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בן בית: אור חדש על מונח מנהלי נשכח במקרא ובמקורות חז"ל

מאת

נילי סמט

רחב  מלכותי  ניסוי  במסגרת  קהלת  שצבר  והרכוש  המותרות  של  רשימה  באה   10–4 ב  בקה' 

היקף שערך. בין השאר קהלת מצהיר: 'קניתי עבדים ושפחות ובֵני בית היה לי' )פס' 7(. פרשני 

המקרא, בין עתיקים בין חדשים, תמימי דעים כמעט לגמרי באשר לפרשנותם של מונחים אלה. 

לפי הדעה הרווחת שני מיני עבדים מוצגים כאן: עבדים ושפחות, אשר נרכשו עבור הארמון, 

ובני בית, אשר נולדו וגדלו בו. סמך לביאור זה אפשר למצוא לכאורה בשימוש בלשון 'קניתי' 

זו הוצעה כבר  בקשר לסוג העבדים הראשון וכנגדו בלשון 'היה לי' ביחס לסוג השני. פרשנות 

מתרגמיו המקרא,  פרשני  של  רובם  רוב  על  היום  ועד  מאז  מקובלת  והיא  השבעים,1   בתרגום 

וחוקריו.2 

וגם  בית'  'בן  לתרגם  השבעים  את  משמש  הבית,  במשק  נולד  אשר  עבד  המציין   ,οἰκογενής היווני  המונח   1

T. Muraoka, A Greek- :יליד בית'. על היחס בין שני מונחים עבריים אלה ראו להלן. לשימוש היווני ראו'

English Lexicon of the Septuagint, Louvain and Dudley, MA 2002, p. 399, ושם הפניות למקבילות 
חוץ־מקראיות. כפי שַאראה להלן, תרגום זה אינו הולם עבור בני בית. דוגמה מובהקת לכך מצאנו בעזרא 

החיצון ג 1. בנוסח היווני שלפנינו אורחיו של משתה מלכותי מכונים שם τοῖς οἰκογενέσιν, אף שההקשר 

מורה שוודאי לא היו אלה עבדים. כפי שטענו צפורה טלשיר ודוד טלשיר, מסתבר כי מונח זה הוא תרגום לא 

 Z. Talshir and  מוצלח של המונח הארמי בני ביתא, אשר כפי הנראה הופיע בנוסח הארמי המקורי. ראו: 

 D. Talshir, ‘The Story of the Tree Youths (1 Esdras 3-4): Towards the Question of the Language
שם  המחברים  של  מהנחתם  להסתייג  יש  זאת  עם   .of Its Vorlage’, Textus, 54 (1995), pp. 135-155

שהמונח העברי בן בית פירושו עבד. ראו דיון להלן.

 J. Goodrich and D. J. D. Miller, St. Jerome: Commentary :ראו למשל בפירושו של היירונימוס לקהלת  2

on Ecclesiastes (ACW, 66), New York 2012, p. 36. מבין הפרשנים היהודים בימי הביניים הלך בדרך 
 F. Delitzsch, The Book of Ecclesiastes, :זו אבן עזרא. לפרשנים מודרניים שנקטו פירוש זה ראו למשל

 trans. M. G. Easton, Edinburhg 1891, p. 237; L. Levy, Das Buch Qoheleth, Leipzig 1912, p. 73;
 H. W. Hertzberg, Der Prediger (KAT, 17), Leipzig 1932, p. 88; R. Gordis, Koheleth: The Man
 and His World3, New York 1968, p. 217; A. Lauha, Kohelet (BKAT, 19), Neukirchen-Vluyn
 1978, p. 50; G. Ogden, Qoheleth, Sheffield 1987, p. 40; J. L. Crenshaw, Ecclesiastes (OTL),
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פרשנות שגורה זו מניחה למעשה כי 'בן בית' אינו אלא צורת משנה של המונח המקראי הנפוץ   

יותר 'יליד בית', וכי שני מונחים אלה זהים במשמעותם. יליד בית הוא עבד שנולד במשק ביתו 

של האדון. משמעות זו עולה בבירור מן האטימולוגיה וההקשרים של המונח, כמו גם מהופעתו 

לצד בן זוגו הניגודי 'מקנת כסף' )או 'קנין כסף'(.3 אפשר אף למצוא לה סעד חוץ־מקראי בדמותו 

של המונח האכדי ilid bītim(w), אשר משמש מקבילה אטימולוגית וסמנטית כאחד למונח העברי 

הנדון. במסמכים מסופוטמיים ilid bītim(w) הוא עבד אשר נולד במשק הבית של אדוניו, והוא 
נבדל במעמדו החוקי ובזכויותיו מעבד קנוי.4

ואולם זיהויו של בן בית עם יליד בית אינו עומד במבחן העיון המדוקדק. שלא כמו יליד בית,   

בן בית אינו מופיע לצד מקנת כסף, וכפי שַאראה להלן, שני ההקשרים המקראיים שבהם הוא 

נקרה אינם תומכים בפרשנות המוצעת לו בדרך כלל. גם הממצא החוץ־מקראי מלמד על הבדל 

בין שני המונחים. המונח האכדי המקביל לבן בית הוא mār bīti, והוא אינו מציין עבד. משמעותו 

והקשריו של מונח אכדי זה יידונו להלן.

נתתה  לא  לי  הן  אברם  'ַוֹּיאמר  נוספת:  אחת  פעם  במקרא  בא  בית  בן  בקהלת  הופעתו  לצד   

בית  בן  גם כאן את  והוולגטה הבינו  3(. תרגום השבעים  טו  )בר'  ֹאתי'  יורש  ביתי  בן  והנה  ָזרע 

כמונח נרדף ליליד בית, היינו מין עבד.5 לעומתם הפרשנים החדשים שחשו בזרותו של פירוש זה 

בהקשרו הסיפורי נטו לפרש את המונח ככינוי כללי המכוון לאחד המתגוררים במשק הבית בלי 
לציין את תפקידו הספציפי.6

 London 1988, p. 80; R. E. Murphy, Ecclesiastes (WBC, 23a), Dallas 1992, p. 17; C. L. Seow,
 Ecclesiastes (AB, 18C), New York 1997, p. 129; T. Longman III, The Book of Ecclesiastes
 .(NICOT), Grand Rapids 1998, p. 91; A. Schoors, Ecclesiastes (HCOT), Leuven 2013, p. 159
KJV. יש לציין שני פרשנים יוצאי  פירוש זה מקובל גם בתרגומים של המקרא לשפות אירופיות, כדוגמת 

