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 תודות 

 
משה פלורנטין מן החוג ללשון  ברצוני להודות מקרב לב למנחיי במחקר זה, מוריי היקרים, פרופ׳ 

לבלשנות   החוג  מן  אריאל  מירה  ופרופ׳  אביב  תל  באוניברסיטת  שמית  ולבלשנות  העברית 

באוניברסיטת תל אביב. תודה שחלקתם עימי את חוכמתכם, את ניסיונכם ואת זמנכם. תודה על  

ל החם.  היחס  ועל  הסבלנות  על  הרב,  על האמון  ועל ההארות,  ההערות  על  יוויתם  המקצועיות, 

מעריך   ואני  רבות,  מכם  למדתי  מחקר,  ושל  למידה  של  ארוכות  שנים  לאורך  במסירות  אותי 

 אתכם מאוד. 

 

בראשו   לעומדים  אביב,  תל  אוניברסיטת  של  היהדות  למדעי  הספר  לבית  גם  נתונה  תודתי 

ולחבריו. המלגות שהענקתם לי בשנותיי כתלמיד בבית הספר סייעו לי רבות ואפשרו לי תנאים  

 ים לעריכת המחקר. נוח 

 

תודתי הנוספת היא לקוראים הנכבדים, פרופ׳ יעל זיו מן החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית  

בירושלים ופרופ׳ נועם מזרחי, ראש החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, על ההקדשה  

הערכותיהם  על  וכן  והמפורטות  המלומדות  דעתם  חוות  ולכתיבת  העבודה  לקריאת    מזמנם 

 המסכמות. 

 

ותמיכתכם לא תסולאנה   ויצחק. אהבתכם  היקרים, אילנה  הלב, להוריי  תודה אחרונה, מעומק 

 בפז. אני מודה לכם מאוד על הכול ומקדיש עבודה זו לכם.
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 תקציר 

 
הנתונה  מטרתו   המקרא,  בעברית  הברירה  יחס  של  מחודשת  בחינה  היא  המחקר  של  העיקרית 

יכולים   שונים  עניינים  שמצבי  העיקריים  היחסים  מן  הוא  זה  יחס  הטברני.  המסורה  בנוסח 

יחסים   להבעת  המשמשים  הבולטים,  הלשוניים  האמצעים  כתובים  בטקסטים  בהם.  להימצא 

( הַקשרים  הם  מ;  (connectivesאלה,  קבועה אלו  משמעות  בעלי  בהיותם  מיוחד  עניין    עוררים 

  , ובצד זאת בעלי יכולת להציג מגוון של שימושים ומקודדת )שאינה משתנה בין הקשרים שונים(

ה  וכים באמצעות היסקים פרגמטיים  שונים זה מזה, המתּו ניצבים  .1קשר תלויי  כן  הַקשרים    על 

שרים המשמשים  מקד גם מחקר זה בקַ תהמחקרי ביחס הברירה, ובהתאם לכך מבמוקד הדיון  

ברירה בעברית המקרא  בלכי,  השאלה,    ה׳,  אם,  או:  להבעת  ובין,  ל,  מ,  גם,  ו׳,  אלו  ,פן,  . 2עד , 

את לבחון  מבעי    ביקשתי  משובצים  שבהן  והטקסטואליות  ההקשריות  התחביריות,  הסביבות 

את   במקרא;  לברירה  שהובילו  ולהשתמעותו  התהליכים  זה  יחס  ומן  התפתחות  אלה  ממיליות 

וכן  המבנים שהן משובצות בהם . זאת, באמצעות עיון  את שימושיו המגוונים של יחס הברירה; 

 מקורות, פילולוגיים ובלשניים.טקסטואלי רחב הנשען על מגוון 

 
בעבודתי   התיאורטי  השנוי  מהדיון  הברירה,  יחס  אודות  על  הטענות  בבחינת  תמקד 

הקלאסיים  במחלוקת   המחקרים  המחקר.  בבעולם  סמנטיקה  ברירה  העוסקים  על  מתבססים 

אמת  ערכי  שעניינה  ו3לוגית  משמעיםהבחנה  מציעים  ,  שני  בין  ברירה    : מכוננת  הוא  האחד 

  , . כךאמיתיות ואפשר שכולן    בוודאות,  אמיתיתלפיה לפחות אחת מן הטענות במבע  , ש׳ה מכליל׳

 דוגמה הבאה: ה ,למשל

 בננה.   אומדי יום אני אוכלת תפוח 

 
הפירות   משני  אחד  אוכלת  שהיא  לומר  מתכוונת  הדוברת  אזי  כ׳מכליל׳,  המבע  את  נראה  אם 

אוכלת את שניהם. את   גם שהיא  ואפשר  הקלאסית  משמע זה  הנזכרים,  הגישה  כמובן  מגדירה 

המשמע השני הוא ברירה ׳מוציאה׳, שלפיה אחת    .אושל ַקשרי הברירה השונים, ביניהם    הקבוע 

 המבע:  ,למשל ,בוודאות, אם כי הדוברת אינה יודעת איזו מהן. כך  יתיתאמורק אחת מן הטענות 

 בננה?  או האם תרצי לאכול תפוח  

 

 
 . 2012ון דר אוורה, -ואצל מאורי ו; 2011בהקשר זה ר׳ את העיון הטיפולוגי אצל ג׳אקלונה רמת ומאורי,  1
 
 .1910גזניוס, ר׳ בהקשר זה המילונים, ספרי הדקדוק והקונקורדנציות של עברית המקרא; ביניהם, למשל,  2
 
 . 1989; 1972הורן, ; 1989; 1975ר׳ גרייס,  3



 ב 

  אחד משני הפירות הנזכרים רק אם נראה מבע זה כ׳מוציא׳, אזי כוונת הדוברת היא להציע לנמען 

שניהם(ו) את  הקלאסיתלא  הגישה  מגדירה  זה  משמע  את  בחירתו.  פי  על  ה״רווח״,  שימוש  כ  , 

יחס הברירה   המיוצר בנקל על דרך ההיסק בהקשרים ״רגילים״, כל עוד לא נטען במפורש אחרת.

אפוא הקלאסי,מתמצה  הניתוח  פי  על  ו  ,  במבעים,  במפורש  הנזכרות  סביב  בחלופות  נסב  הדיון 

ברירה    ׳ התיישבותן׳ המאפשרת  זו,  עם  או ׳מכלילה ׳זו  ברירה  ׳התיישבותן-אי׳  ,  המעודדת   ,

   . ׳מוציאה׳

 
המבוססות    ומאורי,  אריאל  של  האמפירית  והבחינה  התיאוריה    על בעיקר  בעקבות 

בניגוד  , ו4( שאותם חקרו קורפוס האנגלית, להלן  SBCבקורפוס אנגלית מדוברת )  orמבעי    1053

של החלופות לא   ׳אפשרית ׳הכללהאו   ׳הדדית  הוצאה ׳מצאתי, כי שאיפה לבטא  לגישה הקלאסית 

מיון  ברירה במקרא.  ה ניתן לראות כחלק מן הכוונה התקשורתית בהעמדת אף לא אחד ממבעי  

  הבחנה מלאכותית זו )המתבססת על ידע העולם(   על פי   בקורפוס המביעים ברירה   או מופעי    318

בין    ,ההעל קל  הוא    ׳מכלילים׳ל  ׳מוציאים׳ ה  המופעיםשהיחס  יתרון  עם  זהה,  לטובת  כמעט 

  במקום זאת מצאתי, שממבעי הברירה במקרא עולים ארבעה עשר שימושים שונים. .  הראשונים

ממופעי   ממחצית  פחות  ועוד,  הם    או זאת  שבהן  הקטגוריות  את  שממצים  פריטים  בין  קושרים 

אחרת    חברים חלופה  וכל  האפשריות,  היחידות  הן  אלה  בפריטים  המיוצגות  שהחלופות  )היינו 

אף בבחינת רכיב  מיצוי הקטגוריה הוא  -אי  אוממופעי    כחמישית בש,  בפרט מצאתי  אינה קבילה(.

במסר משמעותי  מרכזי  ערעור  משום  יש  אלה  בכל  ה .  הקלאסית. על  מצויה    גישה  לכך  דוגמה 

 בנבואת עמוס: 

ִיםכֹּ֮ה   ְכָרַעַ֖ י  ֵּ֥ י ְשת  י ָהֲאִרִ֛ ה ִמִפִּ֧ יל ָהרֹּע ֶ֜ ַיִצִּ֨ ֩ר  ר ְיהָו֒ה ַכֲאש  ו  ָאַמַ֣ ן ִיָנְצ֞לּו    א ֹ֣ ַ֣ ן כ  ז  ְבַדל־אֹֹּ֑

ש׃ ) ר  ק ָעֹּֽ ש  ֵּ֥ ה ּוִבְדמ  ת ִמָטַ֖ ון ִבְפַאֵּ֥ ְמרֹֹּ֔ ְשִבי֙ם ְבשַֹּ֣ ל ַהיֹֹּּֽ ַ֣י ִיְשָרא ֵ֗  ( 12ג׳  עמוסְבנ 

 
המפורשים,   הפריטים  זה  כרעבמקרה  אוזןו  ייםשתי  האחד  בדל  הקונספט  ליצירת  משמשים   ,

לפסוק. בפרשנותו  רש״י  שניסח  כפי  מועט׳,  שנזכרים  ׳דבר  הם  אלה    משום רק  במבע    פריטים 

טיפוסיים אקזמפלרים  ולקונספט    היותם  לא  זה  למעשה,  כולה.  הקטגוריה  את  ממצים  אינם 

בו,   ומתוקשרים  השיח  שבמוקד  הם  אחרים  פריטים  לא  וגם  אלה  הקונספט  פריטים  רק  אלא 

 יהיה רלוונטי בהקשר. רק לאחר התאמה מטאפורית  אשר , כללי הנגזר מהםה

 
, ולמעשה  תומכים בתיאוריה ובניתוח של אריאל ומאורי  מרבית הממצאים שבעבודתי  

לזו  . קשת שימושי הברירה שמצאתי חופפת שואבת מגישתן זו שלהן גם גישתי מבוססת הקורפוס

ידיהןש על  רק באופן חלקי  נמצאה  בהמשך)אך  כך  ועל  חלק,  (,  זהה    םוגם השכיחות של  כמעט 
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הקורפוסים.   כןבשני  על  מבעי  יתר  זובעבוד  נבחנים  או,  היבטים    ה  פי  על  רק  -סמנטייםלא 

תחביריים היבטים  פי  על  גם  אלא  העיקרי  אשר    מבניים-פרגמטיים,  הממצא  בספרות.  נדונים 

ו תחום  ב ב,  התחבירהמבנה  הוא  בקורפוס האנגלית,התומך אף    או הוא שמבעי    ממצא המקביל 

במבנים מהודקים:   וכולל    המבעים  במרביתמאופיינים  מספר הפריטים הנזכרים הוא מצומצם 

וברובם   פסוקיות;  ולא  צירופים,  מסוג  הם  הפריטים  ברובם  בלבד;  כל  א  או  קושרתשניים  ת 

   .ביחידה אחת או ביחידות אחדות, על פי חלוקת טעמי המקראהפריטים או את חלקם 

 
ועל   התחביריות   ביקשתי לעמוד גם על הסביבות   אומנת להעמיק את בחינת מבעי  על   

המכריע   שרובם  מצאתי,  משובצים.  הם  שבהן  הטקסטואליות  בעלי    מצוייםהסוגות  במשפטים 

בעיקר תנאי ושאלה(; ובהתאם לכך, הדגמים שבהם  ,  Irrealis)  מציאותיים-ואי  גוונים מודאליים

. למעשה, מבנים הכוללים סמנים  ה׳ השאלהו  אםהם משובצים כוללים סמנים מודאליים, כגון  

, שמרבית  בהמשך לטענות בספרות. עוד מצאתי, אוגם ללא  אלה משמשים להבעת ברירה במקרא

לכל    מצויים  אומופעי   בהשוואה  ניכר  בפער  חוקתיים,  אחרתבקבצים  ההסבר  בקורפוס  סוגה   .

לכך הוא שמעצם טיבו מבקש מסמך משפטי להתייחס לכלל המצבים ההיפותטיים,    שאני מציע

למעשה,   לזה.  זה  חליפיים  ושהם  מהם  כל אחד  על  מוחלים  החוקים  אשר  והרבים,  האפשריים 

לבין אי ברירה  זו שבין  על הגישה הקלאסית:    מציאותיות -זיקה  כדי לערער  יש  בה  למבעים  אף 

    לא ניתן לייחס ערכי אמת, שכן הם הם אינם ניתנים להערכה באופן זה.מציאותיים -אי

 
סמן  נעדרות  ה: שפות  5שפות העולםבממצאים נוספים  ב  תומכים גםמקרא  בהממצאים  

, המצביעות על קשר הדוק בין סימון  ייחודי להבעת ברירה נוקטות לשם כך אסטרטגיות חלופיות 

צימוד מבעים המסומנים כל אחד בסמן תנאי,  , דוגמת  מציאותיות ומודאליות-איברירה לסימון  

נמצא  עוד  בסמן שאלה.  או  אי,  בסמן ספק  גם המקורות    מציאותיות-כי פעמים רבות סמני  הם 

לסמני ייחודי.    םהדיאכרוניים  באופן  ברירה  להבעת  לגישה  כי    ,אפוא   ניכר המשמשים  בניגוד 

טבעיות  הקלאסית,   בשפות  שרלוונטי  הברירה  מה  ליחס  של  באשר  והשקר  האמת  ערכי  איננו 

החליפיים סימונ,  הפריטים  אימייצגים  כ  םאלא  זו מציאותיות.  -אפשרויות  ,  לברירה  גישה 

 . ומפותחת בה  בעבודתישל ממש אישוש אפוא מקבלת  ,מודאליותהקושרת בינה לבין 

 
כן,    התיאורטיות  אם  וההתפתחויות  המגוונים  הממצאים  סמך  נגזרת    בספרותעל 

הטענה העיקרית במחקרי: גם בעברית המקרא יחס הברירה, על מבניו ועל סמניו, הם שניוניים.  

וסמנים   מבנים  מתוך  התפתחו  מודאליים,    המשמשיםאלו  ראשוניים אחרים,  משמעים  להבעת 
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ושאלה.  בעיקר המב  תנאי  העניינים  ״דחיסות״  מצבי  בין  ניגוד  או  ודמיון  התחבירי  הפן  מן  נים 

הסמנטי הפן  מן  בפריטים  לראייתם  פרגמטי  -המסומנים  אלא  הובילו  לזה,  זה  כמתוספים  לא 

לזה. זה  כחליפיים  כלומר  בשיח,  יחיד  תפקיד  על  שובצה  ככל    כ״מתחרים״  מסוימת  שמילית 

פנימי   יותר במעמד  רבות  נתפסה כ כך  במבנה,  פעמים  ה  מסמנתהיא  ו״התקדמהחליפיותאת  ״  , 

  עבר מע הברירה לא הומשכלומר,  יותר בתהליך שינוי המשמעות, הגרמטיקליזציה )הידקדקות(.  

בתיווך של    עוד  והקבוע  המקורי  המודאלי  למובן  וכמשני  בהקשר  כתלוי  פרגמטיים,  היסקים 

 , שאינו משתנה בהקשרים השונים.  שלהה״חדש״ הקבוע   נעשה למובן, אלא מילית זו

 
השונות בעברית המקרא   הרבה    היא  או   מבין המיליות  במידה  המילית ש״התקדמה״ 

הברירה  ביותר כאמור,  בסימון  מאוד,  נפוצה  היא  ו:  מודאליים  מהודקיםבהקשרים    , במבנים 

,  כמביעה ברירה כמעט תמיד  אותפרשה  נ  על כןבמבע.    תפנימי   עמדהוכמעט תמיד היא משובצת ב

נתפש   זה  הקבוע שלהומשמע  המובן  מן  הגרמטיקליזציה  .  כחלק  היא השלימה את תהליך  בכך 

 ונתקבעה כסמן הייחודי להבעת ברירה בעברית המקרא. 

 
מבין כולן,  המיליות האחרות מצויות בשלבים ״מוקדמים״ יותר בתהליך סימון הברירה.  

ל ניצבת    אוכשנייה  בתהליך  ה״התקדמות״  המשמשים  אםבמידת  במבנים  משובצת  היא  גם   :

רבים מודאליים  משמעים  שנייה    ,להעברת  בעמדה  רבות  פעמים  והצעה,  שבועה  שאלה,  תנאי, 

כמעט  ואמנם,    .ב[  אםא    הלהבעת שאלות כפולות ]במקרא  בהם, במיוחד בדגם השכיח  ופנימית  

בדגם   המבעים  ברירהכלל  כמביעים  מתפרשים  מבנהזה  קשר  בשל  זה  -.  אפוא  פונקציה  אפשר 

זהבזהירות המתבקשת,  לקבוע,   בבחינת    שדגם  המקרא.    ברירה סמן  הוא  אחד  בעברית  במופע 

 . במבנה  להבעת ברירה אף בעמדה תחילית אםשלה במקרא, בטקסט מאוחר יחסית, משמשת  

  
על מחקריהן  במחקר התחוםאני מחדש  בעבודתי   ובפרט  ומאורי,  ,  מבחינות  של אריאל 

חדשה על  החידוש העיקרי הוא יישום ההכללות התיאורטיות והמתודות של גישה בלשנית    רבות. 

עתיק קלאסי,  ו טקסט  מודרניות  ,  ובשפות  מדוברת  מודרנית  באנגלית  רק  לא  תקפותן  בחינת 

מזו   בתכלית  שונה  בתרבות  המשוקעת  עתיקה,  שפה  גם  שהיא  שמית,  בשפה  גם  אלא  נוספות, 

בו, תוך    הברירההרלוונטית לשפות אלו. על סמך בחינה מעמיקה של טקסט המקרא ושל מבעי  

הן    ה זובעבוד  אני שואף לקדם,  המבעים משובצים  להקשרים ולסוגות שבהםהתייחסות מיוחדת  

 מקראי.  -שדה המחקר הפילולוגיאת  והן  , העברי והכללי, תיאורטי-שדה המחקר הבלשניאת 

 
ב המשמעותיים  ברירה  תחוםהחידושים  שימושי  על  עמידה  הם  לא    הבלשני  שעליהם 

במוקד השיח גם הפריטים הספציפיים וגם הקטגוריה שאליה    מצויים ; באלו עמדו אריאל ומאורי



 ה 

הוא תיאור מסלולי ההתפתחות המשוערים בין השימושים השונים,    נוסףחידוש  הם משתייכים.  

בעבודתי   אריאל.  של  אלו  קודמות, לרבות  בעבודות  המוצג  מזה  יותר  הרבה  מפותח  אני  באופן 

שימושי  עומד שני  נקודו  םעל  בבחינת  שהם  האחרים.  יסודיים,  לכל  המוצא  המיליות  שורת  ת 

המבנים שעמדתי עליהם כמשמשים להבעת ברירה כוללת גם כאלה שלא נטען כך לגביהם קודם  ו

-עמדתי על קשרי מבנהפרגמטית ו-פיתחתי את העיון ב״חלוקת העבודה״ הסמנטיתתוך כך ב .לכן

בבחינת  ;  רביםפונקציה   ולא  רמזיםאלו  נטי,  קבועים  קודים,  את  ורווח  ותכלומר  המכוונת  ת 

מאופיינים    עדו בין,  ל,  מכך, למשל, המבנים הכוללים את המיליות  הנמען אל השימוש הרלוונטי.  

הוא ׳כל חלופה שהיא׳, המכוון לכל    אלה שימוש הנפוץ במבעים  הרצף; בהתאם לכך,  בהעמידם  

 האפשרויות על הרצף ומציג את כולן כרלוונטיות וכחליפיות. 

 
ברירה לצורך דיוק משמעותה של   יממצאים כמו העמדת מבנ ,חקר נוסח המקרא  תחוםב

( בנות דוגמת  מילה  או  רק    בנים  הפריטים  6בניםבמקום  היערכות  כגון  נוספים,  ממצאים  וכן   )

, הם תוצר של התפתחות  7אם לצד    אוה מסועף ומאורגן היטב ונקיטה מוקפדת ב החלופיים במבנ

של   וחקיקתיים,  פרשניים  לשוניים,  עריכה,  תהליכי  על  להעיד  כדי  בהם  יש  כן  על  ארוכה. 

 הטקסטים שבהם הם משובצים, ובמידה מסוימת גם על תיארוכם המשוער.  

 
בפרט, של מיליות נוספות    אואפוא את ההצגות המילוניות של  ומעשיר  מחקר זה מחדש  

אלו הצגות  על  בכלל.  הברירה  יחס  ושל  המקרא  המודאליים    בעברית  למשמעים  להתייחס 

ו והמקוריים  קבוע  סמנטי  רכיב  בין  הבחנה  את  פרוצדורלי להעמיד  לראות  הנמען  הנחיית   ,

כ לזה  חלופיים הפריטים המקושרים  ומעמיד  פרגמטי,  לבין רכיב    , זה  המתגוון בהקשרים שונים 

שימושים עשר  ארבעה  של  הקטגוריה    ה אל  .קשת  את  הפריטים,  את  השיח  במוקד  מציבים 

יחד.   גם  שניהם  את  או  להם  כלל  נוטה    אוהמשותפת  ולקשור  בדרך  מהודקים  מבנים  להעמיד 

חופשי   הרלוונטיות.בסדר  החלופות  כלל  את  ממצים  שאינם  צירופים  מסוג  פריטים  היא    שני 

ומאוחרים מוקדמים  במבעים  באך  ,  במקרא  משובצת  בעיקר  מודאליותנפוצה  ובסוגת    סביבות 

 מי הקודש. החוק, והקטגוריות המאגדות את הפריטים במבעיה נוגעות לרוב בתחו

 
זו   עבודתי  כן,  מ  מבקשת אם  המקרא  בעברית  הברירה  יחס  את  היבטים  לבחון  שני 

פרגמטי. שני ההיבטים שלובים זה בזה, ושילובם מניע תהליכים  -וסמנטי  מבני-תחבירי  עיקריים, 

 לשוניים ותהליכים טקסטואליים. 
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 רקע תיאורטי  1.1 

הנתונה   המקרא,  בעברית  הברירה  יחס  של  מחודשת  בחינה  היא  המחקר  של  העיקרית  מטרתו 

יכולים  בנוסח   שונים  עניינים  שמצבי  העיקריים  היחסים  מן  הוא  זה  יחס  הטברני.  המסורה 

בהם  יחסים  8להימצא  להבעת  המשמשים  הבולטים,  הלשוניים  האמצעים  כתובים  בטקסטים   .

( הַקשרים  הם  מיוחד connectivesאלה,  עניין  מעוררים  אלו  משמעות    (.  בעלי    מקודדת בהיותם 

שונים( בהקשרים  משתנה  שימושים)שאינה  של  מגוון  יכולת להציג  בעלי  זאת  ובצד  זה    ,  שונים 

המתּו  פרגמטיים  מזה,  היסקים  באמצעות  ה  וכים  ניצבים   .9קשרתלויי  כן  במוקד    על  הַקשרים 

שרים המשמשים להבעת  תמקד גם מחקר זה בקַ המחקרי ביחס הברירה, ובהתאם לכך מ הדיון  

בל,  ,  אם,  או:  בעברית המקרא ברירה   פן,  כי,  השאלה,  ובין,  ל,  מ,  גם,  ו׳אל,  וה׳  דרכם  10עד ,   .

לבחינ  צוהר  של    הנפתח  שהקַ רחבה  בהםהמבעים  משובצים  מבנים  ל  המתייחסתבחינה  ,  שרים 

מעמידים  שהם  ו  ;התחביריים  באמצעותם;  המובעים  ההקשריות  סביבות  ללמשמעים 

 . שהם מופיעים בהןוהטקסטואליות 

 
זה   אודות יחס  על    בעולם המחקר שנוי יחס הברירה במחלוקת. המחקרים הקלאסיים 

שעניינה   לוגית  סמנטיקה  על  בהתאםאמת  ערכי מתבססים  מ   ;  בשפות  שווים  ולכך  הַקשרים 

  לבין  אובמסגרת זו הועמדה הקבלה בין  . 11הלוגיים המקבילים להםלסמנים , orביניהם   ,טבעיות

הלוגיה ]א  ,  V  סמן  הדגם  מן  כ  אווטענה  הוגדרה  רק   אמיתיתב[  עניינים:  א    תחת שלושה מצבי 

ב  אמיתי  א ואמיתי; רק  חייב להיות  אמיתייםב  -;  ב{  }א;  במילים אחרות, לפחות אחד מבין   .

]א  אמיתי שהטענה  מנת  על  תהיה    או ,  גרייס מתמקדי.  אמיתיתב[  העוסקים    םמאז  המחקרים 

ואת המשמעות  (  , לשיטתםלוגיתכלומר זו ה)בניסיון לזהות את משמעותם האינהרנטית    שרים בקַ 

ולגשר   הפרידן זו מזול ,ותלויה בה נגזרת מן הסיטואציה התקשורתיתאשר ,  )הפרגמטית( נוספת ה

במונחים של השתמעויות פרגמטיות,  מסביר גרייס   את הפערים בין המשמעויות.  על הפער ביניהן

 .  תיאוריית המקסימות השיחתיותשפיתח במסגרת   עיקרון שיתוף הפעולהבאמצעות  וזאת 

 

 
 . 664–653, עמ׳ 2011בהקשר זה, למשל, את העיון הטיפולוגי אצל ג׳אקלונה רמת ומאורי,  ר׳  8
 
 . 402–377, עמ׳ 2012ון דר אוורה, -גם בהקשר זה ר׳ את העיון הטיפולוגי הממוקד בַקשרים אצל מאורי ו 9
 
גזניוס,  שיידונו להלן; ביניהם, למשל,  של עברית המקרא  ר׳ בהקשר זה המילונים, ספרי הדקדוק והקונקורדנציות    10

 . 500, 498, 475–473, 306, עמ׳ 1910
 
 . 1989; 58–41, עמ׳ 1975ר׳ גרייס,  11
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בולטים   זו  הסברים  אלובמסגרת  אחר    רןהו   .12גרייס   בהשראתהורן,  של    הם  מתחקה 

אודות   על  הסטואית  האסכולה  של  המוקדמים  במחשבה  ברירהדיוניה  ההתפתחויות  אחר   ,

מורגן. בהסתמכו על כל אלה הוא קובע,  -הלוגיקנית במאות שלאחר מכן ואף מתבסס על חוקי דה

שבה    ותמעמיד  or  -ו  and  -ש שה יה   andסקאלה  משום  יותר,  האינפורמטיבי  האלמנט  א  יא 

הק  תמספק על  ה הוודאי  יום  מידע  שאליהם  בעולם  העניינים  מצבי  שני    or;  תמתייחס  יאשל 

שה   תאינפורמטיבי כיוון  מספקיפחות,  שלהם.    תא  הפוטנציאלי  הקיום  על  רק  כלומר,  מידע 

תמיכה מספקת כדי להתחייב    השאין ברשות  מכוונת הדוברת לכךב[    או]א    טענה בדגם  הבהביע

 .  13בעולם  אמיתיבוודאות מהו המקרה ה תיודע נה ב ושאי  ׳ ו׳לקיום א  

 
אלהב לכל  הורן שמשמעות   התאם  שלקובע  ההיא    או  ה  ה׳אינקלוסיבית ׳זו  ,  ׳מכלילה׳, 

  . אמיתיותואפשר שכולן  ,  בוודאות  אמיתיתציון שתי טענות )או יותר(, שלפחות אחת מהן  כלומר  

, ולפיכך מפרש  ב מתקיימים שניהם  ׳ו ׳   אין אסיק הנמען שפעולה" מ  פת"משת  תבהנחה שהדובר

מבע   הקלאסי,    . ׳מוציא׳ ,  ׳אקסקלוסיבי׳כהברירה  את  הניתוח  פי  זהעל  ה משמע  ה׳מוציא׳,    א ו, 

 מיוצר בהקשרים "רגילים" וכל עוד לא נטען במפורש אחרת.  אשר , ןהרווח והבלתי מסומ 

 
  or״מעורפלת״ בשפה טבעית, הולך בדרך זו; לדבריו, ״  orבדונו בהיותה של  גם הרפורד,  

מבטאת באופן כללי דיסיונקציה לוגית. השאלה העולה היא האם היא מבטאת ברירה ׳מכלילה׳  

מהיבטים    גם שורצולד, בדונה בברירהוכך    .14או ׳מוציאה׳, או לעתים האחת ולעתים האחרת?״ 

ה  את  רק  מציגה  ומורפולוגיים,  לוגיים  ה  ׳הוצאה ׳תחביריים,  הברירה,    ׳הכללה׳ואת  כהוראות 

ה ההוראה  היא  שהראשונה  ה״חזקה״ וקובעת  היא  השנייה  ואילו  הברירה  .  15״חלשה״ ,  יחס 

אפוא פי  מתמצה  על  הקלאסי,  ו  ,הניתוח  במבעים,  במפורש  הנזכרות  סביב  בחלופות  נסב  הדיון 

ביניהןה זו,  ,  תאימות  עם  זו  ברירה  ׳התיישבותן׳  או ׳מכלילה ׳המאפשרת  ,  התיישבותן׳-אי׳  , 

-; בין אם על ניאושהשתרשה והתקבלה במחקר הבלשניהיא זו  גישה .׳מוציאה׳המעודדת ברירה 

לגישור  אחרות  ווריאציות אלו  אשר הציעו  ,  17שאינם , בין אם על אלו  16גרייסיאנים כדוגמת הורן 

 
 . 1989; 1972ר׳ הורן,  12
 
]א    13 לא הייתה הדוברת משתמשת במבנה  ידעה,  לו  אמיתי   אושכן  ברירה הוא  פי שמבנה  על  הורן, אף  פי  על  ב[. 

של אחת החלופות, טענת הברירה עצמה איננה   אמיתות)כלומר מביע טענה אמיתית( גם כאשר ידועה מראש ה
 מוצלחת או הולמת, ונראה שדוברת לא תטרח לציין עובדות עודפות, מיותרות.

 
 . 411–409, עמ׳ 1974ר׳ הרפורד,   14
  

 . 120–112תשל״ט, עמ׳ ר׳ שורצולד,  15
 
 .2000בין אלו, נמנים, למשל, לוינסון,  16
 
 .1991ואת גאמוט,  ,1990בהקשר זה ניתן למנות, בין היתר, את קירקיה ומקקונל גינת,  17
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שבין השניים  ה של הבחנה זו אך לא חתרו תחת מרכזיות ׳ מוציא׳ל ׳מכליל ׳על הפער בין המשמע ה 

 .18או כמשמעות הליבה של   ׳מכליל׳ותחת מעמדו של המשמע ה

 
להלן  א שדגים  באמצעות  ברירה  מבעי  לניתוח  הקלאסית  הגישה  מבעים.את  האחד    ני 

 : הוא

 בננה.   אומדי יום אני אוכלת תפוח 

 
, אזי הדוברת מתכוונת לומר שהיא אוכלת אחד משני הפירות  ׳מכליל׳כ  זה ברירה  מבע  אם נראה  

 : הוא  מבע אחרהנזכרים, ואפשר גם שהיא אוכלת את שניהם. 

 בננה?  או האם תרצי לאכול תפוח 

 
  אחד משני הפירות הנזכרים רק , אזי כוונת הדוברת היא להציע לנמען ׳מוציא׳אם נראה מבע זה כ

 , על פי בחירתו.  לא את שניהם(ו)

 
האמריקאית  בקורפוס האנגלית   or, פנתה אריאל לנתח את מופעי  קביעות אלובהתאם ל

( שחקרה  להלן  19SBCהמדוברת  האנגלית,  ל  ( קורפוס  החלוקה  פי  ,  ׳מוציאים׳ול  ׳ מכלילים׳על 

תעתיקים של שיחות    29  -. ניסיונה זה, הראשון, הוגבל ל20בציפייה למצוא בעיקר את האחרונים

שבהם. היא מצאה כי מיון בינארי לשני משמעים אלה ניתן    orמופעי    591  -שהיו זמינים אז, ול

מופעי   ממחצית  פחות  על  רק  אריאל  )or  (280/591לכפות  לטענת  העולם.  ידע  בסיס  על  וזאת   ,

בהשתמשם    ׳אפשרית   הכללה ׳ ו  ׳הדדית   הוצאה׳ יפה לבטא  )שם(, שא הדוברים  הייתה מטרת  לא 

רלוונטית  orבמבעי   נמצאה  לא  היא  ולגיטימית,  הגיונית  זו  שהבחנה  אף  על  באשר    . בשיח; 

לא מצאה אריאל פער גדול לטובת הברירה    זהלמבעים שאכן ניתן היה למיינם על פי קריטריון  

)  1.4:1, כפי שמנובא בספרות. היחס בין שני המשמעים עמד על  ׳מוציאה ׳ה   orמופעי    163בלבד 

 (.  ׳מכלילים׳ 117לעומת  ׳מוציאים׳

 
 אחת הדוגמאות המוצגות על ידי אריאל ומאורי וממחישות עניין זה היא: 

 21(008SBC :לא. ) או  כאשר את מדברת, עלייך תמיד לומר כן

 

 
,  או פי גישתו, המשמע ה׳מוציא׳ הוא חלק מן המשמעות של  ; על 103–39, עמ׳  2004, למשל, קירקיה,  ר׳ בהקשר זה  18

 וגזירתו מן המשמע ה׳מכליל׳ היא חלק מן הדקדוק ואינה תלויית הקשר.
 
 . 2005–2000בואה ועמיתים, -; ר׳ דוקורפוס סנטה ברברה לאנגלית אמריקאית מדוברתזהו  19
 
 . 2002אריאל, ר׳  20
 
 . 994–939, עמ׳ 2018ר׳ אריאל ומאורי,  21
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  ׳ מוציאות׳זו הנחיה הנאמרת על ידי תובעת לעדה בבית משפט. מחד, ניתן לראות את החלופות כ

מאפשר    תמידזו את זו, שכן ברור שלא ניתן לומר את שתיהן כתשובה אחת. מאידך, השימוש ב

, לפיה הנמענת מוזמנת לנקוט בשתי החלופות, כתשובות לשאלות שונות.  ׳מכלילה׳את הקריאה ה 

היא    לאו  כןכך או כך, בהמשך השיחה מבהירה התובעת, באמצעות מבע ברירה נוסף, כי אמירת  

בהכרח  איננה  במבע  ביניהן הנהון. מכאן שכוונת התובעת  לא מילוליות,  בניגוד לתגובות אחרות,  

שאלת  גם לא לאף חלופה ספציפית אחרת; מובן גם כי  , ולאו  כן  ,ושנזכרו ב  לחלופות הספציפיות 

  .במוקד השיח כלל זו עם זו איננה   של החלופות ׳ התיישבות׳ה

 
׳תגובות מילוליות׳, שהוא    היאבמבע זה  בעת  ות ה  כוונתלמעשה,   לתקשר את הקונספט 

הסיבה  )למשל הנהון(.    ומובחנת מתגובות לא מילוליות  לאו  כן  קטגוריה אשר מודגמת באמצעות

.  כאלהשהקצרן בבית המשפט מעלה על הכתב רק תגובות  שתגובות מילוליות הן הרצויות היא  

  ׳ מכליל ׳ידע העולם קריאת המבע כ אם כך, כפי שקובעות אריאל ומאורי )שם(, בעוד שעל סמך  

  בהקשר   רלוונטיתחלק מכוונת הדוברת בהעמידה את המבע, אינה  הגיונית, היא אינה    ׳מוציא ׳וכ

המבע  של  כשימוש  להיחשב  יכולה  אינה  כן  גם  .  22ועל  כי  לאלו  יודגש,  רק  החלופות  הגבלת 

התשובה   גם  שכן  רלוונטית,  איננה  במבע  במפורש  המכּו   אולי הנזכרות  בקטגוריה    ונת נכללת 

במחקר של אריאל ומאורי    נפוץ ביותרנמצא כברירה  זה של מבעי  שימוש  למעשה,  .  תקשורתית

 בהרחבה.  במחקר שלי, ויידון להלן  כשלישי בתפוצתוו

 
ולא הקטגוריה   גם במקרים אחרים, שבהם הפריטים עצמם הם הניצבים במוקד השיח 

,  ׳ה אפשריתכללה׳ עולים בקנה אחד עם המשמע  על אף שמקרים אלה  שאליה הם משתייכים, ו

ממשמע  יותר  כוונת הדוברים בהעמדת המבעים היא למשמע אחר: חזק  טוענות אריאל ומאורי ש

כךממנואו חלש    זה אופנים שונים    ,למשל  , .  מציינת שראתה שני  הבאה, שבה הדוברת  בדוגמה 

 בלעז:  יצחקלאיות השם 

 Izaac. (: 036SBC)23 או Izzacראיתי זאת  

 
׳נההדוברת אינ זה כוונתה של  במקרה   ׳;  Izaac  -כ  אפשרוIzzac   -ופיע כי  יצחקהשם  אפשר ש : 

גם כך וגם  מעידה שאכן ראתה את השם היא שכן , שני האופניםל , בהכרח,היא למעשה מתחייבת

מקרים  .  כך קיימים  אלה  למשמע    ,אחריםלעומת  מכוונים  הם  כי  נטען  לגביהם  ׳הכללה  שגם 

 : . כך, למשל, המבע הבא המוצג אצל קירקיה׳אפשרית

 
 .של העבודה , בפרט בהקשר ליחס הברירה, תובא להלן בפרק השנישימושהרחבה באשר למושג  22
 
 . 59–40, עמ׳ 2019ר׳ אריאל ומאורי,  23
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 את סו, הכל יהיה בסדר.   אולעבודה את מארי  קבלאם נ 

 
טוב    ת גם מבקש  דוברת״נראה שה  ,קירקיהלטענת   נהיה במצב  נקבל את שתיהן  להעביר ש׳אם 

יותר׳ אולם24״ עוד  ש  ;  מצפה  שהדוברת  נראה  לא  לעבודה   סווגם    מארי׳כלל  ואינה    ׳יתקבלו 

ידע העולם ועל ההנחה המקובלת    קירקיה מכוונת לכך. קביעתו זו של   כל  ׳שמתבססת אפוא על 

משובח  זה  הרי  רבים׳המוסיף  במקרים  אך  שלפנינו,,  זה  כמו  זו    ,  רלוונטית.  כלל  הנחה  איננה 

 בהקשר זה מציגות אריאל ומאורי מבע שעשוי רופא לומר למטופל: 

בטא    חוסמי  תיקח  ְמ   אואם  בגבולות  שַ חומרים  יהיה  שלך  הדם  לחץ  תנים, 

 הנורמה. 

 
במקרה זה כלל לא ידוע מה יהיה האפקט של שני הטיפולים יחד, ואם גם במקרה זה לחץ הדם  

 יהיה בגבולות הנורמה, או שמא נמוך מדי.  

 
  , ונות על ידי הדובריםאך אינן מכּו על סמך ידע העולם,  קריאות שהן לגיטימיות בהקשר  

ידי אריאל     לטענת .  25(Compatible Inferences-Truth)  היסקים תואמים לאמת מוגדרות על 

ומאורי  של  )שם(  אריאל  מעמדן  בדיוק  זהו  האפשרית׳  ההדדית   ה׳הוצאה,  ה׳הכללה  ושל  ׳ 

אחרות וברבות  לעיל  שהוצגו  הבלשנית  בדוגמאות  בגישתן  אחד  נדבך  הוא  זה  היבט  מבוססת  . 

בהתבסס על היחס בין מבעים    שימושיםו משמעויות: בעוד שמרבית הבלשנים מגדירים  השימוש

הכוונות   היא  ומאורי  אריאל  של  המוצא  נקודת  שמאחוריהם,  האובייקטיבית  המציאות  לבין 

כפי שמשתקף מן המבעים. על מנת    ,טיביות של הדוברים ואופן הבנייתם את המציאות קהסוביי

הן   אלו  כוונות  על  ו המשלעמוד  אריאל  של  הראשוני  הניתוח  את    orמופעי    1053ניתחו את  יכו 

האנגלית ב הרלוונטיות    26קורפוס  היעדר  על  הצביע  זה  ניתוחן  נוספים.  אחדים  מקורות  של  וכן 

סט החלופות הרלוונטי על ידי הפריטים הנזכרים  על היעדר האקזוסטיביות של  כןו  משמעים אלה

ממצים את    אינםהפריטים הנזכרים  פעמים רבות  ש  דהעובעל ה, כלומר  רבים  במפורש במבעים

לא ניתן להגדיר את    קבעו אריאל ומאורי, כי   ונות. לאור כל זאת סך האפשרויות הקבילות והמכּו 

תחת זאת, הועמדה    .orשל    שימושאו כ  משמעות כ  ׳ ואת ה׳הכללה האפשרית׳ההדדית  ה׳הוצאה 

 ותלויי הקשר. וכים באמצעות היסקים פרגמטיים יסודיים , המתּו קשת מגוונת של שימושים

 

 
 . 12, עמ׳ 2013, קירקיהר׳  24
 
 . 706–658, עמ׳ 2004אריאל, בהקשר זה, למשל, ר׳  25
 
 .2003בואה ועמיתים, -; דו2005–2000בואה ועמיתים, -; דו2004בואה ואנגלברטסון, -ר׳ דו 26
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בין   ומאורי  זה מבחינות אריאל  הן  (and/or)  ו/אולבין    אובהקשר  מקבלות את טענת  . 

ומובע רק באמצעותו )ולא באמצעות   ו/אוַקשר  מוגבל ל  משמע ה׳הכללה האפשרית׳ , שלפיה  27דיק 

 הן מציגות את המבע הבא: לכך (. כהדגמה או

 (  LSACחדרי רחצה. ) ו/אוקות, בהיותן בעלות מטבחים יהיחידות מספכל 

 
 :  היא לשיטתן, פרפראזה נאמנה למבע זה 

היחידות מספ בעלות מטבחים  יכל  בהיותן  רחצה    או קות,  )  או חדרי    גם שניהם 

 (. חדרי רחצה וגםמטבחים 

 
 

שורצולד התייחס   ו/אושר  לקַ  גם  בחיבור    ;28ה  המשתמשים  ״יש  כי  קובעת    ו/אוהיא 

ה  מק ׳האפשרית  ׳הכללה)ה  ׳אינקלוסיביות׳להבעת  אינה  זו  דרך  אך  היא  ו(,  כנורמאטיבית.  בלת 

נרחבת ל התייחסות  בלשונם של משפטנים״.  השופט    ו/אושכיחה  על  .  29כהן מצויה אצל  בעומדו 

מציין, כי לעולם "לא ניתן לדעת  , ׳חיבור׳ ו׳הפרדה׳, כלשונו, הוא  אוושל    ו׳שתי המשמעויות של  

התכוונו שאליה  המשמעות  מהי  בדמות  הוא  אך    ; בבטחה"  הרווח  ה"פתרון"  כנגד    ו/או יוצא 

;  30אזר  גם  התייחס   ו/או   לַקשרלדברים אלו ו  בהציגו נימוקים שונים, ביניהם משפטיים ולשוניים.

ה׳הכללה  ממלא את הצורך הלשוני בציון    ו, מעצם היות ובשימוש במצדד  אזר    ,כהןאך בניגוד ל

   , כלשונו.באופן "פשוט ובהיר" האפשרית׳ 

 
דיק   של  זו  את  קביעתו  הכללי  מניתוחו  חלק  את  orהיא  דוחה  הוא  גם  שבמסגרתו   ,

על סמנטיקת  הניתוח   הנסמך  ה  אמת  תנאיהקלאסי  כמשמעות הליבה של    ׳ מכליל׳ואת המשמע 

or.    בהעמידה מבע דוברת  כוונתה של  בנות החלפה.    אולשיטתו,  היא להציג סט של אפשרויות 

קביעה חשובה של דיק, כמו גם של חוקרים אחרים, היא שבניגוד לדעה המקובלת, ההבחנה בין  

ה הסמנים    ׳ מוציא׳וה   ׳ מכליל׳ המשמע  שני  באמצעות  בלטינית  מקודדת  ,  aut  -ו  velאינה 

הוא קובע    ׳מוציאה׳כדווקא    vel  -ו  ׳ מכלילה׳כדווקא    aut. מכתובים שבהם משמשת  31בהתאמה 

לטענתו,   לוגית.  ולא  סגנונית,  או  פרגמטית  בעיקרה  היא  בלטינית  זו  מסמנת    velשהבחנה 

ה בין  שב  חלופותשהבחירה  בעוד  לטיעון",  חיונית  אינה  או  למפרש  מסומנת    aut  -"מושארת 

לבחירה״ דחיפות  וטוענת,    .״יותר  שורצולד  מרחיבה  זה  קשבהקשר  טבעיות  ״בלשונות  ה  כי 

 
 . 1968ר׳ דיק,  27
 
 . 120–112ר׳ שורצולד, תשל״ט, עמ׳  28
 
 . 14–3ר׳ כהן, תשמ"א, עמ׳  29
 
 . 123–112ר׳ אזר, תשמ"ג, עמ׳  30
 
 , ואצל המקורות הנזכרים אצלה.176–167דעה זו עולה, בין היתר, אצל דיק )שם( וכן אצל עבאדי, תשמ״ה, עמ׳  31
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. אצל טארסקי  ״(׳מוציאה׳ וה  ׳מכלילה׳שתי ההוראות )ה בין  למצוא אמצעים פורמליים להבחין  

על פי  , אך  ׳מוציאה׳[ בהוראה הב  אוא   או]   -וב ׳מכלילה ׳בהוראה ה או  מופיעה ההצעה להשתמש ב

 . 32״ מקשרת בשתי הוראות הברירה אונוהגת בפועל ו אינה  ״הצעה זו שורצולד, 

 
בספרות  ואכן,   הועלו  דיק,  של  לקביעותיו  הקלאסי  כיוונים אחרים  בדומה  באשר  מזה 

  מציאותיות -ין ברירה לבין הקונספט של אישב   זיקה המשותף לכולם הוא הוליחס הברירה;    אול

(Irrealis)  .בלבד -כאי פוטנציאלי  אלא  ודאי,  שאיננו  עניינים  מצב  מוגדר  אי.  33מציאותי  -טענות 

מציאותיות משתייכות אפוא לתחומי האפשרות, השאלה, הרצון, הדמיון וכו', ועל כן נידון בדרך  

  .34מודאליות של מציאותיות במסגרת הקטגוריה המורכבת -כלל קונספט האי 

 
לבין   ברירה  שבין  זה  משותף  ו-אימכנה  מאורי  לדברי  ברור:  הוא  דר  -מציאותיות  ון 

מצבי העניינים שביניהם מתקיים יחס ברירה הם היפותטיים, שכן עד לרגע ההכרעה אין  אוורה,  

ודאות באשר לקיום אחד מהם או לקיום כולם; אילו הייתה לדוברת עדות ודאית לאמיתות של 

. זאת ועוד, הגיוני למדי  35ע ברירה לפחות אחד ממצבי העניינים, לא היה כלל טעם בהעמדת מב

יופיעו בהקשרים מודאליים: התייחסות לקשת רחבה של מצבי עניינים חליפיים    שמבעי ברירה 

מתוך כוונה  מציאותיות,  -היא יסוד מוסד בשאלות ובתנאים, בדיוק לאור היותם מאופיינים באי 

מובן גם שלמבעים  המשך.  ואכן, תיקוף לטענה זו יוצג ב.  ״לכסות״ כמה שיותר מקרים אפשריים

 מודאליים לא ניתן לייחס ערכי אמת, מכיוון שהם אינם ניתנים להערכה באופן זה.  

 
ה לבין    זיקה למעשה,  ברירה  איבין  של  ושל  -קונספטים  בפרט  מציאותיות  מודאליות, 

ושאלה כבר  ,  תנאי  מאודעולה  מוקדמים  במקראממקורות  העוסקים  אלו  בפרט  למשל,  ,  כך,   .

 : שור נגחלבין  שור תםבהבחנה שבין   או ננקטת  שמותהשור בבדיני  

 
, לשכיחותו הנמוכה מאוד במקרא  ב[  אוא    או ]לדגם  , המוצג אצלה.  20ר׳ שורצולד, שם, וכן טארסקי, תשכ״ז, עמ׳    32

. הי הדרך המקורית בעברית להבעת ברירה?״נה בשאלה ״מודב  ,עבאדי )שם(ולקריאותיו השונות מתייחסת גם  
ולדגם   לדגם זה  ובהתייחסה  נוספים של העברית  ברבדים  עיונה  , שאמנם אינו מצוי  ב[  או שא    או ש]במסגרת 

משמש אך  )תשל״ג(,  במקרא  יהודה  ובן  אמוץ  בן  אצל  וכן  )תשי״ז(  בלאו  אצל  ונדון  חז״ל  קובעת    בלשון  היא 
של  ש אחת  ברי  או״תמנית  גם  זאת מציינת  לעומת  דו משמעית.  היא  ולכן  ׳מוציאה׳,  ברירה  וגם  ׳מכלילה׳  רה 

ב פותח  כל איבר  כלל המשפט חדאוכאשר  בדרך  ׳מוציאה׳״.-,  ולרוב הברירה היא  נדונים    משמעי,  עניינים אלו 
אכן    ב[  אוא    או]הדגם  כי  אציין כאן,    .בהמשך עבודה זו בהרחבה, במסגרת הפרק שעניינו ״בין תנאי לברירה״

 .׳הדדית ון הוא ׳הוצאהבאף לא אחד ממופעיו שימוש הברירה המכּואינו נפוץ במקרא, אך 
  

 . 90–55, עמ׳  2000ר׳ בהקשר זה אליוט,  33
 
 . 1994, פגליוקהר׳ בהקשר זה בייבי, פרקינס ו 34
 
 . 390–389, עמ׳  2012ון דר אוורה, -ו ר׳ מאורי 35



 - 8 - 

ְוַגֵּ֥ם   ו  ת־ַכְספֹֹּ֔ א  ּו  ְוָחצַ֣ ַהַח֙י  ור  ת־ַהשֹֹּּׁ֤ א  ּו  ְכרֶ֜ ּוָמִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  הּו  ַ֖ ע  ר  ור  ת־שֵֹּּ֥ א  יש  ור־ִאִ֛ שֹֹּּֽ ף  י־ִיגִֹּּ֧ ְוִכֹּֽ

ּון׃ ֱֹּֽחצֹּֽ י  ת  ַ֖ ת־ַהמ  ו   א  ִשְלשֹֹּ֔ א ֹ֣ ול  ִמְתמַֹּ֣ ַנָגֵּ֥ח הּו֙א  ור  י שַֹּ֣ ִכִּ֠ ע  ם נוַדֵ֗ ַשל ִּ֨ יו  ְבָעָלֹ֑ נּו  ַ֖ ִיְשְמר  א  ֵֹּּ֥ ְול ם 

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ ור ְוַהמ  ַחת ַהשֹֹּ֔ ם שו֙ר ַתַ֣ ֵּ֥  36(36–35כ״א   שמות) ְיַשל 

 
  , למעשה כך מתבהרת,. 37אם , המקבילה הארמית לִאיןכאן   אונוקט כנגד   יונתןהמיוחס לתרגום ה

 פסוקים אחדים קודם לכן: שובצת במעמד דומה , המאםלבין  אובין שהזיקה 

ו   ת־ְבָשרֹ֔ א  ל֙  י ָאכ  א  ֹֹּּׁ֤ ְול ור  ַהשֵ֗ ל  ִיָּסק ֶ֜ ול  ָסקִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  ה  ת־ִאָשַ֖ א  ו  אֵּ֥ יש  ת־ִאִ֛ א  ור  שֵּ֥ ח  י־ִיַגִּ֨ ְוִכֹּֽ

י׃   ָנִקֹּֽ ור  ַהשַ֖ ַעל  ם ּוַבֵּ֥ נּו    ְוִאִ֡ ֹ֔ ִיְשְמר  א  ַֹּ֣ ְול ִבְבָעָלי֙ו  ד  ְוהּוַעֹּׁ֤ ם  ִשְלשֵֹּ֗ ל  ִמְתמַֹּ֣ ּוא  הֶ֜ ח  ַנָגִּ֨ שו֩ר 

ו יש אַ֣ ית ִאַ֖ ִמֵּ֥ ת׃  ְוה  יו יּוָמֹּֽ ל ְוַגם־ְבָעָלַ֖ ה ַהשו֙ר ִיָּסק ֹ֔  (29–28כ״א   שמות) ִאָשֹ֑

 
 

זיקה בין ברירה לבין תנאי  הגם המדקדקים והפרשנים מימי הביניים ואילך הצביעו על  

בושאלה בדונו  השורשיםב  או .  אבן    38ספר  אלה  ג׳נאחהתייחס  ספציפי  לפסוקים  ,  באופן 

כי   והעניין    אוובאמצעותם הוא מדגים את קביעתו   ]...[ ״; כך עולה גם  ׳נודע  אם׳״תהיה לתנאי 

מתייחס  אחר במקרא  מקרה דומה  מדבריהם של ראב״ע, של רמב״ן ושל שד״ל לפסוקים אלה.  

 , ולשונו: החוטאת בשגגה נפש אחת מעם הארץל

ץ ָהָאֹ֑ר  ַעַ֣ם  מ  ה  ִבְשָגָגַ֖ א  ֱחָטֵּ֥ ת  ת  ַאַחִ֛ ש  ִּ֧פ  ר    ְוִאם־נ  ֵּ֥ ֲאש  ְיהָוִ֛ה  ת  ִמִמְצוִּ֧ ת  ַאַחִּ֨ ֲעשָֹּתּה  ַבִּ֠

ם׃  ֹּֽ יָנה ְוָאש  ַ֖ ָעש  ֹּא־ת  ת ִעִּזי֙ם  ֚אֹו    ל ו ְשִעיַרֹּׁ֤ יא ָקְרָבנֶ֜ ִבִּ֨ ְוה  א  ר ָחָטֹ֑ ַ֣ ו ֲאש  יו ַחָטאתַ֖ ָלֹ֔ ע א  הוַדַ֣

א׃  ר ָחָטֹּֽ ֵּ֥ ֲאש  ו  ַעל־ַחָטאתַ֖ ה  ָבֹ֔ ְנק  ה  ו׃    ]...[  ְתִמיָמַ֣ ח לֹּֽ ְוִנְסַלֵּ֥ ן  ַ֖ ַהכֹּה  יו  ָעָלִ֛ ר  ֵּ֥ ד׳    ויקרא )ְוִכפ 

27–31 ) 

 
יש    אוהדבר. הרבה    ׳אם הודע ׳ כמו    –  או הודע: ״וקובע  אומתייחס במפורש לרש״י בדונו בפסוק  

קריאות דומות עולות הן בתרגומים והן אצל המדקדקים    ״.אובמקום  אם, ו אםשמשמשין בלשון 

 , המופיע באותו הקשר: ב[או  א או  ]מבע בדגם באשר לגם 

ח  אֹו ן ִיָגַ֖ ֵּ֥ ו׃ אֹו־ב  ה לֹּֽ ָעֵּ֥ש  ַ֖ה י  ט ַהּז  ת ִיָגֹ֑ח ַכִמְשָפֵּ֥  ( 31כ״א  שמות) ־ַבַ֣

 
בינו לבין הפסוק  משווה  ג׳נאח  -, ואבןִאיןהראשונה בו נוקט התרגום המיוחס ליונתן    אוגם כנגד  

 ב[: או  א אם  הבא אחריו, הנתון בדגם ]

ור  ִאם ַהשַֹּ֖ ִיַגֵּ֥ח  ד  ב  ִ֛ ו  ־ע  ל׃א ֹ֣ ֹּֽ ִיָּסק  ור  ְוַהשַֹּ֖ יו  ָנֹ֔ אדֹּ ַלֹּֽ ֙ן  ִית  ים  ְשָקִלֵ֗ ים  ְשֹלִשַ֣ ף׀  ס  ַ֣ כ  ה    ָאָמֹ֑

 (32כ״א  שמות)

 
לחלוקה    36 וזאת מפני שיש חשיבות  על סימני הטעמים שלהם,  כאן את הפסוקים  למקובל, העדפתי להביא  בניגוד 

העוסק   הפרק  במסגרת  ובפרט  בהמשך,  הרחבה  ביתר  יוצג  זה  עניין  המסורה;  בעלי  של  זו  גם  התחבירית, 
תחביריי הפריטים  -ם בהיבטים  בהיערכות  העוסק  בו  ובסעיף  המקרא.ביחידות  החלופיים  מבניים  טעמי  פי    על 

של   הוא הטקסט העברי המסורתי  לנינגרדהמקור שממנו העתקתי את הפסוקים  יד  בכתב  ביבלייה , המשמש 
 . Accordance ,HMT-W4ונתון בתוכנת  הבראיקה

 
 . 34קדרי, תשס״ו, עמ׳ ר׳  ִאיןלעניין  37
 
 . 15ג׳נאח, תרנ״ו, עמ׳ -ר׳ אבן 38



 - 9 - 

שעניינו   העבודה,  של  השני  החלק  במסגרת  להלן,  הרחבה  ביתר  יידונו  אלו  בין    הזיקה עניינים 

 בפרט.    אםל אוברירה למשמעים מודאליים אחרים בכלל, ובין 

 
שלא רק ״בעניין    ג׳נאח-אבןקובע    אובהתייחסו להקשר אחר שגם בו משובצת זאת ועוד,  

 דברי הנביא מלאכי: ; כך ב״ ׳אם לא׳ , אלא גם ״בעניין אותהיה  ״׳אם׳

ַ֣י   ינ  ְבע  ׀  וב  ע טַ֣ ָרֶ֜ ה  ש  ם ָכל־עִֹּּ֨ ֱאָמְרכ ֵ֗ ה הוָגְֹ֑ענּו ב  ַבָמַ֣ ם  ַ֖ ַוֲאַמְרת  ם  יכ ֹ֔ ְבִדְבר  ם ְיהָו֙ה  ֹּׁ֤ הוַגְעת 

ץ   ּוא ָחפ ֹ֔ ֙ם הַ֣ ה ּוָבה  ט׃ )֥אֹו ְיהָוֵ֗ י ַהִמְשָפֹּֽ ֵּ֥ ַ֖ה ֱאֹלה   ( 17ב׳   מלאכיַאי 

 
אבן   זה  ג׳נאח לטענת  מילת  ,  בהקשר  ״  לא״תהיה  אמר  כאילו  לא׳נצפנת,  אלוהי  ואם  איה   ,

אחר    אול  באשר ו   ״.׳המשפט אבן  במקום  במקום    היאש  ג׳נאח קובע  בדברי  איך״תהיה  כך  ״; 

 יחזקאל:  

ַען   ְלַמִּ֨ ה׃  ְוַגם־ְמרּוָטֹּֽ ָּדה  הּוַחַ֖ ב  ר  ִ֛ ח  ב  ר  ֵּ֥ ח  ר  ֱאמָֹּ֕ ָנֹ֑י  ֲאדֹּ ר  ָאַמַ֣ ה  כַֹּ֖ ְוָאַַ֣מְרָתֹ֔  ֙א  ִהָנב  ם  ן־ָאָדָ֕ ב 

ָטה   מָֹּרֹ֑ ָרק  ָבַ֖ ּה  ְלַמַען־ֱהי ה־ָלֵּ֥ ָּדה  הּוַחֹ֔ ַב֙ח  ֙ ט  ַח  ֹוְטבֹֹּּׁ֤ ץ׃    אֹ֣ ֹּֽ ָכל־ע  ת  ס  ֵּ֥ מֹּא  י  ְבִנַ֖ ט  ב  ֵּ֥ ש  יש  ָנִשֹ֔

 (15–14כ״א   יחזקאל)

 
 39NRSV -ו  JPSהוא חופשי, בדיקה בתרגומים  לפסוק יונתןבעוד שתרגום דברים אלה סבוכים;  

 ; לשון האחרון היא: איךמעלה שגם בהם ננקטת 

Mortal, prophesy and say: Thus says the Lord; Say: A sword, a sword 

is sharpened, it is also polished; It is sharpened for slaughter, honed to 

flash like lightning! How can we make merry? You have despised the 

rod, and all discipline. 

