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 אורלי אלבק 

 מקרא לשון ההרצף התחבירי ב  עוטיק

במשפטלרבדיה    עבריתב המילים  לסידור  מגוונות  אפשרויות  ל  יש  ואולם  המילים  ,  רוב 

והרכיבים המאוחים  ,  יהםגרעינ ל   מוךס  יםבא   מיםמסודרות ביחידות תחביריות שלמות: המשלי

  צף התחבירי קטע הרלעיתים מזומנות נ קריאה בלשון המקרא מעלה ש  לזה.באים בסמיכות זה  

מספרי    פרקי פרוזהר את התופעה על פי  תאא  זה  רממקומם הצפוי. במאממתרחקים  ורכיבים  

המוקדמים   פי המקרא  מזדמנות  ועל  לסוגי  דוגמות  הדוגמות  את  שהתופעה  הן.  ואמיין  אטען 

הדבורה,   הלשון  את  הסברים  ומאפיינת  כמה  הקימלתרו אציע  של  התחביתו    סיפור ל רי  טוע 

  רושלת כתיבה ממ  נובעה. לדעתי אין הקיטוע  הלשון הדבור  מאפייני לורים  לם קש י, כוהמקרא

קורא לחוות אותו בדרך  ומאפשר ל  את הסיפורכדי להחיות    ות ומשמש אהוא  , אלא  של הסופר 

   לתי־אמצעית. ב

 

 מבוא .1

  משפט ברויות מגוונות לסידור המילים במשפט.  פשא  יש  של העברית  רבדים מאוחריםרא כבבלשון המק

מיקוד או   דוגמהמסוימים, ל  תנאי שיחבו,  אופייניבסדר    הרכיביםיבואו    1,מסומנן־לא  לומר משפטי, כטבע

בדרך  לה שקרא מתוך התבוננות במבנה המשפטים מעמה  קריאה בפרקי  2.סודרו בסדר אחר יהם    הדגשה,

כיבים  רה  רצף  םיתילעאך    3הצפוי, מקובל והבסדר מות הבאות  מורכב מיחידות תחביריות שלהמשפט  ל  כל

 
המאמ* של  שנשאתיראשיתו  בהרצאה  ה־  ר  תשע"ג.    16בקונגרס  בשנת  היהדות  מודלמדעי  רופ'  לפ  מאודה  אני 

   יו המועילות. הערותועל עידודו על שמואל פסברג 

המונחים    ורתתמ   תשע"ה  בשנתית  ללשון העבר הם המונחים העבריים שאישרה האקדמיה    מסומנן־לא ו  מסומנן  1

marked  ־וunmarked  . 

הה,  דוגמהל  2 הוא  פה משפט  ב ן  נמסומלא־סדר  במקרא  הטוענים שהוא  משלימים   ,נושא  ,פועל)   VSOועלי  ויש   ,)

SVO  ואה מסומנן  ־א להסדר השראלית  בעברית הי  ם(.ימי משל,  פועל,  )נושא  SVO  (ראו  משלימים,  פועל,  נושא .)

ת  יון על העבריוההפניות שם, וראו ד,  Moshavi, 2010; Moshavi, 2013))   בימוש צל  דיון על לשון המקרא א

אצל עמSchwarzwald, 2006)  שורצולד  הישראלית  בייחוד  עמ2010  שורצולד,  ,361  ' ,  בייחוד   , '  210  ,

 . (סט –סח  ' מע  ח, בייחודתשס"  ,ורצולדשו

בעברי  3 מקובל  תחבירי  במ במבנה  בנויים  המשפטים  של  ת  מדרגי  תחביריות  בנה  כלומריחידות  יחידות    שלמות, 

  דוגמה יחידות תחביריות מסוימות, ל  ל רכיבים מאוחים סמוכים.או יחידות ש  שבהן גרעין ומשלימים הסמוכים אליו,

עשוי  הפועלי,  להיק הצירוף  הות  בלשון  הן  והן  טע  הישראלית  בעמקרא  ֵראש   במשפט  ]ברית  יבְּ ִ֑ ֱאֹלה  א  ָ֣ ר  ב  ת  ית  ֵאֵ֥ ם 

ם י  ַמ  ֶרץ  ַהש  ָֽ א  ת ה  ֵאֵ֥ (  1953בשנת תשי"ג )' י. גם במשפט  את הצירוף הפועל  אלוהיםא( קוטע הנושא    ,ית א)בראש   וְּ

  הכנסת א  ( קוטע הנושלשון העבריתל   מיהתר האקד' )מתוך אחוק המוסד העליון ללשון העברית  ה הכנסת אתקיבל

 .  53 ' , עמWaltke & O'connor, 1990בלשון המקרא ראו יבים  על הסדר האופייני של הרכ . פועלי[ת הצירוף ה א
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או רכיבים מאוחים אינם באים    ,ונם באים במקומם הצפוי אחרי אי  הגרעין  , כלומר משלימי נקטעהמקובל  

יבים  כראפשר ש  וי,הצפממקומם    ונדדי  אפשר שרכיבים  הרצף,  םבהשנקטע    במשפטים  .זה לזהבסמיכות  

אלה    –  רכיבים   פותווסישאפשר  ו  יישמטו,  צפויים הצפוי ובכל  את  . מופר  הסדר  המ  הקורא  קרא לשון 

עשוי להתקשות לעיתים לפרש את המשפטים הבנויים    4הכתובההעברית הישראלית  דובר  ב'עיניים' של  

קטוע. תחבירי  מסור  5במבנה  תופעתיי תמפרשים  על  הצביעו  מודרניים  ומפרשים  התח  ם  בירי  הקיטוע 

ז"ל ובמקורות  מקורות חנזכרו ב   קטיעת הרצף התחביריונים של  ים שהיבט  6פרשני.  כליוהשתמשו בה כ

הגאונים,  ג'נאח  7מתקופת  אבן  בהם  הביניים,  מימי  ומדקדקים  מפרשים  עזראורש"י    8, אצל  ואצל   9,אבן 

 מפרשים בעת החדשה.

 
  על   .ספרותייםבטקסטים ה  , ולשון הסיפרכתבים בדורנוטקסטים עיוניים הנ  נכלליםהישראלית הכתובה    בעברית  4

וכיו  סיפור, אתשבה מתאר הסופר את ההתרחשות בההבחנה בין לשון הסיפר, הלשון   לשון  ן  וביה,  צא באלהנוף 

 .  "ח תשנ ,ראו שראל ;תשהסופר שם בפי הדמויו הדיבר, הלשון

של  5 אחדים  רובד   בהיבטים  ובין  הישראלית  העברית  הלשון  בין  העבר הפער  הלשון  במאמר  י  דנתי  הקודמים  ית 

   .תש"ע  ,קראו אלב ;ודם ק

ומוס  וקים זהרכיבים רחשבהן קושרים הפרשנים המסורתיים  יש דוגמות רבות    6 רכיבים חסרים, ומהן    יפיםמזה 

, ידוע שהפרשנים התחבטו בפירוש  וגמהדיתה מוכרת להם היטב. ל הרצף התחבירי הי   פשר ללמוד שתופעת קטיעתא

ֱאֹלוְּ   יםהפסוק ה  ֵנֵ֤ר  ֶבֶּ֔ כְּ י  ֶרם  ֶטָ֣ י֙ם  מּוֵא  ה  ֵהיַכָ֣ל  ּושְּ בְּ ב  ֵכִ֑ שֹׁ י   הו ֶּ֔ הֹׁ יְּ ל  ָֽ ֱאֹלה  ֹון  ֲארֵ֥ ם  קְּ   םֲאֶשר־ש   אֶ ַוי  ָ֛ה  ו  הֹׁ יְּ א  ָ֧ אֶמר  ל־שְּ ר  ֵֹׁ֥ ַוי ל  מּוֵא 

יה   נ    את   הסב היה תמוה בעיניהם. הפרשנים הציעו למואל שכב בקודש הקודשים  ד( כי התיאור שש–ג  , )שמואל א ג  ֵנָֽ

שאחריו, כלומר הקריאה של    ויקרא ע"ב( או לפועל    ,דושין עחקי   ,בבבלי)רב נחמן    יכבהלפועל    ה' בהיכל  הצירוף  

זרת  בע  'ושמואל שכב +  –  בעזרת הלווייםוף  את הצירלהוסיף    דוד(, או  תיכל ה' )בעל מצודהייתה בה  ה' לשמואל 

ה'   הלוויים בהיכל   +.( יונתן(...  ותרגום  הח  רש"י  בעת  הפרשנים  בתופגם  עוסקים  שפירשו    –עה  דשה  בהם  יש 

)פרשני  המ  נים כפרש בהם  ויש  מאוחרות וגמהלד   ICCסורתיים,  לתוספות  עדות  בה  שראו  עדות    (  לכישוריו  או 

 להלן.    שיהם בדיון בדוגמותמה מפירושל הסופר. אביא כ  הלקויים

ודרשהודוגמהל  7 'סרס המקרא  הכלל  קטוע ,  בפירושיו לפסוקים  נזכר', המשמש את רש"י  רצף, כבר  במקורות    י 

ות של  תיים המיד השמטת רכיבים נמנית עם שלושים וש.  172–170  ' גמליאל, תש"ע, עמ ות אצל  חז"ל. ראו דוגמ

אליעזר  יוסי    רבי  רבי  של  הגאונים    –הגלילי  בנו  מתקופת  'דרו  –מדרש  שם  מכונה  חרל"פ,  היא  ראו  קצרה'.  ך 

 .  תשס"ג 

 . שסח –תשכ"ד, עמודים שנטג'נאח, ־אבןראו  8

על קטיעת הרצף    בהערותיו  9 גמליאל, תש"עדשל רש"י  אבן  196–195,  184–017  ' עמ בייחוד    , ן  על אברהם   ;

,  196–190  'יחוד עמבי   ,ם ראו חרל"פ, תשנ"טי הביניי חיבורי הדקדוק בימ פי  צור במקרא על  ל דרך הקיעזרא וע 

 וכן חרל"פ, תשס"ג. , 217, 215, 207–204
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האת    םי גאד  זה   במאמר  התחביריסוגי  ב  קיטוע  שטא  .תכליותיוואדון  המשפט  ען  ושחזור  הקיטוע  זיהוי 

יחס   מועיל.   כלי פרשני  פוי הואהצ מחייבת את הקורא  טוע התחבירי  הקישל  ית  שכיחותו הרבה  במקרא 

 שמתעורר קושי פרשני. כ בחשבון הלהביאלהכיר את התופעה ו

ים  , פרקבראשית  :הספרים המוקדמים מן    10ת פרקי סיפור  חמישיםכ מבוסס על ממצאים ממאמר  ה

תארים  וכן הפסוקים המ  (כז–מו, ה)היורדים מצרימה    להוציא הפסוקים המתארים את שמות]נ  –, לזה–א

  – להוציא הפרקים שיש בהם תבנית חוזרת) יהושע ספר  ;י–ו, פרקים שמות  ;[(כז–מט, א) ת יעקבאת ברכ

ט  כמע.  טו–יא   פרקים  , מלכים א  11, י–אל א פרקים וומש;  (יט, פרק כא–הפרקים יח,  טז–ם יגפרקירוב ה

ניתחתישנקטע בהם הרצףים  לפחות משפט או שנימצאתי    כל פרקב  12.ותדמנ מז  מותדוג   . נוסף על אלה 

 בעברית הישראלית.    יםמקובל  םשאינ מן הסוגים ע הרצף התחבירי  וטי התמקדתי בק כאמור

 

 בספרות המחקר בלשון המקרא הקיטוע התחבירי תיאור  .2

רים אלה תיאור בספה. מלשון המקרא  פרי תחבירור שיטתי בסת הקיטוע התחבירי לא תוארה תיאעפות

 13כפי שציינתי במבוא.  ך כללת בדרפשר להתרשם שהיחידות התחביריות שלמוא

הת ב  רכיביםופעת  שלא  הצפויהבאים  המחקרב  נדונה  ,מקומם  בסדר  הדיון  במסגרת    ספרות 

 .(וההפניות שם  Moshavi, 2010; Moshavi, 2013)  םיליסדר המשיח של המאפייני בהמילים ו 

 ;Holmstedt, 2001)  טסטהולמ(,  Gottstein, 1949גוטשטיין )  עסקוקטיעת הרצף התחבירי  ב

Holmstedt, 2014)  ,)תשס"ט( )תשנ"ט(,    ,מושבי  )תשס"ב(, Zewi, 1999)  צבימירסקי  קוגוט   ,)

 
כי  לא בדקתי פרקי שירה  10 נבואה  ובין  וך בישיש מתאם הפ   הנחתי  ופרקי  המבנה  ן המטען הרגשי שיש לטקסט 

 הסדור שלו. 

. הדבר בולט  ים רביםינוי ששחלו בו    טקסטקרא, נחשב לנוסח המלפנינו ב  הוא מונחש, כפי  ספר שמואלהטקסט ב   11

ב לקטעים  וקדומים  לתרגומים  אותו  כשמשווים  במיוחד   בו שיבוש חוש  דרייברקומראן.  שנמצאו  ים רבים  ב שחלו 

(corruptions  והוא  כל ,)ו נלתק  הציעשונו  (או  רDriver, 1890).    ך  מתו פרקים  בקורפוס שלי כללתי רק חמישה

   .יוחדם במבה קיטוע התחבירי בלט תי שה צאמלא  ו  ,שמואל א

מודה מקר  12 לב לעמיתי  אני  על המאמר של  וגם    ביא לידיעתיל הדוגמות הרבות שהע   ד"ר אפרים הלבניהרב  ב 

 . בהמשך יציטטת שטיינר ש

לוואי בפסברג מציין    :מהדוג הינה    13 ומדגים רק  ש'שם תואר המשמש  הבאים  שמות תואר  א אחרי הגרעין שלו' 

.  141, סעיף  Joüon & Muraoka, 1996כך גם  ו   , (132תשע"ט, סעיף    ם )פסברג,במקומם הצפוי אחרי גרעיניה

 (.  158סעיף  , Joüon & Muraoka, 1996,  373–360ם תיאור דומה תואר משפט הזיקה )פסברג, שם, סעיפי 
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ים גם  שמע הרצף התחבירי, בהם סוגים המשוטים שונים של קוגיבס  עסקוהם  מכמה  .  רוטנברג )תשל"ט(

)ל הישראלית  ייחו  ,דוגמהבעברית  מקדים  14ד, משפט  ל  15,גלגול  המשלים  סוגי 16פועל הקדמת  ובהם  ם  (, 

משמש  בהשאינם  מאוחיםה  ,דוגמה)ל  ים  רכיבים  בין  משלימי  17, פרדה  בין  שונים  הפרדה  מסוגים  ם 

רהשמ  18, השמניים  גרעיניהםל רכיבים   19כיבים טת  את  ים  רהחוק  . (20והוספת  הרצף תולים    קטיעת 

הטקסטששיח  ה  ייניפאמב הכותבכגון    ל  של  משנה    מושבי,   ;Gottstein, 1949  ;Zewi, 1999)  מחשבת 

 (.שם ,Zewi) סגנון של הסופר המקראי 21הגווני ב וגם (2014olmstedtH ,תשס"ט; 

משמעויות מקוטע עשויים לחשוף לפני הקורא ־התחבירי ושחזור המשפט הלא הקיטועזיהוי 

 : Holmstedt, 2001)) הולמסטט של פסוקי המקרא. הינה דוגמה שמדגים  הפשאינן ניכרות בקריאה רצו

 
הֵ֩ י נ   ַוא  :  , זבראשית מח  :ןת דוגמהינה    14 ת  ֵמֵ֩ ן  ַפד ָּ֗ י מ  ָ֣ א  בֹׁ ַען֙ בְּ ַנ֙ ֶרץ כְּ ֶאֵ֤ ל בְּ ֵחֵ֜ י ר  ַלַ֨ ַרת ֶרְך בְּ  ַבֶדֶּ֔  ע  בְּ ֹוד כ  ֶרץ ל  עֵ֥ א ֶאפְּ ־ֶא  ָֹׁ֣ הב ת  ִ֑   ר 

רֶ  ֶדָ֣ ֙ם בְּ ה  ש  ֶרֵ֤ בְּ ֶאקְּ ת  ו  ֶּ֔ ר  חֶ ְך ֶאפְּ ָֽ ית ל  וא ֵבֵ֥ א  :  , יבבראשית ג  (; 84  ', עמZewi, 1999)  םה   ָֽ אֶמר ה   ֹׁ ם ַוי ִ֑ ש     ד  ֙ה א  שָּׁ א  ָֽ ה  הָּׁ תָּׁ ַת  ר נָּׁ

י ד ִ֔ מָּׁ ָ֛  ע  ֵכָֽ ה  אֹׁ ץ ו  ֵע  ן־ה  י מ  ֵ֥ נ ה־ל  תְּ ָֽ  . (111   ' עמ   ,Holmstedt, 2014)  לוא נ 

ָֹׁ֣ :  , הת לאבראשי  : גמהודהינה    15 ֙י  ַוי כ  נֹׁ ה א  ֶאֵ֤ ן רֹׁ ֶהָּ֗ ל  ןאֶמר  יכ ִ֔ ב  נ  י א  ת־פְּ י־ֵאיֶנֵ֥   א  ָֽ ֵוָֽ כ  ם  שִֹׁ֑ לְּ ל ש  מָֹׁ֣ תְּ י כ  ֵאַל  י  א נּו  ב ֶּ֔ י א  י  ה  ֹלֵהָ֣ ה 

י׃ ָֽ ד  מ   . (86 ' , עמZewi, 1999) ע 

יֵ֩  :  , מה בראשית כד  :ות דוגמהינה    16 םֲאנ  ר  ַדֵבָ֣   ט ֶ֨ לְּ ה  וְּ ר ֶאל־ל  ֲאַכֶלֵ֜ י  הב ָּ֗ ֵנַ֨ ָ֣ ר    ה  ַכד  וְּ ֵצא֙ת  יֹׁ ה  ֵ֤ ק  נ ה  בְּ יְּ ַע  ה  ֶרד  ַוֵתֵ֥ ּה  מ ֶּ֔ כְּ ַעל־ש  ּה 

אֹׁ  ו  ב  ִ֑ א  שְּ יַמֵ֥ ַות  ינ  ֵ֥ ק  ַהשְּ יה   ֵאֶל  א  ר  ָֽ שם,Zewi)   נ  ברא87עמ'    ,  ו(;  טשית  תֹולְּ :  ,  ֶלה  ת  ֵאֵ֚ י  ה  דָֹׁ֣ ה  ים  ֵ֥ מ  ת  יק  ָ֛ ַצד  יש  ֵ֥ א  ַח  נָֹּׁ֗ ַח  נֶֹּׁ֔

יו  ִ֑ ת  רֹׁ דָֹֽׁ ָֽ בְּ ת־הָּׁ יםֱאֹלא  ִ֖ ַהלֶ  ה  תְּ ָֽ  . ( 111  ' עמ, Holmstedt, 2014)   חַ ְך־נָֹֽׁ ה 

אּו ַעד־ַנָ֣חַ :  , כג במדבר יג  ות:דוגמהינה    17 כָֹּׁ֗ ַוי בֵֹׁ֜ ֙ה וְּ ל ֶאשְּ מֹור  ם זְּ ֵ֤ ש  ּו מ  תַ֨ רְּ כְּ ֹול ֲענ  ֶאשְּ ל ַוי  ש  כֵ֤ ד ַוי  י֙ם ֶאח ֶּ֔ ם  ב  ִָ֑֑י  נ  שְּ ֹוט ב  הּו ַבמ  ֵ֥ א 

 ִ֖ נ  מֹּ ר  ן־הָּׁ ים ּומ  ָֽ נ  א  ן־ַהתְּ ּומ  ש36  ' עמ   ,Gottstein, 1949)  ים  יח(;  אשר  כד ,  ופטים  אלהי  את  לקחתם  :  ואת  עשיתי 

)  הכהן עמוד  ותלכו  שם,  עמ Zewi, 1999;  37גוטשטיין,  הפסוקים  (.  89  ' ,  נכתבו  תחבלו  פי  ה על  עברית  יר 

נכתביםית להישרא היו  ויב   ,  אשככך:  נחל  עד  הראו  ומן  ענבים  ואשכול  זמורה  משם  ויכרתו  התאנים  מל  ומן  נים 

 תלכו. ו  לקחתם ואת הכהןעשיתי שר להי א את א ;שנים באהו במוט ויש

ידב  ות:דוגמהינה    18 יב ראשית  ֶאת־רְּ :  ,  וְּ ֹוט  ֶאת־לָ֧ ּו  חַ֨ קְּ ֹו  ַוי  םכ שָ֛ ִ֖ רָּׁ ַאבְּ י  ִ֥ ח  ן־א  כ  ב  ֵש  ַוֵיֵלִ֑ יֹׁ ּוא  הֵ֥ וְּ ב  ּו  דָֹֽׁ ב  Gottstein ,)   םסְּ

ּוא ֶט  טו:    ,שית כד(; ברא91  ' , עמZewi, 1999;  36  ' , עמ1949 י־הָּ֗ ה  ָ֑יְּ ָ֣ ֶרם  ַוָֽ ל  ַדֵב֒ר וְּ   ה כ  ֵנָ֧ה ר  לְּ אתה  ֵצָּ֗ ה יֹׁ ָ֣ ק  ֙ה    בְּ דָּׁ ר יֻלְּ ֶׁ֤ ש  א 

ל תּוא   בְּ ֹו  ל  נ ח  ֶשת  ֵאֵ֥ ה  כ ֶּ֔ לְּ ַעל־ש  ֶבן־מ  ּה  ַכד   וְּ ם  ִ֑ ה  ר  ַאבְּ י  ָ֣ ֲאח  ּהר  ָֽ מ  י  כְּ יבכד   הושע;  פְּ :  ,  ל  ַלֵ֤ח  ֶאשְּ ֶָ֑רש  ו  ֵ֤ ג  ַותְּ ה  ע ֶּ֔ רְּ ֶאת־ַהצ  ֵניֶכ֙ם 

ם   ֵניֶכֶּ֔ פְּ מ  ֙ם  ַמלְּ אֹות  ִ֖י  נ  אֱ כ   שְּ הָּׁ ימֹּ י  ִ֑ חַ   ר  בְּ א  ֵֹׁ֥ בְּ ל ֶתָֽ רְּ ַקשְּ בְּ א  ֵֹׁ֥ ל וְּ בעברית  141–133  'עמ,  Holmstedt, 2014)   ךך    .)

