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  הערות רקע

בעיו" הזה אני מבקש להעיר הערות קצרות על התופעה שאפשר לכנותה . 1

 היבטי$ אחדי$ של התופעה מוכרי$ 1.'בתחו$ הלשו" המקרא כמפרש את עצמו'

באה הדר' המוכרת ביותר . והיבטי$ אחרי$ מוכרי$ פחות ,מאז ומתמידהיטב 

ששובצו בצלעות  ,בביאורי$ העולי$ בלשו" השירה ממילי$ נרדפות לידי ביטוי

ליו שאפשר להשתמש במילי$ הנרדפות מוב" מא. בילות ומבארות זו את זומק

 

 '"גוטשטיי" תמ�משה גוש"' דוד וייסרט ואני במחיצתו של פרופ' שני$ אחדות עבדנו פרופ  * 

אז למדתי להוקיר את ידענותו ואת מידותיו . במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית

  .אני שמח להגיש לו את העיו" הזה כמנחת ידידות. הטובות של דוד
  .:לדוגמה; היבטי$ שוני$ של פרשנות בתו' המקרא נידונו במחקרי$ קודמי$ בדור האחרו"   1

M.A. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford: Clarendon, 1985);   

 143–136, )ו"תשמ( נו, תרבי, ,"מקראית�פניה המגווני$ של הפרשנות הפני$" ,זקובי,' י

: הודהי�אב"( מקראית�מבוא לפרשנות פני$ ,ל"הנ ;)של פישביי" וספרעל  ביקורתסקירת (

כגו" (במחקרי$ כאלה  כא"ו ויש שדוגמות אחדות של ענייני לשו" הוזכרו כא". )1992 ,רכס

מאמרו של מכול$ מקי2 ומאל2 ). 12§ ,מובאת להל"ה ,בספרו של זקובי, 25' דוגמה יט בעמ

–239, )1970, ע$ עובד :אביב�תל(' "התנשבעת עמודי  ,"המקרא מפרש את עצמו" ,קריב 'א

ברצ2 אחד המילה המתבארת והמילה המבארת באות  ד" בה$ביאורי המקראות שהוא ב. 263

 מבאר "לידי ביתוי"לדידו הצירו2 ; )14יד ' בר( "וירק את חניכיו ילידי ביתו"כגו" , )כעי" גלוסות(

א' יש בו ג$ , ומלוות בדברי טע$ כלולות במאמרהרבה מאוד דוגמות יפות ". חניכיו"את 

 כמעט שאיניו, מכל מקו$ עיסוקי שונה משלו .דוגמות לא משכנעות ואפילו נטולות ביסוס

 :נומשותפות לעיוניבלבד ות שלוש דוגמ. בכגו" זה כמתפרט ומתפרש והול' בעיו" הזה עוסק

אז "ו )38ל ' בר( "ברהטי$ בשקתות המי$" ,ת במילי$ נרדפות הבאות זו אחר זושתיי$ עוסקו

ואצלי הסוג הזה , ה" שתיי$ מיני רבות )262, 240' עמ(אצל קריב  ;)23לג ' יש( "חלק עד שלל

אנו  –) 20כא ' בר" (ויהי ֹרֶבה ַק6ָת" –הדוגמה השלישית  ).15§להל" (נזכר כלאחר יד בלבד 

הדברי$ בדר' שה$ ציג את פני$ לא ראיתי מי שהעל כל  ).37 הערה, להל"( חלוקי$ בביאורה

תו' הצעה של  ,ביאור לשוני של מילי$ וביטויי$ על�פי רוב בהקשר$: מובאי$ בעיו" הזה

 בתופעה הנידונה בעיו". כשה$ מלווי$ בהדגמה מפורשת, ארבעה היבטי$ שוני$ של התופעה

   .אחר יד את הלשו"הזה על היבטיה השוני$ הסגנו" המקראי נמצא משרת במתכוו" או כל
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ל מילי$ לא שבאו בתקבולות ג$ מחו, לתקבולות להבנת שימושיה" המדויק ש

  .עיר א' הערות קצרותאעל ההיבט הזה  2.מעטות

שהמקרא  –שאולות מארמית העבריות או ה – ת יותר ה" המילי$ומעניינ. 2

המשמשות בהוראה לא עבריות רגילות או מילי$  ,משתמש בה" או מצטט אות"

או בהקשר מקביל להקשר המיידי ותו' כדי כ' ה" מתבארות בהקשר"  ,רווחת

, שאי" אני בא לומר שבכל מקו$ ומקו$ שהביאור מצוי בו, מוב". שה" נתונות בו

אפשר בהחלט שברוב . מעשה הביאור הוא מעשה מכוו" של כותב הטקסט

בשל בקשת הגיוו" בסגנו" נוקט כותבו : כלאחר יד היגד המובעההקשרי$ הוא 

ועל ידיה באה מילה , ת המקראשל הטקסט בהקשר אחד מילה לא רווחת בעברי

מקבילה או ביטוי של$ ידועי$ יותר ורווחי$ יותר ומבארי$ את המילה הלא 

כמה דוגמות מסוגי$ שוני$ למקומות שהמקרא מבאר את עצמו  אביא. רווחת

תר ואחר כ' אפתח במה שידוע יו. ואעיר עליה" ככל שיתבקש, בהקשר נתו"

וג$ זה יציגו הצגה מתבקשת תופעה שזה  דומה אני .אעבור למה שידוע פחות

  .חשובה במקרא ובלשונו
 

  מילי$ מבארות ומילי$ מתבארות

  ופסוקי$ מקבילי$ תותקבול .א

 ששובצו, היטב תופעת המילי$ והביטויי$ הנרדפי$ מוכרת. אתחיל בידוע לכול. 3

ה" , במיוחד ללשו" השירה במקרא תיהאופיינ ,ות של פסוק אחדמקביל צלעותב
 

 :אציי" כא" שניי$ מה$ בלבד .עסקו בתקבולות במקרא כמה מלומדי$בעשורי$ האחרוני$    2

J.L. Kugel, The Idea of Biblical Poetry: Parallelism and Its History (New Haven: Yale 

University Press, 1981).  $ביותרשבעת פרקי הספר הזה גדושי$ חומרי$ ודיוני$ חשובי ;

 ,A. Berlin:כ" נזכיר את החיבור החשוב. טיקה" כי הדגש מוש$ בה$ הרבה על הפואיצוי

The Dynamics of Biblical Parallelism (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 

הנה הנושאי$ של (ממוקד בנושאי$ בלשניי$  –על כל ששת פרקיו  –הספר הזה . (1985

 ,]פרק ג[ההיבט הדקדוקי  ,]פרק ב[המחקר הבלשני והתקבולות במקרא  :ארבעה מהפרקי$

אי" ]). פרק ה[זוגות הגיי$  –ההיבט הפונולוגי  ,]פרק ד[ההיבט המילוני וההיבט הסמנטי 

ומי שעניי" לו  ,ר היבטי$ חשובי$ בסוגיית התקבולתששני הספרי$ ה$ מקור לבירו ספק

העיסוק שלי בתקבולת בעיו" הזה הוא . $ יסודיי$ימצא כא" חומרי$ מענייני$ ודיוני, בנושא

המקרא  –ומובא בעיקר כסעי2 ראשו" בעיו" הקצר המוקדש לסוגיה הכוללת , קצר ביותר

  .כמפרש את מילותיו



  81 המקרא כמפרש את מילותיו 

 

 

 של היגדי$ מנוגדי$ה" בתקבולות , או משלימי$בתקבולות של היגדי$ נרדפי$ 

 ארור אפ$ כי ָעז ועברת$"בפסוק  ָקֶשהוַעז וֶעְבָרה ו��  למשל. אחרי$של היגדי$ ו

 ס�תוְלב�ש  ,ַד� ֲעָנִבי�וַיִי�  ,ֶב� �תֹו�וַעִיר הזוגות  או, )7מט  'בר( "כי ָקָ:ָתה

שוֹ Aִַי" @ַ  כבס ;ה ְבִני ֲאֹתנוֹ קָ רֵ =ֹ לַ וְ  ,אסרי לגפ" ִעיֹרה" :זה בפסוק Bְבַד$ ֲעָנִבי$  ,ְלבC

