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RESUMO 

 

O objetivo da presente tese é identificar as ideias linguísticas que foram 

elaboradas em torno das אהוי no hebraico do Tanaḵ / תנ"ך a partir do momento em que elas 

emergem do comentário de Dunaš ibn Tamīm ʾAbū Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל (séc. X) ao 

Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה até serem recebidas na Gramatica Hebraica (séc. XVII) de Moseh 

filho de Gidhon Abudiente que foi a primeira do gênero a ser impressa em língua portuguesa. 

Mais especificamente foi analisado: (a) o valor fonológico das אהוי nos verbos 

fracos e defectivos; (b) a interação das אהוי com as בגדכפת e com as letras restantes do 

alfabeto hebraico; (c) a sobreposição das vogais tiberienses às אהוי de acordo com a tradição 

andaluza; e (d) os homófonos. 

Foi demonstrado que as אהוי eram interpretadas como letras mudas, porém: (a) 

como Dunaš ibn Tamīm ʾAbū Sahl / נש אבן תמים אבוסהלדו , em seu comentário ao Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה, foi o primeiro a associá-las às mães da fala e qualificá-las como letras 

fracas; (b) como Mənaḥēm bēn Saruq / מנחם בן סרוק no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם 

ofereceu as primeiras especulações linguísticas em torno das אהוי; (c) como um Saussure 

judeu, Ḥayyūj / 'חיוג elevou as ideias embrionárias de Mənaḥēm / מנחם ao seu apogeu no 

Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; (d) como os Qimḥi / קמחי, apesar de ampliarem e difundirem as 

conquistas alcançadas pelos linguistas andaluzes, tolheram a robustez das ideias linguísticas 

de Ḥayyūj / 'חיוג em suas respectivas obras o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Sēp̄er Mahălaḵ / 

 יצחק / como nos ensinamentos do Rabino Yiṣḥāq ʿUzziʾēl (e) ;מכלול / e o Miḵlōl ספר מהלך

 יצחק / editado por Yiṣḥāq Neḥemiyāh מענה לשון / registradas no Maʿănēh Lāšōn עוזיאל

 de Aboab, as ideias linguísticas em torno das מלאכת הדקדוק / e no Məleʾḵeṯ haDiqdūq נחמיה

 começaram a perder espaço para explicações baseadas na grafemática; e (f) como אהוי

Abudiente na Gramatica Hebraica expandiu o emprego das explicações baseadas na 

grafemática diminuindo o protagonismo das אהוי. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to identify the linguistics ideas elaborated on the 

 in Biblical Hebrew from the moment they emerged from the commentary on Sēp̄er אהוי

Yəṣirā / ספר יצירה by Dunaš ibn Tamīm ʾAbū Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל (10th century) 

until they were received in the Gramatica Hebraica (17th century) by Moseh son of Gidhon 

Abudiente’s, which was the first of its kind to be printed in Portuguese. 

More specifically, we analyzed: (a) the phonological value of אהוי in weak and 

defective verbs; (b) the interaction of the אהוי with the בגדכפת and with the remaining letters 

of the Hebrew alphabet; (c) the overlapping of the Tiberian vowels on אהוי according to the 

Andalusian tradition; and (d) the homophones. 

It has been demonstrated that אהוי were interpreted as mute letters, but: (a) 

Dunaš ibn Tamīm ʾAbū Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל in his commentary on Sēp̄er Yəṣirā / 

 was the first to associate them with the mothers of the speech and to qualify them ספר יצירה

as weak letters; (b) Mənaḥēm bēn Saruq / מנחם בן סרוק in Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם 

offered the first linguistic speculations about the אהוי; (c) as a Jewish Saussure, Ḥayyūj / 'חיוג 

elevated the embryonic ideas of de Mənaḥēm / מנחם to its apogee in Kitāb ʾal-Līn /  כתאב

 enlarged and spread the achievements of the Andalusian קמחי / although the Qimḥi (d) ;אללין

linguists they hindered the strength of the Ḥayyūj / 'חיוג linguistic ideas in their respective 

works of the Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, the Sēp̄er Mahălaḵ / ספר מהלך and the Miḵlōl / 

 recorded in Maʿănēh יצחק עוזיאל / in the teachings of Rabbi Yiṣḥāq ʿUzziʾēl (e) ;מכלול

Lāšōn / מענה לשון edited by Yiṣḥāq Neḥemiyāh / יצחק נחמיה, and written by Aboab in 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, the linguistic ideas around the אהוי began to lose space 

to explanations based on graphematic; (f) Abudiente expanded the use of graphematic 

explanations in in Hebrew Grammar by reducing אהוי's protagonism. 
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1 INTRODUÇÃO 

A visão superada
1
 de que na antiguidade a Bíblia Hebraica, doravante Tanaḵ / 

2תנ"ך
, era desprovida de vogais e que as letras do alfabeto hebraico representavam consoantes 

pressupõe que houve um momento em que as letras ו ,ה ,א e י, doravante אהוי, que 

correspondem aos respectivos sons /ˀ/, /h/, /w/ e /y/, passaram a ser utilizadas como letras-

vogais pelos antigos semitas
3
 para facilitar a leitura do Tanaḵ / ך"תנ . Posteriormente, por 

volta do séc. VII
4
, diante da imprecisão das אהוי adicionadas ao texto como vogais de modo 

não homogêneo, as diversas escolas massoréticas judaicas da Babilônia e de Israel 

desenvolveram sistemas vocálicos mais aderentes às próprias tradições orais. Como não era 

mais permitido modificar os textos sagrados, as letras-vogais não podiam ser removidas, e 

dessa maneira, os novos sistemas se sobreporiam às vogais representadas pelas אהוי. Dentre 

os sistemas massoréticos, aquele que reflete a tradição tiberiense da família Bēn ʾĀšēr /  בן

começaria a ser imposto a partir da metade do séc. X אשר
5 e suplantaria os concorrentes 

apesar da falta de aderência às tradições judaicas que o adotaram. 

Na realidade, a suposição de que a escrita hebraica algum dia foi desprovida de 

vogais recai sobre os primórdios em que era possível encontrar naʿărā / 6נער, para moça, em 

vez de naʿărāh / נערה ou ze / ז, para este, em vez de zeh / 7זה. 

Estudos paleográficos comprovaram que as אהוי já eram empregadas como 

letras-vogais em inscrições encontradas em artefatos arqueológicos datados do Período do 
                                                                        

1
 Visão que remonta a Spinoza cf. (SPINOZA, 2014A, p. 169-170) e mantida pelo pai da linguística moderna, 

Ferdinand de Saussure (SAUSSURE, 2012, p. 76); cf. parece que o linguista italiano Tullio de Mauro (1932-

2017) aceita tal concepção, pois ele não comenta a respeito (SAUSSURE, 2005 (1916), p. 65); outras fontes 

atuais que perpetuam tal visão cf. (FRAIMAN BLATYTA, 2012, p. 204); (ROZENCHAN, 2017) e 

(SANTIAGO, 2013, p. 50-51). 
2
 Tanaḵ / ך"תנ  são as iniciais de Tōrāh / תורה, Nəḇiʾīm /  נביאים  e Kəṯuḇīm / כתובים. 

3
 Cf. o uso das /ˀa/ /ˀi/ /e /ˀu/ como vogais já foi identificado no alfabeto de outra língua semítica, o ugarítico 

(SCHNIEDEWIND e HUNT, 2007, p. 39). Sobre a conexão entre o ugarítico e o hebraico, cf. (SÁENZ-

BADILLOS, 2007, p. 34-35). 
4
 (DOTAN, 2007, p. 614). 

5
 De acordo com Yeivin ייבין a escola massorética tiberiense só alcança o seu apogeu por volta do ano 915 

( א"תשע, ייבין , p. 9). 
6
 De fato, encontramos a grafia nʿr /  נער  para moça na versão do texto do Tanaḵ / ך"תנ  transmitida pelo kəṯiḇ / 

 sobre todas as מימון כהן / escreve-se em Gn. 24:14, 16, 28, 55 e 57. Estudos recentes de Maimon Cohen כתיב

ocorrências dos qəri-kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se, presentes no Códice de Alepo comprovaram 

que a grafia do kəṯiḇ / כתיב escreve-se tende a corresponder a formas diacrônicas que foram substituídas pela 

variante transmitida pelo qərē / קרי lê-se cf. (כהן, תשס"ז). Em outras palavras, naʿărā / נער em Gn. 24 pode 

corresponder a uma grafia fossilizada nos textos do Tanaḵ / ך"תנ . 
7
 ( ו"תשע, אורנן , p. 17). 
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Primeiro Templo
8
 e recentemente Steiner identificou o uso de letras-vogais em textos que 

remontam ao período dos faraós, de 2.500 a 3.000 anos atrás
9
. 

O uso heterogêneo das אהוי culminou na existência de mais de uma ortografia 

para a mesma palavra. Nomes como דוד e יעקב passaram a ter duas grafias, uma plena e outra 

defectiva. דוד, que originalmente era grafado sem a indicação do /i/ passaria a ser grafado 

também como דויד com a indicação do /i/. Assim também, יעקב, que originalmente era 

grafado sem a indicação do /o/ passaria a ser grafado como יעקוב com a indicação do /o/. 

Tais incongruências no Tanaḵ / ך"תנ  despertaram inquietação em diversos 

círculos judaicos da antiguidade como os talmudistas e os autores do Miḏraš / מדרש que se 

debruçaram para justificar os plenos, isto é, palavras escritas em grafia plena quando era 

esperada a defectiva, e os defectivos, isto é, palavras escritas em grafia defectiva quando a 

plena era exigida. As explanações das mais variadas eram adaptadas ao contexto específico de 

cada situação. Não havia a preocupação para a busca de uma solução genérica que pudesse ser 

aplicada para todos os casos.  

Os sábios do Talmude Babilônico de Sukkā / כהסו , p. 6B, debateram a grafia 

de כֹות ָכה .pl ,(Lv. 23:42, 43) ס   ao tratar da quantidade de paredes necessárias para ,ס 

configurar uma סוכה, buscaram apoio para as respectivas opiniões na irregularidade 

ortográfica do versículo 42 em que encontramos  ֹכ תס   em grafia defectiva duas vezes ao lado 

de כֹות com grafia plena, no versículo 43 ,ס 
10

. 

Os sábios do Miḏraš / מדרש, como aqueles citados pelo Miḏraš ḥasēr wəYāṯir / 

11מדרש חסר ויתיר
 justificaram o fato de o nome אליהו constar cinco vezes em grafia 

defectiva, isto é, אליה sem ו (2Rs. 1:3, 4, 8, 12 e Ml. 3:23), e por outro lado, o nome יעקב 

                                                                        

8
 Cf. mais detalhes sobre a introdução das matres lectionis no hebraico cf. (NAVEH, 2005 (1997), p. 9, 62, 89 e 

nota 52). Sobre o uso no ugarítico a partir do século XIII A.E.C cf. ibid., p. 183. 
9
 Em um texto oriundo de pirâmides egípcias datado de c. 2.500 A.E.C, que foi decifrado em 2007 por Steiner 

nota-se o uso das vogais representadas pelas equivalentes das אהוי na escrita egípcia na seguinte expressão: 

 .(segundo Steiner, lê-se algo como: k-b-b-h i-ti-i-ti b-i-ti) קבבה אתי אתי ביתי

lit. “Suspirem: venha, venha (para) minha casa!” cf. (STEINER, 2008). Em artigo divulgado no ano seguinte, 

Blau elogia Steiner pela façanha, apesar de apontar algumas imprecisões, que segundo ele, se resumem em 

pequenos ajustes cf. (BLAU, 2009). 
10

 Cf. em (GINSBURG, p. 335) as listas massoréticas que registraram todas as ocorrências plenas e defectivas de 

 .סוכות
11

 Esse Miḏraš / מדרש é uma coletânea de explanações para justificar as grafias plenas quando a defectiva era 

esperada, e as grafias defectivas quando a plena fazia-se necessária ( 1990, אייזענשטיין , p. 199-201). 
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estar grafado cinco vezes em grafia plena, isto é, יעקוב com ו (Lv. 26:42, Jr. 30:18, 33:26, 

46:27, 51:19) para evocar que אליהו, o profeta, redimirá os descendentes de יעקב, isto é, o 

povo de Israel
12

. 

Os massoretas, cujas atividades podem remontar ao período da redação dos 

próprios textos sagrados
13

, se dedicaram a transmitir os textos do Tanaḵ / ך"תנ  e para tanto, 

criaram uma série de mecanismos para preservar os textos de erros de copistas, a saber: 

 contabilização de todos os plenos e defectivos; a)

 listas dedicadas com todos os versículos em que uma determinada palavra se b)

encontrava plena ou defectiva; e 

 adição de notas nas margens do texto consonantal com o intuito de confirmar ou c)

refutar versões e indicar a grafia ou a leitura correta. 

Um pouco antes ou mesmo em paralelo ao momento em que a gramática 

hebraica se estabelece como disciplina independente da Messorá surgem as primeiras regras 

que relacionam as אהוי com a presença do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, mas limitadas às 

14בגדכפת
. 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון (Egito 882 – Babilônia 942), o fundador dos 

estudos gramaticais, lexicográficos e filológicos da língua hebraica de modo estruturado 

redigiu duas obras gramaticais em várias edições:  

 o ʾEgron / אגרון (Alfayum no Egito, 902
15

), o primeiro dicionário de rimas
16

 em a)

hebraico para auxiliar na redação de poesias rimadas; e 

 o Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה, a primeira gramática para o hebraico bíblico.  b)

Ao saber das regras massoréticas que relacionam as אהוי com as בגדכפת, 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון critica tal associação, apontando as vogais massoréticas como 

                                                                        

12
 ( 1990, אייזענשטיין , p. 199). 

13
 Cf. ( ז"תשכ, דותן , p. 1). 

14
 (BAER e STRACK, 1879, p. 28-30); Ṭ Dotan concorda que as regras apresentadas no Diqḏuqēy haṬəʿāmīm / 

הטעמיםדקדוקי   por Baer e Strack são anteriores às regras esboçadas nas primeiras gramáticas hebraicas, porém 

questiona se de fato pertencem ao Diqḏuqēy haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים de Bēn ʾĀšēr / בן אשר cf. ( ,דותן

ז"תשכ , p. 22-23 e 82-83). 
15

 Cf. ( ז"תשנ, דותן , p. 17, nota 6). 
16

 Encontramos esse tipo de dicionário de rimas para a língua francesa cf. (WARNANT, 1996). 
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responsáveis pela presença do rāp̄eh / רפה nas 17בגדכפת
. 

As primeiras formulações linguísticas acerca das אהוי como um grupo de letras 

com a propriedade especial de mudez começam a aparecer nas críticas ao comentário
18

 de 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון sobre o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, o Kitāb al-Mabādi / כתאב 

 lit. ár. livro sobre o início, proferidas pelo gramático e filósofo Dunaš ibn Tamīm ,אלמבאדי

ʾAbū Sahl / 19דונש אבן תמים אבוסהל
 (Cairuão, Tunísia, c. 890 – 955/956), doravante 

Abussahal / 20אבוסהל
, aluno do Rabbi Yiṣḥāq Isrāʾēli / (950 – 855) רבי יצחק ישראלי

 21
. Ao 

contestar Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון por considerar apenas o א uma letra fraca, propõe que 

não somente esta, mas também as וי e oא representando o ה 
22

 seriam as três [letras] mães, 

šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות 
23

, da fala e que elas estariam associadas à respiração (rūʾaḥ / 

(רוח
24

, o que nos remete ao lexicógrafo al-Ḫalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī / אחמד אבן ליל'אלכ 

(718-786) אלפראהידי
25

. 

Apesar de ser um livro místico de autoria desconhecida, de datação incerta e de 

localidade indefinida, de fato, o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה que foi redigido em hebraico, 

                                                                        

17
 Cf. no capítulo sobre o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה no kitāb al-lugha / כתאב אללוגה que Səʿadia Gaʾōn  não 

menciona a fórmula massorética, mas se satisfaz em remeter a ela através da sigla אויה, isto é, as אהוי conforme 

aparecem nas formulações dos massoretas Cf. ( ז"תשנ, דותן , p. 410 em hebraico, p. 411 em árabe). 
18

 Sobre os primeiros comentários ao Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה por Abussahal e por Səʿadia Gaʾōn  cf. em 

(PINES, 1989, p. 80). 
19

 Sobre este gramático, cf. o terceiro sábio mencionado na lista de mestres da língua hebraica oferecida por 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / אברהם בן עזרא em que são mencionados os principais protagonistas que desenvolveram 

os estudos sobre a língua hebraica: Estos son los nombres de los maestros de la lengua hebrea: [(1)] El Gaʾōn, 

Rav Sĕʿádyah de la ciudad de Pitom [...] [(2)] El sabio de Jerusalén; [(3)] Rabbi ʾĂdonīm ben Tamim, el 

babilonio [...], cf. (PATÓN e SÁENZ-BADILLOS, 2002, p. 107-110) ou em (DEL VALLE, 2000, p. 192-194). 
Encontramos o comentário de Abussahal no artigo de Pines como ‘Qayrawan commentary’ cf. (PINES, 1989, p. 

81). 
20

 Desta maneira distinguimos Dunaš Bēn Tamīm ʾAbū Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל de Dunaš bēn Labraṭ / 

 que foi autor das Críticas contra דונש / o autor das Críticas contra Mənaḥēm, e do outro Dunaš ,דונש בן לברט

Səʿadia Gaʾōn. 
21

 Sobre o Rabbi Yiṣḥāq Isrāʾeli / רבי יצחק ישראלי cf. (GUINSBURG, 1968, p. 299-306). A refutação sobre a 

identificação de Dunaš Bēn Tamīm ʾAbū Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל como Rabbi Yiṣḥāq Isrāʾeli /  רבי יצחק

סברגגרא / proposta por Grossberg ישראלי  conforme consta no frontispício da edição cf. em (VAJDA, 2006, p. 

48-49). 
22

 Cf. o último capítulo do Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה traduzido para o português em (GUINSBURG, 1968, p. 

566). 
23

 A consideração das letras árabes equivalentes às אוי como três mães Becker / בקר identificou no gramático 

árabe Ibn Durayd / (933 – ?) אבן דריד cf. ( ט"תשנ, בקר , p. 10 e 141). 
24

 .(כ .p ,5662 ,גראסברג) 
25

 Cf. (VERSTEG, 2001, p. 88). Curiosamente Becker / בקר, ao versar sobre as אהוי nas fontes árabes não 

menciona que o tema já aparece na literatura judaica desde Abussahal cf. ( ט"תשנ, בקר , p. 9 e 142). 
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representa a primeira formulação de regras gramaticais descritivas do hebraico. 

Dois dos temas gramaticais que emergem do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה são 

discutidos no presente estudo, pois eles estão relacionados com as אהוי e não deixarão de ser 

abordados nas gramáticas hebraicas no período pesquisado, isto é, de Abussahal (séc. X) até 

Abudiente (séc. XVII), a saber: 

 a divisão das letras em função dos pontos de articulação da fala, tema abordado por a)

Panini (c. séc. V A.E.D), sábio hindu
26

, e retomado no Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין; e 

 os dois matizes fonéticos das בגדכפרת. b)

As próximas formulações gramaticais que conhecemos acerca das אהוי 

começaram a ser esboçadas em Al Andalus e tinham o propósito de resolver como: 

 lidar com as אהוי nos verbos fracos e defectivos;  a)

 explicar o impacto fonético das אהוי nas בגדכפת e nas letras restantes do alfabeto b)

hebraico;  

 tratar a redundância entre os dois sistemas de vogais supracitados e a c)

incompatibilidade entre as vogais tiberienses com a tradição andaluza; e  

 explicar as variantes homófonas presentes no Tanaḵ / תנ"ך. d)

As primeiras tentativas para solucionar essas questões surgem no Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם, o primeiro dicionário hebraico–hebraico da história, de Mənaḥēm 

bēn Saruq / מנחם בן סרוק, sábio oriundo de Tortosa, na Catalunha, que se estabeleceu em 

Córdoba a convite de Ḥasdāʾy ibn Šaprūṭ / חסדאי אבן שפרוט, ministro das aduanas do califa 

Abd Al-Raḥman III
27

. Redigido em Córdoba provavelmente entre os anos de 950 e 960 
28

, o 

Maḥbereṯ inaugura os estudos linguísticos em Al Andalus no período omíada, tornando-se 

conhecido como Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם pelo comentário de Rabbi Šəlomo 

Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י, sobre o Tanaḵ / 29תנ"ך
. 

Diferente de Mənaḥēm / מנחם, Yəhūḏāh bēn Dāwiḏ / יהודה בן דוד (Fez c. 940 

                                                                        

26
 Pines observa que Səʿadia Gaʾōn já associava os hindus ao Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה, mas no que diz 

respeito à origem dos algarismos (PINES, 1989, p. 121). 
27

 (VALLICROSA, 1968, p. 19-20 e 26); (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 50). 
28

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 23-24). 
29
 Sobre a discussão acerca do nome original do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם cf. (SÁENZ-BADILLOS, 

1986, p. 17).  
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– Córdoba c. 1012)
 30

 em hebraico, ou em árabe Abū Zakariyaʾ Yaḥya ibn Dāwūd /  אבו זכריא

אבן דאוד יחיא , mais conhecido como Ḥayyūj / 'חיוג, pai dos estudos gramaticais sustentados 

por um método comparativo, conseguiu apresentar no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין as 

propriedades linguísticas que uniam as אהוי de modo científico com o propósito de resolver o 

problema dos verbos frágeis e defectivos. 

Segundo o crítico literário Mošeh bēn ʿEzrāʾ / משה בן עזרא (Granada c. 1055 

– c. 1135)
31

, no Kitāb ʾal-muhadara wal-mudakara
32

, a descoberta das regras que regem as 

 só poderia ter sido alcançada com ajuda da revelação divina. Segundo ele, nenhum dos אהוי

gramáticos teve êxito em explica-las a contento até o dia em que Ḥayyūj / 'חיוג escreveu o 

Kitāb ʾal-Līn /  אלליןכתאב . Tal reconhecimento também foi anunciado por ʾAḇrāhām bēn 

ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא (Tudela 1089 – 1164)
33

 ao atribuir a Ḥayyūj / 'חיוג o título de o 

primeiro gramático “34”המדקדק הראשון
 como se os gramáticos anteriores não tivessem 

existido. 

Em nossa dissertação de mestrado (2013) investigamos com o amparo da 

linguística gerativa
35

 como Ḥayyūj / 'חיוג superou as dificuldades de leitura inerentes à 

escritura complexa do Tanaḵ / ך"תנ  ao considerar as אהוי em posição de vogal como letras 

mudas, sākin layyin / ّןַסאִכן ַלִי  em árabe, ou nāḥ neʿĕlam / נח נעלם em hebraico. E por serem 

mudas, as אהוי poderiam ser omitidas da escrita. A partir desse pressuposto, Ḥayyūj / 'חיוג 

teria aproveitado as אהוי para solucionar as seguintes questões sintetizadas na figura abaixo
36

: 

                                                                        

30
 (FALDINI, 2013, p. 34). 

31
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 69-70). 

32
 (MAS, 1986, p. 61-64 em espanhol, e p. 30 em árabe). 

33
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 8-11). 

34
 .(verso א .p ,לפמאן) 

35
 Cf. nos seguintes textos a visão gerativista aplicada para a leitura do hebraico moderno: (SHIMRON, 2008), 

(PAAP, NOEL e JOHANSEN, 1992), (MATTINGLY, 1992), (KATZ e FROST, 1992), (FROST e BENTIN, 

1992) e (BESNER e SMITH, 1992). Uma visão linguística sobre os sistemas de escrita cf. em 

(GNANADESIKAN, 2009) e (COULMAS, 2003). 
36

 Apresentamos uma extensa digressão sobre os primeiros quatro itens no nosso mestrado cf. (FALDINI, 2013). 
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Após Ḥayyūj / 'חיוג, as regras gramaticais que envolvem as אהוי são 

aprimoradas, mas sem avanços significativos até o gramático Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי (c. 

1105 – 1170)
37

, pai dos irmãos, Mošeh / (1190 – ?) משה
38

 e Dāwiḏ / דוד (c. 1160- c. 1235)
39

, 

ou mais conhecido como RD”K / ר"דק 
40

, igualmente gramáticos, que inaugura uma nova 

fase dos estudos linguísticos do hebraico, por ter reorganizado as sete vogais massoréticas, 

com base nas אהוי, em cinco vogais longas e cinco vogais breves. Este novo sistema dos 

Qimḥi / קמחי prevaleceu e se impôs em todas as comunidades judaicas sendo bem recebido 

pela comunidade científica até os dias de hoje
41

. No presente trabalho analisaremos as 

principais obras dos Qimḥi / קמחי: o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון de Yōsēp̄ / יוסף, o Sēp̄er 

Mahălaḵ / ספר מהלך de Mošeh / משה e o Miḵlōl / מכלול de Dāwiḏ / דוד, pois essas obras se 

complementam no que diz respeito às אהוי. Vale observar que as últimas duas obras concluem 

e disseminam os estudos linguísticos andaluzes. 

Por volta do início do século XVII, quatrocentos anos mais tarde, a doutrina 

dos Qimḥi / קמחי acerca das אהוי seria ensinada com um tom filosófico por Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / 

 que atuou até o seu último dia de vida na sinagoga (Fez 1561 – Amsterdã 1620) יצחק עוזיאל
                                                                        

37
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 193-194). 

38
 (TALMAGE, 2007, p. 158) e (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 77). 

39
 (TALMAGE, 2007, p. 155) e (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 42-43). 

40
 Acrônimo de Rabbi Dāwiḏ Qimḥi / רבי דוד קמחי. 

41
 (CHOMSKY, 2001, p. XX-XXI). 
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Neve Shalom / נווה שלום de Amsterdã fundada em 1608 por Ishac Franco Medeyros
42

. 

Segundo nos informa Yiṣḥāq Neḥemiyāh / יצחק נחמיה, a gramática hebraica intitulada 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון por ele editada em 1627 seria uma coletânea dos ensinamentos 

gramaticais que ele teria escutado diretamente de Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / 43 יצחק עוזיאל
.  

Em 1633, as formulações sobre as אהוי seguindo o tom filosófico de Yiṣḥāq 

ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל, são publicadas pela primeira vez, em língua portuguesa na Gramatica 

Hebraica de Moseh filho de Gidhon Abudiente (Amsterdã 1610 – Hamburgo 1688)
44

. 

Selecionamos a Gramatica Hebraica para este estudo por ser a primeira obra do gênero 

impressa em língua portuguesa. Por desconhecermos edições impressas da gramática hebraica 

de Menasse Bēn Israel (c. 1622), além da cópia manuscrita de Selomo de Oliveira feita em 

1642, a preterimos. 

Em 1642, Isaac Aboab da Fonseca redigiu o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת 

 uma breve gramática hebraica em hebraico que se revelará uma cópia do Maʿănēh ,הדקדוק

Lāšōn / מענה לשון, com algumas alterações que remetem à Gramatica Hebraica de Moseh 

filho de Gidhon Abudiente. De acordo com as datas que constam nos dois únicos manuscritos 

disponíveis na biblioteca ʿĒṣ Ḥayīm / עץ חיים, EH47E04 e EH47C12, que certamente são 

cópias do original, sem dúvida, Aboab a redigiu em Amsterdã na data de 5402 (=1642). 

Weitman especula que o rabino pode ter terminado a obra no Brasil, uma vez que em 1642 o 

rabino chegou a Recife.  

Nas dissertações de Morag
45

 sobre a história do ressurgimento do hebraico em 

Al Andalus a partir do século X, é discutida como a elaboração do nāḥ neʿĕlam / נח נעלם (ou 

sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן) por Ḥayyūj / 'חיוג, na segunda fase
46

 do desenvolvimento linguístico 

                                                                        

42
 (DOS REMÉDIOS, 1911, p. 13); (C. PIETERSE, 1968, p. 60). 

43
 ( 1627, עוזיאל , p. ו"י ). 

44
 Segundo o texto marcado em seu epitáfio, Abudiente teria falecido em 1688 aos 78 anos cf. ( 1979, מלאכי , p. 

74) 
45

 Cf. ( א"תשנ, מורג , p. 203-229) e ( ב"תשנ, מורג , p. 81-94) e ( ג"תשנ, מורג , p. 4-17). 
46

 Não encontramos divergências quanto ao reconhecimento das três fases do desenvolvimento linguístico 

andaluz que apresentamos no presente trabalho cf. (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 15-54). Morag distingue três 

períodos no desenvolvimento linguístico andaluz: (a) período inicial (תקופת הראשית) – anos 950-1000; (b)  

período áureo (תקופת הזוהר) – anos 1000-1050; e (c) período final ( הסיכוםתקופת  ) – anos 1050-1150 ( , מורג

ב"תשנ , p. 81). Na realidade o reconhecimento dos dois primeiros períodos foi anotado pelo crítico literário  משה

 cf. (MAS, 1986, p. 59-64 em espanhol, em árabe p. 28v-31f). A (Granada 1055 – Reinos Cristãos 1135) בן עזרא

divisão da história da literatura hebraica de Vallicrosa não corresponde ao desenvolvimento linguístico, mas 

literário, e por esse motivo, ele organiza a apresentação da história da literatura espanhola em quatro períodos 
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andaluz, solucionou o problema da incompatibilidade entre a tradição oral andaluza e a 

tradição representada pelo sistema de vocalização tiberiense. Porém, apesar de Morag / מורג 

buscar paralelos ao nāḥ neʿĕlam / נח נעלם (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) em autores 

que antecedem Ḥayyūj / 'חיוג e discorrer sobre a interação das אהוי com as בגדכפת conforme 

consta no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, observamos que a abordagem dele mostra-se 

incompleta no que tange as אהוי, sem contar as diversas inferências especulativas a respeito 

do dāgēš / דגש causado pelas אהוי. O papel dos Qimḥi / קמחי, mais especificamente de Dāwiḏ 

Qimḥi / דוד קמחי, que representa a terceira fase do desenvolvimento linguístico andaluz, é 

considerado como aquele que teria supostamente disseminado as teorias linguísticas 

andaluzas, incluso a ideia do nāḥ neʿĕlam / נח נעלם (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן), 

apenas com uma diferença, a reorganização do sistema de vogais conforme concebidas por 

seu pai, Yōsēp̄ Qimḥi / 47יוסף קמחי
.  

Por outro lado, Saénz-Badillos & Yahalom comentam laconicamente que pode 

existir uma diferença mais profunda entre Ḥayyūj / 'חיוג e Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי além da 

reorganização das vogais
48

. Apesar de não entrarem em detalhes, pressupomos que a ideia de 

nāḥ / נח encontrada nos Qimḥi / יקמח  pode não corresponder à doutrina gramatical de Ḥayyūj 

 o que nos motivou a verificar como as ideias linguísticas evoluíram a partir do término ,חיוג' /

do período em que a doutrina de Ḥayyūj / 'חיוג estava em voga.  

De fato, a propriedade de mudez das אהוי não parece ser uma descoberta 

exclusiva de Ḥayyūj / 'חיוג, pois a encontramos direta ou indiretamente nas seguintes obras 

que podem ser de autores anteriores ou mesmo contemporâneos a Ḥayyūj / 'חיוג: 

 no comentário
49

 ao Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה do gramático Dunaš ibn Tamīm ʾAbū a)

Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל conforme mencionamos anteriormente; 

                                                                        

(VALLICROSA, 1968, p. 23): (a) período inicial – que corresponde ao período do califado cordobês do século 

X até a primeira metade do século XI; (b) período de florescimento – se estenderia ao período das taifas, isto é, 

da segunda metade do século XI até os meados do século XII; (c) período de Amadurecimento – compreenderia 

o século XII e parte do século XIV; e (d) período de decadência que corresponderia aos séculos XIV e XV. 
47

 A mesma visão a encontramos também no livro de Sáenz-Badillos editado postumamente por Delgado, cf. 

(SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 30 e 50). Cf. também ( א"תשנ, מורג , p. 203-229) e ( ב"תשנ, מורג , p. 81-94) e 

( ג"תשנ, מורג , p. 4-17). 
48

 (YAHALOM e SAÉNZ-BADILLOS, 5745 (=1985), p. 268). 
49

 (DEL VALLE, 2002, p. 200). 
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 nas respostas dos alunos de Mənaḥēm / מנחם, o nome ḥōnēh / חונה 
50

, hebr. lit. b)

repouso
51

, alude a letras mudas que podem ser representadas pelas אהוי; 

 nas críticas de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט contra Mənaḥēm / מנחם em que são c)

identificadas corretamente as raízes do tipo dos quiescentes de os quiescentes de 

C1=נחי פ"י / י como 52יבש
53יגע ,

 e 54יזח
; e 

 nas críticas de Dunaš / דונש 
55

 contra Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון na correta d)

identificação de quiescentes de primeira letra radical do verbo quiescente da 

primeira letra radical / נחי פ הפועל, quiescentes da segunda letra radical do verbo 

 e quiescentes da terceira letra radical do verbo quiescentes da terceira נחי ע הפועל

letra radical /  נחי ל הפועלונחי פ"י  chamando-os de haMaʿăśīm haMəsukkānīm / 

 המעשים המסוכנים
56

. Segundo Goldenberg, haMaʿăśīm haMəsukkānīm / המעשים 

  :correspondem aos verbos fracos, pois המסוכנים

̶ haMaʿăśīm / המעשים, pl. de haMaʿăśeh / המעשה, seria um dos nomes utilizados 

por Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון para se referir aos verbos
57

 e  

̶ haMəsukkānīm / המסוכנים, pl. de haMəsukkān / המסוכן, seria um calque de 

muʿtall / מעתל em árabe, lit. fraco
58

 ou doente
59

. 

Quanto às gramáticas posteriores a Ḥayyūj / 'חיוג, a propriedade de mudez das 

 manteve-se presente, mas em diferentes formas nas obras mencionadas anteriormente, a אהוי

                                                                        

50
 Cf. ( א"תשנ, מורג , p. 203-229) e ( ב"תשנ, מורג , p. 81-94) e ( ג"תשנ, מורג , p. 4-17). Cf. as respostas dos alunos 

de Mənaḥēm / מנחם em (ROBLES, 1986, p. 12* em hebraico, p. 15 em espanhol).  
51

 Sobre a identificação do ḥōneh / חונה com o naḥ neʿĕlam / נח נעלם (ou sākin layyin / סאכן לין), Cf. ( , מורג

ב"תשנ , p. 88 e nota 42). 
52

 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 51* em hebraico, p. 60 em espanhol). 
53

 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 50* em hebraico, p. 59 em espanhol). 
54

 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 82* em hebraico, p. 91 em espanhol). 
55

 Conforme argumenta Ḥazōn / חזון, o Dunaš / דונש que criticou Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון  não 

necessariamente é o mesmo Dunaš / דונש que criticou Mənaḥēm / מנחם, cf. ( 2009, חזון , p. 289-304). 
56

 Cf. (SCHROETER, 1866, p. 7 §21, p. 12 §36, p. 15 §46, p. 16-17 §51, p. 18 §56 e p. 37 §110). 
57

 Mais detalhes sobre a correspondência entre maʿăśeh / מעשה, lit. ação, e verbo, cf. ( ם"תש, גולדנברג , p. 291 e 

nota 28). 
58

 Mauck traduz muʿtall / מעתל como weak (SARA e MAUCK, 2005, p. 146). 
59

 Cf. (BACHER, 1882, p. 1115 e nota 2); (CHOMSKY, 2001, p. 177); e ( ם"תש, גולדנברג , p. 291-292). De 

fato, məsukkān / מסוכן é empregado na acepção de doente / ḥōleh /  חולה  no Talmude cf. entrada מסוכן 

(JASTROW, 1903, p. 804). 
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saber: 

̶ no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון de Rabbi Yōsēp̄ Qimḥi / רבי יוסף קמחי como: 

 ʾoṯ ḥălāqāh / אות חלקה, lit. heb. letra lisa
60

; ou  

 nāḥ neʿĕlam / נח נעלם, lit. heb. repouso oculto
61

; 

̶ no Miḵlōl / מכלול de Rabbi Dāwiḏ Qimḥi / רבי דוד קמחי como: 

 haNāḥ / הנח, lit. heb. o repouso 

 nāḥ neʿĕlam / נח נעלם, lit. heb. repouso oculto; 

 ou alguma forma derivada da raiz נוח; 

̶ no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון de Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל e no Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק de Aboab como haNāḥ / הנח; e 

̶ na Gramatica Hebraica de Abudiente como quiescente
62

 em português, que 

associamos ao nāḥ neʿĕlam / נח נעלם. 

Goldenberg frisa em seu artigo que a grande novidade de Ḥayyūj / 'חיוג não 

estava limitada ao fato de ele ter descoberto a triliteralidade dos verbos fracos, mas de ter 

logrado sucesso ao desenvolver todas as suas teorias gramaticais sobre a égide do nāḥ 

neʿĕlam / נח נעלם (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן)
63

.  

De acordo com Goldenberg, mesmo que antes de Ḥayyūj / 'חיוג, tivessem 

identificado o nāḥ neʿĕlam / נח נעלם, até o momento, não temos notícias de que alguém 

desenvolveu teorias tão sofisticadas que se aproximassem às de Ḥayyūj / 'חיוג. Por outro lado, 

ao referir-se ao Dunaš autor das críticas contra Səʿadia Gaʾōn, Goldenberg não esclarece qual 

era a sofisticação que distinguia Ḥayyūj / 'חיוג de seus antecessores ou contemporâneos, 

tampouco levanta a possibilidade de Ḥayyūj / 'חיוג ter aprimorado teorias de seus 

antecessores.  

Baseados no entendimento do nāḥ neʿĕlam / נח נעלם conforme revelado por 

Goldenberg, os estudos recentes consultados dedicados ao Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין de 

Ḥayyūj / 'חיוג que buscaram paralelos nos textos que o antecederam foram os seguintes: 

                                                                        

60
 (BACHER, 1888, p. 9). 

61
 (BACHER, 1888, p. 15). 

62
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 59). 

63
 ( ם"תש, גולדנברג , p. 291-292). 
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 a tese de doutorado de Nasir Basal / נאסר בסל dedicada à doutrina gramatical de a)

Ḥayyūj / 'חיוג, mas em notas de rodapé lacônicas; 

 a edição em espanhol do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין oferecida por Delgado em que b)

são apontadas apenas as referências em notas de rodapé, porém sem qualquer 

comentário; e 

 a edição em hebraico do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין oferecida por Wated e Sivan em c)

que encontramos diversos comentários interessantes em notas de rodapé. 

Para a obtenção de um panorama sobre o encadeamento das ideias linguísticas 

em torno das אהוי ao longo do tempo desde que foram esboçadas por Abussahal até serem 

recebidas por Abudiente, faz-se necessário: 

 definir os principais marcos na evolução das ideias linguísticas em torno das אהוי; a)

 delinear as ideias linguísticas sobre as אהוי esboçadas nos marcos identificados para b)

obter arcabouço linguístico de cada período; e 

 confrontar as ideias linguísticas desenvolvidas em cada marco para obter as c)

diferenças e as semelhanças entre elas levando em conta o arcabouço linguístico dos 

respectivos períodos
 64

. 

Dito isso, não conseguimos identificar estudos que apresentassem um 

panorama diacrônico que abrangesse o desenvolvimento das ideias linguísticas em torno das 

 desde Abussahal até serem recebidas pela Nação Judeu–Portuguesa, mais אהוי

especificamente, por Abudiente, e que as confrontassem considerando o ponto de vista 

linguístico que as engendrou e as respectivas metodologias. 

Na realidade, os estudos sobre as gramáticas da Nação Judeu–Portuguesa são 

escassos. Não encontramos estudos sobre o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון ou qualquer estudo 

que o mencionasse. Quanto a Gramatica Hebraica de Abudiente, o único artigo especializado 

que localizamos foi o de Anthony J. Klijnsmit (1994): "Se qual o ouro entre todos os 

metais..." Abudiente's Hebrew Grammar (1633). Porém este artigo possui as seguintes 

limitações: 

                                                                        

64
 Para ilustrar, na entrada יעט, na tradução do kitāb ʾal-līn / אללין כתאב  para o espanhol, em nota de rodapé 

sobre como opinó alguien, Delgado lista as respectivas referências em Mənaḥēm / מנחם, nas críticas de Dunaš 

bēn Labraṭ / דונש בן לברט, nas respostas dos alunos de Mənaḥēm / מנחם e nas réplicas do aluno de Dunaš bēn 

Labraṭ / בן לברט דונש, porém sem comentar uma palavra, obrigando o leitor a buscar tais obras que são de 

difícil acesso (DELGADO, 2004, p. 73, nota 18). 
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 os trechos
65

 que tratam da mudez das אהוי na Gramatica Hebraica, segundo ele, a)

estão obscuros
66

, o que o leva a omitir o tema; e 

 a linguística andaluza, segundo ele, parece ser constituída por um bloco homogêneo b)

que podia ser representado por Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, o que distorce a realidade, 

e por este motivo, ele não menciona Ḥayyūj / 'חיוג e a teoria do nāḥ neʿĕlam / נח 

 .אהוי ao tratar da mudez das נעלם

Em base ao exposto, esta tese é dedicada a preencher a lacuna sobre a evolução 

dos estudos linguísticos em torno das אהוי para tratar: 

 dos verbos fracos e defectivos;  a)

 da sua relação fonética com as בגדכפת e as demais letras do alfabeto hebraico; b)

 da redundância entre os sistemas vocálicos e da incompatibilidade entre as tradições c)

tiberiense e andaluza; e  

 da questão dos homófonos do Tanaḵ / ך"תנ , d)

no decorrer das seguintes obras que foram selecionadas para representar os marcos 

linguísticos identificados como significativos para o desenvolvimento das ideias linguísticas 

em torno das אהוי: 

 o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה:  a)

̶ dele emergem diversas ideias linguísticas relacionadas às אהוי conforme 

mostraremos no texto do Rabino Benjamin de Roma que foi anexado ao 

Mahălaḵ Šəḇilēy haDaʿaṯ / מהלך שבילי הדעת de Mošeh Qimḥi / משה קמחי 
67

; 

̶ dele Abussahal extrai o primeiro esboço linguístico acerca das אהוי; 

 o ʾEgron / אגרון de Səʿadia Gaʾōn. Não nos aprofundamos no Kitāb al-Luġa /  כתאבb)

 por dois motivos: a concepção das vogais de Səʿadia Gaʾōn está aderente à אללוגה

                                                                        

65
 Cf. (KLIJNSMIT, 1994, p. 331-332). 

66
 Cf. para Klijnsmit as expressões em ato e em potência (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 12) não são claras. 

67
 Segundo Tejero, a obra do Rabino Benjamin de Roma foi anexada à primeira edição do Mahălaḵ / מהלך 

preparada em 1508 por Gerson Sonsino em Pesaro (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 168). 
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tradição tiberiense destoando da andaluza e da dos judeus holandeses por considerar 

sete matizes vocálicos; e por não ter se propagado
68

; 

 o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם. Desconsideramos:  c)

̶ as Críticas de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט ao Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת 

 ,e a querela subsequente entre as escolas desses dois grandes gramáticos מנחם

uma vez que orbitavam em torno de questões pontuais não trazendo novidades 

substanciais para solucionar os verbos frágeis e defectivos
69

; e 

̶ a Risalah / רסאלה de Yəhūḏāh bēn Quraiš / יהודה בן קוריש pelo fato de que ela 

está baseada na linguística semítica comparada que, por sua vez, não contribuiu 

para a formulação das ideias linguísticas acerca das אהוי; 

 o Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין. Desconsideramos todos os gramáticos a partir de d)

Ḥayyūj / 'חיוג como Ibn Janāḥ / ן ג'נאחאב , pois não foram trazidas novidades 

substanciais no que tange as אהוי; 

 o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Sēp̄er Mahălaḵ / ספר מהלך, e o Miḵlōl / מכלול. e)

Apesar de os Qimḥi / קמחי terem outras obras, as citadas, de acordo com o nosso 

entendimento, se complementam e oferecem uma visão satisfatória da doutrina 

gramatical dos Qimḥi / קמחי em torno das אהוי;  

 o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, apesar de ser uma obra póstuma, editada em 1627, f)

representa os primeiros ensinamentos gramaticais conforme foram ensinados para a 

Nação Judeu–Portuguesa recém-chegada em Amsterdã. Incluímos neste marco, o 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, pois percebemos que esta obra é quase uma 

cópia do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון. De acordo com o nosso entendimento, Yiṣḥāq 

ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל é o elo que conecta a tradição gramatical andaluza com 

aquela que irá florescer em português na Nação Judeu–Portuguesa. Dito isso, 

desconsideramos: 

̶ as obras de Elias Levita por repetir os estudos dos Qimḥi / קמחי; 

                                                                        

68
 Para Dotan é espantoso o fato de uma obra tão importante ser esquecida Cf. ( ה"תשס, דותן , p. 62). 

69
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 34). 
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̶ o Maʿăsēh ʾĒp̄ōḏ / (1393) מעשה אפוד Yiṣḥāq bēn Mošeh haLevi / יצחק בן משה

 (Catalunha, ? – 1414) אפודי / ou ʾĒp̄ōḏī פרופיאט דורן / como Profiat Duran ,הלוי

que mescla filosofia e questões teológicas à gramática
70

; 

̶ o Miqnēh ʾAḇrāhām / (1523) ִמקנה אברהם, mais conhecido como Peculium 

Abrae, de Abraham de Balmes, apesar de se destacar nas descrições fonéticas, no 

que tange as אהוי não encontramos novidades;  

 a Gramatica Hebraica é a primeira gramática impressa em língua portuguesa e por g)

esse motivo a escolhemos para representar a Nação Judeu–Portuguesa. 

A presente pesquisa está amparada na metodologia científica esboçada no 

Curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure.  

Na sequência, mencionamos os pressupostos que nortearam a presente 

pesquisa. 

Consideramos os textos massoréticos como se estivessem prontos, mas com 

divergências pontuais. Desconsideramos as questões que levaram a sua gênese. 

Desconsideramos investigações que tentaram restaurar a fonética refletida 

pelas obras estudadas, pois essas questões não agregam valor ao estudo das regras linguísticas 

em torno das אהוי, e por terem sido tratadas marginalmente no mundo judaico. 

Consideramos como aspectos linguísticos que giram em torno das אהוי aqueles 

que as envolvem como um grupo que participa nos seguintes temas: 

 verbos quiescentes e defectivos; a)

 casos de plenos e defectivos, e qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se no b)

Tanaḵ / תנ"ך; 

 discussão sobre as vogais breves e longas; e c)

 questões que envolvem o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה. d)

Desconsideramos aspectos linguísticos que envolvem cada uma das אהוי 

individualmente em posição de afixo. 

Nosso intuito é apresentar as regras conforme constam nas obras pesquisadas e 

confrontar as ideias nelas contidas para reparar o esquecimento do qual foram objeto.  

Desconsideramos as formulações oferecidas por estudos modernos sobre o 

                                                                        

70
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 165). 
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hebraico bíblico como certos estudos de Yeivin
71

, de Dotan
72

, e recentemente de Khan
73

, 

salvo nas oportunidades em que se fizeram necessárias, pois oferecem uma abordagem 

distinta daquelas que encontramos nas obras tradicionais. 

Este trabalho está dividido em dez capítulos.  

Capítulo 1 – Introdução. Neste capítulo, discorre-se brevemente como a 

inquietação em torno das אהוי atravessou os séculos nas diversas esferas da literatura judaica 

antes de se tornarem objeto de estudo da linguística hebraica. Na sequência, apresenta-se a 

motivação, a justificativa, o objetivo, a metodologia e as constrições do presente estudo. 

Capítulo 2 – A escrita hebraica e os sinais massoréticos. Neste capítulo 

pretende-se revisar peculiaridades da escrita hebraica do Tanaḵ / ך"תנ  que são imperativas 

para a compreensão do presente estudo:  

 as camadas que constituem os códices do Tanaḵ / ך"תנ : a)

̶ o texto consonantal; 

̶ o sistema massorético de sinais; e 

̶ as anotações massoréticas; 

 a incompatibilidade entre o texto consonantal e o sistema massorético de sinais e b)

como a Messorá as harmoniza;  

 a incompatibilidade entre o sistema massorético de sinais tiberiense e a tradição oral c)

dos judeus andaluzes e portugueses que o adotaram;  

 a conexão entre a figura do massoreta Bēn ʾĀšēr / בן אשר e o início dos estudos d)

linguísticos do hebraico; 

 o símbolo do rāp̄eh / רפה; e)

 os símbolos alografes:  f)

̶ o dāgēš qal / דגש קל;  

̶ o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק;  

̶ o mappiq / מפיק; e  

̶ outros tipos de “dāgēš / דגש”; 
                                                                        

71
 ( א"תשע, ייבין , p. 239-247). 

72
 (DOTAN, 2007, p. 634-635). 

73
 (KHAN, 2013, p. 85-98). 
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 a abrangência do uso dos diversos tipos; g)

 o dāgēš / דגש no ר; h)

 a função copulativa do dāgēš / דגש; i)

 a distribuição do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה nos códices antigos com destaque j)

para o Códice Lisbon (Península Ibérica, c. 1487); 

 os acentos:  k)

̶ os acentos conjuntivos; e  

̶ os acentos disjuntivos; 

 as אהוי e como elas dialogam com o dāgēš / דגש e com o rāp̄eh / רפה; l)

 a decomposição da palavra hebraica. m)

Capítulo 3 – O Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה e o comentário de אבוסהל. Neste 

capítulo introduzimos o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה como uma obra mística que impôs os 

primeiros tópicos gramaticais (explícitos e implícitos) que alimentaram as discussões 

gramaticais posteriores discutidas no presente trabalho a partir do comentário de Abussahal, 

mais especificamente: 

̶ as בגדכפרת; 

̶ os cinco pontos de articulação; 

̶ šālōš ʾimmōṯ / אימות שלוש, lit. heb. três mães; 

̶ šeḇaʿ kəp̄ūlōṯ / שבע כפולות, lit. heb. sete duplicadas; e 

̶ štēym ʿesrēh pəšuṭoṯ / שתים עשרה פשוטות, lit. heb. doze letras simples
74

. 

Também apresentamos como o Rabino Benjamin de Roma deriva do Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה diversos tópicos. 

Capítulo 4 – O ʾEgron / 902( אגרון(. Neste capítulo introduzimos o primeiro 

gramático judeu da história, o Rabino Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, a suas obras gramaticais e 

os temas relevantes que foram perpetuados nas gramáticas hebraicas posteriores, mais 

especificamente provenientes do ʾEgron / אגרון, a saber: 

̶ a influência do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; 

                                                                        

74
 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 172). 
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̶ a divisão das letras do hebraico em letras radicais e letras servis; e 

̶ as letras ט e ד como letras radicais. 

Capítulo 5 – O Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם (C. 950-960). Neste capítulo 

introduzimos o primeiro dicionário hebraico em hebraico, o Maḥbereṯ Mənaḥēm /  מחברת

 :as suas fontes e a sua metodologia. Discutimos os seguintes temas ,מנחם

 em torno do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם: a)

̶ a metodologia do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם; 

̶ a influência do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה e do comentário de Abussahal no 

Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם; 

 em torno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה b)

̶ o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה como fenômenos fonético e fonológico conforme 

foram esboçados no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם; 

̶ as primeiras formulações  gramaticais de como o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה 

afetam as בגדכפרת e as letras restantes do alfabeto hebraico diante ou não das 

 ;אהוי

 a decomposição da palavra hebraica em letras radicais e servis;  c)

̶ as primeiras formulações de:  

 mešeḵ / משך / prolongação;  

 nāḥ / נח / repouso; e  

 naʿ / נע / movimento;  

̶ a teoria da raiz minimalista; 

̶ os diversos nomes para a raiz:  

 yəsōḏ / יסוד / base; 

 šōreš / שורש / raiz,  

 ʿiqqār / עיקר / raiz ou principal e  

 tōḵen / תוכן / conteúdo; 
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̶ as primeiras formulações gramaticais que pressupõem as אהוי como letras 

mudas:  

 a propriedade das letras ו e י de se trocarem;  

 a elisão do א;  

 o ה eufônico;  

 o א no lugar do י ou ה; 

 algumas contradições no pensamento de Mənaḥēm / מנחם.  d)

Capítulo 6 – O Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין. Neste capítulo introduzimos a 

primeira obra gramatical que elevou os estudos gramaticais em torno do hebraico para um 

nível científico: o Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין. Entre os temas discutidos: 

 em torno do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין: a)

̶ as traduções medievais do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; 

̶ a organização interna do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; 

̶ as fontes judaicas e árabes do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; 

̶ a sombra do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; 

̶ os estudos mais recentes sobre o Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; 

̶ a metodologia do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין à luz do Curso de Linguística 

Geral de Saussure: 

 grafema e fonema;  

 significado e significante; sincronia e diacronia;  

 escrita e fala, a sociedade; e 

 a teoria da mutabilidade da língua; 

̶ de Mənaḥēm / מנחם até o Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין: 

 a comparação terminológica; e 

 a evolução das ideias linguísticas; 

 em torno da decomposição da palavra hebraica: b)

̶ a crítica à raiz minimalista;  

̶ as אהוי e a definição do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil; 

̶ a problemática em torno das traduções de sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / 

repouso frágil para o hebraico; 
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̶ as אהוי e o sākin al-madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אלמד / repouso de prolongação; 

̶ a prolongação ou quantidade vocálica virtual; 

̶ a prolongação como acentuação melódica e a prolongação virtual como 

elementos da estrutura da palavra hebraica; 

̶ o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil no lugar do dāgēš / דגש; 

̶ as letras que podem ser assimiladas pelo dāgēš / דגש : 

 a igual àquela que receberá o dāgēš / דגש; 

 as אהוי; e 

 as תנל; 

̶ a reconstrução da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) com o sākin layyin / 

 ;repouso frágil / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

̶ o reconhecimento dos verbos quiescentes e defectivos formados por: 

 C1 = פ"א / א ou C1 = פ"י / י; 

 C2 = ו ou י”ע\ו”ע / י ; 

 C3 = ל"י / י (ou C3 = ל"ה) / ה ; 

̶ os principais processos que levaram à mutação das palavras: 

 elisão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט); 

 transformação (اقلبوها / וקלבוהא);  

 assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם); e 

 compensação (ta
c
wīḍ / ץיעות  ;(تعويض / 

 em torno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה: c)

̶ os três matizes fonéticos das בגדכפת:  

 o constritivo (leve ou rāp̄eh / רפה); 

 o oclusivo (leve do pesado ou dāgēš qal / דגש קל); e  

 o geminado (pesado do pesado ou dāgēš ḥāzāq / דגש חזק); 

 

̶ o tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço árabe e o dāgēš / דגש massorético;  

̶ o dāgēš / דגש copulativo (sandhi) e os qərē-kəṯiḇ / קרי-כתיב / lê-se/escreve-se; e 

̶ o caso ַבִתים:ָבִתים.  

Capítulo 7 – O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון (séc. XII), o Sēp̄er Mahălaḵ /  ספר
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  :Entre os temas discutidos .(séc. XII – XIII) מכלול / e o Miḵlōl ספר (séc. XII) ,מהלך

 em torno da família Qimḥi / קמחי: a)

̶ o papel da família Qimḥi / קמחי na transmissão dos estudos linguísticos 

andaluzes para os judeus franceses;  

̶ a relevância da família Qimḥi / קמחי na reorganização do sistema massorético 

tiberiense de sete vogais para um sistema de cinco vogais longas e cinco vogais 

breves; 

̶ as principais obras: 

 o Sēp̄er Zikkārōn de Yōsēp̄ / יוסף, o pai; 

 o Mahălaḵ / מהלך de Mošeh / משה, o primogênito e 

 o Miḵlōl / מכלול de Dāwiḏ / דוד, o caçula; 

̶ a forte presença do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה nas obras gramaticais dos Qimḥi / 

 ;קמחי

 em torno da decomposição da palavra hebraica: b)

̶ a simplificação na transmissão das teorias linguísticas do Kitāb ʾal-Līn /  כתאב

 ;no que tange a decomposição da palavra hebraica e as suas consequências אללין

̶ a tradução do sākin al-madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אלמד / repouso de prolongação 

como prolongação (haMešeḵ / המשך) ou como letras da respiração (ʾōṯiōṯ 

haNəšimāh / אותיות הנשימה); 

̶ a tradução do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil como haNāḥ / 

 ;הנח

̶ a manutenção da compensação (ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ) conforme elaborada no 

Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין mas como recompensa (tašlūm / תשלום); 

 em torno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה: c)

̶ os avanços de Mošeh Qimḥi / משה קמחי na elaboração das regras que regem o 

dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה com a formulação do epíteto: 

 Kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq; 
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 ;כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

̶ o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה nas בגדכפת e o qal / קל e o ḥāzāq / חזק para as 

letras restantes do alfabeto hebraico; 

̶ as realizações fonéticas do ר com e sem dāgēš / דגש; 

Capítulo 8 – O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת

 que trouxe os יצחק עוזיאל / Neste capítulo apresentamos o rabino Yiṣḥāq ʿUzziʾēl .הדקדוק

estudos da língua hebraica para Amsterdã no início do século XVII que foram registrados na 

obra póstuma Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון redigida por Yiṣḥāq Neḥemiyāh / יצחק נחמיה. 

Entre os temas discutidos: 

 em torno do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: a)

̶ as fontes do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון com destaque para o Miḵlōl / מכלול; 

̶ a influência do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון; 

̶ a organização interna do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון; 

̶ a importância do pequeno glossário hebraico-espanhol de Yiṣḥāq Neḥemiyāh / 

  ;para conceitos gramaticais יצחק נחמיה

̶ o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק de Isaac Aboab da Fonseca – semelhanças 

e diferenças com o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון. 

 os tópicos contidos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון que dizem respeito à fonética e à b)

fonologia, como por exemplo, entre outros: 

̶ as regras para a decodificação do šəwāʾ / שווא e do qāmēṣ / קמץ; 

̶ o ה proclítico: demonstrativo e o interrogativo; 

̶ as אהוי bəḵoʾaḥ / בכח / em potência e bəp̄oʿal / em ato בפועל para indicar o 

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil visível e o não visível, 

respectivamente; 

̶ o maqqāp̄ / מקף como indicativo do sandhi no lugar do dāgēš / דגש copulativo; 

̶ uma redação mais elaborada para descrever a regra de Mošeh Qimḥi /  משה

 :קמחי
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kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq /  

;כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק  

 em torno da decomposição da palavra hebraica: c)

̶ um algoritmo para analisar os verbos: 

̶ a divisão dos verbos em quatro categorias:  

 plenos; 

 quiescentes;  

 defectivos e  

 duplicados; 

̶ o tašlūm / תשלום/ recompensa que traduzia a compensação (ta
c
wīḍ / תעויץ / 

 / אדגאם / passa a ser usada no mesmo sentido de assimilação (ʾidġām (تعويض

 e ;כתאב אללין / conforme o encontramos no Kitāb ʾal-Līn (ادغام  

 em torno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה: d)

̶ o dāgēš / דגש e as אהוי como prolongação (haMešeḵ / המשך ou sākin al-madd / 

 ou o הנח / repouso de prolongação) ou repouso (haNāḥ / ساكن المد   / ַסאִכן אלמדّ

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil) apenas como parte da 

estrutura da palavra; 

̶ as מקור + בכל"מ; 

̶ o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  ;ִפֵעّל / como derivado do piʿʿēl ִמתְּ

̶ os verbos quadrados. 

Capítulo 9 – A Gramatica Hebraica. Neste capítulo apresentamos a Gramatica 

Hebraica (1633) de Moseh filho de Gidhon Abudiente – a primeira gramática impressa em 

língua portuguesa que emerge na Nação Judeu-Portuguesa no séc. XVII – e como as ideias 

linguísticas em hebraico calcadas nas gramáticas árabes foram recebidas em língua 

portuguesa nos moldes das gramáticas latinas da época. Dentre os temas discutidos, 

destacamos: 

 em torno da Gramatica Hebraica: a)

̶ a definição dos alunos das escolas como público alvo de quase todos os 

gramáticos da Nação Judeu-Portuguesa do séc. XVII; 
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̶ a preocupação em oferecer para as crianças da Nação Judeu-Portuguesa um 

material didático; 

̶ o culto ao hebraico e aos estilos literários da Gramatica Hebraica; 

̶ as inovações da Gramatica Hebraica se comparada com as gramaticas em 

hebraico conhecidas e disponíveis para a comunidade judaica; 

̶ a forte sombra da mística judaica com destaque para o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

na Gramatica Hebraica; 

̶ a influência das gramáticas das línguas de origem latina na Gramatica Hebraica;  

 em torno da decomposição da palavra hebraica: b)

̶ a letra como figura, nomen e potestas; 

̶ quiescente para traduzir haNāḥ / הנח / o repouso, que por sua vez traduz o sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil; 

̶ letras da respiração para traduzir ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה que é 

sinônimo de haMešeḵ / המשך / prolongação que por sua vez traduz sākin al-

madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אלמד / repouso de prolongação. 

̶ uma nova categorização para os verbos quiescentes e defectivos; 

̶ as expressões em potência para traduzir bəḵoʾaḥ / בכח e em ato para traduzir 

bəp̄oʿal / בפועל mantendo o mesmo sentido que lhe foi atribuído 

respectivamente pelo Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון para indicar o sākin layyin / 

  ,repouso frágil visível e o não visível / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

̶ a ausência da substituição de dāgēš / דגש por nāḥ / נח / repouso para suprir uma 

letra ausente que faz parte da estrutura do verbo. 

̶ a recompensa para traduzir tašlūm / תשלום conforme encontrado no Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון com o mesmo sentido de assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) 

descrita no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין; e 

̶ o grupo das אהוי ao lado dos pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; 

̶ as vogais breves e as vogais longas representadas como maiúsculas e 

minúsculas;  

 em torno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה: c)
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̶ a representação do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה em letras latinas e a semelhança 

com o sistema massorético; 

̶ o estado natural da letra hebraica; 

̶ o dāgēš qal / דגש קל, o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e o rāp̄eh / רפה;  

̶ a simplificação na exposição da regra de Mošeh Qimḥi / משה קמחי para a 

colocação do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה se comparada com o Maʿănēh Lāšōn 

 ;מענה לשון /

̶ a substituição do dāgēš / דגש copulativo pelo maqqāp̄ / מקף para uma possível 

indicação do sandhi.  

Capítulo 10 – Conclusão. Neste capítulo trazemos as conclusões do presente 

trabalho no que tange as אהוי. De modo geral, podem ser divididos nas seguintes dimensões: 

 do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה; a)

 da decomposição da palavra hebraica; b)

 da harmonização entre o sistema massorético de sinais tiberiense que reflete sete c)

vogais e a tradição andaluza de cinco vogais; e 

 dos homófonos. d)
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2 A ESCRITA HEBRAICA E OS SINAIS MASSORÉTICOS 

2.1 AS CAMADAS DO TEXTO MASSORÉTICO 

O Tanaḵ / ך"תנ  está codificado em um sistema de escrita complexo formado 

por camadas que foram adicionadas ao longo dos séculos, a saber: 

 o texto consonantal formado por letras;  a)

 os diacríticos e símbolos massoréticos; e  b)

 as anotações massoréticas. c)

 A figura abaixo esquematiza as três camadas: d)

Texto Consonantal

Símbolos massoréticos

Anotações Massoréticas

 

Com certeza, o Texto Consonantal precede as duas camadas massoréticas, uma 

vez que, as camadas massoréticas se reportam ao Texto Consonantal. A investigação da 

gênese das camadas massoréticas até chegar a seu formato final conforme consta em códices 

famosos como o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado, escapa dos objetivos da presente 

pesquisa
75

. 

2.1.1 O Texto Consonantal 

2.1.1.1 As letras 

O Texto Consonantal é formado por 27 letras-consoantes, isto é, 22 letras e 

cinco variantes alografes para serem utilizadas em final de palavra. 

Mesmo antes da introdução do sistema massorético de vogais, o Texto 

Consonantal apresentava um sistema de vocalização rústico provido por quatro letras, isto é, 

                                                                        

75
 Em nossa dissertação de mestrado cf. (FALDINI, 2013, p. 160-202) discutimos os diferentes períodos 

massoréticos de acordo com Breuer Cf. (BREUER, 2002, p. 6-14). 
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as אהוי. 

A ideia ultrapassada de que os hebreus não possuem letras representando as 

vogais referente à escrita do Tanaḵ / ך"תנ  expressada por Spinoza no Tratado Teológico–

Político ecoa até os dias de hoje
76

. No Curso de Linguística Geral de Saussure, o pai da 

linguística moderna, encontramos que não apenas o hebraico, mas todas as línguas semíticas 

eram desprovidas de sinais vocálicos: os semitas só assinalavam as consoantes: um termo 

como bárbaros teria sido escrito por eles BRBRS
77

. Blatyta
78

, em seu livro dedicado para 

ensinar o verbo hebraico, afirma que na Bíblia, só se escreviam as consoantes [...] no 

decorrer dos séculos começaram a ser utilizadas quatro consoantes [= אהוי] [...] como 

auxiliares da leitura, pois dão “pistas” para as vogais [...] Só bem mais tarde foram criados 

os sinais massoréticos. A mesma ideia encontramos em Rozenchan: a escrita hebraica é 

basicamente consonantal [...] nos séculos 7 e 8 desenvolvem-se em diferentes centros de 

estudo os sinais indicativos de vogais cujo registro inexistia até então [...]
79

. 

Na realidade, a suposição de que a escrita hebraica era desprovida de vogais 

recai sobre os primórdios em que era possível encontrar נער, para moça, em vez de נערה ou ז, 

para este, em vez de 80זה
.  

No que diz respeito ao Tanaḵ / ך"תנ , é consenso entre os estudiosos de que o 

texto que conhecemos já era provido de um sistema de vogais simplificado, anterior à 

introdução dos sinais massoréticos. Segundo Gesenius, as אהוי eram the partial expression of 

the vowel by certain consonants (י ,ו ,ה ,א) [...]81
. Lambdin refere-se a esse sistema como um 

sistema rudimentar de vocalização por ser ambíguo
82

. Para W. Chomsky a vocalização com 

letras-consoantes foi one of the earliest attempts to indicate vowel-sounds was […] by means 

of the letters aleph, he, waw, yod
83

. Para Khan, o sistema de vocalização era composto por 

letters that represent consonants (known as vowel letter or matres lectionis)
84. Essa 

                                                                        

76
 Cf. (SPINOZA, 2014A, p. 169-170). Além de repetir tal ideia, Santiago procura no Talmude justificativas 

para sustentá-la: prova disso é que o Talmude trará várias discussões ortoépicas (SANTIAGO, 2013, p. 50-51). 
77

 (SAUSSURE, 2012, p. 76); cf. parece que o linguista italiano Tullio de Mauro (1932-2017) aceita tal 

concepção, pois ele não comenta a respeito (SAUSSURE, 2005 (1916), p. 65). 
78

 (FRAIMAN BLATYTA, 2012, p. 204). 
79

 (ROZENCHAN, 2017). 
80

 ( ו"תשע, אורנן , p. 17). 
81

 (GESENIUS e KAUTZSCH, 2006, p. 36 §2). 
82

 (LAMBDIN, 2003, p. 8 e p. 29). 
83

 (CHOMSKY, 1957, p. 98). 
84

 (KHAN, 2013, p. 13). 
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concepção é compartilhada inclusive por linguistas modernos como Blau / בלאו 
85

 e Ornan / 

86אורנן
. 

Estudos paleográficos recentes com base em descobertas arqueológicas datadas 

para os períodos do primeiro e segundo templo comprovam que as אהוי já eram empregadas 

como vogais naqueles documentos
87

.  

A questão do período, no qual os autores de textos em hebraico começaram a 

utilizar as אהוי como vogais, é um tema a ser discutido a parte, mas podemos afirmar com 

tranquilidade com base nas evidências arqueológicas que o uso das אהוי remonta ao período 

do primeiro templo como mostra a foto abaixo do epitáfio do Rei Uzias que foi exposto no 

Masp na exposição Tesouros da Terra Santa – do Rei David ao Cristianismo, ocorrida em S. 

Paulo, de 13 de agosto a 02 de novembro de 2008: 

  (destacamos as matres lectionis),לכה הוטת טמי עוזיה מלך יהודה ולא למפתח

lit. para cá foram transferidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Não abrir.  

Segue a foto do epitáfio: 

 

Fonte: Tesouros da Terra Santa do Rei Davi ao Cristianismo 

Realização:  ירושלים -מוזיאון ישראל  

                                                                        

85
 (BLAU, 2010, p. 15-16). 

86
 ( ו"תשע, אורנן , p. 17); Para Ornan / אורנן, a vocalização massorética também resolveu o problema da 

ambiguidade causada pelo estabelecimento das אהוי como vogais cf. (אורנן, תשע"ג, p. 205-206). 
87

 (NAVEH, 2005 (1997)). 
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2.1.1.2 As אהוי – como sistema de vocalização rudimentar 

Conforme explicamos na subseção anterior, os textos em hebraico já eram 

vocalizados de maneira rudimentar por meio das אהוי antes da aparição das vogais 

massoréticas
88

. 

Para ilustrar a deficiência do sistema de vocalização com as אהוי, 

mencionamos os seguintes casos em que a leitura é ambígua: 

 o א em הא poderia ser lido ָהא (Haggāḏā šel Pesaḥ / הגדה של פסח) ou ֵהא (Gn. a)

23:47; Ez. 16:43); 

 o ה em palavras como פה poderia ser lido ֶפה ou ֹפה; b)

 o ו em palavras como לו poderia ser lido ֹלו ou לּו; e c)

 o י em palavras como ימי em que o segundo י poderia ser lido como vogal em ֵמי (ou d יְּ

como consoante em ָיַמי. 

2.1.2 Os símbolos massoréticos 

Os massoretas, por volta da segunda metade do primeiro milênio da Era 

Comum, introduziram uma série de símbolos fonéticos e fonológicos com intuito de preservar 

a leitura correta dos textos do Tanaḵ / ך"תנ . 

Podemos dividir os símbolos massoréticos em três grupos: as vogais, as 

melodias e um terceiro grupo formado por uma série de diacríticos como o dāgēš / דגש, o 

rāp̄eh / רפה e o pontinho para distinguir entre os dois matizes do ש. 

Convém mencionar que dentre os diversos sistemas massoréticos, o tiberiense 

se impôs em todas as comunidades e as vogais que ele reflete divergem da maneira como elas 

foram recebidas posteriormente pelos gramáticos andaluzes e pela Nação Judeu–Portuguesa, e 

por esse motivo, fazem-se necessárias algumas observações acerca dos seguintes tópicos que 

cremos importante revisar: 

 as vogais massoréticas tiberienses; a)

 os símbolos que sinalizam as melodias, os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא; e b)

                                                                        

88
 O termo “rudimentar” foi mencionado na subseção anterior em nome de Lambdin cf. (LAMBDIN, 2003, p. 

29). 
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 o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה e o seu protagonismo nos códices do Tanaḵ / ך"תנ , c)

pois se de um lado, o símbolo do rāp̄eh / רפה que um dia foi amplamente 

empregado caiu em desuso ao longo do tempo, por outro, o uso do dāgēš / דגש foi 

preservado em posições que atualmente não seriam mais esperadas. 

2.1.2.1 A imposição dos símbolos massoréticos dos textos de Bēn ʾĀšēr / בן אשר 

Em artigo para a Enciclopédia Hebraica, haKeter, Tene explica que a 

imposição do sistema massorético de sinais tiberiense da escola de Bēn ʾĀšēr / בן אשר 

impulsionou a configuração dos estudos gramaticais como uma disciplina independente da 

Messorá
89

. 

Durante as nossas pesquisas percebemos que tal afirmação de Tene carece de 

precisão. De fato, não sabemos ao certo quando os códices tiberienses chegaram a Al 

Andalus. Do trecho do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם mencionado a seguir, constata-se 

que existiam códices de escolas andaluzas antes de os códices de escolas tiberienses se 

imporem sobre os primeiros, pois o prestígio dos últimos não era suficiente para suplantá-

los
90

: 

 קריות בכל מצאנו אבל
91

 אנשי לבב [הבדיקוהבהיקו ]דל וייה:  אשר מהם המוגהים בספרים ספרד 

" )ישעיהו כז:ג(עליה דפקֹ י פן" מדע מביני
92
 " )ישעיהו כז:ג(עליה דופקאפן " טבריא 87ובקריות 

 אלוהים. זולתי [הנכוחההנכונה ]דל וייה:  יתבונן מי ואין

Tradução
93

:  

Hallamos en todas las ciudades de Sefarad, en los códices (bíblicos) corregidos, 

examinados por hombres inteligentes, hombres entendidos, (la lectura) pen yifqod 

                                                                        

89
 The creation of this branch in Jewish literature was assisted at the beginning of the tenth century by a number 

of factors. First, the shaping of the form of the biblical text with regard to its letters, vocalization, cantillation, 

and masorah had been completed by the school of Ben-Asher in Tiberias. (TENÉ, MAMAN e BARR, 2007, p. 

30). Concepção semelhante encontramos em Mauck: The beginning of the Hebrew linguistic tradition can be 

traced to the masoretes, the scholar who added vowels and cantorial markings to the purely consonantal 

Biblical text. The most important of these, Aharon ben Asher (fl. 1st half of 10th century) wrote sefer Diqduqey 

haTeamīm [...] a work on the vowels and accents of the Bible (SARA e MAUCK, 2005, p. xvi).  
90

 Cf. entrada אזר em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 33*), ou (DEL VALLE, 1981a, p. 405, grifos nossos). 
91

 Del Valle traduziu qirəyōṯ / קריות, pl. de qirəyā / קריה, neste contexto como ciudades (DEL VALLE, 1981a, 

p. 177 e 405). Para Aloni, a intenção era: טבריא אנשי שבקריאת הנוסח לפי , lit. heb. de acordo com a versão do 

Tanaḵ / ך"תנ  [presente] na leitura dos tiberienses Tanaḵ / ך"תנ . Talvez Aloni derivou qirəyōṯ / ריותק  da raiz 

 Observa-se que na linguagem massorética .(p. 19, nota 63 ,אלוני, תשנ"ה) .que transmite a ideia de leitura cf קרא

bəQirəyā /  בקריה e קר (= qirəyā /  קריה) aludem ao Miqrāʾ  / מקרא, o Tanaḵ / ך"תנ  cf. ( א"תשע, ייבין , p. 90). 
92

 A versão  ֹדיפק  com י apontada por Mənaḥēm / מנחם como se fosse de origem andaluza, a encontramos em 

textos que seguem a tradição tiberiense de Bēn ʾĀšēr / בן אשר, cf. mais detalhes em (FALDINI, 2013, p. 118).  
93

 (DEL VALLE, 2002, p. 443, grifos nossos); (DEL VALLE, 1981a, p. 405). 
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aleha (Is 27, 3), mientras que (en los códices) de las ciudades de Tiberias se halla 

(la lectura) pen ʿefqod. Nadie sabe (cual lectura) es la correcta sino sólo Dios. 

Desta outra citação dos alunos de Mənaḥēm / מנחם (c. 950-960)
94

 notamos que 

apesar de os códices tiberienses possuírem autoridade equiparada à dos códices locais, os 

textos tiberienses já eram antigos (קדומות)
95

 sugerindo que a sua presença em solo andaluz 

podia ser anterior a Bēn ʾĀšēr / בן אשר: 

 "ירפאו ולא"ב וי״ו יש כי אמרת
96
אתה  מלבך כי מודה אינני לך כן עליו )יחזקאל מ"ז י"א( וגזרת 

 מקריות בודה והנה
 "לא ירפאו"נכתב בהם ו״ו כי אם  ולא וטברניות ספרדיות קדומותמוגהות 97

בלא ו״ו ולו מצאנוהו בעשר מקריות בוי׳׳ו ובאחת בלא ו״ו לא יכולנו לגזור כי אם במסורת ואין לך 

 .מאשר אתך ים אשר אתנועד אחד עליו כי רב

Tradução
98

:  

Dices que hay un waw en wě lō yěrafěʾū (“y no se sanearán” – Ez 47,11), así lo has 

afirmado… Pero no puedo menos de reconocer que tú te lo has inventado. Ahí están 

códices bíblicos (miqrayot) corregidos, antiguos, tanto españoles como tiberienses, 

corregidos, sin que tengan escrito un wāw, sino lō yěrafěʾū, sin wāw. Pero aun 

cuando lo encontráramos en diez códices bíblicos con wāw y en uno sin wāw, no 

podríamos decir sino conforme a la Masora. Tú no tienes ni una sola prueba; son 

pues muchas más nuestras pruebas que las tuyas. 

Em nossa dissertação de mestrado
99

 demonstramos que o nome de Bēn ʾĀšēr / 

 está ausente nas primeiras obras gramaticais e as primeiras referências a ele em solo בן אשר

andaluz
100

 são póstumas a partir do Kitāb al-Lumaʿ / כתאב אלל מע (séc. XI) de Ibn Janāḥ / אבן 

 בן / é citado seis vezes, e cinco ao lado de Bēn Nap̄tāli בן אשר / em que Bēn ʾĀšēr ,ג'נאח

101נפתלי
. Inclusive no Miḵlōl / מכלול de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי (séc. XII) é possível 

perceber que a opinião de Bēn ʾĀšēr / בן אשר não se sobrepõe a de Bēn Nap̄tāli / בן נפתלי, e 

o que chama atenção é o fato de existir discussão sobre qual era a opinião de Bēn ʾĀšēr /  בן

102 אשר
. 

                                                                        

94
 (STERN, 1870, p. 67-68, grifos nossos); (DEL VALLE, 1981a, p. 178); (DEL VALLE, 2002, p. 524). 

95
 (DEL VALLE, 2002, p. 524); (DEL VALLE, 1981a, p. 178). 

96
 A versão ולא com ו  apontada pelos alunos de Mənaḥēm / מנחם é atestada nos códices de tradição tiberiense 

conhecidos, cf. mais detalhes em (FALDINI, 2013, p. 118).  
97

 Del Valle vocalizou miqrayot, pl. de miqraʾ, Bíblia cf. (DEL VALLE, 2002, p. 521, nota 147) ou (DEL 

VALLE, 1981a, p. 177) o que justifica a sua tradução. 
98

 (DEL VALLE, 2002, p. 521-522, grifos nossos) ou (DEL VALLE, 1981a, p. 177 e 550). 
99

 (FALDINI, 2013, p. 124-131).  
100

  A menção de Bēn ʾĀšēr / בן אשר por Haʾy Gaʾōn / (998-1038) האי גאון (BEN-SASSON, HILLEL, et al., 

2007, p. 232) também é póstuma. 
101

 ( ד"תשכ, וילנסקי , p. 77, 134, 135, 172 e 297-298). 
102

 ( 1862, ריטטענבערג , p. קכג verso). 
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Provavelmente a autoridade de Bēn ʾĀšēr / בן אשר foi alçada por Maimônides 

(1135-1204) que testemunhou a precisão dos seus textos
103

, como podemos ver no trecho a 

seguir: 

ָבָעה  הּוא ֹכוֵלל ַארְּ ַרִים, ׁשְּ ִמצְּ ָבִרים ֵאּלּו, הּוא ַהֵסֶפר ַהָידּוַע בְּ נּו ָעָליו ִבדְּ ֵסֶפר ֶׁשָסַמכְּ ָפִרים, וְּ ִרים סְּ ֶעשְּ וְּ

ִפי ֶׁשִהגִ  ִכין, לְּ ָעָליו, ָהיּו ַהֹכל ֹסומְּ ָפִרים; וְּ ַהִגיַּה ִמֶמּנּו ַהסְּ יֹהו ֶבן ָאֵׁשר ֶׁשָהָיה ִבירּוָׁשַלִים ִמַכָמה ָׁשִנים לְּ

ָעָליו, ָסמַ  ִתיקּו. וְּ ֹמו ֶׁשִהעְּ ָעִמים ַרֹבות כְּ ִהִגיֹהו פְּ ֵדק ֹבו ָׁשִנים, וְּ ִדקְּ ָכֹתווְּ ִהלְּ ִתי כְּ ֵסֶפר ֹתוָרה ֶׁשָכַתבְּ ִתי בְּ  .כְּ

Tradução
104

:  

The copy on which I relied is the well-known Egyptian codex which contains the 

twenty-four books of the Scriptures and which had been in Jerusalem for several 

years — used as the standard text for the examination of scrolls. Everyone relied 

upon it because it had been examined by Ben Asher who closely studied it for many 

years and examined it again whenever it was being copied. This codex was the text 

on which I relied in the scroll of the Law that I wrote according to the rules.  

Dito isso, acreditamos que muito provavelmente os textos de Bēn ʾĀšēr / בן

 / não foram analisados em Al Andalus antes da confecção do Maḥbereṯ Mənaḥēm אשר

 .e que somente começaram a ser consultados por volta do século XI מחברת מנחם

Para demonstrar a não dependência do início dos estudos gramaticais com Bēn 

ʾĀšēr / בן אשר, mencionamos que a data de redação do ʾEgron / אגרון é anterior à confecção 

do Códice de Alepo
105

, pois o último deve ter sido elaborado por volta dos anos 930 e o 

ʾEgron / אגרון é do ano de 902
106

. Mesmo depois de Maimônides tê-lo reverenciado, 

observamos que a palavra final não necessariamente era de Bēn ʾĀšēr / בן אשר, pois mesmo 

Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, o último gramático andaluz, acreditava que a leitura מלכות com 

dāgēš / דגש no כ seria mais correta se comparada com a leitura sem dāgēš / דגש no כ 

conforme a tradição de Bēn ʾĀšēr / 107בן אשר
. 

Em suma, não enxergamos na figura de Bēn ʾĀšēr / בן אשר o elo que teria 

propulsionado os estudos gramaticais, tampouco acreditamos que exista qualquer dependência 

entre as citações de versículos mencionadas nos textos aqui analisados com o Códice de 

Alepo. 

                                                                        

103
 ( א"תשע, ייבין , p. 11); Cf. Leis de תלמוד תורה cap. VIII parágrafo 4 em (בן מימון, תשמ"א). 

104
 (TWERSKY, 1972, p. 96). 

105
 A data de outro códice do mesmo escriba do Códice de Alepo é do ano 929 cf. Manuscrito II B 17 cf. 

(MUSEUM, p. 7). 
106

 Cf. ( ז"תשנ, דותן , p. 17, nota 6). 
107

) cf. em והוא הנכון  1862, ריטטענבערג , p. קמ verso). 
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2.1.2.2 As vogais massoréticas tiberienses 

O grupo das vogais tiberienses é composto por:  

 oito grafemas que representam as sete vogais plenas que eram mantidas na fala dos a)

tiberienses
108

: 

 três vogais furtivas
110

: b)

Nome Grafema Fonema 

 קמץחטף 

ḥăṭēp̄ qāmēṣ 
  ֳ  [ɔ̆] 

 סגולחטף 

ḥăṭēp̄ seḡōl  
  ֳ  [ă] 

 פתחחטף 

ḥăṭēp̄ pattāḥ  
  ֳ  [ɛ̆] 

 

Morag / מורג noticia que o Códice de Alepo registra três ocorrências de uma 

quarta vogal furtiva, o ḥăṭēp̄ ḥiriq / קיחטף חיר  
111

. Porém essa vogal foi abandonada, inclusive 

                                                                        

108
 (KHAN, 2012, p. 95). 

109
 Quanto às variantes dos nomes das vogais cf. ( ה"תשנ, אלוני , p. 203-204). 

110
 (KHAN, 2013, p. 103). 

111
 Não temos como conferir o número exato de ocorrências de ḥătap̄ ḥiriq חטף חירק no Códice de Alepo, pois 

ele não está inteiro. Morag conseguiu identificar “cinco ocorrências, que na realidade são três” ( ו"תשנ, מורג  , p. 

268, nota 7). 

Nome
109

 Grafema Fonema 

Qāmēṣ / סָ  קמץ [ɔ] 

Ṣēreh / סֵ  צירה [a] 

Pattāḥ / סַ  פתח [e] 

Seḡōl / סֶ  סגול [ɛ] 

Ḥiriq / חירק  

Šeḇer / שבר 
 [ı] סִ 

Ḥōlem / סֹ  חולם [o] 

Qūbbūṣ / קובוץ 

Šurēq / שורק 
 [u] ס   ou ס
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pelo Códice de Leningrado, como podemos conferir abaixo, em que comparamos a mesma 

ocorrência nos dois códices: 

Versículo Códice de Alepo Códice de Leningrado 

1Rs. 17:11 

112
 

113
 

Sl. 14:1 

114
 115

 

Sl. 53:2 

116
 117

 

 o grafema do šəwāʾ / שווא que poderia representar as seguintes realizações c)

fonéticas: 

̶ fonema zero; e  

̶ uma versão furtiva de uma das sete vogais plenas mencionadas anteriormente, 

cuja realização seria estabelecida com base em regras de leitura
118

.  

2.1.2.3 As vogais tiberienses ensinadas nos dias de hoje  

Para os massoretas, assim como, para os gramáticos medievais do período do 

nosso estudo, isto é, do séc. X até o séc. XVII, o ḥōlem / חולם, o ḥiriq / חיריק e o šurēq / 

 :eram interpretados de maneira distinta de como são nos dias de hoje שורק

 o ḥōlem mālēʾ / (ֹו) חולם מלא e o ḥōlem ḥāsēr / חולם חסר (  ׁ ) ilustram bem a a)

diferença que é muito importante destacar para a compreensão adequada dos textos 

                                                                        

112
 (Códice de Alepo) fólio 170A. 

113
 (Códice de Leningrado) fólio 197 C. 

114
 (Códice de Alepo) fólio 486 B. 

115
 (Códice de Leningrado) fólio 368 B. 

116
 (Códice de Alepo) fólio 498 A. 

117
  (Códice de Leningrado) fólio 375 A. 

118
 (KHAN, 2013, p. 98-99). A grande diferença na abordagem do Diqḏuqēy haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים está 

na presença de discussões ortográficas, no caso do šəwaʾ  se ele deveria ou não estar acompanhado de ,שווא / 

pattāḥ / פתח cf. (BAER e STRACK, 1879, p. 12-15). 
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medievais. Nos dias de hoje, o ḥōlem mālēʾ / חולם מלא é desenhado como um 

grafema composto por um ו acompanhado de um ponto (  ׁ ) sobre ele (não vem ao 

caso investigar quando tal grafema composto foi introduzido). Para os massoretas, 

assim como para os gramáticos, o ḥōlem / חולם era apenas o pontinho que atribuía o 

som vocálico a consoante que o antecedia, e por esse motivo, ele era grafado antes 

do ו, assim, לֹ  ו e não sobre o ו, assim לֹו. Uma vez que o ו estava desprovido de 

qualquer sinal massorético, era interpretado como uma letra sem som; 

 o ḥiriq mālēʾ / (ִסי) חיריק מלא e o ḥiriq ḥāsēr / (סִ ) חיריק חסר foram interpretados b)

como duas vogais distintas desde a reorganização das vogais massoréticas por 

Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי no séc. XII–XIII
119

. Porém, até então, o ḥiriq / חיריק era a 

vogal e o י, por não estar acompanhado de vogal, era interpretado como uma letra 

sem som; e 

 o šurēq (ּו)שורק e o (ס  ) קבוץ, assim como o ḥiriq / חיריק, foram interpretados como c)

duas vogais distintas desde a reorganização das vogais massoréticas por Yōsēp̄ 

Qimḥi / יוסף קמחי no séc. XII–XIII
120

. Porém, até então, o pontinho no meio do ו 

semelhante graficamente ao dāgēš / דגש substituía os três pontinhos na diagonal (  ס), 

e o pontinho era interpretado como se vocalizasse a letra que antecede o ו, e o ו, por 

usa vez, era interpretado como uma letra sem som. 

A incorporação do ו ao ḥōlem / חולם e ao šurēq / שורק tornando-os vogais 

distintas notamos no fac-símile da tabela das vogais extraída da primeira página do Siḏūr 

Təhilaṯ HaŠēm / 'סידור תהילת ה (qualquer edição): 

 

                                                                        

119
 (CHOMSKY, 2001, p. XX-XXI). 

120
 (CHOMSKY, 2001, p. XX-XXI). 

דֹות ק   ַהּנְּ
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Esse modo de apresentação não difere das gramáticas modernas especializadas 

no Hebraico Bíblico, como constatamos em Lambdin
121

 o ḥōlem / חולם incorporado no ו: 

“Ḥolem Simples bō  ֹב, com Mater ו  w בֹו   bô”. 

Por outro lado, Moscati apresenta com precisão as vogais tiberienses 

isoladamente, isto é, desacompanhadas de grafemas consonantais, conforme vemos abaixo
122

: 

 

Merece destaque o fato de o ḥolām / חולם estar posicionado à esquerda em 

oposição aos outros grafemas que estão centralizados, pois de fato, este sinal vocaliza a 

consoante que o antecede, por exemplo, compare:  ֹב e  ָב. Por outro lado, percebe-se a ausência 

do šurēq / שורק <  ֳ > que pode ser justificada por ser alografe do qūbbūṣ / ץוקב  <  ֻ >. É 

interessante observar como Moscati explica a combinação dos dois sistemas de vogais: 

Combinations of vowel symbols with matres lectionis serve to indicate a series of 

predominantly long vowels. Porém, the indication of vowel quantity by means of matres 

lectionis is very imperfect - in contrast to the position of the Arabic. 

Quanto ao uso do ḥolām / חולם e do י na escrita nos dias de hoje, existem 

regras estabelecidas pela Academia Hebraica de Letras em função do tipo de escrita: a plena e 

a defectiva
123

. 

Chama a atenção a dificuldade de Blatyta expressada na linguagem dela como 

se fosse algo complexo explicar a presença das אהוי em certas posições como o י em šir / ִׁשיר 

que ocupa a posição de C2 / הפועל ע  e o segundo י em ִבִנָיִנים que constitui o sufixo de 

pluralização
124

. 

A explicação do fenômeno da dupla grafia, uma plena e outra defectiva entre 

quem ensina Hebraico Bíblico e quem ensina Hebraico Moderno está na diferença de 

abordagem. Quem lida com Hebraico Bíblico sabe que as línguas semíticas apresentam vogais 

breves e longas e a notação plena, deveria representar, teoricamente, formas historicamente 

longas e as defectivas, as vogais historicamente curtas. Porém, não conseguem explicar como 

                                                                        

121
 (LAMBDIN, 2003) p.29. Cf. (GESENIUS e KAUTZSCH, 2006) p. 40-41. O mácron sobre o <o> indica que 

a vogal é longa, e circunflexo indica que houve uma contração de um ditongo do tipo bayt > battim. Moscati 

não faz esse tipo de distinção em (MOSCATI, ULLENDORFF e SODEN, 1980, p. 50). 
122

 (MOSCATI, ULLENDORFF e SODEN, 1980, p. 50). 
123

  ( 2010, אבן־שושן ). 
124

 (FRAIMAN BLATYTA, 2012, p. 206). 
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as duas ortografias seriam gramaticalmente corretas nos textos do Tanaḵ / ך"תנ . Aqueles que 

estudam Hebraico Moderno ou hebraico nas academias rabínicas aprendem que as duas 

formas são equivalentes, mas não conseguem justificar a coexistência das duas ortografias na 

literatura clássica
125

. 

Em suma, o modo como as vogais do hebraico é ensinado nos dias de hoje 

dificulta a leitura dos textos medievais. 

2.1.2.4 Os sinais melódicos (ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא) 

Os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא, em primeira instância, representam as 

melodias que acompanham a leitura dos textos a serem lidos em público. Além da função 

musical, os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא indicam a sílaba tônica e como a frase deve ser 

decomposta em unidades sintáticas menores
126

. Convém destacar que a indicação da sílaba 

tônica exerce um papel fundamental na distinção entre formas como:  

תָ  ̶ כְּ ָת   vieste, de ,(Nm. 22:37) ָהַלַ֖ ַלכְּ ָהָֽ   e andarás; e ,(Dt. 14:25) וְּ

ר'  / veio, conforme explica Rabbi Šəlomo Yiṣḥāqi ,ָב  ָאה vem, em oposição à ,ָבָאה   ̶

  .em Gn. 29:6 ,רש"י / o Raši ,שלמה יצחקי

De um modo geral, existem dois conjuntos de símbolos melódicos:  

 os sinais pertencentes aos vinte e um livros; e a)

 os sinais exclusivos para os livros de Jó, Provérbios e Salmos
127

 mais conhecidos b)

pela sigla (איוב, משלי ,תהילים=) אמ"ת. 

Os dois conjuntos são igualmente subdivididos internamente em dois outros 

subconjuntos:  

 os acentos disjuntivos; e  a)

 os acentos conectivos.  b)

Na sequência, iremos nos referir apenas aos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא 

dos 21 livros. Como existem diversas tradições para os nomes dos acentos conjuntivos e 
                                                                        

125
 (FRAIMAN BLATYTA, 2012, p. 204-207). 

126
 (KOGUT, 1996, p. 14) 

127
 Cf. em ( 5750, ברויאר ). Dada as divergências presentes entre os dois sistemas, Breuer / רברויא  dividiu seu 

livro טעמי המקרא בכ"א הספרים ובספרי אמ"ת em duas partes, uma dedicada para explicar exaustivamente os 

ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא dos 21 livros, e outra, para os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא dos três livros 

restantes, isto é, Jó, Salmos e Provérbios. 
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disjuntivos, vamos apresentá-los de acordo com a tradição de Abudiente. 

2.1.2.4.1 Os acentos disjuntivos 

O subconjunto dos acentos disjuntivos é formado por 18 símbolos que 

sinalizam que a palavra atual não está conectada com a seguinte indicando interrupção. 

Seguem os nomes e os respectivos símbolos conforme constam no fac-símile reproduzido 

abaixo da Gramatica Hebraica de Abudiente
128

: 

 

 

 ס     ס  

 ס     ס  

 ס     ס  

 ס     ס  

 ֠ססס   ס  

 ס     ס  

 ס׀   ס  

 ס     ֤ססס

 ס     ס:

 

Podemos dizer que os acentos disjuntivos são equivalentes aos sinais latinos de 

pontuação como o ponto e a vírgula. Assim como os sinais de pontuação, os acentos 

disjuntivos também possuem níveis diversos de interrupção, conforme podemos encontrar em 

                                                                        

128
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 46). 
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obras dedicadas aos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא 
129

, porém para o nosso trabalho 

somente há a necessidade de reconhecer os símbolos e a sua função disjuntiva. O grau de 

disjunção não se faz necessário para o nosso estudo.  

Dada a sua função, os acentos disjuntivos foram chamados pelos gramáticos 

antigos de məlāḵīm / מלכים 
130

, pl. de meleḵ / מלך, heb. lit. rei, em oposição aos acentos 

conjuntivos que foram chamados de məšārəṯīm /  משרתים , pl. de məšāreṯ / משרת, heb. lit. 

servente, encarregado
131

. 

2.1.2.4.2 Os acentos conjuntivos 

O subconjunto dos acentos conjuntivos é formado por 10 símbolos que indicam 

que a palavra sinalizada está com uma melodia que a conecta com a palavra seguinte. Seguem 

os nomes e os respectivos símbolos conforme constam no fac-símile reproduzido abaixo da 

Gramatica Hebraica de Abudiente
132

: 

 

 ס־   סס֤ 

 ס     ס  

 ס     ס  

 ס     סֻ֥ 

 ססס     סָֽ 

 

                                                                        

129
 Cf. (KOGUT, 1996, p. 24-25); Um resumo pode ser encontrado nas tabelas coladas na capa e na contracapa 

em ( 5755, וינפלד ). 
130

 Cf. a poesia de Rabbēnu Yaʿăqōḇ Tam / רבינו יעקב תם, o neto de Raši / י"רש , em que o autor evoca os 

acentos conjuntivos e disjuntivos como reis e serventes: 

) לי מלכים ומשרתים 5755, וינפלד , p. גמ ). 
131

 Observamos que um ministro é um encarregado e por este motivo, ministro pode traduzir məšāreṯ / משרת, 

apesar de que, nos dias de hoje, o termo servente seria mais adequado. 
132

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 46). 
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2.1.2.5 O dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה 

Os símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, as suas realizações fonéticas, e 

como eles interagiam com as אהוי, ocuparam um espaço importante nos estudos linguísticos 

medievais desde os primórdios. Para simplificar a apresentação da problemática sentida pelos 

medievais, vamos introduzir alguns fenômenos conhecidos do Hebraico Moderno, como 

podemos conferir no Even Shoshan / 133אבן שושן
, e assim, entrar nos temas mais complexos 

que ocorrem apenas no Tanaḵ / ך"תנ . 

2.1.2.5.1 O dāgēš qal / דגש קל e o rāp̄eh / רפה nas בגדכפת 

O dāgēš / דגש que incide exclusivamente nas בגדכפת foi chamado de dāgēš 

qal / דגש קל.  

Nos dias de hoje, todo aquele que fala hebraico reconhece dois matizes 

fonéticos para as letras כ ,ב e פ, um constritivo e outro oclusivo. Na escrita vocalizada, a 

presença do dāgēš / דגש, isto é, um ponto grafado no interior das letras <  ּ > indica a versão 

oclusiva das פ"בכ  e a ausência de qualquer sinalização, a versão constritiva das mesmas, uma 

vez que, não existe uma terceira opção. 

Porém, em textos antigos notamos que um traço horizontal semelhante 

graficamente ao mácron latino colocado sobre as vogais (Ā, ā, Ē, ē...) aparece mediante a 

ausência do dāgēš / דגש nas פ"בכ . Este sinal foi chamado de rāp̄eh / רפה. 

Por ter caído em desuso, quando dizem que uma letra está rāp̄eh / רפה referem-

se à ausência de dāgēš / דגש, e não à presença do antigo símbolo que o representava
134

. 

As letras ד ,ג e ת que tradicionalmente apresentavam dois matizes, um oclusivo 

e outro constritivo, nas mesmas condições das פ"בכ , convergiram para a versão oclusiva. 

Apesar da perda da distinção fonética, os textos modernos vocalizados preservaram a 

sinalização tradicional do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה (pela ausência de dāgēš / דגש).  

Em outras palavras, as פ"בכ  e as ת"גד  formam o grupo das בגדכפת que se 

distinguia das letras restantes por possuir dois matizes fonéticos adicionais, um oclusivo e 

outro constritivo, que em manuscritos como o Códice Lisbon, eram sinalizados em 
                                                                        

133
 Cf. ( 2010, אבן־שושן , p. 2149-2150). 

134
 Interessante observar que não há qualquer menção para o símbolo do rāp̄eh / רפה no decorrer das regras 

acerca do emprego do dāgēš / דגש, cf. ( 2010, אבן־שושן , p. 2149-2150). 
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distribuição complementar.  

O dāgēš qal / דגש קל e o rāp̄eh / רפה nas בגדכפת no Códice Lisbon 

Na sequência, apresentamos alguns exemplos em que encontramos os símbolos 

do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה nas בגדכפת no Códice de Lisbon.  

̶ em Gn. 1:6, o ב em בתוך está com dāgēš / דגש; e o ת e o ך com o rāp̄eh / רפה: 

 

̶ em Gn. 1:11, o ד em תדשא está com rāp̄eh / רפה; e o ד em דשא está com dāgēš / 

 :(ד encostado na perna do דגש / nota-se o dāgēš) דגש

 

̶ em Gn. 1:9, o primeiro ת em מתחת está com dāgēš / דגש e o segundo com rāp̄eh 

 :רפה /

 

̶ em Gn. 10:2, o ג em גומר está com dāgēš / דגש, e o segundo ג de מגוג com rāp̄eh 

 :רפה /

 

O rāp̄eh / רפה um símbolo compartilhado por duas letras 

Uma característica interessante do símbolo do rāp̄eh / רפה é o fato de ser o 

único conhecido que era posicionado entre duas letras para indicar a sinalização de ambas, 

como podemos constatar em Gn.1:16 em que este símbolo está posicionado entre o כ e o ב 

para indicar que tanto o כ como o ב estão rāp̄eh / רפה:  
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A ausência do o rāp̄eh / רפה onde era esperado 

Em uma análise apurada do Códice Lisbon, percebe-se que em certos casos, o 

rāp̄eh / רפה foi omitido, como ocorre em Gn. 1:2 e com o primeiro ג em מגוג mostrado 

anteriormente: 

 

As condições para o dāgēš qal / דגש קל 

No Hebraico falado nos dias de hoje, as regras de eufonia que regem a ausência 

do dāgēš qal / דגש קל não são mais respeitadas em muitas circunstâncias, porém os textos 

vocalizados ainda costumam manter a tradição.  

De modo geral, a ausência do dāgēš qal / דגש קל é explicada por linguistas 

modernos de maneira simples
135

. Diante de sílaba aberta, a consoante perde a oclusão por 

assimilar a abertura do aparelho fonador necessária para a realização da vogal. 

Por esse motivo, em textos escritos vamos encontrar ֹעה  דגש / sem dāgēš ָפרְּ

quando lhe é acrescentado um  ְּל proclítico, isto é, ֹעה ָפרְּ  é שווא / uma vez que o šəwāʾ ,לְּ

realizado com som de vogal. Porém, nos dias de hoje, as pessoas falam como se estivesse 

escrito ֹעה ָפרְּ  .דגש / com dāgēš לְּ

No Tanaḵ / ך"תנ , em oposição aos textos modernos conforme observa 

Ornan
136

, a sílaba aberta que antecede a בגדכפת pode advir da palavra anterior conectada por 

uma melodia conectiva, e por esse motivo, o ת inicial de תהום (Gn. 1:2) está com o símbolo 

do rāp̄eh / רפה: 

 
                                                                        

135
 .(p. 91 ,אורנן, תשע"ו) 

136
 .(p. 216 ,אורנן, תשע"ו) 
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Exceções para o dāgēš qal / דגש קל 

Diante de sílaba fechada, as בגדכפת mantêm-se oclusivas, exceto em casos 

específicos como em בֹות פֹות e em ִנדְּ  que são explicados, nos dia de hoje, analisando-se a ַכנְּ

estrutura morfofonológica da palavra. A constrição em בֹות פֹות e ִנדְּ  decorre do fato de ַכנְּ

serem plurais no caso constructo de ָדבֹות ָנפֹות e נְּ ֵכי Assim também .כְּ   :ַמלְּ

ָלִכים ָלֵכי  מְּ ֵכי  מְּ לְּ ֵכי  מְּ 137ַמלְּ
. 

A independência das classes gramaticais para os processos fonológicos 

Convém mencionar que os processos fonológicos não dependem das classes 

gramaticais e do contexto em que eles ocorrem. Essa independência podemos ilustrar, em 

português, com a análise da realização das consoantes /d/ e /t/ para alguns dialetos brasileiros: 

/dar/  [dar], /dele/  [deli], /dia/  [ʤia], /dizia/  [ʤizia], /dó/  [dɔ]; e 

/tal/  [taw], /ter/  [ter], /tia/ [tʃia], /tolo/  [tolu], /tu/  [tu]; 

O fato de as sequências analisadas pertencerem a classes gramaticais distintas, 

não influencia na elaboração da seguinte fórmula
138

: 

/t/ → {
[tʃ] /  ___ [i ɪ j]                             
[t] /  nos demais casos (nda)

 

/d/ → {
[ʤ] /  ___ [i ɪ j]                              
[d]  /  nos demais casos  (nda)

 

2.1.2.5.2 O dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e o rāp̄eh / רפה 

O dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 

Assim como fizemos na subseção anterior, por questão de comodidade, vamos 

começar com o que se conhece do hebraico moderno. A nossa intenção não é examinar todos 

os casos em que o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק ocorre, mas apenas apresentar alguns casos que 

elucidem a diferença entre o dāgēš qal / דגש קל e o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק. 

Nos dias de hoje, exceto as "עאחה , quando conjugamos os verbos no piʿʿēl / 

הפועל ע / o C2 ,ִפֵעّל  recebe dāgēš / דגש por fazer parte da estrutura deste paradigma. Por esse 

motivo, o מ de ִלֵמד, no piʿʿēl / ִפֵעّל, está com dāgēš / דגש, em oposição à ָלַמד, no ָפַעל, que 

está sem dāgēš / דגש. Entretanto, o massoreta do Códice Lisbon não fez questão de sinalizar o 

                                                                        

137
 .(p. 91 ,אורנן, תשע"ו) 

138
 (SEARA, NUNES e LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2017, p. 102). 
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pāʿal / ָפַעל com o rāp̄eh / רפה na posição de C2 / הפועל ע  para distingui-lo do piʿʿēl / ִפֵעّל. 

O ל em שלח (Êx. 4:23) que está no imperativo do piʿʿēl / ִפֵעّל e o ל em שלחא  

(Êx. 5:2) que está na 1psc. do futuro do piʿʿēl / ִפֵעّל estão com dāgēš / דגש: 

 e  

Porém, o ל em שלחני (Êx. 3:14) que está no 3psm. do pretérito do pāʿal / ָפַעל e 

o ל em ושלחתי (Êx. 3:20) que está na 1psc. do pretérito do pāʿal / ָפַעל não foram sinalizados 

com o rāp̄eh / רפה como podemos constatar em: 

 e  

Esse tipo de dāgēš / דגש que faz parte da estrutura verbal tradicionalmente era 

interpretado como sinal de geminação, e, portanto, o ּל era realizado como [ll] em oposição ao 

 .que era realizado normalmente como [l] דגש / desprovido de dāgēš ל

Em outas palavras, ַׁשַּלח seria equivalente a ַׁשלַלח. 

E o que acontece se a segunda letra radical / ע הפועל for uma das בגדכפת?  

Tomemos como exemplo ִׁשֵבר que é da raiz שבר conjugada no piʿʿēl / ִפֵעّל. 

Neste caso, vemos que o ב está com dāgēš / דגש. Porém, o dāgēš / דגש no ב deve ser 

interpretado como oclusão acompanhada de geminação, e, portanto, tradicionalmente seria 

realizado geminado como [bb], do mesmo modo que o ּל de ַׁשַּלח era realizado como [ll]. 

O dāgēš ḥāzāq / דגש חזק versus dāgēš qal / דגש קל 

Desta maneira,  ַׁש ֵבריְּ  no piʿʿēl / ִפֵעّל distinguia-se foneticamente de בֹור  no ִיׁשְּ

ַׁשֵבר em ב O .ָפַעל  era interpretado como oclusão acompanhada de geminação [bb] como se יְּ

estivesse escrito ַׁשבֵבר בֹור de ב ao passo que o ,יְּ  era interpretado como oclusão sem ִיׁשְּ

geminação [b].  

Mas o que explica a presença da oclusão do ב em בֹור  / se o paradigma pāʿal ִיׁשְּ

  ?דגש / dispensa o dāgēš ָפַעל

Na realidade o fonema /b/ representado pelo ב em בֹור  é realizado ָׁשַבר e em ִיׁשְּ
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em distribuição complementar. Diante de sílaba aberta, como em ָׁשַבר, o ב /b/ é realizado 

como [v], e diante de sílaba fechada, como em בֹור   .é realizado como [b] ב /o /b ,ִיׁשְּ

O dāgēš / דגש que sinaliza geminação foi chamado de dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e 

é realizado até os dias de hoje nos cultos sinagogais por comunidades provenientes da Síria, 

Líbano, Egito, Marrocos entre outras oriundas do Oriente Médio, conforme registrou Morag 

em seus diversos trabalhos de campo
139

. 

As nomenclaturas modernas do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 

Outras nomenclaturas para distinguir o dāgēš ḥāzāq / חזק דגש que faz parte da 

estrutura do verbo daquele que é decorrente de assimilação como: 

̶ dāgēš taḇnīṯī / דגש תבניתי, lit. dāgēš estrutural; e  

̶ dāgēš mašlīm / דגש משלים lit. dāgēš compensador. 

para identificar se a duplicação assimilação fonética obscurecem o fato de que a realização 

fonética de todos os subtipos de dāgēš ḥāzāq / דגש חזק indicavam a mesma geminação. 

Na realidade
140

 a intenção de taḇnīṯī / תבניתי e mašlīm / משלים é qualificar o 

tipo de dāgēš ḥāzāq / דגש חזק: 

̶ dāgēš (ḥāzāq) taḇnīṯī / דגש )חזק( תבניתי, lit; dāgēš (forte) estrutural; e 

̶ dāgēš (ḥāzāq) mašlīm / דגש )חזק( משלים , lit. dāgēš (forte) compensador. 

2.1.2.5.3 O dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה no ר 

O dāgēš / דגש também é encontrado no ר como ocorre, por exemplo, em Êx. 

34:28: 

 

Porém, o massoreta não se preocupa em não indicar com rāp̄eh / רפה a 

ausência do dāgēš / דגש, como podemos constatar em Gn. 5:10: 

                                                                        

139
Cf. por exemplo, os detalhes da tradição dos judeus de Alepo em comparação com as tradições de judeus 

provenientes de Gerba e de Bagdá (KATZ, 1981, p. 30-37). 
140

 Cf. em. ( 2010, אבן־שושן , p. 2149). 
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De fato, analisamos diversas partes do Códice Lisbon e não conseguimos 

localizar rāp̄eh / רפה sobre ר. 

2.1.2.5.4 O mappiq / מפיק 

Chama-se mappiq / מפיק 
141

, o símbolo do dāgēš / דגש utilizado para indicar 

que uma consoante deveria ser realizada tradicionalmente como se estivesse grafada com um 

šəwāʾ nāḥ / שווא נח.  

O mappiq / מפיק nos dias de hoje 

Nos dias de hoje, o mappiq / מפיק é grafado apenas em formas sufixadas com a 

3psf. como em ָיָדּה ,ָלּה e קֹוָלּה. Dessa maneira, distingue-se entre:  

̶ o verbo ָיָדה (apedrejar), em que o ה é mudo; 

 .ָיָדהְּ  é realizado como se estivesse escrito ה em que o (יד שלה =) ָיָדּה ̶

Dito isso ָלּה e קֹוָלּה poderiam ser reinterpretados como  ְָּלה e  ְֹּקוָלה 

respectivamente. 

O mappiq / מפיק no Tanaḵ / תנ"ך 

No Tanaḵ / תנ"ך é possível encontrar o mappiq / מפיק no א excepcionalmente 

em algumas instâncias, como em תביאו (Lv. 23:17) como mostra a figura abaixo, em que 

podemos uma anotação massorética ao lado para confirmar que o dāgēš / דגש é proposital, 

para indicar que o א deve ser realizado em três ocasiões: 

  

                                                                        

141
 (YEIVIN, 1985, p. 85). 
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2.1.2.5.5 Outros tipos de dāgēš / דגש 

Em algumas circunstâncias ocorre o dāgēš / דגש em configurações não 

esperadas, como ocorre com o primeiro ל em לילה (Gn. 1:5): 

 

Este caso específico chama a atenção, pois não encontramos dāgēš / דגש no 

primeiro ל de לילה nos textos massoréticos conhecidos. 

As regras que regem a presença desse tipo de dāgēš / דגש geraram dificuldades 

para os gramáticos medievais, uma vez que, havia divergências entre os códices quanto a sua 

presença, como o caso de לילה supracitado, que desconhecemos de outra fonte. 

2.1.2.5.6 O rāp̄eh / רפה nas letras restantes do alfabeto hebraico 

No trecho do fac-símile que reproduzimos abaixo, de um códice do mesmo 

autor do códice de Aleppo, Šəlomo bēn Buayaʿa
142

, porém vocalizado por Ephraim bēn 

Buaya’a
143

 notamos a distribuição dos símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה em que o 

uso do primeiro é previsível, o do segundo, não tanto.  

 
                                                                        

142
 Mantemos a ortografia dos nomes conforme constam na fonte 

143
 Manuscrito II B 17 (fol. 106), em (MUSEUM, p. 7 e figura ao lado). 
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Em palavras como  ְּרדַ ַוי ֵבֻ֥ , notamos a complementaridade, pois o ב está com 

dāgēš ḥāzāq / דגש חזק ao lado do ד que está com rāp̄eh / רפה. Em ֿבָסִבי , apenas o segundo ב 

está marcado com rāp̄eh / רפה. Em ָאָדם, o ד não está sinalizado com rāp̄eh / רפה. Por outro 

lado, encontramos o rāp̄eh / רפה no א em   ׁשרֹא  e em   ֹמרֵלא , e no ה em ֹמׁשֿה e em ָצֿה ִנרְּ   .וְּ

Quando consultamos as mesmas ocorrências no Códice de Leningrado
144

 

constatamos que o rāp̄eh / רפה está ausente. Na tabela que segue, copiamos, lado a lado, as 

respectivas palavras dos dois fac-símiles: 

Palavra Ephraim bēn Buayaʿa (c. 929) Leningrado (1008) Contexto 

 ֵלאֹמר

 

 

 mudo em א

meio de palavra 

 רֹאׁש

 

 

 ֹמׁשה

  

 mudo em ה

final de palavra 

 ְוִנְרָצה

  

 

Uma análise desses quatro casos nos leva a concluir que o rāp̄eh / רפה era para 

sinalizar que a letra é desprovida de som
145

. 

2.1.2.5.7 O rāp̄eh / רפה no Códice Lisbon 

Para ilustrar, que de fato, o rāp̄eh / רפה era empregado em quase todas as letras 

do alfabeto hebraico, porém não com a mesma frequência, mencionamos aqui algumas 

ocorrências deste símbolo conforme as encontramos no fac-símile do Códice Lisbon: 

̶ em Êx. 10:7 הטרם, em Gn.4:9 השומר e em Gn. 8:18 הקלו, o rāp̄eh / רפה enfatiza 

que o ה que o antecede é ה השאלה: 

                                                                        

144
 (Códice de Leningrado, p. 117-118 no PDF). 

145
 (YEIVIN, 1985, p. 239). 
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,  e  

̶ em Gn. 4:18, o rāp̄eh / רפה no י em מחויאל opõe-se ao dāgēš / דגש no י em 

  :מחייאל

 e  

̶ em Êx. 32:11, o rāp̄eh / רפה em למה opõe-se ao dāgēš / דגש de למה do versículo 

seguinte:  

 e  

̶ em Gn. 6:13, הנני está com rāp̄eh / רפה sobre os dois נ em oposição à והנני (Gn. 

22:7) que está com dāgēš / דגש nos dois נ: 

 e  

̶ em Êx. 7:9, 8:1 e 4 o צ de הצפרדעים está com rāp̄eh / רפה onde aguardávamos 

dāgēš / דגש após ה demonstrativo, em oposição ao צ em הצפרדע (Êx. 8:2) cuja 

presença do dāgēš / דגש é confirmada pela anotação massorética: 

 e  

̶ Em Gn. 50:15, o נ em ישטמנו está com rāp̄eh / רפה para frisar que ישטמנו é 

formado por ישטום + אותנו e não ישטום + אותו: 
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2.1.3 As anotações massoréticas  

Como anotações massoréticas, nos referimos a
146

: 

 breves anotações registradas nas marginais laterais dos códices do Tanaḵ / ך"תנ ; a)

 anotações mais detalhadas registradas nas marginais inferiores e superiores dos b)

códices do Tanaḵ / ך"תנ  que normalmente incluem listas de versículos; 

 conjunto de anotações agrupadas nos inícios e finais dos códices; e c)

 obras dedicadas a listas massoréticas de versículos como o livro ʾŎḵlāh wĕ-ʾŎḵlāh / d)

 .אכלה ואכלה

O Diqḏuqē haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים por ser uma obra massorética, o 

consideramos como se ele fosse uma obra de anotações massoréticas, apesar de apresentar as 

primeiras tentativas de abstrair as anotações massoréticas em regras gramaticais
147

. 

2.1.3.1 Os lê-se/escreve-se (qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי ) 

As אהוי fazem-se presentes nas anotações massoréticas e em listas 

massoréticas. Nas anotações massoréticas, encontramos as אהוי em observações do tipo qərē-

kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se, em que uma אהוי quiescente substitui outra, como 

nos seguintes casos em que לא, lit., não e לו, lit., para ele, estão trocados conforme a 

orientação do qərē / קרי, como podemos constatar nos dois casos seguintes: 

 em Êx. 21: 8 - לא com א deve ser lido como se estivesse escrito com ו: a)

ּה  ̶ ָדָּ֑ ֶהפְּ ּה וְּ ָעָדַ֖ ֹו( יְּ ֹ א )קרי לֻ֥ ֵעיֵנ י ֲאֹדֶנ יָה ֲאֶׁשר־ל ה בְּ   ;ִאם־ָרָע 

 em 1Sm. 2:16 לו com ו deve ser lido como se estivesse escrito com א: b)

ָקָֽ ה:  ̶ ָחזְּ ִתי בְּ חְּ א ָלַקֻ֥ ַֹ֖ ִאם־ל ן וְּ ה ִתֵת  י ַעָת  ר׀ ֹלו   )קרי לֹא  ( ִכִּ֚ ָאַמֻ֥  וְּ

O esquema abaixo ilustra a relação entre לא e לו: 

                                                                        

146
 A literatura especializada sobre a Messorá destaca os tratados massoréticas das anotações massoréticas Cf. 

(KHAN, 2013, p. 67-77) e ( א"תשע, ייבין , p. 102-113), porém tal divisão é indiferente para o nosso estudo, pois 

a forma como as anotações massoréticas foram transmitidas não altera o conteúdo. 
147

 Cf. (KHAN, 2013, p. 79-83) e ( א"תשע, ייבין , p. 114). 
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2.1.3.2 As listas massoréticas do ʾŎḵlāh wĕ-ʾŎḵlāh / אכלה ואכלה 

Em listas massoréticas encontramos as אהוי em séries que indicam todas as 

ocorrências de qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se, incluso as mencionadas na 

subseção anterior. Para ilustrar, citamos duas listas extraídas do tratado de listas massoréticas 

ʾŎḵlāh wĕ-ʾŎḵlāh / אכלה ואכלה 
148

: 

 a lista de 15 ocorrências em que o kəṯiḇ / כתיב é לא (com א), mas o qəri / קרי lê-se é a)

 e ;(ו com) לו

 a lista de duas ocorrências em que o kəṯiḇ / כתיב é לו (com ו), mas o qəri / קרי lê-se b)

é לא (com א). 

2.1.3.3 O Diqḏuqē haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים 

Na edição do Diqḏuqē haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים publicada por Baer e 

Strack emergem, em estilo poético, as primeiras formulações gramaticais em torno das אהוי 

com uma breve introdução que destaca a importância dessas quatro letras. No decorrer de sua 

exposição, o massoreta entra no mérito da interação das אהוי com as בגדכפת, mas sem 

explicar o significado menciona as três regras seguintes em que o dāgēš / דגש é preservado 

                                                                        

148
 (DIAZ ESTEBAN, 1975, p. 139). 
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após uma 149אהוי
: 

 mappiq / מפיק;  a)

 map̄siq / מפסיק; e  b)

 ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק. c)

2.1.4 As três camadas em harmonia 

A tradição de leitura do ך"תנ  é transmitida adequadamente quando as três 

camadas descritas na subseção anterior operam em harmonia, conforme ilustrado abaixo: 

 

Os símbolos massoréticos proporcionaram vogais mais precisas, ao mesmo 

tempo trouxeram redundâncias e conflitos, uma vez que as consoantes que indicavam as 

vogais não podiam ser apagadas por causa da reputação sagrada dos textos. Diante deste 

cenário, as anotações massoréticas harmonizaram contradições internas causadas por grafias 

aparentemente irregulares e indicaram que as inconsistências eram propositais. 

Na sequência, apresentamos três casos envolvendo as אהוי em que as anotações 

massoréticas desempenham o papel conciliador:  

 o caso das variantes grafadas, ora plenas, ora defectivas;  a)

 o caso הוא:היא; e  b)

                                                                        

149
 (BAER e STRACK, 1879, p. 28). 

Anotações 
Massoréticas 

Texto 
Consonantal 
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 o caso ִרי ִרי:פְּ (c .פְּ

2.1.4.1 O caso dos plenos e defectivos 

Se uma palavra plena aparecesse defectiva, ou vice-versa, os massoretas 

tinham o hábito de indica-la. 

Um caso é הרימותי em que a anotação massorética reproduzida abaixo registra 

na margem do Códice Sasson
1
 fólio 71 as três ocorrências desta palavra no Tanaḵ / ך"תנ , mas 

em grafias distintas: 

 

Tradução livre:  

Três [ocorrências]: uma vez escreve-se ִתי ִתי  mas uma vez escreve-se ,(Gn. 14:22) ֲהִרֹמ  ֲהִריֹמֻ֥

(Gn. 39:15 ) e outra vez escreve-se ֹוִתי  .(Sl. 89:20) ֲהִרימַ֖

2.1.4.2 O caso היא:הוא 

No Tanaḵ / ך"תנ :  

 o pronome ִהיא é sistematicamente grafado com ו, isto é, ִהוא; e a)

 existem cinco ocorrências de הּוא com י, isto é, יא  ה 
150

. b)

A pergunta é: qual sistema seguir? A vocalização consonantal ou a vocalização 

massorética? 

No primeiro caso ִהוא, a anotação massorética diz, que de fato, ִהיא escreve-se 

                                                                        

150
 Ec. 5:8, Sl. 73:16, 1Rs. 17:15, Jó 31:11, 1Cr. 29:16. 
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com ו, exceto em 11 ocorrências
151

. Essa anotação está em estilo lacônico, como podemos 

conferir no fac-símile extraído do Códice Sasson
1
 fólio 413 reproduzido abaixo:  

 

O texto decifrado: 

 .כתיב היא וקרי –כל היא דאורייתא כתיב הוא בר מן י"א  – [פעמים] י"א

Tradução livre:  

Onze [vezes – ] todo הִ יא [= ela] na Torá escreve-se הוא [= ele] exceto [em] onze [ocorrências 

em que] se escreve ִהיא [= ela] lendo-se [ִהיא]. 

Quanto ao caso יא  a anotação massorética diz que, de fato, são cinco casos ,ה 

excepcionais que aparecem com a grafia inesperada
152

. 

2.1.4.3 O caso ִרי ִרי:פְּ פְּ  

Outro exemplo é o caso de פרי que encontramos quatros vezes em Gn. 1. Duas 

ocorrências no versículo 11, uma no versículo 12 e a última no versículo 29. A leitura das três 

primeiras é ִרי ִרי ao passo que a última é ,פ no דגש / com dāgēš פְּ  .פ no דגש / sem dāgēš ,פְּ

O que justifica tal diferença? 

Respondem os massoretas: toda letra pertencente ao grupo das בגדכפת diante 

de אהוי torna-se rāp̄eh / רפה, isto é, perde o dāgēš / דגש, caso contrário, o dāgēš / דגש é 

mantido
153

. De fato, vemos que o dāgēš / דגש cai no versículo 29 em ץ ִרי־ֵעַ֖ ֹו פְּ  e é ,ֲאֶׁשר־בֻ֥

mantido no versículo 11, em י ִר  ץ פְּ  .ֵע 

                                                                        

151
 (DIAZ ESTEBAN, 1975, p. 168). 

152
 (DIAZ ESTEBAN, 1975, p. 169). 

153
A regra que enseja a perda do dāgēš / דגש que sucede אהוי consta no Diqḏuqēy haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים 

cf. (BAER e STRACK, 1879, p. 28) na seguinte linguagem: 

וברפיון מסופרים –לבגדכפת נאסרים  , 
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Porém, no versículo 12 e na segunda ocorrência do versículo 11, encontramos 

ִרי ֶשה  de ה no caso, o ,אהוי apesar de ambos serem antecedidos por uma דגש / com dāgēš פְּ ֹע֤

ִרי    quando a sua ausência era ,פ no דגש / Então, como explicar a presença do dāgēš .פְּ

esperada? Explica o massoreta
154

, na realidade, o dāgēš / דגש em   ִרי ֶשה פְּ  é um caso de ʾatēy ֹע֤

məRaḥīq / אתי מרחיק, aram. lit. vem de longe, e por esse motivo, está excluso da regra toda 

  .רפה / torna-se rāp̄eh אהוי que sucede בגדכפת

As אהוי e o seu envolvimento com os casos de ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק irá 

atormentar os gramáticos posteriores que buscarão regras para definir a ocorrência do 

fenômeno e desta maneira, dispensar as listas massoréticas com uma série de palavras para 

decorar.  

2.1.5 A tensão entre os sistemas 

Os códices massoréticos tiberienses ao migrarem para o território andaluz 

configura-se um novo conflito causado pela incompatibilidade entre a tradição de sete sons 

representada pelas vogais tiberienses e a tradição oral andaluza que reconhecia no máximo 

cinco vogais. 

Além disso, as anotações massoréticas que indicavam as exceções não eram 

suficientes para justificar as irregularidades presentes no Tanaḵ / ך"תנ . Havia a necessidade 

de alguma explicação mais convincente que satisfizesse o público intelectualizado andaluz. 

A inquietação causada pela diversidade textual de um lado, e pela tensão entre 

os sistemas de vocalização, por outro, pode ser percebida nas críticas de Dunaš bēn Labraṭ / 

 que surgiram com o intento de refutar as formulações e מנחם / contra Mənaḥēm דונש בן לברט

soluções propostas no Maḥbereṯ / מחברת para os mesmos problemas. 

Na sequência mencionamos uma série de reclamações e indagações no que diz 

respeito às anomalias textuais tanto do Texto Consonantal como do sistema massorético de 

sinais levantadas por Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט que revelam como, segundo ele, 

Mənaḥēm / מנחם não resolveu de maneira adequada os mesmos problemas ou mesmo deixou 

de tratar: 

                                                                        

154
 O caso do ʾatēy məRaḥīq אתי מרחיק consta no Diqḏuqēy haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים cf. (BAER e 

STRACK, 1879, p. 28). 
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 Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט reclama que a condição formulada por Mənaḥēm / a)

 / quando esperávamos rāp̄eh דגש / para justificar presença anômala do dāgēš מנחם

 não está clara, como podemos constatar do seguinte trecho extraído das רפה

críticas
155

: 

 .ואף עליו להשכיל בסימנים ]...[ וסימן יהוא לרפים

Tradução
156

: 

Y también que entender [...] El signo יהוא para las débiles; 

 Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט demonstra perplexidade sobre o modo como b)

Mənaḥēm / מנחם tratou dos casos em que encontramos uma letra no lugar de outra 

como: ה no lugar de ה ;א no lugar deו; e os casos em que encontramos letras 

paragógicas, como ocorre com o ה, conforme podemos constatar no seguinte trecho 

extraído das críticas
157

: 

 .והא טפל ]...[ והא במקום וו, וכל תוצאותיו למרבית פניווגם לדעת ]...[ והא במקום אלף ]...[ 

Tradução
158

: 

Y también tiene que conocer [...] el heʾ en lugar del ʾalef [...] y heʾ epentético, heʾ en lugar de 

waw, y todas sus clases de acuerdo con la gran variedad de sus formas. 

Como exemplo de tais substituições, mencionamos ֹלה no versículo mencionado abaixo: 

ֹון ̶ ֵנ י ַעמָּ֑ ת בְּ ַרַבַ֖ וא בְּ ה ִה  ה ה Dt. 3:11( em que o( ֲהֹל    לא) א em está no lugar do ֲהֹל 

 ;(ֹלה

 no trecho seguinte extraído das críticas, notamos como Dunaš bēn Labraṭ /  דונש בןc)

 falhou ao identificar todos os מנחם / indiretamente reclama que Mənaḥēm לברט

casos em que י está no lugar do ו e vice-versa, muito embora o último tenha 

                                                                        

155
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 14*). 

156
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 18). 

157
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 14*). 

158
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 18). 
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percebido que nos verbos do tipo defectivos de C1 = חסרי פ"י / י, o י transforma-se 

em ו no (נודע:ידע) נפעל
159

: 

 .וגם להבין איך יבוא הוו במקום יוד, והיוד במקום וו

Tradução
160

: 

Y también tiene que comprender como aparece el waw en lugar del yod, y el yod en lugar del 

waw; 

 no próximo trecho das críticas, Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט passa para o d)

sistema massorético de sinais e critica Mənaḥēm / מנחם por não ter sido claro no 

que diz respeito ao uso das vogais massoréticas (פתוחים וקמצים גדולים וקטנים) e 

das melodias (וטעמי האותיות ממעל ומתחת)
161

: 

 .נים, וטעמי האותיות ממעל ומתחתולהשכיל בשערים פתוחים וקמצים גדולים וקט

Tradução
162

: 

Es preciso que entienda las reglas de las palabras que llevan pataḥ y qameṣ, 

grande y pequeño; los acentos [=טעמים] de las palabras en la penúltima [=ממעל ou em 

aramaico milləʿēl / מלעיל] y en la última sílaba [=מתחת ou em aramaico milləraʿ / מלרע]; 

 no trecho seguinte das críticas
163

: e)

ובנקידה ובפתרון שונים, ואשר הם במכתב ובנקידה  –וגם לדעת הדברים אשר במכתב שווים 

 .ובפתרון שונים. ואשר הם במכתב ובמבטא שונים ובפתרון שווים -שווים 

Tradução
164

: 

Y también tiene que conocer las palabras que son semejantes en la escritura pero 

difieren en la vocalización y en el significado, y las que son semejantes en la 

vocalización y en la escritura pero distintas en el significado, y las que son 

diferentes en la escritura y la pronunciación pero semejantes en el significado; 

vemos como Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט critica Mənaḥēm / מנחם diante da 

perplexidade causada por: 

                                                                        

159
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 14*). 

160
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 19). 

161
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 14*-15*). 

162
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 19). 

163
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 15*). 

164
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 19). 
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̶ palavras semelhantes na escrita que diferem na vocalização e no significado 

 palavras cuja incompatibilidade entre o ,(במכתב שווים – ובנקידה ובפתרון שונים)

sistema massorético de vogais (nəqiḏā / נקידה) e a tradição oral andaluza, uma 

vez que, a leitura conforme o Texto Consonantal (miḵtaḇ / מכתב) não era 

alterada por causa das diferenças gráficas dos símbolos vocálicos (nəqiḏā / 

  ;que para os tiberienses indicavam sons distintos (נקידה

̶ palavras semelhantes na vocalização e na escrita mas são distintas no 

significado (ואשר הם במכתב ובנקידה שווים - ובפתרון שונים); e 

̶ palavras diferentes na escrita e na pronúncia mas possuem o mesmo significado 

 :(ואשר הם במכתב ובמבטא שונים ובפתרון שווים )

 no próximo trecho, Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט critica a maneira como f)

Mənaḥēm / מנחם lidou com os casos de qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-

se/escreve-se, em suas diversas modalidades, uma vez que Mənaḥēm
165

 

desconsiderava o qərē / קרי lê-se, como podemos verificar na entrada לא do 

Maḥbereṯ / מחברת 
166

: 

גם להבין הנקראים ולא נכתבים, והנכתבים ולא נקראים והנכתבים באות ובאות אחר נקראים, 

 .והנכתבים שנים שנים ונפתרים אחדיםונכתבים ונקראים אחדים ונפתרים שנים שנים, 

Tradução
167

: 

esté escrito, y lo que está escrito y  noY también tiene que entender lo que debe leerse aunque 

no debe leerse; lo que está escrito y se lee como una sola palabra pero debe interpretarse 

;escrito como dos palabras y debe interpretarse como unacomo dos; y lo que está  

 agora Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט passa para a questão dos plenos e g)

defectivos
168

: 

 .והמלאים והחסרים, והיתרים

Tradução
169

: 

                                                                        

165
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 227*); 

166
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 15*). 

167
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 19). 

168
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 15*). 

169
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 19). 
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;adicionaless y defectivas, las que pueden encontrarse como plena] palabras[Las  

 por fim Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט critica o modo como Mənaḥēm / מנחם h)

lidou com o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה para as letras restantes do alfabeto hebraico 

podendo aludir ao dāgēš / דגש e ao rāp̄eh / רפה morfológicos uma vez que o pāʿal / 

 / kāḇēḏ ,ִפֵעّל / e o piʿʿēl דגש / leve, por não conter dāgēš ,קל / é considerado qal ָפַעל

:דגש / por ter dāgēš ,כבד
170

: 

 ;הקלים והכבדים

Tradução
171

: 

;las formas ligeras y pesadas 

Estes questionamentos de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט refletem a 

realidade no que diz respeito a problemática diante da qual os gramáticos andaluzes estavam 

inseridos. Ao mesmo tempo em que investigavam o hebraico do Tanaḵ / ך"תנ  precisavam 

lidar com uma gama de irregularidades presentes em todas as camadas do texto massorético: 

 a duplicidade causada pela sobreposição entre os sistemas de vogais; a)

 a incompatibilidade entre as vogais tiberienses e as vogais de tradição andaluza; b)

 a dupla grafia dos qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se, e c)

 as anotações massoréticas atestando todas as irregularidades mencionadas. d)

O nosso objetivo não é explorar a querela entre Mənaḥēm / מנחם e Dunaš bēn 

Labraṭ / דונש בן לברט, mas apenas mencionar as perplexidades apontadas pelo segundo que 

deram o início a um período de desenvolvimento linguístico muito profícuo cujas conquistas 

são celebradas até os dias de hoje. 

A figura abaixo sintetiza os elementos que estavam em tensão mútua cuja 

acomodação originou os primeiros léxicos e as primeiras gramáticas: 

                                                                        

170
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 15*). 

171
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 19). 
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2.1.6 Interação entre as anotações massoréticas e as gramáticas hebraicas 

As anotações massoréticas, em sua característica de preservar as tradições oral 

e escrita ressaltando as exceções de escrita (ortografia) e de leitura (fonética), trouxeram a 

harmonia aos textos do Tanaḵ / ך"תנ  necessária para que os primeiros gramáticos pudessem 

começar a tratar do plano morfofonológico
172

. 

Com o passar do tempo, as gramáticas passam a inspirar os massoretas, e 

começam a surgir anotações massoréticas baseadas nos textos gramaticais, e dessa maneira, 

estabelece-se uma relação bidirecional entre as gramáticas e as anotações massoréticas. Tal 

fenômeno foi identificado por Ofer
173

 e Delgado nas anotações massoréticas de Šəmūʾēl bēn 

Yaʿăqoḇ / שמואל בן יעקב, autor dos códices de Leningrado (ל) (Espanha, 1008 A.D.) e de 

Leningrado-Breuer ( ל
)מ(

). A figura abaixo resume a relação bidirecional entre a Messorá e as 

gramáticas hebraicas: 

                                                                        

172
 ( ה"תשס, דותן , p. 19-20). 

173
 Cf. artigo בידי שמואל בן יעקב מנחם עיבוד מסרני של ערכים ממחברת  dedicado ao tema em (OFER, 5769). 
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Para ilustrar, mencionamos a anotação massorética que reflete a opinião de 

Ḥayyūj / 'חיוג no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין 
174

 que encontramos ao analisar o Códice Lisbon 

para o presente trabalho. Segundo o massoreta a leitura de   אּו  (Gn. 19:14, Êx. 12:31) ֤קּומּו צְּ

deve ser   אּו צְּ  como se estivesse escrito em uma palavra. Segue o fac-símile do códice ֤קּוֹמ 

Lisbon com anotação massorética: 

 

Segue a anotação massorética decifrada, acompanhada da nossa tradução: 

 =וסימן[ ] דסמיך[ ודגש וסימב דסמי ]=

lit. [em] duas [ocorrências. קומו צאו] “está junto”, e [com] dāgēš / דגש e [existe um] “sinal” 

[para recordar as ocorrências]. 

