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 א. מבוא

היצירה המקראית אינה עשויה מקשה אחת: כתבו אותה מחברים שונים בסוגות שונות בתקופות 

רא ידועות לנו מתוכן החיבורים שונות ובמקומות שונים. נסיבות הכתיבה של חלק מספרי המק

עצמם, אך לגבי אחרים המידע עדין לוט בערפל. גם כשהמסורת המקראית קובעת מתי ספר 

 מסוים נכתב, לא תמיד הדברים מקובלים על החוקרים.

בניסיון לזהות את זמן כתיבתם של החיבורים משמשים שיקולים וקריטריונים שונים 

היסטורי, הספרותי והלשוני. כמו שנכון לגבי ספרי המקרא מתחומים שונים במחקר התאולוגי, ה

 האחרים, הסוגיות הללו נבדקו גם בספר יונה.

השאלות על זמן חיבורו של ספר יונה ועל אופי לשונו העסיקו את החוקרים לאורך שנים רבות 

פר של חקר המקרא, אך גם כיום עדיין אין הסכמה המקובלת על הכול. בנוגע לזמן חיבורו של הס

ניתן להבחין בשתי אסכולות עיקריות: האסכולה האחת, שעמה נמנים חוקרים מעטים בלבד, 

טוענת כי הספר חובר בתקופת בית ראשון ולשונו היא עברית מקראית קלסית. האסכולה האחרת, 

שעמה נמנים רוב החוקרים, גורסת כי הספר חובר בתקופת הגלות או לאחריה ולשונו מכילה 

וחרים במידה זו או אחרת. אך גם דעותיהם של החוקרים שנמנים עם אסכולה זו שימושי לשון מא

אינן עשויות מקשה אחת, ודעותיהם חלוקות על אופייה של הלשון: בין הטוענים שמחבר הספר 

כתב בלשונו הטבעית, יש הסבורים שלשון זו הייתה עדיין בתהליך של שינוי מן העברית הקלסית 

הסבורים שלשונו הטבעית הייתה כבר עברית מקראית מאוחרת, כפי אל העברית המאוחרת ויש 

נחמיה ודברי הימים; אחרים טוענים שהמחבר כתב -שאנו מכירים אותה מספרי דניאל, עזרא

בניסיון להעניק ללשונו אופי ארכאי, אלא שמבלי משים השתרבבו לספרו מאפייני לשון 

פניקי, -קיעים של הניב הצפון ישראלים שמאוחרים; ויש הסבורים שבלשונו של מחבר הספר ישנ

 ישראלי.-המעידים כי הוא עצמו ו/או סיפורו הגיעו ממקור צפון

בפרק זה ייסקרו שני תחומי מחקר עיקריים. בחלקו הראשון של הפרק נסקור את הדעות 

הרווחות כיום במחקר באשר לזמן חיבורו של ספר יונה ולגבי אופי לשונו. כאמור, לחלק מן הדעות 

ייצוג רחב יותר, והדבר יבוא, כמובן,  –יש רק ייצוג מועט בקרב החוקרים, ואילו לדעות אחרות 

לידי ביטוי גם בסקירה זו. כמו כן, יש לציין כי חוקרים מסוימים דנים בלשונו של ספר יונה 

בקיצור רב ואילו אחרים מפרטים, וגם לכך יהיה ביטוי בהצגת הדברים כאן במידת הפירוט. מכל 

 ום, המאפיינים הלשוניים יובאו בפרק זה רק בקיצור, ודיון מקיף בהם ייערך בפרק נפרד. מק
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השני של הפרק דן בעברית המקראית המאוחרת, שהיא נקודת המוצא לבדיקת תיארוכו חלקו 

של ספר יונה. תחילה נסקור את המחקר הדיאכרוני של העברית מתחילתו ועד ימינו וכן נציג את 

ל העברית המקראית המאוחרת במחקר של היום. לאחר מכן נציג את העברית הדעות השונות ע

 המקראית המאוחרת עצמה, על כל רכיביה, כנקודת מוצא למחקר זה.

קר שלפנינו ואת שיטות המחקר על פיהן מטרות של המחהבחלקו השלישי של הפרק נציג את 

 פעלנו.
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 פי לשונו. זמן כתיבת ספר יונה ואו1א.

 גלותית -כתיבה בתקופה הקדם 1.1א.

 "עברית מקראית קלסית"

בנוגע לזמן חיבורו של הספר ניתן להבחין בשתי אסכולות עיקריות: האחת טוענת כי הספר חובר 

אחרת, שעמה נמנים רוב החוקרים, לשונו היא עברית מקראית קלסית; הבתקופת בית ראשון ו

או לאחריה, ולשונו מכילה שימושי לשון מאוחרים במידה  גורסת כי הספר חובר בתקופת הגלות

 זו או אחרת. 

בתפיסה שספר יונה נתחבר בתקופת בית ראשון ולשונו היא עברית מקראית קלסית מחזיקים 

 חוקרים לא רבים, ומהם נזכיר כאן ארבעה: 

 

מוך סבור כי ספר יונה הוא סאטירה על ספר ירמיהו, ולשונו, שהייתה בשימוש כבר ס לוי

לתקופת הגלות, דומה מאוד ללשון הגלות ולתקופה הסמוכה לה. לכן, כך לטענתו, המאפיינים 

( 1לכאורה שניתן לגלותם בספר יונה אינם ממש מאוחרים; ואלו הם: )-הלשוניים המאוחרים

 . רק את שתי1( 'ִמַטַעם', במשמעות 'צו'4( צורות מהשורש עש"ת; )3( 'ַמָלִחים'; )2'ְסִפיָנה'; )

התופעות 'ִמָנה', 'ִקיָקיֹון', ואולי גם את המילה 'ֲחִריִשית' אי אפשר להסביר על פי העברית 

-המקראית הקלסית. מאידך גיסא, טוען לוי, לא ניתן להצביע על פיהן בוודאות על תיארוך בתר

 . 2גלותי מובהק של חיבור הספר ולהימנע מקביעה שהוא חובר כבר בזמו של ירמיה

לוי לוקה בחסר מכמה בחינות. ראשית, הוא מתעלם מן השינויים הבולטים שאכן עבודתו של 

חלו בשפה העברית כבר בתקופת הגלות; שנית, הוא כולל את ספר יחזקאל בקורפוס של העברית 

המקראית הקלסית, בעוד שלשונו של ספר זה משקפת שלב מעבר לתקופה המאוחרת; שלישית, 

קוליו או את המקורות שהוא מסתמך עליהם, כמו, למשל, בדרך כלל הוא אינו מציין את שי

בסברתו כי 'ְסִפיָנה' היא רק החלק התחתון והמקורה של האנייה, בניגוד ל'ֳאִנָיה', המציינת את 

 הכלי כולו. 

 

                                                           
 .38-39לוי, יונה, עמ'  1
 ,I. Loew :. לוי מציין רק לגבי המילה 'קיקיון' את המקור שהוא מסתמך עליו בקביעתו39שם, עמ'  2

Pflanzennamen bei Raschi, Berlin, 1903, p. 125. 
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וכי לשונו של המחבר מכילה אמנם  3טוען כי לא ניתן לקבוע זמן חיבור מאוחר לספר יונה אלדר

אינן מצויות בעברית המקראית הקלסית וארמיזמים. אך אלו אינם כמה תופעות לשוניות ש

מעידים בהכרח על זמן חיבור מאוחר מכיוון שלא ניתן, לשיטתו, לקבוע מתי הן מצאו את דרכם 

. אלדר בוחן את תשע המילים שנטען לגביהן שהן מאוחרות ומנסה להסביר מדוע 4לתוך העברית

יארוכו המאוחר של הספר: 'ַמָלח' מופיעה כבר ביחזקאל, אין בהן כדי לשמש כקריטריון מהימן לת

שאינו ספר מאוחר; 'ְסִפיָנה' עשויה הייתה להיווצר מן השורש העברי ספ"נ, המצוי כבר בטקסטים 

קדומים; 'ְקִריָאה' נוצרה מן השורש הנפוץ קר"א, ולכן אין להגדירה כמאוחרת; שם העצם 'ַטַעם' 

ל העברית מן האשורים או מן הבבלים בתקופה קדומה ולא במשמעות 'צו' עשוי היה להגיע א

ת' הינו יחידאי במקרא אך השורש מוכר  בהכרח מן הארמים בתקופה מאוחרת; הפועל 'ִהְתַעשֵּׁ

' -בואריאציות אחרות שאינן מאוחרות; הפועל 'ָשַתק' מצוי כבר פעמיים בתהילים; הפועל 'ִחַשב לְ 

וא מצוי בהקשר של חפץ דומם; 'ִבן' משמש לעתים קרובות אינו יכול להיחשב כמאוחר רק כי ה

ל' נפוצה אמנם בעברית המקראית המאוחרת  בהקשרים שונים בטקסטים שאינם מאוחרים; ו'ְבשֶׁ

 .5אך לא מן הנמנע שהיה יכול להופיע גם בספר קדום יותר

 

 7דעתו, אך לאחר מכן הוא שינה את 6הייתה שהספר מאוחרקויפמן השקפתו הראשונה של 

-ושייך אותו לספרות המוסר העתיקה, שבה שכיחה הנטייה לגולל את שאלותיה על מצע לא

ישראלי ולהינשא ברוח אל 'ארץ' סתם. הוא מניח שהיה ניתן לתלות "אגדה נפלאה זו על קורות 

הנביא, שברח מלפני ה', ועל כל מה שעלה לו" ביונה בן אמיתי עוד בחייו או זמן מה אחרי מותו, 

שקרה גם עם האגדות על אליהו ואלישע, שהתרקמו או החלו להתרקם עוד בחייהם, וכבר כפי 

(; ולשונו של הספר היא "עברית 4בחייהם התהלכו סיפורים על 'הגדולות' אשר עשו )מל"ב ח 

 .8שורשית עתיקה"

                                                           
 .13אלדר, יונה, עמ'  3
 .11שם, עמ'  4
 .11-12שם, עמ'  5
קויפמן כותב: "הספר הוא מיצירות  616-617אלית, כרך ראשון, ספר שלישי. בעמ' קויפמן, האמונה הישר 6

זמן מאוחר. 'נינוה' היא כאן סמל האלילות כולה. אין כבר שום ידיעה היסטורית בהירה על דבר נינוה 
 עיר בירת אשור". 

בורג. הם הרבו אולי בהשפעתו של שזר )ראה להלן(, שהיה ידידו ואיתו למד באקדמיה של הברון גינצ 7
(, 144-153להתדיין בנושאים של מקרא ותולדות ישראל. כך סבור חמ"י גבריהו )גבריהו, יונה עמ' 

המתבסס על ב"צ לוריא, הטוען שדווקא שזר הוא שהביע תחילה את רעיונו בדבר קדמותו של ספר יונה, 
 . 1918בחוברת משנת 

 .283שם, עמ'  8
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קויפמן דן בתופעות הלשוניות המאוחרות, שאותן הוא מכנה: "אותם ייחודי לשון שבספר, 

, אך הוא מבטל את תיארוכן המאוחר. 9ים חושבים אותם לסימני מוצאו המאוחר"שהחוקר

ת'; ו'ִרבֹו' …; 'ְסִפיָנה'; 'ַטַעם'; 'ִמָנה'; 'ָשַתק'; 'ִחַשב ל-'שֶׁ 'המילית  -התופעות  נחשבות  -'; 'ִהְתַעשֵּׁ

 אמנם במחקר למאוחרות, אך עצם העובדה "שנשתמרו במקרה רק בספרים מאוחרים, אינה

 . 10מוכיחה באמת כלום"

טענה זו של קויפמן ניתנת להפרכה על ידי הוכחה שמילים אלה, כולן או חלקן, לא היו מוכרות 

בעברית המקראית הקלסית, כשבמקומן מופיעות בספר יונה מילים אחרות אשר מחוץ לספר זה 

יף שאין אנו אולי בהשפעת הארמית. מלבד זאת, קויפמן מוס -מופיעות דווקא בעברית המאוחרת 

יודעים מספיק על הלשון הצפונית, וייתכן אפוא שיש לראות בשימושי הלשון הללו אלמנטים 

צפוניים שאינם בהכרח מאוחרים. אולם, ניתן להקשות כאן, אם אין בידינו עדות קונקרטית 

כלשהי על ה'לשון הצפונית', כיצד נהא רשאים לבוא ולייחס את כל הייחודים הלשוניים של ספר 

 יונה דווקא לניב בלתי ידוע זה.

 

מאחר מעט את זמן חיבורו של ספר יונה וקובע אותו בפתח התקופה של הופעת נביאי שזר 

הכתב. יונה הנביא נמצא בתווך בין שתי תקופות. רגלו האחת עודנה בתקופת 'הרואה', 

שתחילתה המסתיימת עם שמואל, והשנייה כבר בתקופת נביאי הכתב הגדולים והאידאולוגיים, 

ההבנה הזה מחברו של -בעמוס. מסיבה זו יונה אינו מבין את התפקיד שקיבל מה', ואת חוסר

 . 11הספר מתאר בדרך של סאטירה

 יש לציין כי קביעתו של שזר אינה מתייחסת כלל להיבט הלשוני.

 

                                                           
 .284שם, עמ'  9

  שם. 10
 .436ה, עמ' שזר, יונ 11
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 כתיבה בתקופת הגלות או לאחריה  2.1א.

ת החוקרים, אומרת שהספר נכתב בתקופת תפיסה אחרת של לשון ספר יונה, שבה מחזיקים מרבי

הגלות או לאחריה, ובלשונו ניכרים מאפיינים ברורים של העברית המקראית המאוחרת. השאלות 

שעליהן החוקרים חלוקים נוגעות לאוריינטציה של המחבר ללשון שבה השתמש: האם הוא כתב 

לכתוב בלשון ארכאית, אך בלי או שמא ניסה  –ומהו דור זה  –בלשונו הטבעית, דהיינו לשון דורו 

משים נשתרבבו לכתיבתו גם מילים מאוחרות המסגירות את זמנו המאוחר, והאם מצויים בלשונו 

 פניקי שהגיעו אליו בדרך זו או אחרת. –שקיעים כלשהם של הניב הצפון ישראלי 

 . 'לשון בתהליך של שינוי'1

ן העברית המקראית הקלסית של ימי ת של לשון ספר יונה מגדירה אותה לשון מעבר מתפיסה אח

הבית הראשון אל העברית המקראית המאוחרת של ימי הגלות והבית השני. לפי תפיסה זו, 

המחבר כתב בלשונו הטבעית, לשון שכבר הייתה שונה מהלשון ששימשה בתקופת הבית הראשון, 

המאוחרת של  אך היא טרם הגיעה לכדי גיבוש סופי כפי שאנו מכירים אותה בעברית המקראית

נחמיה ודברי הימים. אין הסכמה מלאה בין החוקרים הן לגבי מספר התופעות -ספרי דניאל, עזרא

 המאוחרות המצויות בספר הן לגבי תיארוכו המדויק של הספר בתולדות לשון המקרא.

 

סבור שבספר יונה ניתן לגלות תופעות לשוניות הנמצאות בשלב ביניים מבחינת  קניג

ן מעידות על השינויים המתחוללים בלשון, מעברית מקראית קלסית לעברית התפתחותן, וה

מקראית מאוחרת. בספר מתגלה המאבק בין העברית לארמית על השליטה בלשונם של היהודים. 

ת'; ו'ָשַתק' משקפות השפעה ארמית, המעידה על  אין ספק, לדעתו, כי 'ִרבֹו'; 'ִמָנה'; 'ַטַעם'; 'ִהְתַעשֵּׁ

ר לְ  איחור. אך ' והפיכתו …השפעת הארמית עוד לא הייתה חזקה עד כדי ביטולו הגמור של ה'ַבֲאשֶׁ

ל' )כחיקוי לצורה הארמית 'בדיל'(, ובכך יש עדות לקדמות יחסית. שיקול נוסף לקדמותו  ל'ְבשֶׁ

היחסית של הספר הוא הימצאותם של מאפיינים לשוניים קדומים לצד מאפיינים מאוחרים, כגון 

'ָאֹנִכי' בצד חמישה מופעים של 'ֲאִני'; צירוף המילית 'את' במקום המילית ל' לפני מושא פעמיים 

(; כמו כן המספרים המונים אינם באים אחרי 2( המצוי כבר בירמיהו )מ 6ישיר )"ְלַהִציל לֹו", ד 

ילֹות", ]ב  ינה מצויה. [(, והצורה המאוחרת א1שם העצם אלא לפניו )"ְשֹלָשה ָיִמים ּוְשֹלָשה לֵּׁ
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ם' ושימוש במושא פנימי  לעומת זאת, בספר יש גם תופעות מאוחרות ברורות, כגון הפועל 'ִקדֵּׁ

 . 12[(10)ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה" ]א 

 . 13על סמך הנתונים האלה קניג קובע שסביר מאוד שהספר חובר במאה החמישית לפסה"נ

 

קופה שבה "העברית המקראית התחילה להשתנות מניח שלשון הספר שייכת לת סגל גם

ולעבור לאט לצורת הלשון שאנו מוצאים בספרות המשנה". לשון זו שייכת לעידן האמצעי של 

לפסה"נ. סגל מציין שמונה תופעות  450תקופת הבית השני, ומכך ניתן להסיק שהספר חובר אחרי 

יש עוד תופעות כאלה. הוא אינו מבחין לשוניות העשויות להעיד על איחורו של הספר, אך טוען כי 

בין ארמיזמים לביטויים ולשימושי לשון הרגילים בעברית משנאית, אלא מציין אותם ברשימה 

ִלי'; 'ִמָנה; ו'ַטַעם' ְלִמי'; 'ָשַתק'; 'ְבשֶׁ ת'; 'ְבשֶׁ ִטיל'; 'ְסִפיָנה'; 'ִהְתַעשֵּׁ  .14אחת, הכוללת את: 'הֵּׁ

 

לשם כך היא מסתמכת על בנדויד: "אמנם הרובד הסגנוני ר. ברנאת הלשון הזאת מתארת גם 

הקלאסי שליט עדיין, אך מקוריותו דוהה והולכת. ארמיזמים ותרגומי שאילה מארמית חודרים 

. גם ברנר 15מבחוץ ותופעות המתגבשות אחר כך בלשון חכמים מתפתחות בתוך העברית עצמה"

ו, שכבר הייתה שונה מלשון הבית הראשון, סבורה שמחבר ספר יונה שלט היטב לא רק בלשון זמנ

. 16אלא גם בעברית המקראית הקלסית, ושליטה זו היא שאפשרה לו "לשחק משחקי גיוון"

כאמור, גם בנדויד טוען שמחבר הספר השתמש בשימושי הלשון החדשים לצורך גיוון. ההבדל בין 

השתדל לכתוב בעברית שתי הגישות הוא אפוא בנקודות המבט. בעוד בנדויד סבור כי המחבר 

המקראית הקלסית ורק תיבל אותה בלשון דורו, ברנר טוענת שהמחבר כתב בלשון דורו והכניס 

 . 17בה "חידושים כיד אומנות הסיפור הטובה עליו"

הבדל זה בין שתי הגישות מתבטא היטב במספר התופעות המאוחרות ששני החוקרים מונים: 

תופעות  26ולעומתו ברנר סבורה שבספר קיימות  בנדויד מונה רק עשר תופעות מאוחרות,

 מאוחרות, שאותן ניתן למיין על פי הפירוט הבא:

 . ארמיזמים:1

                                                           
 .379קניג, מבוא, עמ'  12
 . 380שם, עמ'  13
 .475סגל מ"צ, מבוא המקרא, עמ'  14
 .60-61, מצטטת את בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 397ברנר, יונה, עמ'  15
 .405ברנר, יונה, עמ'  16
 שם. 17
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ְך ּוְגֹדָליו';  לֶׁ י ַהָשַמִים'; 'וישתק'; 'ַזַעף', 'ַטַעם' )=צו( ; הצירוף 'ִמַטַעם ַהמֶׁ ת'; 'ֱאֹלהֵּׁ 'ִיְתַעשֵּׁ

ו"ן במילית 'ִמן' לפני שם עם תווית היידוע; חילופי 'חו"ס'; 'ַמֲהָלְך'; 'ִרבֹו'; חוסר נשילת הנ

ל'  תופעות המושפעות  12'ַעל' והרחבת השימוש בלמ"ד כתווית מושא. בסך הכול  -'אֶׁ

 מארמית.

 . תופעות של לשון חכמים:2

ל'; 'ַלָמֳחָרת'; 'ּגֹוָרלֹות'; והפועל ִהִפיל, בסך הכול שש תופעו ַרע אֶׁ ִטיל'; 'ְקִריָאה'; 'ַויֵּׁ  ת. 'הֵּׁ

 . כיאזמוס דיאכרוני:3

 ְקַטָנם'; ו'ַחנּון ְוַרחּום', בסך הכול שתי תופעות.-'ִמְּגדֹוָלם ְוַעד

. 'משחקי גיוון', כלומר חילופי מילים המעידים על שליטה בלשון זמנו ובעברית המקראית 4

 הקלסית:

 ', בסך הכול ארבעה חילופים.-'שֶׁ  -ר' 'ָאֹנִכי'; ו'ֲאשֶׁ  -'ָדָגה'; 'ֲאִני'  -'ְסִפיָנה'; 'ָדג'  -'ֳאִנָיה' 

 . תופעות מאוחרות שמקור איחורם אינו ברור:5

ְלָך ִנְרָדם' )תופעה תחבירית שמקורה, אולי, בלשון חכמים( והגברת השימוש בכינוי -'ַמה

 ופעות.גוף חבור במעמד מושא )'ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני', 'ַוְיִטֻלהּו' ו'ִגַדְלּתֹו'(, בסך הכל שתי ת

ברנר מניחה שמבחינת הכרונולוגיה יש לתארך את הספר סמוך מאוד לתחילת התקופה הפרסית, 

התופעות  26. את הנחתה זו היא מבססת על שני נתונים: 18כלומר לסוף המאה השישית לפסה"נ

המאוחרות המתגלות בספר המצביעות על התקופה הפרסית; והיעדרן של מילים פרסיות, המעיד 

 של התקופה.  על ראשיתה

דרכה של ברנר לתארך את חיבור הספר מזכירה את דרכו של קניג, שניסה לקבוע את זמן 

לדעתו בספר )כמו למשל מיקומו  החסרותחיבורו של הספר על סמך תופעות לשוניות מאוחרות, 

של שם המספר יחסית לשם העצם שהוא מתייחס אליו(. כמו כן, העובדה שאין בספר שאילות מן 

ת אינה ראיה לכך שהספר חובר לפני שלטון פרס, כשם שמגילות מדבר יהודה אינן מכילות הפרסי

מילים יווניות ולטיניות אף כי חוברו בתקופה היוונית והרומית. על כך כבר העיר קימרון במאמר 

                                                           
 שם. 18
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. בסוגיה זו דן גם גזניוס, אמנם בנוגע למילים ארמיות, אך על פי 19התגובה שלו למאמרה של ברנר

 .20העיקרון אותו

לתפיסתה הן בתחום אוצר המילים -ברנר מציגה את כלל התופעות הלשוניות המאוחרות

וצירופיהן הן בתחום הדקדוק, התחביר והסגנון, בניגוד ל"רוב החוקרים המביאים רשימות 

הן מאוחרות )!( ורק  26-התופעות שהיא חוקרת היא מוצאת ש 28. מסך 21חלקיות או מייצגות"

ל'( שתיים יוצאות  . 22מכלל זה )'ַמָלח' ו'ַרב ֹחבֵּׁ

בגוף מאמרה ברנר מחלקת את התופעות הלשוניות לשתי קבוצות על פי קריטריון לשוני: 

, אך בסיכום 23האחת, אוצר מילים ושימושי לשון, והשנייה, תופעות דקדוקיות ותחביריות

המוצא, כלומר זיהוי קריטריון  –המאמר היא מנסה למיין את כל התופעות על פי קריטריון שונה 

, כך לפחות נדמה. בחלוקה זו שתי קבוצות בולטות: תופעות בהשפעה ארמית 24מקור התופעה

ותופעות בהשפעת לשון חכמים. אך ברנר אינה מצליחה לממש מיון זה לחלוטין: שתי הדוגמאות 

נ"ל, של הכיאזמוס הדיאכרוני נכללות בקבוצה נפרדת )שלישית(, במקום באחת משתי הקבוצות ה

ואולי בכך היא התכוונה לרמוז שמדובר בהתפתחות פנימית בעברית. לקבוצה רביעית היא 

מכניסה את המילים המאוחרות ואת מקבילותיהן הקלסיות, אף על פי שהיא אינה מוכיחה שכל 

המילים הללו, החשודות כמאוחרות, הן אכן כאלה )כמו למשל המילה 'ְסִפיָנה'(. את שתי התופעות 

ְלָך ִנְרָדם'(, שהיא -)כינוי גוף חבור 'ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני', 'ַוְיִטֻלהּו' ו'ִגַדְלּתֹו'; והמשפט 'ַמה הנותרות

מתקשה בקביעת מקורן, היא מסווגת בקבוצה חמישית. בסיכומו של עניין, ברנר מציינת רק חלק 

מאוד כמעט על כל במספר(, אף כי בגוף המאמר היא מגיעה למסקנות ברורות  17מן התופעות )

 תופעה ותופעה. 

 

                                                           
 .182קימרון, יונה, עמ'  19
טקסט שען כי טוהר הלשון אינו יכול לשמש קריטריון לקביעה ( טו28הערה  26גזניוס )היסטוריה, עמ'  20

 מסוים הוא מוקדם, אך ההפך כן אפשרי: לשון המכילה ארמיזמים בוודאי מצביעה על תקופה מאוחרת. 
 .396ברנר, יונה, עמ'  21
 .398שם, עמ'  22
 .396שם, עמ'  23
 .405שם, עמ'  24
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 .1הנתונים שלעיל מוצגים בטבלה 

 : לשון בתהליך של שינוי1טבלה 

25התופעות המאוחרות תיארוך ספר יונה 
 

בין המאה החמישית למאה  1893קניג, 

 השנייה לפסה"נ.

ת, ָשַתק.  ִלי, ִהְתַעשֵּׁ  ארמיזמים: ִרבֹו, ִמָנה, ַטַעם, ְבשֶׁ

 ביטויים ושימושי לשון הרגילים במשנאית ובארמית: לפסה"נ. 450רי שנת אח 1950סגל, 

ִלי, ְסִפיָנה, ִמָנה, ַטַעם  ְלִמי, ָשַתק, ְבשֶׁ ת, ְבשֶׁ ִטיל, ִהְתַעשֵּׁ הֵּׁ

 ועוד.

בתחילת התקופה הפרסית  1979ברנר, 

 ממש, במאה השישית.

 . ארמיזמים:1

י ַהָשַמִים, ָשַתק,  ת, ֱאֹלהֵּׁ ַזַעף, ַטַעם )והצירוף ִהְתַעשֵּׁ

לְֶׁך ּוְגֹדָליו"(, ָחס, ַמֲהָלְך, ִרבֹו, חוסר נשילת  "ִמַטַעם ַהמֶׁ

ל  ַעל, הרחבת השימוש בל' כתווית  -הנ' ב'ִמן', חילופי אֶׁ

 מושא.

 . תופעות של לשון חכמים:2

ל, ַלָמֳחָרת, ּגֹוָרלֹות + ִהִפיל. ִטיל, ְקִריָאה, ַרע אֶׁ  הֵּׁ

 . כיאזמוס דיאכרוני:3

 )ִמ(ָּגדֹול )ְוַעד( ָקָטן, ַחנּון ְוַרחּום.

 . "חילופי מילים" לצורך גיוון:4

ר. - -'שֶׁ 'ֲאִני,  -ָדג, ָאֹנִכי  -ֳאִנָיה, ָדָגה  -ְסִפיָנה   ֲאשֶׁ

 . תופעות מאוחרות שמקור איחורן אינו ברור:5

 ְלָך ִנְרָדם. -כינוי גוף חבור למושא )ָשאּוִני, ֲהִטילִֻני(, ַמה

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 וקרים.בו הן מופיעות אצל החשמוצגות בטבלה באותו סדר  25
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 . 'לשון טבעית מאוחרת'2

גישה אחרת טוענת שמחבר ספר יונה כתב בלשונו הטבעית ששימשה בפועל את בני דורו והיא 

עברית מקראית מאוחרת ממש. גם בין החוקרים הסבורים כך יש מחלוקות רבות וקשת הדעות 

נה: בין שנת ש 400-רחבה, וזאת אף שתחום השנים שמוסכם שייתכן שהספר נתחבר בו הוא כ

לפסה"נ, שסביבה בן  200לפסה"נ, עם חורבן בית המקדש הראשון והיציאה לגלות, לשנת  586-587

, המשייך את גזניוססירא כתב את ספרו. יש חוקרים הסבורים שכל התקופה אפשרית, כמו למשל 

אה המניח שזמן חיבורו האפשרי של הספר הוא בין המ רודולף, או 26הספר לתקופת 'תור הכסף'

, וייזר. חוקרים אחרים מנסים לדייק יותר בתיארוך, ובהם 27השישית למאה השלישית לפסה"נ

, הממקמת אותו בתקופה אלן, 28המניח שהספר חובר בין המאה החמישית למאה השנייה לפסה"נ

, המתארך אותו לתקופה שבין סוף המאה סלין, ו29שבין המאה החמישית למאה הרביעית לפסה"נ

, דיי. כמה חוקרים סבורים שביכולתם לדייק אף יותר, כגון 30רביעית בכללותההחמישית למאה ה

, המניח את המאה השלישית לפסה"נ כזמן הורטוןו 31המתארך את הספר למאה הרביעית לפסה"נ

, ערים לרצון לקבוע תאריך ברור, אך סבורים 33קימרוןו אייספלד. אחרים, כגון 32חיבורו של הספר

קובע רק שספר יונה הוא אחד  בודהגלותית. גם -יק בתוך התקופה הבתרשלא ניתן לקבוע זמן מדו

 .34הספרים המאוחרים ביותר

 ישנם חוקרים המנסים לא רק לקבוע את זמן חיבורו של הספר אלא גם את מקום חיבורו.

-אופגן, זוהי גם דעתו של 35, למשל, סבור שמקורו של הסיפור הוא במצרים, 'בארץ הנסים'היציג

 .36ם את מחברו של ספר יונה באלכסנדריה, בין היהודים הגולים, הממקריין

עוד סוגיה שהחוקרים חלוקים בדעותיהם לגביה היא מספר התופעות הלשוניות המעידות על 

מציג  גזניוס 38תופעות, 30וקימרון מונה  37תופעות כאלה 19למשל, מוצא  בהמהאיחורו של הספר. 

                                                           
 .26גזניוס, היסטוריה, עמ'  26
 .330רודולף, יונה, עמ'  27
 .215וייזר, תרי עשר, עמ'  28
 .188אלן, יונה, עמ'  29
 . 241סלין, תרי עשר, עמ'  30
 .47-ו 34דיי, יונה, עמ'  31
 .200עמ'  הורטון, תרי עשר, 32
 .182; קימרון, יונה, עמ' 450-451אייספלד, מבוא, עמ'  33
 .228עמ'  בודה, יונה, 34
 .364הציג, תרי עשר, עמ'  35
 .215-ו 213ריין, יונה, עמ' -אופגן 36
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. לעומתם ישנם חוקרים המציגים רק קומץ של 40שעכל אחד ת אלןו נובק, ואילו 39שבע תופעות

, המציין בסקירה הורביץתופעות מאוחרות והן משמשות בתפקיד של דוגמאות בלבד, כמו למשל 

הכללית על העברית המקראית המאוחרת בכלל ועל ספר יונה בפרט רק שלוש דוגמאות של מילים 

 . 41הנחשבות מאוחרות

למיון התופעות על פי סיווגים שונים. מעטים מאוד  עוד נבדלים החוקרים זה מזה בגישתם

ממיינים אותן על פי קריטריונים לשוניים )כפי שעושה, למשל, זקוביץ(. אחרים מסווגים אותן על 

( או ארמיזמים 42ארמיזמים ותופעות של לשון חכמים )כגון הורביץ –פי הסימוכין לטענת האיחור 

לים את כל התופעות יחד תחת הכותרת "ארמיזמים (, ויש הכול43ותופעות מאוחרות )כגון אלן

 (. 44ותופעות מאוחרות" בלי לציין מה שייך לאן )כגון רודולף

להלן נסקור לפי הסדר הכרונולוגי של פרסום המחקרים את דעותיהם של כמה חוקרים 

 שעסקו בסוגיה והרחיבו את הדיבור על ההיבט הלשוני. 

ראשונים לתאר את העברית המקראית המאוחרת, הוא אחד הניסיונות ה גזניוסמחקרו של 

. גם ספר יונה שייך לספרות המאוחרת, 45שאופייניים לה ארמיזמים וייחודים לשוניים אחרים

. גזניוס אינו מונה את התופעות הלשוניות 46והוא כתוב בלשון צעירה, עשירה בארמיזמים

ל כל רשימותיו כדי לגלות את המאוחרות על פי הספרים שהן מופיעות בהם, על כן נחוץ לעבור ע

'  -התופעות המאוחרות המתגלות לשיטתו בספר יונה, והן: 'ִרבֹו' )כמחליפה את 'ְרָבָבה'(; 'ַרב 

י ְצָבאֹות'( י ַהָשַמִים' )במקום 'ֱאֹלהֵּׁ ; 48; 'ָאַמר' במשמעות של 'ִצָּוה'; 'ִמָנה'47)במקום 'ַשר'(; 'ֱאֹלהֵּׁ

ר'(וצירופיה )במקו -'שֶׁ '; ו49'ָעַמל'  , בסך הכול שבע תופעות מאוחרות. 50 ם 'ֲאשֶׁ

 

                                                                                                                                                                      
 . 281-284בהמה, יונה, עמ'  37
המתיימרת להיות שלמה ומציע כמה  ,. הוא מציין את רשימתה של ברנר181-182קימרון, יונה, עמ'  38

התופעות שהיא מציעה  26תוספות. מעניין לציין שדווקא ברנר, שעליה קימרון מתבסס )הוא מסכים עם 
ומוסיף עליהן עוד ארבע(, מגיעה בסופו של דבר למסקנה שלשונו של הספר היא לשון מעבר בלבד, וזאת 

 .דווקא על סמך התופעות שהיא אינה מוצאת בספר )הכוונה למילים הפרסיות(
 ;29-37עמ'  גזניוס, היסטוריה, 39
 .187; אלן, יונה, עמ' 162 נובק, מבוא, עמ' 40
 .216רביץ, התקופה הפרסית, עמ' הו 41
 .שם 42
 .187אלן, יונה, עמ'  43
 .330רודולף, יונה, עמ'  44
, שיעסוק במעמדה של העברית המקראית 2סקירת החוקרים שקדמו לגזניוס תוצג להלן בחלק  45

 המאוחרת. 
 .27גזניוס, היסטוריה, עמ'  46
 .29שם, עמ'  47
 .34שם, עמ'  48
 .36-37שם, עמ'  49
 .36 שם, עמ' 50
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גלותית )במאה הרביעית או -מאוחר יחסית בתקופה הבתר סבור שספר יונה חוברבְהֵמה 

השלישית, ובדוחק ייתכן גם שבמאה השנייה לפסה"נ(. הספר הוא תוצר של כמה 

השלישי ערך את  מחברים/עורכים: שני הראשונים כתבו במקביל כל אחד את סיפור יונה 'שלו',

שני הסיפורים לסיפור אחד, הרביעי הרחיב את הקיים והוסיף את המזמור, והחמישי הוסיף 

תוספות קטנות. לשון הספר היא עברית מקראית מאוחרת, ואת זה אנו למדים, מצד אחד, 

מהיעדר התופעות הקלסיות בספר )כגון 'כה אמר ה'', 'נביא', 'איש אלהים' וכדומה(, ומצד אחר, 

מן התופעות המאוחרות הרבות שכן ניתן למצוא בו. בהמה סבור שהוא הצליח לפענח אילו 

כבר המחבר הראשון השתמש  תופעות מאוחרות שייכות למחברים/לעורכים השונים, ולדעתו

במילים מאוחרות רבות. בסך הכול בהמה מציין את המילים הבאות כמאוחרות בסבירות זו או 

ִטיל י'; 'ִחַשב ל …'; 'ַוִיְשאּואחרת: 'ָשַתק'; 'הֵּׁ ל'; …ַוְיִטֻלהּו'; 'ַזַעף'; 'ָבַרח ִמִלְפנֵּׁ ַרע אֶׁ א'; 'ויֵּׁ '; 'ָירֵּׁ

ת';  ִסיר'(; 'ַוִיַּגע ַהָדָבר'; 'ִהְתַעשֵּׁ ֱעִביר )במקום 'הֵּׁ 'ִמָנה'; 'ְקִריָאה'; ָחָמס + 'ַכף'; 'ַמֲהָלְך'; 'ִרבֹו'; 'הֶׁ

, 52; וכן שני ענייני כתיב שגם הם מעידים על איחור: 'ָנִקיא' ו'ָאָנה'51צו('ְסִפיָנה'; 'ָדָגה'; 'ַטַעם' )=

 תופעות מאוחרות.  21בסך הכול 

 

מצר על כך שלא ניתן לקבוע זמן מדויק לחיבור ספר יונה. כל מה שניתן לומר הוא נובק 

ר לפסה"נ הוא כבר מוזכר בבן סירא. לשון הספ 200שהספר חובר אחרי ספר יואל וכי בשנת 

מעידה שהוא נכתב בתקופה שבה הארמית כבר חדרה לעברית בהבלטה. הספר מכיל תשעה 

ְלִמי'; 'ִחַשב ל ִבן'…ארמיזמים: 'ְבשֶׁ ִלי'; ו'שֶׁ ת'; 'ִמָנה'; 'ְבשֶׁ  . 53'; 'ַטַעם'; 'ַמָלח'; 'ְסִפיָנה'; 'ִהְתַעשֵּׁ

 

ית לפסה"נ. ההשפעה קובעת את זמן חיבורו של ספר יונה למאה החמישית או הרביע אלן

ת'; 'ִמָנה'; 'ַטַעם'; 'ִרבֹו'; -המצטברת של שבעת הארמיזמים לכאורה, שהם 'ַמָלח'; 'ְסִפיָנה'; 'ִהְתַעשֵּׁ

י ַהָשַמִים' ו'ְקִריָאה' -', ושל שתי התופעות המאוחרות-ו'שֶׁ  "משאירים רושם  –לכאורה, שהן 'ֱאֹלהֵּׁ

 . 54איחורם של חלק מהם"של איחור" אף כי ניתן "להפריך את טענות 

 

                                                           
 .284בהמה, יונה, עמ'  51
 .283שם, עמ'  52
 .189נובק, מבוא, עמ'  53
 .188אלן, יונה, עמ'  54
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תופעות  13, ועל כך מעידות 55מניח שספר יונה חובר בראשית התקופה ההלניסטית וולף

י ַהָשַמִים'; 'ִמָנה'; -מאוחרות: המילית 'שֶׁ  ל'; 'ֱאֹלהֵּׁ '; מילים האופייניות לספר יונה )'ַמָלח'; 'ֹחבֵּׁ

ריים אך שחלקן נפוצות בארמית 'ָעַמל'; ו'ִרבֹו'(; ומילים שהן נדירות בספרי המקרא העב

ת'; 'ְקִריָאה'; 'ַטַעם'; 'ִקיָקיֹון'; ו'ֲחִריִשית'(-המקראית והחוץ  .56מקראית )'ְסִפיָנה'; 'ִהְתַעשֵּׁ

 

התופעות שהיא מציגה  26, במאמר התגובה שלו למאמרה של ברנר, מסכים עמה כי קימרון

ה ִמ כמאוחרות הן אכן כאלה, והוא מוסיף עוד ארבע תופעות מא '; 'ִכי ַאָּתה …וחרות נוספות )'ַהְרבֵּׁ

ל ַחנּון ְוַרחּום'; 'ִבן ַלְיָלה'; ו'ָנִקיא'( . עם זאת, אין הוא מסכים עם קביעתה הסופית שלשונו של 57אֵּׁ

ספר יונה היא 'לשון מעבר' ושהוא חובר בתחילת התקופה הפרסית. לדעתו, על פי נתוני הלשון לא 

 .58בתוך תקופת הבית השני, זמן חיבורו של הספרניתן לקבוע זמן מדויק יותר 

 

סבור על סמך שיקולים רבים, ובהם גם השיקול הלשוני, שהספר חובר במאה הרביעית דיי 

ת'; 59לפסה"נ . לשונו מושפעת מארמית, והדבר ניכר הן בשימוש במילים ארמיות בעברית )'ִהְתַעשֵּׁ

י ַהָשַמיִ  עצמה  -'שֶׁ 'ם'; 'ְסִפיָנה'; ו'ַמָלח'( הן בהגברת השימוש של המילית 'ַטַעם'; 'ִמָנה'; 'ִרבֹו'; 'ֱאֹלהֵּׁ

ִבן'( ִלי'; ו'שֶׁ ְלִמי'; 'ְבשֶׁ . כמו כן מצויות בספר שתי מילים המופיעות רק בספרות 60ובצירופיה )'ְבשֶׁ

גילת מאוחרת )'ְקִריָאה', המופיעה רק בספר יונה, ו'ֲחִריִשית', המופיעה, מלבד בספר יונה, גם במ

 .61ההודיות(

 

מסיק שספר יונה נכתב כנראה בין המאה הרביעית למאה השלישית לפסה"נ. הוא  זקוביץגם 

מבסס את מסקנתו על שיקולים שונים, ובהם השיקול הלשוני והוא קובע ש"לשונו של ספר יונה 

מעידה בבירור על זמן כתיבתו בימי הבית השני, בזכות קרבתה המובהקת ללשון הספרים 

. את הראיות למסקנה זו זקוביץ 62וחרים שבמקרא, למקורות הארמיים ולספרות חז"ל"המא

 מביא משלושה תחומים: 

                                                           
 .56וולף, יונה, עמ'  55
 .54שם, עמ'  56
 .181קימרון, יונה, עמ'  57
 .182שם, עמ'  58
 .34דיי, יונה, עמ'  59
 .35-36שם, עמ'  60
 .34שם, עמ'  61
 .217זקוביץ, יונה, עמ'  62
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 . אוצר המילים: 1

'ְסִפיָנה', השורש הארמי עש"ת, 'ּגֹוָרלֹות' + 'ִהִפיל', 'ַזַעף' במשמעות של סערה, 'ַטַעם' 

 במשמעות של צו; 

 . צירופים: 2

ה ִמ ְקַטנָ -'ִמְּגדֹוָלם ְוַעד  '; -ם', 'ַחנּון ְוַרחּום', ו'ַהְרבֵּׁ

 . תחביר: 3

ל    ַחנּון ְוַרחּום' ו'ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה'.-'ִכי ַאָּתה אֵּׁ

 . 64ו'ִרבֹו' 63בפירושו על ספר יונה זקוביץ מוסיף עוד כמה תופעות מאוחרות, כגון 'ַלָמֳחָרת' 

 

ה סבורים כולם שמחבר הספר כתב את סיפורו בלשונו לסיכום, החוקרים שצוינו בסעיף ז

לפסה"נ. החוקרים אינם מסכימים על  200-ו 586-587הטבעית, לשון הדור שבו הוא חי, בין השנים 

הזמן המדויק שהספר נכתב בו וגם לא על המספר המדויק של התופעות הלשוניות שעליהן ניתן 

 לומר בביטחון כי הן מאוחרות.

 

                                                           
 .232שם, עמ'  63
 .233שם, עמ'  64
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 להלן. 2צגים בטבלה נתונים אלו מו

 : לשון טבעית מאוחרת2טבלה 
 

65התופעות המאוחרות תיארוכו של ספר יונה 
 

 ב'תור הכסף'. 1815גזניוס, 

 

י ַהָשַמִים, ִמָנה, -וצירופיו, ִרבֹו, ַרב -שֶׁ   , ָאַמר, ֱאֹלהֵּׁ

 ָעַמל.

-בתקופה הבתר מאוחר מאוד 1887בהמה, 

גלותית, במאה הרביעית או 

בשנייה  –בדוחק  השלישית, או

 לפסה"נ.

ִטיל,. 1  תופעות מאוחרות וארמיזמים: ָשַתק, הֵּׁ

ַרע …ַוְיִטלֻהּו, ַזַעף, ָבַרח ִמִלְפנֵּׁי, ִחַשב לְ  …ַוִיְשאּו א, ויֵּׁ , ָירֵּׁ

ֱעִביר, ַוִיַּגע  ל, ִמָנה, ְקִריָאה, ָחָמס + ַכף, ַמֲהָלְך, ִרבֹו, הֶׁ אֶׁ

ת, ְסִפיָנה,  ָדָגה, ַטַעם. ַהָדָבר, ִהְתַעשֵּׁ

 . ענייני כתיב:2

 ָנִקיא, ָאָנה.

אחרי  –גלותית -בתקופה הבתר 1903נובק, 

 לפסה"נ. 200יואל ולפני שנת 

 ארמיזמים:

ְלִמי, ִחַשב ל ת, ִמָנה, …ְבשֶׁ , ַטַעם, ַמָלח, ְסִפיָנה, ִהְתַעשֵּׁ

ִבן. ִלי, שֶׁ  ְבשֶׁ

בתקופה ההלניסטית  1977וולף, 

 המוקדמת.

 .-שֶׁ  .1

י ַהָשַמִים, ִמָנה, ָעַמל, ִרבֹו.2 ל, ֱאֹלהֵּׁ  . ַמָלח, ֹחבֵּׁ

 . ארמיזמים:3

ת, ְקִריָאה, ַטַעם, ִקיָקיֹון, ֲחִריִשית.  ְסִפיָנה, ִהְתַעשֵּׁ

בתקופת הבית השני, לא ניתן  1980קימרון, 

 לקבוע זמן מדויק יותר.

 התופעות של ברנר + 26

ה ִמ   ל ַחנּון ְוַרחּום, ִבן ַלְיָלה, ָנִקיא., ִכי ַאָּתה אֵּׁ …ַהְרבֵּׁ

 במאה הרביעית לפסה"נ. 1990דיי, 

 

 

 

 . ארמיזמים:1

י ַהָשַמִים, ְסִפיָנה, ַמָלח. ת, ַטַעם, ִמָנה, ִרבֹו, ֱאֹלהֵּׁ  ִהְתַעשֵּׁ

 וצירופיו. -הגברת השימוש בשֶׁ 

 . מילים מאוחרות:2

 ְקִריָאה, ֲחִריִשית.

הרביעית למאה  בין המאה 1994זקוביץ, 

 השלישית לפסה"נ.

 . אוצר מילים:1

ת, ּגֹוָרלֹות + ִהִפיל, ַזַעף, ַטַעם.  ְסִפיָנה, ִהְתַעשֵּׁ

 . צירופים:2

                                                           
 התופעות מוצגות בטבלה בסדר הופעתן אצל החוקרים. 65
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ה ִמ -ִמְּגדֹוָלם ְוַעד  .-ְקַטָנם, ַחנּון ְוַרחּום, ַהְרבֵּׁ

 . תחביר:3

ל ַחנּון ְוַרחּום, ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדוֹ   ָלה.ִכי ַאָּתה אֵּׁ
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 . 'ניסיון לארכאיזציה'3

גלותית, אך מחברו השתדל כמיטב -גישה אחרת טוענת שספר יונה אמנם נכתב בתקופה הבתר

יכולתו לכתוב בעברית המקראית הקלסית, אולי בניסיון לכתוב בלשון המאה השמינית לפסה"נ, 

לסית, אך היא שהנביא חי בה. כתוצאה מכך לשונו אמנם נראית לכאורה כעברית מקראית ק

 מכילה גם מאפיינים מאוחרים המסגירים את זמנו האמיתי של המחבר. 

טוען שספר יונה נמנה עם הספרים המאוחרים. בניגוד לספרים שחוברו לפני חורבן  בנדויד

הבית הראשון והם בעלי לשון אחידה, המאוחרים אינם עשויים עור אחד והם שונים זה מזה 

מרכיבים: העברית המקראית הקלסית, ארמיזמים ויסודות  בהרכבם ובאיזונם של שלושה

 .66ספר יונה שייך לקבוצת הספרים הממשיכים במידה רבה את היסוד המקראי. משנאיים

. לשון הספר 67בנדויד קובע שספר יונה נכתב אחרי חורבן הבית הראשון, ואינו מדייק יותר מזה

מכיר כמה מיסודותיה של לשון המשנה היא עדיין לשון המקרא 'בעצם כוחה'. עם זאת, המחבר 

העתידה לבוא )ושהם מקבילים לארמית( וניכרת בלשונו השפעת התחביר האחר, "המתגנב 

ומתחפש כסדר המילים השגור יותר במקרא ]...[ אך חוץ מסטיות זעירות כאלה נכתב כל הסיפור 

וך ושום מתח בין כדרך המקרא מאז ומקדם, בין באוצר מליו ובין בתחביר המשפטים. שום סכס

. במקרים שבהם המחבר משתמש בחומרי הלשון 68שני יסודות לשוניים אין לגלות בסגנונו"

החדשים הדבר נועד לגיוון בלבד, כמיטב המסורת המקראית לשחק במילים נרדפות, כדי לתבל 

ן המחבר משתמש ֳאִנָיה ועוד(. כלומר: "אי-ָדג, ְסִפיָנה-את לשונו ולמנוע כפילת מילים )כגון: ָדָגה

 . 69בלשון האחרת של דורו אלא לשם תבלין בלבד, אבל שאר כלי לשונו כעצם המקרא ל'טוהר'"

 : 70בנדויד מונה בסך הכול עשר תופעות מאוחרות, על פי הפירוט הבא

 אוצר מילים מאוחר, המוכר מלשון חכמים ומארמית:  .1

ִטיל' )במקום 'ִהשִלי ֱחִריש'(; 'הֵּׁ ְך'(; 'ִמָנה' )במקום 'ִהפִקיד'(; 'ָשַתק' )במקום 'הֶׁ

ל'(; 'ַלָמֳחָרת' )במקום  ל' )במקום 'ִנַּגש אֶׁ ִסיר'(; 'ָקַרב אֶׁ ת' )במקום 'הֵּׁ רֶׁ ֱעִביר + ַאדֶׁ 'הֶׁ

 'ִמָמֳחָרת'(, 'ָחס' )במקום 'ָחַמל'(; 

                                                           
 . 60בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  66
 שם. 67
 .61שם, עמ'  68
 שם. 69
 שם. 70
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 תחביר מאוחר: 

ל ל ַחנּון ְוַרחּום ַאָּת -'ִכי ַאָּתה אֵּׁ ר יֶׁש ָבּה' ַחנּון ְוַרחּום' )במקום 'ִכי אֵּׁ ה'(; 'ֲאשֶׁ

ר ָבּה'(; ו'ַמה ְלָך ִנְרָדם' )במקום 'מה לך כי נרדמת' או 'מה לך ]כי[ -)במקום 'ֲאשֶׁ

 תירדם'(. 

 כמו כן בנדויד מונה חמש מילים מאוחרות המתחלפות במילים קדומות: 

ל'; 'ָדָגה' במקום 'ָדג'; 'ְסִפיָנה' במקום 'ֳאִנָיה'; 'ָקָרא ַעל' במקום 'ָק   -'שֶׁ 'ָרא אֶׁ

ר'; ו'ָאֹנִכי' במקום 'ֲאִני'.  במקום 'ֲאשֶׁ

 

סבורים שספר יונה נכתב בתקופה הפרסית ושמחברו כתב בדרך כלל בסגנון גרינפילד -נוה

העברית המקראית הקלסית, אך אוצר המילים שהשתמש בו מסגיר את תקופתו המאוחרת, 

ִטיל ת', 'ִמָנה', 'הֵּׁ ר ְלִמי', שכולן בבואה ולמשל במילים: 'ִהְתַעשֵּׁ ְלִמי' ו'ַבֲאשֶׁ ' ו'ָשַתק'; ובצורות 'ְבשֶׁ

 . 71של הארמית

 

גורס, על סמך ממצאים לשוניים עשירים, שספר יונה נתחבר בימי הבית השני: "ריבוי רופא 

הלשונות המאוחרים מלמד, שהסיפור הועלה על הכתב לא בתחילת הבית השני ממש, אלא כמה 

תאריך לקראת אמצע המאה החמישית לפסה"נ נראה לי, משום כך, כמתקבל דורות לאחר מכן. 

. מחבר הספר השתדל לכתוב בלשון מקרא מתוקנת ונקט, למשל, את תבנית 72ביותר על הדעת"

. 73'ַוִיְקֹטל' הסיפורי, וגם ברר לו מילים עתיקות )כגון שלוש פעמים 'ֳאִנָיה' כנגד פעם אחת 'ְסִפיָנה'(

סממנים מאוחרים הדומים דמיון רב למקורות הספרותיים שלמן התקופה  כמו כן מתגלים בו

הפרסית ואילך )בספרים המאוחרים במקרא או בארמית הממלכתית ובארמית היהודית או 

תופעות הנחשבות  20. בסך הכול רופא מונה 74במקורות של לשון הבית השני ובלשון חכמים(

 ות: בעיניו מאוחרות, שאותן הוא ממין לשלוש קבוצ

                                                           
 .120-121גרינפלד, עברית וארמית, עמ' -נוה 71
 .147; וכן רופא, מבוא, עמ' 134רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  72
 .134אים, עמ' רופא, סיפורי הנבי 73
 .128שם, עמ'  74
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 . אוצר מילים: 1

'ּגֹוָרלֹות' ברבים )במקום 'ּגֹוָרל' ביחיד( והפועל הנלווה 'ִהִפיל' )במקום 'ִהְשִליְך'(; 

ְך'(; 'ַזַעף' בהוראת סערה; 'ַטַעם' במשמעות 'צו'; 'ַלָמֳחָרת'  רֶׁ 'ַמֲהָלְך' )במקום 'דֶׁ

(; 'ְסִפיָנה' )במקום 'ֳאִנָיה'(; )במקום 'ִמָמֳחָרת'(; 'ִמָנה' )במקום 'ִצָּוה' או 'ִהְפִקיד'

'עש"ת' הארמי )במקום השורש העברי חש"ב(; 'ִרבֹו' )במקום 'ְרָבָבה'( ו'שת"ק' 

  ; 75)במקום 'חר"ש'(

 . צירופים וניבים: 2

ִלי' )כולם תרגומי בבואה  ר ְלִמי' ו'ְבשֶׁ ְלִמי', 'ַבֲאשֶׁ י ַהָשַמִים'; 'ִבן ַלְיָלה'; 'ְבשֶׁ  'ה' ֱאֹלהֵּׁ

ה ִמ  ל'-מן הארמית(; 'ַהְרבֵּׁ ַרע אֶׁ   '; 'ַחנּון ְוַרחּום' )במקום 'ַרחּום ְוַחנּון'(; ו'ַויֵּׁ

י'( ינֵּׁ  ; 76)במקום 'ַרע ְבעֵּׁ

 . תחביר: 3

ל-'ַמה ַחנּון ְוַרחּום' -ְלָך ִנְרָדם' )במקום המבנה: *'מה לך כי נרדמת'(; 'ִכי ַאָּתה אֵּׁ

ל ַרחּום ְוַחנּון אַ   –ָּתה'(; ודרך הטעמת הפעולה על ידי מושא פנימי )במקום 'ִכי אֵּׁ

ת10כגון "ַוייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה" )יונה א  יָה אֶׁ לֶׁ הְקִריָאה" )יונה -(, "ּוְקָרא אֵּׁ

במקום על ידי מקור הפועל הנוסף לפני הפועל הנטוי או אחריו, כגון  –( 2ג 

 .77(15"ויאכל גם אכול את כספנו" )בראשית לא 

( ענייני כתיב שניתן לייחסם למעתיקים, כגון 1ברשימתו רופא אינו כולל תופעות משלושה סוגים: )

( לשונות המצויים 3( מילות תרבות שמטבען היו נדירות בלשון המקרא, כגון: 'ַמָלח'; )2'ָנִקיא'; )

ִטיל' במקום ' ֱעִביר בספרים הנחשבים עתיקים, כגון: הפועל 'ָחס' כשהנושא איננו עין, 'הֵּׁ ִהשִליְך', 'הֶׁ

ִסיר', 'ָעַמל' בהוראת עבודה סתם ו'ָקַרב' במקום 'ִנַּגש' ת' ולא 'הֵּׁ רֶׁ  . 78ַאדֶׁ

( ענייני כתיב כמוהם כעניינים לשוניים 1השגות אפשריות על הסתייגויותיו של רופא הן: )

כן אחרים, העשויים להשתנות עם עריכה מחודשת או עם העלאת סיפור עתיק על הכתב )אם וא

ענייני כתיב ברשימת התופעות  מראשמדובר בתהליך של 'שכתוב'(. לכן כדאי שלא לפסול 

הנבדקות, מה גם שבמקרה שלנו האיחור המסתמן בכתיב עולה בקנה אחד עם סימני האיחור 

( גם את 'מילות התרבות' לא רצוי להשמיט מראש, שהרי אם הן 2האחרים המתגלים בלשון; )

אנו קובעים בשיטת המחקר הדיאכרוני כדי לגלות את זמנו של הטקסט עומדות בקריטריונים ש

                                                           
 .129-132שם, עמ'  75
 .132-133שם, עמ'  76
 .133-134שם, עמ'  77
 .134שם, עמ'  78
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הן כשרות לשמש לקביעת  –)כמו למשל במקרה של 'מילות התרבות' הפרסיות שבמגילת אסתר( 

גם בטקסטים קדומים או קדומים לכאורה לא  ספוראדי( גם מילים המצויות באופן 3תיארוך; )

של 'חס' המצוי גם בספר בראשית, משום שהתרבות  כדאי להוציא מראש מן הדיון, כמו במקרה

בשימושם של אלמנטים כאלה יכולה בהחלט להיחשב כתופעה מאוחרת. מכל מקום,  משמעותית

ראוי לציין כי גם ללא המילים שמשמיט רופא מרשימת הניאולוגיזמים הפוטנציאליים שבספר 

 חרות. תופעות מאו 20עדיין רשימת חידושי הלשון שלו כוללת  –יונה 

 

מצטרפת לקונסנזוס המסתמן של החוקרים המתאריכים את ספר יונה לתקופה אלמבלד 

. אין היא קובעת תאריך מדויק יותר 79גלותית, אולי אפילו בזמן מאוחר בתוך תקופה זו-הבתר

לכתיבת הספר. לדעתה אין משמעות לקביעה כזאת משום שהספר הוא מלאכת טלאים סגנונית: 

וב את סיפורו על הנביא בן המאה השמינית לפסה"נ הוא ניסה לכתוב כשהחליט המחבר לכת

בלשון תקופתו של הנביא, שהייתה שונה מלשונו שלו. העברית המקראית הקלסית עדיין שימשה 

מודל של הכתיבה הספרותית שאין לערער עליו, אף שלשון הדיבור בתקופת המחבר כבר הייתה 

כתיבה בלשון עתיקה יותר אנו מוצאים בכתבי עברית משנאית. את ההוכחה לאפשרות של 

 . 80קומראן, שנכתבו בהצלחה בעברית מקראית בזמן שכותביה כבר דיברו עברית משנאית

טכניקה אחת שמחבר ספר יונה השתמש בה, על פי אלמבלד, כדי לשוות לסיפורו את הרקע 

ל', המתאים להתרחשות הסיפור, היא שימוש במילים זרות רבות, כגון: 'ַמָלִח  ים', 'ְסִפיָנה', 'ַרב ֹחבֵּׁ

ם'. מילים אלו נתפסות לעתים כעדות  ִלי', 'ָשַתק', 'ִמָנה', 'ַטַעם' ו'ִקדֵּׁ ְלִמי', 'ְבשֶׁ ת', 'ְבשֶׁ 'ִהְתַעשֵּׁ

 .81לאיחור, למרות שאינן כאלה

תופעות מאוחרות, והיא מחלקת אותן  11אלמבלד מקבלת את הטענה שלשון הספר מכילה 

 ות לשוניות: לשתי קטגורי

 ארמיזמים:  .1

 ; 82'ִמָנה' 

 ביטויים ומבנים:  .2

ִטיל', 'ִהִפיל גֹוָרל'; 'ַמה ל'; -ְלָך ִנְרָדם'; 'ַמֲהָלְך'; 'ִמְּגדֹוָלם ְוַעד-'הֵּׁ ַרע אֶׁ ְקַטָנם'; 'ַויֵּׁ

ה ִמ   .83'-'ַחנּון ְוַרחּום'; 'ַלָמֳחָרת'; 'ָחס ַעל'; ו'ַהְרבֵּׁ

                                                           
 .43, 41אלמבלד, יונה, עמ'  79
 .46שם, עמ'  80
 .44שם, עמ'  81
 שם. 82
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במחקרה ניתוח ספרותי בניתוח בלשני. לפעמים רעיונותיה מבחינה מתודולוגית אלמבלד משלבת 

(. עם זאת, 84מקוריים ושונים מן הגישה הרווחת )למשל בהחשבת 'להציל לו' לטעות סופרים

לפעמים היא מנמקת את טיעונה במובאות שאינן מתאימות לעניין. כך למשל, היא מנסה להוכיח 

ְך ּוְגֹדָליו' מושפ לֶׁ ְך ְוַהָשִרים', שהביטוי 'ִמַטַעם ַהמֶׁ לֶׁ ע מארמית, ושמקבילתו העברית היא 'ִמְצַות ַהמֶׁ

שהוא ללא ספק  – 12הוא בדה"ב ל  מופיע בו אך הפסוק היחיד שהצירוף 'מצוה'+'מלך'+'שרים'

 ולכן אין לראות בו ראיה לכך שהביטוי הנדון הוא מוקדם.  –ספר מאוחר 

לכתוב בעברית מקראית קלסית, אך הדבר בהקשר זה יש לציין שסופרי המגילות אכן השתדלו 

. עצם הופעתן של תופעות מאוחרות אלה מעיד אפוא 85עלה בידם. לשונם גדושה נאולוגיזמים לא

 על זמן מאוחר. 

 

גלותיים מובהקים, ועל כן ניתן לקבוע שהוא נכתב -סבור שבספר יונה יש יסודות בתרסימון גם 

כדי לקבוע אם יש להקדימו לשלהי מאה ו', או שמא  בתקופת הבית השני, "אך אין בידינו נתונים

. לשונו של מחבר הספר היא 'העברית המקראית הקלסית', 86יש לאחרו למאה ה' או ד' לפסה"נ"

שבה כתובים הספרים שלפני גלות בבל. עם זאת, יש בו הצטברות ניכרת של תופעות לשוניות 

ופעות מאוחרות, שלדעתו הן ת 15. סימון מציג 87השייכות לעברית המקראית המאוחרת"

 :88התופעות היחידות שיש לגביהן הסכמה רחבה שהן מאוחרות, והוא ממיין אותן לארבע קבוצות

 . אוצר מילים: 1

ת'; 'ָשַתק'; 'ַזַעף'; 'ִמָנה'; 'ַמֲהָלְך'; 'ִמַטַעם'; ו'ִרבֹו';  'ִהְתַעשֵּׁ

 . צורות דקדוקיות ומבנים תחביריים:2

 '; 'ּגֹוָרלֹות'; ו'ַלָמֳחָרת';ְלָך ִנְרָדם-'ַמה

 . ביטויים וצירופי לשון:3

י ַהָשַמִים'; 'ִמְּגדֹוָלם ְוַעד ל' ו'ַחנּון ְוַרחּום';-'ֱאֹלהֵּׁ  ְקַטָנם'; 'ַרע אֶׁ

                                                                                                                                                                      
 .45-46שם, עמ'  83
 .42שם, עמ'  84
 .15מגילת ישעיהו, עמ'  ,'י קוטשר, :ראו למשל 85
 .33' סימון, יונה, עמ 86
 .31שם, עמ'  87
 .31-32שם, עמ'  88
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 . כתיב מאוחר: 4

 'ָנִקיא'. 

  

מסכים שהספר מאוחר, אך אין הוא קובע את זמן חיבורו. מחבר הספר כתב בדיוס -סאינס

ת', 'ַזַעף' ו'ַטַעם'( הן יסודות של בעברית מקר אית בסיסית, אך הספר מכיל הן ארמיזמים )'ִהְתַעשֵּׁ

ִטיל'; 'ָשַתק'; ו'ִמָנה'(. כמו כן ניתן לגלות בספר שימושים  העברית המשנאית )'ְסִפיָנה'; 'הֵּׁ

ועוד ראיה לאיחור ניתן למצוא בכך שכותב הספר  89דקדוקיים דומים לאלה שבדברי הימים

ר-ק' בשימוש של מילים ישנות וחדשות גם יחד, כגון 'ֲאִני''משח ; ובין שני -'שֶׁ '-'ָאֹנִכי'; 'ֲאשֶׁ

ְלִמי' ר ְלִמי'-הארמיזמים 'ְבשֶׁ  . 90'ַבֲאשֶׁ

 

וקובע שהסיפור מתחיל ומסתיים בקו סיפורי  91מנתח את ספר יונה מבחינה תחביריתניקצ'י 

באמצעותה נוצר הרושם כי הסיפור זורם מן ההתחלה עיקרי בעזרת צורת 'ַוִיְקטֹול' הסיפורית, ש

ועד הסוף ללא כל הפסקה. מטרתו של מחבר הספר הייתה לחקות את לשונו של הנביא מן המאה 

 . 92השמינית לפסה"נ, ומבחינת התחביר הוא אכן הפליא לעשות זאת

דן גם  עבודתו של ניקצ'י מתמקדת בעיקר בניתוח הרצף התחבירי של הסיפור, אך לעתים הוא

 .93ְלָך ִנְרָדם', הנחשב, על פי דעתו למבנה מאוחר-בהיבטים לשוניים אחרים, כמו למשל למבנה 'ַמה

 

לסיכום, החוקרים שנמנו לעיל סבורים שמחברו של ספר יונה, שכתב את ספרו בתקופה מאוחרת, 

ל בדורו ביקש לכתוב בלשון ארכאית כדי לשוות ללשון הספר אופי לשוני דומה לזה שהיה מקוב

של הנביא שעליו הסיפור נסוב. עד כמה הוא הצליח בניסיונו זה, על כך דעותיהם חלוקות, וכל 

תופעות, ולעומתו  20אחד מזהה בספר מספר אחר של תופעות מאוחרות )ולמשל רופא מדבר על 

בנדויד מונה רק עשר(. אם כך ואם כך, מסקנתם היא שהמחבר כתב בתקופה מאוחרת בניסיון 

לכתיבתו אופי ארכאי, אלא שתוך כדי כך הוא חושף בכתיבתו, במידה זו או אחרת, את  לשוות

 מאפייניה ה'מודרניים' של לשון דורו. 

                                                           
 .123בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ' -הוא אינו מפרט מהם. סאינס 89
 .122-123בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ' -סאינס 90
מאמרו של ניקצ'י עוסק בענייני תחביר ולא במילון ואף אין הוא מתארך את ספר יונה. למרות זאת  91

 הפרופיל הלשוני של הספר. תם שהוא משלים את תמונהבאנו אותו כאן, משו
 .32הורביץ, יונה, עמ'  92
 בו הוא מזכיר מקרה העשוי להתפרש כמאוחר.ש. זה המקום היחיד 48שם, עמ'  93
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 .3נתונים של סעיף זה מרוכזים להלן בטבלה  

 : ניסיון לארכאיזציה3טבלה 

 

94התופעות המאוחרות תיארוכו של ספר יונה 
 

 1966בנדויד, 

 

 ן.אחרי חורבן הבית הראשו

 

 

 

 

 . אוצר מילים מלשון חכמים ומארמית:1

ל,  ת, ָקַרב אֶׁ רֶׁ ֱעִביר + ַאדֶׁ ִטיל, ִמָנה, הֶׁ ָשַתק, הֵּׁ

 ַלָמֳחָרת, ָחס.

 . תחביר מאוחר:2

ל ר יֶׁש…ִכי ַאָּתה אֵּׁ  ְלָך ִנְרָדם.-ָבּה, ַמה-, ֲאשֶׁ

גרינפילד, -נוה

1984 

 

 . אוצר מילים מאוחר:1 בתקופה הפרסית.

ת ִטיל, ָשַתק.ִהְתַעשֵּׁ  , ִמָנה, הֵּׁ

 . בבואות מארמית:2

ר ְלִמי. ְלִמי, ַבֲאשֶׁ  ְבשֶׁ

 1986רופא, 

 

לא בתחילת הבית השני ממש, 

 –אלא כמה דורות לאחר מכן 

 כנראה באמצע המאה החמישית.

 

 

 

 

 

 . אוצר מילים:1

ּגֹוָרלֹות + ִהִפיל, ַמֲהָלְך, ַזַעף, ַטַעם, ַלָמֳחָרת, ִמָנה, 

 ה, עש"ת, ִרבֹו, שת"ק.ְסִפינָ 

 . צירופים וניבי לשון:2

ה מ י ַהָשַמִים, ִבן ַלְיָלה, ַהְרבֵּׁ ְלִמי וכו', -ֱאֹלהֵּׁ , ְבשֶׁ

ל. ַרע אֶׁ  ַחנּון ְוַרחּום, ַויֵּׁ

 . מבנים תחביריים:3

ל-ַמה , דרך הטעמת הפעולה …ְלָך ִנְרָדם, ִכי ַאָּתה אֵּׁ

 ִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה(.על ידי מושא פנימי )ַוייְראּו ָהֲאנָ 

                                                           
 המילים מוצגות בטבלה בסדר הופעתן אצל החוקרים. 94

גלותי, אולי אפילו -הספר בתר 1986אלמבלד, 

 מאוחר בתוך תקופה זו.

 

 . ארמיזם:1

 ִמָנה.

 . ביטויים ומבנים:2

ִטיל, ּגֹוָרלֹות + ִהִפיל, ַמה ְלָך ִנְרָדם, ַמֲהָלְך, -הֵּׁ

ל, ַחנּון ְוַרחּום, ַלָמֳחָרת ַרע אֶׁ , )ִמ(ָּגדֹול )ְוַעד( ָקָטן, ַויֵּׁ

ה ִמ   .-ָחס, ַהְרבֵּׁ

בתקופת הבית השני, אך לא ניתן  1992סימון, 

לקבוע אם בסוף המאה השישית 

או במאה החמישית או הרביעית 

 לפסה"נ.

 

 

 

 

 

 . אוצר מילים:1

ת, ָשַתק, ַזַעף, ִמָנה, ַמֲהָלְך, ַטַעם, ִרבֹו.  ִהְתַעשֵּׁ

 . צורות דקדוקיות ומבנים תחביריים:2

 ם, ּגֹוָרלֹות, ַלָמֳחָרת.ְלָך ִנְרדָ -ַמה

 . ביטויים וצירופי לשון:3

ל, ַחנּון  י ַהָשַמִים, )ִמ(ָּגדֹול )ְוַעד( ָקָטן, ַרע אֶׁ ֱאֹלהֵּׁ

 ְוַרחּום.

 . כתיב מאוחר:4

 ָנִקיא.

בדיוס, -סאינס

1993 

 

 . ארמיזמים:1 ספר מאוחר.

ת, ַזַעף, ַטַעם.  ִהְתַעשֵּׁ

 . אוצר מילים מאוחר:2

ִט   יל, ָשַתק, ִמָנה.ְסִפיָנה, הֵּׁ

. שימושים דקדוקיים דומים לאלה שבדה"י )אינו 3

 מציינם(.

 . מילים מתחלפות )ישנות וחדשות; ארמיזמים(:4

ר  -ֲאִני  ְלִמי  ,-שֶׁ  -ָאֹנִכי, ֲאשֶׁ ר ְלִמי. -ְבשֶׁ  ַבֲאשֶׁ
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 פניקי'-. 'לשון מאוחרת עם שקיעים של הניב הצפון ישראלי4

 ספר יונה רואה בה עברית מקראית מאוחרת המכילה שקיעים כלשהם של גישה נוספת של לשון

פניקי. החוקרים המחזיקים בתפיסה זו סבורים שאמנם הספר הועלה על -ישראליהניב הצפון 

גלותית בלשון מאוחרת, אך בלשונו ניכרת השפעה זו או אחרת של הניב -הכתב בתקופה הבתר

על כך  –שמעותית לקביעות דיאכרוניות של לשון הספר פניקי. עד כמה השפעה זו מ-הצפון ישראלי

 חלוקות דעותיהם של החוקרים.

מתארך את ספר יונה למאה החמישית לפסה"נ. שיקוליו בקביעת זמן חיבורו של הספר דרייבר 

אזכורו של המלך האשורי בשמו, אך -הם אופיו של המזמור, מהלך החשיבה הכללי של הספר ואי

הארמיזמים ותופעות  ת. דרייבר מבסס את קביעתו על תשע95יקול הלשונישיקולו העיקרי הוא הש

ת';  י ַהָשַמִים';  -'שֶׁ 'לשוניות מאוחרות אחרות, והן: 'ְסִפיָנה'; 'ִהְתַעשֵּׁ ר'(; 'ֱאֹלהֵּׁ )המחליפה את 'ֲאשֶׁ

ר ְלִמי' עות הלשוניות . עם זאת, ייתכן כי חלק מן התופ96'ָשַתק'; 'ִמָנה'; 'ַטַעם'; 'ָעַמל' ו'ַבֲאשֶׁ

. 97גלותי בצפון ישראל-שנחשדו כמאוחרות עשויות להתפרש כאלמנטים המצביעים על מקור קדם

 דרייבר אינו מציין מהן התופעות האלה.

 

ישראלי שעליו הצביע דרייבר, -מבקש להמשיך את הזיהוי הצפון לורץשנה אחרי דרייבר  70-כ

גלותית, -רץ סבור שהספר נכתב בלשון בתר. גם לו98וזאת למרות הביקורת שיש לו על מסקנותיו

שלא הייתה יכולה להיווצר לפני הופעת המדרשים. לשיטתו, מחבר הספר ליקט את הטקסטים 

שבבסיס הספר מאזור החוף הפניקי, על מאפייניו הלשוניים ועל המוטיבים הסיפוריים שבו, עיבד 

 . 99אותם ויצר מהם יצירה חדשה לחלוטין

צדדי והוא -ורץ נוגעת לארמיזמים, שלדעתו הטיפול בהם לפניו היה חדביקורתו העיקרית של ל

מצריך משנה זהירות. הוא מחיל אותה לא רק על טיעוניו של דרייבר אלא גם, ובעיקר, על אלה של 

                                                           
 .322דרייבר, מבוא, עמ'  95
 שם. 96
 שם. 97
שלו על דרייבר נוגעת לכמה תחומים. ראשית, דרייבר מדבר על שלוש  . הביקורת19-20לורץ, יונה, עמ'  98

קבוצות )מאפייני לשון צפוניים, ארמיזמים וצורות עבריות מאוחרות( אך אינו מציין איזו תופעה שייכת 
גלותית -לאיזו קבוצה. שנית, דרייבר צדק כשחשב על האפשרות שהסיפור עצמו נוצר כבר בתקופה קדם

 במאה החמישית לפסה"נ.  חוברעם זאת מסקנתו הסופית היא בכל זאת כי בצפון ישראל אך 
 .28שם, עמ'  99
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. לדעתו נחוץ לחלק את התופעות שקודמיו זיהו כ'ארמיזמים' לשתי קבוצות: מילים 100קאוץ'

 .101ת/כנעניות(ארמיות ומילים צפוניות )פניקיו

ברשימת הארמיזמים שבספר יונה מונה קאוץ' חמש מילים שאין ספק, לדעתו, בהגדרתם 

ְלִמי' ת'; 'ִרבֹו'; ו'ְבשֶׁ , לכך הוא מוסיף שתי מילים נוספות 102כארמיזמים: 'ַטַעם'; 'ַמָלח'; 'ִהְתַעשֵּׁ

. בסך הכול, לשיטתו 103ה'שחוקרים אחרים רואים בהן ארמיזמים: הפועל 'ִמָנה' ושם העצם 'ְסִפינָ 

 של קאוץ', ניתן אפוא לזהות בספר יונה שבעה ארמיזמים. 

ְלִמי'; ו'ְסִפיָנה', ומוסיף  לורץ חולק על זיהוין של ארבע מחמש המילים הללו: 'ַמָלח'; 'ִרבֹו'; 'ְבשֶׁ

רות , ולדעתו מקורן פניקי יותר מארמי. דיונו בשלוש המילים הנות-'שֶׁ 'לכך גם את המילית 

ת' ו'ִמָנה'  –מרשימתו של קאוץ'   זניח מאוד.  –'ַטַעם', 'ִהְתַעשֵּׁ

ְלִמי' ו'ְסִפיָנה', שנחשבו עד -'שֶׁ 'מסקנתו של לורץ בסופו של דבר היא שהמילים 'ַמָלח', ִרבֹו',  , 'ְבשֶׁ

 –לכאורה -פניקי, ושאר הארמיזמים-זמנו לארמיות, מעידות דווקא על מקור צפון ישראלי

. עם זאת הוא מודה, כאמור, שספר יונה הוא תוצר 104יעים כבר בעברית המקראית הקלסיתמופ

 גלותי.-בתר

לורץ מנסה לשלול את זיהו המילים שנחשבו לפניו לארמיזמים, ולשם כך הוא מסתמך על 

לשוניים )ולמשל שימושו של יחזקאל ב'ַמָלח'( או מתעלם מחלק -השערות ועל נתונים נסיבתיים לא

 ים שבידינו )ולמשל היקרות המילה 'ִרבֹו' בתהילים(. מהנתונ

 

משבח את ניסיונו של לורץ לשפר את הצעתו של דרייבר, אך סבור כי גם מחקרו של לורץ  לנדס

אינו שלם: "הגם שלא ניתן לומר שלורץ הוכיח באופן משכנע שאף אחת מהמילים הנידונות לא 

הצליח להעמיד טענה סבירה בנוגע למקורן נכנסה לעברית ישירות מהארמית, הוא בכל זאת 

הפניקי/כנעני, טענה שמעלה ספק משמעותי לגבי שאילתן מהארמית על ידי העברית בתקופה 

. כאמור, לורץ טיפל רק בשבע מילים שקאוץ' כלל ברשימת הארמיזמים הבטוחים 105המאוחרת"

הארמיזמים והתופעות או האפשריים. לנדס שואל אם ניתן להרחיב בדיקה זו ולכלול בה את כל 

תופעות  17-ארמיזמים ו 14תופעות, מהן  31לכאורה שבספר יונה. הוא בודק -המאוחרות

 מתחום אוצר המילים ושש תחביריות.  11מאוחרות אחרות: 

                                                           
 קאוץ', ארמיזמים.  100
 .20לורץ, יונה, עמ'  101
 87)'רבו'( ועמ'  79-80)'התעשת'(, עמ'  72)'מלח'(, עמ'  57-59)'טעם'(, עמ'  35קאוץ', ארמיזמים, עמ'  102

 )בשלמי'(.
 .23לורץ, יונה, עמ'  103
 .24עמ'  שם, 104
 .147לנדס, יונה, עמ'  105
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ת' הוא  14מסך  המילים הנחשבות לארמיזמים ושהוא בודק, לנדס מוצא שרק הפועל 'ִהְתַעשֵּׁ

ארמית בתקופה מאוחרת, ועל כן היא ראויה לשמש לתיארוך אכן מילה שהתקבלה בעברית מן ה

המילים האחרות אין  13; לדעתו את 106בתנאי שיצטרפו אליה תופעות מאוחרות נוספות –הספר 

לכלול ברשימת הארמיזמים, ואלו הן: הפועל 'ָשַתק'; ש"ע ַזַעף; הפועל 'ִמָנה'; הפועל 'ָאַמר' 

ם +  ִלי'; במשמעות של ציווי; הצירוף 'ִקדֵּׁ ְלִמי'; 'ְבשֶׁ שם פועל'; הפועל 'ָחס'; 'ְסִפיָנה' ו'ְקִריָאה'; 'ְבשֶׁ

ְך ּוְגֹדָליו'; למ"ד לפני מושא ישיר.  לֶׁ י ַהָשַמִים'; ש"ע 'ַטַעם' הביטוי 'ִמַטַעם ַהמֶׁ  'ִרבֹו'; הביטוי 'ֱאֹלהֵּׁ

: 107קבוצותאת התופעות הלשוניות המאוחרות שאינן מושפעות מארמית לנדס מחלק לשתי 

גלותית -בראשונה הוא כולל תופעות לשוניות מיוחדות שהיו עשויות להצביע על התקופה הבתר

בגלל תפוצתן במקרא והימצאותן של מקבילות בעברית המקראית הקלסית שאותן הן מחליפות. 

תופעות שחוקרים אחרים הציגו כמאוחרות, והוא מסיק שרק הכיאזמוס  11לנדס מונה כאן 

. כל עשר האחרות אינן 108'ַחנּון ְוַרחּום' אכן יכול לשמש ראיה לתיארוך מאוחרהדיאכרוני 

ל'; שם העצם -מאוחרות: הביטוי 'ִמְּגדֹוָלם ְוַעד ִטיל'; הצירוף 'ַרב ֹחבֵּׁ ְקַטָנם'; 'ָקָרא ַעל'; הפועל 'הֵּׁ

ל'; 'ַלָמֳחָרת'; שלוש תופעות לשוניות נוספות: הצירוף ש ל הפועל 'ִחַשב' + 'ַמֲהָלְך'; הצירוף 'ַרע אֶׁ

 שם פועל, שם התואר 'ֲחִריִשית' והפועל 'ָעַמל'.

הקבוצה השנייה כוללת שישה מבנים דקדוקיים או תחביריים שחוקרים אחרים קבעו שהם 

 מאוחרים. בניגוד להם, לנדס סבור שרק שניים מהם הם אכן מאוחרים: 

ת + כינוי מושא חבור' ו1 במקומו שימוש בצירוף של . שימוש מצומצם יותר במבנה 'אֶׁ

 (; 12(, 'ָשאּוִני' ו'ֲהִטיֻלִני' )א 10כינוי מושא החבור ישירות אל הפועל, כגון 'ִּגַדְלּתֹו' )ד 

. העדפת צורת הריבוי של שם עצם, במקום שבו העברית המקראית הקלסית משתמשת 2

 (. 13'גֹוָרל' )במדבר לד ( לעומת 7בצורת היחיד בלי לשנות את משמעותו, כגון: 'ּגֹוָרלֹות' )א 

לדעתו, את ארבע התופעות האחרות אין להחשיב למאוחרות: המעטת השימוש בצורת מקור 

הידמותה של הנו"ן במילית 'ִמן' לפני שם עצם -במבנה 'ויהי'/'והיה'+מקור עם תחילית 'כ'/'ב'; אי

מן, שרק בטעות ' לפני שם עצם, להבעת תחום של מרחב או של ז…לא מיודע; השימוש ב'ַעד לְ 

ְלָך ִנְרָדם" )א -הוצג כאילו הוא מצוי בספר יונה ולמעשה כלל אינו מופיע בו; השימוש במשפט "ַמה

 ( ב'מה'+ל' בנטייה+פועל בהווה במשפט שאלה. 6

                                                           
 .155-156שם, עמ'  106
 .158שם, עמ'  107
 .160שם, עמ'  108
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לפיכך, לסיכום, לדעתו של לנדס, רק ארבע תופעות ניתנות להסבר בצורה הטובה ביותר כתופעות 

 גלותיות: -בתר

ת' )א הארמיזם ' .1  (; 6ִהְתַעשֵּׁ

 (; 2הכיאזמוס הדיאכרוני 'ַחנּון ְוַרחּום' )ד  .2

 (; 12כינוי מושא חבור )'ִּגַדְלּתֹו', 'ָשאּוִני' ו'ַהִטיֻלִני', א  .3

העדפת צורת הריבוי של שם העצם ברבים, במקום בצורת היחיד, כמו שנהוג בעברית  .4

 המקראית הקלסית )'ּגֹוָרלֹות' ולא 'גֹוָרל'(.

כך לנדס מסיק שיש לשלול את האפשרות שהספר נכתב בימי עזרא ונחמיה. לדעתו סביר מתוך 

הרבה יותר שהוא נכתב לפני המאה החמישית לפסה"נ, אך על סמך ארבע התופעות המאוחרות 

לא ניתן לדייק יותר בתיארוכו. עם זאת, אין בטיפולוגיה הלשונית כדי לשלול את האפשרות שהוא 

ישית לפסה"נ, וניתן לתלות בניב הצפוני את רוב )ואולי את כל( הייחודים חובר במהלך המאה הש

', -הלשוניים המבחינים את לשונו של הספר מן העברית היהודאית, קרי: 'ַמָלח', 'ְסִפיָנה', 'שֶׁ 

. הבעיה היא, כאמור, שאין בידינו די מידע על המאפיינים המילונאיים והתחביריים של 109'ִרבֹו'

 . 110ניב זה

. אמנם מגמתו הייתה 111כות מחקרו של לנדס יש לומר שהוא מחקר בלשני מעמיק מאודלז

ישראלי, אבל גם החוקרים החולקים עליו -להוכיח שמקורם של ייחודי לשון רבים הוא בניב הצפון

יוצאים נשכרים מעבודתו בזכות עושר המקורות שהוא מסתמך עליהם )בעיקר לעניין הימצאותן 

 שפות קדומות(. של מילים מסוימות ב

עם זאת, גם במחקרו של לנדס אפשר למצוא נקודות תורפה: במקרים מסוימים לנדס מסיק 

ת'(, וזאת בעוד  מסקנות חותכות על סמך היקרות יחידה או היקרויות מעטות )כמו בפועל 'ִהְתַעשֵּׁ

מפורט, להלן שהוא אינו מקבל מהלך טיעון כזה אצל חוקרים אחרים )כמו ב'ַלָמֳחָרת' ]ראו דיון 

בפרק ב[(; לא פעם שאיפתו להוכיח את קדמותו של הספר גורמת לו לנסות ולמצוא פרצות 

בדבריהם של חוקרים שקדמו לו. אמנם הוא מצליח להעלות כמה הסתייגויות חשובות מדבריהם, 

 אולם גם הדוגמאות שהוא עצמו מציג לא תמיד רלוונטיות )כמו במקרה של 'ָקָרא ַעל', ]ראו להלן

בפרק ב[(; בהקשר של שם העצם 'ַמֲהָלְך' הוא מציג היטב את העובדות אך מסיק מסקנה שאינה 

הכרחית: נכון שלפני תקופת המקרא 'ַמֲהָלְך' אינה מתועדת בארמית וכנראה היא הגיעה לארמית 
                                                           

 .152שם, עמ'  109
 .163שם, עמ'  110
 זכרים בפרק זה. מוחוקרים האחרים הה רבה יחסית להובאו כאן בהרחב דבריושלכך וזו הסיבה  111
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מן העברית, אך בכך אין כדי לשלול את אפשרות איחורה הלשוני של המילה, שהרי גם העברית 

ה על הארמית יכולה להיות עברית מאוחרת; לנדס מגדיל לעשות כאשר הוא מציג בפני שהשפיע

הקורא חמש מילים צפוניות לכאורה, אך בדיון על המילים הוא דן רק בארבע מהן )על המילה 

'מלח' אין דיון(; כמו דרייבר לפניו, לנדס אמנם בודק במחקרו מגוון תופעות שכבר הוצגו בעבר על 

בים כתופעות מאוחרות, אך אינו מסכם את ממצאיו ואינו ממיין את מגוון התופעות ידי חוקרים ר

על פי המקורות שמהם הגיעו לעברית )בדיוק כפי שדרייבר לא עשה ולורץ השיג השגות לגבי 

עבודתו(. ייתכן שחלוקה כזאת באמת אינה אפשרית, שהרי חלק מהנחותיו של לנדס הן עדיין 

העניין הוא שלנדס בעצמו כותב זאת, ואולם הוא אינו מסיק מכך את  בגדר סברות והנחות בלבד.