זוג מבארת שתי המילי$ @ַ אלה כל אחת מהזוגות הבכל ). 11 'פס, ש$( "סCֹתה

הביאור של המילה הרווחת יותר חשוב הטקסט  מוב" כי לקורא 3.את רעותה

  .פחות על ידי המילה הרווחת יותר

בפסוק שמוצעות בו צלעות  ֵזֶכרוֵ�� הרווחי$ כ' הוא ג$ בזוג השמות . 4

או בצלעות מקבילות , )7י  'מש( "ֵזֶכר צדיק לברכה ְוֵ:$ רשעי$ ירקב: "מנוגדות

שני השמות לעתי$  4).15ג  'שמ( "זה ְ:ִמי לעל$ וזה ִזְכִרי לדר דר: "שתוכנ" זהה

 למשל ;בתפקיד תחבירי זהה חדהנרדפי$ עשויי$ לבוא בזה אחר זה במבע א

 'יש( "ִ:ְמC DְלִזְכְרD תאות נפשלְ "באי$ בזה אחר זה בפסוק  ֵזֶכרו ֵ��שני השמות 

זוג  ל אפשר להבי" ג$ שימושי$ מקבילי$ של"משלושת הפסוקי$ הנ 5.)8כו 

" כי מחה אמחה את ֵזֶכר עמלק"כגו"  ,במקומות אחרי$ במקרא ֵזֶכרוֵ�� השמות 
 

ה בשתי הצלעות של העומדי$ בהקבלה זה לז, "ֹוֵרָקהוֶ!ֶפ� לא הזכרתי את זוג השמות    3

שכ" במקו$ זה שני השמות נתפרשו פירושי$ שוני$ מהמקובל על יסוד  ,הפסוק הזה

 .J.C:ראה. האוגריתית ועל יסוד מקבילות בסורית ובחומרי$ אחרי$ בידי חוקרי$ שוני$

Greenfield, “Ugaritic mdl and Its Cognates”, in S.M. Paul, M.E. Stone and A. Pinnik 

(eds.), ʿAl Kanfei Yonah: Collected Studies of Jonas C. Greenfield on Semitic Philology 

(Leiden: Brill & Jerusalem: Magnes, 2001), 2:847 n. 2 . א "מפנה ש$ אל חגרינפלד

ומוסי2 דברי$ , ולהערה שהעיר אפשטיי" כעור' תרבי, )83 ,]ד"תרצ[ה  ,תרבי,(גינזברג 

שהפנה אותי למאמרו של , רגשמואל פסב' תודתי נתונה לידידי פרופ( חשובי$ משלו

יצחק אבישור הרבה לעסוק בסוגיית צמדי המילי$ : אני רואה לציי" את הידוע). גרינפלד

הוא התחיל בזה כבר . במקרא במחקריו השוני$ והרי$ תרומות מוכחות בנושא הזה

ת של צמדי המילי$ במקרא ומקביליה$ בשפות השמיו", בעבודת הדוקטור המקיפה שלו

והמשי' בעיוני$ כאלה בשורה . )ד"תשל ,ירושלי$, האוניברסיטה העברית( "המזרח הקדו$

מחקרי$ במקרא  :של מחקרי$ כניבט מהביבליוגרפיה העשירה בספר תשורות לאבישור

בלשו" העברית ובלשונות השמיות מוקדשי$ לפרופסור יצחק אבישור , ובמזרח הקדמו"

 ,)ד"תשס, מרכז ארכיאולוגי: תל�אביב(מלול ' הלצר ומ 'בעריכת מ, ]ה[ש]י[ליובלו השישי$ וחמ

  .עיסוקי בנושא הזה מצומצ$ וממוקד בצד אחד שלו בלבד. 37–15
   .אבל היא עצמה בנויה במתכונת השירה במקרא, פסוקית זו היא חלק מפסוק המופיע בפרוזה   4
  .15§ ,וראה מה שנאמר להל"   5
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מֹו ולא ימחה ְ: "לעומת , מכא") 19כה  'דב" (תמחה את ֵזֶכר עמלק", )14 יז 'שמ(

מחיית : משמע. מכא" )13קט  'תה( "בדור אחר ימח ְ:ָמ$", )4כה  'דב( "מישראל

  .רכֶ Eֵ הַ היא מחיית  6$ֵ הַ ומחיית , 6$ֵ ר היא מחיית הַ כֶ Eֵ הַ 

 .של המילה הנדירהמדויק פירוש ב הופעת זוג מילי$ בתקבולת עשויה לעזור. 5

כי  ,לי נראה ;שני פירושי$אציי" כא" דוגמה למילה אחת בזוג מילי$ שנתפרשה 

Fכחוט השני "פסוק כוונתי ל .חברואחד על פני ר פירוש ההקבלה מסייעת לב

 Gִ ְפH ֹיִ תַ וI C ִרֵ @ָ דְ מI שנגזר , ִמְדָ#רהיחידאי  ש$הפה מופיע  .)3ד ש "שה( "נאוה

 ש$ע$ הלש$ הזה  וקשר אי" ל .'הפקת מילי$ מהפה'שעניינו  1ר"משורש דב

 6.'מקו$ ִמְרֶעה'או ' מקו$ לא מיושב'שעניינו  2ר"משורש דב ִמְדָ#ר והרווח הרגיל

כלומר ש$ פעולה של הפועל , 'דיבור' בפסוק שלנו ר@ָ דְ יש שפירשו את מִ ) א(

התרגו$ כ' נהג למשל  7.ָ�ַפטמ"  ִמְשָ'טכמו  במשקל ִמְפָעל) ִ%ֵ#ראחי ( ָ%ַבר

במילי$  (רֵ #ָ דְ מִ ו (יִ תַ וֹ )פְ "ִ  מתרג$ את זוג המילי$הלשיר השירי$ רמי אה

וכ" הביא קדרי במילונו ; "דבור' :מדבר'": י"וכ' פירש ג$ רש ."מילוי"ו "שפתוי"

 9ב"כפי שהציעו מילו" בד ,'הJֶ 'ו תולעומת זאת היו שפירשו א) ב( 8.)"דיבור"(
 

וכמשתק2 בש$ התואר , )1ג  'שמ( "המדברוינהג את הצא" אחר "כמו שניבט מהפסוק    6

אבל , אי" משקי" ושוחטי" את ַהKְִדָ@ִרAֹות): "ו ,ה(שנקרה למשל במשנה במסכת ביצה  ִמְדָ#ִרי

 הלנות באפר –ַהKְִדָ@ִרAֹות  ;לנות בעירה –? אלו ה" הבייתיות. משקי" ושוחטי" את הבייתיות

  ."]באחו[=
 "Nֵֹבר"כגו" , )ופע$ אחת ג$ בש$ הפוַעל(בבניי" קל נתקיי$ במקרא רק בבינוני  ָ%ַברכידוע    7

הומרו  ִיְדֹ#ר, ָ%ַברצורות כמו ). 6ש$ נא ( "ְ@ָדְבֶרD"וכ" ; )12סג  'תה( "Nֹוְבֵרי שקר", )29ו  'שמ(

רי$ שעברו כמו שאירע בפעלי$ אח) ְיַדֵ#ר, ִ%ֵ#ר(בתקופה קדומה במקבילותיה" בבניי" Jִֵעל 

 ִדֵ#רב ָ%ַברמשהמירה הלשו" את . מבניי" קל לבניי" הכבד בתקופת הבית השני ובלשו" חכמי$

לפי שמעבר" אל בניי" Jִֵעל , המשיכו להתקיי$ בטקסט של המקרא, ָ%ַברצורות הבינוני של 

, ֵ#רדַ ]מְ [>  ֹ%ֵבר :$ של הבינוני"היה כרו' לא רק בשינוי הניקוד אלא בהוספה של האות מ

ממירי הקריאה הראשונה בקריאה . ַדֵ#ר]מְ [>  ֵבר)וֹ (% :ו במקו$ שנכתבה"וג$ בגריעה של הוי

  .ל"ואכמ. השנייה לא נגעו כמעט תמיד בטקסט העיצורי
אוצר : מילו" העברית המקראית, צ קדרי"ראה מ'; חוד הלשו"'העיר שיש מי שפירש  אבל   8

, ]מילו" קדרי: להל"[ )ו"תשס ,אוניברסיטת בר�איל": ג"�רמת( ו"2 עד תי"לשו" המקרא מאל

 על פיו מציי" קדרי שזו צורת רבי$ש "מדברי'" איני נכנס כא" לשאלת הכתיב החלופי. 580

א' אינו מצוי , דות"' כעולה ממהדורת א] בורגט פטרקסנ[י לנינגרד "ב זה מצוי בככתי(

בקונקורדציה חדשה לתורה נביאי$ שוש" �אב"' ג$ א). ברויאר' ממורי הרב במהדורתו של 

 .'ִד@Cר'וכתובי$ הביא את ההגדרה 
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בצלע  שפתותי.שמ" ההקבלה אל דומה אני  11.ואחרי$ )mouth( 10ש"ומילו" קב