,  לבתואל  אשר ילדה  רבקהוהנה    ושו;ואת רכ   חי אברהםלוט בן א   ם נכתבים כך: וייקחו את פסוקיה   הישראלית היו

שית כד טו  לפסוק בברא  מציע  ( 16  ' עמ  , מפניכם. קוגוט )תש"ם, ריולכי האמשני מ)את(  ,  תםוא יוצאת; ותגרש  

ומר יש לקרוא רכוש בן  כל   –סיומת יחסה או כינוי במקום נסמך    –  רכושותוח לסיומת המילה  שתי אפשרויות ני

   וע.קיטאפשר שאין כאן  הם, ולפיכךאחי אבר

 (.  140–133 ' ס"ב, עממתוארת אצל קוגוט )תש משלימים מוצרכים   השמטת 19

 .  ( 87 ' עמ תשנ"ט,  )  מירסקיתוארת אצל  ממר מוסגר ים ליצירת מא רכיב חזרה על  20

 . וריאציהרת ותמ  בשנת תשס"טללשון העברית האקדמיה  ההוא החלופה שקבען ו  גְּ ה   21
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ית   ש   ֵנֵ֥ה ע  ֶרִ֑ ה  ב  דְּ ב ח  ֵנָ֣ה יך ה  י כ  ךָּ֗ ֵלֵ֚ י לְּ ָֽ ת  ָ֣ נ ַתָ֣ ֹון ם וְּ כ  ֶׁ֤ נ בֶּ֔ ש  מ֙ א  ּום ֹו֙ך ר כָּׁ יך לֹּא־יָּׁקִ֥ ִ֖ ר  ַאח  יך וְּ נ ִ֔ פָּׁ יָּׁ ה לְּ לֹּא־הָּׁ

ֹוך מָֽ י ל ֶּ֔  כָּׁ ת  ת ֙ נ ַתָ֣ לְּ ַא֙ א־ש  ָֹֽׁ ר ל ם ֲאֶשֵ֤ ַגַ֨ ֹוד   ְךוְּ בִ֑ ֶשר ַגם־כ  יש בַ ַגם־עֹׁ  ִ֛ ֹוךָֽ א  מִ֥ ה כָּׁ יֶָּׁ֨ א־הָּׁ ָֹּֽ ר ל ש ֲ֠ ים  א ֲ֠ ִ֖ כ  לָּׁ מְּ

יךכ   ָֽ  יג(–יב  ,)מלכים א ג ל־יָּׁמ 

צאה, כלומר לאחר שה' ייתן לשלמה לב  יות המובלטות כתיאורי תושלא לנתח את הפסוק  מציע  טט הולמס

מצא בצירוף  יות לוואי של כינוי הגוף הנקוהוא יהיה מלך מיוחד, אלא כפס   חכם ונבון וגם עושר וכבוד,

 כך: , לךהיחס  

   ונבוןם חכלב  –אחריך לא יקום כמוך היה לפניך ו אשר כמוך לא –אתה(   ל נתתי לך )=

 גם עושר גם כבוד  –אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך  –( נתתי לך )=ל אתה

העולה מן הניתוח הזה משמעות  המהן, ו  קחמרולשם זוקק המצטרפות  הלוואי  פסוקיות  על פי הניתוח הזה  

י כן כה  הינ הוסיף לו את מה שלא ביקש.    שתו ואףא את בקה' מיללפני שעוד  שלמה היה מלך מיוחד  היא ש

הקיטוע   הפסוקיםחושף פרשנות  רי  התחביזיהוי  רצופה של אחרת של  בקריאה  ניכרת  , פרשנות שאינה 

  22הפסוקים. 

לפרשנים ידועה  הייתה  התופעה  בה  לכב  כאמור  עסקו  החוקרים  וגם  מזדמנת  הדורות,  . בצורה 

הכו התופעה,  של  רחב  רכיבתיאור  נדידת  רכילל  הוספת  רכיבים,  ים,  והשמטת  טנברג  ור  תיארבים 

 בלשניים מקובלים.  א נקט כליםאבל הוא ל 23בספרו, 

 םבדיקה שיטתית של הקורפוס, ואמיין אותעל פי  שיש בהם קיטוע תחבירי,    משפטיםאציג    יבמאמר 

פרקי בשהוא רואה המספר המקראי מעיד החוקר  נוקטמובן שבחשיפת הקיטוע התחבירי ככלי שוגיהם.  סל

ט  נדרש לטעון שנוספו לטקס   ן הוא, ואיכיחידה סיפורית רצופה  בתכ, כלומר טקסט שנ טקסט לכידמקרא  ה

 24תוספות למיניהן ש'שיבשו' אותו.

 

 המקובל  יתחבירה רצףה קטיעת .3

 
פים  ומוסב על ציר   כל ימיךמפרשים שהצירוף    וגם הרטום  דת דוד, בעל מצורד"ק,  רבי יוסף קראשעניין לציין  מ  22

  כל ימיך . לא סביר שהצירוף הנה מן המתנות שתקבל כל ימיך' (, כלומר 'תינתתי לךאו  ודעושר גם כב גםם ) קודמי

 ים אחרים.  חייו של שלמה לא היו מלכ שהרי בימי  םמלכיאשר לא היה כמוך איש בת הצירוף הסמוך אמשלים 

 . 95–41 ' עמחוד ביי רוטנברג, תשל"ט, ראו  23

 .  (35 ' תוספות המאוחרות )עמ על טענת ה, Gottstein ,9491 של את ביקורתוראו  24
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   נדידת רכיבים  13.

או  וילב הקשור ארכיב נודד לעמדה רחוקה אחרי הרכי – ממקומם התחבירי הצפויעשויים לנדוד  םכיביר

   תחבירי.הרצף של ה קיטוענוצר  ובעקבות הנדידה ם,, וביניהם באים רכיבים אחרילפניו

 נדידת לוואי שם התואר לעמדה מרוחקת אחרי הגרעין  1.13.

י   (1) ָ֣ ה  דַויְּ רִָּׁ֔ בְּ   בָּׁ ַחת  ַלַק  תְּ מ  ש  ֵאֵ֕ ד  ֹוְך תָ֣ וְּ ִ֑ ר  ַהב  ד  אִֹּ֔ מְּ ד  ב   כ    כָּׁ בְּ הּ֙ו  מַֹׁ֨ כ  ֵ֤ה  י  א־ה  ָֹֽׁ ל ר  ֶשֲ֠ מ  ֲאֲ֠ ֶרץ  ם  צְּ ל־ֶאָ֣ י  ז ַרֶּ֔ ֵמא  

ה לְּ  ֵ֥ ת  יְּ ֹויה   כד( ,טות  )שמ גָֽ

 הבא בתחילה.  ,ברדאינו סמוך לגרעינו  ודמא כבדאר צירוף שם התו

25. ביידוע  אםתה  ביניהםאין  כי    הצמוד אליו  הברדאינו משלים את שם העצם  התוארי  סביר שהצירוף  
יש   

ייחוד כלשהו, למשל הלוואי ן  הב, אבל יש  בין שם העצם והלוואי   שבהן אין התאם  במקרא מעט דוגמות

 לאיד(, או באה לפניו מילת השלילה    ,כם אחר, בראשית מגי)אח  אחרו  כ( א  ,ע בזה, יהושו  ברנ )ד  זההוא  

 26. א( ,)הגוי לא נכסף, צפניה ב

במאפשר  אולי  ו הצירוף  את  שהושמט  ו  וקומלהשאיר  רכיב  מתלקחת   –לשחזר  ואש  ברד  ויהי 

  27. במקראמשמשים  ,משמש בשני צירופיםתחבירי  הם רכיב שב םמבני מאוד.+ כבד ברדבתוך הברד +

דבר כבד   –הוא צמוד לגרעינו  ומכת הארבה. בתיאור הדבר    הדברמכת  בא גם בתיאור    כבד מאודהצירוף  

   :נדד ממקומו יאור הארבהתבו ,מאוד

הַוַיַָ֣על   ב ֶּ֗ ַארְּ ָֽ ל־  הָּׁ ל כ  ֶר ַעֵ֚ ּול מ  ץ מ  ֶאָ֣ בָ֣ ל גְּ כֹׁ  ַנח בְּ ם ַוי ֵ֕ י  ַרֶּ֔ ם  צְּ צְּ י  ִ֑ דב   כָּׁ ר  אִֹּ֔ נ ֲ֠   ד מְּ פ  הּו יו לֹׁא־ה ַ֨ לְֲּ֠ מֶֹּׁ֔ ֶב֙ה כ  ן ַארְּ י ה ֵכֵ֤

ן ֶיה־ֵכָֽ הְּ ָֽ א י  ֵֹׁ֥ יו ל ַאֲחר     יד(  ,)שמות י וְּ

  28.וינחמצב לפועל יאור  תשמש ואם לא נדד ממקומו, אולי הוא מ

 ק מגרעיניהם: וחיר שמות התואר בגם בסיפור על שני החלומות של פרעה באים 

בַ  ה ֶשָ֧ ֵנֵּ֞ ה  ֹות ע  וְּ ר  ֹות אַ   פָּׁ לֵ֤ ֹות עֹׁ ן־ַהיְּ ֲאֵחרָּ֗ ר  ֲחֵריֶה֙ן מ  ִ֑ אֶֹּׁ֔ שָּׁ ֹות בָּׁ ַדק  ה וְּ ִ֖ א  ֹות ַמרְּ עִ֥ ת   ררָּׁ ַפֵ֥ ֹות ַעל־שְּ ר  ֶצל ַהפ  נ ה ֵאֵ֥ דְּ ַתֲעמָֹׁ֛ ַוָֽ

אָֹֽׁ  נ ה   :הבאג( ]והשוו לפסוק  ,ת מאאשיר)ב רַהיְּ לְּ ֹוַותֹׁאַכָ֣ עֶׁ֤ ֹות רָּׁ רֶּ֗ ֙ה וְּ ַהפָּׁ א  ר ת ַהַמרְּ שִָּׁ֔ ת ַהבָּׁ ת ֶשָ֣  ַדקֹּ  רֶּ֔ ֵאֵ֚ ת  ֹוַבע ַהפ 

ֶא   ת ַהַמרְּ פֵֹׁ֥ הה יְּ עָֹֽׁ ץ ַפרְּ יַק  ת ַוי  יאִֹׁ֑ ר  ַהבְּ  ד([ שם, ) וְּ

 
 אפשרות זו.  אינו תומך ב הברדגם האתנח שבמילה  25

 . g-138f, סעיפים  Muraoka & onüoJ, 1996ראו  26

 להלן.   23.פרק רכיבים בטת השמ דיון בהראו  27

 ות הזאת.  ה מצרים אינו תומך באפשר האתנח שבא במיל םול וא 28
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ֵנָ֣ה ה  וְּ ית  ִ֑ ֵשנ  ם  ַָ֑יֲחֹל  ַוָֽ ן  יש ֵ֕ ַבע   ַוי  ל ֶּ֗ ֶשָ֣ בֳּ ֹועֹׁ   יםש  ד  לָ֛ ֶאח   ֶנֵ֥ה  ק  בְּ ֹותת  בָֽ טֹּ וְּ ֹות  יאִ֥ ר  ה( ]והשוו לפסוק   שם,)  בְּ

הַ :  הסמוך נ ֙ה  עְּ ַלַ֨ בְּ ַהדַ ַות  ים  ָ֣ ל  בֳּ ת  קֶּ֔ ש  ֵאֵ֚ ַבע  ֹות  ֹותֶשָ֣ אִ֑ ל  ַהמְּ וְּ ֹות  יאִ֖ ר  ַהבְּ ים  ל ִ֔ בֳּ ש  ֵנֵ֥ה    ַהָֽ ה  וְּ ה  עֹׁ  ַפרְּ ץ  יַקֵ֥ ַוי 

ֹום  ז([שם, ) ֲחלָֽ

,  בסיפור החלומות  מסתבר פחות לאור ההשוואה עם ההיקרויות האחרות צב  י מרכתיאו המשלימים  ניתוח  

 . רעיניהםשבהן באים שמות התואר צמוד לג

 קת אחרי הגרעיןחס לעמדה מרוחי  ףצירו נדידת 3.1.2

 לרכיב אחר העשוי להתפרש כגרעינו: המשלים סמוךדנו בפסוק שבו בא  אבן עזרא ורמב"ן ,אבן ג'נאח

ֵנֵ֤  (2) ֶאל־בְּ ר  י  ַדֵבֵּ֞ אֵ י  ר  וְּ שְּ ם  ֙ל  ֲאֵלֶהֶּ֔  ָ֣ ת  ַמרְּ םא  דֶָּּׁ֗ י־יַ   אָּׁ ָֽ יב  כ  ֵ֥ ר  ִ֛םקְּ כ  מ    מ  ִ֑ה  ו  יהֹׁ ַלָֽ ן  ב   רְּ ן־ַהב  ק  מ  ה  ֵהמ ָּ֗ ֙ר ן־ַהבְּ ק 

בַ מ  ּו רְּ יבּו ֶאת־ק  ר   אן ַתקְּ ֶֹּׁ֔ ם ן־ַהצ ֶכָֽ  ב( ,)ויקרא א נְּ

ר    –  הבא בריחוק ממנו  אדםשהצירוף משלים את הרכיב    הם טוענים י ַיקְּ ֶכם כ  ם מ  ד  ולא את הפועל    –  יב א 

 29. הסמוך אליו

ים  (3) יֵ֩ ַבי מ ַ֨ ה  ם וַ ַויְּ ֵהָּ֗ ים ה  ַרב ֵ֜ ָֽ ֶלְך ה  ֙ת ֶמָ֣ מ  ֵנָֽ מ  י ֙ ּו בְּ חָ֧ נְּ ם ַוֵיא  י  ַרֶּ֔ ה ַוי  י  י־צְּ ד   ֲעבֹׁ ן־ה  ל מ  ֵאָ֛ ר  ַעל שְּ קּו ַוַתָ֧ ִ֑ ע  םזְּ ָ֛ ת  ע   ַשוְּ

ים  ֱאֹלה   הֶאל־ה  ָֽ ד  ֲעבֹׁ ן־ה    כג( ,)שמות ב מ 

החס  יירוף המסדר הרכיבים בפסוק עולה שצ דָּׁ ע בֹּ ן הָּׁ   , מיטונימי  הוא  ירוף כלומר הצ  משלים את הפועל,  מ 

( מפרש 'ממקום  16  'טו )תשכ"ט, עמסוקא  30. 'ישראל עולה ממקום העבודהבני   שוועת'הוא אפוא    ושיעורו

הפועל את  משלים  הצירוף  כלומר  עבודתם',  סבל  ומתוך  ש  .עבודתם  אפשר  את  האבל  משלים  צירוף 

תָּׁ ַשוְּ הצירוף השמני  עֲ  –המרוחק ממנו  םעָּׁ ן ה  ם מ  ת  ע  הבֹׁ ַוַתַעל ַשוְּ ים. ד  ֱאֹלה    ֶאל ה 

 :הזה רטום לפסוקפירוש דומה הציע ה

הֹׁ  (4) אֶמר יְּ ָֹׁ֣ י אֶ  הו ֶּ֔ ַוי ית  ָ֛ א  ה ר  אֵֹׁ֥ ֵ֥ ר  יו כ  ש ֶּ֔ גְּ ֵנָ֣י נָֹֽׁ פְּ ֙י מ  ת  עְּ ַמ֙ ם ש  ֵ֤ ת  ֶאת־ַצֲעק  ם וְּ י  ִ֑ ר  צְּ מ  ר בְּ י ֲאֶשָ֣ י ַעמ   ֵ֥ י  ת־עֳּנ  ת  עְּ י י ַד 

יואֹׁ ת־ַמכְּ אֶ  ָֽ   ז( ,)שמות ג ב 

 
חר שלפיו  אמציע גם פירוש    אבן עזרא  .על אתר  ורמב"ן  על אתראבן עזרא    נט;ש  ' ד, עמ, תשכ" אבן ג'נאחאו  ר  29

במקו נשאר  לקמוהמשלים  הכוונה  ואין  לקו,  אלא  מקרבכם  )ראורבן  בממונכם  הממומן  אצל  רבן  הדיון  ,  חרל"פו 

 . (205 ' תשנ"ט, עמ 

מיטונימי    30 הישרשימוש  בעברית  גם  מוכר  למשל  כזה  לעבודאלית,  הלך  מתוך'אבא  יחיאל  שיר    ה'  מאת  ערש 

 היילפרין.
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יוף היחס  . כלומר צירו'עתי את צעקתם מפני נוגשיומ ששיעור הפסוק הוא 'לדעתו   שָּׁ גְּ נ י נֹּ פְּ  את   ם משלי  מ 

םירוף צה תָּׁ יהמרוחק ממנו ולא את הפועל  ַצע קָּׁ ת  ַמעְּ  הסמוך אליו. שָּׁ

נה  יההטעות.  לעיתים הפרשנים משתמשים בקיטוע כדי לפרש מקראות שהסדר הבא בהם עלול ל

 : פים צירונדידת המסתמכים על  פירושיםל ותדוגמ שלוש

֙ן ּומ   (5) ת ַאֲהרֹׁ ַחֵ֤ שְּ את מ  ָֹׁ֣ יז ֵש  יו ֵמא  נ ֶּ֔ ת ב  ַחָ֣ ִ֑ הֹׁ יְּ  שְּ הו  ָֽ ו  ן ַליהֹׁ ַכֵה  ם לְּ ת ֶּ֔ יב אֹׁ ָ֣ ר  קְּ יֹו֙ם ה  ת  ה בְּ ֵתָ֣ ה ל  ו ֵ֜ הֹׁ ה יְּ ּו ַ֨ ֲאֶשרֵ֩ צ 

