתּוֵאל ֻיְּלָדה ֲאֶׁשר

ִיָּוֵלד ֲאֶׁשר ָּכל־ַהְּבכֹור עומד: [= בא לעולם] נפעל.

ִהֵּנה־ ל<אב>: ∼ • .(19 (דברים טו ּוְבצֹאְנָך ִּבְבָקְרָך

.(2 (מל”א יג ְלֵבית־ָּדִוד נֹוָלד ֵבן

ֲאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבַעת עֹוד ַוָּיֶחל עומד: [= חיכה] .1 ּפִעל.

ַוֲאַיֲחָלה ∽ל/אל: [= קיווה, ציפה] .2 .(10 (בראשית ח

[= נתן תקווה, גרם .3 .(26 (איוב ל ֹאֶפל ַוָּיבֹא ְלאֹור

(תהלים קיט ִיַחְלָּתִני ֲאֶׁשר ַעל <פלוני>: את ∼ שיקווה]

.(49

לֹו ּוְתחֹוֵלל ְלָפָניו ִּדין ל־: ∼ [= קיווה, ציפה] ּפֹולֵל.

.(14 (איוב לה

ְוִהְתחֹוֵלל ַליהָוה ּדֹום ל־: ∼ [= קיווה, ציפה] התפולל.

.(7 (תהלים ז לֹו

ַעד־ ּתֹוֵחל ָיִמים ִׁשְבַעת עומד: [= חיכה] .1 הפעיל.

ל־: ∼ [= קיווה, ציפה] .2 .(8 (שמ”א י ֵאֶליָך ּבֹוִאי

.(6 (תהלים מב אֹוֶדּנּו ִּכי־עֹוד ֵלאֹלִהים הֹוִחיִלי

ַהּצֹאן ַוֶּיֱחמּו עומד: [= היה מיוחם] קל. yḥm יחם
.(39 (בראשית ל ַהּצֹאן ָ ַוֵּתַלְדן ֶאל־ַהַּמְקלֹות

ַהּצֹאן ַיֵחם ְּבֵעת ַוְיִהי עומד: קל] [כמו  .1 ּפִעל.

ַיֲעקֹב ְוָׂשם את: ∼ [גורם של קל] .2 .(10 (בראשית לא

ַּבַּמְקלֹות ְלַיְחֵמָּנה ָּבֳרָהִטים ַהּצֹאן ְלֵעיֵני ֶאת־ַהַּמְקלֹות

ֶיֱחַמְתִני ּוְבֵחְטא את: ∼ [= הרה] .3 .(41 (בראשית ל

.(7 (תהלים נא ִאִּמי

עומד: [= התפקד, נמנה לפי ייחוס] קל. yḥś יחׂש
.(17 (דה”א ה ֶמֶלְך־ְיהּוָדה יֹוָתם ִּביֵמי ִהְתַיְחׂשּו ֻּכָּלם

טוב. ראה yṭb יטב
עם: ∼ [= ערך משפט, הידיין] .1 נפעל. ykḥ יכח
ְוִנָּוְכָחה ְלכּו־ָנא ריבוי: ← .(7 (איוב כג ִעּמֹו נֹוָכח ָיָׁשר ָׁשם

ִהֵּנה עומד: [= נמצא זכאי במשפט] .2 .(18 (ישעיה א

.(16 (בראשית כ ְוֹנָכַחת … ֵעיַנִים ְּכסּות הּוא־ָלְך

ִעם־ַעּמֹו ַליהָוה ִריב ִּכי עם: ∼ [כמו נפעל 1] התפעל.

.(2 (מיכה ו ִיְתַוָּכח ְוִעם־ִיְׂשָרֵאל

את/ל<פלוני>: ∼ [= לימד מוסר, העניש] .1 הפעיל.

ֲאֶׁשר ַהַּמִים ְּבֵאר ַעל־אֹדֹות ֶאת־ֲאִביֶמֶלְך ַאְבָרָהם ְוהֹוִכַח
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הענף הכנעני

.(13 (דברים לב ִמֶּסַלע

ְיהָוה את: ∼ [= הקים, כונן] קל. ysd I יסד
.(19 (משלי ג ָיַסד־ָאֶרץ ְּבָחְכָמה

ִּתָּבֶנה ִלירּוָׁשַלםִ ְוֵלאֹמר עומד: [= הוקם, כונַן] נפעל.

.(28 (ישעיה מד ִּתָּוֵסד ְוֵהיָכל

ָגִזית ַאְבֵני ַהָּבִית ְלַיֵּסד את: ∼ [= הקים, כונן] .1 ּפִעל.

ְוַהְּׁשִתָּיה <צו>: ∼ [= קבע, הטיל] .2 .(31 (מל”א ה

(אסתר ֵּביתֹו ָּכל־ַרב ַעל ַהֶּמֶלְך ִיַּסד ִּכי־ֵכן ֹאֵנס ֵאין ַכָּדת

<בעל תפקיד>: ∼ [= הציב בתפקיד, בחר] .3 .(8 א

.(22 (דה”א ט ֶּבֱאמּוָנָתם ָהרֶֹאה ּוְׁשמּוֵאל ָּדִויד ִיַּסד ֵהָּמה

ֵּבית ֻיַּסד ָהְרִביִעית ַּבָּׁשָנה עומד: [= הוקם, כונַן] ּפֻעל.

.(37 (מל”א ו ְיהָוה

(עזרא ֵּבית־ְיהָוה הּוַסד ַעל עומד: [= הוקם, כונַן] הָפעַל.

.(11 ג

ָמגֹור עומד: [= נועד, התאסף] נפעל. ysd II יסד
.(14 (תהלים לא ָעַלי ַיַחד ְּבִהָּוְסָדם ִמָּסִביב

לפעול ∼ [= המשיך, חזר] .1 קל. ysp יסף
(8 (דברים כ ֶאל־ָהָעם ְלַדֵּבר ַהּׁשְֹטִרים ְוָיְספּו :(~15×)

:(4×) את ∼ [= הגדיל, הרבה] .2 [ראה סעיף 5.11].

.(21 (ויקרא כו ְּכַחּטֹאֵתיֶכם ֶׁשַבע ַמָּכה ֲעֵליֶכם ְוָיַסְפִּתי

ָיַסְפָּת ְיהָוה ַלּגֹוי ָיַסְפָּת ל־: ∼ [= נתן עוד, נתן תוספת] .3

על <דבר> ∼ [= צירף] .4 .(15 (ישעיה כו ִנְכָּבְדָּת ַלּגֹוי

(ירמיה מה ַעל־ַמְכֹאִבי ָיגֹון ְיהָוה ִּכי־ָיַסף :(~10×) <דבר>

.(3

ַעל־ ַּגם־הּוא ְונֹוַסף על: ∼ [= הצטרף, צורף] נפעל.

.(10 (שמות א ְוִנְלַחם־ָּבנּו ׂשְֹנֵאינּו

ַוּיִֹספּו :(~100×) לפעול ∼ [= המשיך, חזר] .1 הפעיל.

← .(12 (שופטים ג ְיהָוה ְּבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעׂשֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

[ראה סעיף (9 (איוב כ תֹוִסיף ְולֹא ְׁשָזַפּתּו ַעִין השמטה:

ְיהָוה ַוּיֶֹסף :(~20×) את ∼ [= הגדיל, הרבה] .2 .[5.11

ֶאת־ ְּבַיֶּלְדֶכן <יולדת>: ∼ [= עזר, תמך בלידה] ּפִעל.

.(16 (שמות א ָהִעְבִרּיֹות

ַוִּיְתַיְלדּו עומד: [= התייחס, נמנה לפי ייחוס] התפעל.

.(18 (במדבר א ֲאבָֹתם ְלֵבית ַעל־ִמְׁשְּפחָֹתם

<צאצאים>: ∼ הביא לעולם] <אב> =] .1 הפעיל.

(רות ד ֶאת־ַעִּמיָנָדב הֹוִליד ְוָרם ֶאת־ָרם הֹוִליד ְוֶחְצרֹון

אֹו ָאב ֲהֵיׁש־ַלָּמָטר את: ∼ [במובן מופשט] .2 .(19

.(28 (איוב לח ֶאְגֵלי־ָטל ִמי־הֹוִליד

בלבד = יום <פלוני> את הולדת יום [בצירוף הָפעל.

לידת פלוני].

ֶּבן־ ְוֵהיֵלל ְזַעק עומד: [= יילל, בכה] הפעיל. yll ילל
ַעל־ֵּכן עומד: [כסימן לאבל] • .(17 (יחזקאל כא ָאָדם

.(31 (ירמיה מח ֲאֵיִליל ַעל־מֹוָאב

.1 הפעיל. ʾmn II ymn/אמן ימן
ְוִאם־ַהָּיִמין ְוֵאיִמָנה ִאם־ַהְּׂשמֹאל עומד: [= פנה ימינה]

[= השתמש ביד ימין] .2 .(9 (בראשית יג ְוַאְׂשְמִאיָלה

.(2 (דה”א יב ּוַמְׂשִמאִלים ַמְיִמיִנים ֶקֶׁשת נְֹׁשֵקי עומד:

מור. ראה ymr ימר
מׁשׁש. ראה ymš ימׁש

ְבִלָּבם ָאְמרּו את: ∼ [= השמיד] קל. ynh ינה
.(8 (תהלים עד ָיַחד ִניָנם

ִתְלָחֶצּנּו ְולֹא לֹא־תֹוֶנה ְוֵגר את: ∼ [= עשק] הפעיל.

.(20 (שמות כב

ְוָיַנְקְּת <חלב>: ∼ [= מצץ, שתה] קל. ynq ינק
ְמָלִכים ְוׁשֹד <שדיים>: ∼ • 16א). (ישעיה ס ּגֹוִים ֲחֵלב

16ב). (ישעיה ס ִּתיָנִקי
.(64–62 (תשנ”ט: עיין סלע והיניק ינק לדיון בפעלים

את: ∼ השקתה בחלב שדיים] <אישה> =] .1 הפעיל.

=] .2 ;(21 ג (מל”א  ֶאת־ְּבִני ְלֵהיִניק ַּבּבֶֹקר ָוָאֻקם

ְדַבׁש ַוֵּיִנֵקהּו <מאכל>: <פלוני> את ∼ האכיל, השביע]
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עברית

ַמְחֵסה ָבָרד ְוָיָעה את: ∼ [= גרף] קל. yʿh יעה
.(17 (ישעיה כח ִיְׁשטֹפּו ַמִים ְוֵסֶתר ָכָזב

עזז. ראה yʿz יעז
.I עטה ראה yʿṭ יעט

עזר] רווח,  הביא   =] .1 הפעיל. yʿl יעל
(32 (ירמיה כג ָלָעם־ַהֶּזה לֹא־יֹוִעילּו ְוהֹוֵעיל ל<פלוני>: ∼

ְולֹא לֹא־יֹוִעילּו ֲאֶׁשר ַהֹּתהּו השמטה: ← [ראה סעיף 4.4.3.1].

עומד: [= הרוויח, הפיק רווח] .2 .(21 (שמ”א יב ַיִּצילּו

.(3 (איוב לה ֵמַחָּטאִתי ָמה־ֹאִעיל ַמה־ִּיְסָּכן־ָלְך

ָירּוצּו עומד: [= לאה] קל. ʿyp yʿp/עיף I יעף
.(31 (ישעיה מ ִייָעפּו ְולֹא ֵיְלכּו ִייָגעּו ְולֹא

עוף. ראה yʿp II יעף
[= תכנן, זמם] .1 קל. ʿwṣ yʿṣ/עוץ יעץ
(ישעיה ֲעִנִּיים) (ק’ ענוים ְלַחֵּבל ָיָעץ ִזּמֹות הּוא את: ∼

ְלַהְׁשִחיֶתָך ֱאֹלִהים ִּכי־ָיַעץ ָיַדְעִּתי לפעול: ∼ • .(7 לב

ְוִכי <פלוני>: את ∼ [= נתן עצה] .2 .(16 (דה”ב כה

את עצה ∼ • .(15 (ירמיה לח ֵאָלי ִתְׁשַמע לֹא ִאיָעְצָך

לֹא־ השמטה: ← .(12 (מל”א א ֵעָצה ָנא ִאיָעֵצְך <פלוני>:

=] .3 .(7 (שמ”ב יז ֲאִחיֹתֶפל ֲאֶׁשר־ָיַעץ ָהֵעָצה טֹוָבה

ָעֶליָך ֵיָאֵסף ֵהָאסֹף ָיַעְצִּתי ִּכי {תוכן}: ∼ המליץ, הציע]

.(11 (שמ”ב יז ָכל־ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיָּוַעץ עם/את: ∼ [= הידיין כדי לקבל עצה] .1 נפעל.

ריבוי: ← .(1 (דה”א יג ְוַהֵּמאֹות ָהֲאָלִפים ִעם־ָׂשֵרי ָּדִויד

ֶאל־ָהָעם ַוִּיָּוַעץ אל: ∼ • .(7 (נחמיה ו ַיְחָּדו ְוִנָּוֲעָצה ְלָכה

ַאֶּתם ֵאיְך לפעול: ∼ [= המליץ, הציע] .2 .(21 (דה”ב כ

=] .3 .(6 (מל”א יב ָּדָבר ֶאת־ָהָעם־ַהֶּזה ְלָהִׁשיב נֹוָעִצים

ַלֲעׂשֹות ָּכל־ַהָּקָהל ַוִּיָּוֲעצּו לפעול: ∼ החליט, הסכים]

.(23 (דה”ב ל ֲאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבַעת

ַעל־ַעְּמָך ריבוי: ← [= הידיין כדי לקבל עצה] התפעל.

.(4 (תהלים פג ַעל־ְצפּוֶניָך ְוִיְתָיֲעצּו סֹוד ַיֲעִרימּו

[= נתן .3 .(10 (איוב מב ְלִמְׁשֶנה ְלִאּיֹוב ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר

(תהלים ָלְך ּוַמה־ּיִֹסיף ְלָך ַמה־ִּיֵּתן :(5×) ל־ את ∼ עוד]

:(10×) <דבר> על/אל <דבר> ∼ [= צירף] .4 .(3 קכ

השמטה ← .(37 (איוב לד ֶפַׁשע ַעל־ַחָּטאתֹו יִֹסיף ִּכי

ַעל־ֻעְּלֶכם אֹוִסיף ַוֲאִני ָּכֵבד עֹל ֲעֵליֶכם ֶהְעִמיס ָאִבי :(~12×)

<אל> יעשה כה [בנוסחת השבועה .5 .(11 (מל”א יב

יוסיף]. וכה

את: ∼ [= הוכיח בהטפת מוסר] קל. ysr יסר
.(10 (תהלים צד ָּדַעת ָאָדם ַהְמַלֵּמד … ּגֹוִים ֲהיֵֹסר

ִהָּוְסִרי עומד: [= שמע לתוכחה, היטיב דרכיו] נפעל.

.(8 (ירמיה ו ִמֵּמְך ַנְפִׁשי ֶּפן־ֵּתַקע ְירּוָׁשַלםִ

ֶאְתֶכם ִיַּסר ָאִבי את: ∼ העניש] הוכיח,   =] ּפִעל.

.(11 (מל”א יב ָּבַעְקַרִּבים ֶאְתֶכם ֲאַיֵּסר ַוֲאִני ַּבּׁשֹוִטים

ְולֹא ָּכל־ַהָּנִׁשים ְוִנַּוְּסרּו עומד: נפעל] [כמו  נתפעל.

.(48 (יחזקאל כג ְּכִזַּמְתֶכָנה ַתֲעֶׂשיָנה

ַאְיִסֵרם אֹוִריֵדם ַהָּׁשַמִים ְּכעֹוף את: ∼ [כמו ּפִעל] הפעיל.

.(12 (הושע ז ַלֲעָדָתם ְּכֵׁשַמע

ַוּיֹוֶחר) (ק’ וייחר את: ∼ [= קבע] .1 קל. yʿd יעד
את ∼ [= ייחד] .2 .(5 (שמ”ב כ ְיָעדֹו ֲאֶׁשר ִמן־ַהּמֹוֵעד

(שמות ַיֲעֶׂשה־ָּלּה ַהָּבנֹות ְּכִמְׁשַּפט ִייָעֶדָּנה ִאם־ִלְבנֹו ל־:

.(9 כא

ְונַֹעְדִּתי ל<פלוני>: ∼ [= קבע להיפגש, נפגש] .1 נפעל.

ְׁשַנִים ֲהֵיְלכּו ריבוי: ← .(43 (שמות כט ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָׁשָּמה

[= התאסף, .2 .(3 (עמוס ג ִאם־נֹוָעדּו ִּבְלִּתי ַיְחָּדו

ֹאֶהל ֶאל־ֶּפַתח ָּכל־ָהֵעָדה ֵאֶליָך ְונֹוֲעדּו עומד: התקבץ]

.(3 (במדבר י מֹוֵעד

יֹוִעיֵדִני ִמי ְוִאם־ְלִמְׁשָּפט את: ∼ [= זימן, הזמין] הפעיל.

.(19 (איוב ט

ְתֵאִנים ּדּוָדֵאי ְׁשֵני עומד: [= הוצב, הונח] .1 הָפעַל.

[= הופנה] .2 .(1 (ירמיה כד ְיהָוה ֵהיַכל ִלְפֵני מּוָעִדים

.(21 (יחזקאל כא ֻמָעדֹות ָּפַנִיְך ָאָנה עומד:
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הענף הכנעני

נצב. ראה yṣb יצב

את: ∼ [= הציב, העמיד] .1 הפעיל. yṣg יצג
[= ׂשם, מיקם] .2 .(6 (איוב יז ַעִּמים ִלְמׁשֹל ְוִהִּצַגִני

ַּבֹּגֶרן ַהֶּצֶמר ֶאת־ִּגַּזת ַמִּציג ָאֹנִכי ִהֵּנה ב(מקום): את ∼

.(37 (שופטים ו

ֶאת־ְיהָוה ִעְבדּו ְלכּו עומד: [= הושאר במקומו] הָפעַל.

.(24 (שמות י ֻיָּצג ּוְבַקְרֶכם צֹאְנֶכם ַרק

ְוַׂשק את: ∼ [= פרׂש כמצע] הפעיל. yṣʿ יצע
ָׁשַמִים ִאם־ֶאַּסק השמטה: ← .(5 (ישעיה נח ַיִּציַע ָוֵאֶפר

.(8 (תהלים קלט ְּׁשאֹול ְוַאִּציָעה …

ּוְמַכֶּסיָך ִרָּמה ֻיַּצע ַּתְחֶּתיָך עומד: [= נפרׂש כמצע] הָפעַל.

.(11 (ישעיה יד ּתֹוֵלָעה

[= מזג, שפך] .1 קל. ṣwq II yṣq/צוק יצק
(ויקרא ב ְלבָֹנה ָעֶליָה ְוָנַתן ֶׁשֶמן ָעֶליָה ְוָיַצק <נוזל>: ∼

:(1×) עומד נשפך] <נוזל> =] .2 [ראה סעיף 5.3.1]. (1

=] .3 .(35 (מל”א כב ָהָרֶכב ֶאל־ֵחיק ַּדם־ַהַּמָּכה ִּיֶצק

ָזָהב ַטְּבעֹת ַאְרַּבע לֹו ַוִּיצֹק את: ∼ יצר בהתכת מתכת]

ַלּמּוָצק ָעָפר ְּבֶצֶקת את: ∼ [= הידק] .4 .(3 (שמות לז

.(38 (איוב לח

ֵאֶליָה ַמִּגִׁשים ֵהם השמטה: ← [= מזג, שפך] .1 הפעיל.

[= הציג, .2 .(5 (מל”ב ד מֹוָצֶקת) (ק’ מיצקת ְוִהיא

.(24 (שמ”ב טו ָהֱאֹלִהים ֶאת־ֲארֹון ַוַּיִּצקּו את: ∼ הציב]

ַעל־רֹאׁשֹו ֲאֶׁשר־יּוַצק עומד: [= נמזג, נשפך] .1 הָפעַל.

[= יוצר בהתכת מתכת] .2 .(20 (ויקרא כא ֶׁשֶמן

.(18 (איוב לז מּוָצק ִּכְרִאי ֲחָזִקים עומד:

[= ברא, עשה] קל. ṣwr III yṣr/צור יצר
.(26 (ישעיה לז ִויַצְרִּתיָה ֶקֶדם ִמיֵמי ָעִׂשיִתי אֹוָתּה את: ∼

ָעַלִיְך יּוַצר ָּכל־ְּכִלי עומד: [= נברא, נעשה] קל סביל.

.(17 (ישעיה נד ִיְצָלח לֹא

ַמה־ָּיִפית עומד: [= היה יפה, נאה] קל. yph יפה
.(7 (שה”ש ז ּוַמה־ָּנַעְמְּת

(ירמיה ְיַיֵּפהּו ּוְבָזָהב ְּבֶכֶסף את: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

.(4 י

ָמֲאסּו־ ִּתְתַיִּפי ַלָּׁשְוא עומד: [חוזר של התפעל] התפעל.

.(30 (ירמיה ד עְֹגִבים ָבְך

ֵחן הּוַצק ָאָדם ִמְּבֵני ָיְפָיִפיָת עומד: [כמו קל] ּפְעַלְעַל.

.(3 (תהלים מה ְּבְׂשְפתֹוֶתיָך

נפח. ראה ypḥ יפח

ְוַאל־ עומד: [= זרח, נגלה] .1 הפעיל. ypʿ יפע
את: ∼ [גורם של 1] .2 .(4 (איוב ג ְנָהָרה ָעָליו ּתֹוַפע

.(15 (איוב לז ֲעָננֹו אֹור ְוהֹוִפיַע

מן: ∼ [= עבר מן הפנים לחוץ] .1 קל. yṣʾ יצא
← .(38 (ויקרא יד ַהָּבִית ֶאל־ֶּפַתח ִמן־ַהַּבִית ַהּכֵֹהן ְוָיָצא

(24 (במדבר יא ֶאל־ָהָעם ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא השמטה:

ַוַּיְרא עומד: [= הלך, החל בדרכו] .2 [ראה סעיף 5.3.3].

.3 .(15 (שמ”א כג ֶאת־ַנְפׁשֹו ְלַבֵּקׁש ָׁשאּול ִּכי־ָיָצא ָדִוד

(שמות קִֹצים ּוָמְצָאה ֵאׁש ִּכי־ֵתֵצא עומד: [= פרץ, הופיע]

ָהֲעָבִדים ְּכֵצאת ֵתֵצא לֹא עומד: [= השתחרר] .4 .(5 כב

.(7 (שמות כא

מן: את ∼ [= העביר מן הפנים לחוץ] .1 הפעיל.

(שמות ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא ְיהָוה ִּכי ִויַדְעֶּתם

ָמְצאּו ֲאֶׁשר ָּכל־ַהֻּטְמָאה ֵאת ַוּיֹוִציאּו השמטה: ← .(6 טז

[גרם .2 .(6 (דה”ב כט ְיהָוה ֵּבית ַלֲחַצר ְיהָוה ְּבֵהיַכל

.3 .(6 (תהלים לז ִצְדֶקָך ָכאֹור ְוהֹוִציא את: ∼ שיופיע]

(דברים ָרע ֵׁשם ָעֶליָה ְוהֹוִציא את: ∼ [= אמר, ביטא]

.(14 כב

ֵמַעִּמים ְוִהיא מו: ∼ [= הועבר מן הפנים לחוץ] הָפעַל.

ְוִהיא מּוֵצאת ִהוא השמטה: ← .(8 (יחזקאל לח הּוָצָאה

.(25 (בראשית לח ֶאל־ָחִמיָה ָׁשְלָחה

184



עברית

.(17 (משלי כה ֵרֶעָך ִמֵּבית ַרְגְלָך הַֹקר

=] .1 קל. qwš nqš/קוׁש yqš/נקׁש יקׁש
(ירמיה ְוַגם־ִנְלַּכְדְּת ָלְך ָיקְֹׁשִּתי ל<פלוני>: ∼ טמן מוקש]

ִלי ָיְקׁשּו ַפח ִמיֵדי ָׁשְמֵרִני ל<פלוני>: <מוקש> ∼ • .(24 נ

<פלוני>: את ∼ [= לכד במוקש] .2 .(9 (תהלים קמא

.(17 (תהלים ט ָרָׁשע נֹוֵקׁש ַּכָּפיו ְּבֹפַעל

ְבִאְמֵרי־ִפיָך נֹוַקְׁשָּת עומד: [= נלכד במוקש] נפעל.

.(2 (משלי ו

ְלָכל־ נֹוֶׁשה ְיַנֵּקׁש ל<פלוני>: ∼ [= טמן מוקש] ּפִעל.

השמטה: ← .(11 (תהלים קט ְיִגיעֹו ָזִרים ְוָיבֹּזּו ֲאֶׁשר־לֹו

(תהלים ַהּוֹות ִּדְּברּו ָרָעִתי ְודְֹרֵׁשי ַנְפִׁשי ְמַבְקֵׁשי ַוְיַנְקׁשּו

.(13 לח

ַּבָּפח ָהֲאֻחזֹות ְוַכִּצֳּפִרים עומד: [= נלכד במוקש] ּפֻעל.

.(12 (קהלת ט ָהָאָדם ְּבֵני יּוָקִׁשים ָּכֵהם

ַאָּתה ְוָלָמה ב<פלוני>: ∼ [= טמן מוקש] התפעל.

.(9 (שמ”א כח ַלֲהִמיֵתִני ְּבַנְפִׁשי ִמְתַנֵּקׁש

<אלוהים> ∼ [= העריץ, כיבד] .1 קל. yrʾ I ירא
(דברים ַתֲעבֹד ְוֹאתֹו ִּתיָרא ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְיהָוה :(~80×)

ְלִיְרֵאי ִיְהֶיה־ּטֹוב ֲאֶׁשר :(~15×) מן/מפני ∼ • .(13 ו

[= פחד, .2 .(12 (קהלת ח ִמְּלָפָניו ִייְראּו ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים

ְפִלְׁשִּתים ִמְּפֵני ַוִּיְראּו :(~40×) מן/מפני/מלפני ∼ חשש]

ָאִביא ְוֶחֶרב ְיֵראֶתם ֶחֶרב :(~20×) את ∼ • .(7 (שמ”א ז

לפעול ∼ • [ראה סעיף 5.2.2.1]. (8 (יחזקאל יא ֲעֵליֶכם

(במדבר יב ְבֹמֶׁשה ְּבַעְבִּדי ְלַדֵּבר ְיֵראֶתם לֹא ּוַמּדּוַע :(6×)

(30 (שמות לד ֵאָליו ִמֶּגֶׁשת ַוִּייְראּו :(7×) מפעול ∼ • .(8

לֹא־ִתיָרא :(2×) ל־ ∼ [= דאג למען] .3 [ראה סעיף 5.11].

[ראה סעיף 5.2.2.1]. (21 (משלי לא ִמָּׁשֶלג ְלֵביָתּה

ְלַמַען ַהְּסִליָחה ִּכי־ִעְּמָך עומד: [= עורר יראה] נפעל.

.(4 (תהלים קל ִּתָּוֵרא

אֹוָתנּו ְמָיְרִאים ֻכָּלם ִּכי את: ∼ [= הפחיד, הבהיל] ּפִעל.

.(9 (נחמיה ו

ְוַאֲחַרי ֵאל לֹא־נֹוַצר ְלָפַני עומד: [= נברא, נעשה] נפעל.

.(10 (ישעיה מג ִיְהֶיה לֹא

<מקום> =] .1 קל/נפעל. ṣwt yṣt/צות יצת
ּוְבֹנֶתיָה ְׁשָמָמה ְלֵתל ְוָהְיָתה באש: ∼ נשרף, עלה באש]

ַעל־ֶהָהִרים השמטה: ← .(58 (ירמיה נא ִּתַּצְתָנה ָּבֵאׁש

.(9 (ירמיה ט עֵֹבר ִמְּבִלי־ִאיׁש ִנְּצתּו ִּכי … ָוֶנִהי ְבִכי ֶאָּׂשא

ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ֲחָמִתי ְוִנְּצָתה עומד: בערה] <אש> =] .2

.(17 (מל”ב כב ִתְכֶּבה ְולֹא

<מקום> ∼ [= הבעיר, העלה באש] .1 הפעיל.

(שמ”ב ָּבֵאׁש ֶאת־ַהֶחְלָקה ַאְבָׁשלֹום ַעְבֵדי ַוַּיִּצתּו באש:

.2 .(4 (ישעיה כז ָּיַחד ֲאִציֶתָּנה השמטה: ← .(30 יד

ַוּתֹאַכל ְּבִצּיֹון ַוַּיֶּצת־ֵאׁש ב<מקום>: אש ∼ [= הבעיר]

[ראה סעיף 5.10.2.4]. (11 (איכה ד ְיסֹודֶֹתיָה

ְבַאִּפי ָקְדָחה ִּכי־ֵאׁש עומד: [= בער] קל. yqd יקד
.(22 (דברים לב ַּתְחִּתית ַעד־ְׁשאֹול ַוִּתיַקד

ּתּוַקד־ּבֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְוָהֵאׁש עומד: [= הובער] הָפעַל.

.(5 (ויקרא ו ִתְכֶּבה לֹא

[= זז ממקומו] .1 קל. nqʿ yqʿ/נקע יקע
(בראשית לב ִעּמֹו ְּבֵהָאְבקֹו ַיֲעקֹב ַּכף־ֶיֶרְך ַוֵּתַקע עומד:

ֲאֶׁשר ְּבַיד ֹנְתָנְך ִהְנִני = מאס ב–: מן נפשו נקעה .2 .(26

.(8 (יחזקאל כג ֵמֶהם ַנְפֵׁשְך ֲאֶׁשר־ָנְקָעה ְּבַיד ָׂשֵנאת

ֶאת־ָּכל־ָראֵׁשי ַקח את: ∼ [= הוציא להורג] הפעיל.

.(4 (במדבר כה ַליהָוה אֹוָתם ְוהֹוַקע ָהָעם

ֶאת־ַעְצמֹות ַוַּיַאְספּו עומד: [= הוצא להורג] הָפעַל.

.(13 (שמ”ב כא ַהּמּוָקִעים

.II קיץ ראה yqṣ יקץ
ַוִּייַקר עומד: [= היה יקר, בעל ערך] קל. yqr יקר

.(30 (שמ”א יח ְמאֹד ְׁשמֹו

ְוָאָדם ִמָּפז ֱאנֹוׁש אֹוִקיר את: ∼ [= העריך] .1 הפעיל.

מן: רגליו ∼ [= הדיר] .2 .(12 (ישעיה יג אֹוִפיר ִמֶּכֶתם
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ֶאל־ֲעָבֶדָך ַהּמֹוִרים) ַוּיֹרּו (ק’ המוראים ויראו השמטה: ←

<מטרה>: ∼ [= פגע, הכה בקליע] .3 .(24 (שמ”ב יא

5ב). (תהלים סד ִייָראּו ְולֹא יֹֻרהּו ִּפְתֹאם

[= לימד, הסביר, הראה] .1 הפעיל. yrh II ירה
ְוֶאת־ ֵדָעה יֹוֶרה ֶאת־ִמי :(~20×) <דבר> את/ל<פלוני> ∼

{תוכן} <פלוני> את ∼ • .(9 (ישעיה כח ְׁשמּוָעה ָיִבין ִמי

← .(8 (שופטים יג ַהּיּוָּלד ַלַּנַער ַמה־ַּנֲעֶׂשה ְויֹוֵרנּו :(2×)

ַהָּטהֹר ּוְביֹום ַהָּטֵמא ְּביֹום ְלהֹורֹת ב־: קידום התוכן עם

[= הוביל, .2 הערה 96]. [ראה סעיף 5.5.3 (57 (ויקרא יד

ַהּטֹוָבה ְּבֶדֶרְך ֶאְתֶכם ְוהֹוֵריִתי <פלוני>: את ∼ הנחה]

[ראה סעיף 6.1.2]. (23 (שמ”א יב ְוַהְיָׁשָרה

רוה. ראה yrh III ירה
[= היה בהול .1 קל. rṭh yrṭ/רטה ירט
.2 .(32 (במדבר כב ְלֶנְגִּדי ַהֶּדֶרְך ִּכי־ָיַרט עומד: [(?)

(איוב טז ִיְרֵטִני ְרָׁשִעים ְוַעל־ְיֵדי את: ∼ [(?) [= השליך

.(11

ּלֹו ָיְרָעה ַנְפׁשֹו עומד: [= רעד, חשש] קל. yrʿ ירע
.(4 (ישעיה טו

[= פלט רוק מפיו] קל. rqq yrq/רקק ירק
(דברים כה ְּבָפָניו ְוָיְרָקה ַרְגלֹו ֵמַעל ַנֲעלֹו ְוָחְלָצה עומד:

.(9

∽את [= נישל, החליף כבעל נכס] .1 קל. yrš ירׁש
.(23 (משלי ל ְּגִבְרָּתּה ִּכי־ִתיַרׁש ְוִׁשְפָחה :(~25×) <פלוני>

<נכס> ∼ [= קיבל לרשותו (כירושה או כגזלה)] .2

(במדבר ֹאָתּה ָלֶרֶׁשת ֶאת־ָהָאֶרץ ָנַתִּתי ָלֶכם ִּכי :(~125×)

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (53 לג

עומד: (סביל של קל 1)] [= נושל, איבד נכסיו נפעל.

.(21 (משלי כג ִיָּוֵרׁש ְוזֹוֵלל ִּכי־סֵֹבא

ְיָיֵרׁש ַאְדָמֶתָך ּוְפִרי ָּכל־ֵעְצָך את: ∼ [כמו קל 2] ּפִעל.

.(42 (דברים כח ַהְּצָלַצל

.I ירה ראה yrʾ II ירא
רוה. ראה yrʾ III ירא

ַוֵּיֶרד עומד: [= זז כלפי מטה] .1 קל. yrd ירד
[= בא, ניגש, .2 .(14 (שמות יט ֶאל־ָהָעם ִמן־ָהָהר ֹמֶׁשה

ִּתְמָנָתה ְוִאּמֹו ְוָאִביו ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶרד ל(כיוון/יעד): ∼ קרב]

[= הזיל, .3 .(5 (שופטים יד ִתְמָנָתה ַעד־ַּכְרֵמי ַוָּיבֹאּו

(136 (תהלים קיט ֵעיָני ָיְרדּו ַּפְלֵגי־ַמִים <נוזל>: ∼ הגיר]

[ראה סעיף 5.10.2.1].

ַהָּׁשַמִים ְּכעֹוף את: ∼ [= הזיז כלפי מטה] .1 הפעיל.

ל(כיוון/ את ∼ [= הביא] .2 .(12 (הושע ז אֹוִריֵדם

[= הגיר, .3 .(4 (שופטים ז ֶאל־ַהַּמִים אֹוָתם הֹוֵרד יעד):

ָמִים ַּכְּנָהרֹות ַוּיֹוֶרד ִמָּסַלע נֹוְזִלים ַוּיֹוִצא <נוזל>: ∼ הזיל]

.(16 (תהלים עח

ֶאל־ְׁשאֹול ַאְך עומד: [= הוזז כלפי מטה] .1 הָפעַל.

[= הובא] .2 .(15 (ישעיה יד ֶאל־ַיְרְּכֵתי־בֹור ּתּוָרד

.(1 (בראשית לט ִמְצָרְיָמה הּוַרד ְויֹוֵסף ל(כיוון/יעד): ∼

[= הניח, .1 קל. yrʾ II yrh/ירא I ירה
ּוֵביֶנָך ֵּביִני ָיִריִתי ֲאֶׁשר ַהַמֵּצָבה ְוִהֵּנה את: ∼ הציב]

ַמְרְּכבֹת את: ∼ [= זרק, השליך] .2 .(51 (בראשית לא

[= קלע למטרה] .3 .(4 (שמות טו ַבָּים ָיָרה ְוֵחילֹו ַּפְרעֹה

ְיהֹוָנָתן ָיָרה ֲאֶׁשר ַהֵחִצי ַעד־ְמקֹום ַהַּנַער ַוָּיבֹא <קליע>: ∼

ּוָבֲאָבִנים ַּבִחִּצים ִלירֹוא ב<קליע>: ∼ • .(37 (שמ”א כ

השמטה: ← [ראה סעיף 5.10.3.2]. (15 (דה”ב כו ְּגדֹלֹות

=] .4 .(2 יא (תהלים  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב ְּבמֹו־ֹאֶפל ִלירֹות

ָּתם ַּבִּמְסָּתִרים ִלירֹות <מטרה>: ∼ פגע, הכה בקליע]

5א). (תהלים סד

אֹו־ ִיָּסֵקל ִּכי־ָסקֹול עומד: [= נפגע, הוכה בקליע] נפעל.

.(13 (שמות יט ִיָּיֶרה ָירֹה

ַלחֶֹמר הָֹרִני עומד: השליך] זרק,   =] .1 הפעיל.

קלע  =] .2 .(19 ל (איוב  ָוֵאֶפר ֶּכָעָפר ָוֶאְתַמֵּׁשל

.(32 (מל”ב יט ֵחץ ָׁשם ְולֹא־יֹוֶרה <קליע>: ∼ למטרה]
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ְוהּוַׁשְבֶּתם ב(מקום): ∼ [סביל של הפעיל 1] .1 הָפעל.

[סביל של הפעיל .2 .(8 (ישעיה ה ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ְלַבְּדֶכם

ִּתָּבֶניָנה ְיהּוָדה ּוְלָעֵרי ּתּוָׁשב ִלירּוָׁשַלםִ ָהֹאֵמר עומד: [3

.(26 (ישעיה מד

ַהֶּמֶלְך ַוּיֹוֶׁשט ל־: את ∼ [= הגיש] הפעיל. yšṭ יׁשט
.(2 (אסתר ה ַהָּזָהב ֶאת־ַׁשְרִביט ְלֶאְסֵּתר

ׁשמם. ראה yšm יׁשם

ָינּום לֹא עומד: [= נם, היה רדום] קל. yšn I יׁשן
.(27 (ישעיה ה ִייָׁשן ְולֹא

(שופטים ַעל־ִּבְרֶּכיָה ַוְּתַיְּׁשֵנהּו את: ∼ [= הרדים] ּפִעל.

.(19 טז

עומד: [= היה ישן, עתיק] .1 נפעל. yšn II יׁשן
[= היה לוותיק] .2 .(10 (ויקרא כו נֹוָׁשן ָיָׁשן ַוֲאַכְלֶּתם

(דברים ָּבָאֶרץ ְונֹוַׁשְנֶּתם ָבִנים ּוְבֵני ָּבִנים ִּכי־תֹוִליד עומד:

.(25 ד

ֵמאְֹיֵביֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם מן: ∼ [= ניצל] נפעל. yšʿ יׁשע
ְוִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה ִּתָּוַׁשע ְּבָיָמיו השמטה: ← .(9 (במדבר י

.(6 (ירמיה כג ָלֶבַטח ִיְׁשּכֹן

ְויִֹׁשֵענּו מן: <פלוני> את ∼ [= הציל, חילץ] הפעיל.

ֶאת־ ַּגם־הּוא ַוּיַֹׁשע השמטה: ← .(3 (שמ”א ד אְֹיֵבינּו ִמַּכף

ֲאֶׁשר־הּוא מן: ל<פלוני> ∼ • .(31 (שופטים ג ִיְׂשָרֵאל

← .(19 (שמ”א י ְוָצרֵֹתיֶכם ִמָּכל־ָרעֹוֵתיֶכם ָלֶכם מֹוִׁשיַע

[ראה (6 (יהושע י ְוָעְזֵרנּו ָּלנּו ְוהֹוִׁשיָעה ְמֵהָרה השמטה:

סעיף 4.4.2].

עומד: [= היה ישר, טוב] .1 קל. yšr יׁשר
[בציון המעריך] .2 .(4 (חבקוק ב ּבֹו ַנְפׁשֹו לֹא־ָיְׁשָרה

(20 (שמ”א יח ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ַוִּיַׁשר ְלָׁשאּול ַּיִּגדּו בעיני: ∼

ַוִיַּׁשְרָנה עומד: [= הלך, נע בקו ישר] .3 [ראה סעיף 5.1.3].

.(12 (שמ”א ו ַּבֶּדֶרְך ַהָּפרֹות

ִּכי־ :(~50×) <פלוני> את ∼ [כמו קל 1] .1 הפעיל.

.(24 (שמות לד ֶאת־ְּגבּוֶלָך ְוִהְרַחְבִּתי ִמָּפֶניָך ּגֹוִים אֹוִריׁש

ֶאת־ָהָאֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּתם :(6×) <נכס> ∼ [כמו קל 2] .2

[גורם של קל 2] .3 .(53 (במדבר לג ִויַׁשְבֶּתם־ָּבּה

ֱאֹלֶהיָך ְּכמֹוׁש יֹוִריְׁשָך ֲאֶׁשר ֵאת <נכס>: את/ל<פלוני> ∼

.(24 (שופטים יא ִתיָרׁש אֹותֹו

[= עבר לתנוחת ישיבה, היה .1 קל. yšb יׁשב
ְלַצֵחק ַוָּיֻקמּו ְוָׁשתֹו ֶלֱאכֹל ָהָעם ַוֵּיֶׁשב עומד: בתנוחה זו]

[= נמנע מפעולה או שינוי מצב] .2 .(6 (שמות לב

(שמ”א א ֹאתֹו ַעד־ָּגְמֵלְך ְׁשִבי ְּבֵעיַנִיְך ַהּטֹוב ֲעִׂשי עומד:

ְּבִקְרּבֹו ַהְּכַנֲעִני ַוֵּיֶׁשב ב(מקום): ∼ [= גר, שהה] .3 .(23

ְוָהִיינּו ִאְּתֶכם ְוָיַׁשְבנּו עם/את: ∼ • .(29 (שופטים א ְּבָגֶזר

[במובן של תפיסת .4 .(16 (בראשית לד ֶאָחד ְלַעם

ֵיֵׁשב ְוהּוא ַאֲחַרי ִיְמֹלְך ְבֵנְך ְׁשֹלֹמה <כס>: על ∼ השלטון]

היה מיושב, <מקום> =] .5 .(13 (מל”א א ַעל־ִּכְסִאי

(ירמיה יז ְלעֹוָלם ָהִעיר־ַהּזֹאת ְוָיְׁשָבה עומד: מאוכלס]

[ראה סעיף 4.1.2]. (25

ֶּפן־ עומד: היה מיושב, מאוכלס] <מקום> =] נפעל.

.(8 (ירמיה ו נֹוָׁשָבה לֹוא ֶאֶרץ ְׁשָמָמה ֲאִׂשיֵמְך

ְוָנְתנּו ָּבְך ִטירֹוֵתיֶהם ְוִיְּׁשבּו את: ∼ [= כונן, הקים] ּפִעל.

.(4 (יחזקאל כה ִמְׁשְּכֵניֶהם ָבְך

ב(מקום): <פלוני> את ∼ [גורם של קל 3] .1 הפעיל.

עם/את: ∼ • .(8 יב (שמ”א  ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ַוּיִֹׁשבּום

.(8 (שמ”א ב ִעם־ְנִדיִבים ְלהֹוִׁשיב ֶאְביֹון ָיִרים ֵמַאְׁשֹּפת

ויושיביני <כס>: על <פלוני> את ∼ [גורם של קל 4] .2

=] .3 .(24 (מל”א ב ָאִבי ָּדִוד ַעל־ִּכֵּסא ַוּיֹוִׁשיַבִני) (ק’

ֶאת־ ְוהֹוַׁשְבִּתי <מקום>: ∼ (גורם של קל 5)] אכלס

[= קשר .4 .(33 (יחזקאל לו ֶהֳחָרבֹות ְוִנְבנּו ֶהָעִרים

ַוּנֶֹׁשב ֵבאֹלֵהינּו ָמַעְלנּו :(7×) ִאׁשה ∼ אליו בנישואין]

.(2 (עזרא י ָהָאֶרץ ֵמַעֵּמי ָנְכִרּיֹות ָנִׁשים
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.(19 (מל”ב ג

ְוָזַעם ְוָׁשב ְוִנְכָאה עומד: [= נדכא] נפעל. kʾh כאה
.(30 (דניאל יא ַעל־ְּבִרית־קֹוֶדׁש

ֶׁשֶקר ֵלב־ַצִּדיק ַהְכאֹות ַיַען את: ∼ [= דיכא] הפעיל.

.(22 (יחזקאל יג

עומד: [= היה גדול במשקל] .1 קל. kbd כבד
[= היה .2 .(5 (תהלים לח ִמֶּמִּני ִיְכְּבדּו ָכֵבד ְּכַמָּׂשא

ְמאֹד ַוִּתְכְּבִדי ַוִּתָּמְלִאי עומד: חשוב, גדול בחשיבות]

[= היה קשה, כהה .3 .(25 (יחזקאל כז ַיִּמים ְּבֵלב

ֶאת־ָהָעם ִׁשַּלח ְולֹא ַּפְרעֹה ֵלב ַוִּיְכַּבד עומד: חושים]

.(7 (שמות ט

ֶמֶלְך ַהּיֹום ַמה־ִּנְכַּבד עומד: [= היה, נהיה חשוב] נפעל.

.(20 (שמ”ב ו ִיְׂשָרֵאל

:(~30×) את/ל־ ∼ [ראה כחשוב, נתן כבוד] .1 ּפִעל.

[= הקשה, .2 .(12 (שמות כ ְוֶאת־ִאֶּמָך ֶאת־ָאִביָך ַּכֵּבד

ִּכְּבדּו ַּכֲאֶׁשר ֶאת־ְלַבְבֶכם ְתַכְּבדּו ְוָלָּמה את: ∼ הכהה]

.(6 (שמ”א ו ֶאת־ִלָּבם ּוַפְרעֹה ִמְצַרִים

ְוׁשֹוֵמר עומד: (סביל של ּפִעל 1)] [= זכה לכבוד ּפֻעל.

.(18 (משלי יג ְיֻכָּבד ּתֹוַכַחת

ִהְתַּכֵּבד עומד: [= התרבה, היה רב] .1 התפעל.

[= ראה עצמו .2 .(15 (נחום ג ָּכַאְרֶּבה ִהְתַּכְּבִדי ַּכֶּיֶלק

ַוֲחַסר־ָלֶחם ִמְּמַתַּכֵּבד לֹו ְוֶעֶבד ִנְקֶלה טֹוב עומד: כחשוב]

.(9 (משלי יב

ִהְכַּבְדְּת ַעל־ָזֵקן את: ∼ [= הגדיל במשקל] .1 הפעיל.

ִהְכִּבידּו … ְוַהַּפחֹות השמטה: ← .(6 (ישעיה מז ְמאֹד ֻעֵּלְך

=] .2 .(15 (נחמיה ה ָוַיִין ְּבֶלֶחם ֵמֶהם ַוִּיְקחּו ַעל־ָהָעם

(ירמיה ִיְצָערּו ְולֹא ְוִהְכַּבְדִּתים את: ∼ הגדיל בחשיבות]

ֵלב־ָהָעם ַהְׁשֵמן את: ∼ [= הקשה, הכהה] .3 .(19 ל

.(10 (ישעיה ו ַהְכֵּבד ְוָאְזָניו ַהֶּזה

ָּתִמים ִצְדַקת את: ∼ [= עשה לישר, לטוב] .1 ּפִעל.

[כפועל אדוורביאלי] .2 .(5 (משלי יא ַּדְרּכֹו ְּתַיֵּׁשר

[ראה  (21 (משלי טו ְיַיֶּׁשר־ָלֶכת ְּתבּוָנה ְוִאיׁש לפעול: ∼

ֶאת־ ָסַתם את: ∼ [= הוליך בקו ישר] .3 סעיף 5.1.2].

ְלִעיר ְלַמָּטה־ַּמְעָרָבה ַוַּייְּׁשֵרם ָהֶעְליֹון ִגיחֹון ֵמיֵמי מֹוָצא

.(30 (דה”ב לב ָּדִויד

(= חלק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ֵאֵלְך ְלָפֶניָך את: ∼ [= עשה לישר, לחלק] .1 הפעיל.

[כפועל .2 .(2 (ישעיה מה ֲאַיֵּׁשר) (ק’ אושר ַוֲהדּוִרים

ְוַעְפַעֶּפיָך ַיִּביטּו ְלֹנַכח ֵעיֶניָך השמטה: ← אדוורביאלי]

.(25 (משלי ד ֶנְגֶּדָך ַיְיִׁשרּו

ׂשים. ראה yśm יׂשם
עומד: [= נשאר, המשיך להיות] נפעל. ytr יתר
[ראה סעיף (13 (דניאל י ָפָרס ַמְלֵכי ֵאֶצל ָׁשם נֹוַתְרִּתי ַוֲאִני

.[5.13

ָהֵעץ ָּכל־ְּפִרי ְוֵאת את: ∼ [= השאיר, קיים] .1 הפעיל.

ְוהֹוַתְרִּתי פרטיטיב: ← .(15 (שמות י ַהָּבָרד הֹוִתיר ֲאֶׁשר

ְולֹא־ השמטה: ← .(16 (יחזקאל יב ִמְסָּפר ַאְנֵׁשי ֵמֶהם

[= נתן יותר, .2 .(10 (שמות יב ַעד־ּבֶֹקר ִמֶּמּנּו תֹוִתירּו

ְּבכֹל ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ְוהֹוִתיְרָך :(2×) <פלוני> את ∼ העשיר]

[= היה ראשון, בעל .3 .(9 (דברים ל ָיֶדָך ַמֲעֵׂשה

(בראשית מט ַאל־ּתֹוַתר ַּכַּמִים ַּפַחז :(1×) עומד יתרון]

.(4

כ

ַּגם־ִּבְׂשחֹוק עומד: [= חש ּכְאֵב] קל. kʾb כאב
.(13 (משלי יד ִיְכַאב־ֵלב

ִהְכַאְבִּתיו לֹא ַוֲאִני את: ∼ [גורם של קל] .1 הפעיל.

ְוָכל־ את: ∼ [= פגע, השחית] .2 .(22 (יחזקאל יג

ָּבֲאָבִנים ַּתְכִאבּו ַהּטֹוָבה ַהֶחְלָקה ְוכֹל ִּתְסֹּתמּו ַמְעְיֵני־ַמִים
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עברית

ֲאֶׁשר־ ַּבֲעֹון ב־: ∼ [= גער] ּפִעל. khh II כהה
.(13 (שמ”א ג ָּבם ִכָהה ְולֹא ָּבָניו ָלֶהם ִּכי־ְמַקְלִלים ָיַדע

[= נשא בתפקיד כוהן] .1 ּפִעל. khn כהן
ַּתְחָּתיו ְּבנֹו ֶאְלָעָזר ַוְיַכֵהן ָׁשם ַוִּיָּקֵבר ַאֲהרֹן ֵמת ָׁשם עומד:

ל<אל>: ∼ [= שירת (אל) ככוהן] .2 .(6 (דברים י

=] .3 .(13 (שמות מ ִלי ְוִכֵהן ֹאתֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ּוָמַׁשְחָּת

ְּפֵאר ְיַכֵהן ֶּכָחָתן את: ∼ [(?) לבש לתפארתו, כמו כוהן

.(10 (ישעיה סא ֵכֶליָה ַּתְעֶּדה ְוַכַּכָּלה

ְּבמֹו־ ִּכי־ֵתֵלְך עומד: [= נשרף] נפעל. kwh כוה
.(2 (ישעיה מג ִתָּכֶוה לֹא ֵאׁש

ַּבָּׁשִלׁש ְוָכל את: ∼ [= שקל, מדד] קל. kwl כול
.(12 (ישעיה מ ָהִרים ַּבֶּפֶלס ְוָׁשַקל ָהָאֶרץ ֲעַפר

<פלוני>: את ∼ [= פרנס, סיפק מזון] .1 ּפִלְּפֵל.

(בראשית ָרָעב ָׁשִנים ָחֵמׁש ִּכי־עֹוד ָׁשם ֹאְתָך ְוִכְלַּכְלִּתי

ָוָמִים ֶלֶחם ְוִכְלְּכָלם <מזון>: <פלוני> את ∼ • .(11 מה

ִהֵּנה עומד: [= החזיק בתוכו, נשא] .2 .(4 (מל”א יח

.(27 (מל”א ח ְיַכְלְּכלּוָך לֹא ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים

ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני עומד: [= התפרנס, קיבל מזון] ּפֻלְּפַל.

.(27 (מל”א כ ִלְקָראָתם ַוֵּיְלכּו ְוָכְלְּכלּו ָהְתָּפְקדּו

ַאְרָּבִעים את: ∼ [= החזיק בתוכו, נשא] .1 הפעיל.

את: ∼ [= סבל] .2 (38 (מל”א ז ָהֶאָחד ַהִּכּיֹור ָיִכיל ַּבת

.(11 (יואל ב ְיִכיֶלּנּו ּוִמי ְמאֹד ְונֹוָרא יֹום־ְיהָוה ִּכי־ָגדֹול

עומד: [= היה יציב, איתן] .1 נפעל. kwn כון
[= היה .2 .(46 (מל”א ב ְּבַיד־ְׁשֹלֹמה ָנכֹוָנה ְוַהַּמְמָלָכה

(עמוס ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת־ֱאֹלֶהיָך ִהּכֹון עומד: מוכן, ערוך]

.(12 ד

ְּבָחְכָמה את: ∼ [= יצר, הקים, חיזק, ייצב] .1 ּפֹולֵל.

[= כיוון .2 .(19 (משלי ג ִּבְתבּוָנה ָׁשַמִים ּכֹוֵנן ָיַסד־ָאֶרץ

(תהלים ַעל־ֶיֶתר ִחָּצם ּכֹוְננּו ֶקֶׁשת ִיְדְרכּון את: ∼ לירי]

ֲאבֹוָתם ְלֵחֶקר ְוכֹוֵנן ל־: ∼ [= הפנה דעתו] .3 .(2 יא

ְוִנְּצָתה עומד: [= הפסיק לבעור] קל. kbh כבה
.(17 (מל”ב כב ִתְכֶּבה ְולֹא ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ֲחָמִתי

ּוְקטֶֹרת ֶאת־ַהֵּנרֹות ַוְיַכּבּו את: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

.(7 (דה”ב כט ִהְקִטירּו לֹא

[בינוני כשם עצם בלבד, בשם קל. kbs כבס
כובס]. שדה מִסַּלת המקום

ְוָרַחץ ַהּכֵֹהן ְּבָגָדיו ְוִכֶּבס את: ∼ [= רחץ, ניקה] ּפִעל.

.(7 (במדבר יט ַּבַּמִים ְּבָׂשרֹו

.(58 (ויקרא יג ְוָטֵהר ֵׁשִנית ְוֻכַּבס עומד: [= נוקה] ּפֻעל.

ֻהַּכֵּבס ַאֲחֵרי ַהֶּנַגע ֵּכָהה ְוִהֵּנה עומד: [= נוקה] הָתְּפַעַל.

.(56 (ויקרא יג ֹאתֹו

ְוִאּיֹוב את: ∼ [= הרבה] .1 הפעיל. kbr כבר
.(16 (איוב לה ַיְכִּבר ִמִּלין ִּבְבִלי־ַדַעת ִיְפֶצה־ִּפיהּו ֶהֶבל

(= לרוב)]. למכביר [בינוני בצירוף .2

[= לקח בכוח, .1 קל. kpš kbš/כפׁש כבׁש
ָלֶכם ִלְהיֹות ֹאָתם ַוִּתְכְּבׁשּו את: ∼ שם תחת שליטתו]

את: ∼ [= רמס] .2 .(16 (ירמיה לד ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים

.(15 (זכריה ט ַאְבֵני־ֶקַלע ְוָכְבׁשּו

ִלְפֵניֶכם ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

הערה 3]. [ראה סעיף 4.1.1 (29 (במדבר לב

(שמ”ב ִּכֵּבׁש ֲאֶׁשר ִמָּכל־ַהּגֹוִים את: ∼ [כמו קל 1] ּפִעל.

.(11 ח

ַוִּיְכְּבׁשּום) (ק’ ויכבישום את: ∼ [כמו קל 1] .1 הפעיל.

[כמו קל 2] .2 .(11 (ירמיה לד ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים

.(16 (איכה ג ָּבֵאֶפר ִהְכִּפיַׁשִני ִׁשָּני ֶּבָחָצץ ַוַּיְגֵרס את: ∼

ָ ַוִּתְכֶהין עומד: [= חׁשך, נחלש] קל. khh I כהה
.(1 (בראשית כז ֵמְרֹאת ֵעיָניו

ְוִכֲהָתה ָכל־ָיַדִים ְוָרפּו ָּכל־ֵלב ְוָנֵמס עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(12 (יחזקאל כא ָכל־רּוַח
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הענף הכנעני

ְוִיְׂשָרֵאל ֶאְפַרִים ָיַדְעִּתי ֲאִני <פלוני>: מן ∼ ידוע, נסתר]

.(3 (הושע ה ִמֶּמִּני לֹא־ִנְכַחד

מן <דבר> ∼ [= הסתיר, מנע מפלוני לדעת] ּפִעל.

ֹאָתְך ׁשֵֹאל ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָּדָבר ִמֶּמִּני ְתַכֲחִדי ַאל־ָנא <פלוני>:

לֹא ִהִּגידּו ִּכְסדֹם ְוַחָּטאָתם השמטה: ← .(18 (שמ”ב יד

לֹא־ְנַכֵחד {תוכן}: <פלוני> מן ∼ • .(9 (ישעיה ג ִכֵחדּו

.(18 (בראשית מז ַהֶּכֶסף ִאם־ַּתם ִּכי ֵמֲאדִֹני

ְולֹא־ ִמּגֹוי ְוַנְכִחיֵדם ְלכּו את: ∼ [= השמיד] .1 הפעיל.

[= הסתיר] .2 .(5 (תהלים פג עֹוד ֵׁשם־ִיְׂשָרֵאל ִיָּזֵכר

ְלׁשֹונֹו ַּתַחת ַיְכִחיֶדָּנה ָרָעה ְּבִפיו ִאם־ַּתְמִּתיק את: ∼

.(12 (איוב כ

ְוִהֵּנה־ָבאּו את: ∼ [= צבע בכחל] קל. kḥl כחל
.(40 (יחזקאל כג ֶעִדי ְוָעִדית ֵעיַנִיְך ָּכַחְלְּת ָרַחְצְּת ַלֲאֶׁשר

ִמּצֹום ָּכְׁשלּו ִּבְרַּכי עומד: [= רזה] קל. kḥš כחׁש
.(24 (תהלים קט ִמָּׁשֶמן ָּכַחׁש ּוְבָׂשִרי

ָלְך אְֹיֶביָך ְוִיָּכֲחׁשּו ל<פלוני>: ∼ [= התחנף] נפעל.

.(29 (דברים לג

ִּכֲחׁשּו :(5×) ב־ ∼ • [= שלל, כפר, לא הודה] .1 ּפִעל.

ִּכי־ :(1×) ל־ ∼ • .(12 (ירמיה ה לֹא־הּוא ַוּיֹאְמרּו ַּביהָוה

← [ראה סעיף 5.6.2]. (28 (איוב לא ִמָּמַעל ָלֵאל ִכַחְׁשִּתי

(בראשית יח ָצַחְקִּתי לֹא ֵלאֹמר ָׂשָרה ַוְּתַכֵחׁש השמטה:

ָנִביא ַּגם־ֲאִני לֹו ַוּיֹאֶמר ל<פלוני>: ∼ [= שיקר] .2 .(15

ְוִכֵחׁש ב<פלוני>: ∼ • .(18 (מל”א יג לֹו ִּכֵחׁש … ָּכמֹוָך

(21 (ויקרא ה ְבָגֵזל אֹו ָיד אֹו־ִבְתׂשּוֶמת ְּבִפָּקדֹון ַּבֲעִמיתֹו

ֻעְּזָך ְּברֹב ל<פלוני>: ∼ [= התחנף] .3 [ראה סעיף 5.6.2].

[= אכזב, לא עמד .4 .(3 (תהלים סו אְֹיֶביָך ְלָך ְיַכֲחׁשּו

לֹא־ָעָׂשה ּוְׁשֵדמֹות ַמֲעֵׂשה־ַזִית ִּכֵחׁש עומד: בהבטחתו]

.(17 (חבקוק ג ֹאֶכל

ִיְתַּכֲחׁשּו־ִלי ֵנָכר ְּבֵני ל<פלוני>: ∼ [= התחנף] התפעל.

.(45 (שמ”ב כב ִלי ִיָּׁשְמעּו ֹאֶזן ִלְׁשמֹוַע

.(8 (איוב ח

ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר ֵמְיהָוה עומד: [סביל של ּפֹולֵל 1] ּפֹולַל.

.(23 (תהלים לז ּכֹוָננּו

ְוִתּכֹוֵנן ִּתָּבֶנה עומד: [= נעשה יציב, איתן] .1 התפולל.

ְּבִלי־ עומד: [= נערך] .2 .(27 (במדבר כא ִסיחֹון ִעיר

.(5 (תהלים נט ְוִיּכֹוָננּו ְירּוצּון ָעֹון

ֵהִכין ַּבָּׁשַמִים ְיהָוה את: ∼ [כמו ּפֹולֵל 1] .1 הפעיל.

שיהיה דאג  ערך,   =] .2 .(19 קג (תהלים  ִּכְסאֹו

=] .3 .(11 (יהושע א ֵציָדה ָלֶכם ָהִכינּו את: ∼ מוכן]

ֵאֶליָה ֶאת־ָּפֶניָך ַוֲהִכיֹנָתה אל: פניו/לבו ∼ כיוון, הפנה]

ָיִכין ְולֹא לפעול: ∼ [(?) [= יכול .4 .(3 (יחזקאל ד

.(6 (שופטים יב ֵּכן ְלַדֵּבר

ִּכֵּסא ַּבֶחֶסד ְוהּוַכן עומד: [סביל של הפעיל 1] .1 הָפעַל.

[סביל של הפעיל .2 .(5 (ישעיה טז ֶּבֱאֶמת ָעָליו ְוָיַׁשב

.(31 (משלי כא ִמְלָחָמה ְליֹום מּוָכן סּוס עומד: [2

ּכֵֹזב ָּכל־ָהָאָדם עומד: [= שיקר] קל. kzb כזב
.(11 (תהלים קטז

ַעל־ְּדָבָריו ַאל־ּתֹוְסְּף עומד: [= הוכח כשקרן] .1 נפעל.

עומד: [= התבדה] .2 .(6 (משלי ל ְוִנְכָזְבָּת ְּבָך ֶּפן־יֹוִכיַח

.(1 (איוב מא ִנְכָזָבה ֵהן־ֹּתַחְלּתֹו

ּוִבְלׁשֹוָנם ְּבִפיֶהם ַוְיַפּתּוהּו :(3×) ל־ ∼ [= שיקר] .1 ּפִעל.

ְּבִׁשְפָחֶתָך ַאל־ְּתַכֵּזב ב־: ∼ • .(36 (תהלים עח ְיַכְּזבּו־לֹו

ֱאמּוִנים ֵעד השמטה: ← [ראה סעיף 5.6.2]. (16 (מל”ב ד

[= אכזב, לא עמד בהבטחתו] .2 .(5 (משלי יד ְיַכֵּזב לֹא

.(11 (ישעיה נח ֵמיָמיו לֹא־ְיַכְּזבּו ֲאֶׁשר ַמִים ּוְכמֹוָצא עומד:

(איוב ֲאַכֵּזב ַעל־ִמְׁשָּפִטי עומד: [(?) [= הוכח כשקרן .3

.(6 לד

ַיְכִזיֵבִני ִמי <פלוני>: את ∼ [= הוכיח כשקרן] הפעיל.

.(25 (איוב כד ִמָּלִתי ְלַאל ְוָיֵׂשם

ַהֵּמָתה עומד: [= נעלם, נשמד] .1 נפעל. kḥd כחד
[= היה לא .2 .(9 (זכריה יא ִּתָּכֵחד ְוַהִּנְכֶחֶדת ָתמּות

190



עברית

את: ∼ [= השלים, עשה למושלם] קל. kll כלל
.(11 (יחזקאל כז ָיְפֵיְך ָּכְללּו ֵהָּמה

ְוַגם־ִנְכְלמּו ּבֹוׁשּו עומד: [= בוש] נפעל. klm כלם
ְכִלָּמֵתְך ִּתְׂשִאי ְלַמַען מן: ∼ • .(16 (ישעיה מה ֻּכָּלם

.(54 (יחזקאל טז ָעִׂשית ֲאֶׁשר ִמּכֹל ְוִנְכַלְמְּת

(תהלים ַוַּתְכִליֵמנּו ַאף־ָזַנְחָּת את: ∼ [= בייש] הפעיל.

[ראה סעיף 4.1.2]. (10 מד

ְולֹא ְמאֹד ָלנּו טִֹבים ְוָהֲאָנִׁשים עומד: [= בויש] הָפעַל.

.(15 (שמ”א כה ָהְכַלְמנּו

ָצְמָאה ל־: ∼ [= השתוקק, נכסף] קל. kmh כמּה
.(2 (תהלים סג ְבָׂשִרי ְלָך ָּכַמּה ַנְפִׁשי ְלָך

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. kms כמס
(= גנוז)].

עומד: [= התחמם, התלהט] .1 נפעל. kmr כמר
.(10 (איכה ה ָרָעב ַזְלֲעפֹות ִמְּפֵני ִנְכָמרּו ְּכַתּנּור עֹוֵרנּו

ַעל־ְּבָנּה ַרֲחֶמיָה ִּכי־ִנְכְמרּו עומד: התעורר] <רגש> =] .2

(26 (מל”א ג

את ∼ [= קרא בכינוי] .1 ּפִעל. knh כנה
(ישעיה ְיַדְעָּתִני ְולֹא ֲאַכְּנָך ִּבְׁשֶמָך ְלָך ָוֶאְקָרא <פלוני>:

ּוְבֵׁשם עומד: [(?) [= קרא לעצמו בכינוי .2 .(4 מה

אל ∼ [= נתן כינוי] .3 .(5 (ישעיה מד ְיַכֶּנה ִיְׂשָרֵאל

ֲאַכֶּנה לֹא ְוֶאל־ָאָדם ְפֵני־ִאיׁש ֶאָּׂשא ַאל־ָנא <פלוני>:

(איוב ֲאַכֶּנה ָיַדְעִּתי לֹא ִּכי השמטה: ← .(21 (איוב לב

.(22 לב

ִלי ָּכַנְסִּתי את: ∼ [= אסף, קיבץ] קל. kns כנס
.(8 (קהלת ב ְוָזָהב ַּגם־ֶּכֶסף

(יחזקאל ַעל־ַאְדָמָתם ְוִכַּנְסִּתים את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(28 לט

ַהַּמָּצע ִּכי־ָקַצר עומד: [= הצטנף, התכרבל] התפעל.

.(20 (ישעיה כח ְּכִהְתַּכֵּנס ָצָרה ְוַהַּמֵּסָכה ֵמִהְׂשָּתֵרַע

[= אסר, .1 קל. klh II klʾ/כלה I כלא
=] .2 .(10 (שמ”א ו ַבָּבִית ָּכלּו ְוֶאת־ְּבֵניֶהם את: ∼ עצר]

ַרֲחֶמיָך לֹא־ִתְכָלא <פלוני>: מן <דבר> ∼ לא נתן, שלל]

[= הרחיק, .3 [ראה סעיף 5.10.3.1]. (12 (תהלים מ ִמֶּמִּני

ִמָּכל־ֹאַרח <מצב/פעולה>: מן <פלוני> את ∼ הניא]

<פלוני> את ∼ • .(101 (תהלים קיט ַרְגָלי ָּכִלאִתי ָרע

ְבָדִמים ִמּבֹוא ַהֶּזה ַהּיֹום ְּכִלִתִני ֲאֶׁשר ָאְּת ּוְברּוָכה מפעול:

.(33 (שמ”א כה

ַנֲהרֹוֶתיָה ָוֶאְמַנע עומד: [= נעצר, נפסק] .1 נפעל.

[= נמנע, חדל] .2 .(15 (יחזקאל לא ַרִּבים ַמִים ַוִּיָּכְלאּו

.(6 (שמות לו ֵמָהִביא ָהָעם ַוִּיָּכֵלא מפעול: ∼

.I כלה ראה klʾ II כלא
[= נגמר, .1 קל. klʾ II klh/כלא I כלה
.2 .(20 (ירמיה ח ָקִיץ ָּכָלה ָקִציר ָעַבר עומד: נשלם]

ֵלץ ְוָכָלה ָעִריץ ִּכי־ָאֵפס עומד: [= אזל, אבד, נשמד]

עומד: נגזרה, נחרצה] <רעה> =] .3 .(20 (ישעיה כט

.4 .(9 (שמ”א כ ָעֶליָך ָלבֹוא ָאִבי ֵמִעם ָהָרָעה ִּכי־ָכְלָתה

(תהלים ְלִאְמָרֶתָך ֵעיַני ָּכלּו ל/אל: ∼ [= השתוקק, כמּה]

.(82 קיט

ֶאת־ ְׁשֹלֹמה ַוְיַכל את: ∼ [= גמר, השלים] .1 ּפִעל.

[= האביד, .2 .(11 (דה”ב ז ַהֶּמֶלְך ְוֶאת־ֵּבית ְיהָוה ֵּבית

(שמ”ב ְיקּומּון ְולֹא ָוֶאְמָחֵצם ָוֲאַכֵּלם את: ∼ השמיד]

ַעד :(~40×) לפעול ∼ [= גמר, הפסיק] .3 .(39 כב

ַוְיַכל :(7×) מפעול ∼ • .(3 (רות ג ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאכֹל ַּכֹּלתֹו

← [ראה סעיף 5.11]. (33 (שמות לד ִאָּתם ִמַּדֵּבר ֹמֶׁשה

ַּבָּגדֹול ַוְיַחֵּפׂש (בציון נקודת המוצא לפעולה): השמטה

.(12 (בראשית מד ִּכָּלה ּוַבָּקטֹן ֵהֵחל

ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ַוְיֻכּלּו עומד: [= נגמר, הושלם] ּפֻעל.

.(1 (בראשית ב ְוָכל־ְצָבָאם

.I כלא ראה klh II כלה
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הענף הכנעני

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ksḥ כסח
(= קצוץ)].

ִיְבֲערּו ּוְבַאַחת עומד: [= היה כסיל] קל. ksl כסל
.(8 (ירמיה י ְוִיְכָסלּו

ֶאת־ ִיְכְסמּו ָּכסֹום את: ∼ [= גזז] קל. ksm כסם
.(20 (יחזקאל מד ָראֵׁשיֶהם

ְּבִמְכַסת עומד: [= חישב מִכְסָה] קל. kss כסס
.(4 (שמות יב ַעל־ַהֶּׂשה ָּתכֹּסּו ָאְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ְנָפׁשֹת

ְלַמֲעֵׂשה ל־: ∼ [= השתוקק, כמּה] קל. ksp כסף
ְּכַאְרֵיה ִּדְמיֹנֹו לפעול: ∼ • .(15 (איוב יד ִתְכסֹף ָיֶדיָך

.(12 (תהלים יז ִלְטרֹוף ִיְכסֹוף

ְלֵבית ִנְכַסְפָּתה ִּכי־ִנְכסֹף ל־: ∼ [כמו קל] .1 נפעל.

עומד: [(?) [= התבייש .2 .(30 (בראשית לא ָאִביָך

.(1 (צפניה ב ִנְכָסף לֹא ַהּגֹוי

ֶאְכַעס ְולֹא ְוָׁשַקְטִּתי עומד: [= רגז] קל. kʿs כעס
ֶאל־ָהרֶֹאה ָאָסא ַוִּיְכַעס אל: ∼ • .(42 (יחזקאל טז עֹוד

[ראה סעיף 5.2.1]. (10 (דה”ב טז

(דברים לב ְּבַהְבֵליֶהם ִּכֲעסּוִני את: ∼ [= הרגיז] ּפִעל.

.(21

ְלַהְכִעיס ָרִעים ְּדָבִרים ַוַּיֲעׂשּו את: ∼ [= הרגיז] הפעיל.

.(11 (מל”ב יז ֶאת־ְיהָוה

ַמָּתן את: ∼ [= הרגיע, השקיט] קל. kph כפה
.(14 (משלי כא ִיְכֶּפה־ָאף ַּבֵּסֶתר

[= קיפל לשניים, עשה משתי קל. kpl כפל
ֶאל־מּול ַהִּׁשִּׁשית ֶאת־ַהְיִריָעה ְוָכַפְלָּת את: ∼ שכבות]

.(9 (שמות כו ָהֹאֶהל ְּפֵני

ֶחֶרב ְוִתָּכֵפל עומד: שניים] פי  גדל  רב,   =] נפעל.

.(19 (יחזקאל כא ְׁשִליִׁשָתה

ַהֶּגֶפן ְוִהֵּנה את: ∼ [(?) [= מתח, הטה קל. kpn כפן
(יחזקאל ִׁשְלָחה־ּלֹו ְוָדִלּיֹוָתיו ָעָליו ָׁשֳרֶׁשיָה ָּכְפָנה ַהּזֹאת

[= הושפל, קיבל מרותו של אחר] נפעל. knʿ כנע
(תהלים קו ָיָדם ַּתַחת ַוִּיָּכְנעּו אֹוְיֵביֶהם ַוִּיְלָחצּום עומד:

ִּכי־ִנְכַנע ֲהָרִאיָת <פלוני>: לפני/מפני/מלפני ∼ • .(42

ָהָרָעה ָאִביא) (ק’ לֹא־אבי ִמָּפַני ִּכי־ִנְכַנע ַיַען ִמְּלָפָני ַאְחָאב

[ראה סעיף 6.1.6]. (29 (מל”א כא ְּבָיָמיו

את ∼ [= השפיל, העמיד תחת מרותו] .1 הפעיל.

.(1 (דה”א יח ַוַּיְכִניֵעם ֶאת־ְּפִלְׁשִּתים ָּדִויד ַוַּיְך <פלוני>:

את ∼ [= העמיד תחת מרותו של אחר, הסגיר בידו] .2

ַיְכִניֵעם ְוהּוא ַיְׁשִמיֵדם הּוא <אלמוני>: לפני <פלוני>

[ראה סעיף 6.1.6]. (3 (דברים ט ְלָפֶניָך

עֹוד ְולֹא־ִיָּכֵנף עומד: [= הסתתר] נפעל. knp כנף
.(20 (ישעיה ל ֶאת־מֹוֶריָך רֹאֹות ֵעיֶניָך ְוָהיּו מֹוֶריָך

בכיסוי] עטף  הסתיר,   =] קל. ksh כסה
.(23 (משלי יב ָּדַעת ּכֶֹסה ָערּום ָאָדם <מכוסה>: ∼

ַעל־ָּבֶבל ָעָלה עומד: [= הוסתר, נעטף בכיסוי] נפעל.

.(42 (ירמיה נא ִנְכָסָתה ַּגָּליו ַּבֲהמֹון ַהָּים

את/ל<מכוסה> ∼ הסתיר] <כיסוי> =] .1 ּפִעל.

=] .2 .(15 (שמות כד ֶאת־ָהָהר ֶהָעָנן ַוְיַכס :(~50×)

ַוַּתַעל :(8×) <מכוסה> על ∼ הונח, התמקם] <כיסוי>

[ראה סעיף (2 (שמות ח ִמְצָרִים ֶאת־ֶאֶרץ ַוְּתַכס ַהְּצַפְרֵּדַע

<מכוסה> ∼ [= הסתיר, עטף בכיסוי] .3 .[5.10.2.3

[ראה (13 (משלי כח ַיְצִליַח לֹא ְפָׁשָעיו ְמַכֶּסה :(~60×)

<מכוסה> על ∼ [= הניח כיסוי] .4 סעיף 5.10.1.1].

[ראה (9 (דברים יג ָעָליו ְולֹא־ְתַכֶּסה ְולֹא־ַתְחֹמל :(6×)

(חוזר של 3)] [= התעטף בכיסוי .5 סעיף 5.10.2.3].

.(6 (יונה ג ַׂשק ַוְיַכס ֵמָעָליו ַאַּדְרּתֹו ַוַּיֲעֵבר :(3×) עומד

ֲחֻרִּלים ָפָניו ָּכּסּו עומד: [= הוסתר, נעטף בכיסוי] ּפֻעל.

[ראה סעיף 5.10.1.1]. (31 (משלי כד

ִמְתַּכֶּסה ְוהּוא עומד: [= התעטף בכיסוי] התפעל.

.(29 (מל”א יא ֲחָדָׁשה ְּבַׂשְלָמה
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כבׁש. ראה kpš כפׁש
[בינוני בלבד = עטוף, לבוש] ּפֻעל. krbl כרבל

.(27 (דה”א טו ּבּוץ ִּבְמִעיל ְמֻכְרָּבל ְוָדִויד ב־: ∼

ִאיׁש ִּכי־ִיְכֶרה את: ∼ [= חפר] קל. krh I כרה
.(33 (שמות כא ְיַכֶּסּנּו ְולֹא ּבֹר

ָׁשַחת ָלָרָׁשע ִיָּכֶרה ַעד עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(13 (תהלים צד

[= קנה, השיג בכסף] .1 קל. krh II כרה
ַּבֶּכֶסף ֵמִאָּתם ִּתְכרּו ְוַגם־ַמִים <פלוני>: מן <דבר> ∼

ַּבֲחִמָּׁשה ִּלי ָוֶאְּכֶרָה השמטה: ← .(6 (דברים ב ּוְׁשִתיֶתם

עומד: [= תיגר, התמקח] .2 .(2 (הושע ג ָּכֶסף ָעָׂשר

.(30 (איוב מ ְּכַנֲעִנים ֵּבין ֶיֱחצּוהּו ַחָּבִרים ָעָליו ִיְכרּו

ַוִּיְכֶרה ֵּכָרה: ∼ [= ערך ארוחה] קל. krh III כרה
.(23 (מל”ב ו ַוִּיְׁשּתּו ַוּיֹאְכלּו ְגדֹוָלה ֵּכָרה ָלֶהם

את: ∼ [= קרע בשיניו] ּפִעל. krsm כרסם
.(14 (תהלים פ ִמָּיַער ֲחִזיר ְיַכְרְסֶמָּנה

[= השתופף, ירד על ברכיו] .1 קל. krʿ כרע
(תהלים ַוִּנְתעֹוָדד ַּקְמנּו ַוֲאַנְחנּו ְוָנָפלּו ָּכְרעּו ֵהָּמה עומד:

ָּכל־ַהִּבְרַּכִים ל־: ∼ [= השתחווה (לשם כבוד)] .2 .(9 כ

.(18 (מל”א יט ַלַּבַעל לֹא־ָכְרעּו ֲאֶׁשר

ַּתְחָּתי ָקַמי ַּתְכִריַע את: ∼ [= הפיל על ברכיו] הפעיל.

.(40 (תהלים יח

ְּבָכל־ ְמַכְרֵּכר ְוָדִוד עומד: [= פיזז] ּפִלְּפֵל. krr כרר
.(14 (שמ”ב ו ְיהָוה ִלְפֵני עֹז

ַוִּיְכרֹת את: ∼ [= חתך, גזר, גדע] .1 קל. krt כרת
.2 .(5 (שמ”א כד ַּבָּלט ֲאֶׁשר־ְלָׁשאּול ֶאת־ְּכַנף־ַהְּמִעיל

לֹא־ִיָּזֵכר ּוְׁשמֹו ַחִּיים ֵמֶאֶרץ ְוִנְכְרֶתּנּו את: ∼ [= השמיד]

עם ברית ∼ [= ערך הסכם] .3 .(19 (ירמיה יא עֹוד

ְוִעם־ְׁשאֹול ֶאת־ָמֶות ְבִרית ָּכַרְתנּו :(~40×) <פלוני> /את

ִנְכְרָתה ְלָכה ְוַעָּתה ריבוי: ← .(15 (ישעיה כח חֶֹזה ָעִׂשינּו

.(7 יז

את: ∼ [= הנמיך, הטה מטה] קל. kpp כפף
.(5 (ישעיה נח רֹאׁשֹו ְּכַאְגֹמן ֲהָלכֹף

ִאַּכף ְיהָוה ֲאַקֵּדם ַּבָּמה ל־: ∼ [= השתחווה] נפעל.

.(6 (מיכה ו ָמרֹום ֵלאֹלֵהי

ְוָכַפְרָּת את: ∼ [= ציפה בכופר] קל. kpr כפר
.(14 (בראשית ו ַּבּכֶֹפר ּוִמחּוץ ִמַּבִית ֹאָתּה

[= ניקה (בטקס פולחני) מחטא או טומאה] .1 ּפִעל.

ְּבֵני ַעל־ָּכל־ֲעַדת ַהּכֵֹהן ְוִכֶּפר :(~50×) <פלוני> על ∼

[= ביקש, השיג .2 .(25 (במדבר טו ָלֶהם ְוִנְסַלח ִיְׂשָרֵאל

ָהָעם ֶאת־ָקְרַּבן ַוֲעֵׂשה :(8×) <פלוני> בעד ∼ מחילה]

אּוַלי :(1×) <חטא> בעד ∼ • .(7 (ויקרא ט ַּבֲעָדם ְוַכֵּפר

<אל> =] .3 .(30 (שמות לב ַחַּטאְתֶכם ְּבַעד ֲאַכְּפָרה

ֲאֶׁשר־ ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמָך ַּכֵּפר :(2×) ל<פלוני> ∼ סלח, מחל]

ְּפָׁשֵעינּו :(3×) <חטא> ∼ • .(8 (דברים כא ְיהָוה ָּפִדיָת

ַאל־ :(2×) <חטא> על ∼ • .(4 (תהלים סה ְתַכְּפֵרם ַאָּתה

(ירמיה יח ַאל־ֶּתְמִחי ִמְּלָפֶניָך ְוַחָּטאָתם ַעל־ֲעֹוָנם ְּתַכֵּפר

ָיִמים ִׁשְבַעת את: ∼ [= טיהר, הכשיר לשימוש] .4 .(23

=] .5 .(26 (יחזקאל מג ֹאתֹו ְוִטֲהרּו ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְיַכְּפרּו

ָחָכם ְוִאיׁש ַמְלֲאֵכי־ָמֶות ֲחַמת־ֶמֶלְך את: ∼ פייס, הרגיע]

.(14 (משלי טז ְיַכְּפֶרָּנה

מציין תמיד פעולה הנעשית <פלוני> על ִּכּפר לפי מילגרום (תשל”א),

בעד ִּכּפר למען אחרים, בעוד שבמקומות שבהם משמש הצירוף

יכול גם מבצע הטקס להיכלל בין מבקשי הכפרה. <פלוני>

ְוַחָּטאְתָך ֲעֹוֶנָך ְוָסר עומד: נסלח] <חטא> =] .1 ּפֻעל.

ַהֶּזה ֶהָעֹון ִאם־ְיֻכַּפר ל<פלוני>: ∼ • .(7 (ישעיה ו ְּתֻכָּפר

ְּבִריְתֶכם ְוֻכַּפר עומד: [= בוטל] .2 .(14 (ישעיה כב ָלֶכם

.(18 (ישעיה כח ָתקּום לֹא ֶאת־ְׁשאֹול ְוָחזּוְתֶכם ֶאת־ָמֶות

ִאם־ עומד: נסלח] <חטא> =] התפעל/נתפעל.

• .(14 (שמ”א ג ּוְבִמְנָחה ְּבֶזַבח ֵּבית־ֵעִלי ֲעֹון ִיְתַּכֵּפר

.(8 (דברים כא ַהָּדם ָלֶהם ְוִנַּכֵּפר ל<פלוני>: ∼
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ֵאיְנָך ִּכי עומד: [= היה טוב, הצליח] קל. kšr כׁשר
.(6 (קהלת יא אֹו־ֶזה ֲהֶזה ִיְכָׁשר ֶזה ֵאי יֹוֵדע

ָחְכָמה ַהְכֵׁשיר ְוִיְתרֹון עומד: [גורם של קל] הפעיל.

.(10 (קהלת י

ָּכִׂשיָת ָעִביָת ָׁשַמְנָּת עומד: [= שמן] קל. kśh כׂשה
.(15 (דברים לב

את: ∼ [= העלה על הכתב] .1 קל. ktb כתב
=] .2 .(27 (שמות לד ָהֵאֶּלה ֶאת־ַהְּדָבִרים ְּכָתב־ְלָך

ְסָפִרים ֵיהּוא ַוִּיְכֹּתב <מסמך>: ∼ חיבר, יצר בכתיבה]

[= רשם, כלל ברשימה] .3 .(1 (מל”ב י ׁשְֹמרֹון ַוִּיְׁשַלח

.(6 (דה”א כד ַהּסֹוֵפר ֶבן־ְנַתְנֵאל ְׁשַמְעָיה ַוִּיְכְּתֵבם את: ∼

ְדַבר־ַמְלכּות ֵיֵצא עומד: [= הועלה על הכתב] .1 נפעל.

=] .2 .(19 (אסתר א ָפַרס־ּוָמַדי ְּבָדֵתי ְוִיָּכֵתב ִמְּלָפָניו

(מלאכי ְלָפָניו ִזָּכרֹון ֵסֶפר ַוִּיָּכֵתב עומד: חובר] <מסמך>

ִמֵּסֶפר ִיָּמחּו עומד: [= נרשם, נכלל ברשימה] .3 .(16 ג

.(29 (תהלים סט ַאל־ִיָּכֵתבּו ַצִּדיִקים ְוִעם ַחִּיים

ִחְקֵקי־ ַהחְֹקִקים הֹוי את: ∼ [= העלה על הכתב] ּפִעל.

.(1 (ישעיה י ִּכֵּתבּו ָעָמל ּוְמַכְּתִבים ָאֶון

עומד: [= נצבע, הוטבע ככתם] נפעל. ktm כתם
.(22 (ירמיה ב ְלָפַני ֲעֹוֵנְך ִנְכָּתם

ְזֵעיר ַּכַּתר־ִלי ל־: ∼ [= חיכה] ּפִעל. ktr I כתר
.(2 (איוב לו ַוֲאַחֶּוָּך

ְסָבבּוִני את: ∼ [= הקיף, סבב] ּפִעל. ktr II כתר
.(13 (תהלים כב ִּכְּתרּוִני ָבָׁשן ַאִּביֵרי ַרִּבים ָּפִרים

ֶאת־ַהַּצִּדיק ַמְכִּתיר ָרָׁשע ִּכי את: ∼ [= כמו ּפִעל] הפעיל.

.(4 (חבקוק א ְמֻעָּקל ִמְׁשָּפט ֵיֵצא ַעל־ֵּכן

את: ∼ [= עטה ככתר] .1 הפעיל. ktr III כתר
[(?) [= התפאר .2 .(18 (משלי יד ָדַעת ַיְכִּתרּו ַוֲערּוִמים

.(8 (תהלים קמב ַצִּדיִקים ַיְכִּתרּו ִּבי ב־: ∼

[ראה סעיף 4.1.3]. (44 (בראשית לא ָוָאָּתה ֲאִני ְבִרית

.(16 (שמ”א כ ָּדִוד ִעם־ֵּבית ְיהֹוָנָתן ַוִּיְכרֹת השמטה: ←

ְליֹוְׁשֵבי ְבִרית לֹא־ִתְכְרתּו :(~30×) ל<פלוני> ברית ∼ •

:(2×) ובין … בין ברית ∼ • .(2 (שופטים ב ַהּזֹאת ָהָאֶרץ

ִלְהיֹות ַהֶּמֶלְך ּוֵבין ָּכל־ָהָעם ּוֵבין ֵּבינֹו ְּבִרית ְיהֹוָיָדע ַוִּיְכרֹת

.(16 (דה”ב כג ַליהָוה ְלָעם

ֲאֶׁשר־ ְוָהֲאֵׁשָרה עומד: [= נחתך, נגזר, נגדע] קל סביל.

.(28 (שופטים ו ּכָֹרָתה ָעָליו

ִּתְקָוה ָלֵעץ ֵיׁש ִּכי עומד: [= נחתך, נגזר, נגדע] .1 נפעל.

ְוִנְכְרתּו עומד: [= הושמד] .2 .(7 (איוב יד ִאם־ִיָּכֵרת

=] .3 [ראה סעיף 6.2]. (20 (ישעיה כט ָאֶון ָּכל־ׁשְֹקֵדי

… ַהּכֲֹהִנים ַרְגֵלי ַּכּפֹות ְּכנֹוַח ְוָהָיה עומד: נפרד, נחצה]

.(13 (יהושע ג ִיָּכֵרתּון ַהַּיְרֵּדן ֵמי ַהַּיְרֵּדן ְּבֵמי

ִמִּקְרֶּבָך סּוֶסיָך ְוִהְכַרִּתי את: ∼ [= השמיד] הפעיל.

.(9 (מיכה ה ַמְרְּכבֶֹתיָך ְוַהֲאַבְדִּתי

ְיהָוה ִמֵּבית ָוֶנֶסְך ִמְנָחה ָהְכַרת עומד: [= הושמד] הָפעַל.

.(9 (יואל א

ַהַּסָּבל ּכַֹח ָּכַׁשל עומד: [= נחלש] .1 קל. kšl כׁשל
ִּכי עומד: [= מעד, נפל] .2 .(4 (נחמיה ד ַהְרֵּבה ְוֶהָעָפר

.(8 (ישעיה ג ָנָפל ִויהּוָדה ְירּוָׁשַלםִ ָכְׁשָלה

ּוַבחּוִרים ְוִיָגעּו ְנָעִרים ְוִיֲעפּו עומד: [= נחלש] .1 נפעל.

עומד: [= מעד, נפל] .2 .(30 (ישעיה מ ִיָּכֵׁשלּו ָּכׁשֹול

.(9 (ירמיה לא ָּבּה ִיָּכְׁשלּו לֹא ָיָׁשר ְּבֶדֶרְך

ּפִעל. ׁשכל ראה [כתיב בלבד] ּפִעל.

(איכה א ּכִֹחי ִהְכִׁשיל את: ∼ [= החליש] .1 הפעיל.

ָהֱאֹלִהים ַיְכִׁשיְלָך את: ∼ [= הפיל, גרם שימעד] .2 .(14

.(8 (דה”ב כה אֹוֵיב ִלְפֵני

(= מופל, מובס)]. [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל.

עומד: [= קסם, עשה כשפים] ּפִעל. kšp כׁשף
.(6 (דה”ב לג ְוִיְּדעֹוִני אֹוב ְוָעָׂשה ְוִכֵּׁשף ְוִנֵחׁש ְועֹוֵנן
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ֲאחִֹתי ִלַּבְבִּתִני את: ∼ [= שבה את הלב, משך] ּפִעל.

.(9 (שה”ש ד ֵמֵעיַנִיְך ְּבַאַחת) (ק’ באחד ִלַּבְבִּתיִני ַכָּלה

ַוִּתַּקח עומד: [= הכין לביבות] ּפִעל. lbb II לבב
ֶאת־ ַוְּתַבֵּׁשל ְלֵעיָניו ַוְּתַלֵּבב ַוָּתָלׁש) (ק’ ותלוש ֶאת־ַהָּבֵצק

.(8 (שמ”ב יג ַהְּלִבבֹות

ְׂשָפַתִים ֶוֱאִויל עומד: [= נכשל] נפעל. lbṭ לבט
.(8 (משלי י ִיָּלֵבט

עומד: [= נעשה לבן, טהור] התפעל. lbn I לבן
.(10 (דניאל יב ַרִּבים ְוִיָּצְרפּו ְוִיְתַלְּבנּו ִיְתָּבֲררּו

ַאְלִּבין ּוִמֶּׁשֶלג ְּתַכְּבֵסִני עומד: [= היה לבן] .1 הפעיל.

השמטה: ← [= עשה ללבן, טיהר] .2 .(9 (תהלים נא

.(35 (דניאל יא ְוַלְלֵּבן ּוְלָבֵרר ָּבֶהם ִלְצרֹוף

ַמּדּוַע עומד: [= יצר לבנים] קל. lbn II לבן
• .(14 (שמות ה ִׁשְלׁשֹם ִּכְתמֹול ִלְלּבֹן ָחְקֶכם ִכִּליֶתם לֹא

(בראשית ִלְׂשֵרָפה ְוִנְׂשְרָפה ְלֵבִנים ִנְלְּבָנה ָהָבה לבנים: ∼

.(3 יא

<כיסוי> ∼ [= התכסה, עטה] .1 קל. lbš לבׁש
(1 ד (ישעיה  ִנְלָּבׁש ְוִׂשְמָלֵתנּו נֹאֵכל ַלְחֵמנּו :(~60×)

אפפה, <רוח> =] .2 ו–5.10.2.3]. 4.2.3 סעיפים  [ראה 

ֶאת־ִּגְדעֹון ָלְבָׁשה ְיהָוה ְורּוַח :(4×) <פלוני> את ∼ אחזה]

.(34 (שופטים ו

<כיסוי>: ∼ [בינוני בלבד = לבוש, מכוסה] ּפֻעל.

.(10 (מל”א כב ְּבָגִדים ְמֻלָּבִׁשים

<כיסוי>: <פלוני> את ∼ [= כיסה, עטף] .1 הפעיל.

[= שם] .2 .(7 (ויקרא ח ֶאת־ַהְּמִעיל ֹאתֹו ַוַּיְלֵּבׁש

ַעל־ ִהְלִּביָׁשה ָהִעִּזים ְּגָדֵיי עֹרֹת ְוֵאת ב(מקום): <כיסוי> ∼

[ראה סעיף 5.10.2.3]. (16 (בראשית כז ָיָדיו

לאה. ראה lhh להה
=) [בינוני בלבד, כשם עצם התפלפל. lhh להּה

משוגע)].

ִּתְכּתֹוׁש־ֶאת־ ִאם את: ∼ [= חבט] קל. ktš כתׁש
.(22 (משלי כז ַּבַּמְכֵּתׁש ָהֱאִויל

ֹאתֹו ָוֶאּכֹת את: ∼ [= הכה, שבר] .1 קל. ktt כתת
=] .2 .(21 (דברים ט ְלָעָפר ֲאֶׁשר־ַּדק ַעד ֵהיֵטב ָטחֹון

ִלְרָמִחים ּוַמְזְמרֵֹתיֶכם ַלֲחָרבֹות ִאֵּתיֶכם ּכֹּתּו את: ∼ רקע]

.(10 (יואל ד

ְולֹא ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכְּתתּו את: ∼ [= הכה, שבר] .1 ּפִעל.

ְוִכְּתתּו את: ∼ [= רקע] .2 .(6 (זכריה יא ִמָּיָדם ַאִּציל

.(4 (ישעיה ב ְלַמְזֵמרֹות ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלִאִּתים ַחְרבֹוָתם

ְּבִעיר ְוִעיר גֹוי־ְּבגֹוי ְוֻכְּתתּו עומד: [= הוכה, נשבר] ּפֻעל.

.(6 (דה”ב טו

ֶאְתֶכם ַוַּיְּכתּו … ֶאְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו את: ∼ [= הכה] הפעיל.

.(44 (דברים א ְּבֵׂשִעיר

ָנסּו ּוָמנֹוס ֻיַּכּתּו ְוִגּבֹוֵריֶהם עומד: [= הוכה] הָפעַל.

(5 (ירמיה מו

ל

קל. ʾlh III lhh/אלה lʾh/להה לאה
(איוב ד ַוֵּתֶלא ֵאֶליָך ָּתבֹוא ַעָּתה ִּכי עומד: [= עָייף] .1

לֹא־ִנָּסה ִּכי ָלֶלֶכת ַוּיֶֹאל לפעול: ∼ [= לא יכול] .2 .(5

.(39 (שמ”א יז

(ישעיה ֲעָצָתִיְך ְּברֹב ִנְלֵאית עומד: [= עָייף] .1 נפעל.

ְיהָוה ֲחַמת ְוֵאת לפעול: ∼ [= לא יכול] .2 .(13 מז

.(11 (ירמיה ו ָהִכיל ִנְלֵאיִתי ָמֵלאִתי

ִּכי ֲאָנִׁשים ַהְלאֹות ִמֶּכם ַהְמַעט את: ∼ [= עִייף] הפעיל.

.(13 (ישעיה ז ֶאת־ֱאֹלָהי ַּגם ַתְלאּו

לוט. ראה lʾṭ לאט
[= החכים, קיבל לב ודעת] נפעל. lbb I לבב

.(12 (איוב יא ִיָּלֵבב ָנבּוב ְוִאיׁש עומד:
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הענף הכנעני

על ∼ [= התלונן, בא בטענות] נפעל. lwn לון
(שמות ַמה־ִּנְׁשֶּתה ֵּלאֹמר ַעל־ֹמֶׁשה ָהָעם ַוִּיֹּלנּו <פלוני>:

.(24 טו

ָהָעם ַוָּיֶלן <פלוני>: על ∼ [כמו נפעל] .1 הפעיל.

(שמות יז ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליָתנּו ֶּזה ָלָּמה ַוּיֹאֶמר ַעל־ֹמֶׁשה

<אלמוני>: על <פלוני> את ∼ [גורם של נפעל] .2 .(3

ַעל־ ִדָּבה ְלהֹוִציא ֶאת־ָּכל־ָהֵעָדה ָעָליו ַוַּיִּלינּו) (ק’ וילונו

.(36 (במדבר יד ָהָאֶרץ

ָלׁשֹות ְוַהָּנִׁשים <עיסה>: ∼ [= עיבד] קל. lwš לוׁש
ַוִּתַּקח־ השמטה: ← .(18 (ירמיה ז ַּכָּוִנים ַלֲעׂשֹות ָּבֵצק

.(24 (שמ”א כח ַמּצֹות ַוֹּתֵפהּו ַוָּתָלׁש ֶקַמח

ַהּׁשֹור ִּכְלחְֹך את: ∼ [= כרסם, אכל] קל. lḥk לחך
.(4 (במדבר כב ַהָּׂשֶדה ֶיֶרק ֵאת

.(17 (מיכה ז ַּכָּנָחׁש ָעָפר ְיַלֲחכּו את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

<אויב>: את ∼ [= ערך מלחמה] קל. lḥm I לחם
.(1 (תהלים לה ֶאת־ֹלֲחָמי ְלַחם ֶאת־ְיִריַבי ְיהָוה ִריָבה

:(~60×) ב<אויב/מטרה> ∼ [= ערך מלחמה] .1 נפעל.

• .(10 (שמות א ְוִנְלַחם־ָּבנּו ַעל־ׂשְֹנֵאינּו ַּגם־הּוא ְונֹוַסף

ְלִהָּלֵחם ֶנֶאְספּו ּוְפִלְׁשִּתים :(~50×) <אויב> עם/את ∼

ְוִנָּלֲחָמה ִאיׁש ְּתנּו־ִלי ריבוי: ← .(5 (שמ”א יג ִעם־ִיְׂשָרֵאל

ָאז :(~20×) <מטרה> על/אל ∼ • .(10 (שמ”א יז ָיַחד

(מל”ב יב ַוִּיְלְּכָדּה ַעל־ַּגת ַוִּיָּלֶחם ֲאָרם ֶמֶלְך ֲחָזֵאל ַיֲעֶלה

על ∼ [= הגן במלחמה] .2 [ראה סעיף 6.1.8]. (18

ַוַּיֵּצל ִמֶּנֶגד ֶאת־ַנְפׁשֹו ַוַּיְׁשֵלְך ֲעֵליֶכם ָאִבי ֲאֶׁשר־ִנְלַחם :(3×)

הערה [ראה סעיף 6.1.8 (17 (שופטים ט ִמְדָין ִמַּיד ֶאְתֶכם

ְיהָוה :(10×) ל־ ∼ עזר במלחמה] <אל> =] .3 .[44

.(30 (דברים א ָלֶכם ִיָּלֵחם הּוא ִלְפֵניֶכם ַההֵֹלְך ֱאֹלֵהיֶכם

ַאל־ ֶלֶחם: ∼ [= אכל לחם] קל. lḥm II לחם
ּוַבל־ פרטיטיב: ← .(6 (משלי כג ָעִין ַרע ֶאת־ֶלֶחם ִּתְלַחם

[ראה סעיף 4.4.1.1]. (4 (תהלים קמא ְּבַמְנַעֵּמיֶהם ֶאְלַחם

(= בוער, [בינוני בלבד, כשם תואר קל. lhṭ להט
יוקד)].

ַהָּׂשֶדה ָּכל־ֲעֵצי ִלֲהָטה ְוֶלָהָבה את: ∼ [= שרף] ּפִעל.

.(19 (יואל א

=) [בינוני בלבד, כשם עצם התפעל. lhm להם
מטעם, מעדן)].

ִיְלֶוּנּו ְוהּוא את: ∼ [= חבר, ליווה] קל. lwh I לוה
.(15 (קהלת ח ַבֲעָמלֹו

ַהֵּגר ְוִנְלָוה :(10×) על/אל ∼ [= התחבר, הצטרף] נפעל.

עם ∼ • .(1 (ישעיה יד ַיֲעקֹב ַעל־ֵּבית ְוִנְסְּפחּו ֲעֵליֶהם

.(9 (תהלים פג ִעָּמם ִנְלָוה ַּגם־ַאּׁשּור :(1×)

[= לקח לתקופה מוגבלת] קל. lwh II לוה
ּוְכָרֵמינּו ְׂשדֵֹתינּו ַהֶּמֶלְך ְלִמַּדת ֶכֶסף ָלִוינּו <כסף>: ∼

לֹא ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוִהְלִויָת השמטה: ← .(4 (נחמיה ה

.(12 (דברים כח ִתְלֶוה

<פלוני> את ∼ [= נתן לתקופה מוגבלת] הפעיל.

ְּכנֶֹׁשה לֹו לֹא־ִתְהֶיה … ֶאת־ַעִּמי ַּתְלֶוה ִאם־ֶּכֶסף <כסף>:

ַתְלֶוּנּו לֹא ְוַאָּתה ַיְלְוָך הּוא השמטה: ← .(24 (שמות כב

.(44 (דברים כח

ַאל־ָיֻלזּו מן: ∼ [= סר, התרחק] קל. lwz לוז
.(21 (משלי ג ֵמֵעיֶניָך

(= מעוות, עקום)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

.(21 (משלי ד ֵמֵעיֶניָך ַאל־ַיִּליזּו מן: ∼ [כמו קל] הפעיל.

כיסה] <כיסוי> =] .1 קל. lʾṭ lwṭ/לאט לוט
(ישעיה ַעל־ָּכל־ָהַעִּמים ַהּלֹוט ְּפֵני־ַהּלֹוט <מכוסה> על ∼

ֶאת־ ָלַאט ְוַהֶּמֶלְך <מכוסה>: ∼ [= כיסה] .2 .(7 כה

.(5 (שמ”ב יט ָּפָניו

ְּבַאַּדְרּתֹו ָּפָניו ַוָּיֶלט <מכוסה>: ∼ [כמו קל 2] הפעיל.

.(13 (מל”א יט
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עברית

ִמְׁשָּפט ָיִליץ ְּבִלַּיַעל ֵעד את/ל־: ∼ [= לעג, ביזה] הפעיל.

.(28 (משלי יט

ֶאת־ָּכל־ ַוִּנְלּכֹד את: ∼ [= כבש] .1 קל. lkd לכד
ְוֵאת את: ∼ [= שבה] .2 .(4 (דברים ג ַהִהוא ָּבֵעת ָעָריו

=] .3 .(17 (יהושע יא ַוְיִמיֵתם ַוַּיֵּכם ָלַכד ָּכל־ַמְלֵכיֶהם

(תהלים ִּתְלְּכדֹו ֲאֶׁשר־ָטַמן ְוִרְׁשּתֹו את: ∼ תפס, אחז]

ֲאֶׁשר ְוַהַּבִית את: ∼ [= בחר, העלה בגורל] .4 .(8 לה

.(14 (יהושע ז ַלְּגָבִרים ִיְקַרב ְיהָוה ִיְלְּכֶדּנּו

ְירּוָׁשָלםִ ֲאֶׁשר־ִנְלְּכָדה ַעד־יֹום עומד: [= נכבש] .1 נפעל.

ַעל־ָּבֶבל ָעֶליָה ָבא עומד: [= נשבה] .2 .(28 (ירמיה לח

[= נתפס] .3 .(56 (ירמיה נא ִּגּבֹוֶריָה ְוִנְלְּכדּו ׁשֹוֵדד

.(18 (ישעיה כד ַּבָּפח ִיָּלֵכד ַהַּפַחת ִמּתֹוְך ְוָהעֹוֶלה עומד:

ֵּביִני ַהִּפילּו ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר עומד: [= נבחר, עלה בגורל] .4

.(42 (שמ”א יד יֹוָנָתן ַוִּיָּלֵכד ְּבִני יֹוָנָתן ּוֵבין

ִאיׁש־ְּבָאִחיהּו ריבוי: ← [= התאחד, התחבר] התפעל.

.(9 (איוב מא ִיְתָּפָרדּו ְולֹא ִיְתַלְּכדּו ְיֻדָּבקּו

<דבר> ∼ [= רכש ידע או יכולת] קל. lmd למד
לפעול ∼ • .(3 (משלי ל ָחְכָמה ְולֹא־ָלַמְדִּתי :(~12×)

(דברים יד ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְיהָוה ְלִיְרָאה ִּתְלַמד ְלַמַען :(7×)

.(23

את ∼ [= הורה, הקנה ידע או יכולת] .1 ּפִעל.

ֶאת־ָהָעם ִלַּמד־ַּדַעת עֹוד :(~30×) <דבר> /ל<פלוני>

(תהלים ְתַלְּמֶדּנּו ּוִמּתֹוָרְתָך פרטיטיב: ← .(9 (קהלת יב

ִלְּמדּו ַּכֲאֶׁשר :(4×) לפעול <פלוני> את ∼ • .(12 צד

=] .2 .(16 יב (ירמיה  ַּבָּבַעל ְלִהָּׁשֵבַע ֶאת־ַעִּמי

ַלְקָרב ָיַדי ַהְמַלֵּמד :(2×) <פלוני> את ∼ אימן, הכשיר]

.(1 (תהלים קמד ַלִּמְלָחָמה ֶאְצְּבעֹוַתי

ִיְרָאָתם ַוְּתִהי עומד: נרכש, הוקנה] <יֶַדע> =] .1 ּפֻעל.

[= אומן, .2 .(13 (ישעיה כט ְמֻלָּמָדה ֲאָנִׁשים ִמְצַות ֹאִתי

.(18 (ירמיה לא ֻלָּמד לֹא ְּכֵעֶגל ָוִאָּוֵסר עומד: הוכשר]

ֶאת־ ַוִּתְלַחץ את: ∼ [= דחף, דחק] .1 קל. lḥṣ לחץ
[= עינה, גרם .2 25ב). (במדבר כב ֶאל־ַהִּקיר ִּבְלָעם ֶרֶגל

ֶעְׂשִרים ְּבָחְזָקה ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְּבֵני ָלַחץ ְוהּוא את: ∼ סבל]

.(3 (שופטים ד ָׁשָנה

ֶאת־ַמְלַאְך ָהָאתֹון ַוֵּתֶרא עומד: [= נדחף, נדחק] נפעל.

25א). (במדבר כב ֶאל־ַהִּקיר ַוִּתָּלֵחץ ְיהָוה

(= קוסם [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל. lḥš לחׁש
האומר לחשים)].

ריבוי: ← [= שוחח בלחש (הוראה הדדית)] התפעל.

.(8 (תהלים מא ָּכל־ׂשְֹנָאי ִיְתַלֲחׁשּו ָעַלי ַיַחד

ֶאת־ ִאיׁש ִלְלטֹוׁש את: ∼ [= השחיז] קל. lṭš לטׁש
.(20 (שמ”א יג ְוֶאת־ַקְרֻּדּמֹו ְוֶאת־ֵאתֹו ַמֲחַרְׁשּתֹו

(= מושחז, חד)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ַוּיֹאְכלּו עומד: [= שכב לישון] .1 קל. lyn לין
=] .2 .(54 (בראשית כד ַבּבֶֹקר ַוָּיקּומּו ַוָּיִלינּו … ַוִּיְׁשּתּו

ֶטֶרם ָׁשם ַוָּיִלנּו ב(מקום): ∼ שהה, העביר את הלילה]

ִאְּתָך ִאיׁש ִאם־ָיִלין עם/את: ∼ • .(1 (יהושע ג ַיֲעבֹרּו

.(8 (שמ”ב יט ַהַּלְיָלה

ֶאת־ָהָעם ָיִלין ְולֹא את: ∼ [= אִפשר לישון] .1 הפעיל.

את ∼ [= עיכב, השהה למשך הלילה] .2 .(8 (שמ”ב יז

ַּבּיֹום ִּתְקְּבֶרּנּו ִּכי־ָקבֹור ַעל־ָהֵעץ ִנְבָלתֹו לֹא־ָתִלין ב(מקום):

ְּפֻעַּלת לֹא־ָתִלין עם/את: את ∼ • .(23 (דברים כא ַההּוא

.(13 (ויקרא יט ַעד־ּבֶֹקר ִאְּתָך ָׂשִכיר

ֶעְליֹון ְּבֵסֶתר יֵֹׁשב ב(מקום): ∼ [= שכן, שהה] התפולל.

.(1 (תהלים צא ִיְתלֹוָנן ַׁשַּדי ְּבֵצל

ִאם־ָחַכְמָּת עומד: [= אמר דברי לעג] קל. lyṣ ליץ
.(12 (משלי ט ִתָּׂשא ְלַבְּדָך ְוַלְצָּת ָּלְך ָחַכְמָּת

(= לועג)]. [בינוני בלבד, כשם עצם ּפֹולֵל.

ֶּפן־ֶיְחְזקּו ַאל־ִּתְתלֹוָצצּו ְוַעָּתה עומד: [כמו קל] התפולל.

.(22 (ישעיה כח מֹוְסֵריֶכם
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.(61 (בראשית כד ַוֵּיַלְך ֶאת־ִרְבָקה ָהֶעֶבד ַוִּיַּקח את: ∼

ִמֵּבית ֶאת־ִּדיָנה ַוִּיְקחּו מן: את ∼ [= הוציא, הרחיק] .3

את ∼ [= הביא] .4 .(26 (בראשית לד ַוֵּיֵצאּו ְׁשֶכם

(מל”ב ְּכַאְרְצֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי ל(כיוון/יעד):

את ∼ [= קיבל, העביר לרשותו בהסכמה] .5 .(32 יח

(במדבר ֵמִאָּתם ֶאת־ַהָּזָהב ַהּכֵֹהן ְוֶאְלָעָזר ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח מן:

.(10 (משלי ד ֲאָמָרי ְוַקח ְּבִני ְׁשַמע השמטה: ← .(51 לא

את ∼ [= העביר לרשותו בכוח (גזל, כבש וכו’)] .6

.(1 (דה”א יח ְּפִלְׁשִּתים ִמַּיד ּוְבֹנֶתיָה ֶאת־ַּגת ַוִּיַּקח מן:

ִתְפַאְרֵּתְך ְּכֵלי ְוָלְקחּו ֶאת־ְּבָגָדִיְך ְוִהְפִׁשיטּוְך השמטה: ←

ָאִחיו ְוֶאת־יֹוָאָחז את: ∼ [= שבה] .7 .(26 (יחזקאל כג

[= קשר .8 .(4 (דה”ב לו ִמְצָרְיָמה ַוְיִביֵאהּו ְנכֹו ָלַקח

ַוְּתִהי־ ֶאת־רּות ּבַֹעז ַוִּיַּקח <אישה>: ∼ אליו בנישואין]

[= קשר אל אחר בנישואין, .9 .(13 (רות ד ְלִאָּׁשה לֹו

ִמָּׁשם ִלְבִני ִאָּׁשה ְוָלַקְחָּת ל<פלוני>: <אישה> ∼ שידך]

.(7 (בראשית כד

(תשל”ט: ראה ח’ ציטרון לקח לדיון במסגרות התחביריות של

.(52–42

ְמַעט־ ֻיַּקח־ָנא עומד: [= נתפס, נאחז] .1 קל סביל.

[= הובא] .2 .(14 (בראשית יח ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצּו ַמִים

(בראשית יב ַּפְרעֹה ֵּבית ָהִאָּׁשה ַוֻּתַּקח ל(כיוון/יעד): ∼

ֲהֻיַּקח מן: ∼ [= הועבר לרשות אחר בכוח] .3 .(15

ִּכי־ֻלְּקחּו [= נשבה] .4 .(24 (ישעיה מט ַמְלקֹוַח ִמִּגּבֹור

.(46 (ירמיה מח ַּבִּׁשְבָיה ּוְבֹנֶתיָך ַּבֶּׁשִבי ָבֶניָך

ֶאֱעֶׂשה־ ָמה מן: ∼ [= הוצא, הורחק] .1 נפעל.

[= הובא] .2 .(9 (מל”ב ב ֵמִעָּמְך ֶאָּלַקח ְּבֶטֶרם ָּלְך

(אסתר ב ַהֶּמֶלך ֶאל־ֵּבית ֶאְסֵּתר ַוִּתָּלַקח ל(כיוון/יעד): ∼

ִנְלַקח ִּכי ִמִּיְׂשָרֵאל ָכבֹוד ָּגָלה עומד: [= נשבה] .3 .(8

.(22 (שמ”א ד ָהֱאֹלִהים ֲארֹון

(= בוער, יוקד)]. [בינוני בלבד, כשם תואר התפעל.

ְלֶאָחיו ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר את: ∼ [= אסף] קל. lqṭ לקט
.(46 (בראשית לא ַוַּיֲעׂשּו־ָגל ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים ִלְקטּו

ַמְלִעִבים ַוִּיְהיּו ב־: ∼ [= עלב] הפעיל. lʿb לעב
.(16 (דה”ב לו ְּדָבָריו ּובֹוִזים ָהֱאֹלִהים ְּבַמְלֲאֵכי

ְּבתּוַלת ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ָּבָזה ל־: ∼ [= בז] קל. lʿg לעג
.(21 (מל”ב יט ַּבת־ִצּיֹון

=) לשון נלעג [בינוני בלבד, כשם תואר בצירוף נפעל.

עילג)].

(תהלים ִלי ַיְלִעגּו ָּכל־רַֹאי :(2×) ל־ ∼ [= בז] הפעיל.

• .(33 (נחמיה ג ַעל־ַהְּיהּוִדים ַוַּיְלֵעג :(1×) על ∼ • .(8 כב

(דה”ב ָּבם ּוַמְלִעִגים ֲעֵליֶהם ַמְׂשִחיִקים ַוִּיְהיּו :(1×) ב־ ∼

.(13 ל

(= דובר [בינוני בלבד, כשם תואר קל. lʿz לעז
לשון זרה)].

<פלוני> את ∼ [= האכיל] הפעיל. lʿṭ לעט
ַהֶּזה ָהָאדֹם ִמן־ָהָאדֹם ָנא ַהְלִעיֵטִני פרטיטיב: ← <מאכל>

.(30 (בראשית כה

עומד: [(?) [= נאמר בפזיזות .1 קל. lʿʿ I לעע
[(?) [= אמר בפזיזות .2 .(3 (איוב ו ָלעּו ְּדָבַרי ַעל־ֵּכן

.(25 (משלי כ קֶֹדׁש ָיַלע {תוכן}: ∼

← [= לגם, בלע] קל. ʿlʿ lʿʿ/עלע II לעע
.(16 (עובדיה א ְוָלעּו ְוָׁשתּו השמטה:

ְיַעְלעּו־ ְוֶאְפרָֹחיו) (ק’ ואפרחו את: ∼ [= כמו קל] ּפִעל.

.(30 (איוב לט ָדם

ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְלֹּפת את: ∼ [= חבק, אחז] קל. lpt לפת
.(29 (שופטים טז ַהָּתֶוְך ַעּמּוֵדי ֶאת־ְׁשֵני

ָאְרחֹות ִיָּלְפתּו עומד: [(?) [= התעקל, התפתל .1 נפעל.

ַוֶּיֱחַרד עומד: [(?) [= פנה, נרתע .2 .(18 (איוב ו ַּדְרָּכם

.(8 (רות ג ַוִּיָּלֵפת ָהִאיׁש

ַוִּיְקחּו ∽את: [= תפס, אחז בידו] .1 קל. lqḥ לקח
פרטיטיב: ← .(13 (מל”ב ט ַתְחָּתיו ַוָּיִׂשימּו ִּבְגדֹו ִאיׁש

[= הוביל עמו] .2 .(6 (בראשית ג ַוּתֹאַכל ִמִּפְריֹו ַוִּתַּקח
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ַנְפָׁשם ָּגֲעָלה ְוֶאת־ֻחּקַֹתי ָמָאסּו ְּבִמְׁשָּפַטי :(~20×) ב־ ∼ •

[ראה סעיף 5.7.1]. (43 (ויקרא כו

ְוֵאֶׁשת … ֲעזּוָבה ִּכי־ְכִאָּׁשה עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(6 (ישעיה נד ִתָּמֵאס ִּכי ְנעּוִרים

מסס. ראה mʾs II מאס
=) [בינוני בלבד, כשם תואר הפעיל. mʾr מאר

משחית, מכאיב)].

את <דבר> ∼ [= נתן, העניק] .1 ּפִעל. mgn מגן
ְּתַמְּגֶנָּך ִּתְפֶאֶרת ֲעֶטֶרת ִלְוַית־ֵחן ְלרֹאְׁשָך ִּתֵּתן <פלוני>:

ביד: <פלוני> את ∼ [= מסר, הסגיר] .2 .(9 (משלי ד

.(20 (בראשית יד ְּבָיֶדָך ָצֶריָך ֲאֶׁשר־ִמֵּגן ֶעְליֹון ֵאל ּוָברּוְך

(הושע יא ִיְׂשָרֵאל ֲאַמֶּגְנָך ֶאְפַרִים ֶאֶּתְנָך ֵאיְך השמטה: ←

.(8

עומד: [בינוני פעול בלבד = נופל] קל. mgr מגר
.(17 (יחזקאל כא ָהיּו ֶאל־ֶחֶרב ְמגּוֵרי

(תהלים ִמַּגְרָּתה ָלָאֶרץ ְוִכְסאֹו את: ∼ [= הפיל] ּפִעל.

.(45 פט

[= בדק לשם .1 קל. mwd mdd/מוד מדד
ֶאת־ְירּוָׁשַלםִ ָלֹמד ֵאַלי ַוּיֹאֶמר <דבר>: ∼ ידיעת המידות]

=] .2 .(6 (זכריה ב ָאְרָּכּה ְוַכָּמה ַּכָּמה־ָרְחָּבּה ִלְראֹות

ֶאת־רַֹחב ַוָּיָמד <מידה>: <דבר> ∼ אמד, קבע מידות]

.(11 (יחזקאל מ ַאּמֹות ֶעֶׂשר ֶּפַתח־ַהַּׁשַער

עומד: [= נבדק לשם ידיעת מידותיו, נאמד] נפעל.

.(1 (הושע ב ִיָּסֵפר ְולֹא לֹא־ִיַּמד ֲאֶׁשר ַהָּים ְּכחֹול

ַוְיַמְּדֵדם את: ∼ [= בדק לשם ידיעת המידות] .1 ּפִעל.

ְלַהֲחיֹות ַהֶחֶבל ּוְמלֹא ְלָהִמית ְׁשֵני־ֲחָבִלים ַוְיַמֵּדד … ַּבֶחֶבל

ֲאַחְּלָקה את: ∼ [= חילק לפי מידה] .2 .(2 (שמ”ב ח

[= נמתח, .3 .(8 (תהלים ס ֲאַמֵּדד ֻסּכֹות ְוֵעֶמק ְׁשֶכם

.(4 (איוב ז ּוִמַּדד־ָעֶרב עומד: נמשך]

ַאֵחר ְּבָׂשֶדה ִלְלקֹט ַאל־ֵּתְלִכי השמטה = אסף דגן: ←

.(8 (רות ב

ְוָהָאבֹות ֵעִצים ְמַלְּקִטים ַהָּבִנים את: ∼ [= אסף] ּפִעל.

(במובן השמטה ← .(18 (ירמיה ז ֶאת־ָהֵאׁש ְמַבֲעִרים

.(17 (רות ב ַעד־ָהָעֶרב ַּבָּׂשֶדה ַוְּתַלֵּקט של איסוף דגן):

ְּבֵני ֶאָחד ְלַאַחד ְּתֻלְּקטּו ְוַאֶּתם עומד: [= נאסף] ּפֻעל.

.(12 (ישעיה כז ִיְׂשָרֵאל

ֲאָנִׁשים ֶאל־ִיְפָּתח ַוִּיְתַלְּקטּו עומד: [= התאסף] התפעל.

.(3 (שופטים יא ֵריִקים

את: ∼ [= שתה בתנועות לשון] קל. lqq לקק
ּכֹל פרטיטיב: ← .(38 (מל”א כב ֶאת־ָּדמֹו ַהְּכָלִבים ַוָּיֹלּקּו

.(5 (שופטים ז ִמן־ַהַּמִים ִּבְלׁשֹונֹו ֲאֶׁשר־ָיֹלק

ֶאל־ִּפיֶהם ְּבָיָדם ַהֲמַלְקִקים השמטה: ← [כמו קל] ּפִעל.

.(6 (שופטים ז

<כרם>: ∼ [= בצר (בסוף העונה)] קל. lqš לקׁש
(איוב ְיַלֵּקׁשּו ָרָׁשע ְוֶכֶרם ִיְקצֹורּו) (ק’ יקצירו ְּבִלילֹו ַּבָּׂשֶדה

.(6 כד

<פלוני>: את ∼ [= הוציא דיבה] ּפֹועֵל. lšn לׁשן
(תהלים ַאְצִמית אֹותֹו ֵרֵעהּו ַבֵּסֶתר ְמָלְׁשִני) (ק’ מלושני

.(5 קא

ֶעֶבד ַאל־ַּתְלֵׁשן <פלוני>: את ∼ [כמו ּפֹועֵל] הפעיל.

.(10 (משלי ל ֲאדָֹניו) (ק’ ֶאל־אדנו

מ

ֵלב ָּכֵבד לפעול: ∼ [= סירב] ּפִעל. mʾn מאן
השמטה: ← .(14 ז (שמות  ָהָעם ְלַׁשַּלח ֵמֵאן ַּפְרעֹה

.(24 (משלי א ַמְקִׁשיב ְוֵאין ָיִדי ָנִטיִתי ַוְּתָמֵאנּו ָקָראִתי

:(~40×) את ∼ [= דחה, בז, קץ] קל. mʾs I מאס
.(23 (שמ”א טו ִמֶּמֶלְך ַוִּיְמָאְסָך ְיהָוה ֶאת־ְּדַבר ָמַאְסָּת ַיַען

199



הענף הכנעני

מֹוט ֶאֶרץ ִהְתּפֹוְרָרה ּפֹור עומד: [כמו קל] התפולל.

.(19 (ישעיה כד ָאֶרץ ִהְתמֹוְטָטה

ּוְבַאף ָאֶון ָעַלי ִּכי־ָיִמיטּו את: ∼ [= הפיל, הטיל] הפעיל.

.(4 (תהלים נה ִיְׂשְטמּוִני

[= היה, נהיה .1 קל. mkk mwk/מכך מוך
(ויקרא כה ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָמַכר ָאִחיָך ִּכי־ָימּוְך עומד: עני]

ַוָּיֹמּכּו ַבֲעָצָתם ַיְמרּו ְוֵהָּמה עומד: [= היה שפל] .2 .(25

.(43 (תהלים קו ַּבֲעֹוָנם

ַהְּמָקֶרה ִיַּמְך ַּבֲעַצְלַּתִים עומד: [= התמוטט] נפעל.

.(18 (קהלת י ַהָּבִית ִיְדֹלף ָיַדִים ּוְבִׁשְפלּות

(איוב ְוֻהְּמכּו ְוֵאיֶנּנּו ְּמַעט רֹוּמּו עומד: [= הושפל] הָפעַל.

.(24 כד

[= כרת קל. mll II mwl/מלל I מול
ֶאת־ִיְצָחק ַאְבָרָהם ַוָּיָמל :(10×) <פלוני> את ∼ ערלה]

ֵאת ּוַמְלֶּתם :(3×) <ערלה> ∼ • .(4 (בראשית כא ְּבנֹו

.(16 (דברים י עֹוד ַתְקׁשּו לֹא ְוָעְרְּפֶכם ְלַבְבֶכם ָעְרַלת

ַהּיֹום ְּבֶעֶצם עומד: ערלה] כריתת  עבר   =] נפעל.

• .(26 (בראשית יז ְּבנֹו ְוִיְׁשָמֵעאל ַאְבָרָהם ִנּמֹול ַהֶּזה

(בראשית יז ָעְרַלְתֶכם ְּבַׂשר ֵאת ּוְנַמְלֶּתם <ערלה>: ∼

.(11

ָּכל־ּגֹוִים את: ∼ [(?) [= הגן הפעיל. mwl II מול
.(10 (תהלים קיח ֲאִמיַלם ִּכי ְיהָוה ְּבֵׁשם ְסָבבּוִני

עומד: [(?) [= אמר דברי לעג הפעיל. mwq מוק
.(8 (תהלים עג עֶֹׁשק ְבָרע ִויַדְּברּו ָיִמיקּו

עומד: [= השתנה] נפעל. ymr mwr/ימר מור
.(11 (ירמיה מח ָנָמר לֹא ְוֵריחֹו ּבֹו ַטְעמֹו ָעַמד

ָאֶרץ ְּבָהִמיר לֹא־ִניָרא עומד: [= השתנה] .1 הפעיל.

ְּבָקלֹון ְּכבֹוָדם ב־: את ∼ [= החליף] .2 .(3 (תהלים מו

ַהֵהיִמיר השמטה: ← [ראה סעיף 6.1.3]. (7 (הושע ד ָאִמיר

.(11 (ירמיה ב ֱאֹלִהים לֹא ְוֵהָּמה ֱאֹלִהים ּגֹוי

ַוְיֹמֶדד ָעַמד את: ∼ [= בדק לשם ידיעת המידות] ּפֹולֵל.

.(6 (חבקוק ג ֶאֶרץ

ָׁשֹלׁש ַעל־ַהֶּיֶלד ַוִּיְתֹמֵדד עומד: [= התמתח] התפולל.

.(21 (מל”א יז ְּפָעִמים

ִּכי־ עומד: [= השתהה] התפלפל. mhh מהּה
.(39 (שמות יב ְלִהְתַמְהֵמַּה ָיְכלּו ְולֹא ִמִּמְצַרִים ֹגְרׁשּו

[בינוני פעול בלבד = מעורב] קל. mhl מהל
.(22 (ישעיה א ַּבָּמִים ָמהּול ָסְבֵאְך ב־: ∼

[בינוני בלבד, כשם עצם נפעל. mhr I מהר
(= פזיז, לא שקול)]. ושם תואר

ֶּפן־ְיַמֵהר ָלֶלֶכת ַמֲהרּו לפעול: ∼ [= חש, נחפז] ּפִעל.

ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ַוִּיְקָרא השמטה: ← .(14 (שמ”ב טו ְוִהִּׂשָגנּו

(מל”א כב ֶבן־ִיְמָלה ִמיָכְיהּו ַמֲהָרה ַוּיֹאֶמר ֶאָחד ֶאל־ָסִריס

[ראה סעיף 5.11]. (9

[= לקח לאישה תמורת מוהר] קל. mhr II מהר
.(15 (שמות כב ְלִאָּׁשה ּלֹו ִיְמָהֶרָּנה ָמהֹר את: ∼

ָּתמּוג ְּבקֹולֹו ָנַתן עומד: [= רעד] .1 קל. mwg מוג
ִּכי־ִהְסַּתְרָּת את: ∼ [= הרעיד] .2 .(7 (תהלים נו ָאֶרץ

.(6 (ישעיה סד ְּבַיד־ֲעֹוֵננּו ַוְּתמּוֵגנּו ִמֶּמּנּו ָפֶניָך

ְכָנַען יְֹׁשֵבי ּכֹל ָנֹמגּו ָרַעד יֹאֲחֵזמֹו עומד: [= רעד] נפעל.

.(15 (שמות טו

(תהלים סה ְּתֹמְגֶגָּנה ִּבְרִביִבים את: ∼ [= פורר] ּפֹולֵל.

.(11

ִמֶּמּנּו ָרֲעׁשּו ָהִרים עומד: התפורר]  =] התפולל.

.(5 (נחום א ִהְתֹמָגגּו ְוַהְּגָבעֹות

מדד. ראה mwd מוד
ִאם־ עומד: [= התנודד, נפל] קל. mwṭ מוט
.(18 (תהלים צד ִיְסָעֵדִני ְיהָוה ַחְסְּדָך ַרְגִלי ָמָטה ָאַמְרִּתי

ִיּמֹוט לֹא ְבַמְסְמִרים ַוְיַחְּזֵקהּו עומד: [כמו קל] נפעל.

.(7 (ישעיה מא
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עברית

ַאל־ ִמְּלָפֶניָך ְוַחָּטאָתם עומד: [= מחק, העלים] הפעיל.

.(23 (ירמיה יח ֶּתְמִחי

ְוָיַרד על: ∼ [= נגע, גבל] קל. mḥh II מחה
.(11 (במדבר לד ֵקְדָמה ָים־ִּכֶּנֶרת ַעל־ֶּכֶתף ּוָמָחה ַהְּגבּול

[בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. mḥh III מחה
(= עשיר במוח)].

[= הכה בחזקה] קל. mḥq mḥṣ/מחק מחץ
(שופטים ה ַרָּקתֹו ְוָחְלָפה ּוָמֲחָצה רֹאׁשֹו ָמֲחָקה את: ∼

.(26

מחץ. ראה mḥq מחק
עומד: מטר] קיבל   =] נפעל. mṭr מטר
ִּתיָבׁש ָעֶליָה ֲאֶׁשר־לֹא־ַתְמִטיר ְוֶחְלָקה ִּתָּמֵטר ַאַחת ֶחְלָקה

.(7 (עמוס ד

ִהְמִטיר לֹא ִּכי עומד: [= הוריד מטר] .1 הפעיל.

[= הוריד .2 .(5 (בראשית ב ַעל־ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים ְיהָוה

ֵאׁש ַּפִחים ַעל־ְרָׁשִעים ַיְמֵטר את: ∼ משמים כמטר]

.(6 (תהלים יא ְוָגְפִרית

מוך. ראה mkk מכך
<רכוש> ∼ [= נתן במחיר] .1 קל. mkr מכר
.(33 (בראשית כה ְלַיֲעקֹב ֶאת־ְּבכָֹרתֹו ַוִּיְמּכֹר ל<קונה>:

(בראשית מז ֶאת־ַאְדָמָתם ָמְכרּו לֹא ַעל־ֵּכן השמטה: ←

<פלוני> את ∼ [= הסגיר] .2 [ראה סעיף 5.4.1]. (22

ַעּמֹון ְּבֵני ּוְבַיד ְּבַיד־ְּפִלְׁשִּתים ַוִּיְמְּכֵרם <אלמוני>: ביד

ִּכי־צּוָרם השמטה: ← [ראה סעיף 5.4.1]. (7 (שופטים י

.(30 (דברים לב ִהְסִּגיָרם ַויהָוה ְמָכָרם

ְלָך ִּכי־ִיָּמֵכר ל<פלוני>: ∼ [= ניתן במחיר] .1 נפעל.

השמטה: ← .(12 (דברים טו ָהִעְבִרָּיה אֹו ָהִעְבִרי ָאִחיָך

=] .2 .(23 (ויקרא כה ִלְצִמֻתת ִתָּמֵכר לֹא ְוָהָאֶרץ

ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ִנְמַּכְרֶּתם ַּבֲעֹוֹנֵתיֶכם ֵהן השמטה: ← הוסגר]

.(1 (ישעיה נ ִאְּמֶכם ֻׁשְּלָחה

מׁשׁש. ראה mwš I מוׁש
ַּבּיֹום עומד: [= זז, נע] .1 קל. mwš II מוׁש
(ישעיה כב ֶנֱאָמן ְּבָמקֹום ַהְּתקּוָעה ַהָּיֵתד ָּתמּוׁש … ַההּוא

(ישעיה לֹא־ָימּוׁש ֵמִאֵּתְך ְוַחְסִּדי מן: ∼ [= סר] .2 .(25

ָהָאֶרץ־ ֶאת־ֲעֹון ּוַמְׁשִּתי את: ∼ [= הזיז] .3 .(10 נד

.(9 (זכריה ג ֶאָחד ְּביֹום ַהִהיא

יֹוָמם ֶהָעָנן ַעּמּוד לֹא־ָיִמיׁש עומד: [= זז, נע] .1 הפעיל.

מן: ∼ [= סר] .2 .(22 (שמות יג ָלְיָלה ָהֵאׁש ְוַעּמּוד

=] .3 .(12 (תהלים נה ּוִמְרָמה ּתְֹך ֵמְרחָֹבּה ְולֹא־ָיִמיׁש

(מיכה ַצְּוארֵֹתיֶכם ִמָּׁשם לֹא־ָתִמיׁשּו ֲאֶׁשר את: ∼ הזיז]

.(3 ב

חייו, לסוף  הגיע   =] .1 קל. mwt מות
טֹוָבה ְּבֵׂשיָבה ַאְבָרָהם ַוָּיָמת ַוִּיְגַוע עומד: פסק לחיות]

עומד: [= נהרג, הוצא להורג] .2 .(8 (בראשית כה

.(15 (שמ”ב א ַוָּיֹמת ַוַּיֵּכהּו ְּפַגע־ּבֹו ַּגׁש ַוּיֹאֶמר

(שופטים ּומֹוְתֵתִני ַחְרְּבָך ְׁשֹלף את: ∼ [= הרג] ּפֹולֵל.

.(54 ט

ְוִאם־ ֹאתֹו ַוֲהִמֶּתן הּוא ִאם־ֵּבן את: ∼ [= הרג] הפעיל.

.(16 (שמות א ָוָחָיה ִהיא ַּבת

ְולֹא ֲעַתְלָיהּו ִמְּפֵני ֹאתֹו ַוַּיְסִּתרּו עומד: [= נהרג] הָפעַל.

.(2 (מל”ב יא הּוָמת

כף: ∼ [= הכה כף אל כף] קל. mḥʾ מחא
[ראה (8 (תהלים צח ְיַרֵּננּו ָהִרים ַיַחד ִיְמֲחאּו־ָכף ְנָהרֹות

הערה 331]. סעיף 5.10.3.2

את: ∼ [= מחק, העלים] .1 קל. mḥh I מחה
[ראה (33 (שמות לב ִמִּסְפִרי ֶאְמֶחּנּו ָחָטא־ִלי ֲאֶׁשר ִמי

ַּכֲאֶׁשר־ִיְמֶחה את: ∼ [= ניגב, ניקה] .2 סעיף 5.13].

.(13 (מל”ב כא ַעל־ָּפֶניָה ְוָהַפְך ָמָחה ֶאת־ַהַּצַּלַחת

ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ְולֹא־ִיָּמֶחה עומד: [= נמחק, נעלם] נפעל.

.(6 (דברים כה

201



הענף הכנעני

(שמ”א טז ֶׁשֶמן ַקְרְנָך ַמֵּלא :(~40×) <מילוי> <כלי> ∼

:(2×) ∽<מקום> תפס, עשה למלא] <מילוי> =] .3 .(1

[ראה סעיף 5.10.2.2]. (27 (מל”א כ ֶאת־ָהָאֶרץ ִמְלאּו ַוֲאָרם

ֶאת־ :(7×) <פרק זמן> ∼ [= השלים, גרם שיעבור] .4

[= הגשים, קיים] .5 .(26 (שמות כג ֲאַמֵּלא ָיֶמיָך ִמְסַּפר

.(6 (תהלים כ ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך ְיהָוה ְיַמֵּלא :(~12×) את ∼

ְוָאֹנִכי :(8×) <אל> אחרי ∼ [= הלך, דבק בשלמות] .6

[ראה סעיף 6.1.1]. (8 (יהושע יד ֱאֹלָהי ְיהָוה ַאֲחֵרי ִמֵּלאִתי

(שמות ֶאֶבן ִמֻּלַאת בֹו ּוִמֵּלאָת <אבן>: ∼ [= שיבץ] .7

ַעָּתה :(1×) = הקדיש עצמו ל– ל־ ידו ∼ .8 .(17 כח

(דה”ב ְותֹודֹות ְזָבִחים ְוָהִביאּו ֹּגׁשּו ַליהָוה ֶיְדֶכם ִמֵּלאֶתם

= הסמיך את פלוני לשמש <פלוני> יד ∼ .9 .(31 כט

ִלי ְוִכֲהנּו ֹאָתם ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת־ָיָדם ּוִמֵּלאָת :(15×) בפולחן

.(41 (שמות כח

ְּגִליֵלי ָיָדיו ב<אבן>: ∼ [בינוני בלבד = משובץ] ּפֻעל.

.(14 (שה”ש ה ַּבַּתְרִׁשיׁש ְמֻמָּלִאים ָזָהב

(איוב ִיְתַמָּלאּון ָעַלי ַיַחד עומד: [= התאסף] התפעל.

.(10 טז

ִּכי־ עומד: [= נקרע לגזרים] נפעל. mlḥ I מלח
.(6 (ישעיה נא ִנְמָלחּו ֶּכָעָׁשן ָׁשַמִים

ְוָכל־ את: ∼ [= תיבל במלח] קל. mlḥ II מלח
.(13 (ויקרא ב ִּתְמָלח ַּבֶּמַלח ִמְנָחְתָך ָקְרַּבן

(= מתובל במלח)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ֻהְמַלַחְּת לֹא ְוָהְמֵלַח עומד: [= כוסה במלח] הָפעַל.

.(4 (יחזקאל טז ֻחָּתְלְּת לֹא ְוָהְחֵּתל

ֶּפן־ ִהָּמֵלט עומד: [= ברח] .1 נפעל. mlṭ מלט
ַעל־ֵּכן מן: ∼ [= ניצל] .2 .(17 (בראשית יט ִּתָּסֶפה

השמטה: ← .(7 (דה”ב טז ִמָּיֶדָך ֶמֶלְך־ֲאָרם ֵחיל ִנְמַלט

הערה [ראה סעיף 6.1.7 (21 (משלי יא ִנְמָלט ַצִּדיִקים ְוֶזַרע

.[34

עומד: במחיר] עצמו  את  נתן   =] .1 התפעל.

קֶֹנה ְוֵאין ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים ְלאְֹיֶביָך ָׁשם ְוִהְתַמַּכְרֶּתם

ְכַאְחָאב לפעול: ∼ [= התמסר] .2 .(68 (דברים כח

.(25 (מל”א כא ְיהָוה ְּבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעׂשֹות ִהְתַמֵּכר ֲאֶׁשר

היה מלא, <כלי/מקום> =] .1 קל. mlʾ מלא
ִמְׁשַּפט ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִּכי :(~55×) <מילוי> ∼ הכיל]

[= עשה .2 .(23 (יחזקאל ז ָחָמס ָמְלָאה ְוָהִעיר ָּדִמים

<מילוי> <כלי> ∼ (גורם של 1)] למלא, עשה שיכיל

.(34 (מל”א יח ַמִים ַכִּדים ַאְרָּבָעה ִמְלאּו ַוּיֹאֶמר :(6×)

<כלי/מקום> ∼ תפס, עשה למלא] <מילוי> =] .3

[ראה (1 (ישעיה ו ֶאת־ַהֵהיָכל ְמֵלִאים ְוׁשּוָליו :(~15×)

עומד נשלם, עבר] <פרק זמן> =] .4 סעיף 5.10.2.2].

.5 .(30 (ויקרא כה ְתִמיָמה ָׁשָנה לֹו ַעד־ְמלֹאת :(~20×)

ְצָבָאּה ָמְלָאה ִּכי :(1×) את ∼ [= השלים, הגשים, קיים]

= העז לפעול לבו מלאו .6 .(2 (ישעיה מ ֲעֹוָנּה ִנְרָצה ִּכי

(אסתר ז ֵּכן ַלֲעׂשֹות ִלּבֹו ֲאֶׁשר־ְמָלאֹו הּוא ְוֵאי־ֶזה לפעול:

ֶיְדֶכם ִמְלאּו :(1×) = הקדיש עצמו ל– ל־ ידו ∼ .7 .(5

.(29 (שמות לב ַליהָוה ַהּיֹום

עומד: היה מלא, הכיל] <כלי/מקום> =] .1 נפעל.

.(21 (מל”ב י ָלֶפה ֶּפה ֵבית־ַהַּבַעל ַוִּיָּמֵלא ַהַּבַעל ֵּבית ַוָּיבֹאּו

.2 .(7 (ישעיה ב ְוָזָהב ֶּכֶסף ַאְרצֹו ַוִּתָּמֵלא <מילוי>: ∼ •

:(2×) <כלי/מקום> ∼ תפס, עשה למלא] <מילוי> =]

[ראה (21 (במדבר יד ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ְכבֹוד־ְיהָוה ְוִיָּמֵלא

עומד נשלם, עבר] <פרק זמן> =] .3 סעיף 5.10.2.2].

ֶאת־ַהְיֹאר ַהּכֹות־ְיהָוה ַאֲחֵרי ָיִמים ִׁשְבַעת ַוִּיָּמֵלא :(1×)

ְּבלֹא־ :(1×) עומד [= הושלם, נגמר] .4 .(25 (שמות ז

.(32 (איוב טו ִּתָּמֵלא יֹומֹו

:(1×) עומד היה מלא, הכיל] <כלי/מקום> =] .1 ּפִעל.

.(16 (דה”א יב ְּגדֹוָתיו) (ק’ ַעל־ָּכל־גדיתיו ְמַמֵּלא ְוהּוא

:(~20×) <כלי> ∼ [= עשה למלא, עשה שיכיל מילוי] .2

• .(16 (בראשית כד ַוָּתַעל ַכָּדּה ַוְּתַמֵּלא ָהַעְיָנה ַוֵּתֶרד
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עברית

אמל. ראה mll I מלל
.I מול ראה mll II מלל

ְיַמֵּלל ִמי את: ∼ [= אמר] ּפִעל. mll III מלל
ִמי ל<פלוני>: {תוכן} ∼ • .(2 (תהלים קו ְיהָוה ְּגבּורֹות

.(7 (בראשית כא ָׂשָרה ָבִנים ֵהיִניָקה ְלַאְבָרָהם ִמֵּלל

ֹמֵלל ְּבֵעיָניו קֵֹרץ ב־: ∼ [= נענע] קל. mll IV מלל
[ראה סעיף 5.10.3.2 (13 (משלי ו ְּבֶאְצְּבעָֹתיו ֹמֶרה ְּבַרְגָלו

הערה 332].

ְלִחִּכי ַמה־ִּנְמְלצּו עומד: [= נעם] נפעל. mlṣ מלץ
.(103 (תהלים קיט ְלִפי ִמְּדַבׁש ִאְמָרֶתָך

ֶאת־רֹאׁשֹו ּוָמַלק את: ∼ [= ערף] קל. mlq מלק
.(8 (ויקרא ה ָעְרּפֹו ִמּמּול

ֶאת־ ְמֵנה ֵלְך את: ∼ [= ספר] .1 קל. mnh מנה
[= ערך מפקד] .2 (1 (שמ”ב כד ְוֶאת־ְיהּוָדה ִיְׂשָרֵאל

.3 .(17 (דה”א כא ָּבָעם ִלְמנֹות ָאַמְרִּתי ֲאִני ֲהלֹא עומד:

(ישעיה ַלֶחֶרב ֶאְתֶכם ּוָמִניִתי ל־: את ∼ [= ייעד, הועיד]

.(12 סה

ֵמרֹב ִיָּמנּו ְולֹא לֹא־ִיָּסְפרּו ֲאֶׁשר עומד: [= נספר] נפעל.

[ראה סעיף 5.5.4]. (5 (מל”א ח

ָּדג ְיהָוה ַוְיַמן את: ∼ [= זימן, בחר לתפקיד] .1 ּפִעל.

[= הפקיד, הציב] .2 .(1 (יונה ב ֶאת־יֹוָנה ִלְבֹלַע ָּגדֹול

ַהָּסִריִסים ַׂשר ִמָּנה ֲאֶׁשר ַהֶּמְלַצר על: <פלוני> את ∼

<דבר> ∼ [= סיפק] .3 .(11 (דניאל א ַעל־ָּדִנֵּיאל

ִמּנּו־ִלי ָעָמל ְוֵלילֹות ַיְרֵחי־ָׁשְוא ִלי ָהְנַחְלִּתי ֵּכן ל<פלוני>:

ְוֶאת־ ֶאת־ַמֲאַכְלֶכם ִמָּנה ֲאֶׁשר השמטה: ← .(3 (איוב ז

.(10 (דניאל א ִמְׁשֵּתיֶכם

ַעל־ַהֵּכִלים ְמֻמִּנים ּוֵמֶהם על: ∼ [= הוצב, הופקד] ּפֻעל.

.(29 (דה”א ט ַהּקֶֹדׁש ָּכל־ְּכֵלי ְוַעל

[= לא קיים, לא אפשר .1 קל. mnʿ מנע
ַרִּבים ַמִים ַוִּיָּכְלאּו ַנֲהרֹוֶתיָה ָוֶאְמַנע את: ∼ שיתקיים]

ְוהּוא אְֹיֵבינּו ִמַּכף ִהִּציָלנּו מן: את ∼ [= הציל] .1 ּפִעל.

ִּכי השמטה: ← .(10 (שמ”ב יט ְּפִלְׁשִּתים ִמַּכף ִמְּלָטנּו

=] .2 .(18 (ירמיה לט ִתֹּפל לֹא ּוַבֶחֶרב ֲאַמֶּלְטָך ַמֵּלט

ָׁשָּמה השמטה?): ← (או עומד הטילה ביצה] <חיה>

.(15 (ישעיה לד ַוְּתַמֵּלט ִקּפֹוז ִקְּנָנה

(איוב ִׁשָּני ְּבעֹור ָוֶאְתַמְּלָטה עומד: [= ברח] .1 התפעל.

ִּכידֹוֵדי ַיֲהֹלכּו ַלִּפיִדים ִמִּפיו עומד: [= נפלט] .2 .(20 יט

.(11 (איוב מא ִיְתַמָּלטּו ֵאׁש

ְוִהְמִליט ָּפסַֹח ְוִהִּציל השמטה: ← [= הציל] .1 הפעיל.

ָּתִחיל ְּבֶטֶרם את: ∼ ילדה] <אם> =] .2 .(5 (ישעיה לא

.(7 (ישעיה סו ָזָכר ְוִהְמִליָטה ָלּה ֵחֶבל ָיבֹוא ְּבֶטֶרם ָיָלָדה

עומד: [= עלה למלוכה] .1 קל. mlk I מלך
ַּבְעָׁשא ֶאת־ָּכל־ֵּבית ִהָּכה ַעל־ִּכְסאֹו ְּכִׁשְבּתֹו ְבָמְלכֹו ַוְיִהי

ֶּבן־ ִויהֹוָׁשָפט <ארץ/נתינים>: על ∼ • ;(11 (מל”א טז

ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ְלַאְחָאב ַאְרַּבע ִּבְׁשַנת ַעל־ְיהּוָדה ָמַלְך ָאָסא

ַוָּיָמת :(~70×) <מלך קודם> תחת ∼ • .(41 (מל”א כב

[ראה סעיף (34 (בראשית לו ֻחָׁשם ַּתְחָּתיו ַוִּיְמֹלְך יֹוָבב

ַוִּיְמֹלְך עומד: [= החזיק במלוכה, שלט כמלך] .2 .[5.9

<ארץ/נתינים>: על ∼ • .(1 (מל”ב ג ָׁשָנה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה

.(11 (שמ”א ח ֲעֵליֶכם ִיְמֹלְך ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ִמְׁשַּפט ִיְהֶיה ֶזה

:(~20×) את/ל<פלוני> ∼ [= עשה למלך] הפעיל.

<פלוני> את ∼ • .(12 (מל”ב יא ַוִּיְמָׁשֻחהּו ֹאתֹו ַוַּיְמִלכּו

ַעל־ ְבנֹו ֶאת־ְׁשֹלֹמה ַוַּיְמֵלְך :(15×) <ארץ/נתינים> על

<מלך תחת <פלוני> את ∼ • .(1 (דה”א כג ִיְׂשָרֵאל

ַּתְחָּתיו דֹדֹו ֶאת־ַמַּתְנָיה ֶמֶלְך־ָּבֶבל ַוַּיְמֵלְך :(12×) קודם>

.(17 (מל”ב כד

ְלָדְרָיֶוׁש ַאַחת ִּבְׁשַנת על: ∼ [סביל של הפעיל] הָפעַל.

.(1 (דניאל ט ַּכְׂשִּדים ַמְלכּות ַעל ָהְמַלְך ֲאֶׁשר …

= נטל עצה עליו לבו נמלך נפעל. mlk II מלך
ְוֶאת־ַהְּסָגִנים ֶאת־ַהחִֹרים ָוָאִריָבה ָעַלי ִלִּבי ַוִּיָּמֵלְך מלבו:

.(7 (נחמיה ה
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הענף הכנעני

ֶאֶלף ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְלֵפי ַוִּיָּמְסרּו עומד: [= נמנה] נפעל.

.(5 (במדבר לא ַלַּמֶּטה

ָמֲעדּו ְולֹא עומד: [= כשל, נפל] קל. mʿd מעד
.(37 (שמ”ב כב ַקְרֻסָּלי

ַהְמַעד ָּתִמיד ּוָמְתֵניֶהם את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(24 (תהלים סט

עומד: [= היה מעט, קטן בכמות] קל. mʿṭ מעט
.(6 (ירמיה כט ְוַאל־ִּתְמָעטּו ּוְרבּו־ָׁשם

(קהלת ִמֵעטּו ִּכי ַהּטֲֹחנֹות ּוָבְטלּו עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(3 יב

ָלַרב את: ∼ [= עשה למעט, הקטין בכמות] .1 הפעיל.

.2 .(54 (במדבר כו ַנֲחָלתֹו ַּתְמִעיט ְוַלְמַעט ַנֲחָלתֹו ַּתְרֶּבה

ַהַּמְרֶּבה ֶהְעִּדיף ְולֹא השמטה: ← [כפועל אדוורביאלי]

[= הפחית, .3 .(18 (שמות טז ֶהְחִסיר לֹא ְוַהַּמְמִעיט

לֹא ְוַהַּדל לֹא־ַיְרֶּבה ֶהָעִׁשיר <שלם>: מן ∼ גרע חלק]

(שמות ל ְיהָוה ֶאת־ְּתרּוַמת ָלֵתת ַהָּׁשֶקל ִמַּמֲחִצית ַיְמִעיט

.(15

ב<פלוני>: ∼ [= הפר אמון, פגע] קל. mʿl מעל
← .(2 (עזרא י ָנְכִרּיֹות ָנִׁשים ַוּנֶֹׁשב ֵבאֹלֵהינּו ָמַעְלנּו ֲאַנְחנּו

ְיהָוה־ֱאֹלֵהינּו ְּבֵעיֵני ָהַרע ְוָעׂשּו ֲאבֵֹתינּו ִּכי־ָמֲעלּו השמטה:

ִּכי־ִתְׂשֶטה ִאיׁש ִאיׁש ב<פלוני>: ַמַעל ∼ • .(6 (דה”ב כט

ֶנֶפׁש השמטה: ← .(12 (במדבר ה ָמַעל בֹו ּוָמֲעָלה ִאְׁשּתֹו

(ויקרא ה ְיהָוה ִמָּקְדֵׁשי ִּבְׁשָגָגה ְוָחְטָאה ַמַעל ִּכי־ִתְמעֹל

.(15

מופיע בעיקר בטקסטים המוקדמים יותר, ַמַעל המושא הפנימי

ונעדר בעיקר מן הספרים המאוחרים.

את ∼ [= איתר, השיג, פגש] .1 קל. mṣʾ מצא
.(5 (מל”א יח ָוֶפֶרד סּוס ּוְנַחֶּיה ָחִציר ִנְמָצא אּוַלי /ל־:

.(15 (עזרא ח ָׁשם לֹא־ָמָצאִתי ֵלִוי ּוִמְּבֵני פרטיטיב: ←

ָהָאָדם לֹא־ִיְמָצא ֲאֶׁשר ִמְּבִלי את: ∼ [= גילה, הבין] .2

.3 .(11 (קהלת ג ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֶאת־ַהַּמֲעֶׂשה

מן <דבר> ∼ [= לא נתן, שלל] .2 .(15 (יחזקאל לא

(איוב ִּתְמַנע־ָלֶחם ּוֵמָרֵעב ַּתְׁשֶקה ָעֵיף לֹא־ַמִים <פלוני>:

ְׂשָפָתיו ַוֲאֶרֶׁשת ּלֹו ָנַתָּתה ִלּבֹו ַּתֲאַות השמטה: ← .(7 כב

<דבר>: מן <פלוני> את ∼ • .(3 (תהלים כא ַּבל־ָמַנְעָּת

(איוב לא ֲאַכֶּלה ַאְלָמָנה ְוֵעיֵני ַּדִּלים ֵמֵחֶפץ ִאם־ֶאְמַנע

[= הרחיק, הניא, עיכב] .3 [ראה סעיף 5.10.3.1]. .(16

ֶאת־ִלִּבי לֹא־ָמַנְעִּתי <מצב/פעולה>: מן <פלוני> את ∼

מפעול: <פלוני> את ∼ • .(10 (קהלת ב ִמָּכל־ִׂשְמָחה

.(34 (שמ”א כה ֹאָתְך ֵמָהַרע ְמָנַעִני ֲאֶׁשר

ּוַמְלקֹוׁש ְרִבִבים ַוִּיָּמְנעּו עומד: [= לא התקיים] .1 נפעל.

מן ∼ [= לא ניתן, נשלל] .2 .(3 (ירמיה ג ָהָיה לֹוא

=] .3 .(15 (איוב לח אֹוָרם ֵמְרָׁשִעים ְוִיָּמַנע <פלוני>:

ֵאָלי ֵמֲהֹלְך ִתָּמַנע ַאל־ָנא מפעול: ∼ התרחק, התעכב]

.(16 (במדבר כב

מסס. ראה msh מסה

ִטְבָחּה ָטְבָחה את: ∼ [= ערבב] קל. msk מסך
.(2 (משלי ט ֵייָנּה ָמְסָכה

/mśś msh/מׂשׂש mss/מסה מסס
ִמֶּנֶפׁש עומד: [= נעשה נוזל] קל. mʾs II מאס

.(8 (ישעיה י נֵֹסס ִּכְמסֹס ְוָהָיה ְיַכֶּלה ְוַעד־ָּבָׂשר

ִמִּלְפֵני ָנַמּסּו ַּכּדֹוַנג ָהִרים עומד: [= נעשה נוזל] .1 נפעל.

רפה, איבד אומץ]: <לב> =] .2 .(5 (תהלים צז ְיהָוה

[ראה סעיף (12 (יחזקאל כא ָכל־ָיַדִים ְוָרפּו ָּכל־ֵלב ְוָנֵמס

הערה 12]. 4.1.2

ַעְרִׂשי ְּבִדְמָעִתי את: ∼ [= עשה לנוזל] .1 הפעיל.

[= ריפה, גרם שיאבד אומץ] .2 .(7 (תהלים ו ַאְמֶסה

ָּגדֹול ַעם ֵלאֹמר ֶאת־ְלָבֵבנּו ֵהַמּסּו ַאֵחינּו <פלוני>: לב ∼

.(28 (דברים א ִמֶּמּנּו ָוָרם

ַמַעל: ∼ [= מָעַל, ביצע מַעַל] קל. msr מסר
.(16 (במדבר לא ַעל־ְּדַבר־ְּפעֹור ַּביהָוה ִלְמָסר־ַמַעל
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עומד: [= נשאב בשפתיים, נשתה עד תום] .1 נפעל.

עומד: [= נוקז] .2 .(10 (תהלים עג ָלמֹו ִיָּמצּו ָמֵלא ּוֵמי

.(15 (ויקרא א ַהִּמְזֵּבַח ִקיר ַעל ָדמֹו ְוִנְמָצה

מצה. ראה mṣṣ מצץ
מרה. ראה mrʾ I מרא

ָּכֵעת עומד: [= התרומם] הפעיל. mrʾ II מרא
.(18 (איוב לט ַּתְמִריא ַּבָּמרֹום

:(~15×) ב־ ∼ [= התקומם, מרה] קל. mrd מרד
[ראה סעיף (7 (מל”ב יח ֲעָבדֹו ְולֹא ְּבֶמֶלְך־ַאּׁשּור ַוִּיְמרֹד

(נחמיה ב ֹמְרִדים ַאֶּתם ַהֶּמֶלְך ַהַעל :(2×) על ∼ • .[6.1.3

ַאל־ ּוַביהָוה :(1×) את ∼ • הערה 42]. [ראה סעיף 6.1.8 (19

(יהושע ִמְזֵּבַח ָלֶכם ִּבְבֹנְתֶכם ֶאל־ִּתְמרֹדּו ְוֹאָתנּו ִּתְמרֹדּו

[ראה סעיף 4.5]. (19 כב

mrr II mrʾ/מרר I mrh/מרא מרה
ִתְׁשְמעּו ְוִאם־לֹא :(8×) את ∼ [= התקומם, מרד] קל.

ב־ ∼ • .(15 (שמ”א יב ְיהָוה ֶאת־ִּפי ּוְמִריֶתם ְיהָוה ְּבקֹול

(1 (הושע יד ֵּבאֹלֶהיָה ָמְרָתה ִּכי ׁשְֹמרֹון ֶּתְאַׁשם :(2×)

[ראה סעיף 4.5].

ִאְמֵרי־ֵאל ִּכי־ִהְמרּו :(12×) את ∼ [כמו קל] הפעיל.

ַוַּיְמרּו־ :(4×) ב־ ∼ • .(11 (תהלים קז ָנָאצּו ֶעְליֹון ַוֲעַצת

.(8 (יחזקאל כ ֵאַלי ִּלְׁשֹמַע ָאבּו ְולֹא ִבי

<משחה>: ∼ [= שם בשכבה] קל. mrḥ מרח
.(21 (ישעיה לח ַעל־ַהְּׁשִחין ְוִיְמְרחּו ְּתֵאִנים ְּדֶבֶלת ִיְׂשאּו

<גוף>: ∼ [= תלש ׂשֵער מגוף] .1 קל. mrṭ מרט
<ׂשֵער> ∼ • .(25 (נחמיה יג ָוֶאְמְרֵטם ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ָוַאֶּכה

.(3 (עזרא ט ּוְזָקִני רֹאִׁשי ִמְּׂשַער ָוֶאְמְרָטה פרטיטיב: ←

[בינוני פעול כשם תואר = מלוטש]. .2

ִיָּמֵרט ִּכי ְוִאיׁש עומד: [= איבד ׂשֵער, התקרח] נפעל.

.(40 (ויקרא יג הּוא ֵקֵרַח רֹאׁשֹו

את ∼ (הוראה פרדיקטיבית)] [= תפס, העריך כ– 

(קהלת ז ֶאת־ָהִאָּׁשה ִמָּמֶות ַמר ֲאִני ּומֹוֶצא {פרדיקט}:

ל־: ∼ [= היה די, הספיק] .4 [ראה סעיף 5.14]. (26

(במדבר יא ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ֵיָאֵסף ַהָּים ֶאת־ָּכל־ְּדֵגי ִאם

= עלה ביד פלוני <דבר> <פלוני> יד מצאה .5 .(22

ָהִׁשיב ֵּדי ָידֹו לֹא־ָמְצָאה ְוִאם להשיג או לעשות דבר:

.6 .(28 (ויקרא כה ֹאתֹו ַהּקֶֹנה ְּבַיד ִמְמָּכרֹו ְוָהָיה לֹו

ִאם־ָנא :(~40×) = היה טוב בעיניו <פלוני> בעיני חן ∼

(10 (בראשית לג ִמָּיִדי ִמְנָחִתי ְוָלַקְחָּת ְּבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי

ו–6.1.6]. [ראה סעיפים 5.1.3

וצדקה (תש”ם)  ראה קדרי  מצא לדיון מפורט בתחביר הפועל

ראה צדקה (תשמ”ח1). בעיני חן מצא (תשנ”ב); על הניב

ֲאֶׁשר ָהֲאֹתנֹות ִנְמְצאּו עומד: [= אותר, הושג] .1 נפעל.

עומד: [= התגלה, הובן] .2 .(2 (שמ”א י ְלַבֵּקׁש ָהַלְכָּת

[= היה מצוי, .3 .(23 (אסתר ב ַוִּיָּמֵצא ַהָּדָבר ַוְיֻבַּקׁש

ֱאֹלִהים רּוַח ֲאֶׁשר ִאיׁש ָכֶזה ֲהִנְמָצא עומד: היה קיים]

[= נתפס, .4 [ראה סעיף 5.13]. (38 (בראשית מא ּבֹו

{פרדיקט}: את ∼ הוערך כ– (הוראה פרדיקטיבית)]

ֶאֶלף ַוֲחִמִּׁשים ֵמָאה ַוִּיָּמְצאּו … ָּכל־ָהֲאָנִׁשים ְׁשֹלֹמה ַוִּיְסֹּפר

[= נגלה, .5 .(16 (דה”ב ב ֵמאֹות ְוֵׁשׁש ֲאָלִפים ּוְׁשֹלֶׁשת

ִבְקֻׁשִני ְללֹא ִנְמֵצאִתי ָׁשָאלּו ְללֹוא ִנְדַרְׁשִּתי ל־: ∼ נדרש]

לֹא־ ל־: ∼ [= היה די, הספיק] .6 .(1 (ישעיה סה

.(16 (יהושע יז ָהָהר ָלנּו ִיָּמֵצא

ֵאָליו ַאֲהרֹן ְּבֵני ַוַּיְמִצאּו אל: את ∼ [= הגיש] .1 הפעיל.

ביד: את ∼ [= הסגיר] .2 .(12 (ויקרא ט ֶאת־ַהָּדם

[= נתן גמול, .3 .(8 (שמ”ב ג ְּבַיד־ָּדִוד ִהְמִציִתָך ְולֹא

ּוְכֹאַרח ְיַׁשֶּלם־לֹו ָאָדם ֹפַעל ִּכי <פלוני>: את ∼ [(?) גמל

.(11 (איוב לד ַיְמִצֶאּנּו ִאיׁש

[= סחט] .1 קל. mṣṣ mṣh/מצץ מצה
[= שאב .2 .(38 (שופטים ו ִמן־ַהִּגָּזה ַטל ַוִּיֶמץ את: ∼

ִיְׁשּתּו ִיְמצּו ַאְך־ְׁשָמֶריָה ∽את: בשפתיים, שתה עד תום]

.(9 (תהלים עה
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ְוֶאת־ָּכל־ ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיְמַׁשח <כלי/מקום>: ∼ שמן)]

[= הסמיך לתפקיד .4 .(11 (ויקרא ח ְלַקְּדָׁשם … ֵּכָליו

ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ּוָמַׁשְחָּת את/ל<פלוני>: ∼ (ביציקת שמן)]

.(13 (שמות מ ִלי ְוִכֵהן ֹאתֹו

ַהִּמְזֵּבַח ֲחֻנַּכת זֹאת עומד: [סביל של קל 3] .1 נפעל.

[סביל של קל 4] .2 .(84 (במדבר ז ֹאתֹו ִהָּמַׁשח ְּביֹום

(דה”א יד ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְלֶמֶלְך ָּדִויד ִּכי־ִנְמַׁשח עומד:

.(8

ַוִּיְמְׁשכּו את: ∼ [= גרר, סחב] .1 קל. mšk מׁשך
.(13 (ירמיה לח ִמן־ַהּבֹור ֹאתֹו ַוַּיֲעלּו ַּבֲחָבִלים ֶאת־ִיְרְמָיהּו

ַּבֶּקֶׁשת ָמַׁשְך ְוִאיׁש ב<מכשיר>: ∼ [= אחז, החזיק] .2

[= תקע] .3 [ראה סעיף 5.7.3.1]. (34 (מל”א כב ְלֻתּמֹו

• .(5 (יהושע ו ַהּיֹוֵבל ְּבֶקֶרן ִּבְמׁשְֹך ְוָהָיה ב<קרן>: ∼

(13 (שמות יט ָבָהר ַיֲעלּו ֵהָּמה ַהּיֵֹבל ִּבְמׁשְֹך <קרן>: ∼

את: ∼ [= האריך, גרם שיארך] .4 [ראה סעיף 5.10.3.2].

[= צעד, הלך] .5 .(11 (תהלים לו ְליְֹדֶעיָך ַחְסְּדָך ְמׁשְֹך

ֲאָלִפים ֲעֶׂשֶרת ִעְּמָך ְוָלַקְחָּת ָּתבֹור ְּבַהר ּוָמַׁשְכָּת עומד:

.(6 (שופטים ד ִאיׁש

(ישעיה יג ִיָּמֵׁשכּו לֹא ְוָיֶמיָה עומד: [= ארך] .1 נפעל.

לֹא־ִתָּמֵׁשְך עומד: [= נדחה לזמן מאוחר יותר] .2 .(22

.(28 (יחזקאל יב ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר ָּכל־ְּדָבָרי עֹוד

(= גבוה/דחוי)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ָּכל־ עומד: [= אמר משל] קל. mšl I מׁשל
(יחזקאל טז ִּבָּתּה ְּכִאָּמה ֵלאֹמר ִיְמׁשֹל ָעַלִיְך ַהֹּמֵׁשל

ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ֵּבית ָמָׁשל ּוְמׁשֹל ִחיָדה חּוד ָמָׁשל: ∼ • .(44

.(2 (יחזקאל יז

ֻחֵּליָת ַּגם־ַאָּתה אל: ∼ [= נדמה, היה שווה] נפעל.

ְוִנְמַׁשְלִּתי עם: ∼ • .(10 (ישעיה יד ִנְמָׁשְלָּת ֵאֵלינּו ָכמֹונּו

הערה 110]. [ראה סעיף 5.5.4 (1 (תהלים כח בֹור ִעם־יֹוְרֵדי

.(13 (תהלים מט ִנְדמּו ַּכְּבֵהמֹות ִנְמַׁשל כ־: ∼ •

ֹמָרָּטה ָּבָרק ְלַמַען־ֱהֵיה־ָלּה עומד: לוטש]  =] ּפֻעל.

.(15 (יחזקאל כא

ָהְרָמִחים ִמְרקּו את: ∼ [= הבריק] קל. mrq מרק
.(4 (ירמיה מו ַהִּסְריֹֹנת ִלְבׁשּו

(ויקרא ַּבָּמִים ְוֻׁשַּטף ּוֹמַרק עומד: [= הוברק] קל סביל.

.(21 ו

ִּכי־ָמָרה עומד: [= היה מר] .1 קל. mrr I מרר
(שמ”א ל ְוַעל־ְּבֹנָתיו ָּבָניו) (ק’ ַעל־בנו ִאיׁש ָּכל־ָהָעם ֶנֶפׁש

ל<פלוני>: ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .2 .(6

[ראה סעיף 5.1.4]. (13 (רות א ִמֶּכם ְמאֹד ִּכי־ַמר־ִלי

ֶאת־ַחֵּייֶהם ַוְיָמְררּו את: ∼ [= עשה למר] .1 ּפִעל.

[= עשה שיהיה מר] .2 .(14 (שמות א ָקָׁשה ַּבֲעבָֹדה

ַּבֲעֵלי ַוִּיְׂשְטֻמהּו ָורֹּבּו ַוְיָמֲרֻרהּו (כינוי חבור דטיבי): ל־ ∼

[= בכה .3 [ראה סעיף 4.4.3.1]. (23 (בראשית מט ִחִּצים

.(4 (ישעיה כב ַּבֶּבִכי ֲאָמֵרר ִמִּני ְׁשעּו בבכי: ∼ בכי מר]

ַהֶּנֶגב ֶמֶלְך ְוִיְתַמְרַמר עומד: [= כעס, התרגז] התפלפל.

ֵאָליו ַוִּיְתַמְרַמר אל: ∼ • .(11 (דניאל יא ִעּמֹו ְוִנְלַחם ְוָיָצא

.(7 (דניאל ח ֶאת־ָהַאִיל ַוַּיְך

ַנְפִׁשי ֵהַמר ְוַׁשַּדי את: ∼ [= עשה למר] .1 הפעיל.

ִּכי־ֵהַמר ל־: ∼ [= עשה שיהיה מר] .2 .(2 (איוב כז

עומד: [= בכה בכי מר] .3 .(20 (רות א ְמאֹד ִלי ַׁשַּדי

ַעל־ ְּכָהֵמר ָעָליו ְוָהֵמר ַעל־ַהָּיִחיד ְּכִמְסֵּפד ָעָליו ְוָסְפדּו

.(10 (זכריה יב ַהְּבכֹור

מרה. ראה mrr II מרר
ִּכי מן: את ∼ [= דלה, הוציא] קל. mšh מׁשה

.(10 (שמות ב ְמִׁשיִתהּו ִמן־ַהַּמִים

<משטח>: ∼ [= סך בשמן] .1 קל. mšḥ מׁשח
[= מרח .2 .(5 (ישעיה כא ָמֵגן ִמְׁשחּו ַהָּׂשִרים קּומּו

ְׁשָמִנים ְוֵראִׁשית ַיִין ְּבִמְזְרֵקי ַהּׁשִֹתים <שמן>: ∼ על גופו]

[= הכשיר לקודש (ביציקת .3 .(6 (עמוס ו ִיְמָׁשחּו
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ַמִים־ְּגנּוִבים עומד: [= היה מתוק] קל. mtq מתק
[ראה סעיף 5.1.4]. (17 (משלי ט ִיְנָעם ְסָתִרים ְוֶלֶחם ִיְמָּתקּו

ָרָעה ְּבִפיו ִאם־ַּתְמִּתיק עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

[גורם של קל] .2 .(12 (איוב כ ְלׁשֹונֹו ַּתַחת ַיְכִחיֶדָּנה

.(15 (תהלים נה סֹוד ַנְמִּתיק ַיְחָּדו ֲאֶׁשר את: ∼

נ

ָנאוּו עומד: [= היה נאה, יפה] קל. nʾh נאה
.(10 (שה”ש א ַּבֹּתִרים ְלָחַיִיְך

ַהֹּלְקִחים נֻאם: ∼ [= נשא נאום] קל. nʾm נאם
.(31 (ירמיה כג ְנֻאם ַוִּיְנֲאמּו ְלׁשֹוָנם

עומד: [= זנה, ביצע מעשה זימה] קל. nʾp נאף
.(10 (ויקרא כ ִאיׁש ֶאת־ֵאֶׁשת ִיְנַאף ֲאֶׁשר ְוִאיׁש

ְוַעל־ ִתְזֶניָנה ִּכי ַעל־ְּבנֹוֵתיֶכם עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(14 (הושע ד ְתָנַאְפָנה ִּכי ַּכּלֹוֵתיֶכם

ֱאִויל את: ∼ [= בזה, דחה בבוז] קל. nʾṣ נאץ
.(5 (משלי טו ָאִביו מּוַסר ִיְנַאץ

ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(30 (במדבר טז ֶאת־ְיהָוה

ְׁשִמי ָּכל־ַהּיֹום ְוָתִמיד עומד: [סביל של ּפִעל] התפולל.

.(5 (ישעיה נב ִמֹּנָאץ

אנק. ראה nʾq נאק
ֵנַאְרָּתה את: ∼ [= נטש, הרס] ּפִעל. nʾr נאר

.(40 (תהלים פט ִנְזרֹו ָלָאֶרץ ִחַּלְלָּת ַעְבֶּדָך ְּבִרית

עומד: [= חווה חזון נבואי] .1 נפעל. nbʾ נבא
.(19 (יחזקאל כא ֶאל־ָּכף ַּכף ְוַהְך ִהָּנֵבא ֶבן־ָאָדם ְוַאָּתה

(ירמיה ְיהָוה ְּבֵׁשם ִתָּנֵבא לֹא עומד: [= אמר נבואה] .2

ִנָּבא ֶאת־ִיְרְמָיהּו … ַּפְׁשחּור ַוִּיְׁשַמע <דבר>: ∼ • .(21 יא

<פלוני>: ל/אל ∼ • .(1 (ירמיה כ ָהֵאֶּלה ֶאת־ַהְּדָבִרים

מׁשלים ממׁשל [בינוני בלבד, כשם עצם בצירוף ּפִעל.

(= אומר משלים)].

ֶּכָעָפר ָוֶאְתַמֵּׁשל כ־: ∼ [= נדמה, היה שווה] התפעל.

.(19 (איוב ל ָוֵאֶפר

ְוַתְׁשוּו ְתַדְמיּוִני ְלִמי ל־: את ∼ [= השווה] הפעיל.

.(5 (ישעיה מו ְוִנְדֶמה ְוַתְמִׁשלּוִני

:(~50×) ב־ ∼ [= שלט] .1 קל. mšl II מׁשל
← .(6 (דברים טו ִיְמׁשֹלּו לֹא ּוְבָך ַרִּבים ְּבגֹוִים ּוָמַׁשְלָּת

[ראה סעיף (13 (זכריה ו ַעל־ִּכְסאֹו ּוָמַׁשל ְוָיַׁשב השמטה:

ָנְכִרי ְלַעם :(1×) לפעול ∼ [= יכול, היה רשאי] .2 .[5.9

.(8 (שמות כא ְלָמְכָרּה לֹא־ִיְמׁשֹל

ב־: <פלוני> את ∼ [= השליט, גרם שישלוט] הפעיל.

.(7 (תהלים ח ָיֶדיָך ְּבַמֲעֵׂשי ַּתְמִׁשיֵלהּו

קל. ymš mwš/ימׁש I mšš/מוׁש מׁשׁש
ְּבִני ַוֲאֻמְׁשָך ְּגָׁשה־ָּנא את: ∼ במגע] בדק  חש,   =]

.(21 (בראשית כז

ֶאת־ָּכל־ָהֹאֶהל ָלָבן ַוְיַמֵּׁשׁש את: ∼ [כמו קל] .1 ּפִעל.

[= גישש, חיפש את .2 .(34 (בראשית לא ָמָצא ְולֹא

ָהִעֵּור ְיַמֵּׁשׁש ַּכֲאֶׁשר ַּבָּצֳהַרִים ְמַמֵּׁשׁש ְוָהִייָת עומד: דרכו]

.(29 (דברים כח ָּבֲאֵפָלה

ְולֹא ְיֵדיֶהם עומד: [= היה בעל תחושה] .1 הפעיל.

[כמו .2 .(7 (תהלים קטו ְיַהֵּלכּו ְולֹא ַרְגֵליֶהם ְיִמיׁשּון

(שמות חֶֹׁשְך ְוָיֵמׁש ִמְצָרִים ַעל־ֶאֶרץ חֶֹׁשְך ִויִהי ∽את: קל]

ַהִּניָחה את: <פלוני> את ∼ [גורם של קל] .3 .(21 י

(שופטים טז ֶאת־ָהַעֻּמִדים ַוֲהִמֵׁשִני) (ק’ והימשני אֹוִתי

.(26

מסס. ראה mśś מׂשׂש
ָּכֹאֶהל ַוִּיְמָּתֵחם את: ∼ [= משך] קל. mtḥ מתח

.(22 (ישעיה מ ָלָׁשֶבת
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ְוִנַּבְלִּתיְך ִׁשֻּקִצים ָעַלִיְך ְוִהְׁשַלְכִּתי את: ∼ [= ביזה] ּפִעל.

.(6 (נחום ג

(= פורץ, [בינוני בלבד, כשם תואר קל. nbʿ נבע
מבעבע)].

ִהֵּנה את: ל<פלוני> ∼ [= אמר, ביטא] .1 הפעיל.

.(23 (משלי א ֶאְתֶכם ְדָבַרי אֹוִדיָעה רּוִחי ָלֶכם ַאִּביָעה

.(171 (תהלים קיט ְּתִהָּלה ְׂשָפַתי ַּתַּבְעָנה השמטה: ←

ַיְבִאיׁש ָמֶות ְזבּוֵבי את: ∼ [= התסיס, גרם שיבעבע] .2

.(1 (קהלת י רֹוֵקַח ֶׁשֶמן ַיִּביַע

ְוַיֶּגד־ את: ל<פלוני> ∼ [= אמר] הפעיל. ngd נגד
(3 (ירמיה מב ֵנֶלְך־ָּבּה ֲאֶׁשר ֶאת־ַהֶּדֶרְך ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ָלנּו

(בראשית ְׁשֶמָך ַהִּגיָדה־ָּנא השמטה: ← [ראה סעיף 5.4.2].

ִנְמְצאּו ִּכי ָלנּו ִהִּגיד ַהֵּגד {תוכן}: ל<פלוני> ∼ • .(30 לב

ֵלאֹמר ַהּצֶֹפה ַוַּיֵּגד השמטה: ← .(16 (שמ”א י ָהֲאֹתנֹות

.(20 (מל”ב ט ְולֹא־ָׁשב ַעד־ֲאֵליֶהם ָּבא

ָחזּות את: ל<פלוני> ∼ [= נאמר (סביל סתמי)] הָפעַל.

ַוֻּיַּגד {תוכן}: ל<נמען> ∼ • .(2 (ישעיה כא ֻהַּגד־ִלי ָקָׁשה

.(5 (שמות יד ָהָעם ָבַרח ִּכי ִמְצַרִים ְלֶמֶלְך

ֲעֵליֶהם ָנַגּה אֹור עומד: [= זרח] קל. ngh נגּה
.(1 (ישעיה ט

ֱאֹלַהי ְיהָוה ֵנִרי ָּתִאיר ִּכי־ַאָּתה את: ∼ [= האיר] הפעיל.

.(29 (תהלים יח ָחְׁשִּכי ַיִּגיַּה

ְוִכי־ִיַּגח את: ∼ [= הכה בקרניים] קל. ngḥ נגח
.(28 (שמות כא ָוֵמת ֶאת־ִאָּׁשה אֹו ֶאת־ִאיׁש ׁשֹור

ָנבּוס ְּבִׁשְמָך ְנַנֵּגַח ָצֵרינּו ְּבָך את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(6 (תהלים מד ָקֵמינּו

ִעּמֹו ִיְתַנַּגח ֵקץ ּוְבֵעת עם: ∼ [הדדי של ּפִעל] התפעל.

.(40 (דניאל יא ַהָּצפֹון ֶמֶלְך ָעָליו ְוִיְׂשָּתֵער ַהֶּנֶגב ֶמֶלְך

(= נַּגָן)]. [בינוני בלבד, כשם עצם קל. ngn נגן

(ירמיה כג ֶאְתֶכם ֵהָּמה ַמְהִּבִלים ָלֶכם ַהִּנְּבִאים ַהְּנִבִאים

ֵאת ֲאֵליֶהם ִּתָּנֵבא ְוַאָּתה <פלוני>: אל <דבר> ∼ • .(16

קידום התוכן: ← .(30 (ירמיה כה ָהֵאֶּלה ָּכל־ַהְּדָבִרים

ְלִמְלָחָמה ְּגדֹלֹות ְוַעל־ַמְמָלכֹות ַרּבֹות ֶאל־ֲאָרצֹות ַוִּיָּנְבאּו

.(8 (ירמיה כח ּוְלָדֶבר ּוְלָרָעה

רּוַח ָעָליו ַוִּתְצַלח עומד: [כמו נפעל 1] .1 התפעל.

[כמו נפעל 2] .2 .(10 (שמ”א י ְּבתֹוָכם ַוִּיְתַנֵּבא ֱאֹלִהים

(ירמיה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַעִּמי ַוַּיְתעּו ַבַּבַעל ִהַּנְּבאּו עומד:

ִאם־ָרע ִּכי טֹוב ָעַלי לֹוא־ִיְתַנֵּבא <דבר>: ∼ • .(16 כג

ְּבִיְרְמָיהּו ָגַעְרָּת לֹא ָלָּמה ל<פלוני>: ∼ • .(18 (מל”א כב

<דבר> ∼ • .(27 (ירמיה כט ָלֶכם ַהִּמְתַנֵּבא ָהֲעְּנֹתִתי

ָלֶכם ִמְתַנְּבִאים ֵהָּמה … ְוֶקֶסם ֶׁשֶקר ֲחזֹון ל<פלוני>:

.(14 (ירמיה יד

ְּכָלִבים עומד: [= השמיע נביחה] קל. nbḥ נבח
.(10 (ישעיה נו ִלְנּבַֹח יּוְכלּו לֹא ִאְּלִמים

ְוִנַּבט ל(כיוון/יעד): ∼ [= הסתכל] ּפִעל. nbṭ נבט
.(30 (ישעיה ה ְוִהֵּנה־חֶֹׁשְך ָלָאֶרץ

:(~30×) עומד [= הסתכל, הפנה מבטו] .1 הפעיל.

• .(42 יז (שמ”א  ֶאת־ָּדִוד ַוִּיְרֶאה ַהְּפִלְׁשִּתי ַוַּיֵּבט

ְוֶאל־ְּגבַֹּה ֶאל־ַמְרֵאהּו ַאל־ַּתֵּבט :(~35×) ל(כיוון/יעד) ∼

ַעל־ ַהִּביט ְלַמַען :(1×) על ∼ • .(7 (שמ”א טז קֹוָמתֹו

:(~15×) את ∼ [= ראה] .2 .(15 (חבקוק ב ְמעֹוֵריֶהם

(ישעיה ָראּו לֹא ָיָדיו ּוַמֲעֵׂשה ַיִּביטּו לֹא ְיהָוה ֹּפַעל ְוֵאת

ב־: ∼ [= התבונן היטב] .3 [ראה סעיף 5.5.1]. (12 ה

(שמ”א ב ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ֵייִטיב ְּבכֹל ָמעֹון ַצר ְוִהַּבְטָּת

ֵעיִני ַוַּתֵּבט ב־: ∼ [עם נימה של שמחה לאיד] .4 .(32

[ראה סעיף 5.5.1]. (12 (תהלים צב ְּבׁשּוָרי

לֹא־ִיּבֹול עומד: [= יבש, קמל] קל. nbl I נבל
.(12 (יחזקאל מז ִּפְריֹו ְולֹא־ִיֹּתם ָעֵלהּו

ִאם־ עומד: [= התנהג כנבל] קל. nbl II נבל
.(32 (משלי ל ְוִאם־ַזּמֹוָת ְבִהְתַנֵּׂשא ָנַבְלָּת
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ְוִכי־ִיָּנצּו את: ∼ [= דחף, פצע] .1 קל. ngp נגף
.(22 (שמות כא ְיָלֶדיָה ְוָיְצאּו ָהָרה ִאָּׁשה ְוָנְגפּו ֲאָנִׁשים

ֶאת־ ְיהָוה ַוִּיֹּגף <פלוני>: את ∼ [= הכה (במלחמה)] .2

.3 [ראה סעיף 6.1.6]. (35 (שופטים כ ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִּבְנָיִמן

(שמ”א ַוָּיֹמת ֶאת־ָנָבל ְיהָוה ַוִּיֹּגף את: ∼ [= הכה במחלה]

ֹנֵגף ְיהָוה ִהֵּנה מגפה: ∼ [= הטיל מגפה] .4 .(38 כה

[= הכשיל, גרם .5 .(14 (דה”ב כא ְּבַעֶּמָך ְגדֹוָלה ַמֵּגָפה

.(12 (תהלים צא ַרְגֶלָך ָּבֶאֶבן ֶּפן־ִּתֹּגף את: ∼ שימעד]

ִלְפֵני ִּתָּנְגפּו ְולֹא עומד: [= הוכה (במלחמה)] נפעל.

[ראה סעיף 6.1.6]. (42 (במדבר יד אְֹיֵביֶכם

ַרְגֵליֶכם ִיְתַנְּגפּו ּוְבֶטֶרם עומד: [= נכשל, מעד] התפעל.

.(16 (ירמיה יג ָנֶׁשף ַעל־ָהֵרי

עומד: נזל, זרם] <נוזל> =] .1 נפעל. ngr נגר
.(14 (שמ”ב יד ֵיָאֵספּו לֹא ֲאֶׁשר ַאְרָצה ַהִּנָּגִרים ְוַכַּמִים

ֵעיִני השמטה?): ← (או עומד [= הזיל, הפריש נוזל] .2

[ראה סעיף 5.10.2.1]. (49 (איכה ג ִתְדֶמה ְולֹא ִנְּגָרה

ִּכי פרטיטיב: ← <נוזל> ∼ [= שפך, מזג] .1 הפעיל.

(תהלים עה ִמֶּזה ַוַּיֵּגר ֶמֶסְך ָמֵלא ָחַמר ְוַיִין ְּבַיד־ְיהָוה כֹוס

ֲאָבֶניָה ַלַּגי ְוִהַּגְרִּתי את: ∼ [= השליך, הפיל] .2 .(9

.(6 (מיכה א ֲאַגֶּלה ִויסֶֹדיָה

ְּבמֹוָרד ֻמָּגִרים ְּכַמִים עומד: [= נשפך, זרם] הָפעַל.

.(4 (מיכה א

ל(כיוון/ ∼ [= בא, קרב] .1 קל/נפעל. ngš נגׁש
[ראה סעיף 6.1.9]. (30 (מל”א יח ֵאָליו ָכל־ָהָעם ַוִּיְּגׁשּו יעד):

(בראשית לג ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ִויָלֶדיָה ַּגם־ֵלָאה ַוִּתַּגׁש השמטה: ←

ְורּוַח ִיַּגׁשּו ְּבֶאָחד ֶאָחד ב־: ∼ [= נגע, בא במגע] .2 .(7

.(8 (איוב מא ֵביֵניֶהם לֹא־ָיבֹוא

ִהָּקְבצּו ריבוי: ← [= התקרב (הוראה הדדית)] התפעל.

.(20 (ישעיה מה ַהּגֹוִים ְּפִליֵטי ַיְחָּדו ִהְתַנְּגׁשּו ָובֹאּו

ַוַּיֵּגׁש ל(כיוון/יעד): את ∼ [= הביא, קירב] .1 הפעיל.