הוא  ִמְדָ#ֵר. –ה דווקא Jֶ מציי" את הַ  ִמְדָ#ֵר.להסיק שהש$  ראוי יותרהראשונה 

משקל  ,כידוע 12.'י דיבורלִ Fְ 'בשתי הצלעות הובאו שמות המצייני$  .'הפה של''

) = 20נא  'יש( רמָ כְ מִ , )13ז  'כגו" במ( ִמְזָרק כגו", ִמְפָעל מציי" עצמי$ שוני$

  13.מכמורת

בפסוק של שתי צלעות ויש ג$ מילי$ נרדפות שאינ" עולות מתקבולת . 6

שלה$ $ ימבנהו ,במקומות שוני$ במקראהבאי$ אלא מפסוקי$ מקבילי$ , אחד

בכמה  'ָזַכר'שעניינו  ָשַמרל הפועַ  זה הואכ .או דומי$ דמיו" רב זהות גמורהזהי$ 

בשתי לשונות הנבדלות בדיבר הרביעי ב פי שאנחנו מוצאי$כ, מפסוקי המקרא

 

 F. Brown, S.R. Driver & C.A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old:ראה   9

Testament (Oxford: Clarendon, 1907; repr. 1962) ]"המילו" . 184, ]ב"מילו" בד :להל

  ."שפתותי'"מציי" ש$ את ההקבלה אל 
 L. Koehler & W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old:ראה   10

Testament, rev. by W. Baumgartner & J.J. Stamm (5 vols.; Leiden: Brill, 1994–2000) 

 )."מדברי'"ד "ג$ מילו" זה מעיר על הכתיב ביו( 547, ]ש"מילו" קב :להל"[
  .שאחרי זוראה ההערה    11
רוב החדשי$ פירשו ): "1בהערה (אבל העיר ', דבור'פירש ) 2765' עמ(יהודה �מילו" ב"   12

אחרי : "חה את הפירוש בנימוק תמוהדו, "הפה] רוצה לומר[=ל "ר, עות כלי הדבורמבמש

 .הנרדפי$ תקבולותיש קושי בכל , $ כ' הואא. "התאר של השפתי$ אי" מקו$ לתאר הפה

   ."וכ' פשט בספרות, דבור' והקדמוני$ פרשו במשמ: "ולבסו2 חות$ את דבריו במילי$
מסיר שפה : "למשל הפסוק אומר. א' ברור שאי" להוציא מתקבולת יותר ממה שיש בה   13

היו מי שרצו לומר שהפסוק המדבר על הסרת ). 20 איוב יב( "וטע$ ְזֵקִני$ יקח, ְלֶנֱאָמִני$

', הנואמי$'כא" ה$  ֶנֲאָמִני�מכוו" לומר שה, מהנאמני$ "הסרת כוח הדיבור"כלומר , שפה

" "ואיננו הבינוני של אמ, $"כא" הוא ֵ:$ עצ$ במשקל Jְַעָל" מהשורש נא ֶנֱאָמ�ו ',המדברי$'

וס2 לש$ היחידי השקול במשקל Jְַעָל" נתגלה לנו כא" ש$ נ, וא$ כ' הוא. בבניי" נפעל

אמנ$ . בולתאלא שהצעה חריפה זו אינה נתמכת מהתק). 10איכה ד ( ַרֲחָמִנ1ֹות :במקרא

 "ֶנֱאָמִני$" אבל לא כ' הוא בשמות, בצלעות המקבילות זהי$ בהוראת$ "יקח"ו "מסיר"הפעלי$ 

מדובר כא" בתקבולת , שהלמע. אלו ה$ שני שמות שמשמעות$ שונה. "ְזֵקִני$"ו) דברני$(=

 תפירושו לספר איוב בסדרב, למשל(של צלעות משלימות ולא בתקבולת של צלעות נרדפות 

" "אמ צורת הבינוני של[ "נאמני$" בפני$ את הפירוש המקובל שלחכ$ ' עמביא  'דעת מקרא'

דברי מלא השתכנעתי . "בעלי חכמת הנאו$"הפירוש השני  את] ב20בהערה [ ודוחה] בנפעל

 ).א' כא" דיי לי שאמרתי שאי" להסיק מהתקבולת את מה שאינה אומרת; הדחייה שלו
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 'שמ( "ָזכֹור את יו$ השבת לקדשו: "עשרת הדיברות הנוסחאות המקבילות של

יפה ביותר מדרש$ של  ).19ה  'דב( "ת יו$ השבת לקדשוָשמֹור א"לעומת ) 7כ 

מכילתא דרבי ( "בדיבור אחדשניה$ נאמרו  :זכור ושמור"שאמרו  ,חכמי$

אי" אבל  14,)]229, מהדורת הורווי, ורבי"[ פרשה ז, מסכתא דבחודש, ישמעאל

מההקבלה הזאת נמצאנו למדי$ כי יש מקומות . המקרא יוצא מידי פשוטו

ואביו "את הפסוק היטב ומכא" נוכל להבי" . 'ָזַכר'עניינו  ָ�ַמרהפועל במקרא ש

ו של אחרי ששמע את חלומותי, יעקבהנאמר על , )11לז  'בר( "ָ:ַמר את הדבר

   15.'ביו זכר את דבר החלומותא'כלומר  ;יוס2

מההקבלה בי" שני פסוקי$ שאינ$ מצויי$ בהקשר אחד אבל עניינ$ , כידוע. 7

אפשר לעמוד על טיב$ של מילי$ ושל  דומי$זהי$ או שלה$ מבני$ הו זהה

 ,)13כ  'שמ( "רע' לא ַתְחֹמד בית" הפסוקית מההקבלה בי"למשל  .$ רבי$יביטוי

 ִהְתַאָ�העניינו  ָחַמדשאנו לומדי$ , )17 ה 'דב( "ולא תתאוה בית רע'"לפסוקית 

$ שנשיאת :ֵ  ומשני פסוקי$ שמבניה$ דומי$ למדנו .בעיני הפסוק בספר דברי$

ְוQא ", )6כ  'שמ( "אאלהי' ַל6ָוְ ' ש$ הQא ִתָ=א את : "$ אחד$ עניינ:ֵ ושבועה @ְ 

את  לא תשא"מתרג$ את  ,למשל ,אונקלוס .)12יט  'ויק(    "ִת6ְָבעC בשמי ַל6ֶָקר

 כעי" התרגו$) 'שבע בש$ היאל ת=( "'א דהמָ ְ: י בִ ימֵ א תֵ לָ "במילי$  "'ש$ ה

   .שבפסוק מספר ויקרא "ולא תשבעו בשמי"מילי$ ל "ולא תשתבעו" בשמי"

 – שאולהאחת עברית ואחת  –ואי" צרי' לומר ששימוש במילי$ שונות . 8

. תופעה מצויה במקרא ואג$ ה, מזה בפסוקי$ מקבילי$ במקומות מרוחקי$ זה

 "" אר$Nַ פַ אשר רכש @ְ " כמו בפסוק ַ'ָ%� הלא רגילה נתקל במילהמי ש ,למשל

הכתובי$ אומרי$ . מחו, להקשרה המקרא מושיט לו את ביאורה 16,)18לא  'בר(
 

ה (ובפירושו לדברי$ ; )7כ (י את הדרשה בשינוי סדר המילי$ בפירושו לשמות "והביא רש   14

ובתיבה אחת נאמרו  שניה$ בדיבור אחד: "מילי$ אחדות הוסי2 לדברי המכילתא) 19

 ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה"י לומר בהוספת המילי$ "מה ביקש רש. "ובשמיעה אחת נשמעו

מצד תיבה אחת ה" שתי מילי$ שה"  "שמור"ו "זכור"כלו$ כיוו" לומר ש? "אחת נשמעו

  .אפשר שכ" ואפשר שלא ?שמשמעות אחת לה"כלומר שתי מילי$ , בה"שנשמע מה 
הא$  ."היה ממתי" ומצפה מתי יבא :שמר את הדבר: "י"בעינינו דבריו של רש יפי$   15

? והמתי" וציפה שיתממש' את דבר החלו$ ָזַכר'הבי" שהפועל ָשַמר עניינו בדבריו אפשר ל

  .בדבריו מה שאי" בה$ $יתול ושאנ ראה לינא' , נמצאנו מכווני$ לפרש" הדורות, א$ כ' הוא
פד" "ו2 הסמיכות א הש$ בצירבעשר ב ;כול" בספר בראשית, פעמי$ במקרא 11הש$ מופיע    16

