
המקרא בלשון הוויתור יחם

קדרי צבי מנחם

 או משפט של מבנה אמירה)בעלת של חיבורה פירושו הוויתור של ההגיוני היחס
 לאור אמירה. אותה לפני שנאמר מה אל מפתיעה, צפויה, בלתי משפט( חלק של

 למעשה שומעים שאנחנו למה המנוגדת לאמירה מצפים היינו כן, לפני הנאמר
הוויתור.׳ בביטוי

 של (surface structure) העילי במבנה צויר שיש הוא מובן כר משום
 אמצעי הזה: המפתיע ההגיוני הקשר לסימון מיוחדים הבעה באמצעי המשפטים

 שונים דיבור לחלקי )שייכותם הוויתור של ההגיוניים הקשרים הם אלו הבעה
 בשאלה, כאן לנו עניין אליו(. מוסבים שהם המבע של ובהיקפו במבנהו תלויה

 בלשון הוויתור של הגיוניים קשרים לשמש עשויים מלים וצירופי מלים אילו
2המקרא?

 המלה היא ,connector) ההגיוני הקשר בין להתקיים עשוי ויתור של יחם
 י)חס( מ)לת( זה במקרה בלבד: ש)מני( צ)ירוף( ובין לכד( המשמשת הדקדוקית

 באנגלית(; in spite of ימינו, של בעברית ׳למרות׳ אף׳, לפנינו)׳על ויתור של
 הוא הוויתור ביטוי זה ובמקרה מלא, פר)דיקטיבי( צ)ירוף( על לחול עשוי הוא
 מקום׳, ׳מכל זאת׳, )׳בכל למשפט נספח פ)ועל( ת)יאור( שולי, משפט חלק

nevertheless.) אחד משפט בין משפטים, שני בין קיים הוויתור שיחס אפשר 
 המשפט הוא שלו, הראשי המשפט ובין המובהק( הוויתור משפט )שהוא משועבד

 הוויתור של משעבדת ח)יבור( מ)לת( הוא הוויתור ביטוי זה ובמקרה המשעבד,
 מלות מתארגנות כיצד (.even if אם׳, ׳גם ׳אפילו׳, ;although ש״׳, פי על )׳אף

זו. בבדיקתנו הבאה השאלה היא המקרא, בלשון הוויתור של האלה התפקוד

ז׳(1א ׳על )=׳למרות/ הוויתור של היחס מלת .1

 הצירוף שלם. פרדיקטיבי יחס על ולא נבלבד, צש על מוסב הוויתור ביטוי
 הוויתור, של הי)חס( צ)ירוף( כלומר הצהש, אל מהי של מהצמדתה שנתקבל

סוגי שבין ההבחנות על־פי מפריד, )נספח המשפט של פועל כתיאור משמש
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 אולם ,מפריד(, נספח מחבר, נספח נספח, משלים, השונים: הפועל תיאור
 בלבד. מהי אל אלא כולו צהי אל מתיחסת אינה הוויתור של המשמעות

 5עם. על, ב*, הן: המקרא בלשון הוויתור של היחס מלות
הוויתור ב*

 או פ)ועל((, תמיד שלו)שהוא המוגדר את להקדים עשוי הוויתור ב־ של צהי
 ה״שם״ הפועלי, לגרעינו צהי הקדמת של המקרים במרבית אחריו. לבוא

ת, )־אלה, הרמז כינוי בו אנאפורי, ביטוי הוא שבצהי א  הזה, ־]דבר[ -ז
 ומשמעותו הקודמים, במשפטים שנאמרו הדברים כלל אל מכוון ת(, א ז ]כל[

 צהי הקדמת של המקרים בכל עליהם׳. שדובר הדברים אף ׳על היא: צהי של
 ביטוי שאינו צי של במקרה בשלילה)לרבות בא בינוני( פ)כולל הפועלי לגרעינו

 ללא שבתוכן השלילה את זה במקרה מביע צהי של שפ אלא [,15 א ]יש׳ רמיזה
שלילה(.״ מלת

 פ:י שהוא לגרעינו קודם הוויתור ב־ של צהי שבהם המקומות הם אלו
ה ואם אל  (23 כו )ויק׳ לי... תוסרו לא ב

הנזכרות(. המכות באלה עזרא: אלה׳)אבן אף ׳על =

ת ואם א (27 כו לי)ויק׳ תשמעו לא בז
 בהדא ואין ליונתן: המיוחס הזאת)התרגום המכה אף על כלומר זאת׳, אף ׳על =

8הזאת(. במכה עזרא: אבן תוכחתא...!

ר ב ד ב ה ו  (32 א )דב׳ אלהיכם בה׳ מאמינים אינכם הז
)רש״י(י הארץ...״ אל להביאכם מבטיחכם ׳׳שהוא הזה׳ הדבר אף ׳על =

 (4 י :20 ט ;16 ט :11 ט ;25 ה )יש׳ נטויה ידו ועוד אפו לא־שב ת זא בכל־
 (,11 ט, ליש׳ דוד הזאת׳׳)מצודת הפורענות כל ״עם כלומר זאת׳; כל אף ׳על =

).°׳20 ט, ליש׳ עליהם...׳׳)רד״ק הבאת הרעה כל ׳׳עם

 (32 עח בנפלאותיו)תה׳ ולא־האמינו חטאו־עוד ת א ז ־ ל כ ב
 משלם שהמקום רואם אחרי "אף נסיונם, אף על כלומר זאת׳, כל אף ׳על =

 שיוכל האמינו לא ג״כ, בשר להם שנתן שראו הגם "... דוד(, )מצודת גמול...״
)מלבי״ם(.״ עממין״ ז׳ ארץ לכבוש

 (22 א )איוב לאלהים תפלה ולא־נתן איוב חטא לא ת א ז ־ ל כ ב
,2עליו. שעבר מה כל אף על זאת/ כל אף ׳על =
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 של נטוי למקור אלא אנאפורי, לביטוי צמודה אינה הוויתור של ב־ הבא במקום
 עצמו בכתוב נתפרשה הוויתור משמעות משפט(. של גלגולו שמנית, פועל)צורה

 נטוי( מקור של צירוף על החלה הוויתור, של היחס ב־)מלת שבין בתקבולת
שלם(: מפורש משפט על החלה הוויתור, של השעבוד )מלת י כ ם ג ובין

ם כ ש ר פ ב  )יש׳ שמע אינני תפלה כי־תרבו גם // מכם עיני אעלים כפיכם ו
(15 א
׳3תפילתכם...׳ אף ׳ועל =

 והן בשלילה כשהוא הן שלו הפועלי הגרעין את עוקב הוויתור ב* של צהי
בחיוב: פ כשהוא

ל בי לא־יאמינו ועד־אנה הזה העם ינאצני עד־אנה ... ת בכ תו א  אשר ה
 (11 יד בקרבו)במ׳ עשיתי

׳4האותות...׳ אף ׳על =

ב עליך באו כתמם ואלמן ...שכול ר ך ב פי ש ת כ מ צ ע ך ב רי ב ש׳ ח  מאד)י
(9 מז
 כשפיך...״, רוב ״עם חברייך...׳)רד״ק: עצמת אף על כשפייך... רוב אף ׳על =

׳5בכשפים...״(. מרובה שאת אף ״ר״ל מוסיף: דוד ומצודת

ר על־כןלא־נירא מי ה ט ארץ ב מו ב ם ו רי  (3מו )תה׳ ימים... בלב ה
 בכ״ז ההרים... שירעשו והגם "... ההרים׳, והתמוטטות הארץ תמורת אף ׳על =
נטוי. למקור צמודה ב* כאן כלומר ׳6)מלבי״ם(. נירא״ לא

הוויתור על

 אותו. עוקב שהוא ויש שלו, למוגדר קודם שהוא יש *הוויתור ל ע של צהי
 לא־פועלי. נשוא כלומר תואר־פועל, או צש להיות ויכול פ להיות יכול המוגדר
 שם דעת־; נטוי: )מקור מ של גלגולו תמיד הוא על של שבצהי ה״שם״
 חמס לא עשה, חמס לא לידו: מקושר בלתי זיקה ומשפט זוקק משפט־! פעולה:
עלינו(. כל־הבא לידו: ה־ ומשפט זוקק בכפי!

 מידך ואין ארשע כי־־לא ף ת ע ד ־ ל ע בלבד: באיוב מצוי לגרעינו הקודם צהי
(7 י )איוב מציל
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 כשרנשוא ,7ארשע/ לא כי יודע שאתה ׳אף־על־פי כלומר דעתך/ אף ׳על =
פ. אינו זה נשוא ׳8בו*; מצהי מופרד צהי של גרעינו המשמש

טי פ ש מ ל־ (6לד )איוב אכזב... ע
,,צודק. שאני אף־על־פי צדקתי, למרות כלומר משפטי׳)כהנא(, ׳למרות =

 ל ע במתיו ואת־עשיר קברו את־רשעים ויתן גרעינו: את העוקב ל ע עם צהי
שה חמס לא (9 נג )יש׳ ע
 בלתי זיקה משפט ושל חמס[ ]לא זוקק של עשה״׳)תעצים חמס ׳׳לא אף ׳על =

20עשה׳[(. ׳אשר = ]עשה שלידו מקושר

ס על צלמות. ועל־עפעפי מני־בכי חמרמרו)ק׳( פני מ ח א־ פי ל כ  ותפלתי ב
(17-16 טז זכה)איוב

2,בכפי׳(. אשר חמס ׳לא )תעצים: בכפי...׳״ חמס "לא אף ׳על =

א על צדיק ...ואתה ב ה ל־ . כ . . ו נ י ל  (23ט )נחמ׳ ע
 תלאות עלינו שבא הגם צדיק... אתה ״ובכ״ז עלינו/ שבא מה כל אף ׳על =

22כאלה׳׳)מלבי״ם(. וצרות

הוויתור עם

 את כולל הוא זה ובמקום נחמ/ בספר בלבד אחת פעם מצוי הוויתור עם עם צי
 נשוא שהוא המוגדר לפני מקומו ; ה ז 23הוויתור( לב־ האנאפורי)בדומה הביטוי
פועלי:

(18 ה בקשתי)נחמ׳ לא הפחה לחם ה ז ־ ם ע ו
 מוציא שהייתי זה מעשה ״כל כלומר כן.../ לפני שנזכר הדבר אף ׳ועל =

 העם מן בקשתי לא זה כל עם מרובה צרכי שהיה "אף )רש״י(, כך״ כל הוצאות
 בקשתי...׳׳ לא רבה... הוצאה לי שהיה הגם ״ובכ״ז 24דוד(, הפחה׳׳)מצודת לחם

)מלבי״ם(.

