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המילה היחידאית 'ְּדיֹו' בהקשר 'ואני כתב על־הספר ַּבְּדיֹו'

)ירמיה לו 18(: 'רע לא נאמן' – בעקבות אי הכרת בעלי המסורה

במילת היחס המקראית ְּבֵדי במובן 'ְל, עבור'

חיים כהן

שם העצם ְּדיֹו, המילה הרגילה בעברית למושג ink החל מלשון המשנה ועד לעברית 

 ,18–17 לו  בירמיה   )hapax legomenon( בנה"מ  בלבד  אחת  פעם  מצוי  החדשה,1 

כדלהלן:

ְוֶאת ָּברּוְך ָׁשֲאלּו ֵלאֹמר ַהֶּגד ָנא ָלנּו ֵאיְך ָּכַתְבָּת ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמִּפיו.

ַוּיאֶמר ָלֶהם ָּברּוְך ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ּכֵתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו.

בהערה במאמרו משנת 1973, טען חיים אריה גינזברג שיש לקרוא את המילה הנדונה 

השימוש  סמך  על  הן  'ַּבְּדיֹו'(,  נה"מ  )במקום  עבורו'  'לו,  במובן  ְּבָדיו   18 לו  בירמיה 

המקראי במילת היחס ְּבֵדי במובן 'ְל, עבור' עוד אחת עשרה פעמים,2 הן על סמך אותו 

שימוש של מילת היחס הפניקית בד באותו מובן בטקסט KAI 14:6.3 קיום מילת יחס 

זו בעברית מקראית לא התקבל ואף לא הוזכר כאפשרות במילונים או בספרי דקדוק 

ְּדיֹו  מקראיים מודרניים. מאידך גיסא, בכל המילונים המקראיים המודרניים, המילה 

במחקר  המקרא.4  מתקופת  מקורית  מקראית  כמילה  נפרד  בערך  מצויה   ink במובן 

ראו: א' בן־יהודה, מלון הלשון העברית: הישנה והחדשה, ירושלים תש"ם )דפוס צילום של הוצאת   1

ירושלים וברלין תש"ז; להלן: מב"י(, עמ' 923.

כל שתים עשרה ההיקרויות הן כדלהלן: יש' טז 6; יר' לו 18, מח 30, נא x2( 58(; נח' ב 13; חב' ב   2

x2( 13(; איוב יא 3, יז 16, לט 25, מא 4. כל ההקשרים המקראיים האלה יידונו בסעיפים א–ז להלן.

ראו סעיף ח להלן.  3

 W. Gesenius, Hebräisches ב, עמ' 433;   ,DCH HALOT, עמ' 220;  BDB, עמ' 188;  ראו:   4

 und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament18, Berlin 1987-2010
עד  מאל"ף  המקרא  לשון  אוצר  המקראית:  העברית  מילון  קדרי,  מ"צ   ;248 עמ'   ,)Ges18 )להלן: 

תי"ו, רמת־גן תשס"ו )להלן: מה"ה(, עמ' 184.
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הפניקי הצעתו של גינזברג לא התקבלה ואף בדרך כלל לא הוזכרה; ובמקרים מסוימים 

שאכן הוזכרה, לא הובנה כראוי והובאה באופן משובש לחלוטין.5 להלן עיקר הצעתו 

המקורית של גינזברג הן באשר לקיום מילת היחס ְּבֵדי/בד במובן 'ְל, עבור' בעברית 

מקראית ובפניקית, הן באשר לקריאתו ְּבָדיו במובן 'לו, עבורו' בירמיה לו 18 במקום 

נה"מ 'ַּבְּדיֹו':

מילה  של  קיומה  בדבר  ההנחה  בסיס  כליל  נשמט  זו,  תובנה  פי  על  ואולם   ...

עברית ַּבד/ַּבִּדים במובן prating. אין כל ספק, המילים בדיו )יש' טז 6; יר' מח 

30; איוב מא 4( ו־בדיך )איוב יא 3( – בין שנקבל את דיגוש הדל"ת על פי מסורת 

הקריאה ובין שלא – אינן אלא צורות של מילת היחס בדי במובן 'ְל, עבור, עם' 

)יר' נא 58; נח' ב 13; חב' ב 13; איוב לט 25( עם סופיות )יתר על כן, כל אדם 

שחש בֶהקשר יבין אל נכון כי מובנה של בדיו בירמיה לו 18 הוא גם 'לו/עבורו'; 

נה"מ ַּבְּדיֹו חסר הטעם יספק רק את אותם אנשים שנוסח כזה יכול לספק(. אותה 

מילת יחס מצויה בקטע הפניקי שלפנינו KAI 14:6, שבו משמעות 'אל תשמע 
בדנם' היא לא פחות ולא יותר מאשר 'אל תשמע להם' ]ראו הנספח[ ...6

בשמונת הסעיפים הבאים להלן אפרט את כל המסקנות הפילולוגיות הנובעות מהערתו 

ההערה  לפי  הן  אלה,  העדויות המאששות מסקנות  כל  את  אף  ואציין  גינזברג  של  זו 
הנ"ל הן לפי עדויות נוספות רבות שאצביע עליהן כאן לראשונה:7

א

אין ספק שהעדות המרשימה ביותר בעניין זה מצויה בתקבולת בנחום ב 13 כדלהלן:

ראו סעיף ח להלן.  5

והנספח   ,H. L. Ginsberg, ʽUgaritico-Phoeniciaʼ, JANES 5 (1973), p. 143 n. 54 ראו:   6

של  הגדרתו  את  המאמר  בהמשך  במקצת  ששיניתי  להדגיש  ברצוני  כאן   .147 בעמ'  זו  להערה 

 ʽto, for, withʼ מובנים  שלושה  לה  שיש  טען  גינזברג  ְּבֵדי.  היחס  מילת  למובן  באשר  גינזברג 

לעיל(   2 הערה  ראו   – ההיקרויות  עשרה  שתים  )מתוך  היחידי  המקרה  ִעם'(.  עבור,  'ְל,  )כלומר 

התייחס  גינזברג  יז 16.  באיוב  ֵּתַרְדָנה'  ְׁשֹאל  'ַּבֵּדי  לצירוף  באשר  הוא   with מתרגם  גינזברג  שבו 

לצירוף זה בנספח למאמרו בעמ' 147 )ראו לעיל(, ורק שם השתמש במובן with בתרגמו את מילת 

היחס ְּבֵדי. נגד תרגום זה תרגמתי את מילת היחס ְּבֵדי גם בהקשר זה לפי המובן 'ֶאל' )ראו סעיף ה 

בגוף המאמר וכן הערה  45 להלן(. לפיכך, שיניתי את התרגום הכולל למילת היחס ְּבֵדי למובנים 

'ְל, עבור' בלבד.

הקריאה  תיקון  דהיינו  לעיל,  שצוטטה  גינזברג  של  הערתו  בראשית  המוזכרת  העדות  לפירוט   7

בנה"מ של שתי ההיקרויות של המילה ַּבִּדים )יש' מד 25; יר' נ 36( לצורה ָּבִרים לפי bārû, המונח 

האכדי הרגיל למושג 'מנחשים המנבאים את העתיד', ראו הנספח בסוף מאמר זה.
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ַאְרֵיה ֹטֵרף ְּבֵדי ֹגרֹוָתיו ּוְמַחֵּנק ְלִלְבֹאָתיו ַוְיַמֵּלא ֶטֶרף ֹחָריו ּוְמֹעֹנָתיו ְטֵרָפה.

ְּבֵדי//ְל.  תקבולת  שיש  ברי  זה,  פסוק  של  הראשון  בחלק  הראשונות  הצלעות  בשתי 

מכאן יש לייחס את המובנים השונים של מילית היחס ְל גם למילת היחס ְּבֵדי, ובמיוחד 

)על פי כל ההקשרים המקראיים של מילת יחס זו8( שני המובנים 'ְל, עבור'.9 עד כמה 

שידוע לי, מלבד ההערה המצוטטת לעיל של גינזברג, כמעט שלא נותחה המילה ְּבֵדי 

ַּדי  המקראית  למילה  כלשהו  קשר  ללא  יחס  זה בצורה נכונה כמילת  בהקשר 

בשום מילון מקראי, פירוש על ספר נחום, או ספר דקדוק של העברית המקראית.10 

על  שהוצעה  המתוקנת  הקריאה  את  מקצתם(  )אצל  לקבל  כולם  כמעט  אצל  מוסכם 

ראו לעיל הערה 2 וסעיפים א–ז להלן.  8

למובנים אלה של מילת היחס ְל ראו למשל: מה"ה, עמ' DCH ;543–542, ד, עמ' 479.  9

 NJPS המקור היחידי הידוע לי )מלבד הערתו הנ"ל של גינזברג( הוא שתי הערות השוליים בתרגום  10

ב 13; איוב  ב 13; חב'  נח'  בפסוקים  המצויה  יחס  כמילת  מוגדרת  ְּבֵדי  המילה  בו  טז  6 )אשר  ליש' 

לט 25; ועם סופיות בפסוקים יש' טז 6; איוב יא 3, מא 4( ויר' מח 30. אין לראות בזה מקור עצמאי 

מפני שיושב ראש הוועדה לתרגום הנביאים של התרגום היהודי NJPS היה פרופ' ח"א גינזברג. יש 

אף להדגיש שבחלק מהפסוקים האחרים מתוך שתים עשרה ההיקרויות של ְּבֵדי )ראו הערה 2 לעיל(, 

התרגום הוא לגמרי נגד הערתו הנ"ל של גינזברג. כך למשל ביר' לו with ink( 18( ובאיוב יא 3 

)your prattle(. יש אף לציין כאן את דיונו החלוצי של נ"ה טור־סיני, הלשון והספר2, א: הלשון, 

ירושלים תשי"ד, עמ' 400–401, שבו טור־סיני אמנם הכיר במילת היחס ְּבֵדי )בשמונה היקרויות 

מתוך השתים עשרה – יר' נא 58; נח' ב 13; חב' ב 13; איוב יא 3, לט 25, מא 4; השוו הערה 2 לעיל(, 

אבל הגדיר אותה באופן לא מדויק 'בעד, בעבור, לפני', ואף טען בטעות שזאת אותה מילה כנענית 

הקיימת כגלוסה במכתבי עמארנה )EA 245:35( לפי הצורה badiʾu במובן 'ב/מידו' )על טעות זו 

הקיימת עד היום הן בחקר העברית המקראית הן בחקר הפניקית, ראו הערות 35 ו־78 להלן(. על 

גלוסה זאת במכתבי עמארנה, ראו לאחרונה: י' ניל"י, 'לחקר המילים היחידאיות בלשון האכדית', 

הבר,  שם; א'  הביבליוגרפיה  וכל  תשס"ד, עמ' 129 )11 (  בר־אילן,  אוניברסיטת  דוקטור,  עבודת 

כג )תשע"ד(,  שנתון  אל־עמארנה',  מלוחות  הכנעניות  ולצורות  למילים  השלם  השורשים  'ילקוט 

למילת  מתייחס  שוב  הוא  יא 3 )שבו  לאיוב  טור־סיני  של  יותר  המאוחר  פירושו  על  עמ' 98 )12 (. 

היחס ְּבֵדי( ראו הערה 35 להלן. ולבסוף, נראה שהניסיון הראשון להתייחס למילה ְּבֵדי כמילת יחס 

נפרדת )לא תמיד בציון המובן הנכון אבל תמיד ללא קשר עם המילה המקראית ַּדי( היה בתפסיר 

בדיך  המילה  את  רס"ג  תרגם   ,3 יא  לאיוב  בהתייחסותו  שם,  איוב.  לספר  )רס"ג(  גאון  סעדיה  ר' 

לפי ערבית יהודית 'ענך' במובן 'ממך, מפניך', והעיר שכך הוא תרגם בשמונה ההיקרויות בששת 

מאד  לעיל(.  הערה 2  מא 4 )השוו  לט 25,  יז 16,  יא 3,  ב 13; איוב  נא 58; חב'  אלה: יר'  פסוקים 

מעניין שבניגוד להערה זו, בתפסירו לכל הפסוקים האחרים באיוב ברשימתו הנ"ל )יז 16, לט 25, 

ערבית  לפי  לא  ְּבֵדי  הוא  תרגם  ב 13,  ולחב'  נא 58  וליר'  יא 3  לאיוב  שם  בהתייחסותו  ואף  מא 4( 

יהודית 'ענך' אלא לפי העברית 'אלי' במובן הנכון 'ֶאל'! סתירה זו בולטת עוד יותר בהתייחסות רס"ג 

לאיוב מא 4, שם הוא מתרגם ַּבָדּיו בתרגומו לפי ענ"ה בערבית, אבל בפירושו כותב 'בדיו במקום 

אליו'. ראו: י"ד קאפח, איוב עם תרגום ופירוש רס"ג, ירושלים תשל"ג, עמ' פ, קי–קיא, קצג, רב.
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ידי דופון־סומר,11 ַּבֵּדי במובן 'האיברים של' במקום נה"מ ְּבֵדי, או לקבל )אצל הרוב 

המכריע( את הפירושים המודרניים 'ְּבֵדי – בשביל שיהיה די',12 'כמות מספקת. בי"ת 

היחס והמילה "די" ',13 או מפרשנות ימי הביניים – 'עד שהיה די' )רש"י( / 'מה שדיי' 

)רד"ק(.14 המכנה המשותף לכל הפירושים האלה  'להספיק'   / )ראב"ע, שיטה אחרת( 

מימי הביניים ועד ימינו הוא הקשר האטימולוגי למילה ַּדי,15 אשר מובנה בקושי מתאים 

להקשר הרחב )ההתאמה היא רק עם הפועל ַוְיַמֵּלא, בחלק השני של הפסוק, העומד שם 

לשתי הצלעות – ראו לעיל( ואינו מתאים כלל לתקבולת בהקשר המידי בחלק הראשון 

של  כלשהי  צורה  של  לשימוש  תקדים  אין  הלא  זה(.  סעיף  בתחילת  )ראו  הפסוק  של 

ַּדי, המושג  ְל. בכל השימושים האחרים של המילה  היחס  ַּדי בהקבלה למילת  המילה 

'כמות גדולה או לפחות כמות מספקת' בולט תמיד.16 אדרבה, המובן המקובל הנ"ל של 

המילה ְּבֵדי בנחום ב 13, כמבוסס על המילה ַּדי, גם אינו מתאים לשום הקשר של אחת 
עשרה ההיקרויות האחרות של מילת יחס זו!17

ב

'יהירותו19  ְּבָדיו'18 במובן  ֵכן  )ְו(ֹלא  ')ְו(ֶעְבָרתֹו  ְּבֵדי מצויה פעמיים בצירוף  מילת היחס 

 A. Dupont-Sommer, ʽLe Commentaire de Nahum découvert près de למשל:  ראו   11

 la Mer Morte (4QpNah): Traduction et notesʼ, Semitica 13 (1963), pp. 64-65; M.
 Dahood, ʽHebrew Lexicography: A Review of Baumgartner’s Lexikon, Volume 2ʼ,

Or 45 (1976), p. 329
ראו: מ' בולה, 'נחום', בתוך: תרי עשר )דעת מקרא(, ב, ירושלים תש"ן, עמ' יד.  12

וירושלים  תל־אביב  לישראל(,  )מקרא  צפניה  חבקוק  נחום  הנ"ל,  בתוך:  'נחום',  כוגן,  מ'  ראו:   13

תשס"ו, עמ' 45.