 

זו גזניוס   בדרך  גם  שגם    .40הלך  ה  הואאף  השימוש  את  ברירה  ׳מוציא׳מציג  בדונו    של 

 בפסוק: 

ּו   ִויַבְקשַ֣ ָנ֮א  ְַ֣לכּו  י  ִיל  ֹּֽי־ַחֵ֗ ְבנ  ים  ֲאָנִשֶ֜ ים  ֲחִמִשִּ֨ י֩ך  ת־ֲעָבד  ֹּֽש־א  י  ִהנ ה־ָנַ֣א  יו  ָלָ֡ א  ּו  ֹּאְמרַ֣ ַוי

ים   ָהִרֹ֔ ה  ד  ְבַאַחַ֣ הּ֙ו  ַוַיְשִלכ ֙ ה  ְיהָוֹ֔ ּוַח  רַ֣ ן־ְנָשא֙ו  פ  י֒ך  ת־ֲאדֹּנ  ַהְגָיאות  ֖אֹו  א  ת  ְבַאַחַ֣

חּו׃ א ִתְשָלֹּֽ ֵֹּּ֥ ר ל אמ  ַֹּ֖ ות[ ַוי ָאיֹ֑  (16ב׳   ׳מלכים ב) ]ַה[]ג 

 
באחת  ו   באחד ההרים)  חדות באשר למקום הימצאו של אליהושבו הדוברים מעלים אפשרויות א 

  מציאותיות -אישל    יםלקונספט  אוקושר את    זו את זו, גם גזניוס  ׳מוציאות ׳אשר כמובן   ,(הגאיות

בין    זיקה ההוא הצגת אפשרויות ובחירה ביניהן.    אושל  עיקר עניינה    ,גזניוס  פיל  .ושל מודאליות

עולה אצל גזניוס בשלושה היבטים. היבט אחד הוא היבט השימוש:  מציאותיות  -ברירה לבין אי

 
התרגומים    39 הם  בעניינם New Revised Standart Version  -ו   Publication SocietyJewishאלו  הרחבה   ;

 , בסעיף הבא.תובא להלן
 
 (. 500, 498, 475–473,  306, עמ׳ 1910(; והדקדוק )גזניוס, 18–17, עמ׳ 1846ר׳ המילון )גזניוס,  40
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"הצגה של מקרה  ל  כמשמשת אומוצגים אצלו בהדגימו את העוסקים בדיני השור  לעיל פסוקים  ה

גזניוס קושר את  היבט שני הוא היבט האטימולוגיה:  כמילת תנאי.  וגם כמשמשת    אפשרי אחר"

ועוד, בהציגו את  ולרעיונות של רצון ושל בחירה.    ָאָוהלפועל    או כמשמשת כמילת תנאי    אוזאת 

המדקדקים   ידי  על  תכופות  מוסברת  היא  שגם  ומציין  בערבית,  למקבילתה  מתייחס  הוא 

ל  הִאיןכמתייחסת  ל,  הערבית  ת.  אםמקבילה  הוא  שלישי  ומבני-חביריהיבט  גם  ש  אפשר, 

  , ; כך״[ב  אםא    ה מציין גזניוס כי "ככלל הן מוצגות בדגם ]  ברירתיותאטימולוגי: בדונו בשאלות  

 :  רצף השאלות על אודות טיבה של הארץ ושל העם היושב בה ב ,למשל

יָה   ָעל ֹ֔ ב  ַ֣ ַהיֹּש  ת־ָהָע֙ם  ְוא  וא  ַמה־ִהֹ֑ ץ  ת־ָהָאַ֖ר  א  ם  ֵּ֥ ּוא  ה    ]...[ּוְרִאית  הַ֖ ב׃ ִאםְמַעֵּ֥ט    ־ָרֹּֽ

 (18י״ג  במדבר )

 
אין ספק כי  ״, ולפיכך  ׳מ במספר מקומות, בכל אחד מהם לפני    אםבאה במקום    אולדברי גזניוס,  

בצליל( )הקשורות  אופוניות  הן  לכך  ה  ,הסיבות  מן  להימנע  מנת  כלשונו״[מ  אם]  רצףעל    , כך  ;, 

 :  בשאלה ,למשל

ְך ]...[  ֹ֑ וִשיע  ַאִַ֖ין אֹּֽ ן  ה  מ  ר  ב׃ ִמ ֥אֹו ִמן־ַהגַֹּ֖  41( 27ו׳  מלכים ב׳) ן־ַהָיָֹּֽֽק 

 
 

בהציעו  ברירה, תנאי ובחירה,  הזיקה בין  גזניוס  תחדד אצל  וסיפה להמגם במקום אחר  

 אברהם: מבע שבדברי משפחת רבקה אל עבד ל

ים  ]...[  נּו ָיִמַ֖ ב ַהַנֲעָרֵּ֥ ִאָתִ֛ ש ִּ֨ ֹות  ְך׃  אֹ֣ ֹּֽ ל  ר ת  ור ַאַחַ֖  (55כ״ד  בראשית ) ָעשֹ֑
 

 את הפרפראזה: 

Let the maiden remain with us, some days (i.e. some time), if perhaps 

she wishes to remain ten. 

 
גם   מתייחסים  זה  ובריגס  ,בראוןלפסוק  על    42במילונם   דרייבר  "מרמז  שהוא  לגביו  וקובעים 

אל  העדפה   במבעי;  "or ratherוקרוב  ש  ברירה  כלומר  אחת  אפשר  פני    פתמועדחלופה  על 

בין    .תהאחר  הזיקה  מתבהרת  אצלם  גם  ועוד,  באםל  אוזאת  בדונם  מציגים    אם:  ״שימוש  הם 

 
; כך, למשל, ׳מגם שלא לפני  ב[    אוא    הבדגם ]נקרית במקרא בשאלות ברירה    אואולם בהקשר זה יש לציין, כי    41

 קהלת:  בדברי
ַע   י יוד ֵ֗ י׃ ּוִמַ֣ ֵּ֥ה ַאֲחָרֹּֽ ִיְהי  ם ש  ָלָאָדַ֖ נּו  ַאִניח ֹ֔ ַ֣ ש ש  מ  ַחת ַהָשֹ֑ ַתַ֣ ל  ַ֖ ָעמ  ֲאִנֵּ֥י  י ש  ת־ָכל־ֲעָמִלֹ֔ ֲאִנ֙י א  י  ֹּׁ֤אִתֹּֽ ם  ה  ְוָשנ  ָֹּֽחָכֹּׁ֤

ֹוִיְהי ֙ה  ְמִתי ַתַ֣  אֹ֣ ָחַכַ֖ ְלִתי ְוש  ָעַמֵּ֥ ֹּֽ י ש  ל ְוִיְשַל֙ט ְבָכל־ֲעָמִלֹ֔ ל׃ )ָסָכֹ֔ ב  ַ֖ה ָהֹּֽ ש ַגם־ז  מ   ( 19–18ב׳  קהלתַחת ַהָשֹ֑
 

 ; כך, למשל, בדברי האחים אל יוסף:  מ׳לפני גם  ב[ אםא  הבדגם ] וכן מוצאים שאלות ברירה 
יו   ָחֹ֔ א  ל֙ו  אְמרּו  ֹֹּּׁ֤ ינּו  ה  ַוי ָעל ֹ֔ ִתְמֹלְ֙ך  ְך  ו  ִאם־מָ ָמֹלֹּׁ֤ אֹּתֹ֔ א  ַֹּ֣ ְשנ עו֙ד  פּו  ַויוִסֹּׁ֤ נּו  ָבֹ֑ ל  ִתְמשַֹּ֖ ול  יו  שֵּ֥ ַעל־ֲחֹלמָֹּתַ֖

יו׃ )  ( 8ל״ז  בראשיתְוַעל־ְּדָבָרֹּֽ
 

 . 15–14, עמ׳ 1907ר׳ בראון, דרייבר ובריגס,  42
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ש ]  להמיוחד״  בדגם  כלומר  פעמיים,  ]אם    אאם  בהופיעה  ובדגם  הם  ואם    א אם  ב[  שאותו  ב[, 

 הוא: ; אחד המבעים המוצג אצלם כדוגמה לקביעתם זו  43[  yor  xwhetherמתרגמים: ]

ה   ֹ֔ ִיָיר  ה  או־ָירַֹּ֣ ל֙  ִיָּסק  ול  י־ָסקֹּׁ֤ ִכֹּֽ ד  ָיֵ֗ ו  בֶ֜ ע  ֹּא־ִתַגִּ֨ ה  ִאםל ָמֵּ֥ ֹ֑ה  ִאם־ְבה  ִיְחי  א  ַֹּ֣ ל יש  ִבְמשְֹּ֙ך  ־ִאַ֖

ר׃ ) ּו ָבָהֹּֽ ָמה ַיֲעלֵּ֥ ַ֖ ל ה   ( 13י״ט  שמותַהיֹּב ֹ֔

 
בין   ברורה למדי. בדומה לגזניוס, גם הם מתייחסים לערבית,    אישלבין    בהמהאשר הברירה בו 

   בהקשר זה, של התכוונות להבעת ברירה.  ערביתב[ ב  יןוִא א  ין ִא ] המקביל  ומציגים את הדגם

 
יותר עולים מניתוחיהם של מדקדקים ושל מילונאים   נוספים  דברים דומים ומפותחים 

העשרים.   המאה  ב מן  ואוקונור  וולטקה  של  התחביריאמנם  הוא    אודיונם  בהיבט    מבני -בעיקר 

בהמשך( אך  )ויידון  הסמנטיגם  ,  הם  -בהיבט  בפרגמטי  אותה    אודנים  כללי  ומגדירים  באופן 

לצירוף   ב חלופותכ"משמשת  ל";  ההגבלה  מן  נמנעים  הם  אף  הכך    ׳ מוציא׳ וה  ׳מכליל׳משמעים 

את    קהלר  .44בלבד  הם  גם  קושרים  אותה    אוובאומגרטנר  ומגדירים  הבחירה  כ״מילת  לרעיון 

מציינים  .  45בחירה״  הם  האטימולוגיה  בהיבט  גזניוס:  של  לאלו  חוזרות  שצורת  קביעותיהם 

פרגמטי  -(, ובהיבט הסמנטיvel, velle  -בדומה לוזאת  )  הוָ אָ המתייחסת ל   ʾau*היא    שלה   הבסיס 

המודגם גם אצלם באמצעות הפסוק  של הצגת מקרה היפותטי )נוסף(,  גם הם מתייחסים לשימוש

  בבירור   קובעיםאשר    ,ליונשטאם ובלאוגם אצל  מופיעות    התייחסויות דומות.  מדיני השור לעיל

; גם אצל מנדלקרן  46״ ואם"פותח לפעמים משפט תנאי, אגב הדגשת הברירה, ומתחלף עם    אוש

  אם. בדונו ב 48קליינס במילונו וגם אצל    ;47״ ׳אם׳, ׳כאשר׳משמשת, בין היתר, ״בטעם    אוהקובע ש

לעיל,   קליינס למבע  גם  יחיה  בהמה אם איש  אם מתייחס  ואה  אינו רהוא    ;(13  י״ט   שמות )  לא 

היא,    אםש   וקובע  , אלא מונה זאת כאחד משימושיה אם״שימוש מיוחד״ של    התכוונות לברירהב

 .49בין היתר, סמן ברירה 

 

 
 . 50–49, עמ׳ 1907ר׳ בראון, דרייבר ובריגס,  43
  

 . 685–684, 655–654, 648–647, עמ׳ 1990ר׳ וולטקה ואוקונור,  44
  

 . 20, עמ׳ 2000–1994ר׳ קהלר ובאומגרטנר,  45
 
 . 46–44תשכ"ח, עמ׳ -ליוונשטאם ובלאו, תשי"זר׳  46
 
 . 20ר׳ מנדלקרן, תשל״ב, עמ׳   47
 
 . 148–147, עמ׳ 1993ר׳ קליינס,  48
 
 . 307–301, עמ׳ 1993ר׳ קליינס,  49
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וגם  אםהיות  על   של    ,ו׳,  ומוראוקה   ואחלופותיה  ז׳ואון  גם   ו׳לדבריהם,  .  50עומדים 

של   מדויק  פחות  ניואנס  הדגם היא    אםאילו  ו  ,"or"מביעה  להבעת  משמשת  כלל  שבדרך    זו 

[whether x or y  ,]  ,בדומה לדברי גזניוס לעיל, וזאת  ברירתיותוכן להבעתן של שאלות  כאמור  .

,  במעמד זה  אווהעדפת    מ׳לברירה לפני    אםהימנעות מנקיטת  בדבר    נוסף על קביעתו של גזניוס

 בפסוק:   ,למשלכך,  ; כבר מצויה בסביבה התחבירית  אםמתייחסים למצב נוסף: כאשר הם 

ד   ּוא ע ֹ֔ ה ְוהַ֣ ול ָאָלֹ֔ ְמָע֙ה קַ֣ א ְוָשֹּֽ ֱחָטֵ֗ י־ת  ש ִכֹּֽ ַ֣פ  ֹו ָרָאַ֖ה   ֥אֹוְונ  ע אֹ֣ ו׃ ִאם ָיָדֹ֑ א ֲעונֹּֽ יד ְוָנָשֵּ֥ וא ַיִגַ֖   ־לֵּ֥

 51( 1ה׳   ויקרא)

 
,  אםמקביעות אלו עולה אפוא שבדגמים תחביריים מסוימים מובע יחס הברירה ברגיל באמצעות 

 . אובמקומה נקטת מנועה נ אםורק כאשר  

 
ועוד,   נבחנה  זאת  המקרא  בעברית  בהקשרה  רק  רחבה  אולא  בפרספקטיבה  גם  אלא   ,

כיוון  מציאותיות. דל אולמו לטה מציג  -בין ברירה לבין אי זיקהה מתחדדתיותר; גם במסגרת זו  

לפיו,    ;52( , כאמורהוָ אָ ול  אםל  או)הקושרים את  אטימולוגי חדש ושונה מן השניים שהוצגו לפניו  

יסודות:    מורכבת   או שאלתי"    ʼa*  -ללשיטתו,  .  -w*ו  ʼa*משני  "מעצים  של  פונקציה  מיוחסת 

(interrogative intensifierהסופרה השאלה  טון  את  המציג  הבערבית   סגמנטלי -(,    w*יסוד  ; 

היא    אודל אולמו לטה מציע אפוא ש ., ביניהן הוספה וניגוד ״ַקשר מרובה פונקציות״מוגדר על ידו 

 . w*, לבין יסוד של חיבור, ʼa*מציאותיות, -תוצאת חיבור בין יסוד של אי

 
. במאמר נוסף שלו  אםו  ו׳,  אוחוקרים נוספים העמיקו בשאלת היחסים המורכבים שבין  

. לטענתו, בהקשרים מודאליים בכלל  53מבעי ברירה   שברקעעומד אזר על הגלגולים התחביריים  

ע כי ״יחס  והוא קובובמשפטי תנאי בפרט חלים גלגלולים תחביריים ממבני עומק אל מבני שטח,  

גלגולו של   אינו אפוא אלא  התנאי  איברים מקבילים ברישא של משפט  בין שני  הברירה הקיים 

למעשה, טענה זו היא  .  יחס החיבור הפשוט הקיים בין שני משפטי תנאי, השווים בסיפא שלהם״

מאוד:   בה מוקדמת  מצדד  אשר  הוא   שטיינר,  הלוי  54אף  משה  בן  יצחק  של  דבריו  את  מציג   ,

   בהתייחסו לפסוק: )פרופייאט דוראן(,

 
 . 645, 632,   611–610, 550, 347, עמ׳ 1996ר׳ ז׳ואון ומוראוקה,  50
 
 ; כך, למשל, בדיני הנגעים בבגד:  אםב[ מצוי גם שלא בסביבת  או א אוואולם הדגם ] 51

ד   ג  י  ֽאֹוְוַהב ָ֡ ַהָנַָֹֽ֑גע  אֹו־ַהְשִתִּ֨ ם  ַ֖ ה  ר מ  ְוָסֵּ֥ ס  ר ְתַכב ֹ֔ ַ֣ י ָהעו֙ר ֲאש  ו־ָכל־ְכִלֹּׁ֤ ב אֹּֽ ר  ר׃ ־ָהע ֶ֜ ֹּֽ ְוָטה  ִנַ֖ית  ס ש   ויקרא )  ְוכַֻבֵּ֥
 ( 58י"ג 

 
 . 65–64, 51–49, עמ׳ 1998ר׳ דל אולמו לטה,  52
 
 . 11–5ר׳ אזר, תשמ״ט, עמ׳  53
 
 . 267–249, עמ׳ 2000ר׳ שטיינר,  54
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יו  ל ָאִבִ֛ ֵּ֥ ת׃ )וְ ּוְמַקל  ות יּוָמֹּֽ ו מֵּ֥  ( 17כ״א  שמותִאמַ֖

 
 מבנהו של פסוק זה נגזר מן המבנה: לדבריו, 

 מקלל אימו מות יומת. ומקלל אביו מות יומת *

 
הוא מציג    . שטיינר מפתח את הדברים;מקלל, אלא אל אביואל    , כלשונו, ״אינה חוזרת״  ו׳כך שה

גם:  ( ומות יומת,  אביואת    מקללאדם    אם[ )כלומר  rאז    p  אם] את מבנה העומק של הפסוק כ:  

(. מהפחתת החלקים החוזרים נראה כי  מות יומת,  מוי אאת    מקללאדם    אם[ )כלומר  rאז    q  אם]

 [. rאז ( q או p) אםמבנה הפסוק נגזר מן המבנה הלוגי האקוויוולנטי: ]

 
קריאת   בלמעשה,  יותר.  מוקדמים  במקורות  נדונה  זה  בהקשר  דרהברירה    ׳ מכילתא 

יונתן, המכוונים לברירה: ״משמע שניהם כאחת ומשמע אחד אחד    ׳מצוטטים דברי ר   55ישמעאל 

ממדרש   גם  עולה  דומה  קריאה  יחדיו״;  הכתוב  לך  שיפרוט  עד  עצמו,    ; 56ויקרא ל  ספראבפני 

סעדיה גאון במבוא לפרשנותו את התורה, בקבעו בהקשר  את דבריו של  גם  מציג  )שם(  ושטיינר  

 ״.אועומדת במקום   ו׳זה ש״

 
על ידי לייקוף,    גם  יםמורחב  הגלגולים התחביריים והזיקה שבין ברירה לבין מודאליות

טוענת ש"למעט אמנם  לייקוף. 57על ההבחנה בין שפות טבעיות לבין לוגיקה מצביעה גם היא אשר 

יוצאי דופן   היא מבקשת  לצורך הבהרת טענתה  אך    ,"׳מוציאה׳להיות    חייבת  orמעטים,  מספר 

יכולים   שאינם  תנאים  רצף  מצוי  שביסודם  וגורסת  המבעים  של  העומק  מבנה  אחר  להתחקות 

 להתקיים במקביל. כהדגמה לכך היא מציגה את מבע הברירה: 

 . שהארי אוכל דגאו שג׳ון אוכל בשר או 

 
 וטוענת שהוא אקוויוולנטי לשילוב שני משפטי התנאי:  

 ; אוכל בשר, הארי אוכל דג  אינוג׳ון   אם

 אוכל דג.   אינוג׳ון אוכל בשר, הארי   אם

 
ל זה,  להיות  שיטתהבאופן  חייבת  מהן  אחת  ורק  שאחת  אפשרויות,  שתי  בין  בחירה  "מוצעת   ,

",  orהעומק של  רה מצוי במבנה  ". לייקוף מוסיפה, כי "ייתכן שאלמנט כלשהו של בחי אמיתית

נתונה במקרים שונים בידי גורמים שונים )הדובר, הנמען, המשתתפים   ובחירה זו  אלא שהואיל 

העומק של   באשר למבנה  "נוצרת עמימות, ומכאן עשויה להתפתח תיאוריה   ".orבהתרחשות(, 

 
 . 268–265, תרצ״א, עמ׳ ישמעאל ׳מכילתא דרר׳  55
 
 . ׳, ב׳ט קדושיםר׳  56
 
 . 145–142, עמ׳  1971ר׳ לייקוף,  57
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שבהם חלופה אחת מועדפת בבירור  ,  ים סימטרי-א  מבעי ברירהלייקוף מייחדת דיון ל,  יתר על כן

   : דוגמתעל פני האחרת, 

 תן לי מוות.   אותן לי חופש  

נסמכת בדיוק על   התפרשותם, ולמעשה כאלו אין מוצעת בחירהשבמבעים  בהקשר זה היא טוענת

 .  חופשקבילה ל חלופה   האיננ מוותש ההבנה הברורה 

 
מבעי   נבחנו  בה  שגם  אחרת  הם    אופרספקטיבה  שבה  הסוגה  היא  המקרא  בעברית 

בטקסטים משפטיים במקרא, אך התייחס למופעיה של    אומופיעים. ברין התמקד בשימושיה של  

פעמים רבות לציון אפשרויות שונות הקיימות בעניין הנידון    בכלל המקרא וקבע ש״היא באה   או

של  . מהגדרתו זו  58לשם גיוון בדוגמאות ולשם מטרות אחרות"באותו טקסט, וכן בא שימוש זה  

בלבד. בהתייחסו    ׳ מוציאים׳ו  ׳ מכלילים׳ לכדי שימושים    אואיננו תוחם את    הוא ברור כי אף  ברין  

מחזק   שונות"  האיברין  ל"אפשרויות  לרעיון  הזיקה  ה -את  בגדר    ןה  חלופותמציאותיות: 

שלפיה   מקביעתו,  גם  מתחזקת  זו  זיקה  בהכרח.  להן  מתחייבים  שאין  בלבד,    או אפשרויות 

גם גבורה  ואמנם    כציון פתיחה לסעיפים משניים בדינים".  אם"משמשת כהשלמה או כהקבלה ל 

 .59הוא ממאפייניה של לשון החוק בכלל ושל חוזים משפטיים בפרט  ו/אווב אוקובע שהשימוש ב

 
אף  , בעיקר מתחום הפילוסופיה של הלשון, קוראים  רבים מן השנים האחרונותמחקרים  

לברירה הם   הקלאסית  הגישה  על  הקביעה,  .  תיגר  עולה  איננו  מחלקם  האפשרויות  סט  שמיצוי 

טבעיות   מרכיב בשפות  ברירה  במבעי  עלאחרים  .  60הכרחי  ה  מערערים  המשמע    ׳ מכליל׳ מעמד 

של   הליבה  זו,    :or61כמשמעות  אלונסוהצעתבמסגרת  של  מתייחסת    or  -שהיא    אוואלה-ו 

אופרטור  בלבד  לדנוטציה   אל  בחבירתם  רק  אשר  הפריטים,  כלשהו    )טענתי(   פרופוזיציונלי של 

פרופוזיציה; אלא שאף בהצעה זו המשמע  טענה שלמה,  יחד  )דוגמת ביטוי מודאלי( הם מעמידים  

של  כ   מוצג   ׳מכליל׳ה המחדל  למדי .  orברירת  חלקי  סיימונס  ידי  על  המוצע  הניתוח  הוא  62גם   :

מתייחס לרובד הפרופוזיציונלי בלבד של מבעי ברירה, כלומר רובד הטענה גופה המתוקשרת, ועל  

הטענה   ברובד  שבהם  הברירה  למבעי  באשר  ומאורי  אריאל  של  ממצאיהן  עם  מתיישב  אינו  כן 

 
 . 26–19תשמ״ב, עמ׳ -ברין, תשמ״אר׳  58
 
 . 343–319, עמ׳  2016ר׳ גבורה,  59
 
 .410–383, עמ׳ 2005; חירטס, 290–255, עמ׳  2000ר׳ בהקשר זה צימרמן,  60
 
 . 2006אוואלה, -; אלונסו1996ר׳ בהקשר זה הארדר,  61
 
 . 619–597, עמ׳ 2001ר׳ סיימונס,  62
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בלבד ויחיד  אחד  קונספט  החליפיות  מתוקשר  ועוד,  זאת  המשפט.  מבית  לעיל  בדוגמה  כמו   ,

 עצמה.  orלשונית, ולא כחלק ממשמעות -המוצעת בניתוח זה נתפשת כחוץ

 
המידע   גוף  אחר:  מכיוון  מגיעה  לברירה  הקלאסית  הגישה  על  נוספת  תיגר  של  קריאת 

האחרונות  בשנים  במיוחד  שהתגבש  טיפולוגיים  מתקפים  .  63ממצאים  מובהק  אלו  את  באופן 

אי לבין  ברירה  שבין  ומודאליות.  -הזיקה  ברירה  מציאותיות  להבעת  ייחודי  סמן  נעדרות  שפות 

העניינים   מצבי  של  אפיונם  הוא  לכולן  המשותף  אשר  חלופיות,  אסטרטגיות  כך  לשם  נוקטות 

כאי לברירה  פדרסון,  מציאותיים.  -המועמדים  טוען  זה  ברירה  בהקשר  סמני  העולם  שבשפות 

נפוצים ממבני איייחוד מציאותיות לצורך הבעת ברירה; לדבריו, על מבעי ברירה  -יים הם פחות 

 . 64מציאותיות -להיות מנותחים כמקרה מיוחד של מבני אי

 
אחת   ברירה  אסטרטגיה  הבעת  לצורך  אחד  הננקטת  כל  מבעים המסומנים  צימוד  היא 

ל -כאי )המקביל  תנאי  סמן  באמצעות  למשל  באמצעואםמציאותיים,  סמן(,  )המקביל    ת  ספק 

סמן    (אוליל לובאמצעות  )המקביל  מציגים  (השאלה  ׳השאלה  ועמיתיה  מאורי  דוגמאות  )שם(  . 

לכך רבים.שונות  חוקרים  ידי  על  שנמצאו  השפה    ,  מן  היא  מהן  )אחת  המדוברת ’wariוארי   ,)  

ידי   על  ברירה  מובעת  זו  בשפה  ייחודי.  ברירה  סמן  ונעדרת  אמריקה  אסטרטגיות:  בדרום  שתי 

 , כך שהמבע: (אם)המקביל ל mo  תנאי ה צימוד מבעים המסומנים כל אחד בסמן האחת היא 

 . שהוא יצוד אושהוא ידוג   או

 
 כך:  ,בתרגום לאנגלית  ,מובע בשפה זו

 If he (says) “I will kill fish”, if he (says) “I will kill animals”. 

 
,  (אולי)המקביל ל  am’מנים כל אחד בסמן הספק  והאסטרטגיה השנייה היא צימוד מבעים המס 

 כך שהמבע: 

 . שהוא ימות אושהוא יחיה  או 

 
 כך:  ,בתרגום לאנגלית  ,מובע בשפה זו

 Perhaps he will live, perhaps he will die. 

 
  orשבו יש החלפה חופשית בין  את המבע הבא באנגלית,  )שם(  בהקשר זה מציגות אריאל ומאורי  

 : maybeלבין 

 
 ון דר -; מאורי ו664–653, עמ׳  0112רמת ומאורי,    ג׳אקלונה;  55–22ב, עמ׳    2008  א;   2008  ר׳ בהקשר זה מאורי,  63

 . 402–377, עמ׳  2012אוורה, 
 
 . 2013ר׳ פדרסון,  64
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He's like twenty-five or twenty-six, maybe twenty-seven, but married 

to this lady who could be his mother. (LSAC)  

 
דוגמה אחרת המובאת אצל מאורי בהקשר זה היא מן השפה מאנגאראי, המדוברת באוסטרליה,  

על ידי  בה  ונעדרת גם היא סמן ייחודי לברירה. גם בה ננקטת אסטרטגיה דומה, וברירה מובעת  

 , כך שהמבע: (אולי)המקביל ל maŋayaצימוד מבעים המוסמנים כל אחד בסמן הספק 

 .אינו עשוי להגיע או הוא עשוי  

 
 כך:  ,בתרגום לאנגלית  ,מובע בשפה זו

 Perhaps he will come, perhaps not. 

 
המדוברות בדרום מזרח אסיה, מובעת ברירה באמצעות צימוד שאלות שכל    לאי,ואילו בשפות  

בסמן השאלה   מסומנת  מהן  ל  maáאחת  השאלהה)המקביל  הברירה  (׳  מבע  היא  לכך  דוגמה   .

 שתרגומו לאנגלית הוא: הבא, 

Do you want me to drop a gold ladder? Do you want me to drop a 

silver ladder? Do you want me to drop an iron ladder? 

 
 

נמצא   זה  סמני  עוד,  בהקשר  רבות  פעמים  המקורות    מציאותיות-איכי  גם  הם 

ייחודיים ברירה  לסמני  שמשמעה    sennò  ,למשל  ,כך;  הדיאכרוניים    ’otherwise‘באיטלקית, 

ברוסית,    iliהיא הסמן  . דוגמה אחרת  noושל    ’if‘שמשמעה    seנוצרה מחיבור של  לגביה נטען שו

ובסרבו הסמן    ’or‘קרואטית, שמשמעו  -בבולגרית  בחיבור  כנראה  ,  ’and‘, שמשמעו  iושמקורו 

 . li65וסמן הספק 

 
זה, מתבססת  ו בצד  זה  בהן  מצויים  ייחודיים  ברירה  סמני  ששני  בשפות  כי  נמצא,  עוד 

ברירה   במבעי  משובץ  האחד  מהם:  אחד  מכל  העולה  השימוש  על  הסמנים  בין  ההבחנה 

כחלופיים״פשוטים״,   העניינים  מצבי  הצגת  לא  ,  שמטרתם  )לפחות  ביניהם  בבחירה  צורך  ללא 

ואילו האחר משוב66בעת העמדת המבע( כך,  .  67ץ במבעים שעניינם בדיוק הכרעה בין החלופות ; 

משמש    vaiמשמש במבעים מן הקבוצה הראשונה, ואילו הסמן    tai  למשל, המצב בפינית: הסמן 

 במבעי ברירה שעניינם בחירה.  

 
  sennò  -באשר ל  רבות במחקרים הטיפולוגיים שהוצגו לעיל, של מאורי ועמיתיה.גם בהקשר זה ר׳ הדוגמאות ה  65

 .   657, עמ׳ 2011רמת ומאורי,  ג׳אקלונהר׳  ili -ול
 
 : 391, עמ׳ 2012ון דר אוורה, -ר׳ בהקשר זה הדוגמה המובאת אצל מאורי ו 66

 אצפה בסרט.  אוהערב אקרא ספר  
 
 ון דר אוורה )שם( בהקשר זה היא:-הדוגמה לכך המובאת אצל מאורי ו 67

 האם אנחנו נשארים בבית?  אוהאם אנחנו הולכים לקולנוע  
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כי מה שרלוונטי בשפות  גו לעיל ומרבות אחרות ניכר אפוא,  מן הדוגמאות הרבות שהוצ

הברירה  טבעיות   ליחס  סימונם  באשר  אלא  החליפיים,  הפריטים  של  והשקר  ערכי האמת  איננו 

אימייצגים  כ אלה    מציאותיות.-אפשרויות  משמעותי  יש  בממצאים  ערעור  המשום  גישה  על 

 . הקלאסית לברירה

 
הטיפולוגיים הממצאים  בסיס  בסיס,  על  את    על  המקעקעת  התיאורטית  ההתפתחות 

ועל בסיס מחקרן מבוסס    ׳מוציא ׳וה  ׳ מכליל׳ האמת ואת מרכזיות המשמעים ה  תנאי מעמדם של  

ברירה  העלה שימושים שונים הקורפוס אשר   חלופית  של  גישה  ומאורי  הציגו לאחרונה אריאל   ,

  ״איוש״בלתי פתורה בין אפשרויות רבות על    ״תחרות״  מציגה. לשיטתן, ברירה  68ליחס הברירה 

מובן כך  מתוקף  יחיד.  שיחי  ״מכנה    ,תפקיד  )מעין  ביניהן  זיקה  בעלות  הן  האפשרויות  כי 

עשויה   אחת(  )כל  מהן  אחת  שרק  היות  אך  שהן    ״לאייש״משותף״(;  הרי  השיחי,  התפקיד  את 

 זו את זו. כך, למשל, כשהדוברת אומרת:  ׳ מוציאות׳

 בננה.  אואכלתי תפוח   

 
השיחי   אכלה הרלוונטי  התפקיד  שאותו  ׳הדבר  ועליו  הדוברת  הוא    . בננהו   תפוח   ״ מתחרים״׳, 

של   הקבועה  המשמעות  ההקשר,    אומיצוי  ותלויי  המשתנים  שימושיה  בשלל  העיון  מתוך 

על פי אריאל ומאורי,  .  ׳חליפיות׳צעות היסקים פרגמטיים, מותיר מובן צר למדי: וכים באמהמתּו

  אינה חלק מתנאי האמת ו  שאינהמשמעות  פרוצדורלית, ולא קונספטואלית )כלומר    משמעות  אול

לביטוליות( האפשרויותניתנת  את  להבנות  הנמען  את  מנחה  אשר  במבע  ,,  במפורש    , הנזכרות 

והיות  כחליפיות זו לזו.   רכיבי משמעות נוספים, כגון מספר האפשרויות שהדוברת מחויבת להן 

הנזכרות ממצות את סט האפשרויות הקביל, נגזרים מן ההקשר הלשוני והפרגמטי  האפשרויות  

   ., לטענת אריאל ומאוריאו  משמעותחלק מ )למשל ידע העולם( ואינם

 
א  ,או  של  משמעותה ולא  סובייקטיבית,  אפוא  היא  בהיותה  לשיטתן,  ובייקטיבית, 

)כ העניינים  מצבי  בין  היחס  של  ההבניה  אופן  על  כל,  ראשית  ולא  ״מתחרים״מתבססת,   ,

ידי   על  מצבי  כמצטברים(  על  רק  לא  מיושמת  בהיותה  ושנית,  המתוקשרים  עניינים  ההדוברת; 

לטענה  או המאוחרים  קודמים  ה  ,אלא גם על אלמנטים לא פרופוזיציונליים,  גופה  ברובד הטענה

במבעגופה   התגובות  המתוקשרת  למשל  נכללות  זו  במסגרת  לעיל   לאו  כן.  שהובאה    בדוגמה 

(SBC: 008)מילוליות׳ ׳תגובות  הקטגוריה  של  בולטים  אקזמפלרים  אלא  שאינן  זו ,  קטגוריה   ;  

,  על ידי הדוברת  תוקשרהיחיד המ ו  האחדהקונספט  היא  )ולא תגובות ספציפיות אלו או אחרות(  

 
 . 994–939, עמ׳ 2018ר׳, בין היתר, אריאל ומאורי בהקשר זה  68
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ומאורי אריאל  פי  בין    . על  זה    לאו  כןהברירה  פרהבמקרה  ברובד  אפוא  פרופוזציונלי,  -היא 

 .  גופה , כלומר קודם לטענהןלשיטת

 
אחרים   פוסטהן  במקרים  ברובד  למעשה  היא  שהברירה  כלומר  פרופוזציונלי-מצאו   ,

ות  י פיעל מנת לעמוד על החל  מתקדמים היסקים פרגמטיים  נדרשים    ; באלו 69גופה   מאוחר לטענה 

 :70המבע הבא בהקשר זה מוצג אצל אריאל ומאורי  .במבע ונת המכּו 

 האם מיקה היא האחות של יוקה?  אוג׳ד״ב: האם יוקה היא האחות של מיקה? 

 
מציינות,   שהן  אם  כפי  שכן  האפשרויות,  בין  הבדל  אין  זה  שבמקרה  הרי  פניו,  היא  על  יוקה 

, ואין כל היגיון בשאלה. אולם אם  אחותה של יוקהחייבת להיות    מיקה , אזי  אחותה של מיקה

, נגזרות  שבו נאמר המבע  מתייחסים לרובד המשמעות הנשען על היסקים בהקשר השיחי המקורי

, כלומר זו שהובאה מאוחר  ׳היא השמרטפית ה״לא מקורית״יוקה  האם  ׳שתי חלופות מובחנות:  

היא השמרטפית ה״לא    מיקההאם  ׳או    ׳?מיקה,  יותר על ידי השמרטפית ה״מקורית״, שהועסקה

כן,  ׳.  )וגו׳(?   ״מקורית אם  החלופות  ברור,  כאלה  בשיח  שבמקרים  מצויות  הרלוונטיות  אינן 

ההנחות  לשיטתן,  ;  במבע במפורש  בהלימה לייצוגים הסמנטיים הנגזרים מן הפריטים הנזכרים

 הן אפוא החלופות הרלוונטיות.  במבע המשתמעות מן הפריטים

 
התיגר    אואת  כך  בהגדירן   קוראות  להצעות  ביחס  נוסף  צעד  ומאורי  אריאל  הולכות 

כברירת המחדל של    ׳מכליל׳מע הבספרות המחקר: הן מערערות על תפישת המש  לפניהןשהוצעו  

ו  ״סמנטיים״ה  הטיעוניםועל    או ככזה,  לראייתו  אותן המובילים  ההיסקים    משייכות  לתחום 

ההקשר ותלויי  המשתנים  ה הפרגמטיים  קונספט  של  המרכזיות  גם  שהוא  בגישתן,    ׳ חליפיות׳. 

)רובד הטענה, הרובד הקודם לטענה    ברבדים שונים   םעשוי להיות מיושו  או   ליבת המשמעות של

לטענה( המאוחר  הופכת  והרובד  קודמות  למעשה  ,  ה  לראותהצעות    ת לשוני-כחוץ  ׳חליפיות ׳את 

 בלבד.   טענה גופה לרובד ה ת מוגבל  ׳חליפיות׳ מערערת על הקביעה כי הגם ו

 
ועוד,   הסמנטיתזאת  הזווית  מן  רק  מ-לא  יחס    גדירותפרגמטית  את  ומאורי  אריאל 

, ומציגות שני אפיונים עיקריים של מבעי ברירה  מבנית-הברירה, אלא גם מן הזווית התחבירית

זו  הוא  .  71מזווית  בדרך    ״דחיסות״האחד  מורכב  בהיותו  למשל,  המתבטא,  מהודק,  מבנה  לכדי 

יחס הברירה    כלל מצירופים )ולא מפסוקיות(; והשני הוא סמן, הקושר בין הצירופים ומקודד את 

 
 .27–5, עמ׳ 1976העיון המפותח אצל אנסקומברה ודוקרוט, ר׳ בהקשר זה  69
 
 . 52, עמ׳ 2019ר׳ אריאל ומאורי,  70
 
   .2018ר׳ אריאל,  71
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ייחודי.  מב  באופן  מבע כאשר  )למשל  מרובים  מודאליים  אחד(  עים  מתנאי  יותר  הכוללים  ים 

נתפרשו בחלק מן  )כלומר לא תלויים במצוי סביבם בשיח( הוצבו בסמוך זה לזה, הם  ועצמאיים  

אין הם מצטברים זה אל זה, וודאי    , לטענתן,כמקיימים ביניהם יחס פרדיגמטי. כלומר  המקרים 

שלא מנותקים זה מזה; אלא, למעשה, מכוונים אל אותו התפקיד בשיח ועשויים להיות חליפיים  

להצטמצם מבחינה תחבירית, למשל תוך  אלה  ים  עהחלו מב  תירגבתהליך היסטורי הדזה עם זה.  

כיב הרישא או רכיב  , למשל ר הימנעות מחזרה על אותן המילים או היעדר אחד מרכיבי המבנה

 הסיפא של אחד התנאים.  

 
סמנטיים מתהליכים  כתוצאה  ותחביריים-לפיכך,  נקשרו  מבניים  -פרגמטיים  מורכבים 

המבעים זה לזה מבחינה רעיונית ומבחינה מבנית, כך שבנוסף למודאליות המקודדת בהם, הוסק  

הברירה יחס  גם  באמצעות    .מהם  אלה  במבעים  מתּווכת  להיות  הברירה  חדלה  הדרגתי  באופן 

סמנטי קבוע. בסיומו של  -היסקים פרגמטיים תלויי הקשר, והחלה לעבור למעמד של קוד לשוני

גם הסמנים עצמם המשובצים במבעים אלה עברו לקודד  גרמטיקליזציה )הידקדקות( זה  תהליך  

כפי שעולה  בנים המקוריים שבהם שובצו לכתחילה.  את מובן הברירה באופן קבוע, אף מחוץ למ

גרמטיקליזציה של   בתהליכי  גבוהה באופן משמעותי  72ַקשריםמספרות המחקר הדנה  , תדירות 

שר בהקשרים הקריטיים היא הכרחית כדי שיתרחש שינוי; לטענת אריאל ומאורי,  של הופעת הקַ 

 זהו המקור של ברירה ושל סמניה.  

 
שמידט ושל  -כך עולה ממחקרן של ג׳ינגדוגמה לתהליך זה ניתן למצוא בסינית;  למעשה,  

ב  בשפה זו. לשיטתן, מקורו של סמן זה הוא בפועל המסמן מצ   huòפנג על אודות סמן הברירה  

 [ המבנה  העמדת  ביטחון.  אי  של  או  ספק  של  לחוויה  ומתייחס  שבו  huò x huò yמנטאלי   ,]ֿ

הם יחידות מאותו סוג תחבירי אך הפכים סמנטיים, הובילה להיסק הפרגמטי    y  -ו  xהפריטים  

זה עם זה על אותו התפקיד בשיח, והמבנה נתפש כמביע ברירה. הופעת    ״מתחרים״שהפריטים  

גרמטיקליזציה:   תהליך  הניעה  גבוהה  בשכיחות  זה  בין    huòמבנה  הפנימית,  ,  y  -ל  xבעמדתו 

נתפש כסמן ברירה; משמע הברירה שהועבר תחילה בתיווך היסקים פרגמטיים תלויי הקשר הפך  

של   המובן  מן  קבוע  לחלק  תחבירייםבאמ  huòאפוא  מהלכים  סמנטיים  מבניים-צעות   ,

 ופרגמטיים השלובים זה בזה. 

 
על פי    ; זאת,מטרתי במחקר זה היא לבחון את מבני הברירה בעברית המקראית כאמור,  

ניתוח  בעיקר ההצעה הקלאסית וההצעה של אריאל ומאורי.  ,  ההצעות שהועלו בספרות במחקר

 
 . 2006ר׳, למשל, בייבי,  72
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ממצאים   העלה  המקראי  הטקסט  של  תחבירייםיסודי  הן  סמנטיים  מבניים-רבים,  -והן 

בהרחבה.   וינותחו  יוצגו  אלו  ממבעי פרגמטיים;  באחד  לא  שאף  הוא  שבהם  הבולטים    או   בין 

׳הוצאה או  ׳הכללה אפשרית׳  לתקשר  כוונה  נמצאה  המכוננים  הדדית  במקרא  המשמעים  שני  ׳, 

 בגישה הקלאסית לברירה. 

 
נוסף במיוחד, ממצא  בולט  הבר  ,  בין  היחס  הקַ הוא  לבין  אותה.  ירה  המסמנים  שרים 

ש הרי  בספרות,  הנדונות  שהצגתי  ולדוגמאות  לעיל  לאמור  מבעי  בהמשך  נמצאו  אשר    אומחד, 

כי   מודאלייםנראה  למובנים  אלא  לברירה,  משמשים  ושאלה ,  אינם  בעקבות  לשיטתי,  .  73תנאי 

ומאורי,   בבחינת  אריאל  הם  מודאליים  שקונספטים  כך  על  להצביע  עשויים  בדיוק  אלו  מבעים 

שרים ומבנים  מאידך, וביתר הרחבה ביחס למוצג בספרות, נמצאו קַ   .אוהמובנים המקוריים של  

  היסקים פרגמטיים תלויי הקשר. המשמשים להבעת ברירה, בתיווך של    ,אומבני  מלבד  ,  אחרים

הם   בל  ,  74אםאלו  פן,  כי,  השאלה,  משמעים  אל ווה׳  מסמנים  היותם  הוא  להם  המשותף   ;

, מ,  גם,  ו׳מציאותיים שונים, בעיקר תנאי ושאלה. בצידם נמצאו סמנים נוספים,  -מודאליים ואי

 גם במבעים שהם משובצים בהם. שברירה מובעת ,עד, ו בין, ל

 
בעברית המקרא נפוצים במיוחד בהקשרים מודאליים:    או   נוסף הוא שמבעיבולט  ממצא  

( המכריע  מודאליים  94%רובם  גוונים  בעלי  ובמשפטים  שאלה  במשפטי  תנאי,  במשפטי  מופיע   )

, וביניהן  הוצגו לעיל  אלה בהקשרים    או  ; דוגמאות למבעי אחרים, ביניהם הוראה, השערה והצעה

( השור  בדיני  העוסקים  מיעוט  . כ״א(  שמות המבעים  חיווי    או   בעי מ   רק  במשפטי  מופיע 

 אחד מהם משובץ ברשימה הבאה, שעניינה תיאור הכנת המן לצורך אכילה:  ; מציאותיים

ִים ַחֵ֗ ָבר  ּו  ְוָטֲחנַ֣ ּו  ְקטֶ֜ ְוָלֹּֽ ם  ָהָעִּ֨ ָשטּ֩ו  ַלח׃  ַהְבדֹֹּּֽ ין  ֵּ֥ ְכע  ו  ינַ֖ ְוע  ּוא  הֹ֑ ד  ִכְזַרע־ַגַ֖ ן  ָדכּ֙ו  ֤אֹו    ְוַהָמָ֕

ּור  ה ּוִבְשלּ֙ו ַבָפרֹ֔ ן׃ַבְמדָֹּכֹ֔ מ  ד ַהָשֹּֽ ַעם ְלַשֵּ֥ ו ְכַטַ֖ ות ְוָהָיַ֣ה ַטְעמֹ֔ ו ֻעגֹ֑ ּו אֹּתַ֖ י״א   במדבר)  ְוָעשֵּ֥

7–8) 

 

 
למען היה לה ברק מורטה, או נשיש שבט בני מואסת כל המבע ]...[  היא    , שהוצגה לעיל,דוגמה אחת בהקשר זה  73

 .איךמשמשת כסמן השאלה  אוכי  , כאמור,ובה נראה, (15–14כ״א  יחזקאל)]...[  עץ
 

שימושה הכפול של למעשה, (. 13י״ט  שמות) בהמה אם איש לא יחיה אםדוגמה אחת לכך היא המבע שהוצג לעיל,  74
כמילת שאלה או כמילת תנאי איננה חד משמעית. כך, למשל,   מעניין מאוד; במקרים אחדים היותה משמשת אם

 בדברי עובדיה: 
ּו־ְל֙ך ִאם ים ָבאֹּֽ ּו ַּדָיֹ֑ם ]...[  )ִאם־ַגָנִבֹּׁ֤ וא ִיְגְנבַ֖ יָתה ֲהלֵּ֥ יְך ִנְדמ ֹ֔ ַ֣ ְיָלה א  י ַלֹ֔ וְדד   (5א׳  עובדיה־שַ֣
 

אקוויוולנטיות:   שאלות  רואה  לפסוק  בפירושו  גנבים ״רד״ק  בעת   –  אם  הרואים  שיתמהו  תימה,  דרך  אמר 
שהיית ישן, ולא הרגשת בהם למנעם ולקום    אם גנבים שודדוך בלילהרבן של אדום, ויאמרו מה זה היה לך?  והח

  ]...[ לילהו  גנביםכנגדם?!  ה  –  שודדי  רוב  כי  שונות,  במלות  כפול  והוא  אחד  ב  גנביםהעניין  אצל לילהיגנבו  ״. 
עמ׳   תשל״ג,  זו435אבישור,  קריאה  מתחדדת  ק,  הוא  זה  למבע  בהתייחסו  לשתי  :  ובע;  יש  רטורית  ״מבחינה 
אפקט יותר חזק, כיוון שיש בהן נימה של מי שאינו פותח בשאלה, אלא של מי שממשיך   אםהשאלות הפותחות ב

ללא שום תיקון״.   כאן מובנת  עליהן. השאלה הכפולה  לכן ומתבסס  כל התרגומים  טענות שהובעו קודם  אולם 
 :NRSVנטיים; כך, למשל, תרגום המודרניים רואים כאן תנאים, שאף הם אקוויוול

If thieves came to you, if plunderers by night — how you have been destroyed! — 
would they not steal only what they wanted?  
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לעיל,   שהוצגה  הציפייה  את  תואם  זה  בהקשרים  ממצא  להופיע  ייטו  ברירה  מבעי  ולפיה 

תנאים, במסגרת  אפשריים  מקרים  שיותר  כמה  ״לכסות״  הכוונה  מתוך  שאלות,    מודאליים, 

לחזור פעמים רבות במבנים הכוללים  נטה  בסינית    huòבהקשר זה יצוין, כי  וכיוצא בזה.  הצעות  

 שני פריטים או יותר.  

 
, הממשיכה את טענותיהן  במחקר זה  תומכים בטענתי המרכזיתואחרים  ממצאים אלו  

ומאורי אריאל  אחרים  של  שושל  המקרא  או,  הקַ בעברית  כמו  המשמשים  ,  האחרים  שרים 

ה  ברירה  תפתחולברירה,  הבעת  איננה  שהיא  בשפה,  מוצא  נקודת  מאותה  מובנים  כולם  אלא   ,

שרים מצוי בשלב שונה של תהליך הגרמטיקליזציה  . כל אחד מן הקַ , אחריםמודאליים מגוונים

במידה הרבה ביותר מקצה המודאליות אל עבר קצה הברירה,    ״התקדמה״  או  )הידקדקות(, ורק

 .  באופן קבוע ושאינו תלוי הקשר   ותוכסמן ייחודי, שהברירה מקודדת במשמע

 
אם כן, התרומה המדעית של המחקר היא ביישום ההכללות התיאורטיות והמתודות   

מדוברת   מודרנית  באנגלית  רק  לא  תקפותן  ובחינת  קלאסי  טקסט  על  חדשה  בלשנית  גישה  של 

ת שונה  ובשפות מודרניות נוספות, אלא גם בשפה שמית, שהיא גם שפה עתיקה, המשוקעת בתרבו

אלו.   הרלוונטית לשפות  מזו  זה  על סמך  בתכלית  ה מעמיקה  בחינ  מחקר ב  מוצגת רקע תיאורטי 

לברירה   קורפוסשל   המשמשים  בו  המבעים  ושל  על   המקרא  הנשען  רחב  טקסטואלי  עיון  תוך 

מקורות. את    מגוון  ואנתח  שבהן  אסקור  והטקסטואליות  ההקשריות  התחביריות,  הסביבות 

שהובילו להתפתחות יחס    הלשוניים וההיסקיים   םתהליכיאת ה במקרא;  משובצים מבעי ברירה  

  שימושיו המגוונים את  ; ו ולהשתמעותו ממיליות שונות ומן המבנים שהן משובצות בהם  הברירה

זה יחס  ב  . של  הן  משמעותיים  חידושים  להציג  כדי  בכך  המחקר יהיה  ,  תיאורטי-הבלשני  שדה 

, בהיבטים תחביריים, סמנטיים, פרגמטיים  מקראי-הפילולוגי  שדה המחקר, והן בוהכללי  העברי

לחדש   בידי  יעלה  זו  במסגרת  של  ולהעשיר  וספרותיים.  המילוניות  ההצגות  של    אואת  בפרט, 

 מיליות נוספות בעברית המקרא ושל יחס הברירה בכלל. 

 
ש עליהם    הוצגלאחר  מסתמך  שהמחקר  המקורות  את  להציג  אפנה  התיאורטי,  הרקע 

 . ה זוות המחקר שננקטו בעבוד ואת שיט 
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 סתמך עליהם ושיטות המחקר מהמקורות שהמחקר   1.2 

להבעת ברירה,    מקראכלל המיליות והאסטרטגיות המשמשות במורכב מ הקורפוס של מחקר זה  

נתקבל  נוסח זה  ,  75. כדברי טוב , כפי שהוא נתון בנוסח המסורה הטברניבכל ספריו ובכל סוגותיו

משאר   יותר  והופץ  הועתק  כך  ומשום  ביהדות,  המרכזי  הזרם  של  היחיד  כנוסח  קדום  בשלב 

הטקסטים. בשל מעמדו המרכזי ביהדות הוא נעשה הנוסח הקובע של המקרא בצורתו העברית,  

נשמר   הוא  המקרא.  נוסח  עדי  מבין  ל״מיוחס״  למעשה  והפך  המחקר,  ובעולם  בנצרות  וכן 

ונוספו לו מנג ניקוד, טעמים  בקפדנות  גם מתועד במספר גדול של עדים,    ומסורה. הואנונים של 

והמאוחרת.   הקדומה  חז״ל  בספרות  עליו, והוא אף משתקף  התבססו  העתיקים  התרגומים  רוב 

בסעיף זה אפרט את המקורות המגוונים המתייחסים לנוסח זה ואת שיטות העבודה אשר בהם  

   לקביעותיי השונות.השתמשתי במחקרי והיוו התשתית 

 
אינו  זה  שמחקר  להדגיש,  יש  בנוסח  רק  מבקש    אולם  המקרא  טקסט  את  לשקף 

גופו המקרא  על  כל  ראשית  מתבסס  גם  הוא  הטברני;  שיוצג  להלן(  ׳)ר   המסורה  וכפי  שכן,   .

מן הטקסט   יוצא  ככזה הוא  הוא טקסטואלי:  העבודה, העיון  בהרחבה בפרקים השונים לאורך 

 וכנדרש, על ההקשר המקראי ועל עולם המושגים המשמש בו.  ומבוסס, ראשית כל

 

 המקרא גופו  1.2.1 

ל המוצא  השונות  נקודת  המקראבעבודתי  קביעות  טקסט  הטברני  היא  באשר  .  בנוסחו  הן  כך 

הן באשר לעמידה על משמעויות המיליות השונות המביעות  לעצם קריאת המבע כמביע ברירה;  

על  ו  ,(אםו   או)הבולטות בהן  ברירה, תנאי ושאלה  בעיקר  את המשמעים שמחקר זה עוסק בהם,  

ביניהן לפריטים  ;  היחסים  המשותפים״(  )״המכנים  המשותפות  הקטגוריות  להגדרת  באשר  הן 

פיים בכל הקשר; הן באשר לקביעה  ; הן באשר לשימושי הברירה הספצינים במבעי הברירה השו

על אודות היות המבעים אקזוסטיביים, כלומר כאלו שבהם הפריטים הנזכרים במפורש ממצים  

  את כלל סט החלופות הרלוונטי הנכלל בקטגוריה; ועוד כפי שיתואר ביתר הרחבה לאורך המחקר 

שיטת  אפוא  גופו הם    עיון מעמיק בכל מבע בהקשרו וכן השוואה בין מבעים במקרא .  ויודגם להלן

 המחקר העיקרית שבה נקטתי.  

 
, שהתמקד  הוצגו בסעיף הקודם , בנוסח המסורה גופו,מקראיעיון פנים  ל  דוגמאות רבות

ובין  ברקע התיאורטי כפי    :או ל  אם. אחת מהן מתייחסת ליחסים המורכבים בין תנאי לברירה, 

 
 . 18–15ר׳ טוב, תש״ן, עמ׳  75
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. כך  ואםמוצאים במבנה מקביל, פסוקים אחדים קודם לכן באותו הקשר, את    או שראינו, כנגד  

 היא:  שמותבפרק כ״א שבספר  36–35בדינים העוסקים בשור; לשון פסוקים 

ְוַגֵּ֥ם   ו  ת־ַכְספֹֹּ֔ א  ּו  ְוָחצַ֣ ַהַח֙י  ור  ת־ַהשֹֹּּׁ֤ א  ּו  ְכרֶ֜ ּוָמִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  הּו  ַ֖ ע  ר  ור  ת־שֵֹּּ֥ א  יש  ור־ִאִ֛ שֹֹּּֽ ף  י־ִיגִֹּּ֧ ְוִכֹּֽ

ּון׃ ֱֹּֽחצֹּֽ י  ת  ַ֖ ת־ַהמ  ו   א  ם א ֹ֣ ַשל ִּ֨ יו  ְבָעָלֹ֑ נּו  ַ֖ ִיְשְמר  א  ֵֹּּ֥ ְול ם  ול ִשְלשֹֹּ֔ ִמְתמַֹּ֣ ַנָגֵּ֥ח הּו֙א  ור  י שַֹּ֣ ִכִּ֠ ע  נוַדֵ֗

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ ור ְוַהמ  ַחת ַהשֹֹּ֔ ם שו֙ר ַתַ֣ ֵּ֥  (36–35כ״א   שמות) ְיַשל 

 
 באותו פרק מוצאים:  29–28ואילו בפסוקים 

י־ִיַגִּ֨  ו  ְוִכֹּֽ ת־ְבָשרֹ֔ א  ל֙  י ָאכ  א  ֹֹּּׁ֤ ְול ור  ַהשֵ֗ ל  ִיָּסק ֶ֜ ול  ָסקִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  ה  ת־ִאָשַ֖ א  ו  אֵּ֥ יש  ת־ִאִ֛ א  ור  שֵּ֥ ח 

י׃   ָנִקֹּֽ ור  ַהשַ֖ ַעל  ם ּוַבֵּ֥ נּו    ְוִאִ֡ ֹ֔ ִיְשְמר  א  ַֹּ֣ ְול ִבְבָעָלי֙ו  ד  ְוהּוַעֹּׁ֤ ם  ִשְלשֵֹּ֗ ל  ִמְתמַֹּ֣ ּוא  הֶ֜ ח  ַנָגִּ֨ שו֩ר 

ת׃ יו יּוָמֹּֽ ל ְוַגם־ְבָעָלַ֖ ה ַהשו֙ר ִיָּסק ֹ֔ ו ִאָשֹ֑ יש אַ֣ ית ִאַ֖ ִמֵּ֥  (29–28כ״א   שמות) ְוה 

 
לפחות    ; איננה בהכרח משמשת להבעת ברירה  36–35בפסוקים  שבמבע    אוניתן אפוא להניח כי  

משמשת   זה  שבמבע  אפשר  בלבד.  זה  משמע  להבעת  תנאי.    או לא  להבעת  גם  או  תנאי,  להבעת 

ל ראשוני  בסיס  לספק  כדי  בה  יש  מקבילים  במעמדים  המיליות  בין  המרכזית  ההשוואה  טענה 

בעקבות   אוחקרי, שבמ )הידקדקות(   החלה לסמן ברירה  גרמטיקליזציה  רגים, אשר  מדו  תהליכי 

הנשען כמובן על מקורות  טענה זו מצריכה ביסוס רב הרבה יותר,    מוצאם במשמעי תנאי ושאלה. 

 ועל כך יורחב בהמשך. נוספים,  

 
  . מבע הבאהיא ה,  אוו   אם  וליחסי  היא מתייחסת ליחסי ברירה ותנאי, שגם  דוגמה אחרת

בו   מבנה  ניכרת  לכדי  תנאים  של  רכיבי  מהודק  ״דחיסות״  שני  שבו  התנאים  רישא  ה אחד,  של 

 אל רכיב סיפא אחד בלבד. משויכים 

א ִאם ֹ֑ ְלָת ְבִהְתַנּׂש  ה׃ְוִאם־ָנַבֵּ֥ ֹּֽ וָת ָיַ֣ד ְלפ  מֵ֗  (32ל׳  משלי) ־ַזַ֝

 
שבהם    הכוללים רישא של משפט תנאי,   למעשה, מבנה זה דומה למדי למבנה של פסוקים רבים

 : אומשמעית, בנקטם  -היא חד   הכוונה להבעת ברירה

׀  ִאםוְ  ר  ַָֽ֣ד  ֹו־נ  ר    אֹ֣ ְוַהנוָתֵּ֥ ת  ָמֳחָרֹ֔ ּוִמֹּֽ ל  ֹ֑ י ָאכ  ו  ת־ִזְבחַ֖ א  ו  ַהְקִריבֵּ֥ ום  ְביִ֛ ו  ָקְרָבנֹ֔ ַבח  ז ֶ֚ ה  ְנָדָבֵ֗

ל׃  ֹּֽ נּו י ָאכ  ַ֖  (16ז׳  ויקרא) ִממ 

 
  נראה, שאפשר   ויקראומהשוואתו אל הפסוק בספר    משלימן המבנה התחבירי של הפסוק בספר  

כלומר  זמותו  נבלתלראות את שתי הפעולות,   לזו,  זו  כחליפיות  זו, אלא  זו אל  כמתוספות  , לא 

על    ״מתחרות״כ שלילי,    ״איוש״ביניהן  ׳מעשה  לשתיהן:  המשותף  בשיח  היחיד  התפקיד 

 ׳. פהיד לשבעקבותיו יש לשים 

 
, שמשמע הברירה התפתח  )בהמשך לטענת אריאל ומאורי(  מטענתי המרכזית זאת ועוד,  

משנה:   מטרת  נגזרת  התנאי,  משמע  ביניהם  מוקדמים,  אחרים  וללמוד  ממשמעים  לנסות 
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אף על פי    על זמני כתיבת הטקסטים שהם משובצים בהם.  אוממבניהם וממשמעיהם של מבעי  

עשויים    או מבעי    לעתיםהרואים בכך ענייני סגנון, אני מבקש לטעון ששהמהלך קשה מאוד, ויש  

הדברים.   כתיבת  של  שונים  שלבים  על  או  תקופות  על  לאור  לרמז  במיוחד  רלוונטיים  הדברים 

בחקר    השערת התעודותעל פי  .  ויקראמשובצים בספר    הברירתיים  אוהעובדה, כי מרבית מופעי  

גדולה(  המקרא במחלוקת  נתונים  פרטיה  של  )שאמנם  מדרשה  לבית  זה  ספר  מיוחס  התעודה  , 

  אוהשוואה בין מבע  .  76, אולם בספרות המחקר אין הסכמה על תיארוכה של תעודה זו תכהניה

לגבי מועד כתיבתו קיימת הסכמה  אשר  , שתיארוכו שנוי במחלוקת, לבין מבע אחר,  ויקרא בספר  

לסי  מצוי  ייע בסוגיבספרות המחקר, עשויה  המוצגים  ה. מבע אחד כזה  בשגגה,  בדיני החוטאים 

בספר   ד׳  לעיל  ויקראבפרק  ל  ; ונדונו  מתייחס  זה  במקבץ  החוקים  הארץאחד  מעם  אחת  ,  נפש 

 ולשונו: 

ר   ֵּ֥ ֲאש  ְיהָוִ֛ה  ת  ִמִמְצוִּ֧ ת  ַאַחִּ֨ ֲעשָֹּתּה  ַבִּ֠ ץ  ָהָאֹ֑ר  ַעַ֣ם  מ  ה  ִבְשָגָגַ֖ א  ֱחָטֵּ֥ ת  ת  ַאַחִ֛ ש  ִּ֧פ  ְוִאם־נ 

ם׃  ֹּֽ יָנה ְוָאש  ַ֖ ָעש  ֹּא־ת  ת ִעִּזי֙ם  ֚אֹו    ל ו ְשִעיַרֹּׁ֤ יא ָקְרָבנֶ֜ ִבִּ֨ ְוה  א  ר ָחָטֹ֑ ַ֣ ו ֲאש  יו ַחָטאתַ֖ ָלֹ֔ ע א  הוַדַ֣

א׃  ר ָחָטֹּֽ ֵּ֥ ֲאש  ו  ַעל־ַחָטאתַ֖ ה  ָבֹ֔ ְנק  ה  ו׃    ]...[  ְתִמיָמַ֣ ח לֹּֽ ְוִנְסַלֵּ֥ ן  ַ֖ ַהכֹּה  יו  ָעָלִ֛ ר  ֵּ֥ ד׳    ויקרא )ְוִכפ 

27–31 ) 

 
 בע שנדון לעיל, העוסק בדיני השור: בולט הדמיון בין מבע זה לבין המ 

ְוַגֵּ֥ם   ו  ת־ַכְספֹֹּ֔ א  ּו  ְוָחצַ֣ ַהַח֙י  ור  ת־ַהשֹֹּּׁ֤ א  ּו  ְכרֶ֜ ּוָמִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  הּו  ַ֖ ע  ר  ור  ת־שֵֹּּ֥ א  יש  ור־ִאִ֛ שֹֹּּֽ ף  י־ִיגִֹּּ֧ ְוִכֹּֽ

ּון׃ ֱֹּֽחצֹּֽ י  ת  ַ֖ ת־ַהמ  ו   א  א  א ֹ֣ ֵֹּּ֥ ְול ם  ול ִשְלשֹֹּ֔ ִמְתמַֹּ֣ ַנָגֵּ֥ח הּו֙א  ור  י שַֹּ֣ ִכִּ֠ ע  ם נוַדֵ֗ ַשל ִּ֨ יו  ְבָעָלֹ֑ נּו  ַ֖ ִיְשְמר 

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ ור ְוַהמ  ַחת ַהשֹֹּ֔ ם שו֙ר ַתַ֣ ֵּ֥  (36–35כ״א   שמות) ְיַשל 

 
ספר  ובץ הטקסטואלי המכונה  משובץ בק  שמותבהמבע  יש לתת את הדעת לעובדה שזאת ועוד,  

אף שאפשר כי לפנינו  .  הרווחת לגביו בספרות המחקר היא כי הוא קדום למדי, וההנחה  הברית

,  המוקדם  שמות, התואמת את לשון החוק בויקראבחירה סגנונית, ניתן גם להניח שלשון החוק ב

על קדימותו של הטקסט שבספר   כן,    .אויקר מצביעה  על  נחשב    שמותהטקסט שבמכיוון ש יתר 

שבהו מוקדם,   לממצא  אחדים    ואםמצויה    שמותבבחוק    אוכנגד  תאם  פסוקים  מקביל  במעמד 

בכך   שיש  אפשר  לכן,  במשמעים  קודם  הוא  הברירה  משמע  של  מקורו  כי  לטענתי  תוקף  משנה 

אחרים  מודאליים התנאי. מקוריים  משמע  ביניהם  הדברים,    ,  את  לסייג  הוא  הכרח  זאת,  עם 

 וכמובן יש להיות ערים לשבריריות הקביעות ביחס לזמן חיבורם של קטעים מסוימים. 

