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האדוורב 'עֹוד' בלשון המקרא: תחביר, משמעות וכרונולוגיה

עמנואל מסטיי

הקדמה

ממוקדים  למחקרים  וכן  מקיפים1  תיאורים  לכמה  זכה  המקרא  לשון  תחביר 

תיאורה  את  להשלים  נועד  זה  מאמר  המילות.2  תחביר  מתחום  בנושאים 

התחבירי של מילית אחת – האדוורב עֹוד. התיאור מבוסס על התבוננות ְמַבדלת 

מבט  מנקודת  אפוא  בנוי  והוא  המקרא,  ספרות  של  הכרונולוגיות  בחטיבות 

ולאורו  התקני,  השימוש  את  מגדירים  המוקדמים  המקרא  ספרי  דיאכרונית: 

המאוחרים;  בספרים  באדוורב  השימוש  דרכי  של  המיוחדים  הגילויים  נבחנים 

הקלסית.  המקרא  בלשון  לשונית  תת־יחידה  שהיא  הספר,  נביאי  לשון  בתווך 

את הגישה הכרונולוגית מצדיק הממצא עצמו:

הנערך  המאוחרת  המקראית  העברית  תחביר  על  מקיף  מחקר  במסגרת  נכתב  זה  מאמר    *

במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן בראשות ד"ר נילי סמט, בתמיכת הקרן הלאומית 

לותר, האלה־ויטנברג  מרטין  באוניברסיטת  למקרא  ובמכון   ;)277/17 מס'  )מענק  למדע 

 ,)Institut für Bibelwissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg(

מינרווה  מלגת  ובסיוע   )2020–2019( הנדיב  יד  רוטשילד  מלגת  בסיוע  שהיתי  שבה 

חנן אריאל על שורת  בזה לד"ר  להודות  אני מבקש   .)Minerva Stiftung; 2020 ‒ 2021(

הערות מעמיקות שהעמיד לרשותי ולד"ר אורי מור על דיוקיו ותיקוניו. מר רועי זיו כתב 

עבודת סיום מצוינת על תחביר הצירוף 'עד לא' בקורס שלימדתי באוניברסיטה העברית 

וברשותו שאבתי ממנה פרטים חשובים. יעמדו כולם על הברכה.

האחרון והעדכני שבהם: ש' פסברג, מבוא לתחביר לשון המקרא, ירושלים תשע"ט. בספר    1

הפניות רבות לספרות קודמת. 

ראו: שם, עמ' 117–136 והפניות שם.  2
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לשוני  לתקן  כפוף  האדוורב  תחביר  המוקדמים  המקרא  ספרי  בלשון  	•
מעוצב הנשמר בקפידה. 

מאוחר יותר נסדק התקן, ומתחילות לבצבץ חריגות תחביריות. 	•
כמה מן החריגות התגבשו לכדי דגם של ממש, והוא המשיך להתקיים  	•

בעברית הבתר־מקראית, לצד התקן הקלסי או במקומו.

ובמרבית  אלה,  חריגות  שהוליד  המנגנון  את  לזהות  ניתן  כי  נראה  	•
המקרים מדובר בהתפתחות פנים־עברית.

מלבד זאת מתגלה בלשון נביאי הספר דגם תחבירי חדש – לא חריגה  	•
אלא מבנה לגיטימי ומגובש. 

החריגות בספרות המאוחרת מצומצמות במספרן, אך מגוונות בצורותיהן. אין 

מופיעים  התפתחות  ניצני  שַאראה,  כפי  הדיאכרוני.  הממד  את  אפוא  להזניח 

כבר בחיבורים שקדמו לגלות; דבר זה איננו מתמיה לאור ההשערה שמדובר 

מופיעות   – שבהן  והקיצוניות   – החריגות  יתר  פנים־עברית.  בהתפתחות 

בספרים מאוחרים מובהקים, ונראה כי הן מגילויי ההתרופפות של דרכי הניסוח 

המקובלות בלשון המקרא בשלהי תקופתה הקלסית, בעיקר במופעּה המאוחר 

בספרות הגלותית ואחריה.

סדר הדיון הוא זה: דברי הקדמה על ההיערכות הסמנטית של האדוורב עוד   

בזיקה למקומו במשפט; הגדרת המבנים התחביריים בלשון המקרא המוקדמת; 

סקירת החידושים המופיעים אצל נביאי הספר; עמידה על החריגות בספרות 

בשלבי  מקורן  כי  שנראה  ירמיה  בספר  בתופעות  עיון  המאוחרת;  המקראית 

עריכתו של הספר בתקופה הבתר־גלותית.3 

גם  זהו  ב.  מלכים   – בראשית  הספרים  על  מבוסס  המוקדמת  המקראית  העברית  תיאור   3

 A. Moshavi, Word הקורפוס הקלסי כפי שהוגדר במחקרי תחביר אחרים. ראו למשל: 

 Order in the Biblical Hebrew Finite Clause: A Syntactic and Pragmatic Analysis
למחקרים  הפניות   11 בהערה  ושם   ,of Preposing, Winona Lake, IN 2010, pp. 2‒3
נוספים שהתבססו על הקורפוס הזה. נביאי הספר מיוצגים על ידי הספרים ישעיה )להוציא 

שאני  התופעות  ומלאכי(.  זכריה  חגי,  יונה,  )להוציא  עשר  ותרי  ירמיה  השני(,  ישעיה 

מחשיב מאוחרות מקורן ביתר הספרות המקראית, אף כי לא באתי להכריע בדבר איחורם 

של חיבורים מסוימים שזמנם עוד נתון בספק, בעיקר חיבורי החוכמה. מרבית התופעות 

שכבת  נחשבת  )לשונו  יחזקאל  באיחורם:  ספק  כלל  שאין  בספרים  מזדמנות  המאוחרות 

מעבר מן הלשון הקלסית ללשון המאוחרת(, זכריה, דניאל ודברי הימים. תופעות אחדות 

אלה  של  לשונם  איוב;  ספר  של  החוכמתי  ובחלק  בקוהלת  תהילים,  במזמורי  מזדמנות 
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1. מקומו של 'עוד' במשפט כמבחין משמעות

עֹוד משמש בעברית ככמת )quantifier(, וכאדוורב )adverb, תואר הפועל(.4 

ֶאָחד ָאִביא ַעל  ֶנַגע  ככמת הוא עשוי להצטרף לשם עצם קונקרטי, כגון 'עֹוד 

ַּפְרֹעה ְוַעל ִמְצַרִים' )שמ' יא 11(, אך בולט ביותר שימושו ככמת של תיאורי זמן, 

ָׁשִנים ָרָעב' )בר' מה 11(.5 תיאורי זמן אלה לרוב מעמידים  ָחֵמׁש  כגון ' ִּכי עֹוד 

שבו  המוֵעד  מתיאור  חלק  הם  כלומר   ,)adverbial phrases( פועל  תיאורי 

ניצב תמיד במקום  עֹוד  תתרחש הפעולה המוגדרת בנשוא. בשימושו ככמת 

הראשון במשפט.6 

במאמר זה אתמקד בתפקידיו האחרים – כאדוורב של נשוא פועלי או שמני.   

בתפקיד זה הוא מבטא חזרה על פעולה או התמדה של מצב, והוא תורם מידע 

מבראשית  הורביץ,  א'  ראו:  המקרא  ספרי  של  הכרונולוגי  הסיווג  לרקע  קלסית.  איננה 

תשע"ח,  ירושלים  המקראית,  העברית  של  הלשונית  בהיסטוריה  פרקים  הימים:   לדברי 

עמ' 23–42 )וראו עוד להלן הערה 27(. 

המונח  את  העדפתי  זאת  ובכל  העברית,  המחקר  בספרות  מקובל  הפועל'  'תואר  המונח   4

הלועזי מפני שאדוורב איננו מוכרח לתאר דווקא פועל – הוא יכול לתאר גם ֵשם, בינוני או 

אדוורב אחר. המונח הלועזי adverb )מלטינית adverbum, סמוך למילה( כללי יותר ולכן 

פי  נוטים, כלומר אינם מקבלים סופיות. אף על  כי אדוורבים אינם  יותר. מקובל  מדויק 

שעֹוד עשוי בתנאים מסוימים לקבל סופית )כגון עֹוֶדּנּו(, סופיות אלה אינן אלא תחליפים 

של כינויי גוף פרודים )תן דעתך שגם ֵיׁש וֵאין עשויים לקבל סופיות דומות(. על כן לא 

ראיתי לנכון להוציאו מכלל אדוורב ולסווגו אחרת במקרים אלה.

X  ]זמן[ '. הראשון מגדיר את משך תחולת  X  ]זמן[ ' ובין 'בעוד  שים לב להבדל בין 'עוד   5

השני  ואילו  רעב;  יהיה  הבאות  השנים  חמש  לאורך   = ָרָעב'  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  עֹוד  ' ִּכי  הנשוא: 

ֹראְׁשָך'  ֶאת  ַפְרֹעה  ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ' ְּבעֹוד  הנשוא:  יחול  שבסופו  הזמן  פרק  את   מגדיר 

)בר' מ 13, 19; ראו גם: יהו' א 11(, כלומר לאחר חלוף הזמן המצוין. המילה מופיעה במובן 

 מיוחד באוסטרקון מערד: 'מעוד הקמח', שמקובל לפרשו 'ִמֶיֶּתר הקמח' )ערד 7, שורה 5; 

מערד  בכתובות  זה  לשימוש   .)12 עמ'  תשל"ו,  ירושלים  ערד,  כתובות  אהרוני,  י'  ראו: 

ה–ו  בלשון,  מחקרים  חכמים',  ולשון  המקרא  מתקופת  'הכתובות  צרפתי,  גב"ע  עיינו: 

)תשנ"ב(, עמ' 41–65, שם 60–61. 

הכתוב  את  וֵהן.  ִּכי  כגון  קישור  מילות  לאחר  העיקרי,  במשפט  הראשון  במקום  כלומר   6

' ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה' )בר' ז 4( יש לנתח כתיאור בתוך תיאור: ְלָיִמים  ]עֹוד ִׁשְבָעה[ – כשתיאור 

27[ (. גם בעברית  ַרִּבים'  ]יח' יב  'ְלָיִמים  הזמן 'עֹוד ִׁשְבָעה' בא במקום תואר השם )השוו: 

ויש לכך ערך מבחין בין תפקידו ככמת זמן  הישראלית עֹוד בתיאורי זמן מקומו בראש, 

שם?'  תהיה  זמן  כמה  'עוד  השוו  שאלה.  במשפטי  בעיקר  פועל,  של  כאדוורב  לתפקידו 

לעומת 'כמה זמן עוד תהיה שם?' – הראשון משמעו 'מתי תגיע?', והשני 'מתי תעזוב?'. 
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כבר  המדוברת  שהפעולה  כך  על   )presupposition( מובלעת  הנחה  או  נוסף 

ַוְיַׁשַּלח  ֲאֵחִרים  ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד7  ' ַוִּיָּיֶחל  למשל:  לכן.  קודם  החלה  או  הייתה 

ֶאת ַהּיֹוָנה ְוֹלא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד' )בר' ח 12( – רוצה לומר: נוח המתין שוב 

כפי  )משתמע:  שוב  חזרה  לא  היונה  אך  לכן(,  קודם  שהמתין  כפי  )משתמע: 

שנהגה לעשות קודם לכן(. 

אפתח בסקירת מקומו של האדוורב במשפט בזיקה למשמעותו. אדוורבים   

ָאז,  כגון  הפועל,  לפני  תמיד  באים  שהם  או   – קשיח  במשפט  מקומם  אחדים 

אּוַלי, או שהם באים אחרי הפועל )או אחרי שם או אדוורב אחר שהם מתארים(, 

ומקומו  מסוים  במקום  להופיע  מוכרח  האדוורב  אין  לעיתים  ְמֹאד.8  כגון 

 משתנה; השוו מקומו של ַהּיֹום בפסוק ' ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלה', ַהּיֹום ֹלא 

הוא  ֲאֵחִרים'  ָיִמים  'ִׁשְבַעת  ואילו  'ַוִּיָּיֶחל',  הפועל  את  מאייך  זה  בפסוק  עֹוד  כי  לב  שים   7

ֲאֵחִרים'  ָיִמים  ִׁשְבַעת  'עֹוד  אין לקרוא  הנוספת.  מידע על משך ההמתנה  המוסיף  משלים, 

כיחידה אחת, כמו בתיאורי הזמן הנדונים בהערה הקודמת, אלא כאן – וכנראה גם ביתר 

המקומות שבהם עֹוד בא אחר הפועל ולידו משלים או מושא – המשלים או המושא נקשרים 

'צף'  אלא  מהם  לאחד  לא  אף  סינתטי  באופן  נקשר  איננו  עֹוד  ואילו  הפועל,  אל  ישירות 

'*לכו,  שיעורו:   )5 יב  )מל"א  ָיִמים'  ְׁשֹלָׁשה  ֹעד  'ְלכּו   :)extraposition( כולו  הנשוא  מעל 

הליכה נוספת, בשיעור שלושה ימים'; 'ַוַּיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר' )בר' לז 9( – '*ויחלום, שוב, 

5( – '*ולא יהיה, שוב, קצף על  ִיְׂשָרֵאל' )במ' יח  ִיְהֶיה עֹוד ֶקֶצף ַעל ְּבֵני  ' ְוֹלא  חלום אחר'; 

בני ישראל'; וכיוצא בזה ' ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה' )שמ' לו 6(; 'ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה' 

בטעות  להיקרא  השמני  המשלים  יכול  אלה  שבפסוקים  הוא  מקרה  רק  ועוד.   )3 לו  )שם 

כיחידה תחבירית רצופה עם האדוורב, בעוד בפסוקים שבהם המשלים פותח במילת יחס 

עֹוד  'ַוָּתָרץ   ;)25 ד  )בר'  ִאְׁשּתֹו'  ֶאת  עֹוד  ָאָדם  ' ַוֵּיַדע  כגון  ברורה מאליה,  ביניהם  ההפרדה 

20(. ככלל גם טעמי המקרא מפרידים את עוד שאחרי הפועל מיתר  כד  )שם  ַהְּבֵאר'  ֶאל 

המשפט, ולרוב האדוורב מוטעם במפסיק חזק, המנתקו מן המשלים, כגון  'ַוָּיֶ֣חל ֔עֹוד ִׁשְבַע֥ת 

ה ְלָ֜ך ַּגם־ ים' )שם ח 10(. אך יש מקומות שבהם אין הם נוהגים כך, למשל: 'ְוִנְּתנָ֨ ים ֲאֵחִר֑ ָיִמ֖

ות' )שם כט 27, ובדומה לזה שם  ים ֲאֵחרֹֽ ַבע־ָׁשִנ֥ וד ֶׁשֽ י עֹ֖ ד ִעָּמִד֔ ר ַּתֲעבֹ֣ את ַּבֲעֹבָד֙ה ֲאֶׁש֣  ֶאת־זֹ֗

30(. עצם הגיוון בדרכי הטעמים מלמד שאין לראות בהם עדות מוצקה על חלוקת  פסוק 

המשפט במקרים אלה. שים לב גם לשימוש בתואר ַאֵחר כאן ובמקומות נוספים )בר' ח 12; 

לז 9( – הוא מבהיר שהפריט המדובר נוסף על זה שהיה במימוש הקודם של האירוע )שבע 

השנים הנדרשות כעת נוספות הן על שבע השנים שעבד יעקב קודם לכן וכן הלאה(. אשר 

על כן ניתוח המילה עֹוד ככמת בכתובים אלו מסתבר פחות מניתוחו כאדוורב.

עוד על אדוורבים מקראיים שמקומם במשפט קבוע ראו: מ"צ קדרי, פרשיות בתחביר לשון   8

 T. Muraoka, Emphatic Words and Structures in ;56–48 'המקרא, רמת גן תשל"ו, עמ

Biblical Hebrew, Jerusalem 1985, pp. 41‒ 44
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ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה' )שמ' טז 25(.9 וכן השוו:  'ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני' )בר' לא 42( לעומת 

'ָׁשבּו ְכֵליֶהם ֵריָקם' )יר' יד 3(. 

אם  לדוגמה  מורפוסינטקטיות.  נסיבות  ידי  על  נקבע  המקום  לעיתים   

במיקום  עדיפות  לו  שיש   – מהופך(  )עתיד  ַוִּיְפַעל  בצורת  פועל  הוא  הנשוא 

מרכיבי  שאר   – המשפט  בראש  תמיד  ושמקומו   ,)position prominence(

בעתיד  הפותח  במשפט  ִּפְתֹאם  האדוורב  נדחה  כך  לאחריו.  נדחים  המשפט 

מהופך: 'ַוָּיֹבא ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִּפְתֹאם' )יהו' י 9(. אך ליד צורות פועל אחרות הוא 

עשוי להופיע לפני הפועל או אחריו ללא הבדל משמעות:  'ִּפְתֹאם ְלֶפַתע ָיבֹוא 

ִׁשְבָרּה' )יש' ל 13( לעומת 'ִּכי ָתִביא ֲעֵליֶהם ְּגדּוד ִּפְתֹאם' )יר' יח 22( . כיוצא בזה 

בתוכו,  נוסף  רכיב  של  קיומו  את  מתיר  איננו  המבנה  ]ִהֵּנה+)נושא(+בינוני[  

ועל כן האדוורב נדחה לאחריו: 'ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר' )שמ' י 4(, אך בהיעדרו יכול 

ִנָּצב'  ָאֹנִכי  משמעות:  'ָמָחר  הבדל  ללא  הראשון  המקום  את  לתפוס  האדוורב 

)שם יז 9(; ' ָמָחר ַאָּתה מּוָמת' )שמ"א יט 11(. 

או   focusing( מיקוד  של  מטרה  להיות  עשויה  האדוורב  להקדמת   

topicalization(, כלומר היא עשויה להשפיע על התוכן הפרגמטי של המבע, 
פי  זו: על  זהה. לענייני חשובה עובדה  נותר  אך הסכום הסמנטי של המשפט 

רוב דחייתם או הקדמתם של אדוורבים, בין שהדבר נעשה לצורכי הדגשה בין 

לצורך אחר, איננה משפיעה על הסכום הסמנטי של המבע כולו.

אף מקומו של עֹוד איננו קשיח, והוא עשוי להופיע לפני הנשוא או לאחריו;   

ועם זאת אין מקומו חופשי, אלא הוא כפוף לצורת הפועל ולסוג הנשוא. כאשר 

לפניו:  תמיד  כמעט  עֹוד  יבוא  יחס,  צירוף  או  שמני  שהוא  או  בינוני,  הנשוא 

'עֹוֶדִּני   ;)17 ט  )שמ'  ְּבַעִּמי'  ִמְסּתֹוֵלל  'עֹוְדָך   ;)7 כט  )בר'  ָּגדֹול'  ַהּיֹום  עֹוד   'ֵהן 

ַהּיֹום ָחָזק' )יהו' יד 11(; 'עֹוד ָהָעם ָרב' )שופ' ז 4(; 'ַהעֹוד ָאִבי ָחי?' )בר' מה 3(; אך 

כאשר הנשוא הוא פועל נטוי )מן הצורות ָּפַעל, ַוִּיְפַעל, ִיְפַעל, ְּפַעל(, או שהוא 

מקור )ִלְפֹעל(, יבוא עֹוד אחריו:  'ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאְׁשּתֹו' )בר' ד 25(; 'ַוֵּיְבְּך 

ַעל ַצּואָריו עֹוד' )שם מו 29(; 'ָיבֹוא ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו' )שופ' יג 8(; 'ְלַבְקֵׁשִני 

עֹוד' )שמ"א כז 1(.10 מרבית ההיקרויות של מבנה זה הן משפטי שלילה: ' ְוֹלא 

פסברג )לעיל הערה 1(, עמ' 122–123, §284 )הדוגמה משמ' טז לקוחה מדבריו(.   9

הנשוא  בלאו  מה שכינה  עם  זהה  איננו  והוא  הפורמלי,  הדקדוקי  הנשוא  הוא  כאן  'נשוא'   10

ההגיוני, שהוא מה שהדובר מתכוון לחדש בנסיבות הדיבור. ראו: י' בלאו, 'תוארי־פועל 

כנושאים וכנשואים הגיוניים ודקדוקיים בעברית', לשוננו, לה )תשט"ז(, עמ' 30–40. 
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 ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו' )שמ' ב 3(; ' ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה' )שם לו 6(; 'ְוֹלא ַיֲעֹבד עֹוד' 

)במ' ח 25(; 'ְוֹלא ָיֹכל עֹוד ְלָהִׁשיב' )שמ"ב ג 11(.