מ' כהן )עורך(, מקראות גדולות הכתר, יב: ספר תרי עשר, רמת־גן תשע"ב, עמ' 210–211.  14

13 מצויה בטעות  ב  ְּבֵדי בנח'  זו של המילה  כך שבכל המילונים המקראיים המודרניים, היקרות   15

ְּבֵדי ללא קשר אטימולוגי כלשהו  ַּדי ולא במקום הנכון תחת ערך נפרד למילת היחס  תחת הערך 

 ,Ges18 ;432 'ב, עמ ,DCH ;219 'עמ ,HALOT ;191 'עמ ,BDB ;183 'למילה ַּדי. ראו: מה"ה, עמ 

עמ' 248.

ראו את הערך 'ַּדי' במילון BDB, עמ' 191, שבו כל ההיקרויות נלקחו בחשבון )כולל כל ההיקרויות   16

של מילות היחס ְּכֵדי וכן ִמֵּדי(. המקרים היחידים שאינם מתאימים למושג 'כמות גדולה או לפחות 

כמות מספקת' הם כל ההיקרויות של ְּבֵדי שהוזכרו שם )נח' ב 13; יר' נא 58; חב' ב 13; איוב לט 

25(. השוו לדיון בפסוקים אלה בסעיפים א–ז במחקר הנוכחי.

ראו הערה 2 לעיל וסעיפים ב–ז להלן.  17

כך יש לנקד במקום הניקוד בנה"מ: ַּבָּדיו. ראו בפסוקים יש' טז 6 ויר' מח 30, המצוטטים בסעיף ב   18

להלן.

24(, וכן לשימוש המקביל  'יהירות' בשני הקשרים אלה )ובמש' כא  לשימוש בשם עברה במובן   19
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והרעה אשר לו' בשני הקשרים אלה:

ֵכן  ֹלא  ֶעְבָרתֹו  ְו ּוְגאֹונֹו  ַּגֲאָותֹו  ְמֹאד  ֵּגא  מֹוָאב  ְגאֹון  'ָׁשַמְענּו  ישעיה טז 6: 

ַּבָּדיו'.

'ָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ֵּגֶאה ְמֹאד ָּגְבהֹו ּוְגאֹונֹו ְוַגֲאָותֹו ְוֻרם ִלּבֹו. ֲאִני  ירמיה מח 29–30: 

ַּבָּדיו ֹלא ֵכן ָעׂשּו'. ֵכן  ֹלא  ְו ָיַדְעִּתי ְנֻאם ה' ֶעְבָרתֹו 

המפתח להבנת צירוף זה בשני ההקשרים הדומים הנ"ל, שבדרך כלל לא הובן בצורה 

נכונה,20 טמון במשמעות הצירוף 'לא כן' בהקשרים אלה:

ִּבְלָבבֹו  ְלַהְׁשִמיד  ִּכי  ַיְחֹׁשב  ן  ֵכ ֹלא  ּוְלָבבֹו  ְיַדֶּמה  ן  ֵכ ֹלא  'ְוהּוא  ישעיה י 7: 

ּוְלַהְכִרית ּגֹוִים ֹלא ְמָעט'.21 

ם ְמֻׁשָבה ִנַּצַחת ֶהֱחִזיקּו ַּבַּתְרִמית  'ַמּדּוַע ׁשֹוְבָבה ָהָעם ַהֶּזה ְירּוָׁשלִַ ירמיה ח 5–6: 

ן ְיַדֵּברּו ֵאין ִאיׁש ִנָחם ַעל  ֵכ ֵמֲאנּו ָלׁשּוב. ִהְקַׁשְבִּתי ָוֶאְׁשָמע לֹוא 

ָרָעתֹו ֵלאֹמר ֶמה ָעִׂשיִתי ֻּכֹּלה ָׁשב >במרצותם< ִּבְמרּוָצָתם ...'. 

ָרָעה ּוְגבּוָרָתם ֹלא  ַוְּתִהי ְמרּוָצָתם  ָהָאֶרץ ...  ָמְלָאה  ְמָנֲאִפים  'ִּכי  ירמיה כג 10–11:  

ֵכן. ִּכי ַגם ָנִביא ַגם ּכֵהן ָחֵנפּו ַּגם ְּבֵביִתי ָמָצאִתי ָרָעָתם ְנֻאם ה''. 

לפי שלושה תקדימים אלה, שבכולם המובן הברור של הצירוף 'לא כן' הוא 'רעה, אי־

צדק, וכד'',22 ניתן להבין את שני ההקשרים הדומים הנ"ל )יש' טז 6 ויר' מח 29–30( 

כך: 'שמענו על גאוות מואב כי גאה מאוד הוא, על שחצנותו, רברבנותו )ואף אני, ה', 

השימוש  עשו('.  שהמואבים  )והאי־צדק  לו  אשר  והרעה  ויהירותו,  זה(  כל  את  ידעתי 

בצורת מילת היחס ְּבָדיו עם כינוי קניין לנסתר בשני פסוקים אלה במובן 'לו' בתפקיד 

)כגון  ְל  היחס  מילית  של  מקראית  בעברית  רגיל  שימוש  הוא  שייכות  של  הדקדוקי 

'מזמור לדוד'(, ובמיוחד כשלא ניתן להשתמש בצורת נסמך או לצרף כינוי קניין לשם 

)כמו במקרה הנדון של הצירוף 'לא כן'(.23 השוו למשל את הדוגמות הבאות עם למ"ד 

BDB, עמ' 20; מה"ה,  16, ראו:   בפועל גזור השם התעבר במובן 'להיות יהיר, שחצן' במש' יד 

עמ' 772.

מלבד ההערה ממאמרו של גינזברג שצוטטה לעיל, התרגום הנכון של שני פסוקים אלה מצוי אך   20

ורק בתרגום האנגלי של NJPS לשני פסוקים אלה. ראו הערה 10 לעיל.

יש להבין את הפסוק הזה לפי תרגומו הבא ב־NJPS, המתאים בהחלט להקשר הרחב )פס' 5–11(:   21

 ʽBut he [Assyria] has evil plans, His mind harbors evil designs; For he means to
destroy, To wipe out nations, not a fewʼ

למובן הנכון 'רעה, אי־צדק וכד'' לצירוף 'לא כן' ביש' י 7 ראו שם. למובן זה בפס' יר' ח 6, כג 10   22

ראו במיוחד: BDB, עמ' 467.

 P. Joüon and T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew2 (SubBi :ראו את הדיון אצל  23
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השייכות: 'ֶּפַתח ַהַּבִית ֶלֱאִליָׁשע' )מל"ב ה 9(, 'ֶחְלַקת ַהּשֶָׂדה ְלֹבַעז' )רות ב 3(. יש לציין 

באותו  בדיוק  שמדובר  ל'.  'אשר  הנוסחה  לפי  יותר  תדיר  באופן  קיים  שימוש  שאותו 

שימוש, מוכח על ידי ארבעת המקרים האלה:24 'ּוִבְגֵדי / ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהֹרן' 

)שמ' כט 29, לט 1(; 'ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהּכֵהן' )שם, לה 19, לט 41(.

שימוש זה מאפשר הבאת תקדימים לפי השימוש 'אשר ל', המקבילים לשימוש של 

למ"ד השייכות לבד בשני ההקשרים המצוטטים לעיל )יש' טז 6 ויר' מח 30(:

ֶאת ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר לֹו ֶאת ַּבָּדיו ְוֶאת  'ֵאת ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ְו שמות לט 39: 

ָּכל ֵּכָליו ֶאת ַהִּכּיר ְוֶאת ַּכּנֹו'.

ַוָּיֶׂשם  ַהַּנַחל  ִמן  ֲאָבִנים  ַחֻּלֵקי  ה  ֲחִמּשָׁ ַוִּיְבַחר לֹו  ְּבָידֹו  ַמְקלֹו  'ַוִּיַּקח  שמואל א יז 40: 

ֶאל  ַוִּיַּגׁש  ְבָידֹו  ְוַקְּלעֹו  ּוַבַּיְלקּוט  לֹו  ֲאֶׁשר  ִעים  ֹר ָה ִּבְכִלי  ֹאָתם 

ַהְּפִלְׁשִּתי'.

ַּדם  ֶאת  ַוִּיְזֹרק  ִנְסּכֹו  ֶאת  ַוַּיֵּסך  ִמְנָחתֹו  ְוֶאת  ֹעָלתֹו  ֶאת  'ַוַּיְקֵטר  מלכים ב טז 13: 

לֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח'. ֲאֶׁשר  ִמים  ָל ַהּשְׁ

בכל שלושת התקדימים האלה יש סדרה של שמות עצם עם כינויי קניין נסתר, למעט 

פריט אחד המורכב משתי מילים שלא ניתן לצרף אליו כינוי קניין. מיד אחרי אותו פריט 

של שתי מילים במקום כינוי הקניין, מופיעות המילים 'אשר לו', המקבילות מבחינה 

סמנטית הן למילה 'לו' הן למילה 'ְּבָדיו' בישעיה טז 6 ובירמיה מח 30 המצוטטים לעיל. 

שקריו  'בדיותיו,  מלשון  או  המקובלת  בדרך  הזאת  המילה  את  להבין  הצדקה  כל  אין 
וכזביו'25 או מלשון 'קוסמיו )של מואב('.26

ג

מילת היחס ְּבֵדי משמשת ארבע פעמים, פעמיים בכל אחד משני הצירופים 'ְּבֵדי ִריק' 

וכן 'ְּבֵדי ֵאׁש' בשני הפסוקים שלהלן:

'ּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֹחמֹות ָּבֶבל ָהְרָחָבה ַעְרֵער ִּתְתַעְרָער ּוְׁשָעֶריָה  ירמיה נא 58: 

ֵאׁש  ְּבֵדי  ּוְלֻאִּמים  ִריק  ְּבֵדי  ַעִּמים  ְוִיְגעּו  ִיַּצּתּו  ָּבֵאׁש  ַהְּגֹבִהים 
ְוָיֵעפּו'.27

27), Rome 2006, pp. 444-447 (§130abcde)
את הדוגמה הזאת לקחתי מאת ז'ואן ומוראוקה, שם, עמ' 446.  24

ראו למשל: ע' חכם, ספר ישעיהו )דעת מקרא(, א, ירושלים תשמ"ד, עמ' קעו.  25

ראו למשל: י' הופמן, ירמיה )מקרא לישראל(, תל־אביב וירושלים תשס"א, עמ' 797.  26

ראו למשל: הופמן, שם, עמ' 866, המפרש בצורה נכונה לפי ההקשר 'בדי ריק' = לִריק, ואף משווה   27
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ה'  ֵמֵאת  ִהֵּנה  ֲהלֹוא  ְּבַעְוָלה.  ִקְרָיה  ְוכֹוֵנן  ְּבָדִמים  ִעיר  ּבֶנה  'הֹוי  חבקוק ב 12–13: 

ִריק ִיָעפּו'.28 ֵאׁש ּוְלֻאִּמים ְּבֵדי  ְצָבאֹות ְוִייְגעּו ַעִּמים ְּבֵדי 

לכל  ואשר  )בירמיהו(  לבבל  אשר  הוא,  הברור  המשותף  המסר  אלה  הקשרים  בשני 

העמים הכובשים )בחבקוק(, שכל עבודתם המאומצת לבנות ולחזק עיר וקריה על ידי 

כיבוש עמים ולאומים אחרים היא בסופו של דבר לשווא, אם האל גורם להצתת אותה 

עיר באש כעונש על חטאיה.29 האמירה הפיוטית המשותפת לשני ההקשרים, המלמדת 

ְּבֵדי  ַעִּמים  'ְוִייְגעּו  היא כדלהלן:  כיאסטית,  והמנוסחת בתקבולת  זה  במיוחד על מסר 

ִריק // ּוְלֻאִּמים ְּבֵדי ֵאׁש ִיָעפּו'. כפי שהמילים ְוִייְגעּו // ִיָעפּו והמילים ַעִּמים // ְלֻאִּמים, 

ְּבֵדי ֵאׁש'. מההקשר ברור ששני צירופים אלה מביעים   // ִריק  ְּבֵדי  כך שני הצירופים 

והלאומים  העמים  של  והמעייפים  המייגעים  המאמצים  מכל  והתסכול  התוצאה  את 

המאמצים  כל  עליהם,  מטיל  שהאל  העונש  בגלל  כלומר  ולחזקן,  עריהם  את  לבנות 

האלה הם 'ְּבֵדי ִריק' = לִריק במובן 'לשווא'; והמצב של אותה עיר, במקום להיות מחוזק 

בחמש  ִריק',  'ְּבֵדי  לצירוף  'לחורבה'. באשר  במובן  ֵאׁש' = ְלֵאׁש  'ְּבֵדי  יהיה  כאימפריה, 

ְלִריק/ היא  הנקרית  הצורה  במקרא,  ִריק  המילה  של  האחרות  ההיקרויות  עשר  מתוך 

ָלִריק,30 ובשלושה מתוך חמשת ההקשרים האלה אף השורש יג"ע מופיע כדלהלן:

ּוְזַרְעֶּתם ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו ֹאְיֵביֶכם'.  ...' ויקרא כו 16: 

ְוָנַתִּתי ֶאת ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת ַאְרְצֶכם ַּכְּנֻחָׁשה. ְוַתם ָלִריק   ...' ויקרא כו 19–20: 

ּכֲחֶכם ְוֹלא ִתֵּתן ַאְרְצֶכם ֶאת ְיבּוָלּה ְוֵעץ ָהָאֶרץ ֹלא ִיֵּתן ִּפְריֹו'.