 

 
–161המצוי אצל שורץ, תשע״א, עמ׳  בין המקורות המגוונים מאוד העוסקים בהשערה זו ר׳, למשל, את התיאור    76

225 . 
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הטקסט   לחלוקת  נדרשתי  המקראיים  הטקסטים  של  זמנם  בשאלת  להעמיק  מנת  על 

לתת ו-המקראי  כך  קורפוסים,  פולק לצורך  של  חלוקתו  על  ה77נסמכתי    שיחי הפרופיל  ; 

(Discourse Profile ש את  לטקסטים    שירטט(  להעריך  כשיקוף    הלשונית  םמורכבותמאפשר 

התעצבותם למועד  לנסיבות  כך  ובתוך  אחד  כתיבתם,  קו  הרחבה,  ביתר  בהמשך  שיוצג  כפי   .

המבחין בין הקורפוסים השונים, על פי פולק, הוא התחביר והסגנון של הטקסטים. תחביר וסגנון  

ומיומן משכיל  מעתיק  של  עבודתו  פרי  הם  ומשוכללים  מסמכים    ,מורכבים  להוציא  למד  אשר 

סטים אלה היא העובדה כי לא נמסרו  יה לדקדקנות ולפירוט בטק מוטיווצ ה  מעין אלה מבין ידיו. 

השיח   נסיבות  ובה  ונמען  מוען  נוכחים  שבה  תקשורתית  בסיטואציה  אוראלי,  במדיום  בהכרח 

הכתב על  הועלו  מידע שאינו מפורש, אלא  על מרחקים של מרחב    כדי   מאפשרות השלמת  לגשר 

 ושל זמן.  

 
מן   זה היא  ב דוגמה אחת בהקשר  העוסקים  ובזכאותו    רוצחאדם ההחוקים  אדם אחר 

, גם היא משויכת אצל  ויקרא, ולא בספר במדבר ; על אף שהיא משובצת בספר לנוס אל עיר מקלט

 , אשר תיארוכה שנוי במחלוקת, כאמור: תכהניתעודה ה ל )שם( פולק

ְלִמ  ה  ל  ַ֖ ָהא  ים  ָעִרֵּ֥ ש־ה  ש  ִ֛יָנה  ִתְהי  ם  ְבתוָכֹ֔ ְוַלתוָש֙ב  ֹּׁ֤ר  ְוַלג  ל  ִיְשָרא ֵ֗ ַ֣י  ָמה  ִלְבנ  ָשֹ֔ ּוס  ָלנַ֣ ט  ְקָלֹ֑

ִבְשָגָגֹּֽה׃ ש  ַ֖פ  ה־נ  ת  ְוִאם ָכל־ַמכ  יּוַמַ֖ ות  מֵֹּּ֥ ּוא  הֹ֑ ַחֹּֽ  ַ֣ רֹּצ  ת  ַוָימַֹּ֖ הּו  ִהָכִ֛ ִּ֧ל׀  ַבְרז  י  ־ִבְכִלִּ֨

ַח׃ ֹּֽ ם   ָהרֹּצ  ַח׃ ְוִאִ֡ ֹּֽ ָהרֹּצ  ת  יּוַמַ֖ ות  מֵֹּּ֥ ּוא  הֹ֑ ַחֹּֽ  ַ֣ רֹּצ  ת  ַוָימַֹּ֖ הּו  ִהָכִ֛ ּה  ָבֵּ֥ ּות  ר־ָימִּ֨ ֲאש  ָי֩ד  ן  ב  ַ֣ ו   ְבא  א ִ֡

)בִ  ַח׃  ֹּֽ ָהרֹּצ  ת  יּוַמַ֖ ות  מֵֹּּ֥ ּוא  הֹ֑ ַחֹּֽ  ַ֣ רֹּצ  ת  ַוָימַֹּ֖ הּו  ִהָכִ֛ ו  בֵֹּּ֥ ּות  ר־ָימִּ֨ ֲאש  ץ־ָי֩ד  ֹּֽ ע  י  ל״ה    במדברְכִלַ֣

15–18 ) 

 
,  כלי עץ ידו  אבן ידלבין  כלי ברזל  נשקפת הירידה לפרטים וההבחנה המדוקדקת שבין  במבע זה  

רק לאחר שני  תשומת לב כי  להלן,  בהרחבה    וצג י עולה מן הפרשנויות ו. כפי ש78ה החליפיים זה לז

  כלי עץ יד ו  אבן ידהסיבה היא שבעוד ש.  הכהו  / בו  אשר ימות בה מופיעות המילים:  האחרונים  

  בין   ״עבודההחלוקת  ״גם    שונה מהם, שכן הוא ממית בהכרח.  כלי ברזלאינם בהכרח ממיתים,  

הראשונה מסמנת בבירור תנאי,  אם  בהתאמה, ברורה כאן למדי:  בסמנן תנאי וברירה,  ,  אול  אם

( עשויה להצביע על בחירה מושכלת לשיקוף  באבן ידהשנייה )לפני   אם. מסמנת בבירור ברירה  אוו

במקרא עשויה    אם מזה, בדיוק מן הטעם ש  כלי עץ ידו  אבן יד מזה לבין    כלי ברזל ההבדל שבין  

 
 . 338–301, עמ׳ 2012ר׳ פולק,  77
 
. אמנם גם בתרגומים  או, ולא אםתשומת הלב כי כל שלושת הפריטים חליפיים זה עם זה, אף שלפני אבן יד ננקטת  78

כנגדה   עמ׳    ִאיןאו    אםהעתיקים מוצאים  ר׳ קדרי, תשס״ו,  כל  (, אך יחס הברירה  34)מקבילתה הארמית;  בין 
 אם . על יחס ברירה המובע באמצעות  orהשלושה ברור מן הפרשנויות, ובתרגומים המודרניים לאנגלית מוצאים  

 שעניינו ברירה בתיווך היסקים פרגמטיים.  ,של העבודההשני יורחב הדיון בחלק 
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לברירה  וגם  לתנאי  גם  תחבירית.  79לשמש  היערכות  אפוא  והתקדמות    מבנית -לפנינו  מורכבת 

ולתקף את קביעתו של    ייתכן שיש בכך כדי להצביע על איחורו של הטקסט.  פרגמטית-סמנטית

 .  תכהני התעודה הפרק זה כשייך אל החלק המאוחר של ת הרואה אפולק, 

 
אלו  ואולם   עם  אלו  פסוקים  בין  השוואת  המורכבים  היחסים  בלימוד  רק  לא  מסייעת 

המיליות,   ובין  המהמשמעים  הספציפי  הברירה  לשימוש  באשר  גם  כך  ובעאלא    , למשל  ,בהם. 

 בחוק העוסק בפיצוי לאחר גניבת בהמה: 

ה  ור או־ש ֹ֔ ב־ִאי֙ש שַֹּ֣ י ִיְגנֹֹּּֽ ו  ִכֹּׁ֤ וּוְטָבחַֹּ֖ אן   א ֹ֣ ַֹּ֖ ור ְוַאְרַבע־צ ַחת ַהשֹֹּ֔ ֙ם ַתַ֣ ר ְיַשל  ה ָבָקֵ֗ ו ֲחִמָשַ֣ ְמָכרֹֹּ֑

ה׃ ) ֹּֽ ַחת ַהּׂש   ( 37כ״א  שמותַתֵּ֥

 
ש זה,    ׳מוציאים ׳  מכירה ו  טבח אף  את  המבע.    ׳הוצאה׳זה  של  התקשורתית  הכוונה  איננה  זו 

זרה תקינה׳  הקונספט המשותף לשניהם, ׳אי הימצאות הגניבה ברשות הגנב או אי הינתנותה להח

המכּו המתייחס להימצאות  הוא  בהמשך,  כך למדים מתוך ההשוואה למופיע  על  ון תקשורתית; 

 הגניבה ברשות הגנב: 

ם־ ה  ִאֹּֽ ְגֵנָבָ֗ ו ה  ְבָיד ֹ֜ א  ִתָמֵצֵ֨ )ִהָמֵצ֩א  ם׃  ֹּֽ ְיַשל  ים ְשַנִַָֽ֖ים  ַחִיֹ֑ ה  ַ֖ ור ַעד־ש  ַעד־ֲחמִֹּ֛ ור    שמותִמשִֹּּ֧

 (  3כ״ב  

 
 

הטברני   המסורה  שנוסח  שהיו  אלא  רבות,  מני  אחת  טקסטואלית  מסורת  רק  משקף 

נוספים. ;  רווחות בימי הבית הראשון והשני    על כן בצידו נבחנו בעבודתי מקורות טקסטואליים 

 על אלו ארחיב להלן. 

 

 של המקרא  נוסחים ותרגומים עתיקים 1.2.2

ראשונה   ההיא,  קבוצה  העת  של  הרחב  והספרותי  הלשוני  המצאי  את  המשקפים  מקורות,  של 

אחר  . אחד מהם הוא הנוסח השומרוני, המציג טקסט עברי של המקרא  עדי נוסח רבים  מעמידים

במקרא מצויים בתורה, והיות שמקובל להניח כי   הברירתיים אוהיות שמרבית מופעי    של התורה.

תהליכי   עבר  זה  בוהרמוניזציהנוסח  שמיושבים  כך  פסוקים  ,  בין  ותוכן  נוסח  הרי  80הבדלי   ,

 : דוגמה אחת לכך היא המבע הבא בנוסח המסורה שההשוואה אליו חיונית. 

ור   ָמה שַֹּ֖ נּו ְוָנַֹּֽפל־ָשֵּ֥ ֹ֑ ְיַכּס  א  ַֹּ֣ ְול ר  יש בַֹּ֖ ה ִאִ֛ ֵּ֥ י־ִיְכר  ו ִכֹּֽ ור אִֹּּ֠ יש בֵֹּ֗ ח ִאֶ֜ י־ִיְפַתִּ֨ וְוִכֹּֽ ור׃  א ֥ ַעל ֲחמֹֹּּֽ  ַבֹּׁ֤

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ יו ְוַהמ  יב ִלְבָעָלֹ֑ ף ָיִשַ֣ ס  ַ֖ ם כ   (34–33כ״א  שמות) ַהבו֙ר ְיַשל ֹ֔

 

 
ומאורי,    בהקשר  79 אריאל  אצל  הדיון  ר׳  עמ׳  2019זה,  בין  59–40,  הקשר  את  להבנות  הדוברת  של  החופש  על   ,

 האפשרויות כקשר של ברירה או לא. 
 
 . 34–28, 24–22, עמ׳ , טל ופלורנטין, תשע״אלמשלר׳, בהקשר זה  80
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  המצוי בסמוך לו ,  למבע דומהאת מבע זה  ניתן להשוות    על מנת לעמוד על הכוונה התקשורתית

 : בנוסח המסורה 

ור   הּו ֲחמִֹּּ֨ ע ֶ֜ ל־ר  יש א  ֩ן ִאִּ֨ י־ִית  וראֹוִכֹּֽ האֹו ־שֵֹּּ֥ ִ֛ ר ]...[ )וְ  ־ש  ה ִלְשמֹֹּ֑ ָמַ֖  (  9כ״ב  שמותָכל־ְבה 

 
, ולמעשה  שהבהמה נוספת,  נלווה אזכור של   חמורואל  שורמהשוואה זו עולה ממצא מעניין: אל  

כל הפריטים  אף הקטגוריה   בהמה ׳   נזכרת במפורש:הכוללת את  ניתן  .  ׳כל  נוסף לדברים  תוקף 

שומרון; מ בנוסח  לו  המקביל  למבע  המסורה  בנוסח  המבע  הקטגוריה    השוואת  נזכרת  בו  גם 

 :  לשונו ׳, וכל בהמה המכלילה ׳ 

כל  או    חמוראו    וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שם שור

 ( ; נוסח שומרון33כ״א   שמותבהמה׃ ) 

 
הנזכרים   הפריטים  לשני  רק  מכוון  המבע  אין  כי  אפוא  אלא  ,  חמורו   שור במפורש,  בו  ברור 

הוא,  במקרה זה ; שימוש הברירה ולכל הפריטים הנכללים במסגרתו  ׳בהמהלקונספט רחב יותר, ׳

כן,   גבוההספק  ׳ אם  מדרגה  שהיאקטגוריה  חלופה  כל  ספק  הנפוצים ׳,  השימושים  מן  אחד   ,  

 שיורחב בהמשך. , כפי במקרא

 
  מסייעת אף היא   , עבריים ואחרים,נוספים  עדי נוסחול  השוואה לנוסח שומרון ה ,  אם כן 

שראינו כפי  הספציפי,  הברירה  שימוש  זה  ובכלל  במבע,  המכּוון  המסר  על  במקרים  בעמידה   .

בעד נוסח    אולמשל בנקיטת  בהבהרת עצם ההתכוונות להביע ברירה,  אחרים מסייעת ההשוואה  

בנוסח המסורה, דוגמת   ייחודיים לברירה  כן .  אםלעומת סמנים שאינם  ב כמו  נקיטה  בעד    אם, 

של    או כנגד  נוסח   היותה  על  להצביע  כדי  בה  יש  המסורה  שאלה,    או בנוסח  או  תנאי  מביעה 

לעיל,    ,למשל  , כך  .אםמשמעיה העיקריים של   בדיני    ע מבב  אוכנגד  וכפי שהוצג  העוסק  הברירה 

נוסח    .81אם , המקבילה הארמית לִאין  יונתןל  המיוחס  תרגוםהנוקט    ( 36כ״א    שמות)  השור  עדי 

;  וכן מגילות מדבר יהודה  אונקלוסתרגום    , בין היתר,הםשימשו אותי במחקר זה  אשר    נוספים

 ברירה בתיווך היסקים פרגמטיים. בהרחבה, בחלק השני של העבודה, שעניינו  על כך יפורט גם 

  
המגוונים נשען המחקר, אלא גם  ובתרגומיו  ואולם לא רק על הטקסט המקראי בנוסחיו  

 ; בכך אעסוק בסעיף הבא. ובתוך כך גם על שפות נוספות   ,על טקסטים נוספים

 

 

 

 
 שם.ר׳ קדרי,  81
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 בנות הזמן הקדום   ספרויות ולשונות אחרות מן המקרא 1.2.3

ייחודי לעברית המקרא, אלא  להבעת ברירה    ו׳נראה כי השימוש ב בשפות נוספות    רווחלא היה 

מצביע    חמורביובחוקי    אשנונהבדונו בתפוצתם הרחבה של מבעי ברירה בחוקי    .במזרח הקדום

להיפרש פעמים כמילת חיבור ופעמים כביטוי של אלטרנטיבה  באכדית, ״הניתנת    ùעל  )שם(  ברין  

 : אשנונההוא מציג את המבע הבא בחוקי  לכך ׳(״; כדוגמה או)׳

abiša ù umiša  

 .  82אמה׳  אואמה׳ או ׳אביה ושעשוי להיקרא כ׳אביה 

 
לאוגריתית. היא  זה  בהקשר  במחקרי  הנדונה  אחרת  ״דגמי    השוואה  במאמרו  אבישור, 

שאלה   מבני  על  מצביע  להסתעפויותיהם״,  ובאוגריתית  במקרא  והמשולשת  הכפולה  השאלה 

באמצעות  מרובים   במפורש כשאלה,  איננה מסומנת  מן השאלות  יותר  או  במקרא, שבהם אחת 

ים  , שעניינו מבנ . עיון זה רלוונטי מאוד במחקרי83סמן ייחודי לכך; זאת בדומה למצב באוגריתית 

ו  בהם  ובכללם מבני שאלה, הסמנים המשמשים  כךראייתמרובים,  ברירה.    , למשל  ,ם כמביעים 

הראשונה   השאלה  רק  ובו  ברירה,  כמביע  לראותו  שניתן  הבא,  שאלההמבע  בסמן  ה׳  )  פותחת 

 : (השאלה

י ַהָנַֹ֑חל ִלְראו֙ת   ַ֣ ות ְבִאב  ְדִתי ִלְראַ֖ ל־ִגַנֹּׁ֤ת ֱאגו֙ז ָיַרֹ֔ ִנֹּֽים׃ה  א  ַ֖צּו ָהִרמֹּ נ  ן ה  פ  ה ַהג ֹ֔ ְרָחַ֣ שיר  )  ָפֹּֽ

   84(11ו׳  השירים

 
וקובע  אבישור לאוגריתית  המקרא  עברית  בין  הדמיון  על  כן/לא    עומד  ששאלות  הכרח  שאין 

לדבריו,   ייחודי.  שאלה  סמן  באמצעות  כשאלות,  מפורשות  אינן  יסומנו  באוגריתית  ״השאלות 

ב השאלהפותחות  מצויה  ה׳  לא  כלל  בדרך  זו  בספרות  כי  השאלה,  אי ה׳  השאלה הופעת  -.    ה׳ 

ידי אינטונציה, ולא הייתה מיוצגת מבחינה אורתוגרפית״.  ניין זה  עגם    מעידה שהיא בוטאה על 

 . יידון ביתר הרחבה בהמשך

 
קביעות על אודות תפוצתן  ואולם לא רק באשר לעצם סימון השאלות, אלא גם באשר ל

אבישור )שם(    ההשוואה בין ספרות המקרא לספרות האוגריתית.  והכרחית לוונטיתר  , שימושיהןו

 
ברירה, ההתכוונות בהן היא לו  יניהם,קושרת ב  ו׳אשר    אםו  אב מקבילות למבע הכולל  וכפי שהוצג לעיל,  למעשה,    82

 מצויות גם בנוסח המסורה גופו, למשל:  
יו  ה ָאִבִ֛ ֵּ֥ ת׃ )וְ ּוַמכ  ות יּוָמֹּֽ ו מֵּ֥  (; 15כ״א  שמותִאמַ֖
יו  ל ָאִבִ֛ ֵּ֥ ת׃ )וְ ּוְמַקל  ות יּוָמֹּֽ ו מֵּ֥  (; 17, כ״א שמותִאמַ֖

יו  ת־ָאִבִ֛ ל א  ִּ֧ ר ְיַקל  יש ֲאש ִּ֨ יש ִאֵ֗ י־ִאַ֣ יו וְ ִכֹּֽ ת ָאִבִּ֧ ות יּוָמֹ֑ ו מַ֣ ת־ִאמַ֖ ו׃ )וְ א  יו בֹּֽ ל ָּדָמֵּ֥ ַ֖ ו ִקל   (.9כ׳  ויקראִאמִ֛
 
 . 464–421, עמ׳ ר׳ אבישור, תשל״ג 83
 
 ; לשונו:or, הנוקט NIVקריאת הברירה כאן נתמכת בתרגום  84

I went down to the grove of nut trees to look at the new growth in the valley, to see if the 
vines had budded or the pomegranates were in bloom. 
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מבחין בין שאלות ״אמיתיות״, כלשונו, ה״דורשות אינפורמציה מהנשאל ומופיעות רק בחלקים  

רטוריות,   ש״הינן  ״מדומות״  לבין שאלות  הפיוטיים״,  בחלקים  לא  וכלל  שבמקרא,  הפרוזאיים 

מוצא הקבלה    הוא תנייניות לשאלות האמיתיות ומופיעות בעיקר בחלקים הפיוטיים שבמקרא״.  

ספרות  ש״  ומצייןספרות האוגריתית,  זו העולה מן ה לבהקשר זה  מקרא  ה מן ה תמונה העולבין ה

י במחקר  בדיקתגם  ואכן,    רובה פיוטית, ומצויות בה בעיקר השאלות ה׳מדומות׳, הרטוריות״.זו  

את  רק  לא  המקרא  זה  בעברית  ה״מדומות״  מטאהשאלות  ברירה  המציגות  מעין  )  לשונית -, 

כפי שיובהר  התקשטות פואטית )לרבות  -אלא את כלל מבעי הברירה המטא,  בהמשך(,  לשוניים 

העלתה חיווי(,  האוגריתית,  כי    ,משפטי  לספרות  בדומה  במקרא,  המטא  תפוצתגם  -המבעים 

והשירה.    לשוניים החוכמה  בסוגות  מאוד  מאופיינות  רחבה  אלו  סוגות  ברור:  לכך  ההסבר 

 : שיר השיריםוא הדימוי הבא מה  לשוני-מטא אודוגמה למבע   .במליצות, במטאפורות ובמשלים

י   ִלְצִבֹ֔ דוִד֙י  ה  ֹּׁ֤ ות    ֖אֹו ּדומ  ֲחלנֹ֔ ִמן־ַהֹּֽ יַח֙  ַמְשִג֙ נּו  ָכְתל ֹ֔ ר  ֙ד ַאַחַ֣ עומ  ֹּׁ֤ה  ה־ז  ִהנ  ים  ַאָיִלֹ֑ ָהֹּֽ ר  פ  ְלעַֹּ֣

ים׃  ֲחַרִכֹּֽ יץ ִמן־ַהֹּֽ ִצַ֖  ( 9ב׳  שיר השירים) מ 

 
 יחסי האדם והאל:  ה; עניינ איובמצויה בספר  ״מדומות״ בסוגת החוכמהודוגמה לשאלות 

ָגְבהֵּ֥  ים  ָחִקֵ֗ ְשַ֝ ּור  ְושֵּ֥ ה  ֹ֑ ּוְרא  ִים  ָשַמַ֣ ט  ַ֣ ָּך׃ ַהב  ֹּֽ ִממ  יך    ּו  ָשע ֵ֗ ְפַ֝ ּו  ְוַרבֵּ֥ ו  ַמה־ִתְפָעל־בֹ֑ ָטאָת  ִאם־ָחָ֭

ו׃  ה־לֹּֽ ו  ַמה־ַתֲעש  ן־לֹ֑ ַדְקָת ַמה־ִתת  ח׃ ֥אֹוִאם־ָצָ֭  (7–5ל״ה  איוב ) ַמה־ִמָיְדךֵּ֥ ִיָּקֹּֽ

 
 

נערכת אליה  שגם  נוספת  היא    שפה  הקודם,  בסעיף  שהוצג  כפי  זו,  בעבודה  השוואה 

ב  בדונו  כאמור,  שימושה    אוערבית.  את  גזניוס  במקרא  ובהציגו  מתייחס  תנאי,  )שם(  כמילת 

,  ִאיןהוא מציין שגם היא מוסברת תכופות על ידי המדקדקים כמתייחסת ללמקבילתה בערבית;  

  בערבית מתבהרת גם אצל בראון, דרייבר ובריגס   אםל   אוזיקה זו שבין    בערבית.   אםהמקבילה ל

ב )שם( בדונם  ברירה  העברית    אם:  להבעת  שימושה  את  מציגים  כלומר  הם  פעמיים,  בהופיעה 

 [ ]אם    א אם  בדגם  ובדגם  היא מדברי  ואם    א אם  ב[  זה  המובאת אצלם בהקשר  ב[. דוגמה אחת 

 קהלת: 

ים ְיָר֙א  ת־ָהֱאֹלִהֹּׁ֤ ע א  ל ִנְשָמֹ֑ ר ַהכַֹּ֣ וף ָּדָבַ֖ י  סֵּ֥ ם׃ ִכֹּׁ֤ ה ָכל־ָהָאָדֹּֽ ַ֖ ור ִכי־ז  יו ְשמֹ֔ ת־ִמְצוָתַ֣ ְוא 

ם  ְעָלֹ֑ ל ָכל־נ  ט ַעַ֣ א ְבִמְשָפַ֖ ים ָיִבֵּ֥ ה ָהֱאֹלִהִ֛ ֲעש ֹ֔ ת־ָכל־ַמֹּֽ וב וְ ִאםא  ע׃ִאם ־טַ֖ י״ב    קהלת) ־ָרֹּֽ

13–14 ) 

 
הם   גם  לגזניוס,  בדומה  למדי.  ברורה  בו  הברירה  העברית אשר  בין  השוואה  לערבית,    עורכים 

 ב[ בערבית בהקשר זה, של התכוונות להבעת ברירה.    יןוִא א  ין ִא ומציגים את הדגם המקביל ]
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ועוד,   לשונות  זאת  על  גם  אלא  זה,  מחקר  נסמך  שמיות  ללשונות  השוואה  על  רק  לא 

שמיות.   שאינן  מבעי  קלאסיות  של  מובחנת  בסדר    אוקבוצה  הבאים  מספריים  ביטויים  כוללת 

 עולה. דוגמה אחת לכך מצויה בתיאור כיבוש העי: 

י   ו ָהַע֞ יִריחֵ֗ ים ִמֹּֽ ַע ֲאָנִשֶ֜ יה  ]...[  ַוִיְשַל֩ח ְיהוֻשִּ֨ ר ֲאל  אמ  ֹֹּּׁ֤ ץ  ַוי ת־ָהָאֹ֑ר  ּו א  ְוַרְגלַ֣ ּו  ר ֲעלַ֖ אמֹֹּ֔ ֙ם ל 

י׃  ת־ָהָעֹּֽ א  ּו  ְָֽיַרְגלַ֖ ַוֹּֽ ים  ָהֲאָנִשֹ֔ ַָֽיֲעלּ֙ו  ָכל־ָהָע֒ם    ַוֹּֽ ַאל־ַיַַ֣על  ָלי֮ו  א  ּו  ֹּאְמרַ֣ ַוי ַע  ל־ְיהוֻשֵ֗ א  בּו  ַוָיֻשַ֣

יש ִאֵ֗ ִים  ָמ֙ה    ֚אֹו  ְכַאְלַפַ֣ ַאל־ְתַיַגע־ָש֙ י  ת־ָהָעֹ֑ א  ּו  ְוַיכַ֣ ּו  ַיֲעלַ֖ יש  ִאֹ֔ ים  ֲאָלִפַ֣ ת  ש  ִכְשֹלַ֣

ָמה׃  ֹּֽ ט ה  י ְמַעַ֖ ם ִכֵּ֥ ת־ָכל־ָהָעֹ֔  ( 3–2ז׳  יהושע) א 

 
תפוצתם   לגבי  מרחיב  לצורותיו״,  המודרג  המספר  ״דגם  במסגרת  אלה  בביטויים  בדונו  הרן, 

ת וגם בלתי שמיות מן המזרח  ומסכם באומרו שהם ״מצויים הרבה בטקסטים של לשונות שמיו

הקדמון, ובלשון היוונית הקלאסית ושל הברית החדשה, ומסתבר שתופעה זו בעצם כללית היא  

הלשונות״  למספר  85לכל  מכוונים  אינם  ״לעולם  שהם  הרן  קובע  אלה  ביטויים  של  מובנם  לגבי   .

כלשונו. מספר׳״,  אותו  ׳בקרבת  או  מוגדר׳  בלתי  ׳מספר  הוא  ומשמעם  על  הי  מדויק,  שענות 

ועל קביעות נוספות בנושא זה, שנדון   , חיזקה את קריאתי את  רבות בספרותקביעותיו של הרן 

מעין קונספט מכליל הנסמך על  שהיא, כאמור,  ,  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳   כמביעיםמבעים אלה  

         הפריטים הנזכרים במפורש; על כך יורחב בהמשך. 

 
המסד התיאורטי לעבודה, גם על השוואה ללטינית ועל  וצג  כאמור בסעיף הקודם שבו ה

הנסמך  דוחה דיק את הניתוח הקלאסי    orבניתוחו את  העולה מהשוואה זו התבססתי בעבודתי.  

מציג  . במסגרת זו הוא  or86כמשמעות הליבה של   ׳ מכליל׳אמת ואת המשמע ה   תנאי על סמנטיקת  

קביעתו  אצל    את  גם  שלפיה,  ם(אחרי)שעולה  המשמע  ,  בין  ההבחנה  המקובלת,  לדעה  בניגוד 

הסמנים    ׳מוציא ׳וה  ׳מכליל׳ה שני  באמצעות  בלטינית  מקודדת  ;  87)בהתאמה(   aut  -ו  velאינה 

 הבחנה זו בלטינית היא בעיקרה פרגמטית או סגנונית, ולא לוגית.  לשיטתו, 

 
כן,   על  אל  יתר  העתיקהגם  העת  מן  נוספים  טקסטואליים  השוואות    קבצים  נערכו 

ברין  .  קובצי חוק רומיים  , בין היתר,; במסגרת זו נמניםת יותר אך במידה מצומצמ,  במחקר זה

 משווה בין שיטת המשפט המקראית לזו הרומית, ומתייחס בהקשר זה למבע: )שם( 

ה  ַ֣ ר־ִאי֙ש ָשד  י ַיְבע  ר אֹוִכֹּׁ֤ ַ֖ ו[ ּוִבע  ת־ְבִעירֹּה ]ְבִעירֹ֔ ם ְוִשַל֙ח א  ר  הּו  ־כ ֹ֔ ִ֛ ב ָשד  יַטֵּ֥ ר מ  ֹ֑ ה ַאח  ַ֣ ִבְשד 

ם׃ ֹּֽ ו ְיַשל  ב ַכְרמַ֖ יַטֵּ֥  ( 4כ״ב   שמות) ּומ 

 
 . 109ר׳ הרן, תש״ל, עמ׳   85
 
 . 276–274, עמ׳  1968ר׳ דיק,  86
 
( וגם במילונם של בראון, דרייבר ובריגס )בראון, 18–17, עמ׳  1846זו עולה גם במילונו של גזניוס )גזניוס,    הבחנה  87

 (. 15–14, עמ׳ 1907דרייבר ובריגס, 
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על פי ברין, במקרה זה ובאחרים באה לידי ביטוי השיטה ה״בלתי פורמאליסטית״ של המקרא,  

מדי,    העמדת מבעהמטרה בכלשונו. כלומר,   ייתפש למקרים מצומצמים  ברירה היא שהדין לא 

ל זה  השוואה.  בלבד  שדהובמקרה  שבו  ברין  מציג    לצורך  הרומית,  בשיטה  הדינים  אחד  את 

בין ספציפי  הבחנה  משמעותית    ,גפניםו  עצים  ים,מקרים  על  למעשה  ומאוד  הייתה  השפיעה 

הוא    הפסיקה.  גם  המכוון  במבע,  הברירה  שימוש  את  קביעתי  בעת  כמובן  הובאו  אלה  טיעונים 

 .  , וגם על כך ארחיב בפרק הבאמן הפריטים הספציפיים הנזכרים בו במפורש  לקונספט רחב יותר

 
מבעי   הקודם,  בסעיף  שהוצג  במקורות    אוכפי  הדורות  רביםנדונים  פרשניים  לאורך   ,

מהם.  ודקדוקיים העולה  על  גם  נסמכות  וקביעותיי  במחקרי,  נדרשתי  אליהם  גם  לפיכך  אלו  ; 

 יידונו להלן. 

 

 ספרות חז״ל  1.2.4

חז״ל.    של מקורותקבוצה אחת   ברירה שבהם משמשת  מעמידה ספרות  במבעי  ,  ו׳לעיל נתקלנו 

יומת  דוגמת מות  ואימו  אביו  נדונה  .  (15כ״א    שמות)  ומכה  אלה  במבעים  הברירה  קריאת 

ב שונים.  דרבמקורות  ר  ישמעאל  ׳מכילתא  דברי  ״משמע    ׳מצוטטים  לברירה:  המכוונים  יונתן, 

; קריאה דומה עולה  88שניהם כאחת ומשמע אחד אחד בפני עצמו, עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו״ 

 .  89ויקרא ל ספרא גם ממדרש 

 
ל״ה(. מבע אחר בעניין    במדבר )  אופן ביצועוול רצחזאת ועוד, לעיל הוצג מבע המתייחס ל

 :  שמותדומה מצוי ב

ן ב  ַ֖ ְבא  הּו  ע ֹ֔ ת־ר  א  ְוִהָכה־ִאי֙ש  ים  ֲאָנִשֹ֔ י־ְיִריֻבַ֣ן  ו    ְוִכֹּֽ ב׃  א ֹ֣ ְלִמְשָכֹּֽ ל  ְוָנַפֵּ֥ ּות  ָימַ֖ א  ֵֹּּ֥ ְול ף  ְגרֹֹּ֑ ְבא 

ק   ַרֵּ֥ ה  ֹ֑ ַהַמכ  ה  ְוִנָּקַ֣ ו  ַעל־ִמְשַעְנתַֹּ֖ ּוץ  ַבחִ֛ ְך  ֵּ֥ ְוִהְתַהל  א׃ִאם־ָי֞קּום  ֹּֽ ְיַרפ  א  ֵֹּּ֥ ְוַרפ ן  ַ֖ ִית  ו   ִשְבתִֹּ֛

 (19–18כ״א  שמות)

 
דיון   מצוי  זה  לפסוק  באשר  ו90מכילתא בגם  ללמוד  ,  ניתן  הברירה שממנו  הוא    המכּוון  שימוש 

באבן  ״לשון המכילתא היא:    ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳, שניתן לנסחה: ׳דבר שיש בו כדי להמית׳;

סימני מיתה הן ]...[ מגיד שאינו חייב עד שיכהו בדבר שיש בו כדי   אגרוףו  אבןמגיד ש – או באגרוף

ש״.  [...]  להמית אוסיף,  זה  העוליםלגם  בהקשר  המספרים  לעילאשר    ,ביטויים  ישנה    ,נדונו 

 : המופיע באותו הקשר לאחר המבע לעיל  באשר למבע ,למשל , . כךמכילתאהתייחסות ב

 
 . 266–265, תרצ״א, עמ׳ ישמעאל ׳מכילתא דרר׳, כאמור,  88
 
 . ׳, ב׳ט קדושים ר׳, כאמור, 89
 
 . 270–269ר׳ שם, עמ׳  90
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֩ה   י־ַיכ  ום  ְוִכֹּֽ ם׃ ַאְֵּ֥ך ִאם־יִ֛ ֹּֽ ם ִיָנק  ו ָנקַֹּ֖ ַחת ָידֹ֑ ת ַתַ֣ ַ֖ ט ּומ  ב  ת־ֲאָמת֙ו ַבש ֹ֔ ו א  ו אֹּׁ֤ ת־ַעְבּדֶ֜ יש א  ִאִּ֨

ּוא׃ ֥אֹו ו הֹּֽ י ַכְספַ֖ ם ִכֵּ֥ א יַֻּקֹ֔ ַֹּ֣ ד ל ִים ַיֲעמֹֹּ֑  (21–20כ״א   שמות) יוַמַ֖

 
״מכילתאב  מוצאים  כ  יום:  כ  יומיים,  יומייםשהוא  לעת״יוםשהן  מעת  כיצד,  הא  כלומר  91.   ,

ימים אחדים׳, שאיננו מוגבל ל ׳פרק זמן של   יומייםאו ל  יוםההתכוונות היא לקונספט המכליל 

 בלבד, הנזכרים במפורש במבע.

 
יית  בדוני בסוגכך, למשל,  ספרות חז״ל נדרשתי גם אל התלמוד הבבלי.  העיון בבמסגרת   

; השאלה  העוסקת בברירה   , אחת הסוגיות המרכזיות הנדונות בספרות אוסדר הפריטים במבעי  

הוא קביל, כלומר אם שינוי הסדר  הנזכרים במבע  הניצבת במרכזה היא אם שינוי סדר הפריטים  

ניתן  :  קל וחומר קשורה במידת  נמצאה    ה זו סוגיי  .אינו גורר שינוי במשמעות ממצב עניינים קל 

יותר חמור  עניינים  מצב  על  מציבה  ללמוד  אלו  במקרים  הקלה  ;  החלופה  את  המקרא  לשון 

 ראשונה. כך בדין הבא: 

ור   יש בֵ֗ ח ִאֶ֜ י־ִיְפַתִּ֨ ו֠אֹו  ְוִכֹּֽ ור אֵּ֥ ָמה שַ֖ נּו ְוָנַֹּֽפל־ָשֵּ֥ ֹ֑ ְיַכּס  א  ַֹּ֣ ְול ר  יש בַֹּ֖ ה ִאִ֛ ֵּ֥ י־ִיְכר  ַעל  ִכֹּֽ ַבֹּׁ֤ ור׃   ֲחמֹּֽ

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ יו ְוַהמ  יב ִלְבָעָלֹ֑ ף ָיִשַ֣ ס  ַ֖ ם כ   (34–33כ״א  שמות)  ַהבו֙ר ְיַשל ֹ֔

 
החלופות   מבארראב״ע   ״עצמן   את  בור :  איש  יפתח  אחר   –  כי  כרהו  יכרנו  ;שכבר  הוא    או 

התייחסות    מבתחילה״; ישנה  בתלמוד  ההחומרהלמדרג  ואילו  על  אם  נאמר?  ״למה    פתיחה : 

סדר הפריטים הנתון רלוונטי  . ניתן אפוא לקבוע, כי במקרה זה  92לא כל שכן?״   כרייהחייב, על ה

ניתן לשנות את סדר הפריטים מבלי לגרור שינוי במשמעות. גם   למשמעות המועברת במבע; לא 

 להלן. עניין זה יוצג ביתר הרחבה 

 
חז״ל,   לספרות  מקורות  פרט  של  אחרת  מעמידים קבוצה  התבססתי  עליהם    שגם 

 על כך ארחיב בסעיף הבא. מימי הביניים; והפרשנויות המסורתיות  , המילונים הדקדוקים

 

 מימי הביניים ופרשנויות של המקרא  , מילוניםדקדוקים 1.2.5

מגוון המקורות  מגם  כפי שהוצג בסעיף הקודם, הזיקה בין ברירה לבין תנאי ושאלה עולה בבירור  

הביניים אבן  מימי  כאמור,  ב  ג׳נאח .  השורשיםב  או בדונו  למ  ספר  המשובצת  ואםול  אותייחס   ,

במקרה    או; לדבריו: (36–35, 29–28 כ״א שמות)ב , בדיני השור שהובאו לעילאוהמקביל לבמעמד  

של רמב״ן לפסוקים  ו  ״; כך עולה גם מדבריהם של ראב״ע ׳נודע  אם׳ ״תהיה לתנאי ]...[ והעניין  זה  

ב  אלה. מפורשות  עוסק  רש״י  לעיל,  לדין    בהתייחסו  אםו   אויחסי  גם  אחת  שעניינו  שהוצג  נפש 

 
 . 274–271ר׳ שם, עמ׳  91
 
 ע״א.  ׳נ בבא קמאר׳  92
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ד׳ ויקרא)ב  החוטאת בשגגה  הארץמעם   הודע״לדבריו:  ;  (31–27,  ,  הודע׳כמו    –  או  הדבר.    ׳אם 

   ״.אובמקום  אם, ו אםיש שמשמשין בלשון   אוהרבה  

 
. במבע אחר, בדבריו  לא רק באופן ישיר  הקריאת הברירה מתבהרת במקורות אלואולם  

 ב[:   עדא  משל האל ללבן בחלומו, ננקט הדגם ]

ב   ם־ַיֲעקַֹּ֖ ר ִעֹּֽ ֵּ֥ ן־ְתַדב  ר ְלךִ֛ פ  מ  ו ִהָשִּ֧ ר לֵ֗ אמ  ַֹּ֣ ְיָלה ַוי ם ַהָלֹ֑ י ַבֲחֹלַ֣ ן ָהֲאַרִמַ֖ ל־ָלָבֵּ֥ ים א  א ֱאֹלִהִ֛ ִֹּּ֧ ַוָיב

וב  ִמ  דטֵּ֥ ע׃ע   (24ל״א  בראשית ) ־ָרֹּֽ

 
״הישמר לך פן תדבר עימו לעשות לו  :  , מתבהר יחס הברירה אומפרשנות רמב״ן לפסוק, בנקטו  

   פן תפחידנו לעשות לו רעה״. אוטובה ]...[  

 
מקורות נוספים מימי הביניים העוסקים ביחס הברירה ובמיליות המסמנות אותו הוצגו  

של   דבריו  את  למנות  ניתן  ביניהם  בהמשך;  עוד  ויוצגו  את  לעיל  לפרשנותו  במבוא  גאון  סעדיה 

הוא טוען כי היא    (17כ״א    שמות)  ומקלל אביו ואימו מות יומת  שבפסוק   ו׳התורה; בהתייחסו ל

 ״.אועומדת במקום  ״

 
קביעה על אודות יחס  אשר לעצם המסייע לא רק בעיון בפרשנות המסורתית  זאת ועוד,  

, אלא גם באשר לזיהוי שימוש הברירה הספציפי. רשב״ם מתייחס לדימוי  המכּוון במבע  הברירה

 , המצוי למשל במבע הבא:  השיריםשיר הרווח ב

ות ִבְצָבאֹ֔ ֙ם  ִִּ֨ ְירּוָשַל ות  ְבנֹּׁ֤ ם  ְתכ ֶ֜ א  ְעִתי  ה֖אֹו    ִהְשַבִּ֨ ֹ֑ ַהָּׂשד  ות  ׀  ִאם  ְבַאְילַ֣ ירּו  ־ָתִעִּ֧

ץ׃ ִאםְוֹּֽ  ְחָפֹּֽ ת  ה ַעֵּ֥ד ש  ת־ָהַאֲהָבַ֖ ּו א  וְררִ֛  ( 7ב׳  שיר השירים) ־ְתעֹּֽ

 
ל  ספציפית  התייחסות  מצויה  המובעת    אם ול  אובדבריו  התקשורתית  ולכוונה  שבפסוק 

מדברי רשב״ם   כופל מילתו״.  –אם תעירו ואם תעוררו כופל מילתו ]...[   – או באילות״באמצעותן: 

זה היא מטא  מתחזקת הקביעה אותו שימוש אשר-שהברירה במקרה  ,  בעבודתי  מוגדר  לשונית, 

)שם(, ומאורי  לאריאל  שעיקרו ׳אקוויוולנטיות ׳  בהמשך  בין    ,  פרגמטית  או  סמנטית  שקילות 

 . יורחב בהמשך , כאמור, על כךגם . שכולם מכוונים לקונספט אחדהפריטים במבע, כך 

 
העיון   מקראי,  הפנים  העיון  ובתרגומים,  לצד  בנות  בנוסחים  ובספרויות  בלשונות 

על גוף המחקר העצום    קביעותיי גם  ת נסמכומקורות מימי הביניים,  בהתקופה, במקורות חז״ל ו

 ארחיב על כך בסעיפים הבאים. ופרשנותו.   , נוסחובעת המודרנית, שעניינו לשון המקרא
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 דקדוקים, מילונים ופרשנויות של המקרא מן העת המודרנית  1.2.6

אחדות מקביעותיהם  אשר  ,  של המקרא  קבוצה אחת במסגרת זו מעמידים מדקדקים ומילונאים

וכן על   כבר  ,  המסמנות משמעים אלה  ועל המיליות הנוספות  אועל אודות ברירה, תנאי ושאלה 

להלן.   להיבחן  ויוסיפו  לעיל,  נבחנו  ואף  לבין    גזניוסהוצגו  ברירה  בין  הזיקה  על  כאמור,  עמד, 

משמשת כמילת תנאי, ושאחד משימושיה הוא ״הצגה    או. הוא קבע כי  93אם ל  אוובין    מודאליות

, ועמד על הסביבות  אםמשמשת    השל מקרה אפשרי אחר״. עוד הוא קבע כי ככלל, בשאלות בריר 

ולרעיונות   ָאָוהלפועל  או. הוא אף קשר את  במבני שאלות אםבמקום   אוהתחביריות שבהן ננקטת  

, כפי שראינו  […] if perhaps she wishesבנקטו    או, והציג פרפראזה למבע של רצון ושל בחירה

   לבין קונספטים אלו של מודאליות. ברירה הזיקה בין ; גם בכך הוסיפה להתחדד אצלו לעיל

 
ובריגס,   דרייבר  בראון,  אצל  גם  עולים  דומים  דברים  שפורט,  ובאומגרטנר,    קהלר כפי 

גם    אואבינרי, שמציין ש״במקרא משמשת  כן אצל  , קליינס, ליונשטאם ובלאו ו ז׳ואון ומוראוקה

ברין  94״ אםבמקום   גם  לשון  )שם(  .  משמש  משפטיים  ש״בטקסטים  פתיחות    אוקבע  במסגרת 

המשמש    כי כציון פתיחה לסעיפים משניים בדינים, וזאת בצד   אםהדינים כהשלמה או כהקבלה ל 

״ברור  והוצגו לעיל קבע ברין:    ו׳כלשון פתיחה ראשי בדינים״. בהתייחסו למבעים שננקטת בהם  

]...[ מכאן    ו׳כו׳  שאין לפרש   ׳   ׳והחיבור  מציין  ׳״.  או=  אנדרסןכך  אלו  בהתייחסו למבעים    ,גם 

באמצעות  ו׳הכוללים   מחוברים  לפעמים  חלופות  בבירור  שהם  ״פריטים  במקום  ו׳:    .95״או, 

, ׳חיבור׳ ו׳הפרדה׳, כלשונו,  אוושל    ו׳על שתי המשמעויות של  עומד  )שם(  כאמור, גם השופט כהן  

 .  כי לעולם "לא ניתן לדעת בבטחה" מהי המשמעות שאליה התכוונו  ומציין

 
ל  יש  זה  המודרנית  קביעות  לגם  התייחס  בהקשר  המחקר  בספרות  אודות  נוספות  על 

. דברים אלו  ( שלהםDiscourse Profile)  שיחיהפרופיל  האיחורם של טקסטים, הנסמכות על  

כאמור;   פולק,  של  במחקריו  רק  לא  אנדרסן עולים  בכך   גם  במבעי  96דן  בדונו  משווה    או.  הוא 

התחבירית ההיערכות  ועל  המדוקדקת  הספסיפיקציה  על  ומצביע  המשוכללת    מבנית -ביניהם 

חלקם.   את  המחוקק;  המאפיינות  של  התקשורתית  הכוונה  את  לשרת  כדי  לשיטתו,  יש,  באלו 

ייתכן כי יש בכך גם כדי ללמד על איחורם של הטקסטים שבהם משובצים מבעים אלה. מילגרום,  

מתייחס אף הוא למבעים שונים,  ,  אומשובצים מרבית מבעי  כאמור  שבו  ,  ויקראר  בפרשנותו לספ 

 
 (. 500, 498, 475–473,  306, עמ׳ 1910(; והדקדוק )גזניוס, 18–17, עמ׳ 1846ר׳ המילון )גזניוס,  93
 
 . 7ר׳ אבינרי, תשכ״ה, עמ׳  94
 
 .  148, עמ׳ 1974ר׳ אנדרסן,  95
 
 . 144–314, עמ׳ 1974ר׳ אנדרסן,  96
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וקובע: ״אומנותיות ספרותית זו מראה על השתכללות בטכניקה  מצביע על מבניהם המשוכללים  

; גם הוא טוען לאיחורם של טקסטים על סמך ממצאים אלו. מכלול קביעות  97הקומפוזיציונלית״ 

וסייעו לי בקביעותיי, בכל הזהירות הנדרשת במסגרת העיסוק בזמן חיבורם  אלו נבחנו במחקרי  

יפותח בהמשך, במסגרת הסעיף העוסק בתיארוכם של מבעי    של הטקסטים שבמקרא. עניין זה 

 בפרק שעניינו בחינת מבעים אלו על פי היבטים ספרותיים.  ,או

 
את   גם  נוסח המקרא. למעשה,  הוא חקר  מחקרו של ברין  המוקד של מחקרים אחרים 

ואם  ]...[    ואם בכלי ברזל הכהו ניתן לכלול בקבוצה זו. בבחנו את המבעים שהוצגו לעיל, ביניהם  

 (18–16ל״ה    במדבר )  ]...[    או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו ]...[    באבן יד אשר ימות בה הכהו

״, ובכך יש כדי  הדיןלשם הבהרת  ו״  ״כראיה לתולדות היווצרות הדין״ שבהם    אוהוא רואה את  

בעיקר למבעים בסוגת החוק,   הוא  גם  דומה, שמתייחס  עיון  הנוסח.  גלגולים שעבר  על  להצביע 

פישביין  לשיטתם  98מציג  אלה  .  ממבעים  רבים  פישביין,  ושל  ברין  של  של  תוצאתה  למעשה  הם 

סקונדרית  תכליתם  תוספת  כלומר,  מת ;  או    כתובביטוי    ןהיא  מוסק  להיות  היה  שיכול  למה 

משקפת שלב מוקדם של הלכת חז"ל הנוקטת אף היא בדרך  הלאינטרפרטציה אוראלית קיימת,  

ב לעיל  כפי שראינו  עוד להלן  מכילתא זו,  על ראיות שונות,    . ויוצג  את קביעותיהם הם מבססים 

בהמשך.   בהרחבה  לטענת שיוצגו  נחשפים,  ופישביין  בכך  המחוקק  ברין  של  חבויות  מגמות   ,

בין היתר, נזכרות    . , תולדה של שינוים במשמעות לאורך השניםתהליכים סמנטייםכן  המקראי ו

 בהקשר זה אצל ברין קביעותיו של פון ראד באשר לשכבות בפסוק:  

ַ֣י   ְשנ  ׀  י  ַעל־ִפַ֣ א  ֱֹּֽחָטֹ֑ י  ר  ַ֣ ֲאש  ְטא  ַ֖ ְבָכל־ח  את  ּוְלָכל־ַחָטֹ֔ ְלָכל־ָעו֙ן  יש  ְבִאֵ֗ ד  ָחֶ֜ א  ד  ע ִּ֨ א־ָיקּו֩ם  ֹֹּּֽ ל

ים  ִדֵ֗ ר׃ַעל־ִפֵּ֥  ֛אֹוע  ּום ָּדָבֹּֽ ים ָיקֵּ֥ ִדַ֖ ה־ע   ( 15י״ט  דברים) י ְשֹלָשֹּֽ

 
על פי  את הנוסחה המקורית, וכל השאר )  לא יקום עד אחדלשיטת פון ראד, ״יש לראות במילים  

עדים שלושה  פי  על  או  עדים  יותר״שני  מאוחרת  פרשנית  הרחבה  אלא  אינו  הטענה  99(   .

]א   המבנה  את  בהרחבה  שסוקר  ג׳קסון,  אצל  גם  עולה  למסקנה  1א+  אולסקונדריות  ומגיע   ]

. 100[ הוא תוצאת המגמה של דין מאוחר להגיע לשלמות ולבהירות בנוסח החוק 1א+  אושהחלק ]

 
 .  42, עמ׳ 1991ר׳ מילגרום,  97
 
 . 177–170, עמ׳ 1988ר׳ פישביין,  98
 
 . 128, עמ׳ 1966ר׳ פון ראד,  99
 

 . 168, 161, 158, עמ׳ 1975ר׳ ג׳קסון,  100
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אליגר, בפירושו לספר   , מתייחס למיליות המשמשות להבעת ברירה ולסקונדריות של  ויקראגם 

 על כך יורחב בהמשך. ם ג ;101המבעים 

 
לעיל   נדונו  עתיקים  כזכור,  במחקרי  עליהםשתרגומים  כנדרש,  נסמכתי  אולם,   .

זאת יוצג בסעיף  ;  אלא גם על תרגומים מודרניים  התבססתי בעבודה זו לא רק על תרגומים אלו,

 הבא. 

 

 תרגומים מודרניים של המקרא  1.2.7

על היחסים המורכבים בין  , גם מן התרגומים המודרניים ניתן ללמוד  עתיקיםבדומה לתרגומים ה

דוגמת תנאי ושאלה, בנקטם מיליות המסמנות משמעים  אחרים  ברירה לבין משמעים מודאליים  

בהם  אלו עיון  ברירהאפוא  מסייע  .  להבעת  התקשורתית  הכוונה  במקרים  בזיהוי  לכך,  ובנוסף   ,

 .  מבעב  וןכּוהמ  ש הברירה הספציפיזיהוי שימובם רבים יש בו כדי לסייע ג

 
תרגומים   אותישלושה  שימשו  שלהם  אנגליים  באוריינטציה  מזה  זה  נבדלים  אלו   ;

( הנפוץ  NRSV)  New Revised Standard Version. תרגום אחד הוא  קריאות העולות מהםוב

ה הלאומית לכנסיות בארצות הברית. תרגום זה מיוסד  על ידי המועצ  1989 -שפורסם בוהמקובל, 

המאה הKing James Versionעל   מן  והחדשה  הישנה  הברית  של  מכונן  נוצרי  תרגום   ,-  17  .

ונעשה נפוץ    1978  -ונה ב(, שפורסם לראשNIV)  New International Versionשני הוא  תרגום  

מבקש להביע את הכתוב באנגלית מודרנית ומובנת. תרגום שלישי הוא התרגום  מאוד; תרגום זה  

, שפורסם Jewish Publication Society of Americaמבית המדרש של  ,  JPSהיהודי מודרני  

ב נוסח המסורה העברי ומקובל מאוד אף הוא.  1917  -לראשונה  ל  ש  תשיטתי   בחינה , מבוסס על 

דוגמה אחת לעיון  .  ביניהם, היא יסוד מוסד במחקר זהים  ל ההבדלששלושת התרגומים, ובפרט  

במבע   אובתרגומים המודרניים ולבחינת הממצאים העולים מהם הוצגה בסעיף הקודם. שם כנגד  

 שבדברי יחזקאל: 

ַען   ְלַמִּ֨ ה׃  ְוַגם־ְמרּוָטֹּֽ ָּדה  הּוַחַ֖ ב  ר  ִ֛ ח  ב  ר  ֵּ֥ ח  ר  ֱאמָֹּ֕ ָנֹ֑י  ֲאדֹּ ר  ָאַמַ֣ ה  כַֹּ֖ ְוָאַַ֣מְרָתֹ֔  ֙א  ִהָנב  ם  ן־ָאָדָ֕ ב 

ָטה   מָֹּרֹ֑ ָרק  ָבַ֖ ּה  ְלַמַען־ֱהי ה־ָלֵּ֥ ָּדה  הּוַחֹ֔ ַב֙ח  ֙ ט  ַח  ֹוְטבֹֹּּׁ֤ ץ׃    אֹ֣ ֹּֽ ָכל־ע  ת  ס  ֵּ֥ מֹּא  י  ְבִנַ֖ ט  ב  ֵּ֥ ש  יש  ָנִשֹ֔

 (15–14כ״א   יחזקאל)

 
מוצאים   היות  בתרגומים;    orאין  על  לערער  כדי  בכך  בדומה    אויש  ברירה.  מביעה  זה  בהקשר 

. כאמור, לשון  Howנוקטים    NRSV  -ו  JPSכאן, גם התרגומים    אוכנגד    איךלאבן ג׳נאח הנוקט  

 האחרון היא: 

 
 . 296, עמ׳  1966ר׳ אליגר,  101
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[…] It is sharpened for slaughter, honed to flash like lightning! How can 

we make merry? You have despised the rod, and all discipline. 

  
 ; לשונו: Shallונוקט   ת כן/לארואה כאן שאל NIVלעומתם, תרגום  

Shall we rejoice in the scepter of my royal son? The sword despises 

every such stick. 

 
הוא   המעניין  הפסוק, הממצא  את  בקריאתם  מזה  זה  נבדלים  השונים  שהתרגומים  אף  כן,  אם 

לעיל,   שנדון  לפסוק  גם  אלה  מתרגומים  עולה  אינה  זו  לשון  ברירה.  לשון  עולה  אינה  שמכולם 

  ]...[   או נודע, כי שור נגח הוא מתמול שלשום]...[    וכי ייגוף שור איש את שור רעהו ,  מדיני השור

הארמית  , המקבילה  ִאיןכאן   אוהנוקט כנגד   יונתןל  המיוחס  תרגוםבדומה ל.  (36–35כ״א    שמות)

מוצאים    אםל אין  המודרניים  בתרגומים  גם  לעיל(,  אלא  or)ר׳   ,if  תרגום  .JPS    נוקטIf, 

however תרגום ;NIV  נוקטHowever, if ותרגום ;NRSV  נוקטBut if :לשונו ; 

[…] But if it was known that the ox was accustomed to gore in the past 

[…] 

 
לצד הממצאים האחרים, יש כדי לתקף את טענתי לעיל, שקריאת  בממצאים אלו מן התרגומים,  

 כאן כמביעת ברירה מסופקת.   או

 
בנוסח המסורה.   אוומאידך, במקומות אחרים נוקטים התרגומים לשון ברירה שלא כנגד 

ברבים ממקרים אלו עיון בתרגומים העתיקים איננו מספק, שכן הם הולכים בדרך הנוסח העברי  

; לפיכך הם אינם מקדמים את הדיון באשר לאפשרות לקרוא את המבע  אוטת  וגם בהם אין ננק

 כמביע ברירה. במסגרת זו ניתן למנות את המבע הבא מדברי איתי אל דוד: 

י   י־ָנְכִרַ֣ ִכֹּֽ ְ֙ך  ל  ֙ ב ִעם־ַהמ  ֹּׁ֤ ּוב ְוש  נּו שַ֣ ִאָתֹ֑ ה  ַגם־ַאָתַ֖ ְך  ִ֛ ל  ָמה ת  ָלִּ֧ י  ַהִגִתֹ֔ י  ל־ִאַתַ֣ ְ֙ך א  ל  ֙ ר ַהמ  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי

ך׃   ֹּֽ ה ִלְמקומ  ה ַאָתַ֖ ֵּ֥ ְוַגם־גֹּל  י    [...]ַאָֹ֔תה  ֲאדִֹּנַ֣ ֙י  ְוח  ה  ַחי־ְיהָוֵ֗ ר  ֹּאַמֹ֑ ַוי ְך  ל  ַ֖ ת־ַהמ  י א  ִאַתִ֛ ַוַיִַּ֧ען 

ִאם־ִבְמ֞קום י  ִכִּ֠ ְך  ל  ְך    ַהמ ֹ֔ ל  ַהמ ֵ֗ י  ִנַ֣ ֲאדֹּ ׀  ם  ְהי ה־ָשַ֣ ִיֹּֽ ר  ֵּ֥ ֙ת  ִאםֲאש  ו  ם ִאם־ְלָמ֙ ִכי־ָשַ֖ ים  ־ְלַחִיֹ֔

ך׃ ֹּֽ ֵּ֥ה ַעְבּד   (21–19ט״ו  שמואל ב׳) ִיְהי 

 
בתרגום   שגם  פעמיים    יונתןבעוד  כנגד  אםננקטת  לחיים  אם,  אם  התרגומים  למוות  שלושת   ,

 לפסוק היא:  NRSV. לשון [whether x or y]לאנגלית נוקטים בדגם 

[…] wherever my lord the king may be, whether for death or for life, 

there also your servant will be. 
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בנוסח    אובמקרים אחרים התרגומים חלוקים ביניהם בהעמדת לשון ברירה שלא כנגד  

, אך בתרגומים  lest  -ב  JPSבדברי האישה אל הנחש נוקט תרגום    פןכנגד    ,למשל  ,רה. כךהמסו

NRSV ו- NIV  ננקטתor לשון ;NRSV  :למבע 

ר   ָאַמַ֣ ְבתוְך־ַהָג֒ן  ר  ַ֣ ֲאש  ֮ץ  ָהע  י  ּוִמְפִרַ֣ ל׃  ֹּֽ ֹּאכ  נ ָֽן  ץ־ַהָגַ֖ ֹּֽ ע  י  ִמְפִרֵּ֥ ש  ל־ַהָנָחֹ֑ א  ה  ִאָשַ֖ ָהֹּֽ ר  אמ  ַותֵֹּּ֥

ו  ּו בֹ֑ א ִתְגעַ֖ ֵֹּּ֥ נּו ְול אְכלּ֙ו ִממ ֹ֔ א תֹֹּּֽ ֹֹּּׁ֤ ים ל ןֱאֹלִהֵ֗ ּון׃ ּפ   (3–2ג׳   בראשית) ־ְתֻמתֹּֽ

 
 היא: 

[…] You shall not eat of the fruit of the tree […] or you shall die. 

 
 

ואמנם, כאמור, לא רק באשר לעצם קריאת הברירה ניתן ללמוד מן התרגומים, אלא גם  

באשר לשימוש הברירה הספציפי. גם בעניין זה לא תמיד קריאות התרגומים עולות בקנה אחד.  

