
במקרא* הזמן לציון בלשונות עיונים
ברין גרשון

 מתוארת. סיטואציה להבנת ביותר חשובה הינוז וכד מעשים של או קורות של הזמן קביעת
 אחרות, שונות דרכים המקרא בתקופת נהגו הזמן לרישום כללית ספירה שיטת בהעדר

1׳פרטיים׳. ציונים נוקטות שברובן
 נקודה אל וכד המאורע יחם היינו, רלטיבי, ציון של בדרך נהגו הזמן רישום לצורך

 למאורע, בהשוואה כקבועה זו נקודה נתפסה העניץ לצורך ולפיכך ידוע, שזמנה אחרת,
 משום או המיווזד, פרסומה משום ידועה משווים, שאליה הנקודה, לתאר. צריכים שאותו

 לשונות על המבוססות אחרות, דרכים קיימות היו אף בטקסט. לכן קודם כבר שנזכרר
 עקרוניות דרכים מספר שקיימות אראה, זה במאמר זה. לצורן ויוזסיים, מוחלטים שונים,

בסיסי. זמן ציון המשמשת המסוימת, לנקודה להתייחס
 בן שהוא עניין, מתארות מיעוטן !הנקודה שאווד זמן מתארות הרישום טכניקות רוב

 מכוון בה במספר, דלים ששימושיה שלישית, צורה יש אף המתוארת. הנקודד של זמנה
 :העיקריים הטיפוסים שלושת את יחפוף הדיון סדר המושוית. הנקודה שלפני זמן לתאר
לפגיה. או עמה בו־זמנית ;הנקודה אחר

מסז־ים מעשה שאחר הזמן פי על תאריך לציון לשונות .1

מסוים. עניין או פעולה לאוזר קביעתו ידי על הזמן את המציינות לשונות, בשורת נפתח

 בזמן בטקסט מדובר עליו האום של לגילו הציון הוא הזמן לרישום השיטות אחת א.
 זו ששיטה לציין, יש מלידתו. ׳מרחקו׳ פי על נעשית הזמן קביעת היינו המתואר, המעשה
 רישום בשיטות זו שיטה מוחלפת הקורות בהמשך ביותר. קדומות תקופות לגבי רק קיימת

א בבר׳ אחרות.  כל נבקעו נח... לחיי שנה מאות שש ׳בשנת נאמר: המבול גתיאור ז:י
 אף בשבעים(. מופיע הוא נח׳)אך ׳לחיי הציון חסר יג :ח בר׳ בהמשך, רבה׳. תהום מעינות
באחד בראשון שנה מאות ושש באחת ׳ויהי :בזה אף הרישום עקרון הוא שזה שברור,

בהכנתו, עוסק שאני הזמן, על המקרא השקפת על ממחקר פרק
 ׳מחקרים בכו־ו נתפרסם הזמן/ משך לציון המקראיות ׳הנוסחאות זה, ממחקר אחר פרק
 ירושלים )תשל״ז(, היהדות למדעי השביעי העולמי הקונגרם דברי הקדמוף, ובמזרוז במקרא

 ‘The formulae x ימי (x :)ויום Some הפרק: נתפרסם וכן .35-23 עמ׳ תשמ״א,
183-196 .Characteristics of Historiographical Writing in Israel’, ZAW 93 (1981), pp. 

 ‘The Formulae “From... and במאמרי: גם יש זמן, לענייני הנוגעים אחדים, צדדים
161-171 .Onward/Upward” ’, JBL 99 (1980) pp•

.245 עמ׳ ד, כרך מקראית, אנצ׳ ׳כרונולוגיה׳, הערך תדמור, ח׳ ראה העקרון על .1



 אותו בא שם)ז:ו( אף אך במקצת, שונה בנוסח היא הסיפור פתיחת 2המים׳. חרבו לחדש
 זה היינו, הארץ/ על מים היה והמבול שנה מאות שש בן ׳ונח התאריך: רישום של עקרון

 בשמ׳ וזנוסח את והשווה ב־ז:יא. גם כאמור, מתאשר, זה דבר המבול. גהחל גילו היה
: ז :  נמצא, 3פרעה׳. אל בדברם שנה ושמוניט שלש בן ואהרן שנה שמונים בן ׳ומשה ז

 על התאריך רישום של הטכניקה לגבי זהות וכך כך p ׳פלוני או פלוני׳ ׳לחיי שהנוסחאות
 ׳ויחי כגון ללשונות גם הסבר בהם יש הללו הנוסחאות חילופי היחיד. שבחיי מאורעות פי

 בשימוש זה שימוש להחליף ואין ה:ו(.י׳ אנוש׳)בר׳ את ויולד שנה ומאת שנים חמש שת
 שנות של מנין ליתן שענינו שנה׳, מאות ושמונה שנים שבע שת... ׳ויוזי ז( פם׳ ׳אחר)שם

מסוים. לזמן עד או בכלל, חיים משן ציון היינו, שת,
: וכך בסינכרוניזם, גם לבוא יכול האמורה בשיטה הזמן רישום א:י  שנה מאה בן ׳שם י

 והן שם של גילו פי על הן כפול: הוא הציון היינו, המבול/ אחר שנתים ארפכשד את ויולד
5לקמן(. עוד )ור׳ הוזדשה האנושות התחלת היינו המבול, שלאחר השנים מספר פי על

 ׳המרחק׳ פי על הזמן קביעת על כאמור, מבוססת, לעיל שרשמנוה הזמן ציון שיטת ב.
 שהיא בזה לקודם, הפוך שעניינה נוסחה, מצויה במקרא כתוב. גאותו כנזכר האדם, מלידת

פלוני. מות שלאחר הזמן פי על המאורע את משבצת

 פי על הרגיל לפי נמנית השנה (,57 עמ׳ תשי״ט, ירושלים אברהם, ועד קאסוטו)מנוו מ״ד לפי .2
 הלכו המלכים שאר כי האנושות, ראש הוא באשר נוו פי על למנות וראוי המלכים. שנות מניין

 ועיין למלכים, מניין של רישום לצרכי וריאנט בזה רואה שקאסוטו נמצא, עת. באותה לעולמם
לקמן. עוד

 ׳ואברהם :טז :טז בר׳ !מוזוץ׳ בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ׳ואברהם :יב:ד בר׳ עוד ועיין .3
 תשעים בן אברם ׳ויהי :א :יז בר׳ !לאברם׳ ישמעאל את הגר בלדת שנים ושש שנה שמונים בן

וגו׳. אליו׳ ויאמר אברם אל ה׳ וירא שנים ותשע שנה
 ותלד שנה ששים בן והוא לקחה והוא גלעד אבי מכיר בת אל חצרון בא ׳ואחר :כא :ב דהי״א

ועוד. לד :כו :כ :כה ;כה כד, :יז בר׳ וכן שגוב/ את לו
 בכך רואה אני ואין בהתמלכותו, המלן־ של לגילו ציון שבהם כתובים, של שורה מצינו אף ■״ז

הומן. רישום שיטת
 לתקופות קשור שהדבר ונראה בראשית בספר הרבה חוזרת הזמן של זו רישום ששיטת יצוין, .4

ץ שציינם אלו כגון הספר, למאפייני זה סגנוני סממן להוסיף ויש בו, המתוארות הרשומות  גר̂י
 ירושלים א/ כרן־ היהדות, למדעי הוומישי העולמי הקונגרם בראשית/ ספר של וקדמותו )׳יחודו

(.17-10 עמ׳ תשכ״ט,
 בהתמלכותו המלו גיל בציון זו רישום לשיטת מסוים המשן־ יש המלוכה שבתקופת עלי, דומה .5

פלמוני)בישראל( מלו נאשר פלוני)ביהודה( מלך של מלכותו שנת לציון וכן טו:ב( )מל״ב
 פי על יצוין מסוים עניין שבהם מקרים יש המקרא בספרות טז:בז(. וכיו״ב)מל״ב לשלטון עולה

 בהיותו שקרתה מפיבושת, של נכותו ד:דעל בשמ״ב האדם)כגון בחיי כלשהו בגיל שקרה מה
p .)או קוזמים טקסטים בין הבדל ללא המקרא של שונים בתלקים באה זו תופעה חמש 

 רק )ולא כלליים עניינים ייחום שגם הוא הקדומה התקופה את שהמאפיין בעוד מאוחרים.
המתוארת. הדמות גיל פי על הוא פוטייט״אישיים(
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 תקופה לסיום כציון ספרים של בפתיחותיהם בעיקר זו בנוסחה שימוש מוצאים אנו
חדשה. תקופה ותחילת

 של מינויו זמן היינו, וגו׳, ה״ עבד משה מות אחרי ׳ויהי )א:א(: יהושע ספר פותח כך
 אחרי ׳ויהי :א( :)א שופטים ספר בפתיחת הדין הוא משה. מות לאוזר היה לתפקידו יהושע

 בדבר ה׳ את העם שאלת כאן אף לנו׳. יעלה מי לאמר בה׳ ישראל בני וישאלו יהושע מות
 האל חיה כאן עד שהרי ברורים, והדברים יהושע, מות לאחר באה בארץ ההתנחלות סדרי
 מאוחרות תקופות לגבי אף המנהיג. יהושע באמצעות לעם תשובותיו ואת ציוויו את מוסר
 :שמואל ספר של השנייה המחצית בפתיחת כך הזמן. ציון של כזה שימוש מוצאים אנו יותר
א מלכים ספר פתיחת נוסחה וכן א(, :א שאול׳)שמ״ב מות אחרי ׳ויוזי (  ׳ויפשע :א( :ב׳

7 6אחאב/ מות אחרי מואב...
 מות אחרי יהודה מלך יואש בן אמציהו ׳ויווי :זו בשיטה הובאו אחרים זמן ציוני אף

ד:יז; וגו׳)מל״ג יהואש׳  בקביעת רואה אני לזה קרוב ניסווו כה:כה(.׳י דהי״ב והשווה י
ש׳ את ואראה עזיהו המלך מות ׳בשנת כגון: פלוני, מלך של מותו שנת פי על הזמן  ה״)י

ש׳ וזמשא היה אחז המלך מות ׳בשנת ו:א(, א; בר׳ עוד וראה יד:כח(, הזה׳)י  וי׳ כה:י
א; ב:כד. דהי״א טז:

 ציון היא מסוימת, לתקופה טיפוסית שאינה הזמן, רישום לשם יותר שגורה שיטה ג.
ג: בר׳ כך קודם. ממאורע או מענ;ן המרחק  מקץ הגר... את אברם אשת שרי ׳ותקו־ז טז:

 ׳מרחקו׳ פי על מוגזד לאברם הגר מתן כלומר, כנעף. בארץ אברם לשבת שנים עשר
 ׳מקצח׳ ׳מקץ/ לשונות משמשים זה בשימוש קוזע. מסיפור הידועה מסוימת, מפעולה

 שבעה החל למשל, יחזקאל, אלם לכן. קודם בכתוב שנזכר ממה יחסי מרוזק קביעת לשם
 עניינים גם מתוארים וכך ימים׳)יהו׳ג:טז(, שבעת מקצוז ׳ויהי לנביא: הקדשתו אחר ימים

 מארץ האשה ותשב שנים שבע מקצה ׳ויהי טז( :ט ימים׳)יהר שלשה מקצה ׳ויהי :אחרים
 ממאורע הזמן מרחק לציון נוספים לשונות קיימים אף רבים. וכאלה ג(, :ח פלשתים׳)מל׳׳ב

 לשונות גם כג(. :יג ותמר()שמ״ב אמנון מקרה ימים׳)אחרי לשנתים ׳ויהי כגון מסוים
זה. בטיפום משמשים וכד ׳אחר׳

 רישום עשוי אוניברסלי, או קוסמי למאורע מתייחסת אליה שמשווים הנקודה כאשר ד.
 בתקופת קיימת היתה לא לעיל שכאמור כללית, ספירה בגדר הוא כאילו להיראות הזמן

המבול׳ אחר בנים להם ׳ויולדו כגון למבול, המתייחסים לכתובים למשל, כוונתי, המקרא.

 הדעת שיקול גם היה זה ושמא במקרא. שונים ספרים בפתיחות הנוסוזה היא שכך ׳הוא מעניין .6
 וזלקי ושני שמואל חלקי ׳מלכויות׳)שני ספרי ארבעת של החלוקה מקום את לקבוע בהוזלטה
 החלוקה מקום את קבעו ונוסחה ושופטים יהושע של הפתיוזה תובן בהשפעת כלומר, מלכים(.

 The old Testament — An introduction), אייספלדט לדעת ומלכים. שמואל ספרי בתוך
268 ;242-243 .London 1963, pp,) ם חלוקת  גודל של טכניים עקרונות פי על נעשתה הספ̂ר

 לבי, תשומת את הסב בירושלים, העברית האוניברסיטה מן טוב ע׳ פרופ׳ ידידי, המגילות.
דוד. מות היינו,אחר יב, ; 3 במל״א הוא ג׳( א׳)מלכויות מלכים ספר פתיחת לוקיאנום שבנוסח

ב׳. ומלכים ׳ב שמואל רים6הס של החלוקה עקרון על שכתבתי מה על להוסיף כדי בכך יש
ומישראל. מיהודה מלכים לגבי בסינכרוניזם בעיקר מופיע כזה ציון .7
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א:י: בר׳ מפורש זמן ציון ובצורת י:א(. )בר׳  אחר שנתלם ארפכשד את ]שם[ ׳ויולד י
כח(. :ט שנה׳)בר׳ וחמשים שנה מאות שלש ול3המ אחו נח ׳ויחי ;ול׳3!3ה

 ממועד המרחק פי על זמן של שונות קביעות באות ישראל, עם שעניינם בכתובים, ה.
א: בשמ׳ כך ממצרים. היציאה  מצריפ׳; מארץ לצאתם השני לחדש יום עשר ׳בחמשה טז:

א: שם, ט: א; במ׳ וכן מצרים/ מארץ ישראל בני לצאת השלישי ׳בחז־ש י א; א:  ט:
א: מל״א והשוור״ לג:לח.  ישראל בני לצאת שנה מאות וארבע שנה בשמונים ׳ויהי ו:
.,ממצרים

 של מלכותו לשנות המאורע השוואת על״ידי הזמן לציון השיטה היא לזה קרובה דרך ו.
 לכם זה של עלייתו שנת את רואים העניין שלצורך היינו, 8עת. אותה המולך המלך,

 עקרוני, בהבדל בללי, מניין שיטת של ממימניה בכך יש למניין. התחלה כנקודת שלטונו
 כשמתמלך פעם, בכל המתחילים מניינים של בשורה אלא ורצוף, אחד בהמשך מונים שאין
9חדש. מלך

 שבמקום אלא כאן, שהוזכרו האחרים הכתובים לעומת עקרוני שוני ככך אין למעשה
 התמלכות זמן את תופסים מסוימת( לפעולה או מסוימת, פעולה אחר פעולה)או מקץ למנות
 מקומו פי על יוגדר הזמן, מבחינת לתארו שרוצים שהעניין, כך הקבועה, כנקודה המלך
 רושם מתקבל זה, אחר זה ברגיל, מולכים, שהמלכים היות אולם המלך. להתמלכות ביחס

 עם מחדש ומתחיל בהסתלקותו( המלן־)או במות נפסק שהוא אף במניין, כלשהו רצף של
 :הזמן רישום של זו לדרך דוגמאות קצת בזה אביא א.3ה המלך עלות

א: מל״א  בסינכרוניזם שם נזכרו ועוד ישראל׳. על שלמה למליך הרביעית... ׳בשנה ו:
א: יש׳ מצרים; מיציאת השנים  סנחריב׳; עלה ווזקיהו למלך שנה עשרה בארבע ׳ויהי לו:

 מסוימת שנה מציון להבדיל - שנים משך של ציון למלכו׳. שנוז עשרה ׳בשלש : 3:א יר׳
ד על מתואר יאשיהו... ימי3 מלכים: שני של למלכותם יעות3ק שתי ין3 הפער ציון י
 והוא פ-ג( פם׳ )שם, לצדקיהו/ שנה עשרה עשתי תם עד למלכו״. שנה עשרה פשלש

 על סינכרוניזם שנוקטים ימ,3כתו מצויים אף לספרו. הכותרת פי על ירמיהו ואת3נ משך
 מלוכתם לפי ציון פי על וכן לעיל(, א)ר׳ :ו מל״א כך שונות. שיטות פי על רזזמן תיאור ידי

א:3ל יר׳ כך מלפים, שני של הנפרדת  היא יהודה מלך לצדקיהו העשירית ]קרי[ שנה3׳ :
! לנמכדראצר׳. עשרה שמונה השנה

 ןם3כתו3 גם יטוי3 לידי אה3 המלך מלוכת של הציון סמן־ על התיארוך שיטת חשיבות
 .1כתארי דריוש מלוכת של כללי ציון היינו, ד:ה(. פרם׳)עז׳ מלך דריוש מלכות ׳ועד כגון

 התקופה תחילת - יותר מקיף תאריך נוקט פרם׳ מלכות מלך ׳עד :כ :לו 3חזי״3 3תו3ה
 כיסוד המלב)ים( למלכות התייחסות של השיטה מושרשת היתה כמוז עד ללמדך וזפרטית.

הזמן. בציון
המלוכה. תקופת של שונים ים3בשל הניסוח פדרכי שינויים ניכרים שאין לציין, ראוי

 הנ״ל במאמרי נידון מסוימת לשנה ולא שלמה, לתקופה כציון פלוני)המלך(׳ ׳ימי הלשון עניין .8
ZAW במאמר( הראשונה ההערה )ר׳ 3.

וכד׳. הקורוגנטיות המלוכה, שנות לפי המניין בעיות לכל נכנם ואינו מדי פשטני הוא זה ניסוח .9

ן שו ברין גי
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במקרא הזמן לציון בלשונות עיונים

 המלוכה, תקופת בראשית למלכים הייחוס של הרישום בשיטת הבדלים שיש מצאתי, לא
ממנזז. השונה מאוחרת, ואחרת,

 שבמקום אלא מסוימים, עניין או פעולה של ציון על מיוסדת הזמן לציון אחרת דרן־ ז.
מדויקים. פחות בלשונות היא ההתייחסות זמן, של מדויק מרחק לנקוט

ך ׳אחר כן/ ׳אחרי כגון לשונות משמשים זו במסגרת  יחסיות, של יסוד בכך יש וכד. כ
 לכן, קודם נזכר שכבר מאורע, אחר בא פלוני שמאורע כגון, הדברים, סדר קביעת היינו,

ט: דהי״ב כגון הקודמת הפעולה מהי הזמן בציון במפווש שייאמר בלא  שלח m ׳אחר לב:
 עליית תיאור קודם הנזכר הזמן אחרי הסתם 4מ ירושלימה׳. עבדיו אשור מלך סנוזריב
 לשון האשורים. כנגד חזקיהו של הצבאיות והכנותיו הבצורות׳ הערים ׳על וחנייתו סנחריב

ח:י בר׳ :׳׳]ו[אוזר הוא קצר א; שמ׳ לג:ז; ל:כא; ;י  ׳3ד יד:לו! וי׳ כן׳ ׳ואחר או ה:
 שמ״ב כגון פתיחה כביטוי שלא בשימושו כן׳ ׳אחרי הוא לזה קרוב זמן צירוף יג. :כא

כף. אחרי לארץ אלהים ויעתר וכו׳ שאול עצמות את ׳ויקברו כא:יד:
 שת׳)בר׳ את הולידו ׳אחרי כגון: קודם, עניין הזכרת + ׳אחרי׳ בא שבה שיטה, ויש
 את קברו ׳אוזרי אברהם׳)כה:יא(; מות ׳אחרי ;יד( :)יג מעמר לוט הפרד ׳אחרי ה:ד(;

טז:א(. אהרן׳)וי׳ בני שני מות ׳אחרי ;יד( :אביו׳)נ
 שהפעולה העניין, או הפעולה היא מה במפורש כאן גם נזכר דלעיל ג׳ בסעיף כמו

הפעולות. בין המרחק מידת צוינה שלא אלא אחריו באה הוזדשה
 ויש ד.3ו ׳אחרי׳ ׳אוור׳, ׳בעוד׳, ׳מקץ/ האלה: הלשונות משמשים זו תיאור בשיטת

 מדויק זמן לתיאור משמש למשל, ׳מקץ/ אלו. מלשונות אחד לכל ייחוד שניכר לקבוע,
 געתיד, מדויק זמן לתיאור משמש ׳בעוד׳ ב:לט(. שנים׳)מל״א שלש מקץ ׳ויהי כגון בעבד,

 ונינוה יום ארבעים ׳עוד כגון ׳עוד׳, לשון לו וקרוב כח:ג(. ימים׳)יר׳ שנתים ׳בעוד כגון
 מזער׳ מעט ׳עוד כגון מווזלט, דיוק ללא תשמש ׳עוד׳ שלשון יש אבל ג:ד(. נהפכת׳)יונה

ד משמש ברגיל כט:יז(. )יש׳ עו  לתיאור משמש ׳אחר׳ הלשון לעתיד. דק ו׳בעוד׳ לעתיד, ׳
 נבוזראדן׳)יר׳ אותו שלח ׳אחר מדויק: ובלתי יא:י( המבול׳)בר׳ אחר ׳שנתים מדויק: זמן

מדויק. ובלתי מדויק זמן לתיאור המשמש ׳אחרי/ בלשון הדין והוא א(. :מ
 מדויק לא לתיאור בעיקר משמשים ׳אחרי׳ ובמיוחד ׳אחר׳ לשון שרוב לומר, עלי דומה

ו.3ולע

 האלה׳, הדברים ׳אחרי או האלה׳ הדברים ׳אחר הלשונות את להזכיר יש זה בהקשר וו.
 :ביותר ברורה הנוסחה אוזרים. ובהקשרים פתיחה בלשונות מגובשת כנוסחה המופיעים

 קודמים מסוימים מאורעות אחרי קרו הנוסחה אחרי המתוארים שהעניינים קובעת, היא
)׳האלה׳(.