ְעִּתי ְלֹתהּו ְוֶהֶבל ּכִחי ִכֵּליִתי ...'. ַג ָי 'ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְלִריק  ישעיה מט 4: 

ָלִריק ְוֹלא ֵיְלדּו ַלֶּבָהָלה ...'. יְגעּו  ִי 'ֹלא  ישעיה סה 23: 

את המקביל הסמנטי ביש' מט 4, אבל אחר כך מציע הסבר אטימולוגי מופרך לחלוטין: ' "בדי ריק", 

"בדי אש", במידה מספקת כדי )להבין שהכל( לריק'.

ראו למשל: ש' אחיטוב, 'חבקוק', בתוך: הנ"ל, נחום חבקוק צפניה )מקרא לישראל(, תל־אביב   28

וירושלים תשס"ו, עמ' 46: ' "ְּבֵדי" מורכב מתיבת "ַּדי" שבהצטרפה לאותיות השימוש היא יוצרת 

מילות יחס לשימושים מיוחדים, וכך "ְּבֵדי" משמעה בעבור'. כמובן, גם פירוש זה אי אפשר לקבל.

למסר משותף זה ראו למשל: מ' בולה, 'חבקוק', בתוך: תרי עשר )דעת מקרא(, ב, ירושלים תש"ן,   29

עמ' טו.

אין הבדל במובן בין שתי הצורות ְלִריק/ָלִריק. הקמץ מתחת ללמ"ד אינו מציין ה"א הידיעה והוא   30

מצוי מדי פעם במקום שווא מתחת לאותיות השימוש בכ"ל )ועוד יותר מתחת לוי"ו החיבור( מיד 

 312–311 עמ'   ,)23 הערה  )לעיל  דקדוק  ומוראוקה,  ז'ואן  למשל:  ראו  המוטעמת.  ההברה  לפני 

.)§104d( 321–320 ,)§103c(
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ֱאלֹוַּה  ּה  ִּכי ִהּשָׁ ָפַחד.  ְּבִלי  ִגיָעּה  ְי ְלִריק  ָלּה  ָּבֶניָה ְּלֹלא  'ִהְקִׁשיַח  איוב לט 16–17: 

ָחְכָמה ְוֹלא ָחַלק ָלּה ַּבִּביָנה'.31

על סמך תקדימים סמנטיים אלה אין ספק שאכן 'ְּבֵדי ִריק' = לִריק במובן 'לשווא'. באשר 

'לחורבה', אין תקדימים סמנטיים רבים הכוללים את  ֵאׁש' = ְלֵאׁש במובן  'ְּבֵדי  לצירוף 

המרכיב ְלֵאׁש והמתייחסים לחורבן של עיר או קריה כעונש מהאל. אולם, כבר בפסוק 

ִיַּצּתּו'.  ָּבֵאׁש  ַהְּגֹבִהים  'ּוְׁשָעֶריָה  המידי  בהקשר  במפורש  כתוב   ,58 נא  ירמיה  הנדון, 

התקדים הסמנטי היחידי הכולל את המרכיב ְלֵאׁש והמתייחס לחורבן כעונש מהאל הוא:

ֵּבית  ְׁשָמָמה.  ם  ְירּוָׁשלִַ ָהָיָתה  ִמְדָּבר  ִצּיֹון  ִמְדָּבר  ָהיּו  ָקְדְׁשָך  'ָעֵרי  ישעיה סד 9–10: 

ְוָכל  ֵאׁש  ָהָיה ִלְׂשֵרַפת  ֲאֹבֵתינּו  ְוִתְפַאְרֵּתנּו ֲאֶׁשר ִהְללּוָך  ָקְדֵׁשנּו 
ַמֲחַמֵּדינּו ָהָיה ְלָחְרָּבה'.32

'ְּבֵדי  שהצירוף  אף  לקבל  יש  המידי,  מההקשר  הנ"ל  והעדות  זה  תקדים  סמך  על 

ֵאׁש' = ְלֵאׁש במובן 'לחורבה'.

ד

יחד עם הפועל החריש בשני הקשרים בספר  ְּבֵדי אף מצויה עם סיומות  מילת היחס 

איוב כדלהלן:

ֲחִריׁשו ַוִּתְלַעג ְוֵאין ַמְכִלם'. ַי ְמִתים  'ַּבֶּדיָך  איוב יא 3: 

ַּבָּדיו ּוְדַבר ְּגבּורֹות ְוִחין ֶעְרּכֹו'. ַאֲחִריׁש  '>לא< לֹו  איוב מא 4: 

אין תמימות דעים בין הפרשנים באשר לשני הקשרים אלה. בפירושים השונים לספר 

איוב הצביעו פרשנים רבים על הבעייתיות של השימוש בפועל המקראי החריש כפועל 

יוצא רק כאן. ואמנם (לכאורה) אין מנוס אלא לנתח כך את שני ההקשרים, אם מבינים 

 your prattle, your את שתי הצורות ַּבֶּדיָך/ַּבָדּיו במובן 'שקריך, כזביך'33 או באנגלית

 C. Cohen, ʽNew 'להשכיח', ראו במיוחד:  והשימוש כאן בהפעיל של נש"י במובן   17 פס'  על   31

 Directions in Modern Biblical Hebrew Lexicographyʼ, in: idem et al. (eds.), Birkat
 Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature, and Postbiblical
 .Judaism Presented to Shalom M. Paul, Winona Lake, IN 2008, pp. 462-463 n. 48

להבנה הנכונה של פס' 16 ראו: ע' חכם, ספר איוב )דעת מקרא(, ירושלים תש"ל, עמ' שה.

על הקשר זה ראו במיוחד: ש' פאול, ישעיהו מ–סו )מקרא לישראל(, ב, תל־אביב וירושלים 2008,   32

עמ' 532–533.

)תורה  איוב  ספר  כהנא,  א'   ;)3 יא  איוב  )על  פד  עמ'   ,)31 הערה  )לעיל  איוב  חכם,  למשל:  ראו   33
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החריש  הפועל  את  לנתח  אלה  פסוקים  בשני  גם  צורך  כל  אין  ואולם,   34.babblings
האחרות  העדויות  כל  סמך  ועל  ב 13  ְּבֵדי/ְל בנחום  התקבולת  סמך  על  יוצא.35  כפועל 

במאמר זה באשר למילת היחס המקראית ְּבֵדי במובן 'ל, עבור', עלינו לקרוא את שתי 

ְּבֵדי  היחס  מילת  של  השימוש  את  ולהשוות  'ְלָך/לֹו'  במובן  ְּבֶדיָך/ְּבָדיו  האלה  הצורות 

עם הפועל החריש כנ"ל לשימוש הצירוף 'החריש ָלּה' במובן 'שתק ולא הגיב לדבריה' 

בבמדבר ל 4–5:

ָאִביָה ְוָקמּו  ָלּה  ֶהֱחִריׁש  ה ִּכי ִתּדר ֶנֶדר ַלה' ... ְוָׁשַמע ָאִביָה ֶאת ִנְדָרּה ... ְו 'ְוִאּשָׁ

ָּכל ְנָדֶריָה ...'.

,12–11  ,8–7 בפסוקים  גם  הצירוף  של  שימושו  ראו  זה  בפרק  רחב  הקשר   ובאותו 

14–15 )פעמיים(. מכאן ברור שיש לקרוא את שתי הצורות ְּבֶדיָך/ְּבָדיו בשני ההקשרים 

הנ"ל לפי המובן הפשוט 'ְלָך/לֹו'. המובן יחד עם הפועל החריש הוא 'לשתוק ולא להגיב 

לדבריך/לדבריו' בדיוק כמו חמש ההיקרויות הנ"ל של הצירוף 'ֶהֱחִריׁש ָלּה' בבמדבר ל. 

 באיוב יא 3 יש להבין את כל הפסוק כך )בהמשך לשאלה הרטורית הכפולה בפסוק 2(:36 

נביאים כתובים עם פירוש מדעי(, תל־אביב תרפ"ח )דפוס צילום, תשכ"ח(, עמ' נו, רכא )על שני 

וכן   ;)3 יא  איוב  )על   80 עמ'   ,1996 תל־אביב  התנ"ך(,  )עולם  איוב  )עורך(,  קליין  י'  הפסוקים(; 

לאחרונה: מה"ה, עמ' IV'( 87 בדים' – על איוב יא 3(.

 D. J. A. Clines, Job 1-20 לעיל(;   10 הערה  גם  השוו   ;3 יא  איוב  )על   NJPS למשל:  ראו   34

 C. L. Seow, Job 1-21 ולאחרונה:  יא 3(;  איוב  )על   (WBC), Dallas 1989, pp. 253, 260
Grand Rapids, MI 2013, pp. 596, 609 ,(Illuminations) )על איוב יא 3(.

הקשרים  שני  על  השונים  במחקריו  הנכונה  למסקנה  הגיע  כמעט  שטור־סיני  לציין  עליי  כאן   35

 344 ,115 10 לעיל(. ראו: נ"ה טור־סיני, ספר איוב, ירושלים תשל"ב, עמ'   אלה )ראו גם הערה 

)בעמ' 115 הוא אף מזכיר את המחקרים הקודמים של בעל מעין גנים וכן של M. Lambert(. הוא 

3 איננה יכולה להיות הנושא של הפועל יחרישו )בעוד  אכן הבין בצדק שהמילה בדיך באיוב יא 

ישיר  מושא  ואין  כנושא  לשמש  חייבת  מתים  המילה  אלא  ישיר(,  כמושא  משמשת  מתים  המילה 

3 הן לשימוש  יא  ְּבֶדיָך והשוואתו הנכונה בפירושו לאיוב  בכלל. ואולם, למרות קריאתו הנכונה 

של בדי באיוב לט 25 ומא 4, הן אפילו למילת היחס הפניקית בד )ראו סעיף ח להלן(, תרגם טור־

סיני מילה זו שלא בצדק 'כנגדך', לא שם לב לקשר המכריע עם 'החריש לה' בבמ' ל )ראו סעיף ד 

בטקסט(, ואף הגיע למובן לא נכון של הפסוק כולו )ראו בהערה הבאה(.

'כנגדך יחרישו האנשים ותדבר בבוז מבלי להיכלם'.   :115 כנגד הבנתו של טור־סיני, שם, עמ'   36

השוו גם את תרגומו האנגלי של גרינשטיין )שהזכיר הן את פירושו של טור־סיני הן את הערתו 

 ʽIn your presence mortals are silent / You mock and no one refutes :)הנ"ל של גינזברג

כבר  בדי  היחס  שמילת  טור־סיני(  של  מחקריו  )בעקבות  בצדק  שלא  טען  אף  גרינשטיין   .youʼ
קיימת 'בכנענית בת האלף השני לפסה"נ' )כלומר בתור גלוסה במכתבי עמארנה – ראו הערה 10 

 E. L. Greenstein, ̔ Features of Language in the Poetry of Jobʼ, :לעיל וסעיף ח להלן(. ראו

 in: T. Krüger et al. (eds.), Das Buch Hiob und seine Interpretationen: Beiträge zum
 Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.-19. August 2005 (AThNAT 88),
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')ה(יחרישו לך אנשים? – ו)אם( תלעג לא יגיבו בביטול?'. ההקשר באיוב מא 4 קשה 

וכן   29–28 מ  איוב  )השוו  הרחב  ההקשר  לאור  השנייה(.  הצלע  סוף  )במיוחד   יותר 

לט 9–10(, נראה שמוטב להבין את כל ההקשר כך: ')לעומת האדם, אני האל( לא אחריש 

לו )ללויתן( – ו)לא אחריש( לדברי התפארותו והוקרתו העצמית'. כמו בכל ההיקרויות 

האחרות של הפועל ֶהֱחִריׁש, גם בשני ההקשרים האלה לא מדובר בפועל יוצא.