דופן אשר הציגו פירוש דומה לזה שאציע להלן. יחיאל הלל אלטשולר, בעל 'מצודות דוד', כתב: 'ובני בית, 

הביא  לא  אלטשולר  ושפחה'.  כעבד  מלאכה  יעשו  ולא  הצורך,  בדבר  להשגיח  הבית  צרכי  על  הממונים  הם 

תימוכין לפירוש זה ונראה שהוא מבוסס על אינטואיציה פרשנית גרידא. כ־170 שנה אחר כך טען חיים אריה 

 גינזברג כי בן בית 'אין עניינו עבד יליד בית אלא ממונה על הבית' )ח"א גינזברג, קוהלת2, תל אביב תשל"ז, 

עדויות  להלן,  שאראה  כפי  בלבד.  חז"ל  מספרות  מקורות  סמך  על  זה  פירושו  את  הציע  גינזברג   .)68 עמ' 

בארמית ובאכדית מספקות אישוש נוסף להוראה זו ואף מציבות אותה במסגרת כרונולוגית. 

ראו: בר' יז 12–13, 23; וי' כב 11; וכן: יר' ב 14, שם 'יליד בית' מופיע בלא 'מקנת כסף'.  3

לדיון   .Chicago Assyrian Dictionary, VII: I-J, Chicago 1960, p. 71 ראו:  המונח  של  להופעותיו   4

 F. R. Kraus, Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, Leiden :במעמדו המשפטי ראו למשל

pp. 280-284 ,1984, ושם ספרות נוספת.
פרנסת  'בר  ליונתן:  המיוחס  התרגום  למעט  ביתא',  'בר  תורגם:  זה  לפסוק  הארמיים  התרגומים  בכל  כמעט   5

שיבואר  כפי  המונח  של  הספציפית  המנהלית  למשמעותו  קולע  ביתא  בר  התרגום  אם  לקבוע  קשה  ביתא'. 

להלן או שהוא מתאים לכיוון שהלכו בו רוב הפרשנים החדשים, היינו: אחד מדרי הבית. וראו עוד להלן בדיון 

במקורות חז"ל.

 С. F. Keil and F. Delitzsch, The Pentateuch, trans. J. Martin, Edinburgh 1957, p. 211; :ראו למשל  6 

 J. Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis2 (ICC), Edinburgh 1930, p. 279; 
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מסקנות  מהם  להסיק  שנוכל  מכדי  מוגבלים  אלה  מקראיים  כתובים  משני  העולים  הנתונים   

ברורות באשר למעמדו ולאופיו של בן הבית. יתרה מזו, נדירותו של המונח במקרא עשויה אולי 

לרמז שִמשרת בן הבית לא הייתה חלק מן המרקם הטבעי של משקי הבית בישראל בימי הבית 

הראשון. 

המפתח להבנת המונח המנהלי הנדון מצוי במקורות חוץ־מקראיים מן התקופה הפרסית ואילך   

אשר מספקים לנו מידע עשיר ומגוון על נושאי משרה זו. רבים מן המקורות הללו ידועים במחקר 

כבר זמן רב, אך הנטייה הפרשנית ארוכת השנים לזהות את בן הבית עם יליד הבית הביאה לכך 

רחוקות בקשר  רק לעתים  ונזכרו   ,7 ב  קה'  אודות  בדיונים הפרשניים  הובאו בחשבון  לא  שהם 

לבר' טו 7.3 למעשה זיהויו של בן הבית המקראי כעבד הפך מושרש במידה כזו שהוא הטעה כמה 
חוקרים והניע אותם לפרש באופן בלתי הולם את המונחים המקבילים בארמית ובאכדית.8

הוא  כי  ולהציע  בית,  בן  המונח  של  המקובלת  פרשנותו  על  לחלוק  אבקש  שלהלן  בדברים   

מציין משרה שונה ומעמד חברתי נבדל בתכלית מאלה של העבד המכונה יליד בית. בחינה של 

המקבילות החוץ־מקראיות למונח זה, אשר מתועדות במקורות מימי הבית השני ואילך, שופכת 

אור חדש על משמעות המונח, על סוגיית תיארוכם של הטקסטים המקראיים שבהם הוא נזכר 

ואולי אף על תולדות הנוסח של אחד מהם. כמו כן היא מסייעת בחשיפת עקבותיו של מונח מנהלי 

זה בספרות חז"ל. 

עדויות ממסמכים מנהליים בני התקופה הפרסית

המסמכים המנהליים מן התקופה הפרסית משקפים כמה דפוסים ומוסדות מנהליים חדשים, שלא 

היו מוכרים קודם לכן במזרח הקדום. עם חידושים אלה אפשר למנות את הופעתו של התואר 

 E. A. Speiser, Genesis (AB, 1), Garden City 1964, pp. 110-111; C. Westermann, Genesis
 12-36, trans. J. Scullion, Minneapolis 1985, p. 220; G. J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC, 1),
 Dallas 1978, p. 328. גם במקרה זה, יוצא דופן כמעט יחיד הוא גינזברג, אשר ציין בקצרה בהערת שוליים 
 ‘Steward is a well-established meaning of bn byt in Roman :לאפשרות שבן בית הוא מנהל משק הבית

 [=Mishnaic, N.S.] Hebrew, and it is obviously the one that fits here’ (H. L. Ginsberg, ‘Abram’s
Damascene Steward’, BASOR, 200 [1970], p. 31, n. 1)

 M. F. Unger, ‘Some Comments on the Text of Genesis 15:2-3’, JBL, 72 (1953), pp. 247-279; :ראו  7 

J. Van Seters, Abraham in History and Tradition, I, New Haven 1975, pp. 85-87. אונגר סבר כי 
המונחים המקבילים בארמית ובאכדית תמיד מציינים נסיך, ולפיכך הסיק כי המונח בן בית בבר' טו 3 מכוון 

על  גם שהיא מתבססת  מה  זו,  לכת  צורך בפרשנות מרחיקת  אין  ואולם  יורש.  לנסיך במשמעות מושאלת: 

ניתוח חלקי בלבד של החומר החוץ־מקראי כפי שיוסבר להלן. 

