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א .הערות מקדימות
 .1השלמת דברים .מאחר שאסתר וחנן אשל ועדה ירדני עיינו עיון מקיף בשטר ,לרבות עיון בכמה
פרטים חשובים בלשונו ,אציע כאן עניינים שלא נדונו בידיהם או נזכרו אצלם בקצרה בלבד1.
 .2ספקות וחריגות .בשטר הזה ,כמו בהרבה ממצאים ארכאולוגיים כתובים ,יש מילים שקריאתן
מסופקת .אף יש בו צורות ייחודיות העשויות לשקף תופעות לשון בעלות עניין ,אבל אפשר שאינן
אלא משוגות העתקה בלבד .בפרטי הדברים שיבואו להלן אעמוד גם על עניינים כאלה ,עם נתינת
משקל מוגבל לתופעות אלו.
 .3אפתח בהערה כללית על לשון השטר ואחר כך אבוא אל כמה סעיפים בפירוט יתר.

ב .על לשון השטר בכללותה
מתוך  2106מילותיו של השטר מעל עשרים תיבות הן שמות פרטיים של אנשים ושל מקומות .הגם
שרוב שמונים ויותר המילים האחרות כתובות עברית ,נראה שיש לדייק ולומר שלשונו של השטר היא
ארמית .מה שכתוב בו עברית הוא שיבוץ של נוסחה ארוכה למדי של שטר הודאה שלשונה עברית,
ונתערבו בה מעט יסודות מן הארמית בדרכי עירוב שונות .כמובן וכידוע לא כמות המילים בשפה זו
או זו קובעת את לשונו של טקסט .ההדגמה שלהלן תפרש את הדברים:
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גם העיון שלי אינו ממצה את כל שיש לומר על הלשון בתעודה הזאת.
ספירת המילים בשטר אינה כוללת את המילה האחרונה בשורה  14ובשורה  ,15שהן השלמות )מסתברות( של
המהדירים.
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שורות  :41המשפט הפותח על עשרים ושמונה מילותיו 3כתוב ארמית' :בתרי עשר ] [...מרים ברת
יעקוב ] [...ארמלת ] [...שאול בר שמעון ] [...אמרת ].'[...
שורות ) 1412וגם סופה של שורה  15על פי ההשלמה המוצעת על ידי המהדירים( :הטקסט המציג
את כותבת השטר ,את העדים ואת הסופר כתוב גם הוא בארמית' :מרים ברת יעקב על ]נפש[ה; כתבת
מן ממרה ,יהוסף בר שמעון שהד ,יהורם בר זכריה ]שהד[ ,יהוסף בר יעק]וב ספרא['.
לעומת זאת ההודאה שבשורות  ,124המושמת בפיה של מרים בת יעקוב ,כתובה בעיקרו של דבר
בעברית .הדבר ניכר בדקדוק של הטקסט הכתוב וברוב המילים והביטויים המרכיבים את הנוסח:
שׁ ָהי ָה[ בעלי'' ,שאהיה
'מודה אני' ולא 'מודיא 4אנא'; 'בכולמא שאהיה' ולא 'בכל מא דהוה'; 'שאהיה ]= ֶ
לבעילי' ולא 'דהוה בעלי'' ,דהוה לבעילי'; 'אחיך' ולא 'אחוך'; 'אין' ולא 'לית'; גם המשלים המושאי
המוצע במילית המקדימה את המושא הישיר המיודע' ,את' ,בשורות  8 ,7הוא עברי' :תיכול'' ,תיכל'
)> את הכול; בהשמטת האל"ף שבראש המילית 'את'( 5.ואף מצויה פה שורה של מילים וביטויים
נוספים בעברית' :כתבה' )כְּתֻבָּה(' ,קנין'' ,מהר'' ,דין ודברים'' ,כל אדם'' ,פוטר'' ,לעמת כך' ) (x2ועוד.
שׁבָּן(7,
אבל נשתלבו בו בנוסח השטר מעט יסודות ארמיים' :וביה' )= ובית(' 6,לותך' )לְוָתָ*(' ,חשבן' ) ֻח ְ
שׁלֻמָהָ +א[ = 9התשלום(; ויש כאן עוד
שׁל ֻ ְמתָּא ] ַתּ ְ
'התקבלת' ) ִהתְַק ְבּל ֵת = 8התקבלתי(' ,תשלמתא' ) ַתּ ְ
שם מיודע המופיע בצורן היידוע הארמי' :כתבא' )כְּ ָתבָא = הכתב ,השטר( .במקום אחד גובב צורן
היידוע הארמי על גבי צורן היידוע העברי .הכוונה היא לשם העצם 'הים' )הַיּוֹם( שנוספה לו תווית
היידוע הארמית' :הימה הזה' )היוםָ+ה הזה( .אם נכונה הקריאה 'שאיוהב' )?( ,נמצא שמדובר בפועל
ארמי )יְהַב ]= נ ָתַן[( ,שנתעברה צורתו :שאיוהב )שׁאיּוֹהֵב 10היא צורה בבינוני פועל של בניין קל(11.
 3ארבע–עשרה מילים מתוכן הן שמות פרטיים.