 שבדיני נגעים בבגדים:  אוכך, למשל, את מבע  

ַעת ַַָֽ֣גע ָצָרֹ֑ ו נ  ֵּ֥ה בַ֖ י־ִיְהי  ג ד ִכֹּֽ ה  ְוַהב ָ֕ ְך   ]...[ ְוָרָאִּ֨ א־ָהַפִּ֨ ֹֹּּֽ ה ל ִהנ  ַגע ְוִּ֠ ת־ַהנ ֵ֗ ס א  ַ֣ י׀ ֻהַכב  ַ֣ ן ַאֲחר  ַהכֹּה ֶ֜

ו  ְבָקַרְחתַֹּ֖ וא  ִהֹ֔ ת  ת  ַ֣ ְפח  נּו  ֹ֑ ִתְשְרפ  ש  ַ֖ ָבא  ּוא  הֹ֔ א  ַ֣ ָטמ  ה  א־ָפָשֹ֔ ֹֹּּֽ ל ַַָֽ֣גע  ְוַהנ  ינ֙ו  ת־ע  א  ַָֹּֽׁ֤גע  ו    ַהנ  א ֥

ו׃   (55–47י״ג  ויקרא ) ְבַגַבְחתֹֹּּֽ

 
סם לצדדים הספציפיים הנזכרים; לשון  חובהתיי   orכלשונו, בנקטם    JPS  -ו  NRSVמתרגמים  

 האחרון היא: 

[…] It shall be consumed in fire; it is a fret, whether on its inner side or 

on its outer side. 

 
הספציפיים  ואין כל אזכור לצדדים    ,כלל אין מועמד מבע ברירה   NIVאלא שלעומתם, בתרגום  

 הנזכרים בנוסח המסורה; לשונו היא: 

[…] Burn it, no matter which side of the fabric has been spoiled . 

 
)אשר נטבע   ׳ברירה שאינה רלוונטית׳  הברירה במבע הוא שימושביעתי, שק יש בכך כדי לתקף את 

ומאורי( אריאל  ידי  כלל  ,  על  משנה  לא  הבגד,  את  לשרוף  שצריך  היא  המחוקק  שכוונת  כלומר 

 באיזה חלק שלו מצוי הנגע; עניין זה יוצג ביתר הרחבה בהמשך.

 
ל האנגלייםנוסף  למקרא    תרגומים  הפיני  בתרגום  גם   .(Raamattu 1933/38)נעזרתי 

הקודם,   בסעיף  ברירה:  כאמור  סמני  שני  ישנם  ״פשוטים״,    taiבפינית  ברירה  במבעי  משובץ 

כחלופיים העניינים  מצבי  הצגת  ואילו,  שמטרתם  ביניהם,  בבחירה  צורך  רק   vai  ללא    משובץ 

, כפי  )ישירה או עקיפה(  ׳; מבעים אלו משובצים רק במבני שאלהבחירה׳במבעי ברירה שעניינם  
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שימוש  הכך אכן מצאתי גם בעברית המקרא: רק במבני שאלה מובע .  102אריאל ומאורי שקובעות 

באמצעות  ׳בחירה׳ באו, בעיקר שלא  אל דוד,  אםאמצעות  , אלא  הנביא  גד  הבא, מדברי  המבע   .

 הוא דוגמה אחת לכך: 

ד   ָדִוַ֖ ֵּ֥ה  חֹּז  יא  ַהָנִבֹ֔ ל־ָגַ֣ד  א  ָהָי֙ה  ה  ּוְדַבר־ְיהָוֵ֗ ר  ק  ַבבֹֹּ֑ ד  ָּדִוַ֖ ְוִדַבְרָתַ֣  ַוָיֵָָּֽ֥קם  ָה֞לוְך  ר׃  אמֹֹּּֽ ל 

ְך׃  ה־ָלֹּֽ ֱעש  ֹּֽ ְוא  ם  ַ֖ ה  ַאַֹּֽחת־מ  ְבַחר־ְלךֵּ֥  יך  ֹ֑ ָעל  ל  ַ֣ נוט  י  ִכַ֖ ָאנֹּ ש  ָשֹלָ֕ ה  ְיהָוֹ֔ ר  ָאַמַ֣ ה  כֶֹּ֚ ד  ל־ָּדִוֵ֗   א 

ו  ר לָ֡ אמ  ַֹּ֣ ו ַוי ד־לֹ֑ ד ַוַיג  ל־ָּדִוַ֖ ֹּא־ָגֵּ֥ד א  ך ה  ַוָיב ַבע ָשִנַ֣ים ׀ ָרָעַ֣ב ׀ ְבַאְרצ ָ֡ ֹּֽ וא ְלךַ֣ ש  ה ִאםָתבַ֣ ־ְשֹלָשַ֣

ך  ֳחִּ֠  רְֹּדפ ֵ֗ ּוא  ְוהַ֣ יך  ֶ֜ ֹּֽי־ָצר  ִלְפנ  נְֻסךִּ֨  ע  ְוִאםָדִשים  ַּדַ֣ ַעָת֙ה  ך  ְבַאְרצ ֹ֔ ֙ר  ב  ֙ ּד  ים  ָיִמֵּ֥ ת  ש  ְשֹלִּ֨ יות  ־ֱהִּ֠

ר׃ י ָּדָבֹּֽ יב שְֹּלִחַ֖ ה ָמה־ָאִשֵּ֥  (13–11כ״ד  שמואל ב׳) ּוְרא ֹ֔

 
וג[  ואםב    אםא    ה על מבנה השאלה, בדגם ]הוא נסמך  שימוש הברירה ׳בחירה׳ כאן ברור:   על  , 

שלוש אנוכי נוטל עליך,  כפי שעולה מן המילים  לדוד לבחור באחת משלוש אפשרויות,    הצעת גד 

לך ואעשה  מהם  לך אחת  הברירהבחר  מבע  לפני  המופיעות  הסמן  ואכן,  .  ,  ננקט  הפיני  בתרגום 

vai׳בחירה׳ לשימוש  הייחודי  כנגד    , ,  כנגד    אםגם  זה.  ואם וגם  שימוש  את  לתקף  כדי  בכך  ,  יש 

 , שכן לצורך סימונו קיים סמן ייחודי.  אצל אריאל ומאוריהמוצג  

 
נסמכת עבודתי, ולמעשה לא רק  ולפינית  תרגומים מודרניים לאנגלית  ואולם לא רק על  

המשמשות בימינו; על כך בסעיף  נוספות,  שפות רבות  בממצאים  , אלא גם על  תרגומים בכללעל  

 הבא. 

 

 כלליים -שפות מודרניות ומחקרים בלשנייםבממצאים טיפולוגיים  1.2.8

בלשניים מחקרים  הקודם,  בסעיף  שהוצג  התיאורטי    כלליים-כפי  המסד  מן  חלק  רק  אינם 

בעיקר    , בממצאים הטיפולוגיים שעליהם הם מתבססים יש גם כדי לתקף את טענותיי  . לעבודתי

עולות בקנה אחד עם תהליכי הגרמטיקליזציה    אלו  . טענותוהמיליות האחרות  אובאשר ליחסי  

של המקבילות למיליות אלו בשפות העולם. גם טענות אחרות שלי נשענות על העולה  )הידקדקות(  

הבלשנית,  המחקר  במבעי    מספרות  הפריטים  את  המאגדות  לקטגוריות  באשר  היתר    או בין 

 .באשר לסדר הפריטיםו ושאלת מעמדן )מפורשות או מוסקות( 

 
במחקרים  , המתוארים בהרחבה  שורה ארוכה של שפותבאם כן, כאמור לעיל, ממצאים  

אריאל,  עמיתיהשל    של  ושל  לבין    , ןמאורי  ברירה  שבין  הזיקה  מובהק את  באופן  -אימתקפים 

ייחודי  קבוצה אחת מעמידים ממצאים, שלפיהם    מציאותיות ומודאליות.  בשפות הנעדרות סמן 

. כך, למשל, מצבי העניינים המועמדים לברירהמציאותיות עבור  -ננקטים סמני אילהבעת ברירה  

 
 . 994–939, עמ׳ 2018בהקשר זה ר׳, בין היתר, אריאל ומאורי  102
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מבעים   צימוד  היא  כך  לצורך  המשמשת  האסטרטגיה  אמריקה,  בדרום  המדוברת  וארי,  בשפה 

.  אוליאו באמצעות סמן ספק המקביל ל  אםאחד באמצעות סמן תנאי המקביל להמסומנים כל  

 שהמבע באנגלית:   בהקשר זה אחד הממצאים שמציגה אריאל הוא 

Let’s eat or I’ll starve to death. 

  
 [, במבע שתרגומו לאנגלית הוא: if not x then yפינית באמצעות מבנה תנאי בדגם ]תורגם ל

  If we don’t eat soon I will die of hunger. 

 
 

אי סמני  שלפיהם  ממצאים,  מעמידים  שנייה  רבות  -קבוצה  פעמים  הם  מציאותיות 

ייחודיים המקורות   ברירה  לסמני  כךהדיאכרוניים  ברוסית,    ili  -ו   באיטלקית   sennò  ,למשל  , ; 

ומאורי  , לרבות אלו של אריאל  דוגמאות אלו ואחרות.  כאמור לעילקרואטית,  -בבולגרית ובסרבו 

מצביעות על   ,׳הוצאה הדדית׳ ל׳הכללה אפשרית׳ היעדר הרלוונטיות של ההבחנה בין  על אודות  

הקלאסי,   לניתוח  שבניגוד  טבעיות  כך,  בשפות  שרלוונטי  הברירה  מה  ליחס  מספר  איננו  באשר 

הדוברת מחויבת  שאליהן  סימונ,  החלופות  אי  ןאלא  אלו  -כאפשרויות  ממצאים  על  מציאותיות. 

שלפיה   בטענתי,  כמובן  השאלה ,  אם,  אוהתבססתי  רצף    ה׳  על  כולן  מצויות  נוספות  ומיליות 

אי מודאליים  משמעים  האחד  שבקצהו  אחד,  ובקצהו  -הדרגתי  וכתנאי,  כשאלה  מציאותיים, 

 האחר משמע הברירה.  

 
על  בממצאים אחרים   אור  השונים, אשר אותם  שפות העולם שופכים  שימושי הברירה 

בעצם היותם מסומנים באמצעות    ,וכן על מרכזיותם  ,בהמשך לאריאל ומאורי אני מציג בעבודתי

להם.   ייחודיים  אחד סמנים  ברירה  מסמן  יותר  בעלות  בשפות  הקודם,  בסעיף  נבדלים    כאמור 

מצוי  מצב דומה  ית.  מצב אחד כזה ראינו לעיל בפינ .  ונים בהםם המכּוזה מזה בשימושיהסמנים  

שיתואר    ;באיטלקית  כפי  בעבודתי,  המוצגים  הברירה  משימושי  הוא  בהרחבה  אחד  בהמשך, 

הספלמת מצא  ויובאו עוד להלן.    דוגמאות לכך ראינו לעיל  )ר׳ מילון המונחים(.   ׳ אקוויוולנטיות׳

ואילו הסמן    ; יכול לשמש באופן זה  oננקט רק לשימוש זה; הסמן    ovveroשבאיטלקית הסמן  

oppure   זה באופן  לשמש  יכול  את    .103איננו  אפוא  מתקפים  אלו  שימוש  הממצאים 

 , שכן לצורך סימונו קיים סמן ייחודי.  ׳אקוויוולנטיות׳

 
בעבו כאמור,   נוספות  קביעות  זו גם  בממצאים    דה  בהם  בנתמכות  ויש  העולם,  שפות 

שבמרבית    ,מצאתי  אומבדיקתי את הקטגוריות המאגדות את הפריטים במבעי  אישוש לטענותיי.  

 
 . 51–1, עמ׳  2007ר׳ הספלמת,  103
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תלויי הקשר  בתיווך היסקים פרגמטיים  עולה  נזכרת במפורש, אלא  איננה    המקרים הקטגוריה 

 . דוגמה אחת לכך היא המבע הבא: רחב

וב   ם אִ֛ ֵּ֥ ָבה  ה  י־ִיְהי ִּ֨ ִכֹּֽ ה  ו־ִאָשֵ֗ יש אֹּֽ ם  ֥אֹו  ְוִאַ֣ ֵּ֥ יה  ְּדמ  ם  ּו אָֹּתַ֖ ִיְרְגמֵּ֥ ן  ב  ִ֛ ָבא  תּו  ות יּוָמֹ֑ י מַ֣ ִנַ֖ ִיְּדעֹּ

ם  ( 27כ׳   ויקרא) ׃ָבֹּֽ

 
אלא ששני אלה הם רק בבחינת  ;  ידעוניו  אוב זה מצוינים במבע הברירה רק שני פריטים,    קרהבמ

׳עוסק בקריאת העתיד, שלא בתיווך האל׳, כלומר דוגמאות  אקזמפלרים טיפוסיים של הקטגוריה  

בולטות הממחישות את הקטגוריה ובכך מסייעות בהעמדתה. קטגוריה זו היא הקונספט היחיד  

או אחריםהמכּו  אלו  ולא פריטים ספציפיים  במבע,  ומאוריון  .  , בהמשך לקביעותיהן של אריאל 

נוספים על  תמיכה לכך עולה מהשוואת המבע למבע אחר,   ונזכרים בו פריטים    אוב שעניינו זהה 

 : ידעוני ו

ֵָּֽ֥ן  ים ְמעונ  ם ְקָסִמֹ֔ ַ֣ ש קֹּס  ֹ֑ ו ָבא  ו־ּוִבתַ֖ יר ְבנֹּֽ א ְבךֹ֔ ַמֲעִבֵּ֥ ַ֣ א־ִיָמצ  ֹֹּּֽ ש ּול ַ֖ ף׃ ּוְמַנח  ֹּֽ ר  וְ  ְמַכש  ב  ר ָחֹ֑ ַ֖ חֹּב 

או֙ב  וְ  ל  ֵּ֥ י  וְ שֹּא  ִנֹ֔ ל־ַהמ  וְ ִיְּדעֹּ א  ש  ַ֖ יםדֹּר  ּוִבְגַלל֙   104: ִתֹּֽ ה  ל  ֹ֑ א  ה  ש  ָכל־עַֹּ֣ ְיהָוַ֖ה  ת  י־תוֲעַבֵּ֥ ִכֹּֽ
ֹּֽיך׃ ם ִמָפנ  יש אוָתַ֖ יך מוִרֵּ֥ ה ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ל  ת ָהא ֹ֔ בַֹּ֣  (12–10י״ח  דברים)  ַהתוע 

 

לזה  ממצא   העולהדומה  בשפה    ממצא  בקטגוריזציה  שעסקה  בארוטו  מצביעה  כך  ועל  ביפנית, 

בולטת נטייתה   מבעים אלהמפורש, ובאופן  נתונה הקטגוריה בבמקרא במיעוט המקרים  רק  . 105זו

ייחודית לעברית המקרא; בדונה במבני  זו אינה  תופעה  גם  למעשה,  להופיע כפריט האחרון במבע.  

כך סלטינג בגרמנית  רשימות   על  כללית  ,  106עמדה  הנושא משמעות  האחרון  הקובעת כי ״הפריט 

כמרכיב   להיחשב  )-בתרעשוי  העובד    , למשל  ,כך(״.  post-detailingפירוטי  של  בדינו  מוצאים 

 עבודה זרה: 

ה   ִּ֧ ר ַיֲעש  ה ֲאש ִּ֨ יש או־ִאָשֵ֗ ְך ִאַ֣ ן ָלֹ֑ ַ֣ יך נֹּת  ַ֖ ר־ְיהָוֵּ֥ה ֱאֹלה  יך ֲאש  ֹ֔ ד ְשָער  א ְבִקְרְב֙ך ְבַאַחַ֣ ֹּׁ֤ י־ִיָמצ  ִכֹּֽ

ו׃  ר ְבִריתֹּֽ יך ַלֲעבֵֹּּ֥ ַ֖ ה־ֱאֹלה  ֵּ֥י ְיהָוֹּֽ ינ  ע ְבע  ת־ָהַרִ֛ ם   א  ֹ֑ חּו ָלה  ים ַוִיְשַתַ֖ ִרֹ֔ ים ֲאח  ַָֽיֲעבֹּ֙ד ֱאֹלִהַ֣ ְך ַוֹּֽ ל  ַוי ֵ֗

ש ׀  מ  ַ֣ ֹו ְוַלש  ַח  אֹ֣ ֵ֗ יִתי׃ ֛אֹו ַלָיר  ֹּא־ִצִּוֹּֽ ר ל ֵּ֥ ִים ֲאש  א ַהָשַמַ֖  (5–2י״ז  דברים) ְלָכל־ְצָבֵּ֥

 
לשמש  ׳ נזכרת כפריט האחרון במבע הברירה  כל צבא השמיים׳   המכלילה  הקטגוריהבמקרה זה  

 . או לירח או לכל צבא השמיים

 
ועוד,   בברירה היא  כאמור לעיל, אחת הסוגיות הנדונות בספרות המחקר העוסקת  זאת 

ורוס,  בסוגייה זו    סדר הפריטים.  ומצאו שעל אף השונות    אשר חקרו שפות רבות התמקדו קופר 

 
כמשמשת להבעת ברירה. יצוין כי   ו׳; לעיל כבר נדונה  או , ולא  ו׳תשומת לב כי הַקשר בין הפריטים במבע זה הוא    104

הם   גם  נוקטים  בכללם  העתיקים  מופעי    ו׳בעוד שהתרגומים  בו׳  כנגד  רס״גכאן,  חלק או  ננקטת    תפסיר  כנגד 
 .  or. גם התרגומים המודרניים לאנגלית נוקטים ו׳ממופעי 

 
 . 2017ר׳ בארוטו,  105
 

 . 526–483, עמ׳ 2007ר׳ סלטינג,  106
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במבעי ברירה,   הפריטים; זאת לא רק  בסידור  רווחים  דפוסים  ישנם  בין ובתוך שפות,  הקיימת 

ועוד  הוספה  במבעי  גם  דפוסים אלהבי.  107אלא  להקדים  ן  הנטייה  את  למנות  החיובי  את    ניתן 

)למשל   ונגדלשלילי  ומשמעויותיהן,    .(בעד  סוגיהן  ברירה,  בשאלות  בדונה  בורשטיין,  טוענת  גם 

זה  דפוס  של  כי  בדיקתי  .  108לקיומו  העלתה,  המקרא  לסידורים  אמנם  בעברית  נוטה  היא  גם 

אינה    היא   רביםבמקרים  המוצגים בספרות המחקר, אך  קבועים של פריטים, בהתאם לדפוסים  

העולם.   בשפות  רווחות  שנמצאו  הנטיות  באותן  שמאופיינת  לציין,  יש  זו  רבות  במסגרת  פעמים 

מוקדם  במקרא   אינו  חיובי  כךלפריט  שלילי.  החטאים  ב  ,למשל  , פריט  ה׳  פירוט  פרק  בתחילת 

 : ויקרא ב

׀  ]...[   ע  ְלָהַרַ֣ ִים  ִבְשָפַתֶ֜ א  ְלַבט ִּ֨ ִתָשַב֩ע  י  ִכַ֣ ש  פ  ֹונ ָ֡ ם    אֹ֣ ָהָאָדִ֛ א  ִּ֧ ְיַבט  ר  ֲאש ִּ֨ כֹּל  ְלִּ֠ יב  יִטֵ֗ ְלה 

ה׃ ל  ֹּֽ א  ת מ  ם ְלַאַחֵּ֥ ַ֖ ע ְוָאש  נּו ְוהּוא־ָיַדֵּ֥ ֹ֑ ם ִממ  ְעַלַ֣ ה ְונ   ( 4 ה׳ ויקרא )  ִבְשֻבָעַ֖

 
 סעיף שעניינו סדר הפריטים.  מסגרת ה עניין זה יפותח בהרחבה בהמשך, ב

 

התיאורטי לעבודה, המקורות שהעבודה   הרקע  כן, לאחר שהוצגו  עליהם    מסתמכתאם 

והעיקרי של   תושיטות המחקר שננקטו החלק הראשון  ולניתוחם.  בה, אפנה להצגת הממצאים 

שבהם   למבעים  יוקדש  הסמן  העבודה  באמצעות  מקודד  הברירה  שימושי    .אומשמע  את  אציג 

במבעי   שמובעים  המגוונים  ואבחן    אוהברירה  המבעיםבמקרא,  תחביריים  את  היבטים  פי  -על 

סמנטייםמבניים מספ-,  העולים  וספרותיים,  העבודה  פרגמטיים  של  השני  החלק  המחקר.  רות 

והוצגו   יוקדש למבעי ברירה במקרא שבהם משמשים סמנים אחרים, שאינם ייחודיים למשמע זה

שינויי  .  לעיל שבבסיס  )הידקדקות(  הגרמטיקליזציה  תהליכי  יהיה  בעבודה  זה  חלק  של  המוקד 

התחביריים והמהלכים  אלה  סמנים  של  המעודדים    פרגמטיים-והסמנטייםמבניים  -המשמעים 

 תהליכים אלה. בחלק השלישי אציג את סיכום הדברים והמסקנות העולות מעבודתי. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 111–63, עמ׳  1975ר׳ קופר ורוס,  107
 

 . 60–42, עמ׳ 2003ר׳ בורשטיין,  108
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 או ברירה מקודדת:  –חלק ראשון 

 
הקַ   או,  לעבודה  כאמור בדברי המבוא יחס הברירה  שר המסמן  היא  באופן  בעברית המקרא את 

זה    .ייחודי  העבודה  בחלק  בנוסח  בקורפוס    או מופעי    318יידונו  של  נתון  שהוא  כפי  המקראי, 

 .  109מופעי או ברירתיים; אלו יכונו להלן , אשר משמשים לסימון ברירההמסורה הטברני

 
בפרק  פרקים.  בארבעה  יאורגן  זה    הראשון   החלק  הברירה  שבחלק  שימושי  את  אציג 

כלומר  המקראבעברית    שנמצאו כלל  ,  המועבר   יםוהרלוונטי   יםהישיר   ים המסראת    ים בהקשר, 

במובהק  העמדה זו מבטאת  .  , בהמשך להצעותיהן של אריאל ומאוריהםמשובצת ב  אוש   יםבמבע

ו  ההבחנה שבין הסמנטיקה לפרגמטיקה  ההבחנה  ניהן,  בי  ״העבודה  ״חלוקתאת  את  כלומר את 

של   המשמעות  לבין  אשר  ,  אובין  קבועה,  נותרת  אלא  שונים  הקשרים  בין  משתנה  איננה 

התבססה על עיון    שימושי הברירה השונים  העמידה על.  110השימושים המשתנים ותלויי ההקשר 

וכן   גופו  המסורה  בנוסח  פסוקים  בין  השוואה  ובמרכזו  המבוא,  בפרק  כמפורט  טקסטואלי, 

ובלשונות בספרויות  נוסח,  בעדי  ומודרניות  בדיקה  ובמחקרים  עתיקות  מסורתיות  בפרשנויות   ,

 . מדעיים

 
העולים בספרות    מבניים -על פי היבטים תחבירייםאו  אדון במבעי  בחלק זה  בפרק השני  

הציר המארגן את הדיון בפרק זה הוא הציר המרכזי בעבודה כולה: הבהרת הזיקה בין  המחקר.  

באה זיקה זו לידי ביטוי בנטייה הברורה של    מבנית -מן הזווית התחבירית  ברירה לבין מודאליות. 

גוונים מודאליים  להופיע  אומבעי   בהתאם לכך הדגמים  ו  , דוגמת תנאי ושאלה,במשפטים בעלי 

כי    אושבהם משובצים מבעי   כוללים סמנים האופיינים למשפטים אלו. יש בכך תימוכין לטענה 

מגוונים  מודאליים  וממובנים  ממבנים  והתפתח  בשפה  שניוני  הוא  הברירה  מבחינה  111יחס   .

 
, כפי שעולה מן המקורות שההתכוונות להביע בהם ברירה מסופקת מאודבמקרא    אומופעי  ישנם  כאמור במבוא,    109

במקרא, טרם התייחדותה    אושבהם עיינתי לצורך קביעותיי. מופעים אלו מעידים על המשמעים המקוריים של  
 המופעים הם: של העבודה. יידונו בחלק השני ; על כן הםלסימון ברירה באופן קבוע ומקודד

ת אְֹּיב   ם ְבַאְרצַֹּ֖ ֲעוָנֹ֔ ַבֹּֽ ּקּ֙ו  ִיַמ֙ ם  ָבכ ֵ֗ ים  ]...[ְוַהִנְשָאִרַ֣ ם  ֹ֑ ר   יכ  ַ֣ ם ֲאש  ְבַמֲעָלַ֖ ם  ן ֲאבָֹּתֹ֔ ת־ֲעוַ֣ ת־ֲעוָנ֙ם ְוא  ּו א  ְוִהְתַוּדֹּׁ֤
ִרי׃  ֹּֽ ְבק  י  ִעִמַ֖ ּו  ְלכֵּ֥ ר־ָהֹּֽ י ְוַאָ֕ף ֲאש  ֲעלּו־ִבֹ֑ ם    ָמֹּֽ ֹ֑ יה  ץ אְֹּיב  ר  ַ֖ ְבא  ם  ָתֹ֔ י אֹּ אִתַ֣ ב  ִרי ְוה  ְבק ֹ֔ ִעָמ֙ם  ְך  ֹּׁ֤ ל  י א  ־ָאַ֣ז אֹוַאף־ֲאִנֵ֗
א   ּו  ִיְרצֵּ֥ ְוָאַ֖ז  ל  ֹ֔ ָער  ֹּֽ ה  ְלָבָב֙ם  ע  ְוַאִּ֨ף    ת־ֲעוָנֹּֽם׃ ִיָכַנֵ֗ ק  ִיְצָחֶ֜ י  ת־ְבִריִתִּ֨ א  ְוַא֩ף  וב  ַיֲעקֹ֑ י  ת־ְבִריִתַ֣ א  י  ְוָזַכְרִתַ֖

ר׃ ) ְזכֹֹּּֽ ץ א  ר ְוָהָאֵּ֥ר  ְזכַֹּ֖ ם א  י ַאְבָרָהִ֛ ת־ְבִריִתִּ֧  ( 42–39כ״ו  ויקראא 
 

ם ָאִבי֙  ִעֹּׁ֤ ה מ  ָהָרָעֶ֜ ה  י־ָכְלָתִּ֨ ִכֹּֽ ע  ַדֵ֗ ַע א  י ׀ ִאם־ָידַֹּ֣ ִכַ֣ ְך  ָלֹ֑ יָלה  ָחִלַ֣ ן  ר ְיהוָנָתַ֖ אמ  ֵֹּּ֥ יד    ַוי ּה ַאִגֵּ֥ א אָֹּתַ֖ ֵֹּּ֥ ְול יך  ָעל ֹ֔ וא  ָלבַ֣
י  יד ִלֹ֑ י ַיִגַ֣ ן ִמַ֖ וָנָתֹ֔ ל־ְיהַ֣ ר ָּדִו֙ד א  אמ  ֹֹּּׁ֤ ְך׃ ַוי ה׃ )֛אֹו ָלֹּֽ יך ָקָשֹּֽ  ( 10–9כ׳  שמואל א׳ַמה־ַיַעְנךֵּ֥ ָאִבַ֖

 
ַב֙ח הּוַחֹ֔  ֙ ַח ט  ַען ְטבֹֹּּׁ֤ ה׃ ְלַמִּ֨ ָּדה ְוַגם־ְמרּוָטֹּֽ ב הּוַחַ֖ ר  ִ֛ ב ח  ר  ֵּ֥ ר ח  ר ֲאדָֹּנֹ֑י ֱאמָֹּ֕ ה ָאַמַ֣ ֙א ְוָאַַ֣מְרָתֹ֔ כַֹּ֖ ם ִהָנב  ן־ָאָדָ֕ ָּדה ב 

ָטה  ָרק מָֹּרֹ֑ ּה ָבַ֖ ֹוְלַמַען־ֱהי ה־ָלֵּ֥ ץ׃ ) אֹ֣ ֹּֽ ת ָכל־ע  ס  ֵּ֥ ט ְבִנַ֖י מֹּא  ב  ֵּ֥ יש ש   ( 15–14כ״א  יחזקאלָנִשֹ֔
 

גרייס   110 של  מחקריו  את  זה  בהקשר  ר׳  המחקר.  בספרות  רבות  ונדונה  במבוא,  כאמור  מוקדמת,  היא  זו  הבחנה 
( ואת הפיתוח של אריאל על אודות סמנטיקה כקוד ופרגמטיקה כהיסק )למשל, 1989;  58–41, עמ׳  1975)גרייס  
 (. 706–658, עמ׳ 2004אריאל, 

 
 . 2018ר׳ בהקשר זה אריאל,  111
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על   זה  תהליך  התאפשר  ביתחבירית  התלות  שהתחדדה  כך  המקוריים,  המבנים  הידוק  ן  ידי 

והם נתפרשו כחליפיים זה לזה. הראיות לכך הן שמספר הפריטים במרבית מבעי    הפריטים בהם 

זה    או עם  זה  להתארגן  נוטים  והם  פסוקיות;  ולא  צירופים  כלל  בדרך  הם  הפריטים  מצומצם; 

 המקרא.   , על פי החלוקה של טעמי או ביחידות אחדות אחתה ביחיד 

 
פרגמטיים  -על פי ההיבטים הסמנטיים  אובפרק השלישי בחלק זה אעבור לבחינת מבעי  

המרכזיים אשר הגישות השונות ליחס הברירה עוסקות בהם, ולאור הממצאים בעברית המקרא  

אלו גישות  של  תקפותן  את  קביעותיהן  אברר  את  .  ושל  המאגדות  העיקריות  בקטגוריות  אדון 

במבעי   מעמדן  ו   אוהפריטים  אעסוק  בשאלת  מוסקות(;  הן  האם  או  במפורש  נזכרות  הן  )האם 

ביחס בין הפריטים לבין הקטגוריות במסגרת סוגיית האקזוסטיביות, כלומר אברר אם הפריטים  

במבעים  הנזכרים   בין  במפורש  ביחס  אעסוק  וכן  בהן;  חברים  שהם  הקטגוריות  את  ממצים 

ה  סוגיית  את  ואבדוק  עצמם  לבין  ההדדית ׳הפריטים  (  Mutual Compatibility)  ׳התיישבות 

.  הם סימטרייםאו  זה עם זה בסדר הופעתם, כלומר אם מבעי  את יכולתם להתחלף  גם  ו  ביניהם

,  כי פעמים רבות הצעותיה של הגישה הקלאסית אינן רלוונטיות  במסגרת הדיון בפרק זה יתבהר

קווי  וכן   ואל  העתיקה  החיים בישראל  צוהר אל מציאות  הקורפוס המקראי,  ייפתח  הייחוד של 

 ונוסחו.  היחס בין שימושי הברירה השונים הנוהגים בו , ובכלל זה לשונו

 
הטקסטואלי הרחב שבו משובצים  בהקשר  העוסק  בפרק הרביעי בחלק זה יפותח הדיון  

פרק זה יוקדש לעיון ממוקד בהיבטים ספרותיים, ובמסגרתו אבחן את    בעברית המקרא.  אומבעי 

ועל פי זמנם המשוער של הכתובים.   או מבעי     על פי הסוגות הטקסטואליות שהם משובצים בהן 

זה    גם   לבין  אברר  בהקשר  ברירה  מבעי  בין  הזיקה  אודות  על  בעבודתי  העיקרית  הטענה  את 

נפוצים בסוגות מסוימות ואם    אואבדוק אם מבעי    מבעים מודאליים, בפרט מבעי תנאי ושאלה:

נמצא מתאם בין סוגות אלה לבין משפטים מודאליים, בהתאם לאמור בפרקים הקודמים. בנוסף  

בפרט אבדוק    אואת משמעיה של    ררלכך, אב אם  ואת מבניה בטקסטים מוקדמים ומאוחרים. 

נוטים    אומבעי   משתקפת  ברירה  לסמן  שלא  מוקדמים  מאוחרים  ממבעים  היערכות  ואם 

ו-תחבירית מפותחת  עבודה״מבנית  בין    ״חלוקת  המסמנים  ברורה  מודאליים  ַקשרים  משמעים 

   .ברירהאלו המסמנים  לבין  מגוונים, דוגמת תנאי ושאלה, 
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 בעברית המקרא  . שימושי הברירה2

 
היסודי הבלשנית  זה  ,תהטענה  מחקר  מתבסס  ש  ,שעליה  אינפורמטיבי    הקודהיא  אינו  הלשוני 

משולבים תכופות הביטויים הלשוניים בהיסקים  ובפירושם  ; זו הסיבה מדוע בקריאת מבעים  דיו 

הקשר  תלויי  מרכזי  112פרגמטיים  תפקיד  פרגמטיים  להיסקים  ו .  מבעים  על  בהעמדת  בעמידה 

את המשמעויות הלשוניות באמצעות    ״מעשירים״על ידי הדוברת, והם בהם ון המסר השלם המכּו

 נותרו אימפליציטיים, כלומר לא נאמרו במפורש.  אשר פרטי מידע 

 
את   רואות  ומאורי  אריאל  במבוא,  היא    משמעותוש  ר כַקש  אוכאמור  הקבועה 

בעיקרה כי    :פרוצדורלית  מסמן  לזה,  הוא  זה  חליפיים  הם  באמצעותו  המקושרים  הפריטים 

משמעות  זה בזה על ״איוש״ התפקיד היחיד בשיח שאליו הם מתייחסים. אך    ״מתחרים״כלומר  

  זו היא צרה למדי, ומובן כי נסיבות השיח וההקשר הם חלק בלתי נפרד מכינונה של טענה שלמה 

השלם המסר  הבהרת  לצורך  פרגמוהכרחיים  שהיסקים  היות  כפי  .  למדי,  מגוונים  הם  טיים 

כאן, היא לכלול במסגרת זו היסקים    מאורי, אשר מקובלת גםצעת אריאל ו, ה113שמציגה אריאל

המכּו  אלו  רק  למדי:  הלשוניים  מצומצמים  הביטויים  אל  בהצטרפם  אשר  הדוברת,  ידי  על  ונים 

פרופוזיציה טענהתועמד  הי  שימוששלמה.    ,  המסר  אפוא  הוא  ברירה  מבע  והרלוונטי    שיר של 

 .  משובצת בו אוהמועבר במבע שבהקשר, 

 
למעשה, בכך המושג    גדירות מ  ,  את  ומאורי  המושג    בעזרת   שימושאריאל 

מכונני  ש,  אקספליקטורה ידי  על  המידע  אשר  ושמתייחס לטענה    114תיאוריית הרלוונטיותנטבע 

)בקלות(  . הם אינם ניתנים להפרדה  שלםמשמעות    רובד בה  הלשוני והמידע הפרגמטי מעמידים  

. על מנת  115תפשים יחד כמסר שהדוברת התכוונה להעביר על ידי משתתפי השיח, ונלמרכיביהם  

 להמחיש זאת, אציג כאן את הדוגמה שמציגות אריאל ומאורי בהקשר זה: 

 האם את רוצה להביא את הרשימה?  

 . להשאיר אותה או

 
  ובמסגרתה ,  במבע זה להפנות שאלה אל הנמענת  מבקש הדוברקובעות אריאל ומאורי,  לכאורה,  

היטב שהנמענת    הבאתה. אולם הדובר יודע-בין הבאת רשימת הקניות לאי  בחירה  הוא מציע לה

 
, וכן  2002בכלל בין סמנטיקה לבין פרגמטיקה, ר׳, למשל, קארסטון,    ״העבודה חלוקת  ״, ובאשר לעוד בהקשר זה  112

 . 994–939, עמ׳ 2018אריאל ומאורי, 
 

 . 35–1, עמ׳ ג 2016ר׳ בהקשר זה אריאל,  113
 

 .  1986/1995וילסון, -ר׳ בהקשר זה ספרבר ו 114
 

 . 328–295, עמ׳ 1989רקנאטי, של רקנאטי; ר׳  עיקרון הזמינותעקרונות אלה נגזרים מ 115
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הרשימה בעצמה המבע  זאת; למעשה  ה, אך שכח התכוונה להביא את  לנמענת תזכור מהווה  ,    ת 

של מבע הברירה.    שימוש. לענייננו, מובן כי ׳תזכורת׳ אינה ניתנת להגדרה כלהביא את הרשימה

  את הדברים   פרש , ומתוך כך ת׳בחירה׳שתכליתה    שאלה עבד תחילה  ן שהנמענת תהדובר התכוו 

זאת מבהירים  לשוניים  מבדקים  בלבד.  עקיף  באופן  הקבילה  לשיטתן,  ;  כ׳תזכורת׳  הפרפראזה 

 במקרה זה היא: 

,  להשאיר אותהלהביא את הרשימה או    רוצה  אם הנמענת  במפורשהדובר שאל  

 להביא את הרשימה.   תזכורת לנמענת  א העביר באופן עקיףואך למעשה ה

 
היא   המוצעת  הבחירה  כי  לב  איננה  תשומת  התזכורת  ואילו  המועבר,  נפרד מהמסר  בלתי  חלק 

הברירה של המבע; ׳תזכורת׳    שימוש׳בחירה׳ היא  , קובעות אריאל ומאורי,במעמד זה. משום כך

אימפליציטיים  היסקים  של  תוצר  הפרופוזיציהמתקדמים  היא  מן  בבירור  מובחנים  אשר   ,  ,

 על ידי הדובר(.   ,כמובןגם הם, ונים היסודית )אם כי מכּו  הטענה השלמה

 
המקרא,    בעברית  הברירה  מבעי  כלל  את  נמנים  בדיקתי  זה  מבעי  ובכלל  וגם    אוגם 

אחרים סמנים  הכוללים  הרבים  מהם  המבעים  מוסקת  להיות  עשויה  ברירה  דוגמת  אשר  ,  אם, 

שונים.   ברירה  שימושי  עשר  ארבעה  נכללים  העלתה  לא  אלו  ו׳הכללה  בין  הדדית׳  ׳הוצאה 

לא  , שכן  אפשרית׳ בהעמדת אף  מן הכוונה התקשורתית  כחלק  ניתן לראות  לא  שאיפה לבטאם 

וזאת בהמשך לטענות אריאל ומאוריאחד ממבעי הברירה במקרא על פי ידע  כפיית הבחנה זו  .  , 

  או מופעי  שהיחס בין    ,ומיון המבעים על פיה העלוהעולם שלנו )ולאו דווקא על פי כוונת הדוברת( 

נמוך  . יחס זה  (1.11:1)  כמעט זהה, עם יתרון קל לטובת הראשוניםוא  ה   ה׳מוציאים׳ ל׳מכלילים׳

מבעי   את  בבדיקתה  אריאל  שמצאה  מהיחס  יותר  האנגלית    orאף  ו(1.4:1)בקורפוס  מנוגד,  , 

 בשפה. ה״רווח״  שימושה ׳הוצאה הדדית׳ היא גישה הקלאסית כי לטענת ה למעשה,

 
במקרא הברירה  שימושי  כי  ידי  רק  חופפים    מצאתי,  על  שנמצאו  לשימושים  בחלקם 

ומאורי הברירההוא ש  בהקשר זההממצא המשמעותי ביותר    .אריאל  מזה    שימושי  זה  נבדלים 

. חלק ממבעי הברירה מציגים שימושים המתייחסים  מבעיםונות בשויות השיחיות המכּו יבאשר ל

נזכרו;   ובין שלא  במבעים  זה  לפריטים ספציפיים, בין שנזכרו במפורש    או מבעי    נתפשים באופן 

; ההתייחסות בו  א מבע הבחירה שהוצג לעיליה   בספרות המחקר, בפרט זו הקלאסית. דוגמה לכך 

ספציפיות:   חלופות  לשתי  הרשימההיא  מצאו,  השארתהו  הבאת  ומאורי  שאריאל  אלא   .

מציגים   אחרים  מבעים  הברירה;  ממבעי  חלק  רק  מאפיינת  ספציפיים  לפריטים  שהתייחסות 

בלבד המשותפת לפריטים במוקד השיח    םמציבישימושים ה , אשר רק  כולם  ישות שיחית אחת 

מכּו הוא  היא  במחקרי  החידושים  אחר. אחד  או  זה  ספציפי  פריט  אף  ולא  הדוברת,  ידי  על  ונת 
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ש שלישית,  ושימושים  מבעים  קבוצת  על  ובהם    ת נזכר  אינה עמידה  ומאורי,  אריאל  אצל 

גם   היא  אל  ההתייחסות  וגם  , כך שמוקד השיח  הקטגוריה שאליה הם משתייכיםאל הפריטים 

 . ממצא זה יידון בהרחבה להלן. הוא למעשה כפול

 
ומאורי,  כאמור,   אריאל  ״איוש״  ׳חליפיות ׳ לטענת  על  פריטים  בין  ״תחרות״  כלומר   ,

להם, המשותף  בשיח  של    התפקיד  הקבועה  הסמנטית  הליבה  ש  .אוהיא  זירת  לשיטתן,  אלא 

ובהתאם גם החלופות  כלומר רובד הטענה גופה,  איננה מוגבלת לרובד הפרופוזיציה,    ״תחרות״ה

כלומר זו  ונת,  מכּואינן מוגבלות לרובד זה. עניין זה קשור קשר הדוק לסוגיית הישות השיחית ה

ו בלבד,  ה המתוקשרת  אחת  לישות  התייחסות  שתכליתם  במבעים  כצפוי,  השיח.  במוקד  ניצבת 

)ה   ״תחרות״פריטים כולם, הרי שהמעין מכנה משותף של ה הפריטים    היא ביניהם(    ׳ ברירה׳בין 

פרה גופהפרופוזיציונלי-ברובד  לטענה  הקודם  הפריטים  ,  משמשים  אלו  במקרים  החליפיים  ; 

במבעים אחרים נדרש הנמען  אילו  . ובשיח   ון כעזרים בלבד להעמדתו של הקונספט היחיד המכּו

החלופות את  המפורשים  הפריטים  מן  פרגמטיים  המכּו  לייצר  היסקים  של  בתיווכם  וזאת  ונות, 

פרופוזיציונלי,  -היא למעשה ברובד הפוסט  ״תחרות״מתקדמים, אימפליציטיים; במקרים אלו ה

 עניינים אלו יורחבו ויודגמו להלן. גם . המאוחר לטענה גופה

 
אציג    שלהלן  השימושים  עשר  ארבעה  בעברית  מ  עלואת  הברירה  מבעי  את  בדיקתי 

גופה,  המקרא.   לטענה  הקודם  ברובד  היא  הברירה  שבהם  השימושים  בהצגת  בהמשך  אתחיל 

ומאורי,   אעבור  לאריאל  מכן  לאחר  בשיח;  המכּוונת  היא  בלבד  אחת  ישות  שבהם  אלו  כלומר 

ה הברירה  ובאלו  בשיח,  המכּוונים  הם  שונים  ספציפיים  פריטים  שבהם  השימושים  יא  להצגת 

ברובד הטענה או ברובד המאוחר לה; אחתום את הפרק בהצגת החידוש בעבודתי בהקשר זה:  

כפול שיח  מוקד  המציגים  לפריטים  השימושים  המשותפת  הקטגוריה  וגם  הפריטים  גם  שבהם   ,

 . בשיח  מכּוונים

 

 פירוט השימושים שנמצאו  2.1 

 ׳ קטגוריה מדרגה גבוהה׳ 2.1.1 

מבעי  יסוד  דרישת   המכל  לכל  המשותפת  מן    שימושיםהברירה,  אחת  כל  ידי  על  המוצגים 

כי    ,116הגישות  ההיא  להשתייך    חלופותעל  מעין  הנזכרות  אחת,  קטגוריה  משותף״אל  .  ״מכנה 

מאותה   פריטים  ורק  פריטים,  בין  בחליפיות  עוסק  הברירה  יחס  וברורה:  הגיונית  זו  דרישה 

 
;  149–114, עמ׳  1971; בהמשך ללייקוף,  14–1, עמ׳  ב  2016א; אריאל,    2015; אריאל,  1989ר׳ בהקשר זה גרייס,    116

 . 55–22, עמ׳ ב 2008; מאורי, 291–278, עמ׳ 1973פריס, 
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רואה  היא  מעט אחר, ודרישה באופן  ה   מוצגתסיימונס  הקבוצה יכולים להתחלף זה עם זה. אצל  

הסוג  לאותה  נפרדות  כתשובות  החלופות  הנדונה,  יאת  ,  Question Under Discussionיה 

 .  117כלשונה 

 
כך,   או  קטגוריה  כך  המקרים  מן  סמויה, זו מופשטת  בחלק  היותה  חרף  בעלת    ,  היא 

, כפי  על הרלוונטיות בשיחבמבע  הנזכרות במפורש    חלופות ב   ״מתחרה״אף  בולטות שיחית רבה ו

דוגמאות  .  118אריאל   זאת   שמגדירה אלא  אינם  המפורשים  הפריטים  אלה  במבעים  למעשה, 

קונספט זה    ;אמצעי לכינונו של קונספט מדרגה גבוהה יותר רק כהמשמשות  בולטות,  טיפוסיות,  

מתקשרת היא  ושאותו  הדוברת  מתכוונת  שאליו  בשיח  היחיד  הקונספט  אחדים  הוא  ומבחנים   ,

ניתן    ניהןבי   ; כמניעות שימוש זהאצל אריאל )שם(  ות מגוונות הוצעו  י מוטיווצ.  119מאמתים זאת 

,  בשיחהוק  -הנוצרות אד  ,נציונליותוופערים לקסיקליים, במיוחד עבור קטגוריות לא קונ   למנות

ליצירת  וכן   הנמען  בהיר  דימוישאיפה  עשויה    .עבור  הברירה  ממבעי  מחלק  כי  כן,  אם  נראה, 

תמונה   בהם  רחבהלעלות  הנזכרים  המפורשים  הפריטים  מן  דרך  יותר  בכך  יש  היינו  להבעת  ״, 

  .120, כדברי ברין ״פירוט מקיף בעניין נתון

 
 :  אגרוף או ב  אבןהעוסק בהכאה ב ,  חוק הבאהלשונו של  ב ה מצוידוגמה אחת לשימוש זה 

ן ב  ַ֖ ְבא  הּו  ע ֹ֔ ת־ר  א  ְוִהָכה־ִאי֙ש  ים  ֲאָנִשֹ֔ י־ְיִריֻבַ֣ן  ו    ְוִכֹּֽ ב׃  א ֹ֣ ְלִמְשָכֹּֽ ל  ְוָנַפֵּ֥ ּות  ָימַ֖ א  ֵֹּּ֥ ְול ף  ְגרֹֹּ֑ ְבא 

 ֵֹּּ֥ ְוַרפ ן  ַ֖ ִית  ו  ִשְבתִֹּ֛ ק  ַרֵּ֥ ה  ֹ֑ ַהַמכ  ה  ְוִנָּקַ֣ ו  ַעל־ִמְשַעְנתַֹּ֖ ּוץ  ַבחִ֛ ְך  ֵּ֥ ְוִהְתַהל  א׃ִאם־ָי֞קּום  ֹּֽ ְיַרפ   א 

 (19–18כ״א  שמות)

 
 , שם נטען:  121ישמעאל  ׳דר  מכילתאמצוי ב דיון בפסוק

אם באבן    מוד לומר סימני מיתה הן ]...[ תל אגרוףו  אבן מגיד ש   –  באבן או באגרוף 

  עד שיכהו בדבר שיש בו כדי להמית  , מגיד שאינו חייב  –  יד אשר ימות בה הכהו 

[...].   

 
ב ל  מכילתאהדיון  המשותף  על  מיתה׳ ״ )  אגרוףול  אבןמצביע  כדי  ׳ ״,  ״׳סימני  בו  שיש  דבר 

,  במדברנסמך דיון זה על מבע אחר המצוי בספר    אשר ימות בה הכהו בנקטו במילים    . (״׳להמית

 העוסק בעניין דומה: 

 
 . 619–597, עמ׳ 2001ר׳ סיימונס,  117
 

 . 60–42ב, עמ׳  2015ר׳ אריאל,  118
 

 . 994–939, עמ׳ 2018ר׳ אריאל ומאורי,  119
 

 . 26–19תשמ״ב, עמ׳ -ר׳ ברין, תשמ״א  120
 

 . 269, תרצ״א, עמ׳ ישמעאל ׳מכילתא דרר׳  121
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ִ֛יָנה   ִתְהי  ם  ְבתוָכֹ֔ ְוַלתוָש֙ב  ֹּׁ֤ר  ְוַלג  ל  ִיְשָרא ֵ֗ ַ֣י  ָמה  ִלְבנ  ָשֹ֔ ּוס  ָלנַ֣ ט  ְלִמְקָלֹ֑ ה  ל  ַ֖ ָהא  ים  ָעִרֵּ֥ ש־ה  ש 

ה׃  ִבְשָגָגֹּֽ ש  ַ֖פ  ה־נ  ת   ָכל־ַמכ  יּוַמַ֖ ות  מֵֹּּ֥ ּוא  הֹ֑ ַחֹּֽ  ַ֣ רֹּצ  ת  ַוָימַֹּ֖ הּו  ִהָכִ֛ ִּ֧ל׀  ַבְרז  י  ְוִאם־ִבְכִלִּ֨

ַח׃ ֹּֽ מֵֹּּ֥  ָהרֹּצ  ּוא  הֹ֑ ַחֹּֽ  ַ֣ רֹּצ  ת  ַוָימַֹּ֖ הּו  ִהָכִ֛ ּה  ָבֵּ֥ ּות  ר־ָימִּ֨ ֲאש  ָי֩ד  ן  ב  ַ֣ ְבא  ם  ַח׃ְוִאָ֡ ֹּֽ ָהרֹּצ  ת  יּוַמַ֖ ו   ות  א ִ֡

( ַח׃  ֹּֽ ָהרֹּצ  ת  יּוַמַ֖ ות  מֵֹּּ֥ ּוא  הֹ֑ ַחֹּֽ  ַ֣ רֹּצ  ת  ַוָימַֹּ֖ הּו  ִהָכִ֛ ו  בֵֹּּ֥ ּות  ר־ָימִּ֨ ֲאש  ץ־ָי֩ד  ֹּֽ ע  י  ל״ה    במדברִבְכִלַ֣

15–18 ) 

 
הראשית   המחקר  כשיטת  גופו  במקרא  השוואתי  בעיון  העוסק  הסעיף  במסגרת  במבוא,  כאמור 

, ולא  כלי עץ ידו  אבן ידרק אחרי    הכהו  / בו  אשר ימות בה  מיליםה   ותבמבע זה מופיעבעבודתי,  

דבר שיש בו כדי להמית  ׳הם  : שני הראשוניםמכילתאבש; בכך מתבהרת ההבחנה כלי ברזלאחרי  

לא   כי  ל׳בהכרח( )אם  בניגוד  ברזל,  ממיתכלי  שבהכרח  מן  ,  גם  מתבהרת  זו  כוונה  למעשה,   .

  מפרשנויות רש״י והמלבי״ם גם  .  שמות, המופיעות לאחר מבע הברירה בספר  ולא ימותהמילים  

; רש״י קובע: ״]...[ ובא ללמד  על קישור זה בין הפסוקיםעולות מסקנות דומות בהצביעם גם הם  

,  ברזלה , חוץ מןאשר ימות בוהא בו שיעור כדי להמית, שנאמר בכולם  שההורג בכל דבר צריך שי 

ממית בכל שהוא, אפילו מחט, לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור    ברזלשגלוי וידוע לפני הקב״ה שה 

  אבן קבע: ״היינו לא רק ב   מכילתא בנתחו את הדברים ב(  שםגם ברין )״.  אשר ימות בולכתוב בו:  

 ״.  אגרוףאו ב 

 
המחוקקכלומר,   של  התקשורתית  בספר  הכוונה  גם  בספר    שמות,  היא    ,במדברוגם 

שממית  יל ׳דבר  לראותה  שניתן  אחת,  שיחית  בהכרח )שות  לא  עץו   אגרוף,  אבן׳.  (אך  הם    כלי 

בבחינת דוגמאות בולטות, טיפוסיות, לישות זו; זו בדיוק הסיבה שהם אלה ש״נבחרו״ להיזכר  

, אך  מתוקשרבמפורש, וכל תכליתם היא לשמש כאמצעים להכוונת הנמען אל הקונספט השיחי ה 

ומאורי,  המופשט.   אריאל  הצביעו  כך  לגבי  על  רחבה  הסכמה  קיימת  נבדקים  שבקרב  בקבען 

מובן שבמקרה זה ובדומים לו הברירה בין הפריטים היא  .  122ולגבי בולטותם   הנזכרים   הפריטים

הפרה הפרופוזיציונלי-ברובד  גופה   קודם ,  הטענלטענה  ברובד  אותה    ה ;  אחת,  ישות  רק  ניצבת 

 קטגוריה גבוהה שכל הפריטים משתייכים אליה. 

 
זה שב  מבעים אלה בהם, בייחוד  מופיעים  בעל   מדברבספר  והמבנים התחביריים שהם 

התחביריים,  והסרבול  הנוסח,    העודפות  חקר  מתחום  שאלות  להעמיק  מעוררים  המבקשות 

, בעיקר בטקסטים  בים במקראראו   ברין )שם( דן במבעי. העמדתם  שבבסיסה  י מוטיווצבשאלת ה

וממיינם לטיפוסים שונים,   ו״  אוביניהם ״משפטיים,  הדין״  היווצרות  לשם    אוכראיה לתולדות 

 
 . 64–1, עמ׳ 1991בהקשר זה נסמכות אריאל ומאורי על ברסלאו,  122
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  לשיטת   .123בזווית החוק, מציג גם פישביין אף הוא  מתמקד  ה,  דומהעיון  .  , כלשונוהבהרת הדין״

; כלומר תכליתם  הם למעשה תוצאתה של תוספת סקונדרית, רבים ממבעים אלה  ברין ופישביין

מת  מוסק    כתובביטוי    ןהיא  להיות  היה  שיכול  קיימת,  למה  אוראלית  לאינטרפרטציה  או 

את  .  מכילתאמשקפת שלב מוקדם של הלכת חז"ל הנוקטת אף היא בדרך זו, כפי שראינו לעיל בה

השוואה  ;  עימות פסוקים מנוסח המסורה אלו באלו קביעותיהם הם מבססים על מתודות שונות:  

קובצי  וב פרשנויות  וכן עיון ב;  (שבעיםה בין נוסח המסורה לבין עדיו השונים )ביניהם השומרוני ו 

על סקונדריות:   ,ם, לטענתממקורות אלו עולות ראיות המצביעות בבירורחוק מן המזרח הקדום. 

מן    בחלק  אםאו    ו׳לצד    אונקיטת  ב  המתבטא  היעדר קונסיסטנטיות  ןראיות לשוניות, ובכלל  גם

  של קווי הייחוד  ל  בהתאם   , סגנוניותראיות    גם ו  ; היעדר התאם בין השם לבין הפועלבהפסוקים ו 

כן  ו   ,, מגמות חבויות של המחוקק המקראיברין ופישביין  , לטענתותבכך נחשפ.  124נוסח המסורה 

בהמשךתהליכים סמנטייםפים  נחש על    ., כפי שיוצג  בו כדי להצביע  אין  זה לבדו  מובן שממצא 

המ מהצטברות  אך  שמצאיםסקונדריות,  בהמשך,  להידון  אלו  להיתמך    ותעשוי ,  יוסיפו  טענות 

שבספר  גם  .  שבספרות זה  זמנו    במדברמבע  שאלת  להלןובפרט  היבטים  יידונו  שעניינו  בפרק   ,

 ספרותיים.  

 
יותר ממילה אחת איננה  ואמנם,   ידי    בהכרח התופעה שבה מושג אחד מובע במקרא על 

סקונדריות של  ותולדה  ש,  ברירהודאי  למבעי  רק  תחומה  שהם  ״במאמרו    ,מלמד.  אינה  שניים 

במקרא )הנדיאדיס(  מציינת    ,125״ אחד  שהלשון  יש  ״ואולם  טורטשינר:  של  דבריו  את  מציג 

דוגמה לכך  מושגים ידועים, אשר בהם תכונות יחסיות מתבלטות ביותר, על פי תכונותיה אלה״.  

 : בפירוט המומים הפוסלים מלשרת בקודשהמשובץ   אובמבע  מופיעה  

י   ו ִכֵּ֥ בַֹּ֖ ֵּ֥ה  ר־ִיְהי  ֲאש  יש  ִאֹ֔  ]...[ ב  ִיְקָרֹ֑ א  ַֹּ֣ ל ּום  מַ֖ ו  ר־בֵֹּּ֥ ֲאש  יש  ל    ָכל־ִאִ֛ ג  ָרֹ֑ ר  ב  ַ֣ ו  ש  ָיֹּֽד׃א ֖ ר  ב  ֵּ֥   ש 

 (19–18כ״א   ויקרא)

 

 
 . 177–170, עמ׳ 1988ר׳ פישביין,  123
 

לעיל בספר    124 הכתוב  של  שומרון  בנוסח  למשל,  קונסיסטנטי  18בפסוק  או  כנגד    ואםמוצאים    במדבר כך,  באופן   ,
 השומרוני היא:לשון . 17-ו 16בנוסח המסורה ובנוסח שומרון בפסוקים המשובצת  ואםל

באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת  ואם    בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃   ואם 
בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃   ואם רצח הוא מות יומת הרצח׃ 

 ( 18–16ל״ה   במדבר)
 

בכך משתקף מנוסח שומרון יישוב בין הפסוקים במידה רבה יותר מזה שבנוסח המסורה, וזאת בהתאם לאופיו  
ר׳, של נוסח שומרון הידוע כהרמוניסטי, כאמור. הרחבה בעניין זה הובאה במבוא ותובא עוד להלן, ובהקשר זה  

 . 34–28, 24–22, עמ׳ , טל ופלורנטין, תשע״אלמשל
 

 . 189–173ר׳ מלמד, תש״ה, עמ׳  125
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ש רלב״ג:  כפי  כגון  ״פירש  שבגלוי,  בדברים  אלא  פסול  אינו  שהשבר  כלומר,  רגלו   ידלמדנו  ״. 

גלוי׳ הקונספט   במקום  באמצעות    ׳שבר  גלויים  ,  ידו  רגלנבנה  למקומות  אקזמפלריים  שני 

 שנוקט בה רלב״ג.  כגוןדוגמאות בלבד מתחזקת מלשון בגדר  בולטים; עובדת היותם 

 
גם אצל הרן, שדן   מצויהמועמד באמצעות זוגות של מילים העיסוק בקונספט אחד בשיח  

לצורותיו״ב המודרג  המספר  כלשונו דגם  זאת,126״,  במקרא    ;  העוסק  בסעיף  במבוא  שהוצג  כפי 

ובולטת  קבוצה  מציג  הרן    .גופו ברירה  מובחנת  מבעי  להבעת  של  מדרגה  ׳המשמשים  קטגוריה 

דוגמת הביטוי המספרי  ,  מספרים סמוכים, בסדר עולה וברציפותשל    ותזוג   אלו כוללים  ;׳ גבוהה

 בתיאור כיבוש העי: כאלפיים איש או כשלושת אלפים איש  העולה  

י    ו ָהַע֞ יִריחֵ֗ ים ִמֹּֽ ַע ֲאָנִשֶ֜ ץ  ]...[  ַוִיְשַל֩ח ְיהוֻשִּ֨ ת־ָהָאֹ֑ר  ּו א  ְוַרְגלַ֣ ּו  ר ֲעלַ֖ אמֹֹּ֔ ֙ם ל  יה  ר ֲאל  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי

י׃  ת־ָהָעֹּֽ א  ּו  ְָֽיַרְגלַ֖ ַוֹּֽ ים  ָהֲאָנִשֹ֔ ַָֽיֲעלּ֙ו  ָכל־ָהָע֒ם    ַוֹּֽ ַאל־ַיַַ֣על  ָלי֮ו  א  ּו  ֹּאְמרַ֣ ַוי ַע  ל־ְיהוֻשֵ֗ א  בּו  ַוָיֻשַ֣
יש ִאֵ֗ ִים  ָמ֙ה  ִכְשֹלַ֣   ֚אֹו  ְכַאְלַפַ֣ ַאל־ְתַיַגע־ָש֙ י  ת־ָהָעֹ֑ א  ּו  ְוַיכַ֣ ּו  ַיֲעלַ֖ יש  ִאֹ֔ ים  ֲאָלִפַ֣ ת  ש 

ָמה׃  ֹּֽ ט ה  י ְמַעַ֖ ם ִכֵּ֥ ת־ָכל־ָהָעֹ֔  ( 3–2ז׳  יהושע) א 
 

בשפות שונות, והרן  כאמור שם,   ביטויים אלה  מובנםמתייחס לתפוצתם הרחבה של    הוא   לגבי 

קובע שהם ״לעולם אינם מכוונים למספר מדויק, ומשמעם הוא ׳מספר בלתי מוגדר׳ או ׳בקרבת  

מספר׳ מספר״אותו  ביטויים  )שם(,  ברין  אצל  שמפורט  כפי  בתלמוד  י.  הן  רבות  נדונו  כאלה  ים 

הפרשנים המסורתיים  המודרניים, ביניהם    הבבלי, הן אצל  חוקרי המקרא    , ליונשטאםוהן אצל 

בהם   יומיומיהש״הרואה  דיבור  נוהג  של  מבנה  .127״ תקפות  קשר  אפוא  שהוא  -לפנינו  פונקציה, 

בגדר נטייה רווחת, כלומר מכוון את הנמען אל השימוש הרלוונטי, אך אינו מחייב קריאה אחת  

ובכל הקשר.   , והממצאים במקרא  128רמזים אל כ קשרים אלו מגדירה אריאת  ויחידה בכל מופע 

ועוד,   זאת  קביעותיה.  את  ולהעשיר  לחדש  עולה  עשויים  אלה  לביטויים  בהקשר  הטענה  גם 

]א  כאמור,  לסקונדריות.   ]  נסקר גם אצל ג׳קסון, ולשיטתו[  1א+  אוהמבנה  [ הוא  1א+  אוהחלק 

 .  129תוצאת המגמה של דין מאוחר להגיע לשלמות ולבהירות בנוסח החוק 

 
אם נבחן מבעים אלה על פי הגישה הקלאסית ליחס הברירה, הרי שהם מציבים עבורה  

ממש של  לברירה  אתגר  הקלאסית  החלוקה  ראשית,  אינה  כלל    ׳ מוציאה׳ולברירה    ׳מכלילה׳. 