 E. G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, New Haven 1953, pp. 255-256; ראו:   8

 S. L. Seow, ‘The Social World of Ecclesiastes’, L. G. Perdue (ed.), Scribes, Sages, and Seers:
 The Sage in the Eastern Mediterranean World, Göttingen 2008, pp. 189-217; J. B. Segal,
 Aramaic Texts from North Saqqâra, London 1983, p. 76. על מחקרו של סגל ראו עוד להלן בהערה 23.



נילי סמט 2864[ 

mār bīti. כמה חוקרים שיערו כי הכינוי  הארמי בר בי)תא(,9 אשר מוכר גם בצורתו האכדית 

רוב  של  מוצאן  הפרסית.10  מן  נשאל  אלא  אלה  שפות  משתי  באחת  אף  מקורי  באופן  נוצר  לא 

משפחת  וארכיון  ממצרים  יב  מסמכי  עיקריים:  ארכיונים  בשני  בהן  מצוי  זה  שכינוי  התעודות 

מּוָרשּו מבבל. 

את משמעותו הבסיסית של התואר בר ביתא / mār bīti ניתן להגדיר בערך כך: סוכן רם דרג,   

נציג או פקיד בכיר של אדון עשיר או של מלך. הגדרה זו כוללת כמה מעמדות חברתיים שונים, 

מנסיכי הארמון ועד מנהלים של משקי בית עשירים ברחבי האימפריה. באופן ספציפי, במסמכים 

מן התקופה הפרסית אפשר לזהות שלושה תפקידים או מעמדות חברתיים שונים המזוהים כבר 

ביתא או mār bīti: נסיכים בני משפחת המלוכה, אישים רמי מעלה בחצר המלוכה ומנהלים של 
משקי בית אזרחיים.11

בר ביתא / mār bīti במשמעות נסיך עשוי אולי להיות קיצור של בר בי)ת( מלכא.12 דוגמה   

טיפוסית לשימוש זה של הכינוי באה בנוסחת ברכה במכתב מיב: 'אלה שמיא ישאל שגיא בכל 

עדן ולרחמן ישימנך קדם דריוהוש מלכא  ובני ביתא' )ישאל אלוהי השמים לרוב ]בשלומך[ בכל 

עת, ולרחמים יתנך לפני דריוש המלך ובני הבית(.13 ידועים לנו נסיכים מסוימים שנשאו תואר 

זה, כגון מנוסתנס, אחיינו של ארתחששתא הראשון.14 המשמעות 'נסיך' נשתמרה בעקיפין גם 
בפהלווי, שבה משמשת האידאוגרמה הארמית ’BR BYT בהוראה זו.15

שנויה  המלכות,  בחצר  מעלה  רם  בתפקיד  המשמש  אדם  הכינוי,  של  השנייה  משמעותו   

האימפריה  מבכירי  ַארַשם,  הוא  זה  מעין  ביתא  לבר  מובהקת  דוגמה  החוקרים.  בין  במחלוקת 

ברבע האחרון של המאה החמישית לפסה"נ. ארשם שימש סטרפ )מושל מחוז( מצרים במשך 44 

 mār bīti שנים, והיה בעל השפעה רבה בחצר. במקורות ארמיים ואכדיים הוא כונה בר ביתא או

לצורך הנוחות כינוי זה יופיע מכאן ואילך בצורתו המיודעת: בר ביתא.  9

G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century BC2, Oxford 1965, p. 41. לשחזור  ראו:   10

 E. Benveniste, Titres et Noms propres en Iranien ancient, Paris :שונה מעט של האטימולוגיה השוו

1966, pp. 22-26
לצד משמעויות אלה mār bīti מוכר גם כשם של אל מסופוטמי זוטר, אשר כפוף – בדומה למקבילו האנושי –   11 

 Chicago Assyrian ראו:  פרטיים.  בשמות  תאופורי  כרכיב  נקרה  זה  שם  השאר  בין  ממנו.  בכיר  לאל 

Dictionary, II:B, Chicago 1965, p. 296a, sub ‘bītu in mār bīti’
 M. W. Stolper, Entrepreneurs and Empire: The Murašû Archive, the Murašû Firm and ראו:   12

Persian Rule in Babylonia, Leiden 1985, p. 21
 B. Porten and A. Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt, I: Letters, :ראו  13

 Jerusalem 1986, A 4, 7, l. 2; B. Porten, The Elephantine Papyri in English2, Leiden 2011, 142
 and n. 8

 P. Briant, From Cyrus to Alexander: History of the Persian Empire, trans. P. T. Daniels, ראו:   14

Winona Lake 2002, p. 588
ראו: B. Utas and C. Toll, Frahang I Pahlavik, Wiesbaden 1988, p. 81. אותה אידאוגרמה משמשת   15

גם לציון אדם רם מעלה, כך שהיא משמרת יותר ממשמעות אחת של מונח זה. 
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בהתאמה.16 נוסף על מעמדו הפוליטי הרם צבר ארשם רכוש וקרקעות בהיקף מלכותי, הן במצרים 

 .mār bīti הן בבבל.17 בדומה לארשם, מצאנו גם אצילים פרסים אחרים אשר נשאו את התואר

שמותיהם של אישים אלה, לצד תוארם רם המעלה, נשתמרו בארכיון מורשו בזכות חוזים שחתמו 

עם המשפחה, ואשר בהם החכירו לה את קרקעותיהם. הליכותיהם של האישים הנדונים מצביעות 

על מעמד גבוה ואולי אף מלכותי. הם השתמשו בסוכנים כדי לנהל את עסקיהם, וקרקעותיהם 

היו  כי כל האישים הללו  חוקרים סברו  הרבות נמצאו לעתים קרובות בשכנות לארמון.18 כמה 

נסיכים של ממש, שנתייחסו על משפחת המלוכה;19 לשיטה זו, יש לפרש את המונח בן בית בכל 

הדוגמאות שנדונו לעיל כנסיך. ואולם במחקרים מן השנים האחרונות גברה הנטייה להניח כי 

ארשם, וכמוהו אצילים אחרים מסוגו קיבלו את התואר בר ביתא / mār bīti בזכות היותם בכירים 
בחצר, גם אם דם מלכותי לא זרם בעורקיהם. 20

התקופה  מן  מנהליים  במסמכים  נפוצה  בית,  משק  מנהל  הכינוי,  של  השלישית  משמעותו   

עבדים  לצד  קרובות  לעתים  נזכרים  זה  ממין   mārū bīti מורשו.21  במסמכי  ובמיוחד  הפרסית 

ועובדי משק בית אחרים, בדומה לבני הבית של קהלת. עם זאת מן המסמכים עולה כי הם נבדלו 

ביתא,  בר  נחום  של  בדמותו  כנראה  מיוצג  זה  סוג  מֶיב,  בתעודות  פשוטים.  מעבדים  במעמדם 

 F. W. König, ‘Aršama’, Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen ראו:  ארשם  על   16

 Archäologie, 1 (Leipzig 1928), p. 155; M. A. Dandamayev, Iranians in Achaemenid Babylonia
California and New York 1992, pp. 33-34 ,(Columbia Lectures on Iranian Studies, 6); סטולפר, 
י' ברוכי, 'ארשם: לתולדותיו של אציל פרסי בכיר', שנתון לחקר המקרא והמזרח   ;)12 יזמים )לעיל הערה 

הקדום טו )תשס"ה(, עמ' 129–164.