ם  ֶהָּ֗ םל  תִָּׁ֔ ֹו אֹּ ח  שְּ יֹו֙ם מ  שְּ  בְּ ֵנָ֣י י  ת בְּ לֵמֵא  ֵאִ֑ ת  ר  ַקֵ֥ םעֹול   ח  ָֽ ת  רֹׁ דֹׁ  לו( –לה ,)ויקרא ז ם לְּ

'מן', כלומר ה' ל  סיחה  מציע לשנות את מילת)על אתר(  רא  מובלט? אבן עזאת מי משלים צירוף היחס ה

יום מושחו אותם. לפי פירושו זה הצירוף נשאר במקומו ומצטרף לשם מלכוהנים את חלקיהם  ציווה לתת  

ביום משחו    שיעורו אשר צוה ה'  זה לשונו:.  ציווהלפועל  ף  ואת הצירמציע לצרף  . רמב"ן  לתתהפועל  

אמור להשלים  היה  ש  ,היחס  ףורצין  )רמב"ן על אתר(. אם כ  חוקת עולםאת בני ישראל  לתת להם מ  אותם

ניתן שיעור הפסוק הוא אפוא ש  .לתתאת  לכאורה  משלים  הוא  בפסוק  ו  ,נדד ממקומו,  ציווהאת   הציווי 

 . ביום המשיחה

אֲ  (6) ָ֣ ה  ִ֑ ם ינ ש ֶּ֔ וְּ א  ּור ֶאת־ה  תָ֣ ה ל  ֶש  ח מֹׁ ַלֵ֥ בּוֲאֶשר־ש  ֵ֤  ֶרץ ַוי ש ָּ֗ יו֙  ינּוַוַיל  ל  ה ֶאת־כ   ע  ֵעד ֶּ֔ ָ֣ יאל־ה  ִ֥ הֹוצ  ִ֖ ד   לְּ ה  בָּׁ

ץ ר  ָֽ אָּׁ  לו(  ,)במדבר יד ַעל־הָּׁ

מציע לסרס את המקרא, כלומר לצרף את צירוף שם הפועל ]משה מנדלסון[(    ר' משה בן מנחם)ן  "רמבמ

 העדה.   מרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה ולא כלרק ה כי בושוויהמובלט לפועל 

ֹו (7) י֙ם ַהיֶּ֔ ט  יר־ח  צ  ֹוא קְּ ֵתֵ֥ ֲהלֵ֤ י  ה וְּ ו ֶּ֔ הֹׁ ֙א ֶאל־יְּ ר  ל   ןם ֶאקְּ ֙ה ֲאֶשֵ֤ קֹׁ ֶכֵ֤ם ַרב  ַעתְּ י־ר  ָֽ ּו כ  אָּ֗ ּו ּורְּ עָ֣ ר ּודְּ ִ֑ ט  ר  ֹות ּומ 

ֶלְך ֶכ ם ֶמָֽ ֹול ל  אֵ֥ שְּ ה ל  ו ֶּ֔ הֹׁ ֵעיֵנָ֣י יְּ יֶת֙ם בְּ  יז(  ,יב)שמואל א  ֲעש 

ך היא  ומסביר שהבקשה למל  רבהלשם התואר    י ה'ינבערבנאל על אתר מציע לצרף את צירוף היחס  בא

השם אשר עשיתם לשאול לכם מלך עם היות שנתנו    עתכם רבה בעיניכי ר  או תרובזה  : 'ה'בעיני  רבה  רעה  

שאלם בגדולה    אליכם. ואמרו כי רעתכם רבה בעיני השם אינו נאמר על החטא כי אם שעשו לנפשם רעה 

ההפסד אשר  הרע ו  או עתהעיני ה', רוצה לומר עם שאתם לא תרלהיותו דבר מזיק מאד, ולזה אמר ב  מלך

הנ   ימשך הנ יבעה  מהמלך,  ומביט  י  צופה  שהוא  אליכם שם  שיבא  ההיזק  רואה  הוא  הדורות  כל  סוף  עד 

לפועל  .  'מהמלך היחס  צירוף  את  מצרף  'עשיתםמלבי"ם  ע:  נגד  שעשיתם  לומר  ה'  רצה  השגחתו  ויני 

 '. ליכםע
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אחרי    –מחשבת משנה  , סדר שמעיד על  רבהאחרי הנשוא    תכםרעט לבשתי ההצעות בא פירו

המספר שעליו להסביר מה היא הרעה, שהיא גרעין הנושא.  אז נזכר  ם, אבל  י יסתאמור להשוא המשפט  הנ 

ה פירוט  שבו  לסדר  לצפות  יש  בשלמותן,  באות  היחידות  שבו  ערוך,  יבובניסוח  אח  ארעה  ,  הרימייד 

הזיקה תבוא   וצירוף היחס  הצי  אחרימייד  פסוקית  ה'רוף השמני,  שהוא מייד אחרי הגרעין  וא  יב  בעיני 

 : משלים

ירקְּ א ֲהלֹו א ֶאל צ  ר  ים ַהיֹום ֶאקְּ ט  י ה' ח  אּו כ  עּו ּורְּ ר ּודְּ ט  לֹות ּומ  ֵתן קֹׁ י  ֶכם ֶמֶלְך ֲאֶשר  וְּ אֹול ל  שְּ ֶכם ל  ַעתְּ ר 

יתֶ  ע   הַרבָּׁ ם ֲעש   ;)כך לפי אברבנאל( ה' ינ יבְּ

ירֲהלֹוא קְּ  א ֶאל צ  ר  ים ַהיֹום ֶאקְּ ט  ט   ה' ח  לֹות ּומ  ֵתן קֹׁ י  עּווְּ אּו  ר ּודְּ ֶכם ֶמֶלְך ֲאֶשר  יכ   ּורְּ אֹול ל  שְּ ֶכם ל  ַעתְּ ר 

ם ית  ינ י  ע ש  ע  ה ה'בְּ  .)כך לפי מלבי"ם( ַרב 

 הגרעין  לעמדה מרוחקת אחרי פסוקית לוואי זיקהנדידת  3.1.3

 : דוגמההינה  31. וגם אצל החוקרים מפרשיםון אצל הכבר נדשל נדידת רכיבים סוג זה 

ֶאל־ (8) אּו֙ל  אֶמר ש  ֵֹׁ֤ ֹוַוי ַהֵגֵ֤ דֹודֶּ֔ ֶאת־ ג  ה  ד    וְּ ֹות  נִ֑ ֲאתֹׁ ה  ּו  א  צְּ מְּ נ  י  ֵ֥ כ  נּו  ל ֶּ֔ ֙ה  ַבֶׁ֤ דְּ י֙ד  לּוכָּׁ ַהמְּ ֹו  ר  לֶּ֔ יד  ָ֣ ג  ר לֹׁא־ה  ִ֖ ש  א 

ל ָֽ מּוא  ר שְּ ַמִ֥    טז( ,)שמואל א י אָּׁ

אשר  (כ)וכה  למ ל לפרש ששאול לא סיפר על דבר ה ל פי סדר המילים המצוי בו, יכוהפסוק ע  תהקורא א

ייחס לשאול דרך צניעות, כלומר הוא לא מצא   רש"י.  תר(ל א, ע1960ם )רש הרטואמר לו שמואל. כך פי

גם  .  אליטקסטו־ ולכן הציע הסבר חוץ  ,בפסוקית את הסיבה להימנעות של שאול מלספר את דבר המלוכה

המובלטת משלימה  קית  הפסווש הקודם. מפירוש זה עולה שהציע את הפירוש הזה לצד הפיר  )שם(  וםטרה

   כתוב הוא: ואת דבר המלוכה אשר אמר שמואל לא הגיד לו.ר היעושומר , כלההמלוכר דבאת הצירוף 

  ת רנה מסתבממ פשר שהפסוקית משלימה את הפועל הקרוב אליה, אבל ייחוסה למשלים המרוחק  אומנם א

ראתו של מצאנו את הו  והן משום שלא  32וקית לוואי,ה לפסמתאימ  אשרן משום שמילת הקישור  יותר ה

 
31 , 1949Gottstein ;Zewi, 1999  ;, 2001Holmstedt  . 

ֹׁ   דוגמה:, לכאשרבמשמע    אשרמשמשת  ואולי    32  שְּ   ר ֶאלאמֶ ַוי ֵני י  ֵאל  בְּ ר ֲאֶשר י  ר  ח  ֵלאמֹׁ ֵניֶכם מ  לּון בְּ א  ם    ר ֶאתשְּ ֲאבֹות 

ה   ה  מ  ר  ֵאֶלהֵלאמֹׁ ה  ים  נ  ד  ֲאב  הר   ,)יהושע  מפרש  כך  אכא(.  מפרש  גם  )הוא  על אתר  ,  אשרבמשמע    כאשר ת  טום 

פּו ַאֲחֵריֶהם   דוגמה:ל דְּ ים ר  ֲאנ ש  ה  בְּ וְּ ֵדן ַעל ַהַמעְּ ג  רֹוֶדֶרְך ַהַירְּ ַהַשַער ס  ים ַאֲחֵר ֲחֵרי ַכֲאֶשר  רּו אַ ת וְּ פ  דְּ רֹׁ אּו ה  )יהושע   יֶהםי צְּ

 במילונו.   יהודה־ןב  ך גםאם, וכ  במשמע ,כא , ד ביהושע  אשרפרש את מ  בי"םמלז(.  ,ב
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לשאול לה  שמואל  א שלא  המדבת  גיד  חדלוכהר  הוכחות  אינן  האלה  הסיבות  שתי  אין    ,משמעיות־.  אך 

   יכולות לתמוך בקריאת הפסוק בקיטוע.

 : ת הזיקהוקיספ  נדדה יהושע,, שהיא בלשונו הדבורה של בדוגמה הבאהגם 

יְּ  (9) יַח  ֲאֶשר־י נ ַ֨ ד  ֵ֥ה ׀ ַלֲאֵחיֶכם   ַעֲ֠ ו  ֶכם֒ הֹׁ י רְּ   כ  א ֵ֕ וְּ ֶאת־ה  ה  מ  ַגם־ֵהֶּ֔ ּו  אֲ שָ֣ הֹׁ ֶשר־ֶרץ  ֵ֥ יְּ ם ו  ֶהִ֑ ל  ן  ֵתָ֣ נֹׁ ֱאֹלֵהיֶכ ם  ה 

ֶתֵּ֞  ַשבְּ ֙ם  ם לְּ וְּ כ  ֻרַשתְּ ץ יְּ ר  ֶׁ֤ ּה  א  ם אֹות ֶּ֔ ֶתָ֣ שְּ יר  דו  ב  ֙ה ע   ש  ם מֹּ כ ֶּ֗ ן לָּׁ ַת  ר ׀ נָּׁ ש   ה בְּ   א  וִָּׁ֔ הֹּ ִ֥ יְּ ר ַהיַ ע  ַרִ֥ ב  זְּ ן מ  ִ֖ ד  ח  רְּ

 ָֽ שַהשָּׁ  טו(   ,)יהושע א מ 

ר  לטת התרחקה מהצירוף  וואי המובפסוקית הל יְּ א  –28  'רוטנברג )תשל"ט, עמ.  אותה  הזוקק  םכ  תְּ ֻרשַ ץ 

, המיוצג היא( הציעו שהפסוקית משלימה את הגרעין  426,  415  'עמ,  Kautzsch,1910)  זניוסג  וגם,  (33

וע, אבל גם היא אינה  יטפסוק בדרך זו לא חל קהסמוך. אם כן בקריאת ה  אותהרוף  יצהי החבור של  בכינו

   רגילה.

לסדר  לא  ה למחשבת משנה, כלומר טבעו של הדובר שהז  יטועת הקטיין ואחרים מייחסים אטשגו

 התופעה ניכרת עוד יותר בפסוק הזה: 33. את מבעו בניסוח ערוך ומוקפד

(10)  ָ֣ עְּ כ  ַמָּ֗ ת ֲאשֶ ּונ י ש  ו ֵ֜  ֵאֲ֠ הֹׁ יש יְּ י ַים־סר־הֹוב ַ֨ ֶכ ם מ  ּוה ֶאת־ֵמֵ֤ ֵצאתְּ ם בְּ ֵניֶכֶּ֔ פְּ ם ַוֲאֶשָ֣ ֙ף מ  י  ִ֑ ר  צְּ שְּ מ  ם ל  יֶתֶ֡ ֵניֵ֩ ר ֲעש 

ֹוג י ה  ֵכַ֨ ַמלְּ  עֶּ֔ ן ּולְּ יחָֹׁ֣ ס  ֵד֙ן לְּ ֶבר ַהַירְּ ֵעֵ֤ ר בְּ י ֲאֶשַ֨ ֵ֜ ר  םֱאמֹׁ ָֽ ם אֹותָּׁ ִ֖ ת  ֱחַרמְּ ר ה  ִ֥ ש   י( ,)יהושע ב א 

שְּ ר עֲ ֲאֶשָ֣ הפסוקית שקדמה לה  רה את  יב סובלטת מית המהפסוק ם ל  יֶתֶ֡ ֵכַ֨ ש  י ֲאֶשַ֨ ֵניֵ֩ ַמלְּ ֵ֜ ר  ֱאמֹׁ ֵדן֙ י ה  ֶבר ַהַירְּ ֵעֵ֤ , ר בְּ

י  אבל בניסוח ערוך אפשר להניח שרחב הייתה אומרת כך:  .  רהתמו  משת להכלומר היא מש נּו ֵאת  כ  ַמעְּ ש 

יש    ֲאֶשר נֵ   ֵמי ַים  ֶאת  ה'הֹוב  פְּ ֵצאתְּ סּוף מ  ם  כֶ יֶכם בְּ י  ר  צְּ מ  חֱ וַ >ם מ  ר ה  ש  ם  א  ת  י  י מַ נֵ שְּ את  ַרמְּ ר  ֱאמֹׁ ֵכי ה  ֲאֶשר    <לְּ

ַהיַ בְּ  ועֹוגֵעֶבר  ן  יחֹׁ ס  ֵדן  ארְּ ברור  שב.  יותר  הד ף  שטפוא  ומאוחר  הראשונה,  הפסוקית  את  אמרה  היא  יבור 

 . עשיתםזור ולפרט את הפועל החליטה לח

 34: ונ ימגרעמאוד חק נדד הר אולישמשלים לנה דוגמה יוה

אֶ   די (11) ה  א  ב ֲ֠ ה  ל ֶ֡ ֲעג  ה  ֵ֤ וְּ הֹוש  יְּ ה  ֵדַ֨ ַוַתעֲ   עַ ל־שְּ ֙י  ש  מְּ ית־ַהש  ם  ֵבָֽ ש   וְּ ם  ש ֶּ֔ ד  המָֹׁ֣ ִ֑ דֹולָּׁ גְּ ן  ב  בַ   א   ָ֑יְּ ֶאת־ֲעֵצָ֣ עּו֙ קְּ ַוָֽ י  

ה ָֽ ו  ה ַליהֹׁ ל   ּו עֹׁ ֹות ֶהֱעלֵ֥ רֶּ֔ ת־ַהפ  ֶאַ֨ ה וְּ ל ֶּ֔ ֲעג  ֹון יְּ   טו  ה  ידּו ׀ ֶאת־ֲארָ֣ ָ֣ ם הֹור  י ֵּ֞ ו  ַהלְּ ֶאתוְּ ה וְּ ו ָּ֗ ַגֵ֤ז אֲ ה  ־הֹׁ תֹ֙ו ַארְּ ֶשר־א 

י־ שֶ אֲ  ֵלָֽ כְּ ֹו  ַוי ש   ר־בָ֣ ב  ֶבן  ז ה ֶּ֔ ֶאָ֣ ֶאל־ה  ֶמש מּו  ית־ֶשָּ֗ ֵבָֽ י  ֵשָ֣ ַאנְּ וְּ ה  ִ֑ דֹול  ֶהעֱ ַהגְּ ּו  זְּ עֹׁ   לַ֨ ָ֑י  ַוָֽ ֹות  ֹום לֵ֜ ַביֵ֥ ים  ָ֛ ח  ב  זְּ ּו  חָ֧ בְּ

 
 . להלן  3.1ראו פרק  33

 ( לעיל. 1בריי בדוגמה )והשוו לד  34
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ה ָֽ ו  ּוא ַליהֹׁ ֵ֥   טז  ַהה  ּו ַוי ש  אִ֑ ים ר  ת   שְּ ל  י־פְּ ֵנָֽ ה ַסרְּ ֵ֥ ש  ר  ַוֲחמ  ֹוםֹובּו ֶעקְּ ּוא  ן ַביֵ֥ אֵ֙   יז  ַההָֽ י הַ   ֶלה֙ וְּ ֵרָ֣ חֹׁ ב ֲאֶשַ֨ טְּ ר ז ה ֶּ֔

שְּ  ל  יבּו פְּ ָ֧ ִ֑הֵהש  ו  ם ַליהֹׁ ש   ים א  ָ֛ ֹו ת  דַ֨ ַאשְּ ד֙ לְּ   דד ֶאח ֵ֜ לְּ ֵ֤ה ֶאח  ד  ַעז  ֹון ֶאח ֶּ֔ לָ֣ קְּ ַאשְּ ד לְּ ַגֵ֥ת ֶאח   ד לְּ ָֽ ֹון ֶאח  רֵ֥ ֶעקְּ  יח  לְּ

ל־ע   ר כ  ַפֵּ֞ סְּ ב מ  י ַהז ה ָּ֗ ֵרָ֣ בְּ ַעכְּ שְּ וְּ ל  י פְּ שֶ ת  ֵרֵ֤ נ ֶּ֔ י֙ם ַלֲחֵמָ֣ ר  ָ֣   יםת ַהסְּ רֵמע  צ ֶּ֔ בְּ פֶ   יר מ  ד כָֹׁ֣ ַע  ִ֑ וְּ ז  ר  ַעָ֣ ר ַהפְּ וְּ ל   די  ֵבָ֣ א 

ה דֹול ָּ֗ יח  ַהגְּ ֶׁ֤ נ  ר ה  ש ֶ֨ ל ֶ֨ א  יא    יהָּׁ֙ ּו עָּׁ ָֽ ש  מְּ ית ַהש  ִ֥ ַע ב  הֹוֻשִ֖ ה יְּ ִ֥ ד  שְּ ה ב  ֹום ַהז ִ֔ ד ַהי  ה ַע  וִָּׁ֔ הֹּ ֹון יְּ ר  )שמואל   ת א 

 יח( –יד ,א ו

דו,  רש"י מצודת  מלבי"ם    רד"ק   , דבעל  את  וגם  ה    פסוקיתהמייחסים  ר  ש  יחּוא  ַעדנ  ה'  רֹון  א  ת  א  יהָּׁ  ל  עָּׁ   

ה יְּ  ד  שְּ יש  ית הַ הֹוֻשַע ב  ַהיֹום ַהז ה ב  ש  ה  הלצירוף הסמוך ל  מְּ דֹולָּׁ ל ַהגְּ ב   פירושה  אבלהמילה  ומסבירים ש  אָּׁ

הם מסבירים שהאבלות על המכה    .(.גאים השוטפיםאותיות המסמנות את הה,  "דולמ  נו"ןחילופי  ב)   אבן

ה'ש האותיותחי  על  השפיעה  ,הכה  גם  וכ,  BDBמילון  ב גם  כך  .  לופי  מציעים   אבל  35. סמית'ו   בריי דרך 

ה  ר מה הקשר בין הצירוףבינו מסזה איההסבר ה דֹולָּׁ ל ַהגְּ ב  ַעד אָּׁ ילצירוף    וְּ ז  רָּׁ ר ַהפְּ פ  ַעד כֹּ ר וְּ צָּׁ בְּ יר מ  ע    מ 

 36. 'פר הפרזיוכ 'ו  'עיר המבצר'ג של יישוב כמו  וסלי אוו  שם מקוםהיא  אבל  ש פרש  ל  ני מציעהא  לו.  שקדם

נ  א    –  יחבסוף פסוק    הפסוקית  תנותר א שם מקום,  יל הואם אב ר ה  ל    יחּוש  רֹון ה' ַעד ַהיֹום ַהז ה  עָּׁ ת א  יהָּׁ א 

י ש  מְּ ית ַהש  הֹוֻשַע ב  ה יְּ ד  שְּ ן  קטיעה בין הגרעי  –פעה הנדונה  ותבנעוץ  הפתרון    ללא שם זוקק.  התלוי  –  ב 

הף  רו צימשלימה את הפסוקית  ה  לומר זיקה, כלוואי הלפסוקית   דֹולָּׁ גְּ ן  ב  יד  ,א  נ , והשנזכר בפסוק  דדה  יא 

  37. הממקומ

 
שלשורש    BDB  במילון   35 לצ  אב"לצוין  הקשורה  בערהוראה  מקבילות  פי  על  ובסו ומח  ולבית    אבל מילה  רית, 

.  2(,  ת )כגון אבל שיטים, אבל מים פי שמות המקומוירומשמעות המילה הבאה בצ. 'אחו', זו  1י הסברים:  מוצעים שנ

אבל  שסבור  דרייבר  גם  (.  אבל, ערך  Brown, Driver & Briggs, 1907)  ש 'אבן' קור הנדון כאן מוצע הפירומ ל

(.  Driver, 1890)  אחריםתרגומים  ם השבעים ותרגו על  א מסתמך  צריך לכתוב אבן. הוה  יעות, ובמקומה ההיא ט

ומר  נוספו מאוחר יותר, כל   יח  תו, יז ומחצי לה, אבל הוא טוען שפסוקים טמית' מפרש שאבל הגדולה היא אבן גדו ס

סוגי היישובים לפ  בגרסה הראשונה נזכרו  עוד הוא מציע לקרוא  אבלני  לא  כלומר האבן הגדולה    , דועַ ולא    דוע  . 

