
]שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כד )תשע"ו([

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

מאמר זה דן במילה היחידאית ְּדֺיו ink, המצויה בנה"מ לפי הצורה ַּבְּדֺיו רק בירמיה לו 18, וקובע 

שיש לגרוס שם ְּבָדיו במובן 'לו, עבורו' כצורת מילת היחס ְּבֵדי במובן 'ל, עבור'. קריאה זו הוצעה 

לראשונה לפני יותר מארבעים שנה על ידי גינזברג בתוך הערת שוליים, ומאז נשכחה כמעט 

לחלוטין. זאת למרות טענתו של גינזברג שמילת יחס זו הייתה קיימת במקרא באופן מקורי לא 

רק בירמיה לו 18 אלא בעוד אחד עשר פסוקים, וכן פעם אחת בפניקית לפי הצורה בד בכתובת 

אשמנעזר )KAI 14:6(. כל שתים עשרה ההיקרויות המקראיות של מילת היחס ְּבֵדי הן כדלהלן: 

יש' טז 6; יר' לו 18, מח 30, נא 58 )פעמיים(, נח' ב 13; חב' ב 13 )פעמיים(; איוב יא 3, יז 16, 

לט 25, מא 4. כל ההקשרים האלה מנותחים באופן נרחב במאמר זה )סעיפים א–ז( הן כדי לפרט 

בדי  היחס  מילת  לקיום  באשר  גינזברג  של  מהערתו  הנובעות  הפילולוגיות  המסקנות  כל  את 

כגון  והקשר,  הקשר  בכל  רבות  נוספות  עדויות  לראשונה  להעלות  כדי  הן  מקראית,  בעברית 

עדויות חשובות אלה:

התקבולת בדי // ל )נח' ב 13(; א. 

המשוואה 'בדי ריק' )יר' נא 58; חב' ב 12–13( = 'ְל/ָלריק' )וי' כו 16, 19–20; יש' מט  ב. 

4, סה 23; איוב לט 16–17( במובן 'לשוא';

חבור  4( = החריש + ל + כינוי  מא   ,3 יא  )איוב  חבור  החריש + בדי + כינוי  המשוואה  ג. 

)במ' ל 4–5, 7–8, 11–12, 14–15( במובן 'שתק/ו ולא הגיב/ו לדבריך/ו/ה';

יז  )דב'  חבור  18( = כת"ב + ל + כינוי  לו  )יר'  חבור  כת"ב + בדי + כינוי  המשוואה  ד. 

18–19, כד 1–3 ]פעמיים[; שופ' ח 14; יר' ל 2( במובן 'כת"ב עבורו/ה'.

'אל  הצירוף  של  שהמובן  והוכח  ח(,  )סעיף  נרחב  באופן  נותח   )KAI 14:6( הפניקי  ההקשר  גם 

יותר  לפני  הנ"ל  בהערה  גינזברג  שטען  כפי  בדיוק  להם',  תשמע  'אל  אכן  הוא  בדנם'  תשמע 

מארבעים שנה. למאמר שש מסקנות פילולוגיות מרכזיות בתחומים של הפילולוגיה המקראית 

והפילולוגיה הפניקית. הנספח למאמר עוסק בתיקון שתי ההיקרויות של המילה ַּבִּדים )יש' מד 

25; יר' נ 36( לצורה ָּבִרים! על סמך bārû, המונח האכדי הרגיל למושג 'מנחשים המנבאים את 

העתיד'.

לאור הנתונים והעדויות שהובאו במאמר המילה דיו ink בעברית חדשה היא 'רע לא נאמן' 

למילה ַּבְּדֺיו בירמיה לו 18, כלומר אין להבין את השימוש במילה זו במקרא לפי מובנה בעברית 

חדשה. בכך מאמר זה מצטרף לארבעה מאמרים אחרים שכתבתי בנושא זה.
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