Chama atenção a anotação massorética da Bíblia Cervera (c. séc. XIII) por 

apresentar o sistema de cinco vogais longas e cinco vogais curtas introduzido pelo gramático 

Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי (c. séc. XII) no aparato massorético que antecede o texto do Tanaḵ / 

ך"תנ , conforme podemos observar no fac-símile abaixo extraído do fól. 4: 

                                                                        

174
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe). Traduções alternativas (נוט, תר"ל, p. 8 em 

hebraico, p. 10 em inglês); (DUQUES, 1844, p. 8 em hebraico). 

Messorá Gramáticas 
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Título: עותופירוש התנ , lit. A explicação das vogais. 

Texto: כל התנועות הם עשר חמש גדולות וחמש קטנות  

Tradução: ao total são dez [vogais] cinco vogais grandes [=longas] e cinco 

[vogais] pequenas [=curtas]. 

2.2 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCRITA HEBRAICA 

De acordo com o que vimos anteriormente, o processo de alfabetização na 

escritura hebraica do Tanaḵ / ך"תנ  exigiria que a pessoa passasse pelas seguintes etapas para 

que ela se tornasse apta para decodificar o texto massorético de maneira adequada
175

: 

 aprendizagem de um inventário de 27 letras-consoantes seguido de outro composto a)

por 13 símbolos vocálicos além dos diacríticos como o dāgēš / דגש, o rāp̄eh / רפה, o 

maqqāp̄ / מקף e o pontinho do ש; 

                                                                        

175
 A presente reflexão foi inspirada no artigo Vencendo a diglossia: a aproximação do japonês escrito e falado 

de Florian Coulmas  (COULMAS, 1996, p. 192) no qual o autor propõe as etapas mencionadas abaixo para que 

uma pessoa se torne completamente alfabetizada em japonês diante das complexidades que envolvem o seu 

aprendizado devido ao uso de duas grafemáticas, o kana (silabário) e o kanji (caracteres chineses que 

representam morfemas): 

1) aprendizagem 2 x 47 caracteres silábicos de dois silabários isomórficos, o 

hiragana e o katakana;  

2) aprendizagem das regras ortográficas para utilizar os kana;  

3) aprendizagem da estrutura ortográfica básica dos caracteres chineses (kanji);  

4) aprendizagem de cerca de dois mil  kanji e de seus significados e leituras, 

frequentemente múltiplos;  

5) aprendizagem das diferenças entre estilo escrito e oral;  

6) prática de leitura e escrita; 
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 aprendizagem de aproximadamente 2x25 sinais musicais isomorfos para os 21 livros b)

do Tanaḵ / ך"תנ  e para os três livros restantes (Salmos, Jó e Provérbios); 

 aprendizagem de regras para decodificar o valor fonético do šəwāʾ / שווא do qāmēṣ / c)

 ;דגש / e dos tipos de dāgēš קמץ

 aprendizagem das observações massoréticas de leitura como aquelas do tipo qərē-d)

kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se, e  

 prática de leitura levando em conta a aplicação das regras de leitura, o e)

reconhecimento das orientações massoréticas e a realização do texto cantilenado 

conforme os estilos literários bíblicos. Entre os estilos, destacamos a cantilena 

praticada para os textos da Tōrāh / תורה; a cantilena para os textos proféticos 

aplicada à leitura da hap̄ṭārāh / הפטרה; a cantilena para a leitura do livro de ʾEster / 

 a cantilena para a leitura ;איכה / a cantilena para a leitura do livro de ʾĒyḵāh ;אסתר

dos Salmos; e dependendo da comunidade, a cantilena para a leitura da Torá nas 

festividades de Roʾš haŠānāh / ראש השנה, o ano novo judaico e de Yōm Kippūr / 

 .o Dia do Perdão ,יום כפור

2.3 A DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA BASEADA NA ESCRITA HEBRAICA 

Atualmente ensina-se que a palavra hebraica pode ser decomposta em dois 

morfemas, um consonantal que compõe uma ideia abstrata e outro transfixo que lhe outorga o 

sentido concreto. Tanto a raiz como o transfixo, individualmente, não são pronunciáveis. A 

realização fonética só se torna possível quando os dois morfemas são intercalados. 

O hebraísta antigo assim com o arabista, segundo Dotan / 176דותן
 não tinha 

alcançado a noção de que a raiz poderia ser um conjunto de letras que formam uma raiz 

abstrata cujo sentido seria determinado por um transfixo.  

O nosso intento aqui é simular o raciocínio do hebraísta e não exaurir a 

temática da decomposição da palavra hebraica, pois esse não é o objetivo do nosso estudo. O 

detalhamento da formação da palavra hebraica pode ser encontrado atualmente em gramáticas 

sobre o Hebraico Bíblico com destaque para as gramáticas bíblicas de Gesenius & Kautsch, a 

de Joüon & Muraoka e a de Lambdin. 

                                                                        

176
 ( ז"תשנ, דותן , p. 127-128); ( 2010, אבן־שושן , p. 2155-2156); ( ו"תשע, אורנן , p. 126-127);   ( , גושן גוטשטיין

1971שפאן ,  e ליבנה , p. 28-30). 



  88 

  

2.3.1 A decomposição da palavra hebraica na escrita hebraica 

A palavra hebraica, tradicionalmente, é decomposta de acordo com o 

componente herdado do texto consonantal: as letras-consoantes. Para ilustrar a dinâmica da 

morfologia hebraica tradicional, faremos um paralelo com a gramática portuguesa. O verbo 

cantavam é decomposto como se fosse formado pelos seguintes elementos
177

: 

 cant – radical (=morfema imutável) que indica a significação; a)

 avam – sufixo formado pelos seguintes morfemas: b)

̶ a – vogal temática; 

̶ va – sufixo modo-temporal; e 

̶ m – sufixo número-pessoal. 

Ao confeccionar um dicionário, o lexicógrafo português não registrava uma 

entrada para cantavam e para as outras formas derivadas de cantar. Por convenção, todas as 

formas derivadas foram representadas pelo o infinitivo, isto é, cantar. Nessa entrada, foram 

incluídas as acepções de cantar acompanhadas de citações da literatura. Substantivos e 

adjetivos derivados do mesmo radical engendrariam novas entradas. Assim, canto, cantada, 

cantiga e uma série de derivados de cant são registrados como verbetes independentes. 

O raciocínio do hebraísta era diverso. Para elucidar, aproveitemos o exemplo 

mencionado cantavam e convertamos o mesmo para a escrita hebraica tradicional: 

cantavam (conversão para os caracteres hebraicos)  קנטבם.  

Adicionando os sinais massoréticos tiberienses temos: 

ָטָבם  (inclusão de sinais massoréticos tiberienses) קנטבם  .ַקנְּ

Se seguíssemos o modus operandi do hebraísta, poderíamos decompor ָטָבם  ָקנְּ

como se fosse composto por duas unidades morfológicas: 

ָטָבם √קנט  (decomposição) ָקנְּ ָסָבם +   .ַססְּ

Sendo:  

 ק + נ+ ט morfema consonantal, a raiz abstrata, formada por três radicais = קנט

que lhe outorga o sentido abstrato. 

ָסָבם ָסָבם) morfema transfixo = ַססְּ  .que imprime o sentido concreto (ַססְּ

                                                                        

177
 (CUNHA e CINTRA, 2001, p. 388-389). 
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Se fôssemos compor um dicionário para a língua portuguesa em caracteres 

hebraicos, teoricamente, poderíamos registrar substantivos e adjetivos não irmanados como 

conto (קונטו) e conta קונטה) ) na mesma entrada só pelo fato de compartilharem a raiz קנט. 

A ordem dos verbetes seria a do alfabeto hebraico. Os sinais massoréticos 

seriam desprezados, exceto o ponto do ש mesmo não estando demarcado. Verbetes como 

מחברת  / seriam separados em duas entradas no Maḥbereṯ Mənaḥēm עׁשק/עשק e עׁשר/עשר

178מנחם
. 

2.3.2 Palavras formadas por uma letra 

Outra característica da escrita hebraica é a não existência de verbetes com 

menos de duas consoantes. Para ilustrar, o demonstrativo  ַה, por não ser composto por pelo 

menos duas consoantes, é prefixado, como vemos em ַהָדָבר: 

 .ַהָדָבר  ָדָבר + הַ 

O mesmo ocorre com outras conjunções e preposições, como a conjunção 

coordenativa  ְּו: 

ָדָבר  ָדָבר + וְּ   .וְּ

A escrita hebraica também permite a combinação de mais de um prefixo: 

ַהָדָבר  ָדָבר + הַ  + וְּ   .וְּ

Ou mesmo adição de um terceiro prefixo como o  ֶׁש: 

ֶׁשַהָדָבר  ָדָבר + הַ  +ׁשֶ  + וְּ   .וְּ

Se a palavra ָדָבר estiver prefixada com  ֶַׁשה  e com a desinência pluralizadora וְּ

 :obteríamos ,ים

ָבר + הַ  +ׁשֶ  + וְּ  ָבִרים  ים + דְּ ֶׁשַהדְּ  .וְּ

Caso uma pessoa quisesse investigar o significado de ָבִרים ֶׁשַהדְּ  em qualquer וְּ

dicionário hebraico bíblico, ela precisaria decompô-la até encontrar a raiz דבר e desta 

maneira, conseguir localizá-la no dicionário. 

                                                                        

178
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 294*). 
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2.3.3 A técnica de decomposição da palavra hebraica 

Para ajudar na tarefa da decomposição da palavra hebraica, os hebraístas 

tradicionais a partir de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון passaram a dividir as letras do alfabeto 

hebraico em a) letras radicais; e em b) letras servis, para destacar a sua participação na 

formação da palavra: 

As letras radicais seriam aquelas que participam exclusivamente na formação 

da raiz das palavras, isto é, as ק ,צ ,פ ,ע ,ס ,ח ,ז ,ג e ר; e as letras servis são as letras, que além 

de formar a raiz, podem desempenhar o papel de afixo, isto é, as ש ,נ ,מ ,ל ,כ ,י ,ט ,ו ,ה ,ד ,ב ,א 

e ת. Com o intuito de facilitar o reconhecimento dos afixos, os gramáticos demonstravam 

exaustivamente a função gramatical de cada letra servil. 

Outra dica para a decomposição do verbo hebraico foi pressupor que a grande 

maioria dos verbos é trilítera.  

Para simplificar a indicação da primeira, segunda ou terceira letra do verbo 

passaram a indica-las com as letras ע.לפ.  da raiz√פעל, que participa na formação de 

expressões relacionadas com ação, da seguinte maneira:  

̶ o פ representaria a primeira letra radical ou para simplificar 1 ou C1; 

̶ o ע representaria a segunda letra radical ou para simplificar 2 ou C2; 

̶ o ל representaria a terceira letra radical ou para simplificar 3 ou C3; 

A técnica de decomposição chegou ao auge quando Ḥayyūj / 'חיוג ensinou 

como enquadrar os verbos quiescentes, defectivos e duplicados no paradigma dos verbos 

completos. 

Para ilustrar a decomposição de uma sequência, tomemos como exemplo 

 Primeiro passo da decomposição seria o reconhecimento das letras que participam .כשעסקתי

exclusivamente da raiz. Neste caso, podemos reconhecer as letras ס ,ע e ק, que por pertencer 

ao grupo das letras radicais, com certeza fazem parte da raiz. Para aumentar a probabilidade 

de que chegamos à conclusão correta, verificamos se obtivemos uma sequência de três letras. 

Neste caso específico, ק ,ע e ס são as letras que formam a raiz trilítera עסק. Quanto às letras 

restantes (ת ,ש ,כ e י), neste caso específico, por exclusão, deduzimos que elas desempenham 
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o papel servil
179

.  

2.4 O CONTATO COM A LÍNGUA HEBRAICA E O DOMÍNIO DO TANAḴ / ך"תנ   

As crianças eram expostas aos textos hebraicos do Tanaḵ / ך"תנ  bem antes de 

aprender outras disciplinas da tradição judaica, conforme podemos verificar na orientação da 

Ética dos Pais cap. 5, 21:  

 .בן חמש למקרא

Tradução nossa: 

Aos cinco anos de idade [a criança começava a estudar] as Escrituras. 

Uma análise das gramáticas mais antigas sugere que, de fato, os alunos deviam 

seguir a orientação da Ética dos Pais com afinco, pois a ausência de sinais massoréticos, de 

quaisquer indicativos de pontuação e de referências aos textos de onde foram extraídos os 

versículos só poderia ser possível se o público alvo fosse versado o suficiente nos textos do 

Tanaḵ / ך"תנ . Para ilustrar, reproduzimos abaixo a entrada אבד do manuscrito do léxico de 

Šəlomo ibn Parḥon /  פרחוןשלמה אבן  custodiado na biblioteca Palatina. Observa-se nele que 

o texto carece de sinais massoréticos (exceto em ִׁשַבר  em Lm. 2:9) e todo o conteúdo é ִאַבד וְּ

apresentado como se fosse um continuum e sem indicativos que auxiliem o leitor distinguir os 

versículos: 

 
                                                                        

179
 ( 1627, עוזיאל , p. טו-יד ). 
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Ao compararmos o trecho acima com o mesmo reeditado por Salomo Gottlieb 

Stern (1844) observamos no fac-símile reproduzido abaixo, que o editor se preocupou em 

identificar o capítulo e o livro do Tanaḵ / ך"תנ  de onde foram extraídos os versículos: 
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3 O SĒP̄ER YƏṢIRĀ / ספר יצירה E O COMENTÁRIO DE ABUSSAHAL 

3.1 INTRODUÇÃO 

O Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה é um livro místico que foi alvo de especulações e 

discussões ao longo dos séculos desde que ele foi comentado pela primeira vez por volta do 

século X, por Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, o pai da gramática Hebraica. As disputas que 

orbitam a datação, a localização e a autoria desta obra emblemática demonstram um pouco o 

quanto ela foi estudada intensamente
180

. Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון atribui a idealização da 

obra ao patriarca bíblico Abraão e a redação do texto aos sábios da Mišnāh / משנה, 

localizando-o em Israel
181

. Autores modernos atribuem a ʾēlišaʿ ben ʾĀḇūyāh / אלישע בן 

182אבויה
 ou ao círculo de alunos de Rabbi ʿAqiḇāʾ / רבי עקיבא, ambos por volta do século II 

ou III, em Israel 
183

. A datação mais tardia por volta do século IX foi proposta pelo célebre 

Neḥemia Aloni / נחמיה אלוני (Varsóvia 1906 – Israel 1983)
184

, orientalista da Universidade 

Ben Gurion no Neguev. Ele percebeu que a divisão das letras em função dos pontos de 

articulação da fala lembra aquela proposta por Panini, sábio hindu
185

 que viveu por volta do 

século V, e que também se assemelha à divisão oferecida pelo Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין do 

lexicógrafo al-Ḫalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī / אלפראהידי אחמד אבן ליל'אלכ  (718-786). 

Diante disso, Aloni propôs que o autor do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה não teria consultado o 

Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין, mas uma obra desconhecida baseada em Panini que certamente 

serviu de inspiração para os dois. Na atualidade, Yəhūḏāh Libes / יהודה ליבס, Professor 

Emérito de Cabala da Universidade Hebraica de Jerusalém sugere que o autor é anônimo e 

provavelmente viveu no norte da Mesopotâmia
186

 por volta do final do período do Segundo 

Templo. O professor observa que somente nessa região o autor do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

                                                                        

180
 (MEROZ, 2007). 

181
 ( ה"תשס, קאפח , p. קמא); Aloni / אלוני destaca a proposta de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון distinguir entre 

idealização e redação, e o fato de ser comum entre os muçulmanos atribuir obras ao patriarca cf. ( ה"תשנ, אלוני , 

p. 51-52). 
182

 ( ה"תשנ, אלוני , p. 52). 
183

 Cf. (2000,  ,ליבס  p. 229). 
184

 ( ה"תשנ, אלוני , p. 67). 
185

 Pines observa que Səʿadia Gaʾōn  já associava os hindus ao Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה , mas no que diz 

respeito à origem dos algarismos (PINES, 1989, p. 121). 
186

 Para Pines Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון redigiu seu comentário sobre o Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה  na 

Mesopotâmia, o que o aproxima do mundo do autor do próprio Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה  cf. (PINES, 1989, p. 

80, nota 156). 
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poderia ter contato, de um lado, com a cultura helenista e com o aramaico siríaco do qual o 

hebraico absorveu a dupla realização das בגדכפרת, que segundo Libes, assemelha-se às letras 

gregas aspiradas e não aspiradas, e por outro lado, com um local por onde poderia passar o 

pensamento hindu
187

. 

Não há discussão quanto ao fato de o Sēp̄er Yəṣirā / ר יצירהספ  preceder as 

primeiras gramáticas hebraicas. Porém, no tocante à antecedência ao sistema massorético de 

sinais não há consenso. Aloni que situa o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה para depois do século 

VIII, sustentaria que o autor do livro certamente conheceu o sistema massorético de sinais. 

Aqueles que antecedem o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה para antes da conquista árabe, devem 

entender que o sistema massorético de sinais foi introduzido posteriormente. Aqui, em nosso 

trabalho, assumimos a opinião de que o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה é anterior ao sistema 

massorético de sinais
188

. 

3.2 DA MÍSTICA À LINGUÍSTICA 

Quanto à temática do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, trata-se de uma obra esotérica, 

não há dúvida. Entretanto, o autor intercala temas que serão interpretados como gramaticais
189

 

pelos hebraístas como se tivessem a mesma autoridade da Lei outorgada no Monte Sinai. 

Alguns termos com conotação esotérica como yəsōḏ / יסוד, ṣirup̄ / צירוף e 

miškāl / משקל, inclusive números como 3
190

, 5
191

, 7
192

, 10
193

, 32
194

, recorrentes no Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה, serão deslocados pelos hebraístas para fins linguísticos. 

A importância do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה passará a chamar a atenção na 

medida em que teorias linguísticas cada vez mais sofisticadas emergem com base naqueles 

                                                                        

187
 Cf. (2000,  ,ליבס  p. 238-241). Ao associar o Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה  à cultura helenista e ao aramaico, 

Libes consegue explicar como a dupla realização do ר seguiria os mesmos padrões das בגדכפת. Segundo Libes a 

diferença entre os dois matizes era dada pela aspiração de modo semelhante ao grego, e dessa maneira não 

haveria diferença entre o ר e as בגדכפת. 
188

 De acordo com Pines, o Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה foi redigido, no mais tardar, no século VII cf. (PINES, 

1997, p. 54).  
189

 Considerable grammatical material is to be found in the ספר יצירה an ancient kabbalistic work cf. 

(CHOMSKY, 2001, p. xii). 
190

 As šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות da fala, isto é, as אוי. 
191

 Os cinco pontos de articulação, as cinco letras finais (כמנפץ), e as cinco vogais curtas e longas reconhecidas 

pelos Qimḥi / קמחי. 
192
 Os sete reis, isto é, as sete vogais enumeradas pelos massoretas e as בגדכפרת. 

193
 Dez vogais, número de vogais reeditado pelos Qimḥi / קמחי. 

194
 Os paradigmas verbais da língua hebraica são organizados no Miḵlōl / מכלול em 32 “pedras”. 
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temas, que de acordo com a leitura do texto, não estariam relacionados com a gramática, 

como é o caso das אהוי e das בגדכפרת. 

A relação entre o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה e a gramática hebraica foi abordada 

por um sábio desconhecido anterior ao século XV, o rabino Benjamin de Roma ou  רב בנימין

 de Mošeh מהלך שבילי הדעת / na introdução anexada ao Mahălaḵ Šəḇilēy haDaʿaṯ כלבי

Qimḥi / משה קמחי acompanhada dos comentários de Elias Levita
195

.  

De acordo com a leitura do Rabino Benjamin de Roma, surpreende como uma 

obra mística, muito longe de ser uma gramática, impôs-se na formação das ideias linguísticas 

acerca do hebraico. 

Está fora do escopo do nosso trabalho julgar o quanto as posições linguísticas 

oferecidas pelo Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה estão aderentes com a linguística moderna e se 

realmente tais ideias são compatíveis com o seu contexto. 

Na sequência discutimos, brevemente, os temas herdados do Sēp̄er Yəṣirā / 

 e אהוי que foram debatidos pelos hebraístas ao longo dos séculos com destaque nas ספר יצירה

a sua interação na formação da palavra hebraica. 

3.3 O NÚMERO DE LETRAS DO ALFABETO HEBRAICO 

O Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, na mišnāh / 2:1 משנה
196

, declara que o alfabeto 

possui vinte e duas letras. 

3.4 A DIVISÃO DAS LETRAS EM PONTOS DE ARTICULAÇÃO  

O Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, na mišnāh /  2:3 משנה
197

, divide as vinte e duas 

letras do alfabeto hebraico de acordo com os pontos de articulação da fala, a saber
198

: 

 garganta ( ןגרו (a ;<ע ,ה ,ח ,א> :(

 dentes (שיניים): <ס, ,ש ,ר ,ז (b ;<צ 

 língua (לשון): <ט, ,ד ל,  (c ;<ת ,נ 

                                                                        

195
 Segundo Tejero, a obra do Rabino Benjamin de Roma foi anexada à primeira edição do מהלך, em Pesaro, 

preparada em 1508 por Gerson Sonsino (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 168). 
196

 ( ד"תשס, ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו עליו השלום , p. 486). 
197

 ( ד"תשס, בינו עליו השלוםספר יצירה המיוחס לאברהם א , p. 486). 
198

 Alguns dos pontos de articulação elencados no Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה podem ser deduzidos de passagens 

talmúdicas, como, por exemplo, os talmudistas tinham a percepção que as letras <ע ,ח ,ה ,א> poderiam ser 

confundidas foneticamente. Cf. Talmude Babilônico de ʿĒrūḇin ןעירובי  p. 53. 
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 palato (חך): <י, ,ג (e d ;<ק ,כ 

 lábios (שפתיים): <פ ,מ ,ו ,ב>
199

. e)

A importância desta divisão será perceptível diante das teorias gramaticais que 

repousarão sobre alguns desses grupos. No caso das letras da garganta foi estabelecida a 

seguinte regra fonética: o šəwāʾ naʿ שווא נע que antecede uma das quatro letras da garganta 

assimila o som da vogal que a sucede. Em עֹוָלם אֹול ,לְּ עֹור ,ׁשְּ עֹור e בְּ  שווא / o šəwāʾ ,פְּ

assimilaria o som do ḥōlem / חולם e seria realizado como [o]. Este grupo também provoca 

algumas transformações fonéticas como a abertura de sílabas fechadas como em  

ַתִק   ִחכֹו   מְּ כ ּלַ֖  יםַמָֽ  , (Ct. 5:16)םיַמִדָּ֑ ח  מַ  ֹווְּ

onde o ח de  ַיםח  מ ַמִדָּ֑  faz com que a sílaba se torne aberta. Compare  ַיםח  מ ַמִדָּ֑ : יםמְ ַמָֽ  ַתִק  . 

Outro exemplo é a teoria da substituição de letras pertencentes a um mesmo 

ponto de articulação. Em Ct. 4:12, גלגן:  são interpretados como sinônimos, pois neste caso o  ל

poderia substituir o נ por pertencer ao grupo de letras articuladas pela língua. 

3.5 OUTRA DIVISÃO DO ALFABETO HEBRAICO  

O rabino Benjamin de Roma explica que a Mišnā / 2:1 משנה
200

 do Sēp̄er Yəṣirā 

 divide as letras do alfabeto hebraico em três grupos com propriedades fonéticas ספר יצירה /

distintas, a saber:  

 šālōš ʾimmōṯ / אימות שלוש, lit. heb. três mães; a)

 šeḇaʿ kəp̄ūlōṯ / כפולות שבע , lit. heb. sete duplicadas; b)

 štēym ʿesrēh pəšuṭoṯ / פשוטות עשרה שתים , lit. heb. doze letras simples
201, c)

como podemos conferir no trecho abaixo extraído desta mišnā / משנה: 

 .פשוטות עשרה שבע כפולות ושתים שלש אמות]=יסודיות[ עשרים ושתים אותיות יסוד 

Tradução literal:  

Vinte e duas letras fundamentais três mães sete duplicadas e doze simples. 

Pergunta-se, fundamento (yəsōḏ / יסוד) qualifica as vinte e duas letras (ʿesrim 

                                                                        

199
2000,  ,ליבס)   p. 252). 

200
 ( ד"תשס, ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו עליו השלום , p. 486). 

201
 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 172). 
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uŠtaym ʾōṯiōṯ / עשרים ושתים אותיות) ou as três mães (šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות)? 

3.5.1 As šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות  

De acordo com a interpretação do Rabino Benjamin de Roma da Mišnāh / 

 ,אימות שלוש / em que ele afirma que as šālōš ʾimmōṯ ספר יצירה / do Sēp̄er Yəṣirā 2:1 משנה

lit. heb. três mães, isto é, as אוי, são letras  

 haNuʾaḥ / הנוח, lit. heb. da quiescência;  a)

 haYəsōḏ / יסודה , lit. heb. de fundamento; e  b)

 haMešeḵ / המשך, lit. heb. de prolongação
202

, como podemos conferir no trecho c)

abaixo: 

 ,והמשך והיסוד הנוח אותיות הם ֶאִוי

Tradução literal: 

Evi [acrônimo das letras ו ,א e י] são letras quiescentes e fundamentais e de prolongação, 

entende-se que yəsōḏ / יסוד / fundamento/fundamental, qualifica as šālōš ʾimmōṯ / שלוש 

 lit. heb. três mães, e por esse motivo, sugere-se que ele deve ter colocado a vírgula ,אימות

antes desta palavra na mišnāh / 2:1 משנה
203

 do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, assim
204

: 

 .יסוד שלש אמות ,עשרים ושתים אותיות

Tradução literal: 

Vinte e duas letras fundamento [são as] três mães. 

Em outras palavras, para ele, as šālōš ʾimmōṯ / אימות שלוש, lit. heb. três mães, 

são letras que participam da raiz dos verbos, conforme podemos constatar na próxima 

citação
205

: 

 .לומר לפעמים הם שורשוהם גם כן יסוד, רוצה 

                                                                        

202
 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 171), porém na p. 172: 

 ֶאִוי הם אותיות הנוח והיסוד
203

 ( ד"תשס, ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו עליו השלום , p. 486). 
204

 Cf. ( 2000, ליבס , p. 16) em que o autor também entende que yəsōḏ יסוד não é qualificador para אותיות, 

apesar de oferecer uma interpretação diversa para o texto. Cf. leitura semelhante no kitāb al mabādi כתאב

) אלמבאדי ה"תשס, קאפח , p. עד, p. נו). 
205

 Esta citação encontra-se apenas na seguinte edição: ( 1545, בן יצחק פאס מקראקא , p. ב verso). 
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Tradução literal: 

.s vezes são radicaisàElas também são fundamentais, quer dizer,  

Quanto ao fato de as três mães (šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות) serem letras de 

prolongação (ʾōṯiōṯ haMešeḵ / אותיות המשך) e letras quiescentes (ʾōṯiōṯ haNuʾaḥ / הנוח 

 nos ajudam a pronunciar e “prolongar” as letras, pois אוי explica ele que as letras ,(אותיות

sem elas, não seria possível escutar o som das letras. O termo quiescente na acepção de 

ausência de som será amplamente encontrado nas gramáticas hebraicas holandesas do século 

XVII. 

O comentário sobre o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה do gramático
206

 Dunaš ibn 

Tamim ʾAbū Sahl / דונש אבן תמים אבוסהל (Cairuão, Tunísia c. 890-955/956)
207

, aluno do 

Rabbi Yiṣḥāq Isrāʾēli / (855-950) רבי יצחק ישראלי
208

, que surgiu como resposta ao 

comentário de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון sobre o mesmo livro místico
209

, foi o primeiro a 

associar as três [letras] mães (šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות) às אוי e à respiração (רוח)
210

. 

Segundo ele, o א representaria o som de /a/, o י de /i/ e o ו de /u/. Além disso, Abussahal dizia 

que as אוי seriam letras fracas (חלש), sendo o א a mais fraca do grupo e o ו, a menos fraca.  

Nota-se que o grupo das יאו  foi destacado anteriormente no Kitāb al-ʿAyn / 

ליל'אלכ / de al-Ḫalīl כתאב אלעין  como o grupo das letras procedentes do ar, porém sem 

contemplar a equivalente árabe à letra ה 
211

 o que pode justificar: 

 o esforço de Abussahal em enquadrar as אהוי em um grupo de três, isto é, juntar o ה a)

com o א, o que pode ter impulsionado os gramáticos posteriores a excluir o ה da 

                                                                        

206
 Sobre este gramático, cf. o terceiro sábio mencionado na lista de mestres da língua Hebraica oferecida por 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / אברהם בן עזרא em que são mencionados os principais protagonistas que desenvolveram 

os estudos sobre a língua hebraica: Estos son los nombres de los maestros de la lengua hebrea: [(1)] El Gaʾōn, 

Rav Sĕʿádyah de la ciudad de Pitom [...] [(2)] El sabio de Jerusalén; [(3)] Rabbi ʾĂdonīm ben Tamim, el 

babilonio [...], cf. (PATÓN e SÁENZ-BADILLOS, 2002, p. 107-110) ou em (DEL VALLE, 2000, p. 192-194). 
Encontramos o comentário de Abussahal no artigo de Pines como ‘Qayrawan commentary’ cf. (PINES, 1989, p. 

81). 
207

רבי יצחק  / ʾAbū Sahl como o Rabbi Yiṣḥāq Isrāʾeli ך Nota-se que a identificação de .(5662 ,גראסברג) 

 é refutada atualmente גראסברג / conforme consta no frontispício da edição de Grossberg (c. 830-930) ישראלי

cf. (VAJDA, 2006, p. 48-49). 
208

 (GUINSBURG, 1968, p. 299-306). 
209

 (PINES, 1989, p. 80). 
210

 .(כ .p ,5662 ,גראסברג) 
211

 (VERSTEG, 2001, p. 88). 
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sigla אהוי ao mesmo tempo em que se esforçavam em associá-lo ao א como o fez 

Ḥayyūj / 'חיוג no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין e Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי no Miḵlōl / 

  e ;מכלול

 o fato de Abussahal associar as três letras à respiração.  b)

As consequências da ideia de fraqueza atribuída as )ויא)ה  por Abussahal 

poderão variar. No Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, a fraqueza do א justificará a sua queda 

em vocábulos defectivos
212

. Em Ḥayyūj / 'חיוג, a fraqueza das )ויא)ה  será manipulada para 

explicar as diversas grafias plenas e defectivas além de resolver o problema dos verbos 

quiescentes e defectivos. 

Embora o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה declare explicitamente que as três mães 

(šālōš ʾimmōṯ /  אימותשלוש ) seriam as letras אמש, os gramáticos, assim como Abussahal (e o 

Rabino Benjamin de Roma), entenderam no que tange a fala, as mães, na realidade, seriam as 

וי)ה(א . A partir dessa interpretação surgiu a expressão latina matres lectionis com referência 

às ויא  213
.  

                                                                        

212
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 4). Em uma leitura atenciosa do Rabbi Šəlomo Yiṣḥaqi / שלמה יצחקי' ר , o Raši / 

י"רש , percebe-se como o exegeta se faz valer da ideia da debilidade fonética do א para justificar que a raiz de 

ׁש ָיֵמַ֖ ׁש  na expressão וְּ ָיֵמַ֖ ֶׁשְךוְּ ֹחָֽ  (Êx. 10:21) seria אמש e a forma plena, segundo ele, deveria ser  ְּׁשאֲ יַ ו ֵמַ֖ : 

כמו ויאמש יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף לפי שאין הברת האל"ף נכרת כל כך אין הכתוב מקפיד על  -וימש 

י ל ָׁשם  ֲעָרִב  א־ַיֵהֻ֥ ָֹֽ ל הג כ(, כמו לא יאהל, לא ")ישעיהו י חסרונה, כגון וְּ ָחָמָּ֑ ִיל ַלִמלְּ ִני ַחַ֖ ֵרֻ֥ )שמואל ב  יטה אהלו. וכן ַוַתזְּ

 .יכמו ותאזרנ , ב מ("כ

Interessante observar como Rabbi Šəlomo Yiṣḥaqi / שלמה יצחקי' ר , o Raši / י"רש , se aproveita dos argumentos 

de Mənaḥēm / מנחם. 
213

 Cf. (GENEBRARD, 1587) em que o autor, Gilbert Genebrard (1537-1597) no seu livro EIΣΑΓΩΓΙ, conta ter 

encontrado matres lectionis ou ʾimmōṯ haQəriyʾā / אימות הקריאה em nome do Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה no 

livro  

Miqnēh /  ִקנהמ  (Peculium Agathius em latim) de Agathius Guidacerius (c. 1480-1540) editado em 1537. Ao 

consultarmos o Peculium Agathius identificamos šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות e a respectiva tradução para o latim 

três matres, mas não localizamos a expressão matres lectionis ou ʾimmōṯ haQəriyʾā /  הקריאהאימות  cf. 

(AGATHIUS, 1537, p. vii verso) como informa Genebrard. Quanto à menção ao Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה, 

tampouco a encontramos, porém notamos que as primeiras páginas do Miqnēh /  ִקנהמ  parecem inspiradas no 

Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה  por lembrar as diversas divisões das letras propostas pelo livro cabalístico entre 

outros temas. Sobre a biografia desses dois gramáticos cristãos cf. (GARCIA-JALÓN DE LA LAMA, 1996, p. 

57-60 e p. 63-65). Em suma, por enquanto, o registro mais antigo da expressão ʾimmōṯ haQəriyʾā / אימות

  ספר יצירה / isto é, mães da leitura, o localizamos na EIΣΑΓΩΓΙ. Vale reforçar que o Sēp̄er Yəṣirāh ,הקריאה

menciona šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות e Abussahal as associou às ʾimmōṯ haSippūr / אימות הספור, ou seja, mães 

da fala (אוי) que sem elas a pessoa não consegue articular as letras. Não encontramos na literatura judaica 

anterior ao século XVI qualquer referencia ao fato de as אוי poderem auxiliar na leitura. 
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3.5.2 As šeḇaʿ kəp̄ūlōṯ / שבע כפולות 

Outro tema proveniente do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה é a dupla realização 

fonética das תרבגדכפ , uma realização dāgēš / דגש e outra rāp̄eh / רפה, que segundo Rabino 

Benjamin de Roma aludiriam às realizações fonéticas oclusiva:constritiva indicadas pelos 

respectivos símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 
214

. Porém, em intérpretes anteriores 

encontramos as expressões ḥāzāq / חזק, lit. forte e daq / דק, lit. fina, ou raḵ / רך lit. mole. Por 

ser anterior ao estabelecimento do sistema massorético de sinais originário de Tiberíades, o 

Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה não podia fazer alusão aos sinais do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, 

conforme escreve o rabino de Roma. Pois, na realidade, o nome dāgēš / דגש não é 

mencionado, nem há qualquer referência aos símbolos gráficos, como podemos constatar nos 

fac-símiles de dois comentários antigos sobre o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה extraídos de dois 

manuscritos custodiados na Biblioteca Palatina em Parma: 

 

Tradução literal: 

Iniciemos o segundo livro das sete letras, as sete duplicadas, são elas  בגד

 E porque as chamaram de duplicadas? Pelo fato que essas sete [letras] foram ditas em .כפרת

discurso “mole” e em discurso “pesado”, mais
215

 que as outras letras. Como? BB (בב), GG 

                                                                        

214
 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 172). 

215
 Está escrito retidão (יושר), porém nos parece estar no lugar de mais (יותר). 
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 Se uma pessoa pronunciar essas sete .(תת) e TT (רר) RR ,(פפ) PP ,(ככ) KK ,(דד) DD ,(גג)

letras, cada uma delas individualmente, ela poderia pronunciá-las em duas linguagens e 

[=ou] em dois discursos em um discurso “mole” e em um discurso “duro”. 

 

Tradução literal: 

Sete duplicadas בגד כפרת se comportam em duas linguagens bet bet (בית בית), 

gimel gimel (גימל גימל), dalet dalet (דלת דלת), caf caf (כף כף), pe pe (פא פא), reš reš (ריש 

 .”mole” e “duro“ ,(תיו תיו) e taw taw (ריש

Diferente desses dois textos, o fac-símile de um terceiro comentário sobre o 

Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה reproduzido abaixo apresenta as בגדכפרת com os sinais 

massoréticos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה de origem tiberiense que nos fazem associar 

ḥāzāq / חזק, lit. forte, e זמן מרפיות, lit. momento de moleza, sinônimo de דק ou רך, aos 

respectivos símbolos massoréticos: 

 

Tradução literal: 

[...] Capítulo quatro (פרק ד): sete duplicadas, בגד כפרת. E porque foram 

chamadas de duplicadas? Pois são [letras] perceptíveis do alfabeto que possuem um momento 

de moleza em seus caminhos. Como: BḆ ( ֿבב ) GḠ (גֿג) [...] 

Vale observar, apesar de o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה incluir o ר no grupo das 

 os gramáticos posteriores a excluíram pelo fato de que a dupla realização desta letra ,בגדכפת

não segue as mesmas regras das restantes
216

. 

A suposta dualidade fonética atribuída às בגדכפרת representada pelas 
                                                                        

216
 Cf. ( 1862, ריטטענבערג , p. פ frente). 
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expressões forte e mole trouxe inquietação para os primeiros gramáticos. Se ela expressa duas 

leituras, como harmonizá-la com a tradição oral que apresenta mais de duas nuances fonéticas 

para as בגדכפרת 
217

? Por outro lado, a suposta oposição forte e mole também existe nas letras 

restantes do alfabeto hebraico, então o que destaca as בגדכפרת? Além disso, se explicarmos 

forte:mole como sinônimos para oclusivo:constritivo, como aplicar a mesma propriedade ao ר 

/R/ e seus alofones, uma vez que não encontramos uma realização oclusiva para este fonema? 

As questões que envolvem a dupla realização das בגדכפרת foram abordadas 

exaustivamente ao longo das gerações e atravessaram os séculos até chegar às gramáticas 

hebraicas da Nação Judeu-Portuguesa.  

3.5.3 As štēym ʿesrēh pəšuṭoṯ / שתים עשרה פשוטות 

Observa o rabino Benjamin de Roma que as doze [letras] simples (štēym ʿesrēh 

pəšuṭoṯ / שתים עשרה פשוטות) aludem às letras restantes do alfabeto hebraico que não 

apresentam dupla realização oclusiva:constritiva como as בגדכפרת, nem fazem parte das אוי, 

as três [letras] mães (šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות), a saber: ז, ח, ט, ל, מ, נ, ס, ע, צ, ק, ש e 

218ה
. 

3.6 AS בגדכפרת NA LITERATURA GRAMATICAL POSTERIOR 

Mənaḥēm / מנחם é o primeiro a anunciar a exclusão do ר de suas análises, 

destaca como a dupla realização fonética das בגדכפת é afetada pelas אהוי e demonstra que 

existe outro tipo de dupla realização que afeta todas as letras do alfabeto hebraico, inclusive 

as בגדכפת 
219

.  

Vale a pena recordar que as letras do alfabeto hebraico têm dupla realização 

(rāp̄eh / רפה e dāgēš ḥāzāq / דגש חזק) ao passo que as בגדכפת distinguem-se das letras 

restantes por apresentar tripla realização (rāp̄eh / רפה, dāgēš qal / דגש קל e dāgēš ḥāzāq /  דגש

 .(חזק

Em nenhum momento Mənaḥēm / מנחם explicará a diferença fonética entre a 

dupla realização que atinge apenas as בגדכפת e a dupla realização das letras restantes do 

                                                                        

217
Por exemplo, o ב pode ser realizado como [b] em ָבָרא, [bb] em ַהָבא e [v] em ָלֹבוא. 

218
 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 172). Observa-se que as dozes פשוטות mencionadas na edição 

do Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה  que conhecemos incluem o י e o ו no lugar do מ e do ש. 
219

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e p. 8*). 
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alfabeto que inclui as בגדכפת. Tampouco colocará em relevo o fato de as בגדכפת possuírem 

três realizações fonéticas
220

. 

Ḥayyūj, por ter escrito as suas obras em árabe, conseguirá destacar a diferença 

entre a dupla realização das בגדכפת e a dupla realização das letras restantes do alfabeto. Ele 

será o primeiro gramático andaluz a desenvolver novas teorias fonéticas que condicionam tais 

duplas realizações. Ḥayyūj / 'חיוג colocará em evidência as três realizações fonéticas das 

 בגדכפת
221

. 

Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי em seu Miḵlōl / מכלול, demonstrará como as אהוי 

interagem com todas as letras do alfabeto de maneira equivalente às בגדכפת 
222

.  

É importante frisar que nas gramáticas em hebraico não encontraremos 

descrições fonéticas precisas que indiquem como deveriam ser os três matizes fonéticos rāp̄eh 

 Cenário distinto do encontrado nas .דגש חזק / e dāgēš ḥāzāq דגש קל / dāgēš qal ,רפה /

gramáticas em Português que souberam aproveitar os recursos disponíveis no alfabeto latino.  

3.7 GRAFEMA E FONEMA  

Da interpretação do rabino Benjamin de Roma aos termos ʾōṯ / אות, lit. heb. 

letra, e qōl / קול, lit. heb. voz, presentes no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה percebe-se que ele 

distinguia entre a representação gráfica (grafema) e o som (fonema), como podemos constatar 

na seguinte citação
223

: 

 ואין כח באדם להוציא קול מחותך בלתי דומה לאלה הקולות כ"ב אמר בעל ספר יצירה ]...[

לא  הקולות המחותכים אשר יכולת האדם להוציאם מפיוממספר הובעבור זה היו האותיות כ"ב כפי 

)דברים יג:ב( רוצה לומר: סימן ידוע  . ]...[ וביאור אות מלשון "אות או מופת"פחות ולא יותר

 הושם במכתב להורות על קול וקול המחותך.

Tradução
224

: 

dice el autor del Sefer yesira (II, iii) […] No hay en el hombre facultad para articular 

sonidos fuera de éstos veintidós, de ahí que sea, ni más ni menos, el número de las 

letras […] En cuanto a la explicación de la letra [em hebraico אות na acepção de 

                                                                        

220
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e p. 8*). 

221
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 18 em hebraico e p. 19 em árabe) 

222
 Cf. o comentário de Rittenberg / רגריטטענב  em que ele questiona o fato de outros estudiosos da língua 

hebraica não terem percebido que para Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי  todas as letras do alfabeto hebraico estão 

sujeitas às mesmas regras que as בגדכפת cf. ( 1862ריטטענבערג,  , p. פב frente, nota ד). 
223

 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 171 e p. 173). 
224

 (SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO, 2000, p. 179 e p. 181). 
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sinal conforme encontramos em Dt. 13:2 “אות או מופת”
225

] dentro de la lengua se 

trata de un signo [=אות] conocido que indica gráficamente el sonido de la 

pronunciación [קול=] . 

Ao explicar que ʾōṯ / אות, lit. heb. letra, vem do versículo "אות או מופת" (Dt. 

13:2) em que ʾōṯ / אות significa sinal. O rabino Benjamin de Roma esclarece que as letras, na 

realidade, indicam os sons representados pela המחותך קול , lit. voz [= fonema] articulada 

[pelo aparelho fonador]. 

3.8 A COMPOSIÇÃO DA PALAVRA HEBRAICA 

Outro tema abordado é a composição da palavra hebraica. Em linguagem 

poética, o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה diz ser possível gerar qualquer palavra combinando letras, 

independente se a sequência obtida é fonologicamente aceitável ou mesmo que ela não tenha 

significado algum. 

Na mišnā / 2:4 משנה e 5
226

, o livro cabalístico calcula ser possível gerar 231 

pares únicos de palavras com letras não repetidas a partir das 22 letras do alfabeto hebraico: 

ao combinar cada uma das 22 letras com as 21 restantes (22 x 21 = 462) excluindo-se as 

duplas com letras repetidas como אב e בא (462  2 = 231).  

Na mišnā / 4:16 משנה
227

, o texto apresenta o cálculo total de palavras 

possíveis, incluindo as combinações com as mesmas letras como אב e בא. Com 2 letras 

formam-se 2 combinações, com 3 letras – 6 combinações, com 4 letras – 24 combinações, 

com 5 letras – 120 combinações, com 6 letras – 720 combinações, e por fim com 7 letras – 

5.040 combinações. 

3.9 YƏSŌḎ / יסוד, MIŠKĀL / משקל E TAṢRĪF / תצריף 

Algumas palavras merecem destaque neste contexto: yəsōḏ / יסוד, šāklān / 

 será reencontrado nas gramáticas (יסוד / yəsōḏ) O termo fundamento .צרפן / e ṣārp̄ān שקלן

hebraicas tanto como base morfológica como base etimológica. Fundamento (yəsōḏ / יסוד) 

nessas novas acepções conviverá ao lado de “raiz” (ʿyqqār / עיקר, tōḵen / תוכן, maṯkōnēṯ / 

 מתכונת
228

 e šōreš / 229שורש
) até ser deposto por šōreš / שורש. O termo árabe ʾaṣl / אצל / 

                                                                        

225
 Traduzimos esse trecho, pois não consta na tradução de Sáenz de Zaitegui Tejero. 

226
 ( ד"תשס, ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו עליו השלום , p. 487). 

227
 ( ד"תשס, לאברהם אבינו עליו השלום ספר יצירה המיוחס , p. 488). 

228
 A frequência do uso de maṯkōnēṯ מתכונת e seus derivados como sinônimo de yəsōḏ / יסוד é menos frequente, 
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 em hebraico, empregado por gramáticos andaluzes não estará יסוד / equivalente a yəsōḏ ,اصله

livre da ambiguidade, pois aparecerá ora na acepção de base morfológica, ora como base 

etimológica. A raiz שקל extraída do verbo šāklān / שקלן será empregada pelos hebraístas para 

indicar o modelo em que se encontra a palavra hebraica: o peso (miškāl / משקל). A raiz צרף 

extraída do verbo ṣārp̄ān /  צרפן , por sua vez, será empregada para indicar as conjugações 

verbais em hebraico, e inclusive em árabe em formas como taṣrīf / ריףצת  com a mesma 

finalidade. 

3.10 CONCLUSÃO 

O Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, apesar de ser uma obra com propósitos místicos, 

encontramos nela as primeiras especulações gramaticais como destacou o gramático de Roma: 

 a divisão das letras em pontos de articulação; a)

 a dupla realização fonética oclusiva:constritiva das בגדכפרת; b)

 a ideia de raiz (fundamento, yəsōḏ / יסוד) em geral; c)

 a ideia de que as אהוי ajudam na articulação das letras por serem letras quiescentes e d)

de prolongação (ʾōṯiōṯ haMešeḵ wəHaNuʾaḥ / אותיות המשך והנוח); 

 a ideia de que as אהוי podem fazer parte do fundamento yəsōḏ / יסוד participam na e)

formação dos verbos; e 

 as ideias de grafema (letra, ʾōṯ / אות) e fonema (voz, qōl / קול). f)

Porém, é da interpretação de Abussahal que emerge: 

 a associação das ה(וי(א às três mães (šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות); a)

 a expressão três mães da fala (šālōš ʾimmōṯ haSippūr / שלוש אימות הספור), isto é, b)

as אוי, que dela derivará a expressão matres lectionis (ʾimmōṯ haQəriʾā / אימות 

 ;(הקריאה

                                                                        

mas pode ser encontrado no ʾEgron אגרון de Səʿadia Gaʾōn  e no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם. 
229

 Los términos yəsōḏ, šōreš, ʿiqqār, son algunas veces claramente intercambiables. También tōḵen tiene en 

ciertos pasajes idéntico significado, así como tĕḵūnāh. (SÁENZ-BADILLOS, 1976, p. 26 [16]); maṯkoneṯ (Ibid., 

p. 22 [12]). Cf. também (ELDAR, 2016, p. 211). 
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 a associação do ה ao א para que ele seja incluído ao grupo das três mães da fala c)

(šālōš ʾimmōṯ haSippūr / שלוש אימות הסיפור) e desta maneira enquadrar as אהוי ao 

grupo das אוי; e 

 a classificação quanto à fraqueza das ה(וי(א, sendo o א (e o ה) a mais fraca, o י com d)

fraqueza intermediária, e o ו a menos fraca. 

Vimos que a ideia de fraqueza das correspondentes árabes das אוי introduzidas 

no Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין por al-Ḫalīl / אלכ'ליל (ou alguma obra que o menciona) pode 

ter inspirado Abussahal a anunciar as três mães da fala (šālōš ʾimmōṯ haSippūr/ שלוש אימות

 .(הספור

Em suma, demonstramos aqui como parte dos estudos científicos da gramática 

hebraica emerge de uma obra mística, o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה. 
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4 O ʾEGRON / (902) אגרון 

4.1 INTRODUÇÃO 

Os estudos gramaticais, lexicográficos e filológicos da língua hebraica de 

modo estruturado foram inaugurados e impulsionados pelo rabino Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון 

(Egito 882 – Babilônia 942)
230

. Dentre as suas obras, destacam-se o ʾEgron / אגרון e o Kitāb 

al-Luġa / כתאב אללוגה. O ʾEgron / אגרון, redigido em Alfayum no Egito em 902
231

, é o 

primeiro dicionário de rimas
232

 em hebraico para auxiliar na redação de poesias rimadas. O 

Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה é a primeira gramática para o hebraico bíblico. Porém, no 

presente trabalho analisaremos apenas a primeira, pelo fato de que a segunda acabou no 

esquecimento
233

. 

Apesar da importância das obras seadianas para os estudos linguísticos, de 

acordo com as nossas pesquisas, muito pouco chegou até Al Andalus
234

. Inclusive, o estilo 

poético de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון foi descontinuado em Al Andalus, conforme observa 

Ester Goldenberg. Enquanto Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון incentivava a inovação linguística na 

poesia e não se incomodava em usar itens lexicais da mišnāh / משנה, os andaluzes não apenas 

condenavam essa prática, como orientavam o uso de formas consagradas, exclusivamente, no 

Tanaḵ / תנ"ך 
235

. 

4.1.1 Método 

O método de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, que de acordo com o nosso estudo foi 

perpetuado, é o da decomposição da palavra hebraica de acordo com a sua função 

morfológica conforme consta no ʾEgron / אגרון. 

Diversas teorias inovadoras foram desenvolvidas no Kitāb al-Luġa /  כתאב

 como a descrição de processos morfofonológicos, mas por não ecoarem nas אללוגה

gramáticas andaluzas foram descontinuadas e por esse motivo, cremos ser redundante entrar 

no mérito. 
                                                                        

230
 Cf. (LUZZATTO, 1836, p. 26). 

231
 Cf. ( ז"תשנ, דותן , p. 17, nota 6). 

232
 Encontramos esse tipo de dicionário de rimas para a língua francesa cf. (WARNANT, 1996). 

233
 Para Dotan é espantoso o fato de uma obra tão importante ser esquecida, cf. ( ה"תשס, דותן , p. 62). 

234
 Para Dotan não há uma explicação convincente para o desaparecimento das teorias gramaticais desenvolvidas 

por Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון em torno do verbo hebraico, cf. (דותן, תשס"ה, p. 62). 
235

 ( תשלג, גולדנברג  (1973), p. 129) 
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Como evidência do desconhecimento do conteúdo do opus magnum gramatical 

de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, mencionamos: 

 o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם não cita o Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה, mas a)

apenas o ʾEgron / אגרון nominalmente uma vez pelo nome de Livro de Soluções 

(ספר הפתרונים)
236

; e 

 Ibn Janāḥ /  אבן ג'נאח por volta de 1010, por sua vez, assegura que os livros b)

gramaticais de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון não chegaram ao solo andaluz, e que 

diante disso, ele buscaria as ideias gramaticais espalhadas no Kitāb al-mabādi / 

 .כתאב אל מבאדי

Perante essa descontinuidade do pensamento gramatical de Səʿadia Gaʾōn / 

 nos ateremos apenas ao tópico da decomposição da palavra hebraica, pois essa ,סעדיה גאון

questão estará presente em todas as gramáticas hebraicas subsequentes mencionadas no 

presente trabalho, sem exceção.  

4.1.2 O ʾEgron / אגרון 

O ʾEgron / אגרון, como já foi mencionado é um dicionário de rimas 

acompanhadas de glosas breves, que infelizmente, não chegou completo até nós. Ele está 

dividido em duas partes e de acordo com o que foi identificado como pertencente a esta obra, 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון redigiu o livro em duas edições, uma em hebraico e outra em 

árabe.  

A primeira parte do ʾEgron / אגרון consiste em uma breve introdução na qual o 

autor discorre majoritariamente sobre a história da língua hebraica, os motivos que ensejaram 

a redação do livro e por fim, o tema mais importante para o desenvolvimento das ideias 

linguísticas acerca do hebraico: as noções de composição e decomposição da palavra 

hebraica. A segunda parte do ʾEgron / אגרון é um léxico formado por cerca de mil itens 

lexicográficos, que segundo a análise de E. Goldenberg, apresenta palavras selecionadas para 

formar rimas poéticas. Goldenberg observa que parte das palavras destacadas no ʾEgron / 

  :as emprega nas próprias poesias. Outros detalhes são סעדיה גאון / Səʿadia Gaʾōn ,אגרון

                                                                        

236
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 134*). 
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 o agrupamento de homônimos identificados pela tradução em árabe ou por meio da a)

citação do contexto de onde foram extraídos, para ajudar na composição das rimas 

poéticas; 

 o agrupamento de palavras com a mesma estrutura consonantal para produzir b)

trocadilhos (לשון נופל על לשון); e  

 a organização em ordem alfabética direta e inversa em que as entradas podem c)

aparecer com ou sem explicação, com uma breve tradução ou uma citação de algum 

versículo que elucide o seu significado. 

Infelizmente, a edição de Aloni é controversa, pois ele foi alvo de críticas no 

que diz respeito à organização da obra. Uma delas paira sobre a correta identificação dos 

manuscritos como parte do corpus ʾEgron / אגרון. Outra crítica repousa sobre a separação dos 

manuscritos em duas supostas edições, uma vez que os textos identificados não eram 

contíguos. Diante do cenário de incertezas, preferimos abandonar as teorias especulativas 

oferecidas para estabelecer a visão do ʾEgron / אגרון acerca do verbo hebraico. Além disso, o 

fato de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון apresentar itens lexicais, tanto documentados como 

inovados, prontos para o uso do poeta dificulta o reconhecimento da raiz hebraica que está 

subjacente na organização do ʾEgron / אגרון. 

4.1.3 O Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה 

Quanto à doutrina gramatical do Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה, apesar de tratar 

do papel das אהוי, preferimos não entrar no mérito, pois identificamos que as teorias de 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון elaboradas nesta obra gramatical não ecoaram na Al Andalus
237

.  

4.2 DĀGĒŠ:RĀP̄EH / דגש:רפה 

Quanto aos fenômenos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, nos trechos do ʾEgron 

 .אהוי tampouco sobre as בגדכפרת que chegaram até nós, não há explanações sobre as אגרון /

4.3 A DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA HEBRAICA 

Na sequência apresentamos a decomposição da palavra hebraica segundo o 

ʾEgron / אגרון e excepcionalmente neste tópico, mencionamos o Kitāb al-Luġa /  כתאב

 pois temos ,אגרון / Como dissemos anteriormente, será dada maior ênfase ao ʾEgron .אללוגה

                                                                        

237
 ( ה"תשס, דותן , p. 62). 
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evidências de que ele chegou a Al Andalus. 

4.3.1 No ʾEgron / אגרון 

O fundamento (yəsōḏ / יסוד) do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, em Səʿadia Gaʾōn / 

 ganhará novos contornos. Deixará de ser um conceito místico para se tornar a ,סעדיה גאון

base sobre a qual a palavra hebraica repousa. Seria Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון o primeiro a 

decompor a palavra hebraica em dois componentes morfológicos consonantais, por ele 

chamados de yəsōḏ / יסוד e tōsep̄eṯ / תוספת, lit. acréscimo, na edição hebraica do ʾEgron / 

como calques do árabe ,אגרון
238

. 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון define fundamento (yəsōḏ / יסוד)239 e acréscimo 

(tōsep̄eṯ / תוספת)
240 no ʾEgron / אגרון e no Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה, porém em duas 

abordagens distintas. A importância do ʾEgron / אגרון é a inovação dos termos gramaticais na 

língua hebraica, mas quanto à explanação é lacônica. O Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה, por sua 

vez, apesar de se expressar com uma série de sinônimos para yəsōḏ / יסוד e tōsep̄eṯ / תוספת 

em árabe, ele oferece uma visão filosófica do processo de composição das palavras. 

Para evitar anacronismos optamos por não traduzir yəsōḏ / יסוד como raiz ou 

radical, pois a ideia de raiz irá variar de gramático para gramático. 

                                                                        

238
 Segue o texto do ʾEgron / אגרון em que Səʿadia Gaʾōn  inaugura o tema da decomposição da palavra 

hebraica; ( ו"תשכ, אלוני , p. 160-161): 

. 

239
 Para Aloni, yəsōḏ / יסוד é uma inovação de Səʿadia Gaʾōn inspirada no a ʾaṣl / اصله / אצל encontrado nas 

gramáticas árabes cf. ( ו"תשכ, אלוני , p. 161, nota 62). 
240

 Para Aloni, tōsep̄eṯ / תוספת é uma inovação de Səʿadia Gaʾōn  inspirada no ʾal-zawāyid / الزوايد / אלזאויד 

encontrado nas gramáticas árabes cf. ( ו"תשכ, אלוני , p. 161, nota 63). 
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4.3.1.1 Yəsōḏ / יסוד 

De acordo com a linguagem do ʾEgron / אגרון, o yəsōḏ / יסוד seria o 

componente imutável da estrutura da palavra hebraica, na linguagem dele
241

: 

 .םתָ נְּ ּוכתְּ היסודות המה העומדים על מַ 

Tradução: 

Os fundamentos são aqueles mantidos em suas [respectivas] formas. 

Entendemos que 

̶ yəsōḏōṯ / יסודות, pl. de yəsōḏ / יסוד, como as letras radicais que compõem a 

forma (maṯkōnēṯ / מתכונת) ou o fundamento (yəsōḏ / יסוד) na acepção de raiz; e  

̶ maṯkōnṯām / 242מתכונתם
 seria sinônimo de yəsōḏ / 243 יסוד

 uma vez que a raiz כון 

pode ser interpretada como base, fundamento
244

, e, portanto, as letras que 

formam o yəsōḏ / יסוד seriam aquelas que não “caem” nas formas derivadas. 

O termo yəsōḏeṯ / ֹסוֶדת  foi סעדיה גאון / inovado por Səʿadia Gaʾōn יְּ

interpretado por Harkavi como sinônimo de yəsōḏ / יסוד, e por Aloni como substantivo por se 

contrapor à hăp̄ūḵāh / ֲהפּוָכה, que na linguagem de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון em ʿ 

  על היסודת וההפוכה

significa, o verbo. O termo yəsōḏeṯ / ֹסוֶדת  será reencontrado posteriormente no Maḥbereṯ יְּ

Mənaḥēm / מחברת מנחם, mas na acepção de fundamento do verbo
245

. 

4.3.1.2 Tōsep̄eṯ / תוספת 

Podemos entender do ʾEgron / אגרון que as letras que formam a tōsep̄eṯ / 

 formam o morfema consonantal que יסוד / são aquelas que além de participar do yəsōḏ תוספת

                                                                        

241
 ( ו"תשכ, אלוני , p. 161). 

242
 .מתכונת שלהם 

243
 Cf. [...] yəsōḏ, šōreš, ʿiqqār, son algunas veces claramente intercambiables También tōḵen tiene en ciertos 

pasajes idéntico significado, así como tĕḵūnāh (SÁENZ-BADILLOS, 1976, p. 26 [16]); matkōnet  (op. cit., p. 22 
[12]).  
244

 Cf. interpretação de Rabbi Šəlomo Yiṣḥaqi / שלמה יצחקי' ר , o Raši / י"רש , de ן ֹות  no versículo ֵכ  נ  ן בְּ ֵכ 

ֹרת   ָחד  ֹדבְּ ָלפְּ  .significa base, fundamento (Nm. 27:7) צְּ
245

 Cf., por exemplo, yəsōḏaṯō / יסודתו (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 1*). 
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o modifica, na linguagem de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון 
246

: 

 .והנוספת יסודה בה

Tradução nossa: 

O yəsōḏ está na letra servil [=as letras servis que desempenham papel de 

yəsōḏ]. 

Para Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, as letras que participam exclusivamente da 

tōsep̄eṯ / תוספת alterariam as propriedades do yəsōḏ / יסוד atribuindo-lhe:  

 número (ləharbōṯām / להרבותם, lit. heb. para multiplicá-los);  a)

 indicação de posse (ləhaqnōṯām / להקנותם, lit. heb. para apropriá-los); e  b)

 tempo verbal (ʾaḥōr waQeḏem wəʿAttā / ועתה וקדם אחור , lit. heb. depois antes e c)

agora). 

Na linguagem de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון: 

אם להגיד זמניהם אחור  –אם להקנותם  –אם להרבותם  –והנוספות על אחת מהשלוש תהיינה 

 .וקדם ועתה

Tradução nossa: 

E as [letras] servis em uma das três [possibilidades] estarão: [1] ou para 

aumenta-las [=pluralizar]; [2] ou para atribuir-lhes posse; [3] ou para dizer o seu tempo 

depois antes e agora [=futuro, passado e presente]. 

Se para Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון todas as vinte e duas letras podem compor 

o yəsōḏ / יסוד, certamente ele interpretaria que yəsōḏ / יסוד no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

qualifica todas as letras do alfabeto hebraico colocando a vírgula depois de yəsōḏ / יסוד, 

assim: 

 .שלש אמות ,עשרים ושתים אותיות יסוד

Tradução: 

vinte e duas letras [são] fundamento (yəsōḏ), três mães. 

Leitura distinta daquela apresentada por ele posteriormente no Kitāb al-Mabādi 

e daquela que vimos em nome do rabino Benjamin de Roma. 

                                                                        

246
 ( ו"תשכ, אלוני , p. 161). 
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4.3.1.3 A classificação das letras segundo sua função na composição da palavra 

Uma vez definidos os conceitos yəsōḏ / יסוד e tōsep̄eṯ / תוספת, Səʿadia Gaʾōn / 

247תוספת / e quais da tōsep̄eṯ יסוד / indica quais letras podem participar do yəsōḏ סעדיה גאון
. 

4.3.1.3.1 As letras nosāp̄ōṯ / נוספות 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון agrupa as letras que podem assumir a função de 

tōsep̄eṯ / תוספת de acordo com seu papel na formação da palavra hebraica. No trecho do 

ʾEgron / אגרון que chegou até nós, Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון limita-se à função de prefixo. 

As letras que servem de prefixo são onze e são indicadas pelo epíteto האובים כשתלן que 

ajudará o usuário a memorizá-las. Dentre essas, as que formam a palavra איתן formam o 

futuro, e as restantes que formam a frase בשלום כה servem para prefixar verbos e 

substantivos. 

4.3.1.3.2 As letras yəsōḏōṯ / יסודות 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון não diz quais são as letras que participam 

exclusivamente do yəsōḏ / יסוד, porém podemos deduzir por exclusão que seriam as onze 

seguintes: 248 ג, ד, ז, ח, ט, ס, ע, פ, צ, ק, ר
. 

Ao distinguir as letras que participam exclusivamente do yəsōḏ / יסוד daquelas 

que podem fazer parte da tōsep̄eṯ / תוספת, o usuário conseguiria identificar, por exemplo, que 

em ֹור  ל e (b) as letras ;יסוד / com certeza, formam o yəsōḏ ,ר e ק ,ע as letras (a) (Ec. 3:2) ַלֲעקֻ֥

e ו podem fazer parte tanto do yəsōḏ / יסוד como da tōsep̄eṯ / תוספת. O ל prefixado, por fazer 

parte do grupo das האובים כשתלן, poderia ser interpretado como tōsep̄eṯ / תוספת, porém, 

quanto ao ו, não temos como saber se Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון o enxergava como parte do 

yəsōḏ / יסוד, isto é, עקור, ou como tōsep̄eṯ / תוספת e o yəsōḏ / יסוד seria עקר.  

4.3.1.3.3 As letras ד e ט 

Observa-se que Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון inclui o ד e o ט entre as letras que 

fazem parte do yəsōḏ / יסוד, posição que suscitará discussões ao longo das gerações, entre 

aqueles que defendem a exclusão dessas duas letras do grupo das radicais e aqueles que 
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 ( ו"תשכ, אלוני , p. 161). 

248
 ( ו"תשכ, אלוני , p. 161). 
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advogam a sua inclusão. O Maḥbereṯ Mənaḥēm / 249מחברת מנחם
 por seguir Səʿadia Gaʾōn / 

250 דונש בן לברט / será criticado por Dunaš bēn Labraṭ ,סעדיה גאון
. Os alunos de Mənaḥēm / 

251 מנחם
 defenderão o Maḥbereṯ / מחברת, e por fim, Yəhūḏī bēn Šešeṯ / יהודי בן ששת aluno 

de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט reforçará os argumentos do mestre contra os alunos de 

Mənaḥēm / 252 מנחם
. O argumento da escola de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט em como 

base o fato de que o ד e o ט desempenham o papel de letra servil por participar na formação 

do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  זקן da raiz ת Por exemplo, o .צ e ז é פ הפועל / de raízes cujo C1 ִמתְּ

conjugada no miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  ,isto é ,ד transformando-se em זassimila o som vozeado do ִמתְּ

 :מזדקן

ַפֵעّל + זקן  ,מזדקן  מדזקן  מתזקן  ִמתְּ

assim como, o ת da raiz צער conjugada no miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  צ assimila o som enfático do ִמתְּ

transformando-se em ט, isto é,מצטער, 

ַפֵעّל + צער  .מצטער  מטצער  מתצער  ִמתְּ

A discussão entre os adeptos de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט e os de 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון repousaria sobre a interpretação do ד e do ט neste contexto. Para 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון e aqueles que o seguiram, as letras foram classificadas de acordo 

com o modelo teórico. No caso, o ד e o ט, na realidade, representariam realizações fonéticas 

doת nos respectivos contextos sintagmáticos. Em outras palavras, o ד e o ט seriam 

substituições do ת por pertencer ao grupo das letras da língua do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, as 

 e os seus adeptos, por sua vez, entendiam que, na דונש בן לברט / Dunaš bēn Labraṭ .דטלנת

prática, o ד e o ט aparecem como tōsep̄eṯ / תוספת. 

4.3.2 No Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה 

Na versão árabe do Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה de Səʿadia Gaʾōn /  סעדיה

 ,اصله / אצל / seria vertido para o árabe como um dos seguintes termos: ʾaṣl יסוד / yəsōḏ ,גאון

                                                                        

249
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 

250
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 13* em hebraico, p. 18 em espanhol). 

251
 (ROBLES, 1986, p. p. 19* em hebraico, p. 27 em espanhol). 

252
 (VARELA MORENO, 1981, p. 20* e 21* em hebraico, p. 43 e 44 em espanhol). 
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Jawar  / אס ,ענצר , גוהר e טביעה; e tōsep̄eṯ / תוספת seria traduzido como ʾal-zawāyid / 

253الزوايد / אלזאויד
. Importante observar que a tradução de yəsōḏ / יסוד como ʾaṣl / اصله / אצל 

oferecida também no Kitāb al-mabādi / כתאב אלמבאדי 
254

 será amplamente utilizada por 

Ḥayyūj / 'חיוג e pelos gramáticos subsequentes que escreveram em árabe
255

.  

Em árabe yəsōḏ / יסוד e tōsep̄eṯ / תוספת ganhariam contornos aristotélicos. O 

nome (اسم / אסם) seria tratado como uma essência/substância passível de acidentes que 

poderiam ocorrer concomitantemente, sendo que parte deles tenderia a alterar as vogais do 

nome (اسم / אסם) “acidentado”256
. Para ilustrar, Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון toma como 

exemplo o substantivo ָדָבר como se fosse uma essência/substância passível de ser afetada por 

acidentes de ordem gramatical. Entre os acidentes listados por Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, 

nos limitamos a citar os seguintes:  

  a prefixação de preposições e conjunções monossilábicas que não alteram as vogais a)

dos substantivos:  

ָדָבר ָדָבר ,ַהָדָבר ,ִמָדָבר ,לְּ ָדָבר ,כְּ ָדָבר ,וְּ  ,ֶׁשָדָבר ,בְּ

em todos esses casos é possível observar que a palavra ָדָבר manteve-se inalterada, 

isto é, vocalizada com qāmēṣ / קמץ em C1 e em C2. Vale observar que Səʿadia 

Gaʾōn / גאון סעדיה  despreza a presença/ausência do dāgēš / דגש em ָדָבר  ;ֶׁשָדָבר e בְּ

 a atribuição da conjugação verbal que inclui tempo; gênero; número e pessoa. b)

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון frisa que esse tipo de acidente altera a vocalização do 

essência/substância. Se ָדָבר recebesse o acidente de futuro por meio do prefixo 

 seguido de dāgēš פתח / o substantivo teria as suas vogais alteradas para pattāḥ ,אינת

 :צירה / e ṣēreh דגש /

ַדֵבר ֲאַדֵבר ַדֵבר תְּ ִרי יְּ ַדבְּ ַדֵבר תְּ ַדֵבר תְּ  ;נְּ

 a atribuição do pronome possessivo: c)

                                                                        

253
 ( ז"תשנ, דותן , p. 155).  

254
 ( ה"תשס, קאפח , p. עד, p. נו, p. צג). 

255
 Citamos como exemplo os livros de Yəhūḏāh bēn Bālʿām / יהודה אבן בלעם. 

256
 Cf. a revisão de Blau em seu artigo sobre o livro אור ראשון בחכמת הלשון de (5757) אהרון דותן em ( , בלאו

 .(p. 131 ,תשנז
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ָבֵרנּו ָבִרי דְּ ָך דְּ ָברְּ ָבֵר  דְּ ָברֹ ֶכן רְּ בַ ֶכם דְּּ רְּ בַ דְּּ  ְךדְּ ָבָר  ודְּ ָבָר ּה דְּ ָבָר  םדְּ  ;ןדְּ

Nota-se que para Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, a base morfológica desses 

exemplos não seria a raiz abstrata דבר como conhecemos hoje, mas a essência/substância: 

dāḇār / ָדָבר. Segundo ele, ָדָבר como essência/substância pode sofrer acidentes de diversas 

ordens como adição de preposição, conjunção, pronome, tempo, pessoa, gênero e número. 

A ideia de acidente de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון será reencontrada em 

hebraico no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם como miqreh / ֶרה  .e suas formas derivadas ִמקְּ

4.4 CONCLUSÃO 

Vimos que Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון inaugura os estudos linguísticos do 

hebraico e ele é o primeiro a reconhecer que a palavra hebraica pode ser decomposta em dois 

morfemas, um que lhe confere o sentido básico, o yəsōḏ / יסוד, ou em termos aristotélicos – a 

essência/substância; e outro a tōsep̄eṯ / תוספת, ou acidente em termos aristotélicos, isto é, 

tempo, pessoa, gênero, número entre outros.  

As letras פ צ ק ר ט ס ע ג ד ז ח seriam exclusivas para formar o yəsōḏ / יסוד e 

são chamadas de yəsōḏōṯ יסודות, pl. de yəsōḏ / יסוד.  

As letras restantes, isto é, as מ נ ש ת י כ ל א ב ה ו, participam tanto do yəsōḏ / 

  .תוספת / como formam a tōsep̄eṯ ,יסוד

O diagrama de Venn abaixo ilustra a relação entre as letras que fazem parte do 

yəsōḏ / יסוד e da tōsep̄eṯ / תוספת: 

א ב ה ו 

י כ ל

מ נ ש ת 

א ב ה ו 

י כ ל

מ נ ש ת 

יסוד תוספת

ג ד ז ח

ט ס ע 

פ צ ק ר 
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5 O MAḤBEREṮ MƏNAḤĒM / מחברת מנחם (C. 950-960) 

5.1 INTRODUÇÃO 

Mənaḥēm bēn Yaʿăqoḇ bēn Saruq /  בן סרוקמנחם בן יעקב  oriundo de Tortosa, 

na Catalunha, estabeleceu-se em Córdoba a convite de Ḥasdaʾy bēn Yiṣḥāq ibn Šapruṭ /  חסדאי

אבן שפרוט בן יצחק , ministro das aduanas do califa Abd Al-Raḥman III 
257

, para compor o 

primeiro dicionário hebraico–hebraico da história. Redigido em Córdoba provavelmente entre 

os anos de 950 e 960 
258

, esse dicionário inaugura os estudos linguísticos em Al Andalus no 

período omíada. Dicionário este, tornou-se conhecido pelo comentário do Rabbi Šəlomo 

Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י sobre o Tanaḵ / ך"תנ  como Maḥbereṯ Mənaḥēm / 

259מחברת מנחם
.  

5.1.1 A organização interna do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם 

O Maḥbereṯ / מחברת pressupõe que o leitor está acostumado com a ortografia 

hebraica, e por esse motivo não dedica um tópico para apresentar a escrita hebraica. 

Semelhante ao ʾEgron  אגרון, o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם está dividido em duas 

seções: a) uma breve introdução gramatical; e b) um acervo de entradas lexicais composto por 

yəsōḏōṯ יסודות, pl. de yəsōḏ / יסוד. Diferente de como vimos anteriormente, yəsōḏ / יסוד no 

Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם representaria a estrutura mínima comum a um conjunto de 

palavras irmanadas podendo contar com até treze acepções. Para cada acepção Mənaḥēm / 

 .menciona algumas citações ilustrativas e quando necessário, uma paráfrase מנחם

Apesar de ser majoritariamente um léxico e apresentar uma introdução 

dedicada a temas gramaticais, no decorrer do Maḥbereṯ / מחברת, Mənaḥēm / מנחם retorna a 

discorrer sobre questões gramaticais para sustentar as suas análises
260

. 

Os temas gramaticais presentes na Introdução e espalhados pelo Maḥbereṯ / 

  :pertinentes para o nosso trabalho são מחברת

 a decomposição da palavra hebraica;  a)
                                                                        

257
 (VALLICROSA, 1968, p. 19-20 e 26); (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 50). 

258
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 23-24). 

259
 A discussão sobre o nome original do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 

17).  
260

 Por exemplo, ao discutir as acepções associadas à אזר, Mənaḥēm / מנחם discute a questão do א poder ser 

substituído por י ou ה, cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 33*). 
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 a participação das אהוי na formação da palavra hebraica;  b)

 o fenômeno dāgēš / דגש do rāp̄eh / רפה aplicado às בגדכפת e a todas as letras do c)

alfabeto hebraico;  

 o papel fonológico da geminação;  d)

 as sibilantes (זשס); e  e)

 o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל (f .ִמתְּ

O encadeamento dos assuntos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם  está 

estruturado de modo diferente daquele que estamos acostumados a encontrar nas gramáticas 

baseadas na Gramática de Port-Royal. De um modo geral, as gramáticas de tradição latina 

começam dos elementos mais simples como a ortografia aos mais complexos como a 

sintaxe
261

. 

A organização interna dos tópicos no Maḥbereṯ / מחברת não era rígida, muitas 

vezes, um assunto “puxava” o outro
262

.  

Para ilustrar a inserção de um tema gramatical “puxado” por outro, 

mencionamos a discussão sobre a formação da frase interrogativa que emerge no meio da 

explicação de uma das acepções da entrada אדם do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם. Em 

tese, a questão da frase interrogativa deveria ter sido incluída na seção dedicada à letra ה 
263

. 

Esse tipo de organização era comum neste período. Como caso extremo, mencionamos a 

gramática de Mošēh Kohen / משה כהן (c. séc. XI) que explica os temas gramaticais na ordem 

em que aparecem na Tōrāh / 264תורה
. 

5.1.2 As fontes do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם 

Mənaḥēm / מנחם não tem o hábito de citar fontes e quando lembra alguma, na 

maioria das vezes, faz referências genéricas como:  

̶ ʾanšēy haSōḏ / אנשי הסוד heb. místicos; 

̶ ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון heb. linguistas; ou  

̶ ʾanšēy ləḇāḇ / אנשי לבב heb. sábios.  

                                                                        

261
 (ARNOULD e LANCELOT, 2001). 

262
 ( א"תשע, ממן , p. 6-7). 

263
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 26* e 27*). 

264
 ( א"תשע, ממן , p. 6-7). 
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Encontramos apenas dois sábios citados nominalmente, Səʿadia Gaʾōn /  סעדיה

 / Səʿadia Gaʾōn ,הג Na discussão sobre a raiz .יהודה בן קוריש / e Yəhūḏā bēn Quraiš גאון

 hoje em dia, reconhecido ,ספר פתרונים / é citado como autor do Sēp̄er Piṯərōnīm סעדיה גאון

como o ʾEgron / אגרון 
265

. Yəhūḏā bēn Quraiš / יהודה בן קוריש é lembrado por sustentar que 

uma letra do mesmo ponto de articulação pode substituir outra, opinião que é confirmada pela 

Risalah / רסאלה de Yəhūḏā bēn Quraiš / יהודה בן קוריש editada por Dan Becker
266

. Outra 

fonte importante de Mənaḥēm / מנחם é a Messorá
267

. 

Delgado identifica o léxico de al-Ḫalīl ibn Aḥmad / ליל אבן אחמד’אלכ , o 

primeiro dicionário árabe-árabe dedicado à língua árabe que surgiu na idade média: 

o Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין / o livro sobre a [letra] ע árabe
268

,  

como provável fonte de inspiração gramatical por encontrar algumas semelhanças entre esta 

obra e o Maḥbereṯ / מחברת. Ele destaca que certamente o Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין serviu 

a) para Mənaḥēm / מנחם classificar as letras do alfabeto hebraico como servis (morfemas 

dependentes) e radicais; b) para identificar morfemas mínimos com o intuído de derivar deles 

diversas formas hebraicas; e c) na divisão das letras de acordo com o ponto de articulação
269

. 

Entretanto, como mencionamos anteriormente, a divisão das letras segundo a sua participação 

na formação das palavras e a divisão em pontos de articulação também são encontrados, 

respectivamente, no ʾEgron / אגרון e no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה. O tema que realmente 

remete exclusivamente a al-Ḫalīl / אלכ'ליל é a descrição da profundidade articulatória da letra 

270ח em relação ao ע
 que é discutida no Kitāb al-ʿAyn / כתאב אלעין, como o próprio nome do 

livro diz, o livro sobre o ע árabe. 

                                                                        

265
 Para Saénz-Badillos, parece óbvio que o Sēp̄er Piṯərōnīm / ספר הפתרונים é o ʾEgron / אגרון, pois tal 

identificação é transmitida entre parêntesis e sem fonte cf. (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 87). 
266

 (BECKER, 1984). 
267

 (DEL VALLE, 2002, p. 291). 
268

 (DELGADO, 2013b, p. 305). 
269

 (DELGADO, 2011, p. 188-189). 
270

 Em referência as letras ח e ע (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 9*) ou (FILIPOWSKY, 1854a, p. 6b), 

Mənaḥēm / מנחם diz: 

 .כי בצאתה ממלואת לוע הגרון ]...[  אבל האחת עזה מרעותה כי היא פנימה ממנה והוא עין

Tradução de Saénz-Badillos (e Delgado): [ע ,ח] que salen del interior de la garganta […] Ambas letras son 

guturales, aunque una [ע] es más fuerte que la otra  [ח], por ser más profunda y es ע. (SÁENZ-BADILLOS, 

2015, p. 130). 
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5.1.3  O método de Mənaḥēm / מנחם 

As análises de Mənaḥēm / מנחם se detém a questões lexicográficas
271

, apesar 

de mencionar questões fonéticas no caso do fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה, o destaque 

está para a função semântica
272

. A despreocupação com a descrição dos diversos matizes 

fonéticos do dāgēš / דגש constatamos, paradoxalmente, em outra figura de grande 

importância, Maimônides, nas leis sobre a leitura do Šəmaʿ Yiśrā’ēl / שמע ישראל (Dt. 6:4-9), 

lit. Ouça Israel. De um lado, Maimônides adverte o leitor para tomar cuidado em articular as 

palavras ( באותיותיהלדקדק  ) e não trocar entre nuances fonéticas “moles” e “duras”. Na 

linguagem dele
273

: 

 ,לחזק את הרפה ולא לרפות את החזקשלא 

Tradução nossa: 

Não pronunciar o “mole” como “forte” nem o “forte” como mole 

mas por outro lado, ele não descreve o que ele entende por mole e duro, tampouco entra no 

mérito se ele se refere ao dāgēš qal / דגש קל ou ao dāgēš ḥāzāq / דגש חזק. 

No processo linguístico mais elaborado que identificamos no Maḥbereṯ / 

274מחברת
, Mənaḥēm / מנחם, com o intuito de demonstrar se a acentuação é milləʿēl / מלעיל 

ou milləraʿ / מלרע faz um exercício comparativo que se resume em flexionar palavras 

compostas por três radicais e um ו que não faz parte da estrutura da palavra
275

 situado entre C1 

e C2. 

De acordo com o método exposto, se a palavra é encurtada quando “sofre 

acidente” (לעת מקרה) é sinal de que é acentuada milləʿēl / מלעיל. Caso contrário, se a palavra 

se mantém inalterada é sinal de que a acentuação é milləraʿ / מלרע. Em ֹחֶדׁש 
276

, ao 

adicionarmos o sufixo pronominal ou o sufixo de pluralização, verifica-se que tanto em ׁשֹו  ָחדְּ
                                                                        

271
 São raras as manifestações teológicas que interrompem a elucidação de algum יסוד. Para ilustrar, cf. o 

discurso sobre a natureza da alma humana no decorrer da entrada אדם em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 26* e 

27*). 
272

אינה במרכז עיסוקיו של מנחם  הההגיי  Cf. ( א"תשנ, מורג , p. 207). 
273

 Cf. ספר אהבה פרק ב הלכה ט em ( א"תשמ, בן מימון , p. יג-יב ). 
274

 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30). Em espanhol: 

(DEL VALLE, 2002, p. 406-407). 
275

 Apesar de Mənaḥēm / מנחם não afirmar claramente, subentende-se que o ו não faz parte da estrutura da 

palavra, pois ele não o inclui como radical ao afirmar que o ו está entre C1 e C2 de uma palavra de três radicais. 
276

 Assim como ֹחֶׁשְך ,ֹׁשֶרׁש ,ֹקֶדׁש... 
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ׁשֹו=)  ,não é mantido חולם / que indicaria a presença do ḥōlem ו o ,ֳחָדִׁשים assim como em (ֳחדְּ

e, portanto, a acentuação é milləʿēl / מלעיל: 

  .ֳחָדִׁשים plural  + (מלעיל) ֹחֶדׁש

A perda da prolongação comprova que ֹחֶדׁש é milləʿēl / מלעיל. 

No caso de ֹאוָצר 
277

, adiciona-se o sufixo de pluralização e verifica-se que em 

 ,é mantido, e, portanto (ו representaria o חולם / fosse defectivo, o ḥōlem ֹאוָצר se) ו o ,ֹאוָצֹרות

a acentuação é milləraʿ / מלרע. 

 .ֹאוָצֹרותplural  + (מלרע) ֹאוָצר

A manutenção da prolongação comprova que ֹאוָצר é milləraʿ / מלרע. 

5.2 O DĀGĒŠ / דגש E O RĀP̄EH / רפה 

Uma leitura atenciosa acerca dos termos dāgēš / דגש e rāp̄eh / 278רפה
 conforme 

foram empregados por Mənaḥēm / מנחם mostra que não necessariamente aludem aos sinais 

massoréticos dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה, mas a um conjunto de fenômenos fonéticos que 

podem ou não estar representados graficamente. Conforme explicamos anteriormente, nem 

todos os códices registravam todas as ocorrências do rāp̄eh / רפה, e por esse motivo, somos 

obrigados a explicar que yirp̄əyiūn / ירפיון na seguinte citação extraída do Maḥbereṯ / 

279מחברת
 alude à constrição fonética, mas não necessariamente ao símbolo do rāp̄eh / רפה:  

 .בגדכפת בהיותם סמוכים כדת ליהוא ירפיון

Tradução
280

: 

 .llevan rafeh ,יהוא cuando están juntos a בגד"כפת

5.2.1 A exclusão do ר das בגדכפרת 

No decorrer do Maḥbereṯ / מחברת, Mənaḥēm / מנחם exclui o ר de בגדכפרת 

(Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה) da discussão sobre o fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה. Para 

justificar essa idiossincrasia, o tortosino explica que o fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה 

                                                                        

277
 Assim como ֹגוָזל ,ֹׁשוָפר ,ֹגוָרל... 

278
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e 8*). 

279
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*). 

280
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). 
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atribuído especificamente ao ר foi instituído por sábios místicos (חכמי הסוד)
281

 o que sugere 

alguma representação simbólica desvinculada da fonética ou da fonologia. Por esse motivo, 

Mənaḥēm / מנחם substitui a sigla  בגדכפרת  por בגדכפת. 

De acordo com nossas pesquisas, a nova sigla foi perpetuada ao longo de todas 

as obras gramaticais consultadas para o presente trabalho. 

5.2.2 A realização fonética do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 

O fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה, segundo Mənaḥēm / מנחם, ocorre em 

duas situações: (a) por eufonia (fenômeno fonético); e (b) por questões semânticas (fenômeno 

fonológico). 

Morag associa o fenômeno fonológico à oposição [+geminação]:[-geminação] 

representada pela presença/ausência do dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה; e o fenômeno fonético a) à 

oposição [+constrição]:[-constrição] nas בגדכפת representada pela presença/ausência de 

dāgēš qal / דגש קל; e b) àquele dāgēš / דגש dos tipos dəḥīq / דחיק e ʾatēy məRaḥīq /  אתי

 מרחיק
282

 que incide sobre todas as letras do alfabeto hebraico inclusive nas בגדכפת.  

Afastamo-nos de tais associações por serem especulativas, uma vez que o 

dāgēš / דגש tiberiense pode indicar tanto a oclusão como a oclusão acompanhada de 

geminação e em nenhuma oportunidade Mənaḥēm / מנחם faz qualquer alusão sobre a 

diferença na realização fonética dos diferentes tipos de dāgēš / דגש 
283

. A distinção da 

realização fonética só será possível nas gramáticas redigidas em língua árabe, pois esse 

idioma oferece o termo tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço para indicar a geminação, e em línguas 

latinas como o Português, por meio da duplicação de letras nas latinizações das palavras 

hebraicas
284

. 

5.2.3 A origem dos fenômenos  

Constatamos que Mənaḥēm / מנחם atribui a origem do fenômeno dāgēš:rāp̄eh / 

 como podemos verificar no trecho seguinte extraído do ,סופרים / aos sōp̄əriym דגש:רפה

                                                                        

281
 Segundo outra versão, pelos massoretas de Tiberíades (חכמי טבריא) cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*, 

notas). 
282

 Se a realização fonética do tipo dəḥīq דחיק e ʾatēy məRaḥīq אתי מרחיק é geminada, neste contexto não faz 

diferença alguma, pois a questão em discussão é a propriedade de eufonia independente de como ela é realizada. 
283

 Menahen en ningún momento expresa en que consiste la pronunciación dageš o rafe, denominados también 

como ḥazaq y ḥalaš (DEL VALLE, 2002, p. 388). 
284

 Por exemplo, cf. (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 40). 
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Maḥbereṯ / 285מחברת
: 

)ושנויי דע כי לכל האותיות יקרה מקרה דגש ורפה מבלעדי 'בגד כפת' למראה פתרונם בשנויי
286
) 

 .ענינם אשר תקנו סופרים לציחצוח הלשון ולא לפשר דבר, אך בהיותם ראשי המלים

Tradução
287

: 

Has de saber que todas las letras pueden llevar dageš y rafeh para indicar los 

significados de sus cambios de sentido, a excepción de כפת"בגד , a las que se los 

escribieron los escribas para facilitar la pronunciación, pero no para la interpretación 

de la palabra, a no ser que estén al comienzo de las palabras. 

Apresentamos a nossa análise desta citação conforme o nosso entendimento: 

(a מנחם / Mənaḥēm ,דע כי לכל האותיות יקרה מקרה דגש ורפה מבלעדי 'בגד כפת' 

começa a explicar que o fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה pode ocorrer em 

todas as letras do alfabeto além ( מבלעדי
288

) das בגדכפת.  

שנויי ענינםב  (alude às palavras cuja distinção semântica é sinalizada b למראה פתרונם 

pela presença do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה. Sáenz-Badillos interpretou למראה, 

lit. conforme a aparência, como se estivesse no lugar de להראות, lit. indicar;  

(de acordo com a interpretação de Saénz-Badillos e Yahalom, e a c אשר תקנו סופרים 

tradução espanhola de Del Valle
289

, os sōp̄əriym / סופרים teriam introduzido o dāgēš 

 por eufonia. Porém, a versão espanhola בגדכפת apenas nas רפה / e o rāp̄eh דגש /

mais recente de Saénz-Badillos (e Delgado) restringe ao início de palavra a inclusão 

                                                                        

285
 O texto em hebraico cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*) ou em (FILIPOWSKY, 1854a, p. 3b). 

286
 Conforme a edição de Filipowsky (FILIPOWSKY, 1854a, p. 3b) e a tradução de Del Valle (DEL VALLE, 

2002, p. 388). 
287

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122, grifos nossos). Tradução alternativa de Del Valle:  

Has de saber que a toda letra puede sobrevenirle un dageš o un rafe, además de los bgdkpt, por razón del 

significado y cambio semántico, aunque (a los bgdkpt), los emendaron (los ornaron con dageš o rafe) los 

escribas por razón de la elegancia de la lengua y no por razón de valor semántico; también (la interpretación 

de la partícula ʾak es cuestionable) cuando están en posición inicial de palabra (DEL VALLE, 2002, p. 388, 

grifos nossos). Observa-se que essa tradução difere um pouco daquela que o mesmo autor ofereceu em (DEL 

VALLE, 1981a, p. 383) principalmente por omitir o seguinte trecho: también cuando están en posición inicial de 

palabra. 
288

 Não concordamos com a tradução a excepción em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122, grifos nossos). 
289

 Observamos que Morag menciona a opinião de Yahalom e Saénz-Badillos em (YAHALOM e SAÉNZ-

BADILLOS, 5745 (=1985), p. 264-265) de que os sōp̄əriym סופרים introduziram o dāgēš qal / דגש קל, isto é, 

não apenas o dāgēš qal / דגש קל em início de palavra cf. em ( א"תשנ, מורג , p. 209-210 e nota 20), opinião 

diversa daquela de Saénz-Badillos (e Delgado) em artigo mais recente cf. (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). 
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do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה pelos sōp̄əriym / סופרים nas בגדכפת que ocorre por 

eufonia
290

; 

לפשרלציחצוח הלשון ולא    faz referência a inclusão do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה d)

por eufonia, porém, do texto em hebraico não está claro se Mənaḥēm / מנחם se 

refere às בגדכפת ou a todas as letras do alfabeto hebraico
291

; e 

(lit. somente em início de palavra, este seria o escopo do e ,אך בהיותם ראשי המלים 

dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה eufônicos introduzidos pelos sōp̄əriym / סופרים: em 

início de palavra. Por esse motivo, a tradução de Saénz-Badillos (e Delgado): a no 

ser que estén al comienzo de las palabras parece ser mais aderente ao texto do que 

aquela oferecida por Del Valle que traduz אך 
292

 como también, o que ampliaria a 

atuação dos sōp̄əriym / סופרים para o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה eufônicos. A 

leitura de Saénz-Badillos (e Delgado) pode ser confirmada de acordo com a 

continuação em que Mənaḥēm / מנחם diz claramente que as יהוא interagem com as 

) somente em início de palavra בגדכפת מיליםהאך בהיותם תחילת  )
293

. 

Em outras palavras, de acordo com a tradução de Saénz-Badillos desta citação, 

o uso escopo do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה eufônicos em início de palavra para as בגדכפת 

não é original da língua hebraica, pois foram introduzidos pelos sōp̄əriym / סופרים, ao passo 

que o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה semânticos seriam inerentes ao hebraico e remontariam à 

língua em seu estado primitivo. 

Observamos que:  

                                                                        

290
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). Como ele diz na sequência: אך בהיותם ראשי המלים. 

291
Entende-se ləṣiḥṣuʾaḥ /  לציחצוח na acepção de eufonia (sem relação a motivos gramaticais ou semânticos) 

cf. (DEL VALLE, 1981a, p. 383); Cf. “אין ההאי"ן עשוים לפתרון כי אם לצחצח הלשון” e (SÁENZ-BADILLOS, 

1986, p. 38*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 22a). Cf. ִצחצוח הלשון em uma acepção mais abrangente falar 

gramaticalmente correto, eloquência צחות הלשון em ( א"תשנ, מורג , p. 209), porém ao final, Morag (p. 212) diz: 

 .ברור ומחוור ש'צחות הלשון' עניינה, במידה רבה, ההגייה התקינה
292

רהמסוןאב   discute as acepções possíveis de אך na linguagem dos tradutores medievais que, segundo ele, a 

utilizaram para verter do árabe אמא, isto é, somente ou mas; e לכנהם, isto é, portanto cf. ( 1988אברהמסון,  , p. 

98-102, e nota 14). 
293

 A tradução de Saénz-Badillos do segundo אך em אך בהיותם תחילת המילים como y también cuando están a 

comienzo de palabra causa perplexidade. 
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 a interpretação de Saénz-Badillos e Yahalom / יהלום de que Mənaḥēm / מנחם atribui a)

o dāgēš qal / דגש קל, em geral aos sōp̄əriym / סופרים, ignora a condição somente 

em início de palavra ( מיליםראשי אך בהיותם  )
294

; e  

 Mənaḥēm / מנחם não diz claramente que o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה eufônicos b)

introduzidos pelos sōp̄əriym / סופרים estão limitados à eufonia das בגדכפת. Para 

restringir a ação dos sōp̄əriym / סופרים às בגדכפת, Del Valle introduz entre 

parênteses, aunque (a los bgdkpt), los emendaron los escribas, e Saénz-Badillos (e 

Delgado) alteram a ordem do texto. Porém, de acordo com a nossa leitura do mesmo 

trecho que destacamos:  תקנו סופרים לציחצוח הלשון ולא לפשר דבר, אך בהיותם אשר

 eufônico דגש / teriam introduzido o dāgēš סופרים / os sōp̄əriym ,ראשי המלים

(ləṣiḥṣuʾaḥ / לציחצוח) a todas as letras somente em início de palavra ( אך בהיותם

 דחיק / dos tipos dəḥīq דגש / como o dāgēš דגש קל / tanto o dāgēš qal ,(ראשי המלים

e ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק. Em outras palavras, o pronome relativo ʾašer / אשר / 

que em ʾašer tiqnū ha-sōp̄əriym /  תקנו סופריםאשר , lit. “que instituíram os 

sōp̄əriym”,  refere-se a lə-ḵŏl haʾŌṯiōṯ / לכל האותיות, lit. à todas as letras. 

5.2.4 A incidência dos fenômenos 

Ao descrever a incidência do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, Mənaḥēm / מנחם 

trata dos fenômenos fonético e fonológico em uma oposição ternária em que os dois primeiros 

grupos (maḥlāqoṯ / מחלקות) se referem ao fenômeno fonético e o terceiro, ao fonológico, 

conforme discutimos na sequência: 

 295 ליהו"א ירפיון כדת בגד כפת בהיותם סמוכים  a)

Tradução
296

: 

(Grupo 1) בגד"כפת cuando están juntos a יהוא, llevan rafeh [ירפיון, lit. tornam-se 

moles]; 

 297 המלים ]כמו שאפרש[ תתחילובהעלותם ידגשון, אך בהיותם   b)

                                                                        

294
 (YAHALOM e SAÉNZ-BADILLOS, 5745 (=1985), p. 265): 

 הכוונה לדגש קל באותיות בגד כפת אשר אינו משפיע על הפתרון
295

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*); Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
296

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). 
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Tradução
298

: 

(Grupo 2) Cuando se separan de ellas llevan dageš [ידגשון, lit. são enfatizadas], y 

también cuando están a comienzo de palavra ]אך בהיותם תחילת המלים[; 

(cהמחלוקת הג', כל האותיות ידגשון וירפיון בראשית המלה ובתוכה ואחריתה לפי פתרונה,  

.
299 ידגשון ולא ירפיון היטב, כי אותיות הגרון המה זולתי חי"ת ועי"ן אשר לא  

Tradução
300

: 

Grupo 3 Todas las letras llevan dageš y rafeh a comienzo de palabra, en su interior 

y al final, según su significado [לפי פתרונה], excepto ח y ע que no llevan dageš ni 

rafeh propiamente [אשר לא ידגשון ולא ירפיון היטב זולתי חי"ת ועי"ן], porque son 

letras guturales [כי אותיות הגרון המה].  

Porém, de acordo com a continuação do terceiro grupo, a presença do dāgēš / 

 pode ocorrer em todas as letras do alfabeto para que a pessoa articule רפה / e do rāp̄eh דגש

melhor as palavras (eufonia)
 301

:  

 לצחצוח לשון היטב בותתיישאשר בהם תכון המלה בפה אך דגש ורפה ישנו לצחצח לשון, 

Tradução
302

: 

Hay dageš y rafeh que sirven para pronunciar con claridad; gracias a ello si 

corrige la palabra y se asienta en la boca adecuadamente. 

Por fim, Mənaḥēm / מנחם repete que todas as letras estão suscetíveis para 

receber dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה por motivos semânticos
303

: 

 דבר ותוכן עניןשנו לפתרון אשר בו יקום פשר יֵ ו

Tradução
304

: 

Lo hay también que sirven para dar un sentido, y a gracias a ellos se pueden 

interpretar una palabra y el contenido del significado. 
                                                                        

297
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*); Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
298

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). 
299

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*); Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383): 
300

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). 
301

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*); Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
302

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122). 
303

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*). 
304

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 122); tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 383). 
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De acordo com o apresentado, Mənaḥēm / מנחם esclareceu que o fenômeno 

que conhecemos pelo Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה como ḥāzāq / חזק e raḵ / רך (ou daq / דק) 

ocorre além das בגדכפת tanto por eufonia como por questões semânticas, e as בגדכפת 

destacam-se das letras restantes do alfabeto hebraico por interagir com as אהוי. 

O quadro abaixo sintetiza os dois aspectos do fenômeno mencionados até o 

momento: 

 

Convém observar que a regra exposta por Mənaḥēm / מנחם de associar o 

fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה das בגדכפת com as אהוי pode remontar aos antigos 

massoretas como podemos observar na seguinte citação extraída do capítulo 29 dedicado às 

editado por Baer e Strack ,דקדוקי הטעמים do livro Diqḏuqē haṬəʿāmīm יהוא
305

: 

 

Tradução nossa: 
                                                                        

305
 (BAER e STRACK, 1879, p. 28, l. 12-13); No Códice de Leningrado, encontramos uma lista massorética de 

exceções e ao final conclui que, no Tanaḵ / "ךתנ , as בגד כפת,por padrão, não recebem dāgēš / דגש caso sejam 

vizinhas de uma das אהוי: (Códice de Leningrado) fól. 481 – 482. Nota-se que esta regra está ausente no 

Diqḏuqēy ha-Ṭəʿāmīm / דקדוקי הטעמים editado e comentado por Dotan, pois segundo ele, esta regra não 

necessariamente era de Bēn ʾĀšēr / בן אשר (דותן, תשכ"ז, p. 22). 

רפה-דגש  

Eufonia 

 בגדכפת
em início de 

palavra 

 דגש
Não precedido 

por יהוא 

 רפה
Precedido por 

 יהוא

Todas as letras 

 דגש
Condição não 

clara 

 רפה
Condição não 

clara 

Semântico 

Todas as letras 
inclusive 

 בגדכפת
 רפה ou דגש 
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Em todo o Tanaḵ / ך"תנ : quando uma [das letras] אויה estiver próxima às 

  .[רפה / rāp̄eh=] רפי estará sempre [בגדכפת a] בגדכפת

5.2.5 A instituição do rāp̄eh / רפה eufônico 

Mənaḥēm / מנחם interrompe a explanação sobre o fenômeno do dāgēš / דגש e 

do rāp̄eh / רפה para mencionar superficialmente o sistema massorético de sinais e prossegue 

para explicar a função de cada uma das letras servis do alfabeto hebraico.  

Ao retomar o tema sobre o fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה no 

tópico que trata sobre a função servil da letra ב, Mənaḥēm / מנחם acrescenta que, por questões 

de eufonia (ləṣaḥṣēʾaḥ haLāšōn / לצחצח הלשון), os homens da língua ʾanšēy haLašōn /  אנשי

 se tornassem constritivas, como יהוא precedidas pelas בגדכפת instituíram que as הלשון

podemos constatar na citação abaixo extraída do Maḥbereṯ / 306מחברת
: 

אבל תיקנו אנשי הלשון בגד כפת: האותיות האלה בהיותם סמוכים ליהוא כולם רפים. אך לא 

 .תקנום כה עקב פתרון כי אם לצחצח הלשון ולתוכן המבטא

Tradução
307

: 

Es cierto que los lingüistas [אנשי הלשון] puntuaron las letras בגד"כפת: 

cuando estas entran en contacto con יהוא siempre llevan rafeh. Sin embargo, non las 

puntuaron así por su significado, sino para dar claridad al vocablo y facilitar la dicción. 

Del Valle observa que, segundo essa afirmação do tortosino, a leitura fricativa 

das בגדכפת seria uma incorporação posterior dos ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון e, portanto, 

não remontaria ao hebraico antigo
308

. 

5.2.6 O dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה semântico 

Ao recapitular o tema sobre o dāgēš / דגש fonológico (que incide em qualquer 

letra do alfabeto além das בגדכפת), Mənaḥēm / מנחם comprova a função semântica do 

fenômeno por meio de pares mínimos extraídos de versículos
309

.  

Citamos, aqui, apenas os dois primeiros exemplos e o último cuja presença do 

dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה altera o significante e o significado. Os dois primeiros exemplos 

                                                                        

306
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*). 

307
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 128); tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 385). 

308
 (DEL VALLE, 1981a, p. 188). 

309
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*) ou em (FILIPOWSKY, 1854a, p. 5b-6a). 
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mostram a alteração no paradigma verbal e o último, na categoria gramatical 

(adjetivo/substantivo próprio): 

ּו  קַ֖ :ַחזְּ  ְּ ז  וָחָֽ קֻ֥  a)

̶ Is. 35:3: צּו׃ ֹות ַאֵמָֽ לַ֖ ׁשְּ ִים ֹכָֽ ַכֻ֥ ֹות ּוִברְּ ִים ָרפָּ֑  ח  זְ ֖קּו ָיַד 

̶ Ml. 3:13: יָך׃ נּו ָעֶלָֽ רְּ ַבַ֖ ם ַמה־ִּנדְּ ֶת  ֲאַמרְּ הָוָּ֑ה ַוָֽ ר יְּ ֵריֶכַ֖ם ָאַמ  י ִדבְּ  ,ָח  ז ְ ֥קּו ָעַל 

̶ em que ḥazzəˈqū / ּו קַ֖  / lit. deem suporte, está na 2pp. do imperativo do piʿʿēl ,ַחזְּ

ּו / ao passo que ḥāzəˈqū ִפֵעّל קֻ֥ ְּ ז   lit. fortaleceram, está na 3pp. do pretérito do ,ָחָֽ

pāʿal / ָפַעל.  

ּו  ד  ּו:ִלמְּ דֻ֥ (b ִלמ ְּ

̶ Jr. 9:4: :ּו אָֽ ֲעֵוֻ֥ה ִנלְּ ֶקר ַהָֽ ׁשֹוָנ ם ַדֶבר־ֶׁשַ֖ רּו לִ מְ ֧דּו לְּ ַדֵבָּ֑ א יְּ  ֹ ת ל ֱאֶמַ֖ ּלּו ֶוָֽ ָהֵת  הּו  יְּ ֵרֵע  יׁש בְּ ִא֤  וְּ

̶ Is. 1:17: ה׃ ָמָנָֽ יבּו ַאלְּ ֹום ִרַ֖ ּו ָית  ט  ֹוץ ִׁשפְּ ּו ָחמָּ֑ ר  ט ַאשְּ ָפַ֖ ּו ִמׁשְּ ׁשֻ֥ ב ִדרְּ  ,לִ מ ְ ֥דּו ֵהיֵט 

̶ em que limməḏū / ּו ד   ִפֵעّל / lit. ensinaram, está na 2pp. do pretérito do piʿʿēl ,ִלמְּ

ao passo que liməḏū / ּו דֻ֥  lit. estudem, está na 2pp. do imperativo do pāʿal ,ִלמ ְּ

 .ָפַעל

ּון  :ַחּנַ֖ ּון  ָחנ    c)

̶ Sl. 111:4: ּום יי׃ ַרח  יו ח  נ֖ ּון וְּ אֹוָתָּ֑ לְּ ִנפְּ ָשה לְּ  ֵז ֶכר ָע 

̶ 2Sm. 10:2: ׁש ֶסד ׀ ִעם־חָ נ   ּון ֶבן־ָנָח  ֱעֶשה־ֶח  ד ֶאָֽ אֶמר ָדִו   ֹ  ,ַוי

̶ em que ḥannūn / ּון  / lit. bondoso, é substantivo comum ao passo que ḥānūn ַחּנַ֖

ּון  .é substantivo próprio ָחנ  

Vale destacar que em todos os pares mencionados, a diferença fonética estaria 

na geminação, pois segundo a tradição de Mənaḥēm / מנחם, o < ָ > (qāmēṣ / קמץ) e o <   > 

(pattāḥ / פתח)
310

 eram realizados como /a/ e o < ְּ > šəwāʾ / שווא, por sua vez, qualquer 

realização fonética atribuída a ele seria considerada como alofone contextual
311

. 

                                                                        

310
 (DEL VALLE, 2002, p. 305). 

311
 ( א"תשנ, מורג , p. 209). 
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5.2.6.1 Caso C1aC2C2uC3 quando C2=ע ou ח 

Mənaḥēm / מנחם explica que a impossibilidade de as letrasע e ח serem 

dominadas pelo fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה semântico decorre da dificuldade 

da laringe articular dois matizes fonéticos, um brando e outro forte para os sons representados 

por essas letras. Mənaḥēm / מנחם questiona como seria possível reproduzir o mesmo efeito da 

oposição dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה semântico nessa situação. Em estilo talmúdico, Mənaḥēm / 

  :responde מנחם

o versículo citado ּון ְוַר֣חּום  ,(יוכיח) demonstra (Sl. 111:4) ַחנּ֖

o que acontece com a impossibilidade da realização fonética de um matiz mais forte de um 

determinado som. Explica Mənaḥēm / מנחם, as palavras ּום ַרח  ּון e וְּ  deveriam estar no ַחּנַ֖

mesmo formato estrutural C1aC2C2uC3, (ַססּוס) como em ַׁשכּול e  ַבּולמ , porém como o ח de 

ּום  não admite o segundo matiz fonético, então, neste caso, o contexto assume a função do ַרח 

dāgēš / דגש semântico
312

. 

5.2.6.2 Caso מן proclítico diante de ע ou ח 

Segundo Mənaḥēm / מנחם 
313

, existe outro caso em que o contexto no qual o 

texto está inserido também
314

 pode exercer a função da oposição dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה 

quando há algum impedimento fonético: o caso do ִמן prefixado. Normalmente, ִמן quando 

prefixado a uma palavra, o ן tende a ser elidido por ser assimilado pela letra que o sucede, 

como ocorre com o ן em ִמֶזה: 

ֶזה  ִמן + ֶזה ֶזה ִמנְּ  ,ִמֶזה  ִמזְּ

Em pares como  ַֹלוח ֹלוַח:ִמׁשְּ ֹלוחַ ) distingue o substantivo דגש / o dāgēš ,ִמשְּ  (ִמׁשְּ

do verbo no infinitivo prefixado com ֹלוחַ ) מן  :(ִמשְּ

ֹלוחַ  ֹלוחַ   ִמן + ׁשְּ ׁשְּ ֹלוחַ   ִמנְּ ֹלוחַ   ִמׁשׁשְּ  .ִמשְּ

                                                                        

312
 (DEL VALLE, 2002, p. 298-299). 

313
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 9*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 6). 

314
 Outro caso é a diferença entre ּום ַרח  ּון וְּ  tratada no Maḥbereṯ, cf. (DEL VALLE, 2002, p. 298-299)  ַחּנַ֖

discutida anteriormente. 
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ao passo que  ַֹלוח ֹעול é um substantivo no paradigma ִמׁשְּ  ִמפְּ
315

.  

Entretanto, em palavras iniciadas em ע ou ח, o נ de ִמן não pode ser assimilado 

e como consequência distinções como essas não seriam mais possíveis. Por esse motivo, 

Mənaḥēm / מנחם questiona como seria possível simular a distinção causada pelo dāgēš / דגש 

diante de ע ou ח. Mənaḥēm / מנחם responde que nessas situações, o contexto supriria a 

ausência do dāgēš / דגש como ocorre com o par ֵמֲעשֹות:ַמֲעֶשה em que ֵמֲעשֹות (Gn. 44:17) 

deveria se opor a ַמֲעֶשה por meio da presença do dāgēš / דגש no ע, uma vez que ֵמֲעשֹות deriva 

de מן עשות:  

ֲעשֹותִמנְּ   ִמן + (verbo no infinitivo) ֲעשֹות    ְֲּעשֹותִמע   * שֹותֲעّמִ   

mas como * שֹותֲעّמִ   não existe em hebraico, surge a forma ֵמֲעשֹות, que segundo Mənaḥēm / 

ֶעה substantivo no paradigma ,ַמֲעֶשה poderia ser confundida com ,מנחם  ַמפְּ
316

. 

É importante observar o pioneirismo de Mənaḥēm / מנחם por ter reconhecido 

corretamente a função semântica do dāgēš / דגש, apesar de falhar em não perceber que o 

dāgēš / דגש em ֵמֲעשֹות, sim, é substituído pela vogal longa, o <  ֵ  > ṣēreh / צירה. 

5.2.6.3 Caso das letras א e ה 

Segundo a teoria de Mənaḥēm / מנחם apresentada no Maḥbereṯ / מחברת, as 

letras א e ה não podem receber o dāgēš / דגש, mesmo que sejam articuladas em outras regiões 

da “garganta”, como podemos verificar no trecho a seguir extraído do Maḥbereṯ / 317 מחברת
: 

לא  אשר , על כיהאלף נוטה עמהם, אך לא כמשפט רעות אף וגם םוגם הא נלוותה עמם לעניינ

 .ישתווה מוצא ארבעתן

Tradução
318

: 

También ה suele acompañarlas en lo que se refiere al significado, y también א 

tiende hacia ellas, aunque sin seguir la analogía de las otras, pues no comparten la misma 

articulación las cuatro. 

De acordo com a nossa leitura, Mənaḥēm / מנחם não podia incluir o א e o ה ao 

                                                                        

315
 ( 2010, אבן־שושן , p. 2173). 

316
 ( 2010, אבן־שושן , p. 2176). 

317
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 9*) ou (FILIPOWSKY, 1854a, p. 6b).  

318
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 131). 
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lado do ח e do ע, pois o א e o ה recebem o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה, apesar de não 

possuírem dois matizes fonéticos assim como o ח e o ע.  

O ה é sinalizado pelo dāgēš / דגש para indicar a sua realização em final de 

palavra como em  

 ,lāhə/, lit. para ela, realizado como [lah]/ ,(ָלהְּ  =) ָלּה

ou pelo rāp̄eh / רפה para sinalizar a ausência de dāgēš / דגש quando era esperado, como em  

 ,lāh/ )Dt. 32:42), lit. para ela, realizado como [la]/ ,ָלֿה

em que se esperava (ָלהְּ  =) ָלּה.  

O א é marcado com dāgēš / דגש em casos excepcionais como em 

יּא ּו׀ָתִב   (Lv. 23:17), lit. tragam, realizado como [tavi'u], 

para indicar a parada glotal e com rāp̄eh / רפה para sinalizar que ele não deve ser 

pronunciado, como vimos anteriormente. 

5.2.6.4 Caso dos verbos cujo ל הפועל é ת 

No decorrer do Maḥbereṯ / מחברת, Mənaḥēm / מנחם complementa alguns 

detalhes sobre o fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה. 

Na entrada זר do Maḥbereṯ / מחברת, para endossar que  ָית  :em Sl. 139:3 ֵזִרָּ֑

יָת  י ֵזִרָּ֑ ִע  ִרבְּ י וְּ ִח  ָתהָארְּ נְּ ַכָֽ י ִהסְּ ָרַכֻ֥ ָכל־דְּ ָֽ  וְּ

deriva do yəsōḏ / יסוד bilítero 319 זר
, Mənaḥēm / מנחם evoca o dāgēš / דגש compensatório. 

Segundo ele, se o yəsōḏ / יסוד de זרית fosse זרת como os pōṯərīm / 320פותרים
 interpretam, 

deveríamos encontrar na Torá algo como  ָזרת, com a desinência verbal ת acompanhada de 

dāgēš / דגש indicando a presença de dois ת,  

 ]תיו[ עומד במקום שתים ]תווים[, 

Tradução nossa: 

[a letra taw] está no lugar de dois [tawim, pl. de taw] 

                                                                        

319
 Mənaḥēm / מנחם sustenta que a raiz do verbo poderia ser constituída por duas ou mesmo uma letra cf. 

(SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2* e p. 73*-74*). 
320

 A figura dos os pōṯərīm / פותרים, lit. solucionadores, é encontrada no בראשית רבה com referência a sábios 

anônimos que decifraram o texto bíblico em questão. 
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um ת para representar o yəsōḏ / יסוד e o outro ת para a desinência, como se estivesse escrito 

תָ   :זרתְּ

תָ *  עבר + אתה + זרת 321ָזַרתָ *  זרתְּ
. 

Por analogia a: 

תָ *  עבר + אתה + כרת 322ָכַרתָ *  כרתְּ
. 

Entretanto, tal analogia não ocorre, pois (a) o ת em זרית está desacompanhado 

de dāgēš / דגש; e (b) זרית está com um י cuja função seria separar זר, o yəsōḏ / יסוד, da letra 

servil ת que representa a desinência para a 2psm: 

יתָ   (tempo verbal) עבר + (número-pessoa) אתה + (separador) י + (יסוד / yəsōḏ) זר  .ֵזִרָּ֑

5.2.6.5 Caso dos verbos cuja terceira radical ל הפועל é נ 

Para corroborar a teoria acerca do dāgēš / דגש compensatório, Mənaḥēm / 

 em formas verbais דגש / acompanhado de dāgēš נ demonstra que o mesmo ocorre com o מנחם

derivadas do yəsōḏ / יסוד bilítero תן (atualmente reconhecido como a raiz trilítera נתן). Por 

exemplo, em ָנַתּנּו encontramos o נ com dāgēš / דגש para representar dois נ consecutivos, 

como se estivesse escrito נּו  .ָנַתנְּ

נּו  (tempo verbal) עבר + (número-pessoa) אנחנו + (יסוד) תן  .ָנַתּנּו  ָנַתנְּ

Apesar de a realização fonética deste tipo de dāgēš / דגש não estar clara no 

texto do Maḥbereṯ / מחברת, o que nos importa é o fato de Mənaḥēm / מנחם destacar a sua 

função fonológica ao reconhecer que esse tipo de dāgēš / דגש indica a presença de uma 

segunda consoante assimilada. 

5.2.6.6 Duplicação teórica 

Para explicar a ideia do modelo teórico indicado pelo dāgēš / דגש, Ornan 

observa, no tocante ao hebraico moderno, o seguinte: a geminação teórica precisa ser 

interpretada conforme o conceito de fonema
323

 que atualmente
324

 é definido como uma 

                                                                        

321
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*). 

322
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83). (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*). 

323
 ( ו"תשע, אורנן , p. 8). 

324
 No Curso de Linguística Geral, fonema é debatido sob os aspectos articulatório e acústico, sem mencionar o 
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entidade abstrata independentemente de sua realização.  

Para o inglês illegal, immortal, irregular e correct, são interpretados pelos 

falantes daquele idioma através das formas teóricas inlegal, inmortal, inregular e conrect que, 

na prática, não são realizadas foneticamente: 

̶ in + legal > inlegal > illegal; 

̶ in + mortal > inmortal > immortal; 

̶ in + regular > inregular > irregular; 

̶ con + rect > conrect > correct
325

. 

Em todos esses casos observamos que ocorreu um processo assimilatório por 

analogia semelhante àquele identificado por Mənaḥēm / מנחם.  

A realização fonética geminada representada pela escrita, em inglês, em 

francês e em português, é teórica, ao passo que em italiano ela ocorre na prática. O mesmo 

acontece com os diversos dialetos judaicos. Aqueles que não mantiveram a geminação 

representada pelo dāgēš / דגש, interpretam o texto a partir da forma teórica, e aqueles que a 

mantiveram podem se basear na forma real. 

5.2.7 Condições para o dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה eufônico 

Na citação abaixo extraída do Maḥbereṯ / מחברת 
326

, Mənaḥēm / מנחם lista as 

situações em que o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה são empregados: 

 :כל האותיות טעונות דגש ורפה לצחצח הלשון

 ;כפי הנעתם בפה ומושבם בלשון( 1)

 ;וכפי תוכן המלה (2)

 ;וקרבת המלים הקרובים אליהם (3)

 .האותיות הדבקות לה וכפי( 4)

Tradução
327

: 

                                                                        

valor de ordem psicológica cf. em (SAUSSURE, 2012, p. 75-77); cf. também a nota do linguista italiano Tullio 

de Mauro (1932-2017) em que aponta o polaco Baudouin de Courtenay (1845-1929) como quem recebeu o 

fonema como uma representação psíquica e abstrata dos sons linguísticos, pois segundo o linguista italiano, 

Saussure evita utilizar o termo fonema para as unidades irredutíveis do significante, e pelo contrário, o mestre de 

Genebra utiliza o termo para indicar as entidades materiais não formais identificáveis na parole e na realização 

fônica (SAUSSURE, 2005 (1916), p. 433-434, nota 111). 
325

 ( ג"תשע, אורנן , p. 156). 
326

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*). 
327

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 128-129). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, 

p. 385). 
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Todas las letras se pueden ser afectadas por dageš y rafeh para dar claridad al 

vocablo,  

[(1)] esto depende de su (punto de) articulación en la boca y la su posición en la 

lengua,  

[(2)] de su vocalización y  

[(3)] la proximidad de las palabras que la rodean  

[(4)] así como de las letras que se le unen 

Nesta citação, sem detalhar ou oferecer exemplos, Mənaḥēm / מנחם lista quatro 

situações que demandam o fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה eufônico (ləṣaḥṣēʾaḥ haLāšōn / 

(לצחצח הלשון
328

: 

 em função de como as palavras são articuladas pela cavidade bucal
329

: a)

 ;כפי הנעתם בפה ומושבם בלשון

 em função da forma da palavra
330

: b)

 ;וכפי תוכן המלה

 em função da proximidade das palavras às אהוי 
331
 : c)

 ;הקרובים אליהםקרבת המלים ו

 em função de letras estarem uma ao lado da outra 
332

  d)
                                                                        

328
 Cf. em ( א"תשנ, מורג , p. 209) em que Morag interpreta essa listagem como casos de miḵpāl / מכפל , isto é, 

dāgēš forte / דגש חזק (dəḥīq / דחיק e ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק). De acordo com ele ִצחצוח הלשון deve ser 

entendido como צחות הלשון em sua acepção ampliada de eloquência. Para sustentar essa leitura, Morag / מורג 

precisou forçar a tradução de תוכן המלה e de ולתוכן המבטא para estrutura da palavra como maṯkōnēṯ  / מתכונת 

na acepção de מבנה הדקדוקי em vez da ideia de eufonia como em לצחצח הלשון ולתוכן המבטא, cf. Ibid. nota 18 

do citado artigo. 
329

  […] de acuerdo con su moción (הנעתן) en la boca (DEL VALLE, 1981a, p. 385). Apesar de moção fazer 

referência à vogal (em oposição a descanso, ausência de vogal), neste contexto, entendemos como articulação 

das consoantes. De fato, Del Valle, deve ter percebido a questão e anos mais tarde acrescentou que a mobilização 

é das palavras movilización (de la palabra) cf. (DEL VALLE, 2002, p. 305). Em suma, entendemos que este 

contexto נע não soa estar relacionado a vogal ou movimento. 
330

 Discordamos da tradução de su vocalización, pois encontramos טאלצחצח הלשון ולתוכן המב  em que חלצחצ  

ləṣaḥṣēʾaḥ haLāšōn / לצחצח הלשון e ולתוכן המבטא expressam a mesma ideia de eufonia (SÁENZ-BADILLOS, 

1986, p. 8*); Cf. também a entrada כן em que Mənaḥēm / מנחם oferece sete acepções possíveis para כן, dentre 

elas destacamos a ideia de correto (קושט ויושר) (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 215*-216*). Del Valle traduz 

tōḵen תוכן da expressão תוכן המבטא como conteúdo (DEL VALLE, 1981a, p. 385), e Saénz-Badillos como 

vocalização (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 129). De acordo com o nosso entendimento as duas traduções são 

equivalentes, pois ambas aludem ao dāgēš / דגש eufônico. Porém, cf. uma leitura alternativa de tōḵen תוכן como 

em דגש  como dāgēš דגש / em que Morag interpreta esse dāgēš ושורשי ועיקר תוכן יסודתו   semântico ( ,מורג

5751, p. 209, nota 18). 
331

 [...] y la cercanía de las palabras allegadas (DEL VALLE, 1981a, p. 385); [...]  por la vecindad de las 

palabras del entorno (DEL VALLE, 2002, p. 305). Porém, Del Valle ignora אליהם, e não traduz a quem estão 

próximas as palavras. Segundo o nosso entendimento, אליהם refere-se às אהוי que, de fato, condicionam o 

dāgēš:rāp̄eh דגש:רפה em início de palavra. 
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 .וכפי האותיות הדבקות לה

A figura abaixo esquematiza a ocorrência do fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה 

segundo Mənaḥēm: 

 

5.2.8 Mənaḥēm e o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה: as בגדכפ)ר(ת e o dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה 

Segundo a nossa leitura, Mənaḥēm encerra a exposição acerca do fenômeno 

dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה ao concluir que ele pode ocorrer em qualquer letra, além das בגדכפת 

(Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה), inclusive por questões articulatórias (ou seja, não apenas 

semânticas) diante das limitações do espaço físico da cavidade bucal e dos pontos de 

articulação por onde as letras-fonemas podem ser articuladas (הנעתם בפה)
333

 como a língua, 

o palato e os lábios, excetuando as letras א ,ע ,ח e o ה cuja distinção entre os matizes fonéticos 

                                                                        

332
 [...] asimismo de las letras colindantes [=adjacentes] (DEL VALLE, 1981a, p. 385); [...]  por las letras 

anexas (DEL VALLE, 2002, p. 305). 
333

 O contexto sugere que הנעתם בפה não diz respeito ao movimento das vogais. 

רפה-דגש  

Eufônico 

 בגדכפת

 דגש
Não 

precedido 

por יהוא 

 רפה
Precedido 

por יהוא 

Letras 
restantes 
inclusive 

 בגדכפת

כפי הנעתם בפה 
 ומושבם בלשון

 כפי תוכן המלה

קרבת המלים  
 הקרובים אליהם

כפי האותיות  
 הדבקות לה

Semântico 

Letras 
restantes 
inclusive 

 בגדכפת

 רפה ou דגש 
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seria substituída pelo contexto. Nesse contexto, Mənaḥēm menciona apenas três dos cinco 

pontos de articulação mencionados pelo Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה como podemos verificar na 

citação a seguir extraída do Maḥbereṯ / מחברת 
334

 o que levará a Dunaš bēn Labraṭ /  דונש בן

 sem ספר יצירה / criticá-lo e apresentar os cinco pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā לברט

mencioná-lo
335

: 

אבל אותיות ]לשון[ הקדש, הן מוחלקים למחלוקות. מהן אותיות הלשון, ומהן אותיות החיך, ומהן 

 כולם במרחבי הפה ינועון, איש איש כפי הנעתו וחנייתו, כלם הנעתם בפה.אותיות השפה, 

Tradução 
336

: 

Es evidente que las letras de lengua santa se distribuyen en grupos: hay letras 

linguales, hay letras palatales y hay letras labiales. Todas ellas se pronuncian en la 

concavidad de la boca, estén vocalizadas o quiescentes, todas ellas se pronuncian en la boca. 

De acordo com o que foi visto em nome de Mənaḥēm, a única diferença entre 

as בגדכפת destacadas pelo Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה e as letras restantes estaria na interação 

das primeiras com as אהוי. 

Quanto ao dāgēš / דגש do ר, Mənaḥēm / מנחם o associa aos místicos e por esse 

motivo, ele não trata do assunto
337

.  

5.2.9 O fenômeno qal:ḥāzāq / קל:חזק  

Após apresentar os três dos cinco pontos de articulação Mənaḥēm / מנחם 

acrescenta a oposição qal:ḥāzāq / קל:חזק 
ao lado da oposição apresentada anteriormente 

(dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה) mas sem explicá-la como podemos verificar na citação a seguir 

extraída do Maḥbereṯ / 338מחברת
: 

ויקלו ברצון הלשון ובצביון והמה רווחים במכון מקראם המגיע להם, על כן ידגשון וירפיון, יחזקו 

 .החיך ומאויי השפה וחשק הפה, כי האותיות תחת ממשלתם והשמעתם כרצונם

                                                                        

334
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8* e 9*). 

335
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 13*, e tradução para o espanhol p. 17). 

336
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 130). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

385). Observa Del Valle, a interpretação de Bacher de que Mənaḥēm / מנחם oferecia uma divisão diferente 

daquela oferecida pelo Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה não deve ser aceita cf. (DEL VALLE, 2002, p. 293). 
337

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*). 
338

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8* e 9*). 
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Tradução 
339

: 

Suenan según la naturaleza de la lectura que les corresponda, por toman dageš y 

rafeh sonando fuertes [חזק] o ligeras [קל] según la voluntad de la lengua y el deseo 

del paladar, el capricho los labios y el antojo de la boca, porque las letras están bajo 

su dominio y suenan según su voluntad. 

A leitura do texto sugere que dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה e qal:ḥāzāq / קל:חזק 

constituiriam uma tautologia
340

. Outra possibilidade de interpretação poderia advir do Miḵlōl / 

 דגש: רפה onde é explicado que o fenômeno dāgēš:rāp̄eh ,דוד קמחי / de Dāwiḏ Qimḥi ,מכלול

pertence às בגדכפת (sendo este grafado), ao passo que o fenômeno qal:ḥāzāq / קל:חזק 

ocorreria nas letras restantes, mas não necessariamente estaria sinalizado graficamente pelos 

símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / 341 רפה
. 

5.2.10 Dāgēš / דגש - o pontinho de instrução (nəquḏaṯ limūḏīm / נקודת לימודים) 

Segundo a nossa leitura, Mənaḥēm / מנחם apelida de pontinho de instrução 

(nəquḏaṯ limūḏīm / נקודת לימודים)342
 o símbolo que representa o dāgēš / דגש 

343
. De modo 

pragmático, ele atribui ao pontinho de instrução a função de estabelecer o sentido das 

palavras (ולמען דעת הכרת פניה) dentre as inúmeras possibilidades (רבת פנים) que elas 

suportam, as diversas classificações (למיני מראותיה) e as classes gramaticais ( טעונה מחלקות

  .(ותוצאות מסיבותיה ועניני דקדוקיה

                                                                        

339
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 130). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

385).  
340

 De fato, essa é a leitura Del Valle cf. (DEL VALLE, 2002, p. 298-299). 
341

 Cf. em ( 1862, ריטטענבערג , p. פב). 
342

 Em Is. 50:4 encontramos a expressão ׁשֹון ִלמּוִדים  a Bíblia Ferrara traduz como lengua de enseñados. Na ,לְּ

tradução de João Ferreira de Almeida: língua dos instruídos. Quanto à nəquḏōṯ limūḏīm /  ת לימודיםונקוד , Del 

Valle E Saénz-Badillos traduzem como los puntos de la instrucción (DEL VALLE, 1981a, p. 383) e (SÁENZ-

BADILLOS, 2015, p. 123), porém referente a todas aos sinais massoréticos. Morag, por sua vez, entendeu de 

Sáenz-Badillos  que nəquḏōṯ limūḏīm / ת לימודיםונקוד , los puntos de la instrucción, referem-se às vogais cf. 

( א"תשנ, מורג , p. 209). Com base em Del Valle e Sáenz-Badillos, optamos por  traduzir nəquḏaṯ limūḏīm /  נקודת

 .דגש / como pontinho de instrução, mas referente ao símbolo do dāgēš לימודים
343

 Mənaḥēm / מנחם opõe nəquḏōṯ limūḏīm / נקודות הלימודים a governadores mōšəlīm / מושלים, pl. de mōšēl /  

 entendeu que os primeiros são as מורג / Morag .]...[ מבלעדי נקודות הלימודים מושלים na expressão ,מושל

vogais e os últimos, os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא. Del Valle não percebe esta oposição e traduz o texto de 

modo como se mōšəlīm / מושלים, pl. de mōšēl /  מושל, lit. governador, e nəquḏōṯ limūḏīm / לימודים נקודות, lit. 

pontinhos de instrução, fossem expressões equivalentes. Enfatizamos que, segundo a nossa leitura, nəquḏōṯ 

limūḏīm / נקודות לימודים, lit. pontinhos de instrução,  referem-se especificamente ao dāgēš / דגש, assim como 

encontramos nəqiḏā / נקידה, lit. pontinho, com o mesmo sentido no próprio Maḥbereṯ / מחברת. Quanto aos 

mōšəlīm / מושלים, pl. de mōšēl / מושל, lit. governador, segundo a nossa leitura, fazem referência tanta às vogais 

como aos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא.  
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Percebe-se o entusiasmo de Mənaḥēm / מנחם diante desse pontinho por se 

expressar em estilo poético, como podemos ver no trecho a seguir extraído do Maḥbereṯ / 

344מחברת
: 

אפס המלה היא רבת פנים טעונה מחלקות למיני מראותיה ותוצאות מסיבותיה ועניני דקדוקיה 

 .ולמען דעת הכרת פניה הוקם לה נקודת למודים להורות על קצות טעם מדעם ושכל סודם

Tradução
345

: 

Sin embargo, la palabra tiene multitud de formas, está cargada de divisiones que 

dependen de las especies de sus formas, los contextos que la rodean y los sentidos 

de sus precisiones; y para poder identificarlas se le han impuesto puntos de 

instrucción que muestran la delimitación de la entonación para su reconocimiento y 

la razón de su secreto. 

De acordo com a tradução de Saénz-Badillos supracitada o pontinho de 

instrução (nəquḏaṯ limūḏīm / נקודת לימודים) são os sinais massoréticos, incluso as melodias, 

e por esse motivo, ele traduziu טעם מדעם como delimitación de la entonación. Porém, de 

acordo com a nossa leitura o pontinho de instrução (nəquḏaṯ limūḏīm / נקודת לימודים) é o 

dāgēš / דגש, e, portanto, interpretamos טעם מדעם como a explicação de sua sabedoria, o que 

seria equivalente a expressão שכל סודם, lit. razão de seu segredo, que vem logo em seguida. 

5.2.11 Os elementos do sistema massoréticos (mōšəlīm / מושלים) 

Mənaḥēm / מנחם observa que além do pontinho de instrução, existem outros 

elementos por ele chamados de governadores (mōšəlīm / מושלים, pl. de mōšēl / מושל, lit. 

governador)
346

, não especifica se gráficos ou orais, que colaboram para o estabelecimento do 

sentido da palavra, uma vez que, eles também têm a função de “governar” as palavras, como 

                                                                        

344
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*). De acordo com a versão em hebraico de Saénz-Badillos, o texto fala 

de nəquḏaṯ limūḏīm / נקודת למודים, isto é, pontinho de ensino, no singular, e de acordo com o nosso 

entendimento, o ponto de instrução aqui mencionado é o dāgēš / דגש sobre o qual Mənaḥēm / מנחם trata no 

parágrafo anterior. Não concordamos em separar esse parágrafo em um capítulo distinto como o fez Saénz-

Badillos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123). O nosso argumento é o seguinte. Na continuação Mənaḥēm / 

 foram introduzidas as vogais e outros sinais ,נקודת לימודים / diz que, além das nəquḏaṯ limūḏīm מנחם

massoréticos además de los puntos da instrucción para determinar o significado. Se nəquḏaṯ limūḏīm /  נקודת

 .são os sinais massoréticos não faz sentido dizer además de los puntos da instrucción למודים
345

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
346

 Os governadores ou dominadores seriam eles as vogais cf. (DEL VALLE, 2002, p. 303-304) e os ṭaʿămēy 

haMiqrāʾ טעמי המקרא ( א"תשנ, מורג , p. 209). De Delgado, entende-se que os mōšəlīm / מושלים, pl. de mōšēl / 

 ;são as sete vogais tiberienses (DELGADO, 2013a, p. 83) ,מושל
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podemos conferir na seguinte citação extraída do Maḥbereṯ / 347מחברת
:,  

המורים עליה אבל יספה אומץ ותכון במנעמי נכוחה ותשלם באופני תבונה בתת עליהם מושלים 

 .ומלמדים על פתרונה מבלעדי נקודות לימודים

Tradução
348

: 

Ciertamente adquiere mayor vigor, se asienta en las delicias de la verdad y se 

perfecciona con el equilibrio de la razón cuando se le imponen gobernantes que instruyen 

sobre ella y enseñan su significado, además de los puntos de instrucción. 

Por “governar” entendemos como uma alegoria para os elementos fonéticos e 

fonológicos (segmentais e suprassegmentais) adicionados ao texto consonantal com a função 

de modificá-lo fonética e semanticamente. 

Mənaḥēm / מנחם elenca os elementos fonéticos e fonológicos que “governam” 

as palavras em uma linguagem peculiar que só a encontramos no Maḥbereṯ / מחברת, como 

podemos observar na seguinte citação extraída do Maḥbereṯ / מחברת 
349

: 

מושליה ואוחזיה מושכיה, מחיניה, ומניעיה, פותחיה וקומציה, ותנתן המלה תחת ממשלתם והמה 

 חוטפיה נוגדיה וטעמיה.

Tradução
350

: 

Las palabras han sido confiadas a su dominio, y ellos las gobiernan, la controlan, las 

alargan [=prolongam, ֶמֶׁשְך]
351

, las hacen quiescentes
352

 [ḥōnēh חונה ou nāḥ / נח] o 

móviles [נע]
353

 las vocalizan
354

 con pataḥ, qameṣ o ḥaṭef, indican su entonación 

נוגדיה]
355

] y su acento [טעם
356

]. 

                                                                        

347
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*). Tradução para o espanhol em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123).  

Reforçamos, de acordo com a nossa leitura, o ponto de instrução é o dāgēš / דגש, caso contrário, o texto perderia 

o sentido se os pontos de instrução fossem os governantes mencionados no texto. Cf. tradução alternativa para o 

espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 383). 
348

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
349

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*).  
350

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
351

 Como prolongação entendemos que seja equivalente ao termo sākin al-madd /  ַַמדّלְּ ַסאִכן א  ساكن المد   / 

introduzido posteriormente por Ḥayyūj / 'חיוג para fazer referência às letras de prolongação. 
352

 Cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 144*) a linguagem de Mənaḥēm / מנחם para descrever o ו vocalizado 

em ַבַתֵּוְך com referência ao ו הנענוע que se opõe ao ו חנוי. 
353

 Cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 144*). 
354

 Em textos desse período encontramos a expressão pattāḥ / פתח e qāmēṣ / קמץ com referência as sete vogais 

massoréticas. 
355

 Termo não claro, mas como está entre חוטפיה e טעמיה, talvez possamos associar aos termos massoréticos 

) lit. oxítona, de origem siríaca ,נגרא lit. paroxítona e ,דגרא ו"תשנ, מורג  , p. 237); ( ה"תשמ, מורג , p. 297). Saénz-
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Na edição de Saénz-Badillos do Maḥbereṯ / מחברת, encontramos os termos 

nāḥ / נח e naʿănūʾaʿ /  נענוע (derivado de naʿ / נע, lit. movimento) no capítulo sobre a letra ו 

onde é explicado que a letra ו pode ser realizada foneticamente de duas maneiras, como nāḥ / 

 Apesar de não definir o que significam, dos exemplos .נענוע / ou como naʿănūʾaʿ נח

mencionados deduzimos que nāḥ / נח refere-se à letra muda e naʿănūʾaʿ / נענוע, à letra 

pronunciada
357

. 