   (.Smith, 1961שאירע שם ) ייתה עדות למעשה ה

ששמו    בם( וגם יישומחולה, אבל שיטים, אבל כרמי )כגון אבל  אבל  ישובים ששמם מתחיל ביש במקרא כמה י  36

ה ּוֵבית מַ  יד:  ,)שמואל ב כ  אבל ֵבל  ה; שמואל ב כא  ֲאלּו בְּ יח: ש    ,ֲעכ  ש  ֵבל(. אולי המילה  אֹול יְּ במקרא מסמנת    אבלא 

יי שאחסוג  והמילה  הששוב,  היא  ואריה  הפרטי,  ששם  יישוב  תחילה  הוקם  אחריו  אבלמו  ולי  שקמו  וליישובים   ,

   .אבלליישוב  ספה מילה כדי להבחין ביניהם נו

ע  37 חזרה  גם  יש  זו  נזכבדוגמה  רכיבים שכבר  לל  )ראו  טו  בפסוק  רכיביםהלן  רו  על  בחזרה  ולכןדיון  בניגוד    (, 

על  הפסוקים  בפסוק יד. לו נכתבו דולהושם אבן גט ה אחרי המשפהפסוקית למקומ ודמות אין די בהזזתלדוגמות הק 
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 לו שקדםנדידת רכיב בצירוף מאוחה לעמדה מרוחקת אחרי הרכיב  3.1.4

הְּ  (12) ָֽ ּוְך ת  רֵ֥ הְּ ב  ים לֹׁא־י  ִ֑ ַעמ  ל־ה  כ  ךִ֛ ֶיֵ֥ה ֶי ה מ  ֵ֥  בְּ ק  עֲ  רע  ה ַוָֽ ר   ךק  ָֽ ת  מְּ ה  בְּ  יד(  ,)דברים ז ּוב 

ֶרץ אֲ   (13) ָ֛ א  ל־ה  י ֶאת־כ  ָ֧ ה כ  ֶא  ה רֹׁ ֵ֥ ך  ֶשר־ַאת  ֶנִ֑נ ה  לְּ ַזרְּ ֶאתְּ לְּ ָֽ ד־עעַ  ע ךִ֖ ּוָֽ    (טו ,בראשית יג) םֹול 

להוציא  ,  רכיביו  שכל  צירוף מאוחה המשמש מושאברשימת סוגי הקיטוע התחבירי    יםכוללצבי  גוטשטיין ו

התרחקו   תְּ   בפסוק  ,דוגמהל  עינם.רגמאחד,  הֹונ ת ָּ֗ ַפֵשָ֣ ַוי  יְּ ֲאֶשָ֣ ט  י֙ל  ע  ת־ַהמְּ ֶאָֽ ֵנ הן  תְּ ָ֑י  ַוָֽ יו  ל ֶּ֔ ע  יו  ר  ּוַמד ֵ֕ ד  ִ֑ ו  ד  לְּ ּו 

בֵ֥ ַעד־חַ וְּ  ֹורְּ רָֽ ַעד־ֲחגֹׁ ֹו וְּ ת  ַעד־ַקשְּ ד( יש הפרדה בין הרכיב הראשון בצירוף המאוחה )כינוי   ,)שמואל א יח  ֹו וְּ

גם    (.90–89  'עמ  ,i, 1999Zew;  36  ', עמ1949Gottstein ,יבים )כרהוסב למעיל( ובין שאר  המושא המ

של  ראש המשפט  להקדמה  דהיינו  בתהליך של הקדמת הפוקוס )ושבי הראתה שבהקדמת צירוף מאוחה  מ

יכול לבוא רק רכיב אחד מתוך הצירוף ושאר הרכיבים נשארים  שפט, להוציא הפועל(  אחד הרכיבים במ

בבומםבמק בפסוק  יב:  ל  יתשאר , כך קרה  ֶאתה  ֶר   וְּ א  ֲאשֶ ה  י  ץ  נ ַתת  ם  ר  ה  ר  ַאבְּ ֲעך  לְּ ַזרְּ ּולְּ ֶננ ה  ֶאתְּ ך  לְּ ק  ח  צְּ י  ּולְּ

ֶרץה   ַאֲחֶריך ֶאֵתן ֶאת   (.64, 39 'מעבייחוד ,  תשס"ט ,מושבי) א 

 נדידת רכיב לעמדה קודמת לרכיב הקשור אליו 3.1.5

 :וגמהד נהימת לגרעינו. ההקודרית יב חחבירית הצפויה לעמדה תיש שמשלים נודד מעמדתו הת 

ֶצרֵ֩  (14) ה    ַוי ֵ֩ ו ַ֨ הֹׁ ל־עָ֣ יְּ כ  ֵא֙ת  וְּ ֶד֙ה  ַהש  ל־ַחַיֵ֤ת  כ  ה  מ ָּ֗ ֲאד  ָֽ ן־ה  מ  ים  י  ַהש  ֹוף  ֱאֹלה ֵ֜ ֹות וַ   םַמֶּ֔ א  רְּ ל  ם  ד ֶּ֔ א  ָ֣ ֶאל־ה  י ֵב֙א 

ר  לֵ֩ ֲאֶשַ֨ כֹׁ ֹו וְּ א־לִ֑ ר  קְּ ש ַמה־י  ִ֥פ  ם נ  ִ֛ דָּׁ אָּׁ ָֽ א־֧לֹו הָּׁ רָּׁ קְּ ִ֖הי  ֹו ַחיָּׁ מָֽ ּוא שְּ  יט( ,ב שיתרא)ב הֵ֥

את מפרש  פי  רש"י  על  ודרשהו'הכלל    הפסוק  המקרא  כלומר  ' סרס  ל  ,  כֹּ ַחיָּׁה> וְּ ש  לֹו    <נ פ  א  רָּׁ קְּ י  ר  ש  א 

ם   דָּׁ אָּׁ יקרא השם שש  צאונמ,  יקראמשלים את הפועל    נפש חיההצירוף    בסדר המקורי  רישה,  מֹוהּוא שְּ הָּׁ

שהלמ"ד  ר  מסבימו' ועו ואחר  צמע  שךמו'מסתמך על הכלל  ן עזרא  בא  .נפש חיההאדם לכל היצורים הוא  

חיה'.   משמשת שוב 'נפש  יקרא האדם  זה:  הוא   שיעור הפסוק  לפני  חיה הוא שמו  ל  לו   וכל אשר    –נפש 

את   פירשרמב"ן  (. גם  )כלומר תמורה  , והוא בא לתוספת ביאור כלשונומפרש את לו  נפש חיההצירוף  

וק כ(. סקינר )פסצא  זר כנגדו, ולא מע  יהתהש   והאדם חיפש נפש חיה כמות:  סדרו המקוריעל פי  הפסוק  

טועבפ לפסוק  שהצירוף  ירושו  חיהן  כגלוסה    נפש  נוסף  שהוא  ומסיק  למבנה,  מתאים   ,Skinner)אינו 

בצירוף    .(1956 לראות  מציע  הוא  האלה.  ההצעות  לכל  מתנגד  היצורים   חיה  נפשקאסוטו  של  הגבלה 

 
ברצף הסיפור ולא ולה הייתה נזכרת פעם אחת  דון על האבן הג, יש להניח כי הנחת הארודר' ה'מס  פי כללי התחביר

 ת עכברי הזהב.ימת היישובים ששלחו אייתה נזכרת שוב לאחר רש ה
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יצור, כל  אדם לר יקרא הוכל שם אש'זה:    ואה   וק לדעתשמות. שיעור הפסושהאדם הורשה לקרוא להם ב

וטו  גם קאס(. אם כן,  86  ')קאסוטו, תשל"ד, עמ  'במקצוע הנפש החיה, יהיה שמו של אותו היצור להבא

הצירוף    ףרמצ חיהאת  היחס    נפש  כן.  לולצירוף  כמו  אם  עז  שלא  ב  רא אבן  רואה  תמורה   צירוףהוא 

 מצמצמת. 

 : םהמפרשי  בו  התלבטוק שפסוהינה דוגמה ל

ֶלה  (15) ֹות ַיעֲ ֵאָ֣ דָ֣ לְּ ב  תֹׁ אן  ף בֶ יֹוֵסֵּ֞ קָֹּׁ֗ ֶֹּׁ֔ י֙ו ַבצ ה ֶאת־ֶאח  ֶעֵ֤ ה רֹׁ י ַ֨ נ ֙ה ה  ה ש  ֵרֵ֤ ע־ֶעשְּ ַבָֽ ַערן־שְּ ּוא ַנֶּ֗ ה  ה   ֵנֵ֥יֶאת־בְּ   וְּ ָ֛ ה  לְּ ב 

ֶאת יֶהָֽ וְּ ה ֶאל־ֲאב  ע   ם ר  ֵ֥ ת  ב  ף ֶאת־ד  א יֹוֵסָ֛ יו ַוי ֵבֵ֥ ִ֑ ב  י א  ֵשָ֣ ה נְּ פ   לְּ ֵנֵ֥י ז   ב(  ,בראשית לז)  ם־בְּ

 ? והוא נערוף ירהצ מה פשר

סף היה רגיל אצל בני בלהה כי בניגוד לאחיו, בני הגבירות, שהיו מבזים את בני יו ביר שרש"י מס

הוא אינו מוצא קיטוע בפסוק. אבן עזרא מסביר שמאחר שהיה יוסף ש  אהם. נרב אותהשפחות, הוא קיר

 מוצא קיטוע.  נואי הואת לשמש. נראה שגם קטן, מינוהו בני השפחו

יֹוֵסף  וא  סוק הרמב"ן ששיעור הפביר  סמ   תםמולעו ב  ַיֲעקֹׁ דֹות  לְּ ַנַער  >ֵאֶלה תֹׁ הּוא  ַבע  ֶבן  <וְּ נ ה    שְּ ֵרה ש  ֶעשְּ

ֶעה י ה רֹׁ יו    ֶאת  ה  ַנַערן  ַבצֹׁאֶאח  הּוא  ֶאת  ֶאת  וְּ וְּ ה  ה  לְּ ב  ֵני  ַוי    בְּ יו  ב  ֵשי א  נְּ ה  פ  לְּ ז  ֵני  יֹוֵסף ֶאתבְּ ב    ֵבא  ה ֶאל   םת  ד  ע   ר 

יהֶ   . םֲאב 

מּו ֲחלֹום דומה הוא מציע בבראשית מ ה:  בפסוק. הזזה  קודם  מקום  רמב"ן מזיז את הצירוף ל ַוַיַחלְּ

יש ֲחֹלמֹו בְּ  ֵניֶהם א  ה אֶ ַליְּ שְּ רֹון ֲחֹלמֹו  דח  ל  תְּ פ  יש כְּ ם ֲאשֶ   א  ַרי  צְּ ֶמֶלְך מ  ֶפה ֲאֶשר לְּ אֹׁ ה  ֶקה וְּ ֵבית ַהַמשְּ ים בְּ   ר ֲאסּור 

מּו  <  ַהרסֹׁ הַ  נֵ לחֲ   ַוַיַחלְּ קֶ ַהמַ >יֶהם  ֹום שְּ ַהרשְּ ֵבית ַהסֹׁ ים בְּ ם ֲאֶשר ֲאסּור  ַרי  צְּ ֶמֶלְך מ  ֶפה ֲאֶשר לְּ אֹׁ ה  יש ֲחֹלמֹו   <ה וְּ א 

ל  בְּ  ישד ח  ה אֶ ַליְּ רֹון ֲחֹלמֹוא  תְּ פ  ם ֲאשֶ    כְּ ַרי  צְּ ֶמֶלְך מ  ֶפה ֲאֶשר לְּ אֹׁ ה  ֶקה וְּ ֵבית ַהַמשְּ ים בְּ  .רהַ ַהסֹׁ ר ֲאסּור 

באה בפסוק פעם אחת, אבל   והואמו': המילה  ע  ואחר  עצמו  הכלל 'מושךספת על פי  נוה  ערמב"ן מציע הצ

את בני בלהה ואת בני זלפה    +והוא+  וא נערהו' ומר  מותר להניח שהיא נמצאת שם בכוח פעם נוספת, כל

  38. 'נשי אביו

הככ שהמפרשים  הראיתי  ה בר  הקיטוע  תופעת  את  בטהי  כרירו  רב  שימוש  בה  ועשו  הם.  ושיפירב 

   .ה ממחישה זאת היטבהדוגמה הבא

 
 . להלן  3.2 בפרק על השמטת רכיביםוראו עוד   38
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מְּ  (16) ָ֑י  ַוָֽ ים  ָּ֗ ֲחר  ים סָֹֽׁ י נ ֵ֜ דְּ ים מ  רּוֵ֩ ֲאנ ש ַ֨ ַעבְּ ן־ַוַיָֽ ּו ֶאת־יֹוֵס֙ף מ  ֲעלֵ֤ ַוַיָֽ כּ֙ו  ֹושְּ ַוי  ַהבֶּ֔ כְּ ר  ים מְּ ֵעאל   מְּ שְּ ף ַלי  ּו ֶאת־יֹוֵסָ֛ רָ֧

סֶ  ִ֑ ים כ  ָ֣ ר  ֶעשְּ יאּו ֶאת־יֹוֵס   ףבְּ ֵ֥ המ    ףַוי ב  מ  יְּ ָֽ ר   כח(  ,לז )בראשית צְּ

 ם מכרוהוישמעאלי, הלישמעאליםסרטט את המהלך הזה: האחים העלו את יוסף מן הבור, מכרוהו  מרש"י  

 סוק כך: את הפא קורא לומר הום הביאוהו מצרימה. כמדייני , וה למדיינים

ים  ֲחר  סֹׁ ים  י נ  דְּ מ  ים  ֲאנ ש  רּו  ֶאתמְּ ַוי    ַוַיַעבְּ ַוַיֲעלּו  כּו  ןסֵ יֹו  שְּ מ  ַוי    ף  ים   ֶאתרּו  כְּ מְּ ַהבֹור  ֵעאל  מְּ שְּ ַלי  יֹוֵסף 

ֶסף   כ  ים  ר  ֶעשְּ סֹׁ >בְּ ים  י נ  דְּ מ  ים  ֲאנ ש  רּו  יםַוַיַעבְּ למדיינ ֲחר  הישמעאלים  אותו  +וימכרו  יאּו  ב  ַוי    ים+< 

ה  ֶאת מ  יְּ ר  צְּ  יֹוֵסף מ 

  ם ת עיישבם', אך אינה מתליעאמ'לכו ונמכרנו ליש  הקודם   קפסוהצעת יהודה בקריאה זו מתקשרת יפה ל

מיד   פוטיפר...  'ויקנהו  וכן  לפוטיפר'  מצרים  אל  אתו  מכרו  'והמדנים  נאמר  שבו  הסיפור,  המשך 

 39, יםמסופר כאן עם מקראות אחרשב את הכדי ליים'. המפרשים הציעו הצעות מהצעות שונות  הישמעאלי

 חבירי.  התע ום, ויש שעשו שימוש בקיטיחכולם ייחסו את העלאת יוסף מהבור לא

 רחוקים בעמדות תחביריות צפויות ביםרכי 3.1.6

הרכיביםפרק  הלסיום   נדידת  במשפטב  גםש  ראהא  על  באים  רכיביהם  שכל  התחביריות  מעים  דותיהם 

   נה כמה דוגמות.יה .םפענחכדי למדוקדק תחבירי ניתוח תים ילענדרש  ,הםמגרעיני  בריחוקאך  ,הצפויות

תד  ֵבָ֣ אַ  (17) ֶאָֽ ּון  דֲ֠ ַאבְּ אֲ לכ  ־תְֲּ֠ ֹות  מֵּ֞ קֹׁ ם ר  ֶשָ֧ ־ַהמְּ ֶאת־ֱאֹלֵהיֶהִ֑ ם  ת   אֹׁ ים  ֵ֥ ש  רְּ יֹׁ ם  ַאֶתָ֛ ר  ֲאֶשֵ֥ ם  ַהגֹוי ָּ֗ ם  ָ֣ דּו־ש  בְּ ָֽ ע 

 ָֽ ים ה  ֵ֤ ר  ַחתַעל־ֶהה  ַת  ֹות וְּ עֶּ֔ ב  ַעל־ַהגְּ י֙ם וְּ מ  ל־ֵעֵ֥  ר  ָ֑ כ  ָֽ  ב( ,דברים יב  ) ןץ ַרֲענ 

ש  ש  א    יתלדוגמה הפסוק  40ח רבות. ניתומשלימים, יש אפשרויות  כמה  בו  ש  ,לפסוק הזה רְּ ם יֹּ םאֹּ   יםר ַאת   תָּׁ

ם. וצירוף היחס  המקמותאו את    הגוים יכולה להשלים את   יה  ת ֱאֹלה  או  עבדו  או ל  אתם יכול להצטרף ל  א 

 שונות.  יתוחכי נ ו דרהציעוהמתרגמים . המפרשים המקמותל

 לדעתי הקריאה המסתברת היא זו:  

דּון ֶאת  ַאבְּ לַאֵבד תְּ מֹות  כ  קֹׁ ם ּודבְּ ע  ֲאֶשר )ַהמְּ ם ַהגֹוי  םשֶ אֲ ] ש  ת  ים אֹׁ ש  רְּ ם [ר ַאֶתם יֹׁ יה  ת ֱאֹלה   (א 