 הוא. כזה הדברים סדר שאמנם הנוסחה, משימושי אחד בכל לאשר בכוחנו אין והנה
 מסוימים דברים אחרי קרו פלונית בפרשה שיסופרו המאורעות, אמנם אחר, לשון

אפשר לכן. קודם הנתון בנוסח שמובא לטקטט, בהכרח מכוון אינו ׳האלה׳ אולם 10אחרים,

 מסימני הוא באשר שהוא, מאורע לכל מתייחס אינו שהלשון האפשרות, מן מתעלם אני במכוון .10
לקמן. עוד ועיין לא. ותו עריכה
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ברין גרשון

 כגון ממש, הקודם בטקסט דווקא לאו אבל בטקסט, שהובאו לדברים בנוסחה שמכוון
 ׳האלה׳ המוגדרים שהמאורעות יש אך דבקים. פעם שהיו מוז בין מבדילים פרקים שמספר

 שאולי לעניינים, מכוונת שהאמירה הטעם, משום וזאת במקורותינו. בנמצא בכלל אינם
 בין הקשר נותק הנתון בנוסוו אולם בנוסווה, המובא החומר לפני קודם בנוסוז לפנים נמצאו

 הרי מכך, כתוצאה כלל. שובץ לא אחר שחלק בעוד בטקסט, שובצו חלק ורק הטקסטים
 לנוסחות גם נכון בזה שאמרנו מה בנמצא. עוד אינו שכבר למצב, להתייחס עשויה הנוסחה
ובו׳. כף אחרי ׳ויהי אחרות פתיחה

 ׳ויהי האלה׳, הדברים ׳אחרי הזמן שלשונות מסוימים, במקרים להוכיח ניתן כאמור,
 הטקסטים הובאו שממנו אחר, לחומר אלא הנתון, לסדר מכוונים אמם ודומיהם כן׳ אחרי

 ׳ויהי :נאמר ידו :כא בשמ״ב כזה. לטיעון ישיוה ראייה גם קיימת לפעמים הנוכחי. בחיבור
 כן׳ אחרי ׳ויהי וגם ׳עוד׳ הלשון גם פלשתים׳. עם בגב המלחמד. עוד ותהי כן אחרי

 ברור פלשתים. עם אחר קרב נזכר טו בפם׳ ואמנם קודמים לקורות סגנונית מתייחסים
 שם ד, :כ בדהי״א מקבילה אלה לכתובים יש והנה, זה. בהקשר כך אחרי ׳ויהי תפקיד אפוא

 עמון)שם, רבת קרב תיאור אחרי כא זה כתוב וכד. מלחמה׳ ותעמד כן אחרי ׳ויהי נאמר:
 ציון זה ובכלל שהיא, כמות העתיקה הימים בדברי הפרשה שכותב אפוא וברור א-ג( פם׳

הזמן. לציון לחלוטין שונה תפקיד יש אחר שבשיבוץ חש ולא הרלטיבי, הזמן
 ביותר רחב באופן האלה׳ הדברים ׳אחרי הנוסחה מובאת א :לב בדדזי״ב :אחרת דוגמא

 מסתבר, וזזקיהו. ריפורמת על מדבר הכתוב סנחריב׳. בא האלה והאמת הדברים אחרי -
 הדברים ׳אחר הנדיר ללשון דעתך )תן ירושלים. על וווילו סנחריב עלה הריפורמה שאחר

 והישר הטוב ]חזקיהו[ ׳ויעש ]לא:כ[ הריפורמה פרשת בסיכום קודם לנאמר והאמת׳
 עשרה ׳ובארבע :נאמר - יג :יח מל״ב - המקביל שבטקסט הוא, מעניין והנה וכו׳(. והאמת׳

 הוא, שבלוני פרט האלה׳ הדברים אחרי ׳ויהי לשון היינו, סנחריב׳. עלה וזזקיוז למלך שנה
 לב:ט( זמן)דהי״ב ביטויישל נזכר בהמשך גם לא. ותו פתיחה כנוסחת כאן משמש והוא
 גיוס - למלחמה ההכנות גמר אחרי ירושלים, אל רבשקה שרי לשליחת המכוון זה/ ׳אחר
 נאמר: יז :יח במל״ב במקבילה החיצוניים. המעיינות וסתימת בירושלים המים ריכוז העם,

 מופיע אינו העם חיזוק שעניין יודגש, אף זמן. ציון בלא וכו/ תרתן׳ את אשור מלך ׳וישלוז
 ידי על אשור מלך שליחי את לסלק חזקיהו של נסיונו נזכר כאן להיפך, ב׳, במלכים כלל

 בין יותר הדוקה המשכיות ליצור רצה הימים דברי שבעל נראה, לאשור. מם העלאת
! הללו. הזמן לשונות בשני ונקט המאורעות

 של( לנוסחה האלה׳)ודומותיה( הדברים ׳אחר הפתיחה נוסחת הפכה הכתובים מן ם־ולק
ד: כעז׳ נאמר כך אבעלמא.°' דיבווי א-  מלך ארתחששתא במלכות האלה הדברים ׳ואחר ז:

 עשיית על מדבר קודם שהובא המקור אולם ,1וגו׳. מבבל׳ עלה שריה... בן עזרא פרם
א שאין ברור, ולפיכך דריוש, בימי הפסח  אף עזדא. נססו לפניו שבא למקור, מכוון ז:
10 זאת א-ו. בפרקים עזרא בספר שהובאו המקורות, מן אחד לאף מכוון הוא שאין בו־ור,

 מעין בעד, ׳אמא בערבית: בפתיחות מקובל סגנון שהיא פרידמן, ע׳ מ׳ פרופ׳ ידידי, והעירני .א10
אליו. מתקשר שההמשך קונקרטי מה דבר זה לפני שאין אף־על״פי מכף, לאחר ׳ואשר

 סתמי לשון ׳ז[( לעזרא ]בפירושו תר״ץ תל׳אביב כהנא, א׳ בעריכת למקרא )פירוש כהנא לפי .11
הקודמת. ההרצאה עם הפרשה את לקשר ובא הוא
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במקרא הזמן לציון בלשונות עיונים

 א :ז אשר מאורע, אותו להיות המאורעות זמן מבחינת מתאים אינו מהם אחד שאף משום
 הרי בעלמא, דברים נוסוזת בגדר זה אין אם כרחך, על האלה׳. ׳הדברים בלשון אליו מבוון

 שהוא מםוים, מקור אחר א :ז בא החומר של אחר שבסידור כך, על להצביע ודאי הכוונה
לו. המשן־• מהווה א( :)ז

 לפי לאמר׳. במחזה אברם אל ה׳ דבר היה האלה הדברים ׳אחר :א :טו בר׳ :אחרת דוגמא
- בפרק בא לכן, קודם הנזכר המאורע, הדברים, סדר ד  אתהחמישה. המלכים ארבעת קרב י
 יד, פרק לענייני טו( )פרק הבתרים בין הברית בין תוכני קשר כל נראה שאין היות אבל

:דלקמן האפשרויות בין להכריע יכולים איננו
 כלומר, הבתרים, בין ברית פרשת לפני בא נכון שאל לעניין, הוא בנוסחה המכוון .1

מכוון. הוא הנתון הדברים שסדר
 בנוסח, הבתרים בין לברית אמנם שקדמה אחרת, לפרשה מכוון האלה׳ ב׳הדברים .2

בראשית. בספר שובץ הוא שממנו
 נכון כאן שאמרנו מוז כמשמעה. פשוטה שאין היינו, מתוכן, ריקה נוסווה לפנינו .3

 שבו שם, כ פם׳ לוזמשך, או 12יצוזק, עקידת מעשה את הפותח א, :כב בר׳ לגבי שאת ביתר
 מכאן וגו׳, היא׳ גם מלכה ילדה הנה לאמר לאברהם ויגד האלה הדברים אחרי ׳ויהי :נאמר
 משתייך, אינו הגנאלוגית הרשימה טיפום נחור. צאצאי של גנאלוגית רשימה מובאת ואילך

 הוא וגו׳, מלכה ילדה כי הוגד, לאברהם כי שהאמור, נמצא, הסיפור. לטיפוס כמובן,
 ידיעה, למעין ינשה גנאלוגית רשימה של הטיפום נהפך כאן באשר ביותר, מלאכותי
 של ענייני ניתוח סיפור. למעין גנאלוגיה להפוך מגמה בזה שיש ברור, לאברהם. שנמסרה

 והרי יוזד, נחור צאצאי ל3 על לפתע לאברהם נודע האם כגון, רבים, קשיים מעלה החומר
 לאברהם׳. ׳ויגד לומר ניתן שעליה פלוני, לידת על כגון פעמית, חד לידיעה עניין זה אין

 קוזזם, לנאמר קשר לה אין במקומנו האלה׳ הדברים ׳אוזר שנוסחת אפוא עולה זה מניתודז
 שלפנינו מכאן, לאברהם(. שהוגד מה )על בה האמור את לומר מכוונת אינה היא ואף