 ). 7מח ( זולתי בהופעה האחרונה בספר, "פדנה אר$: "המגמה א"ובה ,"אר$
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, 2כח  'בר( "וִ:Rַח אתו NֶJַָנה אר$[...]  ויל' NֶJַָנה אר$[...] קו$ ל' NֶJַָנה אר$ "

ל' אל  חרַ וקו$ @ְ : "קורא הפסוק להליכה זו ְ@ִריָחה, כבר בתחילת העניי"; )6–5

ויברח : "ראמהדהד במקו$ אחר במק סיפור הבריחה .)43כז  'בר( "לב" אחי חרנה

 Gְ 13יב  'הו( "ה אר$דֵ יעקב .(ונמצאנו למדי$ ש" ַJ ַN ")$של בראשית הוא  ")אר

" Gְ ֵהווה אומר 17.בלשו" ספר הושע ")אר$(ה ד : ָG דֶ הוא ַJ ה הוא ָN "18.מקראלשו" הב   

  

  ביאורשל  צעה מפורשתה .ב

מעבר לתקבולות בתו' פסוק אחד ומעבר לפסוקי$ מקבילי$ במקומות . 9

לעיתי$ אני מוצאי$ שתי מילי$ שבאו , מרוחקי$ זה מזה כפי שראינו לעיל

או מילה רווחת ועל  ,מילה רווחת יותר ואחת פחות רווחת תאח –בהקשר אחד 

או מילה או ביטוי בעברית ועל יד$ מילה , ידה מילה רגילה בהוראה לא רווחת

של המילה  $ביאוראת בהקשר שבו נזדמנו והמקרא מגיש לנו , או ביטוי זרי$

של  לא רווחת אוהשל התיבה הרגילה בהוראה  או י$הלא רווחאו הביטוי 

אביא כא" שתי . בלי שנזדקק לעזרתו של פרש" או לחיפוש במילו", המילה הזרה

   .ואעיר עליה" בקצרה ,דוגמות ידועות

שתי מילי$ דוגמה ידועה וברורה לתופעה כזאת היא הביאור הנית" ל. 10

ויקרא לו לב" ְיַגר GָהדCָתא [...] ויקחו אבני$ ויעשו גל " :ר בראשיתארמיות בספ

 )המולח$ משני שמות( ַ!ְלֵעדהש$ העברי ). 47–46לא  'בר( "ויעקב קרא לו Sְַלֵעד

העברי  ַ!להוא  ְיַגרהארמי  הש$. ְיַגר ָ"הד�ָתאמבאר את המקבילה הארמית 

  .ֵעדעניינה  ָ"הד�ָתאו

 

ראה מילו" (' העול שעל גבי הבהמה', 'ג"', 'דר'': הוראות שונות ַ'ָ%�בלשונות אחיות יש לש$    17

  ).ש בערכו"ב ומילו" קב"בד
Gֶָדה 'ואחת מהוראותיו היא , סיתידוע ג$ בערבית הקל فدانכבר צוי" במילוני$ שהש$    18

היא ההוראה שאני מכיר מאז  فدانלש$ ) כל שדה באשר הוא(' Gֶָדה'אציי" כי ההוראה . 'ָזרCעַ 

ואכ" ', שדה לגידול דגני$'הש$ ציי" במיוחד . ילדותי מהערבית היהודית והמוסלמית במרוקו

 Z. Iraqui Sinaceur, Le:ראה. סראפי" קולי" במילונו מביא את ההוראה הזאת' ורז'ז

dictionnaire Colin de l’arabe dialectale marocain (8 vols.; Rabat: al Manahil & Paris: 

CNRS, 1993–94), 6:1431 .20כה (יה בבראשית י כהצעת ביאור שני"וכבר קד$ וכתב רש (

שבלשו" ישמעאל קורי" לשדה ', שדה אר$'כמו ' פד" אר$' ויש פותרי": ""מפד" אר$"ה "ד

  ."פד""ק בער' "בספר השרשי$ לרד "ש מפרשי$י"וכ" הובא בלשו" . "פד"
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כמו ברוב ' מֹוֵסר העדות'מציי" ג$ את  ֵעדהמקרא הש$ של בעברית . 11

ג$ את הוא מציי" ו ,)15יט  'דב( "קו$ ֵעד אחד באישלא י"כגו" , ות שלוהיקרויה

הצירו2 את  ,למשל. מקרא כפי שהבינו הקדמוני$ בכמה פסוקי ,ת עצמהדCהעֵ 

מתרג$ אונקלוס  )13כ  'שמ( "לא תענה ברע' ֵעד שקר"בפסוק  "שקרֵעד "

מתרגמת יא ה ;פשיטתאבג$  מצאנווכ' , )עדות שקר(= "דשקרא ָסֲהדCָתא"

 דעֵ את הש$ וכ" מתרגמת הפשיטתא . )כוזבת עדות(= "ָסהדCָתא ַדSָלָתא"

מתורג$ בתרגו$ הסורי  ,)12ש$ כב ( "ְיִבֵאהC ֵעד"הביטוי : נוספי$בפסוקי$ 

, )20יט  'יש( "צבאות' להוהיה לאות Cְלֵעד "וג$ בפסוק , "וַניֵתוהי לָסהדCָתא"

ראוי , א$ כ". "ותהוא לTֵתא ולָסהדCָתא למריא חילתנא"הפשיטתא מתרגמת 

  Sַ'. 19ל ָהֵעדCת'עניינו  ְיַגר ָ"הד�ָתאהצירו2 לקבוע כי 

בפרק אחד במקרא משמשת ש, בביאור מילה עבריתכדוגמה הזאת נמצא . 12

לכו ': כה אמר האיש בלכתו לדרוש את אלהי$" :אנו קוראי$. רגילהלא  ההוראב

המילה ). 9א ט "שמ( "ֹרֶאהי$ הָ נִ פָ א לְ רֵ Uָ יא היו$ יִ בִ כי לנָ , 'ונלכה עד ָהֹרֶאה

של  19, 18, 11 'בפסג$  היא נמצאת(הזה פעמי$ אחדות בסיפור  צויהמ ֶאהוֹ ָהר

היא מתבארת מיד  ,אבל בהיותה משמשת שלא בהוראתה הרגילה, )הפרק הזה

   .9 'פסהופעתה בלאחר היקרותה הראשונה בסיפור ב

 בדוגמה הראשונה יש פעולת. ל מעשה הביאור הוא מפורש"בשתי הדוגמות הנ

מעי" , ובדוגמה השנייה באה הגדרה מילונית דיאכרונית, תרגו$ מלשו" ללשו"

   .סעי2 קט" בתולדות הלשו"

  

  

 

 'ֹוֵתחַ למשל הבינוני . ומצאנו עוד צורות בינוני שמשמשות כש$ פעולה או כש$ מופשט   19

. 'פתיחת טפח'עניינו  –) ז ,אהילות ג; ה ,כגו" שבת כד( "Jֹוֵתַח ֶטַפח"בצירו2 הרווח במשנה 

, ֹעזָעז משמשת כא" כמו ; )3מט  'בר( "יתר Gְֵאת ויתר ָעז"בביטוי  ָעזוכ' יש להבי" את 

, "ַקל ָוחֹוֶמר"בביטוי  ַקלוהוא הדי" באשר לצורה , הצירו2 הראשו" "Gְֵאת"במעמד זהה ל

ראה . ל"ספרות חז שנשמר בעדי הנוסח הטובי$ של, "קול וחומר"כמו בצירו2  ֹקלשעניינה 

ל ללשו" "לרבות בעיית השוואת לשו" חז(ל "מבעיות המילונות של לשו" חז", קוטשר' י

 ,אוניברסיטת בר�איל": ג"�רמת( א, ל"ערכי המילו" החדש לספרות חז, )עור'(ל "הנ, ")המקרא

  , מחקרי$ בלשו" חכמי$ :וראה חומר נוס2 ודיו" קצר בתופעה בספרי ;33–32, )ב"תשל

  .170–169, )ט"תשס ,מוסד ביאליק: ירושלי$(וני לשו" מבואות ועי :א
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  או בביטוי מבאר שימוש במילה .ג

