
מפתיע לתרגום סוטה מתחביר
רובינשטיין אליעזר

 לשון הלשונות, שתי שבין התחבירי השוני כל עם כי מראה, לתרגומיו טקסט השוואת
 על־פי־רוב השתיים: בין מרכזי תחבירי דמיון כלל בדרך קיים התרגום, ולשון המקור
 המסגרת את המהווים השמניים הצירופים מספר הנשוא: של התחבירית הערכיות נשמרת

 העובדה, של ברורה השתקפות כאן יש ובתרגומו. במקור שווה הנשוא של התחבירית
 ולפיכך הטקסטים, בשני שווה אליו, מתייחם שהמשפט המציאות, בעולם הדברים שמספר

שבמשפט. השמניים הצירופים בין דומה יחס הטקסטים שבשני הפועל מסמן
 - תרגומו שהוא ומשפט במקור משפט - מקבילים משפטים שני בין זה בעניין אי־דמיון

 הלשונות: בשתי הגילום דרכי נבדלות שונים שבמקרים העובדה, תולדת להיות עשוי
 עצמו בפועל - שם־עצם הוא במשפט הרגיל שמימושו - ארגומנט מגולם אחת בלשון

 יגולם לא האחרת שבלשון בעוד בו( שמדובר עצם והן הפעולה את הן מסמן )הפועל
 בהשוואה יותר קצר או יותר ארוך משפט התרגום בלשון יתקבל כך בפועל. הארגומנט

 המקרים הם התחבירי, ואי־הדמיון התחבירי הדמיון כאן, שהועלו המקרים 1המקור. ללשון
התרגום. של בניינו עיקר את מהווים והם ה׳רגילים׳,

 המתורגם הטקסט תחביר בין ההשוואה אין שונים במקרים כי מראה, בתרגומים עיון
 הכלים במציאת מצוקה תולדת היא התרגום לשון אשר יש פשוט. כה תרגומו תחביר לבין

 המתורגם. שבטקסט המשפט מן המשתקפת התחבירית הערכיות את שיבטאו התחביריים
 מצויים שבו סוטה, תחבירי מבנה המקור בלשון קיים שבהם במקרים אמורים הדברים
 מספר על עולה השמניים הצירופים מספר הצפוי: מן שמניים צירופים יותר במשפט

 נעמוד לא במילון. מוצג שהוא וכפי ברגיל, אותו תופסים שאנו כפי הפועל, של ה׳מקומות׳
 דרכי על אור זורק שהדבר במידה אלא 2כזאת, תחבירית לסטייה השונות הסיבות על כאן

התרגום.
עיקריים• פתרונות שני כאלה במקרים עומדים המתרגם לפני

 המשפט מן התחבירית הסטייה את בכך ולהעביר במקור כצורתו משפט לתרגם א.
שבתרגום. המשפט אל שבמקור

 בפועל אלא ה׳רגיל/ תרגומו שאינו• בפועל שבמקור במשפט הפועל את לתרגם ב.
המקורי. הטקסט של התחבירי במבנה המשתקפת זו היא הנורמלית התחבירית שערכיותו

 מג)תשל״ט(, לשוננו, סמנטית/ וערכיות תחבירית ׳ערכיות :ארגומנטים גילום על עיוננו וראה .1
.19-3 עמ׳

 (,1977) 24 הספרות, נספחת/ ומשמעות ספציפית משמעות בסיסית, ׳משמעות עיונינו וראה .2
.68-63 עמ׳ ,1981 חפ׳׳שית, עברית בלשנות בגרימה/ ׳גרימה וכן ,69-63 ׳עמ
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 שבתרגום למשפטים לשוות הרצון )א( שונות! דרכים בשתי מוצדק להיות עשוי כזה תרגום
 עשויות כאלה תחביריות שסטיות התפיסה )ב( שבמשפט. לפועל הראויה מקובלת צורה

 שינוי במשמעות, שינוי הנדון הפועל עבר עצמו המקורי שבטקסט לכך, עדות להיות
 וקשה הקודמת. במשמעותו לפועל ראויה שאינה תחבירית, במסגרת לבוא שהכשירו

 מורחבת, מסגרת לפנינו והיכן פועל, של חדשה משמעות לפנינו היכן :ההכרעה לפעמים
הרגילה. משמעותו על הפועל של סוטה,
 המצוקה של תולדה שהם תרגומים, של שפע עלינו מערים המקרא בתרגומי עיון