 ליצור כדי במכוון השאר בין נאמרו הדברים 13מקובל. סיפורי בנוסח שבלוני שימוש
ועיקר. כלל סיפוו־ שאינו קטע, שצורף במקום סיפורית המשכיות
 הסיפור לפי וגו׳. המך את אחשורוש המלך גדל האלה הדברים ׳אוור :נאמר א :ג באסתר

 אך א. :ג לפני הנזכרים העניינים שאר ואחר ושו/י סילוק אחר החלה המן שגדולת נראה,
 נאמר: א :ב באסתר מאיזץ־, לקמן(. עוד היא)ועיין נכונה זו עובדה אמנם אם היא, השאלה

 וכו׳, חמת׳ ׳כשך הזמן, משפט בזכות וגו׳. אחשורוש׳ המלן־ חמת כשך האלה הדברים ׳אחר
 אשר ואת ושתי את ׳ויזכר :נאמר אף בהמשך וביה. מיניה שבנוסחה ׳האלה׳ הכינוי מתפרש
שלפני בכתובים שנזכרו המאורעות, הם האלה׳ ש׳הדברים בבירור, נמצא וגד. עשתה׳

 של דבריו ׳אחר או ויגמל/ הילד ׳ויגדל לעניין וקשור שטן/ דברי ׳אחר ע״ב: פט סנהדרין .12
 מת אילו אברהם שהרהר הרהורים, על ג :נז רבה בראשית גם והשווה שם. ועיין ישמעאל/

 שלאחר למאורעות הכתוב את לקשור בכוונה כ :כב לבר׳ מתייחסים )הדברים וכו׳. יצחק
יצחק(. עקידת

n. 311 זליגמן כך על מש״כ ר׳ .13 z  18 (1962) p, הלשון על )ועוד( 312-310 כעמ׳ גם שם עיין 
 פירוש הופמן, ד״צ וכן :מלכה ד״ה כ :כב לבר׳ רמב״ן ראה זה לענין ודומיו. כן׳ אוזר ׳ויהי

למקום. בראשית, לספר
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 המלך... וזמת ׳כעזך (2 ׳האלה׳ (1:גירסה׳ ׳כפל מעין בכתוב לראות אפוא ניתן הנוסחה.
 והיות האלה/ הדברים ׳אחר של הפורמלי לאופי ראיה מכאן וכו׳. ושתי׳ עשתה אשר את

 הלשון את בצדה הוסיף היטב, העניין את להבהיר רצה אלא בנוסחה, נסתפק לא שהמחבר
 האפשרויות שתי הרי ג:א, באסתר לנוסחה הסבר משפט בהעדר המלך. חמת ׳כשוך

בעלמא. נוסחה שלפנינו (2 קודם; נכון אל שנזכרו לדברים שמכוון (1 תיתכנה:
 בר׳ כך הכתובים. של הנתון הסדר פי שעל לדברים בבירור היא הנוסחה שכוונת יש אך
א:  יוטף מעצר אחרי שעניינו וכו/ מצרים׳ מלך משקה חטאו האלה הדברים אחר ׳ויהי מ:

 המתאר חולה׳, אביך הנה ליוסף ויאמר האלה הדברים אחרי ׳ויהי א :מח בר׳ וכן כ(. :)לט
 מל״א ז; :לט בר׳ וכן לכשימות, כנען בארץ לקברו לאביו יוסף הבטוזת שלאחר המצב את
,4יז. :יז

ברין גרשון

ת על או ח ס הי הנו י ו ם אחר ׳ הי )או האלה׳ הדברי וי ם אוורי ׳  האלה׳ הדברי
;) ד׳ כ הי ו י ו ך אחרי ׳ כ

 א׳ נוסח האלה׳. הדברים ׳אחרי לבין האלה׳ הדברים אחרי ׳ויוזי הלשון בין לחבדיל יש עתה
 מתאים נראה בי נוסח ואילו מעשה, סיפור של חגיגית פתיחה לשמש יותר מתאים נראה
 שהעליתי האפשרויות, כל הביצועים שני לגבי שקיימת אף לפיכך להקשר. לצירוף יותר
 גרידא, לפתיחה משמשת שהנוסחה האפשרות, הרי וכד, ׳האלה׳ משמעות לעניין לעיל
האלה׳. הדברים ׳אחר לצירוף ברגיל מתאימה אינה קודם, לעניין להתייחם כוונה בלא

 וולוז האלה הדברים אחר ׳ויהי למשל, כך, לסביבה. הקישור ברור שבהם טקסטים, יש
 פתיחה היא שזו ברור, העניין ולפי הלשון לפי יז(. :יז )מל״א וגד הבית׳ בעלת האשה בן

 הנתון בסיפור המצוי לחומר בבירור מתייחסת היא הטקסט. אותו במסגרת חדשה לפסקה
 כך. כל ברור העניין תמיד לא אך יז. פס׳ שלפני בכתובים
הנידונות: הנוסוזאות מבדיקת לי שעלו נתונים, קצת עתה אסכם

 קורות לראשית המתייחסים במקורות הללו הנוסחאות של רב שימוש בבירור ניכר א.
 האמורות, הנוסחאות פעמים שש באו זה בספר בראשית. בספר ששובצו כאלה ישראל, עם

 ביהושע מפוזרות אלה פעמים. חמש עוד הכל בסך באו הן המקרא ספרי שבשאר בעוד
א( ;א :)ב באסתר כא:א(. )יז:יז; במל״א )כד:כט(;  באורח פעמים שתי עוד וכך ג:

האלה/ והאמת הדברים ׳אחרי :א :לב ובדהי״ב האלה׳, הדברים ׳ואחר :א :ז בעז׳ וריאנטי
ן

 הדברים אחרי )׳ויהי( לבין האלה׳ הדברים אחר )׳ויהי( בין הבדל מוצא אני אין ב.
האלה׳.

אחר ׳ויהי הפתיחה נוסחת את שהוזליפה ביטוי, דרך כן׳ אחרי ׳ויהי בלשון רואה אני ג.

לקמן. בדיון ראה האלה׳ הדברים ו׳אחרי האלה׳ הדברים ׳אחר הצירוף בין היחם שאלת על .14
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במקרא הזמן לציון בלשונות עיונים

 לעיל שציינתי פירוש, כללי אותם לפי לפרשו צריד כף אחרי ׳ויהי הלשון האלה׳. הדברים
 רפרובלמטיקה, כל על ׳האלה׳, כדין ׳כן׳ דין היינו, האלוז׳. הדברים אוזו־י ׳ויהי לגבי

זה. בעניין שצוינה
 ויאהב כן אחרי ׳ויהי טז:ד: בשופ׳ כן׳ אחרי ׳ויהי השלם הלשון מופיע הראשונה בפעם

 כשם ועוד. א :יג ;א : n !א :ב בשמ״ב :שמואל בם׳ הרבה מצוי הנוסחה שימוש וכו׳. אשה׳
 לגבי גם הוא כך האלה׳, הדברים ׳אחר קצר נוסוז יש האלה׳ הדברים אחרי ׳ויהי שלנוסחה

כך. אחרי ׳ויהי
 בבראשית, רבים בטקסטים גם ושמואל שופטים בספרים מלבד מצוי כן׳ ׳)ו(אחרי הלשון
זה(. לשון הנוקטים מסוימים, למקורות ייחוד רואה אני )ואין ועוד. בבמדבר בשמות,

 הדברים ׳אחרי לגבי כמו סבור אני ׳ויהי׳( כן׳)בלא ׳ססאוורי הקצר הלשון לגבי אף
 אפיזודות בין קישור כלשון אלא מווזלטת, בפתיחה משמש אינו שהוא ׳ויהי׳(, האלה׳)בלא

 הנוסחתי הלשון לבין כך ׳אחרי בין מהותי שוני שיש לי, ונראה המעשה, סיפור של שונות
כף. אחרי ׳ויהי המובהק

מסוי־ם מעשח של לזמנו חשווד! תאריך לציון לשונות .2

 ידועה לפעולה השוואתו פי על הזמן ציון של העקרון יסוד על בנוי לשונות של השני הגוש
ממן. זהוו! של הוא הכיוון כלומר אחרת,

 ויקרא בן יולד הוא גם ׳ולשת :נאמר כו :ד בבר׳ ׳אז׳. הוא זו בקבוצה הלשונות ראשון א.
 של נקודה ליתן ׳אז׳ לשון שתפקיד עולה, מכאן ה״. בשם לקרוא הוחל אז אנוש שמו את

בכתוב. כן לפני שהובאה נקודה, עם בזמן השוואה
 י ביהר החומר סידור לפי לכיש׳. את לעזר גזר מלך הרם עלה ׳אז :לג :י יהו׳ גם כך

 לא(, שם, )שם, עליה המצור בלכיש, המלחמה על האמור אחו־ הורם עליית הוזכרה
 לכיש. עניין ובעקבות בסמוך הוא גזר תור זה שלפי נמצא, לוחמיה. כלל והריגת כיבושה
 לעזו עלה״.( ׳)אז בהמשך במקרה הגורס עצמו, הכתוב ידי על נתמך אף זה פשוט פירוש

 המלחמה מצב בעניין היתה גזר מלך הורם עליית שבאמת למדים, נמצאנו לכיש׳. אח
לכיש. את להציל בנסיון קשורה היא הזמן ומבחינת בלכיש,

 ספק. כל ללא מתוכם ברור הסינכרוניסטית ההשוואה ותפקיד הרבה, יש ׳אז׳ לשונות
ג בשמ״ב כגון כרוניסטית מעין בכתיבה לשימושו הביא אף ׳אז׳ הלשון אופי  ואילך, כג:י

 מערת אל באו הגיבורים ששלושים בשעה רפאים, בעמק פלשתים חיית עליית על המדבר
 מתארים בכתוב ׳אז׳ שימושי שני לחם׳. בית אז פלשתים ומצב במצודה אז ׳ודוד :עדולם

 יחד ושניהם מאידך, פלשתים מצב מעמד של מחד, במצודה דוד שהות של בו״זמני מצב
 לחם׳ בית מבאו* מים ישקני ׳מי במפורש דוד שהביע ולרצון הגכורים שלושים לבוא ביחם
טו(. פם׳ )שם,