ִריְבֶכם ָקְרבּו השמטה: ← .(10 (בראשית מח ֵאָליו ֹאָתם

ֶאת־ַהִּכּנֹור ָּדִוד ְוָלַקח עומד: [= השמיע נגינה] ּפִעל.

ָּכל־ְיֵמי ְנַנֵּגן ּוְנִגנֹוַתי נגינה: ∼ • .(23 (שמ”א טז ְּבָידֹו ְוִנֵּגן

.(20 (ישעיה לח ְיהָוה ַעל־ֵּבית ַחֵּיינּו

ב־: ∼ [= היה במגע, מישש] .1 קל. ngʿ נגע
• .(2 (אסתר ה ַהַּׁשְרִביט ְּברֹאׁש ַוִּתַּגע ֶאְסֵּתר ַוִּתְקַרב

(16 (דניאל י ַעל־ְׂשָפָתי ֹנֵגַע ָאָדם ְּבֵני ִּכְדמּות על: ∼

ב־: ∼ [= הכה, פגע] .2 הערה 171]. [ראה סעיף 5.7.3.1

.(15 (תהלים קה ַאל־ָּתֵרעּו ְוִלְנִביַאי ִבְמִׁשיָחי ַאל־ִּתְּגעּו

ָנַגע ַעד־ְיהּוָדה ִּכי־ָבָאה ל(כיוון/יעד): ∼ [= בא, קרב] .3

עומד: בא] <מועד> =] .4 .(9 (מיכה א ַעִּמי ַעד־ַׁשַער

.(1 (עזרא ג ַהְּׁשִביִעי ַהחֶֹדׁש ַוִּיַּגע

ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיָּנְגעּו עומד: [= ניגף, הוכה (במלחמה)] נפעל.

.(15 (יהושע ח ִלְפֵניֶהם ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל

ֶאת־ַהֶּמֶלְך ְיהָוה ַוְיַנַּגע את: ∼ [= הכה במחלה] ּפִעל.

.(5 (מל”ב טו ֹמתֹו ַעד־יֹום ְמצָֹרע ַוְיִהי

ְוִעם־ ֵאיֵנמֹו ֱאנֹוׁש ַּבֲעַמל עומד: [= הוכה במחלה] ּפֻעל.

.(5 (תהלים עג ְיֻנָּגעּו לֹא ָאָדם

ַעד־ַהִּגיֵענּו ּדֹּמּו ∽ל(כיוון/יעד): [= בא, קרב] .1 הפעיל.

ִעּמֹו ְמַדְּבִרים עֹוָדם השמטה: ← .(9 (שמ”א יד ֲאֵליֶכם

בא] <מועד> =] .2 .(14 (אסתר ו ִהִּגיעּו ַהֶּמֶלְך ְוָסִריֵסי

[= הביא .3 .(12 (יחזקאל ז ַהּיֹום ִהִּגיַע ָהֵעת ָּבא עומד:

(מתועד רק כבינוני במבנה סמיכות): ב־ את ∼ במגע]

ָמקֹום ֶאֶפס ַעד ַיְקִריבּו ְבָׂשֶדה ָׂשֶדה ְּבַבִית ַבִית ַמִּגיֵעי הֹוי

ַוַּיַּגע ֶאת־ָידֹו ְיהָוה ַוִּיְׁשַלח על: את ∼ • .(8 (ישעיה ה

.4 הערה 171]. [ראה סעיף 5.7.3.1 (1 (ירמיה ט ַעל־ִּפי

ַעד־ֶאֶרץ ַיְׁשִּפיָלּה ל(כיוון/יעד): את ∼ [= הביא, קירב]

<פלוני> יד הגיעה .5 .(5 (ישעיה כו ַעד־ָעָפר ַיִּגיֶעָּנה

ְוִאם־ = עלה ביד פלוני להשיג או לעשות דבר: <דבר>

ְׁשֵּתי ָחָטא ֲאֶׁשר ֶאת־ֲאָׁשמֹו ְוֵהִביא ֶׂשה ֵּדי ָידֹו ַתִּגיע לֹא

.(7 (ויקרא ה ֹתִרים
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הענף הכנעני

את ∼ [= הרחיק] ּפִעל. ndʾ ndh/נדא נדה
.(3 (עמוס ו ָרע ְליֹום ַהְמַנִּדים /ל־:

הפעיל. I נדח ראה [כתיב בלבד] הפעיל.

=] .1 נפעל. dwḥ II ndḥ/דוח I נדח
ִנְּדָחה ְוֻתִׁשָּיה ִבי ֶעְזָרִתי ֵאין ַהִאם מן: ∼ סטה, התרחק]

ָלֶהם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ְוִנַּדְחָּת השמטה: ← .(13 (איוב ו ִמֶּמִּני

[= אבד, נפוץ בגולה] .2 .(19 (דברים ד ַוֲעַבְדָּתם

ִנְּדחּו־ָׁשם ֲאֶׁשר ִמָּכל־ַהְּמקֹמֹות ָכל־ַהְּיהּוִדים ַוָּיֻׁשבּו עומד:

.(12 (ירמיה מ

(ישעיה ח ְמֻנָּדח ַוֲאֵפָלה עומד: [= גורש, סולק] ּפֻעל.

.(22

ִבֵּקׁש ִּכי מן: את ∼ [= הסיט, הרחיק] .1 הפעיל.

השמטה: ← .(11 (דברים יג ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֵמַעל ְלַהִּדיֲחָך

[= הפיץ .2 .(9 (דה”ב יג ְיהָוה ֶאת־ּכֲֹהֵני ִהַּדְחֶּתם ֲהלֹא

(יואל ב ּוְׁשָמָמה ִצָּיה ֶאל־ֶאֶרץ ְוִהַּדְחִּתיו את: ∼ בגולה]

.(20

(= רדוף)]. [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל.

לֹא־ַתְׁשִחית את: ∼ [= הניף] קל. ndḥ II נדח
.(19 (דברים כ ַּגְרֶזן ָעָליו ִלְנּדַֹח ֶאת־ֵעָצּה

ָהֵעץ ִלְכרֹת ַבַּגְרֶזן ָידֹו ְוִנְּדָחה עומד: [= הונף] נפעל.

.(5 (דברים יט

ֶאת־ ָעֵלינּו ְוִהִּדיַח את: ∼ [= הנחית, הטיל] הפעיל.

.(14 (שמ”ב טו ָהָרָעה

ִאם־ַּכּמֹץ ִּכי את: ∼ [= דחף, העיף] קל. ndp נדף
.(4 (תהלים א רּוַח ֲאֶׁשר־ִּתְּדֶפּנּו

ִנַּדף ִייַבׁש ְיאֹור ִמְזַרע ְוכֹל עומד: [= נדחף, הועף] נפעל.

.(7 (ישעיה יט ְוֵאיֶנּנּו

טֹוב עומד: [= התחייב בנדר] .1 קל. ndr נדר
• .(4 (קהלת ה ְתַׁשֵּלם ְולֹא ִמֶּׁשִּתּדֹור לֹא־ִתּדֹר ֲאֶׁשר

[ראה סעיף 5.4.2]. (8 (שמ”ב טו ַעְבְּדָך ָנַדר ִּכי־ֵנֶדר ֶנֶדר: ∼

את ∼ [= נתן] .2 ;(21 (ישעיה מא ֲעֻצמֹוֵתיֶכם ַהִּגיׁשּו …

← .(25 (עמוס ה ַבִּמְדָּבר ִהַּגְׁשֶּתם־ִלי ּוִמְנָחה ַהְּזָבִחים ל־:

.(25 (בראשית כז ְּבִני ִמֵּציד ְוֹאְכָלה ִּלי ַהִּגָׁשה השמטה:

לֹא־ ָיֶדָך ל(כיוון/יעד): ∼ [= הובא, קורב] .1 הָפעַל.

=] .2 .(34 (שמ”ב ג ֻהָּגׁשּו לֹא־ִלְנֻחְׁשַּתִים ְוַרְגֶליָך ֲאֻסרֹות

ּוִמְנָחה ִלְׁשִמי ֻמָּגׁש ֻמְקָטר ּוְבָכל־ָמקֹום ל<אל>: ∼ ניתן]

.(11 (מלאכי א ְטהֹוָרה

<פלוני>: את ∼ [= תבע חוב] .1 קל. ngś נגׂש
ָיֶדָך ַּתְׁשֵמט ֶאת־ָאִחיָך ְלָך ִיְהֶיה ַוֲאֶׁשר ִּתֹּגׂש ֶאת־ַהָּנְכִרי

ְּכֶעְרּכֹו ִאיׁש <תשלום>: <פלוני> את ∼ • .(3 (דברים טו

.(35 (מל”ב כג ָהָאֶרץ ֶאת־ַעם ְוֶאת־ַהָּזָהב ֶאת־ַהֶּכֶסף ָנַגׂש

ִּתְנֹּגׂשּו ְוָכל־ַעְּצֵביֶכם <פלוני>: את ∼ [= דחק, לחץ] .2

ֶאת־ַהֹּנְגִׂשים ב־: ∼ [= העביד, רדה] .3 .(3 (ישעיה נח

.(6 (שמות ה ְוֶאת־ׁשְֹטָריו ָּבָעם

ַצר־ ִּכי ָראּו ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש עומד: [= נדחק, נלחץ] נפעל.

.(6 (שמ”א יג ָהָעם ִנַּגׂש ִּכי לֹו

נדה. ראה ndʾ נדא

את ∼ [= עורר, עודד לפעולה] קל. ndb נדב
ֹאָתם ִלָּבם ָנַדב ֲאֶׁשר ְוִאָּׁשה ָּכל־ִאיׁש לפעול: <פלוני>

ָּכל־ השמטה: ← .(29 (שמות לה ְלָכל־ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא

ֵהִביאּו ֹאתֹו רּוחֹו ָנְדָבה ֲאֶׁשר ְוכֹל ִלּבֹו ֲאֶׁשר־ְנָׂשאֹו ִאיׁש

.(21 (שמות לה ְיהָוה ֶאת־ְּתרּוַמת

עצמו] הציע  לפעולה,  התעורר   =] .1 התפעל.

ָלֶׁשֶבת ַהִּמְתַנְּדִבים ָהֲאָנִׁשים ְלכֹל ָהָעם ַוְיָבֲרכּו לפעול: ∼

ָּבֲרכּו ָעם ְּבִהְתַנֵּדב השמטה: ← .(2 (נחמיה יא ִּבירּוָׁשָלםִ

את ∼ [= תרם, נתן מרצונו] .2 .(2 (שופטים ה ְיהָוה

השמטה: ← .(5 (עזרא ג ַליהָוה ְנָדָבה ִמְתַנֵּדב ּוְלכֹל ל־:

.(17 (דה”א כט ָכל־ֵאֶּלה ִהְתַנַּדְבִּתי ְלָבִבי ְּביֶֹׁשר ֲאִני

נוד. ראה ndd נדד
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עברית

ֲעֵלי־ ֲהִיְנַהק־ֶּפֶרא עומד: [= נער] קל. nhq נהק
.(5 (איוב ו ַעל־ְּבִלילֹו ִיְגֶעה־ּׁשֹור ִאם ֶדֶׁשא

ֵאָליו ְוָנֲהרּו עומד: [= זרם כנהר] קל. nhr I נהר
.(2 (ישעיה ב ָּכל־ַהּגֹוִים

ֵאָליו ִהִּביטּו עומד: [= קרן, זרח] קל. nhr II נהר
.(6 (תהלים לד ַאל־ֶיְחָּפרּו ּוְפֵניֶהם ְוָנָהרּו

[= פטר מהבטחה, מנע .1 הפעיל. nwʾ נוא
ֹאָתּה ָאִביָה ְוִאם־ֵהִניא <פלוני>: את ∼ מביצוע חובה]

[= ביטל] .2 .(6 (במדבר ל ָּכל־ְנָדֶריָה ָׁשְמעֹו ְּביֹום

ַעִּמים ַמְחְׁשבֹות ֵהִניא ֲעַצת־ּגֹוִים ֵהִפיר ְיהָוה <דבר>: ∼

.(10 (תהלים לג

עֹוד עומד: [= צמח, שגשג] .1 קל. nwb נוב
.2 .(15 (תהלים צב ִיְהיּו ְוַרֲעַנִּנים ְּדֵׁשִנים ְּבֵׂשיָבה ְינּובּון

(משלי ָחְכָמה ָינּוב ִּפי־ַצִּדיק את: ∼ [= הצמיח, הפיק]

.(31 י

(זכריה ְּבֻתלֹות ְינֹוֵבב ְוִתירֹוׁש את: ∼ [= הצמיח] ּפֹולֵל.

.(17 ט

[= שוטט, תעה, .1 קל. ndd nwd/נדד נוד
ּגֹוִים ָנְפצּו ֵמרֹוְמֻמֶתָך ַעִּמים ָנְדדּו ָהמֹון ִמּקֹול עומד: הלך]

עומד: [= התנועע, נע מצד לצד] .2 .(3 (ישעיה לג

[= התרחק, .3 .(15 (מל”א יד ַּבַּמִים ַהָּקֶנה ָינּוד ַּכֲאֶׁשר

.4 .(7 (נחום ג ִמֵּמְך ִיּדֹוד ָכל־רַֹאִיְך ְוָהָיה מן: ∼ ברח]

ָּכָנף נֵֹדד ָהָיה ְולֹא <איבר>: ∼ [= נענע, הניע מצד לצד]

[= נענע ראשו .5 .(14 (ישעיה י ּוְמַצְפֵצף ֶפה ּוֹפֶצה

ַאל־ ל<פלוני>: ∼ לאות אבל או השתתפות בצער]

.(10 (ירמיה כב לֹו ְוַאל־ָּתֻנדּו ְלֵמת ִּתְבּכּו

ְולֹא־נֹוַדע ְונֹוַדד ָזְרָחה ֶׁשֶמׁש עומד: [= נעלם] ּפֹולַל.

.(17 (נחום ג ַאָּים ְמקֹומֹו

ָּתנּוַע נֹוַע עומד: [= התנועע, נע מצד לצד] .1 התפולל.

=] .2 .(20 (ישעיה כד ַּכְּמלּוָנה ְוִהְתנֹוְדָדה ַּכִּׁשּכֹור ֶאֶרץ

(ישעיה יט ְוִׁשֵּלמּו ַליהָוה ְוָנְדרּו־ֵנֶדר ל<אל>: ֶנֶדר ∼ •

ֲאֶׁשר ל<אל>: <דבר> ∼ [= הבטיח (לתת)] .2 .(21

.(21 (במדבר ו ַעל־ִנְזרֹו ַליהָוה ָקְרָּבנֹו ִיּדֹר

<כלי רכב>: ∼ [= הסיע] .1 קל. nhg I נהג
(שמ”ב ֲחָדָׁשה ֶאת־ָהֲעָגָלה ֹנֲהִגים ֲאִביָנָדב ְּבֵני ְוַאְחיֹו ְוֻעָּזא

ָּבֲעָגָלה ֹנֲהִגים ְוַאְחיֹו ְוֻעָּזא ב<כלי רכב>: ∼ • .(3 ו

[= הוליך, הוביל] .2 [ראה סעיף 5.10.3.2]. (7 (דה”א יג

(דה”א ַהָּצָבא ֶאת־ֵחיל יֹוָאב ַוִּיְנַהג <אדם/בהמה>: ∼

(ישעיה יא ָּבם ֹנֵהג ָקטֹן ְוַנַער ב<בהמה>: ∼ • .(1 כ

[= הוביל את עצמו, .3 הערה 269]. [ראה סעיף 5.9 (6

.(3 (קהלת ב ַּבָחְכָמה ֹנֵהג ְוִלִּבי עומד: התנהג]

ֹאַפן ֵאת ַוָּיַסר <כלי רכב>: ∼ [= הסיע] .1 ּפִעל.

[= הוליך, .2 .(25 (שמות יד ִּבְכֵבֻדת ַוְיַנֲהֵגהּו ַמְרְּכבָֹתיו

ִּכְׁשֻביֹות ֶאת־ְּבֹנַתי ַוְּתַנֵהג <אדם/בהמה>: ∼ הוביל]

.(26 (בראשית לא ָחֶרב

ְוַאְמהֶֹתיָה עומד: [= המה] ּפִעל. nhg II נהג
.(8 (נחום ב יֹוִנים ְּכקֹול ְמַנֲהגֹות

ֶּבן־ָאָדם עומד: [= קונן, בכה] קל. nhh I נהה
.(18 (יחזקאל לב ִמְצַרִים ַעל־ֲהמֹון ְנֵהה

אחרי: ∼ [= דבק, נמשך] נפעל. nhh II נהה
.(2 (שמ”א ז ְיהָוה ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ֵּבית ַוִּיָּנהּו

את: ∼ [= הנחה, הוביל] .1 ּפִעל. nhl נהל
[= כלכל, .2 .(2 (תהלים כג ְיַנֲהֵלִני ְמֻנחֹות ַעל־ֵמי

ַהִהוא ַּבָּׁשָנה ְּבָכל־ִמְקֵנֶהם ַּבֶּלֶחם ַוְיַנֲהֵלם את: ∼ פרנס]

.(17 (בראשית מז

ִלְפֵני ֲאדִֹני ַיֲעָבר־ָנא עומד: [= התקדם, הלך] התפעל.

.(14 (בראשית לג ְלִאִּטי ֶאְתָנֲהָלה ַוֲאִני ַעְבּדֹו

ִיְׁשַאג) (ק’ ושאג עומד: [= שאג] קל. nhm נהם
.(29 (ישעיה ה ֶטֶרף ְויֹאֵחז ְוִיְנהֹם ַּכְּכִפיִרים
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הענף הכנעני

.(18

ְוֻהִּניָחה ב(מקום): ∼ [= הוׂשם, הוצב] .1 הָפעַל.

[= ניתן מנוח] .2 .(11 (זכריה ה ַעל־ְמֻכָנָתּה ָּׁשם

.(5 (איכה ה הּוַנח־ָלנּו ְולֹא) (ק’ לא ָיַגְענּו ל<פלוני>: ∼

ַעִּמים ִיְרְּגזּו עומד: [= התנודד, נפל] קל. nwṭ נוט
.(1 (תהלים צט ָהָאֶרץ ָּתנּוט …

ִייָׁשן ְולֹא ָינּום לֹא עומד: [= ישן] קל. nwm נום
.(27 (ישעיה ה

ֲאָרם ַוָּיָנס מפני: ∼ [= ברח] .1 קל. nws נוס
ְוֵאין־ ְוַנְסֶּתם השמטה: ← .(18 (שמ”ב י ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני

עומד: [= נעלם, נמוג] .2 .(17 (ויקרא כו ֶאְתֶכם רֵֹדף

.(17 (שה”ש ב ַהְּצָלִלים ְוָנסּו ַהּיֹום ֶׁשָּיפּוַח ַעד

(ישעיה בֹו נְֹסָסה ְיהָוה רּוַח ב־: ∼ [= דחף, דחק] ּפֹולֵל.

.(19 נט

ְלִהְתנֹוֵסס ֵּנס ִּליֵרֶאיָך ָנַתָּתה מפני: ∼ [= ברח] התפולל.

.(6 (תהלים ס קֶֹׁשט ִמְּפֵני

ִחִּטים חֵֹבט ְּבנֹו ְוִגְדעֹון מפני: את ∼ [= הבריח] הפעיל.

ֵאיָכה השמטה: ← .(11 (שופטים ו ִמְדָין ִמְּפֵני ְלָהִניס ַּבַּגת

.(30 (דברים לב ְרָבָבה ָיִניסּו ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ֶאָחד ִיְרּדֹף

ִעְוִרים ָנעּו עומד: [= נדד, שוטט] .1 קל. nwʿ נוע
ַוָּיַנע עומד: [= רעד, התנדנד] .2 .(14 (איכה ד ַּבחּוצֹות

.(2 (ישעיה ז ִמְּפֵני־רּוַח ֲעֵצי־ַיַער ְּכנֹוַע ַעּמֹו ּוְלַבב ְלָבבֹו

(עמוס ט ַּבְּכָבָרה ִיּנֹוַע ַּכֲאֶׁשר עומד: [= טולטל] נפעל.

.(9

ַּבִּמְדָּבר ַוְיִנֵעם את: ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

את: ∼ [= טלטל] .2 .(13 (במדבר לב ָׁשָנה ַאְרָּבִעים

(דניאל י ָיָדי ְוַכּפֹות ַעל־ִּבְרַּכי ַוְּתִניֵעִני ִּבי ָנְגָעה ְוִהֵּנה־ָיד

ָּכל־עְֹבֵרי ראש: ∼ [= הניד ראשו לאות לעג] .3 .(10

• .(15 (איכה ב ְירּוָׁשָלםִ ַעל־ַּבת רֹאָׁשם ַוָּיִנעּו ָׁשְרקּו ֶדֶרְך

[ראה (4 (איוב טז רֹאִׁשי ְּבמֹו ֲעֵליֶכם ְוָאִניָעה בראש: ∼

ֶאְפַרִים ָׁשַמְעִּתי ָׁשמֹוַע עומד: נענע ראשו לאות צער]

.(18 (ירמיה לא ָוִאָּוֵסר ִיַּסְרַּתִני ִמְתנֹוֵדד

ֵמאֹור ֶיְהְּדֻפהּו מן: את ∼ [= גירש, הרחיק] .1 הפעיל.

ְוַיד־ השמטה: ← .(18 (איוב יח ְיִנֻּדהּו ּוִמֵּתֵבל ֶאל־חֶֹׁשְך

[= נענע ראשו .2 .(12 (תהלים לו ַאל־ְּתִנֵדִני ְרָׁשִעים

עֹוֵבר ּכֹל בראש: ∼ לאות אבל או השתתפות בצער]

[ראה סעיף 5.10.3.2 (16 (ירמיה יח ְּברֹאׁשֹו ְוָיִניד ִיּׁשֹם ָעֶליָה

הערה 332].

ִיְמָצאּוהּו ְולֹא ָיעּוף ַּכֲחלֹום עומד: [= הורחק] הָפעַל.

.(8 (איוב כ ָלְיָלה ְּכֶחְזיֹון ְוֻיַּדד

ֶּגֶבר עומד: [(?) [= ישב בנווה קל. nwh I נוה
.(5 (חבקוק ב ִיְנֶוה ְולֹא ָיִהיר

את: ∼ [= רומם, שיבח] הפעיל. nwh II נוה
.(2 (שמות טו ַוֲארְֹמֶמְנהּו ָאִבי ֱאֹלֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה

עומד: [= היה שקט, שלו] .1 קל. nwḥ נוח
ָּכמֹוָך ַוֲאָמְתָך ַעְבְּדָך ָינּוַח ְלַמַען … ָכל־ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה לֹא

[עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .2 .(14 (דברים ה

(איוב ִלי ָינּוַח ָאז ָיַׁשְנִּתי ְוֶאְׁשקֹוט ָׁשַכְבִּתי ל<פלוני>: ∼

[= נעצר, עמד, התמקם] .3 [ראה סעיף 5.1.4]. (13 ג

ִמְצָרִים ְּגבּול ְּבכֹל ַוָּיַנח … ָהַאְרֶּבה ַוַּיַעל ב(מקום): ∼

<פלוני>: על ∼ שרתה] <רוח> =] .4 .(14 (שמות י

.(25 (במדבר יא ַוִּיְתַנְּבאּו ָהרּוַח ֲעֵליֶהם ְּכנֹוַח ַוְיִהי

ֹאתֹו ַוַּיִּניחּו את: ∼ עזב] [= השאיר,  .1 הפעיל.

=] .2 ;(24 (שמות טז ֹמֶׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַעד־ַהּבֶֹקר

ְוִהיא ַהִּבְקָעה ְּבתֹוְך ַוְיִניֵחִני ב(מקום): את ∼ שם, הציב]

[= השקיט, שיכך] .3 .(1 (יחזקאל לז ֲעָצמֹות ְמֵלָאה

.4 .(13 (יחזקאל כד ָּבְך ֶאת־ֲחָמִתי ַעד־ֲהִניִחי את: ∼

ְלָעְׁשָקם ְלִאיׁש לֹא־ִהִּניַח לפעול: ל<פלוני> ∼ [= הרשה]

ָאָדם לֹא־ִהִּניַח לפעול: <פלוני> את ∼ • .(21 (דה”א טז

[= עזב, נתן מנוח] .5 .(14 (תהלים קה ְלָעְׁשָקם

(מל”ב כג ַעְצֹמָתיו ַאל־ָיַנע ִאיׁש לֹו ַהִּניחּו ל<פלוני>: ∼

212



עברית

.(10 ט

ְוִהַּזְרֶּתם מן: את ∼ [= הפריש, הרחיק] .1 הפעיל.

=] .2 .(31 טו (ויקרא  ִמֻּטְמָאָתם ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל

לֹא ֵׁשָכר ְוחֶֹמץ ַיִין חֶֹמץ ַיִּזיר ְוֵׁשָכר ִמַּיִין מן: ∼ התרחק]

[= הקדיש את עצמו כנזיר] .3 .(3 (במדבר ו ִיְׁשֶּתה

.(2 (במדבר ו ַליהָוה ְלַהִּזיר ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנּדֹר ל<אל>: ∼

את: ∼ [= הנהיג, הוביל בדרך] קל. nḥh נחה
.(21 (תהלים עז ַעֶּמָך ַכּצֹאן ָנִחיָת

ֶחְפָצם ֶאל־ְמחֹוז ַוַּיְנֵחם את: ∼ קל] [כמו  הפעיל.

.(30 (תהלים קז

ִּכי עומד: [= קיבל נחלה] .1 קל. nḥl נחל
.(19 (במדבר לב ָוָהְלָאה ַלַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר ִאָּתם ִנְנַחל לֹא

(במדבר ַנֲחָלה ִיְנֲחלּו לֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך נחלה: ∼ •

ֵּביתֹו עֹוֵכר <נכס>: ∼ [= קיבל כנחלה] .2 .(24 יח

<נכס> ∼ [= נתן כנחלה] .3 .(29 (משלי יא ִיְנַחל־רּוַח

ָלֶכם ֲאֶׁשר־ִיְנֲחלּו ָהֲאָנִׁשים ְׁשמֹות ֵאֶּלה :(1×) ל<פלוני>

.(17 (במדבר לד ֶאת־ָהָאֶרץ

ַהְּנָחֹלת ֵאֶּלה נחלה: ∼ [= חילק, נתן נחלה] ּפִעל.

.(51 (יהושע יט ִּבן־נּון ִויהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִנֲחלּו ֲאֶׁשר

ֶאת־ְּבֵני־ ְלַנֵחל ְיהָוה ִצָּוה ֲאֶׁשר ֵאֶּלה <פלוני>: את ∼ •

.(29 (במדבר לד ִיְׂשָרֵאל

ָהָאֶרץ זֹאת <נכס>: ∼ [= קיבל כנחלה] .1 התפעל.

=] .2 .(13 (במדבר לד ְּבגֹוָרל ֹאָתּה ִּתְתַנֲחלּו ֲאֶׁשר

ְוִהְתַנֲחְלֶּתם ל<פלוני>: <נכס> ∼ הוריש, נתן כנחלה]

.(46 (ויקרא כה ֲאֻחָּזה ָלֶרֶׁשת ַאֲחֵריֶכם ִלְבֵניֶכם ֹאָתם

ְּביֹום <פלוני>: את <נכס> ∼ [= נתן כנחלה] .1 הפעיל.

← .(16 (דברים כא לֹו ֲאֶׁשר־ִיְהֶיה ֵאת ֶאת־ָּבָניו ַהְנִחילֹו

.2 .(18 (יחזקאל מו ֶאת־ָּבָניו ַיְנִחל ֵמֲאֻחָּזתֹו פרטיטיב:

ֶאת־ ִּתיְרׁשּו ְלַמַען ל<פלוני>: ∼ [= הוריש, נתן נחלה]

.(8 (דה”א כח ַאֲחֵריֶכם ִלְבֵניֶכם ְוִהְנַחְלֶּתם ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ

סעיף 5.10.3.2].

ַהר ָידֹו ְיֹנֵפף את: ∼ [= נענע] ּפֹולֵל. nwp I נוף
.(32 (ישעיה י ַּבת)־ִצּיֹון (ק’ בית

ָתִניף לֹא ְוֶחְרֵמׁש את: ∼ [= הגביּה, הרים] .1 הפעיל.

[= הרים, הגיש .2 .(26 (דברים כג ֵרֶעָך ָקַמת ַעל

ְיהָוה ִלְפֵני ְּתנּוָפה ֹאָתם ְוֵהַנְפָּת <מנחה>: ∼ (בפולחן)]

[ראה סעיף 5.8.1]. (24 (שמות כט

ׁשֹוק ְוֵאת עומד: [= הורם, הוגש (בפולחן)] הָפעַל.

(שמות ַהִּמֻּלִאים ֵמֵאיל הּוָרם ַוֲאֶׁשר הּוַנף ֲאֶׁשר ַהְּתרּוָמה

.(27 כט

<משטח> ∼ [= ריסס, בזק] קל. nwp II נוף
.(17 (משלי ז ְוִקָּנמֹון ֲאָהִלים ֹמר ִמְׁשָּכִבי ַנְפִּתי <אבקה>:

ֱאֹלִהים ָּתִניף ְנָדבֹות ֶּגֶׁשם את: ∼ [= הרעיף] הפעיל.

.(10 (תהלים סח

.II נצה ראה nwṣ נוץ
אנׁש. ראה nwš נוׁש

ַעל־ְּבָגַדי ִנְצָחם ְוֵיז עומד: [= ניתז] קל. nzh נזה
.(3 (ישעיה סג ֶאְגָאְלִּתי ְוָכל־ַמְלּבּוַׁשי

ַחָּטאת ֵמי ֲעֵליֶהם ַהֵּזה <נוזל>: ∼ [= התיז] .1 הפעיל.

ֵּכן את: ∼ [(?) [= הפתיע, התמיּה .2 .(7 (במדבר ח

.(15 (ישעיה נב ַרִּבים ּגֹוִים ַיֶּזה

ָהִפיִחי עומד: ניגר, זרם] <נוזל> =] .1 קל. nzl נזל
[= הגיר, הפריש] .2 .(16 (שה”ש ד ְבָׂשָמיו ִיְּזלּו ַגִּני

[ראה סעיף (17 (ירמיה ט ִיְּזלּו־ָמִים ְוַעְפַעֵּפינּו <נוזל>: ∼

.[5.10.2.1

ִהִּזיל ִמּצּור ַמִים <נוזל>: ∼ [= הגיר, הפריש] הפעיל.

.(21 (ישעיה מח ָלמֹו

ְוִיָּנְזרּו מן: ∼ [= פרש, נבדל] .1 נפעל. nzr נזר
[= הקדיש את .2 .(2 (ויקרא כב ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמָּקְדֵׁשי

(הושע ַלּבֶֹׁשת ַוִּיָּנְזרּו ַבַעל־ְּפעֹור ָּבאּו ֵהָּמה ל־: ∼ עצמו]
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הענף הכנעני

עומד: [= חקר ואמר עתידות] ּפִעל. nḥš נחׁש
ְוִיְּדעִֹנים אֹוב ְוָעָׂשה ְוִנֵחׁש ְועֹוֵנן ָּבֵאׁש ֶאת־ְּבנֹו ְוֶהֱעִביר

.(6 (מל”ב כא

ְׁשאֹול ּוְבֶרַגע עומד: [= ירד] .1 קל. nḥt נחת
ב(מקום): ∼ [= חדר, הופנם] .2 .(13 (איוב כא ֵיָחּתּו

.(10 (משלי יז ֵמָאה ְּכִסיל ֵמַהּכֹות ְבֵמִבין ְּגָעָרה ֵּתַחת

(תהלים ִבי ִנֲחתּו ִּכי־ִחֶּציָך ב(מקום): ∼ [= חדר] נפעל.

.(3 לח

ֶקֶׁשת־ ְוִנַחת <קשת>: ∼ [= מתח, הכין לירי] .1 ּפִעל.

[= יישר, שיקע] .2 .(35 (שמ”ב כב ְזרֹעָֹתי ְנחּוָׁשה

.(11 (תהלים סה ְּגדּוֶדיָה ַנֵחת ַרֵּוה ְּתָלֶמיָה את: ∼

ִּגּבֹוֶריָך ְיהָוה ַהְנַחת ָׁשָּמה את: ∼ [= הוריד] הפעיל.

.(11 (יואל ד

ּוִבְתבּוָנתֹו את: ∼ [= מתח, פרׂש] .1 קל. nṭh נטה
ַוֵּיט את: ∼ [= הרכין] .2 .(12 (ירמיה י ָׁשָמִים ָנָטה

[= הושיט, הניף] .3 .(15 (בראשית מט ִלְסּבֹל ִׁשְכמֹו

ּבֶֹקר ִלְפנֹות ַהָּים ַוָּיָׁשב ַעל־ַהָּים ֶאת־ָידֹו ֹמֶׁשה ַוֵּיט יד: ∼

ְוָנִטִתי על: יד ∼ [בכוונה עוינת] • .(27 (שמות יד ְלֵאיָתנֹו

(יחזקאל כה ּוְבֵהָמה ָאָדם ִמֶּמָּנה ְוִהְכַרִּתי ַעל־ֱאדֹום ָיִדי

ִנֶּטה לֹא ֵנֵלְך ַהֶּמֶלְך ֶּדֶרְך עומד: [= פנה, סב] .4 .(13

התארך, <צל> =] .5 .(17 (במדבר כ ּוְׂשמֹאול ָיִמין

ָיׁשּוב ִכי לֹא ַמֲעלֹות ֶעֶׂשר ִלְנטֹות ַלֵּצל ָנֵקל עומד: נמתח]

.(10 (מל”ב כ ַמֲעלֹות ֶעֶׂשר ֲאחַֹרִּנית ַהֵּצל

ִיָּנֶטה ְוָקו) (ק’ וקוה עומד: [= נמתח, נפרׂש] .1 נפעל.

התארך, נמתח] <צל> =] .2 .(16 (זכריה א ַעל־ְירּוָׁשָלםִ

.(4 (ירמיה ו ִצְלֵלי־ָעֶרב ִיָּנטּו ִּכי עומד:

ָהֹאֶהל ְלַאְבָׁשלֹום ַוַּיּטּו ∽את: [= מתח, פרׂש] .1 הפעיל.

ַהִּטי־ָנא את: ∼ [= הרכין] .2 .(22 (שמ”ב טז ַעל־ַהָּגג

[= הושיט, הניף] .3 .(14 (בראשית כד ְוֶאְׁשֶּתה ַכֵּדְך

.(3 (ישעיה לא ָעֻזר ְוָנַפל עֹוֵזר ְוָכַׁשל ָידֹו ַיֶּטה ַויהָוה יד: ∼

ָוַאְׁשִחיֵתְך ָעַלִיְך ֶאת־ָיִדי ָוַאט על: יד ∼ [בכוונה עוינת] •

ַיְרֵחי־ ִלי ָהְנַחְלִּתי ֵּכן <נכס>: ∼ [= קיבל כנחלה] הָפעַל.

.(3 (איוב ז ִמּנּו־ִלי ָעָמל ְוֵלילֹות ָׁשְוא

עומד: [= התחרט, הצטער] .1 נפעל. nḥm נחם
(שמות יג ִמְצָרְיָמה ְוָׁשבּו ִמְלָחָמה ִּבְרֹאָתם ָהָעם ֶּפן־ִיָּנֵחם

ַעל־ָהָרָעה ְוִהָּנֵחם ַאֶּפָך ֵמֲחרֹון ׁשּוב על/אל: ∼ • .(17

ִּכי־ִהְמַלְכִּתי ִנַחְמִּתי {תוכן}: ∼ • .(12 (שמות לב ְלַעֶּמָך

על: ∼ [= ריחם] .2 .(11 (שמ”א טו ְלֶמֶלְך ֶאת־ָׁשאּול

.(13 (תהלים צ ַעל־ֲעָבֶדיָך ְוִהָּנֵחם ַעד־ָמָתי ְיהָוה ׁשּוָבה

(שופטים ָאִחיו ֶאל־ִּבְנָיִמן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוִּיָּנֲחמּו אל: ∼ •

.(15 (שופטים כא ְלִבְנָיִמן ִנָחם ְוָהָעם ל־: ∼ • .(6 כא

ַּבת־ׁשּוַע ַוָּתָמת עומד: [= נרגע, הפסיק להתאבל] .3

על: ∼ • .(12 (בראשית לח ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ֵאֶׁשת־ְיהּוָדה

[ראה (15 (ירמיה לא ֵאיֶנּנּו ִּכי ַעל־ָּבֶניָה ְלִהָּנֵחם ֵמֲאָנה

ֶאָּנֵחם מן: ∼ [= ניקם, השיג נקמה] .4 סעיף 5.2.2.2].

.(24 (ישעיה א ֵמאֹוְיָבי ְוִאָּנְקָמה ִמָּצַרי

את ∼ להתאבל] שיפסיק  גרם  הרגיע,   =] ּפִעל.

• .(13 (ירמיה לא ִמיגֹוָנם ְוִׂשַּמְחִּתים ְוִנַחְמִּתים <פלוני>:

ַּבת־ ַעל־ׁשֹד ְלַנֲחֵמִני ַאל־ָּתִאיצּו על/אל: <פלוני> את ∼

.(4 (ישעיה כב ַעִּמי

ָאֹנִכי ֵּכן עומד: [= הורגע, הפסיק להתאבל] ּפֻעל.

.(13 (ישעיה סו ְּתֻנָחמּו ּוִבירּוָׁשַלםִ ֲאַנֶחְמֶכם

ִאיׁש לֹא עומד: [= התחרט, הצטער] .1 התפעל.

=] .2 .(19 (במדבר כג ְוִיְתֶנָחם ּוֶבן־ָאָדם ִויַכֵּזב ֵאל

.3 .(26 (דברים לב ִיְתֶנָחם ְוַעל־ֲעָבָדיו על: ∼ ריחם]

ְוָכל־ ָכל־ָּבָניו ַוָּיֻקמּו עומד: [= נרגע, הפסיק להתאבל]

[ראה סעיף (35 (בראשית לז ְלִהְתַנֵחם ַוְיָמֵאן ְלַנֲחמֹו ְּבֹנָתיו

ָאִחיָך ֵעָׂשו ִהֵּנה עומד: [= ביקש נקמה] .4 .[5.2.2.2

.(42 (בראשית כז ְלָהְרֶגָך ְלָך ִמְתַנֵחם

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. nḥṣ נחץ
דחוף, בהול)].

חרר. ראה nḥr נחר
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עברית

ֲהִיְנטֹר עומד: [= שמר טינה, המשיך לכעוס] .2 .(6 א

<פלוני>: את ∼ • .(5 (ירמיה ג ָלֶנַצח ִאם־ִיְׁשֹמר ְלעֹוָלם

.(18 (ויקרא יט ַעֶּמָך ֶאת־ְּבֵני ְולֹא־ִתּטֹר לֹא־ִתּקֹם

את: ∼ [= עזב, השאיר מאחור] .1 קל. nṭš נטׁש
[= לא .2 .(22 (שמ”א יז ֵמָעָליו ֶאת־ַהֵּכִלים ָּדִוד ַוִּיּטֹׁש

(שמות ּוְנַטְׁשָּתּה ִּתְׁשְמֶטָּנה ְוַהְּׁשִביִעת <שדה>: ∼ עיבד]

לפעול: <פלוני> את ∼ [= הרשה, אפשר] .3 .(11 כג

.(28 (בראשית לא ְוִלְבֹנָתי ְלָבַני ְלַנֵּׁשק ְנַטְׁשַּתִני ְולֹא

ִּכי־ַאְרמֹון עומד: [= נעזב, הושאר מאחור] קל סביל.

.(14 (ישעיה לב ֻעָּזב ִעיר ֲהמֹון ֻנָּטׁש

ַעל־ ִנְּטָׁשה עומד: [= נעזב, הושאר מאחור] .1 נפעל.

ב־: ∼ [= פשט] .2 .(2 (עמוס ה ְמִקיָמּה ֵאין ַאְדָמָתּה

.3 .(18 (שמ”ב ה ְרָפִאים ְּבֵעֶמק ַוִּיָּנְטׁשּו ָּבאּו ּוְפִלְׁשִּתים

(ישעיה ַּבל־ְיַחְּזקּו ֲחָבָלִיְך ִנְּטׁשּו עומד: [= רפה, הידלדל]

.(23 לג

ְׁשמֹו ְיִהי עומד: [= התקיים, נשאר] נפעל. nyn נין
.(17 (תהלים עב ְׁשמֹו ִיּנֹון) (ק’ ינין ִלְפֵני־ֶׁשֶמׁש ְלעֹוָלם

ִניר ָלֶכם ִנירּו <שדה>: ∼ [= חרש] קל. nyr ניר
.(3 (ירמיה ד

נכה. ראה nkʾ נכא
[= נחבט, נפצע] .1 נפעל. nkʾ nkh/נכא נכה
.2 .(15 (שמ”ב יא ָוֵמת ְוִנָּכה ֵמַאֲחָריו ְוַׁשְבֶּתם עומד:

ִנְּכאּו ְבִלי־ֵׁשם ַּגם־ְּבֵני ְּבֵני־ָנָבל עומד: [= הושלך, הופל]

.(8 (איוב ל ִמן־ָהָאֶרץ

ֻנָּכָתה ְוַהְּׂשעָֹרה ְוַהִּפְׁשָּתה עומד: [= הושמד] ּפֻעל.

.(31 (שמות ט

ַּבַּמֵּקל ֶאת־ָהָאתֹון ַוַּיְך את: ∼ [= דחף, חבט] .1 הפעיל.

ֶאת־ ָׁשאּול ַוָּיֶטל (בודדים): ב־ ∼ • .(27 (במדבר כב

על ∼ • .(11 (שמ”א יח ּוַבִּקיר ְבָדִוד ַאֶּכה ַוּיֹאֶמר ַהֲחִנית

[ראה (8 (יונה ד ַוִּיְתַעָּלף יֹוָנה ַעל־רֹאׁש ַהֶּׁשֶמׁש ַוַּתְך :(1×)

ֶאְביֹוִנים ַיּטּו את: ∼ [= הפנה, הסב] .4 .(6 (ירמיה טו

לֹא־ַתֶּטה משפט: ∼ [= סילף] .5 .(4 (איוב כד ִמָּדֶרְך

.(19 (דברים טז ׁשַֹחד ְולֹא־ִתַּקח ָּפִנים ַתִּכיר לֹא ִמְׁשָּפט

ֶאת־ ְולֹא־ִהּטּו ָׁשְמעּו ְולֹא = שמע, הקשיב: ֹאזן ∼ .6

ַהְקִׁשיָבה ִלְדָבַרי ְּבִני ל/אל: ֹאזן ∼ • .(24 (ירמיה ז ָאְזָנם

[ראה סעיף 5.5.2]. (20 (משלי ד ַהט־ָאְזֶנָך ַלֲאָמַרי

ִאִּיים ֵהן את: ∼ [= הרים, נׂשא] .1 קל. nṭl נטל
על ∼ [= ציווה, פקד] .2 .(15 (ישעיה מ ִיּטֹול ַּכַּדק

.(28 (איכה ג ָעָליו ָנַטל ִּכי ְוִיּדֹם ָּבָדד ֵיֵׁשב <פלוני>:

ָּכל־ְיֵמי ַוְיַנְּׂשֵאם ַוְיַנְּטֵלם את: ∼ [= הרים, נׂשא] ּפִעל.

.(9 (ישעיה סג עֹוָלם

ִלי ָעִׂשיִתי <צמח>: ∼ [= שתל] .1 קל. nṭʿ נטע
• .(5 (קהלת ב ָּכל־ֶּפִרי ֵעץ ָבֶהם ְוָנַטְעִּתי ּוַפְרֵּדִסים ַּגּנֹות

(14 (עמוס ט ֶאת־ֵייָנם ְוָׁשתּו ְכָרִמים ְוָנְטעּו <אדמה>: ∼

את: ∼ [= קבע בקרקע] .2 הערה 274]. [ראה סעיף 5.10.1.1

(דניאל יא ְלַהר־ְצִבי־קֶֹדׁש ַיִּמים ֵּבין ַאַּפְדנֹו ָאֳהֶלי ְוִיַּטע

.(45

ַּבל־זָֹרעּו ַאף ַּבל־ִנָּטעּו ַאף עומד: נשתל]  =] נפעל.

.(24 (ישעיה מ

ְוָעֵלימֹו עומד: נזל, ניגר] <נוזל> =] .1 קל. nṭp נטף
<נוזל>: ∼ [= הזיל, הגיר] .2 .(22 (איוב כט ִמָּלִתי ִּתּטֹף

← (18 (יואל ד ָחָלב ֵּתַלְכָנה ְוַהְּגָבעֹות ָעִסיס ֶהָהִרים ִיְּטפּו

(9 (תהלים סח ָנְטפּו ַאף־ָׁשַמִים ָרָעָׁשה ֶאֶרץ השמטה:

[ראה סעיף 5.10.2.1].

ֶהָהִרים ְוִהִּטיפּו <נוזל>: ∼ [= הזיל, הגיר] .1 הפעיל.

=] .2 .(13 (עמוס ט ִּתְתמֹוַגְגָנה ְוָכל־ַהְּגָבעֹות ָעִסיס

ְוַלֵּׁשָכר ַלַּיִין ְלָך ַאִּטף ל<נמען>: ∼ ניבא, אמר נבואה]

ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִתָּנֵבא לֹא קידום התוכן: ← .(11 (מיכה ב

.(16 (עמוס ז ִיְׂשָחק ַעל־ֵּבית ַתִּטיף ְולֹא

[= דאג שלא ייפגע או יאבד, .1 קל. nṭr נטר
(שה”ש ָנָטְרִּתי לֹא ֶׁשִּלי ַּכְרִמי את: ∼ קל 1)] נצר =) שמר
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.(7 (בראשית מב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנֵּכר ַוַּיִּכֵרם ֶאת־ֶאָחיו

ֶאת־ יֹוֵסף ַוַּיֵּכר :(~25×) את ∼ [= זיהה] .1 הפעיל.

[= ידע, .2 .(8 (בראשית מב ִהִּכֻרהּו לֹא ְוֵהם ֶאָחיו

ְוֵאיָנם ַאְׁשּדֹוִדית ְמַדֵּבר ֲחִצי ּוְבֵניֶהם :(1×) לפעול ∼ יכול]

= פנים ∼ .3 .(24 (נחמיה יג ְיהּוִדית ְלַדֵּבר ַמִּכיִרים

ַּכָּקטֹן ַּבִּמְׁשָּפט ָפִנים לֹא־ַתִּכירּו :(4×) הפלה, ערך הפליה

.(17 (דברים א ִּתְׁשָמעּון ַּכָּגדֹל

ִלְבֹּגד ַּכְּנֹלְתָך לפעול: ∼ [= גמר] קל. nlh נלה
.(1 (ישעיה לג ִיְבְּגדּו־ָבְך

ִּכי את: ∼ [= בדק, בחן] .1 ּפִעל. nsh נסה
.2 .(20 (שמות כ ָהֱאֹלִהים ָּבא ֶאְתֶכם ַנּסֹות ְלַבֲעבּור

ָּנא־ַרק־ַהַּפַעם ֲאַנֶּסה :(1×) עומד [= ערך נסיון, בדיקה]

לפעול: ∼ [= העז, התאמץ] .3 .(39 (שופטים ו ַּבִּגָּזה

ַעל־ ַהֵּצג ַכף־ַרְגָלּה לֹא־ִנְּסָתה ֲאֶׁשר ְוָהֲעֻנָּגה ְבָך ָהַרָּכה

ָלֶלֶכת אּוַכל לֹא השמטה: ← .(56 (דברים כח ָהָאֶרץ

.(39 (שמ”א יז ִנִּסיִתי לֹא ִּכי ָּבֵאֶּלה

ֵמֹאֶהל ְוִיָּסֲחָך את: ∼ [= עקר] קל. nsḥ נסח
.(7 (תהלים נב ַחִּיים ֵמֶאֶרץ ְוֵׁשֶרְׁשָך

(דברים ָהֲאָדָמה ֵמַעל ְוִנַּסְחֶּתם עומד: [= נעקר] נפעל.

.(63 כח

[= שפך, מזג (שלא לצורכי .1 קל. nsk I נסך
ַּתְרֵּדָמה רּוַח ְיהָוה ֲעֵליֶכם ִּכי־ָנַסְך <נוזל>: ∼ פולחן)]

<נֶסך>: ∼ [= מזג לצורכי פולחן] .2 .(10 (ישעיה כט

ל<אל>: <נֶסך> ∼ • .(9 (שמות ל ָעָליו ִתְּסכּו לֹא ְוֵנֶסְך

(4 (הושע ט ִזְבֵחיֶהם ֶיֶעְרבּו־לֹו ְולֹא ַיִין ַליהָוה לֹא־ִיְּסכּו

[= יצק, יצר בהתכת .3 הערה 236]. [ראה סעיף 5.8.1

ְיַרְּקֶעּנּו ַּבָּזָהב ְוצֵֹרף ָחָרׁש ָנַסְך ַהֶּפֶסל את: ∼ מתכת]

ָנַסְכִּתי ַוֲאִני <פלוני>: את ∼ [= משח] .4 .(19 (ישעיה מ

.(6 (תהלים ב ַהר־ָקְדִׁשי ַעל־ִצּיֹון ַמְלִּכי

ָדִויד ְולֹא־ָאָבה ל<אל>: <נֶסך> ∼ [כמו קל 2] ּפִעל.

[ראה סעיף (18 (דה”א יא ַליהָוה ֹאָתם ַוְיַנֵּסְך ִלְׁשּתֹוָתם

ֶאת־ָחצֹור ַוִּיְלּכֹד את: ∼ [= הרג, המית] .2 סעיף 5.7.3.1].

פרטיטיב ← .(10 (יהושע יא ֶבָחֶרב ִהָּכה ְוֶאת־ַמְלָּכּה

ִאיׁש ִׁשְבִעים ָּבָעם ַוַּיְך … ֵבית־ֶׁשֶמׁש ְּבַאְנֵׁשי ַוַּיְך ב־: עם

מן: פרטיטיב עם ← .(19 (שמ”א ו ִאיׁש ֶאֶלף ֲחִמִּׁשים

[ראה סעיף (31 (שופטים כ ֲחָלִלים ֵמָהָעם ְלַהּכֹות ַוָּיֵחּלּו

ַוִּיְהיּו ֶאת־מֹוָאב ַוַּיְך את: ∼ [= הביס בקרב] .3 .[4.4.1.1

[= נגף במחלה] .4 .(2 (דה”א יח ְלָדִויד ֲעָבִדים מֹוָאב

(דברים ֵלָבב ּוְבִתְמהֹון ּוְבִעָּורֹון ְּבִׁשָּגעֹון ְיהָוה ַיְּכָכה את: ∼

ְיִחי ַוּיֹאְמרּו ַוַּיּכּו־ָכף כף: ∼ [= מחא כף] .5 .(28 כח

ְּבַרְגְלָך ּוְרַקע ְבַכְּפָך ַהֵּכה בכף: ∼ • .(12 (מל”ב יא ַהֶּמֶלְך

[ראה סעיף 5.10.3.2]. (11 (יחזקאל ו ֶוֱאָמר־ָאח

ִיָּמֵצא ִאם־ַּבַּמְחֶּתֶרת עומד: [= נדחף, נחבט] .1 הָפעַל.

[= נהרג, הומת] .2 .(1 (שמות כב ָוֵמת ְוֻהָּכה ַהַּגָּנב

ֶאת־ַהִּמְדָיִנית ֻהָּכה ֲאֶׁשר ַהֻּמֶּכה ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְוֵׁשם עומד:

[= הובס בקרב] .3 .(14 (במדבר כה ֶּבן־ָסלּוא ִזְמִרי

.4 .(1 (יחזקאל מ ָהִעיר ֻהְּכָתה ֲאֶׁשר ַאַחר עומד:

ֻהּכּו לֹא־ֵמתּו ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים עומד: [= נוגף במחלה]

.(12 (שמ”א ה ַּבְּטחִֹרים) (ק’ בעפלים

ִנְּכרּו לֹא עומד: [= נודע, זוהה] נפעל. nkr נכר
.(8 (איכה ד ַּבחּוצֹות

ַהֶּזה ֶאת־ַהָּמקֹום ַוְיַנְּכרּו את: ∼ [= חילל] .1 ּפִעל.

[= העדיף, .2 .(4 (ירמיה יט ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ַוְיַקְּטרּו־בֹו

ִנַּכר־ ְולֹא ָׂשִרים ְּפֵני לֹא־ָנָׂשא ֲאֶׁשר את: ∼ הפלה לטובה]

[= לא העריך כראוי .3 .(19 (איוב לד ִלְפֵני־ָדל ׁשֹוַע

ְתַנֵּכרּו לֹא ְוֹאֹתָתם ָדֶרְך עֹוְבֵרי ְׁשֶאְלֶּתם ֲהלֹא את: ∼ [(?)

ֶּפן־יֹאְמרּו ָצֵרימֹו ֶּפן־ְיַנְּכרּו השמטה: ← .(29 (איוב כא

.(27 (דברים לב ָרָמה ָיֵדינּו

ְּבַמֲעָלָליו ַּגם עומד: זוהה] נודע,   =] .1 התפעל.

=] .2 .(11 (משלי כ ָּפֳעלֹו ְוִאם־ָיָׁשר ִאם־ַזְך ִיְתַנֶּכר־ָנַער

ִמְתַנֵּכָרה ַאְּת ֶּזה ָלָּמה עומד: התחפש, לא נתן לזהותו]

יֹוֵסף ַוַּיְרא אל: ∼ [= התנהג כזר] .3 .(6 (מל”א יד
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(25 (משלי כד ִבְרַּכת־טֹוב ָּתבֹוא ַוֲעֵליֶהם ִיְנָעם ְוַלּמֹוִכיִחים

[ראה סעיף 5.1.4].

ַּכְּכִפִרים ַיְחָּדו עומד: [= שאג] קל. nʿr I נער
.(38 (ירמיה נא ֲאָריֹות ְּכגֹוֵרי ָנֲערּו ִיְׁשָאגּו

ַּכָּפיו נֵֹער את: ∼ [= נענע, טלטל] קל. nʿr II נער
.(15 (ישעיה לג ָּדִמים ִמְּׁשֹמַע ָאְזנֹו ֹאֵטם ַּבּׁשַֹחד ִמְּתֹמְך

ָהָאֶרץ ְּבַכְנפֹות ֶלֱאחֹז עומד: [סביל של קל] .1 נפעל.

[חוזר של קל] .2 .(13 (איוב לח ִמֶּמָּנה ְרָׁשִעים ְוִיָּנֲערּו

.(20 (שופטים טז ְוִאָּנֵער ְּבַפַעם ְּכַפַעם ֵאֵצא עומד:

ְּבתֹוְך ֶאת־ִמְצַרִים ְיהָוה ַוְיַנֵער את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(27 (שמות יד ַהָּים

קּוִמי ֵמָעָפר ִהְתַנֲעִרי עומד: [חוזר של ּפִעל] התפעל.

.(2 (ישעיה נב ְירּוָׁשָלםִ ְּׁשִבי

נשבה] <רוח> =] .1 קל. ypḥ npḥ/יפח נפח
(יחזקאל ְוִיְחיּו ָהֵאֶּלה ַּבֲהרּוִגים ּוְפִחי ָהרּוַח ּבִֹאי עומד:

הפעיל 1)] I פוח =) [= נשף, השיב רוח .2 .(9 לז

• .(21 (יחזקאל כב ֶעְבָרִתי ְּבֵאׁש ֲעֵליֶכם ְוָנַפְחִּתי עומד:

.3 .(7 (בראשית ב ַחִּיים ִנְׁשַמת ְּבַאָּפיו ַוִּיַּפח <רוח>: ∼

ַנְפָׁשּה ָנְפָחה נפשו: ∼ [= הוציא נשמתו (מת או נואש)]

=] .4 .(9 (ירמיה טו יֹוָמם ְּבעֹד ִׁשְמָׁשּה ָּבא) (ק’ באה

ֵאׁש ָלַפַחת־ָעָליו <אש/כעס>: ∼ עורר, הצית בנשיפה]

[בינוני פעול כשם תואר .5 .(20 (יחזקאל כב ְלַהְנִּתיְך

(= רותח, מבעבע)].

ֵאׁש ְּתָאְכֵלהּו עומד: [= עוַרר, הוצת בנשיפה] קל סביל.

.(26 (איוב כ לֹא־ֻנָּפח

ַּבת־ִצּיֹון קֹול עומד: והתנשף] [= התנשם  התפעל.

.(31 (ירמיה ד ִּתְתַיֵּפַח

נפש ∼ נשמתו] להוציא  לפלוני  גרם   =] הפעיל.

את ∼ • .(39 (איוב לא ִהָּפְחִּתי ְּבָעֶליָה ְוֶנֶפׁש <פלוני>:

(מלאכי אֹותֹו ְוִהַּפְחֶּתם ַמְּתָלָאה ִהֵּנה ַוֲאַמְרֶּתם <פלני>:

הערה 236]. 5.8.1

ַוִּיצֹק ֶנֶסְך ָעֶליָה ַוַּיֵּסְך <נֶסך>: ∼ [כמו קל 2] הפעיל.

ְוַהֵּסְך ל<אל>: <נֶסך> ∼ • .(14 (בראשית לה ָׁשֶמן ָעֶליָה

[ראה סעיף 5.8.1]. (13 (ירמיה יט ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ְנָסִכים

ְוַכֹּפָתיו ְּקָערָֹתיו עומד: הפעיל] של  [סביל  הָפעַל.

.(29 (שמות כה ָּבֵהן ֻיַּסְך ֲאֶׁשר ּוְמַנִּקּיָֹתיו ּוְקׂשֹוָתיו

.II סכך ראה nsk II נסך
(= נושא [בינוני בלבד, כשם עצם קל. nss I נסס

נס)].

.I צוץ ראה nss II נסס
[= עבר, הועבר ממקום למקום] .1 קל. nsʿ נסע
(מל”ב יט ֶמֶלְך־ַאּׁשּור ַסְנֵחִריב ַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך ַוִּיַּסע עומד:

ַׁשַער־ ְּבַדְלתֹות ַוֶּיֱאחֹז את: ∼ [= עקר, תלש] .2 .(36

(שופטים טז ִעם־ַהְּבִריַח ַוִּיָּסֵעם ַהְּמזּוזֹות ּוִבְׁשֵּתי ָהִעיר

.(3

ְּכֹאֶהל ִמִּני ְוִנְגָלה ִנַּסע ּדֹוִרי עומד: [= נעקר, נתלש] נפעל.

.(12 (ישעיה לח רִֹעי

ַוַּיַּסע את: ∼ [= העביר ממקום למקום] .1 הפעיל.

[= עקר, .2 .(22 (שמות טו ִמַּים־סּוף ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹמֶׁשה

(איוב ִּתְקָוִתי ָּכֵעץ ַוַּיַּסע ָוֵאַלְך ָסִביב ִיְּתֵצִני את: ∼ תלש]

.(10 יט

ַאֲחֶריָה ַהֶּדֶלת ְוָנַעל את: ∼ [= סגר] קל. nʿl I נעל
.(18 (שמ”ב יג

את ∼ [= הלביש נעליים] קל. nʿl II נעל
.(10 (יחזקאל טז ָּתַחׁש ָוֶאְנֲעֵלְך <פלוני>:

ַוַּיְנִעלּום ַוַּיְלִּבׁשּום <פלוני>: את ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(15 (דה”ב כח

עומד: [= היה נעים, טוב] .1 קל. nʿm נעם
(בראשית מט ָנֵעָמה ִּכי ְוֶאת־ָהָאֶרץ טֹוב ִּכי ְמֻנָחה ַוַּיְרא

ל<פלוני>: ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .2 .(15
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את: ∼ [= שבר] קל. pṣṣ npṣ/פצץ I נפץ
.(19 (שופטים ז ְּבָיָדם ֲאֶׁשר ַהַּכִּדים ְוָנפֹוץ

ְוִאָּׁשה ִאיׁש ְבָך ְוִנַּפְצִּתי את: ∼ [= שבר, ניתץ] ּפִעל.

(ירמיה ּוְבתּוָלה ָּבחּור ְבָך ְוִנַּפְצִּתי ָוָנַער ָזֵקן ְבָך ְוִנַּפְצִּתי

.(22 נא

(איוב ַוְיַפְצְּפֵצִני ְּבָעְרִּפי ְוָאַחז את: ∼ [= שבר] ּפִלְּפֵל.

.(12 טז

(ירמיה כג ָסַלע ְיֹפֵצץ ּוְכַפִּטיׁש את: ∼ [= שבר] ּפֹולֵל.

.(29

(= שבור)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ַׁשחּו ַהְרֵרי־ַעד ַוִּיְתֹּפְצצּו עומד: נשבר]  =] התפולל.

.(6 (חבקוק ג עֹוָלם ִּגְבעֹות

פוץ. ראה npṣ II נפץ
ׁשֹוְרָך ָינּוַח ְלַמַען עומד: [= נח] קל. npš נפׁש

.(12 (שמות כג ְוַהֵּגר ֶּבן־ֲאָמְתָך ְוִיָּנֵפׁש ַוֲחֹמֶרָך

ֵּתֵצא ָנצֹא ִּכי עומד: [(?) [= נחרב קל. nṣʾ נצא
.(9 (ירמיה מח ִתְהֶייָנה ְלַׁשָּמה ְוָעֶריָה

[= קם, עמד] .1 נפעל. yṣb nṣb/יצב נצב
.2 .(8 (שמות טו ֹנְזִלים ְכמֹו־ֵנד ִנְּצבּו ַמִים ֶנֶעְרמּו עומד:

ָּכל־ָהָעם ָיקּומּו ב(מקום): ∼ [= התמקם, תפס עמדה]

[= מונה, היה .3 .(8 (שמות לג ָאֳהלֹו ֶּפַתח ִאיׁש ְוִנְּצבּו

ַעל־ַהּקֹוְצִרים ַהִּנָּצב ְלַנֲערֹו ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר על: ∼ ממונה]

.(5 (רות ב

ַעל־ִמְׁשַמְרִּתי עומד: [= עמד יציב ואיתן] .1 התפעל.

=] .2 .(1 ב (חבקוק  ַעל־ָמצֹור ְוֶאְתַיְּצָבה ֶאֱעֹמָדה

ֵמָרחֹק ֲאחֹתֹו ַוֵּתַתַּצב ב(מקום): ∼ התמקם, תפס עמדה]

.(4 (שמות ב לֹו ַמה־ֵּיָעֶׂשה ְלֵדָעה

ַלֵחץ ַּכַּמָּטָרא ַוַּיִּציֵבִני את: ∼ [= העמיד] .1 הפעיל.

ַוַּתִּציֵבִני ב(מקום): את ∼ [= מיקם] .2 .(12 (איכה ג

[= הקים, בנה] .3 .(13 (תהלים מא ְלעֹוָלם ְלָפֶניָך

.(13 א

[= צנח, נשל, נשמט, קרס] .1 קל. npl נפל
ָלָאֶרץ ְוָכל־חֹוָמה ַהַּמְדֵרגֹות ְוָנְפלּו ֶהָהִרים ְוֶנֶהְרסּו עומד:

עומד: [= נהרג, הושמד] .2 .(20 (יחזקאל לח ִּתּפֹול

.3 .(10 (שמ”א ד ַרְגִלי ֶאֶלף ְׁשֹלִׁשים ִמִּיְׂשָרֵאל ַוִּיֹּפל

ַעל־ ַוִּיֹּפל עומד: רצונית)] (בתנועה  עצמו  [השליך 

[להבעת • .(14 (בראשית מה ַוֵּיְבְּך ִבְנָיִמן־ָאִחיו ַצְּואֵרי

קֹול־ָּגדֹול ָוֶאְזַעק ַעל־ָּפַני ָוֶאֹּפל עומד: כניעה והתחננות]

ַעל־ֵקיֵצְך על: ∼ [בכוונה עוינת] • .(13 (יחזקאל יא

[= ערק, .4 .(32 (ירמיה מח ָנָפל ׁשֵֹדד ְוַעל־ְּבִציֵרְך

ֵאיֶנִּני ֶׁשֶקר ִיְרְמָיהּו ַוּיֹאֶמר <פלוני>: על/אל ∼ הצטרף]

[= חסר, נעדר] .5 .(14 (ירמיה לז ַעל־ַהַּכְׂשִּדים ֹנֵפל

(יהושע ֶאָחד ָּדָבר ִמֶּמּנּו לֹא־ָנַפל ָלֶכם ָּבאּו ַהּכֹל מן: ∼

ָיַדְעִּתי ְּכַדְעְּתֶכם עומד: [= היה גרוע, נחות] .6 .(14 כג

[= קרה, .7 .(2 (איוב יג ִמֶּכם ָאֹנִכי לֹא־ֹנֵפל ַגם־ָאִני

ָּדָבר ִיֹּפל ֵאיְך ֵּתְדִעין ֲאֶׁשר ַעד ִבִּתי ְׁשִבי עומד: התממש]

.(18 (רות ג

עומד: [= השליך עצמו (בתנועה רצונית)] התפעל.

ָּכִראׁשָֹנה ְיהָוה ִלְפֵני ָוֶאְתַנַּפל [להבעת כניעה והתחננות]:

[בכוונה • .(18 (דברים ט ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים

ְוָלַקַחת ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְלִהְתֹּגֵלל על: ∼ עוינת]

.(18 (בראשית מג ַלֲעָבִדים ֹאָתנּו

ַעְבּדֹו ְוִאם־ֵׁשן את: ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

[גורם של קל .2 .(27 (שמות כא ַיִּפיל ֲאָמתֹו אֹו־ֵׁשן

.3 .(7 (מל”ב יט ְּבַאְרצֹו ַּבֶחֶרב ְוִהַּפְלִּתיו את: ∼ [2

ּוִמַּדְרָּכם ִמַּמַעְלֵליֶהם ִהִּפילּו לֹא מן: ∼ [= הפחית, גרע]

גורל ∼ [= הטיל גורל] .4 .(19 (שופטים ב ַהָּקָׁשה

ַהּזֹאת ָהָרָעה ְּבֶׁשְּלִמי ְוֵנְדָעה גֹוָרלֹות ְוַנִּפיָלה ְלכּו :(~15×)

ּוֵבין ֵּביִני ַהִּפילּו ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר השמטה: ← .(7 (יונה א ָלנּו

.(42 (שמ”א יד ְּבִני יֹוָנָתן
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עברית

ִמַּיד ֶאְתֶכם ָוַאִּצל מן: את/ל־ ∼ [= מילט] הפעיל.

השמטה: ← .(9 (שופטים ו ָּכל־ֹלֲחֵציֶכם ּוִמַּיד ִמְצַרִים

.(20 (ירמיה טו ּוְלַהִּציֶלָך ְלהֹוִׁשיֲעָך ֲאִני ִּכי־ִאְּתָך

ֻמָּצל ְּכאּוד ַוִּתְהיּו מן: ∼ [סביל של הפעיל] הָפעַל.

.(11 (עמוס ד ִמְּׂשֵרָפה

.I צוץ ראה nṣṣ נצץ
[= דאג שלא ייפגע או יאבד, שמר .1 קל. nṣr נצר
ֵמִאיׁש ָרָׁשע ִמיֵדי ְיהָוה ָׁשְמֵרִני את: ∼ קל 1)] נטר =)

[= השגיח, עקב, .2 .(5 (תהלים קמ ִּתְנְצֵרִני ֲחָמִסים

ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפֶתיָך ֵמָרע ְלׁשֹוְנָך ְנצֹר את: ∼ בחן]

ִּכי <חובה>: ∼ [= קיים, כיבד] .3 .(14 (תהלים לד

[בינוני בלבד .4 .(100 (תהלים קיט ָנָצְרִּתי ִפּקּוֶדיָך

(= דבר נסתר/נתון במצור)]. כשם עצם ושם תואר

ִאיׁש ִיָּסֵמְך ֲאֶׁשר את: ∼ [= חורר] .1 קל. nqb נקב
ַוִּיּקֹב ב־: חֹר ∼ • .(21 (מל”ב יח ּוְנָקָבּה ְבַכּפֹו ּוָבא ָעָליו

את: ∼ [= ציין, קבע] .2 .(10 (מל”ב יב ְּבַדְלּתֹו חֹר

=] .3 .(28 (בראשית ל ְוֶאֵּתָנה ָעַלי ְׂשָכְרָך ָנְקָבה ַוּיֹאַמר

ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶּבן־ָהִאָּׁשה ַוִּיּקֹב את: ∼ קל)] קבב =) קילל

.(11 (ויקרא כד ַוְיַקֵּלל ֶאת־ַהֵּׁשם

שלש ובעוד עומד: [= חוַרר, נעשה בו חור] .1 נפעל.

Silm) ”ובעוד (נותרו) שלוש אמות להינקב” להנ֯ק[ב] אמת

ֲאֶׁשר־ ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻקמּו עומד: [= צוין, נקבע] .2 .(1:2
.(15 (דה”ב כח ְבֵׁשמֹות ִנְּקבּו

[= זוכה מאשמה, היה זכאי] .1 נפעל. nqh נקה
.(9 (שמ”א כו ְוִנָּקה ְיהָוה ִּבְמִׁשיַח ָידֹו ָׁשַלח ִמי ִּכי עומד:

ִמְּׁשֻבָעִתי ְוִנִּקיָת עומד: [= השתחרר מהתחייבות] .2

התרוקן מאדם] <מקום> =] .3 .(8 (בראשית כד זֹאת

.(26 (ישעיה ג ֵּתֵׁשב ָלָאֶרץ ְוִנָּקָתה עומד:

ִאם־ָחָטאִתי את: ∼ זיכה מאשמה]  =] .1 ּפִעל.

[= פטר .2 .(14 (איוב י ְתַנֵּקִני לֹא ּוֵמֲעֹוִני ּוְׁשַמְרָּתִני

(ירמיה ֲאַנֶּקָּך לֹא ְוַנֵּקה ַלִּמְׁשָּפט ְוִיַּסְרִּתיָך את: ∼ מעונש]

(ירמיה לא ַּתְמרּוִרים ָלְך ִׂשִמי ִצֻּיִנים ָלְך ַהִּציִבי את: ∼

.(21

ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה עומד: [= הוקם, הועמד] הָפעַל.

.(12 (בראשית כח ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיַע ְורֹאׁשֹו

ריבוי: ← [= רב, התקוטט] נפעל. nṣh I נצה
.(6 (שמ”ב יד ַּבָּׂשֶדה ְׁשֵניֶהם ַוִּיָּנצּו ָבִנים ְׁשֵני ּוְלִׁשְפָחְתָך

ֶאת ְּבַהּצֹותֹו את: ∼ (כמו נפעל)] [= רב, נלחם הפעיל.

על: ∼ • .(2 (תהלים ס צֹוָבה ְוֶאת־ֲאַרם ַנֲהַרִים ֲאַרם

ְוַעל־ַאֲהרֹן ַעל־ֹמֶׁשה ִהּצּו ֲאֶׁשר ָהֵעָדה ְקִריֵאי) (ק’ קרואי

.(9 (במדבר כו ַעל־ְיהָוה ְּבַהּצָֹתם …

עומד: [= נדד] .1 קל. nwṣ nṣh/נוץ II נצה
ָעַרִיְך עומד: [= חרב] .2 .(15 (איכה ד ַּגם־ָנעּו ָנצּו ִּכי

.(7 (ירמיה ד יֹוֵׁשב ֵמֵאין ִּתֶּציָנה

ֵמֵאין ְוִנְּצָתה ִתְהֶיה ְלַׁשָּמה ִּכי־ֹנף עומד: [= חרב] נפעל.

.(19 (ירמיה מו יֹוֵׁשב

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. nṣḥ נצח
מתמשך)].

ַעל־ְמֶלאֶכת ְלַנֵּצַח על: ∼ [= השגיח, פיקד] .1 ּפִעל.

עֵֹׂשה ְלכֹל ּוְמַנְּצִחים ל־: ∼ • .(4 (דה”א כג ֵּבית־ְיהָוה

=) [בינוני כשם עצם .2 .(13 (דה”ב לד ְמָלאָכה

אחראי על הנגינה)].

ִמּׂשְֹנַאי ִאָּנְצָלה מן: ∼ [= נמלט] נפעל. nṣl נצל
ֵהָּמה השמטה: ← .(15 סט (תהלים  ּוִמַּמֲעַמֵּקי־ָמִים

.(16 (יחזקאל יד ְׁשָמָמה ִּתְהֶיה ְוָהָאֶרץ ִיָּנֵצלּו ְלַבָּדם

ְוַעל־ ַעל־ְּבֵניֶכם ְוַׂשְמֶּתם את: ∼ [= שדד, בזז] .1 ּפִעל.

[= מילט] .2 .(22 (שמות ג ֶאת־ִמְצָרִים ְוִנַּצְלֶּתם ְּבֹנֵתיֶכם

.(14 (יחזקאל יד ַנְפָׁשם ְיַנְּצלּו ְבִצְדָקָתם ֵהָּמה את: ∼

ְבֵני־ ַוִּיְתַנְּצלּו את: ∼ [= הסיר מעצמו, פשט] התפעל.

.(6 (שמות לג חֹוֵרב ֵמַהר ֶאת־ֶעְדָים ִיְׂשָרֵאל
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הענף הכנעני

על: ∼ [בכוונה עוינת] • .(7 (דה”ב כג ָסִביב ֶאת־ַהֶּמֶלְך

[= עיגל, .3 .(14 (מל”ב ו ַעל־ָהִעיר ַוַּיִּקפּו ַלְיָלה ַוָּיבֹאּו

(ויקרא רֹאְׁשֶכם ְּפַאת ַתִּקפּו לֹא את: ∼ קיצץ מסביב]

.(27 יט

את: ∼ [= דקר במקור או בכלי חד] קל. nqr נקר
.(17 (משלי ל ְבֵני־ָנֶׁשר ְויֹאְכלּוָה עְֹרֵבי־ַנַחל ִיְּקרּוָה

ֶאת־ ַוְיַנְּקרּו ְפִלְׁשִּתים ַוּיֹאֲחזּוהּו את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(21 (שופטים טז ֵעיָניו

ֻחַּצְבֶּתם ֶאל־צּור ַהִּביטּו עומד: [= נחצב, הופק] ּפֻעל.

.(1 (ישעיה נא ֻנַּקְרֶּתם ּבֹור ְוֶאל־ַמֶּקֶבת

יקׁש. ראה nqš נקׁש
.I נׁשה ראה nšʾ I נׁשא

.II נׁשה ראה nšʾ II נׁשא
[= הושלה] נפעל. šwʾ nšʾ/ׁשוא III נׁשא
ֶאת־ִמְצַרִים ִהְתעּו ֹנף ָׂשֵרי ִנְּׁשאּו צַֹען ָׂשֵרי נֹוֲאלּו עומד:

.(13 (ישעיה יט ְׁשָבֶטיָה ִּפַּנת

את/ל־: ∼ [= השלה, הטעה, שיקר] .1 הפעיל.

ַהַּכְׂשִּדים ֵמָעֵלינּו ֵיְלכּו ָהֹלְך ֵלאֹמר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ַאל־ַּתִּׁשאּו

את: ∼ [= הסית] .2 [ראה סעיף 4.4.2]. (9 (ירמיה לז

.(16 (תהלים נה ָעֵלימֹו ָמֶות) ַיִּׁשי (ק’ ישימות

[= הפיח רוח] .1 קל. nšp nšb/נׁשף נׁשב
<רוח> =] .2 .(24 (ישעיה מ ַוִּיָבׁשּו ָּבֶהם ְוַגם־ָנַׁשף עומד:

ּבֹו ָנְׁשָבה ְיהָוה רּוַח ִּכי ִציץ ָנֵבל ָחִציר ָיֵבׁש עומד: נפחה]

.(7 (ישעיה מ

ִיְּזלּו־ָמִים רּוחֹו ַיֵּׁשב <רוח>: ∼ [= הפיח] .1 הפעיל.

ַוֵּיֶרד את: ∼ [= העיף, הניס] .2 .(18 (תהלים קמז

.(11 (בראשית טו ַאְבָרם ֹאָתם ַוַּיֵּׁשב ַעל־ַהְּפָגִרים ָהַעִיט

[= תבע חוב, קל. nšʾ I nšh/נׁשא I נׁשה
(ירמיה טו ְולֹא־ָנׁשּו־ִבי לֹא־ָנִׁשיִתי ב<נתבע>: ∼ דרש]

נִֹׁשים ּוְנָעַרי ַאַחי ְוַגם־ֲאִני ב<נתבע>: <חוב> ∼ • .(10

.(11 ל

[= גמל על פגיעה, העניש] .1 קל. nqm נקם
← .(13 (יהושע י אְֹיָביו ּגֹוי ַעד־ִיּקֹם את/ל<פוגע>: ∼

(תהלים ַעל־ֲעִלילֹוָתם ְונֵֹקם ָלֶהם ָהִייָת נֵֹׂשא ֵאל השמטה:

[= תבע את עלבון הנפגע (בהענשת הפוגע)] .2 .(8 צט

(דברים ְלָצָריו ָיִׁשיב ְוָנָקם ִיּקֹום ַדם־ֲעָבָדיו ִּכי <נפגע>: ∼

ִמֶּמָּך ְיהָוה ּוְנָקַמִני <פוגע>: מן <נפגע> ∼ • .(43 לב

.(13 (שמ”א כד

ֻיַּקם־ָקִין ִׁשְבָעַתִים ִּכי עומד: [סביל של קל 2] קל סביל.

.(24 (בראשית ד ְוִׁשְבָעה ִׁשְבִעים ְוֶלֶמְך

ָזְכֵרִני <פוגע>: מן ל<נפגע> ∼ [כמו קל 2] .1 נפעל.

[סביל של .2 .(15 (ירמיה טו ֵמרְֹדַפי ִלי ְוִהָּנֶקם ּוָפְקֵדִני

ָידֹו ַּתַחת ּוֵמת … ֶאת־ַעְבּדֹו ִאיׁש ְוִכי־ַיֶּכה עומד: קל 2]

[= תבע את עלבונו שלו .3 .(20 (שמות כא ִיָּנֵקם ָנקֹם

ִמָּצָריו ְלִהָּנֵקם ְנָקָמה יֹום <פוגע>: מן ∼ (חוזר של קל 2)]

ָעְׂשָתה ַּכֲאֶׁשר ָבּה ִהָּנְקמּו ב<פוגע>: ∼ • .(10 (ירמיה מו

.(15 (ירמיה נ ֲעׂשּו־ָלּה

ְּדֵמי ְוִנַּקְמִּתי <פוגע>: מן <נפגע> את ∼ [כמו קל 2] ּפִעל.

(מל”ב ט ִאיָזֶבל ִמַּיד ְיהָוה ָּכל־ַעְבֵדי ּוְדֵמי ַהְּנִביִאים ֲעָבַדי

.(7

ֲאֶׁשר־ָּכֶזה ְּבגֹוי ִאם ב<פוגע>: ∼ [כמו נפעל 3] התפעל.

.(29 (ירמיה ה ַנְפִׁשי ִתְתַנֵּקם לֹא

יקע. ראה nqʿ נקע
ִסְבֵכי ְוִנַּקף את: ∼ [= כרת] .1 ּפִעל. nqp I נקף
את: ∼ [= תלש, קרע] .2 .(34 (ישעיה י ַּבַּבְרֶזל ַהַּיַער

.(26 (איוב יט ִנְּקפּו־זֹאת עֹוִרי ְוַאַחר

ְספּו עומד: עבר] <מועד> =] קל. nqp II נקף
.(1 (ישעיה כט ִיְנקֹפּו ַחִּגים ַעל־ָׁשָנה ָׁשָנה

ַהִּמְׁשֶּתה ְיֵמי ִהִּקיפּו ִּכי ַוְיִהי עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

ַהְלִוִּים ְוִהִּקיפּו את: ∼ [= סבב, כיתר] .2 .(5 (איוב א
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עברית

:(~15×) ל־ ∼ [= נתן נשיקה] .1 קל. nšq I נׁשק
:(7×) את ∼ • .(20 (מל”א יט ּוְלִאִּמי ְלָאִבי ֶאְּׁשָקה־ָּנא

[= נגע, נפגש] .2 .(41 (שמ”א כ ֶאת־ֵרֵעהּו ִאיׁש ַוִּיְּׁשקּו

(תהלים ָנָׁשקּו ְוָׁשלֹום ֶצֶדק ִנְפָּגׁשּו ֶחֶסד־ֶוֱאֶמת ריבוי: ←

.(11 פה

ְלָכל־ֶאָחיו ַוְיַנֵּׁשק :(4×) ל־ ∼ [= נתן נשיקה] ּפִעל.

ֶּפן־ֶיֱאַנף ַנְּׁשקּו־ַבר :(1×) את ∼ • .(15 (בראשית מה

.(12 (תהלים ב

ַמִּׁשיקֹות ַהַחּיֹות ַּכְנֵפי ְוקֹול אל: ∼ [= נגע, קרב] הפעיל.

.(13 (יחזקאל ג ֶאל־ֲאחֹוָתּה ִאָּׁשה

[(?) [= הסתדר, נערך .1 קל. nšq II נׁשק
.2 .(40 (בראשית מא ָּכל־ַעִּמי ִיַּׁשק ְוַעל־ִּפיָך עומד:

=) קשת נוׁשק [בינוני כשם עצם ושם תואר בצירוף

חמוש בקשת)].

ָנָׁשָּתה ַּבָּצָמא ְלׁשֹוָנם עומד: [= יבׁש] קל. nšt נׁשת
.(17 (ישעיה מא

.(5 (ישעיה יט ֵמַהָּים ְוִנְּׁשתּו־ַמִים עומד: [= יבׁש] נפעל.

ָׂשֵאהּו את: ∼ [= הרים, סחב] .1 קל. nśʾ נׂשא
← .(12 (במדבר יא ֶאת־ַהּיֵֹנק ָהֹאֵמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר ְבֵחיֶקָך

ִמְצָרִים ִמּטּוב נְֹׂשִאים ֲחֹמִרים ֲעָׂשָרה מן: פרטיטיב עם

ַעְרִׂשי ְּתַנֲחֵמִני ב־: פרטיטיב עם ← .(23 (בראשית מה

.2 [ראה סעיף 4.4.1.1]. (13 (איוב ז ִמְׁשָּכִבי ְבִׂשיִחי ִיָּׂשא

ָהִרימּו ְׂשאּו־ֵנס ַהר־ִנְׁשֶּפה ַעל את: ∼ [= הגביה, הניף]

ִּכי־ יד: ∼ [= הושיט] .3 .(2 (ישעיה יג ָלֶהם קֹול

[בכוונה עוינת] • .(40 (דברים לב ָיִדי ֶאל־ָׁשַמִים ֶאָּׂשא

ַהֶּמֶלְך ַּבאדִֹני ֶאת־ָיָדם ֲאֶׁשר־ָנְׂשאּו ָהֲאָנִׁשים ב־: יד ∼

לפעול: ל<פלוני> יד ∼ [לאות שבועה] • .(28 (שמ”ב יח

.(6 (יחזקאל כ ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציָאם ָלֶהם ָיִדי ָנָׂשאִתי

ֶאְתֶכם ְלַׁשֵּכן ֶאת־ָיִדי ָנָׂשאִתי ֲאֶׁשר ֶאל־ָהָאֶרץ השמטה: ←

= הפנה עיניו נׂשא [בצירוף .4 .(30 (במדבר יד ָּבּה

:(29×) עיניו ∼ ראה: אל ד בצמו א. מבטו, הביט]

.(10 (נחמיה ה ְוָדָגן ֶּכֶסף ָּבֶהם

ּוֶבן־ ּבֹו אֹוֵיב לֹא־ַיִּׁשא ב<נתבע>: ∼ [כמו קל] הפעיל.

ב<נתבע>: <חוב> ∼ • .(23 (תהלים פט ְיַעֶּנּנּו לֹא ַעְוָלה

.(10 (דברים כד ְמאּוָמה ַמַּׁשאת ְבֵרֲעָך ִּכי־ַתֶּׁשה

[= שכח] קל. nšʾ II nšh/נׁשא II נׁשה
.(39 (ירמיה כג ָנׁשֹא ֶאְתֶכם ְוָנִׁשיִתי ִהְנִני ָלֵכן את: ∼

ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ֶעֶבד־ִלי ְיַצְרִּתיָך עומד: [= נשכח] נפעל.

.(21 (ישעיה מד ִתָּנֵׁשִני לֹא

ֱאֹלִהים ִּכי־ַנַּׁשִני את: <פלוני> את ∼ [= השכיח] ּפִעל.

.(51 (בראשית מא ֶאת־ָּכל־ֲעָמִלי

ִּכי־ִהָּׁשּה את: את/ל<פלוני> ∼ [= השכיח] הפעיל.

.(17 (איוב לט ַּבִּביָנה ָלּה ְולֹא־ָחַלק ָחְכָמה ֱאלֹוַּה

ִאם־ָנַׁשְך את: ∼ [= תקף בשיניו] קל. nšk I נׁשך
.(9 (במדבר כא ֶאת־ִאיׁש ַהָּנָחׁש

.(17 (ירמיה ח ֶאְתֶכם ְוִנְּׁשכּו את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

ֶנֶׁשְך את: ∼ [= לווה בריבית] קל. nšk II נׁשך
20ב). (דברים כג ִיָּׁשְך ֲאֶׁשר ָּכל־ָּדָבר

לֹא־ַתִּׁשיְך ל<פלוני>: את ∼ [= הלווה בריבית] הפעיל.

ַלָּנְכִרי השמטה: ← 20א). (דברים כג ֶּכֶסף ֶנֶׁשְך ְלָאִחיָך

.(21 (דברים כג ַתִּׁשיְך לֹא ּוְלָאִחיָך ַתִּׁשיְך

לֹא ְוֶׁשֶמן עומד: [= נפל, צנח] .1 קל. nšl נׁשל
[= סילק] .2 .(40 (דברים כח ֵזיֶתָך ִיַּׁשל ִּכי ָתסּוְך

=] .3 .(1 (דברים ז ִמָּפֶניָך ּגֹוִים־ַרִּבים ְוָנַׁשל את: ∼

.(5 (שמות ג ַרְגֶליָך ֵמַעל ַׁשל־ְנָעֶליָך <נעל>: ∼ חלץ]

ֵמֵאילֹות ֶאת־ַהְיהּוִדים ַוְיַנֵּׁשל מן: את ∼ [= גירש] ּפִעל.

.(6 (מל”ב טז

עומד: [= הכניס אויר לריאותיו] קל. nšm נׁשם
.(14 (ישעיה מב ָיַחד ְוֶאְׁשַאף ֶאּׁשֹם ֶאְפֶעה ַּכּיֹוֵלָדה

נׁשב. ראה nšp נׁשף
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הענף הכנעני

(תהלים ַעל־ֵּגִאים ְּגמּול ָהֵׁשב ָהָאֶרץ ׁשֵֹפט ִהָּנֵׂשא עומד:

ְוַעל־ ִּתָּנֵׂשאּו ַעל־ַצד עומד: [= הורם, נסחב] .3 .(2 צד

.(2 (ישעיה סו ְּתָׁשֳעָׁשעּו ִּבְרַּכִים

ְּבִצּנֹות ֶאְתֶכם ְוִנָּׂשא את: ∼ [= הרים, סחב] .1 ּפִעל.

[= תמך] .2 .(2 (עמוס ד ּדּוָגה ְּבִסירֹות ְוַאֲחִריְתֶכן

.(9 (ישעיה סג עֹוָלם ָּכל־ְיֵמי ַוְיַנְּׂשֵאם ַוְיַנְּטֵלם את: ∼

ִּגַּדל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר את: ∼ [= רומם, כיבד] .3

.4 .(1 (אסתר ג ַוְיַנְּׂשֵאהּו … ֶאת־ָהָמן ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך

ֲאֶׁשר־ ְוַעל־ָהָאֶרץ = השתוקק לפעול: לפעול נפשו ∼

.(27 (ירמיה כב ָׁשם ָלׁשּוב ֶאת־ַנְפָׁשם ְמַנְּׂשִאים ֵהם

ְּכָלִביא ֶהן־ָעם עומד: [= קם, התרומם] .1 התפעל.

[= התגדל, .2 .(24 (במדבר כג ִיְתַנָּׂשא ְוַכֲאִרי ָיקּום

ֲאִני ֵלאֹמר ִמְתַנֵּׂשא ֶבן־ַחִּגית ַוֲאדִֹנָּיה עומד: התרברב]

הערה 7]. [ראה סעיף 5.1.1 (5 (מל”א א ֶאְמֹלְך

ֶאל־ ָכל־ִיְׂשָרֵאל ְוִהִּׂשיאּו [= הרים, סחב]: .1 הפעיל.

[= גרם שיישא .2 .(13 (שמ”ב יז ֲחָבִלים ַהִהיא ָהִעיר

ֲעֹון אֹוָתם ְוִהִּׂשיאּו <עוון>: <פלוני> את ∼ באשמה]

.(16 (ויקרא כב ַאְׁשָמה

[= הגיע לקרבת (דבר), .1 הפעיל. nśg נׂשג
.(38 (תהלים יח ְוַאִּׂשיֵגם אֹוְיַבי ֶאְרּדֹוף את: ∼ הדביק]

= עלה ביד פלוני את/ל<דבר> <פלוני> יד הׂשיגה .2

יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אֹו ֹתִרים ּוְׁשֵּתי לרכוש או לעשות דבר:

ְוִאם־ַּדל השמטה: ← .(22 (ויקרא יד ָידֹו ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר

.(21 (ויקרא יד ַמֶּׂשֶגת ָידֹו ְוֵאין הּוא

עומד: ניצתה, דלקה] <אש> =] נפעל. nśq נׂשק
(תהלים עח ְבִיְׂשָרֵאל ָעָלה ְוַגם־ַאף ְבַיֲעקֹב ִנְּׂשָקה ְוֵאׁש

.(21

ַוָּיָחם ֵמֶהם ַוִּיַּקח עומד: [= הצית, הדליק אש] הפעיל.

.(15 (ישעיה מד ָלֶחם ְוָאָפה ַאף־ַיִּׂשיק

ְוֶאת־ את: ∼ [= חתך לנתחים] ּפִעל. ntḥ נתח
.(20 (ויקרא ח ִלְנָתָחיו ִנַּתח ָהַאִיל

ל(כיוון/ עיניו ∼ • .(12 (בראשית לא ּוְרֵאה ֵעיֶניָך ָׂשא־ָנא

ֶאת־ַהֶּׁשֶמׁש ְוָרִאיָת ַהָּׁשַמְיָמה ֵעיֶניָך ּוֶפן־ִּתָּׂשא :(6×) יעד)

:(2×) עיניו ∼ ראה: על ו הפ ללא ב. .(19 (דברים ד

ַאֲחֵריֶהם נֵֹסַע ִמְצַרִים ְוִהֵּנה ֶאת־ֵעיֵניֶהם ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִּיְׂשאּו

ֵעיַני ֶאָּׂשא :(13×) ל(כיוון/יעד) עיניו ∼ • .(10 (שמות יד

[ראה סעיף (1 (תהלים קכא ֶעְזִרי ָיבֹא ֵמַאִין ֶאל־ֶהָהִרים

<משל/קינה/תפילה> ∼ [= אמר, השמיע] .5 .[5.5.1

(ישעיה יד ָּבֶבל ַעל־ֶמֶלְך ַהֶּזה ַהָּמָׁשל ְוָנָׂשאָת :(~30×)

ַוִּיְׂשאּו :(~15×) קולו ∼ [= הרים, השמיע] .6 .(4

ַההּוא ַבּיֹום ִיָּׂשא השמטה: ← .(36 (שמ”ב יג ַוִּיְבּכּו קֹוָלם

[= מנה, פקד] .7 .(7 (ישעיה ג חֵֹבׁש לֹא־ֶאְהֶיה ֵלאֹמר

ְּבֵני־ ָּכל־ֲעַדת ֶאת־רֹאׁש ְׂשאּו :(8×) <אנשים> ראש ∼

[= ראה או קיבל בעין .8 .(2 (במדבר כו ִיְׂשָרֵאל

ָוֶאָּׂשא ְבקֹוֵלְך ָׁשַמְעִּתי ְרִאי :(~25×) <פלוני> פני ∼ יפה]

ֲאֶׁשר :(1×) ל<פלוני> פנים ∼ • .(35 (שמ”א כה ָּפָנִיְך

← .(50 (דברים כח ָיחֹן לֹא ְוַנַער ְלָזֵקן ָפִנים לֹא־ִיָּׂשא

(דברים ׁשַֹחד ִיַּקח ְולֹא ָפִנים לֹא־ִיָּׂשא ֲאֶׁשר השמטה:

<עוון>: ∼ [= היה אחראי ל–, אשם ב–] .9 .(17 י

ֵּבן ב־: פרטיטיב עם ← .(17 (ויקרא ה ֲעֹונֹו ְוָנָׂשא ְוָאֵׁשם

(יחזקאל יח ַהֵּבן ַּבֲעֹון ִיָּׂשא לֹא ְוָאב ָהָאב ַּבֲעֹון לֹא־ִיָּׂשא

ֶאת־ַחָּטאִתי ָנא ָׂשא ְוַעָּתה <עוון>: ∼ [= סלח] .10 .(20

לֹא־ִיָּׂשא הּוא ֵאל־ַקּנֹוא ל<עוון>: ∼ • .(25 (שמ”א טו

ל<פלוני>: ∼ • .(19 (יהושע כד ּוְלַחּטֹאוֵתיֶכם ְלִפְׁשֲעֶכם

ֶאָּׂשא ִּכי־ָנׂשֹא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֵּבית ֲאַרֵחם עֹוד אֹוִסיף לֹא ִּכי

:(4×) פרי ∼ [= העלה, הצמיח] .11 .(6 (הושע א ָלֶהם

השמטה: ← .(8 (יחזקאל יז ֶּפִרי ְוָלֵׂשאת ָעָנף ַלֲעׂשֹות

[= קשר אליו .12 .(19 (חגי ב ָנָׂשא לֹא ַהַּזִית ְוֵעץ

ֹמֲאִבּיֹות ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְׂשאּו :(8×) <אישה> ∼ בנישואין]

ִּכי־ :(6×) = השתוקק אל אל נפשו ∼ .13 .(4 (רות א

.(8 (תהלים קמג ַנְפִׁשי ָנָׂשאִתי ֵאֶליָך

ְוָכל־ ִיָּנֵׂשא ָּכל־ֶּגיא עומד: [= היה רם, גבוה] .1 נפעל.

[= קם, התרומם] .2 .(4 (ישעיה מ ִיְׁשָּפלּו ְוִגְבָעה ַהר
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עברית

ֵעֶדר ְּבַיד־ֲעָבָדיו ַוִּיֵּתן ביד: את ∼ [= הפקיד] .7 .[6.1.6

ַעל־ ַוִּיְּתנּוהּו יד: על את ∼ • .(17 (בראשית לב ְלַבּדֹו ֵעֶדר

[ראה (17 (דה”ב לד ַהְּמָלאָכה עֹוֵׂשי ְוַעל־ַיד ַהֻּמְפָקִדים ַיד

ב<מחיר>: ל<פלוני> <דבר> ∼ [= מכר] .8 סעיף 5.4.1].

(דברים ב ִּתֶּתן־ִלי ַּבֶּכֶסף ּוַמִים … ַּתְׁשִּבֵרִני ַּבֶּכֶסף ֹאֶכל

<סחורה> ∼ [= סחר, המיר] .9 [ראה סעיף 5.4.1]. (28

(יחזקאל ִעְזבֹוָנִיְך ָנְתנּו ְוָזָהב ְיָקָרה ּוְבָכל־ֶאֶבן ב<ערכּה>:

ַוִּיֶּתן־ָיד ְבִלְדָּתּה ַוְיִהי יד: ∼ [= הושיט] .10 .(22 כז

.(28 (בראשית לח ָׁשִני ַעל־ָידֹו ַוִּתְקׁשֹר ַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתַּקח

ָיָדם ַוִּיְּתנּו לפעול: יד ∼ [לאות שבועה או הסכם] •

ָאָלה ּוָבָזה השמטה: ← .(19 (עזרא י ְנֵׁשיֶהם ְלהֹוִציא

(יחזקאל יז ָעָׂשה ְוָכל־ֵאֶּלה ָידֹו ָנַתן ְוִהֵּנה ְּבִרית ְלָהֵפר

:(~20×) לפעול את/ל<פלוני> ∼ [= הרשה] .11 .(18

ַלֲעבֹר ִאיׁש ְולֹא־ָנְתנּו ְלמֹוָאב ַהַּיְרֵּדן ֶאת־ַמְעְּברֹות ַוִּיְלְּכדּו

ָוָבא יֵֹצא ֵּתת ְלִבְלִּתי :(2×) פֹועֵל ∼ • .(28 (שופטים ג

{תוכן} יתן מי .12 .(17 (מל”ב טו ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְלָאָסא

(איוב ַּתֲחִריׁשּון ַהֲחֵרׁש ִמי־ִיֵּתן :(~20×) = הלוואי ש–

ַוִּיֵּתן :(~25×) קול ∼ [= הרים, השמיע] .13 .(5 יג

ָנַתן :(3×) בקול ∼ • .(2 (בראשית מה ִּבְבִכי ֶאת־קֹלֹו

.14 [ראה סעיף 5.10.3.2]. (7 (תהלים מו ָאֶרץ ָּתמּוג ְּבקֹולֹו

= גרם שפלוני ימצא חן <אלמוני> בעיני <פלוני> חן ∼

(בראשית ֵּבית־ַהּסַֹהר ַׂשר ְּבֵעיֵני ִחּנֹו ַוִּיֵּתן בעיני אלמוני:

לרחמים: <פלוני> את ∼ רחמים] [עם .15 .(21 לט

.(46 (תהלים קו ָּכל־ׁשֹוֵביֶהם ִלְפֵני ְלַרֲחִמים אֹוָתם ַוִּיֵּתן

ֶאְתֶכם ְוִרַחם ַרֲחִמים ָלֶכם ְוֶאֵּתן ל<פלוני>: רחמים ∼ •

[ראה סעיף 5.10.2.4]. (12 (ירמיה מב

נידונו באופן נתן משמעויותיו ומסגרותיו התחביריות של הפועל

רב מאוד אצל ובפירוט  (22–8 (תשל”ט: ציטרון ח’  כללי אצל 

בפרט ראה יונגלינג יתן מי 115–189); על הצירוף (תשל”ו: קדרי

(Malessa  2004) מאלסה (תשל”ז).  וקדרי  (Jongeling  1974)
ל/אל. נתן התמקד בחילוף

ב(מקום): ∼ [= הוצב, נקבע, מוקם] .1 קל סביל.

(שמ”ב ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים ֵּבין ַוֻּיַּתן ָבֵאָלה רֹאׁשֹו ַוֶּיֱחַזק

עומד: [= נשפך, זרם] .1 קל/נפעל. ntk נתך
[= התחמם .2 .(24 ג (איוב  ַׁשֲאֹגָתי ַכַּמִים ַוִּיְּתכּו

ֶעְבָרִתי ְּבֵאׁש ֲעֵליֶכם ְוָנַפְחִּתי עומד: עד הפיכה לנוזל]

.(21 (יחזקאל כב ְּבתֹוָכּה ְוִנַּתְכֶּתם

ַּתִּתיֵכִני ֶכָחָלב ֲהלֹא את: ∼ [= שפך, מזג] .1 הפעיל.

[= יצק, חימם עד .2 .(10 (איוב י ַּתְקִּפיֵאִני ְוַכְּגִבָּנה

ַהִּנְמָצא ֶאת־ַהֶּכֶסף ֲעָבֶדיָך ִהִּתיכּו את: ∼ הפיכה לנוזל]

.(9 (מל”ב כב ַבַּבִית

ֶּכֶסף ְּכִהּתּוְך עומד: [= חומם עד הפיכה לנוזל] הָפעַל.

.(22 (יחזקאל כב ְבתֹוָכּה ֻּתְּתכּו ֵּכן ּכּור ְּבתֹוְך

את: ∼ [= יצר, הפיק, הניב] .1 קל. ntn נתן
ִיְּתנּו ְוַהָּׁשַמִים ֶאת־ְיבּוָלּה ִּתֵּתן ְוָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ִּתֵּתן ַהֶּגֶפן

מיקם] קבע,  הציב,   =] .2 .(12 ח (זכריה  ַטָּלם

ְוֶאת־ָהֶאָחד ְּבֵבית־ֵאל ֶאת־ָהֶאָחד ַוָּיֶׂשם ב(מקום): את ∼

[= עשה, הפך (הוראה .3 .(29 (מל”א יב ְּבָדן ָנַתן

ָׂשק ְלבּוִׁשי ָוֶאְּתָנה {פרדיקט}: את ∼ פרדיקטיבית)]

ֹאְתָך ְוִהְפֵרִתי ל{פרדיקט}: את ∼ • .(12 (תהלים סט

[ראה סעיף (6 (בראשית יז ְלגֹוִים ּוְנַתִּתיָך ְמאֹד ִּבְמאֹד

ֹאָתנּו ַוִּיֵּתן :(3×) כ־ את ∼ [= חשב ל–] .4 .[5.14

לפני את ∼ • .(30 (בראשית מב ֶאת־ָהָאֶרץ ִּכְמַרְּגִלים

.(16 (שמ”א א ַּבת־ְּבִלָּיַעל ִלְפֵני ֶאת־ֲאָמְתָך ַאל־ִּתֵּתן :(1×)

ֶּתן־ :(~860×) ל־ את ∼ [= מסר, העניק, העביר] .5

[ראה סעיף (21 (בראשית יד ַקח־ָלְך ְוָהְרֻכׁש ַהֶּנֶפׁש ִלי

ַהָּׁשַמִים ִמַּטל ָהֱאֹלִהים ְוִיֶּתן־ְלָך פרטיטיב: ← .[4.4.3.1

• [ראה סעיף 4.4.1.1]. (28 (בראשית כז ָהָאֶרץ ּוִמְׁשַמֵּני

ֶאל־ַהַּנַער ֶאת־ֵּכָליו ְיהֹוָנָתן ַוִּיֵּתן :(~35×) אל/על את ∼

ביד את ∼ [= הסגיר] .6 .(40 (שמ”א כ ֲאֶׁשר־לֹו

ְּבָפֶניָך ֵמֶהם ִאיׁש לֹא־ַיֲעֹמד ְנַתִּתים ְבָיְדָך ִּכי :(~125×)

ַאל־ :(3×) בנפש את ∼ • [ראה סעיף 5.4.1]. (8 (יהושע י

:(15×) לפני את ∼ • .(12 (תהלים כז ָצָרי ְּבֶנֶפׁש ִּתְּתֵנִני

[ראה סעיף (2 (דברים ז ְוִהִּכיָתם ְלָפֶניָך ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ּוְנָתָנם
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הענף הכנעני

מֹוֵסרֹות ִנְּתקּו עֹל ָׁשְברּו את: ∼ [= קרע] .1 ּפִעל.

ְיַנֵּתק ֶאת־ָׁשָרֶׁשיָה את: ∼ [= עקר] .2 .(5 (ירמיה ה

.(9 (יחזקאל יז

ַעד ַאֲחֵרינּו ְוָיְצאּו מן: את ∼ [= הרחיק] .1 הפעיל.

[= העביר, .2 .(6 (יהושע ח ִמן־ָהִעיר אֹוָתם ַהִּתיֵקנּו

.(3 (ירמיה יב ְלִטְבָחה ְּכצֹאן ַהִּתֵקם את: ∼ גרר]

(שופטים כ ִמן־ָהִעיר ָהְנְּתקּו מן: ∼ [= הורחק] הָפעַל.

.(31

ַּפֵּתַח את: ∼ [= פתח] .1 הפעיל. ntr I נתר
=] .2 .(6 (ישעיה נח מֹוָטה ֲאֻגּדֹות ַהֵּתר ֶרַׁשע ַחְרֻצּבֹות

(תהלים קמו ֲאסּוִרים ַמִּתיר ְיהָוה את: ∼ שחרר, שילח]

.(7

ֶיֱחַרד ַאף־ְלזֹאת עומד: [= קפץ] קל. ntr II נתר
.(1 (איוב לז ִמְּמקֹומֹו ְוִיַּתר ִלִּבי

ִמַּמַעל ְכָרַעִים לֹו) (ק’ ֲאֶׁשר־לא עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(21 (ויקרא יא ַעל־ָהָאֶרץ ָּבֵהן ְלַנֵּתר ְלַרְגָליו

ּגֹוִים ַוַּיֵּתר ָרָאה את: ∼ [= הקפיץ, הרעיד] הפעיל.

.(6 (חבקוק ג ַהְרֵרי־ַעד ַוִּיְתֹּפְצצּו

את: ∼ [= עקר, הרס, השמיד] קל. ntš נתׁש
.(17 (ירמיה יב ְוַאֵּבד ָנתֹוׁש ַההּוא ֶאת־ַהּגֹוי ְוָנַתְׁשִּתי

ַוֻּתַּתׁש עומד: נעקר, נהרס, הושמד]  =] קל סביל.

.(12 (יחזקאל יט ֻהְׁשָלָכה ָלָאֶרץ ְּבֵחָמה

ְולֹא־ לֹא־ִיָּנֵתׁש עומד: [= נעקר, נהרס, הושמד] נפעל.

.(40 (ירמיה לא ְלעֹוָלם עֹוד ֵיָהֵרס

ס

סֵֹאן ָכל־ְסאֹון ִּכי עומד: [= צעד] קל. sʾn סאן
.(4 (ישעיה ט ְּבַרַעׁש

ֻיַּתן־ָנא ל־: ∼ [= נמסר, הוענק, הועבר] .2 .(9 יח

.(17 (מל”ב ה ֲאָדָמה ֶצֶמד־ְּפָרִדים ַמָּׂשא ְלַעְבְּדָך

ֲאֶׁשר ב(מקום): ∼ [= הוצב, נקבע, מוקם] .1 נפעל.

=] .2 .(23 (יחזקאל לב ְּבַיְרְּכֵתי־בֹור ִקְברֶֹתיָה ִנְּתנּו

ּוִמֶּבן־ ָימּות ֵמֱאנֹוׁש ַוִּתיְרִאי {פרדיקט}: ∼ נעשה, נהיה]

[= נמסר, הוענק, .3 .(12 (ישעיה נא ִיָּנֵתן ָחִציר ָאָדם

(שמות ה ָלֶכם לֹא־ִיָּנֵתן ְוֶתֶבן ִעְבדּו ְלכּו ל־: ∼ הועבר]

(ויקרא כו ְּבַיד־אֹוֵיב ְוִנַּתֶּתם ביד: ∼ [= הוסגר] .4 .(18

ְּבַיד־ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר־ִנַּתן ּכֹל ביד: ∼ [= הופקד] .5 .(25

ִאָּתם לֹא־ֵיָחֵׁשב יד: על ∼ • .(16 (דה”ב לד עִֹׂשים ֵהם

[= הורשה (סביל .6 .(7 (מל”ב כב ַעל־ָיָדם ַהִּנָּתן ַהֶּכֶסף

… ַלְּיהּוִדים ַּגם־ָמָחר ִיָּנֵתן לפעול: ל<פלוני> ∼ סתמי)]

הורם, <קול> =] .7 .(13 (אסתר ט ַהּיֹום ְּכָדת ַלֲעׂשֹות

.(55 (ירמיה נא קֹוָלם ְׁשאֹון ִנַּתן עומד: הושמע]

נתץ. ראה nts נתס
נתץ. ראה ntʿ נתע

[= שבר] קל. ntʿ nts/נתע ntṣ/נתס נתץ
.(5 (דברים ז ְּתַׁשֵּברּו ּוַמֵּצבָֹתם ִּתֹּתצּו ִמְזְּבחֵֹתיֶהם את: ∼

ְטֵמִאים ֻיָּתץ ְוִכיַרִים ַּתּנּור עומד: [= נשבר] קל סביל.

.(35 (ויקרא יא ֵהם

ִנְּתצּו ְוַהֻּצִרים ָכֵאׁש ִנְּתָכה ֲחָמתֹו עומד: [= נשבר] נפעל.

.(6 (נחום א ִמֶּמּנּו

(דה”ב ְירּוָׁשָלםִ חֹוַמת ֵאת ַוְיַנְּתצּו את: ∼ [= שבר] ּפִעל.

.(19 לו

ִּכי מן: את ∼ [= תלש, הרחיק] קל. ntq נתק
.(24 (ירמיה כב ֶאְּתֶקְנָּך ִמָּׁשם

ִמְבַטחֹו ֵמָאֳהלֹו ִיָּנֵתק מן: ∼ [= נתלש, הורחק] .1 נפעל.

ַּבל־ִיָּנֵתקּו ְוָכל־ֲחָבָליו עומד: [= נקרע] .2 .(14 (איוב יח

.(20 (ישעיה לג
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עברית

עומד: [= גולגל, הונע בתנועה סיבובית] .1 הָפעַל.

[= הוקף] .2 .(27 (ישעיה כח יּוָּסב ַעל־ַּכֹּמן ֲעָגָלה ְואֹוַפן

ִמְׁשְּבצֹת ֻמַסּבֹת ַהּׁשַֹהם ֶאת־ַאְבֵני ַוַּיֲעׂשּו <מסגרת>: ∼

(= מוחלף, [בינוני כשם תואר .3 .(6 (שמות לט ָזָהב

שונה)].

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. sbk סבך
משולב, מׂשורג)].

ְיֻסָּבכּו ָׁשָרָׁשיו ַעל־ַּגל עומד: [= שולב, ׂשורג] קל סביל.

.(17 (איוב ח

ַעל־ ִיָּׂשֻאהּו את: ∼ [= נשא, סחב] קל. sbl סבל
.(7 (ישעיה מו ִיְסְּבֻלהּו ָּכֵתף

(= טעון משא, עמוס)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

(קהלת ֶהָחָגב ְוִיְסַּתֵּבל עומד: [(?) [= היה כבד התפעל.

.(5 יב

ֶפֶסל ָעָׂשהּו ל־: ∼ [= השתחווה] קל. sgd סגד
.(15 (ישעיה מד ַוִּיְסָּגד־ָלמֹו

[= נעל, אטם] .1 קל. skr sgr/סכר סגר
ַּבֲעדֹו ָהַעִלָּיה ַּדְלתֹות ַוִּיְסֹּגר ַהִּמְסְּדרֹוָנה ֵאהּוד ַוֵּיֵצא ∽את:

ַוֵּתֵצא ַּבֲעדֹו ַוִּתְסֹּגר השמטה: ← .(23 (שופטים ג ְוָנָעל

ִּכי־ רחם: בעד ∼ [= מנע מלדת] .2 (21 (מל”ב ד

[= הקיף מכל .3 .(6 (שמ”א א ַרְחָמּה ְּבַעד ְיהָוה ָסַגר

• .(3 (שמות יד ַהִּמְדָּבר ֲעֵליֶהם ָסַגר על: ∼ צד, חסם]

.(22 (שופטים ג ַהַּלַהב ְּבַעד ַהֵחֶלב ַוִּיְסֹּגר בעד: ∼

לֹא־ִיָּסֵגר ְוַהַּׁשַער עומד: [= ננעל, נאטם] .1 נפעל.

ַוִּתָּסֵגר עומד: [= בּודד] .2 .(2 (יחזקאל מו ַעד־ָהָעֶרב

=] .3 .(15 (במדבר יב ָיִמים ִׁשְבַעת ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ִמְרָים

.(24 (יחזקאל ג ֵּביֶתָך ְּבתֹוְך ִהָּסֵגר ּבֹא עומד: התבודד]

ַהֶּזה ַהּיֹום <אויב>: ביד <פלוני> את ∼ [= מסר] ּפִעל.

.(46 (שמ”א יז ְוִהִּכיִתָך ְּבָיִדי ְיהָוה ְיַסֶּגְרָך

ֶאְקָחה־ את: ∼ [= שתה לשכרה] קל. sbʾ סבא
.(12 (ישעיה נו ֵׁשָכר ְוִנְסְּבָאה ַיִין

את/ל־ ∼ [= הקיף, כיתר] .1 קל. sbb סבב
[בכוונה • .(13 (תהלים מח ְוַהִּקיפּוָה ִצּיֹון סֹּבּו :(~40×)

(דה”ב יח ְלִהָּלֵחם ָעָליו ַוָּיסֹּבּו :(5×) על/אל ∼ עוינת]

ָאִביָך ֵּבית ְּבָכל־ֶנֶפׁש ַסּבִֹתי ָאֹנִכי :(1×) ב־ ∼ • .(31

ַוֵּיֶרד ַוַּיֲעבֹר ַוִּיּסֹב עומד: [= פנה] .2 .(22 (שמ”א כב

ל/אל: ∼ [= עבר, נמסר] .3 .(12 (שמ”א טו ַהִּגְלָּגל

.4 .(9 (במדבר לו ַאֵחר ְלַמֶּטה ִמַּמֶּטה ַנֲחָלה ְולֹא־ִתּסֹב

ָּכֲעָרָבה ָּכל־ָהָאֶרץ ִיּסֹוב {פרדיקט}: ∼ [= נהפך, נהיה]

.(10 (זכריה יד

ַהְּגבּול ֹאתֹו ְוָנַסב את: ∼ [= הקיף, כיתר] .1 נפעל.

על: ∼ [בכוונה עוינת] • .(14 (יהושע יט ַחָּנֹתן ִמְּצפֹון

.(4 (בראשית יט ַעל־ַהַּבִית ָנַסּבּו ְסדֹם ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְוַאְנֵׁשי

ֵיֵלכּו ַאֲחָריו ָהרֹאׁש ֲאֶׁשר־ִיְפֶנה ַהָּמקֹום עומד: [= פנה] .2

[= הועבר, נמסר] .3 .(11 (יחזקאל י ְּבֶלְכָּתם ִיַּסּבּו לֹא

.(12 (ירמיה ו ַלֲאֵחִרים ָבֵּתיֶהם ְוָנַסּבּו ל־: ∼

ַהָּדָבר ֶאת־ְּפֵני ַסֵּבב ְלַבֲעבּור את: ∼ [= שינה] ּפִעל.

.(20 (שמ”ב יד

ַעד־ֶנֶפׁש ַמִים ֲאָפפּוִני את: ∼ [= הקיף] .1 ּפֹולֵל.

עומד: [= התהלך, שוטט] .2 .(6 (יונה ב ְיסְֹבֵבִני ְּתהֹום

(שה”ש ג ּוָבְרחֹבֹות ַּבְּׁשָוִקים ָבִעיר ַוֲאסֹוְבָבה ָּנא ָאקּוָמה

.(2

ְולֹא־ ֶאת־ָּפָניו ַוַּיֵּסב את: ∼ [= הפנה] .1 הפעיל.

ֶאל־ַאֲחֵריֶהם ָהֵסב השמטה: ← .(4 (מל”א כא ָלֶחם ָאַכל

ל/אל: את ∼ [= העביר, מסר] .2 .(23 (שמ”ב ה

=] .3 .(14 (דה”א י ֶּבן־ִיָׁשי ְלָדִויד ֶאת־ַהְּמלּוָכה ַוַּיֵּסב

ַהָּׂשֶדה ִמן־ַהְמִסָּלה ֶאת־ֲעָמָׂשא ַוַּיֵּסב את: ∼ הזיז, הסיט]

<פלוני> ֵׁשם ∼ [= כינה, קרא אחרת] .4 .(12 (שמ”ב כ

.(17 (מל”ב כד ִצְדִקָּיהּו ֶאת־ְׁשמֹו ַוַּיֵּסב <ׁשֵם>:
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ֵמָהָאֶרץ ָּדִוד ַוָּיָקם עומד: [= משח עצמו בשמן] הפעיל.

.(20 (שמ”ב יב ִׂשְמֹלָתיו) (ק’ שמלתו ַוְיַחֵּלף ַוָּיֶסְך ַוִּיְרַחץ

[= סגר, .1 קל. śwk swk/ׂשוך II סוך
(הושע ב ַּבִּסיִרים ֶאת־ַּדְרֵּכְך ִהְנִני־ָׂשְך ָלֵכן את: ∼ סתם]

ֱאלֹוַּה ַוָּיֶסְך בעד: ∼ [= הקיף מכל צד, חסם] .2 .(8

.(23 (איוב ג ַּבֲעדֹו

את: ∼ [= עורר לריב] ּפִלְּפֵל. swk III סוך
(ישעיה ְיַסְכֵסְך ְוֶאת־אְֹיָביו ָעָליו ְרִצין ֶאת־ָצֵרי ְיהָוה ַוְיַׂשֵּגב

ְוִנְלֲחמּו ְּבִמְצַרִים ִמְצַרִים ְוִסְכַסְכִּתי ב־: את ∼ • .(10 ט

.(2 (ישעיה יט ִאיׁש־ְּבָאִחיו

ִמן־ַּבָּלהֹות ַתּמּו ָספּו עומד: [= כלה] קל. swp סוף
.(19 (תהלים עג

(צפניה א ּוְבֵהָמה ָאָדם ָאֵסף את: ∼ [= כילה] הפעיל.

.(3

[= סטה, .1 קל. śwr III swr/ׂשור סור
ּוְׂשמֹאול ָיִמין ָאסּור לֹא ֵאֵלְך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך עומד: פנה]

סּורּו ל(כיוון/יעד): ∼ [= ניגש, בא] .2 .(27 (דברים ב

ָאֻסָרה־ השמטה: ← .(2 (בראשית יט ַעְבְּדֶכם ֶאל־ֵּבית ָנא

=] .3 .(3 (שמות ג ַהֶּזה ַהָּגדֹל ֶאת־ַהַּמְרֶאה ְוֶאְרֶאה ָּנא

ּוִמָּבֶּתיָך ִמְּמָך ַהְצַפְרְּדִעים ְוָסרּו מן: ∼ התרחק, הסתלק]

עומד: [= נעלם] .4 .(7 (שמות ח ִּתָּׁשַאְרָנה ַּבְיֹאר ַרק …

(13 (ישעיה יא ִיָּכֵרתּו ְיהּוָדה ְוצְֹרֵרי ֶאְפַרִים ִקְנַאת ְוָסָרה

[ראה סעיף 5.3.3].

(איכה ג סֹוֵרר ְּדָרַכי את: ∼ [= עיוות, עיקם] ּפֹולֵל.

.(11

ֶאת־ ִּכי־ָיִסיר את: ∼ [= הסיט, הפנה] .1 הפעיל.

=] .2 .(4 (דברים ז ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְוָעְבדּו ֵמַאֲחַרי ִּבְנָך

ָּפַני ֵמַעל ָאִסיר ֶאת־ְיהּוָדה ַּגם מן: את ∼ גירש, הרחיק]

ַוָּיַסר את: ∼ [= האביד, השמיד] .3 .(27 (מל”ב כג

(דה”ב ֶאת־ַהַּמֵּצבֹות ַוְיַׁשֵּבר ְוַהָּבמֹות ַהֵּנָכר ֶאת־ִמְזְּבחֹות

ַהֶּמֶלְך ַוָּיַסר את: ∼ [= השמיט, הוריד, פשט] .4 .(2 יד

ַּבּׁשּוק ְדָלַתִים ְוֻסְּגרּו עומד: [= ננעל, נאטם] .1 ּפֻעל.

ַאִּסיר ֲאֵסָפה ְוֻאְּספּו עומד: [= נכלא] .2 .(4 (קהלת יב

.(22 (ישעיה כד ַעל־ַמְסֵּגר ְוֻסְּגרּו ַעל־ּבֹור

ַהּכֵֹהן ְוִהְסִּגיר את: ∼ [= בידד, שם בסגר] .1 הפעיל.

את ∼ [= מסר] .2 .(4 (ויקרא יג ָיִמים ִׁשְבַעת ֶאת־ַהֶּנַגע

ְּבַיד־אֹוֵיב ִהְסַּגְרַּתִני ְולֹא :(7×) <אויב> ביד <פלוני>

<אויב/רעה> ל/אל <פלוני> את ∼ • .(9 (תהלים לא

(תהלים עח ָלְרָׁשִפים ּוִמְקֵניֶהם ְּבִעיָרם ַלָּבָרד ַוַּיְסֵּגר :(7×)

(דברים ִהְסִּגיָרם ַויהָוה ְמָכָרם ִּכי־צּוָרם השמטה: ← .(48

.(30 לב

[= נרתע, זז אחורה] קל. śwg swg/ׂשוג I סוג
(תהלים פ ִנְקָרא ּוְבִׁשְמָך ְּתַחֵּינּו ִמֶּמָּך ְולֹא־ָנסֹוג עומד:

.(19

(תהלים ִלֵּבנּו ָאחֹור לֹא־ָנסֹוג עומד: [כמו קל] נפעל.

.(19 מד

[= הסיר אבני גבול ועבר גבול ללא רשות] .1 הפעיל.

=] .2 (14 (דברים יט ֵרֲעָך ְּגבּול ַתִּסיג לֹא גבול: ∼

ְולֹא ְוַתֵּסג השמטה: ← העביר אחורה (כדי להציל?)]

.(14 (מיכה ו ֶאֵּתן ַלֶחֶרב ְּתַפֵּלט ַוֲאֶׁשר ַתְפִליט

ָאחֹור ְוֻהַּסג עומד: [= נדחה, הוזז אחורה] הָפעַל.

.(14 (ישעיה נט ַּתֲעֹמד ֵמָרחֹוק ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. swg II סוג
(= גדור, מוקף גדר)].

את ∼ [= משח בשמן] .1 קל. swk I סוך
=] .2 .(15 (דה”ב כח ַוְיֻסכּום ַוַּיְׁשקּום ַוַּיֲאִכלּום <פלוני>:

ְוסֹוְך ֶאל־ִּפי לֹא־ָבא ָוַיִין ּוָבָׂשר עומד: משח עצמו בשמן]

<שמן>: ∼ [= מרח על גופו] .3 .(3 (דניאל י לֹא־ָסְכִּתי

.(2 (שמ”ב יד ֶׁשֶמן ְוַאל־ָּתסּוִכי ִבְגֵדי־ֵאֶבל ְוִלְבִׁשי־ָנא

לֹא ָאָדם ַעל־ְּבַׂשר עומד: נמשח] <שמן> =] קל סביל.

.(32 (שמות ל ִייָסְך
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<מכוסה>: על ∼ [= כיסה, הגן בכיסוי] .1 הפעיל.

ל<מכוסה>: ∼ • .(12 (תהלים ה ְבָך ְוַיְעְלצּו ָעֵלימֹו ְוָתֵסְך

.(4 (תהלים צא ֶּתְחֶסה ְוַתַחת־ְּכָנָפיו ָלְך ָיֶסְך ְּבֶאְבָרתֹו

ֶאת־ַרְגָליו הּוא ֵמִסיְך ַאְך = עשה צרכיו: רגליו ∼ .2

.(24 (שופטים ג

[= ארג, יצר] קל. nsk II skk/נסך II סכך
.(13 (תהלים קלט ִאִּמי ְּבֶבֶטן ְּתֻסֵּכִני את: ∼

.(23 (משלי ח ִנַּסְכִּתי ֵמעֹוָלם עומד: [= נוצר] נפעל.

(איוב ְּתסְֹכֵכִני ְוִגיִדים ּוַבֲעָצמֹות את: ∼ [כמו קל] ּפֹולֵל.

.(11 י

ִנְסָּכְלָּת עומד: [= נהג בסכלות] נפעל. skl סכל
.(13 (שמ”א יג ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֶאת־ִמְצַות ָׁשַמְרָּת לֹא

ֶאת־ֲעַצת ַסֶּכל־ָנא את: ∼ [= ביטל, הכשיל] ּפִעל.

.(31 (שמ”ב טו ֲאִחיֹתֶפל

ִהְסַּכְלִּתי ִהֵּנה עומד: [= נהג בסכלות] .1 הפעיל.

[כפועל מעריך] .2 .(21 (שמ”א כו ְמאֹד ַהְרֵּבה ָוֶאְׁשֶּגה

[ראה (28 (בראשית לא ֲעׂשֹו ִהְסַּכְלָּת ַעָּתה לעשות: ∼

הערה 349]. סעיף 5.11

ל־: ∼ [= הועיל, הביא תועלת] קל. skn סכן
על ∼ • .(3 (איוב לה ֵמַחָּטאִתי ָמה־ֹאִעיל ַמה־ִּיְסָּכן־ָלְך

(איוב ַמְׂשִּכיל ָעֵלימֹו ִּכי־ִיְסּכֹן ִיְסָּכן־ָּגֶבר ַהְלֵאל <פלוני>:

לֹא־ ּוִמִּלים ִיְסּכֹון לֹא ְּבָדָבר הֹוֵכַח השמטה: ← .(2 כב

.(3 (איוב טו ָּבם יֹוִעיל

ֵיָעֵצב ֲאָבִנים ַמִּסיַע עומד: [= היה בסכנה, נפגע] נפעל.

.(9 (קהלת י ָּבם ִיָּסֶכן ֵעִצים ּבֹוֵקַע ָּבֶהם

ִהְסַּכְנָּתה ְוָכל־ְּדָרַכי את: ∼ [= הכיר] .1 הפעיל.

ִעּמֹו ַהְסֶּכן־ָנא עם: ∼ [= השלים] .2 .(3 (תהלים קלט

ַהַהְסֵּכן לפעול: ∼ [= היה רגיל, נהג] .3 .(21 (איוב כב

.(30 (במדבר כב ּכֹה ְלָך ַלֲעׂשֹות ִהְסַּכְנִּתי

סגר. ראה skr סכר

.(10 (אסתר ג ָידֹו ֵמַעל ֶאת־ַטַּבְעּתֹו

ָיִסיר ְוֶאת־ָּכל־ֶחְלָּבה עומד: [= הושמט, הורד] הָפעַל.

.(35 (ויקרא ד ַהְּׁשָלִמים ִמֶּזַבח ֵחֶלב־ַהֶּכֶׂשב יּוַסר ַּכֲאֶׁשר

את ∼ [= פיתה, עודד] .1 הפעיל. swt סות
ָׂשֶדה ֵמֵאת־ָאִביָה ִלְׁשאֹול ַוְּתִסיֵתהּו לפעול: <פלוני>

(דה”ב ִמֶּמּנּו ֱאֹלִהים ַוְיִסיֵתם השמטה: ← .(18 (יהושע טו

ַוָּיֶסת ב־: <פלוני> את ∼ [= שיסה, שילח] .2 .(31 יח

.(1 (שמ”ב כד ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְמֵנה ֵלְך ֵלאֹמר ָּבֶהם ֶאת־ָּדִוד

ַעד־ ֹאתֹו ְוָסַחְבנּו את: ∼ [= גרר] קל. sḥb סחב
.(13 (שמ”ב יז ַהַּנַחל

ֲעָפָרּה ְוִסֵחיִתי את: ∼ [= גירד] ּפִעל. sḥh סחה
.(4 (יחזקאל כו ִמֶּמָּנה

(= שוטף, [בינוני בלבד, כשם תואר קל. sḥp סחף
גורף)].

ַאִּביֶריָך ִנְסַחף ַמּדּוַע עומד: [= נשטף, נגרף בזרם] נפעל.

.(15 (ירמיה מו ֲהָדפֹו ְיהָוה ִּכי ָעַמד לֹא

את: ∼ [= סבב, חצה במסע] .1 קל. sḥr סחר
=] .2 .(21 (בראשית לד ֹאָתּה ְוִיְסֲחרּו ָבָאֶרץ ְוֵיְׁשבּו

ֶאל־ֶאֶרץ ָסֲחרּו ַגם־ּכֵֹהן ִּכי־ַגם־ָנִביא עומד: שוטט, נדד]

.(18 (ירמיה יד ָיָדעּו ְולֹא

(תהלים כִֹחי ֲעָזַבִני ְסַחְרַחר ִלִּבי עומד: [= פעם] ּפְעַלְעַל.

.(11 לח

[= פרׂש] .1 קל. śkk skk/ׂשכך I סכך
(שמות מ ֶאת־ַהָּפרֶֹכת ַעל־ָהָארֹן ְוַסּכָֹת <כיסוי>: ∼

ְיֻסֻּכהּו <מכוסה>: ∼ [= כיסה, הגן בכיסוי] .2 .(3

על ∼ • [ראה סעיף 5.10.1.1]. (22 (איוב מ ִצֲללֹו ֶצֱאִלים

(מל”א ח ְוַעל־ַּבָּדיו ַעל־ָהָארֹון ַהְּכֻרִבים ַוָּיסֹּכּו <מכוסה>:

[ראה (8 (תהלים קמ ְלרֹאִׁשי ַסּכָֹתה ל<מכוסה>: ∼ • .(7

[= התכסה, התעטף בכיסוי] .3 הערה 59]. סעיף 4.4.2

.(43 (איכה ג ַוִּתְרְּדֵפנּו ָבַאף ַסּכָֹתה עומד:
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על: ידו ∼ [= השעין, הניח] .1 קל. smk סמך
[= נשען, .2 .(4 (ויקרא ד ַהָּפר ַעל־רֹאׁש ֶאת־ָידֹו ְוָסַמְך

.3 .(8 (תהלים פח ֲחָמֶתָך ָסְמָכה ָעַלי על: ∼ לחץ]

ִהיא ְוִצְדָקתֹו ְזרֹעֹו לֹו ַוּתֹוַׁשע את/ל־: ∼ [= תמך, עזר]

[= קרב, הגיע סמוך] .4 .(16 (ישעיה נט ְסָמָכְתהּו

(יחזקאל כד ֶאל־ְירּוָׁשַלםִ ֶמֶלְך־ָּבֶבל ָסַמְך ל(כיוון/יעד): ∼

.(2

ְבַכּפֹו ּוָבא ָעָליו ִאיׁש ִיָּסֵמְך ֲאֶׁשר על: ∼ [= נשען] נפעל.

.(21 (מל”ב יח ּוְנָקָבּה

ַרְּפדּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַסְּמכּוִני את: ∼ תמך]  =] ּפִעל.

.(5 (שה”ש ב ַּבַּתּפּוִחים

[= הזדקפו ׂשערותיו (מפחד)] קל. smr סמר
.(120 (תהלים קיט ְבָׂשִרי ִמַּפְחְּדָך ָסַמר עומד:

ְּבָׂשִרי ַׂשֲעַרת ְּתַסֵּמר <ׂשֵער>: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

.(15 (איוב ד

ְוִאָּוֵׁשָעה ְסָעֵדִני את: ∼ [= תמך] .1 קל. sʿd סעד
= אכל: <מאכל> לבו את ∼ .2 .(117 (תהלים קיט

ּבָֹאה־ השמטה: ← .(5 (שופטים יט ַּפת־ֶלֶחם ִלְּבָך ְסָעד

.(7 (מל”א יג ּוְסָעָדה ַהַּבְיָתה ִאִּתי

=) [בינוני בלבד, כשם תואר קל. sʿh סעה
סוחף)].

ֻּפאָרה ְמָסֵעף את: ∼ [= כרת] קל. sʿp סעף
.(33 (ישעיה י ְּבַמֲעָרָצה

עומד: [= געש] .1 קל. śʿr II sʿr/ׂשער סער
[= בא כסערה] .2 .(11 (יונה א ְוסֵֹער הֹוֵלְך ַהָּים ִּכי

[= העיף .3 .(14 (חבקוק ג ַלֲהִפיֵצִני ִיְסֲערּו עומד:

(תהלים נח ִיְׂשָעֶרּנּו ְּכמֹו־ָחרֹון ְּכמֹו־ַחי את: ∼ בסערה]

.(10

ַעל־ ֶמֶלְך־ֲאָרם ֵלב ַוִּיָּסֵער עומד: [= רגש, געש] נפעל.

.(11 (מל”ב ו ַהֶּזה ַהָּדָבר

ׁשקט. ראה skt סכת
.II סלה ראה slʾ סלא

ְבִחיָלה ַוֲאַסְּלָדה עומד: [= נרתע] ּפִעל. sld סלד
.(10 (איוב ו ַיְחמֹול לֹא

ָּכל־ ָסִליָת את: ∼ [= בזה, דחה] קל. slh I סלה
.(118 (תהלים קיט ֵמֻחֶּקיָך ׁשֹוִגים

ְּבִקְרִּבי ֲאדָֹני ָכל־ַאִּביַרי ִסָּלה את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(15 (איכה א

[= נשקל, הוערך] ּפֻעל. slʾ slh/סלא II סלה
.(16 (איוב כח אֹוִפיר ְּבֶכֶתם לֹא־ְתֻסֶּלה ב<מחיר>: ∼

ַלֲעֹוָנם ְוָסַלְחִּתי ל<עוון>: ∼ [= מחל] קל. slḥ סלח
ְלַעְּמָך ְוָסַלְחָּת ל<פלוני>: ∼ • .(3 (ירמיה לו ּוְלַחָּטאָתם

.(50 (מל”א ח ָחְטאּו־ָלְך ֲאֶׁשר

ַהּכֵֹהן ְוִכֶּפר ∽ל<פלוני>: [= נמחל (סביל סתמי)] נפעל.

.(25 (במדבר טו ָלֶהם ְוִנְסַלח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל־ָּכל־ֲעַדת

סֹּלּו <דרך>: ∼ [= כבש, הכין] .1 קל. sll סלל
[= ערם] .2 .(10 (ישעיה סב ֵמֶאֶבן ַסְּקלּו ַהְמִסָּלה סֹּלּו

.3 .(26 (ירמיה נ ְוַהֲחִרימּוָה ְכמֹו־ֲעֵרִמים ָסּלּוָה את: ∼

סֹּלּו ְׁשמֹו ַזְּמרּו ֵלאֹלִהים ִׁשירּו ל־: ∼ [= רומם, שיבח]

.(5 (תהלים נח ָּבֲעָרבֹות ָלרֵֹכב

(משלי ד ּוְתרֹוְמֶמָּך ַסְלְסֶלָה את: ∼ [= רומם] ּפִלְּפֵל.

.(8

ִמְסּתֹוֵלל עֹוְדָך ב־: ∼ [= התנשא, התעמר] התפולל.

.(17 (שמות ט ַׁשְּלָחם ְלִבְלִּתי ְּבַעִּמי

ַהּׁשַֹחד ִּכי את: ∼ [= עיוות] .1 ּפִעל. slp סלף
=] .2 .(8 (שמות כג ַצִּדיִקים ִּדְבֵרי ִויַסֵּלף ִּפְקִחים ְיַעֵּור

.(12 (משלי כא ָלָרע ְרָׁשִעים ְמַסֵּלף את: ∼ הכשיל]

ָׁשם ָׁשַמִים ִאם־ֶאַּסק עומד: [= עלה] קל. slq סלק
.(8 (תהלים קלט ָאָּתה
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ַהּיֹום ִּכי־ֵגְרׁשּוִני ב־: ∼ [= הצטרף, לקח חלק] התפעל.

.(19 (שמ”א כו ְיהָוה ְּבַנֲחַלת ֵמִהְסַּתֵּפַח

[= כיסה, ציפה] .1 קל. śpn spn/ׂשפן ספן
ּוְׂשֵדרֹת ֵּגִבים ֶאת־ַהַּבִית ַוִּיְסֹּפן <ציפוי>: <משטח> ∼

סביל: ← <ציפוי> <משטח> ∼ • .(9 (מל”א ו ָּבֲאָרִזים

.2 .(7 ז (מל”א  ַעד־ַהַּקְרָקע ֵמַהַּקְרַקע ָּבֶאֶרז ְוָספּון

(= צפּון, נסתר)]. [בינוני כשם תואר

עומד: [= עמד על הסף] התפולל. spp ספף
(תהלים ְּבָאֳהֵלי־ֶרַׁשע ִמּדּור ֱאֹלַהי ְּבֵבית ִהְסּתֹוֵפף ָּבַחְרִּתי

.(11 פד

[= הכה] .1 קל. śpq I spq/ׂשפק I ספק
[= מחא .2 .(26 (איוב לד ְסָפָקם ַּתַחת־ְרָׁשִעים את: ∼

(איכה ב ֶדֶרְך ָּכל־עְֹבֵרי ַּכַּפִים ָעַלִיְך ָסְפקּו ַּכַּפים: ∼ כף]

.(17 (יחזקאל כא ֶאל־ָיֵרְך ְסֹפק ָלֵכן השמטה: ← .(15

מֹוָאב ְוָסַפק עומד: [= התגולל] קל. spq II ספק
.(26 (ירמיה מח ְּבִקיאֹו

ַהָּׁשַמְיָמה ַהֶּבט־ָנא את: ∼ [= מנה] קל. spr ספר
.(5 (בראשית טו ֹאָתם ִלְסֹּפר ִאם־ּתּוַכל ַהּכֹוָכִבים ּוְסֹפר

ֵמרֹב ִיָּסֵפר ְולֹא לֹא־ִיָּמֶנה ֲאֶׁשר ַעם־ָרב [= נמנה]: נפעל.

.(8 (מל”א ג

(תהלים ָּכל־ַעְצמֹוָתי ֲאַסֵּפר את: ∼ [= מנה] .1 ּפִעל.

<פלוני>: ל/אל את ∼ [= הגיד, תיאר] .2 .(18 כב

.(9 (בראשית מ ְליֹוֵסף ֶאת־ֲחֹלמֹו ַׂשר־ַהַּמְׁשִקים ַוְיַסֵּפר

.3 .(3 (יואל א ַסֵּפרּו ִלְבֵניֶכם ָעֶליָה קידום התוכן: ←

ְיַסֵּפרּו ְּתִהָּלִתי ִלי ָיַצְרִּתי ַעם־זּו את: ∼ [= הכריז, הודיע]

.(21 (ישעיה מג

ָלֶהם לֹא־ֻסַּפר ֲאֶׁשר ל<פלוני>: ∼ [= הוגד, תואר] ּפֻעל.

ְיֻסָּפר ִּכי ַתֲאִמינּו לֹא השמטה: ← .(15 (ישעיה נב ָראּו

.(5 (חבקוק א

ְוֵיַלְך ָקִדים ִיָּׂשֵאהּו את: ∼ [= העיף בסערה] ּפִעל.

.(21 (איוב כז ִמְּמקֹמֹו ִויָׂשֲעֵרהּו

ִמֹּגֶרן ְיסֵֹער ְּכמֹץ עומד: [= הועף בסערה] ּפֻעל/ּפֹועַל.

.(3 (הושע יג ֵמֲאֻרָּבה ּוְכָעָׁשן

ְוִיְׂשָּתֵער על: ∼ [= התנפל (בכוונה עוינת)] התפעל.

.(40 (דניאל יא ּוְבָפָרִׁשים ְּבֶרֶכב ַהָּצפֹון ֶמֶלְך ָעָליו

[= הכה על חזהו לאות אבל] .1 קל. spd ספד
ֹּפִרָּיה ַעל־ֶּגֶפן ַעל־ְׂשֵדי־ֶחֶמד סְֹפִדים ַעל־ָׁשַדִים עומד:

עומד: [= קונן, נהג מנהגי אבלות] .2 .(12 (ישעיה לב

(יחזקאל ִּדְמָעֶתָך ָתבֹוא ְולֹוא ִתְבֶּכה ְולֹא ִתְסֹּפד ְולֹא

ְוִלְבּכָֹתּה ְלָׂשָרה ִלְסֹּפד ַאְבָרָהם ַוָּיבֹא ל־: ∼ • .(16 כד

ַעל־ַהָּיִחיד ְּכִמְסֵּפד ָעָליו ְוָסְפדּו על: ∼ • (2 (בראשית כג

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (10 (זכריה יב

ְולֹא ֵיָאְספּו ְולֹא ִיָּסְפדּו לֹא עומד: [= זכה לקינה] נפעל.

.(33 (ירמיה כה ִיָּקֵברּו

ָּבֵּתי ְוָאְבדּו עומד: [= נשמד] .1 קל. sph ספה
[= השמיד] .2 .(15 (עמוס ג ַרִּבים ָּבִּתים ְוָספּו ַהֵּׁשן

.(23 (בראשית יח ִעם־ָרָׁשע ַצִּדיק ִּתְסֶּפה ַהַאף את: ∼

ֶּפן־ִּתָּסֶפה ִהָּמֵלט ָהָהָרה עומד: נשמד]  =] נפעל.

.(17 (בראשית יט

ָרעֹות ָעֵלימֹו ַאְסֶּפה את: ∼ [= הטיל, הפיל] הפעיל.

.(23 (דברים לב ֲאַכֶּלה־ָּבם ִחַּצי

ָנא ְסָפֵחִני אל: את ∼ [= צירף] קל. spḥ ספח
.(36 (שמ”א ב ַהְּכֻהּנֹות ֶאל־ַאַחת

ַעל־ ְוִנְסְּפחּו ֲעֵליֶהם ַהֵּגר ְוִנְלָוה על: ∼ [= הצטרף] נפעל.

.(1 (ישעיה יד ַיֲעקֹב ֵּבית

ְמַסֵּפַח ֵרֵעהּו ַמְׁשֵקה הֹוי את: ∼ [= הוסיף, צירף] ּפִעל.

.(15 (חבקוק ב ַׁשֵּכר ְוַאף ֲחָמְתָך

ַּתַחת ִיְנָהקּו ֵּבין־ִׂשיִחים עומד: [= קובץ, כונס] ּפֻעל.

.(7 (איוב ל ְיֻסָּפחּו ָחרּול
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ַאל־ְּתַגִּלי נֵֹדד ִנָּדִחים ַסְּתִרי את: ∼ [= החביא] ּפִעל.

.(3 (ישעיה טז

ֵמַאֲהָבה ְמֻגָּלה ּתֹוַכַחת טֹוָבה עומד: [= הוחבא] ּפֻעל.

.(5 (משלי כז ְמֻסָּתֶרת

ּוִביַנת ֲחָכָמיו ָחְכַמת ְוָאְבָדה עומד: [= התחבא] התפעל.

.(14 (ישעיה כט ִּתְסַּתָּתר ְנבָֹניו

ְּבֵצל את: ∼ [= החביא, שם במחבוא] .1 הפעיל.

[= מנע מפלוני .2 .(8 (תהלים יז ַּתְסִּתיֵרִני ְּכָנֶפיָך

ִמְּפֵני ֹאתֹו ַוַּיְסִּתרּו את: <פלוני> מן ∼ לגלות או לדעת]

[= התעלם, העלים עין] .3 .(2 (מל”ב יא ֲעַתְלָיהּו

← .(11 (תהלים נא ֵמֲחָטָאי ָּפֶניָך ַהְסֵּתר מן: פניו ∼

(דברים ַההּוא ַּבּיֹום ָּפַני ַאְסִּתיר ַהְסֵּתר ְוָאֹנִכי השמטה:

.(18 לא

ושל פעלים הסתיר לעיון בהתנהגותם הסמנטית והתחבירית של

(תשס”ד). דומים במשמעם ראה שמש

ע

ְלכּו עומד: [= עמל, ביצע עבודה] .1 קל. ʿbd עבד
עבודה: ∼ • .(18 (שמות ה ִּתֵּתּנּו ְלֵבִנים ְוֹתֶכן … ִעְבדּו

.2 .(5 (שמות יג ַהֶּזה ַּבחֶֹדׁש ַהּזֹאת ֶאת־ָהֲעבָֹדה ְוָעַבְדָּת

ַלֲעבֹד ַאִין ְוָאָדם <קרקע>: ∼ [= הכשיר לחקלאות]

את ∼ [= שירת] .3 .(5 (בראשית ב ֶאת־ָהֲאָדָמה

ַּבִּמְדָּבר ִמֻּמֵתנּו ֶאת־ִמְצַרִים ֲעבֹד ָלנּו טֹוב /ל<פלוני>:

את/ל<אל>: ∼ [= שירת בפולחן] .4 .(12 (שמות יד

.(3 (דברים יז ָלֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוַּיֲעבֹד ַוֵּיֶלְך

ֶאת־ ְּבִׁשְבִרי ב<פלוני>: ∼ [= הכריח לעמול, רדה] .5

(יחזקאל לד ָּבֶהם ָהעְֹבִדים ִמַּיד ְוִהַּצְלִּתים ֻעָּלם ֹמטֹות

.(27

ּוִמן־ עומד: [= בוצעה עבודה (סביל סתמי)] קל סביל.

.(3 (ישעיה יד ֻעַּבד־ָּבְך ֲאֶׁשר ַהָּקָׁשה ָהֲעבָֹדה

ּוְסַקְלֶּתם <פלוני>: את ∼ [= רגם] קל. sql סקל
.(24 (דברים כב ָוֵמתּו ָּבֲאָבִנים ֹאָתם

יּוָמת ְוַגם־ְּבָעָליו ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור עומד: [= נרגם] נפעל.

.(29 (שמות כא

ֶאת־ ָּבֲאָבִנים ַוְיַסֵּקל <פלוני>: את ∼ [= רגם] .1 ּפִעל.

[= יידה .2 .(6 (שמ”ב טז ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְוֶאת־ָּכל־ַעְבֵדי ָּדִוד

(שמ”ב ְלֻעָּמתֹו ָּבֲאָבִנים ַוְיַסֵּקל ל(כיוון/יעד): ∼ אבנים]

ַוְיַעְּזֵקהּו <אדמה>: ∼ [= פינה מאבנים] .3 .(13 טז

סֹּלּו השמטה: ← .(2 (ישעיה ה ׂשֵֹרק ַוִּיָּטֵעהּו ַוְיַסְּקֵלהּו

.(10 (ישעיה סב ֵמֶאֶבן ַסְּקלּו ַהְמִסָּלה סֹּלּו

.(14 (מל”א כא ַוָּיֹמת ָנבֹות ֻסַּקל [= נרגם]: ּפֻעל.

ֲחִצי עומד: [= נפרש, השתרע] קל. srḥ I סרח
.(12 (שמות כו ַהִּמְׁשָּכן ֲאחֵֹרי ַעל ִּתְסַרח ָהעֶֹדֶפת ַהְיִריָעה

ָאְבָדה עומד: [= הבאיש] נפעל. srḥ II סרח
.(7 (ירמיה מט ָחְכָמָתם ִנְסְרָחה ִמָּבִנים ֵעָצה

ׂשרף. ראה srp סרף
ְּכָפָרה ִּכי עומד: [= היה עקשן, סרבן] קל. srr סרר

.(16 (הושע ד ִיְׂשָרֵאל ָסַרר סֵֹרָרה

[= חסם, .1 קל. śtm stm/ׂשתם סתם
.2 .(25 (מל”ב ג ִיְסֹּתמּו ְוָכל־ַמְעַין־ַמִים את: ∼ סכר]

ַהֵּסֶפר ַוֲחֹתם ַהְּדָבִרים ְסֹתם את: ∼ [= כיסה, הסתיר]

.(4 (דניאל יב

ַהְּפֻרִצים ִּכי־ֵהֵחּלּו עומד: נסגר] נאטם,   =] נפעל.

.(1 (נחמיה ד ְלִהָּסֵתם

ָעָפר ַוְיַמְלאּום ְּפִלְׁשִּתים ִסְּתמּום את: ∼ [= אטם] ּפִעל.

.(15 (בראשית כו

[= התחבא, מצא מחבוא] .1 נפעל. str סתר
ַאֶּתם ֵאיֹפה ַאל־ֵיַדע ְוִאיׁש ְוִיְרְמָיהּו ַאָּתה ִהָּסֵתר ֵלְך עומד:

[= לא התגלה, לא נודע לפלוני] .2 .(19 (ירמיה לו

.(49 (בראשית לא ֵמֵרֵעהּו ִאיׁש ִנָּסֵתר ִּכי <פלוני>: מן ∼
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.(18 (מיכה ז ַעל־ֶּפַׁשע ְועֵֹבר ָעֹון נֵֹׂשא <עוון>: על ∼

לֹא־ֵיָעֵבר ֲאֶׁשר ַנַחל עומד: [סביל של קל 1] נפעל.

.(5 (יחזקאל מז

ַוְיַעֵּבר השמטה: ← [= העביר מצד לצד] .1 ּפִעל.

.(21 (מל”א ו ַהְּדִביר ִלְפֵני ָזָהב ְּבַרּתּוקֹות) (ק’ ברתיקות

ַיְגִעל ְולֹא ִעַּבר ׁשֹורֹו השמטה: ← [= גרם להריון] .2

.(10 (איוב כא

<פלוני> את ∼ [1 קל  של  [גורם  .1 הפעיל.

ֶאת־ַהֶּמֶלְך ְלַהֲעִביר ַהֶּמֶלְך ִלְקַראת ָלֶלֶכת <נהר/גבול>:

את: ∼ [גורם של קל 2] .2 .(16 (שמ”ב יט ֶאת־ַהַּיְרֵּדן

.3 .(10 (שמ”א טז ְׁשמּוֵאל ִלְפֵני ָּבָניו ִׁשְבַעת ִיַׁשי ַוַּיֲעֵבר

ְוַתֲעִביר ִפְׁשִעי לֹא־ִתָּׂשא ּוֶמה <עוון>: ∼ [= הסיר, מחה]

קול: ∼ [= הפיץ (הודעה)] .4 .(21 (איוב ז ֶאת־ֲעֹוִני

.(6 (שמות לו ֵלאֹמר ַּבַּמֲחֶנה קֹול ַוַּיֲעִבירּו

ֱאֹלִהים ָׁשַמע עומד: [= כעס] התפעל. ʿbr II עבר
ב־: ∼ • .(59 (תהלים עח ְּבִיְׂשָרֵאל ְמאֹד ַוִּיְמַאס ַוִּיְתַעָּבר

עֵֹבר על: ∼ • .(26 (דברים ג ְלַמַעְנֶכם ִּבי ְיהָוה ַוִּיְתַעֵּבר

ִהְתַעַּבְרָּת עם: ∼ • .(17 (משלי כו ּלֹא־לֹו ַעל־ִריב ִמְתַעֵּבר

הערה 27]. [ראה סעיף 5.2.1 (39 (תהלים פט ִעם־ְמִׁשיֶחָך

ַּתַחת ְפֻרדֹות ָעְבׁשּו עומד: [= יבש] קל. ʿbš עבׁש
.(17 (יואל א ֹאָצרֹות ָנַׁשּמּו ֶמְגְרֹפֵתיֶהם

ְוַהָּגדֹול את: ∼ [= פיתל, עיוות] ּפִעל. ʿbt עבת
.(3 (מיכה ז ַוְיַעְּבתּוָה הּוא ַנְפׁשֹו ַהַּות ּדֵֹבר

ַעל־ ַוַּתְעַּגב על/אל: ∼ [= חשק] קל. ʿgb עגב
.(5 (יחזקאל כג ְמַאֲהֶביָה

ָבִכיִתי ִאם־לֹא עומד: [= נעצב] קל. ʿgm עגם
.(25 (איוב ל ָלֶאְביֹון ַנְפִׁשי ָעְגָמה ִלְקֵׁשה־יֹום

ֲהָלֵהן ל־: ∼ [= נקשר בנישואין] נפעל. ʿgn עגן
.(13 (רות א ְלִאיׁש ֱהיֹות ְלִבְלִּתי ֵּתָעֵגָנה

ֶאל־ עומד: [= בוצעה עבודה (סביל סתמי)] .1 נפעל.

.2 .(4 (דברים כא ִיָּזֵרע ְולֹא ּבֹו לֹא־ֵיָעֵבד ֲאֶׁשר ֵאיָתן ַנַחל

ַהְּנַׁשָּמה ְוָהָאֶרץ עומד: הוכשרה לחקלאות] <קרקע> =]

.(34 (יחזקאל לו ֵּתָעֵבד

<פלוני>: את ∼ לעמול] הכריח   =] .1 הפעיל.

.(13 (שמות א ְּבָפֶרְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ְּבֵני ִמְצַרִים ַוַּיֲעִבדּו

<אלמוני>: את <פלוני> את ∼ [= הכריח לשרת] .2

[= הטריד, .3 .(4 (ירמיה יז ֶאת־אְֹיֶביָך ְוַהֲעַבְדִּתיָך

ַּבֲעֹוֹנֶתיָך הֹוַגְעַּתִני ְּבַחּטֹאוֶתיָך ֶהֱעַבְדַּתִני את: ∼ הטריח]

.(24 (ישעיה מג

ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ֵנְלָכה <אל>: ∼ [= שירת בפולחן] הָפעַל.

.(3 (דברים יג ְוָנָעְבֵדם … ֲאֵחִרים

ָקָטִּני עומד: [= היה עבה, רחב] קל. ʿbh עבה
.(10 10, דה”ב י (מל”א יב ָאִבי ִמָּמְתֵני ָעָבה

עומד [= לווה תמורת משכון] .1 קל. ʿbṭ I עבט
ַתֲעבֹט לֹא ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוַהֲעַבְטָּת השמטה?): ← (או

לֹא־ָתבֹא עבֹט: ∼ [= לקח משכון] .2 .(6 (דברים טו

.(10 (דברים כד ֲעבֹטֹו ַלֲעבֹט ֶאל־ֵּביתֹו

<לֹווֶה> ∼ משכון] תמורת  הלווה   =] הפעיל.

לֹו ֶיְחַסר ֲאֶׁשר ַמְחסֹרֹו ֵּדי ַּתֲעִביֶטּנּו ְוַהֲעֵבט <הלוואה>:

.(8 (דברים טו

ִּבְדָרָכיו ְוִאיׁש את: ∼ [= איבד] ּפִעל. ʿbṭ II עבט
.(7 (יואל ב ֹאְרחֹוָתם ְיַעְּבטּון ְולֹא ֵיֵלכּון

[= חצה, צלח, עקף] .1 קל. ʿbr I עבר
.(37 (מל”א ב ִקְדרֹון ֶאת־ַנַחל ְוָעַבְרָּת <נהר/גבול>: ∼

ֶאָחד ְוַיֲעבֹר עומד: [= חלף, נע ממקום למקום] .2

<פרק זמן> =] .3 .(22 (שמ”א כו ְוִיָּקֶחָה ֵמַהְּנָעִרים

”בטרם יעבור החודש” החדש יעבר בטרם עומד: חלף]

ָחָטא <ברית/צו>: ∼ [= הפר] .4 .(Arad 5:12–13)
[= מחל] .5 .(11 (יהושע ז ֶאת־ְּבִריִתי ָעְברּו ְוַגם ִיְׂשָרֵאל

• .(8 (עמוס ז לֹו ֲעבֹור עֹוד לֹא־אֹוִסיף ל<פלוני>: ∼
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ֶאת־ֵּגִרים ׁשֵֹמר ְיהָוה את: ∼ [= חיזק, שיקם] ּפֹולֵל.

.(9 (תהלים קמו ְיעֹוֵדד ְוַאְלָמָנה ָיתֹום

ַוֲאַנְחנּו ְוָנָפלּו ָּכְרעּו ֵהָּמה עומד: [= התחזק] התפולל.

.(9 (תהלים כ ַוִּנְתעֹוָדד ַּקְמנּו

[= מסר עדות (לטובת .1 הפעיל. ʿwd II עוד
ַהְּבִלַּיַעל ַאְנֵׁשי ַוְיִעֻדהּו <פלוני>: את ∼ פלוני או לרעתו)]

(מל”א ָוֶמֶלְך ֱאֹלִהים ָנבֹות ֵּבַרְך ֵלאֹמר … ֶאת־ָנבֹות

<פלוני>: את ∼ [= זימן לשמש כעד] .2 .(13 כא

ְוֶאת־ְזַכְרָיהּו ַהּכֵֹהן אּוִרָּיה ֵאת ֶנֱאָמִנים ֵעִדים ִּלי ְוָאִעיָדה

ב<אלמוני>: <פלוני> את ∼ • .(2 (ישעיה ח ְיֶבֶרְכָיהּו ֶּבן

(28 (דברים לא ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּׁשַמִים ָּבם ְוָאִעיָדה

ב<פלוני>: ∼ [= הזהיר, התרה] .3 [ראה סעיף 6.1.3].

ָרב ִמֶּמּנּו ְוָנַפל ִלְראֹות ֶאל־ְיהָוה ֶּפן־ֶיֶהְרסּו ָּבָעם ָהֵעד ֵרד

ָבֶכם ַהִעדִֹתי {תוכן}: ב<פלוני> ∼ • .(21 (שמות יט

.(19 (דברים ח ּתֹאֵבדּון ָאבֹד ִּכי ַהּיֹום

ְוִאם ב<פלוני>: ∼ [= הותרה (סביל סתמי)] הָפעַל.

ִיְׁשְמֶרּנּו ְולֹא ִּבְבָעָליו ְוהּוַעד ִׁשְלׁשֹם ִמְּתֹמל הּוא ַנָּגח ׁשֹור

.(29 (שמות כא

ְוָעִוינּו ָחָטאנּו עומד: [= פׁשע] קל. ʿwh עוה
.(5 (דניאל ט ּוָמָרְדנּו ִהְרַׁשְענּו) (ק’ והרשענו

ַעד־ ַׁשחִֹתי ַנֲעֵויִתי עומד: [= התכופף, התקפל] נפעל.

.(7 (תהלים לח ְמאֹד

ְנִתיבַֹתי ְּבָגִזית ְּדָרַכי ָּגַדר את: ∼ [= כופף, עיוות] ּפִעל.

.(9 (איכה ג ִעָּוה

ְוָאֹנִכי ָחָטאִתי ָאֹנִכי ִהֵּנה עומד: [= פׁשע] .1 הפעיל.

ֶהֱעּוּו ִּכי את: ∼ [= עיוות] .2 .(17 (שמ”ב כד ֶהֱעֵויִתי

.(21 (ירמיה ג ֱאֹלֵהיֶהם ֶאת־ְיהָֹוה ָׁשְכחּו ֶאת־ַּדְרָּכם

ְּבָמעֹוז ָלעֹוז עומד: [= ביקש מחסה] קל. ʿwz עוז
.(2 (ישעיה ל ִמְצָרִים ְּבֵצל ְוַלְחסֹות ַּפְרעֹה

לֹא־ָעָדה עומד: [= עבר, הלך] קל. ʿdh I עדה
.(8 (איוב כח ָׁשַחל ָעָליו

(משלי ָקָרה ְּביֹום ֶּבֶגד ַמֲעֶדה את: ∼ [= הסיר] הפעיל.

.(20 כה

<קישוט> ∼ [= ענד, עטה] .1 קל. ʿdh II עדה
[= קישט, .2 .(10 (ישעיה סא ֵכֶליָה ַּתְעֶּדה ְוַכַּכָּלה :(7×)

ֶעִדי ָוֶאְעֵּדְך :(1×) <קישוט> <פלוני> את ∼ נתן לענוד]

.(11 (יחזקאל טז ַעל־ָיַדִיְך ְצִמיִדים ָוֶאְּתָנה

ַוִּיְׂשְּבעּו ַוּיֹאְכלּו ב־: ∼ [= התענג] התפעל. ʿdn עדן
.(25 (נחמיה ט ַהָּגדֹול ְּבטּוְבָך ַוִּיְתַעְּדנּו ַוַּיְׁשִמינּו

(= מיותר, [בינוני בלבד, כשם תואר קל. ʿdp עדף
רב מדי)].

ַהַּמְרֶּבה ֶהְעִּדיף ְולֹא עומד: עודף] [= צבר  הפעיל.

.(18 (שמות טז ֶהְחִסיר לֹא ְוַהַּמְמִעיט

לֹא עומד: [= עּובַד במעדר] נפעל. ʿdr I עדר
.(6 (ישעיה ה ֵיָעֵדר ְולֹא ִיָּזֵמר

לֹא ַעד־ַאַחד עומד: [= חסר] נפעל. ʿdr II עדר
.(22 (שמ”ב יז ֶאת־ַהַּיְרֵּדן לֹא־ָעַבר ֲאֶׁשר ֶנְעָּדר

ַהִּנָּצִבים ְוִכְלְּכלּו את: ∼ [= החסיר, השמיט] ּפִעל.

(מל”א ה ָּדָבר ְיַעְּדרּו לֹא … ְׁשֹלֹמה ֶאת־ַהֶּמֶלְך ָהֵאֶּלה

.(7

עזר. ראה ʿdr III עדר
ֵאיָכה את: ∼ [= כיסה בעב] הפעיל. ʿwb עוב

.(1 (איכה ב ֶאת־ַּבת־ִצּיֹון ֲאדָֹני ְּבַאּפֹו ָיִעיב

… ְׂשעִֹרים ְוֻעַגת את: ∼ [= אפה] קל. ʿwg עוג
.(12 (יחזקאל ד ְלֵעיֵניֶהם ְּתֻעֶגָנה ָהָאָדם ֵצַאת ְּבֶגְלֵלי

ֶחְבֵלי את: ∼ [= הקיף, קשר] ּפִעל. ʿwd I עוד
.(61 (תהלים קיט ִעְּוֻדִני ְרָׁשִעים
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לֹא־ את: ∼ [= הקים משינה, הקים לפעולה] .2 .(19

.(2 (איוב מא ְיעּוֶרּנּו ִּכי ַאְכָזר

ָּבא ַעם ִהֵּנה עומד: [= קם משינה, קם לפעולה] נפעל.

.(22 (ירמיה ו ִמַּיְרְּכֵתי־ָאֶרץ ֵיעֹור ָּגדֹול ְוגֹוי ָצפֹון ֵמֶאֶרץ

ֶאת־ עֹוְרָרה את: ∼ [= זירז לפעולה, גירה] ּפֹולֵל.

.(3 (תהלים פ ָּלנּו ִליֻׁשָעָתה ּוְלָכה ְּגבּוָרֶתָך

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי עומד: [= קם לפעולה] .1 התפולל.

עומד: [= התרגש] .2 .(17 (ישעיה נא ְירּוָׁשַלםִ קּוִמי

(איוב ָרע ִּכי־ְמָצאֹו ְוִהְתעַֹרְרִּתי ְמַׂשְנִאי ְּבִפיד ִאם־ֶאְׂשַמח

.(29 לא

ְלִמְׁשָּפִטי ְוָהִקיָצה ָהִעיָרה עומד: [כמו קל 1] .1 הפעיל.

ְיהָוה ֵהִעיר את: ∼ [כמו קל 2] .2 .(23 (תהלים לה

.(11 (ירמיה נא ָמַדי ַמְלֵכי ֶאת־רּוַח

ָכל־ ָובֹאּו עּוׁשּו עומד: [(?) [= חש קל. ʿwš עוׁש
.(11 (יואל ד ַהּגֹוִים

את: ∼ [= עיקם, סילף, כופף] ּפִעל. ʿwt I עות
.(3 (איוב ח ְיַעֵּות־ֶצֶדק ְוִאם־ַׁשַּדי ִמְׁשָּפט ְיַעֵּות ַהֵאל

ִלְתקֹן לֹא־יּוַכל ְמֻעָּות עומד: ּפִעל] [סביל של  ּפֻעל.

.(15 (קהלת א

ֶהָחִיל ַאְנֵׁשי ְוִהְתַעְּותּו עומד: [חוזר של ּפִעל] התפעל.

.(3 (קהלת יב

[(?) [= תמך, עודד בדברים קל. ʿwt II עות
.(4 (ישעיה נ ָּדָבר ֶאת־ָיֵעף ָלעּות ָלַדַעת <פלוני>: את ∼

ַוַּיֲעזֹב את/ל־: ∼ [= השאיר, נטש] קל. ʿzb I עזב
.(21 (שמות ט ַּבָּׂשֶדה ְוֶאת־ִמְקֵנהּו ֶאת־ֲעָבָדיו

ֲהמֹון ֻנָּטׁש ִּכי־ַאְרמֹון עומד: [= הושאר, ננטש] קל סביל.

.(14 (ישעיה לב ֻעָּזב ִעיר

ֵּבית־ ֶנֱעַזב ַמּדּוַע עומד: ננטש] הושאר,   =] נפעל.

.(11 (נחמיה יג ָהֱאֹלִהים

יְֹׁשֵבי ַמְדֵמָנה ָנְדָדה עומד: [= ביקש מחסה] .1 הפעיל.

[= הכניס תחת מחסה] .2 .(31 (ישעיה י ֵהִעיזּו ַהֵּגִבים

(שמות ַּבָּׂשֶדה ְלָך ָּכל־ֲאֶׁשר ְוֵאת ֶאת־ִמְקְנָך ָהֵעז את: ∼

.(19 ט

ַּבל־ ָרָׁשע ֻיַחן עומד: [= עשה רעה] ּפִעל. ʿwl עול
.(10 (ישעיה כו ְיַעֵּול ְנכֹחֹות ְּבֶאֶרץ ֶצֶדק ָלַמד

ִאִּיים ְוָעָנה ב(מקום): ∼ [(?) [= שכן קל. ʿwn עון
.(22 (ישעיה יג עֶֹנג ְּבֵהיְכֵלי ְוַתִּנים ְּבַאְלמנֹוָתיו

[= נע באוויר] .1 קל. yʿp II ʿwp/יעף עוף
.(17 (דברים ד ַּבָּׁשָמִים ָּתעּוף ֲאֶׁשר ָּכָנף ָּכל־ִצּפֹור עומד:

(איוב ִיְמָצאּוהּו ְולֹא ָיעּוף ַּכֲחלֹום עומד: [= נגוז, נעלם] .2

.(8 כ

ַעל־ָהָאֶרץ ְיעֹוֵפף ְועֹוף עומד: [= נע באוויר] .1 ּפֹולֵל.

ְּבעֹוְפִפי את: ∼ [= נופף, הניף] .2 .(20 (בראשית א

.(10 (יחזקאל לב ַעל־ְּפֵניֶהם ַחְרִּבי

ְּכבֹוָדם ִיְתעֹוֵפף ָּכעֹוף עומד: [= נגוז, נעלם] התפולל.

.(11 (הושע ט

(בהקשר של הפניית [= העביר במהירות הפעיל.

ְוֵאיֶנּנּו ּבֹו ֵעיֶניָך ֲהָתִעיף) (ק’ התעוף ב־: עיניו ∼ המבט)]

.(5 (משלי כג

ַּגְבִריֵאל ְוָהִאיׁש עומד: [= הוטס, הובל באוויר] הָפעַל.

.(21 (דניאל ט ִּביָעף ֻמָעף …

יעץ. ראה ʿwṣ עוץ
(או עומד [= לחץ, דחק] הפעיל. ʿwq עוק
ָּתִעיק ַּכֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶכם ֵמִעיק ָאֹנִכי ִהֵּנה השמטה?): ←

.(13 (עמוס ב ָעִמיר ָלּה ַהְמֵלָאה ָהֲעָגָלה

ְוֶאת־ֵעיֵני את: ∼ [= סימא] ּפִעל. ʿwr I עור
.(7 (מל”ב כה ִעֵּור ִצְדִקָּיהּו

[= קם משינה, קם לפעולה] .1 קל. ʿwr II עור
(חבקוק ב ּדּוָמם ְלֶאֶבן עּוִרי ָהִקיָצה ָלֵעץ ֹאֵמר עומד:
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.(7 (תהלים פד מֹוֶרה

ְיהָוה ִהֵּנה את: ∼ [= ניער] קל. ʿṭh II עטה
.(17 (ישעיה כב ָעטֹה ְועְֹטָך ָּגֶבר ַטְלֵטָלה ְמַטְלֶטְלָך

ל־: ∼ כיסה] <כיסוי> =] .1 קל. ʿṭp I עטף
[ראה סעיף 4.4.2 (6 (תהלים עג ָלמֹו ָחָמס ַיֲעָטף־ִׁשית

ָלְבׁשּו <כיסוי>: ∼ [= התכסה, לבש] .2 הערה 59].

=] .3 .(14 (תהלים סה ַיַעְטפּו־ָבר ַוֲעָמִקים ַהּצֹאן ָכִרים

.(9 (איוב כג ֶאְרֶאה ְולֹא ָיִמין ַיְעטֹף עומד: [(?) הסתתר

ֶאְקָרא ֵאֶליָך עומד: [= היה חלש] קל. ʿṭp II עטף
.(3 (תהלים סא ִלִּבי ַּבֲעטֹף

ִקְרָיה ִּבְרחֹבֹות ְויֹוֵנק עֹוֵלל ֵּבָעֵטף עומד: [= נחלש] נפעל.

.(11 (איכה ב

ֶאת־ְיהָוה ַנְפִׁשי ָעַלי ְּבִהְתַעֵּטף עומד: [= נחלש] התפעל.

.(8 (יונה ב ָזָכְרִּתי

ָיִׂשים לֹא ַהּצֹאן ּוְבַהֲעִטיף עומד: [= נחלש] הפעיל.

.(42 (בראשית ל

ְוָׁשאּול אל: ∼ [= הקיף, כיתר] .1 קל. ʿṭr עטר
(שמ”א כג ְלָתְפָׂשם ְוֶאל־ֲאָנָׁשיו ֶאל־ָּדִוד עְֹטִרים ַוֲאָנָׁשיו

ַּכִּצָּנה <כיסוי>: <מכוסה> ∼ [= עטף, הקיף] .2 .(26

.(13 (תהלים ה ַּתְעְטֶרּנּו ָרצֹון

<כיסוי>: <מכוסה> ∼ [= כיסה, הלביש] .1 ּפִעל.

[= הכתיר, .2 .(6 (תהלים ח ְּתַעְּטֵרהּו ְוָהָדר ְוָכבֹוד

ֶׁשִעְּטָרה־ּלֹו ָּבֲעָטָרה ל<פלוני>: עטרה ∼ ענד עטרה]

הערה 59]. [ראה סעיף 4.4.2 (11 (שה”ש ג ִאּמֹו

(= עטור, עונד [בינוני בלבד, כשם תואר הפעיל.

עטרה)].

ב־: ∼ [= תקף בצעקות, גער] .1 קל. ʿyṭ עיט
ַוָּיַעט ֶאת־ֲאדֵֹנינּו ְלָבֵרְך ֵמַהִּמְדָּבר ַמְלָאִכים ָּדִוד ָׁשַלח ִהֵּנה

ֶאל־ ַוַּתַעט אל: ∼ [= התנפל] .2 .(14 (שמ”א כה ָּבֶהם

.(19 (שמ”א טו ַהָּׁשָלל

את: ∼ [= תיקן, שיקם] .1 קל. ʿzb II עזב
=] .2 .(8 (נחמיה ג ָהְרָחָבה ַהחֹוָמה ַעד ְירּוָׁשַלםִ ַוַּיַעְזבּו

(שמות ִעּמֹו ַּתֲעזֹב ָעזֹב לֹו ֵמֲעזֹב ְוָחַדְלָּת ל־: ∼ [(?) עזר

.(5 כג

קּוָמה עומד: [= היה עז] קל. yʿz ʿzz/יעז עזז
הערה [ראה סעיף 5.1.1 (20 (תהלים ט ֱאנֹוׁש ַאל־ָיעֹז ְיהָוה

.[4

(ישעיה ִתְרֶאה לֹא נֹוָעז ֶאת־ַעם עומד: [= היה עז] נפעל.

.(19 לג

ָפֶניָה ֵהֵעָזה פניו: ∼ [= הקשה פניו, התחצף] הפעיל.

ְּבָפָניו ָרָׁשע ִאיׁש ֵהֵעז בפניו: ∼ • .(13 (משלי ז לֹו ַוּתֹאַמר

[ראה סעיף 5.10.3.2]. (29 (משלי כא

ַוְיַסְּקֵלהּו ַוְיַעְּזֵקהּו את: ∼ [= עדר] קל. ʿzq עזק
.(2 (ישעיה ה ׂשֵֹרק ַוִּיָּטֵעהּו

[= סייע, נתן עזרה] קל. ʿdr III ʿzr/עדר עזר
(ישעיה ֲחָזק יֹאַמר ּוְלָאִחיו ַיְעזֹרּו ֶאת־ֵרֵעהּו ִאיׁש את: ∼

ֶמֶלְך ַלֲהַדְדֶעֶזר ַלְעזֹר ַּדֶּמֶׂשק ֲאַרם ַוָּתבֹא ל־: ∼ • .(6 מא

[ראה סעיף 4.4.2]. (5 (שמ”ב ח צֹוָבה

ַוַּיֲעֹלז ְוֶנֱעָזְרִּתי ִלִּבי ָבַטח ּבֹו עומד: [= קיבל עזרה] נפעל.

.(7 (תהלים כח ִלִּבי

ַמְעְזִרים ֵהם ַמְלֵכי־ֲאָרם ֱאֹלֵהי את: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(23 (דה”ב כח אֹוָתם

[= לבש] .1 קל. yʿṭ ʿṭh/יעט I עטה
.2 .(17 (ישעיה נט ִקְנָאה ַּכְמִעיל ַוַּיַעט :(6×) <כיסוי> ∼

ַהחִֹזים ּובֹׁשּו :(4×) ׂשפם ∽על [= כיסה פיו לאות בושה]

.3 .(7 (מיכה ג ֻּכָּלם ַעל־ָׂשָפם ְוָעטּו ַהּקְֹסִמים ְוָחְפרּו

ְצָדָקה ְמִעיל :(1×) <כיסוי> <פלוני> את ∼ [= הלביש]

.(10 (ישעיה סא ְיָעָטִני

ָעָליו ֶהֱעִטיָת ב(מקום): <כיסוי> ∼ [= שם] הפעיל.

ַיְעֶטה ַּגם־ְּבָרכֹות השמטה: ← .(46 (תהלים פט ּבּוָׁשה
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עברית

ְּבִסְריֹנֹו ְוֶאל־ִיְתַעל עומד: [(?) התנשא  =] התפעל.

.(3 (ירמיה נא

את ∼ [= הזיז כלפי מעלה, העביר מעלה] .1 הפעיל.

[= הוביל, .2 .(6 (יהושע ב ַהָּגָגה ֶהֱעָלַתם ְוִהיא /ל־:

ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ָלָמה את: ∼ העביר ממקום למקום]

[= גרם שיופיע] .3 .(5 (במדבר כא ַּבִּמְדָּבר ָלמּות

ֵאת ִלי ְוַהֲעִלי ָּבאֹוב ִלי ָקֳסִמי)־ָנא (ק’ קסומי את: ∼

זכר, גרם  =] .4 .(8 (שמ”א כח ֵאָלִיְך ֲאֶׁשר־ֹאַמר

ִגּלּוֵליֶהם ֶהֱעלּו את: לב על/אל ∼ שיופיע במחשבה]

[= ערך, הגיש עולה לאל] .5 .(3 (יחזקאל יד ַעל־ִלָּבם

עֹלה ∼ • .(15 (מל”א ג ְׁשָלִמים ַוַּיַעׂש עֹלֹות ַוַּיַעל עֹלה: ∼

(שופטים יג ַּתֲעֶלָּנה ַליהָוה עָֹלה ְוִאם־ַּתֲעֶׂשה ל<אל>:

את: ∼ [= הקריב כעולה] .6 [ראה סעיף 5.8.1]. (16

.7 .(2 (במדבר כג ַּבִּמְזֵּבַח ָוַאִיל ָּפר ּוִבְלָעם ָּבָלק ַוַּיַעל

ֶאת־ ְוַהֲעֵליָת ֶאת־ַהְּמֹנָרה ְוֵהֵבאָת נר: ∼ [(?) [= הדליק

[= גייס לעבודות כפייה] .8 .(4 (שמות מ ֵנרֶֹתיָה

(מל”א ְלַמס־עֵֹבד ְׁשֹלֹמה ַוַּיֲעֵלם למס: <עובדים> ∼

ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַמס ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעל מס: ∼ • .(21 ט

ֵּגָרה: ∼ [= החזיר מהקיבה ללוע] .9 .(27 (מל”א ה

.(26 (ויקרא יא ַמֲעָלה ֵאיֶנָּנה ְוֵגָרה ׁשַֹסַעת ֵאיֶנָּנה ְוֶׁשַסע

(נחום הֲֹעָלָתה ֻּגְּלָתה עומד: [= הובל, הועבר] .1 הָפעַל.

ֶבן־ֲחָנִני ֵיהּוא ְּבִדְבֵרי עומד: [= הוזכר, צוין] .2 .(8 ב

=] .3 .(34 (דה”ב כ ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵכי ַעל־ֵסֶפר הֲֹעָלה ֲאֶׁשר

ַעל־ַהִּמְזֵּבַח הֲֹעָלה ַהֵּׁשִני ַהָּפר ְוֵאת עומד: הוקרב כעולה]

.(28 (שופטים ו ַהָּבנּוי

[= שמח] קל. ʿlṣ ʿls/עלץ ʿlz/עלס עלז
.(14 (צפניה ג ְירּוָׁשָלםִ ַּבת ְּבָכל־ֵלב ְוָעְלִזי ִׂשְמִחי עומד:

.(12 (תהלים ה ְׁשֶמָך ֹאֲהֵבי ְבָך ְוַיְעְלצּו ב־: ∼ •

ֶנֱעָלָסה ְּכַנף־ְרָנִנים עומד: [(?) [= התנופף בשמחה נפעל.

.(13 (איוב לט

(ק’ עון ָׁשאּול ַוְיִהי את: ∼ [= שנא] קל. ʿyn עין
.(9 (שמ”א יח ָוָהְלָאה ַההּוא ֵמַהּיֹום ֶאת־ָּדִוד עֹוֵין)

.I יעף ראה ʿyp עיף
ְוָטֹפף ָהלֹוְך עומד: [= שקשק עֶכֶס] קל. ʿks עכס

.(16 (ישעיה ג ְּתַעַּכְסָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ֵּתַלְכָנה

ְוַׂשְמֶּתם את: ∼ [= קלקל, הרס] .1 קל. ʿkr עכר
.(18 (יהושע ו אֹותֹו ַוֲעַכְרֶּתם ְלֵחֶרם ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַמֲחֵנה

ְלַהְבִאיֵׁשִני ֹאִתי ֲעַכְרֶּתם את: ∼ [= הפריע, הביך] .2

.(30 (בראשית לד ָהָאֶרץ ְּביֵֹׁשב

.(3 (תהלים לט ֶנְעָּכר ּוְכֵאִבי עומד: [= התעורר] נפעל.

ִהֵּנה עומד: [= זז כלפי מעלה] .1 קל. ʿlh עלה
[= ניגש, בא] .2 .(22 (ירמיה מט ְוִיְדֶאה ַיֲעֶלה ַכֶּנֶׁשר

(יהושע ָּלנּו ְוהֹוִׁשיָעה ְמֵהָרה ֵאֵלינּו ֲעֵלה ל(כיוון/יעד): ∼

(בראשית מו ְלַפְרעֹה ְוַאִּגיָדה ֶאֱעֶלה השמטה: ← .(6 י

[= הופיע, נראה, התפשט] .3 [ראה סעיף 5.3.3]. (31

=] .4 .(20 (יואל ב ַצֲחָנתֹו ְוַתַעל ָבְאׁשֹו ְוָעָלה עומד:

ִּדְבֵרי־ ְּבִמְסַּפר ַהִּמְסָּפר ָעָלה ְולֹא עומד: הוזכר, צוין]

[= נזכר, הופיע במחשבה] .5 .(24 (דה”א כז ַהָּיִמים

.(16 (ירמיה ג ִיְזְּכרּו־בֹו ְולֹא ַעל־ֵלב ַיֲעֶלה ְולֹא לב: על ∼

ַההּוא ַּבּיֹום ַהִּמְלָחָמה ַוַּתֲעֶלה עומד: [= התחזק, גבר] .6

ַעל־ ָעִלית ְוַאְּת עומד: [= היה עליון] .7 .(35 (מל”א כב

עומד: הוגשה] <עולה> =] .8 .(29 (משלי לא ֻּכָּלָנה

.(29 (מל”א יח ַהִּמְנָחה ַלֲעלֹות ַעד ַוִּיְתַנְּבאּו

ֵחיל ְּבֵהָעלֹות מן: ∼ סר, התרחק]  =] .1 נפעל.

.(11 (ירמיה לז ַּפְרעֹה ֵחיל ִמְּפֵני ְירּוָׁשָלםִ ֵמַעל ַהַּכְׂשִּדים

ֵהָעֹלתֹו ַעד־יֹום ִיְסעּו ְולֹא ֶהָעָנן ֵיָעֶלה ְוִאם־לֹא השמטה: ←

ל(כיוון/יעד): ∼ [= בא, הובא] .2 .(37 (שמות מ

.3 .(11 (עזרא א ִלירּוָׁשָלםִ ִמָּבֶבל ַהּגֹוָלה ֵהָעלֹות ִעם

ְוִדַּבת־ָעם ָלׁשֹון ַעל־ְׂשַפת ַוֵּתֲעלּו עומד: [= הוזכר, צוין]

ַנֲעֵליָת ְמאֹד עומד: [= היה עליון] .4 .(3 (יחזקאל לו

.(9 (תהלים צז ַעל־ָּכל־ֱאֹלִהים
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הענף הכנעני

(תשס”ד). בכלל ראה שמש

עלז. ראה ʿls עלס
.II לעע ראה ʿlʿ עלע

עומד: [= היה ללא הכרה] .1 ּפֻעל. ʿlp עלף
.2 .(20 (ישעיה נא ָּכל־חּוצֹות ְּברֹאׁש ָׁשְכבּו ֻעְּלפּו ָּבַנִיְך

ַסִּפיִרים ְמֻעֶּלֶפת ֵׁשן ֶעֶׁשת <ציפוי>: ∼ [= כוסה, צופה]

.(14 (שה”ש ה

ַהֶּׁשֶמׁש ַוַּתְך עומד: [= איבד את הכרתו] .1 התפעל.

[= התכסה, .2 .(8 (יונה ד ַוִּיְתַעָּלף יֹוָנה ַעל־רֹאׁש

ַוְּתַכס ֵמָעֶליָה ַאְלְמנּוָתּה ִּבְגֵדי ַוָּתַסר עומד: התעטף]

.(14 (בראשית לח ַוִּתְתַעָּלף ַּבָּצִעיף

עלז. ראה ʿlṣ עלץ
ַּבֲחֹלִמי עומד: [= קם, ניצב] .1 קל. ʿmd עמד
[בכוונה • .(17 (בראשית מא ַהְיֹאר ַעל־ְׂשַפת עֵֹמד ִהְנִני

ַהר־ ַעל־יְֹׁשֵבי ּומֹוָאב ַעּמֹון ְּבֵני ַוַּיַעְמדּו על: ∼ עוינת]

[= התקיים, .2 (23 (דה”ב כ ּוְלַהְׁשִמיד ְלַהֲחִרים ֵׂשִעיר

.(11 (תהלים לג ַּתֲעֹמד ְלעֹוָלם ְיהָוה ֲעַצת עומד: נמצא]

ְולֹא־ִיְרְּדפּו ָּכל־ָהָעם ַוַּיַעְמדּו עומד: [= נעצר, לא נע] .3

[= פסק, חדל] .4 .(28 (שמ”ב ב ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי עֹוד

.(35 (בראשית כט ִמֶּלֶדת ַוַּתֲעֹמד מפעול: ∼

על. עמד ראה דיונו של הולץ (תש”ע) בצירוף

ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיַּקח את: ∼ [= הקים, הציב] .1 הפעיל.

=] .2 .(22 (במדבר כז ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵני ַוַּיֲעִמֵדהּו

ֶאת־ֵּבית ְלרֹוֵמם את: ∼ יצר, עשה שיתקיים] בנה, 

[= הציב .3 .(9 (עזרא ט ֶאת־ָחְרבָֹתיו ּוְלַהֲעִמיד ֱאֹלֵהינּו

ָּבָאֶרץ ׁשְֹפִטים ַוַּיֲעֵמד <בעל תפקיד>: ∼ בתפקיד, בחר]

על: <פלוני> את ∼ [= מינה, הפקיד] .4 .(5 (דה”ב יט

.(2 (דה”ב לה ַעל־ִמְׁשְמרֹוָתם ַהּכֲֹהִנים ַוַּיֲעֵמד

ְיהָוה ִלְפֵני ָיֳעַמד־ַחי … ְוַהָּׂשִעיר עומד: [= הוצב] הָפעַל.

.(10 (ויקרא טז

ַעד־ דִֹדים ִנְרֶוה ְלָכה ב־: ∼ [= התענג, נהנה] התפעל.

.(18 (משלי ז ָּבֳאָהִבים ִנְתַעְּלָסה ַהּבֶֹקר

[= ליקט (אחרי הבציר)] .1 ּפֹולֵל. ʿll I עלל
ְתַלֵּקט לֹא ַּכְרְמָך ּוֶפֶרט ְתעֹוֵלל לֹא ְוַכְרְמָך <כרם>: ∼

ל<פלוני>: ∼ [= עשה רעה, הרע] .2 .(10 (ויקרא יט

.(22 (איכה א ָּכל־ְּפָׁשָעי ַעל ִלי עֹוַלְלָּת ַּכֲאֶׁשר ָלמֹו ְועֹוֵלל

ַמְכאֹוב ִאם־ֵיׁש ל<פלוני>: ∼ נעשתה] <רעה> =] ּפֹולַל.

.(12 (איכה א ִלי עֹוַלל ֲאֶׁשר ְּכַמְכֹאִבי

ְוִהְתַעְּללּו־ ּוְדָקֻרִני … ֶּפן־ָיבֹואּו ב־: ∼ [= פגע] התפעל.

.(4 (שמ”א לא ִבי

ְלָדָבר ַאל־ַּתט־ִלִּבי עלילה: ∼ [= עשה רעה] התפולל.

.(4 (תהלים קמא ְּבֶרַׁשע ֲעִללֹות ְלִהְתעֹוֵלל ָרע

ָּתַפְרִּתי ַׂשק את: ∼ [= טמן] ּפֹולֵל. ʿll II עלל
.(15 (איוב טז ַקְרִני ֶבָעָפר ְועַֹלְלִּתי ִגְלִּדי ֲעֵלי

(= דבר [בינוני בלבד, כשם עצם קל. ʿlm עלם
נסתר)].

ְולֹא־ <פלוני>: מן ∼ [= נסתר, לא נודע לפלוני] נפעל.

.(2 (דה”ב ט ָלּה ִהִּגיד לֹא ֲאֶׁשר ִמְּׁשֹלֹמה ָּדָבר ֶנְעַלם

מן ∼ [= הסתיר פניו, לא התייחס ל–] .1 התפעל.