על כך עומדות כבר אריאל  , שכן במבעים אלה אין כל כוונה לתקשר הבחנה זו.  רלוונטית לגביהם

 
 . 109ר׳ הרן, תש״ל, עמ׳   126
 

 . 444–443, עמ׳ 1980ר׳ ליונשטאם,  127
 

 . 219–193, עמ׳  2019אריאל,  ר׳ 128
 

 . 168, 161, 158, עמ׳ 1975ר׳ ג׳קסון,  129
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לעיל בפרק המבוא   )שם(, כפי שהוצג  ה ומאורי  בפרק שעניינו  של    ׳התיישבות׳ויורחב להלן עוד, 

זה  הפריטים עם  שזה  היא  זה  בהקשר  טענתן  הם.  אלה  משמעים  בבחינת    שני  רבות  פעמים 

במקרים    ;130, ר׳ מילון המונחים( mpatible InferencesCo-Truth)  היסקים התואמים לאמת 

ר׳ מילון המונחים(Background Assumptions)  הנחות רקעבבחינת    םאחרים ה ועל כך  131,   ,

 העוסק בפיצוי לאחר גניבת בהמה מדגים זאת היטב:  חוק ה כאמור במבוא, יורחב להלן.  

ה  ור או־ש ֹ֔ ב־ִאי֙ש שַֹּ֣ י ִיְגנֹֹּּֽ ו  ִכֹּׁ֤ וּוְטָבחַֹּ֖ אן   א ֹ֣ ַֹּ֖ ור ְוַאְרַבע־צ ַחת ַהשֹֹּ֔ ֙ם ַתַ֣ ר ְיַשל  ה ָבָקֵ֗ ו ֲחִמָשַ֣ ְמָכרֹֹּ֑

ה׃ ) ֹּֽ ַחת ַהּׂש   ( 37כ״א  שמותַתֵּ֥

 
ש זה,    ׳ מוציאים׳   מכירה ו  טבח אף  את  המבע  נה אינ   זו   ׳ ההוצא׳זה  של  התקשורתית    ; הכוונה 

  או אי הינתנותה להחזרה תקינה׳ ברשות הגנב  ׳אי הימצאות הגניבה  הקונספט המשותף לשניהם,  

המכּו  תקשורתיתהוא  בהמשךון  למופיע  הניגוד  דרך  על  שמתבהר  כפי  זאת,  המתייחס  ;   ,

 : להימצאות הגניבה ברשות הגנב 

ם־ ה  ִאֹּֽ ְגֵנָבָ֗ ו ה  ְבָיד ֹ֜ א  ִתָמֵצֵ֨ ים  ִהָמֵצ֩א  ַחִיֹ֑ ה  ַ֖ ור ַעד־ש  ַעד־ֲחמִֹּ֛ ור  )ִמשִֹּּ֧ ם׃  ֹּֽ ְיַשל    שמותְשַנִַָֽ֖ים 

 (  3כ״ב  

 
 מצוי בחוק העוסק בנגע באזור שיער: את הניתוח הקלאסי המאתגר אף הוא מקרה אחר 

אש  ַֹּ֖ ו ָנַָֹֽ֑גע ְבר ֵּ֥ה בַ֖ י־ִיְהי  ה ִכֹּֽ ו ִאָשֹ֔ הּ֙ו    ֥אֹוְוִאי֙ש אַ֣ ֙ ֹּׁ֤ה ַמְרא  ַגע ְוִהנ  ת־ַהנ ֵ֗ ן א  ן׃ ְוָרָאִּ֨ה ַהכֹּה ֶ֜ ְבָזָקֹּֽ

ק ָּדֹ֑ ב  ָצהַֹּ֖ ר  ָעֵּ֥ ו ש  ור ּובִ֛ ִמן־ָהעֹ֔ ק  ּוא    ָעמַֹּ֣ ק הֹ֔ ַ֣ת  נ  ֙ן  ַהכֹּה  ו  א אֹּתֹּׁ֤ )ְוִטמ ִּ֨ –29י״ג    ויקרא]...[ 

30) 

 
ב יכול כמובן להופיע גם  אינה הכוונה התקשורתית    ׳אפשרית   הכללה ׳,  זקןוגם ב  ראשאף שהנגע 

הנדונה   עור הבשר׳,  באזור  מ׳נגע  כמובחנת  באזור שיער׳  ׳נגע  יצירת הקטגוריה  המבע, אלא  של 

מפסוק   )החל  הבאה  הפסוקים  רש״י:  38בקבוצת  שפירש  כפי  נגע  (.  בין  לחלק  הכתוב  "בא 

 צהוב". ער יער לבן, וזה ]סימנו[ בשיער לנגע שבמקום בשר; שזה סימנו בשישבמקום ש

 
את  שנית,    מאתגרים  אלה  הקלאסי  מבעים  מהם  גם  הניתוח  שברבים  העובדה  לאור 

הנזכרים   רק  בהכרח  אינם  במפורש  הפריטים  לא  כלומר,  האפשרויות.  סט  את  ממצים 

הפריטים   ששני  לאפשרות  אלא    ,אמיתייםנכונים,  שהמחויבות  במחלוקת,  המחויבות    גםנתונה 

, בהמשך לקביעות  ואף לכל פריט ספציפי אחר שעשוי היה להיזכר  שנזכרו במבע  לפריטים עצמם

ואכן, כבר הוצע בספרות שמיצוי סט האפשרויות איננו חלק הכרחי במבעי ברירה  . אריאל ומאורי

 
 .  35–1ג, עמ׳  2016; 706–658, עמ׳ 2004, למשל, אריאל, ר׳ בהקשר זה 130
 

 . 232–221, עמ׳ 1980בהקשר זה ר׳ סרל,  131
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הקטגוריות במבעי  ; גם עניין זה יידון ביתר הרחבה להלן, בפרק שעניינו מיצוי  132בשפות טבעיות 

של    ים המכונניםהמשמעשני  בכך לא רק    ברירה )כלומר היות הפריטים הנזכרים אקזוסטיביים(.

  הניתוח הקלאסי מוטלים בספק, אלא גם תשתית הניתוח, המתבססת על סמנטיקת תנאי אמת 

לכל    ן שההמציגות אפשרויות    , . זאת ראינו לעיל בדוגמאות שונותהנזכר במבע  חלופות של סט ה

   .״קרבת מספר בלתי מוגדר״היותר בבחינת אקזמפלריים טיפוסיים או נקודות ב

 
 מחדדת אף יותר את האתגר לגישה הקלאסית: הדוגמה הבאה מנבואת עמוס 

ִים ְכָרַעַ֖ י  ֵּ֥ י ְשת  י ָהֲאִרִ֛ ה ִמִפִּ֧ יל ָהרֹּע ֶ֜ ֩ר ַיִצִּ֨ ר ְיהָו֒ה ַכֲאש  ו  כֹּ֮ה ָאַמַ֣ ַ֣י    א ֹ֣ ְבנ  ִיָנְצ֞לּו  ן  ַ֣ ן כ  ז  ְבַדל־אֹֹּ֑

ש׃ ) ר  ק ָעֹּֽ ש  ֵּ֥ ה ּוִבְדמ  ת ִמָטַ֖ ון ִבְפַאֵּ֥ ְמרֹֹּ֔ ְשִבי֙ם ְבשַֹּ֣ ל ַהיֹֹּּֽ  (12ג׳  עמוסִיְשָרא ֵ֗

 
המפורשים,   הפריטים  זה  כרעייםבמקרה  אוזןו  שתי  האחד  בדל  הקונספט  ליצירת  משמשים   ,

לפסוק.   בפרשנותו  רש״י  שניסח  כפי  מועט׳,  הנזכרים  ׳דבר  הפריטים  רק  לא  הפעם  למעשה, 

שלה(   ובולטות  טיפוסיות  דוגמאות  מהווים  רק  אלא  הקטגוריה,  את  ממצים  אינם  )שאינם 

רלוונטיים בשיח, אלא גם הקונספט מהדרגה הגבוהה הנגזר מהם ליטראלית. רק לאחר התאמה  

הקונספט רלוונטי בשיח  יהיה  אינן קבילות  ;  מטאפורית  ודאי  על סמך ערכי  מטאפורות  לניתוח 

 .  133אמת

 
הכי נפוץ מבין   לישיהוא הש ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ברירה ה בדיקתי העלתה, כי שימוש   

)  או מופעי    318מבין    46במקרא:  או    שימושי כלל   במבעים  14.4%הברירתיים  משובצים   )

כך.   אלה  זאתהמשמשים  מבעים  בין  מבחינה  אשר  ביותר,  הדקדקנית  החלוקה  פי  שבהם  ,  על 

הקטגוריה הגבוהה ניצבת במוקד השיח, לבין מבעים אחרים, שבהם גם הקטגוריה וגם הפריטים  

במוקד בהמשךמצויים  שאציג  כפי  למעשה,  ,  כלל  .  את  ״נאחד״  ה  או  שימושיאם    פוקוס שבהם 

מצוי,   אוהשיחי  ש  כולו  הרי  הגבוהה,  הקטגוריה  על  כלומר  ,  או  מופעי   159  נמניםאלו  בחלקו, 

בבעברית המקראהברירתיים    אועי  ופמחצית ממ מצויים  אלה  ממצאים  של  .  עם מידה  הלימה 

( ומאורי  אריאל  של  בממצאיהן  האנגליתשם(  שלפיהם  קורפוס  הוא ,  זה  ביותר:    שימוש  הנפוץ 

כך  or  (24.1%)ממופעי    254/1053 המצדדים  .  משמשים  עבור  אתגר  מהווים  ודאי  אלו  נתונים 

 .  134בניתוח הקלאסי 

 
 . 410–383, עמ׳ 2005; חירטס, 290–255, עמ׳ 2000ר׳ צימרמן,  132
 

)ואמנם    133 כך שהחלופות  ג(    2016אריאל  על  נשענ  םשאליהוהקונספטים  כבר הצביעה  פרשנות    יםמכוון השיח  על 
פרגמטית, ולא על המובן הלשוני גרידא. אולם היא עסקה בכך בהקשר אחר, בדונה בשימוש ברירה    ״מועשרת״

 . אחר שיוצג להלן, ׳אקוויוולנטיות׳
 

כאן  .  חלק, אלו יידונו בהרחבה בהמשך הקורפוס האנגליתבאשר להבדלים בין תפוצת שימושי הברירה במקרא וב  134
כי    אציין כללי,  להבאופן  הברירה. בדליהסיבה  מבעי  הופקו  שבהם  ובהקשרים  הטקסטואלית  בסוגה  נעוצה  ם 

 orהופקו מבעי  קורפוס האנגליתמשובצים בסוגת החוק ובהקשרים מודאליים, ב אובעוד שבמקרא מרבית מבעי 
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;  במוקד השיח   ,ניצבת הקטגוריה, ולא הפריטים עצמם  אובקבוצה נוספת של מבעי  גם   

 אלו יידונו בסעיף הבא. 

 

 ׳ אקוויוולנטיות׳ 2.1.2

ממבעי   הפריטים    אוחלק  בין  פרגמטית,  או  סמנטית  שקילות,  כלומר  אקוויוולנטיות,  מציגים 

  זו בעלת האופי במיוחד  ,  המחקר  וריאציות שלהם נדונות בספרות כאמור במבוא,  .  הנזכרים בהם

זה, ואילו    הביע שימוש וממנה עולה כי לא כל סמני הברירה בשפות השונות יכולים ל  , הטיפולוגי

 .  135משמשים רק לצורך כך אחרים 

 
גם    , ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ המשמשים להבעת    או בדומה למבעי  על פי אריאל ומאורי,  

לקונספט    אומבעי   למעשה  מכוונים  בשיחהאקוויוולנטיים  הקטגוריה  יחיד  למבעי  בניגוד  אך   .

, ואין  זהמציין קונספט  ובפני עצמו עומד הגבוהה, במבעים האקוויוולנטיים כל אחד מן הפריטים  

על   ביניהם  הדמיון  ועל  יותר(  )או  פריטים  שני  על  להיתמך  להצורך  הקונספט.    עמידמנת  את 

השונים א מן ההפריטים  העולה  פני הטיעון  על  טיעון אחר  מוסיפים  הראשון של מבע    פריט ינם 

בו.   הפריטים מתייחסים  הברירה שהם משובצים  הגבוהה  הקטגוריה  יתרה מכך, בעוד שבמבעי 

ב מזו  זו  מובחנות  ב  מציאותלישויות  רלוונטית  שאינה  הטענה)הבחנה  ברובד    או   במבעי (,  שיח, 

.  , ומתייחסים לישות אחתלשוני בלבד-הפריטים זה מזה באופן מטאהאקוויוולנטיים מובחנים  

הפרה ברובד  היא  הפריטים  בין  הברירה  זה  בשימוש  גם  כי  אפוא  בלבד-מובן  ,  פרופוזיציונלי 

במבע  קודם ה המתוקשרת  גופה  למבע    .לטענה  הדוגמאות  למצוא  אקוויוולנטי    אואחת  ניתן 

 יוב על אודות מצבו: בביטויים הקשים של א

ְגָוֹּֽע׃  ְוא  אִתי  ָיָצַ֣ ן  ט  ַ֖ ִמב  ּות  ָאמֹ֑ ם  ח  ַ֣ ר  מ  א  ַֹּ֣ ל ָמה  י   ָלֹּׁ֤ ִכַ֣ ִים  ַדֵ֗ ּוַמה־ָשַ֝ ִים  ִבְרָכֹ֑ ּוִני  ִקְּדמַ֣ ּדּוַע  ַמָ֭

ו  ִאיָנֹּֽק׃ ]...[ ור׃ א ֤ אּו אֹֹּּֽ ֹּא־ָרֵּ֥ ים ל עְֹּלִלֵ֗ ֹ֑ה ְכַ֝ ְהי  א א  ַֹּ֣ מּון ל ל ָטָ֭ ַ֣פ   (16–11ג׳  איוב)ְכנ 

 
וב ״מקלל את יומו״, כלשון המקרא, וזאת באמצעות הצגת ביטויים נרדפים זה  בפסוקים אלה אי

 . ראה אורכבר ברגע ש מדוע לא היה כעולל מת, כנפל, ו,  לא מת בצאתו מן הרחם למהלזה: 

 

 
שי  אלו משליכים על תמונת שימו הבדלים  בנסיבות שיח ובהקשרים מגוונים, וסוגת החוק אינה דומיננטית בו.  

 הברירה.
 

הורן,    135 בלייקמור,  1989ר׳ בהקשר זה  עמ׳  2007;  עמ׳  2007; הספלמת,  339–311,  כאמור במבוא, בסעיף .  51–1, 
בעבודתי,   את  העוסק בהשוואה לממצאים טיפולוגיים בשפות מודרניות כשיטת מחקר   ovveroהספלמת מציג 

, שכלל איננו יכול לשמש באופן oppure, שיכול לשמש באופן זה; ואת  oרק באופן זה; את    באיטלקית המשמש
 זה.
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ביניהן ניתן  .  136של שימוש ברירה זה   וניצבות בבסיסה ות שונות  י מוטיווצאריאל מציגה   

  ״ את הצורך ״לכסות;  בהיר ממנו  ,מונח חליפיאמצעות  למנות את הצורך להבהיר מונח עמום ב

וכן את רצון הדוברת ״להרוויח זמן״ בשיח.    ; את כל המקרים בהיעדר ביטחון במינוח המתאים

כפל  גם מלמד )שם( דן בשימוש זה באחת מקבוצות הצירופים הנזכרות אצלו; הוא מכנה אותה  

, ובה ״תוכן השם )או המשפט( השני שווה לתוכן השם )או המשפט( הראשון, ולא בא אלא  לשון

כדבריולחזקו״ ואכן,  ,  בולטת    טקסטב.  זה  המקראי  של  במיוחד  בהקשר  הפואטית  הפונקציה 

שהגדיר השפה כפי  כלומר  137יאקובסון   זאת   ,  מצויים  ,  זה  שימוש  של  רטוריים  בבסיסו  טעמים 

בסוגות   ובעיקר  רטוריים  בהקשרים  במקרא  נקרים  אלה  מבעים  מרבית  ואכן  ופואטיים; 

   . המזמוריםוהנבואה  החוכמה, 

 
רחבה   מצויה  תפוצה  אלו  מבעים  מרוביםשל  שאלה  הכוללים )כלומר    במבני  תי  ש  אלו 

ים  דן בהרחבה במבעאבישור  כאמור במבוא,  (.  ולז  ו ז  ות פי יחלפעמים רבות    ן , שהאו יותר  שאלות

ש״רו138אלה האוגריתית,  לספרות  שבדומה  ומוצא  רטוריות  ,  שאלות  במקרא  גם  פיוטית״,  בה 

״ בחלקים  מופיאלה  בעיקר  כי  הפיוטייםעות  העובדה  לאור  לציון  ״.  המלך  כפולות  דרך  שאלות 

שימוש  הרי ששכיחות   ב[,  אםא   ה ]  נפוץ, בייחוד בדגם האו, ולא אםהסמן    היא באמצעות   במקרא 

מבעי    זה בקרב  יחסית  ב ;  או נמוכה  בהרחבה  יידון  הוא  לכך  העבודה, בהתאם  של  השני    חלק 

 . פרגמטייםוכת באמצעות היסקים המתּו העוסק בברירה  

   
כי    שימוש    ציגיםבעברית המקרא מהברירתיים    או עי  ופמ  318מבין    11בדיקתי העלתה, 

)שם(:  ,  (3.4%)  זה ומאורי  ידי אריאל  על  שנמצא  לזה  דומה  קורפוס  ב  or  עיופמ  32/1053אחוז 

   משמשים כך. נמצאו ( 3%) האנגלית 

 
השיח  שימושי מרבית  בואולם   במוקד  ניצבים  עצמם  הפריטים  הקונספט  הברירה  ולא   ,

 ; על כך יורחב להלן. הגבוה מהם

 

 ׳ העלאת אפשרויות׳ 2.1.3

)שם(,   ומאורי  אריאל  פי  לעל  המכוונים  למבעים  גבוהה ׳ בדומה  מדרגה    או מבעי  ב,  ׳קטגוריה 

מחויבת   נוספים אינה  הנזכרים  הדוברת  הפריטים  מן  לאחד  אינם  ,  במפורש  ולו  בהכרח  אשר 

 
 . 35–1ג, עמ׳  2016ר׳ אריאל,  136
 

 . 377–350, עמ׳  0196ר׳ יאקובסון,  137
 

 . 464–421ר׳ אבישור, תשל״ג, עמ׳  138
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הרלוונטי האפשרויות  סט  את  י.  ממצים  עצמם  הנזכרים  הפריטים  כי  שאפשר  במוקד  אלא  היו 

 במבע הבא:  ,למשל , כך.  שבה הם חברים, ולא הקטגוריה השיח

ּו   ִויַבְקשַ֣ ָנ֮א  ְַ֣לכּו  י  ִיל  ֹּֽי־ַחֵ֗ ְבנ  ים  ֲאָנִשֶ֜ ים  ֲחִמִשִּ֨ י֩ך  ת־ֲעָבד  ֹּֽש־א  י  ִהנ ה־ָנַ֣א  יו  ָלָ֡ א  ּו  ֹּאְמרַ֣ ַוי

ים   ָהִרֹ֔ ה  ד  ְבַאַחַ֣ הּ֙ו  ַוַיְשִלכ ֙ ה  ְיהָוֹ֔ ּוַח  רַ֣ ן־ְנָשא֙ו  פ  י֒ך  ת־ֲאדֹּנ  ַהְגָיאות  ֖אֹו  א  ת  ְבַאַחַ֣

חּו׃ א ִתְשָלֹּֽ ֵֹּּ֥ ר ל אמ  ַֹּ֖ ות[ ַוי ָאיֹ֑  (16ב׳   ׳מלכים ב) ]ַה[]ג 

 
א  אפשרויות  מעלים  רק  הדוברים  זה  )במקרה  אליהו  של  הימצאו  למקום  באשר  באחד  חדות 

מהן,  (הגאיותבאחת  ,  ההרים לאחת  ולו  להתחייב  החלופה  ה  ימוטיווצ ומתוך    מבלי  על  לעמוד 

שה הנכונההאחת   בעוד  אינה  במבע  המועלות    חלופות.  מהן  אחת  שאף  גם  אפשר  אפשריות, 

 . , הטענה גופהבהתאם לכך, במבעים אלה הברירה בין הפריטים היא ברובד הפרופוזיציה .נכונהה

 
ומאורי  המבוא  כפי שנטען אצל אריאל  התיאורטי של  נראה כי פרפראזה  ,  ומוצג בחלק 

דוגמת   בסמני ספק,  זו הנוקטת  אלו היא  כגון  או  אוליאפשרית למבעים  ברירה  בסמני  במקום   ,

מציגות אריאל ומאורי מבע שבו יש החלפה חופשית  בדונן בשימוש זה  . כאמור שם,  בנוסף להם

  . תיותמציאו-איבין ברירה לבין  ש זיקה  ל  גם בכך יש משום תוקף   .maybe  סמן הספק לבין  orבין  

 לפסוק היא:  JPSלשון ואכן, 

[…]  perhaps the spirit of the LORD has carried him off and cast him 

upon some mountain or into some valley […] 

 
 : היא NRSV לשוןו

[…] it may be that the spirit of the LORD has caught him up […] 

 
 
רק    : איננו נפוץ בעברית המקרא  ׳ העלאת אפשרויות׳בדיקתי העלתה, כי שימוש הברירה   

וזאת בדומה לממצאיהן של אריאל  3.1%)משמשים כך    הברירתיים   אומופעי    318עשרה מבין    ,)

 (.4.9%) 52/1053: קורפוס האנגליתב(  שםומאורי )

 
השיח    במוקד  הפריטים  ניצבים  שבהם  אחרים  ברירה  יידונו  מבעי  אלו  יותר;  נפוצים 

 בסעיפים הבאים. 

 

 ׳איחוי מבחין׳ 2.1.4

במפורש )ולא הקטגוריה הגבוהה( במוקד   פריטים הנזכריםמצויים ה  אומבעי  קבוצה נוספת של  ב

מן ההיבט המנוגד  בדיוק  מבעים אלה מהווים אתגר לניתוח הקלאסי, אך   גם  אף על פי כן ;השיח

פי   על  לעיל.  הנזכר  ללזה  הקלאסי,  מקודדת  אוהניתוח  לשונית  אפשרית׳, משמעות  ׳הכללה   ,  
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ה ׳כלומר   מן  אחת  שכולןאמיתיתהנזכרות    חלופותלפחות  ואפשר  ש׳ ,  אלא  בעברית    אומבעי  מ. 

׳אפשר שכל ה   מתקבלת  המקרא   חלופות תמונה אחרת: בעוד שהם עולים בקנה אחד עם המובן 

: מחויבותה של הדוברת היא  ׳אפשרית  הכללה ׳חזק יותר מ  משמע׳, למעשה הם מביעים  אמיתיות

הבהכרח   למבעי  הנזכרות.    חלופותלכל  בדומה  האנגליתבהמקבילים    orזאת  כך  קורפוס  ועל   ,

( בהתאם לכך, גם במבעים אלה הברירה היא ברובד הפרופוזיציה,    (.שםהצביעו אריאל ומאורי 

 הטענה גופה. 

 
מבעי    כן  פי  על  )  אואף  והוספה  איחוי  נבדלים ממבעי  אלה  רק  קוניונקציותכגון  שכן   ,)

הפריטים    אובמבעי   מן  בפני עצמהחלופהמעמיד  כל אחד  המחויבות  ;  , העומדת  כלומר למרות 

פריט   כל  הפריטים  ההינו  לכל  אותו  על  בהם  ו״מתחרה״  באחרים,  תלוי  אינו    תפקיד עצמאי, 

ה(  יחיד)ה למעשה,  היא    או מבעי  העמדת    בבסיס ה  י מוטיווצבשיח.  את  אלה  להדגיש  הרצון 

ו״תפקיד  הפריטים,  של  ההצטברות״  את  ולא  מבחין״   או של    ה״המובחנות,  איחוי  של  זה    הוא 

(onjunctionCSeparative ) 139ג׳נינגס , כלשונו של . 

 
 : דוגמה אחת לשימוש זה מופיעה בדברי האל

ר׃  אמֹֹּּֽ ל  ה  ֵּ֥ ל־מֹּש  א  ְיהָוַ֖ה  ר  ֵּ֥ ו   ַוְיַדב  אֹּתֵֹּ֗ ְוָנַתָתַ֣  ה  ְלָרְחָצֹ֑ ת  ש  ְנחַֹּ֖ ו  ְוַכנֵֹּּ֥ ת  ש  ְנחִֹּ֛ ור  ִכיֵֹּּ֥ יָת  ְוָעִשֶ֜

ִים׃ ָמֹּֽ ָמה  ָשַ֖ ְוָנַתָתֵּ֥  ַח  ַהִמְזב ֹ֔ ין  ַ֣ ּוב  ֙ד  מוע  ל  ה  ין־אֹֹּּׁ֤ ֹּֽ ּו  ב  ם    ְוָרֲחצִ֛ ַ֖ יה  ת־ְיד  א  נּו  ֹ֑ ִממ  ּוָבָנַ֖יו  ן  ַאֲהרֵֹּּ֥

ם׃ ֹּֽ יה  ת־ַרְגל  תּו ְוא  ָיֻמֹ֑ א  ַֹּ֣ ְול ִים  ִיְרֲחצּו־ַמַ֖ ד  ִ֛ מוע  ל  ה  ל־אִֹּּ֧ א  ם  ו    ְבבָֹּא֞ ַח֙  א ֹ֣ ל־ַהִמְזב ִּ֨ א  ם  ְבִגְשָתֹּׁ֤

ה׃ יהָוֹּֽ ה ַלֹּֽ ַ֖ יר ִאש  ת ְלַהְקִטֵּ֥ ֹ֔  (20–17ל׳  שמות) ְלָשר 

 
  בבואם אל אוהל מועד היא בהכרח )ולא רק כאפשרות( הן    לרחוץ מחויבותם של אהרן ושל בניו  

המזבחהן  ו אל  העניינים  בגשתם  מצבי  כן  פי  על  אף  בעולם  .  בשיחמובְ המצטברים  באופן    נים 

הם לזה  מצטברים  אינם  שבמסגרתו  כאפשרות  .  זה  מוצג  עצמו,  בפני  מהם,  אחד  כל  למעשה, 

חובת רחצה׳; משום כך, בניגוד  מצב שבו חלה : ׳ יחידה ה  משבצת״ השיחית קבילה דיה ל״מילוי ה

אינם יכולים להתרחש בו  אשר  ,  מבליטה את החליפיות שבין הפריטים  אוכמוסיפה,   ו׳לשימוש ב

   . , אך כן יכולים להתרחש בזמנים שוניםזמנית

 
  בדומה ,  (4%)  13/318אינם נפוצים בעברית המקרא:    ׳איחוי מבחין ׳שתכליתם    או  עיופמ 

אולם  .  (5.4%)  57/1053:  )שם(  , על פי אריאל ומאורי קורפוס האנגליתב  בשימוש זה   orלתפוצת  

אלו    ; )לפחות בפוטנציה(  חלופותהמחויבות היא לכל אחת מן ה שגם בהם    אומבעי    ישנםדם  יבצ

 על כך יורחב בסעיף הבא. . נפוצים בעברית המקרא הרבה יותר

 

 
 . 299, עמ׳  1994ר׳ ג׳נינגס,  139
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 ׳ ברירה חופשית׳ 2.1.5

בחלק ממבעי כי  לעיל  ה   או  ראינו  ואין מחויבות לאף אחת  -באי  חלופותמאופיינות  מציאותיות, 

ה להלן,  שיידונו  אחרים,  במקרים  מחויבת    חלופותמהן.  הדוברת  אך  פקטואליות,  אינן  אמנם 

, הציפייה  עם זאתכל אחת מהן, או ליתר דיוק למימוש האפשרי של כל אחת מהן;    מימוש שלל

שרק   תתממש  חלופההיא  אחת(  )כל  ספציפי  אחת  מקרה  לכך.  בכל  אריאל    בהתאם  ולשיטת 

   , הברירה היא ברובד הפרופוזיציה, הטענה גופה, גם במבעים אלה.ומאורי

 
   :(נדון מבע הברירה השני בויל לעש) לשון החוק הבאכזה הוא מבע הברירה הראשון ב

ור  ב־ִאי֙ש שַֹּ֣ י ִיְגנֹֹּּֽ אן  אֹוִכֹּׁ֤ ַֹּ֖ ור ְוַאְרַבע־צ ַחת ַהשֹֹּ֔ ֙ם ַתַ֣ ר ְיַשל  ה ָבָקֵ֗ ו ֲחִמָשַ֣ ו ְמָכרֹֹּ֑ ו אַֹּ֣ ה ּוְטָבחַֹּ֖ ־ש ֹ֔

ה׃  ֹּֽ ַחת ַהּׂש   ( 37כ״א  שמות) ַתֵּ֥

 
אשר מובחנות זו  ,  שהו  שור,  במבע  הנזכרות במפורש  חלופותה   במוקד השיחניצבות  במקרה זה  

  חלופות . אלא שה, בהתאמהארבע צאןו   חמישה בקר נה:  בעבור כל אחת מהן מוצג פיצוי שו;  מזו

כלא   מוצגות  הן  כך  משום  יתממשו;  אכן  כי  הכרח  ואין  תנאי,  משפט  של  ברישא  מצויות 

רק   היא  המחויבות  כן  ועל  מחויבת,  איננה  ההתרחשות  עצם  מחויב,  שהדין  אף  פקטואליות. 

הפוטנציאלית.    לאפשרות הבנוסף,  המימוש  מן  אחת  לכל  היא  זו  שמחויבות  כפי  חלופותאף   ,

(, נראה כי הציפייה, ודאי במקרה נתון אחד,  וארבע צאןבהמשך הפסוק ) ו׳שמתחזק מן השימוש ב

מן ה כלפי המימוש של  , אך  תתממש  חלופות היא שרק אחת  העדפה  מוצגת  בהקשר השיחי אין 

   אחת על פני האחרת. חלופה

 
בעברית המקרא:  או    עיופמ  ביותר  הם השכיחים  זה  במיוחד  .  )21.3%)  68/318בשימוש 

משובצים    ׳ברירה חופשית ׳המשמשים להבעת   אומופעי   68מבין    50רבה תפוצתם במשפטי תנאי:  

תנאי  משפטי  של  ו140ברישא  תנאי   11  -,  משפטי  של  בסיפא  מופיעים  סביבת .  141נוספים    כידוע, 

,  מבניים-עוסק בהיבטים תחבירייםפקטואליות, וכפי שיוצג להלן בפרק ה-א  ה בסמנ   אי בולטתתנ

מבעי   שבה  הסביבה  גם  דווקא  בכלל  אוהיא  לאו  באופן ,  במיוחד.    , זה  המשמשים  זאת  נפוצים 

זה לעניין  רלוונטית  הטקסטואלית  הסוגה  גם  מופעי    75.1%  : ועוד,  כלל  הברירתיים    אומבין 

החוקים   אשר  תנאים,  לקשת  בהתייחסות  מאופיינת  זו  סוגה  החוק.  בסוגת  משובצים  במקרא 

 הוא הנפוץ מכולם.  ׳ברירה חופשית ׳השימוש על כן לא מפתיע כי  מוחלים בכל אחד מהם. 
 

זו של מבעי    140 לנקיטת   אולמעשה, סביבה  כפי שהצגתי, הם שהובילו את אריאל ומאורי  ומאפייניהם הייחודיים, 
חופשיתהמינוח   לו  Free Alternative)  ברירה  הדומה  המקורי  המינוח  פני  על  חופשית(   Free)  בחירה 
Choice  ,קאמפ( ידי קאמפ  על  נטבע  למבעי  1973(, אשר  בעיקר  בסביבות מודאליות אחרות, של    או( ומתייחס 

למבע   דוגמה  ולא של תנאי.  ומאורי,    אוהצעה,  ר׳ אריאל  בנושא  להלן. להרחבה  זו מובאת  עמ׳ 2018בסביבה   ,
939–994 . 

 
ם להבעת ׳ברירה חופשית׳; ר׳ בהקשר המשובצים במשפטי תנאי משמשי  או, כי ודאי לא כל מבעי  ובהרעם זאת י  141

 זה הסעיף הדן בסוגי המשפטים, בפרק הבא.
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נדרשת  התייחסות    מבעי  למיוחדת  של  חופשית׳להבעת    המשמשים  אוקבוצה    : ׳ ברירה 

למעשה    פריטיםה  באלו שלמותהם  היא  ; סיטואציות  סיטואציה  תוצאה  כל  ושל  תנאי  של  ,  זוג 

 : , שנדונה בפרק המבואבדוגמה הבאה  ,למשל ,כך. סיטואציה אחת לאחרתבין  והברירה היא 

ּו    ְוָחצַ֣ ַהַח֙י  ור  ת־ַהשֹֹּּׁ֤ א  ּו  ְכרֶ֜ ּוָמִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  הּו  ַ֖ ע  ר  ור  ת־שֵֹּּ֥ א  יש  ור־ִאִ֛ שֹֹּּֽ ף  י־ִיגִֹּּ֧ ְוַגֵּ֥ם  ְוִכֹּֽ ו  ת־ַכְספֹֹּ֔ א 

ּון׃ ֱֹּֽחצֹּֽ י  ת  ַ֖ ת־ַהמ  ו   א  ם א ֹ֣ ַשל ִּ֨ יו  ְבָעָלֹ֑ נּו  ַ֖ ִיְשְמר  א  ֵֹּּ֥ ְול ם  ול ִשְלשֹֹּ֔ ִמְתמַֹּ֣ ַנָגֵּ֥ח הּו֙א  ור  י שַֹּ֣ ִכִּ֠ ע  נוַדֵ֗

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ ור ְוַהמ  ַחת ַהשֹֹּ֔ ם שו֙ר ַתַ֣ ֵּ֥  (36–35כ״א   שמות) ְיַשל 

 
זו   היא  אחת  הראשוןסיטואציה  בפסוק  עניינה  המוצגת  בהומ  ,תםשור  :  לו  דיןה  וצג  ;  באשר 

שניי סיטואציה  מוצגת  השני  נגחעניינה  ה:  בפסוק  מובא  שור  ולאחריה  היות    דין,  אחר. 

ידי עצם ה   גםמתחדדת    פיות זו עם זויחלהסיטואציות   ידי היעדר המלל    גם  ;אוב   נקיטה על  על 

נגיפת שור אחד  ׳המשותף להם,  ,על ידי הרעיון הברור; וגם  )החופף מבחינה עניינית( בפסוק השני 

האחר  השור  הדורות,  .  רלוונטיה  דיןוה   ׳את  לאורך  חוקרי המקרא  התכוונו  זה  שלשימוש  נראה 

,  אםלבין   און  מחכמי ימי הביניים ועד החוקרים המודרניים, כאמור במבוא, בעמדם על הקשר בי

ל בעמדה המקבילה  בדיוק;    או המופיעה  אלו  לכן; בהדגימם פסוקים  קודם  זאת מספר פסוקים 

 משמשת ל״הצגה של מקרה אפשרי אחר״, על פי גזניוס )שם(.  או ובקבעם ש

 
נוספת, פרט למשפטי תנאי, שגם בה מופיעים מבעים    ברירה  ׳שעניינם  סביבה מודאלית 

 בדברי נבוזראדן אל ירמיהו:    ,למשל ,כך היא משפטי הצעה.  , ׳חופשית

וא    יך ָלבִֹּּ֧ ינ ֶ֜ וב ְבע  ֒ך ִאם־טִֹּּ֨ ר ַעל־ָיד  ַ֣ ן־ָהאִזִּקי֮ם ֲאש  ום ִמֹּֽ יך ַהיֵֹּ֗ ִּ֧ה ִפַתְחִתַ֣ ה ִהנ  ל  ְוַעָת֞ י ָבב ֵ֗ ִאִתַ֣

יך   ץ ְלָפנ ֹ֔ ר  ֙ה ָכל־ָהָאַ֣ ל ְרא  ל ֲחָדֹ֑ ַ֖ י ָבב  וא־ִאִתֵּ֥ ִ֛יך ָלבֹֹּּֽ ינ  ע ְבע  יך ְוִאם־ַרִּ֧ יִנ֙י ָעל ֹ֔ ת־ע  ים א  א ְוָאִשֹּׁ֤ ֶֹּ֚ ב

ל־ְגַדְלָיַ֣ה א  ָבה  ְוֻשָ֡ ּוב  א־ָישֵ֗ ֹֹּּֽ ל נּו  ַ֣ ְועוד  ְך׃  ֹּֽ ל  ָמה  ָשַ֖ ת  כ  ֵּ֥ ָלל  ִ֛יך  ינ  ְבע  ר  ל־ַהָיָשִּ֧ ְוא  וב  ל־טִֹּּ֨   א 

ם ָהָעֹ֔ וְך  ְבתַֹּ֣ ִאת֙ו  ב  ֹּׁ֤ ְוש  ה  ְיהּוָדֵ֗ י  ַ֣ ְבָער  ל  ְך־ָבב ֶ֜ ל  ֹּֽ מ  יד  ִהְפִקִּ֨ ֩ר  ֲאש  ן  ן־ָשָפָ֡ ב  ם  ן־ֲאִחיָקַ֣ ו    ב  א ֠

הּו׃ ֹּֽ ְָֽיַשְלח  ת ַוֹּֽ ַ֖ ה ּוַמְשא  ים ֲאֻרָחֵּ֥ ו ַרב־ַטָבִחִ֛ ן־ֹלִּ֧ ְך ַוִית  ֹ֑ ת ל  כ  ַ֖ ִ֛יך ָלל  ינ  ר ְבע  ל־ָכל־ַהָיָשִּ֧   ירמיה)  א 

 (5–4מ׳ 

 
אפשרויות,   שתי  לירמיהו  מציע  גדליה נבוזראדן  אל  בעיניואו    לשוב  הישר  כל  אל  אף  .  ללכת 

ירמיהו,   ידי  על  דבר  ייבחר בסופו של  מן האפשרויות  שהציפייה היא שרק מקום אחד  כל אחת 

מהן.  המוצעות   אחת  אף  כלפי  העדפה  ננקטת  ואין  ההתכקבילה,  אלו,  מאפיינים  וונות  שני 

הדוברת  של  אח  התקשורתית  הת  לכל  כי    חלופות מן  העובדה  המשנה    איןבצד    חלופה זהות 

 אחרים; אלה יידונו בסעיפים הבאים.  או, בולטים במיוחד במבעי  ממשת תש תהספציפי
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 ׳ שהיא חלופהכל ׳ 2.1.6

ב מבעיקבוצה  גם  של  ה   פוקוסהאו    אחרת  על  הוא  הגבוהה  חלופותהשיחי  הקטגוריה  על  ;  ולא 

אח לכל  היא  ה   תהמחויבות  אח   חלופותמן  כל  של  ההתממשות  לפוטנציאל  ואין  ;  (ןמה   ת)או 

ל אחר  וז  חלופה העדפה  ומאוריתאו  אריאל  להצעות  בהמשך  שימושי  ,  לכל  שבניגוד  אלא    או . 

במבעים  .  ׳מיצוי סט האפשרויות ׳ל  בהכרח  שהוצגו לעיל, בקבוצה זו של מבעים מכוונת הדוברת

הרלוונטי,   המשותף  המכנה  של  קצותיו  בשני  וניצבים  לזה  זה  מנוגדים  הנזכרים  הפריטים  אלו 

שיכלול את  המהווה מעין רצף ביניהם. מעמדותיהם אלה הם משמשים ל״מתיחת״ מכנה זה, כך  

הפריטים הרצף  כלל  על  הטיפוסייםהמצויים  אלו  לרבות  להתממש.    פחות  ,  פחות  המצופים  או 

 היא רלוונטית ומכּוונת במבע.   , ללא העדפה ביניהן, חלופה שהיא על פני הרצף באופן זה כל 

 
וכן על היותן ממצות את  יפיעמידה על החל ות המכּוונת במבעים המשמשים באופן זה, 

מאוחר   ברובד  ממוקמת  הברירה  לכך  ובהתאם  היסקי,  תהליך  אפוא  מצריכה  האפשרויות,  סט 

גופה הטענה  הפרופוזיציה,  לרובד  ועוד,  יותר  זאת  מבנה.  קשר  העמדת  -את  שבין  זה,  פונקציה 

ל מנוגדים  המת ה  ביןפריטים  חלופה  כווןשימוש  כלכל  לראות  ניתן  אריאלרמז ,  כהגדרת   ,142  ,

אינה   אך  הרלוונטי,  השימוש  אל  הנמען  את  המכוונת  רווחת,  נטייה  קבוע  כלומר  דפוס  בגדר 

 .  ומחייב

 
הם מבעי    ,למשל  ,כאלה  זה  מופיעים ה  אוצמד  אחר  לבין    זה  אברהם  עבד  בין  בשיח 

   : משפחת רבקה

ֵּ֥ה   ְפנ  ְוא  י  ִלֹ֔ ידּו  ַהִגַ֣ א  ָֹּ֕ ְוִאם־ל י  ִלֹ֑ ידּו  ַהִגַ֣ י  ת־ֲאדִֹּנַ֖ א  ת  ִ֛ ֱאמ  ֹּֽ ו  ד  ס  ִּ֧ ח  ים  עִֹּשֶ֜ ם  ִאם־י ְשכ ִּ֨ ַעָתה  ְוִּ֠

ין   ו  ַעל־ָיִמַ֖ אל׃א ֥ ה   ַעל־ְשמֹֹּּֽ ְיהָוַ֖ מ  ּו  אְמרֹ֔ ַֹּ֣ ַוי ל֙  ּוְבתּוא  ן  ָלָבֹּׁ֤ ַען  ר  ַוַיִּ֨ ֵּ֥ ַּדב  ל  נּוַכִ֛ א  ֵֹּּ֥ ל ר  ַהָּדָבֹ֑ א  ָיָצַ֣

ע  יך ַרֵּ֥ ַ֖ ל  וב׃אֹוא   (50–49כ״ד  בראשית) ־טֹֹּּֽ

 
מפרש רשב״ם: ״על שאר קרובים שיש לאדוני״; בכך מתבהרת    על ימין או על שמאלאת המבע  

כאן ״מכסים״ למעשה את כלל הכיוונים, כלומר את כלל הקרובים, וכל    שמאלו  ימיןהפרשנות ש

   :לפסוק  NIVתרגום גם אחד מהם עשוי להיות קביל. 

[…] tell me, so I may know which way to turn. 

 
כך גם במבע שבפסוק השני: כוונת  .  שמאל או    ימיןמלמד אף הוא שכל ״כיוון״ אפשרי, ולא רק  

הניתנים    דברים, ולא רק  ׳שהוא  דברכל  ׳הדברים של לבן ושל בתואל היא שאין ביכולתם לדבר  

 .  ׳טובים׳או כ ׳רעים׳להגדרה כ 

 
 . 219–193, עמ׳  2019אריאל,  ר׳ 142
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דבריו של בלעם  מ התפרשות מבעים אלו ככוללים כל פריט אפשרי בקטגוריה מתחדדת   

 בשני פסוקים שונים: 

ל   אּוַכֵ֗ א  ַֹּ֣ ל ב  ְוָזָהֹ֑ ף  ס  ַ֣ כ  ו  יתַֹּ֖ ב  א  ֵֹּּ֥ ְמל ק  ָבָלִ֛ י  ן־ִלֵּ֥ ִאם־ִית  ק  ָבָלֹ֔ י  ַ֣ ל־ַעְבד  א  ֙ר  אמ  ִֹּּ֨ ַוי ם  ִבְלָעֵ֗ ַוַיַַ֣ען 

ות ְקַטָנַ֖ה  י ַלֲעשֵֹּּ֥ ת־ִפ֙י ְיהָוַ֣ה ֱאֹלָהֹ֔ ו  ַלֲעבֹּ֙ר א  ה׃א ֥  (  18כ״ב  במדבר ) ְגדוָלֹּֽ

 
   :וכן 

ה   ות טוָבִ֛ ה ַלֲעשֵֹּּ֥ י ְיהָוֹ֔ ת־ִפַ֣ ל ַלֲעבֹּ֙ר א  א אּוַכֵ֗ ַֹּ֣ ף ְוָזָה֒ב ל ס  ַ֣ ית֮ו כ  א ב  ַֹּ֣ ק ְמל י ָבָלֶ֜ ן־ִלִּ֨ ו  ִאם־ִית  א ֥

ר׃ ) ֹּֽ ו ֲאַדב  ר ְיהָוַ֖ה אֹּתֵֹּּ֥ ֵּ֥ ר־ְיַדב  י ֲאש  ה ִמִלִבֹ֑  (13כ״ד  במדבר ָרָעַ֖

 
אחר:   לקסמות  בצמד  להשתמש  בלעם  בוחר  פסוק  בשני  רעה ו   טובה,  גדולהו  קטנהבכל  אך   ;

כלומר,  ״.  רצףכל הפריטים ל״אורך ה אל    התייחסטרתן להפסוקים הלקסמות מנוגדות זו לזו, ומ

שביניהם.   השלם  הרצף  להעמדת  בעיקר  משמשים  עצמם  הספציפיים  התרגומים  הפריטים 

 לפסוק הראשון הוא:  JPSתרגום  ; הפסוקים באופן זההמודרניים אף הם קראו את 

[…] I could not do anything, big or little. 

 
 : NIVוכך גם תרגום 

[…] I could not do anything great or small. 

 
 לפסוק השני:  JPSדומה לכך הוא תרגום 

[…] I could not of my own accord do anything good or bad […] 

 
 

מ  בין  זה  שימוש  של  גבוהה:  הברירתיים    או  יופעשכיחותו  סיבה  .  (4%)  13/318אינה 

ש היא  לכך  אחת  הכולליםאפשרית  אחרים,  העבודה,  יוצגו  ו  ביןו   אם  דגמים  של  השני  בחלק 

ואינו מבכר  בעברית המקרא    יםמשמש להבעת יחס ברירה נעדר העדפה, המכוון לכלל החלופות 

  ( דישות״״אהאו  הניטראליות )  במקרים רביםאחת על פני האחרת. סיבה בולטת יותר היא שאת ה

לגבי  למעשה,  כולן  היא,  החלופה    ,כלומר  . החלופות  זהות  משנה  שאין  רק  הספציפית  לא 

  הנדון במבע הברירה כולו  העניין  איננה משנה;  עצם ההבחנה בין החלופות  יתרה מכך: שתתממש, 

 אלו יידונו בסעיף הבא.  אומבעי  רלוונטי בהקשר השיחי.   נוכלל אינ 

 

 ׳ רלוונטיתברירה שאינה ׳ 2.1.7

ועשויים  גם הם  נוספים מצוי הפוקוס השיחי על הפריטים, ש  אובמבעי   מובחנים מאוד זה מזה 

שהיא.   חלופה  כל  כנגד  שיחי,  לעמוד  שוני  על  משליך  בהכרח  איננו  רפרנציאלי  ששוני  אלא 

הדוברת.  של  לטיעון  משנה  הרפרנציאלית  המובחנות  אם  הוא  זה  בעניין  הקובע    והקריטריון 
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שיידונו להלן היא לטעון שחלופות,   אוהכוונה התקשורתית ביסודם של מבעי ,  143בהמשך לאריאל 

הקשריות   השלכות  הספציפי  בהקשר  נושאות  אינן  לזו,  זו  למדי  מנוגדות  להיות  עשויות  אשר 

יה  י שונות, אלא הן תורמות כולן לאותו הכיוון הטיעוני, וההבדל ביניהן כלל איננו רלוונטי לסוג

במבעים אלו  ,  שנדונו לעיל  אובניגוד למבעי  .  דיוןמוסר מן ה  זה להיותעל הבדל    לפיכךהנדונה;  

ואף  את כל סט החלופות הקבילות  אין כוונה תקשורתית למצות באמצעות הפריטים הנזכרים   ,

 .  ת מן החלופות המוצגות בפריטיםאין בהכרח מחויבות ולו לאח

 
ה  למשל  הם  ב המתייחסים    חוקים כאלה  מהםב;  בגדיםלנגעים  במבוא, ,  אחד    שנזכר 

 מופיע מבע הברירה הבא: 

ַעת ַַָֽ֣גע ָצָרֹ֑ ו נ  ֵּ֥ה בַ֖ י־ִיְהי  ג ד ִכֹּֽ ְך  ]...[   ְוַהב ָ֕ א־ָהַפִּ֨ ֹֹּּֽ ה ל ִהנ  ַגע ְוִּ֠ ת־ַהנ ֵ֗ ס א  ַ֣ י׀ ֻהַכב  ַ֣ ן ַאֲחר  ה ַהכֹּה ֶ֜ ְוָרָאִּ֨

ת   ַ֣ ְפח  נּו  ֹ֑ ִתְשְרפ  ש  ַ֖ ָבא  ּוא  הֹ֔ א  ַ֣ ָטמ  ה  א־ָפָשֹ֔ ֹֹּּֽ ל ַַָֽ֣גע  ְוַהנ  ינ֙ו  ת־ע  א  ַָֹּֽׁ֤גע  ו ַהנ  ְבָקַרְחתַֹּ֖ וא  ִהֹ֔ ו    ת  א ֥

ו׃   (55–47י״ג  ויקרא ) ְבַגַבְחתֹֹּּֽ

 
שלו מצוי הנגע.  ספציפי  שבפסוק היא שיש לשרוף את הבגד, לא משנה באיזה חלק    או כוונת מבע  

 לפסוק:  NIVכך מתבהר גם מתרגום 

 […] Burn it, no matter which side of the fabric has been spoiled . 

 
מ על סמךבמקרים אחרים  וההקשר הטקסטואלי. כךמבנה    תחדדת הפרשנות    , הפסוק 

 במבע הבא:  ,למשל

ה   עוָלַ֣ ה  ְנָדָבֶ֜ יא  ַהָנִשִּ֨ ֩ה  י־ַיֲעש  ַ֣ה  ֽאֹוְוִכֹּֽ ַהפֹּנ  ַע֙ר  ַהַש֙ ת  א  ו  לֵ֗ ח  ַתֹּֽ ּוָפַ֣ יהָו֒ה  ַלֹּֽ ה  ְנָדָבַ֣ ־ְשָלִמי֮ם 

ַער   ת־ַהַשַ֖ א ְוָסַגֵּ֥ר א  ת ְוָיָצִ֛ ום ַהַשָבֹ֑ ה ְביַ֣ ַ֖ ר ַיֲעש  ֵּ֥ יו ַכֲאש  ת־ְשָלָמֹ֔ ָלת֙ו ְוא  ת־עֹֹּּֽ ה א  ים ְוָעָשֹּׁ֤ ָקִדֹ֔

ו׃  אתֹּֽ י צ  ֵּ֥  ( 12מ״ו  יחזקאל )ַאֲחר 

 
בקורבן   להתמקד  היא  הברירה  מבע  ונדבהכוונת  כן,  לפני  שנזכרו  אחרים  מקורבנות  ;  להבחינו 

  דשים ובמועדים ורבנו בשבתות ובחוזה יהיה בימי החול כי כבר זכר ק״כפי שפירש רד״ק:  זאת  

  הרלוונטי בהקשר זה העניין  ש  כוונת לכך, לפני ואחרי מבע הברירה, מנדבההחזרה על  . גם  ״[...]

הדגם  לפיהם  ,  בדומה לממצאיה של אריאל.  הספציפי , ולא סוג הנדבהבאופן כללי  הוא דיני נדבה

[y orx  whether  במעמד אדוורביאלי ] זה גם תרגום  144מאפיין שימוש   ,NIV    כאן בדגם  נוקט

 : זה

 […] whether a burnt offering or fellowship offerings […] 

 
 א.  2015ר׳ בהקשר זה אריאל,  143
 

 ( לשימוש ברירה זה היא:15–11א, עמ׳   2016אחת הדוגמאות שמציגה אריאל ) 144
[…] But it would still be water. Yes you’re right […] whether it’s a solid, a liquid, 
or a gas. (SBC: 026) 
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   רלוונטיות:, שגם ממנה משתמע היעדר  בוחר דרך אחרת JPSואילו תרגום 

[…] be it burnt offering or offering of well-being […] 

 
היעדר  היעדר   גם  ובהתאם  הקבילות,  החלופות  סט  כלל  את  בהכרח  למצות  הכוונה 

במבעים אחרים.    ים , מתחדדחלופה אחת מאלו המיוצגות בפריטים הנזכריםהמחויבות בהכרח ל 

 הוא החוק הבא: אחד מהם  

ץ׀   ַ֣ ְבָכל־ע  ְך  ר  ַבּד ֶ֜ יך  ְלָפנ ָ֡ ור׀  ַקן־ִצפַֹּ֣ א  ַ֣ ִיָּקר  י  ו  ִכַ֣ א א ֹ֣ ְפרִֹּחי֙ם  א  ץ  ר  ם   ֹ֣ו  ַעל־ָהָאֵ֗ ֹּׁ֤ ְוָהא  ים  יִצֹ֔ ב 

ים   ְפרִֹּחֹ֔ א  ֙ת ַעל־ָהֹּֽ צ  ו רֹּב ִּ֨ ים׃ א ֖ ם ַעל־ַהָבִנֹּֽ ַ֖ ח ָהא  ֹּא־ִתַּקֵּ֥ ים ל יִצֹ֑  (6כ״ב  דברים )  ַעל־ַהב 

 
של   וכן  אחר  או  זה  מיקום  של  הרלוונטיות  אחר היעדר  או  זה  חיים  בב  בעל  מן    ירורעולה 

שימצא הקן    באי זה מקוםהוא מבואר ]...[    –  בכל עץ או על הארץהפרשנויות. רלב״ג מפרש: ״ 

הדין,   זה  בו  המיםנוהג  על  היה  ״ואפילו  מבאר:  המלבי״ם  גם  ביצים ״;  או  אינו    –  אפרוחים 

בתמציתיות  מנוסח    ממנוהערך המוסרי העולה  הפסוק ושל  עיקרו של    ״.לדוגמאבדווקא, רק בא  

״ שד״ל:  של  ראוי  בדבריו  אין  כן  מעשה  האם)את    לקחתהעל  יהיה  לוקחה,  אדם  יהיה  (, שאם 

הצדקה והאהבה שאהבה את בניה קורם לה רעה. והנה המכוון במצווה הזאת היא לכבד המידות  

 ״.  [...] יצא מצדקה הפסדהטובות, ולקבוע בלבותינו כי לא 

 
לפיה בניגוד לניתוחם של מבעים אלו בספרות  ש  )שם(,בכך מתחזקת טענתה של אריאל  

ממצים״ תנאי  כאלה    ,145כ״מבני  הנזכרים  כלומר  הפריטים  סט  בהכרח  שבהם  כל  את  ממצים 

עם זאת,  ממאפייניהם ההכרחיים של מבעים אלו. אינו אחד האפשרויות הרלוונטיות, מיצוי הסט 

שבהקשר   מניחים  אם  אפשרי  הנחה  עומדים  המיצוי  שהיא,  חלופה  כל  כנגד  הנזכרים  הפריטים 

להיתפס   עשויים  במבע  להיזכר  ש״נבחרו״  שהפריטים  העובדה  לנוכח  הדעת  על  מתקבלת 

  NRSV  -וב  JPS  -מתורגמים ב(  55י״ג    ויקרא)  בגבחתוו   בקרחתו  ,למשל  , . כךזה לזה  כמנוגדים 

פנימיכ חיצוניוכ  חלק  בהתאמה.  חלק  לכך,,  עץגם    ובדומה  הארץו  בכל    ( 6כ״ב    דברים)  על 

ל  גבוה׳מתייחסים בבירור  נמוך׳ול  ׳ מקום  אלו הנזכרים  ׳מקום  אין פלא אפוא שהם  בהתאמה.   ,

   בפרשנות המלבי״ם.  נזכר אף הואה,  בפרדסבמבע, ולא 

 
הגבוה  11.9%)  ׳ברירה שאיננה רלוונטית׳ נמצאו משמשים להבעת    אועי  ופמ  38 (, אחוז 

לזה   בהשוואה  פי עשרה  ומאורישמצאו  בערך  האנגליתב  אריאל  את    .קורפוס  אולי לתלות  ניתן 

מופעים אלה    38ממצא בולט הוא שכל  הסיבה להבדלים בהבדלי הסוגות שבין הקורפוסים, שכן  

ה  ימוטיווצ על   אפשר שמצביעה   ; חזרה זו על אותם המבעיםבסוגת החוק, תוך חזרה רבה    מצויים 

 
 . 784–663, עמ׳ 2002כפי שטוענים מיטווך ועמיתים,  145
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מספר התמניות של מבעים אלו  למעשה,    .146סוגה זו ככל הניתן, שעשויה לאפיין  ולבהירות  לדיוק  

נמצא שימוש זה שלא בסוגת    קורפוס האנגליתלאור העובדה כי ב  ,אולםוגדול ממספר התבניות.  

 חוק, נראה כי העניין מצריך בדיקה מעמיקה יותר. ה

 
בהקשר מעניינים אחרים  המובחנת  לקבוצה  החלופות  של  ההבדל  תוך    , תחימתן  ביטול 

זה   ב  מזה השיחי של פריטים שונים למדי  יותר בקבוצת מבעי    , מוקדהניצבים  עוד    או מתחדדת 

במבע  באלו    .אחרת הנזכרים  הפריטים  שבין  החיצוני  הניגוד  הדגשת  היא  הכוונה התקשורתית 

נזכרת  לבין כל חלופה אחרת ש להילקח בחשבון. בניגוד  גם היא  עשויה  אך  במבע הברירה  אינה 

אללעיל  שנדונו   או למבעי   במבעים  זהו    ה,  למעשה,  הכרחי;  מאפיין  הוא  האפשרויות  סט  מיצוי 

 עיקר המסר. על כך יורחב בסעיף הבא. 