כבר הראיתי בעיו" מפורט . ולדו" בה" דוגמות מסוג אחרהציע אבוא עתה ל. 13

שהמקרא נוקט לשו" ביאור סמויה למחצה , במקרא ָיִדידבמשמעותו של הש$ 

בבארו את עצמו בתו' ) לשו" ביאור גלויה למחצה :אולי מדויק יותר לומר(

 ,במקו$ אחד המקרא מבאר את המילה. ההקשר שהמילה המתפרשת נקרית בו

בדברו על בהופעתו של הש$ במקרא . אורשהדבר הוגדר כמעשה בי אבל

 ָיִדידהכותב עצמו מלמד אותנו בהקשר הנתו" שהוראתו של , שמותיו של ְ:Qֹמה

בעבור  21ויקרא את שמו ְיִדיְדָיV"אנו קוראי$ ש$ בלשו" מפורשת  T'.20הCב'היא 

שהוא  – ְ�4ֹמה –בעת הצעת שמו השני  ,ובפסוק שלפני זה, )25ב יב "שמ( "'ה

, עוד לפני שהוזכר הש$ הנדיר יותר, ְיִדיְדָי5הש$ המוכר והרווח יותר של 

הפסוק אומר באופ" מפורש  ).24 'פס" (בוֹ הֵ אֲ ' ויקרא את שמו שלמה וה: "נאמר

ואכ" הבירור הנזכר . ''בידי הTהCב 'הוא ילד  ָי5ְיִדידְ משמע  ,אותו בהֵ T' הכי 

   22.כאהוב ידדִ יָ הראה שרוב הקדמוני$ ככול$ הבינו את 

 הפסוק. מזומנת לנו בפרשת הקרבנות ְיִדיְדָי5דוגמה דומה למה שנאמר על . 14

זאת תורת ָהֹעָלה היא ָהֹעָלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר : "אומר

הדעות חלוקות בדבר גיזרונו של ש$ העצ$ ). 2ו  'ויק( "ואש המזבח תוקד בו

י שהוראתו "יש הרואי$ אותו גזור מ" על. ש$ הקרב"המציי" את  23,עֹוָלה

למשל  ;)ק בארמית"מקבילו של השורש סל(' הליכה כלפי מעלה'הראשונית היא 

" "י בעי"אותו גזור מ" עליש מי שרואה אבל  24.ש"ב וקב"דב בפירושרי$ אומכ' 

 

, חכ$' נ, אשר�בר' מ ,"תצורה ומשמעות – 'ידיד'המילה  :'ֲאֵהבוֹ ' וה', 'ְיִדיְדָיV'" :ראה מאמרי   20

 אסופת מחקרי$ בפרשנות המקרא מוגשי$ לעמוס חכ$ :תשורה לעמוס, )עורכי$(עופר ' י

     .472–449, )ז"תשס, תבונות: אלו" שבות(
  ).40הערה , 456 ,ראה ש$(א "בלא המפיק בה ְיִדיְדָיהוידועה ג$ הגרסה    21
נית" לראות היטב שמספר ( 464–450, בא ש$ 'TהCב'כ ָיִדידפירוט המקורות המסבירי$ את    22

ג$ הסברתי מדוע  ,471–464, ש$בדיו" ). הוא זניח' אהוב'לא נתפרש  ָיִדידהמקורות שבה$ 

 . נפרדצורת הב ְיִדידעל פני  ָיִדידאני מעדי2 את הניקוד 
  .ו"מכא" ואיל' אכתוב את הש$ בכתיב מלא וי   23
 גוזר ,830, ש"מילו" קב. המדבר באופ" מפורש על הליכה כלפי מעלה, 750 ,ב"ראה מילו" בד   24

קיצור מ" "הוא  עֹוָלהשסבר שהש$ , ומציי" כאפשרות את דעתו של קהלר, י"מ" על ֹעָלהאת 

כל : "ל"ומעניינת התבטאות דומה בדרשת חז .")מתנה העולה באש(=ִמְנָחה עֹוָלה ] הצירו2[

עולה  –] 8ז ' ויק" [עולת האיש"שנאמר , לא זכו הכהני$ בעורה, שלא זכה המזבח בבשרה



   אשר�משה בר 88

 

 

כמו בשורש הערבי  'הרתיח, בישל'ועניינו  ,غהמיוצגת בערבית בעיצור  ,השנייה

 די לקבוע שבהקשר הזה, לענייננו 25.קדרילאחרונה  ביאה את הדעה הזאת ;غلي

 רב" העוֶלה על אש המזבח כל הלילה ונשר2ק'כ עֹוָלהפירש את ש$ הקרב"  הפסוק

 "לכֵ Tכליל תהיה לא תֵ ", "Fִָליל תקטר"כמו שנאמר על מנחת אהר" ובניו ', כולו

לוגיה אטימוהיא  "זו תורת העולה היא העולה"האמירה א2 א$  26.)15ש$ ו (

  . אינו זז ממקומושהוצע בפסוק עומד על כנו ומעשה הביאור  27,עממית

בזו הבאות  מילי$ נרדפותנפרד ב מקו$ לדו" דיו"יש , אגב הנאמר לעיל. 15

מה עצבפני זו סוגיה . זההתפקיד תחבירי מעמד ובב אחר זו במשפט אחד

נובעי$ בלשו" שכ" זימוני$ של זוגות כאלה  ,וטעונה עיו" מקי2 בכל גילוייה

עֹוָלה , ֵ:$ וֵזֶכר –מי שנקט את זוגות הנרדפי$  ,למשל .זה מזה מגורמי$ שוני$

אז תחפ, זבחי צדק " 28,)8כו  'יש( "ִ:ְמC DְלִזְכְרD תאות נפשלְ "בפסוקי$  –ְוָכִליל 

נראה למסור את ביקש כ, ו החיבור"ה לחבר$ בויוָרT )21נא  'תה( "עֹוָלה ְוָכִליל

בשני  ההכפול בעתועל ידי השל הש$ המעניי" אותו ההיגד שלו בהדגשת יתר 

 "'ויעלהו עֹוָלה Fִָליל לה"פסוק ג$ ב ה$ הדברי$ואולי כ' . מחוברי$ נרדפי$

 

" לבעלי$] עלתה: $בדפוסי[א2 על פי שלא ָעַלת [...] לאיש ] שעלתה: בדפוסי$[Wֶָעַלת 

הל' ( ָעָלההוא צורה נטויה של  עֹוָלה הדרשה אומרת באופ" ברור שהש$). ב, זבחי$ יב(

תורת ] זאת['תלמוד לומר ): "ב"ז עש$ כ(ר ג$ את הנאמר בגמרת הבבלי ונזכי). כלפי מעלה

 "זאת היא העולה" ה"י ש$ ד"רש. "ריבה תורה אחת לכל העולי" שא$ עלו לא ירדו, 'העולה

דילפינ" , לפי שבא המקרא הזה ללמדנו על הפסולי" למזבח שעלו שלא ירדו ]...[" :אומר

התלמוד . "משעלה על מוקדה תהא ש$ כל הלילה', ולה על מוקדה על המזבח כל הלילהע'מ

  .לפי שהוא עֹוֶלה על המזבח עֹוָלההול' בעקבות הפסוק שהקרב" נקרא 
עולה : "הוא הוסי2 ש$ את ההגדרה ,801, קדריראה הדברי$ המפורשי$ שהובאו במילו"    25

  ."כמו ִא6ֶה' באש נשרפת'היא אפוא 
ויעלהו " :במעמד תחבירי זהה באי$ ביחד – 6ִָלילועֹוָלה  – שני השמותג$ ונזכיר שמצאנו ש   26

 "אז יעלו על מזבח' פרי$, אז תחפ, זבחי צדק עֹוָלה ְוָכִליל", )9א ז "שמ( "'עֹוָלה Fִָליל לה

  .)15§, ראה מה שאני כותב להל"( ).21נא  'תה(
והפועל בבינוני  "העולה"א$ נקבל את דעתו של קדרי שהש$ , מדובר באטימולוגיה עממית   27

. נגזרו משני שרשי$ שוני$) "ָהֹעָלה היא ָהֹעָלה על מוקדה"בפסוק (המגדיר אותו ) "העולה"(

י הרגיל "כלומר השורש על(ד מי שסבור כי ג$ הש$ וג$ הפועל נגזרו משורש אחלדעת א' 

 .זו אינה אטימולוגיה עממית, ש"ב וקב"כדעת$ של מילוני בד ,)'הליכה כלפי מעלה'שעניינו 
  .4§ ,ראה לעיל   28
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לעומת זאת במקומות מסוימי$ . ו"א2 שזוג השמות לא חובר בוי, )9א ז "שמ(