המסקנה המתבקשת, דהיינו שאין לבנות טיעון על סמך השערות בעלמא )כמו שהוא אומר בעניין 

ְך ּוְגֹדָליו'(.  לֶׁ  מקור הצירוף 'ִמַטַעם ַהמֶׁ

אמנם  רודולף. 112פניקיים שבספר יונה-םישראליייסודות הצפון שני חוקרים נוספים עוסקים ב

מציין שלוש תופעות השייכות לקבוצה זו )'רב החבל', 'ספינה' ו'מלח'( אך אינו מייחס להן חשיבות 

רבה, שכן מצויים בספר הן מילים וביטויים המצביעים על תקופת חיבור מאוחרת והאופייניים 

ְך ּוְגֹדלָ  לֶׁ י ַהָשַמִים' והביטוי 'ַהמֶׁ יו'( הן מאפיינים המגלים השפעה לתקופה הפרסית )הכינוי 'ֱאֹלהֵּׁ

ְלִמי'; 'ִמָנה'; 'ָאַמר'; 'ְקִריָאה'; 'ַטַעם'; ול' לפני מושא  ִלי'; 'ְבשֶׁ ת'; 'ְבשֶׁ ארמית ישירה )'ִהְתַעשֵּׁ

. בסך הכול יש בספר יונה עשר תופעות לשוניות המעידות על איחורו, וזמן חיבור הספר 113ישיר(

 . 114ה השלישית לפסה"נלפיכך הוא בין המאה השישית למא

 

פניקיים מופיעים בספר יונה, אך הוא מתייחס בעיקר -אפשר שיסודות צפונייםשטוען פורר גם  

. הוא מניח שהספר חובר מאוחר מאוד: לא לפני 115ליסודות אגדתיים ולא למאפיינים לשוניים

. את 116המאה החמישית ואף לא לפני המאה הרביעית, וסביר יותר כי במאה השלישית לפסה"נ

-4השערתו הוא מבסס על התופעות המאוחרות ועל הארמיזמים המופיעים בפסוקים הבאים: א 

. פורר אינו מציין את המילים המאוחרות לדעתו, אלא רק את הפסוקים 8; ו 6; ד 7; ג 1; ב 12, 6

                                                           
אן אחריו, מכיוון שלנדס מתייחס בפרוטרוט אך מובאים כ ,רודולף ופורר פרסמו את דבריהם לפני לנדס 112

 למחקרו של לורץ.
 .330רודולף, יונה, עמ'  113
 שם. 114
 .485פורר, מבוא, עמ'  115
 .486שם, עמ'  116
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ת'; מתגלה באילו מילים מדובר: 'ִחַשב'; 'ְסִפיָנה'; 'ִהְת  117שהן מופיעות בהם. בבדיקה במילונו ַעשֵּׁ

 'ָשַתק'; 'ִמָנה'; ו'ַטַעם'. 

 

, שחקר רבות את הניב הצפון ישראלי, רנדסבורגעד כה לא זכה ספר יונה לבדיקה מעמיקה של 

ר':  -'שֶׁ 'אולם הוא מזכיר אותו פעמיים, בהקשר של המיליות  אמנם נפוצה יותר בלשון  -'שֶׁ 'ו'ֲאשֶׁ

ל' הייתה המקבילה 118מה, וגם באזור יהודהגלותית אך השתמשו בה כבר בתקופה הקדו-הבתר . 'שֶׁ

ר לְ  ; 6; שה"ש א 12, 7; יונה א 11ושבע היקרויותיה בלשון המקרא )מל"ב ו  119'-המדוברת של 'ֲאשֶׁ

ל' התקיימה בלשון המדוברת של 17; קהלת ח 12; ח 7ג  ( מספיקות, לדעת רנדסבורג, "להניח כי 'שֶׁ

ל' הוא בצפון אך סביר מאוד כי הייתה בשימוש גם תקופת המקרא" וכי "סביר שמקורה של 'שֶׁ 

 . 120בדרום"

 

לסיכום, חמשת החוקרים שנסקרו לעיל סבורים שספר יונה מכיל אלמנטים מסוימים של הניב 

פניקי שמקורם בתקופה הקדומה. לפי השקפתם, התופעות בספר יונה שעליהן -הצפון ישראלי

'בשלמי' ו'ספינה'. עם זאת אין בידם להוכיח כי כל ', -טוענים שהן צפוניות הן 'מלח', 'רבו', 'ש

הייחודים הלשוניים שבספר יונה התקיימו באמת בצפון כבר בימי העברית המקראית הקלסית, 

מקראיים שניתן לומר עליהם בוודאות שהם חוברו בניב הצפוני. על -משום שאין לנו טקסטים חוץ

ת מאוחרות, המחייב לאחר את מועד כתיבת כן הם נאלצים להודות ש"נותר גרעין קשה של תופעו

-הספר עובד בדרך כלשהי או נוסח בצורתו הסופית רק בתקופה הבתרולהסכים ש 121הספר"

. בנקודה זו החוקרים חלוקים בדעותיהם הן על כמותן הן על מהותן של התופעות גלותית

, דרייבר לעומתו המאוחרות. כאמור, לנדס סבור כי יש בספר רק ארבע תופעות לשוניות מאוחרות

טוען שיש תשע תופעות כאלה. מחלוקת אחרת נסבה על הזמן המדויק של חיבור הספר, וכאמור, 

לפי לנדס הספר חובר לפני המאה החמישית ואולי אפילו במאה השישית לפסה"נ. לעומתו פורר 

אה גורס כי הספר בוודאי לא נכתב לפני המאה החמישית, אלא אולי במאה הרביעית ואפילו במ

 השלישית לפסה"נ.

במילים אחרות, החוקרים שצוינו כאן, קרי דרייבר, לורץ, לנדס ופורר, סבורים כי לשון ספר 

פניקי, ועם זאת הם מודים שהספר הועלה -ישראליניב הצפון יונה מכילה שקיעים כלשהם של ה
                                                           

 פורר, מילון.  117
 .116, 113רנדסבורג, דיגלוסיה, עמ'  118
 סגל. מ"צרנדסבורג מסתמך על ספר הדקדוק של  119
 .119-120, עמ' שם 120
 . 33מ' סימון, יונה, ע 121
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ן ישראל גלותית, אף כי אולי המקור חובר בצפו-בתקופה הבתר –בצורתו הנוכחית  –על הכתב 

כבר בתקופה קדומה. קביעה זו, שהספר כמות שהגיע אלינו כולל רישומים של עברית מקראית 

היסטורי -היא הנקודה המכרעת לדיוננו, משום שאין אנו עוסקים כאן בשחזור הפרה –מאוחרת 

 המשוער שלו אלא בצורתו כפי שהיא מסורה בידינו.

 . 4הנתונים שלעיל מרוכזים בטבלה 

 פניקי-לשון מאוחרת עם שקיעים של הניב הצפון ישראלי: 4טבלה   

 

 

התופעות  תיארוך ספר יונה 

122המאוחרות
 

התופעות 

 הצפוניות

 המאה החמישית 1891דרייבר, 

 לפסה"נ. 

ת, שֶׁ  -ְסִפיָנה, ִהְתַעשֵּׁ

י ַהָשַמִים,  , ֱאֹלהֵּׁ

ָשַתק, ִמָנה, ַטַעם, 

ר ְלִמי.  ָעַמל, ַבֲאשֶׁ

 

, -'שֶׁ ''ַמָלח', ִרבֹו',   תי.גלו-בתר 1961לורץ, 

ְלִמי',  'ְבשֶׁ

 'ְסִפיָנה'. 

בין המאה  1971רודולף, 

השלישית למאה 

 השישית לפסה"נ.

. מונחים 1

 מהשלטון הפרסי:

י ַהָשַמִים,  ֱאֹלהֵּׁ

לְֶׁך ּוְגֹדָליו.  ַהמֶׁ

. מונחים 2

מאוחרים 

 וארמיזמים:

ְלִמי,  ת, ְבשֶׁ ִהְתַעשֵּׁ

ִלי, ִמָנה,  ָאַמר, ְבשֶׁ

ְקִריָאה, ַטַעם, ל' 

 לפני מושא ישיר.

 

ל', 'ַמָלח',  'ַרב ֹחבֵּׁ

 'ְסִפיָנה'.

                                                           
 מוצגות בטבלה באותו סדר שבו הן מופיעות אצל החוקרים. 122
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לא לפני המאה  1979פורר, 

החמישית ולא לפני 

המאה הרביעית 

לפסה"נ, וסביר 

יותר במאה 

 השלישית לפסה"נ.

, ְסִפיָנה, -ִחַשב ל

ת, ָשַתק,  ִהְתַעשֵּׁ

 ִמָנה, ַטַעם.

 

 

 1982לנדס, 

 

 לפני המאה

החמישית לפסה"נ 

ואולי במהלך 

המאה השישית 

 לפסה"נ.

 הארמיזם:

ת.  ִהְתַעשֵּׁ

הכיאזמוס 

 הדיאכרוני:

 ַחנּון ְוַרחּום.

-תופעות דקדוקיות

 תחביריות:

שימוש בשם העצם 

ברבים )ּגֹוָרלֹות(, 

כינוי מושא חבור 

)ִּגַדְלּתֹו, ָשאּוִני, 

 ַהִטילִֻני(.

 'ַמָלח', 'ְסִפיָנה', 

 ִרבֹו'.', '-'שֶׁ 
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 העברית המקראית המאוחרת 2א.

 תולדות המחקר הדיאכרוני 1.2א.

את תחילת דרכו של המחקר הלשוני של העברית המקראית אפשר לאתר כבר בתקופת חז"ל, אך 

כמובן, הם עסקו בו בדרך שונה מזו המוכרת לנו כיום, ותכליתם העיקרית הייתה לברר עניינים 

התפשטות האסלאם בארצות המזרח ובצפון אפריקה מצד אחד  עם –הלכתיים. בימי הביניים 

התעוררה פעילות בלשנית ענפה אצל חכמי לשון יהודיים,  –והפולמוס עם הקראים מצד אחר 

, שניתן לקרוא להם יהודה אבן קרישו ר' סעדיה גאוןשהשוו בין העברית לארמית ולערבית. 

ית, ולשם כך הם נעזרו בשליטתם בשלוש 'אבות הבלשנות ההשוואתית', עסקו בחקר הלשון העבר

הלשונות. רס"ג עסק בתחומים רבים של חקר הלשון, כגון פירוש מילים יחידאיות והסבר הדקדוק 

העברי במושגים שאולים מן הערבית, ואבן קריש ניסה בחקירותיו ב'איגרת' להראות את המשותף 

 . 123לשלוש הלשונות השמיות הללו

לימודי המזרח באירופה, עבר חומר רב מן החוקרים  עשרה, עם התפתחות-במאה השש

היהודים אל המדקדקים הנוצרים, שפיתחו את שיטתיות המחקר ואף גילו עובדות נוספות. 

בעבודתם הם השתמשו גם בתרגומי המקרא ליוונית ולרומית ושליטתם בסורית ובחבשית תרמה 

 . 124רבות להבנתם את הדקדוק העברי

חלו חוקרי המקרא הנוצרים לעסוק בהיעדר האחידות שבסגנון עשרה ה-בסוף המאה השמונה

מצא שככל שחלף זמן רב יותר מאז ימי משה ועד סופרי המקרא כך גברה אייכהורן המקראי. 

השפעת הניבים המקומיים על כתביהם, עד שבסוף תקופת המלוכה שינתה הארמית את הסגנון 

ים אופיינית לשון "לא טהורה ומעט . לספרי המקרא האחרונ125המקורי של משה עד לבלי הכר

, עד כדי כך שבספרים שנכתבו בתקופת הגלות ולאחריה ישנם קטעים שלמים 126עמומה"

. זאת לעומת הספרים העתיקים יותר, שבהם 12-27; ז 19; ו 8; עזרא ד 28; ז 4בארמית: דניאל ב 

 .11127; ירמיהו יא 47יש רק מילים ארמיות מעטות: בראשית לא 

מחלק את העברית  הרטמןעשרה. -חדש זה צבר תאוצה בתחילת המאה התשעתחום מחקרי 

לשתי תקופות: לפני הגלות ואחריה. בכתבים שחוברו בתקופה השנייה ניכרים במידה כלשהי 

עקבותיה של הארמית. אלה הוטבעו בה בהשפעת השהייה בגלות, וככל שעבר הזמן כך הלכה 
                                                           

 .16גוטשטיין, לשון המקרא, עמ' -גושן 123
 . 141; רבין, עברית מקראית, עמ' 16-17שם, עמ'   124
 .51אייכהורן, מבוא, עמ'  125
 .87שם, עמ'  126
 .58שם, עמ'  127
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. הרטמן כולל 128(9; אסתר ח 24דית' )נחמיה יג ו'התעוותה' הלשון העברית, שנקראה אז 'יהו

מקראיים, כגון תרגום השבעים, ספרי בן סירא ומכבים, ואינו כולל -בתקופה זו רק כתבים בתר

 בה את הכתבים המאוחרים של הספרות המקראית עצמה. 

מהראשונים לעסוק במחקר הדיאכרוני של לשון המקרא. הוא  גזניוסבמחקר החדש היה 

לזהות ולרשום את מאפייני הלשון המאוחרת, אך טוען,  (Loescher)לושר סיונו של מזכיר את ני

. גישתו הדיאכרונית של גזניוס הייתה מאוד לא 129ובצדק, כי ניסיון זה הוא התחלה זעומה בלבד

מקובלת באותם ימים בקרב חוקרי השפות השמיות, שכן אז שלטה התפיסה שלפיה המקרא נכתב 

; גזניוס הקדים את זמנו בהערותיו, שהיו דומות 130שלשונו אינה משתנה בהשראה אלוהית, ומכאן

המשווה, שהתפתחה עם גילוי -לאלה שהיו עתידות להתקבל עם פיתוח השיטה ההיסטורית

 . 131הסנסקריט, שאליה הושוו השפות האירופיות

 לדעתו של גזניוס, על פי המשתקף מספרי המקרא ניתן להבחין בשתי תקופות לשון ברורות:

תקופת 'תור הזהב', הכוללת את הכתבים שחוברו לפני הגלות ולשונה מקיפה הן את הפרוזה הן 

. לשון התקופה 132את השירה, ותקופת 'תור הכסף', הכוללת את הכתבים שחוברו בגלות ולאחריה

המאוחרת כבר אינה 'טהורה' כמו בתקופה הקלסית, שכן היא מושפעת מן הארמית, ששימשה 

ממי מדובר אך לאחר מכן דחקה את העברית המקראית לכדי לשון ספרותית תחילה רק כניב ע

בלבד, ואף בה מורגשת השפעה זו. גם מבחינה היסטורית וספרותית כתבים של תקופה זו 'נופלים' 

. את התופעות המאוחרות של 'תור הכסף' גזניוס מציג ברשימות 133מכתבי התקופה הקודמת

, משקלים חדשים, שימושים חדשים 134גון: מילים מאוחרותארוכות על פי קריטריונים שונים, כ

 .137, כתיב מאוחר, ענייני תחביר ומילים פרסיות136, צירופים חדשים135למילים קיימות

, שפרסם קרופאטחוקר שתרם תרומה חשובה למחקר הדיאכרוני של העברית המקראית הוא 

Syntax des Autors der Chronik verglichen mit der seiner Quellenאת הספר  1909בשנת 
. ייחודו של 138

הספר הוא בעיסוק בתופעות לשוניות מאוחרות, ובעיקר בתופעות תחביריות. קרופאט מעמת את 

                                                           
 .321-322הרטמן, מבוא לשוני, עמ'  128
 .31הערה  28' גזניוס, היסטוריה, עמ 129
 . 206רוקר, המחקר הדיאכרוני, עמ'  130
 .205שם, עמ'  131
 .21גזניוס, היסטוריה, עמ'  132
 Wie an Reinheit der Sprache, so steht dieses Zeitalter auch an historischer und“: 26שם, עמ'  133

poetischer Composition im Allgemeinen dem vorrigen nach”.  
 .28שם, עמ'  134
 .29שם, עמ'  135
 .29-30שם, עמ'   136
 .30שם, עמ'   137
 קרופאט, תחביר.  138
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התופעות הלשוניות המיוחדות שבספר דברי הימים עם מקביליהן בספרי שמואל ומלכים כדי 

יאכרוני היא בהיותה לבודד את לשונו של כותב דברי הימים. חשיבותה של עבודה זו למחקר הד

גלותיים כפי שהם מצטיירים בספר דברי הימים יחסית ללשון -הצגה שיטתית של מאפיינים בתר

 הקדומה יותר של ספרי שמואל ומלכים.

-ההתקדמות המשמעותית בחקר הרבדים הלשוניים במקרא התרחשה רק בסוף המאה התשע

לא רק ניתוח לשוני של כל אחת , ובו 139, שפורסם בספרו ה'מבוא'דרייברעשרה, במחקרו של 

מהתקופות בלוויית דוגמאות והסברים על התופעות השונות, אלא גם, ובכך חידושו, סקירה 

 מקיפה של כל אחד מספרי המקרא בנפרד. 

אך המחקר הדיאכרוני של לשון המקרא הוזנח זמן מה לטובת מחקר העברית המקראית 

 1947ת. בזכות גילוי מגילות ים המלח בשנת הקלסית, שהתפתח מאוד בעקבות גילוי האוגריתי

חזר המחקר הדיאכרוני של העברית המקראית למרכז הבמה והתקדם בצעדי ענק, ואז הוא הוחזר 

, שהיו ראשונים לחקור את לשון המגילות. את 141בנדוידו 140קוטשרלתודעת החוקרים על ידי 

יאכרוני של לשון , שגיבש מתודולוגיה מדעית למחקר הד142הורביץהמחקר הזה המשיכו 

. גישות המחקר של שני החוקרים הללו נבדלות זו מזו בכמה היבטים. הבדל פולציןו 143המקרא

אחד בין שתי הגישות הוא בשיטת שימושם בקטעים המקבילים בספרי דברי הימים לעומת 

שמואל ומלכים. פולצין מתנגד לשימוש בטקסטים המקבילים בהנחה שאולי היה לכותב דברי 

קור שונה מן הנוסח המסורתי שאנו מכירים כיום. במקרה כזה לא תשקף השוואת הימים מ

הקטעים המקבילים את לשונו של מחבר דברי הימים אלא רק תאפיין את המקורות שעליהם 

. הורביץ, לעומתו, מקבל את תפיסתם הבסיסית של קרופאט וקוטשר, שלפיה משמעות 144התבסס

התפתחותה של העברית המקראית המאוחרת בגלל הקטעים המקבילים חשובה מאוד להבנת 

. הבדל שני קשור 145סטיותיו של ספר דברי הימים משימושי הלשון המקבילים בנביאים ראשונים

לקטגוריות הלשוניות שהחוקרים בדקו: פולצין סבור שהבדלים דקדוקיים ותחביריים מאפשרים 

נו מבחין הבחנה כזאת, אך מתמקד . הורביץ אי146להבחין הבחנות ברורות יותר מתופעות מילוניות

בתופעות מילוניות דווקא )אם כי נכללים בעבודותיו גם ענייני דקדוק ותחביר(. הבדל שלישי נוגע 

                                                           
 דרייבר, מבוא.  139
 מגילת ישעיהו. ,'י קוטשר,  140
 בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים. 141
 הורביץ, בין לשון ללשון. 142
 .186אלן, יונה, עמ'  143
 .12-13פולצין, עברית מקראית מאוחרת, עמ'  144
 .15ללשון, עמ' הורביץ, בין לשון  145
 .124, 2, עמ' שם 146
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לחשיבות שהחוקרים מייחסים לארמית הממלכתית ולהשפעותיה על התפתחות העברית 

עקבות ואילו הורביץ, ב 147המאוחרת. פולצין מנסה למזער את מידת השפעתה של הארמית

קוטשר, דווקא מייחס לה חשיבות רבה ומבקש להסביר בעזרתה שינויים רבים שחלו בעברית 

. אולם יש להטעים שבשורה התחתונה שתי הגישות מכירות בעובדת 148המקראית המאוחרת

 השתקפות העברית המקראית של ימי הבית השני בספר דברי הימים. 

ס על היעדרם המוחלט של יסודות לשוניים כדי להוכיח את קדמותו של מקור זה רייט מתבס

Jמאוחרים במקור 
149. 

 

 מעמדה של העברית המקראית המאוחרת 2.2א.

 . בין 'אחות חורגת' ל'לשון עצמאית'1

יחסם של החוקרים אל העברית המקראית המאוחרת הוא עניין מסובך: החוקרים הראשונים ראו 

כסף' לעומת העברית המקראית הקלסית, בה 'אחות חורגת'. כאמור, גזניוס מכנה אותה 'תור ה

שאותה הוא מכנה 'תור הזהב'. בדומה לכך ניתן למצוא גם בהמשך המחקר בתקופות מאוחרות 

יותר. בנדויד סבור שבתקופת הגלות ולאחריה "התפרק" סגנון הכתיבה הקלסי של התקופה 

 ן ודלדול. הקדומה. גם הוא רואה במשלב הלשוני המאוחר משלב נמוך יותר, המשקף ניוו

מקראית 'לשון מעבר' או 'לשון מגשרת' בין העברית -חוקרים אחרים מכנים את העברית הבתר

המקראית הקלסית ובין לשון חכמים. הבסיס לגישה זו הוא ההנחה שרוב הצורות והפעלים 

, ובעברית 150החדשים המופיעים בעברית המקראית המאוחרת נפוצים ורגילים בלשון חכמים

חרת ההבדלים בין לשון תקופת הבית הראשון ובין לשון חכמים רק מצטמצמים, המקראית המאו

ולכן מי שרגיל בעברית מראשית המקרא עד סוף חתימת המשנה עשוי שלא לחוש בהבדלים שבין 

 . 151הקצוות

בדיוס טוענים -יש חוקרים הרואים ברובד הלשון הזה לשון עצמאית. למשל, טלשיר וסאינס

'לשון הבית הראשון' ו'לשון הבית השני' מייצג הבחנה של ממש ואינו  שהשימוש בטרמינולוגיה

בגדר כינויים בדויים שנועדו לשימוש במחקרם של חוקרים. על כן לדעתם יש לראות בעברית 

המקראית המאוחרת לשון עצמאית. הטיעון בזכות ההבחנה בין שתי 'לשונות' בעברית על פי 

                                                           
 .2מקראית מאוחרת, עמ' עברית פולצין,  147
 .26-36הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  148
 .163רייט, עדות לשונית, עמ'  149
 .84היסטוריה, עמ' , 'יקוטשר,  150
 .98בר אשר, אחדות, עמ'  151
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ות: ראשית, ההבדלים בין הלשונות אינם ניכרים רק תקופותיה מושתת על שתי קביעות עיקרי

(; שנית, חלקם של היסודות 152מקראי )לפי הורביץ-במקרא אלא ניתן לגלותם גם בחומר החוץ

 153העצמאיים בעברית המקראית המאוחרת גדול, ולא כולם נשתמרו בלשון חכמים )לפי טלשיר

 (. 154בדיוס-וסאינס

'עצמאית' או 'שלב מעבר' היא שאלה של השאלה אם העברית המקראית המאוחרת היא 

הגדרה בלבד; בין שנכנה אותה כך או אחרת, בהשוואה לעברית המקראית הקלסית היא מייצגת 

קלסית' מאוחרת. כך נכון גם לתיאורה כ'מנוונת' ו'נחותה', כ'תור הכסף' בניגוד ל'תור -לשון 'בתר

הנקודה המכרעת לענייננו היא  –'חיקוי' הזהב': בין שנראה בה לשון 'יצירתית' ובין שנגדיר אותה 

קלסיים, הנעדרים מן העברית המקראית הקלסית והמתועדים -שיש בה אלמנטים מאוחרים, בתר

בדיוס, קימרון, טלשיר -מקראיים. בסוגיה זו אין חילוקי דעות בין קוטשר, סאינס-במקורות חוץ

ים במציאותם של נאולוגיזמים וזו הנקודה הרלוונטית לענייננו, משום שכולם מכיר –ואחרים 

המשקפים את לשון הבית השני: העברית המקראית המאוחרת ניתנת לשימוש כקריטריון 

 המאפשר לזהות בעזרתה יסודות מאוחרים ביצירות שזמנן בעייתי, וזו הנקודה המכריעה בדיון. 

ס ההבחנה בכל מקרה, כיום ברור שבעברית המקראית ניתן לזהות שלושה רובדי לשון, ועל בסי

 :155הזאת יש מקום לכנות כל אחד מהם בשם מבחין

. לשון השירה המקראית הקדומה בתורה ובנביאים ראשונים, המכונה 'לשון התקופה 1

 . 156הקדומה' או 'עברית ארכאית'

. לשון הפרוזה של ספרי התורה ונביאים ראשונים מחד גיסא והנבואה הקלסית של 2

לשון התקופה הקלסית', וכינויּה השכיח הוא 'עברית נביאים אחרונים מאידך גיסא היא '

מקראית קלסית' )או 'סטנדרטית'(, ולכך שתי סיבות: האחת, בלשון זו כתובים מרבית 
                                                           

 .61הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  152
. במחקר זה מנסה טלשיר להוכיח את טענתו 172המקראית המאוחרת, עמ'  טלשיר, מעמדה של העברית 153

על ידי הצגת אוצר מילים של העברית המקראית המאוחרת שאינו נמצא בעברית המקראית הקלסית, 
 ואותו הוא מחלק לשלוש קבוצות:

 מילים וצירופים שיש להם המשך בלשון התנאים;  .1
התנאים, אך הם משותפים לעברית המקראית המאוחרת מילים וצירופים שאין כמוהם בלשון  .2

 ולארמית; 
שאר המילים והצירופים בעברית המקראית המאוחרת, כלומר אלה שאין להם אח בלשון  .3

 התנאים ובארמית, והרי יש בהם לייצג את לשון המקרא המאוחרת. 
איים, בעוד שהיסודות יסודות עצמ 50%-יותר מ ישנםמסקנתו של טלשיר היא שמהיסודות שנמנו לעיל 

(. מכאן שאין הצדקה לדעה שמאחורי 163בלבד )עמ'  16%והיסודות הארמיים  30%החז"ליים מהווים 
העברית המקראית המאוחרת מסתתרת לשון חכמים ב"תחפושת" של עברית מקראית קלסית, אלא יש 

( וכי ניתן 171 " )עמ'…לראות בה "לשון חיה ותוססת, המחפשת אחר דרכים חדשות בעת התגבשותה
 (.172להציב לשון זו "בשורה אחת עם רובדי הלשון המבריחים אותה זה מזה" )עמ' 

 .129בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ' -סאינס 154
בדיוס, -סאינס ;2; רנדסבורג, עדות, עמ' 211; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 5תולדות, עמ' , 'יקוטשר,  155

 . 52היסטוריה של העברית, עמ' 
 .5תולדות, עמ' , 'יקוטשר,  156
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ספרי המקרא; השנייה, ניתן לראות בה נקודת מוצא להגדרת הלשון בתקופות האחרות. 

חרת אנו מוצאים ללשון הקדומה יש מאפיינים עתיקים שנשתמרו בה, ואילו בלשון המאו

 נאולוגיזמים החורגים מן הלשון הקלסית. 

. הלשון המוכרת לנו בעיקר מהיצירות המאוחרות שבכתובים, 'לשון התקופה המאוחרת', 3

ידועה בשם 'עברית מקראית מאוחרת' וכאמור, אופייניים לה נאולוגיזמים המבדילים 

 אותה מן הלשון הקלסית.

, ולא תמיד ניתן לשייך תופעה או 157שהורביץ מסייג במאמרוחלוקה זו כוללנית וסכמטית, כפי 

טקסט מסוימים לאחת התקופות. סיבה אחת לכך עשויה להיות שהתפתחויות לשוניות מתרחשות 

בהדרגה ולכן כבר בספרים שמקובל לתארכם כמוקדמים עשויות להימצא תופעות הנתפסות 

ה אחרת יכולה להיות שטקסטים מסוימים (. סיב8כמאוחרות )דוגמת המילה 'ְנָכִסים' ביהושע כב 

)כמו למשל ספר יחזקאל( משקפים מצבי ביניים בין טיפוסי לשון שונים, ועל כן יש לראות בהם 

 תוצרים של תקופת מעבר.

 ה'מינימליסטים' . שלילתה של העברית המקראית המאוחרת על ידי2

קראית בפרט נקוטה בידי גישה שונה בתכלית כלפי העברית המקראית בכלל וכלפי העברית המ

החוקרים המכונים 'מינימליסטים'. אסכולה זו שוללת את האותנטיות של התיאור המקראי של 

תולדות עם ישראל וכן היא שוללת )או לפחות מצמצמת ביותר( את עצם קיומה של יצירה 

ספרותית אותנטית בישראל בתקופת הבית הראשון. הנחת היסוד של ה'מינימליסטים' היא 

מקרא הוא קורפוס של ספרות דתית המייצגת את האידאולוגיה הפוליטית של התקופה שה

הפרסית, ומתוך כך מתחייב להצדיק את חיבור המקרא על רקע תקופה זו. מכאן שאין להסתמך 

על הטקסטים המקראיים לשם שחזור ההיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריה הלשונית של 

 העברית העתיקה.

, 160, גרביני159, למקה158סטרס-תייכים לאסכולה זו אפשר לציין את וןבין החוקרים המש

. מובן שדעותיהם 165ובמידה מסוימת גם את נאמן 164, קרייר163, אלשטרום162, תומפסון161דייוויס

 אינן עשויות מקשה אחת, אך ניתן לכלול את כולם בקבוצה זו. 

                                                           
 .211הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  157
 טוריוגרפיה. ססטרס, הי-ון 158
 למקה, ישראל. 159
 גרביני, ישראל העתיקה. 160
 דייוויס, ישראל העתיקה. 161
 תומפסון, היסטוריה קדומה. 162
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ים לרשותנו. נקודת המוצא של התומכים בגישה המינימליסטית היא שאלת המקורות העומד

לדעתם, המקרא הוא חומר ספרותי או תעמולתי בלבד, כלומר פרי דמיון גרידא, ולכן אין 

. מעבר לכך, המקרא אינו סתם ספרות, אלא ספרות דתית, 166להשתמש בו כבמקור היסטורי

"דת יכולה להמציא כל היסטוריה שהיא חפצה בה או  167המבוססת על אידאולוגיה טהורה:

שהמקרא הוא "ספרות טהורה המשרתת את מטרותיה של אידאולוגיה  זקוקה לה", ומכאן

. ספרות זו נכתבה לצורך השגת מטרות פוליטיות ברורות מאוד, ולכן אין להסתמך עליה 168דתית"

-בשחזור ההיסטוריה של עם ישראל אלא במקרים מסוימים מאוד שבהם יש הוכחות נוספות, חוץ

ר המקראי ובתנאי שהוא עולה בקנה אחד עם מקראיות, המאשרות את אמיתותו של הסיפו

 הגישה המינימליסטית. 

(, Biblicalהתאורטיקנים של הגישה המינימליסטית מבחינים בין ישראל 'המקראית' )

(. לשיטתם, 'ישראל המקראית' אינה אלא פיקציה Historical( ו'ההיסטורית' )Ancient'העתיקה' )

. 169ית, אך לא חברה היסטורית שהתקיימה למעשהשל הסיפור המקראי, רעיון או תפיסה אידא

לדעתם, חוקרים ותאולוגים סוברים בטעות כי חברה זו התקיימה בפועל כישות ממשית בתקופה 

קדומה וכי הסיפור המקראי משקף את ההיסטוריה של חברה זו, המכונה, על פי גישה זו, 'ישראל 

-איה: אין בנמצא הוכחות חוץ. אך למעשה אירועים אלה לא התרחשו באמת, והר170העתיקה'

מקראיות ממשיות לאירועים ההיסטוריים מיציאת מצרים ועד תקופת השופטים, ואף לממלכת 

. אך 171דוד ושלמה אין ממצאים ארכאולוגיים המאשרים את עצם קיומם בזמן המוזכר במקרא

לעצם משום שאפילו הקיצוניים מבין תומכיה של הגישה המינימליסטית אינם יכולים להתכחש 

קיומן של ישויות מסוימות, שכונו ישראל ויהודה, ושממצאים ארכאולוגיים ואפיגרפיים מצביעים 

בבהירות על קיומן, ולחברה הישראלית הזאת, שהתקיימה בפועל זמן מה בשטחה של 'פלשתינה' 

 בתקופת הברזל, הם קוראים 'ישראל ההיסטורית'. 

                                                                                                                                                                      
 אלשטרום, היסטוריה. 163
 קרייר, התיארוך. 164
חלוטין את המקרא כמקור מהימן לחקר תולדות ישראל, אך נאמן, המקרא כמקור. הוא אינו שולל ל 165

טוען כי יש לנהוג בו משנה זהירות משום שנכתב במטרה להעביר לקורא מסרים מסוימים. חלק מן 
החומר המושקע בספרי נביאים ראשונים יכול לשמש אבני בניין לשחזור היסטורי וגם בתיאור המקראי 

שניתן להסתמך עליהם לשם כך. בדיון על ממלכת ישראל  של ימי הממלכה המאוחרת נשתמרו פרטים
וממלכת יהודה ניתן להסתמך על מקורותיו של המחבר אם מפרידים אותם מן המסקנות שהוא מסיק. 

 .134שם, עמ' 
 .11-13דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  166
 .134; נאמן, המקרא כמקור, עמ' 14גרביני, ישראל העתיקה, עמ'  167
 .50 ,28טוריה, עמ' אלשטרום, היס 168
 .74דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  169
 .29שם, עמ'  170
. ראוי לציין כי דברים אלה 67-69, 27; דייוויס, ישראל העתיקה, עמ' 16-20גרביני, ישראל העתיקה, עמ'  171

 נכתבו לפני גילוי כתובת דן, המזכירה במפורש את "בית דוד".
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המינימליסטית, מאחורי כתיבת המקרא, שהוא, מי, אם כך, היו האנשים שעמדו, על פי הגישה 

לשיטתם, סיפור דמיוני על עם ישראל ועל ההיסטוריה שלו, ולאיזו מטרה הם כתבו אותו? 

לשיטתם, בנייתה המחודשת של פחוות יהודה הייתה תוצאה של מדיניות פרסית מכוונת, כחלק 

כרח גולים יהודים שחזרו מתהליך של ארגון מחדש של האימפריה. ה'שבים' ליהודה לא היו בה

הביתה, אלא נתינים כלשהם של האימפריה שהועברו, בגלל שיקולים שונים, לאזורים לא 

מפותחים או רגישים. המתיישבים מצדם, בין שהיו באמת תושביה המקוריים של יהודה 

וצאצאיהם ובין שלא היו כאלה, רצו להאמין ולטעון כי הם אכן בני הארץ. הפרסים מצדם עשו 

כול כדי לשכנע אותם שאכן מדובר ב'מולדתם'. ובמילים אחרות: מה שהיווה לאמיתו של דבר ה

על אידאולוגי -יצירה של חברה חדשה, שהיה בה משום נתק מוחלט מכל מה שקדם, לווה במבנה

. בהתאם לכך שכר הממשל של פחוות יהודה צבא 172שביקש להציג את עצמו כשייך במקור לארץ

ב ולייצר 'מיתוס של מוצא' שישיג זהות לאומית ובו יובטח מעמדם של סופרים שנצטוו לכתו

שלושה דורות הצליחו סופרים -השליטים החדשים כאליטה ילידית מקומית. ואכן, בתוך שניים

אלו להוציא אל הפועל את אשר נצטוו לעשות. הם המציאו שמות, אירועים, דמויות, מיתוסים 

 . 173ונאומים, וכך נוצר המקרא

ריון המקראי הראשון, על פי שיטתם, היה הדויטרונומיסט שכתב את הספרים ההיסטו

, לכל המוקדם בסוף המאה השביעית לפסה"נ. כל כתיבה 174מדברים או מיהושע ועד מלכים

ספרותית אחרת, ובכלל זה הספרים מבראשית עד במדבר, מאוחרת בהכרח, כלומר מתקופת 

ן כי תקופת הגלות לא התקיימה באמת. המושג 'גלות' גלות )דייוויס מקצין וטוע-הגלות ו/או הבתר

, 175אינו אלא מונח תאולוגי המנסה לייצג את המיתוס המרכזי בתיאור המקראי ההיסטורי

(. מנגד, מגילות מדבר יהודה, שחוברו בתקופה שבין סוף המאה 176והאמת היא שלא נכתב בה דבר

האחרון שבו ייתכן שהמקרא  השלישית לפסה"נ למאה הראשונה לסה"נ, מסמנות את התאריך

חובר. מכאן עולה שזמן חיבורה של הספרות המקראית היה חייב להיות בתקופה הפרסית. 

כלומר: פחוות יהודה בתקופה הפרסית היא המקור לרוב הספרות המקראית )חוץ ממה שנכתב 

 מאוחר יותר( והיא שהמציאה את 'ישראל המקראית'.

צור רב. הבעיות המתודולוגיות והענייניות בתאוריה זו הגישה המינימליסטית הוצגה כאן בקי

בכלל ובעבודתו של דייוויס בפרט ניתנות להפרכה בקלות וכבר נידונו על ידי חוקרים רבים: רייני 

                                                           
 .87, 85, 82דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  172
 .120, 117-118, 114שם, עמ'  173
 .460עמ'  ,; נאמן323ון סטרס, היסטוריוגרפיה, עמ'  174
 .87דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  175
 .41-42שם, עמ'  176
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מגיב לספרו של דייוויס ומתייחס לטיעונים השונים המועלים בו. מסקנתו היא כי ראוי שהספר 

מינימליסטים על סמך טיעונים מתחומי ; הלפרן שולל את טענותיהם של ה177יישכח

הארכאולוגיה, האפיגרפיה וההערכה הביקורתית של טקסטים מקראיים, ומוכיח כי לעובדות 

; 178מקראי למן המאה התשיעית לפסה"נ-היסטוריות המוזכרות בספר מלכים יש תיעוד חוץ

מבקרת  180פת; י179הורביץ עוסק בעיקר בהיבט הלשוני, ובהמשך הדברים נדון בהרחבה בממצאיו

את ספרו של דייוויס, מפריכה את טענותיו אחת לאחת ומוכיחה שניסיונו הוא "ניסיון עקר מכל 

; טלשיר מתייחסת לטענות השונות של הגישה המינימליסטית בעיקר מן 181זווית שבה נבחן אותו"

 . כמו כן היא מראה בכמה דוגמאות כי לא ניתן להסתמך182ההיבט ההיסטורי ומן ההיבט הלשוני

רק על צורתו הסופית של טקסט כעדות בלעדית לתהליך חיבורו, אלא יש להביא בחשבון תמיד 

את קיומם האפשרי של נוסחים קודמים )כמו למשל ספר דברי הימים, המסתמך על ספרי שמואל 

; רופא מדגים באמצעות אפיזודה אחת )מרד אבשלום( כיצד מקורות ומסמכים שונים 183ומלכים(

כולם תמונה ביקורתית שבודאי לא היו מעוניינים להמציאה בתקופה מאוחרת  לחלוטין מציירים

אלמלא היה לה תיעוד, וכיצד מקורות שונים מוסרים ראיות זהות למרות שעדותם ניתנת באופן 

; ואזנה, במסגרת סקירת קובץ המאמרים "הפולמוס על האמת 184נפרד ובלתי תלוי זה בזה

ם של הכותבים השונים ומסכמת את דבריה במסקנה ההיסטורית במקרא" סוקרת את מאמריה

כי "פולמוס 'המקרא וההיסטוריה', המעורר כיום עניין רב, מלמד יותר על העוסקים בו ועל 

, 185החברה הישראלית, ובהקשר הרחב יותר על החברה האירופית, מאשר על תקופת המקרא"

ל "דרישת האמת ללא כמו למשל דליטץ', שפעל בגרמניה בראשית המאה העשרים במסווה ש

הטיה או דעה מוקדמת" אך פעל למעשה מתוך "מניעים אחרים לגמרי, קצתם גלויים וקצתם 

סמויים ובלתי ידועים לבני התקופה. ההשלכות ההיסטוריות של הדיון יכלו להתברר רק על רקע 

תהליכים מקיפים יותר, כמו האנטישמיות שהניעה את דליטץ', ושהגיעה לשיאה המזעזע 

 . 186תר"ביו

                                                           
 .103רייני, ביקורת, עמ'  177
 .30הלפרן, הגישה המינימליסטית, עמ'  178
 הורביץ, ישראל העתיקה; הורביץ, הרלוונטיות של הבלשנות. 179
  .'תולדות עם ישראל', ישראל העתיקה; יפת, האם הומצאו יפת 180
 .120שם, עמ'  181
 טלשיר, ביקורת. 182
 Although the final form of a text is the only hard evidence that we have, it cannot be“ 251שם, עמ'  183

used as an absolute witness of its process of composition.” 
 .226-227ימנות, עמ' רופא, מה 184
 .483ואזנה, ביקורת, עמ'  185
 .482שם, עמ'  186
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על פי הגישה המינימליסטית, העברית המקראית היא שפה אחידה, שהרי כל המקרא כולו, 

מראשיתו ועד סופו, נכתב ב"משיכת קולמוס אחת" בתקופה הפרסית וההלניסטית, וליתר דיוק, 

 to the period between the sixth and…“בין המאות השישית לשלישית לפסה"נ, ובלשונו של דייוויס: 

third centuries BCE, during which, I believe, the biblical literature was composed.” 
. בסופו של דבר 187

 we may say that it is no…“העברית המקראית מהווה אפוא חלק מזיוף כללי, ובניסוחו של דייוויס: 

more than the imputed language of the scholarly 'ancient Israel', and thus part of a larger 

fabrication”
188 . 

חוקרים רבים ממגוון תחומי מחקר סבורים כי העובדות הלשוניות הן המכשול הרציני ביותר 

כנגד גישה זו יוצא . 189בניסיון לתארך את הספרות המקראית כולה לתקופה הפרסית וההלניסטית

את  191ג, שמציין במקום אחרבמאמר תגובה על הספר שבעריכתו של ינ 190בחריפות שנידבינד

תרומתו הרבה של הורביץ, שמתמודד כמעט לבדו בזירה הלשונית נגד טיעוני הגישה 

. ואכן, הורביץ מעלה טיעונים 192המינימליסטית, ובעיקר נגד אלה של דייוויס, כפי שהוצגו לעיל

היא  נגדיים לכל אחד מטיעוניו של דייוויס. כאמור, אחת הטענות של הגישה המינימליסטית

. הורביץ 193שהמקרא נכתב במשך תקופה קצרה ביותר, בפרק זמן שנמשך מספר מאות שנים בלבד

ממדית, חסרת עומק -עונה על כך כי לא ניתן להתייחס אל העברית המקראית כאל "שפה חד

-היסטורי" וכי היקף ה'ארכאיזמים' מצד אחד, וה'נאולוגיזמים' מצד אחר, "מוכיח בצורה חד

נו לשון דינמית, תוססת ומתחדשת, אשר מבעד למסווה האחידות שלה ניתן משמעית כי לפני

                                                           
 .105דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  187
 .105 – 104שם, עמ'  188
; 3; ינג, מבוא, עמ' 225-226, 223; יפת, ישראל העתיקה, עמ' 417הלפרן, הגישה המינימליסטית, עמ'  189

 . 107-108ורנדסבורג, בלשנות, עמ' 
 נד, תיארוך.שנידבי 190
 .3ינג, מבוא, עמ'  191
דייוויס, עברית מקראית. במאמר זה דייוויס נאלץ להתמודד עם העניין הלשוני, למרות שהדבר קשה לו.  192

הוא מודה כי יש הבדלים בין העברית המקראית הקלסית ובין העברית המקראית המאוחרת, אך הוא 
לשאלת היחסים בין העברית המקראית הקלסית מעיד על עצמו כי הוא "רחוק מלהציע הצעה משל עצמי 

(. ההבדלים בין העברית המקראית הקלסית לעברית המקראית 163לעברית המקראית המאוחרת" )עמ' 
המאוחרת הם הבדלים טיפולוגיים )ולא כרונולוגיים, כפי שהורביץ מציע(. מבחינה טיפולוגית העברית 

ר שהן לא יכלו מ, אך זה כשלעצמו אינו אוהמקראית הקלסית קודמת לעברית המקראית המאוחרת
(. הבדלים אלה נובעים ממספר גורמים, שלא 159להתקיים בו זמנית או שהתחלפו זו בזו במהירות )עמ' 

בחשבון, על פי דייוויס, בעבודתו של הורביץ )קיומם של דיאלקטים; הבדלי סגנון של כותבים  הובאו
בוודאי מן השפה המדוברת; האפשרות כי סוגים שונים שונים; קיומה של שפה כתובה, שהייתה שונה 

 הביאזמנית, ואפילו בטקסט אחד(; אולם האמת היא כי הורביץ כן -של העברית יכלו להתקיים בו
כרונולוגיות הללו בעבודתו, כפי שאפשר להיווכח מ"מבחן ארבעת -בחשבון את האופציות הלא

 וח על העברית המקראית המאוחרת.עניין זה ראה: הורביץ, הויכלהקריטריונים" שלו. 
 .105; דייוויס, ישראל העתיקה, עמ' 192קרייר, התיארוך, עמ'  193
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בהחלט לעקוב אחר שינויים והתפתחויות אשר פקדו אותה במהלך הדורות" משום שהתפתחויות 

 . 194מעין אלו אינן מתרחשות בן לילה

טענה נוספת של המינימליסטים שוללת את עצם הלגיטימיות שבניתוח דיאכרוני בעברית 

. גם אם הטענה שהעברית 195ית, משום שזו לשון ספרותית שאינה מייצגת כלל דיבור עבריהמקרא

את האפשרות שלמרות היותה בעיקרו של  מראשהיא לשון ספרותית בלבד נכונה, לא ניתן לשלול 

ייתכן שהתחוללו שינויים לשוניים בלשון במהלך התקופה המקראית, כפי שאכן  –דבר ספרותית 

 . 196ותיות אחרות, כמו למשל הארמית הבינוניתמוכיחות שפות ספר

מקראי שניתן -טענה אחרת של הגישה המינימליסטית היא שיש רק מעט מאוד חומר חוץ

. 197לתארך בעזרתו את ההתפתחויות של העברית המקראית כפי שהן מתבטאות לכאורה במקרא

הקיים למחקר  מקראי אינו רב, אך תרומתו של החומר-על כך ניתן לענות שאכן החומר החוץ

ההיסטורי של לשון המקרא בשום פנים אינה מבוטלת. כתובות מימי הבית הראשון )כתובת 

השני )מגילות מדבר יהודה, השילוח, מצד חשביהו, מכתבי לכיש וחרסי ערד( ומקורות מימי הבית 

 כוכבא( משקפים היטב ניגודים רבי משמעות בין שתי שכבות לשוניות-סירא ומכתבי ברספר בן 

נבדלות, המשקפות מבחינה היסטורית את תקופת הבית הראשון מחד גיסא ואת ימי הבית השני 

 .198מאידך גיסא

 

 

 רכיבי העברית המקראית המאוחרת 3.2א.

במאה השישית לפסה"נ חלו תמורות היסטוריות משמעותיות שהטביעו את חותמן על תולדות 

עברית במגע עם גורמים שונים שהשפיעו ישראל בכלל ועל הלשון העברית בפרט. באותה עת באה ה

עליה ושינו את פניה. הם הפכו אותה למה שאנו מכנים 'העברית המקראית המאוחרת', השונה מן 

העברית המקראית הקלסית, בה כתובים ספרי המקרא שנכתבו לפני חורבן הבית הראשון, שיצאו 

יד בית המלוכה והשרים היו בתי , מאסכולה לשונית אחת. ניתן לשער כי על 199כולם, כדברי בנדויד

ספר לסופרים, או משפחות סופרים, שהנחילו את שיטת הכתיבה האחידה מדור לדור. ייתכן כי גם 

ביהודה נערכה רפורמה לשונית, בדומה לזו שביצע המלך חמורבי, שתכליתה הייתה ליצור לשון 

                                                           
 .43היסטורי, עמ' -הורביץ, הוויכוח הארכאולוגי 194
 .104דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  195
 .303-304הורביץ, ישראל העתיקה, עמ'  196
 .102דייוויס, ישראל העתיקה, עמ'  197
 .307-311העתיקה, עמ' הורביץ, ישראל  198
 .60בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  199
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מיומנים. סגנון ִמנהלי של תכתובת רשמית שבה נרשמו דברי הימים של המלכים על ידי סופרים 

זה הוא לשון הספרות של הבית הראשון, שבה כתובים ספרי המקרא המוקדמים. ספרים אלו 

נוצקו בדפוס אחד, וקשה להבחין בהם בסגנון אישי. הם נכתבו בלשון אחידה שהייתה אמורה 

להיות מובנת בכל הארץ, ובמתכוון נמנעו בה מתכונות מקומיות שהייתה בהן משום סכנה 

. לעומת זאת, בספרים שנכתבו אחרי החורבן ניתן לגלות סגנון 200להפרעה בתקשורת החופשית

ייחודי בכל ספר. לא כל הסופרים דבקו בסגנון הקלסי, והשפעות חדשות ניכרות בלשונם. בספרים 

"כאילו ניטלה מרות אלו ניתן לגלות סגנון פשרה בין יסודות שונים, שבנדויד מתארו במילים 

. יסודות אלו 201הסופרים וניתנה ללשון חירות טבעית להתגלגל בדרכה לפי רוח הזמן" שמרנית מן

הם ניבים מדוברים )לשון חכמים(, השפעה של שפות זרות, ובעיקר רכיבים ארמיים ומילים 

פרסיות ויווניות וכן התפתחויות עצמאיות חדשות בתוך העברית. כל אלה מתווספים ליסוד 

ים את העברית המקראית הקלסית למה שאנו קוראים לו 'העברית המקראי הקלסי, והם ההופכ

 המקראית המאוחרת'.

קביעת מוצאו הספציפי של יסוד לשוני כלשהו היא לעתים מסובכת ומורכבת ולא תמיד ניתן 

לקבוע אם הארמית היא שהצמיחה אותו או אם הגיע בהשפעת לשון חכמים או אם הוא שריד של 

נולד מן הארמית המקראית עצמה, בשימוש הלשוני החי של המקרא. ניב עברי כלשהו ואולי אף 

לעתים קביעה כזו היא אפילו בלתי אפשרית, אך גם במקרה שנקבע כי יסוד לשוני כלשהו מאוחר, 

הוא יישאר בהגדרה של 'מאוחר' גם אם יש חילוקי דעות באשר למקורו ולמוצאו, וגם הטקסט 

 שיסודות אלו נמצאו בו ייחשב למאוחר.

להלן ייסקרו יסודות לשוניים מאוחרים אלה, המבדילים את העברית המקראית המאוחרת מן 

 העברית המקראית הקלסית. 

 לשון חכמים

, אך יש כיום במחקר דעה 202מבחינה כרונולוגית לשון חכמים היא יורשתה של לשון המקרא

תחומי לוד ויבנה מקובלת שלשון זו התקיימה, באיזושהי צורה, כבר בתקופה מוקדמת, כנראה ב

                                                           
 .56; רבין, התגבשות העברית, עמ' שם 200
 .60בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  201
על התפיסות השונות את לשון חכמים והקשר שלה ללשון המקרא כתב כבר סגל מ"צ, בתוך סגל מ"צ,  202

 לשון המשנה.
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)ואולי בגליל(, אזורים שנחשבו בימי הבית השני לפריפריה והפכו למרכז תרבותי רק לאחר 

 . בירושלים לא דיברו בלשון חכמים, אלא בעברית הסטנדרטית, ששימשה גם לכתיבה. 203החורבן

הבחינה הטיפולוגית מאשרת את הקביעה שלשון חכמים התקיימה בצדה של העברית 

לסית. במקרים רבים קשה להסביר יסודות שונים בלשון חכמים כהמשך לעברית המקראית הק

. 204המקראית, דהיינו כמאוחרים לה, ויש בהם אפילו כאלה שמקורם דווקא בתקופה קדומה

טיפוס קדום שלה, -"מכאן ההנחה כי לפחות שכבות מסוימות בלשון חכמים, או איזה אב

י רק בלשון הדיבור ואולי רק בחלקים מסוימים התקיימו כבר בתקופה המקראית הקדומה, אול

הלשון המקראית הסטנדרטית כפי שהיא מוכרת לנו מן הספרות הקלסית  בצדישראל, -של ארץ

. לכל הדעות, התפרצותה של לשון חכמים אל הספרות המקראית היא 205של ימי הבית הראשון"

ים היא ממשיכתה מסימניה של התקופה המאוחרת, וכבר גזניוס עמד על כך שלשון חכמ

הכרונולוגית של העברית המקראית המאוחרת וכי בכמה מקרים שימושי לשון מסוימים של 

. הגורמים לעליית 206העברית המקראית ממשיכים להתקיים בלשון חכמים ושם הם נשתמרו

כוחה של לשון חכמים היו, מצד אחד, היחלשותה של העברית המקראית הסטנדרטית, ומצד אחר, 

של לשון חכמים ב'מאבק הניבים' בתקופת הבית השני. והופעותיהם של יסודות מלשון 'ניצחונה' 

 חכמים בעברית המקראית יעידו על זמנו המאוחר של הטקסט. 

 הארמית

הארמית הממלכתית.  המאפיין הבולט ביותר של הספרות המקראית המאוחרת הוא השפעתה של

ים אלא גם את המעמדות הגבוהים בממלכה ארמית זו שימשה לא רק את סופרי שיבת ציון היהוד

( ועל ידי כך הפכה אותה lingua francaהפרסית, משום שזו אימצה אותה כשפת מדינה רשמית )

. השפעתה 207לנחלתם של עמים רבים וללשון הרשמית של המזרח התיכון כולו, עד לכיבוש הערבי

                                                           
 .75ות, עמ' קימרון, תולד 203
 הבולטים בהם הם:  204

 כינוי הרמז לנקבה 'זו' כנגד 'זאת' המקראית, הנראית מאוחרת יותר;  .1
צורת הנסתרת בעבר לפעלי ל"י ָבָנת, כנגד 'בנתה' המקראית המיוסדת על ָבָנת בהיקש לשאר  .2

 הגזרות; 

התנועה -( בעוד שבמקרא דו)במילה חיל, שהייתה הגויה ַחִיל ayהתנועה -המשך קיומה של הדו .3
 מכווצת אפילו בהברה מוטעמת )המילה הייתה הגויה בצירה(, דבר המשקף שלב מאוחר יותר; 

מיודע 'איש זה' נראה קדום יותר מן הצירוף המיודע 'האיש הזה' שהרי הכינוי -צירוף הרמז הלא .4
 (.90-91אשר, אחדות היסטורית, עמ' -)בר .הרומז מיידע את הצירוף

 .220רביץ, התקופה הפרסית, עמ' הו 205
 . 28; גזניוס, היסטוריה, עמ' ix-xעמ' המבוא, , כרך ב, 1810-1812 גזניוס, מילון 206
 . 78פסברג, ארמית, עמ'  207
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ועל האידאוגרמות שבכתב  על העברית, וכן על שפות אחרות )כגון האכדית, הערבית, החבשית

 . 208הפרסי( הייתה מכרעת

אך הקשר עם הארמית לא החל בתקופת הגלות. על הקשר בין העברית והארמית בתקופת 

; 11המקרא אנו למדים מן המקרא עצמו. הארמית מוזכרת בו במפורש בכמה מקומות )ישעיה לו 

ואף קטעים ארמיים שלמים: בו מילים ארמיות יחידות  ות(, וכן משובצ7; עזרא ד 4דניאל ב 

)חמישה סיפורים המתרחשים בבבל וחזון  28ז  - 2; דניאל ב, ד 11; ירמיה י 47בראשית לא 

. 209)תעודות מן התקופה הפרסית על בניין בית המקדש( 12-26, ז 18ו  - 8אפוקליפטי(; ועזרא ד 

 עובדות אלו מסייעות בידינו להתוות תמונה לשונית כללית של קשר זה:

יתם של המגעים עם הארמית נעוצה בשחר ההיסטוריה של עם ישראל, עוד בתקופת ראש

האבות. מסורת ספר בראשית מציגה בפנינו את משפחת האבות ובה שני ענפים: האחד דובר 

ארמית. לבן הארמי דובר ארמית ובסיפור אודותיו מופיעות מילים המוכרות לנו  –עברית והאחר 

הארמי, לכן הוא אומר 'יגר שהדותא', בעוד יעקב קורא לאותו  כמילים רגילות בשימוש הלשון

 .210הדבר 'גלעד' בעברית

לפסה"נ הייתה ידיעת הארמית בארץ יהודה  700בזמן מצור סנחריב על ירושלים בשנת 

מוגבלת לבני המעמדות הגבוהים, והעם הפשוט לא שלט בה ואילו באימפריה האשורית באזורים 

 .211תה עת כלשון תקשורת מקובלתשממערב לפרת היא שימשה או

הקשר בין העברית לארמית התחזק בעקבות הגלייתם של נושאי התרבות. בארץ נשארה דלת 

העם, אנשים חסרי רכוש ומעוטי השכלה. מספר הנשארים היה כנראה גדול יותר ממספר הגולים, 

יעתה של . הנשארים בארץ לא שלטו בלשון הספרותית, וכך החלה שק212אך כוחם היה דל יותר

העברית המקראית הקלסית; ואילו השיבה מבבל החזירה לארץ קיבוץ יהודי שסיגל לעצמו את 

שפת המדינה שבה הוא ישב )ארמית( הן בכתיבה הן בדיבור. בתקופה זו, שבה הארמית הופכת 

ללשון הרשמית והדומיננטית בכל רחבי הממלכה הפרסית, ואף עזרא ונחמיה משתמשים בה, 

. כאשר הייתה 213של העברית עד כדי כך שרבים מהעם כבר אינם יודעים אותה מתערער מעמדה

הארמית בשיא התפשטותה הנהיג אותה כורש כלשון בינלאומית של כל הממלכה הפרסית )ומכאן 

שמה: הארמית הממלכתית(, שהשתרעה על פני כל המזרח הקדום מהודו במזרח ועד לוב במערב, 
                                                           

 .210הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  208
ויש שטענו כי לשונם המקורית של כמה מספרי המקרא מהתקופה הפרסית וההלניסטית הייתה ארמית.  209

 .115בדיוס, היסטוריה של העברית של העברית, עמ' -הסוגיה הזו מעלה בקיצור סאינס את
 .80הורביץ, עברית וארמית, עמ'  210
 .שם 211
 . 86בן יהודה, המבוא, עמ'  212
 .80-81הורביץ, עברית וארמית, עמ'  213
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. תושבי הממלכה שנשאו ונתנו עם השלטון היו חייבים עד איי הים האגאי –מערב -ובצפון

בידיעתה. כמו כן שימשה הארמית למשא ומתן בין שברי העמים הרבים שהבבלים יישבו 

ישראל היא הפכה ללשון שנייה, ו"מאז, החלו העברית -במקומות שונים. ליהודים ששבו לארץ

 . 214הדדית בין הלשונות הללו"והארמית חיות בצוותא בקרב היהודים, והחל תהליך של השפעה 

כאמור, ניתן למצוא השפעה ארמית על הלשון העברית לאורך המקרא כולו, אך בייחוד 

השפיעה הארמית הממלכתית על הכתבים שחוברו בתקופת הגלות ולאחריה. לכן, רק עקבותיה 

בארמיזמים של ארמית זו עשויים לסייע בידינו בקביעות כרונולוגיות. אם כך, כיצד ניתן להבחין 

בכלל וכיצד אפשר לדעת במה נבדלים הארמיזמים שמקורם בארמית הממלכתית מאלה השייכים 

 לרובד הקדום יותר?

קוטשר הציע כי "מצאת תיבה, המופיעה במקורות מקראיים המוחזקים להיות קדומים וכן 

יש  –ו"ב באלה המוחזקים להיות מאוחרים, אך במאוחרים חל שינוי בהוראתה, ב'התנהגותה' וכי

. לפי גישה 215לבדוק את הארמית. אם בארמית מקביל הממצא, יש מקום לחשוד, כי היא שגרמה"

זו הורביץ מציע להעמיד את הארמיזם החשוד במבחן של שלושה קריטריונים, המהווים את 

. שלושת התנאים 216"התנאים הבסיסיים הדרושים להעמדת 'ארמיזמים' על חזקתם המאוחרת"

 : 217הללו הם

תיעודו של ה'ארמיזם' הנידון חייב להיות אופייני לטקסטים מאוחרים באופן  – תפוצה. 1

 מובהק; 

ה'ארמיזם' הנידון משקף חריגה משימוש הלשון המקובל בספרי המקרא  – הנגדה. 2

 הקדומים; 

 ה'ארמיזם' הנידון חי בניבי הארמית שבהם טמון מוצאו המשוער. – מקורות חיצוניים. 3

קריטריון  –איחורו של קטע שלם המכיל ארמיזמים יש להשתמש בתנאי הרביעי  כדי להוכיח את

. פולצין מסתייג וטוען כי לא ניתן להוכיח את איחורו של טקסט רק על סמך 218ההצטברות

'ארמיזמים', אלא יש להוכיח שיש בו אלמנטים לשוניים מאוחרים נוספים וכי נסיבות קיומם של 

 . 219ארמיזמים אינן אלא איחור

                                                           
 .13קימרון, תולדות, עמ'  214
 .119בבואה, עמ' , 'יקוטשר,  215
 .90עמ' הורביץ, עברית וארמית,  216
תנאים אלו מתאימים גם לזיהוי יסודות לשוניים מאוחרים בתוך העברית עצמה. הורביץ, התקופה  217

 .222הפרסית, עמ' 
 .223הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  218
 .11-12פולצין, עברית מקראית מאוחרת, עמ'  219
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מהם אפוא אותם 'ארמיזמים שאינם ארמיזמים' שאינם מעידים על איחור וכיצד הגיעו אל 

השפה העברית? טור סיני, הורביץ ופסברג מתייחסים לסוגיה זו באריכות. תשובתם לעניין זה היא 

 :220כי יש סוגים שונים של 'ארמיזמים' שהם נטולי משמעות מבחינה כרונולוגית, ובהם

לו תופעות לשון עתיקות שהן חלק מן המורשת המשותפת של א –. 'ארכאיזמים' 1

העברית והארמית מקדמת דנא. בעברית, בניגוד לארמית, 'ארכאיזמים' אלה פשוט נעלמו 

 משימוש הלשון הרגיל ושרדו רק בלשון השירה והמליצה;

שימושי לשון מסוימים היו ככל הנראה נוהגים בצד  –. שימושי לשון דיאלקטיים 2

-אולי רק כדיבור עממי או כניב מקומי בחלקים מסוימים של ארץ –סטנדרטית העברית ה

ישראלי, שהיה שונה מן הניב -ישראל. כך למשל אנו יודעים על קיומו של הניב הצפון

 ; 221בירושלים ובארץ יהודה

תחבולה ספרותית שתכליתה לשוות אווירה אותנטית לכתובים על  –ישראלי -. רקע לא3

יבור שאינן מקובלות בעברית המקראית, בניסיון לחקות את לשון ידי שיבוץ דרכי ד

  הדמויות הפועלות בסיפור המעשה;

בספרות החכמה המקראית נקלטו ככל הנראה משקעים מספרות  –. ספרות החכמה 4

החכמה העתיקה, שלשונה הייתה ארמית )עתיקה(. משום כך, מציאותם של 'ארמיזמים' 

 ה ממשית כשלעצמה לאיחור. בספרי איוב ומשלי אין בה ראי

השפעת הארמית על העברית המקראית המאוחרת ניכרת בכל תחומי הלשון, ואפשר לראות כי 

התרחשה בשתי דרכים: היסוד הארמי הושאל כמות שהוא )וכך היה הדבר ברוב המקרים( או 

 .222הושאל בתרגום שאילה

                                                           
 .100ג, ארמית, עמ' ; פסבר84-88; הורביץ, עברית וארמית, עמ' 593-594טור סיני, ארמית, עמ'  220
. וכן עוסק בכך רנדסבורג, שדבריו יובאו , מרחיב על כך את הדיבור85-86עמ'  הורביץ, עברית וארמית 221

 להלן.
; טור סיני, ארמית, 29היסודות הארמיים הבולטים ביותר במקרא הם )על פי: גזניוס, היסטוריה, עמ'  222

; 1079; רבין, מילים זרות, עמ' 964ארמית, עמ'  ,י ; קוטשר,501-502; דרייבר, מבוא, עמ' 593עמ' 
; הורביץ, 71, 64-65; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 124-125, 121בבואה, עמ'  ,'י קוטשר,

 (: 19-20, 14; קימרון, תולדות, עמ' 123; סאינס בדיוס, היסטוריה, עמ' 219, 213התקופה הפרסית, עמ' 
  ִהי' לגוף שלישי;וֹ -אימוץ הכינוי החבור ' .1
 שאילת פעלים, כגון 'ָשַלט';  .2
ר';  .3 פֶׁ ת' המחליפה את 'סֵּׁ  שאילת שמות עצם, כגון 'ִאּגֶׁרֶׁ
לְֶׁך ְלֹעָלם';  .4 לְֶׁך ְלעֹוָלם ִיְחיֶׁה', המחליף את הביטוי הישן 'ְיִחי ַהמֶׁ  שאילת ביטויים, כגון 'ַהמֶׁ
ָחד', הבא במקום את ' .5 ַיְחָדו' בעברית המקראית הקלסית, בהשפעת תרגום שאילה, כגון 'ְכאֶׁ

 ה'כחדא' הארמי;
 הוספת משמעות למילה קיימת בעברית, כגון הפועל 'ָאַמר' המקבל גם את משמעות של ציווי;  .6
 שינוי משקלה של מילה )'ַמְלכּות' במקום 'ַמְמָלָכה'(;  .7
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 מילים פרסיות ויווניות

ס', 'ִפְתָּגם' העברית המקראית המאוחרת קלטה דרך הא רמית מילים פרסיות )'ִּגְזָבר', 'ַפְרדֵּׁ

ִרין'. כמו כן אנו מוצאים גם כמה מי223ועוד( חלק ב  224('סּוְמפֹוְנָיה' ,לים יווניות )'ַקְתרֹוס', 'ְפַסְנּתֵּׁ

ם כי היו , א225ספר דניאל וייתכן כי גם לעברית נכנסו מילים יווניות )למשל 'ַאִפְריֹון'(הארמי של 

ם עם העולם האגאי גם בתקופה קדומה יותר, וייתכן שכבר אז נקלטו בעברית כמה מילים מגעי

ל'. אך ייתכן שמילים אלו, הנחשבות 'מילות תרבות',  פֶׁ ה', 'סֵּׁ יווניות, כגון 'ֱאגֹוז', 'ַיִין', 'ָיְשפֵּׁ

 .226התגלגלו אל העברית בדרך עקיפה

 

 

                                                                                                                                                                      
ִקיף', 'ַעִּתיק', 'ַשִליט'(, שם הפעולה של אימוץ משקלים ארמיים, כגון ְקָטל )'ְכָתב'(, ַקִטיל )'ַּת  .8

 בניין הפעיל 'ַהְקָטָלה' וכן במשקל 'ַהְפָעלּות' )'ְלַהְשָמעּות ָאְזָנִים'( ומשקל 'ַקָטָלה' )'ַבָקָשה'(; 
  ִים' )'ָיִמין', 'ַמְלִכין'(; - ִין', במקום '-ריבוי השם על ידי ' .9
ְשבֹון)ִיְתרֹון, ַרְעיֹוןֹון' -'ארמיות, כגון  סיומותשימוש ב .10  ָן' )ִבְנָין, -ּות' )ִסְכלּות, ְרעּות(, '-' (,, חֶׁ

 ִעְנָין(; 
התרחקות מצורה שהשימוש בה בולט בארמית אף על פי שהיא לגיטימית : בבואה הפוכה .11

לחלוטין בעברית, כגון התרחקות המשמעות המקורית של הפועל 'ָעַמד' והתקרבותו למשמעות 
 ' בעקבות הארמית, שבה הפועל 'ָקם' משמש בשתי המשמעויות; הפועל 'ָקם

ִרין'  .12 ס', 'ִפְתָּגם' ועוד( ומיוונית )'ַקְתרֹוס', 'ְפַסְנּתֵּׁ שאילת מילים זרות מפרסית )'ִּגְזָבר', 'ַפְרדֵּׁ
 ו'ַאִפְריֹון'(; 

 נסיגת וו ההיפוך;  .13
ַחי ָרצֹון'( או 'ַעל' -ני מושא ישיר )'ּוַמְשִביַע ְלָכל', במקום 'את' לפ-שינויים במילת היחס, כגון: 'ל .14

ל';   במקום 'אֶׁ
יָניו'. .15 ה ַהטֹוב ְבעֵּׁ ה' במקום 'ְוה' ַיֲעשֶׁ יָניו ַיֲעשֶׁ  שינוי סדר המילים במשפט, כגון 'ְוה' ַהטֹוב ְבעֵּׁ

 .219; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 1079רבין, מילים זרות, עמ'  223
 .123עמ' היסטוריה, בדיוס, -סאינס ;(213; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 501-502א, עמ' דרייבר, מבו 224
לפרש אותה כמילה יוונית )הורביץ, התקופה  . הורביץ מהסס123היסטוריה, עמ'  סאינס בדיוס, 225

 (.218הפרסית, עמ' 
 . 213ופה הפרסית, עמ' ; הורביץ, התק154; רבין, עברית מקראית, עמ' 1078רבין, מילים זרות, עמ'  226
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 התפתחויות עצמאיות

המקראית המאוחרת היו התפתחויות משל עצמה, וכדברי חוקרים אחדים סבורים כי לעברית 

היא "יצרה מילים חדשות, ושינתה במידה ניכרת את שכיחות הצורות הדקדוקיות  227רבין

והתחביריות בלי להוסיף עליהן. החומרים שווים במידה רבה לאלה של לשון המקרא הקלאסית, 

, למשל: התמעטות השימוש אבל המבנה והאופי של הלשון נשתנו". השינויים שהתרחשו הם

בצורת היפוך זמנים; היעלמותם ההדרגתית של משפטים משועבדים; התעשרותה של מערכת 

גוניים ופחות גמישים מאלה של לשון המקרא -מילות הקשר; והפיכתם של משפטים לחד

 . 228הקלסית. כך סוברים טלשיר ורבין, המייחסים חשיבות רבה להתפתחויות העצמאיות

"ההתפתחויות העצמאיות" היא גישתו של הורביץ. לדבריו, אכן מדובר גם גישה אחרת ל

בתופעות לשוניות שהתפתחו בעברית באופן עצמאי וללא השפעה חיצונית של הארמית או של 

לשון חכמים. אך לדבריו קבוצה זו של תופעות לשוניות בעייתית, מכיוון שמעצם הגדרתה היא 

מקראיים. אולם אם הן יתגלו בעתיד בתוך -טים החוץנוגעת לתופעות שאינן מתועדות בטקס

טקסטים חדשים, ייתכן שיהיה צורך לשנות את סיווגן ולהעבירן לקבוצה אחרת. מכאן שהצבתן 

של תופעות לשוניות בקבוצת 'ההתפתחויות העצמאיות' יכולה להיות זמנית בלבד ו"קשה מאוד 

 .229למלא משבצת זו בדוגמאות קונקרטיות"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .154רבין, עברית מקראית, עמ'  227
 ; טלשיר, מעמדה של העברית המקראית המאוחרת.154שם, עמ'  228
 .220-221הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  229
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 טרות המחקר ושיטות החקרב. מ

 מטרות המחקר 1ב.

מוסכם על רוב החוקרים שבספר יונה יש הצטברות ניכרת של אלמנטים לשוניים של העברית 

המקראית המאוחרת. עם זאת, הם חלוקים בדעותיהם בסוגיית זיהוים של האלמנטים העשויים 

לשונו של המחבר. להיחשב מאוחרים ובהשלכות של הממצאים על תיארוך הספר ועל אפיון 

תכלית המחקר המוגש כאן היא לשפוך אור נוסף על הסוגיות האלה, קרי, לנסות לענות על 

 השאלות הבאות:

עד כמה האלמנטים שנטען לגביהם שהם מאוחרים אכן מאוחרים באמת או שמא מקורם 

 במקומות ובזמנים אחרים, כגון בניב הצפוני או בעברית המקראית הקלסית;

 587-586למנטים אלה ניתן למקד יותר את תיארוך הספר בתחום השנים שבין האם על פי א

לפסה"נ, הזמן שבו בן סירא  200לפסה"נ, דהיינו זמן חורבן הבית הראשון והיציאה לגלות, לשנת 

 כתב את ספרו;

שהייתה לשון בתהליך  –מהם מאפייני לשון הספר: האם כתב המחבר בלשון דורו האמיתית 

ברית הקלסית אל העברית המאוחרת או לשון טבעית שהייתה כבר עברית של שינוי מן הע

או שמא  –נחמיה ודברי הימים -מקראית מאוחרת כפי שאנו מכירים אותה מספרי דניאל, עזרא

הוא ניסה לשוות ללשונו אופי ארכאי של עברית מקראית קלסית אך בלי משים נשתרבבו לספרו 

פניקי, היכולים לשמש -ישראליונו שקיעים של הניב הצפון יש בלש מאפייני לשון מאוחרים; ואולי

 ישראלי. -ראיה לכך שהוא עצמו, ו/או סיפורו הגיעו ממקור צפון

 המקורות להכרת העברית המקראית המאוחרת 2ב.

ספריו נכתבו לאורך  24-המקור העיקרי להכרת העברית המקראית הוא כמובן המקרא עצמו, ש

זמנים קדומים אף יותר מזמן כתיבתו. בזמן חיבורם של ספרי כאלף שנים ושורשיו מגיעים ל

המקרא אירעו בעם ישראל תהפוכות רבות הן מבחינת המשטר הפנימי )שופטים, מלכים, שיעבוד, 

חורבן, הגליות, שיקום, כוהנים וכיתות( הן מבחינת הקשר עם מדינות העולם )מצרים, פניקיה, 

 הממלכה ההלניסטית(. ארם, אשור, בבל, פרס ומדי, מוקדוניה ו

היצירה המקראית נכתבה לא רק בתקופות שונות אלא גם במקומות שונים: ביהודה ובממלכת 

ישראל, ועל ידי אנשים שונים, שכתבו סוגות ספרותיות שונות: כוהנים חיברו ומסרו 'תורות'; 
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יאים זקנים ושופטים יצרו חוקים ומשפטים; סופרים העלו על הכתב היסטוריה וסיפורת; נב

ותלמידים רשמו את 'דבר ה' '; משוררים חיברו מזמורים ותפילות; חכמים טיפחו ספרות משלים 

 .230ואפוקליפטיקאים מסרו את חזיונותיהם

מכאן שהיצירה המקראית אינה מהווה מקשה אחת. עם זאת, ואף שמדובר בספרות ענפה 

ענפה שפרחה בתקופת מאוד, יש לזכור שספרים אלו הם בגדר חתך חלקי בלבד של הספרות ה

המקרא. אין ספק שספרים נוספים חוברו, וכבר המקרא עצמו מזכיר חיבורים עתיקים שאבדו, 

 מדרש הנביא עדו( ו14)במדבר כא  ספר מלחמות ה'(, 18, שמ"ב, א 13)יהושע י  ספר הישרכגון 

 . 231(. ובוודאי היו גם ספרים אחרים, ששמותיהם אפילו לא נמסרו לנו22)דה"ב, יג 

על העברית המאוחרת ניתן ללמוד בעיקר מספרי המקרא המאוחרים, שעל איחורם מעידים 

)מעבר ליסודות לשוניים המאוחרים שבהם( הספרים בעצמם, בין על ידי ציון תקופתם ו/או 

הזכרת אישים שחיו ופעלו באותה תקופה ובין שהיצירה עצמה היא העדות לאיחור. אלו הספרים 

 אי המאוחר ושקיימת לגביהם הסכמה רחבה:השייכים לקורפוס המקר

. סיפור המעשה מתרחש בחצר המלך הפרסי, ובכך, כמובן, יש ראיה חותכת אסתר. 1

לזמן כתיבתו המאוחר. מלבד זאת, אנו מוצאים בו מילים פרסיות )'ָדת', 'ִפְתָגם' ועוד(; 

ת', 'ַמֲאַמר רֶׁ ְך' מילים בארמית ממלכתית )'ִאּגֶׁ לֶׁ ודות של לשון חכמים ועוד(; ויס ַהמֶׁ

 ;232ועוד( )'ַבָקָשה'

. הסיפור עצמו מעיד על איחור, הן על ידי ציון שמותיהם של מלכים פרסים הן דניאל. 2

'ַפְתַבג'(; מילים , על ידי המאפיינים הלשוניים המאוחרים שבו: מילים פרסיות )'ַפְרְּתִמים'

י ִעִזין' יְך', 'ְצִפירֵּׁ ות של לשון חכמים )'ַהָּתִמיד' ועוד(; ומילים ועוד(; יסוד ארמיות )'הֵּׁ

ִרין' ו'סּוְמפֹוְנָיה'(, שאולי עשויות לרמוז על זמן  יווניות, שלוש במספר )'ַקתרֹוס', 'ְפַסְנּתֵּׁ

 ;233חיבורו של הספר אף בתקופה ההלניסטית

. על איחורם של ספרים אלה מעיד תוכנם, שהרי מסופר בהם על קשריהם עזרא ונחמיה. 3

זרא ונחמיה עם נציגי השלטון הפרסים. כמו כן מעידה על כך לשונם: מילים פרסיות של ע

                                                           
 .450רופא, מבוא, עמ'  230
 .13הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  231
; 61-63דויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' ; בנ484; דרייבר, מבוא, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  232

 .125-126בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ' -; סאינס212-213הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 
; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 60; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  233

 .122' בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ-; סאינס213
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לְֶׁך טֹוב ס' ועוד(; ביטויים מארמית ממלכתית )'ִאם ַעל ַהמֶׁ ועוד(; ויסודות של  ')'ִגְזָבר' ו'ַפְרדֵּׁ

 ; 234לשון חכמים )'ַּתֲעִנית' ועוד(

וסכם על החוקרים שהוא . תוכנו של ספר זה אינו מעיד על תקופתו, אך מקהלת. 4

מאוחר, וראיה לכך ניתן למצוא ביסודות לשוניים מאוחרים שבו: ארמיזמים שמוצאם 

ִני' ועוד(-ֻעַמת שֶׁ -בארמית הממלכתית )'ָכל  .235' ועוד( ויסודות של לשון חכמים )'חּוץ ִממֶׁ

היא בשאלה עד כמה הוא מאוחר: האם יש לשייך אותו לתקופה של החוקרים המחלוקת 

הפרסית או לתקופה ההלניסטית. לאחרונה טען ינג כי הספר אינו מאוחר אלא התחבר 

לכאורה -בסוף תקופת המלוכה. לשם כך הוא מציין שלושה טיעונים: הארמיזמים

המצויים בספר עשויים להתפרש על בסיס ספרות החכמה או כניב מקומי; לשון חכמים 

כן כי כבר אז הועלתה על הכתב; ואם התקיימה בצורה כלשהי כבר בתקופת המלוכה ויית

לכאורה שבספר הן אכן כאלה, הרי שמילים מסוג זה קיימות גם -המילים הפרסיות

 .236בתקופה הקדם גלותית והן מתועדות בספרי מקרא אחרים

. אמנם הספר עוסק בתקופת הבית הראשון, אך ככל הנראה הוא חובר רק דברי הימים. 5

רשמים היסטוריים )אזכור שמו של זרובבל( ועדויות בתקופה הפרסית. על כך מעידים 

לשוניות: מילים פרסיות )'ֲאַדְרכֹון', 'ַּגְנַזְך' ועוד(; מילים ארמיות שחדרו מן הארמית 

 ; 237ועוד(; ויסודות של לשון חכמים )'ְפָסִחים' ועוד( הממלכתית )'ַמָדע', 'ַאְרְּגָון'

ידים מחבריהם בעצמם, המציינים את . על איחורם של ספרים אלה מעזכריהוחגי . 6

תקופת התנבאותם בימי דריווש. לאיחור יש תימוכין לשוניים, אף כי השפעתה של 

העברית המאוחרת קטנה כאן הרבה יותר מהשפעתה, למשל, באסתר, בדניאל, בעזרא 

ובנחמיה. הסיבה לכך מתפרשת לאור העובדה ששני הספרים חוברו בתחילת התקופה 

 ;238לשון הקלסית עדיין נשתמרה במידה רבההפרסית, שבה ה

                                                           
; הורביץ, 64-66; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 518; דרייבר, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  234

 .120-122בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ' -; סאינס213-214התקופה הפרסית, עמ' 
; 76-80, עמ' ; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים476; דרייבר, מבוא, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  235

בדיוס, -; סאינס5-6; שורס, קהלת, עמ' 49-50; קרנשו, קהלת, עמ' 214הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 
 .124-125היסטוריה של העברית, עמ' 

 ינג, תיארוך. 236
; 66-74; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 518; דרייבר, מבוא, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  237

בדיוס, היסטוריה של העברית, -; סאינס23-28; יפת, דה"י, עמ' 214-215קופה הפרסית, עמ' הורביץ, הת
 .116-120עמ' 

 ; 109; פטרסן, חגי וזכריה, עמ' 215; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 26-27גזניוס, היסטוריה, עמ'  238



 

 54 

סו( מעוגנת עדיין היטב –. גם לשונו של ישעיהו השני )ישעיהו פרקים מ"ישעיהו השני". 7

בעברית הקלסית, אך אזכורים מפורשים של ציונים היסטוריים )כמו, למשל, שמו של 

 ;239כורש( מצביעים על זמן חיבור מאוחר

נים המובהקים של העברית המקראית המאוחרת . גם בספר זה חסרים הסמממלאכי. 8

של הסביבה הלשונית  –שמספרם אמנם לא גדול  –אם כי מצויים בו רשמים ברורים 

המאוחרת מימי הבית השני וגם אין בו ציונים היסטוריים. למרות מוגבלויות אלה אין 

 .240חולקים על שיוכו לתקופת שיבת ציון

ב המכריע של החוקרים. לרשימה זו יש להוסיף את איחורם של הספרים שלעיל מוסכם על הרו

ספר יחזקאל שקיימת לגביו הסכמה כי הוא נתחבר בתקופת הגלות, על פי הממצאים הלשוניים 

זמן חיבורם שנוי במחלוקת. בעבודה הנוכחית  –. באשר לספרי מקרא אחרים 241המאוחרים שבו

מוטל בספק', וההתייחסות  ישמש לסימונם של הספרים האלה הביטוי 'ספרים שזמן חיבורם

אליהם ואל התופעות הלשוניות המצויות בו תהיה תמיד על סמך נקודת מוצא זו. לקבוצה זו 

 שייכים הספרים הבאים: 

. גזניוס סבור שספר זה שייך ל'תור הזהב'. הוא מבסס את הנחתו על ההקבלות יואל. 1

חת בזמננו היא שיש ההיסטוריות לספר עמוס. הורביץ, לעומתו, מציין שהדעה הרוו

גלותית, וזאת משיקולים שונים, שהשיקול הלשוני הוא לאו -לייחסו לתקופה הבתר

 דווקא העיקרי בהם )יסוד לשוני מאוחר שבכל זאת מופיע בו הוא, למשל, המילה 'סֹוף'(

242 ; 

. הדעות חלוקות באשר לזמן חיבורם של רבים מהמזמורים, אך מוסכם שחלק תהילים. 2

, 243ים הנושאים את הכותרת 'לדוד' נכתבו לפני הגלות )בעיקר הראשונים(המזמור 73-מ

וחלקם, בעיקר מהשליש האחרון של הספר, חוברו אחרי היציאה לגלות. על כך מעידים 

ת'( מאפיינים לשוניים מאוחרים )כגון, 'ִרַחם ַעל'  ; 244תמורת 'ִרַחם אֶׁ

                                                           
; הורביץ, 3, ישעיה, עמ' ; וסטרמןxxiv-xxv; דילמן, ישעיה, עמ' 28הערה  26גזניוס, היסטוריה, עמ'  239

 .215התקופה הפרסית, עמ' 
 .5-6; פטרסן, זכריה ומלאכי, עמ' 215-216; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  240
 . 12; רייט, עדות לשונית, עמ' 177רוקר, המחקר הדיאכרוני, עמ'  241
 .216; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 24-25בעמ'  27וכן בהערה  24עמ'  ,גזניוס, היסטוריה 242
 .216; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 23גזניוס, היסטוריה, עמ'  243
; הורביץ, 67בין לשון ללשון, עמ' ; הורביץ, 387-388; דרייבר, מבוא, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  244

 .125 בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ'-; סאינס216התקופה הפרסית, עמ' 
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קובלת במחקר. אך הייחודים . גזניוס מניח שהוא מאוחר, ובדרך כלל הנחה זו מאיוב. 3

הלשוניים )קרי: הארמיזמים(, שטיבם המדויק עדיין לא ברור לחלוטין, מאלצים את 

 ;245החוקרים להיזהר בקביעת זמנו

משמעי ויש להיזהר בהסקת מסקנות. מכל -. גם ספר זה קשה לתיארוך חדמשלי. 4

 ; 246קופה הקדומהמקום, אין הכרח לראות בו ספר מאוחר, וניתן לראות בו תוצר של הת

בדיוס יש לשייך מגילה זו לתקופה -סאינס. על פי גזניוס, הורביץ ושיר השירים. 5

, על סמך השפעות ארמיות, ישירות ועקיפות )'ְברֹוִתים' ו'ַשָלָמה'(; יסודות המאוחרת

ס' ות עלומ יחד עם זאת .247חז"ליים )ש' תמורת 'אשר'(; והופעת המילה הפרסית 'ַפְרדֵּׁ

חז"ליים" או ארמיים  -ת מהצעה זו. הימצאותם של יסודות "פרוטות מסוימוהסתייגו

אינה מחייבת לראות בהם תמיד סימן כרונולוגי של התקופה המאוחרת וניתן גם לפרשם 

 ;248כרישומים של לשון עממית או של ניב גאוגרפי )צפוני( מלפני תקופת הגלות

יחוסה לתקופת שפוט השופטים . תיארוך המגילה עודנו בגדר שאלה פתוחה. ירות. 6

, אך יש 249מוטל בספק, והשיקולים הלשוניים העשויים להעיד על איחור מועטים

 ; 250המייחסים את זמן חיבורה לתקופת הגלות או לאחריה

 השאלה לגבי זמן חיבורו של הספר היא זו העומדת כאן על הפרק. יונה. . 7

ב'עברית מקראית קלסית/סטנדרטית',  לספרות קדומה נחשבים כאן בעיקר החיבורים הכתובים

המתגלה בספרי התורה ובנביאים הראשונים מחד גיסא ובנבואה הקלסית של הנביאים האחרונים 

)כגון עמוס וישעיהו 'הראשון'( מאידך גיסא, וכן במזמורי תהילים שלא הוכח בוודאות שהם 

סטים אלה, בחלקם או מאוחרים. לצורך המחקר הנוכחי הגישה המקובלת עלינו היא שגם אם טק

משמעית שהם -מאוחרת, הרי שכל עוד לא הוכח חד עריכהבשלמותם, עברו בתהליך מסירתם 

מאוחר אנו רשאים בהחלט להסתייע בהם כעדים לגיטימיים  שכתוב לשוניעברו במסגרת זו גם 

 לשימוש הלשון הסטנדרטי.