 
פירו  39 אצלראו  עמליבוביץ  ט  תשכ"ט,  הקיטוע  .282–279  ',  פרש  אם  כלי  משמש  שעולה    ני, התחבירי  כפי 

ולכן  ר, הזדמנה בדרכם אורחת מדודוגמות, אפשר גם לפרש כך: האחים העלו את יוסף מהבבבהירות מן ה יינים, 

   יאוהו מצרימה.הב יינים, המדיינים מכרוהו לישמעאלים, והישמעאלים ת תוכניתם ומכרוהו למד אשינו 

 דיעתי.  ב י ימה שלא התפרסמה למיטפירט את האפשרויות ברש   ינרשטי ריצ'רד 40
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םהפסוקית   תָּׁ ים אֹּ ש  רְּ ם יֹּ ר ַאת  ש  םֹוַהגמשלימה את    א  ם, והצירוף  י  יה  ת ֱאֹלה  אבן עזרא   .דּובְּ עָּׁ את  ים  משל א 

מֹותמצרף את הצירוף לרש"י    מפרש כך. קֹּ האלוהים    ירק  –ת  ת המקומוישראל לאבד א  יעל בנ   כלומר  ,ַהמְּ

השעבד  – שהצירוף    יים. גו ו  םמכאן  יה  ֱאֹלה  ת  ַרע נ  א  ץ  ע  ל  כָּׁ ַתַחת  וְּ עֹות  בָּׁ ַהגְּ ַעל  וְּ ים  מ  רָּׁ הָּׁ ים  ר  הָּׁ ה    ן ַעל 

ל ַהמְּ   משמש תמורה לצירוף ת כָּׁ מֹות א  א  ר  קֹּ םש  תָּׁ ים אֹּ ש  רְּ ם יֹּ ר ַאת  ש  ם א  ם ַהגֹוי  דּו שָּׁ בְּ  זה ח ה ניתוגם ב.  עָּׁ

 41.ואין קיטועי,  ו צפהו נמצא כל רכיב במקומ

ָ֣ ַויְּ  (18) ַהֵלְ֙ך עַ י ה  תְּ ַוי  בֹ֙ו  כ  שְּ מ  ל  ֵמַעֵ֤ ד  ו ֵ֜ ד  ם  ק  ַוי ַ֨ ֶרב  ֶעָּ֗ ה  ת  ֵעָ֣ ֵבית־ַהֶמֶּ֔ לְּ ָ֛ ל־ַגָ֣ג  ש  א  א  ַוַיֵָ֥֑רְּ ֶצת  ֶלְך  ֶח  רֹׁ ל הַ ה  ִ֑ג  ֵמַעָ֣ ג 

ד אָֹֽׁ ה מְּ ֶא  ת ַמרְּ ה טֹוַבֵ֥ ש ֶּ֔ א  ָ֣ ה   ב(   ,)שמואל ב יא וְּ

גרעין מצטרף המשלים  ג  זהיאל  –  ים וגרעיןשלמ  לענוח תחבירי שיפהזה מזמן  פסוק  ה  גם ַעל ַהגָּׁ כפי ?  מ 

ת קרבתו לפועל  שציינתי במקום אחר )אלבק, תש"ע(, מ צ  ח  ח שהוא משלים את הפועל  ורא להניעשוי הק  רֹּ

זהזה הנחה    , שבו 1640  משנת  ( ihentilescGArtemisia)ג'נטילסקי  ארטמיזיה    בציור שלמשתקפת  ו  . 

אלם הצירוף יכול להצטרף לפועל . ואובית סמוךג ג נראה כמווח שבמקום פתע בש בת איתנר המרוחק  ַוַירְּ

  ה חצה בביתמפורש שרב אומר    ד"ק. רעל אתר ורד"ק  מצודת דוד מלבי"ם,  מנם מפרשים  וממנו מעט. וכך א

 לדעתי.  רעיון סביר מאוד  –

רְּ  (19) ב  ל  ֵצֶּ֔ פ  ר  ֲאֶשָ֣ לֹו֙ת  ֶאת־ַהַמקְּ ג  ט   ַוַיֵצָּ֗ תָ֣ ה  קְּ ָֽ ש  בְּ ִ֑ ים  ַהמ  הַ   םי  ֹות  אן   ַֹׁ֨ ב ת  ֵֹׁ֤ ֲאֶשרֵ֩  תֹו֙ת  צ שְּ ל  אןאן  ַהצִֹּ֔ ַכח  נֹּ    לְּ

נ   מְּ ֹותַוֵיַח  תָֽ שְּ ן ל  ֵ֥ א  בֹׁ   (לח ,בראשית ל) ה בְּ

תֹות  צירוף  ה  42שונים.פים  ומצירפים  צירוצרף  התחבירי לר המבנה  כאן מאפשגם   שְּ בֹּאןָּׁ ַהצֹּאן ל  ר תָּׁ ש  א 

ַכח ַהצֹּאן נֹּ בֹּ   לְּ נָּׁה בְּ תֹוַוי ַחמְּ שְּ ן ל  תשל הצירוף הפועלי  אור  יכול לשמש תי  תאָּׁ ג א  ל -ַוַיצ  צ  ר פ  ש  לֹות א  ַהַמקְּ

י   ַהמָּׁ תֹות  קְּ ש  בְּ ים  ט  הָּׁ רְּ לוש  םבָּׁ הטח  תוני.  קדם  מן  עולה  רשזה  מצעמים.  את  "י  תָּׁ רף  ר  ש  הַ א  צֹּאן  בֹּאןָּׁ 

תֹות שְּ י   לצירוף ל  תֹות ַהמָּׁ קְּ     .הצירוף הוא פסוקית , כלומרםש 

 
הפסו בו  41 זאת  איכל  מ ק  פטור  ַרע נן  לעַ הצירוף    –קיטוע  נו  ץ  ע  ל  כָּׁ ַתַחת  וְּ עֹות  בָּׁ ַהגְּ ַעל  וְּ ים  מ  רָּׁ הָּׁ ים  ר  הָּׁ משמש    ה 

לבנשם  חוקה()הר  למילה  ורהתמ  .( וסלע  שתשנ"ו ת  טוענים  )המכונההמב(  האפוזיציונלי  אחרים    נה  צירוף  אצל 

שים שולחו המה  גמה: והאנדו הינה  .  מחשבת משנה  תבא לבאר, בבחינ שהוא  עשוי לבוא בריחוק מן הצירוף   (תמורה

מדווחמ  )בראשית  )ל   , ריהם  כאלה  דוגמות  מעט  לא  מצאתי  שלי  בקורפוס  גם  כדמשל  ג(.  גם  ב(.    , יהושע  והשוו 

לוט שהובאה    לדוגמה כמה  הריחוק של התמ  ואולם יל.  לע   18בהערה  על  יש  לעיתים  כי  תהיות  לעורר  עשוי  ורה 

ת  וק  בפס  הלדוגמירוף עשוי לבאר.  מועמדים שהצ ַשבְּ מַ ֱאֹלֶהיך וְּ   ה'    ַעדוְּ ל ֲאֶשרש  כֹׁ לֹו כְּ קֹׁ ת  בְּ ך ַהיֹום  עְּ ַצּוְּ י מְּ כ  נֹׁ ה  ַאתָּׁ   א 

נ   ל  יךּובָּׁ כ  ללְּ   בְּ כ  ך ּובְּ בְּ ֶשך  ב    ושמעת או    ושבתאת הנוכח שבפועל  ר לתהות אם הצירוף מבאר  ב( אפש  ,)דברים ל  ַנפְּ

 פשרויות.  ה א מ. רמב"ן על אתר מציע כךמצואו שמא בבינוני 

 . 183–181עמ'  , תשנ"וראו פירוט אצל קוגוט,  42
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את   לצ  לנכח הצאןהצירוף  גם  מועמדים.  רף  אפשר  ג'נאח  לכמה  רש"י  (שסד  'עמתשכ"ד,  )אבן   ,

  ֶאת ַוַיֵצג  כך:  סוק  ה הפייראבתיחום הפסוקיות    .ממנו  וקחהר  ויצגפועל  ל  ותו ים אצרפ( מעל אתר)ספורנו  ו

לֹות   ֵצל)ַהַמקְּ פ  תֹות    (ֲאֶשר  קְּ ש  בְּ ים  ט  ה  רְּ ם  ב  י  ת  )ַהמ  הַ ֲאֶשר  תֹותבֹׁאן   שְּ ל  ן   (צֹׁאן  א  בֹׁ בְּ נ ה  ַוֵיַחמְּ ַהצֹׁאן  ַכח  נֹׁ לְּ

תֹות שְּ  . ל 

בין שתי  והמקלות שהיו    האל  מולה  אל  שהצאן באו   ומסביר   תבאןעל  מלבי"ם מצרף את הצירוף לפו 

לפריטהקבוצות   נקודיםגרמו  להיראות  אחת  קבוצה  השנייה.  י  אפש  בעיני  הזה  הפירוש  פי גם  על  רי 

לֹות    ַוַיֵצג ֶאתוי והלא־קטוע כך:  צפהתחביר ה ֵצל)ַהַמקְּ ם    (ֲאֶשר פ  י  תֹות ַהמ  קְּ ש  ים בְּ ט  ה  רְּ ַהצֹׁאן בֹׁאן   ֲאֶשר ת  )ב 

תֹו שְּ כַ לְּ ת ל  נ ה בְּ ַוֵיחַ  (ַהצֹׁאן ח נֹׁ ן מְּ א  תֹותבֹׁ שְּ  .  ל 

ך    (20) מְּ ים מ  ָ֛ מ  ים ַוֲעצ  ָ֧ ל  דֹׁ ם גְּ ָ֛ יש גֹוי  ָּ֗ הֹור  ִ֑יךפָּׁ מ  לְּ יאֲ   נ  ָֽ תֶ ַלֲהב  ָֽ ָ֛ ךָּ֗ ל  צ  ךָ֧ ֶאת־ַארְּ הת־לְּ ֹום ַהֶזָֽ ה ַכיֵ֥ דברים  )  ם ַנֲחל  

 (לח ,ד

ך, אך  )על אתר( מפרש כ  ירש" ם  ג  .הרחוק ממנו  להורישם הפועל  מצטרף לש  מפניךמובן שצירוף היחס  

 43ירי. של הרצף התחביטוע  ודרשהו' המשמש אותו במקרים שיש בהם ק  המקרא  משתמש בכלל 'סרס  אהו

אינו בעמדה תחבירית צפויה, או למצער הוא היה מעדיף לקרב   מפניךף  יני רש"י הצירונראה אפוא שבע

 ..ך.מ פניך גוים גדולים ועצמים מאת המשלים לגרעינו: להוריש מ

ולא מקטיעת   ק הרב שבין הגרעין ומשלימואפוא מהמרח  וח נובעשי בניתוהדוגמות האלה הקל  בכ

 הרצף התחבירי.  

 םרכיבי תמטשה 3.2

ש נ   ביםרכייש  הפסוק  יםשמטנדרשים  מן ו  ,מן  להשלימם  יצליח  שהנמען  הניח  המקראי  שהסופר  נראה 

  –דוד    ותכל)וא  הנושא והנש  יניגרע  ןהיעדר התאם בי  דוגמה, לוקיתבפסוק בעיה דקדיש  תים  ילעההקשר.  

 באמצעות  על פתרונהה  באוהיא    ,יד(  ,יהושע ג  –הארון הברית  )או יידוע יתר בנסמך    לט(  ,יגשמואל ב  

רכיב   של  זו.   הושמט.ששחזור  לתופעה  לב  שמו  את  רש"י    44המפרשים  מציעים  מקרא 'הכלל  ואחרים 

 הם , שעל פי'ת ת אחורניאו 'משר  מו'עחר  או'מושך עצמו    יםאת הכללים  מציע  ואחרים  אבן עזראו  ,'קצר

 
 .  174–172  ' בייחוד עמ ,, תש"עלראו גמליא  43

 .  21–20 ' עמבייחוד   ,ל"פ, תשס"ג ראו פירוט אצל חר  44
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ל  באד,  בוא פעם אחת בלבר, כלומר הרכיב י בתפקיד אח   משפטכבר משמש בהוא  אם  ב עשוי להישמט  כיר

 45. אחר במשפטרכיב הוא נמצא בכוח גם ב

 : בדוגמה הבאה משמש רכיב בשני תפקידים במשפטגם  

פ    (21) רָּׁ ַאמְּ ֙י  ימ  ב  י  ה ֶּ֗ ַארְּ ַויְּ ר  עִָּׁ֔ נְּ ְך־ש  ל  ָֽ מ  א    ְךֹויִ֖ ל  ְך  ל  כְּ מ   ר  ִ֑ סָּׁ ר֙ לָּׁ מ  עֶֹּ֨ לָּׁ רְּ ל  ד  ִ֥ מ  ל  ִ֖ עָּׁ דְּ ת  וְּ ם  ילִָּׁ֔ ע  ְך  ל  מ   ם  ָֽ גֹוי  . ְך 

מ ָּ֗  ח  לְּ ּו מ  שָ֣ ַר֙ע  ע  ֶלְךֶמָ֣ ה ֶאת־ֶב֙ ע ֶמָ֣ ַש  רְּ ֶאת־ב  ם וְּ דֶֹּׁ֔ ב ֶלְך סְּ ָ֣ א  נְּ ה ש  ִ֑ ר  ים   ֲעמֹׁ י ֶּ֔ בֹׁ ֶלְך צְּ ֶב֙ר ֶמָ֣ ֵא֙ ֶשמְּ ה וְּ מ ָּ֗ ֶלְך ַאדְּ ֶמָ֣

עַ ּוֶמֵ֥  יא־צָֹֽׁ ַלע ה   (ב–א ,ת ידאשי)בר רֶלְך ֶב 

וח  שהניתמובן  ו ,  משמשים גם בתפקיד הנושא  מובלטה  רכיבי המשליםברור שי  ר שוב כינו נזכהנושא א

ה  אמרפלבימי  צירוף  הרק  ש הרכיבים    ,משליםהוא  סביר  נושאמשמשים  ושאר  אינו  שהרי    המשפט, 

הוא  אמרפל   בנלחמים.גם  על  46היה  ההשלמה  מן  עצ  להבדיל  'מושך  הכללים  ואפי  ו'משרת    מו'ע  רחמו 

זו משמשדוב  חורנית'א גם את הצ  גמה  נמנירוף שהרכיב  וגם את הצירוף שאחריו. אולי הסופר  ע  לפניו 

 47. בתיבות  לולוגיהויהי בימי אמרפל אמרפל מלך שנער...( מטעמי מצלול, מעין הפמלחזור על הרכיב )

הידוע את המאמר    –ם  ניולפור  חאאחת ל  שימוש כפול בתיבה  –ברויאר )תשע"א( מציע לפרש בדרך זו  

חז"רמספ להםות  שאין  המקראות  על  ב   48הכרע.  ל  נוספים,  מקראות  כך  לנתח  מציעה  מקראות  אני  הם 

שה שהסופר  שהרכיב  ונראה  בהם,  הנמצא  לרכיב  בדיוק  זהה  אינו  מהם  שידע ושמט  הקורא  על  סמך 

 בעצמו.   מםלהשלי

 : חסריםרכיבי המשפט ב רו למשפט שבו  הנה דוגמיה

 
ב   45 רש"ידיון  של  עמ  אצל ראו    דרכו  תש"ע,  אב  179–176  ' גמליאל,  של  בדוגמות  חרודיון  אצל  עזרא  ל"פ,  ן 

  'עמ משל  ל קוגוט, תשס"ב, ל, אצ84–83  ', תשל"ט, עמו אצל רוטנברגוגמות נוספות רא. ד198–190  'תשנ"ט, עמ

של לשון דבורה,  קיות מעין אלה משקפות תכונות  ייתכן שבעיות דקדו .  25  'עמתשס"ג, למשל  , ואצל חרל"פ,  140

דוגמות   הישראלית הדבורה  ראו  בר־אבא,  בעברית  בורוכובסקי  ל  ש הצעתו    גם  .74–72  ' בייחוד עמ   ,2010אצל 

כיחידה    ' ארון הברית' פסברג ש היי   ,אחתנתפס  בעברית החדשההמצו את    מזכירה  לפניו  נוסףדוע  ולכן  בית  ה  –  י 

פ  , ספר ראו  עמ רגבסלדוגמה.  תשע"ט,  הברילראות    מציע  גזניוס   . 55–54  ' ,  תוספת  במילה  העורך.  ת    לדעתושל 

 ,Kautzschי. ראו  ן קושי תחבירדרכים שיש בה, בהן  רכים שונותהתגוון בד  והוא,  ארון ה' הצירוף המקורי הוא  

   . 413–412 ' עמ ,1910

לפסוק מצernSkin  (1956גם    46 בפירושו  הכפול(  ד  יין את התפקיד  בעיניו  אבל  הזו  של הרכיבים,  הכתיבה  רך 

   ר.הכתיבה הלקויים של הסופ מעידה על כישורי

 . ולוגיההפלמונח  תמורת ה דו־חדהחלופה   במאגר המונחים של האקדמיה באה 47

הפר  48 על  ברויאר  חולק  ובכך  המסורתיים  במקראותשנים  ספק    החוקרים שמצאו  אפשרויות  –אלה  ניתוח    שתי 

 (.  2 הערה ,54  עמ'  ,תשע"אל ברויאר, ניהן )ראו את ההפניות אצשאין להכריע בי
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אֶ  (22) ֵניֶכ֙ם אֶ ַלֵ֤ שְּ ו  פְּ רְּ ח ל  ה וַ ת־ַהצ  ם  ע ֶּ֔ ֵניֶכֶּ֔ פְּ ֙ם מ  ֵֶָ֤֑רש אֹות  ג  ֵנ י מַ תְּ י  שְּ ִ֑ ר  ֱאמֹׁ י ה  ֵכָ֣ ִֹּ֥ א  ִֹּ֥ל לְּ ל וְּ ךִ֖  בְּ ַחרְּ ך בְּ ָֽ ת  ַקשְּ  א בְּ

  יב( ,)יהושע כד

ךהצירוף  ת  ַקשְּ לֹּא בְּ ך וְּ בְּ ַחרְּ לא בחרבך ולא  מעין החסר,  כלומר יש לשחזר בו את ,מייצג משפט שלם לֹּא בְּ

לגרש  הצ   שתךקב פותח  בא.  ימורהא  מלכיי  שנאת  לחת  הוא  שהרי  הפסוק  כוונת  את  לשחזר  קל  ל 

משפט השלם הוא , אנחנו שומעים מה לא נעשה. הה שנעשהעשה, ומכלל משל המעשה שנ   בתיאור שלם

האמורי   ה'  :זה  אפוא מלכי  שני  את  אתה  49גירש  לא  הצרעה,  ש  באמצעות  את  האמגירשת  מלכי    ורי ני 

   .ךבחרבך וקשת

 : א חסר את רכיבי המשפט העיקריים הוו ,וקיתהפותח בפסנה דוגמה למשפט יהו

אֶמר  (23) ָֹׁ֣ ים  ַוי ֱאֹלה ָּ֗ ָ֣ה  ו  הֹׁ י  יְּ ה  ֙ם  ד  א  ָֽ ה  ן  ֹובֵהֵ֤ טָ֣ ַעת  ַד  ל  נּו  ֶמֶּ֔ מ  ד  ַאַחָ֣ כְּ ה   ֙ה  ָ֣ ַעת  וְּ ע  ִ֑ ר  ם   ו  ַג  ַק֙ח  לָּׁ וְּ ֹו  יָּׁדֶּ֗ ח  ַל  שְּ ן־י  פ 

ַחי ִ֔  ץ ַהָֽ ע   ָֽ מ  לָּׁ עֹּ י לְּ ַחִ֥ ל וָּׁ ַכִ֖ אָּׁ    כב( ,ת גאשי)בר םים וְּ