׳אפילו׳( ש־׳; ׳למדות ש■/ ׳אעפ״י )= הוויתור של החיבור מלת .2

 השעבוד של החיבור מלות הם הוויתור ליחס המובהקים הלשוניים הסימנים
(subordinating conjunctions) עצמו הוויתור משפט הוויתור. משפט שבראש



329המקרא בלשון הוויתור יחס

 המשפט הוא התשובה את המביע והמשפט )ה׳׳רישא״(, המשועבד המשפט הוא
 המשפט בראש מסומן המשפטים שבין הוויתור יחס לרוב )ה״סיפא״(. המשעבד

 אף המשעבד המשפט את הפותח מקביל פועל שתיאור יש אולם בלבד, המשועבד
 המשפט ושל המשועבד המשפט של היחסי מקומם גם הוויתור. את מציין הוא

קודם. שזה ויש קודם שזה יש אחיד: אינו המשעבד
 simple) פשוטה להיות יכולה הוויתור של המשעבדת החיבור מלת

subordinator) מורכבת או (compound subordinator.) אם, הן: הפשוטות 
ם, אף הן: והמורכבות כי: הן, גם, : אף גם, אף אמנ ם, כי א ם  ג
 הוויתור, של השעבוד מלת העדר את עליהן להוסיף יש כי. גם אשר, גם

 )כסדר הוויתור של השעבוד מלות של המקומות את כאן נסקור .0 כלומר
לעיל(. רישומן

 ויתור של בקשרים המסומנים הוויתור משפטי ההגיוני־הסמנטי, תוכנם על־פי
 התנאי. בדרך הנאמרת עובדה אל להתכוון עשויים משעבדות( חיבור )במלות

ה ד ב עו  נטוי בפועל כלל בדרך מובעת הוויתור של המשועבד שבמשפט ה
 של השעבוד מלת זה ובמקרה לא*פועלי, בנשוא או בינוני או )עבר( פעל בצורת

ה ואילו ש־...׳(. פי על ׳אף )= מובהק ויתור משפט פותחת הוויתור ח הנ  ה
 השעבוד ומלת יפעל, בצורת נטוי בפועל מובעת הוויתור של המשועבד שבמשפט
 פירושה (concessive conditional) ׳׳תנאי־וויתור״ של משפט הפותחת

“׳אפילו...׳
 במלות הבאות: הפנימיות ההבחנות את הוויתור בביטויי להבחין איפוא נוכל
 = וויתור״)׳אפילו׳ ו״תנאי ש*׳( פי על מובהק)׳אף וויתור הוויתור: של החיבור

 ׳מכל כן׳, פי על )׳אף מובהק וויתור הוויתור: של הפועל ובתיאור אם׳(: ׳גם
אלא...׳(. בלבד זו ׳לא = )׳אפילו׳ מגביר וויתור מקום׳(

פשוטה שעבוד מלת

 ׳(although^ פי על ׳אף׳,even if אם ׳גם )= הוויתור של השעבוד כמלת אם
 התוצאה אין הוויתור ביחס שהרי התנאי. כמלת מאם שונה הגיוני יחס מביעה

 נהפוך אלא המשועבד, במשפט הנאמר מתוך צפויה המשעבד במשפט המובעת
 במשפט כן שאין מה כהפתעה. המשועבד, במשפט לנאמר כניגוד באה היא הוא,

 פוליסמיה איפוא כאן יש בתנאי. תלויה התנאי תשובת שבו התנאי,
 בתחום מקום, מכל 26בפרשנות. דעות לחילוקי לגרום העשויה דקדוקית־תחבירית

 ׳גם אם׳, ׳אף )׳אפילו׳, הוויתור של השעבוד מלת אלא אם אין הוויתור יחס
 המשפט של (truth conditions) האמת תנאי לגבי עמדה נקיטת בלא 2’אם׳(,

החיזוק מלת את שלנו( הפרשנית )בפאראפרזה להקדים האפשרות הראשי.
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 המשפט של התנאי כוח את מבטלת )אם( התנאי למלת )גם( אף והתוספת
ם: הפותח א 28בלבד. וויתור משפט אלא איפוא כאן אין ב

 המשעבד למשפט קודמים לעולם באם במקרא הפותחים הוויתור משפטי
 הוויתור: של מקביל פועל בתיאור פותח שלהם המשעבד המשפט ואין שלהם,
 נטיה יש זאת לעומת באפס. בהם מובע תמיד מקום" ׳׳מכל הקורלטיב כלומר

 מקביל פועל תיאור אין פועל: בתיאור לפתוח הוויתור של המשעבדים במשפטים
 עשוי אחר צי( )או פועל תיאור אולם (,O = מקום׳׳ )׳׳מכל בראשם וויתור של

 = מסומן מלים )סדר זה מהופך מלים בסדר לראות שאפשר עד אותם. לפתוח
marked) סימן הוא אין אם הוויתור)גם של המשעבד המשפט של המבנה מסימני 
 )כשלג..., 18 א יש׳ ...(,)משם 4 ל דב׳ הבאים: במקומות הדבר כך מספיק(.

)בזאת...(. 3 כז תה׳ (,5 )משם... 4-2 ט עט׳ כצמר...(,
וזהב, כסף ביתו מלא בלק ־יתן־לי ם א ב״תנאי־וויתור׳׳: מדובר אם במשפטי

 (18 כב ה׳)במ׳ את־פי לעבור אוכל לא
2,יתן...׳ אם ׳אף =

 (4 ל יקחך)דב׳ ומשם אלהיך ה׳ יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהיה - ם א
-,0יקבצך...׳׳)מלבי״ם(. משם זה כל ׳׳עם יהיה...׳, אם ׳אף =

 ילבינו, כשלג כשנים חטאיכם יהיו - ם א
(18 א יהיו)יש׳ כצמר כתולע יאדימו - ם א
 יהיו׳׳ כצמר תשובו עת מ׳׳מ כתולע... יאדימו אם גם יהיו... אם ׳...גם =

3)מלבי׳׳ם(.׳

 צדקה שוטף חרוץ כליון בו ישוב שאר הים כחול ישראל עמך יהיה - אם כי
(22 י )יש׳

32בו׳׳)רד׳׳ק(. שישוב מי יקראו שאר הים כחול רבים יהיו אם "אפילו =

 (1 טו )יר׳ הזה... העם אל־ נפשי אין לפני ושמואל משה יעמד - ם א
 אין הזה העם בעד יתפלל מהם מי אם מ״מ לפני מקובלת תפלתם שהיה ׳׳אף =

 נקעה עתה לפני... ושמואל משה שיעמד ׳׳אף דוד(, )מצודת עליהם..." רצוני
“מהם...׳׳)מלבי״ם(. נפשי

 (15 ד )הוש׳ יהודה... יאשם - אל ישראל אתה זנה - אם
 ]ישראל עמהם שנלחמו שע׳׳י עם "... אשם׳, יהודה אין ישראל, אשם אם ׳גם =

 אחר הדיחם לא מ״מ יהודה במלכות שהוא לבה׳׳מק לבוא נמנעו יהודה[ עם
,4דוד(. )מצודת העכו״ם״



 תקחם ידי משם בשאול יחתרו - ם א
 אורידם. משם השמים יעלו - ואם

 ולקחתים אחפש משם הכרמל בראש יחבאו - ם א ו
 ונשכם. הנחש את אצוה משם הים בקרקע עיני מנגד יסתרו - ם א ו

 ט )עם׳ והרגתם... החרב - את אצוה משם איביהם לפני בשבי ילכו - ואם
4-2)

 יהרגום עכ״ז כי ההכנעה להם יועיל ״לא ה״, יד תשיגם וכך, כך יעשו אם ׳אף =
נ5דוד(. )מצודת גלותם״ בארצות הבבליים

 לבי יירא - לא מחנה עלי תחנה - ם א
 (3 כז )תה׳ בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקום - ם א
 תקום הזאת המחנה אם גם לבי... יירא לא זה בכל מחנה... עלי תחנה אם ׳׳גם =

36)מלבי׳׳ם(. בוטח״ אני בזאת בכ״ז למלחמה עלי

 (15 ט אתחנן)איוב למשפטי אענה לא צדקתי אם אשר
 ינדוד(, )מצודת עמו..." לדבר איך אדע לא צדקתי כי ׳׳עם =

צודק׳(. הייתי צדקתי׳)׳אפילו ׳אפילו לפרשו: עדיף ואולי

 (16 ט לקולי)איוב יאזין - כי אאמין לא ויענני קראתי אם
 שיאזין זאת להאמין אוכל לא באמת... אותי יענה אם גם ויענני קראתי אם גם =

לקולי׳׳)מלבי׳׳ם(.

