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אוהד אבודרהם

 העברית של קערות ההשבעה היהודיות מבבל:
שלושה קווים לדמותה

1. מבוא

בשנת תשע"ח זיכה מרדכי מישור את חוקרי העברית בתיאור מקיף ושיטתי של 
רובד הלשון המשוקע במקורות האפיגרפיים היהודיים מבבל. במחקרו החלוצי הוא 
הציג תמונה מהימנה של מערכות הכתיב, ההגה והצורות של העברית שבקערות 
ההשבעה ועמד על עקרונות היסוד המאפיינים מערכות אלו בהשוואה ליתר טיפוסי 
העברית. במבוא למאמר מציין מישור כי התלבט אם "להמתין לפרסום קורפוס 
שיכפיל בהרבה את הידוע כיום", אך לבסוף הגיע "לכלל הכרה שחקירתו של קורפוס 
גדול עשויה לעכב את תיאור הממצא שבהישג ידנו, שהתמונה העולה ממנו ודאי 
נכונה בכללותה". עוד הוא מדגיש כי בפרסום הממצאים בעת ההיא אין הוא סותם 
את הגולל על המשך המחקר וכי "יש להניח מקום להשלמות על פי החומר הרב 

שעתיד להתפרסם".1
בחלוף יותר מעׂשור מן הפרסום הזה התגשמה הערכת מישור בדבר הכפלת 
הקורפוס כמעט במלואה, ודומה כי הבשילה העת לבחינה מחודשת של החומר. 
בשנים האחרונות אנו זוכים לנחשול של קערות השבעה — אוספים גדולים כדוגמת 
אוסף הלפרכט, אוסף המוזאון הבריטי, אוסף המוזאון העיראקי, אוסף מוזאון ברלין, 

אני מודה מקרב לב לפרופ' ג'יימס נתן פורד מאוניברסיטת בר־אילן על שהעניק לי גישה   *
למהדורותיו העדכניות לחלק ניכר מקערות ההשבעה היהודיות שראו אור במאה ושישים השנה 
האחרונות )עיין בקטלוג בסוף המאמר ולסירוגין בהערות( ועל שהתיר לי לצטט מקערות השבעה 
משני אוספים פרטיים )מסומנות להלן א"פ וא"מ( שהוא עומד לפרסם בעתיד הקרוב. עוד יאה 
תודה לד"ר אלכסיי )אליהו( יודיצקי מהאקדמיה ללשון העברית, שקרא גרסה מוקדמת של 

המאמר והעיר הערות חשובות.
בתעתיק משמשים סימני ההתקנה האלה: ׄא = אותיות חלקיות; ]...[ = אותיות בלתי קריאות   

ומשוחזרות; }...{ אותיות עודפות במקור / מחיקה של המהדיר; ^...^ = אותיות הנכתבות מעל 
השורה. מבנה ההפניות למקורות ראשוניים עקיב: ציטוט נרחב בגרשיים בהדגשת המילה הנידונה; 
ציטוט של תיבה אחת מודגש וללא גרשיים; בציון מראה המקום בא תחילה שם הקערה )לרוב 
בקיצור( ואחר כך מספר השורה; ציטוטים מן המקרא מלווים בציון מפורש של מראה המקום; 
כשמצאתי לנכון ציינתי את הצורה המקראית על פי מסורת טבריה ומסורת בבל לאחר סימן 

שוויון.
מישור, העברית, עמ' 204.  .1
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אוסף שלמה מוסאיוף ואוסף מרטין סכוין נחשפו לציבור החוקרים והעשירו את 
הידוע לנו על לשונות היהודים בגבולות מסופוטמיה בשלהי העת העתיקה. ואומנם 
לא מכבר הוצגו במחקר ראשוני )עבודת מוסמך( כמה מן ההתפתחויות האחרונות 

בחקר המובאות המקראיות באפיגרפיה היהודית בבבל.2
במחקר זה אני מבקש אפוא להשלים ולהעמיק קמעה סעיפים אחדים מן המחקרים 
הקודמים. העיון יתמקד בשלושה מן המאפיינים הבולטים של לשון האפיגרפיה 
הבבלית: זיקתה למסורת הלשון הבבלית, אופייה הבלתי רשמי בהשוואה לנוסח 
המקודש של המקרא והשפעת הלשון הארמית. בסעיפים אחדים תוגבל תרומת 
הממצא החדש לתוספת ולחידוד, ובתחומים אחרים ייחשפו פרטים מהותיים שטרם 
נזכרו ושיש בהם משום הצדקה לבחינה עדכנית. הסקירה נסמכת על מאות קערות 
ההשבעה המוכרות במחקר ובהן כמה עשרות קערות העתידות להתפרסם בקרוב. 
ביסודו של המאמר קורפוס רחב ממדים הכולל 338 מובאות מקראיות מ־125 פסוקים 
שונים,3 ועוד כ־2200 תיבות שעיקרן לשון תפילה, לשון חכמים )לפעמים ציטוטים 

ישירים מן המשנה(, לשון ספרות ההיכלות ושימוש חופשי בעברית.4

2. קווי שיתוף עם מסורת בבל

בחינה מדוקדקת של קטעי העברית המשוקעים בקערות ההשבעה היהודיות מעלה 
מגוון רחב של תופעות לשון המשותפות לכתבי היד המנוקדים ניקוד עליון. תופעות 
אלו יוצאות ללמד על המוצא הלשוני המשותף של המקורות האפיגרפיים ושל 
מסורת הניקוד הבבלי, והן מאשרות את הידוע לנו מעדי הנוסח המאוחרים למקרא 

מולין, ציטוטים. לסקירה נוספת ראה אליצור, עברית אפיגרפית.  .2
 ;)4x( 15 ,5 שמ' ג ;)4x( 22 ,18 הרי הרשימה המלאה שלהם בצד מספר מופעיהם: בר' ל 22; מט  .3
יד 31; טו 11x( 3(; טו 12 ,11 ,10 ,9 ,7 )2x( 16 ,)4x( 15 ,14 ,)2x(, 17; יד 20; כב 23; כג 21; 
וי' כו 29; במ' ו 2x( 26 ,)2x( 25 ,)2x( 24(; ט 23 )17x(; י 35 )2x( 36 ,)3x(; יא 2 )2x(; יב 6; 
,)3x( 13 יא ;)2x( 19 ,)3x( 9 ,)3x( 8 ,)2x( 7 ,)2x( 6 ,)3x( 5 ,)25x( 4 דב' ו ;)2x( 22 יב 13; לב 
 2x( 21 ,)2x( 20 ,)2x( 19 ,)2x( 18 ,)2x( 17 ,)2x( 16 ,)2x( 15 ,)3x( 14(; כח 22, 28, 35, 57;
 ,)4x( 8 יב 3; כב ;)6x( 3 27; לב 3; שמ"א יז 45; ב 2; שמ"ב כב 2; יש' ב 18; ו ,)2x( 22 ,19 כט
 11 ,)2x( 8 ,)2x( 6 נ 11, 15; נא 14; ס ;)2x( 25 מד ;)6x( 31 ,)9x( 12 16, 17, 18, 19; לז 17; מ
)2x(; יר' ב 1, 2, 3; ה 22; ח 4; יח' כא 21; לב 27 )2x(; הו' ב 4, 5, 6; עמ' ד 13; יונה ז 16, 17; 
נח' א 2; זכ' ג 47x( 2(; תה' ג 8; ד 2, 5, 6, 7, 8, 9; ז 7; ט 20; י 16; יז 13 )2x(; כד 8 )12x(; לב 7; 
 לג 22; מו 3x( 8(; נה 9 ,8 )4x(; נז 1; סח 5; סט 24, 26; עב 18, 19; פד 13; פו 5 )2x(, 17; פט 53;
צא 2x( 11 ,)2x( 10 ,7 ,)12x( 1(; קד 20 )11x(, 31; קו 48; קטו 1; קטז 6 )2x(; קכא 7; קכה 2; 

מש' ל 17; רות ג 13; שה"ש ג 2x( 7(, 8; עז' ט 9.
על שימוש בציטוטים מקראיים וחוץ־מקראיים בקערות ההשבעה היהודיות ראה שקד, פורד   .4
ובהיירו, סכוין, א, עמ' 18—27; מילר־קסלר, פסוקי מקרא. על שימוש במקרא במאגיה היהודית 

בכללותה ראה בין היתר בוהק, מאגיה, עמ' 308—314; אנגל, מקרא עברי.
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וללשון חז"ל. הימצאות תופעות "בבליות" באפיגרפיה קובעת תחום עליון לתיארוכן5 
ובנסיבות מיוחדות מעמידה על שלבי משנה בהתפתחותן. לעיתים העברית של 
קערות ההשבעה אף מספקת עדות לתופעות לשון המאפיינות את הארמית הבבלית 

.)Jewish Babylonian Aramic( היהודית

2.1 תנועת עזר לפירוק צרור מצעי
צמיחה של תנועה חדשה במקום המפגש בין שני עיצורים שוּואים רצופים באמצע 
התיבה היא מקווי הייחוד של מסורת הניקוד הבבלי.6 בארמית של קערות ההשבעה 
היהודיות נודעה התופעה זה מכבר,7 ואילו בקטעי העברית רק בעת האחרונה 
עמדו החוקרים על דוגמה ראשונה: "מטר אריצכע" )הל' 3027 שו' 5; דב' יא 14 = 
ַאְרְצֶכם(.8 התפתחות תנועת עזר במילה הנידונה מתאשרת בשתי מובאות המנוקדות 
ניקוד עליון בספרא: ְבַארְַצכַם.9 כידוע תנועת עזר במסורת בבל שכיחה בכתבי היד 
העתיקים לפני עיצורים שוטפים־צוללים, ויותר מכול לפני רי"ש.10 אשר לחילופים 
בין תנועה מסוג i באפיגרפיה לתנועה מסוג a בעדי הנוסח הספרותיים אין לתמוה, 
שכן טיבה של תנועת העזר לאחר הברה המונעת בתנועת פתח אינו אחיד תמיד.11 

השווה למשל: בַטַנָך לעומת ַבִטנְךָ )וכן תיקונים בעד נוסח אחד(.12

2.2 תנועה גנובה
 ʿ המקורות החדשים מספקים שתי עדויות אפשריות להיעדר תנועה גנובה לפני
היסטורי החותם את התיבה: "רבי יהושעו בן פירחיא" )בר' 2490 שו' 4(; "אם שמו 
מַֹע(. היאלמות הגרונית המשתמעת  תישמעו" )בר' 3853 שו' 48—49; דב' יא 13 = ׁשָ
מצמד הכתיבים )סעיף 3.2( מוסברת היטב בהנחה שההברה האחרונה נהגתה ללא 

הגה מעבר וללא תנועת a כמקובל במסורות בבליות )יְהֹוֻשע, ָשֹמע(.13

2.3 השפעת עיצור גרוני מקורי על מקום התנועה / תנועה מפוצלת
תכונה אופיינית למסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי היא שינוי מקום 
התנועה בהברות סגורות הנחתמות ב־ʾ וב־ʿ היסטוריים, דרך משל: ַמְעָין < ְמַעיָן; 

לתיארוך עדכני של קורפוס קערות ההשבעה היהודיות ראה שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 1  .5 
ובייחוד הערה 2.

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 386—397. לדיון משווה בין הממצא החדש בארמית של קערות ההשבעה   .6
למנדאית ראה מורגנשטרן, נקודות מגע, עמ' 457—458.

שם, עמ' 457—458.  .7
לדיון מורחב והצעות נוספות ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 89.  .8

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 389, 836.  .9
שם, עמ' 388; ייבין, יקטולנו, עמ' 272.  .10

מפירוט הדוגמות אצל ייבין )ניקוד בבלי, עמ' 390( מתברר שתנועת i שכיחה יותר אחרי פתח.  .11
ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 837.  .12

ראה מורג, העברית, עמ' 128—133.  .13
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ַיֲעמֹד < יְעַֹמד.14 בעברית של קערות ההשבעה התופעה מתגלה בארבע צורות ובעשר 
היקרויות )על שתיים מהן כבר העירו מישור ומולין(: "יעישן אף יייי" )ברקת שו' 11; 
ן, נ"ב יִעשַן(;15 "בשעולו מים" )7x; למשל הל' 3003 שו' 8; יש'  דב' כט 19 = ֶיְעׁשַ
ֳעלֹו, נ"ב *בְִשֻעלֹו(; "ולבית דין שלמעילא" )א"פ 52 שו' 6 = ַמְעָלה(;16  ׁשָ מ 12 = ּבְ
"היתה זאת לכם למעיצבה" )מוס' 164 שו' 13; יש' נ 11 = ְלַמֲעֵצָבה, נ"ב לַמעַצָבה(.17
 > maʿayɔn > maʿyɔn :ייבין מתאר את התופעה ומציע לשחזר את התהליך כך
maʿayån. קיום שלב הביניים זוכה לאישוש רב־חשיבות בכתיבים מלאים משני צידי 
הגרונית: בשועולו )מט' 86.11.259 שו' 10; השווה לעיל(;18 מואוזנים )מט' 86.11.259 
מֹאְזָנִים, נ"ב ְמֻאזַניִם / ְמֹאזַניִם(.19 מאלף במיוחד כתיב שם העצם  שו' 11; יש' מ 12 = ּבְ
ֹמאְזַנִים, שכידוע נסתפח במסורת הבבלית לקבוצת השמות בעלי תנועה מפוצלת 
אף שהאל"ף המצעית שבו איננה שורשית. במקור מקביל נמצא סימן לתנועה אחת 
בלבד: במוזנים )א"פ 56 שו' 12(. התפתחות תנועה לאחר גרונית החותמת הברה 
משתקפת בצורת בינוני מן המרובעים: "כל הנשים השפחות משועובדות לך" )מ"ב 

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 306 והלאה.  .14
שם, עמ' 325.  .15

בעברית של קערות ההשבעה המילית של חוברת דרך קבע לתיבה התוכפת. הקורפוס העדכני   .16
מוסיף על הדוגמה היחידאית שהביא מישור )העברית, עמ' 217( יותר מתריסר דוגמות, כגון 
"שעירי ראשי חודשים ושלמועדות" )מ"ס 1929/6; משנה זב' ה ג(; "ולבית דין שלמעלה 
ולבית דין שלמטה" )מוס' 101 שו' 11 ]מורגנשטרן, הערות בלשניות, עמ' 352[( // "ולבית 
דין שלמעלא ולבית דין שלמ]ט[א" )מ"ב 117824 שו' 13(, "וגזר דן שלמעלה" )מ"ב 91729 
שו' 10(; "ואילה שמותם שלמלאכים }שלמלאכים{ שלמלאך המות... ואילו שמותו שלמלאך 
המות" )גוריאה ב שו' 14—15(. כאשר המילה הסמוכה מיודעת, ה' הידיעה נטמעת ברכיב 
התוכף, ויש בכך הוכחה להיצמדות הרכיבים: "]במ[רכבתו שלמר]ו[ם ובמעונו }ו{שלצפו]ן[... 
שימות שלקדש ברוך הוא" )בר' 2515 שו' 11(. חסרונה הגרפי של ה' הידיעה במטבע הלשון 
 "הקדוש ברוך הוא" מנוגד למקובל בעדי הנוסח של התלמוד הבבלי )ברויאר, העברית, עמ' 78(.
בקטע המשלב עברית וארמית היא מתקיימת: "מימיריה דהקודש ברוך הוא" )פט' 446 שו' 
2—3(. הסמכה של של מתגלה גם בהרכבי כלאיים: "שלציפר גפא... שלמלאכי מרומא" )מ"ב 

91742 שו' 4( // "שלשמיא שלציפר גפא" )בר' 2573 שו' 2(.
ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 1016. כיוון שנמצאה בקערה זו עדות לרפיון במעמד הגרוניים )ראה   .17
להלן מיאליך, סעיף 3.2( אפשר שיש לפרש את הצורה הנזכרת ככתיב היסטורי למחצה, היינו 
ləmēṣēḇå )השווה מילר־קסלר, פסוקי מקרא, עמ' 239( או כעדות לקיומה של תנועה מפוצלת 