ם ת ה' לשלח את האדם מגן עדן, כלומר אפשר להשלימביעה את הסיבה להחלטת  פסוקייח שהלהנ   אפשר

המשפט   רכיבי  כך:  סרהח את  םים  לָּׁ עֹּ לְּ ַחי  וָּׁ ַכל  אָּׁ וְּ ים  ַהַחי  ץ  ע  מ  ַגם  ַקח  לָּׁ וְּ יָּׁדֹו  ַלח  שְּ י  ן  מגן    פ  +אשלחהו 

להשעדן+.   קושי  כי  אין  אותם  כלים  בפסוק  באים  מו  כף,התו  גהם  שהם  בלשון    יםבעאלא 

ה  המספר: מ  ֲאד  ד ֶאת ה  ַגן ֵעֶדן ַלֲעבֹׁ ים מ  ֵחהּו ה' ֱאֹלה  ַשלְּ ש  ַויְּ   50. םֲאֶשר ל ַקח מ 

צירוף או חלק מצירוף שכבר נזכר להזדמן  הסיפר( עשוי  לשון  )במעבר מדיבור ישיר לדיבור עקיף  

 . הינה דוגמה: זור עליומלח ימנעהמספר יו, בפסוק

 
נוס  בפסוק  49 תופעה  הקשורה  יש  קשורים  פת  רכיבים  בין  של  הר  –למרחק  האמורייחוק  מלכי  .  אותםן  מ  שני 

ו ֶניך וְּ פסוק ' מפנה ל  (1963)  יפמןהחוקרים נדרשו להסבירה. קו המפרשים  פ  ה לְּ ע  רְּ י ֶאת ַהצ  ת  ַלחְּ ש  ּו  וְּ ה ֶאת ַהח  ש  י  ֵגרְּ

אֶ  י וְּ ַנֲענ  ֶניך' )שמות  ֶאת ַהכְּ פ  לְּ י מ  ת  כלומר נשמטה   ,אותםנוסף על    ני מלכי האמוריש פרש שהצירוף  כח(, ומ   , כגת ַהח 

ל    –  תוא   אוו  ממנו   ַלח  ֶאשְּ ֶאתו  ֵניֶכם  וַ   פְּ ה  ע  רְּ םַהצ  אֹות  ֶרש  ג  פְּ   תְּ לֹׁ +  ואת+ֵניֶכם  מ  י  ר  ֱאמֹׁ ה  ֵכי  ַמלְּ ֵני  לֹׁא  שְּ וְּ ך  בְּ ַחרְּ בְּ א 

ֶתךבְּ  רכיב שקדם לו )ראו סעיף  לעמדה שאחרי הרוף מאוחה  ינינו עוד מקרה של נדידת רכיב בצ. ואם כך, לפַקשְּ

הזהHolmstedt  (2014  )לעיל(.    3.1.4 המשפט  את  סוגי   מסווג  )מארבעה  הרביעי  רכיבילסוג  תזוזת  של  ם  ם( 

   ף.ם מאזכר כלשהו את הצירוזה ימינה. בסוג זה מקדי, תזוRight-dislocation –מקומם הצפוי במשפט  מ

אלא שבפסוק כתוב  ו.  לשון: כדי שלא ישלח ידו אשלחהוצא בפסוק לשון נופל על  מ(  115  ' קאסוטו )תשל"ד, עמ   50

ה ֶפן י  )  החזרה על רכיבים דומיםולי  ואבלשון המספר.    ישלחהו ַעת  יםשְּ וְּ ַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחי  ל  ם    ַלח י דֹו וְּ ל  עֹׁ ַחי לְּ ַכל ו  א  וְּ

ח  +  שלחהוא + ַשלְּ ֵעדֶ   הּוַויְּ ַגן  מ  ים  ֱאֹלה  ַלֲעבֹׁ ה'  ֲאֶשר  ן  ה  מ  ֲאד  ה  ֶאת  ם ד  ש  מ  על אחד  פר  הביאה את המס   (ל ַקח  לוותר 

  , החסר להשלמת פסוק כב ,הולחאשהן את מייצג   הווישלחהרכיב השלימם, כלומר על הקורא שידע ל מהם ולסמוך

 רי המספר בתחילת פסוק כג. מו בדבוהן את עצ
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ַֹׁ֨ וַ  (24) ם ׀ י ֲאֵלֶהָ֣ אּוֵבן  אֶמר  ם֒ ַאל־ת    רְּ כּו־ד  פְּ ֲאֶשָ֣ שְּ ַהֶז֙ה  ֹור  ֶאל־ַהבֵ֤ ֹו  תָּ֗ אֹׁ יכּו  ָ֣ ל  ַהשְּ י    וְּ ר  ב ֶּ֔ דְּ ַבמ  ד  ר 

ֹו   חּו־בִ֑ לְּ שְּ יוַאל־ת  ָֽ ב  ל־אָּׁ ֹו א  יבִ֖ ש  ם ַלה  יָּׁדִָּׁ֔ תֹ֙ו מ  יל אֹּ ֶׁ֤ ַען ַהצ  ַמֶּ֗  (בכ ,)בראשית לז לְּ

ן... והוא אמר את ראובהם  'ויאמר אלקיטוע מעין    וצרונ   ,ףהמספר בדיבור עקי  מובלט מביעאת הרכיב ה

 ר. י"ם וגם הרטום על אתכך מפרשים מלב .מען הציל אתו מידם...'דבריו אלה ל

 רכיביםחזרה על  3.3

 : נה דוגמהיבנה התחבירי של המשפט. האת המ הפרשכבר נזכרו עשויה ל רכיביםחזרה על 

ל   (25) ם  ֶתָ֣ כְּ ַוֲאַמרְּ נ  ר  ֲאֶשַ֨ ם  ּוֶהָּ֗ תֵ֜ דֵ ֵמיֵמֵ֤   רְּ ַהַירְּ נֵ י  פְּ מ  ֲארָ֣ ֙ן  י   ֹון֙י  ֵמָ֣ ּו  ת  רְּ כְּ נ  ן  ֵדֶּ֔ ַבַירְּ רֹ֙ו  בְּ ע  בְּ ה  ו ֶּ֔ הֹׁ ית־יְּ ר  ן   בְּ ֵדִ֑ ַהַירְּ

ה   םוְֲּ֠ ָֽ ל ַעד־עֹול  ֵא  ר  שְּ ֵנֵ֥י י  בְּ ֹון ל  רָ֛ כ  ז  ֶלה לְּ ֵאָ֧ ים ה  נ ַ֨ ֲאב   ז( ,)יהושע ד יֲּ֠ו ה 

הטעימו   המסורה  הבזקף  בעלי  הש  בירדןו  ה'ת  תיבואת  של )המופע  בפסוק(  ני  אפו.  התיבה  א  סביר 

דרשהפס על  מנוסח  דבורהוק  בשיחה  הנאמרת  תשובה  פשר  ך  מה  הבנים  כשישאלו  האלה:   האבנים 

ֹׁא:  פסוק ובכנאמר  ) ז ֶיה  הְּ ַמַען ת  ֶכםלְּ בְּ רְּ ק  י  ת אֹות בְּ ֵאֶלה    כ  ים ה  נ  ֲאב  ה ה  ר מ  ר ֵלאמֹׁ ח  ֵניֶכם מ  בְּ לּון  א  שְּ ֶכםי    , ( ל 

רְּ )  ית הירדןע שאירע בחציוהאיר   יספרו להם האבות את כְּ ּו מֵ נ  ֵדן֙ תֵ֜ י ַהַירְּ ית  יֵמֵ֤ ר  ֹון בְּ ֵנ֙י ֲארָ֣ פְּ מכן ולאחר    ,(הֶּ֔   מ 

ן בְּ )  סיפו פרטיםיו ֵדֶּ֔ רֹ֙ו ַבַירְּ בְּ כְּ ע  ןנ  ֵדִ֑ י ַהַירְּ ּו ֵמָ֣ ת   . הבאה מטעמי שיח כמקובל בשיחהצירוף החזרה על  .(רְּ

 : הזה הטקסט נהיהלדוגמה  אינה מוגבלת לתחום המשפט.ם החזרה על רכיבי

רדַ יְּ וַ   י (26) ה ֵלאמָֹֽׁ ֶשֵ֥ ו  ה ֶאל־מֹׁ הֹׁ ר יְּ ה    יא  ֵבֵ֥ עֹׁ  ר ֶאל־ַפרְּ א ַדֵבֶּ֔ ָֹׁ֣ ם  ב י  ִ֑ ר  צְּ ֶלְך מ  ֹוֶמָ֣ צָֽ ל ֵמַארְּ ֵא  ר  שְּ י־י  ֵנָֽ ח ֶאת־בְּ יַשַלֵ֥ ָֽ  ו 

שְּ   יב י־י  ֵנָֽ בְּ ן  ֵהֵ֤ ר  ֵלאמִֹׁ֑ ו  ה  הֹׁ יְּ ֵנֵ֥י  פְּ ל  ה  ֶשֶּ֔ מֹׁ ר  ַדֵבָ֣ אַויְּ ָֹֽׁ ל ֵא֙ל  ֵאַלֶּ֔ ר  ּו  עָ֣ מְּ שְּ וְּ י  ־ש  י  יֵאיְ֙ך  נ  ֵעָ֣ ל   מ  ֲעַרֵ֥ י  ַוֲאנ   ה  עֶֹּׁ֔ ַפרְּ

ם י  ָֽ ת  פ  ֶשָ֣   יג  שְּ ֶאל־מֹׁ ה   ו  הֹׁ יְּ ר  ַדֵבָ֣ ֒ן  ַויְּ ל־ַאֲהרֹׁ ֶאָֽ וְּ עֹׁ  ה  ֶאל־ַפרְּ וְּ ל  ֵאֶּ֔ ר  שְּ י  ֵנָ֣י  ֶאל־בְּ ַצֵּו֙ם  ם  ַויְּ י  ִ֑ ר  צְּ מ  ֶלְך  ֶמָ֣ ה 

ֶרץ ל ֵמֶאֵ֥ ֵא  ר  שְּ י־י  ֵנָֽ יא ֶאת־בְּ ֵ֥ הֹוצ  ם  לְּ י  ָֽ ר  צְּ אֵא    יד  מ  ִ֑   יֵשָ֣ ֶלה ר  ת  ֹוןּו  טו  ...םֵבית־ֲאבֹׁ עָּ֗ מְּ ֵנָ֣י ש  ֶלה   טז...  בְּ ֵאַ֨ וְּ

ת ֶּ֔  דֹׁ לְּ תָֹׁ֣ לְּ ֙י  י־ֵלו  ֵנָֽ בְּ ֹות  מֵ֤ גֵ   יז...  םשְּ ֵנֵ֥י  ֹוןבְּ שָ֛ ת  יח...  רְּ ה ֶּ֔ קְּ ֵנָ֣י  י  יט  ...ּובְּ ר   ר  מְּ ֵנֵ֥י  ם   כ...  ּובְּ ֵ֜ ר  ַעמְּ ח  ַקַ֨ ַוי 

א   ֹו לְּ תֹ֙ו לָ֣ ד  ֶבד דָֹֽׁ תֶאת־יֹוֶכֵ֤ ֹו ֶאָֽ ֶלד לֶּ֔ ה ַוֵתָ֣ ֶשִ֑ ֶאת־ן וְּ רֹׁ  ַאהֲ ־ש ֶּ֔ ר  כא  ...המֹׁ ִ֑ ה  צְּ ֵנ י י  ל  כב  ...ּובְּ יֵאִ֑ ֵנ י ע ז   כג  ...ּובְּ

ַאֲהרֵֹׁ֜  ח  ַקַ֨ בַ ַוי  יֶשָ֧ ֶאת־ֱאל  ב  ען  ָ֛ ינ ד  ַרח  כד  ...ַבת־ַעמ  קֶֹּׁ֔ ֵנָ֣י  ם ...  כה  ...ּובְּ י   ו  ַהלְּ ֹות  ֲאבֵ֥ י  אֵשָ֛ ר  ֶלה  ֵאָּ֗

ם ָֽ ת  חֹׁ פְּ שְּ מ  אַ   כו  לְּ ּוא  ן  הֵ֥ ר  ֲהרֹׁ  ֲאֶשַ֨ ה  ֶשִ֑ ַמֵ֤ ּומֹׁ ֙ה    רא  ו  הֹׁ הֹויְּ ם  ֶהֶּ֔ ם יאּוצ ֵ֜ ל  י  ַר  צְּ מ  ֶרץ  ֵמֶאֵ֥ ל  ֵאָ֛ ר  שְּ י  ֵנָ֧י  ֶאת־בְּ  

ם ָֽ ת  אֹׁ בְּ ים֙ ֵהָּ֗   כז  ַעל־צ  ר  ַדבְּ מְּ ַהָֽ ּוא ֶאל־ַפרְּ   ם  הֵ֥ ם  י  ִ֑ ר  צְּ מ  מ  ל  ֵא  ר  שְּ י־י  ֵנָֽ ֶאת־בְּ יא  ֵ֥ הֹוצ  לְּ ם  י  ַרֶּ֔ צְּ ֶלְך־מ  ֶמָֽ ה  עָֹׁ֣

ן ַאֲהרָֹֽׁ וְּ ה  ֶש  יְּ ה ָּ֗ ַויְּ   כח  מֹׁ ר  ֶבָ֧ ד  ֹום  יַ֨ בְּ ָ֛ י  ו  ֶש    ההֹׁ ֶאֵ֥ ֶאל־מֹׁ בְּ ָֽ ֶר ה  ר  צְּ מ  ם ץ  ר   כט  י  ֵלאמֹׁ  ה  ֶשֵ֥ ֶאל־מֹׁ ָ֛ה  ו  הֹׁ יְּ ר  ַדֵבָ֧ ַויְּ
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 ִ֑ ו  הֹׁ י יְּ ָ֣ ר ֶאל־פַ ֲאנ  ֶלְךה ַדֵבָּ֗ ֙ה ֶמָ֣ עֹׁ יךרְּ ר ֵאֶלָֽ ֵבֵ֥ י דֹׁ ר ֲאנ   ל־ֲאֶשֵ֥ ת כ  ם ֵאָ֛ י  ַרֶּ֔ צְּ ן   ל   מ  ִ֑ה ֵהֵ֤ ו  הֹׁ ֵנָ֣י יְּ פְּ ה ל  ֶש  אֶמר מֹׁ ֵֹׁ֥ ַוי

ם וְּ ֲאנ   י  ַתֶּ֔ פ  ל שְּ י֙י ֲעַרָ֣ ַמֵ֥ י  ְך ֵאֵ֕ עָֹֽׁ י פַ ע ֵאַל  שְּ  (ל–י ,)שמות ו הרְּ

רש"י בפירושו לפסוק יג,    .יםלא מקובל  מבניםם  , והם יוצרי רווי פרטים החוזרים בגרסות שונות  הטקסט

מפרשים שהחזרה על   51)תשנ"ט(  וגם מירסקי   , שד"ל בפירושו לפסוק יד זרא בפירושו לפסוק כט אבן ע

ברצף   פסקההנדרשת בגלל  בפסוק ל(  ו יב    )בפסוקת משה  ובשתוכט(  )בפסוק יא ובפסוק  ' למשה  ציווי ה

 52, שבה מתואר הייחוס של משה ואהרן.הדברים

 מאפיינים ותכלית  – שון דבורה במקראלתכונות של  ףהרצף המשק קיטוע 4

 מאפיינים 4.1

  ם י ומתהויע את דבריו כפי שהם  ן מבהמועבלשון דבורה    53.לשון דבורההרצף התחבירי אופייני ל  קיטוע

 הוא מרחיק שבעשותו כך . ומובן במבנה תחבירי מדוקדקם לארגן את הרכיבי המשתההוא  , ואיןמחשבתוב

מזה,   זה  על  או  יביםרכ  יטמשמרכיבים  נזכרו  חוזר  שכבר  את   Gottstein, 1949  .במבע  רכיבים  מכנה 

54. שארמשפט שאינו חושב על כל פרטי המהתופעה 'מחשבת משנה' ומייחס אותה לטבעו של המדבר, 
 

בל  שתיארתיעות  התופ רק  באות  המדבר  אינן  )הן    –שון  המדבר  בלשון  דוגמה  באות  בלשון   ,(4כגון 

דו )כגון  ולע1גמה  המספר  הי (,  דברי  במעבר שבין  באות  הן  דוגמות  מדברתים  )כגון  המספר  ,  8  לדברי 

 
 . 88–68 ' עמ בייחוד   ראו 51

באמת ידענו כי דרך  ; ווטים, לא היה מקום לדבר זהאם היתה התורה ליק' :  סוק פבפירושו ל מעניינים דברי שד"ל    52

(  55גם קאסוטו )תשכ"ט, עמוד  "ו(.  )לוצאטו, תשכ  ' יום ספריהם מתחלף מאד מדרכנו הם בסידור דבריהם בהקדמוני

הסדר    יתירה על  ומה, שאינה מקפידה בקפדנותהמחשבה המזרחית הקד  דר האירועים בסיפור ל'דרכימייחס את ס 

לל ההפסקה  בג  ,כז  ,בפסוקים כושגם תוכנו של פסוק יג חוזר  ען  קי מצטט את אמציה פורת, שט מירס  הכרונולוגי'.

)מ  סגנ 87  ' מ ירסקי, תשנ"ט, עברצף הסיפורי  'ושנה   –וני של דובר מצוי  (. כל אלה מראים שהחזרה היא מאפיין 

י בפירושו לפסוק ל(.  נחזור על הראשונות' )רש"   ה כאדם האומרסיק העניין וכך היא השיטכתוב כאן כיוון שהפה

עלהח נובעת    זרה  הצואפוא  רכיבים  הטקסט. מן  את  ללכד  של    רך  דרכה  שזו  טוען  להבמירסקי  המקרא  יא  לשון 

אלא התפתחות  לפיו אין כאן חזרה  ו   ,לפסוק יג מתאר מהלך אחר  רמב"ן בפירושו  מאמר מוסגר ללא סימני פיסוק.