 איו יאמרו ראיו יאבד לנצח כגללו יגיע. לעב וראשו שיאו לשמים יעלה - ם א
(6 כ )איוב

 לנצח...׳׳ יאבד מהר חיש הנה לשמים... עד גבהו ויעלה יתגבר אם ׳׳אף =
38דוד(. )מצודת

 המשפט את פותחת אם׳( ׳גם ש־׳! ׳אעפ״י )= הוויתור של השעבוד כמלת גם
 המשעבד שהמשפט ובין קודם המשועבד שהמשפט בין הוויתור, של המשועבד

 שבראש המקביל הוויתור ביטוי קודם, המשועבד שהמשפט אימת כל 3,קודם.
 4*.׳ו או 40O הוא המשעבד המשפט
 ואנכי תשכחנה אלה גם ... המשועבד: המשפט קדימת של המקומות הם אלו

טו( מט, אשכחך)יש׳ לא
 פותח המשעבד המשפט 42אשכחך׳)רש״י(. לא אנכי תשכחנה אלה אם "אפילו =

בו־. כאן
ם  שמע ולא המגלה - את שרף לבלתי במלך הפגעו וגמריהו ודליהו אלנתן וג
(25 לו )יר׳ אליהם
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 אליהם״)מצודת שמע לא עכ״ז ישרוף לבל לפניו התחננו וכו׳ אלנתן כי ״ועם =
4נדוד(.

ם  מקומתיכם בכל לחם וחסר עריכם - בכל שנים נקיץ לכם נתתי אני - וג
ם ה׳. - נאם עדי שבתם - ולא  שלשה בעוד הגשם - את מכם מנעתי אנכי וג

 (8-6 ד ה׳)עמ׳ - נאם עדי שבתם - ולא לקציר... חדשים
 44עדי״׳)רד׳׳ק(. שבתם לא זה כל ועם ובשר... לחם מכם ש״חסרתי פי על ׳אף =

בו*. פותח המשעבד המשפט כאן אף
(23 קיט בחקיך)תה׳ ישיח עבדך נדברו בי שרים ישבו ם ג

 45)רש׳׳י(, בתורה״ עוסק שאני עלי מתלוצצים העכו״ם שמלכי פי על ״אף =
 )צ״פ מצדקתי״ משתי לא אעפי״כ לרעתי, התיעצו ארץ וגדולי ששרים "אמת
חיות(.

 מקביל פועל תיאור בלא )לעולם הם המשעבד המשפט קדימת של והמקומות
 (9 צה פעלי)תה׳ *ראו ם ג בחנוני אבותיכם נסוני אשר בראשם(: וויתור של
46)מלבי״ם(. ובחנוני" נסוני זה בכל פעלי... שראו שהגם "... =

 ליראי יהיה־טוב אשר אני יודע - גם כי לו ומאייד מאת רע עשה חטא אשר
(12 ח מלפניו)קה׳ ייראו אשר האלהים

 )אבן אני..." יודע וגם המבינים שידעו אע״פ רע... יעשה אחד חוטא יראו ׳׳כי =
4’עזרא(.

 לא* דלתות ההיא עד־העת גם פרץ בה ולא־נותר את־החומה בניתי כי
(1 ו )נחמ׳ בשערים העמדתי

48בחומה/ פרץ נותר לא בשערים דלתות העמדתי לא זמן אותו שעד פי על ׳אף =

 בראש תמיד באה ש*׳( )=׳אעפ״י המובהק הוויתור של השעבוד כמלת הן
 המשפט בראש אין המשעבד. המשפט לפני שמקומו המשועבד, הוויתור משפט

(.«0 = מקום״ )׳׳מכל ויתור של מקביל פועל תיאור המשעבד
(15-14 י )דב׳ חשק באבתיך רק השמים... אלהיך לה׳ ן ה

 מן ה׳ חשק באבותיך רק כן פי על ״ואף לה׳, הם וכו׳ שהשמים פי על ׳אף =
50הכל״׳)רש׳׳י(.

(20 עח )תה׳ תת יוכל הגם־לחם הכה־צור... ן ה
5,צור׳... הכה ׳אמנם צור׳, הכה אם ׳גם צור׳, שהכה פי על ׳אף =

(27 מ אל*פיהו)איוב ירדן כי־יגיח / יבטח יחפוז לא נהר יעשק ן ה
 “דוד(. )מצודת כולו..." את שותה מ״מ בחפזון... לשתות ימהר לא כי ״עם =

 את פותחת היא האם מבורר: אינו זה במשפט כי החיבור מלת של מעמדה
 המקביל הפועל כתיאור מתפקדת היא זה ובמקרה הוויתור, של המשעבד המשפט

”מקום׳(? ׳מכל )= הוויתור של
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 תמיד מקומה 54אם׳( ׳גם ש־׳; )=׳אעפ״י הוויתור של השעבוד כמלת כי
 שהמשפט ובין קודם המשועבד שהמשפט בין המשועבד, הוויתור משפט בראש

 של מקביל פועל תיאור לעמוד עשוי המשעבד המשפט בראש קודם. המשעבד
 של זה פועל תיאור ולעולם קודם, המשועבד כשהמשפט ו־, או )גם( הוויתור
קודם. המשעבד כשהמשפט 0ב בו מיוצג הוויתור

 המעמיד (marked)מסומן מלים שסדר הוויתור של אלו י כ במשפטי גם יש
 חלקי היכר סימן בהם משמש המשעבד המשפט בראש צי( )או פועל תיאור

 )שאינו פועל תיאור נמצא הבאים בכתובים 55הוויתור. של המשעבד למשפט
 )לשוא...(, 30 ד יר׳ המשעבד: המשפט בראש הוויתור( של מקביל פועל תיאור

ומפניהם...(. )מדבריהם... 6 ב יח׳ )מאתי...(, 53 נא יר׳ )משם...(, 16 מט יר׳
 המובאים המקומות )מבחר קודם המשועבד המשפט שבהם המקומות הם ואלו

 מקרי(: מבחר אלא אינו כאן
(10 נד לא־ימוש)יש׳ מאתך וחסדי תמוטנה והגבעות ימושו ההרים י כ

 ימוש״ לא מאתך חסדי ימושו[ ההרים ]= ואמהות אבות זכות תכלה אם ׳׳אף =
בו*. כאן פותח המשעבד המשפט 56)רש״י(.

כי אל־רנתם שמע אינני יצמו י כ (12 יד )יר׳ רצם... אינני ומנחה עלה יעלו ו
 אינני ומנחה עולה יעלו אם ואף תפלתם... אל ישמע לא יצומו עצמם כי ׳׳אף =

 ”דוד(. להם...׳׳)מצודת מרוצה
(16 מט נאם־ה׳)יר׳ אורידך משום קנך כנשר תגביה י כ

 58תגביה...׳ ׳אפילו =
 נאם־ה׳ לה שדדים יבאו מאתי עזה מרום תבצר כי ו השמים בבל תעלה - י כ
(53 נא )יר׳

 לא בנינה למרום שתגביה בשמים... ובצורים גדולים בנינים תבנה ׳׳אפילו =
5,)רד׳׳ק(. לה... יועיל

כי  אל־תירא מדבריהם יושב אתה ואל־עקרבים אותך וסלונים רבים9 ...
(6 ב )יח׳ אל־תחת... ומפניהם

 בכ׳׳ז יושב... אתה עקרבים אל אם ואף אותך... וסלונים סרבים כי ׳׳הגם =
60תירא...״)מלבי׳׳ם(. אל מדבריהם

כי בגוים הרחקתים י כ  יא )יח׳ מעט... למקדש להם ואהי בארצות הפיצותים ו
16)
 להם יהיה ממקדשי... רחקו כי ועם העמים... בארצות פזרתים כי ועם ״... =

 והגם בגויים... שהרחקתיס "...הגם דוד(, )מצודת מעט׳׳ מקדש במקומו
 להם אהיה כי ממני רחוקים אינם בכ׳׳ז הארצות, אל הגויים מן שהפיצותים

 בו־. פותח המשעבד המשפט ׳,מעט׳׳)מלבי״ם(.' למקדש
- לא ושדמות זית - מעשה כחש בגפנים יבול ואין תפרח - לא תאנה - י כ
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 באלהי אגילה אעלוזה בה׳ ואני ברפתים. בקר ואין צאן ממכלה גזר אכל עשה
(18-17 ג ישעי)חב׳

 ה״״ במשענת אשמח אני זה כל עם "אבל כאלה, חורבן סימני יתגלו ׳אפילו =
בו*. כאן גם איפוא פותח המשעבד המשפט 62דוד(. )מצודת

(24 לז )תה׳ לא־יוטל יפל - כי
6גדוד(. לארץ׳׳)מצודת יושלך לא נוטה יהיה הוא אם ׳׳אף =

(83 קיט שכחתי)תה׳ לא חקיך בקיטור כנאד הייתי - י כ
64דוד(. חקיך׳)מצודת שכחתי לא עכ׳׳ז כח... ותש כחוש הייתי כי ׳׳עם =

 הוויתור של המשועבד למשפט קודם המשעבד המשפט הבאים ובמקומות
בכי: הפותח

 (14 מח )בר׳ הבכור מנשה כי אודידיו שכל
65עזרא(. הבכור׳׳)אבן הוא שמנשה פי על ׳׳אף =

(9 לד הוא)שמ׳ עם־קשה־ערף י כ בקרבנו אדני נא ילך
 66ג׳נאח(. אבן בשם עזרא הוא׳׳)אבן עורף קשה שעם אע׳׳פי ׳׳... =
 (18 כט )דב׳ אלך... לבי בשררות י כ לי יהיה שלום ...
 67אלך.׳ לבי בשרירות אם גם ׳... =

(5 מא לך)תה׳ חטאתי י כ נפשי רפאה
68ג׳נאח(. אבן בשם עזרא )אבן לך״ שחטאתי פי על ׳׳אף =

(35 ו )מש׳ תרבה־שחד י כ ולא־יאבה כל־כפר פני לא־ישא
 שוחד׳ תרבה ׳אפילו 6’)מלבי״ם(, בזה...׳׳ יאבה לא שוחד... שתרבה ׳׳ואף =

ויתור׳׳(. ׳׳תנאי )משפט

מורכבת שעבוד מלת
 ׳אף של המובהק)במשמעות הוויתור של השעבוד כמלת לבדה משמשת אינה ף א

 המשפט מורכבת. שעבוד ממלת חלק תמיד היא זו במשמעות אלא ש״(, פי על
 שהוא גם יש אולם המשעבד, למשפט לרוב קודם בראשו ף א שהרכבי המשועבד