ה

מילת היחס בדי אף מצויה פעם אחת בהקשר של ירידה לשאול כדלהלן:

ַחת ָקָראִתי ָאִבי  'ִאם ֲאַקּוה ְׁשאֹול ֵּביִתי ַּבֹחֶׁשְך ִרַּפְדִּתי ְיצּוָעי. ַלּשַׁ איוב יז 13–16: 

ְיׁשּוֶרָּנה.  ִמי  ְוִתְקָוִתי  ִתְקָוִתי  ֵאפֹו  ְוַאֵּיה  ָלִרָּמה.  ַוֲאֹחִתי  ִאִּמי  ָאָּתה 
ְדָנה ִאם ַיַחד ַעל ָעָפר ָנַחת'.37 ֵּתַר ְׁשֹאל  ַּבֵּדי 

בהקשר רחב זה ברור הוא שבפסוק 16 מדובר בירידה לשאול בהקבלה לנחיתה על עפר 

לנוסחה  שבהתאם  פרשנים39  כמה  אצל  הוצע  כבר  מות(.38  עפר  )כלומר  מובן  באותו 

Zürich 2007, p. 94 and n. 83. גרינשטיין גם הציע שם תרגום קצת שונה בעקבות תיקונו של 
 .you mock במקום נה"מ תלעג במובן you speak perversely ארליך לקרוא 'תעלג)!(' במובן

 E. L. Greenstein, ʽTruth or Theodicy? Speaking Truth to Power in the Book ראו גם

of Jobʼ, PSB 27 (2006), p. 246. תודתי ניתנת בזה לחברי פרופ' אד גרינשטיין, שהפנה את 
תשומת לבי למחקריו הנ"ל.

לאותו  הנספח  ובמיוחד   )2 )עמ'  לעיל  שצוטטה  גינזברג  של  הערתו  במיוחד  ראו   16–15 פס'  על   37

 54 הערה   ,143 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  ופניקיה  אוגרית  גינזברג,  ראו:  לעיל(.  צוטט  )שלא  מאמר 

והנספח בעמ' 147. אינני מקבל את שחזורו של גינזברג במקרה זה עד הסוף. להסתייגות החלקית 

שלי, ראו הערה 44 לקמן. על כל ההקשר, פס' 13–16 )למעט השימוש במילת היחס בדי בפס' 16(, 

ראו במיוחד קליינס, איוב )לעיל הערה 34(, עמ' 369, 374–375, 399–400. הרבה פחות משכנע 

מזכיר  סֹו   .768 עמ'   ,)34 הערה  )לעיל  איוב  סֹו,  של   16 פס'  על  לאחרונה  דיונו  הוא  דעתי(  )לפי 

שם את מאמרו הנ"ל של גינזברג וטוען בטעות אותה טענה באשר להשוואה של מילת היחס בדי 

עם הגלוסה badiʾu ממכתבי עמארנה, שהוצעה לראשונה על ידי טור־סיני )ראו הערה 10 לעיל 

וההערה הקודמת, וכן סעיף ח להלן(.

על שימוש זה של השם עפר במובן 'עפר מות, עפר שאול' ראו תקבולות אלה: שחת//עפר )תה' ל 10(;   38 

ארץ//עפר )יש' כט 4; תה' כב 30(; עפר//טמון )איוב מ 13(. וכן ראו את הצירוף 'יורדי עפר' במובן 

 M. Held, ʽPits and Pitfalls in :יורדי שאול' )תה' כב 30(. על כל השימושים האלה ראו במיוחד'

Akkadian and Biblical Hebrewʼ, JANES 5 (1973), p. 173
ראו למשל: טור־סיני, איוב )לעיל הערה 35(, עמ' 172; סֹו, איוב )לעיל הערה 34(, עמ' 768 )אבל   39

ראו לעיל הערה 37(. אין הצדקה כלשהי לקבל את התיקון של BHS: 'ִּביֵדי)!(', או התיקון הקיצוני 

יותר 'ֲהִעָּמִדי)!(' אצל קליינס, איוב )לעיל הערה 34(, עמ' 375 והביבליוגרפיה שם.
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הידועה של השאלה הרטורית הכפולה 'ֲה – ִאם' ובעקבות השימוש במילה ִאם, הפותחת 

את השאלה הרטורית בצלע השנייה, כך עלינו לקרוא 'ַהְבֵדי)!( ׁשֹאל' )במובן 'ֲהִלְׁשאֹול'( 

בתחילת הצלע הראשונה,40 כתוצאה מהפלוגרפיה של האות 'ה' בסוף המילה האחרונה 

בפסוק 15, 'ְיׁשּוֶרָּנה'.41 בסוף פסוק 16 יש לקרוא כדעת חוקרים רבים ֵנַחת במובן 'ֵנֵרד' 

במקום נה"מ 'ָנַחת'.42 המושג של ירידה לשאול מובע בעברית מקראית בשתי דרכים 

הראשונה  הדרך  שאול'.43  'לרדת/להוריד  שאול/שאולה';  אל  'לרדת/להוריד  שונות: 

היא הנוגעת לענייננו, ולהלן התקדימים: בראשית לז 35: 'ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה', 

מב 38: 'ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה', מד 29: 'ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה', 

31: 'ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֵׂשיַבת ַעְבְּדָך ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה'; במדבר טז 30: 'ְוָיְרדּו ַחִּיים 

ְׁשֹאָלה', 33: 'ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה'; ישעיה יד 15: 'ַאְך ֶאל ְׁשאֹול ּתּוָרד 

ֶאל ַיְרְּכֵתי בֹור'; יחזקאל לא 15: 'ְּביֹום ִרְדּתֹו ְׁשאֹוָלה', 16: 'ְּבהֹוִרִדי ֹאתֹו ְׁשאֹוָלה ֶאת יֹוְרֵדי 

בֹור', 17: 'ַּגם ֵהם ִאּתֹו ָיְרדּו ְׁשאֹוָלה'.

מכאן, יש לקרוא ולהבין את פסוק 16 כשאלה רטורית כפולה כך:

האם תקוותי וטובתי44 תרדנה אל שאול )להיות יחד   = ַהְבֵּדי)!( ְׁשֹאל ֵּתַרְדָנה 
אתי(?45   

= האם נרד יחד )תקוותי וטובתי עמי( על עפר מות? // ִאם ַיַחד ַעל ָעָפר ֵנַחת 

 M. Held, ראו:  מקראית ובאוגריתית  בעברית  הכפולות והמשולשות  הרטוריות  השאלות  לדגמי   40

 ;ʽRhetorical Questions in Ugaritic and Biblical Hebrewʼ, ErIsr 9 (1969), pp. 71-79
בתוך :  להסתעפויותיהם',  ובאוגריתית  במקרא  והמשולשת  הכפולה  השאלה  'דגמי  אבישור,  י' 

ב"צ לוריא )עורך(, זר לגבורות: קובץ מחקרים במקרא, בידיעת הארץ, בלשון ובספרות תלמודית: 

מוגש לר' זלמן שזר )כתבי החברה לחקר המקרא בישראל כח(, ירושלים תשל"ג, עמ' 421–464.

)בנוגע   30–29 ו  במש'  התרחשה  השאלה  ה"א  עם  הפלוגרפיה  של  טעות  אותה  בדיוק  דעתי,  לפי   41

ראו:   .)30 פס'  'ֲהֹלא]![' בתחילת  והקריאה המתוקנת   29 פס'  בסוף  ָבּה  המילה   לאות האחרונה של 

ח' כהן, 'שני פסוקים לא מובנים בספר משלי )ג 9; ו 30(', שנתון יא )1997(, עמ' 139, 146–152; ראו 

גם לאחרונה: א' הורוויץ, ספר משלי )מקרא לישראל(, א, תל־אביב וירושלים תשע"ג, עמ' 230.

ראו למשל: טור־סיני, איוב )לעיל הערה 35(, עמ' 172; קליינס, איוב )לעיל הערה 34(, עמ' 375.  42

הצירוף 'לרדת/להוריד שאול' מצוי בפסוקים אלה: שמ"א ב 6; מל"א ב 6, 9; יח' לב 27; תה' נה 16;   43

איוב ז 9; והשוו איוב כא 13.

גינזברג,  זה. ראו למשל:  15, במיוחד על סמך תרגום השבעים לפסוק  כפי שעלינו לגרוס בפס'   44

אוגרית ופניקיה )לעיל הערה 6(, עמ' 147 )הנספח(; קליינס, איוב )לעיל הערה 34(, עמ' 375.

עשרה  אחת  לעומת  ְּבֵדי  היחס  למילת  'ִעם'  המובן  את  זה  בפסוק  רק  לקבל  צורך  אין  דעתי,  לפי   45

עבור'.  'ְל,  המובנים  לפי  זה  במאמר  נותחו  שכולן  לעיל(,   6  ,2 הערות  )ראו  האחרות  ההיקרויות 

גם בהקשר הנוכחי, קיום השימוש המקביל 'לרדת/להוריד אל שאול/שאולה' מספק את התקדים 

להבנה הנכונה של השאלה הרטורית 'ַהְבֵּדי)!( ְׁשֹאל ֵּתַרְדָנה' במובן 'האם )תקוותי וטובתי( תרדנה אל 

שאול?', שהיא אף מתאימה לחלוטין לשאלה הרטורית השנייה המקבילה.
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לפי ניתוח זה, איוב יז 16 מצטרף לקבוצה של לפחות תשעה עשר מקרים אחרים של 

שאלה כפולה רטורית בספר איוב,46 מספר רב יותר של דוגמות של תופעה זו מאשר 
בכל ספר מקראי אחר.47

ו

מילת היחס ְּבֵדי מצויה פעם אחת בקשר לקול השופר כדלהלן:

'ְּבַרַעׁש ְוֹרֶגז ְיַגֶּמא ָאֶרץ ְוֹלא ַיֲאִמין ִּכי קֹול ׁשֹוָפר.  איוב לט 24–25: 

ָׂשִרים  ַרַעם  ִמְלָחָמה  ָיִריַח  ּוֵמָרחֹוק  ֶהָאח  ֹיאַמר  ֹׁשָפר  ְּבֵדי   
ּוְתרּוָעה'.48

 )19–18 24 עולה שמה שַהסוס )הנזכר בפסוקים  בהקשר רחב זה, אין ספק כי מפסוק 

'קול שופר'. עמוס חכם מפרש את הצלע  הוא  אינו מפחד ממנו, המעיד על גבורתו, 

השנייה של פסוק 24 כך: ' "ְוֹלא ַיֲאִמין ִּכי קֹול ׁשֹוָפר" – כאדם השומע בשורה משמחת, 

לצאת  הקורא  שופר,  קול  בשמעו  הסוס  כן  אזניו,  למשמע  מאמין  אינו  שמחה  ומרוב 

'ְּבֵדי  הצירוף  של  ביותר  הסביר  המובן  סמנטית,  שמבחינה  נראה  מכאן,  למלחמה'.49 

ֹׁשָפר' הוא 'ל)קול( שופר'. אחרי שכבר הוכח בכל הסעיפים הקודמים במאמר זה שמילת 

מקראיים,  תקדימים  שני  להביא  נותר  עבור',  'ְל,  המובנים  לפי  משמשת  ְּבֵדי  היחס 

הראשון באשר לשימוש דומה של הצירוף 'לקול שופר', והשני המעיד שהצורה ְלשופר 

ראו: איוב ד 17; ו 5, 6, 30, ח 3, י 4, 5, יא 2, 7, יג 8, 9, כב 3, לד 17, לז 20, לח 33, לט 9, 10,   46

26–27, מ 27.

 72 40(, עמ'  )לעיל הערה  ראו את רשימת הדוגמות בכל המקרא, בתוך: הלד, שאלות רטוריות   47

הערה 18.

עמ'   ,)31 הערה  )לעיל  איוב  חכם,  למשל:  ראו  זה,  בהקשר  'ְּבֵדי'  למילה  נכונים  לא  למובנים   48

 D. J. A. Clines, Job 38-42 )ְּבֵדי = 'כנגד'(;   334 עמ'   ,)35 הערה  )לעיל  איוב  טור־סיני,  שז; 

 (WBC), Nashville 2011, p. 1082; I. Eitan, A Contribution to Biblical Lexicography
 .(Contributions to Oriental History and Philology 10), New York 1924, pp. 36-38
בשני הפירושים שלהלן הגיעו אמנם למובן הנכון של ְּבֵדי = 'ְל' אבל ללא הבנה נכונה של ההקשר 

בכלל וללא הבנת הֶהשמט לשופר = 'ל)קול( השופר', שהוא המפתח לניתוח הנכון במקרה זה )ראו 

בטקסט לסעיף ו לעיל( – ראו: תפסיר רס"ג לאיוב )לעיל הערה 10(, עמ' קצג; וכן בעקבות פירוש 

זה של רס"ג, ראו: כהנא, איוב )לעיל הערה 33(, עמ' רטז )הוא אף מזכיר שם חמש היקרויות נוספות 

של ְּבֵדי במובן זה בנח' ב 13; יר' נא 58; חב' ב 13(. על תרומתו של רס"ג, ראו גם הערה 10 לעיל.

ִּכי  ַתֲאִמינּו  5, 'ֹלא  31(, עמ' שז. יש להוסיף את התקדים ההפוך בחב' א  חכם, איוב )לעיל הערה   49

ְיֻסָּפר', המתייחס לבשורה כל כך גרועה עד שאי אפשר להאמין שהיא קיימת.
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)=ְּבֵדי שופר( יכולה לשמש כֶהְׁשֵמט )ellipsis( של 'ְל)קול( שופר'. שני התקדימים ִהנם 

כדלהלן:

ֹלא  ַוּיאְמרּו  ׁשֹוָפר  ְלקֹול  ַהְקִׁשיבּו  ֹצִפים  ֲעֵליֶכם  'ַוֲהִקֹמִתי  ירמיה ו 17: 

ַנְקִׁשיב'.

ִּפְׁשָעם  ְלַעִּמי  ְוַהֵּגד  קֹוֶלָך  ָהֵרם  ַּכּׁשֹוָפר  ַּתְחֹׂשְך  ַאל  ְבָגרֹון  'ְקָרא  ישעיה נח 1: 

ּוְלֵבית ַיֲעֹקב ַחֹּטאָתם'.