 4הצורה הזאת מוכרת לנו מתרגום יונתן לנביאים .בתרגום המילים 'אנכי אשירה אזמר לה' אלהי ישראל' )שופטים ה ,ג(:
'אנא משבחא מוְֹדי ָא ומברכא קדם ה' אלהא דישראל' )תודתי נתונה לידידי הידען ד"ר אורי מלמד שהפנה אותי לפסוק
הזה(.
 5ראו להלן ,סעיף ג.3 ,
 6הצורה הזאת מתפרשת להלן ,בסעיף ד.2 ,
 7אפשר כמובן לומר שזו המילה העברית 'חשבון' ,שנכתבה כתיב חסר ,בדומה לכתיב של התיבה 'העלינה' )ולא'
העליונה'( ,שנכתבה בלא וי"ו.
 8ניקדתי את המילה כצורת המדבר בבניין ֶה ְת ַפּעַל הארמי כהבנתם המתקבלת מאוד על הדעת של א' וח' אשל וע' ירדני.
יושם נא אל לב כי מילה זו ,האופיינית מאוד לנוסח שטרות ,שומרת על הדגם הדקדוקי הקדום שלה — ֶה ְת ַפּעַל בה"א
ולא ֶא ְת ַפּעַל באל"ף .וכך הוא גם בעברית שבשטרות שבמשנה ובחיבורים אחרים של ספרות חז"ל ,הפועל בא בצורת
התפעל בה"א ולא נתפעל בנו"ן .ואף זאת ,הבניין החוזר משמש כאן ,כמו במקומות אחרים ,שימוש פעיל ,ויש לו מושא
ישיר כמשלים )תיכול התקבלת  /תיכל התקבלת = את הכול התקבלתי(.
 9ראו להלן ,הערה .13
 10בלהגים ארמיים רבים השורש יה"ב משמש בבניין קל בעבר ,בבינוני ובציווי בלבד ,והוא נמצא בתפוצה משלימה עם
נת"ן ,המשמש בעתיד ובמקור )טל הביא גם צורת מקור מן יה"ב בבניין קל ,ראוA. Tal, A Dictionary of Samaritan :
 ;(Aramaic, Leiden 2000, p. 335כאן בשטר נתעברה צורתו של יה"ב והוא בא בצורת הבינוני הפועל בעברית .אמנם
הקריאה מסופקת ,אך מאחר שהפועל נקֶרה בצירוף הידוע 'יהב רשות' ,כפי שהיטיבו לציין המהדירים ,זו הצעת קריאה
סבירה ,והיא עדיפה מהצעת הקריאה החלופית 'שאירהב'.
 11ואולי יש בכתובת גם מבנה ארמי שהורכב על גביו מבנה עברי .אפרש את דבריי :אם אמנם כתוב 'בתרין עשר לכסילו',
כפי שציינו המהדירים ,ולא 'בתרי עשר לכסילו' ,אפשר שהמבנה העברי 'בשנים עשר' ,בהגיית המ"ם הסופית כנו"ן,
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ג .הכתיב
אף שמילים רבות כתובות כתיב מלא בולטת ביותר הנטייה לכתיב חסר .עם זאת יש לומר כי בכתיבן
של התנועות האחוריות יש עירוב של כתיב מלא וחסר כאחד .אקדים ואעיר שלא ראיתי להפריד בין
מילים מוָּרשות מהמקרא למילים שאינן מורשות ,שכן גם מילה מורשת כמו 'יעקב' נכתבה פעם אחת
כתיב מלא — 'יעקוב' ,וגם המילה שאינה מצויה במקרא 'רשות' נכתבה כתיב חסר וי"ו — 'רשתי'
)רשֻׁתי(.
הרי פירוט הדברים:
 .1התנועה ] [uבהברה סגורה לא מוטעמת — שהיא תנועה קצרה מעיקרה — כתובה כתיב חסר
בכל הופעותיה' :לחרבן' )לחְֻרבן(' ,כתבה' )כתֻבּה(' ,חשבן' ) ֻחשְׁבן(' 12,לעמת' ) ,x2לע ֻמּת( ,ואולי גם
התיבה 'ותשלמתא' )ותשלֻמְתא( 13שייכת לכאן .כנגד זה התנועה הארוכה מעיקרה ] [ūבהברה פתוחה
או בהברה סגורה מוטעמת כתובה כמעט תמיד בכתיב מלא וי"ו' :שועל' )' ,(x2רכושי'' ,שאול' ),(x2
אבל 'רשתי' )רשֻׁתי ,בלא וי"ו(.