 

 ׳ האפשרויותסט מיצוי ׳ 2.1.8

של הדוברת לכל אחת    , בהכרח או בפוטנציה,החויבותמ את    ציגיםלעיל מ  נדונוש  אוחלק ממבעי  

הנזכרים כממצים את כלל  . בחלק אחר מתפרשים הפריטים  מוקד השיחהניצבות במן החלופות,  

:  )שם(  , על פי אריאל ומאורי שיידונו להלן משלבים שני מאפיינים אלה  או . מבעי  אפשרויותסט ה 

ב הכוונה    חלקםאף  עיקר  אינה  זו  שמחויבות  אלא  החלופות,  מן  אחת  לכל  היא  המחויבות 

עון  ; בהפיקה מבעים אלה מבקשת הדוברת להתמקד אך ורק בפריטים הנזכרים ולטהתקשורתית

אלו   הממצותכי  אפשרויות  אחרת    מייצגים  חלופה  אף  כלומר  כולה,  הקטגוריה  מאלו  את 

 איננה אפשרית. במפורש  מיוצגות ש

 
המבוא  כאמור   הפנימי  בפרק  הניגוד  את  מדגיש  הקלאסי  הניתוח  הניגוד  ,  בין  )כלומר 

שהן  זו עם זו או    ׳ תיישבלה ׳עשויות  ומבקש לקבוע אם הן    גופו(  במבע הברירה הנזכרות  החלופות  

שהוצגו לעיל שהחלופות אינן רק עשויות    אוזו את זו. בעוד שכבר ראינו בחלק ממבעי    ׳ מוציאות׳

זותיישבלה׳ עם  זו  בהכרח  ׳  אלא  לכך מתיישבות׳,  מחויבת  והדוברת  במבעי  147׳,  כי  נראה    או , 

ה זו  ׳הוצאה׳ אחרים  את  זו  אינה  החלופות  הנזכרו;  של  אלו    ׳מוציאות׳במבע  ת  החלופות  את 

, לא  ובהמשך לטענת אריאל ומאורי בשונה מן הניתוח הקלאסי , במילים אחרות  .נזכרות בו  שאינן

המכּו  זה  הוא  החלופות  בין  הפנימי  כל  הניגוד  בין  החיצוני,  הניגוד  אלא  תקשורתית,  הנזכר  ון 

בחשבון.  במבע להילקח  לכאורה  שעשויה  אחרת,  אפשרות  כל  לבין  יחדיו,  הניתוח  ,  כן,  על  יתר 

 
מבעי    146 משובצים  שבהן  הטקסטואליות  הסוגות  בעניין  בהמשך,    אוהרחבה  תובא  הדן במקרא  הפרק  במסגרת 

 . ותייםבהיבטים ספר
 

 . ׳איחוי מבחין׳ר׳ בהקשר זה המבעים שתכליתם  147
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שבחלק   משום  גם  רלוונטי  איננו  אל    או ממבעי  אחד  הקלאסי  עשויות  המשתייכים  זו  קבוצה 

החלופות   ו   ׳ תיישב לה׳למעשה  זו  עם  אחר  זו  לא    ׳ להוציא ׳עשויות  בחלק  אך  זו,  את  זו 

זו עם    החלופות  ׳תיישבות ה׳ לא אפשרות    . רלוונטיות בשיחההדדיות  ׳הוצאה׳ ולא ה  ׳ התיישבות׳ה

היא שנשללת זו   שלילת;  זו  רלוונטי בהקשר,  מקרה פרטי אחד,  היא רק    אפשרות  מן  לא  כחלק 

 במפורש, איננה קבילה.   מיוצגות במבע שלפיו כל אפשרות, זולת אלו ה ון המכּוהמסר  

 
 :בתיאור מעמד הר סיני ובצת המש  בדוגמה הבאה,  ,למשל ,כך 

ר   ָבָהַ֖ ַע  ֵּ֥ ָכל־ַהנֹּג  הּו  ֹ֑ ַע ְבָקצ  ּוְנגַֹּ֣ ר  ָבָהַ֖ ות  ֲעֹלֵּ֥ ם  ִ֛ ָלכ  ּו  ִהָשְמרֵּ֥ ר  אמֹֹּ֔ יב ל  ָסִבַ֣ ת־ָהָע֙ם  ְוִהְגַבְלָתֹּׁ֤ א 

ת׃ יּוָמֹּֽ ות  ל֙    מֵֹּּ֥ ִיָּסק  ול  י־ָסקֹֹּּׁ֤ ִכֹּֽ ד  ָיֵ֗ ו  בֶֹּ֜ ע  ֹּא־ִתַגִּ֨ ַֹּ֣ אֹול ל יש  ִאם־ִאַ֖ ה  ָמֵּ֥ ִאם־ְבה  ה  ֹ֔ ִיָיר  ה  א  ־ָירַֹּ֣

ר׃  ּו ָבָהֹּֽ ָמה ַיֲעלֵּ֥ ַ֖ ל ה  ֹ֑ה ִבְמשְֹּ֙ך ַהיֹּב ֹ֔  (13–12י״ט  שמות) ִיְחי 

 
דין זה,   מות  הדין  את כל האפשרויות להוצאה לפועל של    ותממצ   ירה יירה ו  סקול ייסקלעל פי 

  , ״. כלומר שבה אל האדם הנוגע בהר  בולת  ימ, כדברי ראב״ע: ״הנוגע בהרדינו של  שהוא  ,  יומת

הפרקטיקות   הנזכרותסט  אלה  לשתי  רק  מוגבל  המוות  לביצוע  אחרת ;  הקבילות  אפשרות    כל 

במקרה שהאדם שנגע    . תיגע בו ידלא  כפי שמתבהר מן המילים הקודמות למבע הברירה, ,  נשללת

להיירות  עליו  הקהל,  מן  רחוק  הוא  אם  להיסקל;  עליו  לקהל,  קרוב  מפרשנות  ;  בהר  עולה  כך 

י ״ראב״ע:     , ממקום מעמדם מיד. ואם רחוק  יסקלוהו הרואים  רקכנס אדם אחריו לתפשו.  ילא 

שלא יקרבו אל ההר להמיתו ויתחייבו גם הם  ״. הנימוק לכך מצוי בדברי רשב״ם: ״יורוהו בחצים

הטענה  מצויה אפוא ברובד הפרופוזיציה, במבעים אלו  הברירה  בהמשך לאריאל ומאורי,  ״. מיתה

שונות למדי זו    חלופות אלה אף ששתי  החלופות הנזכרות. אולם    המתייחס לשתי השלמה גופה,  

מובן כי  שתיהן מכוונות לאותו הכיוון הטיעוני.  מזו, שוני זה איננו רלוונטי בהקשר השיחי, שכן  

׳ ייסקלהאפשרות  יירה וגם    סקול  ולא אותה מתכוון  ירה  אינה רלוונטית,  כלל אינה אפשרית,  ׳ 

  .148המבע לשלול 

 
מ   של  נמוכה:    אלה  אועי  ופשכיחותם  אריאל  3.4%)  11/318די  של  לממצאיהן  בדומה   ,)

בדיקתי העלתה,  אולם (. 3.7%) 38/1053: קורפוס האנגליתבהמקבילים  orבאשר למופעי ומאורי 

ל׳מיצוי סט האפשרויות׳  ם  מבעיהש קורפוס  ב   ממקביליהםנבדלים    בעברית המקראהמשמשים 

 בשלושה היבטים.   האנגלית 

 
מציגים רק   ׳מיצוי סט האפשרויות׳שתכליתם   םמבעיהעל פי אריאל ומאורי, כל  ראשית, 

לכן,  ו  ,בכך מודגשת מטרת הדוברת להראות עד כמה מוגבל סט החלופות הקבילות   ; שני פריטים

 
שבבסיס המבע, ולא חלק מטענת המבע  מילון המונחים(  העולם ומהנחות הרקע )ר׳שלילתה היא אפוא חלק מידע  148

 )שם(. אריאל ומאורי ר׳ בהקשר זהגם גופו; 



 - 66 - 

בעברית המקרא נמצא מבע אחד הכולל שלושה  .  מתמצה בפריטים הנזכרים גופםהוא    למעשה,

 פריטים: 

ה׃  ְוִנָּקֹּֽ ה  ְיהָוַ֖ יַח  ִבְמִשֵּ֥ ו  ָידִֹּ֛ ח  ָשַלֵּ֥ י  ִמַ֣ י  ִכִּ֠ הּו  ֹ֑ ַאל־ַתְשִחית  י  ל־ֲאִביַשַ֖ א  ד  ָּדִוִ֛ ר  אמ  ִֹּּ֧ ר   ַוי אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי

נּו   ֹ֑ י ִאם־ְיהָוַ֖ה ִיָגפ  ה ִכֵּ֥ וָּדִו֙ד ַחי־ְיהָוֹ֔ ת  א ֽ ו ָיבו֙א ָומ ֹ֔ ו ־יומֹֹּּׁ֤ ה׃ א ֹ֧ ד ְוִנְסָפֹּֽ ַ֖ ר  ה י  יָלה   ַבִמְלָחָמִ֛ ָחִלֹּׁ֤

יַח ְיהָוֹ֑ה  ִלי֙  י ִבְמִשַ֣ ַח ָיִדַ֖ ה ִמְשֹלֵּ֥ יהָוֹ֔ ֹּֽ  (11–9כ״ו  שמואל א׳) ]...[מ 

 
ישנן רק שלוש דרכי מיתה קבילות עבור שאול, והוא שולל במפורש, לפני ואחרי מבע    , על פי דוד

המילים    הברירה תשחיתהו)באמצעות  וניקה אל  ה׳  במשיח  ידו  שלח  מי  כי  מה׳  ו  ,  לי  חלילה 

ידי  , את האפשרות  (, בהתאמהבמשיח ה׳ח ידי  ומשל זאת, כפי שפירש    . שליחת ידלהשחית על 

  ״.  [...] שואחת מהשלכלומר, על ידי השם יומת, ולא על ידי, ומיתתו תהיה קרובה ב רד״ק: ״

 
ומאורי    שאריאל  בעוד  מופיעות  ש  מוצאותשנית,  אינן  הנשללות  האחרות  החלופות 

שב הרי  באופן  או  ופעימ  11מבין    ארבעה במפורש,  למצוא    המשמשים  ניתן  המקרא  בעברית  זה 

, שני מבעי הברירה שהוצגו לעיל,  שלבאופן מפורש בהקשר את החלופות הנשללות. כאלה הם, למ

 , רק לפני מבע הברירה או גם אחריו. מפורשות החלופה הנשללת מופיעה   םיהנ אשר בש

 
ומאורי,    אריאל  פי  שעל  בעוד  הברירה  במרבית  שלישית,  החלופות    שימושבמבעי  זה 

הם בבחינת מיעוט,    מחויבות הדוברת לכל הפריטיםזו את זו, ואילו המקרים שבהם    ׳מוציאות׳

  אלה   אומופעי    11בשלושה מבין    : אחרת ומורכבת יותרבעברית המקרא התמונה  גם בהיבט זה  

מדובר    ׳ מוציאות׳אכן  החלופות   שאול.  של  מותו  שעניינו  לעיל  במבע  למשל  כמו  זו,  את  זו 

בהתרחשות שעשויה לקרות פעם אחת בלבד, ובפעם אחת זו רק אחת מבין שלוש דרכי המיתה  

 תתקיים בפועל.  )כלשון רד״ק( המוצעות 

 
זאת,   מופעי  לעומת  לבמקרא  האחרים    אושמונת  האפשרויות׳המשמשים  סט    ׳ מיצוי 

למכלול    שובצים מ אלא  אחד,  ספציפי  למקרה  אינה  ההתכוונות  זו  בסוגה  כנהוג  החוק;  בסוגת 

כוללנית   החוק  לשון  אך  אחת,  חלופה  רק  בפועל  להתממש  עשויה  ספציפי  מקרה  בכל  מקרים: 

המקרים   לכל  להתייחס  מבטומבקשת  נקודות  משתי  להבחנה  זו  הבחנה  להמשיל  ניתן  ,  כולם. 

  מעוף הציפור . מ149עין הנמלה מבט מלעומת    הציפור  עיןמבט מ :  ומאורישאותה נוקטות אריאל  

להתממש שעשויות  החלופות  כל  זו    , נראות  מבט  ומנקודת  אחר,  או  זה  ספציפי  למקרה  מעבר 

החלופות,   היא לכל  אינן  ההתחייבות  זו  ׳ מוציאות׳כלומר הן  מ זו את  זאת,    עין הנמלה . לעומת 

רק  שכן  זו את זו,    ׳ מוציאות׳ מנקודת מבט זו החלופות  ופעמית וכנפרדת,  -תפסת כל חלופה כחדנ

 
 .  2019; 2018ר׳ אריאל ומאורי  149
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אלה, שבעה מציגים נקודת מבט כפולה כפי    או  . מבין שמונת מופעיבכל פעם  אחת מהן מתממשת 

להר  ההתקרבות  שעניינו  לעיל  שהוצג  המבע  למשל  הוא  כזה  עונש  שתואר.  מציג  הכללי  הדין   :

; מובן שבכל מקרה ספציפי רק דרך מיתה אחת  ירייה וגם    סקילה, ובמסגרת זו נכללות גם  מוות

זו את זו    ׳מוציאות ׳החלופות אכן  בשימוש זה    אומופעי    11תצא אל הפועל. כלומר, בשבעה מבין  

 .  עין הציפור, אך לא מעין הנמלהמ

 
במ אחר  בעואילו  בזמן עשויות    אחד  בו  להתממש  הנזכרות  החלופות  מקרה    שתי  ובכל 

 : ספציפי. מבע זה מופיע בדין פסח שני 

ר׃  אמֹֹּּֽ ה ל  ֵּ֥ ל־מֹּש  ה א  ר ְיהָוַ֖ ֵּ֥ א ׀    ַוְיַדב  ַ֣ ֹּֽה־ָטמ  יש ִכי־ִיְהי  יש ִאַ֣ ר ִאַ֣ אמֹֹּ֑ ל ל  ַ֖ ֵּ֥י ִיְשָרא  ל־ְבנ  ר א  ִ֛ ַּדב 

ש   פ  ה׃ אֹ֩ו  ָלנ ָ֡ ַסח ַליהָוֹּֽ ַ֖ ָשה פ  ם ְוָעֵּ֥ יכ ֹ֔ ת  ו ְלדֹּרַֹּ֣ ם אֶ֚ הֵ֗ ָלכ ֵ֗ ְך ְרחָֹּקֶ֜ ר  ה    ְבד ִּ֨ י ְבַאְרָבָעִּ֨ ִנֶ֜ ש ַהש  ד  ַבחִֹּּ֨

ום ר יִ֛ ה    ]...[   ָעָשֵּ֥ ַסח ְוִנְכְרָתִ֛ ות ַהפ ֹ֔ ה ְוָחַדל֙ ַלֲעשַ֣ ֹּא־ָהָיֵ֗ ְך ל ר  ַ֣ ור ּוְבד  ּוא ָטהֶ֜ ר־הִּ֨ ְוָהִאי֩ש ֲאש 

ּוא׃ יש ַההֹּֽ א ָהִאֵּ֥ ִיָּׂשַ֖ ו  ְטאֵּ֥ ו ח  ֲעדֹ֔ א ִהְקִרי֙ב ְבמַֹּ֣ ֹֹּּׁ֤ ה ל ן ְיהָוֵ֗ י ׀ ָקְרַבַ֣ יָה ִכַ֣ ֹ֑ ַעמ  ֹּֽ וא מ  ש ַהִהַ֖ ֵּ֥פ    ַהנ 

 (13–9ט׳  במדבר)

 
  טמא   משום שהיה  ,ים את מצוות הפסח במועד המקורישלא יכול היה לקי מי  של החוק בעניינו  

ההחרגה חלה  . מובן כי  150; אלו מוחרגים מאחרים לעניין עונש כרת בדרך רחוקה או משום שהיה

ואינן  בדרך רחוקהוגם    טמאגם    אף במקרה שאדם , כלומר החלופות עשויות להתממש שתיהן, 

 .  הנמלהעין ואף לא מ  עין הציפור זו את זו לא מ ׳ מוציאות׳

 
( ומאורי  אריאל  שקובעות  וכפי  כך,  או  השםכך  הן  הו  ׳ההדדית   הוצאה׳(,    ׳הכללה הן 

ואמנם, ישנם   אינן חלק מן המשמעות המתוקשרת במבע. של החלופות ׳(התיישבות ׳ )ה׳ האפשרית

ובמובהק  שבהם    אומבעי   בהכרח  הנזכרות  זו,  ׳ מוציאות׳החלופות  את  בכל  והמחויבות    זו 

בהם  המקרים   שגם  אלא  מהן;  לאחת  רק  הדדית׳היא  הכוונה    זו  ׳ הוצאה  מן  חלק  אינה 

   התקשורתית. אלו יידונו בסעיף הבא. 

 

 ׳ הצרת סט האפשרויות׳ 2.1.9

ה  כך  ׳ה מוציא׳הברירה  במבע,  החלופות  בין  הניגוד  את  מדגישה  הקלאסי,  הניתוח  פי  על   ,

נשללות.   היתר  כל  לה  ופרט  מהן,  לאחת  רק  היא  הדוברת  ממבעי  שמחויבות  לחלק    או בדומה 

לעיל,   אחרת שנדונו  ה   נתמאופיי   קבוצה  האפשרויותיאף  סט  במיצוי  ב  א  ההבדל    ה וגם 

רק    אלה  או  ימבעהרפרנציאלי בין החלופות איננו רלוונטי בשיח; אך בניגוד למבעים הקודמים, ב

 
ולא עשה את הראשון, יעשה את השני. שגג או   טמא או בדרך רחוקה״מי שהיה  הרחבה בנושא מצויה במשנה:    150

למה נאמר כן  יעשה את השני. אם  ולא עשה את הראשון,  רחוקה  נאנס  בדרך  שאלו פטורין   –?  טמא או שהיה 
 . (׳, א׳ט פסחים)מהיכרת, ואלו חייבין בהיכרת״ 
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׳כל    , לשיטת אריאל ומאורי, . אלא שאפילו בקבוצה זובהכרח  חלופה אחת מחויבת  השלילה של 

המסר   מן  חלק  אינה  הקלאסי,  הניתוח  ידי  על  כמוצע  מחויבים׳,  שאליה  אחת  למעט  החלופות, 

 ון על ידי הדוברת.  המכּו 

 
 מצוי בסיפור פילגש בגבעה:  בשימוש זה מבע אחד  

ּוָרה   ְוָנסִ֛ ְלָכה־ָנִ֛א  יו  ל־ֲאדָֹּנֵ֗ א  ַער  ַהַנֶ֜ ר  אמ  ִֹּּ֨ ַוי ד  ְמאֹֹּ֑ ד  ַרַ֣ ום  ְוַהיַֹּ֖ ּוס  ִעם־ְיבֹ֔ ם  ַ֣ ה 

ר   ִ֛ ֲאש  י  ָנְכִרֹ֔ יר  ל־ִעַ֣ א  ָנסּו֙ר  א  ֹֹּּׁ֤ ל יו  ָנֹ֔ ֲאדֹּ ָלי֙ו  א  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי ּה׃  ָבֹּֽ ין  ְוָנִלֵּ֥ את  ַֹּ֖ ַהּז י  יר־ַהְיבּוִסֵּ֥ ל־ִעֹּֽ א 

ְועָ  ָנה  ֹ֑ ה  ל  ַ֖ ִיְשָרא  ֵּ֥י  א־ִמְבנ  ֹֹּּֽ ו  ל ְלַנֲערֹֹּ֔ ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי ה׃  ַעד־ִגְבָעֹּֽ ְרנּו  ות    ְלָכֵּ֥ ַבַ֖ ד ַהְמקֹּמֹֹּ֑ ְבַאַחַ֣ ה  ְוִנְקְרָבַ֖

ה   נּו ַבִגְבָעַ֖ ו  ְוַלֵּ֥ ן׃  א ֥ ר ְלִבְנָיִמֹּֽ ֵּ֥ ה ֲאש  ל ַהִגְבָעַ֖ צ  ֵּ֥ ש א  מ  ֙ם ַהש ֹ֔ א ָלה  ֹֹּּׁ֤ כּו ַוָתב ֹ֑ ּו ַוי ל  ה׃ ַוַיַעְברַ֖ ָבָרָמֹּֽ

וא  ם ָלבַֹּ֖ רּו ָשֹ֔ ה ]...[ )ַוָיֻסַ֣ ּון ַבִגְבָעֹ֑  (15–11י״ט  שופטיםָללַ֣

 
בו,  (  12)בפסוק  ילה  בתח ללון  יכול  גבעהמציג האדון מקום אחד  אינו  כי  בהמשך נראה  אולם   .

והוא  ״, כפרשנות המלבי״ם,  כי לא ידע איזה עיר קרובה יותר״להסתפק בציון מקום ספציפי זה,  

נוסף,   מקום  כי  רמהמציג  אפוא  נראה  ל.  היא  הברירה  במבע  האדון  של  את    קבועמטרתו 

בהקשר   לזו  זו  דומות  די  חלופות  של  הניתן  ככל  וצר  ממצה  מסט  כאחת  הקבילה  האפשרות 

. תשומת לב  , הטענה גופהבהתאם לכך מצויה הברירה בין החלופות ברובד הפרופוזיציה;  השיחי 

. בכך הוא מתחייב לאחת  תנקרבה באחד המקומובהציעו לנער , אחדכי האדון עצמו נוקט במילה  

.  לעיל שראינו  אומשתי החלופות המוצעות, שאינן בגדר ״אפשרויות מועלות״ בלבד, בניגוד למבעי 

 .  גבעהמחויבות זו אכן מתממשת בסופו של דבר, שכן השניים לנו ב 

 
ב   ללון  הנער  להצעת  היבוסיבהמשך  מפאת  עיר  האדון  ידי  על  זו  אפשרות  ולשלילת   ,

נוכריהיותה   הקודמת  עיר  הקבוצה  אל  כמשתייך  זה  ברירה  במבע  גם  לראות  לכאורה  ניתן   ,

הן שתי החלופות    רמהו  גבעהשהוצגה, כלומר שמטרתו היא למצות את סט האפשרויות ולקבוע ש

נראה שכוונת האדון   לא  לעיל,  במבע היא להציג את  הקבילות היחידות. אלא שבהמשך לאמור 

היא   כוונתו  עיקר  למעשה,  הקבילות.  האפשרויות  סט  כל  את  כממצות  שציין  החלופות  שתי 

הרבה ביותר האפשרית  שצומצם מתוך סט  להתחייב לחלופה אחת   ציין רק  אשר  ,  במידה  אותו 

לא יכול היה להתחייב על מקום אחד בלבד. שתי החלופות שנזכרו ודאי ממצות את סט  הואיל ו

. אך מיצוי זה ושלילת כל  אחד המקומותרויות הקבילות, כפי שנגזר בהכרח מן המחויבות ל האפש

 חלופה אחרת אינם המסר העיקרי של המבע.  
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נפוצים מאוד בספרות  ברירה  מבעי  ,י )שם(אריאל ומאור   כאמור אצל  ,  151המחקר   כאלו 

מייצגים   כי הם  ההיות שנראה  ש  ׳ מוציא׳ה   משמעאת  זו    ׳הוצאת ׳ ה״סטנדרטי״. אלא  החלופות 

  שימוש ן מגדירות את הכוונת המבע, ועל כן אינ ן שתיהן אינ אמיתותאת זו ושלילת האפשרות של 

׳ כלל אינה רלוונטית בשיח;  רמהוגם ב גבעהכי החלופה ׳לינה ב ברור. אריאל ומאורי   לטענת  ,שלו

, על  . ועוד בניגוד למצאי בספרותתקשר אותההאדון מתכוון ל מקורה בידע העולם, ואיןשלילתה  

וכלל  ׳הצרת סט האפשרויות׳ שמטרתם    אומבעי    ,פי אריאל ומאורי בפועל,    ;אינם שכיחים כלל 

(. תמונה דומה עולה מעברית המקרא:  0.5%)  קורפוס האנגליתעים כאלה בופנמצאו רק חמישה מ 

המשמש    זה   אומופע  ,  למעשה היחיד  האפשרויות ׳להינו  סט  כלל    ׳הצרת    או עי  ופמ  318מבין 

 בעברית המקרא. הברירתיים  

 
החלופות    ׳הוצאת׳נוספים מאופיינים אף הם במיצוי סט החלופות הקבילות, ב  אומבעי   

  ; ׳כל החלופות קבילות׳ בהיעדר הרלוונטיות של האפשרות    ;במחויבות רק לאחת מהן   ; זו את זו

עם זאת, במבעים אלו הניגוד  ועל כן גם בהיעדר שלילת אפשרות זו כחלק מכוונת הדוברת במבע.  

   הפנימי בין החלופות הנזכרות רלוונטי מאוד. אלה יידונו בסעיף הבא.

 

 ׳בחירה׳ 2.1.10

אח החלופות  או    מבעישל  ת  רבקבוצה  בין  נושא    ,ביותר  רלוונטיהנזכרות  ההבדל  שהוא  כיוון 

. מסיבה  152, על פי אריאל ומאורי תוצאות שונותב  הבאות לידי ביטוישונות,  הקשריות  השלכות  

ניצבת   בלתי פתורה  בחירה(  )או  הכרעה  זה תוך  . מבמוקד הדיוןזו,  בין החלופות  ב  צורך  הכרעה 

לכך  , ובהתאם  ןו המכּו  סראחת תתממש׳, אשר נראה כי הוא חלק מן המנגזר המובן ׳רק חלופה  

בלבד אחת  לחלופה  המחויבות  המגם  מן  חלק  איננו  החלופות׳  כל  ׳לא  המובן  זאת,  עם  סר  . 

בהקשרוןהמכּו  רלוונטית  אינה  כלל  החלופות  לכל  שהתייחסות  היות  ו,  אינה    לעתים,  כלל  אף 

ומהנחות    העולם  מידע, אלא  כוונת הדוברת במבעאינה חלק מ   אפשרות זו  ; לפיכך שלילתקבילה 

 . הרקע )ר׳ מילון המונחים(

 
 בדברי קהלת:  המבע כזה מצוי דוגמה ל 

י׃ ַאֲחָרֹּֽ ֵּ֥ה  ִיְהי  ש  ם  ָלָאָדַ֖ נּו  ַאִניח ֹ֔ ַ֣ ש  ש  מ  ַהָשֹ֑ ַחת  ַתַ֣ ל  ַ֖ ָעמ  ֲאִנֵּ֥י  ש  י  ת־ָכל־ֲעָמִלֹ֔ א  ֲאִנ֙י  י  ֹּׁ֤אִתֹּֽ  ְוָשנ 

֙ה    ם ִיְהי  ָחָכֹּׁ֤ ֹּֽ ַע ה  י יוד ֵ֗ וּוִמַ֣ ש    א ֹ֣ מ  ַחת ַהָשֹ֑ ְמִתי ַתַ֣ ָחַכַ֖ ְלִתי ְוש  ָעַמֵּ֥ ֹּֽ י ש  ְוִיְשַל֙ט ְבָכל־ֲעָמִלֹ֔ ל  ָסָכֹ֔

ל׃ ב  ה ָהֹּֽ ַ֖  (19–18ב׳   קהלת)  ַגם־ז 

 
 . 1989גרייס,  ר׳ 151
 

 א.  2008; מאורי, א 0152ר׳ אריאל,  152
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הברירה היא  איננה פתורה.    סכללבין   חכםבדבריו מעלה קהלת שאלה, שבמסגרתה ההכרעה בין 

ואם מתייחסים גם להשלכות ההקשריות של הבחירה,  הטענה גופה,  ברובד הפרופוזיציה,  אפוא  

-, הרי שהברירה היא גם ברובד הפוסט סכלאו    חכםכלומר להיותו של האדם שיהיה אחר קהלת  

ושנדרשים    ואמנם, כבר הוצג במבוא מבע ששימושו ׳בחירה׳ .  , המאוחר לטענה גופהפרופוזיציונלי

. 153, על פי אריאל ומאורי היסקים פרגמטיים מתקדמים על מנת לעמוד על החליפיות המכּוונת בו

כך,   או  ׳ בניגוד  כך  שהחלופה  הרי  הקלאסי,  אינה  סכלוגם    חכםלניתוח  כלל  ואינה    אפשרית׳ 

 .  , ועל כן שלילתה אינה מתוקשרת במבערלוונטית

 
עולה בקנה אחד עם קביעתן של    שאלה  הבנ במבמקרא   ׳בחירה׳   שימושההופעת  למעשה,  

גם  . קביעתן זו נסמכת  הן עקיפותו זה מוגבל לשאלות, הן ישירות    שימוש (, כי  שםאריאל ומאורי )

בעוד    ולפיהם   ,154ונדונו במבוא   ממצאים טיפולוגיים שהוצגו לאחרונה על ידי מאורי ועמיתיה על  

, ״השימוש השכיח״ על פי הניתוח הקלאסי,  ׳מוציאה ׳שבאף שפה אין סמן ייחודי למבעי ברירה  

ל המשמש  סמן  מייחדות  אחדות  סמנים    vaiת  )דוגמ  ׳ בחירה׳שפות  רק    מופיעיםאלה  בפינית(. 

במשפטי שאלה, ומשמשים רק כשמטרת הדוברת היא להציג צורך בהכרעה בין חלופות, ולא רק  

מעלה כי הוא נוקט בפסוק    (Raamattu 1933/38בדיקת התרגום הפיני למקרא ). ותחלופ  סט של

 האמור.  vaiזה בסמן 

 
הופעת  שאלה; אולם  מבני  מופיעים גם בעברית המקרא רק ב  אלהכאמור, מבעי ברירה   

הסיבה לכך היא ששאלות חליפיות זו לזו בעברית המקרא נוטות  .  נדירה למדי  מבנים אלהב  או

בהתאם לכך,  , ועל כן יידונו בחלק הבא של העבודה.  או, ולא  אםלהופיע במבנים שבהם משמשת  

, נתון נמוך במידה רבה מן  (0.9%)  ׳בחירה׳הברירתיים עניינם    אועי  ופמ  318  סך  רק שלושה מבין

  .14.7%(: שםאריאל ומאורי ), לפי קורפוס האנגליתהמקביל לו ב

 
אלו נבדלים למדי זה מזה, ובמיוחד  אותרו במקרא.  שונים  ברירה    שימושי אם כן, עשרה   

גבוהה׳  שימושיםה וה  ׳אקוויוולנטיות ׳ו  ׳קטגוריה מדרגה  כמתואר  מאידך  ׳בחירה ׳   שימושמחד   ,

אריאל  ש בעו.  155אצל  השיחד  ה  במוקד  ביחיד ונספט  ק  ניצבהראשונים    שימושיםבשני    שימוש , 

הנזכרים   הפריטים  הם  במפורש  האחרון  ש  .במוקד במובהק  ניצבים  שבמבעים    ברובד אף 

 
 : 52, עמ׳ 2019אצל אריאל ומאורי,  זהו המבע המובא 153

 מיקה היא האחות של יוקה?  אוג׳דב: יוקה היא האחות של מיקה? 
 

כל היגיון בשאלה;    כאמור שם, ואין  זו מזו,  גופה החלופות אינן מובחנות  ברובד הטענה  על פי אריאל ומאורי, 
 ת במקרה זה הן ההנחות המשתמעות מן הפריטים הנזכרים מפורשות במבע. החלופות הרלוונטיו

 
 הפניות אליהם הובאו לעיל. 154
 

 . 2020א;  2015ר׳ בהקשר זה אריאל,  155
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ה מתייחס  גבוהה׳  שימושהרפרנציאלי  מדרגה  שבשיח    ׳ קטגוריה  הרי  )לפחות(,  פריטים  לשני 

ואילו   המכליל(,  )הקונספט  בלבד  אחת  אפשרות  לשוני  -המטא  ׳ אקוויוולנטיות׳  שימושב מוצגת 

משום כך    .למעשה  ,לקונספט אחדגם בו ההתכוונות היא  ו  לרובד השיחאך ורק    ההתייחסות היא

בניגוד להם  . לטענה גופה קודם, הפרופוזיציונלי-בשני שימושים אלה מצויה הברירה ברובד הפרה

,  מבחינה שיחיתהן  ו מבחינה רפרנציאליתהן  מציג שתי חלופות מובחנות היטב,   ׳ בחירה׳ שימושה

היא    ׳בחירה ׳ בהשלכות הקשריות שונות בעולם; בהתאם לכך הברירה במבעי    ולאלו יש גם ביטוי

  שימושים לניתוח הקלאסי, בשני הבניגוד  זאת ועוד,    .המאוחר לטענה ברובד  אף  ו  הטענהברובד  

הקביל, וודאי שאין  האפשרויות  הראשונים הפריטים הנזכרים אינם בהכרח ממצים את כל סט  

כזו.   תקשורתית  זאתכוונה  ה  ׳בחירה ׳   שימוש ב  לעומת  ה החלופות  בפריטים    ים נזכר מיוצגות 

   ונדרשת הכרעה ביניהן.  ,ממצות את הסטבהכרח 

 
מצאתי ארבעה שימושים נוספים; אלו, למעשה,  לה  אשונים  ה שימושים  של עשרדם  יבצ

בבחינת   שימושיםהם  שני  של  בכך    ,שילוב  המבע.  באותו  שניהם  בסעיפים    עסוקנהמתוקשרים 

 הבאים. 

 

 ׳ספק ברירה חופשית, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה׳ 2.1.11

על פי אריאל, מבעים ממוקדי פריטים וממוקדי קטגוריה גבוהה אינם תופעה של ״הכל או כלום״,  

. 156שיחי   מוקדשל    רצףאלא שקיימת הדרגתיות; המבעים מצויים למעשה בדרגות שונות על פני  

. באחת  157וריאציה מוקדמת של עניין זה עולה כבר אצל מלמד שדן בקבוצות של צירופי מילים 

ה אצלו  הקבוצות,  מיליםמכונה  המורכב  ,  זוג  אחד,  למושג  בתודעתנו  מצטרפים  המונחים  ״שני 

כמו   דברים,  ואםמשני  כלשונו״אב  רבים    .,  מבעים  זכר  במקרא  ואמנם,  בין  בברירה  העוסקים 

 : שמותבחוקי העבד שבספר כפול. אחד מהם מצוי    ישיח  מוקד ונקבה מציגים 

י ִחָנֹּֽם׃   ָחְפִשַ֖ א ַלֹּֽ ֵּ֥ ת י צ  ְשִבִעֹ֔ ד ּוַבִּ֨ ש ָשִנַ֖ים ַיֲעבֹֹּ֑ ֵּ֥ י ש  ד ִעְבִרֹ֔ ב  ַ֣ ֙ה ע  י ִתְקנ  ו  ִכֹּׁ֤ א ְבַגפַֹּ֣ ַֹּ֖ ו ָיב ִאם־ְבַגפֵֹּּ֥

ו׃  ו ִעמֹֹּּֽ ה ִאְשתַֹּ֖ ּוא ְוָיְצָאֵּ֥ ַעל ִאָש֙ה הֹ֔ א ִאם־ַבֹּׁ֤ ֹ֑ ו   י צ  ְוָיְלָדה־ֹלֵּ֥ ה  ו ִאָשֹ֔ ן־ֹלַ֣ ים  ִאם־ֲאדָֹּני֙ו ִית  ָבִנ֖

ָבנ    ו  וִ   ותא ֹ֣ ה  יהָ ָהִאָשַ֣ ו׃   יָלד ָ֗ ְבַגפֹֹּּֽ א  ֵּ֥ י צ  ּוא  ְוהַ֖ יָה  אדֹּנ ֹ֔ ַלֹּֽ ֙ה  ד    ִתְהי  ב  ָהע ֹ֔ ֹּאַמ֙ר  י ר  ְוִאם־ָאמֹֹּּׁ֤

ת־ ְוא  י  ת־ִאְשִתַ֖ א  י  ת־ֲאדִֹּנֹ֔ א  ְבִת֙י  י׃  ָבָנ יָאַהִּ֨ ָחְפִשֹּֽ א  ַ֖ צ  א  א  ֵֹּּ֥ ים   ל ֱאֹלִהֹ֔ ל־ָהַ֣ א  ֲאדָֹּני֙ו  ו    ְוִהִגישֹֹּּׁ֤

 ( 6–2כ״א  שמות]...[ )

 

 
 . 2020אריאל,  ר׳ 156
 

 , שנדון לעיל. 189–173ר׳ מלמד, תש״ה, עמ׳  157
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הברירה    ילדיה ,  מחד מבע  לאחר  מפורשות  בנות הנזכר  או  ככוונתו    בנים  להיתפס  יכול 

כך גם    .קטגוריה מדרגה גבוההמבע היא להעמיד  ה מטרת    , כלומרשל מבע הברירה  התקשורתית

 .  בנים או בנות כנגד  children, שנקט JPSעולה מתרגום 

 
ברירה, במבע  המחוקק  בתחילה  נקט  מדוע  השאלה  אפוא  שנשאלת  הסתפק    אלא  ולא 

, ״אילו  על פי בריןבהמשך הדברים.    מופיע בלבד, כפי ש  בנים   אף או    ילדים לקסמה אחת,    בציון

לשון   הכתוב  קשר    בניםנקט  את  יוצרים  זכרים  בנים  שרק  לסבור  עשויות  הבריות  היו  בלבד, 

זה״  בגדר  אינן  בנות  ואילו  הבעלים,  בית  עם  מופעי  158ההמשכיות  ואכן,  שנויים    בן.  במקרא 

זכרים׳ ׳בנים  או  המינים׳  משני  ׳ילדים  למובנם:  באשר  הפרשנים  בקרב  כךבלבד  במחלוקת   . ,  

 : דין הייבוםב ,למשל

֙ם ּו ה  ד מ  ת ַאַחֹּׁ֤ ו ּומ ִּ֨ ים ַיְחָּדֵ֗ ּו ַאִחֶ֜ י־י ְשבִּ֨ ןִכֹּֽ יש    ֵבֹ֣ ּוָצה ְלִאַ֣ ת ַהחַ֖ ִ֛ ת־ַהמ  ש  ֹּֽ ִּ֧ה א  א־ִתְהי  ֹֹּּֽ ו ל ין־ֹלֹ֔ ֹּֽ א 

ּה׃  ה ְוִיְבָמֹּֽ ו ְלִאָשַ֖ ּה ֹלִ֛ יָה ּוְלָקָחֵּ֥ א ָעל ֹ֔ ַֹּ֣  ( 5כ״ה  דברים)ָזֹ֑ר ְיָבָמּ֙ה ָיב

 
כפי שמציין  , ׳בן זכר ׳ ואילו דרייבר פירש כ,  159נינהו״ בום בן ובת כי הדדי י״דלעניין י פירשו:  חז״ל  

  ״ חסימת ״היא    או בנותההרחבה  ייתכן שמטרת  ,  161פישביין   לשיטתם של ברין ושל  .160)שם(  ברין

  ; ושהחל להתקבע עם הזמן א  עולה במקומות אחרים במקרש, ׳בנים זכרים׳,  בנים של  המובן הצר

היא או   הבנות״  התפלמסות ״  שמטרתה  ולא  נשארים,  הבנים  רק  שבהן  משפטיות  שיטות  ,  עם 

)שם( ברין  מגיעה    . כדברי  זה  לכיוון  ה ל  שמותשב  זה חוק  לשון  מהשוואת  גם  תמיכה  חוק  לשון 

 : דבריםהמקביל לו בספר  

י  ִעְבִרֵ֗ ָהֹּֽ יך  ְלךֶ֜ ָאִחַ֣ ר  י־ִיָמכ ִּ֨ ָשִנֹ֑ים  ֚אֹו    ִכֹּֽ ש  ַ֣ ש  ְדךַ֖  ַוֲעָבֹּֽ ה  ִעְבִרָיֹ֔ נּו  ָהֹּֽ ֵּ֥ ְתַשְלח  ת  ַהְשִביִעֹ֔ ּוַבָשָנ֙ה 

ְך׃ ִעָמֹּֽ י מ   ( 12ט״ו   דברים) ָחְפִשַ֖

 
אחיך העברי  את מבע הברירה    שמותבתחילת החוק בספר  ש  עבד עברי במקרה זה מוצאים כנגד  

 . או העברייה

 
, לא רק החיל את הדין על שני  בנים או בנות,  שמותבספר   מבע הברירה שהועמד  אם כך,

זאת  .  עצמם  הפריטים  את  הןו   הקטגוריה הגבוהה  את  הןבמוקד השיח  , אלא גם מיקם  יניםהמ

רק    בנותו  בניםועוד,   אליהםאינם  מחויבות  שאין  טיפוסיים  אקזמפלרים  למעשה,  בבחינת   ;

 
 . 26–19תשמ״ב, עמ׳ -תשמ״אר׳ ברין,  158
 

 ע״א.ט ״ק בבא בתראבתלמוד בבלי, כך  159
 

 . 282, עמ׳ 1896ר׳ דרייבר,   160
 

 . 177–170, עמ׳ 1988ר׳ פישביין,  161
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  ׳ קטגוריה מדרגה גבוהה ׳ שימושמן ה בולט  זהו קו שוני   . מחויבת במובהק לכל אחד מהםהדוברת  

 העומד בפני עצמו.  אחר,   לפנינו שימושמחזק את הטענה כי אשר , שנדון לעיל

 
נתמכות   ,ואפשר שגם הסקונדריות של מבעים אלה ,אישהההתכוונות התקשורתית גם ל

 מן העיון במקרים נוספים. אחד מהם הוא החוק הבא: 

יש   תּו  ֽאֹוְוִאַ֣ ות יּוָמֹ֑ י מַ֣ ִנַ֖ ִיְּדעֹּ ו  וב אֵּ֥ ם אִ֛ ֵּ֥ ָבה  ה  י־ִיְהי ִּ֨ ִכֹּֽ ה  ם  ־ִאָשֵ֗ ֵּ֥ יה  ְּדמ  ם  ּו אָֹּתַ֖ ִיְרְגמֵּ֥ ן  ב  ִ֛ ָבא 

ם׃  ( 27כ׳   ויקרא) ָבֹּֽ

 
-יני, ואכן רלוונטיים במובן המאישהאו רק   אישחוק זה מופיע לאחר סדרת חוקים הנוקטים רק  

   הצר של כל אחד מהם, דוגמת:  מגדרי 

יׁשוְ  ת־ ִאָ֗ ר ִיְנַא֙ף א  ֹּׁ֤ יׁשֲאש  ת ִאִ֔ ׁש   (; 10כ׳  ויקרא ) [...] ֵאֹ֣

 
ת־ ִאיׁשְוִּ֠  ב א  ר־ִיְשַכִּ֨ הֲאש  ְרָוָתּה֙   ִאָשֹ֜ ת־ע  ה א  ה ְוִגָלֹּׁ֤  (. 18כ׳   ויקרא) [ ...] ָּדָוֵ֗

 
תוך נקיטת הביטוי המכליל  ,  כבר נזכר לפני כן בפרק  ידעונים וב  אובות העיסוק בעצם  זאת ועוד,  

 :  שמותחוק העבד שבספר ב  בנים ול ילדים, הדומה לנפש

פ ׁשוְ  נ ָ֗ ֹּׁ֤ה    ה  ִתְפנ  ר  ים ֲאש ִּ֨ ִיְדע ִנִ֔ ל־ה  ְוא  א ב ֙ת  ל־ָהֽ ת־ָפַני֙   א  א  י  ְוָנַתִתֹּׁ֤ ם  ֹ֑ יה  ַאֲחר  ות  ׁש  ִלְזנַֹּ֖ ֹ֣פ  נ    ב 

ו׃  ב ַעמֹֹּּֽ ר  ֵּ֥ ו ִמּק  י אֹּתַֹּ֖ וא ְוִהְכַרִתֵּ֥  ( 6כ׳  ויקרא) ַהִהֹ֔

 
להזכיר  וטעם  : ״וקבע  27בפסוק  מבע הברירה  אזכור האישה המפורש במניע להתייחס לראב״ע  

 .  ״(17כ״ב   שמות) מכשפה לא תחיהוכן  , , כי זאת האומנות ביד הנשים יותראישהה

 
מגדרית בין פריטים הממצים  -מיניתרק להבחנה    מוגבליםאולם מבעי ברירה אלה אינם  

אחרת, המציגה אף היא שימוש זה, נדונה במבוא, במסגרת הסעיף העוסק  דוגמה  ; את הקטגוריה 

 : בספרויות ובלשונות אחרות מן המקרא בנות הזמן הקדוםבעיון 

ה  ַ֣ ר־ִאי֙ש ָשד  י ַיְבע  הּו  אֹוִכֹּׁ֤ ִ֛ ב ָשד  יַטֵּ֥ ר מ  ֹ֑ ה ַאח  ַ֣ ר ִבְשד  ַ֖ ו[ ּוִבע  ת־ְבִעירֹּה ]ְבִעירֹ֔ ם ְוִשַל֙ח א  ר  ־כ ֹ֔

ם׃ ֹּֽ ו ְיַשל  ב ַכְרמַ֖ יַטֵּ֥  ( 4כ״ב   שמות) ּומ 

 
יה להעמדת מבנה ברירה  מוטיווצ הש  במבוא, , כאמור ומצייןבאותו הקשר זה    חוקדן ב   ברין )שם(

ל ל  שדה היא כדי שהדין לא יתפרש כמתייחס  גם  נוספים.    כרםבלבד, אלא  גידול  וכן למקומות 

לדברי ברין, במקרים כאלה מתבטא ההבדל בין שיטת המשפט המקראית לשיטה הרומית, שבה  

ספציפיים,  בין  ההבחנה   משמעותית    ,גפניםו  עציםמקרים  על    ההשפיעלמעשה  ומאוד  הייתה 
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לקטגוריה  .  הפסיקה ההתכוונות  בצד  כי  עולה,  ברין  אצל  המובא  העיון  המכלילה  מן  הגבוהה 

 .162׳מקום גידול׳ מתכוון המבע גם למקומות הספציפיים הנזכרים בו 

 
מלמדים    כגון אלו  על  מקרים  מצוי  השיחי  המוקד  רק  גם  למעשה,  ;  הדרגתי  רצףשלא 

על   מצויים  עצמם  הברירה  כזהשימושי  לתוך  מ.  רצף  ניתן  ההתפתחות    את  שרטט כך  מסלולי 

אחד   משימוש  מהלךהאפשריים  ידי  שכזה  למשנהו.  על  על   :)שם(  אריאל  מוצג  מתבססת  היא 

, וטוענת שמוקד השיח מועבר  (׳העלאת אפשרויות׳  שתכליתם)במבעים    מקרים שעניינם הדגמה

ה את  המכלילה  הקטגוריה  אל  עצמם  הפריטים  מן  נתפשים  בהם  אשר  השונים,  פריטים 

  .163( ׳ קטגוריה מדרגה גבוהה׳)במבעים המכוונים ל טיפוסיים של הקטגוריהאקזמפלרים כ

 
המוצא   נקודת  נוסף;  אפשרי  התפתחות  ציר  מזמנים  כאן  הנדונים  הברירה    שלו מבעי 

זהה.   הסיום  נקודת  אך  הברירהשונה,  שימושי  שני  מבין  כי  באמצעות    ,נראה  המתוקשרים 

הוא נקודת המוצא: מוצגות חלופות שכל אחת מהן    ׳ ברירה חופשית׳ השימוש    המבעים שלפנינו, 

שויה להתממש, ללא העדפה כלפי אף אחת מהן ומבלי שחלופות אלו יוגדרו כממצות בהכרח את  ע

חלופות   של  קבילותן  את  מתיר  הקטגוריה  מיצוי  לגבי  הקביעה  היעדר  הקביל.  האפשרויות  סט 

בלבד,   כדוגמאות  להיתפס  עשויים  הנזכרים  שהפריטים  כך  במבע,  נזכרות  שאינן  נוספות 

 .  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳כפי שנתפסים הפריטים במבעים שעניינם  כאקזמפלריים טיפוסיים,  

 
זה   אומופעי    22בעברית המקרא נמצאו   ספק ברירה  ׳למעשה,    , , שהינו(6.9%)  בשימוש 

גבוהה  מדרגה  קטגוריה  ספק  ל ו .  ׳חופשית,  לעיל  דמיון  בהתאם  השהוצג  ברירה  ׳   שימושיםבין 

 
לבין מבע הברירה    162 בינו  )שם( גם בקשרו  עולה אצל ברין  גבוהה׳ במבע זה  ל׳קטגוריה מדרגה  תמיכה להתכוונות 

 בפסוק העוקב לו: 
יש   ָגִדֹ֔ ל  ֱאַכַ֣ ְונ  קִֹּצי֙ם  ה  ּוָמְצָאֹּׁ֤ ש  א ֶ֜ א  צ ִּ֨ י־ת  ו  ִכֹּֽ ה  א ֥ ו  ַהָּקָמַ֖ ה׃ א ֹ֣ ָרֹּֽ ת־ַהְבע  א  ר  ַהַמְבִעַ֖ ם  ְיַשל ֹ֔ ם  ַ֣ ַשל  ה  ֹ֑   ַהָּׂשד 

 ( 5כ״ב  שמות)
 

ל ולהתייחסותו  לפסוק  המלבי״ם  פרשנות  אל  מפנה  ״אוברין  יאמר    אומילת  :  שאם  המינית,  החלוקה  על  בא 
לבד, אבל כשאמר  והקמה  והגדיש   כוללתאו  השדה מדבר רק מאלה  לעשות חלוקה  בא  וכל הקרוב אל    , הקמה 

שדה או  ״. עם זאת, גם התכוונות אל הפריטים הספציפיים עולה ממבע הברירה  אחד מן הנחשבים נכנס בגדרו
 :  ו׳הכולל  . ראשית, אחרי מבע הברירה מצוי מבע האיחויכרם

 מיטב כרמו ומיטב שדהו 
 
בשעשוי   השימוש  כאמור,  המלבי״ם,  פי  על  הנזכרים.  הפריטים  מן  אחד  לכל  מחויבות  על  כי   ו׳להצביע  מלמד 

, מכוונים אף הם 296בהקשר זה, תרצ״א, עמ׳    אלעישמ  ׳דר  מכילתאהפסוק ״מדבר רק מאלה לבד״. הדברים ב
(  113ף, הרן )תש״ל, עמ׳  לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו״. ובנוס  –  כי יבער איש שדה או כרםלכך: ״

זוג קבוע הן בלשון המקרא״, אך גם מדגים כי במקרים מסוימים הזוגות    כרםו  שדהאמנם מציין כי ״המילים  
 לאחת מבין המילים שבזוג. רק מתפרקים, ומשמעם מוגבל 

 
 אחת הדוגמאות המובאות אצלה בהקשר זה היא: .2020אריאל, ר׳  163

תאגיד גדול, המעמד, כנשיא ישות זו, נותן לי    או, הנשיא של ארגון עובדים גדול  למשלאם אני,  
 ( SBC: 012כוח כה רב. )

 
הפריטים,   נתפשים  זה  גדולבמקרה  עובדים  גדולו  ארגון  המכליל  תאגיד  הקונספט  של  בלבד  כאקזמפלרים   ,

  ׳, ולא כפריטים שהפוקוס השיחי מצוי רק עליהם.ישות זו׳ המובא בהמשך להם,
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ספק איחוי  ׳משמשים להבעת הבודדים בעברית המקרא   אומבעי מצאתי  ׳איחוי מבחין׳ו  ׳חופשית

 אלו יידונו בסעיף הבא.; ׳מבחין, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה

 

 ׳ספק איחוי מבחין, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה׳ 2.1.12

כמביעים  (  1.8%)במקרא    אועי  ופשישה מ זמנית  נראים  ברירה:  בו  ,  ׳איחוי מבחין׳שני שימושי 

מדרגה  ׳ו בהם  ׳גבוההקטגוריה  גם  השיח  .  במוקד  ה   הןניצבים  שקיימת  מפורשיםהפריטים   ,

ספק  ׳  ם שעניינם. בדומה למבעישבה הם חבריםהקטגוריה הגבוהה   הןו מחויבות לכל אחד מהם,  

נפוצה    מגדר -יןמ   על בסיסברירה  גם במבעים אלה  ,  ׳ברירה חופשית, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה

 בסיפור בת יפתח: שובץ אחד מהם מ. במיוחד

יא   ות ְוַר֙ק ִהַ֣ ים ּוִבְמחֹֹּלֹ֑ ו ְבֻתִפַ֖ את ִלְקָראתֹֹּ֔ ַ֣ ֹּׁ֤ה ִבת֙ו יֹּצ  ית֒ו ְוִהנ  ל־ב  ח ַהִמְצָפ֮ה א  א ִיְפָתַ֣ ִֹּּ֨ ַוָיב

נּו ִ֛ ו ִממ  ין־ֹלֵּ֥ ֹּֽ ה א  ן   ְיִחיָדֹ֔ ַ֖ ת׃ אֹוב   (34י״א  שופטים)־ַבֹּֽ

 
. 164בת ולא    בןנוסף, לא    ילדמובן כי כוונת הפסוק היא שזולת ביתו שיצאה לקראתו, אין ליפתח  

 : , שלשונוNRSVכך מתבהר גם מן התרגומים, ביניהם 

 […] She was his only child; he had no son or daughter except her. 

 
הברירה   שימוש  שבהם  אחרים,  במבעים  לעיון  עתה  גבוהה ׳נפנה  מדרגה    ׳ קטגוריה 

 ; אלו נפוצים בעברית המקרא הרבה יותר.  ׳ כל חלופה שהיא׳מתוקשר לצד שימוש אחר,  

 

 ׳ ספק קטגוריה מדרגה גבוהה, ספק כל חלופה שהיא׳ 2.1.13

נוספת ניצבים גם הקטגוריה המכלילה וגם הפריטים החלופיים במוקד השיח.    אובקבוצת מבעי  

לקבוצות   בניגוד  לעילאך  לכל  שנדונו  היא  ההתכוונות  אלה  במבעים  אלו  בקטגוריה,    חלופה, 

ש  מיוצגות ש ואלו  במבע  מיוצגותבמפורש  הדוברת  ,  אינן  אחהיא  ובהתאם מחויבת  .  ןמה  ת לכל 

בגודלה השנייה  היא  זו  )הברירתיים  או  מופעי    318מבין    65:  רפוס בקו   קבוצה  ( 20.4%במקרא 

   משמשים באופן זה.

 
במבוא,   הוצגה  זה  באופן  המשמש  למבע  אחת  בנוסחים  דוגמה  עיון  שעניינו  בסעיף 

 : ובתרגומים עתיקים של המקרא כשיטת מחקר בעבודתי

ור   ָמה שַֹּ֖ נּו ְוָנַֹּֽפל־ָשֵּ֥ ֹ֑ ְיַכּס  א  ַֹּ֣ ְול ר  יש בַֹּ֖ ה ִאִ֛ ֵּ֥ י־ִיְכר  ו ִכֹּֽ ור אִֹּּ֠ יש בֵֹּ֗ ח ִאֶ֜ י־ִיְפַתִּ֨ וְוִכֹּֽ ור׃  א ֥ ַעל  ֲחמֹֹּּֽ ַבֹּׁ֤

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ יו ְוַהמ  יב ִלְבָעָלֹ֑ ף ָיִשַ֣ ס  ַ֖ ם כ   (34–33 א כ״ שמות) ַהבו֙ר ְיַשל ֹ֔

 

 
מיטשטשת; אלא שאין לכך   ו׳לבין    אואמנם במקרה זה מצוי יחס הברירה תחת שלילה, ובסביבה זו ההבחנה בין    164

 רלוונטיות באשר לשימוש הברירה, הנדון כאן. 
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כי ייתן איש אל רעהו חמור או  בנוסח המסורה,   ולמבע המצוי בסמוך ל, השוואת מבע זה  כאמור 

, וכן השוואת מבע זה למבע המקביל לו בנוסח  (9כ״ב    שמות)]...[    שור או שה וכל בהמה לשמור 

  וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור או כל בהמה׃ שומרון,  

בו  33כ״א    שמות) הנזכרים  הפריטים  לשני  רק  מכוון  אינו  המבע  כי  מלמדות  שומרון(,  נוסח   ;

לקטגוריה רחבה ולכל פרט הכלול בה.    ׳, כלומרכל בהמה, אלא, למעשה, ל׳חמורו  שורבמפורש,  

האמור בסיני   שור: ״מה מצביע על כיוון זהה( 280)עמ׳  מכילתאבבהקשר זה עיון בדברי חז״ל גם 

בו   בו    שורכשור, אף    כל בהמה עשה  דין הוא שנעשה  מדברי  וגם    .״שורככל בהמה  האמור כאן 

דוגמאות    חמור ו  שור  לעובדת היותבפרשנותו  ראב״ע מתייחס    ;הפרשנים מתבהרת כוונת הפסוק 

 .  ; והזכיר אלה שניהם, כי הם נמצאים יותר״כל בהמה או  – שור או חמור ״: וקובע  טיפוסיות

 
הפריטים הנזכרים, שהם אקזמפלרים   מן  מכוון להכללה  המבע  כך,  אל  אם  טיפוסיים, 

על כל אחד  המכנה המשותף להם;   זה, כך שהדין חל  ופרט במכנה  מכוון לכל פרט  ובנוסף הוא 

זה   באופן  הןמהם.  השיח  במוקד  הגבוהה   ניצבים  הפריטים  ו   הקטגוריה  משתייכים  הן  שהם 

שאינם.אליה אלו  גם  אלא  במבע,  במפורש  הנזכרים  אלה  רק  לא  מעל  ;  זה  בהקשר  ברין  גם  ים 

א תוספת  יה , במקרה זה(בנוסח שומרון  הכל בהמאו  ההרחבה )את הטענה ש(  שם)פישביין  ו  (שם)

,  או הועבר בעל פה  יםהיסק   תיווכם שלמטרתה להפוך למפורש את מה שנוצר באשר  סקונדרית,  

   . מכילתאבעולה אכן כפי ש

 
מבעי   של  הכפול  השימוש  התבהרות  העמקה  אואופן  מצריך  בפרק  אלה  להלן,  ויידון   ,

סמנטיים בהיבטים  מבעי  -העוסק  של  בקטגוריות  אופרגמטיים  העוסק  הסעיף  במסגרת   ,

או מוסקות. בקיצור רב אציין כאן, שאסטרטגיות   הפריטים ובמעמדן, מפורשות  המאגדות את 

משתייכים אליהן, ובהתאם לכך    אושונות משמשות לשם הבהרת הקטגוריות שהפריטים במבעי  

שני את  המציב  הכפול  והשימוש  לפריטים  הקטגוריות  בין  היחס  התבהרות  לשם  במוקד  גם  הם 

לעיל,   במקרה  הרחב  השיח.  ההקשרי  הידע  שבו  הקרוב   ההקשר גם    סייעזולת  אחר  ,  מבע  נזכר 

בוובמסגרתו שובצה   כפריט האחרון  המכלילה  ייחודית לעברית  אינה  , אסטרטגיה שהקטגוריה 

אחרים  ;  165המקרא  אחריו.  במקרים  או  לפניו  אלא  המבע,  בתוך  נתונה  אינה    , כךהקטגוריה 

 בדיני הזבחים:   ,למשל

יך   ֹ֑ יש ַליהָוַ֣ה ֱאֹלה  ר ַתְקִּדַ֖ אְנ֙ך ַהָּזָכֹ֔ ֹֹּּֽ ד ִבְבָקְרךֹּׁ֤ ּוְבצ ֩ר ִיָּול ִּ֨ ור ֲאש  ל־ַהְבכָ֡ ו  ]...[  ָכֹּֽ ה בֶ֜ י־ִיְהי ִּ֨ ְוִכֹּֽ

ַח֙   ֙ ּום ִפּס  ֹומֵ֗ יך׃ אֹ֣ ֹּֽ ה ֱאֹלה  נּו ַליהָוַ֖ א ִתְזָבח ֹ֔ ַֹּ֣ ע ל ּום ָרֹ֑ ל מַ֣ ר כַֹּ֖  (21–19ט״ו  דברים)  ִעּו ֹ֔
 

 
 הוצגו במבוא., שממצאיה בהקשר זה 526–483, עמ׳ 2007סלטינג, , כאמור, ר׳ 165
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זה   במילה    ׳מום׳  הקטגוריהבמקרה  שימוש  תוך  אחריו,  גם  וחוזרת  המבע  לפני  ,  כלמופיעה 

ל ההתכוונות  את  במובהק  שהיא׳ המבהירה  חלופה  תרגום  .  ׳כל  מלשון  גם  עולה  ,  NRSVכך 

 : such as, ואף מסמן את הפריטים כדוגמאות בלבד בנקטו anyהנוקט 

[…] But if it has any defect—any serious defect, such as lameness or 

blindness—you shall not sacrifice it to the LORD your God . 

 
 

אל כל פרט  התקשורתית  התכוונות  מתבהרת ה  ,כאשר הקטגוריה אינה נתונה כללואילו  

מבעים אלה בעברית    65מבין כלל    49  מצאתי, כי אזכור של פריטים רבים.  ופרט בקטגוריה מן ה

מבעי    318( כוללים שלושה פריטים או יותר; דפוס זה הפוך מן הדפוס בקרב כלל  75.3%)המקרא  

)הברירתיים    או שמרביתם  בלבד.  68.2%במקרא,  פריטים  שני  כוללים  זה  (  במקרה  גם  כלומר, 

מבנה קשר  על  להצביע  ה-ניתן  לבין  רבים  פריטים  העמדת  בין  ׳ספק  פונקציה,  לתקשר  תכוונות 

, היינו נטייה רווחת  166אצל אריאל   רמזקטגוריה מדרגה גבוהה, ספק כל חלופה שהיא׳, המוגדר כ 

 בדברי האל למשה:  ,למשל , כך.  ומחייב ולא דפוס קבוע

ם  ּום ִאל ֹ֔ י־ָישַ֣ ו ִמֹּֽ ָאָד֒ם אֶֹּ֚ ֮ה ָלֹּֽ ם פ  י ָשַ֣ יו ִמַ֣ ָלֵ֗ ה א  ר ְיהָוֶ֜ אמ  ִֹּּ֨ ו  ַוי ש א ֹ֣ ֹ֔ ר  ו  ח  חַ א ֥ ַ֖ ו   ִפּק  א  א ֹ֣ ֵֹּּ֥ ֹ֑ר ֲהל ִעּו 

ה׃ י ְיהָוֹּֽ ִכַ֖  (11ד׳   שמות) ָאנֹּ

 
, האופייני למבעים שעניינם  ביניהםגם הניגוד  , לצד האזכור של פריטים רבים, הרי שבמקרה זה

שהיא׳ חלופה  נמתח    ׳ כל  פרט  ש  ה״רצף״ושבהם  כל  ״לכסות״  במטרה  המנוגדים  הפריטים  בין 

 .167, מסייע בהבהרת הכוונה התקשורתית ״רצף״ זהאפשרי על  ופרט

 
שימושי כי  כן,  אם  ניצבת    ברירה  ראינו,  הקטגוריה  שבהם  כאלו  לרבות  למדי,  שונים 

קבוצת  במוקד השיח וכאלו שבהם הפריטים ניצבים במוקד, עשויים להיות מתוקשרים בו זמנית. 

 מבעים נוספת כזו תידון להלן. 

 

 

 

 
 . 219–193, עמ׳  2019אריאל,  ר׳ 166
 

פריטים ועוסק אף הוא בדיני הקרבת  11אשר כולל למעשה, במסגרת זו נכלל מבע הברירה הארוך ביותר במקרא,  167
׳ היא  הגבוהה  הקטגוריה  הפעם  גם  לפניו  מום׳קורבנות.  הברירה,  למבע  מחוץ  נזכרת  אמנם  זה  שבמקרה   ,

 ואחריו:  
֙ר   יש ִעּו  ב ִאֹּׁ֤ א ִיְקָרֹ֑ ַֹּ֣ ּום ל ו מַ֖ ר־בֵֹּּ֥ יש ֲאש  י ָכל־ִאִ֛ וִכֵּ֥ ַח    א ֹ֣ ו  ִפּס ֹ֔ ם  א ֥ ו  ָחֻרַ֖ ּוַע׃ א ֥ ו   ָשרֹּֽ ר א ֹ֣ ב  ַ֣ ו ש  ֵּ֥ה בַֹּ֖ ר־ִיְהי  יש ֲאש  ִאֹ֔

ר ָיֹּֽד׃  ב  ֵּ֥ ו ש  ל אַֹּ֖ ג  ו ָרֹ֑ ן  א ֽ ַ֣ ק אֹו־ִגב  ו־ַדֹ֔ ו  א ֖ ינֹֹּ֑ ל ְבע  ו ְתַבֻלַ֣ ו ָגָר֙ב א ֤ ת א ֹ֣ פ  ו מַיל ֹ֔ ְך׃ א ֖ ש  וַח ָאֹּֽ ּום   ְרֵֹּּ֥ ו מֵ֗ ר־בַֹּ֣ יש ֲאש  ָכל־ִא֞
ִיַגַ֖ש   א  ֵֹּּ֥ ל יו  ֱאֹלָהֹ֔ ם  ח  ַ֣ ל  ת  א ֶ֚ ו  בֹֹּ֔ ּום  מַ֣ ְיהָוֹ֑ה  י  ַ֣ ת־ִאש  א  יב  ְלַהְקִרַ֖ ש  ִיַגֹ֔ א  ַֹּ֣ ל ן  ַהכֹּה ֹ֔ ן  ַאֲהרַֹּ֣ ַר֙ע  יב׃  ִמּז ִּ֨ ְלַהְקִרֹּֽ

 ( 21–18כ״א  קראוי)
 

שבתוך מבע הברירה הגדול אני רואה כמבע ברירה נפרד, והוא נדון לעיל    שבר רגל או שבר ידאת מבע הברירה  
 .׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳כמשמש להבעת 
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 ׳ ספק איחוי מבחין, ספק אקוויוולנטיות׳ 2.1.14 

)  אוי  ופעמ ש(  2.8%,  9/318אחדים  פריטים  בין  רפרנציאלית קושרים  מזה  זה  מובחנים    אמנם 

ת, הם  לשוני-מטאאלא שהברירה ביניהם היא בעיקרה    ,ומחויבות הדוברת היא לכל אחד מהם

)בהמשך    מכוונים לקונספט אחד בלבד בשיח, וכל אחד מהם, בפני עצמו, עשוי להביע קונספט זה

ריות, ובהתאם לכך  ות המניעות העמדת מבעים אלו הן רטו ימוטיווצ. הלהצעות אריאל ומאורי(

שכיחים   והנבואההם  החוכמה  הם  .בסוגות  בספר    כאלה  רבים  יכולתו  איובמבעים  שעניינם   ,

 המוגבלת של האדם להבין את דרכי האל, למשל: 

ב   ר ָאֹ֑ ו ֲהי ש־ַלָמָטֵּ֥ ל׃א ֥ י־ָטֹּֽ ְגל  יד א  וִלֵ֗  (28ל״ח  איוב) ִמי־הַֹּ֝

 
שאלות,   של  ארוכה  רשימה  בתוך  מופיעה  זו  אחדששאלה  למסר  כולן  ה:  מכוונות  ולא  אלרק   ,

יכולה  שאלות  ן הכל אחת מ ושואל על כל עניין ועניין,  אמנם    אלה האדם, שולט במתרחש בעולם.  