נראה   ,1 נח  ישעיה  השני,  בתקדים  מאליו.  מובן   ,17 ו  ירמיה  הראשון,  התקדים 

השופר  'כקול  היא  והכוונה  השופר',  'כקול  של  השמט50  היא  ַּכּׁשֹוָפר  שהצורה  בהחלט 

)הרם קולך('. השמט זה מתאפשר בגלל התדירות של הצירוף 'קול )ה(שופר' בעברית 

מקראית, הנקרה עשרים פעמים.51 מקרה דומה הוא 'ִּבְמֹׁשְך ַהּיֵבל' )שמ' יט 13(, שהוא 

'ְל,  במובן  ְּבֵדי  היחס  מילת  זה,  ניתוח  לפי   .)5 ו  )יהו'  ַהּיֹוֵבל'  ְּבֶקֶרן  'ִּבְמֹׁשְך  של  קיצור 

עבור' קיימת גם בהקשר זה, ואין לקבל אף פירוש אחר לצירוף 'ְּבֵדי ֹׁשָפר' באיוב לט 
25 מלבד 'ל)קול( שופר'.52

ז

ההיקרות האחרונה מתוך שתים עשרה ההיקרויות של מילת היחס ְּבֵדי בעברית מקראית 

מצויה בֶהקשר בירמיה לו 17–18, שם הקריאה בנה"מ היא ַּבְּדיֹו במובן with ink. כאן 

תובאנה כל העדויות המוכיחות שיש לתמוך בגרסתו של גינזברג,53 שהקריאה הנכונה 

על תופעה זו בכלל ראו למשל: ז'ואן ומוראוקה, דקדוק )לעיל הערה 23(, עמ' 413 )125be§(. על   50

 H. R. (C.) Cohen, Biblical :החסרת המילה קול בהשמט, ראו את התקדים 'נשא )קול(' בתוך

 Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic (SBLDS), Missoula, MT
1978, p. 99 n. 298

הצירוף 'קול )ה(שופר' נקרה יותר מכל צירוף אחר הכולל את המילה שופר, עשרים פעמים מתוך   51

 ;41 10; מל"א א  18, טו  5, 20; שמ"ב ו  14; יהו' ו  16, 19, כ   שבעים ושתיים היקרויות: שמ' יט 

יר' ד 19, 21, ו 17, מב 14; יח' לג 4, 5; עמ' ב 2; תה' מז 6, צח 6; איוב לט 24; נחמ' ד 14.

נגד כל הפירושים האחרים שהוזכרו בהערה 48 לעיל.  52

ראו הערתו של גינזברג שצוטטה בטקסט לעיל. יש להדגיש שחוץ מציון כל אחת עשרה ההיקרויות   53

האחרות של מילת היחס ְּבֵדי )ראו הערה 2 לעיל(, ציין גינזברג רק את ההערה העוקצנית שלהלן 

על אודות ההיקרות ביר' לו 18: 'יתר על כן, כל אדם שחש בֶהקשר יבין אל נכון כי מובנה של בדיו 

בירמיה לו 18 הוא גם לו/עבורו; נה"מ ַּבְּדיֹו חסר הטעם יספק רק את אותם אנשים שנוסח כזה יכול 

ידיעת ספר  18 במחקר רק בתוך: א' דמסקי,  לו  זו של גינזברג ביר'  לספק'. מצאתי ציון קריאה 

 בישראל בעת העתיקה )ספריית האנציקלופדיה המקראית כח(, ירושלים תשע"ב, עמ' 134 הערה 8. 
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סעיפי  ואחריו  זה  הקשר  של  נה"מ  להלן  כנה"מ.  ַּבְּדיֹו  ולא  'עבורו'  במובן  ְּבָדיו  היא 

העדויות:

'ְוֶאת ָּברּוְך ָׁשֲאלּו ֵלאֹמר ַהֶּגד ָנא ָלנּו ֵאיְך ָּכַתְבָּת ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים  ירמיה לו 17–18: 

ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ֵאַלי  ִיְקָרא  ָּברּוְך ִמִּפיו  ָלֶהם  ַוּיאֶמר  ָהֵאֶּלה ִמִּפיו. 
ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ּכֵתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו'.54

בנה"מ  הקריאה  לפי  רק  יחידאית  כמילה  במקרא  מצויה   ink55 במובן  ְּדיֹו  המילה   .1

לירמיה לו 18 ולא תורגמה כלל בתרגום השבעים.56 מילה זו איננה מצויה בשום שפה 

שמית קדומה, וידועה לנו לראשונה אחרי תקופת המקרא רק בלשון המשנה57 ובניבים 

 הארמיים המאוחרים.58 הגיזרון היחיד שהוצע לה הוא ממצרית קדומה ry.t/ry,59 אחת

ואולם בעמ' 266 בספר זה, הלך דמסקי נגדה, בהזכירו את ַהְּדיֹו ביר' לו 18 כאחד מהתיאורים אצל 

הנביאים 'הלקוחים מעולם הסופרים'.

תנח–תנט;  תשמ"ד, עמ'  ירושלים  מקרא(,  ירמיה )דעת  ספר  בולה,  למשל: מ'  ראו  זה  הקשר  על   54

 J. R. Lundbom, Jeremiah 21-36 (AB), ;677 ,672–671 'הופמן, ירמיה )לעיל הערה 26(, עמ

 New York 2004, pp. 595, 602-603; W. McKane, Jeremiah (ICC), Edinburgh 1996,
pp. 899, 905-906. יש לציין במיוחד את דעתו של טור־סיני על הקשר זה: ' "בדיו" אינו בשבעים, 
ואין זה נמנע שהייתה הכוונה לכתוב: "ְּבָיִדי)!(" כדעת רבים'. ראו נ"ה טור־סיני, פשוטו של מקרא, 

ג/1, ירושלים 1967, עמ' 234. שלוש ההצעות שהוצעו ושנדונו בפירושים הנ"ל ִהנן כדלהלן: )א( 

בדיו = with ink )נדחתה בצורה מפורטת בסעיף ז במאמר הנוכחי(; )ב( 'בדיו' אינה מופיעה בתרגום 

השבעים וסביר להניח כי לא הייתה חלק מהטקסט המקורי )זאת כמובן הצעה ניהיליסטית שאיננה 

לוקחת בחשבון את האפשרות הסבירה שאותו מתרגם לא הבין את מילת היחס ְּבֵדי בהקשר זה, כפי 

שלא הבינּה באחת עשרה ההיקרויות האחרות, אלא שבהקשר זה בחר לא לתרגמּה בכלל(; )ג( יש 

לקרוא: 'ְּבָיִדי)!(' או 'ְּבָידֹו)!(' במקום נוסח המסורה 'בדיו' )הצירוף 'כתבתי ]על[ הספר ְּבָיִדי/ְּבָידֹו' או 

כדומה אינו נקרה בעברית מקראית, ולכן גם להצעה זו אין תקדים(.

על השימוש בדיו )ink( אצל הסופרים בארץ־ישראל בתקופת המקרא ראו במיוחד: מ' גזית, 'דיו',   55

מגילות  המקרא:  בתקופת  הסופר  'מלאכת  הרן,  מ'   ;653–652 טורים  תשי"ד,  ירושלים  ב,  א"מ, 

זה(;  בנושא  ביותר  החשוב  )הדיון   81–75 עמ'  )תשמ"א(,  נ  תרביץ  הכתיבה',  ואביזרי  הספרים 

 Ch. A. Rollston, Writing and Literacy in the World of Ancient :ולאחרונה בדיון מקוצר

 Israel: Epigraphic Evidence from the Iron Age (Archaeology and Biblical Studies
 E. Tov, Scribal Practices and :11. על השימוש בדיו בקומראן ראו), Atlanta 2010, p. 112
 Approaches Reflected in the Texts Found in the Judean Desert (STDJ 54), Leiden

and Boston 2004, pp. 54-55
ראו למשל: מקקיין, ירמיה )לעיל הערה 54(, עמ' 905–906.  56

לשון  אוצר  קאסאווסקי,  ח"י  ראו:  במשנה  ְּדיֹו  המילה  של  ההיקרויות  עשרה  שתים  לרשימת   57 

המשנה, ב, תל־אביב 1967, עמ' 491–492. לשימושים השונים, ראו: מב"י, ב, עמ' 923. למושג 

אנציקלופדיה  )עורכים(,  זוין  וש'  ברלין  מ'  'דיו',  הערך  ראו:  ההלכה  ובספרות  בתלמוד  'דיו' 

תלמודית לעניני הלכה, ז, ירושלים תשט"ז, טורים רעה–רפב.



המילה היחידאית 'ְּדיֹו' בהקשר 'ואני כתב על־הספר ַּבְּדיֹו' )ירמיה לו 18(

]91[

]15

הובא ברוב המילונים המקראיים  זה  גיזרון מפוקפק   60.ink המילים המצריות למושג 

המודרניים רק בסימן שאלה.61 לאחרונה נאמר עליו כך:

]עם  הזיהוי  ריו.  של  גרפי  שיבוש  היא  דיו  העברית  שהמילה  מניח  למבדין 

מוכרים  הסברים  כל  שאין  משום  פשוט  אפשרי  ח"כ[   ,ry(.t) המצרי  השורש 

אחרים. ואולם, יהא עלינו להניח כי גם המילים בארמית, סורית וערבית נגזרות 
מכתב־יד של ירמיה שבו אירע השיבוש הגרפי.62

לדחות  שניתן  ספק  אין  נכונה,  'עבורו'  במובן  ְּבָדיו   18 לו  בירמיה  הנ"ל  הקריאה  אם 

סופית גיזרון מפוקפק זה.

37–38, אשר מתאר את כתיבת הספר שה' ציווה על  2. ההקשר הנ"ל בירמיה לו   

ירמיהו לכתוב, ולבסוף הוא נכתב על ידי ברוך בן נריה לפי הוראתו של ירמיהו, חוזר 

על עצמו ארבע פעמים נוספות )כולל צו חוזר וכתיבה חוזרת של הספר לאחר הישרפו 
כליל לפי פסוק 23( באותו הקשר רחב כדלהלן:63

ָנה ָהְרִביִעת ִליהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָהָיה ַהָּדָבר  'ַוְיִהי ַּבּשָׁ ירמיה לו 1–2: 

ָכַתְבָּת  ְו ֵסֶפר  ְמִגַּלת  ְלָך  ֵלאֹמר. ַקח  ֵמֵאת ה'  ִיְרְמָיהּו  ֶאל  ַהֶּזה 

ֵאֶליָה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה 

ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ִמּיֹום ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ִמיֵמי ֹיאִׁשָּיהּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה'.

ְמָיהּו  ְר ִי ִמִּפי  ָּברּוְך  ְכֹּתב  ִּי ַו ֵנִרָּיה  ֶּבן  ִיְרְמָיהּו ֶאת ָּברּוְך  'ַוִּיְקָרא  ירמיה לו 4: 

ֵסֶפר'. ְמִגַּלת  ַעל  ֵאָליו  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ה'  ְבֵרי  ִּד ָּכל  ֵאת 

 J. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, :לניב הארמית הסורית )'דיותא'( ראו  58

 Oxford 1903, p. 90; M. Sokoloff, A Syriac Lexicon, Winona Lake, IN and Piscataway,
 E. S. Drower and R. Macuch, )ʽdiutaʼ( ראו:  NJ 2009, p. 294. לניב הארמית המנדאית 
 ,DJBA ראו:  היהודית  הבבלית  לארמית   .A Mandaic Dictionary, Oxford 1963, p. 107 
.)to make dots with ink עמ' 328 )'דיוטא', 'דיותא'( וכן עמ' 323 )הפועל גזור השם 'דות' במובן

 T. O. Lambdin, ʽEgyptian Loan Words in the Old Testamentʼ, JAOS 73 (1953), :ראו  59

p. 149
 A. Erman and H. Grapow, Wörterbuch der aegyptischen Sprache, II, Berlin ראו:   60

p. 399 ,1971, שם המובן הוא ʽFarbe zum Schreiben und Zeichnen, Tinteʼ )='צבע לכתיבה 
או  בכלל  לדיו  או  הוא  השימוש  התיכונה.  הממלכה  מתקופת  החל  מצויה  והמילה  דיו'(,  ולציור, 

בקשר לדיו בגוון מסוים )הדוגמות שצוינו הן באשר לגוונים ירוק, שחור ואדום(.

ראו: HALOT, עמ' Ges18 ;220, עמ' 248. מה"ה, עמ' 184, בצדק דוחה גיזרון זה על הסף.  61

 Y. Muchiki, Egyptian Proper Names and Loanwords in North-West Semitic ראו:   62

(SBLDS), Atlanta 1999, p. 242
ראו במיוחד את הדיון המפורט על כל הפרק אצל: מקקיין, ירמיה )לעיל הערה 54(, עמ' 899–921.  63
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ְוֶאת  ַהְּמִגָּלה  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ְׂשֹרף  ַאֲחֵרי  ִיְרְמָיהּו  ֶאל  ה'  ְדַבר  'ַוְיִהי  ירמיה לו 27–28: 

ְלָך  ַקח  ׁשּוב  ֵלאֹמר.  ִיְרְמָיהּו  ִמִּפי  ָּברּוְך  ָּכַתב  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים 

ְמִגָּלה ַאֶחֶרת ּוְכֹתב ָעֶליָה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו 

ַעל ַהְּמִגָּלה ָהִראֹׁשָנה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה'.

ִרָּיהּו  ֵנ ֶּבן  ָּברּוְך  ֶאל  ְּתָנּה  ִּי ַו ַאֶחֶרת  ְמִגָּלה  ָלַקח  ְמָיהּו  ְר ִי 'ְו ירמיה לו 32: 

ְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר  ְמָיהּו ֵאת ָּכל ִּד ְר יָה ִמִּפי ִי ְכֹּתב ָעֶל ִּי ַהּסֵפר ַו

ַרִּבים  ְּדָבִרים  נֹוַסף ֲעֵליֶהם  ְועֹוד  ָּבֵאׁש  ְיהּוָדה  ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך  ָׂשַרף 

ָּכֵהָּמה'.