 בתיאור פותח המשעבד שהמשפט אפשר (.14 ט איוב אחת: אותו)פעם עוקב
ה, ויתור של מקביל פועל הנ  שהוא אפשר כי(, באף פותחת כשהרישא )ו
 המקביל שהביטוי ואפשר כי(, אף בא המשועבד המשפט )כשבראשבו־ פותח

אף ב־ פותח המשועבד )כשהמשפט 0ב* מיוצג הוויתור של אף 70גם, ו  ו
ם, לו(. קודם המשעבד והמשפט כי ף בא או אמנ
 המשעבד, המשפט לפני הבאים נוסף מרכיב + ף א משפטי של המקרים בכל

 סדר כלומר שלו. הפועלי לנשוא אדוורביאלי ביטוי מקדים המשעבד המשפט
 חלקי היכר סימן אלו במקרים לשמש עשוי הפועל תיאור של המסומן המלים

הוויתור׳.יי של המשעבד למשפט
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 של השעבוד מלת שבראשו המשועבד, המשפט קדימת של המקרים הם ואלו
 נוסף: וממרכיב ף א מ המורכבת הוויתור

(4 יט משוגתי)איוב תלין אתי שגיתי ם נ מ א ־ ף א ו
 שגיתי׳! שגיתי/׳אפילו אם ׳גם ’2דוד(, )מצודת שגיתי..." אפשר אם ״אף =

ויתור״(. ״תנאי* ולא מובהק, ויתור ששגיתי׳)כלומר פי ׳אף־על עדיף: ואולי
(44 כו )ויק׳ מאסתים... - לא איביהם בארץ בהיותם זאת - ם ג ף א ו
 הפורענות...׳׳ זאת עמהם עושה אני אפילו ׳׳ואף זאת.../ שהיתה פי על ׳ואף =

יג)רש״י(.
)נחמ׳ במדבר... עזבתם לא הרבים ברחמיך ואתה עגל... להם עשו כי אף

(18 ט
 החטא זה היה שלא ״הגם עזבתם.../ לא אתה עגל, להם שעשו פי על ׳אף =

 המשפט כאן ’4)מלבי״ם(. עזבתם..." לא הרבים ברחמיך ואתה בכ׳׳ז הראשון...
 ,5בו־. פותח המשעבד

הבא: במקום קודם המשעבד המשפט
 אעננו אנכי - י כ ף א רהב. עזרי שחחו )ק׳( תחתיו אפו לא־ישיב אלוה
(14-13 ט עמו)איוב דברי אבחרה

 אפו...׳׳ ישיב לא ובכ׳׳ז עמו... דברי אבחרה כי ואף לו... להשיב שאוכל ׳׳הגם =
 ’6״תנאי־ויתור״. של כמשפט כלומר אעננו/ ׳אפילו עדיף: ושמא )מלבי״ם(;

 לשמש עשויה היא הוויתור: של הסמנטי בתחום משמעות מרובת היא גם
 ׳מכל של )במשמעות הוויתור של המשעבד במשפט מקביל פועל כתיאור
 ׳גם ש־/ הוויתור)׳אעפ״י של פשוטה שעבוד כמלת לתפקד יכולה היא ”מקום׳(,

 הוויתור, של המורכבת השעבוד במלת ראשון מרכיב להיות יכולה והיא אם׳(,
שר גם אם, גם בצירופים ם א  במלות הפותח המשועבד המשפט כי. וג

 של המקביל הפועל ותיאור המשעבד, למשפט קודם תמיד אלו מורכבות שעבוד
 ויש באפס,• מיוצג לרוב מקום׳( ׳מכל )= המשעבד המשפט שבראש השעבוד

 ד8כי(. גם אשר, גם בו־)אחר פותח שהוא
 מורכבת: שעבוד במלת ם ג של הופעתה מקומות את כאן נרשום

ם (17 ח למצא)קה׳ יוכל לא לדעת החכם יאמר - אם וג
 במימריה חכים גבר יימר אם ״ואף הארמי: כתרגום החכם.../ יאמר אם ׳ואף =

7,למנדע...׳׳
שר ם ג ... (35 ג )נחמ׳ אבניהם חומת ופרץ שועל אם־יעלה בונים הם - א

 שועל גם כי מבצר בניין יהיה לא הבניין לגמור בידם יעלה אם "...גם =
 שהם פי על ׳אף מובהק: ויתור כמשפט לפרשו עדיף ושמא 80)מלבי׳׳ם(. יפרצנו״,

 בו־. פותח המשעבד המשפט בונים׳.
(15 א )יש׳ שמע אינני תפלה תרבו - י כ ם ג
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 ב־ עם לצי מקביל והמשפט תפלה״)רד׳׳ק(, תרבו אפילו תפלתכם אקבל ״ולא =
8,כפיכם. ובפרשכם הוויתור:

(10 ח )הוש׳ אקבצם... עתה בגוים יתנו - י כ ם ג
״י(. אקבצם...״ עתה בעכו״ם אהבים שהתנו זאת שעשו "אע״פ = ש ר (2»

(16 ט )השו׳ בטנם מחמדי והמתי ילדון - י כ ם ג
83דוד(. )מצודת בטנם״ מחמדי אמית הנה ילדון מהם כמה אם ״אף =

(4 כג עמדי)תה׳ כי־אתה רע לא־אירא צלמות בגיא אלך - כי גם
 ועדיף )מלבי׳׳ם(: רע...׳״ אירע לא ׳׳מ׳׳מ צלמות, בגיא שאלך פי על ׳אף =

84אלך...׳ אם ׳גם אלך.../ ׳אפילו וויתור״: כ״תנאי לפרשו

 הוויתור של הפועל תואר .3
ר ו ת י ו ו ק ה ה ב מו ה

 תמיד הוא כן׳( פי על ׳אף מקחם/ ׳מכל )= המובהק הוויתור של הפועל תואר
 בלבד. המשפט מחלקי אחד של מגדירו ולא המשפט של פועל תיאור כלומר נספח,

 הוויתור של המקראי הפועל תיאור לסוגיהם, הפועל תיאורי של ההיכר סימני לפי
 להופיע עשוי הוא המשפט: של במבנהו משולב הוא ואין במשפט שולי הוא אף

 - לא ם ג אשקר בחח אמצאך בשלילה)כגון: חיווי משפט שהוא המשפט בראש
 יכול הוא אין 85לי׳(: לבוז איש מעיז היה לא זאת ׳ובכל - [6 ח ]שה״ש לי יבוזו

 עימות של במעמד להעמידו אי־אפשר כך ומשום משפט, לשאלת מוקד לשמש
כן או עשית... גם •האם )מעין: ברירה בשאלת  משמש הוא ואין עשית?(, ל

 )מן ברירה של בשלילה עימות של במעמד יבוא לא ולכן משפט, לשלילת מוקד
86לכן...(. אם כי גם... •לא הסוג

 המקראי הפועל תואר מפריד, לנספח מחבר נספח בין ההבחנה סימני על־פי
 חיבור של תפקיד לו יש מעיקרו מפריד: נספח ולא מחבר, נספח הוא הוויתור של
 ולא פרטים לשאלת לא לשאלה, תשובה לשמש יכול הוא ואין המשפטים בין

 מאחר 87•גם(. במקרא: זו מעין תשובה למצוא )אין שלילה או חיוב של לשאלה
 המקרא בלשון הוויתור של התפקוד במלות דקדוקית פוליסמיה של מקרים שיש

 של חיבור במלות גם לתפקד עשויות הוויתור של הפועל כתואר המשמשות )מלים
הוויתור. של הפועל תואר מלות של להופעתן ההתניות את לבדוק יש הוויתור(,
 כלומר המשעבד, המשפט בראש מקומם במקרא הוויתור של הפועל תוארי

 של החיבור למלות מקבילים פועל תוארי הם הוויתור: משפט של הסיפא בראש
88ה. נ ה )ו( גם, והם: הוויתור: משפט שבראש השעבוד

 מופיעה זה׳, כל ׳עם מקום׳, ׳מכל של במשמעות הוויתור, של פועל כתואר ם ג
 ובמקרים קודם. הוויתור)המשועבד( שמשפט במקום רק המשעבד המשפט בראש

אפס: הוא הוויתור משפט בראש הוויתור של השעבוד סימן אלו



(2 קכט לי)תה׳ יכלו לא ם ג מנעורי צררוני רבת
 )מצודת כלה״ בי לעשות לי יכלו לא כולם גם מ״מ עלי קמו רבים כי ״עם =

 )מלבי״ם(. לי״ יכלו לא בכ״ז מנעורי שצררוני ״...שהגם 8,דוד(,
יבוזו לא כן פי על ׳ואף - (1 ח לי)שה״ש לא־יבזו גם אשקך בחוץ אמצאך

90/לי
 משפט כשבראש הוויתור, של מקביל פועל כתואר משמשת ם ג הבא במקום
 :י כ הוויתור( )של השעבוד מלת באה המשעבד, המשפט לפני שמקומו הוויתור

 (6 ח יפלא)זכ׳ בעיני - ם ג ההם בימים הזה האם שארית בעיני יפלא כי
 עמי....״ את מושיע הנני בכ״ז... אבל העם... בעיני זה יפלא שעתה ״הגם =

 שייפלא פי על ׳אף מלא: מבנה בעל וויתור משפט כאן יש כלומר )מלבי״ם(,
 לפלא״׳ בעיני גם נחשב יהיה לעתיד שאעשה הפלא זה כל ״עם העם... בעיני

9,דוד(. )מצודת
ה הנ  משפט לאחר הבא הוויתור, משפט של המשעבד המשפט בראש ו
 הוויתור כשמשפט הוויתור, של המקביל הפועל כתואר להיחשב עשויה הוויתור,

 י: כ ף א המורכבת השעבוד במלת פותח עצמו
 שלחתי ודבר רעה וחיה ורעב חרב הרעים שפטי ארבעת - כי אף ...