14
 .2התנועה הארוכה ] — [ōגם כמשקפת תנועה משוכת טעם ,גם כתנועה ארוכה מעיקרה
] ,[ō<āגם תנועה שהיא תולדת כיווץ הדו–תנועה ] — [awכתובה על פי רוב כתיב מלא' :שמעון'
)' ,(x3ארישתובול'' ,מודה'' ,קודם' ) ,x2קוֹדם(' ,תיכול' )> את הכול(' ,שאיוהב'' 15,פוטר'' ,יעקוב'
)שורה ' ,(2יהורם'' ,יהוסף' ) ;(x2בסך הכול ארבע–עשרה פעמים בכתיב מלא ,כנגד שש בכתיב
חסר' :העלינה' )העליֹנה(' ,הימה' )היֹּמה(' ,ומהר' )ומֹהר(' ,תיכל' )> את הכֹּל(' ,יעקב' )שורה ,(12
'אבשלם') 16אבשֹלם( .התנועה ] [oבהברה סגורה לא מוטעמת ,שהיא תנועה קצרה מעיקרה ,מצויה
במילה 'כל' )כָּל( ,וזו כתובה פעמיים כתיב חסר' :בכל' )שורה ' ,(7וכל' )שורה  ,(9ופעם אחת בכתיב
מלא' :בכולמא') 17שורה .(5
 .3התנועה ] [iבהברה סגורה לא מוטעמת כתובה תמיד כתיב חסר' :לכסילו' )לכִסְילו(' ,מרים' ),x2
מְִרים(' ,מסעלב' ) ִמסַּעלב(' ,שמעון' )' ,(x3ארשתובול' )אִרשְתובול(' ,וקנין'' ,התקבלת' )ִ ,x2התְקבלת(,

12
13

14
15
16
17

' ִבּשְנ ֵין' ,הוא שהורכב כאן על גבי 'בתרי עשר' )יושם נא לב לכתיב של 'עשר' בסי"ן(; אעיר כי הכתיב 'שנין' ,בנו"ן,
מוכר ממקומות אחרים .ראו למשל :מ' בר–אשר' ,על הלשון ב"חזון גבריאל"' ,מגילות ,ז )תשס"ט( ,עמ'  .200עם זאת
יש להדגיש כי אין בשטר שלנו אפילו דוגמה אחת לחילוף של מ"ם סופית בנו"ן או של נו"ן סופית במ"ם ,ועל כן אין
כאן אלא השערה )רחוקה(.
ראו לעיל ,הערה .7
בספר בן–סירא מופיעה פעמיים צורת היחיד 'תשלומת' )יב ,ב; יד ,ו( .כנגד החולם בעברית הבאתי בצורה שבשטר
קובוץ .יוער כי העדות בשטר מקדימה את הצורה שנזדמנה בארמית השומרונים ,בפיוט של מרקה' ,תשלמה'' :תשלמתה
דאנון לקין' ,ותרגם בן–חיים' :הענשים שיהיו לוקין' )ז' בן–חיים ,עברית וארמית נוסח שומרון ,ג ,ספר ב :קול רינה
שׂלֵמָה' )?( )טל
ותפילה ,ירושלים תשכ"ז ,עמ'  ,142שורה  .(90התיבה נקראת  — tåšlēmā̊tåזו צורה במשקל ַתּ ְפ ֵעל ָהַ ' :תּ ְ
הביא צורת יחיד 'ת]ו[שלמה' בלא הצעת ווקליזציה; ראו :טל ]לעיל ,הערה  ,[10עמ'  .(904אשר להוראת המילה ,יש
זהות גמורה בין שימושה בשטר )בהוראת 'תשלום'( לשימושה בארמית השומרונית )במשמעות 'עונש'(; אין צריך לומר
כי עונש הוא סוג של תשלום.
מה שמכונה בדקדוק המסורתי חולם חסר.
ראו לעיל ,סוף סעיף ב.
שׁל ֵם'.
מאחר שמדובר בשם מוכר כל כך ,אינני חושב שיש מקום להניח שהכתיב הזה מכוון לצורה ' ַא ְב ָ
אם הקריאה הזאת נכונה.
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'מנכסי' ) ִמנּ ְכסי( 18.רק את התנועה ] [iבהברה הסגורה במכפל בתיבה המורכבת 'תיכול'' ,תיכל' כתב
הסופר פעמיים בכתיב מלא יו"ד )את הכול < תיכול  .(tikkol < ‘et hakkol /הצורה 'תיכול/תיכל'
מראה שהאל"ף התחילית נשלה ,היא ותנועתה; גם הה"א נשלה ,והתנועה ] [aנידלדלה בהברה הסגורה
הלא מוטעמת ל–] .[iלעומת זאת ה–] [īהארוכה מעיקרה נכתבה ביו"ד תמיד ,לא רק בסוף המילה )'אני',
'בעלי'' ,בעילי'' ,רשתי'( אלא גם בתוכה )'אחיך'' ,דין'' ,ודברים'(,
 .4התנועה ] [ēהמשקפת תנועה משוכת טעם 19כתובה כתיב חסר' :מענב' )מעֵנב; וכך הוא גם
בתנועת המ"ם ,אם נניח שהיה כאן תשלום דגש :מֵענב(' ,פוטר' )פוטֵר(' ,וקים' )וקיּ ֵם( ,לעומת זאת
] [ēתולדת הדו–תנועה המכווצת ] [ayכתובה תמיד ביו"ד' :בית'' ,אין'' ,עליך' .אבל הצירי המשקף
תנועה ארוכה מעיקרה במילה הארמית )'מאמרה'( שנשל בה העיצור אל"ף ,כתוב כתיב חסר' :ממרה'
)>מֵימְרהּ>מֵאמרה> ֶמאְמרה(.