 

                                                           
)אולם את סיפור המסגרת הוא  216-217; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  245

 .125 בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ'-מתארך לתקופה מאוחרת(; סאינס
בדיוס, -; סאינס217; הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' 406; דרייבר, מבוא, עמ' 24גזניוס, היסטוריה, עמ'  246

 .125 של העברית, עמ' היסטוריה
בדיוס, היסטוריה של העברית, -סאינס; 218הורביץ, התקופה הפרסית, עמ' ; 27גזניוס, היסטוריה, עמ'  247

 .123-124עמ' 
 .217-218הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  248
 .125 בדיוס, היסטוריה של העברית, עמ'-; סאינס218, התקופה הפרסית, עמ' הורביץ 249
 .64, עמ' מאיירס, רות 250
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תן ללמוד לא רק על העברית המקראית בכלל ועל העברית המקראית המאוחרת בפרט ני

מספרי המקרא אלא גם ממקורות חיצוניים, שבמקרים רבים עשויים למלא את החללים של 

 הלשון המקראית. מקורות שמהם ניתן ללמוד על העברית המקראית המאוחרת הם:

גלותית והמשמשים לאיתורם של -בתקופה הבתר עברית. טקסטים ותעודות שנתחברו ב1

 ית המקראית המאוחרת, דהיינו מגילות ים המלח, ספר בןשימושי לשון אופייניים לעבר

כוכבא וספרות חז"ל. בכתבים אלו ניתן למצוא קווים משותפים רבים -סירא, מכתבי בר

עם העברית המקראית המאוחרת מצד אחד ועם הניבים הארמיים ולשון חכמים מצד 

 אחר;

תבי ייב, שנכתבו שחוברו בתקופה הפרסית ואילך. עמם נמנים מכ ארמיים. טקסטים 2

שחוברו בנבטית; תעודות מקומרן  בארמית ממלכתית; פפירוסים ממערות במדבר יהודה

)המגילה החיצונית לבראשית, התרגום לאיוב ועוד(, מואדי מרבעאת ומנחל חבר )מכתבי 

-כוכבא, הארכיון של בבתא(, כתובות ארמיות בקברים, והמילים הארמיות בברית-בר

נערכו  מתתיהו, בתרגום אונקלוס ובתרגום יונתן )אף כי-בן החדשה ובחיבורי יוסף

ישראלית; במסופוטמיה -בתקופה מאוחרת יותר(, המעידות על השפעת הארמית הארץ

 מתועדים הניבים של תדמור, של חטרה ושל הסורית העתיקה. 

המקורות הקדומים ביותר הרלוונטיים לביסוס חקר העברית המקראית הם ספרות אוגרית 

עמרנה, התורמים להכרת אופייה של השירה המקראית, והממצאים האפיגרפיים -בי אלומכת

גלותית, המסייעים בחקר הפרוזה של 'לשון התקופה הקלסית' )ובהם למשל -מהתקופה הקדם

 כתובת השילוח, מצד חשביהו, מכתבי לכיש, חרסי ערד ועוד(.

 

 הקריטריונים לזיהוי העברית המקראית המאוחרת 3ב.

של הקורפוס המקראי כה מצומצם, מצד אחד, ושכיחותן הרבה של תופעות במקרא שיש היותו 

בהן עדות למגוון מקורות, מצד אחר, מאלצת את החוקרים לתת את הדעת על המגבלות הכרוכות 

במחקר המקרא בכלל ובחקר לשון המקרא בפרט. אחת הבעיות נוגעת לאומדן השיעור היחסי של 

קראית ששרד )ובייחוד במקרא, כמובן(. במשך השנים נעשו ניסיונות אוצר המילים של הלשון המ

, שולטנסשונים לאמוד את חלקה של הלשון העברית שלא תועד. גזניוס אינו מקבל את דעתו של 

הטוען שהלשון העברית המתועדת במקרא מהווה רק שישית )!( מסך הלשון העברית ששימשה 
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ק האבוד של הלשון, כהגדרתו, קטן בהרבה ואין בתקופת המקרא. גזניוס עצמו סבור כי החל

לחשוב שהוא גדול עד כדי כך שלא יהיה צידוק להשתמש בלשון המקרא ללימוד על הלשון 

, שלפיהם היינו מצפים לאוצר מילים הגדול בשיעור של גירו. רבין מציג את חישוביו של 251העברית

א, אך הסתייגויות רבות מביאות בין אלף לאלפיים מילים יותר מאוצר המילים של לשון המקר

אותו למסקנה כי לא ניתן "להסיק מסקנות על היקף אוצר המילים של הלשון בכללותה באותו 

. מכל מקום, ברור ומוסכם שאוצר המילים בתקופת המקרא היה גדול יותר ממה 252זמן"

א, שמשתקף בספרי המקרא. על עצם קיומן של מילים נוספות מעבר למה שאנו מוצאים במקר

ישראל )כגון המילה 'זדה' בנקבת השילוח( או בספרות -ניתן ללמוד מחומר אפיגרפי שנמצא בארץ

חז"ל )למשל מונחים חקלאיים שבוודאי נהגו גם בתקופת המקרא אך לא תועדו בספרי המקרא, 

מוכרים על -. כמו כן ניתן ללמוד על קיומן של מילים נוספות או שורשים לא253שכן לא נזקקו להן(

 . 254שמות אנשים ומקומות וכן על פי תעתיקים ותרגומים ליווניתפי 

חוץ מהעובדה שלא ניתן להשלים את המילון המקראי בשלמותו, החוקר, ובעיקר זה הבודק 

את העברית מנקודת מבט דיאכרונית, עומד בפני בעיה הקשורה לשכיחותן ולפריסתן של מילים 

רק בספר מאוחר למרות ששימשה כבר בעברית בקורפוס המקראי. מילה מסוימת עשויה להופיע 

(. או לחלופין, מילה 255המקראית הקלסית ורק במקרה לא תועדה בה )כמו למשל המילה 'סמדר'

מסוימת יכולה להופיע רק בשירה, וזה כשלעצמו אינו ראיה לכך שהיא שייכת לאוצר המילים של 

 . 256למשל המילה 'ברק'(השירה העתיקה וכי השימוש בו פסק בתקופה מאוחרת יותר )כמו 

לאור הבעייתיות הרבה שבמחקר העברית המקראית, כיצד ניתן אפוא לבודד מאפיינים 

לשוניים מאוחרים ולקבוע אם חריגות לשוניות מן הדפוסים המקובלים של העברית המקראית 

הסטנדרטית הן ממאפייניה של התקופה המאוחרת ואינן נובעות מסגנון אישי או ממקריות? 

 :257זה הציע הורביץ מתודולוגיה ברורה על בסיס שלושה קריטריונים לצורך

האלמנט החשוד כמאוחר מופיע רק, או בעיקר,  – תפוצה מאוחרת בספרות המקראית. 1

 בספרי המקרא המאוחרים;

                                                           
 .54, בעיקר בהערה 47גזניוס, היסטוריה, עמ'  251
 .149רבין, עברית מקראית, עמ'  252
 .14הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  253
 .47-53גזניוס, היסטוריה, עמ'  254
 .14הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  255
 שם. 256
 המאוחרת. ; הורביץ, חקר העברית המקראית222-223הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  257
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האלמנט החשוד כמאוחר רווח גם  – מקראיים מאוחרים-תיעוד במקורות חוץ. 2

לות מדבר יהודה; בספרות חז"ל; או במקורות המאוחרים שמחוץ למקרא )במגי

בטקסטים בארמית הממלכתית(, ואי אפשר אפוא לפרשו כשימוש לשון האופייני לסגנונו 

 של סופר מקראי יחיד או כתופעה מקרית גרדא שאין לה משמעות כרונולוגית; 

לאלמנט החשוד כמאוחר קיים  – מציאותה של חלופה קלסית בטקסטים הקדומים. 3

לטרנטיבי בספרות הקדומה, בין שמדובר בקטעים מקבילים ממש ובין שימוש לשון א

שמדובר בתיאור של סיטואציות דומות. כלומר, בספרות הקדומה קיימים שימושי לשון 

 חלופיים שהם המייצגים את העברית המקראית הקלסית.

שהוא רק עמידתו של שימוש לשון כלשהו במבחן שלושת הקריטריונים הללו מאפשרת לנו לקבוע 

אכן מאוחר: הראשון מצדיק את עצם ההנחה שתופעה מסוימת עשויה להתפרש כמאוחרת; השני 

מלמד שהתופעה אכן משקפת שימוש לשון כללי השייך לתקופה מסוימת ואינו מותנה בגורמים 

כרונולוגיים )כגון, סגנון אישי של הכותב(; והשלישי מצביע על כך שהיעדרותה של התופעה -לא

הספרות הקדומה איננו נובע ממקריות גרידא )כגון, שלא הייתה הזדמנות להשתמש  המאוחרת מן

 .258בו(

מאוחרים בתוך חיבורים שזמנם המאוחר  אלמנטיםשלושת הקריטריונים הנ"ל נועדו לזיהוי 

מקראי כלשהו, שזמנו אינו ידוע, שייך לתקופה המקראית  טקסטידוע ומקובל. אולם כדי לקבוע ש

 להסתייע בקריטריון נוסף: המאוחרת יש צורך 

בדרך כלל הימצאותה של תופעה מאוחרת יחידה  – הצטברות של שימושי לשון מאוחרים( 4)

בטקסט אינה מספיקה כדי להוכיח שהטקסט מאוחר )שהרי ייתכן שסופר מקראי נזקק מסיבה 

ירה כלשהי לשורש ארמי זר למרות שלא היה שכיח בלשון תקופתו, או למילה עברית שהייתה נד

בזמנו ורק בתקופה מאוחרת יותר התקבלה כשימוש לשון רגיל(. עם זאת, אפשר שגם לתופעות 

את האפשרות שגם אלמנטים  מראשיחידות תהיינה השלכות כרונולוגיות. על כן אין אנו שוללים 

 .259יחידאים עשויים בכל זאת להיות רלוונטיים לענייננו

 

 

 

 

                                                           
 שם. 258
 .222-223הורביץ, התקופה הפרסית, עמ'  259
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יונה החשודות לקסיקליות בספר התופעות הג. תוצאות: 

 כמאוחרות

המחקר הלשוני של העברית המקראית בכלל והמחקר הדיאכרוני בפרט מקיפים על פי רוב כמה 

קטגוריות: כתיב, דקדוק, מילון ותחביר. כך נכון גם למחקרים העוסקים במאפייני לשון ספר יונה 

מילים וביטויים  35והמבקשים לקבוע את זמן כתיבת הספר. בתחום המילון הציגו חוקרים שונים 

במסגרתה  .בספר יונה המעידים לדעתם על תקופת חיבור מאוחרת. בפרק זה נעסוק בסוגיה זו

. ננתח נבדוק כל אחת מן התופעות, שיוצגו כאן על פי סדר אלפבתי של צורת הופעתן בספר יונה

. נציג  (3אותן על פי הקריטריונים לזיהוי העברית המקראית המאוחרת שהוצגו בפרק הקודם )ב 

תחילה את דעתם של החוקרים לגבי התופעה הנדונה; לאחר מכן נבדוק מהם הנתונים המקראיים 

מקראיים, הקדומים והמאוחרים, העבריים והארמיים, אותם ניתן לנצל לצורך המחקר -והחוץ

הדיאכרוני; ומתוך כך ננסה לבדוק אם התופעה הנדונה אכן מאוחרות ואם ניתן לראות בה 

   רים לאיחור.סימנים ברו

בעבודה זו לא נעסוק במאפייני הכתיב, הדקדוק והתחביר שנידונו על ידי חוקרים שונים 

במסגרת הדיון הדיאכרוני של ספר יונה ורק נציגם בקצרה בנספח לפרק זה, משום שהם ראויים 

לטיפול מפורט לעצמו. ראוי להדגיש שחקר הממצאים בתחומים אלו נחוץ כדי להגיע בסופו של 

בר למסקנות מקיפות על מאפייני לשון הספר ועל זמן חיבורו ויש לקוות שגם הם יידונו בעתיד ד

 הקרוב בצורה יסודית.
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ַמִים1  . ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ת"ִעְבִרי ָאֹנִכי וְ  ַמִים 'ה אֶׁ א" )יונה א  ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ  (9ֲאִני ָירֵּׁ

 

האיש שבגללו פרצה הסערה: מה מלאכתו, הגורל נופל על יונה, והמלחים רוצים לדעת פרטים על 

מה ארצו ומה עמו. יונה אינו עונה על כל השאלות אלא רק על האחרונה. הוא מציג עצמו כעברי 

)או כ'עבד ה'', על פי תרגום השבעים( וכמי שירא את "אלהי השמים... אשר עשה את הים ואת 

, רופא, דאגלס וסימון, מסכימים היבשה". חוקרים רבים, וביניהם גזניוס, דרייבר, סמית, סלין

. זאת על סמך היקרויותיו הרבות 260שהביטוי 'אלהי השמים' שייך לעברית המקראית המאוחרת

בספרי המקרא המאוחרים, בספרים החיצוניים יהודית וטוביה ובארמית של ייב, ולמרות שהוא 

ות אלה כדי לטעון . לנדס מתבסס על שתי היקרויות מקראי7-ו 3מצוי פעמיים כבר בבראשית כד 

שמדובר דווקא בביטוי קדום. כמו כן הוא מציין את הימצאותו של הביטוי גם בארמית, שבה הוא 

לפסה"נ(  605מתועד במצבת ַזִכר במאות השמינית או התשיעית לפסה"נ וכן במכתב )משנת 

 .262אינם מציינים איחור HALOT-ו .B.D.B. המילונים 261מ'אדון מלכים' אל פרעה

 

 תונים המקראיים? הביטוי 'אלהי השמים' מופיע במקרא תשע פעמים, במקומות האלה:הנ מהם

ָאֶרץ : "ְוַאְשִביֲעָך ַבה'3בראשית כד  ַמִים ֵואֹלֵהי הָּׁ  "; ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ַמִים: "ה' 7שם,   ";ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ת: 9יונה א  ַמִים 'ה "ִעְבִרי ָאֹנִכי ְואֶׁ א ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ  "; ֲאִני ָירֵּׁ

ץ ָנַתן ִלי2א א עזר ִים 'ה : "ֹכל ַמְמְלכֹות ָהָארֶׁ מָּׁ  ";ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ל ִלְפנֵּׁי 4א  נחמיה ִים: "ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתַפלֵּׁ מָּׁ  ";ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ִים : "ָוֹאַמר ָאָנא ה'5שם,  מָּׁ ל ַהָּגדֹול ְוַהנֹוָרא"; ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ  ָהאֵּׁ

ל 4שם, ב  ְתַפלֵּׁל אֶׁ יִ : "ָואֶׁ מָּׁ  "; םֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ם 20שם,  ִים: "ָואֹוַמר ָלהֶׁ מָּׁ  הּוא ַיְצִליַח ָלנּו"; ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

                                                           
; סלין, תרי עשר, עמ' 497, תרי עשר, עמ' ת; סמי322; דרייבר, מבוא, עמ' 29זניוס, היסטוריה, עמ' ג 260
; סימון, יונה, 461-462; דאגלס, יונה, עמ' 132; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 398-399; ברנר, יונה, עמ' 245
 .31' עמ
 .154-155לנדס, יונה, עמ'  261
 .53, כרך א', עמ' HALOT, טור ב'; מילון 44, עמ' .B.D.Bמילון  262
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ץ ָנַתן ִלי ה' 23דה"ב לו  ִים: "ָכל ַמְמְלכֹות ָהָארֶׁ מָּׁ  ". ֱאֹלֵהי ַהשָּׁ

ִים כמו כן נמצא במקרא הביטוי הקרוב 'אל השמים': "הֹודּו לְ  מָּׁ )תהילים  ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו"ֵאל ַהשָּׁ

 (.26קלו 

מנתונים אלו עולה שהביטוי 'אלהי השמים' נפוץ במקרא בשלושה מקומות עיקריים: שש 

פעמים בקטעים שאין ספק שהם מאוחרים )עזרא, נחמיה ודברי הימים(; פעמיים בספר בראשית 

(; ופעם אחת בספר יונה, שזמן חיבורו עומד כאן על הפרק. ההיקרויות שבספר בראשית 7-ו 3)כד 

ומטית שמדובר בביטוי מאוחר, אף שלדעתו של רופא הן אינן סותרות את מונעות קביעה אוט

 . 263קביעת האיחור משום שהסיפור הספציפי על אירוסי רבקה הוא לדעתו מאוחר

-במקביל להסבר זה יש לבדוק את הופעות הביטוי 'אלהי השמים' גם בספרות היהודית הבתר

 המקורות היהודיים. מקראית ובספרות הארמית מכל התקופות. נתחיל בסקירת

 מקראית היהודית אנו מוצאים את הביטוי 'אלהי השמים' במקומות הבאים:-בספרות הבתר

 : 264לאחר מכן ליוונית ולארמית ם, שחובר כנראה בעברית ותורגספר יהודיתב

 בספר יהודית:

 (;8ה האלהים אשר ידעו" ) אלהי השמים"ויצאו מדרך אבותם וישתחוו ל                         

 (.17" )יא אלהי השמיםעבד את ת"כי שפחתך...                          

 בספר טוביה:    

 (.א" )י יוליכך בשלוםי אלהי השמיםאמר אל טוביה בניי ה' "וי                   

 

 בספרות חז"ל הביטוי מופיע פעמים אחדות בלבד, ברובן כציטוט בלבד:

ותו בשבועה האמורה בתורה שנאמר "ואשביעך בתוספתא, סוטה ז ד: "משביעו א

 ואלי הארץ"". אלהי השמיםבה' 

וכן שלוש פעמים בתלמוד הבבלי, מתוכן פעמיים כציטוט )פעם אחת במגילה יא ע"ב; ופעמיים 

 בשבועות לח ע"ב, אחד כציטוט ואחד עצמאי(.

ה של הארמית ובייחוד חשובה עדות –בארמית הממלכתית השימוש בביטוי 'אלהי השמים' בולט 

 שם הוא נקרה עשר פעמים בחלקים הארמיים של דניאל ושל עזרא, ולמשל: –המקראית 

א ִמן18דניאל ב  אֳקָדם  : "ְוַרֲחִמין ְלִמְבעֵּׁ  (;44, 37, 19-ָרָזא ְדָנה" )וכן ב ַעל ֱאלָּּׁה ְשַמיָּׁ

                                                           
 .42-67רופא, "סיפור אירוסי רבקה", אשל באר שבע, תשל"א, עמ'  263
 .56גרינץ, יהודית, עמ'  264
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ן ִמן: "12עזרא ה  א ִדי ַהְרִּגזּו ֲאָבָהַתָנא לֶׁ  ָלהֵּׁ ְך ב ִהמוֹ ְיהַ ֱאלָּּׁה ְשַמיָּׁ לֶׁ ל ְבַיד ְנבּוַכְדנֶַׁצר מֶׁ  " ָבבֶׁ

 .265(23 -, ופעמיים ב21, 12, ז 10, 9ו  -)וכן ב 

 בארמית של ייב הביטוי נקרה שבע פעמים בוודאות, ולמשל:

  ;266)"של אלהי השמים"( "אלה שמיא"זי 

 .267יהו אלהי השמים"( לפני") "אלה שמיא"קדם יהו 

נפוץ בתקופה הפרסית. הוא מצוי בעברית המקראית מכאן שהביטוי 'אלהי השמים' היה 

(; פעמיים בספר יהודיתמקראית )-המאוחרת )שש פעמים(; במקורות היהודיים מן התקופה הבתר

פעמים( ובארמית של ייב )שבע פעמים(. אכן נראה שבתקופה הפרסית  10בארמית המקראית )

חר מכן הם הפסיקו להשתמש בו, היהודים הרבו להשתמש בכינוי 'אלהי השמים', אך עם זאת לא

והראיה, הוא אינו משמש בלשון חכמים )בספרות חז"ל רק ארבע פעמים, רובן כציטוט(. אם אכן 

צודק רופא שסיפור אירוסי רבקה מאוחר הוא, הרי שיש בכך אישור ודאי לטענת האיחור. כאמור, 

שהביטוי 'אלהי השמים',  לנדס אינו מסכים עם קביעה זו וטוען שספר בראשית הוא קדום, ומכאן

שהוא קיצור הביטוי השלם 'אלהי השמים ואלהי הארץ', היה ידוע כבר במאה העשירית לפסה"נ, 

 שבה ההשפעה הארמית בוודאי לא הייתה מכריעה. 

 הביטוי היה ידוע כבר בארמית העתיקה, כפי שאנו לומדים משני מקורות ארמיים:

ואלהי נ מצוי הביטוי הנדון במשפט ""שיעית לפסה. במצבת זִכר מן המאות השמינית או הת1

 –". הסתייגות אפשרית מטענתו של לנדס היא שכאן מדובר באלים שונים שמי]ן ואלה[י ארק

'אלהי השמים' מצד אחד ו'אלהי הארץ' מצד אחר, ולא באל אחד שהוא האלהים של השמים 

עם זאת, אין להתעלם לחלוטין ושל הארץ גם יחד, ולכן אין זהו ביטוי מקביל לזה הנדון כאן. 

 מקיומו של הביטוי.

נ השורה השנייה מתחילה במילים "לפסה 605. במכתב מ'אדון מלכים' אל פרעה בשנת 2

"שמיא וארקא", וסוף השורה הראשונה חסר. על פי אחת ההשערות, המילה החסרה היא 

ביטוי הנדון אכן 'אלה'; אך כל השלמה תהיה בגדר השערה בלבד, ומכאן שאין לנו ודאות שה

 מופיע בכתובת.

 

                                                           
  (.11ֱאָלּה ְשַמָיא ְוַאְרָעא" )ה -ִדי : "ֲאַנְחָנא ִהמֹו ַעְבדֹוִהי'כמו כן מצוי הביטוי 'אלה שמיא וארעא 265
 .5, שו' 38; מכתב 2-3, שו' 38; מכתב 3-4שו'  32אולי, תעודות ארמיות, מכתב ק 266
 .27-28, שו' 30אולי, תעודות ארמיות, מכתב ק 267
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קיומו של הכינוי בארמית העתיקה מעיד שהיה קיים כבר בתקופה הקדומה. עיון נוסף בסיפור 

אירוסי רבקה מעלה את האפשרות שהשימוש המקראי בביטוי בתקופה הקדומה היה שונה מזה 

האדם הקרוב שבתקופה הפרסית. אברהם משתמש בביטוי כשהוא מדבר עם אליעזר, שאמנם היה 

לו ביותר, אך לא היה שותף לאמונתו באלוהיו. ייתכן שאז, בדברו עם אדם בן דת אחרת, אברהם 

 . 268קורא לאלוהיו בכינוי ארמי, כזה המוכר לעבדו

אם מקבלים הנחה זו, ניתן לומר את הדברים הבאים: 'אלהי השמים' היה כינוי אלהי קדום 

ַזִכר )ואולי גם במכתב מ'אדון מלכים' אל פרעה(. בפנתאון הארמי וככזה הוא מתועד בכתובת 

ייתכן שבימי העברית הקדומה הוא היה מוכר, אך נעשה בו שימוש רק כאשר בסיפור המעשה 

ישראלי. מאוחר יותר, בתקופה הפרסית, אימצו אותו גם היהודים, ככינוי המוסב -מופיע אדם לא

 לאלוהיהם, שבו הם משתמשים אף בינם לבין עצמם. 

כך, נשאלת השאלה איך ראוי לפרש את הופעת הכינוי בספר יונה; ועל כך קשה לענות.  אם

כשיונה מכנה את אלוהיו 'אלהי השמים' הוא עושה זאת מול אנשים בני דת אחרת, ולכן הדבר 

מחזק את טענת הקדמות. מאידך גיסא ייתכן שזו הייתה לו דרך טבעית לכנות את אלהיו )ראה 

 כן יעיד הדבר על איחור.(, ועל 4-5נחמיה א 

מכאן ששאלת זמנו של הביטוי 'אלהי השמים' בספר יונה תישאר פתוחה לעת עתה ולא ניתן 

 יהיה להיעזר בו לתיארוך הספר. 

 
 
 
 

                                                           
 , כדילא מסיבות לשוניות אלא מסיבות ספרותיות תקניתעתים הסופר המקראי סוטה מן העברית הל 268

 .594ישראליות. ראה, למשל, טור סיני, ארמית, עמ' -"צבע לוקאלי" כשמופיעות דמויות לא לתת



 

 64 

 . ָאַמר )=ִצוָּׁה(2

ת ה' ַויֹּאֶמר" א אֶׁ  (11יֹוָנה" )יונה ב  ַלָדג ַוָיקֵּׁ

 

הקב"ה מבקש ממנו, אומר לו, או אולי  הקב"ה "אומר" לדג להקיא את יונה, והדג מציית. האם

מציינים שאחד השימושים של הפועל 'אמר' הוא ציווי,  .B.D.Bמצווה עליו? מילון גזניוס ומילון 

ורודולף סבור כי מדובר בתופעה מאוחרת  269לעברית המקראית המאוחרת בעיקרוהוא אופייני 

אית הקלסית ניתן היה . לנדס, לעומת זאת, טוען שכבר בעברית המקר270המושפעת מארמית

. כתימוכין לדעתו הוא מצביע על שמונה פסוקים מהספרות 271להשתמש בפועל זה במשמעות זו

 המקראית הקלסית שהפועל משמש בהם במשמעות זו. נבדוק אותם להלן:

ן ַבִכנֹור" יֹּאַמר: "16שמ"א טז  ַע ְמַנּגֵּׁ יָך ְלָפנֶׁיָך ְיַבְקשּו ִאיש ֹידֵּׁ נּו ֲעָבדֶׁ  ; ָנא ֲאֹדנֵּׁ

ל ִכי11שמ"ב טז   לֹו ה'";  ָאַמר : "ַהִנחּו לֹו ִויַקלֵּׁ

  ";ְּגבּוָלם ַוָיֹבא ָעֹרב ִכִנים ְבָכל ָאַמר: "31תהילים קה 

ין ִמְסָפר ָאַמר: "34תהילים קה  לֶׁק ְואֵּׁ ה ְויֶׁ  "; ַוָיֹבא ַאְרבֶׁ

תִהְשִמי ֹלא: "34תהילים קו  ר  דּו אֶׁ  "; םָלהֶׁ  ה' ָאַמרָהַעִמים ֲאשֶׁ

ם ַּגָליו ַויֹּאֶמר: "25תהילים קז  ד רּוַח ְסָעָרה ַוְּתרֹומֵּׁ  "; ַוַיֲעמֵּׁ

אֵֹּמר: "7איוב ט  ס ְוֹלא ִיְזָרח ּוְבַעד כֹוָכִבים ַיְחֹּתם הָּׁ רֶׁ  ";ַלחֶׁ

ל ָאְזָנם ַלמּוָסר : "10איוב לו  ן ִכי ַויֹּאֶמרַוִיגֶׁ ָאוֶׁ  ".ְישּובּון מֵּׁ

המילונים עולות בקנה אחד. ההבדל ביניהם הוא שלנדס  בעצם, טענתו של לנדס וקביעתם של

אומר שהפועל 'אמר' שימש במשמעות של ציווי כבר בעברית המקראית הקלסית ואילו המילונים 

אומרים שמדובר בעיקר בשימוש מאוחר. הבדל נוסף הוא שלנדס אינו מבחין בין המבנים 

בעוד שהמילונים כן עושים הבחנה התחביריים השונים שבהם הפועל 'אמר' עשוי לבטא ציווי 

כזאת )ועם זאת הם אינם מציינים אילו מבין המבנים השונים מאוחרים ואילו לא(. לשיטתם 

 -ובאיזו מידה  -הפועל 'אמר' כציווי עשוי להתבטא בארבע דרכים. להלן נסקור אותן ונבדוק אם 

                                                           
 , טור ב'. 56, עמ' .B.D.B; מילון 65, עמ' 1868 , מילוןגזניוס 269
 .330ודולף, יונה, עמ' ר 270
 .150-151לנדס, יונה, עמ'  271
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מצוי בפסוק הנדון מספר יש להן משמעות דיאכרונית. נבדוק גם היכן משתלב הפועל כפי שהוא 

 יונה.

 : 272. 'אמר+שם פועל'1

ְתַנַפל ִלְפנֵּׁי ה'... ִכי 25דברים ט  ם";  ְלַהְשִמיד 'ה ָאַמר: "ָואֶׁ ְתכֶׁ  אֶׁ

ִביא : "17אסתר א  ת ָאַמר ְלהָּׁ   ";ָבָאה ִּתי ַהַמְלָכה ְלָפָניו ְוֹלאַוְש  אֶׁ

ִשיבָמְרֳדַכי  ַויֹּאֶמר: "13אסתר ד  ל ְלהָּׁ ְסּתֵּׁ  אֶׁ  "; ראֶׁ

ְך ַויֹּאֶמר: "14אסתר ט  לֶׁ ׂשוֹּת ַהמֶׁ ן ְלֵהעָּׁ  "; כֵּׁ

 ";ָבָעם ָאַמְרִתי ִלְמנוֹּתֲהֹלא ֲאִני : "17דה"א כא 

ת ִלְדרוֹּשִליהּוָדה  ַויֹּאֶמר: "3דה"ב יד  ם ְוַלֲעשֹות ַהּתֹוָרה  'ה אֶׁ יהֶׁ י ֲאבֹותֵּׁ ֱאֹלהֵּׁ

 ".ְוַהִמְצָוה

 :273. 'אמר+פועל המתאר את הפעולה שנעשתה'2

בֹּא: "31תהילים קה   ְּגבּוָלם"; ָעֹרב ִכִנים ְבָכל  ָאַמר ַויָּׁ

בֹּא: "34תהילים קה  ין ִמְסָפר ָאַמר ַויָּׁ לֶׁק ְואֵּׁ ה ְויֶׁ  "; ַאְרבֶׁ

ה ַוְיַטֲהרו: "9נחמיה יג  ְמרָּׁ אֹּ  ";ַהְלָשכֹות וָּׁ

ְך  ַויֹּאֶמר: "8דה"ב כד  לֶׁ  ".ֲארֹוןַוַיֲעׂשו ַהמֶׁ

 :274. 'אמר+מושא ישיר'3

לְֶׁך 18א מל"א י ל ַפְרֹעה מֶׁ ן לֹו ַבִית : "ַוָיֹבאּו ִמְצַרִים אֶׁ לֹו  ְוֶלֶחם ָאַמרִמְצַרִים ַוִיּתֶׁ

ץ ָנַתן לֹו";  רֶׁ  ְואֶׁ

ל  ִכי ְלָכל: "24דה"ב כט  ְך  ָאַמרִיְשָראֵּׁ לֶׁ אתַהמֶׁ עוֹּלָּׁה ְוַהַחטָּׁ  ".הָּׁ

 :275. 'אמר + אשר/כי'4

ה ֲאֶשר: "19נחמיה יג  ְמרָּׁ אֹּ  ָּתחּום ַעד ַאַחר ַהַשָבת";ֹלא ִיפְ  וָּׁ

ן". ַויֹּאֶמר ִכי: "10איוב לו  ָאוֶׁ  ְישּובּון מֵּׁ
                                                           

 .66, עמ' HALOT ר ב'; מילון, טו56, עמ' .B.D.B; מילון 65, עמ' 1868 , מילוןגזניוס 272
 ., טור ב'56, עמ' .B.D.B; מילון 65, עמ' 1868זניוס, מילון ג 273
 , טור ב'.56, עמ' .B.D.B; מילון 65, עמ' 1868 גזניוס, מילון 274
ייתכן כי ראוי היה לעשות הפרדה בין  .66, כרך א', עמ' HALOT, טור ב'; מילון 56, עמ' .B.D.Bמילון  275

 ים, אך מכיוון שהם אינם נוגעים לענייננו לא נעשה זאת כאן.שני המבנ
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 מנתונים אלו עולות המסקנות הבאות:

( 3ישיר' )קבוצה מס' -( והמבנה 'אמר+מושא1פועל' )קבוצה מס' -המבנה 'אמר+שם

 מתועדים כבר בעברית המקראית הקלסית;

בספרות המאוחרת )נחמיה( ובספר שזמנו אינו  ( מצוי4המבנה 'אמר+אשר/כי' )קבוצה מס' 

 ברור )איוב(; 

( מצוי בספרות 2המבנה 'אמר + פועל המתאר את הפעולה שנעשתה' )קבוצה מס' 

. מכאן עולה האפשרות 276המאוחרת )בנחמיה ובדה"ב( וכן בתהילים קה, שזמנו אינו ברור

ת 'ה ַויֹּאֶמר"שהוא עשוי להיות מאוחר. הפסוק הנדון בספר יונה  א אֶׁ יֹוָנה" )יונה ב  ַלָדג ַוָיקֵּׁ

( משלב גם הוא מבנה זה, אך אינו מופיע במילונים. מכאן ואילך נתמקד רק במבנה זה 11

 מקראית לטענת האיחור. -ונבדוק האם יש תימוכין בארמית ובספרות העברית הבתר

 

כפתיחה  אינו משמש במשמעות של ציווי אלאבארמית הממלכתית הפועל 'אמר' בדרך כלל 

. עם זאת 277)"אמר "בן יהיה לי""( ברא לם יהוה לי" אמרלדיבור ישיר, ולמשל בתעודה מייב: "

אנו מוצאים היקרות של הפועל 'אמר' בצירוף פועל המתאר את הפעולה שנעשתה בארמית 

 המקראית:

אַדִין : 29דניאל ה  ְלַשאַצר  ֲאַמר"בֵּׁ  . "ְלָדִניֵּׁאל ַאְרְּגָוָנא ְוַהְלִבשובֵּׁ

משמעיים, ובוודאי הם אינם מספיקים, -מכאן שהנתונים המעטים שבידינו מן הארמית אינם חד

 וייתכן כי בפסוק בדניאל יש השפעה עברית.

 

 בלשון חכמים אין שימוש במבנה 'אמר + פועל המתאר את הפעולה שנעשתה'. 

 

בד בספר יונה, לסיכום, המבנה 'אמר + פועל המתאר את הפעולה שנעשתה' מתועד במקרא, מל

רק פעמים מעטות )בתהילים קה, בנחמיה ובדה"ב(, ומתעורר הרושם שמדובר בתופעה מאוחרת, 

אף כי בלשון חכמים אין לה המשך. גם בארמית הממלכתית אין אנו מוצאים אותו, ובארמית 

המקראית הוא מתועד רק פעם אחת. מכאן שכל מה שניתן לומר על סמך הופעותיו הבודדות של 

נה הנדון, שאחת מהן מצויה במזמור שזמנו אינו ברור, הוא שייתכן שהוא היה בשימוש המב

                                                           
הורביץ אינו מונה אותו ברשימת המזמורים המאוחרים  .342, עמ' IIבריגס, תהילים, כרך  מאוחר עפ"י 276

 ואף לא בין המזמורים שיש בהם לשונות מאוחרים יחידים. הורביץ, בין לשון ללשון.
 .26, עמ' 2, שו' 1, תעודה מס' ירדני, תעודות, חלק גו פורטן 277
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בתקופה המאוחרת, אך זאת רק במשך זמן קצר מאוד ובשימוש מוגבל. נתונים מעטים אלו אינם 

 משמעית כלשהי. -מאפשרים קביעה חד
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 . ִבן ַלְילָּׁה3

ר ֹלא ָעַמלְ  ַהִקיָקיֹון ַעלַאָּתה ַחְסָּת " ה וִבןָהָיה ַלְילָּׁה  ִבןשֶׁ  ָּת בֹו ְוֹלא ִגַדְלּתוֹ ֲאשֶׁ  (10ָאָבד" )יונה ד  ַלְילָּׁ

 

הקיקיון, כך מסופר, צומח במשך היום כדי "להיות צל על ראשו" של יונה, ויונה שמח. אך כבר 

למחרת בבוקר הוא קמל בגלל התולעת. המספר מתאר את חייו של העץ המופלא במשפט "שבן 

לילה אבד", כשלמעשה הקיקיון לא באמת נוצר בלילה וגם לא קמל בלילה, אלא גדל  לילה היה ובן

ביום וגם קמל ביום. ובכל מקרה: למה התכוון המחבר באמרו שהקיקיון היה 'בן לילה' ואבד 'בן 

 לילה'? האם הצורה 'בן לילה' מאוחרת או לא? 

קבילות בלשון חכמים יש חוקרים הסבורים שהביטוי 'בן לילה' מאוחר, וזאת על סמך מ

, 278ובארמית, ולמשל 'בן יומן' = ביומן, באותו היום )פרוט להלן(. כך טוענים למשל קימרון ורופא

. חוקרים אחרים רק אומרים שמדובר בארמיזם, כמו למשל נובק, שאינו 279בהתבססם על ילון

מפניקית . לעומת זאת, לדעתו של לנדס מדובר בתופעה צפונית, המושפעת 280מנמק את קביעתו

. גם בהמה סבור שמדובר בניב שונה מהעברית הקלסית 281שגם בה 'בן' מנוקדת כנראה בחיריק

 . 282ושהצורה הנדונה כנראה מאוחרת

' יש לחלק לשני חלקים: הראשון  -מה ניתן ללמוד מהנתונים המקראיים? את הדיון בצורה 'בן 

צורה הרגילה, המנוקדת בסגול. עניינו בצורה הדקדוקית 'בן', המנוקדת בחיריק ושונה בכך מה

 החלק השני יעסוק במשמעות המילה.

 על פי הקונקורדנציה, הצורה 'ִבן' נקרית במקרא במקומות האלה:

ט ְוִהָכהּו ְלָפָניו"; ִבן ַהכוֹּת: "ְוָהָיה ִאם 2ֹות' בדברים כה 'ִבן ַהכ  ָהָרָשע ְוִהִפילֹו ַהֹשפֵּׁ

ה' במשלי ל  י1'ִבן ָיקֶׁ ֶקהִבן ָאגּור  : "ִדְברֵּׁ  ";יָּׁ

פעמים נוספות בספרים במדבר,  26" )וכן נוןִבן : "ּוְמָשְרתֹו ְיהֹוֻשַע 11'ִבן נּון' בשמות לג 

 דברים, יהושע, שופטים ומל"א(;

 פעמים. 166ואולי גם 'ִבְנָיִמין' המצוי לאורך המקרא 

                                                           
 .132; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 181קימרון, יונה, עמ'  278
 .156ילון, פרקי לשון, עמ'  279
 . 182נובק, מבוא, עמ'  280
 . הוא אינו מציין אסמכתות לטענתו.153לנדס, יונה, עמ'  281
 .256בהמה, יונה, עמ'  282
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-לסית כנסמך לשם האב )בןמכאן עולה שהצורה 'ִבן' מתועדת במקרא למן העברית המקראית הק

לילה שבספר יונה( ולא ניתן לעשות הבחנות -הכות(; וגם ל'לילה' )בן-נון(; או לתכונה )בן-יקה, בן

 דיאכרוניות בין המקרים.

מבחינת המשמעות ניתן לחלק את כל ההיקרויות של המילה 'בן' לעשר קבוצות, על פי מילון 

HALOT
 ילה תלווה תמיד בציוני זמן שונים, למשל:. אחת מהן מציינת גיל, ובמקרה זה המ283

נָּׁה: "ַוְיִהי ֹנַח 32בראשית ה   ;ֶבן ֲחֵמש ֵמאוֹּת שָּׁ

ִמים: "12בראשית יז   ִימֹול"; וֶבן ְשמוַֹּנת יָּׁ

נָּׁה: "26שמות לח   ָוַמְעָלה"; ִמֶבן ֶעְׂשִרים שָּׁ

ש 3ויקרא ט  בֶׁ ל ָוכֶׁ גֶׁ נָּׁהְבֵני : "ְועֵּׁ  ְּתִמיִמם ְלֹעָלה"; שָּׁ

 .284ָאָבד" ַלְילָּׁה וִבןָהָיה ַלְילָּׁה  ִבןשֶׁ : "10ה ד יונ

פעמים במקרא. מילה זו עשויה לציין הן  90-על פי המילונים, המילה 'בן', המציינת גיל, מצויה כ

את גילו של אדם, הן את גילו של בעל חיים. מתוקף כך, כל הצירופים הנלווים לה הם בדרך כלל 

שמונה ימים,  –צוינים ימים הוא גיל התינוק בברית המילה מספרי שנים. המקרה היחיד שבו מ

 לילה אחד.  –ורק ביונה ה"גיל" המצוין הוא לילה 

הבעיה היא שמבחינת שימוש הלשון אין הקבלה בין המבנה 'בן לילה' שבספר יונה ובין המבנים 

אלא גם האחרים. לא רק משום שבכולם מדובר בימים ואילו בספר יונה ההתייחסות היא ללילה 

מכיוון שאת הביטוי 'בן חמש מאות שנה' ניתן להמיר בביטוי 'בגיל חמש מאות שנה' ואת 'בן 

שמונת ימים' ל'בגיל שמונת ימים', אך את הצירוף 'בן לילה' לא ניתן להמיר במשהו כמו "בגיל 

לילה" )שבגיל לילה היה ובגיל לילה אבד(. מכאן שיש לביטוי זה משמעות אחרת ואותה ניתן 

 חפש אולי בלשון חכמים ובארמית.ל

 בספרות חז"ל המילה 'בן' משמשת כשלאחריה ציון זמן בשתי משמעויות שונות: 

 משמעות אחת, ולמשל: 

 ;)משנה נידה ה ג( מטמא בנידה.." אחדתינוק בן יום "תינוקת בת יום מיטמא בנידה...                 

 ושם כעשר פעמים נוספות(.ע"א,  תלמוד בבלי, קמ"ב. אבל עובר לא" )בן יום אחד"

                                                           
 .137-138, כרך א', עמ' HALOTמילון  283
 גם במילונים אחרים הפסוק מספר יונה משויך לקבוצה זו, שמשמעותה 'גיל', ולמשל: קדרי, מילון. 284
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כלומר: המילה 'בן' באה לציון גיל, כמו במקרא, וניתן להמיר את הביטוי 'בן יום' בביטוי 'בגיל 

יום'. מעניין שבמקרים החזל"יים הנ"ל מופיע הצרוף בהקשר של תינוק, שהוא תמיד 'בן יום אחד' 

 . 285לתינוק צעיר ומתקבל הרושם שמדובר בגיל טיפולוגי, כשהכוונה היא בעצם

 משמעות שנייה:

בראשית רבה כט מא: ""ויקם וילך אל ארם נהרים )בראשית כד י( ר' ברכיה מש' ר' 

 " )יש נוסחאות "בן יומו"( מנחת יהודה: "באותו היום שיצא ובא אל ארםבר יומויצחק 

 שקפצה לו הדרך".

ות בן יומה ת"ל... ספרא, בחוקותי יא ב: "ומנין שהארץ עתידה להיות נזרעת ועושה פיר

... מלמ' שביום שהוא נוטע. בו ביום הוא בן יומושהעץ עתיד להיות נוטע ועושה פירות 

 עושה פירות".

כלומר: ההליכה ארכה יום אחד והארץ נותנת פרי באותו היום וכך גם העץ; מכאן שמשמעות 

מוש הרגיל במקרא המילה 'בן' היא 'באותו היום' או 'במשך היום'. שימוש לשוני זה שונה מהשי

 .286ילוןליברמן ועליו  וועמד

 גם בארמית אנו מוצאים את שתי המשמעויות האלה במילה 'בר' כשהיא מלווה בציוני זמן:

 המשמעות המציינת את גילו של אדם מצויה בארמית התרגומית, ולמשל:

שחַ  רבַ "ַוֲהָוה ֹנַח   ִנין" )תרגום אונקלוס(, המשמש לתרגום:ְמָאה ְש  מֵּׁ

אֹות ָשָנה )בראשית ה ֶבן י ֹנַח "ַוְיִה  ש מֵּׁ  (. 32ֲחמֵּׁ

 )תרגום אונקלוס(, המשמש לתרגום: ר"גזַ ין יִ ִמ יוֹ  הניָ מָ ְת  רבַ ו"

 .(12ְשמֹוַנת ָיִמים ִימֹול" )בראשית יז וֶבן "

 :287בסורית', מצויה - האחרת, זו המציינת 'באותו המשמעות

 ינו התרגום למשפט: הב לו אגרה" שה בר יומה"                   

ן ְשָכרֹו" )בדברים כד  ְביוֹּמוֹּ "                     (.15ִתּתֵּׁ

 מודע רוגזה", המשמש לתרגום המשפט: בר יומהא סכל"                    

 (. 16ִיָּוַדע ַכְעסֹו" )משלי יב  ַביוֹּם"ֱאִויל                     

                                                           
גלותית מתחיל השימוש במילה 'גיל' לציון מניין שנות אדם. היקרות אחת מצויה -רק בתקופה הבתר 285

בו היא מצויה שש שלי, ( והיא נפוצה גם בלשון חכמים, החל מן התלמוד הבב10כבר במקרא )בדניאל א 
 פעמים.

 .156ילון, פרקי לשון, עמ' ; 176 – 175ליברמן, יוונית, עמ'  286
 .נלדקה , מתבסס על ספר הדקדוק הסורי שלשם 287
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יל מצויה בארמית התרגומית )תרגום אונקלוס לבראשית( מכאן עולות שתי מסקנות: 'בר' לציון ג

' משמשת בסורית, שבה היא משמשת לתרגום הביטוי העברי -ואילו 'בר' במשמעות של 'באותו

 ', כשהכוונה היא 'באותו יום'. -'ביום

 

אדם  –לסיכום, בעברית המקראית המילה 'בן' כשלאחריה ציון זמן משמשת להגדרת גילו של דבר 

יים. כך הדבר עשרות רבות של פעמים. משמעות זו קיימת גם בארמית. כמו כן אנו או בעל ח

', ואז נלווית לה המילה 'יום', כשהכוונה: 'באותו -מוצאים בסורית משמעות נוספת, והיא 'באותו

יום', והיא משמשת לתרגום 'ביום'. במשמעות זו המילה משמשת הן בלשון חכמים הן בספר יונה. 

קרות היחידה של משמעות זו במקרא, אך זוהי בדיוק משמעותה במקרה זה, אמנם זוהי ההי

' מאוחרת, וניתן להיעזר בה -ומכאן שניתן לטעון כי 'בן' כשלאחריה ציון זמן במשמעות של 'באותו

 , אלא שקביעה זו מסויגת מעט בגלל מיעוט הנתונים.288לתיארוך ספר יונה

 

 

 
 
 

                                                           
 כפי שמסבירים, כאמור, ילון, רופא וקימרון. 288
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ַרח ִמִלְפֵני4  . בָּׁ

חַ ה "ַוָיָקם יֹונָ   (3ה'" )יונה א  ִמִלְפֵניַּתְרִשיָשה  ִלְברֹּ

 (10" )יונה א בֵֹּרחַ הּוא  ה' ִמִלְפֵני ם ִכי"ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִשי

 

להחזיר את אנשיה בתשובה, הוא קם, אך כדי עליו לקום וללכת אל נינוה שכאשר יונה מתבשר 

". לברוח מלפני ה'" במטרהלתרשיש  מפליגהנייה הובמקום ללכת אל העיר נינוה הוא עולה על א

סטייה בולטת מן העברית  הואי' אחרי הפועל 'ברח' לפנהשימוש במילת היחס 'משבהמה סבור 

הקלסית ומעיד על תקופה מאוחרת ביותר, שכן מילת היחס המלווה על פי רוב את הפעלים 'ברח' 

בספר יונה אנו מוצאים  אחרי הפועל 'ברח' ותה'מפני'. מעבר להיקר או'נס' בספרות הקדומה הי

נָּׁס: "18בדה"א יט  הפועל 'נס'אחרי 'מלפני' גם  תא ל ִמִלְפֵניֲאָרם  ַויָּׁ מקבילה המהווה ", ...ִיְשָראֵּׁ

נָּׁס: "18לשמ"ב י  ל ִמְפֵניֲאָרם  ַויָּׁ  פיםהצירושהיש דברים בגו? האם אכן ניתן לטעון  .289"…ִיְשָראֵּׁ

 ?ס'+'מפני' והשימוש בהם מעיד על תקופה מאוחרתמחליפים את 'ברח'/'נ מלפני''+'נס'/''ברח

 

כציון לבריחה ממקום או מאדם שימשו זה 'ברח' ו'נס' עולה שהפעלים עיון בקונקורדנציה מ

הוא  כולו מקראלאורך הו ,כבר בעברית המקראית הקלסית. הפועל השגור יותר היה 'נס'בצד זה 

אל שני הפעלים מצטרפות מילות פעם.  60-רק כמופיע הפועל 'ברח'  ,פעם. לעומתו 150-כ נקרה

 היחס 'מפני' ו'מלפני', על פי הפירוט הבא )וכן מילות יחס אחרות(:

 'נס' מפני': 

ם ִמְפֵניפעמים, ולמשל "ַוְיִהי  23מצוי  ל" )יהושע י  ְבנֻסָּׁ  .290(11ִיְשָראֵּׁ

 'ברח מפני':

ְרִחי ִמְפֵניפעמים, ולמשל " 11מופיע במקרא   . 291(7ם ָאִחיָך" )מל"א ב ַאְבָשלוֹ  ְבבָּׁ

  :'נס מלפני'

נָּׁס"פעם אחת בלבד, בספר מאוחר: מצוי  ל ִמִלְפֵניֲאָרם  ַויָּׁ  (.18)דה"א יט  "...ִיְשָראֵּׁ

                                                           
 .281בהמה, יונה, עמ'  289
; שמ"ב י 1, לא 8, יט 24; שמ"א יז 40ופטים ט ; ש35; במדבר י 25, יד 3וכן במקומות הבאים: שמות ד  290

, יא 1; דה"א י 2; תהילים סח 5; זכריה יד 19; עמוס ה 8, לא 17; ישעיה ל 24; מל"ב ג 11; כג 18, 14, 13
 (.16; דה"ב יג 15, 14, יט 13

; 7לט ,ק1, נז 1; תהילים ג 2; מל"א יב 15; שמות ב 7, 1, לה 8, 6וכן במקומות הבאים: בראשית טז  291
 (.2דה"ב י 
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  :'ברח מלפני'

 : בספר יונה ע פעמיים, רקמופי

חַ "ַוָיָקם יֹוָנה   ;(3" )א ...ה' ִמִלְפֵניַּתְרִשיָשה  ִלְברֹּ

 .(10" )א ...בֵֹּרחַ  הּוא ה' ִמִלְפֵני ים ִכי"ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִש 

מכאן שהדרך המקראית הרגילה לחיווי של בריחה ממקום או מאדם הייתה באמצעות הצירופים 

פעמים(. ואילו הצירופים 'ברח מלפני' ו'נס מלפני' מופיעים,  11פעמים( ו'ברח מפני' ) 23'נס מפני' )

 כל אחד, רק בספר אחד: 

 , שם הוא מחליף את הצירוף 'נס מפני' שבשמ"ב; 'נס מלפני' בדה"א

 'ברח מלפני', פעמיים בספר יונה, שזמן חיבורו עומד כאן על הפרק. 

מבט האם ניתן להסיק מכך, כפי שעושה בהמה, שהצירוף 'ברח מלפני' המצוי בספר יונה מאוחר? ב

נס מפני' )בשמ"א(, 'נס מלפני' מצוי בספר מאוחר )דה"א( ומחליף את ' , שהריראשון נראה שכן

שהינו, כמו גם 'ברח מפני', הדרך הרגילה בעברית המקראית הקלסית לתיאור בריחה. אך קביעה 

כזו מתבססת על פסוק מקראי אחד בלבד ולכן קשה לקבל אותה כמו שהיא. משום כך יש לבדוק 

 גם תחומים נוספים.

  

ונים, וגם הם רק פעמים מקראית מופיעים רק שניים מארבעת הצירופים הנד-בעברית הבתר

 מעטות, על פי הפירוט הבא:

 'ברח מפני' מופיע שלוש פעמים: 

 ו(;-הנץ" )מכילתא בשלח ב ומפני  שברחה"למה... היו דומין... ליונה 

 המלך" )מכילתא בשלח ד(. מפניאלא  בורח"לא מפניך אני 

 'ברח מלפני' מצוי פעם אחת:

 בורח" )מכילתא דרשב"י יד כא(. המלך אני מלפני אלא בורח"לא מלפניך אני 

 

 'נס מלפני' ו'נס מפני' אינם מתועדים כלל.

 משמעית.-לענייננו, על סמך נתונים אלו לא ניתן להגיע למסקנה חד

 

בארמית התרגומית מתורגמים הצירופים של הפעלים 'נס' ו'ברח' עם מילות היחס 'מפני' ו'מלפני' 

 בדרכים הבאות: 
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 'נס מפני':

נָּׁס" ל" ִמְפֵניָרם אֲ  ַויָּׁ  ( מתורגם ל: 18)שמ"ב י  ִיְשָראֵּׁ

םָרם ש ְא נָ ְא  כופַ ְא וַ " ל".ִיש ִמן ֳקדָּׁ  ָראֵּׁ

ר ִמְצַרִים                        ה ִמְפֵני "ַוֹיאמֶׁ ל" )שמות יד  ָאנוסָּׁ  ( מתורגם ל:25ִיְשָראֵּׁ

ירּו ִמצמַ "ַוְא                         םִעירוֹּק ִמן ְק נְ  ָראֵּׁ  ל".ישרא דָּׁ

 'נס מלפני':

נָּׁס" ל ִמִלְפֵניֲאָרם  ַויָּׁ  ( אינו מתורגם.18... )דה"א יט ִיְשָראֵּׁ

 'ברח מפני':

ְרִחי ִמְפֵני"  ( מתורגם ל: 7ַאְבָשלֹום ָאִחיָך" )מל"א ב  ְבבָּׁ

םרֲ ִמעבְ "  ".חּוךבָשלֹום ְא ַא ִקי ִמן ֳקדָּׁ

 'ברח מלפני':

חַ "ַוָיָקם יֹוָנה   מתורגם ל:  (3א יונה " )...ה' ְפֵניִמלִ ַּתְרִשיָשה  ִלְברֹּ

םְלַיָמא  ַרקְלִמע"ְוָקם יֹוָנה  י ִבשתיִ ְד  ִמן ֳקדָּׁ  ָמא ַדה'".ַנבֵּׁ

מסקירה זו עולה שלא ניתן להבחין על פי הארמית הבחנות דיאכרוניות בין הפעלים העבריים 'נס' 

לתרגום מילות  ו'ברח'. מה שכן ניתן לומר הוא שבארמית מילת היחס 'מן קדם' משמשת תמיד

 .B.D.Bהיחס העבריות 'מפני' ו'מלפני'. מכאן שיש לבדוק את מילת היחס 'מלפני' כשלעצמה. מילון 

מציין ששימושה של מילת יחס זו הוא בעיקר מאוחר, וכדוגמה לכך הוא מציג פעלים שונים 

 : 292המלווים בה, ולמשל

א": 12שמ"א יח   ָדִוד"; ִמִלְפֵניָשאּול  ַוִירָּׁ

יו: "ְוָהֱאֹלִהים ָעָשה שֶׁ 14ג קהלת  נָּׁ  (.7ובדה"ב לב  6" )וכן באסתר ז ִיְיראו ִמְלפָּׁ

. כהוכחה לדבריו הוא מציין 293בנדויד טוען שמילת היחס 'מלפני' היא ממאפייניה של לשון חכמים

ִּתָכַנע ה'", המופיע בפסוק המקביל בדה"ב בצורה שונה: "וַ  ִמְפֵני"ַוִּתָכַנע  19את הפסוק במל"ב כב 

(. אך גם פועל זה מצוי כבר בעברית המקראית הקלסית בליווי מילת היחס 27ֱאֹלִהים" )לד  ִמִלְפֵני

י ַאְחָאבִנְכַנע  'מלפני', ולמשל: "ֲהָרִאיָת ִכי נָּׁ  (.29" )מל"א כא ִמְלפָּׁ

ווי גם עיון בקונקורדנציה מגלה כי כבר בעברית המקראית הקלסית היו פעלים שונים שבאו בלי 

 מילת היחס 'מלפני', גם כאלה המציינים בריחה / עזיבה / הימלטות, ולמשל:

                                                           
 , טור א'.818עמ'  ,.B.D.Bמילון  292
 .68בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, חלק א, עמ'  293
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 'מלפני יצא'

, 24, ויקרא ט 20, שמות לה 10, מז 46)וכן במל"א  "…ה' ִמִלְפֵני ַקִין ַוֵיֵצא: "16בראשית ד 

 ; (5, וקהלת י 11במדבר יז 

 'מלפני 'קם

ם ִמִלְפֵני …: "54מל"א ח   ;(6כן בעזרא י )ו "…ִמְזַבח ה'קָּׁ

 'מלפני 'גרש

ה"וְ  28שמות כג  ת  ֵגְרשָּׁ ת ַהְכַנֲעִני ְואֶׁ ת ַהִחִּוי אֶׁ ֶניָךַהִחִּתי אֶׁ  ;"ִמְלפָּׁ

 'מלפני 'הדף

יָך ֹאָתם  ה' ַבֲהדֹּף…: "4דברים ט  ֶניָךֱאֹלהֶׁ  ".…ִמְלפָּׁ

 את רוב הפעלים הללו אנו מוצאים גם בליווי מילת היחס 'מפני': 

ֶניָך: "35לא 'קם מפני' בבראשית    ".לָּׁקום ִמפָּׁ

 ";ִמְפֵניֶכםאֹוָתם  ֲאגֵָּׁרש ְוַגם ָאַמְרִּתי ֹלא" 3'גרש מפני' בשופטים ב 

ת ַלֲהדֹּף: "19'הדף מפני' בדברים ו  יָך  ָכל-אֶׁ ֶניָךֹאְיבֶׁ  ";ִמפָּׁ

 הצירוף 'יצא מפני' אינו מצוי במקרא.

 

י' בצירוף לפעלים מסוימים היה מכאן שבעברית המקראית הקלסית השימוש במילת היחס 'מלפנ

אפשרי, גם אם לא היה נפוץ. עצם השימוש בה אינו מעיד על תקופה מאוחרת, אך באותו זמן 

ובנדויד האומרים  .B.D.Bבהחלט ניכרת אינטנסיפיקציה של השימוש בה. צודקים אפוא מילון 

השימוש היה , שהרי עצם בעיקרשהשימוש בה הוא בעיקר מאוחר, אך הדגש צריך להיות על 

אפשרי גם קודם. מכאן שיש לבדוק כל מקרה לגופו. בדיקה כזו מעלה כי ישנם פעלים שאנו 

בליווי מילת היחס 'מלפני' )כגון 'יצא'(, ויש  רקמוצאים אותם כבר בעברית המקראית הקלסית 

ירא', פעלים שבאו כבר בעברית המקראית הקלסית בליווי שתי מילות היחס 'מפני' ו'מלפני' )כגון '

'נכנע', קם'(. ייתכן כי גם 'ברח' ו'נס' הם פעלים מסוג כזה, קרי, שניתן היה לצרף אליהם את שתי 

מילות היחס כבר בעברית המקראית הקלסית. במקרה כזה יעיד הדבר כי הצירופים 'נס מלפני' 

 ו'ברח מלפני' אינם בהכרח מאוחרים. אך מאידך גיסא, מחבריה של הספרות המקראית הקלסית

(. מכאן 20לא חיברו את 'מלפני' אל 'ברח' ואל 'נס', למרות שהיו להם הזדמנויות לרוב )מעל 
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שהצירופים 'נס מלפני' ו'ברח מלפני' אכן עשויים להצביע על תקופה מאוחרת. אולם, כאמור, בגלל 

 מיעוט הנתונים אין באפשרותנו לקבוע כאן עמדה חד משמעית. 
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דוֹּל )ְוַעד(5 ן . )ִמ(גָּׁ טָּׁ  קָּׁ

י נִ  אֹלִהים ַוִיְקְראּו"ַוַיֲאִמינּו ַאְנשֵּׁ ה בֵּׁ  (5" )יונה ג ְקַטנָּׁם ִמְגדוֹּלָּׁם ְוַעדצֹום ַוִיְלְבשּו ַשִקים  יְנוֵּׁ

 

אנשי נינוה חוזרים בתשובה, ותשובתם כללית ומוחלטת. הם נמנעים מאכילה ומשתייה ומכסים 

הכלל, ועל כך מעיד הביטוי 'מגדולם ועד אנשי העיר, ללא יוצא מן  כלעצמם בשקים. כזאת עושים 

. במה הדברים אמורים (מריזם) מוסשל מריז קטנם', צירוף שטוענים שהוא 'כיאזמוס דיאכרוני'

 ומי אומר אותם?

עשויות הפנימי של צירופי לשון. הסיבות לשימוש בו  סדרההיפוך של תופעה  וא'כיאזמוס' ה 

מכתוב מעין ציטוט במתכוון של או לציון  ;ן סגנונילגיוו ;כאמצעי להדגשהלהיות שונות, ולמשל 

ייקרא הוא ואז  ,כרונולוגי מאפייןכיאזמוס אולם מתברר שלעתים ניתן לראות במקראי אחר. 

'כיאזמוס דיאכרוני'. סוג זה אופייני לספרי המקרא המאוחרים והוא מרמז כי במקרים אלה 

 . 294מדובר בנאולוגיזם שנוצר בתקופה המקראית המאוחרת

'גדול' -טבע הלשון המורכב מן המילים 'קטן'היא מַ  תופעת הכיאזמוס הזהאחת הדוגמאות ל

הייתה  295הורביץ טענה שהעלהה. בני אדםהעוסק ב מריזמוסבהקשר של 'קטן', -או 'גדול'

ואילו בעברית המקראית  ,'גדול'-'קטן' הוא שימש בהקשר זהשבעברית הקדומה הסדר ש

ממשיך להתקיים. שגם הוא  ,הישן סדרצד הב אמנם - 'קטן'-גדול'המהופך ' סדרהמאוחרת עולה ה

מקרים ששתי המילים אמנם או  296בני אדםבהם אין מדובר בשמראש הוצאו מן הדיון מקרים 

תפוצתו של המבנה על לא רק  מבוססת. קביעה זו 297מטבע הנוסחתימופיעות בהם אך לא ב

ם מקבילים "שמשקלם גדול ביותר בשל עימות כתובי על סמךגם ניתן לאשר אותה במקרא, אלא 

מקראי -ההנגדה המדויקת שבין שימוש הלשון הקדום לבין השימוש המאוחר". החומר החוץ

 . 298את התמונה העולה מן הספרות המקראית שארמי ואולי אף כנעני( מאש )אכדי,

 יםשעליה מסכימנגד קביעתו של הורביץ ) יעוניםהעלה לנדס טלאחר הצגת הטענה הזו כעשור 

בעוד 'גדול' -המובהק של התקופה הקדומה הוא 'קטן' שסדר האיברים (299וזקוביץ סימון ,גם ברנר

סדר המושגים סיק שלנדס מ מדיונו בסוגיה'קטן'. -'גדול'הסדר מתהפך לבתקופה המאוחרת ש

                                                           
 . 104-106הורביץ, כיאזמוס דיאכרוני, עמ'  294
 .שם 295
 ב'אבנים'. – 13-14מדובר ב'דברים', ואילו בדברים כה  15ובשמ"א כב  2בשמ"א כ  296
ש  12בבראשית מד  297 ל ּוַבָקֹטן ִכָלה" ובירמיהו טז "ַוְיַחפֵּׁ חֵּׁ ץ ַהֹזאת ֹלא  6ַבָּגדֹול הֵּׁ תּו ְגֹדִלים ּוְקַטִנים ָבָארֶׁ "ּומֵּׁ

רּו".  ִיָקבֵּׁ
 .251-253הורביץ, כיאזמוס דיאכרוני, עמ'  298
 .228-ו 217; זקוביץ, יונה, עמ' 31; סימון, יונה, בעמ' 400-401ברנר, יונה, עמ'  299
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קנה מידה ודאי לקביעת זמנו של טקסט.  שמש'קטן' אינו יכול ל-'גדול'/'גדול'-'קטן' מריזמוסב

דיון פסוקים מהיש להוציא שנקודות. ראשית, אין הוא סבור  המכשל לנדס נוגעת ל ותביקור

 14–13כה  ריםדבההיקרויות בגם את בו ולכן הוא כולל  בני אדם,שאינם  עצמיםהעוסקים ב

שבהם מוצאים את הסדר המקרים כל אין לתרץ את ש. שנית, הוא טוען 15, כב 2שמ"א כ בו

-כעדויות לשימוש – ימוש שירמיה עושה בצורה המאוחרת לכאורהלמשל הש'קטן', כמו -'גדול'

כאלה, ומספיק להתבסס על  'תירוצים'כתיבה בתקופת מעבר. לדעתו אין צורך בלשון מאוחר של 

ל ּוַבָקֹטן ִכָלה :12מד  אשיתהפסוק בבר חֵּׁ ש ַבָּגדֹול הֵּׁ כבר בתקופה ש, לטענתו, כדי להוכיח" …"ַוְיַחפֵּׁ

 יתניתן להשתמש בצורה הנחשבת מאוחרת. ובכך, בעצם, נופלת כל תאוריהיה קדומה מאוד 

 הכיאזמוס הדיאכרוני.

-בסדר 'קטן'דווקא להשתמש ניכרת נטייה  בתקופה הקדומהודה בפה מלא שלנדס מ ,עם זאת

בלי לשים לב – 300(”…the arrangement…is characteristic of pre-exilic biblical writings…“'גדול' )

היה ספר בראשית  רשהרי לפי דבריו, מחב ;את מסקנת האיחורבעיקרו הוא בעצם מקבל  בכךש

 רהשתמש בצורה הנדירה יותר בזמנו, קרי בסד מן הסתם נוקט את המטבע הקלסי, אך הוא

במילים . קלסי-שהכתיבו לו את הבחירה בניסוח הלא'קטן', בגלל שיקולים ספרותיים -'גדול'

להקדים את 'גדול' מקדימים אותו  סיבה מיוחדתיש אשר כשבעצם  מה שלנדס אומר הוא אחרות,

 איןבשימוש הלשון הקדום  בדרך כללמה שמשתמע מכך הוא ש ;אפילו בתקופה הקדומה

 . וזו בהחלט מסקנה דיאכרונית –'גדול' -, אלא נוקטים דווקא את הסדר 'קטן'מקדימים אותו

 

בדיקת החומר המקראי יש לציין שני דברים. לפני החומר המקראי? מה ניתן ללמוד בעניין זה מ

ו'קטן', בין אם מדובר  נציג להלן את כל הצירופים בהם מופיעות המילים 'גדול'ראשית, 

או ( Y-עד X-ציון קצותיו, בסכימה מ על ידי תופעה לשונית שבה מובע השלם)= מריזמוסב

או   301(Y-ו Xסכימה י מקושר, בוחי)=תופעה לשונית שבה מובע השלם בצורת א מריזמוסבפר

. שנית, בבדיקה שלהלן נכלול את כל המקרים שבהם מופיעות יחד שתי דרכי צמוד אחרותב

 המילים 'גדול' ו'קטן', ולא נוציא מראש את המקרים שאינם מציינים בני אדם. 

באותו יחד המילים 'קטן' ו'גדול' מופעים של  32יש במקרא שלה ובקונקורדנציה ע מבדיקה

 מיין לפי קבוצות:נ, אותם פסוק

 

                                                           
 .159-160לנדס, יונה, עמ'  300
 .81; אבישור, צמדי מילים, עמ' 18 – 11הנימן, מריזמוס, עמ'  301
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מצויות  '…ועד …'מ מריזמוסבמבנה של  -'מקטן ועד גדול', או להפך 'מגדול ועד קטן'  הצורותא. 

 פעמים על פי הפירוט הבא: 17במקרא 

 פעם במקרא במקומות הבאים: 13מופיע  הנוסחתי 'מקטן ועד גדול'צירוף ה

ת :11יט  אשיתבבר ר "ְואֶׁ ַתח ַהבַ  ָהֲאָנִשים ֲאשֶׁ ִרים פֶׁ ן ְוַעדִית ִהכּו ַבַסְנוֵּׁ טֹּ דוֹּל ִמקָּׁ " גָּׁ

 ,8, 1מב  ,33לא  ,10ח  ,13ירמיה ו  ;26כה  ,2מל"ב כג  ;19, 2ל  ,9וכן בשמ"א ה 

 . 13ודה"ב טו  ;12מד 

: 5ספר יונה )ג המקרא, מעבר לת בספרי , מתועד'מגדול ועד קטן', סדר ההפוךה תצור

י נִ " ה בֵּׁ ַוַיֲאִמינּו ַאְנשֵּׁ במקומות  (,"ְקַטנָּׁם ִמְגדוֹּלָּׁם ְוַעדצֹום ַוִיְלְבשּו ַשִקים  אֹלִהים ַוִיְקְראּויְנוֵּׁ

 שהם ללא ספק מאוחרים:  ,הבאים

ְך ְלָכל…" :5אסתר א  לֶׁ דוֹּל ְוַעדָהָעם ַהִנְמְצִאים ְבשּוַשן ַהִביָרה  ָעָשה ַהמֶׁ ן ְלִמגָּׁ טָּׁ  קָּׁ

ה  ";…ִמְשּתֶׁ

ן ַהנָ  "ְוָכל :20אסתר א  יהֶׁ דוֹּל ְוַעדִשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעלֵּׁ ן ְלִמגָּׁ טָּׁ  ";קָּׁ

דוֹּל ְוַעדָהָעם  ְוָכל …" :30דה"ב לד  ן ִמגָּׁ טָּׁ  ".קָּׁ

 ,מבנה קפואזהו פעמים.  17 נקרה אפוא במקרא ל הצירוף 'מגדול/מקטן ועד קטן/גדול'ובסך הכ

. הצירוף מצוין זמוסמרישל קבוצה שמהותה מצוינת במפורש, ומכאן שזהו קף ימשמש לציון הה

ניתן להמירו במילה על ידי הפינות הקיצוניות של הקבוצה ומקיף את מה שבתוכן, ולכן 

ןשָ  "ַוִיְּגשּו ָכל :פסוקבאפשר להדגים זאת . 'כל'/'כולם', בנפרד או בנטייה י ַהֲחָיִלים ְויֹוָחָנן בֶׁ ַח  רֵּׁ ָקרֵּׁ

ןוִ  טֹּ ָהָעם  הֹוַשְעָיה ְוָכל יַזְנָיה בֶׁ דוֹּל ן ְוַעדִמקָּׁ  היה אפשר להשתמש בו במקום זאת, ש(1" )ירמיה מב גָּׁ

 וכל העם כולו. …: ויגשו כל שרי החייליםבנוסח

ביטויים קפואים אין הוא מתחשב בהקשר  כם שלביטוי קפוא, וכדר הואכאמור הצירוף הנדון 

גם כאשר בו  תימצא בשימוש שנעשהלכך ראיה )יחיד/רבים; זכר/נקבה(.  בו הוא מופיעשהתחבירי 

ת"ַויִ  :מדובר, למשל, רק בנשים ר ְשבּו אֶׁ ן וְ ָבּה  ַהָנִשים ֲאשֶׁ טֹּ דוֹּל ַעדִמקָּׁ ִמיתּו ִאיש" )שמ"א ל  גָּׁ ֹלא הֵּׁ

(. הצירוף הוא 'מגדול ועד קטן' ולא 'מגדולה ועד קטנה' או 'מן הגדולות ועד הקטנות', משמע: 2

 הוא. אם כן, צירוף זה אליוהוא מתייחס שהעצם לשם במין ובמספר מדובר בביטוי שאינו מותאם 

קבוצה כולה חל על הברכיבים השונים של הקבוצה אלא תחשב אין הוא מ בהגדרתו זו, ומריזמוס

 .קצותיה ותוחם את
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...' מופיעות במקרא ארבע פעמים, אך אין כ ...במבנה 'כהצורות 'כקטן כגדול' ו'כגדול כקטן' ב. 

, משום שלא ברור אם הכוונה לכל מריזמוס/פרמריזמוסו מדובר בלדעת בוודאות אם במקרים אל

חלקי הקבוצה או שמא מדברים רק על הקצוות. עם זאת, יש לשים לב שסדר האיברים 'גדול' 

 'קטן', מצוי רק בספר דברי הימים:-ו'קטן' מתאים להפליא לתיזה שהסדר המאוחר, קרי 'גדול'

ַתִכירּו  ֹלאאחיכם... -וא לאמר שמע ביןשפטיכם בעת הה-ואצוה את" :17-16דברים א 

דֹּלָפִנים ַבִמְשָפט  ן ַכגָּׁ טֹּ  ִּתְשָמעּון";  ַכקָּׁ

ת ְלֻעַמת  :8דה"א כה  רֶׁ דוֹּל"ַוַיִפילּו ּגֹוָרלֹות ִמְשמֶׁ ן ַכגָּׁ טֹּ ִבין ִעם ַכקָּׁ  ַּתְלִמיד"; מֵּׁ

דוֹּל"ַוַיִפילּו גֹוָרלֹות  :13דה"א כו  ן ַכגָּׁ טֹּ  .ית ֲאבֹוָתם ְלַשַער ָוָשַער"ְלבֵּׁ  ַכקָּׁ

 :בספר מאוחראף היא הסדר 'כגדול כקטן' מופיעה  תצור

ם ְבַמְחְלקֹות  …" 15דה"ב לא  יהֶׁ ת ַלֲאחֵּׁ ןָלתֵּׁ טָּׁ דוֹּל ַכקָּׁ  ".ַכגָּׁ

 

ו/עם  …'במבנה של  מריזמוספרבמבנה של  -'קטן ו/עם גדול', או להפך 'גדול ו/עם קטן'  צורותג. ה

 ארבע פעמים:  מופיעות במקרא '…

תּו  :6ירמיה טז  ִלים וְקַטִנים"ּומֵּׁ ץ ַהֹזאת ְגדֹּ  ;"…ָבָארֶׁ

לוֹּת ְקַטנוֹּת ִעםַחיֹות …" :25תהילים קד   ";ְגדֹּ

י :13תהילים קטו  ְך ִיְראֵּׁ ִלים ַהְקַטִנים ִעםה' "ְיָברֵּׁ  ";ַהְגדֹּ

דוֹּל" :19איוב ג  ן ְוגָּׁ טֹּ ֲאֹדָניו קָּׁ ד ָחְפִשי מֵּׁ בֶׁ  ."ָשם הּוא ְועֶׁ

: לא ברור האם הכוונה הינה לכל חברי מריזמוספרגם במקרים האלה לא בטוח כי מדובר ב

משתקפת התאמה  פסוקים הראשונים )בירמיה ובתהילים(ה תשלושהקבוצה או רק לקצוות; וב

 . בין שם העצם שהן חלות עליוהמילים 'גדול' ו'קטן' ל ביןשל מין ומספר 

נחשב הסדר ההפוך, האילו והוא הרווח גדול' '-''קטןהסדר שלראות עם זאת, גם כאן ניתן 

 שזמנו סוף הבית הראשון.  - מאוחר, מופיע רק בספר ירמיהוכ

 

 לכלול בהגדרת המריזמוס/פרמריזמוס: איןמקרים מסוימים  

 במקרים של שלילה:  .1

במקרים מסוימים מדובר לכאורה בשלילת מריזמוס/פרמריזמוס ואז המבנה התחבירי         

 אחיד, ולמשל:   אינו

ן  "ֹלא :13דברים כה  ן ָוָאבֶׁ בֶׁ  ;קטנה(או )היינו: גדולה  "ְגדוֹּלָּׁה וְקַטנָּׁהִיְהיֶׁה ְלָך ְבִכיְסָך אֶׁ
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ה( ָאִבי ָדָבר -"ִהנֵּׁה לו עשה )קרי: ֹלא :2שמ"א כ  דוֹּל אוֹּ ַיֲעשֶׁ ן ָדָבר  גָּׁ טֹּ תקָּׁ -ְוֹלא ִיְגלֶׁה אֶׁ

  ;"…ָאְזִני

דוֹּלֹזאת ָדָבר ָק  ע ַעְבְדָך ְבָכלָיַד  ִכי ֹלא" :15שמ"א כב  ן אוֹּ גָּׁ  ";טֹּ

ְך ֲאָרם ִצָּוה  :(30)ובפסוק המקביל בדה"ב יח  31"א כב למ לֶׁ  ֶאתלֵּׁאֹמר ֹלא ִּתָלֲחמּו  …"ּומֶׁ

ן ְוֶאת טֹּ דוֹּל  קָּׁ ת ִכי ִאםגָּׁ ל ְלַבדֹו" אֶׁ ְך ִיְשָראֵּׁ לֶׁ  .מֶׁ

 

הקצוות  לרק אים מתייחסלתאר את הקבוצה כולה, אלא  אין כוונה וב הבמקר .2

 בלבד, ולמשל:   אליהםו

ה ִמְבנֵּׁי :14דה"א יב                  לֶׁ ָאה  "אֵּׁ ָחד ְלמֵּׁ י ַהָצָבא אֶׁ דוֹּלָגד ָראשֵּׁ ן ְוַהגָּׁ טָּׁ ף".  ַהקָּׁ  ְלָאלֶׁ

במקרה זה הסופר המקראי אינו מתכוון לכלול את כל הקבוצה. במקום זאת הוא מתייחס אך ורק 

, הגדול והחזק, אחרחלש, שכוחו היה ככוח מאה חיילים; ומצד הקטן וה מצד אחד,לקצוות: 

: שהמבנה הנוסחתי אינו מצוי כאן גם המבנה התחבירי מיד על כךשכוחו היה ככוח אלף חיילים. 

טעם המפסיק אחרי המילה בוראיה לכך גם )המילים 'קטן' ו'גדול' אינן מהוות ביטוי אחד 

 (.'הקטן'

 

 :הספציפיים המהווים את החברים בקבוצהבמקרה בו מתכוונים לבני האדם  .3

לעיתים קיימת התייחסות אל חברי הקבוצה עצמם. במקרה כזה הכוונה היא לכל אחד מחברי 

ה אינם חשובים )כמו פרטיהקבוצה באופן אישי ולא אל הקבוצה כקבוצה ש

     במריזמוס/פרמריזמוס(, ולמשל:

ש בַ  :12בראשית מד  דוֹּל"ַוְיַחפֵּׁ ל ּו גָּׁ חֵּׁ ןבַ הֵּׁ טֹּ א ַהָּגִביעַ  קָּׁ  ". …ִכָלה ַוִיָמצֵּׁ

הוא מתחיל באח הגדול  ., באופן אישימן הגדול ועד הקטן –החיפוש נעשה אצל כל אחד ואחד 

 . ומסתיים באח הקטן

 

מסקירה זו עולה שניתן לחלק את ההיקרויות השונות של הצרוף הנוסחתי הנדון על פי משמעות 

הסדר ואילו  ,'גדול'-אנו מוצאים אך ורק את הסדר 'קטן' דיאכרונית ברורה. בספרות הקלסית

 גלותית:-אך ורק בספרות הבתרכאמור 'קטן' מצוי -'גדול'

ְך ְלָכל…" :5אסתר א  לֶׁ דוֹּל ְוַעדָהָעם ַהִנְמְצִאים ְבשּוַשן ַהִביָרה -ָעָשה ַהמֶׁ ן ְלִמגָּׁ טָּׁ  קָּׁ

ה  ";…ִמְשּתֶׁ
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ן ַהָנִשים ִיְּתנּו יְ -"ְוָכל :20אסתר א  יהֶׁ דוֹּל ְועַ ָקר ְלַבְעלֵּׁ ן דְלִמגָּׁ טָּׁ  ";קָּׁ

דוֹּל ְוַעדָהָעם -ְוָכל …" :30דה"ב לד  ן ִמגָּׁ טָּׁ  ."קָּׁ

שכן לא  בצורתו המקובלת, מריזמוס/פרמריזמוסבגדר  נםג אי-הביטויים בפסוקים מקבוצות ב ו

ם תמיד ברור האם הכוונה היא לכל חלקי הקבוצה או שמא מתייחסים לקצוות בלבד. עם זאת, ג

'גדול', ואילו -כאן ניכרת הבחנה דיאכרונית ברורה. בתקופה הקדומה השתמשו רק בסדר 'קטן'

תוך גם מ ניתן למצוא אישור 'קטן'. לכך-בתקופה המאוחרת השתמשו גם בסדר ההפוך, קרי 'גדול'

 : ברי הימיםד מלכים עםהכתובים המקבילים של  השוואת

ן ְוַעדָהָעם  ם ְוָכלֹכֲהִנים ְוַהְנִביִאי"ְוהַ  :2מל"ב כג  טֹּ דוֹּל ְלִמקָּׁ  ;"גָּׁ

דוֹּל ְוַעדָהָעם  ְוָכל"ְוַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים  :30דה"ב לד  ן ִמגָּׁ טָּׁ  ".קָּׁ

השתמש בצורה המאוחרת, הרגילה  הספרמכיוון שמחבר  ,במיוחד נתמעניי הדוגמה מדברי הימים

מוצאים בנביאים ראשונים.  בדרך כלל הוא משתדל לדבוק בדרך הניסוח שאנושאף על פי בדורו, 

'קטן'; -סטייתו מן הנוסח הקלסי מתפרשת לאור תמונת התפוצה המאוחרת של הסדר 'גדול'

 בימיו כבר התפתח סדר האיברים החדש, ועל כן שינה את סדר רכיביו של האידיום. 

 

 ?לשם בחינת הסוגיהמקראיים -במקורות החוץ ם הנתונים העומדים לרשותנוה מה

 . 302לענייננו אפוא תרומה ממשית תותורמ ןת, שאינו, משוחזרשתי צורותרק  שיות * במגיל

ת, כלומר ציון שם ובהקצורתו המב מריזמוס ניתן למצוא כמה פעמיםבספרות חז"ל * 

אולם, יחיד. צורת ' והמילים 'קטן' ו'גדול' מופיעות ב…ועד …הקבוצה ולאחריו המבנה 'מ

ר, אותו מקוב ורובןבספרות חז"ל המאוחרת, יקר בערוב ההיקרויות הללו מצויות מכיוון ש

ספק אם ניתן להשתמש בנתונים אלה לענייננו )ולמשל: "מנער ועד זקן,  – פרקי ר' אליעזר

; "והחרימו שיהוא 24" קרובות לשבתות השנה, בראשית מגדול ועד קטןמעולל ועד יונק... 

 .רק לח(", פרקי ר' אליעזר פמגדול ועד קטןכל ישראל עולין אחריהן 

 ניתן למצוא גם במקורות אחרים, ולמשל: מריזמוספר

 כריתות ב ו(; ,משנה"כל העריות אחד גדול אחד קטן" )

  מעשרות א א(. ,"תפוחי ?נ?מילה חחיבין בין גדולים בין קטנים" )תוספתא

  מתקופת התלמוד: כנסתההנדון בכתובות בבתי  פרמריזמוסבארמית אנו מוצאים את ה* 

                                                           
ואחריהמה כול העם מגד>ול  …(: "ראישונים והלוי?ים?6,21; 5,21; 4,21במגילת המקדש ) 302

 (.Q 20 5:10 11וכן "]כול העם מגדול ו[ עד קטן"  ); <"…ו<?עד?>
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 :בנוסחה כתובת הקדשה ביריחו נמצא

כלומר: ", …רביה וזעוריה"דכירן לטב יהוי דכרנהון לטב כל קהלה ק]די[שה 

 .303הגדולים והקטניםזכורים לטוב יהי זכרם לטוב כל הקהל הקדוש 

בחוסיפה )המזוהה עם הכפר עוספיה שעל הכרמל( נמצאו שרידים של שבבית הכנסת 

 כתובת הקדשה שמילותיה הן: 

 , כלומר: "…רברבי]ה וזעוריה[ני קרתה "ובריכין ]כל ב

 . 304הגדולים והקטניםוברוכים כל בני העיר 

 מופיע', ה…ו …'המוכר מהמקרא, קרי  מריזמוספרנעשה שימוש במבנה  ובשני מקרים אל

סדר המילים בכתובות הוא על פי הסדר . 19ובאיוב ג  6רק פעמיים: בירמיה טז  וב

ופיעות בהתאמה לשם העצם שהן מציינות, ומהווה 'קטן', אך הן מ-המאוחר, קרי 'גדול'

 .מריזמוספרבכך סטייה מצורתו הקלסית של ה

'מ... ועד...', נקרה רק כשסדר  מריזמוסהשבעברית המקראית הקלסית לומר  , אפוא,ניתן לסיכום

'קטן' מופיע רק למן העברית המקראית -'גדול', ואילו הסדר 'גדול'–האיברים בו הוא 'קטן' 

מבנה '...ו/עם...' סדר האיברים במבנה 'כ... כ...' ו, במריזמוסמדובר בפרגם כאשר כך . המאוחרת

גדול' בעברית המקראית הקלסית ורק בעברית המקראית המאוחרת מופיע הסדר -הוא 'קטן'

 'קטן'. -'גדול'

 'קטן'-'מ... ועד...' כשסדר האיברים הוא 'גדול' במבנה מריזמוסחיזוק רב לטענת האיחור של ה

אנו מקבלים, כאמור, מהשוואת הפסוקים המקבילים של מל"ב ודה"ב, שבהם מחליף הפסוק 

דוֹּל ָהָעם  ְוָכל"ְוַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים  ן ְוַעדִמגָּׁ טָּׁ "ְוַהֹכֲהִנים  :2מל"ב כג ( את זה שב30)דה"ב לד  "קָּׁ

ן ְוַעדָהָעם  ִביִאים ְוָכלְוַהנְ  טֹּ דוֹּל ְלִמקָּׁ  . "גָּׁ

 

מופיע, כפי  מריזמוס( ה5" )ג ְקַטנָּׁם ִמְגדוֹּלָּׁם ְוַעדצֹום ַוִיְלְבשּו ַשִקים  סוק "ַוִיְקְראּופבספר יונה, ב

-דר האיברים בו הוא על פי המנהג המאוחר, קרי 'גדול', וס'…עדו …'מ מתכונתו במבנהבשראינו, 

 . 305הספרהמאוחר של  ךלתיארוכמאפיין לשוני ניתן להשתמש בו לפיכך 'קטן'. 