ה ובהמה. אדם ממנה להכרית אל־ירושלים הנ  יד )יח׳ פלטה... בה - נותרה ו
22- 21)

 בה נותרה זאת בכל הפורענויות, ארבע את ירושלים אל ששלחתי פי על ׳אף =
92)רד״ק(. כלה״ עשיתי לא זה כל "...עם פליטה׳,

ר ו ת י ו ו ר ה בי ג מ ה

 )׳אפילר כאחד והוספה הפתעה המציינים הוויתור־המגביר של פועל תוארי יש
 בלבד המשפט מחלקי אחד על המוסבים נספחים והם (,even אלא׳, בלבד זו לא׳ =

 מסוג בנספח המובעת צפויה הבלתי התוספת שלילה של במשפט הנשוא. שאינו
 של הפועל תוארי 9נכן. לפני במפורש נשלל שכבר הדבר שלילת את מגבירה זה

גם. כי, אף אף, הם: המקרא בלשון המגביר = הוויתור
(3 יד )איוב עמך במשפט תביא ואתי עיניך פקחת זה על - ף א

 94זה...׳ על ׳אפילו =
 נאפו... כי ]... בלבד׳(: זו ׳ולא = המגביר)׳אפילו׳ - הוויתור כמלת כי אף

אף לי...[ עשו זאת עוד  = (40 כג )יח׳ באו... והנה לאנשים... תשלחנה כי ו
 95שלחו...׳ ׳ואפילו

(12 יז אחד)שמ׳׳ב ־ גם אשר־אתו ובכל־האנשים בו ולא־נותר
96אחד׳. אפילו נשאר... ׳ולא =

337 המקרא בלשון הוויתור יחם
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 באנה את־עת שמרו ועגור )ק׳( וסיס ותר מועדיה ידעה בשמים חסידה - ם ג
 (7 ח )יר׳ ,ה משפט את ידעו לא ועמי

*,6ידעה...׳ החסידה... ׳אפילו =
(20 יד )מש׳ רש ישנא לרעהו ם ג

אפילו׳׳)רש״י(.יי לשון גם, ואוהביו. לשושביניו ״אפילו לרעהו...׳, ׳אפילו =
(14 ד רש)קה׳ נולד במלכותו ם ג כי

,8במלכותו...׳ ׳אפילו =

כלליים שעבוד סימני .4

 יש המקרא, בלשון שמצאנו הוויתור יחס של המובהקים ההגיוניים לקשרים נוסף
 של ההגיוני היחס את לציין העשויים כלליים שעבוד בסימני גם בה להתחשב
 של לסימון המשמשים לשוניים בסימנים כלומר משפטים, שני בין הוויתור
 הוא הסיפא בראש העיקרי השעבוד סימן אפשרי. הגיוני גיוון כל בעל שעבוד

י0ו־)ו־ \  של במקרה הראשי)המשעבד( המשפט פתיחת את מסמנים שהם כשם (
 השעבוד את לסמן עשויים הם כן בהם, וכיוצא תנאי של סיבה, של זמן, של יחס

,00הוויתור. יחס של במקרה
 זה משעבד ומשפט הראשי, המשפט את פותחים השעבוד של O ו־או לעולם

 בראש *1כש הוויתור. של המשועבד המשפט אחר ו־תמיד( של מקומו)במקרה
 משלו שעבוד סימן בלא לפתוח עשוי המשועבד הוויתור משפט הראשי, המשפט

(O כסימן ,)גם, כי, )אף הוויתור ליחס המיוחדות השעבוד במלות או הוויתור 
 אף הוויתור, של הראשי המשפט בראש O של במקרה 101 כי(. גם אשר, גם

.O בסימן תמיד פותח המשועבד המשפט
 משפט שכל מאחר הבא: השיקול את הסיפא ו* של זו לתפישה לצרף נוכל

 הקדמת של שבמקרה ומאחר ממנו, כחלק שלו המקיף במשפט נכלל .משועבד
 הפסיכולוגי לנושא הופך המשועבד המשפט הראשי למשפט המשועבד המשפט

 הנושא בין בו־ להפריד נוהגת המקרא לשון כאשר כולו, המורכב המשפט של
 בו־ לראות שאין איפוא מכאן עולה ,02הפסיכולוגי, הנשוא ובין הפסיכולוגי

 זו ו־ אלא הוויתור. ליחס מיוחד סימן הוויתור של הראשי המשפט שבראש
 משפט של הסיפא את ולעתים המשפט, של הפסיכולוגי הנשוא פתיחת את מסמנת
 המשועבד המשפט שבין השונים ההגיוניים היחסים בין הבחנה בלא מורכב,
 )והוא אחריו הבא הראשי המשפט ובין הפסיכולוגי( הנושא )שהוא המוקדם
 של יחס גם להיות יכול זה הגיוני יחס האפשרויות שאר בין הפסיכולוגי(. הנשוא
 ׳בכל )= הוויתור של מקביל נספח של כחליף הו־ את נפרש זה ובמקרה וויתור,

הראשי המשפט בראש O סימון של במקרה הדין והוא מקום׳(. ׳מכל זאת/
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 מבץ אחד גיוון הוא הוויתור של ההגיוני היחס כאחד(, המשועבד המשפט )ובראש
המקרא. בלשון משפטים שני בין היחסים של הרבות האפשרויות
 שכן להפתיענו. צריך O ושל ו־ של הזה הוויתורי התפקוד אין עיונית מבחינה

 להתפרש עשויות (but איחוי)'אבל/ של במבנה ניגוד המציינות החיבור מלות
 ־1ש ומאחר although.)103 ש־/ פי על )׳אף שעבוד של במבנה וויתור כביטויי

 במקרה להביע הם עשויים ,04ניגוד, של כביטויים המקרא בלשון משמשים 0ו־
הוויתור. יחס את שעבוד של

 בלשץ היא שכיחה כן׳( פי על כ׳אף לפרשה )שאפשר הוויתור של זו ו־
 ,05בלבד: שלה דוגמאות במבחר להסתפק ונוכל המקרא,

(33 ד ויחי)דב׳ מתוך־האש... מדבר אלהים קול עם השמע
 ,06כןן׳ פי על אף ׳...וחי =

(8 ג )שמ״ב היום האשה עון עלי ותפקד ביד־דוד המציתיך ולא ...
 ׳0’כן...׳ פי על ׳ואף =

 באכלי את־עבדך ותשת המלך לאדני אם־אנשי־מות כי אבי כל־בית היה לא כי
(29 יט )שמ״ב שלחנך

 )מצודת שולחנך...״ מאוכלי להיות צדקה עמי עשית ...ועכ׳׳ז מות ׳׳...אנשי =
,08דוד(.

(7 נג יפתח־פיו)יש׳ ולא נענה והוא נגש
 )רד״ק(, פיו...״ יפתח לא זה כל ועם במכות גופו שמענים בגוף ״נענה =

י°. )מלבי״ם( פיו...״ יפתח לא מ״מ נענה... וגם ״נגש...
 ח )תה׳ מאלהים... מעט ותחסרהו תפקדנו. כי ובן־אדם תזכרנו כי אנוש מה
6-5)

 מעט רק חסרתו בהשגחתך זה כל עם האדם... חשיבות הוא מה "...הלא =
דוד(. מהמלאכים׳׳)מצודת

(13 קיח עזרני)תה׳ וה׳ לנפל דחיתני דחה
 )מצודת לי׳׳ יכלו ולא עזרני ה׳ עכ׳׳ז בארץ לנפול אותי דחו הם אם ׳׳אף =

"0דוד(.
 הוויתור של הראשי המשפט את פותחת ו* שבהן דוגמאות של זה מקרי למבחר

 חיבור מלות של המקומות את לצרף אפשר ,0ב פותח המשועבד הוויתור ומשפט
 י... כ ף )א במקומותיהם לעיל שנידונו הרישא בראש הוויתור של משעבדות

 גם [,8-6 ד ׳עמ !25 לו יר׳ !15 מט ]יש׳ ו... גם... [,18 ט ו־...]נחמ׳
 להתעלם אפשר מאידך [(.16 ט ]הוש׳ ו־... כי... גם [,35 ג ...]נחמ׳ו־ אשר...

 ויתור כמשפטי המקראיים ובמילונים הדקדוק בספרי שנרשמו רבות מדוגמאות
 מצב.״׳ משפטי אלא הם ואין

O הראשי המשפט ובראש המשועבד המשפט בראש הוויתור של היחס כסימן
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:הבאים במקומות נרשם כאחד
הראשי: למשפט קודם המשועבד כשהמשפט .1

(26 עג ,)תה לעולם אלהים וחלקי לבבי צור ולבבי שארי כלה
״2;,לעולם אלהים וחלקי לבבי צור ולבבי, שארי שכלה פי על ׳אף =

:קודם הראשי וכשהמשפט .2
 כארבה)נחום התכבדי כילק התכבד כילק תאכלך חרב תכריתך אש תאכלך שם

(15 ג
,,3כבדה...׳ שאת פי על אף אש... תאכלך ׳שם =

סיכום .5

 בטבלת המקרא בלשון הוויתור של ההגיוניים הקשרים כלל את להציג אפשר
הבאה: הסיכום

 הוויתור של ההגיוני הקשר
תחולתו

 הקלאסית המקרא בלשון
בבל( גלות )שלפני

 המאוחרת המקרא בלשון
בבל( גלות )שלאחרי

חלק
משפט

צש
 של מי הוא הקשר

 אף/ )׳על הויתור
׳למרות׳(

צי או צש
פ הוא הקשר  של ת

 המגביר הוויתור
 = )׳אפילו׳

אלא׳( בלבד זו ׳לא

 )משפט משועבד
הוויתור(

ח הוא הקשר  של מ
 פי על )׳אף הוויתור

אם׳( ׳גם ש״/

 )המשפט משעכד
הראשי(

ס הוא הקשר  ת
 הוויתור של מקביל
 מקום/ )׳מכל
זאת׳( ׳בבל

גם
4[44 כו ]ויק׳ גם ואף

על
עם

אם
גם
הן

כי גם
אשר גם אם גם
אשר ואף אמנם ואף כי אף

״ 1ו5ן

o
גם

והנה
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 המקרא מלשון הוויתור של ההגיוניים הקשרים בתחומי תזוזה שחלה נמצא
 בתחום המרכזית התפקוד מלת שהיתה גם המאוחרת: המקרא ללשון הקלאסית
 מתחלפת כאחד( וכתם כמח כמי, כאן: משמעויותיה מריבוי ניכר שזה הזה)כפי