קשה מאוד להבין למה מתוך חמש הפעמים שכתיבת הספר מוזכרת בהקשר רחב זה, רק 

פעם אחת, בפסוק 18 )לפי נה"מ(, מוזכר שהכתיבה נעשתה with ink.64 לפי דעתי, סביר 

יותר להניח שאם המילה בדיו מצויה רק בפעם הזאת, אזי היא נקרית בהתאם לנסיבות 

ייחודיות הקיימות רק כאן ואינן קיימות בארבע הפעמים האחרות שֶהקשר זה חוזר על 

עצמו. מתוך אותן חמש פעמים, בארבע פעמים מדובר בצו האלוהי לירמיהו )פס' 1–2, 

 .)32  ,4 )פס'  ברוך  ידי  על  זו  הוראה  וביצוע  לברוך  ירמיהו  או בהוראתו של   )28–27 

רק בפסוק 18 ברוך בן נריה מדווח לגורם חיצוני )שרי המלך( על הכתיבה שהוא ביצע 

עבור ירמיהו הנביא, והמובן של המילה בדיו, הקיימת רק כאן, אמור לשקף נסיבות 

ייחודיות אלה. 

בהתאם  בהחלט  ִהנה  'עבורו'  במובן  ְּבָדיו  כאן  לקרוא  גינזברג  של  הצעתו   

לנסיבות הייחודיות הנ"ל ואף בהתאם לסגנון המקראי כפי שנראה להלן.

3. בדומה לדיון בסעיף ה לעיל, על סמך התקבולת ְּבֵדי//ְל בנחום ב 13 ועל סמך כל   

העדויות האחרות במאמר זה באשר למילת היחס המקראית ְּבֵדי במובן 'ל, עבור', עלינו 

במובן  ְּבָדיו   – כגינזברג   18 לו  ירמיה  של  בנה"מ  ַּבְּדיֹו  היחידאית  המילה  את  לקרוא 

 ... 'ּכֵתב  ידי השוואת השימוש בצירוף  זו על  'עבורֹו'. כמו כן עלינו להצדיק קריאה 

'ָּכַתב לֹו/ֵאָליו/ָלּה/ְּכתֹוב ְלָך' במובן 'כתב עבורו/עבורה, כתוב  ְּבָדיו' לשימוש בצירוף 
עבורך' לפי תקדימים אלה:65

ראו את הערתו העוקצנית של גינזברג )לעיל הערה 53(, שנדמה לי שהיא קשורה לאותו עניין –   64

כלומר כל כתיבה רגילה בעברית מקראית הייתה ִּבְדּיֹו, וכך זה היה מובן מאליו בארבעת ההקשרים 

יהיה מובן מאליו אף  לא  סיבה שכך  אין כל  4, 27–28, 32. לפיכך   ,2–1 פס'  זה:   האחרים בפרק 

בפס' 18.

גם השוואה זאת מוצעת כאן לראשונה. יש לציין שבכל ארבע הדוגמות שהובאו כאן, מילת היחס   65

ל/אל עם הכינוי מופיעה מיד אחרי צורת הפועל )לפי הסדר התחבירי הרגיל(, ואילו הצורה ְּבָדיו 

אחרי  מיד  לא  )כלומר  המשפט  בסוף  מצויה  עבורו',  'לו,  המובן  לפי  כאן  המוסברת   ,18 לו  ביר' 
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ַהּתֹוָרה  ִמְׁשֵנה  ֶאת  לֹו  ָכַתב  'ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְו דברים יז 18–19: 

ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהּכֲהִנים ַהְלִוִּים. ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל  ַעל  ַהּזאת 

ְיֵמי ַחָּייו ...'.

ִּכי  ְּבֵעיָניו  ֵחן  ִתְמָצא  ֹלא  ִאם  ְוָהָיה  ּוְבָעָלּה  ה  ִאּשָׁ ִאיׁש  ִיַּקח  'ִּכי  דברים כד 1–3: 

ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה  ָכַתב  ְו ָּדָבר  ֶעְרַות  ָבּה  ָמָצא 

ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו. ְוָיְצָאה ִמֵּביתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחר. ּוְׂשֵנָאּה 

ְוִׁשְּלָחּה  ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה  ָכַתב  ְו ָהַאֲחרֹון   ָהִאיׁש 

ִמֵּביתֹו ...'.

ֵאָליו ֶאת ָׂשֵרי ֻסּכֹות  ְכֹּתב  ִּי 'ַוִּיְלָּכד ַנַער ֵמַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַו שופטים ח 14: 

ְוֶאת ְזֵקֶניָה ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ִאיׁש'.66

ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ְלָך  ְּכָתב  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ה'  ָאַמר  'ּכה  ירמיה ל 2: 

ֵסֶפר'. ֶאל  ֵאֶליָך  ַּבְרִּתי  ִּד ֲאֶׁשר 

מכאן, ברור שגם בירמיה לו 18 יש לקרוא 'ַוֲאִני ּכֵתב ַעל ַהֵּסֶפר ְּבָדיו' = 'ַוֲאִני ּכֵתב ַעל 

ַהֵּסֶפר לו' במובן 'ואני כותב על הספר עבורו'.

ח

מלבד שתים עשרה ההיקרויות של מילת היחס ְּבֵדי בעברית מקראית במובן 'ְל, עבור' 

מצויה  אף  זו  יחס  שמילת  הנ"ל67  בהערתו  גינזברג  הראה  הקודמים,  בסעיפים  שנדונו 

המלך  )כתובת   KAI 14:6 בטקסט  *בד  הצורה  לפי  מובן  באותו  בפניקית  אחת  פעם 
אשמנעזר מצידון(:68

המחבר  של  כניסיונו  לו 18  ביר'  המילים  בסדר  זה  מכוון  שינוי  להבין  יש  כמצופה(.  הפועל  צורת 

להדגיש בתשובתו של ברוך שהוא לא כתב את הספר מיזמתו אלא רק עבור ירמיהו לפי הוראתו. 

למקרים דומים של שינוי סדר זה של המילים לצורך הדגשה השוו למשל: בר' כה 31; דב' כג 6. 

 T. Muraoka, Emphatic Words במיוחד:  ראו  לחריגים,  הן  זה  תחבירי  בעניין  הרגיל  לכלל  הן 

and Structures in Biblical Hebrew, Jerusalem and Leiden 1985, pp. 44-45; וכן ז'ואן 
.)§155t( 551 'עמ ,)ומוראוקה, דקדוק )לעיל הערה 23

על ההבנה הנכונה של המילים 'ויכתב אליו' בפסוק זה במובן 'וכתב עבורו', ראו למשל: י' אמית,   66

שופטים )מקרא לישראל(, תל־אביב וירושלים תשנ"ט, עמ' 151; י' אליצור, ספר שופטים )דעת 

מקרא(, ירושלים תשל"ו )הדפסה שישית, תשמ"ט(, עמ' צט; דמסקי, ידיעת ספר )לעיל הערה 53(, 

עמ' 183 והערה 56.

ראו בתחילת המאמר את הציטוט )לעיל עמ' 78( וגם את הערה 6.  67

 P. K. McCarter, על כתובת אשמנעזר הפניקית ראו לאחרונה את תרגומו והערותיו של מקקרטר  68

 ʽThe Sarcophagus Inscription of ‘Eshmunʿazor, King of Sidonʼ, in: W. W. Hallo et
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בדנם תשמע  אף אם אדמם ידברנך אל 

)=אף אם אנשים ידברו אתך, אל תשמע להם!(

לפי  פירושים מרכזיים.  יש שני  זו,  היחידאית בדנם בשורה  באשר למילה הפניקית 

 their idle talk,( שלהם'  הפטפוט  'דברי  במובן  בדנם  להבין  יש  הראשון,69  הפירוש 

 their prattle( ולהשוות לה את השימוש בעברית מקראית ַּבִּדים )יש' מד 25; יר' נ 36(. 
לפי הפירוש השני, יש לתקן את הטקסט הפניקי ולקרוא בד>בר<נם במובן 'בדבריהם' 

הסף.  על  אלה  פירושים  שני  גינזברג  דחה   ,1973 משנת  בהערתו   70.)to their talk(

באשר לפירוש הראשון, המבוסס על השימוש המקראי של ַּבִּדים )יש' מד 25; יר' נ 36(, 

אימץ גינזברג בצדק את הצעתו של האופט משנת 1900, שיש לקרוא בשני הפסוקים 

הרגיל  האכדי  המונח   ,bārû סמך  על  המנחשים'  'הכוהנים  במובן  )ַה(ָּבִרים)!(  האלה 

בדים  או  בד  מילה  בכלל  שאין  הראה  וכן  העתיד';71  את  המנבאים  'מנחשים  למושג 

prattle בעברית מקראית.72 באשר לפירוש השני, המבוסס על תיקון הטקסט  במובן 

הפניקי )על סמך הנחת טעות הפלוגרפיה בשל הדמיון הרב בין צורות האותיות דל"ת 

1912, התנגד החוקר טורי לכל תיקון  גינזברג קודם כול שכבר בשנת  ציין  ורי"ש(, 

מילה זו מפני ש'המילה כתובה באותו אופן בשני העותקים של הכתובת ...'.73 ניתן אף 

בד>בר<נם במובן 'תשמע  להוסיף שלצירוף הנוצר בעקבות התיקון המוצע *תשמע 

בדבריהם' אין תקדים כלשהו הן בפניקית הן בעברית מקראית. בפניקית שם העצם 

דבר אינו נקרה כמושא ישיר או עקיף של הפועל שמ"ע ואף השימוש 'שמ"ע ב...' 

 al. (eds.), The Context of Scripture, II: Monumental Inscriptions from the Biblical
World, Leiden 2000, pp. 182-183, וכל הביבליוגרפיה המוזכרת שם.

 C. C. Torrey, ʽNew Notes on Some Old Inscriptionsʼ, ZA ;183–182 'ראו למשל: שם, עמ  69

 26 (1912), p. 85; R. S. Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician
 and Punic Languages (SBLDS 32), Missoula 1978, p. 44; DNWSI, p. 144; J. C. L.
Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, III, Oxford 1982, pp. 107, 110-111
 G. A. Cooke, A  ;)21 6, בכרך השני, עמ'  KAI 14:6 )ראו גם את הפירוש לשורה  ראו למשל   70

 Textbook of North-Semitic Inscriptions, Oxford 1903, p. 35; C. R. Krahmalkov,
 Phoenician-Punic Dictionary (Studia Phoenicia 15; OLA 90), Leuven 2000, 
 p. 471; Y. Avishur, Phoenician Inscriptions and the Bible, Tel Aviv-Jaffa 2000, 

pp. 134-135, 142
P. Haupt, ʽBabylonian Elements in the Levitic Ritualʼ, JBL 19 (1900), pp. 56- :ראו  71

57; וכן כל הדיון המפורט בנספח בסוף מאמר זה.
ראו: גינזברג, אוגירת ופניקיה )לעיל הערה 6(, עמ' 143 הערה 54, והציטוט בתחילת מאמרי זה;   72

וכן סעיף 4 בנספח בסוף המאמר והערה 88 להלן.

ראו: טורי, הערות חדשות )לעיל הערה 69(, עמ' 85.  73
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אינו מצוי שם בכלל.74 בעברית מקראית, שם העצם ָדָבר אכן נקרה כמושא ישיר של 

הפועל שמ"ע שלושים ותשע פעמים וכמושא עקיף שבע פעמים, אבל רק לפי השימוש 

 '... ִּבְדָבַרי/ְבִּדְבֵרי  *'שמ"ע  השימוש  לפי  לא  פעם  ואף   75,'... ְּדָבַרי/ִדְּבֵרי  אל  'שמ"ע 

לתקן  שלא  גינזברג,  של  הצעתו  האחרונה,  ההצעה  התאמת  אי  לעומת  כדומה.  או 

לפי  להם',  תשמע  'אל  במובן  בדנם'  תשמע  'אל  ההקשר  את  להבין  אלא  הטקסט  את 

ההנחה שהמילה הפניקית בד = מילת היחס ְּבֵדי בעברית מקראית במובן 'ְל', מתאימה 

עשרים  נקרים  לי/לו/לה/להם/לכם'  'שמ"ע  הצירופים  מקראית,  בעברית  לחלוטין. 

 – אלינו/אליהם/אליכם'  אלי/אליו/אליה/אליך/  'שמ"ע  והצירופים  פעמים,76  וארבע 

חמישים פעמים!77 הצעה מבריקה זו של גינזברג משנת 1973 לא התקבלה בשום מילון 

או דקדוק פניקי מודרני והוזכרה רק בכמה מחקרים בודדים, לפעמים בצורה לגמרי 
מעוותת!78

ראו למשל: קרמלקוב, מילון )לעיל הערה 70(, עמ' 470–471; טומבק, לקסיקון )לעיל הערה 69(,   74

עמ' 323–324.

ָדָבר כמושא ישיר של הפועל שמ"ע: שמ"ב כ 17; מל"א כב 19; מל"ב ז 1, יח 28, כ 16; יש' א 10,   75

כח 14, ל 21, לט 5, סו 5; יר' ב 4, ז 2, יז 20, יט 3, כא 11, כב 2, 29, כג 22, כט 20, לא 9, לד 4, 

 מב 15, מד 24, 26; יח' ג 6, ו 3, יג 2, טז 35, כא 3, כה 3, לד 9, לו 1, 4, לז 4; הושע ד 1; עמ' ד 1, 

 ז 16; מש' כב 17; דה"ב יח 18. ָדָבר כמושא עקיף של הפועל שמ"ע: דב' יג 4, יח 19; יר' כז 14, 16, 

כט 19, לה 13; דה"ב לה 22.