 .5ככלל אין ציון בכתיב מלא לתנועה ]20.[a
 .6כל היו"דין העיצוריות כתובות ביו"ד אחת ,כגון 'העלינה'' ,וקנין'' ,וקים' .גם הווי"ו העיצורית
נכתבה בווי"ו אחת בלבד' :לותך'.
הערה :גם תעודה זו מלמדת שהשימוש בווי"ו כאם קריאה רווח יותר מאשר השימוש ביו"ד ,כנוהגי
הכתיב שמצאנו במגילות קומראן ובכתבי–יד של ספרות חז"ל .יצוין כי כאן השימוש בה רווח בעיקר
לציון התנועות הארוכות ,ונדיר מאוד בציון התנועות הקצרות .עם זאת לא מעט מילים שיש בהן
תנועה ארוכה מעיקרה נכתבו כתיב חסר )'העלינה'' ,הימה'; 'רשתי'( .יודגש כי נטייה זו לכתיב חסר
אופיינית לתעודות האפיגרפיות.

ד .כתיב והגה
 .1הגיית השי"ן .אפשר מאוד שהכתיב של שני שמות מקומות בשטר מעמיד אותנו על ההגייה
למעשה של העיצור שי"ן בפי הסופר .אמנם ברוב המילים העיצורים שי"ן ,סי"ן וסמ"ך כתובים
כסדרם ,כגון 'שנת'' ,שאול'' ,שמעון'' ,לאבשלם'; 'עשר';' 21מנכסי'' ,יהוסף' .אבל בשני שמות של
מקומות יש חריגות בכתיב .השם 'ארישתובול' 22הוא שם יווני ,והעיצור היווני  sראוי היה שיתועתק
בסמ"ך )אריסתובול( 23,וכאן הוא מתועתק בשי"ן .והשם 'שעלב]ים[' נכתב כאן 'סעלב'; קיומה של
העי"ן מלמד שמדובר בשם העברי המקורי )בלא חתימת הרבים( ולא בצורתו היוונית ).(Saalab
18
19
20
21
22
23

לא הבאתי כאן את צורת המדבר בארמית 'כתבת' ,שכן כידוע בארץ–ישראל צורה זו הייתה נהגית 'כַּ ְתבֵת' ,בתנועה ][a
כתנועה ראשונה ,ולא 'כִּ ְתבֵת' ,בתנועה ] ,[iככללי הארמית המקראית.
היא התנועה המכונה בדקדוק המסורתי צירי חסר.
אך ראו דבריי להלן בסעיף ד 4 ,על הכתיב 'שא' של מילית הזיקה.
זו מילה בארמית.
השם  ÉAristóboulowהוא שם רווח למדיי.
גם הכתיב בתי"ו ולא בטי"ת מפתיע כלשהו .בספרות חז"ל הוא נכתב כצפוי 'אריסטובולוס''/אריסטובלוס' ,בטי"ת )ראו
למשל :בבלי ,בבא קמא פב ע"ב; שם ,מנחות סד ע"ב( ,אך ב'ספר יוסיפון' רווח ביותר הכתיב בתי"ו 'אריסתובולוס'/
'אריסתובלוס' )כך עולה ממאגרי המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית(.
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נראה ששני התעתיקים 'ארישתובול'' ,סעלב' מלמדים שהסופר היה נתון להשפעת ההגייה היוונית,
כלומר שני העיצורים העבריים נ ֶהגו ] [sבפיו )תמיד?( ,כמו העיצור  sהיווני .רק כך אפשר להסביר
מדוע השתמש ב'סעלב' בסמ"ך ,המבטאת את הגיית השי"ן למעשה ,וב'ארישתובול' בשׁי"ן ,כמעשה
של תיקון יתר .עם זאת בכל יתר המילים משתקף אצלו כתיב היסטורי .הוא נקט כתיב היסטורי גם
במילה 'עשר' ,בסי"ן.
 .2השם 'ביה' .בתוך רצף של ארבעה שמות לא מיודעים כלול השם הארמי 'ביה' )= ַבּי ִת(' :כתבה
וביה וקנין ומהר' .כידוע צורת הנפרד של השם 'בית' נשלה בה בארמית של המגילות ובארמית של
ארץ–ישראל התי"ו הסופית .צורתו הייתה אפוא  ,bayוהוא נכתב 'בי/ביי/באי' 24.נראה לי שהכתיב
בשטר בה"א' ,ביה' ,ללמד יצא שהדו–תנועה ] [ayנתכווצה ככל הנראה ל–] ,[ēבדומה לעדות שנמצאה
בפפירוס צאלים ' :13וקים עלה אנה שלמצין' )שורות  25.(109הכתיב 'עלה' בה"א במקום 'עלי'
על ַי = עליי( מלמד מן ברור שהדו–תנועה ] [ayנתכווצה ל–] ,[ēכפי שהיטיב לקבוע אלישע קימרון26.