 ם ם,ג א גם שלה: אחרים בהרכבים מוחלפת כי גם המורכבת מח וכן באף,
שר; אף כי, ובאף א ם, ו אף אמנ  בפתיחת ניכר נוסף שינוי אשר. ו
 עוד מיוצג הוויתור)שאינו של מקביל פועל בתואר הוויתור של המשעבד המשפט

ה גם, (:0ב או ״1ב הנ אלו. משפטים לפתוח עשויים ו
הי בתחום ״6היא. אף המתקיימת לב״ עם על, המלים מתווספות מ

הערות

ל החיבור מלת את להמיר שאפשר במקום 1 ב  י פ ל ע ף א החיבור במלת (but) א
( ^although,) פילמור״ אצל לייקוף ר׳ ראה הציפיה? כביטול מתפרש המשפט 

,)עמ GCE, § 11.29 ראה האנגלי, בדקדוק מקובלת זו הגדרה .171 ,עמ לנגנדון,
745: clause of concession.) גרמנית שנכתבה המקרא לשון של הבלשנית בספרות 

 הקרובים אחר, ממין הגיוניים יחסים גם (Konzessivsatz) הוויתור במשפט נכללו
התנאי. למשפטי או המגבירים(, האדוורביאליים לביטויים ההדגשה)או למשפטי יותר

 הפותחים המשפטים את ויתור כמשפטי מביא 70 - 69 עמ׳ קרופט, משל, דרך כך,
ק ר  )־׳ובלבד 8 כא מל"ב = 8 לג ובדה״ב ;25 ח מל״א = 15 ו, בדה״ב אם, ב
 לי )מה״תתן 2 טו ,בר את ויתור כמשפט מביאים (152 )עמ׳ 119 § בר״מאיר וכן ש״׳(.
d משתמשים הם )אמנם מצב משפט שהוא ערירי(, הולך ואנכי o c lo .)הגרמנית

 ראה הבלשנית; בספרות מסכם תיאור לכלל הגיע לא המקרא לשון תחביר של זה פרק 2
וכול. מכול ממנו התעלמו קודמים ספרים בביבליוגראפיה. הנזכרים הדקדוק בספרי
ו א, לשון בירורי ברגגרין, ,נ עכשיו וראה נ נ שו  ,278,271 עמ׳ לב)תשמ״א(, לעם ל

המקרא. בלשון הוויתור לביטוי נבחרות דוגמות
ש 3  אלא מ הוא אין שוב העילי במבנה מקום מכל מ)שפט(, של גלגולו להיות יכול זה צ

 עשויים מ, גלגולי שהם כלומר ממשפטים, שנגזרו שצשיים כך על מקיף. מ של חלק
ו של תחולתה כתחום לשמש ל י פ  אצל פרייזר ב. ראה באנגלית(, even) א

.157 עמ׳ פילמור״לנגנדון,
.3 ולהלן ואילך; (421 )עמ׳ GCE, § 8.2 ראה 4
/ למהי ויתור של משמעות ליחס אין 5  פי על (,570 )עמ׳ §394g קניג, שהציע כדרך מ

 היחס במלת שם שמדובר משום (,9 לא ,)יש יענה לא ומהמונם יחת לא מקולם הכתוב:
כלל. ויתור של ביחס ולא מ״( יענה הסיבה)לא במ״ או מ״( יחת מ״)לא המוצרכת

להלן. וראה 6
 הדקדוק ובספרי במילונים המקרא, בפרשנות הדיונים פי על הורכבה הרשימה 7

לשלמות. כוונה בה אין אולם המקראיים,
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ת צהי את שפירשו יש יותר מאוחרים פרשנים 8 א ז  של מקביל פועל כתיאור ב
 ואין חיות(, פ,/)צ כף ׳אעפ׳׳י זאת/ ׳בכל ׳ובכ״ז׳)מלבי׳׳ם(, (:3 להלן )ראה הוויתור

 with for ,BDB ו״ (B2e)ב״ ערך בוהל, ־ גזניום במילון זה מקום וראה כן. הדבר
(although III 7, (Germ, bei alle dem.

 על מקובלת זו תפיסה כאן. ב״ של הוויתור משמעות את מזכיר אינו עצמו רש״י 9
b של המקראיים המילונים d b , GB .)שם(

ב א ר ק מ ה ן ו ש ל ר צ ו א ראה 10 ( ־  .for all this :(III 7)ב״ BDB ;11 ט, ליש׳ (2ב
ל צהי תפישת של ראשיתה כ ת ב א  )׳מכל הוויתור של מקביל פועל כתיאור ז

אלה...׳(. את יבוזו אלה כן פי על )׳...אף 20 ט, ליש׳ רד״ק בדברי כבר ניכרת מקש׳(
ל על וראה כ ת ב א ו במאמרי ויתור של כביטוי ז נ נ ו ש ל ם ב ע )תשכ׳׳ח(, יט ל

.67-58 עמ׳
b ראה 11 d b. דוד. במצודת מכללא מצויה זה׳ כל ׳עם של המשמעות
 חטא...׳/ לא מ״מ הוה על הוה תכופות צרות עליו באו כי ״עם דוד: מצודת .GB ראה 12

הוויתור. של מקביל פועל כתיאור צהי את מפרש הוא כלומר
ר ראה 13 צ ו ן א ו ש . ל א ר ק מ  הזמן של היחס כמלת הזאת הבי״ת את לפרש נהגו ה

 תרגום הוויתור. לצד מכריעה התקבולת אולם התפילה(, בעת דוד: מצודת )כגון
וכד׳... יונתן:

.in spite of all the signs... : BDB; GB ראה 14
.BDB המקום את הזכיר 15
.GB ראה 16
 (,obgleich du weisst: 586עמ׳ ,la )על GB יודע. שאתה אע״פ דעתך, עם כהנא: 17

aa §) G 119 ובדומה K C ז׳ויון (,383 עמ׳ ,2 הערה§  ל )ע BDB (;525 ,עמ ,171 )
(1f,(f, 754 עמ׳) את לכך משווה cala .בערבית

להלן. המשעבד המשפט בראש ו״ על וראה 18
19 notwithstanding.... BDB', trotzdem dass...: GB• בפרשנות פירשו כך לא 

המסורתית.
20 160 )§ GKC, יחם מלת זו בדוגמה רואים (499 עמ׳ ) ל ע  פועלי למשפט הנסמכת )

 Joilon ובדומה ,although he did no violence (:758 עמ׳ ,III c ל )ע BDB מלא;
 obgleich er keine Gewalttat (:152 ,)עמ 119 § בר״מאיר, (;525 עמ׳ ,171 )§

veriibt hat, להם. מסייע אינו במשפט המלים שסדר אלא
 גם׳. אם פי, על ׳אף כהנא: וכן .BDB; GB שם; ז׳ויון, §(; 160c) GKC ראה 21

.obwohl... (:152 )עמ׳ 119 § בר״מאיר,
(.586 )עמ׳ GB ראה 22
לעיל. ראה 23
ם מצו״ד שבלשון הביטוי עם )עם״זה( שבכתוב מהי את לזהות אין 24 ע ל )  זה(, כ

 מ. ראה ׳למרות׳(, = )עם הערבית בהשפעת הביניים, ימי מלשון שהוא
ה גושן-גוטשטיין, ר י ב ח ה ת נ ו ל י מ ן של ו ו ש ל ת ה י ר ב ע ם ה ו ח ת ב  ש

ה ת ע פ ש ל ה ת ש י ב ר ע .217 § ]משוכפל[, תשי״א( )ירושלים ה
 - פילמור אצל (even ניתוח )על פרייזר ב. באנגלית ״תנאי״ויתור״ משפטי על ראה 25

(.745 )עמ׳ GCE, § 11.29 וראה ואילך. 157 עמ׳ לנגנדון,
 להתהוות דיאכרוני הסבר שנציע בכך הזה המביך המשמעות לריבוי פתרון ואין 26

ם כגון הפוליסמיה, א מביטוי קיצור, של השמטה, של תוצאה היא וויתור כמלת ש



343המקרא בלשון הוויתור יחם

ם המורכב הוויתור ף אם, ג אם. א
ם, כמו שלא 27 .2 להלן ראה ג
.158 ,עמ פילמור-לנגנדון, אצל פרייזר ב. ראה 28
ר ראה 29 צ ו ן א ו ש א, ל ר ק מ  119 § בר״מאיר, (;525 )עמ׳ 171 § דויון, אם? ה

(.152 )עמ׳
(.569 )עמ׳ § 394a קניג, וראה 30
GK, § 160 שם; קניג, 31 C (.525 #)עמ 171 § ז׳ויון, (;498 )עמ׳
 אשר שארית אם כי מהם יישאר לא מרובים שיהיו פי על )אף דוד מצודת ובדומה 32

שם; ,GKC וראה כחול...(, ריבוי בבחינת יהיו אם אפילו )... הגר״א לה׳(, ישובו
שם. קניג,

שם. קניג, ראה 33
זה. מקום רשם שם, קניג, 34
(.525 )עמ׳ 171 § ז׳ויוז. ראה 35
 ״בכל בכך: צורך שאין אלא כן. אע״פ זאת, בכל במקום )בזאת( חיות: צ״פ וראה 36

ת וצהי באפס, כאן מובע זאת״ א ז  המשפט את פותח לפועל משלים שהוא ב
המלבי״ם. בדברי וראה המשעבד,

37 160 !,§GKC ״תנאי לא כאן גורם זה פירוש (.152 )עמ׳ 115 § בר״מאיר, (;498 )עמ׳ 
מובהק. ויתור אלא /,ויתור

(.569 )עמ׳ § 394a קניג, וראה המלבי״ם. ובדומה 38
ם ועל 39 .3 ראה המשעבד המשפט בראש הוויתור של מקביל פועל כתואר ג
ם בין מתאם שיש מכאן 40  פותח המשועבד כשהמשפט המשפטים: בראשי O ובין ג

ם, ם, פותח המשעבד וכשהמשפט ב״ל(, פותח המשעבד המשפט בג  המשפט בג
.0ב״ פותח המשועבד

להלן. ראה המשעבד המשפט בראש ו״ על 41
 הנשים... שתי אם גם )... מלבי״ם אנכי...(, אולם יתכן... אם )אף דוד מצודת ובדומה 42

GK, § 160 וראה אנכי...(. זאת בכל אלה... גם אם C 394 קניג, (.498 )עמ׳d § עט׳(
ם של הזאת המשמעות את מסביר (570 . נשירת של כתוצאה ג י  גם וראה כ

(.152 )עמ׳ 119 § בר״מאיר,
שם. ,GKC שם; קניג, ראה 43
שם. קניג, וראה מוסר...(. לקחתם לא זה כל עם )... דוד מצודת ובדומה 44
 המשפט לפני ש״ )בלא בתורה עוסק אני ש... אעפ״י הוא: רש״י דברי שיעור 45

קניג, וראה בחקין(. ישיח לכן שרים... שישבו )הגם המלבי״ם ובדומה המשעבד(.
שם.