ראו: סטולפר, יזמים )שם(.   17

 M. A. Dandamayev, ‘The Domain Lands of Achaemenes in Babylon’, Altorientalische ראו:   18

Forschungen, 1 (1974), pp. 122-127; הנ"ל, איראנים )לעיל הערה 16(, עמ' 26–27, 30, 32; סטולפר, 
יזמים )שם(, עמ' 65–68. לצד אצילים אלה, המתועדים בארכיון מורשו, יש לציין בר ביתא נוסף, בשם ורוהי, 

שנזכר במסמכי יב. ראו: פורטן וירדני, מסמכים ארמיים )לעיל הערה A6 ,)13, 13, שו' 1.

ראו: דרייוור, מסמכים ארמיים )לעיל הערה 10(, עמ' 40–41; סטולפר, יזמים )שם(.  19

 A. Kührt, ‘The Achaemenid Persian  ;310 עמ'   ,)14 הערה  )לעיל  אלכסנדר  עד  מכורש  בריאן,  ראו:   20

 Empire (c. 550 ‒ c. 330 BCE): Continuities, Adaptations, Transformations’, S. E. Alcock et
al. (eds.), Empires: Perspectives from Archaeology and History, Cambridge 2001, p. 11. דעה 
דומה הביע ברוכי, שהשתדל להראות כי התואר בר ביתא הוענק לארשם רק לאחר שעזב את משרת המושל 

במצרים, ולפיכך לא יכול היה להיות תואר מּולד. ראו: ברוכי, ארשם )לעיל הערה 16(. השערתו הנוספת של 

ברוכי, שדווקא בני ביתא ישבו במועצת שבעת שרי המלך )אס' א 14; עז' ז 14(, אין לה על מה שתסמוך, מה 

 J. M. Cook, ‘The Rise of :גם שסוגיית קיומו של מוסד מועצת השבעה שנויה במחלוקת בין החוקרים. ראו

 The Achaemenids and Establishment of Their Empire’, I. Gershevitch (ed.), Cambridge History
of Iran, II, Cambridge 1985, pp. 233-235. מיכאל הלצר הציע מעין שיטת ביניים: לדעתו בר ביתא הוא 
 M. Heltzer, The Province :כינוי לקרובי משפחה של המלך מדרגה שנייה, שאינם צאצאיו הישירים. ראו

Judah and Jews in Persian Times, Tel Aviv 2008, pp. 18-19
 ‘bītu in 296a–295b, הערך  11(, עמ'  רשימת דוגמאות נוחה לשימוש נמצאת במילון שיקגו )לעיל הערה   21

mār bīti’
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בעלי  של  דוגמאות  כמה  מקומיות.22  עסקאות  המתעדים  מסמכים  בכמה  עד  בתפקיד  המופיע 
משרה זו נמצאו גם במסמכים ארמיים מצפון סקרה.23

עדויות ממקורות חז"ל

המסמכים שנדונו עד כה מלמדים כי בר ביתא היה דמות מוכרת בחצר הפרסית ובמשקי הבית 

במת  מעל  הפרסית  האימפריה  של  ירידתה  עם  העולם  מן  עבר  לא  המונח  ואולם  התקופה.  בני 

ההיסטוריה. צורה עברית של מונח זה, בן בית, המשיכה לשמש באותן משמעויות בספרות חז"ל. 

ביתא.24  בר  המקורית,  הארמית  הצורה   – ישראליים  ארץ  במקורות  במיוחד   – נשתמרה  לצדה 

זיהויו של בן בית זה בספרות חז"ל אינו טריוויאלי, כיוון שהמונח בן בית בלשון חכמים נושא גם 

משמעות שגורה הרבה יותר. בן בית הוא בראש ובראשונה אדם הדר בבית או שייך למשק הבית, 

המנהלית  ההוראה  על  לעתים  מאפילה  זו  כוללנית  הוראה  וכדומה.  עבדים  משפחה,  בני  כולל 

הספציפית הנדונה כאן, וכך קרה שזו האחרונה לא זוהתה עד היום בספרות הפרשנית והמילונית 

על לשון חכמים. עיון זהיר מגלה כי מסורת חז"ל שימרה הפרדה בין שני המשמעים הללו. 

דוגמה מעניינת לבן בית במשמעות מנהל משק בית נקרית במשנה במסכת שבועות: 'ואלו   

נשבעין שלא בטענה השותפים והאריסים והאפטרופים והאשה הנושאה ונותנת בתוך הבית ובן 

הבית'.25 משנה זו מונה גורמים שונים אשר להם יחסים ממוניים עם בעל הבית, בין שותפים עמו 

בין כפופים לו. על פי ההקשר בן הבית מציין בעל תפקיד ספציפי, ולאור הנתונים שהוצגו לעיל 

בברייתא המצוטטת  מוצעת במפורש  זו  למעשה פרשנות  הבית.  משק  מנהל  את  בו  לראות  יש 

בתלמוד הבבלי על אתר: 'בן בית שאמרו לא שנכנס ויוצא ברגליו, אלא מכניס לו פועלים ומוציא 

 B. Porten, Archives from Elephantine: The Life of an Ancient Jewish Military Colony, ראו:   22

Berkeley and Los Angeles 1968, p. 230. השערתו של סגרט שהכינוי בר ביתא כאן מכוון לשמו הפרטי 
 S. Segret, ‘Aramäische Studien I’, Archiv Orientalni, 24 ראו:  מסתברת.  אינה  נחום  של  אביו  של 

(1956), p. 399
ראו: סגל, טקסטים ארמיים )לעיל הערה 8(, עמ' 76, 96. כפי שנזכר לעיל, הצעתו של סגל כי בני ביתא אלה   23

הם עבדים ילידי בית מושפע מן הפרשנות המקראית הרווחת – אך המוטעית – של מונח זה. 