בגלל הפסקה ברצף )ראו  נדרשת  גם רמב"ן טוען שהחזרה ואולם במקומות אחריםשה.  מיימה בין ה' לבשיחה שהתק

 מירסקי, תשנ"ט(.    בדוגמות רבות אצל דיון

 . 99–71 ' בייחוד עמ ראו דנה בתופעות דומות בעברית הישראלית, ,  (0120) אבא ובסקי ברבורוכ 53

צירופים שהיא   ל המוען ניכרת מאוד, וישים שמחשבת המשנה שלדעתו יש צירופ עות:  שטיין מדרג את התופגוט  54

 (. 39 ' , עמ Gottstein, 1949) י מורגשת בקוש 
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בין  אמצעי מב תמיד  קטיעת הרצף התחבירי אינה  מכאן ש.  (24 ת על קותחה ה  55. הלשון במקרא  סוגיחין 

התהוות  ד המקרארכי  ועריכתו  הטקסט  התחביריוי  התופעות  מחקר  מתחום  אני  חורגת  לתאר.  שבאתי  ת 

, והן משרתות  ח במקרא משקפות את דרכי הניסוח המוכרות לנו מן הלשון הדבורהסו טוענת שדרכי הני

 עידה עלמ  יריהתחברצף  ות המודרנית שקטיעת ההנחת כמה מבעלי הפרשנ מתייתרת    כךאם  ו.  את הסיפור

 שונים.   קורותשל מ מיזוג

 לית תכ 4.2

מימוש מהיר של   56, ךתסמיגלל  הטיית רצף האירועים ביארתי:  ניסוח שתלדרכי ה  תכליותכמה    הציעמאני  

לשרת כלומר המספר המקראי קטע את המשפטים בכוונת מכוון כדי    .החייאת האירועים  ,ציפיות הנמען

 57  בא לספר. יפור שהוא את הס

 ךמיסת 4.2.1

לילע  דבורה  בלשון  כמקובל הדובר  נוהג  כי משתסמיכים  הוסיף  תים  המבע  כלשהו,  יזכהבאמצע  עניין  ר 

 : נה דוגמהיה 58למה שהתחיל בו.  ישובערה הקשורה אליו, ובתומה  הוא עשוי להוסיף ה

 
,  שראלהדמויות )=הדיבר( במדדים אחדים )  ר( ללשוןפר )=הסיפנמצאו הבדלים בין לשון המס במחקרים אחרים    55

ואולם  תשנ שם(.  וההפניות  כ  מן"ח,  שהדגמתי  אחריםאן  הדוגמות  חוקרים  שהדגימו  שגם  עול  ,ודוגמות  לשון  ה 

במקרא הב  ,הסיפר  לשון  ב ייחוד  המקסיפר  המוקדמים,ספרי  מאפייני   רא  בה  שליש  דבורה  ם  מדדים    .לשון  על 

אורך הצירופים  ו   םמספר הפעלים המפורשים המוקדמים, בהם  הספריון  בור של לש ספים המדגימים את האופי הדנו

ראו  השמניים התגם  .  Polak, 1998; Polak, 2003))  לקפו,  הפשוטחהמבנה  ספרי    ,יחסית   בירי  את  המאפיין 

  של סופרים בני זמננו להבדיל בין לשון המספר  על מנהגם   סט.ל הטק ר שו הדבוימלמד על אופ   ,רא המוקדמים המק

 . 142–105 ' רויאר, תשס"ט, עמ ; בתשמ"ארי, של קד ובין לשון הדמויות ראו למ

 .  אסוציאציה למילהתשנ"ד בשנת ללשון העברית   קבעה האקדמיהמונח העברי ש הוא ה תסמיך  56

דומ   57 תופעות  תיאר  כגרוסמן  לשון  מטבעות  בשבירת  ל אמצעי  ות  במקרא.  הצדוגמהספרותי  נזכרת  ,  כורש  הרת 

ֶכם מ    ,בספר עזרא א י ב  ה  ג: מ  ל ַעמֹו יְּ יכ  ַיַעל  י ֱאֹלה  מֹו וְּ ֶבן אֶ ו ע  י  ה וְּ יהּוד  ַל ם ֲאֶשר ב  ירּוש  ר    ֵבית ה'   תל  שְּ ּוא  ל ה אֵ ֱאֹלֵהי י 

ֱאֹלה   ל  ם, והיא נזכרתה  ירּוש  ל  .: לשם ה' ובקיטוע  יהי בהמרת    ם בשוב בסוף ספר דברי הימי  ים ֲאֶשר ב  כ  ֶכם מ  י ב  .. מ 

ע   יו  ֱאֹלה  ה'  )ַעמֹו  י ַעל  וְּ גרוסמן  ,ב לו  דברי הימיםמֹו  מן ההצהר  כג(.  כדי ה  טוען שהסופר השמיט חלקים חשובים 

 . (43–35  ' מן, תשס"ח, בייחוד עמ גרוס ) ויעל וביחילסיים את הספר בפועל ה

 הוא עומד בתוך דבריו נדחק ובא מלבו עניין מןמי שפתח לומר דבר, ועד ש...  'מתאר מירסקי את התופעה:  כך    58

רו השני עד שנכנס  יבורנו מיד, והוא מניח דיבורו הראשון ובא לדומבקש מלשונו שיאמעל פתחי פיו  הצד, ומתדפק  

בות חוזר  עמים ר( מירסקי מראה שפ71  ' עמ)מירסקי, תשנ"ט,    ' חוזר לדיבורו הראשון?, כיצד הוא  ודבר  דבר בתוך

 . זרהאין חלהלן (  27לם בדוגמה )[, ואו (26היה בתחילה ]כך קרה בדוגמה )הכתוב על מה ש
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ר   (27) ֹון בְּ ת ֲארֵ֤ ם ֵאָ֣ ֶכָּ֗ תְּ אֹׁ רְּ ֒ר כ  ם ֵלאמֹׁ ָ֣ ע  ַצּוּו  ֶאת־ה  ֵהיֶכֶּ֔ ַויְּ ֙ה ֱאֹלָ֣ ו  הֹׁ יכָֹֽׁ הַ ם וְּ ית־יְּ י ֶּ֔ ֙ם ַהלְּ ֲהנ  שְּ ו  ם א   ם נֹׁ ַאֶתָּ֗ ֹו וְּ תִ֑ ים אֹׁ

מְּ  מ  עּ֙ו  סְּ ֹומְּ ת  םקָ֣ יו  ֶכֶּ֔ ָֽ ַאֲחר  ם  ֶת  ְך  .ַוֲהַלכְּ ה   ַא  ִ֑ דָּׁ ַבמ  ה  ִ֖ ַאמָּׁ ם  י  ַפִ֥ ַאלְּ כְּ יו  נִָּׁ֔ ּוב  ֙ם  ינ יכ  ָֽ ב  ה  י ֶּ֗ הְּ ָֽ י  ֹוק  ח  רָּׁ

יו  לֶָּּׁ֗ א  ּו  ב  רְּ קְּ ל־ת  ֲאֶשר  ַאָֽ ַען  ַמֵ֤ ֶאת־לְּ עּ֙ו  דְּ ֶרְך֙ ־ֵתָֽ כּו־ֶשָ֣ אֲ   ַהֶד֙ לְּ ֵתָֽ ּה  ר  ֹול ב ֶּ֔ מֵ֥ תְּ מ  ֶרְך  ַבֶד  ם  ֶתָ֛ ֲעַברְּ א  ָֹׁ֧ ל י  ָ֣ כ 

לְּ  ֹוש   ד(–ג ,)יהושע ג םשָֽ

יד ציווי שלא להתקרב אליו יתר  יכת אחרי הארון, משהוזכר הארון, נוסף מהשוטרים מצווים את העם לל

חוזר הזה  הציווי  לאחר  ורק  המידה,  נועדומסבי  הכתוב  על  מה  לשם  ברור  רוהא  ריאחהמעקב    ר  ן. 

שהרי תכלית השמירה על   ואל תקרבו אליכלית אינה באה להשלים את המשפט שקדם לה  הת  שפסוקית

הדרך.  הכרת  אינה  שעלה   59המרחק  התסמיך  )הוא  הרצף  את  הקוטע  הצירוף  את  המוען  הוסיף  אלמלא 

ט המשפ מתוך אחר צירוף משפט ולחזור עלאותו בסוף ה  הוסיףבדעתו בעודו מנסח את המסר(, היה עליו ל

 כך: אוליתו, או לצרףכדי 

ים י מ  ֹלֶשת  ֵצה שְּ קְּ מ  י  ה  בְּ ַוַיַעבְּ  ַויְּ ים  ר  טְּ ַהשֹׁ ַהַמֲחֶנהרּו  ֲארֹון  ֶקֶרב  ֵאת  ֶכם  תְּ אֹׁ רְּ כ  ר  ֵלאמֹׁ ם  ע  ה  ֶאת  ַצּוּו  ַויְּ

א   שְּ נֹׁ ם  י  ו  ַהלְּ ים  ֲהנ  ַהכֹׁ וְּ ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ית  ר  עּובְּ סְּ ת  ַאֶתם  וְּ תֹו  אֹׁ מְּ   ים  ֶתם  ַוהֲ   ֶכםקֹומְּ מ  יו ַאחֲ ַלכְּ חֹוק   ר  רָּׁ ַאְך 

נָּׁיו כְּ  ם ּוב  ינ יכ  י ה ב  הְּ דָּׁ י  ה ַבמ  ם ַאמָּׁ ַפי  יו הַאלְּ לָּׁ בּו א  רְּ קְּ כּו   ַאל ת  עּו ֶאת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֵתלְּ ַמַען ֲאֶשר ֵתדְּ לְּ

מֹו תְּ מ  ַבֶדֶרְך  ֶתם  ֲעַברְּ לֹׁא  י  כ  ּה  שֹוםב  לְּ ש  הא  ;ל  אחרי  רָּׁ אַ ון+  ר+לכו  ינ יכ  חֹוְך  ב  י ה  הְּ י  נָּׁיו  ק  ּוב  ם 

ה דָּׁ ה ַבמ  ם ַאמָּׁ ַפי  ַאלְּ יואַ  כְּ לָּׁ בּו א  רְּ קְּ    ל ת 

  60. מעין זה הוא ניסוח מחושב וערוך, אך הוא עשוי ליטול מן התיאור את חיותוניסוח 

 מימוש מהיר של ציפיות הנמען  4.2.2

התחבירי   להיהרצף  כקטעשוי  הע  התוכןמזד  ןמועי  רכיבי  את  להביע  המשפט  רז  של  את   העיקריים  או 

רחיב את אחד הרכיבים שכבר הביע קודם לכן. כך  , ולאחר מכן ישלים ויבהם חידוש רכיבי התוכן שיש  

האפשר  ציפיותיומתממשות   ככל  מהר  הנמען  דבור  של  למבע  בהאזינו  גוטשטיי  . בייחוד  מציעים  ן, כך 

([, 9]כבדוגמה )  ל פסוקית לוואי זיקהדידת משלימי הגרעין, למששנ   יר מסב  יןשטי גוטפרץ וצבי:  קוגוט,  

קוגוט  (;  Gottstein, 1949)  רעיון, ולהוסיף פרטים לאחר מכןלהשלים את ה  מועןמן הצורך של הנובעת  

עמ)תש"ם ובין  21  ',  הזוקק  השם  בין  החוצץ  האיבר  של  הרבה  נחיצותו  על  מצביע  הזיקה, פסוקית  ( 

 
ו  59 רש"י  )'על  ב גם  משלימה  שהפסוקית  מפרשים  דוד  את    מוסבמצודת  בלשונם(  א על'  קויפמן    .ריוחוהלכתם 

  אמה. יתרחק אלפיים לאחר ש  –את זמן ההליכה  ( מסביר שהפסוקית באה במקומה כדי לקבוע1963)

 . להלן 2.34. ראו סעיף 60
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החוצץ הוא רכיב קצר    הרכיב  תיםיוסיף ומסביר שלעמפרץ  יית פסוקית הזיקה;  את דחצדיקה  ונחיצות זו מ

צבי טוענת שקיטוע    (;150–149  'תשכ"ז, עמ  ,פרץ)  לה להטעות את הקוראהקשור לגרעין ודחייתו עלו

 שנועדה להבליט הכותב ננת של המבנה התחבירי באמצעות הרחקת משלימים מגרעיניהם הוא פעולה מתוכ

הוא    –לוגי של המשפט  בנה האת המ נוספים פרטים,  מביע את עיקרי המידעתחילה   ,Zewi)  ואחריהם 

1999.) 

 : נה דוגמהיה

ֵנָ֧ה   (28) ה  וְּ ַדֵב֒ר  ה לְּ ָ֣ ל  ֶרם  כ  ֶט  ּוא  י־הָּ֗ ה  ָ֑יְּ הַוָֽ קָּׁ  בְּ את    ר  ֵצָּ֗ ת  יֹׁ ש  ִ֥ ה א  כִָּׁ֔ לְּ ן־מ  ל ב  תּוא   בְּ ל  ֙ה  דָּׁ יֻלְּ ר  ֶׁ֤ ש  י  נָּׁחִ֖ א  ח   ֹור א 

ם ִ֑ הָּׁ רָּׁ כַ  ַאבְּ ּהוְּ ּהַעל־ ד   ָֽ מ  כְּ  (טו ,)בראשית כד ש 

צאת(, המתפתחת אחרי הנושא  יו)גרעין הנשוא  להפסוקית לגרעינה, הייתה הציפייה  ותב את  לו קירב הכ

ֵנה   ה  )וְּ רב  לזמן  מושהית  ה)רבקה(,  קָּׁ בְּ ֲאח    ר  נ חֹור  ֵאֶשת  ה  כ  לְּ מ  ֶבן  תּוֵאל  בְּ ל  ה  ד  י לְּ אַ ֲאֶשר  ם  י  ה  ר  אתבְּ צ  (. יֹּ

לנושא  גרעיןהקדמת  כיוון שומ יוצאת רבק)וה   הנשוא הבינוני  מקובלת במקרא, בחר הסופר    אינה   ה(נה 

גם בדוגמות שהבאתי    הפסוקית מגרעינה.לגרעין הנשוא אף במחיר הרחקת  את הציפייה  בהקדם  לממש  

נוסח    . לו י התוכן העיקרייםרכיבים בכוונת הכותב להימנע מהשהיית  לעיל אפשר לתלות את נדידת הרכיב

)נזכר  שפסוק  ה התחבירי  (  1בדוגמה  ר  ַויְּ   –הצפוי  בסדר  ב  י  לה  כ  בְּ הּו  מֹׁ כ  י ה  ה  לֹׁא  ֲאֶשר  ד  אֹׁ מְּ ֵבד  כ  ֶאֶרץ    ד 

גֹוי   ה לְּ ת  יְּ ז ה  ם ֵמא  ַרי  צְּ דמ  רָּׁ תֹוְך ַהבָּׁ ַלַקַחת בְּ תְּ ש מ  א  מושהה זמן רב. ולו  )הצירוף המובלט(  היה החידוש    –  וְּ

בֶ   –פוי  רי הצהתחבי  בסדר  (2הפסוק שנזכר בדוגמה )וסח  נ  ַארְּ אֹׁ ַוַיַעל ה  ֵבד מְּ פ  ה כ  ֶבה  ד לְּ י ה ֵכן ַארְּ נ יו לֹׁא ה 

יו ַאֲחר  וְּ הּו  מֹׁ ֵכן    כ  ֶיה  הְּ י  ם לֹׁא  ַרי  צְּ מ  ץ  ר  א  ל  כָּׁ ם  ַעל  י  ר  צְּ מ  בּול  גְּ ל  כֹׁ בְּ למשלים   –  ַוי ַנח  הנמען  ציפיית  הייתה 

 61. ושהית זמן רבמט( )הצירוף המובלהפועל 

משפחתה של רחב,  ציל את  ת המרגלים להבעודם מדברים על התחייבו  גלים,ב והמרר על רחבסיפו 

 יס את הפסוקים האלה:החליט המספר לקטוע את שיחתם ולהכנ 

יר ַהחֹומ ֶּ֔  (29) ָ֣ ק  ּ֙ה בְּ י ֵבית  ֵ֤ ֹון כ  ד ַהַחלִ֑ ַעָ֣ ֶבל בְּ ם ַבֶח  ֵדֵ֥ בֶ ַותֹור  ָֽ יא יֹוש  ֵ֥ ה ה  חֹומ   ה ֵלֶּ֔ וַ .  תה ּוַבָֽ ר  ָ֣ ה  ֶה֙ם ה  אֶמר ל   כּותֵֹׁ֤

רָֹֽׁ ֶפָֽ  ה  ֶכ ם  ב  ּו  עֵ֥ גְּ פְּ וְּ ן־י  ים  ִ֑ פ  בֵ דְּ ה  ַנחְּ ֹוב  שָ֣ ד  ַעֵ֚ ים  י מ ָּ֗ ֶשת  ֹלָ֣ שְּ ה  מ  ש ֵ֜ ם  םֶתַ֨ ֶכָֽ כְּ ַדרְּ לְּ ּו  כֵ֥ ֵתלְּ ר  ַאַח  וְּ ים  פ ֶּ֔ דְּ  .רָֹֽׁ

 טז( –טו ,)יהושע ב

 
ירוט של ההצפנה  ההטמנה של רחב פ ות בפעולת  אפשר לרא,  ו–ד  ,ביהושע ב  דוגמהכאלה יש למכביר. לדוגמות    61

   .ם(ן )כך מפרשים רד"ק והרטוזכרה קודם לכשנ
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 62, בסדר שהם מתואריםירעו  ולאחר מכן נמשכת השיחה על התחייבותם להצילה. ברור שהאירועים לא א

המספ  בחר  אבל  הסיפולהעדיר  צורכי  את  הולחזו   ר ף  את  ולפרט  לאר  המשך  שיחה  את  שתיאר  חר 

הוא  המאורעות.   השיחה  כיצד    שוב  מצייןבתום  יודע  כבר  והנמען  כא(,  )פסוק  וילכו'  'ותשלחם  בקיצור 

 שילחתם.  

 אירועיםה החייאת 4.2.3

דבורהבסגנון  כתיבה   לשון  המח  המדמה  את  ו יה  לקורא  אירועים  הם ו  כאיל  םה ב  'תלצפו'מאפשרת 

 ד עיניו. נגלזה במחמתרחשים  

 : להשמטת רכיבים המתרחשת בשיחה נה דוגמהיה

שֶ   א (30) ינּוַוַיֵַ֤ען מֹׁ ָ֣ א־ַיֲאמ  ָֹֽׁ ֵה֙ן ל אֶמר וְּ ֶֹּׁ֔ ה֙ה ַוי ָֽ ו  הֹׁ יך יְּ ה ֵאֶל  ֵ֥ א  רְּ א־נ  ָֹֽׁ ּו ל רֶּ֔ אמְּ ָֹֽׁ י י ָ֣ י כ  ִ֑ ל  קֹׁ ּו בְּ ע  מְּ שְּ א י  ֵֹׁ֥ ל י וְּ א  ב   ל ֶּ֔ ָֹׁ֧ ֶמר ַוי

)מזה( ו  ה  הֹׁ יְּ יו  ָ֛ אֶמר    ה[]ַמה־ֶזָ֣   ֵאל   ֹׁ ַוי ך  י ֶדִ֑ הבְּ אֶמר֙ וַ   ג  ַמֶטָֽ ֹׁ֙ ַא  י הּו  ֵכֵ֥ ל  ַוַישְּ ה  צ  רְּ ַאֶּ֔ הּו  יֵכָ֣ ל  ַהשְּ י   ָ֣ ה  ַויְּ ה  צ  רְּ

ֵ֥נ ס מֹׁ  ש ַוי  ִ֑ נ ח  יולְּ ָֽ נ  פ  ה מ  נ בִ֑   ד  ֶש  זְּ ז ב  ךֶּ֔ ֶוֱאחֹׁ  ָ֑דְּ ָֽ ַל֙ח י  ה שְּ ֶשֶּ֔ ֙ה ֶאל־מֹׁ ו  הֹׁ אֶמר יְּ ֵֹׁ֤ ח י דֹ֙ו ַוַיֲָ֣חזֶ ֹו ַוי  ַוי ַלֵ֤ ֹו  קשְּ י ַויְּ   בֶּ֔ ֵ֥ ה 

ַכפָֽ  ה בְּ ַמֶט  ַמָ֣   ה  ֹו לְּ ו  ה ֱאֹלֵהָ֣ ַען ַיֲאמ ֶּ֔ לְּ הֹׁ יך יְּ ה ֵאֶלָ֛ ֵ֥ א  רְּ י־נ  ָֽ ם ֱאֹלינּו כ  ָ֛ ה  ר  י ַאבְּ ם ֱאֹלֵהָ֧ ִ֑ ת  י י ֲאבֹׁ ק ֵואֹלֵהֵ֥ ח   צְּ י י  ֵהֵ֥

ב  ה( –א ,)שמות ד ַיֲעקָֹֽׁ

חלהקטע   ועובר  למשה  ה'  בין  השיחה  את  מת מתאר  לדברי  יפות  המספר  אהדמויותיאור  ת פסוקי  ת. 

