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ד ר דו ב ל י ז

המקרא בלשון ומאוחר מוקדם על
למשיג תשובה

 ורוח-במקרא לבשר וזיקתן ורוח, נשמה -נפש, במאמרי
 תשל״א, סיץ (מו), ג חוברת מקרא בבית שהופיע ולאחריו״,

 צירופי פי דעתי, את הראשונה בפעם הבעתי
 התקבולת צמצום של תוצאה הם במקרא אחד) שהם (שביים

 השקולה הפרוזה אל השירה מן עברו שלה וכשריד השירית,
 קצרה) (לשק ״אליפסים במאמרי זה לעניץ חזרתי והרגילה.
 הופעת לאחר ורכ״ב-רכ״ג). רכ״א לעם״ (״לשוננו במקרא״

 השגתו אליי נשלחה לעם״ ב״לשוננו מאמרי של הראשון חלקו
ם מר של י ר פ מירושלים: חזן א

 עדיין ו״נדמה״ לקבל״ ״קשה של לשונות כי לנו, -נראה
 במאמרו מלמד ע״צ של דבריו את לדחות כדי בהן איו

).219-188 ע׳ סגל, (ספר במקרא״ שנפרטו לשון ״מטבעות
הספרות, בחקר היא מקובלת הנחה הקדמות לשאלת אשר

המורכבת. לצורה היא קודמת לעולם הפשוטה הצורה כי
 לצירופי ביחס הן מורכבות שהתקבולות הדבר, וברור

 והספרותי הלשוני ההיגיון ״מה השאלה גם .11מ1>1זצג>&8

 בכוחה אץ וכר״, חופף משמע בעלי שרשים שני של בקיומם
 שימוש כל לגבי להישאל היא עשרה שכן העניין. את לשנות

 קיים וספרותי לשוני שהיגיץ להכחיש, אץ והרי בגרדפים.
נרדפות״. מלים של השונים בצירופים קיים גם

 בחזקת הוא בעיניי חץ, א׳ למר שבתר שמה מסתבר,
ת התקבולת צורת פי ברור, לו,למשל, ספק. ב כ ר ו היא מ
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ק אחד-, שהם ״שניים צורת לעומת ל  שהיא, א, בתר גם ו
ת התקבולת, היינו ר ח או  של הפשוטה הצורה ק מ
 להוכיח הוא וכר״ ״אליפסים זה במאמרי עמלי שפל אני׳

 קצרות לשון שמטבעות כלומר ארוכה״, שהיא קצרה ״שיש
 אהיה מורכבים, מבעים של ביניים שלבי בתוכן מקפלות

.מקובלת. ו״כהנחה כודאות לקבל אחרון  הפשוטה הצורה כי .
ם ל ו ע ת ל מ ד ו א ק  לענייני שקרוב מי המורכבת״. לצורה הי

רה פי עליו, מקובל וספרות, לשון ה השי מ ד , ק ה ז ו ר פ  ל
 של ההבעה אמצעי את רבה במידה ירשה האחרונה ושזו

 למשל, שהרומאן, (כשם במקומה באה לא כי אף קודמתה,
 לומר, הפונה אץ רגליו). את לדחוק בלי המחזה את ירש

 האנושי המץ כי הוא, שמשמעה פילוגנטית, תופעה שלפנינו
 כאפרוח שיר״, ו״דיבר צייץ דיבור, לכלל הגיע בטרם בקדמותו,

 ומתמיד מאז אדם שבני פשיטא, מקליפתו. שהתבקע לאחר זה
 פרוזה״ ״דיבר ימיו שכל זה מוליר, של גיבורו במצב נמצאו

 פאן ומאוחר מוקדם של שבסוגיה אלא זאת. לדעת בלי
 לפי תחילה במחשבה מעוצבות ספרותיות לצורות הפוגה
 הן יכלו שכן פה, בעל וראשיתן מוסכמים, אסתטיים כללים

 לא הכתב. חכמת את אדם לו שרכש לפני רב זמן להיוצר
 להשתמר לו שקשה הספרותית, במתכונתו הפרוזאי הסיפור כן

 תקבולות, מקצבים, של במנמוטכניקה הנעזר שיר, כמו בזיכרץ
 שירי בית צורנית מבחינה כי ספק, אין וכדומה. אליטראציות