                                                           
 .104-105נוה, כתובות, עמ'  303
 . 66-67שם, עמ'  304
 כפי שמסיקים, כאמור, הורביץ, ברנר, סימון וזקוביץ. 305
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 ְוַעד םִמְּגדֹולָ )הוספת כינוי קניין , ייחודית לספר יונה, היא מן המבנה הרגילמשמעותית  ייהסט

  תופעה שאינה מוכרת ממקומות אחרים בהקשר של מבנה זה. (,םְקַטנָ 
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לוֹּת+ִהִפיל6  . גוֹּרָּׁ

לוֹּת"ְלכּו  ה גוֹּרָּׁ לוֹּת …ְוַנִפילָּׁ  (7)יונה א  ."יֹוָנה ַויֹפל ַהּגֹוָרל ַעל ַוַיִפלו גוֹּרָּׁ

 

של  הקשריםהטלת הגורל הייתה נפוצה בעת העתיקה והיא שימשה לפתרון התלבטויות, למשל ב

 ,(56–55חלוקת נחלות )במדבר כו  ,(7קביעת תאריך )אסתר ג  ,(21–20בחירת מלך )שמ"א י 

( 14פושע )יהושע ז  איתור ,(5קביעת סדרי עבודה בקודש )דה"א כד  ,(3חלוקת שלל )יואל ד 

הוא ימסור את החלטתו שהוא הקובע ושהקב"ה מעורב, הייתה שהשיטה  ההנחה שביסוד. 306ועוד

באמצעות הגורל. גם מלחי הספינה, שנואשו מפעולות ההצלה שלא הועילו, מבקשים לגלות בשל 

'להפיל' ולא  ;'גורלות' ולא 'גורל' :הם מתכוונים "להפיל גורלות" זהמי פרץ הסער. לצורך 

 ות'/'להטיל'/'לידות'. 'להשליך'/'ליר

איחורם של  סוגייתבאכן, לעברית המקראית המאוחרת?  ךשיי 'להפיל גורלות' האם המונח

, וגם 307, סימון וזקוביץברנר, רופאפולצין, הסכמה רחבה בין החוקרים  יש'גורלות' ושל 'הפיל' 

ראשון יעסוק עם זאת, נסקור את ההבטים השונים של הצירוף, ונדון בו בשני חלקים: ה. 308לנדס

 בשם העצם 'גורל' והשני בפועל 'להפיל' המלווה אותו.

  . 'גורל'1

 שכיחהנתונים המקראיים? הספרות המקראית משקפת היטב את השימוש הניתן ללמוד מן מה 

ובעברית המקראית  ,פעם 80-במקרא כ נקריתגורל' עצמה 'בהטלת גורל בעת העתיקה. המילה 

 :פסוקים האלהולמשל ב, 'גורל' היינו ,יחיד צורתב ה תמידופיעמהקלסית היא 

ל "ַאְך: 55במדבר כו  ץ"; ְבגוֹּרָּׁ ת ָהָארֶׁ ָחלֵּׁק אֶׁ  יֵּׁ

ר10ויקרא טז  לָּׁה : "ְוַהָשִעיר ֲאשֶׁ ל"; עָּׁ  ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאזֵּׁ

ם : 6יהושע יח  ל"ְוָיִריִתי ָלכֶׁ  ֹפה". גוֹּרָּׁ

בלשון ואילו רק בצורת יחיד  בעברית המקראית הקלסיתישנם שמות עצם מסוימים ששימשו 

, 'עתים'–'פסחים', עת-גם בצורת הרבים. כך למשל 'פסח'השתמשו בהם המקראית המאוחרת 

                                                           
 .221זקוביץ, יונה, עמ'  306
; 129; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 403; ברנר, יונה, עמ' 42פולצין, עברית מקראית מאוחרת, עמ'  307

 .221-ו 217; זקוביץ, יונה, עמ' 31סימון, יונה, עמ' 
 .162נדס, יונה, עמ' ל 308
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גם שם העצם 'גורל', כפי שניתן לראות משבע ההיקרויות של  נכללקבוצה זו ב. 309'טובות'-ו'טובה'

ווה בדיון שלהלן( הש –)לגבי ויקרא טז כולן ששתיים שבספר יונה(, ה לבדהצורה 'גורלות' )מ

 גלותית:-בספרות הבתרמופיעות 

לוֹּתהַ "וְ  :35נחמיה י  ִצים";-ִהַפְלנּו ַעל גוֹּרָּׁ  ֻקְרַבן ָהעֵּׁ

לוֹּת"ּוְשָאר ָהָעם ִהִפילּו  :1נחמיה יא   ";גוֹּרָּׁ

לוֹּתַוַיְחְלקּום בְ  :5דה"א כד  לֶׁה ִעם גוֹּרָּׁ לֶׁה"; אֵּׁ  אֵּׁ

ם  "ַוַיִפילּו ַגם :31דה"א כד  ם"; לוֹּתגוֹּרָּׁ הֵּׁ יהֶׁ  ְלֻעַמת ֲאחֵּׁ

לוֹּת"ַוַיִפילּו  :8דה"א כה  ת"; גוֹּרָּׁ רֶׁ  ִמְשמֶׁ

לוֹּת"ַוַיִפילּו  :13דה"א כו   ַכָקֹטן ַכָּגדֹול"; גוֹּרָּׁ

לוֹּתִהִפילּו  …"ּוְזַכְרָיהּו ְבנוֹ  :14דה"א כו   ".גוֹּרָּׁ

לוֹּתְלכּו ְוַנִפיָלה " בספר יונה ישנן, כאמור, עוד שתי היקרויות של שם העצם 'גורל' ברבים:  …גוֹּרָּׁ

לוֹּתַוַיִפלּו  . המלחים אומרים 'גורלות', בנוסח המקובל בעברית (7יֹוָנה" )יונה א  ַויֹפל ַהּגֹוָרל ַעל גוֹּרָּׁ

 המקראית המאוחרת. 

 :8ויקרא טז מופיעה )בהיקרות יחידה(, ב בספרות הקלסית הצורה 'גורלות'לכאורה מפתיע ש

י ַהְשִעיִרים  ל"ְוָנַתן ַאֲהֹרן עַ  לוֹּת ְשנֵּׁ ל"גֹּרָּׁ ָחד ַלֲעָזאזֵּׁ ָחד ַלה' ְוגֹוָרל אֶׁ . אך כאן השימוש בצורת ּגֹוָרל אֶׁ

 , ולכןלגורל אחד אלא לשני גורלות ממש אינההכוונה הרבים מוכתב על ידי תוכן הדברים: 

 . 310דסמסכים גם לנ הז שיקולאחד לעזאזל. עם גורל אחד לקב"ה וגורל  :צורת הרביםמתחייבת 

 

סירא, . הוא מופיע במשלי בן השימוש בשם העצם 'גורל' נפוץ מאוד מקראית-הבתרבספרות 

'גורל אור', 'גורל חושך', גורל , כגון ים חדשיםביטוינו מוצאים אותו ב, שם אמגילותעיקר בבאך 

 :ולמשל ,בצורת הרבים הןבצורת יחיד, הן  ופיעמ שם העצם 'גורל' אמנם. 311עולם'

 'גורל':

 כה יט(;שם, " )וכן גורל"הלא לאחר תעזוב חילך. ויגיעך ליודי  :סירא )יד טו( בן

                                                           
; רופא, סיפורי 127; פולצין, עברית מקראית מאוחרת, עמ' 70שון מקרא ולשון חכמים, עמ' בנדויד, ל 309

 .117-118בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאינס129הנביאים, עמ' 
 .162לנדס, יונה, עמ'  310
 .155במקרה זה המשמעות היא 'חבורה'. השוה, למשל, הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  311
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 20-עוד קרוב לעל מלאכי פנים" )וכן  גורל"ומפיל  :(24שו'  4מגילת הסרכים )ברכות עמ' 

 היקרויות נוספות במגילות; בספרא בפסוק אחד; 

בחלקו אבל יש' בשני מקומות בספרי, ולמשל: "יש לך אדם שניתן לו חלקו ואין שמח 

והן מודין  כגורלן גורלמודין מפויסין שאין חלק יפה מחלקן ולא נחלה כנחלתן ול' 

 ומשבחין" )דברים נג(; 

 פעמים. 9ובתלמוד ירושלמי 

  'גורלות':

 במגילות שבע פעמים )לפחות(, ולמשל:

 לכל חי לפני רוחו";  גורלות"ל>ה<פיל  :בסרך היחד )ד כו( אנו מוצאים

 יחזקו בני אור לנגוף רשעה"; גורלות "שלושה  :מת או"ח )א יג(במגילת מלח

  :פעמיים, ולמשלבמשנה 

 ; )יומא ג ט( "גורלות ובה שנישני שעירים וקלפי היתה שם.  שםו"

  :ז ,בבא בתרא גחמש פעמים, ולמשל, בבתוספתא 

 ;" )וכן ביומא ב ב ובסוטה א ז(גורלותעדשיטילו  גורלות"אם עתידין להטיל 

  רא שלוש פעמים, חלקן כציטוט.בספ 

 להשתמש בשם העצם 'גורל' גם בצורת הרבים מתחילההמגמה שהיא  ה המתבקשתמסקנה

 . מקראית-בספרות הבתרגם  תמשכונבעברית המקראית המאוחרת 

  

 )בצימוד ל'גורל'('הפיל'  .2

הוא  השני ;: הראשון הוא הטלת הגורל על ידי בני האדםשלביםשני ת ההטלה נעשית בפעול

פעלים שימשו פעולה זו לציון גורל אחד מכל האחרים.  ו שלבבידול שביטויה ,הקב"ה תו שלתשוב

 שונים: 

ר :'יצא', למשל ל ֲאשֶׁ  ; (54במדבר לג ) לֹו ָשָמה ַהּגֹוָרל" ֵיֵצא "אֶׁ

ה" ַוְיִהי" :'היה', למשל ה ְמַנשֶׁ  ; (1יהושע יז ) ַהּגֹוָרל ְלַמטֵּׁ

ר  :'עלה', למשל העָּׁ "ֲאשֶׁ  ; (6ויקרא טז ) ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלה'" לָּׁ
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יָה ּגֹוָרל" נַָּׁפל "ֹלא:'נפל', למשל  .(6יחזקאל כד ) ָעלֶׁ

 בני האדם שהטילו את הגורל או הגורלות יכלו לעשות זאת באמצעות אחת מן הפעולות הבאות: 

ִריִתי" :לירות ם ּגֹוָרל ֹפה" ְויָּׁ  ; (6יהושע יח ) ָלכֶׁ

ם ּגֹוָרל" )יהושע יח  יְךַאְשלִ "ּוֹפה  :להשליך  (;10וכן בפס' , 8ָלכֶׁ

ן גֹוָרל" )ישעיה לד  "ְוהּוא :להפיל  ;19תהילים כב  ;7וכן פעמיים ביונה א , 17ִהִפיל ָלהֶׁ

 (;14-ו 13כו  ,8כה  ,31דה"א כד  ;1יא  ,35נחמיה י  ;14משלי א 

יָה  "ְוַעל :תוֹ דיַ לְ   (;11ועובדיה א  ;13יואל ד וכן , 10גֹוָרל" )נחום ג ַיּדו ִנְכַבדֶׁ

יק  :להטיל ת יוַטל"ַבחֵּׁ  (.14דה"א כו  ;7יונה א  ;6וכן יחזקאל כד , 33ַהּגֹוָרל" ) משלי טז  אֶׁ

 

 ,פעולת ההטלה חמישה פעלים שונים לתיאור שימשובספרות המקראית שמסקירה זו עולה 

והוא בא  ,'הפיל'כבר בעברית המקראית הקלסית. הפועל הנפוץ ביותר הוא  קיימיםשכולם 

 שם העצם באחד משני המבנים הבאים:עם בצירוף 

 : אלה. 'להפיל' + 'גורל', במקומות ה1

ן  ִהִפיל "ְוהּוא :17ישעיה לד  לָלהֶׁ  "; גוֹּרָּׁ

לְלבּוִשי  "ְוַעל :19תהילים כב   "; ַיִפילו גוֹּרָּׁ

ְלָך ַתִפיל" :14משלי א  נּו". גוֹּרָּׁ  ְבתֹוכֵּׁ

 : אלה', במקומות ה. 'להפיל' + 'גורלות2

לוֹּת"ְלכּו  :7יונה א  ה גוֹּרָּׁ   ";…ְוַנִפילָּׁ

לוֹּתיונה, בהמשך הפסוק: "...  יֹוָנה";  ַויֹפל ַהּגֹוָרל ַעל ַוַיִפלו גוֹּרָּׁ

לוֹּת ִהַפְלנו" :35נחמיה י  ִצים";  ֻקְרַבן ַעל ְוַהגוֹּרָּׁ  ָהעֵּׁ

לוֹּת"ּוְשָאר ָהָעם  :1נחמיה יא   ; ִהִפילו גוֹּרָּׁ

ם  גםַ  ַוַיִפילו" :31"א כד דה לוֹּתהֵּׁ  "; גוֹּרָּׁ

לוֹּת" :8דה"א כה  ת;  ַוַיִפילו גֹּורָּׁ רֶׁ  ִמְשמֶׁ

לוֹּת" :13דה"א כו   ַכָקֹטן ַכָּגדֹול";  ַוַיִפילו גוֹּרָּׁ
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לוֹּת …"ּוְזַכְרָיהּו ְבנוֹ  :14דה"א כו   ".ִהִפילו גוֹּרָּׁ

 –מלבד בספר יונה  –מצויות פיל'+'גורלות' המבנה 'ההיקרויות של ה ששכפי שניתן לראות, כל 

בפועל 'הפיל' בצירוף  אמנם השימושבעברית המקראית המאוחרת. בעברית המקראית הקלסית 

מוצאים כבר שתי אך בעברית המקראית המאוחרת  נהג דרך קבע; שם העצם 'גורל'עם 

 התפתחויות לשוניות חדשות: 

 ; לשם העצם 'גורל'לפועל היחיד המצטרף הופך 'הפיל'  הפועל. 1

שבעברית המקראית  זו בלבד בצורת הרבים. מכאן שלא 'גורל' משמש שם העצם. 2

שהדבר קורה כאלא  ,רביםצורת יחיד לצורת להפוך מעשוי המאוחרת שם העצם 'גורל' 

זאת בניגוד לעברית כאמור, . ונטיותיו 'הפיל' אחד, והואפועל לו רק  נוהגים לצרף

 חמישה פעלים שונים. ימשו שבה שהמקראית הקלסית, 

ונוצר הפועל שמצאנו בעברית המקראית המאוחרת לשון חכמים ממשיכה מגמת הצמצום ב

  :312המצוי במספר מקומותהדנומינטיבי 'להגריל', 

 במשנה שלוש פעמים, ולמשל: 

מת יביא  משהגרילני. ואם ימת יקח זוג לשהגריל אם עד שלא  םמה חד"מת א

 ו א(; יומא ) "להכתחיעליהם  ויגריל שנים

 בתוספתא חמש פעמים בפסוק אחד: 

עליו אפי' הכי כשרין"  הגריל . לאבהגריל"שני שעירי יום הכפורים מצותן 

 )כיפורים ג י(; 

 בספרא פעמיים בפסוק אחד: 

 עליהם תחילה" )אחרי ב ב(;  ויגריל. יביא שנים. משהגריל"שאם מת אחד מהם 

 

 מאוד יחסית: בתלמודים הפועל הופך להיות נפוץ 

 פעמים, ולמשל:  15בירושלמי הוא מופיע 

  .על כל שבוע ושבוע" )תענית סח ע"א( מגרילין"ויש מהן שהיו 

 פעמים, ולמשל:  13ובבבלי הוא מתועד 

                                                           
 .15ותולדותיהן, עמ'  מיליםי, קוטשר,  312
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עליהן חייב כרת על  הגריל"שני שעירי יום הכפורים ששחטן בחוץ. עד שלא 

של עזאזל" )יומא סב עליהן חייב כרת על של שם ופטור על  משהגרילשניהן. 

 .313ע"ב(

למן העברית המקראית שניתן לעקוב אחר התפתחותה  דיאכרונית ברורהלסיכום, לפנינו תופעה 

בעברית המקראית הקלסית שימש שם העצם 'גורל' רק הקלסית ועד לימיה של לשון חכמים: 

 אחד הפעלים 'להפיל'/'להשליך'/ שימשפעולת ההטלה לתיאור ו ,בצורת היחיד

 'גורלות'מתפתח השימוש בצורת הריבוי ת'/'להטיל'/'לידות'; בעברית המקראית המאוחרת 'לירו

בלשון חכמים נוצר פועל ולבסוף,  ;הוא 'הפיל'ו ,תאר את פעולת ההטלהיחיד נקבע לופועל 

 'הגריל'.  –חדש משם העצם 'גורל' דנומינטיבי 

לוֹּתְוַנִפילָּׁה ג"ְלכּו  פסוקהשניתן לומר  הללו נתוניםלאור ה לוֹּת …וֹּרָּׁ -ַויֹפל ַהּגֹוָרל ַעל ַוַיִפלו גוֹּרָּׁ

בתקופתה של העברית  את שימוש הלשון הרווח הירותבב שקף( מ7א )יונה שבספר יֹוָנה" 

 . 314המקראית המאוחרת

 
 

                                                           
 הנתונים על פי המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. 313
 כפי שקובעים, כאמור, פולצין, ברנר, לנדס, סימון וזקוביץ. 314
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גָּׁה7  . ּדָּׁ

ל ל יֹוָנה אֶׁ י  'ה "ַוִיְתַפלֵּׁ גָּׁהֱאֹלָהיו ִמְמעֵּׁ  (2" )יונה ב ַהּדָּׁ

ולע את יונה ואחרי שלושה ימים ושלושה לילות יונה מתפלל ממעי הקב"ה ממנה "דג" גדול הב

 ה"דגה". היצור הבולע את הנביא נקרא פעם אחת 'דגה' ושלוש פעמים 'דג': 

 'דגה':

ל   ל יֹוָנה אֶׁ י  'ה "ַוִיְתַפלֵּׁ גָּׁהֱאֹלָהיו ִמְמעֵּׁ  (2" )יונה ב ַהּדָּׁ

 'דג':

ג "ַוְיַמן ת ּדָּׁ  (;1יֹוָנה" )ב  ָּגדֹול ִלְבלֹוַע אֶׁ

י ה ג"ַוְיִהי יֹוָנה ִבְמעֵּׁ  (;1ְשֹלָשה ָיִמים" )ב   ַּדָּׁ

ר ג ה' "ַוֹיאמֶׁ ת יֹוָנה" )ב  ַלּדָּׁ א אֶׁ  (.11ַוָיקֵּׁ

 

כמה חוקרים, ובהם בהמה, בנדויד וברנר, סבורים כי השימוש במילה 'דגה' מעיד על תקופה 

האם אכן המילה  .315מאוחרת, שבה היה בידי מחבר הספר לגוון את לשונו באמצעות לשון זמנו

 'דגה' מעידה על העברית המקראית המאוחרת? 

כאל קבוצה, היא בדרך כלל ל הדגים עולה שההתייחסות המקראית אעיון בקונקורדנציה מ

  הטרמינולוגיה היא בהתאם:ו

  :פעמים, למשל 11מילה מופיעה השל 'ָדג'; רבים טים יפר -'ָדִגים' 

ר :13מל"א ה  ש ְוַעלְוַעל ָהרֶׁ  …"ַוְיַדבֵּׁ ִגים מֶׁ   ;"ַהּדָּׁ

 "א, יחזקאל, הושע, חבקוק, צפניה, תהילים, איוב וקהלת(. ל)וגם בספרים בראשית, במדבר, מ

  :פעמים, למשל 14שם עצם קיבוצי לדגים, מופיע במקרא  - 'ָדָגה'

גָּׁה" :18ז  ותשמ ר ְוַהּדָּׁ  ;ַבְיֹאר ָּתמּות" ֲאשֶׁ

 ישעיה, יחזקאל ותהילים(. )וגם בספרים בראשית, שמות, במדבר, דברים,

 בספר נחמיה:  ,רק פעם אחת מופיעכשם עצם קיבוצי  -'ָדג' 

אג"ְמִביִאים  ר ְוָכל ּדָּׁ כֶׁ  (. 16" )נחמיה יג …מֶׁ

                                                           
 .405; ברנר, יונה, עמ' 61; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 233-234בהמה, יונה, עמ'  315
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לפיהן אסור לסוחרים שהתקנות שתיקן נחמיה בנוגע לשמירת השבת,  מופיע ברשימתפסוק זה 

הן יין, ענבים, תאנים, "דאג וכל  צייןנחמיה משלהביא את סחורתם ולמכרה בשבת. הסחורות 

לפנינו לדג יחיד שהביאו הסוחרים, אלא לדגים רבים. כלומר, גם כאן אינה מכר". מובן שהכוונה 

האם היא שייכת לרובד  ,שם קיבוצי לדגים. האם זו צורה נוספת לציון קבוצת דגים? ואם כן

עשויים  כתיב מלאפעתה בהותופעה מאוחרת? הופעתה של המילה בספר מאוחר ו היאהקלסי או ש

לפנינו צורה מאוחרת. אך הנתונים הלשוניים שבמקרא אינם מספיקים שלחזק את ההנחה 

 , שאין לה המשך בלשון חכמים. יחידהלביסוס קביעה כזו, שהרי מדובר בהיקרות 

 

דג יחיד הוא ספר יונה. הדג נקרא 'דג', כפי שהיינו מצפים: מסופר על בו שהמקום היחיד במקרא 

'דגה' הוא מתכוון לאותו דג כותב ורת היחיד של 'דגים'. אך גם כאשר מחברו של ספר יונה צ

לפיה ניתן ש –מאוחרת  –מסוים שכונה קודם 'דג'. האם ניתן לראות בכך התחלה של מגמה 

בה המושג 'דגה' שלקרוא לדג יחיד גם 'דגה', בניגוד למה שהיה רגיל בעברית המקראית הקלסית, 

-אי :יחיד מאוחר? אפשרות זו סבירה פחותהדג הבוצי לדגים? ואולי עצם מושג מתפקד כשם קי

אשר קיומו, בעיקר לא כשמדובר בדבר יומיומי כמו דגים. -הופעתו של מושג אינה מעידה על אי

 אכן מעלים סברה זו. למשל,שחוקרים ישנם אפשרות הראשונה, כלומר שהצורה 'דגה' מאוחרת, ל

מעיד על התרחקות מהשימוש הרגיל והיא מעידה על תקופה  ה 'דגה'בהמה טוען שהשימוש בצור

ורק בספר יונה הכוונה  ,מאוחרת, שכן ההיקרויות האחרות של המילה 'דגה' מציינות שם קיבוצי

.B.D.B. כך גם מילון 316לדג בודד
. 318שימוש זה מאוחר והוא נועד לגיווןש. גם בנדויד מניח 317

שייך לרובד הקלסי של הספרות המקראית,  יחידלציון דג המונח 'דגה' ש גזניוס לעומתו סבור

ש ָבֲאָדָמה ַּתְבִנית ָכל-"ַּתְבִנית ָכל :זאת על בסיס פסוק בספר דבריםו גָּׁה-ֹרמֵּׁ ר ַבַמִים ּדָּׁ )ד  "…ֲאשֶׁ

ששון טוען שאין . יחידהגדרה של דג בפסוק זה  צייןגזניוס הוא היחיד המש. יש לציין 319(18

'דגה' מכיוון שכל מחבר יכול להחליף את מינו של בעל החיים, כל עוד  –'דג' משמעות לחילופים 

 .320אין לו חשיבות בסיפור

 

                                                           
 .283מ' וע 233-234בהמה, יונה, עמ'  316
 , טור ב'.185עמ'  ,.B.D.Bמילון  317
 . הוא אינו מפרט על סמך מה הוא קובע את האיחור. 61בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  318
 .180-181, עמ' 1810-1812גזניוס, מילון  319
 .155-157ששון, יונה, עמ'  320
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ייע לפתרון הבעיה. במגילות מדבר יהודה )במגילת יכולים להסתו נמקראי אינ-חומר החוץב

מדובר בהם שהמקדש, בספר היובלים, במגילת ברית דמשק ובפשר חבקוק(, במקומות המעטים 

 : ולמשלאו 'דגה',  קבוצות דגים, וכינויים הוא 'דגים'באלא רק  יחידיםדגים אין מדובר ב, דגיםב

 ;14כציטוט מספר חבקוק א  "…דגי הים"ותעש אדם כ

 , על דרך העברית המקראית הקלסית. 321"דגת הים"ויוסיפו את הונם עם כול שללם כ

'דג' ו'דגה': במילה 'דג' הכוונה  בשלב מאוחר הרבה יותר נוצרה אבחנה בין השמות הקיבוצייםרק 

 דג, כפי שעולה מדברי רש"י "שקורין 322לדגים גדולים ואילו המילה 'דגה' מציינת דגים קטנים

, ממין נקבה יחידרק בעברית החדשה המילה 'דגה' מקבלת משמעות של דג ו ,לקטנים" דגהלגדול ו

 .323עפ"י מילון אבן שושן

המילה של סמך הנתונים שבידינו לא ניתן להוכיח היא שע שלעילהמסקנה העולה מן הסקירה 

  , וזאת מהטעמים האלה:העברית המקראית המאוחרתשל שייכת לרובד לציון דג יחיד 'דגה' 

אם למעט יחידאית במקרא,  אהי יחידה' בספר יונה במשמעות של דג 'דגהיקרות המילה . 1

  ;ספר דבריםמפסוק קבלים את פירושו של גזניוס למ

  להשוואה;קרא כולו סיפור נוסף על דג יחיד, שניתן להשתמש בו אין במ. 2

 יחיד;'דגה' לציון דג  נחגם במגילות אין אזכור של המו. 3

  יחיד;. אף בלשון חכמים אין משתמשים במילה 'דגה' לציון דג 4

קיבלה המילה 'דגה' ייחוד משמעות כמציין חלק בתולדות העברית רק מאוחר מאוד . 5

 דג יחיד.  לציוןאך לא מקבוצת דגים 

אין לה כאמור המילה מאוחרת. שהקובעים  ,לקבל את הצעתם של בהמה ובנדויד פואקשה א

חלופה קלסית ולא המשך בלשון חכמים. מכאן שאת ההסבר להיקרותה של 'דגה' בספר יונה יש 

גיוון למשל, לפרשה כ'המצאה' של מחבר ספר יונה לצורך ניתן כרונולוגיים; -לחפש בגורמים לא

, שהיה 11צורה 'דג' בפסוק הקודם )פעם שלישית תהיה בפסוק את האחרי שנקט פעמיים  –סגנוני 

 (, הוא מעדיף לגוון את סגנונו ובוחר בצורה 'דגה'. 2המשכו של פסוק  ,לפני הוספת המזמור ,במקור

גנונית ס וואריאנטהלפרש כניתן 'דג' בספר יונה  במשמעותהשימוש ב'דגה' את במילים אחרות, 

 ולאו דווקא כהתפתחות לשונית מאוחרת. 

                                                           
 . 1-2שורות  6ודף  12שורה  5, דף 168ניצן, מגילת פשר חבקוק, עמ'  321
 רש"י, נדרים נ"א.  322
 .397אבן שושן, המילון, עמ'  323
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 . ֵהִטיל8

ל ַהָים" )יונה ְּגדֹוָלה רּוחַ  ֵהִטיל"ַוה'   (4א  אֶׁ

ִטלו" ת ַויָּׁ ִלים אֶׁ ל ַהכֵּׁ ר ָבֳאִנָיה אֶׁ  (5א  ַהָים" )יונה ֲאשֶׁ

ל ַוֲהִטיֻלִני "ָשאּוִני  (12א  ַהָים" )יונה אֶׁ

ת ל ַוְיִטֻלהו יֹוָנה "ַוִיְשאּו אֶׁ  (15א  ַהָים" )יונה אֶׁ

הקב"ה "מטיל" רוח; יונה מבקש ש"יטילו" אותו אל הים; והמלחים "מטילים" קודם את הכלים 

ואחר כך את יונה. כל הדברים "מוטלים" אל הים, אך נדמה שלא הרי הטלת הרוח כהרי הטלת 

 חפצים ו/או אנשים אל הים. ובכל זאת מחבר הספר משתמש באותו פועל. 

 

אומר  בהמה בפועל 'הטיל' מעיד על תקופה מאוחרת.שימוש שההנחה קרים שותפים לכמה חו

טוען שנעשה כאן שימוש  סגל ;324שהפועל מהווה סטייה מסוימת מהעברית המקראית הקלסית

גרינפילד וסאיינס -, נוה)המסתמכת על בנדויד( בנדויד, ברנר ;325במילה הרגילה בעברית המשנאית

לדעתה . אתזהטענה מעט מהי הברנר מנמקת רק . 326עה מאוחרתסבורים שמדובר בתופ בדיוס

בכל שכבות העברית המקראית, לפני הנקרה  ,'שליךהפועל העתיק 'ה הפועל 'הטיל' בא במקום

 לא כך. ים של ממשולמעשה בלשון חכמים אין לו חי ,הגלות ולאחריה ובכל סוגי הספרות

 .327האל ואילך )ובספרות החכמה(", כדברימצויה יותר ויותר מירמיה ויחזקההמקבילה 'הטיל', "

חוקרים אחרים אינם מסכימים עם טענת האיחור. לנדס ורופא טוענים שהפועל היה ידוע כבר 

אינם מציינים שמדובר בתופעה  HALOT-ו .B.D.Bוגם המילונים  328בתקופה הקדם גלותית

 . 329מאוחרת

 :פעמים 13ופיעים הנתונים המקראיים מצביעים על כך שהפעלים 'הטיל' ו'הוטל' מ

 בבניין הפעיל:

ֶטל" :11 ,שמ"א יח ת ַויָּׁ ר... ַהֲחִנית ָשאּול אֶׁ  ";ַוֹיאמֶׁ

                                                           
 .281בהמה, יונה, עמ'  324
 .475סגל מ"צ, מבוא המקרא, עמ'  325
גרינפילד, עברית וארמית, עמ' -; נוה397; ברנר, יונה, עמ' 61בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  326

 .123בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאיינס121
 .397, עמ' הברנר, יונ 327
 .134; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 158לנדס, יונה, עמ'  328
 .373, כרך ב', עמ' HALOT, טור ב'; מילון 376עמ'  ,.B.D.Bמילון  329
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ֶטל" :33 שמ"א כ ת ַויָּׁ  ;ֲחִנית ָעָליו ְלַהֹכתֹו"הַ  ָשאּול אֶׁ

ץ ַהֹזאת ְוֵהַטְלִתי" :13טז  שם, ַעל ָהָארֶׁ ם מֵּׁ ְתכֶׁ  ;"אֶׁ

ת ְוֵהַטְלִתי" :26ירמיה כב  ת"; ִאְמָך ֹאְתָך ְואֶׁ רֶׁ ץ ַאחֶׁ ר ְיָלַדְתָך ַעל ָהָארֶׁ  ֲאשֶׁ

ץ ַעל :4יחזקאל לב  ה  "ּוְנַטְשִּתיָך ָבָארֶׁ  ;"ֲאִטיֶלָךְפנֵּׁי ַהָשדֶׁ

ל ַהָים" ְּגדֹוָלה רּוחַ  ֵהִטיל"ַוה' : 4יונה א   ;אֶׁ

ִטלו": 5יונה א  ת ַויָּׁ ִלים אֶׁ ל ַהכֵּׁ ר ָבֳאִנָיה אֶׁ  ;ַהָים" ֲאשֶׁ

ל ִטיֻלִניַוהֲ  "ָשאּוִני: 12יונה א   ;ַהָים" אֶׁ

ת: 15יונה א  ל ַוְיִטֻלהו יֹוָנה "ַוִיְשאּו אֶׁ  .ַהָים" אֶׁ

 :בבניין הופעל

ץ" הוְטלו"ַמדּוַע  :28ירמיה כב    ;הּוא ְוַזְרעֹו ְוֻהְשְלכּו ַעל ָהָארֶׁ

ל ִיֹפל ֹלא "ִכי :24תהילים לז   ;"יוטָּׁ

יק  :33משלי טז  ת יוַטל"ַבחֵּׁ  ַהּגֹוָרל"; אֶׁ

ל :1איוב מא  לַמְרָאיו  "ֲהַגם אֶׁ  ".ֻיטָּׁ

 

היא מתעלמת מהופעותיו של הפועל ברנר מנָסה לשכנע שהפועל 'הטיל' מאוחר, אך לשם כך 

היא טוענת כמו כן להצביע דווקא על קיומו כבר בתקופה מוקדמת;  עובדה העשויה ,בשמ"א

 ומקרא אך ורק בספרים אלב מופיעלמעשה הוא אך , ואילךהפועל מופיע מספרי ירמיה ויחזקאל ש

 . )מעבר לספרות החכמה שצויינה בנפרד ושתיארוכה נתון במחלוקת( אחריהםולא 

הפועל  .משמעית-חד ה דיאכרוניתקביעלקבוע המקראית של 'הטיל' לא ניתן ל פי התפוצה ע

)פעמיים בשמ"א, שלוש  'תקופת המעבר'מצוי שש פעמים בספרים שאינם מאוחרים או ששייכים ל

ם בירמיה ופעם אחת ביחזקאל(, ארבע פעמים בספרות החכמה )שזמנה, כאמור, אינו ברור( פעמי

ת בין וסמנטי ותבחנלעומת זאת, ה וארבע פעמים בספר יונה, ששאלת זמנו עומדת כאן על הפרק.

ניתן ההיקרויות השונות דווקא כן אפשריות. אחת מהן נוגעת לדברים הניתנים להטלה. מתברר ש

 , חמישה דברים:הנתונים המקראייםעל פי  להטיל, לפחות

 ;33כ , 11שמ"א יח  :חנית

 ;5יונה א  :כלים
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 ;4יונה א  :רוח 

  ;33משלי טז  :גורל

  ;24תהילים לז  ;15, 12יונה א  ;4יחזקאל ל ב  ;28, 26ב "כ ,13ירמיה טז  :אדם

 .1איוב מא ו

 תן להבחין בשתי משמעויות:מטרת ההטלה. על פי קנה מידה זה נינוגעת לאחרת סמנטית בחנה ה

 להוציא את הדבר המוטל ממקומו מכיוון שאינו רצוי שם, כגון את הכלים מהאנייה. 1

 .(13)ירמיה טז  את האדם מהארץ ( או5)יונה א 

בו  רוצים לפגועשאדם לעבר ה, כגון את החנית מסוים לכיווןאת הדבר המוטל  כווןל. 2

 .(4)יונה א  הרוח אל הים( או את 33, כ 11)שמ"א יח 

ה הבחנה אפשרית נוספת בין ההופעות של הפועל היא במילת היחס המצורפת אליו. בחמיש

. בארבעה מהם, המצויים בספרים ירמיה ויחזקאל, מילת היחס 'על' 'הטיל' ית לפועללוונמקרים 

 :הארץעל  מדובר בהטלת אדם

ְת  ְוֵהַטְלִתי" ץ ַהֹזאת ,אֶׁ ַעל ָהָארֶׁ ם מֵּׁ ץ ַעלכֶׁ  ; 13ירמיה טז  ",ָהָארֶׁ

ת ְוֵהַטְלִתי" ר ְיָלַדְתָך  ֹאְתָך ְואֶׁ ת ַעלִאְמָך ֲאשֶׁ רֶׁ ץ ַאחֶׁ  ; 26כב  ", שםָהָארֶׁ

ר ֹלא ַעלהּוא ְוַזְרעֹו ְוֻהְשְלכּו  הוְטלוַמדּוַע " ץ ֲאשֶׁ  ; 28 ", שם כבָיָדעּו ָהָארֶׁ

ה  ַעל"  . 4לב יחזקאל  "ֲאִטיֶלָךְפנֵּׁי ַהָשדֶׁ

 חנית:  ובאחד מדובר בהטלת

ֶטל" תָשא ַויָּׁ  .33 שמ"א כ , ַהֲחִנית ָעָליו ְלַהֹכתֹו" ּול אֶׁ

מדובר בהטלת דברים : בארבעה מקרים פועל מילת היחס 'אל'נלווית לה מקרים אחרים חמישב

 : רק ביונה נקרהשונים אל הים. סוג זה 

ל ַהָים" )א  ְּגדֹוָלה רּוחַ  ֵהִטיל"ַוה'   ; (4אֶׁ

ִטלו" ת ַויָּׁ ר ָבֳאִניָ  ִליםַהכֵּׁ  אֶׁ לֲאשֶׁ  ; (5א  ַהָים" )יונה ה אֶׁ

ל ַוֲהִטיֻלִני "ָשאּוִני  ; (12ַהָים" )א  אֶׁ

ת ל ַוְיִטֻלהו יֹוָנה "ַוִיְשאּו אֶׁ  ; (15ַהָים" )א  אֶׁ

 ופעם אחת מדובר בהטלת הלויתן: 

ל :1איוב מא  לַמְרָאיו  "ֲהַגם אֶׁ  ".ֻיטָּׁ
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ל' ו'הטיל אל'. הראשון מתייחס לכיוון שאליו הדבר מושלך, ששון טוען שניתן להבחין בין 'הטיל ע

ואילו השני נובע מתכלית ההטלה יותר מלתוצאה או לכיוון. מכאן שהחפצים המוטלים אל הים 

 -לים  –על ידי המלחים אינם מיועדים רק כדי להקל על האנייה, אלא, ובעיקר, כדי להעניק לו 

 .330מתנות במטרה לרצותו ולהשתיקו

 

 את עולה שהיה מגוון של אפשרויות לשימוש בפועל 'הטיל': מכל ז

 בירמיה וביחזקאל נאמר 'הטיל על', ומתכוונים להטלת אדם על הארץ; 

 ביונה נאמר ארבע פעמים 'הטיל אל', והכוונה היא הטלת חפצים/אנשים אל הים;

 בשמ"א מדובר בהטלת כידון לעבר אדם;

 ל הטלת אדם; בתהילים ובאיוב מדברים באופן מטאפורי ע

 במשלי מדובר בהטלת גורל.

שבמציאת הבחנות בין ההיקרויות השונות של הפועל 'הטיל' ולמרות הימצאותו  הקשיים למרות

. 331מקבילו הקלסי הוא 'השליך'שמאוחר ו ואהשיש חוקרים הסבורים כבר בספרות הקדומה, 

 . סברה זו מתבססת על סמך תפוצתו של הפועל 'השליך' במקרא

פעם )בהפעיל ובהופעל( בהקשרים רבים  125 בספרי המקרא השונים השליך' נקרה'הפועל 

. ניתן היה להשליך אדרת, בגד ונעל; קמח ומלח; אבנים ועפר; לוחות ומטה; כסף וכלי רבגונייםו

 ,בפועל 'הטיל'בדומה להבחנות שלעיל בית; גורל וחכה; תינוק, ילד ואנשים וכן גויה, חלל ונבלה. 

 ה שונות: שלכתו של הפועל 'השליך' ניתן להבחין במטרות הגם במשמעוכך 

תולהוציא את הדבר המושלך ממקומו, . 1 ן ַהָנַגע  למשל "ְוִחְלצּו אֶׁ ר ָבהֵּׁ  ְוִהְשִליכוָהֲאָבִנים ֲאשֶׁ

ל ן אֶׁ ְתהֶׁ ל אֶׁ א"  ִמחּוץ ָלִעיר אֶׁ  ( .40ויקרא יד )ָמקֹום ָטמֵּׁ

ָעָליו  ַוַיְשֵלְך"על הגוף: מו למשל את הבגד להביא את הדבר המושלך אל מקום כלשהו, כ. 2

ד"  גֶׁ  (. 12 שמ"ב כ)בֶׁ

/ אל / על / מעל / אחרי / מן  -עשויה להיות אחת מן הבאות: ל'השליך' לפועל  נלוויתמילת היחס ה

משמעיים ורלוונטיים -. לא ניתן להבחין בהבדלים סמנטיים ברורים וחד-/ מלפני / מנגד / ב

 נפרט בנושא זה.ולכן לא  לענייננו

 

 

                                                           
 .93-94ששון, יונה, עמ'  330
 גרינפילד.-אלה נמנים בהמה, בנדויד, ברנר ונוההחוקרים ה םע 331
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 עשויים לסייע בידינו בהבנת הקשר בין 'הטיל' ו'השליך'? התרגומים הארמיים האם 

 'הטיל':

פועל הנפוץ ביותר הוא לתרגום הפועל 'הטיל' משמשים בארמית ארבעה פעלים שונים: 

יחזקאל ויונה,  ,. הוא משמש בתרגומים של שמ"אהיקרויות( 13-משורש רמ"א )שבע מ

 , ולמשל: ם ולכל מטרות ההטלהבכל ההקשרי

 המשמש לתרגום:  "ַעל ַיָמא רּוחַ ֲאִרים "ַוה' 

ל ַהָים" ְּגדֹוָלה רּוחַ  ֵהִטילַוה' "  (. 4)יונה א  אֶׁ

  ִניָתא" המשמש לתרגום:ָשאּול ַית מֹוָר  יםַוֲאֵר "

ֶטל" ת ַויָּׁ  (.11" )שמ"א יח ַהֲחִנית ָשאּול אֶׁ

 ההיקרויות בספר ירמיה, ולמשל:  מתרגמים את שלוששורש טלט"ל פעלים מ

ַעל ַאר ליטֵ ַוֲאַטל"   ָעא ָהָדא" המשמש לתרגום:ָיְתכֹון מֵּׁ

ץ ַהֹזאת ְוֵהַטְלִתי" ַעל ָהָארֶׁ ם מֵּׁ ְתכֶׁ  (.13)ירמיה טז  "…אֶׁ

 הפעלים טו"ל ונפ"ל מתרגמים את ההיקרויות בתהילים, במשלי ובאיוב, ולמשל: 

 " המשמש לתרגום: לטו"ֲארּום ִיפֹול ְמַרע ָלא ְימּות ְמ 

ל ִיֹפל ֹלא י"כִ   (;24)תהילים לז  "…יוטָּׁ

ְפלָּׁא"ְבעּוָבא ְדִעְצָּתא   ִפְצָּתא" המשמש לתרגום:  נָּׁ

יק  ת יוַטל"ַבחֵּׁ  (.33)משלי טז  ַהּגֹוָרל" אֶׁ

 'השליך':

 גם לתרגום הפועל 'השליך' משמש על פי רוב פועל משורש רמ"א, ולמשל: 

אור"  ָבא" המשמש לתרגום: ַע ַעדְלהֹון ְיהֹושֻ  מָּׁ

ם ְיהֹוֻשַע ּגֹוָרל" )יהושע יח  ַוַיְשֵלְך"  (. 10ָלהֶׁ

 אך ישנם גם מספר מקרים שבהם משמשים פעלים אחרים: 

 פועל משורש גל"ה, ולמשל: 

 : ַיְתהֹון", המשמש לתרגום יְדַאְגלִ "ַעד 
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 (. 20ֹאָתם" )מל"ב כד  ַהְשִלכוֹּ "ַעד 

 של: פועל משורש רח"ק, ולמ

אַארֵחיקָחִני ּול"ּופ יָנך", המשמש לתרגום: ִמקֳ  תָּׁ יל עֵּׁ  בֵּׁ

ָך" )מל"א יד ִהְשַלְכת"ְוֹאִתי  י ַגּוֶׁ  (. 9 ָ ַאֲחרֵּׁ

 ופועל משורש מס"ר, ולמשל: 

יּה", המשמש לתרגום: ָית ַנפ ַסרומ"  שֵּׁ

ת  ַוַיְשֵלְך"  (.17ַנְפשֹו" )שופטים ט אֶׁ

 
' ו'השליך' תרגמו באמצעות אותו פועל ארמי, דהיינו פועל מסקירה זו עולה שאת הפעלים 'הטיל

פעמים בספר דניאל( ורק לעתים רחוקות נעשה  12משורש רמ"א )המצוי גם בארמית המקראית, 

 שימוש בפעלים אחרים. מכאן ששני הפעלים העבריים נתפסו כנרדפים מבחינת משמעותם. 

 

מקראית? האם ממשיכה בה המגמה -בתרמה קורה עם שני הפעלים 'הטיל' ו'השליך' בספרות ה

 'השליך' הוא השכיח מהשניים ואילו הפועל 'הטיל' הוא הנדיר יותר?הפועל הניכרת במקרא, שם 

 מגלה את הממצאים הבאים, הנוגעים רק לבניין הפעיל: מקראית-הבתרעיון בספרות  

 'הטיל':

 למשל: במגילות הפועל מצוי שש פעמים, כולן במגילת מלחמת אור וחושך, ו

 (.2שו'  6שבע פעמים ושבו למעמדם" )מלחמת אור וחושך, עמ'  יטילו "כול אלה

"ובעומדם ליד מערכת כתיים כדי הטל ירימו איש ידו בכלי" )מלחמת אור וחושך, 

 (.6שו'  16עמ' 

 פעמים, ולמשל:  60-במשנה הפועל מופיע יותר מ

לים"  מטיל וח או"אין ביעור חמץ אלא שריפה. וחכמ' אומ' מפרר וזורה לר

 )פסחים ב א(.

פעמים; בספרי  9פעמים; במכילתא  60-כמו כן הוא מצוי במקומות הבאים: בתוספתא כ

פעמים;  60פעעמים )בתלמוד הירושלמי מעל  260-פעמים; ובתלמודים כ 7במדבר 

 פעמים(. 200-בתלמוד הבבלי קרוב ל
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 'השליך':

 בבן סירא מצוי הפועל פעמיים, ולמשל: 

 " )ו כא(.להשליכה משא תהיה עליו. ולא יאחר"כאבן 

 במגילות הוא מתועד שש פעמים, ולמשל: 

 למערכת". השליכם"הכוהנים מריעים קול חד טרוד לנצח ידי מלחמה עד 

 פעמים, ולמשל:  14במשנה אנו מוצאים את הפועל 

 מותרות" )תרומות יא ה(. השליכן"כל זמן שהוא מכנסן אסורות. אם 

 י הפועל מצוי פעם אחת: במכילתא דרשב"

 " )כב ו(. להשליך""לשמר" ולא לאבד. "לשמר" ולא לחלק. "לשמר" ולא 

 פעמים, ולמשל: 7בספרא מתועד הפועל 

 "יכול יקרע וישליך את הקרעים לאשפות" )נגעים ח ד(. 

פעמים; בספרי  8פעמים; בספרי במדבר  33וכן מוצאים אותו במקומות הבאים: בתוספתא 

 פעמים(.  30-פעמים )בכל אחד מהם קרוב ל 60-מים; ובתלמודים קרוב לפע 3דברים 

 

'הטיל' ו'השליך'. בבן סירא  ם,שני הפעליים משמש מקראית-סקירה זו מעלה שבספרות הבתר

ובמגילות, כמו במקרא, בהשוואה לפועל 'הטיל' השימוש בפועל 'השליך' עדיין שכיח יותר. כבר 

פעמים לעומת 'השליך',  60וגוברת של השימוש בפועל 'הטיל' ) במשנה אנו עדים להתגברות הולכת

פעמים(. ייתכן אפוא כי גם מקרה זה הוא עדות לקיומם של שני טיפוסי לשון  14המצוי רק 

מקבילים בלשון העברית: זה של העברית הכתובה, המתחיל במקרא וממשיך בבן סירא, וזה 

 .332המדובר, שאת אותותיו אנו רואים בלשון חכמים

מגמת ההתגברות של השימוש בפועל 'הטיל' בספרות חז"ל ממשיכה גם אחר כך, עד שבתלמוד 

היקרויות של 'הטיל'. אין ספק כי יש  200פעמים לעומת  30הבבלי אנו מוצאים את 'השליך' רק 

 התגברות של פועל אחד על חשבון פועל אחר. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .148בר אשר, קומראן, עמ'  332
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 מרוכזים בטבלה שלהלן:  –ין הפעיל בלבד בבני –הנתונים לגבי שני הפעלים 'הטיל' ו'השליך' 

 

 השליך הטיל 

 שמ"א  2 מקרא

 ירמיה  2

 יחזקאל  1

 יונה 4

 9סה"כ 

 

 לאורך המקרא כולו 112

 

 

 112סה"כ 

 0בן סירא  בן סירא ומגילות

 6מגילות 

 

 6סה"כ 

 2בן סירא 

 6מגילות 

 

 8סה"כ 

 60משנה  ספרות חז"ל

 60תוספתא 

 9מכילתא 

 7ספרי במדבר 

 

 136ה"כ ס

 14משנה 

 33תוספתא 

 1מכילתא דרשב"י 

 7ספרא 

 8ספרי במדבר 

 3ספרי דברים 

 66סה"כ 

 260תלמודים  

 260סה"כ 

 60תלמודים 

 60סה"כ 

 

 

לסיכום, צודק סגל באמרו שהפועל 'הטיל' הוא מילה משנאית, וצודקת ברנר, האומרת שלפועל 

, בספר יונהלהוכיח את איחורו של 'הטיל'  'השליך' אין חיים של ממש בלשון חכמים, אך אין בכך

משום ש'הטיל', למרות ששכיחותו עולה מאוד בתקופה המאוחרת, שכיח במידה לא מבוטלת כבר 

בעברית המקראית הקלסית. אמנם שני הפעלים 'הטיל' ו'השליך' קרובים מאוד במשמעותם, ועל 

ל שניהם לארמית בפועל אחד כך מעידים הן הימצאותם זה בצד זה באותם פסוקים הן תרגומם ש

)שורש רמ"א(, אך לא ניתן לומר בוודאות שאחד מהם הוא החלופה הקלסית של האחר. במילים 

אחרות, נראה כי אין להשתמש בפועל 'הטיל' לצורך תיארוכו של ספר יונה, ויש לקבל את דעתם 

 של לנדס ורופא בעניין זה. 
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 ֵהִסיר(=) ֵמַעל. ֶהֱעִביר 9

ל"ַוִיַּגע ַהָד  ה ָבר אֶׁ ְך ִניְנוֵּׁ לֶׁ ָעָליו" )יונה ג  ַוַיֲעֵבר ַאַּדְרתוֹּ  …מֶׁ  (6מֵּׁ

כשמלך נינוה שומע על ההתרחשויות האחרונות בעירו ועל מה שעומד לקרות, הוא קם מכיסאו, 

מתכסה שק ויושב על האפר, לא לפני שהוא פושט את אדרתו, וכדברי המחבר "מעביר אותה 

ד הלובש או פושט בגדים בסיפורי המקרא, ויש פעלים שונים מעליו". מלך נינוה אינו היחי

ל קבבניינים  נוטהה ,לב"שמשמש השורש  לתיאור לבישה/הלבשההמתארים פעולות אלה. 

: אדרת, בגד, בדים, כותונת, מחלצות, אלהלמושאים ה הוא מצטרףו ,והפעיל. שורש זה נפוץ מאוד

' )בגד, צעיף, -ב כיסהושק. פעלים קרובים הם ' מלבוש, מעיל, סריון ושריון, שמלהמד, מכנסיים, 

שורש פש"ט בבניינים נטיות ה' )בגד ומעיל(. פעולת ההפשטה מתוארת במקרא בעטהשלמה ושק( ו'

, בגדים, כותונת ומעיל. פועל קרוב הוא 'הסיר' :והוא מצטרף למושאים ,פעל, פיעל, הפעיל והתפעל

סופר על פשיטת בספר יונה מ, אבל רק יף ושקמופיע עם המושאים: בגדים, מעיל, מצנפת, צעה

 יר'. העב'אדרת באמצעות הפועל 

הם אינם מסבירים את טענתם . 333השימוש בפועל 'העביר' מאוחרשבהמה ובנדויד סבורים 

מחבר הספר ו של ומטרת ,'הסיר'הקלסי מחליף את הפועל  הפועל 'העביר'לדעתם ורק טוענים ש

הפועל 'העביר' מופיע כבר שזו וטוען  חולק על קביעהופא ר. 334ןלשוהבשימוש בו הייתה גיוון 

יכול להיחשב  ן הוא( ולכן אי12מל"א טו וב 10בעברית המקראית הקלסית )למשל בשמ"ב ג 

HALOT-ו .B.D.B. בדעה זו מחזיקים גם המילונים גזניוס, 335מאוחרל
336 . 

 

במשמעויות  ,יין הפעילבבנ פעם 80-הפועל 'העביר' מופיע במקרא כשעיון בקונקורדנציה מגלה 

 : 337שונות

ת ְלַהֲעִביר, ולמשל "אחרלהביא אל העבר ה. 1 ת אֶׁ לְֶׁך אֶׁ ן" ַהמֶׁ   (;16)שמ"ב יט  ַהַיְרדֵּׁ

ם" ְבַהֲעִבירלשלוח ולמסור, ולמשל "ַוִּתְּתִנים . 2  (;21)יחזקאל טז  אֹוָתם ָלהֶׁ

 (;9קרא כה )וי שֹוַפר ְּתרּוָעה" ְוַהֲעַבְרתָּׁ למשל "ולהפיץ ולפרסם, . 3

ָך ולבטללהסיר . 4 ר ַכַעס ִמִלבֶׁ ָך" ְוַהֲעֵבר, ולמשל "ְוָהסֵּׁ  . (10)קהלת יא  ָרָעה ִמְבָשרֶׁ

                                                           
 .61; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 282ונה, עמ' בהמה, י 333
 .שם 334
 .134רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  335
 .780, כרך ב', עמ' HALOT, טור א'; מילון 719, עמ' .B.D.B; מילון 821, עמ' 1868גזניוס, מילון  336
 החלוקה על פי אבן שושן, ראה: אבן שושן, קונקורדנציה. 337
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שונים זה מזה ה פעלים 15ההיקרות שבספר יונה קרובה לקבוצה הרביעית, שבה יש בסך הכול 

ים סמנטיים, אינם מסתמנים, אך כן ניתן להבחין בהבדל הבדלים כרונולוגיים מאפיינים.כמה ב

 :338להסרה או לביטול דברים הניתניםכמו למשל ב

 דברים מופשטים המכתימים את האדם: . 1

ל :חטא ר ָנָתן אֶׁ א "גם בדהוכן  13שמ"ב יב ַחָטאְתָך ֹלא ָתמּות" ) ֶהֱעִבירָדִוד ַּגם ה'  "ַוֹיאמֶׁ

 (;8כא 

ר ָיֹגְרִּתי"ַהֲעֵבר ": חרפה ְרָפִתי ֲאשֶׁ  ;(39)תהילים קיט  חֶׁ

ך :רעה ר ַכַעס ִמִלבֶׁ ָך"  ְוַהֲעֵבר ָ  "ְוָהסֵּׁ  (;3וכן באסתר ח  10)קהלת יא ָרָעה ִמְבָשרֶׁ

ה  :עוון יָך ֲעו ֶהֱעַבְרִתי"ְראֵּׁ ָעלֶׁ  (;21ובאיוב ז  10וכן בשמ"ב כד  4זכריה ג " )ֹנֶָׁך מֵּׁ

ת רּוַח ַהֻטְמָאה  :רוח טומאה ץ" ִמן ַאֲעִביר"ְואֶׁ  .(2)זכריה יג  ָהָארֶׁ

 צים המשמשים לעבודת אלילים: חפ. 2

ִשים ִמן ַוַיֲעֵבר" :קדשים ץ" ַהְקדֵּׁ  ;(12)מל"א טו  ָהָארֶׁ

ץ ְיהּוָדה" ַהִשקּוִצים ִמָכל ַוַיֲעֵבר" :שיקוצים רֶׁ  (.8)דה"ב טו  אֶׁ

 ממלכה: . 3

ית ָשאּול" ְלַהֲעִביר"  .(10)שמ"ב ג  ַהַמְמָלָכה ִמבֵּׁ

 :פריטי לבוש או אביזרים נלווים. 4

ָעָליו ַוְיַכס ַשק" ַוַיֲעֵבר" :אדרת  ;(6)יונה ג  ַאַדְרּתֹו מֵּׁ

ת :טבעת ְך אֶׁ לֶׁ ר  "ַוָיַסר ַהמֶׁ ָהָמן" ֶהֱעִבירַטַבְעּתֹו ֲאשֶׁ  (.2)אסתר ח  מֵּׁ

 התבוננות בקבוצת פסוקים זו מגלה שני דברים מעניינים:

. 'מן'או  'מ'היחס  . ברוב המקרים נאמר מהיכן מעבירים את הדבר, ואז משמשות מילות1

: בספר יונה ובזכריה ג, ועוד נחזור אליהם 'מעל' בשני מקרים בלבד משמשת מילת היחס

 בהמשך.

 .מופיע באותו משפט פועל נרדף או מנוגד לפועל 'העביר'. ברבים מן הפסוקים הנדונים 2

                                                           
ְראֹות" )תהילים קיט את הפסוק "ַהעֲ  338 יַני מֵּׁ ר עֵּׁ ( נוציא מן הדיון מכיוון שמדובר בקטע שירה והפועל 37בֵּׁ

 משמש במשמעות שאולה. 
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  המקרים שבהם משמשים פעלים נרדפים:

 :'העביר' = 'הסיר'

ִשים ִמן רַוַיֲעבֵ " :12מל"א טו  ץ  ַהְקדֵּׁ ַסרָהָארֶׁ ת ַויָּׁ  "; …ַהִּגֻלִלים ָכל אֶׁ

ֵסר" :10קהלת יא  ָך  ְוהָּׁ ָך"; ְוַהֲעֵברַכַעס ִמִלבֶׁ   ָרָעה ִמְבָשרֶׁ

ַסר" :2אסתר ח  ת ַויָּׁ לְֶׁך אֶׁ ר  ַהמֶׁ ָהָמן"; ֶהֱעִבירַטַבְעּתֹו ֲאשֶׁ   מֵּׁ

ִסירו" :4זכריה ג  ָעָלי הָּׁ הַהְבָגִדים ַהֹצִאים מֵּׁ ָליו ְראֵּׁ ר אֵּׁ יָך ֲעֹונֶָׁך ֶהֱעַבְרִתי ו ַוֹיאמֶׁ ָעלֶׁ  מֵּׁ

ש ֹאְתָך ַמֲחָלצֹות".  ְוַהְלבֵּׁ

 :'העביר' = 'הכרית'

ת ַאְכִרית" :2 זכריה יג ץ אֶׁ ת]...[  ְשמֹות ָהֲעַצִבים ִמן ָהָארֶׁ  ַאֲעִביררּוַח ַהֻטְמָאה -ְואֶׁ

ץ". ִמן  ָהָארֶׁ

 המקרים שבהם משמשים פעלים מנוגדים:

 :ביר' =/= 'חידש''הע 

ץ ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין-ַהִשקּוִצים ִמָכל ַוַיֲעֵבר" :8דה"ב טו  רֶׁ תַוְיַחֵּדש ]...[  אֶׁ  ִמְזַבח ה'".  אֶׁ

  :'העביר' =/= 'הקים' 

ית ָשאּול ְלַהֲעִביר" :10שמ"ב ג  ִקים ַהַמְמָלָכה ִמבֵּׁ א ָדִוד". וְלהָּׁ ת ִכסֵּׁ  אֶׁ

 :סה'י'העביר' =/= 'כ 

ָעָליו ַוַיֲעֵבר" :6ה ג יונ  ַשק".  ַוְיַכס ַאַדְרּתֹו מֵּׁ

  :'העביר' =/= 'הלביש' 

ָליו: "4זכריה ג  ר אֵּׁ ָעָליו ַוֹיאמֶׁ ה  ָהִסירּו ַהְבָגִדים ַהֹצִאים מֵּׁ יָך ֲעֹונֶָׁך ֶהֱעַבְרִתיְראֵּׁ ָעלֶׁ  מֵּׁ

 ֹאְתָך ַמֲחָלצֹות". ַהְלֵבשוְ 

 

אפשר לנו לא רק להבין טוב יותר את הפועל הנדון, אזכורם של פעלים נרדפים ו/או מנוגדים מ

 אלא הרבה מעבר לכך, ונתייחס להלן לשני הפסוקים השייכים לענייננו:

פועל מיד לאחר מכן בספר משתמש בפועל 'העביר מעל' והשל  מחברוהפסוק הנדון ביונה. א. 

 ;'ויכס' שמשמעותו הפוכה
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  ן פועל מנוגד:מצויים הן פעלים נרדפים הבזכריה ג  4פסוק ב. ב

 : =/= 'הלביש' 'העביר''הסיר' =  

 שמות העצם שפעולות אלו מתייחסות אליהם הם:

 מחלצות.  =עוון =/ = ים צואיםבגד 

המחלצות מסמלות את ת בגדים: וזו משולה להסר ,העברת עווןמדובר ב פסוקברובד העיקרי של ה

ון מעבירים מעל האדם בדיוק כפי . את העו, המסמלים את העווןבניגוד לבגדים הצואיםהטוהר, 

מכאן ש'הסיר' ו'העביר' הם פעלים נרדפים ושניהם משמשים  שמסירים מעליו בגדים צואים.

בענייני בגדים. אבל רק בפסוק זה ובפסוק הנדון ביונה מצוי הפועל 'העביר' בהקשר של הסרת 

פועל 'העביר' בהקשר בגדים, ביונה ישירות ובזכריה בעקיפין. מכאן עולה האפשרות שייתכן שה

 של פשיטת בגדים הוא מאוחר והפועל 'הסיר' הוא המקבילה הקלסית שלו. האם ייתכן הדבר? 

שבעברית עיון בקונקורדנציה מעלה לצורך הבנת העניין נתעמק מעט יותר בפועל 'הסיר'. 

  אפנה שונים:או אביזרי המקראית הוא משמש שבע פעמים לתיאור פשיטת בגדים 

  גדים:ב

ַסר ִבְגֵדיוַ " ּה תָּׁ יָה" )בראשית לח  ַאְלְמנותָּׁ ָעלֶׁ  (;14מֵּׁ

ִדים" ִסירו ַהְבגָּׁ ָעָליו הָּׁ  (; 4" )זכריה ג ַהֹצִאים מֵּׁ

  :צעיף

ַסר" ּה ַותָּׁ יָה" )בראשית לח  ְצִעיפָּׁ ָעלֶׁ  (; 19מֵּׁ

  :שמלה

ה ֶאת" יָה" )דברים כא  ִׂשְמַלת ְוֵהִסירָּׁ ָעלֶׁ  (; 13ִשְבָיּה מֵּׁ

  :שק

ִסיר ַׂש " ָעָליו" )אסתר ד  קוֹּ וְלהָּׁ  ;(4מֵּׁ

 מעיל: 

ת ְוֵהִסירו"  (;16" )יחזקאל כו ְמִעיֵליֶהם   אֶׁ

 מ;צנפת: 

ִסיר"  (.31" )יחזקאל כא ַהִמְצֶנֶפת הָּׁ
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בהקשר של בגדים או משמש  סיר'ה' מכאן עולה שכבר בעברית המקראית הקלסית הפועל

על' )רק יחזקאל יוצא דופן אביזרים נלווים, כשמילת היחס המלווה אותו היא בדרך כלל 'מ

מבחינה זו(, כלומר שהצירוף 'הסיר מעל' מצוי במקרא חמש פעמים, שלוש מהן בעברית 

המקראית הקלסית. לא ניתן להתעלם מן הדמיון של הצירוף 'העביר מעל', המשמש גם הוא 

 לתיאור פשיטת בגדים, והמופיע, כאמור, בזכריה בעקיפין ובספר יונה ישירות. 

 סברת האיחור של הפועל 'העביר מעל' תימוכין בארמית? האם יש ל

'עדה' פועל בדיקה קצרה מעלה ש . 339בפועל 'העביר' השפעה ארמית של הפועל 'עדה' מזההזקוביץ 

 :340בכמה מקומות בארמית מצוי

 :בפפירוסים ארמיים

 ,)נכסים, אנשים( דברים מוחשייםפעמים בהקשרים של הסרת  המכמצוי 'עדה'  הפועל

 :משל במשפטכמו ל

  "...והמ העדתוהן ולא אכל ]אהנ[תר נכסי וקניני מן מפ]טח[יה "

("and I shall have no right to take away my goods and chattels from Miphtahiah, and 

if I remove them…")341.  

 :ודברים מופשטים )חכמה וחטאים(, כמו למשל במשפט מתוך משלי אחיקר

 מוהי"חטאיך קד והעדית" 

(and took away your offences before him")342 , 

 בהקשר של בגדים.  הוא אינו מצויאך 

 :בארמית המקראית

, ובכולן ארבע פעמים, כולן בדניאלהפועל 'עדה' מופיע במקרא במשמעות של הסרה 

 מדובר בהסרת מלכים, שלטון וכבוד: 

 (; 21)ב  ין"כִ לְ ים מַ קֵּׁ הָ ְמ ין ּוכִ לְ מַ  הּדֵ עְ הַ ְמ "

ְעִדיו ִמנֵּּׁה" )ה   (; 20"ִויָקָרה הֶׁ

                                                           
 שם. 339
ה 20גם בעברית הפועל 'עדה' נקרה פעמיים, בספרות החכמה, האחת בהקשר של בגד: במשלי כה  340 -"ַמֲעדֶׁ

ד ְביֹום ָקָרה" וכן באיוב כח  גֶׁ  ָעָדה ָעָליו ָשַחל".-פחות: "ֹלא ִהְדִריכּוהּו ְבנֵּׁי ָשַחץ ֹלא, במשמעות ברורה 8בֶׁ
 .35, שו' 15, כתובת מס' 45קאולי, תעודות ארמיות, עמ'  341
 .50, אחיקר שו' 213שם, עמ'  342
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יָוָתא   (;12ָשְלָטְנהֹון" )ז  ֶהְעִּדיו"ּוְשָאר חֵּׁ

 (.26ְלַהְשָמָדה" )ז ְיַהְעּדוֹּן  "ְוָשְלָטנֵּּׁה
  

 

 בארמית התרגומית:

שבע מתשע הפעמים שבהן מדובר במקרא בפשיטת בגדים תוך שימוש בפעלים 'העביר' 

 ל ידי הפועל עד"ה, ולמשל:ו'הסיר' מתורגמות לארמית ע

יה ִמנֵּׁיה ְלבּוש ִדיעַאוְ "  " המשמש לתרגום המשפט: ְיָקרֵּׁ

ָעָליו ַוְיַכס ַשק" ַוַיֲעֵבר"  (.6)יונה ג  ַאַדְרּתֹו מֵּׁ

 משמש לתרגום המשפט: ה" הנַ יִמ  היפַ עִ  יַאתִד עְ ַאוֲ ַלת זַ "ְוַקַמת ַוְא 

לֶׁך ַסר"ַוָּתָקם ַוּתֵּׁ יָה"  ְ ַותָּׁ ָעלֶׁ   (.19)בראשית לח  ְצִעיָפּה מֵּׁ

 כמו כן משמש פעם אחת פועל משורש עב"ר:

י ַמְלָכא ַית ִסטּוְמָּתא ְדִעְזְקָתא ִדי  ָהָמן" המשמש לתרגום המשפט:  ַאֲעִביר"ְוַאְעדֵּׁ מֵּׁ

ת"ַוָיַסר  לְֶׁך אֶׁ ר  ַהמֶׁ ָהָמן" ֶהֱעִבירַטַבְעּתֹו ֲאשֶׁ  (.2)אסתר ח  מֵּׁ

 כך: מת, מתורג4היקרות אחת, זאת שבזכריה ג ורק 

 "…ךבָ ך חוֹ נָ ִמ  ייִת עִד ַאְד י זִ ְח  …יהיתֵּׁ בֵּׁ א ִמ תָ נְ כהּון לִ ָר ְש א כָ לָ ין ְד ִש נְ ק יפֵ יַ וְ "

 יִת ְר בַ עֱ הֶ ה אֵּׁ ְר ]..[  יולָ עָ ים מֵּׁ ִא צֹ ים הַ ִד גָ בְ הַ  ירוִס הָּׁ "המשמשת לתרגום המשפט: 

 . "…ָךנֶׁ וֹ עֲ  יָךלֶׁ עָ מֵּׁ 

כאן לעוון ולא לבגדים, כפי שהוא  כלומר: הפועל עד"ה משמש לתרגום 'העביר', אף שהוא מתייחס

 משמש בדרך כללף ואילו לפשיטת הבגדים, המתוארת בחלק הראשון, משמש הפועל נפ"ק.

 

הפועל הרגיל לתיאור פשיטת בגדים היה  –ורק בה  –סקירה זו מעלה שבארמית התרגומית 

טבעת  משורש עד"ה, ויש רק שני מקרים חריגים: האחד, הפסוק במגילת אסתר העוסק בהסרת

פועל משורש  –ולא בפשיטת בגדים, ולכן, כנראה, המתרגם הרגיש צורך להשתמש בפועל אחר 

עב"ר; השני, הפסוק בספר זכריה שבו מצויים שני פעלים נרדפים המציינים הפשטה )'הסיר' 

ו'העביר'(. הפועל 'הסיר' תורגם בפועל משורש נפ"ק ואילו הפועל 'העביר מעל',המציין את העברת 

ן דווקא תורגם בפועל משורש עד"ה. בחירתו של המתרגם מוזרה מעט: הוא מתרגם את העוו
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'הסיר' בנפ"ק למרות שהפועל הרגיל לפשיטת בגדים בארמית התרגומית הוא עד"ה, וזאת אף שזה 

הפועל הראשון במשפט; את הפועל 'העביר מעל', שאינו מציין פשיטת בגדים ישירות, הוא מתרגם 

 ש לכך על פי רוב בארמית התרגומית, קרי: עד"ה. דווקא בפועל המשמ

ההיקרויות של הפועל 'העביר' לציון הסרה או  13-הדבר בולט במיוחד על רקע העובדה שמ

ביטול של דברים אחרים )כאלה המכתימים את האדם, כגון חטא; חפצים המשמשים לעבודת 

"ר ובט"ל, ולא הפועל אלילים; ממלכה( משמשים בתרגומים הארמיים בדרך כלל הפעלים עב

 עד"ה, שהוא פועל רגיל למדי במשמעות של הסרה.

כלומר, בארמית התרגומית הפועל עד"ה שימש לתיאור הסרת בגדים והוא משמש הן לתרגום 

 –'הסיר הן לתרגום 'העביר' במשמעות זו, אך גם בהיקרות בזכריה, העוסקת בעקיפין בבגדים 

 נעשה שימוש בפועל זה. 

  

מקראית אין המשך של ממש לשימוש בשני הפעלים 'הסיר' ו'העביר' במשמעות של -רבספרות הבת

 הסרת בגדים ופעלים אלה מצויים בה בצורה ספוראדית ביותר, ולמשל:

 'הסיר', רק בהתייחסות לפסוקים מקראיים:

 : 10במגילת המקדש סג 

מעליה", שבא  שלמות שביהאת  והסירותה"ועשית את ציפורנ]י[ה 

ה: "13ברורה לדברים כא  בהתחייסות ת ְוֵהִסירָּׁ יהָ  ִׂשְמַלת ִשְביָּּׁה אֶׁ ָעלֶׁ   ".מֵּׁ

 בתלמוד הבבלי, יד ע"א: 

מארבעים ושמונה  הטבעת הסרת המלך את טבעתו ... גדולה ויסר"

 נביאים" 

 (:2בהקשר של הסרת הטבעת של אחשורוש והעברתה להמן, במגילת אסתר )ח 

ַסר"   ת ַויָּׁ לְֶׁך אֶׁ ָהָמן"ַטַבְעּת ַהמֶׁ ֱעִביר מֵּׁ ר הֶׁ  .ֹו ֲאשֶׁ

 'העביר':

 רק פעמיים במשנה: 

 ח ו(; טליתו ממנו" )ב"ק העביר"

 ממנה כדי לנוולה"  מעבירים"היו עליה כלי זהב קטליות נזמים וטבעות 

 )סוטה א ו(.

 בלשון חכמים הפועל הרגיל לתיאור הסרת בגדים הוא משורש פש"ט, בכל הבניינים, ולמשל:
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 " )משנה תמיד א א(....ומקפלין ומניחין אותן פושטיןבבגדי קודש אלא ישינים "לא היו 

 פועל זה מצוי כבר במקרא, בעיקר בבניינים פעל, הפעיל והתפעל, ולמשל: 

ַשט" ת  ופָּׁ ִרים" )ויקרא ו אֶׁ  (.4ְבָגָדיו ְוָלַבש ְבָגִדים ֲאחֵּׁ

 

ביר' כשלעצמו( מצוי במקרא, לסיכום, הצירוף 'העביר מעל' לתיאור פשיטת בגדים )ולא הפועל 'הע

מלבד בספר יונה, רק פעם אחת, ועקיפין בזכריה ג, אך אין להתעלם ממקבילתו, הצירוף 'הסיר 

מעל'. זה האחרון משמש גם הוא במשמעות של פשיטת בגדים ומצוי במקרא חמש פעמים, מהן 

, מתלווה 4ה ג ובזכרי 6שלוש כבר בעברית המקראית הקלסית. רק בשני צירופים אלה, ביונה ג 

לפעלים מילת היחס 'מעל' לציון פשיטת בגדים. הארמית התרגומית משתמשת בפועל עד"ה 

לתרגום 'העביר ו'הסיר' לתיאור פשיטת בגדים וכן את 'העביר עוון' שבזכריה ג, המתאר בעקיפין 

פשיטת בגדים, ואילו לתרגומם של הסרה או של העברה אחרות נעשה שימוש בפעלים אחרים. 

אה אוא שהפועל 'העביר מעל' לתיאור פשיטת בגדים הוא מאוחר, אלא שמיעוט הנתנונים אינו נר

 משמעית. -מאפשר קביעה חד
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 -. ַהְרֵבה ִמ 10

ה חּוס ַעל"ַוֲאִני ֹלא ָא ר יֶׁש ִניְנוֵּׁ יםַהְרֵבה ִמ ָבּה  ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאשֶׁ ה ִרבֹו ָאָדם"  ְשּתֵּׁ ְשרֵּׁ  עֶׁ

 (11)יונה ד 

יםִמ  ַהְרֵבהקב"ה רוצה לתאר את גודלה של העיר נינוה הוא אומר שיש בה "ה כאשר ה -ְשּתֵּׁ ְשרֵּׁ עֶׁ

-ו .B.D.B ניםמילוה' והאם הוא מאוחר? -ִרבֹו ָאָדם". מה משמעותו המדויקת של הביטוי 'הרבה מ

HALOT
ממיינים את המשמעויות השונות של המונח 'הרבה' על פי קטגוריות תחביריות, אך  343

על  סתמךזאת בניגוד לקימרון ולרופא )המ, והמונח הנדון הם אינם מציינים איחור אפשרילגבי 

 . 344הוא מאוחרשהסבורים  ולזקוביץ, קימרון(

 

כמעט  ,בהם מופיעה המילה 'הרבה' במקראשמכל הצירופים הרבים שלה עועיון בקונקורדנציה מ

כמותי, הכערך היתרון  והצירוף משמש ,'-ם מצטרפת אליה המילית 'מירק בשני ,פעם 50

 ':-במשמעות של 'יותר מ

 כתוב:( 11בפסוק הנדון ביונה )ד 

ה ר יֶׁש "ִניְנוֵּׁ ה ִרבֹו ָאָדם יםְשּתֵּׁ ַהְרֵבה ִמ ָבּה  ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאשֶׁ שרֵּׁ  ", …עֶׁ

 כלומר שהעיר נינוה כה גדולה עד כי יש בה יותר משתים עשרה רבו אדם;

  כתוב: 9בדה"ב כה 

ת ְלָך "ַוֹיאמֶׁ  ה", ַהְרֵבה ִמ ר ִאיש ָהֱאֹלִהים יֵּׁש לה' ָלתֶׁ  זֶׁ

 שתפסיד אם תשמע לדברי איש האלוהים.  יש לקב"ה לתת לך יותר ממהשכלומר 

 

 :4מצויה בשמ"ב א  זהדוגמה דומה מעט לצירוף ה

 ". …ָהָעם ִמןָנַפל  ַהְרֵבה "ְוַגם

, במשמעות '-ין את ערך היתרון 'יותר משתי המילים 'הרבה' ו'מן' אינו מצי ףאך במקרה זה צירו

זה שנפל, שהרי המילית 'מן' מצטרפת אל הפועל 'נפל'  ם,רק חלק מסוים של הע ', אלא-של 'יותר מ

ומכאן שאין זה אותו צירוף ומשמעותו שונה. על כן יש להוציא פסוק זה  ה';ולא אל המילה 'הרב

 מדיוננו.

                                                           
 , טור ב'.915עמ'  ,.B.D.B; מילון 255, כרך ב', עמ' HALOTמילון  343
 .217; זקוביץ, יונה, עמ' 132, בעמ' ; רופא, סיפורי הנביאים181קימרון, יונה, בעמ'  344
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מופיע, מעבר לספר יונה, רק מאוחר, שהרי הוא  וא' ה-מטבע הלשון 'הרבה משלכאורה נראה 

', -מ ? בספרות חז"ל הצירוף 'הרבהבלשון חכמים הנחה זוניתן למצוא תימוכין לדה"ב. האם ב

וכבר  ,', אכן ממשיך להתקיים-במשמעות של 'יותר מדהיינו כמותי, השל ערך היתרון  משמעותב

 :תא פסחים ד י"ג, שם נאמרבתוספ ,. ניתן למצוא אותו, למשל345הצביע על כך קימרון

 יותר משלוש מאות פסחים יש בשנה., כלומר:שלוש מאות פסחים יש לנו בשנה"מ הרבה"

 

עיון במקרא מגלה שהוא צוין על ידי ? יאיך ציינו בתקופה הקדומה את ערך היתרון הכמות אם כך,

נה זה מצוי . מבY-רב יותר, מבחינה כמותית, מ X-, ומשמעותו שY-'רב' בנטיה מ Xהתבנית: 

 בעברית המקראית הקלסית, ולמשל: 11פעמים, מהן  13במקרא 

ה אֹוְתָך ְלגֹוי: "14ט  דברים ֱעשֶׁ ב ִמֶמנוָעצּום  ְואֶׁ רָּׁ יותר משה יהיה עצום ורב ", כלומר: וָּׁ

 מעם ישראל; 

לֶׁה  ַרִבים ִכי ֹתאַמר ִבְלָבְבָך: "17ז  דברים יָכה אּוכַ ִמֶמִני ַהּגֹוִים ָהאֵּׁ ", כלומר: ל ְלהֹוִריָשםאֵּׁ

 ממנו. יותר רבים  חדו של העם עלול להיות כי העמים יהיופ

 

על ידי הצירוף  יכמותהבעברית המקראית הקלסית צוין ערך היתרון כלומר, ש

ואילו  לשם העצם; במספרובמין , שקיימת בו התאמה מן''/-'מ+ ' 'רבות'/'רבים'/'רבה'/''רב

ור, מעבר לספר יונה, הן בעברית המקראית המאוחרת הן בלשון ', המצוי, כאמ-הצירוף 'הרבה מ

 מותאם במין ובמספר לשם העצם: אינוחכמים, 

ר יֶׁש ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאשֶׁ יםַהְרֵבה ִמ ָבּה  "ִניְנוֵּׁ ה ִרבֹו ָאָדם" ְשּתֵּׁ שרֵּׁ   (;11)יונה ד  עֶׁ

ת ְלָך " ַ   ר ִאיש ָהֱאֹלִהים יֵּׁש לה' ָלתֶׁ ה"ִמ ַהְרֵבה ֹיאמֶׁ   (;9)דה"ב כה  זֶׁ

 .)תוספתא פסחים ד י"ג( שלוש מאות פסחים יש לנו בשנה"מ הרבה"

  

                                                           
 .181קימרון, יונה, עמ'  345
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המשמש גם  צירוף נוסףמצוי בעברית המקראית המאוחרת  ,'-הצירוף 'הרבה מיש לציין כי מלבד 

, /מן-'יותר מהוא לתיאור ערך היתרון הכמותי שגם בו אין התאמת מין ומספר. מדובר בצירוף 

  :346ולמשל

ְך ַלֲעשֹות ְיָקר  :6אסתר ו    לֶׁ  .347"יוֵֹּתר ִמֶמִני"ְלִמי ַיְחֹפץ ַהמֶׁ

 : מקראית, ולמשל-לצירוף זה יש המשך בספרות הבתר

 ג כג(.)מך הראית" רב ממך אל תמר. כי ביותר מ"ו אומר: סיראבן 

רוף בציו/מן' -החדש 'יותר מבצירוף בן סירא משתמש בשתי הדרכים להבעת היתרון הכמותי: 

 .', בצלעות מקבילות-הישן 'רב מ

יותר "כל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח. במשנה נאמר, למשל: 

 (.זכאן אסור" )עירובין א ימ

  

מהי  ארמית?ב -בין במישרין, בין בעקיפין  – '-' ו'הרבה מ-של הצירופים 'יותר מן/ מ האם מקורם

 דרכה של הארמית להביע יתרון כמותי? 

 ארמית מציינת יתרון כמותי בשתי צורות:ה

 , ולמשל:Y+  -+ 'שגיא' בנטיה + מ X. באמצעות המילה 'שגיא', במבנה: 1

  :30בתרגום לארמית של ספר שופטים טז 

                                           לתרגום:  , המשמשי"ִה יוֹ חַ ל בְ טַ י ְק ִד ין ִמ יִא גִ סַ  יּהתֵּׁ מוֹ ל בְ טַ י ְק א ִד יָ ילַ ִט ְק  ווֹ הֲ "וַ                                   

ִמית ְבמֹותֹו "                                   ר הֵּׁ ִתים ֲאשֶׁ ִמית ְבַחָייו ַרִבים ֵמֲאֶשרַוִיְהיּו ַהמֵּׁ  ".הֵּׁ

בדרך זו להבעת יתרון קיימת התאמה במין ובמספר של שם התואר לשם העצם שאליו 

 עברית המקראית הקלסית. הוא נלווה, כמו ב

ארמית הממלכתית, ב ,למשל, וY/מן -+ 'יתיר' מ Xבמבנה: , 'יתיר מן'צירוף . באמצעות ה2 

 משפט:ב

 "…זי כען חד אלף יתיר מן"ובני ביתא 

 ("and the princes of the palace more than now a thousand times…")348 . 