 צ״פ וכן בי(, האמינו לא עכ״ז פעלי... שראו אחר דומה)אפי׳ בדרך מפרש דוד מצודת 46
שם. ,GKC שם; קניג, וראה מפרש״(. ״יש בשם פעלי; שראו אעפ״י )בחנוני חיות

ם כי הקדמת וביחוד קשה, הכתוב 47 ג ם כי )האם ל ם = ג ? ג  לכך סיוע אין כי
.רש״י כגון מגומגמת, המפרשים לשון אף אחר(. ממקום . .  שאינו זאת בכל אף כי )
ם את המוסיף עזרא ואבן להפרע...(, ממהר  בפנים(. )ראה הקודמים הוויתור לדברי ג

 יודע כהנא)אמת, א. ידעתי...(, אמנם ספורנו)כי גם ויתור כמשפט המקום את פירשו
ר מובא וכן (;570 ,)עמ §394 קניג, אני...(; צ ו א ן ב ו ש א ל ר ק מ (.7 )גם ה

- R. Gordis, Koheleth. וראה  The Man and his World (Schocken 1968), p 
297: although.
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GK שם; קניג, ראה 48 C, •.ר שם צ ו ן א ו ש , ל א ר ק מ שם. ה
בהמשך. ראה ,23 מ איוב על 49
ר וראה 50 צ ו א ן ב ו ש , ל א ר ק מ הן. ה
ר 51 צ ו ן א ו ש : ל א ר ק מ  או תנאי ללשון לעתים מתקרבת ההדגשה מלת משמעות ה

ויתור.
 יפ*ל צורת אף על הוא מובהק ויתור משפט זה משפט (.569 ,)עמ §, 394b קניג, ראה 52

,though האנגליים בפירושים וראה הווה. כאן מביע יפעל שבו: הפועלי הנשוא של
 H.H. Rowley, The Century ו״ S.R. Driver—G.B. Gray (I.C.C,. 1921) כגון

(.1970) ,Bible
 מושא משפט של השעבוד כמלת כאן נחשבת י כ כלל בדרך דוד. מצודת שפירש כפי 53

 יגיח שירדן בוטח )הוא לאיוב האנגלי בפירושו טור״סיני נ״ה אצל כגון תוכן(, )של
חיים(. בעלי פיו אל

 התנאי משפטי לבין הסיבה משפטי שבין הקשר על העיר (569 ,)עמ § 394b קניג, 54
 לשון באוצר השונים י כ שימושי על וראה י. כ שבראשם הוויתור( משפטי )ובין

 הפותח ויתור משפט שאחריה סיבה כמלת כי של האפשרות )בדפוס(. המקרא
 ולדרכי לדו״משמעות פתח עקרתית מניח לעולם הוויתור, שעבוד של באפס־סימון

(.10 נד ,ביש )כגון שונות פרשנות
.ם א במשפטי לעיל וראה 55
 דוד ומצודת רד״ק אף חסדי...(; מ,,מ ש... יצויר אם גם )... המלבי״ם פירש בדומה 56

 - חזקם... רוב עם ... רד״ק: - כן... ואעפ׳׳י )... שונים ויתור בביטויי מפרשים
בר״מאיר, (;525 ,)עמ 171 § דויון, (;569 )עמ׳ § 394b קניג, וראה דוד(. מצודת

ר (;152 ,)עמ 119§ צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ בדפוס(. )כי; ה
שם. ז׳ויון, שם; קניג, ראה 57
ר (;525 ,)עמ 171 § דויון, ראה 58 צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ בדפוס(. )כי: ה
 ז׳ויון, שדדים...(; יבאו מאתי טובה.. במערכה שתהיה שיצויר )אף מלבי״ם ובדומה 59

שם.
 מבינים מדבריהם( תירא אל )עכ״ז דוד ומצודת מדבריהם( שיצויר אף )... רד״ק גם 60

צ(.69_ )_עמ׳ § 394b הניג וראה וויתור, כמשפט הכתוב את
 וראה עזבתים...(; לא כן פי על )...ואף ויתור כמשפט הכתוב את הבין רד״ק כבר 61

שם. ז׳ויון,
(.569 )עמ׳ § 394b קניג, וראה 62
 המשפט פתיחת את ורואה הוויתור משפט את ממשיך המלבי״ם שם. ז׳ויון, וראה 63

הייתי(. נער )ובכ״ז הייתי״ ב״נער המשעבד
 פ,,צ שכחתי...(. לא חקיך ובכ״ז בקיטור... כנאד שהייתי )שהגם המלבי״ם ובדומה 64

ר (;569 ,)עמ § 394b קניג, זאת(; בכל שכחתיך לא גם... אם כי, )אם חיות צ ו  א
ן ו ש א ל ר ק מ בדפוס(. )כי; ה

כלל. זה מקום רושמים המקראיים והמילונים הדקדוק ספרי אין 65
הקודמת. ההערה את וראה מרינוס״, רבי דעת ״על 66
 שלום ואומר בלבי מבטלם אני בפי האלה מקבל ?[,ש״ ׳אעפ״י ]= שאני ״גם מפורנו: 67

שם. קניג, וראה לי״. יהיה
 • חיות: צ״פ סיבה. כמלת י כ מפרש הוא אלא זה, מפירוש נוחה עזרא אבן דעת ואין 68

וחייני. חנני לך שחטאתי אעפ״י
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 גם הדקדוק בספרי נרשמו .though: C.H. Toy, ICC שם; ז׳ויון, שם; קניג, ראה 69
 או זמן משפטי אלא הם ואין הוויתור, של השעבוד כמלת י כ של נוספים מקומות
מד תה׳ וכר(; ]ק׳[ תשמחו )כי 11 נ יר׳ (;,וכו שני ל)כי־תלבשי ד, ,יר סיבה: משפטי

even now...; M. Buttenweiser, The Psalms (Reprint): - דכיתנו כי )... 20
749 (,1969 New York;) משפט בוטנווייזר: - אדבר... כי )האמנתי 10 קטז תה׳ 

 הרבה שעניתי אעפ״י אדבר... עת ... חיות: צ״פ לומר; מוגבל שאני אעפ״י וויתור:
 כי ישועו )לא 13לו איוב דל״הוא(; כי )אל־תגזל״דל 22 כב ,מש בצרה[...(; הייתי ]=

אסרם(.
ף בצירוף רואים ויש 70 א ם ו ת ג א להלן. ראה (,44כו ויתור)ויק׳ של מקביל נספח ז
ם במשפטי שמצינו כפי 71 , א כי .2 לעיל וראה ו
: במרכיב גם מדייק ם,,המלבי 72 ם נ מ  קניג, וראה ...*שגיתי כי לכם אאמין אם גם א

394e § (.570 ,)עמ
ת של צירופה את מסביר שם, קניג, 73 א  Anticipation)) כהקדמה הוויתור ביטוי אל ז

ת את המצרפים ויש להמשך. א ף הצירוף את ומפרשים הוויתור לביטוי ז א  ו
 את לבקש יש זה שבמקרה אלא מקביל, )נספח הוויתור של פועל כתיאור ת א ז ״ ם ג

 התרגום ראה ]מג[(, מאסו במשפטי וביען יען קודמים: משפטים במספר הרישא
המלבי׳׳ם:... ובעקבותיו במימרי, יתהון ארחים דא כל על ואוף ליונתן: המיוחם

(.B2e ף )א GB גם הזה המקום את הביא מאסם...; לא ובכ״ז
 אתה אבל מעשיהם, בעבור לעזבם ראוי שהיה דומה)אף בדרך פירש דוד מצודת כבר 74

ר וראה עזבתם(: לא הרבים ברחמיך צ ו ן א ו ש , ל א ר ק מ  הרואה אף, 1 ה
 כמלת י כ המרכיב את מפרש כשהוא (,,)׳אפילו ויתור של ביטוי לבדו ף א במרכיב
 לשון באוצר מובא ׳אפילו׳ למשמעות (.,עשו... כאשר )׳אפילו הזמן של השעבוד
.3 להלן וראה ממרחק(, באים לאנשים תשלחנה כי )ואף 40 כג יח׳ גם המקרא

.3 להלן ראה הוויתור. של מגביר פועל כתואר י כ ף א על 75
 וכנגד (,,׳אפילו או ,,ש״ י,,)׳אעפ הוויתור של השעבוד כמלת מתפרש י כ ף א ודוק: 76

 המשפט בראש עומד מקום׳( ׳מכל ^,,)׳ובכ הוויתור של המקביל הפועל תיאור
אפם. ייצוג כאן, הראשון במקום שהוא המשעבד,