Mənaḥēm / מנחם conclui que não apenas a nəquḏaṯ limūḏīm / נקודת לימודים 

desempenha um papel semântico, mas também os diacríticos do sistema massorético de sinais 

em sua totalidade do qual ela faz parte, pois eles estabelecem a estrutura das palavras 

( ומכיהת ), as orientam (מדריכיה) em todos os sentidos (לכל עוברי פניה), equilibram a sua 

estrutura (הם מאזני המלה) e direcionam para a norma (ופלסי משפטיה), ajudam na 

interpretação do texto (מלמד מליצתה), e, portanto, sem o sistema massorético de sinais o 

texto se tornaria indecifrável (ומבלעדיהם לא יקום פתרון), como podemos verificar na citação 

seguinte extraída do Maḥbereṯ / 358מחברת
: 

המה תומכיה ומדריכיה לכל עוברי פניה, הם מאזני המלה ופלסי משפטיה, ומלמד מליצתה 

ומבלעדיהם לא יקום פתרון, וזולתם לא תכון נכוחה, ובלתם לא תעמד נכונה, כלם נכונים למלה 

 .במה ירמוז להודיע פשר ולבאר פתרון

Tradução
359

: 

Ellos las sostienen y la encaminan hacia todas sus formas diversas; son la balanza de 

la palabra y la romana de analogía, los que enseñan su sentido; sin ellos no puede 

darse la interpretación; cuando faltan no se puede afirmar la verdad ni se tiene en pie 

la rectitud. Todos ellos proporcionan a la palabra una forma de alusión para dar a 

conocer su explicación y exponer su interpretación. 

                                                                        

Badillos traduziu נוגדיה como indican su entonación, para tanto traduz עמיהט  como (indican) su acento 

(SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123). נוגד também é o nome de um dos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא cf. 

(YAHALOM e SAÉNZ-BADILLOS, 5745 (=1985), p. 267). Para Baer & Strack, נגדא ou הנגדה corresponde ao 

símbolo < ׀ > que representa o לגרמי, cf. (BAER e STRACK, 1879, p. 17, notas a e g). 
356

 Cf. leitura alternativa com alusão exclusivamente aos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא cf. ( א"תשנ, מורג , p. 

211 e nota 26) em nome de Saénz-Badillos e Yahalom. Porém, na referência mencionada, Saénz-Badillos e 

Yahalom explicam que mōšəlīm / מושלים, pl. de mōšēl / מושל, se referem tanto aos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי

 .pl. de tənuʾā cf. (YAHALOM e SAÉNZ-BADILLOS, 5745 (=1985), p. 266) ,תנועות / como às tənuʾōṯ המקרא

Observa-se que Morag força a interpretação do texto de modo como se Mənaḥēm / מנחם tratasse da alteração 

das vogais de acordo com os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא (os מושלים).  
357

 Cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 144*). 
358

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*-6*). 
359

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 123). Cf. tradução alternativa para o espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 

383). 
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5.2.12 Mešeḵ / משך, nāḥ / נח, e naʿ / נע em hebraico e os correspondentes árabes madd / 

דّ אִכן / sākin ,مدّ  / מ  / ס  ה / e ḥaraka ساكن /  כ  ר   حرك / ח 

Os termos hebraicos mešeḵ / משך e naʿ / נע mencionados anteriormente foram 

aproveitados pelos tradutores de Ḥayyūj / 'חיוג e pelas gramáticas hebraicas para traduzir do 

árabe os conceitos madd / ّمد   / ַמד e ḥaraka / حرك / ַחַרַכה, respectivamente.  

O termo nāḥ / נח, ou ḥōnē / חונה, que em Mənaḥēm / מנחם indica uma letra 

não pronunciada, passou a ser empregado por ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / אברהם בן עזרא, em sua 

tradução ao Kitāb ʾal-Līn, para qualificar uma letra desacompanhada de vogal (nāḥāh / נחה, 

ḥōnē / חונה em hebraico ou sākin ַסאִכן /  em árabe). Entretanto, em hebraico, quando ,ساكن / 

dizemos que uma letra, especificamente, uma das אהוי está desacompanhada de vogal, não 

está claro se ela seria pronunciada ou não. Para ilustrar a problemática tomemos como 

exemplo a letra י em  ַיח  e em  ִימ . Em ambas as palavras, a letra י está desacompanhada de 

vogal (em hebraico: nāḥāh / נחה ou ḥōnē / חונה), entretanto o י em חי é pronunciado e o י em 

 foi vertido como (no feminino נחה / no masculino, ou nāḥāh) נח / não é. Quando nāḥ מי

quiescente pela Nação Judeu–Portuguesa no século XVII, o seu sentido original como letra 

não pronunciada conforme encontramos em Mənaḥēm / מנחם foi restabelecido
360

.  

5.3 A DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA HEBRAICA  

Dirigindo-se a pessoas inteligentes (ʾanšēy ləḇāḇ / אנשי לבב)
361

, Mənaḥēm / 

 אגרון / repete em estilo poético a máxima do ʾEgron מנחם
362

 de que a palavra hebraica é 

composta por dois morfemas, um que compõe o yəsōḏ / יסוד, e outro que possui a função 

servil (למלאכה)
363

: 

לדעת עניני אבל יש על אנשי לבב חקות מוסר לאחוז בנתיב השכל, ולנטות אחרי מבין הדעת, 

 .האותיות ודקדוקי תולדותם להתבונן מה מהם ליסוד ומה מהם למלאכה

Tradução
364

: 

                                                                        

360
 Por exemplo, cf. (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 13). 

361
 Cf. לבב מביני מדע אנשי  (FILIPOWSKY, 1854a, p. 20), ישכילו לבב אנשי  (FILIPOWSKY, 1854a, p. 54). 

362
 Nota-se que a ideia de decompor a palavra em dois morfemas conforme encontramos em Mənaḥēm / מנחם e 

no ʾEgron אגרון remonta a al-Ḫalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī אלפראהידי אחמד אבן ליל'אלכ . 
363

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 1*). 
364

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 114). 
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Ciertamente la gente instruida tiene que aceptar la instrucción para poder alcanzar el 

camino dela razón e dirigirse tras el que entiende la ciencia, conociendo los 

significados de las letras y las precisiones sobre su naturaleza, comprendiendo 

cuáles de ellas son parte del fundamento y cuáles serviles. 

Nesta citação Mənaḥēm / מנחם mantém o termo yəsōḏ / יסוד que encontramos 

no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 
365

 e na edição hebraica do ʾEgron / אגרון, porém usa məlāʾḵā 

 conforme (por exemplo ,תוספת / tōsep̄eṯ) יסף em vez de algum derivado da raiz מלאכה

encontramos no ʾEgron / אגרון. 

5.3.1 As letras radicais 

De acordo com Mənaḥēm / מנחם, as letras que desempenham exclusivamente o 

papel de radical seriam onze, isto é, as mesmas letras deduzidas em nome do ʾEgron / אגרון 

366
 que não podem exercer o papel de tōsep̄eṯ / תוספת (ou məlāʾḵā / מלאכה), como podemos 

constatar no trecho a seguir extraído do Maḥbereṯ / 367מחברת
: 

]נ"א ֹכה חהנה כ
368

ונשרשים משפט האותיות למחלקות תוצאותם עשתי עשר מהם מיוסדים [ 

 .ועומדים ואין להם מלאכה זולתי יסוד

Tradução
369

: 

He aquí la fuerza de la norma de las según las divisiones de sus clases: 11 de 

ellas son fundamentales y radicales, se mantienen firmes por su propia fuerza y nunca son 

serviles, solo fundamentos. 

Para auxiliar o usuário a memorizar, Mənaḥēm / מנחם formulou o seguinte 

epíteto que se consagraria
370

 na literatura gramatical ao longo dos séculos
371

: 

חט ]נ"א טח
372
צדק ספר גזע [

373
. 

                                                                        

365
  .עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות 

366
 ( ו"תשכ, אלוני , p. 161). 

367
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 1*-2*). 

368
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 1) 

369
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 114). 

370
 Para ilustrar, citamos aqui a gramática hebraica de Johanes Reuchlin redigida meio século depois 

(REUCHLIN, 1506, p. 8). 
371

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 
372

 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 1) 
373

 Apesar de a tradução da expressão não ser muito clara, as palavras que formam a sigla, individualmente, são 

itens lexicais em hebraico, קדצ , heb. justiça, א) heb. pecado חט heb. tronco, e גזע ,heb. livro   ספר  טח ou ,(ֶחטְּ

heb. cobrir com cal, segundo a versão de Filipowsky. 
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5.3.2 As letras servis 

As letras pertencentes ao grupo das servis, isto é, aquelas que desempenham 

tanto o papel de tōsep̄eṯ / תוספת como o de yəsōḏ / יסוד são onze. Para memoriza-las, 

Mənaḥēm / מנחם elaborou o seguinte epíteto
374

:  

שמלאכתו בינה
375
. 

No que diz respeito a sua função como tōsep̄eṯ / תוספת, as letras servis 

constituirão um tópico por si, tanto em Mənaḥēm / מנחם como nas gramáticas hebraicas 

subsequentes em que o gramático explica todas as funções gramaticais desempenhadas por 

elas. 

As novidades e as diferenças entre o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם e o 

ʾEgron / אגרון são difíceis de serem estabelecidas, uma vez que o ʾEgron / אגרון não chegou 

completo até nós. 

5.3.3 A probabilidade das letras servis ת ,מ ,נ e י participarem do yəsōḏ / יסוד 

Ao tratar sobre a sexta acepção da entrada דן, Mənaḥēm / מנחם declara que a 

probabilidade de as letras ת ,מ ,נ e י fazerem parte do yəsōḏ / יסוד em início de palavra é 

baixa
376

. 

5.3.4 As letras servis – como distinguir entre os papéis servil e radical 

Mənaḥēm / מנחם destaca a dificuldade de o usuário identificar se uma das 

cinco letras servis נ ,מ ,י ,ת e ה pertence ao yəsōḏ / יסוד ou ao afixo de uma palavra ou verbo, 

uma vez que elas podem desempenhar o papel de yəsōḏ / יסוד e quando flexionadas ou 

conjugadas ( קרהולעת מ , lit. heb. devido a ocorrência de um acidente)
377

, elas podem ser 

elididas
378

, como constatamos no trecho seguinte extraído do Maḥbereṯ / 379מחברת
: 

ו ישרתו המלים המה יחדַ חמש מעלות לאותיות מהאותיות האלה מיוסדים ונשרשים במלים, גם ויש 
                                                                        

374
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 

375
 Apesar de a tradução da expressão não ser muito clara, as palavras que formam a sigla, individualmente, são 

itens lexicais em hebraico שמלאכתו, heb. seu trabalho, e בינה, heb. compreensão. 
376

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 128*) ou (FILIPOWSKY, 1854a, p. 66): 

 .כבר נודע כי ברוב תחילת המלים נונין וממין ותווין ויודין אינם יסוד
377

 ‘Como dissemos anteriormente, no כתאב אללוגה de Səʿadia Gaʾōn  os afixos eram tratados como acidentes. 
378

 (ELDAR, 2016, p. 212 e nota 31). 
379

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2* e 3*). 
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]...[  ולעת מקרב יעלו מן המלים המלה כנשרשים ועומדים בחזקתם תבתחילבפנים אחרים ונראים 

 .ואלה הם ת י מ נ ה

Tradução
380

: 

Algunas letras pueden ser fundamentales y radicales en las palabras pero también 

pueden tener una función servil en determinada palabra de distintas formas y en ese 

caso tienen 5 niveles; aparecen al comienzo de la palabra como radicales 

manteniéndose firmes por su propio vigor, pero durante la flexión pueden 

desaparecer de las palabras […] son estas […] ת י מ נ ה. 

Para demonstrar se uma das נ ,מ ,י ,ת e ה faz parte do yəsōḏ / יסוד, Mənaḥēm / 

ע cita como exemplo o verbo מנחם  :encontrado em ָיַדֻ֥

הּו ̶ ע ׁשֹור  ֹקֵנ    .(Is. 1:3) ָיַדֻ֥

Para saber se o י desempenha o papel de yəsōḏ / יסוד ou de afixo Mənaḥēm / 

ע confronta מנחם ַעת deste versículo com ָיַדֻ֥  :em ָלַד 

ה ̶ ָמ  ַעת ָחכְּ  .(Êx. 31:13) ָלַד 

Mənaḥēm / מנחם observa
381

 como o י de ע ַעת ausente em ָיַדֻ֥  é um indício de ָלַד 

que ele não faz parte do yəsōḏ / יסוד, e, portanto, o י seria afixo e o yəsōḏ / יסוד, por sua vez, 

seria: דע 
382

. 

5.3.5 A definição de yəsōḏ / יסוד 

Mənaḥēm
383

 não se preocupa em definir yəsōḏ / יסוד com precisão, mas se 

satisfaz em passar algumas ideias que nos aproximam da sua noção de yəsōḏ / יסוד e como ele 

o distinguia do afixo. Ao comentar exemplos de palavras com yəsōḏ / יסוד composto por 

cinco letras e por duas, Mənaḥēm / 384 מנחם
 observa que as letras que compõem o yəsōḏ / יסוד 

estão presentes em todas as formas derivadas. De acordo com essa afirmação, subentende-se 

que o critério para uma letra pertencer ao yəsōḏ / יסוד é a sua presença em todas as formas 

derivadas, e por exclusão, a letra que “desaparece”, em pelo menos uma das formas derivadas, 

                                                                        

380
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 115 e 118). 

381
 Atualmente, ע ַעת e ָיַדֻ֥  .ידע√ são reconhecidos como derivados de ָלַד 

382
 A mesma ideia encontra-se no comentário de Rabbi Šəlomo Yiṣḥaqi / שלמה יצחקי' ר , o Raši / י"רש , sobre a 

Tōrāh com a expressão yəsōḏ haNōp̄ēl / יסוד הנופל, lit. o yəsōḏ que cai, em Gn. 17:11 e 49:10. 
383

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 
384

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 73*-74*). 
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seria considerada servil. No entanto, a participação das letras do grupo das אהוי no yəsōḏ / 

 .não seguirá a mesma norma das letras restantes, como será discutido na sequência יסוד

Os yəsōḏōṯ / יסודות, pl. de yəsōḏ / יסוד, extraídos por este critério se tornariam 

as entradas do Maḥbereṯ / מחברת. Se dois ou mais conjuntos de palavras irmanadas 

compartilham o mesmo yəsōḏ / יסוד, Mənaḥēm / מנחם os agrupa em acepções distintas sob a 

mesma entrada.  

5.3.6 O yəsōḏ / יסוד e o número de letras que o compõe 

Quanto ao número de letras que podem compor o yəsōḏ / יסוד, Mənaḥēm / 

 e outra no מחברת / discorre sobre o tema duas vezes, uma na introdução ao Maḥbereṯ מנחם

decorrer da entrada do yəsōḏ / יסוד formado pela letra ב. 

A Introdução não deixa dúvida de que Mənaḥēm / מנחם vislumbraria a raiz 

trilítera, como podemos observar no trecho a seguir extraído do Maḥbereṯ / מחברת 
385

: 

386ודע כי כל המלה
המשלשת משלש אותיות הנשרשים, היא עומדת בכחה ולא ישרתנה אות מכל  

 .ובמלאותההאותיות, כי יש די בכחה 

Tradução
387

: 

Has de saber que toda palabra que se compone de tres letras radicales se 

mantiene por su propia fuerza y no necesita del auxilio de ninguna otra letra porque tiene 

suficiente fuerza y plenitud. 

Para ilustrar, Mənaḥēm / מנחם menciona os seguintes exemplos de yəsōḏ / יסוד em ordem 

alfabética
388

: 

 אמר ברא גמר דרש הרס

 זעק חמד טמן  לחץ

 משך נאק סמר עמד פקד

 צרף קרא רחש שפט תמה

Segundo Mənaḥēm / מנחם, os verbos com menos de três letras no deveriam 

estar acompanhados por letras servis (məšārəṯīm / משרתים) pelo fato de que as letras que 

                                                                        

385
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 

386
 Observa-se que, neste contexto milāh / מלה precisa ser interpretado como verbo. Era comum nesta época 

chamar o verbo de palavra. 
387

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 115). 
388

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 3*). A apresentação do texto em formato de tabela foi extraída da versão 

espanhola cf. (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 115). 
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compõem este tipo de yəsōḏ / יסוד não engendram uma estrutura “firme”, como podemos ver 

no trecho a seguir extraído do Maḥbereṯ / 389מחברת
: 

על כי  ,קוצר גזרתהאבל המלה השנויה משתי אותיות והנאחדת מאות אחת, היא ראויה לשַרת עקב 

 .תה או באחריתההקצורה כי אם במשרתים אשר במראשי לא תעמד המלה

Tradução
390

:  

Mientras que la palabra que se compone de dos letras y la que se compone de 

una sola letra necesita auxilio a causa de lo reducido de su estructura porque non se puede 

mantener una palabra reducida a no ser gracias a las serviles que le prefijan o sufijan. 

Para concluir Mənaḥēm / מנחם expõe que há uma pequena quantidade de 

verbos “firmes” que dispensam as letras servis apesar de ter menos de três letras, como 

podemos ver no trecho a seguir extraído do Maḥbereṯ / 391מחברת
:  

אבל יש בלשון הזה מעט מזער מלים קצורי גזרה אשר לא יעמדו במשרתים. כי יש די בכחם לפי 

 .קצרתם

Tradução
392

: 

Si bien es cierto que en esta lengua hay un pequeño grupo de palabras con 

estructura reducida que non necesitan mantenerse mediante serviles porque tienen fuerza 

suficiente a pesar de su brevedad. 

Mənaḥēm / מנחם revisita o tema sobre o número de letras que compõem o 

yəsōḏ / יסוד ao tratar do yəsōḏ / יסוד formado pela letra ב onde ele afirma que o número de 

letras do yəsōḏ / יסוד pode variar de uma a cinco, o que ofuscaria a ideia da triliteralidade do 

verbo, como podemos ver no trecho a seguir
393

: 

 שרשואשר [ מלה]ארבע אותיות ויש  עקרהחמש אותיות ויש מלה אשר  יסודהיש מלה אשר 

עד כה  .אחתאות[  שרשו ]מלה אשר ויש]אותיות[,  שתים[ אשר שרשו ]מלהויש [, אותיות]שלש 

 .גבול המלים ותוכן הלשון

Tradução
394

: 

Hay palabras cuya raíz [fundamento, yəsōḏ / יסוד] tiene cinco letras, otras 

                                                                        

389
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 

390
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 115-116). 

391
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 

392
 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 116). 

393
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 73*). 

394
 (DEL VALLE, 1981a, p. 419). 
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cuatro, otras tres y otras una. Hasta aquí llega la frontera de las palabras y la estructura de 

la lengua. 

Mənaḥēm / מנחם complementa, sem oferecer explicação alguma, que um yəsōḏ 

 composto por mais de cinco letras só pode formar nomes (ou substantivos), conforme יסוד /

podemos conferir no trecho seguinte extraído do Maḥbereṯ / מחברת 
395

: 

 .והנוסף על המדה הזאת שמות המה

Tradução
396

: 

Lo que sobrepasa a esta medida son nombres. 

5.3.7 O yəsōḏ / יסוד composto por cinco letras 

Mənaḥēm / 397 מנחם
 reconhece que apenas dezesseis palavras obedecem a regra 

que rege o estabelecimento do yəsōḏ / יסוד. Dentre os exemplos de verbos formados por yəsōḏ 

ֶרת de cinco letras, citamos aqui יסוד / ֹח  ַחרְּ ּו e (Ct. 1:6) ׁשְּ ה  מְּ ַמהְּ   .(Is. 29:9) ִהתְּ

No quadro abaixo comparamos como ֶרת ֹח  ַחרְּ ּו e ׁשְּ ה  מְּ ַמהְּ  são interpretados ִהתְּ

por Mənaḥēm / מנחם ao lado do modo como foram reinterpretados no Sēp̄er haŠŏrašīm /  ספר

haŠōrāšīm de Dāwiḏ Qimḥi / 398דוד קמחי
: 

yəsōḏ (Maḥbereṯ) šōreš (Dāwiḏ Qimḥi) Variante Fonte 

שחרחר
 

שחר
 

ֶרת ֹח  ַחרְּ Ct. 1:6 ׁשְּ
 

תמהמה
399  

מהמה
400  

ּו ה  מְּ ַמהְּ Is. 29:9 ִהתְּ
 

 

ֶרת ֹח  ַחרְּ  estariam שחרחר entende que apenas as letras מנחם / Mənaḥēm – ׁשְּ

presentes em todas as formas derivadas e por esse motivo elas compõem o yəsōḏ / יסוד e 

constituem um yəsōḏ / יסוד independente de שחר 
401

. Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי deriva 

ֶרת ֹח  ַחרְּ  .פעלעל pois esta forma estaria no paradigma ,שחר de ׁשְּ

                                                                        

395
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 73*). 

396
 (DEL VALLE, 1981a, p. 419). 

397
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 74*). 

398
 Não comparamos Ḥayyūj / 'חיוג, pois ele somente trata dos verbos fracos, quiescentes e duplicados, e esse 

não é o caso. 
399

 Porém, Mənaḥēm / מנחם registra essa ocorrência sob na entrada תמה. 
400

 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 407). 
401

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 376*). 



  149 

  

ּו ה  מְּ ַמהְּ ּו entende que מנחם / Mənaḥēm – ִהתְּ ה  מְּ ַמהְּ ִעיל / está no hip̄ʿiyl ִהתְּ  e o ִהפְּ

yəsōḏ / יסוד seria תמהמה (perplexidade, espanto). Entretanto, encontramos o mesmo versículo 

citado na entrada תמה do Maḥbereṯ / מחברת na acepção de perplexidade, espanto
402

. Dāwiḏ 

Qimḥi / דוד קמחי, por sua vez, deriva ּו ה  מְּ ַמהְּ ַפֵעّלהִ  / no hiṯpaʿʿēl (aguardar) מהמה de ִהתְּ תְּ . 

5.3.8 O yəsōḏ / יסוד composto por quatro letras 

De acordo com Mənaḥēm / 403 מנחם
, são poucas as palavras compostas por 

quatro letras. Os casos específicos elencados no Maḥbereṯ / מחברת não são reinterpretados 

pelo Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, assim como pelos gramáticos posteriores. No quadro abaixo 

citamos os exemplos ֲטַפ ׁש ָֽ ִזֻ֥יף e ר   מחברת / em que podemos constatar que tanto o Maḥbereṯ ַזרְּ

como o Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחיapresentam a mesma raiz: 

 

yəsōḏ (Maḥbereṯ) šōreš (Dāwiḏ Qimḥi) Variante Fonte 

רטפש רטפש
404

ֲטַפ ׁש  ָֽ  Jó 33:25 ר 

זרזף זרזף
405

ִזֻ֥יף   Sl. 72:6 ַזרְּ

 

5.3.9 O yəsōḏ / יסוד composto por três letras 

Para os exemplos de yəsōḏōṯ / יסודות, pl. yəsōḏ / יסוד, compostos por três letras 

presentes em todas as formas irmanadas, Mənaḥēm / 406 מנחם
 cita verbos regulares que não 

foram alvo de discussão, mas não menciona os versículos dos exemplos propostos. No quadro 

abaixo citamos אזר e בחן: 

                                                                        

402
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 399*). 

403
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 74*). 

404
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 723). 

405
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 183-184). 

406
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 74*). 

Yəsōḏ (Maḥbereṯ) Šōreš (Dāwiḏ Qimḥi) Variante Fonte 
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5.3.10 O yəsōḏ / יסוד composto por duas letras 

O critério de Mənaḥēm / מנחם para reconhecer as letras do yəsōḏ / יסוד como 

aquelas presentes em todas as formas irmanadas leva-o a concluir que certos verbos 

derivariam de um mesmo yəsōḏ / יסוד composto por duas letras
411

, enquanto que na realidade, 

seriam derivados de raízes diferentes como mostra a coluna que apresenta a raiz segundo o 

Dāwiḏ Qimḥi /דוד קמחי. 

Yəsōḏ (Maḥbereṯ) Šōreš (Dāwiḏ Qimḥi) Variante Fonte 

אוץ 412אץ
413

 
ץ לֹא־ָאֻ֥  וְּ

יצּו  ַוָיִאֻ֥
Js. 10:13 
Gn. 19:15 

 414קם
קום

415
 

נקם
416

 

ים  ֵהִק 

ם  י ָקָּ֑
Pv. 30:4 

Gn. 4:15 

יצּו  ץוְּ  ,ַוָיִאֻ֥ לֹא־ָאֻ֥  a)

Mənaḥēm / מנחם compara as variantes ץ יצו e ָאֻ֥  e percebe que as letras que ַוָיִאֻ֥

estão presentes em todas as formas irmanadas são אץ, e por esse motivo conclui que אץ é o 

yəsōḏ / יסוד. Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, por sua vez, entenderia que essas formas derivariam da 

raiz trilítera אוץ. 

ים  ם ,ֵהִק  (b י ָקָּ֑

                                                                        

407
 Para esta raiz, extraímos os exemplos da entrada אזר (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 32*). 

408
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 17). 

409
 Para esta raiz, extraímos os exemplos da entrada בחן (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 82*). 

410
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 78-79). 

411
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 74*). 

412
 Para esta raiz, extraímos os exemplos da entrada אץ (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 57*). 

413
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 14). 

414
 Para esta raiz, extraímos os exemplos da entrada קם (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 329*-330*). 

415
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 324). 

416
 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 226). 

 407אזר
 408אזר

Jó 38:3, 40:7 ֱאָזר־ָנ א
 

בחן 409בחן
410

ָחֵנ ִני   Sl. 26:2 בְּ
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Ao comparar ים  com outras variantes irmanadas como, por (levantar) ֵהִק 

exemplo, קמתי, Mənaḥēm / מנחם percebeu que apenas o ק e o מ se mantém em ambas as 

formas o que o levou a concluir que o yəsōḏ / יסוד delas deveria ser קם. Ao fazer o mesmo 

exercício com ם  percebeu מנחם / Mənaḥēm ,נקם e outras formas irmanadas como (vingar) י ָקָּ֑

que as letras que se mantém em todas as formas seriam as mesmas: oק e o מ, e por este 

motivo, entenderia que tanto ים ם como ֵהִק   :que seria יסוד / compartilham o mesmo yəsōḏ י ָקָּ֑

ים por sua vez, deriva ,קמחי דוד / Dāwiḏ Qimḥi .קם ם e ,קום de ֵהִק   .נקם de י ָקָּ֑

5.3.11 O yəsōḏ / יסוד composto por uma letra 

O Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם é singular por reconhecer que uma 

palavra pode ser derivada de um yəsōḏ / יסוד unilítero. Para demonstrar como Mənaḥēm / 

 formado יסוד / unilítero, vamos analisar a entrada para o yəsōḏ יסוד / chega a um yəsōḏ מנחם

pela letra ש. Nessa entrada, Mənaḥēm / מנחם apresenta as formas derivadas de ש 

acompanhadas de versículos para ilustrar o sentido, e quando necessário, oferecerá uma breve 

paráfrase
417

.  

Mənaḥēm / מנחם conclui que as formas irmanadas  ָא־נ ָֹֽ לֹא־ָנָֽ ִׁש֥ ל יׁשיִתי וְּ ּו־ִבַ֖  
418

, 

 ַכּנֹ ׁש   ה
419

ּנֹ ׁש   ה , ַה  420 וְּ
421 נִ ְׁש ֵיְֵָּ֑֑ך ,

֥ ה ,  תַ ש 
422

, cuja acepção é de cobrança, podem ter o yəsōḏ / יסוד 

reduzido à letra ש, pois essa seria a única letra presente em todas as formas listadas. 

Para a acepção de esquecimento, Mənaḥēm / מנחם repete o mesmo exercício 

para as seguintes formas irmanadas  ִָניֵׁש  ִתּנ  
423

יִׁש ֶתָּ֑  ,  
424

ִניש   נַ  ,  
425

יִתיִׁש֥ נָ  ,  
426

 e conclui que o 

yəsōḏ / יסוד seria apenas a letra ש.  

Para a acepção de impedimento, Mənaḥēm / מנחם executa o mesmo exercício 

                                                                        

417
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 182). 

418
 Jr. 15:10  ִני ִת  ִלדְּ י יְּ י ִכ  י ִאִמ  ֹוי־ִל  וִני׃אָֽ ַלָֽ ַקלְּ ה מְּ י כ לֻ֥ ׁשּו־ִבַ֖ לֹא־ָנָֽ יִתי וְּ א־ָנִׁשֻ֥ ָֹֽ ֶרץ ל ָכל־ָהָאָּ֑ ֹון לְּ יׁש ָמדַ֖ ִאֻ֥ יב וְּ יׁש ִר  ִאֻ֥  

419
 Is. 24:2 ֶוה  ַכל ר ַכַמלְּ ּה ַכקֹוֶנה  ַכמֹוֵכ  ָתָּ֑ ִברְּ ה ַכגְּ ָחַ֖ יו ַכִשפְּ אֹדָנ  ֶבד  ַכָֽ ן ַכֶע  ָהָי֤ה ָכָעם  ַכֹכֵה  הוְּ ה ַכֹּנֶׁש  ֹו׃ ֶו  א בָֽ ר ֹנֶׁשֻ֥ ַכֲאֶׁשַ֖  

420
 2Rs 4:1  ָת עְּ ה ָיַד  ַאָת  ת וְּ ָ֤ך ִאיִׁשי  ֵמ  דְּ ר ַעבְּ ע ֵלאֹמ  ה ֶאל־ֱאִליָׁש  ִביִאים ָצֲעָק  ּנְּ י־ַה֠ ֵנָֽ י בְּ ֵׁש  ת ִמּנְּ ה ַאַח  ִאָש  א וְּ ָך  ָהָיֻ֥ה ָיֵרַ֖ דְּ י ַעבְּ  ִכ 

ֹו י לַ֖ ָלַד  ֵנ י יְּ ַחת ֶאת־ׁשְּ א ָלַק  ה ָב  ֹּנֶׁש  ַה  ים׃ ֶאת־הָּ֑ וְּ ַלֲעָבִדָֽ   
421

 2Rs 4:7  ָֽי ַבּנֹוָת ִיַ֖ חְּ ִיְך ִתָֽ תְּ בניכי ּוָבַנ  ַא  ֵיְֵָּ֑֑ך[ וְּ י ֶאת־נשיכי ]ִנׁשְּ ִמַ֖ ַׁשּלְּ ֶמן וְּ י ֶאת־ַהֶש  ִר  ִכי  ִמכְּ אֶמר לְּ  ֹ רַוי : 
422

 Dt. 24:10 ֹו׃ ט ֲעֹבטָֽ ֹו ַלֲעֹבֻ֥ א ֶאל־ֵביתַ֖ ֹֻ֥ ּוָמה לֹא־ָתב אָּ֑ את מְּ ֲעָך ַמַש  ֵרָֽ ה בְּ י־ַתֶשֻ֥  ִכָֽ
423

 Is. 44:21 ִני׃ א ִתָּנֵׁשָֽ ֹֻ֥ ל ל ָרֵאַ֖ ָתה ִישְּ ֶבד־ִלי  ַא  יָך ֶעָֽ ִת֤ ַצרְּ ָתה יְּ ִדי־ָאָּ֑ י ַעבְּ ל ִכ  ָרֵאַ֖ ִישְּ ב וְּ ֶּלה ַיֲעֹק  ָכר־ֵא   זְּ
424

 Dt. 32:18 ָך׃ ֶלָֽ ֹחלְּ ל מְּ ח ֵאֻ֥ ַכַ֖ ִׁשי ַוִתׁשְּ ָךַ֖ ֶתָּ֑ ָלדְּ ּור יְּ  צֻ֥
425

 Gn. 41:51  ֹור כַ֖ ם ַהבְּ ף ֶאת־ֵׁשֻ֥ א יֹוֵס  ָרֻ֥ י׃ַוִיקְּ ית ָאִבָֽ ת ָכל־ֵבֻ֥ ֵאַ֖ י וְּ ִני ֱאֹלִהים  ֶאת־ָכל־ֲעָמִל  י־ַנַש֤ ה ִכָֽ ַנֶשָּ֑ מְּ  
426

 Lm. 3:17  ה׃ יִתי טֹוָבָֽ י ָנִׁשֻ֥ ִׁשַ֖ ֹום ַנפְּ ַנ ח ִמָשל   ַוִתזְּ
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para as seguintes formas irmanadas ה ֥ 427 יַ ש 
 e הִ ָש  ּה 

428
, e conclui que o yəsōḏ / יסוד seria 

apenas a letra ש 
429

. Dentro desta acepção Mənaḥēm / מנחם sugere que ָיָֽהִׁש תּו  
430

 seria 

derivado do mesmo יסוד.  

Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, por sua vez, reconheceria o šōreš / שורש trilítero נשה 

para as três acepções mencionadas 
431

. 

Para a acepção de numeral dois, Mənaḥēm / מנחם reexecuta o mesmo exercício 

para as seguintes formas irmanadas  יְׁש ֵת   
432

ֵנ יְׁש ּו ; יְׁש  , ֵנ  יְׁש לִ  , ֵת   
433

 e igualmente conclui que o 

yəsōḏ / יסוד seria apenas a letra ש. Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, neste caso, reconheceria como se 

essas variantes derivassem do šōreš / שורש trilítero שנה 
434

. 

Quanto à quinta e última acepção Mənaḥēm / מנחם analisa as seguintes formas 

irmanadas 435 ֵי ׁש ,ֲהֵי ׁש
ם ; ֶכ  436 ֶיׁשְּ

ֹו ; נ  437 ֶיׁשְּ
438 ֵי ׁש) ;

) e de acordo com a nossa análise, o critério 

da letra que se mantém em todas as formas derivadas não foi obedecido, pois além da letra ש, 

o י também está presente em todas as formas, e o yəsōḏ / יסוד, nesse caso, deveria ser יש. De 

fato, quando verificamos as raízes iniciadas com י, percebemos que Mənaḥēm / מנחם 

catalogou parte dos mesmos exemplos na raiz יש. Dentro desta acepção na entrada ש, 

Mənaḥēm / מנחם sugere que י  .poderia pertencer ao mesmo grupo 439 ַיִש֤

Em suma, Mənaḥēm / מנחם agrupou itens lexicais, que nos dias de hoje são 

reconhecidos como pertencentes a raízes distintas, sob o mesmo yəsōḏ / יסוד sem qualquer 

ligação entre eles. נשה seria a raiz para as acepções de esquecer, cobrar e impedimento, יש 

                                                                        

427
 Jó 11:6 י ע ִכָֽ ַד  ֫תּוִׁשָיֻ֥ה וְּ ָֽ ִים לְּ ַל  י־ִכפְּ ָמ֮ה ִכָֽ ֹות ָחכְּ ֲעל מ  ָך  ׀ ַתָֽ ַיֶגד־לְּ ה וְּ ֥ ֵָ֑ך׃־י ש  ֹוַה ֵמֲעֹוֶנָֽ ל  ָךֻ֥ ֱאֱ֝ לְּ  

428
 Jó 39:17 ּה ַבִביָנָֽה ַלק ָל  לֹא־ָחֻ֥ ה וְּ ָמָּ֑ ֹוַּה ָחכְּ ּה ֱאל  י־ִהָש   ִכָֽ

429
 Observa-se que  ִּהָש  ה  e  ַי ֥ הש   tem o ה em comum, entretanto, o primeiro está com mappiq מפיק, o que pode 

indicar que Mənaḥēm / מנחם interpretou como אותה ִהׁש . 
430

 Talvez: Jó 30:22 ]ִני תשוה ]תּוִׁשָיָֽה׃ ֵג  ֹמגְּ תְּ ִני ּוֱ֝ ִכיֵבָּ֑ ּוַח ַתרְּ ִני ֶאל־ר   ִתָשֵא 
431

 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 457). 
432

 Êx. 26:17  ת ָּלֹב  ׁש  ד מְּ ֶרׁש  ָהֶאָח  ֹות ַלֶק  י ָיד  ֵת  ן׃ׁשְּ ָכָֽ י ַהִמׁשְּ ֵׁשֻ֥ ל ַקרְּ ֹכַ֖ ה לְּ ן ַתֲעֶש  ּה ֵכ  ה ֶאל־ֲאֹחָתָּ֑ ִאָשַ֖  e 

Lv. 3:4  ַד ַעל־ה ֶרת  ַעל־ַהָכֵב  ֶאת־ַהֹיֶת  ים וְּ ָסִלָּ֑ ר ַעל־ַהכְּ ן ֲאֶׁשַ֖ ר ֲעֵלֶה  ֶלב  ֲאֶׁש  ֶאת־ַהֵח  ת וְּ ָלֹי  י ַהכְּ ֵת  ֵאת  ׁשְּ ָּנה׃וְּ ִסיֶרָֽ ֹות יְּ ָליַ֖ כְּ  
433

 Êx. 26:19  י ֵנ  ֹדָתָֽ ׁשְּ י יְּ ֵתֻ֥ ד ִלׁשְּ ֶרׁש ָהֶאָחַ֖ ַחת־ַהֶקֻ֥ ים ַתָֽ ֵנ י ֲאָדִנ  יו ּוׁשְּ ֹדָת  י יְּ ֵת  ֶרׁש ָהֶאָחד  ִלׁשְּ ַחת־ַהֶק֤ ים ַתָֽ יו׃ֲאָדִנ   
434

 (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 795). 
435

 2Rs. 10:15 א ֶאת ָצ  ם ַוִימְּ ָבִבי  ַוֵי ֶלְך ִמָש  ר לְּ ר ַכֲאֶׁש֤ ָך  ָיָׁש  ָבבְּ יו ֲהֵי ׁש ֶאת־לְּ אֶמר ֵאָל   ֹ הּו ַוי ֵכ  ָברְּ ֵ֑יְּ ֹו ַוָֽ ָראת  ב ִלקְּ הֹוָנָדב  ֶבן־ֵרָכ  ־יְּ

ב ֵי ׁש הֹוָנָדֻ֥ אֶמר יְּ  ֹ ָך ַוי ָבֶב   ִעם־לְּ
436

Gn. 24:49  ְּי ו ידּו ִלָּ֑ י ַהִג  ת ֶאת־ֲאֹדִנַ֖ ֱאֶמ  ֶ ֶסד וָֽ ים ֶח  ם ֹעִש  ֶכ  ַעָתה ִאם־ֶיׁשְּ אל׃וְּ֠ ָֹֽ מ ֹו ַעל־שְּ ין אֻ֥ ֶנֻ֥ה ַעל־ָיִמַ֖ ֶאפְּ י וְּ ידּו ִל  א ַהִג   ֹ ִאם־ל  
437

 Dt. 29:14  ֻ֥ה ִעָמ ר ֵאיֶנ ּנּו ֹפַ֖ ת ֲאֶׁשֻ֥ ֵא  ינּו וְּ הָו ה ֱאֹלֵהָּ֑ ֵנַ֖י יְּ ֹום ִלפְּ ד ַהי  נּו  ֹעֵמ  ה ִעָמ  ֹו ֹפ  נ  ר ֶיׁשְּ ֹום׃ִכי  ֶאת־ֲאֶׁש  נּו ַהיָֽ  
438

 Gn. 23:8 ם ֵלא ר ִאָתַ֖ ַדֵבֻ֥ ַחר׃ַויְּ ֹון ֶבן־ֹצָֽ רֻ֥ ֶעפְּ י בְּ עּו־ִלַ֖ ּוִני ּוִפגְּ ָמע  י ׁשְּ ָפַנ  ר ֶאת־ֵמִתי  ִמּלְּ ֹב֤ ם ִלקְּ ֶכ  ׁשְּ ת־ַנפְּ ר ִאם־ֵי ׁש ֶאָֽ ֹמָּ֑  
439

 Sl. 55:16 ם׃ ָבָֽ ִקרְּ ם בְּ גּוָר  ֹות ִבמְּ י־ָרעַ֖ ים ִכָֽ ֹול ַחִיָּ֑ א  ּו ׁשְּ ד  ימֹו ֵירְּ ֶות ׀[ ָעֵל  י[ ]ָמ   ישימות ]ַיִש֤
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para posse, e שנים para o numeral dois. 

5.3.12 Palavras desprovidas de yəsōḏ / יסוד 

De acordo com Mənaḥēm / מנחם podem existir palavras desprovidas de yəsōḏ / 

 que seriam formadas por letras servis, conforme podemos observar na passagem a seguir יסוד

extraída do Maḥbereṯ / 440מחברת
: 

 כי האותיות נקבצים והיו למלה יחדו, מועדים למלאכה 441אך יש מהמלים מלים אשר אין להם יסוד

  נכונים לשרת לפי ענין המדבר

Tradução
442

: 

Entre las palabras hay algunas que no tienen raíz, porque las letras (están allí 

simplemente) congregadas sin han hecho conjuntamente palabra, destinadas para función 

servil, fijadas para servir, según el sentido del hablante. 

Como exemplos de palavras desprovidas de yəsōḏ / יסוד, Mənaḥēm menciona 

os pronomes pessoais e algumas preposições compostas com pronomes, a saber: 

 .כהנה ,כהם ,בהמה ,בהנה ,בהן ,בהם ,במו ,בכם ,בהם ,בי ,להם ,למו ,הם, המה, לכם, לנו

5.3.13 O tamanho do yəsōḏ / יסוד em função da quantidade de letras servis 

Ao discorrer sobre o tamanho do yəsōḏ / יסוד, Mənaḥēm / מנחם faz um 

comentário curioso, mas que expressa bem a noção que ele possuía sobre a decomposição dos 

verbos. Ao mesmo tempo em que comenta como o número de letras afeta a facilidade em 

articular a palavra, Mənaḥēm / מנחם postula a seguinte máxima: quanto menor a raiz mais 

letras servis e quanto maior a raiz menos letras servis, como podemos constatar no trecho a 

seguir extraído do Maḥbereṯ / 443מחברת
: 

אבל במיעוט אותיות המלה תקל מסבתה על הלשון וברבות אותיותיה תכבד על הלשון כי בהיות 

 הלשוןימעטון משרתיה על כן יקלו על  שרשיםמשרתיה ובהיותה רבת  ירביון יסודהמלה קטנת 

                                                                        

440
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 76*);  

441
 Em outro trecho:  

 .אין להם יסוד מלים אשרהם  ]=מאות אחת[ והנגרע ממנה
A tradução de Del Valle cf. (DEL VALLE, 1981a, p. 419):  

Lo que no le alcanza son palabras sin sentido, 

nos causa espanto, pois yəsōḏ יסוד neste contexto refere-se às letras que desempenham o papel de tōsep̄eṯ / תוספת. 

De acordo com esta tradução אין להם יסוד significaria sem fundamento ou sem sentido, o que não faz sentido! 
442

 (DEL VALLE, 1981a, p. 419). 
443

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 73*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 39). 
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 .ויכבדו עליה

Tradução
444

: 

Con pocas consonantes es más fácil el asentamiento de la palabra en la lengua; con 

muchas se hace más difícil porque si la palabra es breve de raíz se multiplican sus 

serviles, pero si es abundante de raíz disminuyen las serviles. Por esta razón se 

facilita o se dificulta la palabra. 

Para ilustrar essa máxima, analisemos a entrada ש e como Mənaḥēm / מנחם 

supostamente decompôs ָנִׁשיִתי (Jr. 15:10)
445

. Por Mənaḥēm / מנחם ter registrado ָנִׁשיִתי sob o 

yəsōḏ / יסוד unilítero ש, subentende-se que, para ele, as quatro letras restantes ת ,י ,נ, e י 

seriam servis. 

 .ָנִׁשיִתי  (י + ת + י + נ) משרתים + (ש) יסוד

5.3.14 Yəsōḏ / יסוד, šōreš / שורש, ʿiqqār / עיקר e tōḵen / תוכן 

Neste período em que os estudos linguísticos do hebraico emergiam e as ideias 

linguísticas começavam a serem esboçadas, os gramáticos estariam livres para experimentar 

novos termos. Diante desse cenário, Mənaḥēm / מנחם irá empregar os sinônimos šōreš / 

 / e tōḵen עיקר / ʿiqqār ,שורש
 
 תוכן

446
 em hebraico para a ideia de yəsōḏ / יסוד do mesmo 

modo que o fez Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון em árabe no Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה. Essa 

idiossincrasia pode ser constatada ao longo do Maḥbereṯ / מחברת. Como exemplo, 

mencionamos um trecho extraído do Maḥbereṯ / מחברת em que encontramos šōreš / שורש, 

ʿiqqār / עיקר e tōḵen / תוכן, nitidamente, como sinônimos
447

. 

שלש  שרשוארבע אותיות ויש מלה אשר  עקרהחמש אותיות ויש מלה אשר  יסודהיש מלה אשר 

 .שתים ויש אחתאותיות, ויש 

Tradução
448

: 

Hay palabras cuya raíz [fundamento, yəsōḏ / יסוד] tiene cinco letras, otras 

cuatro, otras tres y otras una.  

Em outra citação, também extraída do Maḥbereṯ / מחברת, o termo tōḵen / תוכן 

                                                                        

444
 (DEL VALLE, 1981a, p. 420). 

445
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 369*). 

446
 Cf. tōḵen / תוכן pode ser explicado como maṯkōnṯām / מתכונתם em מתכונתם היסודות המה העומדים על  

( ו"תשכ, אלוני , p. 161). Essa acepção difere de tōḵen / תוכן em לצחצח הלשון ולתוכן המבטא cf. (SÁENZ-

BADILLOS, 1986, p. 8*). 
447

 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 39); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 73*-75*). 
448

 (DEL VALLE, 1981a, p. 419). 
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é empregado como sinônimo de yəsōḏ / 449 יסוד
: 

 ., ועקר שרשיו450על תוכן יסודתו 

Tradução
451

: 

Según el contenido de sus fundamentos y la esencia de su raíces. 

De todos os termos utilizados por Mənaḥēm / מנחם, šōreš / שורש será aquele 

que atravessará os séculos, até os dias de hoje, por meio das gramáticas de tradição andaluza. 

O termo yəsōḏ / יסוד, conforme esboçado por Mənaḥēm / מנחם, sobreviverá na interpretação 

de Rabbi Šəlomo Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י sobre o Tanaḵ / תנ"ך. 

Uma inovação linguística neste segmento que não foi perpetuada foi a criação 

de verbos como məyusāḏīm / מיוסדים, pl. de məyusāḏ / מיוסד, e nišrāšīm / נשרשים, pl. nišrāš 

 respectivamente, para indicar a participação de ,שורש / e šōreš יסוד / a partir de yəsōḏ ,נשרש

uma letra na composição do yəsōḏ / יסוד.  

5.3.15 As אהוי 

Conforme mencionamos anteriormente, as letras אהוי, desde Abussahal, 

desempenham um papel diferenciado na composição da palavra hebraica por indicar a 

presença das vogais. Nas subseções seguintes, veremos como Mənaḥēm / מנחם se aproveitou 

das אהוי para decompor a palavra hebraica. 

5.3.15.1 As letras ו e י 

5.3.15.1.1 O nip̄ʿāl /  ִלעָ פְ נ  em defectivos de C1 = חסרי פ"י / י como ישע:נושע ,ידע:נודע e 

 יצר:נוצר

Mənaḥēm / מנחם não aceita a teoria da substituição de letras em função do 

ponto de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה empregada por Yəhūḏā bēn Quraiš /  יהודה

קורישבן   como método para decifrar raízes menos comuns
452

.  

Ao analisar o nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ  em formas derivadas de raízes reconhecidas 

                                                                        

449
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 2*). 

450
 Cf. em hebraico as expressões compostas por sinônimos שור פר ,גור אריה ou mesmo nomes próprios como 

Dov Beer / דב בער, Leibl Wolf / לייבל וואלף. 
451

 (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 113-114). 
452

 Cf. entrada אבח em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 19*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 12). 
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atualmente como se fossem do tipo dos defectivos de C1 = חסרי פ"י / י, Mənaḥēm / 453 מנחם
 

percebe que elas sistematicamente aparecem com ו no lugar do י, como ocorre em ידע:נודע, 

שע:נושעי  e יצר:נוצר. 

Nesse caso, Mənaḥēm / מנחם alerta o leitor de que existem letras que 

aparentam pertencer ao yəsōḏ / יסוד em início de palavra, mas que na realidade, não são, 

segundo ele. Apesar, de o ו substituir o י, e teoricamente o representar, mesmo assim, entende 

ele que nem o ו nem o י pertencem ao yəsōḏ / יסוד e, portanto, para ele, o yəsōḏ / יסוד de 

 דע é ידע:נודע
454

, de ישע:נושע é שע 
455

 e de יצר:נוצר é צר 
456

, como podemos ler no trecho a 

seguir extraído da entrada ווי do Maḥbereṯ / 457מחברת
: 

וגם ברוב המלים אשר תחילתם יוד כמיוסד במלים ואיננו יסוד, יבוא הוא״ו בהם, כאלה: ישע 

ָך )חבקוק ג:יג( ,ושע ֵי ַׁשע ַעֶמ  אָת  לְּ ָך  )דברים ב:ז( ָיָצ  תְּ ע ֶלכְּ ָעה )ירמיה יז:יד( ]...[ ָיַד  ִאָּוֵׁשָּ֑ ִני וְּ הֹוִׁשיֵעַ֖

ע )במדבר יב:ו( ַוָד  יו ֶאתְּ ָאה  ֵאָל   .ַבַמרְּ

Tradução nossa
458

: 

Inclusive a maioria das palavras iniciadas em י, parecendo yəsōḏ / יסוד de 

palavras apesar de [o י] não ser yəsōḏ / יסוד, [nesse caso] virá o ו nelas [no lugar do י], 

assim: ושע [e] ישע [de] ָך ַ֣שע ַעמ ֶּ֔ אָתָ֙ ְלי  [e] (Hb. 3:13) ָיָצָ֙ ָעה   ֵׁ֑ ָּוש  י ְואִׁ נִׁ ּ֖ יע  הֹושִׁ (Jr. ‘7:14 ); [... ודע e 

ְכְתָךֶּ֔  [de ידע ע ל  ע [e] (Dt. 2:7) ָיַד֣ ְתַוָדֶּ֔ יו א  ָל֣  .(Nm. 12:6) ַבַמְרָאהָ֙ א 

De acordo com a nossa leitura, Mənaḥēm / מנחם sugere que para os pares 

reconhecidos nos dias de hoje como defectivos C1 = חסרי פ"י / י: 

 o י é substituído pelo ו; a)

 nem o י nem o ו fazem parte do yəsōḏ / יסוד, e portanto, b)

                                                                        

453
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 74). 

454
 Cf. entrada דע em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 129*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 66). 

455
 Cf. entrada שע em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 365*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 177). 

456
 Cf. entrada צר em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 324*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 152). 

457
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 74). 

458
 Tradução de Del Valle: También en la mayoría de las palabras de inicial yōd ocurre el wāw en ellas, tales 

como yšʿ - ywšʿ [wšʿ, no texto em hebraico]: lĕ-yēšaʿ (Hab 3, 13) y hōšīʿēnī wĕ-iwwāšēʿā (Jer 17, 4 [14!]). 

Como estos hay muchos... (DEL VALLE, 1981a, p. 445). É possível observar a omissão de trechos na tradução 

de Del Valle, o que compromete o correto entendimento do texto, pois Mənaḥēm / מנחם diz explicitamente que 

o י nos casos mencionados não faz parte do yəsōḏ יסוד, o que não é possível compreender segundo da tradução.  
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 o yəsōḏ / יסוד de verbos como יבש,יגע e ידע são 459 בש
460 גע ,

 e דע 
461

, c)

respectivamente. 

5.3.15.1.2  Os pares היה:הוה 

Ao compararmos o tratamento da alternância entre o ו e י em verbos do tipo 

dos defectivos de C1 = חסרי פ"י / י e nas formas הוה e היה, notamos um tratamento distinto. No 

primeiro caso, Mənaḥēm / מנחם entende que, por estar, em início de palavra, nem o ו nem o י 

pertencem ao yəsōḏ / יסוד, ao passo que nas formas הוה e היה, o י faria parte do yəsōḏ / יסוד 

cuja entrada é הי, e o ו o substituiria. 

Apesar de renunciar à teoria da substituição das letras, Mənaḥēm / מנחם admite 

que no caso do par :היה
462

הוה , o ו e o י se trocam, como podemos ler no trecho a seguir 

extraído da entrada הי do Maḥbereṯ / 463מחברת
: 

ווין  ןבהעלות היודין יבאו ,אלהחלף חלפין אלה תברוב המלים מיסוד אחד לכלם והווין והיודין 

 .וגם ככה משפט הווין ,םתתח

Tradução
464

: 

Todos tienen una misma raíz. El wāw y el yōd en la mayoría de las palabras se 

intercambian uno con otro. Cuando desaparece el yōd aparece el wāw en su lugar. También 

es esa la ley del wāw. 

De acordo com a nossa leitura, Mənaḥēm / מנחם sugere que: 

 o י pode substituir o ו e vice-versa; a)

 o י ou o ו fazem parte do yəsōḏ / יסוד, e portanto,  b)

 o yəsōḏ / יסוד de היה:הוה é הי; e  c)

 em הוה, o ו representa o י do yəsōḏ / יסוד. d)

5.3.15.1.3 A incoerência no pensamento de Mənaḥēm / מנחם 

A incoerência no pensamento de Mənaḥēm / מנחם foi criticada por Dunaš bēn 

                                                                        

459
 Cf. entrada בש em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 91*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 48). 

460
 Cf. entrada גע em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 109*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 57). 

461
 Cf. entrada דע em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 129*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 66). 

462
 Ne. 6:6 :ֶּלה ים ָהֵאָֽ ָבִרַ֖ ֶלְך ַכדְּ ֶמ  ה ֹהֶו֤ה ָלֶהם  לְּ  .ַאָת 

463
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 136*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 70). 

464
 (DEL VALLE, 1981a, p. 439). 
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Labraṭ / דונש בן לברט ao questionar Mənaḥēm / מנחם 
465

 da seguinte maneira: se você 

concorda que o י substitui o ו em הי que é o yəsōḏ / יסוד do par היה:הוה, por que o י não 

poderia substituir o ו no par  ַם:ָיֵגע ֶת֤  :encontrado nos respectivos versículos  הֹוַגעְּ

ֵפה ָיַדיִ  ̶ הּוא ָיֵגַע ּורְּ  ;(2Sm 17:2) וְּ

ם ̶ ֵריֶכ  ִדבְּ ם ה  ' בְּ ֶת֤ (Ml. 2:17) הֹוַגעְּ
466
? 

Os alunos de Mənaḥēm / מנחם respondem parte do questionamento. De acordo 

com eles, a intenção do mestre não era propor que o י e o ו se trocam, mas: 

י   e o ו em  ַם:ָיֵגע ֶת֤ (e a ;אהוי são elididos por pertencerem ao grupo das הֹוַגעְּ

 a afirmação de que Mənaḥēm / מנחם sustenta que o י substitui o ו está b)

equivocada
467

. 

Para provocar, os alunos de Mənaḥēm / מנחם inquirem Dunaš bēn Labraṭ / 

 por não ter aplicado o mesmo raciocínio para outros verbos reconhecidos nos דונש בן לברט

dias de hoje como defectivos de C1 = חסרי פ"י / י como ocorre com ידע 
468

. 

5.3.15.1.4 O י e o ו como separadores entre o morfema verbal e a desinência 

Mənaḥēm / מנחם identifica que o י e o ו podem ser interpretados como 

separadores o que estaria de acordo com a ideia demonstrada anteriormente de que um 

poderia substituir o outro. 

Formas derivadas como שתיתי ,גליתי ,בניתי ,אביתי e מריתי reconhecidas 

atualmente como verbos do tipo quiescentes de C3 = נחי ל"י / י, deveriam ser interpretadas 

como se fossem compostas por dois morfemas (um verbal e outro para a desinência) 

separados por 469י
: 

                                                                        

465
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 136*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 70) 

466
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 50*-51* em hebraico, p. 59-60 em espanhol). 

467
 (SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 50*-51* em hebraico, p. 59-60 em espanhol). 

468
 A contestação de Yəhūḏī bēn Šešeṯ / יהודי בן ששת, aluno de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט para a 

resposta dos alunos de Mənaḥēm / מנחם cf. em (VARELA MORENO, 1981, p. 27* em hebraico, p. 58 em 

espanhol). 
469

 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160-161). 
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Desinência Separador Morfema Verbal Forma 

 אביתי אב י תי

 בניתי בנ י תי

 גליתי גל י תי

 שתיתי שת י תי

 מריתי מר י תי

 

Mənaḥēm / מנחם questiona a forma ָׁשִתיִתי cujo yəsōḏ / יסוד seria שת que é 

terminado em ת. De acordo com a regra que vimos anteriormente que diz respeito ao encontro 

de dois ת consecutivos, a forma correta de שת na 1ps. do pāʿal / ָפַעל deveria ser 470ַׁשִתי
: 

ִתי  עבר + .1psc + שת  .ַׁשִתי  ָׁשתְּ

Mənaḥēm / מנחם responde, de fato, a forma correta de ָׁשִתיִתי deveria ser ַׁשִתי, 

mas como beber colidiria com colocar, foi estabelecida a forma ָׁשִתיִתי com o separador י para 

beber e ַׁשִתי como em ים ִת  ִלׁשְּ ַעד־ָי ם פְּ ָך  ִמַים־סּוף  וְּ לְּ ב  י ֶאת־גְּ ַׁשִת   דגש / com dāgēš (Êx. 23:31) וְּ

para colocar. 

Nos dias de hoje, não há pergunta, pois reconhecemos duas raízes, a saber, ַׁשִתי 

deriva da raiz 471שית
, ao passo que, ָׁשִתיִתי de שתה 

472
. 

Analogamente ao י, o ו também desempenha o papel de separador em formas, 

que nos dias de hoje seriam reconhecidas como derivadas de verbos do tipo dos quiescentes 

de C2 = ו ou י”ע\ו”נחי ע / י , como כתותי e החתות 
473

 que, segundo Mənaḥēm / מנחם, seriam 

interpretadas como se fossem compostas por dois morfemas (um verbal e outro para a 

desinência) separados por 474 ו
:
 

                                                                        

470
 Verbos terminados em ת, como  ָָכַרת, o dāgēš / דגש assimila a desinência cf. (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-

83); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*). 
471

 Cf. entrada שית em ( 2010, אבן־שושן , p. 1886). No caso de י ַׁשִת   interpreta como דוד קמחי / Dāwiḏ Qimḥi ,וְּ

se derivasse da raiz שות com o sujeito sufixado, assim: 

ִתי  עבר + (sujeito) אני + שת  .ַׁשִתי  ָׁשתְּ

Cf. entrada שות em (BIESENTHAL e F. LEBRECHT, 1847, p. 379). 
472

 (COHEN, 5756 (1996), p. 35, nota c). 
473

 Em Is. 9:3 está defectivo: ֵ֑ן ָיָֽ ֹום ִמדְּ יֻ֥ ָת כְּ  .ַהִחֹתַ֖
474

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160-161); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83). 
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Desinência Separador Morfema Verbal Forma 

 כתותי כת ו תי

 החתות החת ו ת

 

  com três radicais estando o /o/ entre C1 e C2 מלעיל / elidido em milləʿēl ו 5.3.15.2

O Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם diz que a adição de sufixos pronominais 

ou de pluralização transforma o ו no qāmēṣ / קמץ lido nos dias de hoje como /o/ diante de 

palavras acentuadas milləʿēl / מלעיל compostas por três radicais e um ו que não faz parte da 

estrutura da palavra entre C1 e C2, como podemos constatar no seguinte trecho extraído 

Maḥbereṯ Mənaḥēm / 475מחברת מנחם
: 

אשר תחילתם אלף או בית או גימל או אות מיתר דע כי כל מלה מהמלים המשלשים משלש אותיות 

כי המלים  מלעילאפס לא כמקרה מלרע ]...[  476 לו יקדמנו והוא שניוו מיוסד במלה האותיות 

 על כן יעלו הווין לעת מקרה .משיכתם סמוכה לתחלתם מלעיל המשוכים
477

ובהעלות ווי  ]...[ 

.חותהמלה יפ
478

  

Tradução
479

: 

Has de saber que toda palabra trilítera (compuesta) de tres letras (radicales), que 

comienza con alef, o bet o gimel o cualquiera de las demás letras y que tiene un waw 

que le sigue [nota: yĕqaddĕmeno, lo traducimos aquí por “le sigue”, acomodándonos 

al contexto de la frase] en segunda la posición […] pero lo que ocurre (a la palabra) 

con acento agudo [milləraʿ / מלרע] non es lo que ocurre a la palabra con acento 

llano (milləʿēl). Porque las palabras que llevan acento milləʿēl, llevan el acento al 

comienzo [nota: en la primera silaba]. Por este desaparece el waw eventualmente 

[…] y cuando desaparece el waw, la palabra se pataḥiza [nota: en vez de ḥólem 

recibe ḥaṭef qameṣ. La terminología que utiliza “se pataḥiza” demuestra que tanto el 

qameṣ gadol como el ḥaṭef qameṣ si pronunciaban con una realización abierta, al 

igual que un pataḥ]. 

Em outras palavras, quando um sufixo é adicionado à Cr1V1Cr2V2Cr3, V1 torna-

se qāmēṣ / קמץ /o/ se Cr1V1 está com acento milləʿēl / מלעיל e V1 = ו /o/. 

Para ilustrar, palavras como  ֶָֽדׁשֹק ֶדׁשֹחָֽ  , ֶרׁשֹׁשָֽ  , ֶרףֹעָֽ  ,  e  ֶָֽכלֹא  entre outras quando 

                                                                        

475
 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30);  

476
 Ou seja, o ו é a segunda letra estando entre a C1 e C2. 

477
 Ou seja, a queda do ו está condicionada a ocorrência de um acidente רהלעת מק . “Acidente” neste contexto 

significa adicionar afixos para flexionar a palavra ou conjugar o verbo. 
478

 Ou seja, a palavra será grafada com /a/. Daqui é uma prova de que o qāmēṣ /  soavam ,פתח / e o pattāḥ  קמץ

como /a/ segundo a tradição de Mənaḥēm / מנחם cf. (DEL VALLE, 2002, p. 406, nota 112). 
479

 (DEL VALLE, 2002, p. 406-407). 
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recebem um sufixo passam a ser grafados com qāmēṣ / קמץ [o], por serem acentuadas milləʿēl 

 :o/ entre Cr1 e Cr2. Por exemplo/ ו = e estar com V1 מלעיל /

ֶדׁשֹקָֽ  ים  (sufixo de pluralização) ים +   ;ֳקָדִׁש 

ֶדׁשֹקָֽ  י  (.sufixo pronominal da 1ps) י +  ִׁשָּ֑  .ָקדְּ

Observa-se que na época de Mənaḥēm / מנחם, o sistema massorético tiberiense 

estava em fase de consolidação e a tradição de Bēn ʾĀšēr / בן אשר ainda não tinha se 

propagado em Al Andalus conforme comprovamos extensamente na nossa dissertação de 

mestrado quando nela discutimos a questão do ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ derivado de ḥōlem / 

 חולם
480

. De acordo com a nossa conclusão, o leitor precisaria saber a origem da palavra para 

decidir se o qāmēṣ / קמץ deveria ser interpretado como /o/ ou como /a/, e por derivar de 

ḥōlem / חולם, deduziam que o qāmēṣ / קמץ em ים ים ou) ֳקָדִׁש  י e em (ָקָדִׁש  ִׁשָּ֑  era lido como ָקדְּ

/o/
481

, independente se o qāmēṣ / קמץ estava ou não acompanhado de šəwāʾ / שווא. 

 com três radicais estando o /o/ entre a 1ª letra מלרע / mantido em palavra milləraʿ ו 5.3.15.3

radical e a 2ª  

Porém, quando a prolongação se encontra na última sílaba (סמוכה לאחריתם 

םתכימש  ou נגדים מלרע), isto é, em palavras milləraʿ / מלרע, o ו é mantido nas formas 

pluralizadas como em: 

  ;ֹאוָצר pl. de ,ֹאוָצֹרות ̶

 ;ֹגוָרלֹ  pl. de ,ֹגוָרֹלות ̶

תִ ים ̶  e ;ֹמופֵ ת pl. de ,ֹמופְּ

ִשִים ̶  ;ֹמוֵקׁש pl. de ,ֹמוקְּ

conforme observamos no seguinte trecho extraído Maḥbereṯ Mənaḥēm / 482מחברת מנחם
: 

. על כן לעת 483משיכתם סמוכה לאחריתם, וכה יתכנו המלים, והם מאזני המלה, נגדים מלרעכלם 

 .484 [ר"ל כאשר משיכתם סמוכה לאחריתם]מקרה לא יסורו וויהם 

                                                                        

480
 (FALDINI, 2013, p. 144). 

481
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 10 em hebraico, p. 11 em árabe). 

482
 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30). 

483
 Lit. a prolongação está no “final” da palavra, mas a intenção é que a palavra está milləraʿ מלרע, pois a última 

sílaba está no final da palavra da direita para a esquerda. 
484

 Isto é, quando a palavra for flexionada, o ו é mantido. 
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Tradução
485

: 

De esta manera, se establecen las palabras, son las balanzas de la palabra, 

llevando el acento en la posición final [nota: en la última sílaba]. Por eso de modo accidental 

no desaparece el waw en la palabra [...] 

Filipowsky entendeu dos exemplos de Mənaḥēm / מנחם que as palavras que 

seguem o padrão poʿel /  ֶָֽעלֹפ  tendem a ser grafadas defectivas quando acentuadas milləʿēl / 

 tendem a ser grafadas plenas (pōʿál ,מלרע / ao passo que se a acentuação está milləraʿ ,מלעיל

/  ָ לֹפועָֽ )
486

. 

5.3.15.4 O ה eufônico 

O ה presente em pares como os casos mencionados na sequência, segundo 

Mənaḥēm / מנחם, é paragógico e foi instituído por questões de eufonia, isto é, ləṣaḥṣēʾaḥ 

haLāšōn / 487לצחצח הלשון
:  

  ;הלז:הלזה ̶

 ;האל:האלה ̶

 ;אי:איה ̶

  ;אן:אנה ̶

 e ;אוי:אויה ̶

 .איך:איכה )איככה( ̶

5.3.15.5 O א elidido  

Mənaḥēm / מנחם reconhece que a letra א pode ser elidida tanto da escrita como 

da fala, por “fraqueza” articulatória (ḥālaš kōḥām / חלש כוחם), tanto em posição inicial, 

mediana ou final, o que nos remente ao comentário de Abussahal para o Sēp̄er Yəṣirā /  ספר

 א em que ele trata da “fraqueza” do יצירה
488

. 

Para ilustrar, Mənaḥēm / מנחם menciona exemplos em que o א é elidido nas 

                                                                        

485
 (DEL VALLE, 2002, p. 406-407). 

486
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30, nota מ). 

487
אם לצחצח הלשון ולתוכן המבטא אך לא תקנום כה עקב פתרון כי   cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*); 

Cf. tradução para o Espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 385). 
488

 .(p. 20-21 ,גראסברג, תקס"ב) 
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posições inicial, mediana e final. Para não nos estendermos, mencionamos apenas a lista de 

exemplos em que Mənaḥēm / 489 מנחם
 identificou a elisão do א em início de palavra. Para 

facilitar a comparação, grifamos as palavras com e sem א e organizamos os trechos dos 

versículos de modo que fiquem lado a lado e as fontes nas margens. É muito importante 

atentar que para o nosso gramático, a forma é considerada elidida somente quando ela 

mantém o significado da forma original: 

                                                                        

489
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). 

Nota-se que os versículos não estão traduzidos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
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Fonte Versículo sem א Versículo com א Fonte 

Êx. 5:14 
ֹולכִ  ם ַגם־ ְתמ  ֹׁש   ְת֖מֹולִׁשלְּ

ֹום׃  ַגם־ַהיָֽ
ֹום  י  ְתמֹולכְּ ר א ֶ֭ י ַיֲעֹבָּ֑  Sl. 90:4 ִכ 

Êx. 14:3 ים ֶרץ ְנֻבִכ֥ ם ָבָאָּ֑ ְב֖כּו  ֵהַ֖ ְתא  ִי  ןו  ּות ָעָׁשָֽ  Is. 9:17 ֵגאֻ֥

Êx. 30:13  ים ִר֤ ֶקל ֵגָרה  ֶעשְּ תלַ  ַהֶש  ֥גֹור  ֶסף א   1Sm. 2:36 ֶכַ֖

Lv. 26:16 ת לַ  ָנֶָּ֑פׁש ּוְמִדיֹב  יבוְּ ִד  ָך א  ֶׁשָּ֑  1Sm. 2:33 ֶאת־ַנפְּ

Is. 13:20 א־ ָֹֽ ל לוְּ י י ֵה֥ ל ָׁשם  ֲעָרִב  ה  ֹדָתיו   ֹא  ֵתָֽ ע יְּ ָען  ַבל־ִיַס֤  Is. 33:20 ַבל־ִיצְּ

Jó 36:8  ים ִאם־ֲאסּוִרֻ֥ יםוְּ ִזִקִּ֑ ן־הָ  ב  ר ַעל־ָיֶדָך   אִזִקים  ִמָֽ  Jr. 40:4 ֲאֶׁש 

Pv. 17:4  ֶקר ִזיןֶׁשֻ֥ ת׃ ֵמֵ֝ ֹון ַהֹּוָֽ ׁשֻ֥ ינּו ַעל־לְּ ִז֥ א  ָרה ה  ִים ַוֲאַדֵבָּ֑  Dt. 32:1 ַהָשַמַ֖

Is. 52:10 ף ה  ֶאת־ ֹוע  ָחַש֤ ֹוְזר  ׁש  ָי֤ד ֲחָזָקה  ּובְּ  ָקדְּ ֹוע  א  ּובְּ ה ְזר  טּוָי   Jr. 32:21 נְּ

Ez. 33:30  ְּדִדֶבר־ו ד ח   ֹום  ֶאת־ַאַח  דיֻ֥ ָח   Gn. 1:5 ׃א 

Sl. 19:3 ּו ה ַעת׃ְיח   ־ָדָֽ
י וְֱּ֝  מֹוַע ִמָּלִתָּ֑ ּו ָׁש  ע  יִׁשמְּ ָוִתִ֗ ח   א  

ם׃ ֵניֶכָֽ ָאזְּ  בְּ
Jó 13:17 

Sl. 4:3  ּו ׁשַ֖ ַבקְּ ָלה׃ ָכָז בתְּ ֹו  ֶסָֽ מ  בכְּ ְכָז  נּו׃ א  א ֶנֱאָמָֽ ֹֻ֥ ִים ל  Jr. 15:18 ַמַ֖

Sl. 57:7 
ָעַמ֮י  ינּו ִלפְּ ֶׁשת ׀ ֵהִכ  ףֶר֤ ַ֪  ָכפ 

י ִׁשֻ֥ פְּ  ַנ֫

ָך וְֱּ֝  ַבֲעֶתָּ֑ א תְּ  ֹ ָמִתי ל יִהֵּנ ה ֵא  ְכִפִ֗  א 

ד׃ ָבָֽ יָך לֹא־ִיכְּ  ָעֶלֻ֥
Jó 33:7 

Jó 35:11 ְלֵפנּו ֶרץ מ ֶ֭ ֹות ָאָּ֑ ףֶפן־ ִמַבֲהמ  ֥ ֱאל  יו[ ת  ֹחָתָּ֑ רְּ  Pv. 22:25 ארחתו ]ֹאָֽ

Gn. 42:11|   ד כ ֵנֻ֥י ִאיׁש־ֶאָחַ֖ נּו בְּ  ָנְִּ֑חנּוָּל 
ים ְחנּו ֵכִנ  נ   יָך  א  ּו ֲעָבֶדַ֖ לֹא־ָהיֻ֥

ים׃ ִלָֽ ַרגְּ  מְּ
Gn. 42:11| 

Sl. 35:15  י ֬פּו ָעַל  ִכיםֶנֶאסְּ  ֵנֶ֭
ת  ב ַעל־חֹוַמ  ִהֵּנ ה ִנָצַ֖ ָנְִָּ֑֑ךוְּ ֹו  א  ָידַ֖ ּובְּ

ְָ֑ך ָנ   ׃א 
Am. 7:7 

Dn. 10:3  ְֹּוְךו ְכִתילֹא־ ס  י ִאם־ ָסִּ֑ ֶמן ָא֥סּוְךִכַ֖  2Rs. 2:4 ָׁשָֽ

1Sm. 28:24 
ָלׁש וַ  ַמח ַוָת  הּוַוִתַקח־ֶק   ֹתֵפ֖

ֹות  :ַמצָֽ
ַאף  יִתיוְּ֠ ֶחם ָאִפ   Is. 44:19 ַעל־ֶגָחָליו  ֶל 

Dn. 5:5 
ה  א ָחֵז  ָכ  סּוַמלְּ ֥ י  פ  ה ִדֻ֥ ָדַ֖ יְּ

ה׃ ָבָֽ  ָכתְּ
י  ִים ֵמֻ֥ ִני ַבַמַ֖ ִיםַוַיֲעִבֵרֻ֥  Ez. 47:3 :ָאְפָס 

Êx. 29:40 
ע ב  ית  ר   ִבִעֻ֥ ֶסְך רְּ ֵנ  ין וְּ ַהִה 

ין  ַהִהַ֖
ע ְרב ַּ֨ ֶסף א  ֶקל־ֶכ  ת ֶׁשָֽ  Gn. 23:16 ֵמֹא 

Ez. 3:7 
ס  ְכִרְׁש֛יֹון ֶלְך־ָפַרַ֖ ֹוֶרׁש ֶמָֽ כֻ֥

ם׃  ֲעֵליֶהָֽ
תוַ  ׁש  ֥ ר  יו א  ָפָת   Sl. 21:3 שְֱּ֝

Jr. 12:9 יּו ה׃ ֵהָת֥ ָלָֽ ָאכְּ הוְּ  לְּ ֶדׁש ָאָת֖ ת ֹקָּ֑ ֹב   Dt. 33:2 ֵמִרבְּ

Os. 8:3  ָרֵאלָזנ ח ְזִניחּו ִישְּ א  ָהרֹות ְוה   Is. 19:6 נְּ
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Dentre os pares desta lista, destacamos ֵפנּו ּלְּ  ,(Pv. 22:25) ֶפן־ֶתֱאַלֻ֥ף e (Jó 35:11) ַמ 

que segundo Mənaḥēm / מנחם, compartilham o mesmo yəsōḏ / יסוד trilítera אלף, lit. estudar, 

aprender, e, portanto, a forma plena de ֵפנּו ּלְּ ֵפנּו seria (Jó 35:11) ַמ  ַאּלְּ לִפעֵّ  / no piʿʿēl מְּ  
490

. 

Mənaḥēm / מנחם aplicaria a mesma lógica para derivar ֹות ִפיָּ֑  como אלף do yəsōḏ (Ct. 4:4) ַתלְּ

podemos constatar na entrada אלף em que, segundo ele, ֹות ִפיָּ֑  א está defectiva de (Ct. 4:4) ַתלְּ

491(גרועי אלפין)
: 

ֵפנּו  ּלְּ ל ָדִויד  ויש מגזירתם מלים גרועי אלפין, ואלה הם: ַמ  ַד֤ ִמגְּ ֶרץ )איוב לה:יא(. וכמהו כְּ ֹות ָאָּ֑ ִמַבֲהמ 

ֹות )שיר השירים ד:ד( ִפיָּ֑ ַתלְּ ּוי לְּ ְך ָבנַ֖  .ַצָּואֵר 

Tradução nossa: 

Existem palavras derivadas que perderam o א. São estas: ֵפנּו לְּ ץ מ ַ֭ ר  ַבֲה֣מֹות ָאֵׁ֑ מִׁ  

(Jó 35:11); e semelhante:  ּוי ְך ָבנּ֖ ֶּ֔ ידָ֙ ַצָּואר  ל ָדוִׁ ְגַדַּ֤ ֹותְכמִׁ יּ֑ פִּ לְּ ת  לְּ  (Ct. 4:4). 

Muito embora, o yəsōḏ / יסוד de ֹות ִפיָּ֑ ֵפנּו e (Ct. 4:4) ַתלְּ ּלְּ  segundo ,(Jó 35:11) ַמ 

Mənaḥēm / מנחם, seja אלף, ele lista os mesmos dois exemplos na entrada 492לף
. 

Em outras palavras, o fato de Mənaḥēm / מנחם incluir uma segunda entrada 

para um yəsōḏ / יסוד, que segundo ele, estaria com o א ausente (ou גרוע אלף, lit. com א 

faltando, na linguagem de Mənaḥēm / מנחם) não significa que se trata de dois yəsōḏōṯ / 

 מנחם / em que Mənaḥēm זן distintos. Isso, podemos constatar, por exemplo, na entradaיסודות

observa que ִזין  em ֵמֱ֝

ת׃ ֹון ַהֹּוָֽ ׁשֻ֥ ִזין ַעל־לְּ ֶקר ֵמֱ֝   (Pv. 17:4) ֶׁשֻ֥

é uma das palavras com o א elidido (ou גרוע אלף), isto é, cujo yəsōḏ / יסוד, na realidade, é 

 na acepção de escutar, conforme encontramos na tradução ,זן apesar de constar na entrada ,אזן

de Səʿadia Gaʾōn / 493סעדיה גאון
. 

Ao refletir nas entradas bilíteras mencionadas, poderíamos entender, 

equivocadamente, que de acordo com Mənaḥēm / מנחם, o yəsōḏ / יסוד de ִזין  seria (Pv. 17:4) ֵמֱ֝

bilítero (זן) pelo fato de que este exemplo foi incluído na sexta acepção da entrada זן. De fato, 
                                                                        

490
 Cf. ( 1999/ ט "תשנ, פ"חרל , p. 82-83). 

491
 Cf. entrada אלף em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 46*). 

492
 Cf. entrada לף em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 233*). 

493
 Cf. Tafsir / תפסיר de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון de ִזין ) וינצת como ֵמֱ֝ 5736, קאפח , p. קכד). Cf. ( ,בסל

 .como ouvir נצת p. 340, nota 13) que traduz o verbo árabe ,תשנ"ב
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Sivan & Wated 
494

 não atentaram à lista de pares de palavras com e sem א da Introdução do 

Maḥbereṯ / מחברת supracitada e concluíram que o yəsōḏ / יסוד de ִזין  .זן seria (Pv. 17:4) ֵמֱ֝

5.3.15.6 O א é substituído por י ou ה 

De acordo com Mənaḥēm / מנחם, dada a fraqueza do א, ele pode substituir o ה 

e י e dessa maneira se aproximar da norma do aramaico
495

.  

(a :א  ה ou י 

ּו ל  תֹולְּ ּו ou *ֶהׁשְּ ל  תֹולְּ ּו  *ִיׁשְּ ל  תֹולְּ ם em ֶאׁשְּ ָנָתָּ֑ ּו ׁשְּ ב ָנמ  יֵרי ֵל  ּו׀ ַאִב  ל  תֹולְּ  ;(Sl. 76:6) ֶאׁשְּ

(b  :א  י 

ְך ַנֲחֵמָֽ  *יְּ ְך  ֲאַנֲחֵמָֽ  em ְך י ֲאַנֲחֵמָֽ ֶרב ִמֻ֥ ַהֶחַ֖  .(Is. 51:19)וְּ

Apesar de abordar corretamente a questão do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל 496ִמתְּ
 para as 

sibilantes ס e ש, chama atenção o fato de ele acreditar que existe alguma dependência entre o 

ֵ֑ן assim como ocorre em ,ת e o (המדבר) .que é usado na 1ps א תֹוָנָֽ (Sl. 73:21) ֶאׁשְּ
497

 e em 

ּו ל  תֹולְּ  אשתונן como podemos constatar na seguinte citação extraída da entrada ,(Sl. 76:6) ֶאׁשְּ

do Maḥbereṯ / 498מחברת
: 

ר )תהילים יח:כד(, אשתפך ַתֵמ  ֶאׁשְּ ַתֲעָׁשע )תהילים  ,כי לא יפול התיו כי אם על המדבר: ָוֱָֽ֝ ֶאׁשְּ

 .קיט:טז(

Tradução nossa: 

O taw [do miṯpaʿʿēl] recai apenas sobre o falante [primeira pessoa do singular] 

como ocorre em ר ַתֵמ  ֶאׁשְּ ַתֲעָׁשע e em אשתפך em ,(Sl. 18:24) ָוֱָֽ֝  .(Sl. 119:16) ֶאׁשְּ

5.4 CONCLUSÃO 

Vimos em Mənaḥēm / מנחם os termos em hebraico mešeḵ / משך, nāḥ / נח e naʿ 

 que serão amplamente utilizados posteriormente por tradutores como ʾAḇrāhām bēn נע /

ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא para verter ao hebraico os respectivos termos árabes madd / ّمد   / ַמד, 

                                                                        

494
 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 19). 

495
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 68*). 

496
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 67*). 

497
חַ  יִכ    י ץֵמ  ִיתְּ ִכלְּ י וְֱּ֝ ָבִבָּ֑ יֹולְּ תֹואֶ  ַת  ֵ֑ןׁשְּ ָנָֽ  (Sl. 73:21). 

498
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 68*). 
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sākin / ַסאִכן /   .חיוג' / introduzidos por Ḥayyūj حرك / ַחַרַכה / e ḥaraka ساكن / 

É importante destacar que o significado de nāḥ / נח e naʿ / נע conforme 

encontrado no Maḥbereṯ / מחברת não será o mesmo das traduções de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ 

 ,חיוג' / em Ḥayyūj ,נח / pois a ideia de nāḥ ,חיוג' / para os livros de Ḥayyūj אברהם בן עזרא

alude à ausência de vogal mesmo quando pronunciada, enquanto que para Mənaḥēm, nāḥ / נח 

refere-se apenas à vogal muda. 

5.4.1 As בגדכפת e as אהוי 

Das duas vezes em que Mənaḥēm / 499 מנחם
 versou sobre a dupla realização 

das בגדכפת concluímos que existem duas motivações para a presença do fenômeno do dāgēš / 

 :em todas as letras do alfabeto רפה / e do rāp̄eh דגש

 eufonia (ləṣaḥṣēʾaḥ haLāšōn / לצחצח הלשון); e  a)

 por questões morfológicas (pešer dāḇār / פשר דבר). b)

Salvo nas seguintes letras cujo contexto pode exercer o papel do dāgēš / דגש e 

do rāp̄eh / רפה: 

(que não possuem dois matizes; a ח e ע 

(para indicar a sua realização; e com rāp̄eh / b דגש / que são grafados com dāgēš א e ה 

 para sinalizar a sua não realização; e רפה

 מנחם / por motivos místicos. Mənaḥēm דגש / que é sinalizado apenas por dāgēš ר 
c)

não comenta se a presença do dāgēš / דגש no ר indica alteração fonética. 

De acordo com o que foi apresentado, para Mənaḥēm / מנחם: 

 o dāgēš / דגש morfológico remonta ao estado original do hebraico
500

; a)

                                                                        

499
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e 8*-9*). 

500
 No decorrer do Maḥbereṯ, na entrada זרת, Mənaḥēm / מנחם

 
sugere que o texto bíblico deveria apresentar o ת 

duplicado em ושתי, וכרתי, הצמתי, como se estivesse escrito: ושתתי, וכרתתי, הצמתתי. Porém,  de acordo com 

ele, a assimilação do ת pelo dāgēš / דגש é parte integral do idioma, conforme podemos conferir no trecho a 

seguir  em (grifos nossos) (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82 (em hebraico)): 

ד הלשון מבליע את התיו ואינו הלשון להכפיל את התוין ]...[ ושתתי, וכרתתי, הצמתתי אבל חידו מאמיתתוהיה 

 .נכפל כי יש די בתיו אחד
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 o dāgēš / דגש eufônico foi introduzido posteriormente, se os sōp̄əriym / סופרים b)

mencionados na primeira exposição sobre o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה forem os 

ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון citados na segunda, poderíamos concluir que, de 

acordo com Mənaḥēm / מנחם:  

̶ os sōp̄əriym / סופרים teriam instituído o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה somente 

nas בגדכפת, por questões de eufonia apenas (אך) em início de palavra; e 

̶ as בגדכפת com dāgēš / דגש eufônico em início de palavra tornam-se rāp̄ōṯ / 

 מנחם / Pois, Mənaḥēm .אהוי se antecedidas por ,רפה / pl. de rāp̄eh ,רפות

menciona na primeira exposição que o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה foram 

introduzidos pelos sōp̄əriym / סופרים em início de palavra, e na segunda, os 

ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון fizeram uma espécie de reforma para tornar rāp̄eh / 

 .אהוי antecedidas por בגדכפת as רפה

 os sōp̄əriym / סופרים e os ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון são citados como c)

autoridades com a alçada necessária para instituir o fenômeno eufônico naquelas 

condições específicas; e 

 o dāgēš / דגש eufônico das בגדכפת pode corresponder tanto ao dāgēš qal / דגש קל d)

quanto ao dāgēš ḥāzāq / דגש חזק; 

Se o dāgēš / דגש eufônico incide nas letras restantes (exceto ר א ה ע ח) 

conforme vimos no Maḥbereṯ / מחברת, qual seria a diferença entre a dupla realização que 

incide nelas e a das בגדכפת para que o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה as destacasse? 

Uma leitura atenciosa do Maḥbereṯ / מחברת revela que existe uma diferença 

fundamental entre as בגדכפת e as letras restantes do alfabeto hebraico: a interação com as 

 respeitam as בגדכפת por eufonia em início de palavra. Sendo que, em outras situações as יהוא

regras de eufonia comum a todas as letras do alfabeto hebraico para que as letras possam ser 

articuladas com mais facilidade
501

. 

Concluímos também que em nenhuma ocasião, Mənaḥēm / מנחם descreve 

como deveriam ser as realizações de tais nuances fonéticas, o que nos leva a uma série de 

                                                                        

501
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e 8*-9*). 
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questionamentos. 

Será que existe diferença fonética entre o fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה 

semântico e o dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה fonético? 

Será que o dāgēš / דגש dos tipos dəḥīq / דחיק e ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק 

causa geminação?  

Será que existe alguma diferença entre as בגדכפת e as letras restantes do 

alfabeto hebraico quanto ao dāgēš / דגש dos tipos dəḥīq / דחיק e ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק? 

Vimos que, ao explicar que o dāgēš / דגש representa duas consoantes em 

verbos terminados em ת ou נ por assimilar desinências, Mənaḥēm / מנחם demonstra uma 

percepção fonológica aguçada, apesar de não comentar sobre a realização fonética. 

É importante destacar que o conceito de assimilação apresentado por Mənaḥēm 

 .חיוג' / será o embrião para as extensões do mesmo conceito aplicado por Ḥayyūj מנחם /

Em suma, o objetivo do Maḥbereṯ / מחברת era o de oferecer um léxico, logo, 

não fazia parte do projeto de Mənaḥēm / מנחם entrar em pormenores de como eram ou 

deveriam ser as realizações fonéticas, postura oposta à dos seus pares caraítas que dedicariam 

obras completas para descrever matizes fonéticos para a leitura do Hebraico Bíblico. 

5.4.2 A decomposição da palavra hebraica 

Vimos que Mənaḥēm / מנחם segue o ʾEgron / אגרון quanto à decomposição da 

palavra hebraica em dois componentes morfológicos: o yəsōḏ / יסוד e a tōsep̄eṯ / תוספת. No 

que tange a terminologia, notamos que Mənaḥēm / מנחם mantém o termo yəsōḏ / יסוד 

herdado do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה e do ʾEgron / אגרון, ao mesmo tempo em que inova 

alternativas herdadas do hebraico bíblico como šōreš / שורש, ʿyqqār / עיקר e tōḵen / תוכן ou 

matkōnēṯ / מתכונת. Para recordar as letras que, segundo ele, podem pertencer exclusivamente 

ao yəsōḏ / יסוד, Mənaḥēm / מנחם instituiu o epíteto חט ספר גזע צדק 
502

. De acordo com a 

edição atual do ʾEgron / אגרון, não temos como confrontar o yəsōḏ / יסוד de Mənaḥēm / מנחם 

com aquele desenvolvido por Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון, pois apenas poucos trechos do 

ʾEgron / אגרון chegaram até nós.  

                                                                        

502
 Existe uma discussão quanto à autoria deste epíteto, porém Aloni conclui que ele deve ser atribuído a 

Mənaḥēm enquanto não encontrarmos alguma evidência clara que atribua a Səʿadia Gaʾōn  cf. ( ו"תשכ, אלוני , p. 

144-146). 
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Vimos que yəsōḏ / יסוד é utilizado no Maḥbereṯ / מחברת, conforme inovou 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון no ʾEgron / אגרון, para indicar (a) as letras radicais; e (b) o yəsōḏ / 

 .formado por letras radicais יסוד

Concluímos que Mənaḥēm / מנחם trabalhou em perspectiva sincrônica e que 

ele desenvolveu teorias para o reconhecimento das letras que formam o yəsōḏ / יסוד de 

maneira distinta daquela encontrada no Kitāb al-Luġa / כתאב אללוגה de Səʿadia Gaʾōn / 

 a ,יסוד / a regra seria a seguinte: para pertencer ao yəsōḏ ,מנחם / Para Mənaḥēm .סעדיה גאון

letra deve estar presente em todas as formas irmanadas, caso contrário, é um indício de que 

ela seria uma letra servil (tōsep̄eṯ / תוספת).  

Vimos como, Mənaḥēm / מנחם trata das אהוי de maneira distinta:  

 para Mənaḥēm / מנחם, o ו e o י:  a)

̶ em início de palavra se alternam, isto é, nem o ו nem י pertencem ao yəsōḏ / יסוד, 

ao passo que em meio de palavra, o י representaria o ו, e raízes היה e הוה se 

confundiriam, pois para ele, yəsōḏ / יסוד delas é הי;  

̶ em meio de palavra, Mənaḥēm / מנחם identifica que as letras ו e י desempenham 

o papel de separador em formas como שתיתי e הבינותי; e 

 para Mənaḥēm / מנחם, apesar de fazer parte do yəsōḏ / יסוד, o א pode ser elidido por b)

ser uma letra fraca. Não obstante, Mənaḥēm / מנחם não deixa de incluir a forma 

elidida como entrada no Maḥbereṯ / מחברת, como constatamos nas entradas זן e לף 

em que encontramos ִזין ֵפנּו e (Pv. 17:4) ֵמֱ֝ ּלְּ  apesar de os respectivos ,(Jó 35:11) ַמ 

yəsōḏōṯ יסודות serem אזן e אלף com א. Pelo mesmo motivo de fraqueza inerente ao 

 em ה ou י acreditava que ele poderia substituir o מנחם / vimos que Mənaḥēm ,א

formas como em אשתוללו (Sl. 76:6). 

É importante observar como Mənaḥēm / מנחם critica aqueles que decifram 

palavras difíceis pelo método da substituição de letras que compartilham o mesmo ponto de 

articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה. Por esse motivo, Mənaḥēm / מנחם reserva o uso da 

teoria da substituição das letras a) para o caso em que o ו e o י se alternam livremente e b) 
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para o caso do א quando substitui o ה ou o י. 

Concluímos também, como Mənaḥēm / מנחם teria se inspirado em Abussahal 

acerca da fraqueza do א para justificar a sua queda em certas formas bíblicas cuja norma seria 

estar grafada com א como nos casos de ִזין ֵפנּו e de (Pv. 17:4) ֵמֱ֝ ּלְּ  .supracitados (Jó 35:11) ַמ 

A opinião de Mənaḥēm / מנחם sobre a decomposição da palavra hebraica não 

teria tanta relevância fora do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם se ela não fosse imposta no 

mundo judaico com algumas alterações por um dos maiores exegetas judeus, Rabbi Šəlomo 

Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י, onipresente na vida judaica, levando a opinião de 

grande gramático tortosino para a posteridade
503

. 

5.4.3 A ideia de prolongação 

Vimos como Mənaḥēm / מנחם associou a ideia de prolongação mešeḵ / משך à 

acentuação milləʿēl / מלעיל ou mais precisamente məšūḵīm milləʿēl / משוכים מלעיל, em 

formas como ֹאֶכל; e milləraʿ / םתכימש סמוכה לאחריתם) מלרע  ou נגדים מלרע) em formas 

como em צרֹאו  e  ֹלרוג . 

5.4.4 O miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  ִמתְּ

De acordo com o que foi mostrado sobre o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  :ִמתְּ

 não encontramos o termo miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל (a ;מחברת / no Maḥbereṯ ִמתְּ

 o fenômeno da metátese que ocorre no miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל (bפ / nos verbos cujo C1 ִמתְּ

 ;foi tratada corretamente ש e ס é uma das sibilantes הפועל

 Mənaḥēm / מנחם entendia que o ד e o ט que formam o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל (em verbos c ִמתְּ

cujo C1 / פ הפועל é ז ou צ, respectivamente, não seriam letras servis; 

 ao derivar ּו ה  מְּ ַמהְּ (do d ת não identificou o מנחם / Mənaḥēm ,תמהמה de (Is. 29:9) ִהתְּ

hiṯpaʿʿēl /  ִַפֵעّלה תְּ ; e 

 Mənaḥēm / מנחם especulou que o א para representar a primeira pessoa do singular e)

em formas ר ַתֵמ  ֶאׁשְּ ַתֲעָׁשע e אשתפך ,(Sl. 18:24) ָוֱָֽ֝  teria alguma (Sl. 119:16) ֶאׁשְּ

conexão com o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  .ִמתְּ

                                                                        

503
 Sobre a conexão entre o exegeta e o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם cf. (ELDAR, 2016, p. 209-213). 
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6 O KITĀB ʾAL-LĪN / كتابّاللين / כתאב אללין (SÉC. X) 

6.1 INTRODUÇÃO 

Yəhūḏāh bēn David / יהודה בן דוד (Fez c. 940 – Córdoba c. 1012)
 504

 em 

hebraico, ou em árabe Abū Zakariyaʾ Yaḥya ibn Dāwūd / אבן דאוד יחיא אבו זכריא , mais 

conhecido como Ḥayyūj / 'חיוג, inaugura os estudos gramaticais sustentados por um método 

científico comparativo. Pouco se sabe sobre a vida deste grande gramático, além de que ele 

nasceu em Fez, viveu em Córdoba e escreveu as suas quatro obras (três gramaticais e uma 

exegética) depois do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם ser divulgado e antes de Ibn Janāḥ / 

ג'נאחאבן   redigir o Sēp̄er haRiqmāh / ספר הרקמה, o que situaria a sua atuação entre os anos 

960 e 1012
505

. 

Para este estudo, vamos nos ater apenas à análise do Kitāb ʾal-Afʿāl Ḏawāt ʾal-

Ḥurūf ʾal-Līn wa-l-Madd / ואת חרוף אללין ואלמד كتاب االفعال ذوات حروف / כתאב אלאפעל ד 

 ,Livro sobre os Verbos que Contém Letras Frágeis e (Letras) de Prolongação / اللين والمد  

doravante Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין / Livro sobre a Fragilidade. Esta obra foi redigida em 

árabe para tratar de verbos formados por letras fracas (אהוי) que podem “perder” uma de suas 

letras radicais quando conjugados, como indica o próprio nome os verbos que contém letras 

frágeis ou em hebraico pōʿălīm baʿălēy ʾōṯiōṯ haRip̄ayōn / בעלי פועלים  ou em אותיות הרפיון 

árabe ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / ואת חרוף אללין  .االفعال ذوات حروف اللين / אלאפעל ד 

6.1.1 Kitāb ʾal-Līn / اللينكتابّ / כתאב אללין  e suas traduções 

O Kitāb ʾal-Līn / اللينكتاب  / כתאב אללין  foi traduzido para o hebraico diversas 

vezes
506

. A tradução para o hebraico mais antiga que conhecemos é a de Mošeh Ibn Giqiṭilla / 

em 1870 sob o título Sēp̄er ʾŌṯiōṯ haNuʾaḥ נוט / que foi editada por Nutt ג'קטילה/ משה אבן
507

 

                                                                        

504
 (FALDINI, 2013, p. 34). 

505
 (FALDINI, 2013). 

506
 Cf. o fragmento de outra tradução para o hebraico ( ל"תר, נוט , p. X). 

507
 Sáenz Badillos vocaliza Sēp̄er ʾŌṯiōṯ haNaḥ ao latinizar o título da tradução de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / 

קטילה'משה אבן ג / e Sēp̄er ʾŌṯiōṯ haNuʾaḥ para o título da versão de Mošeh Ibn Giqiṭilla אברהם בן עזרא  cf. 

(SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 135). Tal diferença pode ser explicada pela ausência 

do wāw ו 

no título da obra editada por Nutt. Porém, a forma haNaḥ / הנח, lit. aquele que repousa, é o verbo substantivado 

da raiz נוח e ao qualificar ʾŌṯiōṯ / אותיות, letras, haNaḥ / הנח deveria estar no plural, assim: ʾŌṯiōṯ haNaʾaḥōṯ / 

  .as letras que repousam ,אותיות הנחות
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wəHaMešeḵ / ספר אותיות הנח והמשך. Esta edição é acompanhada de uma tradução para o 

inglês do próprio editor. 

A versão em hebraico oferecida por Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה não 

apenas traduzia o texto, mas mesclava comentários
508

 do tradutor que até discordavam do 

texto original de Ḥayyūj / 'חיוג 
509

, o que motivou ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / אברהם בן עזרא, por 

volta do ano 1140, retraduzir a obra que foi editada por Dukes / דוקס em 1844 sob o título 

Sēp̄er ʾŌṯiōṯ haNuʾaḥ / חוספר אותיות הנ . A edição de Dukes / דוקס pecava por omitir trechos 

que só seriam editados por Abrahmson em 1988
510

. 

Com base em dois manuscritos principais e mais uma série de fragmentos, 

além do material compilado anteriormente por Paul Kokowzoff, em 1897, Marcus Jastrow 

preparou uma versão completa em árabe, que segundo ele, estaria mais próxima a obra 

original de Ḥayyūj / 'חיוג, convertendo para a escrita árabe os textos escritos em caracteres 

                                                                        

Vale a pena observar, no título que consta no frontispício da edição de Dukes (1844) אותיות הנח ʾŌṯiōṯ haNuʾaḥ 

está sem ו, como podemos conferir no fac-símile do frontispício desta edição: 

 
e a grafia com wāw ו consta no frontispício traduzido para o alemão: 

 
Nutt / נוט que conhecia a edição de Dukes / דוקס como podemos constatar pelas suas críticas à Nutt / נוט por 

omitir 32 raízes de verbos cf. (Nutt, 1870, p. VII), pode ter se inspirado nela como podemos conferir no fac-

símile do frontispício de sua edição no qual até a formatação do texto recorda a do primeiro: 

 
Diferente da edição de Dukes / דוקס, Nutt / טנו  não traduz o frontispício e por sua vez, não revela como ele 

vocalizava o nome do livro. Porém, do interior de sua introdução em inglês cf. (Nutt, 1870, p. X) entende-se que 

ele lia igual ao seu antecessor, como podemos constatar no fac-símile reproduzido abaixo: 

 
508

 Nutt / נוט destacou as inserções de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'משה אבן ג  colocando-as entre colchetes cf. 

por exemplo ( ל"תר, נוט , p. 8 em hebraico, p. 6 em inglês). 
509

 Cf. por exemplo (SIVAN e WATED, 5772, p. 188, nota 5). 
510

 ( 1988, אברהמסון ). 
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hebraicos
511

. 

Em 2004, Delgado, professor da Universidade de Granada (Espanha) ao 

preparar a sua tradução para o Espanhol, confrontou o texto de Jastrow com outros 

manuscritos e concluiu que, de fato, a edição de Jastrow era fidedigna e que as diferenças 

existentes que ele encontrou eram mínimas
512

. 

Em 2013, Sivan & Wated, professores da Universidade Ben-Gurion verteram o 

texto para o hebraico contemporâneo em uma edição bilíngue árabe–hebraico. 

Dentre as traduções mencionadas, consultamos majoritariamente o texto 

bilíngue dos professores israelenses e a tradução de Delgado para o espanhol, mas dada a 

complexidade dos temas, preferimos manter os termos técnicos de Ḥayyūj / 'חיוג, em seu 

idioma original, isto é, o árabe.  

6.1.2 Os estudos mais recentes sobre a doutrina gramatical de Ḥayyūj / 'חיוג 

O estudo mais recente sobre a doutrina gramatical de Ḥayyūj / 'חיוג que merece 

destaque é o artigo haŠōkēn heHālāq weHaŠōreš haʿIvrī /  החלק והשורש העבריהשוכן  / Sobre 

o Quiescente Débil e a Raiz Hebraica de Gideon Goldenberg (1979-80), falecido professor 

emérito de línguas semíticas da Universidade Hebraica de Jerusalém, publicado no periódico 

Ləšōnēnū / לשוננו. Nesse estudo, Goldenberg coloca em relevo o conceito do sākin layyin / 

repouso frágil / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן
513

, como elemento central na doutrina gramatical de 

Ḥayyūj / 'חיוג e como ele desempenha um papel fundamental para enquadrar os verbos que 

contém letras quiescentes no padrão dos verbos completos
514

. Goldenberg chama a atenção ao 

fato de orientalistas conceituados como Wilhelm Bacher (1850-1913)
515

 não captarem que na 

doutrina gramatical de Ḥayyūj / 'חיוג, layyin / لي ن / ַלִיّן / frágil, é um qualificador de sākin / 

/ ַסאִכן  / repouso. Outra publicação que merece ser mencionada é o artigo de Basal / ساكن / 

 na Enciclopédia de Linguística e Língua Hebraica (EHLL) em que ele resume como בסל

Ḥayyūj / 'חיוג aplicou o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil
516

, para resolver a 

                                                                        

511
 Cf. o prefácio da edição de Jastrow em (JASTROW, 1897, p. XXIX). 

512
 (DELGADO, 2004, p. 31-32). 

513
 Sobre a preferência de repouso frágil para traduzir sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן cf. (FALDINI, 2018, p. 

203-231). 
514

 ( ם"תש, גולדנברג , p. 281-292). 
515

 Sobre a contribuição monumental de Bacher para os estudos medievalistas das gramáticas hebraicas cf. 

( 1988, אברהמסון , p. 195): ולה מדי שפגמים שאנו מוציאים בדבריו ימעטו ערכוזכותו של באכר במחקר גד . 
516

 Sobre a discussão acerca das opções de tradução da expressão sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן para o português cf. 
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questão da triliteralidade do verbo hebraico
517

. Porém, o trabalho que apresenta a doutrina 

gramatical de Ḥayyūj / 'חיוג em sua totalidade é a tese de Basal (1992). 

Por fim, menciono o meu mestrado (2013) em que foi demonstrada a forte 

conexão entre o pensamento de Ḥayyūj / 'חיוג e as fontes massoréticas tiberienses. 

6.1.3 A organização interna do Kitāb ʾal-Līn / اللينكتابّ / כתאב אללין  

Como já foi mencionado, o Kitāb ʾal-Līn / اللينكتاب  / כתאב אללין  é um livro 

destinado a apresentar uma solução para o tratamento dos verbos que contém letras frágeis 

(ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / ואת חרוף אללין  Neste .(االفعال ذوات حروف اللين / אלאפעל ד 

aspecto, esta obra surpreende pelo encadeamento das ideias e pela quantidade de exemplos 

oferecidos, tornando-se um livro didático que apresenta a teoria seguida de uma série de 

exemplos como se fossem exercícios resolvidos para ajudar o aluno na absorção do conteúdo 

transmitido. 

Podemos dividir a obra de Ḥayyūj / 'חיוג em duas grandes partes: uma 

introdução e o estudo dos verbos que contém letras frágeis (ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / 

ואת חרוף אללין   .(אלאפעל ד 

A introdução apresenta:  

 a crítica àqueles que sustentam que verbos podem ser formados por raízes de até a)

uma letra conforme vimos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם; 

 o sistema de vogais tiberiense: as vogais massoréticas e seus respectivos nomes b)

tiberienses, sendo que esse tópico é o precursor em apresentá-las aos judeus 

andaluzes; 

 as diversas realizações vocálicas do šəwāʾ / שווא para introduzir o estado sākin c)

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil, e a ideia de ḥaraka / ك   / ַחַרַכה ر  ةح   / 

movimento, moção
518

, mobilidade, em oposição à sākin / ַסאִכן /  ;repouso / ساكن / 

 sākin ġayr layyin /  ַלִיّן ַגִירַסאִכן (repouso não frágil, em oposição ao d / ساكن غير لي ن / 

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil, associado às א)ה(וי; 

                                                                        

(FALDINI, 2018, p. 203-231). 
517

 (BASAL, 2013). 
518

 Encontramos o registro de moção aludindo à vogal em língua portuguesa na seguinte citação: os hebreos 

usão de pontos, a que chamão moções, em lugar das vogaes (grifos nossos) (DA PAZ, 1826, p. 8). 
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 o aspecto de sākin al-madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אלמד / repouso de prolongação, do e)

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil; 

 o dāgēš / דגש e o conceito de geminação; f)

 a prova da existência do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil através da g)

lenização das בגדכפת; 

 as propriedades das ה(וי(א: elisão, substituição e transformação; h)

 a triliteralidade do verbo hebraico; e  i)

 o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / repouso frágil, na reconstrução das formas j)

trilíteras dos verbos que contém letras frágeis (ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / 

ואת חרוף אלליןאלאפעל  ד  ). 

Nota-se que no decorrer de sua exposição, Ḥayyūj / 'חיוג pressupõe que o leitor 

esteja familiarizado com a terminologia gramatical e filosófica em árabe, desde termos mais 

simples como:  

̶ ḥarf / حرف / חַ רְּ ף / letra;  

̶ ḥaraka / ك  ة / ַחַרַכה ر    movimento; e / ح 

̶ sākin / ساكن / ַסאִכן / repouso;  

aos mais complexos como  

̶ ʾaṣl / اصله / אצל na acepção de forma fundamental
519

. 

A parte que trata dos verbos que contém letras frágeis (ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-

ḥurūf ʾal-līn / ואת חרוף אללין  está dividida internamente em quatro seções. Para (אלאפעל ד 

facilitar a exposição, doravante, iremos utilizar a nomenclatura oferecida pelo dicionário Even 

                                                                        

519
 Morag explica que a ideia de ʾaṣl / اصله / אצל alude à 'צורת התשתית', heb. lit. forma fundamental, como 

podemos  ver no seguinte trecho extraído do texto em (מורג, תשנ"ג, p. 12): 

 .עיקר( –'צורת התשתית' )במקור הערבי: אצל 
Em (SÁENZ-BADILLOS, 2000, p. 114 (nota 24) e p. 120), a tradução forma fundamental é oferecida na 

apresentação sobre a escola gramatical de Basra. Entendemos que a expressão forma fundamental seja mais 

adequada do que fundamento ou raiz. De fato, quando lemos Ḥayyūj / 'חיוג, observamos que o termo ʾaṣl / אצל / 

 porém uma ,מנחם / de Mənaḥēm יסוד / é usado tanto para a forma fundamental como para traduzir o yəsōḏ اصله

leitura atenciosa do kitāb ʾal-līn /  כתאב אללין  revela que Ḥayyūj / 'חיוג está em busca constante da forma 

fundamental para explicar como as formas anômalas podem ser derivadas dela aplicando uma série de processos. 
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Shoshan / אבן שושן distribuído pela Academia de Língua Hebraica
520

: 

 uma seção para tratar da categoria dos verbos quiescentes de C1= נחי פ"א/  א  seguida a)

de uma lista de verbos da mesma categoria acompanhada de análise morfológica; 

 uma seção para tratar da categoria dos verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י e b)

defectivos de C1= חסרי פ"י / י, seguida de uma lista de verbos da mesma categoria 

acompanhada de análise morfológica. Como Ḥayyūj / 'חיוג não distinguia entre 

essas duas subcategorias, doravante todos estarão inclusos na categoria dos 

quiescentes de C1= נחי פ"י / י; 

 uma seção para tratar da categoria dos verbos quiescentes de C2 = ו ou י”ע\ו”נחי ע / י , c)

seguida de uma lista de verbos da mesma categoria acompanhada de análise 

morfológica; 

 uma seção para tratar de verbos das categorias abaixo, acompanhada de um d)

repertório de exemplos analisados morfologicamente: 

̶ quiescentes de C3 = נחי ל"י / י (ou quiescentes de C3 = נחי ל"ה / ה) e quiescentes 

de C3 = נחי ל"א / א; 

̶ verbos complexos (murkāḇīm / מורכבים) com o C1 / פ הפועל e o C3 / ל הפועל 

quiescentes, a saber: 

 C1=פ"א / א e C3 = ל"ה / ה; 

 C1= פ"י / י  e C3 = ל"ה / ה; e 

 C1 = פ"נ / נ e C3 = ל"ה / ה. 

Quanto aos verbos que seguem o modelo dos completos, deduzimos que 

Ḥayyūj / 'חיוג pressupõe que o leitor já os dominava bem. Esta constatação, entendemos da 

introdução do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין em que é oferecido um diagnóstico apenas para 

aquelas pessoas que tinham dificuldades com os verbos que contém letras frágeis (ʾal-afʿāl 

ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / ואת חרוף אללין (אלאפעל ד 
521

. 

                                                                        

520
 ( 2010אבן־שושן,  , p. 2055 e p. 2181-2182). 

521
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 2 e 4 em hebraico, p. 3 e 5 em árabe.). 
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6.1.4 As fontes do Kitāb ʾal-Līn / اللينكتابّ / כתאב אללין  

Ḥayyūj / 'חיוג não cita fontes. Em poucos lugares encontramos o epíteto: yēš 

ʾōmrīm / יש אומרים, lit. existem [aqueles que] dizem, para mencionar alguma opinião 

alheia
522

. 

Na sequência, discorremos sobre alguns dos tópicos encontrados no Kitāb ʾal-

Līn / כתאב אללין e onde eles aparecem na literatura de sua época. O fato de o tema ter sido 

localizado em alguma obra anterior ou contemporânea a Ḥayyūj / 'חיוג não necessariamente 

constitui um indício de que a mesma foi consultada por ele, apenas evidencia que o assunto já 

estava em debate. 

6.1.4.1 Textos linguísticos árabes 

Segundo Sáenz-Badillos, a busca de Ḥayyūj / 'חיוג pelo ʾaṣl / אצל como forma 

fundamental (em sentido diacrônico ou teórico) aproxima-o das escolas gramaticais 

iraquianas de Basra ao mesmo tempo que o afasta de seus antecessores andaluzes que 

buscavam a raiz ou a estrutura básica da palavra (em sentido sincrônico) o que corresponderia 

ao yəsōḏ / יסוד de Mənaḥēm / מנחם.  

O tema da triliteralidade do verbo hebraico presente em Ḥayyūj / 'חיוג já era 

encontrado nas gramáticas árabes, e as letras ا (ou א), و (ou ו) e ي (ou י) presentes nos verbos 

fracos já foram reconhecidas como letras frágeis por al-Ḫalīl / אלכ'ליל 
523

.  

A expressão sākin layyin wa-l-madd / מדّול ַסאִכן ַלִיّן  empregada por Ḥayyūj / 

 já tinha sido introduzida por Ibn Durayd (Basra 837 – Bagdá 933) e pode ter sido חיוג'

transladada para Al Andalus por um de seus discípulos como o armênio al-Qālī (ou al-

Bagdādī, m. 967) ou al-Zubaydī de Sevilha (m. 989)
524

.   

6.1.4.2 Textos linguísticos judaicos 

A ideia da fraqueza das אהוי enfatizada por Ḥayyūj / 'חיוג vimos anteriormente 

em Abussahal, e no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, especificamente associada ao א. 

Mənaḥēm / מנחם empregava a ideia de fraqueza para justificar como o א podia substituir o ה e 

o י. 
                                                                        

522
 Cf. por exemplo (SIVAN e WATED, 5772, p. 188, nota 5). 

523
 (VERSTEG, 2001, p. 88). 

524
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 2000, p. 127). 
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A questão da prolongação examinada por Ḥayyūj / 'חיוג, também a 

encontramos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, porém, especificamente, associada à 

acentuação presente em palavras compostas por três letras radicais com um ו entre o C1 e o 

C2
525

. 

A descoberta de Ḥayyūj / 'חיוג de que as א)ה(וי são intercambiáveis foi 

discutida anteriormente no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם de maneira breve, no que tange 

as letras ו e י.  

Em outras palavras, de acordo com a nossa análise, o sākin layyin /  ִַיّןַסאִכן ל  

desenvolvido por Ḥayyūj / 'חיוג pode ter sido o resultado do aperfeiçoamento das ideias 

linguísticas presentes no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם em torno das אהוי, como 

mostramos na figura a seguir: 

 

As teorias de Ḥayyūj / 'חיוג acerca do dāgēš / דגש semântico parecem ser uma 

                                                                        

525
 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30). Em espanhol: 

(DEL VALLE, 2002, p. 406-407). 

  א

elidível 

 ה e י

transformam-se em א 

 intercambíaveis ו e י

  ו

prolongação 

וי)ה(א   como סאכן לין: 

elidíveis 

intercambiáveis 

prolongação 
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evolução daquelas desenvolvidas no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם apresentadas 

anteriormente em que vimos como o dāgēš / דגש que seguia a preposição מ proclítica 

resultava da assimilação do ן de מן, e o dāgēš / דגש na desinência verbo-nominal em final de 

palavra como o ת em  ָָכַרת (Dt. 20:20) indicava a ausência do ת da 2psm. Ḥayyūj / 'חיוג 

generalizou o escopo de tais assimilações. 

A exclusão silenciosa do ר do grupo das בגדכפת pode ter sido motivada pelo 

Maḥbereṯ Mənaḥēm / 526מחברת מנחם
. 

A separação do ה do grupo das אהוי pode ter sido inspirada no comentário de 

Abussahal. 

Observa-se que diante da ausência de termos gramaticais mais precisos em 

hebraico, ao escrever em árabe, Ḥayyūj / 'חיוג pode reaproveitar a terminologia gramatical 

conhecida das gramáticas árabes. Um exemplo que vale mencionar é tašdīd / تشديد / תשדיד / 

reforço, pois o termo árabe carrega a ideia de geminação ausente no dāgēš / דגש do hebraico 

que vimos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם. 

Ḥayyūj / 'חיוג cita diversos casos de qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי  / lê-se/escreve-se, 

muito embora não o faça explicitamente
527

. Certamente Ḥayyūj / 'חיוג teria se valido de 

anotações massoréticas e de listas massoréticas como as listas de plenos e defectivos reunidas 

em obras como o ʾŎḵlāh wĕ-ʾŎḵlāh / ה ואכלהאוכל , ao mesmo tempo, ele próprio teria 

percorrido o texto bíblico por inteiro durante as suas análises
528

.  

Algumas vezes Ḥayyūj / 'חיוג menciona a tradição oral que ele aprendeu de 

seus antepassados
529

. 

                                                                        

526
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 18 em hebraico, p. 19 em árabe). Tradução para o espanhol em (DELGADO, 

2004, p. 44) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em (JASTROW, 1897, p. 12); cf. 

as traduções para o hebraico de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'ג קטילה'משה אבן ג  em ( ל"תר, נוט , p. 8); e de 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8) que suprime o versículo de Ez. 45:14,  ֶרת ֲעֶשֻ֥

ים  .entre outros ,ַהַבִתַ֖
527

 (FALDINI, 2013). 
528

 Discretamente Ḥayyūj / 'חיוג comenta o seu trabalho de analisar o texto do Tanaḵ / תנ"ך ao questionar a 

presença do א quiescente nos pronomes היא e הוא, Ḥayyūj / 'חיוג, uma vez que ele procurou no Tanaḵ / תנ"ך 

essas palavras com grafias defectivas seja de א, seja de י, seja de ו, mas sem sucesso. (SIVAN e WATED, 5772, 

p. 28 em hebraico, p. 29 em árabe); Traduções alternativas (נוט, תר"ל, p. 14 em hebraico, p. 12 em inglês ); 

(DUQUES, 1844, p. 14 em hebraico). 
529

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 24 em hebraico, p. 25 em árabe.). 



  181 

  

6.1.5 A metodologia de Ḥayyūj / 'חיוג 

Uma leitura do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין à luz do Curso de Linguística Geral 

de Saussure, editado por Charles Bally e Albert Sechehaye, revela que a metodologia de 

Ḥayyūj / 'חיוג, em sua totalidade, ultrapassa a mera descrição de processos linguísticos 

inspirados nas gramáticas árabes 
530

, mesmo que isso por si só constitua um grande feito. 

Para aceitar em aplicar ao idioma imutável e congelado do Tanaḵ / ך"תנ , obra 

considerada sagrada e perfeita, os processos linguísticos entre eles a reconstrução 

retrospectiva
531

 de formas fundamentais, só seria possível mediante o pressuposto de que 

havia relação entre sociedade e língua, o que implicaria na admissão da evolução do idioma, 

reconhecendo assim a mutabilidade
532

 da língua hebraica pelos falantes
533

 que ocorreu no 

decorrer do tempo na antiguidade. 

Se compararmos as ideias de língua e fala subjacentes no Kitāb ʾal-Līn / כתאב

 poderemos constatar um ,מחברת מנחם / com aquelas implícitas no Maḥbereṯ Mənaḥēm אללין

avanço expressivo. Para recordar, no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם a língua do Tanaḵ / 

ך"תנ  é tratada como se refletisse uma língua congelada em um período específico e as 

alterações ortográficas (e possivelmente fonéticas) por ela sofrida, resultariam de intervenções 

intencionais com propósitos específicos, de autoridades, talvez imaginárias, a quem ele 

chamava de:  

̶ ʾanšēy haSōḏ / אנשי הסוד; 

̶ sōp̄əriym / סופרים; 

̶ ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון; e  

̶ ʾanšēy ləḇāḇ / אנשי לבב.  

6.1.5.1 Grafema e fonema 

De acordo com a declaração de que os antigos hebreus permitiam (ʾajāzū / 

אזוא 534اجازوا / אג 
) elidir (ʾisqāt / 535اسقاط / אסקאט

) letras da escrita (al-ḫaṭṭ / الخط   / אלכט), 

                                                                        

530
 (DELGADO, 2004, p. 22-30). 

531
 Sobre a diferença entre os métodos prospectivo e retrospectivo cf. (SAUSSURE, 2012, p. 281-282). 

532
 Sobre o paradoxo da mutabilidade e da imutabilidade da língua cf. (SAUSSURE, 2012, p. 111-119). 

533
 Sobre o fator da mutabilidade da língua por meio da fala “É na fala que se acha o germe de todas as 

modificações”, cf. (SAUSSURE, 2012, p. 141). 
534

 Em hebraico התירו; cf. ( ב"תשנ, בסל , p. 36). 
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grafemas, sem causar prejuízos para a cadeia fônica da fala (al-lafd ̱̣ / 536اللفظ / אללפט
), Ḥayyūj 

 reconhecia a independência existente entre os planos da escrita e da fala, como חיוג' /

podemos constatar no trecho seguinte extraído da tradução de Sivan & Wated
537

: 

ודע שהעברים התירו להשמיט את הנחים הנעלמים מן הכתיבה כדי להקל, בסומכם על כך שהם 

 .קבועים בהגיהה

Tradução
538

: 

Has de saber que los hebreos permitieron la omisión de las quiescentes débiles 

en la escritura para aligerar(la), aunque desaparecen (gráficamente) permanecen en la 

pronunciación. 

Desta afirmação está subjacente que a intervenção na cadeia escrita, assim 

como procedem os acordos ortográficos
539

, não afeta a cadeia fônica e como consequência 

não altera o significado. Por esse motivo, está justificada a liberdade do uso das grafias plena 

e defectiva, como nas formas plena ( ידוִ דָ  ) e defectiva ( דוִ דָ  ) que são foneticamente idênticas, 

uma vez que, segundo Ḥayyūj / 'חיוג, só existem para demonstrar que ambas são aceitas pela 

norma gramatical da escrita da língua hebraica, como podemos conferir na sequência do 

trecho anterior
540

: 

 .וכתבו דוד ביוד ובלא יוד כדי להראות שזה אפשרי

Tradução
541

: 

[…] y lo mismo דויד que se escribe con yod o sin ella, confirmando que está 

permitido […] 

A consequência da admissão de que as escritas plena e defectiva são 

equivalentes foneticamente está na percepção da quantidade vocálica. Teoricamente, se 

                                                                        

535
 Em hebraico להשמיט (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, nota 28); e cf. ( ב"תשנ, בסל , p. 36). 

536
 Em hebraico  קבועים בהגיהה . 

537
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, p. 15 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9). 
538

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9): 

 ة من الخط  آستخفافا واثكاال على انها ثابتة فى اللفظوْعلم أن  العبرانيين اجازوا اسقاط السواكن اللين
539

 Sobre as motivações de reformas ortográficas cf. (COULMAS, 2014, p. 134-157). 
540

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, p. 15 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9). 
541

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9): 

 اعالما بان ه جائز יוד وبال יודكتبوه ب דויד وكذلك
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fôssemos ler o hebraico aos moldes do árabe: 

̶ em דָ וִ יד, o < י ִׁ > representaria um /iy/ ou /ī/
542

 que foneticamente poderia ser 

traduzido equivocadamente como [i:]; e  

̶ em דָ וִ ד, o < ִׁ  >  representaria um /i/ que foneticamente poderia ser traduzido 

como [i]. 

Para justificar que em hebraico tal diferença fonética não existe e que, mesmo 

assim, existem duas grafias, Ḥayyūj / 'חיוג explica que a presença no Tanaḵ / תנ"ך de formas 

como דויד: דוד   nos ensina que ambas são gramaticalmente aceitas. Diante disso, subentende-

se que o [i] presente em formas como  אשה:איש é o mesmo quantitativamente, assim como os 

/o/ nas formas ֹלו ,לֹא e ֹלוא seriam quantitativamente idênticos como [o].  

Seguindo essa linha de raciocínio, não haveria diferença quantitativa entre o [a] 

representado pelo qāmēṣ / קמץ e o mesmo [a] pelo pattāḥ / פתח, pois o qāmēṣ / קמץ, segundo 

Ḥayyūj / 'חיוג seria um pattāḥ / פתח seguido de א virtual, e, portanto, o /a/ em ָדַבר (verbo) e o 

/a/ em ָדָבר (substantivo)
543

 seriam realizados como [a] quantitativamente equivalentes ao [i] 

em   ָידוִ ד : דוִ דָ   . 

רבָ דָ   ̶    
  < ָ א > → <  ָ >
→         

 
י > seriam equivalentes ao <  ָא > os ,ָדאָבאר ִׁ > em דָ וִ יד; 

רבַ דָ    ̶
  <  ַ > → <  ַ > e < ָ א > → <  ָ >
→                    

 
ִׁ > o < ַ  > seria equivalente ao ,ָדאבַ ר  > em דָ וִ ד. 

6.1.5.2 Significado e significante 

Apesar de não se ater a discussões semânticas, Ḥayyūj / 'חיוג anuncia logo no 

início do Kitāb ʾal-Līn que a obra pretende apresentar todos os verbos que contém letras 

frágeis (ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / ואת חרוף אללין  isto é, os ,(אלאפעל ד 

significantes
544

, e os respectivos significados agrupados de acordo com a espécie e o 

                                                                        

542
 Vale observar que a representação do i longo pode ser dada tanto por /ī/ como por /iy/. Apesar das duas 

representações serem equivalentes, a forma /iy/ destaca a presença do י não pronunciado. 
543

 Morag מורג trata dessa questão em diversos artigos cf. ( ב"תשנ, מורג , p. 89); (מורג, תשנ"ג, p. 11); ( ,מורג

 .(p. 226 ,תשנ"א
544

 Sobre a dicotomia significado e significante cf. (SAUSSURE, 2012, p. 105-110). 
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gênero
545

, como é possível ver no trecho a seguir extraído de Sivan & Wated
546

: 

וחיברתים וסידרתים במקומותיהם,  ,וקבצתי כל הפעלים בעלי אותיות הרפיון המצויים במקרא

 .וכללתי כל הוראה אל השורש שלה, וכל צורת נטייה אל ההוראה שלה

Tradução
547

: 

He reunido la totalidad de los verbos que tienen letras débiles registrados en la 

Biblia. Los he ordenado correctamente y los he dispuesto alfabéticamente. He 

agrupado, así mismo, todas sus especies según su género y cada individuo dentro de 

su especie, para que sea (un análisis) completo […]. 

Por outro lado, as discussões sobre a arbitrariedade do signo
548

 e a sua 

mutabilidade
549

 estarão ausentes no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין. 

Está subjacente no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין um pensamento aristotélico de 

estrutura hierárquica em que os elementos da língua hebraica são solidários entre si. Ḥayyūj / 

 procura confrontar todos os testemunhos de verbos que contém letras frágeis presentes חיוג'

na língua hebraica, dispensando o método semítico comparativo empregado largamente por 

Yəhūḏā bēn Quraiš / 550יהודה בן קוריש
. Esse tipo de análise da língua que busca se distanciar 

do método semítico comparativo parece inspirado no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם. 

6.1.5.3 Escrita, fala e sociedade 

Em diversas ocasiões, Ḥayyūj / 'חיוג faz alusão aos hábitos linguísticos da 

antiga sociedade de falantes da língua hebraica.  

Logo na introdução do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין, Ḥayyūj / 'חיוג explica que a 

sociedade a qual ele se refere é a de falantes nativos que cresceram falando hebraico que, por 

sua vez, estavam imbuídos da gramática hebraica. Por esse motivo, aqueles que querem 

aprender o idioma devem imitá-los, como podemos conferir logo no seguinte trecho da 

tradução oferecida por Sivan & Wated
551

: 

                                                                        

545
 Os termos “espécie” e “gênero” estão na tradução de Delgado, cf. (DELGADO, 2004, p. 37). 

546
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 4 em hebraico, p. 5 em árabe). 

547
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 37) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 3) 

وال فتها تأليفا ورت بتها ترتيبا فى مواضعهم وضممت كل   מקראعال ذواِت حروف اِللين الموجودةِ فى الوجمعت كل ي ة  االف

 نوع منه الى جنسه وكل  شخص الىنوعه
548

 Sobre o signo como representante do significado e do significante cf. (SAUSSURE, 2012, p. 105-110). 
549

 Sobre a ideia de mutabilidade do signo cf. (SAUSSURE, 2012, p. 114-119). 
550

 Um amplo estudo sobre o método comparativo aplicado ao hebraico entre os séculos X-XII cf. (MAMAN, 

2004). 
551

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 6 em hebraico, p. 7 em árabe). 
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הקדמונים שגדלו  העבריםהכמהים לשפה הזאת והמתאווים עליה, ללכת בה בעקבות  חובה עלינו,

עליה ונטבעו בחותמה, ובייחוד לשון ההתגלות ודברי הנבואה, ולהתחקות אחריהם, ללכת בה 

 בדרכיהם ולהנהיגה לפי שיטותיהם.

Tradução
552

: 

Nuestra obligación, la de los que amamos a esta lengua e examinamos su gramática, 

está en imitarla siguiendo (el uso de) los antiguos hebreos, los primeros, que se 

criaran en ella, que la trataban de una forma natural, sin salirnos de la lengua de la 

revelación y las palabras proféticas, siguiendo sus huellas, caminando por sus 

sendas y utilizándola como ellos lo hacían. 

Destacamos aqui alguns dos hábitos linguísticos que Ḥayyūj / 'חיוג atribui aos 

falantes nativos da língua hebraica: 

 não iniciam o discurso com uma consoante desacompanhada de vogal (massorética), a)

tampouco terminam (o discurso) com uma consoante acompanhada de vogal 

(massorética), pois a vogal massorética é seguida de um sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

que fecha a sílaba ساكن لي ن
553

 como podemos conferir no trecho a seguir extraído da 

tradução de Sivan & Wated
554

: 

 ;אינם פותחים ב]הגה[ נח, ואינם מפסיקים ב]הגה[ נע םישהעבריואמר 

Tradução
555

: 

Digo que los hebreos no comienzan (su discurso) con una quiescente ni (lo) 

terminan con una vocal […]. 

 não realizam duas consoantes consecutivas desacompanhadas de vogal, a não ser em b)

interrupção ou em final de discurso, como podemos verificar no trecho a seguir 

extraído da tradução de Sivan & Wated
556

: 

                                                                        

552
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 37) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 4): 

لين الناشئين فيها المطبوعين  والواجب علينا اهِل الشوق الى هذه اللغة والتطل ع نحوها ان نقتدى فيها بالعبرانيين القدماه االو 

ة وأْن نقفو فيها اثارهم ونسلك بها مسالكهم ونجريها على مناهجهم فاذا  عليها ال نا ذلك انبنى فعلْ سي ما لغة الوحى وكالم الن بو 

ِلْمن ا من اللغة ما جهلناه وأنتفعنا بما علمناه ع لنا من اصله وع   كالمناعلى اساسه وتفر 
553

 Por exemplo, palavras como  ָאמרת, não terminam como /a/, pois o qāmēṣ / קמץ é seguido de א, isto é, 

' / Sobre a concepção da estrutura vocálica de Ḥayyūj .אמרָתא 'חיוג  cf. (GOLDENBERG, 2012); e (SIVAN e 

WATED, 5772, p. 8, nota 12). 
554

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 8 em hebraico, p. 9 em árabe). 
555

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 38) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 5): 
ك  واقول أن  العبرانيين ال يبدون بساكن واليقفون علي متحر 

556
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 10 em hebraico, p. 11 em árabe). Por exemplo, em formas apocopadas como 

תְּ  ׁשְּ תְּ  ,Porém .שתה da raiz ַוֵי  ֶפת em ַי֤פְּ ֶי  תְּ ֱאֹלִהים  לְּ  Gn. 9:27 não está em final de discurso, pois está ַי֤פְּ
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 ;שהעבריים אינם מקבצים יחדיו שני נחים שאינם רפים אלא בהפסק ובסוף מבע ואומר

Tradução
557

: 

Digo además que los hebreos no agrupan dos (letras) quiescentes que no sean 

débiles, salvo en pausa o en final y al final del discurso. 

 permitem (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו / permitiram) não grafar as letras que representam c)

o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן por ser perceptível na cadeia fônica, o que 

dispensaria o seu registro, como podemos ver no trecho a seguir extraído da 

tradução de Sivan & Wated
558

: 

התירו להשמיט את הנחים הנעלמים מן הכתיבה כדי להקל, בסומכם על  יםישהעברודע 

 ;כך שהם קבועים בהגיהה

Tradução
559

: 

Has de saber que los hebreos permitieron la omisión de las quiescentes débiles en la 

escritura para aligerar(la) y aunque desaparecen (gráficamente) permanecen en la 

pronunciación […]. 

 permitem (ʾajāzū / אזו (do repouso frágil d (ادغام   / אדגאם / ʾidġām) a assimilação (אג 

(sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) como geminação (tašdīd / تشديد / תשדיד / 

reforço). Dada a importância dos termos em árabe relacionados ao dāgēš:rāp̄eh / 

 transcrevemos aqui, excepcionalmente, o texto original em árabe antes de ,דגש:רפה

citar a tradução para o hebraico oferecida por Sivan & Wated
560

: 

 .אלחרף אלדי יתלוה פיכון משדדא פי אדגאם אלסאכן אללין אלעברניוןוקד אגאז 

Tradução para o hebraico: 

                                                                        

acompanhado por uma melodia conjuntiva, isto é, o mahpaḵ / מהפך <   ֤  > e de acordo com Ḥayyūj / ' 'חיוג  o 

šəwaʾ / שווא sob o ת deve ser realizado como pattāḥ / פתח, isto é [a].  
557

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 40) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 7): 

 واقول ايضا أن  العبرانيين ال يجمعون بين ساكن ْيِن غير لينين إال  فى الوقف وآ نقطاع الكالم
558

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, p. 15 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9). 
559

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9): 

 على ان ها ثابتة فى الفظ واثكاالواعلم أن  العبرانيين  اجازوا اسقاط السواكن اللينة من الخط  آستخفافا 
560

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico e p. 17 em árabe). Traduções alternativas (נוט, תר"ל, p. 8 em 

hebraico, p. 10 em inglês ); (DUQUES, 1844, p. 7-8 (em hebraico)). 
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 .התירו להבליע את הנח הנעלם באות שבא אחריו, ואז היא דגושה העבריים

Tradução para o espanhol
561

: 

Los hebreos permitieran asimilar la (letra) quiescente débil en la letra que le sigue, 

que queda reduplicada. 

Para exemplificar este caso, na sequencia, Ḥayyūj / 'חיוג a geminação causada 

pela assimilação (ʾidġām / אדגאם) do י da raiz de verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י como é 

o caso de יצק em   ִים י ֶאָצק־ַמ   .(Is. 44:3) ִכ֤

Das citações mencionadas, concluímos que Ḥayyūj / 'חיוג possuía um 

arcabouço linguístico avançado para a época e que para ele, a língua era propriedade da 

sociedade de falantes do hebraico (haʿIḇriyīm / העבריים, lit. heb. os hebreus) e que os 

mesmos possuíam o domínio sobre a língua, o que nos remete ao Curso de Linguística Geral 

em que encontramos a língua como um fato social
562

.  

6.1.5.4 A mutabilidade da língua 

A busca pela forma fundamental só será possível mediante a admissão de que 

existe uma massa social falante que age sobre a língua no decorrer do tempo
563

, como 

podemos verificar no trecho a seguir extraído da tradução de Sivan & Wated
564

 em que as 

forças da sociedade e do tempo estão subjacentes na alteração do ה em י nos verbos 

quiescentes de C3 = נחי ל"י / י: 

ִתי הוא להפוך את ה"א ליו"ד נחה נאלמת, אשר מה שלפניה  העברייםומנהג  באמרם מהם ָפַעלְּ

 ור ]כל' בחירק[, ואמרו ָבִניִתי ]...[.שב

Tradução para o espanhol
565

: 

Era una costumbre aceptada entre los hebreos que cuando decían de estos 

(verbos) ִתי  transformaban heʾ en yod quiescente débil, que vocalizaba con kasra ָפַעלְּ
                                                                        

561
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 10): 
 ]...[. وقد اخاز العبرايون ادغام  الساكن اللين فى الحرف الذى يتلوه فيكون مشد دا

562
 Sobre a formulação da língua como um fato social imposto cf. (SAUSSURE, 2012, p. 111-114). 

563
 Sobre a ação da massa social, no fluxo do tempo, sobre a língua cf. (SAUSSURE, 2012, p. 114-119). 

564
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 186 em hebraico, p. 187 em árabe). Traduções alternativas (נוט, תר"ל, p. 59 

em hebraico, p. 70 em inglês ); (DUQUES, 1844, p. 99 (em hebraico)). 
565

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 124) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 131): 

ִתיة العبرانيين اذا قالوا منها ومن علد  ָבִניתי ]...[ان يقلبوا الهاء ياء ساكنة لينة مكسورة ما قبلها فقالوا  ָפַעלְּ
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 .[...] ָבִניִתי lo que le precedía. Decían [בחירק=]

6.1.5.5 Sincronia e diacronia em Ḥayyūj / 'חיוג 

Antes de discutir se o estudo da língua hebraica de Ḥayyūj / 'חיוג poderia ser 

enquadrado como se fosse um estudo sincrônico ou diacrônico, vamos retomar alguns 

conceitos de sincronia e diacronia conforme encontramos no Curso de Linguística Geral. 