שהמשפט  המדויקת  למשמעות  במשפט  עֹוד  של  מקומו  בין  זיקה  יש   

נושא. למשפטים שבהם עֹוד מקדים את הנשוא יש לרוב משמעות המשכית, 

ידוע  אשר  פעולה  או  מצב  כי  מוסרים  הם   :)continuative( קונטינואטיווית 

מתאר  הנשוא  הדברים  ִמטבע  כעת.  להתקיים  ממשיכים  לכן,  קודם  החלו  כי 

)stative verb(. במשפטים אלה עֹוד  פעולה מתמשכת בהווה, מנהג או מצב 

 )again( 'אך לא ב'שוב ,)still( 'הוא אדוורב טמפורלי וניתן להחליפו ב'עדיין

או 'יותר' )more או anymore(. לעומת זאת משפטים שבהם עֹוד נתון אחרי 

על  מדווחים  הם   ;)additive( אדיטיווית  חיבורית,  משמעות  מבטאים  הפועל 

אירוע  שמתאר  ומקור11(  עזר  פועל  )או  פוַעל  הוא  הנשוא  הפעולה.  הישנות 

)eventive verb( ולא מצב. במשפטים אלה ניתן להחליף את עֹוד ב'שוב' או 

'יותר', אך לא ב'עדיין'. עיון חוזר בדוגמות שהובאו לעיל יאשר הבחנה זו.12 

לשם קיצור עֹוד המשכי )'עדיין'( יכונה מכאן ואילך עודC ואילו עֹוד חיבורי 

.Aשוב', 'יותר'( יכונה עוד'(

יש להדגיש כי גוני המשמעות המתוארים כאן אחוזים זה בזה ומשתלשלים   

ממובן יסודי אחד, שניתן לתארו כהוספה או ייתור.13 נראה שהזיקה בין מיקום 

לעיתים קרובות זה פועל העזר יסף. ראו להלן סעיף 2.2.2.  11

 still לשימושים  בהתאם  מחלקות  בשתי  האדוורב  את  סיווגו  ואו'קונור  ולטקה  גם  ואכן   12 

 B. K. Waltke and M. O’connor, An Introduction to Biblical Hebrew :ראו .againו־

Syntax, Winona Lake, IN 1990, p. 658, §h; p. 659, §i. מובן אפוא כי במבע כמו 'עֹוד 
אין כאן  וממילא  28( מיקום האדוורב בראש המשפט איננו רשות,  )בר' מה  ָחי'  ְּבִני  יֹוֵסף 

הדגשה כפי שסבר מוראוקה )לעיל הערה 8(, עמ' 43. אולם לא תמיד יש להבחנה המוצעת 

ערך מעשי, ולפעמים היא פורמלית בלבד. למשל המבע 'ָלָּמה ְּתַדֵּבר עֹוד ְּדָבֶריָך' )שמ"ב 

30(, שעל פי מבנהו הוא חיבורי )'לשם מה אתה משמיע את טענותיך שוב?'(, שקול  יט 

'*למה עודך מדבר את דבריך'  מבחינת המציאות שהוא מסמן למבע ההמשכי התיאורטי 

החלפת   – הספציפי  ההקשר  זה  במקרה  טענותיך?'(.  את  להשמיע  ממשיך  אתה  )'למה 

או   iterative[  חזרתי הוא  )שמטבעו  'דיבר'  הפועל  של  הסמנטי  והתוכן   – בהווה  טענות 

semelfactive[ ( מנטרלים כל הבדל מעשי בין שני הניסוחים.
ביוונית,   ἔτι כגון  נוספות,  בשפות  המקבילים  באדוורבים  מצוי  דומה  משמעויות  טווח   13

ancora באיטלקית, noch בגרמנית ו־yet באנגלית. גם באשר לשפות אלו עמדו חוקרים 
 L. Conti, ‘Zu :עיינו ἔτι על כך שכל המשמעים משתלשלים ממשמעות יסודית אחת. על

 den Fokusadverbien bei Homer: Analyse von ἔτι’, Historical Linguistics, 127
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האדוורב למשמעיו השונים מקורה בתקופה קדומה למדי. הזכרתי כי אילוצים 

פורמליים עשויים להכתיב את מקומם של רכיבים חופשיים, כגון נשוא בצורת 

ואף  לעין,  נראה  אילוץ  אין  רבים  בכתובים  אך  תמיד.  רישי  שמעמדו  ַויפעל 

על פי כן הם ערוכים במתכונת זהה; לא מזדמן בהם עֹוד במובן החיבורי לפני 

ולא   –  )3 לו  )שמ'  ְנָדָבה'  עֹוד  ֵאָליו  ֵהִביאּו  'ְוֵהם  כגון  אחריו,  רק  אלא  הפועל 

33( – ולא '*מה עוד  ו  ַלה' עֹוד' )מל"ב  ' ָמה אֹוִחיל  '*ועוד הביאו אליו נדבה'; 

איש'  הֹלם  בא  '*העוד  ולא   –  )22 י  )שמ"א  ִאיׁש'  ֲהֹלם  עֹוד  לה' ';  ' ֲהָבא  אוחיל 

וכיוצא באלה. ומנגד בכל הכתובים שבהם עֹוד משמעו המשכי, הוא ממוקם 

לפני הנשוא ואין למצוא כלל סדר אחר: ' עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן' 

)השוו:  'ְוהּוא  הצאן'  עם  באה  ורחל  עוד  עמם  מדבר  '*הוא  ולא   –  )9 כח  )בר' 

 ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוִהֵּנה ִאיׁש ַהֵּבַנִים עֹוֶלה'  ]שמ"א יז 23[ (; 'ַהעֹוד ָאִבי ָחי' )בר' מה 3( – 

ולא '*החי עוד אבי', וכיוצא באלה. נראה כי אומנם היה פעיל בלשון המקרא 

הקדומה מפתח סמנטי שהכתיב את סדר הרכיבים במשפט. ועם זאת יש סימנים 

)ָּפעל,  הנשוא  סוג  ושמלכתחילה  בעברית,  הראשוני  המצב  זה  שאין  ברורים 

יפעל או בינוני( קבע את סדר הרכיבים ואת משמעות המבע כולו.

גם  מסוימת  במידה  פעילה  הנדון  באדוורב  למשמעות  מקום  בין  הזיקה   

בעברית החדשה. מכיוון שמערכת הזמנים בה טמפורלית ולא אספקטואלית, 

במשמע  הן  המשמעים,  בשני  עתיד  או  הווה  עבר,  צורת  ללבוש  יכול  הפועל 

זוגות  מזמנת  החדשה  העברית  זאת  בזכות  חיבורי.  במשמע  הן  המשכי 

מינימליים )מבעים הזהים בכל מרכיביהם מלבד במרכיב שמעוניינים לבחון(. 

כך עשוי להזדמן בינוני המשכי לעומת בינוני חיבורי, או עבר המשכי לעומת 

עבר חיבורי – מה שבלשון המקרא בדרך כלל נמנע. לדוגמה 'הוא עוד אוכל' 

בעברית החדשה מובנו המשכי )הוא עדיין עסוק באכילה( או ֶהרגלי, ַהִּביטואלי 

 Oxford :האנגלית ראו yetלמגוון דומה ב־ ;LSJ, s.v. ‘ἔτι I3’ :(2014); וראו, pp. 208 ‒ 227
 English Dictionary, s.v. ‘yet (adv.) A5a’ (www.OED.com, 14.5.2020); E. König
 and E. C. Traugott, ‘Divergence and Apparent Convergence in the Development
 of Yet and Still’, Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Berkeley
Linguistics Society, Berkeley, CA 1982, pp. 170 ‒179; ל־ancora באיטלקית ראו: 
 L. M. Tovena, ‘The Context Sensitivity of the Italian Adverb ancora’, A. Bisseto
ושם בעמ'   ,et al. (eds.), Proceedings of ConSOLE 3, Hague 1994, pp. 231 ‒ 246

232–233 הטענה בדבר מקורם האחיד של המשמעים. 
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'הוא אוכל עוד', שמובנו  )habitual; כלומר הוא עדיין נוהג לאכול(, לעומת 
פועל בעבר:  עם  נוספים מלבד מה שכבר אכל(;14  דברים  אוֵכל  )הוא  חיבורי 

הזיקה  נוסף(.15  זמן  )ישנתי  עוד'  'ישנתי  לעומת  ישנתי(  )עדיין  ישנתי'  'עוד 

בין מקום למשמעות מתגלה גם באדוורבים המקבילים בשפות שאין להן קשר 

לעברית, והתכונה מסתמנת כאוניוורסלית.16 באשר לשפות אלו הוצע ההסבר 

היקף  את  כלומר   ,)scope( שלו  ההשפעה  טווח  את  משקף  האדוורב  שמקום 

הפעולה,  את  רק  מאייך  ההמשכי  האדוורב  מאייך.  שהוא  במשפט  הרכיבים 

הוא קובע היבט מסוים שלה )התמשכות(, אך אין הוא אומר דבר על משלימיה 

באנגלית: )השוו  הפועל  לפני  ממוקם  הוא  לכן  והלוואים(;  המושאים   )על 

את  מאייך  החיבורי  האדוורב  ואילו   .)He is still working on his essay
ולוואיו,  מושאיו  על  כולו,  הנשוא  כי  קובע  הוא   – כל משלימיה  עם  הפעולה 

 He is working )השוו  נוספת; על כן הוא נתון בסוף המשפט  מתרחש פעם 

 He is working again( או שהוא 'צף' בין המשלימים ,)on his essay again
on his essay(. טענה זו אינה מניחה את הדעת באשר לעברית. מכאן ואילך 
אעסוק בבחינה טיפולוגית של הזיקה בין המקום למשמעות, תהא אשר תהא 

הסיבה להיווצרותה.

 ynet, 'חומוס, ברוך השם, הוא עוד אוכל' )ש' קופר, 'ילדים זה כאב ראש קולינרי', אתר   14

4 במאי 2007(; ' ]...[  שילד עם עודף משקל אוכל עוד ועוד' )ת' בלומנפלד, 'אמא, אבא, 
אוכל', ידיעות אחרונות, 22 במאי 2015(. 

עוד  כי  מילה  להגיד  בלי  השכם  בבוקר  נסע  הוא  'היום   :1934 משנת  ביומן  ברשומה  כך   15

אביב  תל   ,1937–1933 יומן  בדר:  דורה  פצועה:  ציפור  ברלוביץ  ]עורכת[ ,  )י'  ישנתי' 

לא אמורה  עוד בבוקר עד הצהריים ככה שאני  ישנתי  'דווקא  116(, לעומת  2011, עמ' 

2009(. עם פועל  3 בנובמבר  'כיפה',  'הורים לפעוטות', אתר  )פורום  להיות מידי עייפה' 

בעתיד ההבחנה מסובכת יותר: 'ניפגש עוד' מבטא כצפוי מובן חיבורי )'נוסיף להיפגש כפי 

שנפגשנו בעבר'(, אך המבנה 'עוד ניפגש' אין בו המשמעות הפשוטה של 'עדיין', שהרי 

הפגישה טרם הייתה וטרם החלה, אלא זהו ביטוי של חזון או הבטחה )למבנה זה במקרא 

ראו להלן סעיף 3.1.1(. משמעות המשכית ב ]עוד+יפעל[  אפשר למצוא בעברית החדשה 

במשפטי שאלה, ראו דוגמות לעיל הערה 6.

כך באנגלית still ו־again )ראו דוגמות להלן(, וכך )בתנאים מסוימים( ancora באיטלקית.   16

ראו: טובנה )לעיל הערה 13(, סעיף 5. 
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2. תיאור סכמטי של המבנים התחביריים בעברית המקראית הקלסית

השימוש  דרכי  של  שלם  תיאור  בספרות  אין  עדיין  לברר,  בידי  שעלה  ככל 

המבנים  של  בסקירה  לפתוח  ראוי  לפיכך  המקרא.  בעברית  עֹוד  באדוורב 

העקרונות  מן  כמה  על  חזרה  משום  בכך  שתהיה  אף  העיקריים.  התחביריים 

שכבר הוגדרו, יש תועלת בהצגה מדויקת של המסגרות התחביריות של לשון 

בחידושים  להבחין  עלינו  יקל  שכך  מפני  לעיוני,  כהקדמה  הקלסית  המקרא 

שהתפתחו אצל נביאי הספר, ובפרצות שנפרצו בשכבת הלשון המאוחרת. לא 

נמנעתי מלהביא לשם הדגמה פסוקים מן הספרות המאוחרת, אם הם מתאימים 

לדגם שהותווה בספרות המוקדמת. 

2.1 'עוד' המשכי )עדיין(

כאמור עֹוד לפני הנשוא מציין שהנשוא, שידוע כי החל קודם, עדיין נכון בשעה 

הצירוף:  ])נושא(+עודC+נושא/ מבנה  הדובר(.  מכוון  שאליה  בשעה  )או  זו 

כינוי חבור+נשוא[ . הנשוא יכול להיות בינוני, שמני, תיאור או צירוף יחס.

2.1.1 הנשוא בינוני

על  מעיד  כולו  והמבנה  מצב,  או  מנהג  מתמשכת,  פעולה  מציין  הבינוני 

הימשכם: 'ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ה' ' )בר' יח 22(; 'עֹוֶדּנּו ָחי' )שם מג 28(; 

'ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָּבם' )שמ' ט 2(; 'עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי' )שם 17(; 'עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים 

ָידֹו  'ְועֹוד   ;)35 טו   ;4 טו   ;4 יד   ;4 יב  44; מל"ב  )מל"א כב  ַּבָּבמֹות'   ּוְמַקְּטִרים 

ְנטּוָיה' )יש' ה 25; ט 11, 16, 20; י 4(. 

2.1.2 הנשוא ֵשם, תיאור מקום או צירוף יחס

לסוג זה שייכים משפטים שנשואם איננו פועל בהווה: 'עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול' )בר' כט 

7(; ' ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם' )שם מד 14(; 'ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם' )במ' יא 33(; 'עֹוד 

ֻטְמָאתֹו בֹו' )שם יט 13(; ' עֹוֶדּנּו ְּבָעְפָרת ֲאִבי ָהֶעְזִרי' )שופ' ו 24(; 'עֹוד ָהָעם ָרב' 

)שם ז 4(; 'עֹוֶדּנּו ָנַער' )שם ח 20(; ' ְוָׁשאּול עֹוֶדּנּו ַבִּגְלָּגל' )שמ"א יג 7(; 'ִּכי ָכל 

עֹוד ַנְפִׁשי ִּבי' )שמ"ב א 9(.
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2.1.3 עם מילת קישור

כאשר המשפט מתפקד כתיאור זמן או מצב הנספח למשפט עיקרי, לרוב נוספת 

בראשו מילית או אות שימוש.

כי: ' ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניָך, ִּכי עֹוְדָך ָחי' )בר' מו 30( –  א.  

כאשר הינך עדיין חי. 

 ;)27 לא  )דב'  ה' '  ִעם  ֱהִיֶתם  ַמְמִרים  ַהּיֹום,  ִעָּמֶכם  ַחי  'ְּבעֹוֶדִּני  בי"ת:  ב.  

'ְּבעֹוד ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמִּתי ָוֶאְבֶּכה' )שמ"ב יב 22(.

את  יפתח  עתה,  זה  שהוזכר  מי  של  למצבו  מתייחס  התיאור  כאשר  ג.  

ָׁשם'  עֹוֶדּנּו  ְוהּוא  יֹוֵסף,  ֵּביָתה  ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה  'ְוהּוא':  'ַוָּיֹבא   המשפט 

)בר' מד 14(; ראו גם: מל"ב יב 2; יר' לג 1; דה"ב לד 3. 

ללא המילית או אות השימוש המקשרת בין המשפט העיקרי למבע ההמשכי, 

היה המבע הזה משפט מצב עצמאי )מעין dangling participle(. מבנים בלתי 

מקושרים כאלה יוצרים עמימות מפני שהקשר שלהם למשפט העיקרי איננו 

שקוף. השוו: ' ]...[  ַוִּיְתָקֵעם ְּבֵלב ַאְבָׁשלֹום עֹוֶדּנּו ַחי ְּבֵלב ָהֵאָלה' )שמ"ב יח 14(.

2.1.4 כמשפט ייחוד

כפי שניתן לראות מן הדוגמות לעיל, עֹוד יופיע גרוד אם אחריו נושא מפורש. 

אם אין אחריו נושא מפורש, הוא יכיל כינוי גוף חבור המתפקד כתחליף נושא: 

'עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר' שקול ל'*עוד הוא מדבר' )השוו הכינויים בֵאיֶנּנּו, ִהְנִני – גם אלה 

אני(. כאשר  הינה  הוא,  אין  גוף:  כינויי  קניין אלא תחליפים של  כינויי  אינם 

קיים כינוי חבור, יכול הנושא המפורש או כינוי גוף פרוד להקדים את המבע 

כולו: 'ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ה' ' )בר' יח 22(;  'ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם' )שם מד 14(. 

 – )left dislocation או casus pendens( מבעים אלה יש לנתח כמשפט ייחוד 

הופרש  הנושא(  תמיד  זה  ענייני  שבהם  )במשפטים  בו  אחד  שרכיב  משפט 

לראש המבע, והוא נקרא חלק הייחוד, ובחלק העיקרי בא רכיב אנפורי )מוסב 

לאחור( הרומז לחלק הייחוד, כלומר 'ְוַאְבָרָהם, עֹוֶדּנּו  ]עוד הוא[  ֹעֵמד'. לפיכך 

גם במבנים אלה, הפותחים בנושא, עֹוד עדיין עומד בראש המשפט העיקרי 

בהתאם לכלל.
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2.1.5 אפקט הפריט האחרון

כמה משפטים הפותחים בעֹוד משמעותם לכאורה חיבורית, ואף על פי כן עֹוד 

מופיע בהם לפני הנשוא כדין עֹוד המשכי. ניתוח לוגי של התכונה המשותפת 

לכל המקרים הללו עשוי להבהיר את סיבת הדבר. 

אפתח בשאלת יוסף אל אחיו במצרים: 'ַהעֹוד ָלֶכם ָאח?' )בר' מג 6(. שאלה   

זו מתפרשת ודאי לקורא בפשטות 'האם יש לכם אח נוסף?', ולא 'האם עדיין 

יש לכם אח?', כלומר במשמעות חיבורית. אף תן דעתך לפרפרזה של אותה 

השאלה בפסוק העוקב: 'ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח?' – זו שאלה מובהקת על קיום, שאין בה 

שום רמז להמשכיות. למעשה רצוני לטעון כי המבע 'ַהעֹוד ָלֶכם ָאח?' כשלעצמו 

איננו מביע חיבוריות אלא המשכיות. חיבוריות אומנם נרקמת בהבנת הקורא 

לא מתוך המבנה התחבירי של השאלה, המנוסחת  מתוך הקשר הדברים, אך 

כמשפט של המשך פעולה או מצב: אחר שפגשתי אתכם, האם עדיין יש אח 

שטרם פגשתי?

בחינה מדוקדקת מעלה כי כל המקרים מסוג זה דנים בקיומו האפשרי של   

מסוגו; כלומר הם עוסקים בקביעה אם נותר או לא נותר פריט  אחרון  פריט 

בקבוצת פריטים אשר ידוע כי קודם לכן הייתה מלאה, והיא הלכה והתרוקנה, 

ועתה מתעורר ספק )אמיתי או מדומה( אם נותר בה דבר. אם לא נותר, הקבוצה 

או  הרי הקבוצה  נותר פריט אחרון,  זאת  ואם בכל  או הסוג חדלים להתקיים. 

הקביעה  הם  הימשכותו  אי  או  הקיום  הימשכות  להתקיים.  ממשיכים  הסוג 

שהמשפטים הללו מספרים עליה בדרך של מבע המשכי.

הסוג או הקבוצה נקבעים על פי נקודת מבטו של הדובר ולא על פי סמנטיקת   

ָלֶכם ָאח' דנה בקיומו האפשרי של אח  'ַהעֹוד  יוסף  המשפט הגלוי. כך שאלת 

וסקר את כל האחים בזה  ושיוסף טרם ראהו. קודם הוא פגש  שנותר מאחור, 

אחר זה )הקבוצה מתרוקנת(, ועתה הוא שואל אם נותר אח מסוג מסוים: אח 

שטרם פגש. כיוצא בזה אחרי שבחן שמואל הנביא את בניו של ישי בית הלחמי 

זה אחר זה, וכולם נכשלו, שאל: 'ֲהַתּמּו ַהְּנָעִרים?' )שמ"א טז 11(. הנערים שבחן 

לא תמו במציאות אבל הם תמו מבחינת השואל, אשר מעוניין לדעת: האם תמו 

הנערים שטרם נבחנו? 

מאחר שהפריט האחרון בקבוצה הוא ִנמֶנה )ָסִפיר(, היעדרו או קיומו ניתנים   

לכימות: יש פריט אחד נוסף כמות זה או ַאִין. מכאן ההשלכה החיבורית, אך זו 

רק נלווית לשאלת ההמשכיות של הקבוצה שהיא העיקר.
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מלבד שאלת יוסף מתבארים כך כתובים נוספים: שאלת המלאכים אל לוט   

כלומר   ,)12 יט  )בר'  ֹפה?'  ְלָך  ִמי  'ֹעד  ביתו(:  בני  כל  את  לרוקן  בו  )בהאיצם 

'מי עדיין יש לך פה )מלבד הבנות שהוזכרו קודם לכן(?'; שאלתה הרטורית 

11( מתבארת על רקע מות שני בניה  ְּבֵמַעי?' )רות א  ָבִנים  ִלי  'ַהעֹוד  של רות 

ועובדת זקנתה; דברי שאול 'ְועֹוד לֹו ַאְך ַהְּמלּוָכה' )שמ"א יח 8( מתבארים על 

רקע אהדת העם לדוד אחרי שנחל הצלחה מטאורית בקרב. שאול חושש: רק 

דבר אחד עדיין נותר לו לקחת – את התואר הרשמי מלך. 