 ה׳ יצא אז כי תחרץ אז )קרי(... ׳כשמעך ה:כד: בשמ״ב גם יש כאלה זיהוי לשונות
ה-ו; ביש׳ גם באים אז.״אז׳׳ צירופי וכו׳. לפניך׳ ה: ט; ל ח- ח:  נא:כא. תה׳ נ

כן אחרי ׳ויהי ואילך: יח :בשמ״ב׳כא באה זמן ענייני ממנה ללמוד שניתן שלמה, פסקה
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ברין גרשון

 בא שהדבר ברור, וכר. החשתי׳ סבכי הכה אז פלשתים עם בגוב המלחמה עוד ותהי
 ולפיכך פלשתים. עם מלחמה נזכרה טו בפס׳ כבר ובאמת הקודמים, הפרטים על להוסיף
 מלחמה׳)פסוקים ׳עוד ללשון ובפרט הקודמים, לפרטים מתייחם כן׳ ׳אחרי שלשון אפשר,

 יח( טו, עוד)מלחמה()פסוקים לשון של בשימוש אפוא ניכרת הזמן דיוקי מערכת יח(. טו,
 סבכי׳ הכה אז יח[... ]פם׳ המלחמה עוד בן אוזרי דהי יז[... ]פם׳ דוד אנשי נשבעו ׳אז וכן

 מגמת כב(, ׳להרפה׳)פם ילדו אלה ארבעת ׳את שמואל בם׳ הסיכום לשון לפי )שם(. וכר
 ח, סעיף ,1 פרק לעיל )ועיין זו. אחד וגזו בסמוך שנערכו מלחמות של רצף לתאר הפסקה

הימים.( בדברי זה לכתוב המקבילה עדות מצב על
 לכן קודם המתואר עם זמן שוות פעולה לציון כדרן־ ׳אז׳ נוסח מקבילים טקסטים בשורת
 דברי בספר גם הבאים מלכים מספר כתובים מהשוואת עולה זה דבר אחרים. בלשונות

 סילוק אחר שהוא ברור, ההקשר שלפי חזאל׳ יעלה ׳אז :נאמר יוו :יב במל״ב הימים.
 בדהי״ב במקבילה מצינו והנה הכהן. יהוידע ובימי יואש בימי הבית בדק ואחר עתליה

 אחרי קרו הדברים אלו קורות לפי וגו׳. ארם׳ חיל עליו עלה השנה לתקופת ׳ויהי כד:כג:
 אזי המהימן, הוא הימים דברי שבספר המקור אם יהוידע. בן זכריה רצח ואחר יהוידע מות

 העולות התוצאות את לראות בלא שבלוני לשון נוקט מלכים שבספר חזאל׳ יעלה ׳אז הפרט
 את בהעבירו הימים דברי בעל שינה מטעמיו אזי הנכונה, היא מלכים ספר גרסת ואם מזוז.
 הטקסט, שיבוץ משום רק במתכוון, שלא נוצר הדברים של זה שקישור או חזאל. עליית זמן
וכו׳. יהוידע בן זכריה הריגת על

 על הפרט אחר מופיע זה פרט יהואש׳. אל מלאכים אמציה שלח ׳אז נאמר: יד:ח במל״ב
 יואש׳)דהי״ב אל וישלח יהודה מלך אמציה ׳ויועץ נאמר במקבילה מלח. בגיא אדום הכאת

 ממשיך כך הפותח הסיפור לכאורה כי הזמן, יסוד עקרון את משנה אינו ׳אז׳ העדר יז(. :כה
 למד, נמצאת מלוו. גיא קרב אחר הוא הימים דברי בספר גם והנה לפניו, שבא החומר את

 אפקטיביות אותה הנותן ,0 לשון ויש זמן. תמונת אותה להבעת שונות דרכים שיש
׳אז׳. כשימושי

אז/ בלא טקסט מופיע במלכים דווקא שלפיו הפוך, מצב  הימים בדברי במקבילה ואילו ׳
ב: בדהי״ב בא ׳אז׳ מופיעה אז/ לשון לפי לה״. עולות שלמה העלה ׳אז ח:י  בא הדבר ׳

 ׳אז׳. לשון אין כד-כה :ט במל״א במקבילה דוד. בעיר פרעה בת של מגוריה קביעת אחר
:לדבר סיבות ששתי ונראה

 ושללים׳. עולות בשנה פעמים שלש שלמה ׳והעלה נאמר שבמלכים לכך לב יושם (1
 !שבו הימים, לדברי בניגוד מסוימת בשעה קרבנות העלאת על בסיפור מדובר שאין יוצא,
 בדברי הוזכרה זו קבע, גדוך קרבנות להעלאת ואשר ;העלה׳ ׳אז :מסוימת פעולה על דובר

יג(. פם׳ בשנה׳)שם, פעמים שלש משה... כמצות להעלות ביום יום ׳ובדבר בנפרד: הימים
 את בנה ׳אז בנוסח הקרבנות, והקרבת פרעה בת עניין יחד כאן באו ט במל״א (2

 המילוא מפרשת ׳אז׳ לשון את העתיק הימים דברי שבעל לי, נראה כד(. פם׳ המלוא׳)שם
 להקרבת מיד ועבר המילוא בניית הזכרת על לחלוטין שדילג בכך פרעה, בת לפרשת

הקרבנות.
 מקום אין ובזה קבועה, קרבנות הקרבת על מדבר מלכים שבעל שבעוד יצא, כן על

לדבר נאלץ הוא הקרבנות, לעניין ׳אז׳ לשון את הימים דברי בעל משצירף הרי ׳אז/ ללשון
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 שבס׳ מזה נרחב קטע הקדיש ולזה - קבועים קרבנות על ובנפרד חד־פעמי קרבן על
מלכים.

 היינו, כ׳אז׳. תפקידים באותה המשמש ׳מאז׳ על גם להעיר יש ׳אז׳ בלשון העיון לסיכום
מן השוואח לשם  הרי בכתוב, כן לפני שהובאה הזמן, לנקודת מכוון ש׳אז׳ בעוד אך וכד. מ

 )יר׳ לקטר״ חדלנו אז ״מן לאחריו: מיד הזמן תמונת פירוט בא ׳מאז׳ הלשון בשימוש
 כיוצ״ב, ועוד כד(, :ט לגוי׳)שמ׳ היתוז ׳מאז ה(; :לט )בר׳ אותו״ הפקיד ״מאז יח(, :מד

הזמן. ציון נקודת המשמש העניין, תיאור של מלא פירוט בא תמיד היינו,
 ׳אחרי כן/ ׳אחרי הקודמים זזלשונות לגבי עליהם שהצבענו שהקשיים לציין, ראוי
 בטווון, לנו שאין משום וזאת ׳מאז׳( אז)ולא לשון לענין גם קיימים וכז״ האלה׳ הדברים

 הטקסטים של חנתון לסדר אמנם מכוונת ב׳אז׳ השימוש תוצאת שהיא הזמנים, שהשוואת
קיימים. אלו קשיים אין ׳מאז׳ לגבי אך לעיל, אותן ציינו שכבר הסיבות, מן

 ׳בעת - אחר בלשון לראות ניתן ב׳אז׳ הכלולה הזמן/ ׳עצירת לתופעת מקבילה ב.
ד:ד: שופ׳ למשל, כך, ההיא׳.  מבקש הוא תואנה כי היא מה׳ כי ידעו לא ואמו ׳ואביו י

 שטף את מפסיק שהוא או זה, כתוב בישראל׳. מושלים פלשתים ההיא ובעת מפלשתים
 במקביל מצביע שהוא או הנדונה, בתקופה שמשון פעולת משמעות מוסברת ובו הסיפור,

 נוסף נתון על מצביע שהוא או זמגית, ו3 היו או שקרו נוספים, עניינים או מאורעות על
הסיפור. של הרגיל בשטף האמור להבנת חיוני שהוא בן־הזמן,
 בן ׳ובלק :שם נאמר בלעם. על הסיפור שבמסגרת ד :כב בבמ׳ השימוש גם הוא זה מעין

 לספק היינו, םינכרונית, קביעה לקבוע זה משפט של עניינו ההיא׳. בעת למואב מלך צפור
 ׳ויהי לשימושי שבניגוד הוא, ברוד בדזמנית. קרה או שהיה מסף, ענין על אינפורמציה

 זו עם זהה שכאן הזמן נקודת לקמן(, יובא הטקסטים)ועניינם בפתיחת המובאים ההיא׳ בעת
 בדהי״א ההיא׳ ׳בעת של כפול צירוף מצינו אף לבטים. כל ללא התיאוו־, וולקי שבשאר

אחת. ובעונה בעת שהיו שונים, עניינים שני המתאר כוז-כט, :כא
 תפשע ׳אז ח:כב: במל״א בא פול,3 לשון היינו, ההיא׳ *בעת + ׳אז׳ לשונות צירוף

 עלפי נקבע אמנם והוא אדום, פשיעת של הזמן תיאור ליתן הלשון מגמת ההיא׳. בעת לבנה
 אפשר, אך כפול, צירוף כאן בא מה לשם לי ברור לא ׳אז׳. - לכך קודם המובא החומר
 ההשוואה לשון את בו חשים אין וכבר נשחק, ׳אז׳ משמע כי לכותב, שנראה

 בסטטום הוא אף המשמש ההיא/ ׳בעת בעזרת להשלמה נזקק הוא כן ועל הסינכרוניסטית,
 גרסאות שתי של צירוף של תוצאה הוא במקומנו הכפול הנוסוו ושמא קרוב.