 מספר אין שבהם המקראי, בטקסט רבים במשפטים נרחב בעיון התרגום. במלאכת האמורה
 דרכי אף נבדקו שלנו, והסמנטיות התחביריות הציפיות עם מתיישב השמניים הצירופים

 כמה של התרגום דרכי את זה בעיוננו נביא שונים. בתרגומים הללו המשפטים של התרגום
 בשני התרגום דרכי את כאן נציג הרגיל. מן סוטה תחבירית במסגרת בבואם פעלים

:האנגלית ללשון תרגומים
1. The Holy Bible, Translated out of Original Tongues And With The Former 

Translations Diligently Compared' And Revised By His Majesty’s Special 
1616 ,Command (1 תרגום :)ובקיצור

 The Bible, Revised Standard Version, 1952 (II .2 תרגום )ובקיצור:
ולבלשן. למתרגם הבעיה של מרכזיותה את ישטח אלו בפעלים דיון

מיד... שפט... .1

 באשר התחביריות מציפיותינו סוטים שפט, הפועל הוא שנשואם להלן, 3-1 המשפטים
:זה לפועל

לא(. יח, עליך)שמ״ב הקמים כל מיד היום ה׳ שפטך כי .1
יט(. יח, איביו)שמ״ב מיד ה׳ שפטו כי .2
טז(. כד, מידך)שמ״א וישפטני .3

 סטייה הרגילות. במשמעויותיו שפט לפועל רלבנטי אינו שע"צ + מיד המשלים
:6-4 למשפטים 3-1 משפטים בהשוואת בולטת זאת תחבירית

יג(. יח, )שמ׳ העם את לשפט משה וישב .4
ה(. ח, לשפטנו)שמ״א מלך לנו שימה עתה .5
יג(. ג, ביתו)שמ׳׳א את אני שפט כי .6

שפט: הפועל של הרגילה התחבירית המסגרת את משקפים 6-4 משפטים
2צש - צש,

 וכך מישהו. של דינו לדון על־פי־רוב היא הפועל של משמעותו זאת תחבירית במסגרת
 הפועל הנבדקים התרגומים בשני בא זה במשפט ואכן .4 משפט ספק, בלי לנו, יתפרע
judge. בפועל 1 בתרגום תורגם נשואו ואכן ,4 למשפט בדומה להתפרש עשוי 5 משפט 
judge, מתורגם הוא וכך שלט, לפועל בדומה להתפרש גם עשוי זה שבמשפט הפועל אך 

 בהסברתה. לטרוח ואין מאוד, מובנת זאת סמנטית התפתחות .govern בפועל 11 בתרגום
 גם יתפרש זה שבמשפט הפועל .6 במשפט להיתפס עשויה יותר גדולה סמנטית תזוזה

בפועל כאן אף מתרגם בתרגומו, עקבי להיות הנוטה ,1 תרגום העניש. לפועל בדומה
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judge, בפועל מתרגם 11 תרגום ואילו punish. השפיטה מובנת. זו סמנטית התפתחות גם 
 לעונש הגורמת השפיטה את מלסמן שפט הפועל עובר וכך ענישה. רבים במקרים גורמת
הנגרם. הדבר השפיטה, תולדת את לסמן

=הפועל של ביותר הרגילה במשמעותו :8-7 המשפטים גם קשורים דין( לדון )
ה(. טז, )בר׳ וביניד ביני ה׳ ישפט .7
=ד( ב, )יש׳ הגוים בין ושפט .8 לגוי(. גוי בין ושפט )

 באשר צדדים שני בין שופט שמישהו בכך, מדובר במקרא, כמותם ורבים אלו, במשפטים
6 :4 למשפט יותר דומה משפט לריבם.