וי' כו 14, 18, 21, 27; שופ' יט 25; שמ"א ל 24; שמ"ב יג 16; הושע ט 17; תה' לד 12, פא 9, 14;   76

מש' א 33, ה 7, ז 24, ח 32, 34; איוב טו 17, לא 35, לב 10, לג 31, 33, לד 10, 34; דנ' א 14.

בר' ל 22, לד 17, לט 10; שמ' ו 12, 30, ז 4, יא 9; דב' ג 26, יג 9, כא 18, לד 9; יהו' א 17; שופ'   77 

 ;2 נה   ,7 ,1 נא   ,12 3, 12, מח  מו  יש'   ;9 טז   ,4 יג  52; מל"ב  ח  11; מל"א  )x2(; שמ"א לא   7  ט 

 יר' ז 26, 27, יא 11, טז 12, יז 24, 27, כה 7, כו 4, כז 17, כט 12, לד 17, לה 14, 15, 16, לו 25, 

לז 14, לח 15, מד 16; יח' ג x2( 7 ,6(, יט 4, כ 8, 39; אס' ג 4; דה"א כט 23.

 don’t listen to( לפי הצעתו הנ"ל של גינזברג KAI 14:6 המחקר היחידי הידוע לי אשר בו תורגם  78

 A. Faber, ʽOn the Structural Unity of the ובעקבות מאמרו שהוזכר מפורשות, הוא )them
יש  שם )הערה 8(  אפילו   .Eshmunazor Inscriptionʼ, JAOS 106 (1986), p. 426 and n. 8
 ʽGinsberg :'בלבול בציון מחקר נוסף, אשר בו כביכול צוינה מילת היחס הפניקית בד במובן 'ְל

sees in bd a preposition “to” (see also PPG  63) […]ʼ (143n :1973). באותו ספר דקדוק 
פניקי בסעיף 63a, הן במהדורה השנייה משנת 1970 )שהחוקרת פייבר מתייחסת אליו( הן במהדורה 

יחס  מילת  אותה  היא  שם  המוזכרת  בד  הפניקית  היחס  מילת  מטה(,  )ראו  משנת 1999  השלישית 

 badiʾu לפי הצורה )EA 245:35( במובן 'ב/מיד', הקיימת אף כגלוסה כנענית במכתבי עמארנה

 J. Friedrich and W. Röllig, Phönizisch-Punische במובן 'ב/מידו' )ראו הערה 10 לעיל(. ראו

 Grammatik2 (AnOr 46), Rome 1970, p. 23 (§63a); idem, Phönizisch-Punische
Grammatik3 (AnOr 55), Rome 1999, p. 33 (§63a). אותה טעות הנ"ל שהייתה אצל פייבר 
C. R. Krahmalkov, A Phoenician-( שלו  הפניקי  בדקדוק  קרמלקוב  החוקר  אצל  הן  חזרה 

Punic Grammar, Leiden 2001, pp. 237-238( הן במילון DNWSI )עמ' 144, 434(. קרמלקוב 
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אלו המסקנות העיקריות שעלו מהדיון המרכזי במאמר זה )רובן כבר הוצעו באופן כללי 

על ידי גינזברג בהערתו בשנת 1973 אבל ללא הפירוט והעדויות הנוספות שהוצעו כאן 

לראשונה(:

א. המילה ְּדיֹו ink, הנקרית בנה"מ כמילה יחידאית בירמיה לו 18, רק לפי הצורה 

ַּבְּדיֹו with ink, והמצויה כערך נפרד בכל מילון מקראי, לא הייתה קיימת באופן מקורי 

בנה"מ  הימצאותה  המקראית.  בתקופה  ידועה  הייתה  שלא  מאוד  ייתכן  ואף  במקרא, 

היא תוצאה של טעות של בעלי המסורה בקריאת הצורה המקורית ְּבָדיו במובן 'עבורו', 

מקראית  בעברית  הנקרית  עבור',  'ְל,  במובן  ְּבֵדי  המקראית  היחס  מילת  על  כמבוסס 

לעיל(.  ז  )סעיף  הרחב  להקשר  מתאימה  זו  מקורית  קריאה  רק  פעמים.  עשרה  שתים 

לפיכך, המילה ְּדיֹו ink בעברית החדשה היא 'רע לא נאמן' למילה זו בעברית מקראית, 

כלומר אין לנסות להבין את השימוש במילה זו בהקשר המקראי לפי מובנה בעברית 

וצירופים  ואחד מילים  בעשרים  דנתי  זה,  בנושא  הקודמים  מאמריי  בארבעת  חדשה. 

שהם 'רעים לא נאמנים', ואלו הם: רגל, תל אביב, עומד על תלו, אשת חיל, בדולח, 

העתיק, לפת, מרץ, עפעפים, פסח, תנין, כברת דרך, שתן, ארשת, קול קורא במדבר, 
בית נכות / בית נכאת, בלשן, מכולת, ערוב, ערש, תבל.79

)דקדוק פניקי, עמ' 237–238( הכניס את הטקסט KAI 14:6 יחד עם כל הדוגמות של מילת היחס 

האחרת בד במובן 'ב/מיד', אף שבמילונו מהשנה הקודמת )ראו הערה 70 לעיל( קיבל את ההצעה 

לתקן טקסט זה. במילון DNWSI, אשר בו )עמ' 144( קיבלו את המובן idle talk למילה בד בטקסט 

הפניה  עם  אחרת  דעה  בתור  גינזברג  של  הנ"ל  מאמרו  הוזכר  לעיל(,   69 הערה  )ראו   KAI 14:6
למילת היחס bd4 באותו עמוד במילון זה, המפנה לערך yd 'יד' )עמ' 433–439 [הדיון במילת היחס 

bd מופיע בעמ' 434[(. יש להדגיש שקיימות שתי מילות יחס שונות בד בלשונות השמיות הצפון־
 DULAT, :במובן 'ב/מיד', המצויה כגלוסה במכתבי עמארנה, באוגריתית )ראו I מערביות: בד 

אחת  ופעם  מקראית  בעברית  רק  המצויה  עבור',  'ְל,  במובן   II ובפניקית; בד)י(   )pp. 214-216
)KAI 14:6( בפניקית. ולבסוף, הצעתו של גינזברג הוזכרה עוד בשני מחקרים אבל לא התקבלה 

הערה 70(,  כתובות )לעיל  הערה  69(, עמ' 111; אבישור,  כתובות )לעיל  הם: גיבסון,  ואלה  שם, 

עמ' 142.

מתוך  שנולדו  זמננו  בת  בעברית  מילים  של  רגילים  נאמנים": משמעים  לא  ' "רעים  כהן,  ח'  ראו   79

טעות', בתוך: א' ממן ואחרים )עורכים(, שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות 

היהודים מוגשים למשה בר־אשר, א: לשון המקרא, מסורה ולשון ימי הביניים, ירושלים תשס"ח, 

עמ' 27–43; הנ"ל, ' "עוד רעים לא נאמנים": משמעים רגילים של מילים בעברית בת זמננו שנולדו 

מתוך טעות', מחקרים בלשון יא–יב )תשס"ט(, עמ' 173–197; הנ"ל, 'שם העצם ֲאֶרֶׁשת )תה' כא 3(: 

עוד מקרה מיוחד של "רעים לא נאמנים": משמעים רגילים של מילים בעברית בת־זמננו שנולדו 

מתוך טעות, מקרה המצוי גם בתפילות הימים הנוראים', בתוך: ש' יונה )עורך(, אור למאיר: מחקרים 

במקרא, בלשונות השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות: מוגשים למאיר גרובר, באר־שבע 
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ב. למילה ְּדיֹו ink עוד לא הוצע גיזרון ראוי, ושימושה המתועד הקדום ביותר הוא 

בלשון חז"ל, בסורית ובמנדאית )סעיף ז לעיל(. קיומה כבר בלשון חז"ל הוא שהטעה 

את בעלי המסורה וגרם לקריאה המוטעית הנ"ל בנה"מ.

פעמים  עשרה  שתים  נקרית  עבור'  'ְל,  במובן  ְּבֵדי  המקראית  היחס  שמילת  אף  ג. 

בעברית מקראית, היא איננה מובאת כערך נפרד בשום מילון מקראי, ואיננה מצויה 

ַדי  המקראית  למילה  כלשהו  קשר  ללא  יחס  מילת  בתור  מקראי  דקדוק  ספר   בשום 

)סעיף א(.

ד. מלבד התקבולת ְּבֵדי//ְל, המצויה רק בנחום ב 13 )סעיף א(, בכל ששת ההקשרים 

האחרים שבהם מילת יחס זו מצויה )סעיפים ב–ז( הובאו תקדימים לאותו שימוש של 

מילת היחס ְל/ֶאל בהקשרים מקבילים.

ה. מלבד כל העדויות המקראיות שהובאו בסעיפים א–ז, יש גם עדות נוספת מהלשון 

הפניקית )סעיף ח( אשר גם בה מילת היחס בד מצויה באותו מובן בכתובת אשמנעזר 

)KAI 13:6(. גם במקרה זה, מילת היחס הפניקית בד במובן 'ְל' איננה מופיעה כמילת 

יחס בשום מילון או ספר דקדוק ללשון הפניקית.

ַּבד  המילה  של  מקורי  לקיום  כלשהי  עדות  שאין  גם  עולה  לעיל  האמור  מכל  ו. 

 )prattle, liars, etc.( ּבֹוְדֵאי עתידות או כדומה'  'דברי סרק, שקרים,  ַּבִּדים במובן  או 

בעברית מקראית. בשתי ההיקרויות של המילה )ה(ַּבִּדים בישעיה מד 25 ובירמיה נ 36, 

יש לתקן ולקרוא )ַה(ָּבִרים)!( במובן 'הכוהנים המנחשים' על סמך bārû, המונח האכדי 

הרגיל למושג 'מנחשים המנבאים את העתיד' )ראו הנספח להלן(. כל המונחים האחרים 

בנה"מ שנותחו כצורות של ַּבד או ַּבִּדים במובן 'דברי סרק, שקרים, או כדומה' הוכחו 

'ְל, עבור' )סעיפים ג–ז(. מוכח גם )בנספח להלן(  כצורות של מילת היחס ְּבֵדי במובן 

שהשורש בד"א/בד"י בלשון חז"ל מצוי בעברית מקראית באופן מקורי אך ורק פעמיים 

לפי השורש בד"א והביטוי ָּבָדא ִמִּלּבֹו )מל"א יב 33 ]קרי[; נחמ' ו 8(.

לאור  מקרה  כל  נאמנים":  לא  "רעים  של  נוספים  מקרים  'חמישה  הנ"ל,   ;224–211 עמ'  תש"ע, 

מוגש   יובל  ספר  כוגן )עורך(,  מ'  בתוך:  האכדית: "בלשן", "מכולת", "ערוב", "ערש", "תבל" ', 

האלה,  המאמרים  בארבעת  הזהה  המבוא  )בדפוס(.  ירושלים  לגבורות,  הגיעו  לרגל  קליין  ליעקב 

המגדיר את המושג 'רע לא נאמן', נכון אף למאמרי זה.
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תיקון שתי ההיקרויות של המילה ַּבִּדים )יש' מד 25; יר' נ 36( לצורה ָּבִרים)!(
על סמך bārû, המונח האכדי הרגיל למושג 'מנחשים המנבאים את העתיד'

ההברקה )insight( שגינזברג מציין בראשית הציטוט המובא בתחילת מאמר זה )לעיל 

 ;25 עמ' 2( היא תיקון הקריאה בנה"מ של שתי ההיקרויות של המילה ַּבִּדים )יש' מד 

יר' נ 36( לצורה ָּבִרים)!( לפי bārû, המונח האכדי הרגיל למושג 'מנחשים המנבאים את 
העתיד' )ראו להלן(. שני ההקשרים המקראיים ִהנם כדלהלן:80

'ּכה ָאַמר ה' ּגֲאֶלָך ְוֹיֶצְרָך ִמָּבֶטן ָאֹנִכי ה' ֹעֶׂשה ּכל ... ֵמֵפר ֹאתֹות  ישעיה מד 24–25: 

ַּבִּדים ְוֹקְסִמים ְיהֹוֵלל ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם ְיַׂשֵּכל'.

'ֶחֶרב ַעל ַּכְׂשִּדים ְנֻאם ה' ְוֶאל ֹיְׁשֵבי ָבֶבל ְוֶאל ָׂשֶריָה ְוֶאל ֲחָכֶמיָה.  יר' נ 35–36: 

ֶחֶרב ֶאל ַהַּבִּדים ְוֹנָאלּו ֶחֶרב ֶאל ִּגּבֹוֶריָה ָוָחּתּו'.

כל  להלן  מובאות   ,25 מד  בישעיה  קוסמים  למונח  מההקבלה  החשובה  העדות  מלבד 
העדויות התומכות בהצעה זו:81

השפעה  בעלי  במקומות  מצויות  נ 36(  מד 25; יר'  זו )יש'  מילה  היקרויות  שתי   .1
בבלית, ולשתיהן יש קשר לספרות החכמה.82

ראו במיוחד את הדיון המקיף בעניין זה בעבודת המחקר המצוינת של תלמידתי לשעבר, ד"ר טליה   80

בן־ אוניברסיטת  דוקטור,  עבודת  המקראית',  בעברית  ישראל  לאלוהי  'הכינויים  דיתשי־ברק, 

גוריון בנגב, תשס"ז, עמ' 294–298. הסיכום שכתבתי בנספח זה מבוסס ברובו על הערתי הארוכה 

המופיעה בשמי בעבודה זו, בעמ' 296–297.