הנדון. הטקסט מסירת במהלך קיימות שהיו אלטרנטיביות,
ט: באסתר גם לראות ניתן זו כעין כפולה טכניקה  ההיא בעת המלך סופרי ׳ויקןראו ח:

 היה ההיא׳ ׳בעת הנוסחה שימוש לפי בו׳. ועשרים בשלשה סיון וזודש הוא השלישי בחודש
 בשלב )או מלכתחילה שמא אולם המתוארת, הפעולה של הזמן את להגדיר כדי בה די

 הזמן, של מפורשת הגדרה וחסר הרופף לאופי לב הושם הטקסט( בתולדות יותר מאוחר
 מה גירסא. כפל מעין שנתקבל כך וכו׳, השלישי׳ ׳בחודש - מסוימים פרטים ונוספו

 כוונתי ההיא׳. ׳בעת הלשון לעניין גם רבה במידה טוב האלה׳ הדברים ׳אחר על שאמרנו
 אבימלך ויאמר ההיא בעת ׳ויהי :כב :כא בר׳ כן־ המסוים. בהקשר השיבוץ מידת לשאלת

ההיא׳ ׳בעת שלשון הוא, ברור וכר. עמף אלהים לאמר אברהם אל צבאו שר ופיכל

במקרא הזמן לציון בלשונות עיונים
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ברין גרשון

 הניסוח של הרלטיבי אופיו שבגלל עקא, דא לפניו. שבא לזה זהה זמן על להצביע מכוון
 להשוות מכוון היה הוא שבמקורו בעוד מובא, הוא שאוזריו טקסט, לכל להתייוזם עשוי הוא
 סיפור בא הנדון במקרה והנה לפניו. מטוים טקסט של הזמן עם מתארו שהוא הזמן את

 כל בידינו ואין במדבר, וישמעאל הגר סיפור אחר ואברהם אבימלך בין הברית כריתת
 סיפור משובץ היה המקורי שבנוסח או דווקא, זה במקור הוא המכוון נכון שאל לומר, ראיה

סיפור. אותו של לזמן אפוא היוז מכוון ההיא׳ ׳בעת ואזי אחר, סיפור אחר הברית
 הן האלה׳, הדברים אחר ׳ויהי הנוסחה לעניין שהעליתי הפרשניות, שהאפשרויות נמצא,

כאן. אף בתוקף
 עלו ההיא ׳בעת כד:י: מל״ב - מקבילים כתובים שני שבין ליחם הדעת את לתת יש
 יהויכין)שם, התמלכות לתקופת בזה ומכוון ירושלים/ בבל מלך נבוכדנאצר עבדי ]קרי[

 נאמר: הזמן ובאותו מאורע באותו העוסקת במקבילה לו:י, בדהי״ב והנה ו-ח(. פסוקים
 ואם באינפורמציה, שוני באן שיש נמצא, ,5וגר. נבוכדנאצר׳ המלך שלח השנה ׳ולתשובת

 הפריע מה מקום, מכל הנוסחה. שימוש של המלאכותי האופי על מלמד הדבר הרי כן, לא
 בעל שהרי הוא, ומוזר שהיא? כמות ולהעתיקה שלפניו בנוסחה לדבוק הימים דברי לבעל
 שלח ההיא ׳בעת נאמר: כח:טז בדהי״ב בו. ומשתמש הזה הצירוף את מכיר הימים דברי
 יהודה. מבני הצפון בני ששבו השבי לעניין סמוך לו/ לעזר אשור מלכי על אחז המלך

 קרה הדבר ההקשר לפי אך ההיא/ ׳בעת נזכר ולא אוזז/ ׳וישלח :ז :טז במל״ב במקבילה
 במל״ב בא ההיא׳ ׳בעת שהלשון יצוין, אילת. את האשורים ולהכאת רצין לעליית בקשו־

אילת. עניין על ו :טז
 וכו׳ עדולמי׳ איש עד ויט אוזיו מאת יוזודה וירד ההיא בעת ׳ויהי :א :לוז בבר׳ ככתוב אף
 של ארוך למהלך מכוון לח בבר׳ הסיפור מקום ומכל קודם, למובא כמכוון לפרשו קשה

 בלשון איפוא, מכוון/ עת לאיזו וכו׳. ונישואיהם בניו להולדת ועד יהודה מנישואי שנים,
 את להשוות מכוונת הנוסחה הרי הסיפור, מהלך לפי הנדון? במקום ההיא׳ בעת ׳ויהי

 בזה יש אבל לז(. )בר׳ יוסף מכירת זמן עם שוע, בת עם יהודה נישואי הסיפור, ראשיוז
 הדורות. במהלך רבות כף על כתבו וכבר רבים, קשיים
:מדיני׳ תיאולוגי ׳מאמר בחיבורו שפינוזה העיר במקומנו הנוסחה קושי שאלת על

 ייתכן לא אך בסמוך ודיבר הקדים שעליו אחר לזמן כרחו בעל מתייחם הזה הזמן
הזה, הזמן מן הרי 16 15בראשית, בספר בסמוך ודיבר הקדים שעליו לזמן ליתסו כלל

 |כיתו בני כל עם שם הלך אביו שיעקב לזמן עד מצרים הורד שיוסף מזמן דהיינו,
 כשלמכר עשרה שבע בן היה יוסף כי שנה. ושתים מעשרים יותר למנות נוכל לא
 את לכך נוסיף אם פרעה. במצוות הסווזר מבית כשנקרא שלושים ובן אחיו, ידי על

מכל שנה. ושתים לעשרים הכל סך יעלה הרעב שנות ושתי השבע שנות שבע

 ׳ויהי - שונה הדברים שניסוזז אף הזמן, ציון בענין זהות יש כ:א לדהי״א יא:א שמ״ב בין .15
הימים(. השנה׳)דברי תשובת לעת ׳ויהי השנה׳)שמואל( לתשובת

 שם, שפינוזה ור׳ המכרו׳, קודם רק יוסף נמכר כאשר העת זאת ׳אין לוו:א לבר׳ ראב״ע לפי .16
 יוסף מכירת קודם חל מביתו יהודה של הממושך העדרו כי שמאמינים ׳והללו :13 הערה

קמ״ד. רמז א׳, וזלק יל״ש והשווה עצמם׳. את להונות משתדלים
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 דברים להתרחש היו עשויים זו זמן תקופת במשן־ כי איש דעת על יעלה לא מקום
האחת, מאשתו בנים שלשה זה אחר בזה הוליד שיהוחז דהיינו, כך, כל רבים

 ולאחר תמר, את לאשה נשא לפרקו כשהגיע שבהם והבכור ההיא, בעת שנשא
 קרב האלה, הדברים שקרו לאחר רב וזמן מת, הוא ואף השני הבן אותה נשא מותו

 שאחד בנים, שני עוד אחת בבת לו נולדו וממנה תמר, כלתו אל יודעים בלא יהוחז
 כל את לייחם אפשר שאי מאחר והנה הנ״ל. הוזקופה במשך אב הוא אף געשה מהט

 אחר לזמן לייחסו יש בהכרח בראשית, בספר מדובר שעליו לזמן האלה דדברים
17אחר. בספר בסמוך קודם דיבר שעליו

 של אחרים לתולדות כמכוון שפינוזה ידי על בדין נתפרש ההיא׳ ׳בעת שהניב אפוא, יוצא
ר, מ חו בראשית. שבספר בנוסוז בו נתון שהוא מזה ה

 יצא וירבעם ההיא בעת ׳ויהי :ירבעם סיפור של בפתיחה הנוסחוז מיצויה כט :יא במל״א
 של בהקשר מובא זה סיפור והנה וגו׳. בדרך הנביא השיליני אחיה אותו וימצא מירושלם
 שנים פני על מתמשך שלמזז שטני על בסיפור הקטעים מן חלק לשלמה. שקמו השטנים
 יד פם׳ )שם, באדום המלך מזרע האדומי הדד קורות של הארוכה הפרשה כגון אחדות,
 אפשר כאן אף ירבעם. סיפור בפתיחת מדובר עת איזו על השאלה שוב עולה לפיכך ואילך(.
ומקורו. הסיפור מיקום של קודמים לתולדות שמכוון
 מן לאיזה ההקשר לפי ברור ולא וזהיא׳, ׳בעת ישראל בני מילת על מדובר ב :ה ביהו׳

 כנגדבוני יהושע שבועת על נאמר אף וזפעולה. זמן את להשוות מכוון כן שלפני המאורעות
 בכתוב שנזכר כיבושה, לסיום הכוונה הסוזם ומן כו( :ו ההיא׳)יוזו׳ ׳בעת שהיתה יריחו

 סה:ח מל״א ד:ד; שופ׳ ;כא :יא יוזו׳ כגון רבים, כתובים כה(.וכאלה:לפניכןבסמוך)ו
ועוד.

 הוא, תימה ולא ההיא׳ ׳בעת בנוסחה שימוש יש דברים בספר כתובים של גדולה בקבוצה
 ארוך, נאום כעין ספרותית מבחינה דברים ספר ערוך כידוע הנידונה. הנוסחה כאן שנבחרה

 עצמו. משה לבין העם ובין אלהיו לבין העם שבין היחסים מערכת את משה סוקר שבו
 אוזד הקשר של ההרגשה את ולחזק שונים עניינים יחד לכרוך מאפשר ההיא׳ ׳בעת לשון
 של זמנם בן ספרותית מבחינה שהוא בנואם תן במקרה שמדובר משום הדברים. קטעי לכל

 בין זמנים של גדול פער אין היינו, כך, כל ׳ארכיוני׳ משמע לנוסחה עוד אין המאורעות,
 זמנים פער יש הנוסחה של האחרים שבשימושיה בעוד הנואם־המספר, לבין המאורעות

 פלשתים ההיא ׳ובעת בכתוב הנוסחה שימוש כגון ההערה, לבעל המאורעות בין גדול
 שזמן ברור, מקום ומכל מאוד, גדול הוא הזמן ׳מרחק׳ כאן ד(. יד: בישראל׳)שופ׳ מושלים
 בישראל, עוד מושלים אינם שוב הפלשתים שבה בשעה, היא זו היסטורית הערה בתיבת

אחרים. בכתובים הוא וכן
 בעת שופטיכם את ׳ואצוה :נאמר טז בפס׳ משה. ידי על השופטים מינוי נזכר טו :א בדב׳

 נצטוו למינויים שבסמוך הוא, ברור וגו׳. צדק׳ ושפטתם אחיכם בין שמע לאמר ההיא
הדברים והרי ההיא׳, ׳בעת זה היה שבאמת נמצא, הללו. הבסיסיים בצווים השופטים

 105 עמ׳ ט/ פרק תשכ״ב, ירושלים וירשובסקי(, ח׳ מדיני)תרגם תיאולוגי מאמר שפינוזה, ׳3 .17
ואילך.
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 הנואם למגמת חיזוק יש בכך אף לדעתי, זאת. לומר צורך אין וכמעט מאליהם, ברורים
 בכתוב בולט בנוסחה וזשימוש של הייתור יח. :ט בדב׳ הוא וכן ורציפות, המשכיות ליצור

 ההיא, בעת קרה שהדבר ברור, וגו׳, ונחרם׳ ההיא בעת עריו את ׳ונלכד ב:לד: דב׳ כגון
 בפס׳ לקראתם, סיחון עליית נזברה לב בפס׳ :זאת לקראת מוביל העניין שכל משום וזאת