.3 להלן ראה 77
.2 לעיל ראה 78
 כהנא א. וראה החכם...(, יאמר אם שגם זה... )ועם ספורנו פירש לכך בדומה 79

ר בפירושו; צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ ם, ה ג (.570 )עמ׳ § 394f קניג, (:7 )
 הראשי שהמשפט ייתכן שכן חד״משמעי, אינו כאן המשפט מבנה שם. קניג, ראה 80

ם משפט תשובת הוא בו־ הפותח שלפניו. א
 אעלים מ״מ להתפלל... כפיכם תפרשו עת גם המלבי׳׳ם)כי פירש בדומה .1 לעיל ראה 81

קניג, ראה במקרא, הוויתור לביטוי מובהקת דוגמה נחשב זה מקום מכם...(. עיני
§394b 160 (;569 )עמ׳ § ,G K C בר״מאיר, (;525 )עמ׳ 171 § ז׳ויון, (:498 )עמ׳
ר (;152 )עמ׳ 119§ צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ (.7 )גם, ה

 זה...(. בכל ש... הגם כי... )הגם המלבי׳׳ם עכ״ז...(, כי... )אף דוד מצודת פירשו וכן 82
 הפועלי הנשוא של יפעל שצורת מניח מובהק כוויתור זה שם..פירוש ז׳ויון, וראה
עבר. מביע

שם. ז׳ויון, שם: קניג, וראה ילדו...(, כי גם ויתור)שהרי כמשפט זה מקום הבין רש״י 83
§ 394c קניג, וראה רע. כל אירע לא שמה לבדי אלך גם אם כ,,ואעפ פירש: חיות פ,,צ 84
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שם. דויון, (;569 )עמ׳
. גם על להלן עוד וראה 85
(.423 )עמ׳ 8.4 § (,421 )עמ׳ GCE, § 2-8.2 אלו הבחנות ראה 86
ואילך(. 423 עם׳ ) GCE, § 8.5 ראה אלו הבחנה סימני 87
.2 לעיל הוויתור של השעבוד מלות וראה 88
 שמירה תוך מ, ״ מ הוויתור ביטוי על ם ג המלה את בפירושו הוסיף דוד מצודת בעל 89

 E.G. Briggs, אצל מצויה דומה כפילות הוספה. של כביטוי ם ג של משמעותה על
(1907 ICC (Edinburgh ם: על  Israel still ובהסבר: ,verily (asseverative) ג
.remains notwithstanding it all .את משווה תצ״ו( הכהן, יוסף המאירי)מהדורת מ 

.44 כו ,לויק המקום
ר 90 צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ (.539,)עמ § 373n קניג, )ראהלעיל(: ׳אפילואד. )גם(: ה
ם משתמש דוד מצודת בעל שוב 91 ג  כל )עם ויתור של כביטוי הן כפולה, במשמעות ב

m (:525 )עמ׳ 171 § ז׳ויון, וראה בעיני...(. )גם הוספה של כביטוי והן זה( r̂ne si. 
 יהודה בשם עזרא אבן כגון הגם(, )גם= שאלה כמשפט המפשט את פירשו אחרים

הלוי.
 על רד״ק בדברי ומהאחרונים. )ואעפ״כ(, שד׳׳ל )עכ״ז(, דוד מצודת פירשו ובדומה 92

 כולו המשפט את הבנתו ובין וחומר קל של כביטוי תפיסתו בין עירוב יש כי אף
ה על דומה תיאור כי. אף על להלן וראה ויתור. כמשפט נ ה ר מצוי ו צ ו א  ב
ן ו ש א ל ר ק מ ה, ה  חידוש שהיא תופעה על לרוב ״מורה (:413 עמ׳ ב, כרך ;4 )הנ
 ביטויי בין זה מקום רושם (570 ,)עמ § 394e קניג, בה.״ המרגיש בעיני מפתיע

ה הוויתור. נ ה  לעיל )ראה הוויתור של מגביר נספח שהוא כי אף אחר גם באה ו
(.40 כג באו)יח׳ והנה תשלחנה... כי ואף (:3

(.676 )עמ׳ GCE, § 10.37 ראה 93
ן וראה כהנא(. ,)א כזה ונפסד חלש יצור על אפילו 94 ו ש ל ר צ ו א א ר ק מ אף. I ה
.3 לעיל י כ אף על וראה 95
 כל׳ אחת... אבן אפילו בעיר ישאר לא אשר עד (:13)ל״ רד״ק חד. אף יונתן: תרגום 96

 המקרא לשון אוצר וראה והמגדל. העיר יסחבו העיר... בתוך עוז מגדל יהיה אפילו
(.6 )גם,

)ביוהנסבורג(. גרינברגר ד. הרב לידידי זו הערה על מודה אני °96
 בשווים אוהבים להיות הדרך כי עם המובהק: הוויתור כדרך )המנסח דוד מצודת וכן 97

ר וראה הוא...(. שהטבע )הגם והמלבי״ם מהדברים( בדבר צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ  ה
(.6 )גם,

 )קניג, י כ ם ג של הרכיבים היפוך מעין ם, ג י כ המורכבת התפקוד מלת כאן ואין 98
394f ,§ וראה הזקן..., זה אמנם כי הוויתור: בדרך הוא אף פירש מפורנו (.570 עמ׳ 
160 § ,GKC (.498 )עמ׳

ר הכללי השעבוד סימון את ביניהם לכלול ואין 99 ש  )אשר 11 יב ׳במ כגון )ש״(, א
§ 394g (,569 ,)עמ § 394c קניג, שהציע כפי עשו(, כן )אשר 10 ח קה׳ נואלנו...(,

. ויתור של ודאית משמעות בהם אין (:570 ,)עמ ר ש א ל
 של ו- על וראה במיוחד. הוויתור של בו״ ולא הכללית הסיפא בו״ כאן איפוא מדובר 100

)עמ׳ § 143d ,GKC ואילך(; 615 ׳)עמ ואילך §415n קניג, המקרא בלשון הסיפא
ואילך. 1077 ,עמ אפשטיין, חכמים, ובלשון (;458

בראש הן הוויתור, יחם בסימון (redundancy) עודפות של מקרים גם יש כלומר 101



347המקרא בלשון הוויתור יחם

 חליף זו בו״ לראות איפוא אפשר הראשי; המשפט בראש והן המשועבד המשפט
 נספח על לעיל וראה (,pro-conjunct of concession) הוויתור של המחבר לנספח

 רוזן של הטנטטיבי התיאור עם מתישב אינו השעבוד של זה כפול סימון .3 הוויתור,
 המשפט את עוקב הראשי )כשהמשפט המקרא בלשון מסומן שהשעבוד (,318 ,)עמ

 המשועבד המשפט בפתיחת ר ש א ב או המשעבד המשפט שבראש בו״ המשועבד(
בלבד.

ר ;33 עמ׳ כ)תש״י(, ,׳לשוננו פסיכולוגי כנושא פועל תיאורי בלאו, י. ראה 102 צ ו  א
ן ו ש נוספות. ודוגמות (,16 ז ,יאכל)ויק ממנו והנותר וממחרת :0) א ר ק מ ה ל

.148,142 ,עמ פילמור״לנגנדון, אצל לייקוף ,ר ראה 103
 לריח לא״יעלו ואל״המזבח ,לה אתם תקריבו ראשית קרבן הניגוד: למשפטי דוגמות 104

. = (,)ק ימות דרכיו בוזה נפשו, שמר מצוה שמר (;12 ב ,)ויק ניחח .  לעומת /
.,׳אבל ,,זאת...

 כל כך ומשום המקרא, בלשון ו־ של מלא תחבירי ניתוח בידינו שאין לציין, הדין מן 105
שעה. לפי מקרית היא הדגמה

ר (;254 ,עמ ,b) 2))ו״ BDB ראה 106 צ ו ן א ו ש א ל ר ק מ .1ב )ו״ ה )
שם. ,BDB ראה 107

108 BDB, ...שם and yet.
(.190 ,עמ )ו״, GB וראה 109
(.351 ,)עמ § 123 ;6 דויון, וראה ז...(;,,בכ ש... )והגם ם,,המלבי ובדומה 110
 ותיראי את מי (;190 ,עמ )ו״, GB ראה (,13 יח ,זקנתי)בר ואני אלד אמנם האף כגון: 111

 והוא אפרים על״ראש וישת (;254 ,עמ )ו״, BDB ראה (,12 נא ,)יש ימות... מאנוש
,)עמ §3623 קניג, עוד וראה (;525 ,)עמ § 171f דויון, ראה יד(, מח ,)בר הצעיר

ואילך. (498
 ,)עמ § 373g קניג, וראה בבטחוני...; אמוט לא ובשרי, לבבי יכלה גם אם חיות: פ,,צ 112

539.)
113 110a ,G K C § בלבד. מקרית אלא זו הדגמה אין (.324 ,)עמ

. אף על לעיל ראה 114 ם ג
.4 פרק לעיל ראה כלליים, הגיוניים קשרים 115
הארמית. ועם חכמים לשון עם מתישבים האלה שהשינויים היא סברה 116

ביבליוגראפיה

זה: במאמר השכיחים הקיצורים רשימת
= המקרא לשון אוצר

 = אפשטיין
= בר״מאיר

= ז׳ויון
= פילמור-לנגנדון

 קדרי, מ"צ - בלאו י. - לוינשטם ל/,ש
ר צ ן או שו א ל ר ק מ ג ה  (1968-1957 )ירושלים א-

א אפשטיין, י״נ בו ח מ ס ו נ ה ל שנ מ תש״ח( )ירושלים ה
G. Beer — R. Meyer, Hebraische Grammatik II (Berlin 

1955)
P. Jouon, Grammaire de VHebreu Biblique (Rome 1947) 
Ch. J. Filmore — D.T. Langendoen (eds.), Studies in



 = קניג

 = קרופט

= רוזן

-  BDB  

= GB

= GCE  

= GKC
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