על בר ביתא במקורות חז"ל במשמעות משרת בכיר, מנהל משק בית ראו למשל: פסיקתא דרב כהנא טו, ח   24 

סוקולוף  במילון  א(.  עמ'  סט,  דף  ונציה  )דפוס  ו  ד,  תענית  ירושלמי,   ;)260–259 עמ'  מנדלבוים,  )מהדורת 

 M Sokoloff, A אין הבחנה בין משמעות מיוחדת זו לבין המשמעות הרגילה יותר: אחד מדרי הבית. ראו: 

Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic, Ramat Gan 2002, p. 98
 ;138 רוסי  )דה   3173 פלטינה  פרמה,  מכ"י  נעתק  כאן  שמובא  כפי  המשנה  נוסח  ח.  ז,  שבועות  משנה,   25 

A 50 דומה לו מאוד,  710(. הנוסח שבכ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן  ריצ'לר 

למעט כמה הבדלים לשוניים קלים, ובהם הכתיב ּוֶב}י{ן ַהָּבִית, שהיו"ד שבו נמחקה באופן תנייני. הכתיב ּוֶבין 

אינו אלא וריאנט של ובן, ואין לראות בו ניסיון לפרשנות אחרת של מונח זה בהקשרו. השוו לנוסח כ"י קאופמן 

בפסחים י, ד; מגילה ב, ג; סנהדרין ח, ד ועוד. 
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לו פועלים, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות'.26 הערה תנאית זו נועדה לשלול פרשנות שגויה 

בלשון  המונח  של  הוראותיו  שתי  בין  הבחנה  באמצעות  במשנתנו  בית  בן  המונח  של  אפשרית 

חכמים. המשמעות הנפוצה, 'שנכנס ויוצא ברגליו', היינו מי שדר בבית דרך קבע,27 נשללת כאן, 

ובמקומה מוצגת משמעות ספציפית יותר למונח זה: 'מכניס לו פועלים ומוציא לו פועלים, מכניס 

לו פירות ומוציא לו פירות', כלומר ממונה מטעם בעל הבית על עסקי הבית ועל ניהולו השוטף.28 

ההיזקקות להערה פרשנית זו מעידה שכבר בתקופת התנאים חדל זיהויו של המונח להיות מובן 

מאליו. כמה מן הראשונים שניגשו לפרש את הסוגיה כבר לא הכירוהו כלל ונאלצו להציע לו 

פירוש דחוק.29 

כמה היקרויות נוספות של טיפוס זה של בן בית פזורות בספרות חז"ל.30 לצדן מצאנו גם בן   

בית במעמד מלכותי, המשמש חצרן בכיר או שר.31 אגדות חז"ל לא מעטות השתמשו בדמותו 

לדוגמה  כך  אליו.  הקרובים  אנשי מעלה  ובין  האל  ליחסים שבין  הבית המלכותי כמשל  בן  של 

מוצג העימות בין אהרן לקרח בספרי במדבר: 'משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיה לו בן 

בית, ונתן לו שדה אחת במתנה, ולא כתב ולא חתם ולא העלה לו בערכיין. בא אחר ועירר כנגדו 

על השדה. א' לו המלך כל מי שירצה יבוא ויעורר כנגדך על השדה, בוא ואני כותב ואני חותם 

ואני מעלה לך בערכיים'.32 גם אישים אחרים מוצגים במדרשים כבני ביתו של האל, ובהם אדם 
הראשון, משה רבנו וחוני המעגל.33

בבלי, שבועות מח ע"ב.  26

הגדרתו של בן בית כמי 'שנכנס ויוצא ברגליו' במשמעות: מי שדר בבית, מוכרת גם ממקורות אחרים. השוו   27

למשל: ויקרא רבה כה, ח )מהדורת מרגליות, עמ' תקפד(; שם ברביי מתואר כמי ש'נכנס ויוצא בתוך ביתו' 

של בעל הבית. 

אותה הערה עצמה, בשינויי נוסח קלים, באה גם בתוספתא, כתובות ט, ג )מהדורת ליברמן, עמ' 88(, וגם שם   28

מגמתה סמנטית: לעמוד על משמעותו המסוימת של המונח בן בית שנקרה בתוספתא שם ולהבחין בינה לבין 

ההוראה הרגילה יותר של מונח זה. 

כך למשל נתקשו רש"י והר"ן בתפקידו של בן הבית במשנתנו, ותירצו כי מדובר ב'אחד מן האחין שנתעסק   29

בנכסים משמת אביהן'. והשוו כנגדם רבנו חננאל, שנסתייע בברייתא האמורה ופירש כהוגן. 

בובר,  ב'שלוחו'. במהדורת  ביתו'  'בן  חילוף  )שם מצאנו  ג  ד,  ד; איכה רבה  ג,  ראו למשל: משנה, תרומות   30

עמ' 142: 'שלוחו'; בכ"י מינכן, ספריית מדינת בווריה Cod. hebr. 229 ]על פי המהדורה האלקטרונית של 

24. דוגמה  'מאגרים'[ : 'בן ביתו'(. לדוגמאות של הצורה הארמית בר ביתא במקורות חז"ל ראו לעיל הערה 

נוספת מבראשית רבה תידון להלן. 

ראוי לציין כי בספרות חז"ל בן בית מן הטיפוס המלכותי מציין בדרך כלל משרה ספציפית אחת ויחידה בחצר   31

המלך, ואילו מן המקורות מן התקופה הפרסית שנדונו לעיל עולה כי כמה בני בית שימשו בו־זמנית לפני 

אותו המלך. השוו למשל: ויקרא רבה יב, א )מהדורת מרגליות, עמ' רנה(; פסיקתא דרב כהנא יב, א )מהדורת 

מנדלבוים, עמ' 203(; אך ראו לאידך גיסא: ויקרא רבה ט, ד )מהדורת מרגליות, עמ' קעט–קפ(. 