.ləmeʾeṣēḇå
מישור )העברית, עמ' 220 הערה 93( מכריע לצד הקריאה בשעולו ומעיר: "הכותב התחיל לכתוב  .18 
וי"ו ועשה ממנה עי"ן תוך כדי כתיבה". נווה ושקד )קמעות וקערות, עמ' 191(, מילר־קסלר 
)פסוקי מקרא, עמ' 238( ומולין )ציטוטים, עמ' 35( מציינים את הווי"ו הראשונה בלא הסתייגות: 
בשועולו. גם לדידי נראה שיש משמעות פונטית ל"שגיאה" שיצאה מתחת ידי הסופר, ועל 
כן ראוי להביאה לידי ביטוי בתעתיק גופו. יושם לב להיקרות נוספת של התופעה בהמשך 

ההשבעה )מואוזנים; להלן(.
ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 261, 324, 1029. השווה מישור, העברית, עמ' 218; מולין, ציטוטים,   .19

עמ' 42—43.
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דֹות(.20 כתיב חלופי ללא עי"ן במקור מקביל מעלה תהייה  ְעּבָ 117826 שו' 11 = ְמׁשֻ
שמא גם במקרה הנידון עניין לנו בתנועה מפוצלת בעלת שני שיאים כשבתווך הגה 

דֹות(. ְעּבָ מעבר ʾ )ולא ʿ(: "]מ[שבׄדוׄת ליך" )אב"י 25 שו' 1 = ְמׁשֻ
תוספת אם קריאה ה"א לאחר שם עצם סגולי המסתיים בעי"ן מרמזת על הסתעפות 
נוספת של התהליך: "כל פגעה רע וכל סטן רע" )ס"ד 12 שו' 4(;21 "ׄבׄחׄרׄב ׄפׄשׄוׄטׄה 
ׄוׄקׄלׄעׄה כפופא" )מ"ב 117826 שו' 12(.22 לנוכח עדויות אלו אפשר שנמצאה לנו 
לראשונה התאמה אפיגרפית לצורות מנוקדות במסורת הבבלית הקדומה, דרך משל: 

ע(, ֵיְדעַ )=ֶיַדע(, שְֹבעַ )=ׂשַֹבע(.23 ַשׁ פְַשעַ )=ּפֶ

2.4 קיום התנועה המקורית בבינוני בהשפעת ע' הפועל יו"ד
ייבין העיר שבכתבי יד בבליים קדומים נשתמר בצורת הבינוני של השורש אי"ב 
"החירק בהידמות לי' שלפניו, ולא נשתנה לצירי או לפתח, כבשאר הפעלים", כגון 
אֹוִיַבי, ֹאיְִבָך, ֹאיִבַָך, ֹאיִבַיָך, אֹוִיַבִיך, ֹאיִבֵיכַם.24 שני כתיבים נפרדים באפיגרפיה עולים 
 ;)בקנה אחד עם נטייה זו: "וי]פוצו[ אוייביך" )מ"ס 2053/7 שו' 6; במ' י 35 = אְֹיֶבי
"ביד אוייבהם" )מ"ב 1957-9-25.1 שו' 3(.25 כיוון שסופרי הקערות אינם נוהגים 
להכפיל יו"ד עיצורית, בין שהיא פותחת הברה ובין שהיא סוגרת הברה, מן הדין 

26.i לפרש שהכתיבים הללו משקפים את הנעת ע' הפועל בתנועה מלאה

2.5 תנועה לאחר עיצור גרוני מקורי בהברה סגורה
דרכה של המסורת הבבלית להימנע מהנמכת תנועה לאחר גרוניות מתיישבת היטב 
עם כתיבים מלאים אחדים במקורות האפיגרפיים,27 כגון אישכבה )מ"ס 2053/44 שו' 

לא מצאתי ראיה לתהליך בבינוני: ְמשֻועָבדִים, ְמפֻועָנחִים )ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 580(, אך   .20
ראוי להשוות לצורת עתיד חריגה: ְתֻשֹעשעוֻ )שם; ייבין מעלה אפשרות "שמא הסימן הנראה 

כחולם אינו אלא שורק שדהה באמצעו"(.
לוין, מרקס ובהיירו )גבריאל, עמ' 188( קוראים בטעות: "כל הפגע רע וכל שטן רע".  .21

קריאה חדשה של ג'יימס נתן פורד. יש חשיבות לעובדה שדוגמה נוספת לתהליך מתועדת   .22
בקערה הזאת )ראה לעיל משועובדות(. בחמש היקרויות מקבילות הכתיב הוא קלע, כצפוי, 

כגון "בחרב כפופה בקלע פשוטה בקלע פשוטה בחרב כפופה" )איסט' 5366 שו' 6(.
, שבה  ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 328. במקום אחר )שם, עמ' 831( הוא מביא את הצורה הַקַלעֲ  .23
התנועה ממוקמת משמאל לעי"ן אבל מסייג: "כנראה נרשם כך בגלל ראש ל, ואין הכוונה לפתח 

אחר ע". לנוכח הדוגמה החדשה מן האפיגרפיה יש לשקול שנית פתרון זה.
ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 275, 442. השווה למסורת הטברנית: ֹאִיְב )דב' כח 57(.  .24

האות האחרונה לא הושלמה )לוין ובוהק, קערה בבלית, עמ' 64(.  .25
בסמיכות לתנועות הקדמיות i יש דוגמות ספורות לכתיב מלא לאחר יו"ד עיצורית )יו"ד כפולה(:   .26
 יישראל )בלגרד 242 שו' 6; דב' ו 4(; "בן פרת עלי עיין" )מ"ב 117869-71 שו' 7 ]8[; בר' מט 22(;

השמיים )בר' 3853 שו' 66; דב' יא 17(; שערייך )ס"ד 34 שו' 13; יש' ס 11(; "יילכו ולא ייעפו" 
)אב"י 65 שו' 8; יש' מ 31; ועוד כיו"ב בתחילית העתיד(.

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 287.  .27
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ָבה, נ"ב אִשכבה(; "איהיה אשר איהיה" )מ"ס 2053/236 שו' 10;  ְכּ 15; תה' ד 9 = ֶאְשׁ
ֶכם, נ"ב  שמ' ג 14 = ֶאְהֶיה, נ"ב ִאהיַה(; אישכם )מוס' 164 שו' 13; יש' נ 11 = ֶאׁשְ
ִאשכַם(; איתכם )ברקת שו' 7; שמ' כב 23 = ֶאְתֶכם, נ"ב ִאְתכַם(; "תישמעו איל }מ{ 
מצוותי" )בר' 3854 שו' 47—48; דב' יא 13 = ֶאל, נ"ב אִל(; לבהימתיך )בר' 3854 
, נ"ב לִבְהְִמתַךָ(; עיליון )גנ"ף 124 שו' 2x[ 11[; תה'  שו' 54; דב' יא 15 = ִלְבֶהְמּתֶ
ְכָנה, נ"ב  ְחׁשַ צא 1 = ֶעְליֹון, נ"ב עִליוֹן(; תיחשכנא )ברקת שו' 6; תה' סט 24 = ּתֶ
ִתחשַכנָה(. אף שהוראת אם הקריאה יו"ד אינה חד־משמעית עצם נוכחותה מסירה 

אפשרות לקיום תנועה מסוג a )המקבילה לסגול טברני(.

2.6 תנועה מלאה אחרי עיצור גרוני מקורי בהברה פתוחה בראש מילה
התרחבות הכתיב המלא לציון תנועה מלאה מסוג e חושפת את הנוהג הבבלי לקיים 
את התנועה המקורית בתיבות הפותחות בהגה ʾ )לעומת תנועה חטופה במסורות 
, נ"ב ֵאלֹוה(; אילוהים )בר' 3854 שו' 56 =  אחרות(:28 אילוה )לו' 2099 שו' 6 = ֱאֹלהַּ
ֱאֹלִהים, נ"ב ֵאלֹהִים( // אילהים )בר' 3853 שו' 63(, אילהיך )בר' 3853 שו' 42(, 
 "אילוהי האלוהים" )פט' 447 שו' 2(, ועוד; והאילילים )גנ"ף 247 שו' 11; יש' ב 18 =

ְוָהֱאִליִלים(; אירחים )פיל' 3997 שו' 8; הו' ב 6 = ֲאַרֵחם, נ"ב ֵארֵַחם(;29 באימונא 
ֱאמּוָנה, נ"ב בְאֵמֻוָנה(.30 שמות פרטיים בכתיב פונטי: "שבור  )פיל' 2976 שו' 12 = ּבֶ
ַבע(, "אילישבח בר שומוני"  בר אילישבא... אילישבה" )מ"ע 9745 שו' 1, 6 = ֱאִליׁשֶ

ַבח(.31 )ס"ד 27 שו' 4 = ֱאִליׁשֶ

2.7 תנועת ו' החיבור לפני עיצור שוואי
ו' החיבור המקדימה עיצור שוואי מנוקדת במסורת הבבלית בתנועת חיריק.32 
 מסורת מקבילה משתקפת בלשון הקערות במבחר דוגמות:33 ויבאלה )אב"י 46
ה(; ויבמצוׄק )אב"י 46 שו' 11; דב' כח 57(; ויבמאסי )בר' 2182  שו' 10 = ובֵאּלֶ
ַאּפֹו(; ויבש)ח(ׄכבך  שו' 9 = ובמעשה(; ויבפו )מ"ב 91767 שו' 16; דב' כט 22 = ּבְ
)הל' 3027 שו' 2; דב' ו 7(; ויגע ויגבעות )מט' 86.11.259 שו' 11; יש' מ 12(; 
 ויכרובים )מוס' 1 שו' 9(; וילעולמי )גוריאה ב שו' 12(;34 וימבורך )גוריאה ב שו' 12(;

וינקבי )אב"י 16 שו' 2x[ 6[; סעיף 2.9(.35

שם, עמ' 299. מישור מביא ארבע דוגמות מקערות ההשבעה. ראה מישור, העברית, עמ' 220.  .28
ראה שם, עמ' 221.  .29

קריאה חדשה של ג'יימס נתן פורד.  .30
לפירוש השם ראה לוין, קללות, עמ' 95.  .31

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 1152—1153.  .32
מישור )העברית, עמ' 219( ומולין )ציטוטים, עמ' 81( מביאים שתי דוגמות.  .33

גוריאה )שלוש קערות, עמ' 79(: וילעלומי.  .34
תופעה זהה מצויה בארמית של קערות ההשבעה )ראה מורגנשטרן, תכונות, עמ' 41(.  .35
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2.8 הגאי מעבר
הנטייה במסורת הבבלית להעדפת ʾ כעיצור חוצץ בין רצף שתי תנועות משתלבת 
בסיומת הרבים בכתיב חסר: וצבואם )מ"ב 91767 שו' 15; דב' כט 22 = ּוְצבִֹיים( לצד 
וצבואים )שם שו' 16(.36 כתיב שאין בו ייצוג להגה מעבר ספק מאותת להתפתחות 
פונטית )å > åyi( ספק רומז לשיבוש במסירה: "שומר פתם" )אב"י 56 שו' 10; תה' 
ָתאִים( // פתאים )מ"ב 91763 שו' 21(.37 הגה מעבר y כנראה נוכח בשמות  קטז 6 = ּפְ
מלאכים המסתיימים ביסוד התאופורי "ֵאל": עוזייאל )מוס' 164 שו' 2(; "בישמות 
מלאכים שדריאל }יחש{ מיכאל ברחאל צדיקיל גברייל חסדייל ראויל דנייל רבויל" 
)שוואב 20 שו' 2—3(.38 התפתחות דומה מסבירה את כתיב צורת העתיד בשלוש 

39.)yiyåfu < yiʾåfu < yiʿåfu = 31 יודי"ן: יייעפו )מוס' 142 שו' 4; יש' מ

2.9 נשילה או הידמות של ל ושל מ בסוף תיבה
היקטפות עיצור קולי בסוף תיבה היא תופעה נרחבת במרחב הלשוני של המזרח 
)ארמית בבלית יהודית, סורית ומנדאית(, ונמצאו לה ביטויים גם בארמית של 
קערות ההשבעה היהודיות.40 מקבץ דוגמות, מהן ודאיות ומהן עשויות לשתי פנים, 
באות ללמדנו כעת כי רושם התופעה לא פסח כליל על קטעי העברית המשובצים 
באפיגרפיה. כפי שהעירו פורד ומורגננשטרן, נשילה ודאית משתקפת ברשימת שמות 
מלאכים בהקשר עברי:41 "כי אל חזק וגיבור שלח ביד שלמיאל מיכא מיכל רפא קנא" 
)פיל' 85-48-912 שו' 5—6( // "כי אל חזק וגיבור שלח ביד }שלח ביד{ שלמיאל 
מיכאל רפאל קנאל" )איסט' 5361 שו' 3(.42 בשתי קערות השבעה יהודיות מאוסף 
 פרטי העתידות להתפרסם קורא ג'יימס נתן פורד: "אוד מוצא מיאש" )א"מ 15;
א"מ 29; זכ' ג 2(. נקל לראות כי לעומת הטקסט המקראי נתֹוספו שלוש אימות 
ל < מוצא.  קריאה, וחשוב מכך — נעלם עיצור השורש השלישי של צורת הבינוני: ֻמּצָ
קיפוח העיצור מתבאר בשתי דרכים: היבלעות עיצורים קרובי מוצא בגבולות מילים 
)muṣṣå-mmeʾaš > muṣṣåmmeʾaš < muṣṣålmeʾaš < muṣṣål meʾaš( או כאמור 

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 264—265, 1097 )"בב]בלית[ בשם זה בדרך כלל הכתיב בי' והקרי בא',   .36
היינו: א משמשת בו עיצור חוצץ, ולא י, כבט]ברנית["(.

להסבר חלופי ראה מולין, ציטוטים, עמ' 52.  .37
המספור לפי המהדורה המודפסת. לא עלה בידי לאמת את נכונות הקריאה, אבל רצף הדוגמות   .38

מסיר ספקות לכל הפחות בדבר היסוד הסופי.
ועוד ראה: "קווי יהוה" )מוס' 142 שו' 3; ְוקֹוֵי ]יש' מ 31[ לעומת ְוֹקֵוי ]תה' לז 9[; השווה קימרון,   .39

דקדוק, עמ' 128(.
לארמית בבלית יהודית ראה בין היתר קארה, כתבי היד, עמ' 86—92; מורגנשטרן, מחקרים,   .40
עמ' 174—175; בר־אשר סיגל, דקדוק, עמ' 61—62; יוסולה, קווי ייחוד, עמ' 41—44. למנדאית 

ראה אבודרהם, דקדוק, עמ' 92—96 )והספרות שם(.
ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 138 הערה 500.  .41

 amin amia( #במטבע ברכה שאול מן העברית בקערה מנדאית אמין אמיא צל n לנשילת  .42
sḷa( ראה אבודרהם, דקדוק, עמ' 96.
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נשילת עיצור קולי בסוף תיבה. פתרונות דומים מן הדין להעמיד לצירופים האלה: 
"נאכלין לפני מן הקלעין" )מ"ס 1929/6; משנה זב' ה, ג = לפנים מן(;43 "ושום מיתוך 
 השימת וינקבי מיתוך השמת וינקבי מיתוך האל הׄגילו"44 )אב"י 16 שו' 5—6 =

ִוְנָקִבים(;45 וכן במילה עברית בהקשר ארמי: "מרי כל אסותא דכורסיה מתקן בי שחקי 
ָחִקים(.46 לשחקים" )פיל' 16055 שו' 11 = ׁשְ

2.10 תנועת ā היסטורית )קמץ / מקפץ־פומא / מיצף־פומא(
דיונים רבים יש בספרות המחקר על מהות התנועה המיוצגת בניקוד הבבלי בקמץ, 
וכמעט בכולם ניתנה הדעת לקערות ההשבעה היהודיות הנוקטות פה ופה כתיבים 
רּו(, הועולם  מלאי וי"ו כנגד תנועה היסטורית מסוג ā.47 כתיבים כדוגמת בורוך )=ּבָ
)=ָהעֹוָלם( נתפרשו כעדות להגיית הקמץ כתנועה אחורית מעוגלת הנעה בטווח שבין 
å ל־o, בהתאם לדיווח של החכם הקראי יעקב בן יצחק אל־קרקסאני, שחי במאה 
העשירית לספירה באזור בגדד. למרות ההסכמה היחסית של החוקרים בדבר הפרשנות 
המקומית של הכתיבים המלאים אין הם תמימי דעים בדבר השפעותיהם במרחב 
הבבלי הכולל. יש הסבורים שמדובר בתופעה המוגבלת לניבים אחדים, ויש הסבורים 
שמדובר בתופעה מקיפה. לעת הזאת כל שנוכל לתרום לדיון המתמשך הוא הצגה 
עדכנית של הממצאים, שמא יבססו הפרטים סברה מן הסברות, לצד דוגמה ודאית 
ראשונה להתפתחות כתיב מן הכיוון ההפוך — ייצוג תנועת o באם קריאה אל"ף.48

מסיכום כולל עולה שבקטעי העברית שבקערות ההשבעה מצויים כמעט 70 כתיבים 
מלאי וי"ו בעבור קמץ בלא פחות מ־32 מקורות שונים. ברוב המקורות התופעה 
מתועדת גם בקטעי הארמית, ומסתבר שהיא אינה מותנית במבנה ההברה, במיקום 

להשוואה לכ"י קאופמן ראה שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 23. לדיון בצורה אריצכע )הל'   .43
3027 שו' 5; דב' יא 14 = ַאְרְצֶכם( ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 89.