No Curso de Linguística Geral
566

 é estabelecida a separação entre a linguística 

estática ou sincrônica, mais precisamente, idiossincrônica, e a linguística dinâmica ou 

diacrônica. A linguística sincrônica estudaria os fenômenos da língua no interior de uma 

determinada massa social em um determinado tempo analisando os signos da língua e como 

eles são solidários entre si, enquanto a diacrônica analisaria fatos linguísticos que agem sobre 

um determinado signo no decorrer do tempo. Segundo Saussure
567

, a tentativa de mesclar as 

perspectivas sincrônica e diacrônica levaria a imprecisões. Para ilustrar imprecisões, o Curso 

de Linguística Geral cita uma regra formulada a partir de comparações equivocadas.  

Se compararmos as duplas:  

amīcus:inimīcus (in + amīcus), 

 

faciō: conficiō (con + faciō), 

poderíamos concluir, equivocadamente que: 

todo /a/ breve latino em sílaba aberta não inicial se transformou em /i/.  

Entretanto, tal regra carece de precisão, pois na realidade inimīcus deriva de inamīcus, assim 

como conficiō de confaciō: 

in + amīcus  inamīcus  inimīcus, 

 

con + faciō  confaciō  conficiō, 

ou seja, 

Época 1 amīcus; faciō inamīcus; confaciō 

Época 2 amīcus; faciō inimīcus; conficiō 

 
                                                                        

566
 Cf. (SAUSSURE, 2012, p. 145 (sincronia), p. 193 (diacronia)). 

567
 Cf. (SAUSSURE, 2012, p. 138-140 e 215); Atentar que o texto em português está com um erro de digitação 

na primeira linha da p. 140 em que se escreve conficiō em vez de confaciō. Cf. o texto em francês (SAUSSURE, 

2005 (1916), p. 136-137 e 219). 
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e a alteração fonética, segundo Saussure ocorreu arbitrariamente e para esse tipo de fato não 

devemos procurar explicações.  

De acordo com a nossa leitura, apesar de o Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין estar 

longe de tais definições de sincronia e diacronia como foram delineadas por Saussure, 

percebemos que Ḥayyūj / 'חיוג encontrou a solução para os verbos que contém letras frágeis, 

em um estudo sincrônico, no aspecto de analisar como todos os signos encontrados no Tanaḵ / 

ך"תנ  são solidários uns com outros, descartando qualquer interferência oferecida pela 

linguística semítica comparada que estava em voga fora de Al Andalus naquela época. Ao 

mesmo tempo, Ḥayyūj / 'חיוג conseguiu isolar formas consideradas por ele diacrônicas, na 

linguagem dele forma fundamental (ʾaṣl / אצל), e por meio de analogia (القياس / אלקיאס) e da 

identificação de diversos processos linguísticos que transformariam tais formas diacrônicas, 

Ḥayyūj / 'חיוג conseguiu, retrospectivamente, reconstruir as supostas formas plenas dos 

verbos que contém letras frágeis. Por meio desse método, com sucesso, ele conseguiu 

desvelar o segredo dos verbos que contém letras frágeis que até então afligia os gramáticos 

judeus.  

De acordo com o nosso entendimento, a forma expandida  ָםאק  
568

 (Os. 10:14) 

de ָקם corresponderia a forma sincrônica, pois o א derivaria do qāmēṣ / קמץ, ao passo que a 

forma reconstruída  ַָיםק  por analogia com formas ִתי e ָפַקדְּ ם   seria ,ִפֵעّל / no piʿʿēl (Et. 9:31)  ִקַי 

a forma fundamental (ʾaṣl / אצל), ou a forma diacrônica de 569ָקם
. Desta maneira, Ḥayyūj / 

י”ע\ו”נחי ע / י ou ו = é um verbo da categoria dos quiescentes de C2 ָקם estabeleceu que חיוג' . 

Nota-se que nas formas sincrônica e diacrônica  ָםאק  e  ַָיםק , a identificação da letra que 

representa o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן não é a mesma
570

.  

Dito isso, Ḥayyūj / 'חיוג opera por meio de um método que mescla os eixos 

sincrônico e diacrônico
571

. Sincronicamente, Ḥayyūj / 'חיוג desvela a posição do elemento 

                                                                        

568
ַעֶמָך  אם ָׁשאֹון  בְּ ָק   .(Os. 10:14) וְּ

569
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 96 em hebraico, p. 97 em árabe). 

570
 De acordo com מורג, a mesma forma poderia ter sido analisada por Ḥayyūj / 'חיוג ora sincronicamente, ora 

diacronicamente cf. (מורג, תשנ"ג, p. 12), porém, de acordo com o nosso entendimento, é possível observar que 

Ḥayyūj / 'חיוג distingue entre formas sincrônica ( םאקָ  ) e diacrônica ( ַיםקָ  ). 
571

 Para Saussure, a linguística sincrônica e a diacrônica operam com princípios distintos e, por esse motivo, não 

podem ser mescladas. A linguística sincrônica analisa os elementos da língua como eles são solidários entre si, 

ao passo que a linguística diacrônica investiga como um elemento específico se transformou ao longo do tempo, 

independente de como ele está relacionado com os outros cf. (SAUSSURE, 2012, p. 132-133). 
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oculto, o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, ao expandir o verbo que contém letras frágeis e 

por analogia, ele buscaria a forma fundamental (ʾaṣl / אצל) ou diacrônica, em potência. Qual 

letra encarnaria o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן não será importante para Ḥayyūj / 'חיוג. 

6.1.5.6 A análise do hebraico de dentro do próprio hebraico 

Assim como o fez Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 'חיוגanalisou a língua dentro do 

contexto da própria língua em uma visão estruturalista, conforme foi proposta pelo Curso de 

Linguística Geral, ao comparar a língua como um jogo de xadrez
572

. O mestre judeu abdicou 

a) do método ampliado por Yəhūḏā bēn Quraiš / יהודה בן קוריש que propunha comparar o 

hebraico do Tanaḵ / תנ"ך com outras línguas, dentre elas, com mais frequência o hebraico 

mishnaico, o árabe e o aramaico, e com menos o berbere, o grego e o latim;
573

 e b) do método 

que sugeria interpretar palavras substituindo uma letra por outra do mesmo ponto de 

articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה aplicado também por Yəhūḏā Ibn Quraiš / יהודה בן 

בן לברטדונש  / e pela escola de Dunaš bēn Labraṭ קוריש . 

O método de analisar a língua hebraica como composta por signos solidários 

entre si, dispensando as ferramentas da linguística semítica comparada é empregado por 

Ornan
574

 nos dia de hoje: there is no need to turn to other Semitic languages, which Hebrew 

speakers do not know, or to a conjectured early Semitic language, to learn from them about 

what is going on the present
575

. 

6.2 A ANÁLISE DA PALAVRA HEBRAICA 

A divisão do alfabeto em letras radicais e servis e a decomposição da palavra 

hebraica em letras radicais e servis como encontramos no Maḥbereṯ / מחברת e nas demais 

obras gramaticais andaluzas da época
576

 estarão ausentes no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין. 

O foco de Ḥayyūj / ' 'חיוג , no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין estará em analisar, 

especificamente, os verbos que contém letras frágeis, como enquadrá-los no paradigma dos 

                                                                        

572
 (SAUSSURE, 2012, p. 138). 

573
 Maman fez um estudo detalhado da linguística comparativa semítica praticada entre os séculos X-XII. Neste 

estudo ele demonstra como que Mənaḥēm / מנחם e Ḥayyūj / 'חיוג se afastaram de tais práticas cf. (MAMAN, 

2004). 
574

 Cf. Ornan confessa que “transgrediu” a orientação de não mesclar sincronia e diacronia ( ג"תשע, אורנן ). O 

êxito do método de Ornan pode ser conferido na atualização do livro הדקדוק הפה והאזן setenta anos após a  

primeira edição (אורנן, תשע"ו). 
575

 (ORNAN2, 2016, p. 238). 
576

 (DELGADO, 2004, p. 24). 



  191 

  

verbos completos (verbos trilíteros) e na busca pela forma fundamental (ʾaṣl / אצל) da qual se 

originou o verbo com a letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  ) resultante de alguma 

transformação fonológica perpetrada pelos antigos falantes do hebraico. 

6.2.1 A crítica ao yəsōḏ / יסוד 

O Kitāb ʾal-Līn / 577כתאב אללין
 começa criticando a ideia de que a palavra 

hebraica poderia ser formada por raízes de até uma letra, método que nos dias de hoje é mais 

conhecido como o método da raiz minimalista
578

. Mənaḥēm / מנחם 
579

, por não ter alcançado 

a triliteralidade dos verbos que contém letras frágeis (ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / 

ואת חרוף אללין   :como חיוג' / entendeu que verbos reconhecidos por Ḥayyūj ,(אלאפעל ד 

̶ defectivos de C1 = חסרי פ"י / י como ָיַׁשב derivaria de 580שב
; 

̶ quiescentes de C2 = ו ou נחי ע”ו\ע”י / י como ָׁשב derivaria também de 581שב
 assim 

como ָקם derivaria de 582קם
; e  

̶ quiescentes de C3 = נחי ל"י / י como ָׁשָתה derivaria de 583שת
. 

̶ quiescentes de C3 = נחי ל"י / י 

Os exemplos mencionados serviram para Ḥayyūj / 'חיוג comprovar os efeitos 

colaterais de tal concepção. Se as raízes de ֵיֵׁשב e ָיקּום possuíssem uma estrutura bilítera, isto 

é, שב e קם, poderíamos dizer que:  

̶ se de ֵיֵׁשב (3psm. do futuro) fazemos ָיַׁשב (3psm. do passado); 

por analogia,  

̶ de ָיקּום (3psm. do futuro) poderíamos fazer ָיַקם (3psm. do passado): 

                                                                        

577
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 2 e 4 em hebraico, p. 5 e 7 em árabe). 

578
 ( ה"תשס, דותן , p. 61). 

579
 Mencionamos apenas o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, porém essa era a opinião difundida em Al 

Andalus naquela época, como podemos conferir nas críticas de Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט ao Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם. É importante lembrar que as alegações das críticas orbitavam, em sua grande maioria, 

em torno de questões exegéticas. 
580

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 359*). 
581

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 359*). 
582

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 329*). 
583

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 370*). 
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ou sinteticamente, 

|
ֵיֵׁשב ָיַׁשב

םָיקּו ?
|  

Logo, ? = ָיַקם 

O mesmo incorreria com שתה, isto é, se שת e קם fossem formados por uma 

estrutura bilítera, poderíamos dizer que: 

̶ se da raiz שת fazemos ִתיִתי   ,(1psc. do passado) ַׁשָ

por analogia, 

̶ da raiz קם poderíamos fazer ָקִמיִתי (1psc. do passado), 

ou sinteticamente, 

|
ׁשת ָׁשִתיִתי

קם ?
|  

Logo, ? = ָקִמיִתי. 

Outra crítica para a raiz bilítera, encontramos na entrada ָיַׁשב do Kitāb ʾal-Līn / 

אללין כתאב , onde Ḥayyūj / 'חיוג censura aqueles que acreditavam que a raiz de ָיַׁשב seria שב e 

interpretavam equivocadamente ֵיֵׁשב como sinônimo de ָיַׁשב, por confundirem י dos איתן 

prefixado em ֵיֵׁשב com o י na posição da C1 / פ הפועל em 584ָיַׁשב
. 

6.2.2  De raiz abstrata (yəsōḏ / יסוד, šōreš / שורש e ʿiqqār / עיקר) à forma fundamental 

(ʾaṣl / اصله / אצל) 

Ḥayyūj / 'חיוג emprega o termo ʾaṣl / اصله / אצל que literalmente significa 

forma fundamental para fazer referência à forma que originou a atual. Termo esse herdado da 

literatura filosófica em árabe, teoricamente, traduziria para o árabe as variantes yəsōḏ / יסוד, 

šōreš / שורש e ʿiqqār / 585עיקר
 encontradas no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם em 

hebraico. Ao criticar o método de Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 'חיוג chama a raiz de duas letras, 

ou mesmo aquela de uma, pelo nome ʾaṣl / אצל 
586

, que segundo o contexto nos remete à raiz 

                                                                        

584
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 54 em hebraico, p. 55 em árabe.). 

585
 Cf. (ELDAR, 2016, p. 211). Outros sinônimos menos usuais como מתכונת cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1976, 

p. 26 [16]) são desconsiderados no presente tópico. 
586

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 4 em hebraico, p. 5 em árabe). 



  193 

  

abstrata
587

. Por outro lado, no decorrer do livro, percebe-se que ʾaṣl / אצל alude a uma forma 

primitiva que dela foram derivadas as formas atuais, conceito bem distinto dos quase 

sinônimos encontrados no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם. 

Apesar da distância conceitual, os três termos yəsōḏ / יסוד, šōreš / שורש e 

ʿiqqār / עיקר são reciclados por Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה como tradução livre 

de ʾaṣl / اصله / אצל em sua tradução para o Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין. Percebemos, 

inclusive, que o tradutor preferiu um termo ao outro para rimar, como podemos constatar no 

seguinte trecho extraído dessa tradução
588

:  

 חבורםולפני 

 צםוקבו

 אפרוש להם פירושים

 ובאורים

 יסודםיעמידום על 

 סודםויגלו פלאות 

 ומה' העזר

Tradução
589

: 

Before making a list of them, I will with God's help offer some explanations 

which will set them right and clear up their difficulties. 

Independente da concepção gramatical de raiz, se é de raiz abstrata ou de 

alguma forma primitiva que dela deriva as outras formas, a tradução šōreš / שורש 
590

 para ʾaṣl 

 será perpetuada ao longo das אברהם בן עזרא /oferecida por ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ אצל /

gerações até os dias de hoje. 

6.2.2.1 A forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) 

Não fará parte do projeto de Ḥayyūj / 'חיוג a busca pela suposta raiz abstrata 

trilítera dos verbos que contém letras frágeis. Para ele, o importante é identificar a forma 

fundamental (ʾaṣl / אצל) trilítera concreta que dela derivam as formas anómalas presentes nos 

textos do Tanaḵ / ך"תנ , na linguagem de Saussure, a forma mais antiga que lhe pode dar 

                                                                        

587
 Sobre a ideia da raiz abstrata em Mənaḥēm / מנחם cf. (ELDAR, 2016, p. 211). 

588
 ( ל"תר, נוט , p. 33, l. 2). 

589
 ( ל"תר, נוט , p. 38 da tradução). 

590
 ( ל"תר, נוט , p. 6); (DUQUES, 1844, p. 7). 
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origem
591

. A identificação precisa de qual das אוי preenche a lacuna nos verbos que contém 

letras frágeis, Ḥayyūj / 'חיוג confessa não ter alcançado. Ao discutir os verbos cujo C2 /  ע

 é uma letra quiescente (reconhecidos atualmente como pertencentes a dois paradigmas הפועל

distintos: quiescentes de C2 = נחי ע"י / י e quiescentes de C2 = 592נחי ע"ו / ו
), expõe a sua 

perplexidade ao tratar da forma ָקם. A dúvida era, se C2 / הפועל ע  fosse י ou ו, como podemos 

verificar na tradução de Sivan & Wated
593

: 

של ָקם הוא ָקַום או  [=אצל]דע בוודאות אם הוא ויו השורש או יוד, כוונתי אם השורש וואינני י

 .ָקַים

Tradução
594

: 

Esto no quedaría claro si dijese que en la forma original hay una waw o una 

yod, es decir, si la forma original de ָקם fuese ָקַום o ָקַים, pues a una permanecen en la raíz 

tanto waw como yod. 

Dessa afirmação também podemos observar que Ḥayyūj / 'חיוג não estava 

interessado em investigar a raiz trilítera abstrata conforme conhecemos nos dias de hoje, à 

qual o termo šōreš / שורש que traduz ʾaṣl / אצל poderia nos remeter em uma leitura 

anacrônica
595
. Pois, ”šōreš / שורש” neste contexto refere-se às formas concretas ָקַום ou ָקַים, 

em
596

  

 .של ָקם הוא ָקַום או ָקַים [אצל=כוונתי אם השורש ]]...[  

Tradução
597

: 

[...] si la forma original [=ʾaṣl / אצל] de ָקם fuese ָקַום o ָקַים, pues a una 

permanecen en la raíz tanto waw como yod. 

Como essa tradução não condiz com os textos em árabe e em hebraico, segue a 

                                                                        

591
 (SAUSSURE, 2012, p. 282). 

592
 Ḥayyūj / ' 'חיוג  não distingue entre quiescentes de C2 = י"נחי ע / י  (por exemplo, שיר) e quiescentes de 2-wāw  

 .ָפַעל no paradigma ָמֹקור ou ִצּוּוי na 3psm. do – קּום e ִׁשיר compare ,(קום ,por exemplo) נחי ע"ו
593

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 122 em hebraico, p. 123 em árabe). 
594

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 98) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 88). 
595

 Postura semelhante é adotada por Dotan ao preferir o termo yəsōḏ / יסוד para que o leitor não se confunda 

com a ideia moderna de šōreš / שורש cf. (דותן, תשנ"ז, p. 127). 
596

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 122 em hebraico, p. 123 em árabe). 
597

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 98) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 88):  
 קים او קם קום أعنى ان كان اصل
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tradução nossa para esse trecho: 

Quero dizer, se a forma fundamental de ָקם é  ָקַום ou ָקַים. 

Uma geração depois, a interpretação da participação das א)ה(וי em verbos dos 

tipos quiescentes de C2 = ו ou י /  / será alvo de discussão entre Šəmūʾēl haNāḡiḏ  י”ע\ו”נחי ע

ג'נאחאבן  / Ibn Janāḥ ,שמואל הנגיד , e posteriormente ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא 

sugerirá a possibilidade de eles serem bilíteros
598

. 

6.2.2.2 Será que existe alusão à raiz abstrata trilítera? 

A busca pela reconstrução da suposta forma primitiva está presente no decorrer 

do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין de início ao fim, como se fosse uma obsessão. Quanto à raiz 

abstrata trilítera como aprendemos atualmente, não identificamos alguma ocorrência na qual 

podemos afirmar com certeza, que ele se refere a uma raiz abstrata não contígua. Essa 

percepção pode ser confirmada no momento em que Ḥayyūj / 'חיוג anuncia a triliteralidade do 

verbo hebraico, conforme podemos conferir na tradução de Sivan & Wated
599

: 

 ]...[ אין שום פועל פחות משלוש אותיות]...[ 

Tradução
600

: 

[...] no existe ningún verbo que contenga menos de tres radicales [...]. 

era de se esperar um anúncio de que o ʾaṣl / اصله / אצל / forma fundamental (e não o pōʿal / 

 lit. heb. verbo) seria formado por três letras ou mais. Por esse motivo, insistimos no uso ,פועל

de forma fundamental que pode ser associado com mais facilidade ao tempo, no lugar de raiz 

que traduz šōreš / שורש como fizeram Sivan & Wated. 

A tradução de ʾaṣl / اصله / אצל / forma fundamental como šōreš / שורש / raiz, 

na linha seguinte, pode levar a leitura equivocada de que existe alguma referência à raiz 

abstrata, como mostra a continuação do trecho anterior na qual, segundo a tradução Ḥayyūj / 

 quando na realidade ele se ,(”שורש / šōreš“) ”afirmaria que buscará desvelar a “raiz חיוג'

refere à forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) para dizer que ele buscará provas para 

                                                                        

598
 (DELGADO, 2004, p. 24). 

599
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 30 em hebraico, p. 31 em árabe). 

600
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 51) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 21): 

 ال يكون فعل من االفعال على اقل  من ثالثه حروف
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encontra-la
601

: 

 ]...[ הוכחה וראיהכך וכך על סמך  [اصله/  אצל]והיה שורשו ]...[ 

Tradução
602

: 

[...] y su forma original [ʾaṣl / اصله / אצל]  será de una u otra manera con 

pruebas y argumentos [...] 

Porém, como acabamos de afirmar, o objeto das buscas de Ḥayyūj / 'חיוג era a 

forma fundamental
603

, e por esse motivo, entendemos que šōreš / שורש neste contexto alude à 

forma primitiva que pode ou não estar registrada no Tanaḵ / ך"תנ . 

Uma análise das entradas lexicais do repertório de verbos com letras frágeis 

elencadas por Ḥayyūj / 'חיוג conforme constam na versão em árabe revela que as entradas 

estão vocalizadas o que comprova não se tratar de raízes abstratas como vimos no Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם, mas de verbos conjugados no pāʿal / ָפַעל. 

6.2.2.3 As אהוי como componente para recuperar a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) 

Ao analisar, por meio de um método comparativo hierárquico, as 

características das אהוי, Ḥayyūj / 'חיוג concluirá que elas constituem um grupo diferenciado 

com propriedades específicas que as destacam das letras restantes do alfabeto hebraico. Elas 

deixam de ser apenas representantes de vogais como proposto por Abussahal, e se 

transformam no elemento oculto que normalizará os verbos fracos para chegar à forma 

fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל).  

6.2.3 As אהוי como representantes do repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   (ساكنّلي ن / ס 

Antes de iniciar as suas análises morfológicas pela busca do ʾaṣl / اصله / אצל, 

Ḥayyūj / 'חיוג apresentará o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, o elemento gramatical, por ele 

elaborado, que desempenhará o papel das letras ausentes nos verbos que contém letras frágeis.  

Para a exposição da teoria do sākin layyin / ّןַסאִכן ַלִי  ser conduzida ساكن لي ن / 

de maneira didática, Ḥayyūj / 'חיוג introduz as ideias de movimento e repouso, revisa as sete 

                                                                        

601
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 30 em hebraico, p. 31 em árabe). 

602
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 51) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 21): 

 كذا وكذا بدايل وبرهان اصلهوكان 
603

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 186 em hebraico, p. 187 em árabe, grifos nossos). 
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vogais tiberienses e o šəwāʾ / שווא e suas diversas realizações fonéticas. Uma vez esclarecido 

o sistema massorético tiberiense, Ḥayyūj / 'חיוג passa para o tópico do sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

 .que será tratado em seus dois aspectos: o ortográfico e o fonético ساكن لي ن

6.2.3.1 A ideia de movimento (ḥaraka / حرك / ַחַרַכה) e repouso (sākin / ساكن / ַסאִכן) 

As ideias
604

 de que as letras ḥurūf / חרוף, pl. de ḥarf /  ַףרְּ ח  em árabe, estariam 

em “movimento” ou em “repouso” provém das gramáticas árabes e fazem alusão ao estado 

fonético das letras. Os gramáticos árabes diziam ḥarf mutaḥarrik /  ַַתַחִרכ ףרְּ ח מ  متحركة حرف /   

/ letra em movimento
605

 para expressar que uma letra ḥarf /  ַףרְּ ח  estava acompanhada حرف / 

de vogal curta (ḥaraka / حرك / ַחַרַכה / movimento) caso contrário, a letra estaria em repouso 

(sākin / ساكن / ַסאִכן) conforme esquematizado na figura abaixo: 

 

Em outras palavras, sākin / ساكن / ַסאִכן e sākin / ساكن / ַסאִכן são dois estados 

complementares da consoante, ou ḥarf /  ַףרְּ ח  letra, na linguagem dos gramáticos / حرف / 

árabes. 

A consoante em movimento (acompanhada de vogal curta) podemos 

representar por CV (por exemplo: /ba/, /ca/, /da/) em que V  representa a vogal curta, e a 

consoante em repouso (desacompanhada de vogal), por C (por exemplo: /b/, /c/, /d/), 

conforme esquematizado na figura abaixo: 

                                                                        

604
 Uma profunda discussão sobre as fontes árabes em torno de como as primeiras gramáticas árabes descreviam 

a oposição entre letra e consoante cf. (GOLDENBERG, 2012, p. 59). 
605

O texto do respectivo trecho do kitāb ʾal-līn / כתאב אללין com os termos em árabe traduzidos e latinizados cf. 

(SARA e MAUCK, 2005, p. 43). 

Letra (ף  (ַחרְּ

Movimento 

 Vogal curta (ַחַרַכה)

Repouso 

 (ַסאִכן)
Ausência de 

vogal 
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6.2.3.2 A representação grafemática de movimento (ḥaraka / حرك / ַחַרַכה) em árabe 

A representação gráfica de movimento oferecida pela grafemática árabe é mais 

simples, pois o árabe possui apenas três vogais curtas (V) que podem movimentar as letras, 

isto é, /a/, /i/ e /u/, que são representadas pelos seguintes símbolos que podem ser adicionados 

sobre ou sob quaisquer letras do alfabeto árabe: 

̶ fatḥa (  َ )  /a/; 

̶ kasra ( َِ )  /i/; e 

̶ damma (  َ )  /u/. 

6.2.3.3 A representação grafemática de repouso (sākin ַסאִכן /  em árabe (ساكن / 

Para a representação gráfica de repouso, isto é, a ausência de vogal, o árabe 

utiliza o símbolo do sukūn < َْ >
606

, e portanto, uma letra marcada com este símbolo está sākin 

/ ַסאִכן  .em repouso / ساكن / 

6.2.3.4  O repouso (sākin ַסאִכן /  no hebraico (حرك / ַחַרַכה / ḥaraka) e o movimento (ساكن / 

6.2.3.4.1 O movimento (ḥaraka / ה כ  ר   no hebraico (حرك / ח 

O movimento (ḥaraka / حرك / ַחַרַכה) do árabe que estava limitado às vogais 

curtas, em hebraico passa a representar qualquer som vocálico indicado pelos símbolos 

massoréticos vocálicos que podemos agrupar em três categorias: 

 categoria das vogais plenas
607

, que engloba as vogais consideradas breves e a)

longas
608

, a  

                                                                        

606
 (FALDINI, 2013, p. 48); 

607
 Atentar para não confundir vogal longa com vogal plena que será explicada no parágrafo seguinte. 

608
 Nenhuma das escolas massoréticas distinguia entre vogais breves e longas, mas a escola tiberiense introduziu 

 

Letra 

em movimento 
(acompanhada de 

vogal curta) 
CV /ba/, /ca/, /da/ 

em repouso 
(desacompanhada 

de vogal) 
C /b/, /c/ /d/ 
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 categoria das vogais furtivas; e  b)

 categoria das vogais furtivas representas pelo šəwāʾ / שווא. c)

Dito isso, no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין, uma consoante acompanhada de 

šəwāʾ / שווא mudo não é mais considerada em movimento como o era no Maḥbereṯ Mənaḥēm 

609מחברת מנחם /
. 

6.2.3.4.2 A representação do movimento (ḥaraka / ה כ  ר   no hebraico (حرك / ח 

As sete vogais plenas 

Depois de criticar a metodologia daqueles que sustentam que a palavra 

hebraica pode ser formada por até uma letra radical, Ḥayyūj / 'חיוג apresenta o sistema de 

vogais tiberiense como composto por sete ḥarakāt / اتحرك / ַחַרַכאת , pl. de ḥaraka / ַחַרַכה / 

  :movimento, ou sete vogais massoréticas, a saber / حرك

Nome
610

 Grafema 

Qāmēṣ / סָ  קמץ 

Ṣēreh / סֵ  צירה 

Pattāḥ / סַ  פתח 

Seḡōl / סֶ  סגול 

Ḥiriq / חירק  

Šeḇer / שבר 
 סִ 

Ḥōlem / סֹ  חולם 

Qūbbūṣ / קובוץ 

Šurēq / שורק 
 ס   ou ס

 

Observa-se que Ḥayyūj / ' 'חיוג  contabiliza sete vogais apesar de, graficamente, 

serem oito, pois segundo ele o qūbbūṣ / (ס  ) קובוץ seria considerado alografe do šurēq / שורק 

 quando (ס) שורק / se transformava em šurēq (ס  ) קובוץ / uma vez que para ele, o qūbbūṣ ,(ס)

                                                                        

as vogais furtivas, cf. ( ט"תשס, מורג , p. 47 e 50). 
609

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 144*). 
610

 Quanto às variantes dos nomes das vogais cf. ( ה"תשנ, אלוני , p. 203-204). 
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era sucedido de ו, ou seja, ו 611הּו  ה 
. 

Para ilustrar o modo de pensar árabe de “movimento” das letras, apresentamos 

um exemplo para cada uma das sete vogais plenas ou “movimentos”
612

:  

̶ em ָלּה, o ל estaria movimentado com qāmēṣ / קמץ <  ָ  >, isto é, vocalizado com 

[a]; 

̶ em ַאל, o א estaria movimentado com pattāḥ / פתח <  ַ  >, isto é, vocalizado com 

[a]; 

̶ em ֵאת, o א estaria movimentado com ṣēreh / צירה <  ֵ  >, isto é, vocalizado com 

[e] ou segundo Delgado com [i]
613; 

̶ em ֶאת־, o א estaria movimentado com seḡōl / סגול <  ֶ  >, isto é, vocalizado com 

[e] ou segundo Delgado como imāla
 614

, isto é, […] a fronted pronunciation of 

the vowel towards [e], in the Eastern dialects […]
615

;  

̶ em ִלי, o ל estaria movimentado com ḥiriq / חיריק <  ִ  >, isto é, vocalizado com 

[i];  

̶ em לֹא, o ל estaria movimentado com ḥōlem / חולם <   ׁ  >, isto é, vocalizado 

com [o] ou segundo Delgado com [u]
616

); e 

̶ em לּו (ou em ל ו)
617

 o ל estaria movimentado com qūbbūṣ / קובוץ  <    > (ou  < ּ  

> ), isto é, vocalizado com [u]. 

As vogais furtivas 

Quanto ao grupo das vogais furtivas, Ḥayyūj / 'חיוג as menciona indiretamente. 

Sem dar muitas explicações, Ḥayyūj / 'חיוג afirma brevemente que as regras de mobilidade do 

šəwāʾ / שווא não são aplicadas quando o grafema está sob uma das 618אחה"ע
. Para esclarecer, 

                                                                        

611
 ( ט"תשס, מורג , p. 43). 

612
 Duas observações sobre os exemplos mencionados nesta seção: (a) substituímos boa parte dos exemplos de 

Ḥayyūj / 'חיוג por outros mais simples; e (b) dispensamos referências para palavras comuns. Para conferir os 

exemplos de Ḥayyūj / 'חיוג cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 8 em hebraico, p. 9 em árabe). 
613

 (DELGADO, 2013a, p. 83); 
614

 (DELGADO, 2013a, p. 83); 
615

 (VERSTEG, 2001, p. 42) 
616

 (DELGADO, 2013a, p. 83); 
617

 Conforme mencionamos, o šurēq / שורק e o qūbbūṣ / קובוץ eram considerados alografes. 
618

 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 10 em hebraico, p. 11 em árabe). 
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Mošeh Ibn Giqiṭilla / 619 משה אבן ג'קטילה
 em sua tradução do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין para 

o hebraico intercala no texto exemplos com as três vogais furtivas sob as אחה"ע.  

Seguem as três vogais furtivas mencionadas na tradução de Mošeh Ibn Giqiṭilla 

שה אבן ג'קטילהמ /  e seus respectivos nomes: 

Nome Grafema 

 חטף קמץ

ḥăṭēp̄ qāmēṣ 
  ֳ  

 חטף סגול

ḥăṭēp̄ seḡōl  
  ֳ  

 חטף פתח

ḥăṭēp̄ pattāḥ  
  ֳ  

 

No caso, as consoantes acompanhadas das vogais furtivas também estariam em 

movimento, isto é: 

̶ em ַיֲעֹקב, o ḥăṭēp̄ pattāḥ / חטף פתח <   ֳ  > indicaria que o šəwāʾ / שווא <  ְּ  > em 

ֹקב  / com pattāḥ ַיַעֹקב deveria ser realizado como [a] como se estivesse escrito ַיעְּ

 ;פתח

̶ em ֶהֱעִמיד, o ḥăṭēp̄ seḡōl / חטף סגול <   ֳ  > indicaria que o šəwāʾ / שווא <  ְּ  > em 

 com ֶהעֶ ִמיד deveria ser realizado como [e] como se estivesse escrito ֶהעְּ ִמיד*

seḡōl / 620סגול
; 

̶ em ֳקָדִׁשים, pl. de ֹקוֶדׁש, o ḥăṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ <   ֳ  > indicaria que o šəwāʾ / 

ָדִׁשים* <  ְּ  > שווא ׁ   > חולם / deveria ser lido como se estivesse com ḥōlem קְּ  > 

/o/ realizado como [o] ou segundo Delgado como [u]
621

 como se estivesse escrito 

ָדִׁשים* ou ֹקָדִׁשים 622ק 
. É importante recordar que Ḥayyūj / 'חיוג interpretava o 

ḥăṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ como derivado do ḥōlem / חולם em casos que 

                                                                        

619
Cf. ( ל"תר, נוט , p. 5 em hebraico, p. 7 na tradução para o inglês). 

620
 A forma ֶהֱעִמיד não é atestada, mas  ְֶּהֱעִמידו  consta em Lv. 16:7. 

621
 (DELGADO, 2013a, p. 77 e 83); 

622
 A grafia ֳקָדִׁשים assim como a dos outros exemplos é dada por Ḥayyūj / 'חיוג. A edição do kitāb ʾal-līn /  

אללין כתאב  oferecida por Delgado apresenta o texto devidamente vocalizado cf. (DELGADO, 2004, p. 39). 
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atualmente reconhecemos como produto de redução vocálica
623

 como ocorre no 

quṭl. 

Observa-se que o fenômeno do ḥăṭēp̄ ḥiriq / חטף חירק que é atestado no 

Códice de Alepo é ignorado por Ḥayyūj / 'חיוג, assim como parece ter sido abandonado pelo 

copista do Códice de Leningrado como mencionamos anteriormente. 

As vogais representadas pelo šəwāʾ naʿ שווא נע 

Na sequência, seguem exemplos dos movimentos que podem ser representados 

pelo šəwāʾ / שווא interpretado como šəwāʾ naʿ / שווא נע quando sucedido por uma "עאחה , 

conforme as regras mencionadas anteriormente: 

̶ em ָעָרה  estaria ק indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,(Nm. 7:85) קְּ

movimentado com pattāḥ / פתח sendo pronunciado como [a]
624

 como se 

estivesse escrito qaʿārā / *ַקָעָרה; 

̶ em ַאֶבד־  estaria movimentado com י indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,יְּ

pattāḥ / פתח sendo pronunciado como [a] como se estivesse escrito *יַ ַאֶבד־; 

̶ em ֵאָנה  estaria movimentado com ṣēreh ת indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,תְּ

sendo pronunciado como [e] ou segundo Delgado como [i] צירה /
625

 como se 

estivesse escrito *ֵתֵאָנה; 

̶ em ֶעה  / estaria movimentado com seḡōl ד indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,דְּ

sendo pronunciado como [e] ou segundo Delgado como imāla סגול
626

, isto é, 

                                                                        

623
 (FALDINI, 2013, p. 144). 

624
 Neste caso excepcionalmente Ḥayyūj / 'חיוג diz que o šəwāʾ naʿ / שווא נע assume o som de pattāḥ / פתח. 

Segundo o entendimento de Bēn Ḥayyīm / בן חיים o qāmēṣ / קמץ é diferente das outras vogais, pois para Ḥayyūj 

 ”refletindo o “a longo ,פתח / possuía duas realizações, uma como [a], ou seja, como pattāḥ קמץ / o qāmēṣ חיוג' /

/ā/ histórico e outra como [o] ou [u], ou seja, como ḥōlem / חולם, refletindo o /u/ do qutl histórico muitas vezes 

representado como/ŏ/ ou /a ̆ /. Caso Ḥayyūj / 'חיוג não dissesse que o šəwāʾ naʿ / שווא נע assumiria o som de 

pattāḥ / פתח, o šəwāʾ / שווא em casos como ְך ָער־ָבָֽ  Por esse חולם / seria decifrado como ḥōlem (Is. 54:9) ּוִמגְּ

motivo, Ḥayyūj / 'חיוג teria preferido dizer que o šəwāʾ naʿ / שווא נע  que antecede qāmēṣ / קמץ, em casos como 

esse, realizado pattāḥ / פתח. cf.. ( חיים, תשט"ז-בן ). 
625

 (DELGADO, 2013a, p. 83); 
626

 (DELGADO, 2013a, p. 83); 



  203 

  

[…] a fronted pronunciation of the vowel towards [e], in the Eastern dialects 

[…]
627

, como se estivesse escrito *ֶדֶעה; 

̶ em ִחי  / estaria movimentado com ḥiriq ק indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,קְּ

 ;ִקִחי* sendo pronunciado como [i] como se estivesse escrito חירק

̶ em ֹאור  / estaria movimentado com ḥōlem י indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,יְּ

sendo pronunciado como [o] ou segundo Delgado como [u] 628 חולם
629

 como se 

estivesse escrito *ֹיֹאור; 

̶ em אּו  estaria movimentado com ש indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,שְּ

qūbbūṣ / קובוץ sendo pronunciado como [u] como se estivesse escrito *אּו  ;ש 

Segue um exemplo de movimento de šəwāʾ / שווא interpretado como šəwāʾ naʿ 

 :de acordo com as regras mencionadas anteriormente י sucedido por שווא נע

̶ em ָיַ֖הּו מְּ  estaria movimentado com ḥiriq מ indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,ִירְּ

מִ ָיַ֖הּו* sendo pronunciado como [i] como se estivesse escrito חירק /   .ִירְּ

Segue um exemplo de movimento de šəwāʾ / שווא <  ְּ  > interpretado como 

šəwāʾ naʿ / שווא נע sob uma letra que não seja "עאחה  nem י: 

̶ em bərēšīṯ / ית ֵראִׁשַ֖  estaria ב indicaria que o <  ְּ  > שווא / o šəwāʾ ,(Gn. 1:1) בְּ

movimentado com pattāḥ / פתח sendo pronunciado como [a] como se estivesse 

escrito barēšīṯ / *ית  .בַ ֵראִׁשַ֖

Será que há alusão à quantidade vocálica? 

Em nenhum momento encontramos no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין alguma 

menção explícita à quantidade vocálica. Se Ḥayyūj / 'חיוג distinguia quantitativamente entre 

as vogais plenas, as vogais furtivas e as realizações vocálicas do šəwāʾ naʿ / שווא נע, não 

sabemos. Mas de acordo com a linguagem de movimento empregada sistematicamente no 

Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין entendemos que, para Ḥayyūj / 'חיוג, essas diferenças 
                                                                        

627
 (VERSTEG, 2001, p. 42) 

628
 Curiosamente, Ḥayyūj / 'חיוג não cita exemplo para o ḥōlem / חולם, porém está claro da introdução ao tema 

que šəwāʾ naʿ / שווא נע pode assumir  o som de qualquer uma das sete vogais, cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 

8 em hebraico, p. 9 em árabe). 
629

 (DELGADO, 2013a, p. 83); 
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quantitativas, caso existissem, eram indiferentes. Inclusive não encontramos qualquer 

observação no que tange a quantidade fonética nos casos em que o gəʿāyā / געיה (  ֳ ) 

acompanha šəwāʾ / שווא, vogal furtiva ou vogal plena. 

6.2.3.4.3 O repouso (sākin / אִכן  em hebraico (ساكن / ס 

Sākin / ساكن / ַסאִכן / repouso em árabe é vertido literalmente para o hebraico 

como nāḥ / 630 נח
, na acepção de repouso. 

Este repouso (sākin / ساكن / ַסאִכן) que em árabe é representado por um 

símbolo unívoco, em hebraico, o símbolo que poderá ou não estar grafado, será compartilhado 

pelo mesmo que representa as vogais furtivas: o šəwāʾ / שווא. 

Em estilo saussuriano, Ḥayyūj / 'חיוג explica que em oposição ao estado de 

movimento (mutaḥarrik / ַתַחִרכ / a letra pode ficar em repouso (sākin ,(متحركة / מ   /  ַסאִכן

  .ou na nossa linguagem, desacompanhada de vogal ,(ساكن

Para ilustrar, peguemos como exemplo a palavra ַהר / montanha:  

̶ o ה, por estar acompanhado da vogal massorética pattāḥ / פתח, está em 

movimento (mutaḥarrik / ַתַחִרכ   e ;(متحركة / מ 

̶ o ר, por estar desacompanhado de vogal, está em repouso (sākin /  ساكن / ַסאִכן), 

como se estivesse acompanhado de šəwāʾ / שווא, assim:  ְַּהר  

6.2.3.4.4 O šəwāʾ / שווא massorético – entre repouso e movimento 

Para distinguir o šəwāʾ / שווא que representa movimento do šəwāʾ / שווא que 

representa repouso as gramáticas hebraicas passaram a designar o primeiro de šəwāʾ audível 

(šəwāʾ naʿ / נע שווא  / šəwāʾ em movimento) e o último de šəwāʾ mudo (šəwāʾ nāḥ / נח שווא 631
 

/ šəwāʾ em repouso). 

6.2.3.4.5 As vogais furtivas como representantes do šəwāʾ / שווא em movimento 

A categoria das vogais furtivas seria formada por vogais plenas acompanhadas 

de šəwāʾ / שווא e seria utilizada no lugar do šəwāʾ naʿ / שווא נע, de maneira consistente sob 

                                                                        

630
 Os alunos de Mənaḥēm / מנחם  empregam o termo ḥōnēh / חונה que literalmente traduz acampar (ROBLES, 

1986, p. 12*). 
631

 As traduções šəwāʾ audível e šəwāʾ mudo cf. em (ARAÚJO, 2005, p. 41). 
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as letras "עאחה , ao passo que nas letras restantes esta categoria seria utilizada 

esporadicamente para enfatizar que o šəwāʾ / שווא  deve ser realizado como naʿ / 632נע
. 

Dito isso;  

̶ a letra acompanhada de vogal plena ou furtiva, ou de šəwāʾ / שווא audível, 

estaria em movimento (naʿ / נע); e  

̶ a letra acompanhada de šəwāʾ / שווא mudo, grafado ou não, estaria em repouso 

(nāḥ / נח).  

A figura abaixo esquematiza os estados de repouso e movimento das letras:  

 

6.2.3.4.6 As realizações fonéticas do šəwāʾ / שווא em movimento 

Quanto à realização fonética do šəwāʾ / שווא, segundo todos os gramáticos 

andaluzes consultados, o šəwāʾ naʿ / שווא נע pode assumir o som de qualquer vogal plena. 

Para simplificar, elaboramos o seguinte fluxograma que resume as condições expostas por 

Ḥayyūj / 'חיוג e as respectivas realizações do šəwāʾ / שווא 
633

, pois cremos que entrar em mais 

detalhas sobre a questão da realização fonética exata do šəwāʾ / שווא não seja relevante para o 

entendimento do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, tampouco para a reconstrução da forma 

fundamental dos verbos que contém letras frágeis: 

                                                                        

632
 Uma abordagem completa sobre o šəwaʾ / שווא e as vogais furtivas na tradição tiberiense cf. em (KHAN, 

2013, p. 97-108). 
633

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 8 em hebraico, p. 9 em árabe). 

Letra (ף  (ַחרְּ

Movimento 

 (ַחַרַכה)

Símbolo de 
vogal 

Plena 

Furtiva 

 שווא נע

Repouso 

 (ַסאִכן)

 שווא נח
(escrito ou 

subentendido) 



  206 

  

 

  שווא

 נח
NÃO 

/ø/ 

Incondicional 

 נע
SIM 

 אחהע
vocalizada  

com /a/ 

/a/ 

 אחהע
vocalizada  

com /e/ 

/e/ 

 אחהע
vocalizada 

com /i/ 

/i/ 

 אחהע
vocalizada 

com /o/ 

/o/   

 אחהע
vocalizada 

com /u/ 

/u/  

antes 
de י 

/i/ 

outros 
casos 

/a/ 

Qual o contexto? 

Em início de palavra? Ou na 
primeira de duas letras iguais? 
Ou é o segundo de dois שווא 

consecutivos? 

Condição 
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6.2.3.4.7 O repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   (ساكنّلي ن / ס 

Depois de apresentar as vogais massoréticas e as realizações fonéticas do šəwāʾ 

 um segundo ,(ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / sākin layyin) trata do repouso frágil חיוג' / Ḥayyūj ,שווא /

tipo de repouso (sākin / ساكن /  ַסאִכן) que se opõe ao supracitado e que ocorre apenas com as 

  .apenas no hebraico אהוי

As letras mencionadas anteriormente podiam estar em movimento ou em 

repouso:  

 a letra em movimento era acompanhada de vogal; e  a)

 a letra em repouso era pronunciada desacompanhada de vogal. b)

Diferente das letras restantes, as אהוי possuem um terceiro estado, o de não 

serem pronunciadas. Como a אהוי não pronunciada (al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) necessariamente 

está em repouso (desacompanhada de vogal), Ḥayyūj / 'חיוג passou a chamar este tipo de 

repouso de repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן), como podemos verificar no 

trecho extraído da tradução de Sivan & Wated
634

: 

ובגלל הסוג השני הזה נקראו האותיות האלה בשם אותיות הרפיון, שכן הן נרפות עד שהן נסתרות, 

תחושה, ואין מביא אותן לכלל שמיעה אלא הנעת מה שלפניהן בקובוץ או ואין להן בהגייה גילוי או 

 .בפתיחה או באחד משבעת המלכים

Tradução
635

: 

A causa de esta última especie se denomina a estas consonantes “letras débiles”, 

pues se debilitan hasta el punto de desaparecer, sin llegar a manifestarse en la 

articulación ni sonar, sino que lo que lleva a su sonido vocálico es lo que antecede 

ya sea un ḍamma (/u/), una fatḥa (/a/) o cualquiera de los sietes reyes. 

Em outras palavras, as אהוי, por serem consideradas frágeis (layyin / ַלִיّן), elas 

tendem a ser omitidas na leitura ou mesmo da escrita
636

.  

À esse estado no qual a letra é ignorada na leitura foi chamado posteriormente 

por um gramático árabe de estado de morte e as letras seriam consideradas mortas (ḥuruf al-

                                                                        

634
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 12 em hebraico, p. 13 em árabe). 

635
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 41) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 8): 
ي ْت هذه االحرف حورف اللي ن فانها تلين حتى ت ْخف ى فال يكون اها فى اللفظ ظهور وال حس  وان ما ولهذا النوع االخر سم ِ

שבעה מלכיםيوِد يها الى السمع تحريك ما قبلها بالضم  او بالفتح او باحد ال   
636

 Cf. (GOLDENBERG, 2013, p. 61-62). 
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mayta)
637

. 

6.2.3.4.8 O repouso não frágil (sākin ġayr layyin /  אִכן ִירס  ִיّן ג  ל   (ساكنّغيرّلي ن / 

Para enfatizar que a אהוי está em repouso, e mesmo assim é pronunciada, 

Ḥayyūj / 'חיוג diz que a letra está sākin ġayr layyin /  ַלִיّן ַגִירַסאִכן  repouso não / ساكن غير لي ن / 

frágil, isto é  

̶ sākin / ساكن / ַסאִכן / repouso; 

̶ ġayr / غير  / ַגִיר / não; e 

̶ layyin / لي ن / ַלִיّן / frágil. 

6.2.3.4.9 Exemplos de repouso frágil e de repouso não frágil 

Para ilustrar
638

, seguem exemplos que ilustram os dois tipos de repouso nas 

  :אהוי

 o י nas duplas ָעֵלי:ָעַלי e ֹמוֵרי:ֹמוַרי não é seguido de vogal, isto é, todos estão em a)

repouso (sākin ַסאִכן /  é interpretado como se ֹמוַרי e em ָעַלי em י porém o ,(ساكن / 

estivesse seguido de šəwāʾ nāḥ / שווא נח, assim:  ְָּעַלי e  ְֹּמוַרי e, portanto, está em 

repouso não frágil (sākin ġayr layyin /  ַלִיّן ַגִירַסאִכן  por ser (ساكن غير لي ن / 

pronunciado. Ao passo que o י em ֹמוֵרי e ָעֵלי seria interpretado como se não 

estivesse escrito, assim:  ֹמוֵר e  ֵָעל, e, portanto, está em repouso frágil (sākin layyin / 

 ;por ser ignorado na pronúncia (ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

 o ו nas triplas ע ּלֹו:ָעלּו:ָעַליו e ָיֹדו:ָידּו:ָיַדיו não é seguido de vogal, isto é, todos estão b)

em repouso (sākin ַסאִכן /  é interpretado como ָיַדיו e em ָעַליו em ו porém o ,(ساكن / 

se estivesse seguido de šəwāʾ nāḥ / שווא נח, assim  ְָּעַליו e  ְָּיַדיו e, portanto, está em 

repouso não frágil (sākin ġayr layyin /  ַלִיّן ַגִירַסאִכן  por ser (ساكن غير لي ن / 

pronunciado. Ao passo que o ו em ע ּלֹו:ָעלּו e em ָיֹדו:ָידּו seria interpretado como se 

não estivessem escrito, assim:   ע ּלֹ :ָעל e   ָידֵֹ :ָיד, e, portanto, está em repouso frágil 

(sākin layyin / ّןַסאִכן ַלִי  ;por ser ignorado na pronúncia (ساكن لي ن / 

                                                                        

637
 Cf. (GOLDENBERG, 2012, p. 60, nota 4). 

638
 Os exemplos mencionados neste parágrafo são nossos. 
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 o ה na dupla ָיָדּה: ָיָדה  não é seguido de vogal, isto é, todos estão em repouso (sākin c)

/ ַסאִכן  é interpretado como se estivesse seguido de šəwāʾ ָיָדּה em ה porém o ,(ساكن / 

nāḥ / שווא נח, assim  ְָּיָדה e está em repouso não frágil (sākin ġayr layyin /  ַגִירַסאִכן 

 seria interpretado ָיָדה em ה por ser pronunciado. Ao passo que o (ساكن غير لي ن / ַלִיّן

como se não estivesse escrito, assim:  ָָיד, e, portanto, está em repouso frágil (sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) por ser ignorado na pronúncia; 

 o א na dupla ר ֹס֤ א:ַוֶיאְּ  ֵחטְּ
639

 não é seguido de vogal, isto é, os dois estão em repouso d)

(sākin ַסאִכן /  :porém ,(ساكن / 

̶  em ר ֹס֤  / e por ser pronunciado com šəwāʾ nāḥ שווא / está com šəwāʾ א o ,ַוֶיאְּ

ساكن غير  / ַסאִכן ַגִיר ַלִיّן / está em repouso não frágil (sākin ġayr layyin שווא נח

 ;(لي ن

̶ em א  por esse motivo é ignorado da שווא / não está sinalizado com šəwāʾ א o ,ֵחטְּ

leitura como se estivesse escrito  ְֵּחט no lugar de א  E quando a letra é ignorada .ֵחטְּ

na leitura, está em repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן). 

Vale recordar que a fraqueza das אהוי foi apontada, pela primeira vez, por 

Abussahal e suas consequências gramaticais foram aplicadas no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת 

que, segundo Abussahal, seria a letra mais fraca de todas א apenas para o מנחם
640

. 

6.2.3.4.10 Sākin / אִכן ִיّן / sākin layyin ,ساكن / ס  אִכן ל  لي نّساكن / ס   e ḥaraka / ה כ  ר   na حرك / ח 

linguagem na Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם 

Uma leitura atenciosa do Maḥbereṯ Mənaḥēm / 641מחברת מנחם
 revela que a 

ideia das אהוי estarem no estado chamado por Ḥayyūj / 'חיוג de repouso frágil (sākin layyin / 

em hebraico (חונה / ou ḥōnēh) נח / já era descrita pelo termo nāḥ (ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן
642 

que 

traduz literalmente sākin ַסאִכן /  / ַסאִכן / em repouso. Por outro lado, a noção de sākin / ساكن / 

 כתאב אללין / carregando a ideia do sukūn árabe conforme encontramos no Kitāb ʾal-Līn ساكن
                                                                        

639
 Gn. 46:29, Êx. 14:6, 2Rs. 9:21, Jó 12:18, 2Cr. 13:13, porém em Gn. 42:24: ר  .ַוֶיֱאֹסֻ֥

640
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 4). 

641
 Goldenberg não leva em conta que os termos naḥ / נח e ḥōnēh / חונה já eram empregados em textos 

comprovadamente anteriores a Ḥayyūj / ' 'חיוג , como no próprio Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם cf. 

( ם"תש, גולדנברג ); 
642

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8*, últimas duas linhas). 
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اللينكتاب  / , não a localizamos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם . 

Quanto à ḥaraka / حرك / ַחַרַכה que no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין transmite a 

ideia de movimento por vogal plena, furtiva ou indicada por šəwāʾ naʿ / שווא נע, no Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם encontramos o termo naʿ / נע (ou naʿănūʾaʿ / נענוע), que traduz 

literalmente ḥaraka / حرك / ַחַרַכה ou mutaḥarrik / ַתַחִרכ  ,em movimento do árabe / متحركة / מ 

porém segundo o contexto, esse movimento alude à letra sendo realizada independente se ela 

está vocalizada ou não, como podemos constatar no seguinte trecho extraído do Maḥbereṯ / 

643מחברת
:  

 .ובצרפך המלה אשר בתוכה וו, ישבות נענועו ]...[

Tradução
644

: 

Cuando flexiona la palabra con wāw, cesa su movilización […]. 

Dentre os exemplos listados no Maḥbereṯ / מחברת, mencionamos
645

: 

̶ em ַלָֽ וְ ִני ַקלְּ  é movimentado apesar de estar desacompanhado de ו o (Jr. 15:10) מְּ

fonema vocálico, ao passo que em לּו לְּ ַקָֽ  está em repouso e é ו o (Sl. 109:28) יְּ

ignorado na pronúncia, muito embora compartilhem o mesmo yəsōḏ / יסוד, que 

no caso é קל; e 

̶ em ם  é movimentado apesar de estar ו em que o (Jó 21:11) עֲ וִ יֵליֶהָּ֑

desacompanhado de fonema vocálico, ao passo que em ע֤ ּול (Is. 65:20) e em 

ים ִל   está em repouso e é ignorado na pronúncia, muito embora ו o (Sl. 8:3) עָֽ ֹולְּ

compartilhem o mesmo yəsōḏ / יסוד, que no caso é על. 

Para simplificar, resumimos as diferenças terminológicas na tabela abaixo: 

                                                                        

643
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 144*). 

644
 (DEL VALLE, 1981a, p. 445). 

645
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*). 
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Português Hebraico Mənaḥēm Exemplo Árabe Ḥayyūj 
Exemplo 

)Ḥayyūj( 

Movimento נע 

Letra 

acompanhada 

de vogal ou 
 שווא נח

Os ו em: 

ִני וְּ ַלָֽ ַקלְּ  מְּ

ם  ֲעִויֵליֶהָּ֑

 ַחַרַכה
ou 

ַתַחִרכ  מ 

Letra 

acompanhada 

de vogal, חטף 

ou שווא נע 

 em דe ח

ים  ֳחָדִׁש 

ה ָאָג   דְּ

Repouso 

 חונה e נח

 א)ה(וי
quiescente, 

muda Os ו em: 

לּו־ֵהָמה   לְּ ַקָֽ  יְּ

ים ִל  ֹולְּ  ֤עּול עָֽ

 ַסאִכן
que não 

é 
 ַלִיّן

 com א)ה(וי

 נח שווא

O ו em: 

ִני וְּ ַלָֽ ַקלְּ  מְּ

Repouso 

frágil 
- 

ַסאִכן 

 ַלִיّן

  א)ה(וי
quiescente, 

muda 

 דויד

 יעקוב

 

Por esse motivo, entendemos que a associação da oposição nāḥ / נח e 

naʿănūʾaʿ / נענוע encontrada no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם com a oposição sākin / 

apontada por Bacher חיוג' / de Ḥayyūj حرك / ַחַרַכה / e ḥaraka ساكن / ַסאִכן
646

 diz respeito 

apenas à equivalência das traduções, mas não aos conceitos. 

6.2.3.4.11 O repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   invisível ou virtual (ساكنّلي ن / ס 

Uma vez entendido que as אהוי em estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן 

podem ser ignoradas na leitura do texto escrito por serem consideradas frágeis, Ḥayyūj / 'חיוג 

diz que os hebreus permitiram (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו) omití-las (ʾiṣqāṭ / اسقاط / אסקאט) na 

escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  como podemos ,(آستخفافا / אסתכפאפא / ʾistiḫfāf) para facilitar (الخط   / 

ver no trecho extraído da tradução de Sivan & Wated
647

: 

בסומכן על כך שהם  הנחים הנעלמים מן הכתיב כדי להקלודע שהעברים התירו להשמיט את 

 קבועים בהגייה.

Tradução
648

: 

Has de saber que los hebreos permitieron la omisión de las quiescentes débiles 

en la escritura para aligerar (la), y aunque desaparecen (gráficamente) permanecen en la 

                                                                        

646
 (BACHER, 1882, p. 17 e nota 2). 

647
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, p. 15 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9). 
648

 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9): 

 نة من الخط  آستخفافا واثكاال على ا نها ثابتة فى اللفظواْعلم أن  العبرانيين اجازوا اسقاط الساوكن اللي
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pronunciación. 

Daqui constatamos que a propriedade de fraqueza das אהוי identificada por 

Abussahal e aplicada por Mənaḥēm / מנחם apenas para o א foi estendida por 'חיוג para o 

grupo das אהוי no que diz respeito a supressão na escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל ط  الخ /  ). 

Para ilustrar, seguem exemplos do Tanaḵ / ך"תנ  que apresentam dupla 

grafia
649

:  

 com י: a)

650דויד ̶
 e ִשיאִ ים 651 נְּ

 estão plenos; 

652דוד ̶
 e ִשיִאם 653נְּ

 (Gn. 17:20, 25:16) estão defectivos; 

 com ו: b)

654יעקוב ̶
 está pleno. 

655יעקב ̶
 está defectivo; 

 com א:  c)

רּו ̶ ָֹֽ אמְּ 656ת
 e ֵר אִׁשית estão plenos; 

ּו ̶ ר  מְּ 657ֹתָֽ
  e 658ֵרִׁשית

 estão defectivos; 

 com ה: d)

 ;está pleno עשיָתה ̶

 .está defectivo עשיתָ  ̶

                                                                        

649
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, p. 15 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9). 
650

 Inúmeras vezes. 
651

 Inúmeras vezes. 
652

 Inúmeras vezes. 
653

 Observar que apenas o segundo י está ausente. 
654

 Lv. 26:42, Jr. 30:18, 33:26, 46:27, 51:19 
655

 Inúmeras vezes. 
656

 Inúmeras vezes. 
657

 2Sm. 19:14. 
658

 Dt. 11:12. 
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De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, a omissão na (al-ḫaṭṭ / الخط   / אללכט) está 

justificada pelo fato de que os antigos hebreus costumavam simplificar a escrita (al-ḫaṭṭ / 

טכאלל  / אללפט / ̣̱ ausente está presente na pronúncia fala (al-lafd אהוי uma vez que a (الخط   / 

 .(اللفظ

Em outras palavras, de acordo com esse raciocínio explica-se o motivo da 

coexistência em duas grafias no ך"תנ , uma plena e outra defectiva, pois uma representa a 

forma original e a outra, a simplificada. 

6.2.3.4.12 Ambiguidade de sākin / אִכן  como qualificador ساكن / ס 

Quando Ḥayyūj / 'חיוג diz que uma letra das אהוי está em repouso (sākin / ַסאִכן 

 quer dizer que ela não é seguida de vogal. Por esse motivo, quando encontramos no (ساكن /

Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין que uma das אהוי está em repouso (sākin / ساكن / ַסאִכן) o leitor 

precisará deduzir do contexto se ela está layyin / لي ن / ַלִיّן (a letra não é realizada) ou se não 

está layyin / ַלִיّן (a letra é realizada muda). Essa mesma ambiguidade presente no texto em 

árabe é reproduzida nos textos vertidos para o hebraico por meio dos quase sinônimos nāḥ / 

  .ساكن / ַסאִכן / que traduzem literalmente sākin שוכן / e šōkēn נח

Para demonstrar a ambiguidade dos termos sākin / ساكن / ַסאִכן e nāḥ / נח 

extraímos aqui um trecho do texto em árabe do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין acompanhado da 

tradução moderna de Sivan & Wated para o hebraico e das paráfrases hebraicas medievais 

oferecidas por Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה e ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ /  אברהם בן

 .עזרא

No texto original do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין em árabe da edição crítica 

oferecida por Sivan & Wated, percebemos que os tradutores vertem sākin / ساكن / ַסאִכן como 

haNāḥ (haNeʿĕlam) / )הנח )הנעלם para mitigar a ambuiguidade de sākin / ساكن / ַסאִכן que é 

layyin / لي ن / ַלִיّן conforme sugere o contexto. Observa-se que layyin / لي ن / ַלִיّן traduzido como 

haNeʿĕlam / הנעלם condiz com a tradução de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא do Kitāb 

ʾal-tanqīṭ / כתאב אלתנקיט para o hebraico 
659

.  

                                                                        

659
 Por exemplo, em “השוכן הנח הנעלם” ou em “השוכן הנראה” que seria sinônimo de נח נראה cf. (נוט, תר"ל, 

p. 120). 
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Segue o texto em árabe em letras hebraicas da edição de Sivan & Wated
660

: 

ֹוׁש )במדבר כא:כט( וקד תקלב אלאלף ואו –  אבד מָּ֑ ָת ַעם־כְּ דְּ ם )איוב יא:כ( ָאַבַ֖ ֶהָּ֑ ד ִמנְּ ָמנֹוס ָאַב   לינהּו 

ל )במדבר  ֹוְך ַהָקָהָֽ ּו ִמתֻ֥ דַ֖ ה )יונה א:יד( ַויֹאבְּ ָד  ֹום ִאָּו ֶלד )איוב ג:ג( ַאל־ָנ א נֹאבְּ אַבד יַ֖  ֹ פי אללפט, י

 .אלדי בעדהא סאכןאלזואיד מוקפה לל טז:לג(

Segue a tradução do trecho acima do árabe para o hebraico oferecida por Sivan 

& Wated 
661

: 

ֹוׁש )במדבר כא:כט( ויש אשר תהפוך האלף לוו ּו  – אבד מָּ֑ ָת ַעם־כְּ דְּ ם )איוב יא:כ( ָאַבַ֖ ֶהָּ֑ ד ִמנְּ ָמנֹוס ָאַב 

ֹום ִאָּו ֶלד בהגייהרפה  אַבד יַ֖  ֹ ל )במדבר  ֹבו י ֹוְך ַהָקָהָֽ ּו ִמתֻ֥ דַ֖ ה )יונה א:יד( ַויֹאבְּ ָד  )איוב ג:ג( ַאל־ָנ א נֹאבְּ

 שאחריהן. )הנעלם( הנחטז:לג( המוספיות מועמדות בטעם בגלל 

Segue a paráfrase de Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה para o hebraico
662

: 

ֹוׁש )במדבר כא:כט( וכבר נהפכה זאת האלף לוו – אבד מָּ֑ ָת ַעם־כְּ דְּ ם )איוב יא:כ( ָאַבַ֖ ֶהָּ֑ ד ִמנְּ ָמנֹוס ָאַב  ּו 

ֹום ִאָּו ֶלד בדיבור הלשוןנחה  אַבד יַ֖  ֹ ל  ֹבו י ֹוְך ַהָקָהָֽ ּו ִמתֻ֥ דַ֖ ה )יונה א:יד( ַויֹאבְּ ָד  )איוב ג:ג( ַאל־ָנ א נֹאבְּ

ה ויוד  )במדבר טז:לג( ]נון ָד  ּו[ תמוכות ומועמדות ללמד על נֹאבְּ דַ֖  שאחריהם. פא הפעלַויֹאבְּ

Segue a paráfrase de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא para o hebraico
 663

: 

ֹוׁש )במדבר כא:כט( והתפך האלף לוו – אבד מָּ֑ ָת ַעם־כְּ דְּ ם )איוב יא:כ( ָאַבַ֖ ֶהָּ֑ ד ִמנְּ ָמנֹוס ָאַב   נעלםּו 

ֹום ִאָּו ֶלד אַבד יַ֖  ֹ ל )במדבר טז:לג(  ֹבו במבטא י ֹוְך ַהָקָהָֽ ּו ִמתֻ֥ דַ֖ ה )יונה א:יד( ַויֹאבְּ ָד  )איוב ג:ג( ַאל־ָנ א נֹאבְּ

 .שיש אחריהם הנוחהנוספים מעמדים בהארכה בעבור 

Tradução
664

: 

ם – אבד ֵׁ֑ ְנה  ד מִׁ ָמנֹוס ָאַב֣ ֹוש ,(Jó 11:20) ּוּ֭ ְדָת ַעם־ְכמֵׁ֑  Este ʾalef se .(Nm. 21:29) ָאַבּ֖

transforma en waw quiescente en la pronunciación, ד ָּו֣ל  ֹום אִׁ אַבד יּ֖ ו י ֣ ב   (Jó 3:3), ה  ַאל־ָנ֣א נ אְבָדָ֗

(Jn. 1:14), ל ֹוְך ַהָקָהָֽ תּ֥ ּו מִׁ  las preformativas están en pausa por la quiescente ,(Nm. 16:33) ַוי אְבדּ֖

que les sigue. 

No texto em árabe grifamos as palavras layyin / لي ن / ַלִיّן e sākin / ساكن / ַסאִכן, 

sendo que: 

                                                                        

660
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 35). 

661
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 34). 

662
 ( ל"תר, נוט , p. 14). 

663
 (DUQUES, 1844, p. 30). 

664
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 54) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 24, grifos nossos): 
ָמנֹוסאב ם ד ּו  ֶהָּ֑ ד ִמנְּ ֹוׁש )איוב יא:כ( ָאַב  מָּ֑ ָת ַעם־כְּ דְּ ֹום فى اللفظ لينةوقد تقلب االلف واوا )במדבר כא:כט(  ָאַבַ֖ אַבד י   ֹ  ֹבו י

ה ( ג:איוב ג) ָד  ל ( יד:יונה א)ַאל־ָנ א נֹאבְּ ֹוְך ַהָקָהָֽ ּו ִמתֻ֥ דַ֖  الذى بعدها وفى هذا  ساكنالزوايد موق فة لل (לג:במדבר טז)ַויֹאבְּ
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̶ layyin / لي ن / ַלִיّן, não gera dúvida para o leitor, pois alude que a letra não é 

pronunciada (estado frágil do repouso). 

̶ sākin / ساكن / ַסאִכן é ambíguo, pois pode se referir a uma letra desacompanhada 

de vogal que é ou não pronunciada. Para dirimir esta dúvida, Sivan & Wated 

adicionaram haNeʿĕlam / הנעלם / oculto entre parênteses para indicar que se 

trata de repouso frágil. Delgado, por sua vez, ao verter haNāḥ / הנח como 

quiescente (=mudo) resolve o problema. 

Ao verter layyin / لي ن / ַלִיّן como nāḥāh / נחה, Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן 

trouxe ambiguidade para o texto em hebraico ג'קטילה
665

, por outro lado, para não traduzir 

sākin ַסאִכן /  / ַלִיّן / uma vez que o termo já foi utilizado para layyin ,נחה / como nāḥāh ساكن / 

 ao se referir a pausa ,פ הפועל / como o C1 ساكن / ַסאִכן / ele preferiu parafrasear sākin ,لي ن

(waqf /  .אבד de א presente no (وقف /  וקף

Para que o texto em hebraico ficasse mais próximo do original, ʾAḇrāhām bēn 

ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא parafraseou layyin / لي ن / ַלִיّן como neʿĕlam / נעלם, e sākin / ַסאִכן / 

 .transferindo a ambiguidade do árabe para o hebraico הנוח / literalmente, como haNuʾaḥ ,ساكن

6.2.4 As אהוי como letras-consoantes homorgânicas 

A partir do momento em que é identificada a propriedade de fraqueza das אהוי 

no que tange a supressão na escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  procura reconstruir חיוג' / Ḥayyūj ,(الخط   / 

as formas fundamentais (ʾaṣl / اصله / אצל) anteriores a este processo. Para tanto, segundo 

Goldenberg
666

, Ḥayyūj / 'חיוג associa as vogais massoréticas às suas respectivas letras-

consoantes homorgânicas (אהוי), como ocorre em árabe em que vogais longas são compostas 

por uma vogal breve acompanhada de uma letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  ) que, 

simultaneamente, é uma letra de prolongação
667

, formando assim um par de elementos 

                                                                        

665
 Pois repouso, nāḥ / נח, em hebraico, assim como sākin / ساكن / ַסאִכן, em árabe pode indicar que a letra está: 

 nāḥ / נח / em repouso (sākin / ساكن / ַסאִכן) não frágil (layyin / لي ن / ַלִיّן);  

 nāḥ / נח / em repouso (sākin / ساكن / ַסאִכן) que é frágil (layyin / لي ن / ַלִיّן). 
Em ambas as situações a letra está desacompanhada de vogal, porém, no primeiro a letra é articulada e no 

segundo, a letra é muda. 
666

 (GOLDENBERG, 2012, p. 60). Goldenberg dedica um capítulo em op. cit. para esclarecer como os árabes 

medievais interpretavam essa “letra frágil”; Cf. (VERSTEG, 2001, p. 89-90). 
667

 Em árabe ḥurūf ʾal-madd, pl. de ḥarf ʾal-madd “letra de prolongação” (GOLDENBERG, 2012, p. 60); 

Quanto à a expressão “letra de prolongação” para traduzir ḥarf ʾal-madd em língua portuguesa vide (LOPES, 
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foneticamente homorgânicos.  

Na sequência, apresentamos as vogais árabes longas e suas correspondentes em 

hebraico: 

َ  و ̶   ו  ;/ /uw/  /ū ס 

َِ ي ̶   ִסי  /iy/  /ī/; e 

َ  ا ̶   ָסא  /aא/  /ā/
668

. 

Ḥayyūj / 'חיוג não diz claramente no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין a 

correspondência entre as vogais massoréticas e as אהוי, mas percebe-se que ele faz isso no 

decorrer de suas explanações implicitamente, por exemplo, em  ָעשית ele diz que após o ת 

deveria estar grafado um ה. Daqui podemos subentender que de acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, o 

qāmēṣ / קמץ seria sucedido por ה. Mas, na sequência, percebe-se a preferência pelo א, pois 

em יָהא ַאִתיֶק   ,חיוג' / Para Ḥayyūj .א está sucedido por קמץ / o qāmēṣ ,(Ez. 41:15) [ואתוקיהא] וְּ

esta exceção nos ensina que qāmēṣ / קמץ é seguido por 669א
. 

6.2.5 O repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   e a reconstrução da forma (ساكنّلي ن / ס 

fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל)  

A reconstrução da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) só foi possível 

mediante uma análise hierárquico-comparativa a qual Ḥayyūj / 'חיוג submeteu o Tanaḵ / 

ך"תנ 670
 com êxito, ao comparar as diversas grafias dos verbos que contém letras frágeis e 

conseguir associar as formas diversas por diversos processos fonológicos. 

Para ilustrar, tomemos como exemplo:  

  ;(Os. 10:14) ָקאם e (1Sm 17:48) ָקם ̶

ם ,(Et. 9:32) ִקַים ̶ ַקֵי  מּו e (Et. 9:29) לְּ  e ;(Et. 9:27) ִקיְּ

                                                                        

1940, p. 16): “As semivogais” و   (uau) e  quando não são letras de prolongação, têm o valor u (o) e i ,(ia)  ي

[...]” (grifos nossos).  
668

 Goldenberg utiliza o א para representar a letra de prolongação ʾalif < ا   > (GOLDENBERG, 2012, p. 60, nota 

3). 
669

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, p. 15 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 9). 
670

 (DELGADO, 2004, p. 23-24). 
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Ḥayyūj / 'חיוג entendeu que a variante 671ָקאם
 seria uma exceção que preserva a 

grafia original de ָקם. Segundo ele, o א de ָקם que originalmente era vocalizado, para facilitar 

(ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא), perdeu a vogal, isto é, ficou sākin / ساكن / ַסאִכן / em repouso. 

E uma vez desacompanhado de vogal, o א perdeu o som, isto é, ficou sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

-da escrita (al (omissão / اسقاط / אסקאט / ʾisqāt) em repouso frágil, até ser omitido / ساكن لي ن

ḫaṭṭ / טכאלל  como repouso frágil (اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) preservando-se na fala ,(الخط   / 

implícito no qāmēṣ / קמץ: 

Observamos que ao reconstruir a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) com 

base nas variantes ִקַים (Et. 9:32), ם ַקֵי  מּו e (Et. 9:29) לְּ  ,ָׁשַמר e no modelo de (Et. 9:27) ִקיְּ

Ḥayyūj / 'חיוג, percebemos que, de acordo com ele, esta deveria ser ָקַים, e ָקאם, por sua vez, 

seria a variante derivada de ָקַים após a queda do י. 

Depois de ter descoberto que era possível distinguir variantes sincrônicas 

 passou, por analogia, a fazer um exercício de חיוג' / Ḥayyūj ,(ָקַים) de diacrônicas (ָקאם)

reconstrução das variantes primitivas (ʾaṣl / اصله / אצל / forma fundamental) não registradas 

a partir de variantes conhecidas. Para ilustrar
672

, analisemos as formas verbais ֹוד  (Lm. 3:52) צֻ֥

e ּו (Lm. 4:18) ָצד 
673

 e o substantivo ים  as ,חיוג' / Segundo Ḥayyūj .ַצָיד pl. de (Jr. 16:16) ַצָיִד 

formas fundamentais de ֹוד דּוָצ   e צֻ֥  (= דּואָצ    semelhante à ָקאם) seriam recuperadas através do 

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן presente entre o צ e o ד, assim:  

  e ;(ָׁשמֹור por analogia com)  צָ יֹוד ̶

                                                                        

671
ַעֶמך  אם ָׁשאֹון  בְּ ָק   .(Os. 10:14)  וְּ

672
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 96 em hebraico, p. 97 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 81) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 66). 
673

 Colocamos a acentuação sob o צ, pois Ḥayyūj / 'חיוג afirma que existe um sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן 

entre o צ e o ד que indica a ausência do C2 / פ הפועל. Porém, nos nossos textos, a melodia encontra-se sob o ד de 

ּו י"נחי ל / י = Curiosamente, ao catalogar os verbos quiescentes de C3 .(Lm. 4:18) ָצד  , inclui ּו  como (Lm. 4:18) ָצד 

exemplo da entrada צדה, cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 278 em hebraico, p. 279 em árabe). Tradução para o 

espanhol (DELGADO, 2004, p. 169) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  

(JASTROW, 1897, p. 201). Na tradução de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'אבן ג משה ּו ,  é (Lm. 4:18) ָצד 

mencionado na introdução para os verbos quiescentes de C2 = ו ou י”ע\ו”נחי ע / י , mas não aparece na entrada צדה, 

cf ( ל"תר, נוט , p. 33 e 51 em hebraico, p. 39 e 106 em inglês). Na tradução de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ /  אברהם בן

ּו também encontramos ,עזרא י”ע\ו”נחי ע / י ou ו = na introdução para os quiescentes de C2 (Lm. 4:18) ָצד   porém a 

entrada צדה está ausente na edição de Dukes / דוקס cf. (DUQUES, 1844, p. 57). Chama atenção que nem Sivan 

e Wated nem Delgado nem Nutt / נוט comentam essa idiossincrasia. 
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  .(ָׁשמְּ רּו por analogia com) צָ יְּ דּו ̶

A queda do י nesses casos seria para facilitar (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא) 

como mencionamos anteriormente. Vale a pena notar que o א virtual em   דּואָצ  e o ו em ֹוד  צֻ֥

representam o sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן que ocupa o lugar de C2 / הפועל ע : 

דּויְּ צָ     ָדּויצ    ָדּואצ    ָדּוצ . 

6.2.6 O aspecto de prolongação das אהוי 

6.2.6.1 O repouso de prolongação (sākin al-madd /  ַדّמַ לְּ ַסאִכן א  como elemento (ساكن المد   / 

fonético suprassegmental 

Ḥayyūj / 'חיוג 
674

 elabora a ideia de repouso de prolongação (sākin al-madd / 

 Porém, a .אהוי doravante, prolongação, estendendo-a para todas as ,(ساكن المد / אלמדّ ַסאִכן

ideia de prolongação mā'sūḵ / משוך associada à acentuação milləʿēl / מלעיל ou milləraʿ / 

675מחברת / encontrada no Maḥbereṯ מלרע
, será vinculada à prolongação implícita ou explícita 

oriunda do repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) que poderá ou não estar 

associado à acentuação primária ou secundária.  

Semelhante a Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 'חיוג postula, mas de maneira 

genérica, que a prolongação não faz parte da estrutura da palavra em casos como: 

̶ o ו em  ִגֹבור e ִׁשֹכור; 

̶ o  י em ָשִריד e ָפִליט; e 

̶ o א implícito em (ָׁשאַמר =) ָׁשַמר e (ָאאַמר =) ָאַמר
676

. 

Nesses casos, a prolongação, na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג não faz parte da 

forma fundamental (ليست من االصل / ליסת מן אלאצל), pois as אוי representam a prolongação 

acrescida (ِزيد تْ  المد   / זידת ללמד) na pronúncia (al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט). 

Diante disso, Ḥayyūj / 'חיוג entende que:  

                                                                        

674
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 12 em hebraico, p. 13 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 41) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 8). 
675

 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30);  
676

 Vale recordar que de acordo como foi explicado anteriormente o qāmēṣ / קמץ é sempre sucedido por um א 

independentemente se ele está escrito ou não, assim como o חולם (e o שורק) é seguido de ו e o ṣēreh / צירה é 

acompanhado de י. 
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̶ a forma fundamental de ִגֹבור seria ִגֹבר sem ו; e 

̶ a forma fundamental de ַשִריד seria ַשִרד sem י; 

Em outras palavras, a norma escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  ו sem ִגֹבור permite (الخط   / 

e ָשִריד sem י, pois permitiram (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו) elidir (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) o 

repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן)
677

 da escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  para (الخط   / 

facilitar (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא)678
. 

 ;(forma fundamental) ִגֹבר  ִגֹבור ̶

 e ;(forma fundamental) ָפִלט*  ָפִליט ̶

 .(forma fundamental) ָׁשַמר  ָׁשאַמר* ̶

A partir desse pressuposto, Ḥayyūj / 'חיוג justifica que as grafias defectivas em 

 ,seriam estranhas, mas gramaticalmente corretas ָפִלט* e hipoteticamente em (Dt. 10:17) ִגֹבר

pois seguiriam a forma fundamental, assim como אם  refletiria a forma fundamental א com ָק 

de 679ָקם
. 

6.2.6.2 Representação gráfica da prolongação (sākin al-madd /  ַַמדّלְּ ַסאִכן א  (ساكن المد   / 

Conforme explicamos anteriormente, podemos dizer que o sākin layyin /  ַסאִכן

-é um elemento fonológico abstrato associado a uma prolongação (sākin al ساكن لي ن / ַלִיّן

madd /  ַַמדّלְּ ַסאִכן א  que pode ser materializado, ora como acentuação primária, ora (ساكن المد   / 

como acentuação secundária, ora como elemento psicológico perceptível pelo falante como 

tal.  

Para Goldenberg
680

 as אהוי mudas conforme foram delineadas por Ḥayyūj / 

 operam como arquifonema, um elemento fonológico utilizado pela linguística moderna חיוג'

para abstrair
681

 diversas realizações fonéticas ao mesmo fonema. Sivan
682

 utilizou dois 

                                                                        

677
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 12 e 14 em hebraico, p. 13 e 15 em árabe); ( ב"תשנ, בסל , p. 36). 

678
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe, l. 1); ( ב"תשנ, בסל , p. 31). 

679
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 96 em hebraico, p. 97 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 81) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 66). 
680

 Cf. (GOLDENBERG, 2013, p. 61-62). 
681

 Eldar também considera o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן um elemento fonológico abstrato (ELDAR, 

2016, p. 212-213). 
682

 (SIVAN, 1989, p. 120 [6]). 
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colchetes [] para destacar o aspecto abstrato das אהוי, e Basal
683

, em seu artigo para a EHLL, 

usou o símbilo: #. Para o nosso trabalho, preferimos utilizar o símbolo do losango ◊ que não 

está implicado como o símbolo # que pode ser interpretado como número. A figura abaixo 

esquematiza a relação entre a abstração (◊) e as suas formas concretas (אהוי).  

 

6.2.6.3 A prolongação (sākin al-madd /  ַַמדّלְּ ַסאִכן א  como parte da forma (ساكن المد   / 

fundamental  

Nos exemplos ָפִליט ,ִגֹבור e ָׁשַמר vistos anteriormente, a prolongação não faz 

parte da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל). Na sequência, veremos como Ḥayyūj / 'חיוג 

verifica, se a prolongação em questão faz parte da forma fundamental ou não.  

De maneira semelhante àquela empregada por Mənaḥēm / מנחם para verificar a 

manutenção do ו que se encontra entre o C1 e o C2 em uma palavra composta por três 

radicais
684

, Ḥayyūj / 'חיוג submete as formas ורבֹ גִ  ,ָיקּום  e  ֹמ רוִיׁשְּ  a algumas transformações 

morfofonológicas e observa as diferenças e as semelhanças entre elas e conclui que a 

prolongação doו em ָיקּום faz parte da estrutura do verbo e está no lugar de C2 / הפועל ע  ao 

passo que o ו em  ִורבֹ ג  e o ו em  ֹמ רוִיׁשְּ  representam prolongações que não fazem parte da 

estrutura da palavra
685

. 

Com base no texto do Tanaḵ / ך"תנ , Ḥayyūj / 'חיוג verifica como םָיקּו  e  ֹמ רוִיׁשְּ  

que estão na 3psm. do futuro no pāʿal /  ַלָפע  ficariam na 3ppm. do futuro no pāʿal /  ַלָפע  e 

observa que o ּו de prolongação de םָיקּו  é preservado em ָיקּומּו ao passo que o de  ֹמ רוִיׁשְּ  é 

                                                                        

683
 (BASAL, 2013). 

684
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 144*-145*). 

685
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 

 

)ה(א   

 סאכן לין 

 

 ו

 סאכן לין 

 י

 סאכן לין 
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elidido em רּו מְּ  :ִיׁשְּ

מֹ   רוִיׁשְּ  (3psm. fut. do pāʿal /  ַלָפע )  רּו מְּ לָפעַ  / 3ppm. fut. pāʿal) ִיׁשְּ ); a)

םָיקּו   (3psm. fut. do pāʿal /  ַלָפע )  3) ָיקּומּוppm. fut. pāʿal /  ַלָפע ). b)

Em ָיקּומּו, dada a preservação do primeiro ו, Ḥayyūj / 'חיוג concluiu que em 

םָיקּו  (assim como ocorre em qualquer verbo quiescente de C2 = ו ou י /  a ,(  י”ע\ו”נחי ע

prolongação do ו entre o ק e o מ faz parte da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) e por este 

motivo, ela será preservada na maioria das conjugações
686

.  

Em  ֹמ רוִיׁשְּ , assim como em qualquer verbo pleno, por outro lado, a elisão do ו 

comprova que a prolongação não faz parte da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל). 

Em suma,  

̶ a propriedade de prolongação (sākin al-madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אַ לְּ ַמד) das אהוי 

constitui uma outra faceta do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן; 

̶ a prolongação não necessariamente faz parte da forma fundamental (ʾaṣl / אצל / 

 e ;(اصله

̶ para saber se a prolongação faz parte da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל), 

conjuga-se o verbo no pāʿălū / ָפֲעלּו para ver se a אהוי é mantida. 

6.2.6.4 A prolongação (sākin al-madd /  ַַמדّלְּ ַסאִכן א  que não faz parte da forma (ساكن المد   / 

fundamental 

Ḥayyūj / 'חיוג observa
687

 que, na realidade, existem duas prolongações 

preservadas em םָיקּו  (3psm. fut. pāʿal /  ַלָפע ) ao ser pluralizado em ָיקּומּו: 

 o ּו mencionado anteriormente; e  a)

 a prolongação que sempre acompanha o qāmēṣ / קמץ. b)

Ou seja, 

                                                                        

686
 Em ָקם, por exemplo, o א exerce a prolongação, pois ם ִתי Em .ָקאם seria equivalente à ָק   a acentuação ,ַקמְּ

exerceria a o papel da prolongação. Porém, após ו conversivo י ִת  ַקמְּ ֶתם e no (Is. 14:22) וְּ ַעלְּ ם como em פְּ ֶת   .Nu) ַקמְּ

32:14) ocorre a perda do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן 

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 98 em hebraico, p. 99 em árabe) e consequentemente a prolongação. 
687

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 e 102 em hebraico, p. 101 e 103 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 

2004, p. 84); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
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 .מּו◊ק  ◊יָ   מּווק  איָ   (לָפעַ  / 3ppm. fut. pāʿal) ָיקּומּו  (לָפעַ  / 3psm. fut. pāʿal) םָיקּו

Dito isso, aparentemente, a teoria da preservação da prolongação para verificar 

quais letras fazem parte da forma fundamental não estaria funcionando, pois neste caso, 

precisaríamos apenas de uma prolongação para completar o verbo. 

Para contornar este questionamento, Ḥayyūj / 'חיוג sugere que adicionemos 

aquele ן que os hebreus costumavam a acrescentar ao final do verbo, e observemos o que 

acontece. O resultado após a adição do ן é a supressão da prolongação do qāmēṣ / קמץ (e do 

próprio qāmēṣ / קמץ), e, portanto, esta é a prova que esse tipo de prolongação não faz parte da 

forma fundamental: 

ןקּומּויְּ   ן + ָיקּומּו . 

A partir dessas verificações Ḥayyūj / 'חיוג concluiu que somente a prolongação 

mantida na grande maioria das formas pode fazer parte da estrutura do verbo. 

6.2.6.5 A perda da prolongação (sākin al-madd /  ַַמדّלְּ ַסאִכן א  da letra radical em (ساكن المد   / 

verbos quiescentes de C2 = ו ou י /    י”ע\ו”נחי ע

Nem sempre a prolongação que faz parte da forma fundamental é mantida
688

. 

Ḥayyūj / 'חיוג constatou que a supressão da prolongação em ֵָ֑קם  ָפַעל 3psm. do passado no) ַוָיָֽ

com ו conversivo), isto é, quando adicionamos o ו conversivo a  ֹםוָיק  – variante livre de םָיקּו  

(3psm. do futuro no ָפַעל), que é permitida na fala (يجوز ان يقال / יגוז אן יקאל), segundo ele: 

םוָיֹקָֽ  ֵ֑  (conversivo ו) +  ָקםַוָיָֽ  (prolongação e acentuação subtraídas). 

Entretanto, a prolongação retorna quando o verbo se encontra em pausa: 

םוָיקֹ  וםַוָיֹקָֽ  pausa  + (conversivo ו) +   (prolongação e acentuação mantidas). 

O mesmo ocorre quando é adicionado um sufixo pronominal (כנוי) mesmo não 

estando em pausa: 

םקּויָ  + (.da 3 ppm ו) ּומּוַוָיקָֽ   (conversivo ו) +   (prolongação e acentuação 

mantidas). 

                                                                        

688
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 102 em hebraico, p. 103 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 85); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 71). 
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6.2.7 As propriedades de elisão e de substituição das אהוי entre si 

As אהוי apresentam propriedades de substituição
689

 e elisão que as tornam 

únicas com relação às letras restantes do alfabeto hebraico. Nas subseções subsequentes 

versamos sobre essas duas propriedades. 

6.2.7.1 A elisão das אהוי  

Mənaḥēm / מנחם percebeu, conforme mencionamos anteriormente, que apenas 

o א pode ser elidido, tanto da escrita como da fala, por ser uma letra fraca, assim como dizia 

Abussahal em sua interpretação para o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה. Ḥayyūj / 'חיוג, por sua vez, 

reconheceu que todas as אהוי são igualmente fracas e podem ser omitidas tanto da escrita 

como da fala assim como dizem os alunos de Mənaḥēm / מנחם 
690

 em nome de Mənaḥēm / 

691מנחם
. 

6.2.7.2 A substituição das אהוי entre si 

Apesar de parecer
692

 sustentar como Mənaḥēm / 693מנחם
 quanto ao não uso da 

substituição entre letras hebraicas pertencentes ao mesmo ponto de articulação como método 

para decifrar palavras difíceis, Ḥayyūj / 'חיוג demonstrou como as אהוי, excepcionalmente, 

podem substituir umas às outras, ampliando, assim, o que Mənaḥēm / מנחם 
694

 identificou 

apenas para as seguintes letras: 

 ;יו e וי ou seja, substituição livre de ,ו  י ̶

 ;א  י ̶

 .א  ה ̶

Vale ressaltar que, muito embora, uma אהוי possa ocupar o lugar de outra, 

                                                                        

689
 Cf. o termo substituição neste contexto em (MAMAN, 2004, p. 37). 

690
 (ROBLES, 1986, p. 46* em hebraico, p. 73 em espanhol). 

691
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 20, 22, 24, 26 e 28 em hebraico, p. 21, 23, 25, 27 e 29 em árabe). 

692
 Não encontramos no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין alguma referência sobre a permuta das letras do mesmo 

ponto de articulação como encontramos em outras gramáticas hebraicas da época.  
693

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 19*-21*). 
694

 Vale ressaltar que este entendimento segue aquele criticado por Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט cf. 

(SÁENZ-BADILLOS, 1980, p. 50* em hebraico, p. 59 em espanhol), como em ַׁשע עַ  ( e (Is. 45:8) ֶי  ִיָּוֵׁשָּ֑ Prov. 

28:18) cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*); na entrada הי, as formas היה e הוה são tratadas como 

equivalentes (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 136*). 
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gerando uma variante gráfica homófona, Ḥayyūj / 'חיוג sustenta que essa substituição não é 

livre, pois, necessariamente existe apenas uma forma fundamental e as formas derivadas 

seriam variantes paradigmáticas. Mesmo assim, conforme demonstramos na sequência, em 

alguns casos específicos Ḥayyūj / 'חיוג julga que a substituição em questão pode ser livre. 

 א  (forma fundamental / اصله / אצל / ʾaṣl) ה 6.2.7.2.1

A troca do ה por א, isto é, ה  א, identificada por Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 

 a aplica para quase todos os mesmos casos mencionados no Maḥbereṯ חיוג'
695

.  

Diferente de Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / '696חיוג
 explica que o ה da forma 

fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) teria sido substituído por א por ser permitido (ʾajāzū / אגאזו / 

 acreditava que a forma original dos מנחם / permitiram) ao passo que Mənaḥēm / اجازوا

mesmos poderia ser tanto com ה como com י. Seguem alguns exemplos de ה que se 

transforma em א mencionados por Ḥayyūj / 'חיוג: 

ִתי ̶ לְּ ָאָֽ ִתי  *הִ גְּ לְּ ָאָֽ ִתי em ֶאגְּ לְּ ָאָֽ י ֶאגְּ בּוַׁשַ֖ ָכל־ַמלְּ י וְּ ָגַד  ָחם  ַעל־בְּ ֵי֤ז ִנצְּ  ;(Is. 63:3) וְּ

ּו ̶ ל  תֹולְּ ּו  *הִ ׁשְּ ל  תֹולְּ ם em ֶאׁשְּ ָנָתָּ֑ ּו ׁשְּ ב ָנמ  יֵרי ֵל  ּו׀ ַאִב  ל  תֹולְּ  ;(Sl. 76:6) ֶאׁשְּ

ֵכֻ֥ם ̶ ים  *ַהׁשְּ ֵכֻ֥ ם em ַאׁשְּ ֶתָֽ ַמעְּ א ׁשְּ ֹֻ֥ ל ר וְּ ַדֵבַ֖ ים וְּ ֵכֻ֥  ;(Jr. 25:3) ַאׁשְּ

ה ̶ ָכָר  ה  *ַהזְּ ָכָר  יי em ַאזְּ ה ַלָֽ ה ִאֶשַ֖ ָכָר  ַאזְּ ֶחם  לְּ ה ַלֶּל  ָת֤ ָהיְּ  ;(Lv. 24:7) וְּ

ֹון ̶ ֹון  *ֶהָֽ ָהמָּ֑ ֹון em ָהָֽ ָאמָּ֑ ָאמָּ֑ ת ֶי ֶתר ָהָֽ ֵאַ֖   .(Jr. 52:15) וְּ

Dentre esses casos, destacamos ּו ל  תֹולְּ  מנחם / que para Mənaḥēm (Sl. 76:6) ֶאׁשְּ

teria perdido י ou ה em primeiro momento, e depois, o א, por ser letra fraca, teria sido 

adicionado
697

. 

א  6.2.7.2.2 (ʾaṣl / اصله / אצל / forma fundamental)  ה 

A troca do א por ה, isto é, א  ה, assim como no caso anterior, Ḥayyūj / 'חיוג 

explica que o א da forma fundamental teria sido substituído por ה por ser permitido (ʾajāzū / 

                                                                        

695
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 68*). 

696
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 20 em hebraico, p. 21 em árabe); Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 45) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 13). Como a 

vocalização das citações e dos textos oferecidos por Sivan & Wated e por Delgado não necessariamente 

convergem, optamos por mencionar os versículos conforme constam nos textos atuais, e as possíveis 

reconstruções, vocalizamos de acordo como julgamos ser a forma mais adequada segundo o hebraico bíblico. 
697

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 67-68*). 
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 (permitiram / اجازوا / אגאזו
698

. Seguem alguns exemplos mencionados por Ḥayyūj / 'חיוג: 

יּו ̶ יּו  *אֵ ָתֻ֥ ה em (vir / אָ תַ א de) ֵהָתֻ֥ ָלָֽ ָאכְּ יּו לְּ ה ֵהָתֻ֥ ּו ָכל־ַחַיֻ֥ת ַהָשֶדַ֖ פ  ּו ִאסְּ כ   ;(Jr. 12:9) לְּ

ם ̶ ַלֲאֵטיֶהַ֖ ם  בְּ ַלֲהֵטיֶהַ֖ ן em בְּ ם ֵכָֽ ַלֲהֵטיֶהַ֖ ִים בְּ ַר  י ִמצְּ ֵמֻ֥ ט  ם ַחרְּ ּו ַגם־ֵה  ֲעש   .(Êx. 7:11) ַוַיָֽ

Encontramos  ַל םאֲ בְּ ֵטיֶהַ֖  com o א elidido ( א  ᴓ ) em ם ָלֵטיֶהָּ֑ (Êx. 7:22) בְּ
699

: 

ם ̶ לַ אֲ ֵטיֶהַ֖ ם  *בְּ ָלֵטיֶהָּ֑ ם em בְּ ָלֵטיֶהָּ֑ ִים בְּ ַרַ֖ י ִמצְּ ֵמֻ֥ ט   .(Êx. 7:22) ַוַיֲָֽעשּו־ֵכ  ן ַחרְּ

Em suma, Ḥayyūj / 'חיוג entendeu que ם ָלֵטיֶהָּ֑ ם e בְּ ַלֲהֵטיֶהַ֖  compartilham a בְּ

mesma forma fundamental que é  ָל םֵטיהֶ אבְּ *
700

, conforme resume o quadro abaixo: 

 

V
a

ri
a

n
te

s
F

o
rm

a
 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l

ָלאֵטיֶהם *בְּ

ַלֲהֵטיֶהם  בְּ

(Êx 7:11 )

ָלֵטיֶהם בְּ

(Êx. 7:22)

  

Observa-se que de acordo com Mənaḥēm / לאט ,מנחם e להט são dois yəsōḏōṯ 

701לאט ,distintos com significados diferentes, e por esse motivo יסודות
 é uma entrada 

lexicográfica e 702להט
 outra, curiosamente, não encontramos ם ָלֵטיֶהָּ֑ 703לט na entrada בְּ

. 

                                                                        

698
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 20 e 22 em hebraico, p. 21 e 23 em árabe); (DELGADO, 2004, p. 45); árabe em 

caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 13-14). 
699

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 45); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 14). 
700

 Cf. Jz. 4:21 em que encontramos אט  :em silêncio em / ַבָּל 

אט ַותִ  ּה ַוָת֤בֹוא ֵאָליו  ַבָּל  ָיָד  ֶבת בְּ ֶשם ֶאת־ַהַמֶק  ֶהל ַוָת  ד ָהֹא  ַת  ֶבר ֶאת־יְּ ֶׁשת־ֶח֠ ל ֵאָֽ ח ָיֵע  ֹוַוִתַק  ַרָקת  ע ֶאת־ַהָיֵתד  בְּ ַק֤ ַנַ֖ח  תְּ ַוִתצְּ

ת ם ַוָיַַ֖עף ַוָיֹמָֽ ָדֻ֥ ּוא־ִנרְּ הָֽ ֶרץ וְּ  ָבָאָּ֑
701

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 227*). 
702

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 229*). 
703

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 231*). 
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 א :ה 6.2.7.2.3

Em certas ocasiões, ao se deparar com variantes com ה e com א, Ḥayyūj / 'חיוג 

não discute qual delas seria a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) e qual seria a derivada. 

No caso de ֶדר ֶדר:ֶה  ֶאַ֖ , tanto a forma fundamental poderia ser ֶדר ֶדר ,e a derivada ה com ֶה   com ֶאַ֖

como o contrário seria possível, assim ,א
704

: 

ּות ̶ כָּ֑ ר ַמלְּ ד  ּון  (Dn.11:20) ה   ִׁשטָּ֑ ר ַתפְּ ד  ֖  ou ;(Mq. 2:8) א 

ּון ̶ ִׁשטָּ֑ ר ַתפְּ ד  ֖ ּות  (Mq. 2:8) א  כָּ֑ ר ַמלְּ ד   ,(Dn. 11:20) ה  

O mesmo ocorre com ם  :assim ,ֲהֹדָרם  :ֲאֹדָרַ֖

ס ̶ ר ַעל־ַהַמ  ֹדָרם   ֲאֶׁש  ס  (2Cr. 10:18) ֶאת־ה  ם ַעל־ַהַמָּ֑ ֹדָר֖ א   ou ;(2Sm. 20:24) ו 

ס ̶ ם ַעל־ַהַמָּ֑ ֹדָר֖ א  ס  (2Sm. 20:24) ו  ר ַעל־ַהַמ  ֹדָרם   ֲאֶׁש   .(2Cr. 10:18) ֶאת־ה 

 א no lugar de ּה e ,ּה no lugar de ה 6.2.7.2.4

Neste caso específico da elisão do som do ה aspirado (/h/  ᴓ ), Ḥayyūj / 'חיוג 

não trata como se uma forma fosse derivada da outra, mas apenas diz que as variantes 

possuem o mesmo significado, como podemos constatar nos casos mencionados abaixo
705

: 

ּהלָ    / para ela: a)

 e ;(diversas vezes) לָ ּה ̶

ֹו excepcionalmente em) לָ ה ̶ מָֽ בַ ח ִבׁשְּ ה ֹנַ֖ א ָלָ֦ ָר   ;(Nm. 32:42) ַוִיקְּ

ּה  ַנָּנ  נַ   ֶאתְּ שלה ן +ֶאתְּ : b)

ָנִ֗ ּה ̶ ְתנ  ּה ְוא  ָר  ה ַסחְּ ָהָי   e ;(Is. 23:18) וְּ

ָנִּ֑ ה ̶ ְתנ  ה לְּ א  ָׁשָבַ֖  .(Is. 23:17) וְּ

                                                                        

704
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 45); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 14). 

 
705

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); (DELGADO, 2004, p. 45-46); árabe em 

caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 14). 
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Seguindo o mesmo raciocínio, Ḥayyūj / 'חיוג entende que ָרה  significa ְׁשָמ֥

ָרּה ָמֻ֥   :em *ׁשְּ

ַצח ̶ ָרה ֶנָֽ ֹו ְׁשָמ֥ ָרתַ֖ ֶעבְּ  .(Am. 1:11) :וְּ

Ḥayyūj / 'חיוג conclui este tópico destacando que ao encontrar o ה em estado 

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן em final de palavra após qāmēṣ / קמץ significa que ele está 

no lugar do 706א
, como ocorre em כ ָּלַּ֖ה / toda: 

 aspirado; e ה com (Gn. 13:10) כ ָּלַּ֖ה ̶

  .que significa (Ez. 36:5) כ ָּלָּ֑א ̶

Em outras palavras, se o ה pode substituir o א, e o ה substituir o ּה, logo, o א 

pode substituir o ּה: 

Se : 

 e ;ה  ּה ̶

 .ה  א ̶

Logo, por intermédio do ה, temos: 

 .א  ּה ̶

 א :י 6.2.7.2.5

As variantes listadas a seguir cuja diferença é o י e o א, Ḥayyūj / 'חיוג não 

discute qual delas seria a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) e qual delas seria a 

derivada
707

. 

ָפִיים    (a .(planalto :רד"ק / e paráfrase aramaica: rios; RDK רש"י / Raši) ׁשְּ

ם ̶ ִעיָתָֽ ָכל־ְׁשפָ ִא֖ ים ַמרְּ (*Is. 49:9) ּובְּ
708

; e 

                                                                        

706
 Vale recordar que de acordo com Ḥayyūj / 'חיוג o qāmēṣ / קמץ é seguido por א como encontramos em 

יָהא ַאִתיֶק   .em Ez. 41:15 (ואתוקיהא) וְּ
707

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 56); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 14). 
708

 Estudiosos modernos observam que a variante פָ  ים ִאַ֖ ׁשְּ  não consta das versões conhecidas do Tanaḵ / ך"תנ  cf. 

 .(DELGADO, 2004, p. 44) ,(SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, nota 54) ,(p. 312 ,בסל, תשנ"ב)
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(Is. 41:18, 49:9, Jr. 3:21) ְׁשפָ יִ ים   ̶
709

; 

                                                                        

Também, não localizamos essa versão em (GUISNBURG, 1885, p. 596). Duques sugere que provavelmente 

estivesse escrito ָתִיים ָתאִים e (Sl. 119:130) פְּ  ,cf. (DUQUES, 1844, p. 10, nota 1) e (JASTROW ,(Sl. 116:6) פְּ

1897, p. 14). Na tradução de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'משה אבן ג  este par está ausente cf. ( ל"תר, נוט , p. 9). 

Porém, verificamos que no הרא"ש תוספות  a interpretação de Rabbi Šəlomo Yiṣḥaqi / שלמה יצחקי' ר , o Raši / 

י"רש , sobre expressão  

 שפאי עידית

do Talmude Babilônico de 50 ,גטיןA cita  

פָ  ָכל־ׁשְּ םִאַ֖ ּובְּ ִעיָתָֽ ים ַמרְּ  (Is. 49:9). 

Cf. na próxima nota, que os massoretas dos códices de Alepo e de Leningrado estavam cientes de versões não 

autorizadas e fizeram questão de expurgá-las anotando todas as três ocorrências plenas de  ָפ ִייםׁשְּ . 
709

Cf. anotação massorética em Jr. 3:21 aponta a existência de três ocorrências plenas de ָפִיים  isto é, com dois ,ׁשְּ

  como podemos observar no fac-símile do Códice de Alepo ,י

f. 124 (Is. 41:18) 

; 

f.124 (Is. 49:9): 

; e 

f. 131 (Jr. 3:21): 

. 

No Códice de Leningrado encontramos a mesma observação nas três ocorrências mencionadas, conforme 

podemos conferir no fac-símile do mesmo códice em: 

f. 236a (Is. 41:18): 

; 

f. 239b (Is. 49:9): 

; e 

f. 247a (Jr. 3:21) 

. 

Além das anotações nas margens laterais, na primeira ocorrência, o Códice de Leningrado apresenta uma 

anotação massorética na marginal inferior em que o massoreta menciona as iniciais dos trechos das ocorrências 

plenas:  

Is. 41:9: 

 אפתח על

Is. 49:18: 

 e ;לאמור

Jr. 3:21: 

 ,קול על שפיים

conforme podemos conferir no f. 236 (Is. 41:18): 

. 

De acordo com o exposto e pelo fato que no Códice de Alepo f. 132 (Jr. 4:11), ָפִיים  como י está com um ׁשְּ
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י  (Yišāy (pai do rei Davi): b / ִיָׁשָֽ

י ̶  ;(1Cr. 2:13) יִ ָׁשָֽ

י ̶  .(1Cr. 2:12) אִ יַׁש 

ָלה  ֵאַ֖ (c :(nome de pessoa) ֲאַשרְּ

ָלה ̶ ֵאַ֖  ;(1Cr. 25:2) אֲ ַשרְּ

ָלה ̶ ֵא   ;(1Cr. 25:14) יְּ ַשרְּ

ָתה  (d :(nome de pessoa) ֱאִלָי 

 ;(1Cr. 25:27) ֱאלִ ָי  ָתה ̶

 ;(1Cr. 25:4) ֱאִליָא֤ ָתה ̶

ֹות  ָני  (porçoes: e / מְּ

נָ א  ֹות ̶  ;(Ne. 12:44) מְּ

נָ י  ֹות ̶ ים מְּ ִנ  תְּ  .(Ne. 12:47) ֹנָֽ

 א  (forma fundamental / اصله / אצל / ʾaṣl) י 6.2.7.2.6

As variantes seguintes cuja diferença é o י e o א, Ḥayyūj / 'חיוג identifica que a 

forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) é com י, como ocorre com o patronímico ים ִביִא  ַערְּ  ָהָֽ

(2Cr. 17:1) que, segundo ele, deriva de: 

ִביִ ים ̶ ַערְּ ִבי pl. de ,(2Cr. 26:7 כתיב / kəṯiḇ) ָהָֽ   .artigo definido + ַערְּ

Ou seja: 

                                                                        

podemos conferir no fac-símile deste códice: 

, 

entendemos que a versão plena oferecida pelo Códice de Leningrado f. 247b (Jr. 4:11) desprovida de anotação 

massorética, muito provavelmente, configura um equívoco como podemos observar a falta de anotação 

massorética no fac-símile: 

. 
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ִביִ ים ̶ ַערְּ ים  )אצל( (2Cr. 26:7 כתיב / kəṯiḇ) ָהָֽ ִביִא  ַערְּ  .(2Cr. 17:11) ָהָֽ

Para decidir qual das duas formas seria a forma fundamental, Ḥayyūj / 'חיוג as 

comparou com as seguintes variantes similares registradas no Tanaḵ / ך"תנ : 

ים ̶  e ;כ ִׁשי pl. de ,(Am. 9:7) כ ִׁשִי 

ִרִיים   ̶ ִרי pl. de ,(Êx. 3:18) ִעבְּ 710ִעבְּ
: 

 ו :י 6.2.7.2.7

A substituição livre entre י e ו já tinha sido identificada por Mənaḥēm / 

711מנחם
, porém Ḥayyūj / 'חיוג acrescenta os seguintes casos de nomes próprios de pessoa ou 

de lugar
712

: 

 nome de lugar: a)

ל ̶ נּוֵאָּ֑   e ;(Gn. 32:32) פְּ

ל ̶ נִ יֵאָּ֑  ;(Gn. 32:31) פְּ

 nome de lugar: b)

ן ̶ פּוֹנָֽ   e ;(Nm. 33:42) בְּ

ן ̶  ;(Gn. 36:41) פִ יֹנָֽ

 nome de pessoa: c)

  e ;(Gn. 36:23) ַעלְּ ָוֻ֥ ן ̶

 ;(1Cr. 1:40) ַעלְּ ָי  ן ̶

 nome de pessoa: d)

                                                                        

710
  (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 46), 

porém nesta edição o exemplo   ִרִיים  .está ausente; árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 14) ִעבְּ
711

 Como em ַׁשע עַ  ( e (Is. 45:8) ֶי  ִיָּוֵׁשָּ֑ Prov. 28:18) cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*); na entrada הי, as 

formas היה e הוה são tratadas como equivalentes (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 136*). 
712

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 45); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15). 
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ל ̶   e ;(Gn. 10:28) עֹוָבֻ֥

 ;(Gn. 36:23; Dt. 11:29, 27:4, 13; Js. 8:30, 33; 1Cr. 1:22, 40) עֵ יבָ ל ̶

 nome de pessoa: e)

פַ֖ ֹו ̶   e ;(Gn. 36:23) ׁשְּ

ִפ  י ̶  ;(1Cr. 1:40) ׁשְּ

 nome de pessoa: f)

ל ̶ חָֽ ּוָיֵאָּ֑   e ;(Gn. 4:18) מְּ

ל ̶ חִ יָ יֵא   ;(Gn. 4:18) ּומְּ

 nome de pessoa: g)

ן׃ ̶   e ;(Gn. 36:27) וַ ֲעָקָֽ

ן ̶  .(1Cr. 1:42) יַ ֲעָקָּ֑

 י  (forma fundamental / اصله / אצל / ʾaṣl) ה 6.2.7.2.8

No que tange a forma ִתי עְּ  teria י concluiu que o חיוג' / Ḥayyūj ,(1Sm. 21:3) יֹוַד 

substituído o ה da forma fundamental ִתי  הֹוַדעְּ
713

: 

ִתי ִתי  הֹוַדעְּ עְּ  יֹוַד 

Neste caso de ה  י, assim como nos casos de alternância entre י  ו, Ḥayyūj 

 propõe uma solução alternativa para a existência de tais variantes: podem ser חיוג' /

originárias de dialetos distintos, e na realidade, segundo ele, constituem variantes sincrônicas, 

como podemos verificar no trecho extraído da tradução de Sivan & Wated
714

: 

 .וייתכן שכל אלה הם להגים שונים, ולאל פתרונים

                                                                        

713
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 45); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15). 
714

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 em hebraico, p. 23 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 45); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15). 
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טֹא caso – ו  (forma fundamental / اصله / אצל / ʾaṣl) א 6.2.7.2.9  ֵמח 

Existem três variantes de  ֹאוֵמֲחט  no Tanaḵ / ך"תנ , a saber: 

  ;(Gn. 20:6) ֵמֲחטֹ ו ̶

  e ;(Sl. 39:2) ֵמֲחטֹ וא ̶

 ,(1Sm. 12:23) ֵמֲחטֹא ̶

De acordo com a nossa leitura, sugere-se que Ḥayyūj / '715חיוג
 consultou uma 

anotação massorética semelhante
716

 a que localizamos nas marginais do Códice de Sasson 

para o versículo 6 do capítulo 20 de Gênesis, em que o massoreta informa a existência das três 

variantes únicas de ֵמֲחטֹא no Tanaḵ / ך"תנ , conforme podemos conferir no fac-símile do 

códice mencionado reproduzido abaixo: 

 

Ḥayyūj / 'חיוג entende que a variante ֵמֲחטֹא representa a forma fundamental, e 

neste caso, o א está no lugar da 3 do verbo /  הפועלל . Depois de estabelecer que ֵמֲחטֹא é a 

forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל), Ḥayyūj / 'חיוג explica que:  

̶ em ֵמֲחטֹ ו, o א da forma fundamental foi substituído pelo ו (א  ו); e  

̶ em ֵמֲחטֹ וא, o א representa o C3 /ל הפועל e o ו está a mais (al-zawāyid / אלזואיד / 

  .(ساكن المد   / ַסאִכן אַ לְּ ַמדّ / sākin al-madd) para representar a prolongação (الزوايد

                                                                        

715
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 28 em hebraico, p. 29 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 50); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 19). 
716

 Com certeza Ḥayyūj / 'חיוג não viu o códice Damasco, pois ele foi escrito depois do seu falecimento c. 1012. 
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A figura mostra a relação entre a forma fundamental (ֵמֲחטֹא) e as variantes 

derivadas: 

V
a

ri
a

n
te

s
F

o
rm

a
 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l

ֵמֲחטֹא
(1 Sm. 23:12)

ֵמֲחֹטו
(Gn. 20:6)

ֵמֲחֹטוא
(Sl. 39:2)

 

A tabela abaixo esquematiza as três variantes e como Ḥayyūj / 'חיוג as 

explicou. A primeira coluna da esquerda apresenta o processo derivacional, a segunda, quarta 

e quinta colunas apresentam as letras correspondentes do verbo (ע ,ל e פ); a terceira coluna 

destaca a presença da letra de prolongação (madd / ّالمد   / ַמד), e a sexta, as variantes conforme 

encontramos no Tanaḵ / ך"תנ : 

 

Processo↓ ל prolongação פ ע ←paradigma 

Variante↓ 

Não há  

(forma fundamental) 
ֹ  חֲ  טֹ   א אֵמֲחט  

וֵמֲחטֹ  חֲ  טֹ   ו ו  א  

Escrita plena 

(prolongação fonética, 

mas não fonológica) 
ואֵמֲחטֹ  חֲ  טֹ  ו א  

 

Ḥayyūj / 'חיוג faz questão de frisar a diferença entre o ו de  ֹוֲחט  e o de  ֹואֲחט , 

pois  

̶ em ֲחטֹ ו o ו está no lugar do א de ֵמֲחטֹ א, e, portanto, desempenha o papel do C3 /  ל

 e ;הפועל
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̶ em ֲחטֹ וא, o ו não faz parte de ֵמֲחטֹ א, pois reflete a prolongação (madd / ّمد   / ַמד) 

implícita adicionada à escrita (al-ḫaṭṭ / الخط   / אללכט) por permissão (ʾajāzū / 

 .(permitiram / اجازوا / אגאזו

6.2.7.2.10 Casos לא/לו/לוא/לה 

 (permitiram / اجازوا / אגאזו / ʾajāzū) א  (deveria ser / الوجه / אלוגה / al-luja) ו

No Tanaḵ / ך"תנ , encontramos algumas ocorrências de qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי  / 

lê-se/escreve-se de homônimos. Um dos casos é o לו-לא : 

̶ o kəṯiḇ / כתיב / escreve-se: לא / não com א que corresponde à forma escrita (al-

ḫaṭṭ / الخط   / אללכט) que está no corpus do texto; 

̶ o qərē / קרי / lê-se: לו / para ele com ו que corresponde à forma lida em voz alta 

(al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) que está nas marginais do texto. 

Apesar de não mencionar explicitamente
717

 que o texto apresenta duas 

variantes, uma al-ḫaṭṭ / טכאלל fala / اللفظ / אללפט / ̣̱ escrita e outra al-lafd / الخط   / 
718

, Ḥayyūj / 

האלוג / explica que a grafia como deve ser (al-luja חיוג' 719(الوجه / 
, em versículos como os 

elencados abaixo, seria לו, porém permitiram
720

 (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו) escrever 721לא
: 

ה ̶ ָדָּ֑ ֶהפְּ ּה וְּ ָעָדַ֖ ו( יְּ א )קרי ֹלֻ֥ ֹֻ֥ ֵעיֵנ י ֲאֹדֶנ יָה ֲאֶׁשר־ל ה בְּ  ;(Êx. 21:8) ִאם־ָרָע 

ַעל   ̶ ִים  ִמַמ  ָרַע  א )קרי ֹ֤לו( כְּ ֹ֤ ע ֲאֶׁשר־ל ַבָּ֑ ְך ַעל־ַארְּ ֹוף ַהֹהֵלַ֖ ֶרץ ָהע  ּו ִמֹכל  ֶׁש  ל  אכְּ ָֹֽ ְך ֶאת־ֶזה  ת ַא֤

יו ָל  ַרגְּ  ;(Lv. 11:21) לְּ

                                                                        

717
 Percebemos que no texto em árabe, neste contexto, existe a  preferência pela raiz כתב, em árabe, que poderia 

ser associada a ideia do kəṯiḇ / כתיב / escreve-se massorético, pois em outras situações encontramos a dicotomia, 

escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  .(اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) e fala (الخط   / 
718

 Em outros dois casos, ao discutir as formas do qərē / קרי lê-se, א ֵצ  ר e ַהיְּ ַׁשַ֖   em ַהיְּ

ֶרץ הוצא  ש ַעל־ָהָאַ֖ ֶמש ָהֹרֵמֻ֥ ָכל־ָהֶר  א]קרי ּובְּ ֵצ  ְך[ ַהיְּ ִאָתָּ֑  (Gn. 8:17) e em 

ר]קרי הושר  ַׁשַ֖ ָך [ַהיְּ ֶכָֽ ָפַנ י ַדרְּ  לְּ

conforme consta nos textos massoréticos,  Ḥayyūj / 'חיוג não comenta que se trata da variante representada pelo 

kəṯiḇ / כתיב escreve-se (SIVAN e WATED, 5772, p. 60 em hebraico, p. 61 em árabe). Curioso que os editores 

não observam que Ḥayyūj / 'חיוג ignora o kəṯiḇ / כתיב escreve-se nesse caso. 
719

 Sivan & Wated traduzem al-luja / האלוג  .em hebraico ,הנוהג / como haNohag الوجه / 
720

 Entendemos que essa permissão ocorre mediante o fato das letras א e ו estarem em estado sākin layyin /  ַסאִכן

 .repouso frágil / ساكن لي ن / ַלִיّן
721

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 26 em hebraico, p. 27 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 48); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 17). 
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ו(   ̶ א )קרי ל   ֹ יר ֲאֶׁשר־ל ִית ֲאֶׁשר־ָבִע  ָקם ַהַב  ִמיָמה  וְּ֠ את לֹו  ָׁשָנ ה תְּ  ֹ ל ל ַעד־מְּ א־ִיָגֵא  ָֹֽ ם ל ִא  וְּ

ה  .(Lv. 25:30) ֹחָמ 

Ḥayyūj / 'חיוג argumenta que sem essa explicação de permissão (ʾajāzū / אגאזו 

 permitiram), seria inexplicável a presença de uma variante textual com sentido / اجازوا /

oposto
722

. 

 (permitiram / اجازوا / אגאזו / ʾajāzū) ו   (deveria ser / الوجه / אלוגה / al-luja) א

Seguindo o mesmo raciocínio apresentado na subseção anterior, sem 

mencionar os casos de lê-se/escreve-se, Ḥayyūj / 'חיוג explica que a mesma permissão (ʾajāzū 

 não obstante a ,א para ele com / לו permitiram) que autoriza a grafia de / اجازوا / אגאזו /

primeira grafia ser a esperada (al-luja / האלוג 723(الوجه / 
. 

 (permitiram / اجازوا / אגאזו / ʾajāzū) ה  (deveria ser / الوجه / אלוגה / al-luja) א

E por fim, conclui Ḥayyūj / 'חיוג 
724

 que o ה 
725

 em ֹלה no seguinte versículo: 

ה ֹון ֲהֹל  ֵנ י ַעמָּ֑ ת בְּ ַרַבַ֖ וא בְּ ִה   )Dt. 3:11( 

estaria de acordo com essa irregularidade habitual (غيرالوجه المطَّرد / גיר אלוגה אלמטרד)
726

, 

pois o ה estaria no lugar do א de לא / não que é a forma fundamental.  

Vale notar que diferente do לא-לו  em que existe uma anotação massorética na 

marginal do texto indicando a versão escrita a ser interpretada, no caso ֹלה na expressão ה  ,ֲהֹל 

a Messorá não anota a leitura לא, certamente porque o texto não gera dúvida quanto a 

interpretação. 

                                                                        

722
 No primeiro versículo (Êx. 21:8), o kəṯiḇ / כתיב / escreve-se sugere que o dono que não gostou da serva e não 

se casou com ela, e o qərē / קרי / lê-se, pelo contrário, obriga o sujeito a se casar com ela; no segundo versículo 

(Lv. 11:21), de acordo como o kəṯiḇ / כתיב / escreve-se o gafanhoto permitido para consumo não deveria ter 

 e o terceiro versículo ;כרעיים lê-se, o gafanhoto deveria, sim, ter / קרי / ao passo que, segundo o qərē ,כרעיים

(Lv. 25:30), a leitura do kəṯiḇ / כתיב / escreve-se trata de uma cidade não cercada por muralha, e o qərē / קרי / 

lê-se, fala de uma cidade com muralha. 
723

 Sivan & Wated traduzem neste contexto al-luja /  porém ,הדרך הרגילה deveria ser como الوجه /  האלוג

Delgado traduz como correto cf. (DELGADO, 2004, p. 48). 
724

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 26 em hebraico, p. 27 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 48). 
725

 Entendemos que ה em ֹלה, por estar em estado sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן, pode substituir o א que também estaria 

sākin layyin ַסאִכן ַלִיّן. 
726

 Sivan & Wated traduzem neste contexto, الوجه المطَّرديرغ / גיר אלוגה אלמטרד , em árabe, como בניגוד לנוהג, 

em hebraico, porém Delgado traduz como irregularidade habitual cf. (DELGADO, 2004, p. 48). Basal também 

traduz al-luja /  (p. 173 ,בסל, תשנ"ב) .cf ,נֹוַהג deveria ser como / الوجه /  האלוג
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Para completar o tema, na sequência, Ḥayyūj / 'חיוג 
727 explica que a forma 

original da grafia plena לוא / não, é לא, e o ו entre o ל e o א está a mais (al-zawāyid / ידואזאל  

 .(الزوايد /

O quadro abaixo sintetiza este caso, e os dois anteriores: 

S
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te
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ה 
 
אי
  
ו

G
ra

fi
as

 
al

te
rn

a
ti

va
s

/lo/

Para ele Não

לֹו

לֹא לֹו

לֹא

ֹלה

אלֹו

 

Dessa maneira Ḥayyūj / 'חיוג explica as grafias ֵאיֹפו e ֵאיֹפוא:  

̶ em ֵאיֹפוא, o א faz parte do ʾaṣl / אצל e estaria no lugar do ו em ֵאיֹפו; e 

                                                                        

727
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 26 em hebraico, p. 27 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 48); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 17). 
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̶ em ֵאיֹפו, o ו entre o פ e o א, por sua vez, está a mais (al-zawāyid / אלזואיד / 

728(الزوايد
. 

6.2.8  O /w/ em início de palavras com šəwāʾ nāḥ / שווא נח antes de במ"פ 

Ḥayyūj / 'חיוג 
729

 observa que o som do ו em início de palavra antes de 

qualquer letra acompanhada de šəwāʾ nāḥ / שווא נח, deve ser ignorado na leitura por ser 

antecedido por um  ַפאלא  acompanhado <ا> que em árabe significa um alif ,ألفا مهموذة / מהמוזה 

de hamza / ء> همزة>, isto é, <أ>, um א com som consonantal completo e que estaria implícito
 

na escrita, mas perceptível na fala
730

: 

ֶתם   ̶ ַמרְּ ֶתם :lê-se ,(Êx. 12:17 e outras) ּוׁשְּ ַמרְּ ֶתם*  א + ּוׁשְּ ַמרְּ וׁשְּ  ;א 

ם ̶ ָראֶת  ָראֶתם :lê-se ,(Lv. 23:21 e outras) ּוקְּ ָראֶתם*  א + ּוקְּ וקְּ  .א 

O mesmo fenômeno ocorre com o ו diante de uma das פ"במ  mesmo quando 

desacompanhadas de šəwāʾ nāḥ / שווא נח: 

וָפׁשּו*  א +ּוָפַׁ֖שּו :lê-se ,(Hc. 1:8) ּוָפַׁ֖שּו ̶  ;א 

וֶפַתח*  א+ ּוֶפַתח :lê-se ,(Lv. 8:35 e outras) ּוֶפַתח   ̶  ;א 

וֵמה'*  א + ּוֵמה' :lê-se ,(Pv. 16,1) ּוֵמה' ̶  ;א 

וָבה'*  א + ּוָבה' :lê-se ,(Js. 22:19) ּוָבה' ̶  ;א 

Segundo Ḥayyūj / 'חיוג, a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל)731
 de todos os 

exemplos mencionados nesta subseção não dispõe deste א consonantal presente na fala: 

ֶתם ̶ ַמרְּ ֶתם*  וְּ  + ׁשְּ ַמרְּ ׁשְּ ֶתם*  וְּ ַמרְּ ַמן por analogia com – )אצל( ִוׁשְּ ַמן ,ִבזְּ ַמן ,ִכזְּ  .ִלזְּ

ֶפַתח*  וְּ  + ֶפַתח ̶ ֶפַתח*  וְּ ֶפַתח por analogia com – )אצל( וְּ ֶפַתח ,כְּ ֶפַתח ,לְּ  ;בְּ

Dessa maneira, a sílaba inicial das formas fundamentais supostamente iniciadas 

por ו acompanhada de vogal /V/ teriam sido substituídas por ו  ,חיוג' / Ɂu/. Segundo Ḥayyūj/ / א 
                                                                        

728
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 28 em hebraico, p. 29 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 50); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 17). 
729

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 24 em hebraico, p. 25 em árabe); em espanhol (DELGADO, 2004, p. 47); ; 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15). 
730

 Sobre a fonética do hamza árabe cf. (COWAN, 2006, p. 16). 
731

 Neste caso específico sugere-se a tradução para o espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 47), pois o tradutor para 

o hebraico omitiu esse detalhe. 
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o som do ו em início de palavra como teoricamente nas formas fundamentais (ʾaṣl / אצל / 

ֶתם* (اصله ַמרְּ ֶפַתח* e ִוׁשְּ  / מסתתקלה) é pesado ו dificultaria a pronúncia, pois o som do וְּ

 .para ser articulado (مستثقلة

A fórmula abaixo resume o que Ḥayyūj / 'חיוג transmite: 

/w/ →  {
    [Ɂu]  / ⋕ _ L ou ⋕ _ C$ 

            
[𝑣𝑉] / 𝑛. 𝑑. 𝑎.             

 

Onde: 

L é uma das במ"פ. 

C$ qualquer consoante pronunciada desacompanhada de vogal ou šəwāʾ nāḥ / 

 .שווא נח

V é a realização do šəwāʾ naʿ / שווא נע de acordo com as regras de 

decodificação.  

Segundo Ḥayyūj / 'חיוג, esse fenômeno foi transmitido de geração em geração. 

6.2.9 A análise dos substantivos pela teoria da substituição/elisão das אהוי  

Nesta subseção mostramos como Ḥayyūj / 'חיוג consegue, por meio da teoria 

do sākin layyin / لي نساكن  / ַסאִכן ַלִיّן  explicar como os substantivos ֹיום e רֹאׁש e seus 

respectivos plurais ָיִמים e ָראִׁשים, apesar das mudanças fonéticas, apresentam a mesma 

estrutura morfológica tanto no singular como no plural. 

(quiescente: a א quiescente se transforma em ו o ,ָיִמים ao ser pluralizado como ֹיום 

 .ָיִמים  ָיאִמים  יָ ◊ִמים  ֹיוִמים  ים + ֹיום ̶

(quiescente que b ו quiescente substitui o א o ,ָראִׁשים ao ser pluralizado como רֹאׁש 

deveria estar presente no singular diante do Ḥōlem / חולם / /o/, como se estivesse 

escrito ֹרוׁש: 

 .ָר ◊ִׁשים  ָראִׁשים  רֹאִׁשים  ִים + רֹאׁש ̶

6.2.10 A análise verbos que contém letras frágeis no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין 

Nesta subseção mostramos como Ḥayyūj / 'חיוג, consegue demonstrar como 

uma ou mais letras das אהוי em estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן elididas da escrita 
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(al-ḫaṭṭ / טכאלל  ou não, nos (اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) podem se manifestar na fala (الخط   / 

verbos que contém letras frágeis (ʾal-afʿāl ḏawāt ʾal-ḥurūf ʾal-līn / ואת חרוף אללין אלאפעל ד   / 

  .ou simplesmente verbos fracos (االفعال ذوات حروف اللين

Em linhas gerais, Ḥayyūj / 'חיוג, ao identificar um verbo que contém uma letra 

frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  ) em sua formação, busca reconstruir a forma 

fundamental trilítera preenchendo a posição da letra ausente, com base nos modelos 

encontrados no Tanaḵ / תנ"ך, recuperando: 

̶ C1 / פ הפועל; ou 

̶ C2 / ע הפועל; ou 

̶ C3 / ל הפועל; ou mesmo 

̶ C1  e C3 / פ ול הפועל.  

A identificação exata da letra frágil ausente não seria o foco, e por esse 

motivo, no decorrer de suas demonstrações, Ḥayyūj / 'חיוג chamará a אהוי quiescente ou 

ausente, na maioria das vezes, de repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) em vez de 

letra em repouso frágil (ḥarf sākin layyin /  ף ַסאִכן ַלִיّןַחרְּ ساكن لي نحرف  /  )
732

, pois desta 

maneira, ele pode se referir tanto à letra grafada explicitamente como à não grafada que está 

implícita. 

É importante observar que existe uma diferença entre o papel do sākin layyin / 

 nos substantivos, conforme demonstramos na subseção anterior, e o papel ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

do mesmo nos verbos. 

Nos substantivos, foi possível demonstrar que formas como ָיִמים e ָראִׁשים 

seguem o mesmo modelo morfológico, ao passo que nos verbos, a presença do sākin layyin / 

 .comprovará que os verbos fracos são potencialmente completos ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

Vale reforçar que  

 a presença na fala do repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) nos verbos a)

fracos pode ser determinada pela presença da prolongação (madd / ّمد   / ַמד) virtual 

ou fonema /0/ perceptível como 

                                                                        

732
 Cf. Abrahmson traduz sistematicamente sākin layyin /  ִן ַלִיّןַסאכ  / para o hebraico como ʾōṯ nāḥā  ساكن لي ن / 

)  letra em repouso / אות נחה 1988, אברהמסון ). 
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̶ acentuação primária; ou 

̶ acentuação secundária; ou  

̶ meramente como parte do fonema
733

,  

em que o elemento fônico estaria associado a um psicológico com a função de 

preencher a lacuna presente no verbo fraco; 

 nem todo sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן faz parte da estrutura do verbo na b)

reconstrução da forma fundamental; e  

 a determinação do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן como parte da estrutura do c)

verbo seria obtida por meio de operações morfofonológicas como foi demonstrado 

nos casos 734יקום
735יקומו / 

736יקומון / 
. 

Uma vez obtido o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן que faz parte da estrutura 

do verbo, Ḥayyūj / 'חיוג buscará reconstruir a suposta forma fundamental e demonstrar como 

uma série de variantes que em primeiro momento não parecem irmanadas, derivam da mesma 

forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל). 

Dessa maneira, Ḥayyūj / 'חיוג consegue demonstrar como os verbos fracos são 

potencialmente completos
737

. Na linguagem de Delgado
738

 según el cual todas las ,חיוג' […] :

formas son potencialmente regulares [= verbos completos], por lo que solamente hay que 

retrotraerlas a su origen [= forma fundamental] y detectar los accidentes [= processos] que 

han originado las variaciones [...] 

Importante observar que Ḥayyūj / 'חיוג não vislumbrava que o verbo hebraico 

era formado por uma raiz abstrata intercalada por um padrão que lhe concede o sentido 

concreto como entendemos nos dias atuais. Na realidade, Ḥayyūj / 'חיוג conjugava os verbos a 

partir de uma forma concreta, mais especificamente, ָאַכל, na 3psm. do passado do pāʿal / ָפַעל, 

em vez de conjugar a partir da raiz אכל√ . Para conjugar אכל√  no futuro do pāʿal / ָפַעל, 
                                                                        

733
 (ELDAR, 2016, p. 213). 

734
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 83); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 68). 
735

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
736

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 102 em hebraico, p. 103 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
737

 Sobre o esforço de Ḥayyūj / 'חיוג em demonstrar a triliteralidade dos verbos fracos ( ואת חרוף אלאפעל ד 

 .cf. (ELDAR, 2016, p. 212-213) (אללין
738

 (DELGADO, 2004, p. 15). 
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Ḥayyūj / 'חיוג partia de ָאַכל, da seguinte maneira: 

 .יֹאַכל  ָאַכל + ָפַעל .do fut י ̶

Por fim, não é o nosso intento apresentar a teoria do em sua totalidade. 

Expomos aqui, em linhas gerais os quatro casos principais que estão ligados às אהוי, a saber: 

 os quiescentes de C1=נחי פ"א / א; a)

 os quiescentes de C1=נחי פ"י / י; b)

 os quiescentes de C2 = ו ou י / (e c ;  י”ע\ו”נחי ע

 os quiescentes de C3 = נחי ל"י / י (ou C3 = נחי ל"ה / ה(; e d)

Vale destacar que essa divisão oferecida, pela primeira vez, por Ḥayyūj / 'חיוג, 

é mantida até os dias de hoje
739

! 

6.2.10.1 Quiescentes de C1 =  א  נחי פ"א /

Os verbos aqui chamados de quiescentes de C1= א  740נחי פ"א /
 são aqueles cujo 

C1 / הפועל פ  é um א que pode se tornar uma letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ لين حرف /  ) em 

uma das conjugações. 

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, em seu estado primitivo (ʾaṣl / اصله / אצל / 

forma fundamental), os quiescentes de C1= א   consonantal א apresentavam o נחי פ"א /

vocalizado com uma das sete vogais massoréticas na posição de C1 / פ הפועל e com o passar 

do tempo teriam passado pelas seguintes transformações morfofonológicas: 

T0: C1= א  /  ;está em movimento (=acompanhado de vogal)  פ"א

T1: C1= א   ;está em repouso não frágil (=perde a vogal) פ"א /

T2: C1= א   ;está em repouso frágil (=perde o som consonantal) פ"א /

T3: C1= א   :poderá passar para um dos seguintes estados abaixo פ"א /

                                                                        

739
.Cf. ( 2010אבן־שושן,  , p. 2055 e p. 2181-2182). 

740
 Atualmente, raízes como אכל em que o א de C1 / פ הפועל pode se tornar quiescente em uma das conjugações 

são classificadas como quiescentes de C1=א"נחי פ / א  como ocorre em formas como  יֹאַכל . Entretanto, essa 

classificação não é muito exata, pois o termo nāḥ / נח, no Even Shoshan אבן שושן faz alusão à letra quiescente 

que não cai da escrita, porém em ֹאַכל, o א da raiz אכל cai da escrita e o א que vemos é o prefixo que forma o 

futuro no ָפַעל cf. ( 2010אבן־שושן,  , p. 2055 e p. 2181-2182). Por esse motivo, entendemos que essa forma 

deveria ser chamada de defectivos de C1=א"חסרי פ / א . 
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̶ ser elidido da escrita, mantendo-se como acentuação secundária; ou 

̶ se transformar em qualquer outra אהוי, principalmente o ו; ou 

̶ raramente, na 1ps. do futuro + ו conversivo, o א a se transformar em sākin layyin 

 .servil que representa a 1ps א servil é o א é o ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן /

Não identificamos alguma situação em que o C1= א   é elidido, sem que seja פ"א/ 

mantido como sākin layyin / لي نساكن  / ַסאִכן ַלִיّן  de alguma forma. 

6.2.10.1.1 Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם e a revisão de Ḥayyūj / 'חיוג 

Vimos como Mənaḥēm / מנחם que apesar de não conseguir analisar os verbos 

fracos como trilíteros
741

, identificou, intuitivamente, a ausência do  em certos ,פ"א / do C1  א

casos; e em outros, equivocamente, considerou o  / em função servil como parte do yəsōḏ  א

 .יסוד

Ao postular que os verbos fracos também são trilíteros, Ḥayyūj / 'חיוג 
742

 podia 

revisar os verbos fracos tratados por Mənaḥēm / מנחם, e questionar a presença do א nas 

formas que possuíam outras três letras que podiam ser interpretadas como radicais além dele. 

Para ilustrar, mencionamos três pares de palavras extraídas do Tanaḵ /  , תנ"ך

como Mənaḥēm / מנחם as interpretou, e como Ḥayyūj / 'חיוג as revisou. 