ספרי במדבר קיז )מהדורת כהנא, עמ' 344(. וראו בדומה: שם קיט )שם, עמ' לא(.   32

ראו: משנה, תענית ג, ח; פסיקתא דרב כהנא יב, א )מהדורת מנדלבוים, עמ' 203(; ויקרא רבה א, יד )מהדורת   33

 מרגליות, עמ' לב(; שיר השירים רבה ג, יא )על פי המהדורה האלקטרונית של קדרי(; וכן: ירושלמי, ברכות ט, א 
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בן בית במקרא: פרשנות ותיארוך

ההוראה 'מנהל כללי, סוכן בכיר', הולמת את שני ההקשרים המקראיים שבהם מצאנו 'בן בית'. 

בני ביתו של קהלת, כמו בן ביתו של אברם, לא היו עבדים פשוטים אלא אישים רמי דרג אשר 

ניהלו את עסקי אדונם, יעצו לו ונחשבו לנאמני ביתו הקרובים. לא ייפלא אפוא כי אברם הערירי 

רבים  בית  בני  בבן. העובדה שלקהלת  ייפקד  לא  אם  אותו  מועמד טבעי לרשת  ביתו  בבן  ראה 

ולאברם אחד בלבד עולה גם היא בקנה אחד עם ההקשר: קהלת הוא מלך; אברם הוא אדון עשיר. 

בני ביתו של קהלת נמנים על הטיפוס המלכותי, ואילו את בן הבית המשמש את אברם יש לסווג 

כמנהל משק בית אזרחי. מעתה יש לפרש אחרת את בחירתו של קהלת להשתמש בלשון 'קניתי' 

בהתייחסו לעבדיו וכנגדה בלשון 'היה לי' בנוגע לבני ביתו. המלך אכן לא קנה את בני הבית, 

אך זאת לא משום שהיו עבדים שנולדו בארמונו, אלא משום שהיו שרים או פקידים בכירים, בני 

חורין שרכשו את מעמדם כבני בית בכוחות עצמם. 

לפרשנות זו של המונח השלכות דיאכרוניות. הנתונים שנדונו לעיל מצביעים על כך, שהתואר   

בן בית לא הוכר במזרח הקדום לפני התקופה הפרסית.34 מנגד המקרא מספק שפע הקשרים אשר 

בהם מתבקש לכאורה השימוש במונח בן בית, על משמעויותיו הספציפיות כפי שהוצגו לעיל, אך 

הוא אינו מצוי בהם. תחתיו מצאנו לעתים את התואר 'אשר על הבית'. 35 במקרים אחרים לא בא 

כינוי קבוע, אלא ניסוח חופשי המתאר את המשרה הרלוונטית, כגון 'ַוַּיפִקדהו על ביתו וכל יש לו 

נתן בידו' )בר' לט 4(; 'ַוִּיתן ַׂשר בית הֹּסהר ביד יוסף את כל האסיִרם אשר בבית הסהר ואת כל אשר 

ֹעשים שם הוא היה ֹעשה' )שם 22(. דוגמה חשובה במיוחד לסוגיה הנדונה באה בבר' כד 2: הבכיר 

במשרתיו של אברם, אולי אותו אדם עצמו אשר כונה לעיל בן בית, מתואר שם במילים 'עבדו 

זקן ביתו הֹּמשל בכל אשר לו'. ממקרים אלה ודומיהם עולה שהמונח בן בית לא שימש דרך קבע 

באגרון העברית המקראית הקלסית, ולפיכך לא היה זמין לשימוש בהקשרים אלה וכיוצא בהם. 

)יג ע"א; טור 66(, שם דימוי בן הבית חל על אישים נוספים. משה מכונה בר ביתא גם במקורות שומרוניים. 

 ;146 237, שו'  117; עמ'  235, שו'  502; עמ'  69, שו'   ראו: ז' בן־חיים, תיבת מרקה, ירושלים תשמ"ח, עמ' 

עמ' 379, שו' 537.

בשלושה מסמכים מנהליים מן התקופה הבבלית התיכונה )המאות השש עשרה–השתים עשרה לפסה"נ( נזכר   34

 mārat אך ההקשרים אינם שופכים אור על תפקידו. דומה שהעובדה שהוא נזכר לצד ,mār bīti באורח נדיר

bīti ממין נקבה מלמדת שתפקידו אינו דומה לזה של בן הבית המוכר לנו מן התקופה הפרסית ואילך, כיוון 
ראו: מנהלית.  ולא  פולחנית  כלל  בדרך  משמעותו  אשר  יותר  קדומות  מתקופות  תואר  הוא   mārat bītiש־ 

 L. Sassmannshausen, Beiträge zur Verwaltung und Gesellschaft Babyloniens in der Kassitenzeit,
Mainz 2001, p. 126. תודתי לידידי שי גורדין, שהפנה את תשומת לבי למקור זה.

ראו: בר' מא 40; מג 15; מל"א טז 9; יח 3; מל"ב י 5; יח 18 ועוד בסמוך; יש' כב 15; לו 3 ועוד בסמוך. התואר   35

 S. C. Layton, ‘The Steward :אשר על הבית' מוכר גם ממקורות אפיגרפיים מימי הבית הראשון. לדיון ראו'

 in Ancient Israel: A Study of Hebrew ’ăšer ‘al-habbayit in Its Near Eastern Setting’, JBL, 109
(1990), pp. 633-649
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לאור כל השיקולים הללו, נראה שיש לסווג את התואר בן בית כמונח השייך לעברית המקראית 
המאוחרת.36

המקראיים  הטקסטים  של  תיארוכם  על  זו  מסקנה  של  השלכותיה  את  לבחון  עתה  אבקש   

היקרותו של  הדרושה. מנקודת מבט מתודולוגית  בזהירות  לו שיתבצע  ראוי  זה  דיון  הנדונים. 