ִנָּדִחים ֶאת־ֵׂשיֹו אֹו ָאִחיָך ֶאת־ׁשֹור לֹא־ִתְרֶאה <דבר>:

עומד: [(?) [= נערם .2 .(1 (דברים כב ֵמֶהם ְוִהְתַעַּלְמָּת

.(16 (איוב ו ִיְתַעֶּלם־ָׁשֶלג ָעֵלימֹו

ֶזה ִמי את: ∼ [= הסתיר, שם במסתור] .1 הפעיל.

[= מנע מפלוני .2 .(3 (איוב מב ָדַעת ְּבִלי ֵעָצה ַמְעִלים

ַויהָוה השמטה: ← את <פלוני> מן ∼ לגלות או לדעת]

[= הסתיר .3 .(27 (מל”ב ד ִלי ִהִּגיד ְולֹא ִמֶּמִּני ֶהְעִלים

ַּכֵּפיֶכם ּוְבָפִרְׂשֶכם מן: עין ∼ ל–] פניו, לא התייחס 

ַאל־ַּתְעֵלם ל־: ֹאזן ∼ • .(15 (ישעיה א ִמֶּכם ֵעיַני ַאְעִלים

ָלָמה השמטה: ← .(56 (איכה ג ְלַׁשְוָעִתי ְלַרְוָחִתי ָאְזְנָך

.(1 (תהלים י ַּבָּצָרה ְלִעּתֹות ַּתְעִלים ְּבָרחֹוק ַּתֲעֹמד ְיהָוה
(תש”ן: 6); על פועלי ההסתרה ראה רובינשטיין העלים על הפועל
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עברית

(ישעיה סו ְּכבֹוָדּה ִמִּזיז ְוִהְתַעַּנְגֶּתם :(1×) מן ∼ • .(2 נה

.(11

ִלי ֲעָטרֹות ֶאֶעְנֶדּנּו את: ∼ [= עטה] קל. ʿnd ענד
.(36 (איוב לא

[= נתן מענה, דיבר או .1 קל. ʿnh I ענה
אמר: אל ד בצמו א. פעל בתגובה לשאלה, לבקשה]

את ∼ • .(11 (רות ב ָלּה ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ַוַּיַען :(~105×) עומד

(איוב מ ַוּיֹאַמר ֶאת־ִאּיֹוב ְיהָוה ַוַּיַען :(~35×) <פלוני>

ְולֹא ָקָראִתי :(~40×) עומד אמר: על ו הפ ללא ב. .(1

את ∼ • .(12 (ישעיה סה ְׁשַמְעֶּתם ְולֹא ִּדַּבְרִּתי ֲעִניֶתם

ֶאְתֶכם ְיהָוה ְולֹא־ַיֲעֶנה … ּוְזַעְקֶּתם :(~110×) <פלוני>

:(~15×) ב<פלוני> ∼ [= העיד] .2 .(18 (שמ”א ח

• ;(6 (איוב טו ַיֲענּו־ָבְך ּוְׂשָפֶתיָך ְולֹא־ָאִני ִפיָך ַיְרִׁשיֲעָך

”אחיי מא[שם] נקתי אמן לי יענו אחי :(2×) ל<פלוני> ∼

[ראה סעיף 6.1.3]. (MHsh 1:11) יעידו לי: אמת, נִּקֵתי מאשם”

ְולֹא ִיְקָרא ַּגם־הּוא עומד: [= קיבל תשובה] .1 נפעל.

ל<פלוני>: ∼ [= נעתר, ניאות] .2 .(13 (משלי כא ֵיָעֶנה

(יחזקאל יד ִּגּלּוָליו ְּברֹב ָבא) (ק’ בה לֹו ַנֲעֵניִתי ְיהָוה ֲאִני

.(4

עומד: [= היה עניו, כנוע] קל. ʿnh II ענה
.(4 (ישעיה לא ַיֲעֶנה לֹא ּוֵמֲהמֹוָנם ֵיָחת לֹא ִמּקֹוָלם

ֵלָעֹנת ֵמַאְנָּת ַעד־ָמַתי עומד: [= היה כנוע, נכנע] נפעל.

.(3 (שמות י ִמָּפָני

ַוִּיְּתנּו ַוְיַעּנּונּו ַהִּמְצִרים ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּו את: ∼ [= ייסר] ּפִעל.

.(6 (דברים כו ָקָׁשה ֲעבָֹדה ָעֵלינּו

ֻחֶּקיָך ֶאְלַמד ְלַמַען ִכי־ֻעֵּניִתי טֹוב־ִלי עומד: [= יוסר] ּפֻעל.

.(71 (תהלים קיט

ְּבכֹל ִהְתַעִּניָת ְוִכי עומד: [= התייסר, סבל] התפעל.

.(26 (מל”א ב ָאִבי ֲאֶׁשר־ִהְתַעָּנה

ַמה־ִּיְתרֹון עומד: [= עבד, טרח] קל. ʿml עמל
.(3 (קהלת א ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ֶׁשַּיֲעֹמל ְּבָכל־ֲעָמלֹו ָלָאָדם

לֹא־ ֲאָרִזים את: ∼ [= הסתיר] .1 קל. ʿmm עמם
ָחָכם ִהֵּנה את: ∼ [= בלבל] .2 .(8 (יחזקאל לא ֲעָמֻמהּו

(יחזקאל ֲעָממּוָך לֹא ָּכל־ָסתּום ִמָּדִניֵאל) (ק’ מדנאל ַאָּתה

.(3 כח

ִיְׁשֶנא ָזָהב יּוַעם ֵאיָכה עומד: [= נעשה כהה] קל סביל.

.(1 (איכה ד ַהּטֹוב ַהֶּכֶתם

[= סחב, .1 קל. ʿmś ʿms/עמׂש עמס
(תהלים סח ָהֵאל ַיֲעָמס־ָלנּו יֹום יֹום את/ל־: ∼ נשא]

ּוְמִביִאים <בהמה>: על ∼ [= הטעין משא] .2 .(20

.(15 (נחמיה יג ַעל־ַהֲחֹמִרים ְועְֹמִסים ָהֲעֵרמֹות

ֶהְעִמיס ָאִבי <פלוני>: על <משא> ∼ [= הטעין] הפעיל.

.(11 (מל”א יב ָּכֵבד עֹל ֲעֵליֶכם

ָעְמקּו ְמאֹד עומד: [= היה עמוק] קל. ʿmq עמק
.(6 (תהלים צב ַמְחְׁשבֶֹתיָך

ִהְרִחב ֶהְעִמיק את: ∼ [= עשה לעמוק] .1 הפעיל.

אדוורביאלי] [כפועל  .2 .(33 ל (ישעיה  ְמֻדָרָתּה

(ישעיה ֵעָצה ַלְסִּתר ֵמיהָוה ַהַּמֲעִמיִקים הֹוי לפעול: ∼

.(15 כט

=) [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל. ʿmr I עמר
קוצר, קושר עומרים)].

לֹא־ ב־: ∼ [= התאכזר] התפעל. ʿmr II עמר
.(14 (דברים כא ָּבּה ִתְתַעֵּמר

עמס. ראה ʿmś עמׂש
(= ענוג, [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. ʿng ענג

עדין)].

ַוֲעָנִוים :(6×) על ∼ [= הרגיש עונג, נהנה] התפעל.

• .(11 (תהלים לז ָׁשלֹום ַעל־רֹב ְוִהְתַעְּנגּו ִייְרׁשּו־ָאֶרץ

(ישעיה ַנְפְׁשֶכם ַּבֶּדֶׁשן ְוִתְתַעַּנג ְוִאְכלּו־טֹוב :(1×) ב־ ∼
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הענף הכנעני

ְוַעּסֹוֶתם את: ∼ [= רמס, מעך] קל. ʿss עסס
.(21 (מלאכי ג ַרְגֵליֶכם ַּכּפֹות ַּתַחת ֵאֶפר ִּכי־ִיְהיּו ְרָׁשִעים

ִהֵּנה עומד: [(?) [= היה קל דעת ּפֻעל. ʿpl עפל
.(4 (חבקוק ב ּבֹו ַנְפׁשֹו לֹא־ָיְׁשָרה ֻעְּפָלה

ֶאל־רֹאׁש ַלֲעלֹות ַוַּיְעִּפלּו לפעול: ∼ [= העז] הפעיל.

.(44 (במדבר יד ָהָהר

ַוְיַסֵּקל עומד: [= השליך עפר] ּפִעל. ʿpr עפר
.(13 (שמ”ב טז ֶּבָעָפר ְוִעַּפר ְלֻעָּמתֹו ָּבֲאָבִנים

ָיֶדיָך את: ∼ [= יצר, הכין] ּפִעל. ʿṣb I עצב
.(8 (איוב י ַוַּיֲעׂשּוִני ִעְּצבּוִני

ָלּה ָעִׂשינּו ֲאָנֵׁשינּו ֲהִמַּבְלֲעֵדי את: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(19 (ירמיה מד ְלַהֲעִצָבה ַּכָּוִנים

ָאִביו ְולֹא־ֲעָצבֹו את: ∼ [= ציער] קל. ʿṣb II עצב
.(6 (מל”א א ִמָּיָמיו

ֶּפן־ֵיָעֵצב ְיהֹוָנָתן ַאל־ֵיַדע־זֹאת עומד: [= הצטער] נפעל.

(שמ”ב ַעל־ְּבנֹו ַהֶּמֶלְך ֶנֱעַצב על/אל: ∼ • .(3 (שמ”א כ

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (3 יט

ָקְדׁשֹו ֶאת־רּוַח ְוִעְּצבּו ָמרּו ְוֵהָּמה את: ∼ [= ציער] ּפִעל.

.(10 (ישעיה סג

ָלֶהם ַוִּיַחר ָהֲאָנִׁשים ַוִּיְתַעְּצבּו עומד: [= הצטער] התפעל.

.(7 (בראשית לד ְמאֹד

ַיֲעִציבּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיְמרּוהּו ַּכָּמה את: ∼ [= ציער] הפעיל.

.(40 (תהלים עח ִּביִׁשימֹון

.III עצם ראה ʿṣh עצה

ַמְחִׁשים ְוַאֶּתם לפעול: ∼ [= נלאה] נפעל. ʿṣl עצל
(שופטים יח ֶאת־ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת ָלבֹא ָלֶלֶכת ַאל־ֵּתָעְצלּו

.(9

עומד: [= היה חזק, היה רב] קל. ʿṣm I עצם
.(20 (שמות א ְמאֹד ַוַּיַעְצמּו ָהָעם ַוִּיֶרב

ַתֲעֵנם ִּכי ְיׁשּובּון ּוֵמַחָּטאָתם את: ∼ [= ייסר] הפעיל.

.(35 (מל”א ח

הּוא ב־: ∼ [= עסק, טיפל] קל. ʿnh III ענה
.(13 (קהלת א ּבֹו ַלֲענֹות ָהָאָדם ִלְבֵני ֱאֹלִהים ָנַתן ָרע ִעְנַין

← ב־ <פלוני> את ∼ [(?) [= גרם שיעסוק הפעיל.

.(19 (קהלת ה ִלּבֹו ְּבִׂשְמַחת ַמֲעֶנה ָהֱאֹלִהים ִּכי השמטה:

ִאִּיים ְוָעָנה עומד: [= שר, צעק] קל. ʿnh IV ענה
את: ∼ • .(2 (ישעיה יג עֶֹנג ְּבֵהיְכֵלי ְוַתִּנים ְּבַאְלמנֹוָתיו

ֱענּו ל־: ∼ • .(172 (תהלים קיט ִאְמָרֶתָך ְלׁשֹוִני ַּתַען

(7 (תהלים קמז ְבִכּנֹור ֵלאֹלֵהינּו ַזְּמרּו ְּבתֹוָדה ַליהָוה

[ראה סעיף 5.8.3].

(שמות לב ׁשֵֹמַע ָאֹנִכי ַעּנֹות קֹול עומד: [כמו קל] ּפִעל.

(ישעיה כז ַעּנּו־ָלּה ֶחֶמד ֶּכֶרם ַההּוא ַּבּיֹום ל־: ∼ • .(18

[ראה סעיף 5.8.3]. (2

ָעָנן ְּבַעְנִני ְוָהָיה ָעַנן: ∼ [= יצר ענן] ּפִעל. ʿnn ענן
.(14 (בראשית ט ֶּבָעָנן ַהֶּקֶׁשת ְוִנְרֲאָתה ַעל־ָהָאֶרץ

לֹא ַעל־ַהָּדם תֹאְכלּו לֹא עומד: [= עשה כשפים] ּפֹולֵל.

.(26 (ויקרא יט ְתעֹוֵננּו ְולֹא ְתַנֲחׁשּו

את: ∼ [= הקיף (כענק על צוואר)] קל. ʿnq ענק
.(6 (תהלים עג ָלמֹו ָחָמס ַיֲעָטף־ִׁשית ַגֲאָוה ֲעָנַקְתמֹו ָלֵכן

פרטיטיב: ← ל<פלוני> <דבר> ∼ [= נתן] הפעיל.

.(14 (דברים טו ּוִמִּיְקֶבָך ּוִמָּגְרְנָך ִמּצֹאְנָך לֹו ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק

<סכום>: <פלוני> ∽את [= קנס] .1 קל. ʿnš ענׁש
(דברים כב ַהַּנֲעָרה ַלֲאִבי ְוָנְתנּו ֶכֶסף ֵמָאה ֹאתֹו ְוָעְנׁשּו

ַּבְעָנׁש־ֵלץ את/ל־: ∼ [= הטיל עונש, ייסר] .2 .(19

.(11 (משלי כא ִיַּקח־ָּדַעת ְלָחָכם ּוְבַהְׂשִּכיל ֶיְחַּכם־ֶּפִתי

ָעָליו ָיִׁשית ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענֹוׁש עומד: [= נקנס] .1 נפעל.

[= קיבל .2 .(22 (שמות כא ִּבְפִלִלים ְוָנַתן ָהִאָּׁשה ַּבַעל

ֶנֱעָנׁשּו ָעְברּו ְּפָתאִים ִנְסָּתר ָרָעה ָרָאה ָערּום עומד: עונש]

.(12 (משלי כז
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ֶאת־ִיְצָחק ַוַּיֲעקֹד את: ∼ [= קשר] קל. ʿqd עקד
.(9 (בראשית כב ְּבנֹו

=) [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. ʿql עקל
מעוות)].

ָלַטַעת ֵעת את: ∼ [= תלש, גדע] קל. ʿqr עקר
.(2 (קהלת ג ָנטּוַע ַלֲעקֹור ְוֵעת

ְיָגְרׁשּוָה ַּבָּצֳהַרִים ַאְׁשּדֹוד עומד: [= נתלש, נגדע] נפעל.

.(4 (צפניה ב ֵּתָעֵקר ְוֶעְקרֹון

העקב)] גידי  (בחיתוך  לצולע  הפך   =] .1 ּפִעל.

ִעְּקרּו־ׁשֹור ּוִבְרצָֹנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי <בהמה>: ∼

את: ∼ [= הוציא מכלל שימוש] .2 .(6 (בראשית מט

.(4 (שמ”ב ח ֶאת־ָּכל־ָהֶרֶכב ָּדִוד ַוְיַעֵּקר

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. ʿqš עקׁש
מעוות)].

(מיכה ְיַעֵּקׁשּו ָּכל־ַהְיָׁשָרה ְוֵאת את: ∼ [= עיוות] ּפִעל.

.(9 ג

ִאם־ֶאְצָּדק את: ∼ [= ראה כמעוות, הרשיע] הפעיל.

.(20 (איוב ט ַוַּיְעְקֵׁשִני ָּתם־ָאִני ַיְרִׁשיֵעִני ִּפי

[= היה עֵָרב לבטחון, שמר] .1 קל. ʿrb I ערב
(בראשית ָאִבי ֵמִעם ֶאת־ַהַּנַער ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי את: ∼

[= היה עֵָרב בהלוואה או קשרי מסחר] .2 .(32 מד

ַחְבֵלהּו ָנְכִרָּיה ּוְבַעד ָזר ִּכי־ָעַרב ַקח־ִּבְגדֹו <פלוני>: את ∼

ָּתַקְעָּת ְלֵרֶעָך ִאם־ָעַרְבָּת ל<פלוני>: ∼ • .(13 (משלי כז

[= משכן, נתן כמשכון] .3 .(1 (משלי ו ַּכֶּפיָך ַלָּזר

(נחמיה עְֹרִבים ֲאַנְחנּו ּוָבֵּתינּו ּוְכָרֵמינּו ְׂשדֵֹתינּו את: ∼

ָלֶגֶׁשת ֶאת־ִלּבֹו ָעַרב הּוא־ֶזה ִמי ִּכי [בהשאלה]: • .(3 ה

ָּכל־ מערב: ∼ [= סחר סחורה] .4 .(21 (ירמיה ל ֵאַלי

(יחזקאל כז ַמֲעָרֵבְך ַלֲערֹב ָבְך ָהיּו ּוַמָּלֵחיֶהם ַהָּים ֳאִנּיֹות

.(9

ְמאֹד ֶאת־ַעּמֹו ַוֶּיֶפר את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(24 (תהלים קה ִמָּצָריו ַוַּיֲעִצֵמהּו

את: ∼ [= אכל עד לעצמות] ּפִעל. ʿṣm II עצם
ְנבּוַכְדֶראַּצר ִעְּצמֹו ָהַאֲחרֹון ְוֶזה ַאּׁשּור ֶמֶלְך ֲאָכלֹו ָהִראׁשֹון

.(17 (ירמיה נ ָּבֶבל ֶמֶלְך

[= סגר] קל. ʿṣh ʿṣm/עצה III עצם
.(15 (ישעיה לג ְּבָרע ֵמְראֹות ֵעיָניו ְועֵֹצם עיָניו: ∼

ַוְיַעֵּצם <פלוני>: עיני ∼ [= סגר, גרם שייסגר] ּפִעל.

.(10 (ישעיה כט ֶאת־ֵעיֵניֶכם

ְוָעַצר את: ∼ [= חסם, סגר, כלא] .1 קל. ʿṣr עצר
ב־ ∼ • .(17 (דברים יא ָמָטר ְולֹא־ִיְהֶיה ֶאת־ַהָּׁשַמִים

.(9 (איוב כט ְלִפיֶהם ָיִׂשימּו ְוַכף ְבִמִּלים ָעְצרּו ָׂשִרים :(3×)

ְיהָוה ָעַצר ִּכי־ָעצֹר :(1×) רחם בעד ∼ [= מנע מלדת] .2

=] .3 .(18 (בראשית כ ֲאִביֶמֶלְך ְלֵבית ָּכל־ֶרֶחם ְּבַעד

ִהֵּנה־ מפעול: <פלוני> את ∼ לא הרשה או אפשר, מנע]

ל<פלוני> ∼ • .(2 (בראשית טז ִמֶּלֶדת ְיהָוה ֲעָצַרִני ָנא

[= שלט, .4 .(24 (מל”ב ד ִלְרּכֹב ַאל־ַּתֲעָצר־ִלי לפעול:

ַיְעצֹר ֶזה ֵאֶליָך ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ִהֵּנה ב־: ∼ משל]

ְולֹא ּכַֹח: ∼ [= צבר, שמר] .5 .(17 (שמ”א ט ְּבַעִּמי

ּכַֹח ָעַצְרִּתי ְולֹא ְלַמְׁשִחית ָעַלי ֶנְהַּפְך ְוהֹוִדי ּכֹח ִנְׁשַאר־ִּבי

ַבִית ִלְבנֹות־לֹו ַיֲעָצר־ּכַֹח ּוִמי לפעול: ּכַֹח ∼ • .(8 (דניאל י

(דה”ב יד ֱאנֹוׁש ִעְּמָך ַאל־ַיְעצֹר השמטה: ← .(5 (דה”ב ב

.(10

ָהָעם ֵמַעל ַהַּמֵּגָפה ְוֵתָעַצר עומד: [= נפסק] .1 נפעל.

ְּבֵהָעֵצר עומד: [= נחסם, נסגר] .2 .(22 (דה”א כא

.(26 (דה”ב ו ָמָטר ְולֹא־ִיְהֶיה ַהָּׁשַמִים

ָעַקב ַּבֶּבֶטן את: ∼ [= תקף בעקב] קל. ʿqb עקב
.(4 (הושע יב ֶאת־ֱאֹלִהים ָׂשָרה ּוְבאֹונֹו ֶאת־ָאִחיו

ְולֹא ְּגאֹונֹו ְּבקֹול ַיְרֵעם את: ∼ [= עצר, עיכב] ּפִעל.

.(4 (איוב לז קֹולֹו ִּכי־ִיָּׁשַמע ְיַעְּקֵבם
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(איכה ְוִתְתָעִרי ִּתְׁשְּכִרי עומד: [= התפשט] .1 התפעל.

ָעִריץ ָרָׁשע ָרִאיִתי עומד: [(?) [= נאחז בקרקע .2 .(21 ד

.(35 (תהלים לז ַרֲעָנן ְּכֶאְזָרח ּוִמְתָעֶרה

ּוְׁשָעֶריָה ִּתְתַעְרָער ַעְרֵער עומד: [= התמוטט] התפלפל.

.(58 (ירמיה נא ִיַּצּתּו ָּבֵאׁש ַהְּגבִֹהים

ֶאת־ֶעְרָוָתּה ְוִגָּלה <מכוסה>: ∼ [= הפשיט] .1 הפעיל.

[= חשף לסכנה] .2 .(18 (ויקרא כ ֶהֱעָרה ֶאת־ְמקָֹרּה

.(12 (ישעיה נג ַנְפׁשֹו ַלָּמֶות ֶהֱעָרה ֲאֶׁשר ַּתַחת את: ∼

ְוָעַרְך את: ∼ [= סידר, הכין] .1 קל. ʿrk ערך
[= סידר .2 .(12 (ויקרא א ַעל־ָהֵעִצים ֹאָתם ַהּכֵֹהן

ָסִביב ַעל־ָּבֶבל ִעְרכּו עומד: צבאו, הסתדר למלחמה]

ֲאָרם ִלְקַראת ָּדִויד ַוַּיֲערְֹך מלחמה: ∼ • .(14 (ירמיה נ

[ראה סעיף 4.4.3.2]. (17 (דה”א יט ִעּמֹו ַוִּיָּלֲחמּו ִמְלָחָמה

ִיְדֶמה ַליהָוה ַיֲערְֹך ַבַּׁשַחק ִמי ִּכי ל־: ∼ [= שווה, דמה] .3

.4 [ראה סעיף 4.4.3.1]. (7 (תהלים פט ֵאִלים ִּבְבֵני ַליהָוה

ּוַמה־ ֵאל ְּתַדְּמיּון ְוֶאל־ִמי ל־: את ∼ [= השווה, דימה]

.(18 (ישעיה מ לֹו ַּתַעְרכּו ְּדמּות

ַאְך את: ∼ [= קבע את הערך (להטלת מס)] הפעיל.

(מל”ב ַפְרעֹה ַעל־ִּפי ֶאת־ַהֶּכֶסף ָלֵתת ֶאת־ָהָאֶרץ ֶהֱעִריְך

.(35 כג

את: ∼ [= ראה כעורלה, כאסור] קל. ʿrl ערל
(ויקרא ֶאת־ִּפְריֹו ָעְרָלתֹו ַוֲעַרְלֶּתם ַמֲאָכל ָּכל־ֵעץ ּוְנַטְעֶּתם

.(23 יט

ְוֵהָעֵרל ַגם־ַאָּתה ְׁשֵתה עומד: [= נחשב כערל] נפעל.

.(16 (חבקוק ב

עומד: [= נאסף, הצטבר] נפעל. ʿrm I ערם
(שמות טו ֹנְזִלים ְכמֹו־ֵנד ִנְּצבּו ַמִים ֶנֶעְרמּו ַאֶּפיָך ּוְברּוַח

.(8

ֹלֵכד עומד: [= פעל בעורמה] קל. ʿrm II ערם
.(13 (איוב ה ְּבָעְרָמם ֲחָכִמים

ְוַעָּתה את: ∼ [= החליף ערבונות בהימור] התפעל.

ִאם־ סּוִסים ַאְלַּפִים ְלָך ְוֶאְּתָנה … ֶאת־ֲאדִֹני ָנא ִהְתָעֶרב

.(23 (מל”ב יח ֲעֵליֶהם רְֹכִבים ְלָך ָלֶתת ּתּוַכל

[= התחבר, הצטרף] .1 התפעל. ʿrb II ערב
(עזרא ָהֲאָרצֹות ְּבַעֵּמי ַהּקֶֹדׁש ֶזַרע ְוִהְתָעְרבּו :(2×) ב־ ∼

(משלי כד ַאל־ִּתְתָעָרב ִעם־ׁשֹוִנים :(1×) עם ∼ • .(2 ט

(משלי כ ִתְתָעָרב לֹא ְׂשָפָתיו ּוְלֹפֶתה :(1×) ל־ ∼ • .(21

ָמַּרת יֹוֵדַע ֵלב ב־: ∼ [= השתתף, נטל חלק] .2 .(19

.(10 (משלי יד ָזר לֹא־ִיְתָעַרב ּוְבִׂשְמָחתֹו ַנְפׁשֹו

ְוָעְרָבה ְוָׁשַכְבָּת עומד: [= נעם] קל. ʿrb III ערב
.(24 (משלי ג ְׁשָנֶתָך

ִהֵּנה עומד: [= בא עֶֶרב] .1 קל. ʿrb IV ערב
[= חלף, כלה] .2 .(9 (שופטים יט ַלֲערֹב ַהּיֹום ָרָפה ָנא

(ישעיה כד ָהָאֶרץ ְמׂשֹוׂש ָּגָלה ָּכל־ִׂשְמָחה ָעְרָבה עומד:

.(11

=) הפועל כתואר  בלבד,  מוחלט  [מקור  הפעיל.

מאוחר, בשעות הערב)].

ַּגם־ אל/על: ∼ [= השתוקק, כמּה] קל. ʿrg ערג
.(20 (יואל א ֵאֶליָך ַּתֲערֹוג ָׂשֶדה ַּבֲהמֹות

[= נחשף, התפשט] קל. ʿrr ʿrh/ערר ערה
.(11 (ישעיה לב ַעל־ֲחָלָצִים ַוֲחגֹוָרה ְועָֹרה ְּפׁשָֹטה עומד:

ִמָּמרֹום רּוַח ָעֵלינּו ַעד־ֵיָעֶרה עומד: [= נשפך] נפעל.

.(15 (ישעיה לב

ֶאל־ַהּׁשֶֹקת ַּכָּדּה ַוְּתַער את: ∼ [= רוקן] .1 ּפִעל.

<מכוסה>: ∼ [= הפשיט, חשף] .2 .(20 (בראשית כד

[= חשף לסכנה] .3 .(6 (ישעיה כב ָמֵגן ֵעָרה ְוִקיר

.(8 (תהלים קמא ַנְפִׁשי ַאל־ְּתַער ָחִסיִתי ְּבָכה את: ∼

ַאְרְמנֹוֶתיָה עְֹררּו את ∼ [= חשף יסודות, מוטט] ּפֹולֵל.

.(13 (ישעיה כג

ראה התפלפל. [מקור מוחלט בלבד] ּפִלְּפֵל.
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את ∼ [= ניצל, דיכא] .1 קל. ʿšq I עׁשק
(זכריה ז ַאל־ַּתֲעׁשֹקּו ְוָעִני ֵּגר ְוָיתֹום ְוַאְלָמָנה <פלוני>:

ָעְׁשקּו ָהָאֶרץ ַעם עֶֹׁשק: ∼ [= עשה עושק, גזל] .2 .(10

.(29 (יחזקאל כב ָּגֵזל ְוָגְזלּו עֶֹׁשק

ַלְעלֹוז עֹוד לֹא־תֹוִסיִפי עומד: [= נוצל, דוכא] ּפֻעל.

.(12 (ישעיה כג ַּבת־ִצידֹון ְּבתּוַלת ַהְמֻעָּׁשָקה

ַיֲעׁשֹק ֵהן עומד: [= היה חזק] קל. ʿšq II עׁשק
.(23 (איוב מ ַיְחּפֹוז לֹא ָנָהר

ָעַׁשְרִּתי ַאְך עומד: [= היה עשיר] קל. ʿšr עׁשר
.(9 (הושע יב ִלי אֹון ָמָצאִתי

ְוֵאין ִמְתַעֵּׁשר ֵיׁש עומד: [= העמיד פני עשיר] התפעל.

.(7 (משלי יג ָרב ְוהֹון ִמְתרֹוֵׁשׁש ּכֹל

ַוַּיֲעִׁשירּו ָּגְדלּו ַעל־ֵּכן עומד: [= היה עשיר] .1 הפעיל.

תֹאַמר ְולֹא את: ∼ [= עשה לעשיר] .2 .(27 (ירמיה ה

.(23 (בראשית יד ֶאת־ַאְבָרם ֶהֱעַׁשְרִּתי ֲאִני

ַּבֲעֹוִני ָּכַׁשל עומד: [= נחלש, כלה] קל. ʿšš עׁשׁש
.(11 (תהלים לא ָעֵׁשׁשּו ַוֲעָצַמי כִֹחי

אּוַלי ל־: ∼ [= זכר לטובה] התפעל. ʿšt I עׁשת
.(6 (יונה א נֹאֵבד ְולֹא ָלנּו ָהֱאֹלִהים ִיְתַעֵּׁשת

ָעְׁשתּו ָׁשְמנּו עומד: [= הבהיק] קל. ʿšt II עׁשת
.(28 (ירמיה ה ִדְבֵרי־ָרע ָעְברּו ַּגם

את ∼ [= פעל, ביצע (פעולה)] .1 קל. ʿśh I עׂשה
ֶאת־ ַוְּתַחֶּייןָ ַהֶּזה ַהָּדָבר ֲעִׂשיֶתן ַמּדּוַע כללי]: [באופן 

ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂשה ְוָהִאיׁש השמטה: ← .(18 (שמות א ַהְיָלִדים

[בהערכת • .(12 (דברים יז ֶאל־ַהּכֵֹהן ְׁשֹמַע ְלִבְלִּתי ְבָזדֹון

ְוָעָׂשה ִמִּצְדקֹו ַצִּדיק ּוְבׁשּוב הפעולה כטובה או רעה]:

[= מימש, שמר (מצווה/חוק)]: • .(20 (יחזקאל ג ָעֶול

ו (מל”א  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוַתי ְוָׁשַמְרָּת ַּתֲעֶׂשה ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי

ִמְׁשֶּתה ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש [= ערך, קיים (אירוע/חג)]: • .(12

[= יצר] .2 .(18 (אסתר ב ַוֲעָבָדיו ְלָכל־ָׂשָריו ָגדֹול

ַיֲעִרימּו ַעל־ַעְּמָך את: ∼ [= עשה בעורמה] .1 הפעיל.

[= נעשה .2 .(4 (תהלים פג ַעל־ְצפּוֶניָך ְוִיְתָיֲעצּו סֹוד

ְוׁשֵֹמר ָאִביו מּוַסר ִיְנַאץ ֱאִויל עומד: החכים] ערום, 

.(5 (משלי טו ַיְעִרם ּתֹוַכַחת

רעף. ראה ʿrp I ערף
[= הרג בשבירת העורף] .1 קל. ʿrp II ערף
.(4 (דברים כא ַּבָּנַחל ֶאת־ָהֶעְגָלה ְוָעְרפּו־ָׁשם את: ∼

ְיׁשֵֹדד ִמְזְּבחֹוָתם ַיֲערֹף הּוא את: ∼ [= שבר, שיבר] .2

.(2 (הושע י ַמֵּצבֹוָתם

ֶוֱאָמץ ֲחַזק עומד: [= פחד, ירא] .1 קל. ʿrṣ ערץ
ִּכי :(1×) את ∼ • .(9 (יהושע א ְוַאל־ֵּתָחת ַאל־ַּתֲערֹץ

• .(34 (איוב לא ְיִחֵּתִני ּובּוז־ִמְׁשָּפחֹות ַרָּבה ָהמֹון ֶאֱערֹוץ

ְּבִקְרֶּבָך ֱאֹלֶהיָך ִּכי־ְיהָוה ִמְּפֵניֶהם ַתֲערֹץ לֹא :(3×) מפני ∼

את: ∼ [= הפחיד] .2 [ראה סעיף 5.2.2.1]. (21 (דברים ז

.(25 (איוב יג ִּתְרּדֹף ָיֵבׁש ְוֶאת־ַקׁש ַּתֲערֹוץ ִנָּדף ֶהָעֶלה

(ישעיה מז ַּתֲערֹוִצי אּוַלי הֹוִעיל ּתּוְכִלי אּוַלי השמטה: ←

.(12

(= נורא)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֱאֹלֵהי את: ∼ [כמו קל 1] .1 הפעיל.

ְוהּוא את: ∼ [כמו קל 2] .2 .(23 (ישעיה כט ַיֲעִריצּו

.(13 (ישעיה ח ַמֲעִרְצֶכם ְוהּוא מֹוַרֲאֶכם

ּוְבָכָפן ְּבֶחֶסר את: ∼ [= כרסם] קל. ʿrq ערק
.(3 (איוב ל ִצָּיה ַהעְֹרִקים ַּגְלמּוד

ערה. ראה ʿrr ערר
ִסיַני ְוַהר עומד: [= העלה עשן] .1 קל. ʿšn עׁשן
= ב־ <פלוני> אף עשן .2 .(18 (שמות יט ֻּכּלֹו ָעַׁשן

ָּבִאיׁש ְוִקְנָאתֹו ַאף־ְיהָוה ֶיְעַׁשן ָאז ִּכי חרה אף פלוני ב–:

ַעד־ ב־: ∼ [= כעס, אנף] .3 .(19 (דברים כט ַההּוא

.(5 (תהלים פ ַעֶּמָך ִּבְתִפַּלת ָעַׁשְנָּת ָמַתי
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הענף הכנעני

ִעּׂשּו ְוָׁשם ְׁשֵדיֶהן ֹמֲעכּו ָׁשָּמה את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(3 (יחזקאל כג ְּבתּוֵליֶהן ַּדֵּדי

ֵׁשם־ ַוִּיְקָרא עם: ∼ [= נאבק] התפעל. ʿśq עׂשק
.(20 (בראשית כו ִעּמֹו ִהְתַעְּׂשקּו ִּכי ֵעֶׂשק ַהְּבֵאר

[= חילק לעשרה חלקים ולקח קל. ʿśr עׂשר
ְלָסִריָסיו ְוָנַתן ַיְעׂשֹר ְוַכְרֵמיֶכם ְוַזְרֵעיֶכם את: ∼ מַעֲׂשֵר]

.(15 (שמ”א ח ְוַלֲעָבָדיו

מַעֲׂשֵר] והפריש  חלקים  לעשרה  חילק   =] ּפִעל.

.(22 יד (דברים  ַזְרֶעָך ָּכל־ְּתבּוַאת ֵאת ְּתַעֵּׂשר ַעֵּׂשר

ֲעבָֹדֵתנּו ָעֵרי ְּבכֹל ַהְמַעְּׂשִרים ַהְלִוִּים ְוֵהם השמטה: ←

.(38 (נחמיה י

ַּבחּוץ ָהֵכן את: ∼ [= הכין] ּפִעל. ʿtd עתד
.(27 (משלי כד ָלְך ַּבָּׂשֶדה ְוַעְּתָדּה ְמַלאְכֶּתָך

(הוראה פרדיקטיבית)] [= נועד, הוכן להיות התפעל.

ִהְתַעְּתדּו ֲאֶׁשר ָלמֹו לֹא־ֵיְׁשבּו ָּבִּתים ל{פרדיקט}: ∼

.(28 (איוב טו ְלַגִּלים

ְיהָוה ְּבֶעְבַרת עומד: [(?) [= חׁשך נפעל. ʿtm עתם
.(18 (ישעיה ט ָאֶרץ ֶנְעַּתם ְצָבאֹות

ַמּדּוַע עומד: [= בלה, הזדקן] .1 קל. ʿtq עתק
=] .2 .(7 (איוב כא ָחִיל ַּגם־ָּגְברּו ָעְתקּו ִיְחיּו ְרָׁשִעים

ְוצּור ִיּבֹול ַהר־נֹוֵפל ְואּוָלם עומד: עבר ממקום למקום]

(18 (איוב יד ִמְּמקֹמֹו ֶיְעַּתק

ַוַּיְעֵּתק עומד: [= עבר ממקום למקום] .1 הפעיל.

=] .2 .(8 (בראשית יב ְלֵבית־ֵאל ִמֶּקֶדם ָהָהָרה ִמָּׁשם

ָיָדעּו ְולֹא ָהִרים ַהַּמְעִּתיק ∽את: העביר ממקום למקום]

[= העביר (בכתב) ממסמך אחד לאחר] .3 .(5 (איוב ט

ִחְזִקָּיה ַאְנֵׁשי ֶהְעִּתיקּו ֲאֶׁשר ְׁשֹלֹמה ִמְׁשֵלי ַּגם־ֵאֶּלה את: ∼

.(1 (משלי כה ֶמֶלְך־ְיהּוָדה

אל/ל־: ∼ [= התחנן, התפלל] קל. ʿtr I עתר
.(26 (איוב לג ַוִּיְרֵצהּו ֶאל־ֱאלֹוַּה ֶיְעַּתר

ָעֶליָה ְוָאָדם ֶאֶרץ ָעִׂשיִתי ָאֹנִכי [בפרט = ברא]: את/ל־ ∼

ָעָנף ְוָנָׂשא [= הניב, הפיק]: • .(12 (ישעיה מה ָבָראִתי

ִתְבֶנה ִּכי [= ייצר, בנה]: • .(23 (יחזקאל יז ֶפִרי ְוָעָׂשה

=] .3 .(8 (דברים כב ְלַגֶּגָך ַמֲעֶקה ְוָעִׂשיָת ָחָדׁש ַּבִית

ְוַגם־ ְלִהְתַמְהֵמַּה ָיְכלּו ְולֹא את: ∼ סידר, עיבד, הכין]

[= שינה, הפך] .4 (39 (שמות יב ָלֶהם לֹא־ָעׂשּו ֵצָדה

ֵאׁש ְמָׁשְרָתיו רּוחֹות ַמְלָאָכיו עֶֹׂשה {פרדיקט}: את ∼

ַוֲעִׂשיִתם ל{פרדיקט}: את ∼ • .(4 (תהלים קד ֹלֵהט

[ראה סעיף (19 (יחזקאל לז ְּבָיִדי ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְלֵעץ

<בעל תפקיד>: ∼ [= הציב בתפקיד, בחר] .5 .[5.14

[= רכש, .6 .(31 (מל”א יב ָהָעם ִמְקצֹות ּכֲֹהִנים ַוַּיַעׂש

ָוֶכֶסף ָזָהב ַוַּתַעׂש ָחִיל ְּלָך ָעִׂשיָת את: ∼ צבר, השיג]

∽את [= העביר, מסר] .7 .(4 (יחזקאל כח ְּבאֹוְצרֹוֶתיָך

ָעׂשּו ֵבית־ְיהָוה ָּכל־ָקְדֵׁשי ְוַגם ָהֱאֹלִהים ֶאת־ֵּבית ָפְרצּו ל־:

<פרק זמן>: ∼ [= בילה] .8 .(7 (דה”ב כד ַלְּבָעִלים

(קהלת ב ַחֵּייֶהם ְיֵמי ִמְסַּפר ַהָּׁשַמִים ַּתַחת ַיֲעׂשּו ֲאֶׁשר

.(3

ראה לעיל) (הוראה 1 כמחליף לפעלים אחרים על השימוש בעׂשה

רובינשטיין (תשל”ו2); למיון שמות העצם המשמשים כמושא של

ראה מור וולר (תשנ”ט). עׂשה

ָעִׂשיָת ַּכֲאֶׁשר [באופן כללי]: עומד [= בוצע] .1 נפעל.

[בהערכת הפעולה כטובה • .(15 (עובדיה א ָּלְך ֵיָעֶׂשה

(דברים יז ְּבִיְׂשָרֵאל ַהּזֹאת ַהּתֹוֵעָבה ֶנֶעְׂשָתה או רעה]:

ְוַנֲעִׂשים ִנְזָּכִרים ָהֵאֶּלה ְוַהָּיִמים [= נערך, קוים]: • .(4

[בפרט עומד [= נוצר] .2 .(28 (אסתר ט ָודֹור ְּבָכל־ּדֹור

=] • .(6 (תהלים לג ַנֲעׂשּו ָׁשַמִים ְיהָוה ִּבְדַבר = נברא]:

(יחזקאל מג ֵהָעׂשֹותֹו ְּביֹום ַהִּמְזֵּבַח ֻחּקֹות ֵאֶּלה נבנה]:

ֶאָחד ִעִּזים ּוְׂשִעיר עומד: [= סודר, עובד, הוכן] .3 .(18

(במדבר כח ְוִנְסּכֹו ֵיָעֶׂשה ַהָּתִמיד ַעל־עַֹלת ַליהָוה ְלַחָּטאת

.(15

ַוִּתְפְקִדי את: ∼ [= נגע, מישש] קל. ʿśh II עׂשה
.(21 (יחזקאל כג ַּדַּדִיְך ִמִּמְצַרִים ַּבְעׂשֹות ְנעּוָרִיְך ִזַּמת ֵאת
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עברית

ּוָפַגְעָּת ָהִעיר ָׁשם ְכבֲֹאָך ִויִהי <פלוני>: את ∼ • .(2 לב

[ראה סעיף 4.5]. (5 (שמ”א י ֵמַהָּבָמה יְֹרִדים ְנִביִאים ֶחֶבל

ְלָעְזֵבְך ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִבי לפעול: ב<פלוני> ∼ [= הפציר] .4

ּוְתִפָּלה ִרָּנה ַבֲעָדם ְוַאל־ִּתָּׂשא השמטה: ← .(16 (רות א

.(16 (ירמיה ז ֹאָתְך ׁשֵֹמַע ִּכי־ֵאיֶנִּני ְוַאל־ִּתְפַּגע־ִּבי

ב<פלוני>: את ∼ שייגע] גרם   =] .1 הפעיל.

.2 .(6 נג (ישעיה  ֻּכָּלנּו ֲעֹון ֵאת ּבֹו ִהְפִּגיַע ַויהָוה

ּוְדָלָיהּו ֶאְלָנָתן ְוַגם לפעול: ב<פלוני> ∼ הפציר]  =]

(ירמיה ֶאת־ַהְּמִגָּלה ְׂשרֹף ְלִבְלִּתי ַבֶּמֶלְך ִהְפִּגעּו ּוְגַמְרָיהּו

ְוַלֹּפְׁשִעים ָנָׂשא ֵחְטא־ַרִּבים ְוהּוא השמטה: ← .(25 לו

את ∼ [= גרם שיפציר] .3 .(12 (ישעיה נג ַיְפִּגיַע

ָצָרה ּוְבֵעת ְּבֵעת־ָרָעה ְבָך ִהְפַּגְעִּתי ב<אלמוני>: <פלוני>

.(11 (ירמיה טו ֶאת־ָהאֵֹיב

ַוָּיבֹא עומד: [= היה חלש, נלאה] ּפִעל. pgr פגר
ָדִוד ַאֲחֵרי ִמֶּלֶכת ֲאֶׁשר־ִּפְּגרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל־ָמאַתִים ָדִוד

.(21 (שמ”א ל

:(9×) ב<פלוני> ∼ [= נזדמן, נתקל] קל. pgš פגׁש
(שמ”ב ֹאָתם ַוִּתְפֹּגׁש ִלְקָראָתּה יְֹרִדים ַוֲאָנָׁשיו ָדִוד ְוִהֵּנה

ְּבִאיׁש ַׁשּכּול ּדֹב ָּפגֹוׁש :(1×) <פלוני> את ∼ • .(30 כה

[ראה סעיף 4.5]. (12 (משלי יז ְּבִאַּוְלּתֹו ְוַאל־ְּכִסיל

(משלי ִנְפָּגׁשּו ָוָרׁש ָעִׁשיר ריבוי: ← [הדדי של קל] נפעל.

.(2 כב

ְיַמְׁשׁשּו ְוַכַּלְיָלה ְיַפְּגׁשּו־חֶֹׁשְך יֹוָמם את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(14 (איוב ה ַבָּצֳהָרִים

[= שחרר מחובה .1 קל. pdʿ pdh/פדע פדה
ֵאת ִתְפֶּדה ָּפדֹה ַאְך את: ∼ פולחנית (תמורת כופר)]

[= שחרר מעבדות, .2 .(15 (במדבר יח ָהָאָדם ְּבכֹור

ְיהָוה ַוִּיְפְּדָך ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייָת ֶעֶבד את: ∼ הציל]

מן: את ∼ [= הציל, גאל] .3 .(15 (דברים טו ֱאֹלֶהיָך

.(29 (מל”א א ִמָּכל־ָצָרה ֶאת־ַנְפִׁשי ֲאֶׁשר־ָּפָדה ַחי־ְיהָוה

ַוֵּיָעֶתר ֵאָליו ַוִּיְתַּפֵּלל ל<פלוני>: ∼ [= נדרש, נענה] נפעל.

.(13 (דה”ב לג ְּתִחָּנתֹו ַוִּיְׁשַמע לֹו

ְוָיֵסר ֶאל־ְיהָוה ַהְעִּתירּו אל/ל־: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(4 (שמות ח ּוֵמַעִּמי ִמֶּמִּני ַהְצַפְרְּדִעים

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. ʿtr II עתר
רב)].

ְּבִפיֶכם ָעַלי ַוַּתְגִּדילּו את: ∼ הִרבה]  =] הפעיל.

.(13 (יחזקאל לה ִּדְבֵריֶכם ָעַלי ְוַהְעַּתְרֶּתם

פ

את: ∼ [(?) [= פיזר, השמיד הפעיל. pʾh פאה
(דברים לב ִזְכָרם ֵמֱאנֹוׁש ַאְׁשִּביָתה ַאְפֵאיֶהם ָאַמְרִּתי

.(26

[= ליקט זיתים אחרי המסיק] קל. pʾr I פאר
ַלָּיתֹום ַלֵּגר ַאֲחֶריָך ְתָפֵאר לֹא ֵזיְתָך ַתְחּבֹט ִּכי עומד:

.(20 (דברים כד ִיְהֶיה ְוָלַאְלָמָנה

[= קישט, עשה למהודר] ּפִעל. pʾr II פאר
(עזרא ז ִּבירּוָׁשָלםִ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֶאת־ֵּבית ְלָפֵאר את: ∼

.(27

ֶּפן־ִיְתָּפֵאר עומד: [= התנשא, התרברב] .1 התפעל.

[ראה (2 (שופטים ז ִּלי הֹוִׁשיָעה ָיִדי ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ָעַלי

ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי־ָאָּתה ב־: ∼ [= התגאה] .2 סעיף 5.1.1].

.(3 (ישעיה מט ֶאְתָּפָאר ֲאֶׁשר־ְּבָך

ב<פלוני>: ∼ [= הכה, תקף] .1 קל. pgʿ פגע
=] .2 .(15 (שמ”ב א ַוָּיֹמת ַוַּיֵּכהּו ְּפַגע־ּבֹו ַּגׁש ַוּיֹאֶמר

ְּבָתבֹור ַהְּגבּול ּוָפַגע :(9×) ב<מקום> ∼ נגע] הגיע, 

.(22 (יהושע יט ֶׁשֶמׁש ּוֵבית ְוַׁשֲחִציָמה) (ק’ ושחצומה

ַעל־ְּפֵני ֲאֶׁשר ֶאל־ַהַּנַחל ּוָפַגע :(1×) <מקום> אל ∼ •

ב<פלוני>: ∼ [= פגש] .3 .(11 (יהושע יט ָיְקְנָעם

(בראשית ֱאֹלִהים ַמְלֲאֵכי ַוִּיְפְּגעּו־בֹו ְלַדְרּכֹו ָהַלְך ְוַיֲעקֹב
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הענף הכנעני

ָּפקּו ָּברֶֹאה ָׁשגּו עומד: [= כשל] קל. pwq I פוק
.(7 (ישעיה כח ְּפִליִלָּיה

ְיַחְּזקּום ּוְבַמָּקבֹות ְּבַמְסְמרֹות עומד: [= נפל] הפעיל.

.(4 (ירמיה י ָיִפיק ְולֹוא

את ∼ [= השיג, קיבל] .1 הפעיל. pwq II פוק
ֵמְיהָוה ָרצֹון ַוָּיֶפק ַחִּיים ָמָצא) (ק’ מצאי ֹמְצִאי ִּכי מן:

ְוָאָדם ָחְכָמה ָמָצא ָאָדם ַאְׁשֵרי השמטה: ← .(35 (משלי ח

את ∼ [= סיפק, נתן] .2 .(13 (משלי ג ְּתבּוָנה ָיִפיק

(ישעיה נח ַּתְׂשִּביַע ַנֲעָנה ְוֶנֶפׁש ַנְפֶׁשָך ָלָרֵעב ְוָתֵפק ל־:

ַאל־ ְזָממֹו ָרָׁשע ַמֲאַוֵּיי ְיהָוה ַאל־ִּתֵּתן השמטה: ← .(10

.(9 (תהלים קמ ָּתֵפק

.II פרר ראה pwr פור
ִמְּנֵמִרים ְוַקּלּו עומד: [= קפץ, דילג] קל. pwš פוׁש

.(8 (חבקוק א ָּפָרָׁשיו ּוָפׁשּו ֶעֶרב ִמְּזֵאֵבי ְוַחּדּו סּוָסיו

ַעל־ֶהָהִרים ַעְּמָך ָנֹפׁשּו עומד: [= התפזר, נפוץ] נפעל.

.(18 (נחום ג ְמַקֵּבץ ְוֵאין

=) [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל. pzz I פזז
צרוף)].

ַוֵּתֶׁשב עומד: [= היה זריז, גמיש] קל. pzz II פזז
.(24 (בראשית מט ָיָדיו ְזרֵֹעי ַוָּיֹפּזּו ַקְׁשּתֹו ְּבֵאיָתן

ְמַפֵּזז ָּדִוד ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוֵּתֶרא עומד: ריקד]  =] ּפִעל.

.(16 (שמ”ב ו ְיהָוה ִלְפֵני ּוְמַכְרֵּכר

ל־: את ∼ [= חילק] קל. bzr pzr/בזר פזר
.(24 (דניאל יא ִיְבזֹור ָלֶהם ּוְרכּוׁש ְוָׁשָלל ִּבָּזה

.(7 (תהלים קמא ֲעָצֵמינּו ִנְפְזרּו עומד: [= נפוץ] נפעל.

ָּכֵאֶפר ְּכפֹור ַּכָּצֶמר ֶׁשֶלג ַהֹּנֵתן את: ∼ [= הפיץ] ּפִעל.

.(16 (תהלים קמז ְיַפֵּזר

(= מופץ)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ָּפַחְדִּתי ַפַחד ִּכי עומד: [= ירא] קל. pḥd פחד
מן/מפני: ∼ • .(25 (איוב ג ִלי ָיבֹא ָיֹגְרִּתי ַוֲאֶׁשר ַוֶּיֱאָתֵיִני

ֲאֶׁשר ָּכל־ֵחֶרם עומד: [= שוחרר מחרם] .1 נפעל.

[= שוחרר .2 .(29 (ויקרא כז ִיָּפֶדה לֹא ִמן־ָהָאָדם ָיֳחַרם

ִנַּתן־ לֹא ֻחְפָׁשה אֹו ִנְפָּדָתה לֹא ְוָהְפֵּדה עומד: מעבדות]

ְּבִמְׁשָּפט ִצּיֹון עומד: [= נגאל] .3 .(20 (ויקרא יט ָלּה

.(27 (ישעיה א ִּתָּפֶדה

ְּבֵעיֵני ִאם־ָרָעה את: ∼ [= שחרר מעבדות] הפעיל.

.(8 (שמות כא ְוֶהְפָּדּה ְיָעָדּה לֹו) (ק’ ֲאֶׁשר־לא ֲאדֶֹניָה

ראה נפעל 2. [מקור מוחלט בלבד] הָפעַל.

פדה. ראה pdʿ פדע
ִּכי ִלּבֹו ַוָּיָפג עומד: [= היה חלש] קל. pwg פוג

.(26 (בראשית מה ָלֶהם לֹא־ֶהֱאִמין

ַעד־ְמאֹד ְוִנְדֵּכיִתי ְנפּוגֹוִתי עומד: נחלש]  =] נפעל.

.(9 (תהלים לח

ַעד עומד: [= גרם לרוח לנשוב] קל. pwḥ I פוח
.(17 (שה”ש ב ַהְּצָלִלים ְוָנסּו ַהּיֹום ֶׁשָּיפּוַח

עומד: קל 2)] נפח =) [= נשף, השיב רוח .1 הפעיל.

[= שאף, .2 .(36 (יחזקאל כא ָעָלִיְך ָאִפיַח ֶעְבָרִתי ְּבֵאׁש

.3 .(3 (חבקוק ב ְיַכֵּזב ְולֹא ַלֵּקץ ְוָיֵפַח ל־: ∼ [(?) ייחל

ֵתיָמן ּובֹוִאי ָצפֹון עּוִרי את: ∼ [(?) [= גרם שיפיץ ריח

.(16 (שה”ש ד ְבָׂשָמיו ִיְּזלּו ַגִּני ָהִפיִחי

[= העיד, מסר עדות הפעיל. pwḥ II פוח
ָיִפיַח ָּכל־צֹוְרָריו ִמֶּנְגּדֹו ִמְׁשָּפֶטיָך ָמרֹום ב<פלוני>: ∼ [(?)

הערה 15]. [ראה סעיף 6.1.3 (5 (תהלים י ָּבֶהם

[= התפזר] קל/נפעל. npṣ II pwṣ/נפץ פוץ
ָיַחד ְׁשַנִים ִנְׁשֲארּו־ָבם ְולֹא ַוָּיֻפצּו ַהִּנְׁשָאִרים ַוְיִהי עומד:

.(11 (שמ”א יא

ְּבָכל־ֶאֶרץ ָהָעם ַוָּיֶפץ :(2×) עומד [= התפזר] .1 הפעיל.

[= פיזר] .2 .(12 (שמות ה ַלֶּתֶבן ַקׁש ְלקֵֹׁשׁש ִמְצָרִים

ָכל־ָהָאֶרץ ַעל־ְּפֵני ִמָּׁשם ֹאָתם ְיהָוה ַוָּיֶפץ :(~35×) את ∼

.(8 (בראשית יא

244



עברית

ַעד ְלֵהָעֵזר ִּכי־ִהְפִליא לפעול: ∼ [כפועל אדוורביאלי]

לעשות: ∼ [כפועל מעריך] .3 .(15 (דה”ב כו ִּכי־ָחָזק

.(19 (שופטים יג רִֹאים ְוִאְׁשּתֹו ּוָמנֹוַח ַלֲעׂשֹות ּוַמְפִלא

[= הדהים, התמיּה] .4 הערה 349]. [ראה סעיף 5.11

ַהְפֵלא ֶאת־ָהָעם־ַהֶּזה ְלַהְפִליא יֹוִסף ִהְנִני ָלֵכן את: ∼

ִּכי ִאיׁש נדר: ∼ [= נדר] .5 .(14 (ישעיה כט ָוֶפֶלא

.(2 (ויקרא כז ַליהָוה ְנָפׁשֹת ְּבֶעְרְּכָך ֶנֶדר ַיְפִלא

ֶּפֶלג ָהֶאָחד ֵׁשם עומד: [= נחלק] נפעל. plg פלג
.(25 (בראשית י ָהָאֶרץ ִנְפְלָגה ְבָיָמיו ִּכי

ְלׁשֹוָנם ַּפַּלג ֲאדָֹני ַּבַּלע את: ∼ [= פיצל, בלבל] .1 ּפִעל.

[= פילח] .2 .(10 (תהלים נה ָּבִעיר ְוִריב ָחָמס ִּכי־ָרִאיִתי

(איוב לח קֹלֹות ַלֲחִזיז ְוֶדֶרְך ְּתָעָלה ַלֶּׁשֶטף ִמי־ִפַּלג את: ∼

.(25

ְוַעְּמָך ֲאִני ְוִנְפֵלינּו מן: ∼ [= נבדל] נפעל. plh פלה
.(16 (שמות לג ָהֲאָדָמה ַעל־ְּפֵני ֲאֶׁשר ִמָּכל־ָהָעם

ְיהָוה ִּכי־ִהְפָלה ּוְדעּו ל־: את ∼ [= ייחד] .1 הפעיל.

ובין: … בין ∼ [= הבדיל] .2 .(4 (תהלים ד לֹו ָחִסיד

ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְצַרִים ֵּבין ְיהָוה ַיְפֶלה ֲאֶׁשר ֵּתְדעּון ְלַמַען

[ראה סעיף 5.3.2]. (7 (שמות יא

(או עומד [= ביקע, יצר בקעים] קל. plḥ פלח
.(7 (תהלים קמא ָּבָאֶרץ ּובֵֹקַע ֹפֵלַח ְּכמֹו השמטה?): ←

(איוב ַיְחמֹול ְולֹא ִּכְליֹוַתי ְיַפַּלח את: ∼ [= קרע] .1 ּפִעל.

ַיְלֵדיֶהן ִּתְכַרְעָנה את: ∼ [= הוציא מרחם] .2 .(13 טז

.(3 (איוב לט ְּתַׁשַּלְחָנה ֶחְבֵליֶהם ְּתַפַּלְחָנה

ְּפִליֵטיֶהם ּוָפְלטּו עומד: [= נמלט] קל. plṭ פלט
.(16 (יחזקאל ז

ְוַעְוָלה ֵמִאיׁש־ִמְרָמה מן: את ∼ [= הציל] .1 ּפִעל.

ַּתִּציֵלִני ְּבִצְדָקְתָך השמטה: ← .(1 (תהלים מג ְתַפְּלֵטִני

הציל את ניצל,   =] .2 .(2 עא (תהלים  ּוְתַפְּלֵטִני

.3 .(7 (איוב כג ִמּׁשְֹפִטי ָלֶנַצח ַוֲאַפְּלָטה מן: ∼ עצמו]

.(1 (תהלים כז ֶאְפָחד ִמִּמי ָמעֹוז־ַחַּיי ְיהָוה

ֲחַמת ִמְּפֵני ָּכל־ַהּיֹום ָּתִמיד ַוְּתַפֵחד עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(13 (ישעיה נא ַהֵּמִציק

ְורֹב ּוְרָעָדה ְקָרַאִני ַּפַחד את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(14 (איוב ד ִהְפִחיד ַעְצמֹוַתי

[בינוני בלבד, כשם עצם ושם תואר קל. pḥz פחז
(= ריק מדעת)].

ָהֵפַח את: ∼ [= לכד בפח] הפעיל. pḥḥ פחח
.(22 (ישעיה מב ָהְחָּבאּו ְכָלִאים ּוְבָבֵּתי ֻּכָּלם ַּבחּוִרים

ַוִּיְפַטר מפני: ∼ [= חמק, נמלט] .1 קל. pṭr פטר
[= שחרר מחובה] .2 .(10 (שמ”א יט ָׁשאּול ִמְּפֵני

(דה”ב ֶאת־ַהַּמְחְלקֹות ַהּכֵֹהן ְיהֹוָיָדע ָפַטר לֹא ִּכי את: ∼

ֵראִׁשית ַמִים ּפֹוֵטר את: ∼ [= שחרר, הפיץ] .3 .(8 כג

.(14 (משלי יז ָמדֹון

ַיְלִעגּו ָּכל־רַֹאי בׂשפה: ∼ [= פשק שפתיים] הפעיל.

[ראה סעיף (8 (תהלים כב רֹאׁש ָיִניעּו ְבָׂשָפה ַיְפִטירּו ִלי

הערה 332]. 5.10.3.2

ְמַפִּכים ְוִהֵּנה־ַמִים עומד: [= טפטף] ּפִעל. pkh פכה
.(2 (יחזקאל מז ַהְיָמִנית ִמן־ַהָּכֵתף

עומד: [= היה מיוחד, מדהים] .1 נפעל. plʾ פלא
=] .2 .(26 (שמ”ב א ָנִׁשים ֵמַאֲהַבת ִלי ַאֲהָבְתָך ִנְפְלַאָתה

ִיָּפֵלא ֲהִמֶּמִּני <פלוני>: מן ∼ היה בלתי–אפשרי, נמנע]

בעיני: ∼ [בציון המעריך] • .(27 (ירמיה לב ָּכל־ָּדָבר

.(2 (שמ”ב יג ְמאּוָמה ָלּה ַלֲעׂשֹות ַאְמנֹון ְּבֵעיֵני ַוִּיָּפֵלא

אֹו־ עָֹלה ֶבן־ָּבָקר ְוִכי־ַתֲעֶׂשה נדר: ∼ [= קיים] ּפִעל.

.(8 (במדבר טו ַליהָוה אֹו־ְׁשָלִמים ְלַפֵּלא־ֶנֶדר ָזַבח

ְוָתׁשֹב עומד: [= הראה עצמו מיוחד, מדהים] התפעל.

.(16 (איוב י ִּתְתַּפָּלא־ִבי

ְוִהְפָלא את: ∼ [= עשה למיוחד, למדהים] .1 הפעיל.

.2 .(59 (דברים כח ַזְרֶעָך ַמּכֹות ְוֵאת ֶאת־ַמּכְֹתָך ְיהָוה
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ׁשֵֹלַח ִהְנִני את: ∼ [= רוקן ממכשולים, הכין] ּפִעל.

.(1 (מלאכי ג ְלָפָני ּוִפָּנה־ֶדֶרְך ַמְלָאִכי

ִהְפְנָתה ַדֶּמֶׂשק ָרְפָתה עומד: [= נטה, סב] .1 הפעיל.

ְוָהָיה את: ∼ [= הטה, הסב] .2 .(24 (ירמיה מט ָלנּוס

=] .3 .(9 (שמ”א י ְׁשמּוֵאל ֵמִעם ָלֶלֶכת ִׁשְכמֹו ְּכַהְפֹנתֹו

ֶאל־ָּבִנים ָאבֹות לֹא־ִהְפנּו אל: ∼ הסב מבטו, התייחס]

.(3 (ירמיה מז

ָלֶׁשֶבת ֶהְעִמיקּו ָהְפנּו ֻנסּו עומד: [= נטה, סב] .1 הָפעַל.

[= היה מכוון, ניצב .2 .(8 (ירמיה מט ְּדָדן יְֹׁשֵבי

ֲאָנִׁשים ִׁשָּׁשה ְוִהֵּנה ל(כיוון/יעד): ∼ כשפניו לצד מסוים]

(יחזקאל ט ָצפֹוָנה ָמְפֶנה ֲאֶׁשר ָהֶעְליֹון ִמֶּדֶרְך־ַׁשַער ָּבִאים

.(2

את: ∼ [= התייחס בעדינות ל–] ּפִעל. pnq פנק
.(21 (משלי כט ָמנֹון ִיְהֶיה ְוַאֲחִריתֹו ַעְבּדֹו ִמּנַֹער ְמַפֵּנק

ִׁשיתּו את: ∼ [(?) [= עבר, חצה קל. psg פסג
.(14 (תהלים מח ַאְרְמנֹוֶתיָה ַּפְּסגּו ְלֵחיָלה ִלְּבֶכם

ַעד־ָמַתי עומד: [= דילג, קפץ] .1 קל. psḥ פסח
=] .2 .(21 (מל”א יח ַהְּסִעִּפים ַעל־ְׁשֵּתי ֹּפְסִחים ַאֶּתם

ְולֹא־ִיְהֶיה ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחִּתי על: ∼ דילג כדי לא לפגוע]

.(13 (שמות יב ְלַמְׁשִחית ֶנֶגף ָבֶכם

ַוִּיֹּפל … ֹאַמְנּתֹו ַוִּתָּׂשֵאהּו עומד: [= היה לפיסח] נפעל.

.(4 (שמ”ב ד ַוִּיָּפֵסַח

ֲאֶׁשר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ַוְיַפְּסחּו עומד: [= דילג, קפץ] ּפִעל.

.(26 (מל”א יח ָעָׂשה

ְׁשֵני־ ַוִּיְפסֹל את: ∼ [= סיתת, גילף] קל. psl פסל
.(4 (שמות לד ָּכִראׁשִֹנים ֲאָבִנים ֻלחֹת

ִּכי־ַפּסּו עומד: [= נעלם, אבד] קל. pss פסס
.(2 (תהלים יב ָאָדם ִמְּבֵני ֱאמּוִנים

ַּכּיֹוֵלָדה עומד: [= התנשם והתנשף] קל. pʿh פעה
.(14 (ישעיה מב ָיַחד ְוֶאְׁשַאף ֶאּׁשֹם ֶאְפֶעה

ְתַׁשֵּכל ְולֹא ָּפָרתֹו ְּתַפֵּלט עומד: המליטה] <בהמה> =]

.(10 (איוב כא

ְוִיְנהֹם השמטה: ← [= נשא למקום מבטחים] הפעיל.

.(29 (ישעיה ה ַמִּציל ְוֵאין ְוַיְפִליט ֶטֶרף ְויֹאֵחז

לפעול: ∼ [= ציפה, קיווה] .1 ּפִעל. pll פלל
[= שפט, .2 .(11 (בראשית מח ִפָּלְלִּתי לֹא ָפֶניָך ְרֹאה

ַוֵּתָעַצר ַוְיַפֵּלל ִּפיְנָחס ַוַּיֲעֹמד עומד: התערב במשפט]

ל־: ∼ [= הגן במשפט] .3 .(30 (תהלים קו ַהַּמֵּגָפה

(יחזקאל טז ַלֲאחֹוֵתְך ִּפַּלְלְּת ֲאֶׁשר ְכִלָּמֵתְך ְׂשִאי ַּגם־ַאְּת

.(52

ֶאל־ ַּבֲעֵדנּו ְוִהְתַּפֵּלל <אל>: אל ∼ [= התחנן] התפעל.

ֶאל־ִמְקָּדׁשֹו ּוָבא השמטה: ← .(2 (ירמיה מב ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה

<אל>: אל תִפלה ∼ • .(12 (ישעיה טז יּוָכל ְולֹא ְלִהְתַּפֵּלל

ֶאת־ַהְּתִפָּלה ֵאֶליָך ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת־ִלּבֹו ַעְבְּדָך ָמָצא ַעל־ֵּכן

.(27 (שמ”ב ז ַהּזֹאת

ַמְעַּגל ַּפֵּלס את: ∼ [= יישר בפלס] ּפִעל. pls פלס
.(26 (משלי ד ִיּכֹנּו ְוָכל־ְּדָרֶכיָך ַרְגֶלָך

ֶאֶרץ ַהַּמְרִּגיז עומד: [= הזדעזע] התפעל. plṣ פלץ
.(6 (איוב ט ִיְתַפָּלצּון ְוַעּמּוֶדיָה ִמְּמקֹוָמּה

ִחְגִרי־ עומד: [= התגולל בעפר] התפעל. plš פלׁש
.(26 (ירמיה ו ָבֵאֶפר ְוִהְתַּפְּלִׁשי ָׂשק

[= שינה כיוון, נטה, סב] .1 קל. pnh פנה
=] .2 .(15 (שמות לב ִמן־ָהָהר ֹמֶׁשה ַוֵּיֶרד ַוִּיֶפן עומד:

ל(כיוון/יעד): ∼ היה מכוון, ניצב כשפניו לצד מסוים]

(יחזקאל ָסגּור ִיְהֶיה ָקִדים ַהֹּפֶנה ַהְּפִניִמית ֶהָחֵצר ַׁשַער

ְּפֵנה־ֵאַלי אל: ∼ [= הסב מבטו, התייחס] .3 .(1 מו

ְּבָכל־ַמֲעַׂשי ֲאִני ּוָפִניִתי ב־: ∼ • .(132 (תהלים קיט ְוָחֵּנִני

עומד: חלף] <פרק זמן> =] .4 .(11 (קהלת ב ָיַדי ֶׁשָעׂשּו

.(4 (ירמיה ו ִצְלֵלי־ָעֶרב ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ִּכי־ָפָנה ָלנּו אֹוי
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ְוֶאת־ את: ∼ [= רוצץ] ּפִעל. pṣḥ II פצח
.(3 (מיכה ג ִּפֵּצחּו ַעְצֹמֵתיֶהם

ָּבֵהן ַוְיַפֵּצל פצלות: ∼ [= קילף] ּפִעל. pṣl פצל
.(37 (בראשית ל ְלָבנֹות ְּפָצלֹות

ֶאֶרץ ִהְרַעְׁשָּתה את: ∼ [= שבר] קל. pṣm פצם
.(4 (תהלים ס ְּפַצְמָּתּה

ְפָצעּוִני ִהּכּוִני את: ∼ [= הכה, פגע] קל. pṣʿ פצע
.(7 (שה”ש ה

.I נפץ ראה pṣṣ פצץ
[= ביקש, דחק] קל. prṣ II pṣr/פרץ פצר
(מל”ב ה ַוְיָמֵאן ָלַקַחת ַוִּיְפַצר־ּבֹו לפעול: ב<פלוני> ∼

(בראשית ֵאָליו ַוָּיֻסרּו ְמאֹד ַוִּיְפַצר־ָּבם השמטה: ← .(16

.(3 יט

ַהְפַצר ּוְתָרִפים ְוָאֶון השמטה: ← [כמו קל] הפעיל.

.(23 (שמ”א טו

[= זכר, התייחס] .1 קל. bqd pqd/בקד פקד
(שמ”א ב ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ֶאת־ַחָּנה ְיהָוה ִּכי־ָפַקד את: ∼

ֶאת־ ּוִפְקדּו את: ∼ [= מנה, ספר במפקד] .2 .(21

=] .3 .(2 (שמ”ב כד ָהָעם ִמְסַּפר ֵאת ְוָיַדְעִּתי ָהָעם

ִאָּׁשה ֶנְעָּדָרה לֹא ֵמֵהָּנה ַאַחת את: ∼ חיפש, ביקש]

את: ∼ [= ביקר] .4 .(16 (ישעיה לד ָפָקדּו לֹא ְרעּוָתּה

.(1 (שופטים טו ִעִּזים ִּבְגִדי ֶאת־ִאְׁשּתֹו ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְפקֹד

השמטה: ← ב(מקום) את ∼ [= הניח למשמרת] .5

[= הציב .6 .(24 (מל”ב ה ַּבָּבִית ַוִּיְפקֹד ִמָּיָדם ַוִּיַּקח

ְוֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־ַאֲהרֹן <פלוני>: את ∼ בתפקיד, מינה]

את ∼ • .(10 ג (במדבר  ֶאת־ְּכֻהָּנָתם ְוָׁשְמרּו ִּתְפקֹד

(במדבר ַעל־ָהֵעָדה ִאיׁש … ְיהָוה ִיְפקֹד על/אל: <פלוני>

<חובה>: <פלוני> על ∼ [= ציווה, הטיל] .7 .(16 כז

.(27 (במדבר ד ָּכל־ַמָּׂשָאם ֵאת ְּבִמְׁשֶמֶרת ֲעֵלֶהם ּוְפַקְדֶּתם

ַבִית ִלְבנֹות־לֹו ָעַלי ְוהּוא־ָפַקד לפעול: <פלוני> על ∼ •

עומד: [= עשה, ביצע (פעולה)] .1 קל. pʿl פעל
ָּפַעְלָּת ֹּפַעל ֹּפעל: ∼ • .(13 (ישעיה מג ְיִׁשיֶבָּנה ּוִמי ֶאְפַעל

[בהערכת הפעולה כטובה או • .(2 (תהלים מד ִביֵמיֶהם

(תהלים קיט ָהָלכּו ִּבְדָרָכיו ַעְוָלה לֹא־ָפֲעלּו ַאף רעה]:

ֶאת־ְיהָוה ַּבְּקׁשּו [= מימש, שמר (מצווה/חוק)]: • .(3

.2 .(3 (צפניה ב ָּפָעלּו ִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ָּכל־ַעְנֵוי

ִמְּקָדׁש ְיהָוה ָּפַעְלָּת ְלִׁשְבְּתָך ָמכֹון את: ∼ [= יצר, הכין]

[= שינה, הפך] .3 .(17 (שמות טו ָיֶדיָך ּכֹוְננּו ֲאדָֹני

ְלדְֹלִקים ִחָּציו ְּכֵלי־ָמֶות ֵהִכין ְולֹו ל{פרדיקט}: את ∼

.(14 (תהלים ז ִיְפָעל

רּוַח ַוָּתֶחל את: ∼ [= דחף, הניע] קל. pʿm פעם
.(25 (שופטים יג ְּבַמֲחֵנה־ָדן ְלַפֲעמֹו ְיהָוה

ָלַדַעת רּוִחי ַוִּתָּפֶעם עומד: [= היה מוטרד, נרגש] נפעל.

.(3 (דניאל ב ֶאת־ַהֲחלֹום

ִנְהְיָתה ּוְׁשָנתֹו רּוחֹו ַוִּתְתָּפֶעם עומד: [כמו נפעל] התפעל.

.(1 (דניאל ב ָעָליו

ִהְרִחיָבה ָלֵכן :(3×) פה ∼ [= פתח] קל. pʿr פער
• .(14 (ישעיה ה ִלְבִלי־חֹק ִפיָה ּוָפֲעָרה ַנְפָׁשּה ְּׁשאֹול

(איוב טז ְלָחָיי ִהּכּו ְּבֶחְרָּפה ְּבִפיֶהם ָעַלי ָּפֲערּו בפה: ∼

[ראה סעיף 5.10.3.2]. (10

ִּפיֶהם ָעֵלינּו ָּפצּו : פה ∼ [= פתח] .1 קל. pṣh פצה
את: ∼ [= ביטא, אמר] .2 .(46 (איכה ג ָּכל־אְֹיֵבינּו

.3 .(14 (תהלים סו ַּבַּצר־ִלי ְוִדֶּבר־ִּפי ְׂשָפָתי ֲאֶׁשר־ָּפצּו

ֵמֶחֶרב ַעְבּדֹו ֶאת־ָּדִוד ַהּפֹוֶצה מן: את ∼ [= הציל, פדה]

ִמַּמִים ְוַהִּציֵלִני ְּפֵצִני השמטה: ← .(10 (תהלים קמד ָרָעה

.(7 (תהלים קמד ַרִּבים

ִּפְצִחי ִרּנה: ∼ [= פרץ בקול] קל. pṣḥ I פצח
ְוַזֵּמרּו ְוַרְּננּו ִּפְצחּו השמטה: ← .(1 (ישעיה נד ְוַצֲהִלי ִרָּנה

.(4 (תהלים צח
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ביד את ∼ • .(Arad 24:14–15) על יד אלישע בן ירמיהו”

[ראה סעיף (6 (תהלים לא רּוִחי ַאְפִקיד ְּבָיְדָך <פלוני>:

את ∼ [= הציב בתפקיד, מינה] .3 הערה 57]. 5.4.1

ַמְלכּותֹו ְּבָכל־ְמִדינֹות ְּפִקיִדים ַהֶּמֶלְך ְוַיְפֵקד <פלוני>:

ַהּיֹום ִהְפַקְדִּתיָך ְרֵאה על: <פלוני> את ∼ • .(3 (אסתר ב

.(10 (ירמיה א ְוַעל־ַהַּמְמָלכֹות ַעל־ַהּגֹוִים ַהֶּזה

ֶאת־ַהִּפָּקדֹון עם/את: ∼ [= הושאר, הונח] .1 הָפעַל.

[= הוצב בתפקיד, .2 .(23 (ויקרא ה ִאּתֹו ָהְפַקד ֲאֶׁשר

ֵּבית) (ק’ בבית ַהֻּמְפָקִדים ַהְּמָלאָכה עֵֹׂשי עומד: מונה]

ַיַחת ֻמְפָקִדים ַוֲעֵליֶהם על: ∼ • .(5 (מל”ב כב ְיהָוה

.(12 (דה”ב לד ְועַֹבְדָיהּו
קריסון ראה  פקד השורש מן  הגזורים  בפעלים  מפורט  לדיון 

וביבליוגרפיה נוספת המובאת שם. (Creason 2007)

ַוִּיְפַקח עיניו: ∼ [= פתח עיניו] .1 קל. pqḥ פקח
[= פתח עיני אחרים, .2 .(35 (מל”ב ד ֶאת־ֵעיָניו ַהַּנַער

ְיהָוה ַוִּיְפַקח <פלוני> עיני ∼ עשה שיפתחו עיניהם]

ֹּפֵקַח ְיהָוה ִעֵּור: ∼ • .(20 (מל”ב ו ַוִּיְראּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם

[= פתח .3 .(8 (תהלים קמו ְּכפּוִפים זֵֹקף ְיהָוה ִעְוִרים

(ישעיה מב ִיְׁשָמע ְולֹא ָאְזַנִים ָּפקֹוַח ָאזַנים: ∼ אוזניים]

.(20

ִוְהִייֶתם ֵעיֵניֶכם ְוִנְפְקחּו נפתחה]: <עין> =] נפעל.

.(5 (בראשית ג ֵּכאֹלִהים

פרה. ראה prʾ פרא
=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. prd פרד

מנותק)].

ְלָפֶניָך ָכל־ָהָאֶרץ ֲהלֹא מן: ∼ [= נבדל, התרחק] נפעל.

ְּבַחֵּייֶהם ריבוי: ← .(9 יג (בראשית  ֵמָעָלי ָנא ִהָּפֶרד

.(23 (שמ”ב א ִנְפָרדּו לֹא ּוְבמֹוָתם

ְוִעם־ ְיָפֵרדּו ִעם־ַהּזֹנֹות ִּכי־ֵהם עומד: [= התבודד] ּפִעל.

.(14 (הושע ד ְיַזֵּבחּו ַהְּקֵדׁשֹות

(= מבודל, מרוחק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

[= העניש, גמל על רעה] .8 .(2 (עזרא א ִּבירּוָׁשַלםִ

ָעָליו יֵֹׁשב־ָהָאֶרץ ֲעֹון ִלְפקֹד <פלוני>: על/אל <חטא> ∼

ֶאְפקֹד ּוַבֶּדֶבר ּוָבָרָעב ַּבֶחֶרב השמטה: ← .(21 (ישעיה כו

.(8 (ירמיה כז ַההּוא ַעל־ַהּגֹוי

ִאיׁש ֵאַלי ִקְראּו ְוָכל־ּכֲֹהָניו עומד: [= נעדר] .1 נפעל.

ַוֵּיֶׁשב עומד: [= היה ריק] .2 .(19 (מל”ב י ַאל־ִיָּפֵקד

.3 .(25 (שמ”א כ ָּדִוד ְמקֹום ַוִּיָּפֵקד ָׁשאּול ִמַּצד ַאְבֵנר

ְיהָוה ֵמִעם עומד: [= עלה בזיכרון, קיבל התייחסות]

.(6 (ישעיה כט ָּגדֹול ְוקֹול ּוְבַרַעׁש ְּבַרַעם ִּתָּפֵקד ְצָבאֹות

ַהּׁשֹוֲעִרים ַוִּיָּפְקדּו עומד: [= הוצב בתפקיד, מונה] .4

ַבּיֹום ַוִּיָּפְקדּו על: ∼ • .(1 (נחמיה ז ְוַהְלִוִּים ְוַהְמׁשְֹרִרים

.(44 (נחמיה יב ָלאֹוָצרֹות ַעל־ַהְּנָׁשכֹות ֲאָנִׁשים ַההּוא

ִיָּפֵקד ָּכל־ָהָאָדם ּוְפֻקַּדת <פלוני>: על ∼ [= הוטל] .5

(משלי ָרע ַּבל־ִיָּפֶקד השמטה: ← .(29 (במדבר טז ֲעֵליֶהם

.(23 יט

[= נספר, נמנה במפקד (הוראה חוזרת)] הִתפָעל.

ֶעְׂשִרים ֵמֶהָעִרים ַההּוא ַּבּיֹום ִבְנָיִמן ְבֵני ַוִּיְתָּפְקדּו עומד:

.(15 (שופטים כ ִאיׁש ֶאֶלף ְוִׁשָּׁשה

ָהְתָּפְקדּו לֹא ְוַהְלִוִּים עומד: [סביל של הִתפָעל] הָתפָעל.

.(33 (במדבר ב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך

ְמַפֵּקד ְצָבאֹות ְיהָוה את: ∼ [= מנה, ספר במפקד] ּפִעל.

.(4 (ישעיה יג ִמְלָחָמה ְצָבא

ַהִּמְׁשָּכן ְפקּוֵדי ֵאֶּלה עומד: [= נבדק, נרשם] .1 ּפֻעל.

.2 .(21 (שמות לח ֹמֶׁשה ַעל־ִּפי ֻּפַּקד ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ִמְׁשַּכן

ֵאֵלָכה ָיַמי ִּבְדִמי את: ∼ [= איבד, סבל שיילקח ממנו]

.(10 (ישעיה לח ְׁשנֹוָתי ֶיֶתר ֻּפַּקְדִּתי ְׁשאֹול ְּבַׁשֲעֵרי

ְוֶאת־ ב(מקום): את ∼ [= השאיר, הניח] .1 הפעיל.

.(20 (ירמיה לו ַהּסֵֹפר ֱאִליָׁשָמע ְּבִלְׁשַּכת ִהְפִקדּו ַהְּמִגָּלה

ָוָטף ְוָנִׁשים ֲאָנִׁשים ִאּתֹו ִהְפִקיד ְוִכי עם/את: את ∼ •

על את ∼ [= מסר, העביר למשמרת] .2 .(7 (ירמיה מ

”והפקידם ירמיהו בן אלישע יד על והבקידם <פלוני>: יד
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עברית

ַלְחֶמָך ָלָרֵעב ָפרֹס את: ∼ [= חתך] קל. prs פרס
ַעל־ֵאֶבל ָלֶהם ְולֹא־ִיְפְרסּו השמטה: ← .(7 (ישעיה נח

.(7 (ירמיה טז ַעל־ֵמת ְלַנֲחמֹו

ֵגָרה ִּכי־ַמֲעֵלה פרסה: ∼ [= היה בעל פרסה] הפעיל.

.(5 (ויקרא יא ָלֶכם הּוא ָטֵמא ַיְפִריס לֹא ּוַפְרָסה הּוא

ַוַּיְרא את: ∼ [= שחרר ממּוסר] .1 קל. prʿ פרע
(שמות לב ַאֲהרֹן ִּכי־ְפָרעֹה הּוא ָפֻרַע ִּכי ֶאת־ָהָעם ֹמֶׁשה

ִיְפָרע לֹא ֶאת־רֹאׁשֹו ראש: ∼ [= פיזר ׂשֵער] .2 .(25

[= עזב, נטש] .3 .(10 (ויקרא כא ִיְפרֹם לֹא ּוְבָגָדיו

(משלי א ֲאִביֶתם לֹא ְותֹוַכְחִּתי ָכל־ֲעָצִתי ַוִּתְפְרעּו את: ∼

ְולֹא־ לֹא־ֶאְפַרע השמטה: ← [= נמנע מפעולה] .4 .(25

.(14 (יחזקאל כד ֶאָּנֵחם ְולֹא ָאחּוס

ָעם ִיָּפַרע ָחזֹון ְּבֵאין עומד: [= השתחרר ממּוסר] נפעל.

.(18 (משלי כט ַאְׁשֵרהּו ּתֹוָרה ְוׁשֵֹמר

ֹמֶׁשה ָלָּמה מן: את ∼ [= שחרר, הרחיק] .1 הפעיל.

.2 .(4 (שמות ה ִמַּמֲעָׂשיו ֶאת־ָהָעם ַּתְפִריעּו ְוַאֲהרֹן

ֶאת־ְיהּוָדה ְיהָוה ִּכי־ִהְכִניַע עומד: [= השתחרר ממּוסר]

ַּביהָוה ַמַעל ּוָמעֹול ִּביהּוָדה ִהְפִריַע ִּכי … ָאָחז ַּבֲעבּור

.(19 (דה”ב כח

:(~12×) עומד [= התפשט, נפוץ] .1 קל. prṣ I פרץ
=] .2 (12 (שמות א ִיְפרֹץ ְוֵכן ִיְרֶּבה ֵּכן ֹאתֹו ְיַעּנּו ְוַכֲאֶׁשר

.(41 (תהלים פט ָכל־ְּגֵדרָֹתיו ָּפַרְצָּת :(~15×) את ∼ בקע]

ְּבַׁשַער ְירּוָׁשַלםִ ְּבחֹוַמת ַוִּיְפרֹץ :(2×) ב־ פרטיטיב עם ←

.(13 (מל”ב יד ַאָּמה ֵמאֹות ַאְרַּבע ַהִּפָּנה ַעד־ַׁשַער ֶאְפַרִים

ֶאת־אֹוְיַבי ָהֱאֹלִהים ָּפַרץ :(4×) את ∼ [= הכה, פגע] .3

:(6×) ב־ פרטיטיב עם ← .(11 (דה”א יד ָמִים ְּכֶפֶרץ ְּבָיִדי

(דה”א טו ַּכִּמְׁשָּפט ְדַרְׁשֻנהּו ִּכי־לֹא ָּבנּו ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ָּפַרץ

.(13

(= נפוץ)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

(= מבוקע)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ְולֹא ִיְתַלְּכדּו ריבוי: ← [= נבדל, התרחק] .1 התפעל.

ַּכַּמִים עומד: [= התפזר, נפוץ] .2 .(9 (איוב מא ִיְתָּפָרדּו

(15 (תהלים כב ָּכל־ַעְצמֹוָתי ְוִהְתָּפְרדּו ִנְׁשַּפְכִּתי

ִּכי ובין: … בין ∼ [= הבדיל, ניתק, הרחיק] הפעיל.

[ראה סעיף 6.1.4]. (17 (רות א ּוֵביֵנְך ֵּביִני ַיְפִריד ַהָּמֶות

ַאּלּוף ַמְפִריד ְוִנְרָּגן ָמדֹון ְיַׁשַּלח ַּתְהֻּפכֹות ִאיׁש את: ∼ •

[ראה סעיף 5.3.2]. (28 (משלי טז

עומד: [= התרבה] .1 קל. prʾ prh/פרא פרה
=] .2 .(7 (בראשית ט ּוְרבּו־ָבּה ָבָאֶרץ ִׁשְרצּו ּוְרבּו ְּפרּו

ִמָּׁשָרָׁשיו ְוֵנֶצר ִיָׁשי ִמֵּגַזע חֶֹטר ְוָיָצא עומד: צמח, שגשג]

.(1 (ישעיה יא ִיְפֶרה

ְמאֹד ֶאת־ַעּמֹו ַוֶּיֶפר את: ∼ [= הִרבה] .1 הפעיל.

[= צמח, שגשג] .2 .(24 (תהלים קה ִמָּצָריו ַוַּיֲעִצֵמהּו

.(15 (הושע יג ַיְפִריא ַאִחים ֵּבן הּוא ִּכי עומד:

[= צמח, לבלב, הוציא פרחים .1 קל. prḥ I פרח
ַּבְּגָפִנים ְיבּול ְוֵאין לֹא־ִתְפָרח ִּכי־ְתֵאָנה עומד: ועלים]

ִּתְפַרח ְוִאם־ָּפרֹוַח עומד: [= גדל] .2 .(17 (חבקוק ג

עומד: [= שגשג] .3 .(12 (ויקרא יג ָּבעֹור ַהָּצַרַעת

.(7 (תהלים עב ָׁשלֹום ְורֹב ַצִּדיק ִיְפַרח־ְּבָיָמיו

ְוֹאֶהל ִיָּׁשֵמד ְרָׁשִעים ֵּבית עומד: [= שגשג] .1 הפעיל.

[= גרם שיצמח, .2 .(11 (משלי יד ַיְפִריַח ְיָׁשִרים

ָיֵבׁש ֵעץ ְוִהְפַרְחִּתי ָלח ֵעץ הֹוַבְׁשִּתי את: ∼ שילבלב]

.(24 (יחזקאל יז

ַאֵּתָנה ֲאֶׁשר עומד: [= התעופף] קל. prḥ II פרח
.(20 (יחזקאל יג ְלֹפְרחֹות ֶאת־ַהְּנָפׁשֹות ָׁשם ְמצְֹדדֹות

ַעל־ ַהֹּפְרִטים עומד: [= שר, זמזם] קל. prṭ פרט
.(5 (עמוס ו ַהָּנֶבל ִּפי

ָראֵׁשיֶכם את: ∼ [= קרע לחוטים] קל. prm פרם
.(6 (ויקרא י לֹא־ִתְפרֹמּו ּוִבְגֵדיֶכם ַאל־ִּתְפָרעּו
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הענף הכנעני

.(10 (ישעיה ח ָיקּום

ל<פלוני>: ∼ [= אמר בבירור] קל. prš I פרׁש
.(12 (ויקרא כד ְיהָוה ַעל־ִּפי ָלֶהם ִלְפרֹׁש ַּבִּמְׁשָמר ַוַּיִּניֻחהּו

נפעל. פרׂש ראה נפעל.

ִּכי ַּבִּמְׁשָמר ֹאתֹו ַוַּיִּניחּו עומד: [= נאמר בבירור] ּפֻעל.

.(34 (במדבר טו לֹו ַמה־ֵּיָעֶׂשה ֹפַרׁש לֹא

השמטה: ← [= נשך, עקץ] הפעיל. prš II פרׁש
.(32 (משלי כג ַיְפִרׁש ּוְכִצְפעִֹני ִיָּׁשְך ְּכָנָחׁש ַאֲחִריתֹו

פרׂש. ראה pršz פרׁשז
[= שטח, .1 קל. pršz prś/פרׁשז פרׂש
ִאיׁש ָׁשָּמה ַוַּיְׁשִליכּו ֶאת־ַהִּׂשְמָלה ַוִּיְפְרׂשּו את: ∼ מתח]

=] .2 [ראה סעיף 5.3.1]. (25 (שופטים ח ְׁשָללֹו ֶנֶזם

ֶאל־ ְּכָנָפיו ּוָפַרׂש ִיְדֶאה ַכֶּנֶׁשר ִהֵּנה כנַפִים: ∼ מתח, פשט]

כף/יד: ∼ [= הושיט, הניף] .3 .(40 (ירמיה מח מֹוָאב

• .(20 (משלי לא ָלֶאְביֹון ִׁשְּלָחה ְוָיֶדיָה ֶלָעִני ָּפְרָׂשה ַּכָּפּה

ִאם־ָׁשַכְחנּו ל(כיוון/יעד): כפיו ∼ [בתפילה או תחינה]

.(21 (תהלים מד ָזר ְלֵאל ַּכֵּפינּו ַוִּנְפרֹׂש ֱאֹלֵהינּו ֵׁשם

ְלָכל־רּוַח ְוַהִּנְׁשָאִרים עומד: [= פוזר, התפזר] נפעל.

.(21 (יחזקאל יז ִיָּפֵרׂשּו

ָיָדיו ּוֵפַרׂש יד/כף: ∼ [= הושיט, הניף] .1 ּפִעל.

• .(11 (ישעיה כה ִלְׂשחֹות ַהּׂשֶֹחה ְיָפֵרׂש ַּכֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו

ֵּפַרְׂשִּתי ל(כיוון/יעד): ידיו/כפיו ∼ [בתפילה או תחינה]

← .(6 (תהלים קמג ְלָך ְּכֶאֶרץ־ֲעֵיָפה ַנְפִׁשי ֵאֶליָך ָיַדי

(ישעיה א ִמֶּכם ֵעיַני ַאְעִלים ַּכֵּפיֶכם ּוְבָפִרְׂשֶכם השמטה:

(איכה ָלּה ְמַנֵחם ֵאין ְּבָיֶדיָה ִצּיֹון ֵּפְרָׂשה בידיו: ∼ • .(15

ְּכַאְרַּבע את: ∼ [= פיזר] .2 [ראה סעיף 5.10.3.2]. (17 א

.(10 (זכריה ב ֶאְתֶכם ֵּפַרְׂשִּתי ַהָּׁשַמִים רּוחֹות

ְּדָרַכי את: ∼ [= קרע לגזרים] קל. pšḥ פׁשח
.(11 (איכה ג ַוְיַפְּׁשֵחִני סֹוֵרר

ַרּבּו ַהּיֹום מן: ∼ [= השתחרר ממרות, ברח] התפעל.

.(10 (שמ”א כה ֲאדָֹניו ִמְּפֵני ִאיׁש ַהִּמְתָּפְרִצים ֲעָבִדים

פצר. ראה prṣ II פרץ
ֻעּלֹו ּוָפַרְקָּת מן: את ∼ [= הסיר] קל. prq פרק

.(40 (בראשית כז ַצָּואֶרָך ֵמַעל

ְּבָאְזֵני ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ִנְזֵמי ָּפְרקּו את: ∼ [= הסיר] .1 ּפִעל.

ּוְבַׂשר את: ∼ [= קרע, שבר] .2 .(2 (שמות לב ְנֵׁשיֶכם

.(16 (זכריה יא ְיָפֵרק ּוַפְרֵסיֶהן יֹאַכל ַהְּבִריָאה

ָּכל־ ַוִּיְתָּפְרקּו את: ∼ [= הסיר מעליו] .1 התפעל.

← .(3 (שמות לב ְּבָאְזֵניֶהם ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ֶאת־ִנְזֵמי ָהָעם

(שמות ַוִּיְּתנּו־ִלי ִהְתָּפָרקּו ָזָהב ְלִמי ָלֶהם ָוֹאַמר השמטה:

ַמֵּטה ְוָיֵבׁשּו ִהְתָּפְרקּו עומד: [= נקרע, נשבר] .2 .(24 לב

.(12 (יחזקאל יט ֲאָכָלְתהּו ֵאׁש ֻעָּזּה

ראה [מקור מוחלט בלבד] קל. prr I פרר
התפולל.

ְוָאַחז ַוְיַפְרְּפֵרִני ָהִייִתי ָׁשֵלו את: ∼ [= שיבר] ּפִלְּפֵל.

.(12 (איוב טז ַוְיַפְצְּפֵצִני ְּבָעְרִּפי

ִׁשַּבְרָּת ָים ְבָעְּזָך פֹוַרְרָּת ַאָּתה את: ∼ [= שיבר] ּפֹולֵל.

.(13 (תהלים עד ַתִּניִנים ָראֵׁשי

ּפֹור ָהָאֶרץ ִהְתרֲֹעָעה רָֹעה עומד: [= נשבר] התפולל.

.(19 (ישעיה כד ָאֶרץ ִהְתמֹוְטָטה מֹוט ֶאֶרץ ִהְתּפֹוְרָרה

[= שלל, לא .1 הפעיל. pwr prr/פור II פרר
ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר ֶאת־ְּבִריִתי ְוֵהֵפר <צו/ברית/נדר>: ∼ קיים]

את: ∼ [= הכשיל, סיכל] .2 .(16 (דברים לא ִאּתֹו

(שמ”ב יז ַהּטֹוָבה ֲאִחיֹתֶפל ֶאת־ֲעַצת ְלָהֵפר ִצָּוה ַויהָוה

(קהלת ָהֲאִבּיֹוָנה ְוָתֵפר :(1×) עומד [(?) [= כשל .3 .(14

.(5 יב

עומד: נשלל, לא קוים] <צו/ברית/נדר> =] .1 הָפעַל.

=] .2 .(21 (ירמיה לג ַעְבִּדי ֶאת־ָּדִוד ֻתַפר ַּגם־ְּבִריִתי

ְולֹא ָדָבר ַּדְּברּו ְוֻתָפר ֵעָצה ֻעצּו עומד: הוכשל, סוכל]
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עברית

ִּפיו ֹנֵצר את: ∼ [= פתח, מתח] קל. pśq פׂשק
.(3 (משלי יג ְמִחָּתה־לֹו ְׂשָפָתיו ֹּפֵׂשק ַנְפׁשֹו ׁשֵֹמר

ְלָכל־עֹוֵבר ֶאת־ַרְגַלִיְך ַוְּתַפְּׂשִקי את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(25 (יחזקאל טז

[= הושפע, תעה, שודל בפיתוי] קל. pth I פתה
ַוֲעַבְדֶּתם ְוַסְרֶּתם ְלַבְבֶכם ִיְפֶּתה ֶּפן ָלֶכם ִהָּׁשְמרּו עומד:

.(16 (דברים יא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים

ֲחַזְקַּתִני ָוֶאָּפת ְיהָוה ִּפִּתיַתִני עומד: [כמו קל] נפעל.

.(7 (ירמיה כ ַוּתּוָכל

ַּפִּתי את: ∼ [= השפיע, התעה, שידל בפיתוי] ּפִעל.

.(15 (שופטים יד ֶאת־ַהִחיָדה ְוַיֶּגד־ָלנּו ֶאת־ִאיֵׁשְך

ְּבֹאֶרְך עומד: [= הושפע, הותעה, שודל בפיתוי] ּפֻעל.

.(15 (משלי כה ִּתְׁשָּבר־ָּגֶרם ַרָּכה ְוָלׁשֹון ָקִצין ְיֻפֶּתה ַאַּפִים

ּוְלֹפֶתה את: ∼ [= פׂשק, פתח] קל. pth II פתה
.(19 (משלי כ ִתְתָעָרב לֹא ְׂשָפָתיו

ְלֶיֶפת ֱאֹלִהים ַיְפְּת השמטה: ← [= הרחיב] הפעיל.

.(27 (בראשית ט

[= פער, הזיז ליצירת רווח] .1 קל. ptḥ I פתח
=] .2 .(27 (שופטים יט ַהַּבִית ַּדְלתֹות ַוִּיְפַּתח את: ∼

.(5 (תהלים מט ִחיָדִתי ְּבִכּנֹור ֶאְפַּתח את: ∼ החל]

ַהַּׁשַער עומד: [= נפער, הוזז ליצירת רווח] .1 נפעל.

=] .2 .(2 (יחזקאל מד ִיָּפֵתַח לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ַהֶּזה

ְׂשרֹוְך ִנַּתק ְולֹא ֲחָלָציו ֵאזֹור ִנְפַּתח ְולֹא עומד: הותר]

ִמָּצפֹון עומד: [= שוחרר] .3 .(27 (ישעיה ה ְנָעָליו

.(14 (ירמיה א ָהָאֶרץ ָּכל־יְֹׁשֵבי ַעל ָהָרָעה ִּתָּפַתח

ָיַדְעָּת לֹא ַּגם לֹא־ָׁשַמְעָּת ַּגם עומד: [= נפער] .1 ּפִעל.

[= פער, .2 .(8 (ישעיה מח ָאְזֶנָך לֹא־ִפְּתָחה ֵמָאז ַּגם

(איוב מא ִפֵּתַח ִמי ָפָניו ַּדְלֵתי את: ∼ הזיז ליצירת רווח]

ָמְתֶניָך ֵמַעל ַהַּׂשק ּוִפַּתְחָּת את/ל־: ∼ [= התיר] .3 .(6

ָאִסיר ֶאְנַקת ִלְׁשֹמַע את: ∼ [= שחרר] .4 .(2 (ישעיה כ

<כיסוי>: ∼ [= הסיר מעליו] .1 קל. pšṭ פׁשט
[ראה (3 (שה”ש ה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ֵאיָכָכה ֶאת־ֻּכָּתְנִּתי ָּפַׁשְטִּתי

ַעל־ ַוֲחגֹוָרה ְועָֹרה ְּפׁשָֹטה השמטה: ← סעיף 5.10.2.3].

[= הסתער, ערך התקפה] .2 .(11 (ישעיה לב ֲחָלָצִים

ַּבָּׂשֶדה ַעל־ָּכל־ֲאֶׁשר ָּפְׁשטּו ָהָראִׁשים ּוְׁשֵני על/אל: ∼

ְּבָעֵרי ָּפְׁשטּו ּוְפִלְׁשִּתים ב־: ∼ • .(44 (שופטים ט ַוַּיּכּום

.(18 (דה”ב כח ַהְּׁשֵפָלה

ַוָּיבֹאּו מלחמה>: <חללי  ∼ גזל] ערטל,   =] ּפִעל.

.(8 (שמ”א לא ֶאת־ַהֲחָלִלים ְלַפֵּׁשט ְפִלְׁשִּתים

ְיהֹוָנָתן ַוִּיְתַּפֵּׁשט <כיסוי>: ∼ [= הסיר מעליו] התפעל.

.(4 (שמ”א יח ָעָליו ֲאֶׁשר ֶאת־ַהְּמִעיל

<פלוני> את ∼ [= ערטל, עשה שלא ילבש] .1 הפעיל.

(בראשית לז ֶאת־ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת־יֹוֵסף ַוַּיְפִׁשיטּו <כיסוי>:

ֵמָעַלי ְּכבֹוִדי <פלוני>: מן <כיסוי> ∼ [= הסיר] .2 .(23

השמטה: ← [ראה סעיף 5.10.2.3]. (9 (איוב יט ִהְפִׁשיט

.3 .(9 (שמ”א לא ֶאת־ֵּכָליו ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת־רֹאׁשֹו ַוִּיְכְרתּו

ֶאת־ ְוִהְפִׁשיט <בשר>: ∼ [= חשף (על ידי הסרת העור)]

.(6 (ויקרא א ָהעָֹלה

מֹוָאב ַוִּיְפַׁשע ב־: ∼ [= מרד] .1 קל. pšʿ פׁשע
[ראה סעיף 6.1.3]. (1 (מל”ב א ַאְחָאב מֹות ַאֲחֵרי ְּבִיְׂשָרֵאל

ַוַּיְמִלכּו ַיד־ְיהּוָדה ִמַּתַחת ֱאדֹום ָּפַׁשע ְּבָיָמיו השמטה: ←

על ∼ [= הפר, עבר] .2 .(20 (מל”ב ח ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם

.(1 (הושע ח ָּפָׁשעּו ְוַעל־ּתֹוָרִתי ְבִריִתי ָעְברּו ַיַען <חוק>:

ַּבָּדָבר ִלְפׁשַֹע ִּכי־ִהְרִּבינּו עומד: [= ביצע עבֵרה, חטא] .3

[ראה סעיף 4.3]. (13 (עזרא י ַהֶּזה

(= נפגע, שפשעו בו)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ְוִהֵּנה עומד: [= התפשט, התרחב] קל. pśh פׂשה
.(44 (ויקרא יד ִהוא ַמְמֶאֶרת ָצַרַעת ַּבָּבִית ַהֶּנַגע ָּפָׂשה

ַׁשִית ָׁשִמיר ִמי־ִיְּתֵנִני עומד: [= צעד] קל. pśʿ פׂשע
.(4 (ישעיה כז ָּיַחד ֲאִציֶתָּנה ָבּה ֶאְפְׂשָעה ַּבִּמְלָחָמה
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הענף הכנעני

ָיֵרְך ְוַלְנִּפל ֶּבֶטן ַלְצּבֹות את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(22 (במדבר ה

ַוִּיְצָּבט־ ל<פלוני>: את ∼ [= הגיש] קל. ṣbṭ צבט
.(14 (רות ב ַוֹּתַתר ַוִּתְׂשַּבע ַוּתֹאַכל ָקִלי ָלּה

ֶּכָעָפר ַוִּתְצָּבר־ֶּכֶסף את: ∼ [= אגר] קל. ṣbr צבר
.(3 (זכריה ט חּוצֹות ְּכִטיט ְוָחרּוץ

צוד. ראה ṣdh I צדה
ָעֵריֶהם ִנְצּדּו עומד: [= נחרב] נפעל. ṣdh II צדה

.(6 (צפניה ג יֹוֵׁשב ֵמֵאין ִמְּבִלי־ִאיׁש

[= היה זכאי, זוכה (במשפט)] .1 קל. ṣdq צדק
(תהלים נא ְבָׁשְפֶטָך ִּתְזֶּכה ְּבָדְבֶרָך ִּתְצַּדק ְלַמַען עומד:

ָצְדקּו ֱאֶמת ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה עומד: [= היה נכון] .2 .(6

.(10 (תהלים יט ַיְחָּדו

.(14 (דניאל ח קֶֹדׁש ְוִנְצַּדק עומד: [= טוהר] נפעל.

ִאם־ֵיׁש־ִמִּלין את: ∼ [= הכריז כזכאי, זיכה] ּפִעל.

.(32 (איוב לג ַצְּדֶקָּך ִּכי־ָחַפְצִּתי ַּדֵּבר ֲהִׁשיֵבִני

ַלאדִֹני ַמה־ּנֹאַמר עומד: [= הוכיח את חפותו] התפעל.

.(16 (בראשית מד ּוַמה־ִּנְצַטָּדק ַמה־ְּנַדֵּבר

ְוִהְצִּדיקּו את/ל־: ∼ [= הכריז כזכאי, זיכה] .1 הפעיל.

=] .2 .(1 (דברים כה ֶאת־ָהָרָׁשע ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת־ַהַּצִּדיק

ַהְצִּדיקּו ָוָרׁש ָעִני ְוָיתֹום ִׁשְפטּו־ַדל את: ∼ שפט בצדק]

.(3 (תהלים פב

=) [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל. ṣhb צהב
מוברק עד גוון צהוב)].

עומד: [= הריע, השמיע צהלה] קל. ṣhl I צהל
.(6 (ישעיה יב ִצּיֹון יֹוֶׁשֶבת ָורִֹּני ַצֲהִלי

[= הבריק, גרם שיאיר] הפעיל. ṣhl II צהל
ִמָּׁשֶמן ָּפִנים ְלַהְצִהיל ְלַבב־ֱאנֹוׁש ְיַׂשַּמח ְוַיִין את: ∼

.(15 (תהלים קד

.(21 (תהלים קב ְתמּוָתה ְּבֵני ְלַפֵּתַח

(ק’ התפתחו את: ∼ [= התיר והסיר מעליו] התפעל.

.(2 (ישעיה נב ַצָּואֵרְך מֹוְסֵרי ִהְתַּפְּתִחי)

<צורה>: ∼ [= גילף, חרט] ּפִעל. ptḥ II פתח
<משטח>: ∼ • .(7 (דה”ב ג ַעל־ַהִּקירֹות ְּכרּוִבים ּוִפַּתח

ְּבֵני ַעל־ְׁשֹמת ָהֲאָבִנים ֶאת־ְׁשֵּתי ְּתַפַּתח חָֹתם ִּפּתּוֵחי

.(11 (שמות כח ִיְׂשָרֵאל

… ַהּׁשַֹהם ֶאת־ַאְבֵני ַוַּיֲעׂשּו עומד: [= גולף, נחרט] ּפֻעל.

.(6 (שמות לט חֹוָתם ִּפּתּוֵחי ְמֻפָּתחֹת

עם: ∼ [= נאבק] .1 נפעל. tpl ptl/תפל פתל
(בראשית ל ַּגם־ָיכְֹלִּתי ִעם־ֲאחִֹתי ִנְפַּתְלִּתי ֱאֹלִהים ַנְפּתּוֵלי

(= מעוות, עקשן)]. [בינוני כשם תואר .2 .(8

ִּתְתָּבָרר ִעם־ָנָבר עומד: [= התנהג כמעוות] התפעל.

.(27 (תהלים יב ִּתְתַּפָּתל ְוִעם־ִעֵּקׁש

ַוְּנַסֶּפר־ את: ∼ [= פירש, הסביר] קל. ptr פתר
.(12 (בראשית מא ֶאת־ֲחֹלֹמֵתינּו ַוִּיְפָּתר־ָלנּו לֹו

ִּפִּתים ֹאָתּה ָּפתֹות את: ∼ [= פורר] קל. ptt פתת
.(6 (ויקרא ב ָׁשֶמן ָעֶליָה ְוָיַצְקָּת

צ

עומד: [= שירת באוהל מועד] .1 קל. ṣbʾ צבא
(שמות לח מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ָצְבאּו ֲאֶׁשר ַהּצְֹבֹאת ְּבַמְרֹאת

ְּבֹאֶהל ֲעבָֹדה ַלֲעבֹד ָצָבא ִלְצבֹא ָּכל־ַהָּבא ָצָבא: ∼ • .(8

על: ∼ [= ערך התקפה, פשט] .2 .(23 (במדבר ד מֹוֵעד

.(7 (במדבר לא ָּכל־ָזָכר ַוַּיַהְרגּו … ַעל־ִמְדָין ַוִּיְצְּבאּו

ַהָּצָבא ַׂשר ַהּסֵֹפר ְוֵאת את: ∼ [= גייס לצבא] הפעיל.

.(19 (מל”ב כה ָהָאֶרץ ֶאת־ַעם ַהַּמְצִּבא

ִבְטָנּה ְוָצְבָתה עומד: [= התנפח] קל. ṣbh צבה
.(27 (במדבר ה ְיֵרָכּה ְוָנְפָלה
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עברית

ַביהָוה ֻצָּוה ַואדִֹני לפעול: ∼ [= קיבל הוראה] ּפֻעל.

← .(2 (במדבר לו ִלְבֹנָתיו ָאִחינּו ְצָלְפָחד ֶאת־ַנֲחַלת ָלֵתת

.(18 (יחזקאל כד ֻצֵּויִתי ַּכֲאֶׁשר ַּבּבֶֹקר ָוַאַעׂש השמטה:

ֶסַלע יְֹׁשֵבי ָירֹּנּו עומד: [= צעק] קל. ṣwḥ צוח
.(11 (ישעיה מב ִיְצָוחּו ָהִרים ֵמרֹאׁש

ַּבֲעבּור עומד: [= נמנע מאכילה] קל. ṣwm צום
ָלֶחם ַוּתֹאַכל ַקְמָּת ַהֶּיֶלד ֵמת ְוַכֲאֶׁשר ַוֵּתְבְּך ַצְמָּת ַחי ַהֶּיֶלד

.(21 (שמ”ב יב

ָצפּו־ עומד: עלה במפלס] <נוזל> =] קל. ṣwp צוף
.(54 (איכה ג ַעל־רֹאִׁשי ַמִים

ֵהִציף ֲאֶׁשר <נוזל>: ∼ [= העלה במפלס] .1 הפעיל.

(דברים יא ַאֲחֵריֶכם ְּבָרְדָפם ַעל־ְּפֵניֶהם ַים־סּוף ֶאת־ֵמי

ַוִּיְקָצב־ֵעץ את: ∼ [= גרם שיעלה על פני נוזל] .2 .(4

.(6 (מל”ב ו ַהַּבְרֶזל ַוָּיֶצף ַוַּיְׁשֶלְך־ָׁשָּמה

קל. nss II nṣṣ/נסס ṣwṣ/נצץ I צוץ

.(15 (תהלים קג ָיִציץ ֵּכן ַהָּׂשֶדה ְּכִציץ עומד: [= פרח] .1

(יחזקאל ָקָלל ְנחֶֹׁשת ְּכֵעין ְוֹנְצִצים עומד: [= הבהיק] .2

.(7 א

(= בוהק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר התפולל.

ַהֶּגֶפן ֲהָפְרָחה ִלְראֹות עומד: [= הוציא ניצנים] הפעיל.

ַוָּיֵצץ ֶפַרח ַוּיֵֹצא ציץ: ∼ • .(11 (שה”ש ו ָהִרֹּמִנים ֵהֵנצּו

.(23 (במדבר יז ְׁשֵקִדים ַוִּיְגֹמל ִציץ

ִמן־ ַמְׁשִּגיַח עומד: [= הביט] הפעיל. ṣwṣ II צוץ
.(9 (שה”ש ב ִמן־ַהֲחַרִּכים ֵמִציץ ַהֲחֹּלנֹות

ל<פלוני>: ∼ [= לחץ, הפריע] הפעיל. ṣwq I צוק
(שופטים ַוְּתַאֲלֵצהּו ָּכל־ַהָּיִמים ִבְדָבֶריָה ּלֹו ִּכי־ֵהִציָקה ַוְיִהי

[ראה סעיף 4.4.3.1]. (16 טז

יצק. ראה ṣwq II צוק
על/אל ∼ [= כיתר, שם מצור] .1 קל. ṣwr I צור
ַעל־ׁשְֹמרֹון ַוָּיַצר ַוַּיַעל ֶאת־ָּכל־ַמֲחֵנהּו … ַוִּיְקּבֹץ :(~20×)

(או עומד [= דרך זיתים לשמן] הפעיל. ṣhr צהר
.(11 (איוב כד ַיְצִהירּו ֵּבין־ׁשּורָֹתם השמטה?): ←

[= רדף, לכד] .1 קל. ṣdh I ṣwd/צדה צוד
ֵחֶרם ָיצּודּו ֶאת־ָאִחיהּו ִאיׁש ֶיֱארֹבּו ְלָדִמים ֻּכָּלם את: ∼

ְוָהֱאֹלִהים ָצָדה לֹא ַוֲאֶׁשר עומד: [= ארב] .2 .(2 (מיכה ז

.(3 (שמות כא ְלָידֹו ִאָּנה

ַעל־ ַהִּמְסָּפחֹות ְועֹׂשֹות את: ∼ [= לכד בקסם] ּפֹולֵל.

.(18 (יחזקאל יג ְנָפׁשֹות ְלצֹוֵדד ָּכל־קֹוָמה רֹאׁש

את ∼ [= הורה, נתן הוראה] .1 ּפִעל. ṣwh צוה
ָנְגֵעְך ְלִבְלִּתי ֶאת־ַהְּנָעִרים ִצִּויִתי ֲהלֹוא לפעול: /ל<פלוני>

ֶאת־ ְיהֹוֻׁשַע ַוְיַצו {תוכן}: את/ל<פלוני> ∼ • .(9 (רות ב

את ∼ • .(17 (יהושע ד ִמן־ַהַּיְרֵּדן ֲעלּו ֵלאֹמר ַהּכֲֹהִנים

ֲאֶׁשר ְוֶאת־ֻחָּקיו ֶאת־ִמְצֹוָתו ְוָעִׂשיָת <מצווה>: /ל<פלוני>

[= הטיל, פקד] .2 .(10 (דברים כז ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנִכי

ֶלֱאכֹול ַעל־ָחָגב ְוֵהן־ֲאַצֶּוה לפעול: <פלוני> על/אל ∼

{תוכן}: <פלוני> על/אל ∼ • .(13 (דה”ב ז ָהָאֶרץ

• .(10 (אסתר ב לֹא־ַתִּגיד ֲאֶׁשר ָעֶליָה ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ִּכי

ְוֻחּקַֹתי ְּבִריִתי ָׁשַמְרָּת ְולֹא <מצווה> <פלוני> על/אל ∼

[= הורה שיהיה, .3 .(11 (מל”א יא ָעֶליָך ִצִּויִתי ֲאֶׁשר

ָׁשַמִים ְוַדְלֵתי ִמָּמַעל ְׁשָחִקים ַוְיַצו את: ∼ קבע שיתקיים]

[גרימת הימצאות במקום] • .(23 (תהלים עח ָּפָתח

ַּבֲאָסֶמיָך ֶאת־ַהְּבָרָכה ִאְּתָך ְיהָוה ְיַצו ב(מקום): את ∼

ֶאת־ ְוִצִּויִתי ל־: את ∼ [גרימת שייכות] • .(8 (דברים כח

[גרימת זהות (הוראה • .(21 (ויקרא כה ָלֶכם ִּבְרָכִתי

ַעל־ ָנִגיד ֹאִתי ְלַצֹּות {פרדיקט}: את ∼ פרדיקטיבית)]

ְלָנִגיד ְוִצְּוָך ל{פרדיקט}: את ∼ .(21 (שמ”ב ו ְיהָוה ַעם

את ∼ [= מינה, הפקיד] .4 .(30 (שמ”א כה ַעל־ִיְׂשָרֵאל

ַהִּביָרה ַׂשר ְוֶאת־ֲחַנְנָיה ָאִחי ֶאת־ֲחָנִני ָוֲאַצֶּוה על: <פלוני>

ל/אל: ∼ [= נתן צוואה] .5 .(2 (נחמיה ז ַעל־ְירּוָׁשָלםִ

.(1 (מל”ב כ ִתְחֶיה ְולֹא ַאָּתה ֵמת ִּכי ְלֵביֶתָך ַצו
ראה רובינשטיין ִצָּוה לעיון תחבירי וסמנטי מפורט יותר בפועל

.(75–73 (תשל”ז1; תשמ”ח1:
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הענף הכנעני

(בראשית ַּדְרִּכי ִהְצִליַח ַויהָוה <דבר>: ∼ שיעלה יפה]

.(56 כד

עומד: [= רעד (בשמיעת קול)] .1 קל. ṣll I צלל
.(11 (שמ”א ג ָאְזָניו ְׁשֵּתי ְּתִצֶּליָנה ָּכל־ׁשְֹמעֹו ֲאֶׁשר … ָדָבר

ְׂשָפַתי ָצֲללּו ְלקֹול ִּבְטִני ַוִּתְרַּגז ָׁשַמְעִּתי עומד: [= רעד] .2

.(16 (חבקוק ג

ַּכעֹוֶפֶרת ָצֲללּו עומד: [= שקע] קל. ṣll II צלל
.(10 (שמות טו ַאִּדיִרים ְּבַמִים

ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי עומד: [= התכסה צל] קל. ṣll III צלל
.(19 (נחמיה יג ַהַּׁשָּבת ִלְפֵני ְירּוָׁשַלםִ ַׁשֲעֵרי ָצֲללּו

ְוחֶֹרׁש ָעָנף ְיֵפה ַּבְּלָבנֹון ֶאֶרז עומד: [= נתן צל] הפעיל.

.(3 (יחזקאל לא קֹוָמה ּוְגַבּה ֵמַצל

[= הלך בקושי (בשל פגיעה ברגליו)] קל. ṣlʿ צלע
צֵֹלַע ְוהּוא ֶאת־ְּפנּוֵאל ָעַבר ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיְזַרח־לֹו עומד:

.(32 (בראשית לב ַעל־ְיֵרכֹו

עומד: [= סבל מצמא] .1 קל. ṣmʾ צמא
=] .2 .(19 (שופטים ד ָצֵמאִתי ִּכי ְמַעט־ַמִים ַהְׁשִקיִני־ָנא

ְבָׂשִרי ְלָך ָּכַמּה ַנְפִׁשי ְלָך ָצְמָאה ל־: ∼ השתוקק, כמּה]

.(2 (תהלים סג

ַוִּיָּצֶמד ל־: ∼ [= דבק, הצטרף] נפעל. ṣmd צמד
.(3 (במדבר כה ְּפעֹור ְלַבַעל ִיְׂשָרֵאל

(= מהודק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ְבָרָעה ָׁשַלְחָּת ִּפיָך את: ∼ [= חיבר, הדביק] הפעיל.

.(19 (תהלים נ ִמְרָמה ַּתְצִמיד ּוְלׁשֹוְנָך

ְוָכל־ֵעֶׂשב עומד: [= נבט וגדל] קל. ṣmḥ צמח
.(5 (בראשית ב ִיְצָמח ֶטֶרם ַהָּׂשֶדה

ְלַצֵּמַח ְׂשַער־רֹאׁשֹו ַוָּיֶחל עומד: [= ארך, גדל] ּפִעל.

.(22 (שופטים טז ֻּגָּלח ַּכֲאֶׁשר

ִצְמָחּה ּתֹוִציא ָכָאֶרץ ִּכי את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

ּוְתִהָּלה ְצָדָקה ַיְצִמיַח ְיהִוה ֲאדָֹני ֵּכן ַתְצִמיַח ֵזרּוֶעיָה ּוְכַגָּנה

ַוָּיבֹא ְּבֵני־ַעּמֹון ֶאת־ֶאֶרץ ַוַּיְׁשֵחת את: ∼ • .(24 (מל”ב ו

צרר =) [= קשר בצרור .2 .(1 (דה”א כ ֶאת־ַרָּבה ַוָּיַצר

(מל”ב ֲחִרִטים ִּבְׁשֵני ֶּכֶסף ִּכְּכַרִים ַוָּיַצר את: ∼ קל 3)] I
.(23 ה

.II צרר ראה ṣwr II צור
יצר. ראה ṣwr III צור

יצת. ראה ṣwt צות
ְנִזיֶריָה ַזּכּו עומד: [= היה צח, לבן] קל. ṣḥḥ צחח

.(7 (איכה ד ֵמָחָלב ַצחּו ִמֶּׁשֶלג

ׂשחק. ראה ṣḥq צחק
את: ∼ [= הכין לעצמו כצידה] התפעל. ṣyd ציד
ָלֶלֶכת ֵצאֵתנּו ְּביֹום ִמָּבֵּתינּו ֹאתֹו ִהְצַטַּיְדנּו ָחם ַלְחֵמנּו ֶזה

.(12 (יהושע ט ֲאֵליֶכם

ָאִפיִתי ְוַאף את: ∼ [= בישל באש] קל. ṣlh צלה
.(19 (ישעיה מד ְוֹאֵכל ָבָׂשר ֶאְצֶלה ֶלֶחם ַעל־ֶּגָחָליו

ְוָצְלחּו את: ∼ [= חצה, עבר] .1 קל. ṣlḥ צלח
עשה <פלוני> =] .2 .(18 (שמ”ב יט ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַהַּיְרֵּדן

ָּבּה ְכַגַעת ֲהלֹוא ֲהִתְצָלח ְׁשתּוָלה ְוִהֵּנה עומד: חיל, שגשג]

<דבר> =] .3 .(10 (יחזקאל יז ָיבֹׁש ִּתיַבׁש ַהָּקִדים רּוַח

ְוִהוא ְיהָוה ֶאת־ִּפי עְֹבִרים ַאֶּתם ֶּזה ָלָּמה עומד: עלה יפה]

[= התאים, היה נאות] .4 .(41 (במדבר יד ִתְצָלח לֹא

.(7 (ירמיה יג ַלּכֹל ִיְצַלח לֹא ָהֵאזֹור ִנְׁשַחת ְוִהֵּנה ל־: ∼

רּוַח ָעֶליָך ְוָצְלָחה פלוני: על/אל ∼ שרתה] <רוח> =] .5

.(6 (שמ”א י ִעָּמם ְוִהְתַנִּביָת ְיהָוה

ַוַּיְצַלח עומד: עשה חיל, שגשג] <פלוני> =] .1 הפעיל.

עלה <דבר> =] .2 .(30 (דה”ב לב ְּבָכל־ַמֲעֵׂשהּו ְיִחְזִקָּיהּו

ַּדְרֵּכנּו ֲהַתְצִליַח ְוֵנְדָעה ֵבאֹלִהים ְׁשַאל־ָנא עומד: יפה]

[= נתן .3 .(5 (שופטים יח ָעֶליָה הְֹלִכים ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר

ָּדְרׁשֹו ּוִביֵמי את/ל<פלוני>: ∼ הצלחה, עשה שישגשג]

[= עשה .4 .(5 (דה”ב כו ָהֱאֹלִהים ִהְצִליחֹו ֶאת־ְיהָוה
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עברית

ְוֵצֻעהּו צִֹעים ְוִׁשַּלְחִּתי־לֹו את: ∼ [= הטה, הרכין] ּפִעל.

.(12 (ירמיה מח

.I טען ראה ṣʿn צען
זעק. ראה ṣʿq צעק

ְוִהְרִּבִתים עומד: [= היה צעיר, מועט] קל. ṣʿr צער
.(19 (ירמיה ל ִיְצָערּו ְולֹא ְוִהְכַּבְדִּתים ִיְמָעטּו ְולֹא

ַעל־ַעְצָמם עֹוָרם ָצַפד עומד: [= יבש] קל. ṣpd צפד
.(8 (איכה ד ָכֵעץ ָהָיה ָיֵבׁש

[= ראה, שמר, השגיח] .1 קל. ṣph I צפה
השמטה: ← .(27 (משלי לא ֵּביָתּה ֲהִליכֹות צֹוִפָּיה את: ∼

(בראשית לא ֵמֵרֵעהּו ִאיׁש ִנָּסֵתר ִּכי ּוֵביֶנָך ֵּביִני ְיהָוה ִיֶצף

ַּבּגֹוִים ֵעיָניו ב־: ∼ [= התבונן היטב, הביט] .2 .(49

.3 הערה 79]. [ראה סעיף 5.5.1 (7 (תהלים סו ִּתְצֶּפיָנה

ַלֲהִמיתֹו ּוְמַבֵּקׁש ַלַּצִּדיק ָרָׁשע צֹוֶפה ל־: ∼ [= צפן, ארב]

.(32 (תהלים לז

ִעְמִדי ֶאל־ֶּדֶרְך עומד: [= התבונן, הפנה מבטו] ּפִעל.

.(19 (ירמיה מח ֲערֹוֵער יֹוֶׁשֶבת ְוַצִּפי

<כיסוי>: ∼ [(?) [= כיסה, ׂשם קל. ṣph II צפה
.(5 (ישעיה כא ַהָּצִפית ָצֹפה ַהֻּׁשְלָחן ָערְֹך

ְוֶאת־ָּכל־ַהַּבִית <ציפוי>: <משטח> ∼ [= כיסה] ּפִעל.

[ראה סעיף 5.10.1.1]. (22 (מל”א ו ָזָהב ִצָּפה

ִׁשִּטים ַעּמּוֵדי <ציפוי>: ∼ כוסה] <משטח> =] .1 ּפֻעל.

הוׂשם] <ציפוי> =] .2 .(32 (שמות כו ָזָהב ְמֻצִּפים

(משלי כו ַעל־ָחֶרׂש ְמֻצֶּפה ִסיִגים ֶּכֶסף <משטח>: על ∼

.(23

ָיגּורּו עומד: ארב]  =] .1 קל. ṣpn צפן
.(7 (תהלים נו ִיְׁשֹמרּו ֲעֵקַבי ֵהָּמה ִיְצּפֹונּו) (ק’ יצפינו

.(18 (משלי א ְלַנְפׁשָֹתם ִיְצְּפנּו ֶיֱארֹבּו ְלָדָמם ְוֵהם ל־: ∼

ֲאָמָרי ְׁשֹמר ְּבִני :(18×) את ∼ [= הסתיר, שמר] .2

[= ייעד, הועיד] .3 .(1 (משלי ז ִאָּתְך ִּתְצֹּפן ּוִמְצֹוַתי

.(11 (ישעיה סא

=) [בינוני בלבד, כשם תואר קל. ṣmq צמק
יבש)].

ָצְמתּו את: ∼ [= כילה, השמיד] קל. ṣmt צמת
.(53 (איכה ג ִּבי ַוַּיּדּו־ֶאֶבן ַחָּיי ַבּבֹור

ְּבֻחּמֹו ִנְצָמתּו ְיזְֹרבּו ְּבֵעת עומד: [= כלה, נשמד] נפעל.

.(17 (איוב ו ִמְּמקֹוָמם ִנְדֲעכּו

ִּבעּוֶתיָך ֲחרֹוֶניָך ָעְברּו ָעַלי את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(17 (תהלים פח ִצְּמתּוֻתִני

אְֹיָבי ַּתְצִמית ּוְבַחְסְּדָך את: ∼ קל] [כמו  הפעיל.

.(12 (תהלים קמג ַנְפִׁשי ָּכל־צֲֹרֵרי ְוַהֲאַבְדָּת

ַוִּתְצַנח עומד: [= ירד, החליק] .1 קל. ṣnḥ צנח
ַוִּתְתַקע עומד: [= שקע] .2 .(18 (יהושע טו ַהֲחמֹור ֵמַעל

.(21 (שופטים ד ָּבָאֶרץ ַוִּתְצַנח ְּבַרָּקתֹו ֶאת־ַהָּיֵתד

[כפועל אדוורביאלי, על פעולה הפעיל. ṣnʿ צנע
ִעם־ֱאֹלֶהיָך ֶלֶכת ְוַהְצֵנַע לפעול: ∼ הנעשית בצניעות]

.(8 (מיכה ו

עומד: [= כיסה ראשו במצנפת] קל. ṣnp I צנף
.(4 (ויקרא טז ִיְצֹנף ַּבד ּוְבִמְצֶנֶפת

ָצנֹוף את: ∼ [(?) [= בעט, טלטל קל. ṣnp II צנף
.(18 (ישעיה כב ָיָדִים ַרֲחַבת ֶאל־ֶאֶרץ ַּכּדּור ְצֵנָפה ִיְצָנְפָך

ַּבּׁשּוק עֵֹבר עומד: [= הלך, פסע] קל. ṣʿd צעד
.(8 (משלי ז ִיְצָעד ֵּביָתּה ְוֶדֶרְך ִּפָּנּה ֵאֶצל

ִמְבַטחֹו ֵמָאֳהלֹו ִיָּנֵתק את: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

.(14 (איוב יח ַּבָּלהֹות ְלֶמֶלְך ְוַתְצִעֵדהּו

ַעל־ עומד: [= התכופף, נרכן] .1 קל. ṣʿh צעה
(ירמיה זָֹנה צָֹעה ַאְּת ַרֲעָנן ָּכל־ֵעץ ְוַתַחת ְּגבָֹהה ָּכל־ִּגְבָעה

ראה ּפִעל. [= כופף, הרכין] .2 .(20 ב
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הענף הכנעני

ְוִיָּצְרפּו ְוִיְתַלְּבנּו ִיְתָּבֲררּו עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(10 (דניאל יב ַרִּבים

(= אומן המזקק ומעבד [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל.

מתכות)].

ֵיְצרּו עומד: [= היה צר, דחוק] .1 קל. ṣrr I צרר
[עם נושא .2 .(7 (איוב יח ֲעָצתֹו ְוַתְׁשִליֵכהּו אֹונֹו ַצֲעֵדי

ְמאֹד ַיֲעקֹב ַוִּייָרא ל<פלוני>: ∼ סתמי, בציון החֹווה]

[= קשר .3 [ראה סעיף 5.1.4]. (8 (בראשית לב לֹו ַוֵּיֶצר

ִמי ְּבָחְפָניו ָאַסף־רּוַח ִמי את: ∼ קל 2)] I צור =) בצרור

.(4 (משלי ל ַּבִּׂשְמָלה ָצַרר־ַמִים

(= קשור)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ְּבַיד ַוִּתְּתֵנם ל<פלוני>: ∼ [= לחץ, הציק] .1 הפעיל.

סבלה <אישה> =] .2 .(27 (נחמיה ט ָלֶהם ַוָּיֵצרּו ָצֵריֶהם

ַההּוא ַּבּיֹום מֹוָאב ִּגּבֹוֵרי ֵלב ְוָהָיה עומד: מצירי לידה]

.(41 (ירמיה מח ְמֵצָרה ִאָּׁשה ְּכֵלב

[= איב, שנא] קל. ṣwr II ṣrr/צור II צרר
לֹא־ָיצֹר ִויהּוָדה ֶאת־ְיהּוָדה לֹא־ְיַקֵּנא ֶאְפַרִים את/ל־: ∼

.(13 (ישעיה יא ֶאת־ֶאְפָרִים

עומד: [= הייתה אישה צרה] קל. ṣrr III צרר
.(18 (ויקרא יח ִלְצרֹר ִתָּקח לֹא ֶאל־ֲאחָֹתּה ְוִאָּׁשה

ק

את: ∼ קל 3)] נקב =) [= קילל קל. qbb קבב
.(17 (במדבר כב ַהֶּזה ָהָעם ֵאת ָקָבה־ִּלי ּוְלָכה־ָּנא

[= השיג, העביר לרשותו] .1 ּפִעל. qbl קבל
ְוַהָּזָהב ַהֶּכֶסף ִמְׁשַקל ְוַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ְוִקְּבלּו את: ∼

ֶאת־ַהּטֹוב ַּגם מן: את ∼ • .(30 ט (עזרא  ְוַהֵּכִלים

.(10 (איוב ב ְנַקֵּבל לֹא ְוֶאת־ָהָרע ָהֱאֹלִהים ֵמֵאת ְנַקֵּבל

ַוְיַקְּבֵלם <פלוני>: את ∼ [= הסכים שיבוא אליו] .2

=] .3 .(19 יב (דה”א  ַהְּגדּוד ְּבָראֵׁשי ַוִּיְּתֵנם ָּדִויד

ֲאֶׁשר־ָצַפְנָּת ַרב־טּוְבָך ָמה :(5×) ל<פלוני> <דבר> ∼

.(20 (תהלים לא ִּליֵרֶאיָך

ֵעיָני ִמֶּנֶגד ֲעֹוָנם ְולֹא־ִנְצַּפן עומד: [= נסתר] .1 נפעל.

ִנְצְּפנּו ָׁשִנים ּוִמְסַּפר ל־: ∼ [= יועד] .2 .(17 (ירמיה טז

.(20 (איוב טו ֶלָעִריץ

ַהְּצִפינֹו עֹוד ְולֹא־ָיְכָלה את: ∼ [= הסתיר] הפעיל.

.(3 (שמות ב

ושל יתר פועלי צפן/הצפין על התנהגותם הסמנטית והתחבירית של

(תשס”ד). ההסתרה ראה שמש

עומד: [= השמיע קול, צייץ] ּפִלְּפֵל. ṣpp צפף
.(14 (ישעיה לח ַּכּיֹוָנה ֶאְהֶּגה ֲאַצְפֵצף ֵּכן ָעגּור ְּכסּוס

ָיׁשֹב ְוָחֵרד ִמי־ָיֵרא עומד: [(?) [= חזר קל. ṣpr צפר
.(3 (שופטים ז ַהִּגְלָעד ֵמַהר ְוִיְצֹּפר

לֹא־ עומד: [= נשרף] נפעל. zrb ṣrb/זרב צרב
(יחזקאל כא ָּכל־ָּפִנים ְוִנְצְרבּו־ָבּה ַׁשְלֶהֶבת ַלֶהֶבת ִתְכֶּבה

.(3

(איוב ִנְצָמתּו ְיזְֹרבּו ְּבֵעת עומד: [(?) [= התחמם ּפֻעל.

.(17 ו

ַמר ְיהָוה יֹום קֹול עומד: [= צעק] קל. ṣrḥ צרח
.(14 (צפניה א ִּגּבֹור ָׁשם צֵֹרַח

ִיְתַּגָּבר ַעל־אְֹיָביו ַאף־ַיְצִריַח ָיִריַע עומד: [= צעק] הפעיל.

.(13 (ישעיה מב

[בינוני פעול בלבד, כשם עצם ושם קל. ṣrʿ צרע
(= נגוע בצרעת)]. תואר

(= נגוע [בינוני בלבד, כשם עצם ושם תואר ּפֻעל.

בצרעת)].

ּוְצַרְפִּתים את: ∼ [= זיקק, בחן] קל. ṣrp צרף
(זכריה יג ֶאת־ַהָּזָהב ִּכְבחֹן ּוְבַחְנִּתים ֶאת־ַהֶּכֶסף ִּכְצרֹף

.(9
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עברית

ְוָׂשָרה ַאְבָרָהם ֻקַּבר ָׁשָּמה עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(10 (בראשית כה ִאְׁשּתֹו

עומד [= התכופף (לשם כבוד)] קל. qdd קדד
ַאְרָצה ַאַּפִים ָּדִוד ַוִּיּקֹד השתחוה): (תמיד בצמוד אל

.(9 (שמ”א כד ַוִּיְׁשָּתחּו

עומד: בערה, דלקה] <אש> =] .1 קל. qdḥ קדח
(דברים לב ַּתְחִּתית ַעד־ְׁשאֹול ַוִּתיַקד ְבַאִּפי ָקְדָחה ִּכי־ֵאׁש

ְקַדְחֶּתם ִּכי־ֵאׁש <אש>: ∼ [= הבעיר, הדליק] .2 .(22

[ראה סעיף 4.1.2]. (4 (ירמיה יז ּתּוָקד ַעד־עֹוָלם ְּבַאִּפי

את ∼ [= בא לקראת, קיבל] .1 ּפִעל. qdm קדם
ּוַבַּמִים ַּבֶּלֶחם ֶאְתֶכם לֹא־ִקְּדמּו ֲאֶׁשר ַעל־ְּדַבר <פלוני>:

[= מיהר, השכים, פעל מוקדם] .2 .(5 (דברים כג

← .(2 (יונה ד ַּתְרִׁשיָׁשה ִלְברַֹח ִקַּדְמִּתי ַעל־ֵּכן לפעול: ∼

.(147 (תהלים קיט ָוֲאַׁשֵּוָעה ַבֶּנֶׁשף ִקַּדְמִּתי השמטה:

ִמי <פלוני>: את ∼ [(?) [= פעל לפני פלוני .1 הפעיל.

[= השיג, הגיע לפני .2 .(3 (איוב מא ַוֲאַׁשֵּלם ִהְקִּדיַמִני

ְוַתְקִּדים לֹא־ַתִּגיׁש ָהֹאְמִרים <פלוני>: בעד ∼ [(?) פלוני

.(10 (עמוס ט ָהָרָעה ַּבֲעֵדינּו

עומד: [= חׁשך, היה חשוך] .1 קל. qdr קדר
.2 .(15 (יואל ד ָנְגָהם ָאְספּו ְוכֹוָכִבים ָקָדרּו ְוָיֵרַח ֶׁשֶמׁש

ָהְׁשָּבְרִּתי ַּבת־ַעִּמי ַעל־ֶׁשֶבר עומד: [= נעצב, התאבל]

.(21 (ירמיה ח ֶהֱחִזָקְתִני ַׁשָּמה ָקַדְרִּתי

ָעִבים ִהְתַקְּדרּו ְוַהָּׁשַמִים עומד: [= נעשה חשוך] התפעל.

.(45 (מל”א יח ָּגדֹול ֶּגֶׁשם ַוְיִהי ְורּוַח

ֶאת־ ְוִהְקַּדְרִּתי את: ∼ [= עשה לחשוך] .1 הפעיל.

את ∼ [= העציב, האביל] .2 .(7 (יחזקאל לב ּכְֹכֵביֶהם

.(15 (יחזקאל לא ְלָבנֹון ָעָליו ָוַאְקִּדר על:

עומד: [= היה קדוש, נעשה קדוש] קל. qdš קדׁש
.(37 (שמות כט ִיְקָּדׁש ַּבִּמְזֵּבַח ָּכל־ַהֹּנֵגַע

ֲאֶׁשר־ ֵאת ַהְּיהּוִדים ְוִקֵּבל לפעול: ∼ התחייב, הסכים]

ִקְּימּו לפעול: עליו ∼ • .(23 (אסתר ט ַלֲעׂשֹות ֵהֵחּלּו

ֵאת עִֹׂשים ִלְהיֹות … ֲעֵליֶהם ַהְּיהּוִדים ְוִקְּבלּו) (ק’ וקבל

.(27 (אסתר ט ְוִכְזַמָּנם ִּכְכָתָבם ָהֵאֶּלה ַהָּיִמים ְׁשֵני

ַהֻּלָלֹאת ַמְקִּביֹלת אל: ∼ [= התאים, ניצב מול] הפעיל.

.(5 (שמות כו ֶאל־ֲאחָֹתּה ִאָּׁשה

<פלוני>: את ∼ [= עשק, גזל] קל. qbʿ קבע
ַּבֶּמה ַוֲאַמְרֶּתם ֹאִתי קְֹבִעים ַאֶּתם ִּכי ֱאֹלִהים ָאָדם ֲהִיְקַּבע

.(8 (מלאכי ג ְקַבֲענּוָך

ַוִּיְקּבֹץ את: ∼ [= ריכז, אגר] .1 קל. qbṣ קבץ
[= אסף, .2 .(48 (בראשית מא ָׁשִנים ֶׁשַבע ֶאת־ָּכל־ֹאֶכל

ַהַּכְרֶמל ֶאל־ַהר ֶאת־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵאַלי ְקבֹץ את: ∼ הקהיל]

.(19 (מל”א יח

ָּכל־ַהּגֹוִים עןמד: ∼ [= התאסף, התקהל] .1 נפעל.

[= נאסף] .2 .(9 (ישעיה מג ְלֻאִּמים ְוֵיָאְספּו ַיְחָּדו ִנְקְּבצּו

.(5 (יחזקאל כט ִתָּקֵבץ ְולֹא ֵתָאֵסף לֹא עומד:

ֶאת־ֵמי ַוְּתַקְּבצּו את: ∼ אגר] ריכז,   =] .1 ּפִעל.

[= אסף, הקהיל] .2 .(9 (ישעיה כב ַהַּתְחּתֹוָנה ַהְּבֵרָכה

ִמן־ ֶאְתֶכם ְוָאַסְפִּתי ִמן־ָהַעִּמים ֶאְתֶכם ְוִקַּבְצִּתי את/ל־: ∼

.(17 (יחזקאל יא ָהֲאָרצֹות

(יחזקאל ַרִּבים ֵמַעִּמים ְמֻקֶּבֶצת עומד: [= נאסף] ּפֻעל.

.(8 לח

ְבֵני־ ַוִּיְתַקְּבצּו עומד: [= התאסף, התקהל] התפעל.

.(25 (שמ”ב ב ֶאָחת ַלֲאֻגָּדה ַוִּיְהיּו ַאְבֵנר ַאֲחֵרי ִבְנָיִמן

ְּבִמְבַחר את: ∼ [= טמן באדמה] קל. qbr קבר
.(6 (בראשית כג ֶאת־ֵמֶתָך ְקבֹר ְקָבֵרינּו

ִעם ְּבׁשְֹמרֹון יֹוָאׁש ַוִּיָּקֵבר עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(13 (מל”ב יג ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵכי

ֲאֶׁשר ֵאת ְמַקְּבִרים ּוִמְצַרִים את/ל־: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(4 (במדבר לג ָּכל־ְּבכֹור ָּבֶהם ְיהָוה ִהָּכה
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הענף הכנעני

ְוֵאין ְלָׁשלֹום ַקֵּוה :(~20×) ל־ ∼ [= ייחל, ציפה] ּפִעל.

אל ∼ • .(15 (ירמיה ח ְבָעָתה ְוִהֵּנה ַמְרֵּפה ְלֵעת טֹוב

• .(5 (ישעיה נא ְיַיֵחלּון ְוֶאל־ְזרִֹעי ְיַקּוּו ִאִּיים ֵאַלי :(5×)

.(26 (איוב ל ָרע ַוָּיבֹא ִקִּויִתי טֹוב ִּכי :(~10×) את ∼

עומד: [= הצטבר, נאסף] .1 נפעל. qwh II קוה
(בראשית א ֶאָחד ֶאל־ָמקֹום ַהָּׁשַמִים ִמַּתַחת ַהַּמִים ִיָּקוּו

ָכל־ ֵאֶליָה ְוִנְקּוּו עומד: [= התקהל, התקבץ] .2 .(9

.(17 (ירמיה ג ַהּגֹוִים

קוץ. ראה qwṭ I קוט
ֲאֶׁשר־ את: ∼ [= חתך, קצץ] קל. qwṭ II קוט

.(14 (איוב ח ִּכְסלֹו ָיקֹוט

עומד: [= התרומם, נעמד] .1 קל. qwm קום
[במובן סמלי, • .(2 (שמ”ב יא ִמְׁשָּכבֹו ֵמַעל ָּדִוד ַוָּיָקם

ַוַּיּכּו ַוִּיְקְׁשרּו־ָקֶׁשר ֲעָבָדיו ַוָּיֻקמּו כהכנה לקראת פעולה]:

על/אל ∼ [בכוונה עוינת] .2 .(21 (מל”ב יב ֶאת־יֹוָאׁש

(עובדיה ַלִּמְלָחָמה ָעֶליָה ְוָנקּוָמה קּומּו :(~25×) <פלוני>

[בהקשר של עדות שקר] .3 [ראה סעיף 4.2.2]. (1 א

(12 (תהלים כז ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ָקמּו־ִבי ִּכי :(5×) ב<פלוני> ∼

קֹום עומד: [= התגשם, התממש] .4 [ראה סעיף 6.1.3].

<בעל =] .5 .(29 (ירמיה מד ְלָרָעה ֲעֵליֶכם ְדָבַרי ָיקּומּו

ְּבִיְׂשָרֵאל עֹוד ָנִביא ְולֹא־ָקם את: ∼ נמצא, היה] תפקיד>

עומד: נקבע] <מחיר> =] .6 .(10 (דברים לד ְּכֹמֶׁשה

.7 .(14 (ויקרא כז ָיקּום ֵּכן ַהּכֵֹהן ֹאתֹו ַיֲעִריְך ַּכֲאֶׁשר

ָקמּו ִּכי ִלְראֹות לֹא־ָיכֹל ַוֲאִחָּיהּו עומד: כהתה] <עין> =]

.(4 (מל”א יד ִמֵּׂשיבֹו ֵעיָניו

ָּדָבר ְלַקֵּים ְוִיֲחלּו את: ∼ [= הגשים, מימש] .1 ּפִעל.

(תהלים ָוֲאַקֵּיָמה ִנְׁשַּבְעִּתי השמטה: ← .(6 (יחזקאל יג

ֵאת־ְיֵמי ְלַקֵּים את: ∼ [= ערך, עשה] .2 .(106 קיט

[= נתן תוקף, .3 .(31 (אסתר ט ִּבְזַמֵּניֶהם ָהֵאֶּלה ַהֻּפִרים

ָהֵאֶּלה ַהֻּפִרים ִּדְבֵרי ִקַּים ֶאְסֵּתר ּוַמֲאַמר את: ∼ אישר]

[= הטיל חובה, ציווה] .4 .(32 (אסתר ט ַּבֵּסֶפר ְוִנְכָּתב

ִלְבֵני ָׁשָּמה ְונַֹעְדִּתי עומד: [= נעשה קדוש] .1 נפעל.

[= התגלה .2 .(43 (שמות כט ִּבְכבִֹדי ְוִנְקַּדׁש ִיְׂשָרֵאל

ֶאת־ ְתַחְּללּו ְולֹא עומד: כקדוש, נכבד בשל קדושתו]

.(32 (ויקרא כב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָקְדִׁשי ֵׁשם

ֶאת־ ְוִקַּדְׁשִּתי את: ∼ [= טיהר, עשה לקדוש] .1 ּפִעל.

[= כיבד .2 .(23 (יחזקאל לו ַּבּגֹוִים ַהְמֻחָּלל ַהָּגדֹול ְׁשִמי

(ירמיה ַהַּׁשָּבת ֶאת־יֹום ְוִקַּדְׁשֶּתם את: ∼ בשל קדושתו]

ַקְּדׁשּו־צֹום את: ∼ [= הכין, הכריז כקדוש] .3 .(22 יז

.(14 (יואל א ֲעָצָרה ִקְראּו

(= מובדל כקדוש/ [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

מוסמך לשמש בקודש)].

ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם עומד: [= היטהר] .1 התפעל.

עומד: [= הראה את קדושתו] .2 .(7 (ויקרא כ ְקדִֹׁשים

(יחזקאל ַרִּבים ּגֹוִים ְלֵעיֵני ְונֹוַדְעִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְוִהְתַּגִּדְלִּתי

.(23 לח

ָּכל־ֹאְצרֹות את: ∼ [= הבדיל כקדוש] .1 הפעיל.

=] .2 .(26 (דה”א כו ַהֶּמֶלְך ָּדִויד ִהְקִּדיׁש ֲאֶׁשר ַהֳּקָדִׁשים

ַליהָוה ַּתְקִּדיׁש … ָּכל־ַהְּבכֹור ל־: את ∼ הועיד כקדוש]

[ראה סעיף 5.8.1]. (19 (דברים טו ֱאֹלֶהיָך

עומד: [= נשחק, לא היה חד] קל. qhh קהה
.(29 (ירמיה לא ִּתְקֶהיָנה ָבִנים ְוִׁשֵּני בֶֹסר ָאְכלּו ָאבֹות

לֹא־ָפִנים ְוהּוא ַהַּבְרֶזל ִאם־ֵקָהה עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(10 (קהלת י ִקְלַקל

ַוִּיָּקֵהל עומד: [= נאסף, נקבץ] נפעל. qhl קהל
.(9 (ירמיה כו ְיהָוה ְּבֵבית ֶאל־ִיְרְמָיהּו ָּכל־ָהָעם

ֶאת־ָּכל־ ֹמֶׁשה ַוַּיְקֵהל את: ∼ [= אסף, קיבץ] הפעיל.

.(1 (שמות לה ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת

=) [בינוני בלבד, כשם עצם קל. qwh I קוה
מייחל)].

258



עברית

לֹא ִאְמָרְתָך ֲאֶׁשר ָוֶאְתקֹוָטָטה בְֹגִדים ָרִאיִתי השמטה:

.(158 (תהלים קיט ָׁשָמרּו

ּוְנִקיֶצָּנה ִביהּוָדה ַנֲעֶלה את: ∼ [= הפחיד] הפעיל.

.(6 (ישעיה ז ֵאֵלינּו ְוַנְבִקֶעָּנה

← (או עומד כרה באר]  =] קל. qwr קור
.(34 (מל”ב יט ָזִרים ַמִים ְוָׁשִתיִתי ַקְרִּתי ֲאִני השמטה?):

יקׁש. ראה qwš קוׁש
רֹוֵצַח ָיקּום ָלאֹור את: ∼ [= הרג] קל. qṭl קטל

.(14 (איוב כד ְוֶאְביֹון ִיְקָטל־ָעִני

עומד: [= היה זעיר, פחּות ערך] קל. qṭn קטן
.(17 (דה”א יז ֱאֹלִהים ְּבֵעיֶניָך זֹאת ַוִּתְקַטן

ֵאיָפה ְלַהְקִטין את: ∼ [= צמצם, הפחית] הפעיל.

.(5 (עמוס ח ִמְרָמה מֹאְזֵני ּוְלַעֵּות ֶׁשֶקל ּוְלַהְגִּדיל

ְּבָקַמת ָתבֹא ִּכי <צמח>: ∼ [= תלש] קל. qṭp קטף
.(26 (דברים כג ְּבָיֶדָך ְמִליֹלת ְוָקַטְפָּת ֵרֶעָך

(איוב ִיָּקֵטף לֹא ְבִאּבֹו עֶֹדּנּו עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(12 ח

[= שרף מנחה או קטורת כדי .1 ּפִעל. qṭr קטר
ַעל־ַהְּלֵבִנים ּוְמַקְּטִרים ַּבַּגּנֹות זְֹבִחים עומד: להפיץ עשן]

ַהֵחֶלב ַּכּיֹום ַיְקִטירּון ַקֵּטר <מנחה>: ∼ • .(3 (ישעיה סה

[= הגיש לאל עשן מנחה או קטורת, .2 .(16 (שמ”א ב

ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְוָהֹלְך ַלָּבַעל ְוַקֵּטר ל<אל>: ∼ עבד אותו]

[ראה סעיף 5.8.1]. (9 (ירמיה ז ֲאֵחִרים

(= אפוף עשן קטורת)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

[= שרף מנחה או קטורת כדי להפיץ .1 הפעיל.

.(33 (מל”א יב ְלַהְקִטיר ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיַעל עומד: עשן]

(דה”ב לֹא־ֶהֱעלּו ְועָֹלה ִהְקִטירּו לֹא ּוְקטֶֹרת קטֹרת: ∼ •

ְוֶאת־ ֶאת־ָהרֹאׁש ֹמֶׁשה ַוַּיְקֵטר <מנחה>: ∼ • .(7 כט

[= הגיש לאל עשן מנחה או .2 .(20 (ויקרא ח ַהְּנָתִחים

ְלַהְקִטיר ֻעִּזָּיהּו לֹא־ְלָך ל<אל>: ∼ קטורת, עבד אותו]

יֹום ֵאת עִֹׂשים ִלְהיֹות ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים לפעול: <פלוני> על ∼

[= החיה, .5 .(21 (אסתר ט ֲאָדר ְלחֶֹדׁש ָעָׂשר ַאְרָּבָעה

ִּכְדָבֶרָך ַקְּיֵמִני ִמּתּוָגה ַנְפִׁשי ָּדְלָפה את: ∼ נתן קיום]

.(28 (תהלים קיט

ׁשְֹממֹות עֹוָלם ָחְרבֹות ּוָבנּו את: ∼ [= בנה, הציב] ּפֹולֵל.

.(4 (ישעיה סא ְיקֹוֵממּו ִראׁשִֹנים

ְוֶאֶרץ ֲעֹונֹו ָׁשַמִים ְיַגּלּו ל־: ∼ [= קם כאויב] התפולל.

.(27 (איוב כ לֹו ִמְתקֹוָמָמה

את: ∼ [= העביר לתנוחת עמידה, הרים] .1 הפעיל.

.2 .(10 (קהלת ד ֶאת־ֲחֵברֹו ָיִקים ָהֶאָחד ִאם־ִיֹּפלּו ִּכי

ֵהִקים ִּכי <אלמוני>: על <פלוני> את ∼ [בכוונה עוינת]

[= בנה, .3 .(8 (שמ”א כב ְלֹאֵרב ָעַלי ֶאת־ַעְבִּדי ְּבִני

(מל”א ַהֵהיָכל ְלֻאָלם ֶאת־ָהַעֻּמִדים ַוָּיֶקם את: ∼ הציב]

ֶאת־ ָהִקים ְלַמַען את: ∼ [= הגשים, מימש] .4 .(21 ז

[= גרם .5 .(18 (דברים ח ַלֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבע ְּבִריתֹו

ׁשְֹפִטים ְיהָוה ַוָּיֶקם <בעל תפקיד>: ∼ שיימצא לתפקיד]

[= החיה, נתן קיום] .6 .(16 (שופטים ב ַוּיֹוִׁשיעּום

.(12 (שמ”ב ז ַאֲחֶריָך ֶאת־ַזְרֲעָך ַוֲהִקיֹמִתי את: ∼

ַהֶּגֶבר ּוְנֻאם ֶּבן־ִיַׁשי ָּדִוד ְנֻאם עומד: [= הורם] .1 הָפעַל.

ְּבֶאָחד עומד: [= נבנה, הוצב] .2 .(1 (שמ”ב כג ָעל ֻהַקם

[= הוגשם, .3 .(17 (שמות מ ַהִּמְׁשָּכן הּוַקם ַלחֶֹדׁש

ְיהֹוָנָדב ֶאת־ִּדְבֵרי הּוַקם את: ∼ מומש (סביל סתמי)]

.(14 (ירמיה לה ֶּבן־ֵרָכב

[= מאס, בחל] .1 קל. qwṭ I qwṣ/קוט קוץ
.2 .(5 (במדבר כא ַהְּקֹלֵקל ַּבֶּלֶחם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו ב־: ∼

ָקץ ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֵּתָעֵזב מפני: ∼ [= פחד, ירא]

.(16 (ישעיה ז ְמָלֶכיָה ְׁשֵני ִמְּפֵני

ַעל ִּבְפֵניֶכם ּוְנקֹטֶֹתם ב־: ∼ [= מאס, בחל] נפעל.

.(31 (יחזקאל לו ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ְוַעל ֲעֹוֹנֵתיֶכם

ְיהָוה ֲהלֹוא־ְמַׂשְנֶאיָך ב־: ∼ [= מאס, בחל] התפולל.

← .(21 קלט (תהלים  ֶאְתקֹוָטט ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְׂשָנא
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הענף הכנעני

=] .3 [ראה סעיף 5.1.3]. (4 (איוב מ ֲאִׁשיֶבָּך ָמה ַקֹּלִתי ֵהן

(בראשית ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ִּכי־ַקּלּו ֹנַח ַוֵּיַדע עומד: פחת]

.(11 ח

ַעל־ֵּכן ִנְרָּכב ְוַעל־ַקל עומד: [= היה מהיר] .1 נפעל.

[= היה קטן בחשיבות] .2 .(16 (ישעיה ל רְֹדֵפיֶכם ִיַּקּלּו

.(22 (שמ”ב ו ְּבֵעיָני ָׁשָפל ְוָהִייִתי ִמּזֹאת עֹוד ּוְנַקֹּלִתי עומד:

ֶעֶׂשר ִלְנטֹות ַלֵּצל ָנֵקל עומד: [= היה פשוט, אפשרי] .3

= ללא נקלה על [בצירוף .4 .(10 (מל”ב כ ַמֲעלֹות

מאמץ].

ֶאת־ ְיַקֵּלל ֲאֶׁשר ִאיׁש ִּכי־ִאיׁש את: ∼ [= ארר] ּפִעל.

[ראה סעיף 5.6.3]. (9 (ויקרא כ יּוָמת מֹות ְוֶאת־ִאּמֹו ָאִביו

(איוב כד ָּבָאֶרץ ֶחְלָקָתם ְּתֻקַּלל עומד: [= נארר] ּפֻעל.

.(18

אּוַלי את: ∼ [= הקטין במשקל, בעָצמה] .1 הפעיל.

ֶאת־ ַוָּיִטלּו השמטה: ← .(5 (שמ”א ו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת־ָידֹו ָיֵקל

.(5 (יונה א ֵמֲעֵליֶהם ְלָהֵקל ֶאל־ַהָּים ָּבֳאִנָּיה ֲאֶׁשר ַהֵּכִלים

ָּכל־ִנְכַּבֵּדי־ָאֶרץ ְלָהֵקל את: ∼ [= הקטין בחשיבות] .2

<שלם>: מן ∼ [= הפחית, גרע חלק] .3 .(9 (ישעיה כג

.(9 (מל”א יב ָעֵלינּו ָאִביָך ֲאֶׁשר־ָנַתן ִמן־ָהעֹל ָהֵקל

בלשון המקרא אל הצירוף ”הקל על” מעל הקל השווה את הצירוף

בעברית בת ימינו, וראה בעניין זה רפן (תשנ”ח: 68).

לֹא־ ְוהּוא ַהַּבְרֶזל ִאם־ֵקָהה את: ∼ [= ליטש] .1 ּפִלְּפֵל.

ִקְלַקל ב־: ∼ [= טלטל] .2 .(10 (קהלת י ִקְלַקל ָפִנים

.(26 (יחזקאל כא ַּבָּכֵבד ָרָאה ַּבְּתָרִפים ָׁשַאל ַּבִחִּצים

ְוִהֵּנה ֶהָהִרים ָרִאיִתי עומד: [= היטלטל] התפלפל.

.(24 (ירמיה ד ִהְתַקְלָקלּו ְוָכל־ַהְּגָבעֹות רֲֹעִׁשים

(ק’ ְולֹא־הייתי את: ∼ [= ביזה] ּפִעל. qls קלס
.(31 (יחזקאל טז ֶאְתָנן ְלַקֵּלס ַּכּזֹוָנה ָהִיית)

לֹו ַוּיֹאְמרּו ַוִּיְתַקְּלסּו־בֹו ב־: ∼ [= לעג, זלזל] התפעל.

.(23 (מל”ב ב ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה

ּוַמְקִטִרים ל<אל>: <קרבן> ∼ • .(18 (דה”ב כו ַליהָוה

[ראה סעיף 5.8.1]. (11 (דה”ב יג עֹלֹות ַליהָוה

ַליהָוה ָחק־עֹוָלם ל<אל>: ∼ הוגשה] <מנחה> =] הָפעַל.

.(15 (ויקרא ו ָּתְקָטר ָּכִליל

ֶאת־ ָקָאה ַּכֲאֶׁשר את: ∼ [= פלט] קל. qyʾ קיא
.(28 (ויקרא יח ִלְפֵניֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוי

ֶאת־ ַוָּיֵקא ַלָּדג ְיהָוה ַוּיֹאֶמר את: ∼ [= פלט] הפעיל.

.(11 (יונה ב ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה יֹוָנה

קידום התוכן: ← [= אמר קינה] ּפֹולֵל. qyn קין
קינה: ∼ • .(25 (דה”ב לה ַעל־יֹאִׁשָּיהּו ִיְרְמָיהּו ַוְיקֹוֵנן

(יחזקאל אֹוָתּה ְּתקֹוֵנָּנה ַהּגֹוִים ְּבנֹות ְוקֹוְננּוָה ִהיא ִקיָנה

.(16 לב

ב(מקום): ∼ [= בילה את הקיץ] קל. qyṣ I קיץ
(ישעיה יח ֶּתֱחָרף ָעָליו ָהָאֶרץ ְוָכל־ֶּבֱהַמת ָהַעִיט ָעָליו ְוָקץ

.(6

[= התעורר] קל/הפעיל. yqṣ qyṣ/יקץ II קיץ
.(27 (מל”א יח ְוִיָקץ הּוא ָיֵׁשן אּוַלי עומד:

ְיהָוה ְיִׂשְמָך את: ∼ [= שרף, צלה] קל. qlh I קלה
(ירמיה כט ָּבֵאׁש ֶמֶלְך־ָּבֶבל ֲאֶׁשר־ָקָלם ּוְכֶאָחב ְּכִצְדִקָּיהּו

.(22

ִנְקֶלה ָמְלאּו ִּכי־ְכָסַלי עומד: [= נשרף, נצלה] נפעל.

.(8 (תהלים לח

ֶּפן־יִֹסיף עומד: [= נבזה] נפעל. qlh II קלה
.(3 (דברים כה ְלֵעיֶניָך ָאִחיָך ְוִנְקָלה … ְלַהּכֹתֹו

ְוִאּמֹו ָאִביו ַמְקֶלה ָארּור את: ∼ ביזה]  =] הפעיל.

.(16 (דברים כז

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. qlṭ קלט
פגום בהתפתחותו)].

ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו עומד: [= היה מהיר] .1 קל. qll קלל
עומד: [= היה קטן בחשיבות] .2 .(13 (ירמיה ד סּוָסיו
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עברית

ְּבָבמֹוָתם ַוַּיְכִעיסּוהּו <פלוני>: את ∼ [= הכעיס] הפעיל.

.(58 (תהלים עח ַיְקִניאּוהּו ּוִבְפִסיֵליֶהם

לבעלותו, העביר   =] .1 קל. qnh קנה
ַהָּׂשֶדה <פלוני>: מן <רכוש> ∼ קיבל תמורת תשלום]

← .(10 (בראשית כה ְּבֵני־ֵחת ֵמֵאת ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר־ָקָנה

ַהּיֹוֵבל ְׁשַנת ַעד ֹאתֹו ַהּקֶֹנה ְּבַיד ִמְמָּכרֹו ְוָהָיה השמטה:

את: ∼ [= השיג] .2 [ראה סעיף 5.4.1]. (28 (ויקרא כה

(משלי יח ְּתַבֶּקׁש־ָּדַעת ֲחָכִמים ְוֹאֶזן ִיְקֶנה־ָּדַעת ָנבֹון ֵלב

ִכְליָֹתי ָקִניָת ִּכי־ַאָּתה את: ∼ [= יצר, ברא] .3 .(15

.(13 (תהלים קלט ִאִּמי ְּבֶבֶטן ְּתֻסֵּכִני

ַהָּׂשֶדה ְוִנְקָנה עומד: [= נלקח תמורת תשלום] נפעל.

.(43 (ירמיה לב ַהּזֹאת ָּבָאֶרץ

ִּכי <פלוני>: את ∼ [(?) [= עשה לרועה מקנה הפעיל.

.(5 (זכריה יג ִמְּנעּוָרי ִהְקַנִני ָאָדם

עומד: [= בנה קן, ישב בקן] ּפִעל. qnn קנן
.(6 (יחזקאל לא ַהָּׁשַמִים ָּכל־עֹוף ִקְננּו ִּבְסַעֹּפָתיו

ַּבְּלָבנֹון יַֹׁשְבְּת) (ק’ ישבתי עומד: [= ישב בקן] ּפֻעל.

.(23 (ירמיה כב ָּבֲאָרִזים ְמֻקַּנְנְּת) (ק’ מקננתי

עומד: [= עשה כשפים] .1 קל. qsm קסם
ַוִּיְקְסמּו ֶקֶסם: ∼ • .(11 (מיכה ג ִיְקסֹמּו ְּבֶכֶסף ּוְנִביֶאיָה

את: ∼ [= חזה, ניבא] .2 .(17 (מל”ב יז ַוְיַנֵחׁשּו ְקָסִמים

.(34 (יחזקאל כא ָּכָזב ִּבְקָסם־ָלְך ָׁשְוא ָלְך ַּבֲחזֹות

ְוֶאת־ִּפְרָיּה את: ∼ [(?) [= קילף ּפֹולֵל. qss קסס
.(9 (יחזקאל יז ְוָיֵבׁש ְיקֹוֵסס

ְתהֹֹמת ָקְפאּו עומד: [= נהיה מוצק] קל. qpʾ קפא
.(8 (שמות טו ְּבֶלב־ָים

ַּתִּתיֵכִני ֶכָחָלב ֲהלֹא את: ∼ [= עשה למוצק] הפעיל.

.(10 (איוב י ַּתְקִּפיֵאִני ְוַכְּגִבָּנה

ָכֹאֵרג ִקַּפְדִּתי את: ∼ [= גלגל] הפעיל. qpd קפד
.(12 (ישעיה לח ַחַּיי

את: ∼ [= זרק, השליך, יידה] .1 קל. qlʿ I קלע
.(18 (ירמיה י ַהּזֹאת ַּבַּפַעם ָהָאֶרץ ֶאת־יֹוְׁשֵבי קֹוֵלַע ִהְנִני

ָּבֶאֶבן קֵֹלַע ָּכל־ֶזה ב<קליע>: ∼ [= ירה אל מטרה] .2

.(16 (שופטים כ ַיֲחִטא ְולֹא ֶאל־ַהַּׂשֲעָרה

ְיַקְּלֶעָּנה אְֹיֶביָך ֶנֶפׁש ְוֵאת את: ∼ [כמו קל 1] .1 ּפִעל.

← [כמו קל 2] .2 .(29 (שמ”א כה ַהָּקַלע ַּכף ְּבתֹוְך

ֶאל־ ֶאת־ַהְּפִלְׁשִּתי ַוַּיְך ַוְיַקַּלע ֶאֶבן ִמָּׁשם ַוִּיַּקח השמטה:

.(49 (שמ”א יז ִמְצחֹו

ְּכרּוִבים ְוָקַלע את: ∼ [= שזר] קל. qlʿ II קלע
.(35 (מל”א ו ִצִּצים ּוְפֻטֵרי ְוִתֹמרֹות

ְלֵעד ַוִּתְקְמֵטִני את: ∼ [= תפס] קל. qmṭ קמט
.(8 (איוב טז ָהָיה

(איוב ְולֹא־ֵעת ֲאֶׁשר־ֻקְּמטּו עומד: [= נתפס] קל סביל.

.(16 כב

ָקֵמלּו ָוסּוף ָקֶנה עומד: [= נבל] קל. qml קמל
.(6 (ישעיה יט

את: ∼ [= לקח מלוא הקומץ] קל. qmṣ קמץ
.(26 (במדבר ה ֶאת־ַאְזָּכָרָתּה ִמן־ַהִּמְנָחה ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ

[= ראה בעין רעה (בשל .1 ּפִעל. qnʾ קנא
ִמְקֵנה־ ַוְיִהי־לֹו :(4×) את/ל<פלוני> ∼ הצלחת הזולת)]

(בראשית ְּפִלְׁשִּתים ֹאתֹו ַוְיַקְנאּו … ָבָקר ּוִמְקֵנה צֹאן

ָיְלָדה לֹא ִּכי ָרֵחל ַוֵּתֶרא :(8×) ב<פלוני> ∼ • .(14 כו

=] .2 .(1 (בראשית ל ַּבֲאחָֹתּה ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא ְלַיֲעקֹב

אֹו־ :(3×) <פלוני> את ∼ בבגידה] האשים  חשד, 

ִנְטָמָאה לֹא ְוִהיא ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוִקֵּנא רּוַח־ִקְנָאה ָעָליו ָעַבר

:(10×) ל־ ∼ [= תמך, התמסר] .3 .(14 (במדבר ה

.4 .(18 (יואל ב ַעל־ַעּמֹו ַוַּיְחֹמל ְלַאְרצֹו ְיהָוה ַוְיַקֵּנא

ְבלֹא־ֵאל ִקְנאּוִני ֵהם :(2×) <פלוני> את ∼ [= הכעיס]

.(21 (דברים לב ְּבַהְבֵליֶהם ִּכֲעסּוִני

.(Brongers 1963) עיין ברונגרס ִקּנא על הוראותיו של הפועל
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(= חתוך, כרות)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ֵאת <תבואה>: ∼ [= גזם, חתך] קל. qṣr I קצר
<שדה>: ∼ • .(5 (ויקרא כה ִתְקצֹור לֹא ְקִציְרָך ְסִפיַח

[ראה סעיף 5.10.1.1 (9 (רות ב ֲאֶׁשר־ִיְקצֹרּון ַּבָּׂשֶדה ֵעיַנִיְך

(מיכה ו ִתְקצֹור ְולֹא ִתְזַרע ַאָּתה השמטה: ← הערה 274].

.(15

ראה קל. [כתיב בלבד] הפעיל.

מצומצם, היה   =] .1 קל. qṣr II קצר
ְוַהַּמֵּסָכה ֵמִהְׂשָּתֵרַע ַהַּמָּצע ִּכי־ָקַצר עומד: קטן באורך]

נפש/רוח קצרה .2 .(20 (ישעיה כח ְּכִהְתַּכֵּנס ָצָרה

ָלמּות ַנְפׁשֹו ַוִּתְקַצר = פלוני היה חסר סבלנות: <פלוני>

נפש קצרה [במובן של מיאוס] • .(16 (שופטים טז

ִבי ָּבֲחָלה ְוַגם־ַנְפָׁשם ָּבֶהם ַנְפִׁשי ַוִּתְקַצר ב־: <פלוני>

= לא <דבר> מן <פלוני> יד קצרה .3 .(8 (זכריה יא

ָקְצָרה ֲהָקצֹור עלה ביד פלוני להשיג או לעשות דבר:

.(2 (ישעיה נ ִמְּפדּות ָיִדי

(תהלים קב ָיָמי ִקַּצר את: ∼ [= הקטין באורך] ּפִעל.

.(24

ֲעלּוָמיו ְיֵמי ִהְקַצְרָּת את: ∼ [= הקטין באורך] הפעיל.

.(46 (תהלים פט

[= פנה בדברים, זימן] .1 קל. qrʾ I קרא
ֶאת־ִּפיָה ְוִנְׁשֲאָלה ַלַּנֲעָר ִנְקָרא :(~110×) ל<פלוני> ∼

ַוִּיְקָרא :(~95×) <פלוני> אל ∼ • .(57 (בראשית כד

את ∼ • .(4 (שמ”א ג ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר ֶאל־ְׁשמּוֵאל ְיהָוה

ַלֲעׂשֹות ָוַאְׁשִּביֵעם ֶאת־ַהּכֲֹהִנים ָוֶאְקָרא :(~75×) <פלוני>

=] .2 [ראה סעיף 6.1.2]. (12 (נחמיה ה ַהֶּזה ַּכָּדָבר

(דברים ַליהָוה ְׁשִמָּטה ִּכי־ָקָרא את: ∼ הכריז, הודיע]

<אדם/מקום/ שם ∼ [= קבע שם כ–] .3 .(2 טו

ֶאת־ ַוִּתְקָרא ֵּבן ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד :(~100×) <ׁשֵם> דבר>

[= נתן, אמר שם] • .(24 (שופטים יג ִׁשְמׁשֹון ְׁשמֹו

ִיְקְראּו ִצידִֹנים :(~65×) <ׁשֵם> ל<אדם/מקום/דבר> ∼

ִתְקֹּפץ ְולֹא את: ∼ [= קמץ, כיווץ] קל. qpṣ I קפץ
.(7 (דברים טו ָהֶאְביֹון ֵמָאִחיָך ֶאת־ָיְדָך

ִׁשּבֶֹלת ּוְכרֹאׁש ִיָּקְפצּון ַּכּכֹל עומד: [= התכווץ] נפעל.

.(24 (איוב כד ִיָּמלּו

ַעל־ ְמַדֵּלג עומד: [= דילג] ּפִעל. qpṣ II קפץ
.(8 (שה”ש ב ַעל־ַהְּגָבעֹות ְמַקֵּפץ ֶהָהִרים

ַוִּיְקָצב־ֵעץ את: ∼ [= חתך, חטב] קל. qṣb קצב
.(6 (מל”ב ו ַוַּיְׁשֶלְך־ָׁשָּמה

קל. קצץ ראה קל. qṣh קצה
ּפִעל. קצץ ראה ּפִעל.

הפעיל. קצע ראה הפעיל.

[= שפשף, .1 הפעיל. qṣh qṣʿ/קצה קצע
ָסִביב ִמַּבִית ַיְקִצַע ְוֶאת־ַהַּבִית <משטח>: ∼ החליק]

ְוָׁשְפכּו ∽<ציפוי>: [= גירד, הסיר] .2 41א). (ויקרא יד

41ב). (ויקרא יד ָלִעיר ֶאל־ִמחּוץ ִהְקצּו ֲאֶׁשר ֶאת־ֶהָעָפר

(= פינתי?)]. [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל.

ַנֲעָמן ַוִּיְקצֹף עומד: [= כעס, רגז] קל. qṣp קצף
ְׁשֵני ַעל ַּפְרעֹה ַוִּיְקצֹף על/אל: ∼ • .(11 (מל”ב ה ַוֵּיַלְך

[ראה סעיף 5.2.1]. (2 (בראשית מ ָסִריָסיו

ְוִקֵּלל ְוִהְתַקַּצף ִכי־ִיְרַעב ְוָהָיה עומד: [= התרגז] התפעל.

.(21 (ישעיה ח ּוֵבאֹלָהיו ְּבַמְלּכֹו

ִהְקַצְפֶּתם ּוְבחֵֹרב את: ∼ [= הכעיס, הרגיז] הפעיל.

.(8 (דברים ט ָּבֶכם ְיהָוה ַוִּיְתַאַּנף ֶאת־ְיהָוה

∽את: [= חתך, כרת] קל. qṣh qṣṣ/קצה קצץ
.(12 (דברים כה ֶאת־ַּכָּפּה ְוַקּצָֹתה

ְרָׁשִעים ֲעבֹות ִקֵּצץ את: ∼ [= חתך, כרת] .1 ּפִעל.

ָהֵהם ַּבָּיִמים ב־: פרטיטיב עם ← .(4 (תהלים קכט

[= שיבר, .2 .(32 (מל”ב י ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַקּצֹות ְיהָוה ֵהֵחל

ְׁשֹלֹמה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ַוְיַקֵּצץ את: ∼ רוצץ]

.(13 (מל”ב כד
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עברית

[= התרחש, .1 קל. qrh I qrʾ/קרה II קרא
ָלֶכם ְוַאִּגיָדה את/ל<פלוני>: ∼ נפל בחלקו של פלוני]

(בראשית מט ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ֵאת

(= לעבר, לקראת, כמילת יחס [מקור בצירוף .2 .(1

לפני)].

ִנְקֵריִתי ִנְקרֹא ב(מקום): ∼ [= נמצא, נזדמן] .1 נפעל.

.(6 (שמ”ב א ַעל־ֲחִניתֹו ִנְׁשָען ָׁשאּול ְוִהֵּנה ַהִּגְלּבַֹע ְּבַהר

(במדבר ֶאל־ִּבְלָעם ֱאֹלִהים ַוִּיָּקר אל/על: ∼ [= נגלה] .2

.(16 ,4 כג

<אירוע>: <פלוני> את ∼ [= גרם שיתרחש] .1 הפעיל.

.2 .(23 (ירמיה לב ַהּזֹאת ָּכל־ָהָרָעה ֵאת ֹאָתם ַוַּתְקֵרא

ָעִרים ָלֶכם ְוִהְקִריֶתם את: ∼ [= עשה שיימצא, שיזדמן]

השמטה: ← .(11 (במדבר לה ָלֶכם ִּתְהֶייָנה ִמְקָלט ָעֵרי

.(12 (בראשית כד ַהּיֹום ְלָפַני ַהְקֵרה־ָנא

[= ניגש, בא למקום קרוב] .1 קל. qrb קרב
ֶאל־ ּוְבָקְרָבָתם מֹוֵעד ֶאל־ֹאֶהל ְּבבָֹאם ל(כיוון/יעד): ∼

ַוַּתַעְמדּון ַוִּתְקְרבּון השמטה: ← .(32 (שמות מ ַהִּמְזֵּבַח

.2 .[5.3.3 סעיף  [ראה  (11 ד (דברים  ָהָהר ַּתַחת

ִתְקָרב לֹא ֶאל־ִאְׁשּתֹו <פלוני>: אל ∼ [במשמעות מינית]

עומד: היה קרוב בזמן] <ארוע> =] .3 .(14 (ויקרא יח

.(1 (מל”א ב ָלמּות ְיֵמי־ָדִוד ַוִּיְקְרבּו

ַּבַעל־ַהַּבִית ְוִנְקַרב ל(כיוון/יעד): ∼ [= הובא] .1 נפעל.

השמטה: ← [(?) [= ניגש .2 .(7 (שמות כב ֶאל־ָהֱאֹלִהים

.(14 (יהושע ז ְלִׁשְבֵטיֶכם ַּבּבֶֹקר ְוִנְקַרְבֶּתם

ל(כיוון/יעד): את ∼ [= הביא למקום קרוב] .1 ּפִעל.

השמטה: ← .(17 (יחזקאל לז ֶאל־ֶאָחד ֶאָחד ֹאָתם ְוָקַרב

.2 .(21 (ישעיה מא ֲעֻצמֹוֵתיֶכם ַהִּגיׁשּו … ִריְבֶכם ָקְרבּו

ִצְדָקִתי ֵקַרְבִּתי <ארוע>: ∼ [= גרם שיחול במועד קרוב]

=] .3 .(13 (ישעיה מו ְתַאֵחר לֹא ּוְתׁשּוָעִתי ִתְרָחק לֹא

(יחזקאל ָלבֹוא ֵקְרבּו ִּכי לפעול: ∼ היה על סף, עמד]

.(8 לו

(9 ג (דברים  ְׂשִניר ִיְקְראּו־לֹו ְוָהֱאֹמִרי ִׂשְריֹן ְלֶחְרמֹון

<אדם/מקום/דבר> ∼ [= כינה] • [ראה סעיף 5.14].

ְּתִהָּלה ּוְׁשָעַרִיְך חֹוֹמַתִיְך ְיׁשּוָעה ְוָקָראת :(6×) <ׁשֵם>

[= אמר שם אל בפולחן, בתפילה] .4 .(18 (ישעיה ס

ַוֲאִני ֱאֹלֵהיֶכם ְּבֵׁשם ּוְקָראֶתם :(~25×) <אל> בשם ∼

[= פיענח מן .5 .(24 (מל”א יח ְבֵׁשם־ְיהָוה ֶאְקָרא

ֶמֶלְך־ִיְׂשָרֵאל ִּכְקרֹא ַוְיִהי :(~15×) <מסמך> ∼ הכתב]

מסמך>: של  <תוכן  ∼ • .(7 ה (מל”ב  ֶאת־ַהֵּסֶפר

.(10 (ירמיה לו ִיְרְמָיהּו ֶאת־ִּדְבֵרי ַּבֵּסֶפר ָברּוְך ַוִּיְקָרא

ַּבֵּסֶפר ָברּוְך ִּבְקרֹא ָׁשֵמַע ֲאֶׁשר ָּכל־ַהְּדָבִרים השמטה: ←

[ראה סעיף 4.4.1.1]. (13 (ירמיה לו ָהָעם ְּבָאְזֵני

[= ניתן, נאמר שם (סביל סתמי)] .1 קל סביל.

ָּבגֹוד ָיַדְעִּתי ִּכי :(5×) <ׁשֵם> ל<אדם/מקום/דבר> ∼

=] .2 .(8 (ישעיה מח ָלְך קָֹרא ִמֶּבֶטן ּוֹפֵׁשַע ִּתְבּגֹוד

ֶאל־ּגֹוי :(1×) <אל> בשם ∼ [(?) אמר שם אל בתפילה

.(1 (ישעיה סה ִבְׁשִמי לֹא־קָֹרא

ְוִנְקְרָאה ַהֶּמֶלְך ָּבּה ִאם־ָחֵפץ ִּכי עומד: [= זומן] .1 נפעל.

עומד: [= הוזכר, צוין, נאמר] .2 .(14 (אסתר ב ְבֵׁשם

(ירמיה ְיהּוָדה ָּכל־ִאיׁש ְּבִפי ִנְקָרא ְׁשִמי עֹוד ִאם־ִיְהֶיה

נקבע כ–] <ׂשֵם אדם/מקום/דבר> =] .3 .(26 מד

ִאם־ִיְׂשָרֵאל ִּכי ַיֲעקֹב עֹוד ִׁשְמָך לֹא־ִיָּקֵרא :(5×) <ׁשֵם> ∼

[= ניתן, נאמר שם • .(10 (בראשית לה ְׁשֶמָך ִיְהֶיה

:(11×) <ׁשֵם> ל<אדם/מקום/דבר> ∼ (סביל סתמי)]

=] • .(9 (שמ”א ט ָהרֶֹאה ְלָפִנים ִיָּקֵרא ַהּיֹום ַלָּנִביא ִּכי

ּכֲֹהֵני ְוַאֶּתם :(6×) <ׁשֵם> ∼ כונה] <אדם/מקום/דבר>

=] .4 [ראה סעיף 5.14]. (6 (ישעיה סא ִּתָּקֵראּו ְיהָוה

על ∼ יוחס ל–, צוין כסימן לבעלותו על] <שם פלוני>

(שמ”ב ָעֶליָה ְׁשִמי ְוִנְקָרא ֶאת־ָהִעיר ֲאִני ֶּפן־ֶאְלּכֹד :(~20×)

פוענח מן הכתב] <תוכן של מסמך> =] .5 .(28 יב

ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ַהִּזְכרֹנֹות ֶאת־ֵסֶפר ְלָהִביא ַוּיֹאֶמר עומד:

.(1 (אסתר ו ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ִנְקָרִאים ַוִּיְהיּו
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לֹא־ָיַדע ּוֹמֶׁשה עומד: [= זהר, אור] קל. qrn קרן
.(29 (שמות לד ָּפָניו עֹור ָקַרן ִּכי

(= בעל קרניים)]. [בינוני בלבד, כשם תואר הפעיל.

ַיְחָּדו ָכְרעּו ָקְרסּו עומד: [= נפל] קל. qrs קרס
.(2 (ישעיה מו

את: ∼ [= חתך לחתיכות, חורר] .1 קל. qrʿ קרע
(שמ”ב ג ַאְבֵנר ִלְפֵני ְוִסְפדּו ַׂשִּקים ְוִחְגרּו ִבְגֵדיֶכם ִקְרעּו

ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ָוֶאְקַרע מן: את ∼ [= תלש, עקר] .2 .(31

[ראה סעיף 6.1.7]. (8 (מל”א יד ָלְך ָוֶאְּתֶנָה ָּדִוד ִמֵּבית

ִּבְכַנף־ְמִעילֹו ַוַּיֲחֵזק עומד: [= נחתך לחתיכות] .1 נפעל.

עומד: [= נשבר לחלקים] .2 .(27 (שמ”א טו ַוִּיָּקַרע

.(5 (מל”א יג ִמן־ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּדֶׁשן ַוִּיָּׁשֵפְך ִנְקָרע ְוַהִּמְזֵּבַח

עֶֹצה את: ∼ [= סגר, קמץ] .1 קל. qrṣ קרץ
(משלי טז ָרָעה ִּכָּלה ְׂשָפָתיו קֵֹרץ ַּתְהֻּפכֹות ַלְחׁשֹב ֵעיָניו

ַאל־ִיְׂשְמחּו־ עין: ∼ [= עצם עין לרגע, מצמץ] .2 .(30

• .(19 (תהלים לה ִיְקְרצּו־ָעִין ִחָּנם ׂשְֹנַאי ֶׁשֶקר אְֹיַבי ִלי

(משלי ְּבֶאְצְּבעָֹתיו ֹמֶרה ְּבַרְגָלו ֹמֵלל ְּבֵעיָניו קֵֹרץ בעין: ∼

[ראה סעיף 5.10.3.2]. (13 ו

ַגם־ קַֹרְצִּתי ֵמחֶֹמר מן: ∼ [= נתלש, נחתך] קל סביל.

.(6 (איוב לג ָאִני

ַּפֲאֵתי ּוָמַחץ את: ∼ [= שיבר] ּפִלְּפֵל. qrr I קרר
.(17 (במדבר כד ָּכל־ְּבֵני־ֵׁשת ְוַקְרַקר מֹוָאב

בור ְּכָהִקיר את: ∼ [= צינן] הפעיל. qrr II קרר
.(7 (ירמיה ו ָרָעָתּה ֵהֵקָרה ֵּכן ֵמיֶמיָה ַּבִיר) (ק’

ְולֹא השמטה: ← [= שמע, האזין] קל. qšb קׁשב
(ישעיה לב ִּתְקַׁשְבָנה ׁשְֹמִעים ְוָאְזֵני רִֹאים ֵעיֵני ִתְׁשֶעיָנה

.(3

ְּבִני :(18×) ל/אל/על ∼ [= שמע, האזין] .1 הפעיל.

את ∼ • .(20 (משלי ד ַהט־ָאְזֶנָך ַלֲאָמַרי ַהְקִׁשיָבה ִלְדָבַרי

[ראה (1 (תהלים יז ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ִרָּנִתי ַהְקִׁשיָבה :(4×)

ּוַפְרעֹה עומד: [= ניגש, בא למקום קרוב] .1 הפעיל.

.2 .(10 (שמות יד ַאֲחֵריֶהם נֵֹסַע ִמְצַרִים ְוִהֵּנה … ִהְקִריב

ֵאֶליָך ַהְקֵרב ל(כיוון/יעד): את ∼ [= הביא למקום קרוב]

ְוִהְקַרְבִּתיו השמטה: ← .(1 (שמות כח ָאִחיָך ֶאת־ַאֲהרֹן

[= גרם שיחול במועד .3 .(21 (ירמיה ל ֵאָלי ְוִנַּגׁש

ַעד־ְׁשנֹוָתִיְך ַוָּתבֹוא ָיַמִיְך ַוַּתְקִריִבי <ארוע>: ∼ קרוב]

לפעול: ∼ [= היה על סף, עמד] .4 .(4 (יחזקאל כב

[= זָבח] .5 .(17 (ישעיה כו ָלֶלֶדת ַּתְקִריב ָהָרה ְּכמֹו

.(16 (ויקרא ז ֵיָאֵכל ֶאת־ִזְבחֹו ַהְקִריבֹו ְּביֹום <קרבן>: ∼

ַליהָוה ֲחָדָׁשה ִמְנָחה ְוִהְקַרְבֶּתם ל<אל>: <קרבן> ∼ •

[ראה סעיף 5.8.1]. (16 (ויקרא כג

.II קרא ראה qrh I קרה
את: ∼ [= ציפה בקורות] ּפִעל. qrh II קרה
(נחמיה ב ַהִּביָרה ֶאת־ַׁשֲעֵרי ְלָקרֹות ֵעִצים ִיֶּתן־ִלי ֲאֶׁשר

.(8

ָקְרִחי עומד: [= עשה קרחת] קל. qrḥ קרח
(16 (מיכה א ַּכֶּנֶׁשר ָקְרָחֵתְך ַהְרִחִבי ַּתֲענּוָגִיְך ַעל־ְּבֵני ָוֹגִּזי

ִיְקְרחּו) (ק’ לֹא־יקרחה קרחה: ∼ • [ראה סעיף 5.2.2.2].