 שבאה הידיעה את כופל לד שפם׳ עולה, מכאן עמר. כל ואת בנו ואת אותו ׳ונןי נאמר לג
 יב, ח, ד, :ג בדב׳ גם והכיוונים המגמות הם כך ולערך ההיא׳. ׳בעת לשון בתוספת לג בפם׳

ד;:ד כג; כא, יח, ה; י כ: ה: א. ט: י:
 שיבוצה של הטכניקה משום בייחודם בולטים דברים בספר הנוסחה שימושי כאמור,

18ארוך. נאום של בהקשר
דברים, שבספר הנאום בלשון כגון הנוסחה, של ספציפי לפיתוח פרט דבר, של בעיקרו

 זמנים השוואת של כרונולוגיות הערות של טכניקה ההיא׳ ׳בעת בלשון רואה אני
 הסבר הערת או הנדון, בטקסט המתואר בזמן אז, עוד קרה וזה זה כלומר, ומאורעות,

 ההיא ׳ובעת כגון: עת, באותה המיוחדות הנסיבות את מציגה או התקופה 1או המאתרת
 בגבעון׳ בממה ההיא בעת ה׳... ׳ומשכן או: יד:ד( )שופ׳ בישראל׳ מושלים פלשתים
כט(. :כא )דהי״א
 שהיא מניעה, אין ההיא׳ ׳בעת הנוסחר. של ומשמעה אופיה שמשום להעיר, יש עוד
א: דנ׳ כגון, לעתיד. ביחס תשמש ב:  בני העומדעל הגדול השר יעמדמיכאל ההיא ׳ובעת י

 שימוש כאן בה פעמים שתי ההיא׳. העת עד גוי מהיות נהיתה לא אשר צרה עת והיתה עמך
 ומכל הימים, שבאחרית בתקופה שמדובר ברור, הכתוב תוכן ולפי ההקשר ולפי בנוסחה

 לזמנים בה להשתמש ניתן מבטאת שהיא היחסי האופי שמשום נמצא, בעבר. לא מקום
 שיבוצה למקום קודם לאמור גיחם זמן של משווה תיאור - אחת במגמה אבל שונים,

19בטקסט.

 הלשונות לקבוצת משתייך הוא אף 20ההוא׳. ׳ביוס הוא ההיא׳ ׳בעת ללשון קרוב לשון ג.
 ההוא׳ ׳ביום בלשון שעניינו דה־פרים, של מחקרו נתפרסם לאחרונה הזמן. שיווי של

ענייננו 21שונים. בכתובים הצירוף תפקיד על ממנו ללמוד וניתן ועתיד. הווה עבר, כלשון

לח תרביץ דברים/ ספר של הפתיחד, בנאומי ההיא״ ״בעת ו;נוסווה׳ ליונשטאם, ש׳ ועיין .18
ן .104-99 עמ׳ )תשכ״ט(,

 ׳ויהי הצירוף מן שונה שעניינו ונראה, ד:יד(, הזאת׳)אסתר ׳בעת הצירוף מופיע אחת פעם .19
 מובאים הדברים אבל וזהווה, לכינוי היא באסתר הדברים כוונת בזה. הנידון ההיא׳, בעת

הלשונות, כל של כשימושם העריכה בלשונות או בפתיווה ולא המשפט, בתוך ישיר בדיבור
זה. במאמר בהם דנים שאנו

 מפי הווה זמן ציון דרכי שכולם הזה׳)וכד(, היום ו׳עד הזה׳ ׳היום ׳היום׳ בלשונות ענייננו אין .20
 וציון רישום בדרכי עניינם זה במחקר הנזכרים הלשונות כל מאידד, הסופר. מפי או מדברים,

בקורות. ממש מעורבים של ביחם חוקא לאו ותיאורו, זמן אל התייחסות ארכיוניים, מופשטים,
S.J. De Vries, Yesterday, Today and Tomorrow, Time and History in the Old Testament, .21

•London 1975
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 שבשאר לזה בזמן זיוזוי על להצביע הצירוף שתפקיד בציון, דיינו מצומצם. הוא זה בלשון
טז: בבר׳ כך הנדון. הסיפור חלקי  יום על המדבר לדרכו/ עשו ההוא ביום ׳וישב לג:

ב: שמ״א לבן. מאצל יעקב בשוב ועשו יעקב של פגישתם  שוכב ועלי ההוא ביום ׳ויהי ג:
 אקים ההוא ׳ביום :יב :ג שמ״א מאידך, הנער. לשמואל ה׳ התגלות ליום המכוון במקומו/

 הטקטט באותו שאפילו נמצא, עלי. בית את האל יעניש שבו לעתיד, המכוון וגר, עלי׳ אל
 שונים, לימים להתייחס עשויים הם התוכן ולפי זזהוא׳ ׳ביום לשונות מספר להופיע עשויים

לעיל. כאמור זהה, הפורמלי תפקידם זאת ועם

 אף ההם׳. ׳בימים הצירוף הוא ההוא׳ ול׳ביום ההיא׳ ל׳בעת קרובה דברים נוסחת ד.
 מסירת של ארכיוני אופי לצירוף זהות־הזמן. ועניינה הקשרים באותם משמשת זו נוסחה
 פסל של המאורעות ימי ]היינו, ההם ׳בימים כגון: וכיו״ב הסיטואציה הבהרת לשם פרטים
 ההם ׳ובימים :א :יח גם השווה כה(. :כא ;א :יט וכן ו :יז בישראל׳)שופ׳ מלך אין מיכה[
 ישראל שבטי בתוך ריוזוא היום עד לו נפלה לא כי לשבת נחלה לו מבקש הדני שבט

 בגלל ד(. :יד בישראל׳)שופ׳ מושלים פלשתים הוזיא ׳ובעת מעין קביעה זו הרי בנחלה׳.
 שהם לשער, אולי ניתן ההיא׳ רבעת ההם׳ ׳בימים הלשונות שני בץ בשימוש זהות

 בו, והשתמשו האחד הלשון מן שהושפעו יש זה, ולפי שונות, אסכולות של תוצר משקפים
בשני. שהשתמשו ויש

 בזמן הקודמים כבכתובים הקשר באותו זו. בדרך ישנאמרו עניינים קצת עתה נמנה
 ידיעה ועוד כ:כז(. ההם׳)שופ׳ בימים האלהים כרית ארון ׳ושם נאמר: בגבעה פילגש

 לנו מוסר בכך ההם׳. בימים לפניו עמד אהרן בן אלעזר בן ׳ופינחם :כח( פם׳ בהמשך)שם,
הקורות. במהלך שחלים ועניינים, תפניות שנבין במגמה לו הידועה אינפורמציה המחבר

 ויקבצו ההם בימים ׳ויהי :בנוסחה באה שאול של האחרונה המלחמה טיפור פתיחת
 הרי אכיש, אצל וקורותיו דוד על העניינים תוכן לפי כח:א(. )שמ״א וגר פלשתים׳
 כז שמ״א ואמנם, לכן. קודם לאמור הזמן את להשוות מכוון ההם׳ ׳בימים שלשון מסתבר,

 בטקמט הנזכר למאורע שמכוון להוכיח ניתן שכאן נמצא, אכיש.- אצל דוד ישיבת עניינו
 ועיין אלו. טקסטים שני בין קישור היה החומר של הראשוני במקום שגם ונראה, הקודם.

א; שמ״א עוד לב; מל״ב ג: שם יח׳ לח:א! יש׳ י:  ׳בימים מקבילים: לשונות לח:יז)ו
ב; אסתר ההם׳(! קדמונימ׳וו׳בימים ב. ת׳ כא? ב; א: י:

 ״ארכיוני״ ערך ללא היינו, קצר, ממן קישור הוא ההיא׳ ׳בעת משימושי שאחד כשם
 שימוש מצוי כך לעיל(, דברים)ועייו ם׳ של הפתיחה בנאומי רבים בכתובים למשל, כמו,
.,ההם ׳בימים לגבי אף דומה

כג בנחמ׳ ג:  אשדודיות נשים הושיבו היהודים את ראיתי ההם בימים ׳גם נאמר: י
 היינו, כן, לפני שנזכר הזמן לתיאור מכוון נחמיה בדברי ההם׳ ׳בימים מואביות׳. עמוניות

 הגורם וזה נחמיה, מספרם, של בזמנו קרו המאורעות ושני בשבת, הסוחרים סילוק ענייו
 הרחוק המספר שבהם אחרים, בכתובים כן שאין מה זה. בכתוב הזמן איזכור של לטיבו
עצמו. ממנו גדול בריוזוק אולם לזוז, זה בסמון־־ שקרו מאורעות &קןשר
 ההם׳; ו׳בימים ההיא׳ ׳בעת - הנוסחאות שתי בסמוך נזכרו שכאן הדעת, את לתת יש
 את ראיתי ההם בימים ׳גם כג: פם׳ שם, בשבת/ באו לא ההיא ׳מן־העת כא: פס׳ שם,

הנוסחאות שתי א. עניינים: שני משותפים זה במקום הנוסחאות לשימוש היהודים׳.
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 זמן, של קצר למרחק מכוונות הנוסחאות ב. סימולטנית. מעין קביעה לקבוע מכוונות
לעיל(. עצמו)ועיין לנחמיה הנ״ל האמרות מיוחסות הכתובים בשני באשר

 כפל של או גיבוב מעין של בנוסח שתיהן בצירוף מצויה הנוסחאות שתי בין קרבה
 צמח לדוד אצמיח ההיא ובעת ההם ׳בימים ההיא׳(: ׳אז׳וו׳בעת לעניין לעיל )ועיין גירסא
ר׳ צדקה׳  וכן טז(. פם׳ ׳וגו׳)שם יהודה׳ תושע ההם ׳גימים נזכר: ובסמוך לג:טו(, וגו׳)י

ד: גם :  יואל וגו׳. יהודה׳ ובני המה ישראל בני יבואו ה׳ נאם ההיא ובעת ההם ׳בימים נ
א:  ניתן אולי וירושליס׳. יהודה שבות את אשיב אשר ההיא ובעת ההמה בימים הנה ׳כי ד:

 האסכטולוגי)ועיין הרחוק העתיד את להביע כדי כפולה גירסא ליתן צורך שחשו לסבור,
לקמן(. עוד