מונח מאוחר בטקסט נתון עשויה לשקף מגוון תהליכים ותופעות – מחדירתה של צורה מאוחרת 

יחידה לטקסט קדום ועד יצירה אחדותית שחוברה בשלמותה בימי הבית השני. בתווך נמצאות 

שלה.  וזמנה  מוצאה  משכבותיו  אחת  שלכל  שכבות  רב  טקסט  כגון  יותר,  מורכבות  אפשרויות 

אמת המידה המהימנה ביותר להבחין בין אפשרויות שונות מעין אלה נוסחה על ידי גדול חוקרי 

העברית המקראית המאוחרת, אבי הורביץ. בבואו להגדיר את הקריטריונים לקביעת זמנו של 

טקסט על בסיס לשונו הדגיש הורביץ את הצורך בהצטברות של מאפיינים מאוחרים שונים באותו 

טקסט כתנאי לאיחורו.37 על פי קריטריון ההצטברות, אינו דומה בן ביתו של אברם לבני ביתו 

העברית  של  מאפיינים  של  רבות  לעשרות  מצטרף  בית  בן  המאוחר  המונח  בקהלת  קהלת.  של 

המקראית המאוחרת הפזורים בספר לכל אורכו. ההסכמה הרחבה בין חוקרים בענין זיהויה של 

על  והולכות  נלקטות  אשר  ומגוונות  רבות  ראיות  על  מבוססת  כמאוחרת  קהלת  של  העברית 

ידי חוקרים זה כ־200 שנה. היקרותו של המונח המאוחר בן בית משתלבת אפוא היטב בתמונה 

טו שונה בתכלית.  כפי שהיא מקובלת במחקר. המקרה של בראשית  הכללית של לשון הספר 

אמנם חוקרים רבים טענו לאיחורו של הפרק על בסיס תוכנו ורעיונותיו,38 אך מצד לשונו פרק זה 

אינו מסגיר סימני איחור.39 כך נותר הצירוף המאוחר בן בית מבודד על רקע העברית המקראית 

הקלסית שבתוכה הוא נטוע. לאור מצב עניינים זה יש לבדוק את האפשרות שהמונח בן בית כאן 

הוא חלק מגלוסה מאוחרת אשר נוספה באופן תנייני לטקסט קדום. 

ניתוח טקסטואלי מדוקדק של פסוקים 2–3 בבראשית טו עשוי לספק תימוכין לשחזור מעין   

זה. פסוקים אלה מציגים מקרה מובהק של כפולה )דובלטה(:

ניתן לזהות תהליך דומה באכדית. כפי שבעברית קדם 'אשר על הבית' לבן בית, כך באכדית שימש התואר   36

ša muhhi bīti קודם להופעתו של mār bīti )מילון שיקגו ]לעיל הערה 11[ , עמ' 286–297(. התואר הקדום 
יותר, ša muhhi bīti, קרוב מבחינה סמנטית ואטימולוגית לתואר הקדום יותר בעברית, 'אשר על הבית'. 

ראו למשל: א' הורביץ, בין לשון ללשון: לתולדות לשון המקרא בימי בית שני, ירושלים תשל"ב, עמ' 69.   37

 J. Ha,  ;278–253 עמ'   ,)7 הערה  )לעיל  אברהם  סטרס,  ון  למשל:  ראו  הפרק  של  איחורו  בדבר  לטענות   38

 Genesis 15: A Theological Compendium of Pentateuchal History (BZAW, 181), Berlin 1989; 
 T. Römer, ‘Gen 15 und Gen 17: Beobachtungen und Anfragen zu einem Dogma der “neueren”
 und “neuesten” Pentateuchkritik’, DBAT, 26 (1989-1990), pp. 32-47; J. L. Ska, The Exegesis of

the Pentateuch: Exegetical Studies and Basic Questions, Tübingen 2009, pp. 67-81
בכתובים:  פורסמה  שלא  בהרצאה  יוסטן,  יאן  ידי  על  דיאכרוני  במבט  לאחרונה  נבחנה  הפרק  של  לשונו   39

 ‘The Use of Linguistic Arguments in Dating the Pentateuch. A Case Study: Genesis 15’,
 Paper Presented in the Conference ‘The Pentateuch within Biblical Literature: Formation and
של  היד  כתב  את  לרשותי  להעמיד  שהואיל  יוסטן  לפרופ'  תודתי   .Interaction’, May 2014, Jerusalem

הרצאתו.
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ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר אדני יהוה מה ִּתתן לי   )2(   ַוֹּיאמר אברם  

והנה בן ביתי יורש ֹאתי הן לי לא נתתה ָזרע   )3(   ַוֹּיאמר אברם  

שני הפסוקים מוסרים מידע דומה מאוד, ובשניהם ערוכים הפרטים באותו הסדר. כפולות כאלה 

ואולם  עורך.  בידי  יחדיו  מקורות  שני  של  לצירופם  כעדות  קרובות  לעתים  במחקר  מתפרשות 

הסבר כזה אינו הולם את המקרה הנוכחי. ככלל, חוקרים התקשו לזהות בפרק סימנים ברורים 

להרכבתם של מקורות שונים, או לסווג אותו על פי הקריטריונים שמציעה תורת התעודות.40 

תואמים  הפסוקים  שני  כאמור,  הנדונה.  הכפולה  בפירוש  אחרת  בדרך  ללכת  שיש  אפוא  נראה 

זה את זה מבחינת תוכנם וסדרם, אך מצד הסגנון והלשון הם שונים תכלית שינוי. פסוק 2 מציב 

סדרת בעיות פרשניות ולקסיקליות. אם אין די בשלל הקשיים העולים משני הצירופים 'בן משק 

אברם  של  ולטענתו  אליעזר  לדמשק  מה  מפרש  ואינו  סותם  הכתוב  אליעזר',41  ו'דמשק  ביתי' 

בדבר ערירותו. פסוק 3, לעומתו, נהיר, והעניינים המיוחדים או המוקשים שבפסוק 2 מתפרשים 

והולכים בו על פי סדרם: תחת הביטוי הנמלץ 'הולך ערירי' בא כאן 'הן לי לא נתתה זרע'; 'בן משק 

ביתי' החידתי מתחלף ב'בן ביתי'; ועניינו של דמשק אליעזר אצל ערירותו של אברם מתחוור 

באמצעות תוספת המילים 'יורש ֹאתי'. 

על בסיס טקסטואלי גרידא נראה אפוא להציע כי בר' טו 3 הוא גלוסה פרשנית, אשר נוספה   

לסיפור המקורי על ידי יד משנית במטרה לבאר את הקשיים העולים מן הפסוק הקודם.42 זיהויו 

של המונח המאוחר בן בית בגלוסה זו מסייע להשערה זו משני פנים. ראשית, הוא מספק סמך 

ון סטרס, אברהם  מתוך הספרות המחקרית הרחבה על בעיית חיבורו והרכבו של בראשית טו ראו במיוחד:   40

 )לעיל הערה 7(, עמ' 249–253; הא, בראשית טו )לעיל הערה 38(; ונהאם, בראשית א–טו )לעיל הערה 6(, 

 R. Fidler, ‘Genesis XV: Sequence ;216–214 'עמ' 325–326; וסטרמן, בראשית יב–לו )לעיל הערה 6(, עמ

 and Unity’, VT, 57 (2007), pp. 162-180; K. Shcmid, Genesis and the Moses Story: Israel’s Dual
 .Origins in the Hebrew Bible, trans. J. D. Nogalski (Siphrut, 3), Winona Lake 2010, pp. 158-161

ועיינו עוד בספרות הרשומה לעיל בהערה 38.