לאפשרות לכיווץ דו־תנועה ū > ūy או ō במצב סופי ראה שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 114.  .44
שקד, פורד ובהיירו )סכוין, א, עמ' 114( מתרגמים בלשון רבים: hollows. לפירוט נוסף עיין   .45

שם.
יש לשים לב לצורן הריבוי העברי הסמוך. והשווה: "מתקן לעילא ולמעלה מן שחקי שחקים"   .46

)תרשיש 2 שו' 12(. גם בחלק הארמי של המשפט n במצב סופי נושלת: בין < בי.
לסקירה ממצה של דעות החוקרים ראה יוסולה, קווי ייחוד, עמ' 54—68.  .47

נראה כי ניתן ללמוד על הִקרבה בין צמד התנועות גם מדרכי ייצוג תנועת o בקערות ההשבעה.   .48
תפוצת הכתיב המלא לציון תנועת o למוצאיה השונים מרובה בקערות ההשבעה היהודיות 
בהשוואה לנוסח המסורה, אולם אין היא בחזקת כלל. לצד שפע כתיבים מלאים נמצאו כתיבים 
חסרים למכביר. אי־סדירות בשימוש באם הקריאה וי"ו לציון תנועת o באמצע התיבה מתגלה 
גם במקורות מובחרים של התלמוד הבבלי. לדעת ברויאר )העברית, עמ' 58( היעדר הסדרה 
בדרכי ייצוג התנועה הוא תולדה של חילופי חולם וצירי במסורות בבליות ותימניות קדומות. 
אשר לעברית של קערות ההשבעה, אפשר שיש לייחס משקל רב יותר למעמד תנועת הקמץ 
וקרבתה לתנועת החולם. כשם שנהוג במקורות מסוימים לציין את תנועת הקמץ באם קריאה 
וי"ו, כך אפשר לטעון להשפעה הפוכה: הימנעות מייצוג תנועת החולם משום הנוהג הרווח 

שלא לציין את תנועת הקמץ.
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הטעם או בתכונת העיצורים השכנים. לכל היותר אפשר להצביע על ריבוי יחסי של 
כתיבים מלאים לפני רי"ש ואחריה )18x( ולפני מ"ם )10x( ועי"ן )8x(. בשליש מן 
הדוגמות מופיעה אם הקריאה וי"ו כנגד קמץ משוער כשבהברה התוכפת תנועות 
אחוריות מסוג o או 22x( u(. גם כאשר מצרפים את המקרים שהתנועות האחוריות 
קודמות לקמץ המשוער )9x( אין הנתונים מכריעים את הכף לצד הרמוניזציה. 
מחצית מהכתיבים באים במובאות מקראיות ומחציתם — שלא במובאות מקראיות. 

הינה הנתונים:
אחוד )בר' 2832 שו' 2; דב' ו 4 = ֶאָחד(; האורץ )הרוו' 2036 שו' 5; יש' ו 3(; 
איתונו )מוס' 142 שו' 9; במ' יד 9(; בורוך )היוו' ב שו' 9(; הגודול )טוק' שו' 10(; 
עּור(; דומו )2x; למשל לו' 2099 שו' 4 =  גועור )2x; למשל לו' 2099 שו' 5 = ּגָ
ָרֶכי(; הורוח )3x; למשל לו' 2099  מֹו(; דרוכך )מוס' 6 שו' 15; תה' צא 11 = ּדְ ּדָ
שו' 3(, הורוחות )שם שו' 3(, הועם )טוק' שו' 9(;49 וחזוק )בר' 2834 שו' 5(; חורון 
)טוק' שו' 2 = ָחרֹון(; "יומי בראשית" )6x; למשל אב"י 28 שו' 9(;50 בירושולם )מוס' 
6 שו' 14; זכ' ג 2( // בירושולים )לו' 2099 שו' 10(; ישרואיל )טוק' שו' 2; ועוד(, 
ישרואל )מ"ע 5497 שו' 10(; מלמועלה )סעיף 3.2(; נוטיתא )מ"ע 56544 שו' 3 ]7[; 
 שמ' טו 12 = ָנִטיָת(; ונוסו )מ"ס 2053/246 שו' 7; במ' י 35 = ְוָיֻנסּו(; יסועו )מוס' 6
עּו(; הועולום )היוו' ב שו' 9(, עלום )4x; למשל מוס' 108  שו' 13; במ' ט 23 = ִיּסָ
(; מפורוש )2x; למשל  ַעְלּתָ שו' 5(;51 פועלת )מ"ע 141803 שו' 16; שמ' טו 17 = ּפָ
אב"י 40 שו' 6(; צבואות )מ"ע 5497 שו' 9(; קודוש )3x; למשל לו' 2099 שו' 6 = 
ָקדֹוׁש(, הקודש )פט' 446 שו' 3(, "קודש קודש קודש יהוה..." )מ"ע 10-116 שו' 9; 
יש' ו 3(; קומך )קלגסבלד שו' 2; שמ' טו 7 = ָקֶמי(; יורוצו )מוס' 142 שו' 4; יש' 
מ 31 = ָירּוצּו(; השטון )פט' 448 שו' 5; זכ' ג 2( // הסוטן )4x(, סוטון )3x; למשל 
ָמרּו(;  בר' 2768 שו' 2(; שומורו )מוס' 6 שו' 14; אב"י 75 שו' 8; במ' ט 23 = ׁשָ

ֵרי(. ָעֶרי(; שורי )טוק' שו' 1 = ׂשָ ובישעוריך52 )בר' 3854 שו' 46; דב' ו 9 = ּוִבׁשְ

ראיה מפתיעה המצביעה גם היא על זהות )או לכל הפחות על קרבה( בהגיית הקמץ 
והחולם ניבטת מצמד תיבות בפסוק אחד שבהן האות אל"ף משמשת אם קריאה לסימון 
תנועת o היסטורית: "תיפאל ]ע[להים אימתא ופחד ביגדאל זרעך" )א"פ 79 שו' 4; 
ְגֹדל( // "]ת[פול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך" )מ"ס  ּפֹל... ּבִ שמ' טו 15 = ּתִ
2053/159 שו' 20(. לעניות דעתי במקרה דנן הושפע הסופר מן המגמה בלשונות 
המזרח )עברית וארמית( לציין את תנועת הקמץ באם קריאה אל"ף.53 כיוון שתנועה זו 

עוד על תשלום הדגש לפני עי"ן ורי"ש ראה מישור, העברית, עמ' 220.  .49
ושמא השפעה ארמית.  .50

עיין בהקשר הסמוך: "ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלום" )מוס' 108 שו' 4—5(.  .51
לוין )שמע, עמ' 106(: ובישעיריך. הקריאה הנכונה נזכרת כבר אצל מולין, ציטוטים, עמ' 123.  .52
מישור )העברית, עמ' 213( מביא שלוש דוגמות לאל"ף המשמשת אם קריאה מצעית בקערות   .53
 ההשבעה. פעם אחת האל"ף מקבילה לקמץ, ופעמיים לפתח )סגול טברני(: תושבאחות
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סמוכה הייתה בלשונו לתנועת o הוא לא ראה להבחין בין הסימנים המייצגים אותן.54 
התפתחות קרובה נצפתה בכתב היד הבבלי לברכות השחר בניקוד טברני שפרסם 
55.)כֹוָר שרביט: "ֶיַעקֹוב ְבָנוך ְבָכאָרוך" )S N.S 271/32־T; עמ' ג שו' 22—23 = ְבּ

2.11 עתיד ומקור עם כינויים
קערות ההשבעה שהתפרסמו בעת האחרונה מזמנות ראיות חותכות להשתמרות איכות 
תנועת ע' הפועל o בצורות העתיד בבניין קל עם כינויים חבורים,56 כגון "שמתי חול 
גבול לים חוק ע]ו[לם לא יעבורנהו" )תרשיש 1 שו' 16; יר' ה 22 = ַיַעְבֶרְנהּו(;57 "מצר 
ֵרִני(;58 "יברכך יהוה וישמו^רך^" )מ"ב  ְצּ תצוריני" )אב"י 55 שו' 13; תה' לב 7 = ִתּ
ְמֶר(, "ישמורכה מכול רע" )פיל' 9009 שו' 12;  91765 שו' 5 ]4[; במ' ו 24 = ְוִיׁשְ
ָמְר( // "ישמורך מיכל רע" )אב"י 67 שו' 7(. לצורות העתיד עם  תה' קכא 7 = ִיׁשְ

)איסט' 5361 שו' 1(; מאלך )היוו' ב שו' 9(; איבאך )יר' 1399 שו' 5; במ' י 35 = ֹאְיֶבי(. לבד 
 מארבעה כתיבים דומים בקערות חדשות — "ׄשיר תׄשבאחות למאלך יה יה" )הל' 3047 שו' 1;

גנ"ף 112 שו' 1—2( — הקורפוס המורחב מחזיק כעת יותר מ־20 כתיבים מלאי אל"ף ב־8 תיבות 
אחרות: "חיתו יאער" )7x; למשל אב"י 2 שו' 9; תה' קד 20 = ָיַער(; "אוד מוצאל" )א"פ 35 
שו' 12; זכ' ג 2(; "יהוה מלך יהוה מאלך" )6x; למשל מוס' 156 שו' 11; השווה תה' צג 1 = 
ָמָל(; "פניך פני שאפל קרניך קרן חאזות" )ליסבון 10895 שו' 6(; "כין תאמות אם תיקרב" 
מּות(; "סמאל מלפאני" )בר' 2820 שו' 4(; "אמן סאלה" )פיל' 2926  )ליסבון 10895 שו' 7 = ּתָ
שו' 3, 4, 6; פיל' 16023 שו' 5 = ֶסָלה, נ"ב סַלָה(. מסקרן במיוחד כתיב מלא לאחר כינוי הזיקה: 
 "כל הנשים השפחות משועובדות לך שאכל הנשי]ם[ מור]אות לך[" )מ"ב 117826 שו' 11( //
 "שהכׄל >ה<נשים ושׄהׄכׄל ׄמו]ראות[ ל]יך --- מ[שבׄדוׄת ליך ושהכל ׄבׄרׄוׄשׄו]ת[" )אב"י 25 שו' 1(.
כתיב מלא אחר מילת השעבוד מתועד מעט מאוד במקרא, באפיגרפיה של ארץ ישראל ובכתבי 
יד נבחרים של ספרות חז"ל )פסברג, כינוי הזיקה(. הכתיבים החדשים מן האפיגרפיה הבבלית 
מכוונים בהכרח לתנועת a )שַא־/שַה־(. ואולי אפשר להוסיף על המניין את הכתיבים הפונטיים 
ויבמאסי = ובמעשה; מיאליך = מעליך )סעיף 3.2( ושמות פרטיים בהקשר ארמי, למשל דאויד 

)מ"ע 9745 שו' 2x[ 4[, 5, 8; ועוד(.
בשני מקורות בלתי תלויים מסומנת תנועת o סופית באות אל"ף )השווה מישור, העברית,  .54 
עמ' 208; מולין, ציטוטים, עמ' 34(: "ובנוחא יאמר שובא יהוה" )אב"י 42 שו' 10; במ' י 36 = 
ּוְבֻנֹחה(; "וׄלׄא תהה תקומא למפלתא" )ברקת שו' 5—6(. במבט ראשון נראה שנגררו הסופרים 
אחר התיבות הסמוכות — פעם לפנים שובא ופעם לאחור תקומא — אבל יש יסוד סביר להניח 
שהיגררות זו נסתייעה בדמיון בהגיית הקמץ והחולם בקרב רבים מן הבבלים. השווה לשם 
פרטי בהקשר ארמי: "ובעיזקתא דישלמא מלכא בר דויד" )מיכאל 1 שו' 2(. היקרות אחרת, 
א;  "אל קנא ונוקים" )מ"ע 6519 שו' 10; נח' א 2 = ַקּנֹוא(, שקולה כנראה במשקל qaṭṭāl )*ַקּנָ

השווה שמ' לד 14 ועוד(.
שרביט, קמץ, עמ' 551 )"שיבושי" הניקוד במקור(.  .55

השווה מולין, ציטוטים, עמ' 75—76.  .56
ראה הערת המהדירים פורד ותן־עמי, רב משרשיה, עמ' 229.  .57

ראה הערת המהדירים שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 247. השווה לצורות מנוקדות ניקוד   .58
עליון: ִאצֹרַנָה, וִאצָֹרה, יצֹרַנה )ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 377, 592( ובעיקר למסורת התעתיקים 
ה )יש' כז 3(. ֶרּנָ על אתר: θεσσορηνι )יודיצקי, אוריגנס, עמ' 70(. תן דעתך לניקוד הטברני: ֶאּצֳ
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כינויים בכתיב מלא וי"ו יש מקבילות במגילות מדבר יהודה ובמסורת הניקוד הבבלי.59 
בכתבי היד התימניים לתלמוד תנועת ע' הפועל על פי רוב נחטפת, אך להפתעתנו 
בצורה זהה לדוגמה הראשונה הנזכרת לעיל התנועה עודנה מתקיימת: "וציא אדיר 

לא יעבורנהו"60 )כתב יד אנלאו 319; ראש השנה כג, א; יש' לג 21 = ַיַעְבֶרּנּו(.61

גם בצורות מקור עם כינוי לנוכח מופיעה לעיתים אם קריאה וי"ו לאחר ע' הפועל 
 , ְכּבְ בהתאם לשיטת מסורת בבל:62 ובשכוביך )ברלין 3854 שו' 71; דב' יא 19 = ּוְבׁשָ
ָמְר, נ"ב  נ"ב ובשכֹבךָ /*ובשכֹבַךָ(;63 לישמוריך )פט' 442 שו' 4; תה' צא 11 = ִלׁשְ

לִשמֹרְךָ /*לִשמֹרַךָ(.64

2.12 נטיית שמות על דרך מסורת בבל
בהיעדר סימני ניקוד מפורשים לא נוכל ללמוד על קרבה בין לשון קערות ההשבעה 
ובין המסורת המשתקפת בניקוד הבבלי אלא ממבחר מצומצם של כתיבים מלאים. 
הינה כמה מהם: "וילך לדירכו לשלום" )מ"ב 117824 שו' 3x[ 11[; נ"ב דִרכֹו(;65 "של 
נעלך מׄי]על[ ריגלך" )מ"ס 2053/70 שו' 9; שמ' ג 5 = ַרְגֶלי, נ"ב רִגלַיךָ(, "באש 
כיסאו ובמים ריגלו" )פיל' 9013 שו' 14(;66 "ורוב חסד לכל קוראיך" )מ"ב 91763 
שו' 21; תה' פו 5 = ְוַרב־, נ"ב וְרֹב־(, "בחנון וברחום בארך אפים ורוב חסד" )מוס' 
164 שו' 9; על יסוד שמ' לד 6(;67 "ארץ רוחבת ידים" )יש' כב 18 = ַרֲחַבת־, נ"ב 
ֻרחבַת(.68 בתיבות שתיעודן מרובה יש יסוד למסקנה שמסורתן זהה למסורת הבבלית 

להרחבה ראה ייבין, יקטולנו.  .59
ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 472.  .60

אני מודה לספריית בית המדרש ללימודי יהדות באמריקה על הרשות לפרסם תצלום זה. פרטים   .61
.JTSL MS R108 (=MS 5229) F 64 :עדכניים ומדויקים על כתב היד

ייבין, יקטולנו, עמ' 265—266; ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 489.  .62
לוין )שמע, עמ' 106(: ובשכיביך. הקריאה המתוקנת באה לראשונה אצל מולין, ציטוטים, עמ'   .63

.77—76
המהדירים )פיין, פורד ויבדונסקי, קערות, עמ' 287 הערה 6( מציינים שהיו"ד בצורה זו משקפת   .64