                                                           
 דן בצירופים מקראיים נוספים של 'יותר'. ,215-218קהלת, עמ'  שורס, לשונו של 346
 .475דרייבר, מבוא, עמ'  347
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העברית המקראית המאוחרת, שבה הוא  דרכה שלדרך זו להבעת יתרון כמותי מקבילה ל

  ., העומד כאן לדיון'-'הרבה מבאמצעות /מן' ו-'יותר מ מצוין באמצעות

 

לסיכום, מנתונים אלה עולה שבעברית המקראית הקלסית הובע ערך היתרון הכמותי בדרך 

ה ַהּגֹוִים  ַרִבים ִכי ֹתאַמר ִבְלָבְבָך, ולמשל "Y+  /מן-מבנטיה +  רב+  Xהבאה:  לֶׁ יָכה ִמֶמִני ָהאֵּׁ אֵּׁ

דרך זו ידועה גם בארמית, שאף בה הובע יתרון כמותי באמצעות  (.17" )דברים ז אּוַכל ְלהֹוִריָשם

 י"ִה יוֹ חַ ל בְ קטַ ִד ין ִמ יִא גִ סַ יה תֵּׁ מוֹ ל בְ קטַ א ִד יָ ילַ ִט ְק  ווֹ ְה "וַ בתרגום הארמי אותו מבנה, ולמשל 

ִתים המשמש לתרגום הפסוק " ִמית ְבַחָייוַוִיְהיּו ַהמֵּׁ ר הֵּׁ ֲאשֶׁ ִמית ְבמֹותֹו ַרִבים מֵּׁ ר הֵּׁ שופטים טז " )ֲאשֶׁ

 (. המילים 'רב' ו'שגיא' באות בהתאמה של מין ומספר לשם העצם. 30

בעברית המקראית המאוחרת אנו מוצאים דרך חדשה להבעת יתרון כמותי, באמצעות מבנה 

 אחד בעל שתי צורות:

ְך ַלֲעשֹות ְיָקר "ְלִמי יַ /מן, ולמשל -. 'יותר מ1 לֶׁ  (.6)אסתר ו  "יוֵֹּתר ִמֶמִניְחֹפץ ַהמֶׁ

ת ', המצוי במקרא, מחוץ לספר יונה, בדה"ב -. 'הרבה מ2 ר ִאיש ָהֱאֹלִהים יֵּׁש לה' ָלתֶׁ "ַוֹיאמֶׁ

ה"ַהְרֵבה ִמ ְלָך   (. 9)כה  זֶׁ

ים מאוחרים. ', המצוי במקרא רק בספר-' זהה לזו של 'יותר מ-התנהגותו של המבנה 'הרבה מ

זי כען חד  יתיר מן"ובני ביתא בשניהם אין התאמה של מין ומספר, והוא מצוי גם בארמית )

 (."…אלף

ה' מאוחר והמשפט -מכאן שניתן לומר בסבירות גבוהה שגם הצירוף 'הרבה מ ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה  "ִניְנוֵּׁ

ר יֶׁש יםַהְרֵבה ִמ ָבּה  ֲאשֶׁ ה ִרבֹו ָאָדם" ְשּתֵּׁ שרֵּׁ  –( משקף שימוש לשון מאוחר 11מופיע ביונה )ד , העֶׁ

 .349בספר יונהולכן יש לצרפו לרשימת התופעות המאוחרות המתועדות  –המצוי גם בארמית 

                                                                                                                                                                      
 .3שו'  30, תעודה מס' 112ות, עמ' קאולי, תעודות ארמי 348
 יץ.כפי שמציעים, כאמור, רופא, קימרון וזקוב 349
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 . ִהְתַעֵשת11

ד" )יונה א  ִיְתַעֵשת "אּוַלי  (6ָהֱאֹלִהים ָלנּו ְוֹלא ֹנאבֵּׁ

 

תעשת להם" ויציל אותם. על רב החובל פונה אל יונה ומבקש שיתפלל אל אלהיו בתקווה שזה "י

כך שהפועל 'התעשת' הוא המקבילה הארמית לפעלים 'חשב על' או 'זכר את' מסכימים חוקרים 

גרינפילד, רופא, דיי, -רבים, ובהם בהמה, דרייבר, קאוץ', ביואר, וגנר, קימרון, ברנר, לנדס, נוה

נו מאוחר. לוי טוען . רק חוקרים מעטים סבורים שהפועל אי350בדיוס וזקוביץ-סימון, סאינס

( שייכות לקורפוס של 5ובאיוב יב  4ששתי ההיקרויות הנוספות של השורש במקרא )בתהילים קמו 

; גם קויפמן 351העברית המקראית הקדומה, ומכאן שגם הפועל 'התעשת' שבספר יונה אינו מאוחר

היא אך סבור שלשונו של ספר יונה היא עברית מקראית עתיקה והיקרותו של פועל כגון זה 

 . 353; ואלדר אומר שהפועל לא הגיע מן הארמית אל העברית, אלא להפך352מקרה

 

 :354מצוי הן בעברית הן בארמית, על פי הפירוט הבא ,במשמעות של מחשבה,השורש עש"ת

אנו מוצאים את השורש עש"ת רק כמה פעמים  –מקראית -המקראית והבתר –בעברית 

 מעטות, והן: 

 במקרא:

ד" ִיְתַעֵשת "אּוַלי: 6יונה א   ;ָהֱאֹלִהים ָלנּו ְוֹלא ֹנאבֵּׁ

יו : "ַביֹום ַההּוא ָאְבדּו4תהילים קמו  תָּׁ  ";ֶעְשתֹּנֹּ

 ַשֲאָנן". ַעְשתות"ַלִפיד בּוז לְ : 5איוב יב 

 מקראית:-בספרות הבתר

 בני אדם ודמיונות רעות מתעות". עשתוניבן סירא ג כד: "כי רבים 

 הבאים: בארמית השורש מתועד במקומות

                                                           
; וגנר, 12; ביואר, יונה, עמ' 72; קאוץ', ארמיזמים, עמ' 322; דרייבר, מבוא, עמ' 283בהמה, יונה, עמ'  350

-; נוה155-156; לנדס, יונה, עמ' 398; ברנר, יונה, עמ' 11; קימרון, לשון בית שני, עמ' 93ארמיזמים, עמ' 
; סימון, יונה, עמ' 35; דיי, יונה, עמ' 131עמ'  ; רופא, סיפורי הנביאים,121גרינפילד, עברית וארמית, עמ' 

 . 217; זקוביץ, יונה, עמ' 122בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאינס31
 .38-39לוי, יונה, עמ'  351
 .284קויפמן, האמונה הישראלית, כרך שני ספר ראשון, עמ'  352
 .12אלדר, יונה, עמ'  353
י 28ה כמו כן מצוי השורש פעמיים נוספות: ירמיה  354 ָרע", שמשמעותו אינה -"ַשְמנּו ָעְשתּו ַּגם ָעְברּו ִדְברֵּׁ

ת ַסִפיִרים" שמשמעותו שנהב )עפ"י מילון 14ברורה  ובשיר השירים ה  פֶׁ ן ְמֻעלֶׁ ת שֵּׁ שֶׁ ָעיו עֶׁ , כרך HALOT: "מֵּׁ
  , טור ב(.799עמ'    .B.D.B; מילון 898, עמ' 2
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 בארמית העתיקה:

 בללבב]ך...[" ותעשת בספירה "הן תאמר בנבשך

(if you say in your soul and think in your mind")355. 

 בארמית של ייב:

 "למבנה על אגורא זך אתעשת"הן על מראן טב 

 ("If it seem good to your lordship, take thought for that temple to build")356 . 

 : 25, בשו' אחיקר במשלי

   "על]י באישתא עשת זי אנה רבית..."

("…whom I had brought up, imagined against me evil ")357; 

 :68וגם בשו' 

 "עשתזי אנת "

("as you think")358. 

 בארמית המקראית:

ּה" )דניאל ו  ֲעִשית"ּוַמְלָכה   (.4ַלֲהָקמּותֵּׁ

הארמית לתרגום 'מחשבות' העברית )למרות  בארמית התרגומית: לעתים משמשת 'עשתונות'

 שבדרך כלל משמשת לצורך כך 'מחשבת' הארמית(:

 " משמש לתרגום: וֹּנוִֹּהיתשעַ ס נֵּׁיּוגַבר ָא יה ְדִרשָעאאֹוְרחֵּׁ  יָעאק ַרִש וֹ "ִיְשב

ן  יו"ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאוֶׁ  (.7" )ישעיה נה ַמְחְשבֹּתָּׁ

י עְ   ין" משמש לתרגום:ִביִש  וִֹּניןשתעַ יבּו ִש י חַ לַ "ְוָלא ְיַדִעית ְארֵּׁ

בוֹּתָעַלי ָחְשבּו  ָיַדְעִּתי ִכיֹלא "וְ   (.19" )ירמיה יא ַמֲחשָּׁ

 

נדיר. במקרא הוא  , במשמעות של מחשבה,עיון בנתונים אלה מעלה שבעברית השורש עש"ת

היא פועל )בספר מתועד רק שלוש פעמים, כולן בספרים שזמן חיבורם אינו ברור, ורק אחת מהן 

                                                           
 .5, שו' II Bת , כתוב123 - 122פיצמאייר, ספירה, עמ'  355
 .23, שו' 30, מכתב מס' 112ת, עמ' קאולי, תעודות ארמיו 356
 .212שם, עמ'  357
 .214שם, עמ'  358
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מקראית אנו מוצאים את השורש רק פעם אחת, בבן סירא. הוא -יונה(. בספרות העברית הבתר

 אינו מצוי לא בקומראן, לא במשנה, לא בתוספתא, לא במדרשים ולא בתלמודים. 

בארמית השורש מתועד הן כפועל הן כשם עצם, וניתן למצוא אותו החל מן התקופה העתיקה 

ה זו מחלישה מאוד את האפשרות שהוא עבר מהעברית לארמית, כפי שטוען )בספירה(. עובד

אלדר. השורש נפוץ גם בארמית הממלכתית )בארמית המקראית, באחיקר, בייב ובתרגומים(. 

לנדס טוען שסביר שבארמית העתיקה ובאחיקר משמעות השורש הייתה מחשבה בלבד ואילו 

בה חיובית, כפי שהיא מוכרת לנו מספר יונה, בארמית הממלכתית הפועל קיבל משמעות של חשי

ואם כך, הרי יש לכך משמעות מבחינה דיאכרונית. אך למעשה חסרים ללנדס נתונים מספיקים 

 .359כדי להוכיח את טיעונו, והוא עצמו מודה בכך

 

במקרא  , במשמעות של משחבה,לסיכום, מן הנתונים שלעיל עולה, שהופעתו של השורש עש"ת

, שזמנם אינו ידוע. גם בעברית 5ולאיוב יב  4אך ורק לתהילים קמ"ו  –לספר יונה  מחוץ –מוגבלת 

בבן סירא. לעומת  –מקראית לא השתרש השורש עש"ת ואנו מוצאים אותו רק פעם אחת -הבתר

 –זאת, הוא רגיל למדי בדיאלקטים הארמיים המשקפים את הרקע הלשוני של ימי הבית השני 

ועל כן מתקבל הרושם  –הארמית המקראית והארמית התרגומית תעודות ייב, משלי אחיקר, 

שמדובר בארמיזם, אלא שמיעוט הופעותיו של השורש בעברית והספרים שהוא מופיע בהם אינם 

 משמעית. -מאפשרים לקבוע עמדה חד

                                                           
 .155-156לנדס, יונה, עמ'  359
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 . ַזַעף12

 (15ֹ" )יונה א ִמַזְעפו"ַוַיֲעֹמד ַהָים 

 

כאן תואר . האם הים מ"עומד מזעפו"ה נפסקת והים הסער מוטל מן האנייה אל היםאחרי שיונה 

רת של אחאו שמא משתמש מחבר ספר יונה במשמעות  ,האנשה והזעף הוא מעין כעסעל דרך ה

 סערה?ייתה המילה 'זעף' ומתכוון כי ה

מילה מאוחרת שנכנסה לעברית מן הארמית ומשמעותה  ארוב החוקרים מסכימים כי 'זעף' הי

. 360בדיוס וזקוביץ-בהמה, ברנר, רופא, סימון, סאיינס B.D.Bמילון נמנים  ועליהם ,'סערה'

. גם לנדס טוען כי משמעות המילה היא 'כעס' 361מילון גזניוס מפרש 'זעף' כ'כעס' בלבד ,לעומתם

גם האונייה( וכי מדובר במילה שמקורה בעברית  וכמוהוהאנשה )תואר על דרך הוהים מ

 המקראית הקלסית.

, מעבר לזו שבספר שש פעמים עוד במקרא מצויההמילה 'זעף' שלה ועיון בקונקורדנציה עמ

 על פי הפירוט הבא:בכולן במשמעות של 'כעס', , יונה

ָלה"; ַזַעף"בְ : 30ישעיה ל  ש אֹוכֵּׁ  ַאף ְוַלַהב אֵּׁ

ָשא ִכי ָחָטאִתי לֹו"; ַזַעף": 9מיכה ז   ה' אֶׁ

לְֶׁך"; ַזַעף"ַנַהם ַכְכִפיר : 12משלי יט   מֶׁ

 ֹזאת"; ִעמֹו ַעל ַזַעףִכי בְ  …"ַוִיְכַעס: 10 דה"ב טז

 ַהֹכֲהִנים"; ִעם ַזְעפוֹּ "ּובְ : 19דה"ב כו 

 ַעד ַלָשַמִים ִהִּגיַע". ַזַעףָבם בְ  "ַוַּתַהְרגּו: 9דה"ב כח 

 

 

                                                           
; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 399; ברנר, יונה, עמ' 281, טור א'; בהמה, יונה, עמ' 277, עמ' .B.D.Bמילון  360

 .223-ו 217; זקוביץ, יונה, עמ' 122בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאיינס31ה, עמ' ; סימון, יונ129-130
. במהדורות המאוחרות יותר יש בידול משמעויות אך לא מצוין כי 263, עמ' 1810-1812 גזניוס, מילון 361

 .260, עמ' 1868 ןמדובר במילה מאוחרת. ראה: גזניוס, מילו
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אינה מתועדת, ו'זעף'  -של 'כעס'  –מקראית הקדומה, לעומת זאת, משמעות זו -בספרות הבתר

 :362סערה', והיא מצויה במקומות הבאיםמשמשת במשמעות '

 במגילות:

 ת, ולמשל:במגילת ההודיו

 ימים, גליהם וכל משבריהם עלי המו"; זעף"כמלח באוניה ב :23–22ו 

 חרישית".  זעף"כאניה ב :5ז 

; וייתכן, אפוא, שיש כאן השפעה מזכירים את הפסוק מספר יונה ושני פסוקים אל ,כמובן

 פתחות לשונית שפקדה את הלשון בכללותה.ספרותית מספר יונה ולא הת

 , פעמיים:במשנה 

   ; (טתענית ג ) אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה" זעףב ירדו"                         

 ".(זאהלות יח ) זעפוכל מקום שהים עולה ב .ואי זו היא השונית"                         

 בספרי דברים מב: 

 ".בזעףשמתכוין לארץ ואינו יורד  ""יורה".

 בתלמוד הירושלמי: 

 ". בזעףברכות ט ע"ב: "בשבאין 

 : פעמים 4, בתלמוד הבבלי

 מזעפויומא לח ע"א: "נטלו אחת מהן והטילוה לים ועדיין לא נח הים 

" )שאילה ספרותית מזעפואת חברתה... מיד נח הים  בקשו להטיל

 מסיפור יונה(;

 ";בזעףיורד בנחת ואין יורד תענית ו ע"א: "יורה. ש

. כל טיפה בזעףתענית כג ע"א: "אלא גשמי בורות שיחין ומערות. ירדו 

 וטיפה כמלא פי חבית". 

 

, כפי שסבורים החוקרים שצוינו החדשה של המילה 'זעף' ההניתן לתלות בארמית את משמעות

בה היא משמשת , ש363יתיהודרק בארמית הו אך? הבדיקה מעלה כי המילה 'זעף' מצויה לעיל

 :364'סערה' ו'כעס' – משמעויותה בשתי

                                                           
לה 'זעף' ככעס, ולמשל: "קל הוא זעפך. והרבה היא סליחתך" בספרות חז"ל המאוחרת שוב מצויה המי 362

 .408עמ' מילון, )יניי, קדושתות לשבתות השנה(. ראה גם יסטרוב, 
 , כרך א'.277, עמ' HALOTמילון  363
 .418עמ' מילון, סוקולוף,  :כך גם על פי 364
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  :משמעות 'סערה'ב

 (.19)איוב א  ה"לָ דוֹ ּגְ  חַ "רּומשמשת לתרגום  א"תָ בְ ַר  אפָּׁ עְ זַ "

 :במשמעות 'כעס'

 ;"ְךלֶׁ מֶׁ  ףעַ זַ "משמשת לתרגום  ,ה"כָ לְ מַ ְד  יּהפֵ עֲ זַ ": 12תרגום למשלי יט 

ום "יחר אפך" )תרגום " משמש לתרגזעף במליןתרגום נאופיטי לבראשית "

 אונקלוס: "רוגזך"(; 

 בה" )סג ח(; דיזעוףבראשית רבה: "בעה ר' 

 ולא אתכנעון" )ג ב,ג(. אזדעפוןה: "ולא קהלת רב

רק בארמית היהודית,  הנתונים שלעיל עולה דבר מעניין. בארמית אנו מוצאים את המילה 'זעף'מ

סערה' / 'כעס' הן במשמעות של ' היא משמשת במקביל בשתי משמעויות: הן במשמעות שלבה 

 '. חזקה רוח'

ואילו  ,'זעף' במשמעות של 'כעס' בלבד תשמשמבעברית המצב שונה. בעברית המקראית הקלסית 

עובדה זו מעלה מספר שאלות שיש לבדוק: 'סערה' בלבד.  אמשמעותה הי מקראית-עברית הבתרב

הביניים, בין שתי תקופות אלה: מתי קרה השינוי; האם הוא קרה בבת אחת; ומה קרה בתקופת 

, כמו בעברית המקראית במשמעותה הישנה, קרי 'כעס' גם שימשה המילהבתקופה זו האם 

קרי 'סערה'? ואולי מקראית, -זו של העברית הבתראו שמא כבר במשמעותה החדשה,  הקלסית,

ן , כמו בארמית; האם מדובר כאניתן היה בתקופה זו להשתמש בשתי המשמעויות גם יחד

המילה 'זעף'  היעדרלנדס סבור כי בהשפעה ארמית או שמא בהשפעה עברית על הארמית. 

יהודית מערערים במקצת את ההנחה שהמשמעות -בארמית העתיקה ובארמית הממלכתית הלא

ן אך ורק בארמית התרגומית אי ילהשל המ קרותההחדשה נכנסה לעברית מן הארמית. ואכן, הי

 את ההפך?היא מוכיחה דווקא אולי , ואן השפעה ארמיתקיימת כבה משום ראיה לכך ש

החדשה של  המשמעותלעברית הגיעה ולא מתי מאין לא איננו יכולים לקבוע ש מתקבל הרושם

במשמעות של  מופיעהמילה הבעברית המקראית הקלסית מה שכן ברור הוא שהמילה 'זעף'. 

במשמעות של 'סערה'. אבל איננו אך ורק  מופיעההיא  מקראית-עברית הבתר'כעס' בלבד ואילו ב

שתי  האם) מה קרה בשלב המעברואיננו יודעים  ויכולים לקבוע את קו פרשת המים שהשינוי חל ב

יהיה  ,(. מכיוון שכךאו האם היה מעבר חד ממשמעות אחת לאחרת זו לצד זושימשו המשמעויות 

והאניש בדרך  ,'כעס' קשה להחליט אם מחבר ספר יונה השתמש במשמעות הישנה של המילה, קרי

את המשמעות החדשה של המילה, קרי 'סערה' כבר כיר האו שמא  ,)כפי שטוען לנדס( יםזו את ה
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במילה  השתמשהוא  ואולי .בדיוס וזקוביץ(-)כפי שסבורים בהמה, ברנר, רופא, סימון, סאיינס

ים אחרים כמו שעשה גם במקרשהכיר את שתי משמעויותיה, דווקא משום  'זעף' להעשרת לשונו

לעת עתה  במשמעות אחרת(. אחתבה הוא משתמש פעמיים, כל ש)כמו למשל במילה 'טעם', 

  .365נשארת, אפוא, השאלה פתוחה

 

                                                           
לתרגם את 'זעף' במשמעות אשר למתרגם ספר יונה, נראה שהוא הכיר את שתי האפשרויות. הוא בחר  365

'סערה', אך לא השתמש במילה 'זעף' אלא ב'נחשול'. האם חשב שלכך התכוון מחבר הספר? בכל מקרה, 
כוונת המתרגם אינה מעידה כמובן על כוונתו המקורית של מחבר הספר, שלאור מיעוט הממצאים, 

 נשארת, כאמור, בלתי פתורה. 
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ס+ַכף13 מָּׁ ס ֲאֶשר ְבַכֵפיֶהם"( . חָּׁ מָּׁ  )"ֶהחָּׁ

ס ִאיש ִמַדְרכֹו ָהָרָעה ּוִמן"ְוָיֻשבּו  מָּׁ ר  ֶהחָּׁ   (8" )יונה ג ְבַכֵפיֶהםֲאשֶׁ

 

. המילה "החמס אשר בכפיהם", בין השאר, שיבה מן תבה של אנשי נינוה כוללחזרתם בתשו

ויש לה מקבילות רבות: בז, ביזה, גזל, גזלה, מעשקות,  ,'חמס' רגילה בעברית המקראית הקלסית

, אך הצירוף פעם 60עצמה מופיעה במקרא  המילה 'חמס'. 366ְךוֹ ה, עשק, שד, שלל, ּתסָ ִש ה, ְמ צָ רּוְמ 

 . היש רגליים לסברה זו?367תמאוחררואה בו תופעה לשונית המה וב ר יחסית'חמס+כף' נדי

 

 :תועד במקרא בסך הכל ארבע פעמיםמ'חמס + כף' העיון במקרא מעלה כי הצירוף 

י …" :6ישעיה נט  ם ַמֲעשֵּׁ יהֶׁ ן ּוֹפַעל  ַמֲעשֵּׁ ס ְבַכֵפיֶהםָאוֶׁ מָּׁ  ";חָּׁ

ס ֲאֶשר ְבַכֵפיֶהם ִמןִאיש ִמַדְרכֹו ָהָרָעה ּו"ְוָיֻשבּו : 8יונה ג  מָּׁ  ;"ֶהחָּׁ

י : "ַעל ֹלא17איוב טז  ס ְבַכפָּׁ מָּׁ  ;ּוְתִפיָלִתי ַזָכה" חָּׁ

ס ְבַכַפיְלַרמֹוַתִני ְלָצַרי ְבֹלא  ְוִאם …" :18דה"א יב  מָּׁ ינּו ְויֹוַכח". חָּׁ י ֲאבֹותֵּׁ א ֱאֹלהֵּׁ רֶׁ  יֵּׁ

מופיע בספרים שאיחורם , שהרי פעמיים הצירוף בטענת האיחור כן נראה כי יש דברים בגוא

; והוא אינו מופיע בספרות הקדומה, שבה אמנם מצויה המילה (יב מוסכם )בישעיה נט ובדה"א

גורמים מקשים על קביעה זו: אין  המכ ,עם זאת 'חמס' עצמה, אך לעולם לא בצירוף הנדון.

ינו בספרים שזמן חיבורם אהן היקרויותיו של הצירוף  כך שבמקרא שתיים מארבעלהתעלם מ

, ואף ; גם בארמית הוא אינו קייםמקראית-עברית הבתרהמשך ב איןצירוף ל (;מוסכם )איוב ויונה

 שקשה מאוד. לכן נראה 368מקראית פוחתת-שכיחותה של המילה 'חמס' עצמה בספרות הבתר

לקבוע כי הצירוף 'חמס+כף' מאוחר, אם כי תפוצתו המקראית מחוץ לספר יונה עשויה לעורר 

  חשד כזה.

                                                           
 אבן שושן, קונקורדנציה. 366
 .282ונה, עמ' בהמה, י 367
פעמים במגילות שונות; פעם אחת בכל אחד מן שש פעמים בבן סירא;  14המילה 'חמס' עצמה מופיעה  368

פעמים בתלמוד הבבלי; ופעם אחת במשלי  שבעהבאים: תוספתא, מכילתא, ספרי, תלמוד ירושלמי; 
 (. הצירוף 'חמס' + 'כף' אינו מצוי בכל אלה.140אחיקר )בשורה 
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 ַחנון ְוַרחום .14

ל ְך ַאַפִים ְוַרב ַחנון ְוַרחום "ִכי ָיַדְעִּתי ִכי ַאָּתה אֵּׁ רֶׁ ד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה" )יונה ד  אֶׁ סֶׁ  (2חֶׁ
 
 

 
מחליף, לדעת החוקרים, את הצמד הנחשב גם הצירוף 'חנון ורחום',  369'כיאזמוס דיאכרוני'ל

, ברנר, לנדס, רופא, הורביץ, .B.D.Bילון הקדום 'רחום וחנון'. על כך קיימת הסכמה רחבה. מ

 .370סבורים כולם כי היפוך הסדר בצמד זה מעיד על תקופה מאוחרת, זקוביץ ורייט סימון

 

 : 371הצמד הנתפס כקדום, קרי 'רחום וחנון', מופיע במקרא בשני מקומות שקדמותם מוסכמת

מידת ובהן  ,של י"ג מידותיו של הקב"ה שלמההרשימה ה שם מפורטת ,7–6בשמות לד 

  הרחמים ומידת הדין: 

ל  ַשע  ַרחום ְוַחנון"אֵּׁ א ָעֹון ָופֶׁ ד ָלֲאָלִפים ֹנשֵּׁ סֶׁ ר חֶׁ ת. ֹנצֵּׁ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ְך ַאַפִים ְוַרב חֶׁ רֶׁ אֶׁ

ה ֹלא יְ  ד ֲעֹון ָאבֹות ַעלְוַחָטָאה ְוַנקֵּׁ ה ֹפקֵּׁ ִשים ְוַעל ְבנֵּׁי ָבִנים ַעל ָבִנים ְוַעל ַנקֶׁ  ִשלֵּׁ

ִעים";  ִרבֵּׁ

 :רק חלקה הראשון של הנוסחה, המתייחס למידת הרחמים שם מופיע, 15תהילים פו וב

לה'  "ְוַאָּתה ְך ַאַפִים ְוַרב ַרחום ְוַחנון אֵּׁ רֶׁ ת". אֶׁ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ  חֶׁ

  :372, שזמנו שנוי במחלוקת8כמו כן מופיע הצמד הנדון בתהילים קג 

ד". ה'  ַרחום ְוַחנון" סֶׁ ְך ַאַפִים ְוַרב חֶׁ רֶׁ  אֶׁ

אך הוא שונה במעט מן הנוסחה  ,משפט זה מכיל רק את ההתייחסות למידת הרחמים גם

 קב"ה אינו מצוי בהתחלה אלא אחרי הצמד 'רחום וחנון'.ה המקורית: שמו של

 

ה חמישפעמים )ב בסך הכול שמונה הצמד הנחשב מאוחר, היינו 'חנון ורחום', מופיע במקרא

 : יויקרויות, ואלה הספרים(

ְך ַאַפִים ְוַרבַחנון ְוַרחום -ִכי…" :13יואל ב  רֶׁ ד ְוִנָחם ַעל הּוא אֶׁ סֶׁ  ָהָרָעה"; חֶׁ

ל :2יונה ד  ְך ַאַפִים ְוַרב ַחנון ְוַרחום "ִכי ַאָּתה אֵּׁ רֶׁ ד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה"; אֶׁ סֶׁ  חֶׁ

                                                           
 קטן'.-בדיון על ')מ(גדול )ועד( ראה לעיל, 369
; לנדס, 402; ברנר, יונה, עמ' 104-106, טור א'; הורביץ, בין לשון ללשון, עמ' 337עמ'  ,.B.D.Bמילון  370

; 231-ו 217; זקוביץ, יונה, עמ' 31; סימון, יונה, עמ' 132; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 160עמ'  יונה,
 .138-139רייט, עדות לשונית, עמ' 

 .160גם על לנדס, ראה לנדס, יונה, עמ'  371
 שם. 372
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 ה'"; ַחנון ְוַרחום": 4תהילים קיא 

 ְוַצִדיק";  ַחנון ְוַרחום …" :4קיב שם, 

ך ַאַפִים ּוְגָדלה'  ַחנון ְוַרחום" :8מה ק שם, רֶׁ ד"; אֶׁ סֶׁ  חֶׁ

ְך ַחנון ְוַרחום"ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות  :17נחמיה ט  רֶׁ ד(  אֶׁ סֶׁ ַאַפִים ְוַרב וחסד )קרי: חֶׁ

 ְוֹלא ֲעַזְבָּתם"; 

ל : 31שם,   ָאָּתה"; ַחנון ְוַרחום"ִכי אֵּׁ

ם' ה ַחנון ְוַרחום"ִכי  :9דה"ב ל  יכֶׁ  ".…ֱאֹלהֵּׁ

 

הנוסחה  שבפסוקים הנ"לסידור הפנימי של הצמד 'רחום וחנון', ניתן לראות יפוך המלבד ה

ת"האחידה המציינת את מידותיו של הקב"ה "אֵּׁ  ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ְך ַאַפִים ְוַרב חֶׁ רֶׁ אינה  ,ל ַרחּום ְוַחנּון אֶׁ

יים הניכרים הם רק מידת הרחמים. השינונשארת ו מושמטתבשלמותה. מידת הדין  ובאתמ

בנחמיה ט  ;8כדלקמן: בארבעה מקומות נושלת המילה 'ואמת' ומה שבא אחריה )בתהילים קמה 

; 373ָהָרָעה" )ביואל וביונה(-ְוִנָחם ַעל…ביואל וביונה( ובשני מקומות מופיע במקום זאת " ;17

ק מן ( נעשה שימוש רק בחל9ובדה"ב ל  31בנחמיה ט , תהילים קיא וקיבבבמקרים האחרים )

 הנוסחה. 

( הצורה 'חנון ורחום' 8קמה  ;4 קיב ;4עוד יש לציין כי בשלושת הפסוקים בתהילים )קיא 

סדר המילים. ראשית, הסדר  יפוךזו הסיבה להשלא אך נראה  ,במבנה של אקרוסטיכוןמופיעה 

 ; שנית, במזמורים אלו374גם בספרים אחרים "הרחוקים מעסקי אקרוסטיכון" ופיע'חנון ורחום' מ

על  שלשונם מצביעהמצויים אלמנטים לשוניים מאוחרים ועל כן ניתן לסווגם כמזמורים 

 . 375איחור

 

 במגילות מצויה פעם אחת הצורה המאוחרת: 

 (. 1Q 8:34ארוך אפים" )מגילת ההודיות  חנון ורחום"ואדע]ה כי אתה אל[                

                                                           
שמשמעותה "מתחרט מלהביא פורענות". מידה זו היא בבחינת "חידוש" )תאולוגי( שביקורתו של יונה  373

 .140מכוונת כלפיו. ראה עוד: רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 
 .174ועמ'  104-106ראה: הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  374
מצויה גם הצורה 'פקודים' ובמזמור קיב מופיעה המילה 'כעס', ראה: הורביץ, בין לשון במזמור קיא  375

 . 174ללשון, עמ' 
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א אותו הן בסדר הקדום הן בסדר בלשון חכמים צמד המילים הנדון אינו נפוץ. ניתן למצו

 המאוחר. לעתים באות שתי הצורות זו לצד זו )כשאחת מהן או אף שתיהן באות כציטוטים(:

 ה'"וגומר";  חנון ורחום" ואומר "רחום וחנוןאל  מכילתא שירה א: "שנאמר "ה' ה' 

 רחוםאף אתה תהא  חנון ורחוםמכילתא שירה ג: "אבא שאול אומר. אדמה לו. מה הוא 

 ";וחנון

 ספרי דברים מ"ט: "וכי היאך איפשר לו לאדם לקרוא בשמו שלמקום. אלא נקרא המקום 

 ה'".  חנון ורחום. שנאמר "רחום וחנון             

לעתים מופיע רק צמד מילים אחד. הצמד בסדר הקדום, קרי 'רחום וחנון' מצוי ארבע פעמים 

 כציטוט, ולמשל:

" וכל מקום שנאמר..." )וגם במכילתא שירה ד, רחום וחנוןאל ספרי דברים ד: "שנאמר "ה' ה' 

 בספרי דברים מט ובתלמוד הבבלי ר"ה יז ע"ב(.

 הצמד המאוחר, לעומת זאת, מצוי עשר פעמים, לא רק כציטוט ישיר, ולמשל: 

אני בדברים אחרים" )וכן  חנון ורחוםזר' אבל -מכילתא בחדש ו: "בקנאה אני נפרע מע'

במכילתא פעם נוספת, חמש פעמים בתלמוד הירושלמי ופעמיים בתלמוד במשנה פעם אחת, 

 הבבלי(.

  

, המופיעה לסיכום, מקורו של צמד המילים 'רחום וחנון' הוא ברשימת י"ג המידות של הקב"ה

הסדר ההפוך 'חנון ורחום' זה. ה. בעברית המקראית הקלסית הוא בא תמיד בסדר 7 - 6בשמות לד 

, שלוש פעמים בטקסטים מאוחרים באופן מובהק )נחמיה ודה"ב(, פעם מופיע, מחוץ לספר יונה

אחת בספר יואל שזמנו אינו ברור אך שחוקרים רבים נוטים לאחרו ושלוש פעמים במזמורי 

תהילים שלשונם מצביעה על איחור. בספרות חז"ל משמשות שתי הצורות, לעתים זו לצד זו, אך 

רחום וחנון' מופיעה כציטוט ואילו 'חנון ורחום' משמשת כשהן אינן באות בצמד נראה כי, הצורה '

באופן עצמאי, מה שמחזק את טענת האיחור. מכאן שהצירוף 'חנון ורחום' הוא 'כיאזמוס 

 .376יונה לתקופה המקראית המאוחרת ו של ספרשיוכלהיעזר בו לדיאכרוני וניתן 

                                                           
 , הורביץ, ברנר, לנדס, רופא, סימון וזקוביץ..B.D.Bכפי שמסיקים, כאמור, מילון  376
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ס 15  . חָּׁ

ר ֹלא ַעל ַחְסתָּׁ "ַאָּתה   (10ָּת בֹו" )יונה ד ָעַמלְ  ַהִקיָקיֹון ֲאשֶׁ

ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה" )יונה ד  ַעל ָאחוס"ַוֲאִני ֹלא   (11ִניְנוֵּׁ

 

 "חס"כשם שיונה , וכיחסו של יונה אל הקיקיון ואיחסו אל העיר נינוה ה כיהקב"ה מסביר ליונה 

על העיר הגדולה, נינוה, אשר בה חיים אנשים רבים וכן ילדים  "חס"הקב"ה  על הקיקיון, כך

 ובעלי חיים. מה משמעותו של הפועל 'חס' ולאיזה רובד של העברית המקראית הוא שייך?

מדובר בחלופה מאוחרת סבור שבנדויד  .חוקרים מסוימים גורסים כי הפועל 'חס' מאוחר

תקופת החורבן של הבית הראשון החל מ; ברנר, על סמך בנדויד, מציינת כי 377לפועל 'חמל'

נו של הפועל 'חס', ושני הפעלים 'חס' ו'חמל' הופכים להיות ילה ח)בספרים ירמיה ויחזקאל( עו

, עד שבלשון חכמים מועדף הפועל 'חס' "ודאי בהשפעת ישכיחים כצמד במבנה שירי תקבולת

בהם הפועל 'חמל' מתורגם שדבר משתקף בתרגומים הארמיים, וההפועל הארמי המקביל", 

 . 378באמצעות הפועל 'חס'

יה הפועל 'חס' השטוענים  הםאינם מסכימים עם קביעה זו.  לעומתם,חוקרים אחרים, 

כבר בעברית המקראית הקלסית. רופא נמנע מלכלול ברשימת התופעות המאוחרות  בשימוש

תופעות המצויות גם בספרות המוחזקת כעתיקה, גם אם הן מופיעות בה רק בצורה ספורדית. לא 

מכיוון  ותבין הלשונות המאוחר -ננו העין כשהנושא אי –לכלול את הפועל 'חס'  , לשיטתו,ניתן

 ;14ביחזקאל כד  ;7, כא 14בירמיה יג  במספר היקרויות:שהוא מצוי כבר בספרות הקדומה, 

בחנה כרונולוגית בין שתי משמעויותיו של הפועל 'חס': ה קיימת ומעבר לכך,. 13ובתהילים עב 

"שאת רישומיה  חכמים בלשוןאילו בלשון המקרא הוא משמש במובן של חמלה ורחמים ו

', אך מכיוון שמשמעות זו צער על אבדן רכוש'הוא מקבל משמעות של  הניכרים מצאנו בספר יונה"

 . 379לא ניתן לכלול את הפועל 'חס' בין התופעות המאוחרות 20מצויה כבר בבראשית מה 

אינו הוא  מאוחר:הפועל 'חס' שלא ניתן לטעון שסבור קיצוני עוד יותר מרופא. הוא לנדס 

רק פעם  מופיעגלותית הוא -מקראית ובעברית המקראית הבתר-בארמית עד לתקופה הבתרנקרה 

מחבר ספר יונה בחר את הפועל 'חס' שתו היא טענאחת, לעומת הפועל 'חמל', המצוי שש פעמים. 

                                                           
 .61בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  377
 שם. 378
 .134רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  379
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-בעברית הבתר דיפותועל בסיס שימושו החזק בעברית המקראית הקלסית ולא בגלל ע

 .380מקראית

  

 :אלה היקרויותיוו ,פעמים 24במקרא  נקרההפועל 'חס' עלה שקונקורדנציה מעיון ב 

ם ַאל :20 הבראשית מ יְנכֶׁ חֹּס "ְועֵּׁ ם"; -ַעל תָּׁ יכֶׁ  ְכלֵּׁ

חוֹּס "ֹלא :16למשל ז  ,חמש פעמים בדברים ם" )וכן ביג  תָּׁ יהֶׁ יְנָך ֲעלֵּׁ  (;12כה  ,21 ,13יט  ,9עֵּׁ

ס"ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך  :10שמ"א כד  חָּׁ  יָך"; ָעלֶׁ  ַותָּׁ

חוס ָבִנים ֹלא "ַעל :18ישעיה יג  יָנם"; תָּׁ  עֵּׁ

ְחמֹול ְוֹלא "ֹלא :14פעמיים בירמיה, למשל ביג  ם" )וכן בכא  ָאחוס אֶׁ  (;7ְוֹלא ֲאַרחֵּׁ

 (;14וכד ; 17כ  ;5טז  ;10 ,5ט  ;18ח  ;9, 4ז  ;11ה  :תשע פעמים ביחזקאל

ה":17ב  ,פעם אחת ביואל ָך"; ה' ַעל חוסָּׁ  ַעמֶׁ

ר ֹלא ַעל ַחְסתָּׁ "ַאָּתה : 10ד  : ביונה פעמיים  ; ֹ"…ָעַמְלָּת בו ַהִקיָקיֹון ֲאשֶׁ

ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ַעל ָאחוס"ַוֲאִני ֹלא : 11ד   "; …ִניְנוֵּׁ

ְביֹון"; ַעליָּׁחֹּס " :13עב  ,פעם אחת בתהילים  ַדל ְואֶׁ

ה " :22יג  ,פעם אחת בנחמיה ָך"ְוחוסָּׁ  .ָעַלי ְכֹרב ַחְסדֶׁ

 

 ברבדיה השונים של העברית המקראית: מופיעהפועל 'חס' ים אלה מצביעים על כך שנתונ

פעם אחת בבראשית, חמש פעמים בדברים, פעם אחת  :פעמים בספרות הקלסית 8

 ;בשמ"א ופעם אחת בישעיה

 ;פעמיים בירמיה ותשע פעמים ביחזקאל: פעמים בספרות המשקפת "שלב מעבר" 11

 ; נחמיה: גלותית-פעם אחת בספרות הבתר

פעמיים ביונה ופעם אחת פעם אחת ביואל, : ברורפעמים בספרים שזמן חיבורם אינו  4

 בתהילים עב.

                                                           
 .151-152לנדס, יונה, עמ'  380
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גלותית אלא רגיל יותר דווקא בספרות -מכאן שהפועל 'חס' כשלעצמו אינו נפוץ בספרות הבתר

על, הקדומה ובזו המייצגת שלב מעבר. עם זאת, יש לעשות הבחנה בין שימושיו השונים של הפו

כפי שסבור רופא. לדבריו, יש להבחין בין הפועל 'חס' כשהוא בא בליווי שם העצם 'עין' לבין 

 ,כאמור ,הפועל 'חס' מצויהמקרים שבהם הוא עומד לבדו. הנתונים המקראיים מצביעים על כך ש

 : הוא אינו נלווה, על פי הפירוט הבא 9 –וב  שם העצם 'עין'נלווה לו  15 -מתוכן ב פעמים,  24

 הפועל 'חס' בליווי שם העצם 'עין':

חוֹּס "ֹלא :16דברים ז  ם תָּׁ יהֶׁ יְנָך ֲעלֵּׁ  "; עֵּׁ

חוס ֵעינָּׁם ָבִנים ֹלא "ַעל: 18ישעיה יג  , כה 21, 13, יט 9, דברים יג 20)וכן בבראשית מה  "תָּׁ

 (.17, כ 5, טז 10, 5, ט 18, ח 9, 4, ז 11, יחזקאל ה 12

 הפועל 'חס' ללא שם העצם 'עין':

ס"ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך  :10"א כד שמ חָּׁ יָך";  ַותָּׁ  ָעלֶׁ

ְחמֹול ְוֹלא "ֹלא :14ירמיה יג     ם" ָאחוס אֶׁ  ;ְוֹלא ֲאַרחֵּׁ

ם יָּׁחוס ֹלא: "7שם, כא  ם ְוֹלא ַיְחֹמל ְוֹלא ְיַרחֵּׁ יהֶׁ  ";ֲעלֵּׁ

ְפַרע ְוֹלא ְרִּתי ָבָאה ְוָעִשיִתי ֹלאִדבַ  ה' ֲאִני: "14יחזקאל כד  ם ְוֹלא ָאחוס אֶׁ ָנחֵּׁ  ";אֶׁ

ה: "17יואל ב  ָך"; ה' ַעל חוסָּׁ   ַעמֶׁ

ר ֹלא ַעל ַחְסתָּׁ "ַאָּתה : 10ד  יונה  ; ֹ"…ָעַמְלָּת בו ַהִקיָקיֹון ֲאשֶׁ

ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ַעל ָאחוס"ַוֲאִני ֹלא : 11שם, ד   "; …ִניְנוֵּׁ

ְביֹון"; ַעליָּׁחֹּס " :13עב  ,תהילים  ַדל ְואֶׁ

ה" :22יג  ,נחמיה ָך" ְוחוסָּׁ  .ָעַלי ְכֹרב ַחְסדֶׁ

 

יחזקאל הוא מלווה מצוי בספרים בראשית, דברים, ישעיה ו ,מנתונים אלו עולה שכשהפועל 'חס'

ואילו בספרים שמ"א, ירמיה, יחזקאל, יואל, יונה, תהילים ונחמיה הוא אינו בשם העצם 'עין' 

פעמים בספרות  7צוי מלווה בשם העצם 'עין'. כלומר, הפועל 'חס' בליווי שם העצם 'עין' מ

פעמים בספרות מעבר )יחזקאל(, ואילו 'חס' ללא 'עין' מצוי  8-הקדומה )בראשית, דברים וישעיה( ו

פעמים בספרים שזמנם אינו ברור )יואל, יונה ותהילים(, פעם אחת בספרות המאוחרת )נחמיה(,  4

ר אפוא שהצירוף 'חס' שלוש פעמים בספרות מעבר )ירמיה ויחזקאל( ופעם אחת בשמ"א. ניתן, לומ

+ 'עין' מצוי בספרות הקדומה ובספרות המעבר, ואילו 'חס' ללא 'עין' מופיע בספרות המאוחרת, 
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בספרות המעבר, בספרים שזמנם אינו ברור ורק פעם אחת בספרות הקדומה )שמ"א(, שאותה 

ליווי . מכאן שבספרות הקדומה עדיף היה השימוש בפועל 'חס' ב381מסביר גזניוס כהשמטה סתם

 שתי הדרכים היו אפשריות. 'תקופת המעבר'שם העצם 'עין' ובתקופה המאוחרת בלעדיו, ואילו ב

  

'חמל'. עיון בקונקורדנציה מעלה  אקלסית לפועל 'חס' הוהמקבילה ה טוענים שהואהפועל ש

בספרי  7בדברים;  1בשמות;  1 :לכל אורכו סותפרהיקרויותיו נובמקרא פעמים  42 ופיעמשהוא 

 2בזכריה;  2בחבקוק;  1ביואל;  1פעמים ביחזקאל;  8פעמים בירמיה;  5בישעיה;  2אל; שמו

  בדה"ב. 2באיכה;  4באיוב;  4במשלי;  1במלאכי; 

חוֹּס למשל "ְוֹלאוצדו של הפועל 'חס', לפעמים הפועל 'חמל' מופיע  11מתברר כי  יִני ְוֹלא  תָּׁ עֵּׁ

הפועל 'חס' מהווה על פי רוב כאלה בתקבולות שה צביע על העובדמ. לנדס (9)יחזקאל ז  "…ֶאְחמוֹּל

a-word  'והפועל 'חמלb-word
שני הפעלים התקיימו זה לצד זה כבר בעברית המקראית מכיוון ש .382

אין לדבר משמעות כרונולוגית אלא רק סמנטית. כמו כן קיימת מילה נרדפת נוספת, היא  הקלסית

 : 'רחם' וירמיה משתמש בשלושתן יחד

ם ְוֹלא  סיָּׁחו "ֹלא יהֶׁ  (;7כא ירמיה " )ְיַרֵחםְוֹלא  ַיְחמֹּלֲעלֵּׁ

 (.14יג ירמיה " )ֲאַרֵחםְוֹלא  ָאחוס ְוֹלאֶאְחמוֹּל  "ֹלא

'חס' ו'חמל' משמשים שני הפעלים בו שהוא המקרה היחיד במקרא  השני מבין השנייםהפסוק 

 'חמל' מקדים את 'חס'.כש

מספר צד זה. להם מופיעים זה ויש שקרא במ משמשיםשני הפעלים 'חס' ו'חמל' ש אפוא נראה

ואף בספרות  ,הפועל 'חס'ממספר היקרויותיו של ל והפועל 'חמל' במקרא כמעט כפ היקרויותיו של

והפועל 'חמל'  ,מגמה זו משתנה מקראית-ספרות הבתרהמקראית המאוחרת הוא נפוץ יותר. אך ב

, כפי שניתן ל מאוד ככל שעובר הזמןואילו השימוש בפועל 'חס' גד ,הופך להיות נדיר יותר ויותר

  לראות מן הנתונים הבאים:

 :מקראית-הבתרתפוצת הפועל 'חמל' בספרות 

 :למשלו ,שימוש בפועל 'חמל'ארבע פעמים סירא עדיין נעשה  במשלי בן

 ט(; , טז ח ;וכן במקומות הבאים: יג ד ;" )יג יביחמל"אכזרי יתן מושל ולא 

 :פעם אחתבתוספתא אנו מוצאים את הפועל 

                                                           
 .283, עמ' 1810-1812 גזניוס, מילון 381
 .151לנדס, יונה, עמ'  382
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 ז(. ,על בני בריתך" )ברכות ג שחמלת"ומחמלתך מלכנו 

 

 : מקראית-הבתרהפועל 'חס' בספרות תפוצת 

  :במגילותפעמיים   

, שהינו ציטוט מילולי של (12 - 11, 61עינכה עליו" )מגילת המקדש  תחוסלוא "

 ;21דברים יט 

ש, קטע עליהמה באהבתךה אותם" )מגילת המקד ותחס"ותתאנפ בם להשמידם 

 (.8-9 , שו'2, עמ' 1

  :למשל, ופעמים במשנה שמונה

"המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני גוים מפני ליסטים מפני רוח רעה. אם 

על הפתילה חייב"  כחסעל השמן  כחסעל הנר  כחסבשביל חולה שיישן. פטור 

 ; ()שבת ב ה

 ;פעמים בתוספתא בעש

 למשל: ופעמים במכילתא,  תשע

 (;  , כדעליכם" )פסח ז וחסה "אני נגל

 ;פעמים בספרא עשר

 ;פעמים בספרי תשע

פעם אחת בלבד בתלמוד  ופיעהפועל 'חמל' מ :ואף מתחזקת תמשכנמגמה זו תלמודים ב

 20-יותר מבתלמוד הבבלי. ואילו הפועל 'חס' מופיע בתלמוד הירושלמי פעם אחת הירושלמי ו

של ברורה  התעצמות לשון חכמים הייתהבמר, כלופעמים!  40-יותר מפעמים ובתלמוד הבבלי 

 הולך ונעלם. ה פועל 'חס' לעומת הפועל 'חמל'בשימוש ה

 

 היקרויותיו 24גם בתרגומים הארמיים. בכל ניכרת  שימוש בפועל 'חס'בהתגברות ה תמגמ

'חס'. הפועל 'חמל' מתורגם באופן עקבי על פי להפועל 'חס' מתורגם באופן עקבי  ,המקראיות

 הבאה: החוקיות

 פעמים(; 29הוא מתורגם תמיד כ'חס' ) וכשהוא עומד לבד
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 ('חמל'-תמיד 'חס'הוא, כאמור, עברי ה )ובמקרים אלה הסדר כשהוא בא יחד עם הפועל 'חס'

 ;383הוא מתורגם ל 'רחם', שהרי 'חס' תפוס כבר לתרגום 'חס'

 :על ידי עצמו חוקיות זו אינה קיימת וכל פועל 'מתורגם'ת פעלים יכשהוא בא בתוך שלישי

 ;'רחם'-'חמל'-'חס' :בתרגום; 'רחם'-'חמל'-בעברית: 'חס', 7ירמיה כא ב

 'רחם'.-'חס'-'חמל' :בתרגום ;'רחם'-'חס'-'חמל', בעברית: 14ירמיה יג ב

העדיפות  ,המתרגמים לתרגם את אחד הפעלים 'חס' או 'חמל' נדרשוכאשר  :המסקנה היא

תורגם מהראשון  ,שני פעלים באותו משפט קיימיםתמיד לפועל 'חס'. כאשר  ניתנההראשונה 

. העדיפו את 'חס' על פני 'חמל' הארמיים שגם התרגומים 'רחם'. מכאן ניכרל'חס' ואילו השני ל

ורק הפועל כלל, משום שבארמית הממלכתית הפעלים 'חס' ו'חמל' אינם מצויים  ,דבר מפתיעה

רם משפיע על העברית המקראית, סביר לראות בארמית גויהיה לא לכן . 384'רחם' משמש בה

 . הוא הנכון אולי ההפך דרבה,א

 

הנתונים עד כה ניתן לומר שבעברית המקראית משמשים זה לצד זה שני הפעלים 'חס'  לסיכום

ו'חמל', לעתים קרובות אפילו יחד באותו משפט. הפועל 'חמל' רגיל יותר מהפועל 'חס'. גם 

ן מגמה זו משתנה. בספרות חז"ל הקדומה עולה מקראית זה המצב, אך עם הזמ-בספרות הבתר

חינו של 'חס' לעומת 'חמל' שבתלמודים כבר נדחק הצידה ובמקומו משמש רק 'חס'. מכאן 

שקיימת אינטנסיפיקציה בשימוש בפועל 'חס', על חשבון 'חמל', המשתקפת גם מן התרגומים 

 חס'.הארמיים, שבהם העדיפות הראשונה לתרגום 'חס' ו'חמל' היא תמיד '

למרות האינטנסיפיקציה הניכרת בשימוש בפועל 'חס' יש לשים לב לשני נושאים נוספים.  

האחד הוא צירופו של שם העצם 'עין' אל הפועל 'חס'. במקרא הפועל מופיע לעתים קרובות בליווי 

. ואילו הפועל 'חס' ללא שם 'תקופת המעבר'שם העצם, בעיקר בעברית המקראית הקדומה וב

פעם אחת בלבד בספר השייך לקורפוס של העברית המקראית ' מצוי תשע פעמים: העצם 'עין

פעמים בספרים שזמנם אינו  4-פעם אחת בספרות המאוחרת ו פעמים בספרות מעבר, 3הקדומה, 

מקראית. במגילות עדיין מוסיפים 'עין', -מגמת ההשמטה ממשיכה גם בספרות הבתר ברור.

הכת, אך בספרות חז"ל ההשמטה היא כללית והפועל מצוי כנראה בגלל המגמה הארכאיסטית של 

                                                           
", ַעמוֹ ְלַאְרצֹו ַוַיְחֹמל ַעל  'ה ַוְיַקנֵּׁאבספר יואל, פרק ב. בעברית נאמר: " 18חוקיות זו נכונה גם בפסוק  383

 ל הראשון הוא 'חס' והשני 'רחם'.המתורגם בארמית ל"וחס ה' על ארעיה ורחים על עמיה". כלומר: הפוע
 קאולי, תעודות ארמיות; קריילינג, תעודות ארמיות; ירדני, אוסף תעודות. :על פי 384
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תמיד באופן עצמאי, ללא שם העצם 'עין'. המגמה ברורה: ככל שעובר הזמן גוברת הנטייה 

 להשמיט את שם העצם 'עין' בצמוד לפועל 'חס'. 

 

הנושא השני שיש לשים לב אליו הוא משמעויותיו השונות של הפועל 'חס'. רופא, בעקבות 

טוען שעל פי רוב, משמעותו של הפועל 'חס' במקרא היא חמלה ורחמים )מלבד בראשית  אהרליך,

( ואילו בלשון חכמים יש לו משמעות של הבעת צער על אובדן רכוש. לטענה זו אין תימוכין 20מה 

 , אך רופא מציין כמה היקרויות מספרות חז"ל המחזקות את טענתו:385במילונים

רא מפני גוים מפני ליסטים מפני רוח רעה. אם בשביל י"המכבה את הנר מפני שהוא מתי

 (; שבת ב ה משנה,על הפתילה חייב" ) כחסעל השמן  כחסעל הנר  כחסחולה שיישן. פטור 

 על נכסיו" )משנה, ערכין ח ד(; חסיהא אדם חייב להיות "על אחת כמה וכמה 

 עליהן לפסקן" )משנה, כלאים ו ח(; חס"הזקנים היוצאים מן העריס ו

 התורה על ממונו הבזוי" )משנה, נגעים יב ה(; חסהאם כך "

על שדהו פטורין" )תוספתא, דמאי  חסאם היו משומרין חייבין, אם כ –"הקלים שבדמאי 

 א א(;

 על החבל ועל המשיחה מותר" )תוספתא, עירובין יא כא(; חס"אם כ

על ממונם של הכתוב  חס"ואמור כל ישראל צריכין להביא שני שעירים בכל יום, אלא ש

 ישראל" )תוספתא, שבועות א ב(;

המקום עליו על אחת כמה וכמה אדם  חס"אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים את נכסיו ש

 על נכסיו" )תוספתא, ערכין ד כה(. חסחייב להיות 

 

מנתונים אלו עולה אפוא שבלשון חכמים אכן יש לפועל 'חס' משמעות של צער על אובדן רכוש, אך 

א, לא ניתן לציין תופעה זו כמאוחרת, מכיוון שהיא מצויה כבר בספרות המקראית על פי רופ

ם ַאל: "20הקלסית, בבראשית מה  יְנכֶׁ חֹּס ְועֵּׁ ם-ַעל תָּׁ יכֶׁ  ".ְכלֵּׁ

אך עיון נוסף במכלול הנתונים שהועלו כאן מגלה כי הפועל 'חס' במשמעות של צער על אובדן 

לא שם העצם 'עין'. ומכאן: הפועל 'חס' כשאינו רכוש מצוי בלשון חכמים רק כאשר הפועל בא ל

מלווה בשם העצם 'עין' במשמעות של צער על אובדן נכסים הוא מסימניה של העברית המקראית 

המאוחרת, בעוד שהפועל 'חס' בליווי שם העצם 'עין', גם כשהוא משמש במשמעות של צער על 

                                                           
 .298, כרך א', עמ' HALOT, טור א'; מילון 299, עמ' .B.D.Bמילון  385
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שימוש לשוני מאוחר זה אלא שייך מתאים ל אינואובדן נכסים, כפי שהוא מצוי בספר בראשית, 

 לתקופה הקלסית.

 

 בספר יונה המחבר משתמש פעמיים בפועל 'חס', בשתיהן ללא שם העצם 'עין':

ר ֹלא ַעל ַחְסתָּׁ "ַאָּתה   ;(10ָעַמְלָּת בֹו" )יונה ד  ַהִקיָקיֹון ֲאשֶׁ

ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה" )יונה ד  ַעל ָאחוס"ַוֲאִני ֹלא   .(11ִניְנוֵּׁ

רות הראשונה הפועל 'חס' משמש בוודאי במשמעות של צער על אובדן רכוש, קרי במשמעותו בהיק

המאוחרת ועל כן ניתן להיעזר בה לצורכי תיארוך, ואילו בהיקרות השניה ניתן לראות, שוב, 

משחק מילים של המחבר, מכיוון שאת הפועל 'חס' בפסוק זה ניתן להבין על פי שתי משמעויותיו. 

ות הקלסית, הקב"ה מרחם על תושביה של נינוה על כך שהוא הולך להשמידם, על פי המשמע

ואילו על פי המשמעות החדשה, הקב"ה מצטער בשביל עצמו על אובדן העיר הגדולה, שהינה רכוש 

 גדול מבחינתו. 
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 . ֲחִריִשית16

 (8" )יונה ד ֲחִריִשית"ַוְיַמן ֱאֹלִהים רּוַח ָקִדים 

 

", שתפקידה חרישית"כך הוא ממנה רוח קדים  שםיקיון שהצמיח. להקב"ה מבקש להרוס את הק

רק פעמים  ופיעהוגם בלשון חכמים היא מ ,. המילה 'חרישית' היא מילה יחידאית במקראלייבשו

. במילונים ניתנו לה משמעויות שונות, משום שגם האטימולוגיה שלה אינה ברורה. רוב מעטות

היא שהטוען  ,אך יש המאחרים אותה, כגון לוי ,מנההחוקרים והמילונים אינם מתייחסים לז

. גם דיי סבור כי זו אחת המילים תוקביע נמק אתאינו מהוא אך  ,386"עשויה להיות מאוחרת"

 ונו:עיט, ו. לנדס מוציא אותה מן הדיון387ש"נמצאו רק או בעיקר רק בספרות המאוחרת"

The problematics surrounding its derivation and meaning, and the fact that it occurs 

nowhere else in Hebrew or any other Semitic language, make it hazardous to use it in any 

discussion of the lateness of the language of the book of Jonah.
388.  

יא מתארת את במקרא היא מילה יחידאית. ה לומר על המילה 'חרישית'? כאמור, אפוא מה ניתן

 רוח חזקה והרסנית:  היבמקרא עשר פעמים. זו ,'רוח קדים', המוזכרת

 : היא מוליכה את הים ושמה אותו לחרבה

ת ְך ה' אֶׁ ָחָרָבה ַוִיָבְקעּו ַהָמִים"  …ַהָים ְברּוַח ָקִדים ַעָזה "ַויֹולֶׁ ת ַהָים לֶׁ ם אֶׁ ַוָישֶׁ

 (; 21מות יד )ש

  :היא שוברת אניות

ר ֳאִניֹות ַּתְרִשיש"  "ְברּוחַ   (;26וכן ביחזקאל כז  8תהילים מח )ָקִדים ְּתַשבֵּׁ

  :מייבשת צמחים ופירותהיא 

 ובפסוק הנדון ביונה(;  10וכן יז  12יחזקאל יט )"ְורּוַח ַהָקִדים הֹוִביש ִפְרָיּה" 

  :היא מביאה ארבה

ת ה"  "ְורּוַח ַהָקִדים ָנָשא אֶׁ  (;13שמות י )ָהַאְרבֶׁ

  :הקב"ה לגרש את עם ישראל מארצו ואיתה מאיים

                                                           
 .39לוי, יונה, עמ'  386
 .34דיי, יונה, עמ'  387
 .49, הע' 165לנדס, יונה, עמ'  388
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ם ִלְפנֵּׁי אֹויֵּׁב"   (. 17ירמיה יח )"ְכרּוַח ָקִדים ֲאִפיצֵּׁ

בה המונח 'רוח קדים' נדיר ביותר, אנו מקבלים אישור על היותה רוח חזקה ש, ספרות חז"לב

נתפסה כרוח  עזה שברוחות. ואיזו זו. זו רוח קדים" )מכילתא בשלח ד(. מכאן ש'רוח קדים'…"

אילו שמות עצם  . מהי אם כך 'רוח קדים חרישית'?הרסנית וחזקה, אולי החזקה מכל הרוחות

הנוכל להסיק  ? האם משמעותו שם ברורה?מקראית-נוספים מלווה התואר 'חרישי' בעברית הבתר

 משהו מכך על הצירוף הנדון?

)כנראה  מגילת ההודיותבהוא מצוי מאוד.  נדירשם התואר 'חרישי'  מקראית-ספרות הבתרב

 . 389חרישית" זעף"ותכמי עלו כאוניה ב :במשפט בהשפעת ספר יונה(,

 

המתרגמים התקשו בה. מגרסת ואף  ,ברורה לא הייתההמילה  כבר בתקופה קדומהשר רמתב

יונתן מתרגם תרגום ואילו  ,תרגום השבעים והתרגום הסורי משתמע ש'חרישית' היא 'שורפת'

כלומר 'שקטה'. גם החוקרים של ימינו מתקשים בה. רוב החוקרים , חרש'שתיקא', מלשון 

מדובר ברוח שקטה. הוא מסתמך על התרגום שגזניוס סבור  :מצטרפים לאחת מן הדעות הנ"ל

לעומת זאת,  ,.B.D.Bמילון נובק ו; 390הארמי, על ההקשר הסיפורי ועל הקשר בין חר"ש ושת"ק

, וטוענים שרוח חרישית הוא רוח שורפת, על הולכים בעקבות תרגום השבעים והתרגום הסורי

המצליח לשלב בין שני  ,. מעניינת דרכו של רש"י391סמך 'חרישית' = 'חריסית' )חרס = שמש(

 הפירושים: "שבשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות מפניה והיא חמה מאוד".

 

ל סמך עשל שם התואר 'חרישי', אם כך, הוא 'שקט' או 'שורף'. הניתן להבין את משמעותו 

'אש' הגיוני לצרף את התארים 'שקט' ל? ל'רוח' ולשון חכמיםהוא מצטרף אליהם בששמות העצם 

אז מה היא אם כך 'הרוח החרישית'  …אבל קשה לחשוב על סערה שקטה או שורפת ,ו'שורף'

                                                           
מופיע שם  – בתפילה ובפיוטים –אוחר יותר מ, השווה לעיל, בדיון על 'זעף'. 5, שו' 7דיות, דף מגילת ההו 389

 התואר 'חרישית' כמה פעמים, כשהוא מלווה שמות עצם שונים:

'אש': "באש חרישית על גבם יחרושו" )קליר, קרובות והשלמות, קרובה לתשעה באב, תעלה 
 (; 292 ארוכה יתב, שו'

 (;4כור > < שצף חרישית" )קליר, פיוטי תקיעות, זכר תחלת כל מעש זכר', שו' "ירא ויז 'שצף':

 (.18'רוח': "ברק ורעם ואש ורוח חרישית" )אביתור, פיוטי פתיחה, ברוך אשר אש"ש יו"כ, שו' 

אולם על מקורות מאוחרים מעין אלה אין להסתמך במסגרת מחקר כרונולוגי העוסק בהיסטוריה ו
 המקראית.הלשונית של העברית 

  .314, עמ' 1868 ; גזניוס, מילון331, עמ' 1810-1812 גזניוס, מילון 390
 , טור א'.362עמ'  ,.B.D.B; מילון 194נובק, מבוא, עמ'  391
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המייבשת את הקיקיון? רוח שקטה או שורפת? מסתבר שקשה להבין את משמעותו של שם 

 .לקבוע את זמנו –אפשרי -ואפילו בלתי –ים וקשה עוד יותר כמהתואר על פי לשון ח

 

מילה הבידינו בנוגע למילה 'חרישית' מקשים עלינו: במקרא שלסיכום, הנתונים המעטים 

)'שורפת' ו'שקטה'(;  משמעויותיחידאית ומשמעותה אינה ברורה; המתרגמים תרגמו אותה בשתי 

מאוד(  יםהמאוחר) פיוטיםואילו ב ,העצם 'זעף'( שםמצטרפת להיא מצויה רק פעם אחת ) מגילותב

בהקשרים שונים )'רוח', 'שצף' ו'אש'(. קשה להבין את משמעותה אחדות היא מצויה פעמים 

באותה  בההייתה מובנת לחלוטין באותה תקופה ואם שימשה היא בלשון חכמים ולא ברור אם 

גיים ואטימולוגיים מספיקים כדי משמעות כמו במקרא. ובכל מקרה, אין בידינו נתונים כרונולו

  ולכן לא ניתן להיעזר בה לתיארוכו של ספר יונה. ,לקבוע קביעה מכל סוג שהוא
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 + שם פועל. ִחַשב 17

ה"ְוָהֳאִנָיה  ר" )יונה א לְ  ִחְשבָּׁ  (4ִהָשבֵּׁ

 

אין של הספינה כמעט וסערה פורצת בים והאנייה "מחשבת" להישבר. על כך שיש כאן האנשה 

 כאן, בכל המקרא כולו, משמש המבנה קת בין החוקרים השונים וגם לא על העובדה שרקמחלו

אין מדובר כאן בתופעה  לדעתם של אלדר וקויפמןם עצם דומם, ובצירוף עם ש '+ שם פועל 'חישב

 בהמה ונובק, מבלי להסביר על מה הם מבססים את טענתם, טוענים ,. לעומתם392מאוחרת

עת תופעה מאוחרת, המושפ' ויש לראות בצירוף זה -קרוב ל שמשמעות הצירוף היא 'היה

מייחדים להיקרות שבספר יונה משמעות ייחודית של  HALOTמילון גזניוס ומילון גם . 393מארמית

)לצד המשמעויות האחרות של הפועל 'חישב' שהינן 'מחשב', 'חושב' ו'מתכנן'(. הם ' -'עומד ל

נפעל, ומשמעותו של המשפט בספר יונה היא שהאוניה  של בניין מציינים שהפועל מלווה בשם פועל

 יא מהי משמעותו של המבנה 'חישב +. מכאן שהשאלה שתעמוד כאן לבדיקה ה394עומדת להישבר

 בספר יונה והאם השימוש בו במשמעות זו מאוחר. 'שם פועל

  

רים היכן מצויים מק – ' וזוהי ההיקרות היחידה במקרא-היא 'עומד להמבנה בהנחה שמשמעות 

הנדון מספר יונה ע"י שימוש בפועל  תרגם את המשפטמהמתרגם הארמי  נוספים של מבנה זה?

  'בעה' כשלאחריו פועל פסיבי:

ה"ְוָהֳאִנָיה  ֵבר ִחְשבָּׁ   "ְלִהשָּׁ

עְ "ְוִאילָפא  א ְלִא בָּׁ איְתבָּׁ יָּׁ    ."רָּׁ

או  מקראי,ה"מוכתב" על ידי הטקסט ה של המשפטומכני האם זהו תרגום מילולי היא השאלה  

ניתן למצוא את נראה שהמבנה 'בעה + פועל פסיבי'?  , באופן עצמאי וטבעי,שמא גם בארמית קיים

 :המקראית המבנה הנדון בארמית

לָּׁה ָדִניֵּׁאל ְוַחְברֹוִהי וְבעוֹּ "  לתרגמו בדרך הבאה: אפשר(, ש13" )דניאל ב ְלִהְתְקטָּׁ

 ". כלומר:"דניאל וחבריו עמדו להיהרג

                                                           
 .284עמ' כרך שני, ספר ראשון, ; קויפמן, האמונה הישראלית, 12אלדר, יונה, עמ'  393
 .188-ו 182; נובק, מבוא, עמ' 281בהמה, יונה, עמ'  392
 . 360, כרך א', עמ' HALOT; מילון 320, עמ' 1868 גזניוס, מילון 394
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דניאל ושותפיו גם בהתאם לכך יצא והחכמים נהרגים, וכבר וג את כל חכמי בבל חוק המלך להר

 ומדים להיהרג. ע

 

משקפות על פי שתי הדוגמאות הללו מן הארמית האם הן אולם קשה כמובן לקבוע בביטחון 

של ספר  ריתעבהקונסטרוקציה ה בהשתקפות שלכאן שימוש לשון ארמי רגיל או שמא מדובר 

 לעיון נוסף.פתוחה וזקוקה להשאיר שאלה זו  . מכאן, שישיונה

 

 ./ רפלקסיבי בחזרה לעברית. גם בעברית אנו מוצאים את הפועל 'ביקש' בצירוף שם פועל פסיבי

 אים:קורו חננה אנמשב

 א ז(.  יומאלפניו באצבע צרדה" ) םמכי לויהלהתנמנם. פרחי  בקש" 

)'להתנמנם'( והמשפט  / רפלקסיבי יבימלווה בשם פועל בבניין פס 'גם במקרה זה הפועל 'ביקש

 במקרה זה מדובר בכהן העומד להירדם. - שעומד להתרחש משהואת הרעיון מבטא 

 

משמעות של רצון / חשיבה )'חישב',  מדובר בפועל המבטא על פי רוב בכל המקרים שהוצגו עד כה 

)'להישבר',  ת/ רפלקסיבי בניין שמשמעותו סבילה( והוא מלווה בשם פועל ב, 'בעה''ביקש'

  היא שעומד להתרחש למישהו או למשהוהללו  פיםהצירו ם של(. משמעות, 'להתקטל''להתנמנם'

הכהן עומד  ,עומדת להישברדבר שהוא דווקא בניגוד לרצונו ושאין לו עצמו שליטה עליו )האנייה 

  (., דניאל ושותפיו עומדים להיהרגלהירדם

בתופעה מאוחרת, כאן השערה שמדובר יש מקום ל עילהיקרויותיהם של הפעלים הנדונים לעל פי 

 ואחת בארמית, מחלישות מעט את טענת האיחור: אלא ששתי היקרויות נוספות, אחת בעברית 

ף ִכי: "30בראשית מג  ר יֹוסֵּׁ ל ַוְיַמהֵּׁ  ";ִלְבכוֹּת ַוְיַבֵקשָאִחיו  ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו אֶׁ

 ". דבעיה מיל"והיא תלמוד ירושלמי נידה מט ע"ב: 

שני מקרים אלה דומים במשמעותם למבנה הנדון, בכך שנעשה בהם שימוש בפועל המבטא רצון 

)יוסף עומד לבכות והאישה עומדת  נשלט עומד להתרחש למישהו-והם מציינים שמשהו בלתי

. עם זאת הם שונים מן המבנה הנדון בכך ששמות הפועל המצטרפים אל פעלי הרצון אינם ללדת(

 )אולי כי אין פעלים סבילים לבכי וללידה(. / רפלקסיבית עותם סבילה בבניינים שמשמ

 

נראה, אם כך, כי אל פועל המבטא רצון )חישב/ביקש/בעה( ניתן לצרף גם שם פועל שהוא לאו 

דווקא בבניין סביל, הן בעברית הן בארמית, וככזה הוא מצוי כבר בעברית המקראית הקלסית, 
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ך האם ייתכן כי המבנה הנדון בליווי שם פועל בבניין סביל בלבד ועל כן אינו מעיד על איחור. א

בצורה חד משמעית לגבי טענה זו אין נתונים מספיקים. מכאן שלא ניתן לקבוע,  –יעיד על איחור 

הְוָהֳאִנָיה " בעניין זמנו של הביטוי רלְ  ִחְשבָּׁ  " המופיע בספר יונה. ִהָשבֵּׁ
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יו"(. ַטַעם )"ִמַטַעם ַהֶמֶלְך ו18  ְגדֹּלָּׁ

ה  ר ְבִניְנוֵּׁ ק ַוֹיאמֶׁ יו"ַוַיְזעֵּׁ לָּׁ  (7" )יונה ג …לֵּׁאֹמר ִמַטַעם ַהֶמֶלך וְגדֹּ

 

כשמלך נינוה שומע שעירו עומדת להיהרס הוא מסיר את אדרתו, מתכסה שק ויושב על האפר. על 

רות אנשי העיר ועל בעלי החיים שבה הוא מצווה לחזור בתשובה ולהימנע מאכילה ומשתייה )למ

שבני האדם כבר עשו זאת מיוזמתם(. הפקודה לצום באה "מטעם המלך וגדוליו" ונטען כי ניכרת 

 כאן השפעה ארמית הן במילה הבודדת 'טעם' הן בביטוי הכולל 'מטעם המלך וגדוליו'. 

הדיון בביטוי 'מטעם המלך וגדוליו' יחולק לשני חלקים. תחילה תידון המילה 'טעם' עצמה.  

ננסה לבדוק אם היא אכן מאוחרת בעברית המקראית ומהיכן הגיעה אליה. בהמשך נבדוק מי הם 

קרובי המלך המכונים 'גדולים' ואם ניכרת כאן השפעה של שפה ו/או של תפיסה זרה. כמו כן ננסה 

ם הביטוי 'המלך וגדוליו' היה ביטוי מקובל וידוע בתקופה מסוימת, או שמא הוא רק להבין א

 צירוף מקרי של המילים 'מלך' ו'גדולים'.

 

 'טעם'

-, ברנר, רופא, סימון, סאינס.B.D.Bהחוקרים, בהם מילון גזניוס, דרייבר, קניג, מילון  רבים 

. אחרים, כגון לוי, לנדס ואלדר, 395באדיוס וזקוביץ, הסבורים כי המילה 'טעם' היא ארמיזם

. קויפמן גורס 397נוקטים בלשון 'אכדית' HALOT. ווגנר ומילון 396טוענים כי מדובר במילה אשורית

 . 398שלא ניתן לקבוע שמילים מסוימות מאוחרות רק על סמך השתמרותן בספרים מאוחרים

 

כשם עצם,  העיון בנתונים המקראיים מגלה כי השורש טע"מ מצוי במקרא הן כפועל הן

 : 399בעברית ובארמית. בעברית יש לשם העצם שלוש משמעויות

1 .taste –  :מצוי במקרא חמש פעמים, ולמשל 

 ; 11; בירמיה מח 8וכן פעמיים בבמדבר יא  31ְכַצִפיִחת ִבְדָבש" )שמות טז  ְוַטְעמוֹּ "

                                                           
; 322; דרייבר, מבוא, עמ' )אך אינו מופיע בספר ההיסטוריה שלו( 355, עמ' 1810-1812 גזניוס, מילון 395

ים, ; רופא, סיפורי הנביא401, טור א'; ברנר, יונה, עמ' 381, עמ' .B.D.B; מילון 379-380קניג, יונה, עמ' 
  .217; זקוביץ, יונה, עמ' 122עמ' באדיוס, היסטוריה, -; סאינס31; סימון, יונה, עמ' 130עמ' 

 . 11-12; אלדר, יונה, עמ' 156-157; לנדס, יונה, עמ' 39לוי, יונה, עמ'  396
 .377, כרך ב', עמ' HALOT; מילון 61וגנר, ארמיזמים, עמ'  397
 .284ראשון, עמ' קויפמן, האמונה הישראלית, כרך שני ספר  398
 פעמים בעברית ורק שלוש בארמית. 11הפועל נקרה במקרא בשתי השפות רק במשמעות של אכילה,  399
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 (.6ובאיוב ו 

 מתועד במקרא שבע פעמים, ולמשל: –. שכל 2

ל ְבָיָדם" )בשמ"א כא  ַטְעמוֹּת "ַוְיַשנֹו אֶׁ  ם ַוִיְתֹהלֵּׁ ינֵּׁיהֶׁ ; 33וכן בשמ"א כה  14ְבעֵּׁ

 (.20; ובאיוב יב 16, כ"ו 22; במשלי יא 66, קיט 1בתהילים לד 

 מופיע במקרא פעם אחת, בפסוק הנדון בספר יונה: –. פקודה 3

ה   ר ְבִניְנוֵּׁ ק ַוֹיאמֶׁ ך ּוְגֹדָליו לֵּׁא ִמַטַעם"ַוַיְזעֵּׁ לֶׁ  (.7" )יונה ג …ֹמרַהמֶׁ

 גם בארמית המקראית שם העצם 'טעם' נקרה בכמה משמעויות:

1 .taste – :פעם אחת 

ְלַשאַצר ֲאַמר   (.2ַחְמָרא" )דניאל ה  ִבְטֵעם"בֵּׁ

 ארבע פעמים, ולמשל:  –. נימוק, שכל 2

ל  וכן  8ם" )עזרא ד ְירּוְשלֶׁ  ְוִשְמַשי ָסְפָרא ְכַתבּו ִאְגָרה ֲחָדה ַעל ְטֵעם"ְרחּום ְבעֵּׁ

 (.14ובדניאל ב  17 –ו  9בפסוקים 

 פעמיים, ולמשל:  –. תשומת לב, עיון 3

ך ָלא   (.14ו -וכן ב 12" )דניאל ג ְטֵעםָשמּו ֲעָליך ַמְלָכא "ֻּגְבַרָיא ִאלֵּׁ

 פעמים, בספרים דניאל ועזרא, ולמשל:  28מצוי  –. פקודה 4

 (;10יאל ג " )דנְטֵעם"ַאְנְּתה ַמְלָכא ָשְמָּת 

ל" )עזרא ו "ִמן   (.14ַטַעם ֱאָלּה ִיְשָראֵּׁ

 

מכאן עולה שבמקרא המילה 'טעם' משמשת הן בעברית הן בארמית בכמה משמעויות קרובות, 

שאחת מהן היא 'פקודה', ובה נתמקד להלן. למרות הדמיון שבשימוש בין שתי השפות, יש ביניהן 

 הבדלים מסוימים:

פעמים(. הדבר אינו מפתיע  28גורה ביותר בארמית המקראית ). שכיחות. המילה 'טעם' ש1

ומובן שהיא מרבה לעסוק  –שהרי מדובר כאן בטקסטים של האדמיניסטרציה המלכותית 

 בפקודות המלך, ואילו בעברית המקראית היא מצויה רק פעם אחת )בפסוק הנדון בספר יונה(.

רוב בתפקיד תחבירי של מושא  . תחביר. בארמית המקראית המילה 'טעם' משמשת על פי2

 –ישיר אחרי הפועל 'לשים': בר סמכא נותן פקודה )'שם טעם'( וכאשר מציינים את תוכנה 
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הדבר קורה בדרך כלל בפסוקית נלווית )ורק שלוש פעמים מצוי המבנה 'מטעם' כמו בעברית, 

הפקודה ועוד נחזור אליהן בהמשך( . בעברית, לעומת זאת, החלק העיקרי של המשפט הוא 

ותוכנה ואילו 'טעם' משמשת במאמר מוסגר, דהיינו בחלק של המשפט הנמצא כביכול מחוץ 

 לחלקי המשפט העיקריים, וניתן להחליף אותה במילים 'לדברי' או 'לטענת'. 

 

היקרותה היחידה של 'טעם' בעברית המקראית )בספר שזמנו אינו ברור( לעומת תפוצתה הרבה 

חשד סביר שמדובר בארמיזם מאוחר, ומכאן מתבקש לשאול האם  בארמית המקראית אכן מעלה

 'טעם' מתועדת במקורות נוספים של הארמית.

. 400המילה 'טעם' אינה מתועדת בארמית הקדומה, אלא רק למן הארמית הממלכתית ואילך

 , בשני הקשרים שונים:401פעמים 30בארמית המצרית היא מופיעה מעל 

 ותה ומודע לתוכנה מצוין בצירוף 'ידע טעם', ולמשל:. אדם המקבל את הפקודה, מכיר א1

"והן יהוה באתר חד יתיר מן יום חד אחר זי יומיא אלך יתיר פתף אל תנתהו 

  זנה" ידע טעמאלהם בגסרו 

("and, if he is more than one day in (any) one place, do not thereafter assign them 

more provisions for those days. Bagasaru is cognizant of this order")402. 

 . אדם הנותן את הפקודה מצוין בצירוף 'שים טעם', ולמשל: 2

  ותעבד להם" טעםלהם  אשים"זי אנה 

"which I shall give orders to inflict upon them be inflicted upon them"))403 . 

וגם לא לפני כן. מה הייתה,  404עדתבמקורות עבריים מהתקופה הפרסית המילה 'טעם' אינה מתו

להביע פקודה מלכותית, שהרי  -הן הקלסית הן המאוחרת  –אם כן, דרכה של העברית המקראית 

אין ספק שהמלכים נתנו פקודות גם מבלי שהכירו את המילה 'טעם'. אכן ניתן למצוא בעברית 

 בשתי צורות:', והיא מופיעה במקרא -המקראית דרך העשויה להיות מקבילתה של 'מטעם

                                                           
נגלינג, מילון כתובות בשמית צפון מערבית, יור וז; והופטי102ר, מילון כתובות, עמ' זעל פי: ז'אן והופטי 400

 .427עמ' 
 .143פורטן ולונד, קונקורדנציה, עמ'  401
, VIII; מכתב 10, שו' VII; וכן במקומות הבאים אצל דרייבר: מכתב 6, שו' VIכתבים, מכתב דרייבר, מ 402

 , תוספת. XII; ומכתב 5, שו' X; מכתב 3, שו' IX; מכתב 6שו' 
, שו' Iוכן במקומות הבאים אצל דרייבר: מכתב  (7-8)וכן בשורות  6, שורה IIIדרייבר, מכתבים, מכתב  403
 .21, שו' 27; ובמסמך 25, 23, 22שו'  26צל קאולי, תעודות ארמיות: מסמך . גם א8, שו' V; ומכתב 2

: רופא טוען על סמך בנדויד שהמילה 'טעם', וגם מילים אחרות, לא נקלטה בעברית של בית שני. ראה 404
 .130רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 
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 ': -. 'כמצות1

 צורה זו מצויה במקרא שבע פעמים, ולמשל: 

ת ַהָטֳהָרה ְוַהְמֹשְרִרים ְוַהֹשֲעִרים  רֶׁ ם ּוִמְשמֶׁ יהֶׁ ת ֱאֹלהֵּׁ רֶׁ ָדִויד  ְכִמְצַות"ַוִיְשְמרּו ִמְשמֶׁ

 (;45ְשֹלֹמה ְבנֹו" )נחמיה יב 

לֶׁ   ְלכּו ָהָרִצים ָבִאְּגרֹות ִמַיד ַהמֶׁ ל ִויהּוָדה  ְך ְוָשָריו ְבָכל"ַויֵּׁ ך לֵּׁאֹמר  וְכִמְצַותִיְשָראֵּׁ לֶׁ ַהמֶׁ

ל ל שּובּו אֶׁ  (.16, 15, 10, לה 15, כט 13וכן בח  6" )דה"ב ל …ה' ְבנֵּׁי ִיְשָראֵּׁ

 ':-. 'במצות2

 צורה זו מופיעה במקרא ארבע פעמים, ולמשל: 

ִדים  ינּו" )עזרא י ְבִמְצַות "ְוַהֲחרֵּׁ  (;3ֱאֹלהֵּׁ

ל"ְלהַ  וכט  21וכן בדה"ב כד  24ָדִויד ִאיש ָהֱאֹלִהים" )נחמיה יב  ְבִמְצַותְלהֹודֹות  לֵּׁ

25.) 

' אכן מהוות מקבילות לצורה -' ו'במצות-מסקירה זו עולות כמה מסקנות: הצורות 'כמצות

'מטעם', והן אף משמשות באותו מבנה תחבירי. אך מכיוון שהן מצויות אך ורק בעברית 

חרת )המילה 'מצווה' עצמה רגילה כבר בעברית המקראית הקלסית: היא מופיעה המקראית המאו

פעמים( הן אינן מהוות מקבילות קלסיות אלא רק נרדפות סמנטיות,  180-במקרא כולו יותר מ

 ועוד נחזור אליהן בהמשך.

 

הוא נותן הפקודה  –בעברית המקראית הקלסית הובע הציווי המלכותי בדרך שונה. המלך מצווה 

', בהן הציווי הוא העיקר –' / 'במצות  –והפקודה נמסרת על ידו )בניגוד לצורות 'מטעם' / 'כמצות 

 והנותן אותה מצוין בהסגר( ולמשל: 

 דוד מצווה להמליך את שלמה במילים:

ל" )מל"א א ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל  ִצִויִתי"ְוֹאתֹו     (;35ִיְשָראֵּׁ

 חגיגיות מיוחדת: יאשיהו מצווה להקריב את קרבן הפסח ב

ת ָכל  ַוְיַצו" ְך אֶׁ לֶׁ ר ַהְבִרית ַהמֶׁ פֶׁ ם ַכָכתּוב ַעל סֵּׁ יכֶׁ ַסח לה' ֱאֹלהֵּׁ ָהָעם לֵּׁאֹמר ֲעשּו פֶׁ

ה" )מל"ב כג   (.21ַהזֶׁ
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מסקירה קצרה זו עולה שבעברית מתגלה התפתחות פנימית. בעברית המקראית הקלסית הובע 

', כמו גם בארמית הממלכתית, בה המלך …צווההציווי המלכותי במשפט פעיל בלבד: 'המלך מ

'שם טעם'. ואילו בעברית המקראית המאוחרת היה אפשר להעמיד את הציווי במרכז ולהגיד: 

'המלך'. מכאן עולה האפשרות הסבירה כי הצורה 'מטעם המלך' היא חיקוי  -' -' / 'כמצות-'במצות

מלך'(, וייתכן שהדבר התרחש כך: 'ה -' -' / 'כמצות-סמנטי של הצורות האלה )קרי: 'במצות

'. -' במשמעות של 'בפקודת-' ו'כמצות-בעברית המקראית המאוחרת שימשו הצורות 'במצות

'. גם בעברית הכירו …בארמית שימשה באותה עת צורה בעלת מבנה תחבירי שונה: 'שים טעם מ

ארמית. ואז ושל 'שכל', שבהן היא שימשה גם ב tasteאת המילה 'טעם', אבל במשמעויות של 

החליפו בעברית את המילה 'מצווה' העברית בהשפעת המילה הארמית 'טעם' בתוך המבנה העברי 

' )כמו כן השתנתה מילת היחס 'כ'/'ב' למילית 'מ'( ומה שהתקבל היה -' / 'במצות-הנתון 'כמצות

דש צורה עברית עם מילה ששימשה באותו זמן במשמעות זו רק בארמית, כלומר 'מטעם'. מבנה ח

זה החליף את הדרך הישנה להבעת ציווי שהייתה במשפט פעיל: 'המלך מצווה', )כמו גם בארמית 

 'לשים טעם'( ועל כן היא מעידה על תקופה מאוחרת.

ואילו  405מכאן שהשימוש במשמעות של 'בפקודה' עבור המילה 'טעם' היא ארמיזם מאוחר

שבו הפקודה היא במרכז( גם היא השימוש החדש בתיאור פקודת המלך )ממבנה אקטיבי למבנה 

 מאוחרת, אך כנראה אין לתלות אותה בארמית.

  

' שלוש פעמים בארמית המקראית, במקומות -עם זאת ניתן למצוא, כאמור, את הצורה 'מטעם

 הבאים:

י ְיהּוָדיֵּׁא ָבַנִין ּוַמְצְלִחין ִבְנבּוַאת ַחַּגי ְנִבָיא ּוְזַכְרָיה ַבר ִעדֹוא ּובְ  ֱאָלּה  ִמן ַטַעםנֹו ְוַשְכִללּו "ְוָשבֵּׁ

ל  ְך ָפָרס" )עזרא ו  וִמְטֵעםִיְשָראֵּׁ לֶׁ ְשְּתא מֶׁ ש ְוַאְרַּתְחֹשַ ש ְוָדְרָיוֶׁ  (;14כֹורֶׁ

ד" )עזרא ז  ַטַעם ֱאלָּּׁהִמן ִדי "ָכל   (. 23ְשַמָיא ִיְתֲעבֵּׁ

הוא כמו בעברית  בשתיים מההיקרויות הנ"ל מדובר בהקשרים דומים: הניקוד של המילה 'טעם'

ם כמו בארמית; ונותן הפקודה הוא הקב"ה, בניגוד להקשרים האחרים של המילה  – ַטַעם ולא ְטעֵּׁ

 בארמית, בהם נותן הפקודה הוא המלך. האם ייתכן שמדובר כאן בהשפעה עברית?

 

                                                           
-, ברנר, רופא, סימון, סאינס.B.D.Bדרייבר, קניג, מילון , 1810-1812 , מילוןגזניוסויש להסכים עם  407

 באדיוס וזקוביץ הקובעים כי מדובר בארמיזם מאוחר, כפי שצויין לעיל.
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מעניין כי מתרגם ספר יונה לא השתמש פעמיים במילה 'טעם'. את 'טעם', במשמעות 'צו' הוא 

ם ל'גזרה' ואילו את משמעותה האחרת של 'טעם', זו הקשורה לאוכל, הוא מתרגם בפועל מתרג

 מאותו שורש, 'לטעום': 

ה  ר ְבִניְנוֵּׁ ק ַוֹיאמֶׁ ך ּוְגֹדָליו לֵּׁאֹמר ָהָא ִמַטַעם"ַוַיְזעֵּׁ לֶׁ ָמה...  ְַהֹצאן ַאל ַהמֶׁ ִיְטֲעמו ָדם ְוַהְבהֵּׁ

 ְמאּוָמה",

ה יז ַוֲאַמר ְבִניְנוֵּׁ יָמר ֱאָנָשא ּוְבִעיָרא... ַוֲעָנא ָלא ִמְגֵזַרת  "ְוַאְכרֵּׁ  ִיְטֲעמוןַמְלָכא ְוַרְבְרָבנֹוִהי ְלמֵּׁ

 ִמַדַעם".