 הספרותיות הצורות חקר פרוזה. של מפסקה יותר הוא מורכב
 ביותר הקדומה היא בכתב המצרית המעשייה כי מוכיח,

שירים, שזורה היא ואף הפרוזאית, היצירה של זה בסוג
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 של המרוממת הלשון את מקשטת 2 1כתוספת לתוכה שהוכנסו
 האליפסיס, על כמאמרי להוכיח בנסותי הפרוזאי. הטקסט

 של המצומצמת במתכונתה השירית התקבולת את כי
 באשר התקבולת, של לקדמותה טוען הנני הפרוזה, ירשה

 ומן המקראית. בשירה מאוד וחיוני פונקציונלי תפקיד לה
טור־סיני: דברי את זה בנושא להביא הוא הדץ

 המקהלה בעדית המקרא שידת של לידתה ״תחילת
 במלים הקהל בחזרת תקבולת, של בהכפלה גם מתבטאת

 המדוברים הדברים גם לבשו פך המספר. דברי על אחרות

טיפוסית״*. צורה בפרוזה המקרא בסיפורי

 וכן בפרוזה, בעיקר מופיעה אחד״ שהם ״שניים צורת
 מטבע אץ מעטים לא תקבולת משפטי שכנגד העובדה,

 התקבולת צלעות בץ להיפרט עשר שהיה מתאים, הגדיאדיסטי
ל כ  ל־ קודמת התקבולת כי הגחתי, את מאששות אלה -

 דברי את מביא הנני נוספת כהוכחה להפך. ולא
:3האומר קאסוטו, מ״ד

הקדומה, המזרחית בשירה הנהוגה התקבולת, שיטת ״לסי
 הצלעות בשתי לזו זו נרדפות מלים שתי פידוע, לבוא, רדלות

 של קבועים זוגות נוצרו לאט לאט הפסוק. של המקבילות
 מסרמת שמלה קבוע, מנהג נוצר כלומר מסרמות, מלים

 לה נרדפת מסוימת מלה גוררת הראשונה בצלע הבאה
 משותף כאלה זוגות של רב מספר והנה השנייה. בצלע

הספרויות״. לשתי

טז-יז. עמ׳ גרינץ, לי״מ העתיקה המצרית הספרות מבחר .1
איוב. ערך ,245 ע׳ א, כרך מקר׳, ׳אנצ ראה .2
.24 עמ׳ ענת״, ״האלה ראה .3
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נאמר: כב) ב, (שום׳ דבורה בשירת
חמאה״• הקריבה אדירים בספל / / נתנה חלב שאל ״מים

 לג ל, ובמשלי כב, ז, ביש׳ יד), לב, ,(דב האזינו בשירת וכן
 נמצא אלה ולעומת השירית. בתקבולת וחמאה חלב באים

 פרוזה בלשון אחד שהם כשניים וחלב חמאה זה מלים זוג
 אשר הבקר ובן וחלב חמאה ״דקה ח יח, בבר׳ הסיפור של

 ואפר. עפר המלים זוג לכך ובדומה לפניהם״. דתן עשה
 באפר / / ראשיהם על עפר ״דעלו נאמר ל כז, ביחזקאל
 ואפר״ עפר ״ואנכי נמצא הזאת התקבולת וכנגד יתפלשו״.

 העלילה בשירת ואם ו. מב, ושם יט ל, באיוב וכן כז) יה, (בר׳
 טלה / / בחלב גדי ״טבח 5 4תקבולות אותן נמצאות האוגריתית

 התפלשות עפר / ראשו/ על אונים אפר ״יצק וכף בחמאה״׳
 צורת האוגריתיים הכתבים ובאותם קדקדו״; על

 בכלל-יחייבני בנמצא אינה ואפר עפר או וחמאה חלב כגון
.1ו6)^>מ:1ץ8ל־ קדמה התקבולת כי ולומר, לחזור הגיוני

 בנרדפים. השימוש שאלת את גם מזכיר בהשגתו חזן מר
 בעקיפץ הם לעיל, שהובאו קאסוטו, מ״ד שדברי חושבני,
 המקראיים הסינונימים של דינם שק זאת, שאלה על גם תשובה
 הפרוזה את לקשט תפקידם שניהם ,11611)^>1זג8 של כדינם