צורת הפסק.
תנועת i מצויה גם בקטעי הארמית שבקערות ההשבעה למשל: "דירכי מרכבתא" )בר' 2434   .65

שו' 6; לוין, קללות, עמ' 53(.
לעיקרי ההבחנה בין המסורת הבבלית למסורת הטברנית בנטיית השמות הסגוליים ראה ייבין,   .66

ניקוד בבלי, עמ' 382. על קריאה זו וביאורה ראה מישור, העברית, עמ' 217, 223.
השווה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 804—805.  .67

ראה שם, עמ' 846.  .68
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גם מתוך כתיבים חסרים שיטתיים כדוגמת צורת הנפרד של שם העצם אש המזדמנת 
ב־45 מופעים שונים, ואף באחד מהם אין אם קריאה יו"ד. לנוכח המגמה הנרחבת 
בלשון הקערות לציין תנועה מסוג e בנסיבות דומות69 נראה שהכתיב העקיב מכוון 
לקריאה בפתח כנהוג בכתבי יד בבליים ַאש.70 באותו אופן יש להכיר בהבדל שבין 
ֵסֶתר במסורת הטברנית למשקל מקביל בשתי תנועות פתח במסורת הבבלית ובעברית 
של הקערות: סתר )15x; בין היתר אב"י 55 שו' 13; תה' לב 7 = ֵסֶתר, נ"ב סַתַר(.71
פעמים מעטות נמצא שקריאת בני בבל מנוגדת לכאורה לנתון בקערות ההשבעה, 
כגון "אחישה מיפלט" )5x; למשל אב"י 55 שו' 14; תה' נה 9 = ִמְפָלט, נ"ב מַפלָט(;72 
"שירפי להבא" )מוס' 1 שו' 9; נ"ב שַרפֵי־(.73 עם זאת יש לציין שתופעת ריבוי 
הקריאות בתוך מסורת בבל מוכרת מכתבי היד. כך, לשם המחשה, אנו מוצאים 
עֹון מנוקד בעדי נוסח אחדים בתנועת חיריק שִָגעֹון ובאחרים בתנועת  ּגָ ששם העצם ׁשִ
פתח שַגָעֹון.74 האפיגרפיה מזמנת לפתחנו עדות לתנועת חיריק בלבד: "]יכ[כה יייי 

בשיגעון" )ברקת שו' 8; דב' כח 28(.75

3. קווי ייחוד בכתיב ובהגה

בצד קווי השיתוף המרובים עם המסורת הבבלית קערות ההשבעה חושפות לפנינו 
פן נוסף של העברית המשמשת במזרח שכמעט אינו ניכר בכתבי היד המקודשים. 
כידוע בקערות ההשבעה היהודיות נמצא התיעוד הקדום והנרחב ביותר של טקסטים 

כתיב מלא במילים חד־הברתיות שכיח, למשל: "איל גיבור" )בר' 2497 שו' 8(; "להדוף אׄיׄת   .69
כל איביך" )4x; למשל בר' 2484 שו' 19; דב' ו 19 = ֶאת, נ"ב ֵאת(; "מצתי חין" )2x; למשל 
א"פ 51 שו' 13; שמ' לג 2(; "כין יהי רצון" )הל' 3034 שו' 6—7(, "כין תאמות" )ליסבון 10895 
שו' 7( // "כי תמות" )מ"ס 2053/7 שו' 7(; "ברוך שים כבוד" )בר' 3853 שו' 39(, "ששים 
עבד כשים רבו" )מוס' 164 שו' 6; ועוד כדוגמתו(. התמלאות הכתיב בהברה סגורה מוטעמת 
מודגמת היטב בצורות הבינוני של הבניין הקל. מתוך 67 הופעות של הבינוני הקל לא פחות 

מ־49 כתובות בכתיב מלא )73%(.
ונכונים הדברים לשמות נוספים שחוק פיליפי פעל בהם, כדוגמת צל )9x( ואחרים )להרחבה   .70
ראה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 383, 781—782(. מעניין שבהתחלף תנועת הפתח לחיריק בנטייה 
ֶכם, נ"ב  די בהיקרות אחת להכיר בתמורה: "באור אישכם" )מוס' 164 שו' 13; יש' נ 11 = ֶאׁשְ

אִשכַם(.
ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 829.  .71

שם, עמ' 1010. תנועת a אולי נקרית בכתיב חסר: "ומפלט לעולם לי ועד" )גנ"ף 141 3—4;   .72
שמ"ב כב 2 = ּוְמַפְלִטי; לציטוט המשורג ראה שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 22 הערה 101(.

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 939.  .73
שם, עמ' 1042.  .74

ייבין )שם, עמ' 1038( מציין שהצורה רבון אינה מתועדת בבבלית קדומה ושניקודה בתנועת   .75
פתח בבבלית בינונית נובע משיבוש. לשון קערות ההשבעה מאשרת את השערתו בדבר קיומה 
של תנועת חיריק: "לשמך עשיתי ריבון עולמים" )א"פ 96 שו' 13; פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, 

עמ' 74(.
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מקראיים רציפים מחוץ לגבולות ארץ ישראל. תיעוד זה מקדים מבחינה כרונולוגית 
את התגבשות הטקסט המסורתי במזרח ובמערב אבל מאוחר לו מצד המהות. נוסח 
המסורה המוכר לנו דבק בטיפוס שמרני וקדמון של הטקסט, ואילו בקערות ההשבעה 
נמסר טיפוס עצמאי המנותק במידה רבה ממוֵסרות הכתיב המקראי. כפי שניתן 
להבחין כמעט בכל סעיף מסעיפי העיון הקודם, סופרי המקורות האפיגרפיים לא ראו 
לעצמם חובה להיאחז בנוסח הרשמי של המקרא )ובמינוח כללי יותר — של העברית 
הקלאסית(. עובדה זו יש בה כדי להעצים את חשיבות העדות הלשונית באפיגרפיה 
משום שהיעדר פורמליות בכתיבה פותח צוהר לנוהגי התקופה והמקום. בסעיפים 
הבאים אדגים מגמה זו בתופעה אחת כוללת במערך הכתיב )ייצוג אל"ף היסטורית 
נחה( ובשתי תופעות בנקודת הממשק שבין הכתיב להגה )דרכי ייצוג העיצורים 

הגרוניים שתהליך ערעורם נמצא ככל הנראה בעיצומו ומבחר כתיבים פונטיים(.

3.1 תמורות ושינויים בכתיב אל"ף אטימולוגית
בכתיב העברי הקלאסי נהוג לייצג בבחינת עובדה קיימת את העיצור ההיסטורי החלש 
ʾ )אל"ף( גם בנסיבות שהגייתו חלפה מן העולם זה מכבר. לעומת זאת בעברית של 
 קערות ההשבעה ניכרת מצד אחד מגמה חזקה להשמטה של אל"ף נחה, ומצד שני —

נטייה בלתי סדירה להצבה שגויה שלה בתיבה. שתי המגמות לכאורה סותרות זו את 
זו, אך ראוי לראות בהן מהלך כפול של מטוטלת אחת: התרחקות מן הכתיב שאינו 

מעוגן בהגייה וכפועל יוצא מכך מאמץ יתר לדבוק בכתיב ההיסטורי.

3.1.1 השמטה של אל"ף אטימולוגית
הימנעות מסימון אל"ף אטימולוגית בלתי הגויה שכיחה למדי במובאות מקראיות 
ולא מקראיות.76 תחת האל"ף החסרה יש שתימצא אם קריאה חלופית שערכה הפונטי 
שקוף יותר, ויש שיסתפקו הסופרים בכתיב חסר.77 בדרך זו הסופרים מצמצמים את 

הפער בין אופן קריאת התיבה )בלי ʾ( לאופן כתיבתה )עם אל"ף(.
המילה: יוחזמו )מ"ע 141803 שו' 6; שמ' טו 16 = ֹיאֲחֵזמֹו(;78 יכלמו  באמצע 
)קלגסבלד שו' 2; שמ' טו 7 = ֹיאְכֵלמֹו(; תוכילו )ברקת שו' 9; וי' כו 29 = ּתֹאֵכלּו(, 
תוכליׄם )אב"י 46 שו' 11; דב' כח 57 = ֹתאְכֵלם(, ויכלוהא )מ"ע 141803 שו' 23; 
מש' ל 17 = ְוֹיאְכלּוָה(; "וימר מושה" )יר' 1399 שו' 5; במ' י 35(; במוזנים )א"פ 56 
שו' 12; יש' מ 12(;79 ברשיׄת )אב"י 25 שו' 6; ע"מ 56544 שו' 6 ]2[; ועוד(, ברישית 
)א"פ 123 שו' 12(, ימברשת )מ"ע 9737 שו' 8(,80 ברישיד )בר' 2182 שו' 10(; "מצתי 

מישור )העברית, עמ' 213( מונה ארבע דוגמות בלבד; מולין )ציטוטים, עמ' 41( מונה שלוש   .76
דוגמות.

השווה קימרון, דקדוק, עמ' 81; מור, עברית יהודאית, עמ' 63—64.  .77
פרג' )שתי קערות, עמ' 206(: יאחזמו.  .78

על מעמדה ההיסטורי של האל"ף בתיבה זו ראה קוטשר, בבואה, עמ' 120.  .79
גם בקומראן כתיב חסר דחסר: ברשת = בראשית )קימרון, דקדוק, עמ' 81(.  .80
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חין" )א"פ 51 שו' 13; שמ' לג 2 = ָמָצאָת(;81 הרישונים )מוס' 117 שו' 1(.82 התחלת 
ֵנֶפל )התחלה שגויה( בצורת העתיד של השורש אמ"ר באה ללמדנו שכתיב בלא 
אל"ף נתפס לעיתים ככתיב תת־תקני: "וימ ויאמר יהוה" )אב"י 67 שו' 7; זכ' ג 2(.
בסוף המילה: להירפי )ברקת שו' 8; דב' כח 35(; "מלו כל הרצ כבודו" )פט' 446 
שו' 4; יש' ו 3(; "ולכיסי כבודו" )מוס' 101 שו' 11; מ"ב 117824 שו' 13(, "כיׄסי 
הׄכׄבׄוׄד" )אב"י 9 שו' 17(, "כיסי רם" )אב"י 9 שו' 16(;83 "ואדם יצי" )מ"ב 91776 
שו' 18 = ֵיֵצא(; "ויהי נזוף אותו הורוח מיפני בוריהו" )3x; למשל לו' 2099 שו' 5(; 
"ואים יחטי" )לו' 2099 שו' 4(; "ברוך אתה יהוה שכחו מלי עלום" )הל' 3012 שו' 
3—4 = ָמֵלא(;84 "מכׄה ורופה" )מט' 86.11.259 שו' 13(,85 "הלו זה אוד" )6x; למשל 
ּלֹא(, "שלו תבאי  ציון 48 שו' 12; זכ' ג 2(,86 "ומי שלו ישמע" )מוס' 101 שו' 10 = ׁשֶ
ושלו תיראי" )מ"ב 117826 שו' 13(, "שלו תיגעו בה" )איסט' 5361 שו' 6(, "ׄוׄלׄו 
יסגיר]ו[" )אב"י 67 שו' 6; יש' ס 11(, "ולה יעלה בה כל עשב" )מ"ב 91767 שו' 15; 
א / דב' כט 22(; "ולׄא ]חיפצי כסף אני[ מבקיש מיכם אילה..." )אב"י 9 שו' 17 = ֶאּלָ
ֵאילָא(.87 עוד נראה לכלול כאן את האות החמישית במניין האותיות: "באלף דלת 

ביוד הי" )מוס' 164 שו' 9; משנה שבועות ד 13(.88
בקערה מספר 91767 מאוסף המוזאון הבריטי מופיע פסוק 22 בפרק כט לספר 
דברים פעמיים, תחילה כלשונו ומייד לאחר מכן למפרע )מן הסוף להתחלה(. בחלק 
הראשון נכתבת מילת השלילה לֹא בשלמותה, ובחלק החוזר היא נצמדת לפועל הסמוך 
לה בהשמטת האל"ף האטימולוגית: "ארצכם לא תיזרע ולא תצמיח... ולתצמיח 
ולתזרע ארצכם" )מ"ב 91767 שו' 15—16(. לנוכח ההתלכדות בחלק השני לא מן 
הנמנע שאף בחלק הראשון התחברו היסודות: *לאתיזרע ולאתצמיח.89 מורגנשטרן 

המחבר מסב את דברי הפסוק על לקוח הקערה, ועל כן התמורה בגוף הפועל )מצאָת < מצאִתי(.   .81
הנשילה מתועדת כבר בלשון המקרא במובאה קרובה: "ולמה לא ָמָצִתי חן" )במ' יא 11(.

השווה להרישונים בתעודות העבריות מנחל צאלים )מור, עברית יהודאית, עמ' 64( ולרישון /  .82
ברשונה במגילות קומראן )קימרון, דקדוק, עמ' 83( וכן רישון כבר במקרא )איוב ח 8(.

כתיבה דומה מצויה בספרות הגאונים של בבל: "שרי ליה לאיניש למיעל לבית הכיסי" )הלכות   .83
פסוקות; כ"י ששון 263 עמ' 139(, "ֵבית ַהִכיֵסי וֵבית ַהבּורְסֵקי וֵבית הַמרֵחץ" )הלכות פסוקות; 

כ"י ששון 263 עמ' 140(, ועוד. השווה ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 963.
לדיון מורחב במטבע ברכה זה וזיקתו למשנה ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 51.  .84

ומן הכיוון הנגדי: "מכא ורופא" )שיקגו 387-12 שו' 7(.  .85
ב־18 מופעים בא הכתיב ההיסטורי החסר הלא, וב־14 בא הכתיב ההיסטורי המלא הלוא )=נוסח   .86

המסורה(.
מילית הניגוד והמיעוט אילה מתווכת בין הרישה הכתובה בעברית לסיפה הכתובה בארמית.   .87
כתיב בה"א מתועד גם בתעודות העבריות ממדבר יהודה )ראה מור, עברית יהודאית, עמ' 55(.

כך בארמית בבלית יהודית ובכ"י קאופמן על אתר.  .88
תהליך דומה נמצא במילת השאלה הנמנית אף היא עם המילים הזעירות: "במׄשמדׄד מדד בשׄעׄולו   .89
מים" )הל' 3003 שו' 8; יש' מ 12 = ִמי־ָמַדד ]< במי שמדד[(; להרחבה ולמקבילות נוספות 
שיצאו מתחת ידיו של אותו סופר ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 16—17. לביטול הצורך 
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מציע בזהירות שבבסיס ההצמדה ניצבת ההגייה הארמית lā.90 יצוין שמיזוג של מילת 
השלילה מתועד כבר בלשון המקרא ובמקורות אפיגרפיים קדומים של העברית.91

3.1.2 הצבה שגויה של אל"ף אטימולוגית
מודעות הסופרים לנחיצות של אל"ף נחה הובילה פעמים אחדות למיקום מוטעה שלה 
בתיבה.92 בהיעדר ממשות פונטית לאות אל"ף בסוף הברה ובהיעדר בהירות בדבר 
מהותּה כאם קריאה93 נכשלו הסופרים בקביעת המקום הראוי לה מבחינה היסטורית. 
כך יש להסביר את נדידת האל"ף המצעית של כינוי הרמז המקראי לנקבה ֹזאת ואת 
תזוזת האל"ף של השורש הפועלי יצ"א לתוך התיבה: "הארץ האזת" )א"פ 129 שו' 
5—6; במ' לב 22(; "ומישישמע יאצי וילך לדירכו ומישישמע יאצי... ומי שלא ישמע 
ויאצי יתסר" )מ"ב 117824 שו' 10—12(.94 מיזוג הצורה המקראית ֵלאֹמר והצורה 
המשנאית לֹוַמר מוליד את כתיב הכלאיים: "ויצעק משה אל יהוה לאומר אל נא 
רפא נא לה" )הל' 3022 שו' 8; במ' יב 13 = ֵלאֹמר(.95 על גבי הכתיב המעין־מקראי 

הולבשה הגייה כדרך לשון חכמים.
מקרה מורכב במעט מציבה הצורה הפועלית ויבאו. על סמך רובד האותיות לבדו 
הכרח לפרש את רצף האותיות כייצוג של גוף הנסתרים בכתיב חסר, אלא שבחינת 
ההקשר הרחב מקשה: "ואדם יצי ויבאו לחווה" )מ"ב 91776 שו' 18(. בעיית היעדר 
ההתאמה בין נושא המשפט )"אדם"( לפועל הסמוך לו )"ויבאו"( נפתרת בנקל בהנחה 
שאם הקריאה הוצבה שלא במקומה: ויבוא < ויבאו.96 תהליך דומה התרחש כנראה 
גם בנוסחה קדומה של חתימת ברכת "אשר יצר": "ברוך אתה יהוה רפאי חולי כל 

בתיקון הטקסט ראה מורגנשטרן, ביקורת, עמ' 284. במקרה זה נשילת אם הקריאה ההיסטורית 
מאשרת את ההנחה בדבר התלכדות בכתיב. הוא הדין בצירוף ימברשת )מ"ע 9737 שו' 8 = 
"ימי בראשית"( שהוזכר כבר בסקירה של מישור )העברית, עמ' 210( כצירוף החשוד בשיבוש.
מורגנשטרן, קערה, עמ' 24 )והפניות למנהג דומה בקערות השבעה יהודיות כתובות ארמית(.   .90
— a ראיה מחזקת אפשר להביא מבחירת הסופר באם הקריאה ה"א — הרגילה יותר לציון תנועת 
באחד המופעים הקודמים של מילה השלילה: "ולה יעלה בה כל עשב" )מ"ב 91767 שו' 15; 
דב' כט 22(. היצמדות מילת השלילה מעוגנת בעקרונות היסוד של המנדאית הקלאסית ועוד 

קודם לכך )אבודרהם, דקדוק, עמ' 79(.
ראה ויס, הערות; אחיטוב וירדני, שני מכתבים, עמ' 28.  .91

לדיון בתופעה ולדוגמות מרבדים אחרים של העברית ראה מישור, אלף נחה ונדה. השווה   .92
קימרון, דקדוק, עמ' 82.