 A. Schulz, ‘Eliezar?’, ZAW, 52 (1934), pp. 247-279; C. H. Gordon, :לדיון בבעיות אלה ראו למשל  41

 ‘Damascus in Assyrian Sources’, IEJ, 2 (1952), pp. 174-175; M. F. Unger, ‘Some Comments
 on the Text of Genesis 15:2, 3’, JBL, 72 (1953), pp. 49-50.; W. F. Albright, ‘Abraham and the
 Caravan Trade’, BASOR, 163 (1961), pp. 44-54; H. Seebass, ‘Gen 15, 2b’, ZAW, 75 (1963), 
 pp. 317-319; T. L. Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narratives, Berlin and New York
 1974, pp. 203-206; V. P. Hamilton, The Book of Genesis Chapters 1-17 (NICOT), Grand Rapids
 1990, pp. 420-421; H. Hagelia, Numbering the Stars: A Phraseological Analysis of Genesis 15
 ,)6  Stockholm 1994, pp. 40-44 ,(ConBOT, 39); גינזברג, מנהל משק הבית של אברהם )לעיל הערה 
עמ' 31–32; וסטרמן, בראשית יב–לו )שם(, עמ' 219–221; ספייזר, בראשית )לעיל הערה 6(, עמ' 111–112; 

הא, בראשית טו )שם(, עמ' 19–22; ונהאם, בראשית א–טו )שם(, עמ' 330. 

38, 40, 41. וסטרמן סבר שמדובר  כך פירשו כמה חוקרים. לפרטים ראו ההפניות הנרשמות לעיל בהערות   42

יב–לו  בראשית  וסטרמן,  ראו:  זו.  לצד  זו  לשמרן  ביקש  שעורך  אברם,  תלונת  של  עתיקות  גרסאות  בשתי 

 )שם(, עמ' 219. להסברים אחדותיים על דרך הניתוח הספרותי ראו למשל: הא, בראשית טו )שם(, עמ' 44–45; 

י' גרוסמן, אברהם: סיפורו של מסע, תל אביב תשע"ד, עמ' 97–98. 
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לשוני לניתוח הטקסטואלי; שנית, הוא מאפשר למקם את הגלוסה הנדונה במסגרת היסטורית. 

בעל הגלוסה, אשר פעל כפי הנראה בראשית ימי הבית השני, מצא את הצירוף הקדמון 'בן משק 

בית' סתום, ואילו המונח המנהלי בן בית היה שגור על פיו; היה זה אך טבעי עבורו להשתמש 

במונח האחרון כביאור לראשון. 

אילוסטרציה מעניינת לעבודתו הפרשנית של סופר אלמוני זה אפשר למצוא בבראשית רבה   

על אתר: 'ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא, בן משק ביתי, בר ביתי הוא דמשק אליעזר שעל ידיו 

רדפתי מלכים עד דמשק'.43 בר קפרא מבצע למעשה את אותו מהלך פרשני עצמו אשר ננקט, על 

פי השחזור המוצע כאן, בידי סופר או מעתיק של המקרא בראשית ימי הבית השני. כמוהו, גם בר 

קפרא חש כי 'בן משק ביתי' טעון ביאור, ובדומה לו הוא הניח כי המונח בר ביתא מוכר דיו כדי 

לשמש הערה פרשנית קולעת, העומדת בפני עצמה ואיננה זוקקת הסברים נוספים. 

מסקנות

במאמר זה ביקשתי להתחקות אחר עקבותיו של המונח המנהלי בן בית בעברית הקדומה. עד כה 

טעו חוקרים ופרשנים בזיהוי תואר זה, ועקב כך פירשוהו שלא כראוי בהקשריו השונים. בלשון 

המקרא בן בית נתפרש בשגגה כמונח נרדף ליליד בית ולפיכך הובן כמין עבד. בלשון חכמים בן 

בית בהוראתו המנהלית נטמע בתוך המונח השכיח בן בית במשמעות: אחד מדרי הבית, ולפיכך 

אינם  ביתא,  בר  הארמי  ומקבילו  בית,  בן  כי  הראיתי  והמילונית.  הפרשנית  בספרות  הוכר  לא 

מציינים עבד זוטר אלא משרה ניהולית בכירה בחצרו של מלך או במשק ביתו של אדון עשיר. 

עשרות  כמה   – חז"ל  ובספרות  ובבראשית,  בקהלת  פעמיים,  במקרא  בא  זו  במשמעותו  המונח 

פעמים במקורות מגוונים. על בסיס החומר החוץ־מקראי הסקתי כי הוא נתחדש כנראה במערכת 

המנהלית של האימפריה הפרסית, ומאז נפוץ במזרח הקדום במגוון שפות. אי לכך יש לתארך 

את שתי היקרויותיו המקראיות של בן בית לימי הבית השני. תיארוך זה הולם את הידוע לנו על 

הוא מתאים לִמתאר הלשוני של בראשית  אין  זמנו של ספר קהלת על בסיס לשונו, אך  אודות 

טו, שאין בו סימני איחור מיוחדים. אשר על כן הצעתי כי בעוד בקהלת יש לפרש את היקרותו 

של המונח כעדות נוספת לתיארוך המאוחר של הספר כולו, בבראשית טו יש לראות בו עדות 

לתאריכה המאוחר של גלוסה בודדת בפסוק 3, אשר נתחברה במטרה לבאר את הפסוק הקודם, 

2, על שלל קשייו הפרשניים. זיהויה של גלוסה זו מבוסס בראש ובראשונה על שיקולים  פסוק 

טקסטואליים הנוגעים לסגנון הניסוח שלה וליחסה אל הפסוק שקדם לה. חשיפתו של המונח בן 

מסייע  זו  גלוסה פרשנית  בתוך  המילים של העברית המקראית המאוחרת,  לאוצר  בית, השייך 

לתארך אותה לראשית ימי הבית השני.
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