כמו בשני הפסוקי$ , מילה אחת מתו' השתיי$ היא מילה ארמית או מילה נדירה

ַלק", )38ל  'בר( "ת המי$תוֹ קֲ ִ: י$ @ְ טִ הָ ְר @ָ ": האלה Bלג  'יש( "מרבה 29ַעד ָ:ָלל אז ח

המילה . היא גלוסה מבארת המילי$ שתינראה שאחת מ זוגות אלוב). 23

והמילה השנייה  31,)ַעד(או מילה נדירה  30)ְרָהִטי�(הראשונה היא מילה ארמית 

ויש עוד גורמי$ נוספי$ ). ללָ שָ ; המי$ תתוֹ קֲ �ִ (היא מילה עברית מוכרת 

  . א' כאמור לא כא" מקומ$, להצטרפויות כאלה

  

  מילי$ מבארות במבני$ דומי$ .ד

הוא ביאור , של מילה בידי חברתה הבא בהקשר אחדסוג אחר של ביאור . 16

שתיה" כש, ה ובמילה נדירה שהיא נרדפת שלההעולה משימוש במילה רגיל

אביא  .זהי$ זה לזה ממשבמבני$ באות בהקשר אחד במבני$ דומי$ זה לזה או 

  . מעניינותשלוש דוגמאות כא" 

 ושתיה", הוא מופיע בס' הכול פעמיי$, הוא ש$ נדיר במקרא ֶעֶל�הש$ . 17

) ב( ).56א יז "שמ( "ב" מי זה ָהָעֶל$: ויאמר המל' ְ:Xל אתה) "א: (בספר שמואל

בשני המקומות  32).22ש$ כ ( "הנה החצי$ ממ' והלאה: וא$ כה אמר ָלֶעֶל$"

. יביה$כמעט בכל רכ י$ל במבני$ זה"מקבילי$ למשפטי$ הנ מופיעי$ משפטי$

 "ב" מי זה ָהָעֶל$: ויאמר המל' ְ:Xל אתה"לפני הפסוק ) א: (אפרש את דבריי

ב" מי [...]: ר אל אבנר מַ T[...] וכראות שאול את דוד "אנו קוראי$ , )56ש$ יז (

 

, בבקר יאכל ַעד: "בא בשתי צלעות מקבילות ָ�ָללו ַעדבברכת יעקב זוג השמות , כידוע   29

  ).27מט  'בר( "ולערב יחלק ָ:ָלל
אבל תצורתו  ,), העברי"מקבילו של רו(ט הארמי "הוא ש$ שנגזר מהשורש רה ְרָהִטי�   30

 .עבריתהיא  –צורת הרבי$ בדג$ Jְָעִלי$  – דקדוקיתה
יש מקבילה בארמית של התרגומי$ ובארמית הגלילית  ַעד כבר צוי" במחקר כי לש$ העצ$   31

�ַעד"בער' , 774 ,ראה מילו" קדרי(II" .(  
מדובר . בסיפורי דוד בספר שמואל ֶעֶל�היו מי שחשבו שמצאו הופעה שלישית של הש$    32

בפסוק המדבר ג$ הוא על דוד  "ִע$"בהצעה חריפה ביותר לקרוא קריאה שונה את המילה 

הוצע ש ,)12א טז "שמ( Y "והוא אדמוני ִע$ יפה עיני$ וטוב ראי" הכוונה לפסוק. "ֶעֶל$"עצמו כ

סו2 הער' , 835 ,ש"קב ו"ההצעה מובאת במיל( "ֶעֶל$ יפה עיני$והוא אדמוני "בו לקרוא 

  .עובדה לשונית ואינהא' היא נשארת בגדר הצעה , ומבריקה הצעה חריפהזו אכ" ). "ֶעֶל$"
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 "רעַ Zָ ב" מי אתה הַ : ויאמר אליו שאול: "ואחריו אנו קוראי$). 55 'פס( "ַהZַַערזה 

הנשאל הוא הראשוני$  בשני, הפסוקי$ השואל הוא שאול בשלושת). 58 'פס(

ה בכל פרטיה והשאלה היא זהה או דומ, הנשאל הוא דוד פסוק השלישיאבנר וב

, "ב" מי זה ַהZַַער: "השנייהבשאלה  מילה האחרונההזולתי  פסוקי$ה תבשלוש

במילה  55 'השימוש המוקד$ בפס. "ב" מי אתה ַהZַָער", "ב" מי זה ָהָעֶל$"

ואחר כ' , )56 'פס(שבפסוק התוכ2  "העל$"המילה מקדי$ לבאר את  "הנער"

וא$ כה אמר : "דוגמה השנייהוכ' הוא ב) ב. ("הנער"חוזר הכותב אל המילה 

מופיע פסוק  הפסוק הזה לפני. )22כ  א"מש( "הנה החצי$ ממ' והלאה: ָלֶעֶל$

ג$ כא" ). 21 'פס( "והנההנה החצי$ ממ' , א$ Tֹמר ֹאַמר ַלZַַער: "דמותוכבצלמו ו

מיותר . 22 'שבפס "ָלֶעֶל$"מקדימה לבאר את  21 'הבאה בפס "ַלZַַער"המילה 

של השאלה בפרק יז ושל  לשתומשלומר שיש מי שירצה לראות בהופעה ה

 ,ממקורות שוני$ עור' הספר נטל$ש ,ההיגד הכפול בפרק כ נוסחאות מקבילות

 –א2 א$ כ' יTמר . פעמי$ או שלוש ולא היגדי$ שנאמרו מלכתחילה פעמיי$

אי" הדבר מפחית מאומה מהעובדה שבטקסט המונח  –בצדק או שלא בצדק 

   .המילה הרגילה מבארת את המילה הרווחת פחות, לפנינו כיו$

על בסיפור ליקוחי רבקה  ַעְלָמהשל צורת הנקבה  הופעהוכ' הוא באשר ל. 18

מילה רווחת  ואינ ַעְלָמה$ השג$  .בספר בראשית פרק כדידי עבד אברה$ 

שמספר הופעותיה  33,ַנֲעָרה לש$ הנרד2הוא שבע בניגוד  ומספר היקרויותי. במקרא

בהופעתה הראשונה במקרא בספר בראשית מצויה צורת . מגיע לשישי$ ושלוש

: בתפילתו אומר עבד אברה$). 55, 28, 16, 14כד (פעמי$  ארבע ַנֲעָרההיחיד 

 ר אליה הטי נא כד' ואשתה ואמרה שתהמַ אשר אֹ  )הנער: כתיב( והיה ַהZֲַעָרה"

ומדבר  ע$ בני משפחתהנפגש כשהוא לעומת זאת , )14 'פס( "וג$ גמלי' אשקה

השקיני נא ': והיה ָהַעְלָמה היצאת לשאב ואמרתי אליה: "לה$ הוא אומר את$

). 44–43 'פס( "'ג$ אתה שתה וג$ לגמלי' אשאב': ואמרה אלי. 'מעט מי$ מכד'

היא  אחר כ'ו, )28, 15, 14 'בפס(שלוש פעמי$  ַה7ֲַעָרה רבקה מתכנה בש$

 

זו  .הנער/נער: : : : א"בלא ה    ברוב המכריע של הופעותיה בתורה כתובה צורת היחיד, כידוע   33

רק במקו$ אחד ויחידי בספר דברי$ . לזכר ולנקבה ַנַערצורה המשקפת שימוש קדו$ בצורה 

ע$ זאת . זה הכתיב המצוי בכל ספרי המקרא האחרי$; בחומשהנערה מופיע הכתיב ) 19כב (

כה ; 24יד  'בר( "ַהZְָעִרי$": לזכרנערי� ; בצורות הרבי$ יש ְ@ֵדלCת בי" הזכר לנקבה ג$ בתורה

  ).5ב 'שמ; 61ש$ כד ( "ְוַנֲעֹרֶתיהָ : "לנקבה    נערותו, )27
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ביאורה של אי$ באופ" ברור שרו). 43 'בפס(בפע$ הרביעית  ָהַעְלָמהמתכנה 

עולה בדר' אגב מתו' ההקשר כנרדפת של המילה המוכרת יותר  ָהַעְלָמההמילה 

  .שבאה לפניה בסיפור – ַה7ֲַעָרה –

 בדברו על ישמעאל. הדוגמה השלישית המובאת בזה היא מספר בראשיתג$ . 19

 'בר( "וישב במדבר ויהי ֹרֶבה קשת, ויהי אלהי$ את הנער ויגדל"אומר הפסוק 

 ישמעאל) 19, 18, ]פעמיי$[ 17, 12 'כמו בפס(בצלע הראשונה של הפסוק ). 20כא 

 היא מילה יחידאית רֹוֶבה 34.רֹוֶבהובצלעו השנית הוא מכונה , ַערַה7ַ מכונה 

)hapax legomenon( ,במקו$ הזה בספר בראשית רקמופיעה במקרא ה .