) ֲ
ליתר דיוק יש לומר כי הכתיב בשטר 'ביה' נראה מעשה הרכבה של הכתיב אחרי כיווץ הדו–תנועה
'בה' ] [bēעל גבי הכתיב המשקף את ההגייה שלפני הכיווץ' ,בי' ]27.[bay
' .3בית עמר' .שורה  2פותחת בציון מקום ישיבתה של מרים בת יעקוב — בית עמר .א' וח' אשל
וע' ירדני היטיבו לתרגם ']ב[בית עמר' ,שכן ברור שהכתיב 'בית' מכוון לצורה 'בבית' ) ְבּבֵית( .יותר
משיש להניח כי יש כאן עדות להפלוגרפיה והבי"ת הראשונה נשמטה בכתב ,מסתבר שיש פה עדות
להפלולוגיה ,bēt_<bәb_ēt_ ,כלומר ההברה הראשונה ,הדומה בהגייתה לתחילת ההברה התוכפת לה,
נשמטה בהגייה ,כפי שאנו מוצאים במקרא ובכתבי–יד של ספרות חז"ל28.
 .4המילית 'שא' .מילית הזיקה מצויה בשטר חמש פעמים .בארבע מהופעותיה היא כתובה
כתֵיבה מחוברת לתוכפת לה ,ובהופעה אחת היא מחוברת לזו הקודמת לה; בכל חמש הופעותיה היא
כתובה 'שא'' :שאהיה' )' ,(x3שאיוהב'' ,מאשא' .הכתיב הזה מוכר גם ממקומות אחרים .הוא ידוע לנו
למשל ממגילת מקצת מעשי התורה' :שא א]נ[ח]נו['' ,שא יהיה'' ,שא יאכל' ועוד29.
 24ראו פירוט הנתונים :טל )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .87
 25ע' ירדני ,אוסף תעודות ארמיות ,עבריות ,ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרוב ,א :התעודות ,ירושלים  ,2000עמ' ;134
וראו הספרות המצוטטת אצל :בר–אשר )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  ,206הערה .70
H.M. Cotton & E. Qimron, ‘XHev/Se
ar 13 of 134 or 135 C.E.: A Wife’s Renunciation of Claims’, JSS, 49 (1998), 26
.
p. 110

 27כך פירשתי גם את הכתיב 'מלאכה' ) ַמל ְ ָאכ ֵי> ַמל ְ ָאכ ַי — (mal’akay/חלופה מורפולוגית של 'מלאכים' — שנקרה בחזון
גבריאל .ראו :בר–אשר )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .208205
 28ראו :ש' שרביט ,פרקי מחקר בלשון חכמים ,ירושלים תשס"ח ,עמ' ) 6665הובאו שם דוגמות לא מעטות מהמקרא
ומספרות חז"ל( .אין נראה לי להרחיק לכת ולהניח שהשווא הנע שאחרי הבי"ת הראשונה נתאפס והתיבה נהגתה
) _ ;(abbēt_<bbētכלומר צרור העיצורים )ההגה המוכפל( נבקע על ידי תנועה פרוסתטית ,בדומה למה שמצאנו באיגרות
בר כוסבה )'אבית משכו'( במגילות קומראן )'אבית גלותו'( ובספרות חז"ל 'אבית/אבבית נפש' ,אלא שלא נכתבה
האל"ף המציינת את התנועה הפרוסתטית .ראו :י"נ אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,ירושלים תש"ח ,עמ' ;12591258
וכן :מ' בר–אשר' ,העברית במגילות מדבר יהודה ומחקר לשון חכמים' ,מגילות ,חט )בדפוס( ,סעיפים  1413והספרות
המצוטטת שם .כאמור מוטב שלא להרחיק לכת ולהניח הגייה שאין לה בסיס בכתוב לפנינו .אעיר שכבר שרביט קדם
והעלה את האפשרות שהכתיב 'בית' במקום 'בבית' מכוון לצורה 'אבית'; ראו :שרביט )שם( ,עמ' .66
E. Qimron & J. Strugnell, Qumran Cave 4, V: Miqs.at Ma‘aśe ha-Torah (DJD, 10), Oxford 1994, pp. 46, 48, 29
50, 68
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נשתגר הנוהג לנקד את התיבה גם בכתיבה זה' ,שא' 30,כניקודה במקרא הטברני ובכתבי–היד הידועים
שׁ ָמּל ַ*'( 31.ויש
שׁ )שי"ן בסגול ודגש בעיצור התוכף לה כשאינו עיצור גרוני ,כגון ' ֶ
של ספרות חז"ל — ֶ
32
לשאול :האומנם הכתיב באל"ף מכוון לתנועה ] [eדווקא ולא לתנועה ]' — [aשַׁא' )'שָׁא' (? אני אומר זאת