 וגו׳, יהודה׳ תושע ההם ׳בימים מאלו, אחת נומחה כשבאה לג:טז, שביר׳ הוא, מעניין
 אצמיוז ההיא ובעת ההם ׳בימים לג:טו(: בסמוך)יר׳ שבאה הכפולה, הנוסחזז אוזד זזז הרי

טז: ביר׳ מורכבת בטכניקה הוא וכן וגר. לדוד  בימים בארץ ופריתם תרבו כי ׳והיה ג:
״ נאום הוזמה  יקראו ההיא ׳בעת הצירוף של השנייה׳ ׳המחצית הובאה בסמוך אבל וגר. ה

 בית ילכו ההמה ׳בימים יח(: פס׳ וסיכם)שם, חזר ושוב יז(. פס׳ ה׳׳)שם, כסא לירושלים
 שהם ׳שנים של דרך על ג( פרק כאן)יר׳ הדברים מנוסחים ושמא ישראל׳. בית על יהודה
 מן ובכליאחד לגורמים פורק שהוא ויש יחד בא שהצירוף יש כלומר, (,hendiadys)אווד׳

 משמש ההם׳ ׳בימים hendiadys.22 צירופי בפירוק הנהוג כפי אחר, גורם משמש הכתובים
 הדין בית בדין ט :יז בדב׳ נוסף. דיוק בזה לדיק לי נראה אבל עתיד. במשמעות גם אפוא

 נאמר וכן ההם׳, בימים יהיה אשר השופט ואל הלויים וזכהנים אל ׳ובאת נאמר: העליון
 יהיו אשר והשופטים הכהנים לפני וגו׳ האנשים שני ׳ועמדו :זוממים עדים בדין יז :יט בדב׳

 בימים יהיה אשר הגדול הכהן מות ׳עד :ו :כ ביהו׳ המקלט ערי בהזכרת וכן ההס׳. בימים
 לזמן הזהה געחיד, זמן נקודת מתאר ההם׳ ׳בימים שלשון עולה, הדברים מכלל ההס׳.

 לשונות בין להבדל כדי דברים בספר כך נקטו ובמכוון נזכר, הוא שבו בטקסט, המתואר
 ללשון המכוונים ההס׳, ׳בימים לשונות לבין קרוב, עבר לסקירת המכוון ההיא׳ ׳בעת
עתיד.

 הכפול)בעת... שהלשון לי, נראה כפול, לשון שכללו לכן קודם שהובאו לכתובים ואשר
 שמא או אסכטולוגי, דוזוק, לעתיד בו מכוון באשר יותר, גדול מרחק להביע בא בימימ״.(

 הימים. לאחרית התייחסות לשם לירמיהו האופיינית סגנונית טכניקה הוא שהכפל נאמר,
 ולעתיד, לעבר כרור זמן של השוואתית לקביעה משמשת ההם׳ ׳בימים הנוסרוה נמצא:
 tnijin שכר ההם הימים לפני ׳כי :י : n זכ׳ אחד, מכתוב ללמוד שניתן כפי להווה, גם ואולי

 מקבילים הללו הלשונות האלה׳, ׳בימים ט(, )פם׳ הקודם הכתוב ולפי וגו/ נהיה׳ לא
 המכוון יא( הראשונים׳)פם׳ ׳כימים מלשון שונים הם אך יא(, בפם׳ ׳ועתה׳ גם )השווה
לעבר. בבירור

מסוים מעשדו שלפני הזמן פי על תאריך לציון לשונות .3

 להשוואה. שנבחרה הזמן, נקודת שלפני העניץ תיאור הוא הזמן לציון השלישית השיטה
 ירושליס סגל, למ״צ היובל ספר המקרא/ בלשון שנפרטו לשון ׳מטבעות מלמד, ע״צ ור׳ .22

.219-188 עמ׳ תשכ״ה,
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 קודם מהזכרתו או )בכללו, ידוע אוזר מאורע לפני קרה מסוים שעניין קובעים, כלומר,
 הוא סעיפיו( כל על 1 פרק הזמן)ראה לרישום העיקרית שהשיטה שבעוד היינו, בטקסט(.

 מצרים, מארץ ישראל בני )לצאת קבועה נקודה אחר נתרחש המתואר שהעניין בציון,
 מתוארת אליו וביחם אחרון, זמן בציון הנקודה נקבעת כאן הרי וכד׳(, בכנען אברהם לשבת

כן. לפני שקרתה הפעולה,
 כגון בו, שימוש מצוי מובהקים כרוניסטיים בטקסטים שאף בכן/ ניכרת הדגם חשיבות

 עזה׳ את פרעה יכה בטרם פלשתים... ׳אל מז(: )יר׳ פלשת כנגד לנבואה בכותרת הנאמר
 כיבוש זמן נתפם הפלשתים כנגד ירמיהו נבואת זמן קביעת שלצורך נמצא, א(. פם׳ )שם,
 עמום)א:א(: לספר בכותרת נאמר גם כך הזמנים. להשוואת גבול כקו פו־עה ידי על עזה

 היה עוזיהו בימי הרעש הרעש׳. לפני שנתיים מתקוע... בנוקדים היה אשר עמום ׳דברי
 שבחרו ברור, כן על יד:ה(, זכריה שלאחריו)ועיין ובתקופות עמום בתקופת מפורסם
יחסי. באורח הדברים נקבעים פיה שעל קבועה, נקודה לשמש כזה במאורע

 מלכו אשר המלכים ׳ואלה :עקרון אותו לפי מלכותם זמן נרשם אדום מלכי כרשימת אף
לא(. :לו ישראל׳)בר׳ לבני מלך מלך לפני אדום בארץ

 לדגם המשתייך חלק בהם ולאתר וכד ׳x ׳לפני /x ׳טרם שימושי אחר לעקוב אפוא ניתן
 שנים שבע ׳ווזברון הדגם: את כמקיימים הבאים הכתובים את להזכיר צריך כך בזה. הנדון

 שנת תבוא ׳בטרם נוסוזה יוסף בני לידת תאריו !כב( :יג מצרים׳)במ׳ צוען לפני נבנתה
 טדום׳ את ה׳ שחת ׳לפני :כך תואר הירדן בקעת אזור של פוריותו זמן ;נ( :מא הרעב׳)בר׳

 הפליט׳)אליו בוא ׳לפני היתה הפעמים באחת ליחזקאל האל התגלות זמן יג:י(! )בר׳
לבואו. המדויק התאריך את שם וראה כא-כב(, :לג יח׳ - הכבושה מירושלים

 שימושים בהם שנמצאו ,1 בפרק שנידונו וכד, ׳מקץ׳ האחרים, הלשונות לגבי כמו
 סדום׳ את ה׳ שחת )׳אוזר מדויקים ובלתי אחד״.( שנים שבע ל...! שנים )עשר מדויקים

ר(, קרה הקבועה לנקודה ביחס זמן כמה לומר בלא ב ד  ׳לפני/ הלשונות לגבי גם כך ה
 קביעה מצויה מחד - לעיל זאת הראיתי וכבר השימושים, שני מצויים וכד ׳בטרם׳

 ולא לו:לא(, מלך׳)בר׳ מלך ׳לפני ומאידך יג:כב( )במ׳ ,לפני... שנים ׳שבע מדויקת:
ההמלכה. לפני שנים כמה נאמר

מדייק׳: ה׳בלתי התיאור בתחום נוספים כתובים קצת עתה אשלים

ח: ד:י פ׳י החרסה׳. יבוא ׳בטרם שו
ה״. בבית אבן אל אבן שום ׳מטרם טו: :ב חגי

: י ח: כ׳ ההם׳. הימים ׳לפני ז

 הכיוון עצם רק הוא הניסוח ואזי המספר, או המחבר של להווה ביחם הוא ש׳לפני׳ ויש
לעבר: הרחוק

כו: קב: יסדת׳. הארץ ׳לפנים תה׳
: י ב: ב׳ בה׳. ישבו לפנים ׳האמים ד

א, לוז׳)שופ׳ לפנים העיר ו׳שם או ארבע/ קרית לפנים חברון ׳ושם :טו :יד יהו׳
יא(.
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האלה׳. הממלכות כל ראש היא לפנים ׳חצור :י :יא יהו׳
: ;ט :ט שמ״א ז ד: ת בישראל׳. ׳לפנים רו
.,לפנים עליהט היה ׳נגיד :כ :ט דהי״א
23לפנים׳... כהם נראו ׳ולא :יא :ט חזי״ב

 כאלה בהם שיש ׳לראשונה/ ׳בראשונה/ לשונות את לצרף גם ניתן זו לקבוצה
 שם לוז ׳ואולם :יט :כוו בר׳ למשל, כך, וכד. ׳לפנים׳ ׳לפני׳, לשונות כמו ששימושיהם

ד: יש׳ !לראשונה׳ העיר ב:  שם שמי שכנתי ׳אשר :3י:ז יר׳ ;בראשונזז׳ עמי ירד ׳מצרים נ
ט: דהי״א בראשונה׳! העולים היחש ׳ספר :ה:ז נחמ׳ בראשונה׳!  כאשר ׳לגלותו יז:
בראשונה׳.

העולם. לראשית המתייחסים כתובים, יש ו׳לפני׳ ׳בטרם׳ לגבי אף ,x אחר בלשונות כמו
 ]בטרם[)ו(תווולל ילדו הרים בטרם ודר בדר לנו היית אתה מעון ׳אדני :א-ב :צ בתה׳ כך

 היא ההשוואה נקודת לפיכן־ הבריאה, בטרם הוא שתואר הזמן כלומר, וגו׳. ותבל׳ אדץ
כן. שלפני התקופה ותוארה העולם, בבריאת

 הטבעו הרים בטרם חוללתי... תהמות ׳באין :כד-כו :ח במשלי מתקבלת זהה זמן תמונת
 טו:ז: איוב עוד והשווה תבל׳. עפרות וראש וחוצות ארץ עשה לא עד וזוללתי גבעות לפני

חוללת׳. גבעות ולפני תולד אדם ׳הראישון

 הימים דברי בעל שינה וביודעין הזה/ היום ׳עד :נאמר יב, :י במל״א זה, כתוב של במקבילתו .23
כאלה. נראו לא שלמה ימי עד היינו, וחד־משמעי. ברור נוסח נקט כך יד ועל ׳לפניט/ ללשון
!כאלה נראו לא שלמה ימי עד (1:פירוש אפשרויות לשוזי מקום פותח מלכים ספר נוסח מאידך

כאלה. נראו לא המוזם־, ימי עך כף, אחר גם (2
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