ַהָּקָטן'  ָׁשַאר  עבר:  'עֹוד  פועל  עם  זה  למבנה  יחידה  דוגמה  כולו  במקרא    

ַהְּנָעִרים?'.  'ֲהַתּמּו  ישי אבי דוד על שאלת שמואל  זו תשובת   .)11 טז  )שמ"א 

בהתאם לֶהסבר שהוצע כאן, גם במקרה זה מדובר במשמע המשכי. הפועל ָׁשַאר 

ושתוצאתה  זה: פעולה שנסתיימה,  הוא פרפקט במובן המסורתי של אספקט 

ניכרת בהווה. הפעולה היא היוותרות, והתוצאה היא קיום הנער כעת. הבחירה 

בפועל ָׁשַאר מבטאת את האלימינציה של הפריטים האחרים בקבוצה: הם תמו 

בזה אחר זה, ורק הקטן עדיין נשאר. לפיכך נראה לי לשייך גם מקרה חריג זה 

של  ]עודC+ָּפעל[  לסעיף הנוכחי. 

כאשר אין מדובר בפריט האחרון מתוך קבוצה הולכת ומתרוקנת, ההיבט   

ההמשכי ממילא בטל, כי המשך הקיום של הקבוצה איננו עומד למבחן. 

במשפטי קיום עם מילות הקיום ֵיׁש או ֵאין האדוורב חיבורי תמיד, ומקומו   

2.2.3(. משפטים אלה עוסקים ישירות בקיום  )ראו להלן  לאחר מילת הקיום 

או  קיים  עדיין  הפריט  )האם  טמפורלית  השתמעות  ללא  כשלעצמו,  הפריט 

ֵאין דבר זה נמנע במיוחד,  שהוא כבר נעדר?(.17 במשפטי קיום שליליים עם 

שכן הסדר *עֹוד ֵאין משמעו היה 'עדיין אין', ומשמע זה אינו הולם אף לא אחת 

מן ההיקרויות של ֵאין עֹוד במקרא.18 

מקרה מיוחד הוא הפסוק  'ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול' )שמ"ב ט 1( – אף   17

על פי שנדונה שאלת קיומה של הקבוצה המתרוקנת 'שרידים לבית שאול', המבע חיבורי. 

אך לא בכדי זה משפט מבוקע )cleft sentence(. חלקו הראשון הוא משפט עצמאי הבנוי 

ֵיׁש מפורש ועֹוד אחריו(. רק בפסוקית שאחריו באה ההתייחסות  כמשפט קיום רגיל )עם 

להמשכיות הקבוצה, וזו איננה משפיעה על ניסוח המשפט העיקרי.

למשל: 'ה' הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו' )דב' ד 35, וכיוצא בזה הרבה במקרא( – 'אין כמותו   18

ולא יהיה' ולא 'עדיין אין כמותו' )משמע לכאורה: בעתיד עשוי להיות(; 'ַוֹּתאֶמר ֶאל ְּבָנּה 

6( – 'אין כלי נוסף' ולא 'עדיין  עֹוד ֶּכִלי' )מל"ב ד  ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֵאין  ַהִּגיָׁשה ֵאַלי עֹוד ֶּכִלי, 

 אין כלי'. להבעת המשמעות 'עדיין אין' או 'עדיין לא + פועל' המקרא משתמש באדוורב 
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2.1.6 בלשון שאלה

ה"א השאלה מצטרפת לאדוורב כאשר הוא מקדים נשוא שהוא בינוני, שמני או 

צירוף יחס: 'ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו' )בר' לא 14(; 'ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי' 

)שם לג 7(; 'ַהעֹוֶדּנּו ַחי' )מל"א כ 31(. 

2.1.7 תפקידו בפרוזה המקראית

שעל  מתמשכת  פעולה  לתיאור  נשוא  לפני  עֹוד  משמש  קרובות  לעיתים 

ַהֹּצאן'  ִעם  ָּבָאה  ְוָרֵחל  ִעָּמם  ְמַדֵּבר   רקעה מתרחשת פעולה אחרת, כגון  'עֹוֶדּנּו 

)בר' כט 9(; 'עֹוָדְך ְמַדֶּבֶרת ָׁשם ִעם ַהֶּמֶלְך ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחַרִיְך' )מל"א א 14(.19 דרך 

אחרת לבטא בו־זמניות של פעולות היא ניסוח פריפרסטי עם האדוורב )ְּב(ֶטֶרם 

ְוָרֵחל  ִעָּמם  ְמַדֵּבר  'עֹוֶדּנּו  המקדים פועל שמבטא קטיעה או הפסקה; כך כנגד 

ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן' – אפשרי הניסוח ' ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת' 

27( –  'ְּבֶטֶרם ָאמּות'  45(; כנגד ' ְּבעֹוֶדִּני ַחי' )דב' לא  15; ובדומה שם  )בר' כד 

)בר' כז 4(. וכאן שני הניסוחים באים זה בצד זה: 'ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם, ֶטֶרם 

ִיָּכֵרת' )במ' יא 33(.20 למעשה האדוורב ֶטֶרם סכומו הסמנטי הוא בדיוק ]עוד, 

לא[, כלומר 'עדיין לא', not yet או still not. בלשון הספרים המוקדמים לא 

נוצר המבנה  ]*עודC+לא[  במובן זה, כפי שנוצר והשתרש באנגלית ובשפות 
אחרות; תפקיד זה שמור בקנאות לאדוורב טרם.21

2.2 'עוד' חיבורי )שוב או יותר(

 ]A'2.2.1 המבנה  ]פועל+'עוד

מושא,  ביניהם  יחצצו  לעיתים  הפועל.  אחרי  עֹוד  של  מקומו  זה  בצירוף 

של  לאספקט  בהתאם  משמעות;  גוני  כמה  מבטא  המבנה  מילית.  או   משלים 

)ְּב(ֶטֶרם )ראו להלן סעיף 2.1.7(. ראו גם להלן סעיף 2.3.

שימוש זה נשאל לארמית המקראית )יחד עם האדוורב עצמו(: 'עֹוד ִמְּלָתא ְּבֻפם ַמְלָּכא ָקל   19

ִמן ְׁשַמָּיא ְנַפל' )דנ' ד 28(. 

דרך נוספת לבטא סימולטניות היא שימוש בבינוני או בצירוף יחס, ללא רכיב נוסף. תיאור   20

כזה יוצר רושם של מתבונן מן הצד המתאר את אשר רואות עיניו. ראו למשל: 'ֵהם ְּבמֹוַרד 

ֵּבית חֹוֹרן, ַוה' ִהְׁשִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ִמן ַהָּׁשַמִים' )יהו' י 11(; 'ֵהָּמה ָּבִאים ְּבתֹוְך ָהִעיר, 

 GKC, p. 361, §116u :ְוִהֵּנה ְׁשמּוֵאל ֹיֵצא ִלְקָראָתם' )שמ"א ט 14(. ראו עוד

 G. Hatav, ‘The Modal Nature of ֶטֶרם in ראו:  )ְּב(ֶטֶרם  של  תחבירי־סמנטי  לניתוח   21
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או  פעולה  על  חזרה  לבטא  עשוי  הוא  הספציפי  הסמנטי  ולמטענו  הפועל 

העמקה והעצמה של פעולה. הפועל עשוי ללבוש כל צורת זמן: עבר, עתיד 

'  ִהֵּנה  דוגמות:  ומקור.  ציווי   ,) ]jussive[  עתיד מקוצר )לרבות  עתיד  מהופך, 

ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד' )בר' לז 9(; 'ַוֹּיאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶׁשה' )שמ' ג 15(; 'ְוִהֵּנה 

ֵאֵלינּו  עֹוד  ָנא  'ָיבֹוא   ;)14 לב  )במ'  ה' '  ַאף  ֲחרֹון  ַעל  עֹוד  ַקְמֶּתם  ]...[   ִלְסּפֹות 

ִמֹּזאת'  עֹוד  'ּוְנַקֹּלִתי   ;)22 כג  )שמ"א  עֹוד'  ָהִכינּו  ָנא  8(,  'ְלכּו  יג  )שופ'   ְויֹוֵרנּו' 

)שמ"ב ו 22(; 'ַוִּיְראּו ֲאָרם ְלהֹוִׁשיַע עֹוד ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון' )שם י 19(; 'ַעל ֶמה ֻתּכּו 

עֹוד' )יש' א 5(; ' ַמה ַלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי' )שם ה 4(.

2.2.2 עם חיבוריות לקסיקלית

ברבות מן ההיקרויות משמש כפועל עזר השורש יס"ף, שחלק ממטענו הסמנטי־

הלקסיקלי מבטא תוספת וחיבור, והאדוורב אפוא מיותר אך הוא מופיע לשם 

הבהרה. אחרי פועל העזר יבוא מקור )לעיתים רחוקות פועל נוטה(, שתפקידו 

להגדיר את הפעולה העיקרית. במקרה זה עֹוד יכול לבוא לפני הפועל העיקרי 

ַהֶּזה'  ַּבָּדָבר  ֵאַלי עֹוד  ַּדֵּבר  ' ַאל ּתֹוֶסף   או אחריו, אבל תמיד אחרי פועל העזר: 

אֹוִסיף  ֹלא  ' ִּכי   ;)20 ז  )שמ"ב  ֵאֶליָך'  ְלַדֵּבר  עֹוד  ָּדִוד  ּיֹוִסיף  ' ּוַמה   ;)26 ג  )דב' 

  ]A6( ועוד הרבה. יש שהצירוף  ]יסף+עוד ִיְׂשָרֵאל' )הו' א  ֲאַרֵחם ֶאת ֵּבית  עֹוד 

הוא משפט לעצמו, המשמש הקדמה אדוורביאלית למשפט הבא אחריו:  'ַוֹּתֶסף 

עֹוד, ַוֵּתֶלד ֵּבן' )בר' לח 5(;  'ַוּיֹוֶסף עֹוד ִיְפָּתח, ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמ

ְלָך עֹוד  ' ְוָיַסְפָּת  14(. לעיתים נדירות יס"ף הוא הפועל העיקרי:  ֹון' )שופ' יא 

ָׁשֹלׁש ָעִרים ַעל ַהָּׁשֹלׁש ָהֵאֶּלה' )דב' יט 9(. גם הפועל שו"ב מייתר את האדוורב 

'ַהאּוַכל  חיזוק:  לתוספת  אולי  מופיע,  האדוורב  אך  הסמנטי,  מטענו   בגלל 

ַלֲהִׁשיבֹו עֹוד?' )שמ"ב יב 23; ראו גם: יר' ג 1(.

2.2.3 עם נשוא של קיום

עֹוד במשפטי קיום )שנשואם הוא ֵיׁש, ֵאין, ֶאֶפס או הפועל הי"ה( יבוא תמיד 

לאחר הנשוא.22 בהתאם לכלל, במשפטים אלה משמעו חיבורי תמיד, כלומר 

אוגדים  בהן  שראו  היו  וֶאֶפס;  ֵאין  ֵיׁש,  הקיום  מילות  את  לנתח  כיצד  דעים  תמימות  אין   22

שתפקידם לאשר או לשלול את הקשר בין הנושא לנשוא והיו שהגדירו אותן נשוא. ראו: 

פסברג )לעיל הערה 1(, עמ' 126, §293; עמ' 143, §333; מ' אזר, תחביר לשון המשנה, 

ירושלים תשנ"ה, עמ' 84, 167. 
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הוא מציין את קיומו או היעדרו של דבר נוסף: 'ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו' )דב' ד 35(; 'ֵאין 

עֹוד' )שם 39; מל"א ח 60(; 'ֵאין עֹוד ֶּכִלי' )מל"ב ד 6(; ובלשון שאלה: 'ֲהִכי ֶיׁש 

עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול  ]...[   ַהֶאֶפס עֹוד ִאיׁש ְלֵבית ָׁשאּול' )שמ"ב ט 1, 3(, 

במשפטי  ֵיׁש  מחליף את  'ַהֵאין ֹּפה ָנִביא ַלה' עֹוד' )מל"א כב 7(.23 הפועל הי"ה 

קיום שתוקפם בעבר או בעתיד. אף במשפטים אלה מקום עֹוד אחרי הפועל: 

ִיְהֶיה עֹוד ְׁשִמי  15(;  'ִאם  ִיְׂשָרֵאל' )שמ"ב כא  ַלְּפִלְׁשִּתים ֶאת  ִמְלָחָמה  'ַוְּתִהי עֹוד 

ִנְקָרא ְּבִפי ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה' )יר' מד 26(. 

2.2.4 עם מילית יחס אנקליטית

צירוף יחס אנקליטי עשוי לַלוות את מילות הקיום ואת מילות השאלה. במקרה 

לו  נוגע  הנשוא  שתוכן  מי  את  כלומר  הרפרנט,  את  מגדיר  היחס  צירוף  כזה 

ישירות. כך: 'ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן' )בר' מד 20(; 'ְוַגם ֶלֶחם ָוַיִין ֶיׁש ִלי' )שופ' יט 19(; 

'ֵאין ָלּה ָוָלד' )בר' יא 30(; 'ְוֹכל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת' )וי' לט 10(; 'ֵאין לֹו 

ֵּבן' )במ' כז 4(.24 על כן אך טבעי שבמשפטי קיום עם עֹוד האדוורב איננו רשאי 

לחצוץ בין מילת הקיום או מילת השאלה למילית היחס הצמודה לה: ' ּוַמה ֶּיׁש ִלי 

עֹוד ְצָדָקה' )שמ"ב יט 29; ולא: '*ומה יש עוד לי צדקה'(; 'ְוֵחֶלק ֵאין ָלֶהם עֹוד 

ְלעֹוָלם' )קוה' ט 6(, 'ּוַמה ִּלי עֹוד' )שופ' יח 24(. 

הדבר נכון גם באשר לפועל הי"ה – לרוב תבוא אחריו מילית יחס אנקליטית,   

ָהָיה ָבם עֹוד רּוַח'  ' ְוֹלא   ואף כאן אין האדוורב רשאי לחצוץ בינה ובין הפועל: 

רּוַח'  עֹוד  ָבּה  ָהָיה  'ְוֹלא   ;)18 א  )שמ"א  עֹוד'  ָלּה  ָהיּו  ֹלא  ' ּוָפֶניָה   ;)1 ה   )יהו' 

)מל"א י 5(; ' ֹלא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם' )יש' ס 19(;  'ְוֹלא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד 

ִּפְתחֹון ֶּפה' )יח' טז 63(; ' ִאם ִיְהֶיה ָלֶכם עֹוד' )שם יח 3(.

]A2.2.5 מקרה יחיד של ]בינוני+עוד

על פי רוב הבינוני מציין פעולה מתמשכת, ועֹודC בא לומר שהפעולה עדיין 

להסיק  מחייב  המבע  תוכן  אחד  במקרה  אולם   .)2.1 סעיף  )לעיל  בעיצומה 

שהאדוורב חיבורי. כמו כדי לאשר את הכללים שהוגדרו כאן, בהיקרות יחידה 

זו הוא אומנם מופיע אחרי הבינוני ולא לפניו:  'ֵיׁש ְמַפֵּזר ְונֹוָסף עֹוד ְוחֹוֵׂשְך ִמֹּיֶׁשר 

אשר ל'אין עוד כלי' ו'מה יש לי עוד צדקה' עיינו לעיל הערה 7.  23

אך 'ְוֵאין ַמִּגיד ִלי' )בר' מא 24(, מפני שהוא הדאטיב המוצרך על ידי הפועל ִהגיד.  24
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ַאְך ְלַמְחסֹור' )מש' יא 24(. הבינוני נֹוָסף עניינו כאן 'מרוויח, מרבה את נכסיו', 

והאדוורב החיבורי ממוקם כראוי אחריו.25 

2.3 שלילת הנשוא

בספרות  שלילה.  במשפטי  מזדמנות  במקרא  עֹוד  של  הופעותיו  רוב  כאמור 

השלילה  מילת  אחרי  תמיד  בא  עֹוד  אחיד:  מבנה  השלילה  למשפט  הקלסית 

 ואחרי הנשוא, כלומר  ]ֹלא/ַאל+נשוא+עוד[ . אם הנשוא מתאר מאורע נקודתי, 

ְּבִיְׂשָרֵאל  ָנִביא עֹוד  ָקם  ' ְוֹלא  זה, כגון  המשפט שולל את הישנותו של מאורע 

 ְּכֹמֶׁשה' )דב' לד 10(. כך צפוי במבנה חיבורי. ואולם גם כאשר הנשוא מתאר 

הנשוא:  לאחר  עֹוד  של  ומקומו  זהה,  השלילה  מבנה  בעבר,  שהתקיים   מצב 

ההמשכי  המבנה  זו:  היא  לכך  הסיבה   .)3 ב  )שמ'  ַהְּצִפינֹו'  עֹוד  ָיְכָלה  'ְוֹלא 

ואילו  בהווה,  למצב  בעבר  המצב  בין  זהות  על  מורה  ]עוד+נושא+נשוא[  

משפט מעין 'ְוֹלא ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו' מורה את ההפך – המצב שהיה קודם פסק, 

ובמקומו יש מצב חדש. מבנה המשכי שלילי מעין  ]*עוד+נושא+לא+נשוא[  

)still not( – כמו 'עוד לא' ו'עדיין לא'  היה מתפרש כהמשכיות של השלילה 

בעברית המדוברת – ולא כשלילה של ההמשכיות )no longer(. כאמור בסעיף 

2.1.7, המשמע 'עדיין לא' מבוטא בספרות המקרא הקלסית על ידי )ְּב(ֶטֶרם. 

אין בספרות זו דוגמה לעֹוד הפותח משפט שלילה. 

נדמה כאילו אפשר לזהות את המבנה הזה בשני כתובים נוספים, אך למעשה הם אינם עניין   25

לכאן: )1( ' ַוֻּיַּגד ְלָׁשאּול ִּכי ָבַרח ָּדִוד ַּגת ְוֹלא יֹוֵסף  ]קרי ָיַסף[  עֹוד ְלַבְקׁשֹו' )שמ"א כז 4(. לפי 

הקרי ָיַסף אין כל קושי, אך אפשר להסביר גם את צורת הכתיב יֹוֵסף: אין זה בינוני של קל 

כפי שניתן היה לחשוב אלא יש לקרוא *יֹוִסף )עתיד של ִהפעיל( – כמתחייב מן השלילה 

עֹוד ִּביהּוָדה'  ִיְצַלח ִמַּזְרעֹו ִאיׁש ֹיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ּוֹמֵׁשל   ב'ֹלא' במקום 'ֵאיֶנּנּו'. )2(  'ִּכי ֹלא 

כאמור  הנושא.  את  המתארת  פסוקית  בתוך  מופיע  האדוורב  זה  בפסוק   –  )30 כב  )יר' 

עודA עשוי להתמקם בין משלימי הנשוא או להידחות לסוף המשפט. במשפטים ארוכים 

ומורכבים גוברת הנטייה למקמו לפני סוף המשפט, וכך אירע כאן. מתקבל הרושם כאילו 

עֹוד מאייך את הבינוני ֹמֵׁשל, אך לאמיתו של דבר הוא מאייך את הנשוא, ומבנה המשפט 

שקול לזה: '*כי לא יצלח מזרעו איש – )ה(ֹישב על כסא דוד וֹמשל ביהודה – עוד' )או: '*כי 

לא יצלח עוד מזרעו איש  ]...[ ' וגומר(. 
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3. מחוץ לפרוזה המוקדמת

אבחן עתה חטיבות אחרות של הספרות המקראית – ספרות הנבואה והספרות 

המזמורית. נוהגים לשייך לרובד הלשון הקלסית את ישעיה הראשון )פרקים 

א–לט(, ירמיה )בחלקיו העיקריים(26 ונביאי תרי עשר – להוציא חגי, זכריה, 

הרובד  לשון  אחדות  מבחינות  מסוימים.27  תהילים  פרקי  וכן   – ויונה  מלאכי 

חלק  כי  אף  המוקדמים,  הספרים  ללשון  בהשוואה  חידושים  מציגה  הנבואי 

מהם עשויים להשתלשל מן ההבדל בסוגה הספרותית, ולאו דווקא להעיד על 

התפתחות ממשית במציאות הלשונית. התופעות שיידונו בסעיף זה: הופעתם 

של שני מבנים עם אימפרפקט )3.1(, וחריגה קלה במבנה של משפטי שאלה 

המיוחדת לספר מיכה )3.2(.

3.1  המבנה ]עודC+יפעל[  

3.1.1 'עוד הנבואי'

סוג מיוחד של עֹוד בראש מבע, ואחריו פועל בעתיד, מבטא הבטחה שהפעולה 

ובניגוד  לשומע  הידועות  ומניעות  נסיבות  חרף  ידוע,  לא  בעתיד  תתרחש 

 ,)2.2 סעיף  )לעיל  הפועל  אחרי  שמקומו   Aמעוד שונה  הוא  בזה  לציפיותיו. 