לפי שעיקר שימושה של אל"ף כאם קריאה באמצע המילה ובסופה הוא לציון התנועה ] 33.[aהניקוד של
שׁ ַקּ ְמתִּי' )שופטים
שי"ן הזיקה בתנועה ] [aידוע כניקוד חלופי )אך נדיר( בעברית המקרא נוסח טבריהַ ' :
שׁ ַאתָּה' )שופטים ו ,יז( .עוד יותר יש להביא בחשבון את העובדה שיש לנו
שׁגּ ַם' )בראשית ו ,ג(ָ ' ,
ה ,ז(ְ ' ,בּ ַ
ראיה חותכת לתנועה ] [aאחרי השי"ן במילה נפוצה מאוד בלשון חז"ל .כוונתי למילה ' ַעכְשָׁיו'ַ '/עכְשָׁו',
שהיא גלגול של 'עַד''+כְּשַׁהוֹא' — המבנה המקביל של 'עַד כַּד הוּא' )'עַד כַּדּוּן'( הארמי 34.המילה ' ַעכְשָיו'
נחתמת בדו–תנועה ] ,[awלאחר שהצירוף 'עד כשהוא' נתקצר בתהליך הפיכתו למילה אחת ,ובכלל זה
35.‘ak_šaw<‘akkәšahu<‘ad
נשמטה בו גם הה"א של הכינוי 'הוּא' בין שתי התנועות ] [aו–]_ kәšahu .[u
לאור כל האמור אני סבור שאין מניעה להניח שהכתיב 'שא' — בין שהמילית נכתבה כתֵיבָה לעצמה
ובין שהיא חבורה לתיבה התוכפת לה — 36מכוון לשי"ן שאחריה התנועה ].[a
כמובן אין להתעלם מקיומה של מסורת עברית רווחת מאוד שבה תנועת השי"ן הייתה ] ,[eלא רק
כעדותה הנאמנה של מסורת טבריה למקרא אלא גם כעדויות המשקפות את ההגייה בימי הבית השני
ובתקופת דיבורה של לשון חכמים .שכן כתיבים ביו"ד בעדי הנוסח הטובים של ספרות חז"ל מעידים
בבירור שהיה מי שהגה את התנועה שאחרי השי"ן ] ,[eכגון 'שיעלעילה'' ,משיביחלו' 37.דווקא הכתיב
בה"א שנמצא בכתובת מכפר דבורה )'שהלרבי'( 38ובספר קהלת )'שהתקיף' ]ו ,י[' ,שהסכל' ]י ,ג[(
שּׂ ְמחָה' ]משנה ,מועד קטן א ,ז[' ,שֶׁהדְַּרכָּן' ]שם ,בבא קמא א ,א[,
ובכתבי–יד של ספרות חז"ל )'שֶׁה ִ
'שֶׁהבְּתוֹכוֹ' ]שם ,עדויות א יד[ בכ"י קאופמן( 39עשוי לשתי התנועות ] [a.0ו–]40.[e
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

הנה דבריו של קימרון' :אל"ף לציון הצליל  eמצויה בעיקר אחרי שי"ן הזיקה' )א' קימרון' ,אל"ף מצעית כאם–קריאה
בתעודות עבריות וארמיות מקומראן בהשואה למקורות עבריים וארמיים אחרים' ,מ' בר–אשר ]עורך[ ,קובץ מאמרים
בלשון חז"ל ,ב ,ירושלים תש"ם ,עמ' .(344
שׁאֵין' ,הבאות מסומכות לתיבות
אני מתעלם כאן מניקודה של המילית בשווא לפני מילים זעירות ,כגון 'שְׁהוּא'ְ ' ,
התוכפות .ראו :ש' מורג ,העברית שבפי יהודי תימן ,ירושלים תשכ"ג ,עמ'  ;186184מ' בר–אשר ,מחקרים בלשון
חכמים ,א ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .155154
שׁ ַאתָּה' )שופטים ו ,יז(
לפני גרונית השי"ן תנוקד בקמץ בדומה לניקוד ' ָ
באשר לשימושה של אל"ף כאם קריאה לציון התנועה ] [aבאמצע התיבה ,ראו את פירוט הנתונים :קימרון )לעיל ,הערה
 ,(30עמ'  .348335ואשר לשימושה לצורך זה בסוף התיבה ,די שאציין כאן את הנטייה של כתבי–יד טובים של ספרות
חז"ל לנקוט אל"ף לציון תווית הנקבה במילים לא מקראיות ,כגון 'גּוּמָּא' )משנה ,כלאיים ג ,ה ועוד' ,(x4 ,הַקּוּפָּא' )שם,
נזיר א ,ה ועוד( בכ"י קאופמן )ויש כיוצא באלה בעדים אחרים(' ,לָעוָּקא' )שם ,מעשרות א ,ז( במשנה מנוקדת ניקוד
בבלי .לעניין זה ראו :בר–אשר )לעיל ,הערה  ,(31ב ,עמ' .286 ,284 ,279
Z. Ben- Hayyim,
Studies
in
the
Traditions
of
ראוthe Hebrew Language, Madrid & Barcelona 1954, pp. 81-82 :
.
וראו גם :בר–אשר )שם( ,א ,עמ' .35
כידוע זה אינו צירוף המילים היחיד שנתקצר והיה למילה אחת .השוו אל' :מה+ש+הוא'<'משהו'' ,מן+ידע+מה'<'מנדעם/
מדעם' < שהפך 'מידי' בארמית בבלית.