.(5 (ויקרא כא ְיַגֵּלחּו לֹא ְזָקָנם ּוְפַאת ְּברֹאָׁשם ָקְרָחה

ְולֹא־ עומד: [= נעשתה קרחת (סביל סתמי)] נפעל.

(6 (ירמיה טז ָלֶהם ִיָּקֵרַח ְולֹא ִיְתֹּגַדד ְולֹא ָלֶהם ִיְסְּפדּו

[ראה סעיף 5.2.2.2].

ָקְרָחה ֵאַלִיְך ְוִהְקִריחּו קרחה: ∼ [כמו קל] הפעיל.

.(31 (יחזקאל כז ֵאַלִיְך ּוָבכּו ַׂשִּקים ְוָחְגרּו

ְוָכל־ָּכֵתף ֻמְקָרח ָּכל־רֹאׁש עומד: [= נעשה קרח] הָפעַל.

.(18 (יחזקאל כט ְמרּוָטה

ַוִּיְקַרם עומד: צמח] <קרום> =] .1 קל. qrm קרם
[= הצמיח] .2 .(8 (יחזקאל לז ִמְלָמְעָלה עֹור ֲעֵליֶהם

עֹור ֲעֵליֶכם ְוָקַרְמִּתי ָּבָׂשר ֲעֵליֶכם ְוַהֲעֵלִתי <קרום>: ∼

.(6 (יחזקאל לז
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ִתְלָּבִׁשי ָּכֲעִדי ֻכָּלם ִּכי את: ∼ [= ליפף וחיבר] ּפִעל.

.(18 (ישעיה מט ַּכַּכָּלה ּוְתַקְּׁשִרים

(= חזק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ָעָליו ִהְתַקְּׁשרּו על/אל: ∼ [= התקומם, מרד] התפעל.

.(25 (דה”ב כד ַוַּיַהְרֻגהּו ַהּכֵֹהן ְיהֹוָיָדע ְּבֵני ִּבְדֵמי ֲעָבָדיו

ִהְתקֹוְׁשׁשּו עומד: [(?) [= התכופף קל. qšš I קׁשׁש
.(1 (צפניה ב ִנְכָסף לֹא ַהּגֹוי ָוקֹוּׁשּו

ראה קל. [(?) [= התכופף התפולל.

<קש/ ∼ [= אסף, ליקט] ּפֹולֵל. qšš II קׁשׁש
.(7 (שמות ה ֶּתֶבן ָלֶהם ְוקְֹׁשׁשּו ֵיְלכּו ֵהם עצים>:

ר

[= היה בעל כושר ראייה] .1 קל. rʾh ראה
=] .2 .(15 (שמ”א ד ִלְראֹות ָיכֹול ְולֹא ָקָמה ְוֵעיָניו עומד:

ַלֵעיַנִים ְוטֹוב :(~610×) את/ל־ ∼ קלט בעיניו או בשכלו]

:(~160×) ∽{תוכן} • .(7 (קהלת יא ֶאת־ַהָּׁשֶמׁש ִלְראֹות

← .(18 (רות א ִאָּתּה ָלֶלֶכת ִהיא ִּכי־ִמְתַאֶּמֶצת ַוֵּתֶרא

ְמָלאָכה ִּכי־עֵֹׂשה ֶאת־ַהַּנַער ְׁשֹלֹמה ַוַּיְרא קידום התוכן:

השמטה ← .[5.12.2 [ראה סעיף  (28 יא (מל”א  הּוא

הּוא ָמן ֶאל־ָאִחיו ִאיׁש ַוּיֹאְמרּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְראּו :(~200×)

ל(כיוון/יעד) ∼ [= הפנה מבטו] .3 .(15 (שמות טז

(7 (ישעיה יז ִּתְרֶאיָנה ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְקדֹוׁש ְוֵעיָניו (בודדים):

ב־: ∼ [= התבונן היטב, הביט] .4 [ראה סעיף 5.5.1].

ֶאת־ ְולֹא־ִתְׁשַּכח ּוְזַכְרַּתִני ֲאָמֶתָך ָּבֳעִני ִתְרֶאה ִאם־ָרֹאה

[עם נימה של שמחה לאיד] .5 .(11 (שמ”א א ֲאָמֶתָך

(תהלים ֵעיִני ָרֲאָתה ּוְבאְֹיַבי ִהִּציָלִני ִמָּכל־ָצָרה ִּכי ב־: ∼

=) [בינוני פעול כשם תואר .6 [ראה סעיף 5.5.1]. (9 נד

מתאים, נאות)].

להצגת משפט תוכן ראה קוגוט ראה לצד והנה על הופעתה של

.(Zewi 1996b) 252–258); צבי (תשמ”ז:

ְוֶאל־ַעּמֹו ֶאל־ְמַנֶּׁשה ְיהָוה ַוְיַדֵּבר השמטה: ← סעיף 5.5.2].

בקול: ∼ [= נענה] .2 .(10 (דה”ב לג ִהְקִׁשיבּו ְולֹא

(תהלים ַּתֲחנּונֹוָתי ְּבקֹול ְוַהְקִׁשיָבה ְּתִפָּלִתי ְיהָוה ַהֲאִזיָנה

הערה 92]. [ראה סעיף 5.5.2 (6 פו

עומד: [= היה קשה, כבד, חמור] קל. qšh קׁשה
.(7 (בראשית מט ָקָׁשָתה ִּכי ְוֶעְבָרָתם ָעז ִּכי ַאָּפם ָארּור

(= דחוק, לחוץ)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ַוְּתַקׁש ָרֵחל ַוֵּתֶלד עומד: [= סבל, חש קשיים] ּפִעל.

.(16 (בראשית לה ְּבִלְדָּתּה

ְבַהְקׁשָֹתּה ַוְיִהי עומד: [= סבל, חש קשיים] .1 הפעיל.

=] .2 .(17 (בראשית לה ַהְמַיֶּלֶדת ָלּה ַוּתֹאֶמר ְּבִלְדָּתּה

ֶאת־ ִהְקָׁשה ָאִביָך את: ∼ עשה לקשה, כבד, חמור]

.3 .(4 (דה”ב י ַהָּקָׁשה ָאִביָך ֵמֲעבַֹדת ָהֵקל ְוַעָּתה ֻעֵּלנּו

ְוָעְרָּפם סֹוֶרֶרת ָכֵתף ַוִּיְּתנּו = נהג בעקשנות: עֹרף ∼

ִמי־ִהְקָׁשה השמטה: ← .(29 (נחמיה ט ָׁשֵמעּו ְולֹא ִהְקׁשּו

[= התנגד, הערים קשיים] .4 .(4 (איוב ט ַוִּיְׁשָלם ֵאָליו

.(15 (שמות יג ְלַׁשְּלֵחנּו ַפְרעֹה ִּכי־ִהְקָׁשה ַוְיִהי לפעול: ∼

(מל”ב ב ִלְׁשאֹול ִהְקִׁשיָת לפעול: ∼ [כפועל מעריך] .5

[ראה סעיף 5.11]. (10

[= עשה לקשה, לעיקש] .1 הפעיל. qšḥ קׁשח
ִמִּיְרָאֶתָך ִלֵּבנּו ַּתְקִׁשיַח ִמְּדָרֶכיָך ְיהָוה ַתְתֵענּו ָלָּמה את: ∼

[= התאכזר, התייחס קשה אל] .2 .(17 (ישעיה סג

.(16 (איוב לט ְּללֹא־ָלּה ָּבֶניָה ִהְקִׁשיַח <פלוני>: את ∼

ַוִּתְקׁשֹר את: ∼ [= ליפף וחיבר] .1 קל. qšr קׁשר
[= התקומם, .2 .(21 (יהושע ב ַּבַחּלֹון ַהָּׁשִני ֶאת־ִּתְקַות

ַוָּיָנס ִּבירּוָׁשַלםִ ֶקֶׁשר ָעָליו ַוִּיְקְׁשרּו על: ֶקֶׁשר ∼ מרד]

ַעל־ ָקַׁשְרִּתי ֲאִני ִהֵּנה השמטה: ← .(19 (מל”ב יד ָלִכיָׁשה

.(9 (מל”ב י ָוֶאְהְרֵגהּו ֲאדִֹני

ַוִּתָּקֵׁשר ֶאת־ַהחֹוָמה ַוִּנְבֶנה עומד: [= חובר] .1 נפעל.

ב־: ∼ [= דבק] .2 .(38 (נחמיה ג ַעד־ֶחְצָיּה ָּכל־ַהחֹוָמה

.(1 (שמ”א יח ָּדִוד ְּבֶנֶפׁש ִנְקְׁשָרה ְיהֹוָנָתן ְוֶנֶפׁש
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את: ∼ [= ירה] קל. rbh II rbb/רבה II רבב
.(15 (תהלים יח ַוְיֻהֵּמם ָרב ּוְבָרִקים ַוְיִפיֵצם ִחָּציו ַוִּיְׁשַלח

ַמְרַבִּדים את: ∼ [= כיסה במרבד] קל. rbd רבד
.(16 (משלי ז ַעְרִׂשי ָרַבְדִּתי

[= היה גדול .1 קל. rbb I rbh/רבב I רבה
ְוֵאין ֵמַאְרֶּבה ַרּבּו ִּכי עומד: בכמות, בחשיבות, בעָצמה]

[= היה קשה, כבד, .2 .(23 (ירמיה מו ִמְסָּפר ָלֶהם

(שמ”א ַּבְּפִלְׁשִּתים ַמָּכה לֹא־ָרְבָתה ַעָּתה ִּכי עומד: חזק]

.(30 יד

את: ∼ [= הגדיל בכמות, בחשיבות, בעָצמה] .1 ּפִעל.

[= גידל, טיפח] .2 .(29 (שופטים ט ָוֵצָאה ְצָבֲאָך ַרֶּבה

.(2 יט (יחזקאל  גּוֶריָה ִרְּבָתה ְּכִפִרים ְּבתֹוְך את: ∼

ְולֹא־ִרִּביָת ְבלֹא־הֹון ִּתְמּכֹר־ַעְּמָך עומד: [= הפריז] .3

.(13 (תהלים מד ִּבְמִחיֵריֶהם

(= מוכפל לרבבות)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

[= הגדיל בכמות, בחשיבות, בעָצמה] .1 הפעיל.

ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ְוֶאת־מֹוְפַתי ֶאת־ֹאֹתַתי ְוִהְרֵּביִתי את/ל־: ∼

ְוָהָיה לפעול: ∼ [כפועל אדוורביאלי] .2 .(3 (שמות ז

[ראה סעיף (12 (שמ”א א ְיהָוה ִלְפֵני ְלִהְתַּפֵּלל ִהְרְּבָתה ִּכי

.[5.11

.II רבב ראה rbh II רבה
=) [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל. rbk רבך

מעורבב)].

רבץ =) [= שכב, נשכב .1 קל. rbʿ I רבע
.2 .(3 (תהלים קלט ֵזִריָת ְוִרְבִעי ָאְרִחי עומד: קל)]

ֶאל־ָּכל־ְּבֵהָמה ִּתְקַרב ֲאֶׁשר ְוִאָּׁשה את: ∼ [= הזדווג]

לֹא־ ְוִאָּׁשה השמטה: ← .(16 (ויקרא כ ֹאָתּה ְלִרְבָעה

.(23 (ויקרא יח ְלִרְבָעה ְבֵהָמה ִלְפֵני ַתֲעֹמד

ִּכְלַאִים לֹא־ַתְרִּביַע ְּבֶהְמְּתָך את: ∼ [= זיווג] הפעיל.

.(19 (ויקרא יט

ֵמרִֹאי ְּבָׂשרֹו ִיֶכל עומד: [= נקלט בעיניים] קל סביל.

.(21 (איוב לג ֻרּאּו לֹא ַעְצמֹוָתיו ְוֻׁשּפּו) (ק’ ושפי

ְוִנְרֲאָתה עומד: [= נקלט בעיניים או בשכל] .1 נפעל.

[= התגלה, נודע] .2 .(14 (בראשית ט ֶּבָעָנן ַהֶּקֶׁשת

ֵׁשִנית ֶאל־ְׁשֹלֹמה ְיהָוה ַוֵּיָרא :(~40×) <פלוני> אל/על ∼

ל<פלוני> ∼ • .(2 (מל”א ט ְּבִגְבעֹון ֵאָליו ִנְרָאה ַּכֲאֶׁשר

=] .3 .(3 (ירמיה לא ִלי ִנְרָאה ְיהָוה ֵמָרחֹוק :(7×)

<אל>: פני את ∼ לרגל)] (בעלייה  הופיע, התייצב 

ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁשֹלׁש ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֶאת־ְּפֵני ֵלָראֹות ַּבֲעֹלְתָך

.(24 (שמות לד

← [= קלט בעיניים (הוראה הדדית)] .1 התפעל.

(בראשית מב ִּתְתָראּו ָלָּמה ְלָבָניו ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ריבוי:

פנים ∼ [= התמודד בקרב (הוראה הדדית)] .2 .(1

ֵלאֹמר … ֶאל־ְיהֹוָאׁש ַמְלָאִכים ֲאַמְצָיה ָׁשַלח ָאז ריבוי: ←

.(8 (מל”ב יד ָפִנים ִנְתָרֶאה ְלָכה

[= גרם שיקלוט בעיניו או בשכלו, הציג, .1 הפעיל.

ְוָעָמל ָאֶון ַתְרֵאִני ָלָּמה <דבר>: <פלוני> את ∼ יידע]

ַאְרֶאָּך ֲאִני {תוכן}: <פלוני> את ∼ • .(3 (חבקוק א

[עם נימה של שמחה .2 .(9 (זכריה א ֵאֶּלה ָמה־ֵהָּמה

(תהלים ְבׁשְֹרָרי ַיְרֵאִני ֱאֹלִהים ב־: <פלוני> את ∼ לאיד]

[ראה סעיף 5.5.1]. (11 נט

ָצַרַעת ֶנַגע <פלוני>: את ∼ הוצג] <דבר> =] .1 הָפעַל.

<פלוני> =] .2 .(49 (ויקרא יג ֶאת־ַהּכֵֹהן ְוָהְרָאה הּוא

ֲאֶׁשר ְּכִמְׁשָּפטֹו ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ַוֲהֵקֹמָת <דבר>: ∼ יודע]

.(30 (שמות כו ָּבָהר ָהְרֵאיָת

על האפשרות להעמיד כל אחד משני המושאים של הפועל בבניין

Kinberg 1981:) הפעיל כנושא של הפועל בהָפעל ראה קינברג

.(12–13

רום. ראה rʾm ראם

.I רבה ראה rbb I רבב
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עברית

ּוְרָגֻמהּו <פלוני>: את ∼ [= סקל] קל. rgm רגם
<אבן> ∼ • .(21 (דברים כא ָוֵמת ָבֲאָבִנים ִעירֹו ָּכל־ַאְנֵׁשי

(18 (מל”א יב ַוָּיֹמת ֶאֶבן ּבֹו ָכל־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְרְּגמּו ב<פלוני>:

[ראה סעיף 5.10.2.4].

(= אדם [בינוני בלבד, כשם עצם קל. rgn רגן
נרגן)].

ַוּתֹאְמרּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֵּתָרְגנּו עומד: [= התלונן] נפעל.

(דברים א ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ הֹוִציָאנּו ֹאָתנּו ְיהָוה ְּבִׂשְנַאת

.(27

ָלַבׁש עומד: [= רעד, סמר] .1 קל. rgʿ I רגע
(איוב ַוִּיָּמֵאס ָרַגע עֹוִרי ָעָפר ְוגּוׁש) (ק’ וגיש ִרָּמה ְּבָׂשִרי

ובתובנתו ַהָּים ָרַגע ְּבכֹחֹו את: ∼ [= הרעיד] .2 .(5 ז

.(12 (איוב כו ָרַהב ָמַחץ ּוִבְתבּוָנתֹו) (ק’

[כפועל אדוורביאלי, על פעולה הנעשית ּבִן הפעיל.

(ירמיה מט ֵמָעֶליָה ֲאִריֶצּנּו ִּכי־ַאְרִּגיָעה לפעול: ∼ רגע]

.(19

ַאל־ ֵהָאְסִפי עומד: [= שקט] נפעל. rgʿ II רגע
.(6 (ירמיה מז ָודִֹּמי ֵהָרְגִעי ַּתְעֵרְך

ִּליִלית ִהְרִּגיָעה ַאְך־ָׁשם עומד: [= שקט] .1 הפעיל.

[= השקיט] .2 .(14 (ישעיה לד ָמנֹוַח ָלּה ּוָמְצָאה

ָבֶבל ְליְֹׁשֵבי ְוִהְרִּגיז ֶאת־ָהָאֶרץ ִהְרִּגיַע ְלַמַען את: ∼

.(34 (ירמיה נ

גֹוִים ָרְגׁשּו ָלָּמה עומד: [= רעש] קל. rgš רגׁש
.(1 (תהלים ב ֶיְהּגּו־ִריק ּוְלֻאִּמים

ְלַרד־ְלָפָניו את: ∼ [= רמס, הכניע] קל. rdd רדד
.(1 (ישעיה מה ּגֹוִים

ְוַעל־ ַעל־ַהְּכרּוִבים ַוָּיֶרד את: ∼ רקע]  =] הפעיל.

.(32 (מל”א ו ֶאת־ַהָּזָהב ַהִּתֹמרֹות

ָבֶכם ְוָרדּו :(~12×) ב־ ∼ [= שלט] קל. rdh I רדה
ְרִדיֶתם ּוְבָחְזָקה :(5×) את ∼ • .(17 (ויקרא כו ׂשְֹנֵאיֶכם

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. rbʿ II רבע
(= בעל ארבע צלעות שוות)].

(= בעל ארבע צלעות [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

שוות)].

קל 1)] I רבע =) [= שכב, נשכב קל. rbṣ רבץ
[בהשאלה • .(9 (בראשית מט ְּכַאְרֵיה ָרַבץ ָּכַרע עומד:

ָלֶבַטח ְוֶאְביֹוִנים ַדִּלים ְּבכֹוֵרי ְוָרעּו עומד: = נח, שקט]

.(30 (ישעיה יד ִיְרָּבצּו

ְנֵוה <צאן>: ∼ [= השכיב, אִפשר לשכב] .1 הפעיל.

[בהשאלה = אִפשר • .(12 (ירמיה לג צֹאן ַמְרִּבִצים רִֹעים

ַעל־ ַיְרִּביֵצִני ֶּדֶׁשא ִּבְנאֹות <פלוני>: את ∼ לנוח, לשקוט]

[= הניח, קבע] .2 .(2 (תהלים כג ְיַנֲהֵלִני ְמֻנחֹות ֵמי

.(11 (ישעיה נד ֲאָבַנִיְך ַּבּפּוְך ַמְרִּביץ ָאֹנִכי ִהֵּנה את: ∼

ֶאֶרץ ָרְגָזה ְלָפָניו עומד: [= רעד] .1 קל. rgz רגז
עומד: [= נרגש, הזדעזע] .2 .(10 (יואל ב ָׁשָמִים ָרֲעׁשּו

.(1 (שמ”ב יט ַוֵּיְבְּך ַהַּׁשַער ַעל־ֲעִלַּית ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ַוִּיְרַּגז

ּובֲֹאָך ְוֵצאְתָך ְוִׁשְבְּתָך אל: ∼ [= נרעש, כעס] התפעל.

.(27 (מל”ב יט ֵאָלי ִהְתַרֶּגְזָך ְוֵאת ָיָדְעִּתי

ַאְרִּגיז ָׁשַמִים ַעל־ֵּכן את/ל־: ∼ [= הרעיד] .1 הפעיל.

[= הכעיס] .2 .(13 (ישעיה יג ִמְּמקֹוָמּה ָהָאֶרץ ְוִתְרַעׁש

.(15 (שמ”א כח ֹאִתי ְלַהֲעלֹות ִהְרַּגְזַּתִני ָלָּמה את: ∼

ַעל־ְלׁשֹנֹו לֹא־ָרַגל עומד: [= ריכל] קל. rgl רגל
.(3 (תהלים טו ָרָעה ְלֵרֵעהּו לֹא־ָעָׂשה

<אלמוני>: אל ב<פלוני> ∼ [= ריכל, השמיץ] .1 ּפִעל.

=] .2 .(28 (שמ”ב יט ַהֶּמֶלְך ֶאל־ֲאדִֹני ְּבַעְבְּדָך ַוְיַרֵּגל

ְוַלֲהֹפְך ַלְחקֹר ַּבֲעבּור ֲהלֹא <מקום>: ∼ חקר בסיור]

.(3 (דה”א יט ֵאֶליָך ֲעָבָדיו ָּבאּו ָהָאֶרץ ּוְלַרֵּגל

ִתְרַּגְלִּתי ְוָאֹנִכי ל<פלוני>: ∼ [= לימד ללכת] ּתִפעֵל.

.(3 (הושע יא ַעל־ְזרֹועָֹתיו ָקָחם ְלֶאְפַרִים
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ַּתְרִהֵבִני ַוַּתֲעֵנִני ָקָראִתי ְּביֹום <דבר>: <פלוני> את ∼ [(?)

.(3 (תהלים קלח עֹז ְבַנְפִׁשי

ָאְמרּו ַמּדּוַע עומד: [= תעה, שוטט] קל. rwd רוד
.(31 (ירמיה ב ֵאֶליָך עֹוד לֹוא־ָנבֹוא ַרְדנּו ַעִּמי

ְוָהָיה עומד: [(?) [= התנועע בחוסר מנוחה הפעיל.

.(40 (בראשית כז ַצָּואֶרָך ֵמַעל ֻעּלֹו ּוָפַרְקָּת ָּתִריד ַּכֲאֶׁשר

קל. yrʾ III yrh/ירא III rwh/ירה רוה
[= שתה עד רוויה, סיפק צמאונו או תאוותו, נמלא]

.(10 (ירמיה מו ִמָּדָמם ְוָרְוָתה ְוָׂשְבָעה ֶחֶרב ְוָאְכָלה עומד:

(משלי ַעד־ַהּבֶֹקר דִֹדים ִנְרֶוה ְלָכה <משקה/מילוי>: ∼ •

.(18 ז

ַחְרִּבי ַבָּׁשַמִים ִּכי־ִרְּוָתה עומד: [כמו קל] .1 ּפִעל.

ְיַרֻּוָך ַּדֶּדיָה <צָמֵא>: ∼ [גורם של קל] .2 .(5 (ישעיה לד

<משקה/מילוי>: <צָמֵא> ∼ • .(19 (משלי ה ְבָכל־ֵעת

.(14 (ירמיה לא ָּדֶׁשן ַהּכֲֹהִנים ֶנֶפׁש ְוִרֵּויִתי

ֲעֵיָפה ֶנֶפׁש ִהְרֵויִתי ִּכי <צָמֵא>: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

<צָמֵא> ∼ • .(25 (ירמיה לא ִמֵּלאִתי ָּדֲאָבה ְוָכל־ֶנֶפׁש

(ישעיה מג ִהְרִויָתִני לֹא ְזָבֶחיָך ְוֵחֶלב <משקה/מילוי>:

.(24

ְתֻדָּׁשן ֶנֶפׁש־ְּבָרָכה עומד: [סביל של הפעיל] הָפעַל.

.(25 (משלי יא יֹוֶרא ַּגם־הּוא ּוַמְרֶוה

[עם נושא סתמי, בציון החֹווה] קל. rwḥ רוח
ְוטֹוב ְלָׁשאּול ְוָרַוח = פלוני הרגיש רווחה: ל<פלוני> ∼

[ראה סעיף 5.1.4]. (23 (שמ”א טז לֹו

(= רחב)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים עומד: [= היה בעל חוש ריח] .1 הפעיל.

ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְולֹא לֹא־ִיְראּון ֲאֶׁשר … ָאָדם ְיֵדי

את: ∼ [= קלט בחוש הריח] .2 .(28 (דברים ד ְיִריֻחן

ְולֹא ב־: ∼ • .(27 (בראשית כז ְּבָגָדיו ֶאת־ֵריַח ַוָּיַרח

הערה [ראה סעיף 5.5.1 (31 (ויקרא כו ִניחֲֹחֶכם ְּבֵריַח ָאִריַח

[ראה סעיף 5.9]. (4 (יחזקאל לד ּוְבָפֶרְך ֹאָתם

ִּכי ָלֶהם ְולֹא־ִהִּגיד את: ∼ [= גרף] קל. rdh II רדה
השמטה: ← .(9 (שופטים יד ַהְּדָבׁש ָרָדה ָהַאְרֵיה ִמְּגִוַּית

(ירמיה ַעל־ְיֵדיֶהם ִיְרּדּו ְוַהּכֲֹהִנים ִנְּבאּו־ַבֶּׁשֶקר ַהְּנִביִאים

.(31 ה

ֶאל־ ָיַרד ְויֹוָנה עומד: [= ישן] נפעל. rdm רדם
.(5 (יונה א ַוֵּיָרַדם ַוִּיְׁשַּכב ַהְּסִפיָנה ַיְרְּכֵתי

[= עקב בניסיון להשיג (לרוב .1 קל. rdp רדף
ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ֶאָחד ִיְרּדֹף ֵאיָכה את/ל־: ∼ בכוונה לפגוע)]

ַאָּתה ִמי ַאֲחֵרי אחרי: ∼ • .(30 (דברים לב ְרָבָבה ָיִניסּו

(15 (שמ”א כד ֶאָחד ַּפְרעֹׁש ַאֲחֵרי ֵמת ֶּכֶלב ַאֲחֵרי רֵֹדף

את: ∼ [= ביקש, רצה למצוא] .2 [ראה סעיף 6.1.1].

(תהלים לד ְוָרְדֵפהּו ָׁשלֹום ַּבֵּקׁש ַוֲעֵׂשה־טֹוב ֵמָרע סּור

ִּדָּכא ַנְפִׁשי אֹוֵיב ָרַדף ִּכי את: ∼ [= לחץ, דחק] .3 .(15

.(3 (תהלים קמג ַחָּיִתי ָלָאֶרץ

ִנְרָּדְפנּו ַצָּואֵרנּו ַעל עומד: [סביל של קל 1] .1 נפעל.

ְיַבֵּקׁש ְוָהֱאֹלִהים עומד: [= נעלם, חלף] .2 .(5 (איכה ה

.(15 (קהלת ג ֶאת־ִנְרָּדף

ְולֹא־ ֶאת־ְמַאֲהֶביָה ְוִרְּדָפה את: ∼ [כמו קל 1] .1 ּפִעל.

ּתֹוֲעַבת את: ∼ [כמו קל 2] .2 .(9 (הושע ב ֹאָתם ַתִּׂשיג

.(9 (משלי טו ֶיֱאָהב ְצָדָקה ּוְמַרֵּדף ָרָׁשע ֶּדֶרְך ְיהָוה

ִלְפֵני־רּוַח ָהִרים ְּכמֹץ ְוֻרַּדף עומד: [= הונס, הועף] ּפֻעל.

.(13 (ישעיה יז

ִהְרִדיֻפהּו ֶאת־ִּבְנָיִמן ִּכְּתרּו את: ∼ [כמו קל 1] הפעיל.

.(43 (שופטים כ

ֵלְך :(1×) את ∼ [= דחק, תקף] קל. rhb רהב
ִיְרֲהבּו :(1×) ב־ ∼ • .(3 (משלי ו ֵרֶעיָך ּוְרַהב ִהְתַרֵּפס

.(5 (ישעיה ג ַּבִּנְכָּבד ְוַהִּנְקֶלה ַּבָּזֵקן ַהַּנַער

ֵעיַנִיְך ָהֵסִּבי את: ∼ [= בלבל, הדהים] .1 הפעיל.

[= מילא, העניק .2 .(5 (שה”ש ו ִהְרִהיֻבִני ֶׁשֵהם ִמֶּנְגִּדי
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[ראה סעיף 5.10.3.2]. (16 (דה”א טו ְלִׂשְמָחה

ׁשֹוק ְוֵאת עומד: מעלה] נישא  הועלה,   =] הָפעַל.

.(27 (שמות כט הּוָרם ַוֲאֶׁשר הּוַנף ֲאֶׁשר ַהְּתרּוָמה

רנן. ראה rwn רון

[= הושמעה תרועה (סביל סתמי)] ּפֹולַל. rwʿ רוע
לֹא־ְיֻרָּנן ּוַבְּכָרִמים ִמן־ַהַּכְרֶמל ָוִגיל ִׂשְמָחה ְוֶנֱאַסף עומד:

.(10 (ישעיה טז ְירָֹעע לֹא

ַאף־ ִיְתרֹוֲעעּו עומד: [= צהל, השמיע תרועה] התפולל.

.(14 (תהלים סה ָיִׁשירּו

ָתִריעּו לֹא עומד: [= צהל, השמיע תרועה] .1 הפעיל.

[כביטוי .2 .(10 (יהושע ו ֶאת־קֹוְלֶכם ְולֹא־ַתְׁשִמיעּו

ָּכל־ָהָאֶרץ ַליהָוה ָהִריעּו ל<אל>: ∼ להתלהבות דתית]

.(4 (תהלים צח

[= צעד צעדים .1 קל. rṣʾ I rwṣ/רצא רוץ
לֹא ְוִאם־ָּתרּוץ ַצֲעֶדָך לֹא־ֵיַצר ְּבֶלְכְּתָך עומד: מהירים]

[= התקדם במהירות, מיהר] .2 .(12 (משלי ד ִתָּכֵׁשל

.(20 (בראשית כד ִלְׁשֹאב ֶאל־ַהְּבֵאר עֹוד ַוָּתָרץ עומד:

ְּכִגּבֹור ָיִׂשיׂש (בודדים): <דרך> ∼ [= עבר במהירות] .3

.(6 (תהלים יט ֹאַרח ָלרּוץ

ַּכַּלִּפיִדם ַמְרֵאיֶהן עומד: [= התנועע במהירות] ּפֹולֵל.

.(5 (נחום ב ְירֹוֵצצּו ַּכְּבָרִקים

את: ∼ [= העביר במהירות ממקום למקום] הפעיל.

.(14 (בראשית מא ִמן־ַהּבֹור ַוְיִריֻצהּו ֶאת־יֹוֵסף ַוִּיְקָרא

ָרׁשּו ְּכִפיִרים עומד: [= היה דל, עני] קל. rwš רוׁש
.(11 (תהלים לד ְוָרֵעבּו

ְוֵאין ִמְתַעֵּׁשר ֵיׁש עומד: [= העמיד פני עני] התפולל.

.(7 (משלי יג ָרב ְוהֹון ִמְתרֹוֵׁשׁש ּכֹל

ֲעֵליֶהם ְיהָוה נֹוָרא את: ∼ [= החליש] קל. rzh רזה
.(11 (צפניה ב ָהָאֶרץ ָּכל־ֱאֹלֵהי ֵאת ָרָזה ִּכי

.[79

קל. rʾm rmm/ראם I rwm/רמם רום
ְוִנָּׂשא ָירּום ַעְבִּדי ַיְׂשִּכיל ִהֵּנה עומד: [= היה גבוה] .1

=] .2 [ראה סעיף 5.1.1]. (13 (ישעיה נב ְמאֹד ְוָגַבּה

ָהָאֶרץ ֵמַעל ַוָּתָרם ֶאת־ַהֵּתָבה ַוִּיְׂשאּו עומד: נישא, עלה]

.(17 (בראשית ז

ֶאת־ ַהְּכרּוִבים ַוִּיְׂשאּו עומד: נישא, עלה]  =] נפעל.

.(19 (יחזקאל י ִמן־ָהָאֶרץ ַוֵּירֹוּמּו ַּכְנֵפיֶהם

ַּבחּוִרים ִגַּדְלִּתי ְולֹא את: ∼ [= גידל, טיפח] .1 ּפֹולֵל.

[= הקים, כונֵן] .2 .(4 (ישעיה כג ְבתּולֹות רֹוַמְמִּתי

ֶאת־ָחְרבָֹתיו ּוְלַהֲעִמיד ֱאֹלֵהינּו ֶאת־ֵּבית ְלרֹוֵמם את: ∼

ְיהָוה רֹוְממּו את: ∼ [= הילל, כיבד] .3 .(9 (עזרא ט

[= העלה, נשא מעלה] .4 .(5 (תהלים צט ֱאֹלֵהינּו

(תהלים יח ְּתרֹוְמֵמִני ִמן־ָקַמי ַאף ֵמאְֹיָבי ְמַפְּלִטי את: ∼

.(49

ַצִּדיק ַקְרנֹות ְּתרֹוַמְמָנה עומד: [= הוקם, כונַן] .1 ּפֹולַל.

ְּכבֹוֶדָך ֵׁשם ִויָבְרכּו עומד: [= כובד] .2 .(11 (תהלים עה

.(5 (נחמיה ט ּוְתִהָּלה ַעל־ָּכל־ְּבָרָכה ּוְמרֹוַמם

ַעָּתה ֵארֹוָמם ַעָּתה עומד: [= התנשא, התגדל] התפולל.

.(10 (ישעיה לג ֶאָּנֵׂשא

ָלֶכם ְוָהִרימּו את: ∼ [= העלה, נשא מעלה] .1 הפעיל.

[= הגיש .2 (5 (יהושע ד ַעל־ִׁשְכמֹו ַאַחת ֶאֶבן ִאיׁש

ִמֶּלֶחם ַּבֲאָכְלֶכם ְוָהָיה ל<אל>: תרומה ∼ מנחה לאל]

[ראה סעיף (19 (במדבר טו ַליהָוה ְתרּוָמה ָּתִרימּו ָהָאֶרץ

ַוָּיֶרם ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= נתן, תרם] .3 .[5.8.1

(7 (דה”ב לה ּוְבֵני־ִעִּזים ְּכָבִׂשים צֹאן ָהָעם ִלְבֵני יֹאִׁשָּיהּו

ַוָּיֶרם יד: ∼ [= הושיט, הניף] .4 [ראה סעיף 5.8.1].

[בכוונה • .(11 (במדבר כ ֶאת־ַהֶּסַלע ַוַּיְך ֶאת־ָידֹו ֹמֶׁשה

=] .5 .(26 (מל”ב יא ַּבֶּמֶלְך ָיד ַוָּיֶרם ב־: יד ∼ עוינת]

ָוֶאְקָרא קֹוִלי ִּכי־ֲהִריֹמִתי ְכָׁשְמעֹו קול: ∼ נׂשא, השמיע]

ְלָהִרים־ְּבקֹול ַמְׁשִמיִעים בקול ∼ • (15 (בראשית לט
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ָרֲחקּו ִּכי מן: ∼ [= סר, פרש] .1 קל. rḥq רחק
[= היה רחוק] .2 .(5 (ירמיה ב ַהֶהֶבל ַאֲחֵרי ַוֵּיְלכּו ֵמָעָלי

ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִמְּמָך ִּכי־ִיְרַחק מן: ∼

.(21 (דברים יב

ְּבִפיו מן: את ∼ [= הסיר, סילק, גירש] .1 ּפִעל.

=] .2 .(13 (ישעיה כט ִמֶּמִּני ִרַחק ְוִלּבֹו ִּכְּבדּוִני ּוִבְׂשָפָתיו

.(15 (ישעיה כו ָּכל־ַקְצֵוי־ָאֶרץ ִרַחְקָּת את: ∼ הרחיב]

ִמַּמֲעָרב ִמְזָרח ִּכְרחֹק מן: את ∼ [= הסיר] .1 הפעיל.

=] .2 .(12 (תהלים קג ֶאת־ְּפָׁשֵעינּו ִמֶּמּנּו ִהְרִחיק

(שופטים ִמיָכה ִמֵּבית ִהְרִחיקּו ֵהָּמה מן: ∼ הגיע רחוק]

ִהְרִחיקּו לֹא ֶאת־ָהִעיר ָיְצאּו ֵהם השמטה: ← .(22 יח

לפעול: ∼ [כפועל אדוורביאלי] .3 .(4 (בראשית מד

.(8 (תהלים נה ַּבִּמְדָּבר ָאִלין ְנדֹד ַאְרִחיק ִהֵּנה

טֹוב ָּדָבר ִלִּבי ָרַחׁש עומד: [= נעור] קל. rḥš רחׁש
.(2 (תהלים מה

ָהִרים ִמֶּזֶרם עומד: [= ספג מים] קל. rṭb רטב
.(8 (איוב כד ִיְרָטבּו

ירט. ראה rṭh רטה
עומד: [= היה בריא] קל סביל. rṭpš רטפׁש

.(25 (איוב לג ֲעלּוָמיו ִליֵמי ָיׁשּוב ִמּנַֹער ְּבָׂשרֹו ֻרֲטַפׁש

ּוַבֻחֵריֶהם את: ∼ [= ביתר, קרע] ּפִעל. rṭš רטׁש
.(12 (מל”ב ח ְּתַרֵּטׁש ְועְֹלֵליֶהם ַּתֲהרֹג ַּבֶחֶרב

(הושע ֻרָּטָׁשה ַעל־ָּבִנים ֵאם עומד: [= בותר, נקרע] ּפֻעל.

.(14 י

עם/את ∼ [= הסתכסך] .1 קל. ryb ריב
ְוִנְׁשֶּתה ַמִים ְּתנּו־ָלנּו ַוּיֹאְמרּו ִעם־ֹמֶׁשה ָהָעם ַוָּיֶרב :(~25×)

ְוִהָּכה־ִאיׁש ֲאָנִׁשים ְוִכי־ְיִריֻבן ריבוי: ← .(2 יז (שמות 

ב־ ∼ • [ראה סעיף 4.1.3]. (18 (שמות כא ֶאת־ֵרֵעהּו

(32 (שופטים ו ֶאת־ִמְזְּבחֹו ָנַתץ ִּכי ַהַּבַעל ּבֹו ָיֶרב :(3×)

:(4×) אל ∼ [= התלונן] .2 הערה 16]. [ראה סעיף 6.1.3

ּוִמְׁשַמן ַיֲעקֹב ְּכבֹוד ִיַּדל עומד: [= נחלש, כחש] נפעל.

.(4 (ישעיה יז ֵיָרֶזה ְּבָׂשרֹו

עומד: [= נתן סימן (בקריצה)] קל. rzm רזם
.(12 (איוב טו ֵעיֶניָך ּוַמה־ִּיְרְזמּון ִלֶּבָך ַמה־ִּיָּקֲחָך

ְוָרֲחָבה עומד: [= גדל, היה מרווח] קל. rḥb רחב
.(7 (יחזקאל מא ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְוָנְסָבה

(= גדול, מרווח)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ִהְרִחיבּו ְלָבִבי ָצרֹות עומד: קל] [כמו  .1 הפעיל.

[גורם של קל] .2 .(17 (תהלים כה הֹוִציֵאִני ִמְּמצּוקֹוַתי

=] .3 .(13 (עמוס א ֶאת־ְּגבּוָלם ַהְרִחיב ְלַמַען את: ∼

ִהְרַחְבָּת ַּבָּצר ל<פלוני>: ∼ נתן רווחה, עשה שירווח]

.(2 (תהלים ד ִּלי

ְיהָוה ֶאְרָחְמָך את: ∼ [= אהב] קל. rḥm רחם
.(2 (תהלים יח

ְוֶאת־ :(~30×) את ∼ [= חס, התייחס בחמלה] ּפִעל.

על ∼ • .(6 (הושע ב ֵהָּמה ְזנּוִנים ִּכי־ְבֵני ֲאַרֵחם לֹא ָּבֶניָה

(תהלים ַעל־ְיֵרָאיו ְיהָוה ִרַחם ַעל־ָּבִנים ָאב ְּכַרֵחם :(2×)

[ראה סעיף 4.5]. (13 קג

ָיתֹום ְיֻרַחם ֲאֶׁשר־ְּבָך עומד: [= קיבל חמלה] ּפֻעל.

.(4 (הושע יד

ְבִקְרִּבי ִלִּבי ִנְׁשַּבר עומד: [= רעד] קל. rḥp רחף
.(9 (ירמיה כג ָּכל־ַעְצמֹוַתי ָרֲחפּו

את: ∼ [= שטף, ניקה במים] .1 קל. rḥṣ רחץ
[= שטף .2 .(24 (בראשית מג ַרְגֵליֶהם ַוִּיְרֲחצּו ַוִּיֶּתן־ַמִים

רַֹע ָהִסירּו ִהַּזּכּו ַרֲחצּו עומד: (חוזר של 1)] את גופו

[ראה סעיף 4.1.2]. (16 (ישעיה א ֵעיָני ִמֶּנֶגד ַמַעְלֵליֶכם

לֹא־ ּוְבַמִים עומד: [= נשטף, נוקה במים] קל סביל.

.(4 (יחזקאל טז ֻרַחְצְּת

במו ִאם־ִהְתָרַחְצִּתי עומד: [= שטף את גופו] התפעל.

.(30 (איוב ט ַּכָּפי ְּבבֹר ַוֲהִזּכֹוִתי ְבֵמי)־ָׁשֶלג (ק’
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[= עמס על רכב או בהמה .3 .(12 (תהלים סו ְלרֹאֵׁשנּו

קמח 1 חומר תרכב הראשן הקמח ומעוד את: ∼ [(?)

”ומעודף הקמח הראשון תרכיב חומר אחד לחם להם לעשת

[= רתם, אסר] .4 .(Arad 1:6–7) קמח לעשות להם לחם”

.(11 (הושע י ְיהּוָדה ַיֲחרֹוׁש ֶאְפַרִים ַאְרִּכיב <בהמה>: ∼

ְדָבָריו ַרּכּו עומד: [= היה רך, עדין] קל. rkk רכך
.(22 (תהלים נה ִמֶּׁשֶמן

ֻרְּכָכה ְולֹא ֻחָּבׁשּו ְולֹא לֹא־זֹרּו עומד: [= נעשה רך] ּפֻעל.

.(6 (ישעיה א ַּבָּׁשֶמן

ְוַׁשַּדי ִלִּבי ֵהַרְך ְוֵאל את: ∼ [= עשה לרך] הפעיל.

.(16 (איוב כג ִהְבִהיָלִני

ַוִּיְרְּכסּו אל: את ∼ [= חיבר, קשר] קל. rks רכס
.(21 (שמות לט ָהֵאֹפד ֶאל־ַטְּבעֹת ִמַּטְּבעָֹתיו ֶאת־ַהחֶֹׁשן

ְוֶאת־ את: ∼ [= השיג, צבר] קל. rkš רכׁש
ֲאָרם ְּבַפַּדן ָרַכׁש ֲאֶׁשר ִקְנָינֹו ִמְקֵנה ָרָכׁש ֲאֶׁשר ָּכל־ְרֻכׁשֹו

.(18 (בראשית לא

ְורְֹכבֹו סּוס את: ∼ [= השליך] קל. rmh I רמה
.(1 (שמות טו ַבָּים ָרָמה

ֵּכן־ִאיׁש את: ∼ [= הונה] ּפִעל. rmh II רמה
.(19 (משלי כו ָאִני ֲהלֹא־ְמַׂשֵחק ְוָאַמר ֶאת־ֵרֵעהּו ִרָּמה

רום. ראה rmm I רמם
תולעים: ∼ [= שרץ רימה] קל. rmm II רמם

.(20 (שמות טז ַוִּיְבַאׁש ּתֹוָלִעים ַוָּיֻרם

סּוָסיו ְּבַפְרסֹות את: ∼ [= דרס] .1 קל. rms רמס
[= דרך, .2 .(11 (יחזקאל כו ֶאת־ָּכל־חּוצֹוָתִיְך ִיְרֹמס

ַמְלֵּבן ַהֲחִזיִקי ַבחֶֹמר ְוִרְמִסי ַבִּטיט ּבִֹאי עומד: דשדש]

.(14 (נחום ג

ֵּגאּות ֲעֶטֶרת ֵּתָרַמְסָנה ְּבַרְגַלִים עומד: [= נדרס] נפעל.

.(3 (ישעיה כח ֶאְפָרִים ִׁשּכֹוֵרי

[ראה (29 (ירמיה ב ִּבי ְּפַׁשְעֶּתם ֻּכְּלֶכם ֵאָלי ָתִריבּו ָלָּמה

ריב ∼ [= הגן במשפט, הושיע, נקם] .3 סעיף 4.1.3].

• .(154 (תהלים קיט ּוְגָאֵלִני ִריִבי ִריָבה :(10×) <פלוני>

(ישעיה ַאְלָמָנה ִריבּו ָיתֹום ִׁשְפטּו :(2×) <פלוני> את ∼

ִאם־ ַלַּבַעל ְּתִריבּון ַהַאֶּתם :(5×) ל<פלוני> ∼ • .(17 א

.(31 (שופטים ו אֹותֹו ּתֹוִׁשיעּון ַאֶּתם

(= יריב, מסוכסך)]. [בינוני בלבד, כשם עצם הפעיל.

[= פרק מתכולה, עשה שלא .1 הפעיל. ryq ריק
ְוִהֵּנה־ִאיׁש ַׂשֵּקיֶהם ְמִריִקים ֵהם ַוְיִהי <כלי>: ∼ יכיל דבר]

[= שפך, מזג] .2 .(35 (בראשית מב ְּבַׂשּקֹו ְצרֹור־ַּכְסּפֹו

ַהָּׁשַמִים ֲאֻרּבֹות ֵאת ָלֶכם ֶאְפַּתח ִאם־לֹא <מילוי>: ∼

[= הוציא] .3 .(10 (מלאכי ג ְּבָרָכה ָלֶכם ַוֲהִריקִֹתי

.4 .(14 (בראשית יד ֵביתֹו ְיִליֵדי ֶאת־ֲחִניָכיו ַוָּיֶרק את: ∼

(יחזקאל ַאֲחֵריֶהם ָאִריק ְוֶחֶרב <כלי נשק>: ∼ [= שלף]

.(12 ה

ֶאל־ֶּכִלי ִמְּכִלי ְולֹא־הּוַרק עומד: [= נשפך, נמזג] הָפעַל.

.(11 (ירמיה מח

ֶאת־ ְּבָׂשרֹו ָרר את: ∼ [= זב, נטף] קל. ryr ריר
.(3 (ויקרא טו ִמּזֹובֹו ְּבָׂשרֹו אֹו־ֶהְחִּתים זֹובֹו

נסיעה] לשם  התמקם   =] קל. rkb רכב
ַעל־ ַוִּתְרַּכב ֲאִביַגִיל ַוָּתָקם :(~25×) <בהמה> על ∼

ְוָכל־ (בודדים): <רכב> על ∼ • .(42 (שמ”א כה ַהֲחמֹור

• .(9 (ויקרא טו ִיְטָמא ַהָּזב ָעָליו ִיְרַּכב ֲאֶׁשר ַהֶּמְרָּכב

ּוַבּסּוִסים ָּבֶרֶכב רְֹכִבים (בודדים): ב<בהמה/רכב> ∼

.(25 (ירמיה יז

<פלוני> את ∼ [= מיקם לשם נסיעה] .1 הפעיל.

ַעל־ַהִּפְרָּדה ְבִני ֶאת־ְׁשֹלֹמה ְוִהְרַּכְבֶּתם :(5×) <בהמה> על

ַוַּיְרִּכיבּו :(3×) <רכב> על/אל ∼ • .(33 (מל”א א ֲאֶׁשר־ִלי

• .(7 יג (דה”א  ֲחָדָׁשה ַעל־ֲעָגָלה ָהֱאֹלִהים ֶאת־ֲארֹון

.2 .(16 (מל”ב י ְּבִרְכּבֹו ֹאתֹו ַוַּיְרִּכבּו :(2×) ב<רכב> ∼

ֱאנֹוׁש ִהְרַּכְבָּת ב(מקום): את ∼ [= הציב, הניח, מיקם]
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ַוִּתְרַעב עומד: [= סבל מרעב] .1 קל. rʿb רעב
(בראשית ַלָּלֶחם ֶאל־ַּפְרעֹה ָהָעם ַוִּיְצַעק ִמְצַרִים ָּכל־ֶאֶרץ

לֹא־ ְוַלֶּלֶחם ל־: ∼ [= השתוקק, כמּה] .2 .(55 מא

.(14 (ירמיה מב ִנְרָעב

ַוַּיְרִעֶבָך ַוְיַעְּנָך את: ∼ [= גרם שיסבול מרעב] הפעיל.

.(3 (דברים ח ֶאת־ַהָּמן ַוַּיֲאִכְלָך

ַהַּמִּביט עומד: [= רגש, הזדעזע] קל. rʿd רעד
.(32 (תהלים קד ְוֶיֱעָׁשנּו ֶּבָהִרים ִיַּגע ַוִּתְרָעד ָלָאֶרץ

ַהֶּזה ֶאת־ַהָּדָבר ִעִּמי ּוְבַדְּברֹו עומד: [כמו קל] הפעיל.

.(11 (דניאל י ַמְרִעיד ָעַמְדִּתי

אכל במרעה] <עדר> =] .1 קל. rʿh I רעה
=] .2 .(10 (ישעיה כז ִיְרָּבץ ְוָׁשם ֵעֶגל ִיְרֶעה ָׁשם עומד:

(מיכה ה ַּבֶחֶרב ַאּׁשּור ֶאת־ֶאֶרץ ְוָרעּו את: ∼ אכל, כילה]

ִלְרעֹות ֶאָחיו ַוֵּיְלכּו <עדר>: ∼ [= הוביל למרעה] .3 .(5

[= הנהיג, .4 .(12 (בראשית לז ִּבְׁשֶכם ֲאִביֶהם ֶאת־צֹאן

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַעִּמי ִתְרֶעה ַאָּתה את: ∼ טיפח, כלכל]

ַעּמֹו ְּבַיֲעקֹב ִלְרעֹות • [ראה סעיף 4.1.2]. (2 (שמ”ב ה

הערה [ראה סעיף 5.9 (71 (תהלים עח ַנֲחָלתֹו ּוְבִיְׂשָרֵאל
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זֹוְלִלים ְורֶֹעה את: ∼ [= חבר ל–] קל. rʿh II רעה
.(7 (משלי כח ָאִביו ַיְכִלים

(שופטים לֹו ֵרָעה ֲאֶׁשר ְלֵמֵרֵעהּו ל־: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(20 יד

ָאף ֶאת־ַּבַעל ַאל־ִּתְתַרע את: ∼ [= התחבר] התפעל.

.(24 (משלי כב

עומד: הורעד] טולטל,   =] הָפעַל. rʿl רעל
.(4 (נחום ב ָהְרָעלּו ְוַהְּברִֹׁשים

ַהָּים ִיְרַעם עומד: [= רעש, רגש] קל. rʿm I רעם
.(32 (דה”א טז ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו ַהָּׂשֶדה ַיֲעֹלץ ּוְמלֹואֹו

זחל, רחש] <בעל חיים> =] .1 קל. rmś רמׂש
.2 .(46 (ויקרא יא ַּבָּמִים ָהרֶֹמֶׂשת ַהַחָּיה ֶנֶפׁש ְוכֹל עומד:

ַּבְּבֵהָמה <בעלי חיים>: ∼ התמלא, שפע] <מקום> =]

[ראה (25 (ויקרא כ ָהֲאָדָמה ִּתְרֹמׂש ֲאֶׁשר ּוְבכֹל ּוָבעֹוף

סעיף 5.10.1.2].

רנן. ראה rnh רנה

=] .1 קל. rnh rwn/רנה rnn/רון רנן
ַעל־ ַוִּיְּפלּו ַוָּירֹּנּו ָּכל־ָהָעם ַוַּיְרא עומד: צעק, השמיע קול]

[= צעק לאות שמחה, שמח] .2 .(24 (ויקרא ט ְּפֵניֶהם

ִרָּנה ָהִרים ּוִפְצחּו) (ק’ יפצחו ָאֶרץ ְוִגיִלי ָׁשַמִים ָרּנּו עומד:

עומד: [= השמיע רעש] .3 ב־: ∼ • .(13 (ישעיה מט

.(23 (איוב לט ְוִכידֹון ֲחִנית ַלַהב ַאְׁשָּפה ִּתְרֶנה ָעָליו

ְוִיְׂשְמחּו עומד: [= צעק לאות שמחה, שמח] .1 ּפִעל.

ַרְּננּו ב־: ∼ • .(12 (תהלים ה ְיַרֵּננּו ְלעֹוָלם ָבְך ָכל־חֹוֵסי

ְּתַרֵּנן את: ∼ [= שר] .2 .(1 (תהלים לג ַּביהָוה ַצִּדיִקים

ְנַרְּנָנה ְלכּו ל/אל: ∼ • .(16 (תהלים נא ִצְדָקֶתָך ְלׁשֹוִני

[ראה סעיף (1 (תהלים צה ִיְׁשֵענּו ְלצּור ָנִריָעה ַליהָוה

.[5.8.3

ְוֶנֱאַסף עומד: [= הושמעה רינה (סביל סתמי)] ּפֻעל.

ְירָֹעע לֹא לֹא־ְיֻרָּנן ּוַבְּכָרִמים ִמן־ַהַּכְרֶמל ָוִגיל ִׂשְמָחה

.(10 (ישעיה טז

ֲאדָֹני ְּכָיֵׁשן ַוִּיַקץ עומד: [= צעק לאות שמחה] התפולל.

.(65 (תהלים עח ִמָּיִין ִמְתרֹוֵנן ְּכִגּבֹור

ִׂשְמחּו עומד: [= צעק לאות שמחה, שמח] .1 הפעיל.

(תהלים לב ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב ְוַהְרִנינּו ַצִּדיִקים ְוִגילּו ַביהָוה

(איוב ַאְרִנן ַאְלָמָנה ְוֵלב את: ∼ [= שימח] .2 .(11

ָהִריעּו עּוֵּזנּו ֵלאֹלִהים ַהְרִנינּו ל־: ∼ [= שר] .3 .(13 כט

[ראה סעיף 5.8.3]. (2 (תהלים פא ַיֲעקֹב ֵלאֹלֵהי

ְׁשִליִׁשית ְוֶׁשֶמן את: ∼ [= לחלח] קל. rss רסס
.(14 (יחזקאל מו ֶאת־ַהּסֶֹלת ָלרֹס ַהִהין
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ניגר, <נוזל> =] .1 קל. ʿrp I rʿp/ערף רעף
(דברים ִאְמָרִתי ַּכַּטל ִּתַּזל ִלְקִחי ַּכָּמָטר ַיֲערֹף עומד: נזל]

ִיְרֲעפּו־ ּוְׁשָחִקים <נוזל>: ∼ [= הגיר, הזיל] .2 .(2 לב

(תהלים ִמְדָּבר ְנאֹות ִיְרֲעפּו השמטה: ← (20 (משלי ג ָטל

[ראה סעיף 5.10.2.1]. (13 סה

ָׁשַמִים ַהְרִעיפּו השמטה: ← [= הגיר, הזיל] הפעיל.

.(8 (ישעיה מה ִיְּזלּו־ֶצֶדק ּוְׁשָחִקים ִמַּמַעל

רצץ. ראה rʿṣ רעץ
ִּתְרַעְׁשָנה עומד: [= הזדעזע, רעד] קל. rʿš I רעׁש

.(10 (יחזקאל כו ִּבְׁשָעַרִיְך ְּבבֹאֹו חֹומֹוַתִיְך

ִנְרֲעָׁשה ָבֶבל ִנְתְּפָׂשה ִמּקֹול עומד: [כמו קל] נפעל.

.(46 (ירמיה נ ָהָאֶרץ

ֶאת־ ַמְרִעיׁש ֲאִני את: ∼ [גורם של קל] .1 הפעיל.

[= גרם שידלג, .2 .(21 (חגי ב ְוֶאת־ָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים

.(20 (איוב לט ָּכַאְרֶּבה ְהַתְרִעיֶׁשּנּו את: ∼ הקפיץ]

ִיְרַעׁש עומד: [= פרה, שפע] קל. rʿš II רעׁש
.(16 (תהלים עב ִּפְריֹו ַּכְּלָבנֹון

[= השיב .1 קל. rph I rpʾ/רפה I רפא
ֶאת־ֲאִביֶמֶלְך ֱאֹלִהים ַוִּיְרָּפא <פגוע>: ∼ לאיתנו, שיקם]

ִלְרּפֹא יּוַכל לֹא ְוהּוא ל<פגוע>: ∼ • .(17 (בראשית כ

[= הסיר, גרם .2 [ראה סעיף 4.4.2]. (13 (הושע ה ָלֶכם

ּוַמַחץ ַעּמֹו ֶאת־ֶׁשֶבר ְיהָוה ֲחבֹׁש ְּביֹום <ּפֶגע>: ∼ שייעלם]

ְלָכל־ ַהּסֵֹלַח ל<ּפֶגע>: ∼ • .(26 (ישעיה ל ִיְרָּפא ַמָּכתֹו

[ראה סעיף (3 (תהלים קג ְלָכל־ַּתֲחֻלָאְיִכי ָהרֵֹפא ֲעֹוֵנִכי

ל<פלוני> ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .3 .[4.4.2

.(10 (ישעיה ו לֹו ְוָרָפא ָוָׁשב = הוטב לפלוני:

ְיהָוה ַיְּכָכה עומד: [= שב לאיתנו, השתקם] .1 נפעל.

.(35 (דברים כח ְלֵהָרֵפא לֹא־תּוַכל ֲאֶׁשר … ָרע ִּבְׁשִחין

(ויקרא יד ַהָּנַגע ִנְרָּפא ִּכי עומד: סר, נעלם] <ּפֶגע> =] .2

ל<פלוני> ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .3 .(48

ְיהָוה ִמן־ָׁשַמִים ַיְרֵעם עומד: [= השמיע רעם] הפעיל.

.(14 (שמ”ב כב קֹולֹו ִיֵּתן ְוֶעְליֹון

ָׂשֲערּו ּוַמְלֵכיֶהם עומד: [= נסער] קל. rʿm II רעם
.(35 (יחזקאל כז ָּפִנים ָרֲעמּו ַׂשַער

ַּגם־ַּכַעס ָצָרָתּה ְוִכֲעַסָּתה את: ∼ [= ציער] הפעיל.

.(6 (שמ”א א ַהְּרִעָמּה ַּבֲעבּור

ְּבלֹא־ עומד: [= היה טרי, ירוק] ּפַעְלֵל. rʿn רען
.(32 (איוב טו ַרֲעָנָנה לֹא ְוִכָּפתֹו ִּתָּמֵלא יֹומֹו

ָלֶמה עומד: [= היה רע, גרוע] .1 קל. rʿʿ I רעע
.(8 (שמ”א א ְלָבֵבְך ֵיַרע ְוָלֶמה תֹאְכִלי לֹא ְוָלֶמה ִתְבִּכי

ְמאֹד ְלָׁשאּול ַוִּיַחר :(~80×) בעיני ∼ [בציון המעריך] .2

[ראה סעיף 5.1.3]. (8 (שמ”א יח ַהֶּזה ַהָּדָבר ְּבֵעיָניו ַוֵּיַרע

<פלוני>: ל/אל ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה] .3

[ראה סעיף 5.1.4]. (32 (תהלים קו ַּבֲעבּוָרם ְלֹמֶׁשה ַוֵּיַרע

ֵעיְנָך ְוָרָעה ב־: ∼ צרה, הביטה בקנאה] <עין> =] .4

.(9 (דברים טו לֹו ִתֵּתן ְולֹא ָהֶאְביֹון ְּבָאִחיָך

הֹוֵלְך) (ק’ הלוך עומד: [= ניזוק, סבל מרעה] נפעל.

(משלי ֵירֹוַע ְכִסיִלים ְורֶֹעה ֶיְחָּכם) (ק’ וחכם ֶאת־ֲחָכִמים

.(20 יג

ְוַיְסֵּתר <דבר>: ∼ [= החמיר, עשה לרע] .1 הפעיל.

.(4 (מיכה ג ַמַעְלֵליֶהם ֵהֵרעּו ַּכֲאֶׁשר ַהִהיא ָּבֵעת ֵמֶהם ָּפָניו

ַלֲעׂשֹות ֲהֵרעֶֹתם ְוַאֶּתם לעׂשות: ∼ [כפועל מעריך] .2

ֲאֶׁשר־ ַוֲאִני־הּוא השמטה: ← .(2 (ירמיה טז ֵמֲאבֹוֵתיֶכם

[ראה סעיף 5.11]. (17 (דה”א כא ֲהֵרעֹוִתי ְוָהֵרַע ָחָטאִתי

:(5×) <פלוני> את ∼ [= דיכא, עשה שיסבול מרעה] .3

[ראה סעיף (6 (דברים כו ַוְיַעּנּונּו ַהִּמְצִרים ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּו

:(~12×) ל<פלוני> ∼ [= גרם רעה, הזיק] .4 .[5.1.4

(15 (תהלים קה ַאל־ָּתֵרעּו ְוִלְנִביַאי ִבְמִׁשיָחי ַאל־ִּתְּגעּו

ֱאֹלִהים ְולֹא־ְנָתנֹו :(1×) <פלוני> עם ∼ • [ראה סעיף 4.5].

[ראה סעיף 5.1.4]. (7 (בראשית לא ִעָּמִדי ְלָהַרע

רצץ. ראה rʿʿ II רעע

273



הענף הכנעני

רפׂש. ראה rps רפס
ְירֹוָפפּו ָׁשַמִים ַעּמּוֵדי עומד: [= רעד] ּפֹולַל. rpp רפף

.(11 (איוב כו ִמַּגֲעָרתֹו ְוִיְתְמהּו

… זֹאת ִמי על: ∼ [= נשען] התפעל. rpq רפק
.(5 (שה”ש ח ַעל־ּדֹוָדּה ִמְתַרֶּפֶקת

[= לכלך, מילא בוץ] קל. rps rpś/רפס רפׂש
(יחזקאל ַנֲהרֹוָתם ַוִּתְרֹּפס ְּבַרְגֶליָך ַוִּתְדַלח־ַמִים את: ∼

.(2 לב

ָמְׁשָחת ּוָמקֹור ִנְרָּפׂש ַמְעָין עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(26 (משלי כה ִלְפֵני־ָרָׁשע ָמט ַצִּדיק

ּוְרַהב ִהְתַרֵּפס ֵלְך עומד: [= השפיל את עצמו] התפעל.

.(3 (משלי ו ֵרֶעיָך

רוץ. ראה rṣʾ I רצא
רצה. ראה rṣʾ II רצא

[= חפץ, .1 קל. rṣʾ II rṣh/רצא רצה
(עמוס ה ֶאְרֶצה לֹא ּוִמְנחֵֹתיֶכם :(~30×) את ∼ קיבל]

(מיכה ו ֵאיִלים ְּבַאְלֵפי ְיהָוה ֲהִיְרֶצה :(7×) ב־ ∼ • .(22

ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה ְרֵצה :(1×) לפעול ∼ • [ראה סעיף 5.7.1]. (7

ְוָהָאֶרץ :(3×) <חטא> ∼ [= כיפר] .2 .(14 (תהלים מ

ֶאת־ֲעֹוָנם ִיְרצּו ְוֵהם … ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיָה ְוִתֶרץ ֵמֶהם ֵּתָעֵזב

.(43 (ויקרא כו

ּוְלֵנֶדר ֹאתֹו ַּתֲעֶׂשה ְנָדָבה עומד: [= התקבל] .1 נפעל.

עומד: כופר] <חטא> =] .2 .(23 (ויקרא כב ֵיָרֶצה לֹא

.(2 (ישעיה מ ֲעֹוָנּה ִנְרָצה ִּכי

.(10 (איוב כ ַדִּלים ְיַרּצּו ָּבָניו את: ∼ [= פייס] ּפִעל.

ּוַבֶּמה <פלוני>: אל ∼ [= עשה עצמו רצוי] התפעל.

.(4 (שמ”א כט ֶאל־ֲאדָֹניו ֶזה ִיְתַרֶּצה

ָהָאֶרץ ִּתְׁשַּבת ָאז את: ∼ <חטא> ∼ [= כיפר] הפעיל.

.(34 (ויקרא כו ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיָה ְוִהְרָצת

.(5 (ישעיה נג ִנְרָּפא־ָלנּו ּוַבֲחֻבָרתֹו = הוטב לפלוני:

ְוֶאת־ <פגוע>: ∼ [= השיב לאיתנו, שיקם] .1 ּפִעל.

ל<פגוע>: ∼ • .(4 (יחזקאל לד לֹא־ִרֵּפאֶתם ַהחֹוָלה

(מל”ב ב ָמֶות עֹוד ִמָּׁשם לֹא־ִיְהֶיה ָהֵאֶּלה ַלַּמִים ִרִּפאִתי

ַוְיַרְּפאּו <ּפֶגע>: ∼ [= הסיר, גרם שייעלם] .2 .(21

.(14 (ירמיה ו ַעִּמי ֶאת־ֶׁשֶבר

יֹוָרם ַוָּיָׁשב עומד: [= שב לאיתנו, השתקם] התפעל.

.(29 (מל”ב ח ְבִיְזְרֶעאל ְלִהְתַרֵּפא ַהֶּמֶלְך

.II רפה ראה rpʾ II רפא
ָחרּוץ ִיְרַּפד את: ∼ [= פרׂש, שטח] קל. rpd רפד

.(22 (איוב מא ֲעֵלי־ִטיט

ְיצּוָעי ִרַּפְדִּתי ַּבחֶֹׁשְך את: ∼ [= פרׂש, שטח] .1 ּפִעל.

ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַסְּמכּוִני את: ∼ [= תמך] .2 .(13 (איוב יז

.(5 (שה”ש ב ַּבַּתּפּוִחים ַרְּפדּוִני

.I רפא ראה rph I רפה
[= נחלש, .1 קל. rpʾ II rph/רפא II רפה
ֱאנֹוׁש ְוָכל־ְלַבב ִּתְרֶּפיָנה ָּכל־ָיַדִים ַעל־ֵּכן עומד: נשמט]

דעך, קרב לסופו] <יום> =] .2 .(7 (ישעיה יג ִיָּמס

=] .3 .(9 (שופטים יט ַלֲערֹב ַהּיֹום ָרָפה ָנא ִהֵּנה עומד:

.(26 (שמות ד ִמֶּמּנּו ַוִּיֶרף מן: ∼ עזב, הניח]

(= עצֵל, בטֵל)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

ַעם־ָהָאֶרץ ַוְיִהי את: ∼ [= החליש, השמיט] ּפִעל.

.(4 (עזרא ד ַעם־ְיהּוָדה ְיֵדי ְמַרִּפים

ַאֶּתם ַעד־ָאָנה עומד: [= התעצל, התבטל] .1 התפעל.

=] .2 .(3 (יהושע יח ֶאת־ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת ָלבֹוא ִמְתַרִּפים

.(10 (משלי כד ָצָרה ְּביֹום ִהְתַרִּפיָת עומד: נחלש]

ְולֹא ַאְרְּפָך לֹא את: ∼ [= עזב, הניח, השמיט] הפעיל.

ָמָרה־ ִּכי־ַנְפָׁשּה ַהְרֵּפה־ָלּה ל־: ∼ • .(5 (יהושע א ֶאֶעְזֶבָּך

(דברים ְוַאְׁשִמיֵדם ִמֶּמִּני ֶהֶרף מן: ∼ • .(27 (מל”ב ד ָלּה

[ראה סעיף 5.7.3.1]. (14 ט

274



עברית

.(19 כד

ֶּפַלח ַאַחת ִאָּׁשה ַוַּתְׁשֵלְך את: ∼ [= שבר, מחץ] הפעיל.

(שופטים ט ֶאת־ֻּגְלָּגְלּתֹו ַוָּתִרץ ֲאִביֶמֶלְך ַעל־רֹאׁש ֶרֶכב

.(53

ַצִּדיק ֵזֶכר עומד: [= התקלקל] קל. rqb רקב
.(7 (משלי י ִיְרָקב ְרָׁשִעים ְוֵׁשם ִלְבָרָכה

ָרְקדּו ֶהָהִרים עומד: [= קיפץ, כרכר] קל. rqd רקד
.(4 (תהלים קיד ִּכְבֵני־צֹאן ְּגָבעֹות ְכֵאיִלים

ּוְׂשִעיִרים ַיֲעָנה ְּבנֹות ָׁשם ְוָׁשְכנּו עומד: [כמו קל] ּפִעל.

.(21 (ישעיה יג ְיַרְּקדּו־ָׁשם

ְּכמֹו־ֵעֶגל ַוַּיְרִקיֵדם את: ∼ קל] של  [גורם  הפעיל.

.(6 (תהלים כט

ֲאֶׁשר ִאיׁש עומד: [= הכין מרקחת] קל. rqḥ רקח
.(33 (שמות ל ַעל־ָזר ִמֶּמּנּו ִיֵּתן ַוֲאֶׁשר ָּכֹמהּו ִיְרַקח

ִמֵּלא ֲאֶׁשר עומד: עובד למרחקת] [= הוכן,  ּפֻעל.

.(14 (דה”ב טז ַמֲעֶׂשה ְּבִמְרַקַחת ְמֻרָּקִחים ּוְזִנים ְּבָׂשִמים

ָהֵעִצים ַהְרֵּבה מרקחה: ∼ [= הכין מרחקת] הפעיל.

(יחזקאל כד ַהֶּמְרָקָחה ְוַהְרַקח ַהָּבָׂשר ָהֵתם ָהֵאׁש ַהְדֵלק

.(10

(= אורג, [בינוני בלבד, כשם עצם קל. rqm רקם
שוזר חוטים)].

ַבֵּסֶתר ֲאֶׁשר־ֻעֵּׂשיִתי עומד: [= נארג, נשזר] קל סביל.

.(15 (תהלים קלט ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי

ַּכֲעַפר־ ְוֶאְׁשָחֵקם את: ∼ [= רידד] .1 קל. rqʿ רקע
.2 .(43 (שמ”ב כב ֶאְרָקֵעם ֲאִדֵּקם ְּכִטיט־חּוצֹות ָאֶרץ

(יחזקאל ו ְּבַרְגְלָך ּוְרַקע ְבַכְּפָך ַהֵּכה ברגל: ∼ [= בעט]

הערה 332]. [ראה סעיף 5.10.3.2 (11

(שמות ַהָּזָהב ֶאת־ַּפֵחי ַוְיַרְּקעּו את: ∼ [= רידד] ּפִעל.

.(3 לט

(= מרודד)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

ֹּגֵאל ְוָרַצח את: ∼ [= הרג בזדון] קל. rṣḥ רצח
ָאֹלה השמטה: ← .(27 (במדבר לה ֶאת־ָהרֵֹצַח ַהָּדם

.(2 (הושע ד ְוָנֹאף ְוָגֹנב ְוָרצַֹח ְוַכֵחׁש

ְּבתֹוְך ַבחּוץ ֲאִרי ָעֵצל ָאַמר עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(13 (משלי כב ֵאָרֵצַח ְרחֹבֹות

ְיַרֵּצחּו ִויתֹוִמים ַיֲהרֹגּו ְוֵגר ַאְלָמָנה את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(6 (תהלים צד

ִאיׁש ַעל ְּתהֹוְתתּו ַעד־ָאָנה עומד: [סביל של ּפִעל] ּפֻעל.

.(4 (תהלים סב ֻכְּלֶכם ְּתָרְּצחּו

ֶאת־ ֲאדָֹניו ְוָרַצע את: ∼ [= ניקב] קל. rṣʿ רצע
.(6 (שמות כא ַּבַּמְרֵצַע ָאְזנֹו

[בינוני פעול בלבד = מכוסה, קל. rṣp רצף
ְירּוָׁשָלםִ ִמְּבנֹות ַאֲהָבה ָרצּוף ּתֹוכֹו <ציפוי>: ∼ מצופה]

.(10 (שה”ש ג

.1 קל. rʿṣ rʿʿ/רעץ II rṣṣ/רעע רצץ

.2 .(4 (ישעיה מב ָירּוץ ְולֹא ִיְכֶהה לֹא עומד: [= נשבר]

יֹוֵצר ִּכְכִלי ַּבְרֶזל ְּבֵׁשֶבט ְּתרֵֹעם את: ∼ [= שבר, מחץ]

את: ∼ [= לחץ, דיכא] .3 .(9 (תהלים ב ְּתַנְּפֵצם

.(1 (עמוס ד ֶאְביֹוִנים ָהרְֹצצֹות ַּדִּלים ָהעְֹׁשקֹות

ַבַּכף) (ק’ בכפך ְּבָך ְּבָתְפָׂשם עומד: [= נשבר] נפעל.

(7 (יחזקאל כט ֵּתרֹוץ

ִלְוָיָתן ָראֵׁשי ִרַּצְצָּת ַאָּתה את: ∼ [= שבר, מחץ] .1 ּפִעל.

ִּכי־ִרַּצץ את: ∼ [= לחץ, דיכא] .2 .(14 (תהלים עד

פרטיטיב: ← .(19 (איוב כ ִיֶבֵנהּו ְולֹא ָּגַזל ַּבִית ַּדִּלים ָעַזב

.(10 (דה”ב טז ַהִהיא ָּבֵעת ִמן־ָהָעם ָאָסא ַוְיַרֵּצץ

ֶאת־ְּבֵני ַוְירְֹצצּו ַוִּיְרֲעצּו את: ∼ [= לחץ, דיכא] ּפֹולֵל.

.(8 (שופטים י ִיְׂשָרֵאל

ריבוי: ← [= מחץ, הכה (הוראה הדדית)] .1 התפולל.

[= נשבר] .2 .(22 (בראשית כה ְּבִקְרָּבּה ַהָּבִנים ַוִּיְתרֲֹצצּו

(ישעיה ֶאֶרץ ִהְתּפֹוְרָרה ּפֹור ָהָאֶרץ ִהְתרֲֹעָעה רָֹעה עומד:
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ׁש

מים: ∼ [= העלה מים מבאר] קל. šʾb ׁשאב
← .(11 (שמ”א ט ָמִים ִלְׁשֹאב יְֹצאֹות ְנָערֹות ָמְצאּו ְוֵהָּמה

(בראשית ֶאְׁשָאב ִלְגַמֶּליָך ְוַגם ְׁשֵתה ַּגם־ַאָּתה השמטה:

.(44 כד

ֲהִיְׁשַאג עומד: [= השמיע שאגה] קל. šʾg ׁשאג
.(4 (עמוס ג לֹו ֵאין ְוֶטֶרף ַּבַּיַער ַאְרֵיה

ִאם־ ֲאֶׁשר ַעד עומד: [= חרב] קל. šʾh I ׁשאה
11א). (ישעיה ו יֹוֵׁשב ֵמֵאין ָעִרים ָׁשאּו

(ישעיה ְׁשָמָמה ִּתָּׁשֶאה ְוָהֲאָדָמה עומד: [= נחרב] נפעל.

11ב). ו

ִנִּצים ַּגִּלים ְלַהְׁשאֹות ּוְתִהי את: ∼ [= החריב] הפעיל.

.(26 (ישעיה לז ְּבֻצרֹות ָעִרים

ּוְׁשאֹון עומד: [= רעש, המה] נפעל. šʾh II ׁשאה
.(12 (ישעיה יז ִיָּׁשאּון ַּכִּביִרים ַמִים ִּכְׁשאֹון ְלֻאִּמים

ל־: ∼ [= התבונן] התפעל. šʾh III ׁשאה
ַּדְרּכֹו ְיהָוה ַהִהְצִליַח ָלַדַעת ַמֲחִריׁש ָלּה ִמְׁשָּתֵאה ְוָהִאיׁש

.(21 (בראשית כד

<דבר> ∼ [= ביקש, רצה לקבל] .1 קל. šʾl ׁשאל
ְרעּוָתּה ֵמֵאת ְוִאָּׁשה ֵרֵעהּו ֵמֵאת ִאיׁש ְוִיְׁשֲאלּו <פלוני>: מן

← [ראה סעיף 4.4.3.2]. (2 (שמות יא ָזָהב ּוְכֵלי ְּכֵלי־ֶכֶסף

[ראה (25 (שופטים ה ָנָתָנה ָחָלב ָׁשַאל ַמִים השמטה:

ָאֹנִכי ַאַחת ְׁשֵאָלה <פלוני>: מן ׁשאלה ∼ • סעיף 5.7.4].

=] .2 .(16 (מל”א ב ֶאת־ָּפָני ַאל־ָּתִׁשִבי ֵמִאָּתְך ׁשֵֹאל

{תוכן} את/ל<פלוני> ∼ הציג שאלה, רצה לדעת]

(6 יג (שופטים  הּוא ֵאי־ִמֶּזה ְׁשִאְלִּתיהּו ְולֹא :(~35×)

נועץ] ונבואה,  [= ביקש עצה  .3 [ראה סעיף 5.7.4].

ֲהַתְצִליַח ְוֵנְדָעה ֵבאֹלִהים ְׁשַאל־ָנא :(~25×) ב<אל> ∼

[= התעניין במצבו של .4 .(5 (שופטים יח ַּדְרֵּכנּו

ִאיׁש־ְלֵרֵעהּו ַוִּיְׁשֲאלּו :(12×) לשלום ל<פלוני> ∼ פלוני]

ֲחָזִקים ִלְׁשָחִקים ִעּמֹו ַּתְרִקיַע ל־: ∼ [= רידד] הפעיל.

.(18 (איוב לז מּוָצק ִּכְרִאי

ירק. ראה rqq רקק
[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ršm רׁשם

(= כתוב)].

עומד: [= עשה רעה, היה אשם] קל. ršʿ רׁשע
.(37 (דה”ב ו ְוָרָׁשְענּו ֶהֱעִוינּו ָחָטאנּו

ִהְרִׁשיַע הּוא לעשות: ∼ [כפועל מעריך] .1 הפעיל.

ַוֲאַנְחנּו ָעִׂשיָת ִּכי־ֱאֶמת השמטה: ← .(35 (דה”ב כ ַלֲעׂשֹות

=] .2 הערה 349]. [ראה סעיף 5.11 (33 (נחמיה ט ִהְרָׁשְענּו

ְולֹא־ ִפיָך ַיְרִׁשיֲעָך את: ∼ ראה כאשם, הכריז כאשם]

.(6 (איוב טו ַיֲענּו־ָבְך ּוְׂשָפֶתיָך ָאִני

ָעֵרי ְירֵֹׁשׁש את: ∼ [= החריב] ּפֹולֵל. ršš רׁשׁש
.(17 (ירמיה ה ֶּבָחֶרב ָּבֵהָּנה ּבֹוֵטַח ַאָּתה ֲאֶׁשר ִמְבָצֶריָך

ֳחָרבֹות ְוִנְבֶנה ְוָנׁשּוב ֻרַּׁשְׁשנּו עומד: [= הוחרב] ּפֻעל.

.(4 (מלאכי א

ַרַּתח את: ∼ [= חימם עד רתיחה] ּפִעל. rtḥ רתח
.(5 (יחזקאל כד ְּבתֹוָכּה ֲעָצֶמיָה ַּגם־ָּבְׁשלּו ְרָתֶחיָה

ְולֹא־ָדּמּו ֻרְּתחּו ֵמַעי עומד: [= חומם עד רתיחה] ּפֻעל.

.(27 (איוב ל

ַּכִּסיר ַיְרִּתיַח את: ∼ [= חימם עד רתיחה] הפעיל.

.(23 (איוב מא ַּכֶּמְרָקָחה ָיִׂשים ָים ְמצּוָלה

<רכב> ∼ אסר, קשר]  =] קל. rtm רתם
(מיכה ָלִכיׁש יֹוֶׁשֶבת ָלֶרֶכׁש ַהֶּמְרָּכָבה ְרֹתם ל<בהמה>:

.(13 א

ַעד עומד: [(?) [= ניתק, נקרע נפעל. rtq רתק
ַהָּזָהב ֻּגַּלת ְוָתֻרץ ַהֶּכֶסף ֶחֶבל ֵיָרֵתק) (ק’ לֹא־ירחק ֲאֶׁשר

.(6 (קהלת יב

(נחום ַבִּזִּקים ֻרְּתקּו ְוָכל־ְּגדֹוֶליָה עומד: [= נקשר] ּפֻעל.

.(10 ג
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ָעִני ַעם ְבִקְרֵּבְך ְוִהְׁשַאְרִּתי את: ∼ [= הותיר] הפעיל.

.(12 (צפניה ג ָוָדל

את: ∼ [= לכד, לקח בשבי] .1 קל. šbh ׁשבה
(במדבר לא ְוֶאת־ַטָּפם ִמְדָין ֶאת־ְנֵׁשי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשּבּו

ַוִּיְׁשְּב ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם שבי: ∼ [= לקח שבי] .2 .(9

.(1 (במדבר כא ֶׁשִבי ִמֶּמּנּו

ָּבֵאׁש ְׂשרּוָפה ְוִהֵּנה עומד: נלקח בשבי]  =] נפעל.

.(3 (שמ”א ל ִנְׁשּבּו ּוְבֹנֵתיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְנֵׁשיֶהם

ְוִׁשַּבְחִּתי את: ∼ [= הילל, פאר] ּפִעל. šbḥ I ׁשבח
.(15 (קהלת ח ֶאת־ַהִּׂשְמָחה ֲאִני

ָקְדֶׁשָך ְלֵׁשם ְלהֹדֹות ב־: ∼ התגאה]  =] התפעל.

.(47 (תהלים קו ִּבְתִהָּלֶתָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח

ַגָּליו ְּבׂשֹוא את: ∼ [= הרגיע] ּפִעל. šbḥ II ׁשבח
.(10 (תהלים פט ְתַׁשְּבֵחם ַאָּתה

ְׁשאֹון ַיִּמים ְׁשאֹון ַמְׁשִּביַח את: ∼ [= הרגיע] הפעיל.

.(8 (תהלים סה ַּגֵּליֶהם

ל ∼ [= אמר שבועה, הבטחה] נפעל. šbʿ ׁשבע
ֵלאֹמר לֹו ַאְנֵׁשי־ָדִוד ִנְׁשְּבעּו ָאז {תוכן}: <פלוני> /אל

קידום ← .(17 (שמ”ב כא ַלִּמְלָחָמה ִאָּתנּו עֹוד לֹא־ֵתֵצא

← .(9 (בראשית כד ַהֶּזה ַעל־ַהָּדָבר לֹו ַוִּיָּׁשַבע התוכן:

ְלָדִוד ִנְׁשַּבְעִּתי ִלְבִחיִרי ְבִרית ָּכַרִּתי השמטה של התוכן:

ַוִּיָּׁשַבע השמטה של הנמען: ← .(4 (תהלים פט ַעְבִּדי

ׁשבועה ∼ • .(6 (שמ”א יט ִאם־יּוָמת ַחי־ְיהָוה ָׁשאּול

ְלַאְבָרָהם ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ֶאת־ַהְּׁשֻבָעה ַוֲהִקֹמִתי ל<פלוני>:

ל<פלוני> ∼ • [ראה סעיף 5.4.2]. (3 (בראשית כו ָאִביָך

ֲאֶׁשר ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ְלִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ַוִּיֵּתן :(~20×) לפעול

ִּכי־ השמטה: ← .(43 (יהושע כא ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ִנְׁשַּבע

(דברים לא ַלֲאבָֹתיו ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ֶאל־ָהֲאָדָמה ֲאִביֶאּנּו

[ראה סעיף 4.2.1]. (20

[= השתוקק, .5 [ראה סעיף 5.7.4]. (7 (שמות יח ְלָׁשלֹום

ָלמּות ֶאת־ַנְפׁשֹו ַוִּיְׁשַאל :(2×) לפעול נפשו את ∼ ביקש]

.(8 (יונה ד

ָּדִוד ִנְׁשַאל ִנְׁשֹאל מן: ∼ [= ביקש רשות ללכת] נפעל.

.(28 (שמ”א כ ָלֶחם ַעד־ֵּבית ֵמִעָּמִדי

ְיָׁשֲאלּו ָׁשֹאל השמטה: ← [= חקר, חיפש] .1 ּפִעל.

(או עומד [= ביקש נדבות] .2 .(18 (שמ”ב כ ְּבָאֵבל

ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם ְוָדְרׁשּו ְוִׁשֵאלּו ָבָניו ָינּועּו ְונֹוַע השמטה?): ←

.(10 (תהלים קט

ָנַתן ַויהָוה <מבקש>: ∼ [= נענה לבקשה] .1 הפעיל.

.2 .(36 (שמות יב ַוַּיְׁשִאלּום ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ָהָעם ֶאת־ֵחן

ַליהָוה ִהְׁשִאְלִּתהּו ל<מוטב>: <דבר> ∼ [= נתן, הקדיש]

.(28 (שמ”א א

ַיַחד עומד: [= היה שקט, שלו] ּפַעְלֵל. šʾn ׁשאן
.(18 (איוב ג ֹנֵגׂש קֹול ָׁשְמעּו לֹא ַׁשֲאָננּו ֲאִסיִרים

ֶאְפֶעה ַּכּיֹוֵלָדה עומד: [= נשם] .1 קל. šʾp I ׁשאף
ָׁשֲאפּו <אוויר>: ∼ • .(14 (ישעיה מב ָיַחד ְוֶאְׁשַאף ֶאּׁשֹם

את: ∼ [= ייחל, רצה] .2 .(6 (ירמיה יד ַּכַּתִּנים רּוַח

.(2 (איוב ז ָפֳעלֹו ְיַקֶּוה ּוְכָׂשִכיר ִיְׁשַאף־ֵצל ְּכֶעֶבד

[= רמס, .1 קל. šwp šʾp/ׁשוף II ׁשאף
ֹלֵחם ָּכל־ַהּיֹום ֱאנֹוׁש ִּכי־ְׁשָאַפִני ֱאֹלִהים ָחֵּנִני את: ∼ דרס]

הּוא את: ∼ [= הכה, רוצץ] .2 .(2 (תהלים נו ִיְלָחֵצִני

=] .3 .(15 (בראשית ג ָעֵקב ְּתׁשּוֶפּנּו ְוַאָּתה רֹאׁש ְיׁשּוְפָך

ַּדִּלים ְּברֹאׁש ַעל־ֲעַפר־ֶאֶרץ ַהּׁשֲֹאִפים עומד: דרך, צעד]

.(7 (עמוס ב

ַהָּקָטן ָׁשַאר עֹוד עומד: [= נותר] קל. šʾr ׁשאר
.(11 (שמ”א טז ַּבּצֹאן רֶֹעה ְוִהֵּנה

ֶאת־ָּכל־ ַוִּיַמח עומד: [= נותר, המשיך להיות] נפעל.

(בראשית ז ַּבֵּתָבה ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר ַאְך־ֹנַח ַוִיָּׁשֶאר … ַהְיקּום

[ראה סעיף 5.13]. (23
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את/ל<קונה>: <תבואה> ∼ [= מכר (תבואה)] הפעיל.

השמטה ← .(28 (דברים ב ְוָאַכְלִּתי ַּתְׁשִּבֵרִני ַּבֶּכֶסף ֹאֶכל

ֶּׁשֶבר ְוַנְׁשִּביָרה ַהחֶֹדׁש ַיֲעבֹר ָמַתי ֵלאֹמר של הקונה:

הּוא … ְויֹוֵסף השמטה של התבואה: ← .(5 (עמוס ח

.(6 (בראשית מב ָהָאֶרץ ְלָכל־ַעם ַהַּמְׁשִּביר

עומד: [= פסק, חלף, נעלם] .1 קל. šbt ׁשבת
ִּכּנֹור ְמׂשֹוׂש ָׁשַבת ַעִּליִזים ְׁשאֹון ָחַדל ֻּתִּפים ְמׂשֹוׂש ָׁשַבת

ֵׁשֶׁשת עומד: [= עצר, עזב עבודתו] .2 .(8 (ישעיה כד

.(21 (שמות לד ִּתְׁשּבֹת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַּתֲעבֹד ָיִמים

ֵמֶאְפַרִים ִמְבָצר ְוִנְׁשַּבת עומד: [1 קל  [כמו  נפעל.

.(3 (ישעיה יז ִמַּדֶּמֶׂשק ּוַמְמָלָכה

ֵזִדים ְּגאֹון ְוִהְׁשַּבִּתי את: ∼ [גורם של קל 1] .1 הפעיל.

[גורם של קל .2 .(11 (ישעיה יג ַאְׁשִּפיל ָעִריִצים ְוַגֲאַות

.(5 (שמות ה ִמִּסְבֹלָתם ֹאָתם ְוִהְׁשַּבֶּתם את: ∼ [2

ׁשגה. ראה šgg ׁשגג

[= תעה, נדד] .1 קל. šgg šgh/ׁשגג ׁשגה
.2 .(6 (יחזקאל לה ְּבָכל־ֶהָהִרים צֹאִני ִיְׁשּגּו עומד:

ַהּׁשִֹגים ֲארּוִרים ֵזִדים ָּגַעְרָּת מן: ∼ [= התרחק, סטה]

[= טעה, פעל מתוך .3 .(21 (תהלים קיט ִמִּמְצֹוֶתיָך

ְמאֹד ַהְרֵּבה ָוֶאְׁשֶּגה ִהְסַּכְלִּתי ִהֵּנה עומד: אי–הבנה]

.(21 (שמ”א כו

ַּבָּדֶרְך ִעֵּור ַמְׁשֶּגה ָארּור את: ∼ [= התעה] .1 הפעיל.

את ∼ [= הרחיק, גרם שיסטה] .2 .(18 (דברים כז

.(10 (תהלים קיט ִמִּמְצֹוֶתיָך ַאל־ַּתְׁשֵּגִני מן:

עומד: [= התבונן, הביט] הפעיל. šgḥ ׁשגח
• .(9 (שה”ש ב ִמן־ַהֲחַרִּכים ֵמִציץ ִמן־ַהֲחֹּלנֹות ַמְׁשִּגיַח

.(16 (ישעיה יד ִיְתּבֹוָננּו ֵאֶליָך ַיְׁשִּגיחּו ֵאֶליָך רֶֹאיָך אל: ∼

[כתיב בלבד = בעל, ידע מינית] קל. šgl ׁשגל
ִיְׁשָּכֶבָּנה) (ק’ ישגלנה ַאֵחר ְוִאיׁש ְתָאֵרׂש ִאָּׁשה את: ∼

.(30 (דברים כח

{תוכן}: <פלוני> את ∼ [= חייב בשבועה] .1 הפעיל.

(מל”א ִיְמָצֶאָּכה לֹא ִּכי ְוֶאת־ַהּגֹוי ֶאת־ַהַּמְמָלָכה ְוִהְׁשִּביַע

ִמְּׁשֻבָעֵתְך ֲאַנְחנּו ְנִקִּים ׁשבועה: <פלוני> את ∼ • .(10 יח

<פלוני> את ∼ • .(17 (יהושע ב ִהְׁשַּבְעָּתנּו ֲאֶׁשר ַהֶּזה

ַּכָּדָבר ַלֲעׂשֹות ָוַאְׁשִּביֵעם ֶאת־ַהּכֲֹהִנים ָוֶאְקָרא לפעול:

לֹא־ָׁשַמע ְויֹוָנָתן השמטה: ← .(12 ה (נחמיה  ַהֶּזה

[= ביקש] .2 .(27 (שמ”א יד ֶאת־ָהָעם ָאִביו ְּבַהְׁשִּביַע

ַמְׁשִּבֶעָך ֲאִני ְפָעִמים ַעד־ַּכֶּמה {תוכן}: <פלוני> את ∼

(מל”א כב ְיהָוה ְּבֵׁשם ַרק־ֱאֶמת ֵאַלי לֹא־ְתַדֵּבר ֲאֶׁשר

.(16

<משטח> ∼ [= כיסה במשבצות] ּפִעל. šbṣ ׁשבץ
ֵׁשׁש ִמְצֶנֶפת ְוָעִׂשיָת ֵׁשׁש ַהְּכֹתֶנת ְוִׁשַּבְצָּת <ציפוי>:

.(39 (שמות כח

<ציפוי>: ∼ [בינוני בלבד = מכוסה במשבצות] ּפֻעל.

.(20 (שמות כח ְּבִמּלּוֹאָתם ִיְהיּו ָזָהב ְמֻׁשָּבִצים

ָּכָכה את: ∼ [= פירק, הרס, ניתץ] קל. šbr I ׁשבר
ִיְׁשּבֹר ַּכֲאֶׁשר ַהּזֹאת ְוֶאת־ָהִעיר ַהֶּזה ֶאת־ָהָעם ֶאְׁשּבֹר

.(11 (ירמיה יט ַהּיֹוֵצר ֶאת־ְּכִלי

ַמְפַרְקּתֹו ַוִּתָּׁשֵבר עומד: [= נפרק, נהרס, נותץ] נפעל.

(18 (שמ”א ד ַוָּיֹמת

ֶאת־ִמְזְּבחָֹתם ִּכי את: ∼ [= פירק, הרס, ניתץ] ּפִעל.

.(13 (שמות לד ְּתַׁשֵּברּון ְוֶאת־ַמֵּצבָֹתם ִּתֹּתצּון

ְולֹא ַאְׁשִּביר ַהֲאִני עומד: [= עורר צירי לידה] הפעיל.

.(9 (ישעיה סו אֹוִליד

ַּבת־ַעִּמי ַעל־ֶׁשֶבר עומד: נדכא] סבל,   =] הָפעַל.

.(21 (ירמיה ח ֶהֱחִזָקְתִני ַׁשָּמה ָקַדְרִּתי ָהְׁשָּבְרִּתי

<תבואה> ∼ [= קנה (תבואה)] קל. šbr II ׁשבר
(דברים ַוֲאַכְלֶּתם ַּבֶּכֶסף ֵמִאָּתם ִּתְׁשְּברּו ֹאֶכל <מוכר>: מן

(בראשית ְמַעט־ֹאֶכל ִׁשְברּו־ָלנּו ֻׁשבּו השמטה: ← .(6 ב

הערה 12]. [ראה סעיף 4.1.2 .(2 מג
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עברית

ֲאֶׁשר־ ָהָרָעה ַמֲחַׁשְבּתֹו ָיׁשּוב <פלוני>: ראש על ∼ •

[= עשה .4 .(25 (אסתר ט ַעל־רֹאׁשֹו ַעל־ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב

ַּבְעָלּה לֹא־יּוַכל לפעול: ∼ שנית (כפועל אספקטואלי)]

(דברים ְלִאָּׁשה לֹו ִלְהיֹות ְלַקְחָּתּה ָלׁשּוב … ָהִראׁשֹון

[= נהיה מחדש (הוראה .5 [ראה סעיף 5.11]. (4 כד

ַנַער ִּכְבַׂשר ְּבָׂשרֹו ַוָּיָׁשב {פרדיקט}: ∼ פרדיקטיבית)]

ַלַּכְרֶמל ְלָבנֹון ְוָׁשב ל{פרדיקט}: ∼ • .(14 (מל”ב ה ָקטֹן

[= החזיר .6 .(17 (ישעיה כט ֵיָחֵׁשב ַלַּיַער ְוַהַּכְרֶמל

ִיְׂשָרֵאל ַעִּמי ֶאת־ְׁשבּות ְוַׁשְבִּתי <עַם>: שבות ∼ מגלות]

.(14 (עמוס ט ְנַׁשּמֹות ָעִרים ּוָבנּו
.(Holladay 1958) ראה הולדיי ׁשב לעיון בפועל

ְוׁשַֹבְבִּתיָך את: ∼ [= סובב, הפנה, הסיט] .1 ּפֹולֵל.

.2 .(2 (יחזקאל לט ָצפֹון ִמַּיְרְּכֵתי ְוַהֲעִליִתיָך ְוִׁשֵּׁשאִתיָך

ִמן־ אֹוָתם ְּבׁשֹוְבִבי את: ∼ [= החזיר למקום המוצא]

(יחזקאל לט אְֹיֵביֶהם ֵמַאְרצֹות ֹאָתם ְוִקַּבְצִּתי ָהַעִּמים

את ∼ [= החזיר לקדמותו, שיקם, החיה] .3 .(27

.(3 (תהלים כג ְיׁשֹוֵבב ַנְפִׁשי /ל־:

ֵמֶחֶרב ְמׁשֹוֶבֶבת ֶאל־ֶאֶרץ ָּתבֹוא עומד: [= שוקם] ּפֹולַל.

.(8 (יחזקאל לח ַרִּבים ֵמַעִּמים ְמֻקֶּבֶצת

ְלָהִׁשיב את: ∼ [= סובב, הפנה, הסיט] .1 הפעיל.

[בפרט על סיבוב • .(14 (עזרא י ִמֶּמּנּו ַאף־ֱאֹלֵהינּו ֲחרֹון

ָּכל־ ּוֵמַעל פניו: ∼ הסתובבות] של  במובן  הפנים, 

השמטה: ← .(6 (יחזקאל יד ְפֵניֶכם ָהִׁשיבּו ּתֹוֲעבֵֹתיֶכם

[= החזיר למקום .2 .(32 (יחזקאל יח ִוְחיּו ְוָהִׁשיבּו

ִלְמקָֹמּה ַהְּבֵאר ַעל־ִּפי ֶאת־ָהֶאֶבן ְוֵהִׁשיבּו את: ∼ המוצא]

שבות ∼ [= החזיר מגלות] .3 .(3 (בראשית כט

ִיְׂשָרֵאל ְׁשבּות ְוֵאת ְיהּוָדה ֶאת־ְׁשבּות ַוֲהִׁשבִֹתי <עַם>:

[= החזיר לבעליו .4 .(7 (ירמיה לג ְּכָבִראׁשָֹנה ּוְבִנִתים

ֶאת־ַהֶּכֶסף ַוָּיֶׁשב ל־: את ∼ או נתן כתמורה או גמול]

ֶאת־ַהְּגֵזָלה ְוֵהִׁשיב השמטה: ← .(4 (שופטים יז ְלִאּמֹו

<פלוני>: בראש <רעה> ∼ • .(23 (ויקרא ה ָּגָזל ֲאֶׁשר

• .(39 (שמ”א כה ְּברֹאׁשֹו ְיהָוה ֵהִׁשיב ָנָבל ָרַעת ְוֵאת

ַעל־ ְׂשִאי־ֵעיַנִיְך עומד: [כתיב בלבד = נבעל] קל סביל.

.(2 (ירמיה ג ֻׁשַּכְּבְּת) (ק’ שגלת לֹא ֵאיֹפה ּוְרִאי ְׁשָפִים

ָּבֵּתיֶהם ִיַּׁשּסּו עומד: נבעל]  = בלבד  [כתיב  נפעל.

.(16 (ישעיה יג ִּתָּׁשַכְבָנה) (ק’ תשגלנה ּוְנֵׁשיֶהם

=) [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל. šgʿ ׁשגע
מטורף)].

ָאִני ְמֻׁשָּגִעים ֲחַסר עומד: [= התנהג כמטורף] התפעל.

.(16 (שמ”א כא ָעָלי ְלִהְׁשַּתֵּגַע ֶאת־ֶזה ִּכי־ֲהֵבאֶתם

<פלוני>: את ∼ [= גזל, נישל] .1 קל. šdd ׁשדד
[= השמיד, .2 .(9 (תהלים יז ַׁשּדּוִני זּו ְרָׁשִעים ִמְּפֵני

ֶאת־ ְיהָוה ִּכי־ׁשֵֹדד … ָהרִֹעים ַצֲעַקת קֹול את: ∼ החריב]

.(36 (ירמיה כה ַמְרִעיָתם

ּתּוַּׁשד ׁשֹוֵדד ַּכֲהִתְמָך עומד: [= הושמד] קל סביל.

.(1 (ישעיה לג ִיְבְּגדּו־ָבְך ִלְבֹּגד ַּכְּנֹלְתָך

.(4 (מיכה ב ְנַׁשֻּדנּו ָׁשדֹוד עומד: [= הושמד] נפעל.

ַצִּדיק ִלְנֵוה ָרָׁשע ַאל־ֶּתֱארֹב את: ∼ [= פגע, תקף] ּפִעל.

.(15 (משלי כד ִרְבצֹו ַאל־ְּתַׁשֵּדד

ְיׁשֵֹדד ִמְזְּבחֹוָתם ַיֲערֹף הּוא את: ∼ [= השמיד] ּפֹולֵל.

.(2 (הושע י ַמֵּצבֹוָתם

ְוָכל־ֵמיָתַרי ֻׁשָּדד ָאֳהִלי עומד: [= הושמד, הוחרב] ּפֻעל.

.(20 (ירמיה י ִנָּתקּו

.III נׁשא ראה šwʾ ׁשוא
(גופנית או [= סב, פנה  .1 קל. šwb ׁשוב
ְוָלׁשּוב ַּביהָוה ִלְמרֹד ִמֶּמּנּו ָּלנּו ָחִליָלה עומד: מוסרית)]

[= חזר למקום .2 .(29 (יהושע כב ְיהָוה ֵמַאֲחֵרי ַהּיֹום

.3 .(13 (בראשית מד ָהִעיָרה ַוָּיֻׁשבּו עומד: המוצא]

ל־: ∼ ניתן כתמורה או גמול] [= חזר לבעליו או 

(ויקרא ֵמִאּתֹו ָקָנהּו ַלֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ָיׁשּוב ַהּיֹוֵבל ִּבְׁשַנת

ַּכֲאֶׁשר <פלוני>: בראש ∼ חזרה] <רעה> =] • .(24 כז

.(15 (עובדיה א ְּברֹאֶׁשָך ָיׁשּוב ְּגֻמְלָך ָּלְך ֵיָעֶׂשה ָעִׂשיָת
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הענף הכנעני

את ∼ [= ׁשם, הציב] .1 ּפִעל. šwh II ׁשוה
=] .2 .(8 (תהלים טז ָתִמיד ְלֶנְגִּדי ְיהָוה ִׁשִּויִתי ב(מקום):

ְיַׁשֶּוה־ ְּפִרי ִיְׂשָרֵאל ּבֹוֵקק ֶּגֶפן <פרי>: ∼ עשה, הצמיח]

.(1 (הושע י ּלֹו

ׁשחה. ראה šwḥ ׁשוח

ָהָעם ָׁשטּו עומד: [= התהלך, נדד] קל. šwṭ I ׁשוט
[ראה סעיף 5.3.3]. (8 (במדבר יא ָבֵרַחִים ְוָטֲחנּו ְוָלְקטּו

ֶאת־ְּדַבר־ְיהָוה ְלַבֵּקׁש ְיׁשֹוְטטּו עומד: [כמו קל] ּפֹולֵל.

.(12 (עמוס ח ִיְמָצאּו ְולֹא

ְסֹפְדָנה ַׂשִּקים ֲחֹגְרָנה עומד: קל] [כמו  התפולל.

.(3 (ירמיה מט ַּבְּגֵדרֹות ְוִהְתׁשֹוַטְטָנה

ְּפִלְׁשִּתים ְּבנֹות את: ∼ [= בזה] קל. šwṭ II ׁשוט
.(57 (יחזקאל טז ִמָּסִביב אֹוָתְך ַהָּׁשאטֹות

את: ∼ [= הוביל בכלי שיט] קל. šwṭ III ׁשוט
.(26 (יחזקאל כז ֹאָתְך ַהָּׁשִטים ֱהִביאּוְך ַרִּבים ְּבַמִים

אל: ∼ [= זעק, קרא לעזרה] ּפִעל. šwʿ ׁשוע
ָאז השמטה: ← .(20 (איוב ל ַתֲעֵנִני ְולֹא ֵאֶליָך ֲאַׁשַּוע

.(9 (ישעיה נח ִהֵּנִני ְויֹאַמר ְּתַׁשַּוע ַיֲעֶנה ַויהָוה ִּתְקָרא

.II ׁשאף ראה šwp ׁשוף

ׁשקה =) [= הציף, מילא במים ּפֹולֵל. šwq ׁשוק
ַּתְעְׁשֶרָּנה ַרַּבת ַוְּתׁשְֹקֶקָה ָהָאֶרץ ָּפַקְדָּת את: ∼ הפעיל 1)]

.(10 (תהלים סה

ֵהִׁשיקּו ַּגת ִּכי־ָמְלָאה עומד: [= הוצף, מלא] הפעיל.

ָּבר ַהֳּגָרנֹות ּוָמְלאּו <מילוי>: ∼ • .(13 (יואל ד ַהְיָקִבים

.(24 (יואל ב ְוִיְצָהר ִּתירֹוׁש ַהְיָקִבים ְוֵהִׁשיקּו

ִּכי־ֵמרֹאׁש את: ∼ [= ראה] .1 קל. šwr I ׁשור
=] .2 .(9 (במדבר כג ֲאׁשּוֶרּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֶאְרֶאּנּו ֻצִרים

.(7 (הושע יג ָאׁשּור ַעל־ֶּדֶרְך ְּכָנֵמר עומד: ארב]

ֶאת־ָּדמֹו ְיהָוה ְוֵהִׁשיב <פלוני>: ראש על/אל <רעה> ∼

.(32 (מל”א ב ַצִּדִקים ִּבְׁשֵני־ֲאָנִׁשים ָּפַגע ֲאֶׁשר ַעל־רֹאׁשֹו

ְוָאִׁשיָבה את: ∼ [= החזיר לקדמותו, שיקם, החיה] .5

.6 .(26 (ישעיה א ְּכַבְּתִחָּלה ְויֲֹעַצִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה ׁשְֹפַטִיְך

אֹוָתם ָוָאִׁשיב :(~35×) דבר את/ל<פלוני> ∼ [= ענה]

ֵמִׁשיב השמטה: ← .(20 (נחמיה ב ָלֶהם ָואֹוַמר ָּדָבר

• .(13 (משלי יח ּוְכִלָּמה ִהיא־לֹו ִאֶּוֶלת ִיְׁשָמע ְּבֶטֶרם ָּדָבר

ְלׁשְֹלֶחיָך ֱאֶמת ֲאָמִרים ְלָהִׁשיב :(2×) אמרים ל<פלוני> ∼

פני ∼ [= לא נענה ל–, דחה] .7 .(21 (משלי כב

ַאל־ָּתִׁשִבי ֵמִאָּתְך ׁשֵֹאל ָאֹנִכי ַאַחת ְׁשֵאָלה ְוַעָּתה <פלוני>:

.(16 (מל”א ב ֶאת־ָּפָני

הּוַׁשב עומד: [= הוחזר למקום המוצא] .1 הָפעַל.

[כסביל • .(28 (בראשית מב ְבַאְמַּתְחִּתי ִהֵּנה ְוַגם ַּכְסִּפי

ֶאל־ַּפְרעֹה ְוֶאת־ַאֲהרֹן ֶאת־ֹמֶׁשה ַוּיּוַׁשב את: ∼ סתמי]

ַהּמּוָׁשב ָהָאָׁשם ל־: ∼ [= ניתן כתמורה] .2 .(8 (שמות י

.(8 (במדבר ה ַליהָוה

[= היה זהה, בעל אותו ערך] .1 קל. šwh I ׁשוה
ַגם־ָאָּתה ֶּפן־ִּתְׁשֶוה־ּלֹו ְּכִאַּוְלּתֹו ְּכִסיל ַאל־ַּתַען :(1×) ל־ ∼

ִמְּפִניִנים ָחְכָמה ִּכי־טֹוָבה :(3×) ב־ ∼ • .(4 (משלי כו

[= השתלם, .2 .(11 (משלי ח ִיְׁשוּו־ָבּה לֹא ְוָכל־ֲחָפִצים

.(8 (אסתר ג ְלַהִּניָחם ֵאין־ׁשֶֹוה ְוַלֶּמֶלְך ל־: ∼ היה ראוי]

ָּכַאָּילֹות ַרְגַלי ְמַׁשֶּוה כ־: את ∼ [= עשה לזהה] .1 ּפִעל.

ֲהלֹוא את: ∼ [= החליק, הרגיע] .2 .(34 (תהלים יח

.(25 (ישעיה כח ִיְזרֹק ְוַכֹּמן ֶקַצח ְוֵהִפיץ ָפֶניָה ִאם־ִׁשָּוה

ֶּדֶלף ריבוי: ← [= היה זהה (הוראה הדדית)] נתפעל.

ִנְׁשָּתָוה ִמְדָיִנים) (ק’ מדונים ְוֵאֶׁשת ַסְגִריר ְּביֹום טֹוֵרד

.(15 (משלי כז

ָמה־ֲאִעיֵדְך ל־: את ∼ [= דימה, ראה כשווה] הפעיל.

ַוֲאַנֲחֵמְך ַאְׁשֶוה־ָּלְך ָמה ְירּוָׁשַלםִ ַהַּבת ֲאַדֶּמה־ָּלְך ָמה

.(13 (איכה ב

280



עברית

ְוֶאְׁשָחֵקם את: ∼ [= דק, כתש] קל. šḥq ׁשחק
.(43 (שמ”ב כב ֶאְרָקֵעם ֲאִדֵּקם ְּכִטיט־חּוצֹות ַּכֲעַפר־ָאֶרץ

עֹוִרי עומד: [= כהה, השחים] קל. šḥr I ׁשחר
.(30 (איוב ל ִמִּני־חֶֹרב ְוַעְצִמי־ָחָרה ֵמָעָלי ָׁשַחר

ׁשֵֹחר את: ∼ [= חיפש, ביקש] קל. šḥr II ׁשחר
.(27 (משלי יא ָרצֹון ְיַבֵּקׁש טֹוב

ָיָצאִתי ַעל־ֵּכן :(9×) את ∼ [= חיפש, ביקש] ּפִעל.

ל־ ∼ • .(15 (משלי ז ָוֶאְמָצֶאָּך ָּפֶניָך ְלַׁשֵחר ִלְקָראֶתָך

ִאם־ :(1×) אל ∼ • .(5 (איוב כד ַלָּטֶרף ְמַׁשֲחֵרי :(1×)

.(5 (איוב ח ִּתְתַחָּנן ְוֶאל־ַׁשַּדי ֶאל־ֵאל ְּתַׁשֵחר ַאָּתה

את: ∼ [(?) [= סילק, ביטל קל. šḥr III ׁשחר
.(11 (ישעיה מז ַׁשְחָרּה ֵתְדִעי לֹא ָרָעה ָעַלִיְך ּוָבא

ְוִהֵּנה עומד: [= התקלקל, נהרס] נפעל. šḥt ׁשחת
.(7 (ירמיה יג ַלּכֹל ִיְצַלח לֹא ָהֵאזֹור ִנְׁשַחת

ָּכל־ַאְרְמנֹוֶתיָה ִּבַּלע את/ל־: ∼ [= קלקל, הרס] ּפִעל.

.(5 (איכה ב ִמְבָצָריו ִׁשֵחת

ֶאת־ לֹא־ַתְׁשִחית את: ∼ [= קלקל, הרס] .1 הפעיל.

[= עשה מעשה .2 .(19 (דברים כ ַּגְרֶזן ָעָליו ִלְנּדַֹח ֵעָצּה

ִמן־ַהֶּדֶרְך ְוַסְרֶּתם ַּתְׁשִחתּון ִּכי־ַהְׁשֵחת עומד: שחיתות]

הערה 349]. [ראה סעיף 5.11 (29 (דברים לא

(= מקולקל, רע)]. [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל.

∽את: [= פיזר בשכבה שטוחה] .1 קל. šṭḥ ׁשטח
(שמ”ב יז ָהִרפֹות ָעָליו ַוִּתְׁשַטח … ֶאת־ַהָּמָסְך ַוִּתְפרֹׂש

ַלּגֹוִים ַמְׂשִּגיא ל־: ∼ [= פרׂש, עשה שיתפשט] .2 .(19

.(23 (איוב יב ַוַּיְנֵחם ַלּגֹוִים ׁשֵֹטַח ַוְיַאְּבֵדם

(תהלים ַכָּפי ֵאֶליָך ִׁשַּטְחִּתי את: ∼ [= פרׂש, מתח] ּפִעל.

.(10 פח

עומד: [= זרם, עלה על גדותיו] .1 קל. šṭp ׁשטף
.(20 (תהלים עח ִיְׁשטֹפּו ּוְנָחִלים ַמִים ַוָּיזּובּו ִהָּכה־צּור ֵהן

ׁשֹוֵטף ָחרּוץ ִּכָּליֹון <מילוי>: ∼ [(?) [= שפע, היה מלא .2

ִמְּלָבנֹון ִאִּתי עומד: [(?) [= בא קל. šwr II ׁשור
.(8 (שה”ש ד ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ָּתׁשּוִרי ָּתבֹוִאי

ָעִיט לֹא־ְיָדעֹו ָנִתיב את: ∼ [= ראה] קל. šzp ׁשזף
.(7 (איוב כח ַאָּיה ֵעין ְׁשָזַפּתּו ְולֹא

=) [בינוני בלבד, כשם תואר הָפעַל. šzr ׁשזר
קלוע, טווי)].

את: ∼ [= שידל במתן שוחד] קל. šḥd ׁשחד
ֵאַלִיְך ָלבֹוא אֹוָתם ַוִּתְׁשֳחִדי ְלָכל־ְמַאֲהַבִיְך ֶאת־ְנָדַנִיְך ָנַתְּת

ֲהִכי־ השמטה: ← .(33 (יחזקאל טז ְּבַתְזנּוָתִיְך ִמָּסִביב

.(22 (איוב ו ַבֲעִדי ִׁשֲחדּו ּוִמּכֲֹחֶכם ִלי ָהבּו ָאַמְרִּתי

šwḥ/ׁשיח šḥḥ/ׁשוח šḥh/ׁשחח ׁשחה
ַנֲעֵויִתי עומד: [= שפל] קל. ḥwh II šyḥ/חוה

.(7 (תהלים לח ַעד־ְמאֹד ַׁשחִֹתי

(ישעיה ַוִּיְׁשַּפל־ִאיׁש ָאָדם ַוִּיַּׁשח עומד: [= שפל] נפעל.

.(9 ב

ּוַמה־ ַנְפִׁשי ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי עומד: [= נדכא] התפולל.

.(5 (תהלים מג ָעָלי ֶּתֱהִמי

ַוִּיְׁשַּתחּו עומד: [= התכופף (לשם כבוד)] התפעלל.

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־ ל/אל: ∼ • .(22 (שמ”ב יד ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוְיָבֶרְך

[ראה סעיף 5.8.2]. (26 (בראשית מג ָאְרָצה לֹו

(ישעיה ָמרֹום יְֹׁשֵבי ֵהַׁשח ִּכי את: ∼ [= השפיל] הפעיל.

.(5 כו

ׁשחה. ראה šḥḥ ׁשחח

ְוֶאת־ְּבֵני את: ∼ [= טבח, הרג] קל. šḥṭ I ׁשחט
.(7 (מל”ב כה ְלֵעיָניו ָׁשֲחטּו ִצְדִקָּיהּו

ָהעָֹלה ִּתָּׁשֵחט ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(18 (ויקרא ו ְיהָוה ִלְפֵני ַהַחָּטאת ִּתָּׁשֵחט

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. šḥṭ II ׁשחט
(= מרודד, מרוקע)].
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הענף הכנעני

[= עשה, .5 .(22 (שמות כא ָהִאָּׁשה ַּבַעל ָעָליו ָיִׁשית

ְלַרְגֶליָך ֲהדֹם אְֹיֶביָך ַעד־ָאִׁשית {פרדיקט}: את ∼ הפך]

ֶאת־ הּוא־ָיִׁשית ל{פרדיקט}: את ∼ • .(1 (תהלים קי

=] .6 .(3 (ירמיה נ ָּבּה יֹוֵׁשב ְולֹא־ִיְהֶיה ְלַׁשָּמה ַאְרָצּה

ל/אל: לבו ∼ כיוון, הפנה (במובן של הפניית הדעת)]

(משלי ְלַדְעִּתי ָּתִׁשית ְוִלְּבָך ֲחָכִמים ִּדְבֵרי ּוְׁשַמע ָאְזְנָך ַהט

.(17 כב

ְוָנַתן ָעָליו יּוַׁשת ִאם־ּכֶֹפר על: ∼ [= הוטל] קל סביל.

.(30 (שמות כא ָעָליו ֲאֶׁשר־יּוַׁשת ְּככֹל ַנְפׁשֹו ִּפְדיֹן

[= עבר לתנוחה מאוזנת, .1 קל. škb ׁשכב
ַהְּׂשָמאִלי ַעל־ִצְּדָך ְׁשַכב ְוַאָּתה עומד: רכן בתנוחה זו]

עם ∼ [= מת, הובא לקבורה] .2 .(4 (יחזקאל ד

ָּדִוד ְּבִעיר ַוִּיָּקֵבר ִעם־ֲאבָֹתיו ָּדִוד ַוִּיְׁשַּכב :(~40×) אבותיו

עם/את: ∼ [= קיים יחסי מין] .3 .(10 (מל”א ב

[ראה סעיף 6.1.9]. (24 (שמ”ב יב ֵּבן ַוֵּתֶלד ִעָּמּה ַוִּיְׁשַּכב

קל סביל. ׁשגל ראה [קרי בלבד] קל סביל.

נפעל. ׁשגל ראה [קרי בלבד] נפעל.

את: ∼ מאוזנת] בתנוחה  הרכין   =] .1 הפעיל.

=] .2 .(20 (מל”א ג ְבֵחיִקי ִהְׁשִּכיָבה ַהֵּמת ְוֶאת־ְּבָנּה

…ַוַּיְׁשִּכיֻבהּו ְבִקְברָֹתיו ַוִּיְקְּבֻרהּו את: ∼ הביא לקבורה]

.(14 (דה”ב טז ְּבָׂשִמים ִמֵּלא ֲאֶׁשר ַּבִּמְׁשָּכב

ְוִהֵּנה עומד: [= הורכן בתנוחה מאוזנת] .1 הָפעַל.

[= הובא .2 .(32 (מל”ב ד ַעל־ִמָּטתֹו ֻמְׁשָּכב ֵמת ַהַּנַער

.(32 (יחזקאל לב ֲעֵרִלים ְּבתֹוְך ְוֻהְׁשַּכב עומד: לקבורה]

=) [בינוני בלבד, כשם תואר הפעיל. škh ׁשכה
בעל אשכים)].

[= לא זכר, לא העלה בזיכרונו] קל. škḥ ׁשכח
ִלֶּבָך ִיּצֹר ּוִמְצֹוַתי ַאל־ִּתְׁשָּכח ּתֹוָרִתי ְּבִני :(~75×) את ∼

ְוַחַּית ְּתזּוֶרָה ִּכי־ֶרֶגל ַוִּתְׁשַּכח {תוכן}: ∼ • .(1 (משלי ג

.(15 (איוב לט ְּתדּוֶׁשָה ַהָּׂשֶדה

ָּבאִתי את: ∼ [= סחף בזרם] .3 .(22 (ישעיה י ְצָדָקה

=] .4 .(3 (תהלים סט ְׁשָטָפְתִני ְוִׁשּבֶֹלת ְבַמֲעַמֵּקי־ַמִים

.(11 (ויקרא טו ַּבָּמִים לֹא־ָׁשַטף ְוָיָדיו את: ∼ רחץ, ניקה]

ְנחֶֹׁשת ְוִאם־ִּבְכִלי עומד: [= נרחץ, נוקה] קל סביל.

.(21 (ויקרא ו ַּבָּמִים ְוֻׁשַּטף ּוֹמַרק ֻּבָּׁשָלה

ִיָּׁשְטפּו ַהֶּׁשֶטף ּוְזרֹעֹות עומד: [= נסחף בזרם] .1 נפעל.

[= נרחץ, נוקה] .2 .(22 (דניאל יא ְוִיָּׁשֵברּו ִמְּלָפָניו

.(12 (ויקרא טו ַּבָּמִים ִיָּׁשֵטף ְוָכל־ְּכִלי־ֵעץ עומד:

ׁשחה. ראה šyḥ ׁשיח

[בינוני הִתפָעל/הפעיל. štn šyn/ׁשתן ׁשין
(= זכר)]. בקיר מׁשתין בלבד, כשם עצם בצירוף

ָאִׁשיָרה עומד: [= אמר שיר] .1 קל. šyr ׁשיר
ָיִׁשיר ָאז ׁשיר/ׁשירה: ∼ • .(8 נז (תהלים  ַוֲאַזֵּמָרה

.(17 (במדבר כא ְבֵאר ֲעִלי ַהּזֹאת ֶאת־ַהִּׁשיָרה ִיְׂשָרֵאל

• (1 (שמות טו ָּגָאה ִּכי־ָגֹאה ַליהָוה ָאִׁשיָרה ל־: ∼ •

ִּכי־ִנְפָלאֹות ָחָדׁש ִׁשיר ַליהָוה ִׁשירּו ל־: ׁשיר/ׁשירה ∼

[= אמר, .2 [ראה סעיף 5.8.3]. (1 (תהלים צח ָעָׂשה

ַחְסֶּדָך ַלּבֶֹקר ַוֲאַרֵּנן ֻעֶּזָך ָאִׁשיר ַוֲאִני את: ∼ ביטא בשיר]

.(17 (תהלים נט

יּוַׁשר ַההּוא ַּבּיֹום עומד: נאמר] <שיר> =] קל סביל.

.(1 (ישעיה כו ְיהּוָדה ְּבֶאֶרץ ַהִּׁשיר־ַהֶּזה

(צפניה ַּבַחּלֹון ְיׁשֹוֵרר קֹול עומד: [= אמר שיר] .1 ּפֹולֵל.

ִּכי־ַתְׂשִּגיא ְזכֹר את: ∼ [= אמר, ביטא בשיר] .2 .(14 ב

.(24 (איוב לו ֲאָנִׁשים ׁשְֹררּו ֲאֶׁשר ָפֳעלֹו

ָּתֶׁשת־ את: ∼ [= הציב, קבע] .1 קל. šyt ׁשית
את ∼ [= הניח] .2 .(20 (תהלים קד ָלְיָלה ִויִהי חֶֹׁשְך

ְבֵחיָקּה ַוְּתִׁשֵתהּו ֶאת־ַהֶּיֶלד ָנֳעִמי ַוִּתַּקח :(~35×) ב(מקום)

<פלוני> את ∼ [= מינה, הפקיד] .3 .(16 (רות ד

.4 .(33 (בראשית מא ִמְצָרִים ַעל־ֶאֶרץ ִויִׁשיֵתהּו על:

ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענֹוׁש <פלוני>: על <חובה> ∼ [= הטיל]
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עברית

ָׁשלֹום ׂשֹוֵנא ִעם ַנְפִׁשי ָׁשְכָנה־ָּלּה ַרַּבת עם/את: ∼ • .(2

[= שקט, .2 הערה 38]. [ראה סעיף 5.3.1 (6 (תהלים קכ

ְוַזְרָעם ִיְׁשּכֹונּו ְּבֵני־ֲעָבֶדיָך עומד: ניצב לבטח, ניצב איתן]

[ראה סעיף 4.1.2]. (29 (תהלים קב ִיּכֹון ְלָפֶניָך

<פלוני> את ∼ [= גרם שישהה, שיגור] .1 ּפִעל.

.2 .(7 (ירמיה ז ַהֶּזה ַּבָּמקֹום ֶאְתֶכם ְוִׁשַּכְנִּתי ב(מקום):

ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ַּבָּמקֹום ב(מקום): את ∼ [= ׂשם, מיקם]

.(23 (דברים יד ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן

<פלוני> את ∼ [= גרם שישהה, שיגור] .1 הפעיל.

ִׁשְבֵטי ְּבָאֳהֵליֶהם ַוַּיְׁשֵּכן … ּגֹוִים ִמְּפֵניֶהם ַוְיָגֶרׁש ב(מקום):

את ∼ [= ׂשם, מיקם] .2 .(55 (תהלים עח ִיְׂשָרֵאל

(בראשית ג ֶאת־ַהְּכֻרִבים ְלַגן־ֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוַּיְׁשֵּכן ב(מקום):

.(24

עומד: [= היה שיכור, שתוי] .1 קל. škr ׁשכר
[= רווה, שתה .2 .(27 (ירמיה כה ּוְקיּו ְוִׁשְכרּו ְׁשתּו

(ישעיה מט ִיְׁשָּכרּון ָּדָמם ְוֶכָעִסיס את: ∼ עד לשיכרון]

.(26

ְלָפָניו ַוּיֹאַכל <פלוני>: את ∼ [= עשה לשתוי] ּפִעל.

.(13 (שמ”ב יא ַוְיַׁשְּכֵרהּו ַוֵּיְׁשְּת

ַעד־ָמַתי עומד: [= שתה ׁשֵכר עד לשיכרון] התפעל.

.(14 (שמ”א א ֵמָעָלִיְך ֶאת־ֵייֵנְך ָהִסיִרי ִּתְׁשַּתָּכִרין

ְוִהְׁשַּכְרִּתים <פלוני>: את ∼ [= עשה לשתוי] הפעיל.

.(39 (ירמיה נא ַיֲעֹלזּו ְלַמַען

[בינוני בלבד = שזור, מחובר] ּפֻעל. šlb ׁשלב
.(22 (שמות לו ֶאל־ֶאָחת ַאַחת ְמֻׁשָּלבֹת אל: ∼

ַׁשַּדי ְּבָפֵרׂש עומד: [= ירד שלג] הפעיל. šlg ׁשלג
.(15 (תהלים סח ְּבַצְלמֹון ַּתְׁשֵלג ָּבּה ְמָלִכים

לֹא עומד: [= היה שלו, שקט] קל. šlh I ׁשלה
.(26 (איוב ג ְולֹא־ָנְחִּתי ָׁשַקְטִּתי ְולֹא ָׁשַלְוִּתי

ִנְׁשַּכְחִּתי עומד: [= לא נזכר, לא עלה בזיכרון] נפעל.

.(13 (תהלים לא ֹאֵבד ִּכְכִלי ָהִייִתי ִמֵּלב ְּכֵמת

מֹוֵעד ְּבִצּיֹון ְיהָוה ִׁשַּכח את: ∼ [= גרם שלא ייזכר] ּפִעל.

.(6 (איכה ב ְוַׁשָּבת

ְיַהֵּלכּו ָקדֹוׁש ּוִמְּמקֹום עומד: [= לא נזכר] התפעל.

.(10 (קהלת ח ֵּכן־ָעׂשּו ֲאֶׁשר ָבִעיר ְוִיְׁשַּתְּכחּו

את: <פלוני> את ∼ יזכור] [= גרם שלא  הפעיל.

.(27 (ירמיה כג ְׁשִמי ֶאת־ַעִּמי ְלַהְׁשִּכיַח ַהחְֹׁשִבים

ַהֶּמֶלְך ַוֲחַמת עומד: [= רגע, שקט] קל. škk ׁשכך
.(10 (אסתר ז ָׁשָכָכה

ֶאת־ ֵמָעַלי ַוֲהִׁשּכִֹתי את: ∼ [= הרגיע, השקיט] הפעיל.

.(20 (במדבר יז ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתֻלּנֹות

ִמָּנִׁשים ֵּכן־ִּתְׁשַּכל עומד: [= איבד בן] קל. škl ׁשכל
ַּגם־ְׁשֵניֶכם ֶאְׁשַּכל ָלָמה <בן>: ∼ • .(33 (שמ”א טו ִאֶּמָך

.(45 (בראשית כז ֶאָחד יֹום

ֶאת־ַחַּית ָבֶכם ְוִהְׁשַלְחִּתי את: ∼ [גורם של קל] .1 ּפִעל.

<בהמה> =] .2 .(22 (ויקרא כו ֶאְתֶכם ְוִׁשְּכָלה ַהָּׂשֶדה

(בראשית לא ִׁשֵּכלּו לֹא ְוִעֶּזיָך ְרֵחֶליָך עומד: הפילה ולד]

ָלֶכם ְולֹא־ְתַׁשֵּכל עומד: לא נתן פרי] <צמח> =] .3 .(38

=) [בינוני כשם תואר .4 .(11 (מלאכי ג ַּבָּׂשֶדה ַהֶּגֶפן

גורם לשכול)].

(= גורם לשכול/ [בינוני בלבד, כשם תואר הפעיל.

גורם להפלה)].

[= קם מוקדם, יצא לדרך .1 הפעיל. škm ׁשכם
ַעל־ַהָּמִים ָזְרָחה ְוַהֶּׁשֶמׁש ַבּבֶֹקר ַוַּיְׁשִּכימּו עומד: מוקדם]

[להצגת פעולה הנעשית בהתמדה, .2 .(22 (מל”ב ג

ְוַדֵּבר ַהְׁשֵּכם ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵּבר ופעֹול: הׁשכם שוב ושוב]

.(13 (ירמיה ז ְׁשַמְעֶּתם ְולֹא

ַאל־ ב(מקום): ∼ [= שהה, גר] .1 קל. škn ׁשכן
(בראשית כו ֵאֶליָך ֹאַמר ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ְׁשכֹן ִמְצָרְיָמה ֵּתֵרד
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הענף הכנעני

ֲחָזֵאל ְּבֵבית ֵאׁש ְוִׁשַּלְחִּתי ב<מקום>: אש ∼ [= הצית]

<מקום> ∼ • .(4 (עמוס א ֶּבן־ֲהָדד ַאְרְמנֹות ְוָאְכָלה

[ראה סעיף (12 (מל”ב ח ָּבֵאׁש ְּתַׁשַּלח ִמְבְצֵריֶהם באש:

.[5.10.2.4

ְוָהֲאָנִׁשים עומד: [= צווה או הורשה ללכת] .1 ּפֻעל.

<רעה> =] .2 .(3 (בראשית מד ַוֲחֹמֵריֶהם ֵהָּמה ֻׁשְּלחּו

ְיֻׁשַּלח־ ַאְכָזִרי ּוַמְלָאְך ב<פלוני>: ∼ שוחררה, הוטלה]

.(11 (משלי יז ּבֹו

ִהְנִני ב<פלוני>: <רעה> ∼ [= שחרר, הטיל] הפעיל.

(שמות ֶאת־ֶהָערֹב ּוְבָבֶּתיָך ּוְבַעְּמָך ּוַבֲעָבֶדיָך ְּבָך ַמְׁשִליַח

.(17 ח

ָׁשַלט ֲאֶׁשר ֵעת :(4×) ב־ ∼ [= משל] קל. šlṭ ׁשלט
ַּגם :(1×) על ∼ • .(9 (קהלת ח לֹו ְלַרע ְּבָאָדם ָהָאָדם

[ראה סעיף 5.9]. (15 (נחמיה ה ַעל־ָהָעם ָׁשְלטּו ַנֲעֵריֶהם

ָכל־ָאֶון ְוַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּבי ב־: ∼ [גורם של קל] .1 הפעיל.

<פלוני> את ∼ [= הרשה, נתן] .2 .(133 (תהלים קיט

(קהלת ֶאת־ֶחְלקֹו ְוָלֵׂשאת ִמֶּמּנּו ֶלֱאכֹל ְוִהְׁשִליטֹו לפעול:

.(18 ה

ַוִּיָּקֻחהּו את: ∼ [= זרק, הטיל] הפעיל. šlk ׁשלך
.(24 (בראשית לז ַהּבָֹרה ֹאתֹו ַוַּיְׁשִלכּו

ְוַזְרעֹו הּוא הּוֲטלּו ַמּדּוַע עומד: [סביל של הפעיל] הָפעַל.

.(28 (ירמיה כב לֹא־ָיָדעּו ֲאֶׁשר ַעל־ָהָאֶרץ ְוֻהְׁשְלכּו

את ∼ הוציא] שלף,   =] קל. šll I ׁשלל
ַוֲעַזְבֶּתם ִמן־ַהְּצָבִתים ָלּה ׁשֹל־ָּתׁשֹּלּו ְוַגם פרטיטיב: ←

.(16 (רות ב ְוִלְּקָטה

ְוָׁשְללּו <רכוש>: ∼ [= שדד, גזל] קל. šll II ׁשלל
ִּכי <בעלים>: ∼ • .(12 (יחזקאל כו ְרֻכָּלֵתְך ּוָבְזזּו ֵחיֵלְך

(חבקוק ב ַעִּמים ָּכל־ֶיֶתר ְיָׁשּלּוָך ַרִּבים ּגֹוִים ַׁשּלֹוָת ַאָּתה

.(8

ִּכי־ָבֶכם ַאל־ִּתָּׁשלּו ַעָּתה ָּבַני עומד: [= התרשל] נפעל.

.(11 (דה”ב כט ְלָׁשְרתֹו ְלָפָניו ַלֲעֹמד ְיהָוה ָּבַחר

ֹאִתי ַתְׁשֶלה לֹא ָאַמְרִּתי ֲהלֹא את: ∼ [= התעה] הפעיל.

.(28 (מל”ב ד

ֵיֶׁשל ִּכי את: ∼ [= משך, דלה] קל. šlh II ׁשלה
.(8 (איוב כז ַנְפׁשֹו ֱאלֹוַּה

[= שיגר במטרה להעביר מידע] .1 קל. šlḥ ׁשלח
ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח אל: <שליח/מֶסֶר> ∼

ֶאת־ ְלָדִוד ַוַּיֵּגד יֹוָאב ַוִּיְׁשַלח השמטה: ← .(20 (אסתר ט

.2 [ראה סעיף 5.7.4]. (18 (שמ”ב יא ַהִּמְלָחָמה ָּכל־ִּדְבֵרי

<פלוני>: את ∼ [= שיגר למטרה אחרת, ציווה ללכת]

.3 .(14 (מל”ב ו ָּכֵבד ְוַחִיל ְוֶרֶכב סּוִסים ַוִּיְׁשַלח־ָׁשָּמה

ָׁשַלח ֵציָדה ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= נתן, מסר, העביר]

[= הושיט, הניף] .4 .(25 (תהלים עח ָלׂשַֹבע ָלֶהם

.(4 (מל”א יג ַהִּמְזֵּבַח ֵמַעל ֶאת־ָידֹו ָיָרְבָעם ַוִּיְׁשַלח יד: ∼

ְיהָוה ִּבְמִׁשיַח ָידֹו ָׁשַלח ִמי ִּכי ב־: יד ∼ [בכוונה עוינת] •

.(9 (שמ”א כו ְוִנָּקה

ובהצרכתו אצל רובינשטיין ָׁשלח/ִׁשלח ראה דיון מפורט בפועל

(תשל”ד).

ְוִנְׁשלֹוַח ל(כיוון/יעד): ∼ שוגר] <שליח/מֶסֶר> =] נפעל.

.(13 (אסתר ג ַהֶּמֶלְך ֶאל־ָּכל־ְמִדינֹות ָהָרִצים ְּבַיד ְסָפִרים

גרם שילך] [= ציווה או הרשה ללכת,  .1 ּפִעל.

(שמות ט ֶאת־ָהָעם ִׁשַּלח ְולֹא ַּפְרעֹה ֵלב ַוִּיְכַּבד את: ∼

ָעָליו ַוְיַצו את: ∼ [= ליווה (אדם היוצא לדרך)] .2 .(7

.(20 (בראשית יב ְוֶאת־ִאְׁשּתֹו ֹאתֹו ַוְיַׁשְּלחּו ֲאָנִׁשים ַּפְרעֹה

ַוְיַׁשַּלח ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= נתן, מסר, העביר] .3

ַוְיַׁשְּלחּו השמטה: ← .(26 (שמ”א ל ְיהּוָדה ְלִזְקֵני ֵמַהָּׁשָלל

.(32 (בראשית לז ֶאל־ֲאִביֶהם ַוָּיִביאּו ַהַּפִּסים ֶאת־ְּכֹתֶנת

ְיהָוה ַוְיַׁשַּלח ב<פלוני>: <רעה> ∼ [= שחרר, הטיל] .4

← .(25 (מל”ב יז ָּבֶהם הְֹרִגים ַוִּיְהיּו ֶאת־ָהֲאָריֹות ָּבֶהם

.5 .(7 (שמות טו ַּכַּקׁש יֹאְכֵלמֹו ֲחרְֹנָך ְּתַׁשַּלח השמטה:
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עברית

ִעם־ ִּכי ל־: ∼ [= היה ביחסי שלום, היה ידיד] הָפעַל.

(איוב ה ָהְׁשְלָמה־ָלְך ַהָּׂשֶדה ְוַחַּית ְבִריֶתָך ַהָּׂשֶדה ַאְבֵני

.(23

ֶאת־ ַוִּיַּקח את: ∼ [= הוציא, משך] קל. šlp ׁשלף
.(51 (שמ”א יז ִמַּתְעָרּה ַוִּיְׁשְלָפּה ַחְרּבֹו

[= חילק לשלושה חלקים] .1 ּפִעל. šlš ׁשלׁש
(דברים ַאְרְצָך ֶאת־ְּגבּול ְוִׁשַּלְׁשָּת ַהֶּדֶרְך ְלָך ָּתִכין את: ∼

[= עשה פעם שלישית, עשה שלוש פעמים .2 .(3 יט

ַאְרָּבָעה ִמְלאּו ַוּיֹאֶמר השמטה: ← (כפועל אספקטואלי)]

ַוְיַׁשֵּלׁשּו ַׁשֵּלׁשּו ַוּיֹאֶמר ַוִּיְׁשנּו ְׁשנּו ַוּיֹאֶמר … ַמִים ַכִּדים

[ראה סעיף 5.11]. (34 (מל”א יח

(= בן שלוש/עשוי [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

שלושה חלקים)].

ְוֶנֶאְספּו עומד: [= נחרב, נכחד] נפעל. šmd ׁשמד
.(30 (בראשית לד ּוֵביִתי ֲאִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ְוִהּכּוִני ָעַלי

ִּכֵּסא ְוָהַפְכִּתי את: ∼ [= החריב, הכחיד] הפעיל.

.(22 (חגי ב ַהּגֹוִים ַמְמְלכֹות חֶֹזק ְוִהְׁשַמְדִּתי ַמְמָלכֹות

את: ∼ [= הפיל, נתן ליפול] .1 קל. šmṭ ׁשמט
ֶאל־ ִמָּדָמּה ַוִּיז ַוִּיְׁשְמטּוָה ִׁשְמטּוָה) (ק’ שמטהו ַוּיֹאֶמר

ְוַהְּׁשִביִעת את: ∼ [= עזב, נטש] .2 .(33 (מל”ב ט ַהִּקיר

[= ויתר על חוב] .3 .(11 (שמות כג ּוְנַטְׁשָּתּה ִּתְׁשְמֶטָּנה

ָידֹו ַמֵּׁשה ָּכל־ַּבַעל ָׁשמֹוט ַהְּׁשִמָּטה ְּדַבר ְוֶזה <חוב>: ידו ∼

.(2 (דברים טו ְּבֵרֵעהּו ַיֶּׁשה ֲאֶׁשר

ׁשְֹפֵטיֶהם ִביֵדי־ֶסַלע ִנְׁשְמטּו עומד: [= הופל] נפעל.

.(6 (תהלים קמא

ִיְהֶיה ַוֲאֶׁשר <חוב>: ידו ∼ [= ויתר על חוב] הפעיל.

.(3 (דברים טו ָיֶדָך ַּתְׁשֵמט ֶאת־ָאִחיָך ְלָך

[= היה נטוש, .1 קל. yšm šmm/יׁשם ׁשמם
(יחזקאל לג עֹוֵבר ֵמֵאין ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי ְוָׁשְממּו עומד: חרב]

ִיּׁשֹם ָעֶליָה עֹוֵבר ּכֹל עומד: [= נדהם, הזדעזע] .2 .(28

ַאִּביֵרי ֶאְׁשּתֹוְללּו עומד: נשדדו] <בעלים> =] התפולל.

.(6 (תהלים עו ְׁשָנָתם ָנמּו ֵלב

ְוָׁשְלמּו עומד: [= תם, נגמר] .1 קל. šlm ׁשלם
[= היה שלם, ללא פגע] .2 .(10 (ישעיה ס ֶאְבֵלְך ְיֵמי

.(4 (איוב ט ַוִּיְׁשָלם ֵאָליו ִמי־ִהְקָׁשה עומד:

ַעל־ָּכל־ ל<פלוני>: <תשלום> ∼ [= פרע חוב] .1 ּפִעל.

ְלֵרֵעהּו ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם ֱאֹלִהים ַיְרִׁשיֻען ֲאֶׁשר … ְּדַבר־ֶּפַׁשע

<אל>: ל <נדר> ∼ [= מילא, קיים] .2 .(8 (שמות כב

← .(4 (תהלים נ ְנָדֶריָך ְלֶעְליֹון ְוַׁשֵּלם ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים ְזַבח

.3 .(1 (נחום ב ְנָדָרִיְך ַׁשְּלִמי ַחַּגִיְך ְיהּוָדה ָחִּגי השמטה:

ִהיא ְנָקָמה ֵעת ִּכי ל<פלוני>: <גמול> ∼ [= נתן, השיב]

<גמול> ∼ • .(6 (ירמיה נא ָלּה ְמַׁשֵּלם הּוא ְּגמּול ַליהָוה

ְיַׁשֶּלם־ ְוֶאת־ַצִּדיִקים ָרָעה ְּתַרֵּדף ַחָּטִאים <פלוני>: את

ַהְּגמּול <פלוני>: על/אל <גמול> ∼ • .(21 (משלי יג טֹוב

=] .4 [ראה סעיף 4.5]. (4 (יואל ד ָעָלי ְמַׁשְּלִמים ַאֶּתם

=] .5 .(25 (מל”א ט ֶאת־ַהָּבִית ְוִׁשַּלם את: ∼ גמר]

.(6 (איוב ח ִצְדֶקָך ְנַות ְוִׁשַּלם את: ∼ הניח ללא פגע]

ְיֻׁשַּלם־ֶנֶדר ּוְלָך ל<אל>: ∼ קוים] <נדר> =] .1 ּפֻעל.

ְלָדָבר ָּבז עומד: [= קיבל גמול] .2 .(2 (תהלים סה

.(13 (משלי יג ְיֻׁשָּלם הּוא ִמְצָוה ִויֵרא לֹו ֵיָחֶבל

ֵמִקים את: ∼ [= ביצע, מימש, קיים] .1 הפעיל.

.2 .(26 (ישעיה מד ַיְׁשִלים ַמְלָאָכיו ַוֲעַצת ַעְבּדֹו ְּדַבר

ַעד־ ִמּיֹום ָּכל־ַעְצמֹוָתי ְיַׁשֵּבר ֵּכן את: ∼ [= גמר, כילה]

[= היה ביחסי .3 .(13 (ישעיה לח ַּתְׁשִליֵמִני ַלְיָלה

ְוָעְׂשָתה ִעָּמְך ַתְׁשִלים ְוִאם־לֹא :(7×) עם/את ∼ שלום]

לֹא־ָהְיָתה :(1×) אל ∼ • .(12 (דברים כ ִמְלָחָמה ִעְּמָך

[ראה (19 (יהושע יא ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ִהְׁשִליָמה ֲאֶׁשר ִעיר

[= גרם שיהיה ביחסי שלום] .4 הערה 18]. סעיף 4.1.3

ִאּתֹו ַיְׁשִלם ַּגם־אֹוְיָביו <אלמוני>: את <פלוני> את ∼

.(7 (משלי טז
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הענף הכנעני

ֵלאֹמר ָעֶליָך ָׁשַמְעִּתי ַוֲאִני על/אל: קידום התוכן עם ←

=] .3 .(15 (בראשית מא ֹאתֹו ִלְפֹּתר ֲחלֹום ִּתְׁשַמע

(דברים כח ְלׁשֹנֹו לֹא־ִתְׁשַמע ֲאֶׁשר ּגֹוי <לשון>: ∼ הבין]

ֵלב ַוֶּיֱחַזק :(~115×) אל/על ∼ [= ציית, נענה] .4 .(49

:(~30×) ל־ ∼ • .(13 (שמות ז ֲאֵלֶהם ָׁשַמע ְולֹא ַּפְרעֹה

(תהלים לד ֲאַלֶּמְדֶכם ְיהָוה ִיְרַאת ִׁשְמעּו־ִלי ְלכּו־ָבִנים

ֶאת־ ְוָעִׂשיָת ְיהָוה ְּבקֹול ְוָׁשַמְעָּת :(~100×) בקול ∼ • .(12

ְולֹא־ָׁשַמע :(~15×) לקול ∼ • .(8 (דברים ל ָּכל־ִמְצֹוָתיו

[ראה (12 (תהלים פא ִלי לֹא־ָאָבה ְוִיְׂשָרֵאל ְלקֹוִלי ַעִּמי

:(5×) ב־ ∼ [= הקשיב היטב, הפנים] .5 סעיף 5.5.2].

[ראה (2 (איוב לז ֵיֵצא ִמִּפיו ְוֶהֶגה קֹלֹו ְּברֶֹגז ָׁשמֹוַע ִׁשְמעּו

ַוַּתֵּבט ב־: ∼ [עם נימה של שמחה לאיד] .6 סעיף 5.5.1].

(תהלים ָאְזָני ִּתְׁשַמְעָנה ְמֵרִעים ָעַלי ַּבָּקִמים ְּבׁשּוָרי ֵעיִני

[ראה סעיף 5.5.1]. (12 צב

ַוִּתָּׁשַמע עומד: [= נקלט באוזניים או בשכל] .1 נפעל.

[כסביל • .(43 יב (נחמיה  ֵמָרחֹוק ְירּוָׁשַלםִ ִׂשְמַחת

ַוָּתבֹוא ְּבקֹוָלם ַוִּיָּׁשַמע ֶאת־ָהָעם ַוְיָבֲרכּו בקול: ∼ סתמי]

[= ציית, נענה] .2 .(27 (דה”ב ל ָקְדׁשֹו ִלְמעֹון ְתִפָּלָתם

=] .3 .(45 (תהלים יח ִלי ִיָּׁשְמעּו ֹאֶזן ְלֵׁשַמע ל־: ∼

ָהֵאֶּלה ַּכְּדָבִרים ַלֶּמֶלְך ִיָּׁשַמע ְוַעָּתה ל<פלוני>: ∼ נודע]

.(7 (נחמיה ו

ֶאת־ָּכל־ָהָעם ָׁשאּול ַוְיַׁשַּמע את: ∼ זימן]  =] ּפִעל.

.(8 (שמ”א כג ַלִּמְלָחָמה

[= גרם שיקלוט באוזניו או בשכלו] .1 הפעיל.

ֶאת־ַמֲחֵנה ִהְׁשִמיַע ַואדָֹני <קול/דבר>: <פלוני> את ∼

[= גרם שייקלט .2 .(6 (מל”ב ז סּוס קֹול ֶרֶכב קֹול ֲאָרם

ְולֹא־ ָתִריעּו לֹא <קול/דבר>: ∼ באוזניים או בשכל]

.(10 (יהושע ו ָּדָבר ִמִּפיֶכם ְולֹא־ֵיֵצא ֶאת־קֹוְלֶכם ַתְׁשִמיעּו

(יחזקאל ָמָרה ְוִיְזֲעקּו ְּבקֹוָלם ָעַלִיְך ְוִהְׁשִמיעּו בקול: ∼ •

את: ∼ [= זימן, גייס] .3 [ראה סעיף 5.10.3.2]. (30 כז

.(22 (מל”א טו ֶאת־ָּכל־ְיהּוָדה ִהְׁשִמיַע ָאָסא ְוַהֶּמֶלְך

ָּבַעִּמים ָּכל־יֹוְדֶעיָך על: ∼ • .(16 (ירמיה יח ְּברֹאׁשֹו ְוָיִניד

.(19 (יחזקאל כח ָעֶליָך ָׁשְממּו

ְוָנַׁשּמּו עומד: חרב] נטוש,  נהיה   =] .1 נפעל.

=] .2 .(4 (יחזקאל ו ַחָּמֵניֶכם ְוִנְׁשְּברּו ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם

ִיְתָמהּו ְוַהְּנִביִאים ַהּכֲֹהִנים ְוָנַׁשּמּו עומד: נדהם, הזדעזע]

(איוב יח ַאֲחרִֹנים ָנַׁשּמּו ַעל־יֹומֹו על: ∼ • .(9 (ירמיה ד

.(20

(= מזעזע/מזועזע)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֹולֵל.

ְוֵאין ְוֶאְׁשּתֹוֵמם עומד: [= נדהם, הזדעזע] .1 התפולל.

ַעל־ַהַּמְרֶאה ָוֶאְׁשּתֹוֵמם על: ∼ • .(5 (ישעיה סג סֹוֵמְך

עומד: [= גרם נזק לעצמו] .2 .(27 (דניאל ח ֵמִבין ְוֵאין

.(16 (קהלת ז ִּתּׁשֹוֵמם ָלָּמה

ְוָהַׁשּמּו ְּפנּו־ֵאַלי עומד: [= נדהם, הזדעזע] .1 הפעיל.

[= עשה לנטוש, .2 .(5 (איוב כא ַעל־ֶּפה ָיד ְוִׂשימּו

ֶאת־ ַוֲהִׁשּמֹוִתי ָחְרָּבה ֶאת־ָעֵריֶכם ְוָנַתִּתי את: ∼ החריב]

שיידהם, גרם   =] .3 .(31 כו (ויקרא  ִמְקְּדֵׁשיֶכם

ַרִּבים ַעִּמים ָעֶליָך ַוֲהִׁשּמֹוִתי על: את ∼ שיזדעזע]

.(10 (יחזקאל לב

ֳהַׁשָּמה ְיֵמי ּכֹל עומד: [= היה נטוש, חרב] הָפעַל.

.(34 (ויקרא כו

ְיֻׁשרּון ַוִּיְׁשַמן עומד: [= עבה, דשן] קל. šmn ׁשמן
.(15 (דברים לב ַוִּיְבָעט

ַוַּיְׁשִמינּו ַוִּיְׂשְּבעּו ַוּיֹאְכלּו עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

ֵלב־ ַהְׁשֵמן את: ∼ [גורם של קל] .2 .(25 (נחמיה ט

.(10 (ישעיה ו ָהַׁשע ְוֵעיָניו ַהְכֵּבד ְוָאְזָניו ַהֶּזה ָהָעם

[= היה בעל כושר שמיעה] .1 קל. šmʿ ׁשמע
ִיְׁשָמעּו ְולֹא ָלֶהם ָאְזַנִים ִיְראּו ְולֹא ָלֶהם ֵעיַנִים עומד:

את ∼ [= קלט באוזניו או בשכלו] .2 .(21 (ירמיה ה

ָוֶאְבֶּכה ָיַׁשְבִּתי ָהֵאֶּלה ֶאת־ַהְּדָבִרים ְּכָׁשְמִעי ַוְיִהי :(~400×)

ֶמֶלְך ּתִֹעי ַוִּיְׁשַמע :(~60×) {תוכן} ∼ • .(4 (נחמיה א

.(9 (שמ”ב ח ֲהַדְדָעֶזר ָּכל־ֵחיל ֵאת ָדִוד ִהָּכה ִּכי ֲחָמת
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לֹא־ את: ∼ [= הביא שינוי ב–, עשה לאחר] .1 ּפִעל.

.(35 (תהלים פט ֲאַׁשֶּנה לֹא ְׂשָפַתי ּומֹוָצא ְּבִריִתי ֲאַחֵּלל

ְוֶאת־ַנֲערֹוֶתיָה ַוְיַׁשֶּנָה את: ∼ [= העביר למקום אחר] .2

.(9 (אסתר ב ַהָּנִׁשים ֵּבית ְלטֹוב

ָאָדם ָחְכַמת עומד: [= עבר שינוי, נעשה אחר] ּפֻעל.

.(1 (קהלת ח ְיֻׁשֶּנא ָּפָניו ְועֹז ָּפָניו ָּתִאיר

ְולֹא ְוִהְׁשַּתִּנית ָנא קּוִמי עומד: [= התחפש] התפעל.

.(2 (מל”א יד ָיָרְבָעם ֵאֶׁשת ַאְּת) (ק’ ִּכי־אתי ֵיְדעּו

[= עשה פעם שנייה, עשה קל. šnh II ׁשנה
ַאֶּתם ַמּדּוַע השמטה: ← פעמיים (כפועל אספקטואלי)]

(נחמיה יג ָּבֶכם ֶאְׁשַלח ָיד ִאם־ִּתְׁשנּו ַהחֹוָמה ֶנֶגד ֵלִנים

[ראה סעיף 5.11]. (21

ֶאל־ ַהֲחלֹום ִהָּׁשנֹות ְוַעל עומד: [= חזר על עצמו] נפעל.

.(32 (בראשית מא ַּפֲעָמִים ַּפְרעֹה

ָׁשְננּו ֲאֶׁשר את: ∼ [= השחיז] קל. šnn I ׁשנן
.(4 (תהלים סד ְלׁשֹוָנם ַכֶחֶרב

ְלָבִבי ִיְתַחֵּמץ ִּכי עומד: פולח] נדקר,   =] התפולל.

.(21 (תהלים עג ֶאְׁשּתֹוָנן ְוִכְליֹוַתי

ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= לימד] ּפִעל. šnn II ׁשנן
.(7 (דברים ו ְלָבֶניָך ְוִׁשַּנְנָּתם

ַוְיַׁשֵּנס ָמתַנים: ∼ [= אזר, חגר] ּפִעל. šns ׁשנס
.(46 (מל”א יח ַאְחָאב ִלְפֵני ַוָּיָרץ ָמְתָניו

=] קל. šśh šss/ׁשׂשה šsh/ׁשסס ׁשסה
(הושע ֶחְמָּדה ָּכל־ְּכִלי אֹוַצר ִיְׁשֶסה הּוא <רכוש>: ∼ בזז]

ֶחְרָּפה ָהָיה ָדֶרְך ָּכל־עְֹבֵרי ַׁשֻּסהּו <בעלים>: ∼ • .(15 יג

.(42 (תהלים פט ִלְׁשֵכָניו

ְוָנַׁשּסּו ָהִעיר ְוִנְלְּכָדה עומד: נבזז] <רכוש> =] נפעל.

.(2 (זכריה יד ַהָּבִּתים

ַעִּמים ְּגבּוֹלת ְוָאִסיר <רכוש>: ∼ בזז]  =] ּפֹועֵל.

.(13 (ישעיה י ׁשֹוֵׂשִתי ַוֲעתּודֹוֵתיֶהם) (ק’ ועתידתיהם

[= דאג שלא ייפגע או יאבד, .1 קל. šmr ׁשמר
• .(20 (תהלים כה ְוַהִּציֵלִני ַנְפִׁשי ָׁשְמָרה עומד: נצר]

ִתְנְצֶרָּכה ְּתבּוָנה ָעֶליָך ִּתְׁשֹמר ְמִזָּמה (בודדים): על/אל ∼

[= השגיח, .2 הערה 31]. [ראה סעיף 4.2.2 (11 (משלי ב

ִמְּתמֹול הּוא ַנָּגח ׁשֹור ִּכי נֹוַדע אֹו את/ל־: ∼ עקב, בחן]

על ∼ • .(36 (שמות כא ְּבָעָליו ִיְׁשְמֶרּנּו ְולֹא ִׁשְלׁשֹם

ַעל־ לֹא־ִתְׁשמֹור ִּתְסּפֹור ְצָעַדי ִּכי־ַעָּתה (בודדים): /אל

.3 הערה 31]. [ראה סעיף 4.2.2 (16 (איוב יד ַחָּטאִתי

ֶאת־ֻחּקַֹתי ַאֶּתם ּוְׁשַמְרֶּתם <חובה>: ∼ [= קיים, כיבד]

לפעול: ∼ [= הקפיד] .4 .(26 (ויקרא יח ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי

.(10 (דברים יז יֹורּוָך ֲאֶׁשר ְּככֹל ַלֲעׂשֹות ְוָׁשַמְרָּת

ובמסגרותיו ׁשמר הפועל של  הסמנטית  בהתפתחות  לדיון 

התחביריות ראה רובינשטיין תשמ”ו.

[= ננצר, הוגן מפני פגיעה או אבידה]: .1 נפעל.

ִנְׁשָמר ּוְבָנִביא ִמִּמְצָרִים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֶהֱעָלה ּוְבָנִביא

ְוִנְׁשַמְרָּת מן: ∼ [= נזהר, נמנע] .2 .(14 (הושע יב

:(2×) מפעול ∼ • .(3×) (10 (דברים כג ָרע ָּדָבר ִמּכֹל

(בראשית לא ַעד־ָרע ִמּטֹוב ִעם־ַיֲעקֹב ִמַּדֵּבר ְלָך ִהָּׁשֶמר

ְלַבְבֶכם ִיְפֶּתה ֶּפן ָלֶכם ִהָּׁשְמרּו :(12×) {תוכן} ∽פן • .(29

ְוִנְׁשַמְרֶּתם לפעול: ∼ [= הקפיד] .3 .(16 (דברים יא

(יהושע כג ֱאֹלֵהיֶכם ֶאת־ְיהָוה ְלַאֲהָבה ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ְמאֹד

.(11

ַיֲעזֹבּו ַחְסָּדם ַהְבֵלי־ָׁשְוא ְמַׁשְּמִרים את: ∼ [= נצר] ּפִעל.

.(9 (יונה ב

ָוֶאְׁשַּתְּמָרה לֹו ָתִמים ָוֶאְהֶיה מן: ∼ [= נזהר] .1 התפעל.

עומד: [= קוים, כובד] .2 .(24 (שמ”ב כב ֵמֲעֹוִני

(מיכה ו ֵבית־ַאְחָאב ַמֲעֵׂשה ְוכֹל ָעְמִרי ֻחּקֹות ְוִיְׁשַּתֵּמר

.(16

.I ׁשנה ראה šnʾ ׁשנא
[= עבר שינוי, קל. šnʾ šnh/ׁשנא I ׁשנה
.(6 (מלאכי ג ָׁשִניִתי לֹא ְיהָוה ֲאִני ִּכי עומד: נעשה אחר]
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ְּכמֹו־ָׁשַער ִּכי עומד: [= חשב, חישב] קל. šʿr ׁשער
.(7 (משלי כג ֶּכן־הּוא ְּבַנְפׁשֹו

=) [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל. šph ׁשפה
חלק)].

ְוֻׁשּפּו) (ק’ ושפי ֵמרִֹאי ְּבָׂשרֹו ִיֶכל עומד: [= הוחלק] ּפֻעל.

.(21 (איוב לג ֻרּאּו לֹא ַעְצמֹוָתיו

את: ∼ [= הנהיג כמחוקק ודיין] .1 קל. špṭ ׁשפט
(שופטים ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ְפִלְׁשִּתים ִּביֵמי ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשֹּפט

ֲהלֹא ב־: ∼ [= העניש, עשה שפטים] .2 .(20 טו

[ראה סעיף 4.5]. (12 (דה”ב כ ּכַֹח ָּבנּו ֵאין ִּכי ִתְׁשָּפט־ָּבם

ּוִמְׁשַּפט <פלוני>: משפט ∼ [= הגן במשפט, הושיע] .3

<פלוני>: את ∼ • .(28 (ירמיה ה ָׁשָפטּו לֹא ֶאְביֹוִנים

(ישעיה א ֲאֵליֶהם לֹא־ָיבֹוא ַאְלָמָנה ְוִריב ִיְׁשֹּפטּו לֹא ָיתֹום

ִאיׁש ֵּבין ְוָׁשַפְטִּתי בין: ∼ [= פסק במחלוקת] .4 .(23

[ראה סעיף 6.1.4]. (16 (שמות יח ֵרֵעהּו ּוֵבין

ְוִנְׁשַּפְטִּתי עם/את: ∼ [= התווכח, הידיין] .1 נפעל.

ריבוי: ← .(35 (יחזקאל כ ֶאל־ָּפִנים ָּפִנים ָׁשם ִאְּתֶכם

[= הועמד .2 .(26 (ישעיה מג ָיַחד ִנָּׁשְפָטה ַהְזִּכיֵרִני

.(7 (תהלים קט ָרָׁשע ֵיֵצא ְּבִהָּׁשְפטֹו עומד: לדין]

(= דיין)]. [בינוני בלבד, כשם עצם ּפֹועֵל.

ַּגם־ָלֶהם את: ∼ [= יצק, מזג] .1 קל. špk ׁשפך
[= הזיל, .2 .(6 (ישעיה נז ִמְנָחה ֶהֱעִלית ֶנֶסְך ָׁשַפְכְּת

.(13 (איוב טז ְמֵרָרִתי ָלָאֶרץ ִיְׁשֹּפְך את: ∼ הגיר]

ַלָּדם לֹא־ְיֻכַּפר ְוָלָאֶרץ עומד: [= הוגר] .1 קל סביל.

עומד: [= החליק] .2 .(33 (במדבר לה ֻׁשַּפְך־ָּבּה ֲאֶׁשר

ֲאֻׁשָרי ֻׁשְּפכּו) (ק’ שפכה ְּכַאִין ַרְגָלי ָנָטיּו) (ק’ נטוי ִּכְמַעט

.(2 (תהלים עג

ַעל־ ִיָּׁשֵפְך ְוַדם־ְזָבֶחיָך עומד: [= נוצק, נמזג] .1 נפעל.

עומד: [= הוגר] .2 .(27 (דברים יב ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ִמְזַּבח

=] .3 .(10 (דברים יט ַאְרְצָך ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִיָּׁשֵפְך ְולֹא

ִמן־ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּדֶׁשן ַוִּיָּׁשֵפְך ִנְקָרע ְוַהִּמְזֵּבַח עומד: נזל, ניגר]

ׁשסה. ראה šss ׁשסס
ֶׁשַסע: ∼ [= היה בעל ׁשֶסע בפרסה] קל. šsʿ ׁשסע

.(26 (ויקרא יא ׁשַֹסַעת ֵאיֶנָּנה ְוֶׁשַסע ַּפְרָסה ַמְפֶרֶסת

ַהְּגִדי ְּכַׁשַּסע ַוְיַׁשְּסֵעהּו את: ∼ [= ביתר] .1 ּפִעל.

ַוְיַׁשַּסע את: ∼ [(?) [= עצר, בלם .2 .(6 (שופטים יד

.(8 (שמ”א כד ַּבְּדָבִרים ֶאת־ֲאָנָׁשיו ָּדִוד

ַוְיַׁשֵּסף את: ∼ [= חתך בחרב] ּפִעל. šsp ׁשסף
.(33 (שמ”א טו ַּבִּגְלָּגל ְיהָוה ִלְפֵני ֶאת־ֲאָגג ְׁשמּוֵאל

אל ∼ [= הפנה מבטו, התבונן] .1 קל. šʿh ׁשעה
[ראה (5 (בראשית ד ָׁשָעה לֹא ְוֶאל־ִמְנָחתֹו ְוֶאל־ַקִין /על:

(שמות ה ְּבִדְבֵרי־ָׁשֶקר ְוַאל־ִיְׁשעּו ב־: ∼ • סעיף 5.5.1].

ֲאָמֵרר ִמִּני ְׁשעּו מן: ∼ [= סר, הרחיק מבטו] .2 .(9

.(4 (ישעיה כב ַּבֶּבִכי

[= נסמך, נתמך (גופנית או .1 נפעל. šʿn ׁשען
(שמ”ב ַעל־ֲחִניתֹו ִנְׁשָען ָׁשאּול ְוִהֵּנה על/אל: ∼ רוחנית)]

היה סמוך, <מקום> =] .2 הערה 90]. [ראה סעיף 4.5 (6 א

ְוִנְׁשַען ָער ְלֶׁשֶבת ָנָטה ֲאֶׁשר ַהְּנָחִלים ְוֶאֶׁשד ל־: ∼ נשק]

.(15 (במדבר כא מֹוָאב ִלְגבּול

ִהְתַמְהְמהּו עומד: [= היה עיוור] קל. šʿʿ I ׁשעע
.(9 (ישעיה כט ָוׁשֹעּו ִהְׁשַּתַעְׁשעּו ּוְתָמהּו

עומד: ראה קל. [= העמיד פני עיוור] התפלפל.

ַהֶּזה ֵלב־ָהָעם ַהְׁשֵמן את: ∼ [= עיוור, סימא] הפעיל.

.(10 (ישעיה ו ָהַׁשע ְוֵעיָניו ַהְכֵּבד ְוָאְזָניו

ְוִׁשֲעַׁשע עומד: [= שיחק] .1 ּפִלְּפֵל. šʿʿ II ׁשעע
את: ∼ [= עינג] .2 .(8 (ישעיה יא ָּפֶתן ַעל־ֻחר יֹוֵנק

.(19 (תהלים צד ַנְפִׁשי ְיַׁשַעְׁשעּו ַּתְנחּוֶמיָך

ִּתָּנֵׂשאּו ַעל־ַצד עומד: [= עונג, שותף במשחק] ּפֻלְּפַל.

.(12 (ישעיה סו ְּתָׁשֳעָׁשעּו ְוַעל־ִּבְרַּכִים

ְּבִמְצֹוֶתיָך ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ב־: ∼ התענג]  =] התפלפל.

.(47 (תהלים קיט
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.(45–39 (תשנ”ט: ראה סלע הׁשקה לדיון בפועל

[= רגע, היה .1 קל. skt šqṭ/סכת ׁשקט
.2 .(7 (ישעיה יד ָּכל־ָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ָנָחה עומד: שלו]

ַאל־ֶּתֱחַרׁש עומד: [= שתק, נמנע מדיבור או פעולה]

.(2 (תהלים פג ְוַאל־ִּתְׁשקֹט

ִּכי ִנְגָרׁש ַּכָּים ְוָהְרָׁשִעים עומד: [= רגע] .1 הפעיל.

את: ∼ [= הרגיע] .2 .(20 (ישעיה נז יּוָכל לֹא ַהְׁשֵקט

(משלי טו ִריב ַיְׁשִקיט ַאַּפִים ְוֶאֶרך ָמדֹון ְיָגֶרה ֵחָמה ִאיׁש

ָרע ִמיֵמי לֹו ְלַהְׁשִקיט ל־: ∼ [= נתן מרגוע] .3 .(18

.(13 (תהלים צד

[= מדד לשם ידיעת המשקל] .1 קל. šql ׁשקל
(ישעיה ְּבמֹאְזָנִים ּוְגָבעֹות ָהִרים ַּבֶּפֶלס ְוָׁשַקל את: ∼

ל<פלוני>: <כסף> ∼ נתן] שילם,   =] .2 .(12 מ

• .(16 (בראשית כג ֶאת־ַהֶּכֶסף ְלֶעְפרֹן ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשקֹל

ִּכַּכר־ֶּכֶסף ֲאָלִפים ַוֲעֶׂשֶרת <פלוני>: יד על <כסף> ∼

.(9 (אסתר ג ַהְּמָלאָכה עֵֹׂשי ַעל־ְיֵדי ֶאְׁשקֹול

ָׁשקֹול לּו עומד: [= נמדד לשם ידיעת משקלו] .1 נפעל.

שולם, ניתן] <כסף> =] .2 .(2 (איוב ו ַּכְעִׂשי ִיָּׁשֵקל

ְוַהָּזָהב ַהֶּכֶסף ִנְׁשַקל ָהְרִביִעי ּוַבּיֹום <פלוני>: יד על ∼

.(33 (עזרא ח ַהּכֵֹהן ֶּבן־אּוִרָּיה ַיד־ְמֵרמֹות ַעל … ְוַהֵּכִלים

עומד: ירד במפלס] <נוזל> =] .1 קל. šqʿ ׁשקע
[= ירד, דעך] .2 .(5 (עמוס ט ִמְצָרִים ִּכיֹאר ְוָׁשְקָעה

.(2 (במדבר יא ָהֵאׁש ַוִּתְׁשַקע עומד:

ֻּכָּלּה ָכֹאר ְוָעְלָתה עומד: ירד במפלס] <נוזל> =] נפעל.

.(8 (עמוס ח ִמְצָרִים ִּכיאֹור ְוִנְׁשְקָעה) (ק’ ונשקה ְוִנְגְרָׁשה

ַאְׁשִקיַע ָאז <נוזל>: ∼ [= הוריד במפלס] .1 הפעיל.

.2 .(14 (יחזקאל לב אֹוִליְך ַּכֶּׁשֶמן ְוַנֲהרֹוָתם ֵמיֵמיֶהם

ּוְבֶחֶבל ְּבַחָּכה ִלְוָיָתן ִּתְמׁשְֹך את: ∼ [= הנמיך, השפיל]

.(25 (איוב מ ְלׁשֹנֹו ַּתְׁשִקיַע

.(5 (מל”א יג

ִּתְׁשַּתֵּפְך ָעַלי ְוַעָּתה עומד: [= נזל, ניגר] .1 התפעל.

עומד: [= התפזר, התגלגל] .2 .(16 (איוב ל ַנְפִׁשי

.(1 (איכה ד ָּכל־חּוצֹות ְּברֹאׁש ַאְבֵני־קֶֹדׁש ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה

עומד: [= היה נמוך, ירוד, כנוע] קל. špl ׁשפל
.(33 (ישעיה י ִיְׁשָּפלּו ְוַהְּגבִֹהים ְּגדּוִעים ַהּקֹוָמה ְוָרֵמי

ֵעץ ִהְׁשַּפְלִּתי את: ∼ [= הנמיך, הוריד] .1 הפעיל.

[כפועל .2 .(24 (יחזקאל יז ָׁשָפל ֵעץ ִהְגַּבְהִּתי ָּגבַֹה

ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות ַהַּמְׁשִּפיִלי לפעול: ∼ אדוורביאלי]

.(6 (תהלים קיג ּוָבָאֶרץ

[= היה נעים, טוב (בציון המעריך)] קל. špr ׁשפר
ָעָלי ָׁשְפָרה ַאף־ַנֲחָלת ַּבְּנִעִמים ָנְפלּו־ִלי ֲחָבִלים על: ∼

[ראה סעיף 5.1.3]. (6 (תהלים טז

את: ∼ [= העמיד, הציב] .1 קל. špt ׁשפת
.2 .(3 (יחזקאל כד ָמִים ּבֹו ְוַגם־ְיצֹק ְׁשֹפת ַהִּסיר ְׁשֹפת

ִּתְׁשְּפֵתִני ְוַלֲעַפר־ָמֶות ב(מקום): את ∼ [= קבע, מיקם]

.(16 (תהלים כב

[= התרכז, הביט בקפידה] .1 קל. šqd ׁשקד
ְּפָתָחי ְמזּוזֹת ִלְׁשֹמר יֹום יֹום ַעל־ַּדְלֹתַתי ִלְׁשקֹד על: ∼

ָוֶאְהֶיה ָׁשַקְדִּתי עומד: [= היה ער] .2 .(34 (משלי ח

.(8 (תהלים קב ַעל־ָּגג ּבֹוֵדד ְּכִצּפֹור

נפעל. ׁשקע ראה [כתיב בלבד] נפעל. šqh ׁשקה
ּוֹמַח ָחָלב ָמְלאּו ֲעִטיָניו עומד: [= נמלא לחות] ּפֻעל.

.(24 (איוב כא ְיֻׁשֶּקה ַעְצמֹוָתיו

ּפֹולֵל)] ׁשוק =) [= הציף, מילא במים .1 הפעיל.

(בראשית ב ֶאת־ַהָּגן ְלַהְׁשקֹות ֵמֵעֶדן יֵֹצא ְוָנָהּר את: ∼

<משקה>: <פלוני> את ∼ [= נתן לשתות] .2 .(10

ַאְׁשְקָך פרטיטיב: ← .(5 (תהלים ס ַּתְרֵעָלה ַיִין ִהְׁשִקיָתנּו

השמטה: ← .(2 (שה”ש ח ִרֹּמִני ֵמֲעִסיס ָהֶרַקח ִמַּיִין

.(46 (בראשית כד ַאְׁשֶקה ְוַגם־ְּגַמֶּליָך ְׁשֵתה ַוּתֹאֶמר
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<בעלי חיים>: ∼ התמלא, שפע] <מקום> =] .2 .(41

(28 (שמות ז ְּבֵביֶתָך ּוָבאּו ְוָעלּו ְצַפְרְּדִעים ַהְיֹאר ְוָׁשַרץ

[ראה סעיף 5.10.1.2].

[= השמיע שריקה (לאות .1 קל. šrq ׁשרק
ָידֹו ָיִניַע ִיְׁשרֹק ָעֶליָה עֹוֵבר ּכֹל עומד: תדהמה או לעג)]

ל־: ∼ [= זימן, קרא בשריקה] .2 .(15 (צפניה ב

.(8 (זכריה י ַוֲאַקְּבֵצם ָלֶהם ֶאְׁשְרָקה

ׁשרה. ראה šrr ׁשרר
ִּכי עומד: [= עקר שורשים] .1 ּפִעל. šrš ׁשרׁש
(איוב ְתָׁשֵרׁש ּוְבָכל־ְּתבּוָאִתי ּתֹאֵכל ַעד־ֲאַבּדֹון ִהיא ֵאׁש

ֵמֶאֶרץ ְוֵׁשֶרְׁשָך את: ∼ [= עקר מן השורש] .2 .(12 לא

.(12 (תהלים לא ַחִּיים

יֹאֵכל ְוַאֵחר ֶאְזְרָעה עומד: [= נעקר מן השורש] ּפֻעל.

.(8 (איוב לא ְיׁשָֹרׁשּו ְוֶצֱאָצַאי

ַּבל־זָֹרעּו ַאף ַּבל־ִנָּטעּו ַאף עומד: [= הכה שורש] ּפֹועֵל.

.(24 (ישעיה מ ִּגְזָעם ָּבָאֶרץ ַּבל־ׁשֵֹרׁש ַאף

ֵיְלכּו ַּגם־ׁשָֹרׁשּו ְנַטְעָּתם עומד: [= הכה שורש] ּפֹועַל.

.(2 (ירמיה יב ֶפִרי ַּגם־ָעׂשּו

ּוָפַרח ָיִציץ ַיֲעקֹב ַיְׁשֵרׁש עומד: [= הכה שורש] הפעיל.

ַוַּתְׁשֵרׁש ְלָפֶניָה ִּפִּניָת ׁשֶֹרׁש: ∼ • .(6 (ישעיה כז ִיְׂשָרֵאל

.(10 (תהלים פ ַוְּתַמֵּלא־ָאֶרץ ָׁשָרֶׁשיָה

ביצע עבודה] [= עבד,  .1 ּפִעל. šrt ׁשרת
ַּבּקֶֹדׁש ְיָׁשְרתּו־ָבם ֲאֶׁשר ַהָּׁשֵרת ֶאת־ָּכל־ְּכֵלי ְוָלְקחּו עומד:

את ∼ אחר] למען  עבד   =] .2 .(12 ד (במדבר 

(מל”א יט ַוְיָׁשְרֵתהּו ֵאִלָּיהּו ַאֲחֵרי ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם /ל<פלוני>:

ּוְׁשמּוֵאל את/ל<אל>: ∼ [= עבד בפולחן] .3 .(21

.(18 (שמ”א ב ְיהָוה ֶאת־ְּפֵני ְמָׁשֵרת

ְוׁשַֹבְבִּתיָך את: ∼ [= העביר] ּפִעל. ššʾ ׁשׁשא
.(2 (יחזקאל לט ָצפֹון ִמַּיְרְּכֵתי ְוַהֲעִליִתיָך ְוִׁשֵּׁשאִתיָך

ּוִמיַכל עומד: [= נראה, נגלה] נפעל. šqp ׁשקף
.(29 (דה”א טו ַהַחּלֹון ְּבַעד ִנְׁשְקָפה ַּבת־ָׁשאּול

ֶאת־ַהֶּמֶלְך ַוַּיְרא ֲאַרְוָנה ַוַּיְׁשֵקף עומד: [= הביט] הפעיל.

ַוַּיְׁשִקיפּו ל(כיוון/יעד): ∼ • .(20 (שמ”ב כד ְוֶאת־ֲעָבָדיו

על: ∼ • .(32 (מל”ב ט ָסִריִסים ְׁשֹלָׁשה ְׁשַנִים ֵאָליו

ַמְׂשִּכיל ֲהֵיׁש ִלְראֹות ַעל־ְּבֵני־ָאָדם ִהְׁשִקיף ִמָּׁשַמִים ְיהָוה

[ראה סעיף 5.5.1]. (2 (תהלים יד

את: ∼ [= תיעב, החרים] .1 ּפִעל. šqṣ ׁשקץ
.(11 (ויקרא יא ְּתַׁשֵּקצּו ְוֶאת־ִנְבָלָתם תֹאֵכלּו לֹא ִמְּבָׂשָרם

ֶאת־ ַאל־ְּתַׁשְּקצּו את: ∼ [= טימא, עשה לתועבה] .2

.(43 (ויקרא יא ַהּׁשֵֹרץ ְּבָכל־ַהֶּׁשֶרץ ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ַּבחֹוָמה ָיׁשֹּקּו ָּבִעיר עומד: [= רץ] קל. šqq I ׁשקק
.(9 (יואל ב ְיֻרצּון

ָהֶרֶכב ִיְתהֹוְללּו ַּבחּוצֹות עומד: [= התרוצץ] התפלפל.

.(5 (נחום ב ָּבְרחֹבֹות ִיְׁשַּתְקְׁשקּון

=) [בינוני בלבד, כשם תואר קל. šqq II ׁשקק
צמֵא)].

ִאם־ ל<פלוני>: ∼ [= הפר אמון] קל. šqr ׁשקר
.(23 (בראשית כא ּוְלֶנְכִּדי ּוְלִניִני ִלי ִּתְׁשקֹר

ְולֹא־ְתַכֲחׁשּו ב<פלוני>: ∼ [= הפר אמון] .1 ּפִעל.

השמטה: ← .(11 (ויקרא יט ַּבֲעִמיתֹו ִאיׁש ְולֹא־ְתַׁשְּקרּו

.2 .(29 (שמ”א טו ִיָּנֵחם ְולֹא ְיַׁשֵּקר לֹא ִיְׂשָרֵאל ֵנַצח ְוַגם

(תהלים מד ִּבְבִריֶתָך ְולֹא־ִׁשַּקְרנּו ב<ברית>: ∼ [= כפר]

[ראה סעיף 5.6.2]. (18

[= התיר, שחרר] קל. šrr šrh/ׁשרר ׁשרה
.(3 (איוב לז ִיְׁשֵרהּו ַּתַחת־ָּכל־ַהָּׁשַמִים את: ∼

(ק’ שרותך ִאם־לֹא את: ∼ [(?) [= התיר, שחרר ּפִעל.

.(11 (ירמיה טו ְלטֹוב ֵׁשִריִתיָך)

התרבה ורחש] <בעל חיים> =] .1 קל. šrṣ ׁשרץ
(ויקרא יא ַעל־ָהָאֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ְוָכל־ַהֶּׁשֶרץ ב(מקום): ∼
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ַּתְׂשִּביַע ַנֲעָנה ְוֶנֶפׁש <ָרעַב>: ∼ [גורם של קל] הפעיל.

ָיִמים ֹאֶרְך <מאכל/מילוי>: <ָרעֵב> ∼ • .(10 (ישעיה נח

.(16 (תהלים צא ַאְׂשִּביֵעהּו

ְּבחֹוֹמת ׂשֵֹבר ָוֱאִהי ב־: ∼ [= התבונן] קל. śbr ׂשבר
.(13 (נחמיה ב ְירּוָׁשַלםִ

יֹוְרֵדי־ לֹא־ְיַׂשְּברּו אל/ל־: ∼ [= ציפה, קיווה] ּפִעל.

ֲאֶׁשר ַּבּיֹום לפעול: ∼ • .(18 (ישעיה לח ֶאל־ֲאִמֶּתָך בֹור

.(1 (אסתר ט ָּבֶהם ִלְׁשלֹוט ַהְּיהּוִדים אְֹיֵבי ִׂשְּברּו

ׂשגה. ראה śgʾ ׂשגא
ִקְרָיה ָהְיָתה לֹא עומד: [= היה רם] קל. śgb ׂשגב

.(36 (דברים ב ִמֶּמּנּו ָׂשְגָבה ֲאֶׁשר

ַההּוא ַּבּיֹום ְלַבּדֹו ְיהָוה ְוִנְׂשַּגב עומד: [= היה רם] נפעל.

.(11 (ישעיה ב

ֵמעֹוִני ֶאְביֹון ַוְיַׂשֵּגב את: ∼ [= רומֵם, הרים] ּפִעל.

.(41 (תהלים קז

(משלי ְיֻׂשָּגב ַּביהָוה ּובֹוֵטַח עומד: [= רומַם, הורם] ּפֻעל.

.(25 כט

ָכֹמהּו ִמי ְּבכֹחֹו ַיְׂשִּגיב ֶהן־ֵאל עומד: [= היה רם] הפעיל.

.(22 (איוב לו מֹוֶרה

ׂשגה. ראה śgg ׂשגג
[= גדל, קל. śgg śgʾ/ׂשגג śgh/ׂשגא ׂשגה
ְבִלי־ָמִים ִיְׂשֶּגה־ָאחּו ִבָּצה ְּבלֹא ֲהִיְגֶאה־ֹּגֶמא עומד: צמח]

.(11 (איוב ח

ּוַבּבֶֹקר ְּתַׂשְגֵׂשִגי ִנְטֵעְך ְּביֹום עומד: [= גדל, צמח] ּפִלְּפֵל.

.(11 (ישעיה יז ַּתְפִריִחי ַזְרֵעְך

עֹוָלם ְוַׁשְלֵוי את/ל־: ∼ [= הגדיל, הרבה] .1 הפעיל.

את: ∼ [= רומם, הילל] .2 .(12 (תהלים עג ִהְׂשּגּו־ָחִיל

.(24 (איוב לו ָפֳעלֹו ִּכי־ַתְׂשִּגיא ְזכֹר

<אדמה>: ∼ [= הכין לחריש] ּפִעל. śdd ׂשדד
.(24 (ישעיה כח ַאְדָמתֹו ִויַׂשֵּדד ְיַפַּתח

[= חילק לשישה חלקים והפריש ּפִעל. ššh ׁשׁשה
ַהְּׂשעִֹרים ֵמחֶֹמר ָהֵאיָפה ְוִׁשִּׁשיֶתם את: ∼ שישית]

.(13 (יחזקאל מה

ׁשסה. ראה šśh ׁשׂשה

את ∼ (נוזל)] [= צרך, בלע  קל. šth ׁשתה
← .(5 כט (דברים  ְׁשִתיֶתם לֹא ְוֵׁשָכר ְוַיִין :(~100×)

(רות ב ַהְּנָעִרים ִיְׁשֲאבּון ֵמֲאֶׁשר ְוָׁשִתית :(5×) פרטיטיב

ֲעָבַדי ִהֵּנה :(~100×) השמטה ← [ראה סעיף 4.4.1.1]. (9

.(13 (ישעיה סה ִּתְצָמאּו ְוַאֶּתם ִיְׁשּתּו

.(38–31 (תשנ”ט: ראה סלע ׁשתה לדיון מקיף בפועל

ִיָּׁשֶתה ֲאֶׁשר ְוָכל־ַמְׁשֶקה עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(34 (ויקרא יא ִיְטָמא ְּבָכל־ְּכִלי

ִיְׂשָרֵאל ְמרֹום ְּבַהר את: ∼ [= נטע] קל. štl ׁשתל
.(23 (יחזקאל יז ֶאְׁשֳּתֶלּנּו

ׁשין. ראה štn ׁשתן

ִעְּמָך־ ִּכי ַאל־ִּתיָרא עומד: [= פחד] קל. štʿ ׁשתע
.(10 (ישעיה מא ֱאֹלֶהיָך ִּכי־ֲאִני ַאל־ִּתְׁשָּתע ָאִני

ַוֲהִטיֻלִני ָׂשאּוִני עומד: [= רגע, שכך] קל. štq ׁשתק
.(12 (יונה א ֵמֲעֵליֶכם ַהָּים ְוִיְׁשֹּתק ֶאל־ַהָּים

ׂש

[= אכל עד ׂשובַע, סיפק רעבו או קל. śbʿ ׂשבע
ְוַגם־ְּבזֹאת … ֶאת־ַּתְזנּוֵתְך ַוַּתְרִּבי עומד: תאוותו, נמלא]

עֵֹבד <מאכל/מילוי>: ∼ • .(29 (יחזקאל טז ָׂשָבַעְּת לֹא

.(11 (משלי יב ִיְׂשַּבע־ָלֶחם ַאְדָמתֹו

ְיַׂשֵּבעּו לֹא ַנְפָׁשם <ָרעַב>: ∼ [גורם של קל] ּפִעל.

<ָרעֵב> ∼ • .(19 ז (יחזקאל  ְיַמֵּלאּו לֹא ּוֵמֵעיֶהם

.(14 (תהלים צ ַחְסֶּדָך ַבּבֶֹקר ַׂשְּבֵענּו <מאכל/מילוי>:
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ְוִאָּׁשה ִאיׁש ֲאָלִפים ִּכְׁשֹלֶׁשת ְוַעל־ַהָּגג עומד: בריקוד)]

.(27 (שופטים טז ִׁשְמׁשֹון ִּבְׂשחֹוק ָהרִֹאים

ָיקּומּו עומד: [= השתעשע (בתחרות, בריקוד)] .1 ּפִעל.

[= לעג] .2 .(14 (שמ”ב ב ְלָפֵנינּו ִויַׂשֲחקּו ַהְּנָעִרים ָנא

(בראשית לט ָּבנּו ְלַצֶחק ִעְבִרי ִאיׁש ָלנּו ֵהִביא ְראּו ב־: ∼

ֲחָתָניו ְּבֵעיֵני ִכְמַצֵחק ַוְיִהי עומד: [= התלוצץ] .3 .(14

.(14 (בראשית יט

ּוַמְלִעִגים ֲעֵליֶהם ַמְׂשִחיִקים ַוִּיְהיּו על: ∼ [= לעג] הפעיל.