ובציפיותיו  בידיעותיו  התחשבות  ללא  פעולה,  של  העצמה  או  חזרה  המבטא 

זה האדוורב איננו מבטא חזרה או המשכיות של פעולה  של השומע. במקרה 

שביצועה החל קודם לכן, אלא הפעולה המתוארת עשויה להיות כזאת שטרם 

על לשונו של ספר ירמיה ראו להלן סעיף 5 והערה 79.   26

להחשיב  מקובל  הספרים  יתר  את  לשונו.  גם  וכך  איחורו  על  מעיד  זכריה  נבואות  תוכן   27

הנביאים  לרשימת  שהוסיפו  היו  ואחרות.  לשוניות  שונות,  ראיות  סמך  על  מאוחרים 

המאוחרים גם את יואל. ראו עוד: הורביץ )לעיל הערה 3(, עמ' 31. נוסף על כל אלה ודאי 

שמזמורי תהילים אחדים שייכים לרובד הזה, אך טבעו של החומר המזמורי שהוא איננו 

המזמורים  כותרות  )כידוע  תיארוך  לשם  בהם  להיעזר  שניתן  היסטוריים  פרטים  מסגיר 

זמן רב אחרי חיבורם(. מלבד מזמורים שזוהו במידה רבה של סבירות כמאוחרים,  נוספו 

זמנם של מזמורים אחרים נתון במחלוקת והדעות בעניינם מקוטבות. לתיארוך של מזמורי 

תהילים על פי בחנים לשוניים ראו: א' הורביץ, בין לשון ללשון: לתולדות לשון המקרא 

בימי בית שני, ירושלים תשל"ב, עמ' 67–176; א' קימרון, 'ללשון בית שני בספר תהילים', 

בית מקרא, כג )תשל"ח(, עמ' 139–150. לא אוכל לפרוט להלן את מגוון הדעות שהובעו 

על זמנם של המזמורים הנדונים להלן, ואסתפק בתיאור התופעה המתגלה בהם.
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ולפיכך  ישראלית,  עברית  לדוברי  היטב  מוכר  הזה  המבנה  מעולם.  נתרחשה 

אדגים את ההבדל תחילה בעברית ישראלית:

)אף על פי שדרכינו  ניפגש  // עוד  )כפי שנפגשנו הערב(  עוד  ניפגש 

נפרדות עתה(

לכאן28 )לאחר שפינו  נחזור  לכאן )היה נעים לבקר( // עוד  עוד  נחזור 

אותנו בכוח(

בזוגות אלה גם המשפט הימני מכיל פועל בעתיד, כמו המשפט השמאלי )שבו 

עוסקים  אלה  בדוגמות  המשפטים  כל  כלומר  חובה(;  בגדר  היא  עתיד  צורת 

בהתרחשות עתידית, ובכולם מובעת משאלה או הבטחה. אך ההבדל ביניהם הוא 

שהפעולה   )implicature( מרומזת  השתמעות  נוספת  השמאליים  שבמשפטים 

תתרחש חרף הנסיבות אשר בגינן עשוי השומע לפקפק בהתרחשותה. כאמור 

בניגוד למבנה  ]פועל+עודA[ , אין המבנה  ]עוד+יפעל[  מחייב שהפעולה כבר 

נתרחשה בעבר, ולעיתים מן ההקשר מובן דווקא ההפך. אף זה ידוע לכל דובר 

שטרם  בהכרח  משתמע  שנצליח'  תראה  'עוד  האמירה  מן  ישראלית:  עברית 

הצלחנו.

בעברית המקרא המבנה  ]עוד+יפעל[  עולה כפורח אצל נביאי הספר. מבנה   

זה – לשם נוחות אכנהו 'עוד הנבואי' – מבשר על שינוי בזמן כלשהו בעתיד, 

ֲאַקֵּבץ  'עֹוד  שינוי שקשה להאמין בו על סמך נסיבות ההווה. מבחר דוגמות: 

ָעָליו ְלִנְקָּבָציו' )יש' נו 8(; ' ָלֵכן ֹעד ָאִריב ִאְּתֶכם ְנֻאם ה' ְוֶאת ְּבֵני ְבֵניֶכם ָאִריב' 

)יר' ב 9(; 'עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל' )שם לא 4(; 'ֹעד  ַּתֲעֹבְרָנה ַהֹּצאן ַעל 

ְיֵדי מֹוֶנה' )שם לג 13(; 'ֹעד אֹוִׁשיְבָך ָבֳאָהִלים ִּכיֵמי מֹוֵעד' )הו' יב 10(. השימוש 

במילה עֹוד בתפקיד זה נראה תלוש לכאורה מתוכנה הסמנטי היסודי, שכן אין 

מדובר על חזרה או על התמשכות.29 תכונה דומה מתגלה באדוורבים מקבילים 

גוף  כינוי  נוטים להוסיף  2011. בשפה המדוברת  3 באוקטובר  'כלכליסט',  כותרת באתר   28

לפני פועל נטוי, ובמקרה זה הכינוי יקדים את עֹוד, כגון 'אנחנו עוד נחזור לפה' )גם לאחר 

פינוי בכוח; אתר 'וואלה! חדשות', 1 בדצמבר 2017(.

 ‘When ʿōḏ appears after the הביקורת:  במבחן  עומדים  אינם  בודה  של  אלה  דבריו   29

 prophetic formula (“thus has said Yahwe of hosts”), it usually signifies that the
 action described at the outset of the speech is a repeated action, i.e., an action
 which had typified an earlier era is now repeated after a break’ (M. J. Boda, The
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בשפות שאין להן קשר גנטי לעברית, והוצעו לה הסברים שונים.30 נראה לי 

כי ההיגיון של המבנה הזה מוסבר היטב בעברית המקראית )ושמא גם בשפות 

אחרות( מתוך פירוש מרחיב של המבנה ההמשכי הקלסי. בדבריי לעיל הדגשתי 

כי במבנה ההמשכי הנשוא מציין מצב או פעולה מתמשכת, והאדוורב מורה על 

תקפותם בהווה. אם יוחלף הנשוא הזה בצורת יפעל מודלית המבטאת הבטחה, 

פירוש המבע יהיה שההבטחה תקפה בהווה, כלומר העתיד עודנו קיים כעתיד, 

אפוא  ]עודC+יפעל[ ,  הוא  המבנה  ומבוטל.  בטל  שהוא  הסבירה  ההנחה  חרף 

מן  שהיעדרותו  אפשר  הקלסי.  ההמשכי  המבנה  של  ההיגיון  את  תואם  והוא 
הפרוזה המקראית אינה אלא מקרה.31

(Book of Zechariah  [NICOT] , Grand Rapids, MI 2016, p. 510, note a. תכף אחר 
הצהרה זו באה רשימת מראי מקומות, ודי בעיון בהם כדי להיווכח שלא כך הוא. לדוגמה 

 מראה המקום הראשון שם הוא יר' לא 23: 'ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל – עֹוד ֹיאְמרּו 

ַהֹּקֶדׁש'. מי תקע לידו של בודה  ַהר  ֶצֶדק  ְנֵוה  ְיָבֶרְכָך ה'  ְיהּוָדה  ]...[   ְּבֶאֶרץ  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת 

שהמציאות המתוארת כאן 'טיפוסית לתקופה כלשהי בעבר', ושבעתיד, 'לאחר הפסקה', 

ישובו לברך בלשון זו ממש? וכיוצא בזה שם לג 10 ועוד. 

 R. Wahrig-Burfeind, Wharig( הגרמנית   noch  ;)LSJ, s.v. ‘ἔτι, I3’( היוונית   ἔτι כך   30

 ,Deutsches Wörterbuch9, Nördlingen 2011, p. 1074, s.v. ‘noch, 3’: ‘irgendwann’)
אפשרי  להסבר   .) ]13 הערה  )Oxford English Dictionary  ]לעיל  האנגלית   yet וכן 

 G. C. Wakker, ‘Le probleme de ἔτι μέν avec :להתפתחות השימוש הזה ביוונית ראו

השימוש  שמן  הטענה   9–8 בעמ'  ושם   ,aoriste’, Syntaktika, 22 (2001), pp. 1‒14
בתפקיד   yetב־ השימוש  להסבר  מפתיע'.  'קליימקס  של  ִהשתמעות  התפתחה  הטמפורלי 

זה באנגלית ראו: קניג וטראוגוט )לעיל הערה 13(, עמ' 171–172 – לטענתם העתיד הלא 

ידוע סּופח אל מסגרת הזמן המוקצב לפעולה, ש־yet מתייחס אליה, וזו הרחבה של שימושו 

הרגיל.

ראוי להעיר על הדמיון בין המבנה הזה למבנה האכדי הפותח ב־adi )'ַעד'( בלשונות שבועה   31

 EA 109, line 53; EA 85,( אלעמארנה  במכתבי  כך   .)affirmation( חיזוק  כמילת   או 

 CAD, A, p. 115, s.v. ראו:   .kî adi כלומר   ,kî עם  חדשה  ובבבלית   ,)lines 40, 85
 ‘[O] ath formula to introduce a promissory ’adi  [conj.]  c‘, ועל פי ההסבר שם זהו 
ידי  על  ואף  עד'  'זי  ידי  על  הזה  האכדי  המבנה  את  חיקתה  הממלכתית  הארמית   .oath’
 T. Muraoka, ‘Notes on the Aramaic of the Genesis ראו:  'זי'.  ללא  לבדה  'עד' 

Apocryphon’, RevQ, 29 (1972), p. 333, n. 1270. ברם יש להיזהר מן הסברה שהמבנה 
האכדי חלחל אל העברית, כביכול בהחלפת המילית ַעד בעֹוד. ראו גם להלן סעיף 4.6.
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3.1.2  ]עודC+יפעל[  להבעת נצחיות

המבנה שיתואר להלן מופיע בארבעה מזמורי תהילים: מב–מג, פד, צב. מקרה 

אפשרי נוסף נמצא בספר איוב. במבט ראשון נראה שלפנינו עוד דרך מימוש 

 Cשל 'עוד הנבואי', אך בחינה מדוקדקת של ההקשר מחייבת ניתוח אחר: עוד 

המקדים פועל בצורת יפעל )אימפרפקט( בעל משמעות של פעולה ֶהרגלית, 

ל'עוד  בדומה  בטבע.32  או  שבחוק  כדבר  קבוע  באופן  ונשנית  חוזרת  פעולה 

המציאות  של  בהווה  תוקפה  את  מאשר   Cעוד  ,)3.1.1 סעיף  )לעיל  הנבואי' 

בהכרח  מתממשת  אינה  שהפעולה  פי  על  אף  יפעל,  צורת  ידי  על  המסומנת 

ברגע הדיבור. 

'עֹוד  לבאר  כיצד   .)5 פד  )תה'  ֶּסָלה'  ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  'ַאְׁשֵרי  א.    

ְיַהְללּוָך'? לפנינו עודC המאייך פועל בצורת יפעל, שמבטא כאמור משמעות 

הבה  המשכיותו.  את  שיבטא  לאדוורב  זקוק  איננו  הוא  כן  על  אשר  ֶהרגלית. 

ביתך,  יושבי  '*אשרי  עֹוד:  הרכיב  בו  שאין  תיאורטי  ניסוח  לעצמנו  נתאר 

שצדיקים  עולם  של  דרכו  יהא:  הפסוק  פירוש  אז  גם  סלה'.  יהללוך  צדיקים 

מהללים – היללו בעבר, ויוסיפו להלל בעתיד – את האלוהים. אם כן הצמדת 

האדוורב עֹוד לפועל יהללוך )שבפסוק המקורי נושאו סתמי, או שהנושא הוא 

ֵביֶתָך'( איננה מוסיפה למשפט משמעות חדשה אלא מחזקת משמעות  'יֹוְׁשֵבי 
קיימת: המציאּות 'יהללוך' שרירה וקיימת.33

ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד  ' ִּכי  נוספים:  כתובים  להתבאר  עשויים  זה  באופן  ב.   

' ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו   ;)12 6(;  'ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפַני ֵואֹלָהי' )שם   ָּפָניו' )תה' מב 

ִיְהיּו'  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה  ְינּובּון  ' עֹוד   ;)5 מג  )שם  ֵואֹלָהי'  ָּפַני   ְיׁשּוֹעת 

הכתובים  בשלושת  הדובר  שהרי  הנבואי',  'עוד  איננו  זה  אף   .)15 צב  )שם 

כגון 'ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה' )בר' ב 6(; 'ִּכי ִמן ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו   32

 GKC, pp. 315 ‒316, §107g; S. R. Driver, A Treatise on the :ָהֲעָדִרים' )שם כט 2(. ראו

Use of the Tenses in Hebrew3, Oxford 1885, p. 38, §34b; פסברג )לעיל הערה 1(, עמ' 
173–174 §163. דרייוור הדגיש כי החזרתיּות של הפעולה היא המצדיקה את העדפת צורת 

האימפרפקט על פני צורת ההווה, שכן תפקידו הרגיל של הווה לציין התמשכות של פעולה 

 ‘mere continuance in the :)אחת מסוימת ולא רצף של פעולות קצרות )ההדגשות במקור

 sense of duration without progress is never expressed by the impf.  [...]  while the
’impf. multiplies an action, the participle prolongs it )דרייוור  ]שם[ , עמ' 35–36(.

השבעים תרגמו εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε – 'לעולם ועד יהללוך'.   33

אף שאין זה פירושו המילולי של האדוורב, הניתוח שלנו אכן מוביל אל הבנה זו.
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הראשונים מקיים את ההבטחה 'אֹוֶדּנּו' בעצם אמירת המזמור )'אֹוֶדּנּו' הוא אפוא 

הרביעי  במקרה  מימושו(.  היא  שאמירתו  פועל   ,performative verb מעין 

הפועל משתלשל מתיאור הפותח בבינוני: ' ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה' ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו 

 ַיְפִריחּו. עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו'; כמו '  ְׁשתּוִלים' ו'ַיְפִריחּו', גם את 

ו'ִיְהיּו' יש להבין כתיאור מציאות הרגלית התֵקפה כבר בהווה וצפויה  'ְינּובּון' 

להימשך בעתיד – ולא כהבטחה למאורע שיקרה בעתיד. 

ְועֹוד  ִיָּכֵרת  ִאם  ִּתְקָוה  ָלֵעץ  ֵיׁש  'ִּכי  הפסוק  את  לשייך  יש  שלכאן  נראה  ג.   

ַיֲחִליף ְוֹיַנְקּתֹו ֹלא ֶתְחָּדל' )איוב יד 7(. העץ מטבעו מצמיח חוטרים חדשים לאחר 

כריתה, ושורשיו אינם חדלים להפרותו. גם פסוק זה מדבר אפוא על מציאות 

קבועה ותדירה, ואף שחיי עץ אחד אינם נצחיים, התופעה נצחית. 

3.2  ]עוד+ֲה )ה"א השאלה([  בספר מיכה

כללי ניסוחם של משפטי שאלה עם עֹוד )לעיל סעיף 2.1.6( הוסיפו להתקיים 

הוא  כאשר  לעֹוד  מצטרפת  השאלה  ה"א  כאמור  ואחריהם.  הספר  נביאי  אצל 

 ;)9 ו  ִעָּמְך' )עמ'  'ַהעֹוד  מקדים נשוא שהוא בינוני, שמני או צירוף יחס, כגון 

קיום  נשוא של  או  נטוי  פועל  לפני  ואילו   ;)10 א  )רות  ְּבֵמַעי'  ָבִנים  ִלי  'ַהעֹוד 

תדבק ה"א השאלה לנשוא, ועֹוד יידחה לאחריו: ' ֲהָיׁשּוב ֵאֶליָה עֹוד' )יר' ג 1(; 

 'ַהֵאין עֹוד ָחְכָמה ְּבֵתיָמן' )שם מט 6(. ואולם בשתי היקרויות בספר מיכה הוקדם 

עֹוד לראש המבע, והוא מקדים אפילו את ה"א השאלה, בניגוד למבנה השאלה 

ַהֹּיֵרׁש  'ֹעד  )א(  המילולי.  ברובד  לביאור  קשים  אומנם  הפסוקים  שני   הרגיל. 

15( – המתרגמים  ִיְׂשָרֵאל' )מי' א  ָיבֹוא ְּכבֹוד  ֲעֻדָּלם  ָמֵרָׁשה ַעד  ָאִבי ָלְך יֹוֶׁשֶבת 

הקדומים נחלקו בהבנת חלקו הראשון של הפסוק ולא בהכרח פירשוהו כלשון 

שאלה.34 )ב( 'עֹוד ַהִאׁש ֵּבית ָרָׁשע ֹאְצרֹות ֶרַׁשע ְוֵאיַפת ָרזֹון ְזעּוָמה' )שם ו 10( – 

'ֹעד',  במקום  'ַעד'  קראו  הם   –  ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγωσιν השבעים:  בתרגום   34

ַמחְסִנין  )'עֹוד  יונתן  ܝܪ̈ܘܬܐ( ותרגום  ܬܘܒ  ܠܟܝ  )ܐܝܬܐ  'אבי'. הפשיטתא   ו'ואביא' במקום 

)!( לך'. הקדמת הפועל  יֹוֵרׁש אביא  'עֹוד  ֲעֵליכֹון'( – שניהם משקפים קריאה מעין  ַאייִתי 

'אביא לך' בפשיטתא לראש המשפט מרמזת שבעל התרגום הסורי אומנם קרא כאן לשון 

שאלה. לעומת זאת בתרגום יונתן אין לכך ביטוי בטקסט, ומסתבר שהוא נקט לשון חיווי. 

 L. C. ראו:  לסקירה  חיווי.  כלשון  הקריאה  מועדפת  החדשים  הקומנטרים  מן  בחלק  גם 

 Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah (NICOT), Grand Rapids,
MI 1976, p. 277
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זה אינו מתבאר בקלות,35 והוצעו קריאות שונות לתיבה השנייה;36  אף פסוק 

עם זאת מוסכם כי יש לקרוא כאן לשון שאלה הפותחת בעֹוד. מאחר ששתי 

לפוטרן כתקלות טקסטואליות.  לכאורה אפשר  כרוכות בקשיים,  ההיקרויות 

ואולם אין להתעלם מן העובדה ששתיהן מזדמנות בספר אחד ורק בו. האם מקרה 

 – אידיולקטית  או  דיאלקטית   – לשונית  תכונה  שלפנינו  יותר  מסתבר   הוא? 

זה.  לניסוח  גרמה  אחרת  סיבה  שמא  או  זה(,  לסופר  )או  זה  לספר  המיוחדת 
במקרה זה פרשנות הפסוקים צריכה להיגזר מן הנוסח הנתון, ולא להפך.37

4. גלגוליה של 'עוד' בעברית המקראית המאוחרת

הקלסיים  המקרא  בחלקי  המקראית  העברית  של  דרכיה  את  תיארתי  כה  עד 

אלא  המאוחרים,38  בחלקיו  גם  וקיימת  שרירה  זו  תמונה  ככלל  והנבואיים. 

 καὶ τίς κοσμήσει πόλιν; μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου :)בתרגום השבעים )פסוקים 9ב–10א  35

θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους – הם קראו 'ּוִמי ָיַעד ָהִעיר?' במקום ' ]...[  ּוִמי ְיָעָדּה. 
עֹוד  ]...[ ', ובתחילתו של משפט חדש: 'ַהֵאׁש!? ובית רשע  ]...[ '. התרגום הסורי קרא 'ּוִמי 

ְיָעָדּה' כנוסח המסורה, ופירש מלשון עדות: ܡܢ ܢܣܗܕ )'מי יעיד'(, והפסוק הבא הוא כביכול 

כאן  אף  הרשע'(;  של  בביתו  )'ששוב  ]ה[ ֵאש  ܕܥܘܐܠ  ܒܒܝܬܗ  ܢܘܪܐ  ܕܬܘܒ  העדות:  תוכן 

ייתכן שקרא בלשון שאלה, שהרי בסורית דל"ת הזיקה רגילה להקדים דיבורים ישירים 

ושאלות. במקרה זה תרגום יונתן צמוד למקור: 'עֹוד ֲהִאית ֵבית ַרִׁשיָעא אֹוְצִרין ִדרַׁשע'.

36  מסתבר שהגרסה מקורית, ושמובנּה כפי שתרגם יונתן – 'ֲהֵיׁש', כלומר ִאׁש >iṯ(ʔ)*, הזהה 

או מקבילה ל'ֵיׁש', ואשר הדים לה נמצאים במקומות נוספים במקרא. כך הבינו אלן )לעיל 

53; ג"א רנדסבורג, 'מילת הקיום "ִאׁש" ', מחקרים בלשון, ט  34(, עמ' 375 הערה  הערה 

)תשס"ד(, עמ' 251–255, שם 252–253. 

יציב למדי:  15 נראה  א  יהודה הטקסט של מי'  זאת, על פי העדויות ממדבר  זאת אף  לא   37

בפפירוס מוואדי ֻמרבעאת הקריאה בטוחה והגרסה זהה לנוסח המסורה )Mur 88, טור יב, 

אף  כי  נראה  מן השרידים  אך  לקויה,  אומנם  מגילה מקומראן העדות  ובקטע   ,)13 שורה 

גרסתו זהה לנוסח המסורה )4Q82, קטע 91, טור ב וקטע 93–94, טור א, שורה 4(. 

אם כי לעיתים בהפרזה: ' ְוֹלא ִיְהֶיה  ]ִיְהיּו[  עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְוֹלא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד'   38

)יח' לז 22(. ראו גם: דנ' ט 20–21 – שם שרשרת של נשואים מתארת את הרקע להופעתו 

של המלאך גבריאל, ומפאת אורכה נאלץ הכותב לחזור על המבנה הראשון פעם נוספת 

בתחילת פסוק 21: 'ְועֹוד ֲאִני ְמַדֵּבר ּוִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַוֶּדה ַחָּטאִתי ְוַחַּטאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוַמִּפיל 

ֲאֶׁשר  ַּגְבִריֵאל  ְוָהִאיׁש  ַּבְּתִפָּלה  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ְועֹוד  ֱאֹלָהי.  ֹקֶדׁש  ַהר  ַעל  ֱאֹלַהי  ה'  ִלְפֵני  ְּתִחָּנִתי 

ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ַּבְּתִחָּלה ֻמָעף ִּביָעף ֹנֵגַע ֵאַלי ְּכֵעת ִמְנַחת ָעֶרב'. על השימוש בעֹוד ֲאִני במקום 

עֹוֶדִּני ראו להלן סעיף 4.1.3.
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כל  הסדר.  את  הפורעות  חריגות  הרגילים,  המבנים  בצד  מתגלות,  שבהם 

הקלסית  בספרות  הבתר־קלסיים.  לספרים  מיוחדות  להלן  שיובאו  החריגות 

לא נמצאו כמותן, להוציא שני מקרים בספר ירמיה, הנדונים להלן בסעיף 5, 

נדונים  והלאה  מכאן  המאוחרים.  עריכתו  בשלבי  מקורם  הנראה  ככל  ואשר 

שימושי האדוורב בספרים המאוחרים המובהקים או בספרים שסביר מאוד כי 

הם מאוחרים.