 3צש ואת 2צש שפט צש,
 ,8-4 משפטים על נאמר כך בהם. ריב להם שאין בדברים שניים כשפיטת להתפרש עשוי
 הרגילות)לדון משמעויותיו על שפט לפועל באשר התחביריות ציפיותינו את מהווים שהם
ו־להעניש(. לשלוט דין,

 בשתי יתפרשו לפועל, רלבנטי כבלתי לנו הנתפס משלים בהם שיש ,3-1 משפטים
:דרכים

 והמשלים דין(, דן )= ביותר הרגילה כמשמעותו אלו במשפטים הפועל של משמעותו א.
 המצורפת בפרופוזיציה מרכיב הוא אלא שפט, הפועל השלמת אינו צש( שבו)מיד העודף

נספחת: כפרופוזיציה שנפרשו בין וזאת שפט, שנשואה לפרופוזיציה
 3ג. מיד והוציאו ב את שפט א
:נגרמת כפרופוזיציה שנפרשו ובין

 הוא שפט הפועל כלומר, 4ג. בידי יהיה לא ש־ב לכך גרם ב, את שפט שהוא בכך א,
גורמת. פרופוזיציה של נשואה

 בעל כאן הוא שהפועל לכך, עדות צפויה הבלתי התחבירית במסגרת שיש ייתכן ב.
 למסגרת רלבנטית - החדשה המשמעות - וזאת הרגילה, המשמעות מן אחרת משמעות

:הנתונה התחבירית
 לכך( קרוב ג)או מידי ב את הציל א = ג מידי ב את שפט א

 מן היונקת משמעות תוספת גם אלא בלבד, ׳הוצאה׳ של משמעות לפנינו שאין ברור,
 מן להיות עשויה כזאת חדשה משמעות של התהוותה דרך הפועל. של הראשונית המשמעות

 מבנה אל גורמת, בפרופוזיציה הפועל בא שבו לפועל, רלבנטי הבלתי המורכב, המבנה
 של המשמעות בגלגולי משתקף כזה סמנטי מעבר הפועל. של חדשה למשמעות הרלבנטי

 להחליט, עלינו פירוש של האלטרנטיבות משתי אחת בבחירת דבר, של כללו רבים. פעלים
 הכרעה לפני הזולת(. דין )לדון שפיטה ממשמעות עדיין לפנינו יש הסוטים במשפטים אם

תחבירית׳. ׳ערכיות של לתיאוריה מודעים היו לא הם אם גם המתרגמים, גם עמדו כזאת
 הבלתי־צפויות בהופעותיו שפט הפועל של בעניינו הלכו הנדונים התרגומים שני והנה,

השנייה. בדרך
:deliver בפועל 3-1 שבמשפטים הפעלים את מתרגם 11 תרגום

(.2 הע׳ נספחת׳)לעיל, ומשמעות ספציפית משמעות בסיסית, ׳משמעות וראה .3
(.2 הע׳ בגרימה׳)לעיל, ׳גרימה וראה .4
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1. The Lord has delivered you this day from the power of...
2. The Lord has delivered him from the power of...
3. And delivered me out of thine hand.

משתמש הוא 2-1 משפטים ובתרגום ,3 משפט בתרגום  deliver בפועל משתמש 1 תרגום
: avenge בפועל

.1. The Lord hath avenged thee this day of all them that rose up against thee
 המשמעות את כלל בתרגומיהם מביעים הם שאין הוא, התרגומים בשני השווה הצד

רלבנטי. לא לנו ייראה צש מידי שהמשלים לכך, הגורמת זו שפט, הפועל של הרגילה
 הערך את לכתוב רצו לו עושים המתרגמים היו מה היא, עליה להשיב שאי־אפשר שאלה

 ו־נקם, הציל של המשמעויות את הפועל משמעויות בין רושמים היו האם במילון. שפט
 שמא או נקם, היא שפט ושמשמעות הציל היא שפט שמשמעות במילון, קובעים כלומר,

 לפסוקים מיוחדת הקשרית כמשמעות זאת משמעות מביאים היו אלא כן, עושים היו לא
נקם. או הציל בהם נאמר כאילו לראותם עלינו הדברים של זה בהקשר כגון: הנדונים,

 השניים: בין היטב הבדל להבדיל עשוי מודרנית, תחבירית תיאוריה על אמון שהוא מי
 תחבירית מסגרת לה שיש משמעות הנדון, הפועל של נוספת משמעות על להכריז

 רלבנטי שהוא נספח, מרכיב לפנינו יש הנתונים שבמשפטים לומר, או אלטרנטיבית,
 כפרופוזיציה מצטרפת זאת ופרופוזיציה בפוטנציה, רק במשפט הקיימת לפרופוזיציה

 משמעותו על שפט הפועל הוא שנשואה לפרופוזיציה נגרמת כפרופוזיציה או נספחת
הרגילה.

 של בעיה סוטים, הנראים אלה, משפטים היו המקראי הטקסט של למתרגמו מקום, מכל
ממש.