על השימוש המגוון של האות אל"ף במערכת הכתיב של העברית הקדומה ראה קימרון, דקדוק,   .93
עמ' 87.

קריאתו של ג'יימס נתן פורד. תן דעתך לנשילת האל"ף בפועל הארמי המסיים את המשפט:   .94
יתסר = יתאסר.

פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 70.  .95
צורה זהה לחלוטין מתועדת במגילה מקראית בקומראן: יבאו = ָיבֹוא )להרחבה ראה נוימן,   .96
חילופים, עמ' 15; לדוגמות נוספות ראה קימרון, דקדוק, עמ' 85(. לדיון נרחב בתופעה בעברית 

המקראית )בלוויית דוגמות מן השורש בו"א( ראה יודיצקי, היחלשות.
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בשר" )לו' 2099 שו' 12(.97 אם הקריאה יו"ד משתבצת לאחר האות האטימולוגית 
במקום לפניה *רופיא.

3.1.3 תוספת / אי־השמטה של אל"ף אטימולוגית )בהשוואה לנוסח המסורה(
ניצנים ראשונים להשמטת אל"ף אילמת פזורים כבר בלשון המקרא. בקורפוס 
שלפנינו שני מקרים כאלה, והינה כי כן דווקא בהם האל"ף היא חלק מן התיבה: 
"ובשיׄלׄיתה היצאית" )אב"י 46 שו' 11; דב' כח 57 = ַהּיֹוֵצת(;98 "השימי השמיאלי" 
ִמיִלי(. על אף הקרבה היתרה לשורש המקורי  )שיקגו 33965 שו' 1; יח' כא 21 = ַהׂשְ
ברי שהכתיבים בקערות משקפים שלב מתקדם יחסית בהתפתחות הלשון. בפועל 
הראשון טרח הסופר לייצג את התנועה בדו־אות )דיגרף( אי — אות אטימולוגית 
נחה ואם קריאה, ואילו בפועל הדנומינטיבי בדוגמה השנייה ׂשוכלו המרכיבים, ואם 

הקריאה מקדימה את האות האטימולוגית )יא(.

3.2 עדויות לרפיון במעמד העיצורים הגרוניים
מישור כותב על סמך החומר העומד לרשותו: "אין סימנים מכריעים להתערערות 
הגרוניות" בעברית של קערות ההשבעה.99 למסקנה קרובה מגיעה מולין בעבודתה 
על המובאות המקראיות.100 כעת עם התרחבות הקורפוס מתברר שמסקנה זו הייתה 
נכונה לשעתה בלבד, שכן החומר החדש מזמן לנו שלל ראיות להשמטה של עיצורים 
גרוניים, לחילופים פנימיים ביניהם, להצבה שגויה שלהם בתיבה, להתחלות ֵנֶפל 
במעורבותם ולהפיכתם לאימות קריאה. כל אלה — בצירוף הידוע לנו על הפונולוגיה 
של הארמית הבבלית־יהודית ושכנתה מקרוב המנדאית101 — באים ללמד על היחלשות 
מערך עיצורי הגרון והלוע בחטיבות מסוימות של העברית שנמסרה בבבל. לפי שעה 
אין בידי להכריע עד כמה גורף ומקיף היה תהליך ההיחלשות, אבל העובדה שברוב 
המקורות מסירת הגרוניים עדיין יציבה אינה מניחה להוציא מכלל אפשרות קיום של 
שתי מסורות באפיגרפיה העברית מבבל: מסורת קפדנית המקיימת את הגרוניים לצד 
מסורת מפותחת הנתונה להשפעה גוברת והולכת של הסביבה הלשונית. כך או כך 
התמורות במעמד הגרוניים אינן מוגבלות לעיצור מסוים או לסביבה פונטית אחת:

לפי קריאה חדשה של ג'יימס נתן פורד.  .97
לנוסח הבבלי על אתר ראה מולין, ציטוטים, עמ' 42 )יש לתקן את קריאתה *היוצאית <   .98

היצאית(. נוסח שומרון: היוצאת.
מישור, העברית, עמ' 217. אלה עיקרי דבריו: ה"א הידיעה ספק נשמטת פעם אחת לפני גרונית   .99
)אופנים במקום האופנים(, ה"א משמשת פעם אחת אם קריאה לציון תנועת a )והיהי — אולי 
"מחמת רישול"(, עי"ן יציבה למעט דוגמה אחת בהקשר עברי־ארמי )"ומן אל מלמועלה"(, 

אל"ף הגויה אפילו במילה ֹמאְזַנִים )במואוזנים(.
מולין, ציטוטים, עמ' 51. אלה עיקרי דבריה: ויבפו = ובאפו, פתם = פתאים, }בשער{ בשערך,   .100
 “Overall, we have in our corpus only :)מעפר = ֵמֵפר )שתי דוגמות נוספות מסופקות בעיני

.a few orthographic features which appear to reflect the weakening of gutturals”
ראה מורגנשטרן, נקודות מגע, עמ' 452—457 )והספרות המוצעת שם(.  .101
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   102:)ū > uʾu ;ā > aʾa( נאלם בין תנועות, ותנועתו חוברת לעיצור הקודם  ʾהעיצור
ם(; "עין תלעג לב"  ַאְבֶתּ "ושבתם מים בששון" )אב"י 90 שו' 5—6; יש' יב 3 = ּוְשׁ
 )מוס' 4 שו' 11; מש' ל 17 = ְלָאב(; "ונוסו103 משנך מיפנך" )מ"ס 2053/246 שו' 7;
ְנֶאי, נ"ב ְמַשְנַאיךָ(;104 "הפך יהוה באפו ובחמתו" אבל למפרע  במ' י 35 = ְמׂשַ
"ובחמתו ויבפו יהוה הפך" )מ"ב 91767 שו' 15—16; דב' כט 22 = נ"ב וְִבַאפֹו(; "לא 

ה(.105 תונא אליך ]רעה[" )מ"ס 2053/70 שו' 11; תה' צא 10 = ֹלא־ְתֻאּנֶ

העיצור ʿ נאלם בסוף הברה: "אם שמו תישמעו" )בר' 3853 שו' 48—49; דב' יא   
דֹות(;106 "ויבמאסי ברישיד"  ְעּבָ ֹמַע(; "]מ[שבׄדוׄת ליך" )אב"י 25 שו' 1 = ְמׁשֻ 13 = ׁשָ
ה, נ"ב ְמעֵַשה(.107 בשוליים יוזכר שם פרטי: "שבור  )בר' 2182 שו' 9—10 = ַמֲעׂשֵ

ַבע(. בר אילישבא... אילישבה" )מ"ע 9745 שו' 1, 6 = ֱאִליׁשֶ

העיצור ʿ נאלם בין תנועות וכנגדו מתפתח הגה מעבר y בהשפעת התנועה   
הגבוהה הקודמת )iya > iʿa(: "ילכו ולא יייעפו" )מוס' 142 שו' 4; יש' מ 31 = 
ִייָעפוּ / yiyåfu( — העי"ן מוסיפה להיכתב לצד יו"ד משולשת מכוח ההרגל. בנוסחת 
ההגנה הידועה עי"ן מתחלפת באל"ף, אבל אפשר שתכליתה לציין אם קריאה והיו"ד 
הגויה: "מילפניך מיכאל מיאחריך חננאל מיאליך שכינות108 איל" )מוס' 164 שו' 

109.)miyyal :השווה למסורת שומרון ;2—3 = ֵמָעַלִי

העיצור ʾ נאלם בין תנועות וכנגדו מתפתח הגה מעבר y בהשפעת התנועות   
הגבוהות הסובבות אותו )iye > iʾe(:"מימיניך עוזייאל ומיסמאלך סוסיאל מילפניך 
מיכאל" )מוס' 164 שו' 2(; "בישמות מלאכים שדריאל }יחש{ מיכאל ברחאל צדיקיל 

גברייל חסדייל ראויל דנייל רבויל" )שוואב 20 שו' 2—3(.

h נאלם בסוף התיבה: "הדלת תיפת ואדם יצי" )מ"ב 91776 שו' 18 =    העיצור ̣
ַתח(. ּפָ ּתִ

התנועה הראשונה עשויה לייצג גם תנועה חטופה.  .102
קריאה חלופית: ינוסו )במ' י 35 = ְוָיֻנסּו(.  .103

דבר והיפוכו בכתיב הכינויים החבורים לנוכח בעברית של קערות ההשבעה: בכינוי הנצמד   .104
לשמות ברבים יש שנשמטת יו"ד אטימולוגית, ואילו בכינוי הנצמד לשמות ביחיד יש שנוספת 
יו"ד בלתי אטימולוגית. בדיקת הנתונים תלמד כי מדובר בשני צדדים של אותו מטבע. תן דעתך 
להופעת כתיב מלא ביחיד לצד כתיב חסר ברבים במקור אחד: "כי מלאכו יצוא לך לישמוריך 
ָרֶכי(. לדיון נרחב  מֹוֶר... ּדְ בכל דרכך אמן אמן סלה" )פט' 442 שו' 4; תה' צא 11 = *ִלׁשְ

בתופעה ראה מולין, ציטוטים, עמ' 61—70.
כך נראה להסביר גם את השמטת אם הקריאה הסופית: "תה טירתם לשמה" )ברקת שו' 6; תה'   .105

ה[(. ֵהא < ּתֵ ִהי ]ע"ד לשון חכמים: ּתְ סט 26 = ּתְ
בנוסחה מקבילה: "כל הנשים השפחות משועובדות לך" )סעיף 2.3(.  .106

אופייה הרבגוני של אל"ף אינו מאפשר לקבוע אם הופעתה כנגד גרונית אחרת משקפת אם   .107
קריאה מצעית או עיצור סותם סדקי מוחלש.

לוין )קערה נוספת, עמ' 60(: שכינית.  .108
עיין בהמשך בקריאה המוצעת מיאל בקערת מוס' 6.  .109
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העיצור ḥ נאלם בין תנועות ונכתב אל"ף: "ומגיד ]ל[ׄאדם וסאו עשה" )מ"ס   
ה(.110 חֹו ֹעֵשׂ ׂ 2053/70 שו' 10—11; עמ' ד 13 = ַמה ֵשּ

העיצור h נאלם בסוף המילה ונכתב אל"ף: "ירשלים הרים סבב לא" )מ"ע 5497   
שו' 10; תה' קכה 2 = ָלּה(.111

ה"א הידיעה נשמטת בראש תיבות הפותחות בגרוניים: "ואדמה לא תיתין את   
יבול>ה<"112 )בר' 3854 שו' 58; דב' יא 17 = ְוָהֲאָדָמה(; "אופנים עומדים החיות 
מישתחות" )פיל' 9013 שו' 14 = ָהאֹוַפנִים // החיות(;113 "בשום הגדו]ל...[ וחזוק" 
)בר' 2834 שו' 5; סעיף 2.10(; "על כל הרוח על כל האש וערוית" )מוס' 117 שו' 
2—3 = "האש והערוית" 'החום והצמרמורת'(.114 במקרה אחר האות הפותחת את 
התיבה נשמטת: "מלו כל הרצ כבודו" )פט' 446 שו' 4; יש' ו 3 = ָהָאֶרץ(.115 על סמך 
העדות האחרונה יש מקום לתהות שמא תוספת ה' הידיעה במובאה מקראית איננה 
משקפת אלא הבדל כתיב שמקורו בתיקון יתר: "תיבלעמו הארץ" )מ"ע 56544 שו' 
ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ(.116 אף שבחלק מן הדוגמות לעיל ה' הידיעה היא  3 ]7[; שמ' טו 12 = ּתִ
שנעדרת מן הכתיב דומני כי בבסיסן נשילת גרונית בין תנועות קרובות והתמזגותן 

לתנועה אחת, היינו håraṣ > hååraṣ > håʾåraṣ וכיו"ב.117

סיומת הנקבה נשמטת לאחר עיצור גרוני בעל תנועה זהה: "כל פגעה רע וכל   
סטן רע וכל חיה רע וכל דבר רע וכל מוצא רע" )ס"ד 12 שו' 4(. מרובד האותיות 
משתמע ששם התואר הזכרי רע נזדהה בהגייה עם שם התואר הנקבי רעה, היינו 

rå < råʾå < råʿå )וכיו"ב(.

מיקום מוטעה של אותיות הגרון בתיבה מחזק את החשד לערעורן. כאשר המעיין   
פוגש בכתיב המשוכל "אז ניהבלו אלופי אדום" )א"פ 79 שו' 3; שמ' טו 16 = ִנְבֲהלּו( 

ראה שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 19 הערה 84.  .110
השווה בין היתר בר־אשר, לשונות ראשונים, עמ' 356—358; בר־אשר, הצורות, עמ' 84—85.  .111

התיבה ממוקמת בסוף השורה.  .112
מישור, העברית, עמ' 217.  .113

לקריאה עדכנית ראה פורד, ביקורת, עמ' 210. מבחינת ההקשר התחבירי מעמד שם העצם   .114
ערוית 'רעד, צמרמורת' זהה לשם הקודם האש 'חום' ועל כן היידוע מתבקש.

כך מצינו במגילת פשר חבקוק מקומראן: "הס מלפניו כול הרץ" )חב' ב 20; להפניה ראה קימרון,   .115
דקדוק, עמ' 111(.

מצד שני האורץ )הרוו' 2036 שו' 5(. לתוספת ה"א הידיעה לפני גרוניות השווה קימרון, דקדוק,   .116
עמ' 104 הערה 14.