4.1 מקרים מיוחדים של 'עוד' המשכי

 )2.1 סעיף  )לעיל  הפעולה  או  המצב  המשכיות  לציון   Cבעוד הפותח  המבנה 

אך   .)2 כז  )דה"ב  ַמְׁשִחיִתים'  ָהָעם  'ְועֹוד  כגון  המאוחרים,  בספרים  גם  מופיע 

שימושים לא מעטים של עֹוד בראש מבע סוטים מעט או הרבה מן הכללים של 

הספרות המוקדמת. 

4.1.1 אנקולותון )אי התאמה דקדוקית(

ּוְבִריִחים  ְּדָלַתִים  ּוִמְגָּדִלים  חֹוָמה  ְוָנֵסב  ָהֵאֶּלה  ֶהָעִרים  ֶאת  ִנְבֶנה  ִליהּוָדה  'ַוֹּיאֶמר 

ַוִּיְבנּו  ִמָּסִביב  ָלנּו  ַוָּיַנח  ָּדַרְׁשנּו  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ֶאת  ָדַרְׁשנּו  ִּכי  ְלָפֵנינּו  ָהָאֶרץ   עֹוֶדּנּו 

השימוש   – זה  במקרה  לעין  בולטים  פרטים  שני   .)6 יד  )דה"ב   ַוַּיְצִליחּו' 

לפניו,  )ולא  האדוורב  אחרי  מפורש  שהנושא  אף  חבור  כינוי  עם  בעֹוֶדּנּו 

הנושא  איננו  הכינוי  של  שהנושא  והעובדה   ,)2.1.4 סעיף  לעיל  השוו 

 המפורש. לכאורה הכינוי הוא כינוי המדברים – תחליף של כינוי הגוף הפרוד 

'אנחנו' – אך הנושא ה'אמיתי' הוא ָהָאֶרץ. היה צפוי ניסוח מעין '*הארץ עודנה 

בין  נודד  הדובר  לפנינו  שהוא  כפי  בפסוק  לפנינו'.  הארץ  '*עוד  או  לפנינו' 

גופים שונים במשפט אחד. התוצאה היא היעדר קוהורנטיות. מקרה נוסף הוא 

 'עֹוֵדיָנה  ]עֹוֵדינּו[  ִּתְכֶליָנה ֵעיֵנינּו ֶאל ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו ֶאל ּגֹוי ֹלא 

17(. כאן יש מאבק בין הקרי ובין הכתיב. הקרי מקיים צורה  יֹוִׁשַע' )איכה ד 

נכונה למחצה: הכינוי של עֹוֵדיָנה מוסב על הנושא 'עינינו', ואין כאן נדידה 

לדוברים  מכוונת  אומנם  היא  אם   – עודינו  הצורה  בכתיב  אבל  אחר.  לנושא 

בגוף ראשון – שוב אינה מתאימה לנושא הפועל, 'עינינו'.39 

הצפויים  והניקוד  הכתיב  את  תואמת  איננה  עֹוֵדינּו  הצורה  דקדוקי:  קושי  כך  על  נוסף   39

במסורת טבריה עם כינוי המדברים: עֹוֶדּנּו. 
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4.1.2  ]עוד+כינוי+יפעל[ 

אחרי  שכן  נוספת,  מבחינה  לב  לתשומת  ראוי  הקודם  בסעיף  שהוזכר  הפסוק 

ִּתְכֶליָנה ֵעיֵנינּו'  האדוורב באה בו צורת יפעל ולא בינוני:  'עֹוֵדיָנה  ]עֹוֵדינּו[  

)איכה ד 17(. על פי צורתו ועל פי ההקשר האדוורב עודינו/עודינה )בין לפי 

באי מימושה.  ציפיית הדוברים עומדת  נראה המשכי:  לפי הכתיב(  בין  הקרי 

בינוני:  בעזרת  הכוונה  אותה  את  שיביע  אחר  ניסוח  על  לחשוב  היה  אפשר 

כוונת הכותב שעיניו כלות עתה  ואם  '*עינינו עודינה40 כלות אל עזרתנו'.41 

אחד  כאמור  עינינו';  תכלינה  '*עוד  הניסוח  צפוי  היה  לעד,  לכלות  וצפויות 

משימושיו של האימפרפקט הוא ביטוי של הרגל קבוע )ראו לעיל סעיף 3.1.2(. 

כך או כך לשון הכתוב אינה תואמת אף לא אחד מן המבנים הקלסיים. 

4.1.3 המבנה  ])נושא(+עודc+בינוני[  ללא כינוי חבור

 א. 'ְוֵאֶּלה ַהָּבִאים ֶאל ָּדִויד ְלִציְקַלג עֹוד ָעצּור ִמְּפֵני ָׁשאּול ֶּבן ִקיׁש' )דה"א יב 1(. 

ָהָעם  )'עֹוד  מפורש  נושא  אחריו  אם  הגרודה  בצורתו  יופיע  עֹוד  כאמור 

4[ (, אך בהיעדר נושא מפורש אחריו הנושא מיוצג בכינוי חבור  ז  ָרב'  ]שופ' 

' ְוהּוא עֹוֶדּנּו  2.1.4(, כלומר היה צריך להיות עֹוֶדּנּו; השוו:   )ראו לעיל סעיף 

ָעצּור' )יר' לג 1(. 

ב. כאמור בסעיף הקודם, אם מצטרף לעֹוד כינוי, הוא מוכרח להיות חבור.   

'ְועֹוד   – עֹוֶדִּני  במקום  פרודים:  כינויים  גם  מוצאים  המאוחרת  בספרות  אך 

ֲאִני ְמַדֵּבר ַּבְּתִפָּלה, ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל  ]...[  ֻמָעף'   ֲאִני ְמַדֵּבר ּוִמְתַּפֵּלל  ]...[  ְועֹוד 

 ;)24 ֶאְׁשָמע' )יש' סה  ַוֲאִני  ְמַדְּבִרים  ֵהם  'עֹוד  20–21(; במקום עֹוָדם –  )דנ' ט 

 השוו:  'ַהעֹוָדם ַחִּיים' )שמ' ד 18(, וכן באסתר ניסחו כראוי: 'עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו' 

)אס' ו 14(.

יש בספרים המוקדמים:  היקרות אחת בלבד של כינוי גוף פרוד לאחר עוד   

'ָלָּמה ָּבאִתי ִמְּגׁשּור, טֹוב ִלי ֹעד ֲאִני ָׁשם' )שמ"ב יד 32(.42 באיוב אף מופיע כינוי 

רומז במקום כינוי גוף: 'עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא' )איוב א 16, 17( במקום '*עֹוֶדּנּו 

מדבר וזה בא'. אין דוגמה נוספת לכך במקרא.

לצורך הניסוח ההיפותטי בחרתי בצורת הכתיב 'עֹוֵדיָנה' המתאימה לנושא 'ֵעיֵנינּו'. השוו   40

לעיל סעיף 4.1.1. 

השוו:  'ְוֵעיֶניָך ֹראֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום' )דב' כח 32(.  41

אך ראו להלן הערה 65.   42
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4.1.4  ]עודc+לא+ָּפעל[  במובן 'עדיין לא ָּפעל'43

בכתובים  הימים  בדברי  מופיע  שהוא  מפני  במיוחד  מעניין  הבא  המקרה 

הסינופטיים, ומתוך כך ניתן לנו לעמוד על מקור השראתו: 'ַוֵּיֶלְך ְּבָכל ֶּדֶרְך ָאָסא 

ָאִביו ֹלא ָסר ִמֶּמּנּו  ]...[  ַאְך ַהָּבמֹות ֹלא ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות' 

)מל"א כב 44(; 'ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָאִביו ָאָסא ְוֹלא ָסר ִמֶּמָּנה  ]...[  ַאְך ַהָּבמֹות ֹלא ָסרּו 

ְועֹוד ָהָעם ֹלא ֵהִכינּו ְלָבָבם ֵלאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶהם' )דה"ב כ 33(. מסיבה כלשהי ראה 

בעל דברי הימים לסטות כאן מן הלשון המקורית של ספר מלכים )או פרוטו־

'עוד  האינפורמטיווית  לנוסחה  ומוסרי  רוחני  תוכן  לצקת  כדי  אולי  מלכים(, 

העם מזבחים  ]...[ ' )החוזרת בספר מלכים חמש פעמים( או מכל סיבה אחרת.44 

על  העם  ]...[ '  ')ו(עוד  המקורית  הפתיחה  את  המעבד  השאיר  כן  בעשותו 

כנה, ושינה את יתר המשפט. כך התקבל המבנה  ])ו(עוד+נושא+לא+ָּפעל[ , 

אלא  התקופה,  בלשון  חי  מבנה  זה  היה  שלא  נראה  פעל'.  'טרם  כמו  שמובנו 
יצירה חד־פעמית, תוצאת עיבוד של טקסט נתון.45

4.2 מקרים מיוחדים של 'עוד' חיבורי

 Aעוד של  הרגיל  מקומו  הקלסית  המקרא  בלשון   ,2.2.1 בסעיף  לעיל  כאמור 

אחרי הפועל. הקדמתו לראש המבע אפשר שהיא נועדה בתחילה לשם מיקוד, 

ואם כן ייתכן שסדר המילים נגזר בצורה לגיטימית. עם זאת לא נראה לומר 

שכל ההיקרויות שלהלן נועדו להדגשה. לפחות את חלקן אפשר לתלות בשינוי 

מהופכים,  מפעלים  ההדרגתי  ובמעבר  הפועל  בזמני  השימוש  באופני  שחל 

המקראית  שבעברית  צורות  טמפורלית.  זמנים  למערכת  אספקטואליים, 

המקום  את  לתפוס  המוכרחה  )ַויפעל,  מהופך  כעתיד  מנוסחות  היו  הקלסית 

הראשון( – בעברית המקראית המאוחרת מנוסחות לעיתים קרובות כעבר )ָּפעל, 

הנוטה לתפוס את המקום השני(, ולפיכך נטו להקדים ְועֹוד ָלראש )ראו להלן 

למבנה זה השוו להלן סעיף 5.1.   43

יפת,  ש'  ראו:  הימים  דברי  בספר  המלכים  הערכת  נוסחות  של  אידיאולוגי  עיבוד  על   44

ירושלים תשל"ז,   אמונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית, 

עמ' 190–191; על הצירוף 'הכין לב' ראו: שם, עמ' 215–216.

עֹוד ֹלא במובן 'טרם' אומנם רווח בלשון ההשכלה ובעברית החדשה, ונראה לי שהוא החל   45

להתפשט בימי הביניים המאוחרים. עֹוד ֹלא בלשון חז"ל מובנו אחר. עיינו להלן סעיף 4.3 

והערה 55. על הצירוף ַעד )ֲאֶׁשר( ֹלא במובן 'טרם' עיינו להלן בסעיף 4.6.3.
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4.2.2(. אף אם הסיבות להיווצרות המבנים הללו הן מורפולוגיות טהורות, מכל 

מקום הם לא נוצרו או לא נחשבו תקינים קודם לכן, והם מאפיינים את לשון 

הספרים המאוחרים.

4.2.1  ]עודA+יפעל/ְּפעל[ 

הזה  בפרק   .)4–3 ה  )יח'  ִּתָּקח'  עֹוד  ּוֵמֶהם  ְּבִמְסָּפר  ]...[    ְמַעט  ִמָּׁשם  ' ְוָלַקְחָּת 

מצטווה יחזקאל ליטול משיער זקנו וראשו ֵחלק ֵחלק ולקיים בשיער פעולות 

ולקיים בהן  ְּבִמְסָּפר'(  )'ְמַעט  לו לקחת שערות בודדות  סמליות. לבסוף נאמר 

ִּתָּקח'. ודאי אין כאן כל נבואה או  'ּוֵמֶהם עֹוד  פעולה, ושוב נוסף ציווי חדש: 

הבטחה מסוג 'עוד הנבואי' אלא הוראה מעשית שיש לקיימה בעתיד הקרוב. 

אין ספק שבלשון הקלסית היה ציווי זה מנוסח '*ולקחָת עוד' או '*קח נא עוד' 

22[ (. אפשר שעֹוד הוקדם כאן לראש  ָהִכינּו עֹוד'  ]שמ"א כג  ָנא  ' ְלכּו  )השוו: 

המבע כדי להטעים את הלקיחה הנוספת שעל הנביא לבצע במהלכו של טקס 

שם  של  וכתחליף  כמושא  כאן  נתפס  שעֹוד  היא  אחרת  אפשרות  שלבי.  רב 

עצם. דוגמות נוספות: 'ְועֹוד ָּתׁשּוב ִּתְרֶאה' )יח ' ח 6, 13, 15 – אם אין זה 'עוד 

 הנבואי'(; 'ְּגָרל  ]קרי ְּגָדל[  ֵחָמה ֹנֵׂשא ֹעֶנׁש ִּכי ִאם ַּתִּציל ְועֹוד ּתֹוִסף' )מש' יט 19(. 

כיוצא בזה מוצאים  ]עודA+ְּפעל[  בלשונות ציווי בספר זכריה: 'עֹוד ְקָרא ֵלאֹמר' 

)זכ' א 17(; 'עֹוד ַקח ְלָך ְּכִלי ֹרֶעה ֱאִוִלי' )שם יא 15(.

4.2.2  ]ְו+עודA+)נושא(+ָּפעל+)נושא([  46

ְוֶאת  ַהָּבמֹות  ֶאת  ֵהִסיר  'ְועֹוד  המאוחרים:  בספרים  לראשונה  מופיע  זה  מבנה 

ֶׁשִבי'  ַוִּיְׁשּבּו  ִביהּוָדה  ַוַּיּכּו  ָּבאּו  ֲאדֹוִמים  'ְועֹוד   ;)6 יז  )דה"ב  ִמיהּוָדה'  ָהֲאֵׁשִרים 

)שם כח 17(, ' ְועֹוד ִּדְּברּו ֲעָבָדיו ַעל ה' ָהֱאֹלִהים' )שם לב 16(; 'ְועֹוד ָרִאיִתי ַּתַחת 

ַהָּׁשֶמׁש' )קוה' ג 16(. להוציא ההיקרות בקוהלת, לא מסתבר שתיאור המאורעות 

בדברי הימים מבטא התרחשות חוזרת של הנשוא – הסרה נוספת של הבמות 

כביכול או ביאה של האדומים פעם נוספת אחר שכבר באו קודם לכן – אלא 

הצגת  המציין  סמן  'ותוב',  שתרגמו  הארמיים  התרגומים  עם  הצדק  כי  נראה 

הממלכתית  בארמית  שאחריו.  המשפט  מן  אורגני  חלק  ושאיננו  חדש,  מידע 

השימוש ב'ותוב' ובמיליות אחרות בתפקיד זה מצומצם מאוד;47 אם אומנם זה 

השוו להלן סעיף 5.2.  46

ראו: הו  ]...[ '.  פלגא  'ותוב  הממלכתית:  בארמית  אחת  משכנעת  דוגמה  לי  ידועה   47 
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טיבו של עודA כאן, קשה לשער שמקורו בהשפעה ארמית, אלא נראה שהוא 

פרי התפתחות עצמאית. 

4.3 הקדמת 'עוד' במשפטי שלילה

שני מבני שלילה חריגים מזדמנים בספר איוב: 'ַעִין ְׁשָזַפּתּו ְוֹלא תֹוִסיף, ְוֹלא עֹוד 

ְּתׁשּוֶרּנּו ְמקֹומֹו' )איוב כ 9(; 'ִיְׁשָּכֵחהּו ֶרֶחם ְמָתקֹו ִרָּמה, עֹוד ֹלא ִיָּזֵכר' )שם כד 20(. 

בשני הפסוקים הללו עֹוד נתון לפני הפועל, ובמקרה אחד הוא נתון אף לפני 

מילת השלילה. כאמור מבנים אלה אינם מצויים בעברית הקלסית, שבה מבנה 

'*ולא  הניסוח  צפוי  היה  כלומר  הוא  ]לא/ַאל+פועל+עוד[ ;  הרגיל  השלילה 

 תשורנו עוד מקומו' )השוו: 'ְוֹלא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמֹקמֹו'  ]איוב ז 10; תה' קג 16[ (; 

'*ולא יָזכר עוד' )השוו ' ּוְׁשמֹו ֹלא ִיָּזֵכר עֹוד'  ]יר' יא 19[ (. מאחר ששני המבעים 

הבתר־ בעברית  השתרש  אף  מהם  ואחד  בהקשרם,  לחלוטין  מוָבנים  הללו 

המקראית, כמעט אין למצוא בקומנטרים התייחסות כלשהי לתחבירם החריג.48 

ערוכים  שניהם  אומנותיים;  מטעמים  נקבע  האדוורב  מקום  הפסוקים  בשני 

כתקבולת כיאסטית – בפסוק הראשון תקבולת מלאה: 'ַעִין ְׁשָזַפּתּו ְוֹלא תֹוִסיף' 

)צופה, פועל ראייה, חדילה( / 'ְוֹלא עֹוד ְּתׁשּוֶרּנּו ְמקֹומֹו' )חדילה, פועל ראייה, 

ִיָּזֵכר'  'ֹלא  כנגד  עומד  'ִיְׁשָּכֵחהּו' בראש הצלע הראשונה  צופה(; בפסוק השני 

בסוף הצלע השנייה. בשני הפסוקים התקבולת לא הייתה מושגת אילו היה עוד 

נתון בסוף המשפט כחוק.

הקדמת האדוורב יצרה חיכוך בין ֺלא לעֹוד: ֺלא מופיע בראש המבע מפני   

 B. Porten and A. Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt,
 ‘And furthermore, הם תרגמו שם:   .II: Contracts, Jerusalem 1989, B2.4, line 12
’ […]  that half. כדוגמה לסמן כזה בעברית המקראית אפשר להביא את 'ְוַאף ַּגם ֹזאת' )וי' 
כו 44(. במקומות אחרים קשה לקבוע אם ')ו(אף' מכמתת את שם העצם שאחריה )ומובנה 

1( או שהיא סמן מוסגר וחיצוני למשפט. בעיה דומה  כשל עוד ב'עֹוד ֶנַגע ֶאָחד' )שמ' יא 

יש בארמית המקראית, כגון עז' ו 5, ובארמית הממלכתית, כגון 'אף נשתונא כתיב יהיב 

)ibid., I: Letters, Jerusalem 1986, A6.1, line 3; המהדירים תרגמו כסמן מוסגר:  לן' 

.)‘Moreover, a rescript was written  [and]  given to us’
יוצא מן הכלל: ע' חכם, איוב )דעת מקרא(, ירושלים תשמ"ח. שם בעמ' קנד–קנה, בפירוש   48

לאיוב כ 9, הוא העיר נכונה: ' "ְוֹלא עֹוד" – לא שנית )וזו הפעם היחידה במקרא שבא "עוד" 

סמוך ל"לא" ולפני הֹפעל. וִיתכן שִשנוי הסדר בא לחזק הדבר. הסדר הרגיל: "ולא יספה 

שוב אליו עוד". או: "לא יכלה עוד הצפינו"('. 
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שזה מקומו הפורמלי, ועֹוד מופיע בראש מפני שהדובר היה מעוניין להקדימו. 

הפתרון מגומגם: כתוב אחד פותח בֺלא עֹוד, והשני בעֹוד ֺלא. בכתוב הראשון 

טווח ההשפעה )scope( של מילת השלילה ֹלא התקצר, והיא נעשתה מאדוורב 

הסמוכה  המילה  את  המאייך  לאדוורב   )clausal adverb( משפט  המאייך 

כו  )איוב  ֵיׁש'  'ֹלא   ;)27 כה  )מש'  טֹוב'  ל'ֹלא  בדומה   ,)item adverb( בלבד 

ִיָּזֵכר'(, ואחר  2  ]פעמיים[ (.49 בכתוב השני המבע הגרעיני נשלל תחילה )'ֹלא 

כך הוקדם האדוורב לראש המשפט. טעמי המקרא אף הם משקפים את החלוקה 

הזאת: בכתוב הראשון 'ֹלא עֹוד' היא יחידת הנגנה נפרדת מ'ְּתׁשּוֶרּנּו ְמקֹומֹו', 

ואילו בכתוב השני 'עֹוד' זוכה לטעם מפסיק, והמילים 'ֹלא ִיָּזֵכר' מנוגנות אחריו 

כיחידה אחת. 