Mənaḥēm / מנחם identifica o א em הּו ּ֖ פ   ratifica חיוג' / e Ḥayyūj ַות 

Primeiro par: 

הּו  ֹתֵפ֖ (e  a ;(Sm. 28:24) ו 

ַאף   יִתיוְּ֠ ֶחם ָאִפ  ַעל־ֶגָחָליו  ֶל   (Is. 44:19). b)

No que tange ao א na posição de C1 / פ הפועל destes dois exemplos, Mənaḥēm 

743מנחם /
 o reconheceu corretamente como parte do yəsōḏ / יסוד, e Ḥayyūj / 'חיוג ratificou 

que: 

                                                                        

741
 Sobre o reconhecimento da triliteralidade dos verbos completos por Mənaḥēm / מנחם cf. (SÁENZ-

BADILLOS, 1986, p. 2*). 
742

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 30 em hebraico, p. 31 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 51) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 21): 

 ال يكون فعل من االفعال على اقل  من ثالثه حروف
743

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). 

Nota-se que os versículos não estão traduzidos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
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̶ o א ausente em הּו יִתי estaria presente em (Sm. 28:24) ַוֹתֵפַ֖  e ;(Is. 44:19) ָאִפ֤

̶ o א foi elidido em הּו  .por ser letra fraca (Sm. 28:24) ַוֹתֵפַ֖

Ḥayyūj / 'חיוג 
744

 apenas retifica que a raiz é trilítera אפה / assar e não אף 
745

 

como Mənaḥēm / מנחם acreditava, e portanto de acordo com Ḥayyūj / 'חיוג: 

יִתי ̶  e ;ָפַעל / na 1ps. do passado do pāʿal אפה seria ָאִפ֤

הּו ̶  conversivo prefixado e com o ו com ָפַעל / na 2pms. do pāʿal אפה seria ַוֹתֵפַ֖

pronome oblíquo da 3pms sufixado. 

Entretanto, apesar de chegar a mesma conclusão sobre o א, a maneira como 

Ḥayyūj / 'חיוג explica a sua ausência em הּו  / é distinta daquela exposta por Mənaḥēm ַוֹתֵפַ֖

 :מנחם

̶ para Mənaḥēm / מנחם 
746

הּו ,  presente em גרועי אלף / ausente א está com ַוֹתֵפַ֖

outras formas como יִתי  e ;ָאִפ֤

̶ para Ḥayyūj / 'חיוג 
747

 mudo (sākin ו por um (انقلبت / אנקלבת) foi substituído א ,

layyin / ַסאִכן ַלִיّן), que segundo o texto de Ḥayyūj / 'חיוג estaria presente em 

הּו הּו ,isto é ,ַוֹתֵפַ֖  .ַותֹ וֵפַ֖

Mənaḥēm / מנחם identifica o א em ין זִׁ  ratifica חיוג' / e Ḥayyūj מ ֵ֝

Segundo par: 

ִזין  (e a ;(Pv. 17:4) ֵמֵ֝

ינּו  ִז֥ א  (Dt. 32:1) ה 
748

. b)

No que tange ao א na posição de C1 / פ הפועל destes dois exemplos, Mənaḥēm 

                                                                        

744
 Cf. a entrada אפה (SIVAN e WATED, 5772, p. 50 em hebraico, p. 51 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 61); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 35). 
745

 Cf. a entrada הּו  Importante observar que o exemplo .(*SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 52)  אף ַוֹתֵפַ֖ não consta 

nesta entrada, mas na Introdução do Maḥbereṯ / מחברת, cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a 

tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). Nota-se que os versículos não estão traduzidos em 

(SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
746

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). 

Nota-se que os versículos não estão traduzidos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
747

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 50 em hebraico, p. 51 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 61) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 35). 
748

 Ḥayyūj / 'חיוג não menciona este exemplo, mas  ין א ֶהֱאִזַ֖ ֹֻ֥ ל םוְּ ֲאֵליֶכָֽ  (Dt. 1:45). 
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749מנחם /
 o reconheceu corretamente como parte do yəsōḏ / יסוד, e Ḥayyūj / 'חיוג ratificou 

que: 

̶ o א ausente em ִזין ינּו está presente em (Pv. 17:4) ֵמֱ֝  ;(Dt. 32:1) ַהֲאִזֻ֥

̶ o א foi elidido em ִזין  por ser letra fraca; e (Pv. 17:4) ֵמֱ֝

̶ o yəsōḏ / יסוד de ִזין ינּו e (Pv. 17:4) ֵמֱ֝ (Dt. 32:1) ַהֲאִזֻ֥
750

 é אזן na acepção de 

escutar; 

E portanto a partir de Ḥayyūj / 'חיוג, 

ִזין ̶  / na 1pms, 2pms. 3pms do presente do hip̄ʿiyl אזן seria interpretado como ֵמֱ֝

ִעיל  e ;ִהפְּ

ינּו ̶ ִעיל / na 2pp. do imperativo do hip̄ʿiyl אזן seria interpretado como ַהֲאִזֻ֥  .ִהפְּ

Ao afirmar na entrada 751זן
 que ִזין  significa escutar e é uma forma irregular ֵמֱ֝

com o א ausente presente em ינּו  reforça o que já tinha sido explicado מנחם / Mənaḥēm ,ַהֲאִזֻ֥

anteriormente na Introdução
752

 sobre as palavras e os verbos com א do yəsōḏ / יסוד ausente, e 

portanto, não temos dúvida que, para ele, ִזין  Por esse motivo, ao encontrar .אזן é derivado de ֵמֱ֝

ִזין  Sivan & Wated ,מחברת / do Maḥbereṯ זן na entrada ֵמֱ֝
753

 interpretaram, equivocamente, 

que de acordo com Mənaḥēm / מנחם, o yəsōḏ / יסוד de ִזין  .זן seria ֵמֱ֝

Entretanto, apesar de chegar a mesma conclusão, a maneira como Ḥayyūj / 

ִזין em א explica a ausência do חיוג'  :מנחם / é distinta daquela exposta por Mənaḥēm ֵמֱ֝

                                                                        

749
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). 

Nota-se que os versículos não estão traduzidos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
750

 Ḥayyūj / 'חיוג não menciona este exemplo, mas ם ין ֲאֵליֶכָֽ א ֶהֱאִזַ֖ ֹֻ֥ ל  .(Dt. 1:45) וְּ
751

 Cf. a entrada  :(*SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 155)  זן

ת׃ לשון שמע וקשב במלים גרועי אלפין הנקדמים במחברת אלף. –הששית  ]המחלקה[ ֹון ַהֹּוָֽ ׁשֻ֥ ִזין ַעל־לְּ ֶקר ֵמֱ֝  ֶׁשֻ֥
752

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). 

Nota-se que os versículos não estão traduzidos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
753

 Cf. na entrada אזן em (SIVAN e WATED, 5772, p. 38, nota 19): 

 ולא כשאר הצורות המצויות בערך אזן VI מחברת זן-צורה זו מצויה ב

Tradução nossa: essa forma [ִזין  na sexta ,זן em [a entrada] מחברת מנחם / encontra-se no Maḥbereṯ Mənaḥēm [ֵמֱ֝

acepção, e não [se encontra] como as outras formas catalogadas na entrada אזן. 

Desta observação que omite a opinião de Mənaḥēm /  stá claro que מחברת / na Introdução do Maḥbereṯ  מנחם

Sivan e Wated entederam que para o tortosino, o yəsōḏ / יסוד de ִזין  .זן seria ֵמֱ֝
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̶ para Mənaḥēm / ִזין ,מנחם  presente em outras גרועי אלף / ausente א está com ֵמֱ֝

formas como ינּו  .ַהֲאִזֻ֥

̶ para Ḥayyūj / 'א ,חיוג foi elidido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-ḫaṭṭ / 

 uma vez que ele é א o (االن / אלאנו) pelos hebreus por fragilizarem (الخط   / אללכט

mantido na pronúncia (al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט)754
 como sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

  .ساكن لي ن

Em outras palavras, Mənaḥēm / מנחם apenas constata o que aconteceu e 

Ḥayyūj / 'חיוג, por sua vez, explica como aconteceu. 

No final de sua explicação, Ḥayyūj / 'חיוג justifica que para facilitar (ʾistiḫfāf 

/  esse tipo de elisão (permitiram / اجازوا / אגאזו / ʾajāzū) é permitido (آستخفافا /  אסתכפאפא

(ʾisqāt / אסקאט    & conforme podemos conferir no trecho a seguir extraído de Sivan ,(اسقاط /

Wated
755

: 

]העבריים[ הרפו את האלף ועשוה רפה והשמיטוה מהכתיב בהסתמך על הגייה ]...[ ואין דרכם 

 בהרפיה אלה כדי להקל.

Mənaḥēm / מנחם identifica e Ḥayyūj / 'חיוג retifica 

Terceiro par: 

י   מֹוַע ִמָּלִתָּ֑ ּו ָׁש  ע  יִׁשמְּ ָוִתִ֗ ח  א   ם ְוֵ֝ ֵניֶכָֽ ָאזְּ בְּ  (Jó 13:17); e  a)

ּו ה  ַעתְיח  ־ָדָֽ  (Sl. 19:3) b)

Ao seguir o mesmo raciocínio dos casos anteriores, Mənaḥēm / 756מנחם
 

cometeu uma série de equívocos em cascata em casos como os seguintes:  

̶ o א presente em י ֲחָוִת  ַ אָֽ ַחֶּוה estava ausente em (Jó 13:17) וְֱּ֝  ;(Sl. 19:3) יְּ

̶ o א foi elidido em ַחֶּוה  por ser letra fraca; e (Sl. 19:3) יְּ

                                                                        

754
 Ḥayyūj / 'חיוג utilizou este argumento outras quatro vezes cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 37 em hebraico, 

p. 38 em árabe.) e ( ב"תשנ, בסל , p. 36). 
755

 Nota-se que o verbo אלאנו em árabe é derivado de layyin ַלִיّן, árabe lit. frágil como podemos constatar no 

trecho abaixo extraído do texto editado em (SIVAN e WATED, 5772, p. 38 em árabe): 

אללפט ]...[ ואנמא מדהבהם אלאנו אלאלף איצא וקד געלוהא לינה ואסקטוהא מן לכט תעוילא עלי [ אלעבראניין]

 פי אללין אלתכפיף.
756

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 6* e 7*); Cf. a tradução dos versículos em (DEL VALLE, 2002, p. 375-376). 

Nota-se que os versículos não estão traduzidos em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 124-125). 
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̶ o yəsōḏ / יסוד de ַחֶּוה י e (Sl. 19:3) יְּ ֲחָוִת  ַ אָֽ  אחו seria (Jó 13:17) וְֱּ֝
757

 na acepção de 

contar/falar; 

Ḥayyūj / 'חיוג 
758

 revisa esses dois casos na entrada חוה sem entrar no mérito do 

significado e esclarece que: 

̶ a raiz de י ֲחָוִת  ַ אָֽ ה que (القياس / אלקיאס) e está na mesma conjugação חוה é וְֱּ֝ ָב  ַהרְּ  וְּ

em Gn. 22:17: ִים י ַהָשַמ  ֵב  כֹוכְּ ֲעָך  כְּ ת־ַזרְּ ה ֶאָֽ ֶב֤ ה ַארְּ ָב  ַהרְּ  e a forma regular seria וְּ

י ַ ֲחָוִת   ;וְֱּ֝ הָֽ

̶ o prefixado א em י ֲחָוִת  ַ אָֽ י em ה pode substituir o וְֱּ֝ ַ ֲחָוִת   como foi demonstrado וְֱּ֝ הָֽ

anteriormente
759

; e 

̶ a raiz de ַחֶּוה   e refuta aqueles que ,ִפֵעّל / e está na 3pms. do futuro de piʿʿēl חוה é יְּ

Segue um esquema de como Mənaḥēm e Ḥayyūj / 'חיוג elencaram os três pares 

mencionados: 

Fonte 
Versículo 

sem א 
 יסוד

(Mənaḥēm) 

 אצל
(Ḥayyūj) 

 יסוד
(Mənaḥēm) 

Versículo 

com א 
Fonte 

Pv. 17:4 
ִזין  ֵמֱ֝

[]=ַמֲאִזין
760

 
זןא ינּו אזן ִאֵזן   Dt. 32:1 ַהֲאִזֻ֥

Sm. 28:24 הּו יִתי אף אפה אף ַוֹתֵפַ֖  Is. 44:19 ָאִפ֤

Sl. 19:3 ַחֶּוה י אחו חוה אחו יְּ ֲחָוִת  ַ אָֽ  Jó 13:17 וְֱּ֝

6.2.10.1.2 Casos de quiescentes de C1 =  א  נחי פ"א /

Repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) mantido na escrita (al-ḫaṭṭ /   אללכט / الخط) 

Na 3psm. do futuro do pāʿal / ָפַעל, as variantes: 

 e (ָאַכל derivado de) יֹאַכל ̶

 ,(ָאַמר derivado de) יֹאַמר ̶

                                                                        

757
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 36*); 

758
 Cf. entrada חוה em (SIVAN e WATED, 5772, p. 230 em hebraico, p. 231 em árabe). Tradução para o 

espanhol (DELGADO, 2004, p. 148) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  

(JASTROW, 1897, p. 166). 
759

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 20 em hebraico, p. 21 em árabe); Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 45) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 13).  
760

 Cf. outros exemplos em ( ב"תשנ, בסל , p. 100). 
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perderam o som de C1 / פ הפועל, no caso o א, que deveria ser pronunciado como ocorre com 

os verbos completos como: 

̶ em ֹמור  ;é pronunciado (פ הפועל / C1) ג o ,(ָגַמר derivado de) ִיגְּ

̶ em ֹתוב  é pronunciado; e (פ הפועל / C1) כ o ,(ָכַתב derivado de) ִיכְּ

̶ em ַמד  .é pronunciado (פ הפועל / C1) ל o ,(ָלַמד derivado de) ִילְּ

Ḥayyūj / 'חיוג, assim como Mənaḥēm / מנחם 
761

, identificou corretamente o 

fenômeno como decorrente da fragilidade inerente ao א.  

Porém, diferente de Mənaḥēm, Ḥayyūj / 'חיוג avançou e concluiu que nesses 

casos que: 

 o א quiescente na posição de C1 / פ הפועל, em um passado distante, era realizado a)

pelos antigos hebreus na forma fundamental; e 

 a perda de som do א em C1 / פ הפועל não é um traço exclusivo do א, mas do grupo b)

das אוי. 

Das três vezes que Ḥayyūj / 'חיוג 
762

 explica a presença do א quiescente em 

 :podemos entender que ,כתאב אללין / no Kitāb ʾal-Līn יֹאַמר e em יֹאַכל

 a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) de יֹאַכל seria *ֶיֱאַכל seguindo o modelo de a)

 apesar de não dizer explicitamente, de acordo com o ,יֹאַמר e de ,(Mq. 2:12) ֶאֱאֹסף

mesmo modelo, seria * ַמרֶיאֱ   
763

; 

 o א em יֹאַכל e em יֹאַמר é o C1 / פ הפועל; b)

 o א após o <  ׁ > / /o/, por estar quiescente (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן), na c)

realidade, substitui o ו que seria a consoante homorgânica esperada, isto é: 

                                                                        

761
 Cf. na entrada אכל em que o א faz parte do yəsōḏ / יסוד mesmo que esteja ausente em variantes como ֵתיכֹול, 

em ִצין  a ,מנחם / De acordo com o nosso entendimento, para Mənaḥēm .(Onqelos de Lv. 19:16) ָלא ֵתיכֹול קּורְּ

variante ֵתיכֹול seria equivalente à תאכל (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 41*). 
762

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22, 32, 42 (entrada אכל) e 44 (entrada אמר) em hebraico, p. 23, 33, 43 (entrada 

 e 58 (אכל entrada) em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 47, 53, 57 (אמר entrada) e 45 (אכל

(entrada אמר)); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15, 23, 29-30 (entrada אכל) e 31 (entrada 

 .((אמר
763

 Cf. entrada אכל em (SIVAN e WATED, 5772, p. 42 em hebraico, p. 43 em árabe); em espanhol  

(DELGADO, 2004, p. 57); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 29-30). 



  248 

  

̶ esperava-se *יֹ וַכל no lugar de יֹאַכל; 

̶ esperava-se *יֹ וַמר no lugar de 764 יֹאַמר
:  

 o א em יֹאַכל e em יֹאַמר perdeu o som porque se tornou frágil (layyin / لين / ַלִיّן)765
; d)

 de modo geral, o א assim como qualquer uma das אהוי, pode se tornar frágil (layyin e)

הפועל ע / C2 ,פ הפועל / nos verbos nas posições de C1 (لين / ַלִיّן /  e C3 / הפועל ל , em 

duas condições gerais quando conjugados no futuro (independente do paradigma):  

̶ dificuldade (استثقلوا / אסתתקלו) sentida pelos antigos hebreus; 

̶ desgaste causado pelo uso (كثراستعماله / כתר אסתעמאלה)766
; 

 no que tange especificamente ao א de יֹאַמר, ele teria se tornado frágil por causa do f)

desgaste no uso (كثراستعماله / כתר אסתעמאלה)767
; e 

 a pausa (waqf / اقف / וקף) causada pela melodia massorética para indicar a g)

acentuação secundária enfatiza presença da letra frágil do C1 / פ הפועל. 

Da seguinte maneira, poderíamos reconstruir o processo derivacional de יֹאַכל – 

3psm. do futuro do pāʿal / ָפַעל de ָאַכל: 

* ַכלאֱ יֶ 

* ַכלאיֶ 

* ַכלויֹ 

ַכלאיֹ 

 /acompanhando o  /o ו transforma-se em א  

conforme a forma fundamental א é substituído por ו  

vocalizado na forma fundamental א 

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se א  

 

Para comprovar que a variante diacrônica *ֶיֱאַכל era possível; mencionamos: 

                                                                        

764
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 e 32 em hebraico, p. 23e 33 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, 

p. 47 e 53); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15 e 23). 
765

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 22 e 32 em hebraico, p. 23 e 33 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, 

p. 47 e 53); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 15 e 23). 
766

 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 32 em hebraico e p. 33 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

53); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 23). 
767

 Cf. entrada אמר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 44 em hebraico e p. 45 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 58); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 31). 
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ר ֹס֤  ַוֶיאְּ
768

 e ר  ַוֶיֱאֹסֻ֥
769

 em que ר ר representaria a variante vocalizada e ַוֶיֱאֹסֻ֥ ֹס֤  a variante ַוֶיאְּ

resultante após a perda da vogal. 

Repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) mantido na fala (al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) 

De acordo com Ḥayyūj / '770חיוג
, uma vez que o א da C1 / פ הפועל está sākin 

layyin /  ַלִיّןַסאִכן  ,יֹאַמר e יֹאַכל em ָפַעל / como ocorre na 3psm. do futuro do pāʿal ,ساكن لي ن / 

ele pode ser omitído (ʾiṣqāṭ / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  como ,(الخط   / 

podemos conferir nos exemplos abaixo: 

ָתה ̶ י ָאָּ֑ ָשִרַ֖ י ּובְּ ִמֻ֥ ֹוא ַעצְּ ּו ֲהל  ְמר  ֲעָמָשא  ֹת  ַלָֽ (2Sm. 19:14) וְּ
771

; 

י ̶ ַבִדָּ֑ י לְּ ל ִפִת   e ;(Jó 31:17) ְוֹאכ  

ִני ̶ ִׁשיֵעָּ֑ לֹוַּה ַאל־ַתרְּ ר ֶאל־ֱא   .(Jó 10:2) ֹאמ  

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג 
772

, a prolongação (madd / ّمد   / ַמד) representada 

pela pausa (waqf / اقف / וקף) indicada pelo símbolo massorético do gəʿāyā / געיה, que neste 

caso sinaliza a acentuação secundária, materializa, na fala (al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) o C1 / פ

טכאלל / omitido na escrita (al-ḫaṭṭ (اصله / אצל / ʾaṣl) da forma fundamental הפועל  .(الخط   / 

Da seguinte maneira, poderíamos reconstruir o processo derivacional de  –  ֹאַכל

1ps. do futuro do pāʿal / ָפַעל de ָאַכל: 

                                                                        

768
 Gn. 46:29, Êx. 14:6, 2Rs. 9:21, Jó 12:18, 2Cr. 13:13. 

769
 Gn. 42:24. 

770
 Cf. entrada אכל (SIVAN e WATED, 5772, p. 32 e 42 em hebraico, p. 33 e 43 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 53 e 57); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 23 e 29-30). 
771

 (Códice de Alepo, fólio 67); 

 
Seguem os três casos defectivos: 

 
Desta anotações massorética podemos deduzir que para o massoreta, a ausência do א da raiz אכל em ֹאַכ ל  Jó) וְּ

31:17) e a ausência do א da raiz אמר em ר  / não as torna defectivas, conforme as considera Ḥayyūj (Jó 10:2) ֹאַמ 

 .חיוג'
772

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 32 e 34 em hebraico, p. 33 e 35 em árabe.). 
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* ַכלאֱ אֶ 

* ַכלאאֶ 

ַכלואֹ 

ַכל אֹ 

vocalizado na forma fundamental  א 

ַכלֹא  

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se א  

(    ו) cai da escrita ַסאִכן ַלִיّן  

געיה destacado pelo ַסאִכן ַלִיّן  

 /acompanhando o /o ו transforma-se em א  

 

Em outras palavras, ao reconstruir a forma fundamental de ֹאַכל, Ḥayyūj / 'חיוג 

demonstrou que as formas plenas e defectivas ou mesmo com uma אהוי alterada, pertencem à 

mesma forma fundamental. 

Diante do exposto Ḥayyūj / 'חיוג reitera que é de extrema importância atentar 

em articular as acentuações secundárias por esto consideraremos ignorante en lo que se 

refiere a la lectura al que no haga la pausa, pues habrá eliminado de la pronunciación la 

primera radical del verbo, ya que lo que nos confirma la su presencia es la pausa
773

.  

Repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) substituído por ו 

A partir do instante em que o א do C1 / פ הפועל passou a ser sākin layyin /  ַסאִכן

ּו que o representa na fala, como é o caso de אהוי ele pode ser substituído pela ,(◊) ַלִיّן ל   :em יֹוכְּ

י־ ֹות ִכָֽ רָּ֑ צ  ת קְּ יֹוֹנַ֖ ֶעלְּ ֹות ָהָֽ ָׁשכֻ֥ ַהּלְּ ּווְּ ֵ֑ן׃ יֹוְכלַּ֨ ָיָֽ ֹות ִבנְּ כֹונַ֖ ֹות ּוֵמַהִתָֽ ֹתנ  ַהַתחְּ ָּנה ֵמָֽ ים ֵמֵה    ַאִתיִק 

Neste caso, segundo Ḥayyūj / 'חיוג, o ו estaria no lugar do א presente na forma 

fundamental
774

.  

Da seguinte maneira, poderíamos reconstruir o processo derivacional de ּו ל    יֹוכְּ

com ו correspondendo à ָאַכל na 3ppm. do futuro do pāʿal / ָפַעל: 

A partir do exposto anteriormente, Ḥayyūj / 'חיוג 
775

, esse teria sido o processo 

derivacional que engendrou ּו ל   :ָאַכל de ָפַעל / 3ppm. do futuro do pāʿal– (Ez. 42:5) יֹוכְּ

                                                                        

773
 (DELGADO, 2004, p. 53-54). 

774
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 32 e 42 (entrada אכל) em hebraico, p. 33 e 43 (entrada אכל) em árabe); em 

espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 53 e 57 (entrada אכל)); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 

23 e 29-30 (entrada אכל)). 
775

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 32 e 42 (entrada אכל) em hebraico, p. 33 e 43 (entrada אכל) em árabe); em 

espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 53 e 57 (entrada אכל)); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 

23 e 29-30 (entrada אכל)). 
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ּואיֹ  ל  כְּ

ּוויֹ  ל  כְּ

conforme a forma fundamental א substituído por ו  

 /acompanhando /o ו transorma-se em א  
 

Se mesclássemos o processo derivacional de יֹאַכל que Ḥayyūj / 'חיוג 

reconstruiu com o processo derivacional de ּו ל   :em Ez. 42:5, teríamos יֹוכְּ

* לּואֱ יֶ  כְּ

* לּואיֶ  כְּ

לּוויֹ  כְּ

לּואיֹ  כְּ

 /acompanhando o /o ו transforma-se em א  

conforme a forma fundamental א é substituído por ו  

vocalizado na forma fundamental א 

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se א  

 

Repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) representando letra servil 

Na entrada אבד, Ḥayyūj / 'חיוג explica
776

 que a forma fundamental (ʾaṣl / אצל / 

ָך   de (اصله ַאֶבדְּ  :em ָוָֽ

ְדך   ̶ ב  א  ים ָו  ר ֱאֹלִה֤ ָך  ֵמַה  ֲאַחֶּללְּ  (Ez. 28:16) ָוָֽ

seria: 

ָך  * ̶ ָך   assim como – ַוֲאַאֶבדְּ ֲאַחֶּללְּ  no mesmo versículo – seria interpretado ָחַלל de ָוָֽ

como se estivesse na 1ps. do futuro do piʿʿēl / ו + ִפֵעّל conversivo prefixado + 

pronome oblíquo da 2pms sufixado. 

Segue o modo como Ḥayyūj / 'חיוג interpretou   ָך ַאֶבדְּ  :ָוָֽ

̶ o א visível seria o C1 / פ הפועל de אָ בַ ד;  

̶ o א servil da 1ps. do futuro foi elidido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) para facilitar 

(ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא / facilitação); 

                                                                        

776
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 34 em hebraico, p. 35 em árabe.); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 54); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 24). 
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̶ o א servil ausente na escrita (al-ḫaṭṭ / الخط   / אללכט) – presente em אַעֶּנ ה  1) ַוָֽ

Rs.11:39)
777

 com א frágil (layyin / لي ن / ַלִיّן), 1ps. do futuro de ָעָנה e que estaria 

presente em   ָך ֲאַחֶּללְּ  como sākin (اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) se manifesta na fala – ָוָֽ

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן que acompanha o qāmēṣ / קמץ, isto é,   ָך  ;ָוָֽ ◊ַאֶבדְּ

̶ a pausa (waqf / وقف / וקף) representada pelo gəʿāyā / געיה sob o ו teria sido 

introduzida para reforçar que nesta posição existe um sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

ּו  que faz parte da estrutura gramatical da palavra como ocorre em ساكن لي ن ר   ֹת  מְּ

(2Sm. 19:14). 

Para ilustrar, esse teria sido o processo derivacional que engendrou   ָך ַאֶבדְּ  em ָוָֽ

Ez. 28:16:  

* ָךא  וַ  ַאֶבדְּ

* ָךְא וַ  ַאֶבדְּ

* ָךאוָ  ַאֶבדְּ

* ָך וָ  ַאֶבדְּ

ָך  ָו   ַאֶבדְּ

vocalizado na forma fundamental א  

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se א  

(    א) cai da escrita ַסאִכן ַלִיّן  

ַלִיّן não ַסאִכן torna-se א  

indicado pela pausa ַסאִכן ַלִיّן  

 

Repouso frágil (sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / ساكن لي ن) antes de אחה"ע no lugar da geminação 

(tašdīd / تشديد / תשדיד  / reforço) morfofonológica 

Vimos que Mənaḥēm / 778מנחם
 percebeu a ausência do dāgēš / דגש no ע em  

ֹות ֲעשַ֖ עאחה" por ser uma דגש / uma vez que esta letra não pode receber dāgēš ,(Gn. 44:17) ֵמָֽ . 

Na ocasião, Mənaḥēm / מנחם questionou como a distinção fonológica causada pelo dāgēš / 

 poderia se fazer presente e ele respondeu que, em situações como esta, o contexto assume דגש

a função do dāgēš / דגש e desta maneira distingue-se entre ֵמֲעשֹות e ַמֲעֶשה. 

Em outras palavras, era indiferente para Mənaḥēm / מנחם a presença do ṣēreh / 

 .דגש / diante da ausência de dāgēš חיריק / no lugar do ḥiriq צירה

                                                                        

777
 Esta comparação consta na entrada אסר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 50 em hebraico, p. 51 em árabe.); 

em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 60); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 34). 
778

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 9*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 6). 
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Ḥayyūj / '779חיוג
 avança neste aspecto ao analisar a forma ר  vocalizada com ֵאַח֤

ṣēreh / צירה nos dois versículos abaixo: 

ַער   ̶ ר ַהַּנ  א־ֵאַח֤ ָֹֽ   e ;(Gn. 34:19) וְּ ל

ָתה ̶ ר ַעד־ָעָֽ  .(Gn. 32:5) ָוֵאַחַ֖

Apesar de em ambos os versículos ação ocorrer no passado, de acordo com a 

análise de Ḥayyūj / 'חיוג:  

̶ as duas formas estão em duas conjugações distintas; 

̶ o ṣēreh / צירה nas duas formas indica a presença de um repouso frágil (sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן); e a 

̶ o repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) nas duas formas advém por 

motivos distintos.  

De acordo com esta linha de raciocínio, o ṣēreh / צירה estaria no lugar do ḥiriq 

ֹות em חיריק / ֲעשַ֖  ַסאִכן ַלִיّן / por ser sucedido por um repouso frágil (sākin layyin (Gn. 44:17) ֵמָֽ

 ausente דגש / que, por sua vez, estaria no lugar da geminação indicada pelo dāgēš (ساكن لي ن /

no ע. 

Em ר  :explica que חיוג' / do primeiro versículo Ḥayyūj ֵאַח֤

̶ o verbo está na 3psm. do pretérito do piʿʿēl / ִפעֵّ ל; e portanto, 

̶ C1 / פ הפועל é o א; logo, 

̶ o ח deveria ser geminado e sinalizado com dāgēš / דגש como o ב em ִׁשֵבר; e 

̶ o ṣēreh / צירה está no lugar do ḥiriq / חיריק por ser sucedido por repouso frágil 

(sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) e dessa maneira substituir o dāgēš / דגש; e 

portanto, 

 .ִׁשבֵבר  ִׁשֵבר torna-se semelhante à אֵ ◊ַחר  ֵאַחר ̶

Enquanto que em ר  :explica que חיוג' / do segundo versículo Ḥayyūj ֵאַחַ֖

̶ o verbo está 1ps. do futuro do pāʿal / ָפַעל; e portanto  

                                                                        

779
 Cf. a entrada אחר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 42 em hebraico, p. 43 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 57); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 29). 
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̶ o א representa a 1ps. do futuro; e  

o ṣēreh / צירה, por sua vez, estaria no lugar do seḡōl / סגול, no lugar do do א 

ausente da forma fundamental que neste caso seria: ר  por analogia com ,ָואֶ אֱ ַחַ֖

 א sob o segundo חטף סגול / Observa-se que o ḥāṭēp̄ seḡōl .(Mq. 2:12) ֶאֱאֹסף

ocorre pelo fato de que ele é uma das אחה"ע. 

Para ilustrar, esse teria sido o processo derivacional que engendrou ר  .Gn) ָוֵאַחַ֖

32:5) como 1ps. do futuro do pāʿal / ָפַעל: 

ר* ָוֶאֱאַחַ֖

ר* ָוֶאאַחַ֖

ר ָוֵאַחַ֖

vocalizado na forma fundamental  א 

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se א  

 ַסאִכן ַלִיّן para indicar o סגול substitui צירה  

 

Como o foco de Ḥayyūj / 'חיוג é analisar as formas, fica claro o motivo que ele 

dispensa comentar que  ֶראֱ ָוא ַחַ֖  está no passado por causa do ו conversivo. 

6.2.10.2 Quiescentes de C1= נחי פ"י / י 

Os verbos aqui chamados de quiescentes de C1= נחי פ"י / י
 780

 são aqueles cujo 

C1 / הפועל פ  é um י que pode se tornar uma letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ لين حرف /  ) em 

uma das conjugações. 

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, em seu estado primitivo (ʾaṣl / اصله / אצל / 

forma fundamental), os quiescentes de C1= נחי פ"י / י apresentavam um י consonantal não 

necessariamente vocalizado com uma das sete vogais massoréticas na posição de C1 / פ הפועל 

e com o passar do tempo, o י teria ficado em repouso frágil (sākin layyin / ַלִיّן ַסאִכן  (ساكن لي ن / 

o que permitia: 

                                                                        

780
 Atualmente, raízes como אכל em que o א de C1 / פ הפועל pode se tornar quiescente em uma das conjugações 

são classificadas como quiescentes de C1=א"נחי פ / א  como ocorre em formas como  יֹאַכל . Entretanto, essa 

classificação não é muito exata, pois o termo nāḥ / נח, no Even Shoshan אבן שושן faz alusão à letra quiescente 

que não cai da escrita, porém em ֹאַכל, o א da raiz אכל cai da escrita e o א que vemos é o prefixo que forma o 

futuro no ָפַעל cf. ( 2010אבן־שושן,  , p. 2055 e p. 2181-2182). Por esse motivo, entendemos que essa forma 

deveria ser chamada de defectivos de C1 = א"חסרי פ / א . 



  255 

  

̶ ao י ser elidido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-ḫaṭṭ / אללכט), mantendo-se 

como repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) indicado por uma vogal 

massorética; ou 

̶ ao י ser transformado (اقلبوها / וקלבוהא) em ו;  

̶ ao י ser assimilado (ʾidġām / ادغام   / אדגאם / assimilação) por dāgēš / דגש; ou 

̶ ao י ser compensado (ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / compensação) por ת em final de 

palavra. 

No decorrer deste tópico, Ḥayyūj / 'חיוג explicará o nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ , o hip̄ʿiyl / 

ִעיל ַפֵעّל / e o miṯpaʿʿēl ִהפְּ  .ִמתְּ

Neste tópico, Ḥayyūj / 'חיוג avança mais uma vez sobre Mənaḥēm / מנחם. 

Conforme vimos anteriormente, Mənaḥēm / מנחם analisou pares em que encontramos י no 

pāʿal / ָפַעל e o ו no nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ  781
 como em: 

 e ;נֹוַדע:ָיַדע ̶

  ;נֹוַלד:ָיַלד ̶

Mas concluiu que; 

 nem o י nem o ו faziam parte do yəsōḏ / יסוד, e portanto a)

̶ o yəsōḏ / יסוד de נֹוַדע:ָיַדע seria דע 
782

; e 

̶ o yəsōḏ / יסוד de נֹוַלד:ָיַלד; seria לד 
783

; 

 apenas o י e o ו eram intercambiáveis. b)

Na sequência, discutiremos como Ḥayyūj / 'חיוג reconheceu corretamente que: 

784 ידע derivam נֹוַדע:ָיַדע ̶
; e 

785 ילד derivam נֹוַלד:ָיַלד ̶
. 

                                                                        

781
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 74). 

782
 Cf. a entrada דע em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 129*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 66). 

783
 Cf. a entrada לד em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 229*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 112). 

784
 Cf. a entrada ידע em (SIVAN e WATED, 5772, p. 64 e 66 em hebraico, p. 65 e 67 em árabe); em espanhol 

cf. (DELGADO, 2004, p. 68); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 44-45).* 
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6.2.10.2.1 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   mantido na escrita (al-ḫaṭṭ (ساكنّلي ن / ס 

 (الخطّ  / אללכט /

Na entrada יטב, Ḥayyūj / 'חיוג explica
786

 que a forma fundamental (ʾaṣl / אצל / 

de (اصله יבּו  :em  ֵייִט 

ְך׃ ̶ ר ֹהֵלָֽ ם ַהָיָׁשֻ֥ יבּו ִעַ֖ ָבַרי  ֵייִט   (Mq. 2:7) ֲה֤לֹוא דְּ

seria: 

יבּו* ̶ ִטַ֖ יכּו assim como – יַ יְּ ִל   seria interpretado como se estivesse na – ׁשָ לַ ְך de יַ ׁשְּ

3ppm. do futuro do hip̄ʿiyl / ִעיל  .ִהפְּ

Para Ḥayyūj / 'חיוג, * יבּויַ  ִטַ֖ יְּ  resultou em יבּו  צירה / porque o ṣēreh ֵייִט 

acompanhado por י mudo (layyin / لي ن / ַלִיّן / frágil) seria mais simples do que o י pronunciado 

na forma fundamental: * יבויַ  ִטַ֖ יְּ . 

Para ilustrar, esse teria sido o processo derivacional que gerou יבּו  .em Mq ֵייִט 

2:7: 

ִטיבּו* ַייְּ

ֵייִטיבּו

יכּו em ש soava na forma fundamental como o י   ִל  ַיׁשְּ

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se א  

 

6.2.10.2.2 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   / ̣̱ mantido na fala (al-lafd (ساكنّلي ن / ס 

 (اللفظ / אללפט

Mas, ּו בֻ֥ טְּ  :em ַוִיָֽ

ֹור ̶ ֵעיֵנ י ֲחמָּ֑ ם בְּ ֵריֶהַ֖ ּו ִדבְּ בֻ֥ טְּ (Gn. 34:18) ַוִיָֽ
787

;  

segundo o Ḥayyūj / 'חיוג 
788

, o י – da C1 / פ הפועל – de  ָבטַ י  está presente como repouso frágil 

(sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) indicado pela pausa (waqf /  marcada com a (وقف /  וקף

                                                                        

785
 Cf. a entrada ילד em (SIVAN e WATED, 5772, p. 70 e 72 em hebraico, p. 71 e 73 em árabe); em espanhol 

cf. (DELGADO, 2004, p. 70); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 48). 
786

 Cf. a entrada יטב em (SIVAN e WATED, 5772, p. 68 em hebraico, p. 69 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 69); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 47). 
787

 Porém, nos nossos textos, encontramos ּו בֻ֥ יטְּ  .י pleno com ַוִיָֽ
788

 Cf. a entrada יטב em (SIVAN e WATED, 5772, p. 68 em hebraico, p. 69 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 69). 
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melodia.  

Para Ḥayyūj / 'חיוג a forma fundamental de ּו בֻ֥ טְּ 789ַוִיָֽ
 seria ּו בֻ֥ טְּ  por analogia ַוִייְּ

com ּו ר  מְּ ִֵ֑יׁשְּ  .(Ne. 12:45) ַוָֽ

Para ilustrar, esse teria sido o processo derivacional que engendrou ּו בֻ֥ טְּ  em ַוִיָֽ

Gn. 34:18: 

ּו* בֻ֥ טְּ ַוִייְּ

ּו בֻ֥ טְּ ַוִיָֽ

 soava na forma fundamental י  

indicado pela pausa ַסאִכן ַלִיّן é preservado no י  

 

6.2.10.2.3 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   no nip̄ʿāl ו representado pelo (ساكنّلي ن / ס 

לעָ פְ נִ  /  

Ao tratar do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ  dos verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י, Ḥayyūj / 

790חיוג'
 explica que em grande parte

791
 o C1= פ"י / י dos verbos desta categoria transforma-se 

em ו como ocorre em:  

̶ nas formas no nip̄ʿāl / נִ פְּ עָ ל de 792 ָיַדע
 como 3 – נֹ וָדעpsm. do presente; e  

̶ nas formas no nip̄ʿāl / נִ פְּ עָ ל de 793 ָיַלד
 como 3 – נֹ וָלדpsm. do presente. 

A substituição do  em casos semelhantes foi constatada anteriormente ו pelo  י

por Mənaḥēm / 794מנחם
, mas sem reconhece-los como parte do yəsōḏ / 795יסוד

.  

Ḥayyūj / 'חיוג ao revisar esta questão postula que entre o י (de ָיַדע ou ָיַלד) e o ו 

                                                                        

789
 Atentar que a citação no texto em árabe está levemente diferente, e na tradução para o hebraico consta ּוַוִיי בֻ֥ טְּ  

cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 68 em hebraico e nota 37, p. 69 em árabe); árabe em caracteres árabes cf. 

(JASTROW, 1897, p. 47). 
790

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 e 58 em hebraico, p. 57 e 59 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, 

p. 64). 
791

 Dizemos “em grande parte” pois o mesmo não ocorre com ִנַצב de יצב cf. a entrada יצב em Cf. a entrada יטב 
em (SIVAN e WATED, 5772, p. 80 em hebraico, p. 81 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 74). 
792

 Cf. a entrada ידע em (SIVAN e WATED, 5772, p. 64 e 66 em hebraico, p. 65 e 67 em árabe); em espanhol 

cf. (DELGADO, 2004, p. 68); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 44-45).* 
793

 Cf. a entrada ילד em (SIVAN e WATED, 5772, p. 70 e 72 em hebraico, p. 71 e 73 em árabe); em espanhol 

cf. (DELGADO, 2004, p. 70); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 48). 
794

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 145*). 
795

 Para verificar alguns do exemplos no Maḥbereṯ Mənaḥēm /  מנחםמחברת , cf. entrada דע em (SÁENZ-

BADILLOS, 1986, p. 129*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 66); entrada לד em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 

229*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 112); entrada שע em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 365*); (FILIPOWSKY, 

1854a, p. 177); e entrada צר em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 324*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 152). 
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(de נֹוָדע ou נֹוָלד), o י seria a letra radical da forma fundamental e o ו representaria o י em 

certas formas derivadas, como é o caso dos verbos no nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ . 

De acordo com o nosso entendimento, esse teria sido o processo derivacional 

que engendrou ָעל) ֹנוָלד   :(ָיַדע + ִנפְּ

ָלד  ִניְּ

 ִניָלד

ֹנוָלד  /acompanhando o /o ו transforma-se em י  

ָמר em ש soava na forma fundamental como o י   ִנׁשְּ

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se י  

 

Na mesma linha, esse teria sido o processo derivacional de ָעל) ֹנוָדע  :(ָיַדע + ִנפְּ

ָדע  ִניְּ

 ִניָדע

ֹנוָדע  /acompanhando o /o ו transforma-se em י  

ָמר em ש soava na forma fundamental como o י   ִנׁשְּ

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se י  

 

Neste caso específico do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ , não localizamos no decorrer do capítulo 

sobre os verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י e nas respectivas entradas: 

 a forma fundamental reconstruída para, pelo menos, uma forma, mas apenas há uma a)

indicação de que ela seria: 

̶ composta por י; e  

̶ seguiria o modelo de ָמר  e ;ִנׁשְּ

 o motivo que levou o י a se transformar (وقلبوها / וקבלוהא) em ו. b)

É possível verificar que, de fato, este ו em repouso frágil (sākin layyin /  ַסאִכן

 como o ֹנוָדע e ֹנוָלד faz parte da forma fundamental, pois se pluralizarmos (ساكن لي ن / ַלִיّן

fizemos para definir a situação do ו em 796יקום
797יקומו / 

798יקומון / 
, ele será preservado, da 

                                                                        

796
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 83); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 68). 
797

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
798

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 102 em hebraico, p. 103 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 
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seguinte maneira: 

 e ;(é preservado ו o) נֹוָלִדים  ים sufixo de plural + נֹולָ ד ̶

 .(é preservado ו o) נֹודָ ִעים  ים sufixo de plural + נֹודָ ע ̶

6.2.10.2.4 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   / אסקאט / suprimido (ʾisqāt (ساكنّلي ن / ס 

אללפט  / ̣̱ e da fala (al-lafd (الخطّ  / אללכט / / al-ḫaṭṭ) da escrita (اسقاط  (اللفظ / 

Ao tratar do imperativo dos verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י, mais 

especificamente, a 2pms. do imperativo do pāʿal / ָפַעל dos verbos desta categoria, Ḥayyūj / 

799חיוג'
 explica que são formados da seguinte maneira: 

 toma-se como base as seguintes formas: a)

̶ 3pms. do pretérito do pāʿal / ָפַעל; e 

̶ 3pms. do futuro do pāʿal / ָפַעל. 

 exclui-se o י inicial da escrita (al-ḫaṭṭ / / الخط   / אללכט) e da fala (al-lafd ̱̣ / אללפט / b)

 e ;(اللفظ

 mantém-se a vocalização do futuro. c)

Então, para obter a 2psm. do imperativo do pāʿal /  ָפַעל das seguintes raízes: 

(a :ישב√ 

̶ observa-se יָ ׁשַ ב (pret.) e יֵ ׁשֵ ב (fut.); 

̶ subtrai-se o י e obtém-se: ׁשַ ב e ׁשֵ ב; e 

̶ mantendo-se a vocalização da forma no futuro obtém-se: ׁשֵ ב. 

(b :ירד√ 

̶ observa-se ָיַרד (pret.) e ֵיֵרד (fut.); 

                                                                        

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
799

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63); 

rabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 38). 
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̶ subtrai-se o י e obtém-se: ַרד e ֵרד; e 

̶ mantendo-se a vocalização da forma no futuro obtém-se: ֵרד. 

(c :יצא√ 

̶ observa-se יָ צָ א (pret.) e יֵ ֵצא (fut.); 

̶ subtrai-se o י e obtém-se: צָ א e ֵצא; e 

̶ mantendo-se a vocalização da forma no futuro obtém-se: ֵצא. 

Para Ḥayyūj / '800חיוג
, o י presente no modelo de ָרא  caiu diante da (Pv. 3:7) יְּ

frequência do uso (كثرة االستعمال / כתרה אלאסתעמאל)801
, e portanto: 

̶ a forma fundamental de ֵׁשב seria 802יְּ ׁשַ ב
 com י radical; 

̶ a forma fundamental de ֵרד seria 803יְּ ַר ד
 com י radical; e 

̶ a forma fundamental de א א seria ֵצ  804יְּ ֵצ 
 com י radical

805
; 

6.2.10.2.5 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   / אסקאט / suprimido (ʾisqāt (ساكنّلي ن / ס 

 caso – (اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) e da fala (الخطّ  / אללכט / al-ḫaṭṭ) da escrita (اسقاط

 ֻע֥צּו

De acordo com Ḥayyūj / '806חיוג
 são excepcionais os casos em que o repouso 

                                                                        

800
 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

63); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 38); Cf. entrada ירד em (SIVAN e WATED, 5772, p. 

88 em hebraico, p. 89 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 77); árabe em caracteres árabes cf. 

(JASTROW, 1897, p. 60). 
801

 ( ב"תשנ, בסל , p. 32) 
802

 Cf. entrada ישב em (SIVAN e WATED, 5772, p. 90 em hebraico, p. 91 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 78); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 61-62). 
803

 Cf. entrada ירד em (SIVAN e WATED, 5772, p. 88 em hebraico, p. 89 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 77); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 60). 
804

 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 60 em hebraico, p. 61 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

66); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 41) e cf. entrada יצא em (SIVAN e WATED, 5772, p. 

80 em hebraico, p. 81 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 74); árabe em caracteres árabes cf. 

(JASTROW, 1897, p. 55). 
805

 Esta forma é atestada no lê-se em: ְך א ִאָתָּ֑ ֵצ   :(Gn. 8:17) הוצא ַהיְּ

ל־ ָך  ִמכׇּ ר־ִאתְּ ה ֲאֶׁשָֽ ל־ַהַחָי  ֶרץ הַ כׇּ ש ַעל־ָהָאַ֖ ֶמש ָהֹרֵמֻ֥ ל־ָהֶר  כׇּ ה ּובְּ ֵהָמ  ֹוף ּוַבבְּ ר ָבע  א]קרי: א ֵצ  וְּ ָבָש  ְיֵצ  ֶרץ  [ה  ּו ָבָא  צ  רְּ ָׁשָֽ ְך וְּ ִאָתָּ֑

ֶרץ׃ ּו ַעל־ָהָאָֽ ָרבַ֖ ּו וְּ  ּוָפרֻ֥
806

 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

63); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 38). cf. também entrada יעץ em (SIVAN e WATED, 

5772, p. 80 em hebraico, p. 81 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 74); árabe em caracteres árabes 

cf. (JASTROW, 1897, p. 54). 
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frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) é suprimido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-

ḫaṭṭ / / الخط   / אללכט) e da fala (al-lafd ̱̣ /  אללפט  como ocorre נחי פ"י / י =em verbos C1 (اللفظ / 

em ֻ֥צּו ץעַ יָ  de ָפַעל / 2ppm. do imperativo do pāʿal) ע  ) no versículo: 

ר  ̶ ָפָּ֑ ת  ה וְּ ֻ֥צּו ֵעָצַ֖  ,(Is. 8:10) ע 

Uma vez que, de acordo com o modelo dos verbos quiescentes de C1= נחי  / י

 :deveríamos encontrar פ"י

עּו compare com) ֲעצּו ̶ ֲעצּו ou (ידע de דְּ  .יְּ

6.2.10.2.6 Geminação (tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço( como assimilação (ʾidġām / אדגאם 

ִיّן / do repouso frágil (sākin layyin (ادغامّ  / אִכן ל   (ساكنّلي ن / ס 

Mənaḥēm / 807מנחם
 identificou que o dāgēš / דגש no ת poderia indicar que o ת 

do yəsōḏ / יסוד assimilou o ת da 2psm.
808

, como ocorre em: 

תָ * =) ָכַרתָ * ̶ 809כרת seria יסוד / cujo yəsōḏ (כָ ַר תְּ
; e 

תָ * =) ָנַתתָ  ̶ 810תן seria יסוד / cujo yəsōḏ (ָנַתתְּ
. 

Nas entradas
811

812יצב 
813יצק ,

 e 814יצר
 do capítulo sobre os verbos quiescentes 

de C1= נחי פ"י / י, vemos como Ḥayyūj / 'חיוג aplica a mesma ideia de geminação (tašdīd / 

 mas para letras ,(ادغام   / אדגאם / ʾidġām) reforço( causada por assimilação / تشديد / תשדיד

                                                                        

807
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83). (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*). 

808
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 83a): 

 אבל יש די באחת מהנה עקב דגשנותה המבלעת כפילתה
ou (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*): 

 אבל חדוד הלשון מבליע את התו במלה ואיננה נכפל כי די בתו אחד
809

 Cf. entrada כרת em (FILIPOWSKY, 1854a, p. 110); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 224*). 
810

 Cf. entrada תן em (FILIPOWSKY, 1854a, p. 185); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 394*-395*). 
811

 Atualmente, assimilação que ocorre com os derivados de יצר ,יצב e יצק catalogados por Ḥayyūj / 'חיוג são 

tratados como um caso particular dos quiescentes de C1= י"נחי פ / י  cujas raízes começam com יצ e o C3 /  ל

 :Segue a lista desses verbos .בקעת גר forma a expressão a expressão הפועל

 יצת e יצע ,יצג ,יצק ,יצר ,יצב
812

 Cf. entrada יצב em (SIVAN e WATED, 5772, p. 80 em hebraico, p. 81 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 74); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 55). 
813

 Cf. entrada יצק em (SIVAN e WATED, 5772, p. 82 em hebraico, p. 83 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 75); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 57). 
814

 Cf. entrada יצר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 84 em hebraico, p. 85 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 75); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 57). 
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distintas. No caso, a geminação indicada pelo dāgēš / דגש no צ em יצק ,יצב e יצר 

representaria o י em repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן), como podemos 

constatar ao conjugarmos esses verbos no futuro do pāʿal / ָפַעל.  

Para os casos desta categoria de verbos, Ḥayyūj / 'חיוג não reconstrói a forma 

fundamental, mas de acordo com o que aprendemos podemos inferir que esse seria o processo 

derivacional para a formação de ָיַצק na 1ps. do futuro do pāʿal / ָפַעל se tivéssemos como 

referência ֹמור  :(ָׁשַמר derivado de) ֶאׁשְּ

ֹצוק  ֶאיְּ

 ֶאיֹצוק

ֶאֹצוק é assimilado como geminação י  

ֹמורem ש soava na forma fundamental  como o י   ֶאׁשְּ

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se י  

 

O mesmo exercício podemos fazer com ָיַצר: 

ֹצור  ֶאיְּ

 ֶאיֹצור

ֶאֹצור é assimilado como geminação י  

ֹמור em ש soava na forma fundamental como o י   ֶאׁשְּ

na escrita ַסאִכן ַלִיّן torna-se י  

 

6.2.10.2.7 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל  compensado (ta  (ساكنّلي ن / ס 
c
wīḍ /  ץיעות  / 

 no final do verbo ת compensação) por / تعويض

No final do tópico introdutório sobre os verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י, 

Ḥayyūj / '815חיוג
 explica que o ת no final dos verbos desta categoria presente no infinitivo / 

para compensar (ta (تزاد / תזאד) foi adicionado (em hebraico מקור ou) مطدر / מצאדר
c
wīḍ / 

ץיעות  na posição (ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / sākin layyin) compensação) o repouso frágil / تعويض / 

de C1 / פ הפועל que foi suprimido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט), como encontramos em: 

 ;יָ ׁשַ ב de (Dt. 1:6) ֶׁשֶבת ̶

  e ;ָיַרד de (Dt. 28:52) ;ֶרֶדת ̶

 .ָיָצא de (2Sm. 11:1) צֵ את ̶
                                                                        

815
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 38-39). 
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6.2.10.2.8 Geminação (tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço( do C1 / פ הפועל como assimilação 

(ʾidġām / ادغامّ  / אדגאם) do נ no futuro do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְ נ  dos verbos completos 

Na sequência do tópico introdutório sobre os verbos quiescentes de C1= נחי  / י

לעָ פְּ נִ  / antes de tratar especificamente na discussão sobre a formação do passivo / nip̄ʿāl ,פ"י  

dos verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י e sem entrar nos detalhes do uso das formas passivas, 

Ḥayyūj / '816חיוג
 explica brevemente que o nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ  dos verbos completos é formado da 

seguinte maneira: 

 o C1 / פ הפועל fica em repouso (sākin / ساكن / ַסאִכן); e  a)

 segue o seguinte modelo dos verbos completos: b)

 ;(ساكن / ַסאִכן / sākin) está em repouso ש = em que o C1 (ָׁשַמר de) נִ ְׁש ַמר ̶

 e ;(ساكن / ַסאִכן / sākin) está em repouso כ = em que o C1 (ָכַרת de) נִ כְ ַרת ̶

 .(ساكن / ַסאִכן / sākin) está em repouso ש = em que o C1 (ָׁשַבר de) נִ ְׁש ַבר ̶

Ḥayyūj / '817חיוג
 prossegue e sem mencionar exemplos, explica que se o C1 /  פ

ַתַחִרכ / esta deverá estar mutaḥarrik ,אחהע for uma הפועל  em movimento. Para / متحركة / מ 

ilustrar, citamos: 

ك ة / ַחַרַכה / encontra-se em movimento (ḥaraka א em que o ,נֶ אֱ ַמר ̶ ر   .(ح 

Por fim, Ḥayyūj / '818חיוג
 explica que no futuro do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ , o נ (do nip̄ʿāl / 

לעָ פְּ נִ  ) é assimilado (ʾidġām / ادغام   / אדגאם / assimilação) pela consoante que o segue como 

vemos na 3psm. do futuro do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ  de ָׁשַבר: 

 .está geminado ש em que o יִ שָ ֵבר ̶

Segue o processo derivacional para explicar a forma ִיָשֵבר: 

                                                                        

816
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63-

64); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 39). 
817

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63-

64); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 39). 
818

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63-

64); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 39). 
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ָׁשֵבר  נפעל 3psm. do futuro do + ָׁשַבר ̶  .ִיָשֵבר  ִינְּ

6.2.10.2.9 Transformação (اقلبوها / וקלבוהא) do י em repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   ס 

 ו em (ساكنّلي ن /

Uma vez estabelecida a formação do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ , Ḥayyūj / '819חיוג
 explica que 

nos verbos quiescentes de C1= נחי פ"י / י, o י sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / em repouso 

frágil transforma-se (اقلبوها / וקלבוהא) em ו, igualmente, sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / 

em repouso frágil, como encontramos na 3psm. do presente do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְּ נ  de  ָדלַ י  em que 

vemos י  ו: 

 ;י está no lugar do ו em que o ,ּנֹ וָלד ̶

Segue o processo derivacional de  ָֹלדוּנ : 

 .ּנֹ וָלד  ּנֹ ◊ָלד  נִ פְּ עָ ל / 3psm. do presente do nip̄ʿāl + יָ לַ ד ̶

6.2.10.2.10Geminação (tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço( do C1 /  הפועלפ  como assimilação 

(ʾidġām / ادغامّ  / אדגאם) do נ por do nip̄ʿāl /  ִלעָ פְ נ  nos verbos quiescentes de C1= י 

 נחי פ"י /

Ḥayyūj / '820חיוג
 explica que no futuro do nip̄ʿāl / ָעל  dos verbos quiescentes ִנפְּ

de C1= נחי פ"י / י, o נ (do nip̄ʿāl / ָעל  (assimilação / ادغام   / אדגאם / ʾidġām) é assimilado (ִנפְּ

pelo ו que substitui o י na posição de C1 / פ הפועל, como podemos conferir na 3psm. do futuro 

do nip̄ʿāl / ָעל  :ָיַלד de ִנפְּ

 .está geminado ו em que o יִ ּוָ ֵלד ̶

Segue o processo derivacional de ִיָּוֵלד: 

ָוֵלד  יָ לַ ד de נִ פְּ עָ ל / 3psm. do futuro do nip̄ʿāl + ָיַלד ̶  .יִ ּוָ ֵלד  ִינְּ

                                                                        

819
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63-

64); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 39). 
820

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 56 em hebraico, p. 57 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 63-

64); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 39). 
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6.2.10.2.11O miṯpaʿʿēl / ֵעّל  e as sibilantes ִמְתפ 

Vimos que, apesar da dificuldade com o א, Mənaḥēm / מנחם identificou 

corretamente o processo fonológico que ocorre com os verbos cujo C1 / פ הפועל é uma das as 

sibilantes quando conjugados no miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל 821 ִמתְּ
. 

Ḥayyūj / 'חיוג não dedica um tópico para explicar o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  mas no ,ִמתְּ

decorrer da entrada יצב, Ḥayyūj / 'חיוג 
822

 rediscute os processos fonológicos que ocorrem em 

verbos formados por סשץ em posição de C1 / פ הפועל.  

Diferente de Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 'חיוג explica que as seguintes 

transformações ocorrem para facilitar a articulação das palavras pelo aparelho fonador: 

 a metátese do ת com a sibilante; e a)

 a sibilante assimila o som do פ הפועל da seguinte maneira: b)

̶ se o C1 / פ הפועל for צ, o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  e ;ט é substituído por ִמתְּ

̶ se o C1 / פ הפועל for  ֹׁש , ש e ס, o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  .é mantido ִמתְּ

A fórmula a seguir resume o processo assimilatório para o hiṯpaʿʿēl /  ִַפֵעّלה תְּ : 

1.  TC →  CT / #ℎ𝑖_ _ 

2.  /ṯ/ →  {

[ṭ]  / ⋕ hiṣ _…                                            
[t] / ⋕ hiš _ …    ou ⋕ hiś  _ ou ⋕ his  _
𝑛𝑑𝑎 / ⋕ hiṯ …                                      

 

Onde TC pode ser ṯṣ, ṯš, ṯś e ṯs, em que T é o ת que sofrerá a transformação no 

passo seguinte
823

. 

Dessa maneira: 

 ṯṣ transforma-se em ṣṭ; a)

 ṯš transforma-se em št; b)

 ṯś transforma-se em śt; c)

 ṯs transforma-se em st; d)

 e nas situações restantes o ת é mantido. e)

                                                                        

821
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 36a); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 67*). 

822
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 80 e 82 em hebraico, p. 81 e 83 em árabe). 

823
 Fórmula adaptada de ( ג"תשע, אורנן , p. 194-195); ( ו"תשע, אורנן , p. 128-129) Porém, para אורנן, primeiro 

ocorre a assimilação e depois a metátese 
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A única exceção para a metátese é o caso ָנה טְּ ׁשֹוַטַ֖ ִהתְּ  que já tinha (Jr. 49:3) וְּ

sido identificada por Mənaḥēm / 824מנחם
, que segundo Ḥayyūj / 'חיוג 

825
 ocorre por 

dificuldade articulatória. 

Quanto ao caso do ז em posição da C1 / פ הפועל como em ּו  ִהַזכ 
826

 (Is. 1:16) ou 

nas formas aramaicas, Ḥayyūj / 'חיוג não trata
827

. 

6.2.10.3 Quiescentes de C2 = ו ou י /   י”ע\ו”נחי ע

Os verbos aqui chamados de quiescentes de C2 = ו ou י / 828 י”ע\ו”נחי ע
 são 

aqueles cujo C2 / הפועל ע  é uma letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ لين حرف /  ). De acordo com 

Ḥayyūj / 'חיוג, esse tipo de verbo necessariamente apresentava um ו ou um י realizado na 

forma fundamental.  

Em linhas gerais, para Ḥayyūj / 'חיוג o י ou o ו no C2 / הפועל ע  da forma 

fundamental passou pelo seguinte processo transformacional:  

T0: C2 / הפועל ע  era acompanhado de vogal; 

T1: C2 / הפועל ע  perde a vogal, mas é mantido na pronúncia como sākin / ַסאִכן não 

layyin / ַלִיّן; 

T2: C2 / הפועל ע  desaparece da pronúncia, tornando-se sākin /  ַסאִכן que é layyin / ַלִיّן 

T3: C2 / הפועל ע  sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן poderá se transformar em outra 

letra ou em prolongação, ou mesmo desaparecer. 

No decorrer deste capítulo, Ḥayyūj / 'חיוג menciona de passagem os verbos do 

tipo C1=פ"נ / נ e do tipo C1=פ"ל / ל por possuir propriedades em comum com os verbos 

quiescentes de C2 = ו ou י / י”ע\ו”נחי ע , como veremos na sequência. 

                                                                        

824
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 67*). 

825
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 80 e 82 em hebraico, p. 81 e 83 em árabe). 

826
 : ם ִמֶּנ ֵֶ֑גד ֵעיָנָּ֑י ֵליֶכַ֖ ַע ַמַעלְּ ירּו ֹרֻ֥ ּו ָהִס  עַ  ַרֲחצּו  ִהַזכ  ּו ָהֵרָֽ לַ֖ ִחדְּ  

827
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 226 nota 112). 

828
 Atualmente, raízes como ינק em que o י de C1 / פ הפועל pode se tornar quiescente em uma das conjugações, 

como ocorre em formas como   ִַנקית ,  são classificadas como quiescentes de 1-yōḏ / י"נחי פ ; e raízes como ישב 

em que o י de C1 / פ הפועל é elidido em uma das conjugações, como ocorre em formas como ֵתֵׁשב, são 

classificadas como defectivos de 1-yōḏ / י"חסרי פ . Entretanto Ḥayyūj / 'חיוג não faz tal distinção, pois de acordo 

com ele, a partir do momento em que a letra se torna quiescente, ela pode cair da escrita e dessa maneira gerar 

dupla grafia como  ֹ רּואמְּ ת רּו:  .ֹתמְּ
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6.2.10.3.1 O sākin layyin / ִיّן אִכן ל  הפועל ע / como C2 ساكنّلي ن / ס   

Em ָקם, visto anteriormente na discussão sobre a prolongação nas formas  

829קם
830יקום / 

831יקומו / 
832יקומון / 

, de acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, o C2 / הפועל ע  faz-se 

presente em ָקם como sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, uma vez que o qāmēṣ / קמץ, em 

oposição ao pattāḥ / פתח, é seguido por uma prolongação (madd / ّمد   / ַמד) que pode suprir a 

ausência (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) do C2 / הפועל ע  presente na forma fundamental ָקַים, 

reconstruída por analogia com ָׁשַמר. 

 

6.2.10.3.2  A condição geral para assimilação (ʾidġām / ادغامّ  / אדגאם): duas letras iguais 

consecutivas 

Na entrada 833רום
, Ḥayyūj / 'חיוג observa que a forma fundamental de ֹומּו  em ֵיר 

ם ֹומּו אֹוָתָּ֑ ם ֵיר  רֹוָמַ֖  (Jz. 10:17) ּובְּ

seria יתרוממו com dois מ, e que, de fato, um dos dois מ caiu. Ḥayyūj / 'חיוג explica que essa 

queda da primeira de duas letras iguais é recorrente e que o motivo disso é o costume de 

facilitar (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא / facilitação) a primeira de duas letras iguais 

consecutivas para que ela perca a vogal que a acompanha, tornando-se sākin / ַסאִכן / repouso, 

                                                                        

829
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 96 em hebraico, p. 97 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 81); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 66). 
830

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 83); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 68). 
831

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 100 em hebraico, p. 101 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
832

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 102 em hebraico, p. 103 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 84); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 70). 
833

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 172 em hebraico, p. 173 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

119); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 122). 

ָקיַם

ם ָקיְּ

ָקים

ָקאם

ם קָ 

vocalizado na forma fundamental י  

ַלִיّן não ַסאִכן realizado como י  

  não realizado, tornando-se (    י) ַסאִכן ַלִיّן

(א    ) ַסאִכן ַלִיّן em estado א é substituído por י  

) ( א    suprimido da escrita e  mantido 

como ַסאִכן ַלִיّן
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e dessa a segunda ficou reforçada (tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço), isto é, com dāgēš / דגש 

por assimilar (ʾidġām / ادغام   / אדגאם / assimilação) a primeira. 

Quanto a queda do ת do miṯpaʿʿēl / ַّפֵע לִמתְּ , Ḥayyūj / 'חיוג, comentará ao 

pontuar a ausência do ת do  

6.2.10.3.3 Omissão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) de tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço para facilitar 

(ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא) nos verbos C1=פ"נ / נ e C1=פ"ל / ל 

Na entrada 834דוג
, Ḥayyūj / 'חיוג explica que em verbos do tipo C1=פ"נ / נ como 

ּ עּו  חּו como em פ"ל / ל=e em verbos do tipo C1 ַוִיסְּ  / אסתכפאפא / para facilitar (ʾistiḫfāf ,ַוִיקְּ

 reforço, isto é, o / تشديد / תשדיד / na 3pp, o tašdīd (اسقاط / אסקאט / ʾisqāt) omitiram ,(آستخفافا

dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, que estava presente nas formas fundamentais * עּו  ַוִיסְּ   e *חּו  que as ַוִיקְּ

encontramos preservadas nas outras formas como em ע ח e em ַוִיַסַ֖  ambas na 3ps, pois são ,ַוִיַק 

derivadas de נסע e de לקח. 

Na entrada 835רום
, Ḥayyūj / 'חיוג complementa que a assimilação (ʾidġām / 

 reforço só ocorre diante de duas letras / تشديد / תשדיד / por geminação tašdīd (ادغام   / אדגאם

iguais, porém, excepcionalmente as letras נ ,ת e ל (e o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) 

podem ser assimilados (ʾidġām / ادغام   / אדגאם / assimilação) por uma letra diferente delas. A 

mesma explicação sobre a assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) do נ em verbos do tipo C1=נ / 

é mencionada פ"נ
836

 no tópico sobre os verbos formados por C1 = ל"ה / נ e C3 = פ"נ / ה.  

Da seguinte maneira, poderíamos reconstruir o processo derivacional de ּ עּו   :ַוִיסְּ

עּו* סְּ ַוִינְּ

עּו ַוִיסְּ

עּו ַוִיסְּ perde a geminação tornando-se facilitada ס  

  forma fundamental com  ְּנ

  Compensação por geminção

 

Seguindo o mesmo raciocínio, poderíamos reconstruir o processo derivacional 

                                                                        

834
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 132 em hebraico, p. 133 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

102); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 94). 
835

 Cf. entrada רום em (SIVAN e WATED, 5772, p. 172 em hebraico, p. 173 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 119); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 122). 
836

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 198 em hebraico, p. 199 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

133); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 143). 
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de חּו  .ַוִיקְּ

חּו קְּ  ַוִילְּ

חּו* ַוִיקְּ

חּו ַוִיקְּ perde a geminação tornando-se facilitada ק  

  forma fundamental com ְּל

   Compensação por geminção

 

6.2.10.3.4 Assimilação (ʾidġām / ادغامّ  / אדגאם) do ת do miṯpaʿʿēl / ֵّע לִמְתפ   como tašdīd / 

 (آستخفافا / אסתכפאפא / ʾistiḫfāf) reforço para facilitar / تشديد / תשדיד

Na entrada 837רום
, Ḥayyūj / 'חיוג explica que a geminação (تشديد / תשדיד / 

reforço (representado pelo dāgēš / דגש) no ד em ר  :do versículo ִמַדֵב 

יו ר ֵאָל  ֹול ִמַדֵב  ע ֶאת־ַהק  ַמ   (Nm. 7:89) ַוִיׁשְּ

está lá, porque a letra ד assimila (ʾidġām / ادغام   / אדגאם / assimilação) o ת do miṯpaʿʿēl / 

ַפֵעّ לִמתְּ .  

6.2.10.3.5 Perda de tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço acompanhada pela perda de som para 

facilitar (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא)  

Na entrada דוג 
838

ּום , ִדיגָּ֑  / é interpretado como se estivesse piʿʿēl (Jr. 16:16) וְּ

 ,חיוג' / Ḥayyūj .ום sem o sufixo ִדֵיג como ocorre em י apesar da ausência da geminação no ִפֵעّל

explica que nesse caso, a omissão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) do tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço 

ocorre facilitar (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא), e por esse motivo, a forma fundamental seria 

* ִדיְּ  ּוםוְּ גָּ֑ . De acordo com este raciocínio, em * ִדיְּ  ּוםוְּ גָּ֑  ocorreu: 

̶ a omissão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da geminação (tašdīd / تشديد / תשדיד / 

reforço) do י que forma o piʿʿēl / ִפֵעّל; 

̶ a perda de som do י simbolizada pela ausência do šəwāʾ / שווא. 

Na sequência, mostramos o processo derivacional que teria engendrado ּום ִדיגָּ֑  :וְּ

                                                                        

837
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 172 em hebraico, p. 173 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

119); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 122). 
838

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 132 em hebraico, p. 133 em árabe). 
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ּום גָּ֑ ִדיְּ  וְּ

ּום ִדיגָּ֑ וְּ

  forma fundamental  com י geminado

  forma facilitada:

     י) perde o som י   
 

Para comprovar que a omissão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) de דגש ocorre, Ḥayyūj / 

ּ) פ"נ / נ=menciona os casos dos verbos do tipo C1 חיוג' עּו   פ"ל / ל=dos verbos do tipo C1 ,(ַוִיסְּ

חּו) discutidos anteriormente (ַוִיקְּ
839

. 

6.2.10.4 Quiescentes de C3 = נחי ל"י / י (ou quiescentes de C3 = נחי ל"ה / ה) 

Os verbos aqui chamados quiescentes de C3 = נחי ל"י / י (ou quiescentes de C3 

 (נחי ל"ה / ה =
são aqueles cujo C3 / הפועל ל  é um י (ou ה) que pode se tornar uma letra frágil 

(ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ لين حرف /  ) em uma das conjugações. 

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, em seu estado primitivo (ʾaṣl / اصله / אצל / 

forma fundamental), os quiescentes de C3 / הפועל ל  quando apresentavam um י na forma 

fundamental este soava, ao passo que se fosse o ה, este mantinha-se mudo. Com o passar do 

tempo o י teria ficado em repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) como ה, o que 

permitia: 

̶ ao ה ser transformado (اقلبوها / וקלבוהא) em י;  

̶ ao י elidido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-ḫaṭṭ / אללכט) e da fala (al-lafd ̱̣ 

ser compensado (ta (اللفظ / אללפט /
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / compensação) em 

formas futuras através da acentuação das איתן em casos em que há mais de uma 

possibilidade para a colocação da pausa (waqf / وقف / וקף). 

̶ ao י elidido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-ḫaṭṭ / אללכט) e da fala (al-lafd ̱̣ 

não ser compensado (ta (اللفظ / אללפט /
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / compensação) em 

formas futuras em que não há mais de uma possibilidade para a colocação da 

pausa (waqf / وقف / וקף) que não fosse nas איתן. 

                                                                        

839
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 132 em hebraico, p. 133 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

102); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 94). 
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̶ ao ה elidido (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) da escrita (al-ḫaṭṭ / אללכט) e da fala (al-lafd ̱̣ 

não ser compensado (ta (اللفظ / אללפט /
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / compensação) na 

3ppm. do passado. 

No decorrer deste tópico, Ḥayyūj / 'חיוג explicará os casos em que encontramos 

o נ como letra frágil.  

Neste tópico, Ḥayyūj / 'חיוג avança mais uma vez sobre Mənaḥēm / מנחם ao 

perceber que, na realidade, o primeiro י que aparece na 1ps do pretérito do pāʿal / ָפַעל como 

em ָעִשיִתי é o C3 / הפועל ל . Vimos como Mənaḥēm / 840מנחם
 explicava que o י servia como 

separador e que de acordo com ele, o י separaria o yəsōḏ / (עש) יסוד da desinência tempo-

nominal (ִתי). 

6.2.10.4.1 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל  ) substituído (ساكنّلي ن / ס  נקלבתא نقلبتا /  ) 

por outra אהוי em repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   (ساكنّلي ن / ס 

Na introdução sobre os verbos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י, partindo do 

princípio que os verbos no pretérito são conjugados a partir da 3pms., Ḥayyūj / '841חיוג
 explica 

como foi possível se obter ָעִשיִתי (1ps. do pretérito do pāʿal / ָפַעל ) a partir de 3) ָעָׁשהpsm. do 

pretérito do pāʿal / ָפַעל) uma vez que o primeiro está com י após o ש e o segundo está com ה 

na mesma posição:  

 o ה em  ָהׁשָ ע  é o C3 / ל הפועל;  a)

 o י – sākin layyin / لي ن ساكن / ַסאִכן ַלִיّן  – antecedido de /i/ – substitui ( נקלבתא  / b)

نقلبتا ) o ה por costume dos antigos hebreus; 

 o י era realizado na forma fundamental antecedido por /a/: c)

ִתי  ָעַשיְּ

 o modelo para reconstruir a forma fundamental seguiu o dos verbos completos d)

como:  

תִ    יָׁשַמרְּ

                                                                        

840
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*). 

841
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 186 e 188 em hebraico, p. 187 e 189 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 

2004, p. 124); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 131). 
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Para ilustrar, esse teria sido o processo derivacional que gerou 1) ָעִשיִתיps. do 

pretérito do pāʿal / ָפַעל de  ָהָעש ): 

6.2.10.4.2 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   / אסקאט / suprimido (ʾisqāt (ساكنّلي ن / ס 

 (اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) e da fala (الخطّ  / אללכט / al-ḫaṭṭ) da escrita (اسقاط

Compensação (ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ) através de pausa (waqf / וקף / اقف) 

Certas formas futuras apocopadas, podem apresentar uma pausa (waqf /  /  וקף

que por sua vez, compensará (ta ,איתן no prefixo das (وقف
c
wīḍ / ץיעות  o repouso (تعويض / 

frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) ausente na posição de C3 / ל הפועל, mas presente na 

forma fundamental como podemos verificar nos casos mencionados abaixo, que por acaso 

estão com ו conversivo prefixado
842

:  

הָ  ̶ ֶר  ר ִמקְּ 843קרה de ַויִ קְּ ֶר ה* cuja forma fundamental seria (Rt. 2:3) ו  ִי  ק 
; e  

ּנּו ̶ ף ִמֶמָּ֑ 844רפה de וַ יִ רְּ פֶ ה* cuja forma fundamental seria (Ex. 2:1) ו  יִ֖ ר 
. 

Compensação (ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ) com ת 

No final do capítulo sobre os verbos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י, partindo do 

princípio que os verbos no pretérito são conjugados a partir da 3pms., Ḥayyūj / '845חיוג
 explica 

como foi possível obter as seguintes formas na 3ppf. do pretérito do piʿʿēl / ִפֵעّל uma vez que 

o primeiro está com ת após o ל e o segundo está com ה na mesma posição:  

ָתה ̶  e ;גלָ ה a partir de ִגּלְּ

ָתה ̶  .כָ סָ ה a partir de ִכסְּ

Explica Ḥayyūj / 'חיוג que neste caso o ת substitui o ה . 

                                                                        

842
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 188 em hebraico, p. 189 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

125); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 133). 
843

 Cf. entrada קרה em (SIVAN e WATED, 5772, p. 282 em hebraico, p. 283 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 171); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 204). 
844

 Cf. entrada רפה em (SIVAN e WATED, 5772, p. 290 em hebraico, p. 189 e 291 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 174); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 210). 
845

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 194 em hebraico, p. 187 e 195 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, 

p. 130); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 139). 
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O infinitivo (maqqōr / מקור) 

No final do capítulo sobre os verbos quiescentes de C3 = ל"ינחי  / י , Ḥayyūj / 

ֹות em formas como em ת oferece duas possibilidades para interpretar o חיוג'  que (Is. 58:7) ַעּנ 

estão no infinitivo (maqqōr / מקור): 
846

 

 entender que o ה foi substituído pelo ת; e  a)

 pressupor que o ו estaria no lugar do ה e o ת seria uma letra adicional (ʾal-zawāyid / b)

 .(الزوايد / אלזאויד

6.2.10.4.3 Repouso frágil (sākin layyin / ִיّן אִכן ל   / אסקאט / suprimido (ʾisqāt (ساكنّلي ن / ס 

 sem – (اللفظ / אללפט / ̣̱ al-lafd) e da fala (الخطّ  / אללכט / al-ḫaṭṭ) da escrita (اسقاط

compensação (ta
c
wīḍ / ץיעות  (تعويض / 

Verbos no 3pp. do pretérito do pāʿal / ָפַעל 

Na introdução sobre os verbos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י, partindo do 

princípio de que os verbos no pretérito são conjugados a partir da 3pms., Ḥayyūj / '847חיוג
 

explica como foi possível se obter ָעשּו (3pp. do pretérito do pāʿal / ָפַעל) a partir de ָעָׁשה 

(3psm. do pretérito do pāʿal / ָפַעל) uma vez que o primeiro está com ו após o ש e o segundo 

está com ה na mesma posição: 

 em ָעשּו – o C3 / ל הפועל está ausente; a)

 o ה – sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן – de ָעָׁשה não é compensado (ta
c
wīḍ / ץיעות  / b)

 ;(تعويض

 o C3 / ל הפועל era realizado como י na forma fundamental: c)

יּו  ָעֹשְּ

 o modelo para estabelecer a forma fundamental foi o dos verbos seguintes dos d)

quiescentes de C3 = נחי ל"י / י que foram interpretados como formas arcaicas por 

causa do י adicional (ʾal-zawāyid / الزوايد / אלזאויד): 

                                                                        

846
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 194 em hebraico, p. 187 e 195 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, 

p. 130); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 139). 
847

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 186 e 188 em hebraico, p. 187 e 189 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 

2004, p. 124); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 131). 
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יּו ̶ (Pv. 22:7) ָדלְּ
848

 de דלה; 

 ;חסה de (Dt. 32:37) ָחָסיּו ̶

 e ;נטה de (Sl. 73:2) ָנָטיּו ̶

ּון ̶ י   ;יגה de (Nm. 19:2) תֹוגְּ

 a forma fundamental das formas arcaicas seria estabelecida tendo como base o e)

modelo dos verbos completos: 

רּו  ָׁשמְּ

Para ilustrar, esse teria sido o processo derivacional que gerou 3) ָעשּוppm. do 

pretérito do pāʿal / ָפַעל de  ָהָעש ): 

יּו  י ו(ָעֹשְּ ) ָעֹשְּ

ָעשּו

רּו em ר soava na forma fundamental como o י   ָׁשמְּ

é suprimido da escrita e da fala י  

 

Duas observações: 

 dessa maneira explica-se a presença do י nos verbos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י a)

quando não eram esperados como ocorre nos exemplos supra citados; e 

 dentre as formas arcaicas mencionadas, apenas  יּו ָדלְּ (Pv. 22:7) de דלה estaria mais b)

forma ao modelo dos verbos completos. 

o verbo קוה 

Dentre os exemplos mencionados por Ḥayyūj / '849חיוג
 para a elisão (ʾisqāt / 

 sem compensação (ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / sākin layyin) do repouso frágil (اسقاط / אסקאט

(ta
c
wīḍ / تعويض / עוץ) vale destacar verbos como קוה (assim como צוה) em que o ו é o C2 /  ע

 :radical é mantido quando conjugados nas seguintes formas ו pois o ,הפועל

                                                                        

848
 Porém os nossos textos vocalizam  יּו  Observam Sivan & Wated, em nota de rodapé, que de acordo com a .ַדלְּ

interpretação de Ḥayyūj / 'חיוג, sugere-se que no texto dele lia-se יּו  ָפֲעלּו / pois estaria no pāʿălū ,קמץ com ָדלְּ

(SIVAN e WATED, 5772, p. 222, nota 93); Curiosamente, no texto em árabe, p. 191 aparece יּו  Delgado .ָדלְּ

vocaliza יּו  .nas duas ocorrências e não faz observações cf. (DELGADO, 2004, p. 127 e 144) ַדלְּ
849

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 194 em hebraico, p. 195 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

129-130); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 138-139). 
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ַקּוּוּּ ̶  e ;ִפֵעّל / 3ppm. do futuro do piʿʿēl – יְּ

 .ִפֵעّל / 3ppm. do pretérito do piʿʿēl – ִקּוּוּ ̶

formas apocopadas 

Certas formas no futuro do pāʿal / ָפַעל apocopadas que apresentavam o 

repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) na posição de C3 / ל הפועל em sua forma 

fundamental, apesar de apresentarem pausa (waqf /  não são ,איתן nas (وقف /  וקף

compensadas (ta
c
wīḍ /  תעויץ  pois neste caso, não haveria outra opção uma vez que ,(تعويض / 

o C2 / הפועל ע  não poderia receber acentuação por não estar vocalizado, como podemos 

verficar nos casos mencionados que por acaso estão com ו conversivo prefixado
850

: 

בְּ  ̶ ׁשְּ ֶבה* cuja forma fundamental seria (Nm. 21:1) ַוִיֻ֥ 851שבה de וַ יִ ׁשְּ
; e  

תְּ  ̶ פְּ ֶתה* cuja forma fundamental seria (Jó 31:27) ַוִי  852פתה de וַ יִ פְּ
.  

6.3 DĀGĒŠ:RĀP̄EH / דגש:רפה 

Diferentemente das vogais massoréticas cujos nomes e símbolos foram 

apresentados no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין, o mesmo não ocorre com o dāgēš / דגש e o rāp̄eh 

 .רפה /

6.3.1 Dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה como fenômenos fonéticos e fonológicos 

De acordo com a nossa leitura do Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין 
853

, Ḥayyūj / 'חיוג 

não faz alusão ao dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה, mas aos fenômenos fonéticos e fonológicos, assim 

como constatamos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם.  

Essa percepção pode ser reforçada pela ausência de regras claras que 

abrangessem todas as situações em que o dāgēš / דגש é esperado e a constatação de que 

naquela época os símbolos que representam o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה nem sempre eram 

grafados em todos os casos em que os mesmos eram esperados nos textos massoréticos. 

                                                                        

850
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 188 em hebraico, p. 189 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

126); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 133). 
851

 Cf. entrada שבה em (SIVAN e WATED, 5772, p. 292 em hebraico, p. 293 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 175); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 212). 
852

 Cf. entrada פתה em (SIVAN e WATED, 5772, p. 188 e 200 em hebraico, p. 189 e 201 em árabe); em 

espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 168); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 200). 
853

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 e 18 em hebraico, p. 17 e 19 em árabe). 



  276 

  

6.3.2 Fenomeno natural versus reforma 

Ḥayyūj / 'חיוג sustentava que,  em certos casos, o fenômeno do dāgēš / דגש foi 

introduzido, naturalmente pela sociedade no decorrer do tempo. Segundo ele, os antigos 

hebreus permitiram (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו) assimilar (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) o sākin layyin / 

 / تشديد / תשדיד / na letra posterior causando-lhe a geminação (tašdīd ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

reforço).  Opondo-se, assim, àquela ideia de reforma perpetrada por um grupo de 

especialistas na língua (ʾanšēy haLašōn / אנשי הלשון) conforme vimos no Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / 854מחברת מנחם
 no que diz respeito à realização das בגדכפת com rāp̄eh / רפה 

quando precedidas pelas אהוי. 

6.3.3 As בגדכפת e as letras restantes do alfabeto hebraico 

Assim como Mənaḥēm / מנחם, observamos que Ḥayyūj / 'חיוג procura explicar 

o fenômeno do dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה. que incide exclusivamente nas בגדכפת. 

Para elucidar o fenômeno do dāgēš / דגש, Ḥayyūj / 'חיוג sente-se livre para 

associá-lo ao tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço indicado pelo šaddah / שדה <   َ  > árabe. Ao 

fazer tal associação, Ḥayyūj / 'חיוג consegue explicar a diferença fonética entre os dois 

matizes fonéticos representados pelo dāgēš / דגש herdados pela tradição, ao mesmo tempo 

elucida, que na realidade, o que diferencia as בגדכפת das letras restantes do alfabeto hebraico, 

no tocante ao dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה, é o fato das primeiras possuírem três matizes fonéticos, 

e não dois.  

Dessa maneira, Ḥayyūj / 'חיוג afasta a ideia de que as בגדכפת possuem apenas 

dois matizes fonéticos conforme poderíamos entender equivocadamente a partir de uma 

leitura superficial do Maḥbereṯ
855

. 

6.3.4 Dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה e a interação com o sākin layyin / ִיّן אִכן ל   ساكنّلي ن / ס 

De acordo com o nosso entendimento, o intento de Ḥayyūj / 'חיוג não era 

preencher as lacunas deixadas por Mənaḥēm / מנחם, tampouco corrigir a regra imprecisa que 

                                                                        

854
אבל תיקנו אנשי הלשון בגד כפת: האותיות האלה בהיותם סמוכים ליהוא כולם רפים. אך לא תקנום כה עקב  

 Cf. tradução para o Espanhol em ;(*SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8) פתרון כי אם לצחצח הלשון ולתוכן המבטא

(DEL VALLE, 1981a, p. 385). 
855

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e 8*); 



  277 

  

relaciona a constrição e a oclusão das בגדכפת com as אהוי, mas demonstrar como o sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן interage com as בגדכפת de um lado, e com as letras restantes de 

outro, ao mesmo tempo em que demonstraria como a geminação apontada por Mənaḥēm 

poderia ser aplicada, também, em outras situações, como para substituir o sākin layyin /  ַסאִכן

 .ساكن لي ن / ַלִיّן

6.3.5 O tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço como sandhi 

Depois de explicar que o tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço, no meio de palavra, 

pode ter sido gerado por um processo fonológico assimilatório conforme expomos 

anteriormente ao tratar da assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) do repouso frágil (sākin layyin 

 / esclarece que o tašdīd חיוג' / Ḥayyūj ,דגש / pela geminação do dāgēš (ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן /

 / em início de palavra também é uma manifestação da assimilação (ʾidġām تشديد / תשדיד

 decorrente da permissão (ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / sākin layyin) do repouso frágil (ادغام   / אדגאם

(ʾajāzū / אזוא  causada pelo sandhi, como podemos conferir no texto extraído de (اجازوا / אג 

Sivan & Wated que mencionamos na sequência.  

Dada a importância da terminologia, reproduzimos o texto árabe em letras 

hebraicas colocando em relevo os termos que merecem destaque
856

: 

 .ואחדה לפטפיהא אלדי דכרתה ולכלמתין פי אל סאכןאל אנדגאםל תשדידהדה כלהא באל

Segue a tradução para o hebraico oferecida por Sivan & Wated
857

 com 

destaque para os termos correspondentes em hebraico: 

 .מילה אחת הגייהשציינתי לעיל, ושתי המלים ב הנח היבלעותבגלל  דיגושכל אלה נקראים ב

Segue a tradução de Delgado com destaque para os termos correspondentes em 

espanhol
858

: 

Todos estos (ejemplos) se leen reduplicados por la asimilación de las 

quiescentes que he mencionado y aunque sean dos palabras por escrito, fonéticamente 

forman una unidad; 

Por utilizar tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço em árabe entende-se que 

                                                                        

856
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 17). 

857
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16). 

858
 Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 43) tendo como referência o texto editado em grafia árabe 

por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 12): 

 مقرؤة بااتشديد الندغام السواكن الذى ذكرت والكلمتان فى اللفظ كلمة واحدةهذه كله 
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provavelmente a leitura da letra inicial da segunda palavra com dāgēš / דגש era lida geminada 

como se estivesse escrita com o šaddah /  ַّהַׁשד  árabe, conforme será abordado na próxima 

subseção.  

Na sequência mencionamos todos os exemplos com sandhi sinalizados por 

dāgēš / דגש mencionados por Ḥayyūj / 'חיוג 
859

: 

אּו   ̶ אּו   lê-se ,(Gn. 19:14 e Êx. 12:31) ֤קּומּו צְּ צְּ  ;֤קּוֹמ 

(Js. 17:14) ָנַתָתה־ִּלי ̶
860 

, lê-se ָנַתָתִּלי; 

ִים ̶ ֶתה־ָמָֽ ִים lê-se ,(Dt. 11:11) ִתׁשְּ ֶתָמָֽ  ;ִתׁשְּ

ָעֹרָתיו ̶ ָעִשיָת קְּ ָעֹרָתיו lê-se ,(Êx. 25,29) וְּ ָעִשיָתקְּ  ;וְּ

ֶנה־ֶכ  ֶסף ̶ ֶנֶכֶסף lê-se ,(Gn. 43:15) ּוִמׁשְּ  ;ּוִמׁשְּ

ַסח ̶ יָת ֶפ  ָעִש  (Dt. 16:1) וְּ
861,

 lê-se ַסח יָתֶפ  ָעִש   ;וְּ

ִרי ̶ ִרי lê-se ,(Pv. 31:2) ַמה־בְּ  ;ַמבְּ

ִני ̶ ה־ַבר־ִבטְּ ִני lê-se ,(Pv. 31:2) ּוַמָֽ ַברִבטְּ  ;ּוַמָֽ

 ;ַמּנֹאַמר   lê-se ,(Gn. 44:16) ַמה־ּנֹאַמר   ̶

ר ̶ ַדֵבַ֖ ר lê-se ,(Gn. 44:16) ַמה־ּנְּ ַדֵבַ֖  ;ַמּנְּ

ם ̶ ֶתָֽ  ;ַמֶזֻ֥ה lê-se ,(2Rs. 1:5) ַמה־ֶזֻ֥ה ַׁשבְּ

ל ̶ ָרֵאָֽ י ִישְּ ִִיי ֱאֹלֵהֻ֥ ַלָֽ ם וְּ ם lê-se ,(Js. 22:24) ַמה־ָּלֶכ   ;ַמָּלֶכ 

Convém observar que o primeiro exemplo desta lista ocorre duas vezes no 

Pentateuco. Na primeira vez, em Gn. 19:14, o massoreta do Códice Lisbon anota na lateral a 

seguinte orientação de leitura: 

  
 =וסימן[ ] ב דסמי ]=דסמיך[ ודגש וסימ

 ,ocorrências[ duas ]emlit. [קומו צאו/  dāgēš [com], e ”está junto“ ]דגש ”sinal“[existe um]  e 

                                                                        

859
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe). Na tradução para o espanhol (DELGADO, 

2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 11).  

Traduções alternativas (נוט, תר"ל, p. 8 em hebraico, p. 10 em inglês); (DUQUES, 1844, p. 8 em hebraico). 
860

 Todavia, segundo a edição de Breuer: י ָתה ִּל   .ָנַת 
861

 Nota-se que na edição em árabe consta equivocadamente ַתח  ֶפ 
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[para recordar as ocorrências de קומו צאו semelhantes]. 

De acordo, com o que foi explicado no que diz respeito à função copulativa 

(sandhi) do dāgēš / דגש, podemos entender que דסמיך, aram. lit. que está junto, faz alusão à 

leitura em sandhi. Siman / וסימן / Sinal indica que existe uma lista massorética anotada nas 

margens da página informando os versículos em que encontramos no Tanaḵ / ך"תנ  o versículo 

com a expressão: 

אּו    .֤קּומּו צְּ

Ao consultarmos a segunda ocorrência em Êx. 12:31, verificamos que o 

massoreta anotou uma observação na lateral direita e outra na lateral esquerda:  

 

Na lateral esquerda: 

 ב מן המקום

[ocorre] duas [vezes] – מן המקום 

Na lateral direita: 

 ]=דסמיך[דסמי 

“está junto” 

Mas o que significa מן המקום, lit. do lugar, na anotação do massoreta?  

Ao observar o versículo em Gn. 19:14 mencionado anteriormente, temos a 

resposta: 

ֹום הַ ֤קּומּו  אּו  ִמן־ַהָמק  הצְּ  ֶז 

Em outras palavras, o massoreta indicou a continuação do versículo em que 

ocorre   אּו ך"תנ / pela primeira vez no Tanaḵ ֤קּומּו צְּ . 

Segundo Ḥayyūj / 'חיוג, esse tipo de assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) em 

início de palavra seria muito mais frequente, se comparada com a incidência daquela que 

ocorre em meio de palavra para indicar a geminação semântica. Entretanto, tal afirmação nos 

leva a perplexidade, ora os exemplos mencionados parecem mais uma lista de exceções, pois 



  280 

  

não é comum o dāgēš / דגש em início de palavra fora das בגדכפת.  

Uma explicação possível seria pressupor que, para Ḥayyūj / 'חיוג, o sandhi 

ocorre independente do sinal do dāgēš / דגש, em condições que não foram citadas por ele. 

Ora, em nenhum momento Ḥayyūj / 'חיוג menciona qual seria o símbolo do tašdīd / תשדיד / 

 .דגש / para o dāgēš מנחם / reforço, assim como o fez Mənaḥēm / تشديد

No final da exposição para comprovar que a leitura dos casos mencionados é 

em sandhi, Ḥayyūj / 'חיוג observa que nos dois casos seguintes, sem mencionar que são do 

tipo lê-se/escreve-se, existem duas possibilidades. Seguem os versículos: 

ָך [ַמה־ֶז ה]קרי מזה   ָיֶדָּ֑ בְּ  (Êx. 4:2) a)

̶ a grafia (al-ḫaṭṭ / الخط   / אללכט) ַמֶז ה (kəṯiḇ / כתיב) representa a pronúncia (al-

lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) e ַמה־ֶז ה (qərē / קרי), o significado, conforme mostra a figura 

abaixo: 

ַמה־ֶז ה

ַמֶז ה

 Grafia original que reflete o significado

 ה está ה  ( ַסאִכן ַלִיّן(  conforme o קרי

 Grafia"permitida" em sandhi refletindo leitura

 Elisão do ַסאִכן ַלִיّן na esrita - refletida pelo כתיב 

י [ַמה ָּלֶכם  ]קרי מלכם   ּו ַעִמ  א  ַדכְּ תְּ  (Is. 3:15) b)

̶ a grafia (al-ḫaṭṭ / الخط   / אללכט)   ַמָּלֶכם (kəṯiḇ / כתיב) representa a pronúncia (al-

lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) e   ַמה ָּלֶכם (qərē / קרי), o significado, conforme mostra a 

figura abaixo: 

ַמה ָּלֶכם  

ַמָּלֶכם  

 Grafia original que reflete o significado.

 ה está ) ה  (ַסאִכן ַלִיّן    conforme o קרי

 Grafia "permitida" em sandhi refletindo leitura

 Elisão do ַסאִכן ַלִיّן  na escrita - refletida pelo כתיב 

Nestes dois exemplos, a grafia defectiva do kəṯiḇ / כתיב reflete a permissão 

(ʾajāzū / اجازوا / אגאזו) de omitir (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט) o sākin layyin /  ַלִיّןַסאִכן  ساكن لي ن / 

tanto na fala (al-lafd ̱̣ / اللفظ / אללפט) como na escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  .(الخط   / 

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, a grafia correta deveria ser igual ao qərē / קרי, 
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isto é, em duas palavras, porém como os hebreus se acostumaram a ler em sandhi, não haveria 

problema em escrever da mesma maneira como se fala, isto é, em uma palavra. 

Observa-se que a análise dos processos fonológicos que ocorrem no eixo 

sintagmático independentemente do conteúdo veiculado é adotada atualmente por linguistas 

modernos como Ornan
862

. 

6.3.6 Como o sākin layyin / ִיّן אִכן ל    בגדכפת interage com as ساكنّلي ن / ס 

Sem mencionar símbolos gráficos, Ḥayyūj / 'חיוג explica que as בגדכפת podem 

ser realizadas em três variações fonéticas
863

 que conhecemos nos dias de hoje como dāgēš 

ḥāzāq / דגש חזק, dāgēš qal / דגש קל e rāp̄eh / רפה, mas descritas por ele pela combinação dos 

termos leve e pesado em árabe: 

̶ ṯaqīl / ثقيل / תקיל, lit. pesado; e 

̶ ḫafīf / خفيف / כפיף, lit. leve. 

Na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג: 

̶ pesado do pesado corresponderia ao dāgēš ḥāzāq / דגש חזק; 

̶ leve do pesado corresponderia ao dāgēš qal / דגש קל; e 

̶ leve
864

 corresponderia ao rāp̄eh / רפה; 

Em estilo saussuriano, Ḥayyūj / 'חיוג, explica que pesado (ṯaqīl / ثقيل / תקיל) é 

pesado por não ser leve (ḫafīf / خفيف / כפיף) ou rāp̄eh / רפה, em hebraico. Por esse motivo, 

ele enfatiza, que pesado (ṯaqīl / ثقيل / תקיל) não necessariamente indica que a oclusão das 

 mas ,דגש חזק / é acompanhada de geminação, ou na nossa linguagem, dāgēš ḥāzāq בגדכפת

apenas que a letra não está leve (ḫafīf / خفيف / כפיף), ou rāp̄eh / רפה, pois poderia estar com 

dāgēš qal / קל דגש.  

                                                                        

862
 Cf. o algoritmo oferecido por Ornan para a leitura de textos hebraicos latinizados que não leva em conta o 

conteúdo veiculado para obter o resultado final ( ג"תשע, אורנן , p. 284-285). 
863

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 18 em hebraico, p. 19 em árabe). Tradução para o espanhol em (DELGADO, 

2004, p. 44) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em (JASTROW, 1897, p. 12); cf. 

as traduções para o hebraico de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'ג קטילה'משה אבן ג  em ( ל"תר, נוט , p. 8); e de 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8) que suprime o versículo de Ez. 45:14,  ֶרת ֲעֶשֻ֥

ים  .entre outros ,ַהַבִתַ֖
864

 Bacher traduz ṯaqīl / תקיל em árabe como kāḇēḏ / כבד, lit. hebr. pesado, e ḫafīf / כפיף como qal / קל, lit. heb. 

leve cf. (BACHER, 1882, p. p. 17). 
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O esquema abaixo resume os três matizes fonéticos das בגדכפת: 

 

Poderíamos redesenhar o diagrama com os respectivos termos empregados nos 

dias de hoje:  

 

Importante destacar que o recurso da escrita árabe para geminação o شد ة / שדה 

<   َ  > árabe não é equivalente ao dāgēš / ס> דגש> hebraico. O šaddah / שדה <   َ  > indica 

[+geminação] em todas as letras do alfabeto, ao passo que o dāgēš / ס> דגש>, nas בגדכפת 

representa [+oclusão][-geminação] ou [+oclusão][+geminação]. 

A tabela que segue sumariza a diferença entre o šaddah <   َ  > árabe e o dāgēš / 

 :פ e ב hebraico para as letras <ס> דגש

Fonema Grafema Descrição fonética 

[v] [f] ב פ Constritiva 

[vv] [ff] ّפّ ב Constritiva geminada 

[b] [p] ב פ Oclusiva 

[bb] [pp] )ّב פ) פּּּّ ב Oclusiva geminada 

 

 בגדכפת 

 תקיל

pesado 

 תקיל do תקיל

pesado do pesado 

 תקיל do כפיף 

leve do pesado  כפיף 

leve 

 בגדכפת 

 דגש

 דגש חזק

 דגש קל

 רפה
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Em hebraico פ pּode representar tanto [p] como [pp], mas se fôssemos utilizar o 

símbolo árabe ّפ equivalente ao dāgēš / דגש resultaria em [ff]. Por esse motivo, quando existe 

a necessidade de enfatizar a geminação nas בגדכפת oclusivas, poderíamos, então, combinar o 

símbolo árabe com o hebraico, dessa maneira: ّפ. 

6.3.6.1 Ṯaqīl / ثقيل / תקיל do ṯaqīl / ثقيل / תקיל ou dāgēš ḥāzāq / דגש חזק nas בגדכפת 

A oclusão acompanhada de geminação (ṯaqīl / ثقيل / תקיל do ṯaqīl / ثقيل / תקיל 

ou dāgēš ḥāzāq / דגש חזק) nas בגדכפת, encontramos em
865

: 

דַ בֵ ר  ̶ ׁשַ בֵ ר e יְּ  ;יְּ

ָהֲענ  ָג  ה ̶ ָך  וְּ  ;(Dt. 28:56) ָהַר ָכ  ה בְּ

בַ ֵת֤ ר ֹאָתם   ̶  ;(Gn. 15:10) ַויְּ

ַר ֵפָֽ א ̶ ַר ֹפֻ֥ א יְּ  ;(Êx. 21:19) וְּ

ה ֲעב  ָת  ה ̶ ַחת  ָכל־ֵאָל  ַת   ;(Ez. 6:13) וְּ

ֶרת הַ ַבִתַ֖ ים ̶  ;(Ez. 45:14) ֲעֶשֻ֥

ֶנה־ֶכ  ֶסף ̶ ֶנֶכֶסף em que se lê) ּוִמׁשְּ  ;(Gn. 43:15) (ּוִמׁשְּ

ִרי em que se lê) ַמה־בְּ ִרי ̶  ;(Pv. 31:2) (ַמבְּ

ִני ̶ ה־בַ ר־ִבטְּ ִני em que se lê) ּוַמָֽ ַבר־ִבטְּ  .(Pv. 31:2) (ּוַמָֽ

Uma análise dos exemplos mencionados enseja que os seis primeiros mostram 

casos de ordem morfofonológica, ao passo que os últimos três são casos de geminação 

fonética, sem qualquer relação morfológica.  

Vale recordar que a leitura dos últimos três, conforme mencionamos 

anteriormente, deve ser em sandhi por causa da assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) do sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן pelo dāgēš / דגש que, segundo Ḥayyūj / 'חיוג, ocorre por 

                                                                        

865
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 18 em hebraico, p. 19 em árabe). Tradução para o espanhol em (DELGADO, 

2004, p. 44) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em (JASTROW, 1897, p. 12); cf. 

as traduções para o hebraico de Mošeh Ibn Giqiṭilla / ) em  קטילה'משה אבן ג ל"תר, נוט , p. 8); e de ʾAḇrāhām bēn 

ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8) que suprime o versículo de Ez. 45:14, ים ֶרת ַהַבִתַ֖  entre ,ֲעֶשֻ֥

outros. 



  284 

  

permissão (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו / permitiram)
866

. 

6.3.6.2 ḫafīf / خفيف / כפיף do ṯaqīl / ثقيل / תקיל ou dāgēš qal / דגש קל nas בגדכפת 

Para apresentar os casos de oclusão não acompanhada de geminação (ḫafīf / 

 ,menciona exemplos חיוג' / Ḥayyūj ,(דגש קל / ou dāgēš qal ثقيل / תקיל / do ṯaqīl خفيف / כפיף

mas em listas separadas
867

, o que seria um indicativo que, para ele, constituem casos distintos, 

apesar de não explicar o motivo.  

Seguem as condições de oclusão não acompanhada de geminação 

representadas pelo dāgēš qal / דגש קל que inferimos dos exemplos mencionados por Ḥayyūj / 

  :חיוג'

(em início de palavra: a בגדכפת 

 ;(Gn. 1:1) בְּ ֵראִׁשית בָ ָרא  ̶

(após sílaba fechada: b בגדכפת 

 ;(2Rs. 20:8) ִירְּ ָפֻ֥ א ̶

 ;(Dt. 14:24) ,ִירְּ ֶב  ה ̶

 .(Jó 8:7) ִישְּ ֶגֻ֥ ה ̶

(na acepção de casa: c ,ָבִתים em ת 

ַרִים   ̶ ּו בָ ֶת  יָך ּובָ ֵת  י ָכל־ֲעָבֶדיָך  ּובָ תֵ  י ָכל־ִמצְּ א   ;(Êx. 10:6) ּוָמלְּ

 A primeira de duas בגדכפת consecutivas com traços fonéticos em comum: d)

                                                                        

866
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe). Tradução para o espanhol em (DELGADO, 

2004, p. 42) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em (JASTROW, 1897, p. 11); cf. 

as traduções para o hebraico de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'ג קטילה'משה אבן ג  em (נוט, תר"ל, p. 8, p. 10 em 

inglês); e de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8 em hebraico). 
867

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 18 em hebraico, p. 19 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 44) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em (JASTROW, 1897, p. 12); cf. as 

traduções para o hebraico de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'משה אבן ג  ( ל"תר, נוט , p. 8-9) e de ʾAḇrāhām bēn 

ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8-9). 
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ּה ̶ ַג  ַעת ָב  (Ez. 17:10) ֲהלֹוא   כְּ
868

;  

יׁש ̶ ִמַ֖ כְּ כַ רְּ א כְּ ֹֻ֥  ;(Is. 10:9) ֲהל

ה ̶ ֹע  פַ רְּ י בְּ ִד  ִהָכבְּ  ;(Êx. 14:18) בְּ

ּה  ̶ בֹוָא  י בְּ ִה   .(Js. 15:18, Jz. 1:14) ַויְּ

Nas próximas subseções comentamos o caso ָבִתים e os exemplos do item (d). 

6.3.6.2.1 Caso ִתים:ָבִתים  ב 

Nota-se que dos exemplos mencionados podemos deduzir que a oposição 

fonológica entre ַבִתים e ָבִתים dá-se pela geminação, uma vez que, os andaluzes liam o qāmēṣ 

869פתח / como [a] igual ao pattāḥ קמץ /
: 

  uma unidade de medida, em Ez. 45:14; e ,ַבת pl. de ,בַ תִ ים ̶

 .lit. tuas casas ,ָבִתים + שלך ,(Êx. 10:6) בָ ֶת  יָך casa, derivado de ,בַ ִית pl. de ,בָ תִ ים ̶

Em  ַיםתִ ב  /battīm/ [bat'tim], o dāgēš / דגש no ת indica [+geminação], por ser 

interpretado como dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, ou na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג, pesado do 

pesado (ṯaqīl / תקיל do ṯaqīl / תקיל).  

Em  ָיםתִ ב  /bātīm/
870

 [ba'tim]
871

, o dāgēš / דגש no ת indica [-geminação], por ser 

interpretado como dāgēš qal / דגש קל, ou na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג, leve do pesado 

(ḫafīf / خفيف / כפיף do ṯaqīl / תקיל). 

                                                                        

868
 Segundo Bēn Nap̄tāli / בן נפתלי, porém o nosso texto está conforme Bēn ʾĀšēr / ּה :בן אשר ַעת ָב  ַג   .cf ֲהלֹוא  כְּ

(ELDAR, 2016, p. 303); (LIPSCHUTZ, 1965, p. יא). 
869

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 18 em hebraico, p. 19 em árabe). Na tradução para o espanhol (DELGADO, 

2004, p. 44) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 12); 

cf. as traduções para o hebraico de Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'ג קטילה'משה אבן ג  em ( ל"תר, נוט , p. 8); e de 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8) que suprime o versículo de Ez. 45:14,  ֶרת ֲעֶשֻ֥

ים  .entre outros ,ַהַבִתַ֖
870

 De acordo com a lista de exemplos de dāgēš qal / דגש קל vista anteriormente, está equivocada a transcrição 

de ָבִתים como battīm (com dāgēš ḥāzāq / דגש חזק) na tradução de Ruiz Gonález para o śāp̄āh Bərūrāh /  שפה

 ,em (SÁENZ-BADILLOS e RUIZ GONZÁLEZ, 2004, p. 189 אברהם בן עזרא /de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ ברורה

nota 418), uma vez que ele menciona Ḥayyūj / 'חיוג como fonte para a diferença entre ָבִתים com qāmēṣ / קמץ e 

ִתיםבַ   com pattāḥ / פתח. 
871

 A leitura não geminada do ת em ָבִתים é atestada em transcrições caraítas de textos hebraicos em grafia árabe 

diante da omissão do šaddah / שדה para a indicação da geminação em oposição ao  ָב que está sinalizado com o 

šaddah / שדה em que transcreve ים  .cf. mais detalhes em (KHAN, 2018, p. 325) ,(Ex. 8:9) ִמן־ַהָבִתֻ֥
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Ḥayyūj / '872חיוג
 justifica a presença do dāgēš qal / דגש קל no ת em ָבִתים, 

apesar de ser antecedido por um א sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, pelo fato que o א 

implícito no qāmēṣ / קמץ substitui o י de  ַתיִ ב : 

ִיתבַ  ִתיםיִ בַ   ים +     ַאִתיםב   ָבִתים. 

É interessante observar que Ḥayyūj / 'חיוג menciona diversas vezes que o dāgēš 

 / implícito no qāmēṣ ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / é anômalo por suceder o sākin layyin ָבִתים em דגש /

873קמץ
. 

Ao analisarmos as traduções de Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה e de 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא, notamos que o primeiro omite a explicação para a 

presença de um qāmēṣ / קמץ que antecede dāgēš / דגש que mencionamos, e que o último não 

cita na lista de palavras com dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 
874

 o seguinte versículo: 

ים ̶ ֶרת ַהַבִתַ֖  (Ez. 45:14) ֲעֶשֻ֥

6.3.6.2.2 Casos com duas בגדכפת consecutivas com traços fonéticos em comum 

Observamos que os casos de dāgēš qal /  קלדגש  mencionados na lista (d) são 

parecidos com os casos de sandhi, pois eles apresentam um י ( י  ִה  ּהבְּ ַויְּ בֹוָא  ) ou um ֲהלֹוא  ) א

ַעתכְּ  ַג  ) em estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן em final de palavra seguidos de uma 

palavra iniciada com letra acompanhada de dāgēš / דגש.  

                                                                        

872
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 24 em hebraico, p. 25 em árabe). Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, 

p. 47) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em (JASTROW, 1897, p. 15); Cf. as 

traduções para o hebraico de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 11); e de Mošeh Ibn 

Giqiṭilla / קטילה'משה אבן ג  em ( ל"תר, נוט , p. 10) que omite a justificativa para a presença do qāmēṣ / קמץ em 

 .ָבִתים
873

 O caso excepcional do dāgēš qal / דגש קל em ָבִתים é destacado diversas vezes por Ḥayyūj / 'חיוג cf. (SIVAN 

e WATED, 5772, p. 18, 20 (duas vezes) e 24 em hebraico, p. 19, 21 (duas vezes) e 25 em árabe,); tradução para 

o espanhol (DELGADO, 2004, p. 44 (duas vezes), 45, e 47) tendo como referência o texto editado em grafia 

árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 12, 13 (duas vezes) e 15); Cf. as traduções para o hebraico de 

Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'משה אבן ג  em ( ל"תר, נוט , p. 8, 9 (três vezes) e 10 (ָבִתים está ausente)) e de 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא em (DUQUES, 1844, p. 8). 
874

 Este exemplo será mencionado por ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא no Sēp̄er Ṣaḥōṯ / ספר צחות em 

( / תשע"ו / א 2016גודמן,  , p. 123) e no Sēp̄er Moʾznaīm / ספר מאזנים em ( / תשע"ו / ב 2016גודמן,  , p. 41), e a 

diferença entre ָבִתים e ַבִתים será reduzida para uma diferença entre qāmēṣ / e pattāḥ / פתח como observa 

Delgado (KHAN, 2018, p. 336). Além disso, de acordo com a abordagem de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/  אברהם בן

חרל"פ, ) Cf. também .קל / ou qal חזק / é ḥāzāq ָבִתים em דגש / em suas obras não fica claro se o dāgēš עזרא

1999/ ט "תשנ , p. 122 e nota 53), porém é preciso atentar que ela menciona a tradução de Mošeh Ibn Giqiṭilla / 

 .אברהם בן עזרא /em (DUQUES, 1844, p. 23) como se fosse de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ משה אבן ג'קטילה
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Ao comparar esta lista com a lista dos sandhi mencionada anteriormente 

constatamos que nenhum dos exemplos citados na lista (d) consta naquela lista, o que talvez 

seja um indício de que não sejam casos de sandhi.  

Em uma análise mais detalhada, nota-se que os casos da lista (c) apresentam 

duas letras consecutivas do mesmo ponto de articulação, o que causaria a determinação do 

dāgēš qal / דגש קל na primeira das duas letras, conforme destacamos na sequência: 

ּה ̶ ַעת ָב  (Ez. 17:10) ֲהלֹוא  כְּ ַג 
875

;  

יׁש ̶ ִמַ֖ כְּ א כְּ ַכרְּ ֹֻ֥  ;(Is. 10:9) ֲהל

ה ̶ ֹע  י בְּ ַפרְּ ִד  ִהָכבְּ  ;(Êx. 14:18) בְּ

ּה  ̶ י בְּ בֹוָא  ִה   .(Js. 15:18, Jz. 1:14) ַויְּ

Observamos ainda, em todos estes exemplos, a primeira palavra termina com י 

ou א quiescentes e nos exemplos de sandhi, a primeira palavra termina em ה quiescente. Isso 

pode sugerir que, de acordo com Ḥayyūj / 'חיוג, o sandhi ocorre apenas em palavras 

terminadas em ה quiescente. Além disso, nos casos de sandhi o dāgēš / דגש copulativo surge 

diante da assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם) do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, o que não 

ocorre nesses exemplos conforme explicamos. 

6.3.6.3 ḫafīf / خفيف / כפיף (ou rāp̄eh / רפה) nas בגדכפת 

A forma ḫafīf / خفيف / כפיף (ou rāp̄eh / רפה), Ḥayyūj / 'חיוג não menciona 

exemplos, mas podemos inferir do contexto que se trata das formas constritivas das בגדכפת 

como o ת de  ְֵראִׁשיתב  mencionado. 

6.3.6.3.1 Aprimoramento da regra para determinar o rāp̄eh /  רפה  nas בגדכפת 

Ḥayyūj / 'חיוג aprimora a condição para a determinação do rāp̄eh / רפה nas 

 tornam-se בגדכפת Para recordar, o último dizia que as .מנחם / proposta por Mənaḥēm בגדכפת

rāp̄ōṯ / רפות, pl. de rāp̄eh / רפה, diante de 876אהוי
. Ḥayyūj / 'חיוג, por sua vez, inclui mais uma 

condição, o fato das אהוי estarem em estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן. A partir do 

                                                                        

875
 Segundo Bēn Nap̄tāli / בן נפתלי, porém o nosso texto está conforme Bēn ʾĀšēr / ּה :בן אשר ַעת ָב  ַג   .cf ֲהלֹוא  כְּ

(ELDAR, 2016, p. 303); (LIPSCHUTZ, 1965, p. יא). 
876

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*). 
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momento em que אהוי estão neste estado, elas podem estar implícitas como em palavras 

terminadas em vogal como o verbo  ָת  ָאַמרְּ
877

. 

Desta maneira Ḥayyūj / 'חיוג resolve dois problemas que a regra de Mənaḥēm / 

  :carrega מנחם

 não é verdade que após אהוי a בגדכפת torna-se rāp̄eh / רפה. Ora, se a אהוי for a)

pronunciada, o rāp̄eh / רפה não é determinado, isto é, o dāgēš / דגש é mantido; e  

 palavras terminadas em sílaba aberta (por exemplo,  ָת (são excluídas da regra.  b (ָאַמרְּ

Entretanto, Ḥayyūj / 'חיוג faz uma ressalva. Existem diferenças dentro e fora 

das fronteiras das palavras quanto à determinação do rāp̄eh / רפה e a não manutenção do 

dāgēš / דגש (não faz diferença se dāgēš qal / דגש קל ou dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 
878

) das 

  :ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / que sucedem o sākin layyin בגדכפת

 dentro das fronteiras da palavra há apenas uma exceção, o caso ים (supracitado; e a ָבִתָֽ

 fora das fronteiras das palavras há uma quantidade maior de exceções (cf. próxima b)

subseção). 

A regra proposta por Ḥayyūj / 'חיוג para a determinação do rāp̄eh / רפה 

mediante sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן seria equivalente a dizer que diante de sílaba 

aberta ocorre constrição
879

 por causa da assimilação da vogal que a antecede. 

6.3.6.3.2 Exceções em que não ocorre o rāp̄eh / רפה nas בגדכפת 

Segue a lista com as exceções que, de acordo com a tradição de Ḥayyūj / 'חיוג, 

o rāp̄eh / רפה não é determinado diante de sākin layyin / 880 ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן
:  

ֶבן ̶ ּו כָ ָאָּ֑ מ   ;(Êx. 15:16) ִידְּ

תָ  ̶ לְּ ּו גָ ָאָּ֑ (Êx. 15:13) ַעם־ז 
881

; 

                                                                        

877
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 20 em hebraico, p. 21 em árabe). 

878
 Vale recordar que Ḥayyūj / 'חיוג chama de ṯaqīl / (דגש) תקיל por não ser ḫafīf / כפיף (rāp̄eh / רפה), e não por 

ser sempre geminado. 
879

 Esta é a maneira como linguistas modernos justificam a determinação do rāp̄eh / רפה cf. ( ו"תשע, אורנן , p. 

31); ( ג"תשע, אורנן , p. 152). 
880

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 20 em hebraico, p. 21 em árabe). 
881

 Segundo Bēn ʾĀšēr / בן אשר cf. (ELDAR, 2016, p. 303); (LIPSCHUTZ, 1965, p. לה). 
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ר ̶ ָד  ָכה ֶנאְּ י כָ ֹמַ֖  ;(Êx. 15:11) ִמֻ֥

ה ̶ ה גָ ָא  י־ָגֹא   ;(Êx. 15:1) ִכָֽ

ֵכַ֖ל ̶ יִתי ַכָֽ לְּ ֵאֻ֥ ִנלְּ  ;(Jr. 20:9) וְּ

ַעת ָב  ּה ̶ (Ez. 17:10) ֲהלֹוא  כְּ ַג 
882

;  

יׁש ̶ ִמַ֖ כְּ א כְּ ַכרְּ ֹֻ֥  ;(Is. 10:9) ֲהל

ּה ̶ י בְּ בֹוָא  ִה   ;(Js. 15:18, Jz. 1:14) ַויְּ

ֹעה   ̶ ה בְּ ַפרְּ ָד֤ ִאָכבְּ  ;(Êx. 14:4) וְּ

ה ̶ ֹע  י בְּ ַפרְּ ִד  ִהָכבְּ  .(Êx. 14:18) בְּ

Segundo a nossa análise, a presente lista pode ser dividida em duas. Os últimos 

cinco exemplos foram mencionados dentre os casos em que não ocorre rāp̄eh / רפה, mas com 

incidência de dāgēš qal / דגש קל na primeira letra de duas letras do mesmo ponto de 

articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, ao passo que os primeiros quatro são casos 

massoréticos conhecidos, que podem ser interpretados como se a ausência do rāp̄eh / רפה 

fosse determinada por causa da presença de dāgēš ḥāzāq / דגש חזק. 

Ḥayyūj / 'חיוג conclui que existem mais casos semelhantes aos mencionados 

anteriormente, porém são raros. Talvez ele esteja se referindo aos casos de dāgēš ḥāzāq /  דגש

 :supracitados que foram mencionados na lista dos casos de sandhi חזק

ֶנה־ֶכ  ֶסף ̶ ֶנֶכֶסף lê-se ,(Gn. 43:15) ּוִמׁשְּ  ;ּוִמׁשְּ

ַסח ̶ יָת ֶפ  ָעִש  (Dt. 16:1) וְּ
883

, lê-se ַסח יָתֶפ  ָעִש   ;וְּ

ִרי ̶ ִרי lê-se ,(Pv. 31:2) ַמה־בְּ  ;ַמבְּ

ִני ̶ ה־ַבר־ִבטְּ ִני lê-se ,(Pv. 31:2) ּוַמָֽ ַבר־ִבטְּ  .ּוַמָֽ

Vale recordar que apesar de a בגדכפת suceder um sākin layyin / ساكن  / ַסאִכן ַלִיّן

 ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / por ter assimilado o sākin layyin רפה / ela está desprovida de rāp̄eh ,لي ن

como geminação.  

                                                                        

882
 Segundo Bēn Nap̄tāli / בן נפתלי, porém o nosso texto está conforme Bēn ʾĀšēr / ּה :בן אשר ַעת ָב  ַג   .cf ֲהלֹוא  כְּ

(ELDAR, 2016, p. 303); (LIPSCHUTZ, 1965, p. יא). 
883

 Nota-se que na edição em árabe consta equivocadamente ַתח  ֶפ 
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6.4 CONCLUSÃO 

Do que foi apresentado, demonstramos como os estudos linguísticos do 

hebraico foram alçados para uma nova dimensão. Sem manifestar intentos de teor teológico
884

 

ou ideológico
885

, Ḥayyūj / 'חיוג desenvolveu um método puramente científico para analisar o 

verbo hebraico, especificamente, os verbos que contém letras frágeis com base nos registros 

da língua hebraica disponíveis no Tanaḵ / תנ"ך, levando ao extremo a renúncia aos métodos 

baseados  

 na linguística semítica comparada;
886

 e  a)

 na substituição das letras de acordo com os pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / b)

בן קורישיהודה  / aplicados amplamente por Yəhūḏā bēn Quraiš ,ספר יצירה  
887

. 

Ḥayyūj / 'חיוג transformou em protagonistas ativos, os usuários da língua 

hebraica citados, en passant, como protagonistas passivos, por Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון 
888

 

na introdução à versão em hebraico do ʾEgron / גרוןא  que inspirou
889

 Mənaḥēm / מנחם 
890

. 

Na concepção de Ḥayyūj / 'חיוג, tanto o hebraico falado, como o escrito, 

ganhou vida e as transformações morfofonológicas tornaram-se naturais. As mudanças 

deixaram de ser impostas por figuras, talvez imaginárias, como os ʾanšēy haLašōn /  אנשי

 que, supostamente, teriam סופרים / e os sōp̄əriym אנשי הסוד / os ʾanšēy haSōḏ הלשון

protagonizado reformas, na visão de Mənaḥēm / מנחם.  

                                                                        

884
 Em algumas ocasiões Mənaḥēm / מנחם mescla questões teológicas no meio de análises linguísticas, por 

exemplo, ao tratar do yəsōḏ / יסוד de אדם, ele estende o discurso para explicar a diferença entre o espírito do ser 

humano e o dos animais cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 26*-27*). 
885

 Como por exemplo, as discussões travadas entre as escolas de Mənaḥēm / מנחם e Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן 

 .em que os alunos buscaram defender os respectivos mestres, mesmo estando errados ,לברט
886

 Vale recordar que Mənaḥēm / מנחם, apesar de se afastar da linguística semítica comparada, encontramos 

ainda algumas situações em que ele se apoiou no aramaico para explicar o א inicial em formas como em 

 para a מנחם / cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 66*-68*). Sobre a inclinação velada de Mənaḥēm אשתוללו

linguística comparada, cf. o uso do termo כמשמעו como referência ao árabe em (MAMAN, 2004, p. 276-283). 

Ḥayyūj / 'חיוג afasta-se mais da linguística semítica comparada, e as referências ao árabe e ao aramaico são raras 

no כתאב אללין, cf. em (MAMAN, 2004, p. 296-297). 
887

 Cf. A Risalah / רסאלה de Yəhūḏāh bēn Quraiš / יהודה בן קוריש em (BECKER, 1984); e sobre o emprego da 

linguística semítica comparada entre os séculos X e XII cf. (MAMAN, 2004); 
888

 Cf. o início do ʾEgron / אגרון em (אלוני, תשכ"ו, p. 156-160). 
889

 Sáenz-Badillos percebeu a semelhança entre a introdução ao ʾEgron / אגרון e a introdução ao Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם cf. em (SÁENZ-BADILLOS, 2015, p. 112 nota 3). 
890

 Cf. os dois primeiros parágrafos do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 

1*). 
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Como consequência da ação da sociedade sobre a língua, Ḥayyūj / 'חיוג pode 

pressupor que os registros do Tanaḵ / ך"תנ  poderiam refletir diversos estágios da 

transformação pela qual a língua hebraica teria passado ao longo do tempo
891

.  

A partir dessa visão, Ḥayyūj / 'חיוג passou a distinguir entre quais variantes 

escritas seriam as sincrônicas e quais seriam as diacrônicas, e dessa maneira, estabelecer um 

método para reconstruir as supostas formas diacrônicas que não estão registradas com o 

intuito de torná-las a origem comum de formas que, em primeira análise, não teriam relação 

alguma. 

6.4.1 O sākin layyin / ִיّן אִכן ל  كنّلي نسا / ס   

Em suma, o estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן seria um terceiro estado 

exclusivo das אהוי, como mostra a figura abaixo: 

 

Inclusive, podemos sugerir aqui que a tradução de sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

 אהוי na realidade, aludiria às ,אבן תבון oferecida por נח רפה / como nāḥ rāp̄eh ساكن لي ن

grafadas com o símbolo de rāp̄eh / רפה quando estiverem sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן: 

                                                                        

891
 A forte relação entre sociedade e língua e suas consequências está ausente nos textos pesquisados sobre 

Ḥayyūj / 'חיוג, cf. a extensa tese de doutorado de Nasir Basal sobre a doutrina gramatical de Ḥayyūj / 'חיוג em 

 / cf. os textos de Delgado em que era esperado encontrar o tema: na introdução ao kitāb ʾal-līn ;(בסל, תשנ"ב)

 em (DELGADO, 2004, p. 11-33); o artigo sobre que trata dos processos linguísticos aplicados por כתאב אללין

Ḥayyūj / 'חיוג em  (DELGADO, 2010a, p. 46-63); no resumo sobre a metodologia de Ḥayyūj / 'חיוג em 

(ELDAR, 2016, p. 212-213); nos artigos sobre o sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן de Goldenberg cf. (גולדנברג, תש"ם); no 

artigo de Sivan / סיון que resume a doutrina gramatical de Ḥayyūj / 'חיוג cf. (SIVAN, 1989); a dissertação sobre 

o verbo hebraico de acordo com Ḥayyūj / 'חיוג de Simon Mauck cf. (MAUCK, 2007). 

 אהוי

em movimento 
(acompanhada de 

vogal) 
 אָ  ,וָ  ,יָ  ,הָ 

em repouso não 
frágil (סאכן que 

não é לין)  
 אְּ  ,וְּ  ,יְּ  ,הְּ 

em repouso frágil 
 ou  (לין que é סאכן)
morta (quiescente) 

 א ,ו ,י ,ה
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, ,  e  

Vimos que Ḥayyūj / 'חיוג conseguiu perceber que esse terceiro estado das אהוי, 

isto é, a mudez era a propriedade que justificava a fraqueza e a instabilidade das šālōš ʾimmōṯ 

שלוש אימות  /
892

 que já tinham sido identificadas e escalonadas por Abussahal 
893

 de acordo 

com a intensidade da fraqueza, o א (e ה) mais fraco, o י intermediário e o ו menos fraco. 

Ḥayyūj / 'חיוג concluiu que a partir do instante em que as אהוי passam pelo estado de mudez, 

elas podem  

 ser mantidas na fala como prolongação (que pode ou não ser materializada como a)

acentuação primária ou secundária);  

 cair da escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל (mantendo ou não a prolongação; e  b (الخط   / 

 por fim, uma אהוי pode se transformar na outra.  c)

Como consequência, Ḥayyūj / 'חיוג passou a denominar de sākin layyin /  ַסאִכן

ساكن  / ַסאִכן ַלִיّן / que estivesse em estado sākin layyin אהוי qualquer uma das ساكن لي ن / ַלִיّן

 ao ponto de não mais se preocupar em identificar qual letra estaria neste estado. Dessa ,لي ن

maneira, sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן poderia ser traduzido como letra frágil (ḥarf layyin 

ף  / ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  )
894

. 

Dito isso, Ḥayyūj / 'חיוג aplicou para todas as אהוי as propriedades que 

Mənaḥēm / מנחם identificou pontualmente para algumas delas: 

 a propriedade de transformação do א que, no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, a)

poderia substituir o י ou o ה, e a propriedade de ser elidido, tanto na pronúncia como 

na escrita, sendo ambas  as propriedades manifestações de fraqueza conforme vimos 

em Abussahal; 

                                                                        

892
 Cf. Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה. 

893
 Apontadas, pela primeira vez, por al-Ḫalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī אלכ'ליל אבן אחמד אלפראהידי, letras 

distintas do alfabeto hebraico. 
894

 Todas as ocorrências de sākin layyin ַסאִכן ַלִיّן foram traduzidas por Abrahmson אברהמסון como letra fraca 

para o hebraico ( 1988, אברהמסון ). 
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 a propriedade de prolongação do ו, que no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, b)

poderia representar prolongação no caso específico de palavras trilíteras com ו entre 

C1 e C2, como em שומר e אוכל; 

 a propriedade de transformação do י em ו e vice-versa. Vale recordar que neste caso, c)

o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם trata de maneira distinta este fenômeno. Em 

posição da C1 / פ הפועל, Mənaḥēm / מנחם entendia que ambos não fazem parte do 

yəsōḏ / יסוד, ao passo que em posição de ע הפועל, o י podia ser representado pelo ו 

na composição do yəsōḏ / יסוד. 

Por outro lado, Ḥayyūj / 'חיוג descartou a teoria do separador de morfemas 

aplicada por Mənaḥēm / מנחם para explicar as seguintes formas, que segundo Mənaḥēm / 

 :בן que, no caso seria  יסוד / derivariam do mesmo e yəsōḏ ,מנחם

 a queda do ה em posição de ל הפועל em בניתי; e  a)

 a aparição do ו em formas como הבינותי 
895

. b)

6.4.2 A análise dos verbos 

A análise dos verbos apresentada por Ḥayyūj / 'חיוג estava focada naqueles que 

contém letras frágeis, isto é, verbos formados por, pelo menos, uma אהוי que podia perder a 

sonoridade ou mesmo ser elidida da escrita (al-ḫaṭṭ / טכאלל  em, no mínimo, uma das (الخط   / 

suas conjugações.  

Para Ḥayyūj / 'חיוג, o mais importante era estabelecer a forma original dos 

verbos, por ele chamada de forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל). Segundo ele, em passado 

distante os verbos que contém letras frágeis estavam completos, mas com o decorrer do 

tempo, os falantes da língua hebraica, diante de uma série de processos linguísticos 

mencionados neste capítulo e no capítulo sobre Mənaḥēm / מנחם, mas de maneira mais 

singela, passaram a omitir a אהוי que os compunha. Segue a lista de processos do Kitāb ʾal-

Līn / כתאב אללין que teriam alterado os significantes pela sociedade de falantes:  

 analogia (القياس / אלקיאס)896
; a)

                                                                        

895
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 86*). 
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 facilitação (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא)897
;  b)

 permissão/licença (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו / permitiram)
898

; c)

 compensação (ta
c
wīḍ / 899 (تعويض / תעויץ

; d)

 assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם, que em Mənaḥēm / מנחם era ləhaḇliyaʿ / e)

(להבליע
900

;  

 elisão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט)901
; f)

 frequência do uso ( אלאסתעמאלכתרה  902(كثرة االستعمال / 
; g)

 hábito (אטארד)
903

.  h)

Podemos esquematizar os processos de Ḥayyūj / 'חיוג por meio do diagrama 

DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) de Tom DeMarco
904

, pelo qual destacamos  

 a entrada do processo, isto é, a forma fundamental; a)

 o processo que transformou a entrada em saída; e  b)

 a saída do processo, isto é, a forma resultante: c)

                                                                        

896
 ( ב"תשנ, בסל , p. 34). 

897
 ( ב"תשנ, בסל , p. 31). 

898
 ( ב"תשנ, בסל , p. 36). 

899
 ( ב"תשנ, בסל , p. 32 e 77-78). 

900
 ( ב"תשנ, בסל , p. 81 e 102-105). 

901
 ( ב"תשנ, בסל , p. 99-101). 

902
 ( ב"תשנ, בסל , p. 32). /// 

903
 ( ב"תשנ, בסל , p. 40). 

904
 Segue a definição de Tom DeMarco, um dos clássicos da literatura da análise estruturada: Um “Diagrama de 

Fluxo de Dados” é uma representação em rede de um sistema. O sistema pode ser automatizado, manual ou 

misto. O diagrama de Fluxo de Dados retrata o sistema em termos de suas partes componentes, com todas as 

interfaces entre os componentes indicas (DEMARCO, 1989, p. 43). 
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ProcessoForma fundamental

Forma atual n

Sociedade

Tempo

Forma atual 1

...

 

Para Ḥayyūj / 'חיוג, a forma fundamental passou a ser o elemento pelo qual 

formas irmanadas estariam conectadas. Por esse motivo, a identificação do yəsōḏ / יסוד 

abstrato de Mənaḥēm / מנחם foi substituída pela busca da forma fundamental. 

Notamos que parte dos processos aplicados por Ḥayyūj / 'חיוג já tinham sido 

identificados por Mənaḥēm / מנחם. Um exemplo, é a assimilação de uma letra por outra sendo 

representada pelo dāgēš / דגש, como ocorre quando dois נ ou os dois ת são assimilados: 

̶ * ָתָָָ   ou ;ָכַרתָ   ָכַרתְּ

נּו* ̶  .ָנַתּנּו  ָנַתנְּ

 

O quadro sinótico abaixo resume o processo de derivação de uma forma 

fundamental (identificada, ou reconstruída caso não fosse encontrada no Tanaḵ / תנ"ך), até 

chegar a uma das formas finais:  
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 acompanhada אהוי
de vogal 

 perde a אהוי
vogal  

 perde o som אהוי

 cai da אהוי
escrita 

Mantém-se como prolongação na 
mesma sílaba 

 ק◊ם de ָקם 

Não se mantém 
como prolongação 

Sem 
compensação 

בְּ  ירד de ֵרד ׁשְּ  שבה de ַוִיֻ֥

Com 
compensação 

Na pausa de 
outra sílaba 

ֶרף   רפה de ַוִיַ֖

Por ת 

Na mesma sílaba 

ָתה   ָגָלה de ִגּלְּ

Em outra 
sílaba 

 ָיַרד de ֶרֶדת

Transforma-se em 

outra אהוי escrita 

Sonora 

 ידע de ִיָּוַדע

Muda 

 ידע de ֹנוַדע
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Os resultados dos processos de derivação são: 

 a forma reduzida que perde a אהוי por completo como ocorre no imperativo de a)

verbos defectivos de C1 = חסרי פ"י / י como em ֵרד de ירד; 

 a forma reduzida que mantem a אהוי virtualmente como prolongação como ocorre b)

em verbos do tipo quiescentes de C2 = ו ou י”ע\ו”נחי ע / י  em que י da forma 

fundamental é mantido como prolongação, como em ָקם (=  onde ◊ na ק◊ם de (קָ ◊ ם

forma sincrônica seria o א e na diacrônica, o י ou o ו; 

 as formas compensadas são aquelas cuja אהוי é compensada: c)

̶ como acentuação em outra sílaba como em ֶרף ִמֶמָּ֑ ּנּו  da forma ה cujo (Ex. 2:1) ַוִיַ֖

fundamental *ֶפה  ou ;י é compensado pela pausa presente no רפה de ַוִירְּ

̶ como ת na 3ppf. do pretérito do piʿʿēl / ִפֵעّל que compensa o ה como em ָתה  a ִגּלְּ

partir de גָלה; ou 

̶ como ת que compensa o י em ou ֶרֶדת de ָיַר ד; 

 as formas destacadas como não são compensadas são aquelas como  ְּב ׁשְּ (d (Nm. 21:1) ַוִיֻ֥

cuja forma fundamental seria ֶבה *ַוִיׁשְּ  de שבה em que se esperava que a acentuação 

compensasse a ausência do ה. 

 a forma em que uma אהוי se transforma em outra que se torna sonora como ocorre e)

em verbos do tipo defectivos de C1 = חסרי פ"י / י, quando conjugados no futuro do 

nip̄ʿāl / ָעל  e ;ִיָּוַדע sonoro em ו que se transforma em ידע de י como o ִנפְּ

 a forma em que uma אהוי se transforma em outra que se mantém muda como ocorre f)

em verbos do tipo defectivos de C1 = חסרי פ"י / י, quando conjugados no passado ou 

no presente do nip̄ʿāl / ָעל  .ֹנוַדע mudo em ו que se transforma em ידע de י como o ִנפְּ

6.4.3 Os fenômenos dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 

Vimos que Ḥayyūj / 'חיוג, assim como Mənaḥēm / מנחם, não necessariamente 

alude aos símbolos gráficos correspondentes do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, mas com 

certeza aos respectivos fenômenos. Chegamos a esta conclusão com base nos seguintes 
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argumentos:  

 a ausência da apresentação dos símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה no Kitāb a)

ʾal-Līn / כתאב אללין antes da discussão sobre os respectivos fenômenos como seria 

esperado, uma vez que Ḥayyūj / 'חיוג apresentou as vogais tiberienses antes de 

versar sobre a interação delas com o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן; 

 o não uso dos termos hebraicos dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה ou mesmo o nome b)

arabizado מדגושה 
905

. 

 a ausência de dāgēš / דגש é indicada constantemente por ḫafīf / خفيف / כפיף / leve, c)

no lugar de rāp̄eh / רפה, nome do símbolo que indica a ausência de dāgēš / דגש; 

 os nomes ṯaqīl / ثقيل / תקיל e ḫafīf / خفيف / כפיף parecem traduzir os fenômenos d)

conforme mencionados no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; 

 a presença do símbolo do rāp̄eh / רפה em condições não muito previsíveis em e)

códices do século X conforme demonstramos no texto dos Bēn Būyaʿaʾ / בן בויעא 

ao ser comparado com o Códice de Leningrado é um indicativo de que naquela 

época os textos não necessariamente eram previsíveis quanto à sinalização gráfica 

do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה. 