.(10 (דה”ב ל ָּבם

עומד: [= סב, פנה] קל. śwṭ śṭh/ׂשוט ׂשטה
.(12 (במדבר ה ָמַעל בֹו ּוָמֲעָלה ִאְׁשּתֹו ִּכי־ִתְׂשֶטה

ׂשטן. ראה śṭm ׂשטם

[= איב, שנא] קל. śṭm śṭn/ׂשטם ׂשטן
.(4 (תהלים קט ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת־ַאֲהָבִתי את: ∼

ָוַׂשְבִּתי ָזַקְנִּתי ַוֲאִני עומד: [= זקן] קל. śyb ׂשיב
.(2 (שמ”א יב

ְלָך ַוֲהֵקֹמָת את: ∼ [= כיסה בסיד] קל. śyd ׂשיד
.(2 (דברים כז ַּבִּׂשיד ֹאָתם ְוַׂשְדָּת ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים

[= הגה, העלה בדיבור או .1 קל. śyḥ ׂשיח
ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוִדְבֵרי הֹוֶדָך ְּכבֹוד ֲהַדר את: ∼ במחשבה]

ב־: קידום התוכן עם ← .(5 (תהלים קמה ָאִׂשיָחה

(תהלים קיט ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך ְוָאִׂשיָחה ֲהִביֵנִני ֶּדֶרְך־ִּפּקּוֶדיָך

[= דיבר, פנה בדברים] .2 [ראה סעיף 5.12.2]. (27

עם ∼ • .(8 (איוב יב ְוֹתֶרָּך ָלָאֶרץ ִׂשיַח אֹו ל<פלוני>: ∼

.(7 (תהלים עז ָאִׂשיָחה ִעם־ְלָבִבי <פלוני>:

את: ∼ [= הגה, העלה בדיבור או במחשבה] ּפֹולֵל.

קידום התוכן: ← .(8 (ישעיה נג ְיׂשֹוֵחַח ִמי ְוֶאת־ּדֹורֹו

(תהלים קמג ֲאׂשֹוֵחַח ָיֶדיָך ְּבַמֲעֵׂשה ְבָכל־ָּפֳעֶלָך ָהִגיִתי

[ראה סעיף 5.12.2]. (5

.I סוג ראה śwg ׂשוג
ָלׂשּוַח ִיְצָחק ַוֵּיֵצא עומד: [= שוטט] קל. śwḥ ׂשוח

.(63 (בראשית כד ָעֶרב ִלְפנֹות ַּבָּׂשֶדה

ׂשטה. ראה śwṭ ׂשוט
.II סוך ראה śwk ׂשוך
ׂשרר. ראה śwr I ׂשור

ׂשרה. ראה śwr II ׂשור

סור. ראה śwr III ׂשור
את: ∼ [= ניסר, ריטש] קל. śwr IV ׂשור
ַהַּבְרֶזל ּוַבֲחִריֵצי ַּבְּמֵגָרה ַוָּיַׂשר הֹוִציא ֲאֶׁשר־ָּבּה ְוֶאת־ָהָעם

.(3 (דה”א כ ּוַבְּמֵגרֹות

ְוִגילּו ִּכי־ִאם־ִׂשיׂשּו עומד: [= שמח] קל. śwś ׂשוׂש
ָחָתן ּוְמׂשֹוׂש :(8×) על ∼ • .(18 (ישעיה סה ֲעֵדי־ַעד

ב־ ∼ • .(5 (ישעיה סב ֱאֹלָהִיְך ָעַלִיְך ָיִׂשיׂש ַעל־ַּכָּלה

• .(19 (ישעיה סה ְבַעִּמי ְוַׂשְׂשִּתי ִבירּוָׁשַלםִ ְוַגְלִּתי :(4×)

[ראה (6 (תהלים יט ֹאַרח ָלרּוץ ְּכִגּבֹור ָיִׂשיׂש לפעול: ∼

הערה 89]. סעיף 4.5

ּוֵפַרׂש עומד: [= התקדם במים] קל. śḥh ׂשחה
.(11 (ישעיה כה ִלְׂשחֹות ַהּׂשֶֹחה ְיָפֵרׂש ַּכֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ָיָדיו

ְבָכל־ַלְיָלה ַאְׂשֶחה את: ∼ [= הרטיב, הציף] הפעיל.

.(7 (תהלים ו ַאְמֶסה ַעְרִׂשי ְּבִדְמָעִתי ִמָּטִתי

ָוֶאַּקח את: ∼ [= מעך להפקת נוזל] קל. śḥṭ ׂשחט
(בראשית מ ַּפְרעֹה ֶאל־ּכֹוס ֹאָתם ָוֶאְׂשַחט ֶאת־ָהֲעָנִבים

.(11

[= חייך, השמיע .1 קל. ṣḥq śḥq/צחק ׂשחק
.(4 ג (קהלת  ִלְׂשחֹוק ְוֵעת ִלְבּכֹות ֵעת עומד: צחוק]

ְלָכל־ ִּתְלַעג ִּתְׂשַחק־ָלמֹו ְיהָוה ְוַאָּתה ל־: ∼ [= לעג] .2

ְצִעיִרים ָעַלי ָׂשֲחקּו ְוַעָּתה על: ∼ • .(9 (תהלים נט ּגֹוִים

[= השתעשע (בתחרות, .3 .(1 (איוב ל ְלָיִמים ִמֶּמִּני
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ַוְיִהי עומד: [= הצליח, עשה חיל] קל. śkl I ׂשכל
.(30 (שמ”א יח ָׁשאּול ַעְבֵדי ִמּכֹל ָּדִוד ָׂשַכל ֵצאָתם ִמֵּדי

ְוָעָׂשה ְוִהְׂשִּכיל ֶמֶלְך ּוָמַלְך עומד: [כמו קל] .1 הפעיל.

את ∼ [= עשה בהצלחה] .2 .(5 (ירמיה כג ִמְׁשָּפט

.(8 (דברים כט ַּתֲעׂשּון ָּכל־ֲאֶׁשר ֵאת ַּתְׂשִּכילּו ְלַמַען :(2×)

ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא־ִהְׂשִּכילּו :(4×) את ∼ [= הבין, התבונן] .3

אל/ל/על ∼ • .(7 (תהלים קו ֲחָסֶדיָך ֶאת־רֹב ָזְכרּו לֹא

ב־ ∼ • .(13 (נחמיה ח ַהּתֹוָרה ֶאל־ִּדְבֵרי ּוְלַהְׂשִּכיל :(4×)

ְוָחְכָמה ְּבָכל־ֵסֶפר ְוַהְׂשֵּכל ַמָּדע ָהֱאֹלִהים ָלֶהם ָנַתן :(4×)

ְלַמַען :(2×) {תוכן} ∼ • [ראה סעיף 5.5.3]. (17 (דניאל א

ּזֹאת ָעְׂשָתה ַיד־ְיהָוה ִּכי ַיְחָּדו ְוַיְׂשִּכילּו ְוָיִׂשימּו ְוֵיְדעּו ִיְראּו

את/ל<פלוני> ∼ [= לימד, הורה] .4 .(20 (ישעיה מא

.(22 (דניאל ט ִביָנה ְלַהְׂשִּכיְלָך ָיָצאִתי ַעָּתה :(5×) <דבר>

ֶאת־ ִׂשֵּכל את: ∼ [= הצליב] ּפִעל. śkl II ׂשכל
.(14 (בראשית מח ָיָדיו

[= העסיק, לקח לעבודה תמורת קל. śkr ׂשכר
ֶאֶלף ֵמָאה ִמִּיְׂשָרֵאל ַוִּיְׂשּכֹר <פלוני>: את ∼ תשלום]

[ראה סעיף 5.4.1]. (6 (דה”ב כה ִכַּכר־ָּכֶסף ְּבֵמָאה ָחִיל ִּגּבֹור

עומד: [= הציע את עבודתו תמורת תשלום] נפעל.

.(5 (שמ”א ב ָחֵדּלּו ּוְרֵעִבים ִנְׂשָּכרּו ַּבֶּלֶחם ְׂשֵבִעים

ֶאל־ ִמְׂשַּתֵּכר ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר עומד: [= קיבל ׂשכר] התפעל.

.(6 (חגי א ָנקּוב ְצרֹור

עומד: [= פנה שמאלה] .1 הפעיל. śmʾl ׂשמאל
ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ִמּכֹל ּוְלַהְׂשִמיל ְלֵהִמין ִאם־ִאׁש … ֵחי־ַנְפְׁשָך

[= השתמש ביד שמאל] .2 .(19 (שמ”ב יד ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹני

ּוַבִחִּצים ָּבֲאָבִנים ּוַמְׂשִמאִלים ַמְיִמיִנים ֶקֶׁשת נְֹׁשֵקי עומד:

.(2 (דה”א יב ַּבָּקֶׁשת

ַוִּיְׂשַמח :(~75×) עומד [= עלץ] .1 קל. śmḥ ׂשמח
ב־ ∼ • .(20 (מל”ב יא ָׁשָקָטה ְוָהִעיר ָּכל־ַעם־ָהָאֶרץ

(שופטים ָּבֶכם ַּגם־הּוא ְוִיְׂשַמח ַּבֲאִביֶמֶלְך ִׂשְמחּו :(~35×)

[= הציב, קבע] .1 קל. yśm śym/יׂשם ׂשים
=] .2 .(9 (תהלים קד ַּבל־ַיֲעבֹרּון ְּגבּול־ַׂשְמָּת את: ∼

ֶאת־ ָּבּה ַוָּתֶׂשם :(~300×) ב(מקום) את ∼ הניח, מיקם]

[ראה (3 (שמות ב ַהְיֹאר ַעל־ְׂשַפת ַּבּסּוף ַוָּתֶׂשם ַהֶּיֶלד

את ∼ [בהשאלה, על הפנמה וזיכרון] • סעיף 5.3.1].

(ישעיה ַעל־ִלֵּבְך לֹא־ַׂשְמְּת ָזַכְרְּת לֹא ְואֹוִתי על/אל/בלב:

[בהשאלה, על • הערה 316]. [ראה סעיף 5.10.2.4 (11 נז

(ירמיה ָעָליו ִׂשים ְוֵעיֶניָך ָקֶחּנּו על: עין ∼ נעיצת מבט]

ִמֶּקֶרב על: <פלוני> ∽את [= מינה, הפקיד] .3 .(12 לט

[= נתן, .4 .(15 (דברים יז ֶמֶלְך ָעֶליָך ָּתִׂשים ַאֶחיָך

ֱאֹלֵהי ַליהָוה ָכבֹוד ִׂשים־ָנא :(~10×) ל־ את ∼ העניק]

[= עשה, הפך] .5 .(19 (יהושע ז תֹוָדה ְוֶתן־לֹו ִיְׂשָרֵאל

ְוַאָּתה ָאִׂשים ָחְרָּבה ָעֶריָך :(~85×) {פרדיקט} את ∼

ל{פרדיקט} את ∼ • .(4 (יחזקאל לה ִתְהֶיה ְׁשָמָמה

(ישעיה מב אֹוִביׁש ַוֲאַגִּמים ָלִאִּיים ְנָהרֹות ְוַׂשְמִּתי :(~55×)

[במובן את ∼ [= כיוון, הפנה] .6 [ראה סעיף 5.14]. (15

ָּפֶניָך ִׂשים ל(כיוון/יעד): פניו ∼ של פנייה, הסתובבות]

[בכוונה • .(2 (יחזקאל ו ֲאֵליֶהם ְוִהָּנֵבא ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ָהֵרי

ֶאת־ ּוְלַהְכִרית ְלָרָעה ָּבֶכם ָּפַני ָׂשם ִהְנִני ב־: פניו ∼ עוינת]

פניו ∼ [בכוונה לפעול] • .(11 (ירמיה מד ָּכל־ְיהּוָדה

(מל”ב יב ַעל־ְירּוָׁשָלםִ ַלֲעלֹות ָּפָניו ֲחָזֵאל ַוָּיֶׂשם לפעול:

ַוֲאֶׁשר אל/על: לבו ∼ [במובן של הפניית הדעת] • .(18

[ראה סעיף (21 (שמות ט ְיהָוה ֶאל־ְּדַבר ִלּבֹו לֹא־ָׂשם

הערה 316]. 5.10.2.4

ל{פרדיקט}: את ∼ הפך] עשה,   =] .1 הפעיל.

(יחזקאל ַעִּמי ִמּתֹוְך ְוִהְכַרִּתיו ְוִלְמָׁשִלים ְלאֹות ַוֲהִׂשֹמִתיהּו

(= ללא התייחסות)]. מׂשים מבלי [בצירוף .2 .(8 יד

ְלָפָניו ַוּיּוַׂשם) (ק’ ויישם ב(מקום): ∼ [= הונח] הָפעַל.

.(33 (בראשית כד ֶלֱאכֹל

.I סכך ראה śkk ׂשכך
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ל־: ∼ [= היה די, הספיק] קל. śpq II ׂשפק
ְּבַרְגָלי ֲאֶׁשר ְלָכל־ָהָעם ִלְׁשָעִלים ׁשְֹמרֹון ֲעַפר ִאם־ִיְׂשֹּפק

.(10 (מל”א כ

ִמֶּקֶדם ָמְלאּו ִּכי ב־: ∼ [(?) [= היה מלא, נמלא הפעיל.

.(6 (ישעיה ב ַיְׂשִּפיקּו ָנְכִרים ּוְבַיְלֵדי ַּכְּפִלְׁשִּתים ְועְֹנִנים

ְּפָׁשַעי עֹל ִנְׂשַקד עומד: [= נקשר] נפעל. śqd ׂשקד
.(14 (איכה א ְּבָידֹו

ַוֵּתַלְכָנה עין: ∼ [= מצמץ, קרץ] ּפִעל. śqr ׂשקר
.(16 (ישעיה ג ֵעיָנִים ּוְמַׂשְּקרֹות ָּגרֹון ְנטּויֹות) (ק’ נטוות

(ק’ פחדו ִּגיֵדי עומד: [= נשזר] ּפֻעל. śrg ׂשרג
.(17 (איוב מ ְיׂשָֹרגּו ַפֲחָדיו)

ְּפָׁשַעי עֹל ִנְׂשַקד עומד: [= השתזר, השתלב] התפעל.

.(14 (איכה א ַעל־ַצָּואִרי ָעלּו ִיְׂשָּתְרגּו ְּבָידֹו

ְוַהְּׂשִריִדים עומד: [= ניצל, נותר] קל. śrd ׂשרד
.(20 (יהושע י ַהִּמְבָצר ֶאל־ָעֵרי ַוָּיבֹאּו ֵמֶהם ָׂשְרדּו

עם ∼ [= נאבק] קל. śwr II śrh/ׂשור ׂשרה
(בראשית ַוּתּוָכל ְוִעם־ֲאָנִׁשים ִעם־ֱאֹלִהים ִּכי־ָׂשִריָת /את:

.(5 (הושע יב ַוֻּיָכל ֶאל־ַמְלָאְך ָוָּיַׂשר אל: ∼ • .(29 לב

ׂשרטת: ∼ [= עשה שריטה, חתך] קל. śrṭ ׂשרט
.(5 (ויקרא כא ָׂשָרֶטת ִיְׂשְרטּו לֹא ּוִבְבָׂשָרם

(זכריה ִיָּׂשֵרטּו ָׂשרֹוט ָּכל־עְֹמֶסיָה עומד: [= נחתך] נפעל.

.(3 יב

ִּבְכָרה את: ∼ [= סיבך, פיתל] ּפִעל. śrk ׂשרך
.(23 (ירמיה ב ְּדָרֶכיָה ְמָׂשֶרֶכת ַקָּלה

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. śrʿ ׂשרע
מוארך)].

ֵמִהְׂשָּתֵרַע ַהַּמָּצע ִּכי־ָקַצר עומד: [= התמתח] התפעל.

.(20 (ישעיה כח ְּכִהְתַּכֵּנס ָצָרה ְוַהַּמֵּסָכה

ִׂשְמָחה ַעל־ַהִּקיָקיֹון יֹוָנה ַוִּיְׂשַמח :(6×) על ∼ • .(19 ט

ּוְׂשַמח :(2×) מן ∼ • [ראה סעיף 5.2.1]. (6 (יונה ד ְגדֹוָלה

לפעול: ∼ • [ראה סעיף 6.2]. (18 (משלי ה ְנעּוֶרָך ֵמֵאֶׁשת

=] .2 .(13 (שמ”א ו ִלְראֹות ַוִּיְׂשְמחּו ֶאת־ָהָארֹון ַוִּיְראּו

ִלְבֵני־ְיהּוָדה ְוַאל־ִּתְׂשַמח :(7×) ל/אל ∼ לעג, שמח לאיד]

.(12 (עובדיה א ָאְבָדם ְּביֹום

ְיַׂשַּמח־ָאב ָחָכם ֵּבן את: ∼ [גורם של קל 1] .1 ּפִעל.

ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת ל־: את ∼ [גורם של קל 2] .2 .(1 (משלי י

(איכה אֹוֵיב ָעַלִיְך ַוְיַׂשַּמח על: ∼ • .(2 (תהלים ל ִלי אְֹיַבי

.(27 (דה”ב כ ֵמאֹוְיֵביֶהם ְיהָוה ִּכי־ִׂשְּמָחם מן: ∼ • .(17 ב

ָצָריו ְיִמין ֲהִרימֹוָת את: ∼ [גורם של קל 2] הפעיל.

.(43 (תהלים פט ָּכל־אֹוְיָביו ִהְׂשַמְחָּת

ֲהלֹא את/ל־: ∼ [= איב, לא אהב] קל. śnʾ ׂשנא
(שופטים יא ָאִבי ִמֵּבית ַוְּתָגְרׁשּוִני אֹוִתי ְׂשֵנאֶתם ַאֶּתם

.(7

(משלי ִיָּׂשֵנא ְמִזּמֹות ְוִאיׁש עומד: [סביל של קל] נפעל.

.(17 יד

(= אויב, צר)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפִעל.

ּכֹל עומד: [= הסתמר מפחד] קל. śʿr I ׂשער
(יחזקאל ַׂשַער ָׂשֲערּו ּוַמְלֵכיֶהם ָעָלִיְך ָׁשְממּו ָהִאִּיים יְֹׁשֵבי

.(35 כז

סער. ראה śʿr II ׂשער
לֹא ֱאֹלִהים את: ∼ [= הכיר] קל. śʿr III ׂשער
(דברים ֲאבֵֹתיֶכם ְׂשָערּום לֹא ָּבאּו ִמָּקרֹב ֲחָדִׁשים ְיָדעּום

.(17 לב

ְוִׂשַּפח את: ∼ [= הכה בספחת] ּפִעל. śpḥ ׂשפח
.(17 (ישעיה ג ִצּיֹון ְּבנֹות ָקְדקֹד ֲאדָֹני

ספן. ראה śpn ׂשפן

.I ספק ראה śpq I ׂשפק
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עברית

[בינוני בלבד, כשם תואר הפעיל. tʾm תאם
= יולדת תאומים)]. (מתאימה

עומד: סומן, הותווה] <גבול> =] קל. tʾr תאר
(יהושע טו ֶנְפּתֹוַח ֵמי ֶאל־ַמְעַין ָהָהר ֵמרֹאׁש ַהְּגבּול ְוָתַאר

.(9

ּוַבְּמחּוָגה ַּבַּמְקֻצעֹות ַיֲעֵׂשהּו את: ∼ [= סימן] ּפִעל.

.(13 (ישעיה מד ְיָתֳאֵרהּו

ִרּמֹון ְוָיָצא עומד: [(?) סומן, הותווה <גבול> =] ּפֻעל.

.(13 (יהושע יט ַהֵּנָעה ַהְּמֹתָאר

(ק’ ויתו עומד: [= צייר תווים] ּפִעל. twh I תוה
.(14 (שמ”א כא ַהַּׁשַער ַעל־ַּדְלתֹות ַוְיָתיו)

ַעל־ִמְצחֹות ָּתו ְוִהְתִויָת תו: ∼ [= צייר תווים] הפעיל.

.(4 (יחזקאל ט ָהֲאָנִׁשים

ַוָּיׁשּובּו את: ∼ [= העליב] הפעיל. twh II תוה
.(41 (תהלים עח ִהְתוּו ִיְׂשָרֵאל ּוְקדֹוׁש ֵאל ַוְיַנּסּו

בסיור] חקר  ריגל,   =] .1 קל. twr תור
ְּכָנַען ֶאת־ֶאֶרץ ָלתּור ֹמֶׁשה ֹאָתם ַוִּיְׁשַלח <מקום>: ∼

קידום התוכן: ← [= חקר, בדק] .2 .(17 (במדבר יג

ַהָּׁשָמִים ַּתַחת ַנֲעָׂשה ָּכל־ֲאֶׁשר ַעל ַּבָחְכָמה ְוָלתּור ִלְדרֹוׁש

ַההֵֹלְך את: ∼ [= חיפש, ביקש] .3 .(13 (קהלת א

.(33 (דברים א ַלֲחֹנְתֶכם ָמקֹום ָלֶכם ָלתּור ַּבֶּדֶרְך ִלְפֵניֶכם

(קהלת ב ֶאת־ְּבָׂשִרי ַּבַּיִין ִלְמׁשֹוְך ְבִלִּבי ַּתְרִּתי לפעול: ∼ •

ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ְולֹא־ָתֻתרּו עומד: [= הלך] .4 .(3

.(39 (במדבר טו ַאֲחֵריֶהם זִֹנים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֵעיֵניֶכם

ַוָּיִתירּו עומד: [= שלח מרגלים לסייר] .1 הפעיל.

[(?) [= הנחה .2 .(23 (שופטים א ְּבֵבית־ֵאל ֵבית־יֹוֵסף

.(26 (משלי יב ַצִּדיק ֵמֵרֵעהּו ָיֵתר את: ∼

ַהַּזְלַזִּלים ְוָכַרת את: ∼ [= חתך] הפעיל. tzz תזז
.(5 (ישעיה יח ֵהַתז ֵהִסיר ְוֶאת־ַהְּנִטיׁשֹות ַּבַּמְזֵמרֹות

[= העלה באש, קל. srp śrp/סרף ׂשרף
ָהִראׁשֹון ַהָּפר ֵאת ָׂשַרף ַּכֲאֶׁשר ֹאתֹו ְוָׂשַרף את: ∼ הבעיר]

[ראה סעיף 5.10.2.4]. (21 (ויקרא ד

(ויקרא ׂשָֹרף ְוִהֵּנה עומד: [= הועלה באש] קל סביל.

.(16 י

ָבֵאׁש ִיָּׂשְרפּו ְוָכל־ֶאְתַנֶּניָה עומד: [= הועלה באש] נפעל.

.(7 (מיכה א

(= אדם המקטיר [בינוני בלבד, כשם עצם ּפִעל.

קטורת עבור קרוב מת)].

[= היה ׂשר, קל. śwr I śrr/ׂשור ׂשרר
ְלִמְׁשָּפט ּוְלָׂשִרים ִיְמָלְך־ֶמֶלְך ְלֶצֶדק ֵהן עומד: שלט כׂשר]

ַעל־ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶמֶלְך ַוָּיַׂשר על: ∼ • .(1 (ישעיה לב ָיׂשֹרּו

הערה 264]. [ראה סעיף 5.9 (22 (שופטים ט

ִּכי־ִתְׂשָּתֵרר על: ∼ [= העמיד עצמו כׂשר] התפעל.

.(13 (במדבר טז ַּגם־ִהְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו

ְולֹא ִהְמִליכּו ֵהם השמטה: ← [= מינה כׂשר] הפעיל.

.(4 (הושע ח ָיָדְעִּתי ְולֹא ֵהִׂשירּו ִמֶּמִּני

סתם. ראה śtm ׂשתם

ֶאת־ַאְנֵׁשי ַוַּיְך עומד: [= התפרץ] נפעל. śtr ׂשתר
.(9 (שמ”א ה טחרים) (ק’ ֳעָפִלים ָלֶהם ַוִּיָּׂשְתרּו … ָהִעיר

ת

ָּתַאְבִּתי ל־: ∼ [= השתוקק, כמּה] קל. tʾb I תאב
.(174 (תהלים קיט ְיהָוה ִליׁשּוָעְתָך

תעב. ראה tʾb II תאב
=] ּפִעל/התפעל. ʾwh II tʾh/אוה תאה
ִמן־ַהָּים ָצפֹון ְּגבּול ָלֶכם ְוֶזה־ִיְהֶיה עומד: סימן קו גבול]

.(7 (במדבר לד ָהָהר הֹר ָלֶכם ְּתָתאּו ַהָּגדֹל
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ְוִהַּתְּמהּו ְוַהִּביטּו ַבּגֹוִים ְראּו עומד: [כמו קל] התפעל.

.(5 (חבקוק א ְּתָמהּו

:(~12×) את ∼ [= אחז]: .1 קל. tmk תמך
.(19 (משלי לא ָפֶלְך ָּתְמכּו ְוַכֶּפיָה ַבִּכיׁשֹור ִׁשְּלָחה ָיֶדיָה

ִמְּׁשֹמַע ָאְזנֹו ֹאֵטם ַּבּׁשַֹחד ִמְּתֹמְך ַּכָּפיו נֵֹער :(2×) ב־ ∼

.2 ו–5.7.3.2]. [ראה סעיפים 5.7.3.1 (15 (ישעיה לג ָּדִמים

ַוַּתִּציֵבִני ִּבי ָּתַמְכָּת ְּבֻתִּמי ַוֲאִני :(5×) ב־ ∼ [= עודד, עזר]

[ראה סעיף 4.4.3.2]. (13 (תהלים מא ְלעֹוָלם ְלָפֶניָך

ֶאת־ָהָרָׁשע ִיְלְּכֻדנֹו ַעוֹונֹוָתיו עומד: נאחז]  =] נפעל.

.(22 (משלי ה ִיָּתֵמְך ַחָּטאתֹו ּוְבַחְבֵלי

ָאז עומד: [= היה תמים, ישר] .1 קל. tmm תמם
[= הושלם, .2 .(14 (תהלים יט ָרב ִמֶּפַׁשע ְוִנֵּקיִתי ֵאיָתם

ַעד ַהּזֹאת ַהִּׁשיָרה ֶאת־ִּדְבֵרי … ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר עומד: נגמר]

ַוִּיְּפלּו עומד: [= חוסל, כלה] .3 .(30 (דברים לא ֻּתָּמם

<פרק =] .4 .(24 (יהושע ח ַעד־ֻּתָּמם ְלִפי־ֶחֶרב ֻכָּלם

ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ַהִהוא ַהָּׁשָנה ַוִּתֹּתם עומד: נשלם, עבר] זמן>

[= השלים, גמר] .5 .(18 (בראשית מז ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשָנה

(שמ”ב טו ִמן־ָהִעיר ַלֲעבֹור ָּכל־ָהָעם ַעד־ֹּתם לפעול: ∼

ְּבָידֹו ֹאָתם ַעד־ֻּתִּמי את: ∼ [= חיסל, כילה] .6 .(24

.(8 (ירמיה כז

ִּתְתַחָּסד ִעם־ָחִסיד עומד: [= התנהג כתמים] התפעל.

.(26 (שמ”ב כב ִּתַּתָּמם ָּתִמים ִעם־ִּגּבֹור

ְלַׁשַּדי ַהֵחֶפץ את: ∼ [= עשה לתמים, לישר] .1 הפעיל.

=] .2 .(3 (איוב כב ְּדָרֶכיָך ִּכי־ַתֵּתם ְוִאם־ֶּבַצע ִתְצָּדק ִּכי

ַּכְּנֹלְתָך ּתּוַּׁשד ׁשֹוֵדד ַּכֲהִתְמָך לפעול: ∼ השלים, גמר]

[= חיסל, כילה] .3 .(1 (ישעיה לג ִיְבְּגדּו־ָבְך ִלְבֹּגד

.(15 (יחזקאל כב ִמֵּמְך ֻטְמָאֵתְך ַוֲהִתֹּמִתי את: ∼

ִּכי־ ַּגם עומד: [(?) [= קיבל אתנן קל. tnh I תנה
.(10 (הושע ח ֲאַקְּבֵצם ַעָּתה ַבּגֹוִים ִיְתנּו

ֶאְפַרִים עומד: [(?) [= נתן אתנן (של אהבה) הפעיל.

.(9 (הושע ח ֲאָהִבים ִהְתנּו

ְוֵהם ל־: ∼ [(?) [= נקשר, נצמד ּפֻעל. tkh תכה
.(3 (דברים לג ְלַרְגֶלָך ֻּתּכּו

רּוחֹות ְוֹתֵכן את: ∼ [= חקר, בחן] קל. tkn תכן
.(2 (משלי טז ְיהָוה

ִנְתְּכנּו ְולֹו) (ק’ ולא עומד: [= נמדד, נשקל] .1 נפעל.

עומד: [= היה מאוזן, ישר] .2 .(3 (שמ”א ב ֲעִללֹות

(יחזקאל יח ִיָּתֵכנּו לֹא ַדְרֵכיֶכם ֲהלֹא ִיָּתֵכן לֹא ֲהַדְרִּכי

.(25

ְיהָוה ֶאת־רּוַח ִמי־ִתֵּכן את: ∼ [= מדד, שקל] .1 ּפִעל.

ֶאֶרץ ְנֹמִגים את: ∼ [= איזן, יישר] .2 .(13 (ישעיה מ

.(4 (תהלים עה ַעּמּוֶדיָה ִתַּכְנִּתי ָאֹנִכי ְוָכל־יְֹׁשֶביָה

(= מדוד, שקול)]. [בינוני בלבד, כשם תואר ּפֻעל.

תלה. ראה tlʾ תלא
[= קשר לעצם .1 קל. tlʾ tlh/תלא תלה
ָּכל־ֶּכִלי ָעָליו ִלְתלֹות ָיֵתד ִמֶּמּנּו ִאם־ִיְקחּו את: ∼ גבוה]

<פלוני>: את ∼ [= המית בדרך זו] .2 .(3 (יחזקאל טו

.(22 (בראשית מ ָּתָלה ָהֹאִפים ַׂשר ְוֵאת

ַוִּיָּתלּו עומד: [= הומת בקשירה לעצם גבוה] נפעל.

.(23 (אסתר ב ַעל־ֵעץ ְׁשֵניֶהם

ִּתּלּו־ָבְך ְוכֹוַבע ָמֵגן את: ∼ [= קשר לעצם גבוה] ּפִעל.

.(10 (יחזקאל כז

[= לעג, רימה] ּפִעל/הפעיל. htl tll/התל תלל
(שופטים ְּכָזִבים ֵאַלי ַוְּתַדֵּבר ִּבי ֵהַתְלָּת ִהֵּנה ב<פלוני>: ∼

[ראה סעיף 6.1.3]. (10 טז

ֶאת־ַנְפׁשֹו ְולֹא־ַיִּציל ִהָּטהּו הּוַתל ֵלב [= רומה]: הָפעַל.

.(20 (ישעיה מד

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר ּפֻעל. tlʿ תלע
לבוש בגדי תולעת שני)].

ְוָנַׁשּמּו עומד: [= נבהל, השתומם] קל. tmh תמּה
.(9 (ירמיה ד ִיְתָמהּו ְוַהְּנִביִאים ַהּכֲֹהִנים
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עברית

ְבֵעיָניו ְוָהִייִתי עומד: [= התלוצץ] ּפִלְּפֵל. tʿʿ תעע
.(12 (בראשית כז ִּכְמַתְעֵּתַע

ּוִמַּתְעְּתִעים ְּדָבָריו ּובֹוִזים ב־: ∼ [= בז, לעג] התפלפל.

.(16 (דה”ב לו ִּבְנִבָאיו

פתל. ראה tpl תפל
ָׁשִרים ִקְּדמּו עומד: [= ניגן בתוף] קל. tpp תפף

.(26 (תהלים סח ּתֹוֵפפֹות ֲעָלמֹות ְּבתֹוְך ֹנְגִנים ַאַחר

ְמַנֲהגֹות ְוַאְמהֶֹתיָה עומד: [= הכה (כמו על תוף)] ּפֹולֵל.

.(8 (נחום ב ַעל־ִלְבֵבֶהן ְמֹתְפֹפת יֹוִנים ְּכקֹול

ַוִּיְתְּפרּו את: ∼ [= חיבר בחוטים] קל. tpr תפר
.(7 (בראשית ג ֲחֹגרֹת ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו ְתֵאָנה ֲעֵלה

ָּכל־ ַעל ְּכָסתֹות ִלְמַתְּפרֹות הֹוי את: ∼ [כמו קל] ּפִעל.

.(18 (יחזקאל יג ָיַדי ַאִּציֵלי

ְוֶאת־ :(~40×) את ∼ [= אחז, לכד] קל. tpś תפׂש
ָוֶאְתֹּפׂש :(7×) ב־ ∼ • .(23 (יהושע ח ָחי ָּתְפׂשּו ָהַעי ֶמֶלְך

[ראה (17 (דברים ט ָיָדי ְׁשֵּתי ֵמַעל ָוַאְׁשִלֵכם ַהֻּלחֹת ִּבְׁשֵני

סעיף 5.7.3.1].

ָעָליו ֶאת־ִרְׁשִּתי ּוָפַרְׂשִּתי עומד: [= נאחז, נלכד] נפעל.

.(13 (יחזקאל יב ִּבְמצּוָדִתי ְוִנְתַּפׂש

(משלי ְּתַתֵּפׂש ְּבָיַדִים ְׂשָמִמית עומד: [= אחז, לכד] ּפִעל.

.(28 ל

ְמֻעָּות עומד: [= היה לתקין, טוב] קל. tqn תקן
.(15 (קהלת א ִלְתקֹן לֹא־יּוַכל

ֵאת ְלַתֵּקן יּוַכל ִמי ִּכי את: ∼ [= עשה לתקין] .1 ּפִעל.

את: ∼ [= סידר, ערך] .2 (13 (קהלת ז ִעְּותֹו ֲאֶׁשר

.(9 (קהלת יב ַהְרֵּבה ְמָׁשִלים ִּתֵּקן ְוִחֵּקר ְוִאֵּזן

ב<כלי ∼ [= השמיע תקיעה] .1 קל. tqʿ תקע
(יהושע ו ַּבּׁשָֹפרֹות ַוִּיְתְקעּו ָהָעם ַוָּיַרע :(33×) נשיפה>

ַּבִּגְבָעה ׁשֹוָפר ִּתְקעּו :(10×) <כלי נשיפה> ∼ • .(20

=] .2 [ראה סעיף 5.10.3.2]. (8 (הושע ה ָּבָרָמה ֲחצְֹצָרה

את: ∼ [= אמר, סיפר] .1 ּפִעל. tnh II תנה
[= קונן, .2 .(11 (שופטים ה ְיהָוה ִצְדקֹות ְיַתּנּו ָׁשם

ַהִּגְלָעִדי ְלַבת־ִיְפָּתח ְלַתּנֹות … ֵּתַלְכָנה עומד: אמר קינה]

.(40 (שופטים יא

[= נמאס, היה נפעל. tʾb II tʿb/תאב תעב
(דה”א כא ֶאת־יֹוָאב ְּדַבר־ַהֶּמֶלְך ִּכי־ִנְתַעב עומד: מאוס]

.(6

ָאִחיָך ִּכי ֲאדִֹמי לֹא־ְתַתֵעב את: ∼ [= שנא] .1 ּפִעל.

[= טימא, עשה לתועבה] .2 .(8 (דברים כג הּוא

ְלָכל־עֹוֵבר ֶאת־ַרְגַלִיְך ַוְּתַפְּׂשִקי ֶאת־ָיְפֵיְך ַוְּתַתֲעִבי את: ∼

.(25 (יחזקאל טז

ְמאֹד ַוַּיְתֵעב עומד: [= עשה מעשה תועבה] הפעיל.

הערה [ראה סעיף 5.11 (26 (מל”א כא ַהִּגֻּלִלים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת

עֵֹׂשה־ ֵאין ָעֶול ְוִהְתִעיבּו ִהְׁשִחיתּו <תועבה>: ∼ • .[349

.(2 (תהלים נג טֹוב

[= נדד, הלך .1 קל. ṭʿh tʿh/טעה תעה
ְּבֵאר ְּבִמְדַּבר ַוֵּתַתע ַוֵּתֶלְך עומד: בלי לדעת את הדרך]

עומד: [= סטה (מוסרית)] .2 .(14 (בראשית כא ָׁשַבע

(יחזקאל ִּגּלּוֵליֶהם ַאֲחֵרי ֵמָעַלי ָּתעּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ִּבְתעֹות

ַּבַּיִין ְוַגם־ֵאֶּלה עומד: [= התבלבל, שגה] .3 .(10 מד

.(7 (ישעיה כח ָּתעּו ּוַבֵּׁשָכר ָׁשגּו

ְּבִקיאֹו ִׁשּכֹור ְּכִהָּתעֹות עומד: [= התנודד] .1 נפעל.

עומד: [= הושלה, השלה את עצמו] .2 .(14 (ישעיה יט

.(31 (איוב טו ִנְתָעה ַּבָּׁשיו) (ק’ בשו ַאל־ַיֲאֵמן

ַוְיִהי את: ∼ [= הוליך בדרכים לא ידועות] .1 הפעיל.

.(13 (בראשית כ ָאִבי ִמֵּבית ֱאֹלִהים ֹאִתי ִהְתעּו ַּכֲאֶׁשר

ֶאת־ְיהּוָדה ְמַנֶּׁשה ַוֶּיַתע את: ∼ [= הסיט (מוסרית)] .2

[= בלבל] .3 .(9 (דה”ב לג ָרע ַלֲעׂשֹות ְירּוָׁשָלםִ ְויְֹׁשֵבי

(יחזקאל ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום ֵלאֹמר ֶאת־ַעִּמי ִהְטעּו את: ∼

.(10 יג
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הענף הכנעני

שימש להשמעת תקיעה (סביל <כלי נשיפה> =] • .(13

=] .2 .(6 (עמוס ג ְּבִעיר ׁשֹוָפר ִאם־ִיָּתַקע עומד: רגיל)]

ָעְרֵבִני ִׂשיָמה־ָּנא עומד: מחא כף כסמל למתן ערבות]

.(3 (איוב יז ִיָּתֵקַע ְלָיִדי הּוא ִמי ִעָּמְך

ְוִאם־ִיְתְקפֹו את: ∼ [= גבר על] קל. tqp תקף
.(12 (קהלת ד ֶנְגּדֹו ַיַעְמדּו ַהְּׁשַנִים ָהֶאָחד

[= הועבר מלשון ללשון] ּפֻעל. trgm תרגם
ֲאָרִמית ּוְמֻתְרָּגם ֲאָרִמית ָּכתּוב ַהִּנְׁשְּתָון ּוְכָתב עומד:

.(7 (עזרא ד

ַוִּיְתָקֵעם ְּבַכּפֹו ְׁשָבִטים ְׁשֹלָׁשה ַוִּיַּקח את: ∼ תחב, נעץ]

ַּבָּיֵתד ַוִּתְתַקע השמטה: ← .(14 (שמ”ב יח ַאְבָׁשלֹום ְּבֵלב

ָּכל־ָהַעִּמים כף: ∼ [= מחא כף] .3 .(14 (שופטים טז

[כסמל למתן • .(2 (תהלים מז ֵלאֹלִהים ָהִריעּו ִּתְקעּו־ָכף

ָּתַקְעָּת ְלֵרֶעָך ִאם־ָעַרְבָּת ְּבִני ל<פלוני>: כף ∼ ערבות]

ּתֹוֵקַע ֲחַסר־ֵלב ָאָדם השמטה: ← .(1 (משלי ו ַּכֶּפיָך ַלָּזר

.(18 (משלי יז ֵרֵעהּו ִלְפֵני ֲעֻרָּבה עֵֹרב ָּכף

ב<כלי ∼ [= הושמעה תקיעה (סביל סתמי)] .1 נפעל.

(ישעיה כז ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ִיָּתַקע ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה נשיפה>:

פניקית 7.2

אסר בעל <רכב>: ∼ [= אסר, רתם] קל. ʾsr אסר
.(CdMdB-71:vº:2) ”בעל אסר מרכבתו” מרכבתי

לן א֯ר אי כ את: ∼ [= ארה, אסף] קל. ʾry ארי
”כי לא אספו לי כסף, לא אספו לי זהב” חרץ לן א֯ר אי כסף

.(KAI 13:4)

בעלת תארך את: ∼ [= האריך] יִפְעִל. ʾrk ארך
”תאריך בעלת גבל את גבל על ושנתו שפטבעל ימת גבל

.(KAI 7:4) ימות שפטבעל ושנותיו על גבל”

בת ל(כיוון/יעד): ∼ [= בא, נכנס] קל. bwʾ בוא
KAI) ”(אל) בית (אשר) אבוא (אליו) לא תבואו” תבאן בל אבא

.(27:5–6

יחמלך בני ז בת את: ∼ [= בנה] קל. bny בני
.(KAI 4:1) ”בית אשר בנה יחמלך מלך גבל” גבל מלך

יפתח אל את: ∼ [= ביקש, חיפש] ּפִעל. bqš בקש
”אל יפתח את המשכב הזה מנם בן יבקש ואל ז משכב אית

.(KAI 14:5) ואל יבקש בו מאום”

על תברח ונחת עומד: [= ברח, נס] קל. brḥ ברח
.(KAI 1:2) ”ונחת תברח (מ)על גבל” גבל

עומד: חזק] אדיר,  היה   =] קל. ʾdr אדר
KAI) ”והרבה ילדו והרבה יחזקו” יאדר וברבם ילד! וברבם

.(26:Aiii:10

אורך אדר אש בעל …עבד אנך את: ∼ [= האדיר] ּפִעל.

”אני … עבד בעל אשר האדיר אַוִַרּךֻ מלך הדנניים” דננם מלך

.(KAI 26:Ai:2)

אש כם את: ∼ [= אכל, כילה] קל. ʾkl אכל
”כמו אש האוכלת זקן וכמו יד אכלת אש ו[כם] זקן אכלת

.(KAI 24:6–7) אש האוכלת יד”

∽{תוכן}: [= הכריז] .1 [= אמר] קל. ʾmr אמר
KAI) ”ויאמר: אעשה פסל אחר” ֯זר ֯ס֯מל אפעל ויאמר

לאחתי אמר ל־: {תוכן} ∼ [= הגיד] .2 .(26:Civ:17
”אמור לאחותי ארשת: את ושלם בשא אחת֯ך אמ֯ר א֯רשת

=] .3 .(KAI 50:2) לך?” אמירת אחותך בשא: השלום 

אזתוד שם ל֯מחת י֯אמ[ר] אש לפעול: ∼ התכוון, תכנן]

”אשר יאמר למחות את שם אזתוד מפסל ז ֯א[ל]֯ם בסמל

לאמר [מקור נטוי .4 .(KAI 26:Civ:14–15) אלים זה”

בפתיחת דיבור ישיר].
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אדרך וחצר עומד: [= דרך, פסע] קל. drk דרך
KAI) (בה) בל תדרכו” ”ו(ב)חצר (אשר) אדרוך  תדרכן בל

.(27:7–8

[= הלך, עבר ממקום למקום] קל. hlk הלך
אשת … דרך ללכת אדם ישתע אש … ובמקמם עומד:

”ובמקומות … אשר ירא אדם ללכת (ב)דרך … אישה לחדי תך

.(KAI 26:Aii:4–5) תלך לבדה”

הלפנים המלכם לפן עומד: התהלך]  =] יתפעל.

”לפני המלכים הקודמים התהלכו כלבם כם משכבם יתלכ!ן

.(KAI 24:10) ה’מושכבים’ כמו כלבים”

”ילינו, יתלוננו” כמקובל) על פי טרופר יתלנן (ולא יתלכן הקריאה

.(Tropper 1993: 39–41)

וילך ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= הוביל, הביא] יִפְעִל.

KAI) ”ויביאו זבח לו כל ארצות הנהר” המסכת כל ל זבח

.(26:Aii:19
.(Younger 1998: 36–40) ראה יאנגר KAI 26:Aii:19 לפירוש של

הלמת כי את: ∼ [= הלם, הכה] קל. hlm הלם
.(CdMdB-71:rº:5) ”כי הלמתי עין הפתן” בתם ען

תחתסף עומד: [= התהפך] יִפְתַעַל. hpk הפך
”ייעקר חוטר משפטו, מלכה כסא תהתפך משפטה חטר

.(KAI 1:2) יתהפך כיסא מלכותו”

בעלת תברך את: ∼ [= החיה] .1 ּפִעל. ḥwy חוי
על ושנתו ימו ותארך ותחוו גבל מלך יחומ֯ל֯ך אית גבל

”תברך בעלת גבל את יחומלך ותחייהו ותאריך ימיו ושנותיו גבל

כל חוי ֯האת את: ∼ [= שיקם] .2 .(KAI 10:9) על גבל”

.(KAI 4:2) ”הוא שיקם כל חורבות הבתים” הבתם מפלת

”החייתי את דננים אית אנך יחו את: ∼ [= החיה] יִפְעִל.

.(KAI 26:Ai:3) הדנניים”

בל ומי את: ∼ [= חזה, ראה] ּפִעל. ḥzy חזי
”ומי (אשר) לא ראה כותונת (פשתן) מנעוריו” למנערי כתן חז

.(KAI 24:12)

עומד [בינוני פעול בלבד = ברוך] קל. brk ברך
בעל הברך אזתוד אנך (מתועד רק במבנה סמיכות):

”אני, אַזַתִוַַד, ּבְרוך בעל” דננם מלך אורך אדר אש בעל עבד

הערה 135]. [ראה סעיף 5.6.3 (KAI 26:Ai:1)

<פלוני>: את ∼ [= איחל טובה] .1 [= בירך] ּפִעל.

ובעז ובשלם בחים אזתוד אית כרנתריש בעל וברך

KAI) ”ובירך בעל כרנתריש את אַזַתִוַַד בחיים ובשלום ובעוז”

<פלוני> את ∼ .2 .[5.6.3 סעיף  [ראה  (26:Ciii:16
ב֯רכתך = פנה לאל בבקשה שיברך את פלוני: ל<אל>

”בירכתיך לבעל צפון ולכל אלי תחפנח֯ס אל ולכל צפן לבעל

[ראה סעיף 5.6.3]. (KAI 50:2) תחפנחס”

<פלוני>: בד <דבר> ∼ [= גזל, לקח] קל. gzl גזל
בד כרם אם שד אדם גזלי לבל אדרת קבת מתש וקב

”וקילל מתש קללה אדירה לבל יגזלנו אדם — שדה כלש שפח

.(KAI 287:A:6) או כרם — מיד משפחת כלש”

”נגזלתי בטרם עתי בל נגזלת עומד: [= נגזל, נלקח] נפעל.

.(KAI 14:2) עתי”

זן ארן ויגל <מכוסה>: ∼ [= גילה] ּפִעל. gly גלי
.(KAI 1:2) ”ויגלה ארון זה”

מסנזמש אית יגל אש וכם את: ∼ [= הגלה] יִפְעִל.

השדית כל למסנאזמש וריך מלך ויסב אזושש בימת

”וכאשר הגלה את מסנזמש בימי אזושש, הסב המלך וריך אל

.(KAI 287:A:7) למסנאזמש את כל השדות האלה”

{תוכן}: ∼ [= דיבר, אמר דברים] ּפִעל. dbr דבר
נגזלת לאמר צדנם מלך אשמנעזר מלך דבר … בל בירח

”בחודש בל … דיבר המלך אשמנעזר, מלך הצידונים, עתי בל

<פלוני> את ∼ • .(KAI 14:2) לאמור: נגזלתי בטרם עתי”

תשמע אל ידברנך אדמם אם אף (כינוי חבור דטיבי?):

בדיונותיהם” ידברו אליך, אל תשמע  ”אף אם אנשים  בדנם

הערה 79]. [ראה סעיף 5.5.1 (KAI 14:6)
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.(KAI 26:Ai:20–Aii:1) ודנניים הושבתי שם”

[= מסר, העביר, העניק] .1 [= נתן] קל. ytn יתן
ויפי דאר אית מלכם אדן לן יתן ועד ל<פלוני>: <דבר> ∼

.2 .(KAI 14:18) ”ועוד נתן לנו אדון המלכים את דור ואת יפו”

בסות ו֯גבר בש יתן עלמת ב<מחיר>: <דבר> ∼ [= מכר]

.(KAI 24:8) ”עלמה נתן ב(מחיר) ׂשה וגבר ב(מחיר) סּות”

יכבד אל משכבם ל־: ∼ [= כיבד] ּפִעל. kbd כבד
אַל ”ה’מושכבים’  למשכבם יכבד אל ובעררם לבעררם

יכבדו את ה’בעררים’ (?) וה’בעררים’ אַל יכבדו את ה’מושכבים’”

.(KAI 24:14–15)

[= התקיים, בא לעולם] .1 קל. kwn כון
היו המלכים אשר  ”כל  לפני כן אש המלכם כל עומד:

[להבעת הימצאות במקום] .2 .(KAI 26:Ai:19) לפניי”

”והיו בימיי בכל אדן עמק גבל בכל בימתי וכן ב(מקום): ∼

[להבעת שייכות] .3 .(KAI 26:Aii:1) גבול עמק אדן”

להם יהי  ”ואל  תחתנם וזרע בן לם יכן ואל ל־: ∼

זהות] [להבעת  .4 .(KAI 14:8) תחתיהם” וזרע  בן 

כת ולמי אם כת ולמי אב כת למי ואנך {פרדיקט}: ∼

”ואני לאחדים הייתי אב ולאחדים הייתי אם ולאחדים הייתי אח

.(KAI 24:10–11) אח”

בל ומי <מכוסה>: ∼ [= כיסה] ּפִעל. ksy כסי
”ומי (אשר) לא ראה כותונת בץ כסי ובימי למנערי כתן חז

[ראה סעיף (KAI 24:12) (פשתן) מנעוריו — בימיי כיסה בּוץ”

הערה 298]. 5.10.2.3

לן כ{֯ר}רת ל־: <ברית> ∼ [= כרת] קל. krt כרת
.(KAI 27:8–9) ”כרת לנו אלת עולם” עלם אלת

יד שלח וכל עומד: [= נלחם] נפעל. lḥm לחם
.(KAI 24:6) ”וכל (אחד) שלח ידו להילחם” ל‹ה›ל֯חם

<דבר> ∼ נתן, העניק]  =] ּפִעל. mgn מגן
לעשתרת מתת … אמתבעל מגן [ז]ן ארן ל<פלוני>:

אף אם את: ∼ [= חמד, רצה] קל. ḥmd חמד
KAI) ”אם אף יחמוד את העיר הזאת” ז הקרת אית יחמד

.(26:Aiii:14

[= רוחם, היה ראוי לרחמים] נפעל. ḥnn חנן
”כי אני ראוי לרחמים, נגזלתי עתי בל נגזלת נחן אנך כ עומד:

.(KAI 14:12) בטרם עתי”

תחתסף עומד: [= נעקר, נתלש] יִפְתַעַל. ḥsp חסף
”ייעקר חוטר משפטו, מלכה כסא תהתפך משפטה חטר

.(KAI 1:2) יתהפך כיסא מלכותו”

ויטנא את: ∼ [= הקים, הציב] יִפְעִל. ṭnʾ טנא
KAI) ”והצבתי את בית אדוני בנועם” בנעם אדני בת אנך

.(26:Ai:9

ילד! וברבם השמטה: ← [= ילד] קל. yld ילד
.(KAI 26:Aiii:9) ”והרבה ילדו והרבה יחזקו” יאדר וברבם

[= המשיך] .1 [= הוסיף] יִפְעִל. ysp יסף
מזבח עלת מלאכת לפעל יסף אש אדם וכל לפעול: ∼

KAI) ”וכל אדם אשר יוסיף לעשות מלאכה על מזבח זה” זן

ויספננם <דבר>: על <דבר> ∼ [= צירף] .2 .(10:11
.(KAI 14:19) ”והוספנום על גבול הארץ” ארץ גבל עלת

את: ∼ הוריד, השפיל]  =] יִפְעִל. yrd ירד
גבלי בקצת אנך ישבם אנך ירדם ענתנם אזתוד ואנך

KAI) ”ואני, אַזַתִוַַד, עיניתים, הורדתים, הושבתים בקצה גבולי”

.(26:Ai:20

ב(מקום): ∼ [= שהה, גר] .1 [= ישב] קל. yšb ישב
.(KAI 26:Aiii:8) ”ועם זה אשר יושב בה” בן ישב אש ז ועם

כלמו אנך <כס>: על ∼ [במובן של תפיסת השלטון] .2

”אני, ּכִלַמֻוַ בן חיא, ישבתי על אבי כסא על ישבת חיא בר

.(KAI 24:9) כיסא אבי”

אנך ישבם ב(מקום): את ∼ [גורם של קל 1] יִפְעִל.

”הושבתים בקצה גבולי … שם ישבת ודננים … גבלי בקצת
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ז השער ויסע את: ∼ [= עקר] קל. nsʿ נסע
.(KAI 26:Aiii:15) ”ויעקור השער הזה”

מנעל נעלת את: ∼ [= נעל, סגר] קל. nʿl נעל
.(CdMdB-71:rº:1) ”נעלתי מנעול”

ישא ואל את: ∼ [= נׂשא, הרים] קל. nśʾ נשא
שני משכב עלת ז במשכב יעמסן ואל משכבי חלת אית

”ואל ירים את תיבת משכבי ואל יסחבני ממשכב זה אל משכב

.(KAI 14:5) שני”

ל־: את ∼ [= הסב, העביר] יִפְעִל. sbb סבב
וריך מלך ויסב אזושש בימת מסנזמש אית יגל אש וכם

”וכאשר הגלה את מסנזמש בימי אל השדית כל למסנאזמש

KAI) אזושש, הסב המלך וריך למסנאזמש את כל השדות האלה”

.(287:A:8

את <פלוני> את ∼ [= הסגיר] יִפְעִל. sgr סגר
אדר ממלכ‹ת› את הקדשם האלנם ויסגרנם <אויב>:

”ויסגירום האלים הקדושים עם (= לקצתנם בנם משל אש

← .(KAI 14:9) אל) מלך אדיר אשר משל בהם לכרות אותם”

אלנם יסגרנם לם משכבי חלת אית ישא ואל השמטה:

”ואל ירים את תיבת משכבי, פן יסגירום האלים אל הקדשם

.(KAI 14:21) הקדושים האלה”

ת֯ס֯ר ואם את: ∼ [= הסיר] יִפְעִל. swr סור
.(KAI 10:13–14) ”ואם תסיר מלאכה זאת” ז֯א ֯מ[לא]֯כת

ת֯סר֯ח[ו] את: ∼ [= השמיד] ּפִעל. srḥ סרח
”תשמידֹו הגבירה וזרעו הא הארם אית גבל בעלת הרבת

.(KAI 10:15) בעלת גבל, את האדם ההוא וזרעו”

יאדר וברבם ל־: ∼ [= עבד, שירת] קל. ʿbd עבד
”והרבה יחזקו והרבה יעבדו מפש ולבת לאזתוד יעבד וברבם

.(KAI 26:Aiii:10) את אַזַתִוַַד ואת בית מפש”

עבר חשך בחדר עומד: [= עבר] קל. ʿbr עבר
.(KAI 27:20) ”בחדר (= מחדר?) חשוך עִברו”

”תיבה זו העניקה אמתבעל … מתנה לעשתורת גברתּה” אדתי

.(KAI 29:1)

בעלשמם ומח את: ∼ [= מחה] קל. mḥy מחי
”ומחו הא המלך ואית הא הממלכת אית … ארץ קן ואל

בעל שמים ואל קונה ארץ … את הממלכה ההיא ואת המלך ההוא”

.(KAI 26:Aiii:18)

”והוא ֯גבל לפ֯ן ספרה ימח והא עומד: [= נמחה] נפעל.

.(KAI 1:2) — יִּמָח ספרו לפני גבל”

[= מילא, עשה למָלא] .1 ּפִעל. mlʾ מלא
”מילאתי את אסמי פער” פער עקרת אנך ומלא <כלי>: ∼

את ∼ [= השלים, נתן במלואו] .2 .(KAI 26:Ai:6)
”ומילאתי (= נתתי לי אש כסף כל אית תפני על ומלאת על:

.(KAI 50:4) במלואו) לתפני את כל הכסף אשר לי”

יאדי על גבר מלך על: ∼ [= מלך] קל. mlk מלך
.(KAI 24:2) ”מלך גַּבַר על יַאִֻדי ולא פעל” פ[על] ובל

מהלש לפני ומצא עומד: [= נמצא] קל. mṣʾ מצא
”ונמצא לפניו פהלש השליח וננמתש לא אח ולגבש המלאך

.(KAI 287:A:9) ולגבש אחי לא וננמתש”

האלנם ויסגרנם ב־: ∼ [= מׁשל] קל. mšl משל
לקצתנם בנם משל אש אדר ממלכ‹ת› את הקדשם

”ויסגירום האלים הקדושים עם (= אל) מלך אדיר אשר משל בהם

.(KAI 14:9) לכרות אותם”

בבני ומי ב־: ∼ [= הזיק, פגע] יִפְעִל. nzq נזק
”ומי מבניי אשר ישב תחתיי ז בספר ויזק תחתן ישב אש

.(KAI 24:14) ויזיק לכתובת זו”

נחל אם עומד: [= נחל, קיבל נחלה] קל. nḥl נחל
”אם נחול תנחל, רכושך עליך ֯עלי ומ֯פשת עלך מ֯פשתך תנחל

.(KAI 3:3–4) ורכושי עליי”

מטעם הא נטע מטע: ∼ [= נטע] קל. nṭʿ נטע
.(KAI 287:A:1) ”נטע הוא נטיעות בשדה בכור” בכר בשד
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.(KAI 26:Ai:3) ”עׂשני בעל לדנניים לאב ולאם” ולאם לאב

”ואף באבות מלך כל פעלן באבת ואף את: ∼ [= הציב] •

.(KAI 26:Ai:12) הציבני כל מלך”

אית יפתח אל אדם וכל את: ∼ קל. ptḥ פתח
← .(KAI 14:4) ”וכל אדם אל יפתח את המשכב הזה” ז משכב

”אל, אל תפתח תרגזן ואל עלתי תפתח אל אל השמטה:

[ראה (KAI 13:3–4) (את המכסה אשר) עליי ואל תרגיזני”

הערה 302]. סעיף 5.10.2.3

מתש וקב קבת: ∼ [= קב, קילל] קל. qbb קבב
כלש שפח בד כרם אם שד אדם גזלי לבל אדרת קבת

”וקילל מתש קללה אדירה לבל יגזלנו אדם — שדה או כרם —

.(KAI 287:A:5) מיד משפחת כלש”

משכב לם יכן אל עומד: [= נקבר] נפעל. qbr קבר
”אל יהי להם משכב עם רפאים בקבר יקבר ואל רפאם את

.(KAI 14:8) ואל ייקברו בקבר”

שמם בעל את: ∼ [= קנה, ברא] קל. qny קני
.(KAI 26:Aiii:18) ”בעל שמים ואל קונה ארץ” ארץ קן ואל

ויקצן עומד: [= הגיע לקץ, נכרת] קל. qṣy קצי
”וייכרתו המלך לעלם וזרעם המת והאדמם הא הממלכת

.(KAI 14:22) ההוא והאנשים ההם וזרעם לעולם”

משל אש אדר ממלכ‹ת› את: ∼ [= קצה, כרת] ּפִעל.

”מלך אדיר אשר משל בהם לכרות ממלכת אית לקצתנם בנם

.(KAI 14:9) אותם, את המלכים”

את ∼ [= קרא, פנה בדברים] קל. qrʾ קרא
קל ושמע גבל בעלת רבתי את קראת כמאש <פלוני>:

(KAI 10:7) ”כאשר קראתי לגברתי בעלת גבל ושמעה קולי”

הערה 45]. [ראה סעיף 6.1.9

כ תרגזן ואל את: ∼ [= הרגיז] יִפְעִל. rgz רגז
”ואל תרגיזני, כי תועבת עשתורת הא הדבר עשתרת תעבת

.(KAI 13:6) הדבר הזה”

ל(כיוון/יעד): ∼ [= עלה, ניגש, בא] קל. ʿly עלי
”ואילו מלך במלכים זן ארן ויגל גבל עלי … במלכם מלך ואל

.(KAI 1:2) … עלה (על) גבל ויגלה ארון זה”

אש … אדם וכל את: ∼ [= סחב] קל. ʿms עמס
”וכל ז במשכב יעמסן אש אם משכבי חלת אית ישא

אדם … אשר ירים את תיבת משכבי או אשר יסחבני ממשכב זה”

.(KAI 14:7)

אנך וען את: ∼ [= עינה, השפיל] ּפִעל. ʿny עני
”ועיניתי לפני כן אש המלכם כל ען בל אש … עזת ארצת

KAI) ארצות עזות … אשר לא עינו כל המלכים אשר היו לפניי”

.(26:Ai:18–19

<מכוסה>: על ∼ [= הערה, חשף] ּפִעל. ʿry ערי
”אל יפתח (את המכסה אשר) עלתי יער ואל עלתי יפתח אל

הערה [ראה סעיף 5.10.2.3 (KAI 14:21) עליי ואל יערה עליי”

.[302

את: ∼ [= השיג] .1 [= הפיק] יִפְעִל. pwq פוק
”אשיג–נא את הכסף אשר שלחת לי שלחת אש הכסף אפקן

אש אדם כל את: ∼ [= מצא] .2 .(KAI 50:3) לי”

KAI) ”כל אדם אשר ימצא את הארון הזה” ז הארן אית תפק

.(13:3

הן ל־: ∼ [= היה רע, הביא מזל רע] קל. pyd פיד
.(KAI 2:2) ”הן יורע לך תחת (מכסה) זה” זן תחת לך יפד

[= פעל, עשה פעולה] .1 [= עׂשה] קל. pʿl פעל
KAI) ”והיה אבי, חיא, ולא פעל” פעל ובל ֯חיא א֯ב וכן עומד:

[א]תבעל פעל ז ארן את: ∼ [= יצר, בנה] .2 .(24:3
”ארון אשר עשה אתבעל אבה לאחרם גבל מלך אחרם בן

[= רכש, .3 .(KAI 1:1) בן אחרם מלך גבל לאחרם אביו”

מגן על ומגן סס על סס אנך ופעל את: ∼ צבר, השיג]

.4 .(KAI 26:Ai:6–7) ”וצברתי סוס על סוס ומגן על מגן”

לדננים בעל פעלן ל{פרדיקט}: את ∼ [= שינה, הפך]
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אדומית עמונית, מואבית, לשונות עבר הירדן המזרחי:

[= שיגר, ציווה ללכת] .1 [= שלח] קל. šlḥ שלח
”כי לבנת שלחן צפרם ורשף בעל כ <פלוני>: את ∼

=] .2 .(KAI 26:Aii:11) בעל ורשף ציפורים שלחוני לבנות”

הנק֯ת ספר את לי ושלחת ל־: את ∼ נתן, מסר, העביר]

.(KAI 50:5–6) ”ושלחת לי את כתב הזכות”

קראת כמאש את: ∼ [= שמע] קל. šmʿ שמע
”כאשר קראתי לגברתי בעלת קל ושמע גבל בעלת רבתי את

הערה 79]. [ראה סעיף 5.5.1 (KAI 10:8) גבל ושמעה קולי”

תברכה את: ∼ שמר]  =] קל. šmr שמר
”תברכהו ותשמרהו ותאריך ימיו” ימה ותארך ותשמ[ר]ה

.(KAI 286:3–4)

ובמקמם לפעול: ∼ [= שתע, ירא] קל. štʿ שתע
”ובמקומות … אשר ירא אדם דרך ללכת אדם ישתע אש …

.(KAI 26:Aii:4) ללכת (ב)דרך”

(= נורא)]. [בינוני בלבד, כשם תואר נפעל.

תמכת ואנך את: ∼ [= תמך, אחז] קל. tmk תמך
(KAI 24:13) ”ואני אחזתי את ה’מושכבים’ ביד” ליד משכבם

הערה 166]. [ראה סעיף 5.7.3.1

ותרק את: ∼ [(?) [= הכה, מחץ קל. trq תרק
”ומחצתי את כל הרע אשר היה בארץ כן אש הרע כל אנך

.(KAI 26:Ai:9) בארץ”

אנך ירחב את: ∼ [= הרחיב] יִפְעִל. rḥb רחב
”הרחבתי את ארץ מבאי ועד שמש לממצא אדן עמק ארץ

.(KAI 26:Ai:4) עמק אדן, ממוצא השמש ועד מבואה”

מלצם ושברת את: ∼ [= שבר] קל. šbr שבר
.(KAI 26:Ai:8) ”ושברתי מתנגדים”

ישחת ומי את: ∼ [= השחית] יִפְעִל. šḥt שחת
”ומי (אשר) ישחית כתובת צמד בעל ראש ישחת ז הספר

.(KAI 24:15) זאת, ישחית ראשו בעל צמד”

ב(מקום): את ∼ [= ׂשם, הניח] קל. śym שים
”ואל יבקש בו מאום כי מנם בן שם אי כ מנם בן יבקש ואל

.(KAI 14:5) לא שמו בו מאום”

[= הציב, כונן, קבע] .1 [= ׁשת] קל. šyt שית
”וכוננתי שלום עם מלך כל את שלם אנך ושת את: ∼

את ∼ [= הניח, מיקם] .2 .(KAI 26:Ai:11) כל מלך”

”ואני, אַזַתִוַַד, פעמי תחת שתנם אזתוד ואנך ב(מקום):

[= עשה, .3 .(KAI 26:Ai:16) שמתי אותם תחת רגליי”

עדר בעל שתי ש פן חז בל ומי {פרדיקט}: את ∼ הפך]

.(KAI 24:11) ”ומי (אשר) לא חזה פני ׂשה עשיתי בעל עדר”

בחלת אנך ושכב עומד: [= שכב] קל. škb שכב
.(KAI 14:3) ”ושוכב אני בתיבה זו ובקבר זה” ז ובקבר ז

אנך ושכר את: ∼ [= שכר, גייס] קל. śkr שכר
.(KAI 24:7) ”וגייסתי נגדו את מלך אשור” אשר מלך עלי

לשונות עבר הירדן המזרחי: מואבית, עמונית, אדומית 7.3

∽{תוכן}: [= הכריז] .1 [= אמר] קל. ʾmr אמר
”ויאמר גם הוא: אענה את מאב את אענו הא גם ויאמר

{תוכן}: ל<פלוני> ∼ [= הגיד] .2 .(KAI 181:6) מואב”

”ואֹמַר לכל העם: בביתה בר אש לכם עשו העם לכל ואמר

.(KAI 181:24) עשו לכם איש בור בביתו”

אבד אבד וישראל עומד: [= אבד] קל. ʾbd אבד
.(KAI 181:7) ”וישראל אבֹד אבד לעולם” עלם

נבה את אחז לך את: ∼ [= אחז] קל. ʾḥz אחז
.(KAI 181:14) ”לך אחוז את נבו (מ)על ישראל” ישראל על
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הענף הכנעני

<דבר>: על <דבר> ∼ [= הוסיף] קל. ysp יסף
הארץ על יספתי אשר בקרן [ה]מאת ע]֯ל מלכת[י ואנך

KAI) ”ואני מלכתי על המאות בערים אשר הוספתי על הארץ”

.(181:29

בחורנן הלתחם רד עומד: [= ירד] קל. yrd ירד
.(KAI 181:32) ”רד הילחם בחורנן”

את עמרי וירש את: ∼ [= ירש] קל. yrš ירש
KAI) ”ויירש עמרי את כל ארץ מידבא” מהדבא אר]ץ ֯כ[ל

.(181:7

גד ואש ב(מקום): ∼ [= ישב, שהה] קל. yšb ישב
”ואיש גד ישב בארץ עטרות מעולם” מעלם עטרת בארץ ישב

.(KAI 181:10)

ואשב ב(מקום): <פלוני> את ∼ [גורם של קל] הפעיל.

”ואושיב בה את איש שרון מחרת אש ואת שרן אש את בה

.(KAI 181:13) ואת איש מחרת”

מן: <פלוני> את ∼ [= הושיע] הפעיל. yšʿ ישע
KAI) ”כי הושיעני מכל המלכים” המלכן מכל השעני כי

.(181:4

המכרתת כרתי ואנך את: ∼ [= כרה] קל. kry כרי
”ואני כריתי תעלות המים לקרחה ישראל באסר֯י לקרחה

.(KAI 181:25) באסירי ישראל”

כרת: לדיון באפשרויות השונות מן השורש ָּכַרִּתי יש הקוראים

.(Emerton 2005) שהוצעו לפירוש המשפט ראה אמרטון

ואלתחם ב־: ∼ [= נלחם] הפתעל. lḥm לחם
”ואלחם בה מבקע השחרית הצהרם עד השחרת מבקע בה

.(KAI 181:15) עד הצהריים”

ואקח מן: את ∼ [= לקח, הוציא] קל. lqḥ לקח
KAI) ”ואקח משם את כלי יהוה” יהוה כ]לי א[ת משם

.(181:17

בארצה כמש יאנף כי ב־: ∼ [= אנף] קל. ʾnp אנף
.(KAI 181:5) ”כי יאנף כמוש בארצו”

בעלמען את ואבן את: ∼ [= בנה] קל. bny בני
.(KAI 181:9) ”ואבן את בעל מעון”

ברוך]  = בלבד  פעול  [בינוני  קל. brk ברך
”חותם מנגאנרת, למלכם ברך מנגאנרת חתם ל<אל>: ∼

[ראה סעיף 5.6.3]. (CAI 55:2) ברוך למלכום”

ש אבנדב <פלוני>: את ∼ [= בירך, איחל טובה] ּפִעל.

”אבנדב אשר נדר לעשתורת תברכה בצדן לעש‹תר›ת נדר

[ראה סעיף 5.6.3]. (CAI 56:3) בצידון, תברכהו”

פלוני] את  שיברך  לאל  פנה  בירך,   =] הפעיל.

”ובירכתיך לקוס” לקוס והברכתך ל<אל>: <פלוני> את ∼

[ראה סעיף 5.6.3]. (BAC-82:2)

של למאפיין  נחשבת  ּפִעל  תחת  הפעיל  בבניין  הפועל  נטיית 

הדיאלקט האדומי.

ביומת וישמח יגל עומד: [= גל, שמח] קל. gyl גיל
”יגיל וישמח ב(משך) ימים רבים ושנים רחקת ובשנת רבם

.(CAI 78:6) רחוקות”

ויגרשה את: ∼ [= גירש, סילק] ּפִעל. grš גרש
.(KAI 181:19) ”ויגרשהו כמוש מפניי” מפני כמש

בללה ואהלך עומד: [= הלך] קל. hlk הלך
.(KAI 181:14–15) ”ואלך בלילה ואלחם בה” בה ואתלמם

ה֯ע֯ם כל את ואהרג את: ∼ [= הרג] קל. hrg הרג
.(KAI 181:11) ”ואהרוג את כל העם”

[פן עומד: [= תסס, החמיץ] קל. ḥmr חמר
.(BAC-82:6) ”פן תתסוס החיטה” האכל י]חמר

כי את: ∼ [= החרים, השמיד] הפעיל. ḥrm חרם
KAI) ”כי לעשתר כמוש החרמתיה” החרמתה כמש לעשתר

הערה 241]. [ראה סעיף 5.8.1 (181:17
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אדומית עמונית, מואבית, לשונות עבר הירדן המזרחי:

מאב את אענו את: ∼ [= עינה] ּפִעל. ʿnw ענו
.(KAI 181:6) ”אענה את מואב”

ואנך את: ∼ בנה] [= עשה,  קל. ʿśy עשי
KAI) ”ואני עשיתי המסילה בארנון” בארנן המסלת עשתי

.(181:26

[= קלט בעיניו או .1 [= ראה] קל. rʾy ראי
”ויראו […] בכל חלה כי בניעמן וירא ∽{תוכן}: בשכלו]

[עם נימה של .2 .(A-03:5) ”… בני עמון כי חולשה בכל

”ואראה בו ובביתו” ובבתה בה וארא ב־: ∼ שמחה לאיד]

[ראה סעיף 5.5.1]. (KAI 181:7)
ראה אחיטוב ירא מן השורש A-03:5–לאפשרות גזירת הפועל ב

.(Aḥituv 2003: 7)

הראני וכי ב־: <פלוני> את ∼ [גורם של קל 2] הפעיל.

.(KAI 181:4) ”וכי הראני בכל שונאיי” שנאי בכל

את תן את: ∼ [= הרים, הניף] הפעיל. rwm רום
”תן מ֯ז[בח] על ע[ז]אל והרם אחאמה עמ֯ר אשר האכל

BAC-) את החיטה אשר עימר אחאמה והרים עזאל על מזבח”

.(82:5

[= רחק (במובן של ויתור משפטי)] קל. rḥq רחק
”לְָך מהם רחק וישעא והבית והרחין המרזח לך מן: ∼

.(BP-90:2) המרזח והריחיים והבית, וישעא רחק מהם”

Cross 1996:) בתעודות משפטיות ראה קרוס מן רחק למשמעות של

.(318

ואשב את: ∼ [= שבה, לקח בשבי] קל. šby שבי
KAI) ”ואשבה משם את אראל דודו” דודה אראל את משם

.(181:12
שבי). לדיון (מן ָוִאְׁשְּב תחת שוב) (מן השורש ָוָאִׁשב יש הגורסים

.(Rendsburg 2007) מפורט בתיבה זו ראה רנדסבורג

וישבה את: ∼ [= השיב, החזיר] הפעיל. šwb שוב
.(KAI 181:8–9) ”וישיבה כמוש בימיי” בימי כמש

ביומת וישמח יגל עומד: [= ׂשמח] קל. śmḥ שמח
”יגיל וישמח ב(משך) ימים רבים ושנים רחקת ובשנת רבם

.(CAI 78:6) רחוקות”

֯עלך מסבב כל כ עומד: [= מת] קל. mwt מות
.(CAI 59:2) ”כי כל הצר עליך מות ימות” ימתן מת

מאב על מלך אבי על: ∼ [= מלך] קל. mlk מלך
.(KAI 181:2) ”אבי מלך על מואב שלושים שנה” שת שלשן

ל<אל>: ∼ [= נדר, התחייב בנדר] קל. ndr נדר
”אבנדב אשר נדר תברכה בצדן לעש‹תר›ת נדר ש אבנדב

.(CAI 56:1–2) לעשתורת בצידון, תברכהו”

ואשא את: ∼ [= נׂשא, הוביל] .1 קל. nśʾ נשא
”ואשא שמה את הארץ צאן את] לרעת נ[קדי את שם

[= נׂשא .2 .(KAI 181:30) נוקדיי לרעות את צאן הארץ”

אש מאתן ממאב ואקח את: ∼ [(?) ראש, מנה, פקד

”ואקח ממואב מאתיים איש כל ראשו ביהץ ואשאה רשה כל

.(KAI 181:20) ואשאהו ביהץ”

(תשמ”ד; תשנ”ט). לפירוש ”פקד” ראה דמסקי

שע{ר}רת ועת ל־: את ∼ [= נתן] הפעיל. ntn נתן
השמטה: ← .(CAI 144:2) ”ועתה ׂשעורים אתן לך” לך אתן

”ועתה תן את החיטה אחאמה עמ֯ר אשר האכל את תן ועת

.(BAC-82:3) אשר עימר אחאמה”

(= סובב, [בינוני בלבד, כשם תואר קל. sbb סבב
מקיף)].

”כי ימתן מת ֯עלך מסבב כל כ :(?) על ∼ [= צר] ּפִעל.

.(CAI 59:2) כל הצר עליך מות ימות”

עמוד 159). CAI (לסקירה ראה אוופרכט, ֯עלך ולא לך יש הקוראים

הם ואסחב את: ∼ [= סחב, נׂשא] קל. sḥb סחב
.(KAI 181:18) ”ואסחוב אותם לפני כמוש” כמש לפני

את תן את: ∼ [= עימר, ליקט] ּפִעל. ʿmr עמר
”תן מ֯ז[בח] על ע[ז]אל והרם אחאמה עמ֯ר אשר האכל

BAC-) את האוכל אשר עימר אחאמה והרים עזאל על מזבח”

.(82:4
Israel 1987:) על פי ישראל ”עם, עמדי”) עמד (ולא עמר הקריאה

.(341
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פרק 8

הענף הארמי

ארמית קדומה, ארמית ממלכתית וארמית מקראית 8.1

עומד: [= הלך, עבר ממקום למקום] קל. ʾzl אזל
”הלכו בבהילות לירושלים ַעל־ְיהּוָדֵיא ִלירּוְׁשֶלם ִבְבִהילּו ֲאַזלּו

.(23 (עזרא ד אל היהודים”

אחז. ראה ʾḥd אחד

=] .1 [= אחז] קל. ʾḥd ʾḥz/אחד אחז
”ואחזתי והיטבתה אבי בית ואחזת את: ∼ החזיק, תפס]

יאחדן הן ב־: ∼ • .(BarRak 1:11) בית אבי והיטבתיו”

”אם יאחז הרשע בכנפי בידה שבק לבשך בכנפי רשיעא

.2 [ראה סעיף 5.7.3.1]. (TAD C 1.1:107) לבושך, עזוב בידו”

”וחלונות אחד לא וגשרן בה וכוין את: ∼ [= הכיל, כלל]

← [= סגר] .3 .(TAD B 3.4:5) בו, וקורות אינו מכיל”

”דלת אחת בו, סוגרת ופתח אחד בה חד דש השמטה:

.(TAD B 3.10:13) ופותחת”

הא עומד: [= נתפס, נלקח] .1 [= נאחז] התּפְעֵל.

”הנה שמות ואתחדו בנא בבבא אשתכחו זי גבריא שמהת

=] .2 .(TAD A 4.4:6) האנשים שנמצאו בשער בנֹא ונתפסו”

”ביום מותי מלן מן אתאחז ל פמי מתת ביום עומד: נסגר]

.(Nerab 2:4) פי לא נסגר למילים”

א

ֵמַאְרָעא ֵיאַבדּו עומד: [= אבד] קל. ʾbd אבד
”יאבדו מהארץ ומתחת השמים האלה” ֵאֶּלה ְׁשַמָּיא ּוִמן־ְּתחֹות

.(11 (ירמיה י

ולאבדת ולחבזתהם את: ∼ קל] של  [גורם  ּפַעֵל.

.(Sf 2:B:7) ”לא להכאתם ולא להאבדת שמותיהם” אשמהם

ַאל־ ָבֶבל ְלַחִּכיֵמי את/ל־: ∼ [גורם של קל] הַפְעֵל.

.(24 (דניאל ב ”את חכמי בבל אל תאביד” ְּתהֹוֵבד

ִויִהיַבת ִּגְׁשַמּה ְוהּוַבד עומד: [סביל של הַפְעֵל] הָפעַל.

(דניאל ז ”והואבד גופּה וניתנה לשֵרפת האש” ֶאָּׁשא ִליֵקַדת

.(11

לידע לזי ויאמר את: ∼ [= ׂשכר] קל. ʾgr אגר
.(Sf 2:C:8) ”ויאמר לאשר לא ידע: ׂשכור אׂשכרך” אגר֯ך אגר

ְלֵמֵזא ְוָאַמר ל־: ∼ [= הסיק, חימם] קל. ʾzʾ אזא
”ואמר להסיק את ְלֵמְזֵיּה ֲחֵזה ִּדי ַעל ַחד־ִׁשְבָעה ְלַאּתּוָנא

.(19 (דניאל ג הכבשן פי שבעה מן הראוי להסיק”
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

(דניאל ב ”את החלום יאמר לעבדיו ואת פשרו נודיע” ְנַהֲחֵוה

ֱאַמר ּוִפְׁשֵרּה ִדי־ֲחֵזית ֶחְלִמי השמטה של הנמען: ← .(7

[= ציווה] .3 .(6 (דניאל ד ”חלומי שראיתי ופשרו אמור”

ְלַכָּפָתה ֲאַמר … ִּגָּבֵרי־ַחִיל ּוְלֻגְבִרין לפעול: ל<פלוני> ∼

”ולאנשים גיבורי חיל … אמר לכפות את את שדרך” ְלַׁשְדַרְך

ְוִניחִֹחין ּוִמְנָחה השמטה של הנמען: ← .(20 (דניאל ג

(דניאל ב ”ומנחה וקטורת ציווה לנסוך לו” ֵלּה ְלַנָּסָכה ֲאַמר

בפתיחת דיבור (= לאמור) לממר [מקור נטוי .4 .(46

ישיר].

הא] ק֯ר[יתא תאמ֯ר ואל עומד: [= הוזכר] קל סביל.

.(Sf 1:A:33) ”ואל תוזכר העיר הזאת”

ל<פלוני>: ∼ [= הקשה, הפריע] קל. ʾns אנס
.(6 (דניאל ד ”וכל סוד אינו מפריע לך” ָלְך ָלא־ָאֵנס ְוָכל־ָרז

או אחך קתל את: ∼ [= אסר, כלא] קל. ʾsr אסר
”הרוג אחיך או אסור אותו ואל תתירֹו” תשריה ו[אל] אסרה

.(Sf 3:18)

בניהם תרקה רקה [ו]הן עומד: [= נאסר] קל סביל.

”ואם פייס תפייס ביניהם, לא ייהרג ולא ייאסר” וליאסר ליקתל

.(Sf 3:18)

לאפן נשון ומאה את: ∼ [= אפה] קל. ʾpy אפי
”ומאה נשים לּו יאפו בתנור לחם ימלאנה ואל לחם בתנור

.(Fakh 22) ואל ימלאוהו”

אל יאפך את: ∼ [= הפך, עיוות] קל. ʾpk אפך
.(TAD C 1.1:156) ”יעוות אל את פי המעוות” אפכא פם

נבשה לחיי עומד: [= היה ארוך] קל. ʾrk ארך
”לחיות נפשו ולאֱֹרך ימיו ולהרבות שנוה ולכבר יומוה ולמארך

.(Fakh 7) שנותיו”

יומי והארך טב שם שמני את: ∼ [= האריך] הַפְעֵל.

.(Nerab 2:3) ”ׂשָם לי ׁשֵם טוב והאריך ימיי”

ולא עומד: [= התמהמה, היסס] ּפַעֵל. ʾḥr אחר
”ולא יתמהמה ויתנהו מל[כ]א פקת לבעל [ו]֯י֯נתננהי יאח֯ר

.(Decree 3–4) לבעל פקידות המלך”

[= בלע, צרך מזון] .1 [= אכל] קל. ʾkl אכל
יאכל” כשור  ”ואת העשב  ֵיאֻכל ְכתֹוִרין ְוִעְׂשָּבא את: ∼

ארבה יאכל שנן ושבע השמטה: ← .(30 ד (דניאל 

”ושבע שנים יאכל הארבה, ושבע תולעה תאכל שנן ושבע

את: ∼ [= כילה] .2 .(Sf 1:A:27) שנים תאכל התולעת”

קרצי ∼ .3 .(AssOstr 17) ”אש אכלתם” אכלתהם אשה

= העליל על פלוני, הוציא דיבתו (מילולית <פלוני>

ִּדי ַקְרצֹוִהי ִּדי־ֲאַכלּו ִאֵּלְך ֻּגְבַרָּיא ”אכל נתחי פלוני”):

.(25 (דניאל ו ”אנשים אלה שהעלילו על דניאל” ָדִנֵּיאל

אל טבן עינין עומד: [= כהה] קל. ʾkm אכם
.(TAD C 1.1:157) ”עיניים טובות אל יכהו” יאכמו

ברא עומד: [= אולף, לומד] התּפְעֵל. ʾlp אלף
”הבן שיאולף ברגלו[הי] ארחא ויתשים ויתסר יתאלף זי

.(TAD C 1.1:175) ויִּוָסֵר ויושם כבל ברגליו”

ֵהיִמן ִּדי ב־: ∼ [= האמין] .1 הַפְעֵל. ʾmn אמן
[בינוני .2 .(24 (דניאל ו ”אשר האמין באלוהיו” ֵּבאָלֵהּה

(= אמין, נאמן)]. פעול כשם תואר

[= הכריז, הודיע] .1 [= אמר] קל. ʾmr אמר
ְנַהְׁשַּכח ָלא ִּדי ָאְמִרין ִאֵּלְך ֻּגְבַרָּיא ֱאַדִין {תוכן}: ∼

”אזי האנשים האלה אומרים: לא נמצא ָּכל־ִעָּלא ְּדָנה ְלָדִנֵּיאל

… ָכל־ַעם את: ∼ • .(6 (דניאל ו לדניאל הזה כל עילה”

”כל עם ִּדי־ַׁשְדַרְך ֱאָלֲההֹון ַעל ָׁשלּו) (ק’ שלה ִּדי־ֵיאַמר

=] .2 .(29 (דניאל ג … שיאמר רעה על אלוהי שדרך”

ַיִּציָבא ְלַמְלָּכא ְוָאְמִרין ָעַנִין {תוכן}: ל<פלוני> ∼ הגיד]

.(24 (דניאל ג ”עונים ואומרים למלך: נכון, המלך” ַמְלָּכא

ַמְלָּכא ַוֲאֶמֶרת ַמְלְּכָתא ֲעָנת השמטה של הנמען: ←

(דניאל ”ענתה המלכה ואמרה: המלך לעולם יחי” ֱחִיי ְלָעְלִמין

ּוִפְׁשָרה ְלַעְבדֹוִהי ֵיאַמר ֶחְלָמא את: ל<פלוני> ∼ • .(10 ה
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הענף הארמי

ַמְלָּכא ֱאַדִין עומד: [= נבהל, היה מבוהל] התּפַעַל.

”אז המלך בלשאצר נבהל מאוד” ִמְתָּבַהל ַׂשִּגיא ֵבְלַׁשאַּצר

.(9 (דניאל ה

הילל כתונה בזע את: ∼ [= קרע] קל. bzʿ בזע
.(TAD C 1.1:41) ”קרע כותנתו, יילל”

בחן ומאנהי […] את: ∼ [= בחן] קל. bḥn בחן
.(TAD D 7.24:7) ”… וכליו בחן …” […]

ֵּבאַדִין עומד: [= בטל, פסק, שבת] קל. bṭl בטל
ַּתְרֵּתין ְׁשַנת ַעד ָּבְטָלא ַוֲהָות … ֵּבית־ֱאָלָהא ֲעִביַדת ְּבֵטַלת

”אז פסקה עבודת בית האלוהים … והייתה ָּדְרָיֶוׁש ְלַמְלכּות

.(24 (עזרא ד מושבתת עד שנת שתים למלכות דריוש”

ֻּגְבַרָּיא ְלַבָּטָלא ְּטֵעם ִׂשימּו את: ∼ [גורם של קל] ּפַעֵל.

.(21 (עזרא ד ”תנו צו להשבתת האנשים האלה” ִאֵּלְך

ֱאַדִין עומד: [= בילה את הלילה] קל. byt בית
”אז הלך המלך להיכלו ובילה ְטָות ּוָבת ְלֵהיְכֵלּה ַמְלָּכא ֲאַזל

.(19 (דניאל ו את הלילה בצום”

אתהמו והום בכוני את: ∼ [= ביכה] ּפַעֵל. bky בכי
[ראה סעיף 5.2.2.2]. (Nerab 2:5–6) ”ביכוני ונהומו מהומה”

עומד: [= בלה, ישן] קל. nbl bly/נבל בלי
”ומישהו אחרי כן — (כשהדמות) חדס לכננה יבל כן אחר ומן

.(Fakh 11) ּתִבְלֶה, לּו יכוננה מחדש”

ֶעְליֹוִנין ּוְלַקִּדיֵׁשי את/ל־: ∼ [= השחית, עינה] ּפַעֵל.

.(25 (דניאל ז ”וקדושי עליונים ייענה” ְיַבֵּלא

ואל תחלי אל את: ∼ [= בלע] קל. blʿ בלע
.(TAD C 1.1:148) ”אל תמתק ולא יבלעוך” [י]֯ב[ל]֯עוך

ְטֵעם ְלכֹם ַמן־ָׂשם את: ∼ [= בנה] קל. bny בני
(עזרא ה ”מי נתן לכם צו לבנות בית זה?” ִלְּבֵנא ְדָנה ַּבְיָתא

.(3

(= בנוי)]. [בינוני פעול בלבד, כשם תואר ּפַעֵל.

ובשרה יאשד ודמה את: ∼ [= שפך] קל. ʾšd אשד
.(TAD C 1.1:184) ”ודמו ישפוך ובשרו יאכל” יאכל

”היה תתאשד אל הוי גבר עומד: [(?) [= בכה התּפְעֵל.

.(TAD A 3.3:7) גבר, אל תבכה”

ְיהּוָדֵיא ל(כיוון/יעד): ∼ [= אתה, בא] קל. ʾty אתי
”היהודים שעלו ִלירּוְׁשֶלם ֲאתֹו ֲעֶליָנא ִמן־ְלָוָתְך ְסִלקּו ִּדי

ֱאַדִין השמטה: ← .(12 (עזרא ד מאצלך אלינו באו לירושלים”

.(16 (עזרא ה ”אז בא ששבצר זה” ֲאָתא ֵּדְך ֵׁשְׁשַּבַּצר

ּוְלָמאַנָּיא ל(כיוון/יעד): את/ל־ ∼ [גורם של קל] הַפְעֵל.

”ואת כלי ביתו הביאו ָקָדָמְך) (ק’ קדמיך ַהְיִתיו ִדי־ַבְיֵתּה

ִאֵּלְך ֻּגְבַרָּיא ְוַהְיִתיו השמטה: ← .(23 (דניאל ה לפניך”

.(25 (דניאל ו ”והביאו את האנשים האלה”

ֻּגְבַרָּיא ֵּבאַדִין ל(כיוון/יעד): ∼ [סביל של הַפְעֵל] הָפעל.

”אז הובאו אנשים אלה לפני המלך” ַמְלָּכא ֳקָדם ֵהיָתיּו ִאֵּלְך

ַעל־ ְוֻׂשַמת ֲחָדה ֶאֶבן ְוֵהיָתִית השמטה: ← .(13 (דניאל ג

(דניאל ו ”והובאה אבן אחת והונחה על פי הבור” ֻּגָּבא ֻּפם

.(18

ב

ְּכִדי ַמְלָּכא על: ∼ [= באׁש, היה רע] קל. bʾš באׁש
”המלך, כששמע את הדבר, ֲעלֹוִהי ְּבֵאׁש ַׂשִּגיא ְׁשַמע ִמְּלָתא

.(15 (דניאל ו רע לו (= בעיניו?) מאוד”

יהבאשו את: ∼ [= הבאיש, גרם שיבאש] הַפְעֵל.

”יבאישו מותו ואחריתו תאבד” תאבד ואחרתה ממתתה

.(Nerab 2:9)

ּוַבַּדרּו ָעְפֵיּה ַאַּתרּו את: ∼ [= פיזר] ּפַעֵל. bdr בדר
.(11 (דניאל ד ”השילו את עליו ופזרו פריו” ִאְנֵּבּה

ְוֶחְזֵוי את: ∼ [= הבהיל, הפחיד] קל. bhl בהל
.(2 (דניאל ד ”ומראות ראשי הבהילוני” ְיַבֲהֻלַּנִני ֵראִׁשי

(= בהילות)]. [מקור בלבד, כשם עצם התּפְעֵל.
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

”בשישה–עשר ב(חודש) תעבי ביקרו למצרים ספינה אחת של שומן

קידום התוכן: ← .(TAD C 3.7Cr:2:3) בן שמנדס, יווני”

וירושלים” יהודה  ”לחקור על  ְוִלירּוְׁשֶלם ַעל־ְיהּוד ְלַבָּקָרא

ִגְנַזָּיא ִּדי ִסְפַרָּיא ְּבֵבית ּוַבַּקרּו השמטה: ← .(14 (עזרא ז

”ובדקו בבית הספרים ששם מניחים ְּבָבֶבל ַּתָּמה ְמַהֲחִתין

.(1 (עזרא ו הגנזים בבבל”

ִּדי־ ִּגְנַזָּיא ְּבֵבית ִיְתַּבַּקר עומד: [= נחקר, נבדק] התּפַעַל.

.(17 (עזרא ה ”ייבדק בבית הגנזים של המלך” ַמְלָּכא

ְּתָלָתה ְוִזְמִנין עומד: [= כרע ברך] קל. brk I ברך
”ושלוש פעמים ביום הוא כורע ַעל־ִּבְרכֹוִהי ָּבֵרְך הּוא ְביֹוָמא

.(11 (דניאל ו על ברכיו”

.1 [בינוני פעול בלבד = ברוך] קל. brk II ברך
תחפיתמנחא ברת תבא בריכה עומד: [סביל של ּפַעֵל 1]

”ברוכה תבא בת תחפי, המצוינת של אוסיריס אלהא אוסרי זי

עומד: [סביל של ּפַעֵל 2] .2 .(TAD D 20.5:1) האל”

”ברוך אלוהי שדרך ְנגֹו ַוֲעֵבד ֵמיַׁשְך ִּדי־ַׁשְדַרְך ֱאָלֲההֹון ְּבִריְך

[סביל של ּפַעֵל 3] .3 .(28 (דניאל ג מישך ועבד נגו”

”ברוך חגג בן אבלת לאסרי אבלת בר חגג ברך ל<אל>: ∼

[ראה סעיף 5.6.3]. (TAD D 22.17:1) לאוסיריס”

<פלוני> את ∼ [= איחל טובה] .1 [= בירך] ּפַעֵל.

יב[רכנך תהצפן אהורמזד לא [הן] (בטקסט מקוטע):

”אם לא תצפין, [… יק[ללנך תהצ֯פנ֯ה֯י אהורמזד והן … […

TAD C) ”… אהורמזד יברכך … ואם תצפין, אהורמזד יקללך

ָּדִנֵּיאל ֱאַדִין את/ל<אל>: ∼ [= הילל] .2 .(2.1:11:72
(דניאל ”אז בירך דניאל את אלוהי השמים” ְׁשַמָּיא ֶלֱאָלּה ָּבִרְך

= פנה לאל בבקשה ל<אל> <פלוני> את ∼ .3 .(19 ב

בשלם אפיך יחזני זי לפתח ברכתכי שיברך את פלוני:

[ראה (TAD A 2.3:2) ”בירכתיך לפתח שיראני פנייך בשלום”

סעיף 5.6.3].

ָדְך ִקְרְיָתא ֵהן עומד: קל] של  [סביל  התּפְעֵל.

”אם העיר הזאת תיבנה וחומותיה ִיְׁשַּתְכְללּון ְוׁשּוַרָּיה ִּתְתְּבֵנא

.(13 (עזרא ד תושלמנה”

ַמְלָּכא ְּדָנה ָּכל־ֳקֵבל עומד: [= כעס] קל. bns בנס
(דניאל ב ”על כן המלך כעס וקצף מאוד” ַׂשִּגיא ּוְקַצף ְּבַנס

.(12

[= חיפש, רצה למצוא .1 [= ביקש] קל. bʿy בעי
”בקש [ר]בא ביתא יזבן זי אש בעי את: ∼ או להשיג]

[= שאל, .2 .(TAD A 3.8:6) איש שיקנה את הבית הגדול”

ַעל־ ֶאְבֵעא־ִמֵּנּה ְוַיִּציָבא <פלוני>: מן <דבר> ∼ תבע]

.(16 (דניאל ז ”ואבקש ממנו את האמת על כל זאת” ָּכל־ְּדָנה

ִיְנֵּתן־ ְזָמן ִּדי ִמן־ַמְלָּכא ּוְבָעה <פלוני>: מן {תוכן} ∼ •

.3 .(16 (דניאל ב ”וביקש מן המלך שיינתן לו זמן” ֵלּה

”היו ְלָדִנֵּיאל ְלַהְׁשָּכָחה ִעָּלה ָבַעִין ֲהוֹו לפעול: ∼ [= רצה]

[= היה על .4 .(5 (דניאל ו מבקשים למצוא עילה נגד דניאל”

ְלִהְתְקָטָלה ְוַחְברֹוִהי ָּדִנֵּיאל ּוְבעֹו לפעול: ∼ [(?) סף, עמד

.(13 (דניאל ב ”ודניאל וחבריו עמדו להיהרג”

ְוַרְבְרָבַני ַהָּדְבַרי ְוִלי ל־: ∼ [(?) [= פנה בבקשה ּפַעֵל.

.(33 (דניאל ד ”ויפנו אליי יועציי ושריי בבקשה” ְיַבעֹון

את: ∼ [= נׂשא (בקשרי נישואין)] הַפְעֵל. bʿl בעל
”אין רשאית אחרן בעל ל]הבעלה יהו[ישמע שליטה לא

.(TAD B 3.8:33) יהוישמע לשאת בעל אחר”

[= בעבע, היה חסר קל. nbʿ bʿʿ/נבע בעע
”ויהיה חסר סבלנות ויזקן” ֯ויזקן ויבע עומד: [(?) סבלנות

.(Sf 2:B:8)

עומד: [(?) [= נבצר, נותק התּפְעֵל. bṣr בצר
TAD D) ”… ”האנשים שנבצרו ע֯ב[…] אתבצרו זי גבריא

.(1.34:a:4

ב את: ∼ [= ביקר, בדק, חקר] ּפַעֵל. bqr בקר
יוני שמ֯נ֯דס בר שו֯מן זי 1 למצרין ספינה בקרו לתעבי 16
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.(Fakh 23) ”והּדֶבֶר, השבט של נרגל, אל ייגזר מארצו”

ְיֵכְלָּת ִּדי <מכוסה>: ∼ [= גילה, חׂשף] קל. gly גלי
.(47 (דניאל ב ”כי יכלת לגלות סוד זה” ְדָנה ָרָזה ְלִמְגֵלא

”הסוד הזה ִלי ֱּגִלי ְדָנה ָרָזא ל־: ∼ [= נודע] קל סביל.

.(30 (דניאל ב נגלה לי”

”ואת העם ְלָבֶבל ַהְגִלי ְוַעָּמה את: ∼ [= הגלה] הַפְעֵל.

.(12 (עזרא ה הגלה לבבל”

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. gmr גמר
(= גמור, מושלם)].

גנבו […] (בטקסט מקוטע): [= גנב] קל. gnb גנב
על אסרני סביל: ← .(TAD B 8.2:24) ”… גנבו …” ל[…]

”אסרני על דבר רכליא ביד גניב השכחו זי 1 אבנצרף דבר

.(TAD A 4.3:3) אבן–צורף אחת שמצאו גנובה ביד הרוכלים”

למנדעמתא [יה]גנון ל־: ∼ [= הגן] הַפְעֵל. gnn גנן
.(TAD A 4.5:23) ”יגנו על הדברים ש…” א[…] זי

לא את/ל־: דין ∼ [= תבע לדין] קל. gry גרי
נכהל נגרה ולא … זנה ביתא בשם דין ודבב נגרנך נכל

”לא נוכל לתבוע אותך לדין ודברים בעניין הבית וברה לך לבר

• .(TAD B 3.4:12–14) הזה …ולא נוכל לתבוע בן שלך ובת”

”אני תבעתי בדין גריתך [אנה] (בודדים): את/ל־ בדין ∼

אחרן גבר והן השמטה: ← .(TAD B 5.2:3) אותך לדין”

”ואם אדם ונפצל נקום אנחן לך וברה ויגרה לבר יגרנך

אחר יתבעך ויתבע בן ובת שלך, אנחנו נקום וננקה (מתביעה)”

.(TAD B 3.4:19)

ואהך (בטקסט מקוטע) [= גרס] קל. grs גרס
סביל: ← .(TAD D 7.10:7) ”… ”ואלך לגרוס […] אגרס

”אם גרּוס לחמם, לושו להם 1 קב להם לשו לחמהם גרס הן

.(TAD D 7.6:6) קב אחד”

ג

סביל: ← את ∼ [= גבה, לקח] קל. gby גבי
”מס המנדה מלכא [ב]ית על ועביד מנה גבי זי מנדתא

.(TAD C 3.7Br:1:11) שנגבה ממנו והועבר אל בית המלך”

יגבר […]לך עומד: [= גבר, ניצח] קל. gbr גבר
[ראה סעיף 5.1.1 (Sf 2:B:19) ”… ”עליך (?) יגבר עד […] עד

הערה 4].

ְוַקִּצצּו ִאיָלָנא ֹּגּדּו את: ∼ [= גדע] קל. gdd גדד
.(11 (דניאל ד ”ּגִדעו את העץ וַקצצו את ענפיו” ַעְנפֹוִהי

גהנת [א]֯חר עומד: [= גחן, רכן] קל. ghn גהן
.(TAD C 1.1:13) ”אחר כך גחנתי וסגדתי” וסגד֯ת

רּוֵחי ַאְרַּבע עומד: [= הגיח] הַפְעֵל. gwḥ גוח
”ארבע רוחות השמים מגיחות לים ַרָּבא ְלַיָּמא ְמִגיָחן ְׁשַמָּיא

.(2 (דניאל ז הגדול”

רבתא לך זי תאתא את: ∼ [= גזז] קל. gzz גזז
”הכבשה הגדולה שלך הגיעה וגזה אתה כען … למגז מטאת

.(TAD D 7.8:3–6) לגוז … כעת בוא וגוז אותה”

ועדיא <ברית>: ∼ [= גזר, כרת] .1 קל. gzr גזר
”והסכם זה שכרת בר–גאיה [… קדם ברג֯א[יה גזר זי אל֯ן

(= מגיד [בינוני כשם עצם .2 .(Sf 1:A:7) ”… לפני

עתידות)].

עגלא י]גזר ז [ואיך עומד: [= נגזר, בותר] קל סביל.

”וכפי שיבותר העגל הזה כן רבוה ויגזרן מתעאל יגזר כן זנה

.(Sf 1:A:40) יבותר מתעאל ויבותרו אציליו”

ִאְתְּגֶזֶרת ִמּטּוָרא מן: ∼ [= ניתַק] .1 [= נגזר] התּפְעֵל.

(דניאל ”מן ההר ניתקה אבן לא בידיים” ִביַדִין ִּדי־ָלא ֶאֶבן

ִביַדִין ִּדי־ָלא ֶאֶבן ִהְתְּגֶזֶרת ִּדי ַעד השמטה: ← .(45 ב

[= הוסר, .2 .(34 (דניאל ב ”עד שניתקה אבן לא בידיים”

מתה מן יגתזר אל נירגל זי שבט ומותן מן: ∼ הורחק]
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

(= נורא)]. [בינוני פעול כשם תואר .2 .(19 (דניאל ה

”חלום ִויַדֲחִלַּנִני ֲחֵזית ֵחֶלם את: ∼ [= הפחיד] ּפַעֵל.

.(2 (דניאל ד ראיתי והפחידני”

ִּדי־ֶלֱהֹון ְוַדָּיִנין ָׁשְפִטין ֶמִּני ל־: ∼ [= דן] קל. dyn דין
”מנה שופטים ודיינים שיהיו דנים ְלָכל־ַעָּמה ָּדאְיִנין) (ק’ דאנין

.(25 (עזרא ז את כל העם”

זכי. ראה dky דכי
זכר. ראה dkr דכר

חרב את: ∼ [= הדליח, העכיר] קל. dlḥ דלח
”חרב תעכיר מים צלולים בין טבן רעין בין שפין מין תדלח

.(TAD C 1.1:161) ֵרעים טובים”

נּור ַּגְלִּגּלֹוִהי עומד: [= דלק, בער] קל. dlq דלק
.(9 (דניאל ז ”גלגליו אש דולקת” ָּדִלק

ֵחיָוה ַוֲארּו ל־: ∼ [= דמה] קל. dmy דמי
”והנה חיה אחרת, שנייה, דומה לדוב” ְלדֹב ָּדְמָיה ִתְנָיָנה ָאֳחִרי

.(5 (דניאל ז

ידנח אל עומד: [= זרח, האיר] קל. dnḥ דנח
”אל תזרח שמש לו כי אדם רע הו לחה גבר כי לה] שמ[ש

.(TAD C 1.1:138) הוא”

אחר ל(כיוון/יעד): ∼ [(?) [= ניגש הַפְעֵל. dny דני
.(TAD C 1.1:107) ”אחרי כן גש לשמש” לשמש אדני

ָּדקּו ֵּבאַדִין עומד: [= דק, פוַרר] קל. dqq דקק
”אז דקו ִמן־ִאְּדֵרי־ַקִיט ְּכעּור ַוֲהוֹו ְוַדֲהָבא ַּכְסָּפא … ַכֲחָדה

.(35 (דניאל ב כאחד … הכסף והזהב והיו כמוץ מגרנות קיץ”

”והֵֵדּקּו ַהִּדקּו ְוָכל־ַּגְרֵמיהֹון את: ∼ [גורם של קל] הַפְעֵל.

.(25 (דניאל ו את כל עצמותיהם”

דרך. ראה drg דרג
=] .1 [= דרך] קל. drg drk/דרג דרך
ויקיר (מתועד רק כבינוני במבנה סמיכות): צעד, רמס]

ד

ֲאַתר דבח: ∼ [= זָבַח, ערך זֶבַח] קל. dbḥ דבח
.(3 (עזרא ו ”מקום שזובחים (בו) זבחים” ִּדְבִחין ִּדי־ָדְבִחין

עם: ∼ [= נצמד, חבר] .1 [= דבק] קל. dbq דבק
”ולא יהיו דבקים זה עם זה” ִעם־ְּדָנה ְּדָנה ָּדְבִקין ְוָלא־ֶלֱהֹון

לי אושרתי זי כתנה מטתני ל־: ∼ • .(43 (דניאל ב

”הגיעה אליי הכותונת ששלחת לי … לה דבק לה … ולבבי

הערה [ראה סעיף 5.7.2 (TAD A 2.1:5) ולבבי לא דבק לה”

אוריה בר יזניה בית ל־: ∼ [= גבל, היה סמוך] .2 .[150

תחתיה לה דבק אוריה בר הושע בית עליה תחומוהי הא

”בית יזניה בן אוריה, הנה לה דבק זכריה בר הצול בית לה

תחומיו: מעליו בית הושע בן אוריה גובל בו, מתחת לו בית הצול

.(TAD B 2.10:5) בן זכריה גובל בו”

אחר את: ∼ [= הוביל, הוליך] .1 קל. dbr דבר
”אחר כך נפין הוביל את אחרנן חילא עם מצריא דבר נפין

=] .2 .(TAD A 4.7:8) המצרים עם החיילים האחרים”

”לך לכם וינתנהי עלוהי דבר עומד: [(?) הלך, התנהל

.(TAD D 7.29:7) אליו ויתנהו לכם”

ּוְבַעְנפֹוִהי ב(מקום): ∼ [= דר, גר] קל. dwr דור
”ובענפיו יגורו ציפורי השמים” ְׁשַמָּיא ִצֲּפֵרי ְידּוָרן) (ק’ ידרון

.(9 (דניאל ד

ָּכל־ַאְרָעא ְוֵתאֻכל את: ∼ [= דׁש] קל. dwš דוׁש
”ותאכל את כל הארץ ותדושנה ותדיקנה” ְוַתְּדִקַּנּה ּוְתדּוִׁשַּנּה

.(23 (דניאל ז

זי ֯ו֯לכל את: ∼ [= דחף, הכה הפיל] קל. dḥy דחי
.(TAD B 1.1:9) ”ואת כל אשר יכך אקנוס” אקנס י[ד]חנך

עומד: [= פחד, ירא] .1 קל. zḥl dḥl/זחל דחל
”אל תירא, כי אני המלכתיך” המל[כתך] אנה כי ת֯זחל אל

ָזְיִעין) (ק’ זאעין ֲהוֹו … ַעְמַמָּיא ּכֹל מן: ∼ • .(Zak 1:13)
”כל העמים … היו רועדים ויראים מפניו” ִמן־ֳקָדמֹוִהי ְוָדֲחִלין
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=] .1 [= הלך] קל. hwk hlk/הוך הלך
TDanSt) ”וילך הדד לפניי” קדמי הדד ויהך עומד: צעד]

ָכל־ִמְתַנַּדב עומד: [= עבר ממקום למקום] .2 .(5
”כל מתנדב במלכותי ְיָהְך ִעָּמְך ִלירּוְׁשֶלם ִלְמָהְך … ְּבַמְלכּוִתי

= בדין ∼ .3 .(13 (עזרא ז … ללכת לירושלים עמך ילך”

”ואלך אצדק ולא בדין ואהך הלך למשפט, הגיש תביעה:

.(TAD B 2.3:22) למשפט ולא אזכה”

ְמַהֵּלְך ָבֶבל ִּדי ַמְלכּוָתא ַעל־ֵהיַכל עומד: [= הילך] ּפַעֵל.

.(26 (דניאל ד ”על היכל מלכות בבל היה מהלך” ֲהָוה

ָיִכל ְּבֵגָוה ַמְהְלִכין ְוִדי עומד: התהלך]  =] הַפְעֵל.

(דניאל ”ואת המתהלכים בגאווה הוא יכול להשפיל” ְלַהְׁשָּפָלה

.(34 ד

את: ∼ [= הרס] .1 [= הפך] קל. hpk הפך
”כן יהפכו אלים איש וביתה ה]א א֯ש[א אלהן יהפכו כן

אהפך או את: ∼ [= שינה] .2 .(Sf 1:C:21) זה וביתו”

”או אהפוך את הטובות ואשים לרעות” [ל]לחית ואשם טבתא

.(Sf 1:C:19)

מנה יתהפך מן על מן עומד: [= התהפך, פנה] התּפְעֵל.

”מי על מי יתהפך (= מי שיפנה ישם ננוה אשר ברכי על זהב

AECT-L) נגד האחר), מנה זהב על ברכי אשתר נינוה ישים”

.(2:5

ואל שאת […] עומד: [= הרה] קל. hry הרי
.(Sf 1:A:21) כבשה, ואל תהרה” …” תהרה

ז

[= קיבל תמורת .1 [= קנה] קל. zbn זבן
אוביל מן זבנת זי ביתא <פלוני>: מן <רכוש> ∼ תשלום]

”הבית שקניתי מאוביל בת שתיבר בגזושת ומן שתיבר ברת

אל מדעם וכעת השמטה: ← .(TAD B 3.5:3) ומבגזושת”

”ועתה, דבר אל תקני כבגד ותשגרי לה ותשרי בכסת תזבני

”ויקר הדרו לדורכי הארץ ח[רן] בני ארקא לדרכי הדרה

[= מתח, הכין לירי] .2 .(TAD C 1.1:92) בני חורין”

”דרך קשתו והרכיב [חט]ה והרכב קשתה דרך קשת: ∼

.(TAD C 1.1:190) חצו”

ה

ִּדי־ ְוֵלאָלָהא את/ל־: ∼ [= פיאר] קל. hdr הדר
”ואת האל שנשמתך בידו … לא ַהַּדְרָּת ָלא … ִּביֵדּה ִנְׁשְמָתְך

.(23 (דניאל ה פיארת”

נטחוהי כל עומד: [= נפל, כלה] קל. hwy I הוי
.(TAD C 1.1:103) ”כל מכיו ּכָלים” הוין

[= התרחש, .1 [= היה] קל. hwy II הוי
”מה שיהיה אחרי ְדָנה ַאֲחֵרי ֶלֱהֵוא ִּדי ָמה עומד: התקיים]

[להבעת הימצאות במקום] .2 .(29 (דניאל ב זה”

ְמָאה ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ַעל־ַמְלכּוָתא ַוֲהִקים ב(מקום): ∼

על המלכות מאה ”והציב  ְּבָכל־ַמְלכּוָתא ֶלֱהֹון ִּדי ְוֶעְׂשִרין

.3 .(2 (דניאל ו ועשרים אחשדרפנים שיהיו בכל הממלכה”

”מתנתך לך ֶלֶהְוָין ָלְך ַמְּתָנָתְך ל־: ∼ [להבעת שייכות]

[להבעת זהות] .4 [ראה סעיף 5.13]. (17 (דניאל ה תהיה”

ַּתְלָּתא ַׁשִּליט ִּדי־ֶלֱהֵוא ֲעלֹוִהי ְוַהְכִרזּו {פרדיקט}: ∼

”והכריזו עליו כי יהיה השליט השלישי בממלכה” ְּבַמְלכּוָתא

ל{פרדיקט}: ∼ [= נהפך, נעשה] .5 .(29 (דניאל ה

”והאבן שהכתה את ַרב ְלטּור ֲהָות ְלַצְלָמא ִּדי־ְמָחת ְוַאְבָנא

.6 [ראה סעיף 5.14]. (35 (דניאל ב הצלם הייתה להר גדול”

ִּדי־ֲהָוה פֹועֵל: ∼ [להצגת פעולה חוזרת או מתמשכת]

”את אשר היה רוצה ַמֵחא ֲהָוה ָצֵבא ְוִדי־ֲהָוה ָקֵטל ֲהָוא ָצֵבא

.(19 (דניאל ה היה ממית ואת אשר היה רוצה היה מחייה”

הלך. ראה hwk הוך
בכוני עומד: [= נהום, נרגש] התּפְעֵל. hwm הום

.(Nerab 2:6) ”ביכוני ונהומו מהומה” אתהמו והומ
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

[בינוני בלבד, כשם קל. dky zky/דכי זכי
(= זך, טהור)]. תואר

[= זכר, העלה .1 קל. dkr zkr/דכר זכר
”לבסוף יבעה ועטתי יזכרני אחרן על את: ∼ בזיכרון]

[= הזכיר, ציין] .2 .(TAD C 1.1:53) יזכרני ועצתי יבקש”

”הזכירו 120 כסף] כרשן למרא[יהם דכרו ל־: את ∼

.(TAD A 4.4:8) לאדוניהם כסף, מאה ועשרים כרשים”

לפעול: ∼ [= נועד, הסכים] התּפְעֵל. zmn זמן
ְלֵמאַמר ִהְזְּדִמְנּתּון) (ק’ הזמנתון ּוְׁשִחיָתה ִכְדָבה ּוִמָּלה

.(9 (דניאל ב ”ודבר כזב ושחיתות נועדתם לומר לפניי” ָקָדַמי

ראה התּפְעֵל. [כתיב בלבד] הַפְעֵל.

עומד: זעק, השמיע קול]  =] קל. zʿq זעק
”וכקרבו לבור, ְזִעק ֲעִציב ְּבָקל ְלָדִנֵּיאל ְלֻגָּבא ּוְכִמְקְרֵבּה

.(21 (דניאל ו לדניאל, בקול עצוב זעק”

”ויהיה חסר ֯ויזקן ויבע עומד: [= זקן] קל. zqn זקן
.(Sf 2:B:8) סבלנות ויזקן”

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. zqp זקף
זקוף)].

בהן ויזרע <זֶַרע>: ∼ זרע]  =] קל. zrʿ זרע
Sf) ”ויזרע בהן הדד מלח ועשבים שוטים” ושחלין מלח הדד

תזרענה … חקלי לך נתנת <אדמה>: ∼ • .(1:A:36
”נתתי לך את השדה שלי … תזרענו בזרע שלך” נפשך בזרע

ולזרע השמטה: ← [ראה סעיף 5.10.1.1]. (TAD B 1.1:4)
.(Fakh 18–19) ”ולּו יזרע ואל יקצור” יחצד ואל

ראשא סביל: ← את ∼ [= קנה] קל. zrp זרף
AECT-) ”הקרן שולמה והעבדים נקנו” זרפו ועב֯דיא השלם

.(L 1:6

”האמה לקחת הזרפת אמתא עומד: [= נקנה] הָפעל.

.(AECT-L 2:4) נקנתה, נלקחה”

[= השיג] .2 [ראה סעיף 5.4.1]. (TAD A 2.3:10) לה”

”יודע אני שאתם ָזְבִנין ַאְנּתּון ִעָּדָנא ִּדי ֲאָנה ָיַדע את: ∼

.(8 (דניאל ב קונים זמן”

ביתא תחמי אלה ל<פלוני>: <רכוש> ∼ [= מכר] ּפַעֵל.

”אלה תחומי הבית הזה שאנחנו מכרנו לך” לך זבן אנחן זי זך

בר ענני זבן זי בי ספר השמטה: ← .(TAD B 3.4:7)
”שטר בית שמכר ענני בן עזריה ותפמת אנתתה ותפמת עזריה

.(TAD B 3.12:35) אשתו”

מן: ∼ [= נזהר, נשמר] .1 התּפְעֵל. zhr זהר
TAD C) רבים היזהר” ”מִּכזבים  אזהר שגיאן כדבן מן

”טהורים היו ואזדהרו הוו דכין השמטה: ← .(2.1:11:65
ב־ ∼ [= שמר, הגן] .2 .(TAD A 4.1:5) והיזהרו”

”שמרי על ביתאלנתן מ(פני) חבב מן אזדהרי בביתאלנתן מן:

אזדהרי שלם תטסרי השמטה: ← .(TAD A 2.1:8) חבב”

.(TAD A 2.2:17) ”שלום (ל)תטסרי, שמרי עליה” בה

מן עמד זי חרן את: ∼ [= נישל] ּפַעֵל. zwd זוד
”חרן, שגמר להעביר את שכר אסחר זדכן שמה אסחר יד עיר

.(AECT-L *19:6) שמו, נישל אתכם”

זולו אנתם את: ∼ [= פיזר, הרעיף] קל. zwl זול
.(TAD A 4.3:8) ”אתם, פזרו מבתינו נכסים” בתין נכסן מן

ָּכל־ ִיְּתִזין ּוִמֵּנּה עומד: [= ניזון] התּפְעֵל. zwn זון
.(9 (דניאל ד ”וממנו ייזון כל בשר” ִּבְׂשָרא

ַמְלכּוִתי ְּבָכל־ָׁשְלָטן עומד: [= זע, רעד] קל. zwʿ זוע
ִּדי־ָדִנֵּיאל ֱאָלֵהּה ִמן־ֳקָדם ְוָדֲחִלין ָזְיִעין) (ק’ זאעין ֶלֱהֹון

”בכל שלטון מלכותי יהיו רועדים ויראים מפני אלוהי דניאל”

.(27 (דניאל ו

דחל. ראה zḥl זחל
ּוְכִדי עומד: [= הזיד, פעל בזדון] הַפְעֵל. zyd זיד
”וכשרם לבבו וחזקה רוחו ַלֲהָזָדה ִּתְקַפת ְורּוֵחּה ִלְבֵבּה ִרם

.(20 (דניאל ה להזיד”
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הענף הארמי

”צמים ומתפללים ליהו אדון השמים שהראנו בוידרנג זך בוידרנג

[ראה סעיף 5.5.1]. (TAD A 4.8:15) הזה”

את <דבר> ∼ [כמו ּפַעֵל 1] .1 [= החווה] הַפְעֵל.

”החלום ופשרו הודיעוני” ַהֲחֹוִני ּוִפְׁשֵרּה ֶחְלָמא /ל<פלוני>:

ּוִפְׁשָרה ִיְתְקֵרי ָּדִנֵּיאל ְּכַען השמטה: ← .(6 (דניאל ב

[ראה (7 (דניאל ב ”כעת דניאל ייקרא ופשרו יחווה” ְיַהֲחֵוה

את <דבר> ∼ [כמו ּפַעֵל 2] .2 הערה 61]. סעיף 4.4.2

לשמשלך החוין ואנחנה … ספינתא החוין /ל<פלוני>:

TAD A) ואנחנו הראינו לשמשלך” ”הראָנו את הספינה … 

וצימין ב־: את/ל<פלוני> ∼ [כמו ּפַעֵל 3] .3 .(6.2:8
”צמים זך בוידרנג החוין שמיא זי מרא ליהו ומצלין

TAD A) ומתפללים ליהו אדון השמים שהראנו בוידרנג הזה”

[ראה סעיף 5.5.1]. (4.7:16

כען את: ∼ [= תפר] קל. ḥyṭ ḥwṭ/חיט חוט
”כעת שלח לי את הלבוש ו֯אחטנה עליך זי לבשא לי שלח

.(TAD D 7.21:5) שעליך ואתפרנו”

ְוׁשּוַרָּיא (ק’ אשכללו ושורי את: ∼ [= תיקן] הַפְעֵל.

”ואת החומות ישלימו ואת היסודות ַיִחיטּו ְוֻאַּׁשָּיא ַׁשְכִללּו)

.(12 (עזרא ד יתקנו”

[= היה בעל כושר .1 [= ראה] קל. ḥzy חזי
ְוָלא־ ָלא־ָחַזִין ִּדי … ַכְסָּפא־ְוַדֲהָבא ְוֵלאָלֵהי עומד: ראייה]

”ואת אלוהי הכסף והזהב … שלא רואים ולא שומעים” ָׁשְמִעין

את ∼ [= קלט בעיניו או בשכלו] .2 .(23 (דניאל ה

• .(15 (דניאל ד ”חלום זה ראיתי” ֲחֵזית ֶחְלָמא ְּדָנה /ל־:

”מפני ִמְּלָתא ִמִּני ַאְזָּדא ִּדי ֲחֵזיתֹון ִּדי ָּכל־ֳקֵבל {תוכן}: ∼

השמטה: ← .(8 (דניאל ב שראיתם שהגזרה מוחלטת אצלי”

”צופה הייתי עד שנמרטו כנפיה” ַגַּפיּה ִּדי־ְּמִריטּו ַעד ֲהֵוית ָחֵזה

כל ב־: ∼ [בנימה של שמחה לאיד] .3 .(4 (דניאל ז

בהום וחזין קטילו כל זך לאגורא באיש בעו גברין זי

”כל האנשים שביקשו רעה למקדש הזה כולם נהרגו וראינו בהם”

על: ∼ [= השגיח] .4 [ראה סעיף 5.5.1]. (TAD A 4.7:17)

ח

חבזו וכזי את: ∼ [= חבט, הכה] ּפַעֵל. ḥbz חבז
.(Sf 3:24) ”וכשהכו האלים את בית אבי” [אבי] בית אלהן

[= פגע, הזיק] .1 [= חיבל] ּפַעֵל. ḥbl חבל
”וסגר את ַחְּבלּוִני ְוָלא ַאְרָיָוָתא ֻּפם ּוֲסַגר <פלוני>: את ∼

[= השחית, .2 .(23 (דניאל ו פי האריות ולא הזיקו לי”

”ואיש חבל לא זך באגורא מנדעם ואיש את: ∼ הרס]

.(TAD A 4.7:14) דבר במקדש הזה לא חיבל”

ָלא ְלָעְלִמין ִּדי ַמְלכּו עומד: [סביל של ּפַעֵל 2] התּפַעַל.

.(44 (דניאל ב ”מלכות שלעולם לא תושחת” ִתְתַחַּבל

שגיא שמעת שלמך עומד: [= ׂשמח] קל. ḥdy חדי
• .(TAD A 3.5:2) ”שלומך שמעתי, מאוד שמחתי” חדית

”ברוב […] ובזעריהם יחדה אל לבבך בנן בשגיא ב־: ∼

.(TAD C 1.1:90) בנים לבבך אל ישמח ובמיעוטם אל יאבל”

”כך עשו תחדון לי כזי עב[דו] כן ל־: ∼ [= ׂשימח] ּפַעֵל.

.(TAD A 6.14:4) שאותי תשמחו”

ל־: את ∼ [= חב, היה חַייב] קל. ḥwb חוב
”אנחנו נחוב לך כסף, מאה 100 כרשן כסף לך נחוב אנחנה

.(TAD B 4.4:15) כרשים”

(בטקסט מקוטע): את <פלוני> את ∼ [= חִייב] ּפַעֵל.

.(TAD B 8.6:10) ”… ”וחייבוני […] 4 ֯מן וח֯יבו֯נ֯י

<דבר> ∼ [= הודיע] .1 [= חיווה] ּפַעֵל. ḥwy חוי
”ואודיע למלך את ֲאַחֵּוא ְלַמְלָּכא ּוִפְׁשָרא את/ל<פלוני>:

לעבדיך ֶחְלָמא ֱאַמר השמטה: ← .(24 (דניאל ב הפשר”

ופשרו ”אמור החלום לעבדיך,  ְנַחֵּוא ּוִפְׁשָרא ְלַעְבָדְך) (ק’

=] .2 הערה 61]. [ראה סעיף 4.4.2 (4 (דניאל ב נודיע”

יחוני זי לפתח ברכתכי את/ל<פלוני>: <דבר> ∼ הראה]

TAD) ”בירכתיך לפתח שיראני פנייך בשלום” בשלם אפיך

את ∼ [עם נימה של שמחה לאיד] .3 .(A 2.1:2
זי] חוינא שמיא מרא ליהו ומצלין צי[מן ב־: /ל<פלוני>
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

.(1.1:104

ְוִׁשְבָעה עומד: [= חלף, עבר] .1 קל. ḥlp חלף
(דניאל ד ”ושבע תקופות תחלופנה עליו” ֲעלֹוִהי ַיְחְלפּון ִעָּדִנין

נדן [כז]֯י ל־: ∼ [= החליף, שימש כתחליף] .2 .(13

”כשנדן שמו, בני, גדל, והוא ספר לי יחלף והו רבא ברי שמה

.(TAD C 1.1:18) יחליף אותי (כ)סופר”

[דמי עם: את ∼ [= החליף (בסחר חליפין)] הַפְעֵל.

”דמי השדות זנה מנכי [ע]֯ם החלף אבי נתן אלך חקל]תא

← .(TAD B 8.10:7) האלה נתן, אבי, החליף עם מנכי זה”

”כעת החליפי לי שעורים” שערן לי החלפי כען השמטה:

.(TAD D 7.16:5)

[…] מן: את ∼ [= חמס, גזל] קל. ḥmṣ חמץ
מנך] חמצ[ת לא נונן … מני חמצת לאמר נונין עדבר

על דבר דגים, לאמור: חמסת ממני … דגים לא חמסתי ממך” …”

.(TAD B 7.1:3–4)

אסרחאדן זי אבוהי על: ∼ [= כעס] קל. ḥmr חמר
”אביו של אסרחדון זה, המלך, כעס עליך” עליך חמר מלכא זנה

.(TAD C 1.1:47)

(ק’ וחטיך את: ∼ [= חנן, ריחם] קל. ḥnn חנן
”וחטאיך בצדקה ֲעָנִין ְּבִמַחן ַוֲעָוָיָתְך ְפֻרק ְּבִצְדָקה ַוֲחָטָאְך)

.(24 (דניאל ד סַּלֵק, ועוונותיך בחנון עניים”

ּוִמְתַחַּנן ָּבֵעא השמטה: ← [= התחנן, ביקש] התּפַעַל.

.(12 (דניאל ו ”מבקש ומתחנן לפני אלוהיו” ֱאָלֵהּה ֳקָדם

את: ∼ [= ירש, החזיק כיורש] הַפְעֵל. ḥsn חסן
ַעד־ ַמְלכּוָתא ְוַיְחְסנּון ֶעְליֹוִנין ַקִּדיֵׁשי ַמְלכּוָתא ִויַקְּבלּון

”ויקבלו את המלכות קדושי עליונים ויירשו את המלכות ָעְלָמא

בפק֯ד[ן] זי איתי השמטה: ← .(18 (דניאל ז עד עולם”

(נכסים) שבפדקון ”יש  לה התיב ולא החסן והו הפקדו

.(TAD B 2.9:7) הופקדו והוא החזיק כיורש ולא השיב לו”

”היי משגיחה על התינוקות האלה” אלכי ינקיא על הוי חזית

(= ראוי, [בינוני פעול כשם תואר .5 .(TAD A 2.7:3)
נאות)].

ברכנכן לפתח את: את/ל<פלוני> ∼ [= הראה] הַפְעֵל.

פניכן שיראני  לפתח  ”בירכנו אתכן  בשלם אפיכן יחזני זי

.(TAD A 2.5:2) בשלום”

ירק וליתחזה חצר יפק ו֯אל עומד: [= נראה] התּפְעֵל.

.(Sf 1:A:28) ”ואל יֵצא חציר ולא ייראה ירק”

[= חיטא, הקריב לשם כפרה על קל. ḥṭʾ חטא
ַעל־ ְלַחָּטָאה) (ק’ לחטיא ִעִּזין ּוְצִפיֵרי השמטה: ← חטא]

.(17 (עזרא ו ”שעירי עזים לחטא על כל ישראל” ָּכל־ִיְׂשָרֵאל

חוט. ראה ḥyṭ חיט
ֱחִיי ְלָעְלִמין ַמְלָּכא עומד: [= חי] קל. ḥyy חיי

.(4 (דניאל ב ”המלך לעולם יחי”

ולכבר יומוה ולמארך נבשה לחיי את: ∼ [= חייה] ּפַעֵל.

.(Fakh 7) ”לחיות נפשו ולאֱֹרך ימיו ולהרבות שנותיו” שנוה

ְוִדי־ ָקֵטל ֲהָוא ָצֵבא ִּדי־ֲהָוה את: ∼ [= החיה] הַפְעֵל.

”את אשר היה רוצה היה הורג ואת אשר ַמֵחא ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה

(19 (דניאל ה היה רוצה היה מחייה”

את <דבר> ∼ לימד]  =] ּפַעֵל. ḥkm חכם
ומהיר חכים ספר שמה אחיקר ֯מלי [אלה] /ל<פלוני>:

”אלה מילות אחיקר שמו, סופר חכם ומהיר, לברה חכם זי

.(TAD C 1.1:1) שלימד את בנו”

ואל תחלי אל עומד: [= מתק, נעם] קל. ḥly חלי
.(TAD C 1.1:148) ”אל תמתק ולא יבלעוך” [י]֯ב[ל]֯עוך

מררותא יה֯חלה כפן את: ∼ [= המתיק, הנעים] הַפְעֵל.

.(TAD C 1.1:123) ”רעב ימתיק את המרירות”

[קרית] עומד: [= נבקע, נשבר] התּפְעֵל. ḥll חלל
”קרית תרעיה יצעון ובשהינן תתחלל רוח ביום רשיען

TAD C) שעריה” ימוטו  ובסערה  תיבקע  רוח  ביום  רשעים 
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.(TAD A 6.11:6) אל הבית שלי”

מן <פלוני> את ∼ [= חסך] הַפְעֵל. ḥśk חׂשך
”אל תחסוך את בנך חטר מן ברך תהחשך אל <דבר>:

הערה 327]. [ראה סעיף 5.10.3.1 (TAD C 1.1:176) ממקל”

את: ∼ [= חתם, סגר בחותם] קל. ḥtm חתם
ַמְלָּכא ְוַחְתַמּה ֻּגָּבא ַעל־ֻּפם ְוֻׂשַמת ֲחָדה ֶאֶבן ְוֵהיָתִית

”והובאה אבן אחת והונחה על ַרְבְרָבנֹוִהי ּוְבִעְזָקת ְּבִעְזְקֵתּה

.(18 (דניאל ו פי הבור וחתמּה המלך בטבעתו ובטבעת שריו”

ט

=] קל. yṭb ṭyb/יטב ṭʾb/טיב טאב
(ק’ עליך ִדי ּוָמה על: ∼ [בציון המעריך] .1 טוב]

ְוַדֲהָבה ַּכְסָּפא ִּבְׁשָאר ִייַטב ֶאָחְך) (ק’ ְוַעל־אחיך ֲעָלְך)

”ומה שעליך ועל אחיך ייטב ַּתַעְבדּון ֱאָלֲהכֹם ִּכְרעּות ְלֶמְעַּבד

(עזרא ז לעשות בשאר הכסף והזהב, כרצון אלוהיכם תעשו”

אנשן ואל אלהן אל פמה אמרת ולמען אל: ∼ • .(18

• .(Fakh 15) ”ולמען תיטב אמרת פיו לאלים ולאנשים” תיטב

”מה (ש)טוב בעיניי אעשה להם אעבד בעיני טב מה בעיני: ∼

ב־ <פלוני> לבב טיב .2 [ראה סעיף 5.1.3]. .(Sf 3:3) להם”

”וטוב לן יהבת זי לבבן בדמיא וטיב = פלוני מרוצה מן:

.(TAD B 3.4:6) לבבנו בכספים שנתת לנו”

אבי בית ואחזת את: ∼ [= היטיב, שיפר] .1 הַפְעֵל.

.2 .(BarRak 1:12) ”ואחזתי בית אבי והיטבתיו” והיטבתה

לבבן הוטבתם ב־: <פלוני> לבב ∼ [גורם של קל 2]

”היטבתם לבבנו בנכסים האלה בגו לבבן נכסיא וטיב באלך

.(TAD B 2.9:8) וטוב לבבנו בכך”

עזרדד ב־: ∼ [= היה סמוך, גבל] קל. ṭwḥ טוח
כ)משכון שניתנה  ב(קרקע  גובל  ”עזרדד  וחצתא ברהן טח

.(AECT-L *25:6) והמרעה”

[= חסר, לא החזיק או הכיל בכמות קל. ḥsr חסר
ומין ב[י]רתא בג[ו] בניה זי חדה באר את: ∼ מספקת]

”באר אחת שבנויה בתוך הבירה חילא להשקיא חסרה לא

.(TAD A 4.5:7) ומים לא חסרה להשקות את החיל”

וחקלא <שדה>: ∼ [= קצר] קל. ḥṣd חצד
.(TAD B 1.1:7) ”והשדה תקצור בעצמך” נפ֯ש[ך] ותחצד

Fakh) ”ולּו יזרע ואל יקצור” יחצד ואל ולזרע השמטה: ←

.(19

אחצלך ואנה מן: את ∼ [= חילץ] ּפַעֵל. ḥṣl חצל
Zak) ”ואני אחלצך מכל המלכים האלה” אל] [מלכיא כל מן

.(1:14

=) [בינוני בלבד, כשם תואר הַפְעֵל. ḥṣp חצף
דחוף, תקיף)].

ִקְרְיָתא ַעל־ְּדָנה עומד: [= הוחרב] הָפעל. ḥrb חרב
.(15 (עזרא ד ”על כן עיר זאת הוחרבה” ָהָחְרַבת ָדְך

ֵראְׁשהֹון ּוְׂשַער עומד: [= נחרך] התּפַעַל. ḥrk חרך
.(27 (דניאל ג ”וׂשֵער ראשם לא נחרך” ִהְתָחַרְך ָלא

את ∼ [= חשב, ראה דבר כ–] קל. ḥšb חׁשב
ְּכָלה ַאְרָעא ָּדְיֵרי) (ק’ ְוָכל־דארי סביל: ← {פרדיקט}

.(32 (דניאל ד ”וכל תושבי הארץ כאין נחשבים” ֲחִׁשיִבין

לפעול: ∼ [בינוני בלבד = צריך] קל. ḥšḥ חׁשח
”לא צריכים ַלֲהָתבּוָתְך ִּפְתָגם ַעל־ְּדָנה ֲאַנְחָנה ָלא־ַחְׁשִחין

.(16 (דניאל ג אנחנו להשיבך על עניין זה”

[י]֯חשה עומד: [= שתק, החריש] קל. ḥšy חׁשי
.(TAD C 1.1:194) ”יחריש ולא יענה” יע[נה] ולא

ָּכל־ֳקֵבל את: ∼ [= מחץ, רוצץ] .1 קל. ḥšl חׁשל
”מפני שהברזל מדק ומוחץ הכול” ּכָֹּלא ְוָחֵׁשל ְמַהֵּדק ַפְרְזָלא ִּדי

והלכא על: את ∼ [(?) [= שילם, נתן .2 .(40 (דניאל ב

ביתא על יחשל חשל הוה אבוהי פמון קדמן זי לקבל

”ואת מס ההלך, כפי שלפנים פמון אביו היה משלם, ישלם זילי
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י

את ∼ [= הוליך] .1 [= הוביל] קל. ybl יבל
TAD C) ”הובלתיך לבית שלי” זילי לביתא יבלתך <פלוני>:

הביה את: ∼ [= העביר ממקום למקום] .2 .(1.1:48
”תניה לגמריה בן אחיו לאוריא ובלוה … אחיו בר לגמריה

.(TAD D 7.9:3) … והובילוה לאוריא”

תרו אל עומד: [= הועבר ממקום למקום] קל סביל.

”אֶל תרו מ(ידי) נבושה בן יבל אפי פטחנם בר נבושה מן

.(TAD A 2.5:10) תטחנם, (ל)אפי יובא (המכתב)”

ִהּמֹו ְוֵהיֵבל את: ∼ [= העביר ממקום למקום] הַפְעֵל.

.(14 (עזרא ה ”והוביל אותם להיכל שבבבל” ָבֶבל ִּדי ְלֵהיְכָלא

ֲאָבָהִתי ֱאָלּה ָלְך ל־: ∼ [= הודה] הַפְעֵל. ydy ידי
”לך אלוהי אבותיי מודה ומשבח אני” ֲאָנה ּוְמַׁשַּבח ְמהֹוֵדא

.(23 (דניאל ב

ִּדי ְוִתְנַּדע {תוכן}: ∼ .1 [= ידע] קל. ydʿ ידע
(עזרא ”ותדע כי עיר זאת עיר מורדת” ָמָרָדא ִקְרָיא ָדְך ִקְרְיָתא

לא ארשם כלא לן עביד זי בזנה קידום התוכן: ← .(15 ד

(TAD A 4.7:30) ”בזה שנעשה לנו כולו ארשם לא ידע” ידע

ִּתְנַּדע ִלְבָבְך ְוַרְעיֹוֵני את: ∼ • הערה 96]. [ראה סעיף 5.5.3

[בינוני פעול = .2 .(30 (דניאל ב ”ורעיונות לבבך תדע”

ִליהּוד ִּדי־ֲאַזְלָנא ְלַמְלָּכא ֶלֱהֵוא ְיִדיַע ל<פלוני>: ∼ ידוע]

(עזרא ה ”יהי ידוע למלך כי הלכנו ליהודה המדינה” ְמִדיְנָּתא

.(8

לקבל למראן יתי[דע] ל<פלוני>: ∼ [= נודע] התּפְעֵל.

”יוודע לאדוננו כפי זה שאנחנו אומרים” אמרן אנחנה זי זנה

.(TAD A 4.5:10)

ְּבַרם <דבר>: את/ל<פלוני> ∼ הודיע]  =] הַפְעֵל.

”ברם את הכתב ֲאהֹוְדִעֵּנּה ּוִפְׁשָרא ְלַמְלָּכא ֶאְקֵרא ְּכָתָבא

את ∼ • .(17 (דניאל ה אקרא למלך ואת הפשר אודיענו”

… ָכל־ָּכֲהַנָּיא ִּדי ְמהֹוְדִעין ּוְלכֹם {תוכן}: /ל<פלוני>

ל֯ה ולטחנו השמטה: ← [= טחן] קל. ṭḥn טחן
.(AssOstr 8) ”ולא טחנו לו”

טאב. ראה ṭyb טיב

ַּתְטֵלל ְּתחֹתֹוִהי ב(מקום): ∼ [= חסה] קל. ṭll טלל
.(9 (דניאל ד ”תחתיו יחסו חיות השדה” ָּבָרא ֵחיַות

טעמת את: ∼ [= טעם, העריך] .1 קל. ṭʿm טעם
[מ]ריר זי איתי ולא חסין ו[טעמ]א מררתא א֯נזעררתא

”טעמתי את העוזרר המר והטעם חזק, אך אין מר מעוני” ענוה מן

{תוכן}: ∼ [(?) [= החליט, קבע .2 .(TAD C 1.1:89)
.(AssOstr 8) ”יחליט כך” כא יטעם

ִעְׂשָּבא <מאכל>: את/ל<פלוני> ∼ [= האכיל] ּפַעֵל.

.(21 (דניאל ה ”עשב כשוורים יאכילוהו” ְיַטֲעמּוֵּנּה ְכתֹוִרין

את: ∼ [= העמיס] .1 [= טען] קל. ṭʿn טען
֯נ֯כ[רי] מן יקיר זי איתי ולא מלח וטענת חלא נשאית

.(TAD C 1.1:159) ”נשאתי חול וטענתי מלח ואין כבד מּנָכרי”

מומאה לי וטענוך ל<פלוני>: <חובה> ∼ [= הטיל] .2

TAD B) ”והטילו עליך שבועה לי להישבע ביהו” ביהו למומא

.(2.2:6

טעינת ומומא ל<פלוני>: ∼ [סביל של קל 2] קל סביל.

”ושבועה לו הוטלה (עליי) ונשבעתי הי זילי לה כזי וימאת לה

.(TAD B 2.3:24) לו כי שלי היא”

מן: ל<פלוני> ∼ [= גירש, הרחיק] קל. ṭrd טרד
(דניאל ד ”ומגרשים אותך מן האדם” ִמן־ֲאָנָׁשא ָטְרִדין ְוָלְך

.(22

ְטִריד ּוִמן־ֲאָנָׁשא מן: ∼ [= גורש, הורחק] קל סביל.

.(30 (דניאל ד ”ומן האדם גורש”
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ויזפת מן: את ∼ [= שאל, לוה] קל. yzp יזף
TAD B) ”ולויתי ממך ונתת לי כוסמת” כנתן לי ויהבת מנך

”לוה את תאכל זי וחנטתא דגנא זף השמטה: ← .(3.13:3
.(TAD C 1.1:129) הדגן והחיטה אשר תאכל”

והוחד את: ∼ [= איחד, אסף] הַפְעֵל. yḥd יחד
”ואסף מלכם עשר ש[…] ארם מלך ח֯זאל בר ברהדד עלי

.(Zak 1:4) …–עשר מלכים” נגדי בר–הדד בן חזאל מלך ארם

[מן] עומד: [= הוכן, הוצב] קל סביל. yḥṭ יחט
כדבתה י]הנשגון אח֯ר[ן ועל י֯חיט לכדבא כרסאא קדמן

”בתחילה הכס לכזבן יוצב ולבסוף ישיגו את באנפוהי וירוקן

.(TAD C 1.1:133) כזביו וירקו בפניו”

טאב. ראה yṭb יטב

[= יכול, היה .1 קל. khl ykl/כהל יכל
ִמַּלת ִּדי ַעל־ַיֶּבְׁשָּתא ֲאָנׁש ָלא־ִאיַתי לפעול: ∼ מסוגל]

”אין איש על האדמה שאת דבר המלך ְלַהֲחָוָיה יּוַכל ַמְלָּכא

= גבר ל<פלוני> ∼ .2 .(10 (דניאל ב יוכל להודיע”

ְלהֹון ְוָיְכָלה ִעם־ַקִּדיִׁשין ְקָרב ָעְבָדה ִדֵּכן ְוַקְרָנא על פלוני:

(דניאל ז ”והקרן הזאת עורכת קרב עם קדושים ויכולה להם”

.(21

על המו תוכל אל על: את ∼ [= סמך, הבטיח] הַפְעֵל.

”אל תסמוך אותם על אחרים (= אל תתלה את הטיפול אחרנן

.(TAD D 7.6:4) בהם באחרים)”

לעולם] הביאה  <אם> =] קל. yld ילד
”בנים מפטחיה לי זי תלד בנן ל<אב>: <צאצאים> ∼

.(TAD B 2.6:33) שתלד לי מפטחיה”

כתונה בזע עומד: [= היליל, יילל] הַפְעֵל. yll ילל
.(TAD C 1.1:41) ”קרע כותנתו, יילל” הילל

נשבע]  =] קל. ymy ymʾ/ימי ימא
”ונשבעתי הי זילי לה כזי וימאת {תוכן}: ל<פלוני> ∼

התוכן: קידום  ← .(TAD B 2.3:24) היא” שלי  כי  לו 

”ומודיעים לכם ֲעֵליהֹם ְלִמְרֵמא ַׁשִּליט ָלא ַוֲהָלְך ְבלֹו ִמְנָּדה

כי כל הכהנים … מסי מנדה, בלו והלך אין רשאי להטיל עליהם”

.(24 (עזרא ז

[= הציב, קבע] .1 [= נתן] קל. yhb יהב
”הציב ִבירּוְׁשֶלם ִּדי ֱאָלָהא ִּדי־ֵבית ֻאַּׁשָּיא ְיַהב את: ∼

=] .2 .(16 (עזרא ה יסודות בית האלוהים שבירושלים”

ַׂשִּגיָאן ַרְבְרָבן ּוַמְּתָנן ל־: את ∼ מסר, העניק, העביר]

• .(48 (דניאל ב ”ומתנות רבות וגדולות נתן לו” ְיַהב־ֵלּה

”ואם יש כסף, תני לו” עלוהי הבי כסף איתי והן על: את ∼

ש֯ע[רן] ידן על יהבת יד: על את ∼ • .(TAD A 3.4:4)
[= הסגיר] .3 .(TAD B 4.4:3) ”נתת על ידנו שעורים”

ְיַהב ְׁשַמָּיא ֶלֱאָלּה ֲאָבֳהַתָנא ַהְרִּגזּו ִמן־ִּדי ָלֵהן ביד: את ∼

”מפני שהרגיזו אבותינו את ֶמֶלְך־ָּבֶבל ְנבּוַכְדֶנַּצר ְּבַיד ִהּמֹו

(עזרא ה אלוהי השמים, נתן אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל”

בעי ב<מחיר>: ל<פלוני> <דבר> ∼ [= מכר] .4 .(12

זי בכספא לה והבה הודו זי [ר]בא ביתא יזבן זי אש

”בקש איש שיקנה את הבית הגדול של הודו ותנהו עלוהי יקום

[ראה סעיף 5.4.1]. (TAD A 3.8:6) לו בכסף שייקבע לו”

ֱאָנׁש ּוְלַבב ל־: ∼ [= נמסר, הוענק, הועבר] קל סביל.

מן אגרת על: ∼ • .(4 (דניאל ז ”ולב אדם ניתן לה” ַלּה ְיִהיב

”איגרת מן ארשם עחחפי בר פס[מש]ך על יהבת ארשם

.(TAD A 6.15:1) ניתנה אל פסמשך בן עחחפי”

ּוָמאַנָּיא ל־: ∼ [= נמסר, הוענק, הועבר] .1 התּפְעֵל.

”והכלים שניתנים לך ֱאָלָהְך ֵּבית ְלָפְלָחן ָלְך ִּדי־ִמְתַיֲהִבין

אשרנא יד: על ∼ • .(19 (עזרא ז לפולחן בית אלוהיך”

”האבזרים האלה יינתנו על כנופי בר שמו יד ֯על יתיהב זנה

ויהוספון השמטה: ← .(TAD A 6.2:21) יד שמו בן כנופי”

TAD A) ”ויוסיפו על העצים שיינתנו” יתיהב זי עקיא על

ַעד־ִעָּדן ִּביֵדּה ְוִיְתַיֲהבּון ביד: ∼ [= הוסגר] .2 .(6.2:18
.(25 (דניאל ז ”ויינתנו בידו עד עידן ועידנים” ְוִעָּדִנין
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ברא עומד: [= יוסר, נענש] התּפְעֵל. ysr יסר
”הבן שיאולף ברגלו[הי] ארחא ויתשים ויתסר יתאלף זי

.(TAD C 1.1:175) ויִּוָסֵר ויושמו האזיקים ברגליו”

(= יועץ)]. [בינוני בלבד, כשם עצם קל. yʿṭ יעט
ָסְרֵכי ּכֹל ִאְתָיַעטּו לפעול: ∼ [= נועץ, החליט] התּפַעַל.

”נועצו כל ֱאָסר ּוְלַתָּקָפה ַמְלָּכא ְקָים ְלַקָּיָמה … ַמְלכּוָתא

(דניאל ו שרי המלכות … להקים את צו המלך ולקבוע איסור”

.(8

עומד: [= אישר, וידא, נתן תוקף] ּפַעֵל. yṣb יצב
”אז רציתי לוודא ְרִביָעְיָתא ַעל־ֵחיְוָתא ְלַיָּצָבא ְצִבית ֱאַדִין

.(19 (דניאל ז אודות החיה הרביעית”

אנה לכן לי תצפו אל ל־: ∼ [= דאג] קל. yṣp יצף
.(TAD A 2.4:12) ”אל תדאגו לי, לכם אני דואג” יצף

עומד: [= בער, נשרף] .1 [= יקד] קל. yqd יקד
”כשם שתישרף ארפד תקד כן באש זא שעותא תק֯ד זי איך

=] .2 .(Sf 1:A:35) השעווה הזאת באש, כן תישרף ארפד”

”כבשן ָיִקְדָּתא נּוָרא ַאּתּון עומד: בערה, דלקה] <אש>

.(6 (דניאל ג האש היוקדת”

”ותקיף יקפי ֯ותקף את: ∼ [= הקיף] קל. yqp יקף
.(Sf 1:B:29) את מקיפיי”

את/ל־: ∼ [= הוקיר] .1 הַפְעֵל. yqr יקר
”עזבת את אוהביך והוקרת ל[…] והוקרת לרחמיך שבקת

זי ֯ע֯ל את: ∼ [= הכביד] .2 .(TAD C 1.1:112) ”… את

TAD C) ”ועל אשר שמעת הכבד לב” לבב הוקר ש[מעת]

.(1.1:82

[= החליף כבעל .1 [= ירש] קל. yrt ירת
הו אסחור … מפטחיה תמות <פלוני>: את ∼ נכס]

”תמות מפטחיה … אסחור הוא ירשנה בנכסיה וקנינה ירתנה

[= קיבל לרשותו] .2 .(TAD B 2.6:21) בנכסיה וקניינה”

”ואל יירש צאצאו ׁשֵם” אשם ש֯ר[ש]ה ירת ואל <נכס>: ∼

”הקרקע הזאת שנשבעת דברה על לי ימאת זך זי ארקא

ביהו לי ימאת השמטה: ← .(TAD B 2.2:8) לי על דברּה”

”נשבעת לי ביהו והיטבת לבבי זך ארקא על והוטבת לבבי

.(TAD B 2.2:11) על הקרקע הזאת”

הומיתך {תוכן}: <פלוני> את ∼ [= השביע] הַפְעֵל.

יעמל אל איש עדה יהוה זנה ארחא זי ונבו בל

”השבעתיך (ב)בל ונבו, אשר דרך זאת יחצה, איש אל יטריד (אותי)”

.(Daskyleion 1:2)

ימא. ראה ymy ימי

ולאש את: ∼ [= הונה, דיכא] הַפְעֵל. yny יני
Sf) ”… ”ולא איש יונהו, אם יונהו בקר[…] יהונה הן ֯י֯הוננה

.(2:B:16

[ישא]ל לא כי <משקה>: ∼ [= ינק] קל. ynq ינק
”כי לא ישאל הנמר את דמה למונק להן טביא שלם [נמרא]

.(TAD C 1.1:168) שלום הצבי אלא לינוק דמו”

ואל עגל להינקן סור ומאה את: ∼ [= היניק] הַפְעֵל.

.(Fakh 20) ”ומאה פרות לּו יניקו עגל ואל ירווה” ירוי

על: את ∼ [= הוסיף, צירף] הַפְעֵל. ysp יסף
פשכן לחד בארכא טף על יתיהב זי עקיא על ויהוספון

”ויוסיפו על העצים שיינתנו: תוספת על ”טף”, (כל) חפוש תלתה

השמטה: ← .(TAD A 6.2:18) אחד באורך שלושה טפחים”

זילי ביתא על תהוספון ולא תבעון לא אחרן אתר ומן

TAD A) ”וממקום אחר לא תבקשו ולא תוסיפו על הבית שלי”

.(6.10:9

ְוַעל־ַמְלכּוִתי ל־: ∼ ניתן בנוסף] [= הּוסף,  הָפעל.

”ועל מלכותי ּכֻּנַנתי וגדולה ִלי הּוְסַפת ַיִּתיָרה ּוְרבּו ָהְתְקַנת

.(33 (דניאל ד יתרה הוספה לי”

על אתוסף זי כספא על: ∼ [= התווסף, נוסף] אִּתַפְעַל.

”… ”הכסף שהתווסף על מכס פטאסי בן […] בר פטאסי מכס

.(TAD C 3.11:8)
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כ

נבשה לחיי את: ∼ [= הִרבה] ּפַעֵל. kbr כבר
”לחיות נפשו ולאֱֹרך ימיו ולהרבות שנוה ולכבר יומוה ולמארך

.(Fakh 8) שנותיו”

[= שם תחת שליטתו] .1 [= כבש] קל. kbš כבׁש
לי ואחה אח לי וברה ובר אוריה אנה אכהל לא את: ∼

”לא אוכל אני, אוריה, ובן ובת שלי, אח עבד יכבשנהי ואיש לי

.2 .(TAD B 3.9:5) ואחות שלי ואיש שלי לכובשו (ל)עבד”

TAD) ”כובש חכמה” חכמה כבש את: ∼ [= רכש, השיג]

.(C 1.1:187

זי ֯כ[ד]֯י֯ב עומד: [= כיזב, שיקר] ּפַעֵל. kdb כדב
.(TAD C 2.1:11:65) ”כזבן שיכזב” יכדב

יכל. ראה khl כהל
יבל כן אחר ומן את: ∼ [= כונן] ּפַעֵל. kwn כון
”ומישהו אחרי כן — (כשהדמות) ּתִבְלֶה, לּו יכוננה חדס לכננה

.(Fakh 11) מחדש”

קטל. ראה kṭl כטל
[= אסר, .1 [= כלא] קל. kly klʾ/כלי כלא
”חורי כדא על כלוהי כזי לי יהב חורי את/ל־: ∼ עצר]

=] .2 .(TAD A 4.2:13) נתן לי כשכלאוהו על (דבר) הכד”

לחם מנה [י]כלאו <פלוני>: מן <דבר> ∼ לא נתן, שלל]

[ראה סעיף (TAD D 7.10:3) ”יכלאו ממנו לחם ומים” ומין

אכהל לא לפעול: <פלוני> את ∼ [= הניא] .3 .[5.10.3.1

לך אנתן כליתך זילך הן זך אגרא עלוי למבנה אכלאנך

”לא אוכל להניאך לבנות עלי הקיר הזה שלך, אם אניאך כסף

.(TAD B 2.1:6–7) אתן לך כסף”

כלא. ראה kly כלי

5 בשנת כללה את: ∼ [= השלים] קל. kll כלל
.(TAD D 23.1:13:2) ”השלימֹו בשנת 5”

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (Sf 1:C:24)

=] .1 [= ישב] קל. ytb yšb/יתב יׁשב
ְוַעִּתיק ְרִמיו ָכְרָסָון ִּדי ַעד עומד: עבר לתנוחת ישיבה]

(דניאל ”עד שהוצבו כיסאות ועתיק הימים ישב” ְיִתב יֹוִמין

ְּכָנָוְתהֹון ּוְׁשָאר ב(מקום): ∼ [= גר, שהה] .2 .(9 ז

(עזרא ”ושאר חבריו שיושבים בשומרון” ְּבָׁשְמָרִין ָיְתִבין ִּדי

<כס>: על ∼ [במובן של תפיסת השלטון] .3 .(17 ד

.(Sf 3:17) ”בני שישב על כיסאי” כהסאי על ישב זי בר[י]

יתב מלכא ארתחשסש כזי מלוכתא ראש ב<כס>: ∼ •

”ראשית המלכות, כשארתחשסש המלך ישב בכיסאו” בכרסאה

.(TAD B 2.2:2)

ב(מקום): <פלוני> את ∼ [גורם של קל 2] .1 הַפְעֵל.

ִּדי ְּבִקְרָיה ִהּמֹו ְוהֹוֵתב ָאְסַנַּפר ַהְגִלי ִּדי ֻאַּמָּיא ּוְׁשָאר

בעיר אותן  והושיב  אסנפר  שהגלה  האומות  ”ושאר  ָׁשְמָרִין

את ∼ [גורם של קל 3] .2 .(10 (עזרא ד שומרון”

מראי הושבני ובצדקי אבי בצדק <כס>: על <פלוני>

”ב(זכות) צדק אבי כרסא על תגלתפליסר ומראי רכבאל

אבי וב(זכות) צדקי הושיבוני אדוני רכב–אל ואדוני תגלת פלאסר

.(BarRak 1:5) על כיסא אבי”

לי הושרי ל־: ∽את [= שלח, שיגר] הַפְעֵל. yšr יׁשר
TAD) ”שגרי לי קצת לחם היום הזה” זנה יומא לחמא זעיר

.(D 7.48:2

יׁשב. ראה ytb יתב

[= עשה למעולה, .1 [= הותיר] הַפְעֵל. ytr יתר
קדם זי אל עבד זאת דמותא את: ∼ עשה שיתעלה]

”את הדמות הזאת עשה, על (פני) מה ש(היה) קודם עשה הותר

[= החזיק בכמות יתרה, נותר .2 .(Fakh 15) שיתעלה”

לאטי 1 בתקבה אתננה אתרתן מה חזית הן את: ∼ לו]

”אם אראה מה הותרתן (= מה נותר לכן), אתננה ב(תמורה ל)כד

.(TAD A 2.1:5) אחד לאטי”
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.(TAD C 1.1:127)

ְוַהְכִרזּו {תוכן}: ∼ [= הכריז] הַפְעֵל. krz כרז
”והכריזו עליו כי ְּבַמְלכּוָתא ַּתְלָּתא ַׁשִּליט ִּדי־ֶלֱהֵוא ֲעלֹוִהי

.(29 (דניאל ה יהיה שליט שלישי בממלכה”

ֶאְתְּכִרַּית עומד: [= היה קצר] התּפְעֵל. kry כרי
”קצרה רוחי אני, דניאל, בתוך ִנְדֶנה ְּבגֹוא ָדִנֵּיאל ֲאָנה רּוִחי

.(15 (דניאל ז נדנּה”

זי ל־: ∼ [= התאים, היה ראוי] קל. kšr כׁשר
.(TAD C 3.22:6) ”אשר יכשר ל…” […] לעשך יכשר

[= העלה על הכתב] .1 [= כתב] קל. ktb כתב
”שנכתוב ְבָראֵׁשיהֹם ִּדי ֻׁשם־ֻּגְבַרָּיא ִנְכֻּתב ִּדי את: ∼

{תוכן}: ∼ • .(10 (עזרא ה את שם האנשים שבראשם”

ִיְׂשֵּגא ְׁשָלְמכֹון … ְלָכל־ַעְמַמָּיא ְּכַתב ַמְלָּכא ָּדְרָיֶוׁש ֵּבאַדִין

(דניאל ”אז כתב דריוש המלך לכל העמים …: שלומכם יׂשגה”

ַעל־ִּגיָרא ֶנְבַרְׁשָּתא ָלֳקֵבל ְוָכְתָבן השמטה: ← .(26 ו

=] .2 .(5 ה (דניאל  הסיד” על  הנברשת  מול  ”וכתבו 

ֲחָדה ִאְּגָרה ְּכַתבּו <מסמך>: ∼ חיבר, יצר בכתיבה]

”כתבו איגרת אחת על ַמְלָּכא ְלַאְרַּתְחַׁשְׂשְּתא ַעל־ְירּוְׁשֶלם

.(8 (עזרא ד ירושלים לארתחשׂשתא המלך”

ִּפְתָגָמא עומד: [= הועלה על הכתב] .1 קל סביל.

ְׁשָלָמא ַמְלָּכא ְלָדְרָיֶוׁש ְּבַגֵּוּה ְּכִתיב ְוִכְדָנה ֲעלֹוִהי ְׁשַלחּו

”איגרת שלחו אליו וכך נכתב בה: לדריוש המלך כל השלום” כָֹּלא

ב כתב עומד: חובר] <מסמך> =] .2 .(7 (עזרא ה

”(המכתב) נכתב בעשרים ושבעה ב(חודש) תעובי” לתעובי 27

.(TAD A 3.8:14)

(= מסומן)]. [בינוני פעול בלבד, כשם תואר ּפַעֵל.

TAD) ”הכתיב זאת” ֯זן הכתב את: ∼ [= הכתיב] הַפְעֵל.

.(D 23.1:13:1

ל[א מנדעם ל־: ∼ [= חיכה] ּפַעֵל. ktr כתר
TAD C) ”דבר לא עשה, (היה) מחכה לי” לי מ]כתר עבד

ְוֻאַּׁשְרָנא ְלִמְבְנָיה ְדָנה ַּבְיָתא את: ∼ [= השלים] שפעל.

(עזרא ה ”בית זה לבנות וחומות אלה להשלים” ְלַׁשְכָלָלה ְדָנה

.(3

ָדְך ִקְרְיָתא ֵהן עומד: [סביל של שפעל] השתפעל.

”אם העיר הזו תיבנה וחומותיה ִיְׁשַּתְכְללּון ְוׁשּוַרָּיה ִּתְתְּבֵנא

.(13 (עזרא ד יושלמו”

ַמְלָּכא ּוְנבּוַכְדֶנַּצר ל־: ∼ [= כינס] קל. knš כנׁש
”ונבוכדנצר ּוַפֲחָוָתא ִסְגַנָּיא ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ְלִמְכַנׁש ְׁשַלח

(דניאל המלך שלח לכנס את האחשדרפנים, הסגנים והפחות”

.(2 ג

מצרין אלהי ויתכנשון עומד: התכנס]  =] התּפְעֵל.

.(TAD C 1.2:25) ”ויתכנסו אלוהי מצרים”

ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ּוִמְתַּכְּנִׁשין עומד: [= התכנס] התּפַעַל.

”ומתכנסים האחשדרפנים, ַמְלָּכא ְוַהָּדְבֵרי ּוַפֲחָוָתא ִסְגַנָּיא

.(27 (דניאל ג הסגנים והפחות ויועצי המלך”

יקרקן ֯ש֯נ֯ה מן […] את: ∼ [= רדף] קל. ksʾ כסא
.(AssOstr 16) מכאן יימלטו וירדפו אותם” …” המו ויכ֯סאן

[= כיסה, הסתיר, עטף בכיסוי] ּפַעֵל. ksy כסי
[ללב]בך תהוי רפאה מלך מלת תכסה אל <מכוסה>: ∼

.(TAD C 1.1:84) ”אל תכסה מילת מלך, רפואה תהיה ללבבך”

תעבדון זי <פלוני>: מן ∼ [= נסתר, הוסתר] התּפַעַל.

TAD) ”אשר תעשו לו לא ייסתר מענני” ענני מן יתכסון לא לה

.(A 4.3:11

ֵּבאַדִין עומד: [= נכפת, נקשר] קל סביל. kpt כפת
.(21 (דניאל ג ”אז נכפתו האנשים האלה” ְּכִפתּו ִאֵּלְך ֻּגְבַרָּיא

ְלַכָּפָתה ֲאַמר … ִּגָּבֵרי־ַחִיל ּוְלֻגְבִרין ל־: ∼ [= כפת] ּפַעֵל.

”ולאנשים גיבורי חיל שבחילו אמר ְנגֹו ַוֲעֵבד ֵמיַׁשְך ְלַׁשְדַרְך

.(20 (דניאל ג לכפות את את שדרך, מידך ועבד נגו”

הכצר <תבואה>: ∼ [= קצר] הַפְעֵל. kṣr כצר
”קצור כל קציר ועשה כל עבודה” עבידה כל ועבד כציר כל
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לשו לחמהם גרס הן את: ∼ [= לש] קל. lwš לוׁש
TAD D) ”אם גרּוס לחמם, לושו להם קב אחד” 1 קב להם

.(7.6:7

לחיה והן ל־: ∼ [= הרע, עשה רע] קל. lḥy לחי
”ואם רעה תצא מפיהם, להם ילחון אלהן פמהם מ[ן] תנפק

.(TAD C 1.1:172) אלים ירעו להם”

[בה]֯תלחמה ב־: ∼ [= נלחם] התּפְעֵל. lḥm לחם
.(TDanSt 2) ”בהילחמו באבי” בא֯ב[י]

[= לקח, העביר לרשותו] .1 קל. lqḥ לקח
”סול ידה מן תלקח אל ומוה לחמה מראתי סול מן: ∽את

השמטה: ← .(Fakh 18) גברתי לחמו ומימיו אל תיקח מידו”

”והנכסים שלקחו מריהם על אם אתבו לקחו זי ונכסיא

[= קשר .2 .(TAD A 4.4:8) השיבו אמנם אל אדוניהם”

ברתך [… על א֯ת[ית ולא <אישה>: ∼ אליו בנישואין]

”ולא באתי אל … בתך לקחתה לאישּות” לאנתו למלקחה

.(TAD B 2.5:2)

הזרפת אמתא עומד: [= נלקח, הועבר] קל סביל.

.(AECT-L 2:4) ”האמה נקנתה, נלקחה” לקחת

פרס תנה להן יהב עומד: [= נלקח, הועבר] התּפְעֵל.

”ניתנה להם קצבה כאן ותילקח לפניהם בסון קדמתהן ויתלקח

.(TAD A 2.3:9) בסון”

קלקלתא ומן את: ∼ [= ליקט] ּפַעֵל. lqṭ לקט
”ומן האשפתות לּו ילקטו אנשיו ׂשעורים” שערן אנשוה ללקטו

.(Fakh 22)

מ

ַׁשִּכן ִּדי ֵואָלָהא את: ∼ [= מיגר] ּפַעֵל. mgr מגר
”והאלוהים ששיכן שמו שם ְוַעם ָּכל־ֶמֶלְך ְיַמַּגר ַּתָּמה ְׁשֵמּה

.(12 (עזרא ו ימגר כל מלך ועם”

.(2.1:5:23

לם גרדא את/ל־: ∼ [= הכה, תקף] קל. ktš כתׁש
”את המשרתים של גברתי מנה לקח ונכסן כתש מראתי זי

.(TAD A 6.15:9) הכה ונכסים לקח ממנה”

ל

ִתְלַּבׁש ַאְרְּגָוָנא את: ∼ [= לבש] קל. lbš לבׁש
.(16 (דניאל ה ”ארגמן תלבש”

כתנה <כיסוי>: ∼ [בינוני פעול בלבד = מלובש] ּפַעֵל.

”הכותונת שהבאת לי (ל)סון מלבש אנה הי סון לי התתי זי

.(TAD A 2.1:6) — אותה מלובש אני”

ְוַהְלִּביׁשּו <כיסוי>: ל<פלוני> ∼ [= הלביש] הַפְעֵל.

.(29 (דניאל ה ”והלבישו את דניאל ארגמן” ַאְרְּגָוָנא ְלָדִנֵּיאל

שמי ילד וזי את: ∼ [= מחק, העלים] קל. ldd לדד
Fakh) ”ואשר ימחה ׁשְמי ממנו ויׂשים ׁשְמֹו” שמה וישים מנה

.(11

מן [א]לן ספרי֯א להלדת את: ∼ [כמו קל] הַפְעֵל.

Sf) ”למחוק הכתובות האלה מבתי האלוהים” אלהיא ב֯תי

”אמחק ממילותיו” מלו֯ה מן אהלד פרטיטיב: ← .(2:C:2
.(Sf 1:C:18)

לוץ. ראה lwṭ לוט
ילו֯ה [לא] עם: ∼ [= נלווה, הצטרף] קל. lwy לוי

.(TAD C 1.1:100) ”לא יילווה אליו ב…” ב[…] עמה

[= לעג] .1 [= לץ] קל. lwṭ lwṣ/לוט לוץ
”ולעג הוא לאלוהים לחלדי הא ולץ לאלהן הא ולץ ל־: ∼

את: ∼ [(?) [= קילל .2 .(Bukan 4) ולעג הוא לחלדי”

”אל תקלל את היום עד [לי]֯לה תחזה עד יומא תל[ו]ט אל

.(TAD C 1.1:80) (ש) תראה את הלילה”
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[= עשה למלא, עשה .2 .(AssOstr 19) כעס על האל ש…”

נשון ומאה <כלי/מקום>: ∼ (גורם של 1)] שיכיל מילוי

”ומאה נשים לּו יאפו בתנור ימלאנה ואל לחם בתנור לאפן

תפס, עשה <מילוי> =] .3 .(Fakh 22) לחם ואל ימלאוהו”

ָּכל־ַאְרָעא ּוְמָלת ַרב ְלטּור ֲהָות <כלי/מקום>: ∼ למלא]

.(35 (דניאל ב ”הייתה להר גדול ומילאה את כל הארץ”

ְנבּוַכְדֶנַּצר ֵּבאַדִין <מילוי>: ∼ [= נמלא] .1 התּפְעֵל.

.2 .(19 (דניאל ג ”אז התמלא נבוכדנצא חמה” ֱחָמא ִהְתְמִלי

עד ב<תשלום>: ∼ [= סופק בתשלום, קיבל תשלום]

”עד (ש)תקבל את כספך וריביתו” ומרביתה בכספך תתמלא

.(TAD B 3.1:11)

= היה מחויב <פלוני> מלח ∼ קל. mlḥ מלח
ָּכל־ כלפי פלוני (מילולית ”מָלַח מִלְחֹו, אכל מלחו”):

ַלָנא ֲאִריְך ָלא ַמְלָּכא ְוַעְרַות ְמַלְחָנא ֵהיְכָלא ִּדי־ְמַלח ֳקֵבל

”מפני שאת מלח ההיכל אכלנו ואת חרפת המלך לא נאה ְלֶמֱחֵזא

.(14 (עזרא ד לנו לראות”

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר(= מלוח)]. ּפַעֵל.

מלא. ראה mly מלי

ימלכ֯ן זי מלכיא כל עומד: [= מלך] קל. mlk I מלך
[ראה סעיף (Sf 1:B:22) ”כל המלכים שימלכו בארפד” ֯בארפד

.[5.9

בעלשמ[ין והמלכני <פלוני>: את ∼ [= המליך] הַפְעֵל.

[ראה סעיף (Zak 1:3) ”והמליכני בעל שמים בחדרך” בח]ז֯רך

הערה 258]. 5.9

חלכיא על ל־: את ∼ [= הבטיח] קל. mlk II מלך
.(TAD A 6.15:4) ”על הקיליקים שהבטיחו לי” לי מלכו זי

[= אמר, ביטא] .1 [= מילל] ּפַעֵל. mll מלל
”מקול ְמַמֱּלָלה ַקְרָנא ִּדי ַרְבְרָבָתא ִמַּלָּיא ִמן־ָקל את: ∼

[= דיבר, .2 .(11 (דניאל ז המילים הגדולות שהקרן אמרה”

ִעם־ ָּדִנֶּיאל ֱאַדִין <פלוני>: עם {תוכן} ∼ אמר דברים]

שהר כמר ֯ששנזרבן עומד: [= מת] קל. mwt מות
”סנזרבן, כומר סהר בנֵָרב, מת, וארצתה צלמה וזנה מת בנרב

.(Nerab 1:2) וזה צלמו וקברו”

להמתת שפתוה על וישא את: ∼ [= המית] הַפְעֵל.

.(Sf 3:16) ”ויישא על שפתיו להמית צאצאיי” עקרי

את ∼ [= מחץ, הכה] .1 קל. mḥʾ מחא
”והכתה את הצלם על רגליו” ַעל־ַרְגלֹוִהי ְלַצְלָמא ּוְמָחת /ל־:

וימחא זא] שעותא גברת [תקח על: ∼ • .(34 (דניאל ב

Sf) פניה” על  ויכו  ”תילקח אשת השעווה הזאת  אפיה על

[במובן של .2 הערה 171]. [ראה סעיף 5.7.3 (1:A:42
עליך מחאו זי] אל [מלכיא כל על: מצר ∼ הטלת מצור]

.(Zak 1:15) ”כל המלכים האלה שהטילו עליך מצור” מצר

ִמן־ַּבְיֵתּה ָאע ִיְתְנַסח עומד: [= הוכה, הוטל] התּפְעֵל.

(עזרא ”ייעקר עץ מביתו וזקוף יוטל עליו” ֲעֹלִהי ִיְתְמֵחא ּוְזִקיף

.(11 ו

= עצר בעד פלוני, מנע ממנו <פלוני> ביד ∼ ּפַעֵל.

ִּדי־ְיַמֵחא ִאיַתי ְוָלא לפעול (מילולית ”הכה ביד פלוני”):

”ואין אשר יעצור בעדו ויאמר לו: ֲעַבְדְּת ָמה ֵלּה ְוֵיאַמר ִביֵדּה

.(32 (דניאל ד מה עשית”

(מילולית ”הכה על ידיו”) במובן يديه علی ضرب השווה בערבית

.(Lane V: 1779a) ”מנע ממנו, אסר עליו”

ל(כיוון/יעד): ∼ [= הגיע, נגע] .1 קל. mṭʾ מטא
”וגבהו יגיע ָּכל־ַאְרָעא ְלסֹוף ַוֲחזֹוֵתּה ִלְׁשַמָּיא ִיְמֵטא ְורּוֵמּה

<מועד> =] .2 .(8 (דניאל ד לשמים ומראהו לסוף כל הארץ”

.3 .(22 (דניאל ז ”והזמן הגיע” ְמָטה ְוִזְמָנא עומד: הגיע]

= מצאה יד פלוני דבר, עלה <דבר> <פלוני> יד מטאה

ידכי תמטה כזי עמר וזבני בידו להשיג או לעשות דבר:

.(TAD A 2.6:5–6) ”וקני צמר ככל שתמצא ידך”

=] .1 [= מלא] קל. mly mlʾ/מלי מלא
הלבתי <מילוי>: ∼ היה מלא, הכיל] <כלי/מקום>

”ה(אם) כעס עליי מלא אתה (או) […] זי אלהא ֯ל֯ב֯ת את מלא
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.(TAD C 1.1:148) ”… תמר

תהוי וארקה את: ∼ [(?) [= מרר, עשה למר ּפַעֵל.

”וארצו תהיה מלוחה וימררה ראש פרע ֯ו֯יתמררה ממלח[ה]

.(Bukan 9–10) פרח ראש”

המ֯רתך זי […] את: ∼ [(?) [= המר, עשה למר הַפְעֵל.

.(AssOstr 21) ”… אשר הֵמֵרה אותך, אשר …” את[…] זי

[= סך בשמן .1 [= משח] קל. mšḥ מׁשח
שדיהן] ימשח[ן [מהי]֯נקן ושב֯ע (בטקסט מקוטע): [(?)

[= מרח על .2 .(Sf 1:A:21) ”ושבע מיניקות ימשחו שדיהן”

”שמן שתין לא וחמר משחן לא משח <שמן>: ∼ גופו]

.(TAD A 4.8:20) אין מושחים ויין אין שותים”

בי לתמשל ב־: ∼ [= משל, שלט] קל. mšl מׁשל
.(Sf 3:9) ”לא תמשול בי בזה” בזא

נ

ל־: ∼ [(?) [= קינא, התאווה התּפַעַל. nʾb נאב
”והתאוו אחיי ביתי טבת מה לכל ֯מלכיא אחי והתנאבו

.(BarRak 1:14) המלכים לכל טּוב ביתי”

[= התנבא, אמר נבואה] התּפַעַל. nbʾ נבא
ַבר־ ּוְזַכְרָיה ְנִבָּיא) (ק’ נביאה ַחַּגי ְוִהְתַנִּבי <נמען>: על ∼

”והתנבא ּוִבירּוְׁשֶלם ַעל־ְיהּוָדֵיא ְנִבַּיָּיא) (ק’ נביאיא ִעּדֹוא

.(1 (עזרא ה חגי הנביא וזכריה בן עדוא הנביאים אל היהודים”

בלי. ראה nbl נבל
בעע. ראה nbʿ נבע

ָנֵגד ִּדי־נּור ְנַהר עומד: [= זרם] .1 קל. ngd נגד
(דניאל ז ”ונהר של אש זורם ויוצא מלפניו” ִמן־ֳקָדמֹוִהי ְוָנֵפק

(מתועד רק כבינוני במבנה סמיכות): [= משך] .2 .(10

.(TAD C 3.11:12) ”מושכי פשתה” קתן נגדי

”אז דניאל דיבר עם המלך: ֱחִיי ְלָעְלִמין ַמְלָּכא ַמִּלל ַמְלָּכא

וי[מל]ל קידום התוכן: ← .(22 (דניאל ו המלך לעולם יחי”

.(Sf 3:1) ”וידבר עליי או על בני” ברי על ֯או [ע]֯ל֯י

ְמָנה־ֱאָלָהא את: ∼ [= מנה, ספר] קל. mny מני
והשלימּה” מלכותך  (ימי)  אלוהים  ”מנה  ְוַהְׁשְלַמּה ַמְלכּוָתְך

.(26 (דניאל ה

<בעל תפקיד>: ∼ [= מינה, הציב בתפקיד, בחר] ּפַעֵל.

ְלָכל־ַעָּמה ָּדאְיִנין) (ק’ דאנין ִּדי־ֶלֱהֹון ְוַדָּיִנין ָׁשְפִטין ֶמִּני

.(25 (עזרא ז ”מנה שופטים ודיינים שיהיו דנים את כל העם”

נמנע, נשלל] <דבר> =] קל סביל. mnʿ מנע
”אל תחמוד מנך ימנע זי לכביר תרגג אל <פלוני>: מן ∼

[ראה סעיף (TAD C 1.1:136) את (הדבר) הגדול שיימנע ממך”

.[5.10.3.1

עומד: התקומם] מרד,   =] קל. mrd מרד
גרדא קדמיא פקידא סמשך אדין מרדו מצריא כזי

”כשהמצרים מרדו, נטר חסין במצרין [זי] זילנא ונכסיא

אז סמשך, הפקיד הקודם, את המשרתים והנכסים שלנו במצרים

.(TAD A 6.10:1) שמר בחָזקה”

ֲהֵוית ָחֵזה עומד: [= נמרט] קל סביל. mrṭ מרט
(דניאל ”צופה הייתי עד שנמרטו כנפיה” ַגַּפיּה ִּדי־ְּמִריטּו ַעד

.(4 ז

רבתא לך זי תאתא עומד: [= נמרט, נתלש] התּפְעֵל.

”הכבשה בכבא מתמרט קדמא זילה עמרא למגז מטאת

TAD) הגדולה שלך הגיעה לגוז, הצמר שלה כבר נמרט בקוצים”

.(D 7.8:5

[= ניקה, פטר מהתחייבות] קל. mrq מרק
”אם פטר אותו (= את עצמו?) האיש” אשא לה מרק הן ל־: ∼

.(AECT-L *4:7)

תחלי אל עומד: [= מר, היה מר] קל. mrr מרר
”אל תמתק ולא יבלעוך, אל […] תמר אל [י]֯ב[ל]֯עוך ואל
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אנה מנס לה מן: את/ל־ ∼ [= גירש] .2 .(Nerab 2:8)
.(TAD A 2.2:3) ”לא מגרש אני אותו ממנפי” מפי מן לה

(= ניזוק)]. [בינוני בלבד, כשם תואר קל. nzq נזק
ִּתְתְּבֵנא ָדְך ִקְרְיָתא ֵהן את: ∼ [= הזיק, פגע] הַפְעֵל.

”אם העיר הזאת תיבנה … תזיק למלכים” ְּתַהְנִזק ַמְלִכים …

(13 (עזרא ד

למראה ל<פלוני>: ∼ נדר]  =] קל. nzr נזר
”לאדונו, למלקרת, שנדר ל[קל]ה ושמע לה נדר זי למלקרת

.(BarH 4) לו ושמע לקולו”

עומד: [= זז כלפי מטה] .1 [= ירד] קל. nḥt נחת
”שליח וקדוש יורד מן השמים” ִמן־ְׁשַמָּיא ָנִחת ְוַקִּדיׁש ִעיר

ל(כיוון/יעד): ∼ [= בא, ניגש, קרב] .2 .(20 (דניאל ד

”אם יורד אתה לאשנ[…] תשבק אל למנפי 1 אנת נחת הן

.(TAD A 3.8:11) לבד למנפי אל תעזוב את אשנ…”

ב(מקום): את ∼ [= הניח, ׂשם] .1 [= הוריד] הַפְעֵל.

”קח ְּבֵהיְכָלא ִהּמֹו ֵאֶזל־ֲאֵחת ֵׂשא ָמאַנָּיא ֵאל) (ק’ אלה

[= הביא] .2 .(15 (עזרא ה כלים אלה, לך הנח אותם בהיכל”

הנחת ולעבק לעבק חת תקום אל ל(כיוון/יעד): את ∼

”אל תעמוד, רד מהר עלי לא֯יתי […] על בידך 1 כתון לי

TAD A) ומהר הורד לי כותונת אחת בידך אל … להביא אליי”

ונתן עסר מהנחת את: ∼ [= הגיר, המטיר] .3 .(3.8:13
.(Fakh 2) ”ממטיר עושר ונותן מרעה ומשקה” ומשקי רעי

אנ[ש]א בידי לא כי את: ∼ [= הוריד, הניח] ּפַעֵל.

”כי לא בידי אלה]ן בלע[די מן ומנחתותהם רגלהם מנ֯שא

TAD C) בני אנוש נשיאת רגליהם והורדתם מבלעדי אלוהים”

.(1.1:170

”הורד ַמְלכּוֵתּה ִמן־ָּכְרֵסא ָהְנַחת עומד: [= הורד] הָפעל.

.(20 (דניאל ה מכיסא מלכותו”

(= תוקף, [בינוני בלבד, כשם עצם קל. nṭḥ נטח
מּכֶה)].

תבלא על נגידה … ספינתא עומד: [= נמשך] קל סביל.

.(TAD A 6.2:8) ”הספינה … נמשכה אל היבשה”

…” [ת]בלא על יתנגד […] עומד: [= נמשך] התּפְעֵל.

.(TAD A 6.2:4) יימשך אל היבשה”

מן את: ∼ [= מחה, העלים] .1 הַפְעֵל. ngʿ נגע
נצבא מן ול]֯עש חמ[ת מלך זכר ידי] א֯ש[ר אית יהגע

”מי (ש)יסיר את אשר (עשו) ידי זַּכֻר מלך חמת ולעש מפסל זנה

י]הגע ו֯מ[ן מן: את ∼ [= הסיר] .2 .(Zak 2:16) זה”

”ומי (ש)יסיר פסל זה מלפני אלור” אלו֯ר [קד]ם מן זנה נצבא

.(Zak 2:18)

ל־: <דבר> ∼ [= תרם] .1 התּפַעַל. ndb נדב
”כסך ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָלּה ִהְתַנַּדבּו ְוָיֲעטֹוִהי ִּדי־ַמְלָּכא ּוְדַהב ְּכַסף

.2 .(15 (עזרא ז וזהב שהמלך ויועציו תרמו לאלהי ישראל”

ְּבַמְלכּוִתי ָכל־ִמְתַנַּדב לפעול: ∼ [= התנדב, הסכים]

”כל מתנדב במלכותי … ללכת לירושלים” ִלירּוְׁשֶלם ִלְמָהְך …

(13 (עזרא ז

ְּתֻנד עומד: [= נדד] קל. nwd ndd/נוד נדד
”תנוד החיה מתחתיו ִמן־ַעְנפֹוִהי ְוִצְּפַרָּיא ִמן־ַּתְחּתֹוִהי ֵחיְוָתא

.(11 (דניאל ד והציפורים מענפיו”

ביב זי אגורא את: ∼ [= ניתץ] קל. ndš נדׁש
TAD A) ”את המקדש אשר ביב הבירה ינתצו” ינדשו בירתא

.(4.7:8

נדד. ראה nwd נוד

נם י[ה]שב לבנתא עומד: [= נם] קל. nwm נום
Lach) ”לבונה ישיב (מי ש)נם, נעימה מן האש” א[ש] מן חליה

.(2

מן מן: את ∼ [= הסיר] .1 הַפְעֵל. nws נוס
”מי (שתהיה) אשרה מן וארצתא זנה צלמא תהנס את

.(Nerab 1:6) אתה, (ש)תסיר את הצלם הזה והקבר ממקומו”

”בעתיד לא תסיר קברי” ארצתי לתהנס לאחרה השמטה: ←
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[…] פרטיטיב: ← את ∼ [= ניפה] קל. npy נפי
הגדולה ואף …” מהם ינפי אל […] זעירתא ואף רבתא

.(TAD D 7.5:4) הקטנה … אל ינפה מהם”

עומד: [= הוטל, נשמט] .1 [= נפל] קל. npl נפל
”נפלו כפותים לתוך ְמַכְּפִתין ָיִקְדָּתא ְלגֹוא־ַאּתּון־נּוָרא ְנַפלּו

[= השליך עצמו .2 .(23 (דניאל ג כבשן האש היוקדת”

ַּדֲהָבא ְלֶצֶלם ְוִתְסְּגדּון ִּתְּפלּון עומד: (בתנועה רצונית)]

<חובה> =] .3 .(5 (דניאל ג ”תפלו ותשתחוו לצלם הזהב”

ִיֶּפל־ ִּדי ֱאָלָהְך ֵּבית ַחְׁשחּות ּוְׁשָאר ל<פלוני>: ∼ הוטלה]

(עזרא ז ”ושאר צרכי בית אלהיך שיוטל עליך לתת” ְלִמְנַּתן ָלְך

.(20

[= עבר מן הפנים .1 [= יצא] קל. npq נפק
ִמן־ּגֹוא ְנגֹו ַוֲעֵבד ֵמיַׁשְך ַׁשְדַרְך ָנְפִקין ֵּבאַדִין מן: ∼ לחוץ]

(דניאל ג ”אזי יוצאים שדרך, מישך ועבד נגו מתוך האש” נּוָרא

ִּדי ֶאְצְּבָען ְנַפָקה) (ק’ נפקו ַּבּה־ַׁשֲעָתה השמטה: ← .(26

.(5 (דניאל ה ”בה בשעה יצאו אצבעות של יד אנוש” ַיד־ֱאָנׁש

ַמְלָּכא ִּדי ַרב־ַטָּבַחָּיא עומד: [= הלך, החל בדרכו] .2

”רב הטבחים של המלך, שיצא ָּבֶבל ְלַחִּכיֵמי ְלַקָּטָלה ְנַפק ִּדי

.(14 (דניאל ב להרוג את חכמי בבל”

[= העביר מן הפנים לחוץ] .1 [= הוציא] הַפְעֵל.

ָבֶבל ִּדי ִמן־ֵהיְכָלא ַמְלָּכא ּכֹוֶרׁש ִהּמֹו ַהְנֵּפק מן: את ∼

.2 .(14 (עזרא ה ”הוציא אותם כורש המלך מן היכל בבל”

הנפקו זי נתרא דמי את: ∼ [= העביר ממקום למקום]

TAD C) ”דמי הנתר שהוציאו לים בה (= בספינה)” בה לימא

יכהלון ולא <מסמך>: ∼ [= הנפיק] .3 .(3.7Kv:2:4
יוכלו להוציא עלייך שטר ”ולא  חדת עליכי ספר יהנפקון

.(TAD B 2.3:15) חדש”

ָּדִנֵּיאל עומד: [= הצטיין] התּפַעַל. nṣḥ נצח
”דניאל הזה ַוֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ַעל־ָסְרַכָּיא ִמְתַנַּצח ֲהָוא ְּדָנה

.(4 (דניאל ו היה מצטיין על פני השרים והאחשדרפנים”

ַעְיַני = נשא עינים, הביט: ל־ עינין ∼ קל. nṭl נטל
.(31 (דניאל ד ”עיניי לשמים נשאתי” ִנְטֵלת ִלְׁשַמָּיא

ִמן־ַאְרָעא ּוְנִטיַלת עומד: [= נישא, הורם] קל סביל.