עֹוד פרי התפתחות פנימית  כנגד ַהָּצעתי לראות בהיווצרות הסינטגמה ֺלא   

בעברית, אפשר היה לטעון שיד הארמית בדבר. בארמית הממלכתית משמש 

הצירוף  של  ההיקרויות  מספר  ו'לעד'.  'לאעד'  גם  הנכתב  עד',  'לא  הצירוף 

במהדורתם המקיפה של בצלאל פורטן ועדה ירדני למסמכים בארמית ממצרים 

הקדומה הוא ארבע בלבד;50 שלוש מתוכן התפרשו למהדירים על פי הקשרן 

במובן 'טרם' )not yet(, שאיננו עניין לכאן,51 ורק היקרות אחת תרגמו במובן 
המבוקש – 'לא  ]פועל[  עוד'.52 קשה אפוא להאמין שיד הארמית בדבר.53

העובדה ששני דגמים חדשים מתגלים בספר אחד, וששניהם נעדרים מלשון   

המקרא הקלסית )למעשה מיתר המקרא כולו(, מלמדת כי תפוצתו של מבנה 

ולטקה ואו'קונור )לעיל הערה 12(, עמ' a ,660§, בהערה לדוגמה 4.   49

פורטן וירדני )לעיל הערה 47(.  50

A2.2, שורות  א,  )שם,  לכן'  אשכח   אש למושרתהם  למשל במכתב מהרמופוליס:  'ולעד   51

12–13( – המהדירים תרגמו שם: 'ועוד לא מצאתי איש לשגרם לכם', ובתרגומם האנגלי: 

 ,B2.11 ב,  )שם,  עלין'  נפלג  לאעד  'זי  מיב:  בחוזה   ;‘But I have not yet found  [...] ’
האנגלי: ובתרגומם  אלינו  ]=בינינו[ ',  נחלק  לא  'שעוד  תרגמו:  המהדירים   –  )13  שורה 

 ,B3.13 ,בחוזה אחר מיב: ' והן מאתת ולעד שלמת' )שם, ב ;‘we shall not yet divide  [...] ’
‘not yet paid’ :שורה 8( – המהדירים תרגמו: 'ואם אמות ועוד לא שילמתי', ובאנגלית

במכתב מיב: 'עוד טעם לאעד יהוי להן תנה' )שם, א, A4.4, שורה 9( – המהדירים תרגמו:   52

’no more‘ :עוד צו לא עוד יהי להם פה!', ובתרגומם האנגלי'

שלושה מבין המכתבים מיב שהוזכרו בשתי ההערות הקודמות נכתבו על ידי יהודים. והינה   53

העברית  המילה  בסמוך  מופיעה  המבוקש  במובן  מתפרש  הצירוף  שבה  היחידה  בהיקרות 

עוד )לעיל הערה 52(. נראה כי דווקא העברית השפיעה על שפתו הארמית של הכותב ולא 

להפך.
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תחבירי זה בתקופת המקרא לא הייתה רחבה. עם זאת לאחר המקרא הופיעו שני 

המבנים הללו בעברית ובארמית של מגילות מדבר יהודה, לצד המבנה הסדיר 

המבנה  ]עוד+לא+פועל[   שביתה  לו  קנה  חז"ל  בלשון  ]לא+פועל+עוד[ .54 

)מעין 'עֹוד ֹלא ִיָּזֵכר'(.55 

4.4 'עוד הנבואי' בספר זכריה

4.4.1 'עוד נבואי' עם מילית זיקה

ומקומו תמיד בראש  חזון על התרחשות בעתיד,  הנבואי' מבטא  'עוד  כאמור 

המבע ואחריו פועל בעתיד:  ]עוד+יפעל[ . אסורה חציצה בין עוד ובין הפועל, 

והמבע אחוד, ללא פסוקיות. לא כן בזכריה – שם השתרבבה מילית זיקה, והיא 

מבקעת את המשפט כביכול למשפט עיקרי בן מילה אחת, עוד, ופסוקית שבה 

ַרּבֹות'  ָעִרים  ְוֹיְׁשֵבי  ַעִּמים  ָיֹבאּו  ֲאֶׁשר  ֹעד  ְצָבאֹות  ה'  ָאַמר  'ֹּכה  המרכזי:  המבע 

)זכ' ח 20(. מתוכן הפסוקים ומסגנונם אין ספק שמדובר ב'עוד הנבואי'. קשה 
להסביר מדוע נתחבה כאן מילית הזיקה.56

שם  אך   4 שורה  ב,  טור   ,1 קטע   ,4Q538( לא ]תאפקה[ '  יכל  עוד  'ולא  הראשון:  המבנה   54

בשורה 3 'ולא יכל עוד'(; 'וכל שקר לא עוד ישתכח ] [ ' )4Q537, קטעים 1+2+3, שורה 2(; 

'לא עוד יחזא צער' )4Q580, קטע 4, שורה 5(. המבנה השני: 'ועוד לוא נתן הג̇ו̇י לרוח בשר 

כי לא ידע בין   ]טו[ ̇ב לרע כמשפט  ]ר[ וחו̇ ] [ ' )4Q417, קטע 1, טור א, שורות 17–18(. ראו 

 J. S. Rey, ‘ “Dislocated Negations”: Negative אל Followed by a Non-verbal גם: 

 Constituent in Biblical, Ben Sira, and Qumran Hebrew’, E. Tigchelaar and P. Van
 Hecke (eds.), Hebrew of the Late Second Temple Period: Proceedings of a Sixth
 International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira,
London and Boston, MA 2015, p. 167 and n. 31. כאמור המבנה הקלסי נפוץ גם הוא 
בני  'וכול   ;)2 7, שורה  )4Q258, קטע  עוד'  ישוב  לא  'וליד הרמה  כגון  בלשון המגילות, 

אשמה לא יהיו עוד' )1QHa, שורה 32(; 'ולא יוס̇י̇פו עוד לתעות ̇קהל ופ̇ת ]אים[  לא יחזקו 

עוד את עצתם' )4Q169, קטע 3, טור ג, שורה 8(.

במ'  זוטא  )ספרי  לא פסקה'  עוד  סיני  בהר  – משקרבה  סיני"  בהר  ' "העשויה  ראו למשל:   55

324[ (; 'תני בר קפרא. עד שלא נגאלו יש' ממצרים היתה  6  ]מהדורת הורוביץ, עמ'  כח 

רשומה ברקיע. משנגאלו עוד לא נראית ברקיע' )תלמוד ירושלמי, סוכה ד, ה  ]נד ע"ג; 

י  ]עב  א,  מגילה  )שם,  פסק'  לא  עוד  שיני  מעשר  משנקבע  שמעון.  ר'  'סבר   ;) ]650 טור 

ע"ג; טור 755[ (. בכל המקורות הללו )ויש עוד כמותם( משמעות המבנה  ]עודA+לא+ָפעל[  

איננה כמו 'עדיין לא פעל' )not yet( אלא 'לא פעל יותר'. ראו גם לעיל סעיף 4.1.4.

לכאורה הכתיב החסר של ֹעד אומר דרשני: ֶהָהייתה הקריאה המקורית 'ַעד ֲאֶׁשר'? אם כן   56

מדובר בסטייה למבנה אחר בתכלית )ראו להלן הערה 72(. חילופי ַעד ועֹוד נדונים בפרטות 
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4.4.2 חזרה על 'עוד' לאחר הפרפקט

מה יעשה הנביא אם הוא מבקש להוסיף בחזון הפותח ב'עוד הנבואי' תמונות 

ואירועים נוספים? אצל נביאי הספר יש כמה היקרויות של מבעים משורשרים 

מסוג זה, ועולות מהן שתי ברירות: ליצור שרשרת מבעים שכל אחד מהם חוזר 

משפט  במסגרת  הפעלים  כל  את  לכרוך  או  המבנה  ]עוד+יפעל[ ,  על  מחדש 

אחד הפותח במבנה זה, ללא חזרה על עֹוד, ובמחרוזת יפעל־ָּפעל )אימפרפקט 

בצורת  הפותחת  פעלים  בשרשרת  המקרא  בלשון  כרגיל   – פרפקט(  ואחריו 

יפעל.57 את שתי הדרכים אפשר להדגים בכמה פסוקים סמוכים בירמיה: 'עֹוד 

ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים. עֹוד  ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, עֹוד 

על  החזרה   58.)4–3 לא  )יר'  ְוִחֵּללּו'  ֹנְטִעים  ָנְטעּו  ֹׁשְמרֹון,  ְּבָהֵרי  ְכָרִמים  ִּתְּטִעי 

המבנה כמובן מתבקשת, שהרי מדובר בכמה תמונות – הבנייה, המחול והכרם. 

או של  לוגי של תוצאה  ביניהן קשר  כל תמונה מורכבת מרצף פעולות שיש 

והפועל  יפעל,  בצורת  הוא  תמונה  בכל  הראשון  הפועל  כצפוי  בזמן;  עקיבה 

שאחריו )בין שהוא אחד או יותר( צורתו פעל.

ברם אצל זכריה יש שכלול מעניין:  'ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות עֹוד ְּתפּוֶציָנה ָעַרי   

עֹוד ִּבירּוָׁשָלִם' )זכ' א 17(. הפתיחה עשויה  ִמּטֹוב ְוִנַחם ה' עֹוד ֶאת ִצּיֹון ּוָבַחר 

זאת  אף  פעל,  בצורת  פעלים  מחרוזת  ואחריה  הרגיל,  הנבואי  המבנה  פי  על 

בהתאם לדגם שלעיל. ואולם בניגוד לדגם המקורי, האדוורב עֹוד שב ונכפל 

 .Aבדברי זכריה אחרי כל אחד מן הפעלים הפרפקטיים, כאילו מדובר היה בעוד 

והלוא הדגם  ]פועל+עוד[  הוא דגם חיווי המלמד על חזרת הפעולה; אין זה 'עוד 
הנבואי' בצורתו הקלסית.59

להלן בסעיף 4.6. נראה לי יותר שמילות ההצגה 'ֹּכה ָאַמר ה' ' הן שגררו לכאן את מילית 

הזיקה, אף על פי שמילית הזיקה דרושה לדיבור עקיף, ואילו כאן מוצג דיבור ישיר. מקרה 

23(. עדיין ההסבר  ח  )זכ'  ישיר מזדמן בהמשך ספרנו  דיבור  זיקה עם  מובהק של מילית 

איננו מלא, מפני שהמילית מופיעה במקום השני שלא כצפוי. 

למחרוזת כזאת השוו למשל: 'ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם'   57

GKC, p. 333, §112p :דב' ז 12(; ראו עוד(

כיוצא בזה: 'עֹוד ֹיאְמרּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבָעָריו  ]...[  ְוָיְׁשבּו ָבּה ְיהּוָדה ְוָכל ָעָריו   58

ַיְחָּדו ִאָּכִרים ְוָנְסעּו ַּבֵעֶדר' )יר' לא 23–24(.

יכול הטוען לטעון כי 'ּוָבַחר עֹוד' פירושו באמת חיבורי – 'ובחר שנית' או 'הוסיף לבחור',   59

פירושו  אין  ודאי  עֹוד'?  ה'  'ְוִנַחם  על  נאמר  מה  אך   .)16 ב  זכ'  )והשוו:  בעבר  שבחר  כפי 

'ְיַנחם שוב' אלא 'עתיד לנחם', שהרי נחמה זו היא בניין העיר מחדש, לאחר שחרבה בפעם 
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נביאי הספר צפויים היו לנסח כך: '*עוד תפוצינה ערי מטוב ונחם ה' את   

ציון ובחר בירושלם', ללא חזרה על עֹוד. ואם חפץ הכותב לחזור על האדוורב, 

הוא  נפרדות,  החזון לתמונות  את  לפרק  כדי  או  הנבואי  הנופך  את  לחזק  כדי 

ובחר  ה' את ציון  ינחם  תפוצינה ערי מטוב, עוד  '*עוד  יכול היה לנסח כך: 

ינחם ה'  תפוצינה ערי מטוב, עוד  בירושלם', או )בחלוקה משולשת(: '*עוד 

תקין  שימוש  להיחשב  עשוי  מאלה  אחד  כל  בירושלם'.  יבחר  עוד  ציון,  את 

)אף כי מוגזם( במבנה הנדון. בזכות טעמו הרטורי והאומנותי לא בחר מחבר 

ספר זכריה בחזרה תכופה על המבנה  ]עוד+יפעל[ , אלא שינה את שני הפעלים 

עֹוד  הכפלת  על  לוותר  במקום  אך  וָבַחר;  ִנַחם  הפרפקט  לצורות  העוקבים 

זה, הוא נקב בו שוב ושוב, וקבע את מקומו אחרי הפועל.  כמתחייב במקרה 

בזאת הוא חיקה את הדגם  ]ָּפעל+עודA[ , הלגיטימי כשלעצמו, אך בלי שימת 

לב להבדל הסמנטי המקורי בינו ובין 'עוד הנבואי'. 

4.5 חריגות במשפטים עם נשוא של קיום

4.5.1 מקרה מסופק

ְלַמְעָלה  ֱאֹלַהי  ְלֵבית  ָנַתִּתי  ָוֶכֶסף,  ָזָהב  ְסֻגָּלה  ִלי  ֵיׁש  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִּבְרצֹוִתי  'ְועֹוד 

ִמָּכל ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ַהֹּקֶדׁש' )דה"א כט 3(. הבנת הפסוק איננה פשוטה כלל.60 

מרבית הפרשנים הבינו כי המילים 'ִּבְרצֹוִתי ְּבֵבית ֱאֹלַהי' הן מאמר מוסגר ה'צף' 

יש לי סגלה זהב וכסף, נתתי  בין מרכיביו של המשפט העיקרי, שהוא '*ועוד 

)אותה( לבית אלהי  ]...[ '.61 לפי קריאה זו המאמר המוסגר משמש סיבה לכך 

הראשונה. אם כן גם אם נאמץ קריאה 'מקילה' של 'ּוָבַחר עֹוד' כעֹוד חיבורי, לכל הפחות אל 

'וִנחם ה' עוד' ודאי נספח 'עוד' מיותר. 

 E. L. Curtis and A. A. ’A strangely worded sentence‘. ראו:  ומדסן,  כדברי קרטיס   60

 Madsen, A Critical and Exegetical Commentary on The Books of Chronicles
ידי  New York 1910, p. 303 ,(ICC). לדעת רוטשטיין והנל הסרבול כולו הוא תוצאת 
 J. W. Rothstein and J. Hänel, Kommentar zum העורך המאוחר שחלו בטקסט. ראו: 

ersten Buch der Chronik (KAT), Leipzig 1927, p. 508. ועיינו בהערה הבאה.
 ‘Moreover, in addition to all that I have provided for the holy house, :כך למשל יפת  61

 I have treasure of my own of gold and silver, and because of my devotion to the
 house of my God I give it to the house of my God’ (S. Japhet, I&II Chronicles: A
Commentary  [OTL] , London 1993, p. 501(. וראו הדיון שם, עמ' 506. לפי הבנה זו 
וִתי, נגד הפיסוק העולה מן הטעמים. כיוצא בזה תרגמו  ְעָלה אל ִמָּכל־ֲהִכיֹנ֖ יש לצרף את ְלמַ֔
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שהדובר מתכוון להקדיש לבניית המקדש אוצר נוסף, שכן הוא כה רוצה בדבר 

כעת. לפי קריאה זו המילים 'ִּבְרצֹוִתי ְּבֵבית ֱאֹלַהי' תחובות שלא במקומן, והן 

מפריעות את הרצף )הבלתי מופרע בדרך כלל( בין עֹוד חיבורי לנשואו: 'ְועֹוד 

ְלֵבית  ָנַתִּתי  ָוֶכֶסף, )אשר/והינה62(  ָזָהב  ְסֻגָּלה  ִלי  ֵיׁש  ְּבֵבית ֱאֹלַהי –{  ִּבְרצֹוִתי   –{

ִלי'(, ואם כן ניתן  ֵיׁש  )'ְועֹוד  ]...[   ֱאֹלַהי'. לפי זה המבנה הוא  ]ְועודA+נשוא[  

וילהלם  זאת  לעומת   63.4.2.2 בסעיף  לעיל  שנדון  המאוחר  בסדר  להכלילו 

רודולף זיהה את המשפט העיקרי עם הפועל 'ָנַתִּתי', כלומר 'ְועֹוד  ]...[  ָנַתִּתי 

מעוררת  הזאת  שהקריאה  אלא  ָוֶכֶסף'.  ָזָהב  'ְסֻגָּלה  הוא  והמושא  ֱאֹלַהי',  ְלֵבית 

בעיות אחרות: המילים 'ֵיׁש ִלי' מיותרות, ומלבד זאת בין 'ועוד' ובין המשפט 

שאף  היא  נוספת  אפשרות  גדול.64  פער  נפתח  ֱאֹלַהי',  ְלֵבית  'ָנַתִּתי  העיקרי, 

לעיל  )השוו  חדש  מידע  של  הוספה  המציין  מוסגר  סמן  הוא  האדוורב   כאן 

סעיף 4.2.2(.

 W. A. L. Elmslie, The Books of Chronicles (The Cambridge :אלמסלי ואחרים. ראו

Bible for Schools and Colleges), Cambridge 1916, p. 164. רוטשטיין והנל אימצו 
את הפתרון של תרגום השבעים והשמיטו את מה שראו כתחיבה של העורך; התוצאה לפי 

שחזורם היא: '*ועוד יש לי סגלה זהב וכסף והנה נתתי לבית אלהי'. ראו: רוטשטיין והנל 

)שם(.

ָוֶכֶסף', כלומר  'ָזָהב  לוואי אסינדטית המתארת את  'ָנַתִּתי' פותח פסוקית  אפשר שהפועל   62

'*יש לי סגולה זהב וכסף )אשר( נתתי לבית אלהי למעלה'. ייתכן כי להשמטה זו של 'אשר' 

 A. B. Davidson, Hebrew Syntax3, Edinburgh :התכוון דוידסון בציינו לפסוק זה. ראו

 καὶ ἰδοὺ δέδωκα εἰς :1942. הפתרון השני הוא לפי השבעים, p. 193, §144, remark 5
οἶκον θεοῦ μου – 'והנה נתתי לבית אלהי'. קרופט סבר כי הפועל ָנַתִּתי בפסוק זה איננו 
מבטא הבטחה לעתיד כי אם הודעה שהדובר כבר הקדיש את הממון המיועד לִמקדש. ראו: 

 A. Kropat, Die Syntax des Autors der Chronik: Verglichen mit der seiner Quellen,
Giessen 1909, p. 16

יצוין כי הקריאה 'ְועֹוד ִּבְרצֹוִתי ְּבֵבית ֱאֹלַהי' כפסוקית זמן שמובנה 'כבר אז, ברצותי  ]...[ '   63

בהיות  אז,  'כבר  במובן  המבנה  ]עוד+ִּבְפֹעל[   המקרא.  לשון  דרכי  לפי  אפשרית  איננה 

הדבר' – הופיע בימי הביניים וייתכן שמקורו בצירוף 'עוד באותה שעה' בלשון המדרשים 

המאוחרים.

W. Rudolph, Chronikbücher (HAT), Tübingen 1955, p. 190. אכן רודולף תיקן את   64

ָוֶכֶסף'. התוצאה  ָזָהב  'ְסֻגָּלה  זיקה למושא  ִלי' וגרס 'שלי', ופירש זאת כמילת  'ֵיׁש  המילים 

היא: '*ועוד ›נתתי לבית אלהי‹ – ברצותי בבית אלהי – }יש לי{ ›שלי‹ סגלה זהב וכסף'. 

קריאה זו מגושמת יותר מן המקור. 
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4.5.2 ביטול האנקליזה של מילת היחס

כאמור לעיל בסעיפים 2.2.3 ו־2.2.4, מילת היחס במשפטי קיום ובמשפטים 

עם הי"ה נצמדת למילת הקיום כרכיב אנקליטי. לא כן בשני מקומות בספרות 

המאוחרת: ' ְוֵאין עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר ִּכי ִנְׁשַּכח ִזְכָרם' )קוה' ט 5( – במקום: '*ואין להם 

שכר עוד' כצפוי בעברית המקראית הקלסית )אך תכף בפסוק העוקב מופיע 

כראוי: ' ְוֵחֶלק ֵאין ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם'(; 'ְוֹלא ָהָיה עֹוד ָּבּה' )דה"ב ט 42( כנגד 'ְוֹלא 

זו מן התחביר הקלסי איננה משנה את  5(. סטייה קלה  י  ָבּה עֹוד' )מל"א  ָהָיה 

משמעות המשפט, אך היא מעידה כי החוש האידיומטי של הכותב המאוחר לא 

היה מפותח כשל אדם שהעברית הקלסית היא לשון כתיבתו הטבעית.

4.5.3 סדר הרכיבים במשפט קיום

מזמור קד איננו מן המזמורים המאוחרים המובהקים, אך הוא מאלה שנמצאו 

ַחָּטִאים  ' ִיַּתּמּו  בהם סימני איחור מבודדים. על סימנים אלה יש להוסיף עתה: 

ֵאיָנם' סותר את הסדר  35(. הסדר 'עֹוד  ֵאיָנם' )תה' קד  ּוְרָׁשִעים עֹוד  ִמן ָהָאֶרץ 

 18 הערה   ,2.1.5 סעיף  סוף  לעיל  )ראו  עֹוד'  'ֵאיָנם  המוקדמת  בספרות  הצפוי 

וסעיף 2.2.3(. 

4.6 'ַעד' במקום 'עוד'?