)שהרי אין היא משלימה את    קי המשפט העיקרייםללא חלטע  בסוף הקבאה  ה  ,למען יאמינו...לית  תכה

  63. נקלב – 'הצופה'או שמא  – ורא, ישלים הק(י למטה בכפוויה

יה הבשר שהדוגמה נוספת אפשר למצוא בדברי משה ואהרן לבני ישראל לאחר שהתלוננו על סיר  

שהתל לשער  קל  במצרים.  החולהם  'מעצבנו  וזרותנות  ישראל  בני  ושל  משה  את  ובתת'  שובתם  אהרן, 

 ניכרים כעסם והתרגשותם. הינה הפסוקים: 

צְּ וַ ו   (31) מ  ֶרץ  ֵמֶאֵ֥ ֶכ ם  ֶאתְּ יא  ֵ֥ הֹוצ  ָ֛ה  ו  הֹׁ יְּ י  ָ֧ כ  ם  ֶתֵ֕ יַדעְּ ָֽ ו  ֶרב  ֶעֵ֕ ל  ֵאִ֑ ר  שְּ י  ֵנ י  ל־בְּ ל־כ  ֶאָֽ ן  ַאֲהרֶֹּׁ֔ וְּ ֶש֙ה  מֹׁ אֶמר  ֵֹׁ֤ םי י  ָֽ ז   ר 

ֶאת־ יֶת֙ם  א  ּורְּ ֶקר  ֹוכְּ ּובָֹּׁ֗ הֹׁ בָ֣ יְּ אֶ ד  ֹו  עֵ֥ מְּ ש  בְּ ה  תֵ ו ֶּ֔ ל נֹׁ ]ַתל     יֶכ םת־תְּ )תלונו(  י  ֵ֥ כ  ה  מ ֶּ֔ נּו  ַנָ֣חְּ וְּ ִ֑ה  ו  הֹׁ ינּו[ ַעל־יְּ

ינּו ֵלָֽ ֶלאֱ ח    ע  ר  ָ֣ ש  ב  ֶרב  ֶעֵ֜ ב  ם  ֶכַ֨ ל  הֵ֩  ו  הֹׁ יְּ ת  ֵתָ֣ בְּ ה  ֶשָּ֗ מֹׁ אֶמר  ָֹׁ֣ ַע  ַוי בֶֹּׁ֔ שְּ ל  ֶק֙ר  ַבבַֹׁ֨ ֶחם  ֶלֵ֤ וְּ ל  שְּ כָֹּׁ֗ ֙ה ב  ו  הֹׁ יְּ ַע  מֵֹׁ֤

 
 .  ' מהם או אחר שישנו מעטשכלתה לדבר עוזה היה כ'ן זאת: רד"ק מציי 62

בזה כי ידוע כי על מנת שיעשה  שותך כן לפניהם, ויקצר הכתוב  פתרונו שיאמינו בע'  וק ה: כך פירש רמב"ן בפס   63

 . ' נו נפלאותינו בו יראכן לפניהם ויאמ
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ל נָֹׁ֣  םתֵ ֶאת־תְּ םֲאשֶ   יֶכֶּ֔ ינ   ם ַמל  יו וְּ   ר־ַאֶתֵ֥ ִ֑ ל  י ַעל־יְּ ַנָ֣חְּ ע  ֵ֥ ֵתיֶכ ם כ  נֹׁ ל  ינּו תְּ ֵלֵ֥ ה לֹׁא־ע  הנּו מ ֶּ֔ ָֽ ו  –ו  ,ז)שמות ט הֹׁ

 ( ח

ונחנו מה לא עלינו  פסוק ח נפתח בפסוקית תיאור זמן, ואחריה לא בא עיקר המשפט )לא סביר שהיחידה  

על גם החזרה    לפסוקית תיאור הזמן(.  קשורהאינה    אכי הי  ,המשפט  עיקרימביעה את  '  י על התלנתיכם כ

 64בקר ו  ערבוגם הקשר שבין המשלימים    (,'ונחנו מה'משה ואהרן )אין להפנות את התלונות לנה שהטע

 למבנה התחבירי של יחידת השיח הזו.   ובין המשפטים התוכפים מעוררים תשומת לב

שעיקרוהרט מציע  הופיעהמשפט    ים  כ  וכבר  הקודמים,  ישלבפסוקים  הפסוקים  לקרו  ומר  את  א 

 כך: 

כֶ   ה'ֵתת  בְּ  לֶ ם ב  ל  ל וְּ ר ֶלֱאכֹׁ ש  בֹׁ ֶעֶרב ב  שְּ ֶקר ל  ַע  ֶחם ַבבֹׁ מֹׁ שְּ ֵתיֶכם ֲאֶשר  ֶאת  ה'ַע ב  ל נֹׁ יו   תְּ ל  ם ע  ינ   ַאֶתם ַמל 

 ( )פסוקית תיאור זמן

י   ֶתם כ  יַדעְּ ֶכם מֵ   ה'ו  יא ֶאתְּ ם ֶאֶרץ  הֹוצ  י  ר  צְּ יֶתם ֶאת  מ  א  ב  ּורְּ ש    ה' ד  ֹוכְּ עֹו ֶאתבְּ ל נֹׁ   מְּ יקרי ' )עה  ֵתיֶכם ַעלתְּ

 המשפט(

ה נּו מ  ַנחְּ ֵלינּוכ   וְּ ינּו ע  י ַעל  לֹׁא  !?י ַתל  ֵתיֶכם כ  ל נֹׁ ֵלינּו תְּ  ה'   ע 

והחזרות,ה'מעורבבים'  פסוקיםה מ  , בהם היחידות הקטועות  שה מבטאים היטב את התגובה הרגשית של 

 .  הרגש של הדובריםת סערטא את ברן. גם כאן היטיב אפוא הסופר לואה

שהסבירוב הש  בני  הסבר  לנשיאי  השבטים  וחצי  השניים  בניית  על  האחרים  הנראה  בטים  מזבח 

  ים מעיד, והקיטועים שנוצרו  נשמטו כמה רכיביםו, נשנו כמה רכיבים  כט(–כב   ,)יהושע כב  למרחוק שבנו

   רים.על רמת ההתרגשות של הדוב

 :םא התנאי מילת להשמטת דוגמה הינה

בְּ  (32) ֹותל  חַ   נֵ֥ ֵבֶּ֔ זְּ מ  נּ֙ו  מֵ ל ַ֨ ּוב  ש  ל  ע  ַאחֲ   ֹות  ַהֲעלַ֨ ם־לְּ א  וְּ ִ֑ה  ו  הֹׁ יְּ י  ּוֵרָ֣ ָ֣ה  עֹול  יו  י  ל ֵ֜ ֵחָ֣ בְּ ז  י֙ו  ל  ע  ֹות  ם־ַלֲעשֵ֤ א  וְּ ה  ח ָּ֗ נְּ מ 

ש ַבֵקָֽ ּוא יְּ ו  ה הֵ֥ הֹׁ ים יְּ מ ֶּ֔ ל    כג( ,כב )יהושע .שְּ

ם יפעלו בניגוד  ים שאם טוענ י, כלומר בני שניים וחצי השבטאםי  ת התנאבשני האיברים הבאים באה מיל

ילר ה'  ה',  הראשון?בוא  צון  האיבר  מן  התנאי  מילת  נשמטה  מדוע  חשבון.  זו  לדעתי    איתם  השמטה  גם 

כי אפשר שהיא מרמזת להבעת שאלה או    ,יכולה לרמז על מאפיינים של לשון דבורה המחיים את הטקסט

 
 על אתר.   של אבן עזרא בריוד ו לדוגמה את רא 64
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ים  ון הדבורה. המשיבה בלשה שכיחעאמצעות מילת תנאי מפורשת, וזו הבה ולא בתמיהה באמצעות הנגנ 

  –רכיב מודלי    נשמט גםההבעה ואחר מתעשתים ועוברים להבעה סדורה. במשפט הזה    גנתפותחים בהנ 

  וגם את ההשמטה הזו אפשר לייחס ללשון הדבורה המחיה את האירועים.  – 65פועל או שם עצם

ציר על  בחזרה  השימוש  החוב  –וף  גם  הצירוף  הטקסט.  את  להחיות  מחזיזכוחו  את  ר  לרצף  ר  הקורא 

נה  ינזכר. ה  שאינו  ובין  ([26)בדוגמה    כמודגם לעילרוף הקוטע נזכר בכתוב ]הציע בין שם שנקטהדברי

   :הגרלהשיחה בין מלאך ה' 

י (33) כ  נ ה ֵתֵלִ֑ ָ֣ א  את וְּ ֶזֵ֥ה ב   י־מ  י ֵאָֽ ַרָ֛ ת ש  ַחֵ֥ פְּ ר ש  ג ֵּ֞ ר ה  ֹׁאַמָּ֗  ַוי

א נֹׁ ֶמר מ  ַותֵֹׁ֕ י א  ת ֶּ֔ רְּ ב  י גְּ ַרָ֣ ֵנ֙י ש  י בֹׁ פְּ  ַחת ַרָֽ כ  

ר לָּׁ  אמ  ֶֹּׁ֤ ְךַוי ַא  ה יְּ ֙ה ַמלְּ וִָּׁ֔ י ַתֵ֥  הֹּ ַענ   תְּ ה  ְך וְּ ֵתִ֑ רְּ ב  י ֶאל־גְּ ּוב  יה  ש   ַחת י ֶדָֽ

ה וִָּׁ֔ הֹּ ְך יְּ ַא  ֙ה ַמלְּ ר לָּׁ אמ  ֶֹּׁ֤ ב  ַוי ר ֵמרָֹֽׁ ֵפ  ס  א י  ֵֹׁ֥ ל ְך וְּ ֵעִ֑ ה ֶאת־ַזרְּ ֶב  ה ַארְּ ֵ֥ ב   ַהרְּ

ה֙  ר לָּׁ אמ  ֶֹּׁ֤ ה ַמלְּ ַוי וִָּׁ֔ הֹּ ְך יְּ ה  ַא  ר   ְֵָ֥֑ך ה  נ  ַלָ֣ וְּ ה  תְּ יֹׁ את דְּ ֵ֤ ר  ק  ן וְּ מֹו֙  ֵבִ֑ שְּ  שְּ אלמ  י   יב( –ח ,)בראשית טז ...ֵעֶּ֔

. אבל משהחליט שלא אפשר רק לשער  פרט את כל פרטי האירוע אם לאושיקוליו של הסופר אם ל   את

א פרטלפרט  להשלים  שעליו  החזרה  באמצעות  לקורא  סימן  הוא  הפרטים,  כל  שהושת  לים  , דוגמהמטו. 

שהגר לשער  יכול  עה  הקורא  דברגיבה  במלל  ל  המלאך  גוף,  או י  אולי    66במחוות  החזרה.  נדרשה  ולכן 

  67ברי המלאך, והוא נאלץ להפציר בה לשוב. החזרה מרמזת שהגר התריסה כנגד ד

 
מ  65 דוד  המילוסי מצודת  את  הכוונה  '   –  כוונהה  ף  לבנות אם  מוסיף  ' ...הייתה  הרטום  ברצוננו  '   –  רצון;  היה  אם 

 'ת...לבנו

גוף משמשות  66 ובכוחן  מחוות  לשון,  בכל  בשיחה  את    תדיר  מחיה  הסגנון המקראי  לדעתי  מילים.  הסיפור  לייתר 

כלל המכונה 'השמטת משפט  לו לים ש מנה ברשימת הכל  ברגרוטנבמחזה.  ת' באירועים כצופהפשר לקורא 'לצפו ומא

.  ( 78–77  ' עמ )רוטנברג, תשל"ט,    ת גוףום במקרא משפטים החסרים רכיבים שהובעו בתנועשעל פיו באי  תנועה'

בכלל  רש"י  של    גם דיון בשימושו  בועה. ראוש  משפטי   בהםממחוות גוף מאפיינת משפטי תנאי,  השמטה הנובעת  

במש 'מק קצר'  הסיפרא  בהם  שחסר  תנאי  תש"עליאל)גמ  הפטי  עמ,  )תש"ם   .(181–180  ' ,  (  23–22  ' עמ  ,קוגוט 

שט  במונח  הן  רוטנברג  על  לתופעחולק  שהבע  בהשלמות  הן  את ה  מדגים  הוא  גם  אבל  מציע,  הסיפה    וא  השמטת 

  בספרות האכדית חסר   גם  ,למשל  פרות המזרח הקדום.ות דומות מצויות בסה שתופעויינפלד מרא  .במשפטי תנאי

–186  ' עמ  תשל"ט, רוטנברג,  מצוטט אצל  ה הנשבע ) ת גוף שהחוומחווב   , והוא מובעשבועה  במשפט   שהעונ  רכיב

187  .) 

ה  67 ) גם  תגובות של9601רטום  משלים  על אתר(  בשיחה    ,  הגר  –הגר  כי  נדרשה  מסביר שהחזרה   הביעה  הוא 

ם, וכל אמירה  כמה מלאכי  באירועל רש"י והוא הסביר שהיו  תמיהתו שירוף עוררה גם את  פקפוק. החזרה על הצ

   ל מלאך אחר.הייתה ש
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 דברי חתימה . 5

יבים ממקומם  נדידת רכב  טוילידי בי  ההבא  –  בתחביר לשון המקראקיטוע    –למדי    השכיח  התופע  תיארתי

 . על רכיבים וחזרהפויים צ הצפוי, השמטת רכיבים

ש מטענתי  המקראה ש  מדלהקיטוע  דבורה,  טקסט  לשון  של  מאפיינים  שימר  יכים  תסמ  בהםי 

הרצף את  הנמעןו  הקוטעים  ציפיות  של  מהיר  גם.  מימוש  אמצעי    יםמשמש  אלהה  םמבני שה  הראיתי 

ר הסופש  אןמכ.  צופה במחזהוות את האירועים כלקורא לח  יםשראת הסיפור ומאפ  יםמחי   םה  –ספרותי  

לרהמק הפליא  יצירהראי  ב  קום  בתוכן  השיש  המשתקפים  הניסוח,    ,מסרים  בדרכי  המשתקפים  ומסרים 

לחשוף    הקריאתו יכולה  תחביריות'  הקוראאותם  ב'עיניים  הראיתי  .לפני  הדורות    עוד  בכל  שהפרשנים 

כד עליה  והסתמכו  התופעה  את  פרשנוהכירו  להציע  הנובעיי  קשיים  לפתור  כדי  בה  ר  מהתחבים  ת שיש 

 אפואיכולה לשמש    המבנה התחבירי של המשפטים  רושחזוהמקרא    פסוקי  חבירית שלה תקריאוטע.  המק

 כלי חשוב להבנת הטקסט על פי פשוטו.  

 

 מקורות

 יהודה אבן תיבון בתרגומו העברי של ר' מושך)כתאב אללמע( א,   ספר הרקמה )תשכ"ד(. י' ג'נאח, בןא

האקדמיה ללשון   :םירושלי. ה שנייה(מהדור) (טנאוילנסקי, הביא לדפוס דוד   לאכמיר הוציא לאו)

  .העברית

  .עיון בהתפתחות כללי התחביר –דובר העברית הישראלית עברית לרבדיה בעיני (.  תש"עא' )ק, באל

   .260– 241, 21 ,דליומים מ

 .במחקרה, בתחבירה ובדרכי הבעתהקים פר ברת:העברית המדו(. 2010) א' אבא,־בורוכובסקי בר 

 . מוסד ביאליק:  ירושלים

הוצאה  –הודה ־י. ירושלים תל אביב: בןההלשון העברית הישנה והחדש לוןמ .(1948) א', יהודה בן

 לאור לזכר אליעזר בן־יהודה בע"מ. 

  )עורך(, ח' כהןבתוך   .ן על פי "תמול שלשום"חילופי סגנון בכתיבתו של עגנו (.תשס"ט) י' ברויאר,

 .העבריתון יה ללשירושלים: האקדמ .(142–105עמ' ) יים וחמישים שנות עברית חדשהמאת
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 – ישראל)עורכים(,  עופר 'יו ( ֵזר ינגר)ז "יר  בתוך .ושוב למקראות שאין להם הכרע"א(. )תשע  --------

   .האוניברסיטה העברית :ירושלים .(63–53)עמ'  ייבין לזכרו של ישראלבלשון מחקרים 

ירושלים:   .תורהל ות בפירוש רש"יתחביריתפיסות  –וכבלשן פרשן רש"י כ (.תש"עח' )גמליאל, 

 . ניברסיטה העבריתיהודה לחקר תולדות הלשון העברית, האו־מרכז בן –מוסד ביאליק 

 .44–23 ,א, עז ,תרביץ  .רת מטבעות לשון בסיפור המקראיישב  (."חתשסי' )גרוסמן, 

 . יבנה :אביב תל .רי המקראספ(. 1960) א"ש הרטום,

באר שבע: הוצאת  .מסורת וחידוש –עזרא ־אבן רבי אברהם שלתורת הלשון  (.טתשנ"ל"ר ) רל"פ,ח

 .  וריון בנגבג וניברסיטת בןהספרים של א

א,  בית מקר  .נון לתחבירדרך הקיצור בטקסט המקראי וההשלמות הפרשניות: בין סג "ג(.ס)תש  --------

 .  34–19 ,קעב )א(

   .70–57 ט,נ  ,ולשוננ .היחס השלישי? –ה זיציופהא (.תשנ"ומ' ) ,וסלע ,, ז'לבנת

   . דביר תל אביב: .ל חמשה חומשי תורהפירוש שד"ל ע(. תשכ"וש"ד ), וצאטול

 . ודיתהיה סוכנות: הירושלים .שיתפר בראחדשים בסעיונים (. תשכ"טנ' ), ליבוביץ

 . 55–35 עא, ,וננולש .הקדמת הפוקוס בעברית המקראית (.תשס"טע' ) מושבי,

ספר  ,(עורכים) ידמן, י"א זיאלינר, חמ"י גבריהוא'  :בתוך .במקראלשון הדיוט ש(. תשכ"בא' )מירסקי, 

ת  המקרא בישראל ע"י קריילחקר  החברה :םיירושל (.293–290)עמ'  : מאמרים בחקר התנ"ךזיידל

 . ספר

 .  מוסד ביאליק  :םירושלי, סגנון עברי(. תשנ"ט)  -------- 

 .  וסד ביאליקמ :ירושלים .ראלתחביר לשון המקמבוא (. תשע"טש' )ברג, פס

 .  בירד  :אביב תל  .משפט הזיקה בעברית לכל תקופותיה(. תשכ"זי' ) ,ץרפ

  .ריתס, האוניברסיטה העבמאגנ  :ירושלים   .ספר בראשיתפירוש על (. דתשל"מ"ד ) וטו,סאק

   .טה העבריתמאגנס, האוניברסי   :ירושלים .פירוש על ספר שמות(. תשכ"ט)  --------

 . אילן ברוניברסיטת את גן: רמ .ב סגנוןנון רש"י עג (. תשמ"א) מ"צ קדרי,

  ,שוננול .של לשון המקרא ל כללים תחבירייםיאור שה והתההגדר, לדרכי החשיפה (.תש"ם) ש' קוגוט,

 .  23–12 ד,מ
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 גנס. א: מירושלים .המקרא בין טעמים לפרשנות)תשנ"ו(.   --------

ריה של  ליר המקרא באספקבסוגיות בתח –תחביר לפרשנות  ביןהמקרא  (.תשס"ב)  --------

 . מאגנסירושלים:   . תדית הקלאסישנות היהוהפר

 .קרא בישראלוהחברה לחקר המ קריית ספר הוצאת :ירושלים .הושעספר י(. 1963י' ) קויפמן,

 . יםרשפ :אביב־תל .מקראכללי תחביר נעלמים של לשון ה (.תשל"טמ' )רוטנברג,  

השפה ורכות(, )ע אולשטיין וע' נבונ' : ת בת זמננו. בתוךמגמות בעברי (.תשס"ח) )רודריג(, א' שורצולד

 .ים: מאגנס . ירושל(פא–נט)עמ'  ליזציההעברית בעידן הגלוב 

 .220–203 ,58 ,העברית .ימינובין לשון המקרא ללשון . (2010)  --------

 אי?הדיאלוג בסיפור המקר משלבית בין הסיפר ובין־האם קיימת שונות לשונית (.תשנ"חצ' )שראל, 

 . 156–138 ,26 ,דפים
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