 ביניהם ההבדל השירית. התקבולת מן הלקוח פיוטי, בסממן
 שלה הבנייה חומרי את לוקחת 11611>1ו3£1ז(8ש־ בכך, הוא

א ממי וישעי אורי כגון״ה׳ תקבולת וכך המוכן, מן ר 11 אי

.26 עם׳ שם, .4
.25 עט׳ שם, .5
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״ ממי חיי ז1מע ה׳ ד ח פ  מקור לשמש יכלה א) מ, (תה' א
 ומוראכם״ ו״פחדכם ח), כה, ישועות״(תה׳ ״מעוז כגון לצירופים

 כנרדפות, השימוש את מרחיבה המקראית הפרחה כא). יא, (דב׳
 הספרותי־הארכאי, האגרוני, באוצר לה חסרות אלה ובאשר
 הארמית. מן ולפעמים המדובר הניב מן אותן שואלת הריהי

דוגמאות». באי־אלו אסתפק
 לתת שקו את האחד ״רפתה נאמר: כז מב, בבר׳ א)
 אמתחתו״. בפי הוא והנה כספו את ררא במלון לחמורו מספוא
 מופיעה אינה ואמתחת אמתחת, המלה את דחתה שק המלה

 שהיא לפסוק, אפוא יש חכמים. בלשון ולא במקרא לא עוד
כסינונים. בה משתמש והכתוב יותר, קדום לשתי לרובד שייכת
בזו. זו מתחלפות אופן גלגל, המלים י׳ פרק ביחזקאל ב)

 אופן ואילו המאוחרת, בלשון משמשת וגם קדומה היא גלגל
חכמים. בלשון מצויה ואינה ארמית, היא

 כשם הין המלה מופיעה ובמדבר דקרא בספרים ג)
 האחרים מקרא בספרי ממצרית. שאובה והיא הלח, למידת
 ז׳כ״ב: (עזרא הין של רגליה את דוחקת בת הארמית המלה
 ז. ובמל״ב מה ביחז׳ י, ה, ביש׳ מופיע בת והשם בתץ),

 צדק איפת צדק אבני צדק ״מאזני לו: יט, בדקרא הפסוק
 צדק ״מאזני היא י מה, ביחזקאל לשונו לכם״ יהיה צדק והין

לכם״. יהי צדק ובת צדק ואיפת

 במקרא״ הסינונימים ״לבעיית במאמרי בהרחבה ראה פך ועל .6
 ביטאון ב״מעלות״, ויזל) הירץ נפתלי ר׳ של הלשונית משנתו (בשולי

ב חוברת התיכוניים, המורים ארגון  תשרי-פסלו (כב-כו), א־

תשפ״ו.
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 למוקדם המידה כאמת ופשוט למורכב באשר לבסוף,
 ומחשבים מכונות של כדינם לשון צורות של דינן אץ ומאוחר,

 צדרבוים ״המליץ״ עורך של שמונחיו ספק אץ אלקטרוניים.
 מבוא״ ״אותות או )parasol( ״פרש־עול״ ג כגון למשל, (ארז),

 ומפרטיסיס מטרייה או משמשייה יותר מורכבים 7לקונצרט
ימינו. של לקונצרט

 מחברות הוצאת קובנר״, אורי אברהם כתבי ״כל ראה .7
.111 ׳עמ תש״ז, לספרות,

ן ב ו א ן ר י ק ר מי

במילונים הנמצא להשלמת
(המשך)

ת בית ח ק ר (תק״ע) מ
ת ח ק ר מ ת י ב א ב ל ד ב ל כ  ויפן/נובח מר נפשו /ומרעבץ ״

 ידע ולא המור צרור ויקה / קחת מה הבץ בלי וכה כה
 וירח / השוקקה נפשי תשבע הפעם האח! ויאמר / יפתח איך
שו וילק בו,  תק״ע, ניסן לחודש (״המאסף״ ריקה!״ בו-ונפ

םה)י. עמ׳
 הוראתו שלפנינו במובאה מרקחת״ ״בית אם יודע, איני

 בהוראה מרקחת״ ״בית (אבן־שושן). תרופות״ ממכר -בית
 בערך ,1901 משנת בן־יהודה של ״הכיס״ במילץ מובא זו

מךקחת.

זו. למובאה לבי תשומת את שהעיר גליק, אהרון למר מודה אני .1
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