 

 'המלך וגדוליו'

הפקודה לחזור בתשובה אינה יוצאת רק מטעם המלך אלא כוללת גם את 'גדולי המלך'. מי הם 

בתרגום שאילה ישיר מן  'גדולי המלך' והאם ניכרת כאן השפעה ארמית? ברנר טוענת שמדובר

. לנדס, לעומתה, סבור שמחברו של ספר יונה לא 406הארמית, שבה הצירוף הוא 'מלכא ורברבנוהי'

היה זקוק להכיר את נוהלי החצר הפרסית שהגיעו דרך הארמית ושימשו לתיאור מקורביו של 

חרי שנת מלך נינוה, משום שמנהגי האדמיניסטרציה האשוריים נודעו בישראל ללא ספק כבר א

נ, כאשר שומרון נפלה בידי אשור והממלכה הצפונית הפכה לפרובינציה אשורית עם "לפסה 722

מושל עצמאי, וכן לאותם ישראלים שנלקחו בשבי על ידי סרגון השני ויושבו בגוזן, שהייתה קודם 

 תחת שלטון ארמי. שם בוודאי באו היהודים במגע הן עם הסדרי השלטון האשוריים הן עם השפה

הארמית, ושם למדו להכיר גם את הביטוי הזה, שלטענתו מופיע במקרא רק בטקסטים קדומים, 

ִהיא ַלֹּגָלה ָהְלָכה  , שם הפקידים הבכירים של המלך נקראים 'גדולים': "ַּגם10כמו, למשל בנחום ג 

יָה ְיֻרְטשּו ְבֹראש ָכל ִבי ַּגם ֹעָללֶׁ יָה יַ  חּוצֹות ְוַעל ַבשֶׁ  .407ֻרְּתקּו ַבִזִקים" ְגדוֶֹּליהָּׁ  דּו גֹוָרל ְוָכלִנְכַבדֶׁ

 

במקרא מוזכרים מלכים רבים, ולכל אחד מהם היה חבר נאמנים שעמד לצדו. איך כינו את 

האנשים האלה? לפעמים צוין שמם הפרטי, כמו למשל כשדוד קורא אליו את צדוק הכהן, את נתן 

ים נמסר לנו רק תפקידם: לפרעה היו 'שרים', כגון ( ולפעמ32הנביא ואת בניהו בן יהוידע )מל"א א 

'שר טבחים', 'שר משקים', 'שר אופים' )בראשית, פרק מ(; שאול כינס את 'עבדיו' תחת האשל 

( וליהוא הייתה חבורה גדולה של מקורבים: 'אשר על הבית', 'אשר על העיר', 6ברמה )שמ"א כב 

(; בממלכה הפרסית שימשו 11-ו 5נים' )מל"ב י 'זקנים', 'אומנים', 'גדולים', 'מיודעים' ו'כוה

                                                           
 .401ברנר, יונה, עמ'  406
 .156-157לנדס, יונה, עמ'  407
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וכן  1( ו'גדולים' )דניאל ה 18(, 'שרים' )אסתר א 36(, 'אחשדרפנים' )עזרא ח 3'סריסים' )אסתר ב 

כונו 'גדולים'  ו(; וגם למלך נינוה היו יועצים, והם–עוד שבע פעמים מוזכרים 'הגדולים' בפרקים ד

 ם ממקומות שונים במקרא:גדולים' אנו מכירי(. את ה'7)יונה ג 

 יהוא מצווה להרוג את כל בני בית אחאב, בהם גם האחראים על חינוך בני המלך:

ת י  "ְקחּו אֶׁ י ְבנֵּׁ י ַאְנשֵּׁ םָראשֵּׁ ת …ֲאֹדנֵּׁיכֶׁ ְך ִשְבִעים ִאיש אֶׁ לֶׁ ִעיר ּוְבנֵּׁי ַהמֶׁ ֵלי הָּׁ ְמַגְדִלים  ְגדֹּ

 (, 6אֹוָתם" )מל"ב י 

 וכן את הפקידים הבכירים: 

ת ָכל "ַויַ  אל ְוָכל ַהִנְשָאִרים ְלבֵּׁ ְך יֵּׁהּוא אֵּׁ יוית ַאְחָאב ְבִיְזְרעֶׁ לָּׁ  ּוְמיָֻדָעיו ְוֹכֲהָניו"  ְגדֹּ

 (; 11)מל"ב י 

 נבוזראדן, רב הטבחים, ָשַרף בירושלים: 

ית " ת בֵּׁ תאֶׁ ת ָכל-ה' ְואֶׁ ְך ְואֶׁ לֶׁ ית ַהמֶׁ ת  בֵּׁ ם ְואֶׁ י ְירּוָשַלִ דוֹּל ָכלָבּתֵּׁ  (;13)ירמיה נב  "ְבית ַהגָּׁ

 שר, שופט וגדול:  –הנביא מיכה מתאר את השחתת המידות ומתייחס לנבחרי העם 

ט ַבִשלּום  ל ְוַהֹשפֵּׁ דוֹּל"ַהַשר ֹשאֵּׁ ר ַחַּות ַנְפשֹו" )מיכה ז  ְוַהגָּׁ  (; 3ֹדבֵּׁ

 הנביא נחום מתאר מה יקרה לתושביה של נוא, מהקטן ועד הגדול:

יָה ְיֻרְט "ַּגם ֹעלָ  יָה ַידּו גֹוַרל ְוָכלשּו ְבֹראש ָכל לֶׁ ֻרְּתקּו ַבִזִקים" )נחום  ְגדוֶֹּליהָּׁ  חּוצֹות ְוַעל ִנְכַבדֶׁ

 (; 10ג 

 ה יעשה לו:"נתן הנביא מצווה להגיד לדוד כי הקב 

ם  ם ְכשֵּׁ ץ" )דה"א יז  ַהְגדוִֹּלים"שֵּׁ ר ָבָארֶׁ  (. 8ֲאשֶׁ

בתקופות קדומות היו אנשים שנקראו 'גדולים'. מסקירה זו עולות כמה מסקנות. ראשית, כבר 

שנית, קשה להבין מה בדיוק היה תפקידם של הגדולים והאם המונח שמר על משמעותו לאורך 

השנים. מה שכן ברור הוא כי אנשים אלו היו מן החשובים בארץ, ובדרך כלל הם גם היו מקורבים 

( ועם שרים ושופטים 11ים )מל"ב י למלך. בספרות המקראית הם נמנים יחד עם מיודעים וכוהנ

(; אבל רק בספר יונה אנו מוצאים את הצירוף 'המלך וגדוליו', המצוי גם שלוש פעמים 3)מיכה ז 

נוִֹּהי"ְוִיְשּתֹון ְבהֹון  2בארמית המקראית כ'מלכא ורברבנוהי', ולמשל בדניאל ה  א ְוַרְבְרבָּׁ " …ַמְלכָּׁ

, 1, ה 33'הגדולים' הללו בחמישה מקרים נוספים )דניאל ד (. כמו כן מוזכרים 10-ו 3)וכן בפסוקים 

( וברור שאלה אותם 'גדולי המלך'. אין ספק כי 'גדולי המלך' שבספר יונה ו'מלכא 18ו -, ו33, 9
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ורברבנוהי' של ספר דניאל אחד הם! אך עיון במקורות ארמיים שונים מגלה כי צירוף זה אינו 

  מוכר מהדיאלקטים האחרים של הארמית.

 

לסיכום הדיון בכינוי 'גדולים' ניתן להיאמר שהוא היה מוכר היטב כבר בעברית המקראית 

הקלסית, אבל הצירוף 'המלך וגדוליו' מצוי בעברית המקראית רק בספר יונה. אותו צירוף מופיע 

גם בארמית המקראית, אך לא בדיאלקטים האחרים של הארמית הממלכתית. זיקה זו בין ספר 

 ת המקראית בהחלט חשובה ומעלה את האפשרות שיש כאן תופעה מאוחרת. יונה והארמי

 

לסיכום הדיון בביטוי 'מטעם המלך וגדוליו' ניתן להיאמר שהוא מאוחר, וזאת על סמך כמה 

', בהשפעת הארמית; השימוש הפסיבי -עדויות: משמעותה החדשה של המילה 'טעם' כ'בפקודת

האקטיבית של העברית המקראית הקלסית ושל  בתיאור מתן הצו המלכותי, בניגוד לדרך

הארמית הממלכתית, שמסיבה זו אינו מהווה ארמיזם אלא מעיד אולי על התפתחות עצמאית 

מסויימת בעברית המקראית; הצירוף 'המלך וגדוליו' המוכר לנו, מעבר לספר יונה, רק מהארמית 

 ' היו מוכרים גם קודם.המקראית ולא משום מקור אחר )עברי או ארמי( למרות שה'גדולים
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ֵרא )במשמעות דתית(19  . יָּׁ

ת י ַהָשַמִים ֲאִני  "ִעְבִרי ָאֹנִכי ְואֶׁ  (9" )יונה א יֵָּׁראה' ֱאֹלהֵּׁ

 (10ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה" )יונה א  ַוִייְראו"

ת ַוִייְראו"  (16ה'" )יונה א  ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה אֶׁ

 

סערה, יונה מספר להם שהוא התרחשותה של הוהמלחים דורשים הסבר לכשהגורל נופל על יונה 

ה הוא מחולל הסערה הם נבהלים ". כשנודע להם כי הקב(9את הקב"ה )א  "ירא"עברי ושהוא 

ואחרי שהם מטילים את יונה אל הים והסערה נרגעת, הם שוב  (10יראה גדולה )א  "ראיםו"י

(. האם יראתו של יונה היא כיראתם של 16)א נדרים  "יראים" יראה גדולה וזובחים זבח ונודרים

, במשמעות של 'ירא'פועל הבהמה סבור כי  המלחים והאם יראתם בהתחלה זהה לזו שבסוף?

 . האם ניתן להסכים עם דעה זו?408יראה דתית, הוא מאוחר

 :ותפעם בשתי משמעויות שונ 300-מיותר עיון בקונקורדנציה מעלה כי הפועל 'ירא' מופיע במקרא 

 מו. אפשר לפחוד מאדם, כ, והיא מצויה כבר בעברית המקראית הקלסיתאחת היא פחדה

ת יֵָּׁראאדוניהו: "ֲאֹדִנָיהּו  ך ְשֹלֹמה אֶׁ לֶׁ  :ואפשר לפחוד מעם, כמו שאול ,(51א  " )מל"א…ַהמֶׁ

ת "ָחָטאִתי ִכי ת ִפי ָעַבְרִּתי אֶׁ יָך ִכי  ה' ְואֶׁ ֵראִתי ְדָברֶׁ תיָּׁ ד ממצב, ו(; אפשר לפח24טו ָהָעם" )שמ"א  אֶׁ

שפחד  ,ד מפעולה, כמו שמואלוואפשר לפח ,(30שפחד לשבת בצוער )בראשית יט  ,כמו למשל לוט

 (.15לספר לעלי על המראה שראה בלילה )שמ"א ג 

כבר בעברית המקראית  מופיעהוגם היא  ,ה של הפועל 'ירא' היא יראה דתיתיהמשמעות השני

ֱאֹלִהים  יֵרא ם במעמד העקדה אומר "ִכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִכיהקלסית. המלאך העוצר את אברה

א וזו גם תגובתם של בני ישראל אחרי שצפו בקריעת ים סוף "ַוַיְר  ,(12" )בראשית כב …ַאָּתה

ת ל אֶׁ ר ָעָשה ה' ְבִמְצַרִים  ִיְשָראֵּׁ ת ַוִייְראוַהָיד ַהְּגֹדָלה ֲאשֶׁ ה ַעְבדֹו" )שמות ה' ַוַיֲאִמינּו ַבה'  ָהָעם אֶׁ ּוְבֹמשֶׁ

הקשר של הקב"ה אל בני ישראל ב ו שלעל מהותה של היראה הדתית אנו למדים גם מדברי (.31יד 

כּו ְוֹאתֹו עליהםבצוותו  ה,חוקי הקדוש לֵּׁ ם ּתֵּׁ יכֶׁ י ה' ֱאֹלהֵּׁ או: "ַאֲחרֵּׁ ת ִתירָּׁ ִמְצֹוָתיו ִּתְשֹמרּו ּוְבֹקלֹו  ְואֶׁ

 (. 5ֹו ִתְדָבקּון" )דברים יג ִתְשָמעּו ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּוב

'ירא' התקיימו כבר בעברית  הללו של הפועלמן הדוגמאות הללו עולה כי שתי המשמעויות 

. גזניוס מציין את התפתחות ומכאן שאין להשתמש בו לקביעה דיאכרנית המקראית הקלסית

                                                           
 .281בהמה, יונה, עמ'  408
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אחר כך שימש לתיאור פחד באופן כללי ו הפועל: תחילה האלהבמשמעויות  הבדלים הדקיםה

 . 409אמונה דתית הכוללת פחד מהקב"ה –משמעות של יראה דתית פן דתי והוא קיבל לו  ףנוס

. הוא מכיר את גם כאן , כנראה,מחבר ספר יונה, האוהב לשחק במילים, עושה זאת

בגלל הסערה  קב"ההמלחים פוחדים מה בהתחלה ומשתמש בהן. של הפועלהשונות משמעויותיו 

. בהמשך, אחרי שהם משליכים את יונה אל הים וזה (10ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה" יונה א ָהֲאָנִש  ַוִייְראו")

ה ומתוך תובנתם הדתית החדשה הם זובחים זבח "עומד מזעפו, הם מכירים בגדולתו של הקב

ת ַוִייְראו"ונודרים נדרים ) כאשר . ולמה בדיוק מתכוון יונה (16ה'" יונה א  ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה אֶׁ

ת הוא אומר י ַהָשַמִים ֲאִני  "ִעְבִרי ָאֹנִכי ְואֶׁ ֵראה' ֱאֹלהֵּׁ אומר למלחים שהוא  האם יונה ?(9" )יונה א יָּׁ

יראה דתית? או שמא רוצה הוא לומר שהוא פוחד מהקב"ה מתוך הבנה שכל  ירא את הקב"ה

רור הוא מאמצי הבריחה שלו לא הצליחו? תהיה משמעות הפועל אשר תהיה במשפט זה, מה שב

שלפועל 'ירא' אין משמעות דיאכרונית משום ששתי משמעויותיו מצויות כבר בעברית המקראית 

 הקלסית. 

 

                                                           
 . 374-375, עמ' 1868 גזניוס, מילון 409
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ת20 ֳחרָּׁ  . ַלמָּׁ

ת"ַוְיַמן ָהֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת ַבֲעלֹות ַהַשַחר  ֳחרָּׁ  (7" )יונה ד ַלמָּׁ

 

, בונה סוכה חזרתם בתשובה של אנשי נינוה גורמת ליונה תחושת מועקה. הוא עוזב את העיר

מגיעה  "למחרת"כבר בל מתחיל לשמוח, א יונה -עושה צל ויושב תחתיה. כשצומח הקיקיון ו

ואתו את שמחתו של יונה. השתלשלות אירועים זו אורכת  צמח הפלאיהתולעת ומחסלת את ה

ויש חוקרים  ,במילים "בעלות השחר למחרת" תמתוארהשני יום תחילתו של ה. בלבד יומיים

, בנדויד, ברנר, .B.D.Bעם החוקרים האלה נמנים מילון המילה 'למחרת' מאוחרת.  הסבורים כי

 .411. לנדס אינו מסכים410רופא, סימון וזקוביץ

 

 ,פעמים בצורות שונות 32במקרא  מופיעההמילה 'מחרת' מצביעים על כך ש הנתונים המקראיים

 לוש קבוצות:מיין לשלשאותן ניתן 

המילה 'מחרת' היא  .'-'+'ה'מ'+'מחרת מבנה של סמיכות:. זהו '-ת הַר חֳ מָ . הצורה 'ִמ 1

 'ממחרת ומתקבלים הצירופיםסומך הוא אחת מהמילים 'השבת' או 'הפסח', וה סמךנ

. במקרים אלו מצוין שהיום הקודם הוא יום מוגדר )שבת, פסח( הפסח'' ו'ממחרת השבת

 והוא נקודת המוצא, ולמשל:

 'השבת': שלוש פעמים עם המילה 

ת ִממָּׁ " ןֳחַרת ַהַשבָּׁ נּו ַהֹכהֵּׁ . כל 16-ו 15וכן בפסוקים  ;11ויקרא כג )" …ְיִניפֶׁ

 מספר כוהנים(;הן ות היקרויה

 'הפסח':  עם המילהפעמיים ו

ֳחַרת" ל"  ָיְצאּו ְבנֵּׁי ַהֶפַסח ִממָּׁ  .(11וכן ביהושע ה  ;3מדבר לג )בִיְשָראֵּׁ

המילה  מופיעה . בצורה זו'מחרת''מ'+, המורכבת משני חלקים: ת'ָר חֳ מָ . הצורה 'ִמ 2

הצירוף היא לציין שהאירועים ממשיכים להתגלגל.  ומטרת תמיד בצורת הנפרד'מחרת' 

אך לאחר אותו יום, שהיה ונגמר, מתחיל יום חדש. היום שהיה  –מה שהיה עד כה היה 

                                                           
; רופא, 402; ברנר, יונה, עמ' 61לשון חכמים, עמ' , טור א'; בנדויד, לשון מקרא ו564, עמ' .B.D.Bמילון  412

 .232; זקוביץ, יונה, עמ' 31 ; סימון, יונה, עמ'130סיפורי הנביאים, עמ' 
 .161לנדס, יונה, עמ'  413
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כבר אינו חשוב, והמבט הוא קדימה, אל היום החדש. הצורה 'ממחרת' היא מעין מילת 

, פעמים 24 ור המקשרת אירועים מסוימים על רצף של זמן והיא מתועדת במקראחיב

  :ולמשל

ת"ַוְיִהי  ֳחרָּׁ ר ַהְבִכיָרה" ִממָּׁ  (;34)בראשית יט  ַוֹּתאמֶׁ

תַוִיְשֹבת ַהָמן " ֳחרָּׁ  (;12" )יהושע ה ִממָּׁ

ם ַביֹום ַההּוא " ב אּוִרָיה ִבירּוָשַלִ תַויֵּׁשֶׁ ֳחרָּׁ   (.12שמ"ב יא " )וִממָּׁ

 "ב, ירמיה ודה"א(.לוכן בספרים שמות, ויקרא, במדבר, שופטים, שמ"א, מ)

 

. גם בצורה זו מופיעה 'ל'+'מחרת', המורכבת גם כן משני חלקים: ת'ָר חֳ מָ לְ . הצורה '3

סדר אירועים )כמו הקבוצה  המילה 'מחרת' תמיד בצורת הנפרד וגם היא מציינת את

 :412שמעות מיחדת, מבלי שתהיה ליום הקודם מה(יהשני

ת"ַוְיַמן ָהֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת ַבֲעלֹות ַהַשַחר  ֳחרָּׁ  ;(7יונה ד )" …ַלמָּׁ

ֳחַרת"ַוִיְזְבחּו לה' ְזָבִחים ַוַיֲעלּו ֹעלֹות לה'   .(21דה"א כט )ַהֹיום ַההּוא"  ְלמָּׁ

 

  כי שלוש הקבוצות הן בעצם רק שתיים: מהנתונים המקראיים עולה

כשמילה 'מחרת' ' -ת הַר חֳ מָ אז הצורה היא תמיד ''ִמ  –ל היום הקודם . עם ציון מהותו ש1

 /' השבת 'הפסח', קרי: 'ממחרת או'השבת'  כיםסומה ומצורף אליה אחדבנסמך היא 

(, כלומר אידיום זה מוגבל אך ורק לציון ספציפי של היום 1)קבוצה  הפסח''ממחרת 

 מאובן. שאחרי 'ימים טובים' מסוימים וניתן לראותו כביטוי

ת' ָר חֳ מָ 'ִמ . בלי ציון מהותו של היום הקודם. הצורות הנוהגות בלשון המקרא הן 2

(. ניתן להבחין ביניהן מבחינת 3-ו 2)קבוצות  בנפרדכשהמילה 'מחרת' היא ת' ָר חֳ מָ לְ 'ו

והיא מופיעה לאורך מהשתיים, הצורה הנפוצה יותר  אהצורה 'ממחרת' היתפוצה: 

, מה בדה"א , רקיונהופיעה, מעבר לספר הצורה 'למחרת' מ המקרא כולו. לעומת זאת,

 . שמעלה את החשד שהיא מאוחרת

                                                           
ף ְוַעד 414 ַהנֶׁשֶׁ ם ָדִוד מֵּׁ ב ְלָמֳחָרָתם" )שמ"א ל  כמו כן מצוי הפסוק המקראי "ַוַיכֵּׁ רֶׁ (, שעל בסיסו לנדס 17ָהעֶׁ
(. אך פסוק זה פרובלמטי 161בקש לקבוע כי הצורה 'למחרת' אינה מאוחרת )ראה: לנדס, יונה, עמ' מ

מבחינה פרשנית ולשונית. רופא סבור כי יש כאן שיבוש טקסטואלי של 'ויחרימם' או של 'להחרימם' 
ה גם אנו, (. ברנר מציעה להוציא היקרות זו מן הדיון וכך נעש130)ראה" רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 

 (.402בגלל הספק בקריאתה ובהבנתה )ראה: ברנר, יונה, עמ' 
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מצויה גם כן בשלוש הקטגוריות הנ"ל, על פי הפרוט המילה 'מחרת'  מקראית-ספרות הבתרב

 הבא: 

סומך הוא אחת מהמילים , כלומר במבנה של סמיכות, כאשר ה'-ת הַר חֳ מָ הצורה 'ִמ  .1

ומתקבלים הצירופים 'יום טוב',  / / 'שבת בראשית' יעית''השבת השב / 'השבת'

יום 'ממחרת  /' שבת בראשית'ממחרת / ' השבת השביעית'ממחרת  /' 'ממחרת השבת

 , המצויים במקומות הבאים, חלקם כציטוטים: טוב'

 :ארבע פעמים במגילת המקדש

 (; 10, 18" )השביעית השבת ממוחרת"תספורו עד 

 (;10, 19תספורו חמישים יום" ) עיתממוחרת השבת השבי"    

 (;12, 21" )ממוחרת השבת"עד    

 (. 14, 1" )ממוח<ח?רת השבת"   

 פעמים בספרא, כולן באמור י' "ממחרת יום טוב" )א(; עשר

 " )ב(;ממחרת שבת בראשית"ממחרת יום טוב. יכול 

 ממחרת יום טוב" )ב(; …"ממחרת שבת בראשית

 ת שבת בראשית" )ב(;"ממחרת שבת בראשית. יכול ממחר

 "ממחרת יום טוב" )ב(;

 ."ממחרת יום טוב. יכול ממחרת שבת בראשית" )ב(

 פעמים.  14ובתלמודים 

והיא  רת הנפרד, כשהמילה 'מחרת' היא בצו'מ'+'מחרת', קרי ת'ָר חֳ מָ הצורה 'ִמ  .2

מקראית היא מתועדת רק ארבע פעמים -מציינת את היום שאחרי. בספרות הבתר

 ם כציטוט, ולמשל:במכילתא ובכול

עשר של ניסן. -מכילתא, ויסע ה: "ואכלו ממנו עשרים וארבעה של אדר וששה

 "". ממחרתשנאמר "וישבת המן 

בנפרד, המציינת את היום שאחרי, מצויה  'ל'+'מחרת', כלומר ת'ָר חֳ מָ לְ הצורה ' .3

 :פעמים על פי הפרוט הבא 16מקראית -בספרות חז"ל הבתר



 

 152 

 פעמיים במשנה: 

 ;ה( )סנהדרין ה שכימין ובאין לבית דין"מ ולמחרת"

 ". (ג יג)סוכה  …משכימים ובאים והחזנים מזרקים לפניהם למחרת"

 : פעם אחת בתוספתא

 מביא אשמו ולוגו בידו". למחרת" :א נזיר ו

 פעמים בתלמודים. 13-ו
 

 סומך, שניתן לראות בה ביטוי' בליווי -'ממחרת ההצורה  מקראית-ספרות הבתרבשעולה ך מכ

מאובן וקפוא המהווה מעין ציטוט מן החוקה המקראית, ממשיכה להתקיים ואף להתפתח 

ונוספים לה סומכים חדשים שאינם מוכרים מן המקרא, שהינם 'השבת השביעית' / 'שבת 

בראשית' / 'יום טוב'. במקרים בהם 'מחרת' עומדת בנפרד קורה הדבר הבא: הצורה 'ממחרת', 

, ממשיכה להתקיים רק בציטוטים ואילו הצורה 'למחרת', שהייתה הצורה הרגילה במקרא

המצויה במקרא רק בספר מאוחר )דה"א( ובספר יונה הופכת להיות הצורה הרגילה ואנו מוצאים 

 פעמים.  16אותה 

 

בנסמך כשהסומך הוא 'השבת' או 'הפסח' נקרית במקרא חמש ' -צורה 'ממחרת הלסיכום, ה

, צורפו בלשון המקראן להוסיף סומכים נוספים שלא פעמים. במגילות ובלשון חכמים נית

ומתקבלים הצירופים 'השבת השביעית', 'שבת ראשונה' ו'יום טוב'. אך בעיקרו של דבר זהו אותו 

 .דפוס מקראי המוגבל אך ורק לציון היום שאחרי 'ימים טובים'

בספרות ו בנפרד, ללא ציון היום הקודם, היא הצורה הרגילה במקרא ואיל'ממחרת' הצורה 

מצויה כציטוט בלבד, וגם זה רק ארבע פעמים. הצורה 'למחרת', לעומת זאת, נקרית היא  חז"ל

במקרא רק פעמיים ודאיות )ביונה ובדברי הימים( ואילו בלשון חכמים זו הצורה הרגילה והיחידה 

 לציון תחילתו של יום חדש שאין לו קשר ליום שקדם.

למחרת' להיות שימוש לשוני מאוחר, המחליף את על סמך נתונים אלה מסתמנת הצורה '

של ספר  –ובעיקר  –הצורה 'ממחרת'. משום כך יהא זה לגיטימי להיעזר בה לצורך תיארוך, גם 

 . 413יונה

                                                           
 , בנדויד, ברנר, רופא, סימון וזקוביץ..B.D.Bכפי שמסיקים, כאמור לעיל, מילון  415
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ִמים X . ַמֲהלְָּׁך21  יָּׁ

ת ָיִמים" )יונה ג  ַמֲהַלְךְּגדֹוָלה לֵּׁאֹלִהים  "ִעיר  (3ְשֹלשֶׁ

ל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַחד" )יונה ג  ַמֲהַלְך "ַוָיחֶׁ  (4יֹום אֶׁ

 

יונה מגיע אל העיר הגדולה נינוה, שגודלה "מהלך שלושת ימים". משמעותו של קנה המידה 'מהלך 

הוא נתפס כמאוחר על ידי יום' / 'מהלך שלושה ימים', המצוי במקרא רק בספר יונה, אינה ברורה. 

האם אכן כך . 414ורייט דן, מוןרופא, סיהורביץ, ברנר, , .B.D.Bמילון בהמה,  חוקרים רבים, בהם

 הוא הדבר? 

 

, והוא מופיע במקרא פעמיים, מעבר לספר 415מאוחר, כפי שהוכיח הורביץ 'מהלך' שם העצם 

 :416יונה

י ַהְלָשכֹות  :4יחזקאל מב  ר ַאמֹות ֹרַחב"; ַמֲהַלך"ְוִלְפנֵּׁ שֶׁ  עֶׁ

ְכָךָמַתי ִיְהיֶׁה  "ַעד :6נחמיה ב   ּוָמַתי ָּתשּוב". ַמֲהלָּׁ

 פירושים:  יש לו כמהונים י המילעל פ

 ;417 . גישה )יחזקאל(2. דרך, נסיעה )נחמיה ויונה( 1מילון גזניוס: 

 ;418 . גישה )זכריה(3. מסע )נחמיה, יונה( 2. הליכה )יחזקאל( B.D.B. :1מילון 

 .419 . מסע )נחמיה וזכריה(3. מרחק )יונה( 2. מעבר )יחזקאל( HALOT :1מילון 

                                                           
; הורביץ, המקור 400, טורים א' וב'; ברנר, יונה, עמ' 237, עמ' .B.D.B; מילון 282בהמה, יונה, עמ'  416

; רייט, 353-354; דן, יונה, עמ' 31; סימון, יונה, עמ' 129ופא, סיפורי הנביאים, עמ' ; ר93הכוהני, עמ' 
 .95-97עדות לשונית, עמ' 

 .91-94הורביץ, המקור הכוהני, עמ'  417
לֶׁה" ַמְהְלִכים"ְוָנַתִּתי ְלָך  :7זכריה ג כמו כן מצויה במקרא הצורה 'מהלכים' ב 418 ין ָהֹעְמִדים ָהאֵּׁ . המילונים בֵּׁ

, כרך ב', HALOTטורים א' וב'; ומילון  237, עמ' .B.D.B; מילון 561, עמ' 1868השונים )גזניוס, מילון 
; קוטשר, י, בשולי 95-96( רואים בה שם עצם ואילו על פי חוקרים שונים )קוטשר, מהלכים, עמ' 552עמ' 

( צורה זו היא פועל, 160, עמ' ; ובן אשר, מהלכים23-24; ובשולי המילון ל', עמ' 188כח, עמ' -המילון, כז
  :השונים קביעה המתאשרת על פי התרגומים

ין" )כלומר: רגליים מהלכות(; ן ָלְך ִרְגִלין ְמַהְלָכן ְבין ַשְרַפָיא ָהִאלֵּׁ ּתֵּׁ  בתרגום הנביאים: "ְואֶׁ
 בפשיטתא: "ואתל לך דמהלכין בינת הלין דקימין" )כלומר: אנשים המהלכים(;

 ';מתהלכים'כ צורהאת ה בוולגטה מתרגמים
 .'מתהלכים'לאותה בתרגום השבעים מתרגמים ו 

 גם אנו נראה בה צורה פועלית ולכן נוציא אותה מן הדיון. 
 .561, עמ' 1868 גזניוס, מילון 417
 , טורים א' וב'.237, עמ' .B.D.Bמילון  418
 .552, כרך ב', עמ' HALOTמילון  419
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/ 'גישה'  'מסע'/  'מהלך' אחת מן המשמעויות הבאות: 'דרך' שם העצםלא יש אפו על פי המילונים

, אך תהיה משמעותו אשר תהיה, בהיקרותו בספר יונה הוא 'מרחק' / 'הליכה' / 'מעבר' / 'נסיעה' /

רק במקרא מופיעה . נוסחה זו, הימים' X'מהלך  אינו עומד באופן עצמאי אלא שזור בתוך הנוסחה

( נטענת להיות מאוחרת. : 'מהלך יום אחד' ו'מהלך שלשת ימים'ות שונותתי גרסאבש)בספר זה 

פעמים,  העשראחת מקרא ספרי הב , מתועדת'מהלך'מחליפה המילה 'דרך' את בה , התמקביל

 :נותשו גרסאות בשלוש

 . 'דרך יום': 1

 ;ֹכה"ְכֶדֶרְך יוֹּם ֹכה ּוְכֶדֶרְך יוֹּם ַהַמֲחנֶׁה  "ַוִיֹטש ַעל :31במדבר יא 

 ". ֶּדֶרְך יוֹּםָהַלְך ַבִמְדָבר  "ְוהּוא :4מל"א יט 

 . 'דרך שלשת ימים':2

ם  :36בראשית ל  ִמים"ַוָישֶׁ ין ַיֲעֹקב";  ֶּדֶרְך ְשֹלֶשת יָּׁ ינֹו ּובֵּׁ  בֵּׁ

ֲלָכה :18שמות ג  ִמים ָנא  "ְוַעָּתה נֵּׁ  ַבִמְדָבר";ֶּדֶרך ְשֹלֶשת יָּׁ

ֲלָכה :3ה  שם,  ִמיםֶּדֶרך ָנא  "נֵּׁ  ַבִמְדָבר"; ְשֹלֶשת יָּׁ

ִמים" :23ח  שם, ְך ַבִמְדָבר"; ֶּדֶרְך ְשֹלֶשת יָּׁ  נֵּׁלֵּׁ

ַהר ה'  :33במדבר י  ִמים ֶדֶרְך"ַוִיְסעּו מֵּׁ ְך  ַוֲארֹון ְבִרית ְשֹלֶשת יָּׁ רֶׁ ם דֶׁ ַע ִלְפנֵּׁיהֶׁ ה' ֹנסֵּׁ

ת ָיִמים";  ְשֹלשֶׁ

ְלכּו  :8לג  שם, ִמי"ַויֵּׁ ָתם". םֶּדֶרך ְשֹלֶשת יָּׁ  ְבִמְדַבר אֵּׁ

 . 'דרך שבעת ימים':3

ִמים"ַוִיְרֹדף ַאֲחָריו  :23בראשית לא   ";ֶּדֶרְך ִשְבַעת יָּׁ

ִמים"ַוָיֹסבּו  :9מל"ב ג   ". ֶּדֶרְך ִשְבַעת יָּׁ

 

עברית המקראית ברגילה הנוסחה הימים' הייתה  Xהנוסחה 'דרך שמן הנתונים המקראיים עולה 

במשמעות של 'דרך' / 'כביש' או  שימשהש ,ן מרחק, בניגוד ל'דרך' בלבדוילצהיא שימשה הקלסית. 

ימים' אלא  X. איך קרה, אם כך, שבספר יונה אין אומרים 'דרך בהשאלה במשמעות של 'התנהגות'
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על הדבר  מא מעידשל המחבר או ש תאישי מקור ההבדל הוא בהעדפהימים'? האם  X'מהלך 

 .מקראית ובארמית-מצב בספרות הבתרנבדוק את ההתפתחות כרונולוגית? 

 

, וזאת על פי הפירוט 420ימים' Xשם העצם 'מהלך' מצוי בלשון חכמים רק בתוך הנוסחה 'מהלך 

 : הבא

  במשנה:פעמיים 

 לכל צד" )מ"ש ה ב(; מהלך יום"כרם רבעי היה עולה לירושלם 

 א ט(. " )ר"ה…את השבת םמחללי מהלך לילה ויום"שעל 

 משל: ולבתוספתא, פעמיים 

מהלך יום אחד או שני ימים שומע אני  -"רבי יוסי הגלילי אומר: "דרך רחוקה" 

 ." )פסחים ח ג(או שלשה ימים

  ;במכילתאשלוש פעמים 

  :, ולמשלדרשב"יפעמיים במכילתא 

 ")מכילתא דרשב"י י ב לז(.…יום מהלך ארבעים"והיה קולו של משה הולך 

  ספרי לדברים:פעם ב

  ." )דברים ב(לך מ' יוםמה"והלא אינו אלא 

ארבע פעמים פעמים בתלמוד הירושלמי ו 17נקרית בתלמודים הנוסחה הופכת לנפוצה, והיא 

( ב, ג " )ירושלמי, ברכות,מהלך חמישים שנההבבלי. מעניין הנאמר בתלמוד הירושלמי "בתלמוד 

ימים'  Xהלך הנוסחה 'מ, ממנו עולה ש(, ב, ג" )ירושלמי, ברכותמהלך חמש מאות שנהואפילו "

שהרי  ,אלא הופכת להיות ביטוי סתמי לציון מרחק ,כבר אינה מתקשרת ישירות לפעולת ההליכה

 שנה. 500או שנה  50לא ניתן ללכת מרחק של 

 

 אך פעמים בודדות בלבד: , מקראית-הבתרבספרות  נקריתימים'  Xהנוסחה העתיקה 'דרך גם 

  :במגילת המקדש

                                                           
420
מהלך" )בן סירא יא יב( מובנת על ידי מפרשים רבים המילה 'מהלך' שבתוך המשפט "יש רשש ואבד  

 כפועל ולכן לא נתייחס אליה כאן.
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 . כול אשר יוכלו להביאך שלושת ימיםדר"והיושבים במרחק מן המקדש 

 . 421יביאו"

  , כציטוט:מדרש אגורב

ומלך יהודה  ויצא מלך ישראל'"וכשנדלדלו בימי יהורם היא עמדה להן. שנאמר 

 .422" 'דרך שבעת ימיםומלך אדום ויסבו 

 

ימים' מחליפה את  Xהנוסחה 'מהלך מקראית מעלה אפוא ש-העיון במקרא ובספרות הבתר

 העשר אחת ימים' Xימים'. במקרא אנו מוצאים את הנוסחה 'דרך  Xת 'דרך הנוסחה הקלסי

, כולן בספרות )'דרך יום' / 'דרך שלושת ימים' / 'דרך שבעת ימים'( ותשונ גרסאותפעמים בשלוש 

. הופכת להיות נדירה ביותר ימים' Xמקראית הנוסחה העתיקה 'דרך -בספרות הבתר. הקלסית

הנוסחה  .ציטוט בלבדכ פעם אחת ואילו בספרות חז"ל היא משמשת במגילות היא עדיין מתועדת

בה  זהותניתן להופכת להיות שגורה בלשון חכמים ואף  , לעומת זאת,ימים' X'מהלך  החדשה

מביטויים קפואים המכילים מספר  ,תחילה משתנים ציוני המרחק הכלולים בנוסחה :התפתחויות

ימים קונקרטי )שני ימים, ארבעים יום(. ומאוחר י )אחד, שלושה ושבעה( למספר טיפולוגימים 

יותר, בתלמוד, קורה דבר הפוך: המוחשי הופך לערטילאי: הקשר עם פעולת ההליכה אובד 

והמונח הופך להיות קנה מידה סתמי לציון מרחק )'מהלך חמישים שנה' ו'מהלך חמש מאות 

 האם יש לתהליך זה קשר לארמית?  שנה'(.

 

 ימים'?  Xימים' ו'מהלך  Xים את 'דרך', 'מהלך', 'דרך כיצד מתרגמים התרגומ

 אשלא בתוך הנוסחה הנ"ל, משמעותה הידהיינו עצמאי, באופן מילה 'דרך' עומדת הכש. 1

 :ולמשל'אורח', באמצעות המילה ארמית להיא מתורגמת  - 'כביש' / 'נתיב'

ר ַעל  :14בראשית לח  יַנִים ֲאשֶׁ ַתח עֵּׁ ב ְבפֶׁ שֶׁ  ל:  , מתורגםִּתְמָנָתה" ֶּדֶרְך "ַוּתֵּׁ

יַבת"וִ   .ת"מנַ ִּת  חַר אוֹּ  ַעלְד  םיִ ינַ ת עֵּׁ ּושָר פָ בְ  יתֵּׁ

גמת , היא מתורהנ"ל שלא בתוך הנוסחהדהיינו עצמאי, עומדת באופן מילה 'מהלך' הכש. 2

 :היא מתורגמת ל'מהלך' –בספר יחזקאל, בו משמעותה היא קנה מידה  –רק פעם אחת 

ר ַאמֹות" ַמֲהַלךַהְלָשכֹות  "ְוִלְפנֵּׁי  :4יחזקאל מב  שֶׁ  , מתורגם ל: עֶׁ

  ".יןִמ ר ַאסַ עְ  ךהלַ מַ א תָ שכָ ם לִ קָד "ּו

                                                           
 .12, 53וכן באותה מגילה  12, 43מגילת המקדש,  421
 מדרש אגור, פרשה כ. וכן בתנחומא, פנחס ג. 422
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המילה 'דרך' שמשמעותה הוא קנה מידה,  ,ימים' Xהנוסחה 'דרך  היקרויותיה של בכל. 3

 :ולמשל 'מהלך',למתורגמת 

ם   :36בראשית ל  ין ֶּדֶרְך "ַוָישֶׁ ינֹו ּובֵּׁ ת ָיִמים בֵּׁ  , מתורגם ל: ַיֲעֹקב"ְשֹלשֶׁ

 ב".קֹ עְ ין יַ בֵּׁ י ּוִה ינוֹ ין בֵּׁ ִמ יוֹ  התָ לָ ְּת  ךהלַ מַ י וִ שַ "וְ 

 , המציינת מרחק,ימים' Xנוסחה 'מהלך המילה 'מהלך' בתוך ה יקרויותיה שלי התבש. 4

 :כ'מהלך'היא מתורגמת 

ת ָיִמים" ַמֲהַלְךְּגדֹוָלה לֵּׁאֹלִהים  "ִעיר  :3 גיונה   , מתורגם ל: ְשֹלשֶׁ

 ;ין"ִמ יוֹ  התָ לָ ְת ך לַ ְה מַ ם ה' ָד א קֳ תָ בְ א ַר רתָ "ַק                            

ל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר   :4יונה ג  ַחד ַמֲהַלְך"ַוָיחֶׁ  , מתורגם ל: "…יֹום אֶׁ

 . 423ד"א חַ מָ יוֹ  ךלַ ְה מַ א רתַ ַק ל בְ יעַ מֵּׁ ה לְ נָ י יוֹ ִר שָ "וְ                            

ולה, כפי שראינו, כי המתרגמים השתמשו לתרגום 'מהלך' )הן בתוך עהתרגומים הארמיים מן 

הנוסחה המציינת מרחק והן בעומדה באופן עצמאי כשמשמעותה מרחק( במילה 'מהלך' ואילו 

לתרגום 'דרך' הם השתמשו בשתי מילים: כשמשמעותה 'כביש'/'נתיב' והיא אינה כרוכה בתוך 

והיא  'ימים Xדרך ' כשהיא מצויה בתוך הנוסחה; אבל 'אורח'הנוסחה, היא מתורגמת על ידי 

 זאת בזמןכל  .ימים' X, כלומר 'מהלך 'מהלך'תמיד על ידי  משמשת לציון מרחק, היא מתורגמת

מהלך' לא שימשה כשם עצם והשורש הל"כ מוכר לנו ממלכתית 'הארמית ב עד כמה שידוע לנו,ש

 25פעמים, ולמשל: דניאל ג  7אית ובארמית המקר 424בין כרמיא" מהלךבמשפט "ואנה רק כפועל )

 נּוָרא"(. -"ַמְהְלִכין ְבגֹוא

שימוש היש סבירות גבוהה שהנתונים הנ"ל אפוא שיש להסכים עם לנדס, הטוען שעל פי  נראה

 .425, ולא להפךארמיתבמילה 'מהלך' החל בעברית המאוחרת וממנה עבר אל ה

  

יה במקרא אחת עשרה פעמים, כולן ימים', מצו Xלסיכום הדיון ניתן לומר שהנוסחה 'דרך 

בספרות המקראית הקלסית. היא מציינת מרחק ומספר הימים הכלול בה טיפולוגי )יום אחד, 

מקראית הנוסחה בניסוח זה נעלמת )במגילות אנו -שלושה ימים או שבעה ימים(. בספרות הבתר

ובמקום זאת אנו מוצאים אותה רק עוד פעם אחת ואילו בספרות חז"ל היא מצויה רק כציטוט( 

ימים', הופך להיות נפוץ  Xמוצאים את הנוסחה עם המילה 'מהלך'. הניסוח החדש, קרי 'מהלך 

                                                           
של ארץ  הכתיב 'מהליך' מן הארמית הנוצרית' , אך מוכר גם על פי שפרבר הניקוד הוא: ַמְהַלְך או ַמהַלך 423

 , ערך 'הלך'. Schuthess F., Lexicon Syropalestinum, Berolini, 1903ישראל. ראה: 
 .40, שורה 213קאולי, תעודות ארמיות, עמ'  424
 .159לנדס, יונה, עמ'  425
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פעמים. תחילה מספר הימים הכלול בנוסחה כבר אינו  20בספרות חז"ל, בה הוא מתועד מעל 

שים טיפולוגי אלא מוחשי )אחד / שניים / שלושה ימים(, אחר כך המרחק הופך לבלתי נתפס )חמי

 שנה ואף חמש מאות שנה(.

ימים',  Xמקבילה מאוחרת לנוסחה הקדומה 'דרך  ימים' X'מהלך על היותה של הנוסחה 

 Xמעידים גם התרגומים הארמיים, שתרגמו את כל ההיקרויות של 'דרך' בתוך הנוסחה 'דרך 

ך ימים' באמצעות המילה 'מהלך' בעוד שאת כל הפעמים בהן מצויה המילה 'דרך' שלא בתו

תרגמו באמצעות המילה 'אורח'. גם על הארמית ניתן ללמוד מן התרגומים הארמיים:  –הנוסחה 

המילה 'מהלך' מהווה בה הבראיזם מאוחר, שהרי עד תקופה זו מוכר השורש הל"כ בארמית רק 

 כפועל ולא כשם עצם.

, ימים' Xימים', המהווה חלופה לנוסחה הקדומה 'דרך  Xהמסקנה היא שהנוסחה 'מהלך 

 .426מאוחרת והיקרותה בספר יונה בהחלט מסייעת בידינו לתיארוכו המאוחר של הספר

 

                                                           
 , ברנר, הורביץ, רופא, סימון, דן ורייט..B.D.Bכפי שמסיקים, כאמור, בהמה, מילון  426
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 . ַמלָּׁח וַרב חֵֹּבל22

ל  ַהַמלִָּׁחים"ַוִייְראּו   (5)יונה א  ֱאֹלָהיו"ַוִיְזֲעקּו ִאיש אֶׁ

ָליו  ֵבל"ַוִיְקַרב אֵּׁ  (6" )יונה א ַרב ַהחֹּ

 

מתפללים לאלוהיהם, זורקים חפצים  כשפורצת הסערה הגדולה המלחים מתחילים לפחוד. הם

מעל האונייה אל הים, מפילים גורלות, מבקשים מיונה הסברים על עצמו ועל הרעה שהביא על 

כולם, נבהלים למשמע התשובה אך מסרבים להטילו אל הים. הם מבינים שהקב"ה מעורב, 

כל הפעולות הללו מכירים בו, בכל זאת זורקים את יונה אל הים וזובחים זבח ונודרים נדרים. 

מתוארות כשהמלחים נקראים "מלחים" פעם אחת בלבד. בכל הפעמים האחרות מכנה אותם 

המחבר "אנשים" או סתם רומז עליהם בגוף שלישי. ורק איש אחד מכל האנשים העובדים 

באונייה מכונה בכינוי מיוחד, הוא "רב החובל", אלא שמתוך הסיפור עצמו לא ברור במה שונה 

זה של אלה הנקראים "מלחים", ואולי הוא מצוין בנפרד רק משום שיש לו תפקיד תפקידו מ

 הוא היורד אל ירכתי הספינה כדי להעיר את יונה ולדרוש ממנו שיתפלל לאלוהיו.  –מיוחד בסיפור 

מה הם 'מלח' ו'רב חובל' המוזכרים במקרא? מאין הגיעו המונחים הללו והאם הם מאוחרים? 

ק שאינה מוסכמת על החוקרים, אלא אף שנויה במחלוקת גדולה. חלק מן זמנה של 'מלח' לא ר

( טוענים שמדובר במילה שהייתה ידועה כבר בעברית המקראית 427החוקרים )למשל נובק ואלדר

( סבורים שהיא מאוחרת בעברית המקראית; ויש 428הקלסית; אחרים )כגון וולף, ברנר ודיי

ין לכלול ברשימת המילים המאוחרות "מילות תרבות המוציאים אותה מן הדיון )רופא סבור כי א

(. גם בנוגע למקורה של המילה החוקרים חלוקים 429שמטבען היו נדירות בלשון המקרא"

בדעותיהם. יש הטוענים כי היא הגיעה אל העברית מן השומרית; יש הסבורים כי היא ארמיזם; 

 . 430ויש הגורסים שנכנסה אל העברית ממקור פניקי

רב חובל' שנוי במחלוקת. אמנם רוב החוקרים נוטים לדעה שהוא קדום, אך יש גם הביטוי '

 , המייחסים אותו לרובד המאוחר של העברית המקראית.431חוקרים, ביניהם ברנר

 

 

                                                           
 .11אלדר, יונה, עמ' ; 182נובק, מבוא, עמ'   427
 .36; דיי, יונה, עמ' 398; ברנר, יונה, עמ' 76וולף, יונה, עמ'   428
 . 134רופא, סיפורי הנביאים, עמ'   429
 דיון מפורט יהיה להלן. 430
 .398ברנר, יונה, עמ'  431
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 מה אומרים הנתונים המקראיים לגבי שני מונחים אלה? 

 'מלח' נקרית במקרא ארבע פעמים, במקומות האלה:

ֵחיֶהםֹות ַהָים ֳאִני : "ָכל9יחזקאל כז   ";וַמלָּׁ

ַחִיְך: "27שם,   ְוֹחְבָלִיְך"; ַמלָּׁ

י ָמשֹוט 29שם,  ם ֹכל ֹּתְפשֵּׁ יהֶׁ ֳאִניֹותֵּׁ ִחים: "ְוָיְרדּו מֵּׁ י ַהָים"; ַמלָּׁ  ֹכל ֹחְבלֵּׁ

 ".…ַהַמלִָּׁחים: "ַוִייְראּו 5יונה א 

 נקרית במקרא חמש פעמים, במקומות האלה: 'חובל'

י ִצידֹון ְוַאְרַוד ָהיּו ָשִטים ָלְך: "ֹיְש 8יחזקאל כז  ָמה  …בֵּׁ ִיְךהֵּׁ ְבלָּׁ  ";חֹּ

ִיְך: "ַמָלַחִיְך 27שם,  ְבלָּׁ  ";ְוחֹּ

ִיְך: "ְלקֹול ַזֲעַקת 28שם,  ְבלָּׁ  ";חֹּ

י ָמשֹוט ַמָלִחים ֹכל 29שם,  ם ֹכל ֹּתְפשֵּׁ יהֶׁ ֳאִניֹותֵּׁ ם: "ְוָיְרדּו מֵּׁ ְבֵלי ַהיָּׁ  ";חֹּ

ָליו 6יונה א  ֵבלַר : "ַוִיְקַרב אֵּׁ  ".ב ַהחֹּ

 

 , והן:sailorכמו כן ניתן למצוא במקרא ארבע מילים נרדפות למושג 

 'אנשי אוניות':

י ַהָים".ַאְנֵשי ֳאִניוֹּת : "27מל"א ט   יֹוְדעֵּׁ

 'יודעי ים':

י ֳאִניֹות 27מל"א ט  ם: "ַאְנשֵּׁ  ";יוְֹּדֵעי ַהיָּׁ

 ".יָּׁםיוְֹּדֵעי : "אוניות )קרי: ֳאִניֹות( ַוֲעָבִדים 18דה"ב ח 

 'יורדי ים':

ם: "10ישעיה מב   ּוְמֹלאֹו"; יוְֹּרֵדי ַהיָּׁ

ם: "23תהילים קז   ָבֳאִניֹות". יוְֹּרֵדי ַהיָּׁ

 'תופשי משוט':

ם ֹכל 29יחזקאל כז  יהֶׁ ֳאִניֹותֵּׁ שוֹּט: "ְוָיְרדּו מֵּׁ י ַהָים". תְֹּפֵׂשי מָּׁ  ַמָלִחים ֹכל ֹחְבלֵּׁ
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 מן הסקירה שלעיל עולות כמה מסקנות:

 פעמים. 15, הנקרה sailorמקרא מצויים שישה מונחים שונים למושג . ב1

 27מרוכזות בשישה מקומות בלבד )מל"א ט  sailorההיקרויות של המושג  15. כל 2

(. בשלושה 23; ותהילים קז 6–5; יחזקאל כז; יונה א 10; ישעיה מב 18ומקבילו דה"ב ח 

 . 432ים לא פחות משמונה היקרויותמהם יש רק היקרות אחת ואילו ביחזקאל כז אנו מוצא

במל"א;  -. המונחים 'אנשי אוניות' ו'יודעי ים' מצויים כבר בעברית המקראית הקלסית 3 

בישעיה מב ובתהילים קז )שיש בו כמה  -המונח 'יורדי ים' נמצא רק בספרות מאוחרת 

המונחים 'מלח' ו'חבל' מופיעים רק בספר יחזקאל, השייך (; 433אלמנטים מאוחרים

מן התקופה הקלסית למאוחרת וכן בספר יונה שזמן חיבורו עומד כאן  'תקופת המעבר'ל

 לדיון. 

. המונחים 'אנשי אוניות', 'יודעי ים', 'יורדי ים' ו'תפשי משוט' אינם מונחים מקצועיים, 4

 'מלח' ו'חבל' נראים כמונחים מקצועיים ממש. אלא מהווים רק מעין הגדרות, ואילו 

 

משמעית במציאת הפתרון. -המקראיים בלבד אין כדי לסייע בידינו בצורה חדמכאן שבנתונים 

מקראית, שבה מצויים -יהא עלינו לחפש במקומות נוספים. ראשית, נבדוק את הספרות הבתר

 :sailorהמונחים הבאים לציון המושג 

  'חובל'

תלמודית, לעתים קרובות בצירוף 'רב חובל', -מונח זה נקרה רק בספרות הבתר

 משל:ול

. וענן אבק רגליו כאבל. ואין רב חובל"טומאתה טינפה תבל. ונעלה 

 (. 33מתכרבל" )קליר, קינות לתשעה באב, איכה יושבת חבצלת, שו' 

 אולם מקורות אלה מאוחרים מדי מכדי שנוכל להסתמך עליהם לענייננו. 

 

                                                           
ִבים ֱהִביאּוְך לכך ניתן, אולי, להוסיף עוד שני ביטויים, המצויים שניהם ביחזקאל כ"ז: 'שטים': "ְבַמִים ַר  432

ָמה ֹחְבָלִיְך" )פס' 27ַהָשִטים אֹוָתְך" )פס'   (.9וכן בפס'  8(; 'חכמים': "ֲחָכַמִיְך צֹור ָהיּו ָבְך הֵּׁ
 .173הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  433
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 'מלח'

שתיהן  במגילות יש שתי היקרויות של המילה 'מלח', שתיהן במגילת ההודיות,

 כמלחיםבהשפעת ספר יונה: "כיורדי ימים נבעתים מהמון מים וחכמיה כולמו 

באוניה בזעף"  כמלח( וכן "]ואני היי[תי 14שו'  3במצולות כי תתבלע" )דף 

. המונח חוזר לשימוש בספרות החכמים 434(23בשו'  6)באותה מגילה בדף 

(. אולם מכיוון המאוחרת יחסית )למשל בסדר עבודה ליום כיפור, בקהלת רבה

שיש פה תלות ספרותית בטקסט מקראי, אי אפשר להשתמש בנתון זה לעניינים 

 בלשניים.

 'ספן'

המונח 'ספן', שאינו מצוי במקרא )למרות שהשורש מוכר, ומשמעותו היא כיסוי / 

ציפוי(, מופיע בלשון חכמים מספר לא מבוטל של פעמים: חמש פעמים במשנה, 

ה(;  )שביעית ח "לספןין לבייר ]ולא[ לבלן לא לספר לא ולמשל במשפט: "אין נותנ

בתוספתא ארבע פעמים; בתלמוד הירושלמי שלוש פעמים; ובתלמוד הבבלי 

 שמונה פעמים. 

 מקראית מתגלים אפוא שלושה דברים:-מהעיון בספרות הבתר

 . המונח 'מלח' משמש רק פעמיים, שתיהן במגילות בהשפעה ספרותית מספר יונה. 1

 תלמודית.-נח 'חובל' מצוי רק בספרות הבתר. המו2

 . sailor. המונח החדש 'ספן' הוא המונח הרגיל מן המשנה ואילך לציון המושג 3

 

 עולה התמונה הבאה:  –מקראיים -המקראיים והבתר –מסיכום הנתונים העבריים 

שלושה מונחים: 'אנשי  sailorבספרות המקראית הקלסית אנו מוצאים לציון המושג 

יות', 'יודעי ים' ו'יורדי ים'. שלושתם אינם מונחים מקצועיים אלא מעין הגדרות, ואילו אונ

בספרים יחזקאל ויונה אנו מוצאים שני מונחים מקצועיים: 'מלח' ו'חובל'. מונחים אלה 

 אינם מצויים בספרות חז"ל הקדומה, ובמקומם משמשת המילה החדשה 'ספן'. 

 : sailorציינים את המושג בארמית אנו מוצאים כמה מונחים המ

                                                           
עניין המלחים הוא "תמונה חוזרת בהודיות" ובעניין הזעף קיימת השפעה ספרותתית מספר יונה. ראה:  434

 .116ט, מגילת ההודיות, עמ' ליכ
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 בארמית הממלכתית:

 'מלח'

מונח זה אינו מתועד בארמית העתיקה, אך הוא נקרה בארמית הממלכתית כמה פעמים, 

 . 435("boatman of the cataract) זי מיא קשיא" מלחולמשל: "

 'נופת'

זי  נופתאהחוין ספינתא נחוי זי ביד פסמסנית ו... כלתרין  נופתא למשל: "מתרדת

 …Mithradates the boatman showed us the boat. We report that  psamsineith and) כרכיא..."

both boatman of the fortifications")436. 

 

 בארמית התרגומית: בארמית התרגומית מתורגמות המילים השונות בדרכים הבאות:

 'מלח' מתורגמת ל'ספן', ולמשל:  

ֵחיֶהםומַ ֳאִניֹות ַהָים "ָכל   ל:מתורגם " לָּׁ

י ְח ל נָ "כָ  פְ ַיָמא ְסִפינֵּׁי תֵּׁ  (. 9" )יחזקאל כז ֵניהוֹּןְוסָּׁ

 'רב חובל' מתורגמת ל'רב ספניא', ולמשל:  

ָליו  ֵבל"ַוִיְקַרב אֵּׁ  " מתורגם ל:ַרב ַהחֹּ

י"ּו יה קרֵּׁ אנַ ַרב ַספָּׁ ב ְלָותֵּׁ  (. 6" )יונה א יָּׁ

 'חובל' מתורגמת ל'פרנס', ולמשל:

ֳאנִ   י ָמשֹוט ַמָלִחים ֹכל "ְוָיְרדּו מֵּׁ ם ֹכל ֹּתְפשֵּׁ יהֶׁ ם" יֹותֵּׁ ְבֵלי ַהיָּׁ  מתורגם ל:חֹּ

י ָמשֹוט ַסָפִנין כָ תּויְח "ְויֵּׁ  אפַ ל ן ִמְסִפינֵּׁיהֹון ָכל ָאְחדֵּׁ ֵסי ַימָּׁ  (.29" )יחזקאל כז ְרנָּׁ

 'יודע ים' מתורגמת ל'דאומנין לדברא בימא', ולמשל: 

י ֳאִניֹות  ם"ַאְנשֵּׁ  תורגם ל:" מיוְֹּדֵעי ַהיָּׁ

א בְ ְד ְבִרין ַסָפִנין "גֻ  רָּׁ ִנין ְלַדבָּׁ אאומָּׁ  (. 27". )מל"א ט ַימָּׁ

 'אנשי אוניות' מתורגמת ל'גברין ספנין':

י ַהָים" מתורגם ל: ַאְנֵשי ֳאִניוֹּת "  יֹוְדעֵּׁ

                                                           
  .11, שו' 6תעודה מס'  16קאולי, תעודות ארמיות, עמ'  435
 (.2)וכן בשו'  7-8, שו' 26תעודה מס'  ,89, עמ' שם 436
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ִניןגֻ "  (. 27ַיָמא". )מל"א ט ְדאּוָמִנין ְלַדָבָרא בְ  ְבִרין ַספָּׁ

 וט': 'תופשי משוט' מתורגמת ל'אחודי מש

ם ֹכל  יהֶׁ ֳאִניֹותֵּׁ שוֹּט"ְוָיְרדּו מֵּׁ   " מתורגם ל:תְֹּפֵׂשי מָּׁ

י של ְחתּון ִמְסִפינֵּׁיהֹון כָ "ְויֵּׁ   (.29" )יחזקאל כז וֹּטָאְחֵדי מָּׁ

 'יורדי ים' מתורגמת ל'נחתי ימא', ולמשל:

ם"   ּוְמֹלאֹו" מתורגם ל: יוְֹּרֵדי ַהיָּׁ

א ְח נָּׁ " יּומֵתי ַימָּׁ  (.10" )ישעיה מב הָלאֵּׁ

שני המונחים 'מלח' ו'נופת' ואילו בארמית  sailorן שבארמית הממלכתית שימשו לציון המושג מכא

ההיקרויות של  14-התרגומית שימשו לצורך זה שני מונחים עיקריים, 'ספן' ו'פרנס' )בעשר מ

המושגים בארמית התרגומית(, מונחים שאינם מוכרים בארמית הממלכתית בהקשר של 

 ! 437מלחים

רים המצויים בארמית התרגומית, קרי 'דאומנין לדברא בימא' ) המשמש המונחים האח

לתרגום 'יודעי ים'(, 'אחדי משוט' ) המשמש לתרגום 'תופשי משוט'( ו'נחתי ימא' ) המשמש 

לתרגום 'יורדי ים'(, הם תרגומים מילוליים של תיאור המלחים, שגם בעברית אינם מונחים 

 מקצועיים. 

 

י המונחים הנבדקים כאן מעלה ש'חובל' מצויה בעברית בלבד, וגם בה רק סיכום הנתונים לגבי שנ

פעמים בספר יחזקאל ופעם אחת בספר יונה, ושוב רק בספרות חז"ל  4בהיקף מצומצם ביותר: 

משמעיות בענייננו ועל כן נסיים את -המאוחרת. נתונים אלו אינם מאפשרים להגיע למסקנות חד

 הדיון במונח זה כאן.

פעמים  3הם הנתונים לגבי המילה 'מלח'. במקרא היא מצויה, מעבר לספר יונה,  רבים יותר

ביחזקאל. היא מופיעה פעמים בודדות בארמית הממלכתית, בה משמשת גם המילה 'נופת'. 

בארמית התרגומית היא אינה משמשת והיקרויותיה של 'מלח' העברית מתורגמות ל'ספן' 

. נתונים אלה אינם sailorה בלשון חכמים לציון המושג הארמית, שגם בעברית היא המילה הרגיל

מספיקים כדי לקבוע מהו זמנה של המילה 'מלח', אך ייתכן כי הבנת מקורה יסייע בידינו. מהו, 

 אם כן, מקורה של המילה? כאמור, חוקרים שונים מחזיקים בדעות שונות:

                                                           
 .940-ו 798מערבית, עמ' -ונגלינג, מילון כתובות בשמית צפוןיר וזהופטי 437
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ַלח'. זוהי דעתו של גזני1 אך היא אינה מקובלת וכבר  438וס. 'ַמָלח' היא גזירה מן המילה 'מֶׁ

 .439עמד על כך קאוץ'

אך אינו מביא  440. 'מלח' היא מילה פניקית, על פי לנדס ואלמבלד. לנדס רק מציין טענה זו2

, הימצאותה של 'מלח' בפניקית Tombackסימוכין לכך. לדעתה של אלמבלד, המתבססת על 

ת היא שאולה משפה זו. וגם בספר יחזקאל, בהקשר פניקי, מחזקים את הטענה שבעברי

ובכל מקרה הפניקים הם שאיישו את ספינותיהם של הישראלים, שבעצמם לא היו אנשי 

ים. אלמבלד אינה מציינת את מראה המקום בפניקית אלא רק מפנה את הקורא למילון 

 . 441הפניקית של תומבק

ם מילון . 'מלח' הגיעה לעברית מן האכדית, שקיבלה אותה מן השומרית. על כך מסכימי3

B.D.B. קוטשר, ברנר, ששון ומילון ,HALOT
. המונח 'מלח' אמנם נראה כשמי טהור, 442

השורש יכול להיות מל"ח והמשקל משקל ַקָטל )של בעלי מקצוע כגון 'ציד' ואחרים(, אך 

בעצם מדובר במונח השאול מהשומרית, שבה 'מ' הוא 'אונייה' ו'לח' הוא 'לנהוג'. הטיעונים 

י קוטשר, הם: המילה 'מלח' מצויה רק בעברית המקראית המאוחרת לדעה זו, על פ

בטקסטים שמקורם בבבל או בכאלה שניכר בהם הוויי זר; בעברית המקראית הקלסית 

בעלי המקצוע האלה מכונים 'אנשי אוניות יודעי ים' וכן 'יורדי הים באוניות'; בממלכת 

ו מודעים שם למונח המקצועי יהודה ענף הספנות לא היה מפותח, ולכן אולי הם לא הי

הטכני המציין את אנשי האוניות; המונח מופיע באכדית, ומאחר שהשפעתה של זו ניכרת 

 היטב בספר יחזקאל ניתן להניח ש'מלח' היא אחת מן המילים האכדיות.

, 'תקופת המעבר'. 'מלח' הוא ארמיזם, על סמך היקרותו ביחזקאל, שהוא ספר שזמנו 4

ה שימשו במקומו מונחים אחרים: 'אנשי אוניות', 'יודעי ים' ו'יורדי בעוד שבתקופה קדומ

 . 443ים', כך על פי קאוץ' ודיי

 

על פי הנתונים שלעיל קשה לקבוע מאין הגיעה המילה לעברית. השאלה היא אם ניתן לקבוע מתי 

 הדבר קרה. 

                                                           
 . 493' , עמ1868 , מילון; גזניוס599, עמ' 1810-1812 , מילוןגזניוס 438
 .57קאוץ', ארמיזמים, עמ'  439
 .152לנדס, יונה, עמ'  440
 .19אלמבלד, יונה, עמ'  441
; ששון, 398; ברנר, יונה, עמ' 58-59מילים ותולדותיהן, עמ'  י, , טור א'; קוטשר,572, עמ' .B.D.Bמילון  442

 .588, כרך ב', עמ' HALOT; מילון 97יונה, עמ' 
 .36; דיי, יונה, עמ' 57-59קאוץ', ארמיזמים, עמ'  443
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ות בעברית הטיעונים לאיחורו של המונח 'מלח' בהחלט אינם מבוטלים: יש לו מקבילות קלסי

המקראית הקלסית )'אנשי אוניות', 'יודעי ים' ו'יורדי ים'(; הוא מצוי, מעבר לספר יונה, רק בספר 

שזמנו 'תקופת המעבר'; מדובר במונח מקצועי ולא במעין תיאורים כלליים המוכרים לנו מן 

העברית המקראית הקלסית; לו התקיים המונח 'מלח' כבר בתקופתה של העברית המקראית 

בוודאי לא היו מהססים להשתמש בו, במקום בכינויים שהם רק מעין הגדרות. ואם  –קלסית ה

מתברר שלא היה קיים; גם בארמית הוא משמש רק מן הארמית הממלכתית  –לא השתמשו בו 

 ואילך, בעוד שלפני כן התקיימו מונחים אחרים. 

ופעה קדומה: ייתכן מאידך גיסא, ישנם טיעונים המחזקים דווקא את הטענה שמדובר בת

שהיה קיים בתקופתה של העברית המקראית הקלסית, אך מיעוטם של סיפורי הים בספרות 

מקראית נעשה -הקדומה מנע ממחברי הסיפורים המקראיים להשתמש בו; ואילו בלשון הבתר

 שימוש עקבי וקבוע במונח החדש 'ספן' ואין ל'מלח' המשך.

נראה כי המונח 'מלח' נכנס אל העברית בתקופה הפרסית, לסיכום, על פי התיעוד המצוי בידינו  

 כפי שקרה כנראה גם בארמית, ונעלם ממנה אחרי זמן לא רב. ומכאן שיש סבירות כי הוא מאוחר.
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 . ִמנָּׁה23

 (1ב יונה ה' ָדג ָּגדֹול" ) ַוְיַמן"

 (6ד שם ) "ֱאֹלִהים ִקיָקיֹון ה' ַוְיַמן"

 (7ד שם ) "ָהֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת ַוְיַמן"

 (8ד שם ֱאֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִשית" ) ַוְיַמן"

  

הקב"ה "ממנה" את שליחיו הרבים למשימות שונות והם מבצעים אותן במסירות: הדג מצווה 

לבלוע את יונה; הקיקיון מוזמן לצמוח; התולעת מתבקשת לאכול את הקיקיון; והרוח צריכה 

הסכמה  יש לגבי זמנן המאוחרהתופעות הלשוניות שת לייבש את האויר. הפועל 'מנה' הינו אח

מסכימים ו ,444קניג, ציינו את איחורו, דרייבר וגזניוס, בהמה הראשונים,כבר חוקרי הלשון רחבה. 

 בדיוס וזקוביץ-יי, סימון, סאינס, דבנדויד, ברנרגרינפילד, רופא, -, נוה.B.D.Bמילון  עמם גם נובק,

HALOTומילון 
ים משורש מנ"ה בבניינים פיעל ופּועל במשמעות של . טענתם היא שהפעל445

 'הפקיד' משמשים רק בספרים מאוחרים. 

חוקרים מעטים אינם מסכימים עם קביעה זו. קויפמן מסתייג בטענה שייתכן שרק בדרך 

מקרה נשתמר הפועל רק במקרים שבהם נשתמר, ובכלל, אין אנו יודעים מספיק על הניב 

; לנדס טוען 447ים סא וסח, בהם מופיע הפועל 'מינה' קדומים; וגנר סבור שמזמור446הצפוני

שהפועל אכן נפוץ בארמית אך לא ברור מתי נכנס לעברית, שכן שתיים מהיקרויותיו במקרא 

( מופיעות בטקסטים שעשויים להיות קדומים. מכאן שקשה לקבוע אם 3ובאיוב ז  8)בתהילים סא 

 פסה"נ. שאילת הפועל לא התרחשה לפני המאה החמישית ל

 :448בבניין פיעל מצוי במקרא עשר פעמים 'מינה'עיון בנתונים המקראיים מגלה שהפועל 

                                                           
 .379-380; קניג, יונה, עמ' 322; דרייבר, מבוא, עמ' 282; בהמה, יונה, עמ' 34גזניוס, היסטוריה, עמ'  444
; רופא, 121גרינפילד, עברית וארמית, עמ' -, טור א'; נוה584, עמ' .B.D.B; מילון 182נובק, מבוא, עמ'  445

; דיי, 399-400; ברנר, יונה, עמ' 61רא ולשון חכמים, עמ' ; בנדויד, לשון מק130סיפורי הנביאים, עמ' 
; מילון 223; זקוביץ, יונה, עמ' 123בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאינס31; סימון, יונה, עמ' 35יונה, עמ' 

HALOT '599, כרך ב', עמ. 
 .284קויפמן, האמונה הישראלית, כרך שני, ספר ראשון, עמ'  446
 .78וגנר, ארמיזמים, עמ'  447
הוא נקרה גם בבניינים ָפעל ונפעל במשמעויות: 'ספר', 'קצב' ו'היה  לבד זאתאבן שושן, קונקורדנציה. מ 448

 בחשבון', אולם הטיפול בהם חורג מעניננו.
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 ארבע פעמים ביונה:

 ;(1ה' ָדג ָּגדֹול" )ב  ַוְיַמן"

 ;(6)ד  "ֱאֹלִהים ִקיָקיֹון ה' ַוְיַמן"

 ;(7)ד  "ָהֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת ַוְיַמן"

 .(8)ד  ֱאֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִשית" ַוְיַמן" 

 פעמיים בתהילים:

ת  ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ  (; 8ִיְנְצֻרהּו" )סא  ַמן"חֶׁ

אֹוְיִבים   (.24" )סח ִמֵנהו"מֵּׁ

 פעם אחת באיוב:

ילֹות ָעָמל   (.3ִלי" )ז  ִמנו"ְולֵּׁ

 שלוש פעמים בדניאל:

ך... ִמַפת ַוְיַמן"  לֶׁ ם ַהמֶׁ לְֶׁך" )א  ָלהֶׁ  (;5ַבג ַהמֶׁ

ר  ת  ִמנָּׁה"ֲאשֶׁ ם"אֶׁ  (;10)א  ַמֲאַכְלכֶׁ

ל ר ָדִניֵּׁאל אֶׁ ר  "ַוֹיאמֶׁ ְלַצר ֲאשֶׁ  (.11ָדִניֵּׁאל" )א  ַשר ַהָסִריִסים ַעלִמנָּׁה ַהמֶׁ

ם הֶׁ ִלים" )דה"א ט ַעל  ְמֻמִנים כמו כן מופיע הפועל פעם אחת גם בבניין פועל: "ּומֵּׁ (. לענייננו 29ַהכֵּׁ

 נחשיב פועל זה יחד עם הפעלים בבניין פיעל.

 

 11-משמעית, שהרי רק ארבע מ-בד אינם מספיקים כדי לקבוע עמדה חדנתונים אלו בל

בדניאל ובדה"א. האחרות מופיעות  -היקרויותיו של הפועל מצויות בספרים שאיחורם ודאי 

בתהילים, באיוב וביונה. מכאן שיש להיעזר בנתונים  –משמעי -בספרים שתיארוכם אינו חד

 נוספים. 

 פעמים: בארמית הפועל 'מינה' מתועד כמה

 במשלי אחיקר: 

 אחרנן למחזה..." 2עמה גברן  מניתור ["כן אמר מלך א
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(the king of Assyria had thus spoken, he appointed with him 2 other men to 

see…")449. 

 במכתבי ייב:

 במדינת תשטרס" ממניןדיניא תיפתיא גושכיא זי "י

("magistrates, officers (and) police who are set over the province of TSTRS")450; 

 ..."ממניןאבשוכן  13"כל גברן 

("all 13 men, they were appointed")451. 

 בארמית המקראית: 

 (;24ַמְלָכא ְלהֹוָבָדא" )דניאל ב  ַמִני"ִדי 

 (;49ַעל ֲעִביְדָּתא" )שם  וַמִני"

לָיְתהֹון ַעל  ַמִניתָּׁ "ִדי   (;12" )שם ג ֲעִביַדת ְמִדיַנת ָבבֶׁ

 (.25ָשְפִטין ְוַדָיִנין" )עזרא ז  ֶמִני"ְוַאְנְּת... 

הוא מצוי בה ארבע פעמים, לעומת הפועל העברי,  -נפוץ  'מינה'מכאן שבארמית המקראית הפועל 

 פעמים. 11המופיע בכל המקרא רק 

 בארמית התרגומית: 

 משמש לתרגום הפועל 'הפקיד', ולמשל: 'מינה'הפועל 

יה היֵ יוַמנִ " יה ְוֹכל ְדִאית לֵּׁ יתֵּׁ יהְמ  ַעל בֵּׁ  :םו" משמש לתרגַסר ִבידֵּׁ

יתֹו ְוָכלַעל  ַוַיְפִקֵדהו"  (;4לֹו ָנַתן ְבָידֹו" )בראשית לט  יֶׁש בֵּׁ

ִעיָד "ַוה יה יְדַמנִ ן ָוה מֵּׁ יתֵּׁ יה ְבבֵּׁ   ום:משמש לתרג" ָיתֵּׁ

ָאז  יתֹו" )בראשית לט ִהְפִקיד "ַוְיִהי מֵּׁ  (;5ֹאתֹו ְבבֵּׁ

יְמִנין ַעל ַאר ֵניִוימַ "  :םומשמש לתרג" ָעאְמהֵּׁ

ץ" )בראשית מא  ְפִקִדים ַעל ְוַיְפֵקד"  (;34ָהָארֶׁ

י ַעל ַמשכְ  יַמנִ  "ְוַאת יָואֵּׁ  :םומשמש לתרגדּוָתא" ְה ָנא ְדסָ ָית לֵּׁ

ת ַהְפֵקד"ְוַאָּתה  ֻדת" )במדבר א  אֶׁ  (.50ַהְלִוִים ַעל ִמשַכן ָהעֵּׁ

 
                                                           

 .37, שו' 213קאולי, תעודות ארמיות, עמ'  449
 .9, שו' 27, מכתב מס' 100 - 99 שם, עמ'  450
 .5, שו' 5 מכתב, 26דרייבר, מכתבים, עמ'  451
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 הפועל 'ציוה', במגילה החיצונית לבראשית:הפועל 'מינה' משמש גם לתרגום 

ָעָליו  ַוְיַצו" משמש לתרגם את, 452(32שו'  XXעמי אנוש" )בראשית טור  ומני"

 (.20ַפְרֹעה ֲאָנִשים" )בראשית יב 

 

תרגומית, משמש לתרגום הפעלים העבריים -מכאן שהפועל 'מינה', המתועד גם בארמית הלא

שלצורך תרגומו של הפועל העברי 'מינה' אין משתמשים בפועל הקלסיים 'ציוה' ו'הפקיד'. מעניין 

'מינה' הארמי אלא בפעלים אחרים וארבע היקרויותיו של 'מינה' שבספר יונה מתורגמות על ידי 

 הפועל 'זמן'. 

 

 מצוי בכמה מקומות, ולמשל: 'מינה'בלשון חכמים הפועל 

שמינהו אבי יתומים  וסאפיטרופ ן אביהןלה מינה"יתומים שסמכו אצל בעל הבית או ש

 ;ד( משנה, גיטין ה) "ישבע ושמינוהו בית דיןלא ישבע

 לו שני אפוטרופין"; מינהמכילתא בחדש ה: "משל למלך ש

על המשכן". פסוק זה מזכיר את  ממוניןברייתא דמלאכת המשכן י"ג: "בני גרשון... היו 

ת ַהְפֵקד: "ְוַאָּתה 50הפסוק בבמדבר א  ֻדת".ַהְלִוִים ַעל ִמ  אֶׁ  שַכן ָהעֵּׁ

מכאן שהפועל 'מינה' משמש בלשון חכמים, לעתים כפועל נרדף לפועל 'הפקיד', המצוי, כאמור, 

כבר בעברית המקראית הקלסית. כמו כן משמש השורש מנ"ה בלשון חכמים לעתים קרובות 

 בבניין פּועל וכשם עצם.

 

וע בוודאות שהשימוש בשורש לסיכום, על סמך הנתונים המקראיים העבריים בלבד לא ניתן לקב

גלותית. אך תפוצתו הרבה של הפועל -מנ"ה בבניינים פיעל ופועל מעיד דווקא על התקופה הבתר

בארמית הממלכתית על כל חלקיה בהחלט מחזקת את הטענה כי הוא עשוי להיות מאוחר וכי הוא 

בה הוא ממשיך מהווה חלופה מאוחרת לפעלים 'הפקיד' ו'ציוה'. יש לו המשך בלשון חכמים, 

                                                           
 .גד וידין, מגילה חיצונית לבראשיתאבי 452
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הן לבניין פּועל הן לשם עצם. לכן ניתן לראות בפועל 'מינה' תופעה מאוחרת ויש  -להתפתח 

 .453להוסיפו לרשימת התופעות המאוחרות שבספר יונה

 
 
 

                                                           
גרינפילד, רופא, בנדויד, ברנר, -, נוה.B.D.Bכפי שמציעים גזניוס, בהמה, דרייבר, וקניג, נובק, מילון  453

 .HALOTבדיוס, זקוביץ ומילון -דיי, סימון, סאינס
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ר ֶאל24 בָּׁ ר )"ַוִיַגע ַהּדָּׁ בָּׁ ַגע ֶאל+ּדָּׁ  ֶמֶלְך ִניְנֵוה"(-. נָּׁ

ר ַוִיַגע" בָּׁ ל ַהּדָּׁ ה" )יונה ג  אֶׁ ְך ִניְנוֵּׁ לֶׁ  (6מֶׁ

 

מגיעים דבריו של יונה בנוגע להפיכתה העתידית של העיר נינוה וחזרתם בתשובה של אנשי העיר 

'הדבר נגע אל' מאוחר מכיוון הצירוף בהמה סבור שהמספר.  אל המלך, או "נוגעים אליו" כדברי

ֵגעַ ֻמָעף ִביָעף  …"ְוָהִאיש 21דניאל ט שניתן למצוא אותו גם ב ַלי נֹּ ביטוי את הוהוא מחליף  "…אֵּׁ

 . האם יש בסיס לטענת האיחור?454'-הדבר הוגד ל' הקלסי

 

במקרא פעמים רבות בבניינים שונים )פעל, נפעל, פיעל, פועל והפעיל(. בבניין  נקרההשורש נג"ע 

מילות יחס שונות:  יועשויות להצטרף אל, והקשרים שוניםב ל לבדו הוא מופיע עשרות פעמיםעַ פָ 

ת', 'ַעל', 'עַ  ל'. 'ְב', 'אֶׁ  :455עיקריותשתי משמעויות  HALOTלצירוף 'נגע אל' יש על פי מילון ד' ו'אֶׁ

 בדבר:פיזית  ה. נגיע1

ַע ֵאֶליהָּׁ ְנַתִּתיָך  "ֹל ֹא :6בראשית כ   נוגע בשרה;אינו אבימלך  –" ִלְנגֹּ

ש"  ֶאל ִיְגעו  "ְוֹלא :15במדבר ד   בקדש;אינם נוגעים בני קהת  –ַהֹקדֶׁ

ם"ְוַכנְ  :27מל"א ו  יהֶׁ ְגעֹּת …פֵּׁ  בכנף;נוגעת כנף  –ָכָנף"  ֶאלָכָנף  נֹּ

ַגע" :12חגי ב  ם"  ֶאלִבְכָנפֹו  ְונָּׁ חֶׁ  בלחם;נוגעת הכנף  –ַהלֶׁ

 . בעצמו ובבשרונוגע הנביא  –ְבָשרֹו"  ְוֶאלַעְצמֹו  ְוַגע ֶאל" :5איוב ב 

 :. הגעה2

ַגע ֶאל "ִכי: 9ירמיה נא   משפט מגיע לשמים;ה –" ּהטָ פָ ְש ַהָשַמִים ִמ  נָּׁ

ה"  ֶאלַהָדָבר  ַוִיַגע": 6יונה ג  ְך ִניְנוֵּׁ לֶׁ  ;הדבר מגיע למלך –מֶׁ

ל :21ל ט דניא ֵגַע ֵאַליֻמָעף ִביָעף  …"ְוָהִאיש ַּגְבִריאֵּׁ  גבריאל מגיע לדניאל. – "נֹּ

ש ַהְשִביִעי ַוִיַגע: "1ניתן להוסיף כאן היקרות דומה, מעזרא ג  על , משום שהפו"ַהֹחדֶׁ

משמש באותה משמעות, ולמרות שהוא אינו מלווה במילת היחס 'אל', כמו בדוגמאות 

 האחרות.

                                                           
 .282-283בהמה, יונה, עמ'  454
 .668, כרך ב', עמ' HALOTמילון  455
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: בשתי משמעויות שמש בעברית המקראיתמ' אל 'נגע צירוףכי הסקירה קצרה זו עולה מ

הן של דברים  -אבימלך בשרה, כנף בכנף ועוד; ובמשמעות של 'הגעה'  -' נגיעהבמשמעות של '

מגיע לדניאל( הן של דברים מופשטים )המשפט מגיע השמימה(. לפי הנתונים  מוחשיים )גבריאל

הללו אכן נראה סביר שבמשמעות של 'הגעה' ניתן להצביע על שימוש לשון מאוחר, שהרי היא 

)ירמיה(. האם סברה  'תקופת המעבר'מצויה בשני ספרים מאוחרים )עזרא ודניאל( ובספר השייך ל

 זו ניתנת לביסוס?

יש לבדוק גם את הפועל 'הגיע', שעל פי המילונים, משמש אף הוא בשתי משמעויותיו של לשם כך  

 הפועל 'נגע'. הוא מצוי במקרא במקומות הבאים:

 . נגיעה פיזית בדבר: 1

 ;456הסולם נוגע בשמים – ַהָשָמְיָמה" ַמִגיעַ "ְוֹראשֹו  :12בראשית כח 

ת ח ִצֹפָרה ֹצר ַוִּתְכרֹ : "ַוִּתַק 25שמות ד  הערלה נוגעת ברגלי  –ְלַרְגָליו"  ַוַתַגעָעְרַלת ְבָנּה ת אֶׁ

 הבן;

ל  ַיִגיעַ : "ִכי 5זכריה יד  י ָהִרים אֶׁ  גיא ההרים ייגע ב'אצל';  –ָאַצל" ּגֵּׁ

ל ָכל : "ַעל6תהילים לב  ָליו ֹלא  ֹזאת ִיְתַפלֵּׁ ף ַמִים ַרִבים אֵּׁ טֶׁ ת ְמֹצא ַרק ְלשֵּׁ יָך ְלעֵּׁ לֶׁ ָחִסיד אֵּׁ

 שטף המים לא ייגע בצדיק; –" עוַיִגי

 ראשו של הרשע ייגע בעננים;  –" ַיִגיעַ ַיֲעלֶׁה ַלָשַמִים ִשיאֹו ְוֹראשֹו ָלָעב : "ִאם 6איוב כ 

ש  11דה"ב ג  ָחד ְלַאמֹות ָחמֵּׁ י ַהְכרּוִבים ... ַכנף ָהאֶׁ ְלִקיר ַהַבִית ְוַהָכָנף  ַמַגַעת)פעמיים(: "ְוַכְנפֵּׁ

ת...  רֶׁ ר"  ִגיעַ מַ ָהַאחֶׁ  כנף נוגעת בכנף; –ִלְכַנף ַהְכרּוב ָהַאחֵּׁ

ָחד... 12דה"ב ג   כנף נוגעת בקיר הבית.  –ְלִקיר ַהָבִית"  ַמִגיעַ : "ּוְכַנף ַהְכרּוב ָהאֶׁ

 :הגעה. 2

ם"  ַהִגיֵענו : "ֹדמּו ַעד9שמ"א יד  יכֶׁ  האנשים יגיעו;  –ֲאלֵּׁ

ם...  ַמִגיעַ ר יֵּׁש ַצִדיִקים ֲאשֶׁ ")פעמיים(  :14קהלת ח  ם" ַמִגיעַ ְויֵּׁש ְרָשִעים שֶׁ ֲאלֵּׁהֶׁ הֶׁ יש  – ֲאלֵּׁ

 ;צדיקים שמקבלים רע ויש רשעים שמקבלים טוב

ת ָכֹזאת : "ִאם 14אסתר ד   שאלת הגעתה של אסתר למלכות; –ַלַמְלכּות"  ִהַגַעְת ְלעֵּׁ

                                                           
 .4ל בבל נוגע פיסית בשמים, בראשית יא כמו שגם מגד 456
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ה 12דניאל יב  י ַהְמַחכֶׁ  יע לימים.המחכה יג –ְלָיִמים"  ְוַיִגיעַ : "ַאְשרֵּׁ

 

מנתונים אלה עולה שלצורך הבעת 'נגיעה פיזית בדבר' שימשו בעברית המקראית הקלסית 

, שמות ד 12( ו'הגיע' )בראשית כח 12, חגי ב 27, מל"א ו 15, במדבר ד 6הפעלים 'נגע' )בראשית כ 

ועל 'נגע' ( ואילו הפ9( ואילו לצורך הבעת 'הגעה' שימש בוודאות הפועל הפועל 'הגיע' )שמ"א יד 25

כשהוא משמש במשמעות זו מצוי רק בספרים העשויים להעיד על שימוש לשון מאוחר )ירמיה נא 

 (. 1ועזרא ג  21, דניאל ט 9

 
 
 

 מקראית נוצר בידול ברור בין המשמעויות של 'נגע' ו'הגיע'. -בספרות הבתר

 'הגיע' מבטא 'הגעה' או 'השגה':

  ;" )בן סירא יא י(תגיע"אם לא תרוץ לא 

 לביתו" )משנה, מעשרות א ה(. מגיע "אוכל מהן עריי עד שהוא 

הפועל  ללווה אתומילת היחס המ ,נגיעה ממש'נגע', לעומת זאת, מבטא בעקביות ובבלעדיות 

 :למשלוב' )נדיר למצוא גם 'אצל' ו'על פני'(, 'היא על פי רוב 

 ;זפת תדבק ידו" )בן סירא יג א(נוגע ב"

  .ארץ הרי הן שלעניים" )משנה, פאה ה א(הנוגעות ב"גדיש שלא לוקט תחתיו כל 

  

גם בתרגומים ניכרת הבחנה בין הפעלים 'נגע' ו'הגיע'. הפועל 'נגע' מתורגם על פי רוב על ידי הפועל 

 קר"ב ואילו הפועל 'הגיע' על ידי פועל מט"ה, ולמשל:

 במשמעות 'נגיעה':  'נגע'

ַע ֵאֶליהָּׁ ְנַתִּתיָך  "ֹל ֹא  ם ל:, מתורג"ִלְנגֹּ

 (. 6ה" )בראשית כ ְלָותַ  ַרבְלִמק "ָלא ְשַבקָתך

 'נגע' במשמעות של 'הגעה': 

ַגע ֶאל "ִכי  , מתורגם ל:"ּהטָ פָ ְש ַהָשַמִים ִמ  נָּׁ

י  ֵר "ֲארֵּׁ  (. 9ה" )ירמיה נא ִלְשַמָיא ְּתָבַר  יבקָּׁ

 'הגיע' במשמעות של 'נגיעה': 

 , מתורגם ל: ַהָשָמְיָמה" ַמִגיעַ "ְוֹראשֹו 

יּה   ישֵּׁ ֵטי"ְורֵּׁ ית ְשַמָיא" )בראשית כח  מָּׁ  (.12ַעד צֵּׁ



 

 175 

 'הגיע' במשמעות של 'הגעה': 

ם", מתורגם ל:  ַהִגיֵענו "ֹדמּו ַעד יכֶׁ  ֲאלֵּׁ

 (.9ְלַוְתכֹון" )שמ"א יד ְמֵטי ְדִנת"אֹוִריכּו ַעד 

 

חד היו שתי מכאן עולה דבר מעניין. המתרגמים תרגמו כל פועל על ידי פועל אחד, למרות שלכל א

 משמעויות. הפועל 'נגע' מתורגם ל קר"ב, בשתי משמעויותיו ואילו הפועל 'מגיע' 

 מט"ה, גם כן בשתי משמעויותיו. עם זאת, יש שלושה מקרים יוצאי דופן: -מתורגם ל

ת : "ַוִּתַק 25שמות ד  היינו ְלַרְגָליו". במקרה זה  ַוַתַגעָעְרַלת ְבָנּה ח ִצֹפָרה ֹצר ַוִּתְכֹרת אֶׁ

מצפים לתרגום בפועל משורש מט"ה, כמו בכל המקרים האחרים שבהם 'הגיע' מתורגם 

כך, אבל המתרגם השתמש בפועל משורש קר"ב, הפועל המשמש על פי רוב לתרגום 'נגע', 

 אולי משום שיש כאן נגיעה פיזית. 