ּפֹות"  ַער ָהַאׁשְ פֹות" )נח' ג 13( לצד "ׁשַ ַער ָהׁשְ התופעה ניבטת טיפין טיפין במקרא, למשל: "ׁשַ  .117
ית ָהֲאסּוִרים" )שו' טז 25(; לעיתים לא נדירות  ית ָהסּוִרים" )קה' ד 14( לעומת "ִמּבֵ )שם 14(; "ִמּבֵ
בעברית של קומראן )קימרון, דקדוק, עמ' 104( ולעיתים גם בעדי הנוסח של לשון חכמים )ילון, 
מבוא, עמ' 46—47; בר־אשר, הצורות, עמ' 214, 1170(. והשווה דוגמה רלוונטית יותר בכתב 
 יד בבלי בניקוד טברני שההדיר שרביט )קמץ, עמ' 551(: "ָמֶדה ֶעל ָהֶמת ִבלָבוָבו" )עמוד א

שו' 6 = ָהֱאֶמת, נ"ב ָהֵאמַת ]שיבושי הניקוד במקור[(.
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 h אין לו להסיק אלא אחת משתי מסקנות: בטעות סופר עסקינן או לחלופין בהגה
שנאלם כליל ונתחב שלא במקום הראוי לו מכוח זיכרון רחוק של כתיב היסטורי 
ל המעתיק תיבה עברית אחרת  ּכֵ )niḇalū < niḇhalū(. כיוון שעוד באותה שורה מׂשַ
המערבת עיצור גרוני, הדעת נוטה לאפשרות האחרונה: "אלופי אדום אילא מאוב" 
)א"פ 79 שו' 3; שמ' טו 16 = ֵאיֵלי מֹוָאב; moʾåb(.118 באותה מידה נדידת אם הקריאה 
ַע לאחרית התיבה מורה על אי־הגיית העי"ן המוסיפה להיכתב:  וי"ו בשם הפרטי ְיהֹוׁשֻ

"רבי יהושעו בן פירחיא" )בר' 2490 שו' yəhošū = 4; השווה נ"ב ְיהֹוֻשע(.119

כוחו של הכתיב ההיסטורי ספק נרמז בנוסחת הגנה המשלבת עברית וארמית   
ביחידה אחת:120 "ומיליפנהון סאסׄיאל ומיאחוריהון מנוחת קדישאל ומיאל121 מלמועלה 
שכינתאל אל חרביאל מן ימיניהון אל זעזועים" )מוס' 6 שו' 7—8(. הסופר אומנם 
ַמְעָלה(,  אינו מחסיר את האות האטימולוגית עי"ן בצורה העברית מלמועלה )=ִמּלְ
אולם תוספת אם הקריאה וי"ו המייצגת את תנועת הקמץ הבבלי )לעיל סעיף 2.10( 
כנראה חושפת את היאלמותה. לנוכח חילוף התנועה יש לשער שהיאלמות ההגה 
הלועי גררה פיצוי של אורך התנועה בתקופה קדומה יחסית.122 את התיבה הקודמת 
ומיאל אפשר להסביר כהתחלה שגויה )השווה למעלן "מיאליך שכינות איל"(,123 

ואף בה יש איתות לאי־הגיית ההגה המצעי.

השפעה אחרת של הכתיב האטימולוגי נקרית בציטוט מקריאת שמע: "ואאהבתא   
(. בשל ריבוי תפקידיה של האות  את יהוה" )בר' 3853 שו' 41; דב' ו 5 = ְוָאַהְבּתָ
אל"ף קשה לרדת לסוף דעתו של הסופר,124 אבל באין סימני מחיקה הכתיב העודף 

נדמה כמעין גיבוב גרוניות מתוך חשש להחסיר דבר מה.125

מורכבות מעמד העיצורים הגרוניים בלשונם של הסופרים משתקפת גם בשורה   
, "יהוה א עיזוז  ʿשל התחלות ֵנֶפל )התחלות שגויות(.126 הדוגמות עוסקות בהיאלמות 

לייצוג תנועת הקמץ בכתיב מלא וי"ו ראה סעיף 2.10. סמוך לסיומת הרגילה לנסמך בריבוי   .118
אלופי־ משמשת סיומת ייחודית באל"ף אילא־.

ייבין, ניקוד בבלי, עמ' 1086. השווה: "בהקדישה דיהושוע בר נון" )הל' 3019 שו' 5—6(.  .119
מישור )העברית, עמ' 208( דן בשילוב הלשונות.  .120

שקד )שלם לכון, עמ' 211(: "}ומן אל{". לעניין אורכה של הווי"ו השווה שורה מתחת: מנוחת.   .121
האל"ף הסמוכה אופיינית לסופר )הראש מצד ימין מנותק קלות מהקו האלכסוני(.

אין זה ההסבר היחיד. הקורא הנאמן מעירני: "יותר קל לנתח את הכתיב למועלה כצורת הפסק   .122
עם קמץ". כיוון שגם בהסבר זה נעוץ קושי )העדפת צורת הפסק בהקשר לא מקראי( יעמדו 

לפי שעה שני ההסברים זה בצד זה.
מנגד אלכסיי יודיצקי הפנה את תשומת ליבי למובאה המקראית: "יעֶלה עליך מעלה מעלה"   .123

)דב' כח 43(.
לא ברורה תכליתּה: אם אם קריאה היא בהיקרות השנייה, אות עיצורית כתחליף לה"א או   .124

התחלה שגויה.
אין זה ההסבר היחיד. ייתכן שהאל"ף הראשונה מייצגת את תנועת ו' החיבור.  .125

לחשיבות התחלות שגויות בחשיפת מעמד הגרוניים בארמית של קערות ההשבעה ראה   .126
מורגנשטרן, נקודות מגע, עמ' 456.
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וגיבור" )מוס' שו' 10; תה' כד 8(; "בישמך אני א עושה" )בר' 2422 שו' 1(,127 
ובקורות ה' הידיעה במפגשה עם תיבות הפותחות בגרוניות: "על א האדמה" )בר' 
3854 שו' 73; דב' יא 21(;128 "בך א הסט]ן[" )בר' 2448 שו' 3; זכ' ג 2(; "הה הארץ 
 האזת" )א"פ 129 שו' 5—6; במ' לב 22(; וא והאילילים )גנ"ף 247 שו' 11; יש'
ב 18 = ְוָהֱאִליִלים(.129 בהמשך ישיר לצורות המשוכלות שהוזכרו למעלה )ניהבלו, 
יהושעו( אך טבעי למנות שני מקרים מובהקים של התחלות שגויות שמקורן בהצבה 
מוטעית של אות גרון בתיבה: "יציק לך איבך בישׄרׄע בישערך" )אב"י 46 שו' 12; 
ָעֶרי(;130 "ויגע ויגבעות במואוזנים" )מט' 86.11.259 שו' 11; יש'  ׁשְ דב' כח 57 = ּבִ
מ 12(. עצם העובדה שהסופרים חוזרים על הכתיב ההיסטורי המתבקש לצד הכתיב 
הלא־היסטורי שהופק כלאחר יד מעידה על מודעות לקיומו של כתיב סטנדרטי 

המנותק במידת מה מהגייתם בפועל.

השימוש הנרחב של אם קריאה אל"ף בעברית של קערות ההשבעה נידון בהרחבה   
בפרק הכתיב. כעת יש לתת את הדעת לראיות אחדות לשינוי מעמדה של עי"ן. בשתי 
הזדמנויות העי"ן משנה את תפקידה מַציין גרפי של עיצור לציין גרפי של תנועה: 
"מעפר אותות" )מ"ב 91735 שו' 8; יש' מד 25 = ֵמֵפר(; "מטר אריצכע" )הל' 3027 
שו' 5; דב' יא 14 = ַאְרְצֶכם(. כידוע, הפיכת עי"ן לאם קריאה מוכרת היטב בניבים 
ארמיים שמערכת העיצורים הגרוניים נתערערה בהם מן היסוד.131 מישור מסתייג 
ומעיר: "במקום אחד ה"א משמשת אם קריאה מצעית לפתח: 'והיהי בין נסוע הארון' " 
)יר' 1399 שו' 5; במ' י 35 = ַוְיִהי(.132 על כל המפורט לעיל יש להוסיף את העובדה 

שבכתב של קערות השבעה רבות מבבל אין הבחנה גרפית בין ה"א לחי"ת.133

קריאתו של ג'יימס נתן פורד. המהדיר הראשון )וולסטין, קערה, עמ' 328( אינו מסמן את האות   .127
היתרה. בתצלום הקערה רואים בבירור שהסופר ביקש לכתוב אל"ף אבל לפני שהשלים את 

הרגל השמאלית עצר וכתב מחדש כהלכה.
השווה לעיל ואדמה = ְוָהֲאָדָמה )בר' 3854 שו' 58; דב' יא 17(.  .128

השווה לעיל הרצ )פט' 446 שו' 4; יש' ו 3( לעומת האורץ )הרוו' 2036 שו' 5; יש' ו 3(.  .129
המהדירים )שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 209( מציינים שהכתיב החוזר רומז להיאלמות   .130

.)ָעֶרי העי"ן. במקור אחר: ובישעוריך )בר' 3854 שו' 46; דב' ו 9 = ּוִבׁשְ
התופעה ידועה בראש ובראשונה במערך הכתיב של המנדאית )אבודרהם, דקדוק, עמ' 36—41(   .131
ובמידה פחות הימנה בקערות ההשבעה היהודיות והסוריות ממסופוטמיה )להרחבה ולהפניות 
אחדות ראה מילר־קסלר, מילים מתמיהות, עמ' 3; השווה אפשטיין, מחקרים, עמ' 360(. כתובת 
חדשה מאזור חטרה מלמדת על התפוצה הגאוגרפית הנרחבת של הנוהג הזה: מטלעתא 'סוכה' 
)שקד, כתובת ארמית, עמ' 194(. בתחומי המערב נודעה התופעה בארמית הנוצרית של ארץ 

ישראל )בר־אשר, סוא"י, עמ' 402—403(.
מישור, העברית, עמ' 213—214. יודיצקי תוהה שמא כתיב זה משקף התפתחות הגה מעבר   .132
 במקום y עיצורית בין תנועות: waʾihi > wayihi. ראה יודיצקי, שערי לשון, עמ' 463 הערה 22.

השווה עוד מולין, ציטוטים, עמ' 18—19.
יוסולה, קווי ייחוד, עמ' 35; מורגנשטרן, נקודות מגע, עמ' 455; מישור, העברית, עמ' 217.  .133
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3.3 מעתקי עיצורים וחילופי אותיות
היעדר הקפדה של סופרים אחדים על הכתיב מאפשר לעמוד על הגייתם הלכה למעשה. 
בסעיפים הבאים אדגים שלל כתיבים פונטיים הסוטים מן הכתיב ההיסטורי המקובל.

3.3.1 הווילוניים: חילופי כ / ח
לאחר בחינה מדוקדקת של קערת השבעה ייחודית מאוסף הלפרכט עמדו פורד 
ומורגנשטרן על הקריאה המסקרנת: "בשבתך בבתך ובלכתח בדרך ויבש)ח(כבך 
ובקומך" )הל' 3027 שו' 2(.134 לדבריהם קריאה זו יוצאת ללמד על הזדהות ההגה 
הלועי ḥ עם ההגה הווילוני החוכך־אטום x( ḵ( בניבים מסוימים של העברית והארמית 

במסופוטמיה.135

3.3.2 השיניים ד, ט, ת
חילופים פנימיים בין העיצורים השיניים אינם שכיחים במקורות העברית.136 לשון 

קערות ההשבעה תורמת כמה דוגמות חדשות המתחלקות לשלוש מחלקות:

d > t: תי"ו מתחלפת בדל"ת בשני מקומות בקערה אחת. תחילה באחרית התיבה,   
"ויבמאסי ברישיד" )בר' 2182 שו' 9—10 = "ובמעשה בראשית"(, ובהמשך באמצעּה: 
"ויהוא מינדא אודו הורוח" )בר' 2182 שו' 14—15( // "אותו הורוח" )לו' 2099 
שו' 5(. מעבר של עיצור שיני בלתי קולי למקבילו הקולי ידוע בארמית של קערות 

ההשבעה היהודיות והסוריות,137 אך לא בסוף התיבה.138

t ̣> d: העיצור הקולי הופך פעם אחת לנחצי מחמת הדומות לעיצור הקודם לו:   
ָדׁש(.140  "מקטש יהוה כוננו ידך" )מ"ע 141803 שו' 15—14;139 שמ' טו 17 = ִמּקְ
חילוף נוסף אין לייחס להשפעת סביבה נחצית אלא ככל הנראה לסמיכות לעיצור 
לועי היסטורי141 ולעיצור הפותח את התיבה הסמוכה: "ומותניהם תמיד המעט תה 

פורד ומורגנשטרן, הלפרכט, עמ' 88. הינה דבריהם על קורות הצורה השנייה על הרצף:  .134 
 “the scribe first wrote ḥeth and then corrected the spelling to kaf without crossing

.out the erroneous letter”
לתופעה מקבילה במקורות אחדים של המנדאית הקדומה ראה אבודרהם, דקדוק, עמ' 106.  .135

לסיכום ראה שרביט, ההגה, עמ' 150.  .136
ראה פורד, מקבילה חדשה, עמ' 267 הערה 75. התהליך ההפוך שכיח יותר )אבודרהם, דקדוק,   .137

עמ' 114—115 ]והספרות שם[(.
השווה למילה הארמית /עברית šanbaδ 'שבת' בפרסית חדשה )שקד, מילים שאולות, עמ' 160(.  .138

היפוך סדר השורות מכוון. הציטוט המקראי מתחיל בחלק התחתון של המשבצת ומסתיים בחלק   .139
העליון )ראה פרג', שתי קערות(.

תהליך מעין זה מוכר במנדאית הכתובה והמדוברת בנסיבות דומות )אבודרהם, דקדוק, עמ' 115(  .140 
וכבר נמצאו לו מקבילות אחדות בארמית של קערות ההשבעה היהודיות )פורד, כינוי הזיקה, 

עמ' 230 הערה 40(.
השווה במנדאית: נתעורון < ניטוארון, ד־ 'אשר' < ט לפני גרוניים ולועיים שנאלמו זה מכבר   .141
ʿ > ʾ בהשפעת עיצורים נחציים ראה ברויאר,  )אבודרהם, דקדוק, עמ' 116—118(. למעתק 

העברית, עמ' 83, 108 הערה 221; בר־אשר סיגל, דקדוק, עמ' 81—83.
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טירתם לשמה" )ברקת שו' 6; תה' סט 24, 26 = ַהְמַעד(.142 חילוף כזה מיוחס לכתיב 
המקראי בחיבור דקדוקי קדום מן הגניזה: " 'ובטלו הטוחנות כי מעטו' ]פירושו[ 

'מעדו' " )קה' יב 3(.143

ים, בית דין    ּדִ dd > td: יש להניח שהחלוקה המחודשת של המילה המקראית ּבַ
)מ"ב 91765 שו' 6 ]5[; יש' מד 25(, צמחה בחלקה על רקע הזדהות רצפי העיצורים 
שווי מקום החיתוך td ו־dd.144 מרגע שנזדהו הרצפים בהגייה נסללה הדרך למעבר 

בכתיב אף בכיוון ההפוך.145

3.3.3 השוטפים ל, מ, נ
תחלופה פנימית במשפחת העיצורים הצוללים־שוטפים ידועה היטב ברבדים שונים 
של העברית. באפיגרפיה העברית מבבל נמצאו לה שלוש דוגמות בשלושה מדורים:

m > n: "לטטבת בי)ן( עימיך" )הל' 3027 שו' 3; דב' ו 8 = ֵעיֶני(.146 נראה   
שנדידה קלה במקום החיתוך מהשיניים לשפתיים היא שהביאה למעבר.

ה(. הכתיב עשוי    ּמָ l > n: "תה טירתם לשמה" )ברקת שו' 6; תה' סט 26 = ְנׁשַ
ללמד על פרשנות שונה של הטקסט המקראי. ככל הנראה צורת הפועל בבניין נפעל 
ה )שמ"ם( נתפסה בעיני הסופר )ועוד קודם לכן באוזניו( כצירוף ל' השימוש ושם  מָּ ְנׁשַ
ה על רקע הצירוף המקראי השכיח "הי"ה לשמה".147 ההוראה המקורית  ּמָ העצם ׁשַ

של הפסוק נותרת בעינה.

ים הנזכרת לעיל לשתי תיבות עצמאיות בית    ּדִ n > m: פיצול התיבה המקראית ּבַ
דין )מ"ב 91765 שו' 6 ]5[; יש' מד 25( בוודאי נסתייע בקרבה בהגיית העיצורים 

השוטפים־קוליים בסוף תיבה.148

נווה ושקד מגדירים את החריגה מנוסח המסורה "טעות", אבל סביר יותר שמדובר בכתיב פונטי   .142
)ראה פורד, כינוי הזיקה, עמ' 230 הערה 40; והשווה מולין, ציטוטים, עמ' 59—60(.