4.6.1  ]עד+מקור[ 

 .Cבכמה מקומות במקרא נראה כי ַעד משמשת בתפקיד המשכי בדומה לעוד

ואף יש במקרא ֹעד הכתובה חסר )בכתב יד לנינגרד מניין המקרים הללו 17(, 

וייתכן כי קריאתן המקורית של תיבות אלה – כולן או מקצתן – הייתה ַעד.65 

BDB הובאו כמה היקרויות של ַעד המנוקדת בפתח על פי המסורה,  במילון 

והמתפרשת במשמעות during: שמ' לג 22; שופ' ג 26; מל"ב ט 22 )צוין שם 

בסימן שאלה(; יונה ד 2; נחמ' ז 3; איוב ז 19; כ 66.5 מלבד מל"ב ט 22, שתחבירו 

 67.5 כ   ;19 ז  22 ואיוב   קשה, דומני שיש להטיל סימני שאלה גם על שמ' לג 

ראו במיוחד: ' טֹוב ִלי ֹעד ֲאִני ָׁשם' )שמ"ב יד 32(. אם אכן הקריאה המקורית היא ַעד, אפשר   65

שזה ההסבר להופעת כינוי הגוף הפרוד ֲאִני במקום עֹוֶדִּני. השוו לעיל סעיף 4.1.3.

 BDB, p. 724b, 2b  66

למעשה הדבר תלוי באספקט הלקסיקלי של הפועל )Aktionsart( ולא במילית כשלעצמה.   67

ַכִּפי ָעֶליָך ַעד  ְוַׂשֹּכִתי  ְּבִנְקַרת ַהּצּור  ְוַׂשְמִּתיָך  ְּכֹבִדי  'ְוָהָיה ַּבֲעֹבר   :22 לשון הפסוק בשמ' לג 

ָעְבִרי'. פירוש הסיפה 'בעת ָעברי' )כהצעת BDB( אפשרי אם מניחים ש'ֲעֹבר' בסוף הפסוק 

 ]33
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 ;)26 ג  )שופ'  ִהְתַמְהְמָהם'  ַעד  ִנְמַלט  'ְוֵאהּוד  הם  למדי  בטוחים  מקרים   שני 

'ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי' )יונה ד 2( – אך ראוי לשים לב לתכונות המבדילות אותם 

מגולם  והנושא  מקור,  אלא  בינוני  איננו  הנשוא  הקלסי:  ההמשכי  המבנה  מן 

המבנה  של  בחיקוי  מדובר  שלא  ללמד  זו  בעובדה  די  למקור.  החבור  בכינוי 

הקלסי ובחילוף פשוט בין המילות. 

4.6.2  ]עד+כינוי+בינוני[ 

מכיוון  לענייני,  ישירות  נוגעים  המשכי  בתפקיד  ַעד  של  מקרים  שני  רק 

שמשמעותם וגם צורתם דומות לאלה של המבנה  ]עודC+נושא+בינוני[ : 'ְוַעד 

ֵהם ֹעְמִדים ָיִגיפּו ַהְּדָלתֹות ֶוֱאֹחזּו' )נחמ' ז 3(; 'ַעד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא' )איוב א 18(. 

ַעד מבטאת פה משך זמן )while( ולא קצה טווח )until( כמובנה הרגיל. מבנה 

ויש לו הדים בעברית, אך לא  זה נפוץ בארמית המאוחרת עם מילית הזיקה, 

ההנחה  את  בספק  מעמידה  זו  עובדה  הממלכתית.68  בארמית  כמותו  איתרתי 

שהוא הועתק כצורתו מן הארמית לעברית כפי שסברו כמה חוקרים.69 

הוא פועל אטלי )atelic verb(, המבטא תהליך, כמו 'ַּבֲעֹבר' שבתחילתו )כך למשל בתרגום 

 ,)telic verb( בסוף הפסוק הוא פועל טלי )(. אבל אפשר להניח ש'ֲעֹבר' )ללא בי"תKJV
המציין את הפעולה בשלמותה, ולפי זה 'ַעד ָעְבִרי' מתבאר בפשטות 'עד כי ִּכליתי לעבור' 

NRSV(. על פי קריאה זו ַעד מתפרשת בפסוק זה כשימושה הרגיל.  )כך למשל בתרגום 

ִּבְלִעי  ַעד  ַתְרֵּפִני  ִמֶּמִּני, ֹלא  ִתְׁשֶעה  'ַּכָּמה ֹלא   :19 ז  אותה ההסתייגות נכונה לפסוק באיוב 

ֻרִּקי'  ִּבְלִעי  ש'ַעד  הכרח  אין  אבל  משך,  על  רומזת  אומנם  הראשונה  בצלע  'ַּכָּמה'  ֻרִּקי'; 

פירושו 'בעודי בולע' ולא 'עד שבלעתי'. 

בארמית המאוחרת )בעיקר בארמית התרגומית( נפוץ המבנה  ]עד+ד+נושא+בינוני[ , כגון   68

'עד דהוא ממלל' )תרגום אונקלוס לבר' כט 9(. בלשון חז"ל משמש  ]עד+ֶׁש+נושא+בינוני[  

)משנה,  הפיקחות'  את  ותקנו  ֺּבאו  השוטות  את  מתקנים  שאתם  'עד  כגון  תוכחה,  בנימת 

 נידה ו, ד(; 'עד שאתה לוקח במנה קח במאתים' )תוספתא, פסחים ב, יג  ]מהדורת ליברמן, 

עמ' 146[ (. מעניין לציין כי בבן סירא ל 29 שתי המילות מגובבות יחד: 'עד עודך חי ונשמה 

בך אל תשלט בך כל' )כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 3597  ]כתב יד מן 

ἕως ἔτι ζῇς :הגניזה[ (. כך בדיוק בנוסח היווני

 J. Ewolde, ‘Some Lexical Structures in 1QH: ;125–124 'הורביץ )לעיל הערה 3(, עמ  69

 Towards a Distinction of the Linguistic and the Literary’, T. Muraoka and J. F.
 Ewolde (eds.), Sirach, Scrolls, and Sages: Proceedings of a Second International
 Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira, and the Mishnah,
 held at Leiden University, 15 ‒17 December 1997, Leiden, Boston, MA and Köln

 1999, p. 80
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4.6.3  ]עד )אשר( לא[ 

'טרם'  במובן  לא+פועל[   )אשר(  הוא  ]עד  המשכית  ַעד  בו  שיש  אחר  מבנה 

)והשוו למבנה  ]עודC+נושא+לא+פועל[ , המתועד פעמיים במשמעות זו; ראו 

ֶאֶרץ  ָעָׂשה  'ַעד ֹלא  – פעם אחת במשלי:   )5.1 ולהלן סעיף   4.1.4  לעיל סעיף 

ְוחּוצֹות' )מש' ח 26(;70 ובקוהלת היקרויות נוספות עם מילית הזיקה: ' ּוְזֹכר ֶאת 

ְיֵמי ָהָרָעה  ]...[  ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ֶתְחַׁשְך  ּבֹוְרֶאיָך ִּביֵמי ְּבחּוֹרֶתיָך ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ָיֹבאּו 

ִיְרַחק  ]ֵיָרֵתק[   ֹלא  ֲאֶׁשר  ' ַעד   ;)2–1 יב  )קוה'  ְוַהּכֹוָכִבים'  ְוַהָּיֵרַח  ְוָהאֹור  ַהֶּׁשֶמׁש 

ֶחֶבל ַהֶּכֶסף' )שם 6(.71 אולי הסתננה מילית הזיקה מתוך תחושה שיש בה הכרח 

דקדוקי, שהרי במבנה זה מילת היחס סמוכה לנשוא פועלי ולא לשם עצם.72 

משמש  בלעדיה(  או  הזיקה  מילית  )עם  ֺלא  ַעד  המקראית  לעברית  מחוץ   

והמאוחרת  הבינונית  ובארמית  חז"ל74  בלשון  יהודה,73  מדבר   במגילות 

מערכת התקבולות בפסוקים 25–27 אינה מותירה ספק במשמעות הצירוף:  'ְּבֶטֶרם ָהִרים   70

ָהְטָּבעּו / ִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלִּתי.  / ַעד ֹלא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות  ]...[  . / ַּבֲהִכינֹו ָׁשַמִים' )מש' ח 

25–27(. ייתכן שכך יש לבאר את דברי ישעיהו השני:  'ַעד ֹלא ַׂשְמְּת ֵאֶּלה ַעל ִלֵּבְך' )יש' מז 

6( – 'בטרם שמת אלה על לבך'.

חכמים',  ללשון  המקרא  לשון  בין  המאוחרת  המקראית  העברית  של  'מעמדה  טלשיר,  ד'   71

מחקרים בלשון, ב–ג )תשמ"ז(, עמ' 169–170.

בכך הוא דומה למבנה  ]עד )אשר( לא+פועל[  במובנו השגרתי, המבטא תוצאה, כגון ' ַוְיִהי   72

ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד ַעד ֲאֶׁשר ֹלא נֹוְתָרה ּבֹו ְנָׁשָמה' )מל"א יז 17(. 

220: 'עד לא ישלימו את ימיהם', ובעותק אחר: 'עד אשר  במגילת ברית דמשק, בשורה   73

לא ישלימו ימיהם' )הושמטו סימני הספק בקריאה(. ראו: א' קימרון, מגילות מדבר יהודה: 

החיבורים העבריים, א, ירושלים תש"ע, עמ' 44. עוד מצאנו בקטע מגילה: 'עד אשר לא 

 J. M. Baumgarten et al., Qumran Cave 4, :4, קטע 7, שורה 13; ראוQ265( '...הובאה

XXV: Halakhic Texts  [DJD, 35] , Oxford 1999, p. 70(. במאמר שקדם לפרסום הנזכר 
 J. M. Baumgarten, ’before she was brought to him‘. ראו:  תרגם באומגרטן נכונה: 

 ‘Purification after Childbirth and the Sacred Garden in 4Q265 and Jubilees’,
 G. J. Brooke and F. Garcia Martinez (eds.), New Qumran Texts and Studies:
 Proceedings of the First Meeting of the International Organization for Qumran

 Studies, Leiden 1994, p. 4
כגון 'עד לא הוקם המשכן היו הבמות מותרין' )תוספתא, זבחים יג, א על פי כתב יד וינה  ]אך   74

במהדורת צוקרמנדל, עמ' 498: 'עד שלא'[ (. לרוב מצטרפת מילית הזיקה: 'עד שלא תנץ 

'מצינו שמותן של  זו:  וכן הרבה. שים לב במיוחד להקבלה  ה(  ג,  )משנה, ברכות  החמה' 

נוצרו, שנ' "בטרם אצרך בבטן" ' )מכילתא  שלא  צדיקים ומעשיהן גלוים לפני המק' עד 

דר' ישמעאל, פסחא טז )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 60(. 
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בארמית  שהתגבש  ָלא,  ַעד  ֳקָדם  המגובב  הצירוף  רווח  בצידו  לענפיה.75 

'עדיין'  המשמעות  חז"ל.76  ללשון  עבר  וממנה  'בטרם',  במובן  התרגומית 

בלשון  ֲעַדִין  עם  המזוהות  וֲעֶדָנה,  ֲעֶדן  במילים  גם  קוהלת  בספר  מבוטאת 

 חז"ל )לצורותיה השונות(, ויש טוענים שאף הן גזורות ממילת היחס העברית 

ַעד.77 

ההמשכית  המשמעות  את  לעיתים  סימנה  ודאי  ַעד  דבר,  של  בסיכומו   

האופיינית לעודC בתקופה המקראית ואחריה, אך אני מפקפק אם הדבר אירע 

גופה.  בעברית  אירע  הסמנטי  שהתהליך  יותר  לי  נראה  הארמית;  בהשפעת 

ַעד מציינת את טווח הזמן עד השלמת הפעולה: ' ִׁשְבַעת  במשמעה הטמפורלי 

נקודתית  אינה  הפעולה  כאשר  אך   .)8 י  )שמ"א  ֵאֶליָך'  ּבֹוִאי  ַעד  ּתֹוֵחל  ָיִמים 

ַאְדָמִתי'( יוצא ממילא שַעד  ַעל  'ֱהיֹוִתי  'ִהְתַמְהְמָהם',  או אין לה סוף ידוע )כמו 

מציינת את משכּה.78 המבנה  ]עד+נושא+בינוני[  בנחמיה ובאיוב ודאי מחקה 

באוסטרקון יהודי, כנראה מן המאה הראשונה לסה"נ: 'עד לא אזלת' )ע' ירדני, 'אוסטרקונים   75

ארמיים יהודיים חדשים מארץ־ישראל', תרביץ, נח  ]תשמ"ט[ , עמ' 124, שורה 1, ירדני 

תרגמה:  ירדני   ;3 שורה  )שם,  אתת'  לא  עד  אזלת  די  'מן  שהלכתי'(;  'לפני  שם:  תרגמה 

'ומשהלכתי לפני שבאתי'(. וראו שם בהערה 16 הפניות למקורות נוספים. הצירוף במובנו 

זה נרשם במילונים העדכניים של ארמית קומראן, הארמית הגלילית, הארמית השומרונית, 

הסורית הארץ ישראלית והסורית המזרחית. 

ִיְקַרב  )'ּוְבֶטֶרם  לוותון'  יקרב  לא  עד  'וקדם   :A כ"י  הגניזה,  מן  תרגום  קטעי  למשל  ראו   76

 A. Shinan and R. Kasher  [eds.] , )ראו:  ניאופיטי  וכך בתרגום   ;) ]18 לז  ֲאֵליֶהם'  ]בר' 

 Michael Klein on the Targums: Collected Essays 1972 ‒ 2002, Leiden and Boston
p. 223 ,2011(. בבואתו העברית של צירוף זה נמצאת בתלמוד הירושלמי ובמדרשי האגדה 
ד   ג,  )ירושלמי, שבת  'קודם עד שלא התירו חכמ' חמי טיבריא'  כגון   הארץ ישראליים, 

]ו ע"א; טור 385, שורה 27[ (.

'ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ִמן ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה. ְוטֹוב ִמְּׁשֵניֶהם ֵאת ֲאֶׁשר   77

ֲעֶדן ֹלא ָהָיה' )קוה' ד 2–3(. אלה שתי ההיקרויות היחידות על פי נוסח המסורה, ואילו על 

פי תרגום השבעים יש להוסיף אחת בבר' יח 12 )הם קראו את המילה היחידאית ֶעְדָנה כמו 

ֲעֶדָנה(. על פי HALOT, II, p. 792, האטימולוגיה היא 'ַעד ֵהן', אך לדעת קוטשר זו שאילה 

מן האכדית adīni. לדיון והפניות ראו: ע' מסטיי, 'העברית בתלמוד הירושלמי לפי קטעי 

הגניזה מקהיר', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון, תשע"ח, עמ' 98, הערה 192.

וכך אירע גם באנגלית הבינונית ובאנגלית החדשה המוקדמת במילה till: מלכתחילה היא   78

 ‘During the time מציינת את היעד, אך עם פעלים מתמשכים היא מתועדת גם במובן 

פי  על   –  ‘enjoy the roses til  [!]  they flourish’ לדוגמה:   ,that; so long as; while’
Oxford English Dictionary, s.v. ‘till  [conj.]  B2’ (www.OED.com, 14.5.2020)
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את המבנה הקלסי של עודC, אבל גם במקרה זה אירע הדבר כחלק מן התהליך 

הסמנטי שִשחרר את ַעד מכבלי משמעותה המקורית.

5. שימושים חריגים בספר ירמיה

לשונו של ירמיהו לרוב אינה נמנית עם לשון המקרא המאוחרת, אף שהנביא 

יסודות  בלשונו  ניכרים  כך.  אחר  ומעט  ראשון  בית  לחורבן  סמוך  פעל 

דיאלקטליים, יש בה מרכיבים מורפולוגיים ואחרים שאינם קלסיים במובהק, 

נוספו  אלה  על  חז"ל.  מלשון  היתר  בין  המוכרות  תופעות  בה  מבצבצות  וכן 

תכונות אחדות, מאוחרות במובהק, שמצאו את דרכן אל הספר, אם מראשיתו 

יסודות קלסיים  בין  ודאי אחרי הגלות.79 ההבחנה  ואם בשלבי עריכתו, שהיו 

ליסודות בתר־קלסיים בלשונו, כלומר בין יסודות מלפני הגלות ליסודות בתר־

גלותיים, ממילא נעשית קשה פי כמה, שכן לכאורה אפשר לייחס כל חריגה מן 

המבנה הקלסי לאופיו הדיאלקטלי המיוחד )שאיננו בהכרח מאוחר( או לשלבי 

לידינו  שהגיע  כפי  הספר  של  הטקסטואלי  מצבו  אלה  כל  מלבד  עריכתו.80 

מתאפיין בפער עמוק בין נוסח המסורה ובין הנוסח העולה מתרגום השבעים.81 

מאליה עולה התהייה אם אנו רשאים להסיק מסקנות לשוניות על סמך עובדות 

טקסטואליות בלתי בטוחות. שאלה זו תקפה בכל חלקי המקרא,82 אך במקרה 

של ספר ירמיה היא מקבלת משנה תוקף. 

 A. D. Hornkohl, Ancient Hebrew Periodization and the :לדיון מקיף ומפורט עיינו  79

Date of the Book of Jeremiah, Leiden and Boston, MA 2013, וראו סקירה כללית: 
שם, עמ' 51–71. 

מאוחרת  בתקופה  נקבע  הסופי  נוסחו  וכי  עריכה,  מחזורי  כמה  עבר  הספר  כי  משערים   80

 W. McKane, A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah, II למדי. ראו: 

Edinburgh 1996 ,(ICC). מק'קיין כינה את חטיבת הפרקים לז–מה, שבה ענייני, קורפוס 
נביא  על  המסורת  גלגולי  ירמיהו:  חיי  גולדשטיין,  ר'  ראו:  המחקר  לסקירת  מתגלגל. 

החורבן עד שלהי התקופה המקראית, ירושלים תשע"ג, עמ' 4–9. 

 .278 לרשימת ספרות ענפה ראו: ע' טוב, ביקורת נוסח המקרא2, ירושלים תשע"ד, עמ'   81

בין התופעות שמנה טוב בנוסח המסורה בהשוואה לנוסח השבעים: שינויים בסדר הפסוקים 

ובניסוח, פרטים חדשים, הסברים קצרים, הרחבות על בסיס ההקשר, הרחבות של נוסחאות 

ועוד )שם, עמ' 280(.

 Sh. Morag, ‘On the Historical Validity of the Vocalization of the כך:  על  ראו   82

 Hebrew Bible’, JAOS, 94 (1974), pp. 307‒315; N. Samet, ‘The Validity of the 
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הניתוח  ביתרונות  להיווכח  הזדמנות  הוא  זה  סבוך  שמצב  אפשר  מנגד   

 – ידי החוקרים כתוספת עריכה מאוחרת  זוהה על  הלשוני. אם טקסט מסוים 

מסיבות ספרותיות, טקסטואליות, נרטולוגיות או היסטוריות – מתבקש לבחון 

לפנינו  אומנם  אם  הלשוני.  הממצא  עם  אחד  בקנה  עולה  הזאת  הקביעה  אם 

הרחבה מאוחרת או הערת ביניים מאת עורך מאוחר, שאיננה משתלבת ברובד 

עריכתו הראשונה של הספר, הרי ממילא היא עשויה להכיל את סממני הלשון 

שלאחר הגלות. האם ניתן להפריד בין רבדיו של ספר אחד ולשייך אחדים מהם 

זו  סוגיה  של  העקרונית  חשיבותה  מפאת  לשונם?  סמך  על  מאוחרת  לתקופה 

אקדיש למקרה הבא דיון מפורט.

5.1 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב'

לפנינו מה שנראה כשימוש חריג בעֹוֶדּנּו המקדים משפט שלילה שנשואו הוא 

פועל נוטה )לא בינוני ולא נשוא שמני או צירוף יחס(: 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב' )יר' 

מ 5(. בפרק זה מובאים דברי נבוזראדן רב הטבחים האשורי אל ירמיהו, אחר 

שהלה היה כלוא עם יתר הגולים טרם שילוחם לבבל. כמסופר ביר' לט 11–12, 

ו'לשים את עינו  ציווה נבוכדנאצר על נבוזראדן להשיב לירמיהו את חירותו 

עליו'. 