 ,תחילה כַנַער את ישמעאלהוא מציג : והפסוק שבו היא באה מפרש את עצמו

  . הוא ַנַער הוא רֹוֶבה: הווה אומר. ואחר כ' הוא מכנה אותו רֹוֶבה

נקלוס תרג$ או ,למשל .רֹוֶבהואכ" כ' הבינו רבי$ מהקדמוני$ את המילה . 20

בארמית  ָרְבָיא/ָרֵבי ;"ַק6ָָתא )ָרְבָיא: א"נ(ַוֲהָוה ָרֵבי "במילי$  "ויהי ֹרֶבה קשת"את 

א$ ל'וכא" ג: "ג"וכ" תרג$ רס .'6ָתהיה נער קַ 'כלומר ישמעאל ', נער'פירוש$ 

וכ" יוצא  .)'ַק6ָת צעיר'(= iuvenis sagittarius :וזה התרגו$ ג$ בוולגטה, "$אר

מתלמד ] הוא[ )רֹוֶבה(= רבה ]...[ ויהי רבה קשת: "מדברי המדרש בבראשית רבא

  . "בקשת) נער(=

היא מילה יחידאית לא רק במקרא כולו אלא ג$ הזאת נדירה ההמילה  .21

: את צורת הרבי$ רֹוִבי$ במשנהאחת ויחידה מצאנו פע$ . במשנה כולה

הנזכרי$ במשנה זו במסכת תמיד ָהרֹוִבי� . )א ,תמיד א( "ְוָהרֹוִבי$ שומרי$ ש$"

הטילו עליה$  ע$ זאת .שעדיי" לא התחילו לשרת במקדש, י$ה$ הנערי$ הכוהנ

זו צורת הבינוני של  35;הוא שקו2 ביותררֹוֶבה פירוש המילה . תפקידי שמירה

ילד שכבר 'בארמית הוא  ָרֵביבעברית ורֹוֶבה כלומר ', Sַָדל'שעניינו ָרָבה הפועל 

   37.'ַנַער'היינו  36',גדל

 

 ).רֹוֶבה(מכא" ואיל' אביא את התיבה בכתיב מלא    34
 פחות בעדי$ .ל"חז ה רק בעדי$ הטובי$ של ספרותנשמר) רובאכתיב בג$ ( רֹוָבהצורת הנקבה    35

על " :ראה מאמרי(ד "ביו ו"וטעית של הויד בשל החלפה מ"ביו    ריבהטובי$ צורתה היא 

  ).23–16§§, ]בדפוס[ר יצחק ספיר "בספר היובל לד ,"תופעת המילי$ שנעקרו מלשו" חכמי$
, "אל ירע בעינ' על הנער": למשל, ֶיֶלדמכונה ג$  ַנַערויוזכר כא" כי לפעמי$ מי שמתכנה    36

, "הילדאל אראה במות ", "ותשל' את הילד", "וית" אל הגר ש$ על שכמה ואת הילד"

  ).17, 15, 14, 12כא  'בר( "כי שמע אלהי$ אל קול הנער[...] וישמע אלהי$ את קול הנער "
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הניבטת משלוש הדוגמות מעניינת אי אפשר שלא לשי$ לב לעובדה . 22

מילה בבתחילה משתמש  יהמקראהמספר  י$הטקסטבכל אחד משלושת . ל"הנ

כא  'בר( ַנַער, )28, 16, 14כד  'בר( ַנֲעָרה, )55א יז "שמ( ַנַער – והרווחת הרגילה

 ֶעֶל� – והרווחת פחות את המילה הנדירהורק אחר כ' הוא מביא  –) 20–17, 12

אחרי שאנו  :וה אומרוה. )20כא  'בר( רֹוֶבה, )43כד  'בר( ַעְלָמה, )56יז  א"שמ(

 הטקסט הציגו במילה רגילה ורווחתשכותב  האד$הוא  מי, יודעי$ במה מדובר

 ,ַעְלָמה, ֶעֶל� – פחות ומציגו במילה רווחת אחר כ'בא הוא , ַנֲעָרהאו  ַנַער –

 ,הקושי להבי" את משמעותכל עוד אי" ומשננקטה המילה הרווחת פחות  .רֹוֶבה

יש עוד  בשתי הדוגמות הראשונות ,דר' אגב. שמדברי$ עליו כבר ידוע כי מי

א "שמ( ֶעֶל�אחרי שהפסוק השתמש במילה במקו$ הראשו"  :נתו" לשוני מעניי"

לאחר שהשתמש במילה במקו$ השני ו, )58 'פסב( ַנַערחזר אל המילה הוא ) 56יז 

  ).55 'בפס( ַנֲעָרהחזר אל המילה הוא ) 43כד  'בר( ַעְלָמה

  

  הערות חתימה

  :אסכ$ את עיקרי הדברי$. 23

הקבלות של שני מר העולה מתקבולות בפסוק אחד או ברור שהביאו .א

ג$ . ידועמהל' הוא  ,במקרא הנמצאי$ בספרי$ שוני$, רחוקי$ זה מזה פסוקי$

שהוצגו (אלה ביאורי$ כבעיו" ב .נושא מוכר יאאמירה מפורשת של ביאור ה

הבאת$ . הערות אחדות והשלמות קלותא' הוספנו ) ב–ה אלעיל בפרקי המשנֶ 

שהמקרא  תופעהשל הומגוונת צגה שלמה באה לש$ ה הזה "בעיושל אלה 

תשתית נועדה לשמש ל "הבאת החומרי$ הנ ,זאתוג$ . מפרש את עצמו

   .)ד–ה גקי המשנֶ פר( לחומרי$ הכלולי$ בפרקי$ התוכפי$

 

שנאמר על ישמעאל , "רֹוֶבה קשת"בצירו2  רֹוֶבההיו מי שפירשו את המילה , דר' אגב   37

י חילו2 של צורה שנגזרה "מהשורש רב רֹוֶבהה$ ראו במילה . 'ַק6ָת יורה חצי$'במשמעות 

וישטמוהו בעלי  וימררוהו ָוֹר@C"המשתק2 למשל בפסוק , 'ָיָרה'שמשמעותו , ב"רב מהשורש

וכ' צמח החידוש של המילה . ']חיצי$[בעלי חצי$ ירו עליו 'כלומר , )23מט  'בר" (חצי$

כ'  .)35הנזכר לעיל בהערה מאמרי ב 23§ראה (כמציינת כלי ירייה בעברית החדשה  רֹוֶבה

הבי" : משמע( ֹרֶבהמבארת את המילה  ַק9ָתשהמילה  ,239, )1הערה , לעיל(קריב למשל סבר 

הבאה  ַה7ַַערוהתיבה , 'ַנַער'היא  ֹרֶבהאני סבור שהמילה אילו ו, ])חיצי$[ 'ורהי' = רובהאת 

  .שבחלקו השני ֹרֶבהבחלקו הראשו" של הפסוק מקדימה לבאר את המילה 
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יש , כפעולה לא מפורשת ביאורהמעשה שדיברתי על  מקומותהלא בכל  .ב

לא הרי האמירה . של כותב הטקסטושקו2 מעשה מכוו" שמדובר ב להניח

לשו" הכהרי , בספר שמואל "יקרא לפני$ ָהֹרֶאה כי לנביא היו$"המפורשת 

 "אהבו' וה ]...[ ָיVויקרא את שמו ְיִדידְ "ְיִדיְדָי5 המבארת את טעמו של הש$ 

במבני$  ֶעֶל�וַנַער שימוש בשמות הות שכנכ ווז וולא הרי ז .בספר זה עצמו

נקרא  יאבִ נָ ברור כי האמירה שבדוגמה הראשונה  38.זהי$ ג$ כ" בספר זה עצמו

דוגמה בלעומת זאת  39.בהיגד מפורש מעשה פירוש מכוו" היארֹוֶאה לפני$ 

נעשתה בצורה פחות ְיִדיְדָי5 ש$ ל "אהבו' וה"השנייה הבאת הביטוי המפרש 

 רעַ נַ במקביל ל� לֶ עֶ בדוגמה השלישית הצבת  .למדיי ישירה א$ כי היא שקופה

פרש מהיא תחבולה סגנונית שהצד הבמבני$ תחביריי$ דומי$ או זהי$ ממש 

כל הסוגי$ הללו מובילי$ אותנו לאמירה  ,לענייננו. ו לאחר ידילשבה מובע כא

מוצאת את ביטויה בדרכי$  תופעה זוו ,המקרא מבאר את מילותיו: אחת

   .זה הדבר החשוב שביקשנו להעמיד עליו בבירור הזה .השוני$ ונבדלות בספרי

בנושא  וי עמי בחומרי$ שאספתי במש' שני$מצ כא"הובא יותר ממה ש. ג

אלא , לא ריבוי הדוגמאות עיקר שכ", פה צעראיתי להסתפק במה שהו בר$ .זה

זה ניסיתי הדבר הואת . ולעיו" קיומה של התופעה הוא הראוי לתשומת הלב

 ,ותאהדוגממשורת כל אחת יו" קצר בדמלווה ב ,להציע כא" בהדגמה קצרה

תחת ידי הרבה יש ו .אחד מארבעת פרקי המשֶנה בכל עליה" והוערלעיל שהוצגו 

הראויי$ לדיו"  40,שלה אחרי$היבטי$ משקפות " הו ,ספות לתופעהדוגמאות נו

 