ראה שרביט, ההגה, עמ' 150 )ושם הפניה למהדורת אלדר(.  .143
יָנא. במקרה דנן הכתיב מורה על הצירוף  ית ּדִִ י ִדיָנא וּבֵ בארמית יהודית בבלית שתי חלופות: ּבֵ  .144

השמרני יותר.
לתהליך דומה במנדאית ראה אבודרהם, עיון חוזר, עמ' 412—413 )פאקאתא 'בקעה, עמק' <   .145

פאקאדתא בהיקש לפאקאדתא 'פקודה, מצווה'(.
לדיון, לתצלומים ממוקדים ולהפניות לספרות המחקר ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט,  .146 

עמ' 89.
פרשנות זו משתקפת במסורות נוספות של העברית, למשל: "טירתנו היתה לשמה" )אשמנו   .147
מכל עם; S H5.122־T(, וככל הנראה גם בכתבי יד אחדים של המקרא )מילר־קסלר, פסוקי 

מקרא, עמ' 241(.
לבד מן המסקנות הפונטיות שניתן לדלות מן הדוגמה הזאת מסתברת הדעה שיש לראות בה   .148
ראיה להישענות המעתיקים על מסירה שבעל פה. השווה עוד: "והיהי בין נסוע הארון" )יר' 
ְנסַֹע ָהָארֹן" )במ' י 35(. להרחבה ראה נווה ושקד, קמעות וקערות, עמ' 27;  1399 שו' 5( // "ַוְיִהי ּבִ
הברל, אורליות )בייחוד עמ' 371—372(; מישור, העברית, עמ' 221; מולין, ציטוטים, עמ' 83 

והלאה.
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3.3.4 השפתיים ב, פ
חילוף בין עיצור שפתי קולי לשפתי בלתי קולי מוכר בעברית בנסיבות שונות. בעברית 
של קערות ההשבעה מונה מישור שתי דוגמות: בישפיל, פאביר. עיון בתצלומים 
ובמהדורות הפקסימיליות מאלץ אותנו לקבל רק את הדוגמה האחרונה, ועליה ניתן 

להוסיף שתיים חדשות.

יר(.149    ַאּבִ p > b: "פאביר אברהם בצור יצחק בשדי יעקב" )פיל' 9013 שו' 12 = ּבְ
אפשר שמדובר בהיבדלות מהבי"ת השנייה בתיבה, כהצעת מישור, אבל גם הידמות 
לסותם הבלתי קולי באה בחשבון.150 אובדן קוליות של v/ b באחרית התיבה מסביר 

כִתיבה עודפת: "ניקוב ניקוף שם קדוש" )גוריאה ב שו' 9—10(.151

b > p: נמצאו שתי דוגמות למעבר מן הכיוון הנגדי: "לטטבת בי)ן( עימיך" )הל'   
 3027 שו' 3; דב' ו 8 = ְלֹטָטֹפת(;152 "פניו פני שיביל קרניו קרני..." )מוס' 123 שו' 4;
מוס' 138 שו' 89( // "פניך פני שאפל קרניך קרן חאזות" )ליסבון 10895 שו' 6( // 
"פניך פני שפל קרנך קרן ח)י(ות" )מ"ס 2053/7 שו' 9—10; מ"ס 2053/236 שו' 12(.153

3.3.5 חילופי בי"ת / וי"ו
במקורות של לשון חז"ל מצויים חילופים תכופים בין בי"ת רפה לווי"ו, והם מלמדים 
על מימוש חוכך של וי"ו )v(.154 באפיגרפיה היהודית מבבל אותרה דוגמה אפשרית 

אחת: "צאׄרׄי צואות" )הל' 3041 שו' 6 = ְצָבאֹות(.155

אשר לדוגמה הראשונה דומה שיש לקרוא בהתאם להצעתו של אפשטיין )בהוספת אם קריאה   .149
יו"ד(: "בישביל רחמך הרבים" )פיל' 2952 שו' 4(. ראה אפשטיין, מחקרים, עמ' 334.

 b מג'יימס נתן פורד למדתי על תופעה דומה בניב הארמי המדובר של ברואר שההגה הקולי  .150
 > b-ʿqlē ;p-ape > b-ʾappē :למשל ,)  ʿלפעמים מוצאו בלועי(  ʾהופך לבלתי קולי ליד הגה גרוני
p-aqle )ראה כאן, ברואר, עמ' 42(. השווה במנדאית הקלאסית: ופאנפאיון 'ובפניהם' )אבודרהם, 

דקדוק, עמ' 108(.
השווה לעדי נוסח של לשון חז"ל: מרכוף = מרכוב, הרטיף = הרטיב )בר־אשר, מחקרים, עמ'   .151
199(; ולמנדאית הקדומה )בתיבה עברית!(: יאקוף iaqup )2x( = יעקב )אבודרהם, דקדוק, 
עמ' 108(. לדוגמות נוספות למעבר p > b בארמית של קערות ההשבעה ראה פורד, הערות, 

עמ' 247.
לדיון, לתצלומים ממוקדים ולהפניות לספרות המחקר ראה פורד ומורגנשטרן, הלפרכט,  .152 

עמ' 88.
T־S K 1.123( "בתעודה מגניזת קהיר חלופה אחרת: "פניכה פני שיבה וקרי נותיך שבולת  .153 
שו' 11(. לדיון בקריאות אלו והשוואה למסורת מקבילה במגילות מדבר יהודה ראה בוהק, 

מקומראן לקהיר.
ראה בין היתר בר־אשר, הצורות, עמ' 61—62; שרביט, ההגה, עמ' 291.  .154

מורגנשטרן, ביקורת, עמ' 284.  .155
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4. השפעה ארמית

העברית בקערות ההשבעה היא לשון משנה המשולבת בהקשר ארמי, ומכאן שהיא 
נתונה להשפעה מצד הלשון החובקת אותה. לנוכח העובדה שבתקופה הנידונה 
הייתה הארמית לשונם הטבעית של הסופרים והלשון העיקרית של המאגיה היהודית 
במזרח, אך טבעי להניח השפעה גוברת מצידה על לשון הקערות. מעיון בקורפוס 
המלא עולה שעיקר ההשפעה של הארמית על העברית טמונה במערך הכתיב. ראיות 
להשפעה החורגת מן הכתיב )ש"משקלה" מועט יחסית( אינן גודשות את הסאה, 
ודומה שבדרך כלל ידעו הסופרים להציב גבולות ברורים בין הלשונות. רק לפעמים 
תיבה עברית מתחלפת במקבילתה הארמית, כך למשל: "שמע יושב ישראל בסתר 
}ל{עלון בטל יהוה שדי אחד יתלנן" )אהרן ב שו' 10—11; דב' ו, 4 ולסירוגין תה' 
ֵצל(;156 "ופיתחו שעריך תמיד יומם וליליה" )ס"ד 30 שו' 8; יש' ס 11 =  צא 1 = ּבְ
ָוַלְיָלה(; "ולכסא כבודו ולכתר ראישו" )א"פ 52 שו' 6(. בדוגמות הללו שינוי של 
אות אחת הביא בהיסח הדעת להמרה של תיבה עברית )ֵצל, ַלְיָלה, ֹראׁש / ראֹוׁש( 
בתיבה ארמית )ֵטל, ֵליְלָיה, ֵראׁש / ֵראיׁש(. בתחום הפועל נמצאה הוכחה לחדירת 
השורש הארמי הו"י בשעריה של העברית: "ייהוי בעורפו... יהויה בעורפו... ויהוא 
גועור ויהוא נזוף ויהוי אסור ויהוא מינדא" )בר' 2182 שו' 13—14(. במקור מקביל 
שב ומופיע התחליף העברי: ועוני ייהי בעורפו... ייהי גועור ויהי אסור ויהי מנודא 

ויהי נזוף אותו הורוח" )לו' 2099 שו' 4—5(.
כאמור ביטוי נרחב יותר להשפעה ארמית משתקף במערכת הכתיב, וביתר פירוט 
בשימוש התכוף באם קריאה אל"ף לציון תנועת a במצב סופי. לצד הכתיב הרגיל 
באות ה"א שכיח בהשבעות הבבליות כתיב באל"ף, שאין לה צידוק היסטורי. שימוש 
דומה מוכר זעיר פה זעיר שם במקורות אחרים של העברית,157 אולם אף באחד מהם 
לא נשתרשה התופעה בהיקף הדומה למצוי בעברית של קערות ההשבעה.158 אל"ף 
החותמת את התיבה מזדמנת בלשון הקערות בכל אחת ממערכות הלשון )שם, פועל, 
כינויים ומיליות( ללא תלות במוצא המילה )אם זרה אם לאו( או בסוגה שאליה היא 
משתייכת )לשון מקרא, לשון תפילה או לשון חכמים(. מטבע הדברים נראה לייחס 
את שכיחות הכתיב באל"ף להשפעת הארמית, שבה צורן היידוע ובעקבותיו סיומות 
נוספות מסומנים באות זו. סך הכול נמנו בקורפוס השלם יותר משבעים היקרויות 
של אם קריאה אל"ף במצב סופי — בציטוטים מקראיים ושאינם מקראיים בחלוקה 
שווה. בדרך כלל התנועה המסומנת מקבילה לקמץ, אך נמצאה גם הקבלה לפתח 
בבלי התואם לסגול במסורת טבריה. מקרים מן הסוג האחרון מצביעים על שיוך 

.a המקורות לענף הבבלי, שכן כתיב תדיר באל"ף רומז לתנועה מסוג

לשזירת פסוקי מקרא ראה שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 20.  .156
להפניות ספרותיות לרוב ראה מור, עברית יהודאית, עמ' 43 הערות 82—84.  .157

התופעה שכיחה יחסית במגילת ישעיהו השלמה מקומראן )ראה קימרון, דקדוק, עמ' 79—80(.  .158



[25] אוהד אבודרהם   48

אם קריאה אל"ף לציון תנועת a במצב סופי בציטוטים מן המקרא
לקמץ: אדמא ועמורא )מ"ב 91767 שו' 16; דב' כ 22(;159 אפשיטנא  בהקבלה 
ה(; ואישנא )מ"ס 2053/44 שו' 15; תה' ד 9 = יֶטָנּ  )פיל' 3997 שו' 8; הו' ב 5 = ַאְפִשׁ

ה(; "אדם וחוא" )3x; למשל אב"י 25  ן(; המא )פיל' 3997 שו' 8; הו' ב 5 = ֵהָמּ ְוִאיָשׁ
ה(; הלילא )א"פ 83 שו' 9; רות ג 13(; מהירא )בר' 3853 שו' 71; דב'  שו' 3 = ַחּוָ
יא 17 = ְמֵהָרה(; "מיחיא... ביהודא" )מ"ב 91778 שו' 20; עז' ט 9(; מעתא )מ"ע 
ה(; נסא )מ"ס 2053/44 שו' 14; תה' ד 7 = ְנָסה(;  5497 שו' 10; תה' קכה 2 = ֵמַעּתָ
 סועא )2x; תרשיש 2 שו' 7; תה' נה 9 = סָֹעה(; צועדא )א"פ 55 שו' 16; בר' מט 22 =
 ָצֲעָדה(; קומא )יר' 1399 שו' 5; במ' י 35 = קּוָמה(; שובא )אב"י 42 שו' 10; במ'

ְכָנה(. ְחׁשַ י 36 = ׁשּוָבה(; תיחשכנא )ברקת שו' 6; תה' סט 24 = ּתֶ
טברני(: זא )4x; למשל הל' 3022 שו' 9; זכ' ג 2; =  )סגול  לפתח  בהקבלה 
ֶזה, נ"ב זַה(; יורא )2x; למשל בר' 3853 שו' 58; דב' יא 14; יֹוֶרה, נ"ב יֹורַה(; יצוא 
ה, נ"ב ְיַצוַה(; תונא )מ"ס 2053/70 שו' 11; תה'  )פט' 442 שו' 4; תה' צא 11 = ְיַצּוֶ
ר ֶאְהֶיה" נכתב ברגיל  ה, נ"ב ְתֻאנַה(. הביטוי המאגי השגור "ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ צא 10 = ְתֻאּנֶ
כדרך המקרא, אבל מעת לעת כסותו משתנה: "אהיא אשר אהיא" )למשל מ"ע 
5497 שו' 2, 9; שמ' ג 14 = נ"ב ִאהיַה(. התחלה שגויה מלמדת על תפיסת הכתיב 
 באל"ף ככתיב תת־תקני לעומת העברית: "זא זה ]אוד[ מוצל" )לו' 2099 שו' 11;

זכ' ג 2(.

אם קריאה אל"ף לציון תנועת a במצב סופי שלא בציטוטים מקראיים
 בהקבלה לקמץ: אתא )8x; למשל מ"ע 9745 שו' 8(;160 גבורא )פט' 443 שו' 3(;
דממא דקא )מוריה 1 שו' 13(; חמא )מ"ע 56544 שו' 2 ]6[(; כ / בראשונא )מ"ב 
136204 שו' 5; ועוד(; כפופא )מ"ב 117826 שו' 12; ועוד(; בלילא )איסט' 5366 
שו' 7(; והמופלא )מוס' 102 שו' 10(; מיעתא )מ"ע 10-116 שו' 7(; נקיבא )בר' 
2182 שו' 13; ועוד(; פשוטׄא )אב"י 25 שו' 2; ועוד(; "ולבית דין שלמעלא ולבית דין 
שלמ]ט[א" )מ"ב 117824 שו' 13(; "ששינא אית מקומו" )בר' 2182 שו' 13; ועוד(. 
גם למטבעות הלשון המאגיים השכיחים "ֶסָלה" ו"ַהְללּוָיּה" נמצאו ייצוגים אחדים 

באל"ף: סלא )למשל אב"י 38 שו' 7(, הללויא )למשל אב"י 31 שו' 9(.
טברני(: מנודא )מוס' 101 שו' 10; ועוד = ְמנֻודַה(;161  לפתח )סגול  בהקבלה 
והמׄעולא )מוס' 102 שו' 10 = ְמעֻולַה(; "מכא ורופא" )שיקגו 387-12 שו' 7 = מַכַה(.

בחלק הראשון של הציטוט שאינו למפרע: ועמורה אדמה )מ"ב 91767 שו' 15(.  .159
מקובל בייחוד במטבע הברכה "ברוך אתא יהוה" וכיו"ב.  .160

ראה מורגנשטרן, הערות בלשניות, עמ' 352.  .161
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כתיב באל"ף סופית מוצא את מקומו אפילו בצורנים דקדוקיים הרגילים במקרא 
בכתיב חסר:162 נוטיתא163 ימינכא )מ"ע 56544 שו' 3 ]7[; שמ' טו 12 = ָנִטיָת(; 
 ואאהבתא )בר' 3853 שו' 41; דב' ו 5(; קניתא )מ"ע 141803 שו' 18; ועוד; שמ'
 טו 15(; גיליתא )אב"י 9 שו' 16(; "ׄיׄגער יהוה בכא" )הל' 3022 שו' 9; ועוד; זכ' ג 2(;
"יקרוהא עורבי נחל ויכלוהא בני נשר" )מ"ע 141803 שו' 22—23; מש' ל 17 = 
רּוָה... ְויֹאְכלּוָה(; יספסכא )מ"ס 2053/7 שו' 10( // יספסכה )ליסבון 10895 שו' 7(.164 ִיּקְ

5. סוף דבר

תמונת הלשון העברית שהילכה בדיבור ונמסרה בכתב באלף הראשון לספירה עשויה 
טלאים על גבי טלאים. בפרקי העיון כאן התמקדתי בטלאי אחד שעל פי רוב נדחק 
לקרן זווית ושיש בו חפיפה לא מבוטלת למסורת הלשון המשתקפת בניקוד הבבלי. 
לאחר פירוט הנתונים ברי שקערות ההשבעה היהודיות הן מקור לא אכזב להעמקת 
ידיעותינו על הלשון העברית הן מצד קווי דמיונה למסורת העברית המזרחית הן 
מצד קווי ייחודה הנובעים מאופייה הבלתי רשמי והיותה לשון משנה המשובצת 
בהקשר ארמי. על סמך מחקר האפיגרפיה היהודית מבבל יש לצפות שעוד בעתיד 
הקרוב יתפרסמו מקורות חדשים הטומנים בחובם מידע רענן — ואולי אפילו תגליות 

פורצות דרך — על העברית בשלהי העת העתיקה.