הציל...בץ... .2

 באשר התחביריות מציפיותינו הוא אף סוטה הציל, הפועל הוא שנשואו להלן, 9 משפט
זה. לפועל

ו(. יד, )שמ׳׳ב ביניהם מציל ואין .9
 זאת תחבירית סטייה הרגילה. במשמעותו הציל לפועל רלבנטי אינו ביניהם המשלים

בא: הפועל שבהם ה׳רגילים/ למשפטים זה משפט בהשוואת בולטת
כב(. לז, )בר׳ מידם אתו הציל למען .10
טז(. יד, )שמ׳׳ב האיש מכף אמתו את להציל .11
י(. לד, )יח׳ מפיהם צאני והצלתי .12
טז(. ב, מש׳ ) זרה מאשה להצילך .13

 בא: הציל הפועל שבה הרגילה התחבירית המסגרת את משקפים 13-10 משפטים
3צש מן/מיד 2צש - צש,

 מסוים, ממקום או מישהו מידי הזולת הוצאת היא הפועל משמעות זאת תחבירית במסגרת
 אחרות: ובמלים סכנה. לו נשקפה או סבל 2צש המסומן שבהם

ג( מידי )או ג ממקום ב הוציא א קובע: הפועל
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ל־ב. סכנה היוותה ג( בידי )או ג במקום הימצאות :קדס־הנחה
 הנוטה ,1 תרגום הנתונה. בתחבירית למסגרת הראויים בפעלים תורגמו אלו משפטים ואכן

 משפטים תמיד)ונבדקו כמעט משתמש אחד, עברי פועל כנגד אחד אנגלי בפועל להשתמש
 במשמעותו הקרוב rid בפועל משתמש הוא 10 משפט בתרגום רק .deliver בפועל רבים!(

 כאן משתמש דקים, משמעות גוני לשקף קרובות לעתים המנסה ,11 תרגום .deliver אל
 למסגרת מתאימים שהם הוא, שבהם השוה שהצד ,save״rescue ,deliver, 1 בפעלים

 בה. להיתלות הראויה ולמשמעות המקורי שבטקסט התחבירית
:אחרת תחבירית מסגרת בעלי להיראות עשויים 15 ,14 משפטים

טו(. לו, ה׳)יש, יצילנו הצל .14
כג(. ה, ׳עמך)שמ את הצלת לא והצל .15

 של מובהקים מקרים לפנינו אך ,2צש הציל צש! תחבירית מסגרת לפנינו לכאורה,
 עשוי מוצרך, מרכיב לפועל, רלבנטי תחבירי מרכיב תחבירית: מסגרת של מקוצר מימוש
 מוצאים שאין או ההקשר, מתוך מובן הוא כאשר במשפט, מפורש להיות לא היינו, לנשול,

 של מלא מימוש בהם שאין ,15 ,14 משפטים בתרגום גם ואכן במפורש. לציינו טעם
.deliver בפועל התרגומים שני משתמשים התחבירי, הפוטנציאל

 עשוי לפועל, רלבנטי לא הנראה משלים בו שיש סוטה, תחבירי מבנה בו שיש ,9 משפט
דרכים: בשתי - 3-1 כמשפטים - להתפרש

 הוא שנשואה בפרופוזיציה הקשורה לא־מפורשת לפרופוזיציה רלבנטי הנתון המשלים א.
הציל: הפועל

ביניהם. ומפריד רעהו מיד איש אותם מציל א = ביניהם מציל א
רעהו. מיד איש אותם מציל שהוא בכך וגורם ביניהם מפריד א שמא: או

 ובמשפט ה׳רגילה/ מזו אחרת משמעות בעל הוא הפועל הנתונה התחבירית במסגרת ב.
זה:

ג בין מציל א ר  רג ב בין מפויד א = ב
 הפקעת שעיקרה הציל, הפועל של הרגילה למשמעות זכר עוד אין זה תחבירי בפירוש
 מסוים(. ממקום זולתו)או מידי מישהו

השנייה: בדרך התרגומים שני הולכים כאן גם
there was none to part them

 הציל הפועל של ממשמעויותיו שאחת במילון, קביעה יצדיק כזה פירוש אם נתהה, כאן גם
 נלך אם מיוחדת. הקשרית כמשמעות זאת משמעות נראה שמא או הפריד, כמשמעות היא

 מרכיב לפנינו הנתון שבמשפט במילון, נרשום לנו, הנראית הדרך וזוהי אחרת, בדרך
 הוא שנשואה בפרופוזיציה, הקשורה מפורשת, לא פרופוזיציה של לנשוא הרלבנטי נספח,
הציל. הפועל
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מן חיה... .3

:,וזי ׳א במשמעות כלל בדרך קשורה חיה הפועל משמעות
חי( ׳היה׳)א = חיה א לחיות א.
חי((( ׳לא׳)׳התהוה׳)׳לא׳)א = חיה א בחיים להישאר ב.
חי( ׳התהוה׳)א חיה־^־ א לחיים לשוב ג.