Sobre o fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, concluímos que: 

 Ḥayyūj / 'חיוג menciona, en passant, que existem três matizes fonéticos para o a)

fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, e não dois conforme a leitura superficial 

do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם sugere
906

, a saber: 

̶ pesado ([+geminado][+oclusivo];  

̶ leve do pesado ([-geminado][+oclusivo]);  

̶ fraco ([-geminado][-oclusivo]). 

 Ḥayyūj / 'חיוג não descreve foneticamente como seria o matiz ḫafīf / خفيف / כפיף / b)

leve; 
                                                                        

905
 O termo  מדגושה encontramos em textos massoréticos da época e em textos caraítas cf. (ELDAR, 2016). 

906
 Na realidade é possível inferir que do Maḥbereṯ os três matizes quando ele menciona que existem dois 

matizes para as בגדכפת de um lado, e outras duas para as outras letras (inclusive as בגדכפת). Porém, essa leitura 

exigiria do leitor certa erudição. 
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 o fenômeno do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק ou ṯaqīl / ثقيل / תקיל da ṯaqīl / ثقيل / תקיל c)

alude à geminação diante do uso do termo tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço, 

geminação em árabe; 

 para Ḥayyūj / 'חיוג, ṯaqīl / ثقيل / תקיל significa o oposto de rāp̄eh / רפה, mas não d)

necessariamente indica geminação; 

 Ḥayyūj / 'חיוג mistura casos dos dois tipos de dāgēš / דגש em certas listas que e)

apresentam dāgēš / דגש nas בגדכפת, em início de palavra, diante de sākin layyin / 

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, sem oferecer regras claras para o leitor distinguir 

entre o dāgēš qal / דגש קל e o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק; 

 a condição da בגדכפת se tornar rāp̄eh / רפה diante de sākin layyin / ساكن  / ַסאִכן ַלִיّןf)

 / na realidade, consiste em um aprimoramento da regra oferecida por Mənaḥēm ,لي ن

 מנחם
907

, isto é, as בגדכפת diante de אהוי tornam-se רפות / rāp̄ōṯ, pl. de rāp̄eh / 

 ;רפה

 as razões de eufonia mencionadas por Mənaḥēm / מנחם para melhor articular as g)

palavras que ensejavam ora o dāgēš / דגש, ora o rāp̄eh / רפה ganharam contornos 

mais claros quando Ḥayyūj / 'חיוג sugere que os antigos hebreus se acostumaram a 

assimilar o sākin layyin /  ַלִיّןַסאִכן  por meio da geminação representada ساكن لي ن / 

pelo dāgēš / דגש que está no seu lugar; 

 Ḥayyūj / 'חיוג certamente entendia que as anotações massoréticas do tipo lê-h)

se/escreve-se (por exemplo, em Êx. 4:2, o kəṯiḇ / כתיב escreve-se é: ָמֶזה, mas o qəre 

  ,refletem duas possibilidades (ָמה־ֶזה é קרי /

̶ a leitura em voz alta ָמֶזה conforme o kəṯiḇ / כתיב; e 

̶ a interpretação do texto como ָמה־ֶזה conforme o qəri / קרי lê-se.  

Em suma, não encontramos descrições fonéticas detalhadas no Kitāb ʾal-Līn / 

אללין כתאב  como as encontradas em textos dedicados à leitura como o Horāyaṯ haQoreʾ / 

 הוריית הקורא
908

. 

                                                                        

907
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e 9*). 

908
 Eldar publicou as regras de leitura do livro Horāyaṯ haQōrē / הוריית הקורא em um livro dedicado ao assunto 
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Para finalizar, mencionamos que a da lógica que rege as אהוי descoberta por 

Ḥayyūj / 'חיוג foi considerada por seus sucessores como um êxito sem precedentes. Para 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / אברהם בן עזרא, Ḥayyūj / 'חיוג tornou-se o primeiro gramático 

haMəḏaqdēq haRišōn / “909”המדקדק הראשון
 desbancando assim, os gramáticos que o 

antecederam. Mošeh bēn ʿEzraʾ / משה בן עזרא atribui o feito de Ḥayyūj / 'חיוג à revelação 

divina, como podemos ler na tradução espanhola do seguinte trecho do Kitāb ʾal-muhadara 

wal-mudakara
910

: 

Después de largo tiempo [...] hasta que Dios reveló los secretos de la lengua hebrea 

y su gramática; las letras débiles, las permutas de letras, la vocalización y los 

shewas, la asimilación y la contracción de letras y demás cuestiones gramaticales 

que tienen argumentos verdaderos y están apoyadas por la autoridad de Abu 

Zakaryya Yahia ibn Dawd al-Fasi apodado Ḥayyūŷ y sus discípulos [...] Abu 

Zakaryya ibn Dawd al-Fasi, luego al-Qurtubi, apodado por su nombre Ḥayyūŷ, fue 

autor de un libro: Fi jumal al nahw al-‘ibrani (Las oraciones e sintaxis hebrea). De 

este tema ya había hablado el presidente de la academia al-Fayyiumi y algún otro, 

pero todos ellos omitieron el asunto de las letras débiles y las permutas de letras [...]. 

Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי reconhece que muitos gramáticos se equivocaram até 

Ḥayyūj / ' יוגח  corrigi-los. Diante disso, Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחיdeclara Ḥayyūj / 'חיוג como 

roʾš haMorīm ראש המורים, o mestre dos mestres
911

. 

6.4.4 Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

Podemos concluir que a imposição do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה estava presente 

em Ḥayyūj / 'חיוג, mesmo não o citando diretamente no Kitāb ʾal-Līn / כתאב אללין, pois 

vimos como Ḥayyūj / 'חיוג: 

̶ se esforçou em enquadrar as אהוי em um grupo de três que faria alusão as šālōš 

ʾimmōṯ / שלוש אימות do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; e 

̶ tratou das בגדכפת, subdividindo-as em dois grupos ṯaqīl / ثقيل / תקיל / pesado e 

ḫafīf / خفيف / כפיף / leve, que traduziram respectivamente os termos em 

hebraico, qāšeh / קשה e raḵ / רך encontrados no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה. 

                                                                        

e a partir dele, institui uma nova disciplina tōraṯ haQərīʾā / תורת הקריאה, as regras de leitura (do Tanaḵ / ך"תנ ) 

cf. (ELDAR, 1994). 
909

 .(verso א .p ,לפמאן) 
910

 Kitāb ʾal-muhadara wal-mudakara de Moše bēn ʿEzraʾ / משה בן עזרא (MAS, 1986, p. 61-64 em espanhol), 

e p. 30 em árabe). 
911

 ( 1862, ריטטענבערג , p. א). 



  301 

  

7 O SĒP̄ER ZIKKĀRŌN / ספר זכרון (SÉC. XII), O SĒP̄ER MAHĂLAḴ / ספר מהלך 

(SÉC. XII) E O MIḴLŌL / מכלול (SÉC. XII – XIII) 

7.1 INTRODUÇÃO 

O gramático Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי (c. 1105 – 1170)
912

, pai dos irmãos, 

Mošeh / (1190 – ?) משה
913

 e Dāwiḏ / דוד (c. 1160 – c. 1235)
914

, igualmente gramáticos, 

inaugura uma nova fase dos estudos linguísticos do hebraico, por ter reorganizado as sete 

vogais massoréticas em cinco vogais longas e cinco vogais breves, um novo sistema que se 

impôs em todas as comunidades judaicas sendo bem recebido até os dias de hoje, inclusive 

pela comunidade científica
915

. 

Quanto à data e o local do início das atividades linguísticas de Yōsēp̄ Qimḥi / 

não temos muita informação ,יוסף קמחי
916

. Sabemos que a família fugiu da Espanha por causa 

das perseguições dos Almohades, se estabeleceu em Narbona, Provença, e na nova localidade, 

manteve as suas atividades linguísticas. 

Dentre os Qimḥi / קמחי, Dāwiḏ / דוד ganhará notoriedade por escrever:  

̶ o Miḵlōl / מכלול, um livro que pretendia abarcar todos os paradigmas verbais e 

nominais existentes no Tanaḵ / תנ"ך; e  

̶ o Sēp̄er haŠōrāšīm / ספר השורשים que poderíamos dizer ser um segundo tomo 

do Miḵlōl / מכלול com a lista de todos as raízes hebraicas operando como um 

dicionário bíblico. 

Apesar da revolução promovida nos estudos linguísticos do hebraico, a sorte do 

pai, Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי, não foi muito boa, pois a sua obra gramatical, o Sēp̄er Zikkārōn 

 assim como ele próprio foram esquecidos. Inversamente as obras dos filhos ,ספר זכרון /

Dāwiḏ / דוד e Mošeh / 917משה
 ganharam ampla difusão e notoriedade. 

7.1.1 Uma nova era 

Importante pontuar que os judeus residentes no sul da França, assim como na 
                                                                        

912
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 193-194). 

913
 (TALMAGE, 2007, p. 158) e (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 77). 

914
 (TALMAGE, 2007, p. 155). 

915
Cf. (CHOMSKY, 2001, p. XX-XXI). 

916
 No Zikkārōn ספר זכרון não consta se a obra foi redigida antes ou após a fuga da Espanha. 

917
 (TALMAGE, 2007, p. 157). 
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Europa cristã, não falavam árabe
918

 tampouco estavam a par da linguística e das ciências em 

geral desenvolvidas no mundo árabe, o que tornava inacessíveis textos como os de Ḥayyūj / 

 .mesmo traduzidos para o hebraico ,אבן ג'נאח / e os de Ibn Janāḥ חיוג'

Outro fato que merece destaque é a ascensão dos estudos talmúdicos 

promovidos por Rabbi Šəlomo Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י, que foram ampliados 

pelos tossafitas, o que tornou a França o maior centro talmúdico da época. 

Diante desses fatos, entendemos que o grande feito de Yōsēp̄ / יוסף e seus 

filhos foi o de terem produzido obras que abrangessem todos os aspectos da língua hebraica 

partindo das conclusões de Ḥayyūj / 'חיוג em uma linguagem mais acessível para pessoas de 

outro meio cultural cujo foco dos estudos estava no Talmude e que consideravam os estudos 

sobre a língua hebraica irrelevantes, conforme lamenta Yōsēp̄ / יוסף na introdução ao Sēp̄er 

haGālūy ספר הגלוי 
919

: 

והשיגה ידם  [תנ"ך=]ורבנן אשר היו בצרפת ותחומיה שמו רוב עסקם בתלמוד, לפרקים במקרא 

לחפש ולבנות מצפוני התבונה אך לא בשמוש הלשון, על כן לא נתיישבו בו, ומבני פתאי עמנו 

כי  ]=דקדוק[ ]...[ ולא הגיע אליהם מספרי הדיקות חכמה –לשון ה ]=דקדוק[ אין דיקות כי אמרו

 ]תם[ ואשר הכריעה בינותם תפארת הגולה רבנו יעקב ]בן לברט[ ותשובות דונש מנחםאם מחברת 

 .כי הם פלאימנחם לחזק דברי 

Tradução nossa: 

Os mestres que vivem na França e suas redondezas dedicavam a maioria de 

seu tempo aos estudos talmúdicos e às vezes [estudavam] os textos bíblicos. Dessa maneira, 

eles conseguiram investigar os segredos da sabedoria, mas nada no que diz respeito ao uso 

da língua. E por esse motivo, eles não se preocuparam com o tema. E [é] dos tolos do nosso 

povo [a expressão]: a gramática do idioma não é sabedoria [...]. E dentre os livros de 

gramática, só chegaram até eles [= os franceses] o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם e as 

críticas de Dunaš [bēn Labraṭ] בן לברט[ דונש[  e o veredito [da discussão] entre eles [= 

Mənaḥēm / מנחם e Dunaš / דונש] provindo do mestre da Diáspora, o Rabino Yaʿăqōḇ [Tam / 

]תם רבינו יעקב , em favor da opinião de Mənaḥēm / מנחם por ser [algo] inacreditável. 

                                                                        

918
 De acordo com Mošeh Ibn Giqiṭilla / קטילה'משה אבן ג  que traduziu o kitāb ʾal-līn / כתאב אללין pouco 

tempo depois de Ḥayyūj / 'חיוג falecer, na fronteira com a França as pessoas gostam e estão acostumadas a falar 

hebraico, e poucos conhecem o árabe cf. em (נוט, תר"ל, p. 1). 
919

 ( ז"תרמ, מאתיאוס , p. 3). 
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7.1.2 As edições do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, Miḵlōl / מכלול e o Mahălaḵ / מהלך 

A família Qimḥi / קמחי produziu uma série de livros gramaticais, porém aqui 

no nosso estudo, vamos nos ater a três obras que merecem destaque: 

 o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון de Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי  a)

̶ por ser o precursor das teorias que seriam difundidas pelos filhos
920

; 

 o Mahălaḵ Šəḇilēy haDaʾaṯ / מהלך שבלי הדעת, doravante Mahălaḵ / מהלך, de b)

Mošeh Qimḥi / משה קמחי,  

̶ por ter sido editado diversas vezes, principalmente por Levita (1508) e depois 

traduzido para o latim em uma edição bilíngue, por Münster (1520)
921

;  

̶ por ser a única gramática hebraica comentada por quatro gramáticos em períodos 

e locais diferentes
922

. Fatos esses que sugerem a alta demanda da obra; 

 o Miḵlōl ləšōn haQōdeš / מכלול לשון הקודש, de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, mais c)

conhecido como Miḵlōl / מכלול, ,  

̶ por ser amplamente mencionado como referência, inclusive em meios 

rabínicos
923

. 

Convém observar que o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não foi difundido e acabou 

olvidado, mesmo que, de acordo com a nossa avaliação, fosse o mais simples, objetivo e 

acessível. 

7.1.2.1 As edições do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 

A edição do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון que consultamos foi editada pela 

                                                                        

920
 Sobre o pai ser o precursor das teorias difundidas pelos filhos, cf. (CHOMSKY, 2001, p. XX). 

921
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 77-78). 

922
 Cf. frontispício de ( 1545, בן יצחק פאס מקראקא ) onde o editor lista todos os comentários sobre a obra:  (a) 

prefácio de שבתי סופר ,זלמן פוזנר ,אליהו בחור ,(5264) בנימין כלבי e יעקב אלחנן בן יצחק פאס: 

וסף קמחי ז"ל בעל ספר הזכרון עם שחיבר הרב מוהר"ר משה קמחי אחיו של הרד"ק זצ"ל בני הרב יספר מהלך 

זנר ועוד תוספת הגהות מהמדקדק ופזלמן לרב ]...[ אליהו בחור ופתיחת רב בנימין כלבי עם הגהות רב ביאור 

]...[ והוספתי לפעמים איזה הגהות משלי הקטן יעקב אלחנן בן המנוח  מפרעמסלא ז"ל הגדול מוהר"ר שבתי סופר

 .מקראקאיצחק פאס זצ"ל מוהר"ר הרבני 
923

 Sobre a difusão das teorias do Miḵlōl / מכלול em gramáticas posteriores, cf. (CHOMSKY, 2001, p. XX). 
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companhia Ḥeḇraṯ Məqiṣēy Nirdāmīm / חברת מקיצי נרדמים a partir do texto comentado e 

preparado a partir de três manuscritos por Wilhelm Bacher, em 1888. 

De acordo com o editor, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון quase foi esquecido e 

praticamente só foi mencionado na literatura posterior pelo Miḵlōl / מכלול do próprio filho 

David
924

. 

7.1.2.2 As edições do Mahălaḵ / מהלך 

O Mahălaḵ / מהלך foi editado diversas vezes. Consultamos duas edições:  

 a edição preparada por Münster no ano judaico de 5291 (1531), que vem com o a)

texto em hebraico acompanhado pelo comentário de Elias Levita, traduzidos para o 

latim por Münster; e  

 a edição preparada em Hamburgo em 5545 (1785).  b)

O que chama a atenção nesta última é a diversidade de comentaristas de épocas 

e localidades diferentes, a saber: 

 Elias Levita (Padova, séc. XVI, e Veneza, séc. XVI);  a)

 R. Zalman Pevner / ר. זלמן פוזנר (Polônia);  b)

 R. Šabtai Sofer / לאסמער. שבתי סופר מפר  (atual Ucrânia, sec. XVI); e c)

 Yaʿăqōḇ Elḥanan bēn Yisḥāq Pas de Cracóvia / יעקב אלחנן בן יצחק פאס מקראקא.  d)

7.1.2.3 As edições do Miḵlōl / מכלול  

O Miḵlōl / מכלול foi editado diversas vezes, mas utilizamos as seguintes 

versões:  

 a versão do ano de 5545 (1785), editada e comentada por Elias Levita;  a)

 a versão clássica editada e comentada por Rittenberg em 5542 (1783); e b)

 o resumo do Miḵlōl / מכלול em inglês de William Chomsky reimpressa em 2001.  c)

7.1.3 A organização do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, do Miḵlōl / מכלול e do Mahălaḵ / 

 מהלך

De um modo geral, as três obras abordam os mesmos temas mencionados a 

seguir, porém encadeados de maneiras distintas:  

                                                                        

924
 (BACHER, 1888, p. VII e p. XIII). 
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 a divisão fonética do alfabeto hebraico do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; a)

 a relação das אהוי com as בגדכפת; b)

 a divisão das letras do alfabeto em radicais e servis; c)

 os matizes fonéticos do šəwāʾ / שווא; d)

 a função das letras servis; e)

 a divisão do discurso em partícula (milá / מלה), verbo (pōʿal / פועל) e palavra (šēm / f)

 e ;(שם

 os verbos completos e aqueles que contêm letras frágeis e duplas.  g)

Como o nosso intento não é de esgotar a teoria gramatical dos Qimḥi / קמחי 

como um todo, nos ateremos apenas aos temas que julgamos necessários acerca das אהוי. 

7.1.4 As fontes do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, do Miḵlōl / מכלול e do Mahălaḵ / מהלך 

7.1.4.1 As fontes do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 

A fonte principal do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, de acordo com a nossa leitura, 

é sem dúvida, Ḥayyūj / 'חיוג e seu sucessor, Ibn Janāḥ / 925אבן ג'נאח
. Bacher observa que, 

além destes linguistas, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון cita outras fontes entre outros 

mencionados anonimamente
926

.:  

̶ a Messorá; 

̶ o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; 

̶ Mənaḥēm bēn Saruq / מנחם בן סרוק (Tortosa – Córdoba, c. séc. X); 

̶ Šəmūʾēl haNāḡiḏ ibn Nagrella / שמואל הנגיד (Córdoba-Málaga-Granada, 993 – 

1055)
 927

; 

̶ Šəlōmō ibn Gəḇirōl / שלמה אבן גבירול (Córdoba – Zaragoza, c. 1020 – c. 

1057)
928

; 

̶ Yisḥāq haLevi / יצחק הלוי (talvez seja o filólogo de Lucena Yisḥāq haLevi ibn 

Mar Šaʾul / יצחק הלוי אבן מר שאול, mestre de Yonāh Ibn Janāḥ / יונה אבן ג'נאח  

(séc. XI), que viveu entre os século X e XI)
 929

; 
                                                                        

925
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 178). 

926
 (BACHER, 1888, p. XIII). 

927
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 108-109). 

928
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 91-92). 
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̶ ʾAḇrāhām bēn Qambil / אברהם בן קמביל (talvez seja ʾAḇrāhām bēn Meʾir ibn 

Qamniʾēl que viveu em Zaragoza e que escreveu uma gramática hebraica
930

); 

̶ ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא (Tudela 1089 – 1164)
931

. 

Poderíamos completar a lista de fontes com os gramáticos mencionados 

nominalmente no Sēp̄er haGālūy / ספר הגלוי que foi redigido posteriormente, no qual Yōsēp̄ 

Qimḥi / יוסף קמחי debate as opiniões de diversos hebraístas, a saber: 

 Dentre os andaluzes a)

̶ Mənaḥēm bēn Saruq / מנחם בן סרוק (Tortosa – Córdoba, c. séc. X); 

̶ Dunaš bēn Labraṭ / דונש בן לברט (Marrocos/Babilônia – Córdoba c. séc. X)
932

; 

̶ Ḥayyūj / 'חיוג (Fez – Córdoba, ? – c. 1013)
933

; 

̶ Yonāh Ibn Janāḥ / יונה אבן ג'נאח (Córdoba – Lucena – Zaragoza, séc. XI)
934

; 

̶ Yəhūḏāh ibn Bilʿam / יהודה אבן בלעם (Toledo – Sevilha, séc. XI)
 935

; 

̶ Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה (Córdoba – Zaragoza, séc. XI)
 936

; e 

̶ Yisḥāq bēn Gayʾat / יצחק בן גיאת (Lucena, 1038 – 1089)
937

; 

 dentre os franceses: b)

̶ Rabbi Šəlomo Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י e,  

̶ Rabbenu Yaʿăqōḇ Tam / רבנו יעקב תם, o neto de Raši / רש"י; e  

 dentre os sábios da Babilônia, c)

̶  Rav Haʾy Gaʾōn / רב האי גאון (Pumbedita, Babilônia, – c. 1040)
938

 e  

                                                                        

929
 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 194). 

930
 Cf. entrada ʾAḇrāhām bēn Meʾir ibn Qamniʾel em (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, 

p. 194). 
931

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 8-11). 
932

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 44-45). 
933

 (FALDINI, 2013, p. 34-40). 
934

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 178-180). 
935

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 129-130). 
936

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 68-69). 
937

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 160-162). 
938

 ( 2000, אייזנברג , p. XIX). 
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̶  Rav Səʿadia Gaʾōn / רב סעדיה גאון (Egito 882 – Sura, Babilônia 942)
939

. 

Porém, dentre todos os autores mencionados pelo Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, 

notamos que Ḥayyūj / 'חיוג foi o único gramático que, ao ser citado, é reverenciado
940

 por ter 

resolvido o mistério das אהוי que tanto confundiu os gramáticos que o antecederam. Tal 

reverência é reencontrada no Sēp̄er haGālūy / ספר הגלוי 
941

.  

De um modo geral, podemos dizer que o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון se baseou 

nos estudos linguísticos que se desenvolveram a partir de Ḥayyūj / 'חיוג e que foram 

ampliados pelo seu sucessor, Ibn Janāḥ / אבן ג'נאח.  

7.1.4.2 As fontes do Mahălaḵ / מהלך 

O Mahălaḵ / מהלך não menciona fontes, porém percebe-se claramente que ele 

está fundamentado nos textos de Ḥayyūj / 'חיוג e de Ibn Janāḥ / אבן ג'נאח transmitidos pelos 

tradutores, ao mesmo tempo, que ele se afasta ligeiramente das ideias de Ḥayyūj / 'חיוג. Outra 

fonte importante é o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון. 

7.1.4.3 As fontes do Miḵlōl / מכלול 

Chama atenção à diversidade de gramáticos mencionada
942

 pelo Miḵlōl / מכלול. 

Destacamos aqui o Maḥbereṯ / מחברת de ʿEli bēn Yəhūḏā haNazir / עלי בן יהודה הנזיר 

considerado desaparecido nos dias de hoje
943

, que se não fosse pelo Miḵlōl / מכלול, não 

saberíamos de sua existência. Outras fontes importantes mencionadas são o Sēp̄er Zikkārōn / 

 .מהלך / e o Mahălaḵ ספר זכרון

Dentre todos os autores, Dāwiḏ / דוד menciona Ḥayyūj / 'חיוג com bastante 

veneração por ter conseguido superar todos aqueles que o antecedeu, e Ibn Janāḥ / אבן que 

seguiu os ensinamentos de Ḥayyūj / 'חיוג 
944

. 

                                                                        

939
 Apesar de fazer alguns ajustes bibliográficos sobre a vida de Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון ( ז"תשנ, דותן , p. 17-

20 e 25), segundo Dotan / דותן a monografia de Malter foi o primeiro texto abrangente sobre este sábio cf. 

(MALTER, 1921). 
940

 O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון ao citar Ḥayyūj / 'חיוג, o lembra com a reverência de המורה הגדול cf. 

(BACHER, 1888, p. 30). 
941

 ( ז"תרמ, מאתיאוס , p. 4). 
942

 Cf. a lista de fontes do Miḵlōl / מכלול em (CHOMSKY, 2001, p. 4-5). 
943

 Cf. (ELDAR, 2016, p. 293-295). 
944

 Cf. na introdução ao Miḵlōl / מכלול em ( 1862, ריטטענבערג , p. א frente), o reconhecimento de que Ḥayyūj / 
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Observa Abrahamson / אברהמסון, que apesar de ser versado em língua árabe, 

Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי não utilizou as obras de Ḥayyūj / 'חיוג na língua original, mas as 

traduções para o hebraico oferecidas por Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה e por 

ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא 
945

. 

7.1.5 A metodologia do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, do Miḵlōl / מכלול e do Mahălaḵ / 

 מהלך

Na realidade, os Qimḥi / קמחי não desenvolveram uma metodologia própria, 

ou mesmo, deram continuidade para aquelas desenvolvidas por Ḥayyūj / 'חיוג. Mais 

especificamente, os Qimḥi / קמחי abandonaram a busca pela forma fundamental, e como 

consequência o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן perderá o seu protagonismo.  

A concepção acerca da língua hebraica muda. O hebraico dinâmico e suscetível 

a alterações diacrônicas e a variações sincrônicas inerentes ao uso da língua pela sociedade 

conforme esboçada por Ḥayyūj / 'חיוג voltará a ser estático, e sujeito à ação de reformas 

impostas, como aquelas vislumbradas por Mənaḥēm / מנחם 
946

. 

A forma fundamental que em Ḥayyūj / 'חיוג poderia constituir tanto uma 

variante sincrônica como diacrônica, no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון e no Miḵlōl / מכלול, 

passará a ser a forma como deveria estar escrito.  

A discussão sobre o šəwāʾ / שווא e as suas realizações fonéticas que no Kitāb 

ʾal-Līn / כתאב אללין serviu para introduzir o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן não será mais 

necessária, uma vez que nāḥ / נח, o termo hebraico para indicar uma letra muda (ḥarf layyin / 

ף  ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  ) ou que está estado sākin layyin /  ַלִיّןַסאִכן  na linguagem de ساكن لي ن / 

Ḥayyūj / 'חיוג, parece que já estava estabelecido
947

.  

                                                                        

 :corrigiu o erro de seus antecessores חיוג'

מצאו בזמן ההוא מעוות בפי האנשים ונשחת  חיוג'ראש המורים ומישרי הלשון החכם רבי יהודה פאס"י המכונה 

 ,בלשונם

seguida pela veneração às obras de Ḥayyūj / 'חיוג: 

 נותני לשון למודים. פוקח עינים עברים. ולשון עלגים תמהר לדבר צחות.
945

 A análise do uso das traduções das obras de Ḥayyūj / 'חיוג por Dāwiḏ Qimḥi דוד קמחי  foi apresentada por 

) .cf ,אברהמסון 1988, אברהמסון ); quanto ao uso das traduções no מהלך e no Sēp̄er Zikkārōn ספר זכרון, 

constatamos o mesmo. 
946

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5* e 8*). 
947

 Observe que o ספר זכרון explica que após o ṣēreh צירה existe um naḥ neʿĕlam / נח נעלם sem que antes ele 

tenha explicado o que seja (BACHER, 1888, p. 5). O Miḵlōl מכלול emprega o termo naḥ / נח  desde as primeiras 
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De acordo com a nossa percepção, o Mahălaḵ / מהלך está mais próximo de ser 

uma gramática normativa, pois ele é um livro técnico, sem discussões e explicações. O Miḵlōl 

 está mais próximo de ser uma gramática descritiva, pois busca justificar as formas מכלול /

verbais e nominais como elas se encontram no Tanaḵ / תנ"ך. O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, 

por sua vez, também discute as formas verbais conforme encontramos no Tanaḵ / תנ"ך. 

7.1.5.1 O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון é um livro que parece dialogar com o leitor. O 

autor em uma ordem não muito didática procura tratar tópicos gramaticais ao mesmo tempo 

em que são explicadas as formas encontradas no Tanaḵ / תנ"ך. 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון seria uma das primeiras tentativas, ou a primeira, 

de oferecer uma gramática descritiva que abarcasse todos os avanços da linguística hebraica 

obtidos até aquele momento, mas com uma diferença, livre de profundas reflexões 

linguísticas. 

Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי apresentará o fenômeno da assimilação das אהוי ao 

lado da assimilação das letras restantes do alfabeto hebraico, o que poderia ajudar o leitor a 

compreender o fenômeno, mas por outro lado, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון obscureceu a 

diferença existente entre as אהוי e as letras restantes do alfabeto hebraico.  

Ao sustentar que as letras do mesmo ponto de articulação podem substituir  

umas as outras, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון se aproxima do método expandido fora de Al 

Andalus, principalmente por Yəhūḏāh bēn Quraiš / יהודה בן קוריש, afastando-se de Mənaḥēm 

 .que o refutaram חיוג' / e de Ḥayyūj מנחם /

7.1.5.2 O Mahălaḵ / מהלך 

O Mahălaḵ / מהלך, como Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, busca transmitir todos os 

avanços linguísticos obtidos até aquele momento, porém com uma grande diferença, o que 

pode torná-lo único: a objetividade e concisão. O Mahălaḵ / מהלך é um livro técnico como 

qualquer gramática moderna que apresenta os tópicos sem discussões ou opiniões, o que 

certamente colaborou para que ele fosse amplamente editado. 

                                                                        

páginas, muito antes de explicar as propriedades das אהוי na p. 78 cf. ( 1862, ריטטענבערג ), quanto às 

realizações do šəwaʾ שווא, o Miḵlōl מכלול tratará após encerrar o discurso sobre os verbos, na p. 140 da mesma 

edição. 



  310 

  

7.1.5.3 O Miḵlōl / מכלול 

O Miḵlōl / מכלול e o Sēp̄er haŠōrāšīm / ספר השורשים expandem o legado do 

pai e do irmão, em dois volumes, um dedicado a questões gramaticais e outro às raízes da 

língua hebraica encontradas no Tanaḵ / תנ"ך. Esses dois livros juntos parecem mais um longo 

manual para estudos bíblicos do que uma gramática descritiva. 

Assim como o fez o pai no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Miḵlōl / מכלול 

incluirá o método da substituição das letras segundo os pontos de articulação ao lado do 

fenômeno de substituição que ocorre com as אהוי, diluindo o destaque destas últimas e suas 

propriedades que as tornavam peculiares.  

Outra novidade do Miḵlōl / מכלול será a inclusão de discussões textuais entre 

os famosos massoretas Bēn ʾĀšēr / בן אשר e Bēn Nap̄tāli e críticas sobre os seus antecessores. 

7.2 O FENÔMENO DĀGĒŠ:RĀP̄EH / דגש:רפה 

Sobre o tema dos fenômenos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, o Sēp̄er 

Zikkārōn / ספר זכרון está mais próximo de Ḥayyūj / 'חיוג. O Mahălaḵ / מהלך oferece mais 

detalhes se comparado com o Kitāb ʾal-Līn. O Miḵlōl / מכלול, por sua vez, amplia o tema 

extensivamente, e por esse motivo, não entraremos em todos os detalhes discutidos pelo 

Miḵlōl / מכלול. 

7.2.1 Dāgēš qal / דגש קל e dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 

Diferente dos tradutores, ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ / 948אברהם בן עזרא
 e Mošeh Ibn 

Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה 
949

, o Sēp̄er Zikkārōn / 950ספר זכרון
 introduz os termos árabes 

utilizados por Ḥayyūj / 'חיוג:  

̶ dāgēš qal / דגש קל para traduzir ḫafīf / כפיף / خفيف / leve do ṯaqīl / ثقيل / תקיל / 

pesado; e  

̶ dāgēš ḥāzāq / דגש חזק (ou dāgēš cāḇēḏ / דגש כבד) para traduzir ṯaqīl / תקיל / 

 .pesado / ثقيل / תקיל / pesado do ṯaqīl / ثقيل

                                                                        

948
 (DUQUES, 1844, p. 9). 

949
 ( ל"תר, נוט , p. 9). 

950
 (BACHER, 1888, p. 8). 
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Porém, em boa parte das ocorrências, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não 

especifica se ele está tratando do dāgēš qal / דגש קל ou do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק. 

7.2.2 Os dois matizes fonéticos do ר e o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

7.2.2.1 O Sēp̄er Zikkārōn /  זכרוןספר  

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não menciona o grupo das בגדכפרת, mas ao 

apresentar os pontos de articulação em nome do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, ele conclui que a 

realização geminada do ר pode ser obtida pela batida da língua no palato duro, isto é, no 

mesmo ponto de articulação das גיכ"ק, como podemos conferir no Sēp̄er Zikkārōn /  ספר

951זכרון
: 

 .הדגשת הלשון עם החיך

Tradução nossa: 

Batida da língua no palato mole. 

Ao tratar das funções servis do ר, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון limita-se a 

mencionar alguns exemplos com dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, que segundo Chomsky, podem ter 

sido extraídos da Messorá. Na sequência citamos alguns deles
952

: 

ִאיֶתם   ̶  .(1Sm. 10:24, 17:25; 2 Rs. 6:32) ַהרְּ

ּה ̶ ִעָמָּ֑  ;(1Sm. 1:6) ַהרְּ

ת ̶ א־ָכַר  ָֹֽ  ;(Ez. 16:4) ל

ת ̶  ;(Pv. 14:10) ָמַר 

ע ̶  ;(Sl. 52:5) ָר 

ָׁשֶרָך ̶  ;(Pv. 3:8) לְּ

7.2.2.2 O Mahălaḵ / מהלך 

O Mahălaḵ / 953מהלך
 menciona também os pontos de articulação do Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה e em seguida, o grupo das בגדכפרת conforme as conhecemos pelo livro 

                                                                        

951
 (BACHER, 1888, p. 2); 

952
 Cf. A Messorá informa que existem sete ocorrências de דגש no ר, cf. (BAER e STRACK, 1879, p. 7-8) e em 

(CHOMSKY, 2001, p. 44, nota 58). 
953

 (MUNSTER, 1531, p. 3). 
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cabalístico, porém na linha seguinte, exclui o ר do grupo sem oferecer explicações.  

7.2.2.3 O Miḵlōl / מכלול 

O Miḵlōl / 954מכלול
, por sua vez, indaga o fato de o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

incluir o ר no grupo das בגדכפרת, e confessa desconhecer os dois matizes fonéticos do ר. 

Porém, na sequência, Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי comenta que ele encontrou no 

Maḥbereṯ /  מחברת de ʿEli bēn Yəhūḏāh haNazir / עלי בן יהודה הנזיר que a dupla realização 

doר era praticada por todos os habitantes de Tiberíades, no dia a dia, ao ponto de mulheres e 

crianças saberem distinguir entre os dois matizes
955

. Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי prossegue que, 

na realidade, existe um modo de discernir entre os dois tipos de ר:  

̶ aquele que está dāgēš / דגש ou ḥāzāq / חזק; e  

̶ aquele que está raḵ / רך, mole, isto é, rāp̄eh / רפה, muito embora, o texto 

massorético não os sinalize e que ele desconheça a sua realização fonética, 

conforme já mencionamos.  

7.2.2.3.1 O ר raḵ / רך / mole 

As regras para reconhecer o ר raḵ / רך / mole propostas por ʿEli bēn Yəhūḏāh 

haNazir / עלי בן יהודה הנזיר mencionadas no Miḵlōl / מכלול, de acordo com o nosso 

entendimento, são as seguintes
956

: 

(e antecedido por a (independente de como é realizado) שווא / grafado com šəwāʾ ר 

uma das letras que formam o sīmān / סימן, heb. acrônimo, lit. sinal, seguinte  זד"ט

נ"לסצ"ת  , por exemplo em: 

ת ̶ (Ob. 1:20) ָצ  רְּ ַפ 
957

. 

                                                                        

954
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פא verso). 

955
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פא verso). 

956
 Chomsky entendeu que as condições para a leitura suave do ר são duas: a) o ר deve ser antecedido por uma 

das ת"ט סצ"זד  vocalizadas com šəwaʾ / שווא; e b) o ר ser antecedido ou sucedido por uma das letras נ"ל, 
independente de vocalização cf. (CHOMSKY, 2001, p. 25). Consultamos as mesmas regras no Diqḏuqēy ha-

Ṭəʿāmīm /  הטעמיםדקדוקי  de BēnʾĀšēr / בן אשר para nos auxiliar na compreensão do texto e completar os 

exemplos (BAER e STRACK, 1879, p. 7-8). 
957

 Exemplo extraído do Diqḏuqēy ha-Ṭəʿāmīm / דקדוקי הטעמים de BēnʾĀšēr בן אשר cf. outros exemplos em 
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(independente de b) שווא / grafadas com šəwāʾ זד"ט סצ"ת próximo de uma das ר 

como é realizado): 

ק ̶  ;מִ זְּ ָר֤

ת ̶  ;מִ זְּ ָרֹק 

 ;מִ דְּ ָרְך ̶

  ;הַ דְּ ִריֵכִני ̶

  ;דְּ ָרִכים ̶

 ;מִ טְּ ֹרות ̶

 ;יִ שְּ ָרֵאל ̶

 e ;מִ צְּ ַרים ̶

 .יִ תְּ ַרן ̶

sucedido ר 
958

 por uma das נ"ל independente de como estão vocalizadas em casos c)

como: 

 ;נֵ ר ̶

 ;לָ רּוץ ̶

 ;(Ez. 44:7) ַערְּ ֵל  י ̶

  e ;(Sl. 89:25) ַקרְּ נָֽ ֹו ̶

ר ̶  .(Is. 38:17) ַמר־ִל  י ָמָּ֑

7.2.2.3.2 O ר ḥāzāq / חזק / duro 

Por exclusão, nos casos restantes, o ר deve ser realizado ḥāzāq / חזק / duro. 

7.2.2.3.3 A realização fonética dos dois matizes do ר segundo Khan 

A realização fonética dos dois matizes do ר, Khan
959

 concluiu das regras da 

                                                                        

(BAER e STRACK, 1879, p. 7-8). No Miḵlōl / מכלול não há exemplos para esta regra. 
958

 Interpretamos מלפניו como na frente do ר cf. ( 1862, ריטטענבערג , p. פב frente). 
959

 (KHAN, 2013, p. 99). 
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literatura medieval que certamente  

̶ o ר próximo das letras apicoalveolares soava alveolar conforme as regras citadas 

anteriormente, isto é, parecido com o /r/ espanhol ou italiano; e  

̶ o ר próximo das letras restantes deveria ser uvular, isto é, mais parecido com 

aquele praticado em Israel nos dias de hoje, sendo próximo do dāgēš ḥāzāq /  דגש

  .mencionado anteriormente יוסף קמחי / descrito por Yōsēp̄ Qimḥi חזק

Entretanto, Khan não entra no mérito se o dāgēš / דגש do ר é qal / קל ou ḥāzāq 

 como דוד קמחי / em tais situações. Da descrição dos dois matizes por Dāwiḏ Qimḥi חזק /

variantes contextuais, é possível inferimos que um estaria dāgēš qal / דגש קל e o outro rāp̄eh / 

 .רפה

7.2.3 A evolução das regras que regem o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה 

7.2.3.1 O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não dedica um tópico para explicar as regras que 

regem o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה, e o tema está pulverizado no decorrer dos capítulos que 

tratam da função das letras servis. 

Ao discutir a função servil do נ dentro do grupo das letras servis que podem ser 

prefixadas, isto é, as letras תכ"ן היו"ם, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון formula algumas regras 

acerca do uso do dāgēš qal / דגש קל e do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, a saber: 

  o dāgēš qal / דגש קל (= dāgēš / דגש que ocorre exclusivamente nas בגדכפת) não a)

resulta de assimilação
960

; 

 as letras perdem o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק (= dāgēš / דגש que ocorre em todas as b)

letras, inclusive nas בגדכפת) diante de letra em estado sākin layyin / ساكن  / ַסאִכן ַלִיّן

961 لي ن
; 

 as letras não recebem dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, exceto quando a última letra da c)

palavra anterior é ה em estado sākin layyin / 962ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן
; 

                                                                        

960
אות בוש קל לא תתבלע גוד  , cf. em (BACHER, 1888, p. 9). 

961
חזק לא יהיה אחרי אות נחהש גוד  , cf. em (BACHER, 1888, p. 9). 

962
והיא ה״אקודם אות חלקה ]=סאכן לין[  יההתיבה אם לא תלא בתחלת   לא יהיה ]...[ חזקש גוד   cf. (BACHER, 
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 não ocorre dāgēš qal / דגש קל tampouco dāgēš ḥāzāq / דגש חזק diante de vogais d)

longas, exceto em םָבִתי  
963

. 

Ao confrontarmos essas quatro regras com o que vimos no Kitāb ʾal-Līn, 

observamos que a) é uma regra nova.  

A regra b) pode ter sido derivada de uma interpretação de ṯaqīl / תקיל 
964

 como 

dāgēš ḥāzāq / דגש חזק em e digo sobre o tipo ṯaqīl / ثقيل / תקיל: toda בגדכפת diante de sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן torna-se rāp̄eh / רפה. Conforme vimos anteriormente, esta 

afirmação está inserida em um contexto em que Ḥayyūj / 'חיוג discorre sobre casos de dāgēš 

qal / דגש קל ao lado de casos de dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, o que dificulta um pouco a análise do 

texto. Apesar da dificuldade, em uma leitura atenciosa do texto é possível determinar que, 

neste caso, ṯaqīl / ثقيل / תקיל alude ao dāgēš qal / דגש קל. Leitura que pode ser confirmada 

pela paráfrase de Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה 
965

.  

A regra c) destoa do que vimos em Ḥayyūj / 'חיוג, pois a presença do dāgēš / 

 mas diante de qualquer uma ,ה em início de palavra não ocorre especificamente diante de דגש

das אהוי em repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן).  

A regra d) repete b), pois toda vogal longa é sucedida por uma אהוי em estado 

sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן, mas abrangendo o dāgēš qal / דגש קל conforme encontramos no Kitāb 

ʾal-Līn.  

De acordo com o exposto no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não teríamos como 

inferir se o dāgēš / דגש no ת de ָבִתים é qal / קל ou ḥāzāq / חזק. 

7.2.3.2 O Mahălaḵ / מהלך 

O Mahălaḵ / מהלך 
966

, ao explicar que as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות, por 

serem acompanhadas de nāḥ / נח (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, na linguagem de 

Ḥayyūj / 'חיוג) não devem ser seguidas por dāgēš / דגש exceto em ָבִתים, o que remete à 

                                                                        

1888, p. 9 e 15). 
963

 (BACHER, 1888, p. 9):  

ל בכד ואין לו דמיון בי אם במלת בתים בלכו קמץ וצרי מלות כגדוה ש לא קל ולא כבד אחרי התנועותגד יהיהולא 

 .המקרא
964

 Cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 20 em hebraico, p. 21 em árabe). 
965

 ( ל"תר, נוט , p. 8-9). 
966

 (MUNSTER, 1531, p. 8). 
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máxima de Ḥayyūj / 'חיוג toda בגדכפת diante de sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן torna-se 

rāp̄eh / רפה exceto em ָבִתים. Porém, ao prosseguir o Mahălaḵ / מהלך explica que se a vogal 

que antecede o nāḥ /  נח  está acompanhada por uma prolongação (causada pela melodia), sim, 

é possível que a vogal longa (ou o nāḥ / נח) seja sucedida por dāgēš / דגש como ocorre em  

 explica מהלך / Dito isso, sugere-se que o Mahălaḵ .לָ  cuja melodia está no (Êx. 32:12) ָלָמה  

implicitamente que a diferença entre   ָלָמה e ָבִתים está na acentuação
967

:  

̶ em   ָלָמה, o primeiro qāmēṣ / קמץ, apesar de ser sucedido por nāḥ / נח, precisa ser 

sucedido por dāgēš / דגש por causa da prolongação inerente da acentuação; e  

̶ em ָבִתים no ת de ocorre o דגש mas por outro.  

Do exposto no Mahălaḵ / מהלך, não temos como inferir se o dāgēš / דגש no ת 

de ָבִתים é qal / קל ou ḥāzāq / חזק. 

Por outro lado, ao tratar especificamente do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, o 

Mahălaḵ / מהלך oferece uma regra para esclarecer o dāgēš / דגש das בגדכפת em situações em 

que elas deveriam estar constritivas (rāp̄ōṯ / רפות) em início de palavra
968

.  

Esta regra em formato de epíteto, de acordo com a nossa pesquisa, constitui 

uma nova formulação que aproxima o Mahălaḵ / מהלך de Mənaḥēm / מנחם ao mesmo tempo 

em que o afasta de Ḥayyūj / 'חיוג:  

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq /  

 כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

Toda בגדכפת não recebe dāgēš / דגש, exceto quando elas estão diante de:  

a) mappiq / מפיק lit. “sai”;  

b) map̄siq / מפסיק, lit. “interrompe”; 

c) dəḥīq / דחיק, lit. “colado” e  

d) ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק, lit. “vem de longe”. 

Esse epíteto pode ser dividido em duas partes: 

                                                                        

967
 Uma das versões alternativas do texto confirma esta leitura, cf. em (BACHER, 1888, p. 9, nota ז). 

968
 (MUNSTER, 1531, p. 3). 
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 kŏl BGDKPT dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה lit. toda בגדכפת a)

diante de uma das אהוי torna-se rāp̄eh / רפה; 

  bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq / בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי b)

 exceto [רפה / torna-se rāp̄eh אהוי diante de uma das בגדכפת toda] ,isto é ,מרחיק

[nos seguintes casos]:  

̶ mappiq / מפיק;  

̶ map̄siq / מפסיק;  

̶ dəḥīq / דחיק e  

̶ ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק.  

A segunda parte do epíteto está em uma linguagem lacônica o que leva ao 

Mahălaḵ / מהלך mencionar exemplos para ajudar o leitor a entender. 

7.2.3.2.1 O mappiq / מפיק 

O Mahălaḵ / מהלך é sucinto ao apresentar a exceção do mappiq / מפיק por 

apenas mencionar dois casos em que a letra inicial da segunda palavra está com dāgēš / 

969דגש
: 

ִצָדּה ָתִשים ̶  e ;(Gn. 6:16) בְּ

ֹוא ̶ י ָתב    .(Gn. 30:16) ֵאַל 

Notamos que o Miḵlōl / מכלול também não explica o significado desta regra, 

porém a única diferença é que o último menciona mais exemplos
970

. 

7.2.3.2.2 Exceções para o mappiq / מפיק 

Em três casos, apesar de a palavra anterior estar com אהוי pronunciada (mappiq 

é mantido רפה / o rāp̄eh ,(מפיק /
971

:  

ו ָבּה   ̶  ;(Ez. 23:42) ָׁשֵל 

הּו ̶ ו־ֹתַ֖  e ;(Is. 34:11) ַקָֽ

                                                                        

969
 (MUNSTER, 1531, p. 8). 

970
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ). 

971
 (MUNSTER, 1531, p. 5). 
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ם ̶  .(Sl. 68:18) ייָ  ָב 

7.2.3.2.3 O map̄siq / מפסיק 

A segunda exceção é map̄siq / מפסיק, que em aramaico significa literalmente 

interrompe, refere-se à situação na qual a בגדכפת em início de uma palavra é antecedida por 

outra terminada em אהוי, marcada com um sinal melódico disjuntivo (que interrompe)
 972

.  

Podemos reescrever a exceção caracterizada pelo map̄siq / מפסיק por meio da 

seguinte expressão: 

Cc  após palavra terminada em W marcada com D /   [דגש+] } →

Sendo:  

Cc: uma das ḇḡḏḵp̄ṯ. 

W:[ה], [ו], [י], [א] em papel de matres lectionis. 

D: ,  ססס  / nos (21 livros do Tanaḵ סָֽ  ,ס   ,ס   ,֤ס  ,סַ֖  ,ס   ,ס׀ ,ס   ,ס֮  ,ס   ,ס   ,ס  ,ס   ,ס   ,סֱ֝  ,ס   

סס e (תנ"ך  .(תנ"ך / 3 livros restantes do Tanaḵ) nos סַ֖

7.2.3.2.4 O dəḥīq / דחיק 

A terceira exceção é dəḥīq / דחיק 
973

, que em aramaico significa literalmente 

apertado, refere-se ao “aperto” existente entre uma palavra e a sua vizinha. Este aperto causa 

o recebimento do dāgēš / דגש nas בגדכפת. 

O Mahălaḵ / מהלך não oferece mais explicações além dos dois próximos 

exemplos do tipo dəḥīq / דחיק que lembram aqueles que vimos anteriormente na lista dos 

sandhi mencionados por Ḥayyūj / 'חיוג: 

Gn. 36:26, Sl. 30:10, Ml. 3:14) ַמה־ֶבַצע ̶
974

); 

תָ  ̶   .(Gn. 38:29) ַמה־ָפַרצְּ

7.2.3.2.5 O ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק 

A última exceção é o ʾatēy məRaḥīq / 975 אתי מרחיק
, que em aramaico significa 

                                                                        

972
 (MUNSTER, 1531, p. 5-6). 

973
 (MUNSTER, 1531, p. 6). 

974
 Porém este caso está com ַצע  :ו  ּוַמה־ֶב 

975
 (MUNSTER, 1531, p. 6). 
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vem de longe. 

De acordo com o Mahălaḵ / מהלך, caso a palavra iniciada com uma das 

 a רפה / perde “a força” de tornar rāp̄eh אהוי a ,מלעיל / estiver com a melodia milləʿēl בגדכפת

 :que a sucede בגדכפת

ֶנה־ֶכ  ֶסף ̶  (Gn. 43:15) ּוִמׁשְּ

תָ ה( ֶפ  ַסח ̶ חְּ ָזַבֻ֥ תָ  )= וְּ חְּ ָזַבֻ֥  (Dt. 16:2) וְּ

יכָ ה( ָפָּ֑ ֶרץ  ̶ יָך )= ָעֶל   (Gn. 38:29) ָעֶל 

יכָ ה( ָבַ֖ אּו ̶ יָך )= ַוֲעָבֶדֻ֥  (Gn. 42:10) ַוֲעָבֶדֻ֥

Caso a melodia da palavra iniciada com בגדכפת for milləraʿ / מלרע, a אהוי 

mantém “a força” de tornar rāp̄eh / רפה a בגדכפת que a sucede, isto é, a regra de toda בגדכפת 

diante de אהוי é rāp̄eh / רפה é mantida: 

ּוְך  ̶ יכָ ה( בָ ר  ָבֲרֶכ  יָך )= מְּ ָבֲרֶכ   ;(Nm. 24:9) מְּ

ה  ̶ יָתה ַפרְּ ֹעַ֖  .(Êx. 8:20) ֵבֻ֥

Se compararmos essa lista com a de Ḥayyūj / 'חיוג, notamos que o primeiro 

exemplo ֶנה־ ֶסףֶכ  ּוִמׁשְּ  é citado nos casos de sandhi e nos casos de dāgēš ḥāzāq / דגש חזק. O 

segundo exemplo  ָת חְּ ָזַבֻ֥ תָ  )= וְּ חְּ ָזַבֻ֥ ַסח (הוְּ ֶפ   (Dt. 16:2) além de ser similar à יתָ   ָעִש  יתָ  )= וְּ ָעִש   (הוְּ

ַסח   está no versículo seguinte. O terceiro e o quarto exemplos são novos e se ,(Dt. 16:1) ֶפ 

assemelham ao segundo, por terem o ה implícito representado pelo qāmēṣ / קמץ que está no 

final da palavra. 

Portanto, de acordo com a nossa pesquisa, apesar de os casos listados como 

ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק remeterem àqueles mencionados por Ḥayyūj / 'חיוג na lista dos 

sandhi e na lista daqueles com geminação na primeira letra da segunda palavra, o Mahălaḵ / 

 .não entra no mérito do sandhi e da geminação מהלך

7.2.3.2.6 Outras exceções para a regra kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh / כל בגדכפת

 דסמיך לאהוי רפה

Entre as exceções à regra kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh ( בגדכפת כל  

 estão os casos de מהלך / mencionadas pelo Mahălaḵ ( דסמיך לאהוי רפה
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 palavras compostas por duas duplas de letras iguais cuja primeira é uma בגדכפת, a)

como por exemplo
976

:  

ֵכַ֖ל ̶ יִתי ַכָֽ לְּ ֵאֻ֥ ִנלְּ  # ;(Jr. 20:9) וְּ

ֹכד   ̶ י ַכָֽ דְּ ִת֤ ַשמְּ  .(Is. 54:12) וְּ

 palavras compostas por duas letras das בגדכפת consecutivas contanto que a primeira b)

esteja com šəwāʾ / שווא 
977

: 

ַעת ָב  ּה ̶ (Ez. 17:10) ֲהלֹוא  כְּ ַג 
978

; # 

יׁש ̶ ִמַ֖ כְּ א כְּ ַכרְּ ֹֻ֥  # ;(Is. 10:9) ֲהל

ּה ̶ י בְּ בֹוָא  ִה   # ;(Js. 15:18, Jz. 1:14) ַויְּ

ה ̶ ֹע  י בְּ ַפרְּ ִד  ִהָכבְּ  # ;(Ex. 14:18) בְּ

יׁש  ̶ ַטָּנֻ֥ה כְּ ַכף־ִאַ֖ ב קְּ אֶמר ִהֵּנה־ָע   ֹ  ;(1Rs. 18:44) ַוי

יָך ̶ (Jó 38:3) ֱאָזר־ָנ א כְּ ֶג ֶבר ֲחָלֶצָּ֑
979

. 

יָך  ̶ ֵעיֶנָֽ ֶרְך לְּ ּו בְּ ֶפַ֖ ּנָֽ ֶדֻ֥ א־ִירְּ ָֹֽ  (Lv. 53:53) :ל

 outros casos excepcionais que não se enquadram nos mencionados
980

: c)

תָ  ̶ לְּ ּו גָ ָאָּ֑ (Êx. 15:13) ַעם־ז 
981

; # 

ר ̶ ָד  ָכה ֶנאְּ י כָ ֹמַ֖  # ;(Êx. 15:11) ִמֻ֥

ה ̶ ה גָ ָא  י־ָגֹא   # ;(Êx. 15:1) ִכָֽ

ַרָיא    ̶ ַרָי֤א דְּ ָתבְּ בְּ ָד   ;(Dn. 3:2) גְּ

ין  ̶ ֵטִר  ָכא  פְּ ַסנְּ  ;(Dn. 3:7) ַשבְּ

                                                                        

976
 (MUNSTER, 1531, p. 6-7). 

977
 (MUNSTER, 1531, p. 7). 

978
 Segundo Bēn Nap̄tāli / בן נפתלי, porém o nosso texto está conforme Bēn ʾĀšēr / ּה :בן אשר ַעת ָב  ַג   .cf ֲהלֹוא  כְּ

(ELDAR, 2016, p. 303); (LIPSCHUTZ, 1965, p. יא). 
979

 Nos nossos textos o כ está sem dāgēš / יָךכְּ ֱאָזר־ָנ א  :דגש ֶבר ֲחָלֶצָּ֑ ֶג  . 
980

 (MUNSTER, 1531, p. 7). 
981

 Segundo Bēn ʾĀšēr / בן אשר cf. (ELDAR, 2016, p. 303); (LIPSCHUTZ, 1965, p. לה). 
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י ̶ ַמת־ֱאָלִהַ֖ ה כְּ ָחכְּ ָמֻ֥ ָחכְּ  .(Dn. 5:11) וְּ

Os casos mencionados em b) vimos anteriormente no Kitāb ʾal-Līn na lista das 

exceções para o rāp̄eh / רפה diante de sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, porém sem qualquer 

justificativa. 

Ao compararmos essas três listas mencionadas no Mahălaḵ / מהלך com as 

exceções apontadas por Ḥayyūj / 'חיוג, percebemos que além de 8 dos 15 exemplos em 

comum, ou seja, mais de 50% (marcados com o símbolo #), o Mahălaḵ / מהלך preenche uma 

lacuna deixada por Ḥayyūj / 'חיוג: o motivo da ocorrência dessas exceções. Ḥayyūj / 'חיוג não 

explica o porquê da perda do rāp̄eh / רפה em casos como  יִתי ֵאֻ֥ ִנלְּ ֵכַ֖לַכָֽ וְּ לְּ  da primeira lista, e a 

perda do rāp̄eh / רפה em casos como os de (b) como   ַעת כְּ ֲהלֹוא ּהָב  ַג   da segunda lista. Por 

outro lado, o Mahălaḵ / מהלך não explica a motivação para a perda do rāp̄eh / רפה da última 

lista. 

7.2.3.3 O Miḵlōl / מכלול 

O Miḵlōl / מכלול explica de maneira exaustiva os casos em que encontramos 

dāgēš / דגש em início de palavra, especialmente aqueles que contrariam a regra de que toda 

 ,Como a abordagem é longa e repetitiva .רפה / deveria estar rāp̄eh אהוי diante de בגדכפת

vamos apenas entrar no mérito de algumas diferenças relevantes que julgamos importantes
982

. 

7.2.3.3.1 O qal / קל e o ḥāzāq / חזק em oposição ao dāgēš / דגש e ao rāp̄eh / רפה 

À luz do fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה no ר, Dāwiḏ Qimḥi / דוד 

רפה  / e do rāp̄eh דגש / deduz que todas as letras são suscetíveis ao fenômeno do dāgēš קמחי  

(exceto nas אחה"ע), assim como as בגדכפת, mas com uma diferença, as בגדכפת precisam dos 

respectivos símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה para serem sinalizadas, ao passo, que as 

letras restantes do alfabeto, por padrão, são proferidas “duras” ou ḥāzāqōṯ / חזקות. pl. de 

ḥāzāq / חזק, como se estivessem com dāgēš / דגש (exceto o י que por padrão é rāp̄eh / רפה) e 

diante de אהוי, tornam-se qalōṯ / קלות, pl. de qal / קל, como se estivessem marcadas com o 

                                                                        

982
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פג-עח ). 
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símbolo do rāp̄eh / רפה 
983

. 

Vale recordar que em Mənaḥēm / 984מנחם
 encontramos em uma ocorrência a 

dicotomia qal:ḥāzāq / קל:חזק no tocante a diversificação da leitura por questões de eufonia. 

Segundo uma leitura superficial do texto qal:ḥāzāq / קל:חזק 
985

 teria o mesmo valor de 

dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה. Porém, de acordo com a nossa leitura do Miḵlōl / מכלול, a dicotomia 

qal:ḥāzāq / קל:חזק que encontramos no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם distingue-se de 

dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה.  

̶ qal:ḥāzāq / קל:חזק seria o fenômeno pertencente às letras restantes do alfabeto; e  

̶ dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה seria o fenômeno exclusivo das בגדכפת.  

Faz sentido dizer que o qal:ḥāzāq / קל:חזק em Mənaḥēm / מנחם alude ao 

fenômeno de eufonia nas letras restantes uma vez que ele próprio, ao tratar do fenômeno 

dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה diz que todas as letras do alfabeto estão sujeitas à dupla leitura por 

questões de eufonia
986

. 

Na sequência mencionamos o trecho do Miḵlōl / מכלול em que Dāwiḏ Qimḥi / 

 surpreende ao דוד קמחי / Dāwiḏ Qimḥi .חזק:קל aborda a questão do tema do דוד קמחי

adicionar os símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה apesar de não constarem no texto 

massorético, e por esse motivo, destacamos as letras como os símbolos do dāgēš / דגש e do 

rāp̄eh / רפה introduzidos por Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי para ilustrar ao leitor o que é preciso 

deduzir diante da ausência de símbolos massoréticos especificamos para indicar o qal / קל e o 

ḥāzāq / 987חזק
: 

                                                                        

983
 Cf. (CHOMSKY, 2001, p. 25, parágrafo p) e ( ה"ש' ה, קמחי , p. כח verso). 

984
 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8* e 9*): 

אבל אותיות ]לשון[ הקדש, הן מוחלקים למחלוקות. מהן אותיות הלשון, ומהן  אותיות החיך, ומהן אותיות השפה, 

כולם במרחבי הפה ינועון, איש איש כפי הנעתו וחנייתו, כלם הנעתם בפה. והמה רווחים במכון מקראם המגיע להם, 

חיך ומאויי השפה וחשק הפה, כי האותיות תחת ברצון הלשון ובצביון ה ידגשון וירפיון, יחזקו ויקלועל כן 

 .ממשלתם והשמעותם כרצונם
985

 Essa é a leitura de Saénz-Badillos cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1976, p. 19). 
986

 Cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 8* e 9*). 
987

 Dada a importância e o destaque que a citação merece, copiamos aqui o fac-símile do texto original extraído 

da edição preparada na tipografia de Daniel Bomberg ( ה"ש' ה, קמחי , p. כח verso), pois o texto de Rittenberg / 

 :está truncado ריטטענברג
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וכן בשאר האותיות שאינם בג"ד כפ"ת נקראות חזקות וקלות כשיבואו עליהם אותיות אהוי, כמו 

ים )איוב ה:יב( אעפ ֹות ֲערּוִמָּ֑ ב  ׁשְּ ֵפר ַמחְּ י שהמ"ם אינה דגושה קריאתה חזקה, וכשיבוא עליה אות "ֵמ 

א  י יֹוֵצ֤ ה ָאֹנִכ  ָֽ אהוי קריאתה קלה כמו ִהֵּנ  ֹוף מ ֵ הּו בראשית )ו:כ(ּלְּ ִעָמְך  )שמות ח:כה(, ֵמָהע  ִמיֵנ 
 988

 

ָשה  ,חזקה הלמד ַ֖ ָעֻ֥ י )בראשית כא:ו(ל ִ
 989

הּוָדה    אֶמר יְּ  ֹ ְּ רפה הלמד וכן ַוי ר )בראשית לחל  יא(:ָתָמ 
 990

 

 .ולפי מתגלגל עליו אינו מפסיקו

De acordo com o texto mencionado, todas as letras são suscetíveis ao dāgēš / 

 דוד קמחי / como ocorre nos exemplos abaixo em que Dāwiḏ Qimḥi ,רפה / e ao rāp̄eh דגש

introduziu os respectivos símbolos para indicar que diante das אהוי todas as letras do alfabeto 

hebraico (exceto as בגדכפת) devem ser articuladas de maneira mais suave ao passo que, 

                                                                        

 

988
  Lisbon fólio 27   Leningrado fólio 4 

verso. 

989
  Lisbon fólio 36.  Leningrado fólio 11 frente. 

990
 Lisbon fólio 51

. Leningrado fólio 23 verso. 
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distante das אהוי, as mesmas devem ser articuladas mais duras. Vale ressaltar que nestes 

exemplos está subentendido o fato de as אהוי estarem quiescentes, ou na linguagem de 

Ḥayyūj / 'חיוג, em estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן: 

ר ̶ ְּ ָתָמ  הּוָדה  ל  אֶמר יְּ  ֹ  ;(Gn. 38:11) ַוי

הּו ̶ ֹוף ּלְּ ִמיֵנ    e ;(Gn. 6:20) ֵמָהע 

ַ֖ י ̶ ָשה ל ִ  ;(Gn. 21:6) ָעֻ֥

7.2.3.3.2 O ḥāzāq / חזק representa o dāgēš qal / דגש קל ou o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק? 

Uma análise do capítulo sobre as בגדכפת mostra que os exemplos de qal:ḥāzāq 

  :possuem as seguintes características em comum קל:חזק /

̶ são todos casos de palavras iniciadas com uma letra que não seja uma das 

seguintes: אחע"ה ,בגדכפת e י; e  

̶ são todos casos de palavras antecedidas por outra, que se estiver terminada com 

uma אהוי em estado sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, torna-se qal / קל, e que 

nos outros casos, ḥāzāq / חזק, o que nos levaria a concluir que ḥāzāq / חזק alude 

ao dāgēš qal / דגש קל, pois se uma בגדכפת estivesse na mesma condição estaria 

com este tipo de dāgēš / דגש. 

Para confirmar tal conclusão, analisamos os exemplos citados no capítulo sobre 

o šəwāʾ / שווא 
991

 que seguem um padrão semelhante ao dos exemplos supracitados, isto é,  

̶ se a letra não for uma בגדכפת ou uma אחע"ה ou י; 

̶ se a mesma letra suceder šəwāʾ naʿ / שווא נע é qal / קל; e  

̶ se a letra suceder šəwāʾ nāḥ / שווא נח é ḥāzāq / חזק, o que nos leva a confirmar 

que ḥāzāq / חזק, na linguagem de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחיalude ao dāgēš qal / 

 / estivesse na mesma situação estaria com dāgēš qal בגדכפת pois se uma ,דגש קל

 .דגש קל

                                                                        

991
 ( 1862, ריטטענבערג , p. 140 frente). 
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7.2.3.3.3 O dāgēš qal / דגש קל 

De acordo com o Miḵlōl / מכלול, palavras como כּות  foram alvo de ַמלְּ

discussões, uma vez que, de acordo com a regra que diante de sílaba fechada (ou mappiq / 

כּות a palavra ,דגש קל / ocorre dāgēš qal (מפיק  deveria ser lida como se estivesse com ַמלְּ

dāgēš / דגש. E de fato, segundo ele, alguns códices antigos indicavam que o כ deveria ser 

realizado com dāgēš qal / דגש קל, isto é, como se estivesse escrito /malkut/ כּות  .ַמלְּ

Curiosamente, Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי acreditava que tal leitura seria a mais correta segundo 

o entendimento dele
992

. 

7.2.4 O processo de assimilação 

7.2.4.1 As letras que podem ser assimiladas pelo dāgēš / תנו אליה :דגש 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
993

 dedica um capítulo sobre a assimilação das 

letras que formam a sigla תנו אליה, isto é, as אהוי e as ל"תנ . Neste capítulo, o Sēp̄er Zikkārōn 

 explica a respeito do processo da חיוג' / praticamente repete o que Ḥayyūj ספר זכרון /

assimilação pelo dāgēš / דגש que encontramos espalhado pelo Kitāb ʾal-Līn. Porém, a 

abordagem apresentada se afasta de Ḥayyūj / ' גחיו  por tratar do fenômeno da assimilação por 

dāgēš / דגש que ocorre com as ל"תנ  junto com o mesmo que acontece com as אהוי. Dessa 

maneira, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון ofusca a diferença existente entre as אהוי e as ל"תנ , 

uma vez que, as אהוי podem ser assimiladas como prolongação em forma de acentuação 

primária ou secundária, o que não ocorre com as ל"תנ . 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון acrescenta alguns exemplos dentre os quais vale 

a pena destacar dois deles em que ele compara a forma presente no Tanaḵ / ך"תנ  com a 

variante da mesma não flexionada, concluindo, por analogia, que o dāgēš / דגש representa a 

letra ausente na forma primitiva
994

: 

ם ̶ ם ֵהָּ֑ יֻרִמ֖ י ֵע  ם ausente, pois ו está no lugar do דגש / Gn. 3:7( – o dāgēš( ִכֻ֥ יֻרִמ֖  ֵע 

deriva de רּום  .ֵעָֽ

                                                                        

992
) cf. em והוא הנכון  1862, ריטטענבערג , p. קמ verso). 

993
 (BACHER, 1888, p. 15). 

994
 (BACHER, 1888, p. 15). 
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ה ̶ ִמיָמ  ה תְּ ֻדָמָּ֜ ה א   ausente, pois ו está no lugar do דגש / Nm. 19:2( – o dāgēš( ָפָר 

ה ָמ   .ֲאדֹ ום   deriva de ֲאד 

7.2.4.2 O dāgēš / דגש no נ em verbos do tipo defectivos de C3 = חסרי ל"נ /  נ 

Ao versar sobre a assimilação do sufixo pronominal, o Sēp̄er Zikkārōn /  ספר

חסרי  /  נ = de verbos do tipo defectivos de C3 נ da 1pp. é assimilado pelo נ explica que o זכרון

 conforme vimos anteriormente em nome de ,ָנַתּנו causando a geminação como ocorre em ל"נ

Mənaḥēm / מנחם. 

7.2.5 O sandhi 

7.2.5.1 O Sēp̄er Zikkārōn / זכרון ספר  

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
995

 explica que o dāgēš / דגש em início de 

palavra assimila a letra quiescente que o antecede causando a sua elisão, como ocorre no kəṯiḇ 

 חיוג' / do seguinte versículo mencionado por Ḥayyūj כתיב /
996

: 

ָך ̶ ָיֶדָּ֑  .(Êx. 4:2) מַ זֶ ה ]קרי ַמה־ֶז ה[ בְּ

Essa abordagem é semelhante àquela em que Ḥayyūj / 'חיוג apontava a 

existência de uma אהוי em repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן), porém com uma 

diferença, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון limita-se apenas às palavras terminadas com ה sem 

deixar claro que ocorre o sandhi. 

7.2.5.2 O Mahălaḵ / מהלך 

O Mahălaḵ / מהלך não entra no mérito do sandhi, tampouco alude a um dos 

exemplos mencionados no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון ou no Kitāb ʾal-Līn 
997

. 

7.2.5.3 O Miḵlōl / מכלול 

O Miḵlōl / מכלול explica caso o nāḥ /  נח  (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) 

seja acompanhado por uma letra com dāgēš / דגש, o nāḥ /  נח  (ou sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

  :some” da pronúncia, na linguagem dele“ (ساكن لي ن

                                                                        

995
 (BACHER, 1888, p. 15). 

996
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, e p. 17 em árabe). 

997
 (MUNSTER, 1531, p. 5-8). 
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 .ואבד הנח אף מהנשימה

Casos semelhantes ao dāgēš / דגש no ב em ַמה־ֶבַצע (Gn. 36:26, Sl. 30:10, Ml. 

3:14
998

) que sucede o ה que está nāḥ / נח exemplificam essa situação. Mas, quando lemos o 

Miḵlōl / מכלול ao lado do texto original do Kitāb ʾal-Līn 
999

, parece evidente que Dāwiḏ 

Qimḥi /  דוד קמחי reescreve o texto de Ḥayyūj / 'חיוג em outras palavras com menos 

assertividade. Dizemos com menos assertividade, pois o Miḵlōl / מכלול expressa a ideia do 

sandhi ao explicar que o nāḥ / נח “some” por ser assimilado pelo dāgēš / דגש da letra 

seguinte, mas sem afirmar claramente que a leitura é ַמֶבַצע em sandhi. 

7.2.6 A realização fonética do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק  

Nos textos dos Qimḥi / קמחי não encontramos qualquer indicação que nos leve 

a identificar o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק com geminação fonética, pois dos termos ḥāzāq / חזק e 

qal / קל não é possível inferir a ideia de geminação, como Ḥayyūj / 'חיוג o fez empregando o 

termo tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço. 

7.2.6.1 O dəḥīq / דחיק, o ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק e as outras exceções 

Não encontramos qualquer “pista” que indique nos Qimḥi / קמחי se os casos de 

dāgēš / דגש dos tipos dəḥīq / דחיק, ʾatēy məRaḥīq / אתי מרחיק e aquele presente nas outras 

exceções em que esperávamos rāp̄eh / רפה diante das אהוי eram considerados dāgēš ḥāzāq / 

1000דגש קל / ou dāgēš qal דגש חזק
. 

7.2.6.2 O qal / קל e o ḥāzāq / חזק 

Apesar de não estar muito claro do Miḵlōl / מכלול 
1001

 como deveriam ser as 

realizações fonéticas do qal / קל e do ḥāzāq / חזק, inferimos dos exemplos que provavelmente 

o ḥāzāq / חזק alude ao dāgēš qal / דגש קל e o qal / קל seria equivalente ao rāp̄eh / רפה. De 

acordo com a leitura de Chomsky, todas as letras do alfabeto hebraico, exceto as אחה"ע 

                                                                        

998
 Porém este caso está com ַצע :ו  .ּוַמה־ֶב 

999
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, e p. 17 em árabe). 

1000
 ( ה"ש' ה, קמחי , p. כח verso). 

1001
 ( ה"ש' ה, קמחי , p. כח verso). 
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teriam três matizes fonéticos
1002

, isto é: 

̶ rāp̄eh / רפה para as בגדכפת ou qal / קל para as letras restantes; 

̶  dāgēš qal / דגש קל para as בגדכפת ou ḥāzāq / חזק para as letras restantes; e  

̶ dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, o matiz referente à geminação para todas as letras 

inclusive as בגדכפת. 

7.2.6.3 O qal / קל e o ḥāzāq / חזק no י 

De acordo com Dāwiḏ Qimḥi / י ,דוד קמחי é sempre qal / קל / leve mesmo 

quando não está sinalizado com o sinal do rāp̄eh / רפה, diferente das letras restantes do 

alfabeto hebraico (exceto as בגדכפת) cujo matiz é ḥāzāq /  חזק / duro diante da ausência de 

sinalização enquanto não são antecedidas por 1003אהוי
.  

7.3 A ANÁLISE DA PALAVRA HEBRAICA 

7.3.1 Os cinco pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Mahălaḵ / מהלך e o Miḵlōl / מכלול apresentam 

os cinco pontos de articulação mencionados no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, porém 

acrescentando que as letras מ e נ destacam-se das demais por serem nasais
1004

. 

7.3.2 As letras radicais e as letras servis 

Os Qimḥi / קמחי perpetuam a opinião de Mənaḥēm / םמנח  que considera as 

letras ט e ד como radicais
1005

, mesmo sabendo que formam o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  / quando o C1 ִמתְּ

1006ז e צ é פ הפועל
.  

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון e o Mahălaḵ / מהלך lembra o epíteto de 

Mənaḥēm / מנחם para memorizar as letras radicais: 

 ספר גזע צדקחט 

                                                                        

1002
 (CHOMSKY, 2001, p. 25, parágrafo p). 

1003
 ( 1862 ,ריטטענבערג , p. קמ e nota א)  e (CHOMSKY, 2001, p. 25, parágrafo p). 

1004
 (BACHER, 1888, p. 2); (MUNSTER, 1531, p. 4); ( 1862ריטטענבערג,  , p. ע) . Entretanto apenas Yōsēp̄ 

Qimḥi / יוסף קמחי menciona que a fonte dos cinco pontos de articulação é o Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה. 
1005

 (BACHER, 1888, p. 3); (MUNSTER, 1531, p. 3); ( 1862ריטטענבערג,  , p. לח frente). 
1006

 O que chama atenção é o fato de estarem conscientes. No caso do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, ele trata do 

miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  .no parágrafo seguinte cf. (BACHER, 1888, p. 3) ִמתְּ
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O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון nos confirma que o autor do epíteto é, de fato, 

Mənaḥēm / מנחם. Porém, o Mahălaḵ / מהלך não cita a fonte. 

O Miḵlōl / מכלול, por sua vez, não menciona o epíteto, mas diz que as letras 

radicais são as mesmas onze que formam o epíteto. 

Qual seria o motivo dos Qimḥi / קמחי em manter o epíteto de Mənaḥēm / מנחם, 

se o ט e o ד formam o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  e, por sua vez, são letras que não participam ,ִמתְּ

exclusivamente da raiz? 

A resposta para este comportamento pode estar na reverência de Yōsēp̄ Qimḥi / 

 que defendeu a ,רש"י / o neto de Raši ,רבינו יעקב תם / ao Rabbēnu Yaʿăqōḇ Tam יוסף קמחי

opinião de Mənaḥēm / מנחם em sua obra dedicada à querela entre as escolas de Mənaḥēm / 

 mesmo em situações em que ele não estava ,דונש בן לברט / e Dunaš bēn Labraṭ מנחם

correto
1007

.  

7.3.3 O verbo hebraico 

O termo šōreš / שורש, introduzido por Mənaḥēm / מנחם como sinônimo de 

yəsōḏ / יסוד, passará a ser empregado pelos Qimḥi / קמחי com a ideia de raiz. A questão que 

pode ser levantada é: o šōreš / שורש dos Qimḥi / קמחי alude à raiz abstrata composta por 

letras fixas do verbo conforme encontramos em Mənaḥēm / מנחם? ou à forma fundamental 

introduzida por Ḥayyūj / 'חיוג? 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, não define o que é šōreš / שורש ao tratar do 

verbos, mas ao explicar que os verbos são conjugados a partir dos verbos na 3psm. do 

pretérito do pāʿal / ָפַעל como por exemplo ָׁשַמר, diz que
1008

:  

̶ o ש de ָׁשַמר é o C1 / פ do šōreš / שורש; 

̶ o מ de ָׁשַמר é o C2 / ע do šōreš / שורש; e 

̶ o ר de ָׁשַמר é o C3 / ל do šōreš / שורש. 

Além disso, diante da vocalização das raízes dos verbos, entendemos que šōreš 

 ָפַעל / indica o verbo conjugado na 3psm. do pretérito do pāʿal שורש /
1009

. 

                                                                        

1007
 ( ז"תרמ, מאתיאוס , p. 3 e 5). 

1008
 (BACHER, 1888, p. 30). 

1009
 (BACHER, 1888, p. 14). 
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No Mahălaḵ / מהלך, não localizamos o termo šōreš / שורש nas partes em que o 

verbo hebraico é abordado. 

O Miḵlōl / מכלול não define o que é šōreš / שורש. Mas, por constituírem itens 

lexicais concretos, entendemos das entradas do Sēp̄er haŠōrāšīm / ספר השורשים de Dāwiḏ 

Qimḥi / דוד קמחי que a opinião refletida pelo Miḵlōl / מכלול não seria diferente daquela 

exposta pelo Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון. 

7.3.4 A recepção das אהוי e do sākin layyin / ִיّן אִכן ל   ساكنّلي ن / ס 

Não identificamos diferenças significativas nas abordagens do Sēp̄er Zikkārōn / 

 suas ,אהוי no que diz respeito às מהלך / e do Mahălaḵ מכלול / do Miḵlōl ,ספר זכרון

propriedades específicas e como elas interagem no eixo sintagmático.  

É notório que a partir do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, nos deparamos com a 

perda da importância do sākin layyin / ִכן ַלִיّןַסא  e de todas as teorias linguísticas ساكن لي ن / 

robustas, por meio das quais, Ḥayyūj / 'חיוג buscou reconstruir a língua hebraica em seu 

estado original para explicar de maneira coerente e coesa os fenômenos que a regem. 

A partir dos Qimḥi / קמחי não encontraremos mais avanços metodológicos.  

Os Qimḥi / קמחי ganharão destaque no mundo linguístico por terem 

reorganizado as vogais massoréticas para abstrair o sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן. 

7.3.4.1 O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 

7.3.4.1.1 As אהוי 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não dedica um tópico exclusivo para as אהוי, 

como o fez Ḥayyūj / 'חיוג, mas as aborda junto com as תנל 
1010

 que são três letras, além das 

 חיוג' / que segundo Ḥayyūj ,אהוי
1011

 podem ser assimiladas em letras diferentes delas.  

Chama atenção, que ao tratar do šəwāʾ / שווא em um capítulo que remete ao 

Kitāb ʾal-Līn pela quantidade de semelhanças, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון pula a questão da 

mudez das אהוי 
1012

. Ele só descreverá, sucintamente, as propriedades das אהוי no início do 

                                                                        

1010
 Confronte (BACHER, 1888, p. 15). 

1011
 Cf. entrada רום em (SIVAN e WATED, 5772, p. 172 em hebraico, p. 173 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 119); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 122). 
1012

 Confronte (BACHER, 1888, p. 18) com (SIVAN e WATED, 5772, p. 6, 8 e 10 em hebraico, e p. 7, 9 e 11 
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capítulo sobre os verbos, na página 30, depois de ter empregado o termo nāḥ neʿĕlam /  נח

 .diversas vezes a partir da página 5, como se o leitor soubesse do que se trata נעלם

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון explica que, quando são elididas da escrita e da 

fala, as אהוי são perceptíveis pela voz (hašmaʿaṯ haQōl / בהשמעת הקול)
1013

. Entendemos que 

voz neste contexto faz alusão à vogal, e que a אהוי estaria subentendida na vogal. Para ilustrar, 

o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון menciona um caso dos quiescentes de C1=נחי פ"א / א em que o א 

“ausente” é indicado pela vogal /o/ representada pelo ḥōlem / חולם entre o ת e o מ de ּו ר  מְּ  no ֹתָֽ

versículo seguinte: 

ּו ̶ ְמר  ֲעָמָשא  ֹת  ַלָֽ (Sm. 19:14 2) וְּ
1014

. 

Desta maneira, vemos como o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון substituí o nāḥ 

neʿĕlam / נח נעלם (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) pela vogal longa. 

Por outro lado, ao tratar dos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י, mais 

especificamente de formas como ֵתֵׁשב ,ֵאֵׁשב ... que estão no futuro do pāʿal / ָפַעל de ישב, o 

Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não explica que o ṣēreh / צירה que sucede a איתן substitui o י por 

ser naturalmente prolongado, mas mantém a abordagem tradicional de Ḥayyūj / 'חיוג 
1015

 do 

nāḥ neʿĕlam / נח נעלם (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן). 

A partir deste último exemplo, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון explica, baseado 

em Ḥayyūj / 'חיוג 
1016

, que  

 as אהוי foram chamadas de ʾōṯiōṯ haNuʾaḥ / אותיות הנוח, pois elas podem
1017

 perder a)

o som (lanuʾaḥ / לנוח, heb. lit. descansar) e ser elididas (ləhastīr / להסתיר, heb. lit. 

                                                                        

em árabe). 
1013

 (BACHER, 1888, p. 30): 

ֹ  נשמעתהקריאה אך מן  נעלמתב ובעתיד הַ אָ ָאַכל ר מַ ויש אלף שורש כמו אָ   ֹ אמָ בקול כמו ת ֹ אמָ ר י  ראמָ ר נ
1014

 (BACHER, 1888, p. 30): 

ויש כשהיא נעלמת מן הקריאה ומן הכתיבה אך נשמעת בקול כמו ֹאמר אל אלוק האלף הנכתבת היא למדבר והחולם 

 .יעקב, חולם מקום פא הפועלמקום אלף השורש וֹאכל פתי לבדי, ולעמשא ֹתמרו, וֹאהב את 
1015

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 190 em hebraico, p. 191 em árabe); Tradução para o espanhol (DELGADO, 

2004, p. 127); árabe em letras árabes (JASTROW, 1897, p. 135) 
1016

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 e 16 em hebraico, e p. 15 e 17 em árabe). 
1017

 Entendemos aqui לנוח na acepção de perder o som, mudez, conforme encontramos no Maḥbereṯ Mənaḥēm. 
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se ocultar) no início, meio e fim dos verbos, exceto o ה, que pode perder o som e ser 

elidido apenas em final de palavra; 

 as אוי foram chamadas de ʾōṯiōṯ haMešeḵ / אותיות המשך por indicarem prolongação b)

como ocorre com o י em ָפִליט, o ו em ֹׁשוֵמר e o א em ַצָּואר. 

Observa-se que, diferente de Ḥayyūj / 'חיוג, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não 

menciona a forma fundamental, tampouco lembra de que a prolongação presente nos 

exemplos mencionados foi adicionada à forma fundamental.  

7.3.4.1.2 A proximidade à tradução de Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה ao Kitāb 

ʾal-Līn 

De acordo com a nossa análise, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון pode ter se 

inspirado na tradução Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה uma vez que
1018

: 

 o exemplo ַצָּואר mencionado foi extraído da tradução de Mošeh Ibn Giqiṭilla /  משהa)

 .pois não se encontra no Kitāb ʾal-Līn ,אבן ג'קטילה

 a terminologia usada neste contexto como ləhastīr / להסתיר para indicar a elisão na b)

escrita. 

7.3.4.1.3 A divisão dos verbos em oito categorias 

Na introdução para os verbos, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון explica em nome 

de Ḥayyūj / 'חיוג que os verbos formados com as אהוי foram chamados de mu
c
tall / ّמעתל / 

 em árabe, que segundo ele, este termo poderia ser traduzido para o hebraico como ,معتل  

məḥūlōṯ / חּולֹות  perdem o אהוי lit. heb. doente, pelo fato de que as ,מחולה / pl. de məḥūleh ,מְּ

som, ou são elididas da escrita ao mesmo tempo em que elas são compensadas por vogais 

longas. 

Destacamos aqui a diferença de abordagem entre Yōsēp̄ / יוסף e Ḥayyūj / 'חיוג. 

Enquanto que em Ḥayyūj / 'חיוג, vimos constantemente que a ausência da אהוי poderia ser 

reparada pelo sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן que estaria implícito nas vogais e nas 

acentuações primárias ou secundárias, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, depois de apresentar as 

vogais longas, substitui o nāḥ neʿĕlam / נח נעלם (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) pela vogal 

                                                                        

1018
 ( ל"תר, נוט , p. 6). 
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longa, que por sua vez, seria naturalmente prolongada por meio do sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

 representado pelas acentuações ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / Desta maneira, o sākin layyin .ساكن لي ن

primária ou secundária perderá o destaque. 

Antes de entrar no mérito sobre as propriedades das אהוי, Yōsēp̄ / יוסף divide 

os verbos em oito categorias
1019

: 

 šəlemīm / ֵלִמים (lit. completos; c ,ׁשְּ

 məḥūlēy pē / ֵלי פ ח  פ הפועל / lit. doente de C1 ,מְּ
1020

 ou quiescentes de C1 / נחי פ; d)

 məḥūlēy ʿayn / ֵלי ע ח  (e ;נחי ע / ou quiescentes de C2 ע הפועל / lit. doente de C2 ,מְּ

 məḥūlēy lāmēḏ / ֵלי ל ח  (f ;נחי ל / ou quiescentes de C3 ל הפועל / lit. doente de C3 ,מְּ

 baʿălēy haKēp̄el / בעלי הכפל, lit. com duplicidade, isto é, verbos com letras g)

duplicadas. 

 məḥūlēy haQəṣāḇōṯ / ֵלי הקצוות ח  (lit. doente das letras radicais dos cantos, isto é, h ,מְּ

C1 / פ הפועל e C3 / ל הפועל; 

 məḥūsrēy nūn / ֵרי נ סְּ ח  (lit. defectivos de nūn; e i ,מְּ

 məḥūsrēy yōḏ / ֵרי י סְּ ח  (lit. defectivos de yōḏ. j ,מְּ

Yōsēp̄ / יוסף explica não ter incluído os məḥūsrēy lammēḏ / ֵרי סְּ ח  ל מְּ , por 

existir apenas o verbo לקח  nesta categoria. 

De acordo como Yōsēp̄ / יוסף, distinguem-se os verbos defectivos dos 

quiescentes
1021

:  

̶ os verbos defectivos são aqueles que uma de suas letras está ausente contanto 

que não seja uma אהוי; e 

̶ os verbos quiescentes são aqueles cuja letra ausente é uma אהוי. 

Observamos que o termo məḥūleh / מחולה para os verbos quiescentes preferida 

pelo Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון não foi perpetuado, tampouco foi recordado no Miḵlōl / 

                                                                        

1019
 Cf. (BACHER, 1888, p. 14 e 30). 

1020
 Apesar de de não mencionar esta categoria, percebemos que esta está faltando, uma vez que ele diz que são 

oito categorias, mas são mencionadas apenas sete. Além disso, percebemos que esta categoria é incluída no 

capítulo que trata sobre os verbos cf (BACHER, 1888, p. 30).  
1021

 (BACHER, 1888, p. 30). 
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 .מהלך / ou no Mahălaḵ מכלול

7.3.4.2 O Mahălaḵ / מהלך 

7.3.4.2.1 As אהוי como ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה 

O capítulo Sobre as Letras אהוי do Mahălaḵ / מהלך explica que existem quatro 

letras, isto é, as אהוי, que foram chamadas de ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה, lit. heb. 

letras da respiração, por se tornarem quiescentes em certas condições, o que faz com que elas 

não sejam articuladas pelos pontos de articulação (באחת המוצאות)
1022

. É o Mahălaḵ / מהלך, o 

primeiro livro em que encontramos a sigla אהוי vocalizada como ֶאֱהִוי.  

A expressão ʾŌṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה recorda letras do ar que 

encontramos em al-Ḫalīl / ליל'אלכ  e que citamos anteriormente para as letras árabes 

equivalentes. Elias Levita explica sem mencionar Ḥayyūj / 'חיוג, que, na realidade, ʾōṯiōṯ 

haNəšimāh / אותיות הנשימה, seria o mesmo que ʾōṯiōṯ haMešeḵ / 1023אותיות המשך
, isto é, as 

letras de prolongação que encontramos no Kitāb ʾal-Līn. 

7.3.4.2.2 A interpretação equivocada de Elias Levita para ʾōṯiōṯ haNəšimāh /  אותיות

 הנשימה

Levita interpreta equivocadamente a ideia de prolongação, pois segundo ele, o 

fato de as אהוי estarem grafadas indicaria ao leitor que seria preciso ləhaʾărīḵ haNəšimāh / 

 lit. prolongar a respiração, da sílaba em que ela está contida, como por ,להאריך הנשימה

exemplo:  

̶ em בְּ ֵר אִׁש ית, deve-se prolongar o /e/ por causa do א;  

̶ em ֹׁשוֵמר, deve-se prolongar o /o/ por causa do ו; 

̶ em ָפִליט, deve-se prolongar o /i/ por causa do י; e 

̶ em ָעָשה, deve-se prolongar o segundo /a/ de por causa do ה.  

Dizemos equivocadamente, pois, conforme explicamos anteriormente, as אהוי 

explícitas ou implícitas indicam a presença de uma prolongação que pode ou não ser 

percebida como acentuação. O fato de a אהוי estar explícita não altera nada. 

                                                                        

1022
 (MUNSTER, 1531, p. 4). 

1023
 ( 1545, בן יצחק פאס מקראקא , p. ג). 
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Semelhante a Ḥayyūj / 'חיוג 
1024

 e ao Sēp̄er Zikkārōn / 1025ספר זכרון
, o Mahălaḵ 

1026מהלך /
 explica que a diferença entre as אוי e o ה, é devido ao fato de o ה perder o som 

apenas em final de palavra.  

7.3.4.3 O Miḵlōl / מכלול 

Depois de fazer o uso do conceito do nāḥ neʿĕlam / נח נעלם diversas vezes, o 

Miḵlōl / מכלול explica as propriedades das אהוי exaustivamente. Na edição de Rittenberg, o 

יאותיות או" שער  que é o capítulo dedicado para tratar das propriedades das א)ה(וי e dos 

verbos compostos por letras frágeis, é longo, pois ocupa 78 das 194 páginas da obra
1027

. 

7.3.4.3.1 As אהוי 

Ao iniciar a explanação sobre as אהוי, o Miḵlōl / מכלול, menciona o que vimos 

anteriormente em nome de Abussahal
1028

. Para recordar, Abussahal explicou que o Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה chamou as אוי de šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות, pelo fato de que elas seriam 

as “mães” da fala por permitirem que as letras sejam articuladas, pois na ausência delas, não 

seria possível pronunciar qualquer palavra ou letra
1029

. Na sequência, o Miḵlōl / מכלול cita, 

sem mencionar fontes, a explicação que encontramos no Mahălaḵ / מהלך de que as אוי são 

chamadas de ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה por se tornarem mudas em diversas situações. 

O Miḵlōl / מכלול acrescenta que ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה também faz alusão às אוי 

quando não estão escritas e são percebidas somente pela respiração (רק בנשימה לבד)
 1030

. 

7.3.4.3.2 As אהוי e as vogais 

Para comprovar que o mencionado supostamente em nome de Abussahal e do 

Mahălaḵ / מהלך, está correto, o Miḵlōl / מכלול diz que, na realidade as אוי sucedem as cinco 

vogais longas, ou na linguagem dele, os cinco reis (ḥamešeṯ haMəlāḵīm / חמשת המלכים), uma 

vez que, as vogais longas englobam todas as vogais que a pessoa consegue articular, a saber: 

                                                                        

1024
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 14 em hebraico, e p. 15 em árabe). 

1025
 (BACHER, 1888, p. 30). 

1026
 (MUNSTER, 1531, p. 3). 

1027
 ( 1862 ,ריטטענבערג , p. עח). 

1028
 ( ב"תקס, גראסברג , p. יט). 

1029
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פג-עט ). 

1030
 ( 1862 ,ריטטענבערג , p. פג-עט ). De acordo com a nossa leitura, Dāwiḏ Qimḥi דוד קמחי  praticamente repete 

Abussahal cf. ( ב"תקס, גראסברג , p. מט). 
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 /a/ ָאא em que há um א quiescente após a vogal; a)

 /e/ ֵאי e /i/ ִאי em que há um י quiescente após as duas vogais; e  b)

 /o/ ֹאו e /u/ אּו em que há um ו quiescente após as vogais. c)

Ao entender que nāḥ / נח refere-se a uma אהוי quiescente implícita que 

participa na articulação das letras aos moldes como encontramos desde Abussahal, dissipamos 

as dúvidas de Elias Levita e de Rittenberg a respeito da afirmação que aparece logo no início 

do Miḵlōl / מכלול 
1031

 de que duas letras consecutivas e uma vogal entre elas não podem ser 

pronunciadas desprovidas de um nāḥ / נח. 

7.3.4.3.3 As אהוי e a interação com as בגדכפת 

Na sequência, o Miḵlōl / מכלול explica que as אוי também podem ser 

suprimidas da nəšimā / נשימה, lit. heb. respiração, nos mesmos casos de sandhi que 

mencionamos anteriormente. E a partir deste ponto, o Miḵlōl / מכלול debate exaustivamente a 

nova regra de leitura das בגדכפת introduzida no Mahălaḵ / מהלך: 

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq / 

 ;כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

incluindo todos os casos que recebem dāgēš / דגש diante de sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן 

citados por Ḥayyūj / 'חיוג além de outros mais
1032

. 

7.3.4.4 Uma comparação breve entre as obras dos Qimḥi / קמחי e o Kitāb ʾal-Līn 

Ao confrontarmos o que foi exposto em nome dos Qimḥi / קמחי, notamos que 

a apresentação do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון é mais fiel ao Kitāb ʾal-Līn. Enquanto que o 

Mahălaḵ / מהלך e atrás dele, o Miḵlōl / מכלול se afastam do Kitāb ʾal-Līn ao mesclarem a 

ideia de respiração às אהוי que parece ter sido herdada de al-Ḫalīl / ליל'אלכ  e que foi 

retransmitida por Abussahal. Além disso, observamos o seguinte: 

 a propriedade de prolongação das וי)ה(א  que era chamada de sākin al-madd / ַסאִכן a)

ַמדّלְּ אַ   / no Kitāb ʾal-Līn foi traduzida literalmente como ʾōṯiōṯ haMešeḵ ساكن المد   / 

 / e no Miḵlōl מהלך / No Mahălaḵ .ספר זכרון / no Sēp̄er Zikkārōn אותיות המשך

                                                                        

1031
 ( 1862, ריטטענבערג , p. ב). 

1032
 ( 1862, ריטטענבערג , p. עח). 
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 é empregada em הנשימה אותיות / por sua vez,  a expressão ʾōṯiōṯ haNəšimāh ,מכלול

seu lugar; 

 todas as vogais podem ser sucedidas por sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, isto é, b)

uma א)ה(וי real ou virtual, de acordo com o Kitāb ʾal-Līn e com o Sēp̄er Zikkārōn / 

 são א)ה(וי as מכלול / ao passo que de acordo com o Miḵlōl ,ספר זכרון

imprescindíveis para articular as letras. O Mahălaḵ / מהלך não entra neste detalhe. 

7.3.5 A forma fundamental 

Ao confrontarmos o que foi exposto em nome dos Qimḥi / קמחי com o que 

vimos no Kitāb ʾal-Līn, observamos que os Qimḥi / קמחי se afastam de Ḥayyūj / 'חיוג por não 

mencionarem a forma fundamental e como consequência, não podem dizer que a prolongação  

̶ em certos casos, foi adicionada à escrita para representar a fala dos antigos 

hebreus; e  

̶ em outros casos, para representar a forma fundamental.  

7.3.6 Os processos 

Apenas por questões ilustrativas, vamos mencionar alguns exemplos extraídos 

do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון com o intuído de demonstrar como os processos identificados 

por Ḥayyūj / 'חיוג foram abandonados e como consequência, a abordagem tornou-se mais 

simples e superficial. 

7.3.6.1 A transformação do א  ו em verbos do tipo quiescentes de C1=נחי פ"א / א  

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון explica o processo de transformação do א do 

šōreš / שורש em ו (א  ו) em verbos do tipo dos quiescentes de C1=נחי פ"א / א, como אבד, de 

maneira mais simples substituindo a ideia da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) de Ḥayyūj 

 ./ ודינו / por uma referência à norma que segundo ele seria a forma “correta” (wəḎino חיוג' /

e a norma), como podemos constatar no trecho a seguir extraído do Sēp̄er Zikkārōn /  ספר

1033 זכרון
: 

ָמהובידה נהפכה אלף לוו ודינו אאבידה בשקל אֹ   ָך ָחכְּ  .)איוב ל"ג:ל"ג( ַוֲאַאֶּלפְּ

                                                                        

1033
 (BACHER, 1888, p. 15): 
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Ao confrontarmos o Sēp̄er Zikkārōn /  זכרוןספר  com o Kitāb ʾal-Līn 

constatamos que:  

 Ḥayyūj / 'חיוג elucida que a motivação para a alteração da forma fundamental é a a)

dificuldade (استثقلوا / אסתתקלו) de as pessoas articularem duas letras א 

consecutivas
1034

; 

 Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי afirma sucintamente que a forma “correta” de  ֹובידהא  b)

deveria ser אאבידה, pois desta maneira, estaria de acordo com o modelo de  ָֻ֥ך  ַוֲאַאֶּלפְּ

(Jó 33:33) do šōreš / אלף – שורש, que também é do tipo dos quiescentes de C1=א /  

 .נחי פ"א

A diferença entre as duas abordagens está nas consequências.  

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג,  

 em algum momento a forma fundamental (existiu, e a forma atual, nada mais a אאבידה 

é do que a forma fundamental atualizada a partir de algum processo; e 

 a mudança ocorreu seguindo o percurso natural das línguas praticadas pelos seus b)

falantes. 

De acordo com Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי,  

 a variante teórica אאבידה nunca existiu; e a)

 a variante atual  ֹובידהא  não estaria “correta”, pois a forma “correta” seria אאבידה b)

por analogia à ָך  .נחי פ"א / א=que também é do tipo dos quiescentes de C1 ,ֲאַאֶּלפְּ

7.3.6.2 A elisão do א em verbos do tipo dos defectivos de C1=חסרי פ"א / א 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
1035

 elucida o processo de elisão do א do šōreš / 

 de maneira mais ,אחר como ,חסרי פ"א / א=em verbos do tipo dos defectivos de C1 שורש

simples substituindo a ideia da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) de Ḥayyūj / 'חיוג pela 

forma “correta” (wəḎino / ודינו). O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון explica este caso 

confrontando a variante ֵאַחר encontrada nos dois versículos abaixo: 

                                                                        

1034
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 34 em hebraico, p. 35 em árabe.); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 54); 

árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 24). 
1035

 (BACHER, 1888, p. 4-5); 
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 : ָתה  ר ַעד־ ָעָֽ ָוֵאַחַ֖ (Gn. 32:5); e a)

ר   ֹות ַהָדָב  ַער  ַלֲעש  ר ַהַּנ  א־ֵאַח֤ ָֹֽ ל (b ;(Gn. 34:19) וְּ

Esclarece o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, em ר נח  / o nāḥ neʿĕlam (Gn. 32:5) ָוֵאַחַ֖

 que está conjugado na אחר de שורש / do šōreš א substitui o צירה / seguido pelo ṣēreh נעלם

1ps. do futuro do pāʿal / ָפַעל, cuja forma “correta” seria (wəḎino / ודינו) ואאחר, enquanto 

ר א־ֵאַח֤ ָֹֽ ל  necessário para a formação דגש / está no lugar do dāgēš צירה / o ṣēreh ,(Gn. 34:19) וְּ

do paradigma piʿʿēl / ִפֵעّל como encontramos em ִׁשַבר (Lm. 2:9) ִאַבד וְּ
1036

. Importante notar 

que o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון ainda não explicou o que seria nāḥ neʿĕlam / נח נעלם. 

ר 7.3.6.2.1 ר  ָוֵאח  ֱאח   ָוא 

Ao confrontarmos o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון com o Kitāb ʾal-Līn 

constatamos o seguinte, no que diz respeito à transformação ָוֵאַחר  ָוֶאֱאַחר: 

 Ḥayyūj / 'חיוג elucida que a motivação para a mudança da forma fundamental ָוֶאֱאַחר a)

é a dificuldade (استثقلوا / אסתתקלו) de as pessoas articularem duas letras א 

consecutivas
 1037

;  

 Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי afirma sucintamente que a forma “correta” deָוֵאַחר b)

deveria ser ָוֶאֱאַחר. 

A diferença entre as duas abordagens está nas consequências.  

De acordo com Ḥayyūj / 'חיוג:  

 em algum momento a forma fundamental ָוֶאֱאַחר existiu, e a forma atual ָוֵאַחר, nada a)

mais é do que a forma fundamental transformada por causa da dificuldade (אסתתקלו 

 articulatória; e (استثقلوا /

 a mudança ocorreu naturalmente seguindo o percurso natural de um idioma b)

praticado pelos seus falantes. 

De acordo com Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי:  

 a variante teórica ָוֶאֱאַחר nunca existiu; e a)

                                                                        

1036
 (BACHER, 1888, p. 4-5); 

1037
 Cf. a entrada אחר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 42 em hebraico, p. 43 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 57); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 29). 
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 a variante atual não seria a “correta”, pois a forma “correta” seria aquela que segue b)

o modelo de  ָֻ֥ך   .נחי פ"א / א=que é do tipo dos quiescentes de C1 (Jó 33:33) ַוֲאַאֶּלפְּ

ר 7.3.6.2.2 ّר  ֵאח   ִאח 

Ao confrontarmos o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון com o Kitāb ʾal-Līn no que diz 

respeito a ֵאַחר  *ִאַחّר, notamos que enquanto que para os leitores de Ḥayyūj / 'חיוג 
1038

 e dos 

tradutores ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ 1039אברהם בן עזרא
 e Mošeh Ibn Giqiṭilla /  משה אבן

1040ג'קטילה
 era suficiente dizer que a presença do ח causou a alteração na vocalização de /i/  

/e/, para o autor do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון era preciso lembrar ao leitor que o ח não 

recebe dāgēš / דגש, quanto ao texto restante, o último reproduz o que está no primeiro com 

mais brevidade. 

O quadro abaixo esquematiza o processo que engendrou a variante ֵאַחר:
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7.3.6.3 Os verbos do tipo quiescentes de C2 = ו ou י / י”ע\ו”נחי ע  

7.3.6.3.1 As variantes   הָבָא  e   ָאהָב  

Ao versar sobre os verbos quiescentes de C2 = ו ou י / י”ע\ו”נחי ע  em todas as suas 

conjugações, percebe-se que o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
1041

 repete para outros casos o que 

                                                                        

1038
 Cf. a entrada אחר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 42 em hebraico, p. 43 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 57); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 29). 
1039

 (DUQUES, 1844, p. 33). 
1040

 .(p. 14 ,נוט, תר"ל) 
1041

 (BACHER, 1888, p. 50); 
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o Kitāb ʾal-Līn
1042

 traz apenas uma vez para esclarecer as duas leituras de ָבָאה na entrada בוא, 

que pode ser lida de duas maneiras:  

̶ milləraʿ / מלרע, isto é, ָבָאָֽ ה (Gn. 29:6) por significar vem (אֲ ַתת, conforme consta 

na paráfrase aramaica); e 

̶ milləʿēl / מלעיל, isto é, ָבָֽ ָאה (Gn. 29:9) por significar veio (אָ תָיה, conforme 

consta na paráfrase aramaica).  

A figura abaixo resume o exposto: 
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O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
1043

, por sua vez, dispensa o comentário de que 

os ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא foram adicionados por aqueles que instituíram as 

                                                                        

1042
 Cf. entrada בוא em (SIVAN e WATED, 5772, p. 26 em hebraico, e p. 27 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 99); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 90).. 
1043

 (BACHER, 1888, p. 52); 
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melodias (وقف االحان / אלאלאחן וקף  1044
). Dada as diversas traduções para hebraico para 

aqueles que instituíram as melodias, citamos aqui todas elas: 

̶ qōḇʿēy haṬəʿāmīm / קובעי הטעמים, conforme a tradução moderna de Sivan & 

Wated;  

̶ baʿălēy haṬəʿāmīm / בעלי הטעמים, conforme verte ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/  אברהם

 בן עזרא
1045

; ou  

̶ məḵawnēy haṬəʿāmīm / מכווני הטעמים, conforme a versão de Mošeh Ibn 

Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה 
1046

).  

Curiosamente, ao descrever em qual letra está o acento Ḥayyūj / '1047חיוג
 não 

utiliza os termos massoréticos milləʿēl / מלעיל e milləraʿ / מלרע que encontramos 

anteriormente no Maḥbereṯ Mənaḥēm / 1048מחברת מנחם
 e que posteriormente foram 

empregados pelo Sēp̄er Zikkārōn / 1049ספר זכרון
. 

7.3.6.3.2 A elisão de C2 / הפועל ע  nos verbos quiescentes de C2 = ו ou י / י”ע\ו”נחי ע  

Para o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, definir se a forma “correta” (dinām / דינם) 

de verbos quiescentes de C2 = ו ou י / י”ע\ו”נחי ע  como ָקם era ָקַאם ou  ָםיַ ק .  

No esquema abaixo, esboçamos a relação entre a forma atual e as possíveis 

formas “corretas” propostas no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון: 

 
                                                                        

1044
 Cf. entrada בוא em (SIVAN e WATED, 5772, p. 26 em hebraico, e p. 27 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 99); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 90).. 
1045

 (DUQUES, 1844, p. 71). 
1046

 .(p. 42 ,נוט, תר"ל) 
1047

 Cf. entrada בוא em (SIVAN e WATED, 5772, p. 26 em hebraico, e p. 27 em árabe); em espanhol cf. 

(DELGADO, 2004, p. 99); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 90).. 
1048

 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30). Em espanhol: 

(DEL VALLE, 2002, p. 406-407). 
1049

 (BACHER, 1888, p. 52); 

Formas "corretas" 

Forma atual ָקם 

םיַ קָ  ָקַאם  
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A indefinição do Sēp̄er Zikkārōn / 1050ספר זכרון quanto à forma “correta” de 

 não ter descoberto a letra exata que representava o חיוג' / pode refletir o fato de Ḥayyūj ָקם

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן / ◊ em  ָם◊ק .  

Para recordar, Ḥayyūj / 'חיוג não se preocupou em definir se C2 / הפועל ע  da 

forma fundamental de ָקם. Para ele, naquele momento não era importante saber
1051

  

̶ se era ו e a forma reconstruída de ָקם seria ָקַום; ou  

̶ se era י e a forma reconstruída de ָקם seria ָקַים  

Dito isso, fica claro que a preferência por קום para a respectiva entrada
1052

 no 

Kitāb ʾal-Līn foi arbitrária, uma vez que de acordo com a linguagem do Kitāb ʾal-Līn, no final 

da exposição sobre os verbos do tipo dos quiescentes de C2 = ו ou י”ע\ו”נחי ע / י , percebe-se que 

Ḥayyūj / 'חיוג sentiu a necessidade de se justificar por não ter se empenhado em desvelar se 

era o י ou se era o ו a letra que ocupa a posição de C2 / הפועל ע 1053
. 

Na sequência, o Sēp̄er Zikkārōn / 1054ספר זכרון
 demonstra como as formas 

derivadas dos quiescentes de C2 = ו ou י”ע\ו”נחי ע / י  se enquadram nos paradigmas pāʿal / ָפַעל, 

pāʿēl /  ֵלָפע  e pāʿōl / ָפֹעול fica claro, uma vez que: 

םיַ קָ  pois a forma “correta” poderia ser ,ָפַעל / estaria no pāʿal ָקם   ou ָקַאם; a)

לָפעֵ  / estaria no pāʿēl ֵמת  , pois a forma “correta” 
1055

 poderia ser  ָתיֵ מ 1056
; e por fim, b)

                                                                        

1050
 (BACHER, 1888, p. 50-52). 

1051
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 122 em hebraico, e p. 123 em árabe); tradução para o espanhol (DELGADO, 

2004, p. 98) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 88). 
1052

 Cf. entrada קום em (SIVAN e WATED, 5772, p. 166 em hebraico, e p. 167 em árabe); Tradução para o 

espanhol (DELGADO, 2004, p. 116) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  

(JASTROW, 1897, p. 118).  
1053

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 122 em hebraico, e p. 123 em árabe); tradução para o espanhol (DELGADO, 

2004, p. 98) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 88). 
1054

 (BACHER, 1888, p. 52). 
1055

 Com relação a ֵמת, Ḥayyūj / 'חיוג afirma que não se trata de um verbo bilítero, por derivar de:  

ו ת ֹון ָמ  ַיד־ָלׁשָּ֑ ַחִיים בְּ וְּ   (Pv. 18:21), 

cf. (SIVAN e WATED, 5772, p. 98 em hebraico, e p. 99 em árabe); tradução para o espanhol (DELGADO, 

2004, p. 82) tendo como referência o texto editado em grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 67). 

1056
 Em não está claro se é um ו cortado ou um י se comparado com:  
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 pois a forma “correta” seria ָפֹעול / estaria no pāʿōl ֹאור 
(c .ָאֹאור1057

O cenário esboçado no Kitāb ʾal-Līn é diverso. Ḥayyūj / 'חיוג busca demonstrar 

que as formas irmanadas, apesar de apresentarem uma letra quiescente distinta, todas derivam 

da mesma forma fundamental, e dessa maneira, segundo o nosso entendimento, Ḥayyūj / 'חיוג 

separa as formas sincrônicas das possíveis formas diacrônicas, conforme demonstramos no 

esquema abaixo: 

V
a

ri
a

n
te

s

(s
in

c
rô

n
ic

a
s
)

F
o

rm
a

 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l

(d
ia

c
rô

n
ic

a
)

ָקם 

ָקיַם ָקַום

ָקַאם 

 

7.3.6.4 O ו copulativo proclítico 

Para destacar a importância da divisão de letras nos pontos de articulação do 

Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, após mencionar o grupo das letras articuladas pelos lábios (שפה), 

as "ףבומ , o Sēp̄er Zikkārōn / 1058 ספר זכרון
, comenta que essas letras também são chamadas 

de letras do assobio (אותיות השריקה) e, explica, sem entrar em todos os detalhes, o processo 

fonológico decorrente do ו copulativo proclítico semelhante àquele apresentado por Ḥayyūj / 

 :porém adicionando ,חיוג'

                                                                        

cf. em (BACHER, 1888, p. 52); 
1057

 Cf. entrada אור que Ḥayyūj / 'חיוג discorda desta visão (SIVAN e WATED, 5772, p. 124 em hebraico, e p. 

125 em árabe); Tradução para o espanhol (DELGADO, 2004, p. 99) tendo como referência o texto editado em 

grafia árabe por Jastrow em  (JASTROW, 1897, p. 89).  
1058

 (BACHER, 1888, p. 2); 
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 o ו no grupo das ף"במ  para abranger casos como וולדותיהם encontrados na a)

linguagem dos sábios; e  

 o caso em que ocorre a assimilação vocálica do /a/ no  ְּו que antecede uma das "עאחה  b)

vocalizadas com ḥāṭēp̄ pattāḥ / חטף פתח  ( ְּו   ַו).  

A fórmula abaixo resume o que o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון transmite:  

/w/ →  {

   [u]  / ⋕ _ L ou ⋕ _ C$ 
 [va] / ⋕ _ Gă             
[𝑣𝑉] / 𝑛. 𝑑. 𝑎.             

 

Onde: 

L é uma das "ףבומ . 

G é uma das ה"חעא . 

C$ qualquer consoante pronunciada desacompanhada de vogal (šəwāʾ nāḥ 

 .(שווא נח

V é a respectiva realização do šəwāʾ naʿ / שווא נע de acordo com a letra 

vizinha.  

7.3.6.5 O miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  ִמתְּ

7.3.6.5.1 A assimilação do ת pelo dāgēš / דגש 

Ao tratar dos processos fonológicos do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  conforme vimos ִמתְּ

anteriormente de maneira mais assertiva em Ḥayyūj / 'חיוג, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 

explica que este paradigma é formado pela inclusão do prefixo ת antes do C1 / פ הפועל. 

Neste contexto, o Sēp̄er Zikkārōn / 1059ספר זכרון
 acrescenta o caso ּו  .Is) ִהַזכ 

1:16)
1060

 em que o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  :é assimilado ִמתְּ

ּולעّפַ תְּ הִ  + ָזָכה   ַזכּו  .ִהַזכּו  ִהתְּ

De acordo com o Sēp̄er Zikkārōn / ּו ,ספר זכרון  deveria estar conforme a ִהַזכ 

norma do aramaico, isto é, ַדכּו תּון    por analogia à ,ִהזְּ ִמנְּ דְּ ִהזְּ (qərē / קרי lê-se Dn. 2:9): 

ּולעّפַ תְּ הִ  + ָזָכה   ַזכּו ַתכּו   ִהתְּ ַדכּו ִהזְּ  .ִהזְּ

Quanto ao dāgēš / דגש no כ em ִהַזכּו, segundo o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, 

ele faria parte do paradigma hiṯpaʿʿēl /  ֵָّפע לִהתְּ  para distingui-lo do nip̄ʿal /   לנפע . 

                                                                        

1059
 (BACHER, 1888, p. 3 e 37). 

1060
עַ   ּו ָהֵרָֽ לַ֖ ם ִמֶּנ ֵֶ֑גד ֵעיָנָּ֑י ִחדְּ ֵליֶכַ֖ ַע ַמַעלְּ ירּו ֹרֻ֥ ּו ָהִס   ַרֲחצּו  ִהַזכ 
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7.3.6.5.2 As sibilantes זשס"ץ 

Outro processo fonológico do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  mencionado no início do ִמתְּ

Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
1061

 é aquele que ocorre com as letras articuladas pela língua, ou 

ץ"שסז isto é, as sibilantes ,ספר יצירה / na linguagem do Sēp̄er Yəṣirā ,לשון  (exceto o ר).  

Diferente de Ḥayyūj / 'חיוג que buscava justificativas
1062

 para explicar os 

processos fonológicos, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון diz que diante das sibilantes (זשס"ץ)  

 ocorre a metátese do ת com a sibilante; e a)

 a sibilante assimila o som de C1 / פ הפועל da seguinte maneira: b)

̶ se C1 / פ הפועל for צ, o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל   ;ט é substituído por ִמתְּ

̶ se C1 / פ הפועל for ז, em palavras aramaicas, o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  é ִמתְּ

substituído por ד, mas em palavras hebraicas, o ת é assimilado pelo ז causando 

geminação conforme vimos na subseção anterior;  

̶ se C1 / פ הפועל for  ֹׁש ,ש e ס, o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  .é mantido ִמתְּ

A fórmula a seguir resume o processo assimilatório para o hiṯpaʿʿēl /  ִַפֵעّלה תְּ : 

1. TC →  CT / #mi_ _ 

2./t/ →  

{
 
 

 
 
[ṭ]  / ⋕ miṣ _…                                            
[d] / ⋕ miz _ …   (aramaico)                       
[z] / ⋕ mz _ …   (hebraico)                        
[t] / ⋕ miš _ …   ou ⋕ miś  _ ou ⋕ mis  _
𝑛𝑑𝑎 / ⋕ miṯ …                                      

 

Onde TC pode ser ṯṣ, ṯz, ṯš, ṯś e ṯs, em que T, na realidade, é o ת que sofrerá a 

assimilação no passo seguinte
1063

. 

Dessa maneira: 

 ṯṣ transforma-se em ṣṭ; a)

 ṯz transforma-se em zd em aramaico; b)

 tz transforma-se em zz em hebraico; c)

 ṯš transforma-se em št; d)

                                                                        

1061
 (BACHER, 1888, p. 3-4); 

1062
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 80 e 82 em hebraico, p. 81 e 83 em árabe). 

1063
 Fórmula adaptada de ( ג"תשע, אורנן , p. 194-195); ( ו"תשע, אורנן , p. 128-129) Porém, para אורנן, primeiro 

ocorre a assimilação e depois a metátese. 
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 ṯś transforma-se em śt; e)

 ṯs transforma-se em st; f)

 e nas situações restantes o ת é mantido. g)

Esta exposição é importante para justificar a não inclusão das letras ט e  ד no 

grupo das letras servis, pois todos que seguiram Mənaḥēm / מנחם sustentam que as letras ט e 

 ד
1064

, na realidade, são resultantes de um processo fonológico, e por esse motivo, não devem 

ser consideradas servis, muito embora, neste caso, sim, desempenhem o papel de letras servis. 

ְטָנה 7.3.6.5.3 ֖  ְוִהְתׁשֹוט 

O Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון finaliza a exposição sobre o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  ִמתְּ

justificando que a metátese não ocorre em  ַׁ֖שֹוַט ִהתְּ ָנהוְּ טְּ  (Jr. 49:3) por dificuldade articulatória 

על כבד הלשון  1065
 expressão que traduziria para o hebraico استثقلوا / אסתתקלו na linguagem de 

Ḥayyūj / 'חיוג 
1066

. 

7.3.7 Um novo sistema de vogais  

Depois de discorrer sobre as funções morfológicas das letras servis e sobre o 

dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה, e antes de começar a tratar dos paradigmas nominais e verbais, o 

Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון apresenta uma nova organização para o sistema massorético de 

vogais, que segundo Chomsky, foi fruto do contato com as línguas latinas
1067

. 

Este novo sistema de vogais reorganizado pela primeira vez no Sēp̄er Zikkārōn 

 será imposto em todos os círculos judaicos e cristãos pelas obras dos filhos, o ספר זכרון /

Miḵlōl / מכלול e o Mahălaḵ / מהלך.  

A partir da difusão do novo sistema de vogais as obras dos Qimḥi / קמחי 

ocuparão o epicentro dos estudos linguísticos do hebraico, encobrindo assim, todos os 

gramáticos que os precederam, a despeito da falta de originalidade e da carência de uma 

metodologia linguística robusta como a aquela que encontramos em Ḥayyūj / 'חיוג conforme 

demonstramos anteriormente. 

                                                                        

1064
שמוצא הת ולהם משפט הגאולה מה נכנסו בשמוש דט כי על ידי הדחק היה לפי הט והד   cf. em (BACHER, 

1888, p. 4). 
1065

 (BACHER, 1888, p. 4). 
1066

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 80 e 82 em hebraico, p. 81 e 83 em árabe). Vale recordar que o fenômeno já 

tinha sido identificado por Mənaḥēm cf. (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 67*). 
1067

 (CHOMSKY, 2001). 
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7.3.7.1 Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון  

Sem entrar em detalhes fonéticos, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון reorganiza as 

sete vogais tiberienses e as אהוי, resultando na fusão dos dois sistemas de vogais em um único 

de dez tənuʿōṯ / תנועות, pl. de tənuʿā / התנוע , lit. movimento, subdivididas em dois grupos 

complementares:  

 o grupo das cinco tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות; e  a)

 o das cinco tənuʿōt qəṭānōṯ /  קטנותתנועות . b)

Neste novo sistema, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
1068

 explica que: 

̶ o pattāḥ / פתח seria o par (חברתה, lit. amigo dela) do qāmēṣ / קמץ; 

̶ o seḡōl / סגול seria o par do ṣēreh / צירה; 

̶ o ḥiriq bəloʾ yōḏ / חירק בלא יוד / ḥiriq sem yōḏ seria o par do ḥiriq bəYōḏ /  חירק

 ;ḥiriq com yōḏ / ביוד

̶ o ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ seria o par do ḥōlem / חולם;  

̶ o qūbbūṣ / קבוץ  seria o par do šurēq / שורק. 

A tabela abaixo esquematiza este novo modelo de vogais: 

 תנועות קטנות תנועות גדולות

Grafema Nome Grafema Nome 

 פתח גדול אַ  קמץ גדול אָ 

 סגול /פתח קטן אֶ  צירה אֵ 

 חירק בלא יוד אִ  חירק ביוד ִאי

 חטף קמץ אֳ  חולם אֹ  ou ֹאו

 א   שורק בו"ו אּו
שורק בלא בו"ו 

 / קבוץ שפתים

7.3.7.1.1 As vogais longas 

Diferentemente do Mahălaḵ / מהלך e do Miḵlōl / מכלול, o Sēp̄er Zikkārōn / 

                                                                        

1068
 (BACHER, 1888, p. 5); 
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 ספר זכרון
1069

 descreve em estilo saussuriano a diferença fonética existente entre as tənuʿōt 

qəṭānōṯ / תנועות קטנות e as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות 
1070

. As tənuʿōṯ gəḏolōṯ /  תנועות

 salvo quando uma das ,(עיקוב ואיחור) são acompanhadas constantemente de um atraso גדולות

tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות que está na vizinhança recebe acento, pois neste caso a tənuʿāh 

gəḏōlāh / תנועה גדולה não será prolongada, como podemos conferir no trecho a seguir 

extraído do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון: 

רבכל קריאתם חוץ אם טעם התיבה סמוך לה כמו עיקוב ואיחור )התנועות( הגדולות יש להם   ָׁשַמָֽ

 הטעם במם לא תאריך קמצות השין.

Na sequência, apresentamos um quadro que ilustra a diferença entre as tənuʿōṯ 

gəḏolōṯ / תנועות גדולות e as tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות. 

Nos exemplos a seguir, introduzimos o sinal do méṯeḡ / (סָֽ ) מתג para indicar a 

prolongação causada tanto pela acentuação primária como pela acentuação secundária.  

Vogal Caso 

 קמץ

ר  ָׁשַמָֽ

תָ  רְּ  ָׁשַמָֽ

ָתָֽ֫ וְּ  ַמרְּ ָׁשָֽ  

 צירה

ְךֵבֵרָֽ   

תָ  כְּ  ֵבַרָֽ

ָתָֽ֫ ּו כְּ ַ ֵברָֽ  

 חולם
רוֵמָֽ ׁשֹ   

֫ ומְּ ֹׁשָֽ  םיִרָֽ  

 שורק
הׁשּוָבָֽ   

ָךָֽ֫ בְּ ּוׁשָֽ   

ירקח יִתָֽ֫ יָר ִׁשָֽ    

 

                                                                        

1069
 (BACHER, 1888, p. 17). 

1070
 Percebe-se que o קמחי empenha-se em explicar o novo sistema proposto ao declarar  עתה אבאר לך דרך

 .em (BACHER, 1888, p. 17, l. 16) קריאתם
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Para ilustrar: 

̶ em ר  não é “prolongada” por causa do acento קמץ / a leitura do qāmēṣ ,ָׁשַמָֽ

melódico do méṯeḡ / (סָֽ ) מתג que está no pattāḥ / פתח.  

̶ em  ָת רְּ  também não é “prolongada” por causa do קמץ / a leitura do qāmēṣ ,ָׁשַמָֽ

acento melódico do méṯeḡ / (סָֽ ) מתג que está no pattāḥ / פתח.  

Porém, se a palavra for milləraʿ / מלרע, o primeiro qāmēṣ / קמץ passa a ser 

“prolongado” como ocorre em  ְָּתָֽ֫ ו ַמרְּ ָׁשָֽ , em que temos duas acentuações:  

̶ a acentuação primária no  ָָֽ֫ת; e  

̶ a acentuação secundaria no  ָָֽׁש.  

Para distinguir entre as acentuações primária e secundária, acrescentamos além 

do méṯeḡ / (סָֽ ) מתג outro sinal sobre as letras indicando as acentuações primárias. 

Observamos, que se pressupormos que o šəwāʾ / שווא é naʿ / נע em todos os 

casos mencionados, poderíamos concluir que todos os casos com acentuação secundária 

seriam trissílabos com acentuação primária milləraʿ / מלרע, isto é, na última sílaba, e com 

acentuação secundária na primeira sílaba. 

Diante desta exposição, não é difícil concluir que a prolongação que estimula a 

quantidade vocálica é obtida pela acentuação identificada pela melodia ou pelo méṯeḡ / מתג 

 .(סָֽ )

Por fim, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון conclui que diante de šəwāʾ / שווא, a 

leitura da vogal longa é prolongada, como ocorre em  ָָֽךָֽ֫ בְּ ּוׁש  e  ָֽומְּ ֹׁש ֫ םיִרָֽ .  

7.3.7.1.2 As vogais breves 

As vogais breves, segundo o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון 
1071

 são lidas com 

mais brevidade, exceto quando são seguidas por uma das "עאחה  vocalizadas, como em  

 ;עשה de ָפַעל / 3psm. do futuro do pāʿal– יַ עֲ שֶ ה ̶

 ;הלך de ָפַעל / 3psm. do futuro do pāʿal– יַ הֲ ֹלוְך ̶

 e ;ארב de ָפַעל / 3psm. do futuro do pāʿal– יֶ אֱ רֹ וב ̶

                                                                        

1071
 (BACHER, 1888, p. 17). 
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  .חרם de ָפַעל / 3psm. do futuro do pāʿal–  יָ חֳ ַר ם ̶

Ao passo que se a "עאחה  não estiver acompanhada de vogal, a tənuʿāh qəṭānāh 

 :é lida com mais brevidade como em תנועה קטנה /

ֹמד ̶  .חמד de ָפַעל / na 3psm. do futuro do pāʿal ַתחְּ

Dos dois exemplos aqui mencionados notamos que a quantidade vocálica 

ocorre mais pelas condições sintagmáticas da tənuʿāh qəṭānāh / תנועה קטנה do que pela 

própria vogal. 

7.3.7.2 Mahălaḵ / מהלך 

Pela objetividade na abordagem, mencionamos aqui como o Mahălaḵ / מהלך 

explica a diferença entre os dois grupos de vogais. 

7.3.7.2.1 As propriedades das tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות 

O Mahălaḵ / מהלך cita duas propriedades das tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות, a 

saber
1072

: 

 as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות são acompanhadas de nāḥ / נח (sākin layyin / a)

 e como consequência, não são ,(חיוג' / na linguagem de Ḥayyūj ,ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

seguidas de dāgēš / דגש, o que nos recorda a máxima de Ḥayyūj / 'חיוג após sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן ocorre rāp̄eh / רפה exceto em בתים. Acrescenta o 

Mahălaḵ / מהלך que se a vogal é prolongada por melodia também não ocorre rāp̄eh 

 / diante de tənuʿāh gəḏōlāh דגש / Como exemplo para a aparição do dāgēš .רפה /

 cita vários casos dentre מהלך / acompanhada de melodia, o Mahălaḵ תנועה גדולה

eles:  

ָמה ̶  por causa da melodia do primeiro /a/; e דגש / está com dāgēš ,(Gn. 27:46) ָלֻ֥

ה ̶  / assim como preconiza a regra de Ḥayyūj ,דגש / sem dāgēš (Gn. 27:45) ָלָמֻ֥

 .חיוג'

                                                                        

1072
 (MUNSTER, 1531, p. 8). 
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 as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות provocam que o šəwāʾ / שווא que as sucede seja b)

lido como šəwāʾ naʿ / שווא נע. 

7.3.7.2.2 As propriedades das tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות 

O Mahălaḵ / מהלך cita duas propriedades das tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות, a 

saber
1073

: 

 as tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות não são acompanhadas de nāḥ / נח, ou sākin layyin a)

 ;חיוג' / na linguagem de Ḥayyūj ,ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן /

 as tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות provocam que o šəwāʾ / שווא que as sucede seja b)

lido como šəwāʾ nāḥ / שווא נח. 

7.3.7.3 As diferenças entre a abordagem de Ḥayyūj / 'חיוג e a do Qimḥi / קמחי 

De modo geral, para os Qimḥi / קמחי, as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות seriam 

tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות prolongadas. Em Ḥayyūj / 'חיוג, não existia essa divisão, e toda 

vogal podia ser acompanhada de uma letra de prolongação (madd / ّمد   / ַמד) visível ou virtual, 

com a diferença de que, o qāmēṣ / קמץ e o ṣēreh / צירה sempre seriam acompanhados pela 

letra de prolongação (madd / ّمد   / ַמד) visível ou virtual. 

Vale recordar que tal prolongação, conforme foi definida por Ḥayyūj / 'חיוג, 

não necessariamente representa prolongação fonética, mas fonológica.  

7.3.7.3.1 O ḥiriq / חיריק 

O י, que para Ḥayyūj / 'חיוג 
1074

, representava prolongação (madd / ّمد   / ַמד) 

inerente ao ḥiriq / חיריק de ָשִריד e ָפִליט, que permitiram (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו) elidir (ʾisqāt 

 / ̣̱ por estar fixo na fala (al-lafd (آستخفافا / אסתכפאפא / ʾistiḫfāf) para facilitar (اسقاط / אסקאט /

1075ִאי como elemento da vogal longa קמחי / passa a ser tratado pelos Qimḥi ,(اللفظ / אללפט
. 

                                                                        

1073
 (MUNSTER, 1531, p. 8). 

1074
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe, l. 1); ( ב"תשנ, בסל , p. 31). 

1075
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe, l. 1); ( ב"תשנ, בסל , p. 31). 
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7.3.7.3.2 O qāmēṣ / קמץ e o paṯaḥ / פתח 

O qāmēṣ / קמץ, que para Ḥayyūj / 'חיוג 
1076

, era acompanhado naturalmente por 

prolongação (madd / ّمد   / ַמד), como em (ָׁשאַמר=) ָׁשַמר, torna-se vogal longa.  

O pattāḥ / פתח, por não ser acompanhado por prolongação (madd / ّمد   / ַמד) 

torna-se vogal curta. 

7.3.7.3.3 Ṣēreh / צירה e seḡōl / סגול 

Semelhantes ao qāmēṣ / קמץ e ao pattāḥ / פתח, o ṣēreh / צירה que, para Ḥayyūj 

 חיוג' /
1077

, era acompanhado naturalmente por prolongação (madd / ّمد   / ַמד) torna-se vogal 

longa.  

O seḡōl סגול, por não ser acompanhado por prolongação (madd / ّمد   / ַמד) 

torna-se vogal curta. 

7.3.7.3.4 O ḥōlem / חולם e o ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ 

O ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ passa a fazer parte de uma nova entidade, o par curto 

da vogal longa /o/. 

7.4 CONCLUSÃO 

Concluímos que o método linguístico elaborado por Ḥayyūj / 'חיוג e mantido 

pelo seu sucessor Ibn Janāḥ /  ג'נאחאבן  foi substituído por um sistema mais simples com o 

potencial de atingir um público maior e menos culto nas ciências laicas que habitava a Europa 

Cristã e não estava acostumado a estudar o hebraico como disciplina: 

̶ o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון de Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי, se comparado ao 

Miḵlōl / מכלול de seu filho, Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, mantém uma proximidade 

maior do Kitāb ʾal-Līn.  

̶ o Mahălaḵ / מהלך do filho primogênito, Mošeh Qimḥi / משה קמחי, não foi 

possível compará-lo com as anteriores por ser uma gramática sem reflexões 

linguísticas. 

Quanto a metodologia, concluímos que apesar de os esforços em popularizar os 

                                                                        

1076
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe); ( ב"תשנ, בסל , p. 31). 

1077
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe); ( ב"תשנ, בסל , p. 31). 
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ensinamentos andaluzes, a disposição da matéria oferecida pelos três Qimḥi / קמחי não se 

destacava por uma didática que primava em evoluir dos tópicos mais elementares aos mais 

complexos, como Ḥayyūj / 'חיוג o fez magistralmente no Kitāb ʾal-Līn ao versar sobre os 

temas de maneira gradativa para atingir um objetivo específico: a elucidação dos verbos que 

contém letras frágeis em sua composição. 

7.4.1 A análise da palavra hebraica 

Vimos como o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Mahălaḵ / מהלך e o Miḵlōl / 

 se emanciparam do método de fazer linguística que repousava sobre as teorias herdadas מכלול

das gramáticas árabes, e como consequência:  

 a forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל) foi substituída por um modelo ideal a)

(wəḎino / ודינו / a norma); 

 o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן perdeu o seu protagonismo para a reconstrução b)

da forma fundamental (ʾaṣl / اصله / אצל); 

 os processos que causaram as alterações de como uma forma resultou em outra se c)

tornaram irrelevantes; 

 a sociedade de falantes nativos da língua hebraica que atuava na transformação do d)

idioma deixa de existir; e  

 a variante que para Ḥayyūj / 'חיוג representava a forma fundamental fossilizada e)

torna-se uma variante sincrônica alternativa
1078

. 

De acordo com as nossas análises, concluímos que a ideia de tašlūm / תשלום / 

conforme a encontramos nos Qimḥi / קמחי traduz o ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / compensação 

que foi empregado por Ḥayyūj / 'חיוג para se referir a presença de um nāḥ / נח que poderia ser 

indicado por uma pausa (waqf / اقف/  וקף ) em uma posição do verbo diferente daquela 

esperada, como ocorre em formas futuras apocopadas do verbos quiescentes de C3 = נחי  / י

1079ל"י
. 

                                                                        

1078
 Cf. por exemplo, a forma ָחָסיּו, que para Ḥayyūj / 'חיוג representava a forma fundamental fossilizada, para 

Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי  era a forma plena de ָחסּו ( 1862, ריטטענבערג , p. 111 frente) e para Yōsēp̄ Qimḥi / 

 .(BACHER, 1888, p. 55) ל הפועל / do C3 ה no lugar do י estava com o יוסף קמחי
1079

 (SIVAN e WATED, 5772, p. 188 em hebraico, p. 189 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

125); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 133). 
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7.4.2 A importância da terminologia 

Vimos também, como entender a terminologia é importante para a correta 

compreensão das teorias de Ḥayyūj / 'חיוג relacionadas com a análise da palavra hebraica, e 

como as versões em hebraico de termos técnicos em árabe podem ter mutilado a robustez das 

teorias linguísticas de Ḥayyūj / 'חיוג.  