קיצורים

מקורות מצוטטים
אב"י )1—64( = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א

אב"י )65—90( = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, ב

השווה לנטייה הלא־סדורה לסמן באם קריאה ה"א סיומות הנכתבות במקרא לרוב בכתיב חסר,   .162
כדוגמת צורן הנוכח בעבר, כינוי השייכות לנוכח וכינויי המושא והשייכות לנסתרת: ואהבתה 
)בר' 3854 שו' 32; דב' ו 5(; ואכל}ת{תה )בר' 3853 שו' 61; דב' יא 15(; ושבעתה )2x; למשל 
בר' 3853 שו' 61; דב' יא 15(; ישמורכה )פיל' 9009 שו' 12; תה' קכא 7(; יככה )מ"ס 2053/7 
שו' 10; ליסבון 10895 שו' 7; כך גם במקרא, למשל דברים כח 28(; "ו]תס[ר זנונהה... מיבין 
שדהׄה ושמתי^ה^ה כמדבר ושתיהה כארץ ציה והמיתהה בצמא" )פיל' 3997 שו' 8; הו' ב 5 = 
יָה(. למקור האחרון ראה שקד, מבנה, עמ' 194. הכתיב  ָה... ַוֲהִמִתּ ִתּ יָה... ְוַשׁ ְמִתּ ֶדיָה ְוַשׂ ְזנּוֶניָה ָשׁ

המלא רווח בנסיבות מגוונות בעברית של קומראן )קימרון, דקדוק, עמ' 87(.
מילר־קסלר )הלפרכט, עמ' 14(: ניטיתא.  .163

ההקשר הרחב: "יככה יהוה ויספסכא כי תמות אם תיקרב ואם תיגע במהדוך" )מ"ס 2053/7  .164 
 “May God :שו' 7(. שקד )בתוך בוהק, מקומראן לקהיר, עמ' 48( מתרגם על סמך ההקשר
 smite you and put an end to you, for you shall die if you come near and if you touch
”Mahdukh. מן התרגום נרמזת כנראה הקריאה *ויספכה )ספ"י, בניין קל בהוראה יוצאת(. 

במקור מקביל שיבוש על שיבוש: "יכפא ספסך יהוה" )מ"ס 2053/326 שו' 12(.
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)CAL 40( 109—108 'אהרן ב = גלר, שמונה קערות, עמ
א"מ = קערות מאוסף פרטי הצפויות להתפרסם בידי ג"נ פורד ומ' מורגנשטרן

)CAL 95( 114 'איסט' 5361 = ירושלמי, קערות, עמ
)CAL 97( 140 'איסט' 5366 = ירושלמי, קערות, עמ

א"פ = קערות מאוסף פרטי הצפויות להתפרסם בידי ג"נ פורד
)CAL 75( 186—184 'בלגרד = נווה ושקד, קמעות וקערות, עמ

בר' 2182 = בהיירו ואחרים, קטלוג, עמ' 12—13
בר' 2422 = וולסטיין, קערה, עמ' 328—340

בר' 2448 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2484 = לוין, קללות, עמ' 20—29

בר' 2490 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2497 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2515 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2573 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2768 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2820 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2832 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(
בר' 2834 = בהיירו ואחרים, קטלוג )תיאור בלבד; הסתמכתי על קריאה של פורד(

בר' 3853 = לוין, שמע, עמ' 107—108
בר' 3854 = לוין, שמע, עמ' 105—106; בהיירו ואחרים, קטלוג, עמ' 17—20

)CAL 74( 178—174 'ברקת = נווה ושקד, קמעות וקערות, עמ
גוריאה ב = גוריאה, שלוש קערות, 79—80; פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )הערות 

לקערה מס' 3 שו' 8—9(
גנ"ף 124 = פורד, אור חדש, עמ' 153—154

גנ"ף 141 = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 22 הערה 101 )תעתיק חלקי(
היוו' ב = היוורנט, קערה, עמ' 115—116

הל' 3003 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 2(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 19—21
הל' 3012 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 9(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 82

הל' 3022 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 13(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 68—69
הל' 3027 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 16(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 9—12
הל' 3030 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 17(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 12—13
הל' 3034 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 20(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 61—63
הל' 3041 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 22(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 38—39
הל' 3047 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )מס' 26(; מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 72

)CAL 43( 117 'הרוו' 2036 = גורדון, קערות, עמ
טוק' = פורד )בהכנה(

יר' 1399 = נווה ושקד, קמעות וקערות, עמ' 146—147
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לו' 2099 = גורדון, קערות, עמ' CAL 49( 127; הסתמכתי על קריאה חדשה של פורד(
ליסבון 10895 = בהיירו, קערה לפוריות

מ"ב 91729 = סגל, קטלוג, עמ' 77
מ"ב 91735 = סגל, קטלוג, עמ' 74

מ"ב 91763 = סגל, קטלוג, עמ' 83; לוין, קללות, עמ' 121—122
מ"ב 91765 = סגל, קטלוג, עמ' 67

מ"ב 91767 = סגל, קטלוג, עמ' 81—82; מורגנשטרן, קערה; לוין, קללות, עמ' 
120—119

מ"ב 91742 = סגל, קטלוג, עמ' 60
מ"ב 91776 = סגל, קטלוג, עמ' 75 )התבססתי על קריאה חדשה של פורד(
מ"ב 91778 = סגל, קטלוג, עמ' 97 )התבססתי על קריאה חדשה של פורד(

מ"ב 117824 = סגל, קטלוג, עמ' 67 )התבססתי על קריאה חדשה של פורד(
מ"ב 117826 = סגל, קטלוג, עמ' 87 )התבססתי על קריאה חדשה של פורד(

מ"ב 117869-71 = סגל, קטלוג, עמ' 100
מ"ב 136204 = סגל, קטלוג, עמ' 99

מ"ב 1957-9-25.1 = לוין ובוהק, קערה בבלית
מוס' 1 = שקד, שלם לכון, עמ' 207—211

מוס' 4 = שקד, תכונות, עמ' 373—374
מוס' 6 = שקד, שלם לכון, עמ' 211—213

מוס' 101 = לוין קורפוס, עמ' 40—41
מוס' 102 = לוין, קורפוס, עמ' 44—45; לוין, קללות, עמ' 108—109

מוס' 108 = לוין קורפוס, עמ' 71—72
מוס' 117 = לוין קורפוס, עמ' 77—78
מוס' 142 = לוין, קורפוס, עמ' 93—94

מוס' 156 = לוין, קורפוס, עמ' 115—116
מוס' 164 = לוין, קערה נוספת

)CAL 64( 224—220 'מוריה 1 = גורדון, מוריה, עמ
)CAL 77( 193—188 'מט' 86.11.259 = נווה ושקד, קמעות וקערות, עמ

מיכאל 1 = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, ב
מ"ס 1929/6 = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 23

מ"ס 2053/7 = בוהק, מקומראן לקהיר, עמ' 47 )נספח מאת שקד(
מ"ס 2053/44 = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 19
מ"ס 2053/70 = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 19

מ"ס 2053/159 = לוין, קורפוס, עמ' 100—102
מ"ס 2053/236 = בוהק, מקומראן לקהיר, עמ' 48—49 )נספח מאת שקד(

מ"ס 2053/246 = שקד, פורד ובהיירו, סכוין, א, עמ' 18 הערה 83
)CAL 58( 467 'מ"ע 5497 = גורדון, גירוש שדים, עמ
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)CAL 56( 328 'מ"ע 6519 = גורדון, איסטנבול ועירק, עמ
)CAL 62( 131 'מ"ע 9737 = לוין, קללות, עמ

)CAL 57( 331 'מ"ע 9745 = גורדון, איסטנבול ועירק, עמ
מ"ע 56544 = מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 14

מ"ע 141803 = פרג', שתי קערות, עמ' 205—208
מ"ע 10-116 = פלביו, חמש קערות, עמ' 236—237

ס"ד 12 = לוין, מרקס ובהיירו, גבריאל, עמ' 188—189
ס"ד 27 = לוין, קללות, עמ' 98—99

ס"ד 34 = לוין ובהיירו, קערה להצלחה, עמ' 243—244
)CAL 110( 285—284 'פט' 442 = פיין, פורד ויבדונסקי, קערות, עמ
)CAL 107( 289—288 'פט' 443 = פיין, פורד ויבדונסקי, קערות, עמ

פט' 446 = פיין, פורד ויבדונסקי, קערות, עמ' 294—295
)CAL 109( 298—297 'פט' 447 = פיין, פורד ויבדונסקי, קערות, עמ

פט' 448 = פיין, פורד ויבדונסקי, קערות, עמ' 300—301
)CAL 26 ;24 'פיל' 2926 = מונטגומרי, ניפור, עמ' 205 )מס

פיל' 2976 = מילר־קסלר, הלפרכט, עמ' 49
)CAL 28( 194 'שקד, מבנה, עמ ;)פיל' 3997 = מונטגומרי, ניפור, עמ' 209 )מס' 26

)CAL 14 ;12 'פיל' 9009 = מונטגומרי, ניפור, עמ' 174 )מס
 פיל' 9013 = מונטגומרי, ניפור, עמ' 154 )מס' 8(; שקד, מבנה, עמ' 189—190

)CAL 9(
)CAL 31 ;29 'פיל' 16055 = מונטגומרי, ניפור, עמ' 218 )מס
)CAL 22 ;20 'פיל' 16023 = מונטגומרי, ניפור, עמ' 201 )מס

פיל' 85-48-912 = פורד ומורגנשטרן, הלפרכט )קריאה חלקית; ראה הפניה בגוף 
המאמר(

)CAL 112( 234—233 'ציון 48 = גורדון, שתי קערות, עמ
)CAL 78( 204—198 'קלגסבלד = נווה ושקד, קמעות וקערות, עמ

שוואב 20 = שוואב, קערות, עמ' 591
שיקגו 33965 = קאופמן, קערה ייחודית

שיקגו 387-12 = מורגנשטרן ופורד, על קריאות, עמ' 210 הערה 81
תרשיש 1 = פורד ותן־עמי, רב משרשיה

תרשיש 2 = שקד, רבנים, עמ' 109—110, 120

CAL = The Comprehensive Aramaic Lexicon Project, hosted at the Hebrew 
Union College ־ Jewish Institute of Religion, Cincinnati, cal.huc.edu 

ספרות
אבודרהם, דקדוק = א' אבודרהם, דקדוק המנדאית הקדומה על פי לשון קערות 

ההשבעה והקמעות, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע"ז

http://cal.huc.edu/
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אבודרהם, עיון חוזר = א' אבודרהם, "עיון חוזר בכתבי יד פריז א ופריז ב לגינזא 
רבא", לשוננו עח )תשע"ו(, עמ' 395—420

אחיטוב וירדני, שני מכתבים = ש' אחיטוב וע' ירדני, "כסף, בוטנים וחיטים: שני 
מכתבים העוסקים במשלוחים של כסף ומוצרים", צפנת פענח: מחקרי לשון 
מוגשים לאלישע קימרון במלאות לו שישים וחמש שנה, בעריכת ד' סיון, ד' 

טלשיר וח' כהן, באר שבע תשס"ט, עמ' 15—28
 Y. Elitzur, “Epigraphic Hebrew: Roman and = אליצור, עברית אפיגרפית
 Byzantine Period”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed.
G. Khan et al., Leiden 2013 (Consulted online on 30 December 2018: 
http://dx.doi.org/10.1163/22124241־_ehll_EHLL_COM_00000257)

 J. Angel, “The Use of the Hebrew Bible in Early Jewish = אנגל, מקרא עברי
Magic”, Religon Compass 3 (2009), pp. 785798־

אפשטיין, מחקרים = י"נ אפשטיין, מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, 
א, ירושלים תשמ"ד

 S. Bhayro, “An Aramaic Magic Bowl for Fertility and = בהיירו, קערה לפוריות
 Success in Childbirth: Lisboa, Museu da Farmácia (Lisbon, Pharmacy

Museum), Inv. No. 10895”, Aramaic Studies 15 (2017), pp. 106111־
 S. Bhayro et al., Aramaic Magic Bowls in the בהיירו ואחרים, קטלוג = 

Vorderasiatisches Museum in Berlin, Leiden 2018
G. Bohak, Ancient Jewish Magic: A History, Cambridge = בוהק, מאגיה 

2008
 G. Bohak, “From Qumran to Cairo: The Lives and = בוהק, מקומראן לקהיר
 Times of a Jewish Exorcistic Formula (with an Appendix by Shaul
 Shaked)”, Ritual Healing: Magic, Ritual and Medical Therapy from
 Antiquity until the Early Modern Period, ed. I. Csepregi and C. Burnett,

Florence 2012, pp. 3152־
בר־אשר, הצורות = מ' בר־אשר, תורת הצורות של לשון המשנה: פרקי מבוא ותצורת 

שם העצם, ירושלים תשע"ה
בר־אשר, לשונות ראשונים = מ' בר־אשר, לשונות ראשונים: מחקרי לשון במקרא 

במגילות ים המלח ובארמית, ירושלים תשע"ב
בר־אשר, מחקרים = מ' בר־אשר, מחקרים בלשון חכמים, א, ירושלים תשס"ט

בר־אשר, סוא"י = מ' בר־אשר, מחקרים בסורית של ארץ־ישראל: מקורותיה, מסורותיה 
ובעיות נבחרות בדקדוקה, ירושלים תשל"ז

 E. A. Bar-Asher Siegal, Introduction to the Grammar = בר־אשר סיגל, דקדוק
of Jewish Babylonian Aramaic 2, Münster 2016

ברויאר, העברית = י' ברויאר, העברית בתלמוד הבבלי לפי כתבי היד של מסכת 
פסחים, ירושלים תשס"ב

https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-hebrew-language-and-linguistics/%2A-EHLL_COM_00000257
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 C. H. Gordon, “Aramaic Magical Bowls in the = גורדון, איסטנבול ועירק
Istanbul and Baghdad Museums”, Archiv Orientální 6 (1934), pp. 319334־

 C. H. Gordon, “An Aramaic Exorcism”, Archiv orientálníi = גורדון, גירוש שדים
6 (1934), pp. 466474־

 C. H. Gordon, “Magic Bowls in the Moriah Collection”, = גורדון, מוריה
Orientalia n.s. 53 (1984), pp. 220241־

 C. H. Gordon, “Aramaic Incantation Bowls”, Orientalia = גורדון, קערות
n.s. 10 (1941), pp. 116360־339 ,284־272 ,141־

 C. H. Gordon, “Two Aramaic Incantations”, Biblical = גורדון, שתי קערות
 and Near Eastern Studies: Essays in Honor of W. S. LaSor, ed. G. A.

Tuttle, Grand Rapids 1978, pp. 231243־
 M. Gorea, “Trois nouvelles coupes magiques גוריאה, שלוש קערות = 

araméennes”, Semitica 51 (2003), pp. 7392־
 M. J. Geller, “Eight Incantation Bowls”, Orientalia = גלר, שמונה קערות

Lovaniensia Periodica 17 (1986), pp. 101117־, pl. IV־X
 C. Häberl, “Aramaic Incantation Texts between Orality = הברל, אורליות
and Textuality”, Orality and Textuality in the Iranian World, ed. 

J. Rubanovich, Leiden 2015, pp. 365399־
 H. Hyvernat, “Sur un vase Judéo-Babylonien du Musée = היוורנט, קערה
 Lycklama de Cannes (Provence)”, Zeitschrift für Keilschriftforschung

2 (1885), pp. 113148־
 J. Wohlstein, “Ueber einige aramäische Inschriften auf = וולסטין, קערה
 Thongefässen des Königlichen Museums zu Berlin”, Zeitschrift für

Assyriologie 8 (1893), pp. 313340־
ויס, הערות = ר' ויס, "הערות על שימושה של מלת השלילה 'לא' במקרא", ארץ 

ישראל יד )תשל"ח; ספר ח"א גינזברג(, עמ' 148—151
יודיצקי, אוריגנס = א"א יודיצקי, דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, ירושלים תשע"ז

יודיצקי, היחלשות = א"א יודיצקי, "היחלשות העיצורʾ  )אל"ף( בעברית המקראית", 
מחקרים בלשון יג )תשע"א(, עמ' 1—11

יודיצקי, שערי לשון = א"א יודיצקי, "ביקורת על 'שערי לשון' ", לשוננו עא )תשס"ט(, 
עמ' 449—480

 H. Juusola, Linguistic Peculiarities in the Aramaic Magic = יוסולה, קווי ייחוד
Bowl Texts, Helsinki 1999

ייבין, יקטולנו = י' ייבין, "הצורות 'יקטולנו, יקוטלנו' במגילות מדבר יהודה לאור 
מסורת הניקוד הבבלי", המקרא ותולדות ישראל: מחקרים במקרא ובספרות ימי 
בית שני לזכרו של יעקב ליוור, בעריכת ב' אופנהיימר, תל אביב תשל"ב, עמ' 

276—256
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ייבין, ניקוד בבלי = י' ייבין, מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי, 
א—ב, ירושלים תשמ"ה

ילון, מבוא = ח' ילון, מבוא לניקוד המשנה, ירושלים תשכ"ד
 I. Jeruzalmi, Les coupes magiques araméennes de ירושלמי, קערות = 

Mesopotamie, Ph.D. Dissertation, Université de Paris, 1963
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