לא־חי( ׳היה׳)א קדם־הנחה:
: 19-16 במשפטים ברורות אלה משמעויות

=טז( ׳ז )איוב אחיה לעלם לא מאסתי .16 חי( אהיה )
=לח( יד, )במ׳ ההם האנשים מן חיו יפנה בן וכלב נון בן ויהושע .17 חיים( נשארו )
=כב( יז, ויחי)מל׳׳א קרבו על הילד נפש ותשב .18  לחיים( שב )

: 19 במשפט אף קיימת חי׳ ׳א משמעות אם
ב(, א, )מל׳׳ב זה מחלי אחיה אם .19

 ׳אני המשפט חיה. לפועל רלבנטי אינו זה מחלי המשלים שכן סוטה, תחבירי מבנה לפנינו
 מי לפיכך הנתון. למשלים מקום בו ואין שלם, משפט ־הוא חי׳, ׳א שבמשמעותו אחיה׳,
 בו יש כאילו המשפט את לפרש חייב חי׳, ׳א משמעות 19 שבמשפט בפועל שיתלה

:המשפט את שנפרש בין מפורשת, לא פרופוזיציה בפוטנציה
זה מחלי אצא ואני אחיה אני

שנפרשו: ובין
אחיה. שאני לכך יגרום זה מחלי אצא שאני זה

 שבטקסט לכך, סימוכין בידינו היו לא לו הפסוק, את לפרש יכולים היינו כך ספק, בלי
 בה שאין חדשה, משמעות גם לו שהעניקה במשמעות, תזוזה חיה הפועל עבר המקראי
 לא־חולה׳. ׳נעשה ׳הבריא׳, של לזו הקרובה משמעות והיא חי׳, ׳א משמעות

המשפטים: מן עולה זאת משמעות
 ח(. ה, )יהו׳ חיותם עד במחנה תחתם וישבו .20

were whole/they were healed :ותרגמוהו
 כא( לח, ויחי)יש׳ השחין על וימרחו .21

.recovered ותרגמוהו:
חי׳. ׳א משמעות בהם תלו התרגומים אבל ,23 ,22 המשפטים גם להתפרש עשויים כך
כב(. יב, )שמ״ב הילד וחי ה׳ יחנני יודע מי .22

 יבריא׳, ׳...הילד גם: אך חי׳. יישאר ...׳והילד להתפרש: עשוי המשפט
.may live ותרגמוהו:

ח(. כא, ׳וחי)במ אתו וראה הנשוך כל והיה .23
 יבריא׳. ׳הוא גם אך חי׳, יישאר ׳הוא להתפרש עשוי המשפט

.shall live ותרגמוהו:
 הצדקה לו יש שבו המשלים ׳יכדיא׳, כמשמעות 19 שבמשפט הפועל של משמעותו אכן אם

שמובן: כפי תובן זאת השלמה ברורה. תחבירית
זאת, ממחלה הבריא הוא

למשפט: ובמשמעות במבנה הקרוב
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זאת. במחלה חלה הוא
 זאת׳ ׳מחלה התוספת ואין שלם, משפט הוא (,הבריא ׳הוא אף חלה׳)ומכאן ׳הוא המשפט
 מסגרתו את המהוה תחבירית עמדה תופסת היא אין :כלומר זה, פועל של ארגומנט מממשת

 והוא שונים, מנשואים נשואים אחרי צפוי משלים לפנינו אבל הפועל, של התחבירית
המשפט: של ושיעורו ׳תיאור־הבחינה׳.