הצעה זו הוצעה לראשונה ככל הנראה על ידי האופט בשנת 1900, ואחר כך אומצה על ידי צימרן   81

בשנת 1917 בדיונו המקיף על מילים שאולות מאכדית. ראו האופט, רכיבים בבליים )לעיל הערה 

 H. Zimmern, Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylonische ;57–56 '71(, עמ

את  ראו  האחרונות  לשנים  עד  נוספת  Kultureinfluss, Leipzig 1917, p. 67. לביבליוגרפיה 
הדיון  את  להוסיף  יש  הערה 1232.  הכינויים )שם(, עמ' 296  דיתשי־ברק,  אצל  המקיפה  הרשימה 

אצל גינזברג, אוגרית ופניקיה )לעיל הערה 6(, בחלק הראשון של הערתו שלא צוטט לעיל; וכן 

 D. S. Vanderhooft, The Neo-Babylonian Empire and Babylon in the בשנים האחרונות

 Latter Prophets (Harvard Semitic Museum Publications; HSM 59), Atlanta, GA
 H. א, עמ' 209–210;  הערה 32(,  ישעיהו )לעיל  pp. 183 n. 229, 184 n. 233 ,1999; פאול, 
 Tawil, An Akkadian Lexical Companion for Biblical Hebrew, Jersey City, NJ 2009,
 p. 56; V. A. Hurowitz (Review of P. V. Mankowski, Akkadian Loanwords in Biblical

Hebrew [HSS 47], Winona Lake, IN 2000), JAOS 122 (2002), p. 137
ראו את מה שכתבתי אצל דיתשי־ברק, הכינויים )שם(, עמ' 296 הערה 1234. ראו גם: פאול, שם,   82

עמ' 209–210.
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מקביל  לראותו  שיש  ספק  שאין   ,)25 מד  )יש'  בדים'  'אותות  מהצירוף  העדות   .2

ה־ של  שמתפקידו  הטכני,  הסימן  את  המציינת  טכנית  )מילה   ittu האכדיות  למילים 

bārû לפרשו באופן מקצועי, והיא המקבילה הסמנטית והאטימולוגית למילה המקראית 
bārû )המונח האכדי הרגיל המציין סוג של כוהן מנחש  וכן המילה האכדית  אות(,83 
ומנבא את העתיד, רואה בכבד של הכבש, ולה קשר הדוק לחכמה בספרות האכדית(.84

'סימן  במובן  משמשת  אות  המילה  בישעיהו,  זה  חכמתי  שבהקשר  ספק  אין   .3

המתפרש על ידי מגיד עתידות מקצועי'. ואכן, אחת מהטכניקות הנפוצות במסופוטמיה 

להגדת עתידות היא הראייה בכבד, כפי שהיא מוזכרת אף ביחזקאל כא 26: 'ִּכי ָעַמד 
ֶמֶלְך ָּבֶבל ... ִלְקָסם ָקֶסם ִקְלַקל ַּבִחִּצים ָׁשַאל ַּבְּתָרִפים ָרָאה ַּבָּכֵבד'.85

4. יש אף להדגיש שהתיקון הדרוש במקרה זה )חילופי העיצורים ד/ר( נובע מאחת 

יש  כן  כמו  גרפית.86  מבחינה  ביותר  והמקובלות  ביותר  הנפוצות  הסופרים  מטעויות 

לדחות על הסף את שתי ההצעות שהוצעו להבין את המילה )ה(בדים בשני הפסוקים 

דוברי  עתידות,  'בודאים  במובן  ַּבִּדים  המילה  את  לפרש  )א(  נה"מ:  תיקון  ללא  הנ"ל 

דברי סרק, שקרנים' הן על סמך השימוש בביטוי המקראי 'ָּבָדא ִמִּלּבֹו' במובן 'המציא 

בלבו דבר שוא' )מל"א יב 33; נחמ' ו 8( הן על סמך השימוש בצורה ַּבֶּדיָך באיוב יא 3 

במיוחד: ראו   bārûה־ של  המקצועית  ועבודתו   bārûtuה־ אמנות  זו,  מילה  בין  ההדוק  לקשר   83 

 U. S. Koch, Secrets of Extispicy (AOAT), Münster  ;305 עמ'   ,I/J  ;133 עמ'   ,CAD B
p. 331: line 30 and p. 588 ,2005. לזיהוי המילה האכדית ittu עם המילה העברית מקראית אות 

בהקשר זה ראו כבר פאול, שם, עמ' 210.

CAD B. עמ' 121–125. על הקשר בין ה־bārû לחכמה המסופוטמית בכלל ראו במיוחד:  ראו:   84

 R. F. G. Sweet, ʽThe Sage in Akkadian Literature: A Philological Studyʼ, in: J. G.
 Gammie and L. G. Perdue (eds.), The Sage in Israel and the Ancient Near East,

Winona Lake 1990, pp. 56, 60
על פסוק זה ראו במיוחד: ונדרהופט, האימפריה הנאו־בבלית )לעיל הערה 81(, עמ' 167–169 וכל   85

 M. Greenberg, Ezekiel 21-37 (AB), Garden City, NY להוסיף:  שם; יש  הביבליוגרפיה 

תשס"ד, עמ'  וירושלים  תל־אביב  א,  לישראל(,  )מקרא  יחזקאל  כשר,  pp. 427-429 ,1997; ר' 
.426–425

 E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible2, Minneapolis and Assen :ראו במיוחד  86

בפירושו  רד"ק  אצל  כפשט  זו  גרפית  תופעה  הכרת  ראשית  על   .2001, pp. 12-13, 245-246
לדה"א א 7 )לא כתוצאה מטעויות סופרים אלא כווריאנטים מכוונים של שמות פרטיים כגון ריפת/

לשאלת  גישות  שתי  ורד"ק:  'ראב"ע  סימון,  א'  ראו  וכד'(  רעואל/דעואל  רודנים/דודנים,  דיפת, 

 C. Cohen, ʽElements of Peshaṭ ;209–208 'מהימנות נוסח המקרא', בר־אילן ו )תשכ"ח(, עמ

 in Traditional Jewish Bible Exegesisʼ, Immanuel 21 (1987), p. 40; idem, ʽJewish
 Medieval Commentary on the Book of Genesis and Modern Biblical Philologyʼ,
 JQR 81 (1990), p. 6; Y. Berger, The Commentary of Rabbi David Kimḥi to Chronicles

(BJS 345), Providence, RI 2007, pp. 7-8, 30-31
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87.30 אין לקבל הצעה זו הן מפני שאין תקדים לשימוש בשורש  ַּבָּדיו בירמיה מח  או 

הנ"ל,  הפסוקים  שבשני  מפני  הן  כדומה,  או  מנחשים  עתידות,  למגידי  בקשר  בד"א 

שבהם השורש בד"א אכן נקרה, מדובר אך ורק בביטוי ָּבָדא ִמִּלּבֹו, והמילה לב איננה 

מצויה בישעיה מד 25 או בירמיה נ 36, והן במיוחד מפני שאין תקדים בעברית מקראית 

לשימוש בפועל זה ללא האות אל"ף כאות שורש שלישית;88 )ב( להשוות את המונח 

LÚbaddum,89 המצויה  36 למילה היחידאית באכדית  25 ובירמיה נ  ַּבִדים בישעיה מד 

אך ורק פעמיים בהקשר אחד במכתב אחד ממארי מהמאה השמונה עשרה לפני הספירה 

)’ARM 2, 30 r. 1’ and 9(.90 מאותו הקשר ועל סמך המגדיר השומרי LÚ המציין כאן 
'סוג של פקיד', נראה שמשמעות מונח זה היא 'פקיד בדרגה צבאית', 'ממונה על סיור 

חמוש', או באופן יותר כללי 'פקיד העוסק בענייני צבא'.91 אין לקבל מילה במובן 'סוג 

אצל:  זו  נכונה  לא  בדעה  המחזיקים  אלה  של  הביבליוגרפית  והרשימה  המקיף  הדיון  את  ראו   87

גם  לרשימה  להוסיף  יש   .1226 הערה   296–295 עמ'   ,)80 הערה  )לעיל  הכינויים  דיתשי־ברק, 

 J. R. Lundbom, Jeremiah 37-52 (AB 21), הערה 26(, עמ' 797;  )לעיל  ירמיה  הופמן,  את 

 New York 2004, pp. 419-420; J. Goldingay, Isaiah 40-55 (ICC), II, London 2006, 
p. 10

כשורש  בד"ד  בשורש  לשימוש  כתקדימים  המצוינים   )30 מח  ויר'   3 יא  איוב  )כגון  הפסוקים  כל   88

משני לבד"א מובנים במחקר זה כמקרים של מילת היחס ְּבֵדי במובן 'ל, עבור'. ראו לעיל, סעיפים 

ב–ו, וכן בהערה 2 לרשימה של כל הפסוקים. זה גם המצב באשר לפניקית בד )ראו סעיף ח(. רק 

א,  מב"י,  למשל  ראו  מצ"א(.  ליד  מצ"י  )כמו  בד"א  ליד  בד"י  המשני  השורש  מצוי  חז"ל   בלשון 

עמ' 461–462; וראו אף הערה 91 להלן. בעניין זה גם אין לקבל את הכתוב אצל דיתשי־ברק, שם, 

עמ' 295 )בקשר לאיוב יא 3 בדיון בהצעה 1(.

ראו את הרשימה הביבליוגרפית של אלה שהציעו הצעה זו אצל: דיתשי־ברק, שם, עמ' 296 הערה   89

של  גמורה  הבנה  אי  על  המבוססת  זו,  נכונה  לא  הצעה  מה"ה, עמ' 87.  במיוחד  להוסיף  יש   .1229

 G. R. Driver, ʽBabylonian and Hebrew ההקשר הנדון במכתב ממארי, הוצעה לראשונה אצל

Notesʼ, WO 2 (1954-1959), pp. 19-20
 J.-M. Durand, ʽBaddum = Devin גם  ראו   .27 עמ'   ,CAD B בתוך:  הרשומה  הקריאה  לפי   90

 idem, Les documents épistolaires du וכן   ;fantômeʼ, NABU (1991/2), p. 36 ( 53)
palais de Mari, II (LAPO 17), Paris 1998, pp. 207-208

זו  אכדית  מילה  גוזר  אף  דורנד  שם.   ,CAD B בתוך  שהוצעה  ההקשר,  לפי  הנכונה  ההגדרה  זאת   91

מהשורש העברי בד"ד ומתרגם 'חייל, פקיד צבאי, שנשלח למשימה ייחודית'. אף שגיזרון זה איננו 

בלתי אפשרי, לא הובא תקדים מקראי כלשהו לשימוש דומה בשורש בד"ד בהקשר צבאי )ייתכן 

תעודות,  הנ"ל,  וכן  שם;  בדום,  דורנד,  ראו  זה(.  גיזרון  כנגד  עדות  הוא   31 יד  ביש'  שהשימוש 

ניל"י,   ;1225 והערה   295 עמ'   ,)80 הערה  )לעיל  הכינויים  דיתשי־ברק,  גם  ראו   .306  ,210 עמ' 

 ʽein מילים יחידאיות )לעיל הערה 10(, עמ' 129 ) 10(. אין לקבל את ההגדרה הכללית של פון־זודן

Funktionärʼ בתוך AHw, עמ' 95. מאוד חבל שעורכי המילון CDA משנת 2000 לא ראו לנכון 
 CDA, p. 35: ʽmng. ראו:  שם.   ,CAD B של  הנ"ל  הנכונה  להגדרה  בהתאם  זה  תרגום  לשנות 

uncl. Mari, design. of personʼ
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 .)25 מד  )ביש'  ֹקְסִמים  למונח  ובהקבלה  מגידי עתידות  פקיד צבאי' בהקשר של  של 

לפיכך, יש לדחות את ההצעה הזאת על הסף.

של  קדום92  תאולוגי  סופרים  בתיקון  מדובר  הפסוקים  שבשני  ייתכן  ולבסוף,   .5

הטקסט המקורי )ַה(ָּבִרים)!( במובן 'מנחשים המנבאים את העתיד' עד לטקסט הנוכחי 

כלומר  שקריות,  היו  קוסמים  אותם  של  שהנבואות  לרמוז  כדי  )ַה(ַּבִּדים  נה"מ  של 

'בדויות' בלשון חז"ל.93 כך הציע מלכתחילה האופט באותו מאמר שהציע לראשונה 

את תיקון נה"מ לקריאה המקורית )ַה(ָּבִרים)!( על סמך המונח האכדי bārû.94 הצעה זו 

גם עשויה להסביר את קיום הגרסה של נה"מ )ַה(ַּבִּדים כבר בשתי המגילות של ספר 
95.1QIsab 1 וכןQIsaa ישעיהו

לתופעה של תיקוני סופרים ראו: טוב, ביקורת הנוסח )לעיל הערה 86(, עמ' 64–67, 264–269 וכל   92

הביבליוגרפיה שם.

לשימוש זה בלשון חז"ל ראו למשל את ההקשרים הרבים שהובאו אצל: מב"י, א, עמ' 462 )ערך   93

לשני  מתאים  אינו  זה  פועל  זה(,  בנספח   4 סעיף  )ראו  לעיל  שצוין  שכפי  להדגיש  יש  א.*ָּבָדה(. 

סופרים  תיקון  בתור  אבל  מורפולוגית,  מבחינה  הן  סמנטית  מבחינה  הן  המקראיים  ההקשרים 

תאולוגי קדום, מנוקד לפי לשון חז"ל, הוא מתאים לחלוטין!

ראו: האופט, רכיבים בבליים )לעיל הערה 71(, עמ' 68 הערה 39.  94

את  ראו  ד.  סעיף   :297 עמ'   ,)80 הערה  )לעיל  הכינויים  דיתשי־ברק,  אצל:  בהערתי  הצעתי  כך   95

הפירוט שם.