'שא' בשתי דרכי כתיבתה — מחוברת לתיבה התוכפת לה ולא מחוברת לה — תואמת את הממצאים המובאים לעיל,
בהערה .33
ראו :אפשטיין )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .1243
ראו :ד' אורמן' ,כתובות יהודיות מן הכפר דבורה שבגולן' ,תרביץ ,מ )תשל"א( ,עמ' .406
ראו :בר–אשר )לעיל ,הערה  ,(31א ,עמ'.231
נקטתי כאן בקביעות את התעתיק ]) [eולא ] ([eכמבטא של היום .נציין כי שמואל פסברג הציע הסבר אחר לכתיב בה"א
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 .5הגיית עיצורי הלוע .יש לציין שכל עיצורי הגרון )אל"ף ,ה"א( והלוע )חי"ת ,עי"ן( כתובים
כסדרם בשטר שלנו ,כגון אל"ף — 'שאול'' ,אני'' ,לאבשלם'; ה"א — 'שאהיה'' ,התקבלת'' ,מהר'; חי"ת —
'לחרבן'' ,אחיך'' ,חשבן'; עי"ן — 'עשר'' ,ארבע'' ,שועל'' ,לעמת' .דבר זה עשוי ללמד בהחלט על
יציבות בהגייתם של העיצורים הללו .עם זאת יש להעיר על כמה פרטים העשויים ללמד על היעדר
יציבות גמורה .אבל כבר עכשיו יש לומר שהדבר בא לידי ביטוי במילים שקריאתן מסופקת ,וברור
שמה שנאמר כאן אינו יוצא מגדר השערה .אני רואה לרשום את הדברים ,שמא תתאמת תקוותם
של המהדירים שיתגלו מסמכים אחרים 'אחים' לשטר הזה ,ואפשר יהיה להתיר את הספקות .ואלה
המילים שאני מתכוון אליהן) :א( 'ואפר>ע<ך' — לפי שמדובר בהצעת קריאה מסתברת ,יש כאן עדות
ברורה להשמטת העי"ן) .ב( 'לבעילי' — אם נכונה הקריאה ,נראה שיש פה עדות לצורה מעין 'ל ְ ֶב ְעל ִי'.
ושמא כתיבת היו"ד כרוכה בערעור העי"ן בהגייה < לְבֵ)ע(יל ִי/לְבֵיל ִי) .(?) lә-b_ēlī/ג( וראו גם את
הדיון בצירוף 'כתבא חזה' להלן ,בסעיף ה.2 ,
41
 .6הכתיב 'כסילו' .יצוין כי השם 'כסלו' נכתב בתעודות חיצוניות 'כסלו' .בספרות חז"ל מצאנו
גם כתיב מלא של הצירי' :כסליו' )למשל משנה ,ראש השנה א ,ג; כך הוא בכ"י קאופמן ובעדים
אחרים( .האם הכתיב בשטר 'לכסילו' ,ביו"ד אחרי הסמ"ך ,הוא גלגול מוטעה של 'כסליו' שהיו"ד
נדדה בו מאחרי הלמ"ד אל פניה ,או שמא זו סתם שגגת העתקה ,שכן אין לצפות כלל לכתיב ביו"ד?42
אך שמא עדות יש בו בכתיב 'כסילו' לפתיחת הברה שנחתמה בהגה שורק .kisәlew<kislew :תהליך
כזה מוכר לנו בעברית המקרא במילים לא מעטות ,כגון ' ִעשְּׂבוֹת' )משלי כז ,כה(ַ' ,קשְּׁתוֹתָם' )ירמיה
נא ,נו(ַ ' ,ה ְצּפִינו' )שמות ב ,ג( וכיוצא בהן שהברה הנחתמת בהן בהגה שורק נפתחה 43.אבל איני נוטה
להכריע בדבר הזה ,שכן אין לבנות על דוגמה בודדת העשויה להיות תוצאה של משוגת כתיבה שיצאה
מתחת ידי הסופר.

ה .זוטות בתצורה ובתחביר
כבר דנתי בסעיפים הקודמים בכמה ענייני תצורה ,כגון הצורה שאיוהב )לעיל סוף סעיף ב( ,אסתפק
כאן בהערה קצרה על פרט אחד בתצורה ואוסיף עליו שני עניינים בתחביר )אחד נוגע לשימוש הצורות
ואחד למבנה המשפט( .בשלושתם יש בלשון השטר צד חורג כלשהו .בהקשר הזה יש להקדים ולומר
שאף על פי שבדרך כלל לשונו של השטר ברורה וסדירה ,עירוב הלשונות מסגיר גם כמה סימני
גמגום .הנה פרטי הדברים:
מצעית; לדעתו הוא נועד לציין את הכפלת העיצור התוכף .ראו :ש' פסברג' ,הכתיב "שה–" לכינוי הזיקה :כלום משמשת
הה"א אם קריאה מצעית ל– eבתקופת בית שני?' ,מחקרים בלשון ,ז )תשנ"ו( ,עמ' .118109
 41ירדני הביאה בקונקורדנצייה של התעודות ממדבר יהודה שלוש הופעות של הכתיב 'כסלו' ,וכך הוא ככל הנראה
בהופעה הרביעית ,שהושלמו בה שתי האותיות הראשונות]' :כס[לו' .ראו :ירדני )לעיל ,הערה  ,(25ב :פליאוגרפיה
וקונקורדנציה.