זאת, למחלה באשר חלה הוא
ל: במשמעותו הקרוב

חולה. יהיה שהוא לכך גורמת זאת מחלה
את: מפרשים שאנו כפי

 רגליו את חלה הוא
חולה(. ׳גורם׳)הוא חולות( )רגליו = רגליו את חולה הוא

 את מטה 18-16 משפטים של קיומם אבל פנים, לשתי מתפרש 19 שמשפט רואים אנו כך
 הפועל. של חדשה משמעות אלא תחבירית, סטייה כאן רואה שאינו הפירוש לצד פירושנו

בתרגום. ביטוי לידי בא זה פירוש

נעצר...מעל .4

 זאת במסגרת ושיעורו נעצר׳, ׳צש התחבירית במסגרת שלם משפט יוצר נעצו הפועל
 המדובר כשאין עצמו׳)אף פעולת את ׳הפסיק :בהשאלה ומכאן עצמו׳. תנועת את ׳הפסיק

 כך הפעולה. נפסקה או התנועה נפסקה ושיעורו: אגנטי, אינו הפועל אשר יש בתנועה(.
כגון: משפט אף לפרש אפשר

טו(. יז, )במ׳ נעצרה המגפה
 מאיש מתקדמת כאילו המגפה עצם: תנועת המסמן במשפט מטאפורי שימוש לפנינו כאן

לנוע. מפסיקה שהיא עד לאיש,
:24 משפט את לבחון עלינו אלו דברים לאור

 כה(. כד, ישראל)שמ׳׳ב מעל המגפה ותעצר .24
ישראל׳. ׳מעל ההשלמה את מצדיק אינו זה שבמשפט נעצו הפועל

 כאן לראות עלינו כלל, בדרך כמשמעותו כאן הפועל משמעות כי לנו, שברור מכיוון
 לא־מפורשת פרופוזיציה בפוטנציה קיימת שבו מורחב מבנה סוטה, מבנה במשפט

נעצו. שעיקרה הנתונה לפרופוזיציה המצטרפת
 הנתון: המשפט של רלבנטי הבלתי המשלים היא הנספחת הפרופוזיציה של עיקרה ושוב,

 המגפה )= ישואל על עוד הייתה ולא נעצרה המגפה = ישראל מעל המגפה ותעצר
 בישראל( עוד פגעה ולא נעצרה
תרגומו: אל זה פסוק של קושיו את מעביר 1 תרגום

and the plague was stayed from Israel...
 תרגום לפנינו . from Israel ההשלמה את מצדיק אינו לנו, מובן שהוא כמה עד ,stay הפועל
התחבירית. הסטייה מן נמלט שאינו מילולי
 והוא הנתון, התחבירי המבנה על־פי המשפט את מתרגם הוא .11 תרגום עושה כך לא

:במשפט הקיים למשלים המתאים בפועל הפועל את מתרגם
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and the plague avented from Israel
 .,מעם ׳פניה מן/ ׳הסתלקות שעניינו
המשפט: של ושיעורו

 ברור, לוקטיבי מבנה שהוא ישראל, מעל התרחקה המגפה ישראל/ מעל פנתה המגפה
מסוים. עצם עזב שאותו המקום בסימון שעיקרו

מלפני את... ל,כר .5

:ברורה 25 משפט של התחבירית סטייתו
ד(. כג, מלפני)בר׳ מתי ואקברה .25

 רלבנטית אינה במשפט הבאה התוספת שלם. משפט הוא ׳2צש קבר צש,׳ שצורתו משפט
 הנשוא. של ממידותיו למעלה מורחב כמבנה אלא המשפט את לפרש לנו ואין לנשוא. כלל

דברים: שני אומר המורחב המבנה
פניו. מעל ויסלקו המת את יקבור הוא

 :בגרימה גרימה לפנינו ואולי
 לפניו. עוד יהיה לא שהמת המת, את יקבור שהוא בכך יגרום הוא

 הבא המשלים את שתעשה אחרת, משמעות משפט.זה של בנשואו לתלות מאוד קשה
 הפועל את התרגומים שני תרגמו כאן ואכן, הנתונה. לפרופוזיציה רלבנטי משלים במשפט
במקומה: התחבירית הסטייה את השאירו ובכך ,bury לו: הרגיל בתרגום

,that I may bury my dead out of my sight...

 של הדרך היא לאנגלית המתרגמים של העיקרית שדרכם מתברר, משפטים בשפע מעיון .6
 לשעה, תרגום שלפנינו בין התחבירי, במבנה יותר המוצדק בפועל הנתון הפועל תרגום
חדשה. משמעות שלפנינו הקובע, פירוש, שלפנינו ובין קשה, פסוק של תרגום
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