ם :27מל"א ו   יהֶׁ ְגעֹּת …"ְוַכְנפֵּׁ רוב המקרים של 'נגע אל'  .בכנףנוגעת כנף  –ָכָנף"  ֶאלָכָנף  נֹּ

מתורגמים בפועל משורש קר"ב, ולכן היינו מצפים שכך ייעשה גם בפועל הזה. במקום 

 זאת המחבר משתמש בפועל משורש מט"ה. 

ה"  ֶאלַהָדָבר  ַוִיַגע" :6ונה ג י ְך ִניְנוֵּׁ לֶׁ . היינו מצפים שהפועל יתורגם הדבר מגיע למלך –מֶׁ

רים של 'נגע אל' המתורגמים באמצעות קר"ב, אך באמצעות קר"ב, כמו המקרים האח

 במקום זאת משתמש המתרגם בפועל מט"ה, המשמש בדרך כלל לתרגום הפועל 'הגיע'. 

 

לסיכום, הנתונים המקראיים מצביעים על האפשרות שהצירוף 'נגע אל' במשמעות של 'הגעה' הינו 

מאוחרת )עזרא ודניאל( ופעם מאוחר, מכיוון שהוא מצוי, מעבר לספר יונה, פעמיים בספרות ה

)ירמיה נא(. אותו צירוף משמש גם במשמעות של 'נגיעה', החל  'תקופת המעבר'אחת בספרות של 

מן העברית המקראית הקלסית. באותן שתי משמעויות משמש גם הפועל 'הגיע', כבר בעברית 

 מעית. המקראית הקלסית. אך הנתונים המקראיים אינם מספיקים כדי לקבוע עמדה חד מש

מקראית כל פועל מקבל משמעות אחת: הפועל 'נגע' מקבל משמעות של 'נגיעה' -בספרות הבתר

והפועל 'הגיע' משמעות של 'הגעה'. עובדה זו מחלישה מאוד את טענת האיחור של הפועל 'נגע' 

מקראית -בספר יונה, מכיוון ששם מצוי הפועל 'נגע' דווקא במשמעות של 'הגעה', שבספרות הבתר

 ינה באמצעות הפועל 'הגיע'. צוי
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בתרגומים קורה דבר מעניין. המתרגמים אינם מתרגמים את שני הפעלים על פי משמעותם, קרי 

'הגעה' ו'נגיעה' אלא על פי הבניין. כלומר: 'נגע' בבניין פעל, בשתי משמעויותיו, מתורגם בדרך כלל 

משמעויותיו, מתורגם בדרך כלל  על ידי הפועל הארמי קר"ב, ואילו 'הגיע' בבניין הפעיל, בשתי

בפועל הארמי מט"ה. אחד מן המקרים יוצאי הדופן הוא ההיקרות בספר יונה, המתורגמת בפועל 

 מט"ה ולא בפועל קר"ב, שהוא הפועל הרגיל לתרגום 'נגע'. 

מקראית עם הנתונים מן התרגומים מעלה את האפשרות -שילוב הנתונים מן הספרות הבתר

ת הפעלים על פי הבניינים ולא לפי משמעותם מכיוון שבזמנם כבר לכל פועל שהמתרגמים תרגמו א

הייתה משמעות ייחודית והיא הייתה כה חזקה עד שלא הבחינו בהבדלי המשמעות של הפעלים 

במקרא. הם תרגמו כל 'נגע' על ידי הפועל קר"ב, כי מבחינתם, משמעותו הייתה 'נגיעה', ואילו 

מט"ה משום שמשמעותו הרווחת הייתה 'הגעה'. אך בבואם לתרגם  הפועל 'הגיע' תורגם על ידי

את 'נגע' שבספר יונה הם תרגמו אותו בפועל מט"ה, המשמש בדרך כלל לתרגום 'הגיע', 

מקראית הייתה 'הגעה', משמעות העשויה להיות מאוחרת בעברית -שמשמעותו בעברית הבתר

ד סביר להניח כי 'נגע אל' במשמעות המקראית, על פי התפוצה המקראית. מכאן נראה שיש יסו

  .457של הגעה הוא מאוחר

                                                           
 ויש להסכים עם בהמה, כאמור לעיל. 457
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 . ְסִפינָּׁה25

ל י  "ְויֹוָנה ָיַרד אֶׁ  (5" )יונה א ַהְסִפינָּׁהַיְרְכתֵּׁ

 

יונה יורד ליפו ושם הוא מוצא אנייה המפליגה לתרשיש. כאשר מתחילה הסופה הגדולה, האנייה 

ואילו יונה יורד אל ירכתי ה'ספינה'. עומדת להישבר ואנשיה מטילים את הכלים שעליה אל הים, 

הוא יורד אל ירכתי ה'ספינה' למרות שעד כה היה ב'אנייה'. האם משמעותה של 'ספינה' היא כשל 

'אנייה' או שמא יש לשתי המילים משמעויות שונות? החוקרים חלוקים לא רק בנוגע לכך אלא גם 

 בנוגע למקורה של מילה יחידאית זו ולתחילת השימוש בה.

שעצם היותה מילה יחידאית אינו מאפשר לנו לקבוע  נימוקדיון בהויפמן מוציא את 'ספינה' מק

סגל, בנדויד, רופא נובק, וגנר, , תדרייבר, סמי, ביניהם בהמה, חוקרים אחרים .458את זמנה

הם , כנראה ארמיזם. 'ספינה' היא מילה מאוחרת בעברית המקראיתשסבורים  ,459בדיוס-וסאיינס

 .460, כולל בארמית התרגומיתבארמית הןבלשון חכמים יקרויותיה של המילה הן על המתבססים 

משייכים את 'ספינה' לרובד  וששון,לנדס אלדר, לוי, קניג, ביואר, חוקרים אחרים, בהם 

עשרה את -הקלסי של העברית המקראית. לוי וקניג העלו כבר בשנות התשעים של המאה התשע

חלל התחתון של האנייה ולא את האנייה המציינת רק את ה ,'ספינה' היא מילה עתיקהשההשערה 

ש'ספינה' היא מילה עתיקה, ביואר מסכים  ;461ממש מילה נרדפתן לראות בה כולה, ומשום כך אי

זו. אין הוא מתעלם מהעובדה  לנדס מצטרף לדעה ;462שהשורש ספ"נ הוא "שורש עברי טוב" וטוען

קאוץ' שם )ואף אך לדעתו מקורה אינו  ,וחרתלה 'ספינה' רגילה בארמית הממלכתית והמאשהמי

מקור הוא מציע לראות את . עברית במשמעות של קירויבקיים כבר השורש ספ"נ  ( והריפקפק בכך

לכך לנדס מביא שאלו אותה הן העברית הן הארמית.  , כך לשיטתו,ממנהשהמילה בפניקית, 

שמשמעותו  ,שם העצם 'מספן'במופיע : בפניקית ובפונית החדשה השורש ספ"נ נימוקים ארבעה

 בלשונו:היה קיים בפניקית, לא התגלה. בוודאי 'גג'; רק מקרה הוא ששם העצם 'ספינה', ש

“only the accident of discovery has precluded from appearing in some text”
; מחבר ספר יונה 463

                                                           
 .284ספר ראשון, עמ'  ,קויפמן, האמונה הישראלית, כרך שני 458
-ו 182; נובק, מבוא, עמ' 497, תרי עשר, עמ' ת; סמי322; דרייבר, מבוא, עמ' 226-227בהמה, יונה, עמ'  459

; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 475מ"צ, מבוא המקרא, עמ' ; סגל 88; וגנר, ארמיזמים, עמ' 189
 .123בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאיינס130-131הנביאים, עמ'  ; רופא, סיפורי61

 . 130-131; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 475; סגל מ"צ, מבוא המקרא, עמ' 497, תרי עשר, עמ' תסמי 460
 .379, עמ' ; קניג, יונה38לוי, יונה, עמ'  461
 .12ביואר, יונה, עמ'  462
  .152לנדס, יונה, עמ'  463
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מחבר הספר וואולי גם 'רבו'(;  ' במיוחד בצירוף 'שבן'-השתמש במילים פניקיות נוספות )'מלח', 'ש

. אכן, לנדס מעלה טיעונים 464שמקורה אצל הפניקים ,מגלה בקיאות רבה בטרמינולוגיה הימית

, ובהמשך הדברים מדובר בארמיזם אלא במילה שאולה מן הפניקית שאיןרבים בנסותו להוכיח 

 אליהם בהרחבה. חזורנ

וזמנה בעברית המילה 'ספינה' לא רק לגבי מקור חלוקים בדעותיהם , החוקרים אמורכ

היא נרדפת שהיא מאוחרת טוענים שהסבורים החוקרים אלא גם לגבי משמעותה. המקראית, 

שמשמעותו  ,נוצרה מן השורש ספ"נשהיא קדומה ושהמניחים  להואילו א ,465למילה 'אנייה'

חלק של או שמדובר רק ב ,אנייה מכוסה, קרי של אנייהמסוים ספינה היא סוג שסבורים  ,קירוי

ועל כן היא מופיעה רק כאן, כדי להסביר לקורא  – 466מכוסהה ,התחתון החלק , כלומרהאנייה

אותה מייצגת ברנר, ולפיה מקורה של המילה ש. ויש גישת ביניים, מדוע ישב יונה דווקא שם

ציינה את 'ספינה' יונה עדיין ן כתיבת ספר בזמ. לשיטתה, 'ספינה' הוא בשורש העברי הקלסי ספ"נ

 .467ורק בספרות חז"ל היא הפכה להיות מילה נרדפת ל'אנייה' ,חלל התחתון של האנייהה

יהיה עלינו, קודם כול, לבדוק את כל הנתונים גדולה בין החוקרים המחלוקת לנוכח ה

ה להתמודד עם שאלת משמעותה, זמנה ננסהרלוונטיים לגבי המילה 'ספינה' ורק לאחר מכן 

 ומקורה.

  

מונחים לציון  כמה משמשיםמפתיע שבמקרא אולי ולכן  ,א היו אנשי יםידוע כי הישראלים ל

שפות זרות, ובדרך זו מל מילים ושאנאלצו להם זו הסיבה לכך שדווקא ש. אך ייתכן shipהמושג 

היו מילים נרדפות המונחים הללו  לא כלשגם  סבירהתקבלו בעברית כמה מונחים מקבילים. 

ה שלושלים סמנטיים דקים. בכל מקרה, ניתן למצוא במקרא שהיו ביניהם הבד ייתכןו ,לחלוטין

 :468ים המציינים כלי שיטעיקרימונחים 

  :למשלופעמים,  31נקרית  'אנייה'

                                                           
 ,.Chronicles of Chaldaean Kings (626Wiseman D. J-: וייזמןמסתמך על  .152-153לנדס, יונה, עמ'  464

, London, 1956556 B. C.) in the British Museum. 
 .130-131ביאים, עמ' ; רופא, סיפורי הנ61בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  465
 .397; ברנר, יונה, עמ' 106וולף, יונה, עמ'  ;88וגנר, ארמיזמים, עמ'  466
 .397ברנר, יונה, עמ'  467
כמו כן מצויים המונחים 'דברה' ו'סירה', המופיעים במקרא, כל אחד, פעם אחת, ו'צי', המצויה במקרא  468

 מהדיון.ארבע פעמים. מכיוון שאינם תורמים לעניננו, נוציא אותם 
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 .469(13" )בראשית מט ֳאִניֹּת"ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִמים ִיְשֹכן ְוהּוא ְלחֹוף 

  :למשלופעמים,  7מופיעה  'אני'

ֳאִני" ך ְשֹלֹמה וָּׁ לֶׁ ְציֹון ָעָשה ַהמֶׁ ת ְבעֶׁ ר אֶׁ ר ֲאשֶׁ בֶׁ לֹות ַעל ְשַפת ַים ּגֶׁ סּוף" )מל"א ט  אֵּׁ

26)470. 

 : פעם אחת, בפסוק הנדון ביונהנקרית  'ספינה'

ל י  "ְויֹוָנה ָיַרד אֶׁ  .(5א  יונה" )ַהְסִפינָּׁהַיְרְכתֵּׁ

 

לו , ואיהם 'אנייה' ו'אני' shipים בעברית המקראית לציון המושג שכיחהמונחים הה שעול האמורמ

'ספינה' מצויה רק פעם אחת. מעניין כי בספר יחזקאל לא נעשה בה שימוש, דווקא במקום שבו 

את מפלת צור בתיאורים ספרותיים מרשימים. היינו מצפים לה. הנביא יחזקאל מנבא )בפרק כז( 

ובכל אחד הוא נעזר במילים נרדפות רבות, כגון: עצים: ברושים, ארז  ,הוא מתאר תחומים רבים

נים; בדים: שש, רקמה ותכלת; עובדים באניות: חובלים, חובלי ים, מלחים ותופשי משוט; ואלו

אילו הכיר מן הסתם, 'אניות תרשיש'. ב'אניות הים' והוא מגוון רק באך כשהוא מדבר על אניות 

לא  עדיין 'ספינה'בימיו מכאן עולה החשד ש! בהגם ודאי היה שש להשתמש ואת המילה 'ספינה' ב

כרת, כפי שנכון גם לתקופה מוקדמת יותר, שהרי גם סופרי המקרא הקדומים לא מוהייתה 

 השתמשו בה, למרות שהיו להם הזדמנויות לרוב.

 

  מקראית מתועדים שלושת המונחים על פי הפירוט הבא:-בספרות הבתר

  :למשלו, ארבע פעמים במגילות – 'אנייה'

 ,1שו'  7הודיות עמ' )מגילת ה "ועצמי יתפרדו ותחכי עלו כאניה בזעף"  

  ;שלוש פעמים( ושם עוד

 : , ולמשל471ציטוט, כפי שכבר ציין רופאמופיעה רק בבמשנה 'אנייה' 

 .ב( ,)שבת ט "בלב ים אניהדרך  'טהורה? שנ "מניין לספינה שהיא
                                                           

; 9; ס 14; מג 14, 1; כג 16; ישעיה ב 50, 49, 49; כב 27; מל"א ט 17; שופטים ה 68וכן בדברים כח  469
; דניאל 26; איוב ט 14; לא 19; משלי ל 23; קז 26; קד 8; תהילים מח 5, 4, 3; יונה א 29, 25, 9יחזקאל כז 

 (.37, 36, 36; כ 21, 21; ט 18; ודה"ב ח 40יא 
 .21; וישעיה לג 22, 22, 22, 11; י 27ט וכן במל"א  470
 .131רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  471
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 למשל: ו, , כשימוש לשוני חיבמכתבי בר כוכבא פעמיים – 'ספינה'

 ; 472ן"…חוז שתצרשאש אצלכן ובמ שפינא"ושתעמרו במהרא מ

 נקרית כלל;'ספינה' אינה במגילות  

  :למשלופעם,  30-יותר מבמשנה 

 (; " )ברכות ד ובספינה"היה יושב 

 פעמים;  8בספרא  

 ;פעמים 7בספרי  

 מקורות המאוחרים יותר.גם בהיא מופיעה ו ,פעם 60-בתוספתא קרוב ל

אף שהוא ממשיך להתקיים הן  מקראית המונח 'אנייה' כמעט נעלם,-ך שבספרות הבתרולה מכע

והעדפתם של סופריה להשתמש  ספרות הכת רקע נטייתה הארכאיסטית שלבמגילות )כנראה על 

( הן במשנה, 473במילים מוכרות מן המקרא והתרחקותם ממילים "מודרניות", כדברי רופא

די לציון מונח הבלעכוכבא, הופך ל-כציטוט. המונח 'ספינה', לעומת זאת, המתועד כבר במכתבי בר

 . מאוד , והשימוש בו מתרחב shipהמושג

שורש ספ"נ היה הייתכן שהמילה 'ספינה' הייתה בכל זאת מוכרת כבר בתקופה קדומה, שהרי ה

השורש ? בעברית לא תועדהוא עצם 'ספינה' כשם ורק  474קיים כבר בעברית המקראית הקדומה

יש לשים אך ; משמעות של קירויבכולן פעמים,  בעבעברית המקראית הקלסית ש נקרהספ"נ אכן 

-יש רגליים לסברה כי בתקופה הבתרעל כן העברית המקראית המאוחרת. נעלם מן  לב שהוא

גלותית החליף אותו פועל משורש חפ"ה בבניין פיעל, שהיה עד אז בשימוש רק בבניין קל ורק 

בעברית  קרי', בה שימש הפועל 'ספןשבהקשר של ראש, קרי: 'חפוי ראש'. מכאן שדווקא בתקופה 

 'ספן'נעלם הפועל  ,ואילו כשה'ספינה' החלה לשמש ,שימשה המילה 'אנייה' ,המקראית הקלסית

ובין  העתיק ספ"נ שקשה להוכיח קשר ישיר בין הפועל אפוא ובמקומו שימש הפועל 'חיפה'. נראה

האנייה'  והניסיון להסביר את 'ספינה' כ'אנייה מקורה' או כ'חלק מסוים של ,'ספינה'שם העצם 

; ובכל מקרה, קיומו של פועל משורש כלשהו בתקופה מסוימת אינו מחייב גם את מאולץ במקצת

                                                           
 .5וכן בשורה  7-8, שורה 282ידין, גרינפלד וירדני, בר כוכבא, חלק שלישי, עמ'  472
 .130-131רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  473
; ירמיהו כב 7, 3; ז 9ו ; מל"א 21כפועל, שמשמעותו לצפות או לכסות, הוא נקרה שש פעמים )דברים לג  474
-: "מקרקע הבית עד15(; כשם עצם הוא מופיע פעם אחת, במשמעות של תקרה, במל"א ו 4; וחגי א 14

 קירות הספון".
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קיומו של שם העצם מאותו שורש באותו זמן. מן המוסכמות הוא שבמקרים לא מעטים צומחים 

 שימושי לשון מאוחרים בתחום המורפולוגיה דווקא אף על פי שהשורש שלהם שלהן קדום בלשון. 

 

 המכב נקריתהתיעוד הראשון של המילה 'ספינה' הוא בארמית הממלכתית. היא מית באר

 מקורות: 

 שלוש פעמים במסמך אחד: - לפסה"נ 412במכתבי ייב, במסמך המתוארך לשנת 

 זך" ספינתאלעינין אופשר  …ספינתאהחוין  …זי מהחסנן ספינתא"

(The boat of which we have charge…showed us the boat…for the purpose of the 

repair of this boat")475 ; 

  :לפסה"נ נאמר 402במכתב משנת 

 תנה עלין" ספינתא"]מ[טאת 

(The ship has [re]ached here unto us")476; 

  :ובמסמך מצפון סקרה אנו מוצאים

  "…ספינתא"מאכלא והמית 

("food and the complement of the ships")477 . 

, מסמךבשלפסה"נ. הארמית  שלישיתמאה הרביעית ללתקופה שבין המאה המסמך זה מתוארך 

כמו במסמכים האחרים מאותו אזור, דומה לזו שהייתה נפוצה בייב ובמקומות האחרים במצרים 

 . , היינו זוהי ארמית ממלכתיתתחת השלטון הפרסי

 

 מתרגמים את המונחים העבריים על פי הפירוט הבא:  תרגומים הארמייםה

 'אילף';פעמים ל 9 – 'ספינה' ופעמים ל 14מתורגמת  ה''אניי

 'ספינה' בכל שבע ההיקרויות;מתורגמת ל 'אני'

 'אילף'.מתורגמת ל 'ספינה'

                                                           
 .22-ו 7, 3, שורות 26, תעודה מספר 89-90קאולי, תעודות ארמיות, עמ'  475
 .7, שורה 13 ', מכתב מס285 - 284קריילינג, תעודות ארמיות, עמ'  476
 .41( בעמ' 10)וגם בשורה  16, שורה 26גל י"ב, טקסטים ארמיים, כתובת מס' ס 477
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על שמשות הן מו ,הן 'ספינה' ו'אילף'בארמית התרגומית ת משמשוהמילים המנתונים אלו עולה ש

 פי הפירוט הבא: 

 'אילף'; ל'ספינה' מתורגמת 

 פעמים(;  7'ספינה' )לתמיד 'אני' מתורגמת 

 'אילף'. פעמים ל'ספינה' וללו'אנייה' מתורגמת לרוב 

 'ספינה'.למתורגמות  21 -מקרא ב 'אנייה', 'אני' ו'ספינה'של המתורגמות ההיקרויות  31מסך 

תרגום אונקלוס ותרגום מכאן שהמילה 'ספינה' היא המונח הרווח והמקובל בתרגומים. מעניין כי 

ואילו בתרגום הכתובים השתמשו  ,'ספינה'ל'אנייה' רק את 'אני' ואת ם תרגמו יונתן לנביאי

גם היינו מצפים ש , שםספר יונההתרגום להמתרגמים במילה 'אילף'. יוצא הדופן היחיד הוא 

כך, ובמקום זאת אנו מוצאים, כאמור 'אילף', וזו באמת תופעה  אך לא, 'ספינה'לרגם ו'אנייה' תת

 מוזרה.

כי בארמית המילה 'ספינה' מתועדת לראשונה בארמית  ר אפואמתברבארמית  מסקירת המצב

. על סמך עובדה זו לנדס מבקש לטעון כי המילה 'ספינה' החלה לשמש הן בעברית הן הממלכתית

בארמית באותה תקופה לערך, אחרי ששתיהן שאלו אותה מן הפניקית. הבעיה היא, ולנדס עצמו 

ה אינה מתועדת בפניקית, אלא רק המילה 'מספן', שמשמעותה מכיר בכך, שהמילה 'ספינה' עצמ

. אך זה בדיוק המצב בעברית, שגם בה המילה 'ספינה' אינה מתועדת בטקסטים ship'גג', ולא 

קלסיים, אלא רק הפועל המשמש בה בהקשר של קירוי בית המקדש. כמו כן הוא טוען שבצד 

ת, מה שמחזק לטענתו את הסברה כי מדובר 'ספינה' מצויות בספר יונה מילים פניקיות נוספו

במילה פניקית. לטיעון זה אין רגליים, מכיוון שאין לתלות את מקורה של מילה אחת במקורה של 

מילה אחרת. מכאן שכל טענתו מבוססת על השערות בלבד ואין לה תיעוד בטקסט קונקרטי, ולכן 

י רק במקרה היא לא מופיעה בפניקית. לא ניתן לטעון על סמך השערות אלו כי 'ספינה' קדומה, וכ

העברית  –אם כן, כל מה שניתן לומר הוא כי המילה 'ספינה' אכן החלה לשמש בשתי השפות 

 בו זמנית בתקופה הפרסית. וחוץ מזה לא ניתן לטעון דבר. –והארמית 

 

לסיכום, התיעוד הראשון של 'ספינה' העברית הוא בספר יונה, בעוד שהמונחים המקראיים 

הופכת 'ספינה' מקראית -עברית הבתרבגילים הם 'אנייה' ו'אני', הנקרים עשרות פעמים. הר

גם  ;'אנייה' ו'אני' מאבדים מכוחם וכמעט נעלמים , ואילוshipלציון המושג  תקניתלמילה ה

בארמית המילה 'ספינה' מתועדת רק למן הארמית הממלכתית ואילך, ובתרגומים למקרא היא 
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ו של שם העצם אינו ברור. יש להדגיש כי גם קיומו של השורש ספ"נ המילה השכיחה. מקור

בעברית המקראית הקלסית כפועל ובפניקית בשם העצם 'מספן', שמשמעותו 'גג', אינו מעיד 

בהכרח על קיומו של שם העצם 'ספינה' כבר בתקופה קדומה. כאמור, גורלם של פעלים מצד אחד 

נראה אפוא שרשאים אנו לקבוע כי המילה 'ספינה'  ושל שמות עצם מצד אחר אינם תמיד אחד.

היא מאוחרת הן בעברית המקראית הן בארמית, ועל כן ניתן להיעזר בה לתיארוכו של ספר 

 . 478יונה

 

 

                                                           
 בדיוס.-, בנדויד, רופא וסאיינסמ"צ , סגלתויש להסכים עם דרייבר, סמי 478
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ַמל26  . עָּׁ

ר ֹלא "ַאָּתה ַחְסָּת ַעל ַמְלתָּׁ  ַהִקיָקיֹון ֲאשֶׁ  (10בֹו ְוֹלא ִגַדְלּתֹו" )יונה ד  עָּׁ

 

. מה טיבו של הפועל 'עמל' והאם בגידולו "עמל"ל הקיקיון למרות שלא צטער על קמילתו שמיונה 

 , הורטון,תסמידרייבר, יש לו משמעות דיאכרונית? חוקרים מסוימים סבורים כי הוא מאוחר. 

HALOTמילון , וולף, זקוביץ ו.B.D.Bמילון 
 רופאהם אינם מסבירים מדוע.  , אךים כךטוענ 479

( רופא נמנע 27)ה  בספר שופטיםשל הפועל היקרותו ם. על סמך אינם מסכימי, לעומת זאת, וששון

  האם ניתן להכריע בין שתי הדעות?. 480ברשימת התופעות המאוחרות אותו מלכלול

 

 הנתונים המקראיים מצביעים על כך שהשורש עמ"ל מצוי במקרא בצורות שונות:

 פעמים, על פי הפירוט הבא: 16. כפועל 1

ר ֹלא ה ַחְסָּת ַעל"ַאָּת  :יונהספר פעם אחת ב ַמְלתָּׁ  ַהִקיָקיֹון ֲאשֶׁ  ;(10)ד  "…בֹו ְוֹלא ִגַדְלּתוֹ  עָּׁ

ְמלו"ָשְוא  :פעם אחת בתהילים  ;(1)קכז  בֹוָניו בֹו" עָּׁ

לפעם אחת במשלי:  ש ָעמֵּׁ ְמלָּׁה "נֶׁפֶׁ  (;26)טז  לֹו" עָּׁ

ר מיפע 13 ל ֲאשֶׁ ש" )ח  ַיֲעמֹּלם בקהלת, למשל "ְבשֶׁ  11ב  ;3א בקהלת וכן  ,17ָהָאָדם ְלַבקֵּׁ

 (.9ט  ;17, 15ה ; 8ד  ;9ג  ;22, 21, 20, 19, 18

 
 

ל' . כבינוני2   , במשמעות 'עובד', ארבע פעמים:'ָעמֵּׁ

 ;(26ה שופטים " )ֲעֵמִלים"ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות 

ש  ֵמל "נֶׁפֶׁ  ;(26טז משלי ָעְמָלה לֹו" )עָּׁ

ן " ֵמללְ ָלָמה ִיּתֵּׁ  ;(20 איוב גאֹור" ) עָּׁ

ֵמלַיד  ל"כָ  נּו" ) עָּׁ  (.22איוב כ ְּתֹבאֶׁ

 

                                                           
עמ'  ,.B.D.B; מילון 199; הורטון, תרי עשר, עמ' 497, תרי עשר, עמ' ת; סמי322דרייבר, מבוא, עמ'  479
 .845, כרך ב', עמ' HALOTמילון  ;232; זקוביץ, יונה, עמ' 173-174' , טור ב'; וולף, יונה, עמ765

 .310; ששון, יונה, עמ' 134רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  480
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ַנַשִני ֱאֹלִהים  י"כִ  :51בבראשית מא  פעמים, ולמשל 55, 'עבודה' של משמעותבשם עצם 'ָעָמל' . כ3 

ת ִלי ָכל אֶׁ נפוץ בספרים תהילים, איוב וקהלת אך ניתן למצוא אותו גם בספרים  שם העצם". ֲעמָּׁ

 . במדבר, דברים, שופטים ועוד

 

לֶׁש 35בדה"א ז , פעם אחת, 'ָעָמל'כשם פרטי . 4  ל: "צֹוַפח ְוִיְמָנע ְושֵּׁ מָּׁ ותם המתוארך על ח ."ְועָּׁ

המלא  השם המקורי 'עמליהו', המכיל עדיין את הרכיב התאופורירשום לפסה"נ  שביעיתלמאה ה

 . 481יהו(-)

 

זו מזו  מנתונים אלו עולה כי השורש עמ"ל מצוי בעברית המקראית בארבע צורות, הנבדלות

פעמים( והוא מצוי  55נפוץ מאוד ) 'ָעָמל'בבהירות ולכל אחת מהן מאפיינים שונים: שם העצם 

ל'לאורך המקרא כולו, החל מן העברית המקראית הקלסית; הבינוני  מופיע רק ארבע פעמים,  'ָעמֵּׁ

שלוש מהן בספרות החכמה ופעם אחת בשירת דבורה, שאותה כולל רופא בקבוצת הפעלים, 

ת שמדובר בצורת בינוני )העשויה להתפרש כשם עצם ולא כפועל( ולמרות שמדובר בשירה, למרו

שמאפייניה שונים מן הפרוזה המקראית, ועל סמך היקרות זו הוא קובע, כאמור, כי הפועל 'עמל' 

פעמים, מעבר לזו שבספר  15אינו מאוחר; השם הפרטי 'ָעָמל' מתועד פעם אחת; הפועל מתועד 

פעמים  13-תפוצתו המקראית בלבד )פעם אחת בתהילים קכז, פעם אחת במשלי ו יונה, ועל פי

בקהלת( קשה לקבוע כי מדובר בשימוש לשון מאוחר. משום כך נבדוק האם הוא מצוי גם בארמית 

 מקראית. -והאם יש בו שימוש גם בספרות העברית הבתר

 

דומה וכלה בניבים , החל מן הארמית הקים השוניםדיאלקטנפוץ ב השורש עמ"ל בארמית

 . ההיקרויות הרלוונטיות הן: 482מאוחרים יותר

  :לפסה"נ שמיניתה של המאה היארמית הקדומה, במחצית השניב

 "…מן כל ]ע[מלובית אבי …"

(Und das Haus meines Vaters war [eif]riger als alle"")483. 

 :בארמית הממלכתית

 "…עמלתזי  עמלא"שמעת כ

                                                           
 .261רוליג, חומרים למורפולוגיה, עמ'  481
 .845, כרך ב', עמ' HALOTמילון  482
 .)התרגום בכרך השני( בכרך הראשון 40, בעמ' 7-8שורות  216דונר ורוליג, כתובות, תעודה מס'  483
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(I have heard of the trouble which you took")484;   

  :בתעודות מדבר יהודה

 ", …עמלאוזרעא] י[הוא ו עמלאועלי יהוה  עמל"אהוה זרע ו

 )אהיה זורע ועמל, ועלי יהיה העמל והזרע ]י[היה והעמל...(

  :אותו קטע ךובהמש

 "…עמלומארס כחליקת  עמלו…"

 .485)...ועמל וחורש כנוהג עמל...(

               

הוא משמש הן במשמעותו המקורית הן במשמעות נפוץ. הופך להיות 'עמל' ם הפועל בלשון חכמי

 חדשה.

 , ולמשל:'עבודה קשה' ממשיכה להתקיים של המשמעות המקורית

 ;"…בהן ומגדלן עמל"שתהא ספרא, בחוקותי, ב, ב: 

 עמלאבל אדם ש …. ולא חרש. ולא זרע. ולא ניכשעמל"הרי אדם שלא שם, ג: 

 ".…ש וכיסח ועידרוחרש וזרע וניכ

 :למשלנוספת לפועל, וחדשה, בהקשר של תורה, המשמעות ה

שימוש לשוני זה (. בתורה" )א א עמליםספרא "מלמד שהמקום מתאוה שיהו ישראל ב

 : למשלו, מזכיר את הפועל המקראי 'עשה' המשמש במקרא במשמעות זו של קיום התורה

ת ַלֲעׂשוֹּת" :28דברים כט  י הַ  ָכל אֶׁ  ; ּתֹוָרה"ִדְברֵּׁ

 ַהּתֹוָרה ְוַהִמְצָוה". ְוַלֲעׂשוֹּת" :3דה"ב יד 

. הדמיון בהקשר של קיום התורה 'עשה'המקראי פועל בלשון חכמים נרדף למכאן שהפועל 'עמל' 

 הבאים, בהם משמשים שניהם זה לצד זה:  המקראייםמן הפסוקים  כברבין שני הפעלים עולה 

ָעשּו ָיַדי ּובֶׁ  ַמֲעַׂשי "ּוָפִניִתי ֲאִני ְבָכל לשֶׁ מָּׁ ַמְלִתי ַלֲעׂשוֹּתשֶׁ  עָּׁ   ;(11" )קהלת ב עָּׁ

עוֶֹּׂשה ִיְתרֹון "ַמה: וכן ר הּוא  הָּׁ ֵמלַבֲאשֶׁ  (. 9" )קהלת ג עָּׁ

 

אחת ממשמעויותיו , ש'יגע' אהטוענים כי הפועל 'עמל' מאוחר סבורים כי המקבילה הקלסית הי

 : על פי הפירוט הבא, פעמים 11 בו הוא מופיעו, 486במקרא היא 'לעבוד'

                                                           
 .139, בעמ' 2, שורה 40קאולי, תעודות ארמיות, תעודה מס'  484
 .10-ו 6, שורות 296, עמ' 6ירדני, אוסף תעודות, נ"ח  485
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ר ֹלא :13יהושע כד  ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ם אֶׁ ן ָלכֶׁ ּתֵּׁ ַגְעתָּׁ  "ָואֶׁ  ָבּה"; יָּׁ

ַגְעתָּׁ  ֹאִתי ָקָראָת ַיֲעֹקב ִכי "ְוֹלא :22ישעיה מג  ל" יָּׁ  ;4מט  ;15, 12מז  :וכן) ִבי ִיְשָראֵּׁ

 (;8סב  ;10נז 

 .29; איוב ט 4 ; משלי כג13; חבקוק ב 58ירמיה נא 

בעברית המקראית המאוחרת )ישעיה פעמים  עים על כך שהפועל 'יגע' נקרה ששנתונים אלה מצבי

פעמים בספרים מוקדמים שלוש ורק  מג, מז, מט, נז, סב(, פעמיים בספרות החכמה )משלי ואיוב(

. כלומר שתפוצתו של הפועל 'יגע' אינה מעידה בהכרח על שימוש מרובה )יהושע, ירמיה וחבקוק(

ולכן קשה לקבל את קביעתו של דרייבר כי 'יגע' הינו מקבילתו  בעברית המקראית הקלסית

 . 487הקלסית של 'עמל'

 

לסיכום, הנתונים לגבי השורש עמ"ל אינם חד משמעיים. כפועל הוא מצוי אמנם בספרים 

שעשויים להיות מאוחרים ויש לו המשך בלשון חכמים וגם בארמית הוא מצוי החל מן הארמית 

גם בצורות רבות אחרות )בינוני, שם עצם, שם פרטי( והפועל מופיע הקדומה אלא שהשורש מצוי 

במקרא, מעבר לספר יונה, רק בספרות החכמה ואין לו מקבילה קלסית ברורה. מכאן שלא ניתן 

 . 488להיעזר בו לצורכי תיארוך

  

                                                                                                                                                                      
 .322דרייבר, מבוא, עמ'  486
 צד זה: בזה  אנחנו מוצאים את שני הפעלים, מקראית-דווקא בעברית הבתרשמעניין  487

 "; …ע ורץ. וכדי כן הוא מתאחרבן סירא, יא, יא: "יש עמל ויג
 ".…בספרי במדבר, קלה: "א' לו משה. הרבה עמלת. הרבי יגעת. צא נח

 ויש להסכים עם רופא וששון. 488
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 . ִקֵּדם27

ן  "ַעל  (2ִלְבֹרַח ַּתרִשיָשה" )יונה ד  ִקַּדְמִתיכֵּׁ

 

כי זו בדיוק מסביר הוא  ,רעה שרצה לעשות לאנשי נינוהל מתחרט בנוגע ב"המבין שהקכאשר יונה 

לשאלה זו  ?ותכוון יונה באמרו מילים אלבדיוק מלברוח. למה  "הסיבה שבגללה "קידם

; 490; לעשות משהו מהר489לעשות משהו לפני משהו אחרמתייחסים המילונים בדרכים שונות: 

 . 491לעשות משהו בפעם הראשונה

)על  HALOTומילון  THATוגנר, מילון  ו של הפועל 'קידם' ומקורו קיימת מחלוקת.גם לגבי זמנ

יש ומשום כך  ,מושפע כנראה מארמית ,פי שהוא מופיע בספר יונה, כטוענים כי הפועלסמך וגנר( 

אינם מסכימים עם דעה זו וסבורים  493ולנדס .B.D.Bמילון , . מילון גזניוס492גלותי-בתרלתארכו כ

 כי הוא קדום. 

 

 פעמים: 24עיון בקונקורדנציה מעלה כי הפועל 'קידם' מצוי במקרא 

 פעמים במשמעות של 'קבלת פניו של מישהו' או של 'יציאה לקראת מישהו', ולמשל: 20

ם ּוַבַמִים"; ֵקְּדמו : "ֹלא5דברים כג  ם ַבלֶׁחֶׁ ְתכֶׁ  אֶׁ

י  ִקְּדֻמִני: "6שמ"ב כב  ת"ֹמְקשֵּׁ  .494ָמוֶׁ

 וארבע פעמים נוספות:

ן  "ַעל: 2נה ד יו  ;ִלְבֹרַח ַּתרִשיָשה" ִקַּדְמִתיכֵּׁ

 ָשִרים ַאַחר ֹנְגִנים";  ִקְּדמו": 26תהילים סח 

ָעה ִקַּדְמִתי": 147תהילים קיט  ף ָוֲאַשּוֵּׁ  ;"…ַבנֶׁשֶׁ

יַני ַאְשֻמרֹות ִקְּדמו": 148תהילים קיט   ."…עֵּׁ

של 'קבלת פניו של מישהו' או של  משמעות הפועל 'קידם' בארבעת הפסוקים האלה שונה מזו

'יציאה לקראת מישהו', אך קשה לקבוע משמעות משותפת אחת, וגם החוקרים חלוקים בנוגע 

לכך. עם זאת, נראה כי לשלושת הפסוקים מתהילים, ששניים מהם שייכים לאותו מזמור )קיט, 

                                                           
 .992, עמ' 1810-1812 , מילוןגזניוס 489
 .757, עמ' 1868 גזניוס, מילון 490
 . 1068, כרך ג', עמ' HALOTמילון  491
 . 1068כרך ג', עמ'  ,HALOT ; מילון587עמ'  2כרך  ,THAT; מילון 100וגנר, ארמיזמים, עמ'  492
 .151, טור א'; לנדס, יונה, עמ' 870עמ'  ,.B.D.B; מילון 992, עמ' 1810-1812 , מילוןגזניוס 493
, 19, 6, יח 13(; תהילים יז X2) 6; מיכה ו 33, לז 14; ישעיה כא 19, כב 32וכן במקומות האלה: מל"ב יט  494
 .2; נחמיה יג 27, ל 12; איוב ג 2, צה 15, פט 14 , פח8, עט 11, נט 4כא 
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מש בתחילתן של (, הבנוי במבנה של אקרוסטיכון מתומן, כשהפועל 'קידם' מש495שנחשב כמאוחר

. האם משמעותו של 496משותף עניין ההקדמה בזמן או במקום -שתי שורות המתחילות באות ק' 

-הפועל בספר יונה זהה למשמעות זו? נבחן שימושים בפועל זה הן בארמית הן בעברית הבתר

 מקראית.

 

 בארמית השורש קד"מ מופיע בדיאלקטים שונים. נתחיל, שלא כרגיל, בארמית התרגומית.

הפסוקים  23מתוך  18 –המתרגמים תרגמו את הפועל 'קידם' במשמעויותיו השונות על פי רוב )ב 

המתורגמים( בפעלים משורש קד"מ. בחמשת המקרים הנותרים, ובהם גם הפסוק המדובר מספר 

 יונה, משמשים פעלים אחרים, על פי הפירוט הבא:

ם ּוַבַמִים" )דברי ֵקְּדמו "ֹלא חֶׁ ם ַבלֶׁ ְתכֶׁ  פועל משורש ערע"ר; –( 5ם כג אֶׁ

ד" )ישעיה כא ִקְּדמו"ְבַלְחמֹו   פועל משורש זמ"נ; –( 14   ֹנדֵּׁ

ן  ַעל"   ח"י;פועל משורש י –( 2" )יונה ד ִלְבֹרַח ַּתרִשיָשה ִקַּדְמִתיכֵּׁ

 פעלים משורש פל"ח. –( 6ְבעֹולֹות" )מיכה ו  ַהֲאַקְּדֶמנוה'...  ֲאַקֵּדם"ַבָמה 

ח"י. פועל זה משמש על פי רוב קידם' שבספר יונה הוא פועל משורש ימש לתרגום 'הפועל המש

היקרויות(. כלומר, שהמתרגם  60-לתרגום הפועל 'מיהר', שהוא פועל נפוץ בעברית המקראית )כ

הבין את הפועל 'קידם' שבספר יונה במשמעות של 'מיהר', ומכאן שלשיטתו יונה אומר: "על כן 

. במקרה כזה תהיה משמעותו של הפועל 497גם פירושו של מילון גזניוס לברוח". זהו מיהרתי

 'קידם' שבספר יונה שונה מזו שבמזמורי התהילים ותהיה יחידאית במקרא.

 

 בארמית הממלכתית פעלים משורש קד"מ מתועדים רק פעמיים:

 "קדמא "עמר)ד(א זי לה

(…dem es (das Schneiden) frueher war (zukam)")498; 

 ביה ושהדו עלכלנכס]ן[" דםיתק"...

("…let him come before him")499 . 

                                                           
 .151הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  495
 , טור א'.870, עמ' .B.D.B; מילון 992, עמ' 1810-1812, מילון גזניוס 496
 .757, עמ' 1868, מילון גזניוס 497
 . 4שורה  63לוח  233סכאו, תעודות, עמ'  498
 .6שורה  82קאולי, תעודות ארמיות, תעודה מס'  499
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בשתי היקרויות אלה הפעלים משמשים במשמעות אחת, של הקדמה מבחינת זמן, למרות שאינם 

שייכים לאותו בניין. האם ייתכן כי גם בעברית המצב דומה, קרי: שפעלים משורש קד"מ בבניינים 

של 'קידם' בפיעל? בעברית המקראית מצויים, כאמור,  נוספים משמשים באותן משמעויות כמו זו

 שני מקרים של קד"מ בהפעיל:

ינּו ָהָרָעה"; ְוַתְקִּדים: "10עמוס ט   ַבֲעדֵּׁ

 ַוֲאַשלֵּׁם". ִהְקִּדַמִני: "ִמי 3איוב מא 

בשני מקרים אלה משמעות הפועל 'הקדים' היא הקדמה מבחינת זמן, משמעות זהה לזו 

לים. ואולי ניתן להבין מכך שגם בספר יונה משמעות הפועל הינה שבשלושת הפסוקים מתהי

לברוח"? האם יש לכך תימוכין  הקדמתיהקדמה מבחינת זמן ומכאן שדבריו של יונה יהיו: "על כן 

 נוספים? 

 

מקראית אנו מוצאים פעלים משורש קד"מ. שכיחותו של 'הקדים' בבניין הפעיל -גם בעברית הבתר

ותו של 'קידם' בבניין פיעל )לעומת המקרא, בו יש רק פעמיים 'הקדים' גדולה פי שלושה משכיח

זאת בלי להיכנס למשמעויות השונות(. בדומה למקרא, משמעותו  –היקרויות 'קידם'  24לעומת 

ולא מאחרים"  מקדימיםשל 'הקדים', בבניין הפעיל, היא תמיד הקדמה מבחינת זמן, כמו למשל "

א, משמעותו של 'קידם', בבניין פיעל, היא גם כן הקדמה מבחינת )מגילה א ג(. אך בשונה מהמקר

תרומות ג ז(, בעוד שבמקרא משמעותו היא 'קבלת  ,)משנה "ביכוריםה יקדמוזמן, כמו למשל "

פניו של מישהו' או 'יציאה לקראת מישהו'. כלומר: בלשון חכמים הן 'קידם' הן 'הקדים' משמשים 

 במשמעות של הקדמה מבחינת זמן.

 

סיכום, במקרא השורש קד"מ משמש בשני בניינים. 'הקדים' בהפעיל מצוי במקרא פעמיים ל

פעמים לציון קבלת פניו של  20ומשמעותו ציון הקדמת דבר לפני דבר אחר. 'קידם' בפיעל משמש 

אדם, וכן שלוש פעמים בתהילים קיט )הנחשב מאוחר( לציון הקדמת דבר אחד יחסית לדבר אחר, 

 ר יונה, במשמעות שנויה במחלוקת. ופעם נוספת בספ

סמך  משמעות זו של הפועל 'קידם' שבספר יונה ניתנת להבנה במשמעות של 'מיהר', על

ח"י, המשמש בדרך כלל לתרגום 'מיהר'. אם טענה זו נכונה התרגום הארמי שמשתמש בפועל י

מוכין נוספים יהיה זה המקום היחיד במקרא בו משמש 'קידם' במשמעות זו. אך מכיוון שאין תי

 לסברה זו, לא נוכל לקבלה, מה עוד שקיימת אפשרות נוספת.
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משמעות אפשרית אחרת הינה שהפועל קידם' מציין הקדמה מבחינת זמן. בלשון חכמים אנו 

גם בעברית  -אולי –מוצאים את השורש קד"מ הן בהפעיל הן בפיעל במשמעות זו וכך הדבר 

זו בשתי היקרויותיה )בעמוס ובאיוב( ואילו בפיעל ניתן המקראית: בבניין הפעיל מצויה משמעות 

להבין כך את היקרויותיה בתהילים ובספר יונה. טענה זו מקבלת חיזוק מן הארמית הממלכתית, 

בה משמש גם כן אותו שורש קד"מ, כשהוא משמש בשני בניינים שונים, במשמעות אחת. נראה, 

ים' לצורך הבעת הקדמתו של דבר ואילו אם כן, כי בעברית המקראית הקלסית שימשה 'הקד

'קידם' שימשה במשמעות של קבלת פניו של מישהו. בתקופתה של העברית המקראית המאוחרת, 

ובהשפעת הארמית, קיבלה גם 'קידם' את משמעותה של 'הקדים', קרי: הקדמה של דבר, כפי 

לזמן בו הדבר משמעית בנוגע -שהיה בארמית )ורק ההיקרות בתהילים סח מונעת קביעה חד

 התרחש(. בלשון חכמים משמעות זו ממשיכה להתקיים בשני הפעלים. 

אפשרות זו להבין את הפועל 'קידם' נראית סבירה אך מבוססת על השערות בלבד ועל כן לא 

 נוכל להיעזר בפועל זה לצורכי תיארוכו של ספר יונה.
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יוֹּן28  . ִקיקָּׁ

יוֹּןֱאֹלִהים  "ַוְיַמן ה' יוֹּן ַמח יֹוָנה ַעלַוִיְש  …ִקיקָּׁ  (6" )יונה ד …ַהִקיקָּׁ

ת יוֹּן "ַוַּתְך אֶׁ  (7ַוִייָבש" )יונה ד  ַהִקיקָּׁ

ב ָחָרה יטֵּׁ יוֹּן ְלָך ַעל "ַההֵּׁ  (9" )יונה ד ַהִקיקָּׁ

יוֹּן "ַאָּתה ַחְסָּת ַעל  (10" )יונה ד ַהִקיקָּׁ

 

הגדל מהר אך ה מבקש ללמד את יונה לקח הוא מגייס לשם כך את צמח ה"קיקיון", "כאשר הקב

גם קמל באותה מהירות. לוי סבור כי המילה 'קיקיון' הינה מילה מאוחרת בעברית המקראית 

והיא מעידה שמחברו של הספר כתב את ספרו בארץ ישראל, ואין לחפשו במצרים, כפי שטוען 

. מלבד לוי אין חוקרים הסבורים כי מדובר במילה מאוחרת. האם יש תימוכין לטענת 500היציג

 ר שלו?האיחו

במקרא ה'קיקיון' מופיע רק בספר יונה, וגם בלשון חכמים הוא אינו נפוץ. אנו מוצאים אותו רק 

בתלמוד הבבלי )שבת כא, ע"א(, שם מזהים אותו עם 'צלוליבא', שמו הסורי והארמי של הקיקיון: 

ייה צמח שמפרותיו מפיקים שמן קיק. יש הסבורים כי פירוש זה הגיע אל התלמוד דרך אב הכנס

. גזניוס מסכים עם זיהוי זה ומפרט בנוגע 501הירונימוס, שקיבל אותו כנראה מרבותיו היהודים

למהותו של הצמח: עשב שצמיחתו מהירה והוא מגיע לגובהו של עץ קטן, וכמו עשבים אחרים 

הוא רגיש מאוד ועלול לקמול במהירות. הוא מסכם ואומר כי "מה שמסופר ביונה יש לו דמיון 

 . 502שהוא מתואר בהגזמה" לטבע אלא

זיהוי אחר של הקיקיון הוא עם משפחת הדלועיים, כפי שהגיע לידיעתו של אבן עזרא, כנראה 

 ".504: "חכמי ספרד אומרים דלעת או קרה503על בסיס תרגום השבעים

שמו של הקיקיון מוכר גם בשפות אחרות, למשל באכדית )כצמח גינה( וביוונית )כצמח ממנו 

 , אך גם שם זיהויו אינו ברור.505יק(מפיקים את שמן הק

                                                           
 .39לוי, יונה, עמ'  500
 .231-232זקוביץ, יונה, עמ'  501
 . 1003, עמ' 1810-1812 , מילוןגזניוס 502
 . 766, עמ' 1868 , מילוןגזניוס 503
 .6אבן עזרא ליונה א'  504
 .1099, כרך ג', עמ' HALOTמילון  505
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הנתונים המעטים על הקיקיון אינם מאפשרים לקבוע לא מהי מהותו של הצמח ולא את זמנה 

 , ועל כן המסקנה היא שהעניין מצריך עיון נוסף.של המילה בעברית
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א ַעל 29 רָּׁ  . קָּׁ

ל  ְך אֶׁ ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה "קּום לֵּׁ ֶליהָּׁ ִניְנוֵּׁ א עָּׁ  (2ָתה ָרָעָתם ְלָפָני" )יונה א ִכי ָעלְ  וְקרָּׁ

 

בפעם הראשונה הקב"ה מצווה על יונה ללכת אל העיר נינוה ו"לקרוא עליה" בגלל רעתם של אנשי 

ל ְך אֶׁ ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה -העיר, אשר עלתה לפניו )"קּום לֵּׁ ֶליהָּׁ ִניְנוֵּׁ א עָּׁ (. 2ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני" א  וְקרָּׁ

להעיר" את מה שיגיד לו )" יונה לקרוא "אללאחר מכן הקב"ה אומר ל ְך אֶׁ ה ָהִעיר  קּום לֵּׁ ִניְנוֵּׁ

א ֵאֶליהָּׁ ַהְּגדֹוָלה  ת וְקרָּׁ יָך" אֶׁ לֶׁ ר אֵּׁ ר ָאֹנִכי ֹדבֵּׁ (. הצירוף 'קרא על' נטען על ידי כמה 2ג  ַהְקִריָאה ֲאשֶׁ

וף 'קרא להיות מקבילה מאוחרת לציר -506וביניהם בהמה, ביואר, נובק, בנדויד וברנר -חוקרים 

אל', כשהשינוי במילת היחס נובע מרצונו של מחבר הספר לגוון את נוסחת הפתיחה של פרק ג 

ולהבדילה מזו של פרק א, בעוד שהמשמעות אינה משתנה, ויש הטוענים שניכרת בכך השפעה 

 . 507ארמית

יתכן 'אל' קיימים ושאמנם י-לנדס אינו מסכים עם זה. הוא מציין שדבר ידוע הוא שחילופי 'על'

(. עם זאת, יש אפשרות שהמחבר 2( פשוט מחליף את הצירוף 'קרא על' )א 2שהצירוף 'קרא אל' )ג 

רצה להביע משהו חזק יותר בצירוף 'קרא על', וזאת על סמך מה שבא אחרי מילת היחס, כך 

שלצירוף 'קרא על' תהיה משמעות של 'הודעה', משמעות שאינה קיימת בצירוף 'קרא אל'. ובכל 

הצירוף 'קרא על' מצוי כבר בעברית המקראית הקלסית ולכן אין להיעזר בו לצורך  מקרה,

 . 508תיארוך

 

יש לצירוף 'קרא אל'  HALOTומילון  .B.D.Bמה ניתן ללמוד מן הנתונים המקראיים? על פי מילון 

משמעות ייחודית של 'הצעת שלום לעיר' והיא מצויה במקרא, מעבר לספר יונה, בשני מקומות 

 :509םנוספי

(, 18 - 10. החוק המקראי מציין במפורש כיצד יש לנהוג במקרה של מלחמה )דברים כ 1

והוא מבחין בין ערים מקומיות לערים רחוקות. בערים מקומיות יש להשמיד "כל נשמה" 

ִתְקַרב לתו "קריאה אל" העיר לשלום "ִכי ואילו בערים רחוקות יש נוהל קרב ברור, שתחי

                                                           
דויד, לשון מקרא ולשון ; בנ188; נובק, מבוא, עמ' 31; ביואר, יונה, עמ' 281-288בהמה, יונה, עמ'  506

 .400; ברנר, יונה, עמ' 61חכמים, עמ' 
 757עמ'  ,.B.D.B; מילון 22; הורביץ, בין לשון ללשון, עמ' 71בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  507

 .117בדיוס, היסטוריה, עמ' -; וסאינס169טור א'; טלשיר, מעמדה של העברית המקראית המאוחרת, עמ' 
 .158עמ'  לנדס, יונה, 508
 .1130, כרך ג', עמ' HALOT, טור ב'; מילון 895, עמ' .B.D.Bמילון  509
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ל  םאֶׁ יָה  ִעיר ְלִהָלחֵּׁ אתָּׁ ֵאֶליהָּׁ ָעלֶׁ רָּׁ (, קריאה המאפשרת לתושביה של 10ְלָשלֹום" )דברים כ ְוקָּׁ

העיר להחליט מה הם רוצים: להיכנע או לצאת למלחמה, שסופה עשוי להיות הריגת 

 הזכרים ולקיחת הנשים, הטף, הבהמה וכל דבר אחר כשלל.

, נלחמים בהם ונשבעים . בעקבות מעשה פילגש בגבעה, עולים שבטי ישראל על בני בנימין2

שלא יתנו להם את בנותיהם לנשים. אך לאחר מכן הם מתחרטים וחושבים על דרך מקורית 

לפתרון הבעיה. הם שולחים אל בני בנימין נציגים שמתחילים את המפגש ב"קריאת שלום 

ל  אליהם": "ַוִיְשְלחּו ָכל ָדה ַוְיַדְברּו אֶׁ לַ ָהעֵּׁ ר ְבסֶׁ ֶהםע ִרמֹון ְבנֵּׁי ִבְנָיִמן ֲאשֶׁ ָשלֹום"  ַוִיְקְראו לָּׁ

' בשינוי מילת היחס, אך מכיוון -(. במקרה זה אמנם מדובר בצירוף 'קרא ל13)שופטים כא 

' זהה לזו של 'קרא -' קרובה למילת היחס 'אל' ומשמעות הצירוף 'קרא ל-שמילת היחס 'ל

 ניתן להתייחס אל שני הצירופים יחד. –אל' 

רוף 'קרא אל' מופיע במקרא כבר בעברית המקראית הקלסית )בדברים כ מסקירה זו עולה שהצי

( וצורתו השלמה היא 'לקרוא אל העיר לשלום', שמשמעותה 'הצעת שלום 13ובשופטים כא  10

לעיר', הצעה הפותחת פתח לפתרון של שלום, כי האלטרנטיבה היא מלחמה. לפי משמעות זו 

אנשי נינוה אולטימטום: או שיחזרו בתשובה או משימתו של יונה הייתה כנראה להציב בפני 

ת" )יונה ג  ְהָפכֶׁ ה נֶׁ (. יש לשים לב כי 4שיקרה דבר נורא, שהינו, במקרה זה "עֹוד ַאְרָבִעים יֹום ְוִניְנוֵּׁ

הנוסחה המלאה של קריאת האזהרה 'לקרוא שלום אל עיר' אינה מופיעה בספר יונה, שהרי 

 ה'קריאה', הבדל העשוי להוות פתח להבנה שונה.במקום לקרוא 'שלום' נאמר לקרוא את 

על הצירוף 'קרא על' טוענים, כאמור, שהוא חלופה מאוחרת, זהה מבחינת משמעותה לצירוף 

'קרא אל', כשרק מילת היחס מתחלפת. לנדס אינו מסכים עם טענה זו משום שהצירוף 'קרא על' 

בידינו לצורך תיארוך. הוא מציין שש מצוי כבר בעברית המקראית הקלסית ולכן אינו יכול לסייע 

היקרויות של הצירוף בעברית המקראית הקלסית המוכיחות לדבריו את טענתו. אף אנו נבדוק 

 אותן להלן: 

פעמיים הצירוף 'קרא על' מופיע כבר בספר דברים. הראשונה היא בדיני עזרה לאביונים, שם 

ר ששנת שמיטה מתקרבת; השניה מועלית האפשרות כי אדם לא ירצה להלוות כסף לעני מאח

היא בדיני שכיר יום שעלול לא לקבל את משכורתו. במקרה הראשון העני יתלונן על המלווה 

ֶליָךהפוטנציאלי, או כדברי המקרא " א עָּׁ רָּׁ ל ְוקָּׁ ( ובמקרה השני השכיר יתלונן 9" )דברים טו 'ה אֶׁ

ֶליָךִיְק  ְוֹלאעל מעבידו, אם זה לא ישלם לו בסופו של יום העבודה: " א עָּׁ ל רָּׁ " )דברים כד 'ה אֶׁ

15 .) 
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היקרות אחרת של הצירוף 'קרא על' היא כאשר נביא אחד בא מיהודה כדי להכריז לירבעם 

א ַעלולעם שהקב"ה כועס עליהם " ַח ִבְדַבר ַוִיְקרָּׁ ַח ִמזְ  ה' ַהִמְזבֵּׁ ר ִמְזבֵּׁ ַח ֹכה ָאַמר ה': ִהנֵּׁהַוֹיאמֶׁ  בֵּׁ

ית ן נֹוָלד ְלבֵּׁ תָדִוד יֹ  בֵּׁ יָך אֶׁ יָך ְוַעְצמֹות ָאָדם ִיְשְרפּו  אִשָיהּו ְשמֹו ְוָזַבח ָעלֶׁ ֹכֲהנֵּׁי ַהָבמֹות ַהַמְקִטִרים ָעלֶׁ

יָך  (. 2" )מלא יג ָעלֶׁ

במקרה אחר, הנביא יחזקאל מנבא את תחיית ישראל אחרי הגלות, לא לפני שהמלך גוג ינוצח 

יורא: "ויושמד, על ידי החרב שהקב"ה יקרא לה, וכדברי המק לָּׁ אִתי עָּׁ רָּׁ ב ְלָכל ְוקָּׁ רֶׁ ב ... ָהַרי חֶׁ רֶׁ חֶׁ

 (.21" )יחזקאל לח ִאיש ְבָאִחיו ִּתְהיֶׁה

ה  'ה ה ָאַמרִכי כֹ במקום אחר נמשל הקב"ה לאריה השואג על טרפו: "  ה ָהַאְריֵּׁ ְהּגֶׁ ר יֶׁ ַלי ַכֲאשֶׁ אֵּׁ

ר -ְוַהְכִפיר ַעל יוַטְרפֹו ֲאשֶׁ לָּׁ ֵרא עָּׁ ֲהמֹוָנם ֹלא ַיֲענֶׁהְמֹלא ֹרִעים ִמקוֹ  ִיקָּׁ ָחת ּומֵּׁ  (.4" )ישעיה לא ָלם ֹלא יֵּׁ

ר בהזדמנות אחרת מדובר על העיר ששמו של ה' נקרא עליה "  אִכי ִהנֵּׁה ָבִעיר ֲאשֶׁ ְשִמי  ִנְקרָּׁ

ֶליהָּׁ   (.29" )ירמיה כה עָּׁ

מסקירת מגוון ההיקרויות שלנדס מביא כהוכחה לקיומו של הצירוף 'קרא על' כבר בעברית 

הקלסית, עולה שהצירוף אכן היה קיים כבר בעברית הקדומה, אלא שהוא שימש בה המקראית 

(, 'לקרוא על שם' 2(, 'להכריז על' )מל"א יג 15וכד  9במשמעויות שונות: 'להתלונן' )דברים טו 

. מכל המשמעויות 510(21(, 'לקרוא למישהו' )יחזקאל לח 4(, 'להיקרא' )ישעיהו לא 9)ירמיהו כה 

 ל הכרזה מתאימה להיקרותו של הצירוף 'קרא על' שבספר יונה.רק זו ש -האלה 

 

 המתרגמים הארמיים מתרגמים את שני הצירופים 'קרא אל' ו'קרא על' בדרכים הבאות: 

 'קרא אל' במשמעות של הצעת שלום: 

ל          יָה "ִכי ִתְקַרב אֶׁ ם ָעלֶׁ אתָּׁ ֵאֶליהָּׁ ִעיר ְלִהָלחֵּׁ רָּׁ  :תורגם למ (10ְלָשלֹום" )דברים כ ְוקָּׁ

י ִתקַרב ְלַקרָּתא ְלָאָגָחא ְקָרָבא ֲעלַ "          ִמִלין ִדְשָלם" )תרגום אונקלוס(; ּהְוִתְקֵרי לַ ּה ֲארֵּׁ

 מילין דשלם" )ניאופיטי(. ותכרזון עלווה"ארום תקרבון לקריה למסדרה לקובלה סדרי קרבה        

 

ל "ַוִיְשְלחּו ָכל ָדה ַוְיַדְברּו אֶׁ ַלע ִרמֹון ְבנֵּׁי  ָהעֵּׁ ר ְבסֶׁ ( 13ָשלֹום" )שופטים כא  ַוִיְקְראו לֶָּׁהםִבְנָיִמן ֲאשֶׁ

יף ִרמֹון בָיִמין ִד נֵּׁי ִבנַמִלילּו ִעם בְ א וְ חּו ָכל ִכנשתָ לַ "ּושמתורגם ל  ָלם".ִמִלין ִדש וקרוֹּ ְלהוֹּןכֵּׁ

  

                                                           
 על פי: אבן שושן, קונקורדנציה. 510
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ל  ְך אֶׁ ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה "קּום לֵּׁ א ֵאֶליהָּׁ ִניְנוֵּׁ ת  וְקרָּׁ יָך" ַהְקִריאֶׁ לֶׁ ר אֵּׁ ר ָאֹנִכי ֹדבֵּׁ ָאה ֲאשֶׁ

יל ְלִנינְ ( מתורגם 2)יונה ג  ה ַקרל"קּום ִאיזֵּׁ  אתָ ַית ְנבּוְא  הלַ ְוִאתַנִבי עְ ָתא ָתא ַרבְ וֵּׁ

יל ִעָמךַדְא   ".ָנא ְמַמלֵּׁ

 

 'קרא על' במשמעות של הכרזה:

א ַעל" ַח ִבְדַבר ַוִיְקרָּׁ ַח ֹכה ָא ה' ַהִמְזבֵּׁ ַח ִמְזבֵּׁ ר ִמְזבֵּׁ ( 2..." )מלא יג ה' ַמרַוֹיאמֶׁ

י י ַעלַנבִ ְוִאתמתורגם ל" ַמר ן ְא נָ ָחא ִכדָגָמא ַדה' ַוְאַמר ַמדְבָחא ַמדבְ ִפתגֹוָרא בְ אֵּׁ

 ...".ה'

ל ְך אֶׁ ה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה -"קּום לֵּׁ ֶליהָּׁ ִניְנוֵּׁ א עָּׁ ( 2ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני" )יונה א  וְקרָּׁ

ה ַק מתורגם ל יל ְלִניְנוֵּׁ יַקת ִבישָ  הְוִאתַג]![ִבי ְעלַ ָתא רָתא ַרב"קּום ִאיזֵּׁ י ְסלֵּׁ ְתהֹון ְארֵּׁ

 י". ִלקָדמָ 

 

מכאן שהצירוף 'קרא אל' תורגם על ידי תרגום אונקלוס לצירוף 'קרא ל... מלין דשלם' )בספרים 

דברים ושופטים( ועל ידי תרגום ניאופיטי ל'הכריז על... מילין דשלם' )בספר דברים(. ואילו 'קרא 

ר יונה תורגם על ידי הפועל 'התנבי', המשמש גם לתרגום 'קרא על' שבספר יונה אל' שבספ

 ובמל"א. 

האם נובע הדבר מכך שלא היו הבדלי משמעות בין 'קרא אל' ו'קרא על' )כי שני הצירופים 

 זהים( או שבזמן התרגום כבר לא היו הבדלים? 

בצירוף 'קרא אל' ופעם אם כך, למה מתכוון מחבר ספר יונה כאשר הוא משתמש פעם אחת 

כי יונה עושה שני דברים: הוא 'קורא אל' העיר  אפשרות אחת היאאחרת בצירוף 'קרא על'? 

. שני צירופים אלו 511בכוונה של הצעת שלום וגם 'קורא עליה' ומכריז בה את דבריו של הקב"ה

 מצויים כבר בעברית המקראית הקלסית ועל כן אינם מסייעים לצורכי תיארוך.

ות השנייה היא שיונה עושה רק דבר אחד, דהיינו התנבאות בעיר, כיוון ש'קורא אל' האפשר

ו'קורא על' זהות משום שמילת היחס 'אל' הקדומה פשוט מתחלפת במילת היחס 'על', בהשפעת 

. טענה זו מתחזקת על ידי התרגום הארמי שאינו 512הארמית, כפי שקורה גם במקרים אחרים

י  –ואת שניהם הוא מתרגם באותה דרך מבחין בין שני הצירופים,  במשמעות של נבואה )"ְוִאְתַנבֵּׁ

                                                           
 .HALOTומילון  .B.D.Bבדעה זו מחזיקים, כאמור, מילון  511
 בדעה זו מחזיקים, כאמור, בהמה, ביואר, נובק, בנדויד וברנר.  512
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. נראה כי אפשרות זו היא הסבירה יותר, גם אם לא ניתן לומר זאת בוודאות, ועל כן ניתן 513ֲעָלּה"(

 להיעזר בצירוף 'קרא על', בהסתייגות מסויימת, לצורך תיארוך. 

  

 

 

 

                                                           
של ספר יונה להשתמש קודם בצורה החדשה ורק בפעם מדוע בחר מחברו המתבקשת היא השאלה ו 513

 השניה בצורה העתיקה.
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 לב אֶ ַר . קָּׁ 30

יו" ר לוֹ ַרב הַ  ַוִיְקַרב ֵאלָּׁ ל ַוֹיאמֶׁ  (6" )יונה א …ֹחבֵּׁ

 

צה ו. רב החובל, שריםירכתיהיורד אל יונה  ,תםיבעוד המלחים עסוקים בהצלת אני ,בזמן הסערה

יונה ומבקש ממנו שישתתף במאמץ ויקרא אל  "קרב אל"לרתום למלאכה את כל הנמצאים עליה, 

טייה מן העברית המקראית סבנדויד טוען שהפועל 'קרב' מאוחר ושהשימוש בו מהווה  אלוהיו.

 ווןשל סטייה זו הינה גימטרתה ו ש"נגמשורש ודאי משתמשת בפועל והקלסית, שהייתה ב

אין לכלול פועל זה ברשימת התופעות הלשוניות המאוחרות רופא ש לעומתו טוען. 514לשוןה

המילונים גזניוס,  כך סבורים גם. 515שבספר יונה, משום שהוא מופיע כבר בספרות הקלסית

B.D.B. ו-HALOT
516 . 

 

 התקרבותומהנתונים המקראיים עולה שהצירוף 'קרב אל' )לעתים בהשמטת 'אל'( לתיאור  

מצוי במקרא כמה פעמים, חלקן כבר בעברית המקראית  - הפיזית של אדם אל אדם אחר

 : 517הקלסית, ולמשל

ם : 18בראשית לז  רֶׁ ָרֹחק ּוְבטֶׁ אחיו  – ְתַנְכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו"ַויִ  ִיְקַרב ֲאֵליֶהם"ַוִיְראּו ֹאתֹו מֵּׁ

 של יוסף מתקרבים אליו;

י ַהָצָבא"  ַוִיְקְרבו ֶאל: "48במדבר לא  ר ְלַאְלפֵּׁ ה ַהְפֻקִדים ֲאשֶׁ מפקדי הצבא מתקרבים  –ֹמשֶׁ

  למשה;

ם ַוֹּתאְמרּו..."  ַוִתְקְרבון ֵאַלי: "22דברים א    משה מספר שבנ"י התקרבו אליו; –ֻכְלכֶׁ

ת ָכלְקַרב : "24ים ה דבר ר ֹיאַמר ה'"  ַאָּתה ּוֲשָמע אֵּׁ בנ"י מבקשים ממשה שיתקרב  –ֲאשֶׁ

  ה;"אל הקב

ל 17 – 16שמ"ב כ  יָך. ַעד  ְקַרביֹוָאב : "ִאְמרּו ָנא אֶׁ לֶׁ ָנה ַוֲאַדְבָרה אֵּׁ האישה  –" ַוִיְקַרב ֵאֶליהָּׁ הֵּׁ

 .בהחכמה מבקשת שיואב יתקרב אליה כדי לשמוע אותה והוא מתקר

 

                                                           
 .61בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  514
 .134רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  515
 .1133, כרך ג', עמ' HALOT; מילון 897עמ'  ,.B.D.B; מילון 1016, עמ' 1810-1812 , מילוןגזניוס 516
 .5ומלאכי ג  14, נד 16, ישעיה מח 24, דברים ה 4, במדבר יח 20יד וכן במקומות הבאים: שמות  517
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שנסקרו לעיל מתברר שהצירוף 'קרב אל' במשמעות של התקרבות  נתונים המקראייםהבסיס על 

יש להסכים עם של אדם אחד אל אדם אחר שימש כבר בעברית המקראית הקלסית, ומשום כך 

שאין לראות בפועל 'קרב אל' סממן מאוחר של הלשון המסבירים רופא ועם המילונים שצוינו לעיל 

 לכלול אותו ברשימת התופעות המעידות על איחור.  המקראית ואין
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 . ְקִריָאה31

ת  יָה אֶׁ לֶׁ יָך" )יונה ג  ַהְקִריָאה"ּוְקָרא אֵּׁ לֶׁ ר אֵּׁ ר ָאֹנִכי ֹדבֵּׁ  (2ֲאשֶׁ

 

ה אומר ליונה להגיע אל העיר ולקרוא שם את "הקריאה" שיאמר לו. יונה עושה את מה "הקב

ת" )ג שהוטל עליו, ותושבי העיר שומעים אותו אומר:  ְהָפכֶׁ ה נֶׁ (. המילה 4"עֹוד ַאְרָבִעים יֹום ְוִניְנוֵּׁ

'קריאה' נתפסת כמאוחרת על ידי חוקרים רבים, ובהם הורטון, סלין, ביואר, וולף, ברנר ודיי. הם 

מציינים אמנם שמדובר במילה יחידאית במקרא, אבל רק ברנר מסבירה שהתימוכין לאיחור הם 

 . 518כמיםשכיחותה הרבה של המילה בלשון ח

לנדס אינו מסכים עם הקביעה ש'קריאה' מאוחרת, למרות תפוצתה בלשון חכמים. טענותיו הן 

מקראיים -כי במקרא זוהי ההיקרות היחידה של מילה זו; כי היא גם אינה מצויה במקורות חוץ

מתקופה זו וכי גם בארמית היא כלל אינה מתועדת; ולא ניתן להתבסס על משקלו של שם העצם 

כדי להוכיח את איחורו. לדבריו, גם אם מתקבל הרושם כי שם העצם 'קריאה' נוצר על דרך לבדו 

הארמית, בה משקל 'קטילה' משמש כסביל פנימי של בניין ָפַעל, הרי שהעובדה ששם עצם ספציפי 

זה אינו מוכר בארמית, מוביל למסקנה שכל מה שניתן לומר הוא שקיימת אפשרות ש'קריאה' 

שקל ארמי זה. אך מכיוון שכבר בעברית המקראית הקלסית קיימים שמות עצם מ בהשפעתנוצר 

במשקל זה )למשל 'עלילה', 'אסיר', 'משיח' ועוד(, הדבר מונע מאיתנו להתבסס על המשקל לבדו 

 . 519כדי לטעון לאיחורו של 'קריאה'

 הנתונים המקראיים בנוגע למילה 'קריאה', אכן, זעומים:

 ית מצוי בצורות הבאות:השורש קר"א בעברית המקרא

 בשם העצם 'קריאה', שהינה מילה יחידאית במקרא; -

בפעלים משורש קר"א, הנפוצים מאות פעמים בבניינים שונים, במספר  -

משמעויות קרובות זו לזו: לומר בקול, להזמין, להשמיע דברים כתובים, לתת 

 ; 520שם

 

                                                           
; ברנר, 54; וולף, יונה, עמ' 12; ביואר, יונה, עמ' 249; סלין, תרי עשר, עמ' 199הורטון, תרי עשר, עמ'  518

 .34; דיי, יונה, עמ' 400יונה, עמ' 
 .152לנדס, יונה, עמ'  519
 אבן שושן, קונקורדניצה, ערך קר"א. 520
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 משקל 'קטילה':

של בניין קל וככזה הוא משמש כשם בעברית נוצר משקל 'קטילה' כשם פעולה  -

ְך ְבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא"( 'הליכה' )למשל  8עצם, ולמשל: 'אכילה' )מ"א יט  לֶׁ "ַויֵּׁ

 (.ִיְזֹכר ַאִדיָריו ִיָכְשלּו בהלכותם )ַבֲהִליָכָתם(" 6נחום ב 

גם בארמית משמשת הצורה 'קטילה'. בארמית היא מציינת את צורת הנקבה של הסביל 

ה" )דניאל ב  ְפִליגָּׁהנימי של בניין קל ומשמעותה תואר, ולמשל "ַמְלכּו הפ ֱהוֵּׁ ( וכן 41ּתֶׁ

א  ֱהוֵּׁ ה"ּוִמַנּה ּתֶׁ (. שמשקל 'קטילה' הארמי מצוי רק בארמית יהודית 42" )דניאל ב ְתִבירָּׁ

 . 521והושאל בה מן העברית חז"ל ולא מהעברית המקראית

 

ונה על דרך הארמית, ודבריו של לנדס בטעות יסודם. מכאן שלא ניתן להבין את 'קריאה' שבספר י

יש להבין מילה זו על דרך העברית. 'קריאה' נוצרה כנראה כשם פעולה של בניין קל בשורש קר"א, 

שאחת ממשעויותיו היא כנראה 'להזהיר' )ראה לעיל, בסעיף כט 'קרא על'(. לכן סביר שמשמעותה 

אית משמעות זו מצויה כבר בעברית המקר'. מכיוון שתהיה 'אזהרה' ועל יונה היה 'להכריז אזהרה

הקלסית לא ניתן לקבוע את זמן היווצרותו של שם העצם ולא ניתן יהיה להיעזר בו לצורכי 

 תיארוך.

 

 

                                                           
 .705סגל מ"צ, לשון המשנה, עמ'  521
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 . ִרבוֹּ 32

ר יֶׁש …" ים ֲאשֶׁ ה ִמְשּתֵּׁ ה  ָבּה ַהְרבֵּׁ ְשרֵּׁ  (11" )יונה ד …ֹ ָאָדםִרבועֶׁ

 

ים" מבין שהוא חס על העיר הגדולה שבה חייםהקב"ה שואל את יונה אם הוא אינו  ה ִמְשּתֵּׁ  ַהְרבֵּׁ

ה  ְשרֵּׁ . בעברית זמנה ומקורה של המילה 'רבו' שנויים במחלוקת. חוקרים מסוימים, ֹ ָאָדם"ִרבועֶׁ

HALOT, ברנר, רופא, סימון, זקוביץ ומילון .B.D.Bבהם מילון גזניוס, גזניוס, בהמה, מילון 
522 ,

שיטתם 'רבו' מחליפה את 'רבבה' הקלסית, וסביר שהגיעה לעברית מן סבורים שהיא מאוחרת. ל

, טוענים שהמילה 'רבו' הייתה בשימוש כבר בתקופה 523הארמית. חוקרים אחרים, בהם לנדס ודיי

ב ֱאֹלִהים)" 18האוגריתית ועל סמך היקרותה בתהילים סח  rbtקדומה, וזאת על סמך  כֶׁ  ִרבַֹּתִים רֶׁ

י ִשְנָאן ֲאֹדנָ  שַאְלפֵּׁ ְכָּתב]קרי:  אכתוב)" 12"( ובהושע ח י ָבם ִסיַני ַבֹקדֶׁ י]קרי:  רבולֹו  [אֶׁ ּתֹוָרִתי:  [ֻרבֵּׁ

 , בהתבססו על לורץ,"(. בגלל היעדרותה של 'רבו' מן הארמית הקדומה לנדס סבורָזר נְֶׁחָשבּו ְכמוֹ 

, שהיה מוכר שהמילה הגיעה אל העברית מן הכנענית / הפניקית והיא משתייכת לניב הצפוני

  למחבר ספר יונה.

 

 פעמים: 11בדיקה בקונקורדנציה מעלה שהמילה 'רבו' מצויה במקרא 

ְכָּתב( לֹו קרי: ) אכתוב: "12הושע ח  י( ּתֹוָרִתי: ְכמוֹ קרי: ) רבואֶׁ  ";ָזר נְֶׁחָשבּו ֻרבֵּׁ

ר …": 11יונה ד  ים יֶׁש ֲאשֶׁ ה ִמְשּתֵּׁ ה  ָבּה ַהְרבֵּׁ ְשרֵּׁ  ";ֹ ָאָדםִרבועֶׁ

ב ֱאֹלִהים: "18תהילים סח  כֶׁ ש ִרבַֹּתִים רֶׁ י ִשְנָאן ֲאֹדָני ָבם ִסיַני ַבֹקדֶׁ  ";ַאְלפֵּׁ

ָהמֹון ירום )ְוָרם( ְלָבבֹו ְוִהִפיל: "12דניאל יא   ";ְוֹלא ָיעֹוז ִרבֹּאוֹּת ְוִנָשא הֶׁ

ָחד ַאְרַבע ָכל: "64עזרא ב  אֹות ַאְלַפִים ְשֹלש ִרבוֹּא ַהָקָהל ְכאֶׁ  ";ִשִשים מֵּׁ

ש: "69שם,  ת  תִרבֹּאוֹּ  ְכֹכָחם ָנְתנּו ְלאֹוַצר ַהְמָלאָכה ָזָהב ַדְרְכמֹוִנים שֵּׁ שֶׁ ף ָמִנים ֲחמֵּׁ סֶׁ ף ְוכֶׁ לֶׁ ָואֶׁ

ָאה  ";ֲאָלִפים ְוָכְתֹנת ֹכֲהִנים מֵּׁ

ָחד ַאְרַבע  ָכל: "66נחמיה ז  אֹות ְוִשִשי ַאְלַפִים ְשֹלש ִרבוֹּאַהָקָהל ְכאֶׁ  ";םמֵּׁ

                                                           
, .B.D.B; מילון 282; בהמה, יונה, עמ' 29; גזניוס, היסטוריה, עמ' 1034, עמ' 1810-1812, מילון זניוסג 522
; זקוביץ, 31; סימון, יונה, עמ' 131; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 402, טור א' וב'; ברנר, יונה, עמ' 914עמ' 

 .1178, כרך ג', עמ' HALOT; מילון 232יונה, עמ' 
 .35; דיי, יונה, עמ' 154לנדס, יונה, עמ'  523
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י : "70שם,  י ָהָאבֹות ָנְתנּו ְלאֹוַצר ַהְמָלאָכה ָזָהב ַדְרְכמֹוִנים ְשּתֵּׁ ָראשֵּׁ ף ָמִנים  ִרבוֹּתּומֵּׁ סֶׁ ְוכֶׁ

 ";ּוָמאָתִים ַאְלַפִים

י : "71שם,  ִרית ָהָעם ָזָהב ַדְרְכֹמִנים ְשּתֵּׁ ר ָנְתנּו ְשאֵּׁ ף ָמִנים ַאְלָפִים ְוָכְתֹנת  ִרבוֹּאַוֲאשֶׁ סֶׁ ְוכֶׁ

 ";ֲהִנים ִשִשים ְוִשְבָעהכֹ 

ית)פעמיים(: "וַ  7דה"א כט  תָהֱאֹל ִיְּתנּו ַלֲעבֹוַדת בֵּׁ שֶׁ ֲאָלִפים ַוֲאַדְרֹכִנים  ִהים ָזָהב ִכָכִרים ֲחמֵּׁ

ת ִרבוֹּ  ת ֲאָלִפים ּוְנֹחשֶׁ רֶׁ ף ִכָכִרים ֲעשֶׁ סֶׁ ָאה ִרבוֹּ ְוכֶׁ ל מֵּׁ לֶׁ  ּוְשמֹוַנת ֲאָלִפים ִכָכִרים ּוַבְרזֶׁ ף אֶׁ

 ". ִכָכִרים

מסקירה זו עולה ששמונה היקרויות של 'רבו' אכן מצויות בספרות המקראית המאוחרת ורק 

, המיוחס לימי 12שתיים, מעבר לזו שבספר יונה, מופיעות בספרים אחרים: הפסוק בהושע ח 

ל כצורת נסמך ברבים שהצורה 'רבי' מתפרשת ו קרי רבים-הבית הראשון ומצויים בו הבדלי כתיב

ותהילים סח, שהינו מזמור קשה להבנה  ;525חוקרים רבים מוציאים אותו מן הדיוןעל כן ו 524'רוב'

  כריבואבו בצורת הזוגי,  תפרשתוהנחשב קדום בגלל ריבוי ההקבלות שבו לאוגריתית, ו'רבו' מ

 . 526כפול ריבוא

, 11בֹו' )ביונה ד המילה 'רבו' מצויה במקרא בצורות שונות: לצורת היחיד יש שתי צורות כתיב: 'ִר 

(; גם לצורת הרבים יש שתי 71-ו 66, ובנחמיה ז 64( ו'ִרבֹוא' )בעזרא ב 7ופעמיים בדה"א כט 

(; מלבד זאת אנו מוצאים גם 69ובעזרא ב  12( ו'ִרֹבאֹות' )בדניאל יא 70צורות: 'ִרבֹות' )בנחמיה ז 

י ִרבֹות'( בצד הצירופים 18' )בתהילים סח ִרֹבַתִיםאת צורת הזוגי ' י ִרבֹואו' 'ְשּתֵּׁ )שתיהן  'ְשּתֵּׁ

 בנחמיה ז(. 