”ונישאה מן הארץ ועל רגלים כאדם ֳהִקיַמת ֶּכֱאָנׁש ְוַעל־ַרְגַלִין

.(4 (דניאל ז הועמדה”

נצר. ראה nṭr נטר
חמרא ש[תה] את: ∼ [= נסך] קל. nyq ניק

.(TAD C 1.1:187) ”שתה את היין ויסכהו” ויניקנהי

הא קריה והן את: ∼ [= הכה] ּפַעֵל. nky נכי
Sf) ”ואם זאת עיר, הכה תכנה בחרב” בחרב תכ!נה נכה

.(3:12–13

חויה נכתני ואנה את: ∼ [= הכיש] קל. nkt נכת
.(TAD A 2.5:8) ”ואני — הכישני נחש והייתי מת” מית והות

תבן נשאית את: ∼ [= לקח, נטל] קל. nsb נסב
”נשאתי תבן תותב מן קליל זי איתי {ולא} ולא פרן ונסבת

.(TAD C 1.1:160) ונטלתי סובין ואין קל מתושב”

שהר את: ∼ [= עקר, השמיד] קל. nsḥ נסח
”סהר ושמש … יעקרו חין מן ואשרך שמך יסחו … ושמש

.(Nerab 1:9) שמך ומקומך מחיים”

ִמן־ַּבְיֵתּה ָאע ִיְתְנַסח עומד: [סביל של קל] התּפְעֵל.

.(11 (עזרא ו ”ייעקר עץ מביתו”

את: ∼ [= שפך, המטיר] .1 קל. nsk נסך
”וימטיר על ארפד אבני ברד” ב]רד [אבני ארפד על ויסך

ל<פלוני>: <דבר> ∼ [= סיפק, נתן] .2 .(Sf 1:A:26)
”ותספק לתחתכ[ם] שבו להם ותאמר לחם להם ותסך

.(Sf 3:7) להם לחם ותאמר להם: שבו במקומכם”

ְלַנָּסָכה ֲאַמר ְוִניחִֹחין ּוִמְנָחה את: ∼ [כמו קל 2] ּפַעֵל.

.(46 (דניאל ב ”ומנחה ובשמים ציווה לתת לו” ֵלּה

חמר מן הו חסין מ֯ה עומד: [= נער] קל. nʿr נער
.(TAD C 1.1:174) ”מה חזק הוא מחמור נוער” נער
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[= הרים, סחב] .1 [= נׂשא] קל. nśʾ נׂשא
”והיו רּוָחא ִהּמֹון ּוְנָׂשא ִמן־ִאְּדֵרי־ַקִיט ְּכעּור ַוֲהוֹו את: ∼

=] .2 .(35 (דניאל ב כמוץ מגרנות קיץ, ונשא אותם הרוח”

ויענני בעלש[מי]ן אל ידי ֯ואשא את: ∼ הגביה, הניף]

על ∼ .3 .(Zak 1:11) ”ואשא ידי אל בעל שמים ויענני”

שפתיך על ותשא = אמר, התכוון לפעול: לפעול שפתים

.(Sf 3:14) ”ותישא על שפתיך להמיתני” להמתתי

ָעְלָמא ִמן־יֹוָמת ָדְך ִקְרְיָתא עומד: [= התנׂשא] התּפַעַל.

”עיר זאת מימי עולם על מלכים מתנשאת” ִמְתַנְּׂשָאה ַעל־ַמְלִכין

הערה 7]. [ראה סעיף 5.1.1 (19 (עזרא ד

קדמן [מן] את: ∼ [= הׂשיג] הַפְעֵל. nśg נׂשג
וירוקן כדבתה י]הנשגון אח֯ר[ן ועל י֯חיט לכדבא כרסאא

”בתחילה הכס לכזבן יוצב ולבסוף ישיגו את כזביו באנפוהי

.(TAD C 1.1:133) וירקו בפניו”

ס[ל]ק זי איש זא עומד: [(?) [= הושג, נמצא אִּתַפְעַל.

”איש שעלה מארץ אכד יימצא בביתה יתנשג אכדה מת מן

.(Decree 2) בביתו”

חזה עומד: [= ניצת, עלה באש] קל. nśq נׂשק
TAD) ”ראה את בית רעהו עולה באש” באשה נשק רעה בית

.(C 1.1:221

֯אשה לך פקיד הן <אש>: ∼ [= הצית, הדליק] הַפְעֵל.

”אם כפיך ותכסה עליך תהנשק ֯אל עבדה֯י עבק הי יקדה

פקּוד עליך, אש יוקדת היא; מהר, עשהו, אל תצית (אותה) עליך

.(TAD C 1.1:87) ותכסה כפיך”

[= מסר, העניק, העביר] .1 [= נתן] קל. ntn נתן
(דניאל ”ולמי שירצה יתננה” ִיְּתִנַּנּה ִיְצֵּבא ּוְלַמן־ִּדי ל־: את ∼

בר אמנן אל שהרנורי נתן זי … כסף אל: את ∼ • .(14 ד

AECT-) ”כסף … שנתן שהרנורי אל אמנן בן מתעדד” מתעדד

”מסי ִיְנְּתנּון ָלא ַוֲהָלְך ִמְנָּדה־ְבלֹו השמטה: ← .(L *20:2
[= הרים, .2 .(13 (עזרא ד מנדה, בלו והלך לא ייתנו”

”ושבע במתה ק֯ל֯ה ה֯דד יתן אל שנן ושבע קל: ∼ השמיע]

ֶמָעֵלי ְוַעד את: ∼ [= הציל] .1 הַפְעֵל. nṣl נצל
”ועד בוא השמש היה משתדל ְלַהָּצלּוֵתּה ִמְׁשַּתַּדר ֲהָוא ִׁשְמָׁשא

מן: את ∼ [= לקח בחזרה] .2 .(15 (דניאל ו להצילו”

”ואם אקחנו בחזרה ממך כסף לענני אנתן מנך הנצלתה והן

אנה ואף השמטה: ← .(TAD B 3.3:14) אתן לענני כסף”

”ואף אני … לא אקח לאחרנן למנתן אהנצל מנכי לא …

.(TAD B 2.3:18) בחזרה ממך לתת לאחרים”

[= שמר, .1 [= נצר] קל. nṭr nṣr/נטר נצר
ִנְטֵרת ְּבִלִּבי ּוִמְּלָתא את: ∼ דאג שלא ייפגע או יאבד]

[= השגיח, .2 .(28 (דניאל ז ”ונצרתי את הדבר בלבי”

”מכל משמר פמך טר מנטרה כל מן את: ∼ עקב, בחן]

.(TAD C 1.1:82) שמור פיך”

צלמא תנצר והן עומד: [סביל של קל 1] קל סביל.

”ואם תנצור את הצלם והקבר לך זי ינצר אחרה זא וארצתא

.(Nerab 1:13) הזה, בעתיד יינצר שלך”

איש י]שתמר [מה עומד: [סביל של קל 1] התּפְעֵל.

”מה יישמר איש עם […] גוה און על יתנטר ומה אלהן עם

TAD) אלוהיו ומה יינצר על אֹון בו (= בכך שיסמוך על אונו?)”

.(C 1.1:96

← [= ניקה, שחרר מתביעה] ּפַעֵל. nqy נקי
”אקום ואנקה (מתביעה) ל[ך] ואתן ואנקה אקם השמטה:

.(TAD B 1.1:10) ואתן לך”

מן ברי דם יקם את: ∼ [= נקם] קל. nqm נקם
.(Sf 3:12) ”ינקום את דם בני משונאיו” שנאוה

[בינוני בלבד, כשם עצם בצירוף קל. nqr נקר
(= חוצב אבן)]. גלל נקר

ְלָדא ָּדא ְוַאְרֻכָּבֵתּה עומד: [= נקש] קל. nqš נקׁש
.(6 (דניאל ה ”וברכיו נוקשות זו לזו” ָנְקָׁשן

[ואשמה עומד: [= נשכח] התּפְעֵל. nšy נׁשי
.(Sf 2:A:4) ”ושמו יישכח” י]֯ת֯נשי
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ניׂשא,  =) תואר כשם  בלבד,  פעול  [בינוני  ּפֹועֵל.

מורם)].

ְוִיְסַּבר לפעול: ∼ [= חשב, רצה] קל. sbr סבר
(דניאל ז ”ויחשוב לשנות זמנים וחוק” ְוָדת ִזְמִנין ְלַהְׁשָנָיה

.(25

[א]֯חר עומד: [= השתחווה] קל. sgd סגד
אתור [מלך] אסרח[אד]ן קדם אחיקר לם וסגד֯ת גהנת

”אחר כך גחנתי וסגדתי, אכן אחיקר לפני אסרחאדן מלך אשור”

ְנַפל ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ֵּבאַדִין ל־: ∼ • .(TAD C 1.1:13)
”אז נפל המלך נבוכדנצר על פניו ְסִגד ּוְלָדִנֵּיאל ַעל־ַאְנּפֹוִהי

.(46 (דניאל ב והשתחווה לדניאל”

ׂשגי. ראה sgy סגי
ֱאָלִהי את: ∼ [= סגר] קל. skr sgr/סכר סגר
”אלהיי שלח מלאכו וסגר ַאְרָיָוָתא ֻּפם ּוֲסַגר ַמְלֲאֵכּה ְׁשַלח

.(23 (דניאל ו את פי האריות”

יהסכר וברך השמטה: ← ל־ את ∼ [= הסגיר] הַפְעֵל.

”ובנך יסגיר (אותם) לבני וצאצאך ועקרי יסכר ועקרך לברי

תהסכרהם הסכר ביד: את ∼ • .(Sf 3:3) יסגיר לצאצאי”

.(Sf 3:2) ”הסגר תסגירם בידי” בידי

ַּבּה־ עומד: [= כלה, הושלם] קל. swp סוף
”בה בשעה כלה הדבר ַעל־ְנבּוַכְדֶנַּצר ָסַפת ִמְּלָתא ַׁשֲעָתא

.(30 (דניאל ד על נבוכדנצר”

ַמְלְכָוָתא ָּכל־ִאֵּלין ְוָתֵסיף ַּתִּדק את: ∼ [= כילה] הַפְעֵל.

.(44 (דניאל ב ”תדק ותכלה את כל המלכויות הללו”

גרד השמטה: ← את ∼ [= סימן] קל. sṭr סטר
”משרתים זילי בשנתא וסטרו … בעו שפיק וספזז אמנן

נאמנים מכל הסוגים (בכמות) מספקת בקשו … וסמנו בסימן שלי”

.(TAD A 6.10:7)

אל עומד: [(?) [= נהג בסכלות התּפַעַל. skl סכל
”אל תנהג בסכלות ולא ֯ח[…] י֯דעך [ו]אל כביר תסתכל

.(Bukan 12) שנים אל ייתן הדד קולו בארצו”

בית פתפא מן לי יתנתן כזי ל־: ∼ [= ניתן] התּפְעֵל.

.(TAD B 3.13:5) ”כשתינתן לי ההקצבה מבית המלך” מלכא

יפ֯ד֯ין כ֯ספא ֯יהתון הן את: ∼ [= נתן, החזיר] הַפְעֵל.

.(AECT-L *4:13) ”אם יתנו את הכסף יפדו את האיש” אשא

(בטקסט ל־ ∼ [(?) [= הציל קל. ntʿ נתע
”ותקיף את מקיפיי ה[…] לי ֯ות֯נתע יקפי ֯ותקף מקוטע):

.(Sf 1:B:29) ”… ותציל אותי

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ntr נתר
מותר, זמין)].

ָעְפֵיּה ַאַּתרּו את: ∼ [= השיל] .1 [= התיר] הַפְעֵל.

(דניאל ד ופזרו את פריו” ”השילו את עליו  ִאְנֵּבּה ּוַבַּדרּו

[אהנ]תר אכל ולא את: ∼ [= ניתק, שחרר] .2 .(11

”ולא אוכל להתיר את נכסיי וקנייני מפטחיה מן וקניני נכסי

.(TAD B 2.6:35) ממפטחיה”

ס

יא֯ת֯ה וה֯ן את: ∼ [= סבב, הקיף] קל. sbb סבב
”ואם יבוא אחד המלכים ויקיפני, […] אתה ויס֯ב֯בני מלכן חד

.(Sf 1:B:27) ”…

ת֯ס֯ב שלם תח֯ת את: ∼ [(?) [= הסב, הרחיק הַפְעֵל.

.(AECT-L 23:3) ”תביא שלום, תרחיק גורל” [ח]לף

חמר שבק […] את: ∼ [= סבל, נׂשא] קל. sbl סבל
.(TAD C 1.1:184) ”עזב חמור ולא ייׂשאהו” יסבלנהי ולא

[…] עומד: כלכלה] קיבל  התכלכל,   =] התּפְעֵל.

”… יתכלכלו לפני אדוניהם …” […] מראיה֯ם קדם יסתבלון

.(TAD C 1.1:73)

יסבל כזי נסבלנך לא את/ל־: ∼ [= כלכל, תמך] ּפַעֵל.

TAD B) ”לא נכלכלך כאשר יכלכל בן את אביו” בר לאבוהי

.(3.6:13
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=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. spt ספת
מזופת, מצופה בזפת)].

איש עומד: [= התעופף, פרח] ּפַלּפֵל. srsr סרסר
”איש קטן ויגדל — מנה לעלא מסרסרן מלוהי וירבה זעיר

.(TAD C 1.1:162) דבריו מתעופפים למעלה ממנו”

[בינוני פעול בלבד, כשם עצם ּפַעֵל. str I סתר
(= נסתר)].

ּוַבְיָתה את: ∼ [= הרס] .1 קל. str II סתר
”והבית הזה — הרס אותו, ואת ְלָבֶבל ַהְגִלי ְוַעָּמה ַסְתֵרּה ְדָנה

את ∼ [= פרץ, חדר] .2 .(12 (עזרא ה העם הגלה לבבל”

”כאיש בי שתר זי גנב כאיש (אקוזטיב אדוורביאלי?):

.(TAD C 1.1:173) גנב שפורץ (ל)בית”

ע

[= פעל, ביצע .1 [= עׂשה] קל. ʿbd עבד
ֲעָלְך) (ק’ עליך ִדי ּוָמה [באופן כללי]: את ∼ (פעולה)]

ְלֶמְעַּבד ְוַדֲהָבה ַּכְסָּפא ִּבְׁשָאר ֵייַטב ֶאָחְך) (ק’ ְוַעל־אחיך

”ומה שעליך ועל אחיך ייטב לעשות ַּתַעְבדּון ֱאָלֲהכֹם ִּכְרעּות

← .(18 (עזרא ז בשאר הכסף והזהב, כרצון אלוהיכם תעשו”

”ועושה כרצונו בצבא ְׁשַמָּיא ְּבֵחיל ָעֵבד ּוְכִמְצְּבֵיּה השמטה:

[בהערכת הפעולה כטובה או • .(32 (דניאל ד השמים”

TAD) ”כאיש שיעשה רעה” לחיתא יעבד זי כאיש רעה]:

ְוָכל־ִּדי־ [= מימש, שמר (מצווה/חוק)]: • .(C 1.1:134
”וכל אשר לא יהיה עושה את ִדי־ֱאָלָהְך ָּדָתא ָעֵבד ֶלֱהֵוא ָלא

[= ערך, קיים (אירוע/חג)]: • .(26 (עזרא ז חוק אלוהיך”

”ועשו ְּבֶחְדָוה ְדָנה ֵּבית־ֱאָלָהא ֲחֻנַּכת … ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַוֲעַבדּו

.(16 (עזרא ו בני ישראל … חנוכת בית האלוהים הזה בחדווה”

ִּדי־ְׁשַמָּיא ֱאָלַהָּיא [בפרט = ברא]: את ∼ [= יצר] .2

”האלים שלא עשו את השמים ואת הארץ” ֲעַבדּו ָלא ְוַאְרָקא

ֲעַבד ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר [= ייצר, בנה]: • .(11 (ירמיה י

.(TAD C 1.1:147) ”… ידעך

סגר. ראה skr סכר
עומד: [= זז כלפי מעלה] .1 [= עלה] קל. slq סלק
ברא ולמנפק ולמנחת עלא למנסק בהן אנתי [ושליטה]

”ורשאית את בהן (=במדרגות) לעלות מעלה ולרדת ולצאת החוצה”

ִּדי ְיהּוָדֵיא עומד: [= ניגש, בא] .2 .(TAD B 3.7:13)
”היהודים שעלו מאצלך ִלירּוְׁשֶלם ֲאתֹו ֲעֶליָנא ִמן־ְלָוָתְך ְסִלקּו

עומד: [= הופיע] .3 .(12 (עזרא ד אלינו באו לירושלים”

Sf) ”ועם בניו שיעלו במקומו” באשר[ה] יסקן זי בנוה ועם

על יסק והן = הופיע במחשבה: לב על ∼ .4 .(1:C:4
”ואם יעלה על לבבך ותישא להמתתי שפתיך על ותשא לבבך

.(Sf 3:14) על שפתיך להמיתני”

ל־: ∼ [= הזיז כלפי מעלה, העביר מעלה] הַפְעֵל.

”ואת דניאל ציווה להעלות ִמן־ֻּגָּבא ְלַהְנָסָקה ֲאַמר ּוְלָדִנֵּיאל

.(24 (דניאל ו מן הבור”

ִמן־ֻּגָּבא ָּדִנֵּיאל ְוֻהַּסק עומד: [סביל של הַפְעֵל] הָפעל.

.(24 (דניאל ו ”והועלה דניאל מן הבור”

מסמה יהוה אריא ל־: ∼ [= ארב] ּפַעֵל. smy סמי
”האריה יהיה אורב לאיל בסתר המחבוא” סוירא בסתר לאילא

.(TAD C 1.1:183)

שליטא את: ∼ [= סמך, תמך] קל. smk סמך
”רשאית לסמוך את דילך בפלגא ומרשה דחה למסמך

.(TAD B 3.10:14) המופל ואת קורתו במחצית שלך”

נביאיא ְוִעְּמהֹון את/ל־: ∼ [= עזר] ּפַעֵל. sʿd סעד
”ועמם נביאי אלוהים ְלהֹון ְמָסֲעִדין ִדי־ֱאָלָהא ְנִבַּיָּיא) (ק’

.(2 (עזרא ה עוזרים להם”

אח֯ז <מסמך>: ∼ [= כתב, חיבר] קל. spr ספר
”אחז בן אח כתב את השטר כולו” כל֯ה ספרא ֯ספר אח ֯ב֯ר

.(AECT-L 6:2:5)

329



הענף הארמי

.(TAD C 1.1:98) בהם ולא עזבו אותם”

על ישב זי בר[י] ירב והן את: ∼ [= סילק] הַפְעֵל.

”ואם יריב (עם) בני שישב על יעברנה או אחוה חד כהסאי

.(Sf 3:17) כיסאי אחד מאחיו או יסלקנו”

זי עם עם: ∼ [(?) [= כעס ּפַעֵל. ʿbr II עבר
”עם אשר רם ממך אל תתעבר” בנ֯צ[…] תעב֯ר אל מנך רם

.(TAD C 1.1:142)

בשנת את: ∼ [= עבר, חצה] .1 קל. ʿdy עדי
HazBrid) ”בשנה (שבה) חצה אדוננו נהר” נהר מראן עדה

ִּדי־ ָעַלם ָׁשְלָטן ָׁשְלָטֵנּה עומד: [= חלף, נעלם] .2 .(1:1
.(14 (דניאל ז ”שלטונו שלטון עולם שלא יחלוף” ֶיְעֵּדה ָלא

”המלכות ִמָּנְך ֲעָדת ַמְלכּוָתה מן: ∼ [= סר, התרחק] .3

.(28 (דניאל ד סרה ממך”

סנחאריב קדם קרבתך את: ∼ [= העלים] .1 הַפְעֵל.

לפני סנחריב ”וקירבתיך  קדמוהי חטאיך והעדית מלכא

=] .2 .(TAD C 1.1:50) המלך והעלמתי חטאיך לפניו”

ַמְלכּוֵתּה ִמן־ָּכְרֵסא ָהְנַחת מן: את ∼ הסיר, הרחיק]

”הּורד מכיסא מלכותו והסירו הכבוד ממנו” ִמֵּנּה ֶהְעִּדיּו ִויָקָרה

.(20 (דניאל ה

בין מן אתעדי זך […] מן: ∼ [= הוסר, הורחק] אִּתַפְעַל.

TAD) זה הוסר מהאחוזות של אדוני…” …” מרא[י] זי בגיא

.(C 1.1:142

כלם נהר גוגל את: ∼ [= העשיר] ּפַעֵל. ʿdn עדן
”מפקח מי הנהרות כולם, מעשיר הארצות כולן” כלן מת מעדן

.(Fakh 4)

הן השמטה: ← [(?) [= עזר/עדר קל. ʿdr עדר
”אם יעזרו/יעדרו, ותוציא אחטב עמר אחטב ותפק יע֯ד֯רן

.(TAD D 7.7:8) צמר”

ואיך עומד: [= עֻּוַר, סומא] קל סביל. ʿwr עור
”וכשם שיעוור איש מתע֯א[ל] יער כן שעותא גבר יער זי

(דניאל ג ”נבוכדנצר המלך עשה פסל מזהב” ִּדי־ְדַהב ְצֵלם

ולבו[נ]ה מנחה את: ∼ [= סידר, עיבד, הכין] .3 .(1

”מנחה ולבונה ועולה לא עשו זך באגורא עבדו ועלוה לא

את ∼ [= שינה, הפך] .4 .(TAD A 4.7:22) במקדש הזה”

עבד ולמעבדה למשנתה זך ידניה על יקום זי {פרדיקט}:

”אשר יקום על ידניה זה לסמן אותו ולעשותו אביגרן לך ינתן

[= העביר, מסר] .5 .(TAD B 3.9:7) עבד ייתן לך קנס”

”הכול לקחו ולעצמם עבדו לקחו ולנפשהום כלא ל־: את ∼

אחרנן ונכ[ס]ן על: את ∼ • .(TAD A 4.7:13) העבירו”

”ונכסים אחרים (בכמות) זילי ביתא על ועבד בעה שפיק

.(TAD A 6.10:3) מספקת ביקש והעביר אל הבית שלי”

זא זי בעדן עומד: [= בוצע] .1 [= נעשה] קל סביל.

TAD) ”בעת שהרעה הזאת נעשתה לנו” לן באישתא עביד

נשיא {פרדיקט}: ∼ [= נהפך, נהיה] .2 .(A 4.7:18
TAD) ”הנשים שלנו כאלמנה עשויות” עבידין כארמלה זילן

מנדתא כל על: ∼ [= הועבר, נמסר] .3 .(A 4.7:20
”כל מס המנדה מלכא בית על ועביד מנ]֯הם גב[י זי ואחרן

TAD C) ו(דברים) אחרים שנגבה מהם והועבר אל בית המלך”

.(3.7Kr:2:14

ָדְך ַוֲעִביְדָּתא עומד: [= בוצע] .1 [= נעשה] התּפְעֵל.

”והעבודה הזאת נעשית ְּבֶיְדהֹם ּוַמְצַלח ִמְתַעְבָדא ָאְסַּפְרָנא

[= נהפך, נהיה]: .2 .(8 (עזרא ה בשלמות ועולה בידם”

”וביתו ייעשה ַעל־ְּדָנה ִיְתֲעֵבד ְנָולּו ּוַבְיֵתּה {פרדיקט}: ∼

[= הועבר, נמסר] .3 .(11 (עזרא ו הריסות בשל זאת”

לך יתעבד פתגם וגסת תשתאלון חסין ל<פלוני>: ∼

.(TAD A 6.10:9) ”בקפידה תיחקרו ונזיפה קשה תינתן לך”

פקיד הן לפעול: ∼ [= מיהר] קל. ʿbq עבק
TAD C) ”אם פקּוד עליך… מהר, עשהו” עבדה֯י עבק … לך

.(1.1:87

אנשא עומד: [(?) [= עבר, חלף קל. ʿbr I עבר
”בני האנוש והעם עברו המו שבקו ולא בהם עברו ועממא
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אבי ובית עומד: [= עמל, טרח] קל. ʿml עמל
.(BarRak 1:7–8) ”ובית אבי עמל (יותר) מכול” כל מן [ע]מל

בל הומיתך השמטה: ← [= הטריח, הטריד] הַפְעֵל.

”השבעתיך יעמל אל איש עדה יהוה זנה ארחא זי ונבו

(ב)בל ונבו, אשר דרך זאת יהיה חוצה, איש אל יטריד (אותי)”

.(Daskyleion 1:4)

[= העמיק, עשה לעמוק] הַפְעֵל. ʿmq עמק
ח֯ר[צה] מן חרץ והעמקו חזרך שר מן שר ֯והרמו את: ∼

”והרימו חומה (גבוהה) מחומת חדרך, והעמיקו תעלה מתעלתּה”

.(Zak 1:10)

אל ד בצמו א. [= ענה, נתן מענה] קל. ʿny עני
”ענתה המלכה ואמרה” ַוֲאֶמֶרת ַמְלְּכָתא ֲעָנת עומד: אמר:

ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל ַמְלָּכא ָעֵנה ל<פלוני>: ∼ • .(10 (דניאל ה

ל ע ו הפ ללא ב. .(47 (דניאל ב ”עונה המלך לדניאל ואומר”

ויענני בעלש[מי]ן אל ידי ֯ואשא <פלוני>: את ∼ אמר:

Zak) ”ואשא ידי אל בעל שמים ויענני בעל שמים” בעלשמי[ן]

.(1:11

ביתי מן עומד: [= עייף, התעייף] קל. ʿpy עפי
”מביתי יצאה חמתי, עם ואעפה אקשה מן עם חמת֯י נפקת

.(TAD C 1.1:140) מי אתנצח ואתעייף?”

לך שלמת לא והן עומד: [= הוכפל] קל. ʿqp עקף
כספך יעקף 36 שנת תחות ירח עד ומרביתה כספך כל

”ואם לא שילמתי לך את כל כספך עלי ישתאר זי ומרביתה

36, יוכפל כספך וריביתו שיישאר וריביתו עד חודש תחות שנת

.(TAD B 4.2:8) עליי”

ִמן־ ּוְתָלת עומד: [= נעקר] התּפְעֵל. ʿqr עקר
(ק’ ִמן־קדמיה ֶאְתֲעַקָרה) (ק’ אתעקרו ַקְדָמָיָתא ַקְרַנָּיא

(דניאל ”ושלוש מן הקרניים הקודמות נעקרו מלפניה” ֳקָדַמּה)

.(8 ז

.(Sf 1:A:39) השעווה כן יעוור מתעאל”

יעז זי […] עומד: [= היה עז, חזק] קל. ʿzz עזז
.(Sf 2:B:20) אשר יעוז ממך” …” מנך

֯ע֯ל ביתי קלב֯ת יעזז […] את: ∼ [גורם של קל] ּפַעֵל.

[ראה סעיף (Sf 1:B:44) ”… ביתי על (?) יחזק ’קלבת’ …” […]

הערה 4]. 5.1.1

שערן ל־: את ∼ [(?) [= העביר, מסר ּפַעֵל. ʿyr עיר
”את השעורים שילם נבאחדן, לחדי כסף עיר נבאחדן שלם

.(AECT-L *11:2) העביר כסף לחדי”

ָּכל־ ל(כיוון/יעד): ∼ [= נכנס] .1 קל. ʿll עלל
”על כן נכנס דניאל אל אריוך” ַעל־ַאְריֹוְך ַעל ָּדִנֵּיאל ְּדָנה ֳקֵבל

ִמן־ַמְלָּכא ּוְבָעה ַעל ְוָדִנֵּיאל השמטה: ← .(24 (דניאל ב

”ודניאל נכנס וביקש מן המלך כי ייתן לו זמן” ִיְנֵּתן־ֵלּה ְזָמן ִּדי

כחסן ב(מקום): ∼ [= פרץ, חדר] .2 .(16 (דניאל ב

”בכוח לא כתשת לא זילך עלת ולאנתתא [לא] בביתך

.(TAD B 7.2:9) פרצתי לביתך ואת אשתך לא הכיתי”

ַהֵעְלִני ל(כיוון/יעד): את/ל־ ∼ [= הכניס] .1 הַפְעֵל.

את ∼ • .(24 (דניאל ב ”הכניסני לפני המלך” ַמְלָּכא ֳקָדם

”כל אשר הכניסה לה ינתן בביתה הנעלת זי כל ב(מקום)

← [ראה סעיף 6.2]. (TAD B 3.8:22) יינתן לה” בביתה 

”קורא המלך ְלָאְׁשַפָּיא ְלֶהָעָלה ְּבַחִיל ַמְלָּכא ָקֵרא השמטה:

[= הביא, נתן] .2 .(7 (דניאל ה בקול להכניס את האשפים”

”הביאה עמר זי 1 לבש בידה תמת לי הנעלת ל־: את ∼

.(TAD B 3.3:4) לי תמת בידה לבוש אחד של צמר”

ֻהַעל ָּדִנֵּיאל ֵּבאַדִין ל(כיוון/יעד): ∼ [= הוכנס] הָפעל.

.(13 (דניאל ה ”אז הוכנס דניאל לפני המלך” ַמְלָּכא ֳקָדם

חרן מפעול: ∼ [= גמר, השלים] קל. ʿmd עמד
”חרן, שגמר להעביר את זדכן שמה אסחר יד עיר מן עמד זי

.(AECT-L *19:4) שכר אסחר שמו, נישל אתכם”
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”יחשוב עליי, ייתנו לי” לי ינתנו לי יתעשת ל־: התוכן עם

.(TAD A 6.11:3)

בני זך ארקא את: ∼ [(?) [= הכין ּפַעֵל. ʿtd עתד
TAD B) ”את הקרקע הזאת בנה והכן בהמה” בהמיתה ועת֯ד

.(2.4:5

פ

פגע נמרא את/ל־: ∼ [= פגש, נגע] קל. pgʿ פגע
TAD C) ”הנמר פגש את העז והיא ערומה” עריה והי לענזא

כלך אנת לסניא ואמר ר[מ]נא [ע]נה ב־: ∼ • .(1.1:166
”ענה הרימון ואמר לסנה: אתה כולך קוצים בך ֯פגע זי עם כבן

הערה [ראה סעיף 4.5 (TAD C 1.1:102) עם אשר נוגע בך”

.[95

֯יהתון הן את: ∼ [= פדה, שחרר] קל. pdy פדי
האיש” את  יפדו  הכסף  את  יתנו  ”אם  אשא יפ֯ד֯ין כ֯ספא

.(AECT-L *4:13)

לן שמיע כן עומד: [= השתחרר] התּפְעֵל. pṭr פטר
TAD) ”… ”כן שמענו לאמור: תשתחררו […] תתפטרן לאמר

.(A 3.3:13

אנחנה את: ∼ [= פילג, חילק] קל. plg פלג
”אנחנו אמן מבטחיה זי עבדיה עלין ופלגן אשתוין כחדה

TAD) השתווינו כאחד וחילקנו לנו את עבדיה של מבטחיה אמנו”

.(B 2.11:3

את ∼ עבד, שירת]  =] .1 קל. plḥ פלח
”ואם האיש כלוא לשאעשני פ֯לח אשא והן /ל<פלוני>:

[= שירת .2 .(AECT-L *4:9) ישרת את שאעשני כמְלַּוֶה”

ִּדי־ֲאַנְחָנא ֱאָלַהָנא ִאיַתי ֵהן את/ל<אל>: ∼ בפולחן]

”אם כך, אלהינו שאנחנו עובדים יכול ְלֵׁשיָזבּוַתָנא ָיִכל ָפְלִחין

.(17 (דניאל ג להצילנו”

[בינוני פעול בלבד = מעורב, ּפַעֵל. ʿrb ערב
”הברזל מעורב ִטיָנא ַּבֲחַסף ְמָעַרב ַּפְרְזָלא ב־: ∼ מעורבב]

מערב וטלפחן שערן ריבוי: ← .(41 (דניאל ב בחרס הטיט”

.(TAD B 4.4:5) ”שעורים ועדשים מעורב”

ֶלֱהֹון ִמְתָעְרִבין ב־: ∼ [= התערב, התערבב] התּפַעַל.

43א). (דניאל ב ”יהיו מתערבים בזרע האדם” ֲאָנָׁשא ִּבְזַרע

”כשם ִעם־ַחְסָּפא ִמְתָעַרב ָלא ַפְרְזָלא ֵהא־ְכִדי עם: ∼ •

43ב). (דניאל ב שהברזל לא מתערב עם החרס”

לגמריה הביה את: ∼ [= ערך, הכין] קל. ʿrk ערך
”תניה לגמריה לאוריא ובלוה שכרא מן ויערכה אחיו בר

.(TAD D 7.9:2) בר אחיו ויכינה מהּׁשֵכר, והובילוה לאוריה”

מחר אלפא ערקי את: ∼ [= פגש] קל. ʿrq ערק
.(TAD D 7.16:2) ”פגשי את הספינה מחר, בשבת” בשבה

זי [ואיך עומד: [= הופשט] קל סביל. ʿrr ערר
”וכשם שתופשט זונה מתעאל נשי ֯י֯ע֯ר֯רן ֯כ֯ן ז]֯נ[יה] תערר

.(Sf 1:A:41) כן יופשטו נשי מתעאל”

[וא]ל את: ∼ [= עשק, גזל] קל. ʿšq עׁשק
מן השמטה: ← .(Sf 3:20) ”ואל תעשקני אתה” את תעשקני

”מי (שתהיה) אתה, (ש)תעשוק ותסלקני” ותהנסני תעשק את

.(Nerab 2:8)

לפעול: ∼ [= תכנן] .1 [= חשב] קל. ʾšt עׁשת
”והמלך חשב ַעל־ָּכל־ַמְלכּוָתא ַלֲהָקמּוֵתּה ֲעִׁשית ּוַמְלָּכא

העלה  =] .2 .(4 ו (דניאל  הממלכה” כל  על  למנותו 

מילים חשב” …” ֯ע[ש]ת מלן […]֯א את: ∼ במחשבה]

אנה ל־: קידום התוכן עם ← .(TAD D 23.1:5a:7)
”אני חשבתי ביתי מן קצת ויהבת לכי בחיי לכי עשתת

.(TAD B 3.10:2) עליך בחייך ונתתי לך קצת מביתי”

מראן על הן על: קידום התוכן עם ← [= חשב] התּפְעֵל.

”אם על אדוננו טוב, חשוב למבנה זך אגורא על אתעשת טב

קידום ← .(TAD A 4.7:23) על המקדש הזה לבנות (אותו)”
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

”ובאר זאת ל]֯פ֯ר֯ק לי֯כ[הל ֯י֯סב ֯זי כל [ה]א וב֯יר֯א את: ∼

.(Sf 1:B:34) כל מי שיקיף לא יוכל להרוס”

את: ∼ [= פירש, הסביר] .1 קל. prš פרׁש
”ושלחתי לו (בקשה) לפרש לי מלתא לי למפרש לה ושלחת

[בינוני פעול כשם .2 .(TAD D 7.24:15) את הדבר”

(= פרּוׁש, נבדל)]. תואר

(= מפורש/ [בינוני פעול בלבד, כשם תואר ּפַעֵל.

מופרד)].

פשר: ∼ [= פתר, נתן פתרון] .1 קל. pšr פׁשר
וקשיים לתת  ”פתרונות  ְלִמְׁשֵרא ְוִקְטִרין ְלִמְפַׁשר ִּפְׁשִרין

אל כען לפעול: ∼ [= התרשל] .2 .(16 (דניאל ה להתיר”

TAD) ”כעת, אל תתרשל לבוא מחר” מחר למאתה תפשר

.(D 7.20:4

”פותר ֶחְלִמין ְמַפַּׁשר את: ∼ [= פתר, הסביר] ּפַעֵל.

.(12 (דניאל ה חלומות”

שליט ואנת את: ∼ [= פתח] קל. ptḥ פתח
”ואתה רשאי בינין זי בשוקא למנפק זך תרעא למפתח

← .(TAD B 2.1:14) לפתוח שער זה ולצאת ברחוב שבינינו”

”דלת אחת בו, סוגרת ופתח אחד בה חד דש השמטה:

.(TAD B 3.10:13) ופותחת”

ְּפִתיחּו ְוִסְפִרין ְיִתב ִּדיָנא עומד: [= נפתח] קל סביל.

.(10 (דניאל ז ”(בית) הדין ישב והספרים נפתחו”

צ

זי כל וכעת את: ∼ [= רצה, חפץ] קל. ṣby צבי
TAD) ”וכעת כל אשר תרצה שלח לי (בקשה)” לי שלח תצבה

ַעל־ֵחיְוָתא ְלַיָּצָבא ְצִבית ֱאַדִין לפעול: ∼ • .(A 2.4:7
על החיה הרביעית” לוודא את האמת  רציתי  ”אז  ְרִביָעְיָתא

.(19 (דניאל ז

֯ואל לתחתכ[ם] שבו עומד: [= פנה] קל. pny פני
.(Sf 3:7) ”שבו במקומכם ואל תפנו למקומו” באשרה תפ֯נו

”מי יתפ֯נ[…] ֯מן על] [מן עומד: [(?) [= פנה התּפְעֵל.

.(AECT-L 5:2) על מי יפנה (= מי שיפנה נגד האחר)”

← ניקה, שחרר מתביעה]  =] קל. pṣl פצל
ננתן ונפצל נקום אנחן … יגרנך אחרן גבר והן השמטה:

”ואם אדם אחר יתבעך … אנחנו נקום וננקה 30 יומן בין לך

.(TAD B 3.4:20) מתביעה וניתן לך ב(תוך) שלושים ימים”

לפעול: ל<פלוני> ∼ [= פקד, ציווה] קל. pqd פקד
”אם יפקוד תש֯ת֯ה [אל] למנטר מין מראך לך יפקד הן

← .(TAD C 1.1:191) עליך אדונך מים לשמור, אל תשתה”

”אם פקּוד עליך… מהר, עבדה֯י עבק … לך פקיד הן סביל:

.(TAD C 1.1:87) עשהו”

זי איתי עומד: [= הופקד, הועבר למשמרת] הָפעל.

”יש (נכסים) לה התיב ולא החסן והו הפקדו בפק֯ד[ן]

TAD B) שבפדקון הופקדו והוא החזיק כיורש ולא השיב לו”

.(2.9:7

עיניכם ֯פקחו עין: ∼ [= פקח] קל. pqḥ פקח
Sf) ”פקחו עיניכם לחזות עדות בר–גאיה” ברגאי֯ה עדי לחזיה

.(1:A:13

ַמְלכּוָתְך ְּפִריַסת עומד: [= חולק] קל. prs פרס
ופרס” למדי  וניתנה  מלכותך  ”חולקה  ּוָפָרס ְלָמַדי ִויִהיַבת

.(28 (דניאל ה

זנה צלמא את: ∼ [(?) [= שילם קל. prʿ פרע
.(EmarSt 1) ”פסל זה שילם בדי” בדי פרע

סאת פריע זי אחושן שטר עומד: [= שולם] קל סביל.

.(MurDoc 11:2) ”שטר אחושן, ששולם ׂשכר הקרקע” ארקא

(ק’ וחטיך את: ∼ [= סילק] .1 קל. prq פרק
”וחטאיך בצדקה ֲעָנִין ְּבִמַחן ַוֲעָוָיָתְך ְפֻרק ְּבִצְדָקה ַוֲחָטָאְך)

[= הרס] .2 .(24 (דניאל ד סַּלֵק, ועוונותיך בחנון עניים”
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הענף הארמי

אנחנה ל<אל>: ∼ [= התפלל] ּפַעֵל. ṣly צלי
מרא ליהו ומצלין וצימין הוין לבשן שקקן ובנין נשין עם

וצמים היינו  לובשים  שקים  ובנינו  נשינו  עם  ”אנחנו  שמיא

השמטה ← .(TAD A 4.7:15) ומתפללים ליהו אדון השמים”

ִניחֹוִחין ְמַהְקְרִבין ִּדי־ֶלֱהֹון קידום התוכן: ← של הנמען

”שיהיו מקריבים ּוְבנֹוִהי ַמְלָּכא ְלַחֵּיי ּוְמַצַּלִין ְׁשַמָּיא ֶלֱאָלּה

(עזרא ו ניחוחים לאלוהי השמיים ומתפללים לחיי המלך ובניו”

.(10

רשיען [קרית] עומד: [= נטה, מט] קל. ṣʿy צעי
”קרית רשעים ביום תרעיה יצעון ובשהינן תתחלל רוח ביום

.(TAD C 1.1:104) רוח תיבקע ובסערה ייטו שעריה”

<פלוני>: מן את ∼ [= הצפין] הַפְעֵל. ṣpn צפן
”הייתי מנה והצפנתך אחוהי עם כאיש לך מסבל הוית

.(TAD C 1.1:49) מכלכל אותך כאיש עם אחיו והצפנתיך ממנו”

[… יב[רכנך תהצפן אהורמזד לא [הן] השמטה: ←

”אם לא תצפין, [… יק[ללנך תהצ֯פנ֯ה֯י אהורמזד והן …

TAD C) ”… אהורמזד יברכך … ואם תצפין, אהורמזד יקללך

.(2.1:11:71–72

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ṣrp צרף
צָרּוף)].

ק

← ל<פלוני> ∼ [= קבל, התלונן] קל. qbl קבל
אחתבסתי על לארשם קבלת אנה על: קידום התוכן עם

”אני קבלתי לארשם על אחתבסתי, הפקיד שלי” זילי פקידא

על עליך יקבלון זי דין כל השמטה: ← .(TAD A 6.14:1)
”כל דין שיקבלו עליך על דבר הקרקע הזאת” זך ארעא דבר

.(TAD B 2.2:16)

ַקֵּבל ָמָדָאה) (ק’ מדיא ְוָדְרָיֶוׁש את: ∼ [= קיבל] ּפַעֵל.

”ודריוש המדאי קיבל את ְוַתְרֵּתין ִׁשִּתין ְׁשִנין ְּכַבר ַמְלכּוָתא

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר קל. ṣbʿ צבע
צבוע)].

ְמַצְּבִעין ָלְך ְׁשַמָּיא ּוִמַּטל את/ל־: ∼ [= הרטיב] ּפַעֵל.

.(22 (דניאל ד ”ומטל השמים אותך מרטיבים”

ִיְצַטַּבע ְׁשַמָּיא ּוְבַטל עומד: [= הורטב, נרטב] התּפַעַל.

[ראה סעיף 6.2]. (12 (דניאל ד ”ובטל השמיים יירטב”

בדן ויהך עומד: [= צדק (במשפט)] קל. ṣdq צדק
.(TAD B 3.11:15) ”וילך למשפט ולא יזכה” יצדק ולא

֯הוה […] את/ל־: ∼ [= צידק, זיכה מאשמה] ּפַעֵל.

היה לי עֵד חמס, ומי אפוא …” צדקני אפו ומן חמס שהד לי

.(TAD C 1.1:140) צידקני?”

יומא זנה ועד עומד: [= צם] קל. ṣwm צום
”ועד היום הזה אנחנו שקים וצימין לבשן שקקן אנחנה

.(TAD A 4.7:15) לובשים וצמים”

השמטה: ← [= צותת, הקשיב] הַפְעֵל. ṣwt צות
עטתא לכם אמר ואנה עלי [ק]֯רב[ו] א֯ף לם [הצ]יתו

”הקשיבו, אף קרבו אליי ואני אומר לכם את העצה שלי” [זילי]

.(TAD C 1.1:57)

[= עשה חיל, .1 [= הצליח] הַפְעֵל. ṣlḥ I צלח
”ודניאל ָּדְרָיֶוׁש ְּבַמְלכּות ַהְצַלח ְּדָנה ְוָדִנֵּיאל עומד: שגשג]

[= עלה יפה] .2 .(29 (דניאל ו זה הצליח במלכות דריוש”

ְּבֶיְדהֹם ּוַמְצַלח ִמְתַעְבָדא ָאְסַּפְרָנא ָדְך ַוֲעִביְדָּתא עומד:

.(8 (עזרא ה ”והעבודה הזאת נעשית בשלמות ועולה בידם”

ְלַׁשְדַרְך ַהְצַלח ַמְלָּכא ֵּבאַדִין ל־: ∼ [= העלה לגדּולה] .3

”אז המלך העלה לגדולה את שדרך, מישך ועבד ְנגֹו ַוֲעֵבד ֵמיַׁשְך

.(30 (דניאל ג נגו”

איש את: ∼ [= חטב, כרת] ּפַעֵל. ṣlḥ II צלח
”איש חוטב עצים בחושך ואינו חזה ולא בחשוכא עקן מצלח

.(TAD C 1.1:173) רואה”
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

.(4 (דניאל ו ”והמלך חשב למנותו על כל הממלכה” ַמְלכּוָתא

ִמן־ַאְרָעא ּוְנִטיַלת עומד: [= הועמד, הוצב] הָפעל.

”ונישאה מן הארץ ועל רגלים כאדם ֳהִקיַמת ֶּכֱאָנׁש ְוַעל־ַרְגַלִין

.(4 (דניאל ז הועמדה”

[= קטל, קל. kṭl qtl/כטל qṭl/קתל קטל
ָצֵבא ְוִדי־ֲהָוה ָקֵטל ֲהָוא ָצֵבא ִּדי־ֲהָוה את/ל־: ∼ הרג]

”את אשר היה רוצה היה הורג ואת אשר היה רוצה ַמֵחא ֲהָוה

.(19 (דניאל ה היה מחייה”

ְקִטיל ְּבֵליְלָיא ֵּבּה עומד: [= נקטל, נהרג] קל סביל.

נהרג ”בו בלילה  ַכְׂשָּדָאה) (ק’ כשדיא ַמְלָּכא ֵּבְלאַׁשַּצר

.(30 (דניאל ה בלאשצר המלך הכשדי”

לכם אנתן זילי סריס עומד: [= נקטל, נהרג] התּפְעֵל.

”סריס שלי אחיקר חלף תרין [אל]ה טוריא בין יתקטל

TAD) אתן לכם, ייהרג בין ההרים האלה השניים תחת אחיקר”

.(C 1.1:62

ַקִּטל … ִאֵּלְך ֻּגְבַרָּיא את/ל־: ∼ [= קטל, הרג] ּפַעֵל.

”האנשים האלה … הרג אותם ניצוץ נּוָרא ִּדי ְׁשִביָבא ִהּמֹון

.(22 (דניאל ג האש”

ְוַחִּכיַמָּיא ֶנְפַקת ְוָדָתא עומד: [= נקטל, נהרג] התּפַעַל.

.(13 (דניאל ב ”והצו יצא והחכמים נהרגים” ִמְתַקְּטִלין

קל, קטן בחשיבות] היה   =] קל. qll קלל
שמך יקל אל [רח]מיך קדם תגלי אל [מסתר]יך עומד:

שמך יֵקל  אל  אוהביך,  לפני  תגלה  אל  ”מסתוריך  קדמיהם

.(TAD C 1.1:141) לפניהם”

[הן] מקוטע): (בטקסט  קילל]  =] ּפַעֵל.

והן … [… יב[רכנך תהצפן אהורמזד לא

”אם לא תצפין, אהורמזד [… יק[ללנך תהצ֯פנ֯ה֯י אהורמזד

TAD C) ”… יקללך אהורמזד  תצפין,  ואם   … יברכך 

.(2.1:11:73

מן: את ∼ • .(1 (דניאל ו המלכות כבן שישים ושתים שנה”

”מתנות ושי ִמן־ֳקָדָמי ְּתַקְּבלּון ַׂשִּגיא ִויָקר ּוְנִבְזָּבה ַמְּתָנן

.(6 (דניאל ב וכבוד רב תקבלו מלפניי”

[= התרומם, נעמד] .1 [= קם] קל. qwm קום
”אזי ְּבִהְתְּבָהָלה ְוָקם ְּתַוּה ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ֱאַדִין עומד:

[במובן • .(24 (דניאל ג נבוכדנצר המלך תמה וקם בבהלה”

ַּבר־ ְזֻרָּבֶבל ָקמּו ֵּבאַדִין סמלי, כהכנה לקראת פעולה]:

ִּדי ֱאָלָהא ֵּבית ְלִמְבֵנא ְוָׁשִריו ַּבר־יֹוָצָדק ְוֵיׁשּוַע ְׁשַאְלִּתיֵאל

”אזי קמו זרבבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושריו ִבירּוְׁשֶלם

.2 .(2 (עזרא ה לבנות את בית האלוהים אשר בירושלים”

לתרכתכי עליכי יקום זי <פלוני>: על ∼ [בכוונה עוינת]

TAD B) לגרשך מן הבתים” עלייך  יקום  ”אשר  בתיא מן

ִרְבָבן) (ק’ רבון ְוִרּבֹו עומד: [= עמד, ניצב] .3 .(3.7:16
.(10 (דניאל ז ”וריבוא רבבות לפניו יעמדו” ְיקּומּון ָקָדמֹוִהי

יקום זי בכספא לה והבה עומד: נקבע] <מחיר> =] .4

.(TAD A 3.8:6) ”ותנהו לו בכסף שייקבע לו” עלוהי

ְקָים ְלַקָּיָמה את: ∼ [= הגשים] .1 [= קיים] ּפַעֵל.

”להקים את צו המלך ולקבוע איסור” ֱאָסר ּוְלַתָּקָפה ַמְלָּכא

המו השמטה: ← [= אישר, וידא] .2 .(8 (דניאל ו

”הם (ב)ידיהם קרקו ק[ר]֯ק קדמי וקימ֯ת כתבת ידיהם

.(AssOstr 9) כתבו ואישרו לפניי: הימלט נמלטו”

ִּדי ַצְלָמא את: ∼ [= בנה, הציב] .1 [= הקים] הַפְעֵל.

.(3 (דניאל ג ”הצלם אשר הקים נבוכדנצר” ְנבּוַכְדֶנַּצר ֲהֵקים

זי [… ע[ם וקום את: ∼ [= העמיד, גרם שיתייצב] .2

”… ”ועמוד עם (= לצד) … כפי שאעמידך עם […] עם אקמנך

את: ∼ [= נתן תוקף, אישר] .3 .(TAD D 7.24:6)
”תקים את האיסור ותרשום ְּכָתָבא ְוִתְרֻׁשם ֱאָסָרא ְּתִקים

[= גרם שיימצא לתפקיד] .4 .(9 (דניאל ו את הכתב”

”מסיר ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין ְמַהְעֵּדה <בעל תפקיד>: ∼

[= מינה, הפקיד] .5 .(21 (דניאל ב מלכים ומקים מלכים”

ַעל־ָּכל־ ַלֲהָקמּוֵתּה ֲעִׁשית ּוַמְלָּכא על: את/ל<פלוני> ∼
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.(23 (עזרא ד נקרא לפני רחום ושמשי הסופר”

ּוִפְׁשָרה ִיְתְקֵרי ָּדִנֵּיאל ְּכַען עומד: [= זומן] התּפְעֵל.

.(12 (דניאל ה ”כעת דניאל יוזמן ואת הפשר יודיע” ְיַהֲחֵוה

ֵּבאַדִין ל(כיוון/יעד): ∼ [= קרב, ניגש] קל. qrb קרב
”אז קרב נבוכדנצר ָיִקְדָּתא נּוָרא ַאּתּון ִלְתַרע ְנבּוַכְדֶנַּצר ְקֵרב

ֵּבאַדִין השמטה: ← .(26 (דניאל ג לשער תנור האש היוקדת”

”אז קרבו ואומרים לפני המלך” ֳקָדם־ַמְלָּכא ְוָאְמִרין ְקִריבּו

.(13 (דניאל ו

ל(כיוון/יעד): את ∼ [= קירב, הביא קרוב] .1 ּפַעֵל.

”קירבתיך לפני סנחריב המלך” מלכא סנחאריב קדם קרבתך

<קרבן>: ∼ [= הקריב, זבח] .2 .(TAD C 1.1:50)
”ותקריב אותם על ֱאָלֲהכֹם ֵּבית ִּדי ַעל־ַמְדְּבָחה ִהּמֹו ּוְתָקֵרב

ל<אל>: <קרבן> ∼ • .(17 (עזרא ז מזבח בית אלהיכם”

”איש שיקריב לו עולות וזבחים” ודבחן עלוה לה יקרב זי גבר

[ראה סעיף 5.8.1]. (TAD A 4.8:27)

ל(כיוון/יעד): את ∼ [= קירב, הביא קרוב] .1 הַפְעֵל.

=] .2 .(13 (דניאל ז ”ולפניו קירבוהו” ַהְקְרבּוִהי ּוְקָדמֹוִהי

ֵּבית־ֱאָלָהא ַלֲחֻנַּכת ְוַהְקִרבּו <קרבן>: ∼ הקריב, זבח]

”והקריבו לחנוכת בית האלוהים הזה מאה ְמָאה ּתֹוִרין ְדָנה

ִּדי־ֶלֱהֹון ל<אל>: <קרבן> ∼ • .(17 (עזרא ו שוורים”

ניחוחין ”שיהיו מקריבים  ְׁשַמָּיא ֶלֱאָלּה ִניחֹוִחין ְמַהְקְרִבין

[ראה סעיף 5.8.1]. (10 (עזרא ו לאלהי השמים”

(בטקסט עומד [= קרה, התרחש] קל. qry קרי
TAD C) ”… זה שקרה …” […] קרה זי זנה […] מקוטע):

.(1.2:2

יקרק והן מן: ∼ [= ערק, נמלט] קל. qrq קרק
”ואם יימלט ממני נמלט, אחד מפקודיי” פ֯קדי ֯חד קר֯ק מני

”ויימלט אלי ויאתה קרקהם ויקרק השמטה: ← .(Sf 3:4)
.(Sf 3:19) נמלט שלהם ויבוא אליי”

עומד: [(?) [= היה נוקשה, התנצח קל. qšy קׁשי
”מביתי יצאה ואעפה אקשה מן עם חמת֯י נפקת ביתי מן

[= קנה, קיבל תמורת תשלום] קל. qny קני
איתי [ו]לא (בטקסט מקוטע): <פלוני> מן <רכוש> ∼

”ואין לי עמך … מנך ל]֯מ֯קנה …] בשמהם […] עמך לי

השמטה של ← .(TAD B 5.6:12) בשמם … לקנות ממך”

ִאְּמִרין ִּדְכִרין ּתֹוִרין ְדָנה ְּבַכְסָּפא ִתְקֵנא ָאְסַּפְרָנא המוכר:

שוורים, הזה  בכסף  תקנה  ”במהירות  ְוִנְסֵּכיהֹון ּוִמְנָחְתהֹון

.(17 (עזרא ז איילים, כבשים ומנחותיהם ונסכיהם”

מתקנה […] (בטקסט מקוטע): [= נקנה] התּפְעֵל.

TAD C) ”נקנה גבר כ… ואישה” […] ואנתה כגרה ג֯ב[ר]

.(1.1:218

זי ֯ו֯לכל את/ל�: [(?) [= קנס, העניש קל. qns קנס
.(TAD B 1.1:10) ”ואת כל אשר יכך אקנוס” אקנס י[ד]חנך

ַמְלָּכא ְּדָנה ָּכל־ֳקֵבל עומד: [= קצף] קל. qṣp קצף
(דניאל ב ”על כן המלך כעס וקצף מאוד” ַׂשִּגיא ּוְקַצף ְּבַנס

.(12

ְוַקִּצצּו ִאיָלָנא ֹּגּדּו את: ∼ [= קיצץ] ּפַעֵל. qṣṣ קצץ
.(11 (דניאל ד ”ּגִדעו את העץ וַקצצו את ענפיו” ַעְנפֹוִהי

[= פנה בדברים, זימן] .1 [= קרא] קל. qrʾ קרא
”וקרא להם, שאל ה֯מ֯ו שאל ה֯מ֯ו וקרא <פלוני>: את ∼

[= הכריז, הודיע, הצהיר] .2 .(AssOstr 12) אותם”

”וכרוז … ָאְמִרין ְלכֹון ְבָחִיל ָקֵרא ְוָכרֹוָזא {תוכן}: ∼

[= אמר, .3 .(4 (דניאל ג קורא בקול: לכם אומרים …”

ְלָאְׁשַפָּיא ְלֶהָעָלה ְּבַחִיל ַמְלָּכא ָקֵרא לפעול: ∼ ציווה]

.4 7א). (דניאל ה ”קורא המלך בקול להכניס את האשפים”

לא אריה <ׁשֵם>: ל<אדם/דבר> ∼ [= נתן, אמר שם]

”אריה אין בים, על לבא לקפא יקראון כן על בימא איתי

[= פיענח מן .5 .(TAD C 1.1:165) כן יקראו ל… לביא”

”כל ְדָנה ְּכָתָבה ִּדי־ִיְקֵרה ָכל־ֱאָנׁש <מסמך>: ∼ הכתב]

7ב). (דניאל ה אדם אשר יקרא כתב זה”

ִנְׁשְּתָוָנא ַּפְרֶׁשֶגן ִמן־ִּדי [= פוענח מן הכתב] קל סביל.

”כאשר טופס האיגרת … ָסְפָרא ְוִׁשְמַׁשי ֳקָדם־ְרחּום ֱקִרי …
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

ִאֵּלְך ֻּגְבַרָּיא ֵּבאַדִין עומד: [= התאסף, התקהל] הַפְעֵל.

”אזי האנשים האלה התקהלו אל המלך” ַעל־ַמְלָּכא ַהְרִּגׁשּו

.(16 (דניאל ו

רדית [חק]לא את: ∼ [= חרש] קל. rdy רדי
”את השדה חרשתי ו… לא לקחתי לקחת ל[א] מנהן ו[…]

.(TAD A 5.2:4) מהם”

את ∼ [= משכן, נתן כמשכון] קל. rhn רהן
זמן בני מן מל֯כ֯א כצר זי ֯ג֯ברן ל<פלוני>: /ל<רכוש>

כספא זי שקלן ב֯תמן לשא[ע]שני ֯שמה נסחא אש רהנן

”אנשים של גדוד המלך, מבני זמן, נותנים כמשכון איש, נסחא שמו,

.(AECT-L *4:3) לשאעשני בשמונה שקלי כסף”

להינקן שאון ומאה עומד: [= רווה] קל. rwy רוי
Fakh) ”ומאה כבשות לּו יניקו ׂשה ואל ירווה” ירו֯ה ואל אמר

.(20

מן כעס ישתבע (בטקסט מקוטע): [= רווה] התּפְעֵל.

TAD C) ”… ”ישבע כעס מלחם ותרווה […] ֯ות֯תרוה לחם

.(1.1:124

ִרם ּוְכִדי עומד: [= רם, היה גבוה] קל. rwm רום
”וכאשר רם לבבו וחזקה רוחו ַלֲהָזָדה ִּתְקַפת ְורּוֵחּה ִלְבֵבּה

.(20 (דניאל ה לפעול במזיד”

בשם יתרום לא […]י ב־: ∼ [= התגאה] התּפְעֵל.

”אשר לא יתגאה בשם אביו ובשם אמו” אמה ובשם אבוהי

.(TAD C 1.1:138)

ְמַׁשַּבח ְנבּוַכְדֶנַּצר ֲאָנה ְּכַען ל־: ∼ [= רומם] ּפֹולֵל.

”כעת אני, נבוכדנצר, משבח ְׁשַמָּיא ְלֶמֶלְך ּוְמַהַּדר ּוְמרֹוֵמם

.(34 (דניאל ד ומרומם ומפאר את מלך השמים”

ָמֵרא־ְׁשַמָּיא ְוַעל עומד: [= התרומם, התנשא] התפולל.

[ראה (23 (דניאל ה ”ועל אדון השמים התנשאת” ִהְתרֹוַמְמָּת

הערה 7]. סעיף 5.1.1

.(TAD C 1.1:140) חמתי, עם מי אתנצח ואתעייף?”

[בינוני פעול בלבד, כשם תואר ּפַעֵל. qšr קׁשר
(= מצורף)].

קטל. ראה qtl קתל

ר

[= היה גדול בכמות, .1 [= רבה] קל. rby רבי
אחיקר [ר]֯בה מל֯והי קדמת עומד: בחשיבות, בעָצמה]

[= גדל, .2 .(TAD C 1.1:2) ”לפני דבריו רבה אחיקר”

”גדל ִלְׁשַמָּיא ִיְמֵטא ְורּוֵמּה ּוְתִקף ִאיָלָנא ְרָבה עומד: צמח]

[= נׂשא .3 .(8 (דניאל ד העץ וחזק, וגבהו יגיע לשמים”

מרביתא ירבה לרשא מרביתא מטת הן עומד: ריבית]

”אם הגיעה הריבית לקרן תישא הריבית ריבית כקרן, אחד כרשא

.(TAD B 3.1:6) כאחד”

את ∼ [= הגדיל בכמות, בחשיבות, בעָצמה] .1 ּפַעֵל.

ְיַהב־ ַׂשִּגיָאן ַרְבְרָבן ּוַמְּתָנן ַרִּבי ְלָדִנֵּיאל ַמְלָּכא ֱאַדִין /ל־:

”אז הגדיל המלך את דניאל ומתנות רבות וגדולות נתן לו” ֵלּה

אנה זי א]֯חתי [בר את: ∼ [= גידל] .2 .(48 (דניאל ב

.(TAD C 1.1:25) ”בן אחותי שאני גידלתי” רבית

לכביר תרגג אל ל־: ∼ [= חמד, ערג] קל. rgg רגג
TAD) ”אל תחמוד את (הדבר) הגדול שיימנע ממך” מנך ימנע זי

.(C 1.1:136

יה֯כן ב֯נתה ושבע עומד: [(?) [= מצא סיפוק הָפעל.

”ושבע בנותיו ילכו בחיפוש לחם ולא יהרגן ואל לחם בשט

.(Sf 1:A:24) ימצאו סיפוק”

ִמן־ִּדי ָלֵהן את/ל־: ∼ [= הרגיז] הַפְעֵל. rgz רגז
”אולם משום שהרגיזו אבותינו ְׁשַמָּיא ֶלֱאָלּה ֲאָבֳהַתָנא ַהְרִּגזּו

.(12 (עזרא ה את אלהי השמים”

ירגש שגיא עומד: [= רגש, רעש] קל. rgš רגׁש
.(TAD C 1.1:29) ”מאוד ירגש”
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[נ]֯בוסמסכן ב<בהמה>: ∼ [= רכב] קל. rkb רכב
”נבוסמסכן זה, הנער, רכב בסוס (= חד בסוסה רכב רביא זך

חמרא ל<בהמה>: ∼ • .(TAD C 1.1:38) על סוס) אחד”

• .(TAD C 1.1:186) ”החמור רכב על האתון” לאתנא רכ֯ב

עליך [אר]כ[ב] לערדא חד יו]ם …] <בהמה>: על ∼

.(TAD C 1.1:203) יום אחד לערוד: ארכב עליך” …”

קשתך [ד]֯רגת את: ∼ הציב] הרכיב,   =] הַפְעֵל.

”דרכת קשתך והרכבת חצך לצדיק מנך לצדיק חטך והרכבת

.(TAD C 1.1:128) ממך”

ּוְלֹגב את: ∼ [= השליך] .1 קל. rmy I רמי
”ולגוב האריות השליכו ּוְנֵׁשיהֹון ְּבֵניהֹון ִאּנּון ְרמֹו ַאְרָיָוָתא

[= הטיל] .2 .(25 (דניאל ו אותם, את בניהם ואת נשיהם”

ַׁשִּליט ָלא ַוֲהָלְך ְבלֹו ִמְנָּדה <פלוני>: על <חובה> ∼

”מסי מנדה, בלו והלך אין רשאי להטיל עליהם” ֲעֵליהֹם ְלִמְרֵמא

.(24 (עזרא ז

נּוָרא ְלגֹוא־ַאּתּון ּוְרִמיו עומד: [= הושלך] .1 קל סביל.

.(21 (דניאל ג ”והושלכו לתוך כבשן האש היוקדת” ָיִקְדָּתא

ְוַעִּתיק ְרִמיו ָכְרָסָון ִּדי ַעד ֲהֵוית ָחֵזה עומד: [= הוצב] .2

”חוזה הייתי עד אשר הוצבו כיסאות ועתיק הימים ְיִתב יֹוִמין

.(9 (דניאל ז ישב”

”יושלך ַאְרָיוָתא ְלגֹוב ִיְתְרֵמא עומד: [= הושלך] התּפְעֵל.

.(13 (דניאל ו לגוב האריות”

מן השמטה: ← [= רימה] ּפַעֵל. rmy II רמי
”מי (ש)ירמה פיו, בידה יבע֯ו֯ן ועדוה מלכא חיי פמה י֯רמה

.(AECT-L *4:11) חיי המלך ובריתו יבקשו בידו”

(= רועה)]. [בינוני בלבד, כשם עצם קל. rʿy רעי
ִּדי־ ּוְכַפְרְזָלא את: ∼ [= רצץ, שבר] קל. rʿʿ רעע
”וכברזל אשר מְׁשַּבֵר כל אלה תדק ְוֵתרַֹע ַּתִּדק ָּכל־ִאֵּלין ְמָרַעע

.(40 (דניאל ב ותשבור”

את: ראה קל. ∼ [= רוצץ, שיבר] ּפַעֵל.

ָצֵבא ְוִדי־ֲהָוה את: ∼ [= הרים, נשא מעלה] .1 הַפְעֵל.

”ואת אשר היה רוצה ַמְׁשִּפיל ֲהָוה ָצֵבא ְוִדי־ֲהָוה ָמִרים ֲהָוה

.2 .(19 (דניאל ה היה מרים ואת אשר היה רוצה היה משפיל”

ותסך מני נבשהם תהרם והן את: ∼ [= גרם שיתנשא]

.(Sf 3:6) ”ואם תרים נפשם ממני ותספק להם לחם” לחם להם

מלך מראי בגלגל ורצת עומד: [= רץ] קל. rwṣ רוץ
”ורצתי בגלגל (מרכבתו של) אדוני רברבן מלכן במצעת אשור

.(BarRak 1:8) מלך אשור, בקרב מלכים גדולים”

י]הנשגון אח֯ר[ן ועל עומד: [= ירק] קל. rwq רוק
”ולבסוף ישיגו את כזביו וירקו בפניו” באנפוהי וירוקן כדבתה

.(TAD C 1.1:133)

שגיא אף את/ל־: ∼ [= אהב] קל. rḥm רחם
”אף קטלתך ולא החיתך זי על רחמני מלכא סנחאריב

TAD) מאוד אהבני סנחריב המלך על שהחייתיך ולא הרגתיך”

הערה 23]. [ראה סעיף 10.2 (C 1.1:51

יומא תנפק לא והן את: ∼ [= רחץ] קל. rḥʿ רחע
”ואם לא תצא היום הזה, תנפק עד וארחעה לי שלח זנה

.(TAD D 7.8:11) שלח לי (הודעה) וארחצנה עד שתצא”

ִּדי ְלַעְבדֹוִהי ְוֵׁשיִזב על: ∼ [= בטח] קל. rḥṣ רחץ
(דניאל ג ”והציל את עבדיו אשר בטחו עליו” ֲעלֹוִהי ִהְתְרִחצּו

.(28

יהבתה ביתא זנה מן: ∼ [= רחק] קל. rḥq רחק
TAD B) ”זה הבית נתתי לך ורחקתי ממנו” מנה ורחקת לכי

.(2.7:7

ישב זי בר[י] ירב והן את: ∼ [= רב] קל. ryb ריב
”ואם יריב (עם) בני אשר יעברנה או אחוה חד כה!סאי על

עם ∼ • .(Sf 3:17) ישב על כיסאי אחד מאחיו או יגרשנו”

ע]֯ל עקרך [עם עקרי וירב (שחזור בטקסט מקוטע):

”ויריב צאצאי עם צאצאך על (ארץ) תלאים וכפריה ֯תלאים

.(Sf 3:26) וכפריּה”
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

ְרִׁשים ְדָנה ּוְכָתָבא עומד: חובר] <מסמך> =] קל סביל.

.(24 (דניאל ה ”והכתב הזה נרשם”

זי גבר רתא את: ∼ [(?) [= חמל קל. rty רתי
TAD C) ”… ”חמול על גבר שלא יודע מה י[…] מה ידע לא

.(1.1:113

ׁש

[= ביקש, רצה .1 [= שאל] קל. šʾl ׁשאל
5 גברן חלכיא אחר <פלוני>: מן <דבר> ∼ לקבל]

”אחר כך קיליקים, חמישה לי יהב ולא [נח]תחור מן שאל

.2 .(TAD A 6.15:3) גברים, ביקש מנחתחור ולא נתן לי”

<דבר>: את/ל<פלוני> ∼ [= הציג שאלה, רצה לדעת]

”ואף את שמותיהם ְלהֹוָדעּוָתְך ְּלהֹם ְׁשֵאְלָנא ְׁשָמָהְתהֹם ְוַאף

את/ל<פלוני> ∼ • .(10 (עזרא ה שאלנו אותם, להודיעך”

… אלה מליא הני הצדא [יש]אל פלסר [והן] {תוכן}:

”ואם פלסר ֯א֯לה מלי]א הני ה֯צ֯ד[א ה֯מ֯ו שאל ה֯מ֯ו וקרא

ישאל: הנכונות מילים אלה? … וקרא להם, שאל אותם: הנכונות

הערה 190]. [ראה סעיף 5.7.4 (AssOstr 12) מילים אלה?”

<פלוני>: שלום ∼ [= התעניין במצבו של פלוני] .3

• .(TAD A 2.3:3) ”חרוץ שאל שלומם” שלמהן שאל חרוץ

”כל עדן בכל שלמכי ישאלו כל אלהיא [כנוסחת ברכה]:

[ראה סעיף (TAD A 3.7:1) האלים ישאלו שלומך בכל עת”

ולא שאלן זך גברא <פלוני>: את ∼ [= חקר] .4 .[5.7.4

.(TAD B 8.8:8) ”האיש הזה חקרנו ולא דיבר” מלל

לקבל פתחנ֯ופי שאיל עומד: [= נשאל, נחקר] קל סביל.

.(TAD B 8.7:2) ”נחקר פתחנופי לפי דברי מנכי” מנכי ֯מלי

אחר פסמש[ך] הן עומד: [= נשאל, נחקר] .1 התּפְעֵל.

”אם פסמשך אחר כך תשתאל חסן עלי ישלח מנך קבלת

.2 .(TAD A 6.8:3) קבילה ממך ישלח אליי, בקפידה תיחקר”

תשלם זיני לקחת זי מה עומד: [= נדרש לתת את הדין]

[…] את: ∼ [(?) [= ריפא/ריפה קל. rpy רפי
ירפאו/ירפו אותם, אלא …” […] עמה אל זי להן המו ירפון

.(TAD C 1.1:154) ”… (מי) שאֵל עִמו

ְּבַרְגַליּה ּוְׁשָאָרא את: ∼ [= רמס] קל. rps רפס
.(7 (דניאל ז ”ואת השארית ברגליה רמסה” ָרְפָסה

אורה ב־: ∼ [= רצה, היה מרוצה] קל. rqy רקי
”צמד סוסים לבנים ייתן בה ולירקה לשהר יהב חורן סוסין

הערה [ראה סעיף 5.7.1 (AECT-L 4:20) לשהר ולא ירצה בו”

.[143

ותהשבהם תרקהם רקה את: ∼ [= ריצה, פייס] ּפַעֵל.

לתרקה והן בין: ∼ • .(Sf 3:6) ”ַרּצֹות ּתְַרּצֵם ותשיבם לי” לי

”ואם לא תפייס ביניהם, שיקרת אלן בעדיא שקרת בניהם

.(Sf 3:19) לעדות זאת”

את דין ∼ [= תבע לדין] .1 קל. ršy רׁשי
לא ואמר ודבב דין ארשנך אחרן יום או מחר הן /ל־:

”אם מחר או יום אחר אתבעך לדין ודברים זך ארקא לך יהבת

בדין ∼ • .(TAD B 2.4:13) ואומר: לא נתתי לך קרקע זאת”

”אנחנו רמנדין קדם נפא בדין רשינכם אנ[ח]נה את:

← .(TAD B 2.9:4) תבענו אתכם לדין ”נפא” לפני רמנדין”

”אף לא נוכל לכם וברה לבר נרשה נכהל לא אף השמטה:

לא על: דין ∼ • .(TAD B 2.10:10) לתבוע בן ובת שלכם”

פטוסירי דבר על בניך ועל עליך למרשה דינן … אכהל

”לא אוכל … לדינים לתבוע אותך ואת בניך על דבר פטוסירי”

[(?) [= הורשה, היה מורשה בדין .2 .(TAD B 2.11:8)
AECT-) ”ושאעשני מורשה בדין” שאעשנ֯י ב֯ד֯ן ו֯רשא עומד:

לתמשל ל<פלוני>: ∼ [(?) [= הטיל מרות .3 .(L *4:6
”לא תמשול בי בזה ולא תטיל על֯י[ה] לי ולתרשה בזא בי

.(Sf 3:9) מרות עליי על זאת (= בעניין זה)”

ָּכל־ <מסמך>: ∼ [= רשם, חיבר] קל. ršm רׁשם
”על כן רשם ֶוֱאָסָרא ְּכָתָבא ְרַׁשם ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא ְּדָנה ֳקֵבל

.(10 (דניאל ו המלך דריוש את הכתב והאיסור”
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הענף הארמי

.(TAD A 6.7:9) לא יעשה לפרימא הזה וחבריו, ישוחררו”

ועלעי את: ∼ [= שבר] קל. tbr šbr/תבר ׁשבר
.(TAD C 1.1:90) ”וצלעות תנין ישבור” יתבר תנין

וחציא קשתא תשבר זי ואיך עומד: [= נשבר] קל סביל.

רבוה] וקשת מתעאל [קשת והדד אנ֯רת ישבר כן אלן

”וכשם שתישבר הקשת והחצים האלה כן ישבור אִנְֻרתַ והדד קשת

.(Sf 1:A:38) מתעאל וקשת שריו”

ְוַרְבְרָבנֹוִהי עומד: [= התבלבל] התּפַעַל. šbš ׁשבׁש
.(9 (דניאל ה ”ושריו מתבלבלים” ִמְׁשַּתְּבִׁשין

ואל את: ∼ [= השגה, הטעה] הַפְעֵל. šgy ׁשגי
.(TAD C 1.1:137) ”ואל תשגה את הלב” לבבא תהשגא

פיסן את: ∼ [= השקיט, פייס] הַפְעֵל. šdk ׁשדך
.(TAD A 4.2:9) ”פיסן משקיט פנינו” אנפין מהשדך

שדר [סנ]יא השמטה: ← [= שלח] קל. šdr ׁשדר
.(TAD C 1.1:100) ”הסנה שלח לרימון לאמור” לם לרמנ[א]

ִׁשְמָׁשא ֶמָעֵלי ְוַעד לפעול: ∼ [= השתדל] התּפַעַל.

”ועד בוא השמש היה משתדל להצילו” ְלַהָּצלּוֵתּה ִמְׁשַּתַּדר ֲהָוא

עלימי וחור צחא אחרן על השמטה: ← .(15 (דניאל ו

”לבסוף שזבוני עד … וחרנופי וידרנג עם אשתדרו ענני

צחא וחור נערי ענני השתדלו עם וידרנג וחרנופי … עד שהצילוני”

.(TAD A 4.3:4)

שהדון עומד: [= העיד, שימש כעד] קל. šhd ׁשהד
AECT-L) ”העידו: כלבן בר אנני וגוסי” וגוסי אנני בר כלבן

.(3:10

שעריא את: ∼ [= סיפק, מסר] הַפְעֵל. šhl ׁשהל
.(AECT-L *13:4) ”את השעורים סיפק” השהל

[= סב, .1 [= ׁשב] קל. twb šwb/תוב ׁשוב
”מי [מל]כא וחיי שהר [חי]י ישב מן על מן עומד: פנה]

על מי ישוב (= מי שיפנה נגד האחר), (ב)חיי שהר ו(ב)חיי המלך

ל־: ∼ [= חזר לבעליו] .2 .(AECT 58:2:4) (יקולל)”

”מה שלקחת — נזק תשלם ותידרש לתת את זנה על ותשתאל

.(TAD A 6.15:8) הדין על זה”

תנה שאר קמח א עומד: [= נשאר] קל. šʾr ׁשאר
.(TAD D 7.8:15) ”ארדב קמח נשאר שם”

אשתאר לא זי בגו לבבן וטיב עומד: [= נשאר] התּפְעֵל.

”וטוב לבבנו בו (כך) שלא נשאר לנו עליך (=לא דמיא מן עליך לן

.(TAD B 3.12:6) נשאר חוב שאתה חייב לנו) מן המחיר”

ֵלאָלֵהי ְוַׁשַּבחּו ל־: ∼ [= שיבח] ּפַעֵל. šbḥ ׁשבח
.(4 (דניאל ה ”ושיבחו את אלהי הזהב והכסף” ְוַכְסָּפא ַּדֲהָבא

[= לכד, לקח בשבי] .1 [= שבה] קל. šby ׁשבי
”אם לא שבו עלי ינפק תמה לנתן שבו לא הן את/ל־: ∼

[= לקח שבי] .2 .(TAD D 7.10:6) את נתן שם, יֵצא אליי”

שבה [ושבי] ֯א֯וכן בית מן תכלתפלסר ֯ש֯ב֯ה שב֯י ∽שבי:

”שבי שבה תגלת פלאסר מבית אוכן ושבי שבה עדן בית ֯מן אללי

.(AssOstr 15) אללי מבית עדן”

את ∼ [= עזב, השאיר, נטש] .1 קל. šbq ׁשבק
”אבל עיקר שורשיו ְׁשֻבקּו ְּבַאְרָעא ָׁשְרׁשֹוִהי ִעַּקר ְּבַרם /ל־:

רשיעא יאחדן הן השמטה: ← .(12 (דניאל ד בארץ עִזבו”

”אם יאחז הרשע בכנפי לבושך, עזוב בידה שבק לבשך בכנפי

[= שחרר, שילח לחופשי] .2 .(TAD C 1.1:107) בידו”

שמה ליהישמע ושבקת במותי שבקתכי אזת את/ל־: ∼

”חופשייה שילחתיך ושילחתי את יהישמע שמה, בתך” ברתכי

ל<פלוני> ∼ [= הרפה, הניח] .3 .(TAD B 3.6:4)
”באשר אין מניחים לנו למבניה לן שבקן לא בזי לפעול:

ַלֲעִביַדת ְׁשֻבקּו ל<דבר>: ∼ • .(TAD A 4.7:23) לבנות”

(עזרא ו ”הניחו לעבודת בית האלוהים הזה” ֵדְך ֵּבית־ֱאָלָהא

.(7

ָאֳחָרן ְלַעם ּוַמְלכּוָתה עומד: [= נעזב, ננטש] .1 התּפְעֵל.

.(44 (דניאל ב ”ומלכותה לעם אחר לא תיעזב” ִתְׁשְּתִבק ָלא

לא באיש מנדעם איש כזי טעם יתשם [= שוחרר]: .2

”יינתן לו שאיש דבר רע ישתבקו וכנותה זך לפירמא יעבד
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

.(29 (דניאל ג ישתווה להריסות”

ב(מקום): את ∼ [= ׂשם, הציב] ּפַעֵל. šwy II ׁשוי
”וישים איש לקבלה בספנן […] מרא֯י֯ה֯ם בני איש וישוה

.(TAD C 1.2:24) את בני אדוניהם … בספינות לפניו”

ׁשיזב. ראה šzb ׁשזב
מה כל וישחדן את: ∼ [= שיחד] ּפַעֵל. šḥd ׁשחד

.(Sf 3:28) ”וישחדו כל מלך שהוא” מלך

ׁשחת. ראה šḥṭ ׁשחט
[בינוני סביל בלבד, קל. šḥṭ šḥt/ׁשחט ׁשחת

(= מושחת)]. כשם תואר

ידי יהשחתון עומד: [= השחית, עשה את הרע] הַפְעֵל.

.(TAD C 1.1:155) ”ישחיתו ידיי ולא פי” פמי ואל

לישמ֯ן [יש]תחט עומד: [= הושחת, חרב] התּפַעַל.

.(Sf 1:A:32) ”תחרב לישימון צמחייתו” א֯חוה

[= הציל, חילץ] שפעל. šzb šyzb/ׁשזב ׁשיזב
”אשר חילץ ַאְרָיָוָתא ִמן־ַיד ְלָדִנֵּיאל ֵׁשיִזיב ִּדי מן: את/ל־ ∼

ֱאָלָהְך השמטה: ← .(28 (דניאל ו את דניאל מיד האריות”

.(17 (דניאל ו ”אלהיך … הוא יצילך” ְיֵׁשיְזִבָּנְך הּוא …

ְוֵׁשיִציא את: ∼ [= השלים] שפעל. šyṣyʾ ׁשיציא
”והשלים את הבית הזה ֲאָדר ִליַרח ְּתָלָתה יֹום ַעד ְדָנה ַּבְיָתה

.(15 (עזרא ו עד יום שלושה לירח אדר”

עומד: [כסמל למוות] .1 [= שכב] קל. škb ׁשכב
”וישכב אבי, ילך אל אבותיו” [אבהו]֯ה אל יהך אבי וישכב

אשכב עם: ∼ [= קיים יחסי מין] .2 .(TDanSt 3)
”אשכב עמה, אוהב אני אותה מאוד” שגיא להי אנה רחם עמה

.(TAD D 23.1:2:13)

[= אותר, .1 [= נמצא] התּפְעֵל. škḥ ׁשכח
בבבא אשתכחו זי גבריא שמהת הא עומד: הושג]

TAD A) בנֹא” בשער  שנמצאו  האנשים  שמות  ”הנה  בנא

[= נתפס, הוערך כ– (הוראה פרדיקטיבית)] .2 .(4.4:6

(העיר) תלאים ”ושבה  ולברה ל[ברגאי]֯ה תלאים ושבת

ְיתּוב ַמְנְּדִעי ֵּבּה־ִזְמָנא על: ∼ • .(Sf 3:25) לבר–גאיה ולבנו”

”בו בזמן דעתי תשוב אליי… והודי ישוב ֲעַלי ְיתּוב ְוִזִוי … ֲעַלי

.(33 (דניאל ד אליי”

את: ∼ הפנה] סובב,   =] .1 השיב]  =] הַפְעֵל.

בעדרה יסגה אלהיא למה לצדיק חטך תה֯רכב ואל

”ואל תרכיב חצך לצדיק, למה (= פן) האלוהים עליך ויהתיבנהי

[= החזיר .2 .(TAD C 1.1:126) ילך בעזרו ויפנהו עליך”

עמה אשכב לא ל(כיוון/יעד): את ∼ למקום המוצא]

”לא אשכב עמו ולא תשיבנו לביתי” ֯לבית֯י ת֯ה֯יתבנה ולא

ֵבית־ֱאָלָהא ָמאֵני ְוַאף השמטה: ← .(TAD D 23.1:2:15)
(עזרא ו ”ואף את כלי בית האלוהים … ישיבו” ַיֲהִתיבּון …

וכעת <פלוני>: שיבת ∼ [= החזיר מגלות] .3 .(5

”וכעת השיבו האלים שבות אבי] בי[ת שיבת אלהן השבו

ל־: את ∼ [= החזיר לבעליו] .4 .(Sf 3:24) בית אבי”

Sf) ”ַרּצֹות ּתְַרּצֵם ותשיבם לי” לי ותהשבהם תרקהם רקה

ּוְכֵנָמא <דבר>: את/ל<פלוני> ∼ [= ענה] .5 .(3:6
(עזרא ”וכן השיבונו דבר לאמור” ְלֵמַמר ֲהִתיבּוָנא ִפְתָגָמא

.(11 ה

ושבע את: ∼ [(?) [= שוטט וחיפש קל. šwṭ ׁשוט
”ושבע בנותיו ילכו בחיפוש יהרגן ואל לחם בשט יה֯כן ב֯נתה

.(Sf 1:A:24) לחם ולא ימצאו סיפוק”

ראה ּפַעֵל. [כתיב בלבד] קל. šwy I ׁשוי
ריבוי: ← הדדית)] (הוראה  השתווה   =] התּפְעֵל.

אמן מבטחיה זי עבדיה עלין ופלגן כחדה אשתוין אנחנה

”אנחנו השתווינו כאחד וחילקנו לנו את עבדיה של מבטחיה אמנו”

.(TAD B 2.11:2)

ִעם־ ְוִלְבֵבּה עם: את ∼ [= השווה, עשה לזהה] ּפַעֵל.

.(21 (דניאל ה ”ולבבו השוו לחיה” ַׁשִּוְיו) (ק’ שוי ֵחיְוָתא

{פרדיקט}: ∼ [= השתווה, נעשה שווה] התּפַעַל.

וביתו נתחים  ”ייעשה  ִיְׁשַּתֵּוה ְנָוִלי ּוַבְיֵתּה ִיְתֲעֵבד ַהָּדִמין
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TAD D) ”כעת שלח לי את הלבוש שעליך ואתפרנו” ו֯אחטנה

ִּדי ְוַעם ָּכל־ֶמֶלְך יד: ∼ [= הושיט, הניף] .4 .(7.21:4
”כל מלך ועם ֵדְך ֵּבית־ֱאָלָהא ְלַחָּבָלה ְלַהְׁשָנָיה ְיֵדּה ִיְׁשַלח

(עזרא אשר ישלח ידו לשנות ולהשחית את בית האלוהים הזה”

[ל]֯ישלח ברי ול֯יכהל ב־: יד ∼ [בכוונה עוינת] • .(12 ו

”ולא יוכל בני לשלוח יד בבנך ב֯עק[רך] ועק֯רי בבר[ך] י֯ד

.(Sf 1:B:25) וצאצאי בצאצאך”

שוגר] <שליח/מֶסֶר> =] .1 [= נשלח] קל סביל.

מני זי ואחרן יתעבד אופשרה ולעבק ל(כיוון/יעד): ∼

”ומהר חיזוק ייעשה ו(כל דבר) אחר שממני נשלח עליהם שליח

עומד: הושטה] <יד> =] .2 .(TAD A 6.2:6) אליהם”

”אזי מלפניו נשלחה ִדי־ְיָדא ַּפָּסא ְׁשִלַיַח ִמן־ֳקָדמֹוִהי ֵּבאַדִין

.(24 (דניאל ה כף היד”

ל(כיוון/ ∼ נשלח, שוגר] <שליח/מֶסֶר> =] התּפְעֵל.

”איגרת פקידא נחתחור על תשתלח מראי מן אגרת יעד):

.(TAD A 6.13:2) מאדוני תישלח אל נחתחור הפקיד”

גבר ומשלחה מלה הי צנפר כי את: ∼ [= שילח] ּפַעֵל.

TAD) ”כי ציפור היא מילה ומשלחה גבר ללא לבב” ל֯ב[ב] לא

.(C 1.1:82

נּוָרא ָלא־ְׁשֵלט ִּדי ב־: ∼ [= שלט] קל. šlṭ ׁשלט
.(27 (דניאל ג ”אשר לא שלטה האש בגופם” ְּבֶגְׁשְמהֹון

ָּבָרא ֵחיַות ב־: <פלוני> את ∼ [גורם של קל] הַפְעֵל.

”חיית הבר ועוף ְּבָכְּלהֹון ְוַהְׁשְלָטְך ִּביָדְך ְיַהב ְועֹוף־ְׁשַמָּיא

את ∼ • (38 (דניאל ב השמים נתן בידך והשליטך בכולן”

”והשליטו על כל ָּבֶבל ָּכל־ְמִדיַנת ַעל ְוַהְׁשְלֵטּה על: <פלוני>

[ראה סעיף 5.9]. (48 (דניאל ב מדינת בבל”

ולתאמר עומד: [= היה שקט, שלו] קל. šly ׁשלי
על היו שלווים  ”ולא תאמר להם:  אשרכם על שלו להם

.(Sf 3:5) מקומכם (= במקומכם)”

בתשלום, סופק   =] .1 קל. šlm ׁשלם
זי בכספך תשלם עד ב<תשלום>: ∼ קיבל תשלום]

ַחִּסיר ְוִהְׁשְּתַכַחְּת ְבמֹאַזְנָיא ְּתִקיְלָּתה {פרדיקט}: ∼

.(27 (דניאל ה ”נשקלת במאזניים ונמצאת חסר”

את/ל־: ∼ [= איתר, השיג, פגש] .1 [= מצא] הַפְעֵל.

”מצאתי איש … ְיהֹוַדע ְלַמְלָּכא ִפְׁשָרא ִּדי … ְּגַבר ַהְׁשַּכַחת

[= גילה, .2 .(25 (דניאל ב אשר יודיע את המלך את הפשר”

ִמן־ ָדְך ִקְרְיָתא ִּדי ְוַהְׁשַּכחּו ּוַבַּקרּו {תוכן}: ∼ הבין]

”ובדקו ומצאו כי עיר זאת ִמְתַנְּׂשָאה ַעל־ַמְלִכין ָעְלָמא יֹוָמת

[= תפס, .3 .(19 (עזרא ד מימי עולם על מלכים מתנשאת”

{פרדיקט}: את ∼ העריך כ– (הוראה פרדיקטיבית)]

”הגיעה כלה שנטת ואשכחתה לי אושרתי זי כתנה מטתני

TAD A) אליי הכותונת ששלחת לי ומצאתיה פרומה כולה”

.(2.1:4

ִיְׁשְּכָנן ּוְבַעְנפֹוִהי ב(מקום): ∼ [= שכן] קל. škn ׁשכן
.(18 (דניאל ד ”ובענפיו ישכנו ציפורי השמים” ְׁשַמָּיא ִצֲּפֵרי

ְׁשֵמּה ַׁשִּכן ִּדי ֵואָלָהא ב(מקום): את ∼ [= שיכן] ּפַעֵל.

”והאלוהים אשר שיכן שמו שם ימגר ְוַעם ָּכל־ֶמֶלְך ְיַמַּגר ַּתָּמה

.(12 (עזרא ו כל מלך ועם”

[= שיגר במטרה .1 [= שלח] קל. šlḥ ׁשלח
ְׁשַלחּו ִּפְתָגָמא על: <שליח/מֶסֶר> ∼ להעביר מידע]

<שליח/מֶסֶר> ∼ • .(7 (עזרא ה ”איגרת שלחו אליו” ֲעלֹוִהי

או חפצי לכל או לשלם א[ל]וה מלאכי ואשלח אל:

לכל או  לשלום  אליו  ”ואשלח מלאכיי  אלי מלאכה ישלח

• [ראה סעיף 6.1.2]. (Sf 3:8) חפצי, או ישלח מלאכיו אליי”

בר הודויה בשם אתמל לך שלחת ל־: <שליח/מֶסֶר> ∼

”שלחתי לך אתמול בשם הודויה זנה ליומא ֯אתה לם זכריה

=] .2 .(TAD D 7.20:7) בן זכריה לאמור: בוא היום הזה”

<פלוני>: את ∼ שיגר למטרה אחרת, ציווה ללכת]

אחיקר זי פגרה [א]חרין ישלח מלכא אחרנן גברן

”גברים אחרים המלך ישלח אחרינו, את פגרו של למחזה זנה

[= נתן, מסר, .3 .(TAD C 1.1:62) אחיקר זה לראות”

עליך זי לבשא לי שלח כען ל<פלוני>: <דבר> ∼ העביר]
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

”בעת אשר תשמעו את ַקְרָנא ָקל ִּדי־ִתְׁשְמעּון ְּבִעָּדָנא את: ∼

לאמר תשמעין כזי {תוכן}: ∼ • .(5 (דניאל ג קול הקרן”

”כשתשמעי לאמור: התחלנו לתת קצבה בסון פרס יהבן שרין

עליך ְוִׁשְמֵעת קידום התוכן: ← .(TAD D 7.9:11) בסון”

”ושמעתי עליך כי רוח אלוהים בך” ָּבְך ֱאָלִהין רּוַח ִּדי ֲעָלְך) (ק’

להם ואמר ל־: ∼ [= ציית, נענה] .3 .(14 (דניאל ה

נקטלנהי אל אנחנה … רב זנה [אח]֯יקר לם לי שמעו

”ואמר להם: שמעו לי, לאמור: אחיקר זה גדול … אנחנו אל נהרגנו”

לה נזר זי למלקרת למארה לקל: ∼ • .(TAD C 1.1:59)
”לאדונו, למלקרת, אשר נדר לו ושמע לקולו” ל[קל]ה ושמע

[ראה סעיף 5.5.2]. (BarH 4)

לן שמיע כן ל<פלוני>: ∼ [= נשמע, נודע] קל סביל.

.(TAD A 3.3.:13) ”כן נודע לנו לאמור” לאמר

[= נקלט באוזניים או בשכל] .1 [= נשמע] התּפְעֵל.

”ואל יישמע קול כינור ֯בארפד כנר קל ישתמע ואל עומד:

ארמפי ל־: ∼ [= ציית, נענה] .2 .(Sf 1:A:29) בארפד”

אמר זי מראי בצבות לי משתמען לא לידה זי חילא עם

”ארמפי עם החיל שלידו לא נשמעים לי בעניין אדוני להם אנה

.(TAD A 6.8:2) שאומר אני להם”

ִיְפְלחּון ֵלּה ָׁשְלָטַנָּיא ְוכֹל ל־: ∼ [= שמע, ציית] התּפַעַל.

.(27 (דניאל ז ”וכל השליטים לו יסגדו וישמעו” ְוִיְׁשַּתְּמעּון

זעיר עומד: [= נשמר, נזהר] התּפְעֵל. šmr ׁשמר
”זריז קצפו מברק, אתה לך אשתמר אנת ברק מן כ֯צ֯פה

.(TAD C 1.1:85) הישמר לך”

את: ∼ [= שימש, שירת] ּפַעֵל. šmš ׁשמׁש
ִרְבָבן) (ק’ רבון ְוִרּבֹו ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה ַאְלִפין) (ק’ אלפים ֶאֶלף

וריבוא רבבות לפניו ”אלף אלפים ישרתוהו  ְיקּומּון ָקָדמֹוִהי

.(10 (דניאל ז יעמדו”

ְוהּוא מן: ∼ [= היה שונה, נבדל] .1 קל. šny ׁשני
(דניאל ז ”והוא יהיה שונה מן הקודמים” ִמן־ַקְדָמֵיא ִיְׁשֵנא

ֵראְׁשהֹון ּוְׂשַער עומד: [= השתנה, עבר שינוי] .2 .(24

TAD) ”עד (ש)תקבל את כספך שלעיל כתוב” כתיב מנעל

(= מושלם, [בינוני פעול כשם עצם .2 .(B 3.13:11
גמור)].

ל<פלוני>: <תשלום> ∼ [= שילם, פרע חוב] .1 ּפַעֵל.

”בניי, הם ישלמו ומרביתה זנה כספא לך ישלמון המו בני

השמטה: ← .(TAD B 3.1:15) לך את הכסף הזה וריביתו”

”אשלם ואתן לך כתיב מנעל זי אבגרנא לך ואנתן אשלם

[= סיפק .2 .(TAD B 3.13:7) את הקנס שלעיל כתוב”

<פלוני> את ∼ (גורם של קל 1)] בתשלום, נתן תשלום

בכספך שלמתך ולא שנה תנין מטא והן ב<תשלום>:

”ואם הגיעה שנה שנייה ולא שילמתי לך את כספך ומרביתה

.(TAD B 3.1:7) וריביתו”

את: ∼ כילה] גמר,   =] .1 השלים]  =] הַפְעֵל.

”מנה אלוהים את מלכותך ְוַהְׁשְלַמּה ַמְלכּוָתְך ְמָנה־ֱאָלָהא

את: ∼ [= נתן בשלמות] .2 .(26 (דניאל ה והשלימה”

ֳקָדם ַהְׁשֵלם ֱאָלָהְך ֵּבית ְלָפְלָחן ָלְך ִּדי־ִמְתַיֲהִבין ּוָמאַנָּיא

”והכלים אשר ניתנים לך לפולחן בית אלהיך ְירּוְׁשֶלם ֱאָלּה

.(19 (עזרא ז השלם (= תן בשלמות) לפני אלוהי ירושלים”

זרפו ועב֯דיא השלם ראשא עומד: [= שולם] הָפעל.

.(AECT-L 1:6) ”הקרן שולמה והעבדים נקנו”

השמטה: ← [= השמיד] הַפְעֵל. šmd ׁשמד
”ואת ַעד־סֹוָפא ּוְלהֹוָבָדה ְלַהְׁשָמָדה ְיַהְעּדֹון ְוָׁשְלָטֵנּה

.(26 (דניאל ז שלטונו יעבירו, להשמיד ולהאביד עד הסוף”

ֱאַדִין עומד: [= השתומם] התפולל. šmm ׁשמם
”אזי ְיַבֲהֻלֵּנּה ְוַרְעיֹֹנִהי ֲחָדה ְּכָׁשָעה ֶאְׁשּתֹוַמם … ָּדִנֵּיאל

(דניאל דניאל … השתומם כשעה אחת ומחשבותיו הבהילוהו”

.(16 ד

[= היה בעל כושר .1 [= שמע] קל. šmʿ ׁשמע
ָלא־ָחַזִין ִּדי … ַכְסָּפא־ְוַדֲהָבא ְוֵלאָלֵהי עומד: שמיעה]

”ואת אלוהי הכסף והזהב … אשר לא רואים ולא ְוָלא־ָׁשְמִעין

[= קלט באוזניו או בשכלו] .2 .(23 (דניאל ה שומעים”
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”באר אחת שבנויה בתוך הבירה ומים לא חסרה להשקות את

.(TAD A 4.5:7) החיל”

=] .1 [= ׁשקל] קל. tql šql/תקל ׁשקל
TAD) ”וישקלנו בלבו” ב֯ל֯בה ויתקלנהי את: ∼ העריך]

ל<פלוני>: <כסף> ∼ [= שילם, נתן] .2 .(C 1.2:23
”תשב 2 ר 7 שקלן כסף לאסחור ותתקל מוזנא על תתב

על המאזניים ותשקול לאסחור כסף, שבעה שקלים שני רבעים”

.(TAD B 2.6:24)

ְבמֹאַזְנָיא ְּתִקיְלָּתה עומד: [= נשקל, הוערך] קל סביל.

(דניאל ”נשקלת במאזניים ונמצאת חסר” ַחִּסיר ְוִהְׁשְּתַכַחְּת

.(27 ה

וכתשוני את: ∼ [= הכה, הרביץ] קל. šqp ׁשקף
”והכוני בכף יד 10, 2 ֯רגלן ושקפוני 6 בכפרגל 10 בכ֯פ֯י֯ד

.(TAD B 8.4:5) בכף רגל 6 והרביצו לי (ב)רגליים 2”

[= הפר אמון] .1 [= שיקר] ּפַעֵל. šqr ׁשקר
בספרא זי עדיא אלהי לכל שקרתם להן והן ל<פלוני>: ∼

”ואם לא כך, שיקרתם לכל אלוהי העדות אשר בכתובת [זנה]

שקרתם ב<ברית>: ∼ [= כפר] .2 .(Sf 3:4) זאת”

[ראה סעיף (Sf 3:7) ”וכיחשתם עדות זאת” אלן בעדיא

.[5.6.2

ִּפְׁשִרין את: ∼ [= התיר, פתר] .1 קל. šry ׁשרי
להתיר” וקשיים  לתת  ”פתרונות  ְלִמְׁשֵרא ְוִקְטִרין ְלִמְפַׁשר

<פלוני>: את ∼ [= התיר, שחרר] .2 .(16 (דניאל ה

”הרוג אחיך או אסור תשריה ו[אל] אסרה או אחך קתל

לפעול: ∼ [= התחיל] .3 .(Sf 3:18) אותו ואל תתירֹו”

TAD D) ”התחלנו לתת קצבה בסון” בסון פרס יהבן שרין

.(7.9:11

ַבֲחׁשֹוָכא ָמה ָיַדע עם/את: ∼ [= חנה, שהה] קל סביל.

”יודע מה בחושך, והאור ְׁשֵרא ִעֵּמּה ּוְנהֹוָרא) (ק’ ונהירא

.(22 (דניאל ב שורה עמו”

נחרך לא  ”ושער ראשם  ְׁשנֹו ָלא ְוָסְרָּבֵליהֹון ִהְתָחַרְך ָלא

.(27 (דניאל ג ושרווליהם לא השתנו”

[= עשה שיהיה שונה, הבדיל] .1 [= שינה] ּפַעֵל.

ֵחיָוה ּוְלַבב ְיַׁשּנֹון ֲאָנָׁשא) (ק’ ִמן־אנושא ִלְבֵבּה מן: את ∼

(דניאל ד ”לבבו מאנוש ישנו ולב חיה יינתן לו” ֵלּה ִיְתְיִהב

את: ∼ [= הביא שינוי ב–, גרם שישתנה] .2 .(13

.(28 (דניאל ג ”ואת מילת המלך שינו” ַׁשִּניו ַמְלָּכא ּוִמַּלת

ִעָּדָנא ִּדי ַעד עומד: [= השתנה, עבר שינוי] התּפַעַל.

.(9 (דניאל ב ”עד אשר העת תשתנה” ִיְׁשַּתֵּנא

ְיַהְׁשֵנא ִּדי ָכל־ֱאָנׁש את: ∼ [= הביא שינוי ב–] הַפְעֵל.

.(11 (עזרא ו ”כל אדם אשר ישנה איגרת זו” ְדָנה ִּפְתָגָמא

פרימא לפעול: ∼ [= הצליח] שפעל. šnṣy ׁשנצי
”פרימא זה וחבריו לא בבירתא למנעל שנציו לא וכנותה זך

.(TAD A 6.7:7) הצליחו לחדור למבצר”

שליט לא ואנש את: ∼ [= סימן] קל. šnt ׁשנת
”ואיש לא רשאי לסמנו ולעשותו עבד ולמעבדה למשנתה

.(TAD B 3.9:9) עבד”

עקן ישפטון [מ]ה את: ∼ [= ׁשפט] קל. špṭ ׁשפט
”מה ישפטו עצים ֯מ[לך] עם איש סכין עם בשר אשה עם

.(TAD C 1.1:88) עם אש, בשר עם סכין, איש עם מלך?”

ַהְׁשֵּפְלְּת ָלא ∽את/ל־: [= השפיל] הַפְעֵל. špl ׁשפל
”לא השפלת לבבך, אף כי ְיַדְעָּת ָכל־ְּדָנה ִּדי ָּכל־ֳקֵבל ִלְבָבְך

.(22 (דניאל ה ידעת כל זאת”

ָאַתָּיא קדם: ∼ [= שפר, היה טוב] קל. špr ׁשפר
”האותות והנפלאות … טוב ְלַהֲחָוָיה ָקָדַמי ְׁשַפר … ְוִתְמַהָּיא

ַמְלָּכא ָלֵהן על: ∼ • .(32 (דניאל ג לפניי (= בעיניי) להודיע”

”לכן, המלך, עצתי תיטב עליך (= ֲעָלְך) (ק’ עליך ִיְׁשַּפר ִמְלִּכי

[ראה סעיף 5.1.3]. (24 (דניאל ד בעיניך)”

חדה באר את: ∼ [= השקה] הַפְעֵל. šqy ׁשקי
חילא להשקיא חסרה לא ומין ב[י]רתא בג[ו] בניה זי
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ארמית ממלכתית וארמית מקראית ארמית קדומה,

אל עומד: [= הלך] קל. sgy śgy/סגי ׂשגי
”אל ילך נתן לסון מן הספינה” אלפא מן לסון נתן ישגא

.(TAD D 7.4:2)

כי שטמנה את: ∼ [= חתם, סגר] קל. śṭm ׂשטם
”חתמנוהו כך ל(טובת) חדי כספא יהב … זך קתלן על לחדי

.(AECT-L *10:1) על (= נגד) קתלן זה … ייתן את הכסף”

את: ∼ [= הציב, קבע] .1 [= ׂשם] קל. śym ׂשים
”הפסל למראה ארם מלך […] בר בר[ה]דד שם זי נצבא

[= הניח, .2 .(BarH 1) אשר הציב בר–הדד בן … לאדונו”

ננוה אשר ברכי על זהב מנה ב(מקום): את ∼ מיקם]

.(AECT-L 2:7) ”מנה זהב על ברכי אשתר נינוה ישים” ישם

שלם אלהיא את: את/ל<פלוני> ∼ [= נתן, העניק] .3

.4 .(TAD A 6.16:5) ”האלים שלום יתנו לך” לך ישמו

טבתא אהפך או ל{פרדיקט}: את ∼ [= עשה, הפך]

Sf) ”או אהפוך את הטובות ואעשה לרעות” [ל]לחית ואשם

ַּבְיָתא ְטֵעם ְלכֹם ַמן־ָׂשם = נתן צו: טעם ∼ .5 .(1:C:19
.(3 (עזרא ה ”מי נתן לכם צו את הבית הזה לבנות” ִלְּבֵנא ְדָנה

טעם ∼ [= כיוון, הפנה (במובן של הפניית הדעת)] .6

ִּדי ְוַעל־ֱאָסָרא ְטֵעם ַמְלָּכא ֲעָלְך) (ק’ עליך ָלא־ָׂשם על:

”לא נתן דעתו עליך, המלך, ועל האיסור אשר רשמת” ְרַׁשְמָּת

ְלֵׁשיָזבּוֵתּה ָּבל ָׂשם ָּדִנֵּיאל ְוַעל על: בל ∼ • .(14 (דניאל ו

.(15 (דניאל ו ”ועל דניאל נתן לבו לחלצו”

ְוֵהיָתִית ב(מקום): ∼ [= הוׂשם, הונח] .1 קל סביל.

”והובאה אבן אחת והונחה על ֻּגָּבא ַעל־ֻּפם ְוֻׂשַמת ֲחָדה ֶאֶבן

ּוִמִּני עומד: ניתן] <צו> =] .2 .(18 (דניאל ו פי הבור”

”וממני ניתן צו ָבֶבל ַחִּכיֵמי ְלכֹל ָקָדַמי ְלַהְנָעָלה ְטֵעם ִׂשים

.(3 (דניאל ד להעלות לפניי את כל חכמי בבל”

ְוהּוא ב(מקום): ∼ הונח] הוׂשם,   =] .1 התּפְעֵל.

”והוא נבנה אבן גזית ְּבֻכְתַלָּיא ִמְּתָׂשם ְוָאע ְּגָלל ֶאֶבן ִמְתְּבֵנא

[= נעשה, נהפך] .2 .(8 (עזרא ה ועץ מונח בכתלים”

ִיְּתָׂשמּון ְנָוִלי ּוָבֵּתיכֹון ִּתְתַעְבדּון ַהָּדִמין {פרדיקט}: ∼

… ֶחְלִמין ְמַפַּׁשר את: ∼ [= התיר, פתר] .1 ּפַעֵל.

(דניאל ה ”מפרש חלומות … ומתיר קשיים” ִקְטִרין ּוְמָׁשֵרא

ְוָׁשִריו … ָקמּו ֵּבאַדִין לפעול: ∼ [= התחיל] .2 .(12

”אזי קמו … והתחילו לבנות ִבירּוְׁשֶלם ִּדי ֱאָלָהא ֵּבית ְלִמְבֵנא

.(2 (עזרא ה את בית האלוהים אשר בירושלים”

ַחְרֵצּה ְוִקְטֵרי עומד: שוחרר] הותר,   =] התּפַעַל.

”וקשרי ירכיו מותרים ָנְקָׁשן ְלָדא ָּדא ְוַאְרֻכָּבֵתּה ִמְׁשָּתַרִין

.(6 (דניאל ה וברכיו נוקשות זו לזו”

ַחְמָרא ִאְׁשִּתיו את: ∼ [= שתה] קל. šty ׁשתי
”שתו ייו ושיבחו את אלהי ְוַכְסָּפא ַּדֲהָבא ֵלאָלֵהי ְוַׁשַּבחּו

ָמאֵני ַהְיִתיו ֵּבאַדִין השמטה: ← .(4 (דניאל ה הזהב והכסף”

”אזי הביאו את ְוַרְבְרָבנֹוִהי ַמְלָּכא ְּבהֹון ְוִאְׁשִּתיו … ַדֲהָבא

.(3 (דניאל ה כלי הזהב … ושתו בהם המלך ושריו”

חדה תשת֯ק ואל עומד: [= שתק] קל. štq ׁשתק
”ואל תשתוק (אף) אחת ממילות הכתובת זנ[ה] ספרא מלי מן

.(Sf 1:B:8) הזאת”

ׂש

שורה [ושבע] עומד: [= ׂשבע] קל. śbʿ ׂשבע
Sf) ”ושבע פרות יניקו עגל ואל ישבע” ישבע ואל עגל יהינקן

.(1:A:23

֯ות֯תרוה לחם מן כעס ישתבע עומד: [= ׂשבע] התּפְעֵל.

.(TAD C 1.1:124) ”… ”ישבע כעס מלחם ותרווה […]

ִיְׂשֵּגא ְלָמה עומד: [= גדל, רבה] קל. śgʾ ׂשגא
למלכים?” להזיק  הנזק  יגדל  ”למה  ַמְלִכין ְלַהְנָזַקת ֲחָבָלא

.(22 (עזרא ד

עק]ר[ך [והן את: ∼ [= חיזק] ּפַעֵל. śgb ׂשגב
”ואם צאצאך לא יבוא לחזק את עקר[י] א֯ית לשגב ל]יאתה

.(Sf 1:B:32) צאצאי”
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הענף הארמי

ְנבּוַכְדֶנַּצר ֱאַדִין עומד: [= תמּה] קל. twh תוּה
”אזי נבוכדנצר המלך תמּה וקם ְּבִהְתְּבָהָלה ְוָקם ְּתַוּה ַמְלָּכא

.(24 (דניאל ג בבהלה”

וכען על: ∼ [= בטח, סמך] התּפְעֵל. tkl תכל
.(TAD A 2.7:2) ”וכעת עלייך סומך אני” אנה מתכל עליכי

כן [א]תלנהי את: ∼ [= תלה] קל. tly תלי
TAD) ”אתלהו כך כאשר עשיתי לבניו” לבנוהי עבדת כזי

.(C 1.2:3

ׁשקל. ראה tql תקל
[= הוצב, כונַן, הועמד איתן] הָפעל. tqn תקן
”ועל ִלי הּוְסַפת ַיִּתיָרה ּוְרבּו ָהְתְקַנת ְוַעל־ַמְלכּוִתי עומד:

.(33 (דניאל ד מלכותי כונַנתי וגדולה יתרה הוספה לי”

ּוְתִקף ִאיָלָנא ְרָבה עומד: [= חזק] קל. tqp תקף
.(8 (דניאל ד ”גדל העץ וחזק”

ּוְלַתָּקָפה ַמְלָּכא ְקָים ְלַקָּיָמה ∽את: [= חיזק, קבע] ּפַעֵל.

.(8 (דניאל ו ”להקים את צו המלך ולקבוע איסור” ֱאָסר

יקום ו[ז]י מן: את/ל־ ∼ [= גירש] ּפַעֵל. trk תרך
”ואשר יקום על אסחור זי ביתה מן לתרכותה מפטחיה על

.(TAD B 2.6:30) מפטחיה לגרשה מביתו של אסחור”

.3 .(5 (דניאל ב ”תיעשו נתחים ובתיכם ייהפכו הריסות”

”עד אשר ממני ִיְּתָׂשם ַטְעָמא ַעד־ִמִּני עומד: ניתן] <צו> =]

.(21 (עזרא ד הצו ינתן”

ב־: ∼ [= הסתכל, התבונן] התּפַעַל. śkl ׂשכל
(דניאל ז ”מסתכל הייתי בקרניים” ְּבַקְרַנָּיא ֲהֵוית ִמְׂשַּתַּכל

.(8

הוא שכר הלו ל־: ∼ [= ׂשכר] התּפַעַל. śkr ׂשכר
.(TAD D 7.20:3) ”הרי ׂשכר הוא אותו למחר” למחר ל֯ה

והן את/ל־: ∼ ׂשנא]  =] קל. śnʾ ׂשנא
”ואם שניתך לה ותאמר ענניה לבעלה תשנא יהוישמ[ע]

TAD B) יהוישמע תשנא את בעלה ענניה ותאמר לו: שנאתיך”

.(3.8:24–25

שרפו באשה כלא את: ∼ [= ׁשרף] קל. śrp ׂשרף
.(TAD A 4.7:12) ”הכול באש שרפו”

ת

ׁשבר. ראה tbr תבר

ׁשוב. ראה twb תוב

ׂשמאלית 8.2

אכל גם ובימי השמטה: ← [= אכל] קל. ʾkl אכל
.(Had 9) ”ובימיי גם אכל ושתה יַאֻדי” ֯י֯א֯ד֯י ושת֯ה

<פלוני> את ∼ [= אילף, לימד] ּפַעֵל. ʾlb אלב
”או תלמד איש זר להורגו” ֯להרגה ז֯ר אש תאלב או לפעול:

.(Had 34)

֯יאמר ∽{תוכן}: [= אמר, הכריז] קל. ʾmr אמר
”יאמר: תאכל נפש ּפַנַמֻוַ עם הדד עם ֯פ֯נ[מו] נב֯ש ת[א]֯כל

”אבדו ֯ב֯א[רק] אבד֯ו עומד: [= אבד] קל. ʾbd אבד
.(Pan 5) בארץ”

יאחז בני מן מן את: ∼ [= אחז] קל. ʾḥz אחז
”מי מבניי (אשר) יאחז את החוטר וישב משבי על וישב חטר

מ֯ראה בכנף אחז פ֯א ב־: ∼ • .(Had 15, 20) על מושבי”

[ראה (Pan 11) ”אז אחז ּבִכנף אדונו, מלך אשור” אשור מלך

הערה 170]. סעיף 5.7.3.1
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ׂשמאלית

<אל>: ∼ [= זבח, הגיש זֶבח לאל] קל. zbḥ זבח
”ויזבח להדד ויזכיר את שם הדד” הדד אש֯ם ויזכר הדד ויזבח

הערה 230]. [ראה סעיף 5.8.1 (Had 16)

זלת עומד: [= היה זול, פחּות ערך] קל. zwl זול
.(Pan 10) ”זל מכירו” מוכרו

הדד ויזבח את: ∼ [= הזכיר, ציין] הַפְעֵל. zkr זכר
.(Had 16) ”ויזבח להדד ויזכיר את שם הדד” הדד אש֯ם ויזכר

”עד [הד]֯ד ע֯ם פנמו נבש יזכר עד <פלוני>: עם את ∼ •

[ראה סעיף 6.1.9 (Had 17) (אשר) יזכיר את נפש ּפַנַמֻוַ להדד”

הערה 50].

סי֯ר וחגגת עומד: [= חגג, ערך חג] קל. ḥgg חגג
.(P-09:2) ”וחגגתי (ב)חדר זה” זן

יאדי ואחי פחי עומד: [= חי, שגשג] קל. ḥwy חוי
.(Pan 12) ”ו(הוא) חי, ואף חי יַאֻדי”

”ושממה החיו” ֯חויו וש֯מם את: ∼ [= החיה, שיקם] ּפַעֵל.

.(Had 4)

ב(מקום): את ∼ [= הציב, מיקם] ּפַעֵל. ḥnʾ חנא
”והציבֹו אדונו כבר֯י מלכ֯י על אשור מלך מראה וחנאה

.(Pan 12) מלך אשור על המלכים הגדולים”

[א]ו עומד: [= חוקק, קבע חוק] קל. ḥqq חקק
”או תהרגנו עליה ֯תחק או ֯בח֯מא או] בח֯מ[ס תהר֯גה

.(Had 34) בחמס או בחֵמה או תחוקק עליו (= נגדו)”

(= חֵרב)]. [בינוני בלבד, כשם תואר קל. ḥrb חרב
אבי ו֯נח֯שב עומד: [= נחשב] נפעל. ḥšb חשב
”ונחשב אבי ּפַנַמֻוַ בקרב המלכים ֯כ֯ב֯ר֯י ֯מ֯לכ֯י במצע֯ת פנמ֯ו

הערה 110]. [ראה סעיף 5.5.4 (Pan 10) הגדולים”

מוקא ובנת את: ∼ [= הוביל] קל. ybl יבל
”ואת ש]מש מו[קא יבל מערב ובנת מערב יבל שמש

בנות המזרח הוביל (ל)מערב ואת בנות המערב הוביל (ל)מזרח”

.(Pan 14)

השח֯ת אחכם יאמר נשה מת את: ∼ • .(Had 21) הדד”

.(Had 29) ”אכן שבועתו יאמר: אחיכם השחית”

אר]֯קי ֯ב֯כ[ל יתמר ובימי לפעול: ∼ [= צּווה] התּפְעֵל.

Had) ”ובימיי נאמר בכל ארצי להציב ביצורים” ֯טי֯רת לנצב

.(10

איחה ובכיה את: ∼ [= ביכה] ּפַעֵל. bky בכי
”וביכוהו אחיו כלה אשור מלך מראה מחנת ובכיתה מלכו

.(Pan 17) המלכים וביכהו צבא אדונו מלך אשור כולו”

ולנצב ֯טי֯רת לנצב את: ∼ [= בנה] קל. bny בני
”להציב ביצורים ולהציב גדרות חלב֯ב֯ה כפי֯ר֯י ולבני זררי

.(Had 10) ולבנות את כפרי הממשל”

יגמר את: ∼ [= קיבץ, אסף] ּפַעֵל. gmr גמר
.(Had 28) ”יקבץ את אחיו הזכרים” זכר֯י ֯א[יח]יה

זכ֯רו איחה ל֯תג֯מ֯ר֯ו עומד: התקבץ]  =] התּפַעַל.

”לּו יתאספו אחיו הזכרים ויכוהו באבנים” באבני פלכתשה

.(Had 30)

עיני קם עומד: [= נעכר, התערפל] קל. dlḥ דלח
.(Had 30) ”כהו עיניי או התערפלו” ֯דלח או

=] .1 [= היה] קל. hyy hwy/היי הוי
אבוה בבית הות א֯זה שחתה עומד: התרחש, התקיים]

[להבעת שייכות] .2 .(Pan 2) ”הקטל שהיה בבית אביו”

”מי מבניי זנן נסי֯ר לה ויהי אש בני מן או בני מן מן ל־: ∼

.(P-09:7) או מבני איש שיהיה לו חדר (?) זה”

בארק חרב הוית וא֯ג֯ם את: ∼ [= כונן, קיים] ּפַעֵל.

.(Pan 5) ”וגם קיימתי חרב בארץ יַאֻדי” ֯יאדי

הוי. ראה hyy היי

ברצר אבה והרג את: ∼ [= הרג] קל. hrg הרג
”והרג את אביו, בר–צור, והרג אב֯ה איחי 70 שבעי והרג

.(Pan 3) שבעים אחי אביו”
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ואמן ב־: ∼ נכרת] <הסכם> =] הָפעל. krt כרת
.(Had 11) ”ואמנה נכרתה עמי” בי ֯ה֯כ֯ר֯ת

[לתג]֯מרן הכה] כתש,   =] קל. ktš כתש
”לּו תתאספנה אחיותיה ותכנה ב֯אבני פל֯כ֯תשנ֯ה א֯יח֯תה

.(Had 31) אותה באבנים”

בא[ש]֯ר֯ה עינך ותלעי עומד: [= לאה] קל. lʿy לעי
.(Had 32) ”ותלאה עינך בו (=ממנו)”

את: ∼ [= הוביל עמו] .1 [= לקח] קל. lqḥ לקח
.2 .(Had 10) ”אז ייקח איש את רעיתו” ר֯ע֯יה אש ֯יקח פ֯א

ומת ֯לאלהי ֯י֯הב […]ת֯ן מן: את ∼ [= העביר לרשותו]

Had) ”מתן (?) ניתן לאלים ואכן (?) יקחו מידי” י֯ד֯י מן יקחו

.(12

אבי מת וגם שמרג עומד: [= מת] קל. mwt מות
.(Pan 16) ”חלה וגם מת אבי ּפַנַמֻוַ” פנמו

<מילוי>: <מקום> ∼ [= מילא] ּפַעֵל. mlʾ מלא
”ו(ב)יתְרֹו אכן מילא את בתי הכלא” מסגרת מלא מת ויתרה

.(Pan 4)

מ֯ש֯ב֯י על ֯וישב על: ∼ [= מלך] קל. mlk מלך
Had) ”וישב על מושבי וימלוך על יַאֻדי” י֯א[די] ע֯ל ו[י]֯מ֯ל֯ך

.(20

בית ֯על ומלכה על: <פלוני> את ∼ [= המליך] ּפַעֵל.

.(Pan 7) ”והמליכֹו על בית אביו” אבה

<פלוני>: מן <דבר> ∼ [= מנע] קל. mnʿ מנע
Had) ”ושינה לּו ימנע ממנו בלילה” בל֯ילא מנה למנע ושנה

[ראה סעיף 5.10.3.1]. (24

אבי מת וגם שמרג עומד: [= חלה] קל. mrg מרג
.(Pan 16) ”חלה וגם מת אבי ּפַנַמֻוַ” פנמו

֯טי֯רת לנצב את: ∼ [= הציב] קל. nṣb נצב
”להציב ביצורים ולהציב חלב֯ב֯ה כפי֯ר֯י ולבני זררי ולנצב

.(Had 10) גדרות ולבנות את כפרי הממשל”

חלב֯ת[י ובימי ל־: ∼ [= ניתן] קל סביל. yhb יהב
Had) ”ובימי שלטוני מתן (?) ניתן לאלים” ֯לאלהי ֯י֯ה֯ב …]ת֯ן

.(12

והיטבה את: ∼ [= היטיב, שיפר] הַפְעֵל. yṭb יטב
.(Pan 9) ”והיטיבֹו מקדמותו” קדמתה מן

יו֯קא ויבל את: ∼ [= הוציא] הַפְעֵל. yqʾ יקא
”ואת האַיִל יוציא לפי קבר אבי ּפַנַמֻוַ” פנ֯מ[ו] אבי קב֯ר ק֯ד֯ם

.(Pan 21)

ב(מקום): ∼ [= גר, שהה] .1 [= ישב] קל. yšb ישב
”יעבדו ארץ וכרם, שם [… יש[בו שם וכרם ארק יעבדו

[במובן של תפיסת השלטון] .2 .(Had 8) ”… ישבו

”גם ישבתי על מושב אבי משב על ישבת גם <כס>: על ∼

(= מיושב, [בינוני פעול כשם תואר .3 .(Had 8) אבי”

מאוכלס)].

ב(מקום): את ∼ [גורם של קל 1] .1 [= הושיב] הַפְעֵל.

.2 .(Had 19) ”והושבתי בו את האלים” ֯אל֯הי ב֯ה והושבת

<כיסא פלוני> על <פלוני> את ∼ [גורם של קל 2]

הושבני ובצדקי אבי [בצ]֯דק (שחזור בטקסט מקוטע):

”ב(זכות) צדק אבי וב(זכות) צדקי הושיבוני אבי [… מאר[י

.(Pan 19) אדוני … על כיסא (?) אבי”

← [= הותיר, נתן יותר, העשיר] קל. ytr יתר
וארקרשף ושמש ורכבאל [ו]֯אל ֯הד֯ד ויתר השמטה:

”והותירו הדד ואל ורכב–אל ושמש וארץ–רשף לי נת֯נה וכב֯רו

.(Had 11) וגדּולה ניתנה לי”

וכברת עומד: רבה] גדל,   =] קל. kbr כבר
”ורבתה החיטה והשעורה ביומי֯ה ושור֯ה ושא֯ה ושערה חטה

.(Pan 9) והצאן והבקר בימיהם”

מן חרבת קירת והכבר את: ∼ [גורם של קל] הַפְעֵל.

”והִרבה את הערים החֵרבות מן הערים המיושבות” ישב֯ת קיר֯ת

.(Pan 4)
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בית […]יבא֯ר את: ∼ [= קבר] קל. qbr קבר
בית ההרוגות, וקבר את אלה …” ֯ב[…] אל֯ן וק֯ב֯ר קתילת

.(Pan 8) ב…”

[= התרומם, נעמד .1 [= קם] קל. qwm קום
֯ו֯ק[ם] עומד: (במובן סמלי, כהכנה לקראת פעולה)]

”וקם אבי ושחרר את הנשים ב…” ֯ב֯ס[…] נשי והרפ֯י ֯א֯בי

”ועמד רשף עמי וקם עומד: [= עמד, ניצב] .2 .(Pan 8)
ב<מחיר>: ∼ [= עלה, הוערך] .3 .(Had 3) עמי רשף”

.4 .(Pan 6) ”ועלתה (מידת) פרס בשקל” ֯בשקל פרס וקם

”כהו עיניי או ֯דלח או עיני קם עומד: כהתה] <עין> =]

.(Had 30) התערפלו”

בארח משכי לה והקם את: ∼ [= הקים, בנה] הַפְעֵל.

.(Pan 18) ”והקים לו מׂשכית בדרך”

ל־: את ∼ [= הקנה, העניק] ּפַעֵל. qny קני
”מסמר שהעניק ּכִלַמֻוַ בן לרכבאל חי בר כלמו קן ז סמר

.(Kil 1) חַיַ לרכב–אל”

קרני <פלוני>: את ∼ [= קרא, זימן] קל. qrʾ קרא
.(Had 13) ”קרא לי לבנות” לבנא

=) [בינוני פעול בלבד, כשם עצם קל. qtl קתל
קטול, הרוג)].

מסגרת ופשש את: ∼ [= שחרר] הַפְעֵל. rpy רפי
”ופתח את בתי הכלא ושחרר את שבויי יַאֻדי” ֯י֯אדי שבי והר֯פ֯י

.(Pan 8)

(שחזור בטקסט את ∼ [= רצה] קל. rqy רקי
”ורצו אותי, בן ֯מת אלהי קרל בר] ו[תי ואר֯קו מקוטע):

הערה 143]. [ראה סעיף 5.7.1 (Had 13) קרל, האלים באמת”

זִבחֹו ואל ירצה …” בה ירקי וא֯ל זבחה […]חה֯ן ב־: ∼ •

.(Had 22) בו”

לפעול: ∼ [= הרשה, הסית] הַפְעֵל. ršy רשי
”אחיו יסית להשחית א֯יחיה חד ֯באש֯ר שחת ירשי [א]חה

יד ∼ [= הושיט (יד) לאות שבועה] קל. nśʾ נשא
”ויישא יאמר נשה אבה לאלה ידיה [וי]֯שא ל<פלוני>:

.(Had 29) ידיו לאלוהי אביו, שבועתו יאמר”

והדד את: ∼ [= התיך, שפך] הַפְעֵל. ntk נתך
.(Had 29) ”והדד — חרון לּו יתיך עליו” ל֯י֯ת֯כ֯ה חרא

יתן ל־: את ∼ [= העניק] .1 [= נתן] קל. ntn נתן
.(Kil 5) ”ייתן לו רכב–אל אורך חיים” חי ארך רכבאל לה

ורכבאל ואל הדד בידי ונ֯תן ביד: את ∼ [= הפקיד] .2

”ונתנו בידי הדד ואל ורכב–אל חלבבה חטר ו֯רשף ושמש

[ראה סעיף 5.4.1]. (Had 2) ושמש ורשף את חוטר השלטון”

”וגדּולה ניתנה לי נת֯נה וכברו ל־: ∼ [= ניתן] קל סביל.

.(Had 11) לי”

(שחזור על יד ∼ [= סמך, השעין] קל. smk סמך
”ועל [ידיה] מלך י֯ס֯מ֯ך אמן יבל ועל בטסקט מקוטע):

.(Pan 21) האַיִל יסמוך המלך ידו”

משבי על וישב את: ∼ [= חיזק] קל. sʿd סעד
.(Had 15) ”וישב על מושבי ויחזק מעמד(ֹו)” אברו ויסעד

יעבדו <אדמה>: ∼ [= עבד, עיבד] קל. ʿbd עבד
.(Had 7) ”יעבדו ארץ וכרם” וכרם ארק

”ואבי רכב ֯על ֯ו֯א֯בי עומד: [= עלה] קל. ʿly עלי
.(Pan 3) עלה (על) רכב”

ל(כיוון/ את ∼ [= הכניס, הביא] הַפְעֵל. ʿrb ערב
”והביא את אבי לאש֯ו‹ר› דמשק מן אבי והערב יעד):

.(Pan 18) מדמשק לאשור”

אבה ב[צ]֯דק מן: את ∼ [= הציל] ּפַעֵל. plṭ פלט
”ב(זכות) צדקת אביו הצילוהו שחתה מן יאדי אלה פלטוה

.(Pan 2) אלי יַאֻדי מן הּקֶטֶל”

מסגרת ופשש את: ∼ [= פתח] ּפַעֵל. pšš פשש
”ופתח את בתי הכלא ושחרר את שבויי יַאֻדי” ֯י֯אדי שבי והר֯פ֯י

.(Pan 8)
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את: ∼ [= הציב, קבע] .1 [= ׂשם] קל. śym שים
.2 .(Pan 20) ”ושמתי פסל זה לאבי” [לא]֯בי זן נצב ושמת

אבי וביומי <בעל תפקיד>: ∼ [= הציב בתפקיד, בחר]

”ובימי אבי, ּפַנַמֻוַ, ר֯כב ובעלי כפיר֯י בעלי מת שם פנמו

.(Pan 10) (הוא) ׂשם אכן ראשי כפרים וקציני רכב”

יד ∼ [= הושיט (יד) בכוונה עוינת] קל. šlḥ שלח
”אל ב[…] בחרב ֯ידה יש]֯לח [אל (בטקסט מקוטע): ב־

.(Had 25) ישלח ידו בחרב ב…”

נב֯ש ת[א]֯כל השמטה: ← [= שתה] קל. šty שתי
”תאכל נפש ֯ה[ד]֯ד עם פנמו נבש ותשתי הדד עם ֯פ֯נ[מו]

.(Had 22) ּפַנַמֻוַ עם הדד ותשתה נפש ּפַנַמֻוַ עם הדד”

.(Had 27) במקום (השייך ל)אחד מאחיו”

ומה מן: את ∼ [= שאל, ביקש] קל. šʾl שאל
”ומה שאשאל מאלוהיי אכן ֯לי י֯ת֯נו מת אל֯ה[י] מן אשאל

לה יתן אל ישאל ֯ו֯מ֯ז השמטה: ← .(Had 12) יתנו לי”

.(Had 23) ”ואת אשר יבקש אַל ייתן לו הדד” ֯הדד

שק לי וישוי ל־: את ∼ [= נתן] ּפַעֵל. šwy שוי
.(P-09:12) ”וייתן לי (נתח) שֹוק”

עומד: [= השחית, עשה את הרע] ּפַעֵל. šḥt שחת
”אחיו יסית להשחית א֯יחיה חד ֯באש֯ר שחת ירשי [א]חה

.(Had 27) במקום (השייך ל)אחד מאחיו”

השח֯ת אחכם יאמר נשה מת עומד: [כמו ּפַעֵל] הַפְעֵל.

.(Had 29) ”אכן שבועתו יאמר: אחיכם השחית”
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הלשון האוגריתית

.(RSOu XIV 52:8) מילת רשע, מילת בן אדם”

yuhb ʿglt bdbr prt את: ∼ [= אהב] .G ʾhb אהב
”יאהב עגלה ב(ארץ) דבר, פרה בשדה שחלממת” bšd šḥlmmt

.(KTU 1.5:V:18)

<פלוני>: את ∼ [(?) [= נגׂש, חִייב .1 .G ʾwd אוד
=] .2 .(KTU 2.26:19) ”את נרן אל תנגוׂש” nrn̊ al tud

”ּגְבֵה אתה להם (= ad at lhm ṯṯm ksp <כסף>: ∼ [(?) גבה

.(KTU 2.26:20) עבורם) ששים (שקל) כסף”

”וירח wyrḫ yark את: ∼ [= האיר] .G ʾwr אור
.(KTU 1.24:39) יאירך”

ṯuṯk tizr pnm את: ∼ [= אזר, כיסה] .G ʾzr אזר
.(KTU 1.116:9) ”שאֻשך — תכסה פניו”

[= החזיק, תפס] .1 [= אחז] .G ʾḫd אחֿד
”קשתו אחז qšthn aḫd bydh wqṣʿth bm ymnh את: ∼

:(b-) ב־ ∼ • .(KTU 1.10:II:6) בידו וחציו במו ימינו”

ילהט …” […] yṯkḥ wyiḫd bqrb[̊…] tṯ̊k̊ḥ ̊wtiḫd bušk[̊…]
(KTU 1.11:1–2) ויאחז בקרביה … תלהט ותאחז באשכיו”

את: ∼ [= לכד, כבש] .2 ו–5.7.3.2]. [ראה סעיפים 5.7.3.1

.(KTU 1.4:VII:9) ”שישים ושש ערים לכד” ṯṯ lṯṯm aḫ̊d̊ ʿr

א

ky akl bḥwtk עומד: [= אבד] .G ʾbd אבד
KTU) ”כי אוכל בארצך אין, ה”שמש” תאבד” inn špšn tubd

.(2.39:21

wbklhn  špḥ  yit̊bd עומד: נשמד] אבד,   =] .Gt
יורש” ובשלמותו  אבדו,  ”ובכללותם צאצאים  wbpḫyrh yrṯ

.(KTU 1.14:I:24)

lnh mlḫš abd lnh ydy את: ∼ [= איבד, השמיד] .D
(KTU 1.100:5) ”אַּבֵד לו, המלחש, יַּדֵה לו את הארס” ḥmt

[ראה סעיף 6.2].

הגג. ראה ʾgg אגג

את: ∼ [= האדים, עשה לאדום] .G ʾdm אדם
KTU) ”ושכמּה תאדים בצדפי ים” wṯ̊k̊m̊ tid!m bǵlp ̊ ym ̊

.(1.19:IV:42

”תתרחץ ותתאדם” trt̊ḥ̊ṣ wtadm עומד: [= התאדם] .N
.(KTU 1.14:II:9)

km l tudn dbbm את: ∼ [= האזין] .G ʾdn אדן
”כן לא יאזינו השדים, המכשפים, kšpm hwt ršʿ hwt bn nšm
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.(1.14:I:18

<בהמה>: ∼ [= רתם] .1 [= אסר] .G ʾsr אסר
סוסים, הצמידו אסרו  …” […] asr  sswm tṣmd bg[…]
asr mr[̊kbt …] <רכב>: ∼ • .(KTU 1.20:II:3) ”…

KTU) יעלו למרכבות” … ”אסרו מרכבות tʿln lmr[kbt …]
[… a]sr pdm rišh את: ∼ [= קשר] .2 .(1.22:II:22
קשרו תלתלי ראשם, על תלתל קשרו …” […] ʿl pd asr ̊ m[̊…]

.(KTU 1.19:II:31–32) ”…

yip lḥ̊m d ḫmš את: ∼ [= אפה] .G ʾpy אפי
”יאפה לחם של חמישה, צידת שישה חודשים” mǵd ṯdṯ yrḫm

.(KTU 1.14:II:30)

al tapq apq עומד: [(?) [= נחסם .N ʾpq אפק
.(KTU 1.169:12) ”אל ייחסם האפיק”

.(Pardee 2000: 877, 889 n. 91) הפירוש לפי ּפַרדי

bṯn lʿšrm עומד: [= נאצל, הופרש] .Gp ʾṣl אצל
KTU) ”ב(יום ה)עשרים ושנים יופרשו המאכלים” tuṣl šlḥmt

.(1.106:25

”תארך tirk yd il ̊ k ym עומד: [= ארך] .G ʾrk ארך
.(KTU 1.23:33) יד אל כמו הים”

”חיי, ḥwt aḫt wnark ̊ עומד: [(?) [= האריך ימים .N
.(KTU 1.10:II:20) אחות, והאריכי ימים”

<פלוני>: (l-) ל־ <דבר> ∼ [= ביקש] .G ʾrš ארש
”בקשה ביקשתי iršt aršt laḫy lrʿy wytnnn laḫh lrʿh

[ראה סעיף (KTU 5.9:7) מאחי, מרעי, ויתננה לאחיו, לרעהו”

irš ḥym l aqht ǵzr ir̊š ḥym השמטה: ← הערה 195]. 5.7.4

KTU) ”בקש חיים, אקהת הגיבור, בקש חיים ואתן לך” watnk

warš :(?) לפעול <פלוני> (l-) ל־ ∼ • .(1.17:VI:26–27
”וביקש מאחותך שלא תתן (צמח) תית” laḫtk d bl ttn tyt

.(KTU 5.11:12)
(Pardee 2004: 155); לפירושים לפי ּפַרדי KTU הפירוש ל–5.11:12

Tropper) וטרופר (Caquot 1978a: 397–398) אחרים ראה ָקקֹו

”קדש יחל qdš yuḫdm šbʿr לפעול: ∼ [(?) [= החל .3

.(KTU 1.4:IV:16) להאיר”

(הוראה 3 KTU 1.4:IV:16–כפועל אספקטואלי ב aḫd–השימוש ב

מוטל בספק; לסקירת הפירושים האפשריים ראה טרופר לעיל)

.(Tropper 1990: 83)

hm qrt tuḫd hm mt עומד: [= נלכד, נכבש] .Gp
KTU) יתקוף אדם” ”אם העיר תילכד, אם מוות  yʿl  bnš

.(1.127:30

wal tšiḫrhm ̊ […] את: ∼ [= עיכב] .Š ʾḫr אחֿר
.(KTU 2.79:4) ”ואל תעכבם”

צרך] בלע,   =] .1 אכל]  =] .G ʾkl אכל
”את בשרו אכן יאכלו הציפורים” šurh l tikl ʿṣrm̊ ̊ את: ∼

tiḫd šnth wakl bqm̊m פרטיטיב: ← .(KTU 1.6:II:35)
=] .2 .(KTU 1.19:I:9) ”תאחזנה שיניה ואכלו בקמים”

hn ym̊ wṯn tikl išt bbhtm השמטה: ← שרף, כילה]

”הנה יום ושניים תאכל אש בבית, להבות בהיכל” nblat bhklm̊ ̊

.(KTU 1.4:VI:24)

ytmr bʿl את: ∼ [= הביט, ראה] .Gt ʾmr אמר
.(KTU 1.3:I:22) ”יביט בעל בבנותיו” bnth

any l yṣḥ ṯr il עומד: [= אנה, יילל] .G ʾny אני
.(KTU 1.3:V:35) ”אנה ואכן אמר שור אל אביו” abh

עומד: [= חלה אנושות] .1 [= אנש] .G ʾnš אנש
.(KTU 1.16:VI:36) ”אנשת (ב)מיטת סבל” anšt ʿrš zbln

ydʿtk bt k anšt k in עומד: [= היה ללא רחמים] .2

”ידעתיך, בתי, כי ללא רחמים את, כי אין באלות bilht qlṣk

.(KTU 1.18:I:16 ∥ 1.3:V:27) התנגד לך”

tispk yd aqht את: ∼ [= אסף] .G ʾsp אסף
”תאספך יד אקהת הגיבור, תשיתך בתוך ǵzr tštk bqrbm asm

.(KTU 1.19:II:17) האסם”

mḫmšt yitsp ršp ̊mṯdṯt ǵlm את: ∼ [= אסף אליו] .Gt
KTU) ”את החמישית אסף אליו רשף, את הששית נערי ים” ym̊
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lk̊ ̊ lk ʿnn ilm עומד: [= בושש] .G bwš בוש
KTU) ”לכו לכו, שליחי האלים, אתם בוששתם” atm bštm

.(1.3:IV:33

bṯ l aliyn b[̊ʿl] bṯ l עומד: [= בוש] .G bwṯ בותֿ
KTU) ”בוש, הו בעל האדיר, בוש, הו רוכב העננים” rkb ʿrpt

.(1.2:IV:28–29

abn brq d l tdʿ את: ∼ [= בן, הבין] .G byn בין
”אבין ברק אשר לא šmm rgm l tdʿ nšm wl tbn hmlt arṣ

ידעו השמים, דבר (אשר) לא ידעו האנשים ולא יבינו המוני הארץ”

šm̊ʿ l aliyn bʿl bn השמטה: ← .(KTU 1.3:III:26–27)
KTU) ”שמע, הו בעל האדיר, בין, הו רוכב העננים” l rkb ʿrpt

.(1.4:V:60

”אתבונן בך itbnnk […] את: ∼ [= התבונן, בחן] .tL
.(KTU 1.169:17) ”…

[(?) [= בילה את הלילה, נשאר .G byt בית
KTU) ”… ”ביום שיישאר המלך bym k ybt mlk […] עומד:

.(2.33:14

=] .1 [= בכה] .G pky bky/פכי בכי
ybky km nʿr [wydmʿ] km ṣǵr עומד: הזיל דמעות]

=] .2 .(KTU 1.107:8) ”יבכה כמו נער וידמע כמו פעוט”

”בני, אל bn ̊ tl tbkn tl tdm̊ ly את: ∼ ביכה, התאבל]

pẓǵm :(l-) ל־ ∼ • (KTU 1.16:I:25) תבכני, אל תדום לי”

”הפוצעים את ǵr ybk ̊ laqht ǵzr ydmʿ lkdd̊ ̊ dnil mt rpi

KTU) עורם יבכו לאקהת הגיבור, ידמעו לבן דנאל איש הרפא”

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (1.19:IV:11

ksi  nqmd ib̊k̊ẙ ̊ wydmʿ hd̊m עומד: בוכה]  =] .N
מבוּכֶה, היה  נְִקמַּדֻ,  ”כיסא  p ̊ʿ nh  lpnh  ybky  ṯlḥn  mlk ̊

KTU) שידמעו (על) הדום רגליו, לפניו יבכו את שולחן המלך”

.(1.161:13–15
Bordreuil and) ראה בורדריי ופַרדי KTU 1.161:13–15 לפירוש

.(Pardee 2000: 818, 821 n. 31) Pardee 1991: 157–158); ּפַרדי

.(2000: 557–558

tit̊y ̊ :(l-) ל־ ∼ [= אתה, בא] .G ʾtw אתו
.(KTU 1.15:III:18) ”יבואו אלים לאוהליהם” ilm̊ låhlhm

KTU) ”בואי ואני אגלהו” atm wank ibǵyh השמטה: ←

.(1.3:III:28

(בטקסט את ∼ [= חב, היה חייב] .G ʾṯm אתֿם
”שנל בן šnl bn ṣqn̊ śa[…] yitṯm wb[…] yšlm מקוטע):

ʿl alpm השמטה: ← .(KTU 4.398:5) ישלם” חייב … וב…

”על שני פרים bnš yd[̊…] titṯmn ̊ uʿl […] hr̊yn tit̊ṯmn

KTU) אנשי … יהיו חייבים ועל … (אנשי) הרי יהיו חייבים”

.(4.398:2–3

qmm aṯr amr ṯny את: ∼ [= מסר] .D ʾṯr אתֿר
KTU 1.2:I:15) ”עומדים מִסרו אמירה, שנו הודעתכם” dʿtkm

.(∥ 31

שמשמעו ”התקדם, עקב (אחר)” (G) בבניין קל aṯr קיומו של פועל

ראה אתֿר שנוי במחלוקת; לדיון בכל הצורות הנגזרות מן השורש

.(Dietrich and Loretz 1984) דיטריך ולורץ

ב

qm ybd uyšr עומד: [= פצח בשיר] .G bdd בדד
KTU) ”קם, יפצח וישיר, מצלתיים ביד הנעים” mṣltm bd nʿm

.(1.3:I:18

:(b-) ב־ ∼ [= נכנס] .1 [= בא] .G bwʾ בוא
”גברתנו באה במחיצתך, agrt̊n bat bḏdk [pǵt] bat b‹a›hlm

<מקום> ∼ • .(KTU 1.19:IV:51–52) פעת באה באוהליך”

tgly ḏd il wtbu qrš mlk ab (אקוזטיב אדוורביאלי?):

KTU) ”תגלה מחיצת אל ותבוא חדר המלך אב השנים” šnm

ʿl ̊ <פלוני>: (ʿl) על ∼ [= הגיע, ניגש] .2 .(1.4:IV:23
.(KTU 1.15:VI:6) ”אל כרת יבואו” krt̊ tb̊ůn
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השמטה?): ← (או עומד [= צפה] .G bṣr I בצר
”מעליו נשרים ירחפו, תצפה ʿlh nšrm trḫpn ybṣr ḥbl diym

.(KTU 1.18:IV:20 ∥ 31) להקת דיות”

mlkm ריבוי: ← [= צפה, השגיח (הוראה הדדית)] .N
.(KTU 1.163:4) ”המלכים ישגיחו זה על זה” tbṣrn

bṣr kp̊ ̊ את: ∼ [(?) [= בצר, גדע .G bṣr II בצר
.(KTU 1.13:5) ”גדעי כפות שוסייך” šsk

ibq̊ ̊ʿ  kb̊d̊h ̊ waḥd את: ∼ [= בקע] .G bqʿ בקע
”אבקע כבדו ואחזה אם יש שומן, אם יש hm iṯ šmt̊ iṯ ʿẓ̊m̊

.(KTU 1.19:III:32) עצם”

kbdm עומד: [(?) [= ביקר, בדק .D bqr בקר
.(KTU 1.78:5) ”שני כבדים יבדקו” tbqrn

wabqṯ את: ∼ [= ביקש, חיפש] .D bqṯ בקתֿ
(KTU 1.6:IV:20) ”ואבקש את בעל האדיר” aliyn bʿl

ybrd ṯd את: ∼ [= הפריד, ביתר] .G brd ברד
”יבתר חזה לפניו, בחרב מלוחה lpnwh bḥrb mlḥt qṣ mri

.(KTU 1.3:I:6) חתיכות מריא”

את: ∼ [= הבריך, גרם שיכרע ברך] .D brk I ברך
”חילי ולדי את האוכלים, יבריכוך ḫl ld aklm tbrkk wld ʿqqm

.(KTU 1.12:I:26) ולדי את הזוללים”

עומד: [בינוני פעול בלבד = ברוך] .G brk II ברך
”לו תברכני ואלך ברוכה, l tbrk̊n̊ alk̊ ̊ br̊kt̊m̊ ̊ tmrn̊ ̊ al̊k ̊ nmrr̊t̊ ̊

.(KTU 1.19:IV:32) תחזקני ואלך מחוזקת”

brkm ybrk [ʿbdh] את: ∼ [= בירך, איחל טובה] .D
KTU) ”ברך יברך את עבדו, יברך אל את כרת” yb̊rk il krt

[ראה סעיף 5.6.3]. (1.15:II:18–19

km špš d brt עומד: [= היה נקי, בר] .G brr ברר
”כמו השמש אשר ברה, כך בר kmt br ṣṭqšlm bunṯ ʿd ʿlm

.(KTU 2.19:3–4) צטקשלם משירות עד עולם”

ṣǵ̊rthn את: ∼ [= ביכר, עשה לבכור] .N bkr בכר
.(KTU 1.15:III:16) ”את הקטנה שבהם אבכר” abkrn̊ ̊

imt npš blt את: ∼ [= בילה, כילה] .G bly בלי
.(KTU 1.5:I:18) ”אמת, תאבוני מכלה (מידת) חומר” ḥmr

”ויבלעו wyblʿ udmʿth את: ∼ [= בלע] .G blʿ בלע
.(KTU 1.161:16) דמעותיהם”

wbn bht ksp wḫrṣ את: ∼ [= בנה] .G bny בני
.(KTU 1.4:V:18) ”ובנה בית כסף וזהב”

ybn bt lbʿl km ilm wḥẓr kbn aṯrt עומד: [= נבנה] .N
KTU) ”ייבנה בית לבעל כמו (ל)אלים וחצר כמו (ל)בני אשרה”

.(1.4:IV:62

[= עבד, ביצע עבודה] .1 [= פעל] .G bʿl בעל
”ואחד עשר חרשים אשר wʿšt ʿšr ḥrš d tbʿln bugrt עומד:

[= עשה, יצר, .2 .(KTU 4.141:III:8) יעבדו באוגרית”

”יכין קשת ybʿl qšt lʿnt̊ qṣʿt lybmt limm את: ∼ הכין]

.(KTU 1.17:VI:24) לענת, חצים ליבמת הלאומים”

wk ymǵy ʿbdk lšlm ʿmk pl את: ∼ [= גרם שיוכן] .Š
”וכי יבוא עבדך לשלום אליך, אזי ידאג שיוכן yšbʿl ḫpn lbʿly

.(KTU 2.70:27) ’חפן’ (סוג בגד) לאדוני”

akln את: ∼ [= ביער, הבעיר] .D bʿr I בער
”את מזוננו בגרנות ביער, אף את bgrnt l bʿr ap krmm ḫlq

.(KTU 2.61:9) הכרמים החריב”

”קדש יחל להאיר” qdš yuḫdm šbʿr עומד: [(?) [= האיר .Š
.(KTU 1.4:IV:16)

wyṣi trḫ ḥdṯ את: ∼ [= זנח, עזב] .G bʿr II בער
KTU) ”ויצא חתן חדש, יעזוב לשני את אשתו” ybʿr lṯn aṯ̊th

.(1.14:II:48

atm wank את: ∼ [= גילה, חשף] .G bǵy בעֿי
.(KTU 1.3:III:29) ”בואי ואני אגלהו” ibǵyh
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il yẓḥq bm lb עומד: [= שמח, עלץ] .G gmḏ גמדֿ
KTU) ”אל יצחק במו לבו וישמח במו כבדו” wygmḏ bm kbd

.(1.12:I:13

k ygʿr śśw עומד: [= נחר, נער] .1 .G gʿr גער
ב־ ∼ [= גער, נזף] .2 .(KTU 1.85:2) ”כי ינער סוס”

”בהם bhm ygʿr bʿl lm ǵltm ilm rištkm lẓr brktkm :(b-)

יגער בעל: למה השפלתם, האלים, את ראשיכם על גבי ברכיכם?”

.(KTU 1.2:I:24)

kr̊t ḥtkn עומד: [= חרב, נהרס] .G grdš גרדש
”כרת — התרושש זרעו, כרת — חרב מעונו” rš krt grdš mknt

.(KTU 1.14:I:11)

wgr nn ʿ rm šrn pdrm ∽את: [= תקף] .G gry גרי
.(KTU 1.14:III:6) ”ותקוף את הערים, צור על הישובים”

tgr il bnh את: ∼ [(?) [= התגרה ב–, התנגד ל– .tD
.(KTU 1.1:IV:12) ”התגרה אל בבנו”

grš ym :(l-) ל־ את ∼ [= גירש] .G grš גרש
KTU) ים, גרש את ים מכיסאו” ”גרש את  grš ym lksih

w‹h›m :(b-) ב־ את ∼ • [ראה סעיף 6.1.7]. (1.2:IV:12
”אם אגרשכם מביתי, חמישים agrškm bbty ksp ḫmšm is̊ʿ

[ראה סעיף 6.2]. (KTU 3.9:6–7) כסף אשלם”

ד

wʿnt di dit rḫpt עומד: [= דאה] .G dʾy דאי
”וענת דאות דאתה, מרחפת בשמים רמים” [bšm]m̊ rm[m]

.(KTU 1.108:8)

[= שחט (שלא לצורכי .1 [= זבח] .G dbḥ דבח
”אל זבח בביתו ציד” il dbḥ̊ ̊ bbth mṣd את: ∼ פולחן)]

id ydbḥ mlk עומד: [= ערך זֶבַח] .2 .(KTU 1.114:1)
דבח ∼ • .(KTU 1.164:1) ”אז יזבח המלך במקדש” bḫmn

.(KTU 1.16:I:39) ”כרת זָבַח זֶבַח” krtn dbḥ dbḥ̊ :(dbḥ)

ab̊šrkm ∽את: [= בישר, נתן בשורה] .D bšr בשר
.(KTU 1.19:II:37) ”… ”אבשרך, דנאל dnil̊ ̊ […]

tbšr bʿl bšrtk עומד: [= התבשר, קיבל בשורה] .Dp
.(KTU 1.4:V:26) ”תתבשר, בעל, בשורתך הבאתי” yblt

bt ly ṯn ḫpnm את: ∼ [= חתך, גזר] .G btt בתת
.(KTU 5.11:16) ”גזור לי שני ’חפן’ (סוג בגד)”

ג

k tgwln עומד: [(?) [= סבב, עבר .D gwl גול
.(KTU 1.82:4) ”כי יעברו שנותייך” šntk

.(TOu II: 64) הפירוש לפי ָקקֹו

ṯm tgrgr :(l-) ל־ ∼ [= גר, שהה] .G gwr גור
”שם תגורו: גורו ל(צד) אבנים labnm wl̊ ̊ʿ ṣm šbʿ šnt tmt

.(KTU 1.23:66) ול(צד) עצים שבע שנים תמימות”

bkl ygz ṭ[̊b]ḫ š השמטה: ← [= גזז] .G gzz גזז
.(KTU 1.80:5) ”בכל (משך הזמן שבו) יגוז, טָבַח ׂשֵיֹו”

.(Pardee 2000: 436, 438) הפירוש לפי ּפַרדי

tgḫṭk wtṣu lpn את: ∼ [(?) [= סילק .G gḫṭ גחֿט
.(KTU 1.169:2) ”יסלקך ותצא לפני קול המוסמך” ql ṯʿy ̊

bḥyk abn bšmḫ :(b-) ב־ ∼ [= גל, שמח] .G gyl גיל
KTU) ”בחייך, אבינו, נשמח, באלמותך נגיל” bl mtk ngln

.(1.16:I:15

tgly את: ∼ [= גילה, חשף] .1 .G gly גלי
”תגלה מחיצת אל ותבוא חדר ḏd il wtbu qrš mlk ab šnm

[= נראה, הופיע .2 .(KTU 1.4:IV:23) המלך אב השנים”

KTU) ”בוכיה תופיע ותבוא” bkt tgly wtbu עומד: [(?)

.(1.16:VI:4

wtglṯ thmt ʿl ̊ עומד: [= גלש, געש] .G glṯ גלתֿ
.(KTU 1.92:5) ”… ”ויגעשו תהומות על […]
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את: ∼ [= דך, כתש] .G dwk dkk/דוך דכך
”’מעמע’ (סוג mǵmǵ wbṣql ʿrgz ydk aḥdh wyṣq baph

.(KTU 1.85:6) צמח) וענף אגוז ידוך יחדיו וייצוק באפו”

ml̊kn yiḫd ḥw[̊t ibh] את: ∼ [= הכניע] .D dll דלל
”המלך יאחז את ארץ אויבו, רומחי המלך mrḥy mlk td̊lnn

.(KTU 1.103:7) יכניעוהו”

l tnǵṣn עומד: [= נפל, התערער] .G dlp דלף
KTU) ”לא נרעדו חוליותיו, לא נפל מראהו” pnth l ydlp tmnh

.(1.2:IV:17

dm עומד: [= שקט, עמד] .1 .G dmm דמם
=] .2 .(KTU 1.14:III:10) ”דום יום (אחד) ושני” ym wṯn

”בני, אל bn ̊ al tbkn al tdm̊ ly עומד: יילל (לאות אבל)]

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (KTU 1.16:I:26) תבכני, אל תדום לי”

tbky עומד: [= דמע, הזיל דמעות] .G dmʿ דמע
”תבכה פעת במו לבה, תדמע במו pǵt bm ̊ lb tdmʿ bm kb̊d̊ ̊

pẓǵm עומד: [לאות אבל] • .(KTU 1.19:I:35) כבדה”

”הפוצעים את ǵr ybk ̊ laqht ǵzr ydmʿ lkdd̊ ̊ dnil mt rpi

KTU) עורם יבכו לאקהת הגיבור, ידמעו לבן דנאל איש הרפא”

[ראה סעיף 5.2.2.2]. (1.19:IV:12

wḥdṯh tdn את: ∼ [(?) [= קירב .G dny דני
KTU) ”ומחדש תקרב אותם ותניחם שנית” hmt wtštn ṯnm

.(1.104:19
.(Pardee 2000: 567, 571–572) הפירוש לפי ּפַרדי

tdʿṣ pʿnm :(pʿn) פען ∼ [= רקע] .G dʿṣ דעץ
.(KTU 1.4:V:21) ”תרקע רגלה ותנתר (מן) הארץ” wtr arṣ

bḥrb את: ∼ זרה]  =] .G dry דרי
KTU) ”בחרב תבקענו, בחשרה תזרנו” tbqʿnn bḫṯr tdrynn

.(1.6:II:32–33

[…] td̊rk brḥ את: ∼ [= דרך, רמס] .G drk דרך
.(KTU 1.82:38) תרמוס נחש בריח (ל)ארץ” …” arṣ

<אל>: (l-) ל־ ∼ [= הגיש זֶבַח לאל, עבד אותו] .3

”שא ידיך השמים, זבח לשור אל ša ydk šmm dbḥ ̊ lṯr abk il

[ראה סעיף 5.8.1]. (KTU 1.14:II:23) אביך”

k ǵz ǵzm את: ∼ [(?) [= הוביל .G dbr I דבר
KTU) ”כלוחם לוחמים תוביל וצבא תפקד” tdbr wǵrm tṯwy

.(1.16:VI:43

[…] {תוכן}: ∼ [= דיבר, אמר] .D dbr II דבר
:(?) את ∼ • .(KTU 1.82:8) יאמר: אכלתי” …” ydbr ṯrmt

”ולוחות בת מלך wl̊ḥt bt mlk amt kẙ ̊ tdb̊r umy lpn qrt

.(KTU 2.72:18) אַמֻֻר כי תאמר אמי לפני העיר”

l  pnnh עומד: עמד, קם]  =] .N dwd דוד
”לפניה ייעמד ויקום, לרגליה ydd wyqm lpʿnh ykrʿ wyql

[במובן סמלי, כהכנה • .(KTU 1.10:II:17) יכרע וייפול”

”אל יקום איש al ydd mt mrzḥ wyrgm לקראת פעולה]:

.(KTU 3.9:12) המרזח ויאמר”

Tropper and Ver-) ומשמעו ראה טרופר ופריט דוד לזיהוי השורש

.(Pardee 2004: 234–245) reet 1988); ּפַרדי

mn yrḫ k mr[̊ṣ] עומד: [= דווה, חלה] .G dwy דוי
”כמה חודשים (מאז) שחלה, כמה (מאז) שדווה mn k dw kr[̊t]

.(KTU 1.16:II:20) כרת?”

דכך. ראה dwk דוך
dṯ ydṯ עומד: [= נדוש, נרמס] .Gp dwṯ דותֿ

.(KTU 1.18:I:19) ”… ”דוש יידוש מעכבך mʿqbk […]

wat umy al tdḥl ̊ עומד: [= חשש] .G dḥl דחל
”ואת, אמי, אל תחששי ואף דבר (דאגה) wap mhkm blbk al tšt

.(KTU 2.30:21) בלבך אל תשיתי”

(dn) דן ∼ [= דן, הגן במשפט] .G dyn דין
”לא תדין l tdn dn almnt l tṯpṭ ṯpṭ qṣr npš <פלוני>:

KTU 1.16:VI:33 ∥) דין אלמנה, לא תשפוט משפט קצר נפש”

.(45
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KTU) ”לך לאביך, יצב, לך לאביך ואמור” lk [la]bk̊ wrg̊m̊

mẓrn ylk עומד: זרם] <נוזל> =] .3 .(1.16:VI:27
[= הזיל, הגיר] .4 .(KTU 1.163:6) ”מטר ילך (= יֵרד)”

”שמים šmm šmn̊ tmṭrn nḫlm tlk nbtm <נוזל>: ∼

[ראה סעיף (KTU 1.6:III:7) שמן ימטירו, נחלים ילכו נופת”

.[5.10.2.1

ap ʿnt ttlk wtṣd kl ǵr lkb̊d עומד: [= התהלך] .Gt
KTU) הארץ” לקרבי  הר  כל  ותתור  תתהלך  ענת  ”אף  arṣ

.(1.5:VI:26

ašhlk šbtk dmm <נוזל>: <מקור> ∼ [= גרם שיגיר] .Š
”אוליך את שיבתך דם, את שיבת זקוניך מרה” šbt dqnk mmʿm

[ראה סעיף 5.10.2.1 (KTU 1.3:V:24 ∥ 1.3:V:2, 1.18:I:11)
הערה 286].

hlmn ṯnm qdq̊d̊ את: ∼ [= הלם] .G hlm הלם
”הלום פעמיים קודקוד, שלוש פעמים על האוזן” ṯlṯid ʿl udn

.(KTU 1.18:IV:22)

[= סובב על פניו] .1 [= הפך] .G hpk הפך
”הפוך אהפוך הלבוש hpkm ahpk ̊ lbš wahpkn ḫlpn את: ∼

[= הרס] .2 .(RSOu XIV 53:36”) ואהפוך החליפה”

l ysʿ alt ̊ ṯbtk lyhpk ksa ̊ mlkk l yṯbr ḫṭ mṯpṭk את: ∼

”אכן יעקור עמודי שבתך, אכן יהפוך כיסא מלכותך, אכן ישבור

את ∼ [= שינה] .3 .(KTU 1.6:VI:28) חוטר משפטך”

KTU) ”אהפכך ל…” ahpkk lʿ[…] {פרדיקט}: (l-) ל־

.(1.5:III:12

ḫrdn עומד: [= הסתובב, פנה] .1 [= נהפך] .N
KTU) ”המשמר ייהפך על המלך (= ימרוד בו)” yhpk lmlk

whm yh̊p̊k śśw עומד: [(?) [= התהפך .2 .(1.103:52
.(KTU 1.86:7) ”ואם יתהפך הסוס”

.(Pardee 2000: 460, 465) לפי ּפַרדי KTU הפירוש ל–1.86:7

lk hr̊g̊ ar[̊bʿ] השמטה: ← [= הרג] .G hrg הרג
.(KTU 1.13:5) ”לכי, הרגי (במשך) ארבעה ימים” ym̊m

bšd tdrʿnn širh l <זֶַרע>: ∼ [= זרע] .G drʿ דרע
KTU) ”בשדה תזרענו, את בשרו לו יאכלו ציפורים” tikl ʿṣrm̊ ̊

.(1.6:II:35

דֿ

il ṯpṭ את: ∼ [= זימר, הילל] .D ḏmr דֿמר
”אל, המושל בהדרעי, אשר bhdrʿy d yšr wyḏmr bknr wṯlb

.(KTU 1.108:3) ישירו ויזמרו (אותו) בכינור ובחליל”

ה

bn ḫrn k mǵy את: ∼ [= הפיל] .G hbṭ הבט
”בן חרן כ(אשר) הגיע, הפיל הוא את hbṭ hw ḫrd wšl hw qrt

.(KTU 2.61:5) המשמר ושדד הוא את העיר”

lpʿn il עומד: [= קד, התכופף] .G hbr הבר
”לרגלי אל תקוד ותיפול, תשתחווה thbr wtql tštḥwy wtkbdh

.(KTU 1.4:IV:25) ותכבדהו”

עומד: [= הגה, מלמל] .G ʾgg hgg/אגג הגג
”כי עצים לא ייתנו (קול), כי k ʿṣm l ttn k abnm l thg̊gn

.(KTU 1.82:43) אבנים לא תהגינה”

[= גירד, חתך (לאות .G ydy II hdy/ידי הדי
ǵr babn ydy psltm byʿr ̊ yhdy lḥm wdq̊n̊ את: ∼ אבל)]

KTU) ”עורו באבן גירד, פאותיו בתער, יחתוך לחייו וסנתרו”

.(1.5:VI:18–19
הדי, ידי, דוד, להבחנה בין הצורות הנגזרות מן השורשים העלולים

.(Tropper and Verreet 1988) ראה טרופר ופריט ונדי נדד

[= צעד, התקדם בתנועת .1 [= הלך] .G hlk הלך
”אחרי aṯr ilm ylk pʿnm mlk p ̊ʿ n̊m yl[k] עומד: רגליים]

.2 .(KTU 1.43:24–25) האלים ילכו ברגל, המלך ברגל ילך”

lk̊ ̊ labk yṣ̊b עומד: [= התקדם, עבר ממקום למקום]
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ל־ ∼ [(?) [= להט, כמּה, השתוקק .1 .G zyd זיד
”עיניה לאהבתו כמהו, ʿnhn ̊ lydh tzd̊[̊n š]pt lbšrh̊ ̊ :(l-)

[= הלהיט, הגביר .2 .(KTU 1.24:8) שפתיה לבשרו”

”… ”תגביר את זרימת הדם l tzd ʿrq dm […] את: ∼ [(?)

.(KTU 1.107:46)

arḫ tzǵ lʿglh bn עומד: [= געה] .G zǵy זעֿי
”פרה תגעה לעגלּה, בני צאן ḫpṯ lumhthm k tnḥn udmm

.(KTU 1.15:I:5) לאמהותיהם — כן ייאנחו אנשי אֻֻדם”

ח

”תיחבט tḥbṭ km ṣq עומד: [= נחבט] .N ḥbṭ חבט
.(KTU 1.82:25) כמו סובל ממצוקה”

bṣql yḥb̊q̊ ̊ wynšq את: ∼ [= חבק] .G ḥbq חבק
.(KTU 1.19:II:14) ”מלילה יחבוק וינשק”

ʿp[ʿp]h ̊ sp <כיסוי>: ∼ [= חגר] .G ḥgr חגר
”(אשר) עפעפיה ספלי בהט, (אשר) תחגור ṯrml tḥgrn […]dm̊

.(KTU 1.14:III:44) אודם”

התרגום משוער; לסקירת הצעות פירוש שונות ראה למשל וויאט

.(Wyatt 1998: 197 n. 103)

עומד: [= התבונן, צפה] .1 [= חזה] .G ḥdy חדי
.2 .(KTU 1.127:32) ”ויחזו (ל)מרחקים” wyḥdy mrḥqm

bn̊š̊i ʿnh wẙphn את: ∼ [= קלט בעיניו או בשכלו]

”בנושאו עיניו יראנה, יחזה את צמל אֵם yḥd ṣml um̊ nšrm ̊

ibq̊ ̊ʿ  kb̊d̊h ̊ {תוכן}: ∼ • .(KTU 1.19:III:29) הנשרים”

”אבקע כבדו ואחזה אם יש שומן, אם waḥd hm iṯ šmt̊ iṯ ʿẓ̊m̊

.(KTU 1.19:III:33) יש עצם”

ik al yḥdṯ yrḫ עומד: [= התחדש] .G ḥdṯ חדתֿ
”אכן יתחדש ירח בקרן שמאלו, בקרן ימינו” b[…] bqrn ymnh

.(KTU 1.18:IV:9)

w[th]rn wtldn mṯ עומד: [= הרה] .G hry הרי
.(KTU 1.5:V:22) ”ותהרה ותלד זכר”

bʿl ḥmdm את: ∼ [= חשק, רצה] .G hrr הרר
”בעל חמוד יחמדם, בן דגן יחשוק yḥmdm bn dgn yhrrm

.(KTU 1.12:I:39) בהם”

ו

ʿmy pʿnk tlsmn עומד: [= מיהר] .Gt wḥy וחי
KTU) ”אליי יאוצו פעמיך, אליי ימהרו רגלייך” ʿmy twtḥ išdk

.(1.3:III:20

rbt ilm l את: ∼ [= הורה, הנחה] .G wsr וסר
”גדלת, אל, אכן חכמת, שיבת זקנך תנחה ḥkmt šbt dqnk l tsrk

.(KTU 1.4:V:4) אותך”

ap yṣb yṯb bhkl wẙwsrnn ggnh את: ∼ [G [כמו .D
KTU) ”אף יצב ישב בהיכל ויורנו לבו: לך לאביך” lk̊ ̊ labk

.(1.16:VI:26

ydd wyqlṣn yq̊m עומד: [= ירק] .G wpṯ ופתֿ
”יעמוד ויתנגד לי, יקום ויירק לי wywpṯn btk p[̊ḫ]r bn ilm

.(KTU 1.4:III:13) בתוך אסיפת בני האלים”

ז

dy l עומד: [(?) [= זב .G zwb zbb/זוב זבב
”(כאשר) הלא ידוע יקראך וזב, אני ydʿ yṣḥk u zb wank aṣḥk

.(RSOu XIV 52:1) אקראך”

yzbrnn zbrm את: ∼ [= זמר, קיצץ] .G zbr זבר
”יזמרנו זומר הגפן, יקשרנו קושר gpn yṣmdnn ṣmdm gpn

.(KTU 1.23:9) הגפן”

זבב. ראה zwb זוב
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.(1.103:38

”זרע הארץ הזאת ḏrʿ ḥwt hyt yḥsl עומד: [= חוסל] .N
.(KTU 1.103:55) יחוסל”

tḥspn mh wtrḥṣ את: ∼ [= שאב] .G ḥsp חסף
.(KTU 1.3:IV:42) ”תשאב מימיה ותרחץ”

[y]ḥr̊k̊n wyšḥmm את: ∼ [= חרך] .G ḥrk חרך
.(KTU 1.175:7) ”… ”יחרכנו ויחמם […]

kḥ̊rṣ abn̊ ph את: ∼ [= חרץ, חתך] .G ḥrṣ חרץ
.(KTU 1.19:I:8) ”כחורץ אבן (הוא) פיה”

.(Caquot 1985: 100) הפירוש לפי ָקקֹו

kḥrr zt ybl עומד: [= חרה, יבש] .G ḥrr חרר
KTU) ”כיבֹוש הזית, יבּול הארץ ופרי העצים” arṣ wpr ʿṣm

.(1.5:II:5

an̊k̊ iḥtrš את: ∼ [= חרש, יצר] .Gt ḥrš חרש
”ואני אצור ואכין, אכין wåš̊k̊n aškn ydt [m]rṣ̊ gršt zbln

.(KTU 1.16:V:26) מיידת מחלות, מגרשת סבל”

yḥrṯ kgn את: ∼ [= חרש, חרץ] .G ḥrṯ חרתֿ
”יחרוש כגן אף את חזהו, כעמק ישלש (= ap lb kʿmq ̊ yṯlṯ bmt

.(KTU 1.5:VI:20) יחרוש שלוש פעמים) את גבו”

ḥšk את: ∼ [(?) [= חׂשך, מנע, עצר .G ḥšk חשך
.(KTU 1.3:III:18) ”חׂשכי עצך, אלתך” ʿṣk ʿbṣk

špš rpim את: ∼ [(?) [= שלט, רדה .G ḥtk חתך
”השמש, ברפאים תשלטי, השמש, תשלטי tḥtk špš tḥtk ilnym

.(KTU 1.6:VI:46–47) באלוהיים”

חֿ

spr ʿrbnm dt עומד: [= השתחרר] .G ḫbṯ חֿבתֿ
”כתב העֵרבים אשר ערבו ʿrb b mtn bn ayaḫ bḫbṯh ḥwt ṯth

.(KTU 3.3:4) למתן בן איאח בהשתחררו לארץ אחרת”

u ilm tmtn špḥ עומד: [= חי] .G ḥwy חוי
KTU) ”או אלים ימותו? צאצאי הרחמן לא יחיו?” lṭpn l yḥ

.(1.16:I:23

<פלוני>: את ∼ [= נתן חיים, החיה] .1 [= חייה] .D
”אף אני אחייה את אקהת הגיבור” ap ank aḥwy aqht̊ ̊ [ǵz]r ̊

wank את: ∼ [= תיקן, שיקם] .2 .(KTU 1.17:VI:32)
KTU) ”ואני חרש לקחתי ושיקמתי הבית” ḥrš lqḥt wḥwt hbt̊

.(2.70:15
.(COS III: 110) לפי ּפַרדי KTU הפירוש ל–2.70:15

[= חש, מיהר] .G ḥyš ḥwš/חיש I חוש
”ואולי wmndʿ k ank aḥš mǵy mndʿ k igr לפעול: ∼

.(KTU 2.34:11) אחיש לבוא, אולי אשאר”

[i]dẙ את: ∼ [= חש, הרגיש] .G ḥwš II חוש
”אז אָלָה לא אחוש, אז אָלָה אין לי” alt l aḥš idy alt in ly

.(KTU 1.82:2)

.I חוש ראה ḥyš חיש
”כאל k il̊ ḥkmt עומד: [= חכם] .G ḥkm חכם

.(KTU 1.16:IV:2) חכמת”

bʿl yḥmdnh את: ∼ [= חמד] .G ḥmd חמד
KTU) ”בעל יחמדנה, יגזול נועמּה דמרן” yrṯy [n]ʿmh ̊ dmrn

.(1.92:29

(בטקסט חימם]  =] .Š ḥmm חמם
”… ויחמם ”יחרכנו  [y]ḥr̊k̊n  wyšḥmm […] מקוטע):

.(KTU 1.175:7)

wbm̊t ̊ḥm̊ṣ עומד: [= חמץ, החמיץ] .G ḥmṣ חמץ
.(KTU 1.19:I:17) ”(?) ”ובמותו החמיצו גבעולים ṣr ̊ […]

<פלוני>: את ∼ [= חנן, עשה חסד] .G ḥnn חנן
.(KTU 2.15:3) ”חנני לפני המלך” ḥnny lpn mlk

ml̊k̊n̊ ̊ [y]šdd ḥwt את: ∼ [= חיסל] .G ḥsl חסל
KTU) ”המלך ישדד את ארץ אויביו ויחסלנה” ib ̊ wẙḥslnn
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את: ∼ [(?) [= גרם שיסריח, הבאיש .D ḫnn חֿנן
”אם פלוני יאמר, אבאישנו im mlkytn yrgm aḫnnn wiḫd

.(KTU 2.15:9) ואוחז (אותו)”

הפירוש שנוי במחלוקת; ראה סקירה של הצעות פירוש שונות אצל

.(Watts 1989: 446 n. 27) ווטס

במחשבתו] העלה  זכר,   =] .G ḫss חֿסס
KTU) ”ותזכור אשרה את נדרו” wtḫss ̊ aṯ̊r̊t̊ ̊ ndrh את: ∼

.(1.15:III:25

hm yd il mlk̊ ̊ את: ∼ [= עורר עניין, הלהיב] .D
”אם חיבת אל המלך תלהיבך, אהבת השור yḫssk ahbt ṯr tʿrr̊k̊

.(KTU 1.4:IV:39) תעוררך?”

”ינבול, yǵly yḫsp ib עומד: [= קמל] .G ḫsp חֿסף
.(KTU 1.19:I:31) יקמל פרי”

[= לא נמצא בכמות .1 [= חסר] .G ḫsr חֿסר
”(נוסף) על זאת, ʿl̊m ̊ mḫṣm ḫsr עומד: מספקת, נעדר]

[= לא החזיק .2 .(KTU 6.48:4) המוחצים חסרים”

mnm irštk d ḫsrt wank aštn את: ∼ בכמות מספקת]

”מה בקשתך liḫy wap ank mnm ḫs̊rt̊ wuḫy y ̊ʿ msn ṯmn

אשר חסרת — אני אשלח לאחי; ואף אני, מה שחסרתי — שאחי

.(KTU 2.41:17–20) יעמיסנו שם”

ʿnt השמטה: ← [= חצב, הכה] .Gt ḫṣb חֿצב
”ענת תמחץ בעמק, תכה בין tmtḫṣ bʿmq tḫtṣb bn qrytm

.(KTU 1.3:II:6) שתי ערים”

wk l yḫru עומד: [= הפריש צואה] .G ḫrʾ חֿרא
.(KTU 1.85:9) ”וכי לא יפריש סוס צואה ושתן” wl yṯtn śśw

bgrn yḫrb עומד: [= חרב, יבש] .G ḫrb חֿרב
KTU) …, ינבול, יקמל פרי” ”בגורן ייבש […] yǵly yḫsp ib

.(1.19:I:30

yr bšmm ʿṣr yḫrṭ את: ∼ [= מרט] .G ḫrṭ חֿרט
KTU) ”ירה בשמים ציפור, ימרוט וישית על פחם” yšt lpḥm̊

ib hdd! lm את: ∼ [= חשש, ירא] .G ḫwš חֿוש
”אויבי הדד, למה תיראו, למה תיראו tḫš lm tḫš nṯq dmrn

.(KTU 1.4:VII:38–39) את נשק דמרן?”

פועל עומד במובן ”פחד, רעד” ראה ּפַרדי ḫš–לפירוש הרואה ב

.(COS I: 263)

[= עבר עבֵרה, עשה .1 [= חטא] .G ḫṭʾ חֿטא
”או תחטאו u tḫṭin bapkn u b[q]ṣrt npš[kn] עומד: רע]

[= בגד, .2 .(KTU 1.40:22) באפכם או בקוצר רוחכם”

tḫṭa lgbk wtršʿ <פלוני>: (l-) ל־ ∼ המרה, לא ציית]

.(KTU 1.169:5) ”תחטא לגופך ותרשע לדמותך” ltmntk

hm tʿpn ʿl את: ∼ [(?) [= החטיא, גרם שיחטוא .Š
”אם יעופו על קבר בני, יחטיאוהו qbr bnẙ ̊ tšḫṭ̊a nn bšnth

.(KTU 1.19:III:45) בשנתו”

krt yḫṭ wḥlm עומד: [(?) [= התבונן .G ḫyṭ חֿיט
.(KTU 1.14:III:50) ”כרת יתבונן ו(הנה זה) חלום”

עומד: [= חל, התפתל מכאבי לידה] .G ḫyl חֿיל
”חילי ולדי את האוכלים, יבריכוך ḫl ld aklm tbrkk wld ʿqqm

.(KTU 1.12:I:25) ולדי את הזוללים”

k mt aliyn עומד: [= נשמד, חרב] .G ḫlq חֿלק
”כי מת בעל האדיר, כי נשמד הנסיך בעל bʿl k ḫlq zbl bl arṣ

.(KTU 1.6:I:42) הארץ”

ib̊n yḫlq bhmt ḥẘt̊ את: ∼ [= השמיד, החריב] .D
.(KTU 1.103:16) ”האויב ישמיד את בהמת הארץ”

”ארץ האויב ḥwt ib tḫlq עומד: [= הושמד, הוחרב] .Dp
.(KTU 1.103:59) תוחרב”

[= חימש, עשה חמש פעמים .D ḫmš חֿמש
[…] yḫ̊mš rgm השמטה: ← (כפועל אספקטואלי)]

”ריבע, חימש דברו: מי באלים יסלק את m[̊y bilm] ydy mrṣ

.(KTU 1.16:V:17) המחלה?”
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nṭʿn barṣ̊ iby wbʿpr את: ∼ [= תקף] .G ṭʿn טען
KTU) ”נתקוף בארץ את אויביי ובעפר את קמי אחיך” qm aḫk

.(1.10:II:24

ṭrd bʿl bmrym ṣpn את: ∼ [= סילק] .G ṭrd טרד
”המסלק את בעל במרומי (= ממרומי?) צפון, mšṣṣ̊ kʿṣr ̊ udnh

.(KTU 1.3:III:47) המעיף (אותו) כציפור (מ)קנּה”

טֿ

צחק. ראה ẓḥq טֿחק
(בטקסט [(?) [= נצפן, נחבא, חדר .G ẓpn טֿפן
KTU) ”… לפאת ”תיצפן  tẓ̊pn̊  lpit  mʿ[…] מקוטע):

.(1.13:15

י

את: ∼ [= העביר] .1 [= הוביל] .G ybl יבל
”(ב)קני סוף יסירֹו, (ב)זרם יובילֹו” ʿdtm yʿdynh ybltm yblnh

ל־ את ∼ [= נשא, הביא, מסר] .2 .(KTU 1.100:67)
argmn nqmd mlk ugrt d ybl lšpš mlk rb <פלוני>: (l-)

”תשורת נְִקמַּדֻ מלך אוגרית אשר יביא ל’שמש’, המלך הגדול bʿlh

špš <פלוני>: (ʿm) עם את ∼ • .(KTU 3.1:25) אדונו”

”שמש, אמי, שאי קול אל um ql bl ʿm šḥr wšlm šmmh

← [ראה סעיף 6.2]. (KTU 1.100:51) שחר ושלם השמימה”

”כולנו את גביעו klnyy qšh nbln klnyy nbl ksh השמטה:

.(KTU 1.3:V:33–34) נישא, כולנו נישא כוסו”

wybl̊ trḫ עומד: [= הועבר, נלקח] .1 [= הובל] .Gp
”ויובל חתן חדש, יעזוב לשני את אשתו” ḥdṯ ybʿr lṯ̊n aṯth

ל־ ∼ [= נישא, הובא, נמסר] .2 .(KTU 1.14:IV:26)
”דבר לאל הובא: שתי rgm lil ybl aṯ[̊ty] il̊ ylt̊ <פלוני>: (l-)

.(KTU 1.23:52 ∥ 59) נשי אל ילדו”

.(1.23:38

”כי k ḫr śśw עומד: [(?) [= שלשל .G ḫrr חֿרר
.(KTU 1.85:5) ישלשל סוס”

al yʿdbk̊m̊ kimr עומד: [= נמחץ] .N ḫtʾ חֿתא
”אַל יניחכם כטלה בפיו, כגדי בפתח bph klli bṯbrn qnh tḫtan

.(KTU 1.4:VIII:20) גרונו (אל) תימחצו”

mt  dm  ḫt עומד: חת]  =] .G ḫtt חֿתת
KTU) ”מות דם וחת, שעתקת דמה והכריעה” šʿtqt dm lat!