   )ר׳ לעיל ובמילון המונחים(. אך כולן אקוויוולנטיות זו לזו; לעמוד בפני עצמה

 
הראשונה היא שאלת כן/לא, השנייה  ש   וגן של השאלות: בעודיש לתת את הדעת גם לס

זהה,    במקרים אחרים  היא שאלה פתוחה.  לנסיבות  סוגן של השאלות אמנם  הן מתייחסות  אך 

. אף על פי כן בהקשר הטקסטואלי שבו הן נתונות עניינן  שונות ושואלות כביכול על עניינים שונים

הן למעשה   ובמסגרתו  בדברי משה  אחד,  הכפולות  כאלו הן שני צמדי השאלות  אקוויוולנטיות. 

 לעם:

ה ַהּז ֹ֔ ַהָגדול֙  ר  ַכָּדָבֹּׁ֤ ה  ְהָיֵ֗ ֲהִנֹּֽ  ]...[ יך  ְלָפנ ֵ֗ ּו  ר־ָהיַ֣ ֲאש  ים  ִנֶ֜ אשֹּ ִרֹּֽ ים  ְלָיִמִּ֨ ְשַאל־ָנ֩א  י  ו    ִכַ֣ א ֖

הּו׃ ָכמֹֹּּֽ ע  ִמתוְך־הָ  ֲהִנְשַמֵּ֥ ר  ִּ֧ ְמַדב  ים  ֱאֹלִהֶ֜ ול  קִֹּּ֨ ָע֩ם  ע  ַמֹּֽ ]...[ֲהָשַ֣ ש  ִ֛ ו׀   א  ים  א ֹ֣ ֱאֹלִהֵ֗ ה  ֲהִנָּסַ֣

ים ]...[  ת ּוְבמוְפִתֶ֜ ב גו֒י ְבַמּסֹּ֩ת ְבאֹּתִֹּּ֨ ר  ַ֣ ו גו֮י ִמּק  ַחת ֹלַ֣ בוא ָלַקִּ֨  (34–32ד׳   דברים)ָלִּ֠

 
 
בקרב מבעי    שכיח  אינו  זה  ששימוש  הנוקטים  אובעוד  במבעים  יותר  הרבה  נפוץ  הוא   ,

  שימוש זה להופיע . ההסבר לכך הוא שהסביבה שבה נוטה  אםו  השאלה  ה׳סמנים אחרים, בעיקר  

מ  שראינו  בניהיא  כפי  לעיל  שאלה,  מבעי  למעשה,  )  בדוגמאות  תשעת  מבין  אלה    אושמונה 

א    ה עות הדגם ]שאלה(, ודרך המלך להבעת שאלות מרובות במקרא היא באמצ  בני משובצים במ 

, המסמנת ברירה  אויה להימנע במבעים אלה מנקיטת  מוטיווצ אפשר שה .  אוב[, כלומר ללא    אם

וקבוע, מקודד  בדיוק    באופן  שמתחזקת  הטעם  לעניינים  אלה  שאלות  מן  כמתייחסות  נראות 

ש  רבות  כביכול  השונים,  פעמים  ואכן,  לזה.  זה  חלופיים  ננקטת  אינם  בתרגומים    orאין 

 בנוסח המסורה הטברני.  ש  אוהמודרניים כנגד 
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מופעי    מניין  כן,  הוא  כלל  ב   אואם  לעיל  שהוצגו  השונים  הברירה  אלא  316שימושי   ;

מופעי   מניין  הפרק,  בתחילת  הוא    אושכאמור  במקרא  ברירה  להבעת  הסיבה  318המשמשים   .

ון. מן  מהו שימוש הברירה המכּו משמעי  -באופן חדלקבוע    קשה לפער היא שבשניים מן המבעים  

ישב ביניהן. אדון להלן בקצרה בשני  המקורות השונים שנבחנו עולות קריאות שונות, ולא ניתן לי

 המקרים. 

 
 מבוא, הוא מדברי הנביא מלאכי: אחד, אשר הוצג ב מבע

ַ֣י   ינ  ְבע  ׀  וב  ע טַ֣ ָרֶ֜ ה  ש  ם ָכל־עִֹּּ֨ ֱאָמְרכ ֵ֗ ה הוָגְֹ֑ענּו ב  ַבָמַ֣ ם  ַ֖ ַוֲאַמְרת  ם  יכ ֹ֔ ְבִדְבר  ם ְיהָו֙ה  ֹּׁ֤ הוַגְעת 

ץ   ּוא ָחפ ֹ֔ ֙ם הַ֣ ה ּוָבה  י ַהִמְש ֥אֹו ְיהָוֵ֗ ֵּ֥ ַ֖ה ֱאֹלה  ט׃ )ַאי   ( 17ב׳   מלאכיָפֹּֽ

 
לשימוש   מכוונת  המבע  של  אחת  האפשרויות׳ קריאה  סט  שהחלופה  ׳מיצוי  גם  עולה  וממנה   ,

צלחה,   רשעים  דרך  רואים  שאתם  ״לפי  בדבריו:  רש״י  מכוון  לכך  מועדפת.  ראשונה  הנזכרת 

בלבבכם   ונכשלים, אומרים אתם  מעונים  דרכים הללווצדיקים  טוב  אחת משתי  רע  עושה  כל   :

אין   או  המקרא:  דין  בעיניו,  לשון  פתרון  וכן   ]...[ דיין  בעינ׳ ואין  טוב  רע  עושה  הוא  כל  לכך  יו, 

הולך בדרך   ג׳נאח״. גם אבן ׳, איה אלוהי המשפט שאינו נפרע מהםאו, אם אין זאתמצליח אותם,  

״.  ׳אם לא ׳, אלא גם ״בעניין  או״ תהיה  ׳אם׳ זו, ומציג מבע זה כהדגמה לטענתו שלא רק ״בעניין  

אבן   מילת    ג׳נאחלטענת  ״תהיה  זה,  ״  לא בהקשר  אמר  כאילו  לאנצפנת,  אלוהי  ואם  איה   ,

וגם אצל קדרי   מובא המבע בהציגו את אחד ממשמעיה  המשפט״. כך עולה גם מפרשנות רד״ק, 

 , ולשונו: or else, הנוקט JPS׳. לקריאה זו מכוון גם תרגום אם לא, ׳אושל 

You have wearied the LORD with your talk. But you ask, “By what 

have we wearied [Him]?” By saying, “All who do evil are good in the 

sight of the LORD, and in them He delights,” or else, “Where is the 

God of justice?” 

 
 

התרגומים   מן  זאת,  שתי    NIV  -ו  NRSVלעומת  מובאות  לפיה  אחרת;  קריאה  עולה 

אין   וגם  האל,  כלפי  להיאמר  שעשויות  כלל האמירות  את  ממצות  בהכרח  אינן  הן  אך  אמירות, 

הברירה הוא אפוא   זה שימוש  במקרה  פני האחרת.  על  .  ׳איחוי מבחין ׳העדפה של אמירה אחת 

 היא:   NRSVלשון 

You have wearied the LORD with your words. Yet you say, “How have 

we wearied him?” By saying, “All who do evil are good in the sight of 

the LORD, and he delights in them.” Or by asking, “Where is the God 

of justice?” 
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ולשונו מליצית. כך   יותר. הוא נתון בהקשר בעל אופי רטורי מובהק,  המבע השני סבוך 

 בדברי הנביא ישעיהו על אודות השיח בין האל לבין אחז:  

ר׃   אמֹֹּּֽ ז ל  ל־ָאָחַ֖ ר א  ֵּ֥ ה ַּדב  ף ְיהָוֹ֔ וס  ק ְשָאָֹ֔לה   ַויַ֣ ַ֣ יך ַהְעמ  ֹ֑ ם ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה  ִעַ֖ ות מ    ֖אֹוְשַאל־ְלךַ֣ אֹ֔

עְ  ַּה ְלָמֹּֽ ֵּ֥ ה׃  ָלה׃ ַהְגב  ת־ְיהָוֹּֽ ה א  ַ֖ א־ֲאַנּס  ֹֹּּֽ ְשַאֵּ֥ל ְול ֹּא־א  ז ל ר ָאָחֹ֑ אמ  ַֹּ֖  (12–10ז׳  ישעיה)ַוי

 
השימוש   על  מצביעים  למבע  התרגומים  ומן  הפירושים  מן  חופשית׳חלק  קריאות  ׳ברירה  לפי   .

אחז   אלה, בפני  מוצעות  חלופות  הארץ :  שתי  על  בשמייםו   אות  רש״י  אות  שונות.  בווריאציות   ,

לך   אות בעמקי תהום להחיות  ]...[ שאל  הקב״ה  ידעתיך שאין אתה מאמין לדברי  ״]...[  מפרש: 

, שלשונו:  168)בובר(   תנחומאמת, או הגבה למעלה לשאול אות בשמיים״. פירוש זה חוזר למדרש  

אלוהיך,   ה׳  מעם  אות  לך  שאל  שאלה״]...[  קר העמק  שיעלה  או  המתים  שיחיו  משאול,  ,  או  ח 

, שלשונו: ״]...[ שאל די  יונתן, תבקש שיירד אליהו מן השמיים ]...[״ ואף אל תרגום הגבה למעלה

 ״. פרשנים נוספים אף הם הולכים בדרך זו.  נס על ארעא או תתחזי לך את בשמיאיתעביד לך  

 
פירוש ר׳ אליעזר מבלגנצי עולה קריאה אחרת; לדבריו: ״]...[ הוסיף עוד  לעומת זאת, מ

, או בעומק הארץ או הגבה בשמיים״. שימוש  כל אות שישאללדבר אל אחז ]...[ שגם אות ייתן לו, 

בדומה למבעים אחרים המשמשים כך,  ; ׳כל חלופה שהיא ׳ הברירה העולה מקריאה זו הוא אפוא  

זה הפריטים הנזכרים מנוגדים זה לזה, בבחינת שני קצות הרצף,    יש לתת את הדעת שגם במקרה 

 אשר כל הפריטים שלאורכו עשויים אף הם להיות רלוונטיים.

 

 סיכום  2.2

את ההצגה של  ולהעשיר  פשר לחדש  במקרא, הנשען על מגוון מקורות, ִא   או מבעי  בהעיון המעמיק  

כאוהערך   ייחודי  מילית,  את  תברירה  גם  ולמעשה  במילון  ,  בכלל,  הברירה  יחס  של  ההצגה 

 . הכללית והעברית-המקראי ובספרות הבלשנית התיאורטית

 
ומאורי,  לשיטתי,  אריאל  של  מחקריהן  על  ברירה,    אול  הנסמכת  כמילית  יש  במקרא, 

של הטקסט המקראי.  כן  ו  אושל    הקריאה  ארבעה עשר שימושים שונים; אלו רלוונטיים לדיוק

ו׳הכללה אפשרית׳ אינן נמנות במסגרת   , שכן כוונה לתקשר אותן לא נמצאה  זו׳הוצאה הדדית׳ 

ניתוח הבלשני הקלאסי של  ממצאים אלו מנוגדים אפוא ל  אף לא באחד ממבעי הברירה במקרא. 

המציג   שימושים  ברירה,  של  עיקריים  שני  זהבלבד  ו׳מוציא׳יחס  ׳מכליל׳    כאן   המוצג עיון  ה  . , 

המצוי מ זה  את  קהלר  ב  עשיר  ושל  גזניוס  של  אלו  כגון  המקרא,  של  הקלאסיים  מילונים 

 
 .׳י״ד, א וייצא 168
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לשני    או הערך    מוצג  ה אלבמילונים  ;  ובאוגרטנר רק  מוגבל  אינו  שאמנם  וקצר,  כללי  באופן 

   . אך חלקי למדי , השימושים האמורים

 
העבודה״   ״חלוקת  את  מקבל  אני  ומאוריבעבודתי  אריאל  ידי  על  פיה  המוצעת  שעל   ,

נשענת על רכיב סמנטי קבוע ועל רכיב פרגמטי מתגוון, תלוי הקשר, ה״מעשיר״    או הגדרת הערך  

טענה לכדי  הסמנטי  הרכיב  עשר    )פרופוזיציה(  את  ארבעה  של  המגוון  רלוונטי.  מסר  שלמה, 

בעיקרו פרוצדורלי  למדי,  צר  סמנטי  רכיב  מותיר  שונים,  הקשרים  בין  המשתנים    : השימושים, 

את    הכוונת  לראות  בפריטיםהנמען  המסומנים  העניינים  באמצעות  ,  מצבי    , אוהמקושרים 

על   זה  עם  זה  היחיד    ״איוש״כ״מתחרים״  כחליפייהתפקיד  כלומר  לזהבשיח,  זה  כהגדרת  ם   ,

לברירה ומאורי  עצמן  אריאל  המכוונות  החלופות  גם  ולמעשה  הפריטים,  בין  התחרות״  ״זירת   .

;  , הטענה גופה וגם הקונספט השיחי שאליו מכוונות החלופות, אינם מוגבלים לרמת הפרופוזיציה

בשיח(  הברירה עשויה להיות גם ברובד הקודם לטענה גופה )כך במבעים המכוונים לישות אחת  

 (.  ים היסקים מתקדמיםוברובד המאוחר לה )כך, למשל, כאשר נדרש

 
מגוונים בהיבטים  ומאורי  אריאל  של  עבודותיהן  על  מחדשת  עבודתי  הקשורים    אולם 

באופן  רק  חופפים  . ארבעה עשר השימושים שמצאתי  בפרט ושל ברירה בכלל  אושל    יםלשימוש

ידיחלקי   על  שנמצאו  גם  הןלשימושים  כך  ובתוך  ב,  בשני  החפיפה  שנמצאו  השימושים  תפוצת 

שבה משובצים  בסוגה הטקסטואלית  הקורפוסים היא חלקית בלבד. הסיבה להבדלים אלו נעוצה 

החוק  אומבעי  המבעים:   בסוגת  בעיקר  משובצים  טיבה    ,במקרא  מעצם  מאופיינת  אשר 

תנאים,   לקשת  מהם.  שבהתייחסות  אחד  בכל  מוחלים  את  החוקים  מכתיבים  אלו  ממצאים 

ותפוצתם השימושים  שבתמונת  שבעוד  הוא  לכך  הביטוי  האנגלית ;  מדרגה    קורפוס  ׳קטגוריה 

הראשון   ואילו  בתפוצתו,  השלישי  הוא  זה  שימוש  במקרא  השימושים,  מבין  הנפוץ  הוא  גבוהה׳ 

ת קורפוס המקרא, בקורפוס שנחקר על  לעומ. הוא ׳ברירה חופשית׳, הנפוץ במיוחד במשפטי תנאי

בנסיבות שיח ובהקשרים  שבו הופקו    orמבעי  סוגת החוק אינה דומיננטית, וידי אריאל ומאורי  

 . העבודה  מגוונים. עניינים אלו יוסיפו ויידונו ביתר הרחבה בהמשך

 
הפריטים  יתר על כן, בעוד שאריאל ומאורי חידשו על הגישה הקלאסית במצאן שהצבת  

אחרים   מבעים  ישנם  ובצידם  ברירה,  במבעי  בלבד  אחת  אפשרות  בבחינת  היא  השיח  במוקד 

הפריטים משתייכים  גבוה שאליו  קונספט  אותו  אחת,  שיחית  ישות  במוקד  הוספתי    ,המציבים 

המוקד השיחי הוא כפול, והתכוונות    אובעניין זה: מצאתי, שבכשליש ממופעי  גם  וחידשתי אני  

 ספציפיים וגם לקונספט הגבוה.  הגם לפריטים ם היא בהתקשורתית  ה
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על   מצוי  השיחי  המוקד  רק  שלא  ההנחה,  את  מתירים  מוקד אלו  כפולי    רצף שימושים 

בכך עלה  .  רצף כזה, אלא גם שימושי הברירה עצמם מצויים על  169הדרגתי, כקביעתה של אריאל 

לשימוש    ׳ העלאת אפשרויות ׳ את מסלול ההתפתחות האפשרי ששירטטה מן השימוש  בידי לפתח  

כנקודת מוצא נוספת. מסלולי   ׳ברירה חופשית׳בהציעי גם את השימוש   ,׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳

על   מיצוי הסט  בפרק שעניינו  ויפותחו בהמשך העבודה, בעיקר  יוסיפו  אלו  התפתחות משוערים 

 ידי הפריטים הנזכרים בו.  

 
גם באשר לחלק מהשימושים עצמם ולמאפייני המבעים המתקשרים אותם חידשתי על  

הוא   ששימושם  למבעים  באשר  למשל,  כך,  ומאורי;  אריאל  של  סט  ׳קביעותיהן  מיצוי 

בעמדי על המאפיינים הייחודיים למבעים המתקשרים כל שימוש חידשתי גם באשר  . ׳האפשרויות

נ אותן  אריאל,  מתייחסת  שאליהם  השימוש  לרמזים  לזהות את  לנמען  רווחות המסייעות  טיות 

לשימוש  המכּו  במובהק  נוטים  עולה  בסדר  מספריים  פריטים  הכוללים  מבעים  קטגוריה  ׳ון: 

גבוהה כל  ׳ מדרגה  הכולל את  ביניהם  מעין רצף  המעמידים  מנוגדים,  הכוללים פריטים  ; מבעים 

; ומבעים הכוללים פריטים רבים נוטים  ׳כל חלופה שהיא ׳ החלופות הרלוונטיות, נוטים לשימוש  

 .  ׳ספק קטגוריה מדרגה גבוהה, ספק כל חלופה שהיא ׳לשימוש 

 
במבעי  עה במשמעיהן    אויון  עיסוק  מיהן  ובשינויי משמעיזימן  במקרא,    ליםשל  נוספות 

כמו   ברירה,  המסמנות  אלו  שה.  בניםזולת  הכוללים  מוטיווצאפשר  ברירה  מבעי  להעמדת  יה 

מילים )הצרת  ה( מקורה בשינויי המשמעים של בנים, במקום רק  בנים או בנותמילים אלו )כלומר 

של   בלבד(.  בניםהמובן  זכרים׳  סייע  ל׳בנים  זה  עיון  כי  לומר  אפוא  הטקסט    ניתן  הבנת  בדיוק 

 המקראי באופן רחב יותר.  

 
ב עיוננו  הברירהלאחר  אלו  או  מבעי  של    שימושי  מבעים  עתה  נבחן  המקרא  בעברית 

תחביריים אחרים,  ועם  .  מבניים-מהיבטים  בפרט  הברירה  שימושי  עם  בהדיקות  שלובים  אלו 

 בכך יעסוק הפרק הבא. פרגמטיים בכלל. -היבטים סמנטיים

 

 

 

 

 

 
 . 2020ר׳ אריאל,  169
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 מבניים -תחבירייםהיבטים  .3

 
יי  זה  תחביריים  אומבעי    דונו בפרק  היבטים  פי  על  המקרא  ספרות  בהעולים    מבניים -בעברית 

המחקר. הציר המארגן את הדיון בפרק זה הוא הציר המרכזי בעבודה כולה: הבהרת הזיקה בין  

מבעי  נטייה הברורה של  ברירה לבין מודאליות. מן הזווית התחבירית באה זיקה זו לידי ביטוי ב

שעניינם    כן משפטיםלהופיע במשפטים בעלי גוונים מודאליים: משפטי תנאי, משפטי שאלה ו  או

ם  כוללים סמני  או; בהתאם לכך, הדגמים שבהם משובצים מבעי  ועוד כיוצא בזה   השערה  ,הצעה

תימוכין.  האופיינים למשפטים אלו בכך  בשפה   יש  הברירה הוא שניוני  יחס  כי  והתפתח    לטענה 

ו מגווניםממבנים  מודאליים  אחריםממובנים  ידי  ,  על  זה  תהליך  התאפשר  תחבירית  מבחינה   .

והם נתפרשו כחליפיים זה    ן הפריטים בהםהידוק המבנים המקוריים, כך שהתחדדה התלות בי 

לכך לזה.   ש  הראיות  במהן  הפריטים  מבעי  מספר  כלל ה  ; מצומצם  או רבית  בדרך  הם  פריטים 

ולא פס נוטים להתארגן זה עם זה ביחיד ;  וקיות צירופים  , על פי החלוקה של טעמי  אחתה  והם 

 . המקרא

 
סעיף    כן,  שמבעי    3.1אם  המשפטים  בסוגי  בסעיף    אויעסוק  בהם;  יוצגו    3.2משובצים 

  3.4נעסוק במספר הפריטים במבעים; בסעיף   3.3; בסעיף  אושמעמידים מבעי   הדגמים העיקריים

הטיפוסים   סעיף  יידונו  הפריטים;  של  התחבירית  3.5התחביריים  להיערכות  של    מבנית-יוקדש 

 נסכם את הפרק.  3.6ובסעיף ; על פי טעמי המקרא אומבעי  

 

 סוגי המשפטים  3.1

אי לבין  ברירה  בין  )-הזיקה  שבהם    גלהמת  (Irrealisמציאותיות  המשפטים  סוגי  בסקירת  גם 

מבעי   מ   אומשובצים  מרבית  המקרא.  ב   אועי  ופבעברית  ובמיוחד  תנאי,  במשפטי  רכיב  מצויים 

  , משובצים ברכיב זה(; 51.2%,  הברירתיים  אומופעי    318מבין סך    163)  הרישא של משפטים אלה

24  ( ו7.5%מופעים  שאלה;  במשפטי  משובצים  )ופמ  76  -(  אחרים  הם  (  24%עים  אף  משובצים 

מודאליים  מציאותיות -אי  בהקשרי גוונים  בעלי  משפטים  הזהרה,  אחרים  במסגרת  הוראה,   :

וקללה שבועה  בקשה,  הצעה,  זאת,  ;השערה,  המקרא  או  עיופמ  19רק    לעומת  (  6%)  בעברית 

חיווי  במשפטי  המשפטים  יידונו  הלן  ל.  מציאותיים  משובצים  מבעים  באמצעות  ויודגמו  סוגי 

 . אחדים
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 משפטי תנאי  3.1.1

למעשה, ממצא זה  היא הגבוהה ביותר.    או מבעי  תפוצת  כאמור, משפטי תנאי הם הסביבה שבה  

אזר ושטיינר,   לייקוף,  במבוא. כאמור,  ומוצג  העולה מספרות המחקר  זאת, לאור  אינו מפתיע; 

כגלגולם ברירה  במבעי  רואים  דבריו(,  את  מביא  )ששטיינר  לפניהם  הלוי  משה  בן  יצחק   ואף 

יידון ביתר הרחבה בחלק הבא, שעניינו יחס ברירה הנוצר  . עניין זה  170התחבירי של מבעי תנאי 

 בתיווך של היסקים פרגמטיים תלויי הקשר. 

 
 המשובצים במשפטי תנאי ניתן למצוא בחוקי העבד:   אומבעי ל דוגמאות

ין   ֵּ֥ ת־ע  א  יש  ִאֶ֜ ה  י־ַיכ ִּ֨ ו  ְוִכֹּֽ ו׃  ֽאֹוַעְבּדִ֛ ינֹּֽ ע  ַחת  ַתֵּ֥ נּו  ַ֖ ְיַשְלח  י  ָחְפִשֵּ֥ ַלֹּֽ ּה  ֲחָתֹ֑ ְוִשֹּֽ ו  ֲאָמתַ֖ ין  ֵּ֥ ת־ע  ־א 

ו  ן ַעְבּדִ֛ ֵּ֥ ו׃ ֽאֹוְוִאם־ש  ַחת ִשנֹּֽ נּו ַתֵּ֥ ַ֖ י ְיַשְלח  ָחְפִשֵּ֥ יל ַלֹּֽ ו ַיִפֹ֑ ן ֲאָמתַ֖ ֵּ֥  (27–26כ״א  שמות) ־ש 

 
ב פותח  הראשון, הראשי,  תנאי:  לפנינו שני מבני  זה  ב כיבמקרה  פותח  המשני  ואילו  וזאת  ,  אם, 

 .  כבמקרים רבים בלשון החוק במקרא

 
מבעי   של  הגבוהה  השימושים    אותפוצתם  את  מבדיקתי  גם  נתמכת  תנאי  במשפטי 

השימוש הנפוץ ביותר  השונים של מבעים אלה, אשר הוצגו בהרחבה בפרק הקודם. כאמור שם,  

חופשית׳הוא   המונחים(.  גם  )ר׳    ׳ברירה  של  מילון  ממוקדת  המשמשים    אומבעי    68בדיקה 

מה, שימוש ברירה זה הוא  מהם משובצים במשפטי תנאי. בהתא  61העלתה, כי    ל׳ברירה חופשית׳ 

דוגמה לכך    המשובצים ברישא של משפטי תנאי.  הברירתיים  אומופעי    163השכיח ביותר בקרב  

 : םמצויה בתורת זבח השלמי

ה׃  יב ַליהָוֹּֽ ר ַיְקִרַ֖ ֵּ֥ ים ֲאש  ַבח ַהְשָלִמֹ֑ ַ֣ ת ז  את תוַרַ֖ ֵֹּּ֥ ר ׀    ]...[ ְוז ַָֽ֣ד  ֹוְוִאם־נ  ו   אֹ֣ ַבח ָקְרָבנֹ֔ ה ז ֶ֚ ְנָדָבֵ֗

ל׃  ֹּֽ נּו י ָאכ  ַ֖ ר ִממ  ת ְוַהנוָתֵּ֥ ָמֳחָרֹ֔ ל ּוִמֹּֽ ֹ֑ ו י ָאכ  ת־ִזְבחַ֖ ו א  ום ַהְקִריבֵּ֥  (16–11ז׳  ויקרא) ְביִ֛

 
הן  החלופות  ( ומשום כך  אםמשובץ ברישא של משפט תנאי )הפותח ב   נדר או נדבהמבע הברירה  

אין העדפה לאף אחת    ;הן מחויבות הדוברת )באופן פוטנציאלי( היא לכל אחת מ   ;פקטואליות -א

שבמ   ; מהן היא  אחת תתממש,והציפייה  חלופה  רק  נתון אחד  נדר   קרה  נדבהאו    קורבן  ,  קורבן 

 אחד מבין השניים. 

 
שימושי  המשובצים ברישא של משפטי תנאי מעלה קשת    אועיון במכלול מבעי  עם זאת,  

השני הנפוץ ביותר    שימוש. במיוחד בולט הממצא כי ה׳ברירה חופשית ׳ מגוונת למדי, פרט ל  ברירה

לאחר   זו,  חופשית׳ בסביבה  הוא  ׳ברירה  גבוהה ׳,  מדרגה  למעשה, (18.4%,  30/163)  ׳קטגוריה   .

ממ  למחצית  )  הברירתיים  אוי  ופעבקרוב  תנאי  משפטי  של  ברישא  ( 47.2%,  77/163המשובצים 

 
 . 267–249, עמ׳ 2000; שטיינר, 11–5; אזר, תשמ״ט, עמ׳ 145–142, עמ׳  1971ר׳ לייקוף,  170
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כפי  )הפריטים עצמם  השיחי, במלואו או בחלקו, על הקטגוריה הגבוהה, ולא רק על   פוקוסמצוי ה

ספק  ׳, המביע לעיל  כך הוא למשל החוק מדיני העבד.  (׳ברירה חופשית׳ המציגים  שמאפיין מבעים 

גם הקונספט המכליל )׳עבד׳( וגם שני מיני העבד  ;  ׳ברירה חופשית, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה 

תקשורתית מכּו בו  שעניינה  ונים  ברירה  במבעי  כרגיל  הקודם-מין,  בפרק  שנדון  וכפי  .  מגדר 

 מציאותיות ומודאליות אינה מוגבלת לשימוש מסוים. -במילים אחרות, הזיקה בין ברירה לבין אי

 

 משפטי שאלה  3.1.2

מבעי   להופיע  נוטים  בה  שגם  למדי,  מובחנת  נוספת,  מודאלית  נמוכה    אוסביבה  בשכיחות  )אך 

 ביחס למשפטי תנאי( היא משפטי שאלה.  

 
  ה צוין, כי שימוש זה ייחודי למשפטי שאל  ׳בחירה׳ בדוננו בפרק הקודם בשימוש הברירה  

 הבא: מבע דוגמה אחת לכך היא ה. 171)ישירה או עקיפה( 

ר   אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי ה  ָכֹ֑ ת־ַהַמּס  ְוא  ים  ת־ַהְתָרִפַ֖ ְוא  וד  פֹ֔ ָהא  ל  ס  ַ֣ ת־פ  א  ַוִיְקחּ֙ו  ה  ִמיָכֹ֔ ית  ַ֣ ב  אּו  ָבֶ֚ ה  ל  ְוא ֵ֗

ים׃  עִֹּשֹּֽ ם  ַ֖ ַאת  ה  ָמֵּ֥ ן  ַהכֹּה ֹ֔ ֙ם  יה  נּו    ֲאל  ִעָמֹ֔ ְך  ַ֣ ְול  י֙ך  ַעל־ִפ֙ ים־ָיְדךֹּׁ֤  ִשֹּֽ ש  ֶ֜ ַהֲחר  ו  לִּ֨ ֹּאְמרּ֩ו  ַוי

ֱהי  ׀  וב  ֲהטַ֣ ן  ֹ֑ ּוְלכֹּה  ְלָאַ֣ב  נּו  ְהי ה־ָלַ֖ ֹּֽ ד  ו  ָחֹ֔ א  יש  ִאַ֣ י֙ת  ְלב  ן  כֹּה ֵ֗ ט  ֚אֹו  וְתךַ֣  ב  ֵּ֥ ְלש  ן  כֹּה ֹ֔ ֱהיוְתךַ֣ 

ל   ס  ת־ַהָפֹ֑ ְוא  ים  ת־ַהְתָרִפַ֖ ְוא  וד  פֹ֔ א  ת־ָהַ֣ א  ַוִיַּק֙ח  ן  ַהכֹּה ֹ֔ ב  ַ֣ ל  ַוִייַט֙ב  ל׃  ֹּֽ ְבִיְשָרא  ה  ּוְלִמְשָפָחַ֖

א  ַֹּ֖ ם׃ )ַוָיב ב ָהָעֹּֽ ר  ֵּ֥  (20–18י״ח  שופטיםְבק 

 
חלופות,   שתי  מוצעות  אחד לכהן  איש  לבית  בישראלו   כהן  ולמשפחה  לשבט  עליו    , כהן  וביניהן 

המשובצים במשפטי שאלה; כאמור,  או  להכריע. אלא ששימוש זה איננו הנפוץ ביותר בין מבעי  

 נמצאו משמשים כך בעברית המקרא.  או רק שלושה מבעי  

 
זאת, מחצית ממופעי     לשונית -ברירה מטאמשמשים להבעת  במשפטי שאלה    אולעומת 

תוצג  . שאלות כאלה הוצגו ונדונו בפרק הקודם; נוסף עליהן  )׳אקוויוולנטיות׳, ר׳ מילון המונחים(

   דברי ישעיהו:הדוגמה הבאה מ 

יהָ  ִשַלְחִתֹ֔ ר  ַ֣ ֲאש  ֙ם  ִאְמכ  ּות  ְכִריתֹּׁ֤ ר  פ  ַ֣ ס  ה  ז ִּ֠ י  ַ֣ א  ה  ְיהָוֵ֗ ר  ָאַמַ֣ ׀  ה  י  ֚אֹו    כַֹּ֣ ִמנוַשֹ֔ י  ִמַ֣

ם׃ )אֲ  ֹּֽ ה ִאְמכ  ם ֻשְלָחֵּ֥ ַ֖ יכ  ם ּוְבִפְשע  ֙ם ִנְמַכְרת ֹ֔ יכ  ת  ן ַבֲעונֹֹּּֽ ֹּׁ֤ ו ה  ם לֹ֑ ַ֖ ְתכ  ְרִתי א  ר־ָמַכֵּ֥   ישעיה ש 

 ( 1נ׳ 

 
 : מבארת את המשל ואת הנמשל, הJPSהערת השוליים שבתרגום בהקשר זה  עניינת מ

The mother (the country) has not been formally divorced, nor the 

children (the people) sold because of poverty. Therefore, there is no 

obstacle to their restoration . 

 
 . 994–939, עמ׳ 2018ר׳ אריאל ומאורי,  171
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 )שאינם תנאי ואינם שאלה(  בעלי גוונים מודאליים אחריםמשפטים  3.1.3

מודאליים   ושאלהזולת    אחרים, גוונים  את  מאפיינים    , תנאי  הם  המק   או מבעי  גם  רא,  בעברית 

 אחדות לגוונים אלה. ; להלן יוצגו דוגמאות והשערה  הזהרה, הצעה, בקשה, קללה  ביניהם

 
 לשון הזהרה מצויה בדברים המכוננים: 

א   ֹֹּּׁ֤ י ל ם ִכַ֣ ֹ֑ יכ  ד ְלַנְפשֹּת  ם ְמאַֹּ֖ ֵּ֥ ב  ְוִנְשַמְרת  ַ֖ ם ְבחֹּר  ִ֛ יכ  ר ְיהָוִּ֧ה ֲאל  ום ִּדב ִּ֨ ה ְביֵ֗ ֙ם ָכל־ְתמּוָנֹ֔ ְרִאית 

ל ַתְבִנֵּ֥ית  מ  ל ְתמּוַנַ֣ת ָכל־ָסֹ֑ ס  ַ֖ ם פ  ִ֛ ם ָלכ  ֵּ֥ ּון ַוֲעִשית  ן־ַתְשִחתֹ֔ ש׃ פ ִּ֨ ֹּֽ וְך ָהא  ר   ִמתֵּ֥ ה׃  ֥אֹו    ָזָכַ֖ ָבֹּֽ ְנק 

 (16–15ד׳  דברים )

 
 : היא JPSלשון ההזהרה עולה בבירור גם מן התרגומים לפסוק. 

For your own sake, therefore, be most careful […] not to act wickedly 

[…] 

 
 : היא   NIV לשוןו

Therefore, watch yourselves very carefully, so that you do not become 

corrupt […] 

 
 
ל  פן גם  אלא  הזהרה,  ללשון  רק  לא  השערה משמשת  כךלשון  לעיל   אובמבע    ;  שהוצג 

 :  מילון המונחים(גם )ר׳  ׳העלאת אפשרויות ׳  שימוש הברירהבדוננו ב

ּו   ִויַבְקשַ֣ ָנ֮א  ְַ֣לכּו  י  ִיל  ֹּֽי־ַחֵ֗ ְבנ  ים  ֲאָנִשֶ֜ ים  ֲחִמִשִּ֨ י֩ך  ת־ֲעָבד  ֹּֽש־א  י  ִהנ ה־ָנַ֣א  יו  ָלָ֡ א  ּו  ֹּאְמרַ֣ ַוי

י֒ך   ת־ֲאדֹּנ  ןא  ים  ּפ  ָהִרֹ֔ ה  ד  ְבַאַחַ֣ הּ֙ו  ַוַיְשִלכ ֙ ה  ְיהָוֹ֔ ּוַח  רַ֣ ַהְגָיאות  ֖אֹו  ־ְנָשא֙ו  ת  ְבַאַחַ֣

א  ֵֹּּ֥ ר ל אמ  ַֹּ֖ ות[ ַוי ָאיֹ֑ חּו׃]ַה[]ג   (16ב׳   מלכים ב׳) ִתְשָלֹּֽ

 
השערות בגדר  הן  אליהו  של  הימצאו  מקום  לגבי  המועלות  מגיעה  האפשרויות  לכך  תמיכה   ;

 . it may beהנוקט  NRSVומתרגום   perhapsהנוקטים    NIV -ו  JPSמתרגומים 

 
בדברי    אובקשה  לשון   לראות  ניתן  רבקה הצעה  של  בעניין    משפחתה  אברהם  עבד  אל 

   : הישארותה של רבקה עמם

ים  נּו ָיִמַ֖ ב ַהַנֲעָרֵּ֥ ִאָתִ֛ ש ִּ֨ ּה ת  יָה֙ ְוִאָמֹ֔ ר ָאִח֙ אמ  ֹֹּּׁ֤ ֹו ַוי ְך׃ אֹ֣ ֹּֽ ל  ר ת  ור ַאַחַ֖  ( 55כ״ד   בראשית) ָעשֹ֑

 
. לשיטתם,  172מבע זה מובא אצל ולטקה ואוקונור כהדגמה להידוק המבנה, המאפיין מבעי ברירה 

״פועלת על ידי הפחתת חומר זהה המקושר עם שתי פסוקיות מחוברות, תוך השארתו    אוכַקשר,  

 של השונה בלבד״. לפיכך, הם טוענים, מבנה העומק של המבע הוא:  

 תנו עשור ]...[ תשב הנערה ִא  אותנו ימים  ]...[ תשב הנערה ִא *

 
 . 654, עמ׳ 1990ר׳ ולטקה ואוקונור,  172
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בכך יש, כאמור, כדי לחזק את הטענה שמבעי ברירה הם תוצר של התפתחות ממבעים ראשוניים,  

אחרים. לאור שכיחותם הרבה של מבעי הברירה בהקשרים מודאליים יש יסוד לטענה שמבעים  

מבעי   זאת,  בצד  מודאליים.  מבעים  הם  אלה  חיווי    אוראשוניים  במשפטי  משובצים  אחרים 

 בסעיף הבא.  אלה יידונו ; מציאותיים

 

 מציאותיים  משפטי חיווי 3.1.4

רק   )  אועי  ופמ   19כאמור,  המקרא  חיווי 6%,  19/318בעברית  במשפטי  משובצים  .  מציאותיים  ( 

רחב של שימושי ברירה עולים מהם בתפוצה שווה למדי. אחד מהם משובץ ברשימה הבאה,  מגוון 

   שעניינה תיאור הכנת המן לצורך אכילה:

ן   ִיםְוַהָמָ֕ ַחֵ֗ ָבר  ּו  ְוָטֲחנַ֣ ּו  ְקטֶ֜ ְוָלֹּֽ ם  ָהָעִּ֨ ָשטּ֩ו  ַלח׃  ַהְבדֹֹּּֽ ין  ֵּ֥ ְכע  ו  ינַ֖ ְוע  ּוא  הֹ֑ ד  ָדכּ֙ו  ֤אֹו    ִכְזַרע־ַגַ֖

ן׃ מ  ד ַהָשֹּֽ ַעם ְלַשֵּ֥ ו ְכַטַ֖ ות ְוָהָיַ֣ה ַטְעמֹ֔ ו ֻעגֹ֑ ּו אֹּתַ֖ ּור ְוָעשֵּ֥ ה ּוִבְשלּ֙ו ַבָפרֹ֔ י״א   במדבר)  ַבְמדָֹּכֹ֔

7–8) 

 
להבעת   משמש  זה  גבוהה׳מבע  מדרגה  במפורש,  ׳קטגוריה  הנזכרות  הפרקטיקות  שתי  טחנו  : 

 , הן בבחינת אקזמפלרים טיפוסיים לקונספט הגבוה: ׳עיבוד המן׳. דכו במדוכהו ברחיים 

  
מבעי    שראינו,  כפי  כן,  המקרא  אואם  בעברית  משפטים  של  סוגים  במגוון    ; משובצים 

( המכריע  סך    299רובם  מבמ  (94%,  הברירתיים  אומופעי    318מבין  מודאליים:  שפטי  שפטים 

אחרים;  תנאי,   מודאליים  גוונים  בעלי  ומשפטים  שאלה  חיווי    םמיעוטמשפטי  במשפטי  משובץ 

של סוגי המשפטים. בכך  מציאותיים. אולם התמונה אינה שלמה מבלי שיוצגו הדגמים השונים  

 יעסוק הסעיף הבא. 

 

 המשפטים  דגמי 3.2 

סמנים   ;אונתמכת גם מעיון בסמנים השונים המצויים בסביבת    מודאליותלבין   ברירההזיקה בין 

מגוונים דגמים  מעמידים  זה    .אלו  שבהם    המשפטיםשל  בלבד  העיקריים    ם דגמיה יוצגו  בסעיף 

  הצגת הדגמים תיערך כהמשך לסעיף הקודם ובהלימה אליו, בעברית המקרא;  או משובצים מבעי

אלו הכוללים    ; אם, דוגמת  תנאי  ןסמו   או הכוללים    ה אל  ; בלבד  או הכוללים    ה על פי קבוצות: אל

.  )שאינו תנאי או שאלה(  וסמן מודאלי אחר  או; ואלו הכוללים השאלה   ה׳ , דוגמת  שאלה  ן סמו  או

  ברירה אינטרקציות בין עמוד על האובהתאם לציר המארגן את דיוננו  גופם להצגת הדגמים מעבר

 , וכן על היבטי טקסט ונוסח.  ובין שימושי הברירה השונים למודאליות 

 



 - 88 - 

   בלבד או דגמים הכוללים 3.2.1

 [ ב אוא ] ( 1)

משובצת    הבסיסי  אודגם   שבו  זה  סמ   אוהוא  )ללא  בציד בלבד  נוספים  לאחר    הבהופיע(  הנים 

 בלשון החוק הבא:   ,למשל ,כך  . [ב אוא  ]כלומר ,  הפריט הראשון במבע ובין הפריטים עצמם

ַ֣י   ְשנ  ׀  י  ַעל־ִפַ֣ א  ֱֹּֽחָטֹ֑ י  ר  ַ֣ ֲאש  ְטא  ַ֖ ְבָכל־ח  את  ּוְלָכל־ַחָטֹ֔ ְלָכל־ָעו֙ן  יש  ְבִאֵ֗ ד  ָחֶ֜ א  ד  ע ִּ֨ א־ָיקּו֩ם  ֹֹּּֽ ל

ים  ִדֵ֗ ר׃ ֛אֹוע  ּום ָּדָבֹּֽ ים ָיקֵּ֥ ִדַ֖ ה־ע  י ְשֹלָשֹּֽ  ( 15י״ט  דברים) ַעל־ִפֵּ֥

 

 ב[  אוא  או]( 2)

בעמדה תחילית, כלומר גם  גם    או  הצוימ  (8.8%,  עיםופמ  28)  קבוצה מעטה יחסית של מקריםב

ולא רק בין הפריטים, בדגם   של  שכיחות הנמוכה יחסית  העל  .  [ב  או א    או ]לפני הפריט הראשון 

  , 174ומוראוקה בדקדוקם   ז׳ואון,  173עמדו בראון, דרייבר ובריגס במילונםבעברית המקרא  דגם זה  

ולדגם   העברית  של  נוספים  לרבדים  גם  שהתייחסה  עבאדי,  מצוי  ב[  ש  או א    ש   או ]וכן  שאינו   ,

ומאורי עולה כי   , ומבדיקת אריאל[y orx  either] בדגםבאנגלית הוא נוטה להיתרגם . 175במקרא 

  , בדגם זהלמבעים  אחדות    אות דוגמ. הן מציגות  בקורפוס שחקרו   גם מקבילו באנגלית איננו נפוץ

הברירה  ו שימוש  לבין  בינו  ההדוקה  הזיקה  על  האפשרויות׳עומדות  סט  מילון  )  ׳מיצוי  ר׳ 

משובצים    האנגלית קורפוס  ב  ל׳מיצוי סט האפשרויות׳ המשמשים    orמופעי    38  -מ  19המונחים;  

   .176בדגם זה( 

 
גם התרגומים המודרניים לאנגלית כנגד  בדרך כלל  נוקטים    (JPS  ,NRSV  ,NIV)  אכן 

אלא שבניגוד לתמונה  ;  [whether x or y] וכן    [either x or y]את הדגמים    ב[   אוא    או]הדגם  

מ ]העולה  בדגם  המבעים  מן  אחד  לא  אף  מדוברת,  בעברית  או  א  או  אנגלית  משמש  ב[  המקרא 

האפשרויות׳ להבעת   סט  שלו  . ׳מיצוי  ביותר  הנפוץ  ממופעיו,  השימוש  במחצית  ברירה  ׳ הוא  , 

 
 . 15–14, עמ׳ 1907ר׳ בראון, דרייבר ובריגס,  173
 

 . 645, עמ׳ 1996ר׳ ז׳ואון ומוראוקה,  174
 

עבאד  175 עמ׳  כאמור במבוא,  )תשמ״ה,  ברירה?״,  176–167י  בעברית להבעת  ״מהי הדרך המקורית  בדונה בשאלה   )
]  ׳מוציאה׳ו  ׳מכלילה׳בברירה   בדגם  למעט  מציינת,  ב[    אוא    אוובפרט  בדגם זה,  דוגמאות  שלא מצאה במקרא 
על סמך סקירתה של עבאדי את לשון המקרא, את לשון חז״ל, את ספרות  , שתידון להלן(.  31כ״א    שמותאחת )

בקירוב, כדבריה(, את    1920–1760תקופת ההשכלה )בהתבסס על דוגמאות מכעשרים יצירות שנכתבו בין השנים  
מאת ס׳ יזהר( ואת ״לשון    ימי צקלגהספרות העברית החדשה )בהתבסס על חמשת הפרקים הראשונים ברומן  

פותח ב  ,קובעת  הדיבור״ היא כל איבר  כלל המשפט חדאוש״כאשר  בדרך  ׳מוציאה׳״.  -,  ולרוב הברירה  משמעי, 
ב[: היא מציינת כי דגם זה, המצוי בלשון חז״ל ונדון אצל    או שא    או שבהקשר זה מתייחסת עבאדי גם לדגם ] 

 ׳מוציאה׳״.  בלאו, תשי״ז, וכן אצל בן אמוץ ובן יהודה, תשל״ג, ״משמש בלשון הדיבור לציון ברירה
 

 היא:ן בהקשר זה אחת הדוגמאות המובאות אצל . 994–939, עמ׳ 2018ר׳ אריאל ומאורי,  176
It's a sport for either the brave or the stupid. (SBC: 056) 
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בסדרת החטאים המפורטים בתחילת פרק ה׳    כך, למשל,  )ר׳ מילון המונחים(.  ׳שאיננה רלוונטית

 :  נכתב  ויקראבספר 

ד  ּוא ע ֹ֔ ה ְוהַ֣ ול ָאָלֹ֔ ְמָע֙ה קַ֣ א ְוָשֹּֽ ֱחָטֵ֗ י־ת  ש ִכֹּֽ ַ֣פ  ֹו ָרָאַ֖ה  ֥אֹו ְונ  ו׃  אֹ֣ א ֲעונֹּֽ יד ְוָנָשֵּ֥ וא ַיִגַ֖ ע ִאם־לֵּ֥ ָיָדֹ֑

 (  1ה׳   ויקרא) 

 
עקיפה כלשהי, אינו    ידיעהאו באמצעות    ראייהכי האופן שבו אדם עד למאורע, באמצעות  נראה  

]...[ אם שמע    כך עולה מפרשנות רמב״ן לפסוק: ״  רלוונטי לעצם העניין שבפסוק, חובת העדות.

עד,   עליו להאלותו בדבר שהוא  בידיעה י בין בראקול אלה, שנשאו  בין  עליו  יה  יש  יגיד  לא  , אם 

 ]...[״.   עוון

 
)ר׳ מילון   ׳איחוי מבחין׳ ו ׳ברירה חופשית׳אחרים בדגם זה משמשים להבעת   אומופעי  12

 : בתורת נגע הצרעת  ,למשל ,כך; המונחים(

ים   ו ַהִפְשִתֵ֗ ר ׀ אַ֣ מ  ַ֣ ד ַהצ  ג  ֵּ֥ ַעת ב  ַָֹּֽֽגע־ָצַרֶ֜ ת נ  ֹּאת תוַרִּ֨ ֹו  ַהְשִת֙י    ֤אֹוז ב  אֹ֣ ר  ו    ]...[ָהע ֹ֔ ו אֵּ֥ ְלַטֲהרַ֖

ו׃  ( 59י״ג   ויקרא) ְלַטְמאֹּֽ

 
שני כיווני החוטים בבד,  שעשוי להופיע בנגע הצרעת  באשר ל דין  האת  להציג  כוונת הפסוק היא  

אף אפשרות אחרת )כיוון נוסף של החוטים( כלל אינה קיימת, ועל כן אין שום טעם  . ערבוה שתיה

אותה אחרות,  לשלול  במילים  המבע  הכוונה התקשורתית  ;  הנזכרות,  איננה  של  החלופות  שרק 

 , ובהתאם לכך שימוש הברירה איננו ׳מיצוי סט האפשרויות׳. הן היחידות הקבילות  ערבו שתי

 
זה  ב מ מבע הנוסף בדגם  בסיס  על  דומים שהוצגו  מגדר-יןמוצגת ברירה  ; כמו במקרים 

לעיל, בפרק השימושים, גם במקרה זה שימוש הברירה הינו ׳ספק ברירה חופשית, ספק קטגוריה  

 בדיני השור מוצאים: מדרגה גבוהה׳.  

ח  אֹו ן ִיָגַ֖ ֵּ֥ ו׃ אֹו־ב  ה לֹּֽ ָעֵּ֥ש  ַ֖ה י  ט ַהּז  ת ִיָגֹ֑ח ַכִמְשָפֵּ֥  ( 31כ״א  שמות) ־ַבַ֣

 
אבן וכבר  בספרות,  רבות  נדון  זה  אליו-מבע  מתייחס  על  177ג׳אנח  ללמוד  ניתן  בו  הדיונים  מן   ;

על היחסים המורכבים בין מודאליות לבין ברירה ועל משמעיה המקוריים של  , אםל אוהזיקה בין 

   לברירה״. , טרם התייחודותה לסימון ברירה. עניין זה יוצג בהרחבה בהמשך, בפרק ״בין תנאי או

 
 סמנים נוספים.  אונפנה עתה לדגמים הכוללים בצד 

 

 

 

 
 . 15ג׳נאח, תרנ״ו, עמ׳ -ר׳ אבן 177



 - 90 - 

 תנאי  ןסמ ו  אודגמים הכוללים  3.2.2

משובצים    אומופעי  בסביבת   תנאיגם  רבים  מעמידיםסמני  שהם  העיקריים  הדגמים  להלן   ;  ,

בין ברירה     ני ובאשר לעניי למודאליות  בייחוד אלו שיש בהם כדי לקדם את הדיון באשר לזיקה 

 : טקסט ונוסח

 
 אז ג[   (ב או א) אם ]( 3)

בדיני טומאת    ,למשל  , כךבעברית המקרא;  או    בסביבת מבעי  שכיח ביותר הוא סמן התנאי ה  אם

 האישה:  

םוְ  ּוא    ִאֵ֨ ב הֵ֗ ל־ַהִמְשָכֶ֜ ֹוַעֹּֽ ב׃  אֹ֧ ר  ַעד־ָהָעֹּֽ א  ִיְטָמַ֖ ו  ְבָנְגעו־בֹ֑ יו  ת־ָעָלַ֖ ב  ֹּֽ יֹּש  וא  ר־ִהֵּ֥ ֲאש  י  ל־ַהְכִלִ֛   ַעֹּֽ

 (23ט״ו  ויקרא)

 

 ג אז ד([ ) אוא אז ב(  אם)] ( 4)

 : , שהוצגו לעיל כך בדיני החוטאים בשגגה

ר  ִאםוְ  ֵּ֥ ֲאש  ְיהָוִ֛ה  ת  ִמִמְצוִּ֧ ת  ַאַחִּ֨ ֲעשָֹּתּה  ַבִּ֠ ץ  ָהָאֹ֑ר  ַעַ֣ם  מ  ה  ִבְשָגָגַ֖ א  ֱחָטֵּ֥ ת  ת  ַאַחִ֛ ש  ִּ֧פ  ־נ 

ם׃   ֹּֽ יָנה ְוָאש  ַ֖ ָעש  ֹּא־ת  ת ִעִּזי֙ם  ֚אֹו  ל ו ְשִעיַרֹּׁ֤ יא ָקְרָבנֶ֜ ִבִּ֨ ְוה  א  ר ָחָטֹ֑ ַ֣ ו ֲאש  יו ַחָטאתַ֖ ָלֹ֔ ע א  הוַדַ֣

א׃ ר ָחָטֹּֽ ֵּ֥ ו ֲאש  ה ַעל־ַחָטאתַ֖ ָבֹ֔ ה ְנק   (28–27ד׳   ויקרא) ְתִמיָמַ֣

 

, ר׳ לעיל וגם  35–26כ״א    שמותשור )הבמבע מדיני    זו דומה להיערכות   מבנית-היערכות תחבירית

טוען באשר    ג׳נאח כבר אבן    ,כאמור  . בעמדה התחילית  אםולא    כיננקטת    שמותבש, אלא  (להלן

כסמן    במבנים אלהאו  את  אפשר לראות  ׳ נודע״. המסקנה היא שאם: ״העניין ׳במבנים אלה   אול

 . שמשתמעת ממנו גם ברירה ,תנאי

 

 ב אז ג([  אם) או]א ( 5)

הרצף   במיוחד:  מעניין  זה  בו    [או אם]דגם  ונשקפת  המקרא  בעברית  אחת  פעם  חלוקת  ״מופיע 

בין    ״העבודה הצעתו  מוצאים  כך  .  אםלבין    אוהברורה  אודות  על  איזבל  אל  אחאב  של  בדבריו 

   לנבות: 

יָה   ל ֵ֗ א  ר  ַ֣ ףַוְיַדב  ס  ְבכ ֹ֔ ת־ַכְרְמ֙ך  ֹּֽ א  י  ְתָנה־ִלֹּׁ֤ ו  לֵ֗ ַמר  ָואַֹּ֣ י  אִלֶ֜ ַהִיְזְרע  ות  ל־ָנבִּ֨ א  ר  ַדב  י־ֲאִּ֠ ֚אֹו    ִכֹּֽ

י׃ִאם ת־ַכְרִמֹּֽ א  ְלךַ֖  ן  ֵּ֥ ת  א־א  ֹֹּּֽ ל ר  אמ  ָֹּ֕ ַוי יו  ַתְחָתֹ֑ ם  ר  ַ֖ כ  ְתָנה־ְלךֵּ֥  א  ה  ַאָתֹ֔ ץ  ַ֣ א׳)  ־ָחפ    מלכים 

 (6כ״א 
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 ד( אז ה[  וג  אוב  או)א  כי( ] 6) 

 כך בדינים הנוגעים לשמירה על בהמות: משמשת כסמן תנאי;  כיגם 

י ור ִּכֽ הּו ֲחמִּ֨ ע ֶ֜ ל־ר  יש א  ֩ן ִאִּ֨ ור אֹו־ִית  ה אֹו־שֵּ֥ ִ֛ ר וְ ־ש  ה ִלְשמֹֹּ֑ ָמַ֖ ֙ה  ]...[ ָכל־ְבה  ה ִתְהי  ת ְיהָוֵ֗ ְשֻבַעַ֣

א   ֵֹּּ֥ ְול יו  ְבָעָלַ֖ ח  ְוָלַקֵּ֥ ֹ֑הּו  ע  ר  ת  אכ  ַ֣ ו ִבְמל  ָידַ֖ ח  ָשַלִ֛ א  ֵֹּּ֥ ם ִאם־ל יה ֹ֔ ְשנ  ין  ַ֣ ם׃ ב  ֹּֽ כ״ב    שמות)  ְיַשל 

9–10 ) 

 
 : מעניינת ההשוואה ללשון נוסח שומרון

;  9כ״ב  שמות ) ]...[ כל בהמה לשמר אושה   אושור   אויתן איש אל רעהו חמור   כיו

 נוסח שומרון( 

 
אופיו של  בנוסח שומרון, ואפשר שיש בכך ביטוי ל או  אפוא  שבדגם בנוסח המסורה ננקטת  ו׳כנגד  

 .178נוסח שומרון כטקסט הערוך באופן הרמוניסטי והמיישב הבדלי נוסח ותוכן בין פסוקים 

 

 ([ יב ויא   וי  וט  וח  וז  אוו או ה  אוד  אוג  אוא אז )ב  כי( ] 7)

 כך בדיני הקורבנות ופירוט המומים הפוסלים אותם: 

יש    יְוִאֵ֗ ה  ִּכֽ ַליהָוֹ֔ ַבח־ְשָלִמי֙ם  ֹּֽ ז  יב  ו׃ ]...[  ־ַיְקִרֹּׁ֤ ִיְהי ה־בֹּֽ א  ֵֹּּ֥ ל ּום  ָכל־מַ֖ ון  ְלָרצֹ֔ ֙ה  ְהי  ִיֹּֽ ים    ָתִמֹּׁ֤

֩ת   ר  וַעּו  ּור  אֵ֨ ָשבֶ֜ ּוץ  אֹוֹּ  ת  ֽאו־ָחרַ֣ ל  ֹו ָגָר֙ב    ֤אֹוֹּ־ַיב ֵ֗ ת    אֹ֣ פ  ּוַע    ]...[: ַיל ֹ֔ ָשרַ֣ ה  ַ֖ ָוש  ור  ּוט  וְ ְושֵּ֥ ָקלֹ֑
ָר  א י  ֵֹּּ֥ ר ל ַָֽ֖ד  ו ּוְלנ  ה אֹּתֹ֔ ַ֣ ה׃ ְנָדָב֙ה ַתֲעש  ֹּֽ ּוְך  ּו  צ  ּוק  וְ ָכתּו֙ת  וְ ָמעֹּׁ֤ יהָוֹ֑ה  וְ ָנתַ֣ יבּו ַלֹּֽ א ַתְקִרַ֖ ֵֹּּ֥ ּות ל ָכרֹ֔

ּו׃  א ַתֲעשֹּֽ ֵֹּּ֥ ם ל ַ֖ ְבַאְרְצכ   (24–21כ״ב   ויקרא)ּוֹּֽ
 

לספר   בפירושו  אליגר  פי  פסוק  179ויקרא על  במילים    23,  ושה)הפותח  )הפותח    24ופסוק  (  ושור 

וכתותבמילים   מאוחרות,  ומעוך  תוספות  בבחינת  הם  ב(  בו׳  והנקיטה  תימוכין    אובמקום  היא 

בהיבטים ספרותיים של מבעי   בפרק העוסק  בהמשך,  יפותח  זה  עניין  ובפרט  אולכך, לשיטתו.   ,

מבעי   שעניינו  הטקסטים.    אובסעיף  כתיבת  של  המשוערים  הזמנים  שומרון  בראי  בנוסח  עיון 

  .180ו׳ ואו באשר לסמנים  מעלה כי במקרה זה אין שוני בינו לבין נוסח טבריה 

 

 

 

 

 

 
 . 34–28, 24–22, עמ׳ , טל ופלורנטין, תשע״אלמשלר׳, בהקשר זה  178
 

 . 296, עמ׳  1966ר׳ אליגר,  179
 

 הפירוט הרב שבמבע ודאי מצריך התייחסות, ועל כך יורחב בסעיף הבא.  180
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 ג אז ד([ ) אוא אז ב(  כי)( ] 8)

העולה   אםלבין  או  ובזיקה בין    ׳ברירה חופשית׳כך בדיני שור בפסוק שהוצג לעיל בדוננו בשימוש  

 ממנו: 

יוְ  ְוַגֵּ֥ם  ִכֽ ו  ת־ַכְספֹ֔ א  ּו  ְוָחצַ֣ ַהַח֙י  ור  ת־ַהשֹּׁ֤ א  ּו  ְכרֶ֜ ּוָמִּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  הּו  ַ֖ ע  ר  ור  ת־שֵּ֥ א  יש  ור־ִאִ֛ שֹּֽ ף  ־ִיגִֹּּ֧

ּון׃   ֱֹּֽחצֹּֽ ת י  ַ֖ ת־ַהמ  ֹוא  ם    אֹ֣ יו ַשל ִּ֨ נּו ְבָעָלֹ֑ ַ֖ א ִיְשְמר  ֵֹּּ֥ ם ְול ול ִשְלשֹֹּ֔ ור ַנָגֵּ֥ח הּו֙א ִמְתמַ֣ י שַ֣ ע ִכִּ֠ נוַדֵ֗

ת ִיֹּֽ  ַ֖ ור ְוַהמ  ַחת ַהשֹ֔ ם שו֙ר ַתַ֣ ֵּ֥ ו׃ְיַשל   (36–35כ״א   שמות) ְהי ה־לֹּֽ

 
ב אבן  מבואכאמור  כבר  זה  טוען   ג׳נאח,  ׳בהקשר  ״העניין  ב׳נודע  אם:    יונתן ל  המיוחס  תרגום״. 

כנגד   ל,  יןִא את    ואמוצאים  הארמית  אינם  ,  אםהמקבילה  לאנגלית  המודרניים  התרגומים  וגם 

  במבנים אלה משמשת או  ש   להסיקניתן אפוא  . However, if  -ו But, if, אלא  או כנגד or  נוקטים 

 ממנו גם ברירה. משתמעת ש , כסמן תנאי

 

 ב( אז ג[   או כיא  כי])( 9)

לבהמות מוצאים  כך  גם   הנוגעים  העבודה״הפעם  אך  ,  בדינים  הסמנים    ״חלוקת    או ו  כי בין 

 :  מהופעתם זה בצד זה היטב  מתבהרת

יוְ  ור  ִכֽ יש בֵ֗ ח ִאֶ֜ י־ִיְפַתִּ֨ ִּכֽ יש  ֠אֹו  ה ִאִ֛ ֵּ֥ ַעל  ־ִיְכר  ַבֹּׁ֤ ור׃  ו ֲחמֹּֽ ור אֵּ֥ ָמה שַ֖ ְוָנַֹּֽפל־ָשֵּ֥ נּו  ֹ֑ ְיַכּס  א  ַֹּ֣ ְול ר  בַֹּ֖

ו׃ ְהי ה־לֹּֽ ת ִיֹּֽ ַ֖ יו ְוַהמ  יב ִלְבָעָלֹ֑ ף ָיִשַ֣ ס  ַ֖ ם כ   (33כ״א  שמות)  ַהבו֙ר ְיַשל ֹ֔

 
התהליך שהוביל ל״חלוקת עבודה״ זו שבין סימון תנאי וסימון ברירה יידון ביתר הרחבה בחלק  

 שעניינו ״בין תנאי לברירה״. הבא של העבודה, בפרק 

 

 ג אז ד([  אוא אז ב( )  אשר( ]10)

כ   אשרגם   באמצעות  סמן תנאימשמשת  לזו שהועמדה  דומה  המועמדת  ההיערכות התחבירית   .