  .ויש מקו$ לענות בה$, בכלל יש להעיר כי ענייני לשו" חשובי$ רבי$ מקופלי$ בספר שמואל   38
, שימוש בזוג מילי$ נרדפות; על תקבולות של שתי צלעות במשפט אחד ג$ וכ' אפשר לומר   39

אפשר לראותו , שמילה אחת שלו באה בצלע הראשונה והמילה השנייה באה בצלע השנייה

 . כעי" מעשה פירוש מכוו"
אחד ההיבטי$ הנוספי$ של התופעה של המקרא כמפרש את מילותיו מתבטא בפירושי    40

או  כאשר הפסוקי$ משתמשי$ פעמיי$, שתת או כמעט מפורמילי$ בהקשר" בצורה מרומז

ובכגו" זה . שלוש פעמי$ במילה בעלת שתי הוראות או בשתי מילי$ שה" הומונימי$ ממש

כ' הוא . יש מקומות שהפסוק רואה לנטוע מילות פירוש להוראה או למילה הלא רגילה

בשתי  ִציִצתה המקרא משתמש במיל; )39–38טו (בדוגמה ידועה מספר במדבר  למשל

ונתנו על ִציִצת  ]...[ ועשו לה$ ִציִצת על כנפי בגדיה$: "'פתילי$') א: (הוראות נבדלות

והיה לכ$ : "'דבר המצי, ונראה לעי"') ב( ;)3ח ' יח( "ויקחני בציצת ראשי"כמו , "הכנ2

בתחילה השתמש פעמיי$ בש$ העצ$ : הדברי$ ברורי$ ביותר. "ְלִציִצת וראיתי$ אותו
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בחתימת הדברי$  .אני מקווה לשוב להידרש לאלה במועד אחר ;בפני עצמ$

יש , כי לא כל פירוש של תיבה במקרא הוא פירוש לשוני, חשוב מאוד לומר

   41.ביאורי מילי$ שאינ$ אלא ביאור העניי" מצד תוכנו

  
   

 

). 'דבר הנראה'(אחר כ' עבר להשתמש בו בהוראה אחרת , )'פתילי$'(בהוראה אחת  ִציִצת

והמילי$ האלה מובילות  ,"וראית$ אותו: "הוסי2 מילות ביאור להוראה השנייה, משעשה כ'

). $ על אתר"י ורשב"וכבר קדמו ועמדו על הדבר רש(את הקורא לשי$ לב להוראה הזאת 

לה$ , ושלשי$ ֲעָיִרי$ לה$; לשי$ בני$ רכבי$ על שלשי$ ֲעָיִרי$ויהי לו ש"וכ' הוא בפסוק 

ומדובר בשתי מילי$ , ֲעָיִרי�הפסוק משתמש פעמיי$ במילה ). 4י  'שופ( "יקראו ַחCֹת יאיר

ובהופעה , ַעִירהיא צורת הרבי$ של  ֲעָיִרי�בהופעה הראשונה . שונות זו מזו לחלוטי"

 ָעִרי�זו היא חלופה של  ֲעָיִרי� ;'כפר קט"'(= ִעיר צורת הרבי$ של היא ֲעָיִרי�השנייה 

מילה השנייה התכי2 לה את ומשעבר הפסוק להשתמש ב, )בלשו" חכמי$ ֲעָירֹותבמקרא ושל 

הובאו ונתפרשו היטב בידי דוד ילי"  ל"שתי הדוגמאות הנ. "לה$ יקראו ַחCֹת יאיר: "פירושה

דוגמה יז ; "ַהִצKֹוד": פרק ח, ]ג"תשמ ,מס: ירושלי$[ חקרי מקרא: ו, ראה כתבי דוד ילי"(

 ֲעָיִרי�מוקדשת לשמות  282' יט בעמ הודוגמ, ִציִצתעוסקת בזוג השמות  281–280' בעמ

ודוגמה יח , ֲחמֹורהזוג : 273–272' בעמ כגו" דוגמה ג, ואפשר לצר2 לאלה ג$ דוגמות נוספות(

רק דוגמות אחדות להיבט נוס2 לתופעה שבה המקרא  "ואלה ה). ֵחֶר�זוג השמות : 281' בעמ

  .ועוד חזו" למועד. יש עוד דוגמות אחרות להיבטי$ נוספי$, כאמור. מפרש את מילותיו
אבל אי" , של תוכ" וא2 מצוי בו ממד פואטי ע$ זאת אי" להביא כא" סוג אחר שיש בו פירוש   41

ל העמיד עליה בפירושו "כוונתי לדוגמה מעניינת ששד. בו פירוש של מילה או של ביטוי

Cִבֵער ) ְ@ִעירוֹ : קרי(ושלח את בעירה , כי ַיְבֵער איש שדה או כר$: "הפסוק אומר. לתורה

מפרש את  "בשדה אחר ירו ובערושלח את בע"ל אומר כי "שד). 4כב  'שמ( "בשדה אחר

 מעשה ההבערה הנאמר בלשו" כללית. הנאמר בראש הפסוק, "כי ַיְבֵער איש שדה וכר$"הכלל 

אמר ְ@ִעירֹו להיות " :ל ממשי' ואומר ש$"שד. ה שהשחיתהה בהמתעשמתפרט כמעשה ש

, השירוהמשפטי$ נאמרו קצת על דר' לשו" ', Cִבֵער'ועל לשו" ' כי ַיְבֵער'לשו" הנופל על לשו" 

. "]5כג  'שמ[' עזוב תעזוב עמו, וחדלת מעזוב לו': וכ" למטה, כדי שיתרשמו בזכרו" ההמו"

 ,שחיתי'(= �ִבֵער, ַיְבֵער: ר שעניינו השחתה"בע) א: (אמנ$ יש כא" שימוש בשני שרשי$ קרובי$

בא בפירושו של הכלל על ידי ) בהמה(= ְ#ִעירמנו נגזר הש$ ר שמ"והשורש בע) ב(, )'וישחית

ל א2 "שד. אבל אי" כא" פירושי מילי$ אלא מעשה סגנוני פואטי ,מצד התוכ"הפרט 

 ָעַזבו )'נטש'(= ָעַזבהיטיב להביא היגד פואטי דומה לזה המשלב זימו" של שני הפעלי$ 

  .ר של מילהאבל ג$ כא" אי" ביאו, "עזוב תעזוב עמו, וחדלת מעזוב לו"שבפסוק ) 'זרע'(=
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THE BIBLE INTERPRETING ITSELF 

Moshe Bar-Asher 

 

This study deals with a linguistic-stylistic phenomenon in the Masoretic 

Text of the Bible. My argument is that the Bible sometimes offers implicit or 

explicit interpretations of rare words, or of common words that have unusual 

meanings. For example, when the Bible asks: ב" מי זה הנער (1 Sam 17:55), 

and then repeats: $ב" מי זה העל (ibid., v. 56), it first uses the common word 

 The first word interprets the second. Other .ֶעֶל$ and then the rare word ַנַער

examples of a different nature are also discussed. For example, from the 

parallel between זכור את יו$ השבת לקודשו (Exod 20:7) and שמור את יו$ השבת

 means ָשַמר we infer that in certain occurrences the verb (Deut 5:11) לקודשו

ואביו שמר את Therefore, when we read in the story of Joseph’s dreams .ָזַכר

 .we can interpret that his father remembered the dreams ,(Gen 37:11) הדבר
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