.(1.16:VI:13

ט

ṭbḥ imr wilḥm את: ∼ [= טבח] .G ṭbḫ טבחֿ
KTU) ”טבחי טלה ואוכל, כבשה שמנה ואסעד” mgṯ wiṯrm

.(1.16:VI:17

ṭbq lḥt niṣh grš את: ∼ [= סתם] .G ṭbq טבק
”סותם את פי מנאציו, מגרש את אשר עשו לו (רעה)” d ʿšy lnh

.(KTU 1.17:I:28)

ṭḫ ggh את: ∼ [= טח, כיסה בטיח] .G ṭwḫ טוחֿ
”טח גגו ביום רפש, רוחץ בגדו bym [ṯi]ṭ ̊ rḥṣ npṣh bym rṯ

.(KTU 1.17:I:32) ביום בוץ”

bišt tšrpnn brḥm את: ∼ [= טחן] .G ṭḥn טחן
”באש תשרפנו, בריחיים תטחננו, בשדה tṭḥnn bšd tdrʿnn

.(KTU 1.6:II:34) תזרענו”

yr ̊ ʿrpt tmṭr bqẓ עומד: [= נוצר טל] .D ṭll טלל
”יורה ימטירו עננים בקיץ, טל יווצר על ענבים” ṭl yṭll lǵnbm

.(KTU 1.19:I:41)

”בטן ḥmṯ ṭmṯ עומד: [(?) [= דימם .G ṭmṯ טמתֿ
.(KTU 1.82:7) מדממת”
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.(KTU 1.23:37) מטה ידו”

lk tld ̊ yṣb̊ ̊ ǵl̊m̊ ̊ <חלב>: ∼ [= ינק] .G ynq ינק
”לְָך תלד את יצב העלם, יונק ynq ḥl̊b̊ a[̊ṯ]rt mṣṣ ṯd ̊bt̊lt [ʿnt]
← .(KTU 1.15:II:26) חלב אשרה, מוצץ שד הבתולה ענת”

”האלים ilm̊ nʿmm̊ […]ym̊ ynqm̊ båp zd aṯrt השמטה:

.(KTU 1.23:24) הנעימים … היונקים מקצה שד אשרה”

yru ̊ bn ilm ‹m›t עומד: [= ירע, חשש] .G yʿr יער
”ירא בן האלים מות, שתע ידיד ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ y ̊ʿ r ̊ mt̊ ̊ bql̊h

.(KTU 1.6:VI:31) אל הגיבור, ירע מות בנפילתו”

mn ib ypʿ lbʿl ṣrt עומד: [= הופיע] .G ypʿ יפע
KTU) ”איזה אויב הופיע לבעל, צרה לרוכב העננים?” lrkb ʿrpt

.(1.3:III:37

פוק. ראה ypq יפק

[= עבר מן הפנים לחוץ] .1 [= יצא] .G yṣʾ יצא
KTU) ”מפיו דבר לא יצא” bph rgm l yṣa :(b-) ב־ ∼

”והעלמה wǵlm aḫ̊th̊ šib yṣat השמטה: ← .(1.19:II:26
[= הלך, החל .2 .(KTU 1.16:I:51) אחותו לשאוב יצאה”

”ויצא חתן חדש, wyṣi trḫ ḥdṯ ybʿr lṯn aṯ̊th עומד: בדרכו]

<פרק =] .3 .(KTU 1.14:II:47) יעזוב לשני את אשתו”

”ירח (אחד), ירח שני יצא” yrḫ̊ ̊ yrḫ̊ ̊ ṯn̊ ̊ yṣ̊i̊ ̊ עומד: חלף] זמן>

.(KTU 1.17:II:44)

לחוץ] הפנים  מן  העביר   =] .1 הוציא]  =] .Š
KTU) ”והוציאה כרוח את נפשו” [š]ṣåt krḥ npšhm את: ∼

”ֵרעי rʿy yšṣa idn ly את: ∼ [= הנפיק] .2 .(1.19:II:38
.(KTU 2.15:5) ינפיק לי אישור”

קשת ∼ [(?) [= דרך, מתח, הכין לירי .G yṣb יצב
.(KTU 1.17:VI:13) תדרוך קשת” …” […] tṣb qšt :(qšt)

qr mẙ[̊m] mlk את: ∼ [= קילל] .G yṣm יצם
”את מקור המים המלך קילל: אוי לך, yṣm ̊ y lkm qr mym

.(KTU 1.19:III:46) מקור המים”

[= גירש, סילק] .1 [= ידה] .G ydy I ידי
”אַּבֵד לו, lnh mlḫš abd lnh ydy ḥmt :(l-) ל־ את ∼

• [ראה סעיף 6.2]. (KTU 1.100:5) המלחש, יַּדֵה לו את הארס”

[a]l ̊ (אקוזטיב אדוורביאלי?): <מקום> <פלוני> את ∼

”לו תגרש עז (מ)שערינו, גיבור td̊y ʿz ṯǵ̊r̊ny qrd [l]ḥmytny

ydy את: ∼ [= עקר] .2 .(KTU 1.119:28) מחומותינו”

”יעקור בעצים את הערער ובשיחים bʿṣm ʿrʿr wbšḥt ʿṣ mt

.(KTU 1.100:64) את עץ המוות”

הדי, ידי, דוד, להבחנה בין הצורות הנגזרות מן השורשים העלולים

.(Tropper and Verreet 1988) ראה טרופר ופריט ונדי נדד

הדי. ראה ydy II ידי
abn brq d l tdʿ את: ∼ [= ידע] .G ydʿ I ידע
”אבין ברק אשר לא šmm rgm l tdʿ nšm wl tbn hmlt arṣ

ידעו השמים, דבר (אשר) לא ידעו האנשים ולא יבינו המוני הארץ”

umy tdʿ ky ʿrbt {תוכן}: ∼ • .(KTU 1.3:III:26–27)
← .(KTU 2.16:7) ”אמי תדע כי נכנסתי לפני ה’שמש’” lpn špš

”ידעתיך, בתי, כי ללא רחמים ydʿtk bt k anšt קידום התוכן:

[ראה סעיף 5.12.2]. (KTU 1.18:I:16 ∥ 1.3:V:27) את”

bʿdn ksl tṯbr עומד: [= הזיע] .G ydʿ II ידע
KTU) יזיעו” ”מאחור גבה יישבר, מעל פניה  ʿln pnh tdʿ

.(1.3:III:34

aṯ[̊ty] il̊ ylt̊ את: ∼ ילדה] <אם> =] .G yld ילד
”שתי נשי אל ילדו. מה ילדו? ילדו mh ylt̊ yld̊y šḥr wšl[m]
<אב>: (l-) ל־ את ∼ • .(KTU 1.23:53) את שחר ושלם”

.(KTU 1.15:II:23) ”תלד שבעה בנים לך” tld šbʿ bnm lk

”כי k yld bn ly km aḫy <אב>: (l-) ל־ ∼ [= נולד] .Gp
.(KTU 1.17:II:14) יוולד בן לי כמו (ל)אחיי”

”הו, y ̊ aṯt itrḫ y bn ašld̊ את: ∼ הוליד] <אב> =] .Š
.(KTU 1.23:65) נשים (אשר) נשאתי, הו, בנים (אשר) הולדתי”

il̊ ̊ את: ∼ [(?) [= אחז בימינו .G ymnn ימנן
”אל חוטרו הכין, אל אחז בימינו ḫṭh nḥt̊ il ymnn mṭ ydh
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”לחמתי (בשביל) imt̊ḫṣ ksp itrṯ ḫrṣ את: ∼ [G [כמו .Gt
.(KTU 1.3:III:46) כסף, ירשתי זהב”

bm̊ ̊ bkyh wyšn עומד: [= ישן, נרדם] .G yšn ישן
KTU) ”במו בכיו ישן, בדמעו — תרדמה” bd̊m̊ʿh nhmmt

.(1.14:I:31

[= עשה, הפך (הוראה .1 [= נתן] .G ytn יתן
at̊n šdh krm̊[m] šd {פרדיקט}: את ∼ פרדיקטיבית)]

KTU) ”אתן ׂשֶָדהָ כרמים, ׂשדה דודיה בוסתנים” ddh ̊ ḥrnqm ̊

:(l-) ל־ את ∼ [= מסר, העניק, העביר] .2 .(1.24:22
.(KTU 1.24:19) ”ואתן מוהרּה לאביה” wåtn mhrh labh

wtn ̊ qštk ̊ ʿm̊ ̊ [btlt] ʿn̊[̊t] qṣ̊ʿtk :(ʿm) עם את ∼ •

”ותן קשתך לבתולה ענת, חציך (ל)יבמת הלאומים” ybmt lim̊m̊

tn aḥd השמטה: ← [ראה סעיף 6.2]. (KTU 1.17:VI:18)
.(KTU 1.6:I:45) ”תני אחד מבנייך ואמליכנו” bbnk̊ ̊ amlkn

al̊p mitm k[kr] d ytn :(bd) בד את ∼ [= הפקיד] .3

”אלף ומאתים ככר אשר נתן המלך ביד סנרן” mlk bd snrn

ʿrb̊ […]h לפעול: ∼ [(?) [= הרשה .4 .(KTU 4.548:3)
KTU) ”היכנס לביתו נתן וצאת לא נתן” ytn wyṣ̊ů ̊ l ytn

(pnm עם פנם ∼ [= כיוון, הפנה פניו] .5 .(1.15:II:10
”אז תתן idk l tnn pnm ʿm bʿl mrym ṣpn <פלוני>: ʿm)

תך פנם ∼ • .(KTU 1.4:V:22) פניה אל בעל (ב)מרומי צפון”

”אזי idk al ttn pnm tk qrth hmr̊ẙ <מקום>: (pnm tk)

.(KTU 1.4:VIII:10) אכן תתנו פניכם (אל) תוך עירו המרי”

ytn :(gh/qlh) גה/קלה ∼ [= הרים, השמיע קולו] .6

השמטה: ← .(KTU 1.16:I:13) ”ייתן קולו (ב)בכי” gh bky

”כי עצים לא ייתנו (קול), כי k ʿṣm l ttn k abnm l thg̊gn

.(KTU 1.82:43) אבנים לא תהגינה”

wbbt :(l-) ל־ ∼ הועבר] הוענק,  נמסר,   =] .Gp
KTU) ”בבית המלך מלבוש יותן להם” mlk mlbš ytn lhm

.(4.168:8

yṣq <נוזל>: ∼ [= מזג] .1 [= יצק] .G yṣq יצק
”יצק בכלי כסף יין, בכלי זהב נופת” bgl ḥtṯ yn bg̊l ḫrṣ nbt

yṣq ksp̊ <מתכת>: ∼ [= התיך] .2 .(KTU 1.14:IV:1)
=] .3 .(KTU 1.4:I:25) ”יצק כסף, יתיך זהב” yšlḥ ḫrṣ

”יצק חופה yṣq ḫym wtbṯḫ את: ∼ יצר בהתכת מתכת]

.(KTU 1.4:I:29) ומיטה”

tn̊ ilm d tqh את: ∼ [= הגן, נצר] .G yqy יקי
”תן, אל, את אשר תנצרהו, (תנו) את אשר תנצרו, d tqyn hmlt

.(KTU 1.2:I:18) המון (האלים)”

šmʿ mʿ :(udn) ֻאדן ∼ [= הטה] .G yqǵ יקעֿ
”שמע נא, כרת השוע, הקשב והטה l krt ṯʿ ištmʿ wtqǵ udn

.(KTU 1.16:VI:42) אוזן”

yru ̊ bn ilm ‹m›t עומד: [= ירא] .G yrʾ ירא
”ירא בן האלים מות, שתע ידיד ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ y ̊ʿ r ̊ mt̊ ̊ bql̊h

את: ∼ • .(KTU 1.6:VI:30) אל הגיבור, ירע מות בנפילתו”

”ירא אותו בעל האדיר, שתע yraun aliyn bʿl ṯtʿnn rkb ʿrpt

.(KTU 1.5:II:6) ממנו רוכב העננים”

עומד: [= זז כלפי מטה] .1 [= ירד] .G yrd ירד
.2 .(KTU 1.14:II:26) ”ויֵרד כרת מן הגגות” wyrd krt lg̊gt

bnt hll bʿl gml yrdt השמטה: ← [= בא, ניגש, קרב]

”בנות הלל אדון גמל היורדות בעצי (= עם עצי) אגוז” bʿrgzm ̊

.(KTU 1.24:42)

[= קלע חצים למטרה] .1 [= ירה] .G yry ירי
.2 .(KTU 1.23:38a) ”ירה השמימה” yr ̊ šmmh עומד:

”ירה yr bšmm ʿṣr <מטרה>: ∼ [= פגע, הכה בקליע]

.(KTU 1.23:38b) בשמים ציפור”

tn את: ∼ [= ירש, גזל] .G rṯy yrṯ/רתֿי ירתֿ
”תנו את בעל ומשרתיו, את בן bʿl wʿnnh bn dgn arṯm pḏh

.(KTU 1.2:I:35) דגן, אירש זהבו”
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.(KTU 1.17:V:20)

k yraš עומד: [(?) [= היה שפוף .G khp כהף
KTU) ”כי יניף (סוס) ראשו ויהיה שפוף מאוד” wykhp mid

.(1.71:23

wln ykt עומד: [= היה יציב, נכון] .1 .G kwn כון
”ולנו ייכון הגבול עם ממלכת כרכמיש” pat ̊ ʿm ml‹k›t grgmš

ב־ ∼ [להבעת הימצאות במקום] .2 .(KTU 2.75:7)
.(KTU 1.103:5) ”רעב ייכון בארץ” rǵbn ykn bḥwt :(b-)

aṯt trḫ wtbʿt ṯar̊ um ̊ {פרדיקט}: ∼ [להבעת זהות] .3

”אישה נשא והלכה, שאר (בשר מצד ה)אֵם הייתה לו” tkn lh

.(KTU 1.14:I:15)

ṯr il abh il mlk d yknnh את: ∼ [= ברא] .1 [= כונן] .L
.2 .(KTU 1.3:V:36) ”שור אל אביו, אל המלך אשר יכוננֹו”

wmnm šalm dt tknn ʿl את: ∼ [= הציב, העמיד]

”וכל טענה אשר יכוננו, על (פי) עֵרבים ʿrbnm hnhmt tknn

.(KTU 3.3:6–9) אלה יכוננו”

את: ∼ [= הכין, הציב, העמיד] .1 [D שכן [יחד עם .Š
”ולא אונייה wl a[ny]t tšknn ḫmšm lm[i]t any tšknn ̊

.(KTU 2.47:3–5) (אחת) תכין, מאה וחמישים אוניות תכין”

wmlk bʿly lm škn :(l-) ל־ את ∼ [(?) [= הטיל .2

KTU) ”והמלך אדוני למה הטיל זאת על עבדו?” hnk lʿbdh

mit :(l-) ל־ את ∼ [(?) [= הועיד, ייעד .3 .(2.33:23
”מאה חמישים הסכום אשר ייעדו ḫmšm kbd d škn lks ilm

.(KTU 4.280:14) לכוס אלים”

ראה דיטריך, לורץ Š כון לבין D שכן לעניין הקושי להבחין בין

.(Dietrich et al. 1974) וסנמרטין

bš̊bʿ :(ʿm) עם ∼ [(?) [= חרה, כעס .G kwr כור
”כעבור שבע שנים כעס בן šnt wk̊r̊ ̊ bn̊ il̊m̊ mt ʿm aliyn bʿl

.(KTU 1.6:V:9) האלים, מות, על בעל האדיר”

hlny <פלוני>: את ∼ [= מנע, עצר] .G kḥd כחד
”הנה בן עין שואל bn ʿyn yštal ʿm amtk wlak lh wkḥdnn

mnm irštk d :(l-) ל־ את ∼ [= דאג שייתנו, שלח] .Š
”מה בקשתך אשר חסרת — אני אשלח ḫsrt wank aštn liḫy

hln ḫrṣ :(ʿm) עם את ∼ • .(KTU 2.41:18) לאחי”

”הנה את הזהב אשר שלחת […] štnt ʿmy ʿm špš štn[t]
.(KTU 2.36:13) אליי אל ה’שמש’ שלחתי”

[= עבר לתנוחת ישיבה, .1 [= ישב] .G yṯb יתֿב
”אשבה אני aṯbn ank wanḫn ̊ עומד: היה בתנוחה זו]

[= גר, שהה, נמצא] .2 .(KTU 1.6:III:18) ואנוחה”

”אלשלם בן גסן, ilšlm bn gsn [y]ṣr̊ d yṯb bgt al ב־: ∼

[במובן של .3 .(KTU 4.382:27) קדר היושב בגת אל”

hn ym wṯn yṯb krt <כס>: (l-) ל־ ∼ תפיסת השלטון]

”הנה יום (אחד) ושני ישב כרת על בימתו, lʿdh yṯb lksi mlk

השמטה: ← .(KTU 1.16:VI:22–23) ישב על כס המלוכה”

”רד ממלכות ואמלוך, משלטונך rd lmlk amlk ldrktk aṯb an

.(KTU 1.16:VI:38) ואשב אני”

tʿdb עומד: [= מּוקם בישיבה] .1 [= הּושב] .Šp
”הוכן כיסא ו(הוא) הושב לימין ksu wyṯṯb lymn aliyn bʿl

[במובן של תפיסת .2 .(KTU 1.4:V:47) בעל האדיר”

”בעל bʿl yṯṯbn […] mlkh̊ (בטקסט מקוטע): השלטון]

.(KTU 1.6:VI:33) יּושב (על כיסא) מלכותו”

mlbš ṯrmnm עומד: [= ישן, בלה] .G yṯn יתֿן
(כינוי ’שרמנם’  ”מלבוש  k yṯn wbbt mlk mlbš ytn lhm

KTU) למלך אוגרית) כי בלה — בבית המלך מלבוש יותן להם”

.(4.168:6

hlm yṯq את: ∼ [(?) [= קשר, כבל .G yṯq יתֿק
.(KTU 1.100:6) ”הנה יכבול את הנחש” nḥš

כ

šlḥm ššqy ilm את: ∼ [= כיבד] .D kbd כבד
”האכילי והשקי את האלים, סעדי וכבדי אותם” sad kbd hmt
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”ותכסנו wtksẙn̊n̊ bṯn̊[̊…] <מכוסה>: ∼ [= כיסה] .D
.(KTU 1.10:III:24) ב…”

kry amt ʿpr את: ∼ [= כרה] .G kry כרי
KTU) ”כרי (ב)אמה עפר, (ב)עצם היד אדמה” ʿẓm yd ugrm

.(1.12:I:23

lpʿnh ykrʿ wyql עומד: [= כרע] .G krʿ כרע
.(KTU 1.10:II:18) ”לרגליו יכרע וייפול”

pʿnh lhdm את: ∼ [= נענע, סובב] .R krr כרר
”רגליו על ההדום יקבע וינענע אצבעותיו” yṯpd wẙk̊rkr uṣbʿth

.(KTU 1.4:IV:29)

hm brky את: ∼ [(?) [= ביקש, השיג .G kšd כשד
”אם בֵרכה יבקש (כמו) ראמים, מעיין tkšd rumm ʿn kḏd aylt

.(KTU 1.5:I:16) כעדר איילות”

nqmd mlk <מסמך>: ∼ [= כתב] .G ktb כתב
KTU) ”נְִקמַּדֻ מלך אוגרית כתב ספר זה” ugrt ktb spr hnd

.(2.19:9

ל

tlu ḥ‹m›t עומד: [= לאה, נחלש] .G lʾy I לאי
”נחלש הארס כמו נחל, התפוגג כמו פלג” km nḫl tplg km plg

.(KTU 1.100:68)

šnt את: ∼ [= גבר, הכריע] .G lʾy II לאי
וישכב, ”שינה הכריעתהו  tlun!n wẙš̊kb nhmmt wẙq̊mṣ

mt השמטה: ← .(KTU 1.14:I:33) תרדמה — ויתכרבל”

”מות דם וחת, שעתקת דמה והכריעה” dm ḫt šʿtqt dm lat!

.(KTU 1.16:VI:14)

:(l-) ל־ <שליח/מסר> ∼ [= שלח] .G lʾk לאך
”שגריר אכן אשלח dll al ilak lbn ilm mt ʿdd lydd il ǵzr

.(KTU 1.4:VII:45) לבן האלים, מות, דובר לידיד אל הגיבור”

.(KTU 2.70:13) את אמתך; שלח אליו ומנענו”

klat ṯǵrt bht ʿnt את: ∼ [= נעל] .G klʾ כלא
.(KTU 1.3:II:3) ”נעלה את שערי הבית ענת”

kl̊ẙ ̊ lḥm b ̊ʿ dnhm kl̊ẙ ̊ עומד: [= כלה] .G kly כלי
”כלה הלחם במחסניהם, כלה היין בחמתותיהם” yn bḥmthm

.(KTU 1.16:III:13–14)

mitm̊ yn ḥsp d nkly bdbḥ ̊ עומד: [= נצרך] .1 .N
.2 .(KTU 4.213:24) ”מאתיים יין צלול אשר נצרך בזבח”

”כסף אשר הושקע ksp d nkly bšd עומד: [(?) [= הושקע

.(KTU 4.280:6) בשדה”

l mḫšt mdd il ym l klt nhr il rbm את: ∼ [= כילה] .D
”הלא מחצתי את ידיד אל, ים? הלא כיליתי את נהר, האל הגדול?”

.(KTU 1.3:III:39)

bt̊ arzm ykllnh את: ∼ [= השלים] .G kll כלל
”בית ארזים ישלימו לו הם, בית לבנים hm bt lbnt ̊ y ̊ʿ m̊snh

.(KTU 1.4:V:10) יקימו לו”

[(?) נתן בשלמות [= שילם,  .G kml כמל
”ולאִב (אתה) wlib tk!m!l hy bhmth l tšlm :(l-) ל־ ∼

.(KTU 1.111:22) תתן בשלמות, היא (מ)בהמתה לא תשלם”

Pardee  2000:  623, ּפַרדי: לפי  (כאן  ופירושו סתום  הטקסט 

”תאנוף tkml hy bh מבכר את הקריאה DLU–מסופק. ה (628–629
אינו כמל ”כעס”. השורש kamālu היא בו”, על סמך הפועל האכדי

מתועד בשמית המערבית במשמעות זו; אילו נשאל מן האכדית

לאוגריתית אפשר היה לצפות שיקבל בשפת היעד אותו סימן

הצרכה כבשפת המקור, אלא שהפועל באכדית מצריך את מילת

”ב–”. ina ”עם” ולא את itti היחס

npl bʿl ̊ עומד: [= כרע, התכופף] .tD kms כמס
”נפל בעל כמו שור וכרע הדד כמו km ṯr wtkms hd km ibr

.(KTU 1.12:II:54) פר”

lpš yks <כיסוי>: ∼ [= התכסה] .G ksy כסי
.(KTU 1.5:VI:17) ”(בתור) לבוש התכסה אזור” mizrtm
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”אקהת אך ישב לאכול, aqht km yṯb llḥm wbn dnil lṯrm

.(KTU 1.18:IV:19 ∥ 29) בן דנאל לסעוד”

uzrm ilm ylḥm uzrm <פלוני>: את ∼ [= האכיל] .D
”אזּור (= לבוש אזֹור) אלים יאכיל, אזּור ישקה בני yšqy bn qdš

.(KTU 1.17:I:21) קודש”

lpnk l  tšlḥm ytm <פלוני>: את ∼ [= האכיל] .Š
”לפניך לא תאכיל יתום, מאחורי גבך אלמנה” bʿd kslk almnt

.(KTU 1.16:VI:49)

=) [בינוני בלבד, כשם תואר .Gp lṭš לטש
מלוטש)].

yd ṣth yʿl wyškb yd עומד: [= לן] .G lyn לין
”ישליך בגדו, יעל וישכב, ישליך אזורו וילון” mizrth p yln

.(KTU 1.17:I:5 ∥ 15)

<דבר> <פלוני> את ∼ [= לימד] .D lmd למד
KTU) ”(?) ”אלמדך ציד almdk ṣ[…] (בטקסט מקוטע):

.(1.18:I:29

ʿmy pʿnk tlsmn עומד: [= אץ] .G lsm לסם
KTU) ”אליי יאוצו פעמיך, אליי ימהרו רגלייך” ʿmy twtḥ išdk

.(1.3:III:19

[= תפס, אחז בידו] .1 [= לקח] .G lqḥ לקח
.2 .(KTU 1.4:II:32) ”קח רשת בידך” qḥ rṯt bdk את: ∼

arbʿ ʿšrh šmn d lqḥt את: ∼ [= הוביל עמו, העביר]

”ארבעה–עשר (כדי) שמן אשר לקחה ṯlǵḏy wkd ištir ʿm qrt

[= קיבל, .3 .(KTU 4.290:2) שלעזי וכד נשאר בעיר”

<פלוני>: (b-) ב־ <דבר> ∼ העביר לרשותו בהסכמה]

arbʿ mat ḫmšm šbʿt wnṣp kbd ksp d lqḥ bdn bmlk

”ארבע מאות חמישים ושבעה (שקלים) וחצי משקל הכסף אשר

.4 [ראה סעיף 6.1.7]. (KTU 4.779:10) לקח בדן מהמלך”

(byd/bd) ביד/בד את ∼ [= העביר לרשותו בכוח, גזל]

w mnkm l yqḥ spr mlk hnd byd ṣṭqšlm ʿd ʿlm <פלוני>:

wlḥt akl ky likt ʿm špš :(ʿm) עם <שליח/מסר> ∼ •

(KTU 2.39:18) ”וכי שלחת לוחות (בעניין) אוכל אל ה’שמש’”

[ראה סעיף 6.2].

lm tlik ʿmy :(ʿm) עם <שליח/מסר> ∼ [= שלח] .D
”למה תשלח אליי (לאמור): איך אכין iky aškn ʿṣm lbt dml

.(KTU 2.26:4) עצים לבית דמל?”

לבֵנים] עשה  לבֵנים,  ליבן   =] .D lbn לבן
p ̊ʿbd ank aḫd̊ ulṯ̊ hm amt aṯrt̊ tlbn ̊lbnt :(lbnt) לבנת ∼

KTU) ”ועבד אני, אוחז מעדר, אם אָמה אשרה, תלבן לבנים?”

.(1.4:IV:61

tlbš np̊ṣ ǵzr … את: ∼ [= לבש] .G lbš לבש
”תלבש בגדי אביר … ומעל תלבש בגדי אישה” wʿl tlbš ̊ npṣ aṯt

הערה 300]. [ראה סעיף 5.10.2.3 (KTU 1.19:IV:44–46)

al[̊iyn <כיסוי>: <פלוני> את ∼ הלביש]  =] .Š
KTU) ”את בעל האדיר הלבישו אפוד” bʿ]l ̊ šlbšn ip[̊…]

.(1.5:V:23

ylšn̊ bḫrih את: ∼ [= לש, מרח] .G lwš לוש
.(KTU 1.114:20) ”ילוש אותו בצואתו ושתנו” wṯnth

lšnm tlḥk šmm את: ∼ [= לחך] .D lḥk לחך
.(KTU 1.83:5) ”לשונות ילחכו שמים”

עומד: [= לחם, ערך מלחמה] .G lḥm I לחם
KTU) ”ואני ששה ימים כליל לחמתי” wank ṯṯ ymm kl lḥmt

.(2.82:8

”אם ימות, hm ymt wilḥmn ank עומד: [= נלחם] .N
.(KTU 2.82:20) אלחם אני”

l את: ∼ [= לחם, אכל] .G lḥm II לחם
”לו תאכל לחם תרומות, לו tlḥm lḥ̊m̊ trmmt l tšt yn tǵẓyt

lḥm blḥm ̊ פרטיטיב: ← .(KTU 1.6:VI:43) תשתה יין נסך”

”אכול מלחם כלשהו ושתה מיין תוסס aẙ ̊ wš̊t̊ẙ ̊ bḫmr yn ay

השמטה: ← [ראה סעיף 4.4.1.1]. (KTU 1.23:6) כלשהו”
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”יחיה yḥ wl̊ ̊ ymt עומד: [= מת] .G mwt מות
.(KTU 6.30:1) ולא ימות”

zbl ʿršm yšu ʿwr̊ עומד: [(?) [= גישש .G mzl מזל
KTU) ”הסובל במיטתו יינשא, העיוור גשוש יגשש” mzl ymzl

.(1.14:IV:25

tmzʿ kst dnil עומד: [(?) [= נקרע .G mzʿ מזע
.(KTU 1.19:I:36) ”תיקרע כסות דנאל, איש הרפא” mt rpi

ymḥ bb̊t̊ dm ḏmr את: ∼ [= מחה] .G mḥy מחי
.(KTU 1.3:II:30) ”תמחה מן הבית דם לוחמים”

את: ∼ [= מחץ] .G mḫš mḫṣ/מחֿש מחֿץ
”היד (אשר) מחצה את yd ̊ mḫṣt aq[̊h]t ̊ ǵzr tmḫṣ alpm ib ̊

.(KTU 1.19:IV:58–59) אקהת הגיבור תמחץ אלפי אויבים”

ik tmtḫṣ̊ ̊ ʿm aliyn bʿl :(ʿm) עם ∼ [= נאבק] .Gt
← .(KTU 1.6:VI:24–25) ”איכה תיאבק עם בעל האדיר?”

”עד (אשר) ʿd tšbʿ tmtḫṣ bbt tḫtṣb bn ṯlḥnm השמטה:

.(KTU 1.3:II:29) תׂשבע תיאבק בבית, תכה בין שולחנות”

מחֿץ. ראה mḫš מחֿש
šmm šmn̊ tmṭrn את: ∼ [= המטיר] .G mṭr מטר

.(KTU 1.6:III:6) ”שמים שמן ימטירו”

šr aḫyh mẓah את: ∼ [= מצא] .G mẓʾ מטֿא
KTU) ”שר אחיו מצאֹו ומצאֹו שר חבריו” wmẓah šr ylyh ̊

.(1.12:II:50–51

whm alp ̊ l tśʿn עומד: [= נמכר] .N mkr מכר
KTU) ”ואם אלף לא ישלמו, (ב)מצרים יימכרו” mṣrm tmkrn

.(3.8:16

היה מלא, הכיל] <כלי/מקום> =] .G mlʾ מלא
”שולחן אל אשר מלא ṯlḥn il d mla mnm dbbm <מילוי>: ∼

tǵd̊d̊ <מילוי>: (b-) ב־ ∼ • .(KTU 1.4:I:38) מיני יצורים”

”יתפח כבדה מצחוק, ימלא לבה kbdh bṣḥq ymlu lbh bšmḫt

הערה 295]. [ראה סעיף 5.10.2.2 (KTU 1.3:II:25) בשמחה”

”ואף אחד לא ייקח את ספר המלך הזה מיד צטקשלם עד עולם”

[= קנה, רכש] .5 [ראה סעיף 6.1.7]. (KTU 2.19:11)
byrḫ ̊ pgrm lqḥ bʿlmʿḏr <מחיר>: (b-) ב־ <דבר> ∼

”בחודש פגרם קנו בעלמעזר wbn ḫlp miḫd barbʿ mat ḫrṣ

KTU) ובן חלף (רשות לגבות) מס בארבע מאות (שקל) זהב”

[ראה סעיף 5.4.1]. (4.266:3

…” […] ṯlṯm d nlqḥt […] עומד: [= הובל, הועבר] .N
.(KTU 4.659:1) ”… שלושים אשר נלקחו

wyq̊ḥ̊ ̊ השמטה: ← [(?) [= ליקט, אסף .G lqẓ לקטֿ
”ויקח בהם את אקהת, הוביל, bh̊m aqht ybl lqẓ ybky wyqbr

.(KTU 1.19:III:40) ליקט, יבכה ויקבור”

את ∼ [= הלשין, הוציא דיבה] .D lšn לשן
KTU) ”תלשין את אקהת הגיבור” tlšn aqht ǵzr ̊ <פלוני>:

.(1.17:VI:51

מ

(= רב)]. [בינוני בלבד, כשם תואר .G mʾd מאד
[…] bn̊m aqny […]šr̊m amid את: ∼ [= הִרבה] .D

.(KTU 1.14:II:5) בנים אקנה, שארי בשר ארבה” …”

ik tmgnn את: ∼ [= כיבד במתנה] .D mgn מגן
”למה תכבדו במתנה את הגבירה rbt aṯrt ym tǵẓyn qnyt ilm

.(KTU 1.4:III:28) אשרת ים, תשדלו את קונת האלים”

mdl ʿr ṣmd <בהמה>: ∼ [= חבש] .G mdl מדל
”חבש עיר, אסר חמור, שם רתמה של כסף” pḥl št gpnm dt ksp

.(KTU 1.4:IV:9)

mṭ tpln עומד: [= מט, התנודד] .G mwṭ מוט
.(KTU 1.2:I:9) ”מתנודד תיפול”

”עז ʿz ym l ymk עומד: [= מך] .G mwk מוך
.(KTU 1.2:IV:17) (הוא) ים, לא ימוך”
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<מקום>: (b-) ב־ ∼ • .(KTU 1.100:67) וייכנס לחצרו”

עם ∼ • .(KTU 2.71:16) ”עד בואי לערם” ʿd mǵyy bʿrm

”כי יגיע k ̊ ymǵy adn ilm rbm ʿm dtn <פלוני>: (ʿm)

השמטה: ← .(KTU 1.124:1) אדון האלים הגדולים אל דותן”

”אחרי כן באו מלאכי ים, aḫr tmǵyn mlak ym tʿdt ṯpṭ nhr

[= הגיע, בא .2 .(KTU 1.2:I:30) משלחת השופט נהר”

pʿnh l tmǵyn hdm rišh l ymǵy את: ∼ במגע, נגע]

”רגליו לא יגיעו (ל)הדום, ראשו לא יגיע (ל)קצה (המושב)” apsh

.(KTU 1.6:I:59–60)

ṣǵr̊m ̊ ymṣḫ ̊ larṣ את: ∼ [= גרר] .G mṣḫ מצחֿ
.(KTU 1.6:V:4) ”את הקטנים יגרור לארץ”

mt ʿz bʿl ʿz ריבוי: ← [= גרר (הוראה הדדית)] .N
”מות עז, בעל עז, יגררו זה את זה כסוסי קרב” ymṣḫn kl̊smm

.(KTU 1.6:VI:20)

lk tld ̊ yṣb̊ ̊ ǵl̊m̊ ̊ את: ∼ [= מצץ] .G mṣṣ מצץ
”לְָך תלד את יצב העלם, ynq ḥl̊b̊ a[̊ṯ]rt mṣṣ ṯd ̊ bt̊lt [ʿnt]
.(KTU 1.15:II:27) יונק חלב אשרה, מוצץ שד הבתולה ענת”

aḥdy d ymlk את: ∼ [= הזין] .G mrʾ מרא
”אני יחיד אשר ימלוך על האלים, ʿl ilm l ymru il̊m wnšm

.(KTU 1.4:VII:50) (אשר) אכן יזין אלים ואנשים”

עומד: [(?) [= עבר, הלך .1 .G mrr I מרר
”שליחי שמים יעברו, mlak šmm tmr ̊ zbl mlk šmm̊ ̊ tlak ̊

[= העביר, .2 .(KTU 1.13:26) נסיכי מלכות שמים יישלחו”

šmk at aymr aymr mr ym mr ym ̊ lksih את: ∼ סילק]

”ׁשִמך אתה ’יסלק’. ’יסלק’, סלק את ים, סלק את ים מכיסאו”

.(KTU 1.2:IV:19)

amrmrn ʿṣ qdš wʿlk l tʿl bṯn את: ∼ [(?) [= נופף .R
.(RSOu XIV 52:2) ”אנופף עץ קדוש ועליך לא יעלה נחש פתן”

l tbrk [krt] ṯʿ את: ∼ [= חיזק] .G mrr II מרר
”הלא תברך את כרת השוע, הלא תחזק l tmr nʿmn [ǵlm] il̊

[= עשה למלא, עשה שיכיל מילוי] .1 [= מילא] .D
”(?) ”האל הדד מילא אצבעו il hd mla ̊ uṣ[̊…] <כלי>: ∼

wḥbrh mla yn <מילוי>: <כלי> ∼ • .(KTU 1.10:III:8)
[= השלים, גרם .2 .(KTU 1.23:76) ”וקנקנו מילא יין”

šbʿ šnt̊ il̊ mla wṯmn nqpnt ʿd <פרק זמן>: ∼ שיעבור]

.(KTU 1.12:II:44) ”שבע שנים אל מילא ושמונה תקופות עד”

”נדר, בעל, mḏr bʿl nmlu את: ∼ [= הגשים, קיים] .3

.(KTU 1.119:31) נמלא”

ymlk ʿṯtr ʿrẓ עומד: [= מלך] .G mlk מלך
aḥdy :(ʿl) על ∼ • .(KTU 1.6:I:55) ”ימלוך עשתר העריץ”

KTU) ”אני היחיד אשר ימלוך על האלים” d ymlk ʿl ilm

[ראה סעיף 5.9]. (1.4:VII:49–50

”תני אחד tn aḥd bbnk̊ ̊ amlkn את: ∼ [= המליך] .D
.(KTU 1.6:I:46) מבנייך ואמליכנו”

tmll išdh את: ∼ [= מולל, שפשף] .G mll מלל
.(KTU 1.101:6) ”תשפשף רגליו”

ṯmn ʿšrh šmn את: ∼ [= הגיש] .G mnḥ מנח
”שמונה–עשר ׁשֶמֶן חשבון ותשורה אשר ḥṯb̊n wṯʿt ̊ d mnḥ birt

.(KTU 4.771:9) הגיש בארת”

alp kd yqḥ את: ∼ [= מסך, ערבב] .G msk מסך
”אלף (מידות) כד יקח מיין תוסס, bḫmr rbt ymsk bmskh

.(KTU 1.3:I:17) רבבה ימסוך במסכו”

št ʿqrbn את: ∼ [= מוסס, המס] .D mss מסס
”סאה של עקרבן ydk wymsś hm bmskt dlḥt hm bmndǵ

.(KTU 1.85:3) ידוכו וימסו, אם בתמיסה דלוחה, אם בדייסה”

l yʿdb mrḥ ʿm bn dgn עומד: [(?) [= רפה, נחלש .tD
KTU) ”לא יערוך (= יטיל) רומח עם בן דגן, כי ירפה” k tmsm

.(1.6:I:52

ל־ ∼ [= בא, קרב] .1 [= הגיע] .G mǵy מעֿי
”בא חורון לביתו mǵy ḥrn lbth wyštql lḥẓrh <מקום>: (l-)

368



אוגריתית

wng mlk lbty :(l-) ל־ ∼ [= סר] .G ngy נגי
KTU) ”וסור, מלך, מביתי, רחק, כרת, מחצרי” rḥq krt lḥẓry

.(1.14:III:27

wngšnn את: ∼ [= נגׂש, דחק] .G ngš נגש
”ונגׂש אותו חבי בעל ḥby bʿl qrnn wḏnb ylšn bḫrih wṯnth

.(KTU 1.114:19) הקרניים והזנב, ילוש אותו בצואתו ושתנו”

bʿl ngṯhm את: ∼ [= ניגש, פגש] .G ngṯ נגתֿ
”בעל ניגש אליהם בצעדיו והאל הדד bpʿnh wil hd bḫrẓʿh

.(KTU 1.12:I:40) בפסיעותיו”

”הרחומה ענת rḥm ʿnt tngṯh את: ∼ [(?) [= חיפש .D
.(KTU 1.6:II:27) תחפשנו”

ʿrm tdu mt! את: ∼ [= הבריח] .G ndʾ נדא
”(מ)ערים תבריח את מות, (מ)כפרים pdrm tdu šr̊r ḫṭm tʿmt

.(KTU 1.16:VI:7–8) תבריח אויב, במקל תכה”

bšbʿ ̊ y[̊mm] td עומד: [= נדד, נעלם] .G ndd נדד
”ביום השביעי תיעלם האש בבית, išt bbhtm n[̊bl]at bhklm

.(KTU 1.4:VI:32) הלהבות בהיכל”

הדי, ידי, דוד, להבחנה בין הצורות הנגזרות מן השורשים העלולים

.(Tropper and Verreet 1988) ראה טרופר ופריט ונדי נדד

yd ṣth [dni]l את: ∼ [= השליך] .1 .G ndy נדי
”ישליך בגדו דנאל, ישליך בגדו, יעל וישכב” yd ṣth yʿl wyškb

רגם ∼ [= פלט, השמיע] .2 .(KTU 1.17:I:13–14)
.(KTU 1.93:1) ”הפרה תשמיע דבר” arḫ td rgm :(rgm)

ṯm ydr ̊ kr̊t עומד: [= התחייב בנדר] .G ndr נדר
”שם יידור כרת השוע: חיי ṯʿ i iṯt aṯrt ṣrm wilt ṣdynm …

.(KTU 1.14:IV:37) ”… אשרת צור ואלת צידון

bn krt km hm tdr ap bnt ḥry עומד: [= הובטח] .Gp
”בני כרת (רּבים) כמו (ש)הובטח, אף בנות חֻרי כמותם” km hm

.(KTU 1.15:III:23)

.(KTU 1.15:II:15) את הנעים עלם אל?”

l  tbrk̊n̊  alk̊ ̊ br̊kt̊m̊ ̊ tmrn̊ ̊ al̊k ̊ עומד: חוזק]  =] .N
KTU) ”לו תברכני ואלך ברוכה, תחזקני ואלך מחוזקת” nmrr̊t̊ ̊

.(1.19:IV:33

”חלה המלך” mrṣ ml̊k̊ עומד: [= חלה] .G mrṣ מרץ
.(KTU 1.16:I:59)

qrn את: ∼ [= משח, סך בשמן] .G mšḥ משח
”את קרני עוצמתך בעל dbatk bʿl ymšḥ bʿl ymšḥ hm bʿp

.(KTU 1.10:II:22–23) ימשח, בעל ימשח אותן במעוף”

šmšr l עומד: [(?) [= יצא לדרך .Š mšr משר
”צא לדרך, הו דייג אשרה, בוא, הו dgy aṯrt mǵ l qdš amrr

.(KTU 1.3:VI:9) קדש אמרר”

את: ∼ [= פשט, הסיר מעליו] .G mtʿ מתע
”תפשוט מדיה בים, שני tmtʿ mdh bym ṯn npynh bnhrm

.(KTU 1.4:II:6) בגדיה בנהרות”

rǵ̊b̊ ̊ yd̊ ̊ mṯk̊t̊ ̊ את: ∼ [= משך] .G mṯk מתֿך
KTU) ”רעֵב (ב)יד מושכת, צמֵא (ב)יד מושכת” mẓma yd mṯkt

.(1.15:I:1–2

נ

k d ynaṣn את: ∼ [= נאץ, ניאץ] .G nʾṣ נאץ
.(KTU 1.1:IV:23) ”כאשר ינאצני … גרשהו” […] gršnn

k bh bṯt l עומד: [= ניבט, נראה] .G nbṭ נבט
”כי בו הבושה אכן תיראה, ובו זימת tbṭ wbh tdmmt amht

.(KTU 1.4:III:21) האמות”

← [= התנגח (הוראה הדדית)] .N ngḥ נגח
”מות עז, בעל עז, יתנגחו mt̊ ʿz bʿl ʿz yngḥn krumm ריבוי:

.(KTU 1.6:VI:17) כראמים”
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nṭṭt um עומד: [= קפץ, זינק] .1 .G nṭṭ נטט
.2 .(KTU 1.82:9) ”האם מזנקת, קמה על אבי” ʿlt baby

”הנה ענת hlm ʿnt tph ilm bh pʿnm tṭṭ עומד: [= רעד]

.(KTU 1.3:III:33) תראה את האלים, רעדו בה הרגליים”

aṭm prṭl lrišh את: ∼ [(?) [= ערך .G nṭm נטם
.(KTU 1.82:7 ∥ 19) ”אערוך ’פרטל’ (?) לראשו”

<מקום>: ∼ [(?) [= יצא לנכר, עזב .G nkr נכר
”יעזוב את עיר ykr ʿr d qdm idk pnm l ytn tk aršḫ rbt

.(KTU 1.100:62) קדם, אז פניו ישים (אל) תוך ארשח הגדולה”

.(TOu II: 90 n. 278) לפירוש זה ופירושים אחרים ראה ָקקֹו

hw ṯʿ nṯʿy את: ∼ [= זבח, הקריב] .G nkt נכת
”זוהי המנחה (אשר) נגיש, זהו הקרבן (אשר) נקריב” hw nkt nkt

.(KTU 1.40:33)

נוס. ראה nsy נסי

”נסכי sk šlm lkbd arṣ את: ∼ [= נסך] .G nsk נסך
.(KTU 1.3:III:16) שלום לקרבי הארץ”

wygl wynsk ʿ[…] (בטקסט מקוטע): [= נסך] .D
.(KTU 1.82:1) ”… ”ויגיל וינסוך

l ysʿ alt ̊ את: ∼ [= עקר, תלש] .G nsʿ I נסע
”אכן יעקור עמודי שבתך, אכן יהפוך ṯbtk l yhpk ksa ̊ mlkk

.(KTU 1.6:VI:27) כיסא מלכותך”

w‹h›m <כסף>: ∼ [= שילם] .G nsʿ II נסע
”אם אגרשכם מביתי, חמישים agrškm bbty ksp ḫmšm is̊ʿ

.(KTU 3.9:10) (שקל) כסף אשלם”

hn <כסף>: <פלוני> את ∼ [= הכריח לשלם] .Š
KTU) ”… ”הנה הכסף אשר גרם לי לשלם ksp d šsʿn […]

.(2.81:24

”לפני pn ll tnʿr̊ ʿrš את: ∼ [= ניער] .D nʿr נער
.(KTU 1.132:25) הלילה ינערו את המיטה”

arḫ tzǵ lʿglh bn עומד: [= נאנח] .G nwḥ נוח
”פרה תגעה לעגלּה, בני צאן ḫpṯ lumhthm k tnḥn udmm

.(KTU 1.15:I:7) לאמהותיהם — כן ייאנחו אנשי אֻֻדם”

ʿmny kll mid šl̊m עומד: [= נח] .G nwḫ נוחֿ
KTU) ”עמנו הכול טוב מאוד ואף אני נחתי” wap ank nḫt

.(2.11:14

עומד: [= נס] .1 .G nsy nws/נסי נוס
KTU) ”והנה המלך (למקום בשם) סיר נס” wht mlk syr ns

ssnm ysynh את: ∼ [(?) הניס  =] .2 .(2.40:15
KTU) ”(ב)סנסנים יניסֹו, (ב)קני סוף יסירֹו” ʿdtm yʿdynh

.(1.100:66

ṯm ḥrbm its an̊šq [b]ht̊m השמטה: ← [(?) [= הניס .Gt
.(KTU 1.2:IV:4) ”שם (ב)חרב אניס (אותו), אבעיר את ביתו”

[= נופף, ריסס על .Gt npp nwp/נפף נוף
”תרסס על עצמה ttpp anhbm d alp šd עומד: [(?) עצמו

.(KTU 1.3:IV:45) (שמן) צדפות של אלף (מידות) שדה”

”שישה … ṯṯ ̊ […] tšnpn את: ∼ [= הניף (בפולחן)] .Š
.(KTU 1.50:6) תניף”

”ופני wpn mlk nr bn עומד: [= אור] .G nwr נור
.(KTU 2.13:18) המלך אורו בנו”

”ויבערו בבמת wtnrr bʿd bt bʿl ̊ עומד: [(?) [= בער .L
.(KTU 1.119:9) בית בעל”

bʿl ytl̊k עומד: [= פנה, נטה] .1 .G nḥy נחי
”בעל יתהלך ויצוד, ייטה (ל)פאת מדבר” wyṣd yḥ̊ pat md!br

prʿ qẓ עומד: [= ׁשח, התכופף] .2 .(KTU 1.12:I:35)
KTU) ”פירות קיץ ׁשחו, שיבולים בקליפתן” yḥ ̊ šblt ̊ bǵ̊lph

.(1.19:I:18

y ad ad nḥtm את: ∼ [(?) [= הכין .D nḥt נחת
”הו אב, אב, המכין חוטרך, האוחז בימינך ḫṭk mmn̊nm mṭ ydk

.(KTU 1.23:43) מטה ידך”
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את ∼ [(?) [= קרא, כינה בשם .G nqb נקב
”הגיבור ǵzr mt ̊ hrnmy qšt yqb […] (בטקסט מקוטע):

.(KTU 1.17:V:35) ”… איש הרנמי את הקשת יכנה בשם

=) [בינוני בלבד, כשם תואר .G nqh נקה
מוכן?)].

את: ∼ [= הרים, סחב] .1 [= נׂשא] .G nšʾ נשא
”שא הר על ידיים, רכס על גבי ša ǵr ʿl ydm ḫlb lẓr rḥtm

את: ∼ [= הגביּה, הניף] .2 .(KTU 1.4:VIII:5) כפיים”

.3 .(KTU 1.10:II:11) ”תישא כנף ותנתר” tšu knp wtr

”שא ידיך (ל)שמים” ša ydk šmm :(yd) יד ∼ [= הושיט]

:(ʿnh) ענה ∼ [= הפנה מבטו] .4 .(KTU 1.14:II:22)
”בנושאו עיניו יראה על פני אלפי bnši ʿnh wyphn balp ̊ šd

[= הרים, השמיע קולו] .5 .(KTU 1.17:V:9) שדות”

”יישא קולו ויאמר: yšu gh wyṣḥ šmʿ l mṯt ḥry :(gh) גה ∼

.(KTU 1.16:VI:15) שמעי, הגבירה חֻרי”

hw nkt nkt y[t]ši lab עומד: [= נישא, התרומם] .Gt
”זה הקרבן (אשר) נקריב, יתרומם אל אב bn il ytši ldr bn il

.(KTU 1.40:33) בני אל, יתרומם אל דור בני אל”

p ̊ nšt bʿl {תוכן}: ∼ [= נשה, שכח] .G nšy נשי
.(KTU 1.5:I:26) ”ושכחת, בעל: תקוף אתקיפך” [ṭ]ʿn iṭʿnk

(בטקסט מקוטע): <פלוני> את ∼ [= השכיח] .Š
.(KTU 1.82:5) ”ושפתיך לא תשכיחי” wšptk l tššy

yhbr špthm את: ∼ [= נשק, נישק] .G nšq נשק
.(KTU 1.23:49) ”יתכופף, שפתיהן יישק” yšq ̊

”את הקטן ינשקו שפתיך” ṣǵr tnšq šptk ∽את: [G [כמו .D
.(KTU 1.22:I:4)

wl ytk dm̊ ̊ʿ t ̊ km̊ rbʿt את: ∼ [= הזיל] .G ntk נתך
.(KTU 1.19:II:33) ”ואכן יזיל דמעות כמו רבעי שקלים” ṯqlm

”תיזלנה tntkn udmʿth km̊ ṯqlm arṣh עומד: [= נזל] .N
.(KTU 1.14:I:28) דמעותיו כמו שקלים ארצה”

tǵṣ pnt kslh anš dt ẓrh עומד: [= רעד] .G nǵṣ נעֿץ
.(KTU 1.3:III:34) ”רעדו חוליות גבה, נחלשו אלו של שכמה”

”לא נרעדו l tnǵṣn pnth l ydlp tmnh עומד: [= נרעד] .N
.(KTU 1.2:IV:17) חוליותיו, לא נפל מראהו”

ilm tǵrk tšlmk את: ∼ [= נצר] .G nǵr נעֿר
.(KTU 2.11:8) ”האלים ינצרוך וישאלו שלומך”

[= צנח, נשל, נשמט, .1 [= נפל] .G npl נפל
”לארץ ייפול larṣ ypl ulny wlʿpr ʿẓmnẙ עומד: קרס]

[= השליך .2 .(KTU 1.2:IV:5) כוחנו ולעפר עוצמתנו”

lpʿn il [l] tp̊l l tš̊tḥwy עומד: עצמו (בתנועה רצונית)]

”לרגלי אל לא נפלו, לא השתחוו (ב)אספת המועד” pḫr mʿd

.(KTU 1.2:I:31)

mš̊b̊ʿthn  bšlḥ  ttpl ̊ עומד: הוכרת] הופל,   =] .Gt
.(KTU 1.14:I:21) ”השביעית בהן בשלח הופלה”

נוף. ראה npp נפף

nšrm tp̊r̊ ̊ wd̊u עומד: [= פרח, עף] .G npr נפר
.(KTU 1.19:III:14) ”נשרים יפרחו ודאו”

”את mrḥh lt̊l ̊ yṣb את: ∼ [= הציב] .G nṣb נצב
.(KTU 1.16:I:52) רומחו על תל יציב”

wmlk ynṣl lṯʿy עומד: [(?) [= סר .G nṣl נצל
.(KTU 1.90:22) ”והמלך יסור לקרבן”

”אעוף כנץ” aṣṣ knṣ עומד: [= עף] .G nṣṣ נצץ
.(KTU 1.117:10)

ṭrd bʿl bmrym ṣpn mšṣṣ̊ kʿṣr ̊ השמטה: ← [= העיף] .Š
”המסלק את בעל במרומי (= ממרומי?) צפון, המעיף (אותו) udnh

.(KTU 1.3:IV:1) כציפור (מ)קנּה”

bkt tgly wtbu עומד: [= התייפח] .G nṣr נצר
”בוכיה תופיע ותבוא, מתייפחת תבוא פנימה” nṣrt tbu pnm

.(KTU 1.16:VI:5)
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:(b-) ב־ ∼ גורש, סולק]  =] .Gp sʿy סעי
”מגורשות מהשדות החוטבות, sʿt bšdm ḥṭbt! bgrnt ḥpšt

.(KTU 1.14:III:7) מהגרנות המלקטות”

tspi širh lbl את: ∼ [= ספה, כילה] .G spʾ ספא
.(KTU 1.96:3) ”תספה בשרו ללא חרב” ḥrb

ank ispi uṭm ḏrqm amtm עומד: [(?) [= נספה, כלה .N
.(KTU 1.5:I:5) ”אנוכי איספה, (כ)פיסת טינופת אמות”

= mšspdt) [בינוני בלבד, כשם עצם .Š spd ספד
מספידה)].

wl ʿṣm את: ∼ [= ספר, מנה] .G spr ספר
השמטה: ← .(KTU 2.26:18) ”ואת העצים אכן תספור” tspr

KTU) ”ישב, יספור (חודשים) עד חמש” yṯbn ̊ yspr lḫmš

.(1.23:57

”תיספרו tspr byrd̊m arṣ עומד: [= נחשב, נמנה] .N
הערה 110]. [ראה סעיף 5.5.4 (KTU 1.4:VIII:8) ביורדי ארץ”

”ומספר זאת הוא mspr hnd hwt את: ∼ [= סיפר] .D
.(RSOu XIV 53:41”) (עצמו)”

ašsprk ʿm bʿl את: <פלוני> את ∼ [G [גורם של .Š
”אגרום לך לספור עם בעל שנים, עם šnt ʿm bn il tspr yrḫm

.(KTU 1.17:VI:28) בן אל תספור ירחים”

yqra {תוכן}: ∼ [= סבר, טען] .Gt srr I סרר
”יקרא mt bnpšh ystrn ydd bgngnh aḥdy d ymlk ʿl ilm

מות בנפשו, יטען הידיד בקרביו: אני היחיד אשר ימלוך על האלים”

.(KTU 1.4:VII:48)

סור. ראה srr II סרר

ע

”יצר ʿbd ṭl את: ∼ [= יצר, עיבד] .G ʿbd עבד
.(RSOu XIV 53:15’) טל”

tdʿṣ pʿnm wtr arṣ עומד: [= ניתר] .G ntr נתר
.(KTU 1.4:V:21) ”תרקע רגלה ותנתר (מן) הארץ”

”כי km tdd ʿnt ṣd tštr ʿpt šmm את: ∼ [= הבריח] .Š
.(KTU 1.22:I:11) תקום ענת לצוד, תבריח עופות שמים”

ריבוי: ← [= נשך (הוראה הדדית)] .N nṯk נתֿך
”מות עז, בעל עז, ינשכו זה את זה mt ʿz bʿl ʿz ynṯkn nbṯnm

.(KTU 1.6:VI:19) כנחשי פתן”

ס

šlḥm šqy ilm את: ∼ [= סעד] .G sʾd סאד
”האכילי והשקי את האלים, סעדי וכבדי אותם” sad kbd hmt

.(KTU 1.17:V:20)

[= הלך סביב, הקיף] .1 [= סבב] .G sbb סבב
.2 .(KTU 1.19:II:12) ”ייסוב אדמותיו” ysb palth את: ∼

”תור ארץ ושמים, tr arṣ ̊wš̊mm sb lqṣm ̊arṣ עומד: [= פנה]

[= נהפך, נהיה] .3 .(KTU 1.16:III:3) סוב לקצה הארץ”

”סב sb ksp lrqm̊ ḫrṣ nsb llbnt {פרדיקט}: (l-) ל־ ∼

.(KTU 1.4:VI:34) הכסף למטילים, הזהב נסב ללבנים”

sb ksp lrqm̊ {פרדיקט}: (l-) ל־ ∼ [= נהפך, נהיה] .N
KTU) ”סב הכסף למטילים, הזהב נסב ללבנים” ḫrṣ nsb llbnt

.(1.4:VI:35

bʿdh bhtm sgrt את: ∼ [= סגר] .G sgr סגר
.(KTU 1.100:70) ”בעדה את הבית סגרה”

[= סר, נעלם] .G srr II swr/סרר סור
KTU) ”בסור השמש הירח יתלקח” bsrr̊ ̊ šp̊š ̊yr̊ḫ̊ yṯkḥ עומד:

.(1.24:3

šskn mʿ mgn rbt aṯrt את: ∼ [= הכין] .Š skn סכן
”הכן–נא מתן לגבירה אשרה, מתת לקונת ym mǵẓ qnyt ilm

.(KTU 1.4:I:20) האלים”
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.(1.6:VI:31

”כאשר תרפא (אותו) km trpa hn nʿr עומד: [= נֵעור] .N
.(KTU 1.114:28) הנה נֵעור”

hm yd il mlk̊ ̊ yḫssk ahbt ṯr tʿrr̊k̊ את: ∼ [= עורר] .L
KTU) ”אם חיבת אל המלך תלהיבך, אהבת השור תעוררך?”

.(1.4:IV:39

ʿz ym l ymk עומד: [= היה עז, חזק] .G ʿzz עזז
[ראה סעיף 5.1.1 (KTU 1.2:IV:17) ”עז (הוא) ים, לא ימוך”

הערה 4].

”האלים ינצרוך, ilm tǵrk tšlmk tʿzzk ∽את: [= חיזק] .D
.(KTU 5.9:4) ייתנו לך שלום ויחזקוך”

k tʿn ẓl ks̊p wn[̊…] את: ∼ [= ראה] .G ʿyn עין
”כי תראה את צל הכסף ואת … הזהב ḫrṣ̊ šm̊ḫ rbt aṯ[̊rt] ym̊

ʿn השמטה: ← .(KTU 1.4:II:27) שמחה הגבירה אשרת ים”

”ראה, גפן–ואֻגר: בחשיכה חשך gpn wůgr bn ǵlmt ʿmm ym

.(KTU 1.8:II:6) הים”

al tʿlg עומד: [= היה עילג, גמגם] .G ʿlg עלג
.(KTU 1.169:11) ”אל תגמגם לשונך” lšnk

עומד: [= זז כלפי מעלה] .1 [= עלה] .G ʿly עלי
.2 .(KTU 1.14:IV:2) ”ועלה לראש המגדל” wʿly lẓ̊r̊ mgdl

wt̊ʿl ʿm ̊ il […] <פלוני>: (ʿm) עם ∼ [= ניגש, בא]

[= הופיע, .3 .(KTU 1.13:20) ”ותעלה אל אל אביה” abh

”אם הירח, ּבַעֲלֹותֹו, hm yrḫ bʿl[yh] wpḥm עומד: נראה]

ב־ ∼ [= קם על, תקף] .4 .(KTU 1.163:12) אדמדם”

”האם מזנקת, nṭṭt um ʿlt baby […] ʿlt bk <פלוני>: (b-)

.(KTU 1.82:9–10) קמה על אבי … קמה עליך”

tšʿlynh את: ∼ [= הזיז כלפי מעלה] .1 [= העלה] .Š
.2 .(KTU 1.6:I:15) צפון” ”תעלנו לפסגות  bṣrrt  ṣpn

šk̊b̊ ʿm̊n̊h šbʿ lšbʿm tš̊[̊ʿ]ly ṯmn את: ∼ [במובן מיני]

”שכב עמה שבעים ושבע (פעמים), נשאה אותו שמונים lṯmnym

[= חצה, צלח, עקף] .1 [= עבר] .G ʿbr עבר
”עִברו הר, עִברו [ʿ]br̊ gbl ʿbr qʿl ʿbr iht np šmm את: ∼

[= חלף, .2 .(KTU 1.3:VI:7–8) פסגה, עִברו איי נוף שמים”

ʿb!r l[ʿr] ʿrm ṯb lpd[̊r p]dr̊m עומד: נע ממקום למקום]

.(KTU 1.4:VII:7) ”עבר (מ)עיר לעיר, שב (מ)כפר לכפר”

wtʿbtnh את: ∼ [= פיתל, עיוות] .G ʿbt עבת
.(KTU 1.107:7) ”ותעוותהו המאבידה” abdy

ב(מקום): את ∼ [= הניח, ׂשם] .1 .G ʿdb עדב
”כשר–וחסס kṯr wḫss bd dnil ytnn qšt lbrkh yʿdb qṣ̊ʿt

KTU) ביד דנאל נתן את הקשת, על ברכיו ׂשם את החצים”

ʿdb gpn atnth את: ∼ [= הכין, ערך] .2 .(1.17:V:27
.(KTU 1.4:IV:12) ”הכין את רתמת האתון שלה”

{תוכן}: ∼ ענה] הכריז,   =] .tD ʿdd עדד
”ישיב y[ṯ]b ̊ aliyn bʿl yt ̊ʿ dd rkb ʿrpt […] ydd wyqlṣn

KTU) לי” ויתנגד  יעמוד  עננים: …  רוכב  יענה  האדיר,  בעל 

.(1.4:III:11

ssnm ysynh ʿdtm את: ∼ [= הסיר] .D ʿdy עדי
”(ב)סנסנים יניסֹו, (ב)קני סוף יסירֹו, yʿdynh ybltm yblnh

.(KTU 1.100:66) (ב)זרם יובילֹו”

wn ap ʿdn mṭrh את: ∼ [(?) [= קבע .G ʿdn עדן
.(KTU 1.4:V:7) ”וכן את עונת מטריו בעל יקבע” bʿl yʿdn

wyʿḏrk̊ :(b-) ב־ את ∼ [= עזר, הציל] .G ʿḏr עדֿר
.(KTU 1.18:I:14) ”ויצילך מיד הבתולה ענת” byd btlt [ʿnt]

y ̊ʿ l̊ ̊ šrh את: ∼ [(?) [= ינק, ליקק .G ʿwl עול
.(KTU 1.10:III:25) ”ליקק טבורו וחלבו” wšḫph

bʿl yṯbr diy hmt hm עומד: [= עף] .G ʿwp עוף
”בעל ישבור כנפיהם אם יעופו על קבר בני” tʿpn ʿl qbr bnẙ ̊

.(KTU 1.19:III:44)

ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ עומד: [= נרעש, נבהל] .G ʿwr עור
KTU) ”שתע ידיד אל הגיבור, נרעש מות בנופלו” y ̊ʿ r ̊ mt̊ ̊ bql̊h
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.(KTU 1.4:IV:40) ”ותען אשרת ים הגדולה: דברך, אל, חכם”

tʿpp ṯr il d pid את: ∼ [(?) [= פייס .G ʿpp עפף
”תפייס את שור אל הלבבי, תשדל את בורא tǵẓy bny bnwt

.(KTU 1.4:II:11) הבריות”

:(b-) ב־ ∼ [(?) [= היה סמוך, גבל .G ʿqb עקב
”שדות אנשי סנר, אשר גובלים באַילי” šd snrym dt ʿqb bayly

.(KTU 4.645:1)
.(Dietrich and Loretz 1966: 131) הפירוש לפי דיטריך ולורץ

”דוש dṯ ydṯ mʿqbk […] את: ∼ [= עיכב, חסם] .D
.(KTU 1.18:I:19) ”… יידוש מעכבך

(b-) ב־ ∼ [= נכנס, ניגש] .1 .G ʿrb I ערב
KTU) ”ייכנס לחדרו ויבכה” yʿrb̊ bḥdrh ybky <מקום>:

חורון ”נכנס  ʿr̊b  ḥrn  bth <מקום>: ∼ • .(1.14:I:26
ytbʿ <פלוני>: (ʿl) על ∼ .(RSOu XIV 53:33”) (ל)ביתו”

KTU) ”ילך יצב העלם, אל אביו יבוא” yṣb ǵlm ʿl abh yʿrb

wptḥ השמטה: ← הערה 27]. [ראה סעיף 6.1.6 (1.16:VI:40
”ופתח הוא פרץ בעדם, ונכנסו הם” hẘ prṣ ̊ bʿdhm wʿrb hm ̊

ʿrbt עומד: <שקעה>] [= שמש .2 .(KTU 1.23:71)
.(KTU 1.78:2) ”שקעה השמש” špš

”שדות šdm d nʿrb gt npk את: ∼ [= סופח, צורף] .N
.(KTU 4.103:45) אשר סופחו (ל)גת נפך”

hm ḥrẙ bty <מקום>: <פלוני> את ∼ [= הכניס] .Š
”אם את חֻרי (ל)ביתי אקח, אכניס את iqḥ ašʿrb ǵlmt ḥẓry

<פלוני> את ∼ • .(KTU 1.14:IV:41) העלמה (ל)חצרי”

”אליו תכניס את שווריו” ʿlh ṯrh tšʿrb <אלמוני>: (ʿl) על

.(KTU 1.15:IV:17)

<פלוני> =] .1 [= ערב] .G ʿrb II ערב
spr ʿrbnm dt ʿrb bmtn bn :(b-) ב־ ∼ שימש כעֵרב]

”כתב העֵרבים אשר ערבו למתן בן איאח ayaḫ bḫbṯh ḥwt ṯth

<רכוש> =] .2 .(KTU 3.3:1–2) בהשתחררו לארץ אחרת”

ḫmš mat arbʿm kbd ksp :(b-) ב־ ∼ [(?) שימש כערבון

[= ערך, הגיש .3 .(KTU 1.5:V:21) ושמונה (פעמים)”

”יעלה קטורת yšʿlẙ ̊ dǵṯt̊ bšmym <מנחה>: ∼ עולה לאל]

<אל>: (l-) ל־ <עולה> ∼ • .(KTU 1.19:IV:23) ּבַשמיִם”

”זבח אשר העלה עזן לדגן אדונו” pgr d šʿly ʿz̊n ldgn bʿlh

[ראה סעיף 5.8.1]. (KTU 6.14:1)

p rgm עומד: [= נעלם, היה עלום] .N ʿlm עלם
”ואמור למלך את שמי, ולא ייעלם (שמי)” lmlk šmy wl iytlm

.(KTU 2.14:14)

ksp ṯlṯt את: ∼ [(?) [= השיג, הרוויח .G ʿml עמל
KTU) ”שלושה (שקלי) כסף הרווחתי עבור אדוני” ʿmlt ladn̊ ̊

.(5.11:8

bn ǵlmt עומד: [= חשך, כהה] .G ʿmm עמם
”בחשיכה חשך הים, בצלמוות ʿmm ym bn ẓlm[̊t] rmt prʿt

.(KTU 1.8:II:8) רמת הפסגות”

ל־ את ∼ [= עמס, הטעין] .1 .G ʿms עמס
”העמיסי–נא עליי את בעל האדיר” ʿms ̊ mʿ ly aliyn bʿl :(l-)

bt̊ arzm את: ∼ [= הציב, הקים] .2 .(KTU 1.6:I:12)
”בית ארזים ישלימו לו הם, בית ykllnh hm bt lbnt ̊ y ̊ʿ m̊snh

.(KTU 1.4:V:11) לבנים יקימו לו”

pdrm tdu השמטה: ← [= הכה] .G ʿmt עמת
KTU) ”(מ)כפרים תבריח אויב, במקל תכה” šrr ḫṭm tʿmt

.(1.16:VI:8

tqln bgbl עומד: [= התענה, התייסר] .G ʿnw ענו
”תיפול בגבול שנותיך בתאוותך ותתענה” šntk bḥpnk wtʿn

.(KTU 1.16:VI:58)

aqht yʿn kmr kmrm ̊ עומד: [= עונה, הושפל] .Dp
.(KTU 1.19:I:12) ”אקהת הושפל כנחש, כנחש”

{תוכן}: <פלוני> את ∼ [= ענה, אמר] .G ʿny עני
KTU) ”ויענהו דתן: את הבית מחה” wyʿny nn dtn btn mḥy ̊

wtʿn rbt aṯrt ym tḥmk il ḥkm השמטה: ← .(1.124:14
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חלף] <פרק זמן> =] .2 .(KTU 2.36:26) ”… ובארץ

ym ymm yʿtqn lymm lyrḫm̊ rḥm ʿnt tngṯh עומד:

”יום, יומיים יחלפו, ל(אורך) ימים, ל(אורך) חודשים, הרחומה ענת

.(KTU 1.6:II:26) תחפשנו”

”ככלב בביתך נזדקן” kk̊l̊b̊ bbtk nʿtq עומד: [= הזדקן] .N
.(KTU 1.16:I:2)

עֿ

tǵd̊d̊ kbdh bṣḥq עומד: [= תפח, רחב] .D ǵdd עֿדד
”יתפח כבדה מצחוק, ימלא לבה בשמחה” ymlu lbh bšmḫt

.(KTU 1.3:II:25)

[…] yǵ̊ḏ̊ ̊ את: ∼ [(?) [= זעזע, הרעיש .G ǵdy עֿדֿי
.(KTU 1.17:VI:12) ”יזעזע תהומות הברק” thmt brq […]

”כי יזנק (רומח) k tǵḏ arz bymnh עומד: [(?) [= זינק .tD
.(KTU 1.4:VII:41) הארז בימינו”

aǵwyn את: ∼ [(?) [= עיווה, עיוות .G ǵwy עֿוי
.(KTU 1.82:42) ”אעוות עיניך” ʿnk

wttn gh yǵr עומד: [(?) [= צנח .G ǵwr עֿור
KTU) ”וייתן קולו ויצנח תחת כס הנסיך ים” tḥt ksi zbl ym

.(1.2:IV:6

ik tmgnn את: ∼ [= שידל, ריצה] .G ǵẓy עֿטֿי
”למה תכבדו במתנה את הגבירה rbt aṯrt ym tǵẓyn qnyt ilm

.(KTU 1.4:III:29) אשרת ים, תשדלו את קונת האלים”

šršk ̊ barṣ al ypʿ עומד: [= נפל, נבל] .G ǵly עֿלי
”שורשך בארץ אל יופיע, ראשך נבל ביד עוקריך” riš ǵly bd nsʿk

.(KTU 1.19:III:54)

lm ǵltm ilm rištkm lẓr את: ∼ [= השפיל, הנמיך] .D
”למה השפלתם, האלים, את ראשיכם על גבי ברכיכם?” brktkm

.(KTU 1.2:I:24)

”חמש מאות וארבעים משקל anyt d ʿrb banyt lmlk gbl

KTU) כסף האוניות אשר שימש כערבון לאוניות למלך גבל”

.(4.338:12
והופטייזר (Pardee 1976: 261–262) ראה ּפַרדי ʿrb b- על הצירוף

.(Hoftijzer and van Soldt 1991) וואן זולדט

[= היה ערום, הופשט .G ʿry ʿrw/ערי ערו
”ואוניותיך האחרות בעכו, wanyk ṯt by ʿky ʿryt עומד: [(?)

.(KTU 2.38:25) ערומות (ממפרשים)”

ערו. ראה ʿry ערי
wlll tʿr[̊k] עומד: [= נערך, הוכן] .Gp ʿrk ערך

.(KTU 1.106:27) ”ובלילה ייערך הכס” ksu

ištir bḏdm עומד: [(?) [= שמח, חגג .G ʿrs ערס
KTU) ”… ונחגוג ”אשאר במחיצות האוהלים  wnʿrs […]

.(1.18:IV:15

tʿr̊p את: ∼ [(?) [= כיסה, האפיל .G ʿrp ערף
.(KTU 1.83:6) ”יכסו ים (ב)שני זנבותיהם” ym ḏnbtm

[= עשה רעה, הרע] .1 [= עשה] .G ʿšy עשי
”סותם את ṭbq lḥt niṣh grš d ʿšy lnh <פלוני>: (l-) ל־ ∼

.(KTU 1.17:I:29) פי מנאציו, מגרש את אשר עשו לו (רעה)”

(= מעובד)]. [בינוני פעול כשם תואר .2

← (או עומד [(?) [= מזג משקה .1 .G ʿšr עשר
KTU) ”קם, ימזוג וישקנו” ndd yʿšr wyšqynh השמטה?):

krtn dbḥ :(ʿšrt) עשרת ∼ [= ערך משתה] .2 .(1.3:I:9
KTU) ”כרת זָבַח זֶבַח, המלך ערך משתה” dbḥ̊ mlk ʿšr ̊ ʿšr̊t

.(1.16:I:40

ʿtkt rišt את: ∼ [= תלה, קשר] .G ʿtk עתך
”תלתה ראשים על מותניה, שינסה כפות lb̊mth šnst kpt bḥbš̊h

.(KTU 1.3:II:11) על חגורתה”

עומד: [= עבר ממקום למקום] .1 .G ʿtq עתק
”יעברו בארץ … קדש tʿtq by ḥwt […] qdš wbḥwt […]
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[= השיג, קיבל] .G ypq pwq/יפק פוק
KTU) ”המלך לא ישיג צאצאים” mlkn l ypq š[̊p]ḥ את: ∼

.(1.103:13

špq ilm alpm <דבר>: <פלוני> את ∼ [= סיפק] .Š
”סיפק לאלים פרים ויין, סיפק לאלות y[̊n] špq ilht arḫt [yn]

.(KTU 1.4:VI:49–50) פרות ויין”

lbn עומד: [= השתחרר, התנתק] .N pẓl פטֿל
”לבן האדם במחלה — (הוא) השתחרר (= נפטר adm banšt npẓl

.(KTU 1.169:15) ממנה)”

pẓǵm ǵr ybk ̊ את: ∼ [= פצע] .G pẓǵ פטֿעֿ
KTU) ”הפוצעים את עורם יבכו לאקהת הגיבור” laqht ǵzr

.(1.19:IV:11

בכי. ראה pky פכי
tlu ḥ‹m›t עומד: [= התפוגג, התמוגג] .G plg פלג
”נחלש הארס כמו נחל, התפוגג כמו פלג” km nḫl tplg km plg

.(KTU 1.100:68)

id likt השמטה: ← [= נמלט, ניצל] .N plṭ פלט
”כאשר שלחת את ʿky nplṭ ʿbdmlk šʿtq wlb bnk l yšqp

KTU) איש עכו, ניצל עבדמלך האציל, ואת לב בנך אכן יעודד”

.(2.82:4

w[…] aqht wyplṭk :(b-) ב־ את ∼ [= מילט, הציל] .D
”ו… אקהת ויפלטך בן bn [dnil] wyʿḏrk̊ byd btlt [ʿnt]

.(KTU 1.18:I:13) דנאל, ויצילך מיד הבתולה ענת”

rišh tply ṭly את: ∼ [(?) [= עיטר .G ply פלי
.(KTU 1.101:5) ”ראשו תעטר טלי”

pl ʿnt šdm y עומד: [= יבש, חרב] .G pll פלל
”יבשו תלמי השדות, הו שמש, יבשו תלמי špš pl ʿnt šdm il̊

.(KTU 1.6:IV:1–2) השדות, אל”

wbym את: ∼ [(?) [= שינה, המיר .G pnn פנן
”… ”וביום העשירי תמיר את הביגוד ʿšr tpnn npṣm ḫ[…]

rǵb rǵbt wtǵ̊t̊[…] עומד: [= צמא] .G ǵmʾ עֿמא
”רעוב רעבת ו…, אם צמוא צמאת ו…” hm ǵmy ǵmit wʿs[̊…]

.(KTU 1.4:IV:34)

”האל il ǵnṯ ʿgl il את: ∼ [(?) [= בלע .G ǵnṯ עֿנתֿ
.(KTU 1.108:11) (אשר) בלע את עגל אל”

aylt tǵpy ṯr את: ∼ [= צפה, ראה] .G ǵpy עֿפי
.(KTU 1.92:11) ”איילה תראה שור”

hm tǵrm lmt את: ∼ [= ערם] .G ǵrm עֿרם
.(KTU 1.82:5) ”אם תערום לְמות את ברקיך” brq!k

השמטה?): ← (או עומד [= עתר] .G ǵtr I עֿתר
”אקרבך אל אביה בעל, יעתור aq̊rbk abh bʿ[l] yǵ̊tr̊ ̊ ʿṯtr

.(KTU 1.24:28) (לטובתך) עשתר”

bʿln את: ∼ [(?) [= תקף, קטל .G ǵtr II עֿתר
”אדוננו יתקוף את אנשי חרד ואת yǵtr ̊[ḫ]rd wuḫry ykly rš̊p̊

.(KTU 1.103:39) האחרית יכלה רשף”

פ

k ypdd mlbš […] עומד: [= בלה] .G pdd פדד
KTU) ”כי יבלה המלבוש … המלך ייתן מלבוש” mlk ytn mlbš

.(4.182:61

wpdy h[m] את: ∼ [= פדה, שחרר] .G pdy פדי
”ופדה אותם (ב)מאה כסף מיד iwrkl mi̊t ksp byd̊ ̊ birtym

.(KTU 3.4:12) אנשי בארות”

hlm ilm tphhm את: ∼ [= ראה] .G phy פהי
”הנה האלים יראום, ראו את tphn mlak ym tʿdt ṯpṭ [nhr]

.(KTU 1.2:I:22) שליחי ים, את משלחת השופט נהר”

”אם [h]m ṯlṯ id ynphy yrḫ byrḫ עומד: [= נראה] .N
.(KTU 1.163:5) שלוש פעמים ייראה הירח בירח”
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צ

d!ni[l] pnm עומד: [= קרן, האיר] .G ṣhl צהל
”דנאל — שמחו פניו ו(מ)על יצהל מצחו” tšmḫ w ̊ʿ l̊ yṣhl pit ̊

.(KTU 1.17:II:9)

ht עומד: [= צד, עסק בציד] .1 .G ṣwd צוד
.2 .(KTU 1.17:VI:40) ”האם תצודנה הנשים?” tṣdn tinṯt

il̊m nʿmm ttlkn šd tṣdn <מקום>: ∼ [= תר, סבב]

”האלים הנעימים יתהלכו (ב)שדה, יתורו פאת מדבר” pat mdbr

.(KTU 1.23:68)

{תוכן}: ∼ [= צעק] .1 [= קרא] .G ṣwḥ צוח
”הנה תקרא (האחת): אבא, hlh tṣḥ ad ad whlh tṣḥ ̊ um ̊ um

.(KTU 1.23:32–33) אבא! והנה תקרא (השנייה): אמא, אמא!”

gm lǵlmh bʿl {תוכן}: <פלוני> (l-) ל־ ∼ [= אמר] .2

”גם לעלמיו בעל יאמר: ראו, גפן ואֻגר” yṣḥ ʿn gpn wůgr

wṣ̊ḥ̊ {תוכן}: <פלוני> (ʿm) עם ∼ • .(KTU 1.8:II:6)
”וקראו אל שומר המזרע: hm ʿm nǵr mdr ̊ʿ  y nǵr nǵ̊r̊ ptḥ ̊

.3 [ראה סעיף 6.2]. (KTU 1.23:69) הו שומר, שומר, פתח”

ṣḥn bʿl ʿm aḫy ̊ qr̊ån̊ <פלוני>: את ∼ [= הזמין, זימן]

”הזמינני, בעל, עם אחיי, קראני, הדד, עם קרוביי” hd ̊ ʿm aryy

בד <דבר> ∼ [(?) [= תבע, דרש .4 .(KTU 1.5:I:22)
”קמח אשר qmḥ d kly k ṣḥ illḏrm bd zlb[̊n] <פלוני>: (bd)

.(KTU 4.362:1) כלה כ(אשר) תבע (אותו) אִללדרם מיד זלבן”

whn ibm šṣq :(l-) ל־ ∼ [= הציק] .1 .Š ṣwq צוק
[= תפס, .2 .(KTU 2.33:27) ”והנה האויב מציק לי” ly

”תאחז את tiḫd mt ̊ bsin lpš tšṣqn ̊ bqṣ all את: ∼ החזיק]

.(KTU 1.6:II:10) מות בדש הלבוש, תחזיקנו בקצה המעיל”

il עומד: [= צחק] .G ẓḥq ṣḥq/טֿחק צחק
”אל יצחק במו לבו וישמח במו yẓḥq bm lb wygmḏ bm kbd

.(KTU 1.12:I:12) כבדו”

.(KTU 1.104:16)

wypʿr את: ∼ [= הכריז, קבע] .G pʿr פער
”ויכריז שמותיהם: שמך אתה ’יגרש’” šmthm šmk at ygrš

.(KTU 1.2:IV:11)

”אתה at adn tpʿr ̊ {פרדיקט}: ∼ [= הוכרז, נקבע] .N
.(KTU 1.1:IV:17) אדון תוכרז”

wypqd השמטה: ← [= פקד, ציווה] .G pqd פקד
”ויפקוד כרת השוע, יישא krt ṯʿ yšu gh wyṣḥ šmʿ l mṯt ḥry

.(KTU 1.16:VI:14) קולו ויאמר: שמעי, הגבירה חֻרי”

bnt qḥ ̊ wšt את: ∼ [= שטף, הסיר] .G prʿ פרע
”’בנת’ (סוג צמח) קח והנח בבית והסירה היא bbt wprʿ hy ḫlh

.(KTU 1.124:9) את חוליה”

trtḥṣ ̊ […] btlt ʿnt ̊ tptr ̊ʿ  ṯd! […] עומד: [= נשטף] .Gt
KTU) ”תתרחץ הבתולה ענת, תישטף ’ׁשַד הלאומים’” limm

.(1.13:19

yprq את: ∼ [= הרפה, עשה לרפוי] .G prq פרק
.(KTU 1.4:IV:28) ”הרפה מצחו ויצחק” lṣb wyṣḥq

ב־ ∼ [בינוני פעול בלבד = מצופה] .G prš פרש
”הדום אל, אשר מצופה hdm il! d prša bbr <ציפוי>: (b-)

.(KTU 1.4:I:35) בפח”

”הארץ תורחב” ḥwtn tprš עומד: [= נפרׂש, הורחב] .N
.(KTU 1.103:53)

ypt̊ḥ̊ ̊ ḥln bbhtm את: ∼ [= פתח] .G ptḥ פתח
KTU) ”יפתח חלון בבית, ארובה בקרב ההיכל” urb̊t̊ bqrb hk̊l

.(1.4:VII:17

”כי ייפתח צד זה” k yptḥ yrk ̊ hnd ̊ עומד: [= נפתח] .N
.(KTU 1.143:3)

”אל il aṯtm k ypt את: ∼ [= פיתה] .G pty פתי
.(KTU 1.23:39) את שתי הנשים אכן יפתה”
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ק

qritm rpi arṣ עומד: [= זומן] .Gp qbʾ קבא
”נקראתם, רפאי ארץ, זומנתם, אסיפת דתן” qbitm qbṣ ddn ̊

.(KTU 1.161:10)

tbkynh wtqbrnh את: ∼ [= קבר] .G qbr קבר
.(KTU 1.6:I:17) ”תבכנו ותקברנו”

wlḫm :(l-) ל־ ∼ [= התקדם] .1 .G qdm קדם
.2 .(KTU 1.15:IV:23) ”ולאוהל המור התקדמו” mr̊ ̊ tqdm

”עין בעל ʿn bʿl qdm ydh את: ∼ [= קדם, הקדים]

.(KTU 1.4:VII:40) הקדימה את ידו”

”ויקדמוהו wtqdmnnn ilht את: ∼ [(?) [= הגיש .D
.(RSOu XIV 53:37”) האלות”

ibr y bʿl nšq̊d̊š את: ∼ [= הקדיש] .Š qdš קדש
.(KTU 1.119:30) ”פר, הו בעל, נקדיש”

עומד: [(?) [= קץ, בחל, חש בחילה .L qwṭ קוט
”או בכעסכם, או u bapkm u bq[ṣ]rt npškm u bqṭt tqṭṭ

.(KTU 1.40:31) בקוצר רוחכם, או בבחילה אשר תבחלו”

[= התרומם, נעמד] .1 [= קם] .G qwm קום
”לפניה ייעמד lpnnh ydd wyqm lpʿnh ykrʿ wyql עומד:

[= עמד, .2 .(KTU 1.10:II:17) ויקום, לרגליה יכרע וייפול”

”ישבו בני קודש yṯb bn qdš lṯrm bʿl qm ʿl il עומד: ניצב]

.(KTU 1.2:I:21) לסעוד, בעל ניצב על (= לצד) אל”

km bṯn yqr עומד: [(?) [= התפתל .G qwr קור
.(KTU 1.17:VI:14) ”כמו פתן יתפתל”

[= צנח, נשל, נשמט] .1 [= נפל] .G qyl קיל
ייפול ביום כוכב  ”אם  [hm] kb̊kb yql  bṯlṯm ym עומד:

עומד: [= נהרג, הושמד] .2 .(KTU 1.163:7) השלושים”

.(KTU 1.103:1) ”רבים ייפלו בארץ” madtn tqln bḥwt

lpʿn עומד: (בתנועה רצונית)] [= השליך עצמו  .3

[…] tšṣḥq hn aṯt (בטקסט מקוטע): [= הצחיק] .Š
.(KTU 2.25:5) תצחיק הנה אישה לעבד…” …” lʿbd[…]

עומד: [= נצלה, השחים] .1 .G ṣḥrr צחרר
”הנה הציפור תתחמם על h[l] ʿṣr tḥrr lišt ṣḥrrt lpḥmm

[= יקד, .2 .(KTU 1.23:41) האש, תיצלה על הפחמים”

nrt ilm ̊ špš ṣḥrrt la šm̊m byd bn ilm עומד: [(?) בער

”מאור האלים, השמש, יקדה, לָאּו השמים ביד בן האלים, mt

.(KTU 1.6:II:24) מות”

dnil̊ ̊ את: ∼ [(?) [= התפלל, עתר ל– .D ṣly צלי
KTU) ”דנאל, איש רפא, יתפלל לעננים” mt rpi yṣly ʿrpt

.(1.19:I:39

<בהמה>: ∼ [= אסר, רתם] .1 .G ṣmd צמד
”חבש עיר, אסר חמור, שם mdl ʿr ṣmd pḥl št gpnm dt ksp

את: ∼ [= קשר] .2 .(KTU 1.4:IV:9) רתמה של כסף”

”יזמרנו זומר הגפן, yzbrnn zbrm gpn yṣm̊dnn ṣmdm gpn

.(KTU 1.23:10) יקשרנו קושר הגפן”

ht ibk bʿlm ht את: ∼ [= הצמית] .D ṣmt צמת
”הנה אויביך, בעל, הנה אויביך תמחץ, ibk tmḫṣ ht tṣmt ṣrtk

.(KTU 1.2:IV:9) הנה תצמית צורריך”

”ויצעד wyṣ̊ǵ̊d̊ gp thm עומד: [= צעד] .G ṣǵd צעֿד
.(KTU 1.23:30) (ל)חוף תהום”

ב־ ∼ [בינוני פעול בלבד = מצופה] .G ṣpy צפי
ṯlṯ mrkb[t] ṣpyt bḫrṣ … ṯlṯ mrkbt d l ṣpy <ציפוי>: (b-)

”שלוש מרכבות מצופות בזהב … שלוש מרכבות אשר לא מצופות”

הערה 278]. [ראה סעיף 5.10.1.1 (KTU 4.167:2–6)

šbʿ šnt yṣrk עומד: [= חסר, נעדר] .G ṣrk צרך
”שבע שנים יחסר בעל, שמונה bʿl ṯmn rkb ʿr̊pt̊ ̊ bl ṭl̊ bl rbb

.(KTU 1.19:I:43) רוכב העננים: בל טל, בל רביב”
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[= פנה בדברים, זימן] .1 [= קרא] .G qrʾ קרא
tqru lšpš umh špš um ql bl ʿm <פלוני>: (l-) ל־ ∼

KTU) ”תקרא לשמש אמה: שמש, אמי, שאי קול אל בעל” bʿl

ṣḥn bʿl ʿm aḫy ̊qr̊ån̊ hd ̊ ʿm <פלוני>: את ∼ • .(1.100:8
KTU) ”הזמינני, בעל, עם אחיי, קראני, הדד, עם קרוביי” aryy

yqra ∽{תוכן}: [= הכריז, הודיע, אמר] .2 .(1.5:I:23
”יקרא mt bnpšh ystrn ydd bgngnh aḥdy d ymlk ʿl ilm

מות בנפשו, יטען הידיד בקרביו: אני היחיד אשר ימלוך על האלים”

.(KTU 1.4:VII:47)

qritm rpi  arṣ  qbitm עומד: זומן] נקרא,   =] .Gp
KTU) ”נקראתם, רפאי ארץ, זומנתם, אסיפת דתן” qbṣ ddn ̊

.(1.161:9

ל־ ∼ [= קרב, בא למקום קרוב] .G qrb קרב
KTU) ”אל תקרבו לבן האלים מות” al tqrb lbn il mt :(l-)

wyqrb bšal krt mat krt k השמטה: ← .(1.4:VIII:16
KTU) ”ויקרב בשואלו את כרת: מה לכרת כי יבכה?” ybky

.(1.14:I:37

wtqrb wld̊ ̊ bn לפעול: ∼ [(?) [= היה על סף, עמד .N
.(KTU 1.15:III:20) ”ותקרב ללדת בן לו” lh̊

<אלמוני>: את <פלוני> את ∼ [= קירב, הפגיש] .D
”אקרבך אל אביה בעל, יעתור aq̊rbk abh bʿ[l] yǵ̊tr̊ ̊ ʿṯtr

.(KTU 1.24:27) (לטובתך) עשתר”

”והקרב wšqrb ʿr mšr <קרבן>: ∼ [= הקריב, הגיש] .Š
[ראה סעיף 5.8.1]. (KTU 1.40:26) את עֵיר היושר”

<פלוני>: את ∼ [= נקרה, נזדמן, פגש] .G qry קרי
”ותפגוש את שני העלמים בתחתית ההר” wtqry ǵlmm bšt ǵr

.(KTU 1.3:II:4)

qryy barṣ ml̊ḥ̊mt št bʿprm <מנחה>: ∼ [= הגיש] .D
דודים” (מנחות)  בעפר  הניחי  מאכלים,  בארץ  ”הגישי  ddym

qrym̊ <אל>: (l-) ל־ <מנחה> ∼ • .(KTU 1.3:III:14)
”הגיש אבי זבח לאלים, העלה ab̊ dbḥ li̊lm šʿlẙ dǵṯ̊t ̊ bš̊mẙm

KTU) ”לרגלי גברתנו ממרחקים נפלנו” adtny mrḥqtm qlny

.(2.11:7

šqlt bǵlt ydk את: ∼ [= הטיל, השמיט] .1 [= הפיל] .Š
[= הרג, .2 .(KTU 1.16:VI:44) ”הפלת ברפיון את ידיך”

ṭbḫ alpm ap ṣin ̊ šql ṯrm wmri ilm ʿglm את: ∼ שחט]

”טבח פרים ואף צאן, הפיל שוורים ומריאים, איילים ועגלים”

.(KTU 1.22:I:12)

il hlk̊ lbth yštql l ḥẓrh :(l-) ל־ ∼ [= בא, נכנס] .Št
השמטה: ← .(KTU 1.114:17) ”אל הלך לביתו, נכנס לחצרו”

”פתח את הבית ואבוא, את ההיכל ptḥ bt wuba hkl wištql

.(KTU 1.100:72) ואכנס”

ydd wyqlṣn את: ∼ [= התנגד ל–] .G qlṣ קלץ
”יעמוד ויתנגד לי, יקום ויירק yq̊m wywpṯn btk p[̊ḫ]r bn ilm

.(KTU 1.4:III:12) לי בתוך אסיפת בני האלים”

šnt tlun!n עומד: [= התכרבל] .G qmṣ קמץ
”שינה הכריעתהו וישכב, תרדמה — wẙš̊kb nhmmt wẙq̊mṣ

.(KTU 1.14:I:34) ויתכרבל”

[= העביר לבעלותו, קיבל .1 [= קנה] .G qny קני
k yqny ǵzr ̊ <פלוני>: (b-) ב־ <דבר> ∼ תמורת תשלום]

=] .2 .(KTU 1.141:1) ”כי יקנה נער מן האַלשיים” balṯẙy

”אל אשר יקנה il̊ ̊ d yqnẙ ḏdm את: ∼ יצר, ברא, הקים]

.(KTU 1.19:IV:58) מחיצות (אוהלים)”

wʿlk l tʿl bṯn wtḥtk עומד: [= הזדקף] .G qnn קנן
”ועליך לא יעלה נחש פתן ותחתיך לא יזדקף עקרב” l tqnn ʿqrb

.(RSOu XIV 52:5)

klat tq̊tn̊ṣ̊n wtldn עומד: [= כרע] .Gt qnṣ קנץ
.(KTU 1.23:58) ”שתיהן תכרענה ותלדנה”

tqṣrn ̊ […] ymy עומד: [= היה קצר] .G qṣr קצר
.(KTU 1.103:33) ”יקצרו … ימי אדונו” bʿlhn
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wht את: <פלוני> (l-) ל־ ∼ [= הגיד] .2 .(1.16:I:20
”והנה אחי, בני, ישאל את aḫy bny yšal ṯryl p rgm lmlk šmy

ל־ ∼ • .(KTU 2.14:12) שריל ו(היא) תאמר למלך את שמי”

wrgm laḫtk ṯt̊mnt̊ ktn dbḥ dbḥ̊ {תוכן}: <פלוני> (l-)

.(KTU 1.16:I:38) ”ואמור לאחותך שתמנת: כרת זָבַח זֶבַח”

hl̊h ̊ tš̊pl hl̊h trm עומד: [= רם, עלה] .G rwm רום
.(KTU 1.23:32) ”הנה תשפל (האחת), הנה תרום (השנייה)”

ḥš bhtm tbn[̊n] ḥš trmmn את: ∼ [= רומם, הקים] .L
.(KTU 1.4:V:54) ”חיש בית תבנה, חיש רומם היכל” hk[̊lm]

d dq anm l yrẓ ̊ ʿm bʿl עומד: [= רץ] .G rwẓ רוטֿ
”אשר רפה אונים לא ירוץ עם בעל, לא l yʿdb mrḥ ʿm bn dgn

.(KTU 1.6:I:50) יערוך (= יטיל) רומח עם בן דגן”

=) [בינוני בלבד, כשם תואר .G rḥm רחם
רחום)].

ניקה] [= שטף,  .1 [= רחץ] .G rḥṣ רחץ
”תרחץ ידיה trḥṣ ydh bt[l]t ʿ nt uṣbʿth ybmt limm ∽את:

(KTU 1.3:II:32) הבתולה ענת, אצבעותיה יבמת הלאומים”

(חוזר של 1)] [= שטף את גופו .2 [ראה סעיף 6.2].

”תשאב מימיה tḥspn mh wtrḥṣ ṭl šmm šmn arṣ עומד:

.(KTU 1.3:IV:42) ותרחץ: טל שמים, שמן ארץ”

bḫmš lʿšrm yrtḥṣ mlk ̊ brr עומד: [= התרחץ] .Gt
KTU) בר” (ויהיה)  המלך  יתרחץ  וחמישה  ה)עשרים  ”ב(יום 

.(1.106:26

wng mlk lbty :(l-) ל־ ∼ [= רחק] .G rḥq רחק
KTU) ”וסור, מלך, מביתי, רחק, כרת, מחצרי” rḥq krt lḥẓry

.(1.14:III:28

rḥqt abn labn :(l-) ל־ את ∼ [= ריחק, הרחיק] .D
.(RSOu XIV 53:32”) ”מרחיקה אבן מאבן”

”הרחיק šrḥq aṯt lpnnh ̊ :(l-) ל־ את ∼ [= הרחיק] .Š
.(KTU 1.3:IV:40) את הנשים מפניו”

.(KTU 1.19:IV:29) קטורת ּבַשמים”

את: ∼ [= נשך, כרסם] .1 [= קרץ] .G qrṣ קרץ
”את כבדנו כאש יאכלו, kbd kiš tikln ṯdn km mr̊m tqrṣn

[= תלש, .2 .(KTU 1.12:I:11) את ׁשַדינו כמו רימה ינשכו”

KTU) ”יקרוץ את אשר ב…” yq̊r̊ṣ dt bpḫ[…] את: ∼ חתך]

.(1.16:V:29

yqṯ bʿl wyšt ym את: ∼ [(?) [= גרר .G qṯṯ קתֿתֿ
”יגרור בעל וישתה את ים, יכלה את השופט נהר” ykly ṯpṭ nhr

.(KTU 1.2:IV:27)

”כמו km kl̊b̊ ̊ yqṯqṯ tḥt ṯlḥnt עומד: [(?) [= נגרר, זחל .R
.(KTU 1.114:5) כלב ייגרר תחת השולחנות”

ר

k yraš wykhp עומד: [= הניף ראשו] .G rʾš ראש
.(KTU 1.71:23) ”כי יניף (סוס) ראשו ויהיה שפוף מאוד” mid

btšʿ <מכוסה>: ∼ [= רבד, ריפד] .G rbd רבד
”ב(יום ה)תשעה–עשר תרפד את ʿšrh̊ trbd ʿrš pdry bšt̊ mlk

.(KTU 1.132:2) ערש פדרי במצעי המלך”

rbt ilm l ḥkmt šbt עומד: [= רב, גדל] .G rby רבי
”גדלת, אל, אכן חכמת, שיבת זקנך תנחה אותך” dqnk l tsrk

.(KTU 1.4:V:3)

פעמים ארבע  עשה  ריבע,   =] .Š rbʿ רבע
abl qšt ̊ ṯm̊n̊ ̊ ašr̊bʿ השמטה: ← (כפועל אספקטואלי)]

KTU) ”אביא קשת יקרה, אַַרּבַע (= אביא ארבעה) חצים” qṣʿt

.(1.17:V:3

”ורבצי wrbṣ lǵrk inbb עומד: [= רבץ] .G rbṣ רבץ
.(KTU 1.13:9) על הֵָרְך אנבב”

{תוכן}: ∼ [= הכריז] .1 [= אמר] .G rgm רגם
KTU) ”איך יאמרו: בן אל (הוא) כרת?” ik̊m yrgm bn il kr̊t̊
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[ibn y]rp̊s ḥwt את: ∼ [= רמס] .G rps רפס
.(KTU 1.103:50) ”האויב ירמוס את הארץ”

trtqṣ bd bʿl km עומד: [= זינק] .Gt rqṣ רקץ
KTU) ”תזנק ביד בעל, כמו נשר באצבעותיו” nšr ̊ buṣbʿth

.(1.2:IV:13

את: ∼ [(?) [= היה רשאי, הורשה .G ršy רשי
KTU) ”הנה עבדך יורשה מילה עמי” in̊m ʿbdk hwt yr̊š ʿmy

.(2.41:15

ל־ ∼ [(?) רע, הרע [= עשה  .G ršʿ רשע
”תחטא לגופך ותרע tḫṭa lgbk wtršʿ ltmntk <פלוני>: (l-)

.(KTU 1.169:5) לדמותך”

.(Pardee 2000: 877, 884) הפירוש לפי ּפַרדי

kr̊t עומד: [= היה רש, התרושש] .G ršš רשש
”כרת — התרושש זרעו, כרת — חרב ḥtkn rš krt grdš mknt

.(KTU 1.14:I:10) מעונו”

k rtqt ̊ mrǵt את: ∼ [= ריתק, אסר] .G rtq רתק
.(KTU 1.13:24) ”כי ריתקת רוע”

. ירתֿ ראה rṯy רתֿי

ש

[= ביקש, רצה לקבל] .1 [= שאל] .G šʾl שאל
š[…] išal ʿmk ybl̊ šdk ̊ <פלוני>: (ʿm) עם <דבר> ∼

[ראה סעיף (KTU 2.34:28) ”בקש אבקש ממך את יבול שדך”

<פלוני> את ∼ [= הציג שאלה, רצה לדעת] .2 .[5.7.4

”ויקרב בשואלו wyqrb bšal krt mat krt k ybky {תוכן}:

[ראה סעיף (KTU 1.14:I:37) את כרת: מה לכרת כי יבכה?”

(šlm) שלם ∼ [= התעניין במצבו של פלוני] .3 .[5.7.4

(KTU 5.11:2) ”בעל ישאל לשלומך” bʿl yšul šlmk <פלוני>:

[ראה סעיף 5.7.4].

wʿnt dy dit rḫpt עומד: [= ריחף] .G rḫp רחֿף
”וענת דאות דאתה, מרחפת בשמים רמים” [bšm]m̊ rm[m]

.(KTU 1.108:8)

”בין נשרים bn nšrm arḫp̊ an[̊k] עומד: [= ריחף] .D
.(KTU 1.18:IV:21) ארחף אני”

wʿl lẓr mg̊d̊l עומד: [= טיפס] .G rkb רכב
KTU) ”ועלה לראש מגדל, טפס (ל)גב חומה” rkb ṯkmm ḥmt ̊

.(1.14:II:21

tn!n lšbm את: ∼ [= רכס, קשר] .G rks רכס
”את תנין בזמם תשית, תקשור למרומי tšt trks lmrym lbnn ̊

.(KTU 1.83:9) לבנון”

wyrmy את: ∼ [= רמה, השליך] .G rmy רמי
.(KTU 1.92:32) ”וירמה קרנו” qr̊nh

=) [בינוני פעול בלבד, כשם תואר .G rmṣ רמץ
צלוי)].

עומד: [= רינן, צעק לאות שמחה] .G rnn רנן
.(KTU 1.82:6) ”אני ארנין (ב)קול” an arnn ql

rǵb rǵbt wtǵ̊t̊[…] עומד: [= רעב] .G rǵb רעֿב
”רעוב רעבת ו…, אם צמוא צמאת hm ǵmu ǵmit wʿs[̊…]

.(KTU 1.4:IV:33) ו…”

bḥrn pnm את: ∼ [(?) [= הסב, הפנה .G rǵn רעֿן
”אל חרן תסב פניה כי תשכול צאצאיה” trǵn{w} wtṯkl bnwth

.(KTU 1.100:61)

.(TOu II: 89 n. 276) וָקקֹו (Pardee 1988: 214) הפירוש לפי ּפַרדי

km trpa hn השמטה: ← [= ריפא] .G rpʾ רפא
.(KTU 1.114:28) ”כאשר תרפא (אותו) הנה נֵעור” nʿr

tṯkḥ ttrp עומד: [(?) [= רפה, נרפה .tD rpy רפי
.(KTU 1.5:I:4) ”יתלקחו, ירפו השמים” šmm̊
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mit עומד: [(?) [= הועבר, סופק .N šdd I שדד
”מאה (כדים) שמן אשר סופק (בטקס) šmn d nšd̊d̊ mzy alzy

.(KTU 4.272:1) מזי אלזי”

את: ∼ שידד] [= שדד,  .G šdd II שדד
”המלך ישדד את ארץ אויביו ml̊k̊n̊ ̊ [y]šdd ḥwt ib ̊ wẙḥlsnn

.(KTU 1.103:37) ויחסלנה”

wgrnn את: ∼ [(?) [= צר, נתן במצור .G šwr שור
KTU) ”ותקוף את הערים, צור על הישובים” ʿrm šrn pdrm

.(1.14:III:6

lpʿn il [l] tp̊l עומד: [= השתחווה] .tD šḥy שחי
”לרגלי אל לא נפלו, לא השתחוו (ב)אספת l tš̊tḥwy pḫr mʿd

[ראה סעיף 5.8.2]. (KTU 1.2:I:31) המועד”

išḫn špš עומד: [= התחמם, להט] .G šḫn שחֿן
.(KTU 1.161:18) ”להטי, השמש, ולהטי” wišḫn

”ו(משרת ẘ qdš yšr עומד: [= שר] .G šyr שיר
aš̊r̊ ̊ nkl wib את: ∼ • .(KTU 1.112:21) ה)קודש ישיר”

(?) קידום התוכן ← .(KTU 1.24:1) ”אשיר את נִּכַל ואִב”

”ישיר הנער yšr ǵzr ṭb ql ʿl bʿl bṣrrt ṣpn :(ʿl) על עם

[ראה סעיף (KTU 1.3:I:20) טוב הקול על בעל בפסגות צפון”

.[5.8.3

את: ∼ [= הציב, קבע] .1 [= שת] .G šyt שית
”אביה ישית את בסיס adnh yšt ̊mṣb mznm umh kp̊ ̊mz̊n̊m

.2 .(KTU 1.24:34) המאזניים, אמה את כפות המאזניים”

tispk yd aqht ǵzr tštk bqrbm ב(מקום): את ∼ [= הניח]

KTU) ”תאספך יד אקהת הגיבור, תשימך בתוך האסם” asm

ʿwrt̊ {פרדיקט}: את ∼ [= עשה, הפך] .3 .(1.19:II:18
”עיוורת ישיתך בעל, מעתה ועד עולם” yštk bʿl lht wʿlmh

(l-) ל־ את ∼ [= נתן, מסר] .4 .(KTU 1.19:IV:5)
.(KTU 3.9:5) ”ונתתי המחסן לכם” wšt ibsn lkm <פלוני>:

(ʿm) עם ∼ [(?) [= ביקש, דרש שוב ושוב .1 .Gt
hlny bn yʿn yštal ʿm amtk wlak lh wkḥdnn <פלוני>:

KTU) ”הנה בן יען ידרוש שוב ושוב מאמתך; שלח אליו ומנענו”

← [(?) [= חקר, בדק .2 [ראה סעיף 5.7.4]. (2.70:12
”והמלך wmlk yštal bhn […] :(b-) ב־ קידום התוכן עם

.(KTU 2.42:23) יחקור בהן (= בעניינן)”

arbʿ ʿšrh šmn עומד: [= נשאר] .Gt šʾr שאר
”ארבעה–עשר (כדי) שמן אשר d lqḥt ṯlǵḏy wkd ištir ʿm qrt

.(KTU 4.290:3) לקחה שלעזי וכד נשאר בעיר”

l ištbm tnn את: ∼ [= זמם, חסם] .Gt šbm שבם
.(KTU 1.3:III:40) ”אכן חסמתי את תנין, השמדתיו” ištmdh̊ ̊

[= שיבע, עשה שבע פעמים .D šbʿ I שבע
yṯ̊dṯ̊  yšbʿ  rgm השמטה: ← אספקטואלי)] (כפועל 

”יְׁשַׁשֶה, יְׁשַּבַע דברו: מי באלים יסלק את [my] bilm ydy mr̊ṣ

.(KTU 1.16:V:20) המחלה?”

y ̊ʿ db u עומד: [= ׂשבע, נמלא] .G šbʿ II שבע
”יניחו הן ימין הן שמאל בפיהם ymn u šmal bph̊m wl ̊ tšbʿn

aḫd <מאכל/מילוי>: ∼ • .(KTU 1.23:64) ולא ישבעו”

”אוחז ידי בשכרוני, תומכני כי ydy bškrn mʿmsy k šbʿt yn ̊

.(KTU 1.17:II:20) שבעתי יין”

l ymru il̊m wnšm d <פלוני>: את ∼ [= הׂשביע] .D
”(אשר) אכן יזין אלים ואנשים, אשר יׂשביע yšb[ʿ] hmlt arṣ

.(KTU 1.4:VII:51–52) את המוני הארץ”

brkt את: ∼ [(?) [= נטה, נמשך ל– .G šbš שבש
”לבֵרכה נמשכה כראמים, אף šbšt krumm hm ʿn kḏd aylt

.(KTU 1.133:6) למעיין כעדר איילות”

.(Pardee 1988: 157–160) הפירוש לפי ּפַרדי

u šb̊tm n[̊t]bt̊ עומד: [= שבת, פסק] .G šbt שבת
”או שבתו אורחות מצרים בארץ אוגרית?” mṣrm bḥwt ugrt

.(KTU 2.36:15)
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[= ציווה ללכת, שיגר] .1 [= שלח] .G šlḥ I שלח
”לידי בעלי שלחתי את bd bʿly šlḥt gdn bkd šmn את: ∼

[= נתן, מסר, .2 .(KTU 4.710:2) גדן בכד (= עם כד) שמן”

ir̊š ḥym watnk bl <פלוני>: (l-) ל־ <דבר> ∼ העביר]

KTU) ”בקש חיים ואתן לך, אלמוות ואשלח לך” mt wåšlḥk

”אשלח אבני iš̊lḥ ẓhrm iq̊nim̊ השמטה: ← .(1.17:VI:28
yd את: ∼ [= הושיט] .3 .(KTU 1.24:21) חן זוהרות”

”יד לקערה ישלחו, סכין בבשר יתנו” bṣʿ tšlḥ ḥrb bbšr tštn

.(KTU 1.15:IV:24)

yṣq ksp̊ yšlḥ את: ∼ [= התיך] .G šlḥ II שלח
.(KTU 1.4:I:25–26) ”יצק כסף, יתיך זהב” ḫrṣ

bn ḫrn k mǵy את: ∼ [= שלל, שדד] .G šll שלל
”בן חרן כ(אשר) הגיע, הפיל הוא את hbṭ hw ḫrd wšl hw qrt

.(KTU 2.61:6) המשמר ושדד הוא את העיר”

hnny עומד: [= היה שלם, טוב] .1 .G šlm שלם
”כאן, עִמנו טוב; ʿmn šlm ṯmny ʿmk mnm šl̊m rgm ṯṯb ̊

• .(KTU 2.38:7–8) שם, עִמך כל אשר טוב — דבר השב (עליו)”

ל־ ∼ [עם נושא סתמי, בציון החֹווה (כנוסחת ברכה)]

”לשריל אמי אמור: lṯryl umy rgm yšlm lk <פלוני>: (l-)

הערה [ראה סעיף 5.7.4 (KTU 2.34:3) ישלם (= ייטב) לך”

(l-) ל־ ∼ [(?) [= השלים, היה ביחסי שלום .2 .[214

KTU) ”המלך ישלים עם אויבו” mlkn yšlm libh <פלוני>:

.(1.103:54

Pardee) ראה ּפַרדי לעיל) (הוראה 2 להוראה ”היה ביחסי שלום”

.(2000: 549, 562

<פלוני>: את ∼ [= נתן שלום (כנוסחת ברכה)] .1 .D
”ישלם לך, האלים ינצרוך, ישלמוך (= yšlm lk il̊m tǵrk tšlmk

=] .2 [ראה סעיף 5.7.4]. (KTU 2.46:5) יתנו לך שלום)”

ksp d šlm yrmn ʿl bt mitm :(l-) ל־ את ∼ שילם, פרע]

”כסף אשר שילם ירמן על הבית: מאתיים ḫmšm kbd lbn pṭry

.(KTU 4.755:1) חמישים סך הכול לבן פטרי”

”(הדבר) d yšt llṣbh šʿr klb ב(מקום): ∼ [= הונח] .Gp
.(KTU 1.114:29) אשר יונח על מצחו: ׂשֵער כלב”

[= עבר לתנוחה .1 [= שכב] .G škb שכב
”ישליך yd ṣth yʿl wyškb עומד: מאוזנת, רכן בתנוחה זו]

[= קיים יחסי .2 .(KTU 1.17:I:14) בגדו, יעל וישכב”

šk̊b̊  ʿm̊n̊h šbʿ lšbʿm tš̊[̊ʿ]ly ṯmn :(ʿm) עם ∼ מין]

”שכב עמה שבעים ושבע (פעמים), נשאה אותו שמונים lṯmnym

.(KTU 1.5:V:19) ושמונה (פעמים)”

p at (בטקסט מקוטע): [= מצא] .G škḥ שכח
.(KTU 2.36:36) ”… ”ואתה בעצמך תמצא mk tškḥ ̊ […]

anykn dt likt mṣrm :(b-) ב־ ∼ [= נמצא, נקרה] .N
”אוניותיך אשר שלחת (ל)מצרים … בגשם … by gšm adr nškḥ

.(KTU 2.38:15) אדיר נקרו”

km irby tškn ב(מקום): ∼ [= שכן] .G škn שכן
”כמו ארבה ישכנו (ב)שדה, כחסיל (ב)פאת šd kḥs̊n pat mdbr

.(KTU 1.14:IV:29) מדבר”

(אקוזטיב אדוורביאלי?): <מקום> ∼ [= השתכן] .Gt
”(האם מישהו), או מלך או u mlk u bl mlk arṣ drkt yštkn

.(KTU 1.4:VII:44) לא מלך, (ב)ארץ השלטון (שלי) ישתכן?”

.Š כון ראה .D
ראה דיטריך, לורץ Š כון לבין D שכן לעניין הקושי להבחין בין

.(Dietrich et al. 1974) וסנמרטין

=) [מקור בלבד, כשם עצם .G škr I שכר
שיכרון, שכרות)].

את הציע  נׂשכר,   =] .G škr II שכר
aḥd bth ysg̊r al̊mnt עומד: עבודתו תמורת תשלום]

KTU) ”הבודד ביתו יסגור, האלמנה ׂשכור תיׂשכר” škr tškr

.(1.14:IV:22–23

ašlw bṣp עומד: [= היה שקט, שלו] .G šlw שלו
.(KTU 1.14:III:45) ”אשקוט במבט עיניה” ʿnh
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ʿtkt rišt lb̊mth את: ∼ [= שינס] .G šns שנס
”תלתה ראשים על מותניה, שינסה כפות על šnst kpt bḥbš̊h

.(KTU 1.3:II:12) חגורתה”

špk km šiy dm את: ∼ [= שפך] .G špk שפך
”שפוך כמו רוצח את דמו, כמו שוחט על ברכיו” km šḫṭ lbrkh

.(KTU 1.18:IV:23)

arṣ rd עומד: [= שפל, היה נמוך] .G špl שפל
.(KTU 1.161:22) ”(ל)ארץ רד ושפל (ל)עפר” wšpl̊ ʿpr

”תשפיל tš̊p̊l bʿl ʿbb את: ∼ [(?) [= השפיל, הפיל .D
.(KTU 1.92:14) את הזללן”

<משקה>: <פלוני> את ∼ [= השקה] .G šqy שקי
← .(KTU 1.19:IV:53) ”קחי ותשקיני יין” qḥn wtšqyn yn

KTU) ”קם, ימזוג וישקנו” ndd yʿšr wyšqynh השמטה:

.(1.3:I:9

šlḥm ššqy ilm sad kbd <פלוני>: את ∼ [= השקה] .Š
KTU) ”האכילי והשקי את האלים, סעדי וכבדי אותם” hmt

.(1.17:V:19

id likt את: ∼ [(?) [= עודד, רומם .G šqp שקף
”כאשר שלחת את ʿky nplṭ ʿbdmlk šʿtq wlb bnk l yšqp

KTU) איש עכו, ניצל עבדמלך האציל, ואת לב בנך אכן יעודד”

.(2.82:7

al tšr̊g̊n y את: ∼ [= בלבל, הטעה] .G šrg שרג
”אל תטעיני, הו בתולה, שכן לגיבור btltm dm lǵzr šrgk ḫḫm

.(KTU 1.17:VI:34–35) הטעיותייך (הן) רפש”

dbḥ ̊ lṯr abk את: ∼ [= שירת, כיבד] .G šrd שרד
”זבח לשור אל אביך, שרת il šrd bʿl bdbḥk bn dgn bmṣdk

.(KTU 1.14:II:24) את בעל בזבחך, את בן דגן בצידך”

wtn qlh bʿrpt את: ∼ [= שרה, שילח] .G šry שרי
KTU) ”ונתן קולו בעננים, שילח לארץ ברקים” šrh larṣ brqm

.(1.4:V:9

l ištbm tnn את: ∼ [= השמיד] .tD šmd שמד
.(KTU 1.3:III:40) ”אכן חסמתי את תנין, השמדתיו” ištmdh̊ ̊

šmḫ btlt ʿnt tdʿṣ עומד: [= שמח] .G šmḫ שמחֿ
”שמחה הבתולה ענת, תרקע רגלה ותנתר (מן) pʿnm wtr arṣ

bḥyk abn nšmḫ :(b-) ב־ ∼ • .(KTU 1.4:V:20) הארץ”

KTU) ”בחייך, אבינו, נשמח, באלמותך נגיל” bl mtk ngln

.(1.16:I:14

”ואמי תשמח את wum tšmḫ mab את: ∼ [= שימח] .D
.(KTU 2.16:11) מאב”

שנויים במחלוקת. לסריקת KTU 2.16:11 הקריאה והפירוש של

.(TOu II: 299 n. 18) הדעות השונות ראה למשל קונצ’ייוס

[= קלט באוזניו או .1 [= שמע] .G šmʿ שמע
mʿnk wmnm rgm d tšmʿ ṯmt wšt bspr את: ∼ בשכלו]

”תשובתך וכל דבר אשר תשמע שם, שים בכתב (ושלח) אליי” ʿmy

wšm[̊ʿ :(l-) ל־ ∼ [= ציית, נענה] .2 .(KTU 2.10:17)
.(KTU 1.119:34) ”ושמע בעל לתפילתכם” b]ʿ[l] lṣl̊t̊[km]
”עתה ישמע ht yšmʿ uḫy lgy wyhbṭ bnš :(lgh) לגה ∼ •

.(KTU 2.4:18) אחי לקולי ויפיל את האיש”

šmʿ mʿ l krt ṯʿ ištmʿ השמטה: ← [= הקשיב] .Gt
KTU) ”שמע נא, כרת השוע, הקשב והטה אוזן” wtqǵ udn

.(1.16:VI:42

ṯn dbḥm šna bʿl את: ∼ [= שנא] .G šnʾ שנא
.(KTU 1.4:III:17) ”שני זבחים שונא בעל”

u šn עומד: [= השתנה, נפגם] .1 .G šnw שנו
[= עבר .2 .(KTU 1.40:28) ”או השתנה יופיכם” ypkm

atm bštm wan šnt uǵr lrḥq עומד: ממקום למקום]

”אתם בוששתם ואני אעבור (מ)אֻער לָרחוק (מבין) האלים” il̊m

.(KTU 1.3:IV:33)

ybky wyšnn עומד: [= חרק שיניים] .G šnn שנן
KTU) ”יבכה ויחרוק שיניים, ייתן קולו (ב)בכי” ytn gh bkh

.(1.16:I:13
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aṯt את: ∼ [= נשא, לקח לאישה] .G trḫ תרחֿ
.(KTU 1.14:I:14) ”אישה נשא ו(היא) הלכה” trḫ wtbʿt

trʿ trʿn a[rṣ …] עומד: [(?) [= חרב .G trʿ תרע
בנות שדה השחימו” … ”חרוב חרבה הארץ bnt šdm ṣḥr[̊rt]

.(KTU 1.12:II:42)

תֿ

yṯir ṯr il abh עומד: [= נהג בכבוד] .G ṯʾr תֿאר
”ינהג שור אל אביך בכבוד לפני הנסיך lpn zbl ym lpn ṯpṭ nhr

.(KTU 1.2:III:16 ∥ 21) ים, לפני השופט נהר”

l yhpk ksa ̊ mlkk את: ∼ [= שבר] .G ṯbr תֿבר
”אכן יהפוך כיסא מלכותך, אכן ישבור חוטר l yṯbr ḫṭ mṯpṭk

.(KTU 1.6:VI:29) משפטך”

”מאחור bʿdn ksl tṯbr ʿln pnh tdʿ עומד: [= נשבר] .N
.(KTU 1.3:III:33) גבה יישבר, מעל פניה יזיעו”

[= שישה, עשה שש פעמים (כפועל .D ṯdṯ תֿדתֿ
yṯ̊dṯ̊ yšbʿ rgm [my] bilm השמטה: ← אספקטואלי)]

”יְׁשַׁשֶה, יְׁשַּבַע דברו: מי באלים יסלק את המחלה?” ydy mr̊ṣ

.(KTU 1.16:V:19)

[= חזר לנקודת המוצא] .1 [= שב] .G ṯwb תֿוב
KTU) ”אזי ישוב בעל לביתו” bkm yṯb bʿl lbhth עומד:

[= עשה שנית (כפועל .2 [ראה סעיף 6.2]. (1.4:VII:42
”ותשוב wtṯb  trḥṣnn bdʿt לפעול: ∼ אספקטואלי)]

[= השיב, ענה] .3 .(KTU 1.16:VI:10) תרחצנו מזיעה”

wt ̊ʿ n̊ ̊ btlt ̊ [ʿ]nt̊ tṯb y[̊bmt] li̊mm ̊ [a]n ̊ aq̊ry {תוכן}: ∼

”ותענה הבתולה ענת, תשיב יבמת הלאומים: אני [barṣ] mlḥmt̊ ̊

.(KTU 1.3:IV:21) אגיש בארץ מאכלים”

[= החזיר לנקודת המוצא, החזיר .1 [= השיב] .Š
wṯṯb mlakm lh lm <פלוני>: (l-) ל־ את ∼ לבעליו]

”והשב שליחים אליו: למה לי כסף וזהב ank ksp wyrq ḫrṣ

[k]rt̊ šrk̊ ̊ את: ∼ [= הצטרף, ליווה] .G šrk שרך
”כרת מצטרף אל אל, (ב)ערוב השמש אכן il ʿr̊b špš l ymǵ ̊ krt

.(KTU 1.15:V:17) יילך כרת”

bišt tšrpnn brḥm את: ∼ [= ׂשרף] .G šrp שרף
”באש תשרפנו, בריחיים תטחננו, בשדה tṭḥnn bšd tdrʿnn

.(KTU 1.6:II:33) תזרענו”

”תשתה tšt dmh lbl ks ∽את: [= שתה] .G šty שתי
lḥm blḥm ̊ פרטיטיב: ← .(KTU 1.96:4) דמו ללא כוס”

”אכול מלחם כלשהו ושתה מיין תוסס aẙ ̊ wš̊t̊ẙ ̊ bḫmr yn ay

השמטה: ← [ראה סעיף 4.4.1.1]. (KTU 1.23:6) כלשהו”

”הנה יום (אחד) ושני יאכלו hn ym wṯn tlḥm rpum tštyn

.(KTU 1.22:I:22) הרפאים וישתו”

štk עומד: [= פסק, חדל, נעלם] .1 .G štk שתך
”חדלו שואבות (מה)מעיין, חדל רעש בית šibt ʿn štk̊ qr bt ̊ il

את: ∼ [= הפסיק, עצר] .2 .(KTU 1.12:II:59–60) אל”

.(KTU 1.12:II:58) ”הפסיק המלך דין” štk mlk dn

i‹š›ttk ̊ <דבר>: (l-) ל־ ∼ [(?) [= ויתר על, הניח ל– .Gt
KTU) ”הניח לקדימות, הניח לתמיכה” lawl išttk lm ttkn

.(1.12:II:56–57

ת

tbʿ kṯr ̊ lahlh hyn עומד: [= הלך] .G tbʿ תבע
KTU) ”הלך כשר לאוהלו, הין הלך למשכנותיו” tbʿ lmšk̊nth

.(1.17:V:31–32

tr̊ arṣ ̊wš̊mm sb lqṣm ̊ את: ∼ [= תר] .G twr תור
.(KTU 1.16:III:2) ”תור ארץ ושמים, סוב לקצה הארץ” arṣ

← הדדית)] (הוראה  [= תקף  .G tʿy תעי
KTU) ”יתקפו זה את זה כלוחמים” ytʿn kgmrm ריבוי:

.(1.6:VI:16
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”יחתוך לחייו yṯlṯ qn ḏrʿh ̊ yḥrṯ kgn ap lb kʿmq ̊ yṯlṯ bmt

וסנתרו, ישלש (= יחתוך שלוש פעמים) קנה זרועו, יחרוש כגן אף

KTU) את חזהו, כעמק ישלש (= יחרוש שלוש פעמים) את גבו”

.(1.5:VI:20–21

[= תימן, עשה שמונה פעמים .G ṯmn תֿמן
tld  šbʿ  bnm lk השמטה: ← (כפועל אספקטואלי)]

”תלד שבעה בנים לך ושמונה תתמן (= wṯmn̊ ̊ tṯ{t}mnm lk

.(KTU 1.15:II:24) תלד שמונה פעמים) לך”

(l-) ל־ ∼ [= חזר, אמר פעם שנייה] .G ṯny תֿני
wrgm lbtlt ʿnt ṯny lybmt limm tḥm {תוכן}: <פלוני>

”ואמרו לבתולה ענת, שנו ליבמת הלאומים: הודעת בעל aliyn bʿl

qmm aṯr amr ṯny את: ∼ • .(KTU 1.3:III:12) האדיר”

KTU 1.2:I:16) ”עומדים מִסרו אמירה, שנו הודעתכם” dʿtkm

הערה 350]. [ראה סעיף 5.11 (∥ 32

hw ṯʿ nṯʿy <מנחה>: ∼ [= הגיש] .G ṯʿy תֿעי
”זוהי המנחה (אשר) נגיש, זהו הקרבן (אשר) נקריב” hw nkt nkt

.(KTU 1.40:33)

tṯʿr את: ∼ סידר] ערך,   =] .G ṯʿr תֿער
”תערוך כיסאות ksat lmhr ṯʿr ṯlḥnt lṣbim hdmm lǵzrm

KTU) ללוחמים, תערוך שולחנות לצובאים, הדומים לגיבורים”

(1.3:II:20–21

:(l-) ל־ את ∼ [= קבע, מיקם] .G ṯpd תֿפד
”רגליו על ההדום יקבע pʿnh lhdm yṯpd wẙk̊rkr uṣbʿth

.(KTU 1.4:IV:29) וינענע אצבעותיו”

[= כיהן כמחוקק] .1 [= שפט] .G ṯpṭ תֿפט
”האל היושב בעשתרת, il yṯb bʿṯtrt il ṯpṭ bhdrʿy עומד:

[= הגן במשפט, .2 .(KTU 1.108:3) האל המושל בהדרעי”

ydn dn almnt yṯpṭ ṯpṭ <פלוני>: (ṯpṭ) ֿתפט ∼ הושיע]

.(KTU 1.17:V:8) ”ידין דין אלמנה, ישפוט משפט יתום” yt̊m ̊

<פלוני>: (ʿm) עם את ∼ • .(KTU 1.14:III:32) ירוק”

שומעי ”ושלום  wšlm šmʿ rgmk nʿm at  ṯṯb  ʿm ʿbdk

← .(RSOu XIV 50:19) דבריך הנעימים אתה תשיב לעבדיך”

”עד (אשר) ישיבו ʿd tṯṯbn ksp iwrkl wṯb lunṯhm השמטה:

[= ענה] .2 .(KTU 3.4:17) את כסף אִורכל, ישובו לשירותם”

ʿm adtny mnm šlm rgm <פלוני>: (rgm l-) ל־ רגם ∼

”עם גברתי כל אשר טוב — דבר השיבי (עליו) לעבדך” ṯṯb lʿbdk

w <פלוני>: (rgm ʿm) עם רגם ∼ • .(KTU 2.11:17)
”וכל אשר טוב עם אמי mnm šlm ʿm umy ʿmy tṯṯb rgm

.(KTU 2.16:14–17) — אליי תשיב דבר (עליו)”

kǵz ǵzm את: ∼ [(?) [= פיקד .D ṯwy תֿוי
KTU) ”כלוחם לוחמים תוביל וצבא תפקד” tdbr wǵrm tṯwy

.(1.16:VI:44

wk l yḫru wl עומד: [= נתן שתן] .G ṯyn תֿין
.(KTU 1.85:9) ”וכי לא יפריש סוס צואה ושתן” yṯyn śśw

עומד: [(?) [= להט, התלקח .G ṯkḥ תֿכח
ילהט …” […] yṯkḥ wyiḫd bqrb[̊…] tṯ̊k̊ḥ ̊wtiḫd bušk[̊…]

.(KTU 1.11:1–2) ויאחז בקרביה … תלהט ותאחז באשכיו”

bḥrn pnm trǵn{w} את: ∼ [= שכל] .G ṯkl תֿכל
KTU) ”אל חרן תסב פניה כי תשכול צאצאיה” wtṯkl bnwth

.(1.100:61

pǵt את: ∼ [= נשא על שכם] .G ṯkm תֿכם
”פעת הנושאת מים ṯkmt my ḥspt lšʿr ṭl ydʿt hlk kbkbm

KTU) על שכמה, השואבת מׂשער טל, היודעת הלך כוכבים”

.(1.19:II:1 ∥ 6

hm עומד: [(?) [= נהדף, הוכנע .N ṯkp תֿכף
”אם נהדפו … שים בכתב (ושלח) אליי” nṯkp … wšt bspr ʿmy

.(KTU 2.10:14)

[= שילש, עשה שלוש פעמים .D ṯlṯ תֿלתֿ
yhdy lḥm wdq̊n̊ השמטה: ← (כפועל אספקטואלי)]
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yru ̊bn ilm ‹m›t עומד: [= שתע, ירא] .G ṯtʿ תֿתע
”ירא בן האלים מות, שתע ידיד ṯtʿ ydd il ǵzr ̊ y ̊ʿ r ̊ mt̊ ̊ bql̊h

את: ∼ • .(KTU 1.6:VI:30) אל הגיבור, ירע מות בנפילתו”

”ירא אותו בעל האדיר, שתע yraun aliyn bʿl ṯtʿnn rkb ʿrpt

.(KTU 1.5:II:6) ממנו רוכב העננים”

← (או עומד [= אכל, סעד] .G ṯrm תֿרם
”טבחי טלה ואוכל, ṭbḫ imr wilḥm mgṯ wiṯrm השמטה?):

.(KTU 1.16:VI:18) כבשה שמנה ואסעד”

ṯr il abh tṯrm <פלוני>: את ∼ [= האכיל, הזין] .D
”את שור אביה אל תאכיל ותזין, תזין [wt]šl̊[̊m] tšlḥm yrḫ

.(KTU 1.92:15) את ירח”
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השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים

השפעה לקסיקלית ומורפולוגית 10.1

.(3:vº:10’
.(Huehnergard 1987: 109–110) הפירוש לפי הונרגארד

[a]-ra-šu את: ∼ [= ביקש, רצה] .G ʾrš ארש
.(EA 285:25) ”ארצה את ביתם” bītāšunu

u עומד: [= בטח, שכב בבטחה] .G bṭḥ בטח
”ומשום יד aššum id šarri bēlīya // nu-uḫ-ti // ba-ṭì-i-ti

.(EA 147:56) המלך אדוני // נחתי // בטחתי”

u ra-aṣ-pa-te // ⌈ba- את: ∼ [= בנה] .G bny בני
.(EA 292:29) ”והקמתי // בניתי בית אחד” ni-ti⌉ bīta ištēn

[i]a-ab-ṣi-ru את: ∼ [= בצר, כרת] .G bṣr בצר
.(Ug V 153:rº:1) ”יכרות ארזים” arzīma

את: ∼ הרכיב] הדביק,   =] .D dbq דבק
(ו)הרכיבני” פוררני  ”הוא  uparrirani  ú-dáb-bi-qa-a-ni

.(Ug V 162:37’)

i-za-kar4 amāt את: ∼ [= זכר] .G zkr זכר
u li- השמטה: ← .(EA 147:23) ”אזכור דברי אבי” abbīya

EA) ”ולו יזכור (זאת) המלך בפניו” iz-kúr šarri ina pānīšu

šumma iānumi ṣābē עומד: [= אבד] .G ʾbd אבד
piṭatu ina šatti annīti ḫal-qa-at a-ba-da-at // gabbi

”אם אין חיל קשתים השנה, נשמדו, אבודות // mātāt šarri

.(EA 288:52) ארצות המלך”

urubānū ša // na-⌈ba⌉-dì- עומד: [= אבד, נעלם] .N
.(PRU III 37b:8) ”העֵרבים ל(מקרה) // אבֵדתם” ⌈šu-nu⌉

הכריז,  =] .1 אמר]  =] .G ʾmr אמר
u ti-mu-⌈ru⌉ amēlū Gubli adi māti {תוכן}: ∼ הגיד]

”ויאמרו אנשי גבל: עד מתי נשלוט nikašišu mār Abdi-Aširti

ציווה, פקד]  =] .2 .(EA 138:36) בבן עבד–עשרת?”

ina ūmi ašme u ⌈a⌉-ma-⌈ru⌉ ipēš nukurti לפעול: ∼

EA) ”ביום (ש)שמעתי — ואומר לערוך מלחמה בו” ina šâšu

.(364:21

לפירוש הצורות הנ”ל במשמעות של אמירה כבלשונות השמיות

(ולא במשמעות של ראייה, הוראתו הרגילה של הצפון–מערביות

(עמוד 56). EA–ראה רייני בתוספות ל באכדית) amāru

ana sūqi ti- עומד: [= הלך, רץ] .Gt ʾrḥ ארח
Ug V) ”אל השוק תמהר // תרוץ” ir-ḫu-uṣ // ti-tar-ḫ[u]
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את: ∼ [= הפיק, הוציא, שלח] .G ypq יפק
”עתה את anumma 10 amēlāti // mi-ki-tu // ia-pa-aq-ti

.(EA 64:23) עשר הנשים // … // שלחתי”

napḫaru עומד: [= יצא, נצרך] .G yṣʾ יצא
50 kurrū 2 sūtū kunāši ša i-ṣa-ʾa ina warḫi ḫallatu

”סך הכול חמישים כור ושתי סאות כוסמת, שיצאו בחודש חַלַתֻ”

.(PRU VI 101:4’)

yūšira šarrī bēlīya ṣābē piṭati את: ∼ [= הוציא] .H
”ישלח מלכי, אדוני, māda danniš u yi-ki-im-ni // ia-ṣí-ni

.(EA 282:14) חיל קשתים רב מאוד ויצילני // יוציאני”

ūširmi eleppa ana māt עומד: [= הוצא, הונפק] .Hp
”שלח Yarimuta u ú-ṣa-ka kaspē lubūši ištu šâšunu

.(EA 82:29) ספינה לארץ יִַרמֻתַ ויונפק לך כסף הלבוש ”

נצב. ראה yṣb יצב
u tu-sà-aḫ-mì // עומד: [= נורה] .Gp yry ירי

.(EA 245:8) ”וחוסלה // נורתה סוסתי” tu-ra sīsītīya

u šumma :(itti) עם ∼ [= ישב, גר] .G yšb ישב
Iaduaddu iz[īr] Inuya aḫātašu u [iqabbi mā] ittiki lā

”ואם יַֻדאַּדֻ שנא את אִנֻיַ אחותו ויאמר לה: אתך לא אשב” a-ši-ib

.(Ug V 81:26)

נתן. ראה ytn יתן
inūma SIG-ia // ya- את: ∼ [= כיבד] .D kbd כבד
qí-íl-li-ni u DUGUD // yu-ka-bi-id aḫḫēya ṣeḫrūta

EA) ”כי יבזני // יקל בי ויכבד // יכבד את אחיי הצעירים”

.(245:39

inūma עומד: [= נכון, היה מוכן] .G kwn כון
”כי אמר iqbi šarru bēlīya // ku-na ana pānī ṣābē rabīti

.(EA 147:36) המלך אדוני: // היכון לפני הצבא הגדול”

:(ana pānī) לפני ∼ [= כיזב, שיקר] .G kzb כזב
ammīnim [i]-⌈ka⌉-az-zi-bu-nim amēlū ḫazannūti ana

.(289:41

u Surata עומד: [= נזעק, התגייס] .N zʿq זעק
amēl Akkā u Intaruta amēl Akšapa šunīma in4-né-ri-

”וסַֻרתַ ru // na-az-a-qú ina 50 narkabāti ana muḫḫīya

איש עכו ואִנְתַֻרתַ איש אכשף שניהם הביאו תגבורת // נזעקו

.(EA 366:24) בחמישים מרכבות אליי”

Mut-Baḫlu- את: ∼ [= החביא] .H ḥbʾ חבא
”מֻת–בעל ברח, את אַיַּב // mi innebit Ayyab // ḫi-iḫ-bé-e

.(EA 256:7) החביא”

yikim šarru עומד: [= נשמד, אבד] .G ḥlq חלק
”יציל המלך bēlī mātāšu ištu qātē Ḫapīri lā ti7-iḫ-la-⌈aq⌉

.(EA 274:14) אדוני את ארצו מידי העַּפִֻר לבל תישמד”

amur Ita{t}kama את: ∼ [= השמיד, האביד] .D
EA) ”ראה, אִתַּכַמַ השמיד את ארץ ִקסַ” ḫu-li-iq māt Qisa

.(197:32

šumma šarru bēlī yi- את: ∼ [= חנן] .G ḥnn חנן
”אם המלך יחננני וישיבני iḫ-na-nu-ni u yutêruni ana āli

.(EA 137:81) אל העיר”

ana) ל+על ∼ [= פשע, עשה רעה] .G ḥnp חנף
”הפשע אשר ḫanapa ša iḫ-nu-pu ana muḫḫīya :(muḫḫi

.(EA 288:8) פשעו בי”

// ḫa-sí-lu alānu עומד: [= חוסל] .Gp ḥsl חסל
.(EA 263:13) ”// חוסלו ערי אדוני” bēlīya

anumma השמטה: ← [= חרש] .G ḥrš חרש
”עתה אני חורש anākuma er-ri-šu // aḫ-rišu ina Šunama

.(EA 365:11) // חורש בשֻנַמַ”

את: ∼ הביא] הוביל,   =] .G ybl יבל
”יקנעם חמש–עשרה קלחות Yaqunaʿamu 15 šennāti i-bi-la

.(PRU VI 134:5) הביא”
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.(EA 185:66) אדוני (אם) הסתלק ממנו”

u yu-ša- :(ištu) מן <פלוני> את ∼ [= סילק, גירש] .Š
”ויגרש am-ri-ir šarru Šamaš šarūta ištu libbi mātīšu

.(EA 103:30) המלך, ה’שמש’, את הצוררים מתוך ארצו”

u aššum id šarri עומד: [= נח] .G nwḥ נוח
”ומשום יד המלך אדוני // bēlīya // nu-uḫ-ti // ba-ṭì-i-ti

.(EA 147:56) נחתי // בטחתי”

nu-pu-ul-mì taḫtamu עומד: [= נפל] .G npl נפל
.(EA 252:25) ”נפול תחתם וימחצוך” u timaḫaṣūka

[= התמ- .1 [= ניצב] .Gt yṣb nṣb/יצב נצב
”בפני הים ina pān tiāmti ni-ta-⌈ṣa-ab⌉ ב(מקום): ∼ קם]

šar Ḫaṣura :(itti) עם ∼ • .(EA 151:42) אנו ניצבים”

”מלך חצור עזב ītezib bītīšu u it-ta-ṣa-⌈ab⌉ itti Ḫapīri

[= עמד .2 .(EA 148:42) ביתו והתייצב עם אנשי העַּפִֻר”

ša it-ta-ṣa-ab gabbi mātī ina pašāḫi ina עומד: יציב]

”שכל הארצות עומדות יציבות dunni ZAG //  ḫapšī‹šu›
.(EA 147:11) בשלום בחוזק זרועו”

[= מסר, .1 [= נתן] .G ytn ntn/יתן נתן
u ia-ti-na šeʾim ana akāli :(ana) ל־ את ∼ העניק]

[= הרשה] .2 .(EA 83:31) ”ויתן דגן למאכל לי” yāši

taqbû lāmi an-tu-in4-nu erēb amēlūti ša לפעול: ∼

”תאמר: לא אתן היכנס אנשי צֻמֻר לערי” Ṣumuri ⌈ana⌉ ālīya

.(EA 96:8)

:(ana) ל־ ∼ [= דאג ל–, תמך ב–] .G skn סכן
”לו ידאג המלך, האדון, u li-is-kín šarru bēlu ana mātīšu

.(EA 286:38) לארצו”

ana mīni ḫa- את: ∼ [= עצר, כלא] .G ʿṣr עצר
”למה הוא עוצר את האיש zi-ri amēlī ša ūšir ana ēkal šarri

.(EA 138:80) שלי ששלחתי להיכל המלך?”

”למה יכזבו לפניך ראשי pānīka u teštenemme ana šâšunu

.(EA 62:39) הערים ותשמע להם?”

[la]-qa-ḫu את: ∼ לקח]  =] .G lqḥ לקח
.(EA 287:36) ”לקחו את כליהם” unūtūšunu

ubilmi ḫarrānāt šarri la- עומד: [= נלקח, נלכד] .Gp
”מובילים (של) שיירות המלך נלקחו בשדה” qí-⌈ḫu⌉ ina ugāri

.(EA 287:56)

ל־ ∼ [(?) [= הומר, ניתן כתמורה .G mwr מור
bītu // qubūri ša Ilimuna ana Iliyana <פלוני>: (ana)

”בית // הקבורה של אִלִמֻנַ לאִלִיַנַ ניתן כתמורה” ma-a-⌈ar?⌉

.(PRU III 51–52:9)
.(Huehnergard 1987: 145–146) הקריאה והפירוש לפי הונרגארד

ma-at-ti danniš עומד: [= מת] .G mwt מות
.(EA 289:50) ”אמות ממש עבורך” ana katu

attunu tušabliṭūnanu u attunu את: ∼ [= המית] .H
// ממיתים ואתם  ”אתם מחיים אותנו  //  ti-mi-tu-na-nu

.(EA 238:33) אותנו”

u adi את: ∼ [= מחץ, הכה] .G mḥṣ מחץ
”טרם הגעתי הרגוהו kašādīya u da-ku-šu // ma-aḫ-ṣú-ú

.(EA 245:14) (מחצו)”

על ∼ [= מלך, היה בעל סמכות] .G mlk מלך
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)
להלן. בסעיף 10.2 âru ראה גם תחת

2 līm השמטה: ← [= מכר, סחר] .G mkr מכר
”אלפיים (שקל) uqnâti qāt Šukuna nadin ana ma-ka-ri

.(PRU VI 156:6) צמר כחול (ב)יד ׁשֻכֻנַ ניתן למכירה”

lišālšumi :(ištu) מן ∼ [= הסתלק] .G mrr מרר
”לו ישאל המלך šarru bēlīya im-ru-⌈ur⌉-mi ištu šâšu
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השפעה לקסיקלית ומורפולוגית

.(EA 252:18) שימחצן?”

מסופקים; לפירושים (CAD Q: 292 (כאן לפי פירוש הצורה וגזרונה

.(Rainey 1996: vol. II 148) אחרים ראה רייני

עומד: [= קדש, היה קדוש] .1 .G qdš קדש
EA) ”כי אלי גבל קדושים” inūma ilānu Gubla qa-di-šu

bīt // :(ana) ל־ ∼ [(?) [= הוקדש, יועד .2 .(137:32
”בית // ּכֻנַחִ (הוא) kunaḫi ša Ištar u qa-dì-iš ana [Ištar]

.(Ug V 5:22) של אשתר והוקדש לאשתר”

inūma SIG- את: ∼ [= הקל ב–, ביזה] .H qll קלל
ia // ya-qí-íl-li-ni u DUGUD // yu-ka-bi-id aḫḫēya

”כי יבזני // יקל בי ויכבד // יכבד את אחיי הצעירים” ṣeḫrūtu

.(EA 245:38)

atta Amurru urra עומד: [= קצף] .N qṣp קצף
mūša tubaʾʾuna ṣābē piṭati ul ta-ša-aš // na-aq-ṣa-pu

”(ארץ) אַמֻֻר יומם וליל מצפה לחיל הקשתים, האינה מוטרדת //

.(EA 82:51) קוצפים?”

להלן. בסעיף 10.2 ašāšu ראה גם תחת

[ina m]urṣa עומד: [= רזה, נחלש] .N rzy רזי
”בחולי (שבו) חליתי אני נחלש” amraṣu anāku ar-ra-⌈zu⌉

.(Ug V 162:22’)

qabi karṣīya // עומד: [= הושמץ] .Gp šwr שור
”הועלל עליי // הושמצתי לפני ši-ir-ti ina pāni šarri bēlīya

.(EA 252:14) המלך אדוני”

ikkalū karṣīya // ú-ša-a-ru ina עומד: [= הושמץ] .D
”הם מעלילים עליי // הושמצתי לפני המלך pāni šarri bēlīya

.(EA 286:6) אדוני”

bīt dimti Tagabira ∽את: [= שילם] .D šlm שלם
Ug V) ”מבצר תַגַּבִַר עבד אחד לא שילם” 1 arda lā šal-li-ma

.(96:5

ina (בהקשר לא ברור): [= פחד] .G pḥd פחד
damē naškiša līpuš ṣalamšu lip-ḫu-dú-ma 7 ramānī

Ug V) ”… לו יפחדו …” kalbu arrabu imâtma amēlu imât

.(17:vº:7’

[= החליף בסחר חליפין (הוראה .N pṭr פטר
Anantenu u <דבר>: (ina) ב־ <דבר> ∼ הדדית)]

”אַנַנְתֶנֻ ויַיַנֻ החליפו Yayanu … na-ap-ṭa-ru eqla ina eqli

.(PRU III 89:5) שדה בשדה”

:(ištu) מן ∼ [סטטיב בלבד = נמלט] .G plṭ פלט
”ומשפחה אחת u bītu ištēn qarib pa-li-iṭ-mi ištu Giluni

.(EA 185:25) בקושי נמלטה מּגִלֻנִ”

”חי, נשאר balāṭu (מן הפועל האכדי bá-li-iṭ-mi אפשר לקרוא גם

מכירים בקיומו של פועל AHw–ולא ה CAD–בחיים”); לא ה

.palāṭu

u עומד: [= נלחץ, היה נתון בצרה] .Gp ṣwr צור
annû riḫiṣmi amēlūtīya u šani u ma-⌈ṣa⌉-ku // ṣi-ir-

EA) ”וראה, אנשיי רצוצים וזרים ואני במצוקה // נלחצתי” ti

.(127:34

[סטטיב בלבד = מועבר לצמיתות .G ṣmt צמת
u bītu Iliyana ana šarrati  //  ṣa- :(ana) ל־ ∼ [(?)

PRU III) לצמיתות” מועבר  למלכה  אִלִיַנַ  ”ובית  ma-⌈ta⌉

annûtu ana pānī šarri ana השמטה: ← .(51–52:16
”אלה לפני המלך במחירם šīmīšunu gamri //  ṣa-ma-tu

.(PRU III 90:13) המלא // מועברים לצמיתות”

השמטה: ← [(?) [סטטיב בלבד = מועבר לצמיתות .D
// ”במחירו המלא  ina  šīmīšu gamri  //  ṣú-um-mu-ta

.(PRU III 63:12) מועבר לצמיתות”

(= מסתור)]. [מקור בלבד, כשם עצם .G ṣpn צפן
kī עומד: [(?) [= קבל, התנגד .D qbl קבל
namlū tumḫaṣū lā ti-qà-bi-lu u tanšukū qāti amēli ša

”כי נמלים יימחצו, הלא יתנגדו וינשכו את יד האיש yimaḫḫašši
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השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים

amēlū ša את: ∼ [= שסה, בזז] .G šsy שסי
”האנשים אשר לכדו את ṣabtū ala ‹u› ilī šu-sú-mì abīya

.(EA 252:30) העיר והאלים (הם) השוסים את אבי”

Samanu ša ta-ba-ʾa עומד: [= הלך] .G tbʿ תבע
.(PRU VI 77:1) ”סַמַנֻ שהלך (מ)העיר מגדל” ālu Magdala

anumma ša- את: ∼ [= שמע] .G šmʿ שמע
”שמעתי את דברי המלך אדוני” mi-ti7 awātī šarri bēlīya

lā ileʾʾu uššar ul yi-ìš-ma השמטה: ← .(EA 362:5)
”לא אוכל לשלוח, בל ישמע (זאת) עבד-עשרת” Abdi-Aširta

.(EA 82:23)

השפעה תחבירית 10.2

.palāḫu ראה תחת ”נס, ברח”. abātu

בעברית, ב־ ראה השווה מורן אל המופיע באחד ממכתבי מושל בארות1 ina X amāru את הצירוף ”ראה”. amāru
לדיון בצירוף זה ובצירופים דומים בעברית ובלשונות שמיות הנושא נימה רגשית של שמחה והנאה.2

צפון–מערביות אחרות ראה סעיף 5.5.1.

במובן ”עבד, שירת” מתועדים רק במכתבי אל– (D (בבניין urrudu–ו (G (בבניין arādu ”עבד, שירת”. arādu
לפועל ֶעֶבד ”עֶבֶד” מתוך אנלוגיה ליחס שבין שם העצם ardu מסתבר, כי נגזרו משם העצם עמארנה.3

arādu בעברית יוצאים ָעַבד בדיאלקטים המקומיים: ”עָבַד את פלוני” משמעו ”היה כעֶבֶד לו”. כמו ָעַבד
באותו מובן.4 ל־ עבד למושא ישיר, אבל בפניקית מתועד דווקא urrudu–ו

uʾʾuru(w), שהוראתה עברה מן ”שלח” אל ”נתן צו, ציווה” ואל של הפועל, D צורת ”הלך, התקדם”. âru
”על”,5 eli ”שלט, משל”, מצריכה ברגיל מושא ישיר. באוגרית מתועד הפועל בהשלמת צירוף יחס עם

בשמית כמקבילה למלך malāku במובן ”היה בעל סמכות על”, בדומה אל השימוש המתועד שם בפועל

באכדית).7 malāku (ולא במובן ”חשב, הרהר”, מובנו הרגיל של הצפון–מערבית6

”ישב לכיסא פלוני” (במובן ”עלה ana kussî X ašābu ”ל–” בצירוף ana לשימוש במילת היחס ”ישב”. ašābu
”ב–”, המשמשת בצורה הסטנדרטית של הביטוי באכדית ina לשלטון תחתיו”) — במקום במילת היחס

”ישב yṯb lkḥṯ–ישב לכס המלוכה” ו” yṯb lksi mlk — מצויה מקבילה מדויקת בצירופים האוגריתיים

<פלוני>), וכך גם בפניקית, כּסא על (יׁשב על בצירוף המקביל בעברית משמשת מילת היחס לכס”.8

ארמית ושמאלית.9

.EA 141:34–35 .1
.(īnu תחת amāru A5 (ערך CAD A2:20 Moran 1992: 227–228 n. 4. לפירוש אחר ראה .2

.(arādu B (ערך CAD A2: 220 לדוגמאות ומראי מקומות ראה .3
.KAI 26:Aiii:10, Civ:11 .4

.(âru 4 (ערך CAD A2: 322–323 PRU. לדוגמאות שבהן הפועל יוצא למושא ישיר ראה III 79–81:32 .5
.(Huehnergard 1987: 147) PRU. ראה לעיל, סעיף 10.1, ועיין גם הונרגארד III 134–135:16 .6

.(7 (נחמיה ה ָעַלי ִלִּבי ַוִּיָּמֵלְך המשמעות השמית המזרחית של הפועל חדרה ללשון המקרא המאוחרת ומצויה שם פעם אחת: .7
ורייני (Moran 1950: 17 = Moran 2003: 17) KTU. לדיון בהקבלה הזו ראה מורן 1.6:I:58, VI:33, 1.10:III:13, 1.16:V:24, VI:23 .8

.(ašābu 1d (ערך CAD A2: 390–393 Rainey 1996: vol. III). לדוגמאות לשימוש בצירוף באכדית עיין 13)
2 11, אסתר א (ועוד שמונה פעמים באותו פרק), טז 13 18, מל”א א במקרא מופיע הביטוי מעל ארבעים פעמים, למשל בדברים יז .9
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השפעה תחבירית

ašāšu, המלּווה בשניים ממכתביו של מושל גבל בגלוסה שהיא צורת נפעל הפועל ”היה מוטרד, כעס”. ašāšu
— מילת ”על”11 eli–מתועד בשני מכתבים אחרים שלו בהשלמת צירוף יחס הפותח ב קצף,10 מן השורש

באכדית היא ”חשש, דאג, היה מוטרד”, ašāšu בעברית. הוראתו הרגילה של קצף היחס המוצרכת על ידי

נראה, כי הסופר ייחס לפועל ašāšu–כגלוסה ל naqṣupu–מן הבחירה ב וברגיל אין הוא מקבל השלמה.12

,kamālu–ו zenû זה הוראה קרובה יותר אל ”כעס, רגז”. מבין הפעלים האכדיים שזו הוראתם, שניים,

מסתבר, 13.eli–ולעתים ב itti–מלּווה לעתים ב ,šabāsu ”עם”, ופועל שלישי, itti מצריכים את מילת היחס

בלשונו.14 על נקצף או על קצף הושפע הסופר מן eli X ašāšu על כן, שביצירת הצירוף

”טוב” מלּווה ברוב הופעותיו במכתבי אל–עמארנה בצירופי יחס הפותחים damāqu הפועל ”טוב”. damāqu
המשמשים לציון המעריך. צירופים דומים מצויים ”ל–”,15 ana ”לפני”, או ana panī ”בפני”, ina panī–ב

ואפשר השימוש בצירופים כאלה אינו שכיח באכדית,17 ”ישר”.16 tarāṣu–רע” ו” lamānu גם עם הפעלים

לייחסו להשפעת נוהג לשוני שמי צפון–מערבי. אך מעניין להעיר, כי מילת היחס המשמשת ברגיל לציון

מופיעה בתפקיד לפני בעיני; כבמכתבי אל–עמארנה, אלא לפני בעברית המקראית אינה טוב המעריך לצד

זה רק בספרים המאוחרים, כתוצאה מהשפעה ארמית.18

.damāqu ראה תחת ”רע”. lamānu

בעברית. בניבים המרכזיים של האכדית, מפני ירא מקביל אל 19ištu pānī X palāḫu הצירוף ”ירא”. palāḫu
להצגת הגורם לפחד מופיע רק במחצית הראשונה palāḫu לצד הפועל ištu pānī השימוש בצירופי יחס עם

ומסתבר שהשימוש בהם במכתבי של האלף הראשון לפני הספירה (אשורית חדשה ובבלית חדשה),20

Had 8, 15, 20, 25. מעניין למצוא את BarRak 1:5, Sf 3:17. בשמאלית: KAI. בארמית: 24:9, 26:Ai:11, Bi:6, Ci:19 ועוד. בפניקית ראה
EA; במכתב אחר מקפריסין, 33:10) — דווקא במכתב מקפריסין eli kussî X ašābu ”על” משובצת בצירוף באכדית — eli מילת היחס

”ל–”). ana EA, משמשת באותו ביטוי מילת היחס 34:52
לעיל. בסעיף 10.1 קצף EA. ראה הערך 82:50–51, 93:4–5 .10

יש משלים, אבל הלוח פגום באותו מקום ומילת היחס אינה ברורה. EA EA. למעשה גם לפעלים הנקרים ב–5–93:4 83:35, 122:39 .11
(Youngblood 1961: 372, 375). יאנגבלוד אמנם EA: ראה יאנגבלוד 83:35, 122:39 מסתמכת על ההקבלה אל UGU–השלמתה כ
(נימוקים מפורטים אצל מתאימה יותר eli ”ראש, לראש, מעל”, אך נראה, כי הקריאה muḫḫi–כ UGU מתעתק את השומרוגרמה
,EA ב–122:39 ,83:35 eli Rainey 1996: vol. III). רייני מזכיר בקצרה (שם, עמוד 30) את המשמעות האדוורסטיבית של 25–30 רייני,

.EA 82:50–51, 93:4–5 אך אינו משווה אל
.(ašāšu A 1 (ערך CAD A2: 422–423 כך עולה, על כל פנים, מן הציטוטים הרבים המובאים ב–CAD. עיין .12

zenû). ראוי לציין, כי אף אחד משלושת 1 (ערך CAD Z:85–86 ,(šabāsu 1 (ערך CAD Š1:4–6 ,(kamālu 1 (ערך CAD K:109 ראה .13
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.
Oren) Journal of Semitic Studies 9–10), ויופיעו גם באנגלית בכתב העת (ארן תשע”א: הדברים המובאים כאן מוצגים גם במאמרי .14

.(forthcoming
ana EA. עם 112:40 לבדו: panī EA. עם 84:6, 326:18 :ana panī EA. עם 64:10, 85:33, 107:20, 108:8 :ina panī בצירוף אל damāqu .15
אינו משמש במבנים כאלה במכתבי ṭâbu (מקוטע). באופן מפתיע, הפועל EA 120:44 ואולי גם EA 74:62, 116:48, 117:71 לבדו:

טוב. אל–עמארנה, למרות זהותו האטימולוגית עם
EA) ana panī ,(EA 74:59, 103:40, 286:44) ina panī מצוי בליווי tarāṣu .(EA 97:5, 180:19, 189:6, 8) ana panī מתועד רק עם lamānu .16

.(EA 106:41) ana–ו (92:46, 106:35
lemnu). לדיון ראה גם מורן 2 (ערך CAD L: 123–124 ,(damqu 1b (ערך CAD D: 69–70 ניתנות רק דוגמאות מעטות; עיין CAD–ב .17

.(Rainey 1996: vol. III 50–51) ורייני (Moran 1950: 17 = Moran 2003: 17)
(סעיף 5.1.4), ל־ טוב לבין ציון החֹווֶה בצירוף בעיני/לפני טוב ראה סעיף 5.1.3. בעוד שהעברית מבחינה בין ציון המעריך בצירופים .18

לא נראה שקיימת הבחנה כזאת במכתבי אל–עמארנה.
u pal-ḫa-ku ištu šaḫāṭīšu Tunip ומקור פועלי: ištu–ב palāḫu מלּווה EA EA. ב–165:40 147:32, 153:6, 164:28, 166:22, 27, 167:21 .19

(ראה סעיף 5.2.2.1). במובן ”ירא ל–, דאג ל–” ištu X palāḫu משמש EA ”וירא אני מתקיפתו את תֻנִּפ”; ב–167:27
תולה את הופעתם של הצירופים (Rainey 1996: vol. III 52–53) palāḫu). רייני 1 (ערך CAD P: 37–40 כך על פי המובאות במילון: .20

הללו בהשפעה ארמית.
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השמית הצפון–מערבית בטקסטים אכדיים

”מפני” משמש גם עם ištu pānī אל–עמארנה משקף ביטויים מקבילים בלשונות המקומיות. צירוף היחס

”נס, ברח”.21 (abātu N) naʾbutu הפועל

מצריך ברגיל מושא ישיר, ואת השימוש בו בליווי צירוף יחס הפותח ב–ana, במובן râmu הפועל ”אהב”. râmu
רחם, קרוב אל râmu מבחינה אטימולוגית, כשמי מערבי.22 CAD–אהב את, היה נאמן ל–”, מסמן ה”

וגם ל־,23 אך זה אינו מתועד באף אחת מן הלשונות השמיות הצפון–מערביות בהשלמת צירוף יחס עם

ל־. לא ברור, אם כן, מה פעלים אחרים שהוראתם ”אהב”, ”היה נאמן” וכדומה אינם מצויים בהשלמת

בהקשר הזה. ana מקור הופעתה של

”שמע”, שמשלימו כמעט תמיד šemû ”ל–” לצד הפועל ana באכדית נדיר השימוש במילת היחס ”שמע”. šemû
משקפת שימוש רווח בלשונות השמיות מושא ישיר. השכיחות היחסית של הצירוף במכתבי אל–עמארנה24

šmʿ–בארמית ו ל־ ואׁשתמע לקל ׁשמע בעברית, לקֹל וׁשמע ל־ ׁשמע הניכר בצירופים הצפון–מערביות,25

באוגריתית. šmʿ lgh–ו l-

.damāqu ראה תחת ”ישר”. tarāṣu

לציון נקודת המוצא. naʾbutu לצד ištu משמשת מילת היחס EA EA. ב–103:37 109:45, 256:7 .21
.EA מופיע ב–157:10 ,138:71 ,73:18 ,53:41 ana X râmu râmu). הצירוף A 1c (ערך CAD R: 140–141 .22

TAD), שבה ייתכן גם שמילת D 23.1:2:8, 13) למעט בכתובת ארמית אחת ממצרים, המאוחרת בכאלף שנה ממכתבי אל–עמארנה .23
ל־. בין הפעלים שלצדם לא ברור מעמדה של רחם מסווגת את (Folmer 1995: 350) משמשת כתווית המושא. פולמר ל־ היחס

.ana מצוי במכתבי אל–עמארנה כמאה וארבעים פעמים, מתוכן כעשרים וחמש פעמים בליווי šemû .24
.(Rainey 1996: vol. III 14) ורייני (Moran 1950: 17 = Moran 2003: 18) כפי שכבר זיהו מורן .25
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.278–276 מ: בית מקרא הלשונות ”ׁשָכַב עִם” ו”ׁשָכַב אֶת” במקרא. אהוביה, א’ (תשנ”ה).

אקדמון, ירושלים. המשפט הפשוט. אורנן, ע’ (תשל”ט).

.286–282 ,227–220 לו: לשוננו סימני הצרכה, מלות הדרכה והיחידות המילוניות של הפועל. אזר, מ’ (תשל”ב).

מתוך לבנת, מילות היחס המוצרכות על ידי הפועל — עדויות קדומות להשפעה בין לשונות. ארן, מ’ (תשע”א).

דברי המפגשים השנתיים ה–25 (17 בפברואר 2009) וה–26 (8 בפברואר 2010) ז’, משלר, י’, וצבי, ת’ (עריכה),

.11–3 :18 של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, עבודות החוג הישראלי לבלשנות מס’

בלשנות עברית. כינויים חבורים לפועל שאינם מציינים מושא ישיר. ארן, מ’ (עתיד להתפרסם).

גלגול מקדים והצרכת הפועל — עיון תחבירי וסמנטי בפעלים מן העברית החדשה. בורוכובסקי, א’ (תש”ם).

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל–אביב.

.80–75 נב: לשוננו עיון בפעלים לוקטיביים–סימטריים. בורוכובסקי, א’ (תשמ”ח).

.252–243 נט: לשוננו מה בין פועלי הבעה ובין פועלי הודעה? בורוכובסקי, א’ (תשנ”ו).

הוצאת הספרים הפועל — תחביר, משמעות ושימוש. עיון בעברית בת זמננו. אבא, א’ (תשס”א). בורוכובסקי–בר

של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הדפסה חוזרת בתוספת הערות: .81–67 יח: לשוננו בינוני פעול בהוראה אקטיבית. בלאו, י’ (תשי”ב–תשי”ג).

.329–313 בלאו תשנ”ו:

.204–202 לז: לשוננו כיצד להבחין בהוראה בין מושא עקיף לתיאור. בלאו, י’ (תשל”ג).

הוצאת מאגנס, ירושלים. עיונים בבלשנות עברית. בלאו, י’ (תשנ”ו).

’על’ ”כיוונית” בעברית וברוסית — עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בפועלי הסתכלות. בלנקי, א’ (תשס”ה).

.75–57 לו: חלקת לשון

חיבור פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים: עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי. בלנקי, א’ (תש”ע).

לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל–אביב.

הדפסה חוזרת: בן–אשר .36–28 ב: מעלות להבחנה בין מושא עקיף ותיאור–פועל. בן–אשר, מ’ (תשל”א).

.71–54 תשל”ג:

הוצאת הקיבוץ המאוחד. עיונים בתחביר העברית החדשה. בן–אשר, מ’ (תשל”ג).

שערי מתוך ממן, א’, פסברג, ש’, וברויאר, י’ (עריכה), ”אכל ב–” ודומיו בלשון חכמים. ברוורמן (תשס”ח).

47–61. מוסד ביאליק, ירושלים. לשון, כרך ב: לשון חז”ל וארמית:
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מחקרי לשון: מוגשים לזאב בן–חיים בהגיעו בר–אשר, מ’, דותן, א’, טנא, ד’, וצרפתי, גב”ע (עריכה) (תשמ”ג).

הוצאת מאגנס, ירושלים. לשיבה.

הוצאת שוקן, ירושלים ותל–אביב. מבוא למילונאות של העברית החדשה. גושן-גוטשטיין, מ’ (תשכ”ט).

.223–219 מד: לשוננו הֶרפלֶקסיביּות. דהאן, ח’ (תש”ם).

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל–אביב. פעלי מקום במקרא. דוגמא, י’ (תשל”ו).

שנתון למקרא ולחקר המזרח מפקדו הצבאי של מישע מלך מואב (מצבת מישע שורה 20). דמסקי, א’ (תשמ”ד).

.257–255 ז–ח: הקדום

.44–43 כו: ארץ ישראל מישע מלך מואב עורך מיפקד. דמסקי, א’ (תשנ”ט).

.44–27 נח: בלשנות עברית משלימים שמניים והשמטת מילות יחס. דנון, ג’ (תשס”ו).

.18–7 עב: לשוננו התפתחויות סמנטיות בצירוף ”עמד על” בעברית המקראית המאוחרת. הולץ, ש”א (תש”ע).

מוסד ביאליק, ירושלים. בין לשון ללשון: לתולדות לשון המקרא בימי בית שני. הורביץ, א’ (תשל”ב).

עברית וארמית בתקופת המקרא — סוגיית ה”ארמאיזמים” במחקר העברית המקראית. הורביץ, א’ (תשנ”ו).

79–94. מוסד מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג: מתוך בר–אשר, מ’ (עריכה),

ביאליק, ירושלים.

פעלים טרנזיטיביים בעברית בעלי שתי צורות השלמה: ישירה ובלתי ישירה עם ב’ היחס. הלוי, ר’ (תשס”ו).

.64–31 י: מחקרים בלשון

.201–181 עא: לשוננו חילופי יחסה בפועלי העמסה, ריסוס וקרוביהם. הלוי, ר’ (תשס”ט1).

מחקרים חילופי יחסות בפועלי שריצה וקרוביהם בעברית ומשמעותו של ה”תמייז”. הלוי, ר’ (תשס”ט2).

.105–89 יא-יב: בלשון

.53–33 מ: לשוננו על מילת–היחס ”בין” במשנה ובמקרא. הנמן, ג’ (תשל”ו).

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, הפועל ידע: עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא. זיברג, ר’ (תשמ”א).

אוניברסיטת תל–אביב.

מפעלים אוניברסיטאיים הוצאה לאור. מבוא לדקדוק תיצרוני עברי. חן, מ’ ודרור, ז’ (תשל”ו).

מוסד ביאליק, ירושלים. הלשון והספר, כרך הלשון. טורטשינר, נ”ה (תש”ח).

אנציקלופדיה מקראית, כרך א’: מתוך השפעת הארמית על העברית של המקרא. טור–סיני, נ”ה (תש”י).

593–595. מוסד ביאליק, ירושלים.

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, הפועל אמר: עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא. טרומר, פ’ (תשל”ה).

אוניברסיטת תל–אביב.

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, פועלי התנועה בעברית בת–ימינו — עיון סמנטי ותחבירי. טרומר, פ’ (תשמ”ג).

אוניברסיטת תל–אביב.

.80–55 כג: בלשנות עברית חפ”שית המשלימים המוצרכים של פועלי התנועה. טרומר, פ’ (תשמ”ה).

.93–75 ז: תעודה המקור הנטוי ’לאמר’: עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בלשון המקרא. טרומר, פ’ (תשנ”א).

.212–204 ג: שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום את = אל בעברית המקראית. יזרעאל, ש’ (תשל”ח).
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מוסד ביאליק, ירושלים. פרקי לשון. ילון, ח’ (תשל”א).

הביטויים ”ׁשִּלַח באש” ו”ׁשִּלַח אש ב–” והמבנה הספרותי של עמוס א, ג – ב, ה לאור מכתבי כהן, ח’ (תשנ”ט).

.13–7 סב: לשוננו אל–עמארנה.

.79–68 מו: בית מקרא ”בעיני+צש” בלשון המקרא: תיאור ה’מעריך’. לבנת, ז’ (תש”ס).

.151–148 מ: לשוננו עיון מחודש בשאלת ההבחנה בין מושא לתיאור. לרנר, י’ (תשל”ו).

.93–81 נב: לשוננו להתפתחות השימוש ב”את” בעברית המקראית. לרנר, י’ (תשמ”ח).

מתוך שרביט, הסינטגמה ”עשה+צ”ש” במקרא ובמשנה — עיון תחבירי-סמנטי. מור, ג’ וולר, ש’ (תשנ”ט).

43–59. הוצאת אוניברסיטת מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה מוגשים למנחם צבי קדרי: ש’ (עריכה),

בר–אילן.

.24–1 נ: תרביץ רובדי קדמות: עיונים לשוניים במשלי בלעם. מורג, ש’ (תשמ”א).

.17-16 לה: לשוננו ּכִּפֶר על/בעד. מילגרום, י’ (תשל”א).

.626–615 ע: לשוננו תפריט ההצרכות של הפועל ”סייע”. מישור, מ’ (תשס”ח).

.44–33 לב: בית מקרא ”דרישת ה’” במקרא. סביב, א’ (תשמ”ז).

מוסד ביאליק, ירושלים. ספר בן סירא השלם. סגל, מ”צ (תשי”ג).

לו: חלקת לשון ”עוד לא חשבתי די”: עיון תחבירי-סמנטי בפועל ”חשב” בעברית בת–זמננו. סיידון, ו’ (תשס”ה).

.139–123

בלשנות לדעת שהוא… ולדעת עליו — על אופרציית הגלגול המקדים בפועלי התפיסה. סיידון, ו’ (תשס”ז).

.90–75 59: עברית

על הזיקה שבין מחשבה לרגש בלשון המקרא: עיון תחבירי–סמנטי בפועל ”חשב”. סיידון, ו’ (תשע”א).

.25–7 עג: לשוננו

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר–אילן. פועלי אכילה ושתייה בלשון המקרא. סלע, מ’ (תשנ”ט).

דביר, תל–אביב. משפט הזיקה בעברית לכל תקופותיה. פרץ, י’ (תשכ”ז).

הדפסה חוזרת בתוספת הערות: צדקה תשנ”ח: .72–61 מט: החינוך בין מושא לתיאור. צדקה, י’ (תשל”ז).

.358–341

הוצאת אקדמון, ירושלים. תחביר המשפט לאור תיאוריות חדשות. צדקה, י’ (תשל”ח).

הדפסה .140-113 כד: ביקורת ופרשנות ”ונוח מצא חן בעיני ה’” (ניתוח סמנטי תחבירי). צדקה, י’ (תשמ”ח1).

.187–162 חוזרת: צדקה תשנ”ח:

הדפסה חוזרת: צדקה תשנ”ח: .71–59 כו: בלשנות עברית חפ”שית עוד על פועלי תנועה. צדקה, י’ (תשמ”ח2).

.216–204

.360–353 נו: לשוננו ”מצא אשה מצא טוב”: ניתוח סמנטי-תחבירי של הפועל ’מצא’. צדקה, י’ (תשנ”ב).

.224–217 הדפסה חוזרת בתוספת הערות: צדקה תשנ”ח:

דברי הקונגרס העולמי האחד–עשר למדעי מתוך מיליות יחס מוצרכות — בחינה מחודשת. צדקה, י’ (תשנ”ד).

.126–119 הדפסה חוזרת בתוספת הערות: צדקה תשנ”ח: .116–109 ד: היהדות, כרך
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הפועל הרוכב החד–מושאי בלשון ימינו (מיון הפעלים המודליים, האספקטואליים י’ (תשנ”ה). צדקה, 

מחקרים בלשון העברית: ספר זיכרון לאליעזר רובינ- מתוך דותן, א’ וטל, א’ (עריכה), והאדוורביאליים).

.266–245 הדפסה חוזרת בתוספת הערות: צדקה תשנ”ח: 247–271. אוניברסיטת תל–אביב, תל–אביב. שטיין:

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר–שבע. מחקרים בתחביר ובסמנטיקה. צדקה, י’ (תשנ”ח).

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת עיון תחבירי וסמנטי בפועלי העברה במקרא. ציטרון, ח’ (תשל”ט).

תל–אביב.

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת עיון תחבירי וסמנטי בפועלי חושים במקרא. ציטרון, מ’ (תשל”ט).

תל–אביב.

ב-ג: ביקורת ופרשנות פועל יוצא המביע את גרימת הפועל העומד בעברית המודרנית. קדרי, מ”צ (תשל”ג).

.106–103

הוצאת אוניברסיטת בר–אילן, רמת–גן. פרשיות בתחביר לשון המקרא. קדרי, מ”צ (תשל”ו).

.195–189 ב: שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ביטוי השאלה ’מי יתן’. קדרי, מ”צ (תשל”ז).

.92–86 כג: בית מקרא בלשון המקרא. מנע תיאור תחבירי-סמנטי של קדרי, מ”צ (תשל”ח).

מתוך צרפתי, גב”ע, ארצי, פ’, יונה, ח’, תיאור תחבירי-סמנטי של ”מצא” בלשון המקרא. קדרי, מ”צ (תש”ם).

.25–18 מחקרים בעברית ובלשונות שמיות מוקדשים לזכרו של פרופ’ יחזקאל קוטשר: וקדרי, מ”צ (עריכה),

הוצאת אוניברסיטת בר–אילן, רמת–גן.

.472–459 מתוך בר–אשר ואחרים (תשמ”ג): בלשון המקרא. ה הי לתחביר הפועל קדרי, מ”צ (תשמ”ג).

מחקרים מה בין ”ראה ב–” ל”ראה את” בלשון המקרא? (בירור לדרך ביטוי האמפטיה). קדרי, מ”צ (תשנ”ב).

.78–67 ה-ו: בלשון

פרקים בעברית מתוך בר–אשר, מ’ (עריכה), על זיהויה של מילת יחס בלשון המקרא. קדרי, מ”צ (תשנ”ז).

79–83. האקדמיה ללשון העברית, ירושלים. לתקופותיה: אסופת זיכרון לשושנה בהט:

.140–132 עיונים בלשון ימינו: מתוך הצירוף ”ראה ב–” מלשון המקרא ללשון התפילה. קדרי, מ”צ (תשס”ד).

האקדמיה ללשון העברית.

.258–245 ב-ג: מחקרים בלשון למשמעה ולמעמדה התחבירי של ’הִּנֵה’ בעברית המקראית. קוגוט, ש’ (תשמ”ז).

למעמדם של שמות התואר ותוארי הפועל בלשון המקרא: עיונים מורפולוגיים ותחביריים קוגוט, ש’ (תשס”ב).

.137–111 יג: שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום והשלכות פרשניות.

.122–119 יז: לשוננו הארמית המקראית — ארמית מזרחית היא או מערבית? קוטשר, י’ (תשי”א).

הוצאת קרית ספר, ירושלים. מלים ותולדותיהן. קוטשר, י’ (תשכ”א).

.130–118 לג: תרביץ של הארמית בעברית. (calque) בבואה קוטשר, י’ (תשכ”ד).

סמנטיקה, אספקט,  ערכיות,  תצורה,  בעברית:  אחדות  פעלים  מחלקות  (תשס”ה). י’  קירטצ’וק–הלוי, 

.365–347 סז: לשוננו פרגמטיקה.

הוצאת הקיבוץ המאוחד. הצירוף הפועלי. עיונים בתחביר ימינו. רובינשטיין, א’ (תשל”א).

הדפסה חוזרת: .32–11 לח: לשוננו ׁשָלַח-ׁשִּלַח: עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשל”ד).

.196–175 רובינשטיין תשנ”ח:
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הדפסה .66–57 מ: לשוננו לפני + צ”ש: מסימון של מקום לסימון ה’חושב’ וה’גורם’. רובינשטיין, א’ (תשל”ו1).

.12–3 חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח:

הצבי ישראל: אסופת מתוך ליכט, י’ וברין, ג’ (עריכה), תחליפי–פועל בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשל”ו2).

הדפסה 153–163. הוצאת אוניברסיטת תל–אביב. מחקרים במקרא לזכר ישראל ברוידא ובנו צבי ברוידא:
.121–111 חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח:

דברי הקונגרס העולמי מתוך הפועל ציווה: עיון תחבירי–סמנטי בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשל”ז1).

.202–197 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .212–207 השישי למדעי היהדות, כרך א’:

הדפסה .69–63 כד: הספרות משמעות בסיסית, משמעות ספציפית ומשמעות נספחת. רובינשטיין, א’ (תשל”ז2).

.25–13 חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח:

הדפסה חוזרת: רובינשטיין .19–3 מג: לשוננו ערכיות תחבירית וערכיות סמנטית. רובינשטיין, א’ (תשל”ט).

.42–26 תשנ”ח:

טו: בלשנות עברית חפ”שית פעלים כמימוש פרופוזיציות ופעלים ככינוי לפעולות. רובינשטיין, א’ (תש”ם).

.130–122 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .27–19

הדפסה .16–5 מה: לשוננו פעלים המביעים מצב רגשי — עיון תחבירי–סמנטי. רובינשטיין, א’ (תשמ”א).

.142–131 חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח:

הדפסה חוזרת: רובינשטיין .58–53 יט: בלשנות עברית חפ”שית גרימה בגרימה. רובינשטיין, א’ (תשמ”ב1).

.60–55 תשנ”ח:

שקיפות סמנטית ואטימות סמנטית — עיון ב”פועלי מקום” בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשמ”ב2).

.54–43 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .360–349 ב: תעודה

דברי הקונגרס העולמי מתוך מתחביר לסמנטיקה — מדרכי העיון בלשון המקראית. רובינשטיין, א’ (תשמ”ג1).

הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .78–69 השמיני למדעי היהדות: ישיבות מרכזיות — מקרא ולשון עברית:
.215–206

הדפסה חוזרת: .505–497 מתוך בר–אשר ואחרים (תשמ”ג): עיונים בהצרכת הפועל. רובינשטיין, א’ (תשמ”ג2).

.75–67 רובינשטיין תשנ”ח:

ד: תעודה עיונים סמנטיים בפועל תיאורי בלשון המקרא: קווים לעיון לשוני בטקסט. רובינשטיין, א’ (תשמ”ו).

.225–216 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .64–55

כיצד מצווים וכיצד מסיתים ומשיאים? עיון תחבירי ופרגמטי בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשמ”ח1).

.237–232 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .78–73 כו: בלשנות עברית חפ”שית

מתוך מפועל דסקריפטיבי לפועל אדוורביאלי: עיון בפועל שמר בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשמ”ח2).

הדפסה חוזרת: .26–24 דברי המפגש השנתי החמישי, החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות:
.231–228 רובינשטיין תשנ”ח:

הדפסה חוזרת: רובינשטיין .84–77 ו: תעודה מתחביר סוטה לתרגום מפתיע. רובינשטיין, א’ (תשמ”ח3).

.83–76 תשנ”ח:

דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי מתוך עיון סמנטי בפועלי מניעה בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תש”ן).

.164–159 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: .6–1 היהדות, כרך ראשון (חטיבה ד’):

מתוך גושן-גוטשטיין, מ’, מורג, ש’, עיון בפעלים אדוורביאליים בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשנ”א).
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385–392. אקדמון, שי לחיים רבין: אסופת מחקרי לשון לכבודו במלאת לו שבעים וחמש: וקוגוט, ש’ (עריכה),

.172–165 הדפסה חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח: ירושלים.

הדפסה .248-243 לג-לה: בלשנות עברית על מה שהוא מעבר לערכיותו של הפועל. רובינשטיין, א’ (תשנ”ב).

.89–84 חוזרת: רובינשטיין תשנ”ח:

הדפסה חוזרת: רובינשטיין .18–9 י: תעודה ראייה מכוח ראייה: עיון בלשון המקרא. רובינשטיין, א’ (תשנ”ו).

.247–238 תשנ”ח:

הוצאת אוניברסיטת תחביר ומשמעות. עיונים בלשון המראה ובעברית החדשה. רובינשטיין, א’ (תשנ”ח).

תל–אביב.

מתוך הרן, מ’ אֶת). (לפראֶהיסטוריה של על תופעה תחבירית בשמית צפון–מערבית קדומה רוזן, ח’ (תש”ך).

ספר טור–סיני: מאמרים בחקר התנ”ך. מוגש לכבוד נ.ה. טור–סיני למלאת לו שבעים שנה: ולוריא, ב”צ (עריכה),

127–142. הוצאת קרית ספר, ירושלים.

מהדורה ראשונה הוצאת קרית ספר, מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת. עברית טובה. רוזן, ח’ (תשל”ז).

תשי”ח.

.24–17 ט: בלשנות עברית חפ”שית פעלים בעלי הצרכה של נושא מחובר. רינג, י’ (תשל”ה).

בעיקר ומלות יחס מן/מ התניות להופעתו של ציין–יחס מוצרך בעברית בת–ימינו — מלת היחס רפן, ח’ (תשנ”ה).

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל–אביב. אחרות, הרלוונטיות להופעתה.

.70–53 מג: בלשנות עברית התניות להופעתה של מילת יחס מוצרכת בעברית החדשה. רפן, ח’ (תשנ”ח).

.477–465 כג: בית מקרא לקול”. בקול” ל”שמוע בין ”שמוע שביב, י’ (תשל”ח).

חיבור לשם מילת היחס ’על’ בעברית המקראית: היבטים תחביריים, סמנטיים ומילוניים. ׂשורק, נ’ (תשנ”ט).

קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

הוצאת אוניברסיטת בר–אילן. מילון הפועל. ערכיות ותפוצה של פעלים בעברית החדשה. שטרן, נ’ (תשנ”ד).

חיבור לשם קבלת תואר פועלי האמירה בלשון המשנה: תיאור תחבירי, סמנטי ופרגמטי. שמש, ר’ (תשנ”ט).

דוקטור, אוניברסיטת בר–אילן, רמת–גן.

על הסתרה ועל פועלי הסתרה במקרא: עיון סמנטי ותחבירי (עם היבטים פרשניים). שמש, ר’ (תשס”ד).

.277–257 ט: מחקרים בלשון

Aartun, K. (1982). Präpositionale Ausdrücke im ugaritischen als Ersatz für semitisch min. Ugarit-For-
schungen 14: 1–14.

Aharoni, Y. (1970). Three Hebrew Ostraca from Arad. Bulletin of the American Schools of Oriental
Research 197: 16–42.

Aitken, J. K. (2007). The Semantics of Blessing and Cursing in Ancient Hebrew. Peeters, Leuven.

Allerton, D. J. (2006). Valency Grammar. In Brown (2006), volume XIII: 301–314.

Althann, R. (1994). Approaches to Prepositions in Northwest Semitic Studies. Journal of Northwest
Semitic Languages 20(2): 179–191. Reprinted in Althann 1997: 5–24.

Althann, R. (1997). Studies in Northwest Semitic. Editrice Pontificio Istituto Biblico, Rome.

402



מקורות

Andersen, F. I. and Forbes, A. D. (2007). The Participle in Biblical Hebrew and the Overlap of Gram-
mar and Lexicon. In Malena, S. and Miano, D., editors, Milk and Honey. Essays on Ancient Israel and
the Bible in Appreciation of the Judaic Studies Program at the University of California, San Diego: 185–212.
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana.

Anderson, J. M. (2006). Case Grammar. In Brown (2006), volume II: 220–233.

Aḥituv, Sh. (2003). A New Moabite Inscription. Israel Museum Studies in Archaeology 2: 3–10.

Baasten, M. F. J. and van Peursen, W. Th., editors (2003). Hamlet on a Hill. Semitic and Greek Studies
Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Peeters, Leuven.

Bar-Asher, E. (2009). A Theory of Argument Realization and its Application to Features of the Semitic Lan-
guages. PhD thesis, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

Beit-Arieh, I. and Cresson, B. (1982). An Edomite Ostracon from Ḥorvat ʿUza. Tel-Aviv 12: 96–101.

Blau, J. (1955). Etymologische Untersuchungen auf Grund des palaestinischen Arabisch. Vetus Tes-
tamentum 5(4): 337–344.

Blau, J. (1957). Hōḇərē šāmājim (Jes XLVII 13) = Himmelsanbeter? Vetus Testamentum 7(2): 183–184.
Hebrew translation in .בלאו תשנ”ו: 235

Blau, J. (1980). Short Philological Notes on the Inscription of Mešaʿ. Maarav 2(2): 143–157.

de Boer, P. A. H. (1981). Cantate Domino: An Erroneous Dative? In Remembering All the Way… A
Collection of Old Testament Studies Published on the Occasion of the Fortieth Anniversary of the Oudtesta-
mentisch Werkgezelschap in Nederland: 55–67. E. J. Brill, Leiden.

Bogaert, M. (1964). Les suffixes verbaux non accusatifs dans le sémitique nord-occidental et particu-
lièrement en hébreu. Biblica 45: 220–247.

Bordreuil, P. and Pardee, D. (1990). Le papyrus du marzeaḥ. Semitica 38: 49–68.

Bordreuil, P. and Pardee, D. (1991). Les textes en cunéiformes alphabétiques. In Bordreuil, P., editor,
Une bibliothèque au sud de la ville: les textes de la 34e campagne: 139–168. Éditions Recherche sur les
Civilisations, Paris.

Bordreuil, P. and Pardee, D. (2004). Manuel d’ougaritique, volume II: Choix de textes, glossaire. Geuthner,
Paris.

Bresciani, E. and Kamil, M. (1966). Le lettere aramaiche di Hermopoli. Accademia Nazionale dei Lincei,
Rome.

Brongers, H. A. (1963). Der Eifer des Herrn Zebaoth. Vetus Testamentum 13(3): 269–284.

Brown, K., editor (2006). Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier, Oxford, second edition.

Buccellati, G. (1964). The Enthronement of the King and the Capital City in Texts from Ancient
Mesopotamia and Syria. In Biggs, R. D. and Brinkman, J. A., editors, Studies Presented to A. Leo
Oppenheim: 54–61. The Oriental Institute of the University of Chicago.

Campbell, Jr., E. F. (1975). Ruth: A New Translation, with Introduction, Notes and Commentary. The

403



מקורות

Anchor Bible, Doubleday.

Caquot, A. (1978a). Correspondance de ʿUzzin fils de Bayaya (RS 17.63 et 17.117). In Schaeffer, C.
F.-A., editor, Ugaritica VII: 389–398. Mission Archéologique de Ras Shamra, Paris.

Caquot, A. (1978b). Remarques sur la tablette ougaritique RS 1929 No 6 (CTA 13). Eretz-Israel 14:
14*–18*.

Caquot, A. (1985). Une nouvelle interprétation de KTU 1.19 I 1–19. Studi Epigrafici e Linguistici sul
Vicino Oriente Antico 2: 93–114.

Caquot, A. and du Mesnil du Buisson, R. (1971). La seconde tablette ou “petite amulette” d’Arslan-
Tash. Syria 48(3–4): 391–406.

Carmignac, J. (1978). Le complément d’agent après un verbe passif dans l’hébreu et l’araméen de
Qumrân. Revue de Qumran 9(3): 409–427.

Cassuto, U. (1971). The Goddess Anath. The Hebrew University Magness Press, Jerusalem. Translated
from Hebrew by Israel Abrahams. (Reprinted 2009).

Chomsky, W. (1970). The Ambiguity of the Prefixed Prepositions ,מ ,ל ב in the Bible. The Jewish
Quarterly Review 61(1): 87–89.

Clines, D. J. A. (2007). Was There a ברח II ‘Vex’ or ברח III ‘Wound, Bruise, Pierce’ or ברח IV ‘Bar’ in
Classical Hebrew? In Bar-Asher, M., Rom–Shiloni, D., Tov, E., and Wazana, N., editors, Shai le-Sara
Japhet: Studies in the Bible, its Exegesis and its Language: 285*–304*. The Bialik Institute, Jerusalem.

Cohen, C. (1979). Neo-Assyrian Elements in the First Speech of the Biblical Rab-Šāqê. Israel Oriental
Studies 9: 32–48.

Cohen, C. (1996). The Ugaritic Hippiatric Texts: Revised Composite Text, Translation and Commen-
tary. Ugarit-Forschungen 28: 105–153.

Cohen, D. R. (1975). Subject and Object in Biblical Aramaic: A Functional Approach Based on Form-
Content Analysis. Afroasiatic Linguistics 2: 1–23.

Couroyer, B. (1978). BRK et les formules égyptiennes de salutation. Revue Biblique 85: 575–585.

Creason, S. (2007). PQD Revisited. In Miller, C. L., editor, Studies in Semitic and Afroasiatic Linguistics
Presented to Gene B. Gragg: 27–42. The Oriental Institute, Chicago.

Cross, Jr., F. M. (1996). A Papyrus Recording a Divine Legal Decision and the Root rḥq in Biblical
and Near Eastern Legal Usage. In Fox, M. V., Hurowitz, V. A., Hurvitz, A., Klein, M. L., Schwartz,
B. J., and Shupak, N., editors, Texts, Temples and Traditions: A Tribute to Menahem Haran: 311–320.
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana.

Cunchillos, J.-L. (1980). KTU 2.14. Une lettre pour demander une recommandation. Ugarit-Forschun-
gen 12: 147–151.

Cunchillos, J.-L. (1983). Une formule inédite de salutation en ugaritique: bʿl yšʾul šlmk “que Baʿal
s’occupe de ton bien-être!” RS. 17.117. Ses parallèles akkadien, hébreu et araméen. Aula Orientalis 1:
61–66.

404



מקורות

Dahl, Ö. (1981). On the Definition of the Telic–Atelic (Bounded–Nonbounded) Distinction. In
Tedeschi, P. J. and Zaenen, A., editors, Tense and Aspect, no. 14 in series Syntax and Semantics:
79–90. Academic Press, New York.

Dahood, M. (1980). Can one Plow without Oxen? (Amos 6:12): A Study of ba- and ʿal. In Rendsburg
et al. (1980): 13–23.

Davies, G. I. (1979). A Note on the Etymology of hištaḥawāh. Vetus Testamentum 29(4): 493–495.

Davies, G. I. (1991). The Use and Non-use of the Particle ʾet in Hebrew Inscriptions. In Jongeling,
K., Murre–van den Berg, H. L., and van Rompay, L., editors, Studies in Hebrew and Aramaic Syntax
presented to Professor J. Hoftijzer on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday: 14–26. E. J. Brill, Leiden.

Degen, R. (1969). Altaramäische Grammatik der Inschriften des 10.–8. Jh. v. Chr. Deutsche Morgenländis-
che Gesellschaft, Wiesbaden.