קצר  בנאום  עצמו,  נבוזראדן  של  מפיו  בפרקנו  מסופרת  הציווי  הגשמת   

שבו הוא מעמיד לפני הנביא אפשרויות שונות: לבוא עימו לבבל, לבחור לו 

מקום ישיבה היכן שירצה, או להצטרף אל גדליהו בן אחיקם בעיר מצָּפה. וזה 

'ְוַעָּתה  הנדונה:  ההערה  של  המסגרת  את  המעמיד  הטבחים  שר  בדברי  החלק 

ִהֵּנה ִפַּתְחִּתיָך ַהּיֹום ִמן ָהאִזִּקים ֲאֶׁשר ַעל ָיֶדָך ִאם טֹוב ְּבֵעיֶניָך ָלבֹוא ִאִּתי ָבֶבל ֹּבא 

ְוָאִׂשים ֶאת ֵעיִני ָעֶליָך ְוִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָלבֹוא ִאִּתי ָבֶבל ֲחָדל,  ְרֵאה ָּכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך 

ָיׁשּוב ְוֻׁשָבה ֶאל ְּגַדְלָיה  ֹלא  ֶאל טֹוב ְוֶאל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָלֶלֶכת ָׁשָּמה ֵלְך. ְועֹוֶדּנּו 

ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ֲאֶׁשר ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ְוֵׁשב ִאּתֹו ְּבתֹוְך ָהָעם אֹו 

ֶאל ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ָלֶלֶכת ֵלְך' )יר' מ 4–5(. המילים 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב' קוטעות 

 Masoretic Text as a Basis for Diachronic Linguistic Analysis of Biblical Text:
 Evidence from Masoretic Vocalisation’, Journal for Semitics, 25 (2016), 
 A. Hornkohl, ‘All is not Lost: Linguistic Periodization in :ראו גם ;pp. 1064 ‒1079
 the Face of Textual and Literary Pluriformity’, A. Moshavi and T. Notarius (eds.),

Advances in Biblical Hebrew Linguistics, Winona Lake, IN 2017, pp. 53‒ 80
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והן פוגמות בבירור בלכידות הטקסט. רוב החוקרים נטו  את הדיבור הישיר, 

להסביר שהן הערה מאוחרת, מאת עורך שאיננו העורך העיקרי. אף הפרשנים 

המסורתיים לא יכלו להימלט מן הזרות, והעלו השערה מרוככת שלפיה אלה 

דברי המַספר. תרגום השבעים מציג כאן נוסח קצר )מז 4–5 בשבעים(:

ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπὸ τῶν χειροπέδων τῶν ἐπὶ τὰς χεῖράς σου· 
εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθεῖν μετ᾿ ἐμοῦ εἰς Βαβυλῶνα, 
καὶ θήσω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπὶ σέ· εἰ δὲ μή, ἀπότρεχε, 
ἀνάστρεψον πρὸς Γοδολίαν υἱὸν Ἀχεικὰμ υἱοῦ Σαφάν, ὃν 
κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν γῇ Ἰούδα, καὶ οἴκησον 
μετ᾿ αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Ἰούδα· εἰς ἅπαντα τὰ 
ἀγαθὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ πορευθῆναι, πορεύου.

הנה  '*ועתה  כך:  בקירוב  לשחזר  ניתן  התרגום  שבמצע  העברי  הטקסט  את 

ִפתחתיך היום מן האִזקים אשר על ידיך, אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל ואשים 

את עיני עליך, ואם לא – ֵלְך,83 שובה אל גדליה בן אחיקם בן שפן אשר הפקיד 

מלך בבל בארץ יהודה ושב אתו בתוך העם בארץ יהודה, או אל כל הישר בעיניך 

ללכת ֵלך'. המילים 'ועודנו לא ישוב' אינן בתרגום השבעים, וכן נעדרת מפסוק 

כפי   ,5 בפסוק  בקצרה  מופיעה  היא  )אך  שהוא  מקום  בכל  לבחור  ההצעה   4

שהיא מופיעה בו גם בנוסח המסורה(. ללא ההערה הנדונה הדברים פשוטים, 

אך כידוע מה שפשוט איננו בהכרח קדום ומקורי. 

המפרשים והתרגומים האחרים נקטו שתי דרכים עיקריות בפירוש המילים   

של  ביניים  הערת  בהן  שראו  והיו  נבוזראדן,  לדברי  אותן  ששייכו  היו  הללו: 

ܐܢܬ.  ܦܐܫ  ܐܢ  ܠܗ.  ܘܐܡܪ  המַספר. כדרך הראשונה מוצאים בפשיטתא: 

ܬܒ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ )'*ויאמר לו: אם ָחֵדל84 אתה, שב אצל גדליה בן 
אחיקם  ]...[ '(; בתרגום יונתן: 'ְוִאם ֵלית ַאת ָצֵבי ִלמָתב ְותּוב  ]...[ '. הקשיים 

ברורים: קריאות אלו אינן מתיישבות עם הגוף השלישי במילים 'עֹוֶדּנּו' ו'ָיׁשּוב', 

וחסרה במקור מילת התנאי 'ִאם' )אלא אם כן נפרש את ההערה כפסוקית תנאי 

לא מפורש, מעין 'עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי'  ]שמ' ט 17[ (. כדרך השנייה נקט רש"י, 

או: ֲחָדל, בקירוב לנוסח המסורה.   83

ל'ֲחָדל'  הפשיטתא  תרגום  בעקבות  'ָחֵדל'  ניסחתי  במקומך'.  נשאר  אתה  'ואם  הכוונה   84 

בפסוק 4: ܦܘܫ )'הישאר במקומך'(. 

 ]39



]252[

עמנואל מסטיי

ולדבריו ההערה מוסרת שירמיהו סירב להצעות שהציע לו רב הטבחים, ומשום 

של  הפרשנות  למעשה  זו  גדליהו.  אל  לסור  שלישית,  ברירה  לו  ניתנה  כך 

יוספוס פלוויוס, וניתן ללמוד ממנה כי הנוסח שלפניו היה דומה לנוסח המסורה 

שלפנינו.85 

'ונבוזראדן הוציא את ירמיהו הנביא מתוך הכלא ושידלו לילך ִאתו בבלה ואמר לו, כי המלך   85

ציוהו לספק לו כל )צרכו(, ואם אין הוא רוצה בכך, הריהו )מבקש ממנו( להגיד לו, באיזה 

רצה  לא  הנביא  מקום החליט לשבת ישיבת קבע כדי שישלח אגרת על כך למלך. אולם 

חייו  את  להמשיך  לו  היה  ונוח  אחר,  במקום  מושבו  את  לקבוע  לא  וגם  אחריו  לילך 

לו לׂשר רצונו של הנביא, ציוה מיד  וכשנודע  העלובים.  וׂשרידיה  מולדתו  חרבות  על 

את גדליהו, שהשאיר )שם(, לשים עינו עליו ככל האפשר ולהמציא לו את מבוקשו, ונתן 

לנביא מתנות חשובות ושלחו. וירמיהו קבע מושבו בעיר )אחת( בארץ ושמה מצפה וביקש 

את נבוכדנצר  ]צ"ל: נבוזראדן[  לשחרר אתו גם את ברוך בן נריה תלמידו  ]...[ ' )קדמוניות 

 .) ]358 עמ'  תשכ"ז,  אביב  ותל  ירושלים  שליט,  א'  156–158  ]תרגום  א,  ט,  י,  היהודים 

יוספוס התבסס על המסופר ביר' לט–מ. יש סבורים כי את תגובתו החסרה של הנביא על 

 C. T. Begg, ‘The Gedaliah למשל:  ראו  מדעתו.  יוספוס  סיפק  נבוזראדן  של  הצעותיו 

Episode and its Sequels in Josephus’, JSP, 12 (1994), p. 25. למעשה יוספוס נסמך 
על המילים 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב'; להבנתו נושא הפועל הוא ירמיהו, ופירוש הדברים שירמיהו 

יוצא מכאן כי סדר הכתובים שהיה  לו.  עמד בסירובו לשתי ההצעות הראשונות שניתנו 

לפני יוספוס היה כנוסח המסורה – תחילה הצעת נבוזראדן לירמיהו לבוא עימו לבבל כאדם 

חופשי ולקבל שם את כל צורכו, ואחריה הצעה חלופית לשוב מן הדרך ולבחור לו מקום 

ישיבה אחר כרצונו; אך הנביא לא נענה אף לא לאחת ההצעות, אלא נותר על עומדו וקיווה 

למוססן – וזהו 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב'! רק משכך, באה ההצעה־הדרישה מפי נבוזראדן שיצטרף 

שבתרגום  לזה  ולא  המסורה  שבנוסח  לסדר  גמורה  בהתאמה  זה  כל  במצפה.  גדליהו  אל 

נסוג  שירמיהו  לכאורה  יוצא  יוספוס  של  מתיאורו  נוסף.  פרט  על  להעיר  ראוי  השבעים. 

עובדה  החמיצו  יוספוס  מהדירי  למעשה  אחר.  במקום  להשתכן  והסכים  מסירובו  לבסוף 

 καὶ Ἱερεμίας μὲν נאמר:  היהודים'  'קדמוניות  של  הנוסחים  בכל  חשובה:  טקסטואלית 

קבע  )'וירמיהו   κατέμεινεν εἰς Δάναν ἐν πόλει τῆς χώρας Μοσφοθᾶ καλουμένῃ
מושבו בדנה, בעיר  ]אחת[  בארץ ושמה מצפה'(. במהדורתו האוטוריטטיווית הקיף ניֶסה 

אחריו.  המהדירים  כל  נהגו  וכך  למוחקן,  שיש  לסמן  בסוגריים,   εἰς Δάναν המילים  את 

מילים אלה אומנם נעדרות מן הנוסח הלטיני, אך הן מתועדות בכל כתבי היד היווניים. 

מרקוס עמד על טיבן הנכון: יש לקרוא εἰς Δάμαν )מ במקום נ(, כלומר 'אל הדמה' – וזה 

שמה של ָהָרָמה, המקום שבו החלו המאורעות שבפרק מ, כמסופר בראש הפרק: 'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה' ַאַחר ַׁשַּלח ֹאתֹו ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ִמן ָהָרָמה' )יר' מ 1( – בתרגום 

 Josephus, VI: Jewish Antiquities, Books IX-XI, trans. :ראו .τὸν ἐκ Δαμάν :השבעים

זו  R. Marcus (LCL), London and Cambridge MA 1937, p. 246, n. b. לפי גרסה 
ירמיהו קבע את מושבו בדמה, בעיר מצפה )הצירוף κατέμεινεν εἰς  ]קבע את מושבו ב־[ , 
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כמה מן החוקרים המודרנים ניסו לספק הצדקה להערה זו באופנים אחרים.   

 ‘Now while he was not yet :' 'כך תרגם אנסליי סטרין ב'תנ"ך קיימברידג

 he said המילים( gone back, he said, Go back also to Gedaliah  [...] ’
העלה  השלישית  ההצעה  את  כלומר  במקרא(.86  שאינן  כיוון  במקור  נטויות 

נבוזראדן בטרם שב )הוא עצמו( אל ארצו. 

גם פירושים אלה כרוכים בקשיים ברורים. אי אפשר להצדיק את המעבר   

החד, ללא כל ציון מפורש, מהערת הביניים )על תגובתו של ירמיהו לפי דעה 

אחת או על מקומו של נבוזראדן בעת שנאמרו הדברים הבאים לפי הדעה האחרת( 

אל הדיבור הישיר שהחל קודם לכן. מלבד זאת הדיבור 'ְוֻׁשָבה  ]...[ ' מקושר – 

ְלמה שנאמר לפניו. גם אם פירוש  וי"ו החיבור  ידי  – על  לכאורה ללא צורך 

 ההערה כשלעצמה סביר, מקומה ברצף מותיר רושם ברור של תחיבה משנית.87 

המתקבל בגרסה זו, אומנם אינו שגרתי אך הוא מצוי ביוונית של התקופה(. אף מרקוס סבר 

שגרסה זו אצל יוספוס בטעות יסודה, ולא היא; אלא ירמיהו, אליבא דיוספוס, לא התפשר 

על עמדתו ונותר במקום שבו קבע את מושבו. לדעת יוספוס הדמה־הרמה היא חבל ארץ 

ולא עיר, ולפיכך התיישבותו במצפה – שיוספוס תיאר כעיר מערי הדמה – לא סתרה עמדה 

זו. לענייני חשוב שסירובו של הנביא להיענות להצעות הנדיבות שהונחו לפניו וההדגשה 

היתרה שחרף מעמדו כפליט מיוחס לא בחר בגורל נוח )הרהורי ליבו של יוספוס על עצמו?( 

אינם נרמזים כלל בתרגום השבעים, והם תלויים בעוגן יחיד – המילים 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב', 

הנתונות בתווך בין ההצעות הראשונות של נבוזראדן ובין הצעתו האחרונה.

 A. W. Streane, The Book of the Prophet Jeremiah together with the Lamentations  86

Cambridge 1881, p. 262 ,(The Cambridge Bible for Schools and Colleges). סטרין 
 ‘And ָיִׁשיב':  לא  '*ועודנו  הקריאה  על  המבוססת  נוספת,  אפשרות  בשוליים  שם  הביא 

 ‘Before he had ’while he yet answered nothing. מק'קיין אימץ את הקריאה הזאת: 
זו  80[ , עמ' 993, 1000–1001(. אך אפשרות  )מק'קיין  ]לעיל הערה   given an answer’

סובלת מאותם הקשיים המפורטים לקמן.

אחדים העירו כי על פי האמור בפרק הקודם )לט 14(, ירמיהו כבר היה במצפה קודם לכן;   87

בשימוש בשורש שו"ב במילים 'ָיׁשּוב', 'ְושָֻׁבה' בפסוק 5, רואים אפוא ניסיון ליישב את תוכן 

ההצעה עם העובדה שהנביא כבר היה במקום שאליו התבקש ללכת )ולדעת הסבורים כי 

המילים 'ֹלא ָיׁשּוב' חוזרות אל נבוזראדן ולא אל ירמיהו, הדבר נאמר רק על לשון 'ְושָֻׁבה'(. 

הוצעו עוד פתרונות. ראו: גולדשטיין )לעיל הערה 80(, עמ' 139 והערה 23. הוא הציע כי 

בלשון 'ְושָֻׁבה' בפסוק 5 מהדהד לשון 'ַוָּיֻׁשבּו' בפסוק 12, וזאת בהתאם להצעתו המקורית 

מבחינת  היא  משנית  ְּגַדְלָיה  ]...[ '  ֶאל  'ְוֻׁשָבה  הברירה  ולפיה  כולה,  הפרשייה  לשחזור 

התפתחות הטקסט. ראו: שם, עמ' 135–140. ברם הקושי הזה מּוסר אם מניחים כי השיחה 

בין ירמיהו לנבוזראדן התקיימה מעט אחרי צאת שיירת הגולים לבבל. כך אומנם עולה 
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משום כך סברו חוקרים רבים כי ההערה כולה איננה חלק מרצף הטקסט ואיננה 

כלל מגוף הספר העיקרי.88 

עדיין יש לנתח את המבע הזה בהקשרו הכללי, אפילו הוא מאוחר ואפילו הוא   

תחוב שלא במקומו. רוב העוסקים בו הבינוהו כפסוקית בינוני מסוג 'עודנו פוֵע

ל', אלא שהבינוני הוחלף בלשון עתיד, והנשוא נשלל.89 שיעור הכתוב לפי זה: 

ועדיין הוא איננו שב )כפי שנצטווה( – ומכאן ההבנה שירמיהו סירב לכל הצעה 

עד כה )יוספוס ורש"י(; או: בטרם שב )ירמיהו לגדליהו( – וזו הערה מארגנת או 

מהדקת, המקדימה את המאורע ְלמה שסוַּפר קודם, ביר' לט )גולדשטיין(; ולפי 

המזהים את נושא הפסוקית עם רב הטבחים יש לקרוא: בטרם שב )נבוזראדן 

קיים  איננו  חבור+לא+פועל[   המבנה  ])ו(עודC+כינוי  כך  או  כך  לארצו(. 

הימים  בדברי  אחת  פעם  נקרה  הוא  המאוחרת  ובספרות  המוקדמת,  בספרות 

)ראו לעיל סעיף 4.1.4(. היה צפוי הניסוח '*והוא טרם שב' או '*וטרם ישוב'.90 

ואם כוונת ההערה לסרבנותו של ירמיהו, יכול היה המחבר לנסחה באופן אחר. 

מכל מקום אין בלשון המקרא הקלסית מבנה שלילה המבוסס על עודC. נראה 

4 הרכבה של עודC עם משפט השלילה 'לא יפעל'; על סמך  שלפנינו ביר' מ 

עצמו(,  ירמיה  ספר  )לרבות  הקדם־גלותית  הספרות  של  הלשוניות  העובדות 

מסתבר כי הרכבה זו היא שכלול מאוחר.

אם כן שתי מסקנות נראות בטוחות דיין: ההערה 'ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָיׁשּוב' מאוחרת   

מבחינת תוכנה, והיא מאוחרת אף מבחינת לשונה. שתי המסקנות אינן תלויות 

מפתיחת הפרשה: 'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו  ]...[  ַאַחר ַׁשַּלח ֹאתֹו ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ִמן 

ם ִויהּוָדה ַהֻּמְגִלים ָּבֶבָלה'  ָהָרָמה, ְּבַקְחּתֹו ֹאתֹו ְוהּוא ָאסּור ָּבאִזִּקים ְּבתֹוְך ָּכל ָּגלּות ְירּוָׁשלִַ

)יר' מ 1(. 'ַאַחר ַׁשַּלח ֹאתֹו' איננו השילוח לחופש, אלא אדרבה, לגלות )השוו: שם כט 20(. 

אם כן 'ְוֻׁשָבה ֶאל ְּגַדְלָיה' פירושו 'שוב מן הדרך'.

ראו למשל: 'הערת שוליים שחדרה לכתוב' )י' הופמן, ירמיה, ב  ]מקרא לישראל[ , ירושלים   88

 תשס"א, עמ' 714(; 'תוספת מאוחרת מאוד' )גולדשטיין  ]שם[ , עמ' 135–136, הערה 11(. 

ההערה  )ראו  היא  אף  מאוחרת  ְּגַדְלָיה'  ֶאל  'ְוֻׁשָבה  שהברירה  גולדשטיין  הצעת  לאור 

הקודמת(, צריכה התוספת להיות מאוחרת ממנה )אך אין היא יכולה להיות מאוחרת מזמנו 

של יוספוס, כפי שעולה מדבריי לעיל הערה 85(.

גולדשטיין כתב )שם(: 'השימוש בצורת העתיד "ישוב", נובע כנראה מן האופי המשני של   89

ההערה, אשר לא נשתלבה יפה במקומה'.

ְיַדְעִּתיָך  ַבֶּבֶטן  ]ֶאָּצְרָך[  ֶאּצֹוְרָך  ' ְּבֶטֶרם  ראו למשל:  ירמיה.  גם בספר  רווח  בֶטֶרם  השימוש   90 

ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּתיָך' )יר' א 4(.
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זו בזו, שכן כל אחת מהן הוסקה מתוך מערכת שיקולים נפרדת. אך הן מתאימות 

זו לזו, ושתיהן יחד מתאימות לעובדה הכרחית, ששכבת העריכה האחרונה של 

ספר ירמיה מקורה בדור שלאחר הגלות. לפיכך אף שהוא מתועד ביצירה קדם־

המקראית  לעברית   4 מ  ביר'  החריג  המבנה  את  לשייך  יש  בעיקרה,  גלותית 

המאוחרת.

5.2 'ועוד נוַסף'

בין  המבנה  ]ו+עודA+)נושא(+ָּפעל+)נושא([   את  סקרתי   4.2.2 בסעיף  לעיל 

המבנים שנתחדשו )או עלו על הכתב לראשונה( בתקופת העברית המקראית 

ְמִגָּלה ַאֶחֶרת  ָלַקח  'ְוִיְרְמָיהּו  זה מירמיה:  המאוחרת. עתה אפשר להוסיף כתוב 

ַהֵּסֶפר  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֵאת  ִיְרְמָיהּו  ִמִּפי  ָעֶליָה  ַוִּיְכֹּתב  ַהֹּסֵפר  ֵנִרָּיהּו  ֶּבן  ָּברּוְך  ֶאל  ַוִּיְּתָנּה 

ָּכֵהָּמה'  ַרִּבים  ְּדָבִרים  ֲעֵליֶהם  נֹוַסף  ָּבֵאׁש,  ְועֹוד  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ְיהֹוָיִקים  ָׂשַרף   ֲאֶׁשר 

)יר' לו 32(. גם הערה זו – הרטרוספקטיבית במהותה וביבליוגרפית בתוכנה – 

שייכת לשלב עריכתו של ספר ירמיה. אין תמה שהעורך, שבהכרח פעל לאחר 

בלשון  שרווח  המאוחר  התחבירי  במבנה  לתומו  השתמש  הקלסית,  התקופה 

הספרותית של זמנו. כמו במקרה הקודם, המסקנה בדבר איחור הִּפסקה עולה 

הן מתוכנה הן מלשונה.

מתוך  נבעו  לא  זה  בסעיף  שנדונו  הפסקאות  איחור  בדבר  ההשערות   

קונטקסטואליים  שיקולים  מתוך  עלו  אלא  שהצעתי,  הלשונית  הטיפולוגיה 

ונרטולוגיים. השיקול הלשוני מצטרף ותורם את חלקו באשר ללשונן המאוחרת. 

העובדה ששיקולים בלתי תלויים אלה הובילו פעם אחר פעם למסקנה אחידה, 

מחזקת את ביטחוני בתקפותה של הטיפולוגיה הלשונית, אשר גובשה במחקר 

הנוכחי מתוך התבוננות ְמַבדלת ברובדי העברית המקראית.

סיכום

תהליך  מצטייר  במקרא  עֹוד  האדוורב  היקרויות  כל  של  מקיפה  מבחינה 

והיא  יציבה,  תמונה  מעמידים  המוקדמים  המקרא  ספרי  הדרגתי:  התרופפות 

זה  תהליך  אל שכבת הלשון המאוחרת.  ככל שמתקרבים  ומתערערת  הולכת 

כשלעצמו מעיד על תמורה לשונית שהתחוללה בין שתי החטיבות העיקריות 

הקלסית,  הכתיבה  בלשון  יפה  שלטו  המאוחרים  הסופרים  המקרא.  לשון  של 
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והסביבה. ממילא חלחלו  אך העברית שבפיהם כבר ספגה את השפעות הזמן 

לכתיבתם מבנים תחביריים שלא היו מוכרים בתקופה הקלסית או שנחשבו אז 

בלתי תקניים. דומה שהם לא חשו בהם, או שלא ניסו להימנע מהם.
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