Toda a noção de diacronia que ʾaṣl / اصله / אצל carregava estaria ausente nas 

traduções deste termo presentes nas versões do Kitāb ʾal-Līn em hebraico: 

̶ ʿiqqār / עיקר, lit. essência ou princípio; 

̶ šōreš / שורש, lit. raiz; e 

̶ wəḎino / ודינו, lit. a norma. 

A ideia do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן definida originalmente como um 

elemento que pode estar presente na escrita ficou distorcida com as seguintes traduções que 

transmitem a ideia de um elemento oculto: 

̶ nāḥ neʿĕlam / נח נעלם; e 

̶ nāḥ nistar / נח נסתר; 

Apesar de menos piores, as seguintes traduções também não ofereciam clareza; 

̶ haŠōkēn heHālāq / שוכן החלק; e 

̶ nāḥ rāp̄eh / 1080 נח רפה
 

O uso frequente de nāḥ / נח pelos tradutores ao lado do prestígio de Mənaḥēm / 

 pode ter estimulado o retorno do רבינו יעקב תם / outorgado por Rabbēnu Yaʿăqōḇ Tam מנחם

termo nāḥ / נח como quiescência na mesma acepção que a encontramos no Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם e nas respostas dos alunos de Mənaḥēm / מנחם contra Dunaš bēn 

Labraṭ / דונש בן לברט 
1081

. 

                                                                        

1080
 Cf. ( ם"תש, גולדנברג );  

1081
 (ROBLES, 1986, p. 12* em hebraico, p. 15 em espanhol). 
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7.4.3 Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

Vimos como a presença do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה e a sua reverência 

continua presente no Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, no Mahălaḵ / מהלך e no Miḵlōl / מכלול 

quando os três mencionam:  

̶ os pontos de articulação em nome do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; e  

̶ as או"י e a sua conexão como as šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות da fala. 

7.4.4 Dāgēš / דגש copulativo 

Vimos como o texto de Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי é mais assertivo ao tratar do 

dāgēš / דגש copulativo
1082

, porém apesar de o tema ser ampliado no Miḵlōl / מכלול, notamos 

que a ideia do dāgēš / דגש copulativo torna-se obscura no texto de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, e 

a ideia do sandhi não é mais transmitida com a mesma clareza, por esse motivo, não é claro 

que   אּו אּו  ּו֤קּומ deveria ser lido como se estivesse escrito (Gn. 19:14, Êx. 12:31) ֤קּומּו צְּ צְּ . 

7.4.5 Rāp̄eh / רפה diante de אהוי 

Revimos a regra de Mənaḥēm / 1083מנחם
 acerca da introdução do rāp̄eh / רפה 

diante de אהוי: 

 .ליהו"א ירפיון כדת בגד כפת, בהיותם סמוכים

E vimos como Mošeh Qimḥi / משה קמחי a reformulou da seguinte maneira: 

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq / 

 ;כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

7.4.6 Dāgēš / דגש copulativo diante de ה  

No que tange ao dāgēš / דגש copulativo diante de ה, vimos que: 

̶ o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון reconheceu que apenas o ה quiescente seguido de 

letra com dāgēš / דגש em expressões como מה־זה poderia ser elidido da fala; 

                                                                        

1082
 Notamos que ao explicar o fenômeno de dəḥīq / דחיק, Chomsky inclui, entre colchetes, que os exemplos 

mencionados no Miḵlōl / מכלול estão com maqqap̄ / מקף, mas não comenta que se trata de sandhi cf. 

(CHOMSKY, 2001, p. 23). 
1083

 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 5*); Cf. tradução para o Espanhol em (DEL VALLE, 1981a, p. 383): 
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̶ o Mahălaḵ / מהלך menciona o caso dəḥīq / דחיק acompanhado de exemplos, sem 

oferecer qualquer explicação; e 

̶ o Miḵlōl / מכלול explica que a elisão pode ocorrer com qualquer uma das אהו"י, 

porém sem deixar claro que se trata de sandhi. 

7.4.7 O novo sistema de vogais 

Vimos como o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Mahălaḵ / מהלך e o Miḵlōl / 

 buscaram se emancipar do sistema de sete vogais, indicado pela expressão massorética מכלול

šiḇʿāh məlāḵīm / מלכים השבע , para instituir um novo sistema que as subdivide em dois 

grupos de cinco vogais (tənuʿōt / תנועות), atribuindo às tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות os 

traços de prolongação definidos por Ḥayyūj / 'חיוג. 

Concluímos:  

 a partir da leitura dos textos do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון e do Mahălaḵ / מהלך à a)

luz do Kitāb ʾal-Līn e do Maḥbereṯ Mənaḥēm / חברת מנחם que a quantidade 

vocálica indicada pelas vogais longas e curtas, na realidade, encarna a prolongação 

(mešeḵ / משך encontrado no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם e madd / ّمد   / ַמד no 

Kitāb ʾal-Līn) e desta maneira os Qimḥi / קמחי colaboram para obscurecer a ideia de 

que o sākin layyin /  ַלִיّןַסאִכן   :poderia ser percebido como ساكن لي ن / 

̶ acentuação primária;  

̶ acentuação secundária; ou  

̶ como elemento psicológico. 

 as vogais curtas e longas, na realidade constituem um novo sistema de abstração b)

para o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן; 

 o sistema de vogais curtas e longas dos Qimḥi / קמחי não é semelhante à quantidade c)

vocálica fonológica que ocorre no árabe e no latim que é percebida foneticamente 

pela quantidade imprimida na vogal. Por exemplo, vimos que o qāmēṣ / קמץ em ָקם 

não indica que o /ā/ deve ser realizado como [ā], mas que ele deve ser interpretado 

como /aא/, isto é, ָקאם /qaאm/;  
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 para os Qimḥi / קמחי, todas as vogais longas são naturalmente acompanhadas de d)

uma prolongação virtual e para eles, podemos dizer que a C2 / הפועל ע  de ָקם é 

representado pelo qāmēṣ / קמץ. 

Esta abordagem de tratar o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן é um pouco 

distinta daquela que vimos no Kitāb ʾal-Līn, pois para Ḥayyūj / 'חיוג: 

 a forma plena da forma fundamental apresentava o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן a)

que está virtualmente na forma defectiva atual; e 

 a melodia primária e a secundária podem indicar a presença de um sākin layyin / b)

 .virtual ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

Uma vez identificado o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, para Ḥayyūj / 'חיוג 

era importante descobrir se ele faz parte da forma fundamental, para os Qimḥi / קמחי, esse 

detalhe era indiferente. 

7.4.8 Ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ 

Concluímos que a partir do momento que o símbolo do ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ 

passa a representar uma vogal curta derivada de uma nova vogal longa, abre-se o caminho 

para a distinção entre os dois tipos de ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ:  

  o ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ que representa meramente uma realização fonética do a)

šəwāʾ / שווא como em Gn. 2:23 em que o massoreta vocalizou luqå̌ḥāh / ֳקָחה ָֽ  ל 

com ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ para indicar a vocalização do šəwāʾ / שווא como qāmēṣ 

 furtivo, de acordo com a tradição tiberiense; e קמץ /

 o ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ que indicava uma vogal curta derivada da vogal longa b)

ḥōlem / חולם como em qå̌ḏāšīm / ים ִׁשי / e qå̌ḏšī ,ֹקֶדׁש / pl. de qōḏeš ,ֳקָדִׁשָֽ  que ֳקדְּ

corresponde a qōḏeš /  ֹקֶדׁש com o sufixo pronominal da 1ps. šelī / שלי, que para 

Mənaḥēm / 1084 מנחם
 resultava da perda da prolongação (mešeḵ / משך) diante das 

respectivas flexões, a partir de agora pode ser interpretada como a vogal curta 

correspondente do ḥōlem / חולם.  

                                                                        

1084
 Cf. entrada אפן em (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 54*-55*); (FILIPOWSKY, 1854a, p. 30). Em espanhol: 

(DEL VALLE, 2002, p. 406-407). 
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Desta maneira, podemos dizer que o /o/ “longo” de qōḏeš / ֹקֶדׁש apresentado no 

Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון “encurtado” graficamente ao ser pluralizado como qå̌ḏāšīm / 

ים  ao ser ָדָבר / segue o mesmo padrão do encurtamento do /a/ longo que ocorre em dāḇār ֳקָדִׁשָֽ

pluralizado como dəḇārīm /  ָבִרים דְּ , com o šəwāʾ / שווא soando como /a/: 

/dāḇār/  /dăḇārīm/  [davarim]; 

/qōḏeš/  /qå̌ḏāšīm/  [qodaʃim]. 

Assim também, o encurtamento vocálico em formas como qå̌ḏšī /  ֳִׁשיק דְּ  segue o 

mesmo padrão de dăḇārī / ָבִרי  .דְּ

/dāḇār/  /dăḇārī/  [davari]. 

/qōḏeš/  /qå̌ḏšī/  [qodʃi]. 

7.4.9 A melodia e o gəʿāyā / געיה 

É possível concluir do que foi exposto que a melodia e as acentuações primária 

e secundária indicadas pelo gəʿāyā / געיה e pelos ṭaʿămēy haMiqrāʾ / טעמי המקרא que 

Ḥayyūj / 'חיוג tanto exaltava por poderem indicar o sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן e que 

faziam parte da estrutura da palavra não desempenhavam mais a mesma função nas obras dos 

Qimḥi / קמחי.  

Vale recordar que o único caso em que encontramos no Miḵlōl / מכלול a 

melodia como parte da estrutura da palavra é o do ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / compensação que 

foi traduzido como tašlūm / תשלום / recompensa  

7.4.10 Šəwāʾ naʿ / שווא נע após vogal longa 

Podemos concluir do que foi exposto que a regra que condiciona o šəwāʾ naʿ / 

 foi expressada ,משה קמחי / após vogal longa postulada por Mošeh Qimḥi שווא נע

indiretamente pelo Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון ao indicar que palavras como  ָֽומְּ ֹׁש ֫ םיִרָֽ  e  ָָֽךָֽ֫ בְּ ּוׁש  

estariam sujeitas a acentuação primária e secundária.  

De acordo com o nosso entendimento, o nāḥ / נח implícito na vogal longa 

poderia ser considerado como se fosse uma letra com šəwāʾ nāḥ / שווא נח. Dessa maneira, 

todo šəwāʾ / שווא que sucede vogal longa sempre seria o segundo de dois šəwāʾīm / יםשווא , 

pl. de šəwāʾ / שווא, consecutivos. 
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8 O MAʿĂNĒH LĀŠŌN / מענה לשון E O MƏLEʾḴEṮ HADIQDŪQ /  מלאכת

  הדקדוק

8.1 INTRODUÇÃO 

A partir do estabelecimento da Nação Judeu–Portuguesa em solo holandês por 

volta do início do século XVII, a comunidade judaica livre das perseguições inquisitoriais 

retorna às suas origens iniciando-se uma nova era em que a língua hebraica volta a ser 

estudada de maneira sistemática
1085

, sendo introduzida nas escolas como uma disciplina 

independente.  

De acordo com as nossas pesquisas, as gramáticas da Nação Judeu–Portuguesa 

refletem basicamente os ensinamentos dos Qimḥi / קמחי que foram amplamente disseminados 

pelas comunidades judaicas no decorrer dos quatrocentos anos que os separam
1086

. 

8.1.1 Os rabinos Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל e Aboab da Fonseca 

O rabino Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל (Fez 1561 - Amsterdã 1620) foi um dos 

primeiros rabinos de Amsterdã e atuou até o seu último dia de vida na sinagoga Nəweh Šālōm 

fundada em 1608 por Ishac Franco Medeyros נווה שלום /
1087

. Entre seus alunos destacamos:  

 o célebre Menasse Ben Israel (1604-1657) que o sucedeu no cargo de rabino, a)

dedicando-se a ensinar em uma das escolas judaicas de Amsterdã; 

 Isaac ben Matatias Aboab da Fonseca (São João da Luz/Castro Daire
1088

, Portugal b)

1605 ou 1606
1089

 – Amsterdã 1693) que teria chegado a Amsterdã aos sete anos, 

tornando-se rabino aos 18 anos
1090

. Segundo os Wolf, Aboab atuou como rabino de 

1642 até 1654 em Recife na Kehilat Tsur Israel
1091

. 

Entre os alunos de Menasse Ben Israel, se sobressai Selomo de Oliveira que é 

mencionado no frontispício de um dos manuscritos do Sapha Berura, uma breve gramática 

                                                                        

1085
 Um bom exemplo da sistematização do estudo do hebraico, podemos observar pela organização da 

Gramatica Hebraica (1633) de Abudiente que, além de ensinar a gramática do hebraico, Abudiente ensina ao 

aluno boas práticas de escrita em prosa e em poesia, como se fosse um manual de redação. 
1086

 Para ilustrar, cf. a análise detalhada sobre a Gramatica Hebraica de Abudiente em (KLIJNSMIT, 1994, p. 

319-374). 
1087

 (DOS REMÉDIOS, 1911, p. 13); (C. PIETERSE, 1968, p. 60). 
1088

 Segundo Kayserling não há consenso quanto a localidade de nascimento de Aboab cf. (KAYSERLING, 

2018, p. 341). 
1089

 Cf. (KAYSERLING, 2018, p. 341). 
1090

 Cf. (KAYSERLING, 2018, p. 342). 
1091

 Cf. (WOLF e WOLF, 1979, p. 122-131). 
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hebraica em língua portuguesa de autoria de Menasse Ben Israel. 

8.1.2 Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון 

Segundo nos passa Yiṣḥāq Neḥemiyāh / יצחק נחמיה, a gramática hebraica 

intitulada Maʿănēh Lāšōn / (1627) מענה לשון
1092

 por ele editada na tipografia de Menasse Ben 

Israel seria uma coletânea dos ensinamentos gramaticais que ele teria escutado diretamente de 

Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / 1093יצחק עוזיאל
, conforme podemos constatar no seguinte comentário 

extraído da penúltima página do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

 .עד כאן שמענו מפי החכם הכולל בוצינא דאורייתא הרב יצחק עוזיאל נ"ע

De acordo com a nossa pesquisa, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון reflete os 

ensinamentos dos Qimḥi / קמחי com alguns poucos acréscimos que identificamos em Elias 

Levita. 

8.1.3 Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 

Isaac Aboab da Fonseca redigiu o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, uma 

breve gramática hebraica em hebraico.  

As datas que constam nos dois únicos manuscritos disponíveis na biblioteca 

ʿĒṣ Ḥayīm / עץ חיים, EH47E04 e EH47C12, que provavelmente são cópias da obra original, 

não são claras. Mas, a certeza que temos é que por estarem codificadas da mesma maneira nas 

duas cópias, temos duas hipóteses
1094

:  

                                                                        

1092
 A data que aparece no frontispício desta primeira edição do Maʿăneh Lāšōn / מענה לשון não está clara, pois 

está registrada por meio do somatório das letras עזי וזמרת יה. Entretanto, quando calculamos o valor numérico 

chegamos a 70+7+10+6+7+40+200+10+5=755. Se adicionarmos a este valor 4.000 (corresponde ao quinto 

milênio da Criação segundo o judaísmo), 4755, o livro teria sido editado em 955 A.D.! Como os catálogos 

consultados apontam que o livro foi editado em 1627, a maneira que encontramos para chegar a essa data foi 

com base na primeira palavra 70+7+10 עזי mais 5300, século no qual Menasse Ben Israel viveu, ou seja, 

5300+87=5387 da Criação (=1627 A.D.). 
1093

 ( 1627, עוזיאל , p. ו"י ). 
1094

 Segue o fac-símile do manuscrito mais antigo catalogado como EH47E04 em Cf. §328 em  (FUKS e FUKS-

MANSFELD, p. 176) e que apresenta a data de redação da obra como o ano de 1647: 
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̶ ambos os manuscritos fazem referência à data que constava na obra original; e 

̶ um manuscrito foi copiado do outro. 

A questão em torno da data é que ela está codificada pela palavra hebraica 

haBat / הבת que significa “a filha”. Agora, temos duas maneiras de interpretá-la:  

 e ;(1642 =) 5402 = (400) ת + (2) ב  + (5.000 =) ה ̶

 .(com o 5.000 implícito, isto é, 5407 (= 1647)) 407 = (400) ת + (2) ב  + (5 =) ה ̶

Como saber qual das interpretações seria a correta? 

Se o rabino, a partir de 1642 estava em Recife e não retornou para a Holanda 

até 1647, concluímos que provavelmente ele deve ter redigido a obra antes de chegar ao 

Brasil, pois no frontispício das duas cópias consta Amsterdã como o local em que o livro foi 

redigido. 

                                                                        

 
 

Segue o fac-símile do fólio 37 do manuscrito EH47C12 que é uma cópia feita no ano de 5488 (=1728): 
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Weitman especula que apesar de o frontispício informar claramente que a obra 

foi redigida em Amsterdã em 1642, o rabino pode tê-la terminado no Brasil
1095

.  

8.1.4 A organização interna do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 

 מלאכת הדקדוק

Ao confrontarmos o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק com o Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון tivemos a impressão que o primeiro praticamente era uma cópia do último 

produzida anos mais tarde. 

Por esse motivo, durante a nossa exposição, utilizaremos como referência a 

primeira edição do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e por questões de comodidade, apenas 

apontaremos para as diferenças que julgarmos significativas entre as duas obras. 

Apesar de o texto não apresentar títulos para os tópicos e os parágrafos que 

iniciam um novo tema começarem pela primeira palavra em versalete, a leitura do texto indica 

que ele está estruturado na seguinte ordem lógica e didática:  

 as regras para a decodificação do šəwāʾ / שווא, porém sem entrar no mérito dos a)

matizes fonéticos;  

 as regras para a decodificação do qāmēṣ / קמץ; b)

 os cinco pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה ); c)

 a função do ה como demonstrativo e como interrogativo; d)

 a interação das אהוי com as בגדכפת;  e)

 a divisão do discurso em partícula (milāh / מלה), verbo (poʿāl / פועל) e nome (šēm / f)

  ;(שם

 os verbos completos;  g)

 os verbos quiescentes, defectivos e duplicados; e h)

                                                                        

1095
 Cf. ( ה"תשע, וויטמאן , p. רסח). Na realidade, Weitman acredita que um dos manuscritos foi redigido em 

5407. Certamente ele foi induzido ao erro mediante a anotação data 1647 que encontramos no manuscrito 

EH47E04, conforme é possível ver no fac-símile abaixo: 

. 
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 um método para decodificar os verbos incluindo a divisão das letras do alfabeto em i)

radicais e servis. 

Podemos justificar a ausência da apresentação do alfabeto hebraico e do 

sistema massorético de sinais pelo simples fato de que o público alvo destas obras já era 

alfabetizado em hebraico. 

Como as duas obras são curtas, entendemos que valha a pena explorar todos os 

processos fonológicos expostos para que possamos esboçar a doutrina gramatical do mestre 

de todos os gramáticos da Nação Judeu-Portuguesa. 

8.1.5 As fontes 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק não 

mencionam fontes. Porém, de acordo com a nossa leitura, é difícil localizar com precisão em 

quem eles se baseiam, uma vez que as obras gramaticais medievais tendem a repetir as 

anteriores. 

O que podemos afirmar sobre a relação entre o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק é que há fortes indícios de que o segundo é quase uma 

cópia do primeiro. É surpreendente como Weitman ignora este fato ao comentar a obra de 

Aboab, pois não identificamos qualquer referência à figura do Rabbi Yiṣḥāq ʿUzziʾēl /  יצחק

 .no comentário de Weitman ,מענה לשון / tampouco do Maʿănēh Lāšōn ,עוזיאל

8.1.6 O pequeno glossário hebraico-espanhol para conceitos gramaticais 

Para ajudar os estudantes da Nação Judeu-Portuguesa, Yiṣḥāq Neḥemiyāh / 

 um breve glossário hebraico–espanhol מענה לשון / anexou ao Maʿănēh Lāšōn יצחק נחמיה

para os principais conceitos gramaticais presentes na obra conforme o próprio editor informa 

no final do livro
1096

: 

להעתיק מלשון עברי אל ספרדי שמות הדקדוק  רבי יצחק עוזיאל ראיתי ]...[עד כאן שמענו מפי  

 .למען יקל לתלמידים להבינם

Tradução nossa: 

Até aqui escutamos do [...] Rabbi Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל. Vi [a 

necessidade] de traduzir os termos gramaticais do hebraico para o espanhol para facilitar ao 

aluno entender. 

                                                                        

1096
 ( 1627, עוזיאל , p. טו). 
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Este glossário não estará presente no Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, 

tampouco na segunda edição do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון cujo público alvo era uma 

comunidade de judeus de fala alemã. 

A seleção vocabular deste glossário sugere que as traduções provêm de termos 

conhecidos das gramáticas das línguas latinas
1097

, o que nos remete a uma situação mais 

próxima ao público alvo de Ḥayyūj / 'חיוג que estava familiarizado com as ciências da 

linguagem da época, situação bem distinta do público francês dos Qimḥi / קמחי que estava 

distante da cultura local
1098

. 

Parte das traduções migrará para as gramáticas hebraicas em língua portuguesa. 

Destaca-se o termo nāḥ / נח  que é vertido como quiescente /  ִיטִ ינְּ ׁשֵ ייאֵ ק , e dele será derivado o 

verbo quiescer que encontraremos nas gramáticas hebraicas da Nação Judeu-Portuguesa. 

Na sequência, o fac-símile do glossário de Yiṣḥāq Neḥemiyāh /  נחמיהיצחק : 

                                                                        

1097
 A situação da produção gramatical no século XVI era profícua, como podemos observar o nascimento do 

desejo de disciplinar e aprimorar a língua portuguesa, a partir do surgimento da primeira gramática portuguesa 

redigida por João de Barros em 1536 cf. (SPINA, 2017, p. 287-289). 
1098

 ( 1627, עוזיאל , p. יז-טז ). 
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8.2 O FENÔMENO DĀGĒŠ:RĀP̄EH / דגש:רפה 

8.2.1 As אהוי e as בגדכפת  

O Maʿănēh Lāšōn / 1099מענה לשון
 repete a regra mencionada e explicada 

anteriormente em nome do Mahălaḵ / מהלך 
1100

 que define a situação do dāgēš / דגש nas 

  :em início de palavra dentro de uma sentença בגדכפת

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq /  

 ;כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

8.2.2 O mappiq / מפיק 

Diferente dos Qimḥi / 1101קמחי
 que apenas mencionam exemplos sem explicar 

o seu significado, o Maʿănēh Lāšōn / 1102מענה לשון
 elucida que mappiq / מפיק, aram. lit. sai, 

faz alusão à realização fonética (“sai na pronúncia”) das הוי (exceto o א)
1103

 em final da 

palavra que antecede outra iniciada em בגדכפת, como em 

ִצָדּה ָתִשים  (e a ;(Gn. 6:16) בְּ

ָתח   ָפַתי ִתפְּ (Sl. 51:17)שְּ
1104

. b)

Acrescenta o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק que esta regra exclui o א, 

pois ele nunca é realizado em final de palavra
1105

. 

Podemos reescrever a exceção caracterizada pelo mappiq / מפיק com a 

seguinte expressão: 

Cc  [+דגש] / após palavra terminada em [ה], [ו], [י] não em papel de matres lectionis.  

Sendo: Cc: uma das ḇḡḏḵp̄ṯ. 

                                                                        

1099
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעא). 

1100
 (MUNSTER, 1531, p. 5); essa regra é repetida, e melhor explicada, no Miḵlōl / מכלול cf. ( , ריטטענבערג

1862, p. פ). 
1101

) :מכלול / Miḵlōl ;(MUNSTER, 1531, p. 5) :מהלך  1862, ריטטענבערג , p. פ). 
1102

 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso);  
1103

Cf. a regra massorética no o Diqḏuqēy haṬəʿāmīm / דקדוקי הטעמים de BenʾĀšēr / בן אשר (BAER e STRACK, 

1879, p. 28, l. 23): 

 מפיק נוהג בה״י ו״ו יו״ד אבל אינו נוהג באל"ף, וכל בגדכפ״ת הסמוך אליהם דגש לעולם

1104
 No Maʿăneh Lāšōn / מענה לשון está com pattāḥ / ַתח :פתח  .ִתפְּ

1105
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 
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8.2.3 O map̄siq / מפסיק 

O Maʿănēh Lāšōn / 1106מענה לשון
 acrescenta que existe a necessidade de 

atentar ao símbolo melódico do tirṣāh / תירצה, uma vez que, se ele está posicionado no canto 

superior esquerdo da palavra tem-se a versão conectiva (  e se posicionado no canto ,( ססס   

superior direito tem-se a versão disjuntiva ( סס ֠ס   ). Segundo o Məleʾḵeṯ haDiqdūq /  מלאכת

 תלשא / a versão conectiva desta melodia chama-se talšāʾ ,הדקדוק
1107

.  

Para ilustrar a versão conectiva do   ססס (talšāʾ / תלשא), segue o seguinte 

exemplo: 

ה ̶ ּו ֵאֶליָך  פָ ָר  ח  ִיקְּ  רפה / Neste caso, acrescentamos o símbolo do rāp̄eh .(Nm. 19:2) וְּ

sobre o פ para destacar a leitura rāp̄eh / רפה. 

Observa-se que este mesmo comentário que já o encontramos no Mahălaḵ / 

1108מהלך
 era pertinente, pois os dois símbolos melódicos eram idênticos nos textos antigos. 

Nos exemplos abaixo extraídos do Códice de Alepo
1109

, nota-se claramente que os dois 

símbolos mencionados são graficamente idênticos, e o que os distingue é a posição: 

(Dt. 28:65) e em   (Dt. 28:58). 

Em outras palavras: 

̶ em ונתן, o   ססס (talšāʾ / תלשא) conectivo encontra-se no conto superior 

esquerdo; 

̶ em ליראה, o  ֠ס סס (talšāʾ / תלשא) disjuntivo encontra-se no canto superior 

direito.  

Outra observação do Maʿănēh Lāšōn / 1110מענה לשון
 que também consta no 

                                                                        

1106
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); 

1107
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 

1108
 (MUNSTER, 1531, p. 5-6). 

1109
 (Códice de Alepo, fólio 2). 

1110
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); 
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Mahălaḵ / 1111מהלך
 é que nos livros de Jó, Provérbios e Salmos, o ṭarḥāʾ / ( סַ֖  ) טרחא:  

̶ quando ocorre em início de palavra (סַ֖ סס) é disjuntivo;  

̶ quando ocorre em outras posições é conectivo.  

Podemos reescrever a exceção caracterizada pelo map̄siq / מפסיק por meio da 

seguinte expressão: 

Cc  [+דגש] / após palavra terminada em W marcada com D. 

Sendo:  

Cc: uma das ḇḡḏḵp̄ṯ. 

W  :   .em papel de matres lectionis [א] ,[י] ,[ו] ,[ה]

D: ססס  ,  / nos (21 livros do Tanaḵ סָֽ  ,ס   ,ס   ,֤ס  ,סַ֖  ,ס   ,ס׀ ,ס   ,ס֮  ,ס   ,ס   ,ס   ,ס   ,ס   ,סֱ֝  ,ס   

סס e (תנ"ך  .(תנ"ך / 3 livros restantes do Tanaḵ) nos סַ֖

8.2.4 O dəḥīq / דחיק 

A terceira exceção é dəḥīq / דחיק 
1112

, aram. lit. apertado, refere-se ao “aperto” 

existente entre uma palavra e a sua vizinha que faz com que as בגדכפת recebam dāgēš / דגש, 

apesar de serem sucedidas por אהוי quiescentes. De acordo com o Maʿănēh Lāšōn /  מענה

 / esse aperto se configura quando duas palavras, uma delas monossílaba (milāh zəʿiyrā ,לשון

 e a primeira delas é ,מקף / lit. aram. palavra curta), estão unidas por um maqqāp̄ ,מלה זעירא

terminada por uma das אהוי antecedida por pattāḥ / פתח ou seḡōl / סגול, como ocorre em: 

תָ  ̶  ;(Gn. 38:29) ַמה־ָפַרצְּ

Gn. 36:26, Sl. 30:10, Ml. 3:14) ַמה־ֶבַצע ̶
1113

). 

Estes dois exemplos são os mesmos mencionados no Mahălaḵ / מהלך 
1114

. 

Nota-se, que o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק restringe a condição do 

monossílabo à palavra terminada com a אהוי quiescente que antecede a בגדכפת. Além disso, o 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק cita um exemplo com seḡōl / סגול no lugar de ַמה־ֶבַצע 

                                                                        

1111
 (MUNSTER, 1531, p. 5-6). 

1112
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 

1113
 Porém este caso está com ַצע  :ו  ּוַמה־ֶב 

1114
 (MUNSTER, 1531, p. 6). 
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como podemos ver a seguir
1115

: 

י ̶ ִנֻ֥  .(1Rs. 3:23) ֶזה־בְּ

Nota-se que, de acordo com o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק e com o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, o dāgēš / דגש em י ִנֻ֥  encontrado em outro versículo parecido בְּ

não seria um caso de dəḥīq / דחיק, pois neste caso não ocorre o maqqāp̄ / מקף, muito embora 

o təḇir / תביר indique que ֶז ה está conectado à י ִנֻ֥  :como podemos ver a seguir ,בְּ

י  ̶ ִנֻ֥  ,(Gn. 27:21) ֶז ה בְּ

Podemos reescrever a exceção caracterizada pelo dəḥīq / דחיק por meio da 

seguinte expressão: 

Cc  [+דגש] / após palavra terminada em [a]W־ ou [ε]W־ na condição de uma das duas 

palavras ser um monossílabo. 

Sendo:  

Cc: uma das ḇḡḏḵp̄ṯ. 

W: [ה], [ו], [י], [א] em papel de matres lectionis.  

 .מקף é o :־

Observa-se que o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, assim como o Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק não comenta que este seria um caso de sandhi conforme vimos 

anteriormente em nome de Ḥayyūj / 'חיוג 
1116

. 

8.2.5 O ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק 

A última exceção é o ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק, aram. lit. vem de longe. O 

Maʿănēh Lāšōn / 1117מענה לשון
, de maneira mais elaborada explica que o ʾātēy məRaḥīq / אתי 

 דגש / faz alusão a um acento distante (“vem de longe”) que provoca a adição de dāgēš מרחיק

na בגדכפת quando a palavra anterior (à בגדכפת) é milləʿēl / מלעיל e o acento ocorre distante 

do final da palavra (essa seria a propriedade que vem de longe) da esquerda para a direita 

quando  terminada em: 

                                                                        

1115
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 

1116
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 16 em hebraico, p. 17 em árabe). 

1117
 ( 1627, עוזיאל , p. ד frente); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעג). 
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         a) ה paragógico
 1118

: 

    i) explícito antecedido por qāmēṣ / קמץ ou pattāḥ / פתח, como em: 

ם – יָדה ָב  ָאִע   ;(Dt. 31:28) וְּ

    ii) implícito no qāmēṣ / קמץ 
1119

, como em: 

תָ  – חְּ ָזַבֻ֥ תָ )= וְּ חְּ ָזַבֻ֥ ַסח (הוְּ ֶפ   (Dt. 16:2).  

          b) ה radical antecedido por seḡōl / סגול, como em: 

ֶלא – ֲעֶשה־ֶפָּ֑   ,(Sl. 88:11) ַתָֽ

Mas, se o ה radical for antecedido por qāmēṣ / קמץ ou ṣēreh / צירה, anula-se o 

ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק, como em: 

י ̶ ָנה ִב   e ;(Rt. 1:21) ַויי ָע 

ֶלא ̶ ֵשה ֶפָּ֑  .(Êx. 15:11, Sl. 77:15, 78:12) ֹע 

O Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, por sua vez, indica que a sílaba 

acentuada deve ser aquela em que ocorre a 1120בגדכפת
. Observamos que ele apenas menciona 

o caso em que o ה paragógico implícito ou explícito que sucede o qāmēṣ / קמץ como em 

ַסח ָתה( ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥ ָת )=וְּ חְּ ָזַבֻ֥ יָדה e וְּ ָאִע  ם וְּ ָב  . 

Poderíamos resumir o ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק do Maʿănēh Lāšōn /  מענה

 :da seguinte maneira לשון

Cc  [+דגש] / após paroxítona terminada em ה (a) paragógico (i) explícito após qāmēṣ / קמץ 

ou pattāḥ / פתח; ou (ii) implícito no qāmēṣ / קמץ; ou (b) radical explícito após seḡōl / סגול. 

Poderíamos resumir o ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 

 :da seguinte maneira מלאכת הדקדוק

Cc  [+דגש] / em palavra iniciada em בגדכפת acentuada após palavra terminada em ה (a) 

                                                                        

1118
 Isto é, que não faz parte da raiz do verbo. 

1119
 ( 1627, עוזיאל , p. ד); 

ַסח שההא הבא ה לוהתנועה הגד בכחוכן אות ה הבא . ָת ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥  [: בכח1710] מכחתדגש אות בגד כפת הנמשכת כמו וְּ

 .(grifos nossos)בפועלכתובה  [היא :1710]הקמץ כאילו היה 

O termo hebraico bəḵoʾaḥ / בכח, lit. por força, na literatura judaica filosófica, opõe-se à bəp̄oʿal / בפועל, lit. em 

ação, e traduzem, respectivamente, os conceitos em potência e em ato.   
1120

 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעג). 
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paragógico (i) explícito; ou (ii) implícito; quando o ה suceder qāmēṣ / קמץ como em  ָת חְּ ָזַבֻ֥ וְּ

ַסח ָתה( ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥ ם ou )=וְּ יָדה ָב  ָאִע   .סגול / ou (b) radical explícito após seḡōl ;וְּ

8.2.6 Outras exceções 

O Maʿănēh Lāšōn / 1121מענה לשון
, prossegue com outras exceções para a regra: 

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh / כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה 

que constam no Mahălaḵ / מהלך 
1122 e no Miḵlōl / מכלול 

1123
, porém especificando as 

respectivas condições em que elas ocorrem: 

 a primeira de duas בגדכפת iguais consecutivas, caso esta esteja acompanhada de a)

šəwāʾ / שווא, recebe dāgēš / דגש conforme consta no Mahălaḵ / 1124מהלך e no 

Miḵlōl / מכלול 
1125

, como por exemplo: 

יׁש  ̶ ַטָּנֻ֥ה כְּ ַכף־ִאַ֖  ,(1Rs. 18:44) קְּ

 a primeira de duas בגדכפת diferentes consecutivas que compartilham o mesmo b)

ponto de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, caso esta esteja acompanhada de 

šəwāʾ / שווא, recebe dāgēš / דגש. O Mahălaḵ / 1126מהלך não menciona esta regra, 

mas o Miḵlōl / מכלול 
1127

 de um lado, a restringe à combinação בפ aos lábios (sāp̄āh 

 Como exemplo de duas letras .כפ e כב e por outro, inclui as combinações ,(שפה /

diferentes consecutivas que compartilham o mesmo ponto de articulação, 

mencionamos o exemplo que é compartilhado pelo Miḵlōl / מכלול e pelo Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון: 

ֹעה   ̶ ה בְּ ַפרְּ ָד֤ ִאָכבְּ  ou ;(Êx. 14:4) וְּ

                                                                        

1121
 ( 1627, עוזיאל , p.  ד-ג ). 

1122
 (MUNSTER, 1531, p. 5). 

1123
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ verso). 

1124
 (MUNSTER, 1531, p. 5). 

1125
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ verso). 

1126
 (MUNSTER, 1531, p. 5). 

1127
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ verso). 
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 se a palavra anterior terminar em א antecedido por uma letra seguida de šəwāʾ nāḥ / c)

 não menciona esta 1128מהלך / O Mahălaḵ .דגש / recebe dāgēš בגדכפת a ,שווא נח

regra, mas neste caso, o Miḵlōl / מכלול 
1129

 explica que, na realidade, o א não é 

considerado um nāḥ / נח, e por esse motivo, a בגדכפת não recebe rāp̄eh / רפה, como 

ocorre neste exemplo mencionado no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

א בָ ָלַ֖ק ̶  .(Nm. 19:2)  ַוַיֵֻ֥֑רְּ

Como explicar o fato de o א em א  é uma letra א se o ,נח / não ser um nāḥ ַוַיֵֻ֥֑רְּ

desacompanhada de qualquer sinalização vocálica? De acordo com o que vimos 

anteriormente, o nāḥ / נח na linguagem dos Qimḥi / קמחי (ou sākin layyin / ساكن / ַסאִכן ַלִיّן 

 da vogal que o antecede, e neste caso, o (مد   / ַמדّ / ou madd משך / mešeḵ) é a prolongação (لي ن

 não sucede uma vogal, e portanto, não é uma prolongação, e se não é uma prolongação, não א

é um nāḥ / נח. 

8.2.7 O valor fonético do dāgēš /  רפה / e do rāp̄eh  דגש

8.2.7.1 O sandhi 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק não 

entram no mérito do sandhi explicitamente, mas no Maʿănēh Lāšōn / 1130מענה לשון
 é possível 

perceber que existe certo indicativo de que ocorre a elisão fonética da separação existente 

entre duas palavras como podemos observar na seguinte citação: 

 .בגדכפת הנמשכת דגושה לדוחק התנועותכי אז 

A expressão ləḏōḥaq haTənuʿōt / לדוחק התנועות, lit. aperto das vogais, talvez 

aluda ao sandhi causado pela proximidade da vogal da última sílaba da primeira palavra com 

a primeira sílaba da segunda palavra em que a vogal acompanha a בגדכפת. 

8.2.7.2 O dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 

Não temos como saber a posição do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון a do Məleʾḵeṯ 

                                                                        

1128
 (MUNSTER, 1531, p. 5). 

1129
 ( 1862, ענבערגריטט , p. א"פ  verso). 

1130
 ( 1627, עוזיאל , p. ד frente). 
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haDiqdūq / מלאכת הדקדוק no que diz respeito à realização geminada do dāgēš ḥāzāq /  דגש

 .pois o termo está ausente nas duas gramáticas ,חזק

Tampouco, não encontramos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון qualquer 

orientação semelhante àquela do Miḵlōl / מכלול que sugere inferir a presença do dāgēš ḥāzāq 

 para indicar a ausência מכלול / na linguagem do Miḵlōl ,קל / qal) רפה / ou do rāp̄eh דגש חזק /

de dāgēš / דגש nas letras restantes do alfabeto hebraico) em todas as letras do alfabeto por 

analogia com o ר. 

8.2.7.3 O dəḥīq / דחיק, o ʾātēy məRraḥīq / אתי מרחיק e as outras exceções 

De acordo com o exposto, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, assim como vimos 

nos Qimḥi / קמחי, não há “pistas” que indiquem o valor fonético geminado das בגדכפת 

acompanhadas de dāgēš / דגש nos casos de dəḥīq / דחיק e de ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק e nas 

outras exceções em que ocorre dāgēš / דגש quando esperávamos rāp̄eh / רפה por estar diante 

de אהוי.  

8.3 A ANÁLISE DA PALAVRA HEBRAICA 

8.3.1 As regras para a decodificação do šəwāʾ / שווא e do qāmēṣ / קמץ 

Sem entrar no mérito de como deveria ser a realização do šəwāʾ naʿ / שווא נע, 

o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון postula que todo šəwāʾ / שווא, por padrão, não representa som 

algum (quiescente), e que só é pronunciável de acordo com as seguintes regras, a saber
1131

: 

̶ regra n. 1: todo šəwāʾ / שווא em início de palavra é pronunciável como em 

ֵראִׁשית  ;בְּ

̶ regra n. 2: o segundo de dois šəwāʾīm / שוואים, pl. de šəwāʾ / שווא, consecutivos 

é pronunciável como em עּו מְּ  ;exceto em final de palavra ,ִיׁשְּ

̶ regra n. 3: o šəwāʾ / שווא em letra com dāgēš / (ס) דגש é pronunciável como em 

ָדׁש  ;ִמקְּ

̶ regra n. 4: o šəwāʾ / שווא após vogal longa é pronunciável. Mais 

especificamente, o šəwāʾ / שווא é pronunciável: 

                                                                        

1131
 ( 1627, עוזיאל , p. ב); ( 1708, עוזיאל , p. ב); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רסט). 
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 após ḥiriq / חיריק quando acompanhado de י, como em אּו  ;ַוִיירְּ

 após šurēq / שורק como em ָך כּותְּ  ;ַמלְּ

 após ṣēreh / צירה, como כּו  ;ַוֵילְּ

 após ḥōlem / חולם, como em ִלים  ;ַהֹּנפְּ

 após qāmēṣ / קמץ longo, como em  ָָֽרהָׁש מְּ , porém neste último caso, um 

méṯeḡ / מתג foi adicionado para distinguir do qāmēṣ / קמץ /o/ que 

ocorre, por exemplo, em ָמה  e ;ָחכְּ

̶ regra n. 5: o šəwāʾ / שווא é pronunciável na primeira de duas letras consecutivas, 

como em ִלי  .ַהלְּ

Nota-se que a abordagem de Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל, se comparada com 

as obras de Elias Levita, é mais próxima daquela formulada no Māsōrēṯ haMāsōrēṯ /  מסורת

 do que a formulada na Grammatica Hebraica editada, dez anos mais tarde, em (1539) המסורת

1549, pois esta última apresenta regras mais elaboradas incluindo as diversas realizações do 

šəwāʾ / שווא herdadas da tradição tiberiense, além de entrar no mérito das regras das בגדכפת. 

Convém observar que as cinco regras apresentadas por Elias Levita, na 

realidade, não são novas, pois,  

̶ as regras 1, 2 e 5 são conhecidas pelo Kitāb ʾal-Līn 
1132

; 

̶ a regra 4 foi inaugurada no Mahălaḵ / מהלך 
1133

; e  

̶ a regra 3 poderia ser derivada da regra 5, pois o dāgēš / דגש forte indica a 

geminação o que indica a presença de duas consoantes consecutivas 

acompanhadas de šəwāʾ / שווא, e dessa maneira, aplicar a regra 5. 

A única diferença relevante
1134

 entre a abordagem de Yiṣḥāq ʿUzziʾēl /  יצחק

 é a observação sobre o מסורת המסורת / e aquela formulada no Māsōrēṯ haMāsōrēṯ עוזיאל

méṯeḡ / מתג oferecida pelo Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון para distinguir o qāmēṣ / קמץ longo 

do breve
1135

. Este detalhe é importante para interromper a aplicação recursiva da regra para a 

leitura do qāmēṣ / קמץ. Teoricamente, a regra de leitura do qāmēṣ / קמץ seria simples:  
                                                                        

1132
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 7 em hebraico, p. 8 em árabe); No Miḵlōl מכלול, apenas a regra 2 é 

mencionada no capítulo que trata da decodificação do šəwaʾ / שווא, cf. ( 1862ריטטענבערג,  , p. קלט frente e 

verso) e (CHOMSKY, 2001, p. 16 e 17). 
1133

 (MUNSTER, 1531, p. 8). 
1134

 Outras diferenças como a lista de exemplos e a inversão da ordem da terceira e da quarta regra, julgamos 

como não relevantes. 
1135

 ( 1627, עוזיאל , p. ג); ( 1708, עוזיאל , p. ב frente e verso). 
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̶ todo qāmēṣ / קמץ em sílaba fechada é realizado como [o]; e  

̶ todo qāmēṣ / קמץ em sílaba aberta é realizado como [a].  

Porém, poderíamos reescrever esta regra da seguinte forma: se o qāmēṣ / קמץ é 

realizado como [a] a sílaba é aberta, e como consequência, o šəwāʾ / שווא é pronunciável; e se 

o qāmēṣ / קמץ é realizado como [o] a sílaba é fechada, e como consequência o šəwāʾ / שווא 

não é pronunciável.  

Parece simples, mas o que define a qualidade do qāmēṣ / קמץ? A realização do 

šəwāʾ / שווא. E o que define a realização do šəwāʾ / שווא? A qualidade do qāmēṣ / קמץ. Em 

outras palavras entraríamos em um raciocínio circular: se o qāmēṣ / קמץ for /a/, o šəwāʾ / 

  / é /a/? Pelo fato que o šəwā קמץ / seria pronunciável, mas como sabemos que o qāmēṣ שווא

 é pronunciável? Pelo fato que o שווא / é pronunciável. Mas como sabemos que o šəwāʾ שווא

qāmēṣ / קמץ é /a/ ... 

O mesmo raciocínio circular ocorreria para o šəwāʾ / שווא não pronunciável: se 

o qāmēṣ / קמץ for /o/, o šəwāʾ / שווא não seria pronunciável. Mas como sabemos que o qāmēṣ 

 não é pronunciável. Mas como sabemos que o šəwāʾ שווא / é /o/? Pelo fato que o šəwāʾ קמץ /

 .../é lido como /o קמץ / não é pronunciável? Pelo fato que o qāmēṣ שווא

Para quebrar este ciclo vicioso, o Maʿănēh Lāšōn / 1136מענה לשון
 oferece uma 

solução: o méṯeḡ / מתג, como podemos conferir no trecho a seguir:  

 ] הקמץ[הושם מתג אחד תחתיו כשצריך שיורחב 

Tradução nossa: 

Foi posto um méṯeḡ / מתג embaixo do qāmēṣ / קמץ para prolonga-lo. 

Em suma, o méṯeḡ / מתג : 

̶ quando estiver ao lado do qāmēṣ / קמץ indicaria uma prolongação e, portanto, 

ele sinaliza que o qāmēṣ / קמץ deve ser “longo” e lido como /a/.  

̶ a ausência do méṯeḡ / מתג indicaria a ausência de prolongação, o que sinalizar 

que o qāmēṣ / קמץ é “breve” e lido como /o/.  

                                                                        

1136
 ( 1627, עוזיאל , p. ג frente); ( 1708, עוזיאל , p. ב verso). 
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8.3.2 A divisão das letras em pontos de articulação  

O Maʿănēh Lāšōn / 1137מענה לשון repete os cinco pontos de articulação das 

consoantes hebraicas transmitidos pelo Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, porém sem mencionar a 

fonte
1138

. 

As letras dos dentes (exceto o ר) serão destacadas quando o Maʿănēh Lāšōn / 

ַפֵעّל / do miṯpaʿʿēl ת tratar dos processos fonológicos que acontecem com o מענה לשון  ִמתְּ

quando C1 / פ הפועל for uma letra desse grupo, conforme já explicamos anteriormente. 

8.3.3 O ה proclítico: demonstrativo 

De maneira breve, o Maʿănēh Lāšōn / 1139מענה לשון postula que o 

demonstrativo é grafado por um ה com pattāḥ / פתח prefixado seguido de dāgēš / דגש 
1140

, 

exceto quando a letra posterior for uma daquelas que não recebe o dāgēš / דגש, isto é, uma 

das אחהע e o ר. O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון explica que, na maioria dos casos, o dāgēš / 

 / transformando-o graficamente em qāmēṣ פתח / é deslocado para debaixo do pattāḥ דגש

1141קמץ
: 

 .(סָ ) קמץ  (ס) דגש + (סַ ) פתח

Dessa afirmação percebe-se que, para o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, a 

diferença entre qāmēṣ / קמץ e pattāḥ / פתח é gráfica, uma vez que o primeiro, não seria senão 

um pattāḥ / פתח com o sinal gráfico do dāgēš / דגש que deveria estar na letra posterior.  

É importante lembrar que nos manuscritos antigos, o qāmēṣ / קמץ era um 

pattāḥ / פתח com um pontinho embaixo, o que fez, por exemplo, o ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ 

 e o פתח / fosse um intermediário entre o pattāḥ קמץ / entender que o qāmēṣ אברהם בן עזרא

                                                                        

1137
 ( 1627, עוזיאל , p. ב verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רע). 

1138
 Alguns dos pontos de articulação elencados no Sēp̄er Yəṣirāh / ספר יצירה podem ser deduzidos de 

passagens talmúdicas, como, por exemplo, os talmudistas tinham a percepção que as letras אחה"ע poderiam ser 

confundidas foneticamente. Talmude Babilônico de ʿĒrūḇin / ןעירובי  p 53. 
1139

 ( 1627, עוזיאל , p. ג frente); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רע). 
1140

 / e um dāgēš פתח / o demonstrativo é definido por um pattāḥ ,הא הידיעה משפטה בפתח ודגש באות הנמשכת 

 .como que segue הנמשכת na letra que o sucede. Atentar para a ressemantização de דגש
1141

 Uma vez que הקמץ שהוא הפתח הנהוג והדגש שהיה ראוי לבא באות הנמשכת תחתיו, o qāmēṣ / קמץ é um 

pattāḥ / פתח normal mais o dāgēš / דגש pertencente à letra posterior. 
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ḥōlem / חולם, por ser formado por um pattāḥ / פתח e o ponto do ḥōlem / חולם 
1142

, como 

podemos ver no pattāḥ / פתח do fac-símile abaixo extraído do códice de Aleppo
1143

: 

 

Sem entrar em todos os detalhes, explica Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל que 

essa regra se aplica principalmente diante de ר ,ע ,א uma vez que diante de ה e ח, pode 

acontecer de o pattāḥ / פתח ser preservado apesar da perda do dāgēš / דגש. 

Antes de prosseguir com as regras do demonstrativo, o Maʿănēh Lāšōn /  מענה

 acompanhado de ה demonstra que o processo fonológico não ocorre apenas com o לשון

pattāḥ / פתח. No caso das preposições כ ל ב, apesar de, por padrão, serem grafadas com šəwāʾ 

 seguidas de פתח / ao exprimir definição (demonstrativo) são grafadas com pattāḥ ,שווא /

dāgēš / דגש como em: 

ָׁשַמִים+  ּׁ הַ +  בְּ    ַהָשַמִים   .ַבָשַמִים  בְּ

O Maʿănēh Lāšōn / 1144מענה לשון
 na sequência demonstra outro processo 

fonológico no qual ocorre a transformação fonética do pattāḥ / פתח em seḡōl / פתח) סגול  

 / átonos vocalizados com qāmēṣ ח e ע ה No caso em que o demonstrativo está diante de .(סגול

 :como podemos ver em ,סגול / transforma-se em seḡōl פתח / o pattāḥ ,קמץ

ָעָנן+  ּׁ הַ +  בְּ    ָנן ַהּעָ ֶהָעָנן  בְּ  ;ֶבָעָנן  בְּ

ָהמֹון+  ּׁ הַ +  בְּ     ַה מֹוןּהָ בְּ    ֶה מֹוןהָ בְּ    ֶמֹוןהָ ב ; e 

ָחָכם+  ּׁ הַ +  לְּ    ָכם ַהּחָ ֶהָחָכם  לְּ  .ֶלָחָכם  לְּ

8.3.4 O ה proclítico: interrogativo  

Depois de discursar sobre o ה demonstrativo, o Maʿănēh Lāšōn / 1145מענה לשון
 

postula que a partícula interrogativa é grafada por um ה acompanhado de šəwāʾ / שווא e 

                                                                        

1142
ב-א .p ,לפמאן)  ) 

1143
 (Códice de Alepo, p. fólio 1). 

1144
 ( 1627, עוזיאל , p. ג frente );  

1145
 ( 1627, עוזיאל , p. ג frente); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעא). 
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pattāḥ / פתח seguido por rāp̄eh / רפה, exceto quando a letra posterior for uma das letras da 

garganta, isto é, אחהע, ou ר. O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון explica que, na maioria dos 

casos, o šəwāʾ / שווא some, como em: 

 .(2Rs. 5:7) הֲ ֱאֹלִהים ָאִני ̶

Na sequência, vemos a transformação do šəwāʾ pattāḥ / שווא פתח em pattāḥ / 

 :פתח

ׁ הֲ  ָאִני ֱאֹלִהים+        ָאִני ַהֱאֹלִהים

Em outros casos, o šəwāʾ pattāḥ / שווא פתח, por motivos fonológicos, poderá 

se transformar em seḡōl / אושו פתח) סגול   סגול), como em: 

 ;(Nm. 11:12) ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ̶

 e ;(Jó 15:2) ֶהָחָכם ַיֲעֶנה ̶

  ,(Jó 13:25) ֶהָעֶלה ִנָדף ַתֲערֹוץ ̶

Na sequencia, vemos a transformação do šəwāʾ pattāḥ / שווא פתח em seḡōl / 

 :סגול

ׁ הֲ  ָהִריִתי ָאֹנִכי+       ֲֹנִכיה ָ ָהִריִתי א    ָהִריִתי ֶהָאֹנִכי ; 

ׁ הֲ  ַיֲעֶנה ָחָכם+       ֲָכםה ָ ַיֲעֶנה ח    ַיֲעֶנה ֶהָחָכם ; e 

ׁ הֲ  ַתֲערֹוץ ִנָדף ָעֶלה+      ֶלה ָ ַתֲערֹוץ ִנָדף ֲהע    ַתֲערֹוץ ִנָדף ֶהָעֶלה  

O Maʿănēh Lāšōn / 1146מענה לשון
 observa que apesar das semelhanças com o 

demonstrativo, a partícula interrogativa quando se encontra diante de uma sequência que 

começa com בכל acompanhada de šəwāʾ / שווא ou de uma palavra que começa com šəwāʾ / 

  como em ,פתח / se transforma em pattāḥ שווא פתח / o šəwāʾ pattāḥ ,שווא

ֲחִנים ̶ ַמָֽ  e ;(Nm. 13:19) ַהבְּ

ֵמָנה ̶   ,(Nm. 13:19) ַהשְּ

Na sequencia, vemos a transformação do šəwāʾ pattāḥ / שווא פתח em pattāḥ / 

 :בכל antes de uma פתח

                                                                        

1146
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso);  
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ֲחִנים ̶ ׁ  + בְּ  + ַמָֽ ֲחִנים הֲ  ַמָֽ ֲחִנים  ֲהֿבְּ ַמָֽ ֲחִנים  ַהֿבְּ ַמָֽ  e ;ַהבְּ

ֵמָנה ̶ ׁ   + ׁשְּ ְּ ֵמָנה  הֲ  ְּ ֵמָנה  ֲהׁש  ֵמָנה  ַהׁש   .ַהשְּ

Nestes dois últimos exemplos, o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 

acrescenta que o dāgēš / דגש foi adicionado para deixar a leitura mais bela
1147

. 

8.3.5 As propriedades das ויהא  - aspectos fonéticos e fonológicos 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון discute sobre as אהוי em dois momentos:  

 após abordar a regra: a)

̶  kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh / כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה 
1148

; e  

 antes de versar sobre os verbos defectivos, quiescentes e duplicados
1149

.  b)

 .pronunciadas mesmo não grafadas  אוי 8.3.5.1

Ao concluir as exceções à regra kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh /  כל

י בגדכפת דסמיך לאהוי רפה , o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון explica que as אוי sempre soam (ou 

são articuladas), na linguagem dele: 

 ,ואותיות או"י יורגשו תמיד במבטא

mesmo não estando presentes na escrita, na linguagem dele: 

 .אפעלפי שלא תבאנה במכתב

Para ilustrar que as אוי são percebidas na fala, mesmo não estando escritas, o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון cita como exemplo Sl. 73:2 em que no texto se lê כּו פְּ  porém se ,ׁש 

escreve כ ה פְּ  :ׁש 

ָרי ̶ כּו ֲאׁש  פְּ grafia na edição de 1627) ׁש 
1150

) ou 

ָרי ̶ כ ה ֲאׁש  פְּ grafia na edição de 1708) ׁש 
1151

) 

                                                                        

1147
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעא). 

1148
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso). 

1149
 ( 1627, עוזיאל , p. יג frente e verso). 

1150
 ( 1627, עוזיאל , p. ד verso). 

1151
 ( 1708, עוזיאל , p. ו frente). 
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O Məleʾḵeṯ haDiqdūq /  הדקדוקמלאכת  omite este exemplo
1152

. 

Vale observar que o exemplo mencionado só faz sentido de acordo com o texto 

de 1708 em que vemos o šurēq / שורק desacompanhado de ו, pois este seria um caso de ו não 

escrito, mas pronunciado. 

Chama atenção o fato de o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון mencionar justamente 

um exemplo sem lembrar que se trata de qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי , lit. aram. lê-se/escreve-se, o 

que recorda o mesmo comportamento de Ḥayyūj / 'חיוג, que vivera meio milênio antes, 

conforme destacamos anteriormente. 

8.3.5.2 Em potência e em ato 

Em linguagem filosófica, o Maʿănēh Lāšōn / 1153מענה לשון
 explica que a letra 

 como se estivesse escrita em ato קמץ / no qāmēṣ (בכח / bəḵoʾaḥ) está presente em potencia ה

(bəp̄oʿal / בפועל): 

ַסח שההא הבא  התנועה הגדולה בכחוכן אות ה הבא  ָת ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥ תדגש אות בגד כפת הנמשכת כמו וְּ

 .בפועל:היא( כתובה 1708: בכח( הקמץ כאילו היה )1708) מכח

Tradução nossa: 

Assim a letra ה que está potencialmente por causa da vogal longa causa que a 

ַסחוְּ  como em דגש / que a sucede receba dāgēš בגד כפת ָת ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥  em que encontramos o ה em 

potência no qāmēṣ / קמץ como se estivesse escrito em ato. 

Para quem estudou o Maḥbereṯ Mənaḥēm / חברת מנחם, o Kitāb ʾal-Līn as 

obras dos Qimḥi / קמחי sabe que as vogais definidas pelos Qimḥi / קמחי como vogais longas, 

na realidade, traduzem a ideia da vogal acompanhada de letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ  / 

نحرف لي   ) descrita por Ḥayyūj / 'חיוג como uma letra que pode ou não estar escrita. Desta 

maneira, a vogal longa, no caso, o qāmēṣ / קמץ /a/, na linguagem do Maʿănēh Lāšōn /  מענה

/ sempre será sucedida por um nāḥ ,לשון  / repouso que poderá estar em potência (bəḵoʾaḥ /  נח

 :como em ,(בפועל / bəp̄oʿal) se não estiver em ato (בכח

תָ זָ  חְּ ַבֻ֥ תָ זָ   (בכח)  חְּ הַבֻ֥  .(בפועל) 

De acordo com isso, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון trata o nāḥ /  repouso /  נח

                                                                        

1152
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעה). 

1153
 ( 1627, עוזיאל , p. ד frente);  
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não escrito como uma letra em potência (bəḵoʾaḥ / בכח), e a escrito como uma letra em ato 

(bəp̄oʿal / בפועל). 

 .vocalizadas mesmo não grafadas אוי 8.3.5.3

O Maʿănēh Lāšōn / 1154מענה לשון
 menciona outros casos em que cada uma das 

 :é vocalizada apesar de não estar escrita אוי

̶ em ל ִנֵא  ל] Ez. 14:14, 20) ָדָֽ ִנֵיא  ל [ָדָֽ ִנֵא   ,צירה / soa vocalizado com ṣēreh י o ,(ָדָֽ

apesar de não estar escrito, isto é, ל ִנֵיא   .lê-se / קרי / assim como orienta o qərē ,ָדָֽ

ִ ם ̶ ּוָׁשַל  soa vocalizado com י o ,(diversas vezes, por exemplo em Zc. 1:14) יְּ רָֽ

ḥiriq / חיריק, apesar de não estar escrito, isto é, ּוָׁשלַ יִ ם רָֽ  assim como orienta o ,יְּ

qərē / קרי / lê-se. 

 ,isto é ,פתח / soa vocalizado com pattāḥ ע implícito antes do א o ,ֹׁשֵמעַ  e יֹוֵדעַ  ̶

  .ֹׁשמֵ אַ ע ,יֹודֵ אַ ע

Nota-se que  

ל ̶ ִנֵא   lê-se/escreve-se em que existe uma / קרי-כתיב / é um caso de qərē-kəṯiḇ ָדָֽ

anotação massorética para indicar a leitura da vogal massorética /i/ como se ela 

fosse sucedida por /ye/ conforme orienta o kəṯiḇ / כתיב; 

ּוָׁשַלִם ̶ רָֽ  lê-se/escreve-se conhecido, semelhante à / קרי-כתיב / é um qərē-kəṯiḇ יְּ

  .que não há necessidade de anotação massorética ִהוא

 de acordo com essa sucessão, poderíamos interpretá-los como casos ,ֹׁשֵמעַ  e יֹוֵדעַ  ̶

de qərē-kəṯiḇ / קרי-כתיב / lê-se/escreve-se conhecidos que dispensam de 

anotações massoréticas. 

Não podemos interpretar do exposto que o som vocálico do segundo /u/ de 

כ ה פְּ ל elidido como ocorre em ו indicaria um ׁש  ִנֵא  ּוָׁשַלִם e em ָדָֽ רָֽ  pois ao discorrer sobre as ,יְּ

propriedades das אהוי, pela segunda vez, no tópico sobre os verbos com uma das אהוי, o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון declara que as אהוי (incluso o ה) foram chamadas pelos 

                                                                        

1154
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעה). 
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gramáticos de ʾōṯiōṯ haMešeḵ wehaNuʾaḥ / נחהאותיות המשך ו .  

Apesar de não explicar, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון cita exemplos de como 

as אהוי podem estar quiescentes, a saber:  

̶ as letras quiescentes são aquelas que podem ser elididas da fala como o ה em 

 e ;ָבנָ ה

̶ as letras quiescentes são aquelas que podem ser elididas da fala e da escrita 

como em ָבִניִתי em que o ה é elidido da escrita e da fala.  

Porém, destes exemplos não fica claro o significado de prolongação na 

concepção do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון.  

O principal a ser observado é que as ʾōṯiōṯ haNuʾaḥ / אותיות הנוח (ḥarf layyin / 

ף  ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  , na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג) e as ʾōṯiōṯ haMešeḵ / אותיות המשך (ḥarf 

madd / ף ַמדّ ַחרְּ مد  حرف  /  , na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג) continuaram a ser transmitidas, 

muito embora, não elucidadas devidamente. /  

8.3.6 A análise dos verbos 

8.3.6.1 Como decompor o verbo hebraico 

O Maʿănēh Lāšōn / 1155מענה לשון
 e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 1156מלאכת הדקדוק

 

encerram os respectivos livros com a seguinte questão: 

Como reconhecer a raiz de um verbo? 

Para responder essa questão, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון sugere um 

algoritmo para decompor o verbo com base no que foi apresentado. 

8.3.6.1.1 As letras radicais e servis 

O primeiro passo sugerido para decompor o verbo é verificar a presença de 

uma das onze letras radicais cujo mnemônico foi apresentado pela primeira vez, no Maḥbereṯ 

Mənaḥēm / מחברת מנחם, a saber
1157

:  

 .טח ספר גזע צדק

                                                                        

1155
 ( 1627, עוזיאל , p. יד verso);  

1156
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפו). 

1157
 ( 1627, עוזיאל , p. יד verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפו). 
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Vale recordar, esse epíteto foi defendido pela autoridade do neto de Raši / 

 apesar de falhar ,יוסף קמחי / e por Yōsēp̄ Qimḥi רבנו יעקב תם / o Rabbi Yaʿăqōḇ Tam ,רש"י

quanto à identificação do ט e do ד conforme pontuamos em nome das críticas de Dunaš bēn 

Labraṭ / דונש בן לברט. 

Para o grupo das letras servis, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון oferece o seguinte 

epíteto
1158

: 

 .משה כתב אלינו

E o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק oferece outro epíteto
1159

: 

 .מנשה כותב אלי

Este passo não é diferente daquele proposto anteriormente por Səʿadia Gaʾōn / 

 .אגרון / no ʾEgron סעדיה גאון

8.3.6.1.2 O šōreš / שורש 

Uma vez identificadas as letras radicais e servis, o próximo passo é identificar 

o šōreš / שורש, que segundo o Maʿănēh Lāšōn / 1160מענה לשון
 e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 

1161הדקדוק מלאכת
, é representado pela 3psm. do passado do paradigma pāʿal / ָפַעל. 

Diante dessa afirmação, fica claro que a concepção de raiz abstrata está muito 

longe dos nossos autores. 

8.3.6.1.3 O exemplo do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון para os verbos completos 

Em  ֹג ָנהוַתחְּ רְּ ָנה׃)  רְּ ֹגָֽ  basta שורש / em Sl. 65:13), para determinar o šōreš ַתחְּ

eliminar as letras servis e buscar a 3psm. do passado do paradigma pāʿal / ָפַעל, que neste caso 

seria ָחַגר. De acordo com ele, as conjugações restantes podem ser obtidas por analogia 

 .(ֶהֶקׁש)

8.3.6.1.4 O exemplo do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון para os verbos quiescentes 

De acordo com Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, os verbos quiescentes apresentam 

                                                                        

1158
 ( 1627, עוזיאל , p. יד verso). 

1159
  ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפו). 

1160
 ( 1627, עוזיאל , p. יד verso);  

1161
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפו). 
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o seguinte problema: ao serem conjugados na 3psm. do passado do paradigma pāʿal / ָפַעל, 

obtém-se formas bilíteras como  ָםק  e ֹ ָבש .  

Para obter o šōreš / שורש trilítero, nestes casos, devemos buscar o infinitivo 

(maqqōr / מקור) que é respectivamente: םקּו  e ֹבשּו . 

8.3.6.1.5 Verbos com raiz obscura 

Por fim, como identificar aqueles verbos cuja raiz está obscura como em: 

 ?(Sl. 68:26) תֹוֵפפֹות ̶

Será que תֹוֵפפֹות deriva de: 

  ou ;נחי ע הפועל /e seria quiescentes de C2 תוף ̶

 ?e seria verbo duplicado תפף ̶

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון oferece uma solução como se fosse um linguista 

moderno: observa as formas da mesma palavra flexionadas no plural e com a adição de 

sufixos. Se encontrarmos dāgēš / דגש nas formas pluralizadas e sufixadas é sinal de que se 

trata de verbo duplicado.  

Se compararmos  תֹוֵפפֹות com os derivados de ַעם, é possível verificar que  

 assim como ,פ no דגש / estão com dāgēš תּופֹו e תּופֶ יָך ,תּופִ ים ̶

 .מ no דגש / estão com dāgēš ַעִמי e ַעמֶ ָך ,ַּעִמים ̶

Dito isso, conclui-se que a raiz de תֹוֵפפֹות derivas de  ָףפַ ת , e portanto
1162

: 

 ;תּופֶפיָך é equivalente à תּופֶ יָך ̶

 e ;תּופפֹו é equivalente à תּופו ̶

 .תּופִפים é equivalente à תּופִ ים ̶

8.3.6.2 Os verbos completos 

8.3.6.2.1 As formas  ְָדת ְדְת  e ָפק   ָפק 

Em uma abordagem que remete aos pares mínimos, o Maʿănēh Lāšōn /  מענה
                                                                        

1162
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1163לשון
 explica que a diferença entre  ָת תְּ  e ָפַקדְּ  ø/, o que/ שווא a/ e o/ קמץ / é o qāmēṣ ָפַקדְּ

distingue entre o masculino ( ָת תְּ ) e o feminino (ָפַקדְּ  / ambos na 2ps. do passado do pāʿal ,(ָפַקדְּ

 .ָפַעל

8.3.6.2.2 A forma מ"מקור + בכל  

Explica o Maʿănēh Lāšōn / 1164מענה לשון
, que o infinitivo é chamado de 

maqqōr / מקור / origem por ser a origem e a raiz de todas as formas daquele binian / בנין, e 

por esse motivo, o infinitivo (maqqōr / מקור) também foi chamado de šēm haPōʿál / ל ָ שם  ֹפועָֽ

  .הפועל

Para o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, as formas maqqōr /  ָקורמ  e məqqōr /  ְּקורמ  

constituiriam variantes contextuais, assim como advogava o Miḵlōl / מכלול 
1165

. 

Prossegue, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, quando uma das preposições ל"בכ  é 

adicionada ao infinitivo, o qāmēṣ / קמץ /a/ de maqqōr /  ָקורמ  é reduzido para /ø/ como em 

məqqōr /  ְּקורמ  que por sua vez, constitui uma variante contextual:  

Maqqōr /  ָקורמ  
/a/  /ø/
→       məqqōr /  ְּקורמ . 

Dessa maneira temos: 

 לְּ פָ קֹוד  ָפקֹוד + לְּ  ̶
/a/  /ø/
 ;לִ פְּ קֹוד       →

 בְּ פָ קֹוד  ָפקֹוד + בְּ  ̶
/a/  /ø/
 e ;בִ פְּ קֹוד       →

 כְּ פָ קֹוד  ָפקֹוד + כְּ  ̶
/a/  /ø/
 .כִ פְּ קֹוד       →

Porém, quando a preposição é o מ, adiciona-se o dāgēš / דגש, uma vez que a 

geminação indica (ləhōrōṯ / להורות / mostrar) a ausência do ן de ִמן conforme pontuava 

Mənaḥēm / מנחם: 

 ָפקֹוד +ִמן  ָפקֹוד + מְּ 
/a/  /ø/
קֹודפְּ נְּ מִ        →   ّ קֹודִמפְּ . 

                                                                        

1163
 ( 1627, עוזיאל , p. ה verso);  

1164
 ( 1627, עוזיאל , p. ו verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעה). 

1165
 (CHOMSKY, 2001, p. 57, nota 86); ( 1862, ריטטענבערג , p. לא frente-לג verso). 
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8.3.6.2.3 As formas ד  ִנְפָקד e ִנְפק 

O Maʿănēh Lāšōn / 1166מענה לשון
 observa que ָקד  קמץ / com qāmēṣ ִנפְּ

distingue-se de ַקד  ,pois ,פתח / com pattāḥ ִנפְּ

ָקד ̶   lit. heb. adjetivo; e ,תואר / é tōʾār ִנפְּ

ַקד ̶ ָעל / está no pretérito na 3psm. do nip̄ʿāl ִנפְּ   .ִנפְּ

Porém, em pausa, ַקד ָקד torna-se ִנפְּ   :ִנפְּ

ַקד ָקד pausa  + ִנפְּ  .ִנפְּ

Neste caso só é possível distinguir entre ָקד ָקד verbo e ִנפְּ  adjetivo de acordo ִנפְּ

com o contexto. 

Outro caso por analogia: ָקָדה -lit. heb. adjetivo. distingue ,תואר / que é tōʾār ִנפְּ

se por estar com qāmēṣ / קמץ sob o ק enquanto que ָדה קְּ  3pfs do pretérito, está com šəwāʾ ,ִנפְּ

 .lit ,תואר / Porém, o último iguala-se ao primeiro em pausa com uma diferença, o tōʾār .שווא

heb. adjetivo, é milləraʿ / מלרע e o verbo é milləʿēl / מלעיל. 

ָקָדה  .lit. heb. adjetivo ,תואר / é tōʾār ִנפְּ

ָדה קְּ ָעל / está no pretérito na 3psf. do nip̄ʿāl ִנפְּ  .ִנפְּ

Porém, a seguinte forma só poderemos saber o sentido pelo contexto: 

ָדה קְּ ָדהקָ ִנפְּ  pausa  + ִנפְּ . 

 ִהָפֵקד 8.3.6.2.4

O Maʿănēh Lāšōn / 1167מענה לשון
 explica que a forma ִהָפֵקד é o maqqōr /  ָקורמ  

do nip̄ʿāl / ָעל  para assimilar פ no דגש / e todas as formas correlatas estão com dāgēš ִנפְּ

(tašlūm / תשלום / recompensa) a ausência do נ que configura o nip̄ʿāl / ָעל  .ִנפְּ

*ֵקדפָ נְּ הִ  3psm.  + נפעל + פקד   ֵّקדִהָפ . 

Observa-se que na forma  ִֵקדפָ נְּ ה* , o פ está com dāgēš qal / דגש קל por ser 

precedido de šəwāʾ nāḥ / שווא נח conforme discutimos este tema ao tratar de exceções como 

em מלכות. 

Chama atenção o uso de tašlūm / תשלום / recompensa para indicar a 

                                                                        

1166
 ( 1627, עוזיאל , p. ז verso e ח frente); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעז). 

1167
 ( 1627, עוזיאל , p. ח frente). 
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assimilação por dāgēš / דגש uma vez que no Miḵlōl / מכלול, este termo foi utilizado 

sistematicamente como tradução de ta
c
wīḍ /  תעויץ  compensação nos mesmos / تعويض /

contornos que o encontramos no Kitāb ʾal-Līn, a saber: para explicar a presença do sākin 

layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן em uma sílaba diferente daquela que perdeu a letra radical. 

ָפֵקד 8.3.6.2.5  ִיָפֵקד versus א 

Pergunta o Maʿănēh Lāšōn / 1168מענה לשון
 qual o motivo que a 1ps. do futuro 

do nip̄ʿāl / ָעל  enquanto as formas restantes estão ,סגול / está com seḡōl ֶאָפֵקד ,isto é ,פקד de ִנפְּ

com ḥiriq / חיריק? Como podemos ver em:  

ִדי דו, ִנָפֵקד, ִתָפֵקד, ִיָפֵקד, ִתָפקְּ ָנה, ִתָפקְּ  ,ִתָפֵקדְּ

Responde o Maʿănēh Lāšōn / ֶאָפֵקד :מענה לשון está com seḡōl / סגול para que 

não confundam com a 3psm. ִיָפֵקד: 

 ִאָפֵקד
dissimilação
 .ֶאָפֵקד         →

A prova que a norma (ָפָטּה מלאכת  / ou na linguagem do Məleʾḵeṯ haDiqdūq ,ִמׁשְּ

ָעל / da 1ps. do futuro do nip̄ʿāl (מהראוי :הדקדוק  está nesta חיריק / deveria ser com ḥiriq ִנפְּ

variante da 1ps. do futuro do nip̄ʿāl / ָעל  conforme era חיריק / que está com ḥiriq שבע de ִנפְּ

esperado conforme a norma: 

 .(Gn. 21:24) ָאֹנִכי ִאָשֵבעַ  ̶

8.3.6.2.6 Piʿʿēl / ִפֵעّל quando C2 / הפועל ע  é uma letra que não recebe dāgēš / דגש 

O Maʿănēh Lāšōn / 1169מענה לשון
 explica que o piʿʿēl / ִפֵעّל é caracterizado por 

ser “pesado” kāḇēḏ / כבד diante da presença do dāgēš / דגש no C2 / הפועל ע . Nota-se que o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון não especifica que o dāgēš / דגש em questão é o dāgēš ḥāzāq / 

 .דגש חזק

O piʿʿēl / ִפֵעّל pode ser conjugado de duas maneiras na 3pms do pretérito:: 

ִׁשַבר) ִאַבד ִׁשַבר ̶  em Lm. 2:9); e ִאַבד וְּ

ִחֵקר ̶ ִחֵקר) ִאֵזן וְּ ִאֵזן וְּ  .(em Ec. 12:9 וְּ
                                                                        

1168
 ( 1627, עוזיאל , p. ח frente). ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעז). 

1169
 ( 1627, עוזיאל , p. ח verso). 
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Quando a C2 / הפועל ע  é uma letra que não recebe dāgēš / דגש, o dāgēš / דגש é 

substituído pela אהוי em potência (bəḵoʾaḥ / בכח) presente ṣēreh / צירה, como ocorre em: 

ָעם ̶  e ;(Nm. 22:5) ֵמֵאן ִבלְּ

לֹא־ֵאַחר ַהַּנַער ̶   .(Gn. 34:19) וְּ

Na visão do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 1170מלאכת הדקדוק
, o pontinho do dāgēš / 

עאחה que não podia incorrer em uma das דגש  juntou-se ao ḥiriq / חיריק transformando-se em 

ṣēreh / צירה.  

Neste ponto, observamos que o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון entende 

devidamente que o ṣēreh / צירה engendra o nāḥ / נח (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן na 

linguagem de Ḥayyūj / '1171חיוג
) que substitui o dāgēš / דגש na formação do . 

Desta maneira, as formas ֵמֵאן e ֵאַחר tornam-se equivalentes à ִחֵקר: 

 ;מֵ ◊ֵאן  ֵמֵאן ̶

 ;אֵ ◊ַחר  ֵאַחר ̶

ר ̶  .ִחקֵקר  ִחקֵّ ּ

Onde o ◊ representa o nāḥ / נח (nesse caso o י) que está no lugar do dāgēš / 

1172חיוג' / conforme vimos anteriormente em Ḥayyūj ,דגש
.  

Porém, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 

não entram no mérito da diferença existente entre לֹא־ֵאַחר ר mencionado anteriormente e וְּ  ָוֵאַחַ֖

no seguinte versículo: 

ָתה ̶ ר ַעד־ָעָֽ  .(Gn. 32:5) ָוֵאַחַ֖

8.3.6.2.7 Puʿʿal /   ّלֻפע  quando C2 / הפועל ע  é uma das letras que não recebe dāgēš / דגש 

Explica o Maʿănēh Lāšōn / 1173מענה לשון
, que o   לַעّפ  é caracterizado pela 

presença do dāgēš / דגש noע הפועל, por analogia com o ִפֵעّל. C1 / פ הפועל, no pretérito, pode 

                                                                        

1170
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעח). 

1171
 ( 1627, עוזיאל , p. ט frente). 

1172
 Cf. a entrada אחר em (SIVAN e WATED, 5772, p. 42 em hebraico, p. 43 em árabe). 

1173
 ( 1627, עוזיאל , p. ט verso).  
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ser vocalizado com šurēq / שורק ou com ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ. Esses dois casos podemos 

conferir nos seguintes exemplos: 

ִתי ̶ בְּ ב ג ַּנ  י־ג ֹּנ   ;(Gn. 40:15) ִכָֽ

י׃ ̶ ד ֶבן־ִיָׁשָֽ ִו  ֹות ָדֱ֝ ִפּלָּ֑ ּו תְּ  .(Sl. 72:20) ָכּלֻ֥

Para facilitar a decodificação do qāmēṣ / קמץ como o /o/, o Maʿănēh Lāšōn / 

1174מענה לשון
 vocaliza  ֳּלּוכ , com ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ. Aboab fez o mesmo no Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / 1175מלאכת הדקדוק
. Por desconhecer esta prática, Weitman “corrige” o texto do 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק observando em nota que a grafia com ḥāṭēp̄ qāmēṣ /  חטף

que ele encontrou no manuscrito estaria equivocada קמץ
1176

.  

Entretanto, de acordo com a nossa pesquisa, a adição do šəwāʾ / שווא ao lado 

do qāmēṣ / קמץ para indicar a leitura como /o/ era muito comum. Para ilustrar, segue o fac-

símile da Gramatica Hebraica com a tabela dos verbos quiescentes de C3 / הפועל נחי ל  no 

hŏp̄ʿāl / ָעל 1177חטף קמץ / em que podemos observar o uso sistemático do ḥāṭēp̄ qāmēṣ ָהפְּ
 na 

mesma situação:  

 

Acrescenta o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 1178מלאכת הדקדוק
 casos em que 

encontramos a grafia plena como em: 

                                                                        

1174
 ( 1627, עוזיאל , p. ט verso).  

1175
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעט). 

1176
 O exemplo do Məleḵeṯ haDiqdūq מלאכת הדקדוק é ָכסּו em ים ִצָּלָּּ֑ה ּו ָהִר   que está na mesma (Sl. 80:11) ָכס 

conjugação que ָכּלּו ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעט nota 62). Cf. a imagem extraída do fac-símile do manuscrito 

E47E04 f. 5, em que podemos notar que Aboab se esquece do דגש no ס: 

. 
1177

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 106) 
1178

. ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעט). 
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ׁש ̶ ֹון נּוָט  מ  י־ַארְּ (Is. 32:14) ִכָֽ
1179. 

Porém, quando o C2 / הפועל ע  for uma letra como o ר que não recebe dāgēš / 

 :como em ,חולם / se transforma em ḥōlem שורק / o šurēq ,דגש

ִים׃ ̶ ף ַבָמָֽ ַטַ֖ ׁש  ק וְּ  .(Lv. 6:21) ּוֹמַרֻ֥

Neste caso vemos /u/  /o/, assim: 

ַרّ קּומ   
/u/  /o/
קּוֹמַר        → . 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון justifica, por engano, que o ḥōlem / חולם em 

  .אותיות הרפיון / ser uma das ʾōṯiōṯ haRip̄ayōn ר ocorre pelo fato de o ּוֹמַרק

O Məleʾḵeṯ haDiqdūq /  הדקדוקמלאכת  parece corrigir o texto ao descrever que 

o šurēq / שורק se transforma em ḥōlem / חולם por estar antes de uma letra que não recebe 

dāgēš / דגש, no caso, o ר. 

Nota-se também que, desta vez, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון não menciona 

que o ḥōlem / חולם está no lugar do dāgēš / דגש. 

8.3.6.2.8 Mərūbbaʿ / מרובע – ou verbo “quadrado” 

Apesar da polêmica em torno do paradigma mərūbbaʿ / מרובע / quadrado, 

segundo o Maʿănēh Lāšōn / 1180מענה לשון
 esta é a solução para conjugar os verbos 

quiescentes de C2 / חי ענ  ל הפועל / por apresentar o C3 ,ִפֵעّל / no paradigma piʿʿēl הפועל 

duplicado no lugar da geminação representada pelo dāgēš / דגש. 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון oferece argumentos para ter chegado a esta 

conclusão: 

 a única maneira de conjugar קום e בון no piʿʿēl / ִפֵעّל seria duplicando a C3 / ל הפועל a)

como em: 

  e ;ֹקוֵמם ̶

 ;בֹ וֵנן ̶

                                                                        

1179
 Entretanto, nos nossos textos está defectivo: ׁש  .נ ָט 

1180
 ( 1627, עוזיאל , p. יא verso-יב frente). ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפא). 
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 o dāgēš / דגש ocorre no piʿʿēl / ִפֵעّל e no miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל (dos verbos completos, b ִמתְּ

porém entre os verbos quiescentes de C2 /  ע הפועלנחי , o paradigma mərūbbaʿ / 

 Dessa maneira, as formas .ִפֵעّל / quadrado desempenha o papel do piʿʿēl / מרובע

וֵנןבֹ  e ֹקוֵמם  das raízes קום e בון estariam no paradigma mərūbbaʿ / מרובע / 

quadrado e seriam equivalentes à  ִרבֵّ ח  (raiz ברח ) no piʿʿēl / ִפֵעّל entre os verbos 

completos. As formas  ִֹקוֵמםתה  e  ִוֵנןבֹ תְּ ה  das respectivas raízes estariam no 

paradigma mərūbbaʿ / מרובע / quadrado e seriam equivalentes à  ִרֵבّחַ תְּ ה  no hiṯpaʿʿēl 

לֵעّפַ תְּ הִ  /  entre os verbos completos: 

לִפֵעّ + חבר   רֵבّחִ   בֵברחִ   ; 

לִפֵעّ + קום   ֹקוֵמם; 

לֵעّפַ ִהתְּ  + חבר    ִבֵברחַ תְּ ה    ִרֵבّחַ תְּ ה ; 

לֵעّפַ ִהתְּ  + קום    ִֹקוֵמםתְּ ה . 

Através desta demonstração, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון argumenta que o 

paradigma mərūbbaʿ / מרובע / quadrado configura um paradigma a parte para suprir a 

ausência do piʿʿēl / ִפֵעّל para os verbos quiescentes C2 = ו ou י /  .  י”ע\ו”נחי ע

Curiosamente, o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 1181מלאכת הדקדוק
 se abstém da 

discussão sobre o paradigma mərūbbaʿ / מרובע / quadrado ao versar sobre o hiṯpaʿʿēl / 

ַפֵעّלהִ  תְּ . 

8.3.6.3 As categorias dos verbos  

Depois de apresentar os verbos completos, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון 

explica, que na realidade existem quatro categorias de verbos. Seguem as quatro categorias e 

as respectivas traduções para o espanhol extraídas do glossário hebraico-ladino de Yiṣḥāq 

Neḥemiyāh / יצחק נחמיה, o editor do Maʿănēh Lāšōn / 1182מענה לשון
: 

̶ nāḥīm / נחים, pl. de nāḥ / נח, lit. quiescente / קיאישנטי; 

̶ ḥasērīm / חסרים, pl. de ḥāsēr / חסר, lit. defectivo / דיפאקטיוו; 

̶ kəp̄ūlīm / כפולים, pl. de kāp̄ūl / כפול, lit. duplicado / דופלוקאדו; 

                                                                        

1181
. ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפב). 

1182
  ( 1627, עוזיאל , p. יג verso -יד frente). 
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̶ šəlēmīm / ֵלִמים  .lit. completo, não consta no glossário ,שלם / pl. de šālēm ,ׁשְּ

Essas traduções são importantes, pois as reencontraremos nas gramáticas 

hebraicas redigidas em português pela Nação Judeu-Portuguesa. 

Nota-se que não encontramos o anúncio dessas quatro categorias no Mahălaḵ / 

 de maneira explícita. Mas percebemos que eles organizaram os מכלול / e no Miḵlōl מהלך

verbos de acordo com essas quatro categorias. Importante destacar que anteriormente, Ḥayyūj 

 dividiu a sua obra em dois grandes tratados, um para os verbos com letras frágeis, e חיוג' /

outro para os verbos duplicados.  

8.3.6.3.1 Os verbos completos (šəlēmīm / ְׁשֵלִמים) 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון 
1183

 define como completos (šəlēmīm / ֵלִמים  (ׁשְּ

os verbos cujas letras radicais se mantêm em todas as conjugações, ou seja: 

̶ que nenhuma (de suas três letras radicais) se torna quiescente (šelōʾ tanuʾaḥ / 

  e ;(שלא תנוח

̶ que não perdem (šelōʾ tēḥsar / שלא תחסר) uma de suas três letras radicais; 

8.3.6.3.2 Os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון 
1184

 define que os verbos quiescentes (nāḥīm / 

 que, conforme vimos anteriormente em  nome de אהוי são verbos formados por uma das (נחים

Ḥayyūj / 'חיוג, são conhecidas como: 

̶ letras de prolongação (ʾōṯiōṯ haMešeḵ / אותיות המשך); e 

̶ letras quiescentes (ʾōṯiōṯ haNuʾaḥ / אותיות הנוח) 

O Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון continua 
1185

 e explica que os verbos 

quiescentes (nāḥīm / נחים) não podem ser encontrados em qualquer configuração, mas apenas 

nas seguintes em que: 

 o C1 / פ הפועל é um א ou um י, como em: c)

                                                                        

1183
 ( 1627, עוזיאל , p. יב frente). 

1184
 ( 1627, עוזיאל , p. יב frente). 

1185
 ( 1627, עוזיאל , p. יב frente e verso e יג frente). 
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 quiescente י em que há um – ָיַלד de ָפַעל / 1ps. do futuro do pāʿal – (אֵ ◊ֵלד =) ֵאֵלד ̶

implícito; 

 ;está quiescente א em que o  – ָאַמר de ָפַעל / 3psm. do futuro do pāʿal – יֹאַמר ̶

 o C2 / הפועל ע  é um ו ou um י, como em: d)

 está ע הפועל / em que o C2 – קום de ָפַעל / 3psm. do futuro do pāʿal – (קָ ◊ם =) ָקם ̶

quiescente; 

 ;está quiescente י em que o ִטיב ̶

 o C3 / הפועל ל  é um א ou um ה, como em: e)

 / 2ppm. do pretérito pāʿal – ָבִניֶתם e ,בנה de ָפַעל / 3ppm. do pretérito pāʿal – ָבנּו ̶

 está ausente; e ה em que o בנה de ָפַעל

אּו ̶  ;está quiescente א em que o ,בנה de ָפַעל / 3ppm. do pretérito pāʿal –ָקרְּ

Observa o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון que se o C3 / הפועל ל  for um א, ele 

sempre estará presente, situação diversa do ה na mesma posição que poderá ser elidido da 

escrita como em 3 – ָבנּוppm. do pretérito pāʿal / ָפַעל de בנה, e em 2 – ָבִניֶתםppm. do pretérito 

pāʿal / ָפַעל de בנה. 

8.3.6.3.3 Os verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים) e o que os diferencia dos verbos 

quiescentes (nāḥīm / נחים)? 

Ao apresentar os verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים), pergunta o Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון, se os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) como os defectivos (ḥāsērīm / 

  ?da raiz, então qual seria a diferença entre eles אהוי perdem as (חסרים

Nota-se que este questionamento está presente apenas no Maʿănēh Lāšōn / 

 .מלאכת הדקדוק / e ausente no Məleʾḵeṯ haDiqdūq מענה לשון

Para responder essa pergunta, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון define que:  

̶ os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) são aqueles cuja letra ausente pode ser 

substituída por um nāḥ / נח 
1186

, como 1 – (אֵ ◊ֵלד =) ֵאֵלדps. do futuro do pāʿal / 

                                                                        

1186
 ( 1627, עוזיאל , p. יד frente). 
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 indica a ,צירה / em que a vogal longa, no caso, o primeiro ṣēreh  – ָיַלד de ָפַעל

presença do nāḥ / נח que ocupa a posição de C1 / פ הפועל como podemos 

conferir na citação abaixo extraída do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

 [...]הצירה ימשוך היו"ד פ"א הפועל 

Tradução nossa: 

O ṣēreh / צירה traz consigo o י que ocupa a posição de C1 / הפועל פ  [...]. 

̶ os verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים) são aqueles cuja letra ausente pode ser 

substituída por dāgēš / דגש (que indica geminação)
1187

 como ֶאנֹפול =) ֶאֹפול  

 assimila דגש / em que o dāgēš  – ָנַפל de ָפַעל / 1ps. do futuro do pāʿal  – (ֶאפֹפול

(tašlūm / תשלום / recompensa) o C1 = פ"נ / נ como podemos conferir na citação 

abaixo extraída do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

 ואמנם החסרון יורה עליו הדגש כאמרנו ָנַפל ֶאֹפול

Tradução nossa: 

Porém, o dāgēš / דגש indica a ausência [da letra do verbo] como em ֶאֹפול [, 

1ps. do futuro do pāʿal / ָפַעל, ] de ָנַפל. 

8.3.6.3.4 As opiniões dos gramáticos sobre os defectivos (ḥāsērīm / חסרים) e os 

quiescentes (nāḥīm / נחים) 

Na sequência, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון explica, que na realidade, os 

defectivos (ḥāsērīm / חסרים): 

 de acordo com a minoria dos gramáticos seriam verbos formados por uma das: נ ,ל e a)

 :porém ,י

̶ os verbos derivados de לקח e לתע "seriam considerados quiescentes" (ou 

hēniyḥu / הֵ ניחו na linguagem do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון)
1188

; 

                                                                        

1187
 ( 1627, עוזיאל , p. יג verso e יד frente). 

1188
 No Miḵlōl / מכלול os verbos לקח e לתע são classificados como defectivos (ḥāsērīm / חסרים) e que alguns 

gramáticas sustentam que certos verbos que reconhecemos atualmente como derivados de לתע poderiam deriver 

de תעה que seria um verbo quiescente ( 1862ריטטענבערג,  , p. ע verso- עח frente). 
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̶ todos os verbos formados com נ seriam ḥāsērīm / חסרים / defectivos
1189

; e 

̶ somente os verbos formados com י na raiz como em ָיַצק e em ָיַצר entre outros 

seriam ḥāsērīm / חסרים / defectivos
 1190

 como em: 

 א ִים  ַעל־ָצֵמ  ק־ַמ  י ֶאצׇּ  ;(Is. 44:3) ִכ֤

 יָך ִת  ַדעְּ ֶטן  יְּ ָך֤ ( ַבֶב  ָ֤ך )קרי ֶאָצרְּ ֶרם ֶאָצורְּ ֶט   e ;(Jr. 1:5) בְּ

 de acordo com a marioria dos gramáticos os defectivos (ḥāsērīm / חסרים) de C1 /  פb)

1191נ seriam formados apenas com הפועל
.  

É interessante observar que Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק apenas 

menciona a opinião da maioria dos gramáticos
1192

. 

Finaliza o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, que apesar de os defectivos (ḥāsērīm / 

הפועל ע / quando o C2 ,נ serem formados com פ הפועל / de C1 (חסרים  for uma אחעה, o C1 /  פ

 (recompensa / תשלום / tašlūm) jamais será elidido, por não ter como ser assimilado  הפועל

por dāgēš / דגש. Como exemplo de verbos cujo o C2 / הפועל ע  é uma אחעה, menciona o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון os seguintes verbos: 

 ;נאץ ̶

  ;נאף ̶

 e ;נהל ̶

  .נחל ̶

8.3.6.3.5 O verbo נתן 

A única exceção entre os verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים) é o verbo נתן que 

                                                                        

1189
 Colocamos entre parêntesis, pois o texto não diz claramente que os verbos formados com נ são defectivos 

(ḥāsērīm / חסרים). 
1190

 Colocamos entre parêntesis, pois o texto não diz claramente que com י na raiz como ָיַצק e ָיַצר entre outros 

são defectivos (ḥāsērīm / חסרים). 
1191

 O Mahălaḵ / מהלך menciona o verbo נגש para como exemplo para os defectivos (ḥāsērīm / חסרים) e 

explica que ele se torna defectivo nas formas futuras (“וחסרונו בעתידים”) cf. (MUNSTER, 1531, p. 20). 
1192

 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפו). Desta maneira, solucionamos o questionamento levantado por Weitman sobre a 

fonte do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק para dizer que a maioria dos gramáticos sustentam que os 

defectivos (ḥāsērīm / חסרים) de C1 / פ הפועל são formados com נ. Na realidade, o questionamento de Weitman 

deveria ser para o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, uma vez, a afirmação do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק é 

quase uma copia dessa linha do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון. 
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pode perder os dois נ, como podemos ver nos seguintes exemplos: 

ְך ̶ ּה ָל  י ֹאָת  ֹוב ִתִת    e ;(Gn. 29:19) טִּ֚

ֶרף ̶ י ֹעָּ֑ ָתה ִּלַ֖ י ַתֻ֥ ַב  יְּ ֹא   .(2Sm. 22:41) וְּ

8.3.6.3.6 Os verbos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י 

O modo como Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל tratava a ausência do ה na posição 

de C3 /ל הפועל em formas como 2 – ָבִניֶתםppm. do futuro do pāʿal / ָפַעל de 1193ָבָנה
 – é distinta 

daquela que vimos no Kitāb ʾal-Līn
1194

 e no Miḵlōl / מכלול 
1195

, pois eles enxergavam o י 

como representante do ל הפועל. Também difere daquela que vimos em nome de Mənaḥēm / 

e a desinência verbal יסוד / como separador entre o yəsōḏ י que interpretava o מנחם
1196

. Essa 

outra visão, podemos observar no trecho seguinte extraído do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

ֶנה ,ֶנהבֹוכי אם נאמר ָבָנה,  ִיבְּ
1197
ֶנה,  וזולתם תמצא הה' במכתב ותנוח במבטא ואם נאמר ָבנּו,  ִתבְּ

ָבִניֶתם, ָבנינו יבנו תבנו וזולתם תפול אף מהמכתב והצד הצוה ]=השווה[
 1198

שלא תורגש כלל  

 .בשום אבן מאבני הבנין

Tradução nossa: 

Se dissermos de ֶנה ,בֹוֶנה ֶנה  ,ִתבְּ ִיבְּ etc. de  ָבָנה, encontramos o ה escrito, mas em 

“descanso” na pronúncia. Porém, Se dissermos תבנו ,יבנו ,ָבנינו ,ָבִניֶתם ,ָבנּו etc., [o ה] cai 

inclusive da escrita. O que essas formas tem em comum é que [o ה] não é percebido em 

qualquer uma das suas conjugações. 

Deste trecho, observamos que o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון apenas sinaliza 

que o ה em formas como 2 –ָבִניֶתםppm. do futuro do pāʿal / ָפַעל de 1199ָבָנה
 – está ausente.  

Em outras palavras, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון não oferece qualquer 

explicação para a presença do י nestes casos.
 
 

                                                                        

1193
 ( 1627, עוזיאל , p. יב verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפה-רפד ).  

1194
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 186 e 188 em hebraico, p. 187 e 189 em árabe). 

1195
 ( 1862, ריטטענבערג , p. א"קי  frente).  

1196
 (FILIPOWSKY, 1854a, p. 82-83); (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 160*). 

1197
 Na edição de 1627 consta  ֵנ הִיבְּ  e  ִנֵ ת הבְּ , porém corrigimos a grafia conforme consta em ( 1708עוזיאל,  , p. יב 

frente). 
1198

 Entre colchetes, a grafia corrigida conforme consta em ( 1708זיאל, עו , p. יב frente). 
1199

 ( 1627, עוזיאל , p. יב verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפה-רפד ).  
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8.3.6.4 O “descanso” (nāḥ / נח) no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e no Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 

 מלאכת הדקדוק

8.3.6.4.1 “Descanso” (nāḥ / נח) na acepção de mudez 

Ao tratar dos verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים), quiescentes (nāḥīm / נחים) e 

duplicados (kəp̄ūlīm / 1200כפולים
, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון explica que as אהוי possuem 

a propriedade de se tornarem nāḥōṯ / נחות / em descanso, que segundo o nosso entendimento, 

não há dúvida de que se trata da propriedade de perder o som, isto é, tornar-se quiescente, 

como podemos conferir no seguinte trecho extraído do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

 אחד מאותיות השרשיות תחסרולא  תנוחכל פועל שלא  שלםונקרא 

Tradução nossa: 

Chama-se completo todo verbo que não “descansa” e que não lhe faltará uma 

de suas letras radicais. 

De acordo com o nosso entendimento: se teḥsar / תחסר significa faltar (da 

escrita), logo tānuʾaḥ / תנוח é perder o som. 

Em outras palavras, para o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, um verbo para ser 

completo precisa de duas condições: 

 não possuir letras que perdem o som; e  a)

 não possuir letras que caem da escrita. b)

Tal entendimento pode ser confirmado do seguinte trecho em que o Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון explica os verbos do tipo dos quiescentes de C3 = נחי ל"א / א
1201

: 

 במבטא נחהואולם כשלמד הפועל היא אל"ף לא תחסר מכל הבנין כי בכל אבניו תמצא לפעמים 

האל"ף אבל לא תורגש  ָקָראִתי,]...[ וזולתם ,כי אם נאמר ָקָרא, ָקָראתָ תנועה אף במבטא  ולפעמים

 .לא תפול מהמכתב

Tradução nossa: 

Porém, quando o C3 /  הפועלל  for א não faltará nada em todos os paradigmas, 

pois em todas as suas conjugações, ele “descansa” na pronúncia, e em outras vezes, ele se 

“movimenta” inclusive na pronúncia, pois se dissermos ָקָראִתי ,ָקָראתָ  ,ָקָרא ]...[ etc., o א não 

será percebido e mesmo assim não cai da escrita. 
                                                                        

1200
 ( 1627, עוזיאל , p. יב frente - יד verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפה-רפד ). 

1201
 ( 1627 ,עוזיאל , p. יב verso); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפה-רפד ). 
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Desta citação está claro que descansa na pronuncia ( במבטא נחה ) significa 

perder o som apenas, por se opor a se movimenta na pronúncia ( עה אף במבטאנּותַ  ). 

8.3.6.4.2 “Descanso” (nāḥ / נח) na acepção de elisão da escrita 

Diferente de todos os textos que vimos, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, assim 

como o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, estende o uso de nāḥ / נח para a elisão da escrita, 

como sinônimo de expressões como elididas da escrita ( המכתב נעדרה מן 1202
 ou  חסרה

מכתבמה )
1203

 que encontramos no Miḵlōl / מכלול.  

Dessa maneira, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, assim como o Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק utilizam, de maneira inédita, a expressão nāḥ / נח, que pertence ao 

plano da fala, para indicar a elisão no plano da escrita, como podemos ver no trecho que segue 

extraído do Maʿănēh Lāšōn / 1204מענה לשון
: 

ֶרה[=] הלמ"ד ה' יקרא נחותוזה כי   .מהמכתבבמקצת האבנים במבטא לבד ובמקצתם אף  ִיקְּ

Tradução nossa: 

[...] e o “descanso” do C3 = ל"ה / ה ocorrerá na pronúncia somente em algumas 

das conjugações e em outras, inclusive na escrita. 

No Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק podemos constatar o mesmo na 

seguinte citação
1205

: 

אמנם במבטא, לכן  במכתבבאבן מן הבנין  תנוחויען כי בבוא אות האל"ף בלמ"ד הפועל לעולם לא 

 .המכתבבמבטא ופעמים אף מן  תנוחתקרא בעל האל"ף, לא כן הה"א, כי לפעמים 

Tradução nossa: 

 [...] já que, quando a letra א vem na posição de C3 / ל הפועל, ela nunca 

“descansará” na escrita em uma das conjugações de um determinado paradigma, mas na 

pronúncia, por esse motivo, o [verbo] é chamado de baʿal haʾĀlep̄ / בעל האל"ף. [Porém,] 

isso não acontece com o ה, pois as vezes, ele “descansa” na pronúncia e em outras inclusive 

[ele “descansa”] da escrita. 

Ao tratar dos verbos quiescentes de C1 = נחי פ"י /  י, encontramos “descansa” 
                                                                        

1202
 ( 1862ריטטענבערג,  , p. פו verso). 

1203
 ( 1862ריטטענבערג,  , p. עח verso). 

1204
 ( 1627, עוזיאל , p. יב verso);  

1205
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפד). 
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(nāḥāh / נחה) na acepção de elisão da escrita como podemos conferir no trecho abaixo 

extraído do Maʿănēh Lāšōn / 1206 מענה לשון
: 

וזולתם ונחה היו"ד פ"א  ואמנם נחי פ"א יו"ד הוא כמו ָיַרד ָיַלד כי העתיד ממנו יאמר ֵאֵלד ֵתֵלד ֵנֵלד

 ,הפועל

Tradução nossa: 

[...] mas os quiescentes de C1 = נחי פ"י /  י que são como ָיַרד e ָיַלד, uma vez que, 

nas [conjugações] futuras se diz ֵתֵלד ,ֵאֵלד e ֵנֵלד etc. com o C1 = פ"י /  י em “descanso”. 

Em outras palavras: 

ֵרד futuro + 2psm.  + ירד  ;ֵתֵרד  (צירה é assimilado pelo י) ִתיֵרד  תִ + יְּ

ֵרד futuro + 3psm.  + ירד  .ֵיֵרד  (צירה é assimilado pelo י) ִייֵרד  יִ  + יְּ

8.3.6.4.3 A conexão entre nāḥ / נח e o sākin layyin / ִיّן אִכן ל   ساكنّلي ن / ס 

Ao tratar da diferença entre quiescentes (nāḥīm / נחים) e defectivos (ḥāsērīm / 

 recebeu a ideia de que um elemento יצחק עוזיאל / percebe-se como Yiṣḥāq ʿUzziʾēl (חסרים

virtual, o nāḥ / נח poderia substituir as letras ausentes dos verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) 

assim como sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן elaborado por Ḥayyūj / 'חיוג. 

8.3.6.5 Considerações finais sobre as אהוי e os verbos. 

Seguem algumas considerações finais que extraímos do capítulo do Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון que trata dos verbos defectivos, quiescentes e duplicados
1207

: 

 o א em C2 / הפועל ע  não torna o verbo quiescente, como podemos constatar quando a)

verbos como שאל são conjugados; 

 o ה em C1 / פ הפועל não pode ser quiescente. Certamente, o Maʿănēh Lāšōn /  מענהb)

ךלַ הָ  entendia que ao lado da raiz לשון  existe a raiz  ָךלַ י , o que explica formas como 

ְךֵתלֵ   de ָיַלְך (por analogia com  ֵֵרדת  cuja raiz é ָיַרד); 

 a presença do ה no C3 / ל הפועל não necessariamente indica que o verbo é c)

quiescente pois (i) ָגַבּה; (ii)  ַּהָנג ; (iii) ָתַמּה; e (iv) ָכַמּה são conjugados como os verbos 

completos: n 

                                                                        

1206
 ( 1627, עוזיאל , p. יג frente);  

1207
 ( 1627, עוזיאל , p. יב verso - טו frente). 
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̶ o pretérito: ִתי תָ  ,ָגַבהְּ   e assim por diante; e ָגַבַהתְּ  e ָגַבּה ,ָגַבהְּ

̶ no futuro ֶבה ֶבה ,(!) ֶאגְּ ֶבה ,(!) ִתגְּ 1208(!)ִיגְּ
.  

 notamos que as formas futuras – ֶבה ֶבה ,(!) ֶאגְּ ֶבה ,(!) ִתגְּ (não estão de acordo d  – (!)ִיגְּ

com aquelas registradas no Tanaḵ / ך"תנ , pois encontramos em Pv. 18:12  ֶבר ֵני־ֶׁש  ִלפְּ

יׁש ּה ֶלב־ִאָּ֑ ַב    .ִיגְּ

 para ajudar a lembrar os quatro verbos: (i) ָגַבּה; (ii) ָנַגּה; (iii) ָתַמּה; e (iv) ָכַמּה, o e)

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון oferece a seguinte sigla: ך"גנת  formada pelos C2 / ע 

 ;desses verbos הפועל

 o ו não pode participar tanto do C1 / הפועל פ  como do C3 / ל הפועל: f)

̶ o ו não participa do C1 / פ הפועל para não ser confundido com o ו conectivo ou 

conversivo; e 

 por se parecer com o sufixo do pronome da ל הפועל / não participa do C3 ו ̶

3ppm.; 

 o י participa raramente da C3 / ל הפועל, pois pode ser confundido com o sufixo do g)

pronome da 2psf.; e 

 Os defectivos dos dois extremos (ḥasrēy haQəṣāḇōṯ / חסרי הקצוות) como ירא ,ירה h)

e אבה por existirem muitas as combinações, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / 1209מלאכת הדקדוק
 orientam o estudante a fazer a analogia com 

as formas que ele já aprendeu, pois segundo eles, esse tipo de verbo resulta da 

combinação dos paradigmas de duas das categorias apresentadas. Porém, de acordo 

com a nosso entendimento, se a solução fosse tão simples, Ḥayyūj / 'חיוג não teria 

dedicado um capítulo inteiro para tratar dessa categoria. 

8.3.6.6 O modelo teórico dos verbos 

A partir dos ensinamentos do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, é possível 

enquadrar os verbos ִיפֹול e ֵיֵרד no mesmo modelo deמֹור  :no seguinte modelo ִיׁשְּ

                                                                        

1208
 O erro persiste na segunda edição cf. ( 1708, עוזיאל , p. יג frente). No Məleḵeṯ haDiqdūq מלאכת הדקדוק 

não constam exemplos cf. ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפה). 
1209

 ( 1627, עוזיאל , p. יד frente); ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפה).  
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 C1V1Cr1Cr2V2Cr2, 

sendo: 

C1, o pronome prefixado que participa na formação da 3psm. do futuro;  

Cr1, Cr2 e Cr3 as três letras radicais; e  

V1 e V2 as vogais intercaladas que participam na formação da 3psm. do futuro. 

Em suma: 

̶ os defectivos de C1 = חסרי פ"נ / נ, como ִיפֹול, apresentam a compensação do Cr1 

por dāgēš / דגש. 

̶ os quiescentes de C1 = נחי פ"י / י, como ֵיֵרד, apresentam a compensação do Cr1 

por nāḥ / נח. 

E, portanto, seguindo os dois modelos de compensação, por dāgēš / דגש e por 

nāḥ / נח, podemos demonstrar como os verbos quiescentes, defectivos e duplicados seguem o 

modelo dos verbos completos: 

רמַ שָ    + fut. + 3psm.  מֹור מֹור  (não ocorre assimilação) יִ  + ׁשְּ (a ;ִיׁשְּ

דַר יָ    + fut. + 3psm.  ֵרד ֵרדִייְּ   יִ  + יְּ (b ;ֵיֵרד  (צירה é assimilado pelo י) 

לפַ נָ    + fut. + 3psm.  פֹול פיִ   יִ  + נְּ ֹולנְּ ֹולִיפّ  (פ no דגש é assimilado pelo נ)  ; c)

קצַ יָ    + fut. + 3psm.  צֹוק ֹוקצִייְּ   יִ  + יְּ ֹוקִיצּّ  (צ no דגש é assimilado pelo י)  ; d)

חקַ לָ    + fut. + 3psm.  ַקח ַקחִילְּ   יִ  + לְּ חִיַקّ  (ק no דגש é assimilado pelo ל)  ; e)

porém: 

ףאַ נָ    + fut. + 3psm.   ְּףאַ נ ףאַ ִינְּ  (דגש não recebe א ,não é assimilado נ) יִ  +  ; f)

להַ נָ    + fut. + 3psm.  ַהל ַהל (דגש não recebe ה ,não é assimilado נ) יִ  + נְּ (g ;ִינְּ

לחַ נָ    + fut. + 3psm.  ַחל ַחל (דגש não recebe ח ,não é assimilado נ) יִ  + נְּ (h .ִינְּ

Na sequência esquematizamos os diferentes paradigmas verbais que acabamos 

de mencionar: 
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ל Tipo de Raiz שורש Cr3 ָפע 
*
 V2Cr2

*
 Cr1

*
 V1C1

*
 

רמ  שָ   Completo מֹור (ו)מֹ  ר ִיׁשְּ  יִ  ׁשְּ  

דר  יָ  )י(ֵר  ד ֵיֵרד נחי פ"י    יֵ  )י( 

לפ  נָ  נפ" יחסר  ֹולפّיִ   (ו)פֹ  ל   יִ  )פ( ou ס 

קצ  יָ  יפ" יחסר  ֹוקִיצّ  (ו)צֹ  ק  (צ) ou ס   יִ  

חק  לָ  לפ" יחסר  חִיקַّ   (ק) ou ס קַ  ח   יִ  

ףא  נָ   Completo  ְּףאַ ִינ  יִ  נְּ  אַ  ף 

לה  נָ   Completo ַהל  יִ  נְּ  הַ  ל ִינְּ

לח  נָ   Completo ַחל  יִ  נְּ  חַ  ל ִינְּ

*Para adequar ao hebraico, apresentamos a fórmula C1V1Cr1Cr2V2Cr3 da direita para esquerda 

Cr3V2Cr2Cr1V1C1. 

לִפֵעّ  Cr3 V2Cr2b Cr2a Cr1  שורש Tipo 

רֵבّחִ  רבַ חָ   חִ  ב בֵ  ר   Completo 

)י(מֵ   ם ֹקוֵמם (ו)קֹ   םּוק    נחי ע"ו 

 

ֵעّל תהִ  Cr3 V2Cr2b Cr2a Cr1 ִהְתפ   Raiz Tipo 

רֵבّח  ְת הִ  תהִ  חִ  ב בֵ  ר  רבַ חָ    Completo 

ֹקוֵמםְת הִ  )י(מֵ   ם  (ו)קֹ   תהִ   םּוק   נחי ע"ו 

 

לִפֵעّ + חבר  ֵברחִ   רבֵ בחִ   ; 

לִפֵעّ + קום   ֹקוֵמם; 

לֵעّפַ ִהתְּ  + חבר    ִרבֵ בחַ תְּ ה    ִֵברחַ תְּ ה ; e 

לֵעّפַ ִהתְּ  + קום    ִֹקוֵמםתְּ ה . 
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8.4 CONCLUSÃO 

8.4.1 Dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה 

Do que foi exposto neste tópico, podemos nos questionar, será que o Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק trouxeram alguma novidade sobre 

a questão do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה se compararmos com o que vimos anteriormente? 

De modo geral não encontramos avanços, exceto no que diz respeito à regra: 

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq / 

 .כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

Os dois sábios da Nação Judeu-Portuguesa explicaram os casos de mappiq / 

 דחיק / e formularam regras mais elaboradas para os casos de dəḥīq ,מפסיק / e de map̄siq מפיק

e de ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק. Abordagem diferente daquela oferecida pelo Miḵlōl / מכלול 

que oferece apenas exemplos, mas não define o que é dəḥīq / דחיק e ʾātēy məRaḥīq /  אתי

 .apesar de tratar exaustivamente o tema ,מרחיק

Não localizamos qualquer descrição que oferecesse pistas sobre a realização 

fonética do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, tampouco se os casos de dəḥīq / דחיק e de ʾātēy məRaḥīq / 

דגש  / assim como as outras exceções, seriam considerados casos de dāgēš ḥāzāq ,אתי מרחיק

 Também, não encontramos qualquer indicação para os três .דגש קל / ou de dāgēš qal חזק

matizes fonéticos das בגדכפת.  

A ideia do sandhi foi encontrada de passagem no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון 

em uma linguagem cuja interpretação pode ser contestada aperto das vogais (ḏōḥaq haTənuʿōt 

 / De acordo com o nosso entendimento, a falta de clareza de Dāwiḏ Qimḥi .(דוחק התנועות /

 e no מענה לשון / no que diz respeito ao sandhi reverbera no Maʿănēh Lāšōn דוד קמחי

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק por eles substituírem o dāgēš / דגש copulativo pelo 

maqqāp̄ / מקף, o que faria o leitor se equivocar e diferenciar entre casos semelhantes com e 

sem maqqāp̄ / מקף: 

י ̶ ִנֻ֥  e ;(Gn. 27:21) ֶז ה בְּ

י ̶ ִנֻ֥  .(1Rs. 3:23) ֶזה־בְּ

De acordo com o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq /  מלאכת
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י copulativo de דגש / o dāgēš הדקדוק ִנֻ֥  seria ignorado, por causa da ausência (Gn. 27:21) ֶז ה בְּ

do maqqāp̄ / מקף. 

A elaboração de qal / קל e de ḥāzāq / חזק que vimos no Miḵlōl / מכלול e que se 

refere ao rāp̄eh / רפה e ao dāgēš qal / דגש קל em qualquer letra do alfabeto (exceto em 

 / e no Məleʾḵeṯ haDiqdūq מענה לשון / não ecoa no Maʿănēh Lāšōn (אחה"ע e em בגדכפת

 .מלאכת הדקדוק

8.4.2 A decomposição das palavras 

Mas qual seria a novidade do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון com relação ao que 

vimos anteriormente a respeito da decomposição das palavras e da participação das אהוי na 

compreensão dos verbos? 

De acordo com o nosso entendimento, a grande novidade do Maʿănēh Lāšōn / 

 foi a concisão e a objetividade, o que o tornou um livro didático que apresenta a מענה לשון

gramática hebraica do tópico mais elementar ao mais complexo, dialogando com o aluno para 

ensiná-lo a pensar.  

O incentivo ao raciocínio está bem claro no último capítulo do Maʿănēh Lāšōn 

 busca direcionar o aluno a pensar יצחק עוזיאל / no qual o Yiṣḥāq ʿUzziʾēl מענה לשון /

oferecendo um algoritmo para decompor os verbos. 

A abordagem sucinta das quatro categorias verbais identificadas por Ḥayyūj / 

 e de como ele explica a (os completos, os quiescentes, os defectivos e os duplicados) חיוג'

diferença entre os verbos quiescentes e defectivos tornou o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון uma 

obra concisa, prática e objetiva.  

Dessa maneira, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון passa a ser uma gramática mais 

simples que podia ser lida com mais facilidade e rapidez. A grande prova do sucesso do 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון foi o fato de ele ter sido editado mais de uma vez, inclusive pela 

comunidade de falantes de iídiche que reeditou o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון com breves 

correções em 1708.  

De acordo com a nossa análise, consideramos o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת

 com algumas modificações מענה לשון / de Aboab uma reedição do Maʿănēh Lāšōn הדקדוק

que não são suficientes para caracterizá-lo como uma obra original. 

Notamos que em certos momentos o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון descreve a 
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substituição de dāgēš / דגש por nāḥ / נח grafematicamente como se o qāmēṣ / קמץ resultasse 

de um dāgēš / דגש somado a um pattāḥ / פתח. 

Outro ponto que merece atenção é o fato de o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e 

seguindo ele, o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, deslocarem a ideia de nāḥ / נח para 

elisão na escrita. 

Chama atenção o deslocamento do termo Tašlūm / תשלום / recompensa para 

indicar a assimilação de uma letra por dāgēš / דגש que originalmente foi utilizado no Miḵlōl / 

para traduzir ta מכלול
c
wīḍ /  תעויץ  compensação nos mesmos contornos que o / تعويض /

encotramos no Kitāb ʾal-Līn, a saber: para explicar a presença do sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

 .em uma sílaba diferente daquela que perdeu a letra radical ساكن لي ن

Em uma leitura atenciosa percebemos que o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e 

seguindo ele, o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, empregarem a dicotomia em potência 

(bəḵoʾaḥ / בכח) e em ato (bəp̄oʿal / בפועל) da seguinte maneira:  

 em potência (bəḵoʾaḥ / בכח) – para sinalizar uma אהוי representada virtualmente por a)

uma vogal longa; 

 em ato (bəp̄oʿal / בפועל) – para sinalizar a אהוי quiescente grafada. b)

Por fim, de acordo com o último tópico do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון (e do 

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק), percebemos que o objetivo da obra não era ser uma 

gramática normativa para ensinar o aluno a escrever, mas o seu intuito era para ser uma 

ferramenta de apoio para a decodificação dos textos do Tanaḵ / ך"נת .  
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9 A GRAMATICA HEBRAICA 

Com o intuito de facilitar o acesso aos texto em hebraico, além de traduzir 

textos do hebraico para o português ou para o espanhol, a Nação Judeu–Portuguesa iniciará 

uma nova era para o hebraico em que o idioma sagrado passará a ser transmitido em língua 

portuguesa com o amparo dos conceitos gramaticais conhecidos das gramáticas das línguas 

latinas, aproximando assim, a terminologia gramatical hebraica, muitas vezes calcada nas 

gramáticas árabes
1210

, para aqueles que estavam acostumados com as gramáticas latinas. 

9.1 INTRODUÇÃO 

9.1.1 Moseh filho de Gidhon Abudiente e a Gramatica Hebraica 

Moseh filho de Gidhon Abudiente (Amsterdã 1610 – Hamburgo 1688)
1211

, 

judeu pertencente à Nação Judeu–Portuguesa, segundo nos informa no prefácio da Gramatica 

Hebraica editada em Hamburgo (5393 / 1633), foi solicitado por membros da Nação Judeu–

Portuguesa para escrever uma gramática hebraica em língua portuguesa para os alunos das 

escolas e para todos aqueles que queriam aprender a língua sagrada.  

A Gramatica Hebraica se destaca por oferecer um capítulo inteiro dedicado à 

retórica, às boas práticas de escrita, ao estilo e aos diversos gêneros literários, com destaque 

para a poesia.  

Segundo nos transmite a carta de aprovação do Dr. Baruch Nahmias até aquele 

momento não tinham sido impressas gramáticas hebraicas em língua portuguesa, conforme 

podemos verificar na seguinte citação extraída da sua carta de aprovação ate oje carecemos 

dela [= de uma gramática] no nosso idioma [= português]
1212

. 

9.1.2 As fontes 

Abudiente menciona na Gramatica Hebraica gramáticos anonimamente
1213

, 

citando ou não as respectivas obras. Dentre eles, citaremos apenas aqueles que poderiam ter 

servido de fonte gramatical para o nosso autor:  

                                                                        

1210
 Para ilustrar um expoente neste sentido, segundo as pesquisas recentes de Becker / בקר é Ibn Janāḥ / אבן 

 que demonstra um vasto conhecimento das gramáticas árabes citando trechos inteiros delas quase palavra גנאח

por palavra (בקר, תשנ"ט). 
1211

 (SCHOLEM, 1996b, p. 238). 
1212

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. A4).  
1213

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 12). 



  408 

  

 Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי 
1214

; a)

 Elias Levita no Sēp̄er haBāḥur / 1215 ספר הבחור
; b)

 ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא 
1216

; e c)

 Rabbi Šəlomo Yiṣḥāqi / ר' שלמה יצחקי, o Raši / רש"י 
1217

. d)

9.1.3 Uma sociedade multilíngue 

Na introdução da gramática hebraica de Abudiente encontramos o prefácio do 

autor em hebraico, a respectiva tradução na língua lusitana
1218

 e dois textos em latim, uma 

ode e um epigrama, do Dr. Jacob Rosales
1219

, o que sugere que, pelo menos, uma parte dos 

leitores deveria conhecer latim
1220

.  

A ideia de que o latim era conhecido, é reforçada pela advertência de 

Abudiente para que o leitor não interprete a letra X em palavras hebraicas latinizadas como se 

estivesse escrito em latim ou espanhol, mas sim, em português, uma vez que o som 

representado pelo <X> é distinto em cada um desses idiomas, como podemos conferir no fac-

símile abaixo extraído da Gramatica Hebraica
1221

: 

 

A relação entre o português e o espanhol poderia ser de subordinação, 

conforme é possível constatar no fac-símile abaixo da gramática hebraica em que 

Abudiente declara que a nossa língua é o português enquanto que o espanhol é outro 

                                                                        

1214
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 143). 

1215
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 86 e 105). 

1216
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 137). 

1217
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 131). Apesar de não ser uma obra gramatical, o comentarista apresenta 

diversas teorias gramaticais conforme comprovou חנוך גמליאל cf. (GAMLIEL, 2010). 
1218

 Cf. o Soneto de Ishak Abas ao Autor entre páginas iniciais em (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. sem 

numeração) a expressão: Lusitana Lingoa, conforme é possível verificar no fac-símile abaixo: 

.  
1219

 Sobre a figura do Dr. Jacob Rosales cf. (CARVALHO, 2011). 
1220

 O advento do retorno ao latim é registrado a partir dos meados do século XVI em que membros da elite de 

eruditos portugueses passam a redigir a suas obras em latim e começa uma onda de aportuguesamento de termos 

latinos cf. (SPINA, 2017, p. 282). 
1221

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 8). 
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idioma que também eles conheciam
1222

: 

 

Da orientação de traduzir do português para o hebraico palavra por palavra, 

entende-se que as crianças eram alfabetizadas em português e depois em hebraico, como é 

possível constatar no fac-símile abaixo da Gramatica Hebraica
1223

: 

 

9.1.4 O surgimento das gramáticas hebraicas em português 

As gramáticas hebraicas em Português surgiram em um contexto no qual havia 

a necessidade de ensinar a língua hebraica nas escolas para capacitar os alunos a produzir 

textos em hebraico, uma vez que a aquisição do domínio da língua hebraica, tanto para leitura 

como para escrita, fazia parte do currículo escolar religioso
1224

. Esta necessidade, a 

identificamos nas atas do Maamad que registram a contratação do Rabino Moseh de Aguilar, 

depois de ter sido reconhecido pela sua ampla capacidade de ensinar, como professor da 

escola para substituir o falecido Rabino Menasse Ben Israel (5364 / 1614) – (5418 / 1658)
1225

, 

como podemos verificar no trecho a seguir extraído das atas do Maamad 5419 (29 de Junho 

                                                                        

1222
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 167). 

1223
 Cf. cap. I do tratado IV em (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 158). 

1224
 De acordo com o relato de  בס שבתי  (1641-1718), os alunos da Nação Portuguesa estudavam gramática 

hebraica a ponto de estarem capacitados a falar o idioma fluentemente e escrever em diversos estilos literários 

como a poesia metrificada. Outra singularidade por ele descrita estava o fato de os alunos aprenderem espanhol 

ou português, e o estudo da Torá ser em um desses idiomas ( 1680בס,  , p. ח f. e v.).  
1225

 Menasse escreveu vinte seis livros, entre eles o Sapha Berura cf. em (PINNER, 5621 (1861), p. 174, nota 

 .(ב



  410 

  

de 1659): 

Vendo os ssres [=senhores] do mahamad como por não aver no nosso Talmud 

Thorah rubi [=rabino] que ensinasse com prefeisaõ a lisaõ que dava o sr. Haham 

Menasseh Ben Ysrael alava salom [=עליו השלום] que era a causa de se saírem 

muitos mocos que passavaõ para o medras de Rubi Jacob Jeudah Leon [...] era muy 

nessessário anadir outro medras [=midrash, escola] de novo com novo rubi 

[=rabino] para ensinar nelle a lisaõ de gemara, mepharsim, gramatica e conpor por 

escrito e tudo o mais que em todo tempo pareser aos ssres [=senhores] parnasim de 

Talmud Torah... que visto que rubi [=rabino] Moseh de Aguilar avia feito taõ bem 

fruto con seu ensino nos disipulos que tinha como era notorio e estes serem tanto em 

numero e ja grandes que teriaõ mais respeito aeste seu rubi que a qualquer outro elle 

era pessoa benemerita… elle fosse eleyto por rubi [=rabino] deste medraz 

[=midrash, escola] novo (grifos nossos)
1226

. 

Observa-se que Moseh D’Aguilar publicou a sua Epitome da Gramatica 

Hebrayca no ano seguinte, em 1660, o que sugere, que ele a redigiu a partir de suas aulas para 

servir como material didático escolar. 

9.1.5 O inconveniente das gramáticas clássicas 

Poderíamos questionar o motivo pelo qual a Nação Judeu–Portuguesa não 

traduziu para o português gramáticas clássicas como:  

̶ o Miḵlōl / מכלול de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי (c. 1160 – c. 1235)
1227

 

̶ o Maʿăsēh ʾĒp̄ōḏ / (1393) מעשה אפוד de Profiat Duran / פרופיאט דורן,  

̶ o Miqnēh ʾAḇrāhām / (1523) ִמקנה אברהם, mais conhecido como Peculium 

Abrae; 

̶ o Sēp̄er haBāḥur / ספר הבחור de Elias Levita
1228

 (1464- 1549)
1229

. 

O Miḵlōl / מכלול de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי que é mencionado na Gramatica 

Hebraica
1230

 e por Spinoza é amplamente recomendado nos meios judaicos, porém seria 

contraproducente no meio escolar da comunidade Judeu–Portuguesa por ser extenso e 

prolixo
1231

, como podemos inferir da orientação de Abudiente aos alunos consultar o Miḵlōl / 

                                                                        

1226
 (C. PIETERSE, 1968, p. 178-179). 

1227
 (TALMAGE, 2007, p. 155). 

1228
 Cf. (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 86 e 105): 

 
1229

 (PINNER, 5621 (1861), p. 189). 
1230

 Cf. (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 77): 
1231

 Na introdução anexada por Daniel Bomberg ao Mahălaḵ / מהלך de Mošeh Qimḥi / משה קמחי já 

encontramos esta mesma reclamação verbalizada pelo Rabino Benjamin de Roma em Roma:  
 .כי מלאכת הדקדוק בעיניהם כאבן מעמסה ותהי אליהם משא

Tradução nossa:  
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  :caso queiram saber mais, conforme encontramos no trecho reproduzido abaixo מכלול

 

Outro problema do Miḵlōl / מכלול de Dāwiḏ Qimḥi / קמחי דוד  (c. 1160 – c. 

1235) é a grande quantidade de exemplos, sem contar com as discussões deixadas em aberto. 

O Maʿăsēh ʾĒp̄ōḏ / (1393) מעשה אפוד de Profiat Duran / פרופיאט דורן 

tampouco seria recomendado, pois o livro mescla questões teológicas e filosóficas
1232

.  

O Miqnēh ʾAḇrāhām / ִמקנה אברהם / Peculium Abrae (1523), mais conhecido 

como Peculium Abrae, de Abraham de Balmes, entra em muitas minúcias que seriam 

desnecessárias para o ambiente escolar. Detalhes do formato das letras por extenso pertinentes 

a escribas além de discussões fonéticas pormenorizadas tornam essa obra um livro para 

estudos avançados. 

Todas estas gramáticas, por serem criticadas por Spinoza, inferimos que 

deveriam estar disponíveis em Amsterdã naquela época. 

9.1.6 As gramáticas da Nação Judeu–Portuguesa 

Para o nosso estudo, nos concentramos em identificar as gramáticas da Nação 

Judeu–Portuguesa redigidas em português ou em espanhol, e por este motivo, não nos 

ocupamos aqui com gramáticas editadas em hebraico como:  

̶ o Zeḵer Raḇ / (1634) זכר רב do Rabino Benjamin Mussafia (1606-1675) que 

ensina o verbo hebraico ao narrar a criação em sete dias; e  

̶ o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק que 

discutimos no capítulo anterior  

De acordo com a nossa pesquisa, parte das gramáticas da Nação Judeu-

Portuguesa encontra-se na biblioteca ʿĒṣ Ḥayīm / עץ חיים que está localizada no sótão dos 
                                                                        

A gramática é como se fosse uma pedra pesada e era para eles como uma carga. 

( 1545קמחי,  , p. 1). 
1232

 (SÁENZ-BADILLOS e TARGARONA BORRÁS, 1988, p. 165). 
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aposentos da sinagoga Portuguesa de Amsterdã
1233

 e outra parte encontra-se na biblioteca 

Rosenthaliana mantida pela Universidade de Amsterdã, com exceção da edição póstuma da 

obra gramatical de Spinoza. 

Ao consultar as informações que constam nos catálogos e em artigos 

percebemos que foram introduzidas inferências, que segundo o nosso entendimento, não 

necessariamente estariam corretas
1234

. Por este motivo, na sequência, reproduzimos todos os 

títulos encontrados
1235

 e as informações relacionadas conforme constam nos frontispícios das 

obras. Preservamos a ortografia original apesar de não estar mais de acordo com as normas 

gramaticais da língua portuguesa, e os textos inferidos estão em destaque entre colchetes. 

 Gramatica Hebraica Parte Primeira – Onde se mostram todas as regras a)

necessarias assim para a inteligençia da lingua, como para compor e escrever nella 

em proza e verso, com a elegançia e medida que convem. Por Moseh filho de 

Gideon Abudiente. Impresso em Hamburguo, 3 de Elul, Anno da criasam 5393 

[=1633]. Doravante Gramatica Hebraica; 

 Libro yntitulado Sapha Berura hoc est Labia Clara, da gramatica hebrea composto b)

p [=por] os
or

 [= o senhor] Hacham Menasse ben ýsrael  ́נ́ר́ו, O Talmid Selomo de 

oliveira ́י́צ́ו façit, Em Amsterdam 5407 [=1647],  שפה ברורה ה'תז ]=5407[ לפ"ק

לפרט קטן]=
1236
] ; No final do manuscrito (EH 47 D 07), encontramos o nome de 

Selomo de Oliveira e a data de término da obra 5408 (1648); Segundo o catálogo p. 

175, Selomo de Oliveira teria copiado o livro homônimo do mestre
1237

. Doravante 

Sapha Berura; 

 EPITOME DA GRAMATICA HEBRAYCA / Por breve Methodo composta, para uso c)

das escolas; do modo que aensina / MOSSE REPHAEL D’AGUILAR. No Midras em 

assiste no K.K. [=קהילת קודש] de TALMUD TORA em Amsterdam / LEYDE. / Em 

                                                                        

1233
 Cf. §326 à §333 em (FUKS e FUKS-MANSFELD, p. 173-179). 

1234
 Um exemplo é o caso da datação do Məleḵeṯ haDiqdūq מלאכת הדקדוק que discutimos no capítulo anterior. 

1235
 (VEIGA FRADE, 2013, p. 86). 

1236
 deve ser contabilizado como ה o ,הת"ז é uma expressão que indica que em datas como לפרט קטן ou לפ"ק 

5.000, ou seja, 5.000 + 400 + 7 = 5.407.  לפ"ק ou לפרט קטן se opõe à לפ"ג ou לפרט גדול que indica que o ה 

deve ser contabilizado como 5. Se זתה"  anotado como לפ"ג ou לפרט גדול, teríamos 400 + 7 + 5 = 412, sendo 

que o milênio estaria implícito, portanto  ז לפ"גתה"  corresponderia a 5.412. 
1237

 Cf. §326 em  (FUKS e FUKS-MANSFELD, p. 175). 
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casa JAN ZACHARIAS BARON / Anno 5420 [=1660]
1238

. Doravante Epitome da 

Gramatica Hebrayca; 

 Gramática de Spinoza – 5427 (=1677) – Hamburgo; Data da redação: desconhecida; d)

edição póstuma; e 

GRAMATICA / Manual / יד לשון 
1239

 da lingua HEBRAICA / Facil para decorar, & e)

compendiosa para se exercitar / Recopilada do livro מרפא לשון / Autor do (que 

sahio a luz) / עץ חיים / Para exericio dos Estudantes / Feito no Anno 5441 [=1681]; 

Estampado / com licença dos señores do Mahamad, & Aprovação do Señor Haham 

Y. ABUAB. A.B.D &t. / A 18 de Hesvan 5449 [=1681] / Em Amsterdam. Autor, R. 

SELOMO DE OLIVEYRA. Doravante Manual da Lingua Hebraica. 

A primeira gramática hebraica em língua portuguesa em caracteres latinos 

baseada em conceitos das gramáticas das línguas latinas seria a de Menasse Ben Israel, que 

provavelmente a redigiu em 1622, sendo editada por seu filho, Samuel Abarbanel Soeiro, em 

1652. Porém, só conseguimos localizar a cópia manuscrita de seu aluno Selomo de Oliveyra 

feita entre os anos de 1647 e 1648. 

Porém, a primeira gramática hebraica impressa em língua Portuguesa em 

caracteres latinos é a de Moseh filho de Gidhon Abudiente que foi editada em Hamburgo no 

ano 5393 / 1633 conforme nos transmite a carta de aprovação do Dr. Baruch Nahmias 

impressa no início da obra em que ele afirma que ate oje carecemos dela [= de uma 

gramática] no nosso idioma [= português]
1240

. 

Nas próximas subseções apresentamos a originalidade em comum das 

gramáticas hebraicas da Nação Judeu-Portuguesa se comparadas com aquelas em hebraico 

que circulavam naquela época, a saber: 

 a preocupação com o ensino do hebraico nas escolas; a)

 o desenvolvimento das habilidades linguísticas de ler, escrever e falar; e b)

 a transmissão da gramática hebraica na terminologia das gramáticas das línguas c)

latinas. 

                                                                        

1238
 Cf. §321 em (FUKS e FUKS-MANSFELD, 1984-1987, p. 310); dados catalográficos deste manuscrito cf. 

§326 em  (FUKS e FUKS-MANSFELD, p. 175). 
1239

 Observa-se que יד de יד לשון em hebraico é um calque de manual (=de mão, יד) da língua hebraica.  
1240

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. A4).  
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9.1.7 O ensino do hebraico nas escolas 

O empenho em oferecer uma obra didática para ser utilizada pela Nação Judeu-

Portuguesa, com destaque nas escolas, é uma das grandes inovações que identificamos nas 

gramáticas da Nação Judeu-Portuguesa, com exceção da obra gramatical de Spinoza que foi 

pensada para um público adulto e mais culto
1241

. Notamos que a novidade foi anunciada nos 

frontispícios e ou nas páginas iniciais das gramáticas supracitadas, o que poderia refletir o 

anseio dos respectivos autores de que a sua obra fosse adotada nas escolas, como podemos 

verificar nas seguintes declarações: 

 A carta ao Leitor de Abudiente conforme destacamos no fac-símile da Gramatica a)

Hebraica reproduzido abaixo: 

 

Deste trecho, destacamos que a Gramatica Hebraica de Moseh Abudiente foi 

destinada não apenas para os adultos da Nação Judeu-Portuguesa, mas também para os jovens 

que estudavam nas escolas, os talmidim, heb. pl. de talmid, lit. aluno; 

 [...] facil para decorar, & compêndios para se exercitar (frontispício do Manual da b)

língua Hebraica de Selomo de Oliveira, grifos nossos) das expressões em destaque 

nota-se claramente o intento de oferecer um livro didático; 

                                                                        

1241
 Spinoza redigiu a sua gramática para pessoas adultas que faziam parte do seu círculo de amizade, cf.a 

composição deste Compêndio de Gramática da Língua Hebraica [...] foi empreendida por seu autor a pedido de 

alguns amigos seus mui desejosos de estudar a língua sagrada (SPINOZA, 2014B, p. 397). 



  415 

  

 Epitome Da Gramatica Hebrayca Por breve Methodo composta, para uso das c)

escolas, do modo que aensina (frontispício da Epitome da gramatica hebrayca de 

Mosse Rephael Aguilar, grifos nossos), das palavras em destaque nota-se que o 

autor sugere que a sua obra seja selecionada pelas escolas por oferecer um método 

de ensino destinado ao ambiente escolar. 