 

פעמים  16מילה שטוענים שהיא המקבילה הקלסית של 'רבו' היא 'ְרָבָבה', והיא מופיעה במקרא ה

)שבע פעמים בצורת היחיד 'רבבה' ותשע פעמים בצורת הרבים 'רבבות'(, רובן בעברית המקראית 

 הקלסית, ולמשל:

תוַ : "60בראשית כד  י ְיָבְרכּו אֶׁ נּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלפֵּׁ ה ִרְבָקה ַוֹיאְמרּו ָלּה ֲאֹחתֵּׁ בָּׁ ְך  ְרבָּׁ  ְוִייַרש ַזְרעֵּׁ

ת ַשַער שְֹנָאיו   ";אֵּׁ

ף לָ :"10שופטים כ   לֶׁ ף ְואֶׁ לֶׁ ָאה ָלאֶׁ ל ּומֵּׁ י ִיְשָראֵּׁ ָאה ְלֹכל ִשְבטֵּׁ הְוָלַקְחנּו ֲעָשָרה ֲאָנִשים ַלמֵּׁ בָּׁ   ְרבָּׁ

                                                           
 .9בר אשר, תצורת השם, עמ'  524
 .131למשל רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  525
 .6שם, עמ'  526



 

 205 

ָדה לָ   ַבע ִבְנָיִמן ְכָכלָלַקַחת צֵּׁ ל ָעם ַלֲעשֹות ְלבֹוָאם ְלגֶׁ ר ָעָשה ְבִיְשָראֵּׁ  ";ַהְנָבָלה ֲאשֶׁ

ר ָנְתנּו ְלָדִוד : "8שמ"א יח  ה ַוֹיאמֶׁ יָניו ַהָדָבר ַהזֶׁ ַרע ְבעֵּׁ בוֹּתַוִיַחר ְלָשאּול ְמֹאד ַויֵּׁ ְוִלי ָנְתנּו  ְרבָּׁ

 .527"ָהֲאָלִפים ְועֹוד לֹו ַאְך ַהְמלּוָכה

 

כאן שהיקרויותיה של 'רבבה' הן בעיקר בעברית המקראית הקלסית ולא בעברית המקראית מ

המאוחרת, ואילו 'רבו' מצויה בעיקר בעברית המקראית המאוחרת ואולי גם בעברית המקראית 

הקלסית. לכן נראה שקיים בסיס רחב להניח כי 'רבבה' קדומה ואילו 'רבו' מאוחרת. ומכיוון 

השפעה ארמית, יש לבדוק את היקרויותיה של 'רבו' גם בדיאלקטים השונים  שנטען כי קיימת כאן

 של הארמית. 

  

 בארמית הקדומה אין המילה 'רבו' מתועדת. 

 בארמית המקראית קיימת רק היקרות אחת: 

ק ִמן ְנַהר ִדי : "10דניאל ז  ד ְוָנפֵּׁ לֶׁף אלפים ) נּור ָנגֵּׁ ּה ַאְלִפין( ְיַשְמשּונֵּׁ קרי: ֳקָדמֹוִהי אֶׁ

ןקרי: רבון ) ִרבוֹּ וְ   ".( ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון ִדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין ְפִתיחּוִרְבבָּׁ

 בארמית התרגומית מצויה המילה 'רבות' כתרגום למילה 'רבבה', ולמשל:

י                  ין ְיעָ ָפא ּותַאללְ ֹוף ַחד דין ִירדֵּׁ כְ "אֵּׁ איבִר ְרקּון לְ רֵּׁ  מש לתרגום: " )תרגום אונקלוס(, המשוֹּתָּׁ

יָכה ִיְרֹדף"                ף אֵּׁ לֶׁ ָחד אֶׁ ה ּוְשַנִים ָיִניסּו אֶׁ בָּׁ  (;30" )דברים לב ְרבָּׁ

ןִפין ּולא ְלַאלוַ ִה  ה ְאָחַתָנא ַאתַמרּו לַ ה ַוְא ָק ִרב"ּוָבִריכּו ָית  " )תרגום אונקלוס(, ִרְבוָּׁ

נּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאלְ  י המשמש לתרגום: "ַוֹיאְמרּו ָלּה ֲאֹחתֵּׁ הפֵּׁ בָּׁ  (.60" )בראשית כד ְרבָּׁ

א כן מצויה הן בארמית המקראית כלומר: 'רבו' אינה מתועדת בארמית העתיקה, אך הי

 בארמית התרגומית, שבה היא משמשת לתרגום 'רבבה' העברית. ;הן

 

 מקראית מתועדות שתי הצורות, 'רבבה' ו'רבו', על פי הפירוט הבא:-בספרות העברית הבתר

 'רבבה'

 פעם אחת: בבן סירא 

 , בעטותו צניף נלחם" )מז ו(;רבבה"על כן ענו לו בנות. ויכנוהו ב

 במגילות פעם אחת משובשת מאוד )היובלים כג לא(;
                                                           

, 5, כט 12, כא 7, שמ"א יח 17, 2, לג 30, דברים לב 36, במדבר י 8וכן במקומות הבאים: ויקרא כו  527
 .10ושיר השירים ה  7, צא 7תהילים ג ו 7, מיכה ו 7יחזקאל טז 
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 במכילתא חמש פעמים, ולמשל: 

"חכמתו של משה היאך היה עומד ומפייס לכל אותן האלפים ולכל אותן 

 " )בשלח ב(;רבבותה

 דרשב"י פעם אחת:  במכילתא

 " )יד יג(;רבבותאלפים וכל אותן אותן  כל"

 פעמים, ולמשל:  7במדבר  בספרי

 " )קב(;ורבבות בא לשלום בא באלפים וכשהוא"

 , ולמשל: פעמים 9דברים  בספרי

 " )שכב(;רבבה"אמש אחד ממנו רודף מן האומת אלף ושני 

ולא לשון  10הירושלמי פעם אחת )שהינה השפעה ספרותית מדניאל ז  בתלמוד

 (: עצמאית

  ריבוון" )ברכות, יד ע"א(; ריבי"אלף אלפין ו

 פעמים, ולמשל:  8הבבלי  בתלמוד

ישראל" )יבמות, סג,  רבבותשאין השכינה שורה על פחות משני אלפים  מלמד"

 ע"ב(. 

בחלק מן המקרים נעשה שימוש בפסוקים מקראיים, כמו למשל בספרי דברים "אמש אחד ממנו רודף 

לֶׁףכב(, המשתמש במשפט "" )שרבבהמן האומת אלף ושני  ָחד אֶׁ יָכה ִיְרֹדף אֶׁ הּוְשַנִים ָיִניסּו  אֵּׁ בָּׁ " ְרבָּׁ

 (, ובכלל, הצימוד של 'אלפים' עם 'רבבות' נראה כמושפע מן הסגנון המקראי הקלסי.10)דברים יב 

  

 'רבו' 

 במגילות שלוש פעמים, ולמשל: 

 (;3, שו' 12" )מלחמת אור וחושך, עמ' ולרבואותם"לאלפיהם 

 פעמים, ולמשל:  8משנה ב 

 )זבחים ח א(; ימות" ריבו אפילו אחד ב"

 פעמים, ולמשל:  9בתוספתא  

 " )סוכה ד ו(;רבוא"כל אחת ואחת מעשרים וחמש 

 פעמים, ולמשל:  12במכילתא  

 בני אדם ממצרים" )יתרו א(; ריבו"ועכשיו הוציא ששים 

 פעמים, ולמשל:  3במכילתא דרשב"י  
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 ני אדם מתחת סבלות מצרים" )ו ב(ב רבוא"הוציא ששים 

 בספרא פעמיים, ולמשל: 

 " )נדבה, י א(;ריבואות"אפילו הן 

 בספרי במדבר פעם אחת:  

 לא יכלתם להן" )קנז(; ריבו "אם כשהייתם ששים

 פעמים, ולמשל:  9בספרי דברים  

 " )שנה(;ריבוא"עמד ומדד לו שמן בשמונה עשרה 

 : פעמים, ולמשל 20בתלמוד הירושלמי  

 " ריבוא"אינן אלא מאה. אלא מאתים. אלא אלף. אלא 

 )יומא מ ע"א(; 

 פעמים, ולמשל:  71בתלמוד הבבלי  

פלסטין אלכסנדריה שלמצרים לא ראה כבודו של ישראל -"מי שלא ראה בדיו

..." )סוכה נא רבועל ששים  רבואמעולם... שהיו בה ככפלים ביוצאי מצרים ששים 

 ע"ב(.

 

מקראית משמשות שתי המילים 'רבבה' ו'רבו' זו לצד זו )חלקן -ת הבתרעולה מכאן שבספרו

כציטוטים ישירים מהמקרא וחלקן ברמיזות לקטעים מקראיים( אך ל'רבו' יש תפוצה רחבה 

 הרבה יותר מזו של 'רבבה', שפעמים רבות מופיעה או בציטוטים מן המקרא או בהתייחסות אליו.

 

מקראית מרוכזים -ו'רבו' בעברית המקראית ובעברית הבתר הנתונים לגבי תפוצותיהן של 'רבבה'

 בטבלה שלהלן:

  

 רבבה 

 

 רבו 

 

 מקרא

בספרות הקלסית:  12

בראשית, ויקרא, במדבר, 

דברים, שופטים, שמ"א 

 ומיכה

בספרות המעבר:  1

 יחזקאל

בספרות המאוחרת:  8

נחמיה דניאל, עזרא, 

 ודה"א

בספרות הקלסית:  1)

 הושע( 

בספרות שזמנה אינה 
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בספרות שזמנה אינה 

 מוסכם:

 שה"ש  1

 תהילים 2

 16סה"כ  

 מוסכם:

 יונה 1

תהילים סח )כנראה  1

 קדום(

  

 11סה"כ  

 

 בן סירא ומגילות

 בן סירא  1

 מגילות 1

  2סה"כ  

 מגילות 3

 

 3סה"כ  

 

 ממשנה ועד המדרשים

 מכילתא 5

 מכילתא דרשב"י 1

 ספרי במדבר 7

 ספרי דברים 9

  

 

 

לק , ח22סה"כ  

 כציטוטים

 משנה 8

 תוספתא 9

 מכילתא 12

 מכילתא דרשב"י 3

 ספרא 2

 ספרי במדבר 1

 ספרי דברים 9

 44סה"כ  

 

 תלמודים

 ירושלמי  1

 בבלי 8

 9סה"כ  

 ירושלמי 20

 בבלי 71

 91סה"כ  

  

-הנתונים הללו מצביעים על התפרוסת של שתי המילים 'רבבה' ו'רבו' בספרות המקראית והבתר

ה' היא המילה הרגילה בעברית המקראית הקלסית ואילו 'רבו' היא המילה מקראית: 'רבב

מקראית משמשות שתי המילים זו לצד זו, -הרגילה בעברית המקראית המאוחרת. בספרות הבתר

אך ל'רבו' יש כל הזמן תפוצה רחבה הרבה יותר והפער בשימוש ביניהן גדל, עד שבתלמודים 'רבו' 

א זה אין ויכוח. השאלה עליה אין הסכמה בין החוקרים היא האם מצויה פי עשרה מ'רבבה'. בנוש

גלותית או שמא הייתה בשימוש כבר בתקופה -הגיעה 'רבו' לספר יונה מארמית בתקופה הבתר

 הקלסית, בניב הצפוני.
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הטיעונים לאיחורה של 'רבו' רבים. היקרויותיה במקרא מצויות בספרים שאיחורם מוסכם 

לקרוא על פי הקרי ואת 'רבתים' שבמזמור סח ניתן להבין על דרך  )את ההיקרות בהושע ניתן

האוגריתית(; יש לה מקבילה קלסית, היא 'רבבה', שרוב היקרויותיה הן בספרות המקראית 

מקראית קיימת עדיפות ברורה לשימוש ב'רבו' על פני 'רבבה', וגם כאשר -הקדומה; בספרות הבתר

עתים קרובות כשאילה ספרותית; בארמית אנו מופיעה בה המילה 'רבבה' היא מתפרשת ל

מוצאים את 'רבו' הן בארמית המקראית הן בארמית התרגומית, בה מתורגמת 'רבבה' העברית 

 ל'רבו'. 

בפניקית של המילה 'רבו'  ימצאותההמנסים לטעון לקדמותה של 'רבו' מתבססים בעיקר על ה

לים סח נחשב למזמור קדום על סמך בתהילים סח ובהושע )כאמור, מזמור תהיועל היקרויותיה 

הקבלות שונות לאוגריתית ובהושע אין סיבה לקרוא לפי הקרי כי 'רבו' מתאימה( ועל הקשר 

  לניב הצפוני. -וגם של ספר יונה  –האפשרי של שניהם 

מצביעים על  –מקראיים, העבריים והארמיים -המקראיים והבתר –מכאן שמכלול הנתונים 

, אך זו אפשרות סבירה בלבד ולא ניתן לקבוע זאת 528בתופעה מאוחרת אפשרות סבירה שמדובר

 משמעית. -בצורה חד

                                                           
 .HALOT, ברנר, רופא, סימון וזקוביץ ומילון .B.D.Bכפי שאומרים גזניוס, בהמה, מילון  528
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 יוֹּנָּׁה"(  )"ַוֵיַרע ֶאל . ַרע ֶאל33

 (1" )יונה ד …יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוֵיַרע ֶאל"

 

אנשי נינוה שבים מדרכם הרעה, הקב"ה ניחם על הרעה שרצה לעשות להם, וליונה "רע רעה 

מילים זה המחבר מתאר את המתרחש בעיר. לתיאור הרגשתו של יונה הוא  גדולה". במשחק

משתמש בצירוף 'רע אל', שאינו צירוף רגיל במקרא. הוא נקרה בצורתו זו רק בספר יונה, ויש 

, הסבורים שמדובר בתופעה 529, ברנר, רופא, סימון וזקוביץ.B.D.Bחוקרים, בהם בהמה, מילון 

ה זו בלית ברירה, אך הוא מסתפק באמירה שסביר שמדובר מאוחרת. גם לנדס מסכים עם טענ

 . 530בתופעה המייצגת שלב מעבר

. בספר יונה ומשמעותו 'הרגשה רעה'מה אומרים הנתונים המקראיים? הצירוף 'רע אל' מצוי רק 

' המשמש במקרא בשתי משמעויות. משמעות אחת, כשהפועל -צירוף דומה הוא הצירוף 'רע ל

. המשמעות השנייה, כאשר הפועל משמש 531למישהו' גרימת נזק'א של משמש כפועל יוצא, הי

 , והיא מתועדת במקרא במקומות הבאים:ל עומד, מביעה 'הרגשה רעה'כפוע

ד ָהַעֹמִני : "10נחמיה ב  בֶׁ ר ַוֵיַרע לֶָּׁהםַוִיְשַמע ַסְנַבַלט ַהֹחֹרִני ְוטֹוִבָיה ָהעֶׁ  ָבא  ָרָעה ְגֹדָלה: ֲאשֶׁ

ש ל ָאָדם ְלַבקֵּׁ י ִיְשָראֵּׁ  ";טֹוָבה ִלְבנֵּׁ

ת ַוֵיַרע ִלי: "8שם, יג   יתכְ  ָכל ְמֹאד ָוַאְשִליָכה אֶׁ י בֵּׁ  ".ַהִלְשָכה טֹוִבָיה ַהחּוץ ִמן לֵּׁ

 

' ו'רע אל' עשויים להתפרש כצירופים נרדפים מבחינת משמעותם -מכאן עולה שהצירופים 'רע ל

' בהחלט עשויות להצביע -יות של הצירוף 'רע ל. ההיקרוה רעה'הרגש'כפועל יוצא במשמעות של 

 על תקופה מאוחרת, על פי הימצאותן בספר נחמיה. 

                                                           
; רופא, סיפורי 401, טור ב'; ברנר, יונה, עמ' 949, עמ' .B.D.B; מילון 281-282בהמה, יונה, עמ'  529

 .230קוביץ, יונה, עמ' ; ז31-32; סימון, יונה, עמ' 132-133הנביאים, עמ' 
 .160-161לנדס, יונה, עמ'  530
 ולמשל:  531

ר ַעל8שמ"ב יט  א ְוַדבֵּׁ יָך ִכי ַביהָוה ִנְשַבְעִּתי ִכי : "ְוַעָּתה קּום צֵּׁ א ִאם לֵּׁב ֲעָבדֶׁ יְנָך יֹוצֵּׁ ָיִלין ִאיש ִאְּתָך  אֵּׁ
ר ַהַלְיָלה ְוָרָעה ְלָך ֹזאת ִמָכל יָך ִמ  ָהָרָעה ֲאשֶׁ יָך ַעדָבָאה ָעלֶׁ  ָעָּתה"; ְנֻערֶׁ

ל6שם, כ  ר ָדִוד אֶׁ ן : "ַוֹיאמֶׁ ַבע בֶׁ ַרע ָלנּו שֶׁ ת ִבְכִרי ִמן ֲאִביַשי ַעָּתה יֵּׁ י ֲאֹדנֶׁיָך ּוְרֹדף  ַאְבָשלֹום ַאָּתה ַקח אֶׁ ַעְבדֵּׁ
ן ינֵּׁנּו". ַאֲחָריו פֶׁ  ָמָצא לֹו ָעִרים ְבֻצרֹות ְוִהִציל עֵּׁ
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עשוי להיות הצירוף 'רע בעיני',  ה רעה'הרגש'' כפועל עומד לתיאור -חלופה קלסית לצירוף 'רע ל

 פעמים, במקומות הבאים: 15המופיע במקרא 

 ";ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְבנוֹ  ֵעיֵניבְ ַהָדָבר ְמֹאד  ַוֵיַרע : "11בראשית כא 

ף ִכי: "וַ 17שם, מח  ְפַרִים  ְיִמינֹו ַעל ָיִשית ָאִביו ַיד ַיְרא יֹוסֵּׁ יוֹראש אֶׁ   ַוִיְתֹמְך ַיד ַוֵיַרע ְבֵעינָּׁ

ַעל ֹראשָאבִ  ְפַרִים ַעל יו ְלָהִסיר ֹאָתּה מֵּׁ ה אֶׁ  ";ֹראש ְמַנשֶׁ

ל וַ : "27שמ"ב יא  בֶׁ לַוַיֲעֹבר ָהאֵּׁ יתֹו ַוְּתִהי ִיְשַלח ָדִוד ַוַיַאְסָפּה אֶׁ ן בֵּׁ ד לֹו בֵּׁ לֶׁ   ַוֵיַרע לֹו ְלִאָשה ַוּתֵּׁ

ר  .532"ה' ְבֵעיֵניָעָשה ָדִוד  ַהָדָבר ֲאשֶׁ

  

עולה מכאן שקיימות שתי דרכים להביע שנאה או גנאי באמצעות הפועל 'רע': הצירוף 'רע בעיני', 

ש בה מאז העברית המקראית הקלסית וגם בעברית שהיה רגיל בעברית המקראית ושימ

', המופיע במקרא פעמיים -המקראית המאוחרת, לא הפסיקו להשתמש בו; והצירוף 'רע ל

בספרות המאוחרת בספר נחמיה, וגם בוואריאציה של מילת היחס בצורה 'רע אל', המופיע 

 ראית?מק-במקרא רק בספר יונה. האם יש לצירופים השונים המשך בספרות הבתר

 

 ', על פי הפירוט הבא:-מקראית אנו מוצאים רק את הצירוף 'רע ל-בספרות הבתר

 ארבע פעמים בתלמוד הבבלי, ולמשל:

 שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועל" )בבא מציעא פג ע"ב(;ירע לך. "אל 

 ארבע פעמים במקום אחד בתוספתא )שבועות ב טו(. 

 

בעברית המקראית הקלסית בצירוף 'רע בעיני'.  השתמשו שלצורך הבעת 'הרגשה רעה' מכאן

' -השימוש בו לא פסק גם בתקופה מאוחרת יותר, גם לא בזמן שהחל השימוש בצירוף החדש 'רע ל

 בפועל עומד, המוכר לנו מן העברית המקראית המאוחרת, בספר נחמיה, ומן העברית 

ת הקלסית שימש הצירוף מקראית, שבה הוא משמש באופן בלעדי )בעוד שבעברית המקראי-הבתר

(. למישהו' גרימת נזק'במשמעות של  –כאשר הפועל הוא פועל יוצא, במשמעות שונה  –' -'רע ל

' כפי שאנו מכירים אותו מספר יונה, שבו הוא משמש כשהפועל עומד ומשמעותו -הצירוף 'רע אל

                                                           
, 8, יח 6, שמ"א ח 25, יהושע כד 34, כב 10, במדבר יא 10, לח 12וכן במקומות הבאים: בראשית כא  532

 .7ודה"א כא  4 , ירמיה מ18, משלי כד 15, ישעיה נט 25שמ"ב יא 
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' והוא -בעיני' ו'רע ל , עשוי, אם כך, להיוות תופעה מגשרת בין שני הצירופים 'רעהיא 'הרגשה רעה'

 .533קרוב יותר אל זה המאוחר

 

                                                           
 , ברנר, רופא, סימון וזקוביץ..B.D.Bויש להסכים עם בהמה, מילון  533
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ַתק34  . שָּׁ

ה ָלְך  "ַמה ינּו" )יונה א  ְוִיְשתֹּקַנֲעשֶׁ ָעלֵּׁ  ( 11ַהָים מֵּׁ

ל ם ְוִיְשתֹּקַהָים  "ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני אֶׁ יכֶׁ ֲעלֵּׁ  (12)יונה א  "ַהָים מֵּׁ

 

עליהם לעשות כדי שהסערה  הים סוער והמלחים במצוקה. הם מבקשים מיונה שיגלה להם מה

תשכך, או כדבריהם, שהים "ישתוק". חוקרים רבים סבורים כי הפועל 'שתק' הוא מסימניה של 

העברית המקראית המאוחרת וכי הגיע אליה מן הארמית, שבה הוא מתועד כבר בתקופה 

על  העתיקה. הפועל נפוץ בספרות חז"ל והוא מהווה מקבילה מאוחרת לפעלים 'החריש' ו'שקט'.

גרינפילד, -, הורטון, וגנר, ברנר, נוה.B.D.Bהחוקרים הטוענים כך נמנים דרייבר, סמית, מילון 

HALOTבדיוס, זקוביץ, דן ומילון -רופא, סימון, סאינס
534 . 

חוקרים אחרים אינם מסכימים עם טענת האיחור. קויפמן סבור שלשונו של ספר יונה היא 

; לנדס ואלדר טוענים 535כמו זו היא מאוחרתעברית שורשית ואי אפשר להוכיח שמילה 

. ואילו ששון 536שהיקרויות הפועל בתהילים ובמשלי מעידים על כך שהיה בשימוש כבר לפני הגלות

 .537טוען שלא ניתן לקבוע דבר בנוגע לתיארוכו של פועל זה בגלל מיעוט נתונים

 

  הנתונים המקראיים מראים שהפועל 'שתק' מצוי במקרא ארבע פעמים בלבד:

 פעמיים בספר יונה, לתיאור שתיקת הים;

 (;30" )קז ִיְשתֹּקו פעם אחת בתהילים, לתיאור שתיקת הגלים: "ַוִיְשְמחּו ִכי

ה ִצים ִּתְכבֶׁ ס עֵּׁ פֶׁ ין ִנְרָּגן ופעם אחת במשלי, לתיאור הפסקת ה'מדון': "ְבאֶׁ ש / ּוְבאֵּׁ  ִיְשתֹּק אֵּׁ

ִצים ְלאֵּׁ  ָחִלים ְועֵּׁ ָחם ְלגֶׁ  (. 20ש / ְוִאיש ִמְדָיִנים ְלַחְרַחר ִריב" )כו ָמדֹון / פֶׁ

על סמך נתונים אלה בלבד קשה לקבוע את משמעותו המדויקת של הפועל, ולא ניתן לטעון כי 

מדובר בתופעה מאוחרת, שהרי הפועל 'שתק' מצוי במקרא רק ארבע פעמים, כולן בספרים שזמן 

                                                           
ור ב'; הורטון, תרי , ט1060, עמ' .B.D.B; מילון 497, תרי עשר, עמ' ת; סמי322דרייבר, מבוא, עמ'  534

; 121גרינפילד, עברית וארמית, עמ' -; נוה399; ברנר, יונה, עמ' 117; וגנר, ארמיזמים, עמ' 199עשר, עמ' 
; זקוביץ, 123בדיוס, היסטוריה, עמ' -; סאינס31; סימון, יונה, עמ' 131-132רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 

 .1671, כרך ד, עמ' HALOT; מילון 151-152; דן, יונה, עמ' 222יונה, 
 .284האמונה הישראלית, כרך שני, ספר ראשון, עמ' קויפמן,  535
 .148-149לנדס, יונה, עמ'  536
 .122ששון, יונה, עמ'  537
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כאן על הפרק; במשלי, שאיחורו אינו מוסכם  חיבורם אינו ברור: בספר יונה, שזמן חיבורו עומד

 . 538על הכל; ובתהילים קז, המכיל מספר תופעות מאוחרות

הפועל 'שתק' הוא, כאמור, רק אחד מתוך שורה של פעלים שמשמעותם 'שתיקה', המהווים 

 מקבילות קלסיות, על פי הטוענים לאיחורו, ולמשל: 

 פעם, ולמשל: 50-ו. הוא מצוי בו קרוב להפועל 'החריש' הוא פועל נפוץ לאורך המקרא כול

ל" )תהילים פג ְוַאל  ֶתֱחַרש "ַאל  (. פועל זה נעלם כמעט לגמרי מלשון 2ִּתְשֹקט אֵּׁ

 .539חכמים

פעם לאורך המקרא כולו. הוא משמש בהקשרים  40הפועל 'שקט' מצוי במקרא בסביבות 

עם. וכן פעמיים בהקשר שונים של ארץ, עיר, העיר ירושלים, ממלכה, מלכות, אדם, אל ו

 של ים:

 (;23ֹלא יּוָכל" )ירמיה מט  ַהְשֵקט"ַבָים ְדָאָגה 

 (.20ֹלא יּוָכל" )ישעיה נז  ַהשֵקט "ְוָהְרָשִעים ַכָים ִנְגָרש ִכי

ה... 20-הפועל 'דמם' מופיע במקרא קרוב ל ר ֹמשֶׁ  ַאֲהֹרן"  ַוִיּדֹּם פעם, ולמשל "ַוֹיאמֶׁ

 (. 3)ויקרא י 

אן שבעברית המקראית שימשו בהזדמנויות רבות פעלים שונים במשמעות של שתיקה, אך מכ

הפועל 'שתק' עצמו מצוי פעמים מעטות בלבד. בספרות חז"ל המצב משתנה, ותפוצתו של הפועל 

'שתק' מתרחבת. הוא משמש במשמעות של הפסקת דיבור, והשורש שת"ק מופיע גם בבניינים 

ל מצוי הפועל, לצד שם הפעולה 'שתיקה' פעמיים במשנה, עשרות פעמים פיעל ונתפעל. בבניין ָפעַ 

בספרי, ובכל אחד מן התלמודים,  10בספרא,  7במכילתא דרשב"י,  6במכילתא,  5בתוספתא, 

 ולמשל:

 שביעית ח ט(; ," )משנהשתוקו"אמ' להם 

 " )מכילתא בשלח ב(.ושותקין "ואתם תהו עומדין

 

בארמית הפועל מתועד תגברות השימוש בפועל 'שתק' בעברית? האם הייתה לארמית השפעה על ה

  בדיאלקטים שונים, מאז הארמית הקדומה, תמיד במשמעות של הפסקת דיבור:

 

                                                           
 .173הורביץ, בין לשון ללשון, עמ'  538
 .131-132רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  539
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 בארמית העתיקה:

  ספירה: בכתובת

 "זנ חדה מן מלי ספרא תשתקואל ...]"

( Let not one of the words of thi[s] inscription be silent")540 . 

 תפסת כעד ויכולה לא רק להקשיב אלא גם לדבר.הכתובת נ

 :הממלכתית בארמית

 (:120-121)שו'  באחיקר

 ענו אמרי]א[ ואמרו לה..." אשתק"רבא אזל על אמ]ריא[ ... א .. 

(The master (?) went to the sheep… I will be silent. The sheep answered and 

said to him".) 541הכבשים מדברות והאדם שותק. 

 בארמית התרגומית: 

 הפועל 'שתק' נפוץ והוא משמש לתרגום הפעלים 'חרש' ו'נדם', ולמשל:

ן" )שמות טו  ִיְּדמו "ִבְגֹדל ְזרֹוֲעָך  :( מתורגם ל16ָכָאבֶׁ

י תּוק"ִבס  ָנא" )תרגום אונקלוס(. ַאבכְ  קוןִישְת  ָפךגֵּׁ

 :( מתורגם ל3ַאֲהֹרן" )ויקרא י  ַוִיּדֹּם"

 ן" )תרגום אונקלוס(.רֹ ַאְה  ֵתיקוש"

מן הנתונים הללו עולה כי הפועל 'שתק' מצוי בארמית, מאז הארמית הקדומה. הוא משמש בה  

מקראית, -בדיאלקטים השונים שלה, תמיד במשמעות של הפסקת דיבור. כך גם בעברית הבתר

שבה הוא הופך להיות נפוץ. נראה אפוא על סמך הימצאותו בארמית ותפוצתו הרבה בלשון 

כמים, כי אכן ייתכן שמדובר בתופעה מאוחרת בעברית המקראית. השאלה היא אם משמעותו ח

בארבע היקרויותיו המקראיות קרובה או זהה לזו של הארמית ושל לשון חכמים, שבהן הוא 

 משמש לתיאור הפסקת דיבור. 

 ים:  עיון נוסף בהיקרויות המקראיות של הפועל 'שתק' מגלה כי בכולן הוא מצוי בהקשר של

 בספר יונה מצוין בצורה מפורשת שהים ישתוק:

ה ָלְך  "ַמה ינּו" )יונה א  ְוִיְשתֹּקַנֲעשֶׁ ָעלֵּׁ   ;(11ַהָים מֵּׁ

ל ם ְוִיְשתֹּקַהָים  "ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני אֶׁ יכֶׁ ֲעלֵּׁ  .(12)יונה א  "ַהָים מֵּׁ

                                                           
 .8, שו' I B, כתובת 49 - 48פיצמאייר, ספירה, עמ'  540
 .216תעודות ארמיות, עמ'  קאולי, 541
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לת הגומל, ההקשר הוא של שתיקת הים. מזמור זה הוא הבסיס לתפי 30גם בתהילים קז 

ובו תיאור של ארבע סכנות שהקב"ה מציל אנשים מהן: הליכה במדבר, שבי, מחלה 

" מתאר את ההפלגה בים והפועל 'שתק' מתייחס ִיְשתֹּקו והפלגה בים. הפסוק "ַוִיְשְמחּו ִכי

 לשתיקת הגלים. 

 יש התייחסות לשתיקת הים, אך התייחסות זו היא בעקיפין. הפסוק 20גם במשלי כו 

בנוי מארבעה חלקים: הראשון והשלישי מתייחסים לאש ואילו השני והרביעי לריב. האש 

צריכה שיוסיפו לה עצים כדי שתדלוק, והיא תכבה אם לא יוסיפו לה. כך גם הריב: הוא 

צריך 'איש מדינים' המחרחר לריב כדי שיתקיים והוא 'ישתוק' אם הוא יפסיק לריב. 

כאן הקבלה נוספת. האש הנכבית מתוארת בפועל 'כבה', ההקבלה ברורה. אך ניתן לראות 

וכהקבלה הכותב משתמש בפועל 'שתק' לתיאור שתיקת האדם המחרחר ריב, פועל 

 המעורר אסוציאציה של מים:

ה  ִצים ִּתְכבֶׁ ס עֵּׁ פֶׁ ין ִנְרָּגן"ְבאֶׁ ש / ּוְבאֵּׁ ש / ְוִאיש  ָמדֹון / ִיְשתֹּק אֵּׁ ִצים ְלאֵּׁ ָחִלים ְועֵּׁ ָחם ְלגֶׁ פֶׁ

 ְדָיִנים ְלַחְרַחר ִריב".ִמ 

 השאלה הנשאלת היא מה משמעותו של הפועל 'שתק' במקרא. יש שלו אפשרויות. 

אפשרות אחת היא כי בעברית המקראית הייתה לפועל 'שתק' משמעות מיוחדת של 

'רגיעת הים', משמעות שנעלמה בלשון חכמים, שבה הוא משמש במשמעות של 'הפסקת 

קרה כזה, בספר יונה הים נרגע, בתהילים הגלים נרגעים, ובספר דיבור', כמו בארמית. במ

 משלי מדובר במטאפורה, והמדון נרגע.

האפשרות השנייה היא כי מדובר במשמעות המוכרת מלשון חכמים ומארמית, קרי של 

'הפסקת דיבור' ואז השימוש בפועל הוא תמיד כבמטאפורה: בספר יונה הים "שותק", 

 " ובמשלי הריב "שותק". בתהילים הגלים "שותקים

ותיתכן אפשרות שלישית: שבחלק מן המקרים מדובר במשמעות של רגיעת ים ואילו 

 במקרים אחרים משמעות הפועל היא הפסקת דיבור. 

נראה כי ההכרעה קשה. לא ניתן להוכיח כי לפועל 'שתק' אכן הייתה משמעות מיוחדת של 'רגיעת 

כי המשמעות המוכרת לנו מלשון חכמים ומהארמית, קרי ים'. מאידך גיסא, גם לא ניתן להוכיח 

של הפסקת דיבור, לא הייתה קיימת כבר בעברית המקראית, ובארבעת המקרים המתועדים לא 

נעשה שימוש במשמעות זו. וגם אם הייתה לו משמעות מיוחדת, הדבר אינו מונע את הטענה כי 
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גלותית, בהשפעת הארמית, -בתרהפועל במשמעות של הפסקת דיבור נכנס לעברית בתקופה ה

 והמשיך גם ללשון חכמים. 

 נראה, אם כך, כי כדי להגיע למסקנה ברורה בנושא זה יהיה צורך בנתונים נוספים.
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 תופעות כתיב, דקדוק ותחביר –נספח 

כאמור במבוא לפרק זה, לא נעסוק בעבודה זו במאפייני הכתיב, הדקדוק והתחביר שבספר יונה 

, מתוך הבנה שחקר הממצאים בקצרהם מאוחרים, ורק נזכיר אותם כאן שנטען לגביהם שה

 בתחומים אלה נחוץ כדי להגיע למסקנות סופיות על מאפייני לשון ספר יונה ועל זמן חיבורו:

נידונו בספרות המחקרית שתי תופעות כתיב שעליהן נטען שהן מעידות על  א. בתחום הכתיב

 תקופה מאוחרת: 

 בפסוקים: השימוש בכתיב 'אנה'  .1

נָּׁה" נָּׁה(, "ַוֹיאַמר 14ָנא ֹנאְבָדה..." )א ַאל  'ה אָּׁ ה ְדָבִרי" )ד ֲהלֹוא  'ה אָּׁ  (, 2זֶׁ

נָּׁאבמקום בכתיב 'אנא', ולמשל: " יָך ְוַחָטאָתם אָּׁ ַשע ַאחֶׁ  ; 542(17" )בראשית נ ָשא ָנא פֶׁ

ינּו ָדם ימוש בכתיב 'נקיא' בפסוק: "ְוַאל הש .2 ן ָעלֵּׁ  (, 14" )א נִָּׁקיאִּתּתֵּׁ

ִקיוְ במקום הכתיב 'נקי', ולמשל: "  .543(7" )שמות כג ַּתֲהֹרג ְוַצִדיק ַאל נָּׁ

יש להן משמעות נידונו בספרות המחקרית שבע תופעות ש ב. בתחום הדקדוק והתחביר

 דיאכרונית: 

ָרָעתֹו" )ד  לוֹּ ְלַהִציל השימוש בתוית מושא 'ל': " .1  (, 6מֵּׁ

ּה ֶאתְלַהִציל " ולמשל: במקום השימוש ב'את' ובנגזרותיה, הּו ִאישָּׁ  " )דברים ִמַיד ַמכֵּׁ

ד , ולמשל: "החבור( או בכינוי 11 כה רֵּׁ ץ ִמן וְלַהֲעֹלתוִֹּמַיד ִמְצַרִים  ְלַהִצילוֹּ ָואֵּׁ " )שמות ג ָהָארֶׁ

8)544; 

" ָחָמסהֶ  וִמן"ְוָיֻשבּו ִאיש ִמַדְרכֹו ָהָרָעה : השימוש במילית 'מן' לפני שם עצם עם תוית יידוע .2

א יֹוָנה (; "8)ג   ; 545(5" )ד ִעירהָּׁ ִמן ַויֵּׁצֵּׁ

" ָהָרָעה ַהֹזאת ָלנּו ְבֶשְלִמיְונְֵּׁדָעה השימוש בש' ובצירופיה 'בשל מי', 'באשר למי' ו'בשלי': " .3

ה" )א  ְבֶשִליִכי (; "8" )א ָהָרָעה ַהֹזאת ָלנּו ַבֲאֶשר ְלִמי(; "7)א   ; 546(12ַהַסַער ַהָּגדֹול ַהזֶׁ

                                                           
 .266בהמה, יונה, עמ'  542
 .31; סימון, יונה, עמ' 181; קימרון, יונה, עמ' 283בהמה, יונה, עמ'  543
 .157; לנדס, יונה, עמ' 404ברנר, יונה, עמ'  544
 .162; לנדס, יונה, עמ' 404ברנר, יונה, עמ'  545
; 153-154; לנדס, יונה, עמ' 404רנר, יונה, עמ' ; ב322; דרייבר, מבוא, עמ' 228למשל: בהמה, יונה, עמ'  546

 .221; זקוביץ, יונה, עמ' 132רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 
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ָהֲאָנִשים  ַוִייְראווש במושא פנימי להטעמת הפעולה על ידי הוספתו לפועל הנטוי: "השימ .4

א(; "10ְגדֹוָלה" )א  ִיְרָאה ת  וְקרָּׁ יָה אֶׁ לֶׁ ל  ַוֵיַרע(; "2" )ג ַהְקִריָאהאֵּׁ היֹוָנה אֶׁ עָּׁ (; 1ְגדֹוָלה" )ד  רָּׁ

הַהִקיָקיֹון יֹוָנה ַעל  ַוִיְׂשַמח"  (, 6ְגדֹוָלה" )ד  ִׂשְמחָּׁ

ר ָאִביָה במקום השימוש בצורת המקור+הפועל הנטוי, ולמשל: "  ִכי ָאמֹּר ָאַמְרִתיַוֹיאמֶׁ

ּה א ְׂשֵנאתָּׁ נֹּ  ; 547(2" )שופטים טו ׂשָּׁ

אוִניהתגברות השימוש בכינוי מושא חבור: " .5  " ַוְיִטֻלהו(; "12" )א ֲהִטיֻלִני(; "12" )א ׂשָּׁ

 (, 10" )ד ִגַּדְלתוֹּ (; "14)א 

 ; 548(6" )שופטים א ַויֹּאֲחזו אוֹּתוֹּ נגזרותיה+כינוי מושא חבור, ולמשל: "במקום ב'את' וב

ה ֵאל" הקדמת הנושא לנשוא השמני במשפט הנמקה: .6  (, 2ַחנּון ְוַרחּום" )ד  ִכי ַאתָּׁ

ה ִכיבמקום הקדמת הנשוא השמני לנושא, ולמשל: "  ר ַאתָּׁ פָּׁ  ; 549(19" )בראשית ג עָּׁ

םַמה ה+ל+כינוי קניין+בינוני', בפסוק:"שימוש במבנה חדש למשפט שאלה: 'מ .7 " ְלָך ִנְרּדָּׁ

 (, 6)א 

ְקתָּׁ  ַמהבמקום: מה+ל+כינוי קניין/שם+משפט פועלי משועבד, ולמשל: " " ְלָך ִכי ִנְזעָּׁ

 . 550(23)שופטים יח 

  

 

                                                           
 רופא, סיפורי הנביאים. 547
 .161-162; לנדס, יונה, 404ברנר, יונה, עמ'  548
; 133 ; רופא, סיפורי הנביאים, עמ'181; קימרון, יונה, עמ' 61בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ'  549

 .217זקוביץ, יונה, עמ' 
; קימרון, 402-403; ברנר, יונה, עמ' 61; בנדויד, לשון מקרא ולשון חכמים, עמ' 228בהמה, יונה, עמ'  550

; 133; רופא, סיפורי הנביאים, עמ' 162-163; לנדס, יונה, עמ' 162-163; לנדס, יונה, עמ' 181-182יונה, עמ' 
 .32סימון, יונה, עמ' 
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 ומסקנות סיכוםד. 

ה כי אלמנטים לקסיקליים שעליהם נטען כי הם מאוחרים. הבדיקה העלת 35בעבודה זו נבדקו  

 ניתן לחלקם לשלוש קבוצות:

 א. אלמנטים מאוחרים בסבירות גבוהה; 

 ב. אלמנטים מאוחרים בספק; 

 ג. אלמנטים שאין להסתמך עליהם לצורכי תיארוך.

 להלן נסקור את כל האלמנטים הלקסיקליים על פי חלוקה זו לשלוש קטגוריות.

 

 אלמנטים מאוחרים בסבירות גבוהה 1ד.

ליים שניתן לומר עליהם שהם מאוחרים ברמה גבוהה של סבירות, ואלו ישנם אלמנטים לקסיק

 הם:

 קטן' –')מ(גדול )ועד(

גדול', הרגיל בעברית הקלסית. הדבר –קטן' מחליף את הסדר הקדום 'קטן–סדר האיברים 'גדול

'מ... ועד...', אלא גם כאשר הדגם הנוסחתי נשבר  מריזמוסקורה לא רק במבנה המובהק של ה

משתמשים במבנה 'כ... כ...' ובמבנה '... ו/ עם...'. הסדר המאוחר מופיע הן בעברית ובמקומו 

גם באופן עצמאי וגם בקטעים המקבילים, שבהם הסדר המאוחר מחליף את הקדום  –המקראית 

הן בכתובות ארמיות בבתי כנסת מתקופת התלמוד. בספר יונה אנו מוצאים את סדר האיברים  –

 'מ... ועד...', ועל כן מעיד על איחור.  מריזמוסובהק של ההמאוחר בתוך המבנה המ

 'הפיל גורלות'

הביטוי 'הפיל גורלות' מאוחר משתי בחינות: )א( הפועל 'הפיל' לתיאור הטלת גורל הופך לפועל 

היחיד המשמש לתיאור הטלת גורל, בעוד שבעברית המקראית הקלסית שימשו לכך חמישה 

המצוין בצורת הרבים בא במקום שם העצם 'גורל' בצורת היחיד, פעלים; )ב( שם העצם 'גורלות' 

 כפי שהיה רגיל בעברית המקראית הקלסית. 

 '-'הרבה מ

', מביע יתרון כמותי בעברית המקראית -', כמו גם הצירוף הנרדף לו 'יותר מ-הצירוף 'הרבה מ

ם ממנו מבחינה ', ושוניY+  /מן-מבנטייה +  רב+  Xהמאוחרת. הם מחליפים את המבנה הישן '
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המבנים החדשים מופיעים הן בעברית המקראית המאוחרת הן בלשון חכמים, ויש להם  תחבירית.

 מקבילה בארמית.

 'חנון ורחום'

סדר האיברים בצירוף 'חנון ורחום' מופיע בספרים מקראיים מאוחרים וגם בלשון חכמים יש לו 

 ת י"ג המידות של הקב"ה. עדיפות על פני הסדר הקלסי 'רחום וחנון' שמקורו ברשימ

 'חס'

הפועל 'חס' ללא שם העצם 'עין', במשמעות של 'צער על אבדן רכוש', מאוחר והוא מצוי גם בלשון 

 חכמים. 

 'מטעם המלך וגדוליו'

בביטוי 'מטעם המלך וגדוליו' יש שלוש ראיות על היותו מאוחר: )א( שם העצם 'טעם' מקבל 

; )ב( הציווי המלכותי מוצב במרכז המשפט, במבנה בהשפעת הארמית משמעות חדשה של 'צו'

'המלך', ומתוך כך הוא בא במקום השימוש הקלסי, שבו הציווי  –' /'מטעם' -' / 'כמצות-'במצות

המלכותי הוצג במשפט פעיל, והמלך היה במרכז; )ג( הביטוי 'המלך וגדוליו' מוכר, מעבר לספר 

)עברי או ארמי( למרות שה'גדולים' היו  יונה, רק מהארמית המקראית ולא משום מקור אחר

 מוכרים גם קודם. 

 'למחרת'

הצורה 'למחרת', לציון תחילתו של יום חדש שאין לו קשר ליום הקודם, מחליפה בעברית 

 המקראית המאוחרת, וגם בלשון חכמים, את הצורה העתיקה 'ממחרת'. 

 ימים'  X'מהלך 

ימים',  Xפה את הנוסחה הקלסית 'דרך ימים', המציינת מרחק, והמחלי Xהנוסחה 'מהלך 

 מאוחרת בעברית המקראית ובלשון חכמים היא הופכת להיות נפוצה. 

 'מינה'

'מינה' משמש חלופה מאוחרת לפעלים 'ציוה' ו'הפקיד'. הוא נפוץ בדיאלקטים של הארמית  הפועל

 הממלכתית. בלשון חכמים הוא נפוץ ומתפתח הן לבניין ֻפַעל הן לשם עצם.
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 ה''ספינ

מקראית שם העצם 'ספינה' משמש במקום 'אנייה' ו'אני', ומוכר מן המקרא רק -בספרות הבתר

מספר יונה. גם בארמית 'ספינה' משמשת רק למן התקופה הפרסית ואילך, ומתוך כך עולה 

 הסברה שבשתי השפות המילה מאוחרת.

 'רע אל'

בחינת השימוש התחבירי שלו להבעת שנאה או גנאי דומה מבחינת משמעותו ומ הצירוף 'רע אל'

 ומשמש חלופה מאוחרת לצירוף הקלסי 'רע בעיני'. ' המאוחר,-לצירוף 'רע ל

 אלמנטים מאוחרים בספק 2ד.

מאלמנטים מסוימים עולה רושם מובהק שהם מאוחרים, אלא שגורמים שונים מונעים מאתנו 

לו חלקם מצויים משמעית. לגבי חלקם הנתונים עליהם אינם מספיקים, ואי-לקבוע זאת חד

 בספרות שזמן חיבורה שנוי במחלוקת. המדובר באלמנטים הבאים: 

 'אלהי השמים' 

בארמית הכינוי 'אלהי השמים' שימש כבר בפנתאון הקדום. בתקופה הפרסית הוא נפוץ לא רק 

בארמית אלא גם בעברית, ולכן הוא עשוי להעיד על שימוש לשון מאוחר. אך לאור היקרותו 

)בהנחה שהטקסט קדום( עולה השאלה אם הוא לא היה בשימוש כבר בתקופה בבראשית כד 

ישראלי. מכיוון -הקדומה. ייתכן כי שימושו אז היה רק כאשר ישראלי הציג את אלהיו בפני לא

איננו יכולים לקבוע אם השתמש יונה בשימוש הקדום או שמא  –שזה המצב גם בספר יונה 

 ל היהודים את אלוהיהם. בשימושו המאוחר, קרי ככינוי רגיל ש

 'אמר'

המבנה 'אמר' במשמעות של ציווי + 'פועל המתאר את הפעולה שנעשתה' מופיע בקטעים 

מקראיים מאוחרים ופעם אחת בארמית המקראית. אך הופעותיו בעברית מעטות, מהן אחת 

מים. במזמור שזמנו אינו ברור. מעבר לכך הוא אינו מצוי לא בארמית הממלכתית ולא בלשון חכ

 משמעית לגבי זמנו של מבנה זה. -על סמך נתונים מועטים אלו לא ניתן לקבוע עמדה חד

 'בן לילה'

' הוא כנראה מאוחר בעברית -צירוף המילה 'בן' למילה המציינת זמן ומשמעותו 'באותו 

' בצירוף מילה המציינת זמן. הביטוי מוכר מן -המקראית, והוא מחליף את הביטוי הקלסי 'ב
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, ויש לו חיים בלשון חכמים. מיעוט הנתונים המקראיים אינו מאפשר קביעה חד הסורית

 משמעית.

 'ברח מלפני'

הצירוף 'ברח מלפני' נראה מאוחר, על בסיס הפועל הנרדף 'נס מלפני', המחליף בדה"א את 'נס 

מפני' שבשמ"ב. אך קשה להוכיח כי ניתן היה כבר בעברית המקראית הקלסית לצרף את מילת 

'מלפני' אל הפעלים 'ברח' ו'נס' למרות שהיו למחברי המקרא עשרות הזדמנויות לעשות כן,  היחס

 אך הם לא עשו זאת.

 'העביר מעל'

הצירוף 'העביר מעל' לתיאור פשיטת בגדים הוא כנראה מאוחר ומחליף את הצירוף 'הסיר מעל', 

ה בספר זכריה הוא דבר המתגלה באמצעות הפועל הארמי עד"ה. אך מכיוון שהשימוש בפועל ז

משמעית -בעקיפין בלבד ואין בידינו ממצאים נוספים המחזקים טענה זו, לא ניתן לקבוע עמדה חד

 בעניין. 

 'התעשת' 

בדיאלקטים הארמיים שבהם משתקף הרקע הלשוני של בית שני  היקרויותיו של הפועל 'התעשת'

רט, אך מפאת מיעוט הנתונים עשויות לרמוז על איחורו בעברית המקראית בכלל ובספר יונה בפ

מצוי במקרא,  , במשמעות של מחשבה,העבריים קשה לקבוע קביעה כזו, שהרי השורש עש"ת

מקראית הוא מופיע -מלבד בספר יונה, רק בשני מקומות, שזמן חיבורם אינו ברור ובספרות הבתר

 סירא.  רק פעם אחת, במשלי בן

 'זעף'

על פי משמעותו בלשון חכמים, שבה הוא משמש  שבספר יונה עשוי להתפרש שם העצם 'זעף'

במשמעות של 'סערה'. מאידך גיסא, ייתכן כי יש להבינו על פי העברית המקראית הקלסית, שבה 

הוא משמש רק במשמעות של 'כעס', ובמובן זה יש לראות בשימוש שבספר יונה האנשה של הים. 

 הן השתמש מחבר ספר יונה. מכיוון ששתי האפשרויות פתוחות, לא ניתן לקבוע באיזו מ

 'מלח'

על פי התיעוד המועט הקיים בידינו נראה כי המונח 'מלח' נכנס אל העברית בתקופה הפרסית, 

)וכך גם אל הארמית( ונשאר בה זמן קצר בלבד ואז הוחלף במונח 'ספן', שהוא המונח הרווח 

 בלשון חכמים. 



 

 224 

 'נגע אל'

ולשניהם שתי משמעויות זהות. הפועל 'הגיע'  שני פעלים שונים מאותו שורש במקרא קיימים

מציין הן 'נגיעה' הן 'הגעה', שתיהן החל מן העברית המקראית הקלסית. הפועל 'נגע', לעומת זאת, 

מצוי רק במשמעות של 'נגיעה' החל מן העברית המקראית הקלסית ואילו במשמעות של 'הגעה' 

ע' במשמעות של 'הגעה' מאוחר לא ניתן הוא מתועד רק בספרים מאוחרים. הרושם כי הפועל 'נג

משמעית, מכיוון שבלשון חכמים נוצרת הבחנה על פי בניינו של הפועל: הפועל 'נגע' -לקביעה חד

מציין 'נגיעה' ואילו הפועל 'הגיע' מציין 'הגעה', הבחנה הניכרת גם מהארמית התרגומית, שבה 

 ם  השורש מט"ה. 'נגע' מתורגם לפעלים מהשורש קר"ב ואילו 'הגיע' ב פעלי

 'קרא על'

'קרא על' עשוי לשמש במשמעות קרובה לזו של 'קרא אל', במקרה שמילת היחס 'אל'  הפועל

התחלפה במילת היחס 'על', בהשפעת הארמית. מאידך גיסא ייתכן כי נעשה כאן שימוש באחת 

א 'הצעת ממשמעויותיו הקלסיות של הפועל, קרי 'הכרזה', השונה ממשמעותו של 'קרא אל', שהי

 שלום לעיר'. 

 'רבו' 

מחליף את 'רבבה' העתיקה ובלשון חכמים יש ל'רבו' עדיפות ברורה על 'רבבה'. 'רבו'  המספר 'ִרבֹו'

אך הופעותיו . משמש גם בארמית הממלכתית, ובארמית התרגומית הוא משמש לתרגום 'רבבה'

פשרות שמא היה מצוי בהושע ובתהילים סח מערערות במעט את קביעת האיחור ומעלות את הא

 כבר בעברית המקראית הקלסית ומה שאנו רואים הוא רק אינטנסיפיקציה בשימוש בו. 

 'שתק'

הפועל 'שתק' נקרה במקרא ארבע פעמים, ועל פי לשון חכמים והארמית משמעותו היא 'הפסקת 

 דיבור'. אך מכיוון שבכל ההיקרויות המקראיות יש הקשר לים נשאלת השאלה אם לא הייתה

לפועל משמעות קדומה של 'רגיעת ים' ורק בתקופה מאוחרת יותר הוא קיבל משמעות של 

'הפסקת דיבור'. אם אכן כך הדבר, נשאלת השאלה מתי קרה מפנה זה ובאיזו משתי המשמעויות 

 משמשת בספר יונה.
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 . אלמנטים שאין להסתמך עליהם לצורכי תיארוך3ד.

נוכל להסתייע בהם לתיארוך הספר, חלקם משום בספר יונה ישנם אלמנטים לקסיקליים שלא 

שהנתונים עליהם אינם מספיקים וחלקם משום שהם נקרים כבר בעברית המקראית הקלסית, 

 ואלו הם:

 'דגה' 

במקורות אין אזכור נוסף של דג יחיד, לא במקרא, לא במגילות ולא בלשון חכמים. המילים 'דגה' 

מקראית. רק מאוחר הרבה -במקרא ובספרות הבתר ו'דג' מוכרות, אך הן משמשות כשם קיבוצי

יותר אנו מוצאים אצל רש"י את ההבחנה 'דג' לציון דג גדול ו'דגה' לציון דג קטן, אך גם אז עדיין 

 השימוש הוא במשמעות של קבוצת דגים ולא של דג יחיד. 

 'הטיל' 

, עד שבלשון חכמים השימוש בפועל 'הטיל' הולך וגובר, ואילו מגמתו של הפועל 'השליך' הפוכה

הפער בין מספר היקרויותיהם גדול מאוד. אך מכיוון ששני הפעלים מצויים זה בצד זה כבר 

בעברית הקלסית לא ניתן להיעזר בפועל 'הטיל' לצורך תיארוך, גם אם ניכרת מגמה של 

 אינטנסיפיקציה בשימוש בו. 

 'חמס + כף'

וחרים. מחוץ לזה הוא מצוי רק בספר יונה הצירוף 'חמס + כף' מצוי במקרא פעמיים בספרים מא

ובספר שזמן חיבורו אינו ברור. כמו כן, הוא אינו מצוי לא בלשון חכמים ולא בארמית ועל כן אין 

 להיעזר בו לצורכי תיארוך.

 ' 'חישב + שם פועל

על הנתונים העבריים והארמיים לגבי המבנה של פועל רצון )'חישב' / 'ביקש' / 'בעה'( בליווי שם פו

נשלט העומד לקרות למישהו' אינם מספיקים כדי לקבוע שהוא -במשמעות של 'משהו בלתי

 מאוחר. 

 'חרישית'

ובהקשר  –שם התואר 'חרישית' הוא יחידאי במקרא. גם במגילות המילה נקרית רק פעם אחת 

ור של ספר יונה. על בסיס נתונים אלו לא ניתן לקבוע למילה משמעות דיאכרונית, מה גם שלא בר

מה משמעותה, וכבר המתרגמים התקשו בהבנתה: חלקם תרגמוה כ'שורפת' וחלקם כ'שקטה', 

 ועל כך חלוקים גם החוקרים החדשים. 
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 'ירא'

הפועל 'ירא' במשמעות דתית מצוי כבר בעברית המקראית הקלסית, כמו גם במשמעותו האחרת 

 של 'פחד' סתם ולכן אין לו משמעות דיאכרונית.

 'עמל' 

כמה, ואין לו מקבילה קלסית ברורה, א חוץ מבספר יונה רק בספרות החמל' מצוי במקרהפועל 'ע

 ולכן לא ניתן, למרות היקרויותיו בארמית ובלשון חכמים, להיעזר בו לצורכי תיארוך.

 'קידם'

בעברית המקראית הקלסית שימש הפועל 'קידם' בבניין פיעל במשמעות של קבלת פניו של מישהו. 

תה של העברית המקראית המאוחרת, כנראה בהשפעת הארמית, הוא קיבל גם ייתכן כי בתקופ

משמעות של הקדמה מבחינת זמן, משמעות שבעברית המקראית הקלסית בוטאה באמצעות 

 הפועל 'הקדים' בבניין הפעיל. גם בארמית שימשה ההקדמה בזמן בשני בניינים שונים.

 'קיקיון'

, ומחוצה לו הוא מוכר לנו רק מן התלמוד הבבלי. לא צמח הקיקיון מוזכר במקרא רק בספר יונה

רק מקור המילה אינו ברור, אלא קיימת מחלוקת גם על עצם זיהויו: על פי התלמוד הבבלי הוא 

 סוג של דלעת. –'צלוליבא', ועל פי אבן עזרא, המתבסס על תרגום השבעים 

 'קרב אל'

של אדם אל אדם אחר מצוי כמה פעמים הפועל 'קרב' בצירוף מילת היחס 'אל' לתיאור התקרבותו 

 כבר בעברית המקראית הקלסית, ועל כן אין ליחס לו משמעות דיאכרונית.

 'קריאה'

שם העצם 'קריאה', שהוא יחידאי במקרא, נוצר כנראה כשם פעולה של בניין קל, מהשורש קר"א, 

כן אין להיעזר  שאחת ממשמעויותיו היא 'להזהיר', המצויה כבר בעברית המקראית הקלסית, ועל

 בו לצורכי תיארוך. 

 'רב חובל'

'רב חובל' מופיע במקרא, מעבר לספר יונה, רק ביחזקאל, ואחרי כן רק בספרות חז"ל המאוחרת, 

 ואילו בארמית הוא אינו מצוי כלל. לפיכך הוא אינו יכול לשמש לקביעה דיאכרונית כלשהי.
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*** 

יעתו )ללא המזמור( הוא בסך הכול שלושה שאורך יר –מסיכום הדברים עולה כי בספר יונה 

מהם מאוחרים  11מצויים אלמנטים לשוניים מאוחרים רבים.  –פסוקים  40פרקים, שהם 

בסבירות גבוהה, ושניים אף משמשים ליותר מראיה אחת )'הפיל גורלות' הוא עדות כפולה לאיחור 

עדים לאיחור. כמו כן  14-עדות משולשת(. בסך הכול מדובר אפוא ב –ו'מטעם המלך וגדוליו' 

אלמנטים לשוניים נוספים שלא מן הנמנע שהם מאוחרים, אלא שאין בידינו  12מצויים בספר 

 משמעית, רק משום מיעוט הנתונים. -להשתמש בהם לקביעה חד

 האלמנטים הלשוניים המאוחרים שבספר יונה מקיפים את תחומי הלשון השונים: 

החדשה 'ספינה'; כמו כן הוא משתמש  המחבר משתמש במילה שם העצםבתחום 

במשמעות החדשה למילה הקיימת 'טעם'; ולבסוף, הוא אומר 'גורלות' בצורת רבים, כפי 

 שאפשר לעשות רק בעברית המאוחרת; 

מחבר הספר אומר 'הפיל' לתיאור הטלת הגורל, כפי שנדרש בעברית  הפועלבתחום 

 הוא משתמש בפועל הארמי 'מינה';והמאוחרת; 

הוא אומר 'רע אל', שהיא צורת מעבר מהצורה העתיקה 'רע בעיני' אל  מילות היחס בתחום

 '; -זו המאוחרת 'רע ל

המתאים לזמנו: 'חנון ורחום' ולא 'רחום וחנון' העתיק; 'גדול'  בסדר המיליםהוא משתמש 

 'גדול'. –'קטן' ולא 'קטן'  –

ך מעבר לכך נראה כי מחבר הספר אין ספק כי לשון ספר יונה מכילה אלמנטים מאוחרים רבים. א

 אמן בכתיבה והשתמש לצרכיו במרכיבים רבים של הלקסיקון העברי שעמד לרשותו: -היה רב

, שאותן אין אנו מכירים משום ספר מקראי אחר: הפועל רגילות-במילים לאהוא משתמש 

ת 'התעשת', שם העצם 'דגה' במשמעות של דג יחיד, שם התואר 'חרישית', 'טעם' במשמעו

 של 'צו'; כמו כן הוא עושה שימוש בשמות העצם היחידאיים 'קריאה' ו'קיקיון'.

: 'העביר מעל' במשמעות של הסרת בגדים, במילים נדירות גם בתקופתוועוד הוא משתמש 

 'מלח' ו'רב חובל'; 

, ומשתמש בהן פעם במשמעות אחת ופעם מילים שיש להן משמעויות כפולותהוא מכיר 

' ובמשמעות החדשה של 'פקודה', 'ירא' tasteמעות הקלסית של 'באחרת: 'טעם' במש

 במשמעות של פחד סתם ובמשמעות של יראה דתית; 

: 'דג' ו'דגה'; 'ספינה' ו'אנייה' ומשחק במילות היחס במילים נרדפותהוא מגוון את לשונו 

 'אל' ו'על' בצירופן לפועל 'קרא'. 
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ב הצפון ידים על השפעה כלשהי של הניהאם השימוש הרבגוני הזה כולל גם אלמנטים המע

פניקי? כמה חוקרים מצדדים בטענה זו, והם טוענים כי ניתן למצוא ראיה לכך במילים -ישראלי

', 'רבו', ו'ספינה'. שלוש מהן נבדקו בעבודה הנוכחית, ונמצא כי החוקרים האלה לא -'מלח', 'ש

אין תיעוד בפניקית. נראה כי הן  'ספינה'הצליחו להוכיח את טענתם מעבר לכל ספק: לשם העצם 

בעברית הן בארמית הוא החל לשמש רק בתקופה הפרסית, בעוד שלפני כן שימשו מילים אחרות 

בשתי השפות: 'אנייה' בעברית ו'אילף' בארמית; הנתונים המקראיים מצביעים על כך שלא נעשה 

עטות. וגם בארמית בתקופה הקלסית, למרות שהיו לכך הזדמנויות לא מ 'מלח' שימוש במילה

אמנם מצויה באוגריתית ובעברית  'רבו'היא אינה מוכרת לנו לפני הארמית הממלכתית; 

)בתהילים סח ובהושע(, אך אין היקרויות אלה מעידות על הניב הצפוני בהכרח. מאידך, המילה 

י]רבו ( ובהושע רק בצורת הכתיב )ִרֹבַתִיםמופיעה בתהילים בצורת הזוגי ) נו מוצאים אותה [(, ואֻרבֵּׁ

מה שמשאיר את  –גם בארמית הממלכתית, ובארמית התרגומית היא משמשת לתרגום 'רבבה' 

ונה מכילה אלמנטים צפון הרושם כי היא מאוחרת. מכאן שלא ניתן להוכיח כי לשונו של ספר י

 פניקיים כלשהם וכי מחברו ו/או ספרו הגיעו מצפון ישראל.-ישראליים

ר ספר יונה השתמש במגוון עשיר של רכיבי הלשון העברית שעמדו מסקירה זו עולה כי מחב

לרשותו, ובהן מילים מאוחרות ונדירות, והוא מרבה לשחק במילים. עם זאת, נראה כי לשונו עדיין 

אינה כוללת את כל רכיבי העברית המקראית המאוחרת כפי שאנו מכירים אותה בשיא פריחתה 

י הימים. מכאן אנו מסיקים שלשונו של מחבר הספר נחמיה ודבר-מספרי ספרי דניאל, עזרא

התקופה  תחילתקלסית, של -מתאימה ביותר להיות הלשון העברית המקראית המאוחרת, הבתר

 הפרסית.
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Abstract 

There is no uniform language in Biblical texts since all were written by different authors, 

dealing with different subjects, at different times, in different places. We know the 

circumstances in which some biblical narratives were written from the narratives themselves. 

But, in others’ cases, the information is shrouded in mystery. Even when biblical tradition 

tells us when a particular book was written, researchers are not always in accord. 

 

Attempts to pinpoint when texts were written demand input and consideration from 

theological, historical, literary, and linguistic research. Like many other biblical texts, these 

questions were researched with regard to the Book of Jonah. Nevertheless, there is no 

consensus on when this book was written. The research literature on the subject is divided 

into two main schools of thought:  

The first, which includes just a handful of researchers, believes that the Book of Jonah was 

written in the First Temple period in classical biblical Hebrew
1
. 

But, the second school, to which most scholars subscribe, argues that Jonah was written in the 

exilic or post-exilic period, and uses differing amounts of later linguistic forms. Scolars from 

this school are also divided on the linguistic features of the book: some who argue that the 

book’s author was writing in his natural language believe the language was evolving from 

classical to later Hebrew
2
; others think it was already written in the later biblical Hebrew 

known to us from the books of Daniel, Ezra and Nehemia, and Chronicles
3
. Others think the 

author wished to give his language an archaic tenor, and that unintentionally some later 

linguistic characteristics crept in
4
; still others maintain Jonah contains signs of the northern 

Israelite-Phoenician dialect, which can be taken as evidence that he and / or his story 

originated in the northern Israelite kingdom
5
. 

 

                                                           
1  See: Loewy, Jonah, pp. 38-39; Eldar, Jonah, p. 13; Kaufmann, The Religion of Israel, from Its 

Beginnings to the Babylonian Exile (1960), Vol. 1, Book 3, p. 283; Shazar, Jonah, p. 436. 
2  See: Koenig, Introduction, p. 379; Segal M.Z., Introduction to the Bible, p. 475; Brenner, 

Jonah, p. 397. 
3  See: Gesenius, History, p. 27; Novak, Introduction, p. 89; Kimron, Jonah, p. 182; Day, Jonah, 

p. 34; Zakovitz, Jonah, p. 217. 
4  See: Bendavid, Biblical Language and Rabbinical Language, pp. 60-61; Rofé, The Books of 

the Prophets, pp. 128-132; Almbladh, Jonah, p. 46; Simon, Jonah , p. 31; Saenz-Badillos 

History, p. 123. 
5  See: Driver, Introduction, p. 97; Loretz, Jonah, p. 28; Fohrer, Introduction, p. 485; Landes, 

Jonah, p. 152. 
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The belief that Jonah was written in the exilic or post-exilic period is based on its later 

linguistic elements, whereas the number and type of these elements—and the presence of 

other elements—offer information relating to its linguistic characteristics.  

 

The goal of this linguistic research was to examine which linguistic elements of the Book of 

Jonah can be considered later, and to use them as chronological markers to characterize its 

language and establish its authorship period. 

 

Hurvitz’s methodology
6
 is used to identify late linguistic characteristics that diverge from the 

common patterns of standard biblical Hebrew and are not a function of personal style or 

random occurrence. This methodology is based on four criteria, which have also been adopted 

in this research:  

1. Frequency in distinctively later Biblical literature: the element suspected of dating 

from a later period appears exclusively or mostly in later biblical texts. 

2. Evidence from later sources outside the biblical canon: the element suspected of 

dating from a later period is also common in post-exilic sources outside the Bible 

(Judean Desert scrolls; Rabbinical literature; official Aramaic documents), and 

therefore cannot be interpreted as the style of an isolated biblical scribe, or a stray 

instance without chronological connotations; 

3. Existence of a classical Hebrew alternative in ancient texts: where the earlier 

literature uses an alternative linguistic element to the element suspected of being 

later—either in parallel passages or descriptions of similar situations. In other words, 

where the earlier literature uses alternative which is considered classical biblical 

Hebrew.  

4. To determine whether a biblical text of unknown authorship date belongs to the later 

biblical period, we must apply a fourth criterion, namely accumulation of a 

considerable number of suspected neologisms within the text under examination. 

This is because finding one late item in a text is usually insufficient proof that it is a 

later text
7
.  

 

Later Hebrew mainly appears in the later books of the bible, whose lateness is indicated not 

just by their late linguistic elements, but also by the books themselves, which either note the 

period they relate to and / or mention figures who lived and were active at that time, or 

whether the contents of the composition itself provides a proof of the lateness. 

 

                                                           
6  Hurvitz, The Persian Period, pp. 222-223; Hurvitz, Research on Late Biblical Hebrew. 
7  Hurvitz, The Persian Period, pp. 222-223;   
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The books of the later biblical canon, for which broad consensus exists are: Esther, Daniel, 

Ezra and Nehemia, Ecclesiastes, Isaiah II, Malachi, Haggi, Zecharia, some Psalms (mainly 

from the last third of the Psalms), and Chronicles. We can add to this list the Book of Ezekiel, 

following the widely held view that it was written in the exilic period
8
.  

 

Regarding other biblical book, differences of opinion arise as to their authorship date. In the 

present research, these books are referred to as “books whose authorship date is uncertain”, 

and the discussion on them and their linguistic features is always based on this premise. 

 

The books in this group are: Joel, various Psalms, Job, Proverbs, the Song of Songs, Ruth, 

and Jonah. 

 

Ancient literature, here, refers mainly to texts written in the “classical / standard biblical 

Hebrew”, which is the Hebrew of the Pentateuch and the Former prophets, on the one hand, 

and the classical prophecy of the later prophets (e.g., Amos, and the “first” Isaiah) on the 

other hand, and includes those Psalms that have not be proven to be later texts.  

 

The approach in this research posits is that even if all or some of these writings were edited at 

a later point in the process of being handed down, as long as there is no overhelming 

indications that they also underwent a later linguistic revision and/or reformulation, we are 

certainly entitled to present them as legitimate evidence of the use of the standard language.  

 

One can learn about biblical Hebrew in general, and later biblical Hebrew specifically, not 

only from the books of the Bible but from outside sources as well, which in many cases can 

complete the gaps in the biblical language. The sources that can tell us about late biblical 

Hebrew are: 

 

1. Texts and documents from the post-exilic period which were written in Hebrew and 

can help us identify characteristic late biblical Hebrew forms. These are: the Dead 

Sea Scrolls, the Book of Ben Sira, the Bar Kochba Letters, and the Rabbinical 

literature. These writings share many common elements with later Biblical Hebrew 

on the one hand and Aramaic dialects and Rabbinical language on the other hand. 

2.  Aramaic texts from the Persian Period onward. These include the Elephantine Papyri 

in Official Aramaic; the Nabatean-Aramaic papyri from the Judean Desert; 

documents from Qumran (the Genesis Apocryphon scroll, the translation of Job, and 

                                                           
8  Rooker, Diachronic Research, p. 177; Wright, Linguistic Evidence for the Pre-exilic date of 

the Yahwistic Source, p. 12 
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others), Wadi Muraba’at, and Nahal Hever (the Bar Kokhba letters, Babta’s Archive); 

Aramaic burial inscriptions in Palestina; and also inscriptions from Tadmor, Hatra, 

and ancient Syrian dialects. 

 

This thesis examined 34 lexical elements which it has been argued are from a later period. 

The analysis showed they can be divided into three groups: elements most likely from a later 

period; elements whose lateness is not decisive, and elements we cannot rely on for dating 

purposes. 

 

The lexical elements which can be identified as mostly likely dating from a later period are:   

 

קטן-)מ(גדול )ועד(   (mi)gadol (ve’ad) katan—the order of the elements “big-small” 

replaces the older order, “small-big,” which normally appears in classical Hebrew. This 

not only happens in the clear merism structure of “mi(from) ….ad(to) ….”, but also 

when the formulaic model is altered and the “ke…ke…” and “…ve(and) / im….” 

structure is used. The later order is found in both biblical—both independently and in 

the "parallel texts" where the older order is replaced by the later order—and Aramaic 

inscriptions in Talmudic period synagogues. In the Book of Jonah, we find the later 

order of the elements in the unmistakable merism structure: “mi(from) ….ad(to) ….”,  

showing later authorship. 

 

 hipil goralot is a ,הפיל גורלות there are two indications that—(hipil goralot) הפיל גורלות

later Hebrew form: (1) in later Hebrew there is only one verb for “casting lots" הפיל, 

hipil.  This compares with classical biblical Hebrew, which has five verbs to describe 

“casting” lots; (2) the noun “goralot” (lots) which is plural replaces the usual classical 

biblical Hebrew noun “goral,” which is singular. 

 

-הרבה מ  (harbe m-)—in late biblical Hebrew, the phrase הרבה מ- , harbe m- and the 

synonym phrase -מ יותר , yoter m-, both denote quantitative excess. The phrases replace 

the more ancient structure “X + רב (rav) declension + מ / מן (m / min) + Y” and are 

syntactically different from it. The new structures appear in both later biblical Hebrew 

and Rabbinical texts and there is also an Aramaic equivalent. 

 

ורחוםחנון   (khanun ve’rakhum)—the order of the elements in חנון ורחום,  khanun 

ve’rakhum, appears in the later Scriptures. In Rabbinical literature its use is also 
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preferred over the classical word order רחום וחנון, rakhum ve’khanun, which first 

appears in the 13 Attributes of God.  

 

 ayin meaning “sorrow over the loss of ,עין without the noun חס the verb—(khas) חס

property” is a later linguistic form also found in the Rabbinical literature.  

 

 mi'ta'am hamelekh u’gdolov(—there are three indications that the) מטעם המלך וגדוליו

expression: מטעם המלך וגדוליו, mi'ta'am hamelekh u’gdolov, is a later form: (1) under 

Aramaic influence , the noun “ta'am” received the new meaning “command”; (2) in the 

phrase  המלך –כמצות / במצות / מטעם  “be’mitzvat- /ke’mitzvat- / mi'ta'am—hamelekh” 

the “command” is the center of the sentence, while in older construction, the king 

appeared in the center; (3) outside the Book of Jonah, the phrase “hamelekh u’gdolov” 

is also found in biblical Aramaic. 

 

 l'makharat, meaning “on the morning of a new ,למחרת the form—(l’makharat) למחרת

day with no connection to the previous day”, replaces the ancient form ממחרת, 

mimakharat, and is found in late biblical Hebrew and Rabbinical literature. 

 

 the phrase “mahalakh X yamim” to denote—(mahalakch X yamim)  מהלך  X  ימים 

distance, which replaced the classical Hebrew phrase “derekh X yamim”, is late 

biblical Hebrew. It is also commonly used in Rabbinical writing. 

 

 tziva,  and ,ציוה mina, is a later alternative to the two verbs ,מינה the verb—(mina) מינה

 hifkid and often appears in Official Aramaic dialects. This verb is commonly ,הפקיד

used in Rabbinical  Hebrew and develops into a Pual and a noun. 

 

 sfina appears in the post-biblical literature instead of ,ספינה the noun—(sfina) ספינה

the word אונייה, oniya or אוני, oni, and is only found once in the Bible—in the Book of 

Jonah. In Aramaic too, the word, ספינה, sfina, only starts to appear from the Persian 

Period onward. We can therefore infer that this is a late word in both languages. 

 

 ra el, which denotes ,רע אל in both meaning and semantically, the phrase—(ra el) רע אל

hate or shame, resembles to the late Hebrew phrase ra l- —a late alternative to the 

classical Hebrew term “ra be’eynei”. 
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Some elements strongly suggest later authorship although we cannot be sure of this for a 

number of reasons. Some elements lack sufficient data. Others appear in literature whose 

authorship date is uncertain. These elements are: 

 

 elohei hashamayim, is already ,אלוהי השמיים—(elohei hashamayim) אלוהי השמים

found in Aramaic to describe the ancient pantheon. It not only frequently appears in 

Aramaic during the Persian Period, but also in Hebrew. It can therefore be assumed to 

indicate later linguistic usage. However, due to its appearance in Genesis Ch. 24 

(assuming Genesis is an ancient text), we need to ask whether it was not already in use 

in the older period. It may have been used at that time only when an Israelite referred to 

his divinity to a non-Israelite. Because this is what happens in the Book of Jonah, we 

cannot know whether it was the ancient term, or a later usage.  

 

 amar, as a command + “a verb describing the action ,אמר the root—(amar) אמר

carried out” appears in late biblical texts and we find one occurrence of it in biblical 

Aramaic. But we find very rare instances of it in Hebrew, one being a psalm whose 

tense is unclear. Apart from that it is not found in Official Aramaic or Rabbinical 

sources. Based on these sparse data, we cannot unequivocally determine the time frame 

of this grammatical construction.  

 

 to a time-related word to denote “on that time” is a ”בן“ appending—(bin layla)  בן לילה

later biblical Hebrew form, which replaced the classical suffix of “b’” to a time-related 

word. This expression is known also from Syriac, and from rabbinical language. 

However, the lack of data prevents us from establishing that it was definitely written in 

later Hebrew.  

 

 barach milifnei, appears to be late ,ברח מלפני the phrase—(barach milifnei) ברח מלפני

based on the fact that the synonymous verb נס מלפני, nas milifnai, which occurs in 

Chronicles is substituted for מפני נס , nas mipnei, which occurs in Samuel II. But, this is 

difficult to prove because in classical Biblical Hebrew it was already possible to prefix 

the preposition מלפני, milfanei to the verbs ברח, barach, and נס, nas despite the fact 

that the biblical authors had many opportunities to do this but did not. 

 

 he’evir me’al, to indicate removal of ,העביר מעל the phrase—(he’evir me’al) העביר מעל

clothing seems to be late Hebrew and replaces the phrase הסיר מעל, hisir me’al, which 

can be seen from the Aramaic verb עד"ה.  However because this verb is only used 
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indirectly in the Book of Zechariah and because we have no other evidence to support 

this view, it remains uncertain.  

 

שתהתע the fact that the verb—(hitashet) התעשת , hitashet, occurs in Aramaic Second 

Temple period dialects, may indicate that in general this is a late biblical Hebrew verb, 

specifically occurring in the Book of Jonah . However, due to the scarcity of Hebrew 

data this is difficult to argue, since apart from its occurrence in the Book of Jonah, the 

root עש"ת only occurs in two places in the Bible whose authorship date is unclear and 

only once in the post-biblical literature, in the Wisdom of Ben-Sira. 

 

 za'af, in Jonah in the same ,זעף we might be able to understand the noun—(za'af) זעף

way as in the Rabbinical writing where it means סערה, s'arah, meaning “storm”. On 

the other hand, it may mean the same as in classical Hebrew where it only means כעס, 

kaas, “anger”, in which case it should be seen as a personification of the sea in Jonah. 

Because there are two possible meanings we cannot determine which of them is used in 

Jonah. 

 

 seems to have מלח based on the scant records we have the term —(malakh) מלח

entered Hebrew (and thence Aramaic) during the Persian Period, although it was only 

used for a short time before being replaced by ספן, sapan, the noun usually used in the 

Rabbinical literature. 

 

 ,higiya ,הגיע—in the Bible there are two verbs with the same root—(naga el) נגע אל

meaning both “touch” and “arrival”, both which first come into use in classical 

Hebrew. However, initially, in classical Hebrew,  נגע only meant to “touch”, and only 

in later books acquired the meaning הגעה “arrival” . We can prove that נגע meaning 

“arrival” points to a later period due to the conjugational distinction found in 

Rabbinical Hebrew, where נגע means “touch”, and "הגיע "  means “arrival”. This 

distinction is also found in Targumic Aramaic where קר"ב root verbs are used to 

translate נגע and מט"ה root verbs are used to translate "הגיע" . 

 

 in קרא אלkara al, may have a similar meaning to ,קרא על the verb—(kara al) קרא על

which the preposition אל replaces the preposition על under the influence of Aramaic. 

The Book of Jonah, on the other hand, may be using a classical meaning of the verb, to 

denote “declaration”, which is different from קרא אל meaning “offered a peace proposal 

to the city.” 
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 is רבו and in Rabbinical texts ,רבבה replaces the ancient word רבו the number —ִרבו

given clear preference over רבו .רבבה is also used in Official Aramaic, while in 

Targumic Aramaic it appears as the translation of רבבה. However, the appearance of רבו 

in the Book of Hosea and in Psalm 68 raises the possibility that this is not  a later form 

and what we are seeing is simply an intensification of its use. 

 

 shatak appears in four times in the Bible. In Rabbinical ,שתק the verb—(shatak) שתק

Hebrew and Aramaic it means “to stop speaking.” However, it only occurs in the Bible 

with reference to the sea, and the question is whether this verb had an older meaning of 

“the sea growing calm” and only later acquired the meaning “to stop speaking”. If that 

it the case, when did the change occur and what is its meaning in the Book of Jonah? 

 

In Jonah we come across lexical elements that cannot help us in dating the Book—some we 

cannot date because we lack sufficient information about them; others we cannot date because 

they occur in classical Biblical Hebrew already.  

These elements are: 

 

 dag, does not occur in any other source: not in ,דג ,”the singular noun “fish—(daga) דגה 

the Bible, or the Dead Sea Scrolls, or the Rabbinical literature. We know the words דגה, 

daga, and דג, dag, but in the Bible and post-Biblical literature they are used as a 

collective noun. Only much later, in Rashi, do we find a distinction:  דג, dag, denoting a 

large fish, and דגה, daga, denoting a small fish, though even then, they are used 

collectively, rather than to denote one fish. 

 

 hetil, came to be increasingly used whereas use of the verb ,הטיל the verb—(hetil) הטיל 

 hishlich, declined, so that by Rabbinical times, a major difference existed in the ,השליך

frequency of use of the two forms. However, because the two verbs coexisted already in 

classical Hebrew, we cannot use הטיל for dating  purposes, even though its use was 

more widespread.  

 

-חישב ל   (khishav le-)—Hebrew and Aramaic data relating to a verb of volition ( / חישב

 followed by a gerund denoting “something uncontrollable that is about to (ביקש / בעה

happen to someone,” are inadequate to determine if this is a late form.  
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+ כף חמס   (hamas + kaf)—this phrase is found twice in the later books of the Bible. 

Apart from that it only appears in the Book of Jonah and in another book whose 

authorship date has not been established. In addition, it is not found in either the 

Rabbinical writings or Aramaic and therefore cannot be used for dating.  

 

 kharishit, appears only once in the  Bible ,חרישית the adjective—(kharishit) חרישית 

and also once only in the Dead Sea Scrolls—in the context of the Book of Jonah. It 

therefore lacks diachronic relevance. Furthermore, its meaning is unclear and 

translators have had problems determining its meaning: some have translated it as 

“burning,” others have translated it as “noiselessly”. Modern researchers also disagree 

regarding its meaning.  

 

 already appears in classical Biblical ירא the religious meaning of the verb—(yare) ירא 

Hebrew along with its other meaning of פחד, fear, and therefore it lacks diachronic 

significance.  

 

 ,amal, only appears once in the Bible ,עמל ,apart from the Book of Jonah—(amal) עמל

in the Wisdom Literature. It has no clear classical equivalent, and therefore, despite the 

fact that it occurs in Aramaic and the Rabbinical literature it is useless for dating. 

 

 kidem, meant to ,קידם in classical Biblical Hebrew, the Pi'el of—(kidem) קידם

welcome / greet an arrival. In late Biblical Hebrew apparently under the Aramaic 

influence, קידם may also have acquired the meaning “to do something before its time”, 

a connotation which classical Biblical Hebrew indicated by the Hiphil—הקדים. There 

were also two conjugations meaning “preceding something in time” in Aramaic.   

 

 plant is mentioned in the Scriptures is in the קיקיון the only place the—(kikayon) קיקיון

Book of Jonah. Aside from that the only other occurrence is in the Babylonian Talmud. 

Not only is the origin of the word unclear, there is also disagreement as to its identity: 

according to the Babylonian Talmud it is a צלוליבא while according to Ibn Ezra, who 

bases himself on the Septuagint, it is a sort of pumpkin. 

 

 to אל karav coupled with the preposition ,קרב the use of the verb—(karav el) קרב אל

describe one person approaching another person already occurs several times in 

classical Biblical Hebrew and so lacks diachronic relevance .  

 



 

 x 

 which is Hapax legomenon in the Bible, was ”,קריאה“ the noun—(kri'ah) קריאה

apparently created as a Qal infinitive of the root ר"אק , one of whose meanings is to 

warn, and already appears in classical Biblical Hebrew, and therefore is useless for 

dating. 

 

 rav ,רב חובל outside the Book of Jonah, the only occurrence of—(rav hovel) רב חובל

hovel in the Bible is in the Book of Ezekiel, and after that only in later Rabbinical 

literature. There are no occurrences in Aramaic. Therefore it has no diachronic 

importance. 

   

As the above demonstrates, the Book of Jonah, with just three chapters and 40 verses 

(excluding Jonah’s prayer), has numerous late linguistic elements: 11 are very likely late, two 

offer more than one proof of late authorship (הפיל גורלות offers two proofs of late authorship 

and מטעם המלך וגדוליו—offers three proofs of late authorship). In total there are 14 definite 

cases which may best be accounted for as linguistic imprints  of a later period. Jonah also 

contains 11  additional, quite possibly late linguistic elements, although these cannot offer us 

certain proof of lateness due to the paucity of the data. 

 

The late linguistic elements in the Book of Jonah consist of different parts of speech: 

 

Nouns: the author uses the new word ספינה; he also has a new meaning for the word 

 in the plural, which is only גורלות which already exists. Finally, he uses the word טעם

used this way in later Hebrew; 

 

Verbs: the author of Jonah uses the verb הפיל for casting lots in accordance with later 

Hebrew usage; he uses the Aramaic verb מינה.  

 

Prepositions: the author uses the phrase רע אל, which is a form in transit from the older 

-רע ל to the later רע בעיני .  

 

Word order, he uses the appropriate word order of his period: חנון ורחום as rather than 

the older  קטן—גדול ;רחום וחנון  rather than גדול—קטן . 

 

By and large, there are clearly numerous late linguistic elements in the Book of Jonah. 

However, the book’s author has still good command of late Biblical Hebrew: 
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 He uses unusual vocabulary, not known to us in any other book of the Bible: the 

verb התעשת; the noun דגה for a single fish; the adjective טעם ;חרישית to mean “order”; 

the hapax legomenon nouns קריאה and קיקיוין; the verb העביר מעל to mean removed 

clothes;  מלח for sailor, and רב חובל to mean a ship’s captain.  

 

 He  also uses words with double meaning—sometimes using them to mean one thing, 

at other times something else: טעם in the classical sense of “taste” and having the new 

meaning— פקודה   “order”; ירא to mean “fear” and fear in the religious sense of  “awe”; 

 

Finally, he varies his language by using synonyms: דג and ספינה ;דגה and אנייה, and 

plays with the prepositions אל and על by using them in combination with the verb קרא. 

 

In Sum: The author of the Book of Jonah utilized a wide variety of different linguistic 

elements, including post-classical roots and forms.  

However, it appears that his language does not yet contain all of the elements of late Biblical 

Hebrew as we know them from the height of its flowering in the books of  Daniel, Ezra and 

Nehemiah, and Chronicles.    

The language used by the book’s author is therefore the optimum language of his period, 

which is the Biblical Hebrew of the early Persian period.  
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