Dietrich, M. and Loretz, O. (1966). Zur ugaritischen Lexikographie. Bibliotheca Orientalis 23(3–4):
127–133.

Dietrich, M. and Loretz, O. (1984). Ugaritisch ʾṯr, aṯr, aṯryt und aṯrt. Ugarit-Forschungen 16: 57–62.

Dietrich, M., Loretz, O., and Sanmartín, J. (1974). KŪN-Š und ŠKN im Ugaritischen. Ugarit-Forschun-
gen 6: 47–53.

Dion, P.-E. (1974). La Langue de Yaʾudi. Éditions SR, Waterloo, Ontario.

Edelman, D. (1985). The Meaning of qiṭṭēr. Vetus Testamentum 35(4): 395–404.

Elwolde, J. (1994). The Use of ʾet in Non-Biblical Hebrew Texts. Vetus Testamentum 44(2): 170–182.

Emerton, J. A. (2001). Looking on One’s Enemies. Vetus Testamentum 51(2): 186–196.

Emerton, J. A. (2005). Lines 25–6 of the Moabite Stone and a Recently-Discovered Inscription. Vetus
Testamentum 55(3): 293–303.

Feuillet, J. (1995). Actants et Circonstants: Quelques problèmes de définition. In Madray-Lesigne
and Richard-Zappella (1995): 175–181.

Folmer, M. L. (1995). The Aramaic Language in the Achaemenid Period: A Study in Linguistic Variation.
Peeters, Leuven.

Friedrich, J. and Röllig, W. (1999). Phönizisch-punische Grammatik. Editrice Pontificio Istituto Biblico,
Rome. Third edition, revised by M. G. Amadasi Guzzo and W. R. Mayer.

Garr, W. R. (1991). Affectedness, Aspect, and Biblical ʾet. Zeitschrift für Althebräistik 4(2): 119–134.

Gogel, S. L. (1998). A Grammar of Epigraphic Hebrew. Scholars Press, Atlanta, Georgia.

Gottstein, M. H. (1949). Afterthought and the Syntax of Relative Clauses in Biblical Hebrew. Journal
of Biblical Literature 68(1): 35–47.

Gruber, M. I. (1980). Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East. Biblical Institute
Press, Rome.

405



מקורות

Haber, E. (2009). Significance of the Interchanging of the Mono-Consonantal Prepositions in Biblical
Hebrew: Rabbinic and Comparative Semitic Evidence. Maarav 16(1): 29–37.

Helbig, G. (1971). Theoretische und praktische Aspekte eines Valenzmodells. In Helbig, G., editor,
Beiträge zur Valenztheorie: 31–49. Mouton, The Hague.

Hoftijzer, J. (1963). La nota accusativi ʾt en phénicien. Le Muséon 76: 195–200.

Hoftijzer, J. and van Soldt, W. H. (1991). Texts from Ugarit Concerning Security. Ugarit-Forschun-
gen 23: 189–216.

Holladay, W. L. (1958). The Root Šûbh in the Old Testament. E. J. Brill, Leiden.

Hopper, P. J. and Thompson, S. A. (1980). Transitivity in Grammar and Discourse. Language 56(2):
251–299.

Huehnergard, J. (1987). Ugaritic Vocabulary in Syllabic Translation. Scholars Press, Atlanta, Georgia.

Hug, V. (1993). Altaramäische Grammatik der Texte des 7. und 6. Jh.s v. Chr. Heidelberger Orientverlag,
Heidelberg.

Häusl, M. (1997). Bedecken, Verdecken, Verstecken. Studie zur Valenz althebräischer Verben. EOS Verlag,
St. Ottilien.

Israel, F. (1987). Supplementum Idumeum I. Rivista Biblica Italiana 35: 337–356.

Iwata, S. (2008). Locative Alternation: A Lexical-Constructional Approach. John Benjamins Publishing
Company, Amsterdam.

Jenni, E. (1968). Das hebräische Piʿel. EVZ Verlag, Zürich.

Jenni, E. (1992). Die hebräische Präpositionen. Band 1: Die Präposition Beth. Kohlhammer, Stuttgart.

Jenni, E. (1994). Die hebräische Präpositionen. Band 2: Die Präposition Kaph. Kohlhammer, Stuttgart.

Jenni, E. (1999). Einleitung formeller und familiärer Rede im Alten Testament durch ʾmr ʾl- und ʾmr
l-. In Loader, J. A. and Kieweler, H. V., editors, Vielseitigkeit des Alten Testaments: Festschrift für Georg
Sauer zum 70. Geburtstag: 17–33. Peter Lang, Frankfurt. Reprinted in Jenni 2005: 48–64.

Jenni, E. (2000). Die hebräische Präpositionen. Band 3: Die Präposition Lamed. Kohlhammer, Stuttgart.

Jenni, E. (2005). Studien zur Sprachwelt des Alten Testaments II. Kohlhammer, Stuttgart.

Jenni, H. (2007). Die sogenannte nota accusativi im biblischen Hebräisch. In Luchsinger et al. (2007):
143–184.

Jongeling, B. (1974). L’expression my ytn dans l’ancien testament. Vetus Testamentum 24(1): 32–40.

Kinberg, N. (1981). Notes on the Shift from Accusative Constructions to Prepositional Phrases in
Hebrew and Arabic. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 44(1): 8–14.

Klopfenstein, M. A. (1964). Die Lüge nach dem alten Testament. Gotthelf-Verlag, Zürich.

Krahmalkov, C. R. (1992). Phoenician ʾyt and ʾt. Rivista degli Studi Orientali 66: 227–231.

406



מקורות

Kreuzer, S. (1985). Zur Bedeutung und Etymologie von hištaḥawāh/yštḥwy. Vetus Testamentum 35(1):
39–60.

Lazard, G. (1994). L’actance. Presses Universitaires de France, Paris.

Lazard, G. (1995). La définition des actants. In Madray-Lesigne and Richard-Zappella (1995): 151–158.

Loewenstamm, S. E. (1980). The Address ‘Listen’ in the Ugaritic Epic and the Bible. In Rendsburg
et al. (1980): 123–131.

Luchsinger, J., Mathys, H.-P., and Saur, M., editors (2007). “… der seine Lust hat am Wort des Herrn!”:
Festschrift für Ernst Jenni zum 80. Geburtstag. Ugarit-Verlag, Münster.

Macintosh, A. A. (1969). A Consideration of Hebrew .גער Vetus Testamentum 19(4): 471–479.

Madray-Lesigne, F. and Richard-Zappella, J., editors (1995). Lucien Tesnière aujourd’hui: Actes du
Colloque International C.N.R.S. URA 1164 — Université de Rouen 16–17–18 Novembre 1992. Peeters,
Paris et Louvain.

Malessa, M. (2003). Biblisch-Hebräisch ֶאל/ְל־ ִּדֵּבר und ִעם/ֵאת ִּדֵּבר im Vergleich. In Baasten and van
Peursen (2003): 333–340.

Malessa, M. (2004). Zur Semantik des Verbs NTN G ,Geben’ mit der Präposition ʾel statt l-. Folia
Orientalia 40: 337–343.

Malessa, M. (2006). Untersuchungen zur verbalen Valenz im biblischen Hebräisch. Studia Semitica Neer-
landica. Van Gorcum, Assen.

McCawley, J. D. and Harris, R. A. (2006). Generative Semantics. In Brown (2006), volume V: 9–14.

van der Merwe, C. H. J. (1992). Is There any Difference between מפני ,ירא מן ירא and את ?ירא Journal
of Northwest Semitic Languages 18: 177–183.

van der Merwe, C. H. J. (2004). Towards a Principled Working Model for Biblical Hebrew Lexicology.
Journal of Northwest Semitic Languages 30(1): 119–137.

Mishor, M. (2006). On the Language and Text of Exodus 18. In Fassberg, S. E. and Hurvitz, A., editors,
Biblical Hebrew in its Northwest Semitic Setting: 225–229. Magness Press, Jerusalem.

de Moor, J. C. (1987). An Anthology of Religious Texts from Ugarit. E. J. Brill, Leiden.

Moran, W. L. (1950). A Syntactical Study of the Dialect of Byblos as Reflected in the Amarna Tablets. PhD
thesis, John Hopkins University, Baltimore, Maryland. Reprinted in Moran 2003: 1–130.

Moran, W. L. (1992). The Amarna Letters. John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.

Moran, W. L. (2003). Amarna Studies: Collected Writings. Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana.

Muraoka, T. (1979a). Hebrew Philological Notes. Annual of the Japanese Biblical Institute 5: 88–104.

Muraoka, T. (1979b). On Verb Complementation in Biblical Hebrew. Vetus Testamentum 29(4): 425–435.

Muraoka, T. (1992). Biblical Hebrew Philological Notes (2). Jerusalem Studies in Arabic and Islam 15:
43–54.

407



מקורות

Muraoka, T. (2007). Some Remarks on the Syntax of Doubly Transitive Verbs in Biblical Hebrew. In
Luchsinger et al. (2007): 250–257.

O’Connor, M. (1977). The Rhetoric of the Kilamuwa Inscription. Bulletin of the American Schools of
Oriental Research 226: 15–29.

Oren, M. (2011). On Partitive מן and ב־ in Biblical Hebrew. Journal of Northwest Semitic Languages 37(2):
69–82.

Oren, M. (forthcoming). Interference in Ancient Languages as Evidenced by Governed Prepositions.
Journal of Semitic Studies.

Pardee, D. (1975). The Preposition in Ugaritic. Ugarit-Forschungen 7: 329–378.

Pardee, D. (1976). The Preposition in Ugaritic. Ugarit-Forschungen 8: 215–322.

Pardee, D. (1977). Attestations of Ugaritic Verb/Preposition Combinations in Later Dialects. Ugarit-
Forschungen 9: 205–231.

Pardee, D. (1979). More on the Preposition in Ugaritic. Ugarit-Forschungen 11: 685–692.

Pardee, D. (1984). Further Studies in Ugaritic Epistolography. Archiv für Orientforschung 31: 213–230.

Pardee, D. (1988). Les textes para-mythologiques de la 24e campagne (1961). Éditions Recherche sur les
Civilisations, Paris.

Pardee, D. (2000). Les textes rituels. Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris. Two volumes.

Pardee, D. (2003). Une formule épistolaire en ougaritique et accadien. In Marrassini, P., editor, Semitic
and Assyriological Studies Presented to Pelio Fronzaroli: 446–475. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Pardee, D. (2004). Review of Josef Tropper, Ugaritische Grammatik. Archiv für Orientforschung 50: 1–404.

Pardee, D. (2009). A New Aramaic Inscription from Zincirli. Bulletin of the American Schools of Oriental
Research 356: 51–71.

van Peursen, W. Th. (2004). The Verbal System in the Hebrew Text of Ben Sira. Brill, Leiden.

Puech, É. (1982). Note sur la particule accusativale en phénicien. Semitica 32: 51–55.

Rainey, A. F. (1996). Canaanite in the Amarna Tablets. E. J. Brill, Leiden. Four volumes.

Rainey, A. F. (1999). Taanach Letters. Eretz-Israel 26: 153*–162*.

Reif, S. C. (1971). A Note on .גער Vetus Testamentum 21(2): 241–244.

Rendsburg, G. A. (1995). Linguistic Variation and the “Foreign” Factor in the Hebrew Bible. Israel
Oriental Studies 15: 177–190.

Rendsburg, G. A. (2007). ואשב in Mesha Stele, Line 12. Maarav 14(1): 9–25.

Rendsburg, G. A., Adler, R., Arfa, M., and Winter, N. H., editors (1980). The Bible World: Essays in
Honor of Cyrus H. Gordon. KTAV Publishing House, New York.

Retsö, J. (1989). Diathesis in the Semitic Languages: A Comparative Morphological Study. Brill, Leiden.

408



מקורות

Rubinstein, E. (1975). Double Causation in a Sentence — A Syntactic–Semantic Study in Biblical
Hebrew. Israel Oriental Studies 5: 32–44. Reprinted in Rubinstein 1998: 1*–13*.

Rubinstein, E. (1976a). On the Mechanism of Semantic Shift: Causation of Symmetric Locativity.
Afroasiatic Linguistics 3: 133–142. Reprinted in Rubinstein 1998: 14*–28*.

Rubinstein, E. (1976b). ‘Causation’ and ‘Volition’ as Semantic Components of Verbs. Israel Oriental
Studies 6: 122–130. Reprinted in Rubinstein 1998: 51*–59*.

Rubinstein, E. (1979). Adjectival Verbs in Biblical Hebrew. Israel Oriental Studies 9: 55–76. Reprinted
in Rubinstein 1998: 29*–50*.

Rubinstein, E. (1998). Syntax and Semantics. Studies in Biblical and Modern Hebrew. Tel-Aviv University.

Sarna, N. M. (1959). The Interchange of the Prepositions Beth and Min in Biblical Hebrew. Journal of
Biblical Literature 78(4): 310–316.

Schmuttermayr, G. (1971). Ambivalenz und Aspektdifferenz: Bemerkungen zu den hebräischen Prä-
positionen ,ב ל und .מן Biblische Zeitschrift 15: 29–51.

Schüle, A. (2000). Die Syntax der althebräischen Inschriften. Ugarit-Verlag, Münster.

Segert, S. (1975). Altaramäische Grammatik, mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar. Veb Verlag
Enzyklopädie, Leipzig.

Segert, S. (1976). A Grammar of Phoenician and Punic. C. H. Beck, München.

Sinclair, C. (1991). The Valence of the Hebrew Verb. Journal of the Ancient Near Eastern Society 20:
63–81.

Sivan, D. (1984). Grammatical Analysis and Glossary of the Northwest Semitic Vocables in Akkadian Texts
of the 15th–13th C.B.C. from Canaan and Syria. Butzon & Bercker Kevelaer, Neukirchen-Vluyn.

Smith, S. (1949). Note on Blessings. Palestine Exploration Quarterly 81(1): 57.

Sollamo, R. (2003). The Passive with an Agent in Biblical Hebrew and its Rendering in the Septuagint.
In Baasten and van Peursen (2003): 617–629.

Sperber, A. (1943). Hebrew Grammar: A New Approach. Journal of Biblical Literature 62(3): 137–242,
261–262.

Sutcliffe, E. F. (1955). A Note on ʿal, le and from. Vetus Testamentum 5(4): 436–439.

Swiggers, P. (1987). Phoenician b “from”? Aula Orientalis 5: 152–154.

Tesnière, L. (1965). Éléments de syntaxe structurale. Librairie C. Klincksieck, Paris. Deuxième édition
revue et corrigée.

Tropper, J. (1990). Der ugaritische Kausativstamm und die Kausativbildungen des Semitischen. Ugarit-
Verlag, Münster.

Tropper, J. (1993). Die Inschriften von Zincirli. Ugarit-Verlag, Münster.

Tropper, J. (2000). Ugaritische Grammatik. Ugarit-Verlag, Münster.

409



מקורות

Tropper, J. and Verreet, E. (1988). Ugaritisch NDY, YDY, HDY, NDD und D(W)D. Ugarit-Forschun-
gen 20: 339–350.

Ullendorff, E. (1992). Some Observations on the Dativus Ethicus in Semitics and Elsewhere. Jerusalem
Studies in Arabic and Islam 15: 1–9. Reprinted in Ullendorff 1995: 113–121.

Ullendorff, E. (1995). From Emperor Haile Selassie to H. J. Polotsky: An Ethiopian and Semitic Miscellany.
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Vanoni, G. (1993). Fragen der Syntax und Semantik von Verbvalenzen im Althebräischen. In Ir-
sigler, H., editor, Syntax und Text. Beiträge zur 22. Internationalen Ökumenischen Hebräisch-Dozenten-
Konferenz 1993 in Bamberg: 25–47. EOS Verlag.

Waltisberg, M. (2007). Zur Semantik von Präpositionen: ʿal im Biblisch-Aramäischen. In Luchsinger
et al. (2007): 364–378.

Watts, J. W. (1989). Ḥnt: An Ugaritic Formula of Intercession. Ugarit-Forschungen 21: 443–449.

Weippert, M. (1975). Zum Präskript der hebräischen Briefe von Arad. Vetus Testamentum 25(2):
202–212.

Whitley, C. F. (1972). Some Functions of the Hebrew Particles Beth and Lamed. The Jewish Quarterly
Review 62(3): 199–206.

Wiseman, D. J. (1982). “Is It Peace?”: Covenant and Diplomacy. Vetus Testamentum 32(3): 311–326.

Wyatt, N. (1998). Religious Texts from Ugarit. Sheffield Academic Press.

Yadin, Y. (1976). The Historical Significance of Inscription 88 from Arad: A Suggestion. Israel Explo-
ration Journal 26(1): 9–14.

Youngblood, R. F. (1961). The Amarna Correspondence of Rib-Haddi, Prince of Byblos (EA 68-96). PhD
thesis, The Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia.

Younger, Jr., K. L. (1986). Panammuwa and Bar-Rakib: Two Structural Analyses. Journal of the Ancient
Near Eastern Society 18: 91–103.

Younger, Jr., K. L. (1998). The Phoenician Inscription of Azatiwada: An Integrated Reading. Journal
of Semitic Studies 43(1): 11–47.

Zevit, Z. (1975). The So-Called Interchangeability of the Prepositions b, l and m(n) in Northwest
Semitic. Journal of the Ancient Near Eastern Society 7: 103–112.

Zewi, T. (1996a). Subordinate Nominal Sentences Involving Prolepsis in Biblical Hebrew. Journal of
Semitic Studies 41(1): 1–20.

Zewi, T. (1996b). The Particles ִהֵּנה and ְוִהֵּנה in Biblical Hebrew. Hebrew Studies 37: 21–37.

Zewi, T. (2007). Parenthesis in Biblical Hebrew. Brill, Leiden.

410



מפתחות

שורשים

עברית

135 ʾrś ארׂש
135 ʾšm אׁשם
136 ʾšr I אׁשר

136 ʾšr II אׁשר
136 ʾšš אׁשׁש

136 ,39 ,38 ʾth אתה

ב
136 bʾr באר
136 bʾš באׁש

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 בוׁש
138 bwš II בוׁש

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

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 אנׁש

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

א
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
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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 דוׁש
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 דרׁש

154 dšʾ דׁשא
154 dšn דׁשן

ה
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

145 gdʿ גדע
145 gdp גדף
145 gdr גדר

145 ghh גהּה
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 גלׁש

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 געׁש
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 גרׁש
150 grš II גרׁש
150 gšm גׁשם
150 gšš גׁשׁש

ד
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

139 bkr בכר
139 blg בלג
140 blh בלה
140 blh בלּה
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 בקׁש
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 בׁשל
143 bšs בׁשס
143 bśr בׂשר
144 btq בתק
144 btr בתר

ג
144 gʾh גאה
144 gʾl I גאל

144 gʾl II גאל
144 ,47 ,46 gbh גבּה

144 gbl גבל
144 ,46 gbr גבר

144 gdd I גדד
145 gdd II גדד

145 ,104 ,101 ,46 ,45 ,39 gdl גדל
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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 חלׁש

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 חמׁש

169 ḥmš II חמׁש
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 חפׁש
171 ḥpś חפׂש
171 ḥṣb חצב
172 ḥṣh חצה
172 ḥṣṣ חצץ

172 ḥqh חקה
172 ḥqq חקק
172 ḥqr חקר

172 ḥrb I חרב

161 zqq זקק
256 ,161 zrb זרב

161 zrh זרה
161 zrḥ זרח
161 zrm זרם

161 ,93–91 zrʿ זרע
161 zrq זרק

161 ,159 zrr I זרר
162 zrr II זרר

ח
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 חבׁש
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 חדׁש
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 חוׁש
164 ḥwš II חוׁש

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 חיׁש

166 ḥkh חכה
166 ḥkm חכם
166 ḥlʾ חלא
166 ḥlh חלה
167 ḥlṭ חלט

155 hzh הזה
,118 ,110–108 ,68 ,53 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

ז
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
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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 יקׁש

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 ירׁש
392 ,187 ,53 ,25 yšb יׁשב

187 yšṭ יׁשט
285 ,187 yšm יׁשם
187 ,31 yšn I יׁשן

187 yšn II יׁשן
187 ,37 ,36 yšʿ יׁשע
187 ,47 ,46 yšr יׁשר
293 ,188 yśm יׂשם

188 ,109 ,53 ytr יתר

כ
188 kʾb כאב
188 kʾh כאה
188 kbd כבד
189 kbh כבה
189 kbs כבס
189 kbr כבר

193 ,189 ,119 ,23 kbš כבׁש
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 כחׁש
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 טפׁש
178 ṭrd טרד
178 ṭrḥ טרח
178 ṭrp טרף

י
178 yʾb יאב
178 yʾh יאה
178 yʾl I יאל

178 ,105 ,103 yʾl II יאל
179 yʾš יאׁש
179 ybb יבב
179 ybl יבל

179 ybm יבם
179 ybš יבׁש
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 יחׂש

,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 ימׁש

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

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 חרׁש
174 ḥrš II חרׁש

174 ḥrt חרת
,106 ,105 ,68–65 ,24 ḥšb חׁשב

174 ,110
175 ḥšh חׁשה
175 ḥšk חׁשך
175 ḥšl חׁשל

175 ,73 ḥšq חׁשק
52 ḥšš חׁשׁש

175 ,101 ,73 ḥśk חׂשך
175 ,97 ḥśp חׂשף

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

ט
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 טוׂש
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
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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 מׁשה
206 mšḥ מׁשח

206 ,102 ,79 mšk מׁשך
206 ,67 mšl I מׁשל

207 ,90 ,32 ,4 mšl II מׁשל
207 ,201 ,182 mšš מׁשׁש

207 ,204 mśś מׂשׂש
207 mtḥ מתח

207 ,48 mtq מתק

נ
207 nʾh נאה
207 nʾm נאם
207 nʾp נאף
207 nʾṣ נאץ

207 ,134 nʾq נאק
207 nʾr נאר
207 nbʾ נבא
208 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 לוׁש
196 lḥk לחך

196 ,123 ,116 ,39 ,26 lḥm I לחם
196 ,34 lḥm II לחם

197 lḥṣ לחץ
197 lḥš לחׁש
197 lṭš לטׁש
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 לקׁש
199 lšn לׁשן

מ
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 מהּה
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 מוׁש
201 mwš II מוׁש

201 mwt מות
201 ,101 ,77 mḥʾ מחא

201 ,109 mḥh I מחה
201 mḥh II מחה

201 mḥh III מחה

191 klʾ II כלא
191 ,109 ,105 klh I כלה

191 klh II כלה
191 kll כלל

191 ,51 ,25 klm כלם
191 kmh כמּה
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 כפׁש
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 כׁשל
194 kšp כׁשף

194 ,120 kšr כׁשר
194 kśh כׂשה
194 ktb כתב

194 ktm כתם
194 ktr I כתר

194 ktr II כתר
194 ktr III כתר

195 ktš כתׁש
195 ktt כתת

ל
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 לבׁש

195
195 lhh להה
195 lhh להּה
196 lhṭ להט
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221 ,63–61 ,46 ,34 nśʾ נׂשא
222 ,75 nśg נׂשג

222 nśq נׂשק
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 נתׁש

ס
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

215 ,91 nṭʿ נטע
215 ,95 ,94 nṭp נטף

219 ,215 nṭr נטר
215 nṭš נטׁש
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 נפׁש
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 נקׁש
220 nšʾ I נׁשא

221 ,220 nšʾ II נׁשא
279 ,220 ,37 nšʾ III נׁשא

221 ,220 nšb נׁשב
220 nšh I נׁשה

221 ,220 nšh II נׁשה
221 nšk I נׁשך

221 nšk II נׁשך
221 ,98 nšl נׁשל

221 nšm נׁשם
221 ,220 nšp נׁשף
221 ,41 nšq I נׁשק

221 nšq II נׁשק
221 nšt נׁשת

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 נגּה
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 נגׁש

210 ngś נגׂש
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 נוׁש

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 נחׁש
214 nḥt נחת

214 ,101 ,63 ,57 nṭh נטה
215 nṭl נטל
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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 עׁשה
276

241 ʿšn עׁשן
241 ʿšq I עׁשק

241 ʿšq II עׁשק
241 ʿšr עׁשר
241 ʿšš עׁשׁש

241 ʿšt I עׁשת
241 ʿšt II עׁשת

,47 ,46 ,43 ,41 ,40 ,35 ʿśh I עׂשה
,123 ,117 ,111 ,110 ,104 ,49

242 ,241 ,183
242 ʿśh II עׂשה

242 ʿśq עׂשק
242 ʿśr עׂשר
242 ʿtd עתד

242 ʿtm עתם
242 ʿtq עתק

242 ʿtr I עתר
243 ʿtr II עתר

פ
243 pʾh פאה

243 pʾr I פאר
243 ,46 pʾr II פאר

243 ,43 ,42 ,40 pgʿ פגע
243 pgr פגר

243 ,42 pgš פגׁש
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 פוׁש
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

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 עמׂש
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 ענׁש
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 עקׁש

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

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

ע
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 עבׁש
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 עוׁש

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
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מפתחות

256 ṣrʿ צרע
256 ṣrp צרף

256 ,254 ,48 ṣrr I צרר
256 ,254 ,30 ṣrr II צרר

256 ṣrr III צרר

ק
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 קדׁש
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 קוׁש

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

צ
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

245 plṭ פלט
246 ,119 ,118 ,60 ,32 pll פלל

246 pls פלס
246 plṣ פלץ
246 plš פלׁש

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 פרׁש

250 prš II פרׁש
250 pršz פרׁשז

250 ,101 ,54 prś פרׂש
250 pšḥ פׁשח

251 ,122 ,97 ,92 pšṭ פׁשט
251 ,116 ,32 ,12 pšʿ פׁשע

251 pśh פׂשה
251 pśʿ פׂשע

251 ,101 pśq פׂשק
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
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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 רׁשם
276 ,104 ršʿ רׁשע

276 ršš רׁשׁש
276 rtḥ רתח
276 rtm רתם
276 rtq רתק

ׁש
276 šʾb ׁשאב
276 šʾg ׁשאג

276 šʾh I ׁשאה
276 šʾh II ׁשאה

276 šʾh III ׁשאה
,83–80 ,60 ,40 ,39 ,12 šʾl ׁשאל

276 ,106 ,105
277 šʾn ׁשאן

277 šʾp I ׁשאף
280 ,277 šʾp II ׁשאף

277 ,109 šʾr ׁשאר
277 šbh ׁשבה

277 šbḥ I ׁשבח
277 šbḥ II ׁשבח

277 ,72 ,61 ,32 ,29 ,28 šbʿ ׁשבע
278 šbṣ ׁשבץ

278 ,7 šbr I ׁשבר
278 ,59 ,25 šbr II ׁשבר

278 šbt ׁשבת
278 šgg ׁשגג
278 šgh ׁשגה
278 šgḥ ׁשגח

282 ,278 ,123 šgl ׁשגל
279 ,122 šgʿ ׁשגע
279 ,101 šdd ׁשדד
279 ,220 šwʾ ׁשוא

279 ,125 ,103 ,55 ,11 šwb ׁשוב
280 šwh I ׁשוה

280 šwh II ׁשוה
281 ,280 šwḥ ׁשוח
280 ,57 šwṭ I ׁשוט

280 šwṭ II ׁשוט
280 šwṭ III ׁשוט

280 šwʿ ׁשוע
280 ,277 šwp ׁשוף
289 ,280 šwq ׁשוק
280 ,88 šwr I ׁשור

281 šwr II ׁשור

272 ,269 rwn רון
269 rwʿ רוע

274 ,269 ,113 ,57 rwṣ רוץ
269 rwš רוׁש
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 רחׁש
270 rṭb רטב

270 ,186 rṭh רטה
270 rṭpš רטפׁש

270 rṭš רטׁש
270 ,116 ,39 ,26 ryb ריב

271 ryq ריק
271 ryr ריר

271 ,30 rkb רכב
271 rkk רכך
271 rks רכס
271 rkš רכׁש

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 רמׂש

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 רעׁש

273 rʿš II רעׁש
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 רפׂש

274 ,269 rṣʾ I רצא

,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 קׁשב
265 ,105 ,104 qšh קׁשה

265 qšḥ קׁשח
265 ,122 qšr קׁשר

265 qšš I קׁשׁש
265 qšš II קׁשׁש

ר
,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 רגׁש
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
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מפתחות

292 śṭn ׂשטן
292 śyb ׂשיב
292 śyd ׂשיד

292 ,107 śyḥ ׂשיח
,110 ,99–97 ,59 ,54 śym ׂשים

293 ,188 ,117 ,111
293 ,227 śkk ׂשכך

293 ,65 ,64 śkl I ׂשכל
293 śkl II ׂשכל

293 ,59 śkr ׂשכר
293 śmʾl ׂשמאל

293 ,126 ,124 ,72 ,50 śmḥ ׂשמח
294 ,105 śnʾ ׂשנא

294 śʿr I ׂשער
294 ,228 śʿr II ׂשער

294 śʿr III ׂשער
294 śpḥ ׂשפח

294 ,229 śpn ׂשפן
294 ,229 śpq I ׂשפק

294 śpq II ׂשפק
294 śqd ׂשקד

294 ,101 śqr ׂשקר
294 śrg ׂשרג
294 śrd ׂשרד

294 ,292 śrh ׂשרה
294 śrṭ ׂשרט
294 śrk ׂשרך
294 śrʿ ׂשרע

295 ,230 ,99 śrp ׂשרף
295 ,292 ,90 śrr ׂשרר

295 ,230 śtm ׂשתם
295 śtr ׂשתר

ת
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 תמּה
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

288 ,62 ,61 šʿh ׁשעה
288 ,42 šʿn ׁשען

288 šʿʿ I ׁשעע
288 šʿʿ II ׁשעע

288 šʿr ׁשער
288 šph ׁשפה

288 ,117 ,44 ,43 ,12 špṭ ׁשפט
288 ,44 špk ׁשפך

289 špl ׁשפל
289 ,48 špr ׁשפר

289 špt ׁשפת
289 šqd ׁשקד

289 ,280 ,24 šqh ׁשקה
289 ,228 šqṭ ׁשקט

289 šql ׁשקל
289 šqʿ ׁשקע

290 ,61 šqp ׁשקף
290 šqṣ ׁשקץ

290 šqq I ׁשקק
290 šqq II ׁשקק

290 ,116 ,70 šqr ׁשקר
290 šrh ׁשרה

290 ,94 ,93 šrṣ ׁשרץ
290 šrq ׁשרק
290 šrr ׁשרר
290 šrš ׁשרׁש
290 šrt ׁשרת
290 ššʾ ׁשׁשא
291 ššh ׁשׁשה

291 ,287 šśh ׁשׂשה
291 ,24 ,6 šth ׁשתה

291 štl ׁשתל
291 ,282 štn ׁשתן

291 štʿ ׁשתע
291 štq ׁשתק

ׂש
291 śbʿ ׂשבע
291 śbr ׂשבר
291 śgʾ ׂשגא
291 śgb ׂשגב
291 śgg ׂשגג
291 śgh ׂשגה
291 śdd ׂשדד

292 ,226 śwg ׂשוג
292 śwḥ ׂשוח
292 śwṭ ׂשוט

292 ,226 śwk ׂשוך
295 ,292 śwr I ׂשור

294 ,292 śwr II ׂשור
292 ,226 śwr III ׂשור

292 śwr IV ׂשור
292 ,122 ,51 ,42 ,31 śwś ׂשוׂש

292 ,57 śḥh ׂשחה
292 śḥṭ ׂשחט

292 ,254 śḥq ׂשחק
292 śṭh ׂשטה
292 śṭm ׂשטם

281 šzp ׁשזף
281 šzr ׁשזר

281 šḥd ׁשחד
,257 ,164 ,155 ,86 šḥh ׁשחה

282–280
281 šḥḥ ׁשחח

281 šḥṭ I ׁשחט
281 šḥṭ II ׁשחט

281 šḥq ׁשחק
281 šḥr I ׁשחר

281 šḥr II ׁשחר
281 šḥr III ׁשחר

281 ,104 šḥt ׁשחת
281 šṭḥ ׁשטח
281 šṭp ׁשטף

282 ,281 šyḥ ׁשיח
291 ,282 šyn ׁשין

282 ,88 ,87 ,61 šyr ׁשיר
282 šyt ׁשית

282 ,124 ,123 škb ׁשכב
282 škh ׁשכה
282 škḥ ׁשכח
283 škk ׁשכך

283 ,194 škl ׁשכל
283 škm ׁשכם

283 ,53 ,25 škn ׁשכן
283 škr ׁשכר
283 šlb ׁשלב
283 šlg ׁשלג

283 šlh I ׁשלה
284 šlh II ׁשלה

,115 ,114 ,99 ,83 ,12 šlḥ ׁשלח
284

284 ,90 šlṭ ׁשלט
284 šlk ׁשלך

284 šll I ׁשלל
284 ,101 šll II ׁשלל

285 ,43 ,26 šlm ׁשלם
285 šlp ׁשלף

285 ,105 šlš ׁשלׁש
285 šmd ׁשמד
285 šmṭ ׁשמט

285 ,187 šmm ׁשמם
286 šmn ׁשמן

,64–62 ,60 ,35 ,7 ,6 ,4 šmʿ ׁשמע
394 ,286 ,117 ,115 ,102

287 ,30 ,12 šmr ׁשמר
287 šnʾ ׁשנא

287 šnh I ׁשנה
287 ,105 ,104 šnh II ׁשנה

287 šnn I ׁשנן
287 šnn II ׁשנן

287 šns ׁשנס
291 ,288 ,287 šsh ׁשסה

288 ,287 šss ׁשסס
288 šsʿ ׁשסע
288 šsp ׁשסף
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297 ,102 ,101 tqʿ תקע
298 tqp תקף

298 trgm תרגם

297 tpr תפר
297 ,78–75 tpś תפׂש

297 tqn תקן

297 ,252 tpl תפל

297 tpp תפף

פניקית

301 ʿbr עבר
302 ʿly עלי

302 ʿms עמס
302 ʿny עני

302 ,97 ʿry ערי

פ
302 pwq פוק
302 pyd פיד
302 pʿl פעל

302 ,97 ptḥ פתח

ק
302 qbb קבב
302 qbr קבר
302 qny קני
302 qṣy קצי

302 ,123 qrʾ קרא

ר
302 rgz רגז

303 rḥb רחב

ש
303 šbr שבר
303 šḥt שחת
303 śym שים
303 šyt שית
303 škb שכב
303 śkr שכר
303 šlḥ שלח

303 ,62 šmʿ שמע
303 šmr שמר
303 štʿ שתע

ת
303 ,77 tmk תמך

303 trq תרק

300 ysp יסף
300 yrd ירד

392 ,300 yšb ישב
300 ytn יתן

כ
300 kbd כבד
300 kwn כון

300 ,96 ksy כסי
300 krt כרת

ל
299 lwn לון

300 lḥm לחם

מ
300 mgn מגן
301 mḥy מחי
301 mlʾ מלא

301 ,88 mlk מלך
301 mṣʾ מצא
301 mšl משל

נ
301 nzq נזק
301 nḥl נחל
301 nṭʿ נטע
301 nsʿ נסע
301 nʿl נעל

301 nśʾ נשא

ס
301 sbb סבב
301 sgr סגר
301 swr סור
301 srḥ סרח

ע
392 ,301 ʿbd עבד

א
298 ,46 ʾdr אדר

298 ʾkl אכל
298 ʾmr אמר
298 ʾsr אסר
298 ʾry ארי
298 ʾrk ארך

ב
298 bwʾ בוא
298 bny בני

298 bqš בקש
298 brḥ ברח

299 ,71 brk ברך

ג
299 gzl גזל
299 gly גלי

ד
299 dbr דבר
299 drk דרך

ה
299 hlk הלך

299 hlm הלם
299 hpk הפך

ח
299 ḥwy חוי
299 ḥzy חזי

300 ḥmd חמד
300 ḥnn חנן
300 ḥsp חסף

ט
300 ṭnʾ טנא

י
300 yld ילד

לשונות עבר הירדן המזרחי: מואבית, עמונית, אדומית

ג

304 gyl גיל

304 grš גרש

ב

304 bny בני

304 brk ברך

א

303 ʾbd אבד
303 ʾḥz אחז

303 ʾmr אמר
304 ,51 ʾnp אנף
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305 sḥb סחב

ע
305 ʿmr עמר
305 ʿnw ענו
305 ʿśy עשי

ר
305 ,62 rʾy ראי

305 rwm רום
305 rḥq רחק

ש
305 šby שבי
305 šwb שוב

305 śmḥ שמח

304 krt כרת

ל
304 lḥm לחם
304 lqḥ לקח

מ
305 mwt מות

305 ,89 ,88 mlk מלך

נ
305 ndr נדר
305 nśʾ נשא
305 ntn נתן

ס
305 sbb סבב

ה
304 hlk הלך
304 hrg הרג

ח
304 ḥmr חמר
304 ḥrm חרם

י
304 ysp יסף
305 yrʾ ירא
304 yrd ירד
304 yrš ירש
304 yšb ישב
304 yšʿ ישע

כ
304 kry כרי

ארמית

311 dmy דמי
311 dnḥ דנח
311 dny דני

311 dqq דקק
311 drg דרג
311 drk דרך

ה
312 hdr הדר

312 hwy I הוי
312 hwy II הוי

312 hwk הוך
312 hwm הום

312 hlk הלך
312 hpk הפך
312 hry הרי

ז
312 ,59 zbn זבן

313 zhr זהר
313 zwd זוד
313 zwl זול
313 zwn זון
313 zwʿ זוע

313 ,311 zḥl זחל
313 zyd זיד

313 ,311 zky זכי
313 ,311 zkr זכר

313 zmn זמן
313 zʿq זעק
313 zqn זקן
313 zqp זקף

313 ,92 zrʿ זרע
313 zrp זרף

309 bʿl בעל
324 ,309 bʿʿ בעע

309 bṣr בצר
309 bqr בקר

309 brk I ברך
309 ,71 brk II ברך

ג
310 gby גבי

310 ,46 gbr גבר
310 gdd גדד
310 ghn גהן
310 gwḥ גוח

310 gzz גזז
310 gzr גזר
310 gly גלי

310 gmr גמר
310 gnb גנב
310 gnn גנן
310 gry גרי
310 grs גרס

ד
311 dbḥ דבח

311 ,75 ,74 dbq דבק
311 dbr דבר
311 dwr דור
311 dwš דוׁש
311 dḥy דחי

313 ,311 dḥl דחל
311 dyn דין

313 ,311 dky דכי
313 ,311 dkr דכר

311 dlḥ דלח
311 dlq דלק

א
306 ʾbd אבד
306 ʾgr אגר
306 ʾzʾ אזא
306 ʾzl אזל

306 ʾḥd אחד
306 ,77 ʾḥz אחז

307 ʾḥr אחר
307 ʾkl אכל

307 ʾkm אכם
307 ʾlp אלף

307 ʾmn אמן
331 ,307 ,119 ,37 ʾmr אמר

307 ʾns אנס
307 ʾsr אסר
307 ʾpy אפי
307 ʾpk אפך
307 ʾrk ארך
308 ʾšd אשד
308 ʾty אתי

ב
308 bʾš באׁש
308 bdr בדר
308 bhl בהל
308 bzʿ בזע
308 bḥn בחן
308 bṭl בטל
308 byt בית

308 ,52 bky בכי
324 ,308 bly בלי

308 blʿ בלע
308 bny בני
309 bns בנס
309 bʿy בעי
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323 mll מלל
324 mny מני

324 ,100 mnʿ מנע
324 ,122 mrd מרד

324 mrṭ מרט
324 mrq מרק
324 mrr מרר

324 mšḥ מׁשח
324 mšl מׁשל

נ
324 nʾb נאב
324 nbʾ נבא

324 ,308 nbl נבל
324 ,309 nbʿ נבע

324 ngd נגד
325 ngʿ נגע
325 ndb נדב
325 ndd נדד
325 ndš נדׁש
325 nwd נוד

325 nwm נום
325 nws נוס
325 nzq נזק
325 nzr נזר

325 nḥt נחת
325 nṭḥ נטח
326 nṭl נטל

327 ,326 nṭr נטר
326 nyq ניק
326 nky נכי
326 nkt נכת
326 nsb נסב
326 nsḥ נסח
326 nsk נסך
326 nʿr נער
326 npy נפי
326 npl נפל
326 npq נפק
326 nṣḥ נצח
327 nṣl נצל

327 ,326 nṣr נצר
327 nqy נקי

327 nqm נקם
327 nqr נקר
327 nqš נקׁש
327 nšy נׁשי

327 ,46 nśʾ נׂשא
327 nśg נׂשג
327 nśq נׂשק
327 ntn נתן
328 ntʿ נתע
328 ntr נתר

ס
328 sbb סבב
328 sbl סבל

328 ,68 sbr סבר

319 ,74 ysp יסף
319 ysr יסר
319 yʿṭ יעט
319 yṣb יצב
319 yṣp יצף
319 yqd יקד
319 yqp יקף
319 yqr יקר
319 yrt ירת

392 ,320 yšb יׁשב
320 yšr יׁשר
320 ytb יתב
320 ytr יתר

כ
320 kbr כבר
320 kbš כבׁש
320 kdb כדב

320 ,318 khl כהל
320 kwn כון

335 ,320 kṭl כטל
320 ,101 klʾ כלא

320 kly כלי
320 kll כלל

321 knš כנׁש
321 ksʾ כסא

321 ,96 ksy כסי
321 kpt כפת
321 kṣr כצר
321 krz כרז
321 kry כרי
321 kšr כׁשר
321 ktb כתב
321 ktr כתר
322 ktš כתׁש

ל
322 lbš לבׁש
322 ldd לדד
322 lwṭ לוט
322 lwy לוי
322 lwṣ לוץ
322 lwš לוׁש
322 lḥy לחי

322 lḥm לחם
322 lqḥ לקח
322 lqṭ לקט

מ
322 mgr מגר
323 mwt מות
323 mḥʾ מחא
323 mṭʾ מטא
323 mlʾ מלא
323 mlḥ מלח
323 mly מלי

323 ,88 mlk I מלך
323 mlk II מלך

ח
314 ḥbz חבז
314 ḥbl חבל
314 ḥdy חדי
314 ḥwb חוב

315 ,314 ḥwṭ חוט
314 ,119 ,62 ,37 ḥwy חוי

314 ,62 ḥzy חזי
315 ḥṭʾ חטא

315 ,314 ḥyṭ חיט
315 ḥyy חיי

315 ḥkm חכם
315 ḥly חלי
315 ḥll חלל
315 ḥlp חלף

315 ḥmṣ חמץ
315 ḥmr חמר

315 ,119 ḥnn חנן
315 ḥsn חסן
316 ḥsr חסר
316 ḥṣd חצד
316 ḥṣl חצל
316 ḥṣp חצף
316 ḥrb חרב
316 ḥrk חרך
316 ḥšb חׁשב
316 ḥšḥ חׁשח
316 ḥšy חׁשי
316 ḥšl חׁשל
316 ḥśk חׂשך

316 ḥtm חתם

ט
318–316 ,48 ṭʾb טאב

316 ṭwḥ טוח
317 ṭḥn טחן

317 ,316 ṭyb טיב
317 ṭll טלל

317 ṭʿm טעם
317 ṭʿn טען
317 ṭrd טרד

י
317 ybl יבל

317 ,119 ydy ידי
317 ,65 ydʿ ידע

318 yhb יהב
318 yzp יזף

318 yḥd יחד
318 yḥṭ יחט

318 ,316 ,48 yṭb יטב
320 ,318 ykl יכל

318 yld ילד
318 yll ילל

319 ,318 ymʾ ימא
319 ,318 ymy ימי

319 yny יני
319 ynq ינק
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339 ršm רׁשם
339 rty רתי

ׁש
339 ,82 ,80 ,40 šʾl ׁשאל

340 šʾr ׁשאר
340 šbḥ ׁשבח
340 šby ׁשבי
340 šbq ׁשבק

346 ,340 šbr ׁשבר
340 šbš ׁשבׁש
340 šgy ׁשגי
340 šdk ׁשדך
340 šdr ׁשדר
340 šhd ׁשהד
340 šhl ׁשהל

346 ,340 šwb ׁשוב
341 šwṭ ׁשוט

341 šwy I ׁשוי
341 šwy II ׁשוי

341 šzb ׁשזב
341 šḥd ׁשחד
341 šḥṭ ׁשחט
341 šḥt ׁשחת

341 šyzb ׁשיזב
341 šyṣyʾ ׁשיציא

341 škb ׁשכב
341 škḥ ׁשכח
342 škn ׁשכן

342 ,115 šlḥ ׁשלח
342 ,90 šlṭ ׁשלט

342 šly ׁשלי
342 šlm ׁשלם
343 šmd ׁשמד

343 šmm ׁשמם
394 ,343 šmʿ ׁשמע

343 šmr ׁשמר
343 šmš ׁשמׁש

343 šny ׁשני
344 šnṣy ׁשנצי

344 šnt ׁשנת
344 špṭ ׁשפט
344 špl ׁשפל

344 ,120 ,48 špr ׁשפר
344 šqy ׁשקי

346 ,344 šql ׁשקל
344 šqp ׁשקף

344 ,70 ,69 šqr ׁשקר
344 šry ׁשרי
345 šty ׁשתי
345 štq ׁשתק

ׂש
345 śbʿ ׂשבע
345 śgʾ ׂשגא
345 śgb ׂשגב

345 ,328 śgy ׂשגי
345 śṭm ׂשטם

333 pšr פׁשר
333 ptḥ פתח

צ
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

ק
334 qbl קבל

335 qwm קום
337 ,335 ,320 qṭl קטל

335 qll קלל
336 qny קני
336 qns קנס
336 qṣp קצף
336 qṣṣ קצץ

336 ,119 qrʾ קרא
336 qrb קרב
336 qry קרי
336 qrq קרק
336 qšy קׁשי
337 qšr קׁשר

337 ,335 qtl קתל

ר
337 rby רבי
337 rgg רגג
337 rgz רגז

337 rgš רגׁש
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 רׁשי

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

ע
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 עׁשק
332 ʾšt עׁשת
332 ʿtd עתד

פ
332 ,42 pgʿ פגע

332 pdy פדי
332 pṭr פטר
332 plg פלג
332 plḥ פלח
333 pny פני
333 pṣl פצל

333 pqd פקד
333 pqḥ פקח
333 prs פרס
333 prʿ פרע
333 prq פרק
333 prš פרׁש
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346 tly תלי
346 ,344 tql תקל

346 tqn תקן
346 tqp תקף
346 trk תרך

ת
346 ,340 tbr תבר
346 ,340 twb תוב

346 twh תוּה
346 tkl תכל

345 śym ׂשים
346 śkl ׂשכל
346 śkr ׂשכר
346 śnʾ ׂשנא
346 śrp ׂשרף

ׂשמאלית

ס
349 smk סמך
349 sʿd סעד

ע
349 ʿbd עבד
349 ʿly עלי
349 ʿrb ערב

פ
349 plṭ פלט

349 pšš פשש

ק
349 qbr קבר

349 qwm קום
349 qny קני
349 qrʾ קרא
349 qtl קתל

ר
349 rpy רפי

349 ,72 rqy רקי
349 ršy רשי

ש
350 ,80 šʾl שאל

350 šwy שוי
350 šḥt שחת
350 śym שים
350 šlḥ שלח
350 šty שתי

347 ḥrb חרב
347 ,67 ḥšb חשב

י
347 ybl יבל

348 yhb יהב
348 yṭb יטב
348 yqʾ יקא

392 ,348 yšb ישב
348 ytr יתר

כ
348 kbr כבר
348 krt כרת
348 ktš כתש

ל
348 lʿy לעי

348 lqḥ לקח

מ
348 mwt מות
348 mlʾ מלא

348 ,88 mlk מלך
348 ,100 mnʿ מנע

348 mrg מרג

נ
348 nṣb נצב
349 nśʾ נשא
349 ntk נתך
349 ntn נתן

א
346 ʾbd אבד

346 ,77 ʾḥz אחז
346 ʾkl אכל
346 ʾlb אלב

346 ʾmr אמר

ב
347 ,52 bky בכי

347 bny בני

ג
347 gmr גמר

ד
347 dlḥ דלח

ה
347 hwy הוי
347 hyy היי
347 hrg הרג

ז
347 ,85 zbḥ זבח

347 zwl זול
347 ,124 zkr זכר

ח
347 ḥgg חגג
347 ḥwy חוי
347 ḥnʾ חנא
347 ḥqq חקק

אוגריתית

352 ʾrk ארך
352 ,118 ,80 ʾrš ארש

353 ʾṯm אתֿם
353 ʾṯr אתֿר
353 ʾtw אתו

ב
353 ,62 bdd בדד

353 bwʾ בוא
353 bwš בוש
353 bwṯ בותֿ

352 ʾḫr אחֿר
352 ʾkl אכל

352 ʾmr אמר
352 ʾny אני
352 ʾnš אנש
352 ʾsp אסף
352 ʾsr אסר
352 ʾpy אפי
352 ʾpq אפק
352 ʾṣl אצל

א
351 ,126 ʾbd אבד
357 ,351 ʾgg אגג

351 ʾdm אדם
351 ʾdn אדן

351 ʾhb אהב
351 ʾwd אוד
351 ʾwr אור
351 ʾzr אזר

352 ,351 ,79 ,77 ʾḫd אחֿד
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360 ḫlq חֿלק
360 ḫmš חֿמש

360 ḫnn חֿנן
360 ḫss חֿסס
360 ḫsp חֿסף
360 ḫsr חֿסר
360 ḫṣb חֿצב
360 ḫrʾ חֿרא
360 ḫrb חֿרב
360 ḫrṭ חֿרט
361 ḫrr חֿרר
361 ḫtʾ חֿתא
361 ḫtt חֿתת

ט
361 ṭbḫ טבחֿ
361 ṭbq טבק
361 ṭwḫ טוחֿ
361 ṭḥn טחן
361 ṭll טלל

361 ṭmṯ טמתֿ
361 ṭʿn טען
361 ṭrd טרד

טֿ
377 ,361 ẓḥq טֿחק

361 ẓpn טֿפן

י
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 יקעֿ
363 yrʾ ירא
363 yrd ירד
363 yry ירי

381 ,363 yrṯ ירתֿ
363 yšn ישן

392 ,364 ,125 yṯb יתֿב
364 yṯn יתֿן
364 yṯq יתֿק
363 ytn יתן

כ
364 ,87 kbd כבד

דֿ
357 ḏmr דֿמר

ה
357 hbṭ הבט
357 hbr הבר

357 ,351 hgg הגג
369 ,362 ,357 hdy הדי

357 ,94 hlk הלך
357 hlm הלם
357 hpk הפך
357 hrg הרג
358 hry הרי
358 hrr הרר

ו
358 wḥy וחי
358 wsr וסר
358 wpṯ ופתֿ

ז
358 zbb זבב
358 zbr זבר
358 zwb זוב
358 zyd זיד
358 zǵy זעֿי

ח
358 ḥbṭ חבט
358 ḥbq חבק
358 ḥgr חגר
358 ḥdy חדי
358 ḥdṯ חדתֿ
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 חרתֿ
359 ḥšk חשך
359 ḥtk חתך

חֿ
359 ḫbṯ חֿבתֿ
360 ḫwš חֿוש
360 ḫṭʾ חֿטא
360 ḫyṭ חֿיט
360 ḫyl חֿיל

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 בקתֿ
354 brd ברד

354 brk I ברך
354 ,71 brk II ברך

354 brr ברר
355 bšr בשר
355 btt בתת

ג
355 gwl גול
355 gwr גור
355 gzz גזז

355 gḫṭ גחֿט
355 ,42 gyl גיל

355 gly גלי
355 glṯ גלתֿ

355 gmḏ גמדֿ
355 gʿr גער

355 grdš גרדש
355 gry גרי

355 ,125 ,121 grš גרש

ד
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 דותֿ
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
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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

ע
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

עֿ
375 ǵdy עֿדֿי
375 ǵdd עֿדד
375 ǵwy עֿוי
375 ǵwr עֿור
375 ǵẓy עֿטֿי
375 ǵly עֿלי

376 ǵmʾ עֿמא
376 ǵnṯ עֿנתֿ
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

נ
369 nʾṣ נאץ
369 nbṭ נבט
369 ngḥ נגח
369 ngy נגי
369 ngš נגש
369 ngṯ נגתֿ
369 ndʾ נדא

369 ,362 ,357 ndd נדד
369 ,362 ,357 ndy נדי

369 ndr נדר
370 nwḥ נוח
370 nwḫ נוחֿ
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

ס
372 sʾd סאד
372 sbb סבב
372 sgr סגר

364 khp כהף
383 ,364 kwn כון

364 kwr כור
364 kḥd כחד
365 klʾ כלא
365 kly כלי
365 kll כלל

365 kml כמל
365 kms כמס

365 ,96 ksy כסי
365 kry כרי
365 krʿ כרע
365 krr כרר
365 kšd כשד
365 ktb כתב

ל
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 לקטֿ
367 lšn לשן

מ
367 mʾd מאד
367 mgn מגן
367 mdl מדל
367 mwṭ מוט
367 mwk מוך
367 mwt מות
367 mzl מזל
367 mzʿ מזע
367 mḫṣ מחֿץ
367 mḫš מחֿש
367 mḥy מחי
367 mẓʾ מטֿא
367 mṭr מטר
367 mkr מכר

367 ,95 mlʾ מלא
368 ,88 mlk מלך

368 mll מלל
368 mnḥ מנח
368 msk מסך
368 mss מסס

368 ,125 mǵy מעֿי
368 mṣḫ מצחֿ
368 mṣṣ מצץ
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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 שמחֿ

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

ת
385 tbʿ תבע
385 twr תור
385 tʿy תעי
385 trḫ תרחֿ
385 trʿ תרע

תֿ
385 ṯʾr תֿאר
385 ṯbr תֿבר
385 ṯdṯ תֿדתֿ

385 ,125 ṯwb תֿוב
386 ṯwy תֿוי
386 ṯyn תֿין

386 ṯkḥ תֿכח
386 ṯkl תֿכל

386 ṯkm תֿכם
386 ṯkp תֿכף
386 ṯlṯ תֿלתֿ

386 ṯmn תֿמן
386 ,105 ,104 ṯny תֿני

386 ṯʿy תֿעי
386 ṯʿr תֿער
386 ṯpd תֿפד
386 ṯpṭ תֿפט

387 ṯrm תֿרם
387 ṯtʿ תֿתע

379 qrb קרב
379 qry קרי
380 qrṣ קרץ
380 qṯṯ קתֿתֿ

ר
380 rʾš ראש
380 rbd רבד
380 rby רבי
380 rbʿ רבע
380 rbṣ רבץ

380 rgm רגם
380 rwẓ רוטֿ

380 rwm רום
381 rḫp רחֿף

380 rḥm רחם
380 ,126 rḥṣ רחץ

380 rḥq רחק
381 rkb רכב
381 rks רכס
381 rmy רמי
381 rmṣ רמץ
381 rnn רנן
381 rǵb רעֿב
381 rǵn רעֿן
381 rpʾ רפא
381 rpy רפי
381 rps רפס
381 rqṣ רקץ
381 ršy רשי
381 ršʿ רשע
381 ršš רשש

381 ,363 rṯy רתֿי
381 rtq רתק

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

376 ǵtr II עֿתר

פ
376 pdd פדד
376 pdy פדי
376 phy פהי

376 ,362 pwq פוק
376 pẓl פטֿל
376 pẓǵ פטֿעֿ

376 ,353 pky פכי
376 plg פלג
376 plṭ פלט
376 ply פלי
376 pll פלל
376 pnn פנן
377 pʿr פער
377 pqd פקד
377 prʿ פרע
377 prq פרק
377 prš פרש
377 ptḥ פתח
377 pty פתי

צ
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

ק
378 qbʾ קבא
378 qbr קבר

378 qdm קדם
378 qdš קדש
378 qwṭ קוט

378 qwm קום
378 qwr קור
378 qyl קיל
379 qlṣ קלץ

379 qmṣ קמץ
379 qny קני
379 qnn קנן
379 qnṣ קנץ
379 qṣr קצר
379 qrʾ קרא
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שורשים

שמית צפון–מערבית בטקסטים אכדיים

ע
390 ʿṣr עצר

פ
391 pḥd פחד
391 pṭr פטר
391 plṭ פלט

צ
391 ṣwr צור

391 ṣmt צמת
391 ṣpn צפן

ק
391 qbl קבל
391 qdš קדש
391 qll קלל

393 ,391 ,51 qṣp קצף

ר
391 rzy רזי

ש
391 šwr שור

391 šlm שלם
392 šmʿ שמע
392 šsy שסי

ת
392 tbʿ תבע

390 ,389 yṣb יצב
389 yry ירי

389 yšb ישב
390 ,389 ytn יתן

כ
389 kbd כבד
389 kwn כון
389 kzb כזב

ל
390 lqḥ לקח

מ
390 mwr מור
390 mwt מות
390 mḥṣ מחץ
390 mkr מכר

392 ,390 mlk מלך
390 mrr מרר

נ
390 nwḥ נוח
390 npl נפל

390 ,389 nṣb נצב
390 ,389 ntn נתן

ס
390 skn סכן

א
388 ʾbd אבד

388 ʾmr אמר
388 ʾrḥ ארח
388 ʾrš ארש

ב
388 bṭḥ בטח
388 bny בני
388 bṣr בצר

ד
388 dbq דבק

ז
388 zkr זכר
389 zʿq זעק

ח
389 ḥbʾ חבא
389 ḥlq חלק
389 ḥnn חנן
389 ḥnp חנף
389 ḥsl חסל
389 ḥrš חרש

י
389 ybl יבל

389 ypq יפק
389 yṣʾ יצא

אכדית

A
abātu 392, 394
amāru 62, 388, 392
arādu 392
âru 390, 392
ašābu 392, 393
ašāšu 51, 391, 393

B
balāṭu 391

D
damāqu 393, 394

K
kamālu 365, 393

L
lamānu 393

M
malāku 392

P
palāḫu 392, 393
palāṭu 391

R
râmu 394

Š
šabāsu 393
šâlu 82
šanû 105
šemû 394

T
takālu 69
tarāṣu 393, 394

Ṭ
ṭâbu 393

Z
zenû 393
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מפתחות

מראי מקומות

מקרא וספרים חיצוניים

175 ,101 כ 6
297 כ 13
181 כ 16
273 כ 17
239 כ 18

200 כא 4
203 כא 7

148 ,145 כא 8
64 כא 12

297 כא 14
78 כא 18

290 ,70 כא 23
181 ,146 כא 25

171 כא 30

239 כב 9
175 ,101 כב 12

131 כב 13
101 כב 16
72 כב 18

229 ,53 ,52 כג 2
257 כג 6
59 כג 9

11 כג 10
59 כג 11
86 כג 12
60 כג 13

289 כג 16

72 כד 1
198 כד 7
219 כד 8
277 כד 9

143 כד 11
263 כד 12
214 כד 14
181 כד 15
202 כד 16
148 כד 17

269 ,240 כד 20
276 כד 21
71 כד 31

293 כד 33
276 ,181 כד 44

289 כד 46
197 כד 54

254 ,131 כד 56
262 כד 57
198 כד 61
292 כד 63

201 כה 8
261 ,257 כה 10

245 י 25

195 ,31 יא 3
180 יא 4
141 יא 6
140 יא 7

244 ,103 יא 8

111 יב 2
72 יב 3

242 יב 8
157 יב 12
198 יב 15
49 יב 16

284 יב 20

248 ,182 ,19 יג 9
63 ,61 יג 14

130 יג 18

162 יד 3
41 ,40 יד 8
271 יד 14
71 יד 19

199 יד 20
223 יד 21
241 יד 23

229 ,63 טו 5
69 ,67 טו 6
144 טו 10
220 טו 11

239 ,140 טז 2
47 טז 4

117 טז 5
181 טז 15

223 יז 6
200 יז 11
200 יז 26

104 יח 6
119 יח 8

198 יח 14
190 יח 15

143 ,72 יח 18
229 יח 23

226 יט 2
247 יט 3
225 יט 4

53 ,49 יט 9
292 יט 14
130 יט 15

229 ,202 ,62 יט 17
150 ,75 יט 19

בראשית
258 א 9

136 א 18
233 ,94 ,93 א 20

93 א 21
95 א 22
90 א 26

142 א 27
95 ,90 א 28

191 ב 1
254 ,230 ,201 ב 5

217 ב 7
289 ב 10

33 17–16 ב
138 ב 25

33 3–2 ג
248 ג 5
198 ג 6
297 ג 7
37 ג 13

277 ג 15
283 ג 24

288 ד 5
149 ד 14
220 ד 24
167 ד 26

165 ה 25
135 ה 29

108 ו 2
152 ו 3
109 ו 7

193 ו 14

269 ז 17
94 ז 21

277 ז 23
144 ז 24

170 ח 3
181 ח 10
260 ח 11
180 ח 12

95 ט 1
93 ט 2

249 ט 7
266 ,238 ט 14

147 ט 21
251 ט 27

156 י 9
181 י 15
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מראי מקומות

112 לה 18
145 לה 29

88 לו 31
88 לו 32

203 לו 34

90 לז 2
167 לז 5

132 ,31 לז 7
4 לז 8

272 לז 12
40 לז 15

142 לז 16
114 לז 17
251 לז 23
284 לז 24
59 לז 28

284 לז 32
178 לז 33

98 ,52 לז 34
52 35–34 לז

214 ,52 לז 35

214 לח 12
236 ,97 ,24 לח 14

174 לח 15
97 לח 19

121 לח 20
184 לח 25
223 לח 28

186 לט 1
101 לט 9
77 לט 12

292 לט 14
269 לט 15
223 לט 21

262 מ 2
160 מ 6
40 מ 7

229 מ 9
143 מ 10
292 מ 11
159 מ 14
296 מ 22
159 מ 23

159 מא 9
252 מא 12

269 ,167 ,147 ,24 מא 14
286 מא 15
236 מא 17
287 מא 32
282 מא 33
169 מא 34
205 מא 38
221 מא 40
98 מא 42

146 לא 19
113 לא 23

211 ,148 לא 26
148 לא 27

227 ,215 ,104 לא 28
287 לא 29
192 לא 30
28 לא 32

125 לא 33
207 לא 34

153 ,116 ,26 ,19 לא 36
181 ,117 לא 37

283 לא 38
165 לא 39

194 ,26 לא 44
198 לא 46

255 ,230 ,117 לא 49
186 לא 51
117 לא 53
131 לא 54

243 ,42 לב 2
131 ,5 לב 5

256 לב 8
49 לב 10

177 ,49 לב 13
223 לב 17
40 לב 18

129 לב 25
185 לב 26
294 לב 29
208 לב 30
254 לב 32

162 ,41 לג 4
170 לג 5
209 לג 7

205 לג 10
153 לג 13
211 לג 14
59 לג 19

123 לד 2
151 לד 6
238 לד 7
73 לד 8

187 לד 16
131 לד 19
227 לד 21
130 לד 22
130 לד 23
198 לד 26

285 ,235 ,136 לד 30

176 לה 2
263 לה 10
217 לה 14
265 לה 16
265 לה 17

134 כה 17
275 כה 22
76 כה 26

159 כה 29
198 כה 30
201 כה 33

8 כה 34

283 כו 2
277 ,28 כו 3

72 כו 4
11 כו 11

261 כו 14
230 כו 15
242 כו 20
26 כו 28
71 כו 29

137 כו 32

189 כז 1
72 כז 7

297 כז 12
195 ,98 כז 16

207 כז 21
133 כז 24

210 ,137 כז 25
268 כז 27
223 כז 28
135 כז 36

268 ,250 כז 40
214 כז 42
283 כז 45

137 כח 11
219 ,167 כח 12

72 כח 14

279 כט 3
162 ,41 כט 13

236 כט 35

261 ל 1
100 ל 2
64 ל 6

252 ל 8
158 ל 20
219 ל 28
116 ל 33
247 ל 37
181 ל 39
181 ל 41
234 ל 42

108 לא 2
108 לא 5

273 ,49 לא 7
181 לא 10
222 לא 12
67 לא 15

271 לא 18
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מפתחות

278 ה 5
210 ה 6

265 ,31 ה 7
288 ה 9

149 ה 11
244 ה 12
195 ה 14
160 ה 15

230 ,224 ה 18
149 ה 19

43 ,42 ה 20
61 ה 21
49 ה 22
49 ה 23

106 ו 9
118 ,64 ו 12
118 ,64 ו 30

266 ז 3
286 ז 13
199 ז 14
157 ז 15
136 ז 18
102 ז 20
202 ז 25

290 ,93 ז 28

192 ח 2
243 ח 4
46 ח 5

226 ,57 ח 7
284 ,95 ח 17

78 ט 2
284 ,188 ט 7

120 ט 11
164 ט 12
228 ט 17
233 ט 19

293 ,233 ,99 ט 21
215 ט 31

237 י 3
280 י 8

150 י 11
212 י 14
188 י 15
207 י 21
184 י 24

276 יא 2
245 ,173 יא 7

4 יא 9

192 יב 4
188 יב 10
98 יב 11

246 יב 13
163 יב 14
45 יב 33

293 מח 14
151 מח 16
76 מח 17
45 מח 19
72 מח 20

263 ,55 מט 1
188 מט 4

239 ,180 מט 6
265 ,168 מט 7

267 מט 9
217 ,214 מט 15

145 מט 19
206 ,38 מט 23

244 מט 24
46 מט 26

139 ,52 נ 3
148 ,43 נ 15

43 נ 17
66 נ 20

151 נ 21
28 נ 24

169 נ 26

שמות
108 א 5
95 א 7

196 ,182 ,166 א 10
249 א 12
231 א 13
206 א 14

201 ,182 א 16
241 א 18

238 ,49 א 20

293 ,256 ,169 ב 3
218 ב 4
156 ב 5

206 ב 10
62 ב 11

106 ב 12
106 ב 14
153 ב 19

226 ג 3
221 ,98 ג 5

64 ג 18
219 ג 22

69 ,64 ד 1
76 ד 4

133 ,69 ד 5
69 ,64 ד 8

64 ד 9
125 ד 18
274 ד 26

163 ה 1
249 ה 4

257 מא 48
221 מא 51
29 מא 54

272 מא 55
164 ,25 מא 56

266 מב 1
4 מב 2

278 מב 6
216 מב 7
216 מב 8

138 מב 16
134 מב 19

154 ,116 מב 22
280 מב 28
223 מב 30
271 מב 35
58 מב 37

278 מג 2
49 מג 6

142 מג 9
99 מג 14

218 ,147 מג 18
270 מג 24
281 מג 26
82 מג 27

133 ,29 מג 29
137 מג 30

284 ,130 מד 3
270 מד 4
148 מד 8

191 ,167 מד 12
279 מד 13
252 מד 16
239 מד 32

180 מה 1
223 מה 2
173 מה 5

189 מה 11
218 ,139 מה 14

221 מה 15
178 מה 17
221 מה 23

244 ,69 מה 26

134 מו 29
235 מו 31
155 מו 33

180 מז 15
211 מז 17

296 ,190 מז 18
59 מז 19
46 מז 20

201 מז 22

209 ,41 מח 10
246 מח 11
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מראי מקומות

217 כה 29

65 כו 1
162 כו 3
257 כו 5
162 כו 6
192 כו 9

162 כו 11
230 כו 12
142 כו 28
266 כו 30
65 כו 31

255 כו 32

175 כז 17

264 כח 1
65 כח 6

252 כח 11
65 כח 15

202 כח 17
278 כח 20
158 כח 28
278 כח 39
202 כח 41

36 כט 5
163 ,36 כט 9

213 ,84 כט 24
84 כט 26

269 ,213 כט 27
108 כט 29
257 כט 37

258 ,183 כט 43

216 ל 9
204 ל 15
226 ל 32
275 ל 33
62 ל 38

65 לא 4

138 לב 1
250 לב 2

250 ,97 לב 3
187 ,83 לב 6

151 לב 7
85 לב 8

111 לב 10
214 לב 12
66 לב 13

106 לב 14
246 לב 15
174 לב 16
238 לב 18
250 לב 24
249 לב 25
202 לב 29

193 ,165 לב 30
201 לב 33

241 יט 18
232 ,158 יט 21

188 כ 12
116 כ 16
216 כ 20
32 כ 24

253 כא 3
275 כא 6
184 כא 7

244 ,207 כא 8
183 כא 9

133 כא 13
270 ,26 כא 18

156 כא 19
220 ,149 כא 20

282 ,238 ,209 כא 22
218 כא 27
208 כא 28

232 ,230 כא 29
282 כא 30
193 כא 33
172 כא 35
287 כא 36
148 כא 37

216 כב 1
141 כב 4
184 כב 5
148 כב 6
263 כב 7
285 כב 8

148 כב 11
200 ,135 כב 15

165 כב 17
173 ,158 ,85 כב 19

182 כב 20
173 כב 23
196 כב 24
162 כב 25

155 כג 3
42 כג 4

234 ,163 כג 5
228 כג 8

285 ,215 כג 11
218 כג 12
42 כג 21

131 כג 22
158 כג 24
202 כג 26
26 כג 32

165 כג 33

155 כד 12
192 כד 15

92 כה 11
137 כה 14

169 יב 34
277 יב 36

242 ,200 ,150 יב 39
34 יב 43
34 יב 44
34 יב 45
34 יב 48

230 ,28 יג 5
265 יג 15
214 יג 17
201 יג 22

225 יד 3
208 יד 5

264 ,222 יד 10
230 יד 12
102 יד 16
157 יד 24
211 יד 25

217 ,214 יד 27
69 יד 31

282 ,271 טו 1
212 טו 2

186 ,176 טו 4
284 טו 7

261 ,240 ,218 טו 8
95 טו 9

254 טו 10
79 טו 14

200 ,79 טו 15
247 טו 17
217 טו 22
196 טו 24

131 ,64 טו 26

184 טז 6
265 טז 15

232 ,204 ,170 טז 18
271 ,93 טז 20

134 טז 23
212 ,136 טז 24

270 יז 2
196 יז 3
10 יז 9

76 יז 12
168 ,90 יז 13

277 ,82 יח 7
159 יח 11

288 ,117 יח 16
158 יח 20
138 יח 25

60 יט 3
69 יט 9

144 יט 12
206 ,186 ,102 יט 13

186 יט 14
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מפתחות

137 יא 32
291 יא 34
224 יא 35

161 ,93 יא 37
290 יא 41
290 יא 43
272 יא 46

161 ,151 יב 2

226 ,110 יג 4
110 יג 10
249 יג 12
110 יג 13
110 יג 16

176 ,110 יג 17
157 ,110 יג 20

177 יג 22
110 יג 25
147 יג 33
205 יג 40
266 יג 49

189 ,121 יג 56
189 יג 58

91 ,24 יד 8
176 ,24 יד 9

84 יד 12
222 יד 21
222 יד 22
84 יד 24

184 יד 38
168 יד 40
262 יד 41
177 יד 43
251 יד 44
273 יד 48

186 ,65 יד 57

158 טו 2
271 ,175 טו 3

271 טו 9
282 טו 11
282 טו 12
123 טו 18
124 טו 24
213 טו 31
94 טו 33

255 ,98 ,31 טז 4
236 טז 10
176 טז 30

174 ,66 יז 4
114 יז 7
96 יז 13

263 יח 14
147 יח 17
256 יח 18
266 יח 23

202 ב 13

96 ג 14

228 ד 4
126 ד 6
96 ד 8

135 ד 13
126 ד 17
295 ד 21

180 ,28 ד 23
180 ,28 ד 28

227 ד 35

138 ה 4
209 ה 7
203 ה 8

165 ה 11
204 ה 15
222 ה 17

190 ,70 ה 21
70 ה 22

279 ,248 ה 23

97 ו 3
185 ,141 ו 5

260 ו 15
281 ו 18

282 ,206 ,143 ו 21

85 ז 5
134 ז 9

140 ז 12
264 ז 16

66 ,34 ז 18
34 ז 21
84 ז 30

195 ,134 ,98 ,36 ח 7
206 ח 11

99 ,36 ח 13
259 ,222 ח 20

84 ח 27
84 ח 29

118 ט 4
193 ט 7

205 ט 12
165 ט 15
84 ט 21

272 ט 24

99 י 1
249 ,52 י 6

84 י 15
295 י 16

249 יא 5
149 יא 7

290 יא 11
224 יא 21

288 ,235 ,177 יא 26

28 לג 1
219 ,97 לג 6
218 ,62 לג 8

245 לג 16

246 לד 4
142 לד 10
278 לד 13
114 לד 15

160 ,114 לד 16
278 לד 21

266 ,187 לד 24
194 לד 27
264 לד 29
185 לד 30
191 לד 33

258 לה 1
210 לה 21
84 לה 22
84 לה 24

177 לה 26
210 לה 29
65 לה 32

104 לו 5
231 ,191 ,101 לו 6

283 לו 22
142 לו 33

184 לז 3
111 לז 28

252 לח 8
248 לח 21

175 ,92 לח 28

275 לט 3
252 ,225 לט 6

271 לט 21

227 מ 3
235 מ 4

206 ,189 מ 13
259 מ 17
54 מ 19

117 מ 30
263 מ 32
95 מ 34
95 מ 35

235 מ 37

ויקרא
251 ,97 א 6

99 א 7
240 א 12
205 א 15
136 א 17

184 ,54 ב 1
252 ב 6
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מראי מקומות

177 ,161 ה 28

213 ו 2
213 ו 3
91 ו 9

97 ו 19
84 ו 20

211 ו 21

206 ז 84
151 ז 89

213 ח 7
84 ח 11
84 ח 13
86 ח 17

107 ח 20
165 ,84 ח 21

107 ח 22

106 5–4 ט
149 ט 7

169 ט 20
135 ט 22

183 י 3
187 י 9

177 ,49 י 29
49 י 32

289 יא 2
280 ,152 יא 8

49 יא 11
221 ,28 יא 12
135 ,34 יא 17

205 יא 22
184 יא 24
212 יא 25
134 יא 30
145 יא 31

116 יב 1
185 ,116 יב 8

132 יב 12
225 יב 15

295 יג 17
157 יג 30

100 יד 10
69 יד 11
28 יד 16

202 ,95 יד 21
28 יד 23

114 יד 24
221 יד 30
196 יד 36
254 יד 41
209 יד 42
238 יד 44

245 טו 8

262 כה 5
141 כה 11
253 כה 21
201 כה 23

200 ,144 כה 25
261 ,205 כה 28

202 כה 30
67 כה 31
78 כה 35
90 כה 43

213 ,90 כה 46
90 כה 53

187 כו 10
74 כו 15

267 ,212 ,90 כו 17
182 כו 21
283 כו 22
224 כו 25
148 כו 30

286 ,268 ,62 כו 31
286 ,274 כו 34

179 כו 40
274 ,199 ,74 כו 43

159 ,66 כו 45

245 כז 2
168 ,116 כז 10
258 ,86 כז 14

86 כז 16
174 כז 18
86 כז 22

279 כז 24
139 כז 26
86 כז 28

244 כז 29
117 כז 33

במדבר
182 א 18

248 ב 33

247 ג 10
86 ג 13

290 ד 12
154 ד 13
252 ד 23
247 ד 27

280 ה 8
292 ,204 ה 12

123 ה 13
261 ה 14
123 ה 19
252 ה 22
84 ה 25

261 ה 26
252 ה 27

287 יח 26
260 יח 28

236 יט 10
290 ,70 יט 11

197 יט 13
215 יט 18

266 ,92 יט 19
244 ,173 ,171 יט 20

240 יט 23
238 יט 26
220 יט 27
160 יט 29
81 יט 31

155 יט 32

100 כ 2
114 כ 5
114 כ 6
258 כ 7
260 כ 9

207 כ 10
124 כ 11
266 כ 16
240 כ 18

272 ,93 ,55 כ 25
55 כ 26

100 כ 27

294 ,264 ,147 כא 5
149 כא 7

249 כא 10
149 כא 14
184 כא 20

213 ,86 כב 2
86 כב 3
34 כב 4
34 כב 6
34 כב 7

131 ,34 כב 11
34 כב 12
34 כב 13
84 כב 15

222 כב 16
274 כב 23
258 כב 32

84 כג 11
264 כג 16
84 כג 20

111 כד 5
219 כד 11
250 כד 12
100 כד 14
100 כד 16
100 כד 23

161 כה 3
160 כה 4
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מפתחות

169 לג 18
187 ,186 ,19 לג 53

295 לד 7
201 לד 11
213 לד 13
213 לד 17
213 לד 29

263 לה 11
42 לה 19
42 לה 21

117 לה 24
275 לה 27
116 לה 30
288 לה 33

118 לו 1
253 לו 2
225 לו 9
68 לו 12

דברים
179 ,136 א 5
119 ,28 א 8

117 א 16
216 א 17
156 א 19
119 א 21
171 א 22
176 א 23
267 א 27
204 א 28
196 א 30
69 א 32

295 א 33
28 א 35

114 א 36
134 א 37

155 ,31 א 41
195 א 44

64 ,63 א 45

278 ,193 ב 6
72 ב 7

149 ב 9
149 ב 19
120 ב 24
226 ב 27

278 ,223 ב 28
119 ב 31
119 ב 33

291 ,119 ב 36

197 ג 4
263 ג 9

231 ,51 ג 26
63 ג 27

263 ד 11

135 כב 6
135 כב 12
103 כב 15
204 כב 16
256 כב 17
197 כב 25
215 כב 27
227 כב 30
186 כב 32
166 כב 33

235 כג 2
263 כג 4

280 ,174 ,67 כג 9
263 כג 16
63 כג 18

214 כג 19
222 כג 24

176 כד 5
149 כד 8
43 כד 10

100 כד 11
264 ,154 כד 17

254 כה 3
185 כה 4
154 כה 8

216 כה 14

222 כו 2
219 כו 9

168 כו 53
204 כו 54

247 כז 16
81 כז 21

236 כז 22

85 כח 7
242 כח 15

211 ל 6
134 ל 12

168 לא 3
204 לא 5
252 לא 7
277 לא 9

204 לא 16
84 לא 28

198 לא 51
84 לא 52

114 ,28 לב 11
114 לב 12
212 לב 13
213 לב 19
168 לב 20
189 לב 29

257 לג 4

53 טו 15
53 טו 16

269 ,84 טו 19
84 טו 20

145 טו 24
228 ,193 טו 25

53 טו 29
145 טו 30
250 טו 34
100 טו 35
100 טו 36

295 ,114 טו 39

46 טז 3
27 טז 5
99 טז 7

295 ,90 טז 13
99 טז 18

147 טז 19
248 טז 29

207 ,140 טז 30
96 טז 33

99 יז 11
283 ,27 יז 20

253 ,148 יז 23

243 יח 15
84 יח 19

213 ,84 יח 24
84 יח 26
66 יח 27
84 יח 28
84 יח 29
66 יח 30

126 יט 4
189 יט 7

161 יט 13

269 כ 11
69 ,9 כ 12

49 כ 15
214 כ 17
69 כ 21

134 כ 26
52 כ 29

277 כא 1
64 כא 3

259 ,235 ,116 כא 5
116 כא 7
221 כא 9

288 כא 15
134 ,28 כא 16
282 ,87 כא 17

69 כא 23
190 כא 27
102 כא 30

196 כב 4
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מראי מקומות

226 ,144 יט 14
116 יט 15
116 יט 16
116 יט 18

171 כ 3
135 כ 7

182 ,25 כ 8
83 כ 10

285 ,26 כ 12
281 ,210 כ 19

79 כא 3
241 ,231 כא 4

72 כא 5
193 כא 8
73 כא 11

137 כא 12
52 כא 13

237 ,171 ,59 כא 14
213 ,139 כא 16

64 כא 18
77 כא 19

267 ,100 כא 21
197 כא 23

236 כב 1
154 ,134 כב 2

242 כב 8
92 כב 9

174 כב 10
96 ,24 כב 12

184 כב 14
238 כב 19
230 כב 24
78 כב 25

97 כג 1
257 כג 5
83 כג 7

297 כג 8
287 כג 10
119 כג 15
221 כג 20

221 ,72 כג 21
259 ,213 כג 26

140 כד 1
279 ,177 כד 4

231 ,221 כד 10
125 11–10 כד

72 כד 19
243 כד 20

252 כה 1
260 כה 3
179 כה 5
201 כה 6
171 כה 7

186 ,168 ,98 כה 9

28 יא 21
101 יא 31

81 יב 5
27 יב 11
27 יב 18

130 יב 20
270 יב 21
288 יב 27
101 יב 29
81 יב 30

149 יג 1
231 יג 3
141 יג 6

192 ,129 ,96 יג 9
210 יג 11

99 ,74 יג 18

242 יד 22
283 ,197 יד 23

27 יד 25
40 יד 26

143 ,72 יד 29

285 ,262 טו 2
285 ,210 טו 3

72 טו 4
231 ,207 טו 6

262 טו 7
231 טו 8
273 טו 9
72 טו 10

201 טו 12
238 טו 14
243 טו 15
72 טו 18

258 ,181 ,86 טו 19
158 טו 21

27 טז 7
72 טז 15

215 טז 19

85 יז 1
230 יז 3
242 יז 4
27 יז 8

287 יז 10
241 יז 12

293 ,27 יז 15
392 יז 18
34 יז 19

81 ,80 יח 11

285 יט 3
210 ,165 יט 5

75 יט 6
136 ,55 יט 7

288 יט 10

233 ד 17
222 ,210 ,168 ,63 ד 19

187 ד 25
116 ד 26
268 ד 28

150 ה 1
212 ה 14
116 ה 20
130 ה 21
135 ה 33

287 ,151 ,65 ו 7
28 ו 10

171 ו 11
185 ו 13
28 ו 18

155 ו 19
28 ו 23

221 ז 1
223 ,119 ז 2

226 ז 4
224 ז 5

175 ,73 ז 7
28 ז 8

28 ז 13
241 ז 21
119 ז 23

29 ,28 ח 1
272 ,180 ח 3

141 ח 4
171 ח 9

259 ח 18
232 ,114 ח 19

192 ט 3
262 ,51 ט 8

274 ,78 ט 14
297 ,76 ט 17

218 ט 18
51 ט 19

195 ,154 ט 21
69 ט 23
66 ט 27

189 י 6
72 י 8

29 ,28 י 11
73 י 15

200 י 16
222 י 17

253 יא 4
28 יא 9

92 יא 10
287 ,251 יא 16

239 יא 17
99 יא 18
65 יא 19
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מפתחות

253 ד 17

28 ה 6
98 ה 15

206 ,102 ,79 ו 5
102 ו 9

286 ,269 ו 10
235 ו 18
297 ו 20
173 ו 21
162 ו 25
71 ו 26

56 ז 3
231 ז 11

263 ,197 ז 14
293 ז 19
100 ז 25

138 ח 2
73 ח 3

224 ח 6
99 ח 8

209 ח 15
100 ,99 ח 19

297 ח 23
296 ח 24

32 31–30 ח
84 ח 31

26 ט 6
254 ט 12

142 ,140 ט 13
80 ט 14
72 ט 18
28 ט 20
52 ט 24

26 י 1
26 י 4

169 י 5
235 ,187 ,78 י 6

223 י 8
151 ,119 י 12

220 י 13
64 י 14

130 י 15
147 י 18
160 י 19
294 י 20
123 י 29
123 י 31
123 י 34

216 יא 10
197 יא 17

285 ,26 יא 19

67 יג 3

202 ,114 יד 8

230 לא 18
277 ,154 ,28 לא 20

28 לא 21
28 לא 23

232 ,116 לא 28
281 לא 29
296 לא 30

273 ,94 לב 2
43 לב 6
38 לב 7
55 לב 8

139 לב 10
182 לב 13

286 ,194 ,140 לב 15
294 ,85 לב 17

261 ,192 לב 21
257 ,185 לב 22

229 לב 23
159 לב 24

243 ,214 לב 26
216 לב 27
139 לב 29

268 ,226 ,212 ,201 לב 30
221 לב 40
79 לב 41

220 לב 43
60 45–44 לב

99 לב 46

296 ,162 לג 3
134 לג 5

171 לג 12
178 לג 20
160 לג 22

190 ,70 לג 29

28 לד 4
52 לד 8

258 לד 10

יהושע
274 א 5
28 א 6

176 א 8
241 א 9

190 א 11
64 א 18

235 ב 6
73 ב 13
42 ב 16

278 ב 17
265 ב 21

197 ג 1
194 ג 13
176 ג 15

269 ד 5

262 כה 12
135 כה 15

28 כו 3
118 כו 5

273 ,237 ,49 כו 6
86 כו 10

133 כו 17

292 כז 2
111 כז 6
156 כז 9

253 כז 10
260 כז 16
278 כז 18

124 ,97 כז 20

75 כח 2
143 כח 6

253 ,72 כח 8
28 כח 11

196 כח 12
75 כח 15

150 ,75 כח 21
216 כח 28
207 כח 29

278 ,167 ,123 כח 30
273 כח 35
170 כח 38
221 כח 40
186 כח 42
196 כח 44
75 כח 45

286 כח 49
222 כח 50
38 כח 53
38 כח 55

216 כח 56
38 כח 57

245 כח 59
75 כח 60

216 ,129 ,42 כח 63
202 כח 68

291 כט 5
293 כט 8

241 כט 19
167 כט 21

161 ,93 כט 22

286 ל 8
188 ,42 ל 9

72 ל 16
129 ל 18
116 ל 19
28 ל 20

119 לא 5
28 לא 7

250 ,114 לא 16
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מראי מקומות

266 ,39 ט 29
251 ט 44
92 ט 45
99 ט 49

275 ט 53
201 ,107 ט 54

201 ,58 י 7
275 י 8

37 14–13 י
27 י 14

199 יא 3
294 יא 7
119 יא 9

117 יא 10
118 יא 11
103 יא 14
69 יא 20

187 יא 24
117 יא 27

78 ,52 יא 37
52 יא 38

297 יא 40

160 יב 2
190 ,77 יב 6

276 יג 6
186 יג 8
64 יג 9

235 ,84 ,34 יג 16
245 ,104 ,84 יג 19

262 יג 24
247 יג 25

186 יד 5
288 יד 6

6 יד 8
268 ,156 יד 9

105 יד 14
251 יד 15
38 יד 17
33 יד 19

272 יד 20

247 טו 1
141 טו 5
163 טו 7

141 טו 14
288 טו 20

174 טז 2
217 טז 3
172 טז 7
84 טז 8

296 טז 10
298 טז 14

262 ,253 ,132 ,38 טז 16
147 טז 17
84 טז 18

180 ג 25
223 ג 28
187 ג 31

58 ד 2
197 ד 3
206 ד 6
58 ד 9

161 ד 13
254 ד 19
255 ד 21
119 ד 23

210 ה 2
94 ה 5

297 ה 11
79 ה 14

149 ה 21
143 ה 24
276 ה 25

201 ,168 ,157 ה 26
179 ה 28

46 ו 2
219 ו 9

212 ו 11
235 ,194 ו 28

271 ו 31
270 ,116 ,26 ו 32

134 ו 33
195 ,97 ו 34

184 ו 37
205 ,159 ו 38

216 ו 39

243 ,46 ז 2
256 ז 3
186 ז 4
199 ז 5
199 ז 6
78 ז 8

157 ז 13
218 ז 19
78 ז 20

102 ז 22
115 ז 25

250 ח 25
114 ח 27
119 ח 28
114 ח 33

159 ט 2
163 ט 11

196 ,123 ט 17
294 ט 19
142 ט 21

295 ,90 ט 22
164 ט 24
141 ט 27

114 יד 9
114 יד 14

295 טו 9
255 ,227 טו 18

46 יז 13
130 יז 15
205 יז 16

274 יח 3
168 יח 5

144 יח 20

243 יט 11
295 יט 13
225 יט 14
243 יט 22
123 יט 47
140 יט 50
213 יט 51

277 ,28 כא 43

131 כב 9
205 ,42 כב 19

279 כב 29

137 כג 2
164 כג 6
150 כג 8

287 כג 11
218 כג 14

179 כד 13
138 כד 15
222 כד 19
49 כד 20
70 כד 27
59 כד 32

שופטים
131 א 6
99 א 8

295 א 23
187 א 29

28 ב 1
194 ב 2
58 ב 14

259 ב 16
114 ב 17

218 ,156 ב 19
64 ב 20

58 ג 8
46 ג 10

182 ,46 ג 12
98 ג 16

225 ג 22
225 ג 23
227 ג 24
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מפתחות

103 ז 13

64 ח 7
64 ח 9

203 ח 11
174 ח 12
242 ח 15
237 ח 18
64 ח 22

150 ,52 ט 5
131 ט 7
263 ט 9

276 ט 11
239 ,28 ט 17

124 ט 18
99 ט 20

205 ,52 י 2
167 י 3
82 י 4

243 ,42 י 5
254 י 6

181 ,37 ,32 י 8
246 י 9

208 י 10
208 י 16
187 י 19
144 י 23
27 י 24

78 יא 3
244 יא 11

118 ,32 יא 15

64 יב 1
292 יב 2
116 יב 3
187 יב 8
58 יב 9

51 יב 14
205 יב 15
183 יב 21
186 יב 23

145 ,104 יב 24

102 יג 3
196 יג 5
210 יג 6

227 יג 13
197 יג 20

147 יד 8
209 יד 9

161 יד 20
150 ,75 יד 22

178 ,132 יד 24
125 26–25 יד

278 יד 27
266 יד 30

218 ,197 ,117 יד 42

שמ”א
273 ,225 א 6

273 א 8
265 א 11

266 ,118 א 12
66 א 13

283 א 14
223 א 16

180 ,86 א 19
158 א 20

187 ,148 א 23
277 א 28

46 ב 1
296 ,47 ב 3

131 ב 4
293 ,132 ב 5

187 ב 8
152 ב 10

259 ,85 ב 16
290 ,31 ב 18

84 ב 19
247 ב 21

142 ,140 ב 29
145 ב 31

208 ,62 ב 32
150 ב 33
229 ב 36

262 ,115 ג 4
139 ג 8

254 ג 11
189 ג 13
193 ג 14
115 ג 16
132 ג 20

40 ד 2
187 ד 3

218 ד 10
173 ד 13

265 ,6 ד 15
278 ד 18
198 ד 22

295 ה 9
216 ה 12

260 ו 5
188 ו 6
134 ו 7

191 ו 10
187 ,57 ו 12
294 ,6 ו 13

141 ,84 ו 14
158 ו 15
216 ו 19

211 ז 2
185 ז 7

187 טז 19
217 טז 20
220 טז 21

254 ,167 ,147 טז 22
177 טז 25

207 ,165 טז 26
292 טז 27
198 טז 29

132 ,71 יז 2
86 יז 3

279 יז 4
5 יז 7

178 יז 11
49 יז 13

172 יח 2
276 ,254 יח 5

238 יח 9
82 יח 15
31 יח 16

174 יח 19
270 יח 22
108 יח 26

132 ,78 יט 4
228 יט 5

274 ,240 ,169 יט 9
129 יט 10
134 יט 15
156 יט 17
140 יט 21
154 יט 22
78 יט 25

251 יט 27
78 יט 29

153 כ 5
248 כ 15

261 ,165 ,102 כ 16
40 כ 20
40 כ 30

224 ,216 כ 31
146 כ 33
209 כ 35
164 כ 37

268 ,154 כ 43
113 כ 45
99 כ 48

214 כא 6
33 כא 7

83 כא 13
214 כא 15
33 כא 18

135 כא 20
164 כא 21
164 כא 23
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מראי מקומות

30 כו 15
30 כו 16

229 ,72 כו 19
278 ,227 ,49 כו 21

231 כו 22

179 כז 1
136 כז 12

53 כח 3
172 כח 5

81 7–6 כח
81 ,80 כח 7

235 כח 8
185 כח 9

267 כח 15
121 כח 17
64 כח 22

196 ,84 כח 24

274 כט 4
87 כט 5

277 ל 3
206 ל 6

243 ,82 ל 21
284 ל 26

113 לא 2
236 לא 4
251 לא 8
251 לא 9

שמ”ב
121 א 3

288 ,263 ,150 א 6
79 א 9

139 א 12
243 ,201 א 15

116 א 16
148 א 21

248 ,130 ,19 א 23
52 א 24

245 א 26

71 ב 5
89 ב 10

292 ב 14
57 ב 21

257 ,156 ב 25
133 ב 26
236 ב 28
33 ב 31

156 ג 1
165 ג 6
205 ג 8
11 ג 11
88 ג 21

180 ג 25

191 כ 9
146 כ 12
48 כ 13

194 כ 16
31 כ 17

102 כ 20
248 כ 25
277 כ 28
102 כ 36

186 ,102 כ 37
164 כ 38
23 כ 39

223 כ 40
221 כ 41

180 כא 3
99 כא 13

295 כא 14
279 ,122 כא 16

121 כב 1
259 ,166 כב 8

225 כב 22

286 כג 8
174 כג 9

142 כג 10
184 כג 15
71 כג 21

171 ,162 כג 23
234 ,171 כג 26

193 כד 5
288 כד 8

257 ,62 כד 9
220 ,117 כד 13

268 כד 15
117 כד 16
43 כד 18
43 כד 20

53 כה 1
82 כה 5

250 כה 10
163 כה 13
234 כה 14
191 כה 15
99 כה 25

100 כה 26
261 ,102 כה 29

253 כה 30
49 כה 31

191 ,101 כה 33
204 ,100 כה 34
222 ,64 כה 35

209 כה 38
279 ,101 ,65 כה 39

271 כה 42

284 ,219 כו 9

64 טו 1
135 טו 5

214 טו 11
225 טו 12
71 טו 13

234 טו 19
247 ,199 טו 23

64 טו 24
222 טו 25
264 טו 27
121 טו 28
290 טו 29

288 ,283 טו 33
52 טו 35

202 ,52 טז 1
37 טז 3

208 טז 7
231 טז 10

277 ,90 טז 11
177 טז 17

268 ,209 ,48 טז 23

40 יז 2
31 ,30 יז 5

143 יז 8
196 יז 10
64 יז 11

215 ,82 יז 22
119 ,118 יז 31

90 יז 34
216 ,195 יז 39

208 יז 42
72 יז 43

225 יז 46
261 יז 49
285 יז 51

265 יח 1
251 ,97 יח 4

273 ,173 יח 8
235 יח 9

215 יח 11
174 ,106 יח 15

187 יח 20
60 23–22 יח

119 יח 24
66 יח 25

176 יח 26
33 יח 27

293 ,185 יח 30

151 יט 1
162 יט 2
65 יט 3

277 ,64 יט 6
245 יט 10

118 כ 1
238 כ 3
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מפתחות

34 יח 8
224 יח 9
60 יח 12

298 יח 14
143 יח 19
221 יח 28
144 יח 31

30 32–31 יח

267 יט 1
129 ,52 יט 2
238 ,52 יט 3

148 יט 4
196 ,160 יט 5

138 יט 6
197 יט 8

203 ,152 ,142 יט 10
231 יט 16
254 יט 18

174 ,99 ,67 יט 20
267 יט 28

178 ,117 ,110 ,62 יט 36
43 יט 37
9 יט 39

148 יט 42

183 ,131 כ 5
225 ,147 כ 12

155 כ 13
151 כ 16
277 כ 18

185 כא 13
277 כא 17

273 כב 14
147 כב 16
43 כב 21

287 כב 24
296 ,170 כב 26

152 כב 30
214 כב 35
204 כב 37
191 כב 39

281 ,275 כב 43
190 ,70 כב 45
30 ,29 כב 49

160 כב 50

259 כג 1
74 כג 10

130 כג 15
141 ,85 כג 16

146 כג 21

227 ,203 כד 1
247 כד 2
137 כד 6
10 כד 12
78 כד 16

134 יב 15
142 יב 17

105 ,64 יב 18
226 יב 20
253 יב 21
282 יב 24
263 יב 28

245 יג 2
167 יג 6
195 יג 8
78 יג 11

100 יג 13
123 יג 14
31 יג 15

217 יג 18
160 יג 19
177 יג 28
99 יג 33

222 יג 36
52 יג 37
52 יג 39

226 ,129 ,52 יד 2
219 יד 6
66 יד 13

209 ,65 יד 14
190 יד 18
293 יד 19
225 יד 20
281 יד 22

185 ,99 יד 30
99 יד 31
86 יד 33

41 טו 5
148 טו 6
210 טו 8

210 ,200 טו 14
296 ,184 טו 24

227 טו 31

230 טז 6
238 ,230 טז 13

136 טז 21
214 טז 22
81 טז 23

183 יז 7
197 ,107 יז 8

107 יז 10
183 יז 11

227 ,222 יז 13
250 יז 14
140 יז 16
281 יז 19
232 יז 22
170 יז 23

99 יח 3

126 ג 29
264 ,98 ג 31

210 ,139 ,52 ג 34
142 ג 35

68 ד 2
53 ד 3

246 ,171 ד 4
77 ד 10

272 ,110 ה 2
89 ה 5

215 ה 18
112 ה 20
225 ה 23
173 ה 24

211 ,102 ו 3
77 ו 6

112 ו 8
32 ו 13

193 ו 14
244 ,138 ,42 ו 16

72 ו 18
188 ו 20
253 ו 21
260 ו 22

259 ז 12
246 ז 27
103 ז 29

119 ח 1
199 ח 2
239 ח 4
234 ח 5
286 ח 9
82 ח 10

189 ,86 ח 11

133 ,114 ט 4

98 י 4
40 ,10 י 9

40 י 10
165 י 12

41 ,40 י 17
212 י 18
26 י 19

258 יא 2
36 יא 3
83 יא 7

283 יא 13
215 ,180 יא 15

30 יא 16
284 יא 18
46 יא 23

186 יא 24
53 יא 26

114 יב 4
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מראי מקומות

267 ,133 ,100 יב 18
223 יב 29
242 יב 31

85 ,35 יב 32
259 יב 33

181 יג 2
284 יג 4

289 ,264 יג 5
167 יג 6
228 יג 7

106 יג 12
163 יג 13

190 ,70 יג 18
106 יג 27
53 יג 30

287 יד 2
258 יד 4
216 יד 6
264 יד 8
53 יד 13

211 יד 15
28 יד 16
53 יד 18
88 יד 21
58 יד 27

89 טו 1
58 טו 18

103 טו 21
286 טו 22
89 טו 25

156 ,28 טו 26
89 טו 33

89 טז 8
392 ,203 טז 11

168 טז 21
164 ,46 טז 22

89 טז 23
59 טז 24
89 טז 29

179 יז 7
170 יז 14
146 יז 20
200 יז 21

165 ,64 יז 22

189 יח 4
204 יח 5

278 יח 10
257 יח 19
246 יח 21
263 יח 24
246 יח 26
260 יח 27
144 יח 28
235 יח 29

255 ו 22
267 ו 32
261 ו 35
182 ו 37

229 ז 7
149 ז 9
95 ז 14

259 ז 21
189 ז 38
172 ז 47

203 ,158 ח 5
227 ח 7
95 ח 10
95 ח 11

189 ח 27
118 ח 28

170 ,103 ח 33
238 ח 35
115 ח 36
155 ח 37
27 ח 44

119 ,51 ח 46
228 ,99 ,32 ח 50

118 ,32 ח 59
118 ח 62

266 ט 2
118 ,32 ט 3

86 ט 7
79 ט 9

175 ,73 ט 19
235 ט 21
90 ט 23

118 ט 24
285 ט 25

69 י 7
143 י 9

104 י 11
111 י 12
92 י 18

74 יא 2
114 יא 6
85 יא 8

253 יא 11
28 יא 13

265 יא 28
192 יא 29

121 ,76 יא 30
28 ,27 יא 32
28 ,27 יא 34

88 יא 37

183 יב 6
260 יב 9

231 ,27 יב 10
237 ,183 יב 11

232 כד 17
290 כד 20

84 ,59 כד 24

243 כה 30

מל”א
169 ,93 א 1

222 א 5
238 א 6
84 א 9

183 א 12
392 ,187 ,89 א 13

89 א 17
84 א 19
89 א 24
84 א 25

243 א 29
89 א 30

271 א 33
89 א 35

167 ,141 א 40
78 51–50 א

263 ב 1
118 2–1 ב
282 ב 10

280 ,276 ב 16
151 ב 18
45 ב 22

187 ב 24
237 ב 26
280 ב 32
118 ב 36
231 ב 37
189 ב 46

176 ג 1
158 ג 4
229 ג 8
117 ג 9

235 ג 15
282 ג 20

182 ,139 ג 21
118 ג 22
146 ג 25
191 ג 26

90 ה 4
232 ה 7

235 ה 27
90 ה 30

182 ה 31

229 ו 9
131 ו 10
241 ו 12
92 ו 20

231 ו 21
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מפתחות

160 ח 5
81 ח 8

284 ,270 ,99 ח 12
251 ח 20
274 ח 29

98 ט 1
220 ט 7
109 ט 8

198 ט 13
56 ט 16

208 ט 20
95 ט 24
89 ט 29

290 ט 32
285 ט 33

194 י 1
123 י 3
265 י 9

271 י 16
248 י 19
202 י 21
262 י 32

230 ,201 יא 2
216 ,203 יא 12

293 יא 20
269 יא 26

85 יב 4
130 יב 9

219 יב 10
58 יב 12
58 יב 16

293 ,196 יב 18
258 יב 21

89 יג 1
57 יג 6

89 יג 10
257 יג 13
170 יג 23

85 יד 4
78 יד 5

266 יד 8
249 יד 13
265 יד 19
151 יד 27

85 טו 4
209 טו 5

223 ,89 טו 17
78 טו 19
89 טו 23
89 טו 27
85 טו 35

27 טז 3
85 טז 4

147 ב 8
198 ב 9

105 10–9 ב
265 ב 10
117 ב 11
161 ב 12
274 ב 21
260 ב 23
72 ב 24
56 ב 25

203 ,89 ג 1
81 ג 11

111 ג 16
188 ג 19
95 ג 20

283 ,108 ג 22
172 ג 23
230 ג 25
142 ג 26
83 ג 27

184 ד 5
78 ד 8

190 ,70 ד 16
225 ד 21
239 ד 24

274 ,236 ,78 ד 27
284 ד 28

163 ,98 ד 29
282 ד 32

248 ,162 ,145 ד 35
143 ד 38
131 ד 40

263 ,133 ה 7
262 ה 11

279 ,176 ה 14
247 ה 16
224 ה 17
254 ה 23
247 ה 24
75 ה 27

262 ,253 ו 6
228 ו 11
106 ו 13

284 ,220 ו 14
92 ו 15

156 ו 19
248 ו 20
193 ו 23
254 ו 24

286 ז 6
178 ז 8
166 ז 9

166 ח 1
5 ח 2

209 יח 30
111 יח 32

285 ,202 ,105 ,95 יח 34
156 יח 35
257 יח 45
287 יח 46

6 יט 6
196 יט 13
193 יט 18
221 יט 20
290 יט 21

171 כ 6
100 כ 7

294 כ 10
157 כ 11
123 כ 23
123 כ 25

202 ,189 ,95 כ 27
98 32–31 כ

167 כ 33
171 כ 38
173 כ 40

109 כא 1
225 כא 4
175 כא 8

232 כא 13
230 כא 14
151 כא 23
202 כא 25
297 כא 26
192 כא 29

163 כב 6
81 ,67 כב 7

81 כב 8
200 כב 9

195 כב 10
29 כב 14

278 כב 16
208 כב 18
77 כב 24

206 ,167 ,79 כב 34
235 ,184 כב 35

199 כב 38
203 ,89 כב 41

85 כב 44
26 כב 45
89 כב 52

מל”ב
251 א 1
80 א 2
80 א 3
80 א 6

131 ,98 א 8
154 ,81 ,80 א 16
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מראי מקומות

53 ה 17
251 ,212 ,187 ה 27

246 ,211 ה 29
208 ה 30

202 ,95 ו 1
193 ,77 ו 7

288 ,286 ,273 ,188 ו 10
276 ו 11

212 ז 2
259 ,142 ז 6

81 ז 11
195 ז 13
259 ז 16

232 ח 2
131 ח 9

250 ח 10
52 ח 12

241 ח 13
155 ,81 ח 19

262 ,116 ,72 ח 21
210 ח 22

208 ט 1
176 ט 3

224 ,147 ט 4
168 ,145 ט 9

226 ט 10
140 ,136 ט 15
150 ,50 ט 16
129 ,99 ט 17

242 ט 18
146 ט 19

194 ,172 י 1
66 י 7

204 י 8
287 ,139 י 13

211 י 14
46 י 15

282 י 22
41 י 23

233 י 31
213 י 32

289 ,228 י 33
220 י 34

249 יא 1
62 יא 3

181 יא 4
211 ,90 יא 6

288 ,155 יא 8
81 יא 10

256 ,226 יא 13

51 יב 1
139 יב 2
159 יב 4
252 יב 6

135 כג 7
154 כג 15
212 כג 18
158 כג 20
226 כג 27

240 ,210 כג 35

123 כד 1
262 כד 13
147 כד 14

225 ,203 כד 17

151 כה 6
281 ,233 ,134 כה 7

252 כה 19

ישעיה
159 א 4

271 ,163 ,159 א 6
153 א 9

250 ,236 א 15
270 ,159 א 16

271 א 17
181 ,130 א 18

200 א 22
288 א 23
214 א 24
280 א 26
244 א 27

171 ,51 א 29

211 ב 2
195 ,117 ב 4

294 ב 6
202 ב 7
281 ב 9

178 ב 10
291 ב 11
137 ב 19

174 ,66 ב 22

268 ג 5
77 ג 6

222 ג 7
194 ג 8

190 ,148 ,116 ,43 ג 9
294 ,235 ,178 ג 16

294 ג 17
219 ג 26

195 ,78 ד 1

234 ,230 ה 2
117 ה 3
37 ה 5

232 ,160 ,31 ה 6
209 ,187 ה 8
208 ,61 ה 12

247 ה 14
144 ה 16

221 טז 6

89 יז 1
84 יז 4

171 יז 9
192 יז 11
69 יז 14

155 יז 15
261 יז 17
146 יז 23

284 ,157 יז 25
85 יז 35
85 יז 36

68 יח 5
205 יח 7
92 יח 16
28 יח 19
68 יח 20

228 ,219 ,139 ,68 יח 21
68 יח 22

240 יח 23
68 יח 24
60 יח 26

114 יח 27
4 יח 28

37 יח 29
68 יח 30

198 יח 32

181 יט 4
218 יט 7

69 ,37 יט 10
119 ,118 יט 15

99 יט 18
198 יט 21
173 יט 22
267 יט 27

186 ,102 יט 32
259 יט 34
217 יט 36

253 כ 1
148 כ 6

260 ,214 כ 10

214 כא 6
104 כא 9

201 כא 13
165 כא 16

57 כב 2
248 ,58 כב 5

224 ,174 כב 7
223 ,58 כב 9

99 כב 13
67 כב 16

189 ,185 ,99 כב 17
154 כב 18

26 כג 3
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מפתחות

162 כו 20
248 ,96 כו 21

238 ,87 כז 2
251 ,185 ,99 כז 4

290 כז 6
157 כז 7
39 כז 8

272 כז 10
199 כז 12
298 כז 13

271 כח 3
297 ,244 ,140 כח 7
186 ,139 ,25 כח 9

193 ,38 כח 15
183 כח 17
193 כח 18

294 ,262 ,191 כח 20
197 כח 22
291 כח 24
280 כח 25

225 ,162 ,152 כח 27
154 כח 28

220 כט 1
38 כט 2
30 כט 3

248 כט 6
38 כט 7

288 כט 9
239 ,216 כט 10
270 ,197 כט 13
245 ,230 כט 14

237 כט 15
279 כט 17

194 ,191 ,134 כט 20
164 כט 22

241 ,52 כט 23

232 ,80 ל 2
38 ל 5

42 ל 12
140 ל 13
175 ל 14
260 ל 16
166 ל 18
192 ל 20
92 ל 23

273 ,163 ,36 ל 26
237 ל 33

42 לא 1
214 לא 3
237 לא 4
203 לא 5
176 לא 9

295 לב 1
264 לב 3

261 ,160 יט 6
210 יט 7
133 יט 8

220 ,178 יט 13
297 יט 14

211 ,180 יט 21

251 ,98 כ 2
51 כ 5

208 כא 2
79 כא 3

255 ,206 כא 5
140 ,136 כא 12

136 כא 14

134 כב 3
288 ,214 ,206 ,130 כב 4

240 כב 6
147 ,97 כב 8

257 כב 9
141 כב 10
98 כב 12

193 כב 14
172 כב 16

234 ,177 כב 17
255 כב 18
164 כב 21
201 כב 25

95 כג 2
269 ,145 כג 4

53 כג 7
260 כג 9

241 כג 12
240 כג 13

170 ,135 כג 18

142 ,140 כד 1
142 כד 3

170 ,167 כד 5
174 כד 6

278 ,163 כד 8
240 כד 11
197 כד 18

275 ,250 ,200 כד 19
211 כד 20
226 כד 22

196 כה 7
152 כה 10

292 ,250 כה 11

282 כו 1
281 ,209 כו 5

130 כו 9
233 ,170 כו 10

140 כו 13
270 ,182 כו 15

264 כו 17
166 כו 18

238 ,221 יג 2
248 יג 4
274 יג 7
79 יג 8

157 יג 10
278 יג 11
185 יג 12
267 יג 13
154 יג 15

279 ,123 יג 16
174 ,66 יג 17

43 יג 18
130 ,53 יג 20

275 יג 21
233 ,206 ,137 יג 22

229 ,196 יד 1
90 יד 2

230 יד 3
222 יד 4
90 יד 6

289 יד 7
50 יד 8

206 ,167 יד 10
184 יד 11

168 ,90 יד 12
153 יד 14
186 יד 15

278 ,29 יד 16
158 יד 17
137 יד 19
180 יד 20
176 יד 23
267 יד 30

98 טו 3
186 טו 4

230 טז 3
190 טז 5

272 ,269 ,154 ,134 טז 10
246 טז 12

278 יז 3
270 יז 4

265 ,62 יז 7
92 יז 10

291 יז 11
276 יז 12
268 יז 13

138 יח 2
102 יח 3

295 ,148 יח 5
260 ,173 יח 6
179 ,138 יח 7

226 יט 2
81 יט 3

221 יט 5
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מראי מקומות

188 מה 2
191 מה 4

273 ,94 מה 8
166 מה 10
242 מה 12
191 מה 16
209 מה 20
173 מה 24

264 מו 2
207 ,153 מו 5

159 מו 6
225 מו 7
136 מו 8

137 מו 11
263 ,131 מו 13

177 ,175 ,97 מז 2
42 מז 3

188 מז 6
99 מז 7

281 ,39 מז 11
241 ,27 מז 12
195 ,62 מז 13

27 מז 15

159 מח 1
263 ,251 מח 8

165 מח 9
138 ,9 מח 10

178 מח 13
213 ,158 מח 21

111 מט 2
243 מט 3

272 מט 13
265 מט 18
198 מט 24
283 מט 26

201 נ 1
262 נ 2
233 נ 4
42 נ 10

220 ,171 נא 1
166 נא 2
63 נא 4

258 נא 5
202 ,62 נא 6

172 נא 9
224 נא 12
245 נא 13
233 נא 17
236 נא 20

103 נב 1
252 ,217 ,97 נב 2

144 נב 3
207 נב 5

143 נב 11

274 ,202 מ 2
222 מ 4
220 מ 7

289 ,189 מ 12
296 מ 13
215 מ 15
67 מ 17

240 ,38 מ 18
216 מ 19
207 מ 22
111 מ 23

290 ,220 ,215 ,161 מ 24
194 ,179 מ 30

183 מ 31

119 מא 2
234 מא 6

200 ,164 מא 7
27 מא 8

291 ,40 מא 10
154 ,152 מא 15

161 מא 16
221 מא 17
293 מא 20

263 ,210 מא 21

40 מב 1
275 מב 4

253 מב 11
256 ,46 מב 13

277 ,246 ,221 ,175 ,135 מב 14
293 מב 15
154 מב 16
248 מב 20
130 מב 21

245 ,162 מב 22
62 מב 23
64 מב 24
99 מב 25

189 מג 2
257 מג 9

185 ,108 ,69 מג 10
247 מג 13
153 מג 17
229 מג 21
179 מג 22

268 ,231 ,59 מג 24
288 מג 26

191 מד 5
295 מד 13

225 ,222 מד 15
254 מד 19
296 מד 20
221 מד 21

285 ,187 מד 26
182 מד 28

267 מה 1

139 לב 4
170 לב 6
183 לב 7

251 ,240 ,98 לב 11
229 לב 12

233 ,215 לב 14
240 לב 15
142 לב 19

296 ,279 ,216 לג 1
211 לג 3
66 לג 8

269 לג 10
181 לג 11
79 לג 14

296 ,239 ,217 ,77 לג 15
234 לג 19

224 ,178 ,62 לג 20
215 לג 23

147 לד 4
268 לד 5
155 לד 6

267 לד 14
203 לד 15
247 לד 16

133 לה 3
152 לה 6

28 לו 4
68 לו 5
68 לו 6
68 לו 7
68 לו 9

60 לו 11
115 לו 12
37 לו 14
68 לו 15

69 ,37 לז 10
119 16–15 לז

99 לז 19
276 ,184 לז 26

102 לז 33

166 לח 1
248 לח 10

261 ,217 ,147 לח 12
285 לח 13

256 ,153 לח 14
151 לח 15
167 לח 16
73 לח 17

291 לח 18
180 לח 19
209 לח 20
205 לח 21

50 לט 2
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מפתחות

66 ב 2
270 ב 5

200 ב 11
255 ב 20
110 ב 21
194 ב 22
294 ב 23
100 ב 25
138 ב 26

271 ,26 ב 29
268 ב 31

159 ,138 ,51 ב 36

279 ,123 ג 2
204 ג 3
215 ג 5
25 ג 9

140 ג 14
235 ,65 ג 16

258 ג 17
232 ג 21

143 ,72 ד 2
215 ד 3
141 ד 4
102 ד 5
219 ד 7
98 ד 8

296 ,286 ד 9
37 ד 10

143 ד 11
260 ד 13
102 ד 16
177 ד 22

115 ,61 ד 23
260 ד 24

160 ,52 ד 28
184 ד 30

217 ,139 ד 31

178 ה 4
224 ה 5
178 ה 6
145 ה 7
180 ה 8

190 ,70 ה 12
276 ה 17
41 ה 18
60 ה 20

286 ,6 ה 21
166 ה 22
100 ה 25
241 ה 27

288 ,241 ה 28
220 ה 29
156 ה 30
268 ה 31

102 ו 1

132 ס 4
285 ס 10
182 ס 16
263 ס 18
164 ס 22

143 ,36 סא 1
259 סא 4

263 ,133 סא 6
234 ,232 ,189 ,42 סא 10

255 סא 11

133 סב 4
292 ,42 ,31 סב 5
230 ,228 סב 10

213 ,154 ,144 סג 3
286 סג 5
43 סג 7

222 ,215 סג 9
238 סג 10
265 סג 17

159 ,94 סג 19

140 סד 1
94 סד 2
42 סד 4

200 ,79 סד 6

263 ,205 סה 1
259 סה 3
39 סה 5
43 סה 6

237 ,203 ,28 ,27 סה 12
291 סה 13
72 סה 16

292 סה 18
292 ,146 ,42 סה 19

71 סה 23

222 סו 2
27 סו 4

203 סו 7
166 ,35 סו 8

278 סו 9
52 ,31 סו 10

237 סו 11
288 סו 12
214 סו 13
160 סו 14
79 סו 19
86 סו 23

ירמיה
180 א 6

248 א 10
251 א 14
85 א 16
98 א 17

181 א 19

134 נב 12
269 נב 13

229 ,213 ,101 נב 15

69 נג 1
66 נג 3

174 נג 4
274 נג 5
243 נג 6
292 נג 8

167 נג 10
243 ,240 ,67 נג 12

247 נד 1
135 נד 2
171 נד 4
199 נד 6

201 נד 10
267 נד 11
146 נד 15
184 נד 17

237 נה 2

79 נו 2
79 ,27 נו 4

79 נו 6
208 ,155 נו 10

225 נו 12

139 ,99 ,52 נז 1
101 נז 4
169 נז 5
288 נז 6
158 נז 7

293 ,150 ,99 נז 11
38 נז 12

170 נז 13
289 ,150 נז 20

175 נח 1
40 נח 2

210 נח 3
193 ,184 נח 5

224 נח 6
249 נח 7

141 ,134 נח 8
280 נח 9

291 ,244 נח 10
190 ,168 נח 11

116 נט 2
151 ,144 נט 3

150 נט 10
155 נט 11
116 נט 12
70 נט 13

226 נט 14
228 נט 16
234 נט 17
212 נט 19
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מראי מקומות

63 יח 19
201 ,193 יח 23

216 ,95 יט 4
38 יט 9

278 יט 11
217 ,85 יט 13

207 כ 1
251 ,46 ,39 כ 7

27 כ 14

123 כא 2
164 כא 7

152 כא 12
99 כא 14

211 ,52 כב 10
173 כב 15
152 כב 16
53 כב 18
51 כב 22

261 כב 23
224 כב 24
181 כב 26
222 כב 27
284 כב 28

293 כג 5
187 כג 6
270 כג 9

129 כג 10
208 ,155 כג 16

164 כג 19
65 כג 20
95 כג 24

283 ,66 כג 27
218 כג 29
148 כג 30
207 כג 31

183 ,38 כג 32
221 כג 39

183 כד 1
132 כד 5

49 כה 6
149 כה 16
283 כה 27
208 כה 30
229 כה 33
279 כה 36

66 כו 3
258 כו 9

174 כו 18

147 כז 1
296 ,248 כז 8

137 כז 22

208 כח 8

69 יב 6
102 יב 8

137 יב 10
99 יב 11

161 ,51 יב 13
197 יב 16
224 יב 17

177 ,54 יג 4
281 ,254 יג 7

74 יג 11
209 ,175 יג 16
153 ,94 יג 17

79 יג 21
169 ,97 יג 22

157 יג 23
97 יג 26

129 יד 2
170 ,138 יד 3

176 יד 4
277 יד 6
116 יד 7
151 יד 9

175 ,130 יד 10
208 יד 14
94 יד 17

227 יד 18
148 ,74 יד 19

150 יד 22

82 טו 5
215 טו 6

217 ,119 טו 9
220 טו 10

290 ,243 טו 11
24 טו 14

220 טו 15
219 טו 20

273 ,155 טז 2
264 ,53 טז 6

249 טז 7
104 טז 12
152 טז 16
256 טז 17
95 טז 18

174 יז 1
257 ,231 ,24 יז 4

151 יז 11
258 יז 22

271 ,187 יז 25
29 יז 26
99 יז 27

106 ,66 יח 8
177 ,66 יח 11

286 ,212 יח 16
66 יח 18

246 ,214 ו 4
264 ו 7

187 ,183 ו 8
195 ,95 ו 11

225 ו 12
274 ו 14
25 ו 15

233 ו 22
157 ו 23
79 ו 24

246 ,163 ,98 ו 26

117 ז 5
283 ז 7
259 ז 9

283 ז 13
243 ז 16

199 ,196 ,141 ,85 ז 18
215 ז 24
104 ז 26
146 ז 29

79 ח 5
25 ח 12

153 ח 14
258 ח 15
221 ח 17
191 ח 20

278 ,257 ,79 ח 21
52 ח 23

209 ,77 ,39 ט 1
154 ט 2
116 ט 8
185 ט 9

111 ט 10
213 ,94 ט 17

157 ט 22

176 ,115 י 2
244 ,184 י 4

178 י 7
192 ,141 י 8

329 ,306 י 11
214 י 12

138 ,51 י 14
261 ,102 י 18

166 י 19
279 י 20

28 יא 5
99 יא 16

193 ,66 יא 19
147 יא 20
207 יא 21
170 יא 32

290 יב 2
224 ,86 יב 3

173 ,138 יב 5
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מפתחות

182 מה 3

206 מו 4
195 מו 5
149 מו 7

268 ,220 מו 10
227 מו 15
219 מו 19
266 מו 23
41 מו 28

246 מז 3
267 ,153 ,55 מז 6

66 מח 2
218 מח 9

100 מח 10
271 ,200 מח 11

255 מח 12
51 מח 13

255 מח 19
145 מח 25
229 מח 26
182 מח 31

218 ,52 מח 32
85 מח 35

250 מח 40
256 מח 41
198 מח 46

280 ,98 מט 3
230 מט 7
246 מט 8

175 מט 10
47 ,37 מט 16

267 מט 19
66 מט 20

235 ,150 מט 22
246 ,79 מט 24

99 מט 27
66 מט 30

176 מט 37

282 נ 3
40 נ 9

240 ,179 ,40 נ 14
220 נ 15
239 נ 17
185 נ 24
228 נ 26
172 נ 27
30 נ 29

132 ,100 ,99 נ 32
78 נ 33

267 נ 34
138 נ 37

25 40–39 נ
79 נ 43
66 נ 45

273 נ 46

228 ,66 לו 3
35 לו 6

263 לו 10
263 ,34 לו 13
35 ,34 לו 14

230 לו 19
248 לו 20
35 לו 21

141 לו 22
243 לו 25
107 לו 30

88 לז 1
81 לז 7

220 ,37 לז 9
235 לז 11
168 לז 12

76 14–13 לז
218 ,77 לז 14

111 לז 15

154 ,83 לח 4
176 לח 6

206 לח 13
183 לח 15
177 לח 20
176 לח 22
65 לח 24

197 לח 28

142 לט 2
293 לט 12
203 לט 18

27 5–4 מ
248 מ 7

210 מ 12
69 מ 14

147 מ 17

246 מב 2
208 מב 3
100 מב 4
51 מב 11

223 ,99 מב 12
272 מב 14

150 ,75 מב 16

99 מג 12

152 מד 10
293 מד 11
145 מד 14
85 מד 17
85 מד 18

238 ,85 מד 19
165 מד 23
85 מד 25

263 מד 26
258 מד 29

7 כח 10
7 כח 12

139 כח 15

204 כט 6
154 ,83 כט 7
167 ,37 כט 8
66 ,65 כט 11

260 כט 22
208 כט 27

220 ,41 ל 11
255 ,188 ל 19
264 ,239 ל 21

149 ל 23
65 ל 24

266 ,31 לא 3
194 לא 9

214 לא 13
268 לא 14

214 ,139 ,52 לא 15
100 לא 16

212 ,197 לא 18
180 לא 19
116 לא 20
219 לא 21
169 לא 22

268 ,150 לא 25
92 לא 27

258 לא 29
224 לא 40

146 לב 11
43 לב 18
28 לב 22

263 לב 23
59 לב 25

245 לב 27
99 לב 28
85 לב 29
42 לב 41

261 לב 43
59 לב 44

95 לג 5
279 לג 7

267 לג 12
126 לג 17
250 לג 21
27 לג 24
90 לג 26

53 לד 5
189 לד 11
26 לד 15

189 לד 16
26 לד 18

91 לה 7
259 לה 14
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מראי מקומות

280 טז 57

206 ,164 יז 2
193 יז 7
222 יז 8

261 ,224 יז 9
254 יז 10
138 יז 16
223 יז 18
250 יז 21

291 ,242 יז 23
289 ,249 ,144 יז 24

96 יח 7
117 יח 8
96 יח 16

222 יח 20
159 יח 22
73 יח 23

296 יח 25
279 ,73 יח 32

266 יט 2
172 יט 7

250 ,224 יט 12

154 כ 3
221 כ 6

205 ,42 כ 8
180 כ 11

74 ,42 כ 13
74 כ 16
41 כ 17

177 כ 18
42 כ 21

114 כ 30
288 כ 35
143 כ 38

256 ,99 כא 3
204 ,189 ,94 כא 12

206 ,163 כא 15
229 ,199 ,182 כא 17
207 ,192 ,163 כא 19

183 ,163 כא 21
260 ,81 כא 26

261 כא 34
244 כא 36

264 כב 4
141 כב 12
296 כב 15
217 כב 20

223 ,217 כב 21
223 כב 22
176 כב 24
117 כב 26
141 כב 27
241 כב 29

242 כג 3

139 ,52 ח 14
95 ח 17

246 ,30 ט 2
30 ט 3

295 ,134 ט 4
30 ט 11

95 י 3
95 י 4

225 י 11
269 י 19

185 יא 8
44 יא 10

218 ,41 יא 13
257 יא 17

297 יב 13
188 יב 16
206 יב 28

145 יג 5
258 יג 6

297 יג 10
177 ,133 יג 12

141 יג 13
177 יג 14

297 ,253 יג 18
70 יג 19

249 יג 20
188 יג 22

235 יד 3
237 יד 4
77 יד 5

279 יד 6
81 ,80 יד 7

293 יד 8
219 יד 14
219 יד 16
52 יד 22

296 טו 3
174 טו 5

270 ,202 טז 4
137 טז 6

217 ,163 ,96 טז 10
232 טז 11

297 ,251 טז 25
51 טז 27

291 טז 29
260 טז 31
281 טז 33

160 ,114 טז 34
144 ,100 טז 40
192 ,50 טז 42

206 טז 44
246 טז 52

191 ,51 טז 54

142 נא 2
235 נא 3
285 נא 6
157 נא 7

233 ,143 נא 11
165 נא 12
51 נא 17

218 נא 22
147 נא 25
102 נא 27
166 נא 29

163 ,99 נא 30
179 ,172 נא 36

217 נא 38
283 ,31 נא 39

192 נא 42
134 נא 52
224 נא 55

197 ,176 נא 56
31 נא 57

240 ,185 נא 58

יחזקאל
253 א 7

116 ב 3

95 ג 3
221 ג 13
241 ג 20
225 ג 24

150 ,74 ג 26

172 ד 1
190 ד 3
282 ד 4
157 ד 8

232 ד 12
177 ד 14

161 ה 10
271 ה 12

293 ו 2
286 ,175 ו 4

172 ו 6
114 ו 9

275 ,216 ו 11

209 ז 12
245 ז 16

156 ,94 ז 17
98 ז 18

291 ז 19
202 ז 23
167 ז 24

77 ח 3
63 ח 5

176 ח 8
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מפתחות

279 ,257 ,184 לח 8
218 ,158 לח 20
258 ,145 לח 23

290 ,279 לט 2
99 לט 6

167 לט 7
170 לט 11
279 לט 27
191 לט 28

216 מ 1
99 מ 4

199 מ 11
151 מ 38

270 מא 7

135 מב 6
56 מב 14

130 מג 2
95 מג 5

177 מג 8
51 מג 10
51 מג 11

242 מג 18
84 מג 24

193 מג 26

251 מד 2
137 ,95 מד 4

99 מד 5
297 מד 10
56 מד 19

192 ,147 מד 20
117 מד 23

84 מה 1
291 ,84 מה 13

165 מה 18

246 מו 1
225 מו 2

272 מו 14
213 מו 18

245 מז 2
231 ,144 מז 5

208 ,139 מז 12

84 מח 8
84 מח 9

84 מח 20

הושע
222 א 6

199 ב 1
116 ,26 ב 4

270 ב 6
138 ב 7

99 ל 16
76 ,36 ל 21

78 ל 25

254 לא 3
135 לא 5
261 לא 6
237 לא 8

257 ,204 ,191 ,129 לא 15

274 ,153 לב 2
95 לב 5

257 לב 7
286 ,233 ,172 ,52 לב 10

38 לב 11
289 ,156 לב 14

260 לב 16
211 לב 18
224 לב 23
52 לב 31

282 לב 32

158 לג 3
158 לג 4
154 לג 6
73 לג 11

285 לג 28
150 לג 30

274 ,268 ,90 ,36 לד 4
142 לד 11
25 לד 15

163 ,129 ,36 לד 16
117 לד 17
117 לד 20
117 לד 22
230 לד 27

293 לה 4
278 לה 6
95 לה 8

243 ,145 ,101 לה 13
41 לה 14

235 לו 3
263 לו 8

161 לו 19
258 ,167 לו 23

259 לו 31
51 לו 32

187 לו 33
231 לו 34

212 לז 1
264 לז 6
264 לז 8
217 לז 9

146 לז 11
263 לז 17
242 לז 19
172 לז 22

181 כג 4
231 כג 5

185 ,123 כג 8
242 כג 21
198 כג 26
114 כג 30
190 כג 40

142 ,100 כג 47
183 כג 48

228 כד 2
289 כד 3

276 ,152 כד 5
96 כד 7

275 ,153 כד 10
169 כד 11
212 כד 13
249 כד 14
229 כד 16
163 כד 17
253 כד 18
132 כד 27

187 כה 4
50 כה 6

214 כה 13

227 כו 4
157 כו 6

273 כו 10
271 כו 11
284 כו 12
172 כו 19
142 כו 21

239 כז 9
296 כז 10
191 כז 11
223 כז 22
188 כז 25
280 כז 26
286 כז 30

264 ,98 ,52 כז 31
294 ,273 כז 35

144 כח 2
237 כח 3
242 כח 4
95 כח 16

286 כח 19

257 כט 5
275 ,76 כט 7

172 כט 12
90 ,46 כט 15

264 כט 18

99 ל 8
95 ל 11
58 ל 12
99 ל 14
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מראי מקומות

183 ג 3
276 ג 4
298 ג 6
146 ג 7

135 ג 10
138 ג 11
229 ג 15

275 ד 1
222 ד 2
85 ד 5

201 ,100 ד 7
219 ד 11
189 ד 12

154 ,111 ד 13

215 ה 2
147 ה 5
139 ה 9

143 ה 11
42 ה 19
62 ה 21

274 ,84 ה 22
147 ה 24
210 ה 25

210 ו 3
249 ,174 ,65 ו 5

206 ,166 ו 6

231 ז 8
215 ז 16
168 ז 17

278 ,259 ,145 ח 5
59 ח 6

289 ,150 ,52 ח 8
137 ח 9

157 ח 10
280 ח 12

141 ט 1
289 ט 5
212 ט 9

257 ט 10
145 ט 11

215 ,94 ט 13
279 ,215 ט 14

עובדיה
258 א 1
37 א 3

171 ,140 א 6
37 א 7

176 א 9
179 א 11

294 ,145 ,101 ,50 א 12
279 ,242 א 15

198 א 16
153 ,19 א 18

280 יג 7
42 יג 8

287 ,249 יג 15

205 ,141 ,42 יד 1
270 יד 4

יואל
229 א 3

132 ,98 א 8
194 א 9

132 א 10
179 א 12
258 א 14
231 א 17

137 ,136 א 18
196 א 19
240 א 20

102 ב 1
231 ב 7
152 ב 8

290 ,137 ב 9
267 ב 10
189 ב 11
102 ב 15
116 ב 17
261 ב 18

235 ,210 ,104 ב 20
145 ,104 ב 21

154 ב 22
280 ,95 ב 24

104 ב 26

59 ד 3
285 ,43 ד 4

58 ד 8
195 ד 10

233 ,214 ד 11
280 ,143 ד 13

257 ד 15
215 ,94 ד 18

עמוס
284 ,99 א 4

77 א 5
99 א 7
77 א 8

99 א 10
99 א 12

270 א 13
99 א 14

99 ב 2
99 ב 5
59 ב 6

277 ב 7
233 ב 13

226 ב 8
268 ב 9
85 ב 15

159 ב 19

193 ג 2
160 ,118 ג 3

275 ד 2
153 ד 5
200 ד 7
81 ד 12
85 ד 13

248 ,207 ד 14
230 ד 16
51 ד 19

190 ,160 ה 3
168 ה 6

297 ,102 ה 8
273 ,145 ה 13

36 ו 1
165 ו 2
171 ו 5
166 ו 9

140 ז 8
161 ז 9

186 ,183 ז 12

251 ח 1
295 ח 4
140 ח 8
296 ח 9

296 ח 10
99 ח 14

160 ט 1
216 ,85 ט 4

213 ט 10
233 ט 11
121 ט 15

280 ,142 י 1
279 ,241 י 2

146 ,129 ,52 ,42 י 5
51 י 6

271 י 11
174 י 13
270 י 14

85 יא 2
267 יא 3
199 יא 8

239 יב 4
294 יב 5
241 יב 9

153 יב 11
287 יב 14

229 יג 3
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מפתחות

238 ,187 ב 4
212 ב 5
159 ב 7
284 ב 8
96 ב 14

229 ,208 ב 15
240 ב 16
233 ב 19

95 ג 3
224 ,218 ,200 ג 6

228 ג 14
254 ג 16

249 ,190 ,146 ג 17

צפניה
226 א 3
152 א 9

153 א 11
256 א 14

181 ,41 א 18

265 ,192 ב 1
247 ב 3

239 ,110 ב 4
269 ב 11
282 ב 14
290 ב 15

149 ג 3
169 ג 4
252 ג 6

179 ג 10
51 ,32 ג 11

277 ג 12
25 ג 13

235 ג 14
42 ג 17

חגי
99 א 5

293 א 6
99 א 7
72 א 8

222 ב 19
273 ב 21
285 ב 22
138 ב 23

זכריה
63 א 4

266 ,150 א 9
31 א 14

214 א 16

173 ב 4
199 ב 6

250 ב 10

46 ה 8
194 ה 9

181 ו 2
116 ו 3
193 ו 6

274 ,72 ו 7
255 ו 8

167 ו 13
226 ו 14

262 ,161 ,154 ו 15
287 ו 16

253 ז 2
231 ז 3
116 ז 6
50 ז 8

174 ,51 ז 16
196 ז 17
231 ז 18

נחום
200 א 5
224 א 6
41 א 8

132 א 10
66 א 11

146 א 12

285 ,163 ב 1
272 ב 4

290 ,269 ב 5
297 ,235 ,211 ב 8

170 ב 13
141 ב 14

151 ג 2
97 ג 5

208 ג 6
211 ג 7

276 ג 10
271 ג 14
188 ג 15
211 ג 17

244 ,53 ג 18

חבקוק
266 א 3
194 א 4

296 ,229 א 5
244 ,164 ,163 א 8

111 א 14
149 א 15
85 א 16

169 א 17

218 ב 1
34 ב 2

244 ,166 ב 3

יונה
174 א 4

268 ,260 ,160 א 5
241 א 6
218 א 7

228 א 11
291 ,177 א 12

176 א 13

203 ב 1
149 ב 5

225 ,98 ב 6
234 ב 8
287 ב 9

260 ב 11

133 ג 4
132 ,69 ג 5
192 ,96 ג 6

161 ג 7
96 ג 8

257 ,135 ד 2
294 ,50 ד 6

277 ,236 ,215 ,78 ד 8
117 ד 11

מיכה
209 א 4
209 א 6
295 א 7
53 א 8

209 א 9
180 א 12
276 א 13

264 ,146 ,53 א 16

201 ,66 ב 3
279 ב 4

49 ,47 ב 7
97 ב 8

215 ב 11
157 ב 12

247 ,97 ג 3
273 ג 4
234 ג 7
239 ג 9

261 ג 11

117 ד 3
156 ד 7
136 ד 8
79 ד 9

146 ד 10
164 ,63 ד 11
65 ,25 ד 12

173 ,154 ,86 ד 13
78 ד 14

272 ה 5
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מראי מקומות

290 יד 2
132 יד 3

267 טו 3

79 טז 5
289 ,48 טז 6

280 טז 8

264 ,131 יז 1
79 יז 5

230 יז 8
279 יז 9

192 יז 12
95 יז 14

270 יח 2
149 יח 8

266 יח 15
43 יח 21

208 יח 29
280 יח 34
222 יח 38

193 ,131 יח 40
286 ,70 יח 45

172 יח 46
151 יח 48

269 ,30 יח 49

37 יט 3
292 ,269 יט 6

166 יט 8
252 יט 10

296 ,101 יט 14

154 כ 4
202 ,151 כ 6
232 ,193 כ 9

204 ,100 כא 3
40 כא 5

140 כא 10
129 כא 11

245 ,198 כב 8
146 ,139 כב 10

194 כב 13
249 כב 15

289 ,150 כב 16
229 כב 18
52 כב 24
86 כב 28

267 ,211 כג 2
279 כג 3
154 כג 5

159 ,66 כה 7
270 כה 17
287 כה 20

245 כז 1
30 כז 3

271 ג 10
283 ג 11
136 ג 12

151 ,45 ג 13
194 ,150 ,66 ג 16

169 ג 17
117 ג 18
238 ג 21

תהלים
210 א 4

267 ב 1
216 ב 6
275 ב 9

221 ב 12

30 ג 2

270 ד 2
245 ד 4

39 ה 5
168 ה 10

136 ,42 ה 11
272 ,235 ,227 ה 12

234 ה 13

168 ו 5
292 ,204 ו 7

137 ו 11

87 ז 1
43 ז 5
75 ז 6

181 ז 7
247 ז 14
162 ז 15
87 ז 18

234 ,170 ח 6
207 ח 7

179 ט 2
149 ט 6

185 ט 17
234 ט 20

236 י 1
244 ,166 ,116 י 5

165 ,79 י 9
152 י 10
36 י 15

189 ,186 ,102 יא 2
201 יא 6

246 ,148 יב 2
144 יב 5

252 יב 27

46 יג 3
148 ,43 יג 6

30 ג 3
97 ג 4

201 ג 9

212 ה 11

207 ו 13
140 ו 15

241 ,174 ז 10

31 ח 2
223 ח 12
49 ח 14

66 ,49 ח 15
77 ח 23

144 ט 2
252 ט 3
146 ט 9

189 ,148 ט 15
211 ט 17

173 ,43 י 3
144 י 6
290 י 8

34 יא 1
195 יא 6

262 ,138 יא 8
190 יא 9

250 יא 16

294 יב 3
46 ,45 יב 7

148 יב 8
229 ,206 ,53 יב 10

51 יג 4
261 יג 5

256 ,138 יג 9

287 ,123 יד 2
225 יד 10
134 יד 14

מלאכי
276 א 4
144 א 7

210 א 11
218 א 13

99 ב 2
96 ב 13

117 ב 14
96 ב 16

179 ב 17

246 ג 1
161 ג 3
287 ג 6
257 ג 8
135 ג 9
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מפתחות

223 מו 7

298 מז 2

79 מח 7
153 מח 10
225 מח 13
246 מח 14

251 מט 5
206 מט 13
72 מט 14
90 מט 15
73 מט 16
49 מט 19

285 נ 4
254 נ 19
116 נ 20
153 נ 21
178 נ 22

252 ,159 נא 6
181 ,166 נא 7

195 נא 9
230 נא 11
272 נא 16
171 נא 18

216 נב 7

297 נג 2
30 נג 6

63 נד 4
265 נד 9

63 נה 3
200 נה 4

53 ,39 נה 7
270 נה 8

245 ,140 נה 10
201 נה 12
207 נה 15
220 נה 16

271 ,168 נה 22
172 נה 24

277 נו 2
68 5–4 נו

255 ,200 ,146 נו 7
73 נו 14

148 נז 3
46 נז 6

282 נז 8

228 ,131 נח 5
132 נח 8

228 נח 10
164 נח 11

146 נט 4
190 נט 5

50 לה 24

168 לו 3
206 לו 11

212 ,38 לו 12
152 לו 13

132 לז 2
184 לז 6
173 לז 7
78 לז 8

237 לז 11
173 ,102 לז 12
176 ,154 לז 14

190 לז 23
177 לז 24
155 לז 30
255 לז 32
240 לז 35

214 לח 3
188 לח 5

281 ,232 ,156 לח 7
260 לח 8

244 ,152 לח 9
227 לח 11
185 לח 13
50 לח 17

235 לט 3
139 לט 14

143 מ 10
191 ,101 מ 12

122 מ 13
274 מ 14

136 מא 3
197 ,66 מא 8

296 ,218 ,40 מא 13

151 מב 5
181 מב 6

245 מג 1
281 מג 5

247 מד 2
208 ,137 ,30 מד 6

191 מד 10
266 ,59 מד 13

290 ,70 ,38 מד 18
226 מד 19
96 מד 20

250 מד 21
74 מד 26

270 מה 2
184 מה 3
98 מה 4

200 מו 3
169 מו 4

142 ,62 כז 4
46 כז 6

110 כז 9
258 ,223 ,116 כז 12

106 ,69 כז 13
133 כז 14

206 ,67 כח 1
65 כח 5

234 כח 7

275 כט 6
166 כט 8
166 כט 9
72 כט 11

294 ,153 ל 2
73 ל 4

248 ,58 לא 6
65 ,50 לא 8

226 לא 9
241 לא 11
290 לא 12
283 לא 13

182 ,160 לא 14
256 לא 20
149 לא 23
43 לא 24

66 לב 2
180 ,96 לב 5

140 לב 9
272 ,50 לב 11

272 לג 1
95 לג 5

242 לג 6
146 ,52 לג 8

211 לג 10
236 לג 11
139 לג 15
73 לג 19

150 לד 1
211 לד 6

269 ,170 לד 11
286 לד 12
219 לד 14
268 לד 15
135 לד 22

196 לה 1
165 לה 2

197 ,178 ,39 ,38 לה 8
42 לה 9

43 לה 12
264 ,50 לה 19

66 לה 20
101 לה 21
233 לה 23
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מראי מקומות

101 ,73 עח 50
283 עח 55
261 עח 58
231 עח 59
51 עח 62

272 עח 65
73 ,9 68–67 עח
272 ,90 עח 71

133 עט 5
67 עט 8

233 פ 3
241 פ 5

290 פ 10
93 פ 11

193 פ 14
226 פ 19

272 ,87 פא 2
102 פא 4

101 פא 11
286 ,64 פא 12

70 פא 16

252 פב 3

289 ,174 פג 2
241 ,183 פג 4

190 פג 5
196 פג 9

87 פד 3
234 פד 7

229 ,152 ,9 פד 11
100 פד 12

134 פה 4
51 פה 6

221 פה 11
156 פה 14

265 ,64 פו 6
86 פו 9

180 ,156 פו 11
73 פו 13

67 פח 5
146 פח 6
228 פח 8

281 פח 10
255 פח 17

277 פט 4
240 ,39 פט 7

277 פט 10
46 פט 14

221 פט 23
167 פט 32
70 פט 34

287 פט 35
70 פט 36

204 ,175 סט 24
194 סט 29
157 סט 31

171 ע 3

245 עא 2
146 עא 6
95 עא 8

249 עב 7
273 עב 16

215 ,72 עב 17
95 עב 19

288 עג 2
209 עג 5

238 ,234 ,36 עג 6
200 עג 8

205 עג 10
291 עג 12
136 עג 15
226 עג 19

287 ,169 עג 21
131 עג 23

99 עד 7
182 עד 8

250 עד 13
275 עד 14
30 עד 23

296 עה 4
157 עה 5

209 ,205 עה 9
269 עה 11

285 עו 6
141 עו 13

63 עז 2
94 עז 3

292 עז 7
160 עז 8

107 עז 13
161 עז 18
180 עז 20
213 עז 21

94 עח 6
186 עח 16
116 עח 19
281 עח 20
222 עח 21
69 עח 22

253 עח 23
284 עח 25
159 עח 30

190 ,70 עח 36
238 עח 40
295 עח 41
226 עח 48

292 נט 9
30 נט 10

266 נט 11
282 נט 17

219 ס 2
160 ס 3
247 ס 4
289 ס 5
212 ס 6
168 ס 7
199 ס 8

234 סא 3
160 סא 9

275 ,155 סב 4

254 ,191 סג 2
155 סג 7
110 סג 8
40 סג 9

287 ,154 סד 4
186 ,102 סד 5

61 סד 6
102 סד 8

285 סה 2
193 סה 4
131 סה 7
277 סה 8

280 סה 10
214 ,200 סה 11
273 ,94 סה 13

269 ,234 סה 14

190 ,70 סו 3
255 ,62 סו 7

271 סו 12
247 סו 14
84 סו 15
64 סו 19

130 סז 2

215 ,94 סח 9
213 סח 10
170 סח 14
283 סח 15
237 סח 20
297 סח 26
90 סח 28

179 סח 30
136 סח 32

282 סט 3
51 סט 7

110 סט 9
223 סט 12
219 סט 15
131 סט 16
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מפתחות

39 קט 3
292 קט 4
288 קט 7

277 קט 10
185 קט 11
159 קט 14
38 קט 17

167 קט 22
156 קט 23
190 קט 24

282 קי 1
90 קי 2

144 קיג 5
289 קיג 6

275 קיד 4
110 קיד 18

151 קטו 5
207 קטו 7

71 15–12 קטו
71 קטו 15

122 קטז 3
43 קטז 7
73 קטז 8

190 ,171 קטז 11

62 קיח 7
200 קיח 10
153 קיח 12
152 קיח 13

247 קיט 3
278 קיט 10
42 קיט 14
43 קיט 17

149 קיט 20
278 קיט 21

150 ,74 קיט 25
292 קיט 27
259 קיט 28
74 קיט 31
38 קיט 41
65 קיט 46

288 קיט 47
181 קיט 49
79 קיט 53

232 קיט 61
95 קיט 64

178 קיט 69
178 קיט 70
237 קיט 71
48 קיט 72
38 קיט 77

191 קיט 82
166 קיט 98

219 ,139 קיט 100
191 ,101 קיט 101

74 קב 6
289 קב 8

170 קב 15
252 קב 21
262 קב 24
283 קב 29

273 קג 3
164 קג 5
43 קג 10

270 קג 12
270 ,43 קג 13

253 קג 15
190 קג 19

145 קד 1
242 ,111 קד 4

96 קד 6
171 קד 7
293 קד 9

156 קד 10
252 קד 15
282 קד 20
95 קד 24

272 קד 32

212 קה 14
273 ,209 ,49 ,42 קה 15

249 ,239 קה 24
27 קה 26
93 קה 30

203 קו 2
104 קו 6
293 קו 7
180 קו 8

144 קו 10
69 קו 12
96 קו 17
69 קו 24

246 קו 30
67 קו 31

273 קו 32
85 קו 37

158 ,85 קו 38
192 קו 42
200 קו 43
66 קו 45

223 ,99 קו 46
277 קו 47

205 קז 11
163 ,140 קז 27

175 קז 29
213 קז 30
91 קז 37

291 קז 41
101 קז 42

179 קח 11

231 ,51 פט 39
207 ,167 פט 40

249 פט 41
287 פט 42
294 פט 43
199 פט 45

262 ,234 פט 46
73 פט 49

161 צ 5
167 ,132 צ 6

145 צ 10
180 צ 12
214 צ 13
291 צ 14

197 צא 1
227 ,36 צא 4

133 צא 10
209 צא 12
73 צא 14

291 צא 16

87 צב 2
50 צב 5

237 צב 6
286 ,208 ,63 צב 12

211 צב 15

131 צג 1

222 צד 2
133 צד 4
275 צד 6

183 צד 10
197 צד 12

289 ,193 צד 13
200 צד 18
288 צד 19
38 צד 20

145 צד 21

272 ,87 צה 1
143 צה 6

143 צו 2

204 צז 5
235 צז 9

282 צח 1
269 ,247 צח 4

201 צח 8

212 צט 1
269 צט 5
220 צט 8

179 ק 4

65 קא 2
75 קא 3

199 קא 5

458



מראי מקומות

148 ד 12
245 ד 14
228 ד 15

152 ה 4
47 ה 7
81 ה 8

240 ה 13
243 ה 14
101 ה 16
36 ה 18

285 ה 23

289 ו 2
198 ו 3
41 ו 4

211 ,148 ו 5
141 ו 9

228 ו 10
210 ו 13
236 ו 16

256 ,255 ,153 ו 17
198 ו 18
281 ו 22
66 ו 26

118 ,70 ו 28

277 ז 2
214 ,203 ז 3

199 ז 4
267 ז 5

221 ז 13
176 ז 14
163 ז 16
78 ז 19

231 ז 21

233 ח 3
281 ח 5
285 ח 6
190 ח 8

291 ח 11
259 ח 12
258 ח 14
225 ח 17
70 ח 18

29 ט 3
285 ,265 ט 4

242 ט 5
246 ט 6
65 ט 11
69 ט 16

183 ט 19
239 ט 20
177 ט 26
146 ט 28

270 ,159 ט 30
117 ט 33

240 קמא 8
185 קמא 9

118 קמב 3
153 קמב 7

194 ,43 קמב 8

268 קמג 3
292 קמג 5
250 קמג 6
67 קמג 7

222 קמג 8
255 קמג 12

197 קמד 1
174 קמד 3
143 קמד 6
247 קמד 7

247 קמד 10
145 קמד 12
132 קמד 13

292 קמה 5
133 קמה 11

224 קמו 7
248 ,161 קמו 8
232 ,30 קמו 9

163 ,36 קמז 3
238 ,87 קמז 7

72 קמז 10
72 11–10 קמז

244 קמז 16
220 קמז 18

73 ,72 קמט 4

איוב
109 א 1

220 ,143 א 5
57 א 7
99 א 8

146 א 20
143 א 21

99 ,79 ב 3
149 ב 8
79 ב 9

256 ב 10
161 ב 12

158 ג 3
184 ג 4

212 ג 13
277 ג 18
226 ג 23
223 ג 24

244 ,39 ג 25
283 ג 26

195 ד 5

203 קיט 103
258 קיט 106
228 קיט 117
228 קיט 118
228 קיט 120
178 קיט 131
246 קיט 132

284 ,90 קיט 133
186 ,94 קיט 136

257 קיט 147
271 קיט 154
259 קיט 158
42 קיט 162

208 קיט 171
238 קיט 172
295 קיט 174

183 קכ 3
283 קכ 6

222 קכא 1

163 קכב 3
83 ,82 קכב 6

49 קכה 4

104 קכו 2
104 קכו 3

262 קכט 4
72 קכט 8

64 קל 2
185 קל 4

153 קלא 2

66 קלב 1

66 קלו 23

87 ,40 קלז 3
74 קלז 6
66 קלז 7
43 קלז 8

268 קלח 3
148 קלח 8

266 ,227 ,161 קלט 3
228 ,184 קלט 8

261 ,227 קלט 13
275 קלט 15
259 קלט 21

168 קמ 2
146 קמ 3

219 ,66 קמ 5
227 ,36 קמ 8

244 קמ 9

236 ,196 ,34 קמא 4
285 קמא 6

245 ,244 קמא 7
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מפתחות

227 ,38 כב 21
99 כב 22

146 כב 28

245 ,181 כג 7
234 כג 9
79 כג 11

137 כג 15
271 ,137 כג 16

215 ,162 כד 4
281 כד 5
199 כד 6
270 כד 8

253 ,154 כד 11
259 כד 14

176 ,175 כד 16
260 כד 18
177 כד 21

262 ,200 כד 24
190 כד 25

156 כה 5

166 כו 5
131 כו 9

163 כו 10
274 כו 11
267 כו 12
167 כו 13
62 כו 14

206 כז 2
173 ,79 כז 6

284 כז 8
65 כז 11
75 כז 20

229 כז 21

161 כח 1
53 כח 4

281 כח 7
232 כח 8

163 כח 11
228 כח 16
38 כח 17
39 כח 19

239 כט 9
74 כט 10

272 כט 13
97 כט 14

215 כט 22
9 כט 25

292 ל 1
241 ל 3
229 ל 7
215 ל 8

101 ל 10
38 ל 13

153 טז 20

162 יז 1
298 יז 3
184 יז 6
79 יז 9

274 יז 13

177 יח 3
256 יח 7

255 ,224 יח 14
161 יח 15
212 יח 18

286 ,79 יח 20

179 יט 2
156 יט 3

181 ,145 יט 5
251 ,97 יט 9

217 יט 10
173 ,43 יט 11

110 יט 15
170 ,159 יט 17

203 יט 20
172 יט 23
172 יט 24
220 יט 26

233 ,212 כ 8
182 כ 9

274 כ 10
95 כ 11

207 ,190 כ 12
275 כ 19
38 כ 22

217 כ 26
259 ,97 כ 27

286 כא 5
79 כא 6

242 כא 7
246 ,231 ,148 כא 10

214 כא 13
148 כא 18
43 כא 19

172 כא 21
289 כא 24
34 כא 25
96 כא 26

169 כא 27
216 כא 29
175 כא 30
48 כא 33

227 כב 2
296 כב 3
162 כב 6

204 ,100 כב 7
137 כב 10
261 כב 16

39 י 2
81 ,36 י 6

238 י 8
261 ,223 י 10

227 י 11
219 י 14
245 י 16
179 י 19

174 יא 3
195 יא 12
109 יא 20

38 יב 7
292 יב 8

157 יב 17
134 ,98 יב 18

281 יב 23

218 יג 2
181 ,105 יג 3

223 יג 5
141 יג 11
241 יג 25
172 יג 27

194 יד 7
168 יד 10
172 יד 11
192 יד 15

287 ,30 יד 16
178 ,175 ,97 יד 17

242 יד 18
168 יד 20
65 יד 21

227 טו 3
132 טו 5

276 ,237 ,116 טו 6
149 ,63 ,62 טו 8

270 טו 12
164 ,37 טו 17

256 ,166 טו 20
38 טו 21

69 ,9 טו 22
46 טו 25

242 טו 28
297 ,10 טו 31

273 ,202 טו 32
158 טו 35

212 ,162 טז 4
175 טז 6

261 ,116 טז 8
174 ,102 טז 9

247 ,202 ,77 טז 10
186 טז 11

250 ,218 טז 12
288 ,245 טז 13

236 טז 15
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מראי מקומות

198 לט 30

237 מ 1
260 מ 4
98 מ 7

155 מ 12
294 ,171 מ 17
227 ,93 מ 22

241 מ 23
289 מ 25
193 מ 30
95 מ 31

190 מא 1
233 מא 2
257 מא 3
97 מא 5

251 מא 6
209 מא 8

249 ,197 ,150 ,74 מא 9
203 מא 11
152 מא 14
165 מא 17
274 מא 22
276 מא 23

181 מב 2
236 מב 3
173 מב 7

183 מב 10

משלי
139 א 6

137 ,42 א 7
100 א 15
255 א 18
208 א 23
199 א 24

249 ,129 א 25
53 א 33

139 ב 9
287 ,30 ב 11

282 ג 1
42 ג 5

244 ג 13
79 ג 18

189 ,182 ג 19
273 ג 20
196 ג 21
240 ג 24
100 ג 27
43 ג 30

79 ד 4
228 ד 8
199 ד 9

198 ד 10
269 ד 12

149 לד 20
229 לד 26
162 לד 31
183 לד 37

227 ,183 לה 3
161 לה 9

181 לה 14
65 לה 15

189 לה 16

194 ,37 לו 2
149 לו 7
144 לו 9

291 לו 22
291 ,282 לו 24

62 לו 25
149 לו 27

94 28–27 לו
96 לו 32

224 לז 1
286 ,62 לז 2

290 לז 3
239 לז 4
155 לז 6

178 לז 11
139 לז 14

184 ,65 לז 15
180 לז 16

276 ,184 לז 18

175 לח 2
131 ,98 לח 3

146 לח 8
180 לח 12
217 לח 13
157 לח 14
204 לח 15
64 לח 18

168 לח 24
245 לח 25
182 לח 28

184 ,150 לח 38

245 לט 3
167 לט 4

107 ,69 לט 12
235 לט 13
169 לט 14
282 לט 15
265 לט 16

221 ,168 לט 17
205 לט 18
273 לט 20
42 לט 21

272 לט 23
148 ,132 ,10 לט 24

129 לט 26
171 לט 29

147 ל 14
157 ל 15

289 ,79 ל 16
131 ל 18

207 ,186 ל 19
280 ,139 ,65 ל 20
231 ,139 ,52 ל 25

258 ,181 ל 26
276 ל 27
281 ל 30

75 לא 7
290 לא 8

290 לא 12
204 ,100 לא 16

39 לא 18
169 לא 20
133 לא 24
156 לא 26

190 ,70 לא 28
233 לא 29
241 לא 34
237 לא 36
217 לא 39

43 3–2 לב
166 לב 4

164 ,159 ,37 לב 6
139 לב 8

164 לב 10
63 לב 11
64 לב 12
38 לב 18

191 לב 21
191 לב 22

63 לג 1
264 לג 6

175 ,101 ,73 לג 18
181 לג 19
158 לג 20

288 ,266 לג 21
270 לג 25
242 לג 26
88 לג 27
73 לג 28

130 ,73 לג 30
252 לג 32
132 לג 33

63 לד 2
9 לד 4

190 לד 6
135 לד 8

205 לד 11
104 לד 12
99 לד 14

163 לד 17
216 לד 19
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מפתחות

160 ,51 יט 3
64 יט 20

248 יט 23
197 ,140 יט 28

147 כ 3
153 כ 5
156 כ 7
159 כ 9

216 כ 11
131 כ 14

251 ,240 כ 19
198 ,142 כ 25

238 כא 11
228 כא 12

237 ,131 כא 13
192 כא 14
234 כא 29
190 כא 31

243 כב 2
170 ,161 כב 6

275 כב 13
282 כב 17
280 כב 21

152 ,146 כב 22
272 כב 24
132 כב 25

233 כג 5
196 כג 6
288 כג 7

100 כג 13
73 כג 14

136 כג 19
186 ,159 כג 21

42 כג 22
130 כג 31
250 כג 32

130 כד 1
107 כד 2

174 ,49 כד 8
274 כד 10
279 כד 15
240 כד 21
217 כד 25
242 כד 27
192 כד 31

242 כה 1
155 כה 4
155 כה 5
155 כה 6

170 כה 10
251 כה 15
185 כה 17
116 כה 18
232 כה 20

268 יא 25
281 ,38 יא 27

213 יא 29

105 יב 1
157 יב 7
157 יב 8
188 יב 9

291 יב 11
64 יב 15

138 יב 18
192 יב 23
295 יב 26
173 יב 27

251 יג 3
154 יג 4
171 יג 5

269 ,241 יג 7
167 יג 12

285 ,174 ,162 יג 13
188 יג 18
273 יג 20

285 ,43 יג 21

190 יד 5
240 יד 10
249 יד 11
188 יד 13

132 ,69 יד 15
294 יד 17
194 יד 18
152 יד 32

241 ,207 טו 5
268 טו 9

130 ,105 טו 12
289 ,149 טו 18
188 ,47 טו 21

154 טו 30

296 טז 2
147 טז 3

285 ,26 טז 7
174 טז 9

193 טז 14
132 טז 26
249 טז 28
264 טז 30

168 יז 2
214 יז 10
284 יז 11

243 ,42 יז 12
245 ,147 יז 14

298 יז 18
179 יז 22

280 יח 13
261 יח 15

79 ד 13
136 ד 14
146 ד 16

264 ,215 ,63 ד 20
196 ד 21
188 ד 25
246 ד 26

79 ה 5
294 ,50 ה 18

268 ה 19
296 ה 22

298 ,239 ו 1
185 ו 2

274 ,268 ו 3
130 ו 8

264 ,203 ו 13
98 ו 21
30 ו 22

168 ו 25
156 ו 28
148 ו 30
169 ו 34

255 ז 1
255 ז 8

234 ,78 ,41 ז 13
281 ז 15
266 ז 16
213 ז 17

268 ,236 ז 18

280 ח 11
172 ח 15
227 ח 23
176 ח 25
172 ח 29
289 ח 34
244 ח 35
165 ח 36

204 ,176 ט 2
34 ט 5

136 ט 6
166 ט 9

197 ט 12
207 ט 17

294 י 1
275 י 7
195 י 8
96 י 12
38 י 24

211 י 31

188 ,47 יא 5
168 יא 8
79 יא 16
43 יא 17

202 יא 21
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מראי מקומות

191 ג 3
6 ג 7

198 ג 8
143 ,71 ג 10

180 ג 15
218 ג 18

198 ד 13
282 ד 16
182 ד 19

איכה
136 ,110 א 2

159 א 8
236 א 12
90 א 13

294 ,194 א 14
228 א 15

94 ,52 א 16
250 א 17
169 א 20
236 א 22

232 ב 1
281 ב 5
283 ב 6

129 ,66 ב 8
153 ,98 ב 10

234 ב 11
280 ב 13
97 ב 14

229 ,212 ב 15
294 ,141 ב 17

94 ב 18
178 ב 22

140 ג 4
145 ג 7
232 ג 9

250 ,226 ג 11
218 ג 12

189 ,149 ג 16
215 ג 28
179 ג 33
133 ג 39
171 ג 40
227 ג 43
36 ג 44

247 ג 46
94 ג 48

209 ,153 ,94 ג 49
255 ,179 ג 53

253 ג 54
236 ג 56

289 ,237 ד 1
168 ד 3
74 ד 4

254 ,130 ד 7

שה”ש
215 א 6

207 א 10

169 ב 3
274 ,228 ב 5

262 ב 8
278 ,253 ב 9

167 ,156 ב 11
169 ב 13

244 ,212 ב 17

225 ג 2
275 ג 10

234 ,36 ג 11

281 ד 8
195 ד 9

244 ,213 ד 16

135 ה 1
153 ה 2

251 ,178 ה 3
169 ה 6
247 ה 7

236 ,202 ה 14

268 ,147 ו 5
253 ו 11

164 ,63 ,62 ז 1
184 ז 7

150 ז 10

289 ח 2
274 ,162 ח 5

137 ח 7
151 ח 8

רות
222 א 4

231 ,206 א 13
74 א 14

243 א 16
249 א 17

265 ,133 א 18
157 א 19

206 ,38 א 20
116 ,49 א 21

218 ב 5
199 ,150 ,75 ב 8

291 ,262 ,253 ב 9
237 ב 11

252 ,176 ב 14
284 ,149 ב 16
199 ,162 ב 17

71 ב 20
75 ב 21
42 ב 22
75 ב 23

132 כה 21
175 כה 22
274 כה 26

280 כו 4
153 כו 7

231 ,51 כו 17
102 כו 18
271 כו 19
174 כו 21

255 ,92 כו 23
170 ,69 כו 25

230 ,147 כז 5
238 כז 12
239 כז 13
66 כז 14

280 כז 15
163 כז 17
30 כז 18

195 כז 22

272 כח 7
171 כח 12
192 כח 13
90 כח 15
40 כח 17

137 ,38 כח 22
68 כח 25

133 כט 2
249 כט 18
130 כט 20
246 כט 21
79 כט 23

291 ,68 כט 25

197 ל 3
256 ל 4

190 ,116 ל 6
100 ל 7
178 ל 8

199 ל 10
220 ל 17

186 ,140 ,19 ל 23
297 ל 28
208 ל 32

139 לא 11
43 לא 12

160 לא 16
98 ,31 לא 17

178 לא 18
296 ,77 לא 19

250 לא 20
185 ,52 ,30 לא 21

255 לא 27
235 לא 29
157 לא 30

463



מפתחות

284 ג 13
146 ג 14

166 ד 4
118 ד 8

209 ,187 ה 2
48 ה 4

176 ,48 ה 8
120 ה 14

263 ,137 ו 1
96 ו 8
58 ו 9

152 ו 12
209 ,137 ו 14

48 ז 3
202 ז 5
141 ז 6
118 ז 9

283 ז 10

118 ,66 ח 3
120 ,48 ח 5

180 ח 17

291 ,90 ט 1
224 ,48 ט 13

284 ט 20
259 ט 21
257 ט 23
66 ט 24

279 ,66 ט 25
257 ט 27
242 ט 28
258 ט 31
258 ט 32

83 י 3

דניאל
65 א 4

144 ,142 ,99 א 8
99 א 9

203 ,164 א 10
203 א 11

293 ,139 ,65 א 17

247 ב 1
247 ב 3

315 ,314 ב 4
346 ב 5

335 ,314 ב 6
314 ,307 ב 7
314 ,313 ב 8

344 ,313 ,119 ב 9
318 ,119 ב 10

119 ב 11
336 ,309 ב 12
335 ,309 ב 13

205 ,120 ז 26

287 ח 1
137 ח 3

284 ,99 ,90 ח 9
283 ח 10
185 ח 12

277 ,196 ח 15

137 ,99 ט 1
163 ט 4
156 ט 7

185 ט 12

208 ,136 י 1
56 י 7

227 י 9
260 ,258 ,194 י 10

179 י 15
200 י 18

194 יא 6
265 יא 7

233 ,204 ,158 ,139 יב 3
226 יב 4

250 ,225 יב 5
276 יב 6

297 ,197 ,172 ,131 יב 9

אסתר
392 א 2

182 ,133 א 8
118 א 16

48 19–16 א
138 ,106 א 17
194 ,48 א 19

48 א 21
90 א 22

146 ב 1
248 ב 3
120 ב 4
147 ב 6
132 ב 7
198 ב 8

287 ,137 ב 9
253 ב 10
263 ב 14
130 ב 17
241 ב 18
23 ב 22

296 ,205 ב 23

222 ג 1
42 ג 6

280 ג 8
289 ,48 ג 9

227 ג 10
175 ג 12

255 ,216 ד 8
142 ד 10

185 ,99 ד 11
69 ד 12

212 ד 14
219 ,53 ד 15

153 ,135 ,19 ד 19
240 ד 21

147 ,97 ד 22

268 ,212 ה 5
191 ה 10
155 ה 12

קהלת
237 א 3
161 א 5

295 ,238 א 13
297 ,233 א 15

180 א 17

157 ב 2
295 ,242 ,211 ,79 ב 3

215 ב 5
191 ב 8

204 ,135 ,124 ,101 ,100 ,50 ב 10
246 ב 11
106 ב 13
90 ב 19

179 ב 20
164 ב 25

176 ,120 ב 26

239 ג 2
6 8–2 ג
292 ג 4

204 ג 11
268 ג 15

162 ד 5
170 ,101 ד 8

259 ד 10
298 ד 12

137 ה 1
210 ה 4

165 ,162 ,118 ה 5
73 ה 9

284 ,124 ה 18
238 ה 19

152 ו 10

99 ז 2
297 ז 13
135 ז 15

286 ,166 ז 16
79 ז 18

165 ז 20
99 ז 21
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מראי מקומות

329 ,307 ,48 ו 24
338 ,311 ,308 ,307 ,90 ו 25

321 ו 26
313 ו 27
341 ו 28
334 ו 29

310 ז 2
335 ,326 ,324 ,318 ,314 ז 4

311 ז 5
339 ז 7

346 ,331 ז 8
338 ,320 ,311 ז 9

343 ,335 ,333 ,324 ז 10
323 ,306 ז 11

336 ז 13
330 ז 14
321 ז 15
309 ז 16
315 ז 18

333 ,319 ז 19
318 ז 21
323 ז 22
311 ז 23
343 ז 24

328 ,318 ,308 ז 25
343 ז 26
343 ז 27
327 ז 28

206 ח 7
252 ח 14
141 ח 17
133 ח 26

286 ,166 ח 27

203 ט 1
232 ,104 ט 5

65 ט 13
233 ט 21
293 ט 22
65 ט 23

175 ט 24
144 ט 27

65 י 1
226 י 3

98 ,31 ,30 י 5
239 י 8

212 י 10
272 ,150 ,65 י 11

188 י 13
209 ,157 ,77 י 16

46 יא 5
163 יא 6

206 יא 11
282 יא 22

163 ,38 יא 23
244 יא 24

314 ד 15
343 ד 16
342 ד 18
325 ד 20

334 ,317 ד 22
344 ,333 ,315 ,48 ד 24

312 ד 26
330 ד 28

328 ,317 ,307 ,124 ד 30
326 ד 31

329 ,323 ,316 ד 32
346 ,341 ,319 ,309 ד 33

337 ,312 ד 34

345 ה 3
345 ,340 ה 4
326 ,321 ה 5
345 ,327 ה 6

336 ,331 ,90 ה 7
340 ,308 ה 9

331 ,307 ה 10
345 ,336 ,333 ה 12

331 ה 13
343 ה 14

344 ,333 ,322 ,90 ה 16
317 ,312 ,119 ה 17

338 ,335 ,315 ,312 ,311 ה 19
337 ,330 ,325 ,313 ה 20

341 ,317 ה 21
344 ה 22

343 ,337 ,314 ,312 ,308 ,46 ה 23
342 ,339 ה 24
343 ,324 ה 26
344 ,342 ה 27

333 ה 28
322 ,321 ,312 ה 29

335 ה 30

335 ו 1
312 ,48 ו 2

335 ,332 ,326 ו 4
309 ו 5
307 ו 6

346 ,335 ,319 ו 8
335 ו 9

339 ו 10
309 ,119 ו 11
315 ,119 ו 12

338 ,336 ,119 ו 13
345 ,119 ו 14

345 ,340 ,327 ,308 ו 15
337 ו 16
341 ו 17

345 ,316 ,308 ו 18
308 ו 19
313 ו 21
324 ו 22

328 ,314 ו 23

326 ב 14
331 ,309 ב 16

309 ב 19
335 ב 21
344 ב 22
317 ב 23

331 ,314 ,306 ב 24
342 ב 25
119 ב 27
312 ב 29

317 ,310 ב 30
323 ,310 ,77 ב 34

327 ,323 ,312 ,311 ,95 ב 35
119 ב 36

342 ,90 ב 38
90 ב 39

338 ,316 ב 40
332 ב 41

332 ,311 ב 43
340 ,328 ,314 ב 44

310 ב 45
328 ,326 ,307 ב 46

331 ,310 ב 47
342 ,337 ,318 ,90 ב 48

330 ג 1
321 ג 2
335 ג 3
336 ג 4

343 ,326 ג 5
319 ג 6

308 ג 13
316 ג 16
332 ג 17

323 ,306 ג 19
321 ,307 ג 20
338 ,321 ג 21

335 ג 22
326 ג 23

346 ,335 ,307 ג 24
336 ,326 ג 26

344 ,342 ,321 ,316 ,90 ג 27
344 ,338 ,309 ג 28

341 ,307 ג 29
334 ג 30

344 ,48 ג 32

311 ,308 ד 2
345 ד 3
119 ד 4
119 ד 5
307 ד 6

346 ,337 ,323 ד 8
317 ,313 ,311 ד 9

336 ,328 ,325 ,310 ,308 ד 11
340 ,334 ,124 ד 12

344 ,315 ד 13
327 ד 14
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מפתחות

291 ב 13
180 ב 16
99 ב 17
29 ב 18

205 ,138 ,122 ,42 ב 19
280 ב 20

234 ג 8
177 ג 15
198 ג 33
118 ג 34
96 ג 37

265 ג 38

230 ד 1
194 ד 4
123 ד 8
98 ד 12

239 ה 3
196 ה 4

392 ,203 ה 7
221 ה 10

278 ,262 ה 12
87 ה 13

284 ,188 ,90 ה 15
66 ה 19

66 ו 2
66 ו 6

286 ,183 ו 7
136 ו 8
185 ו 9
66 ו 14

118 ו 19

248 ,140 ז 1
253 ז 2
145 ז 3
34 ז 65

55 ח 1
139 ח 2
34 ח 3

65 ,34 ח 8
175 ח 11
65 ח 12

293 ח 13
34 ח 18

179 ט 2
34 ט 3

269 ט 5
141 ט 11
130 ט 12
180 ט 14
100 ט 20

286 ,232 ט 25
256 ט 27

38 28–27 ט
120 ,90 ט 28

311 ו 3
341 ו 5
340 ו 7

336 ,334 ו 10
344 ,330 ,326 ,323 ו 11

342 ,322 ו 12
341 ו 15
329 ו 16

336 ,315 ו 17
81 ו 21

325 ,312 ז 13
309 ז 14
325 ז 15
336 ז 17

329 ,316 ,48 ז 18
343 ,318 ז 19

326 ז 20
40 ז 21

338 ,318 ז 24
324 ,311 ז 25

329 ז 26
243 ז 27

204 ,65 ח 15
138 ח 22
84 ח 25

289 ח 33

240 ט 2
205 ט 3

269 ,236 ט 9
83 ט 12
51 ט 14

256 ט 30

204 ,187 י 2
26 י 3
52 י 6

173 י 8
136 י 11
251 י 13
279 י 14
136 י 16
223 י 19

נחמיה
99 א 3

286 ,156 ,118 א 4
118 א 6
162 א 7

9 א 9
99 א 11

120 ב 1
120 ,48 ב 5

120 ב 6
48 ב 7

264 ב 8

149 ,66 יא 25
188 ,160 יא 30
195 ,143 יא 35

173 ,145 ,46 יא 36
46 יא 37

229 ,208 יא 40
215 יא 45

158 יב 3
230 ,175 יב 4

256 ,195 ,143 ,104 יב 10

עזרא
248 א 2
165 א 6

235 א 11

144 ב 62
34 ב 63

209 ג 1
84 ג 3

210 ג 5
84 ג 6

87 ג 10
182 ,87 ג 11

85 ,81 ד 2
274 ד 4
298 ד 7
321 ד 8

320 ד 10
329 ,314 ,308 ד 12

327 ,325 ,321 ,309 ד 13
323 ד 14

317 ,316 ד 15
320 ד 17

119 ,115 ד 18
342 ,327 ,46 ד 19

346 ,308 ד 21
345 ד 22

336 ,306 ד 23
308 ד 24
119 ד 27

324 ה 1
345 ,335 ,329 ה 2
345 ,321 ,308 ה 3

342 ,321 ה 7
345 ,334 ,330 ,317 ה 8

80 ה 9
339 ,321 ,80 ה 10

341 ה 11
337 ,329 ,318 ,310 ה 12

326 ,317 ה 14
325 ה 15

318 ,308 ה 16
309 ,48 ה 17

309 ו 1
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מראי מקומות

157 ,87 כג 30
84 כג 31

194 כד 6

87 כה 3

258 כו 26
154 כו 31

235 ,105 כז 24

72 כח 4
213 כח 8

72 כט 3
50 כט 9

87 כט 13
210 כט 17
84 כט 21

145 כט 25

דה”ב
86 ב 3

239 ב 5
65 ב 13

205 ב 16

171 ג 5
252 ג 7
74 ג 12

165 ד 5

96 ה 8
56 ה 11

95 ,87 ה 13
95 ה 14

151 ,132 ו 17
118 ו 19

118 ,103 ,87 ו 24
239 ,87 ו 26

115 ו 27
27 ו 34

134 ,119 ,51 ו 36
276 ו 37

95 ז 1
95 ז 2
87 ז 3

118 ז 4
170 ז 5
87 ז 6

191 ז 11
253 ז 13
86 ז 20
79 ז 22

46 ח 3
73 ח 6

90 ח 10
84 ח 12

77 יג 9

206 יד 8
249 יד 11

249 טו 13
269 טו 16
158 טו 26
193 טו 27

290 ,138 ,108 ,42 טו 29

72 טז 2
168 טז 3
87 טז 4
87 טז 7
87 טז 8

212 טז 21
42 טז 22

272 טז 32
87 טז 34
87 טז 35
87 טז 36
84 טז 40
87 טז 41

259 יז 17
118 יז 25
103 יז 27

198 ,192 יח 1
216 יח 2
82 יח 10
86 יח 11

267 יט 3
147 ,98 יט 4

136 יט 6
40 ,10 יט 10

40 יט 11
240 ,40 יט 17

26 יט 19

254 ,211 כ 1
292 כ 3

156 כא 4
297 כא 6
78 כא 15

273 ,203 כא 17
239 כא 22
59 כא 24
81 כא 30

171 כב 2
133 כב 13
81 כב 19

203 כג 1
219 כג 4
87 כג 5

168 כג 6
72 כג 13

265 ,159 ט 29
41 ט 31

276 ,104 ט 33
90 ט 37

165 י 30
242 י 38

210 יא 2

83 יב 31
286 יב 43
248 יב 44
87 יב 46
86 יב 47

34 יג 1
136 יג 3

139 ,65 יג 7
233 יג 11
135 יג 13
66 יג 14

237 יג 15
254 יג 19
287 יג 21
66 יג 22

216 יג 24
205 ,26 יג 25

165 יג 26
142 יג 28
66 יג 29

דה”א
88 א 43

158 ד 17

181 ה 17
160 ,114 ה 25

137 ז 23

142 ח 13

182 ט 22
203 ט 29

114 ,75 י 2
81 י 13

225 ,80 י 14

110 יא 2
165 יא 8

165 יא 10
216 ,85 יא 18

293 ,182 יב 2
202 יב 16

256 ,97 יב 19

183 יג 1
48 יג 2

271 ,211 ,102 יג 7
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מפתחות

84 ל 24
286 ל 27

133 לא 11
120 לא 20
81 לא 21

141 ,133 לב 1
68 לב 10

69 ,37 לב 15
254 ,188 לב 30

194 לג 6
297 לג 9

265 לג 10
243 לג 13

158 ,85 לג 22

81 לד 3
137 ,58 לד 10
248 ,65 לד 12

219 לד 13
224 לד 16

223 ,58 לד 17
34 לד 18
81 לד 21
85 לד 25
80 לד 26
26 לד 31

236 לה 2
269 ,84 לה 7

84 לה 8
84 לה 9

35 לה 18
102 לה 23
52 לה 24

260 לה 25

198 לו 4
297 ,198 ,122 לו 16

224 לו 19

סירא
65 ג 22

65 ד 11
95 ד 18

65 ו 37

42 ז 11
67 ז 16

65 ט 5

74 יא 34

65 יד 21

42 טו 4

50 טז 1
65 טז 20

276 ,104 כ 35
162 כ 36
163 כ 37

157 כא 4
209 כא 14

104 כב 3
151 כב 10

220 כג 7
245 כג 8
87 כג 12

194 כג 16

164 כד 4
242 כד 7

161 כד 15
97 כד 20

100 כד 21
265 כד 25

293 כה 6
194 כה 8
86 כה 14

183 כה 16

254 ,65 כו 5
165 כו 8

245 ,186 ,102 כו 15
260 ,85 כו 18
160 ,51 כו 19

152 ,137 כו 20

46 כז 5

27 כח 3
158 ,85 כח 4

138 כח 8
226 ,219 ,217 ,78 כח 15

251 כח 18
249 כח 19
164 כח 20

234 ,85 כח 23

204 ,184 כט 6
259 ,189 כט 7

26 כט 10
284 כט 11
160 כט 19
167 כט 27
87 כט 30

202 כט 31
97 כט 34
50 כט 36

292 ל 10
198 ל 13
86 ל 17
87 ל 21

179 ,158 ל 22
183 ל 23

151 ט 1
236 ט 2
69 ט 6

157 ט 12
131 ט 18

174 ,66 ט 20

265 י 4
231 ,27 י 10

100 י 18

58 יב 10

89 יג 1
134 ,40 יג 3

123 ,122 יג 6
133 ,46 יג 7

210 יג 9
260 ,85 יג 11

123 יג 12
120 יג 15
120 יג 20

226 ,145 יד 2
239 יד 10
138 יד 13

195 טו 6
81 13–12 טו

81 טו 13
50 טו 15

163 טז 5
202 טז 7

275 ,192 ,50 טז 10
81 ,80 טז 12

282 ,275 טז 14

81 יז 3
154 ,81 יז 4

176 יח 1
84 יח 2
81 יח 4
81 יח 6
81 יח 7

77 יח 23
227 ,225 יח 31

79 יח 33

236 יט 5

81 כ 3
43 כ 11

288 ,44 כ 12
87 כ 19
69 כ 20

183 ,87 כ 21
167 כ 22
236 כ 23
294 כ 27
235 כ 34
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מראי מקומות

87 נא 12
87 נא 22

87 מז 10

97 נ 11

87 נא 1
87 נא 11

65 לא 15

95 לו 19

90 לח 25

65 מב 18

מקורות אחרים

ARI
AECT 58:2:4 340
AECT-L *4:3 337
AECT-L *4:6 339
AECT-L *4:7 324
AECT-L *4:9 332
AECT-L *4:11 338
AECT-L *4:13 328, 332
AECT-L *10:1 345
AECT-L *11:2 331
AECT-L *13:4 340
AECT-L *19:4 331
AECT-L *19:6 313
AECT-L *20:2 327
AECT-L *25:6 316
AECT-L 1:6 313, 343
AECT-L 2:4 313, 322
AECT-L 2:5 312
AECT-L 2:7 345
AECT-L 3:8 72
AECT-L 3:10 340
AECT-L 4:19 72
AECT-L 4:20 339
AECT-L 5:2 333
AECT-L 6:2:5 329
AECT-L 23:3 328
AssOstr 8 317
AssOstr 9 335
AssOstr 12 80, 336, 339
AssOstr 15 340
AssOstr 16 321
AssOstr 17 307
AssOstr 19 323
AssOstr 21 324
BarH 1 345
BarH 4 325, 343
BarRak 1:5 320, 393
BarRak 1:7–8 331
BarRak 1:8 338

BarRak 1:11 306
BarRak 1:12 316
BarRak 1:14 324
Bukan 4 322
Bukan 9–10 324
Bukan 12 328
DA 2:10 96
Daskyleion 1:2 319
Daskyleion 1:4 331
Decree 2 327
Decree 3–4 307
EmarSt 1 333
Fakh 2 325
Fakh 4 330
Fakh 7 307, 315
Fakh 8 320
Fakh 11 308, 320, 322
Fakh 14 114
Fakh 15 48, 114, 316, 320
Fakh 18 322
Fakh 18–19 313
Fakh 19 316
Fakh 20 319, 337
Fakh 22 307, 322, 323
Fakh 23 310
Had 2 349
Had 3 349
Had 4 80, 347
Had 7 349
Had 8 348, 393
Had 9 346
Had 10 347, 348
Had 11 348, 349
Had 12 80, 348, 350
Had 13 72, 349
Had 15 85, 346, 349, 393
Had 16 85, 347
Had 17 124, 347
Had 18 72
Had 19 348
Had 20 346, 348, 393
Had 21 85, 347
Had 22 72, 349, 350
Had 23 350

Had 24 100, 348
Had 25 350, 393
Had 27 350
Had 28 347
Had 29 347, 349, 350
Had 30 347, 349
Had 31 348
Had 32 348
Had 34 346, 347
HazBrid 1:1 330
Kil 1 349
Kil 5 349
Lach 2 325
MurDoc 11:2 333
Nerab 1:2 323
Nerab 1:6 325
Nerab 1:9 326
Nerab 1:13 327
Nerab 2:3 307
Nerab 2:4 306
Nerab 2:5–6 52, 308
Nerab 2:6 312
Nerab 2:8 325, 332
Nerab 2:9 308
Pan 2 347, 349
Pan 3 347, 349
Pan 4 348
Pan 5 346, 347
Pan 6 349
Pan 7 348
Pan 8 349
Pan 9 348
Pan 10 67, 347, 350
Pan 11 77, 346
Pan 12 347
Pan 14 347
Pan 16 348
Pan 17 52, 347
Pan 18 349
Pan 19 348
Pan 20 350
Pan 21 348, 349
Sf 1:A:7 310
Sf 1:A:13 333

469



מפתחות

Sf 1:A:21 312, 324
Sf 1:A:23 345
Sf 1:A:24 70, 337, 341
Sf 1:A:26 326
Sf 1:A:27 307
Sf 1:A:28 315
Sf 1:A:29 343
Sf 1:A:32 341
Sf 1:A:33 307
Sf 1:A:35 319
Sf 1:A:36 313
Sf 1:A:38 340
Sf 1:A:39 331
Sf 1:A:40 310
Sf 1:A:41 332
Sf 1:A:42 77, 323
Sf 1:B:8 345
Sf 1:B:22 323
Sf 1:B:23 70
Sf 1:B:25 342
Sf 1:B:27 328
Sf 1:B:29 319, 328
Sf 1:B:32 345
Sf 1:B:34 333
Sf 1:B:38 70
Sf 1:B:44 46, 331
Sf 1:C:4 329
Sf 1:C:18 322
Sf 1:C:19 312, 345
Sf 1:C:21 312
Sf 1:C:24 101, 320
Sf 2:A:3 70
Sf 2:A:4 327
Sf 2:B:7 306
Sf 2:B:8 309, 313
Sf 2:B:9 70
Sf 2:B:16 319
Sf 2:B:19 46, 310
Sf 2:B:20 331
Sf 2:C:2 322
Sf 2:C:8 306
Sf 3:1 114, 324
Sf 3:2 328
Sf 3:3 316, 328
Sf 3:4 70, 336, 344
Sf 3:5 342
Sf 3:6 338, 339, 341
Sf 3:7 70, 326, 333, 344
Sf 3:8 115, 342
Sf 3:9 70, 324, 339
Sf 3:12 327
Sf 3:12–13 326
Sf 3:14 70, 327, 329
Sf 3:16 70, 323
Sf 3:17 39, 320, 330, 338, 393
Sf 3:18 307, 344

Sf 3:19 70, 336, 339
Sf 3:20 70, 114, 332
Sf 3:20–21 70
Sf 3:23 70
Sf 3:24 314, 341
Sf 3:25 341
Sf 3:26 338
Sf 3:27 70
Sf 3:28 341
TAD A 2.1:2 70, 314
TAD A 2.1:4 342
TAD A 2.1:5 74, 311, 320
TAD A 2.1:6 322
TAD A 2.1:8 313
TAD A 2.2:2 70
TAD A 2.2:3 325
TAD A 2.2:17 313
TAD A 2.3:2 70, 309
TAD A 2.3:3 82, 339
TAD A 2.3:9 322
TAD A 2.3:10 313
TAD A 2.4:1 70
TAD A 2.4:7 333
TAD A 2.4:12 319
TAD A 2.5:1 70
TAD A 2.5:2 315
TAD A 2.5:8 326
TAD A 2.5:10 317
TAD A 2.6:1 70
TAD A 2.6:2 82
TAD A 2.6:5–6 323
TAD A 2.6:7 82
TAD A 2.7:2 346
TAD A 2.7:3 315
TAD A 3.3:7 308
TAD A 3.3:13 332
TAD A 3.3.:13 343
TAD A 3.4:4 318
TAD A 3.5:2 314
TAD A 3.7:1 82, 339
TAD A 3.8:6 309, 318, 335
TAD A 3.8:11 325
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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 descrip-
tion; 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 He-
brew 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
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the languages included are Hebrew and Aramaic (as found both in the Biblical corpus and in extra-
Biblical 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 gov-
erned 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 (sec-
tion 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 lexi-
con. 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 in-
terface 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 deter-
mines 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 (“syn-
tactic rection”). The verb’s complements are usually realised as nominal elements — nouns or pro-
nouns — connected to the verb either directly (direct objects: nominal phrases, optionally preceded
by an accusative mark or nota accusativi such as ʾt את in 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 near-
synonymous 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
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