Das declarações citadas, concluímos que havia um ímpeto de oferecer material 

didático e acessível para reforçar o ensino da língua hebraica nas escolas judaicas vindo ao 

encontro da necessidade das famílias dos cristãos-novos que fugiram da Península Ibérica a 

partir do ano de 1580 para Amsterdã com o intuito de retornar a praticar as suas tradições
1242

. 

9.1.8 As habilidades linguísticas 

Os professores da Nação Judeu-Portuguesa não apenas estavam preocupados 

em desenvolver as habilidades linguísticas de leitura e fala dos alunos conforme mostramos 

na subseção anterior, mas também buscaram capacitá-los a se expressar em hebraico nos 

diversos estilos literários, do mais simples ao mais complexo, conforme podemos constatar no 

frontispício da Gramatica Hebraica em que Abudiente se propõe a oferecer uma obra Onde 

se mostram todas as regras necessarias assim para a inteligençia da lingua, como para 

compor e escrever nella em proza e verso, com a elegançia e medida que convem (grifos 

nossos).  

Constatamos que Abudiente atinge o seu intento no Tratado IV da Gramatica 

Hebraica¸ conforme podemos conferir no fac-símile da primeira página deste tratado
1243

. 

                                                                        

1242
 (BERNFELD, 2012, p. 24). 

1243
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 136). 
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A presença de orientações de redação em uma gramática pode ser questionada. 

Porém, do primeiro parágrafo do Sapha Berura: a gramatica he huã arte mediante aqual se 

aprende a bem falar que parece emergir da frase análoga de Fernão de Oliveira a gramática é 

a arte de bem ler e escrever, entende-se que para eles, a gramática nesta concepção de arte 

como meio de expressão de bem a falar ou a ler e escrever é mais ampla do que o conceito 

tradicional de diqduq / דקדוק que também é traduzido como gramática.  

Para atingir o objetivo de ensinar o aluno a bem falar foi preciso reformular a 

maneira de gramaticalizar o hebraico. Aquele sistema de citar inúmeros exemplos extraídos 

do Tanaḵ / ך"תנ , que mais se assemelha às listas massoréticas com todas as possibilidades de 

grafia, eleva o nível de complexidade das gramáticas clássicas, conforme vimos anteriormente 

sobre os inúmeros exemplos de casos de dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה. Além disso, vimos no 

Miḵlōl / מכלול que uma forma verbal podia possuir uma variante plena e outra defectiva, e 
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observamos que o autor não teve o cuidado em informar qual das variantes seria a indicada 

para a escrita. Apesar deste tema ser abordado por Ḥayyūj / 'חיוג, as suas obras não eram mais 

conhecidas naquela época.  

Diante disto, os gramáticos portugueses revolucionaram o sistema 

simplificando-o, abstraindo-se da complexidade ortográfica causada pelas אהוי, oferecendo 

tabelas sinóticas com os verbos conjugados que era uma novidade entre os gramáticos judeus. 

Sebastian Munster acrescentou tabelas de verbos à gramática de Elias Levita editada em 1552, 

mas se os gramáticos portugueses a conheceram, nenhum deles, as imitou. 

9.1.9 O veto à inovação linguística 

Observa-se que Abudiente estava diante de uma situação contraditória, se de 

um lado, incentivava a escrita criativa em diversos estilos literários, por outro, ele manteve 

aquela tradição transmitida por Elias Levita de não aceitar formas não registradas no Tanaḵ / 

ך"תנ , conforme podemos ver no texto abaixo da Gramatica Hebraica
1244

: 

 

9.1.10 O hebraico transmitido em português 

Outra inovação da Nação Judeu-Portuguesa é a sua adaptação para os 

estudantes de língua portuguesa
1245

. Os portugueses buscaram facilitar o aprendizado. 

Latinizaram o hebraico. Ofereceram traduções de termos gramaticais para a língua 

portuguesa. Excluíram as extensas listas massoréticas que eram veiculadas para ilustrar as 

regras gramaticais.  

Por outro lado, não entraram no mérito de analisar formas bíblicas complexas. 

Abstraíram-se das dificuldades ortográficas presentes no texto bíblico. E por fim, buscaram 

simplicidade ao apresentar a opinião que é a mais razoável sem entrar em discussões e 

divergências, como podemos ver no trecho extraído do fac-símile da Gramatica Hebraica, em 

que o autor expressa claramente a intenção de oferecer um guia para naõ confundir as regras, 

e os prençipiantes com tanta variedade de nomes: 

                                                                        

1244
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 86). 

1245
 Cf. sobre como interpretar o x nas latinizações, Abudiente avisa pronunçiase como X português, não como 

o latino, ou espanhol, os quais te diferente pronunçiasaçaõ (grifos nossos) (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 8). 
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9.1.11 O culto a variedade linguística e artística 

Uma peculiaridade das gramáticas portuguesas como as de Selomo de Oliveira 

e de Abudiente que não encontramos nas gramáticas judaicas de períodos anteriores 

consultadas é a inclusão de uma seção para ensinar os alunos a escrever aos moldes de um 

manual de estilo de redação com diversos gêneros literários e artísticos
1246

. Além de ensinar 

métrica poética
1247

, chama atenção a orientação para a redação de kharjas
1248

 com uma 

variedade linguística que consiste na produção de poesias em letras hebraicas que podem ser 

lidas tanto como textos em hebraico como em português ou em espanhol, o que exige um alto 

nível de erudição na língua hebraica, como podemos constatar no verso em hebraico e 

espanhol extraído do fac-símile reproduzido a seguir da Gramatica Hebraica: 

 
                                                                        

1246
 As orientações de estilo para a produção textual que encontramos em textos de sábios andaluzes estavam 

limitadas à métrica poética. ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ/  אברהם בן עזרא, por exemplo, dedica algumas páginas de sua 

gramática para explicar a métrica poética no Sēp̄er ṣaḥōṯ / ספר צחות, cf. ( 1827הירש,  , p. יב-ט ). 
1247

 Abudiente versa sobre a métrica poética no Tratado IV da Gramatica Hebraica, cf. (ABUDIENTE, 5393 

(=1633)). 
1248

 As kharjas fazem parte de um estilo em que se escreve poesias curtas em língua latina utilizando letras 

hebraicas ou árabes, cf. exemplos em 
 
(BAÑOS, 2006). 
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Outro estilo de escrita abordado é aquele que mescla texto e arte como 

podemos ver no texto do epitáfio de David Israel de Oliveira, pai de Selomo de Oliveira, 

falecido em 1658
1249

, reproduzido por Abudiente, conforme podemos conferir no fac-símile 

reproduzido abaixo da Gramatica Hebraica 
1250

: 

 

9.1.12 Os mistérios da língua hebraica 

Conforme vimos no decorrer do presente trabalho a onipresença do Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה nas gramáticas hebraicas como fonte incontestável demonstra como a 

mística judaica permeou as gramáticas hebraicas. Porém, na Gramatica Hebraica observamos 

que além de preservar os temas provenientes do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, Abudiente evoca a 

mística judaica, mas sem entrar em detalhes por não serem pertinentes a uma gramática
1251

. 

                                                                        

1249
 (PINNER, 5621 (1861), p. 175). 

1250
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 178). 

1251
 Ao total Abudiente evoca a mística judaica cinco vezes, cf. (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 4, 6 (2 vezes), 

48, 142). 
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No cap. I do Tratado I, no tópico dos nomes (sic) das letras encontramos: Os nomes das 

Letras saõ também misteriozissimos e todos té sua significação mas não he matéria esta que 

toque a gramatica, a assy ficara em cilensio
1252

, e no tópico os acentos em geral do cap. V do 

mesmo tratado também nos deparamos com os mistérios, conforme podemos conferir no fac-

símile reproduzido abaixo: 
1253

 

 

A Gramatica Hebraica é singular entre as gramáticas de tradição judaica por 

começar pela apresentação do alfabeto Hebraico e dos sons das respectivas letras transcritos 

para o Português. Maneira distinta daquelas em hebraico que mencionamos anteriormente (ou 

em árabe em letras hebraicas) que pressupunham uma alfabetização prévia no idioma. Esse 

tipo de familiaridade com a língua hebraica, constatamos entre as comunidades provenientes 

do leste europeu recém-chegadas em Amsterdã, uma vez que, os estatutos impostos a essas 

comunidades não foram redigidos no idioma do país de origem nem no de destino, mas em 

iídiche mesclado com hebraico
1254

. A reedição da gramática de Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל 

em Hebraico pelos irmãos Proops em 1708 por sugestão do rabino da comunidade ashkenazita 

                                                                        

1252
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 6). 

1253
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 48). 

1254
 Segundo o professor israelense de origem holandesa Benjamin de Vries (1905-1966) que lecionou nas 

universidades Bar-Ilan, Tel-Aviv e Jerusalém, os judeus que chegaram a Amsterdã da Alemanha e da Polônia 

por volta da metade do século XVII mantiveram o iídiche até o século XIX ( 1969, פריס-דה ); Os regulamentos 

dessas comunidades estão redigidos em iídiche, como podemos constatar em livros de regulamentos como 

( ז"תצ, תקנות הקהילה דקהל קודש אשכנזים אשר באמשטרדם  [1737]) no qual identificamos textos inteiros em 

hebraico mesclados aos em iídiche. 
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de Amsterdã
1255

 Ṣḇi Hirš Aškenazi / צבי הירש אשכנזי, mais conhecido como Ḥāḵām Ṣḇi / 

(Budapeste 1658-1718) חכם צבי
1256

, ilustra como as comunidades de fala iídiche já possuíam 

certo nível de alfabetização do Hebraico
1257

. 

A Nação Judeu-Portuguesa estava em uma situação bem diversa. De acordo 

com as atas do maamad da Nação Judeu-Portuguesa havia a necessidade de as escolas 

alfabetizarem em hebraico as crianças das famílias provenientes da península ibérica, recém-

retornadas ao judaísmo, bem como, como produzir material didático em uma língua latina 

para aproximar o hebraico àqueles cujo vernáculo era o português e ou o espanhol.  

Na sequência, vamos expor a nova abordagem de Abudiente de como 

apresentar a língua hebraica e as suas idiossincrasias que emergem do duplo sistema de 

vocalização ao lado de um sistema de diacríticos complexo cujo significado não 

necessariamente era conhecido, para um público de fala latina que estava afastado das raízes 

judaicas, 

9.2 O FENÔMENO DĀGĒŠ:RĀP̄EH / דגש:רפה 

Chama a atenção a exposição do fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, 

pois na apresentação do alfabeto hebraico, Abudiente mostra que quase todas as letras estão 

sujeitas a este fenômeno, porém, ao transcrevê-lo em letras latinas, opta por indicar através da 

letra agá, a ausência do dāgēš / דגש, isto é, o símbolo do rāp̄eh / רפה. 

A representação do rāp̄eh / רפה no lugar do dāgēš / דגש, nos leva a crer que 

Abudiente preferiu destacar a ausência de qualquer tipo de dāgēš / דגש, tanto o qal / קל como 

o ḥāzāq / חזק para não entrar no mérito dos diferentes tipos de dāgēš / דגש e seus matizes 

fonéticos. 

Essa maneira de se referir ao rāp̄eh / רפה em oposição aos dois tipos de dāgēš / 

 רפה / justifica o uso do termo rāp̄eh חיוג' / no remete ao Kitāb ʾal-Līn em que Ḥayyūj ,דגש

(ḫafīf / خفيف / כפיף) por se opor aos dois tipos de dāgēš / דגש citados. 

9.2.1 O alfabeto hebraico 

Abudiente discorre sobre a escrita hebraica dividindo-a, implicitamente, em 

letras (consoantes) e vogais. Uma análise das ocorrências do termo vogal na Gramatica 
                                                                        

1255
 (SCHOLEM, 1996c, p. 202). 

1256
 (SCHOLEM, 1996b, p. 288). 

1257
 ( 1710)תע 'ה, עוזיאל ), p. 1). 



  422 

  

Hebraica demonstra que apenas os sinais massoréticos eram chamados de vogal
1258

. Para nós 

é claro que para Abudiente nenhuma das letras do alfabeto hebraico, inclusive as אהוי, foram 

interpretadas como vogais, uma vez que, as אהוי são tratadas como consoantes na Gramatica 

Hebraica.  

9.2.1.1 A apresentação do alfabeto Hebraico 

O capítulo I do tratado I da Gramatica Hebraica abre com a declaração de que 

o alfabeto hebraico contém vinte e duas letras, além de outras cinco dobradas, perfazendo, 

segundo a linguagem de Abudiente, um total de vinte sete letras, conforme vemos no trecho 

do fac-símile reproduzido abaixo
1259

:  

 

O termo dobradas traduz כפולות em hebraico, que neste contexto alude às 

letras finais ךםןףץ empregadas em final de palavras no lugar das respectivas כמנפץ 
1260

, 

remonta ao Talmude Hierosolimitano, Tratado de Meguilá / 12 מגילהB. Por outro lado, as 

 No Māsōrēṯ .ספר יצירה / pelo Sēp̄er Yəṣirā כפולות / também são chamadas de kəp̄ūlōṯ בגדכפת

haMāsōrēṯ / מסורת המסורת, Elias Levita afirma que os sábios da Tradição (baʿălēy 

haQabbālāh / בעלי הקבלה) e os da Messorá incluíram essas 5 letras dobradas às 22 para 

totalizar 27 letras, pois com elas é possível representar as centenas 500, 600, 700, 800 e 

                                                                        

1258
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 27, 30, 35, 37, 38, 43-45, 47 e 170). 

1259
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 1). 

1260
 Em gramáticas modernas sobre hebraico bíblico não encontramos a discussão sobre o termo dobradas. 

Segundo esses autores, as letras finais seriam mais antigas do que as não finais (GESENIUS e KAUTZSCH, 

2006, p. 27); (JÜOUN e MURAOKA, 2013, p. 21). 
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900
1261

. 

A maneira de contabilizar o número total de letras que compõem a escrita 

hebraica não era unanimidade entre os sábios judeus. O Sēp̄er Yəṣirā / יצירה ספר  conta vinte 

e duas letras, mas Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון em seu comentário à mesma passagem do Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה, menciona que alguns chegavam a contabilizar quarenta e duas letras, isto 

é, as vinte duas mencionadas no Sēp̄er Yəṣirā / צירהספר י  mais sete das בגדכפרת com dāgēš / 

 ,חיריק / ḥiriq ,סגול / seḡōl ,צירה / ṣēreh ,פתח / pattāḥ ,קמץ / mais as sete vogais (qāmēṣ ,דגש

šurēq / שורק e ḥōlem / חולם), mais as variações fonéticas de seis consoantes: ל ,ט ,ד ,ג ,א e 

1262ש
.  

Rabbi Yiṣḥāq Migas / 1263רבי יצחק ִמַגש
 (Lucena, c. sec. XII) e o Sapha Berura 

contabilizaram vinte e sete letras. Quanto à opinião do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, não 

temos como saber, uma vez que o autor não trata do assunto. 

Entre os hebraístas cristãos, Nebrija (1441-1522) totalizou vinte e quatro letras, 

por incluir os sons do ב e o do פ com dāgēš / דגש 
1264

. 

9.2.1.2 Letra – figura, nomen e potestas 

Abudiente explica que as letras do alfabeto hebraico possuem quatro aspectos: 

a forma gráfica (caractere), o nome (nome), o som (pronunsiaçoens
1265

) e uma representação 

aritmética (arismetico), conforme podemos conferir no trecho do fac-símile abaixo
1266

: 

 

O reconhecimento de três aspectos das letras (figura, nomem e potestas
1267

) 

                                                                        

1261
 (LEVITA, 1866, p. 135-136). 

1262
 ( ה"תשס, קאפח , p. עד). 

1263
 (TA-SHMA, 2004, p. 56). 

1264
 (DEL VALLE RODRIGUEZ, 2000, p. 102, ver nota). 

1265
 A distinção entre imagem escrita e acústica já encontramos na Gramática de Língua Portuguesa de Fernão 

de Oliveira, nela encontramos o termo pronunsiaçaõ para designar a imagem acústica em oposição à figura e 

sinal utilizado para designar a imagem escrita (QUADROS LEITE, 2007, p. 120); (DE OLIVEIRA, 1536, p. 6 

verso). 
1266

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 1). 
1267

 (CÂMARA JR., p. 244); (GONÇALVES, 2010, p. 35). 
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remonta aos gramáticos romanos e estoicos. Essa abordagem também está presente em 

gramaticas hebraicas que foram redigidas em latim por volta do século XVI
1268

, a saber: a 

gramática de Roberto Bellarmino
1269

 (Montepulciano 1542 - Roma 1621) editada em 

1578
1270

. 

9.2.1.3 Figura (figura) 

Abudiente menciona que na antiguidade, o alfabeto hebraico era representado 

graficamente por diversos sistemas de escrita (diversos caracteres de AlphaBetos), e que 

dentre os dois alfabetos usados na época dele, a seleção pela escrita de Rashi (Rassi) no dia a 

dia (ordinariamente) no lugar da escrita quadrada era pela facilidade de escrever. Na cópia do 

livro de poesias ʾAḇnēy šōhām / (1688) אבני שוהם de Abudiente, o copista mescla os dois 

estilos de escrita, como podemos ver no fac-símile do frontispício do livro: 

 

O reconhecimento pela arbitrariedade
1271

 do sistema de escrita e que o hebraico 

não depende de um sistema grafemático (figura) específico para ser representado no espaço 

demonstra que o nosso autor possuía uma percepção linguística da diferença entre imagem 
                                                                        

1268
 (GARCIA-JALÓN DE LA LAMA, 1996). 

1269
 Segundo o autor do inventário das gramáticas hebraicas de Salamanca do Século XVI, Roberto Bellarmino 

foi o hebraísta mais destacado de sua época, o que explica a forte presença de sua gramática, editada pela 

primeira vez, em Roma no ano de 1578. Dois anos depois, surgem duas novas edições, uma em Colônia, outra 

em Roma. Em 1585, editam uma quarta edição em Roma. E posteriormente surgem diversas edições na vida do 

autor em localidades como Lyon, Paris, Veneza, Genebra entre outras mencionadas por (GARCIA-JALÓN DE 

LA LAMA, 1996, p. 35-36). 
1270

 (BELLARMINO, 1578, p. 2);  
1271

 Nota-se que o sistema de escrita é arbitrário, mas a escolha pelo sistema de escrita em detrimento de outro 

não foi arbitrária, uma vez que, a letra Rassi era mais fácil de reproduzir, por ser arredondada e não possuir 

arestas como ocorre na escrita quadrada.  
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gráfica (grafema) e acústica (fonema). 

9.2.1.4 Nome das letras (nomen) 

Os nomes das letras possuíam um significado misterioso o qual Abudiente
1272

 

prefere não expor para não desviar do seu objetivo principal que era o ensino do hebraico para 

a nova geração conforme consta no frontispício da Gramatica Hebraica. 

9.2.1.5 A forma das letras (potestas) 

Abudiente organiza os quatro aspectos do alfabeto hebraico (figura, nomen, 

potestas e aritmético) em uma tabela ordenada alfabeticamente que está dividida em oito 

colunas conforme podemos ver na tabela reproduzida no fac-símile abaixo
1273

. Na primeira 

coluna da esquerda para a direita está o número aritmético correspondente às letras do 

alfabeto hebraico. Na segunda, as letras finais, ou dobradas. Da terceira à quinta, um conjunto 

de três colunas com os caracteres (figura) das letras hebraicas desprovidas de dāgēš / דגש, os 

respectivos nomes (nomen) e pronunsiaçoens (potestas). Da sexta à oitava, os mesmos 

caracteres reaparecem com dāgēš / דגש seguidos dos respectivos nomes e pronunsiaçoens. 

Esta maneira de tratar a forma gráfica (caractere), o nome (nome) e o som (pronunsiaçoens) é 

repetida na introdução às vogais hebraicas, Capítulo IV do Tratado I da Gramatica 

Hebraica
1274

.  

                                                                        

1272
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 6 e 48). 

1273
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 2). 

1274
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 29). 
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Convém observar que a latinização da letra ע como Hgain remete ao sistema 

italiano, pois não a encontramos nas atas do maamad
1275

. Além disso, convém pontuar que tal 

representação não indica uma consoante da laringe. 

9.2.2 O estado “natural” das letras 

No tópico sobre o dāgēš / דגש, Abudiente explica que as letras do alfabeto 

hebraico (exceto o ח e ע) podem receber dāgēš / דגש e a função dele é “fazer” (fas) o som 

(pronunsiaçaõ) das letras mais forte, conforme podemos ver no trecho do fac-símile 

                                                                        

1275
 Atas do maamad foram editadas em (C. PIETERSE, 1968). 
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reproduzido abaixo
1276

: 

 

Da declaração de que o dāgēš / דגש fas mais forte a pronunsiaçaõ dellas [= das 

letras], do que natural mente saõ, entendemos que Abudiente afirma que o estado natural da 

letra é rāp̄eh / רפה. Certamente, por este motivo na sua tabela das letras, Abudiente dispôs à 

esquerda as letras com rāp̄eh / רפה, e à direita as modificadas pelo dāgēš / דגש, uma vez que, 

a gramática está estrutura em língua portuguesa da esquerda para a direita. 

Chama atenção a organização de Abudiente, que adianta ao aluno que as regras 

para a sinalização do dāgēš / דגש serão explicadas adiante: tem alguas [=algumas] regras, 

mas antes de vir a a intiligençia dellas [=para explicá-las] he neçesário saber outras. Em 

outras palavras, Abudiente observa que as regras do dāgēš / דגש serão explicadas depois de 

uma breve introdução para que as ideias fiquem organizadas, na linguagem de Abudiente 

cada cousa se dirâ [=será explicada] em seu luguar [=lugar]
1277

. 

9.2.3 A indicação do rāp̄eh / רפה na Gramatica Hebraica 

De uma análise atenciosa da tabela das letras concluímos que Abudiente simula 

o sinal do rāp̄eh / רפה com um agá após a letra latina (por exemplo,ֿב como Bhet e o פ como 

Ph): 

                                                                        

1276
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 7). 

1277
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 7). 



  428 

  

 ;/ /f פ  <   > + פ  [geminação-] [oclusão-] + פ

P + [-oclusão] [-geminação]  P+ h  Ph  /f/; 

Por esse motivo, acreditamos que o agá em Gidhon conforme consta no 

frontispício latiniza o rāp̄eh / רפה do ד e não o ע.  

O uso de um símbolo para indicar o rāp̄eh / רפה nos lembra do Códice de 

Lisbon mostrado anteriormente.  

9.2.4 A interpretação fonética do rāp̄eh / רפה no ב 

Quando Abudiente explica porq o ב sem daguex, dizemos BHET, não indica a 

leitura como [v], tampouco aquela aspirada imaginada por Nebrija, mas [b], como podemos 

constatar na inclusão equivocada do dāgēš / דגש no ב, em 
1278

  

. 

É possível que esse erro “erro” reflita a tradição de leitura da Nação Judeu-

Portuguesa que pronunciava ֿב como [b] quando [v] era esperado. Essa tradição pode ser 

confirmada diante da constatação da latinização do ֿב como [b] sistematicamente.  

Para reforçar que essa era a tradição de leitura da Nação Judeu-Portuguesa, 

observamos que o livro Orden de Bendiciones de Ysahck de Matitya Aboab latiniza todas as 

ocorrências de ֿב como B quando V era esperado
1279

: 

̶ erub em vez eruv para ערוֿב;  

̶ Akiba em vez de Akiva para עקיֿבא; 

̶ Jahacob em vez Jahacov para יעקוֿב;  

̶ Abram/Abraham em vez Avram/Avraham para אֿברם\אֿברהם; 

̶ hascaba em vez hascava para השכֿבה; e 

̶ habdala em vez de havdala para הֿבדלה.  

9.2.5 O uso do agá para representar o rāp̄eh / רפה 

De acordo com a nossa análise, percebemos que o uso do agá como rāp̄eh / 

                                                                        

1278
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 22). 

1279
 (ABOAB, 5447, p. 29, 86,90, 163, 286, 290, 292). 
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 :segue o padrão massorético de não ser constante, como podemos ver em רפה

̶  e não BHETH/BETH 

como era esperado
1280

; e 

̶   e não JHEBHULAH como era esperado
1281

.  

Convém observar que Abudiente reconhecia o som de uma fricativa 

linguodental sonora /v/ em hebraico, porém segundo a tradição Portuguesa, este som era 

reservado para o ו, como podemos verificar em
1282

: 

̶  . 

9.2.6 Uma análise do agá para representar o rāp̄eh / רפה 

A tabela das letras dispõe as consoantes com rāp̄eh / רפה ao lado das mesmas 

com dāgēš / דגש e ela chama a atenção para o leitor de que o dāgēš / דגש pode ocorrer em 

todas as letras do alfabeto, exceto nas letras ח ,ה e  ע 1283
 que nunca recebem dāgēš / דגש e nas 

letras א e ר que raramente são sinalizadas com esse diacrítico. Essa representação nos parece 

original
1284

 pelo fato de que não a vimos em outras gramáticas hebraicas em latim do século 

XVI. Dentre as gramáticas consultadas estão a de Levita e Münster
1285

, Reuchlin
1286

, 

Nebrija
1287

 e Bellarmino
1288

. Também não a encontramos em gramáticas posteriores como a 

de Spinoza e a de Gesenius
1289

. 

Verificamos que as gramáticas hebraicas redigidas em latim representavam o 

                                                                        

1280
 Cf. parágrafo 6 do cap. VI do Tratado I em (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 2).  

1281
 Cf. parágrafo 6 do cap. VI do Tratado I em (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 18). É importante observar que 

o número da página está como 81 em vez de 18. 
1282

 Cf. (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 23). 
1283

 Talvez Abudiente não considere o mappiq / מפיק no ה como dāgēš / דגש ou pode ser pelo fato de que o ה 

não possui dois matizes fonéticos. 
1284

 A tabela das consoantes preparada por Bellarmino apresenta cinco colunas, a saber: numeral, figura, nomen, 

potestas e a última dedicada a descrever os sons por extenso (BELLARMINO, 1578, p. 2). 
1285

 (LEVITA e SEBASTIAN, 1525). 
1286

 (REUCHLIN, 1506). 
1287

 (DEL VALLE RODRIGUEZ, 2000). 
1288

 (BELLARMINO, 1578). 
1289

 Cf. (GESENIUS, 1816, p. 7-8) em que o autor destaca apenas as בגדכפת com dāgēš / דגש lene; (SPINOZA, 

2014B, p. 399-400). 
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rāp̄eh / רפה com o agá. Na gramática de Reuchlin
1290

 (1455-1522) editada em 1506 e na de 

Nebrija
1291

 (1441-1522) editada em 1515
1292

, o acompanhamento do agá sinalizava a presença 

do rāp̄eh / רפה nas כפת, isto é, ch / ֿכ, ph / פ e th / ֿת. Sebastian Münster (1488-1552), em sua 

tradução do texto de Levita (1525) adota o gh / ֿג, transcreve o ֿב como f e distingue entre  ֹש / s 

e o ׁש / sch
1293

. Bellarmino
1294

 estende o uso do agá para indicar o rāp̄eh / רפה nas duas letras 

restantes do grupo das בגדכפת, isto é, o Bh / ֿב e o Dh / ד, por outro lado, o ׁש passa a ser 

representado por sc
1295

.  

Observa-se que em latim os dígrafos ch, ph e th
1296

, apesar de indicarem 

aspiração, eles foram interpretados como sons constritivos nas gramáticas hebraicas, salvo 

quando o autor explicitava uma realização semelhante a do latim: oclusão acompanhada de 

aspiração
1297

.  

Além dos dígrafos presentes nas gramáticas hebraicas em latim, Abudiente 

acrescentou uma nova gama de dígrafos compostos com agá para representar o rāp̄eh / רפה 

nas seguintes letras, a saber:  

̶ Vh para o   ו; 

̶ Th para o   ט;  

̶ Jh para o   י; 

̶ Lh para o   ל; 

̶ Mh para o   מ; 

̶ Nh para o   נ; 

̶ Sh para o   ס; 

                                                                        

1290
 (REUCHLIN, 1506, p. 3 e 15). 

1291
 (DEL VALLE RODRIGUEZ, 2000, p. 105-106, nota 4); Ibídem. p. 124 n. 28. 

1292
 Segundo Del Valle, as alterações nas latinizações introduzidas nas edições subsequentes do De Literis 

Hebraicis não alteram o uso do agá nos dígrafos cf. (DEL VALLE RODRIGUEZ, 2000, p. 79-80). 
1293

 A Grammatica Hebraica, obra elaborada por dāgēš Elias Levita e Sebastian Münster. Levita colaborou com 

o texto em Hebraico, e Münster, com a tradução para o Latim. Na tradução, as בגדכפת com dāgēš qal / דגש קל 

são latinizadas como b, g, d, k, p, t, e as respectivas sem dāgēš / דגש, como f, gh, d, ch, ph, th (LEVITA e 

SEBASTIAN, 1525). 
1294

 (BELLARMINO, 1578, p. 28). 
1295

 Certamente Bellarmino percebeu que o uso do trígrafo sch poderia ser usado em latinizações como em 

ascha e ascham, em que a primeira corresponderia a s-ch em ָך  .ָאָׁשם e o segundo a sch em ָעשְּ
1296

 (PERDICOYIANNI, 2011, p. 5). 
1297

 Reuchlin e Nebrija cf. (DEL VALLE RODRIGUEZ, 2000, p. 105-106, nota 4). 
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̶ Kh para o   ק; 

̶ Rh para o   ר; e 

̶ Xh para o   ׁש.  

Vale ressaltar que a pronúncia do agá nestes casos deve ser interpretada como 

uma transcrição gráfica e não fonética. 

9.2.7 Uma análise das diversas representações do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 

Podemos generalizar a latinização do símbolo do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 

com a seguinte fórmula: 

Cheb(i) + [+דגש] (┐צ ע ח ז ה א)  Cport(i) 

Cheb(i) + [+רפה] (┐צ ע ח ז ה א)  Cport(i)h 

Onde:  

Cheb(i) indica a letra (i) em hebraico; 

Cport(i) indica a letra em português correspondente à Cheb(i). 

 lista de exclusão, isto é, as letras que serão tratadas individualmente como (צ ע ח ז ה א┐)

segue, para os casos de dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה: 

 ; raras vezes [דגש+] + א ; A [רפה+] + א

 ;דגש /  não recebe dāgēš [דגש+] + ה ; H [רפה+] + ה

 ; Dz [דגש +] + ז ; Z [רפה+] + ז

 ;דגש /  não recebe dāgēš [דגש +] + ח ; Hh [רפה+] + ח

 ;דגש /  não recebe dāgēš [דגש +] + ע ; Hg [רפה+] + ע

 . Ts [דגש +] + צ . Tz [רפה+] + צ

 

Nessas exceções vemos que:  

 a letra ז com rāp̄eh / רפה é latinizada pelo Z e o ז com dāgēš / דגש por Dz.  a)

 a letra צ chama atenção pela criatividade do autor por distinguir o dāgēš / דגש do b)

rāp̄eh / רפה adicionando as letras Z e S, respectivamente. Acreditamos que a 

variante do צ com rāp̄eh / רפה, caso recebesse H geraria uma sequência de três 

letras Tsh o que não seria desejável, pois a mesma combinação poderia ser 
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interpretada como T-Sh ( ׁש  ת ). Por esse motivo, para evitar tais sequências de três 

letras, Abudiente converteu o צ com rāp̄eh / רפה em Tz e o צ com dāgēš / דגש em 

Ts. 

 as combinações Dz e Tz chamam atenção por serem confusas, pois o Z em Dz está c)

em um dígrafo que representa uma letra com dāgēš / דגש ao passo que o Z em Tz 

está em um dígrafo que representa uma letra com rāp̄eh / רפה.  

 a representação da letra ה desacompanhada de H apresenta incoerência ao indicar d)

presença de dāgēš / דגש e a Hh que teoricamente verteria o ה com rāp̄eh / רפה é 

utilizado para representar o ח.  

 a letra ע por ser sistematicamente latinizada como Hg levou a Abudiente gerar e)

sequências teratológicas para as seguintes sequências: 

̶ nip̄ʿāl / ָעל  como ִנפְּ
1298

; e  

̶ hip̄ʿiyl / ִעיל   como ִהפְּ
1299

. 

Podemos inferir que existe um tom de precisão na observação de que o ה não 

recebe dāgēš / דגש, , muito embora, o ה, sim, receba o pontinho em 

final de palavra, pois este último encontra-se em outra relação [+aspiração]:[-aspiração]
1300

. 

9.2.8 O dāgēš qal / דגש קל e o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 

Abudiente dedica o capítulo V para explicar os matizes do dāgēš / דגש e do 

rāp̄eh / רפה. Notamos que Abudiente possui uma percepção clara da distinção entre o dāgēš 

qal / דגש קל e do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, como mostra o trecho reproduzido abaixo
1301

: 

                                                                        

1298
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 78). 

1299
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 84). 

1300
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 42). Atentar que no texto impresso consta página 52 em vez de 42. 

1301
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 39). 
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9.2.8.1 A geminação 

Do trecho mencionado na subseção anterior, observamos que a geminação 

substitui a falta de algua [=alguma] letra que deveria estar presente, antes ou mesmo depois 

da posição da letra ausente. A opinião de que o dāgēš / דגש pode substituir uma letra que 

deveria aparecer depois da letra ausente se opõe a de Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי e a do Sēp̄er 

Zikkārōn / ספר זכרון 
1302

, pois segundo eles, o dāgēš / דגש apenas substitui as letras anteriores 

à letra com dāgēš / דגש.  

Notamos que Abudiente destaca a letra com o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, 

                                                                        

1302
 (BACHER, 1888, p. 15-16 e 22). 
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duplicando-a graficamente, conforme podemos conferir nos exemplos mencionados no fac-

símile reproduzido abaixo
1303

: 

 

Vale ressaltar o fato de que as letras geminadas eram conhecidas no vulgar 

deles: qual se pronunçia como nosso vulgar, duas letras iguais, cuja pronunciaçaõ he mais 

forte que uma simples. Apesar disso, Abudiente, ao latinizar os textos em hebraico, nem 

sempre se preocupava em distinguir entre o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e o dāgēš qal / דגש קל, o 

que poderia ser um indício de que, na realidade, eles não diferenciavam mais entre os dois 

matizes fonéticos. A não distinção fonética entre o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e o dāgēš qal /  דגש

 encontramos também nas gramáticas dos seus pares de Amsterdã e nas atas do קל

Maamad
1304

. 

                                                                        

1303
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 81). 

1304
 (C. PIETERSE, 1968, p. 137-140). 
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Abudiente estava ciente de que nem todo dāgēš / דגש era explicável e por esse 

motivo, explicou que מקדש (Êx. 15:17) está com dāgēš / דגש para adornar a lectura. Vale 

recordar que a interpretação do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק eufônico (ləṣaḥṣēʾaḥ haLāšōn /  לצחצח

 a vimos, pela primeira vez, ao discutirmos a segunda passagem do Maḥbereṯ (הלשון

Mənaḥēm / מחברת מנחם que trata do fenômeno do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 
1305

. 

9.2.8.2 O estado natural das בגדכפת 

De acordo com o trecho abaixo
1306

, Abudiente define o dāgēš qal / דגש קל 

como intermediário entre o estado natural e o pezado, isto é, geminado, que é comum para 

todas as letras, inclusive as בגדכפת, conforme podemos conferir no fac-símile reproduzido 

abaixo: 

 

A afirmação de que o dāgēš qal / דגש קל desempenha o papel de afermozear a 

lectura lembra mais uma vez Mənaḥēm / מנחם que enfatizava a existência do dāgēš / דגש e 

do rāp̄eh / רפה por eufonia (ləṣaḥṣēʾaḥ haLāšōn / לצחצח הלשון)
1307

. 

De acordo com a continuação, podemos associar o rāp̄eh / רפה ao estado 

natural das בגדכפת.  

A tabela abaixo resume sintetiza a concepção de dāgēš / דגש e de rāp̄eh / רפה 

conforme a encontramos na Gramatica Hebraica: 

                                                                        

1305
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 9*-10*). 

1306
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 40, final da página). 

1307
 (SÁENZ-BADILLOS, 1986, p. 9*-10*). 
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Os estados das בגדכפת 

Letra fraca, frouxa 

(Estado natural) 
 רפה

 brando, fraco, leve דגש
(Valor padrão, para deixar a leitura mais formosa) 

 דגש קל

 דגש חזק pesado, forte דגש

9.2.8.2.1 A regra para a constrição das בגדכפת e as exceções  

Abudiente
1308

 repete a regra e as exceções para a constrição das בגדכפת que 

vimos a partir do Mahălaḵ / מהלך de Mošeh Qimḥi / משה קמחי, conforme podemos conferir 

no fac-símile reproduzido abaixo: 

 

Na sequência, Abudiente explica cada uma das exceções para a presença do 

rāp̄eh / רפה diante das אהוי. 

                                                                        

1308
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 41). 
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9.2.8.2.2 O mappiq / מפיק 

A exceção do tipo mappiq / מפיק 
1309

 está de acordo com o Maʿănēh Lāšōn / 

 porém os exemplos parecem ter sido extraídos do ,מכלול / e com o Miḵlōl 1310מענה לשון

Miḵlōl / מכלול, exceto o  ָיחָ ו  
1311

, conforme podemos conferir no fac-símile reproduzido 

abaixo. Importante atentar à paginação da figura abaixo, pois a página 42 está erroneamente 

marcada como página 52. 

 

 
                                                                        

1309
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 41-43).  

1310
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso). 

1311
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ). 
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9.2.8.2.3 O map̄siq / מפסיק 

No fac-símile reproduzido abaixo notamos que a exceção do tipo map̄siq / 

1312מפסיק
 está conforme o Maʿănēh Lāšōn / 1313מענה לשון e o Miḵlōl / 1314מכלול

, mas com 

outros exemplos
1315

. A menção ao ṭarḥāʾ / ( סַ֖  ) טרחא como acento disjuntivo nos livros de Jó, 

Salmos e Provérbios a encontramos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e no Miḵlōl / מכלול. 

 

9.2.8.2.4 O dəḥīq / דחיק 

Podemos conferir no fac-símile reproduzido abaixo que a exceção do tipo 

dəḥīq / 1316דחיק
 segue o Maʿănēh Lāšōn / 1317מענה לשון

 ao mencionar que o dāgēš / דגש na 

 que conecta o monossílabo (palavra pequena de hua מקף / decorre do maqqāp̄ בגדכפת

                                                                        

1312
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 43). 

1313
 ( 1627, עוזיאל , p. ג); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso). 

1314
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ). 

1315
 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ). 

1316
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 43-44). 

1317
 ( 1627, עוזיאל , p. ג verso); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso). 
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[=uma] so vogal) terminado em אהוי 
1318

 à palavra iniciada com a בגדכפת. Porém, Abudiente 

diverge quanto à posição do monossílabo, assim como o fará o Məleʾḵeṯ haDiqdūq /  מלאכת

 o monossílabo pode ser também a palavra ,מענה לשון / pois para o Maʿănēh Lāšōn ,הדקדוק

que sucede o maqqāp̄ / מקף. 

 

Outra semelhança do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 
1319

 com a 

Gramatica Hebraica pode ser observada pelo exemplo que localizamos apenas no o Maʿăsēh 

ʾĒp̄ōḏ / (1393) מעשה אפוד de Profiat Duran / 1320 פרופיאט דורן
: 

ָיָּֽה ̶ ֶזה־ִפרְּ  ,(Nm. 13:27) וְּ

que remete ao seguinte versículo que será mencionado no Məleʾḵeṯ haDiqdūq /  מלאכת

 :הדקדוק

י ̶ ִנֻ֥  ,(1Rs. 3:23) ֶזה־בְּ

Nota-se que, a Gramatica Hebraica, assim como o Miḵlōl / מכלול, não fala 

explicitamente do sandhi, muito embora, o símbolo do maqqāp̄ / מקף indique o mesmo.  

Por outro lado, o protagonismo do maqqāp̄ / מקף para a configuração do dəḥīq 

 מכלול / é distinta daquela que vimos anteriormente no Miḵlōl דחיק /
1321

 que acompanha 

Ḥayyūj / 'חיוג, pois para eles, o dəḥīq / דחיק ocorre diante de dāgēš / דגש copulativo 

                                                                        

1318
 Para Abudiente está subentendido que o monossílabo é terminado em אהוי, uma vez que דחיק é uma 

exceção à regra kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh י כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה . 
1319

 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 
1320

 (DURAN, 5625, p. 172). 
1321

 ( 1862, ריטטענבערג , p. פ). 
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decorrente da assimilação do repouso (nāḥ / נח ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן). 

Vale recordar que só foi possível deduzir do Miḵlōl / מכלול de que se trata de 

sandhi depois que o compararmos com o texto análogo no Kitāb ʾal-Līn.  

9.2.8.2.5 O ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק 

Podemos conferir no fac-símile reproduzido abaixo que a exceção do tipo ʾātēy 

məRaḥīq / אתי מרחיק é uma versão simplificação daquela que encontramos no Maʿănēh 

Lāšōn / מענה לשון, pois para Abudiente, o ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק ocorre apenas na 

 =) paragógico explícito ה em início de palavra que sucede outra palavra terminada em בגדכפת

em acto) ou implícito (= em potençia) inerente ao qāmēṣ / קמץ conquanto que a sílaba da 

esteja acentuada בגדכפת
1322

: 

 

As expressões em potençia ou em acto para fazer referência ao ה paragógico 

grafado e não grafado, remetem ao Maʿănēh Lāšōn / 1323מענה לשון
, pois não encontramos 

essa linguagem nos textos dos Qimḥi / קמחי tampouco em Ḥayyūj / 'חיוג. 

Para este caso, Abudiente oferece apenas dois exemplos:  

ם ̶ יָדה ָב  ָאִע   ;(Dt. 31:28) וְּ

                                                                        

1322
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 44-45). 

1323
 ( 1627, עוזיאל , p. frente); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso). 
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ַסח ̶ יתָ ה( ֶפ  ָעִש  יָת )=וְּ ָעִש   (Dt. 16:1) וְּ

O primeiro exemplo consta no Maʿănēh Lāšōn / 1324מענה לשון
 e no Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 
1325

. Apesar de o segundo não constar no Maʿănēh Lāšōn /  מענה

1326לשון
 nem no Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 

1327
, observando bem, parece que 

Abudiente trocou o exemplo do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון: 

ַסח ̶ תָ ה( ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥ תָ  )=וְּ חְּ ָזַבֻ֥   (Dt. 16:2) וְּ

pelo versículo que o antecede por apresentar a mesma configuração, isto é, um verbo 

terminado em qāmēṣ / קמץ seguido por ה com o mesmo número de letras e com a acentuação 

nas mesmas posições. 

Observamos que Abudiente não menciona todas as condições de ʾātēy məRaḥīq 

1328אתי מרחיק /
 que constam no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, pois as regras relacionadas à 

anotação de dāgēš / דגש na בגדכפת inicial da palavra seguinte quando a primeira termina em 

  .sem acento na última sílaba estão ausentes na Gramatica Hebraica ה

Para recordar, seguem as condições do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון para 

anotação de dāgēš / דגש na בגדכפת inicial da palavra seguinte quando a primeira termina em 

 :sem acento na última sílaba ה

 se o ה for paragógico e antecedido por pattāḥ / פתח (em oposição a Gramatica a)

Hebraica que limita esta regra ao qāmēṣ / קמץ), a בגדכפת da palavra seguinte recebe 

dāgēš / דגש; 

 se o ה for radical e for antecedido por seḡōl / סגול, a בגדכפת da palavra seguinte b)

recebe dāgēš / דגש, como em: 

ֶלא ̶ ֲעֶשה־ֶפָּ֑   ,(Sl. 88:11) ַתָֽ

Porém, lembra o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון que se o ה for radical e não for 

                                                                        

1324
 ( 1627, עוזיאל , p. ד frente); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso). 

1325
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 

1326
 ( 1627, עוזיאל , p. ד frente); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso). 

1327
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 

1328
 ( 1627, עוזיאל , p. ד frente); ou ( 1708, עוזיאל , p. ג verso- ד frente). 
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antecedido por seḡōl / סגול, a בגדכפת da palavra seguinte não recebe dāgēš / דגש, como em: 

ֶלא ̶ ֵשה ֶפָּ֑  .(Êx. 15:11, Sl. 77:15, 78:12) ֹע 

י ̶ ָנה ִב   ;(Rt. 1:21) ַויי ָע 

Observamos que o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק substitui a regra da 

acentuação da palavra terminada em ה com a regra que exige a acentuação na 1329בגדכפת
 

conforme a regra formulada por Abudiente. De qualquer modo, todos os exemplos estão com 

acentuação na sílaba da בגדכפת. 

9.2.8.2.6 Outras exceções 

No mesmo capítulo que trata do ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק, Abudiente
1330

 

prossegue com outras exceções à regra 

 בגדכפת דסמיך לאהוי רפהכל 

no mesmo estilo em que o Maʿănēh Lāšōn / 1331מענה לשון
 o fez, isto é, como se elas 

estivessem relacionadas com o caso do ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק, conforme vemos no fac-

símile abaixo: 

 

                                                                        

1329
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעג). 

1330
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 44-45). 

1331
 ( 1627, עוזיאל , p. ד verso). 
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De acordo com o que observamos anteriormente sobre o Maʿănēh Lāšōn /  מענה

 / nesses casos ocorre sem relação com o ʾātēy məRaḥīq דגש / a motivação para o dāgēš ,לשון

 .אתי מרחיק

Abudiente explica, assim como vimos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, caso 

haja duas ou três בגדכפת consecutivas do mesmo ponto de articulação do Sēp̄er Yəṣirā /  ספר

 se estiver vocalizada דגש / a primeira levará dāgēš ,אהוי em início de palavra após uma יצירה

com šəwāʾ / שווא, como encontramos em:  

ה ̶ ֹע  י בְּ ַפרְּ ִד  ִהָכבְּ  .(Êx. 14:18) בְּ

יׁש ̶ ִמַ֖ כְּ א כְּ ַכרְּ ֹֻ֥  ;(Is. 10:9) ֲהל

O primeiro exemplo consta no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e no Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, porém o segundo o encontramos no Miḵlōl / מכלול e no Mahălaḵ 

 .מהלך /

A Gramatica Hebraica, assim como o Maʿănēh Lāšōn /  לשוןמענה 1332
 e o 

                                                                        

1332
 ( 1627, עוזיאל , p. ד verso). 
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Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק 
1333 orientam que se deve ignorar o א no final da palavra 

anterior a בגדכפת quando este for antecedido por uma letra acompanhada de šəwāʾ / שווא 

quiescente, como em: 

א   ָלַ֖קבָ ַוַיֵֻ֥֑רְּ  (Nm. 19:2); a)

א־   ַעל  גַ ַוַירְּ  (Jz. 9:36). b)

Nota-se que o último exemplo não consta no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון nem 

no Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק. 

9.2.9 O valor fonético do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה 

9.2.9.1 O sandhi 

A ideia de sandhi está ausente em Abudiente. 

9.2.9.2 O dāgēš qal / דגש קל nas בגדכפת 

Apesar de não conseguir descrever claramente que o dāgēš qal / דגש קל se 

refere ao matiz oclusivo das בגדכפת, Abudiente nos transmite a sua tradição com as 

latinizações nas quais ele representa o dāgēš qal / דגש קל pela correspondente latina oclusiva 

das בגדכפת. 

9.2.9.3 O dāgēš ḥāzāq / דגש חזק 

De acordo com o que vimos anteriormente, o vulgar falado por Abudiente 

distinguia a geminação e que por esse motivo, a Gramatica Hebraica, quando precisava 

enfatizar a geminação, duplicava as letras.  

9.2.9.4 O dəḥīq / דחיק, o ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק e as outras exceções 

De acordo com os trechos reproduzidos anteriormente da Gramatica Hebraica 

de Abudiente, não identificamos latinizações de casos de dəḥīq / דחיק, ʾātēy məRaḥīq /  אתי

כל rāp̄eh אהוי-dəSammiḵ lə בגדכפת e das outras exceções que anulam a regra kŏl מרחיק

י בגדכפת דסמיך לאהוי רפה , e, portanto, não temos como saber se Abudiente os considerava 

como dāgēš qal / דגש קל ou como dāgēš ḥāzāq / דגש חזק. 

                                                                        

1333
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רעב). 
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9.3 A ANÁLISE DA PALAVRA HEBRAICA 

9.3.1 A divisão das letras em pontos de articulação  

A divisão das letras do Sēp̄er Yəṣirā / 1334ספר יצירה
 que foi intercalada pelo 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון entre as regras de leitura do šəwāʾ / שווא e as regras ortográficas 

do dāgēš / דגש, como se fosse um assunto fora de contexto, Abudiente verte para o Português, 

porém com algumas diferenças. 

Abudiente explica que a importância de conhecer tal divisão é a percepção de 

que as letras de um mesmo grupo podem substituir uma a outra mantendo o mesmo senso, e 

dessa maneira é possível decifrar palavras difíceis: e notese que quem estiver bem nesta 

devizaõ [=de acordo com os pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה ], entenderá 

muytos paços da escritura, onde se achaõ huas [= umas] Letras trocadas por outras (grifos 

nossos), como podemos ver no fac-símile reproduzido abaixo
1335

: 

 

 

Para demonstrar a sua preocupação com o leitor, Abudiente declara que se 

limitará a apresentar dois exemplos ilustrativos para cada grupo, conforme mostraremos nas 

                                                                        

1334
 ( 2000, ליבס , p. 252); 

1335
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 9). 
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subseções seguintes. 

9.3.1.1 Lábios ( ףבומ" ) 

Das letras dos beisos [=lábios], isto é, as "ףבומ , Abudiente cita as seguintes 

substituições
1336

: 

ים em ִבַזֻ֥ר :ב  פ  ִמ  (estaria no lugar a ב espalhou povos. Neste caso o (Sl. 68:31) ִבַזֻ֥ר ַעֱ֝

do פ, e o texto poderia ser interpretado como se ִבַזֻ֥ר estivesse escrito no lugar de 

ַזרפִ  , heb. lit. espalhou; e 

ַרק :פ  מ  ים em ּופְּ ק ִפג ִלַ֖ ַרֻ֥  (Is. 65:4) ּופְּ
1337

 caldo de imundiçias. Neste caso o (b פ

estaria no lugar do מ, e o texto poderia ser interpretado como se ַרק  estivesse ּופְּ

escrito no lugar de  ְַּרקּומ , , heb. lit. e caldo. 

9.3.1.2 Dentes ( ץזסשר" ) 

Das letras dos dentes, isto é, as "ץזסשר , Abudiente menciona as seguintes 

substituições
1338

:  

ה ַהָבָזָֽק em ַהָבָזָֽק :ז  ר   ֵאַ֖ ַמרְּ (a ז como cor dos relampaguos. Neste caso o (Ez. 1:14) כְּ

estaria no lugar do ר, e o texto poderia ser interpretado como se ַהָבָזָֽק estivesse 

escrito no lugar de  ָקָרָֽ ַהב , heb. lit. o relâmpago; e 

ץ :צ  ס   ץ em חֹוֵמָֽ חֹוֵמָֽ ַעֵּו ל וְּ (inico [=iníquo, perverso] e falsário. Neste b (Sl. 71:4) מְּ

caso o צ estaria no lugar do ס, e o texto poderia ser interpretado como se ץ  חֹוֵמָֽ

estivesse escrito no lugar de  ָֽסחֹוֵמ , heb. lit. perverso. 

9.3.1.3 Paladar (letras velares, "קגיכ ) 

Das letras do paladar, isto é, as "קגיכ , Abudiente comenta as seguintes 

substituições
1339

: 

                                                                        

1336
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 10). 

1337
 Observa-se que nos nossos textos esse é um caso de lê-se/escreve-se, pois se escreve ומרק, porém lê-se 

ק ַרֻ֥  .ּופְּ
1338

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 10). 
1339

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 11). 
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ִתי :כ  ג   ִים em ִסַכרְּ ַר  ִתי  ֶאת־ִמצְּ ִסַכרְּ (e entreguarey a Egipto. Neste caso o a (Is. 19:4) וְּ

ִתי e o texto poderia ser interpretado como se ,ג estaria no lugar do כ  estivesse ִסַכרְּ

escrito no lugar de  ִִתיגַ ס רְּ , heb. lit. e entreguarey; e 

ם :ק  ג   ֵני em ַיִצק  ם ִלפְּ ה' ַוַיִצק   (Js. 7:23) e fizeraõ os parar diante. Neste caso o ק b)

estaria no lugar do ג, e o texto poderia ser interpretado como se ם  estivesse ַיִצק 

escrito no lugar de  ִםג  ַוַיצ , heb. lit. fizeraõ os parar. 

9.3.1.4 Garganta ( עאחה" ) 

Das letras da guarganta, isto é, as "עאחה , Abudiente traz as seguintes 

substituições
1340

: 

ִזים :א  ח  ְך׃ em ֲאר  ֵתָֽ כ לְּ ַמרְּ ִזַ֖ים בְּ ֲאר  (e guargantilhas em tua negoseaçao. a (Ez. 27:24) ַוָֽ

Neste caso o א estaria no lugar do ח, e o texto poderia ser interpretado como se 

ִזים ִזַ֖יםחֲ  estivesse escrito no lugar de ֲאר  ר  , heb. lit. guargantilhas; e 

ַהק :ה א  נְּ ֶרא em ִיָֽ ַהק־ֶפֻ֥ נְּ (b ה e se geme jumento silvestre. Neste caso o (Jó 6:5) ֲהִיָֽ

estaria no lugar do א, e o texto poderia ser interpretado como se ַהק נְּ  estivesse ִיָֽ

escrito no lugar de  ְּנ קאַ ִיָֽ , heb. lit. se geme. 

9.3.1.5 Língua ( תדטלנ" ) 

Das letras da lingoa, isto é, as "תדטלנ , Abudiente cita as seguintes 

substituições
1341

: 

ָׁשכֹות :נ  ל  ָׁשכֹות־ַעל em נְּ ַהּנְּ  (Ne. 12:44) sobre as camaras. Neste caso o נ estaria a)

no lugar do ל, e o texto poderia ser interpretado como se ָׁשכֹות  estivesse escrito no נְּ

lugar de ָׁשכֹות  heb. lit. camaras; e ,לְּ

ַטָדק  :ט  ת   ִנצְּ em ק ַטָדָּ֑ (b ט que nos justificaremos. Neste caso o (Gen. 44:16) ּוַמה־ִּנצְּ

estaria no lugar do ת do miṯpaʿʿēl / ַّפֵע לִמתְּ , e o texto poderia ser interpretado como 

se ַטָדק *ָדקתַ ִנצְּ  estivesse escrito no lugar de ִנצְּ , com o ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל   .ִמתְּ

Subentende-se que a grafia “natural” de ַטָדק  segundo Abudiente, seria ,ִּנצְּ

                                                                        

1340
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 11). 

1341
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 10-11). 
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ָדקתַ ִנצְּ   com ת do miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל ַזרפִ  do mesmo modo que ;ִמתְּ  seria a grafia natural de ִבַזֻ֥ר; 

ַרק ק de ,ּומְּ ַרֻ֥ סחֹוֵמָֽ  ;ּּופְּ , de ץ ָׁשכֹות ;חֹוֵמָֽ ָׁשכֹות de ,לְּ ִתיגַ סִ  ;נְּ רְּ , de ִתי ִזַ֖יםחֲ  ;ִסַכרְּ ר  , de ִזים  e assim ֲאר 

por diante.  

Na realidade, este entendimento, de que o ט e ד estão no lugar do ת do 

miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  / respectivamente, remonta a Mənaḥēm ,מזדקן e נצטדק em formas como ִמתְּ

 e רש"י / o neto de Raši ,רבנו יעקב תם / que foi defendido por Rabbenu Yaʿăqōḇ Tam מנחם

por Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי e por fim, aceito por Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל e por 

Abudiente. 

9.3.2 As אהוי 

Abudiente apresenta o tópico sobre as ויאה  em continuação aos exemplos de 

substituições que podem ser praticadas para decifrar o texto com base no ponto de articulação, 

como podemos conferir no fac-símile abaixo em que não há separação entre o tópico Das 

letras da guarganta e o tópico das אהוי 
1342

: 

                                                                        

1342
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 11). 



  449 

  

 

É importante observar aqui, que a justificativa sobre a qual repousa a 

propriedade de substituição das ויאה  é o fato de pertencimento ao mesmo grupo, assim como, 

as letras do mesmo ponto de articulação pertencem ao mesmo conjunto, porém com uma 

diferença, as אהוי se costumaõ também trocar muy a miúdo huas [= umas] por outras, isto é, 

com mais frequência,  

Essa maneira de explicar a propriedade de substituição das אהוי difere daquela 

exposta por Ḥayyūj / 'חיוג que enxergava a substituição como consequência da quiescência e 
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da prolongação. Convém recordar que Ḥayyūj / 'חיוג, assim como Mənaḥēm / מנחם, era 

contrário ao método da substituição das letras para interpretar os versículos, exceto em casos 

específicos, como ocorre com o miṯpaʿʿēl / ַפֵעّל  .ִמתְּ

Abudiente apresenta exemplos para as três letras ה  ,א  e י aos moldes das letras 

do mesmo ponto de articulação, como segue: 

נֶ  :א  ה  אִיׁשְּ  em ֶנא ַהֶכֶתם (estaria no a א mudou-se o ouro. Neste caso o (Lm. 4:1) ִיׁשְּ

lugar do ה, e o texto poderia ser interpretado como se  ֶנ אִיׁשְּ  estivesse escrito no lugar 

de  ֶנ הִיׁשְּ , heb. lit. mudou-se; 

מֹוָנה :ה א  מֹוָנה em ַהַהרְּ ֶתָנה ַהַהרְּ ַלכְּ ִהׁשְּ (e sereis deitadas a o palaçio. b (Am. 4:3) וְּ

Neste caso o ה estaria no lugar do א, e o texto poderia ser interpretado como se 

מֹוָנה מֹוָנה estivesse escrito no lugar de  ַהַהרְּ  ;heb. lit. palaçio ,ַהַארְּ

רּו :א  י  רּו ָחמֹוץ em ַאשְּ (estaria no c א endireitay atorcido. Neste caso o (Is. 1:17) ַאשְּ

lugar do י, e o texto poderia ser interpretado como se רּו  estivesse escrito no lugar ַאשְּ

de  ַרּוי שְּ , heb. lit. endireitay; 

Na conclusão sobre as regras de dāgēš / דגש nas בגדכפת, o Maʿănēh Lāšōn / 

 eram אוי Segundo ele, as .ה porém excluindo o ,אהוי também destacou as מענה לשון

peculiares por serem articuladas com muita frequência, muito embora, não estejam 

representadas na escrita, como ocorre nos casos de lê-se/escreve-se (vale recordar que ele 

inclui nesta categoria casos com א furtivo como em  ֵַריח em que se lê ֵריַאח).  

Os discursos da Gramatica Hebraica e do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון se 

cruzam através das expressões muy a miúde e tāmiḏ / תמיד / sempre que destacam a alta 

frequência. No Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, o destaque das אהוי está na frequência da elisão 

na escrita, e na Gramatica Hebraica, está na frequência da substituição. 

9.3.2.1 As letras da respiração (ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה) 

No fac-símile da Gramatica Hebraica
1343

 reproduzido abaixo, Abudiente 

declara que as אהוי foram chamadas pelos gramáticos de ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה 

por não ser possível articular qualquer palavra desprovida de uma delas. De acordo com o que 

                                                                        

1343
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 12). 
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apresentamos anteriormente, estes gramáticos podem ser os autores do Mahălaḵ / 1344מהלך
 e 

do Miḵlōl / מכלול 
1345

. 

 

 
                                                                        

1344
 (MUNSTER, 1531, p. 4). 

1345
 ( 1862, ריטטענבערג , p. עח). 
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Ao prosseguir com a explicação de que as אהוי podem estar presentes
1346

: 

̶ em acto (bəp̄oʿal / בפועל), isto é, escrita clara; ou  

̶ em potençia (bəḵoʾaḥ / בכח), isto é, ou escondida na pronunsiaçaõ. 

Na realidade, os termos em ato para indicar escrita clara (explícito, na escrita) 

e em potência para escondida na pronunsiaçaõ (implícito, não escrito) são termos de origem 

filosófica que o Maʿănēh Lāšōn / 1347מענה לשון 
utilizou para expressar os termos que 

podemos encontrar no Miḵlōl / מכלול com frequência
1348

: na escrita (בכתב) e não escrito 

  .)בלא כתב(

9.3.2.2 As vogais e as אהוי 

Uma vez esclarecido o que significa acto, Abudiente
1349

 explica com a suas 

palavras como as אהוי prolongam as vogais longas conforme vimos no Miḵlōl / 1350מכלול
: 

 o A (= A grande / A maiúsculo, isto é, o qāmēṣ / קמץ), ao ser realizado é seguido a)

por um א ou por um ה, que não está escrito claramente (ou em potência) e que fica 

oculto na pronúncia; 

 o E (= E grande / E maiúsculo, isto é, o ṣēreh / צירה) ou com o Y (=Y grande, Y b)

maiúsculo, isto é, o ḥiriq gāḏōl / חיריק גדול), ao serem realizados são seguidos por 

um י, que não está escrito claramente (ou em potência) e que fica oculto na 

pronúncia; 

                                                                        

1346
 Deve-se atentar que Abudiente inverte os termos ao explicar em potencia e em ato: 

 
1347

 Em linguagem filosófica, o Maʿăneh Lāšōn / מענה לשון explica, nas entrelinhas, que a letra ה está presente 

potencialmente (bəḵoʾaḥ / בכח) no qāmēṣ / קמץ, como se estivesse escrita, no ato (bəp̄oʿal / בפועל), cf. ( , עוזיאל

1627, p. ד frente): 

ַסח שההא הבא מכח ) ָת ֶפ  חְּ ָזַבֻ֥ : בכח( 1708וכן אות ה הבא בכח התנועה הגדולה תדגש אות בגד כפת הנמשכת כמו וְּ

 יא( כתובה בפועל:ה1708הקמץ כאילו היה )
 
1348

 ( 1862, ריטטענבערג , p. עח). 
1349

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 12). 
1350

 ( 1862, ריטטענבערג , p. עח). 
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 o O (= O grande / O maiúsculo, isto é, o ḥōlem / חולם) ou o V (=V grande, V c)

maiúsculo, isto é, o šurēq / שורק), ao serem realizados são seguidos por um ו, que 

não está escrito claramente (ou em potência) e que fica oculto na pronúncia. 

Ao comentar que as אהוי são ʾimmōṯ haDibbūr / ורדבאימות ה  e não ʾimmōṯ 

haSippūr / אימות הספור como encontramos no Miḵlōl / מכלול 
1351

, a Gramatica Hebraica
1352

 

nos recorda o texto de Abussahal. Porém, é interessante observar que Abudiente não faz 

questão em separar o ה do grupo das אהוי, para encaixá-las no número três (de šālōš ʾimmoṯ / 

 .e o Kitāb ʾal-Līn מכלול / conforme o fez o Miḵlōl (שלוש אימות

9.3.2.3 As letras quiescentes (nāḥōṯ / נחות / em descanso) 

Abudiente explica que as אהוי também são chamadas de quiescentes (nāḥōṯ / 

 em descanso), por não serem pronunciadas mesmo quando estão escritas, como ocorre / נחות

com os dois א das duas palavras seguintes:  

א ̶ ית ָבָר  ֵראִׁשַ֖  .(Gn. 1:1) בְּ

Porém, observa Abudiente, que as אוי podem estar quiescentes em meio e final 

de palavra, ao passo que o ה, somente em final de palavra. Curiosamente, Abudiente sente a 

necessidade de advertir o leitor de que as אהוי não podem ser quiescentes em início de 

palavra, como se alguém pensasse desta maneira. 

Abudiente surpreende pela organização, pois informa ao leitor que essas quatro 

letras serão relembradas no capítulo 4 do Tratado I que trata das vogais, e mais uma vez, no 

capítulo 7 do Tratado II que aborda os verbos quiescentes. 

Convém observar, que neste capítulo, como Abudiente ainda não apresentou as 

vogais, fez-se valer das vogais latinas maiúsculas para representar as vogais longas e explicar 

as אהוי.  

9.3.3 As vogais massoréticas 

Abudiente apresenta as vogais massoréticas conforme foram herdadas dos 

Qimḥi / קמחי, dividindo-as em silabas (= vogais) grandes e silabas (= vogais) pequenas, 

                                                                        

1351
 ( 1862, ריטטענבערג , p. עח). 

1352
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 12). 
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como podemos observar no trecho reproduzido abaixo
1353

: 

 

Do trecho supracitado, nota-se que Abudiente emancipa-se dos “sete reis” da 

Messorá ao chamar as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות de reis. O nome de məšārəṯīm / 

 Observamos também .תנועות קטנות / heb. lit., servos, é novo para as tənuʿōt qəṭānōṯ ,משרתים

como Abudiente enfatiza, mais uma vez, que as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות trazem 

consigo as אהוי em potençia, o que não ocorre com as tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות, como 

podemos observar na continuação do trecho reproduzido abaixo
1354

: 

                                                                        

1353
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 27). 

1354
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 28). 
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Klijnsmit concluiu que para Abudiente a distinção entre as vogais grandes e 

pequenas não estaria clara, lacking clarity. Certamente, ele chegou a esta conclusão por 

traduzir literalmente confuzas como less clear
1355

. Porém, em uma leitura mais atenciosa 

podemos perceber que confuzas opõe-se a muy claras, ou seja, as vogais grandes “se 

distinguem” (= muy claras) por serem sucedidas pelas אהוי e as vogais pequenas “não se 

distinguem” (= são algo mais confuzas) por não serem sucedidas pelas אהוי, e por isso são 

breves em suas pronnusiaçoens. A acepção de confusão como perda de distinção conforme é 

empregada por Abudiente está registrada no dicionário Caldas Auletes. 

Abudiente
1356

, no trecho reproduzido abaixo apresenta uma tabela de três 

colunas (figura, nomen e potestas) em que ele divide as vogais em dois grupos, a saber: 

̶ o grupo das vogais longas (silabas grandes); e 

̶ o grupo das vogais curtas (silabas pequenas). 

Curiosamente a disposição da tabela das vogais difere daquela que vimos 

anteriormente para as consoantes na qual Abudiente organizou as letras lado a lado.  

Não vamos nos ater a todos os detalhes fonéticos da tradição Portuguesa, uma 

vez que o nosso objetivo não é reconstruir a fonética desta comunidade, mas discutir as 

diversas abordagens que orbitam em torno da problemática existente entre os sistemas de 

vogais do Texto Consonantal, o Sistema Massorético e a tradição oral da Nação Judeu-

                                                                        

1355
 (KLIJNSMIT, 1994, p. 331). Nota-se que Klijnsmit leu equivocadamente consigno em vez de consiguo 

. 
1356

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 29). 
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Portuguesa
1357

.  

 

Em primeira análise, constatamos que a única “diferença fonética” 

(pronunsiaçaõ) entre a representação das vogais de um grupo para as do outro seria o formato 

da letra, o que nos leva a concluir que a notação utilizada por Abudiente foi pensada para 

chamar atenção dos alunos para que saibam da existência de dois grupos de vogais com o 

mesmo som, porém, com uma relação funcional semelhante ao das maiúsculas e minúsculas 

do alfabeto latino. A numeração de um a cinco que se repete nos dois grupos reforça a nossa 

tese de que para o autor a realização da vogal maiúscula de um grupo corresponde à 

                                                                        

1357
 (FALDINI, 2013). 
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respectiva vogal minúscula do outro grupo.  

Esse tipo de representação seria outra novidade de Abudiente, isto é, o uso de 

maiúsculas e minúsculas para representar vogais “grandes” e “pequenas”, notação que não 

encontramos igual em gramáticas hebraicas anteriores. 

A analogia entre as letras grandes/pequenas com as maiúsculas/minúsculas 

poderíamos descrever da seguinte maneira: assim como não existe diferença fonética entre o a 

maiúsculo e o a minúsculo, entre o e maiúsculo e o e minúsculo e assim por diante, não 

haveria diferença fonética entre “qāmēṣ / קמץ /a/” e pattāḥ / פתח, entre ṣēreh / צירה e seḡōl 

 entre ,י não acompanhado de חיריק / e ḥiriq י acompanhado de חיריק / entre ḥiriq ,סגול

“qāmēṣ / קמץ /o/” e ḥōlem / חולם e por fim, entre šurēq / שורק e qūbbūṣ / קבוץ. 

Além disso, por analogia, o aluno poderia entender que o uso das vogais 

grandes e pequenas está em distribuição complementar, isto é, quando é exigido o uso de 

maiúscula, o uso de minúscula é vetado e vice-versa. Em outras palavras, um texto como 

dIssE em vez de disse seria tão estranho quanto  ַרמָ א  em vez de ָאַמר.  

Ao latinizar  como , Abudiente deveria ter escrito PaTaH 

conforme orienta a tabela das vogais, mas uma análise de todas as latinizações indica que ele 

empregou sistematicamente maiúsculas para as transcrições fonéticas. 

Do exposto, podemos concluir que a oposição apresentada na tabela das vogais 

tem como objetivo chamar atenção para a existência de duas variantes para a mesma vogal na 

escrita, cuja distinção foi perdida, como podemos observar da seguinte afirmação em que 

Abudiente confessa não mais conhecer a diferença entre os dois matizes fonéticos: oje naõ 

fazemos diferença por ignorância nossa
1358

. Klijnsmit entendeu ignorância nossa como se a 

ignorância fosse exclusiva do autor, porém, como Abudiente escreve na primeira pessoa do 

plural: se bem oje naõ fazemos diferença, podemos inferir que ele se refere a sua época e a 

coletividade na qual ele está inserido naquele momento oje. 

                                                                        

1358
 (KLIJNSMIT, 1994, p. 331). Outra referência à perda de tradição, encontramos em (ABUDIENTE, 5393 

(=1633), p. 8).  
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9.3.4 A categoria dos verbos 

A Gramatica Hebraica mantém a classificação dos verbos como perfeitos, 

defectivos, quiescentes e dobrados conforme encontramos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון 
1359

 

que vimos ter sido herdade de Ḥayyūj / 'חיוג. Tal divisão será empregada, de modo 

consistente, no decorrer do Tratado II que trata da conjugação dos verbos. 

9.3.4.1 Verbos defectivos 

A Gramatica Hebraica define que os verbos defectivos são apenas aqueles em 

que o ל ou o נ em posição de C1 / פ הפועל são substituídos pelo dāgēš / דגש como podemos 

conferir no trecho reproduzido abaixo
1360

: 

 

A ideia de que os verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים) são caracterizados pela 

substituição da letra ausente por dāgēš / דגש é a mesma que encontramos no Maʿănēh Lāšōn / 

                                                                        

1359
 ( 1627, עוזיאל , p. יד-יב ). 

1360
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 59). 
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 מענה לשון
1361

, porém Abudiente se abstrai da discussão entre os gramáticos mencionada pelo 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e opta por definir os verbos defectivos de maneira independente, 

como aqueles que possuem um ל ou נ na raiz que podem ser substituídos por dāgēš / דגש. 

Desta maneira, para Abudiente os verbos como יצק seriam considerados como quiescentes 

(nāḥīm / נחים). 

Curiosamente, o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק opta por considerar 

apenas os verbos com נ substituído por dāgēš / דגש na categoria dos defectivos (ḥāsērīm / 

(חסרים
1362

. 

9.3.4.2 Verbos quiescentes 

A Gramatica Hebraica define os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) como 

aqueles formados por uma אהוי que pode se tornar quiescente ou ser elidida, em pelo menos, 

uma de suas conjugações como podemos constatar no trecho reproduzido abaixo
1363

: 

 

 

                                                                        

1361
 ( 1627, עוזיאל , p. יג verso). 

1362
 ( ה"תשע, וויטמאן , p. רפו) 

1363
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 59-60). 
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Esta perspectiva de enxergar os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) como 

aqueles formados por uma אהוי que pode se tornar quiescente ou ser elidida diverge daquela 

que vimo no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון que classificava como quiescente qualquer verbo 

que cuja vogal longa indique a ausência de uma אהוי faltante
1364

.  

9.3.4.3 O efeito colateral da redefinição das categorias dos verbos quiescentes e defectivos 

De acordo com a nossa análise, a redução da categoria dos defectivos para os 

verbos cujo C1 / פ הפועל seria um נ ou um ל que poderia ser elidido e substituído por dāgēš / 

 ,יצר ,יצב isto é, os verbos ,בקעת גר pode ter induzido o autor a não tratar do grupo dos דגש

 em algumas de suas דגש / pode ser substituído por dāgēš י cujo יצת e יצע ,יצג ,יצק

conjugações.  

Como consequência desta definição, mencionada anteriormente os verbos os 

verbos יצע ,יצג ,יצק ,יצר ,יצב e יצת pertenceriam à categoria dos quiescentes de C1 = פ"י / י 

pelo fato de o י ser elidido em algumas conjugações como vimos anteriormente
1365

.  

9.3.5 A análise de como Abudiente lidava com o nāḥ / נח  

Além de não trazer novidades acerca das אהוי para o entendimento do verbo 

hebraico, Abudiente simplifica a abordagem. Não encontramos mais a ideia do nāḥ / נח aos 

moldes do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן que substitui a letra ausente do verbo conforme 

vimos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון. Para recordar, o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, assim 

como vimos em Ḥayyūj / 'חיוג e nos Qimḥi / קמחי, o nāḥ / נח implícito no ṣēreh / צירה podia 

substituir o dāgēš / דגש do piʿʿēl / ִפֵעّל nos casos em que o C2 / הפועל ע  não recebe dāgēš / 

עאחה" por ser uma das דגש  e ר, como podemos conferir no trecho abaixo do Maʿănēh Lāšōn 

 :מענה לשון /

                                                                        

1364
 ( 1627, עוזיאל , p. יד frente). 

1365
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 59-60). 
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A Gramatica Hebraica ao tratar do piʿʿēl / ִפֵעّל, nota-se que Abudiente não 

explica que o nāḥ / נח implícito está no lugar do dāgēš / דגש em 3 – ֵבַרְךpsm. do piʿʿēl / ִפֵעّל 

de ברך. Neste caso, Abudiente opta por oferecer uma abordagem grafemática em que o ḥiriq / 

 ,não pode receber ר que o דגש / sendo um pontinho, teria absorvido o dāgēš חיריק

transformando-se em ṣēreh / צירה, conforme é possível observar no fac-símile abaixo
1366

: 

 

A mesma postura encontramos para a ausência do נ do nip̄ʿāl / ָעל  em verbos ִנפְּ

conjugados em tempos que o dispensam como no infinitivo, imperativo e futuro em que o נ é 

recompensado com o dāgēš / דגש. De acordo com a nossa pesquisa, entendemos que 

“recompensa” traduz o termo tašlūm / תשלום usado no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון para o 

mesmo propósito. 

Curiosamente, a ideia de tašlūm / תשלום / recompensa conforme a 

encontramos nos Qimḥi / קמחי, que por sua vez traduzia o ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ / 

compensação de Ḥayyūj / 'חיוג nas mesmas situações, indicava a presença de um nāḥ / נח em 

                                                                        

1366
 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 85-86). 
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uma posição do verbo diferente daquela esperada conforme vimos nos casos de compensação 

(ta
c
wīḍ / ץיעות اقف/  וקף / por meio de pausa (waqf (تعويض /  ) de certas formas futuras 

apocopadas do verbos quiescentes de C3 = נחי ל"י / י
 1367

 

Em situações como essa, o termo utilizado por Ḥayyūj / 'חיוג para descrever 

que o dāgēš / דגש assimilava o nāḥ / נח, era ʾidġām / ادغام   / אדגאם / assimilar, que por sua 

vez, traduzia ləhaḇliyaʿ / להבליע que encontramos em Mənaḥēm / מנחם 

Esperava-se que Abudiente privilegiasse o nāḥ / נח para elucidar casos como 

aquele em que o C1 / פ הפועל é uma letra que não pode receber dāgēš / דגש, visto que, ele se 

dedicou para elucidar que as vogais longas são sucedidas por letras virtuais. No trecho abaixo 

extraído da Gramatica Hebraica, Abudiente se satisfaz em informar que o tema foi explicado 

em outro lugar a razão que enseja o uso do ṣēreh / צירה no lugar do dāgēš / דגש 
1368

: 

 

9.4 CONCLUSÃO 

Concluímos da Gramática Hebraica, das informações que nos foram passadas 

dos frontispícios das outras gramáticas hebraicas produzidas pela Nação Judeu-Portuguesa e 

das atas do Maamad que houve um empenho em desenvolver as habilidades linguísticas de 
                                                                        

1367
 (SIVAN e WATED, 5772, p. 188 em hebraico, p. 189 em árabe); em espanhol cf. (DELGADO, 2004, p. 

125); árabe em caracteres árabes cf. (JASTROW, 1897, p. 133). 
1368

 (ABUDIENTE, 5393 (=1633), p. 80-81). 
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ler, escrever e falar da nova geração que por causa das perseguições dos seus pais elas foram 

privadas dos estudos judaicos. 

Percebe-se nitidamente como a Nação Judeu-Portuguesa apresentou a 

gramática hebraica na linguagem das gramáticas latinas utilizando-se dos seus conceitos e de 

sua terminologia. 

Foi possível observar a preocupação com a diversidade de idiomas aos quais os 

alunos estavam expostos diante das advertências que vimos na Gramatica Hebraica em casos 

em que era possível interpretar sons conforme o latim e o espanhol. 

9.4.1 O fenômeno dāgēš:rāp̄eh / דגש:רפה 

No que diz respeito ao dāgēš / דגש e ao rāp̄eh / רפה, concluímos que: 

 Abudiente optou por representar o rāp̄eh / רפה com a letra h para a maioria das a)

letras do hebraico o que nos remete ao símbolo do rāp̄eh / רפה que era anotado em 

códices massoréticos como o vimos no Códice Lisbon; 

 a presença do dāgēš qal / דגש קל na maioria das letras foi representada com a b)

ausência do h. 

 a representação da geminação (dāgēš ḥāzāq / דגש חזק) não era constante, mas c)

quando necessário, Abudiente duplicava as letras, muito embora, reconhecesse o 

estado geminado das letras com dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, uma vez que, era possível 

associar ao som de duas letras iguais realizadas em seu vulgar; 

 não temos como saber se Abudiente interpretava: d)

̶ dəḥīq / דחיק e ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק entre outros casos excepcionais como 

dāgēš qal / דגש קל ou dāgēš ḥāzāq / דגש חזק, pois não identificamos 

latinizações de tais casos; e 

̶ o maqqāp̄ / מקף em posição de dāgēš / דגש copulativo como indicador de 

sandhi. 

 as regras de dəḥīq / דחיק e ʾātēy məRaḥīq / אתי מרחיק foram simplificadas, se as e)

comparamos com as apresentadas no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון.  
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 encontramos certa afinidade entre o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק e a f)

Gramatica Hebraica em alguns casos em que a última se afasta do Maʿănēh Lāšōn / 

 e ;מענה לשון

 o entendimento de Abudiente que o rāp̄eh / רפה representa o estado natural das g)

  .não o encontramos nas gramáticas anteriores aqui analisadas בגדכפת

9.4.2 A decomposição das palavras 

No que diz respeito à decomposição das palavras, concluímos que: 

 apesar de versar sobre as letras radicais e servis, não identificamos na Gramatica a)

Hebraica qualquer orientação no que tange a decomposição das palavras semelhante 

àquela oferecida pelo Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון; e 

 apesar de manter a classificação dos verbos como perfeitos, quiescentes, defectivos b)

e duplicados, observamos que a Gramatica Hebraica não entra no mérito das 

discussões para a definição das fronteiras entre o verbos quiescentes e defectivos 

como o fez o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, , preferindo definir os verbos defectivos 

como aqueles formados por ל e נ, diferindo de todas as opiniões mencionadas pelo 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון. 

9.4.3 O dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e o nāḥ / נח (ou sākin layyin / ִיّן אִכן ל   (ساكنّلي ن / ס 

No que diz respeito à relação entre o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק e o nāḥ / נח (ou 

sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן), concluímos que: 

 Abudiente explica que o dāgēš ḥāzāq / דגש חזק sinaliza a duplicação de uma letra a)

para assimilar (tašlūm / תשלום / recompensa) a ausência de outra inclusive de letras 

que o sucederiam; 

 o termo recompensa para indicar a assimilação de uma letra com dāgēš / דגש traduz b)

tašlūm / תשלום / recompensa conforme vimos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, que 

por sua vez, pode ter copiado do Miḵlōl / מכלול, que o utilizou para expressar o 

ta
c
wīḍ /  תעויץ  compensação encontrado no Kitāb ʾal-Līn para explicar a / تعويض /

presença do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן em uma sílaba diferente daquela que 

perdeu a letra radical; 
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 apesar de ter explicado profundamente as propriedades das אהוי conforme foram c)

transmitidas desde Ḥayyūj / 'חיוג, não conseguimos identificar na Gramatica 

Hebraica que o nāḥ / נח pode substituir uma letra ausente do verbo; 

 Abudiente privilegia a explicação grafemática para explicar a ausência de dāgēš / d)

הפועל ע / morfológico quando o C2 דגש  é uma אחה"ע como ocorre em ֵבֵאר, que até 

o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון explicava que neste caso, o nāḥ / נח entre o ב e o א 

estaria lugar da geminação; e 

 Abudiente redefine os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) e defectivos (ḥāsērīm / e)

 :de um modo particular, a saber (חסרים

̶  os verbos quiescentes (nāḥīm / נחים) são os formados por uma אהוי que pode se 

tornar quiescente ou mesmo ser elidida. Chama atenção ao fato de Abudiente 

não mencionar que o nāḥ / נח ou o dāgēš / דגש podem substituí-las; e  

̶ os verbos defectivos (ḥāsērīm / חסרים) são aqueles formados por ל ou נ na 

posição de C1 / פ הפועל que podem trazer um dāgēš / דגש para substituí-los. 

9.4.4 As אהוי 

No que diz respeito às אהוי, concluímos que: 

 Abudiente manteve a antiga tradição de interpretar as אהוי como letras mudas; a)

 em ato e em potência na Gramatica Hebraica traduzem para o português bəp̄oʿal / b)

 מענה לשון / assim como encontramos no Maʿănēh Lāšōn בכח / e bəḵoʾaḥ בפועל

para indicar uma אהוי grafada e não grafada, respectivamente. 

 as אהוי são consideradas como um grupo de letras com a propriedade de uma c)

substituir a outro como os pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה; 

 apesar de serem comparadas com os pontos de articulação do Sēp̄er Yəṣirā /  ספרd)

 constituem um grupo de letras excepcional pelo fato que a frequência אהוי as ,יצירה

de uma letra substituir a outra é muito maior (muy a miùdo); 

 a Gramatica Hebraica ignora a opinião do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון que e)

destacava as אהוי por serem elididas (nāḥ / נח) frequentemente. 



  466 

  

 a Gramatica Hebraica emprega o termo quiescente exclusivamente para indicar a f)

mudez na fala, ou seja, não nos deparamos com o termo nāḥ / נח atribuído a elisão 

na escrita conforme inovou o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון; 

 Abudiente prefere os termos mães da fala que remetem a Abussahal em vez de g)

ʾimmōṯ haSippūr / אימות הספור conforme vimos no Miḵlōl / מכלול. 

9.4.5 As vogais 

No que diz respeito às vogais, concluímos que: 

 Abudiente interpretou as vogais grandes e pequenas instituídas por Yōsēp̄ Qimḥi / a)

מחייוסף ק  como variantes gráficas, sem qualquer relação à qualidade ou quantidade 

vocálica; 

 Abudiente se aproveitou do recurso grafemático de letras maiúsculas e minúsculas b)

para simular virtualmente as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות e as tənuʿōt qəṭānōṯ / 

 ;תנועות קטנות

 Abudiente emancipou-se dos antigos nomes massoréticos por preferir os novos c)

termos instituídos por Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי: tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות e 

tənuʿōt qəṭānōṯ / תנועות קטנות; e por deslocar o termo məlāḵīm / מלכים para indicar 

as tənuʿōṯ gəḏolōṯ / תנועות גדולות, e o termo məšārəṯīm / משרתים para as tənuʿōt 

qəṭānōṯ / תנועות קטנות. 
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10 CONCLUSÃO 

A presente investigação demonstrou como: 

 a duplicidade causada pela sobreposição das אהוי pelas vogais massoréticas nos a)

textos do Tanaḵ / ך"תנ  foi resolvida uma vez que essas quatro letras passaram a ser 

interpretadas como letras mudas conforme constatamos em todos os gramáticos 

estudados para o presente trabalho, desde Abussahal na primeira metade do séc. X 

até Abudiente, no séc. XVII; 

 a mudez das אהוי foi interpretada conceitualmente de diversos modos: b)

̶ Mənaḥēm / מנחם, apesar de não declarar que as אהוי são letras mudas, para ele, a 

mudez impactava apenas na elisão e na substituição do א;  

̶ para Ḥayyūj / 'חיוג, as אהוי tendiam a ser elididas tanto da fala como da escrita 

remanescendo ou não como uma prolongação que poderia ser indicada pela 

vogal ou pela acentuação. Em outras palavras, as grafias plenas e defectivas 

seriam duas manifestações gráficas possíveis que representavam a mesma cadeia 

fônica. Uma vez elidida, a אהוי podia ser substituída graficamente por outra אהוי 

quiescente, sonora ou até vocalizada, ou mesmo ser transferida para outra sílaba; 

̶ os Qimḥi / קמחי enxergavam as אהוי como auxiliares responsáveis pela 

articulação das consoantes mesmo não estando presentes graficamente, o que 

permitia uma grafia flutuante que podia ou não representá-las. Por outro lado, ao 

associar as אהוי às vogais longas, os Qimḥi / קמחי passaram a tratar a 

prolongação das אהוי como parte integrante da vogal longa;  

̶ Yiṣḥāq ʿUzziʾēl / יצחק עוזיאל e Aboab, de modo geral apresentaram 

conceitualmente conforme foram transmitidas pelos Qimḥi / קמחי; e 

̶ Abudiente, por sua vez, apesar de apresentar conceitualmente as אהוי conforme 

foram transmitidas pelos Qimḥi / קמחי, observamos que a aplicabilidade das 

 ;se mostrou reduzida para resolver os verbos quiescentes e defectivos אהוי

 as אהוי como letras com propriedades especiais foram percebidas desde os c)

massoretas sendo apresentadas de diversas maneiras: 
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̶ nos textos da Messorá, a sigla dessas quatro letras era אויה; 

̶ em Mənaḥēm / מנחם, a sigla era יהוא;  

̶ a partir dos Qimḥi / קמחי até Abudiente, a sigla passou a ser אהוי; 

 as אהוי foram denominadas de diversas maneiras ao longo dos séculos: d)

̶ Os nomes encontrados enfatizam aspectos distintos das אהוי como letras mudas. 

̶  Abussahal chamava as אהוי, segundo a tradução que temos, de ʾimmōṯ haDibbūr 

 mães da fala com o intuito de destacar a ideia de que uma letra / אימות הדבור /

só é pronunciável se for acompanhada por uma אהוי;  

̶ os alunos de Mənaḥēm / מנחם empregaram ḥōnēh / חונה para destacar a sua 

presença em sílabas abertas;  

̶ Ḥayyūj / 'חיוג passou a chamá-las de:  

 repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן) para destacar a 

propriedade da mudez; 

 repouso de prolongação (sākin al-madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אלמד) para a 

propriedade de prolongação;  

 letra frágil (ḥarf layyin /  ף ַלִיّןַחרְּ نحرف لي   /  ) como nome genérico para 

as אהוי;  

̶ as denominações ʾōṯiōṯ haNuʾaḥ / אותיות הנוח de ʾAḇrāhām bēn ʿEzrāʾ /  אברהם

 משה אבן ג'קטילה / de Mošeh Ibn Giqiṭilla אותיות הסתר / ʾōṯiōṯ haSēṯer ,בן עזרא

e ʾōṯiōṯ hālāqōṯ / אותיות חלקות de Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי, tinham o intuito de 

verter literalmente (ḥarf layyin / ף ַלִיّן   .(حرف لي  ن / ַחרְּ

A figura abaixo resume as siglas e as denominações das אהוי: 
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 a inconstância das אהוי quiescentes presentes no Tanaḵ / ך"תנ  ratificada pela e)

Messorá e que um dia inspirou as mais variadas explanações oferecidas pelo 

Talmude e pelo Miḏraš / מדרש, de fato, causou inquietação entre os gramáticos 

anteriores e posteriores a Ḥayyūj / 'חיוג, porém com uma grande diferença, Ḥayyūj / 

 aproveitou o fenômeno para elaborar a teoria da existência de uma forma חיוג'

fundamental que, segundo ele, era conhecida pelos antigos falantes do hebraico, o 

que foi um divisor de águas, segundo o nosso estudo.  

 Observamos que:  f)

̶ até Ḥayyūj / 'חיוג, as אהוי já eram conhecidas inclusive pelos sábios da Messorá 

como um grupo de letras que interagem com as בגדכפת, porém sem regras claras 
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que explicassem a sua ocorrência de modo coerente atraindo as críticas de 

Səʿadia Gaʾōn / סעדיה גאון; e 

̶ após Ḥayyūj / 'חיוג, a partir dos Qimḥi / קמחי as אהוי deixaram de ser 

empregadas para a recuperação da forma fundamental, porém continuaram a ser 

tratadas como as responsáveis pela articulação das letras (ʾōṯiōṯ haNəšimāh / 

 e letras (אותיות המשך) e como letras de prolongação ,(אותיות הנשימה

quiescentes (אותיות הנוח), mas em um sentido mais restrito. 

10.1 A MÍSTICA JUDAICA COMO PROTAGONISTA DA FORMAÇÃO DAS IDEIAS 

LINGUÍSTICAS EM TORNO DO HEBRAICO 

 as ideias linguísticas do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, representando a mística judaica, a)

foi uma das bases fundamentais para o desenvolvimento da gramática hebraica livre 

da interferência das gramáticas árabes, por antecedê-las, assim como a Messorá 

identificada por Dotan (5765), o que aumenta o espectro da independência do 

pensamento linguístico judaico. Uma breve análise dos dois temas seguintes 

provenientes do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה demonstram essa independência: 

̶ a dupla realização fonética das בגדכפת é um tema inexistente nas gramáticas 

árabes ao passo de Abussahal determinar como um traço que distingue os judeus 

dos árabes; e 

̶ o agrupamento das vinte e duas consoantes do hebraico em cinco pontos de 

articulação conforme encontramos no Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה, mesmo dentre 

aqueles que conheciam bem as gramáticas árabes, demonstra como o livro 

místico se impôs nos círculos gramaticais como a Lei outorgada no Monte Sinai; 

 as ideias linguísticas provenientes direta ou indiretamente do Sēp̄er Yəṣirā /  ספרb)

 estavam presentes em todas as gramáticas estudadas, sem exceção, sendo que יצירה

algumas das dissertações gramaticais como o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, o 

Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון e o Miḵlōl / למכלו , que apesar de não terem o hábito de 

citar fontes, não deixaram de mencioná-lo nominalmente mais de uma vez; 

 as אהוי como letras frágeis (חלש) e como mães da fala (šālōš ʾimmōṯ haDibbūr / c)

 místicas do Sēp̄er שלוש אימות / associadas às šālōš ʾimmōṯ (שלוש אימות הדיבור

Yəṣirā / ספר יצירה, de acordo com a nossa pesquisa, foram descritas pela primeira 
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vez por Abussahal em uma crítica ao pai da gramática hebraica, o Səʿadia Gaʾōn / 

 / certamente inspirado diretamente ou indiretamente pelo Kitāb al-ʿayn ,סעדיה גאון

ליל אבן אחמד'אלכ / de al-Ḫalīl ibn Aḥmad ,כתאב אלעין . Apesar de as obras 

gramaticais árabes serem de conhecimento dos gramáticos judeus andaluzes, 

notamos que neste tema, o comentário de Abussahal foi determinante; 

 apesar de Abussahal, em seu comentário o Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה ter estabelecido d)

que as אהוי seriam letras fracas, apenas Ḥayyūj / 'חיוג teria logrado sucesso em 

abstrair as regras que as regem, e dessa maneira explicar por um método científico 

os quatro tópicos seguintes:  

̶ a harmonização entre as vogais tiberienses que representavam sete timbres 

fonéticos com a tradição que conhecia apenas cinco (ou menos) timbres 

fonéticos; 

̶ a presença de homófonos nos textos do Tanaḵ / תנ"ך diferenciados entre si 

ortograficamente pelas אהוי sem que o conteúdo fosse alterado;  

̶ o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה; e 

̶ a interação das אהוי com as בגדכפת; e 

̶ a participação das אהוי na formação de verbos quiescentes e defectivos; 

10.2 A HARMONIZAÇÃO ENTRE A TRADIÇÃO TIBERIENSE DE SETE VOGAIS E A 

DE CINCO VOGAIS 

No que diz respeito à harmonização da tradição tiberiense de sete vogais com a 

de cinco vogais mantida em solo andaluz concluímos que: 

 Mənaḥēm / מנחם teria sido o primeiro a fazer alusão a importância dos sinais a)

massoréticos tiberienses para a interpretação do texto e para a leitura em voz alta, 

porém sem muita clareza como vimos com relação ao dāgēš / דגש fonológico e ao 

dāgēš / דגש fonético cujas realizações fonéticas não foram descritas; 

 Ḥayyūj / 'חיוג teria sido o primeiro a harmonizar o sistema de sete vogais tiberienses b)

com o sistema de cinco vogais em solo andaluz, diante das seguintes limitações: 

̶ o público alvo reconhecia no máximo cinco vogais, desconhecendo a fonética da 

tradição de Tiberíades que distinguia entre: 
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 de um lado, o qāmēṣ / קמץ e o pattāḥ / פתח; e 

 de outro, o ṣēreh / צירה e o seḡōl / סגול; 

̶ o público alvo reconhecia a seguinte distinção que nem sempre se fazia presente 

nos textos massoréticos tiberienses: 

 o qāmēṣ / קמץ lido como [a]; e  

 o qāmēṣ / קמץ lido como [o]; 

 a harmonização entre os sistemas de sete vogais tiberienses e de cinco vogais só c)

teria sido possível com a participação das אהוי, da seguinte maneira: 

̶ o qāmēṣ / קמץ lido como [a] seria equivalente ao pattāḥ / פתח, mas com a 

diferença se ser sucedido por um א virtual que podia ou não estar grafado:  

 פתח  /a/  [a]; 

 קמץ   /ā/ (= /aא/)  [a]; 

̶ o ṣēreh / צירה seria um [e] equivalente ao seḡōl / סגול, mas com a diferença de 

ser sucedido por um י que podia ou não estar grafado:  

 סגול  /e/  [e]; 

 צירה  /ē/ (  /eי/)  [e]; 

̶ o ḥiriq / חיריק seria um [i] sucedido por um י que podia ou não estar grafado:  

 חיריק  /i/  [i]; 

 י + חיריק   /ī/ (  /iי/)  [i]; 

̶ o ḥōlem / חולם seria um [o] sucedido por um ו que podia ou não estar grafado:  

 חולם  /o/  [o]; 

 ו + חולם  /ō/ (  /oו/)  [o]; 

̶ o šurēq-qūbbūṣ / קבוץ-שורק seria um [u] sucedido por um ו que podia ou não 

estar grafado: /ū/   /uו/ 

 קבוץ-שורק   /u/  [u]; 

 קבוץ-שורק  . [u] (/וu/  ) / /ū ו + 

Dito isso, comprovamos que a reorganização das sete vogais massoréticas por 

Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי em cinco vogais longas e cinco vogais breves, na 

realidade, abstrai o sistema de Ḥayyūj / 'חיוג, pois  
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̶ as vogais longas representariam as vogais acompanhadas de prolongação 

naturalmente; 

̶ as vogais curtas representaria as vogais não acompanhadas de prolongação 

naturalmente; e 

̶ a quantidade vocálica, na realidade, seria um reflexo da acentuação e não do fato 

da vogal ser longa (chegamos a esta conclusão em uma leitura atenciosa do 

Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון que foi, de acordo com o nosso entendimento, o mais 

assertivo em descrever a diferença entre as vogais longas e breves); 

A única diferença entre o sistema vocálico inaugurado por Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי 

e o de Ḥayyūj / 'חיוג estaria na presença da prolongação diante das vogais curtas. 

Pois, para Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי as vogais curtas podiam ser prolongadas 

foneticamente em certas situações, mas tal prolongação não desempenharia um 

papel fonológico. Porém, para Ḥayyūj / 'חיוג, tal prolongação poderia desempenhar 

um papel fonológico. 

Por esse motivo:  

̶ Goldenberg (2013, p. 62) é mais eloquente ao afirmar que a quantidade vocálica 

teórica teria sido estabelecida antes por Ḥayyūj / 'חיוג, e não pelos Qimḥi / קמחי 

conforme defende Chomsky (2001, p.31); 

̶ o novo sistema de vogais proposto por Yōsēp̄ Qimḥi / יוסף קמחי, divulgado 

pelos seus filhos, e recebido por Abudiente quatrocentos anos mais tarde, na 

realidade, não deveria ser interpretado como um sistema que reflete quantidade 

vocálica conforme entendeu Chomsky (2001, p. 12-13), como por exemplo: 

 o ḥiriq / חיריק sucedido por י, de acordo com Chomsky, seria 

interpretado com uma vogal longa [ī] correspondente à vogal breve [i] 

representada pelo ḥiriq / חיריק não sucedido por י; 

 o ּו que passaria a ser chamado de šurēq / שורק que seria interpretado, , 
de acordo com Chomsky, como a vogal longa [ū] correspondente à 

vogal breve [u] representada pelo   ס por ele denominado de qūbbūṣ / 

ֻ  > קבוץ >; 

 os Qimḥi / קמחי reforçam o que nós já tínhamos mostrado no nosso mestrado acerca d)

do entendimento de Ḥayyūj / 'חיוג acerca do qāmēṣ / קמץ lido como [o] ser uma 

vogal que perdeu a prolongação por ser derivado do ḥōlem / חולם; 
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 o fato de o qāmēṣ / קמץ derivado do ḥōlem / םחול  ser lido como [o] igual ao ḥōlem / e)

 nos textos para não ser confundido com o שווא / ensejou a adição do šəwāʾ חולם

qāmēṣ / קמץ sucedido por prolongação; 

 a indicação do qāmēṣ / קמץ para ser lido como [a] através do méṯeḡ / (סָֽ ) מתג em f)

situações de ambiguidade, como em ָרה  passou a ser enfatizada a partir do ,ָׁשמְּ

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון; 

 a distinção entre o ḥāṭēp̄ pattāḥ / חטף פתח e o ḥāṭēp̄ seḡōl / חטף סגול de um lado e o g)

ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ, de outro, feita por Abudiente, deveria ser interpretada da 

seguinte maneira: 

̶ o ḥāṭēp̄ pattāḥ / חטף פתח e o  ḥāṭēp̄ seḡōl / חטף סגול seriam interpretados como 

se fossem uma vogal furtiva composta pelo šəwāʾ / שווא acompanhada da 

respectiva realização fonética;  

̶ o ḥāṭēp̄ qāmēṣ / חטף קמץ seria a vogal curta paralela ao ḥōlem / חולם, e por este 

motivo, ele seria interpretado como um qāmēṣ / קמץ desacompanhado de 

prolongação que poderia ser sinalizado por um šəwāʾ / שווא; 

Como consequência desse tipo de interpretação, o šəwāʾ / שווא passaria a ser 

utilizado pelos autores de livros como uma ferramenta para indicar que o qāmēṣ / 

 ָכּלּו deveria ser lido como [o] como ocorre nos verbos conjugados no qutl como קמץ

e ָכסּו que para facilitar a leitura, incluíram um šəwāʾ / שווא ao lado do qāmēṣ / קמץ, 

assim: ֳכּלּו e ֳכסּו, mesmo que o texto massorético não o apresentasse. 

Dito isso, equivoca-se Weitman ao “corrigir” tal grafia em sua edição do Məleʾḵeṯ 

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק; 

 o qāmēṣ / קמץ furtivo em casos como ָחה (passaria a ser interpretado como uma h ל ֲקֳ

vogal breve plena derivada do ḥōlem / חולם, apesar de neste caso, segundo a 

tradição tiberiense, o šəwāʾ/ שווא estaria lá para indicar que o ק em ָחה  deveria ל ֲקֳ

ser lido com qāmēṣ / קמץ furtivo no ק assumindo o som de [ɔ̆] pelo fato que o ח está 

com qāmēṣ / קמץ conforme as regras de decodificação do šəwāʾ/ שווא; 



  475 

  

 os termos em potência (bəḵoʾaḥ / בכח) e em ato (ou bəp̄oʿal / בפועל) herdados do i)

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון pela Gramatica Hebraica resolve o problema que os 

tradutores de Ḥayyūj / 'חיוג tiveram para expressar se o repouso frágil (sākin layyin / 

 .estava grafado ou não após as vogais longas ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן

 que não havia o interesse, por parte dos gramáticos estudados, em descrever j)

foneticamente as vogais massoréticas, salvo Abudiente que se aproveitou do 

alfabeto latino o que possibilitou Abudiente sinalizar se o qāmēṣ / קמץ deveria ser 

lido como [a] ou como [o]; 

 Abudiente pôde representar as vogais longas com letras maiúsculas e as breves com k)

minúsculas, seguindo a linha de raciocínio de que não havia diferença fonética entre 

as vogais breves e as vogais longas; 

 Abudiente não se conformou com a não diferença fonética entre as vogais longas e l)

breves, o que o fez admitir uma suposta perda tradição por parte dos ancestrais da 

Nação Judeu–Portuguesa. 

10.3 AS אהוי 

No que diz respeito à interpretação das אהוי nos códices, concluímos que: 

 apesar de serem reconhecidas como letras sem som, especialmente por aqueles que a)

vocalizaram os textos, a primeira formulação gramatical em torno das אהוי 

enxergando-as como um grupo de letras com propriedades gramaticais em comum, 

só teria sido estabelecida por Ḥayyūj / 'חיוג ao destacar os seus dois aspectos 

complementares: 

̶ a mudez realçada pelo termo repouso frágil (sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן ou 

nāḥ / נח / repouso); e 

̶ a prolongação realçada pelo termo sākin al-madd / ّساكن المد   / ַסאִכן אַ לְּ ַמד / 

repouso de prolongação ou mešeḵ / משך / prolongação); 

 para Ḥayyūj / 'חיוג, a prolongação causada pela אהוי poderia ser traduzida como b)

acentuação primária, secundária, ou mesmo como um elemento psicológico nos 

moldes do fonema conforme é descrito pela linguística moderna; 
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 a prolongação (mešeḵ / משך) derivada das אהוי presente no Sēp̄er Zikkārōn /  ספרc)

 דוד קמחי / de Dāwiḏ Qimḥi מכלול / e no Miḵlōl יוסף קמחי / de Yōsēp̄ Qimḥi זכרון

(no Mahălaḵ / מהלך de Mošeh Qimḥi / משה קמחי não localizamos a ideia de 

prolongação) perde o contorno morfológico robusto estabelecido no Kitāb ʾal-Līn; 

 a prolongação das אהוי expressada como ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה / letras d)

da respiração, mas limitada às אוי (excluindo o ה) reduz a prolongação àquele 

elemento que sem ele as letras não podem ser pronunciadas, conforme vimos em 

Abussahal; 

 as אהוי são recebidas como ʾōṯiōṯ haNuʾaḥ / אותיות הנוח e como ʾōṯiōṯ haMešeḵ / e)

מלאכת  / e no Məleʾḵeṯ haDiqdūq מענה לשון / no Maʿănēh Lāšōn אותיות המשך

 sendo mencionadas apenas uma vez na explicação dos verbos quiescentes e הדקדוק

defectivos como se o leitor soubesse do que se tratava; 

  o termo quiescente ou nāḥ / נח / repouso em hebraico e os respectivos verbos f)

derivados foram consagrados para representar a ideia do sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן / 

 na Gramatica Hebraica e no Məleʾḵeṯ ,מענה לשון / no Maʿănēh Lāšōn ساكن لي ن

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק; 

 a expressão ʾōṯiōṯ haNəšimāh / אותיות הנשימה herdada do no Miḵlōl / מכלול foi g)

adotada por Abudiente para se referir as אהוי; e 

 a ideia de supressão da אהוי na respiração (wəʾāḇaḏ meHaNəšimāh / שימהנואבד מה , h)

lit. heb. e [a אהוי] some da respiração) conforme descreve o Miḵlōl / מכלול para 

descrever indiretamente o dāgēš / דגש copulativo está ausente no Maʿănēh Lāšōn / 

 ;מלאכת הדקדוק / na Gramatica Hebraica e no Məleʾḵeṯ haDiqdūq ,מענה לשון

 o uso das אהוי para a reconstrução da forma fundamental não a localizamos em i)

alguma obra posterior a dos Qimḥi / קמחי; 

 as אהוי são reduzidas no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, na Gramatica Hebraica e no j)

Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק para representar a diferença entre as vogais 

longas e as vogais breves;  

 para Ḥayyūj / 'חיוג, a substituição, a elisão e a transformação de uma אהוי por outra k)

era uma propriedade exclusiva אהוי, e que não poderia ocorrer com as outras letras 

do alfabeto hebraico assim como sustentava Mənaḥēm / מנחם; 
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 para os Qimḥi / קמחי e Abudiente, a substituição de uma אהוי ocorria por l)

pertencerem a um grupo de letras do mesmo modo como uma letra do mesmo ponto 

de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה substitui a outra, mas com uma 

diferença, a frequência das אהוי substituírem umas as outras era maior. Para o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, as אהוי se destacavam por serem frequentemente 

elididas; 

 em vez de explicar que o qāmēṣ / קמץ e o ṣēreh / צירה são acompanhados por uma m)

 Abudiente opta por oferecer ,ֵבֵאר em casos como דגש / que substitui o dāgēš אהוי

uma explicação grafemática ao explicar que o ṣēreh / צירה resulta da fusão entre o 

ḥiriq / חיריק e o dāgēš / דגש que não pode ser colocado no א para a formação do 

piʿʿēl / ִפֵעّל. 

10.4 A PROBLEMÁTICA EM TORNO DOS HOMÓFONOS 

No que diz respeito a problemático em torno dos homófonos concluímos que: 

 a ideia de prolongação presente no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם  pode ter a)

inspirado a prolongação associada ao sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן elaborada 

por Ḥayyūj / 'חיוג para solucionar a dificuldade inerente à existência de variantes 

plenas e defectivas, que segundo ele, poderiam representar:  

̶ variantes sincrônicas, isto é, dialetais; e 

̶ variantes diacrônicas; 

Segundo Ḥayyūj / 'חיוג a existência de tais variantes remontaria ao período no 

qual a antiga sociedade de falantes do hebraico interagia com a língua. Apesar de pressupor 

que apenas uma forma seria a original e a variante teria sido originada pela atuação dessa 

antiga sociedade, Ḥayyūj / 'חיוג confessa que nem sempre foi possível identificar a forma 

primeira, ou a forma fundamental, o ʾaṣl / اصله / אצל, na linguagem dele; 

 em casos em que a dupla grafia aparece em qərē-kəṯiḇ / כתיב-קרי  / lê-se/escreve-se b)

constatamos que para Ḥayyūj / 'חיוג: 

̶ as duas formas podiam ser aceitas, apesar de uma das duas ser a mais indicada 

como é o caso do לא/לו; e 
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̶ uma forma representaria a escrita e a outra a leitura como é o caso do ַמה־ֶז ה/ַמֶז ה; 

 a partir do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, os homófonos foram explicados como duas c)

grafias possíveis, sendo que uma das duas poderia ser a “mais correta”. 

 para Mənaḥēm / מנחם, no caso dos homófonos causados por plenos e defectivos, o א d)

poderia ser suprimido da escrita por ser uma letra frágil; 

 Ḥayyūj / 'חיוג, por sua vez, entendia que a supressão da escrita era uma propriedade e)

de todas as אהוי e se qualquer uma delas fosse elidida estaria representada como 

prolongação da vogal que a antecederia. Nos casos dos plenos, Ḥayyūj / 'חיוג 

explicava que, às vezes, a אהוי foi adicionada para indicar a prolongação; 

 para o Miḵlōl / מכלול, os casos de plenos e de defectivos eram tratados como se uma f)

das duas grafias fosse aceitável, apesar de estar fora da norma; 

 o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק apesar de não g)

tratar dos plenos e defectivos explicitamente, de acordo com a nossa leitura, apenas 

a ausência de uma אהוי poderia ser explicada com a premissa de que elas poderiam 

estar presentes em potência (bəḵoʾaḥ / בכח); 

 Abudiente explica que apenas א tem a possibilidade de aparecer ou não em uma h)

palavra. 

10.5 O DĀGĒŠ / דגש E O RĀP̄EH / רפה 

Concluímos a partir de uma análise minuciosa do Códice Lisbon, um códice 

representativo e importante dentre os andaluzes, que: 

 nas בגדכפת, os símbolos do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה aparecem em distribuição a)

complementar; 

 nas letras restantes, o dāgēš / דגש semântico e o eufônico aparecem conforme o b)

esperado, porém a ocorrência do rāp̄eh / רפה, é indicada apenas para sinalizar a 

ausência de um dāgēš / דגש que seria esperado. 

Por outro lado, após uma análise do Códice de Leningrado, verificamos que as 

regras para a marcação do rāp̄eh / רפה não eram as mesmas. 

As diferenças presentes na distribuição do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה do 

Códice Lisbon nos fez entender que era necessário formular regras para que as pessoas 
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pudessem inferir qual símbolo deveria estar marcado, caso nem o sinal do dāgēš / דגש nem o 

do rāp̄eh / רפה estejam presentes, principalmente em início de palavra. Diante desta 

instabilidade dos textos, concluímos que para Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי era possível afirmar 

que a leitura do כ em מלכות seria mais eloquente com dāgēš / דגש, assim: כּות  muito ,ַמלְּ

embora não tenhamos encontrado um texto com tal grafia. Tal postura de inferir um símbolo 

massorético não grafado não seria estranha, pois Ḥayyūj / 'חיוג afirmava que o méṯeḡ / (סָֽ ) מתג 

foi anotado posteriormente para indicar a presença de sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן em 

certos casos. 

Concluímos que Mənaḥēm / מנחם foi o primeiro gramático em Al Andalus a 

postular que: 

 as בגדכפת se tornam rāp̄ōṯ / רפות diante das אהוי, o que explicaria o destaque das a)

 ;ספר יצירה / pelo Sēp̄er Yəṣirā בגדכפת

 a presença do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה poder ocorrer por dois motivos não b)

apenas nas בגדכפת, mas em todas as outras letras, exceto em חע: 

̶ por eufonia; e 

̶ por motivos fonológicos. 

 o contexto suprime a ausência do dāgēš ḥāzāq / דגש חזק nas letras que não podem c)

receber dāgēš / דגש. 

Concluímos que, ao postular que diante de sākin layyin / ַסאִכן ַלִיّן, a בגדכפת 

torna-se rāp̄eh / רפה, na realidade, Ḥayyūj / 'חיוג corrige a distorção da regra de que toda 

  .מחברת מנחם / trazida pelo Maḥbereṯ Mənaḥēm רפה / é rāp̄eh אהוי diante de בגדכפת

Dentre os Qimḥi / קמחי, a abordagem do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון no que 

tange o dāgēš / דגש e o rāp̄eh / רפה diante de sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן parece ser 

mais próxima a de Ḥayyūj / 'חיוג.  

Sobre a descrição fonética do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, concluímos que:  

 do Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם não é possível reconstruir as realizações a)

fonéticas do dāgēš / דגש e do rāp̄eh / רפה, tampouco é possível determinar se ele 

reconhecia a geminação foneticamente; 
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 o Kitāb ʾal-Līn  b)

̶ é o único que transmite claramente que as בגדכפת possuem três matizes 

fonéticos, e que um deles corresponde foneticamente a uma forma geminada. 

Chegamos a esta conclusão, pois ele descreve em árabe, rāp̄eh / רפה como ḫafīf / 

 דגש / e dāgēš ḥāzāq ;תקיל / do ṯaqīl כפיף / como ḫafīf דגש קל / dāgēš qal ;כפיף

 ao lado do termo árabe para a geminação, o תקיל / do ṯaqīl תקיל / como ṯaqīl חזק

tašdīd / تشديد / תשדיד / reforço; 

̶ justifica a presença inesperada do dāgēš / דגש após sākin layyin / ساكن  / ַסאִכן ַלִיّן

 ַבִתים para distinguir de דגש קל / uma vez que este seria dāgēš qal ,ָבִתים em لي ن

com dāgēš ḥāzāq / דגש חזק;  

̶ oferece listas de palavras distintas para distinguir os casos de dāgēš qal / דגש קל 

e dāgēš ḥāzāq / דגש חזק em início de palavra que deveriam estar rāp̄eh / רפה por 

serem antecedidas por palavras terminadas em sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן;  

̶ descreve com precisão o sandhi que resulta da assimilação do sākin layyin /  ַסאִכן

  .da palavra seguinte דגש / da palavra anterior pelo dāgēš ساكن لي ن / ַלִיّן

 do Miḵlōl / מכלול: c)

̶ foi possível deduzir uma realização fonética aproximada do dāgēš qal / דגש קל 

no ר. De resto, assim como no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, os 

qualificadores dāgēš / דגש e rāp̄eh / רפה ou qal / קל e ḥāzāq / חזק não são 

suficientes para indicar se os Qimḥi / קמחי realizavam foneticamente a 

geminação; 

̶ não foi possível encontrar uma abordagem assertiva acerca do sandhi que ocorre 

diante de dāgēš / דגש copulativo;  

 o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e do Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק empregam o d)

maqqāp̄ / מקף nas regras em que esperávamos o dāgēš / דגש copulativo para 

configurar o sandhi; 

 da Gramatica Hebraica, que Abudiente reconhecia os matizes geminados, pois ele e)

os representou duplicando as letras, porém, não temos como saber, mesmo com as 
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transcrições latinas, como ele realizava, por exemplo, o פ com rāp̄eh / רפה, pois o h 

foi utilizado para representar o rāp̄eh / רפה em quase todas as letras, de maneira 

análoga, ao símbolo rāp̄eh / רפה massorético como ocorre no Códice Lisbon. Por 

esse motivo, não temos como saber se ph indica [f] ou [p]. 

10.6 KŎL בגדכפת DƏSAMMIḴ LƏ-אהוי RĀP̄EH BAR MIMAPPIQ, MAP̄SIQ, DƏḤĪQ 

WƏʾATĒY MƏRAḤĪQ - כל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר ממפיק, מפסיק, דחיק  

 ואתי מרחיק

Concluímos que: 

 apesar de os sábios da Messorá aludirem às regras concernentes às בגדכפת e às אהוי, a)

o Mahălaḵ / מהלך teria sido a fonte da eternizada fórmula: 

kŏl בגדכפת dəSammiḵ lə-אהוי rāp̄eh bar miMappiq, map̄siq, dəḥīq wəʾatēy məRaḥīq / 

 .ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקכל בגדכפת דסמיך לאהוי רפה בר 

 não há indícios, em todas as fontes consultadas para o presente trabalho, que b)

indiquem se a realização do dāgēš / דגש associada aos casos de dəḥīq / דחיק e ʾatēy 

məRaḥīq / אתי מרחיק é geminada ou não. O mesmo podemos dizer sobre as outras 

exceções em que ocorre dāgēš / דגש diante de אהוי; 

 o Miḵlōl / מכלול, apesar de abrangente, de um lado ele não define o que seria dəḥīq / c)

 Mas por outro lado, ao listar uma série de casos .אתי מרחיק / e ʾatēy məRaḥīq דחיק

de dāgēš / דגש em início de palavra, ele não associa os exemplos aos casos de dəḥīq 

 ;אתי מרחיק / e ʾātēy məRaḥīq דחיק /

 o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון formula regras claras para dəḥīq / דחיק e para o ʾātēy d)

məRaḥīq / אתי מרחיק;  

 a Gramatica Hebraica, por sua vez, parece repetir o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון de e)

modo mais simplificado.  

 algumas das diferenças encontradas entre o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק e o f)

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון se assemelham às diferenças que identificamos entre o 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון e Abudiente, o que poderia sugerir uma influência de 

Abudiente no Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, mas para ter uma posição 

conclusiva seria necessário prosseguir com as investigações; 
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Esta preocupação em formular regras minuciosas em torno das בגדכפת 

presente em todas as gramáticas analisadas para o presente estudo, talvez possa ser atribuída 

ao seguinte fato observado por Abussahal no século X: as בגדכפת distinguem os judeus dos 

outros povos, pois os judeus conhecem letras com dupla realização fonética o que é estranho 

para os falantes do árabe. 

10.7 OS ESTÁGIOS NA EVOLUÇÃO DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS EM TORNO DAS 

 אהוי

Em linhas gerais, identificamos quatro estágios na evolução das ideias 

linguísticas em torno das אהוי ao longo do tempo no que diz respeito aos verbos quiescentes e 

defectivos: 

 de Mənaḥēm / מנחם até Ḥayyūj / 'חיוג houve um progresso cumulativo; a)

 de Ḥayyūj / 'חיוג até os Qimḥi / קמחי foram adicionados novos saberes e outros b)

foram abandonados;  

 dos Qimḥi / קמחי até o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון não surgiram novas ideias c)

sendo que parte se perdeu; e 

 do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון até a Gramatica Hebraica, a perda foi mais d)

acentuada. 

Ao compararmos o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם com o Kitāb ʾal-Līn, 

concluímos que as primeiras teorias linguísticas em torno das אהוי, já se encontravam 

embrionariamente no Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם, a saber: 

 o א por ser a letra mais fraca conforme vimos em Abussahal: a)

̶ podia ser elidido; e 

̶ podia substituir o ה ou o י em início de palavra;  

 o ו e o י: b)

̶ um poderia substituir o outro;  

̶ eles serviam como separadores entre os morfemas que compõem a raiz dos 

afixos consonantais; 
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(em certas formas trilíteras poderia representar prolongação na seguinte c ו 

configuração /'C1OC2VC3/ e que se a acentuação fosse milləʿēl / מלעיל, o ḥōlem / 

 חטף קמץ / poderia ser substituído pelo ḥāṭēp̄ qāmēṣ ו representado pelo חולם

quando a palavra fosse flexionada, como em ֳחָדִׁשים:ֹחֵדׁש; caso a acentuação fosse 

milləraʿ / מלרע, o ḥōlem / חולם seria preservado como em ֹאוָצרֹ ות:ֹאוָצר. 

Ao compararmos o Maḥbereṯ Mənaḥēm / מחברת מנחם e o Kitāb ʾal-Līn, de um 

lado, o Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון, o Miḵlōl / מכלול e a Gramatica Hebraica de outro, 

concluímos que apenas no Kitāb ʾal-Līn as אהוי ganharam grande destaque, pois: 

 Ḥayyūj / 'חיוג, assim como Mənaḥēm / מנחם não aceitava o método da substituição d)

de uma letra por outra do mesmo ponto de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה 

para explicar palavras difíceis, e por esse motivo, o fenômeno da substituição era 

exclusivo das אהוי; e 

 a quantidade de transformações que envolvem as אהוי, além da fraqueza que era e)

comum às אוי de maneira igualitária e ao ה, em final de palavra, Ḥayyūj / 'חיוג 

identificava os seguintes processos: 

̶ analogia (القياس / אלקיאס); 

̶ facilitação (ʾistiḫfāf / آستخفافا / אסתכפאפא);  

̶ permissão/licença (ʾajāzū / اجازوا / אגאזו / permitiram); 

̶ compensação (ta
c
wīḍ / تعويض / תעויץ); 

̶ assimilação (ʾidġām / ادغام   / אדגאם, que em Mənaḥēm / מנחם era ləhaḇliyaʿ / 

  ;(להבליע

̶ elisão (ʾisqāt / اسقاط / אסקאט); 

̶ frequência do uso (كثرة االستعمال / כתרה אלאסתעמאל); 

̶ hábito (אטארד) 

De acordo com as nossas análises, o ta
c
wīḍ /  תעויץ  compensação / تعويض /

encontrado no Kitāb ʾal-Līn para explicar a presença do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן em 

uma sílaba diferente daquela que perdeu a letra radical, o encontramos no Miḵlōl / מכלול 

como tašlūm / תשלום / recompensa quase os mesmos contornos. Porém, no Maʿănēh Lāšōn / 
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 recompensa foi empregado para indicar assimilação / תשלום / o termo tašlūm ,מענה לשון

(ʾidġām / ادغام   / אדגאם, na linguagem de Ḥayyūj / 'חיוג, ou ləhaḇliyaʿ / להבליע na linguagem 

de Mənaḥēm / מנחם). Neste mesmo contorno empregado pelo Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, 

encontramos “recompensa” na Gramatica Hebraica. 

10.8 A DIVISÃO DOS VERBOS EM CATEGORIAS 

No que tange a divisão dos verbos em categorias, concluímos que: 

 Ḥayyūj / 'חיוג dividiu os verbos em três categorias:  a)

̶ quiescentes (נחים);  

̶ duplicados )כפולים(; e  

̶ perfeitos )שלמים(;  

 o Sēp̄er Zikkārōn / וןספר זכר  é quem destaca os verbos defectivos (חסרים) dos b)

quiescentes (נחים); 

 o Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון diz que existe discussão quanto a definição dos c)

verbos quiescentes e defectivos, apesar de definir os quiescentes como aqueles cujo 

nāḥ / נח pode substituir uma אהוי, e os defectivos como aqueles que podem ser 

“recompensados” por dāgēš / דגש; 

 a Gramatica Hebraica reduziu os verbos defectivos àqueles formados com ל e נ; e  d)

 o Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק, exclui o ל, mantendo apenas נ na categoria e)

dos verbos defectivos conforme a opinião da maioria dos gramáticos mencionada no 

Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון. 

As fronteiras que separavam os verbos quiescentes dos defectivos nem sempre 

eram claras e variavam de autor para autor até os dias de hoje conforme constatamos no anexo 

do dicionário Even Shoshan / אבן שושן distribuído pela Academia de Língua Hebraica / 

  .אקדמיה ללשון העברית

A divisão interna dos verbos quiescentes (e defectivos) no que diz respeito às 

  :identificou como letras fracas חיוג' / Ḥayyūj ,אהוי

הפועל פ / na posição de C1 י e א  ; a)

(e  b ;ע הפועל / na posição de C2 י e ו 
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(c .ל הפועל / na posição de C3 י ou ה 

Observamos que os gramáticos posteriores a Ḥayyūj / 'חיוג analisados para o 

presente trabalho não ampliaram a lista acima, porém buscaram separar os defectivos dos 

quiescentes. 

Do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון concluímos que os editores inauguram um 

modo simplificado e mais objetivo de ensinar os verbos, livre de digressões e excessos dos 

gramáticos andaluzes estudados na presente pesquisa.  

Observarmos no Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון que as vogais longas podem 

substituir: 

 a ausência de uma אהוי elidida do verbo: a)

̶ em ָקם, em que o א implícito no qāmēṣ / קמץ é o ע הפועל;  

 a ausência de dāgēš / דגש que eventualmente pode ocorrer quando C2 / הפועל ע  é b)

uma das ע"אחה  ou ר come em: 

̶ em ֵבֵאר, o י implícito compensa a ausência do dāgēš / דגש do piʿʿēl / ִפֵעّל. 

Da Gramática Hebraica, subentende-se uma visão grafemática em que o ṣēreh 

 .חיריק / com o ḥiriq דגש / resultaria da fusão do dāgēš ֵבֵאר de em צירה /

Na Gramatica Hebraica e no Məleʾḵeṯ haDiqdūq / מלאכת הדקדוק a explicação 

com base na grafia irá ocupar o lugar daquela com base na prolongação. Por outro lado, 

observamos que Abudiente omite a explicação da quiescente para explicar os verbos 

quiescentes. 

10.9 A INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E A LÍNGUA HEBRAICA 

De acordo com o exposto na presente pesquisa, a descoberta do 

comportamento das אהוי nos verbos quiescentes e defectivos atribuída a Ḥayyūj / 'חיוג, que 

segundo o crítico literário Mošeh bēn ʿEzrāʾ / משה בן עזרא foi um feito tão grande que só 

poderia ter sido alcançado por inspiração divina, deveria ser ampliada à luz dos estudos 

linguísticos modernos, pois Mošeh bēn ʿEzrāʾ / משה בן עזרא reduziu o êxito de Ḥayyūj / 'חיוג 

ao produto final: a solução definitiva para a problemática causada pelas אהוי. Porém, uma 

análise da metodologia aplicada por Ḥayyūj / 'חיוג à luz do Curso de Linguística Geral, 
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demonstrou que: 

 ao reconstruir no imaginário a antiga sociedade de falantes nativos do hebraico, o a)

mestre judeu pressupôs que as idiossincrasias presentes nos textos do Tanaḵ / ך"תנ  

poderiam ser resultantes da ação da sociedade na língua, e como consequência, 

algumas formas representariam variantes diacrônicas (ou formas fundamentais) 

fossilizadas que um dia foram utilizadas, e outras variantes sincrônicas que 

poderiam coexistir em tecidos sociais distintos. Dessa maneira Ḥayyūj / 'חיוג podia 

interpretar as אהוי elididas como formas transformadas que por uma série de 

motivos, deixaram de ser pronunciadas até serem elididas da escrita, da fala, ou 

mesmo substituídas por outra אהוי; 

 assim como o fez Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 'חיוג analisou a língua dentro do b)

contexto da própria língua conforme propôs Saussure quase mil anos depois, 

abdicando do 

̶ método ampliado por Yəhūḏāh bēn Quraiš / יהודה בן קוריש que propunha 

comparar o hebraico do Tanaḵ / תנ"ך com outras línguas, dentre elas, com mais 

frequência o hebraico mishnaico, o árabe e o aramaico, e com menos o berbere, 

o grego e o latim; e  

̶ método que sugeria interpretar palavras substituindo uma letra por outra do 

mesmo ponto de articulação do Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה aplicado também por 

Yəhūḏāh bēn Quraiš / יהודה בן קוריש e pela escola de Dunaš bēn Labraṭ /  דונש

 ;בן לברט

 da leitura do Sēp̄er Zikkārōn / ספר זכרון e do Miḵlōl / מכלול, as teorias de Ḥayyūj / c)

  :perdem a robustez, ou seja חיוג'

̶ a língua dinâmica volta a ser estática; 

̶ as formas diacrônicas e sincrônicas tornam-se teóricas; 

̶ os processes transformacionais perdem a relevância; e 

̶ a ideia da mutabilidade foi substituída pela ideia de que uma das formas deveria 

ser a mais correta e que a existência de uma grafia alternativa era possível o que 

reflete uma visão estática da língua; 
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 da leitura do Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, da Gramatica Hebraica e do Məleʾḵeṯ d)

haDiqdūq / מלאכת הדקדוק que eles tratam o hebraico como uma língua estática 

assim como fizeram os Qimḥi / קמחי. 

Uma reflexão sobre esses dados, nos leva a concluir que, ao mesmo tempo em 

que se manteve fiel à ideologia da pureza da língua divina do Tanaḵ / ך"תנ  herdada de 

Mənaḥēm / מנחם, Ḥayyūj / 'חיוג enxergava a língua do Tanaḵ / ך"תנ  como registro de uma 

língua praticada por uma sociedade ao longo do tempo formada por diversos tecidos sociais, e 

que como qualquer outro idioma, não estava livre da ação humana. Uma vez estabelecida as 

relações sincrônicas e diacrônicas entre os elementos presentes no Tanaḵ / ך"תנ  

estruturalmente, o mestre ousou fazer o que até então poderia até ser considerada uma heresia: 

recuperar as formas “originais” e reconstruir variantes não documentadas por analogia com as 

documentadas.  

A concepção de que a língua sagrada do Tanaḵ / ך"תנ  podia ser dinâmica, 

suscetível a modificações e que nem todas as palavras estavam documentadas precisa ser 

interpretada como uma revolução nos meios judaicos, pois ela deveria ter atraído forte 

oposição de todos os lados, uma vez que ela colidia com a visão tradicional do Talmude e 

com aquela compartilhada pelos hebraístas da época.  

Os talmudistas reconheciam apenas dois dialetos, o hebraico do Tanaḵ / ך"תנ  e 

o dos sábios da Mišnā / משנה, mas como dialetos estáticos autóctones. Os hebraístas da 

época, mesmo aqueles que aplicaram os métodos comparativos, em nenhum momento 

admitiram a possibilidade de o idioma sagrado do Tanaḵ / ך"תנ  derivar de outro, como 

observa Maman (2004), pois segundo ele os idiomas estrangeiros lhes serviram apenas como 

instrumento para solucionar palavras difíceis. 

10.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acompanhamos o percurso das ideais linguísticas em torno das אהוי a partir do 

comentário de Abussahal ao Sēp̄er Yəṣirā / ספר יצירה redigido em Cairuão na Tunísia na 

primeira metade do século X, exploramos os principais marcos nos quais elas sofreram 

alterações substanciais até serem recebidas por Abudiente, em Hamburgo, no século XVII. 

Detectamos a forte presença da mística judaica, mais especificamente, do Sēp̄er 

Yəṣirā / ספר יצירה no raciocínio linguístico judaico, principalmente no que tange os cinco 

pontos de articulação, as בגדכפת e a associação das אהוי às šālōš ʾimmōṯ / שלוש אימות. 
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Observamos que em Córdoba por volta da segunda metade do século X as 

teorias linguísticas em torno das אהוי atingiram o seu clímax amparadas por uma disciplina 

robusta em que foram moldados os contornos do sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן, um 

elemento abstrato e amorfo, que serviu para Ḥayyūj / 'חיוג associar formas derivadas a formas 

originais (forma fundamental), e reconstruir formas originais, quando não documentadas. 

Porém tais conquistas foram atingidas a partir do aperfeiçoamento dos avanços logrados por 

Mənaḥēm / מנחם e pela querela que se desenvolveu em torno dele. 

Apesar de encerrarem os desenvolvimentos linguísticos andaluzes e serem os 

seus principais difusores, constatamos que os Qimḥi / קמחי tolheram a robustez das teorias 

linguísticas desenvolvidas por Ḥayyūj / 'חיוג, apesar de ter reorganizado o sistema vocálico 

massorético. 

Ao serem recebidas pelo Maʿănēh Lāšōn / מענה לשון, constatamos a 

substituição de teorias linguísticas com base na prolongação do sākin layyin / ساكن / ַסאִכן ַלִיّן 

 .por teorias grafemáticas mais simples لي ن

Dito isso, não é surpresa que Abudiente irá utilizar com mais frequência o 

expediente grafemático para explicar fenômenos linguísticos ao passo de ignorar por 

completo a substituição de dāgēš / דגש por nāḥ / נח (ou sākin layyin / ساكن لي ن / ַסאִכן ַלִיّן).  

10.11 PERSPECTIVAS PARA ESTUDOS FUTUROS 

O tema sobre as אהוי não está esgotado, pois a presente pesquisa levou em 

conta as obras que julgamos significativas. Porém, para complementar o panorama faz-se 

necessário uma análise mais detalhada de outras obras como: 

 as orientações massoréticas que encontramos nos códices de Tanaḵ / ך"תנ  com a)

destaque para aquelas que foram agrupadas no Diqḏuqēy haṬəʿāmim / דקדוקי 

 ;הטעמים

 as obras restantes de Ḥayyūj / 'חיוג, o Kitāb ʾal-tanqīṭ / כתאב אלתנקיט e o Kitāb ʾal-b)

nutaf / כתאב אלנתף para verificar a aderência metodológica entre as obras, pois até 

o momento, os estudos existentes não miraram a metodologia de Ḥayyūj / 'חיוג 

como foi demonstrado na presente pesquisa; 

 o Kitāb al-Lumaʿ / כתאב אלל מע de Ibn Janāḥ / נאח'אבן ג  para verificar a sua c)

aderência às teorias esboçadas no Kitāb ʾal-Līn; 
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 as traduções das obras de Ḥayyūj / 'חיוג por Mošeh Ibn Giqiṭilla / משה אבן ג'קטילה e d)

ʾAḇrāhām ben ʿEzrāʾ/ אברהם בן עזרא para aprofundar a influência desses dois 

tradutores na doutrina gramatical dos Qimḥi / קמחי, pois como comprovou 

Abrahmson / ןואברמס , Dāwiḏ Qimḥi / דוד קמחי, apesar de saber árabe preferiu 

consultar as traduções. 

Dentre as gramáticas hebraicas da Nação Judeu–Portuguesa, poderíamos 

verificar: 

 Sapha Berura hoc est Labia Clara, da gramatica hebrea composto p [=por] os
or

 [= e)

o senhor] Hacham Menasse ben ýsrael  ́נ́ר́ו, O Talmid Selomo de oliveira ́י́צ́ו façit, 

Em Amsterdam 5407 [=1647], ]שפה ברורה ה'תז ]=5407[ לפ"ק ]=לפרט קטן;  

 EPITOME DA GRAMATICA HEBRAYCA / Por breve Methodo composta, para uso f)

das escolas; do modo que aensina / MOSSE REPHAEL D’AGUILAR. No Midras em 

assiste no K.K. [=קהילת קודש] de TALMUD TORA em Amsterdam / LEYDE. / Em 

casa JAN ZACHARIAS BARON / Anno 5420 [=1660]
1369

. Doravante Epitome da 

Gramatica Hebrayca; 

 Gramática de Spinoza – 5427 (=1677) – Hamburgo; Data da redação: desconhecida; g)

edição póstuma;  

GRAMATICA / Manual / יד לשון 
1370

 da lingua HEBRAICA / Facil para decorar, & h)

compendiosa para se exercitar / Recopilada do livro מרפא לשון / Autor do (que 

sahio a luz) / עץ חיים / Para exericio dos Estudantes / Feito no Anno 5441 [=1681]; 

Estampado / com licença dos señores do Mahamad, & Aprovação do Señor Haham 

Y. ABUAB. A.B.D &t. / A 18 de Hesvan 5449 [=1681] / Em Amsterdam. Autor, R. 

SELOMO DE OLIVEYRA 

                                                                        

1369
 Cf. §321 em (FUKS e FUKS-MANSFELD, 1984-1987, p. 310); dados catalográficos deste manuscrito cf. 

§326 em  (FUKS e FUKS-MANSFELD, p. 175). 
1370

 Observa-se que יד de יד לשון em hebraico é um calque de manual (=de mão, יד) da língua hebraica.  
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LISTA DE TEXTOS MEDIEVAIS 

 

 ספר יצירה

 .רס"ג –אגרון 

 .רס"ג – כתאב אללוגה

 .רס"ג –כתאב אלמבאדי 

 אבן תמים.דונש  אבוסהלפירוש ספר יצירה המיוחס ל

 .ר"י בן קוריש –רסאלה 

 המיוחס לאהרון בן אשר. – דקדוקי הטעמים

 אכלה ואכלה.

 בן סרוק. מנחם – מנחםמחברת 

 אדוניה. – על סעדיה תשובות דונש

 דונש בן לברט. – על דונש מנחםתשובות תלמידי 

 .יהודי בן ששת – תשובות יהודי בן ששת

 .'חיוג – כתאב אללין

 .נאח'גר"י אבן  – כתאב אלל ַמע

 משאל בן אלצפן. –  ספר החילופים

 .ר"י קמחי –ספר הגלוי 

 .קמחיר"י  –ספר זכרון 

 .ר"מ קמחי –ספר המהלך 

 .רד"ק –מכלול 

 .רד"ק –ספר השורשים 
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