 42והרי הכתיב 'כסליו' אינו מתאים לדרכי הכתיב בשטר ,שכן הצירי החסר לא נכתב בו כתיב מלא ,אלא 'עֵנב'' ,פוטֵר',
'קי ֵם' ,כפי שצוין לעיל )בסעיף ג.(4 ,
 43הדגש בהגה השורק מעיד כמאה עדים ששווא זה הוא שווא נע וההברה נפתחה!
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 .1התקבלת .כאמור ,ראינו לקבל את הפירוש שהצורה 'התקבלת' )שו'  (8 ,7היא צורה ארמית
בגוף המדבר ,המושמת בפי כותבת השטר ,כלומר לפנינו הצורה ִהתְַק ְבּל ֵת .אם כן תמוה הדבר ביותר
שכל הפעלים בהודאה שמרים בת יעקוב מוסרת לאחי בעלה נאמרים בעברית )מודה אני ,שאהיה
] ,[x3שאיוהב ]?[ 44,פוטר( וגם הפעלים ואפר>ע<ך ,וקים צורתם עשויה היטב לכללי העברית ,ואילו
'התקבלת' נאמרת בלשון ארם .עם זאת יש לציין שזה הפועל המביע את ההגד העיקרי בהודאתה ,ואת
זה כתב הכותב בלשון מובנת לה.
 .2היעדר יידוע .מפתיע ביותר היעדר היידוע בארבעת השמות 'כתבה וביה וקנין ומהר'
)שו'  .(76הלא כולם או כמעט כולם הם פריטים ידועים ומוכרים בשעה שכותבת השטר מציינת
אותם ,ולפיכך ציון יידועם מתבקש .וגם זאת ,אפילו היו נכתבים כולם בארמית ,כללי הדקדוק
בארמית של ארץ ישראל מחייבים ליידע אותם.
 .3תחביר מוזר .במקום אחד בא מבנה תחבירי משונה ולא מובן .הכוונה לטקסט בשורות :109
'על חשבן מאשא כתבא חזה פוטר רכושי לותך' .המהדירים תרגמו אותו בלשון זה' :על חשבון מה
שהשטר ראוי — פוטר רכושי אצלך' .נתקשיתי להבין מה אומר בהקשר זה הצירוף המתרגם 'מה
שהשטר ראוי' .אילו זו הייתה כוונת הכותב ,הוא היה אומר' :על חשבן מאשא כתבא אמר' ,כלומר
'על חשבון מה שהשטר אומר' .משום כך אני רואה להציע קריאה שונה במעט בתוספת מילה אחת
ובפירוש אחר למילה אחרת .הקריאה שאני מציע בתוספת מילה רואה כאן מבנה אחר של המשפט:
'על חשבן מאשא >היה< כתבא חזה ]=הזה[ פוטר רכושי לותך' .אני מניח שנשמטה המילה 'היה' )מא
שא היה( ,כמו בצירוף החוזר כמה פעמים בשטר 'מא )מה( שאהיה' )בשורות  .(8 ,5כמו כן אני מציע
לשקול את האפשרות שהתיבה חזה היא גלגול של 'הזה"' בהמרת הה"א בחי"ת 45.אם תתקבל הצעתי,
מתגלה כאן משפט ברור לחלוטין .וזה תרגומו' :וכל אדם שיתן רשותי לידך על חשבון מה שהיה,
השטר הזה פוטר רכושי אצלך' .אבל יש להודות שהצעה זו המציגה משפט בהיר כל כך ,כרוכה בתיקון
ובפרשנות של כתיב הטעונים אישוש.

ו .הערה חותמת
לא רק בסעיפים שהסתפקנו באמירות קצרות לגביהם אלא גם בסעיפים שפירטנו את הדברים לא
מיצינו את כל מה שראוי היה לומר על הלשון בשטר הזה .גם בבחינת השילוב של העברית בארמית
ושל הארמית בעברית יש להוסיף בירורי דברים .ובעיקר יש להדגיש את מה שאמרתי בראשית דבריי:
נוכחותן של כמה וכמה קריאות מסופקות ביותר מחייבת עיון חוזר ומדוקדק .ברור אפוא שאין כאן אלא
ראשיתו של בירור בלשונו של השטר .ואם יתבררו כמה מהקריאות המסופקות ואולי ימָּצאו שטרות
נוספים כיוצאים בו ,נוכל להגיע להבנה טובה בעניינו של השטר הזה ,גם בתכניו וגם בלשונו.
 44אם אמנם זו הקריאה הנכונה בטקסט ,אף שהשורש שאול מהארמית צורתו עברית.
 45אם כך הוא ,יש לנו כאן פרט נוסף המעיד על ערעור עיצור גרוני בשטר .ה' הידיעה הבאה לפני הכינוי 'הזה' נכתבה
כחי"ת — 'חזה' .אעיר כי בדברי על ערעור ההגה ה"א נמנעתי מלצרף לכאן את הה"א שבשם יהורם ובשם זכריה
בשורה  14הנראית כחי"ת בחתימתו של העד השני )כפי שכבר ציינו המהדירים!( ,כי התמקדתי בלשון הסופר בלבד.
וגם זאת ,נראה שהחתימה מלמדת שהעד הזה לא היה בקי בכתיבה.