בסעיף    אם לעיל  באמצעות    (,4)והודגמה  שהועמדה  בסעיף    כי וזו  לעיל  בדיני  (8)והודגמה  כך   .

 החוטאים בשגגה: 

ר   ֥ ׁש  ה  א  ִבְשָגָגַ֖ יָנה  ִ֛ ָעש  ֹּא־ת  ל ר  ִּ֧ ֲאש  יו  ֱאֹלָהֶ֜ ה  ְיהָוִּ֨ ִמָכל־ִמְצו֩ת  ת  ַאַחַ֣ ה  ְוָעָשָ֡ א  ֱֹּֽחָטֹ֑ י  יא  ָנִשַ֖

ם׃   ֹּֽ ר  ֽאֹוְוָאש  ָזָכֵּ֥ ים  ִעִּזַ֖ יר  ְשִעֵּ֥ ו  ת־ָקְרָבנִ֛ א  יא  ִבִּ֧ ְוה  ּה  ָבֹ֑ א  ָחָטַ֖ ר  ֵּ֥ ֲאש  ו  ַחָטאתֹ֔ ָלי֙ו  א  ע  ־הוַדֹּׁ֤

יר אש ַהָּׂשִעֹ֔ ַֹּ֣ ְך ָיד֙ו ַעל־ר ים׃ ְוָסַמֹּׁ֤  (24–22ד׳   ויקרא) [.. .] ָתִמֹּֽ
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   ([ה אוד  אוג  ּלוב )א אז  כי]  (11)

  ארבעת השפטים הרעים ; כך בתיאור  ּלו את סמן התנאי  או  במקרים בודדים מוצאים בסביבת  

   : שילח האל אל ירושליםש

ר׃  אמֹֹּּֽ י ל  ַלֵּ֥ י ְדַבר־ְיהָוַ֖ה א  ֱחָטא־ִל֙י    ַוְיִהֵּ֥ י ת  ץ ִכֹּׁ֤ ר  ם א ֶ֚ ן־ָאָדֵ֗ יָה  ב  יִתי ָיִד֙י ָעל ֹ֔ ַעל ְוָנִטֹּׁ֤ ִלְמָעל־ַמֹ֔

ה׃  ָמֹּֽ ם ּוְבה  ָנה ָאָדֵּ֥ ַ֖ י ִממ  ב ְוִהְכַרִתֵּ֥ ּה ָרָעֹ֔ ם ְוִהְשַלְחִתי־ָבַ֣ ח  ה־ָלֹ֑ ּה ַמט  ְרִתי ָלַ֖ ת   ְוָשַבֵּ֥ ש  ָהיּו ְשֹלִּ֨ ְוִּ֠
נַ  ּו  ְיַנְצלַ֣ ְבִצְדָקָת֙ם  ָמה  ֹּׁ֤ ה  וב  ְוִאיֹ֑ ַ֣אל[  ]ָּדִני  ל  ָּדִנא  ַח  נַֹּ֖ ּה  ְבתוָכֹ֔ ֙ה  ל  ֙ ָהא  ים  ם  ָהֲאָנִשֹּׁ֤ ְנֻאַ֖ ם  ְפָשֹ֔

ה׃  ָנֵּ֥י ְיהִוֹּֽ ה ְשָמָמ֙ה  ֽלּו  ֲאדֹּ ְוָהְיָתֹּׁ֤ ָתה  ְוִשְכָלֹ֑ ץ  יר ָבָאַ֖ר  ה ַאֲעִבֵּ֥ ָרָעִ֛ יא    ֛אֹו  ]...[ ־ַחָיֵּ֥ה  ב ָאִבַ֖ ר  ֵּ֥ ח 
יא  ץ ַהִהֹ֑ יא ֛אֹו  ]...[ ַעל־ָהָאַ֣ר  ץ ַהִהֹ֑ ל־ָהָאַ֣ר  ח א  ר ֲאַשַלַ֖ ב  ֵּ֥ ָנַ֣י ְיהִוֵ֗ה ַאַ֣ף  ]...[  ּד  ר ֲאדֹּ ה ָאַמֶ֜ ִכ֩י כִֹּּ֨

ית   ִם ְלַהְכִרֵּ֥ ל־ְירּוָשָלֹ֑ ְחִתי א  ר ִשַלַ֖ ב  ב ְוַחָיֹּׁ֤ה ָרָע֙ה ָוד ֹ֔ ב ְוָרָע֞ ר  ים ח ִּ֠ י ׀ ָהָרִעָ֡ ַעת ְשָפַטַ֣ י־ַאְרַבַ֣ ִכֹּֽ
ה׃  ָמֹּֽ ם ּוְבה  ָנה ָאָדֵּ֥ ַ֖  (21–12י״ד  יחזקאל) ִממ 

 
הפעם   העבודה״גם  הסמ   ״ חלוקת  מן  העולה  לברירה,  תנאי  ברורהניםבין  אינה  שניהם  ,  שכן   ,

גם   כמביעים ברירהמתפרשים  וגם  תנאי  בידינו, שכן לשונו    יונתן. תרגום  כמביעים  אינו מסייע 

כנגד   העברי:  הנוסח  ללשון  וכנגד  אילובו  ננקטת  ּ  לודומה  בתרגום  או  ,  גם  בתרגום  אוננקטת   .

NRSV   ננקטת  if    תרגומים    אך ,  ּלו כנגדJPS  ו-  NRSV  ּלו כנגד    נוקטים  or if  ,  ובכך הם נותנים

 ברירה.   כמשמשת גם להבעת  לּותוקף לקריאתה של 

 

   ([ב  לּו) או (א לּו])( 12) 

  לּו מסמנת ברירה ו  או:  ברורה   , המוצבות זו בצד זו, ּלו לבין    אובין    ״ חלוקת העבודה״במקרה זה  

 בדברי בני ישראל במדבר:  כך מסמנת תנאי. 

ה   ָדֵ֗ ָכל־ָהע  ם  ה ֶ֜ ֲאל  ּו  ֹּאְמרִּ֨ י ַוֹּֽ ל  ֹ֑ ִיְשָרא  ַ֣י  ְבנ  ל  כַֹּ֖ ן  ל־ַאֲהרֹֹּ֔ ְוַעֹּֽ ה  ַ֣ ַעל־מֹּש  נּ֙ו  ץ  לּוַוִילִּ֨ ר  ַ֣ ְבא  ְתנּ֙ו  ־ַמ֙

ִים   ַ֖ה  ֛אֹוִמְצַרֹ֔ ר ַהּז  ְתנּו׃ )לּוַבִמְדָבֵּ֥  ( 2י״ד   במדבר־ָמֹּֽ

 
 

תנאי לבין  ברירה  בין  הדוקה  זיקה  קיימת  היא שאכן  , שכן  המסקנה המתבקשת אפוא 

כסמן    או נקראת    לעתים כל אחד מן המשמעים מורכבת:    בין הסמנים בהבעת   ״ חלוקת העבודה״

ו ברירה.    לעתים תנאי,  גם  כמביעים  מתפרשים  תנאי  של  סמני  אחרת  בקבוצה  לעיון  עתה  נפנה 

 דגמים, אלו הכוללים סמני שאלה. 

 

 שאלה  ןסמ ו  אודגמים הכוללים  3.2.3

, בייחוד  להלן יוצגו הדגמים העיקריים שהם מעמידים ;או  בסביבתמשובצים אף הם  סמני שאלה 

 . למודאליות  ברירההדיון באשר לזיקה בין  אלו שיש בהם כדי לקדם את 
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   [ב אוא   ה] (13) 

 :  מוצאים אל יוסף בדברי יהודה

ַאְפךַ֖   ַחר  ְוַאל־ִיֵּ֥ י  ִנֹ֔ ֲאדֹּ ַ֣י  ְבָאְזנ  ָדָב֙ר  ַעְבְּדךֹּׁ֤  א  ר־ָנִּ֨ ְיַדב  ִנ֒י  ֲאדֹּ י  ִבַ֣ ֮ר  ֹּאמ  ַוי ה  ְיהּוָדֵ֗ יו  ָלֶ֜ א  ש  ַוִיַגִּ֨

ר   אמֹֹּ֑ ל  יו  ת־ֲעָבָדַ֖ א  ָשַאֹ֔ל  י  ִנַ֣ ֲאדֹּ ה׃  ְכַפְרעֹֹּּֽ וך  ָכמַ֖ י  ִכֵּ֥ ך  ֹ֑ ֵּ֥םה  ְבַעְבּד    ־ָאֹּֽח׃ אֹו  ָאַ֖ב  י ש־ָלכ 

 (19–18מ״ד  בראשית )

 
בניו של יעקב אליו טרם חזרתם  השוואת מבע זה למבע דומה בפרק הקודם לומעניינת   . בדברי 

)ב יוסף  שאלות  את  יעקב  בפני  מציגים  הם  אוכל  השגת  לצורך  מצרים  ואל  יוסף  אמצעות  אל 

 ב[: ה  אה פרפראזה(, ונוקטים בדגם ]

ר   אמֵֹּ֗ ל  נּו  וַלְדת ֶ֜ ּוְלמֹּֽ נּו  ָלַ֣ ִאיש  ַאל־ָהִּ֠ ָשֹּֽ ול  ָשאַ֣ ּו  ֹּאְמרָ֡ וד  ה  ַוי ַח֙י  עִּ֨ ֵּ֥ם  ָאֹ֔ח  ה  ֲאִביכ  ם  ַ֣ ָלכ  ַ֣ש  י 

ם׃ ֹּֽ ת־ֲאִחיכ  ידּו א  ר הוִרַ֖ ֹּאַמֹ֔ י י  ִכַ֣ ע  ַדֹ֔ נ  וַע  ֲהָידַ֣ ה  ל  ֹ֑ ָהא  ים  ַהְּדָבִרַ֣ י  ַעל־ִפַ֖ ו  ד־לֹ֔ ג    בראשית)  ַוַנִּ֨

 (7מ״ג 

 
זה   מ״ג  במקרה  לזו.  שבפרק  זו  חליפיות  שהשאלות  נראה  שלא  הן  לכך  התרגומים  הראיות 

הם   ונוקטים אף  העברי  הנוסח  בדרך  איהשאלה  ה׳ העתיקים הולכים  מן הפרשנויות  עולה    נה; 

ואין מוצאים ברירה;  גםלבתרגומים המודרניים.    or  לשון    באשר לשאלות שבפרק מ״ד   מעשה, 

ולטקה ואוקונור  ״חלוקת העבודה״ בין סימון שאלה לברירה אינה בהירה, על פי ספרות המחקר; 

את   מונים  את  או)שם(  השאלה ,  או    אםואת    ה׳  כפולות  ״בשאלות  בקבעם:  אחת,  בכפיפה 

ב הראשונה  השאלה  פותחת  השאלהמשולשות  ב ה׳  והאחרות  באם,  בואם,  השאלה ,  או    ה׳ 

לשיטתי,  181״אוב לאריא.  שבין  ,  182ל בהמשך  )הידקדקות(  הגרמטיקליזציה  בתהליך  זה  בשלב 

את   לראות  עדיין  ניתן  לברירה  של    או שאלה  למדי(  )חזק  להיסק  המכוון  כזה  אך  שאלה,  כסמן 

בין  בין היתר משום ש ברירה,   בתרגומים    orננקטת  ברורה. בהתאם לכך    אח לבין  אב  החליפיות 

 הבא, בפרק שעניינו ״בין שאלה לברירה״. המודרניים. עניין זה יידון ביתר הרחבה בחלק  

 

 [ (בה  )או  (א  ה)] ( 14)

זה   העבודה״במקרה  ; הראשונה משמשת לברירה,  השאלה  ה׳   בצד מוצבת    אוורה:  בר  ״חלוקת 

   :ם המתייחסים לגדולת האל כך בדבריוהשנייה לשאלה. 

יך   ְלָפנ ֵ֗ ּו  ר־ָהיַ֣ ֲאש  ים  ִנֶ֜ אשֹּ ִרֹּֽ ים  ְלָיִמִּ֨ ְשַאל־ָנ֩א  י  ָאָד֙ם  ִכַ֣ ׀  ים  ֱאֹלִהֹּׁ֤ א  ָבָרִּ֨ ֩ר  ֲאש  ְלִמן־ַהיו֙ם 

ִים ה ַהָשָמֹ֑ ַ֣ ְוַעד־ְקצ  ִים  ה ַהָשַמַ֖ ֵּ֥ ץ ּוְלִמְקצ  ה  ַעל־ָהָאֹ֔ר  ר ַהָגדול֙ ַהּז ֹ֔ ַכָּדָבֹּׁ֤ ה  ְהָיֵ֗ ע  ֖אֹו    ֲהִנֹּֽ ֲהִנְשַמֵּ֥

הּו׃  (32ד׳  דברים) ָכמֹֹּּֽ

 

 
 .  685–684, עמ׳ 1990ר׳ ולטקה ואוקנור,  181
 

 . 2018ר׳ אריאל,  182
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  השאלה   ה׳כבר איננה סמן שאלה, הרי ש אוניתן להסביר היערכות זו בכך שכתוצאה מהעובדה ש

המופיעה בתחילת המבנה כולו הרחיבה את טווח פעולתה והחלה להתייחס לשתי השאלות. על  

מנת שכל אחת מן השאלות תסומן בבירור ובמפורש ככזו, ננקט סמן שאלה נוסף גם לפני השאלה  

 השנייה. 

 

 ב([  מי) אוא(  מי( ])15) 

שתי   אחרים  פתוחות; במקרים  שאלות  הן  ברירה  יחס  מתקיים  שביניהן    , למשל  ,כך  השאלות 

 בדברי האל לאיוב:  

ִביָנֹּֽה׃   ְעָת  ִאם־ָיַדֵּ֥ ד  ג ֵ֗ ַהַ֝ ץ  ְבָיְסִדי־ָאֹ֑ר  ִייָת  ָהָ֭ ה  יפַֹּ֣ ע  ִמיא  ָדֹ֑ ת  י  ִכַ֣ יָה  ַמּד  ְמָ֭ ם  י־ָשַ֣ ִמֽ ה  ֤אֹו  ־ָנָטַ֖

ו: ) יָה ָּקֹּֽ ַ֣  ( 5ל״ח  איובָעל 

 
מילית השאלה   היא ברורה, שכן  ברירה  סימון שאלה לסימון  כאן ״חלוקת העבודה״ בין    מי גם 

 .  אומוצבת בצד מילית הברירה 

 

 ב([  מי)  אוא(  על מה( ])16)

שאלה    לעתים במילת  אחת  כל  פותחות  ברירה  יחס  מתקיים  שביניהן  הפתוחות  השאלות  שתי 

שלהלן, שגם הוא עוסק באפסותו של האדם אל  בהמשך לפסוק הקודם מופיע הפסוק  כך  אחרת;  

 ייסוד הארץ:  מול גדולתו של האל ב 

ה ל־ָמָ֭ עּו   ע  ַ֣יָה ָהְטָבֹ֑ יֲאָדנ  ּה׃ )֥אֹו ִמֽ ן ִפָנָתֹּֽ ב  ַ֣ ה א  ָרֵ֗  ( 6ל״ח  איוב־ָיַ֝

 
 לפסוק היא:  NRSVלשון 

On what were its bases sunk, or who laid its cornerstone? 

 
 בין סימון שאלה לסימון ברירה היא ברורה.   ״חלוקת העבודה״ ושוב, 

 

 ב([   מי) אוא(  ה( ])17)

שהינו   הברירה  בשימוש  הקודם  בפרק  אקוויוולנטיותספק  ׳בדוננו  ספק  מבחין,  גם  )ר׳    ׳ איחוי 

המונחים( להיות  מילון  עשויות  ברירה  יחס  מתקיים  שביניהן  שהשאלות  כך  על  עמדנו  כבר   ,

בדוגמה הבאה; בעוד שהשאלה הראשונה היא שאלת כן/לא, השנייה    ,למשל  , מסוגים שונים. כך

 היא שאלת פתוחה: 

ר ָאֹ֑ב ה   ל׃ ֥אֹו ִמיי ש־ַלָמָטֵּ֥ י־ָטֹּֽ ְגל  יד א  וִלֵ֗  (28ל״ח  איוב ) ־הַ֝
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 ב([  איה)  או( ]א 18) 

 בדברי מלאכי:  כך  שאלה. משפט במקרה נדיר רק הפריט השני הוא 

ַ֣י   ינ  ְבע  ׀  וב  ע טַ֣ ָרֶ֜ ה  ש  ם ָכל־עִֹּּ֨ ֱאָמְרכ ֵ֗ ה הוָגְֹ֑ענּו ב  ַבָמַ֣ ם  ַ֖ ַוֲאַמְרת  ם  יכ ֹ֔ ְבִדְבר  ם ְיהָו֙ה  ֹּׁ֤ הוַגְעת 

ץ   ּוא ָחפ ֹ֔ ֙ם הַ֣ ה ּוָבה  ט׃ ) ֥אֹו ַאֵי֖ה ְיהָוֵ֗ י ַהִמְשָפֹּֽ ֵּ֥  ( 17ב׳  מלאכיֱאֹלה 

 
עולות קריאות שונות, הובא   אליו  השונים המתייחסים  מן המקורות  זה, אשר  דיון נרחב במבע 

 במקרא.   אובהרחבה בפרק הקודם, שעסק בשימושיהם של מבעי 

 
, ועל כך  למודאליות  אם כן, גם עיון בדגמי משפטי השאלה מצביע על הזיקה בין ברירה

נעבור לעיון בסמן  .  ן המיליות השונותהנשקפת מ  , בין משמעים אלה  ״חלוקת העבודה״למדים מ

 . אומודאלי אחר )שאינו תנאי ואינו שאלה( המופיע אף הוא בסביבת  

 

 וסמן מודאלי אחר )שאינו תנאי ואינו שאלה(   אודגמים הכוללים  3.2.4

 ב([  או)א  פן( ]19)

שבעה    פן הסמן   של  בסביבתם  )הברירתיים    אומופעי    318מבין  מופיע  משמעיו  (2.2%במקרא   ;

מגוונים, ועניין זה יורחב בחלק הבא של העבודה, בדוננו ביחס הברירה שמתפרש מחלק ממופעי  

או  את סוגי המשפטים שמבעי    בהציגי   בסעיף הקודם בפרק זה,   באוהו אחדות לכך  . דוגמאות  פן

דוגמה נוספת, שעניינה בקשה המקופל בה חשש, משובצת בדברי משה ואהרן אל  משובצים מהם.  

 ה: פרע

א    ֲַ֣לָכה ָנָ֡ ינּו נ  ֹ֑ א ָעל  ים ִנְקָרַ֣ י ָהִעְבִרַ֖ ֵּ֥ ה ]...[ ֱאֹלה  ל־ַפְרעֹֹּ֑ ּו א  ֹּאְמרַ֖ ן ַוי ה ְוַאֲהרֹֹּ֔ ַ֣ אּו מֹּש  ר ָבֶ֚ ְוַאַחֵ֗

ינּו   יהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ר ְוִנְזְבָח֙ה ַלֹּֽ ים ַבִמְדָבֵ֗ ת ָיִמֶ֜ ש  ְ֩ך ְשֹלִּ֨ ר  ןּד  ר ּפ ֵ֨ ב  ַ֖ נּו ַבּד  ב׃ )  ֥אֹו־ִיְפָגע ֹ֔ ר  ָחֹּֽ   שמות ב 
 ( 3–1ה׳ 

  
 

מובן  .  בעברית המקרא  או בסביבתם של מופעי  מודאליים נפוצים מאוד  סמנים  לסיכום,  

  זה מזה   , שני משמעים שאינם מובחניםברירהלהבהיר את הקשר בין מודאליות לשיש בכך כדי  

מבעי   בכל  הדגמים  א .  אובבהירות  בלבדולם  סכמטי  באופן  נפנה    ;הוצגו  במספר  עתה  לדון 

במבעי החלופיים  הפריטים   הפריטים  בעברית המקראאו    הנכללים  של  התחביריים  בטיפוסים   ,

 התארגנותם ביחידות, על פי חלוקת טעמי המקרא. בו
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 החלופיים מספר הפריטים  3.3

הצגת שני פריטים בלבד במסגרת מבעי הוא  הדפוס המוביל בעברית המקרא  לעיל,  ;  או  כאמור 

המקרא,הברירתיים    או  עיופמ  318מתוך   במבעים  (  68.2%)עים  ופמ  217  בעברית  משובצים 

בלבדו  אוכוללים  ה פריטים  )ופמ  101לעומת    שני  במבעים  (  31.8%עים    או הכוללים  המשובצים 

ממצאים אלה מצביעים בבירור על יוצגו להלן בהרחבה.  לכך  דוגמאות    שלושה פריטים או יותר.ו

המרכזית   בטענתי  כדי לתמוך  בו  ואפשר שיש  הם  ההידוק המאפיין מבעי ברירה,  אלו  שמבעים 

בשפה וסמנטייםשניוניים  תחביריים  גלגולים  של  תוצאתם  וממובנים  -,  ממבנים  פרגמטיים 

דומה:   אריאל ומאוריהתמונה העולה מקורפוס האנגלית המדוברת שחקרו  מודאליים ראשוניים.

מבעי   בו  לעברית    orגם  ביחס  ניכרת  במידה  נמוך  מספרם  אך  מיעוט,  בבחינת  הם  המרובים 

 (.orממופעי  6.1%, 65/1053המקרא )

 
כי  .  הסבר להבדלאפוא    נדרש  .  ההקשר והסוגה הטקסטואלית רלוונטייםראשית, נראה 

הברירתיים בעברית המקרא משובצים בהקשרים מודאליים; באלו אין    אוממבעי    94%כאמור,  

ו  מרובים לדוברת  לעניינים  התייחסות  בהם  שתוצג  הגיוני  כן  ועל  לטענותיה,  באשר  . 183דאות 

; בסוגה זו אכן מתבקשת  במקרא היא חוק ומשפט   אוהסוגה השלטת בקורפוס מבעי בנוסף לכך, 

בכל   מוחלים  שהחוקים  כך  לזה,  זה  חלופיים  עניינים  מצבי  של  ביותר  רחבה  לקשת  התייחסות 

 . אחד מהם

 
עיון   הברירהגם  להבדלים  בשימושי  הסבר  מ:  מספק  הפריטים    אומבעי  רבים  מרובי 

המקרא   אתמבעברית  שעניינו  ה  ציגים  זה,  בקורפוס  שנמצא  הייחודי  קטגוריה  ׳שימוש  ספק 

שהיא  חלופה  כל  ספק  גבוהה,  המונחים(  ׳מדרגה  מילון  בקרב  למעשה,  .  )ר׳  זה  שימוש  תפוצת 

יותר מפי שניים מתפוצתו בקרב כלל מבעי   )  אוהמבעים המרובים היא  לעומת   48.5%בקורפוס 

צוינה הנטייה של מבעים המציגים  בשימושי הברירה בפרק הקודם כבר    בהתאמה(. בדוני  20.4%

מבנה בקשר  לראות  שניתן  וטענתי  רבים,  פריטים  לכלול  זה  כחידוש  -שימוש  זה  על  פונקציה 

 המוצגים אצל אריאל.   רמזיםה

 
כן על  יחיד יתר  שיחי  לקונספט  המכוונים  במבעים  הפריטים  מספר  את  בדקתי    בלבד   , 

להבעת    במבעים)כלומר   גבוהה׳המשמשים  מדרגה  מילון  ות׳אקוויוולנטי ׳ו   ׳ קטגוריה  ר׳   ,

. זאת על בסיס ההשערה המועלית אצל אריאל, שכדי לסמן ישות שיחית יחידה יועדף  (המונחים

 
ג׳ינג  183 של  את מחקרן  זה  בהקשר  שנזכר  -ר׳  פנג  ושל  הברירה    במבואשמידט  סמן  אודות  אשר   huòעל  בסינית, 

יותר,   או  פריטים  במבנים הכוללים שני  רבות  פעמים  לחזור  נטה  פועל זה  בפועל המציין מצב מנטאלי;  מקורו 
 (.136–101, עמ׳  2016שמידט ופנג, -שלגביהם הדוברת איננה בטוחה )ג׳ינג 
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יותר  ניתן לשער שבמבעים    .184מבנה מהודק  מספר    המכוונים לקונספט שיחי יחידבהקשרנו זה 

יהיה מועט הפריטים במבעי    הפריטים  ביחס למספר  השימושים  אויותר  . עברית המקרא  בכלל 

( 78.2%) ׳ קטגוריה מדרגה גבוהה׳במבעים שעניינם   אומופעי  46מבין כלל  36מאששת השערה זו: 

( הקורפוס  בכלל  הנתון  מן  יותר  גבוה  נתון  בלבד,  פריטים  שני  בין  מן  68.2%קושרים  כאמור(.   ,

 שני פריטים בלבד.  בכולם נכלליםהמבעים האקוויוולנטיים עולה תמונה חדה יותר: 

 
החלופיים  בעברית המקרא לפי מספר הפריטים    אומבעי דוגמאות אחדות של  להלן יוצגו  

 . הנכללים בהם

 

 שני פריטיםהכוללים  מבעים 3.3.1

המקרא  הברירתיים    או  עיופמ  318מבין    217כאמור,   במבעים  (  68.2%)בעברית  משובצים 

 :  מצויים שני מקרים כאלו בדיני העבד  ,למשל , כך  .בלבד שני פריטים חלופיים כולליםה

ו   ת־ַעְבּדֶ֜ יש א  ֩ה ִאִּ֨ י־ַיכ  ום    ֤אֹוְוִכֹּֽ ם׃ ַאְֵּ֥ך ִאם־יִ֛ ֹּֽ ם ִיָנק  ו ָנקַֹּ֖ ַחת ָידֹ֑ ת ַתַ֣ ַ֖ ט ּומ  ב  ת־ֲאָמת֙ו ַבש ֹ֔ א 

ּוא׃ ֥אֹו ו הֹּֽ י ַכְספַ֖ ם ִכֵּ֥ א יַֻּקֹ֔ ַֹּ֣ ד ל ִים ַיֲעמֹֹּ֑  (21–20כ״א   שמות) יוַמַ֖

 

 הכוללים שלושה פריטים  מבעים 3.3.2

כוללים שלושה  ה   מבעיםמשובצים ב  (13.5%עברית המקרא )בהברירתיים    או  ופעימ  318מבין    43

 בדברי האל לירמיהו:   ,למשל , כך . פריטים חלופיים

ה   ַהּז ֶ֜ ם  ָהָעִּ֨ יא  ֽאֹוְוִכי־ִיְשָאְל֩ך  ְוָאַמְרָתֹּׁ֤  ֽאֹו־ַהָנִבֹּׁ֤ ְיהָוֹ֑ה  א  ַמה־ַמָּׂשַ֖ ר  אמֹֹּ֔ ל  ֙ן  ֙ם  ־כֹּה  יה  ֲאל 

ם ְנֻאם־ְיהָוֹּֽה׃ ) ַ֖ ְתכ  י א  א ְוָנַטְשִתֵּ֥ ת־ַמה־ַמָּׂשֹ֔  ( 33כ״ג  ירמיה א 

 

 הכוללים ארבעה פריטים  מבעים 3.3.3

)בהברירתיים    או   עי ופמ  318מבין    32 ב  (10%עברית המקרא  כוללים ארבעה  ה   מבעים משובצים 

 בתיאור עבודת הזבחים:   ,למשל , כך . פריטים חלופיים

ג   ִ֛ ְוַהַמְזל  ר  ַהָבָשֹ֔ ל  ַ֣ ְכַבש  ֙ן  ַהכֹּה  ַנַֹּׁ֤ער  א  ּוָבִּ֨ ַבח  ז ֵ֗ ַח  ַ֣ ב  זֹּ יש  ָכל־ִא֞ ת־ָהָעֹ֑ם  א  ַהכֲֹּהִנַ֖ים  ט  ּוִמְשַפֵּ֥

ה  ְוִהָכִּ֨ ו׃  ְבָידֹּֽ ש־ַהִשַנִַָֽ֖ים  ור    ְשֹלֵּ֥ ֹו  ַבִכיֶ֜ ּוד  אֹ֣ ֹו  ַבַּקַלַ֙ח֙ת  ֤אֹו  ַבּדֵ֗ ה  אֹ֣ ַ֣ ַיֲעל  ר  ַ֣ ֲאש  ל  כֶֹּ֚ ּור  ַבָפרֹ֔

ג  ה׃ַהַמְזל ֹ֔ ם ְבִשֹלֹּֽ ים ָשַ֖ ל ַהָבִאֵּ֥ ּו ְלָכל־ִיְשָרא ֹ֔ ָכה ַיֲעשַ֣ ו ָכֶ֚ ן בֹ֑ ַ֖ ח ַהכֹּה  –13ב׳  שמואל א׳) ִיַּקֵּ֥

14) 

 

 

 

 
 . 60–42, עמ׳  ב 2015א;  2015ר׳ אריאל,  184
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 הכוללים חמישה פריטים  מבעים 3.3.4

כוללים חמישה  ה  מבעיםמשובצים ב  (3.4%עברית המקרא )בהברירתיים    או  ופעימ  318מבין    11

   :בדיני הרכוש ,למשל , כך . פריטים חלופיים

ַביהָוֹ֑ה  ַעל  ַמַ֖ ה  ּוָמֲעָלֵּ֥ א  ֱחָטֹ֔ ת  י  ִכַ֣ ש  פ  ה  ]...[    נ  ָלֶ֜ ת־ַהְגז  א  יב  ִשִּ֨ ְוה  ֒ם  ְוָאש  א  י־י ֱחָטַ֣ ִכֹּֽ ְוָהָי֮ה 

ל   ר ָגָזֵ֗ ַ֣ וֲאש  ק    א ֤ ר ָעָשֹ֔ ַ֣ ֙ק ֲאש  ש  ת־ָהעִֹּּ֨ וא  ו    א ֚ ד ִאתֹֹּ֑ ר ָהְפַקַ֖ ֵּ֥ ון ֲאש  ת־ַהִפָּקדֹֹּ֔ ו  א  ה  א ֥ ָדַ֖ ת־ָהֲאב  א 

א׃ ר ָמָצֹּֽ ֵּ֥ ו   ֲאש  יו א ֠ ף ָעָלֹ֑ ַ֣ יו יֹּס  ו ַוֲחִמִשָתַ֖ ם אֹּת֙ו ְברֹּאשֹֹּ֔ ֒ר ְוִשַלֹּׁ֤ ק  ע ָעָלי֮ו ַלש  ר־ִיָשַבַ֣ ל ֲאש    ִמכֹּ֞

 (24–21ה׳  ויקרא ) [...]

 

 מעל עשרה פריטים מבעים הכוללים   3.3.5

לא פחות  הכולל    מבע ( משובצים ב3.1%בעברית המקרא )הברירתיים    אומופעי    318עשרה מבין  

עניינמ כלומר  חלופיים;  פריטים  עשר  העוסק  נאחד  להלן,  היחיד  במקרה  רק  הקרבת  ו  בדיני 

 :  ובפסילת כל בעל מום מלשמש בקודשקורבנות 

יש   ִאֹּׁ֤ ב  ִיְקָרֹ֑ א  ַֹּ֣ ל ּום  מַ֖ ו  ר־בֵֹּּ֥ ֲאש  יש  ָכל־ִאִ֛ י  ֙ר  ִכֵּ֥ ו  ִעּו  ַח  א ֹ֣ ו  ִפּס ֹ֔ ם  א ֥ ו  ָחֻרַ֖ ּוַע׃א ֥ ו   ָשרֹּֽ יש  א ֹ֣ ִאֹ֔

ר ָיֹּֽד׃ ב  ֵּ֥ ו ש  ל אַֹּ֖ ג  ָרֹ֑ ר  ב  ַ֣ ו ש  ֵּ֥ה בַֹּ֖ ר־ִיְהי  ו ֲאש  ן  א ֽ ַ֣ ק  אֹו־ִגב  ו ־ַדֹ֔ ו    א ֖ ינֹֹּ֑ ל ְבע  ו  ְתַבֻלַ֣ ו  ָגָר֙ב  א ֤ ת  א ֹ֣ פ  ַיל ֹ֔

ו   ְך׃ א ֖ ש  וַח ָאֹּֽ ּום   ְמרֵֹּּ֥ ו מֵ֗ ר־בַֹּ֣ יש ֲאש  י  ָכל־ִא֞ ַ֣ ת־ִאש  יב א  ש ְלַהְקִרַ֖ א ִיַגֹ֔ ַֹּ֣ ן ל ן ַהכֹּה ֹ֔ ַר֙ע ַאֲהרַֹּ֣ ִמּז ִּ֨

יב׃ ) א ִיַגַ֖ש ְלַהְקִרֹּֽ ֵֹּּ֥ יו ל ם ֱאֹלָהֹ֔ ח  ַ֣ ת ל  ו א ֶ֚ ּום בֹֹּ֔  185( 21–18כ״א  ויקרא ְיהָוֹ֑ה מַ֣

 
מופיע  לא מפתיע כי פירוט נרחב שכזה מופיע בעניין שחשיבותו גבוהה, עבודת הקודש. בהקשר זה 

ה הפריטים שהוצג בסעיף הקודם, בדוני בדגמי המשפטים שבהם משובצים מבעי  גם המבע מרוב 

 : או

יש   יְוִאֵ֗ ה  ִּכֽ ַליהָוֹ֔ ַבח־ְשָלִמי֙ם  ֹּֽ ז  יב  ו׃ ]...[  ־ַיְקִרֹּׁ֤ ִיְהי ה־בֹּֽ א  ֵֹּּ֥ ל ּום  ָכל־מַ֖ ון  ְלָרצֹ֔ ֙ה  ְהי  ִיֹּֽ ים    ָתִמֹּׁ֤

֩ת   ר  וַעּו  ּור  אֵ֨ ָשבֶ֜ ּוץ  אֹוֹּ  ת  ֽאו־ָחרַ֣ ל  ֹו ָגָר֙ב    ֤אֹוֹּ־ַיב ֵ֗ ת    אֹ֣ פ  ּוַע    ]...[: ַיל ֹ֔ ָשרַ֣ ה  ַ֖ ָוש  ור  ּוט  וְ ְושֵּ֥ ָקלֹ֑

ה׃  ֹּֽ ָרצ  א י  ֵֹּּ֥ ר ל ַָֽ֖ד  ו ּוְלנ  ה אֹּתֹ֔ ַ֣ ּוְך  ּו  ְנָדָב֙ה ַתֲעש  ּוק  וְ ָכתּו֙ת  וְ ָמעֹּׁ֤ ּות  וְ ָנתַ֣ יהָוֹ֑ה  ָכרֹ֔ יבּו ַלֹּֽ א ַתְקִרַ֖ ֵֹּּ֥ ל

ּו׃  א ַתֲעשֹּֽ ֵֹּּ֥ ם ל ַ֖ ְבַאְרְצכ   (24–21כ״ב   ויקרא)ּוֹּֽ

 
 . ו׳ננקטת גם  אוובצד  אינה הַקשר היחיד בין הפריטים,  אוכאמור לעיל, במקרה זה  

 
מבעי    מופיעים  שבהם  במקרא  המשפטים  סוגי  שנדונו  ומספר  אולאחר  דגמיהם   ,

לדון   עתה  נפנה  שבמבעים,  אחרהפריטים  מבעי  בהיבט  של  היותם  על  להצביע  כדי  יש  בו  שגם   ,

 .: הטיפוסים התחביריים של הפריטים ברירה שניוניים בשפה 

 

 

 
שבתוך מבע הברירה הגדול אני רואה כמבע ברירה נפרד; על כך ר׳    שבר רגל או שבר ידכאמור, את מבע הברירה    185

 לעיל במסגרת הדיון בשימוש הברירה ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳. 
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 הטיפוסים התחביריים של הפריטים  3.4

בין    או   קושרת ברוב מופעיה  שהחוקרים שעסקו במבעי ברירה בעברית המקרא מצביעים על כך  

ואוקונור  ולטקה  המקרים  צירופים.  מן  במיעוט  ש״רק  חיבור    אושותפה    קובעים  של  לתפקיד 

יה זו ומציין  ימעמיק בסוג   אנדרסן.  186״ו׳פסוקיות, המתמלא בדרך כלל על ידי הַקשר הדומיננטי  

באמצעות   המקושרים  יחס   או שהפריטים  צירופי  או  שמות  כלל  בדרך  ממוקד  187הם  מחקר   .

ידי  י בסוג על  נערך  בדיוק  זו  הפועל  :  קומפאורהיה  ״צורת  הקישור    לט  קָ במאמרה    או ומילת 

ש  ״המקראבעברית   ומציינת  הקודמות  הקביעות  על  חוזרת    או ממופעי    שישיםברק  היא 

בחינת הטיפוסים התחביריים  גם מ  .188פעלים, פסוקיות ומשפטיםמקושרים    (18.8%)  הבריתיים

ממצאים אלו עולים בקנה    עולה אפוא כי מבני ברירה מאופיינים בהידוק תחבירי.של הפריטים  

מבני   מרבית  שחקרה:  בקורפוס  אריאל  של  ממצאיה  עם  זה  70%)״מעל    orאחד  בקורפוס  ״( 

 .189קושרים בין צירופים, ולא בין פסוקיות 

 
הפריטים המקושרים   של  המגוונים  התחביריים  לטיפוסים  אחדות  דוגמאות  להלן  נציג 

 בין שני שמות עצם:   אובדברי אחי יוסף אליו משובצת . אובאמצעות  

ה׃   ֹּֽ ר ַהּז  ַכָּדָבֵּ֥ ות  ֲעשַ֖ יך מ  יָל֙ה ַלֲעָבד ֹ֔ ָחִלִּ֨ ה  ל  ֹ֑ ים ָהא  י ַכְּדָבִרַ֖ ִנֹ֔ ר ֲאדֹּ ַ֣ ָמה ְיַדב  יו ָלֶ֚ ָלֹ֔ ּו א  ֹּאְמרַ֣ ַוי

ית   ַ֣ ִמב  ִנְגנֹּ֙ב  יְך  ְוא ֵ֗ ְכָנַֹ֑ען  ץ  ר  ַ֣ א  מ  יך  ַ֖ ל  א  נּו  ֱהִשיבֵֹּּ֥ ינּו  ַאְמְתחֹּת ֹ֔ י  ְבִפַ֣ אנּ֙ו  ָמָצ֙ ר  ֹּׁ֤ ֲאש  ף  ס  כ ֵ֗ ן  ַ֣ ה 

ף   ס  ַ֖ יך כ   (8–7מ״ד  בראשיתב׃ )ָזָהֹּֽ  ֥אֹוֲאדֹּנ ֹ֔

 
 בין שני שמות תואר:  אובדיני נגעי הקיר משובצת  

ר   ַ֣ א ָכל־ֲאש  ִיְטָמַ֖ א  ֵֹּּ֥ ְול ַגע  ת־ַהנ ֹ֔ ות א  ִלְראַ֣ ֙ן  א ַהכֹּה  ֹֹּּׁ֤ ָיב ם  ר  ִית ְבט ִּ֨ ת־ַהַבֵ֗ ּו א  ּוִפנַ֣ ן  ה ַהכֹּה ֶ֜ ְוִצָּוִּ֨

ת   ְבִקירַֹּ֣ ַג֙ע  ַהנ ֙ ֹּׁ֤ה  ְוִהנ  ַגע  ת־ַהנ ֵ֗ א  ְוָרָאַ֣ה  ִית׃  ת־ַהָבֹּֽ א  ות  ִלְראֵּ֥ ן  ַ֖ ַהכֹּה  א  ֵֹּּ֥ ָיב ן  ִ֛ כ  ְוַאֵַּ֥חר  ִית  ַבָבֹ֑

ֲערּורֹּ֙ת ְיַרְקַר  ִית ְשַקֹּֽ ת  ַהַבֹ֔ יר׃ )  ֖אֹוּקֹֹּ֔ ל ִמן־ַהִּקֹּֽ ן ָשָפַ֖ ֵּ֥ יה  ת ּוַמְרא  –36י״ד    ויקראֲאַדְמַּדמֹֹּ֑

37) 

 
 בין שני צירופי יחס: או ובדברי המלך יהורם משובצת  

ן  ר  ְך ֲהִמן־ַהגַֹּ֖ ֹ֑ וִשיע  ַאִַ֖ין אֹּֽ ה מ  ְך ְיהָוֹ֔ ַ֣ ֙ר ַאל־יוִשע  ֹּ֙אמ  ב׃ ֥אֹוַוי  ( 27ו׳  מלכים ב׳)  ִמן־ַהָיָֹּֽֽק 

 
 

 
 . 685–684, 655–654, 648–647, עמ׳ 1990ר׳ ולטקה ואוקונור,  186
  

 . 149–141, עמ׳ 1974ר׳ אנדרסן,  187
 

 . 53–33, עמ׳ 2007ורה, ר׳ קומפא 188
 

 א.  2015ר׳ אריאל,  189
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בקריאה    , למשל  ,כך  . יותר  ההיערכות התחבירית מורכבתלעומת זאת, במבעים אחרים  

ישעיהו   ובעתיד של  בעבר  ההתרחשויות  על  יודעים  האל,  כמו  הם,  שגם  להוכיח  האלילים    ; אל 

 במבנה מפותח וקושרת בין שתי צורות ציווי רחוקות למדי זו מזו:   אומשובצת במקרה זה  

ה   ְדָעַ֣ נּ֙ו ְונ  ֙ יָמה ִלב  ידּו ְוָנִשֹּׁ֤ ָנה ַהִגֶ֜ ה ה ֵ֗ ות ׀ ָמַ֣ יָנה ָהִראשֹּנַ֣ ֹ֑ ר ִתְקר  ַ֣ ת ֲאש  ַ֖ נּו א  ידּו ָלֹ֔ ישּ֙ו ְוַיִגַ֣ ַיִג֙

ן   ות ַהְשִמיֻעֹּֽנּו׃ ֥אוַאֲחִריָתֹ֔  ( 22מ״א  ישעיה ) ֹּ ַהָבאַ֖

 
,  ׳מיצוי סט האפשרויות׳גם במבע מתיאור מעמד הר סיני, שהוצג לעיל בדוננו בשימוש הברירה  

 במבנה מורכב וקושרת בין צמד אחד של צורת מקור ופועל מפורש לצמד אחר.  או צבת מו

ר  אמֹֹּ֔ יב ל  ת־ָהָע֙ם ָסִבַ֣ ע ְוִהְגַבְלָתֹּׁ֤ א  ֹּא־ִתַגִּ֨ ת׃ ל ות יּוָמֹּֽ ר מֵֹּּ֥ ַע ָבָהַ֖ ֵּ֥ ול  ]...[ ָכל־ַהנֹּג  י־ָסקֹֹּּׁ֤ ד ִכֹּֽ ו ָיֵ֗ בֶֹּ֜

ל֙  ה אֹוִיָּסק  ֹ֔ ה ִיָיר   (13–12י״ט  שמות)]...[ ־ָירַֹּ֣

 
 

ל  ברוב מבעי  תחבירית  ההיערכות  ההסבר  בספרות המחק   אוהמהודקת  מוצג  הוא  ר  אף 

הם תולדה של גלגולים    אומבעי הטענה הרווחת, שמחקרי זה מתיישב עימה, היא ש  מבוא.נדון בו

 תחביריים ממשפטים מפותחים יותר, תוך הפחתת המלל החוזר על עצמו.  

 
  , פרגמטית-מן הזווית הסמנטית. היא בוחנת את הממצאים  190מציגה הסבר אחר אריאל   

ובפרט   יחיד בשיחלבהקשר לשימושי הברירה,  קטגוריה מדרגה  ׳)  שימושים המכוונים לקונספט 

המונחים(׳אקוויוולנטיות ׳ו  ׳גבוהה מילון  ר׳  אלה    לטענתה,.  ;  יחיד  שימושים  קונספט  והעמדת 

נסמכים   רלוונטייםאמנם  הם  גם  מבניים  רמזים  אך  הקשריים,  היבטים  היא  כאמור,  ,  על  ולכן 

ממצאיה תומכים  .  משערת כי הפריטים החלופיים במבעים אלה ייטו יותר להיות מסוג צירופים

אחוז המבעים הכוללים    המשמשים בשני שימושים אלהפוס האנגלית  בקורהמבעים  בכך: בקרב  

בכלל השימושים. וביתר דיוק: בקרב מבעי    orצירופים גבוה מן האחוז המקביל בקרב כלל מבעי  

or    גבוהה ׳שעניינם מדרגה  הוא    ׳קטגוריה  צירופים  משובצים  שבהם  המבעים    86.4%אחוז 

  ׳ אקוויוולנטיות׳שעניינם   or, ואילו בקרב מבעי  ״ בקרב כלל המבעים, כאמור(70%)לעומת ״מעל  

מעל   על  ועומד  יותר,  אף  גבוה  הפריטים  90%האחוז  ממוקדי  המבעים  בקרב  זאת,  לעומת   .

שחקרה   באחרים  ,כצפוי  ,הממצאיםבקורפוס  רק  ל   מן  61.7%  -:  המשמשים    ׳ בחירה׳המבעים 

מן המבעים המשמשים לתיקון    46.4%, ורק  )כלומר פחות מן האחוז הכללי(  משובצים צירופים

מסקנותיה של אריאל נתמכו גם  דברים קודמים )שימוש שלא נמצא בעברית המקרא( נוהגים כך.  

 
 . 60–42, עמ׳  ב 2015א;  2015ר׳ אריאל  190
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מבעי   כאשר  צירופים  קישור  העדיפו  נבדקים  שהעבירה;  להבעת    orבשאלון  קטגוריה  ׳שימשו 

 . 191׳ מדרגה גבוהה

 
בהמשך לבדיקתה של אריאל ערכתי גם אני בדיקה מקבילה. מצאתי, כי בעברית המקרא   

בקרב   הפוכה:  הכוללים  שתי  התמונה  המבעים  אחוז  הקטגוריה  ממוקדי  המבעים  קבוצות 

קטגוריה  ׳המשמשים להבעת    או. מבין מבעי  אוצירופים דווקא נמוך מן האחוז בקרב כלל מבעי  

גבוהה  הוא    ׳מדרגה  צירופים  הכולל  המבעים  המבעים,    81.2%)לעומת    71.7%אחוז  כלל  בקרב 

, כלומר, למעשה, מיעוט מבין מבעים  45.4%ומבין המבעים האקוויוולנטיים האחוז הוא ;  כאמור(

 משובץ בדיני גאולת הדם ועיר מקלט:  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳המכוון ל  אואלה. דוגמה למבע 

נּו׃   ֹּֽ ְיִמית  ּוא  הֵּ֥ ו  ְבִפְגעו־בַ֖ ַח  ֹ֑ ת־ָהרֹּצ  א  ית  ָיִמַ֖ ּוא  הֵּ֥ ם  ַהָּדֹ֔ ל  ַ֣ נּו    גֹּא  ֹ֑ י ְהָּדפ  ְוִאם־ְבִשְנָאַ֖ה 

ת׃ ֽאֹו ַוָימֹֹּּֽ ִבְצִדָיַ֖ה  יו  ָעָלִ֛ יְך  ֹו  ־ִהְשִלֵּ֥ ַחֹּֽ    אֹ֣ ַ֣ רֹּצ  ה  ַ֖ ת ַהַמכ  ות־יּוַמֵּ֥ ת מֹּֽ ַוָימֹֹּ֔ ְבָיד֙ו  הּו  ִהָכֹּׁ֤ ה  יָב֞ ְבא 
ו׃ ַח ְבִפְגעו־בֹּֽ ַ֖ ת־ָהרֹּצ  ית א  ם ָיִמִ֛ ל ַהָּדֵ֗ ַ֣ ּוא גֹּא   (21–19ל״ה  במדבר )  הֹ֑

 
זה   כן הרוצח ה במקרה  ועל  במתכוון,  נעשתה  לב    המתה  לעיר מקלט; תשומת  זכאי לברוח  אינו 

משובצים בין פעלים וצירופי יחס ומרוחקים  או  להיערכות התחבירית המורכבת במבע זה: מופעי 

מזה.   ברירה מטא  אודוגמה למבע  זה  מצוי  ׳אקוויוולנטיות ׳לשונית,  -מפותח תחבירית שעניינו   ,

 בדברי איוב: 

ָּך  ֹ֑ ות ְותֹּר  מַ֣ ם ְשַאל־ָנַ֣א ְבה  אּוָלֵ֗ ְך׃ ְוֹּֽ ד־ָלֹּֽ ִים ְוַיג  ָשַמֵ֗ וף ַהַ֝ ּו   ֤אֹו  ְועֵּ֥ יַסְפרֵּ֥ ָּך ִוֹּֽ ֹ֑ ץ ְותֹּר  יַח ָלָאַ֣ר  ִשַ֣

י ַהָיֹּֽם׃  ַ֣ ךֵ֗ ְּדג  את׃  ְלַ֝ ֹֹּּֽ ְשָתה ּז הָוה ָעַ֣ י ַיד־ְיַ֝ ה ִכֵּ֥ ל  ֹ֑ ע ְבָכל־א  ֹּא־ָיַדַ֣ י ל  ( 9–7י״ב  איוב) ִמָ֭
 
 

שבמבעים   אלו  לפחות  אלו,  מפותחים  מבנים  של  להימצאותם  אפשרי  הסבר 

כאמור בפרק הקודם, מבעים  קושר בין המבנה לשימוש ולסוגה הטקסטואלית.  האקוויוולנטיים,  

׳אקוויוולנטיות׳   והנבואהששימושם  החוכמה  בסוגות  מליציים,  בטקסטים  במיוחד  ;  נפוצים 

הפואטית,  אותה   זההמוטיווציה  שימוש  בבסיס  שניצבת  של   , הרטורית,  בבסיסם  גם  ניצבת 

והמפותחים.   המורכבים  כי  המבנים  נראה,  כך,  או  שכך  להשערותיה  )שם(  בהמשך  אריאל  ל 

מ באנגלית  ש וד ולממצאיה  הרי  שיחי  ברת,  לקונספט  המכוונת  אינטרפרטציה  המקרא  בעברית 

 קשריים.  נסמכת יותר על גורמים הנזקקת פחות לרמזים מבניים ו יחיד

 
 ב( הייתה:  2015אחת השאלות בשאלון שהעבירה אריאל )בהקשר זה  191

 מתי אנו עורכים טיעוני סיכום? 
 

 לשאלה זו הועדפה התשובה:  
 מחר. או  בקרוב. אנו יכולים לעשות זאת היום

 
 התשובה: על פני 

 .אנו יכולים לעשות זאת מחר אובקרוב. אנו יכולים לעשות זאת היום 
 

 עם זאת, אריאל )שם( מעלה הסתייגות ומציינת שהתשובה שהועדפה פחות נראית כמסורבלת יותר. 
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בהיערכות המאפיינת מבעי   העיון  במסגרת  להיבחן  צריך  הוא  שגם  נוסף  הוא    או היבט 

ביחידותה הרלוונטייםהתארגנות  הם  המקרא  טעמי  זה  לעניין  להתבטא  ;  צפוי  מהודק  מבנה   .

עסוק בסעיף  אאחת או ביחידות אחדות. בכך    ה בהתכנסות הפריטים זה עם זה ביחידבהיבט זה  

 הבא. 

 

 על פי טעמי המקרא היערכות הפריטים ביחידות  3.5

המקראי המקרא.  המערכת    בקורפוס  טעמי  היא  ליחידות  המבעים  את    מציין   קוגוטהמחלקת 

תפקידים ש שלושה  המקראי,  הטקסט  את  המלווים  המקרא,  בציינם  192לטעמי  פונטי,  האחד   :

תווים להשמעת  מוסיקלי, בשמשם מעין ״מערכת    השני בדרך כלל את ההברה המוטעמת במילה; 

ו  ריטואלית״;  במסגרת  נקרא  כשהוא  מקובל,  בלחן  בהיות  -פיסוקיהשלישי  הטקסט  תחבירי, 

חלקם ״מתפקדים גם כסימני פיסוק במערכת הייררכית המחלקת את הפסוק בשיטה בינארית  

בעיקר   רלוונטיבהקשרנו זה  שוב ושוב, ומצביעה בדרך זו על קשרים תחביריים פנימיים בפסוק״. 

יאופיינו    התפקיד ברירה  שמבעי  היא  ההשערה  במחקרי,  המרכזית  לטענה  בהתאם  השלישי: 

 .  , אשר יתבטא בהתכנסות הפריטים ביחידה אחת או ביחידות אחדותמצומצםבמבנה 

 
קושרים את  (  80.1%,  255/318)הברירתיים    או בדיקתי איששה השערה זו. מרבית מופעי   

חלקם את  או  הפריטים  המקרא,   כל  לטעמי  החלוקה  פי  על  אחדות,  ביחידות  או    ביחידה אחת 

מהודק.   מבנה  שכולם  9.1%)  אומופעי    29מתוכם  ומעמידים  כך  הפריטים  כל  את  קושרים   )

 במבע שנדון לעיל:   ,למשל ,; כךמצויים ביחידה אחת 

ה  ַ֣ ר־ִאי֙ש ָשד  י ַיְבע  ת־ְבִעירֹּה  אֹוִכֹּׁ֤ ם ְוִשַל֙ח א  ר  הּו  ־כ ֹ֔ ִ֛ ב ָשד  יַטֵּ֥ ר מ  ֹ֑ ה ַאח  ַ֣ ר ִבְשד  ַ֖ ו[ ּוִבע  ]ְבִעירֹ֔

ם׃ ֹּֽ ו ְיַשל  ב ַכְרמַ֖ יַטֵּ֥  (  4כ״ב   שמות) ּומ 

 
על   המונח  טעם  זה  לבין    שדה במקרה  בינה  כרםמחבר  הם.  ,או  גם    או מופעי    226  המחוברים 

מצטרפת    אובמסגרת זו בולט במיוחד הדפוס שבו  ו  ,מצטרפים רק אל חלק מן הפריטיםנוספים  

הספלמת התייחס לכך,  .  (הברירתיים  אוממופעי    42.7%,  136/318אל הפריט השני מבין שניים )

 במבע שנדון לעיל:   כך, למשל,;  193היא חלק מן הפריט העוקב לה  orבקבעו כי מבחינה תחבירית 

ן   ב  ַ֖ ְבא  הּו  ע ֹ֔ ת־ר  א  ְוִהָכה־ִאי֙ש  ים  ֲאָנִשֹ֔ י־ְיִריֻבַ֣ן  וְוִכֹּֽ ב׃    א ֹ֣ ְלִמְשָכֹּֽ ל  ְוָנַפֵּ֥ ּות  ָימַ֖ א  ֵֹּּ֥ ְול ף  ְגרֹֹּ֑ ְבא 

 (  18כ״א  שמות) 

 

 
 . 14–13ר׳ קוגוט, תשנ״ד, עמ׳  192
 

 . 8–6, עמ׳  2004ר׳ הספלמת,  193
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ניצבים לבדם ביחידה עצמאית, ואינם מקושרים  ( 19.9%ברירתיים ) אומופעי  63לעומת זאת, רק 

 במבע שנדון לעיל:    כך, למשל,; לאף אחד מן הפריטים 

ת ֲערּורֹּ֙ת ְיַרְקַרּקֹֹּ֔ יר׃ )֖אֹו   ]...[ ְשַקֹּֽ ל ִמן־ַהִּקֹּֽ ן ָשָפַ֖ ֵּ֥ יה  ת ּוַמְרא   ( 37י״ד  ויקרא ֲאַדְמַּדמֹֹּ֑

 
על   הקטון  הזקף  לבין    ירקרקות טעם  בינה  על  אומפריד  הטפחא  טעם  לבין    או ;  בינה  מפריד 

 .אדמדמות

  
הקודם  בסעיף  שהוצג  לדיון  גם  שעסק  ,  בדומה  הפריטים,  של  התחביריים  בטיפוסים 

סמנטית בחינה  אריאל  מציעה  ביחידות  להתארגנות  בין  194פרגמטית -בהקשר  קושרת  היא   .

התחבירית הברירה   מבנית -ההיערכות  שימושי  הן  ו   לבין  הנגנה  שיחידות  ההנחה  על  נסמכת 

מהודק    שכדי לסמן ישות שיחית יחידה יועדף מבנה  ,מעלה השערה. אריאל  195יחידות משמעות 

)׳קטגוריה    המכוונים לקונספט שיחי יחיד, כלומר שבמבעים  יותר מבחינה תחבירית או פרוזודית

תגבר הנטייה של התכנסות הפריטים זה עם  מדרגה גבוהה׳ ו׳אקוויוולנטיות׳; ר׳ מילון המונחים(  

ב השערתה:  אוששה  הפעם  גם  יחידות.  של  מצומצם  במספר  המבעים    57%  -זה  בקורפוס  מן 

מופיעים כל הפריטים ביחידה אחת. גם בדיקתה    ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳המשמשים להאנגלית  

זאת   ממאפייניהם.  אחד  היא  אחת  ביחידה  שהתארגנות  העלתה  האקוויוולנטיים  המבעים  את 

במבעים שעניינם   גבוהה׳ועוד, הפריטים  פי  ׳קטגוריה מדרגה    1.6  עשויים להופיע ביחידה אחת 

 .  ׳בחירה׳  עניינםיותר מן המבעים ש

 
מקבילה   בדיקה  ערכתי  הפעם  אריאל  גם  של  העולה  לבדיקתה  התמונה  כי  מצאתי,   .

ל המבעים המכוונים  מן הקורפוס שחקרה אריאל:  העולה  מזו  קטגוריה  ׳מעברית המקרא שונה 

יותר להתכנסות ביחידות טעם  אינם    ׳מדרגה גבוהה  בודדות בהשוואה  מאופיינים בהעדפה רבה 

לשימושי ל המכוונים  זו  אחרים  ברירה  מבעים  בבדיקתי  וגם  למבעים  .  המתייחס  הממצא 

יותר:   משמעותי  משובצים  האקוויוולנטיים  מהם  אחד  לא  אחת;  או  באף  ביחידה  והפריטים 

מבין   בחמישה  )או  מבעי    11למעשה,  טעם  או  מצויה  (  45.4%האקוויוולנטיים  ביחידת  לבדה 

 עצמאית. 

 
לא ניתן לטעון  ;  הסבר זה אינו יכול להישען על מספר הפריטיםלהבדלים.    ברהס   נדרש  

המכוונים   יחיד שהמבעים  כוללים    לקונספט שיחי  היותם  בשל  אינם מתכנסים ביחידות אחדות 

פריטים רבים. להיפך: מספר הפריטים הנכללים במבעים אלו דווקא נמוך מן המספר בקרב כלל 

 
 . 60–42, עמ׳  ב 2015א;  2015ר׳ אריאל,  194
 

   . 1994כפי שעולה אצל צ׳ייף,   195
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כא  אומבעי   הוצג  .  לעילמור  הברירתיים,  אפשרי,  אחר,  קושר  הסבר  והוא  הקודם,  בין  בסעיף 

והן   זה  שימוש  בבסיס  הן  הטקסטואלית;  ולסוגה  ׳אקוויוולנטיות׳  לשימוש  המפותח  המבנה 

. גם מבחינה זו נראה  המוטיווציה הפואטית, הרטוריתבבסיס העמדת המבנים המפותחים ניצבת 

יחיד בעברית המקרא נסמכת יותר על גורמים  אפוא כי אינטרפרטציה המכוונת   לקונספט שיחי 

 הקשריים ופחות על רמזים מבניים, בהשוואה לקורפוס האנגלית.

 
שיקולים  כידוע,   ניצבים  הטעמים  מן  הנשקפת  החלוקה  תחביריים  מגווניםבבסיס   ,

אינטרפרטציות;  פרוזודיים ו )שם(, לשונות  משיקולים אלו מתפרשות  קוגוט  כפי שמציין  טעמי  . 

המקרא ״השלכות ברורות על פרשנות הטקסט, שכן כל פיסוק וכל חלוקה תחבירית מצביעים על 

ולדחות פירוש אחר״.   דרך הבנה מסוימת של הכתוב, ואגב כך הם עשויים לכוון לפירוש מסוים 

התנגדויות של הפרשנים לפרשנות העולה מטעמי המקרא במקרים  בבהרחבה    דןלמעשה, קוגוט  

בדיוק  מצביע    ( נדונים אצל קוגוט  , בפרט,)שגם הםבמבעי ברירה  מדוקדק  , עיון  ננוי עניל.  196רבים 

זה על   הלימה  למדי,  היעדר  דומים  ברירה  מבעי  מחד,  שימוש:  אותו  עולה  מציגים  שמשניהם   ,

מבעי ברירה המציגים היערכות זהה  מומנגד,  היערכות תחבירית שונה מבחינת החלוקה ליחידות. 

טעמבחינ יחידות  שימושים  ת  כי  שונים.  ם  עולים  נראה,  על  שוב  פחות  נסמכת  המקרא  עברית 

 ון.  רמזים מבניים ויותר על ההקשר לצורך העברת המסר המכּו 

 
זאת התקשורתית  ,עם  לכוונה  המקרא  טעמי  בין  ברורה  ברירה    זיקה  עולה  שבמבעי 

ההבדל בין  הקביעה שאחד משימושי הברירה שהוצגו בפרק הקודם עניינו  מממצא מעניין אחר.  

מבחינה  במבעים אלה החלופות מובחנות    יה העיקרית הנדונה.יהחלופות כלל איננו רלוונטי לסוג 

-פרגמטית מן העניינים האחרים, וניתן לשער שהבחנה זו תתבטא גם מבחינה תחבירית-סמנטית

ה העיקרית.  י הסוגי, כך שמבעי ברירה אלה יועמדו ביחידה שונה מן היחידה שבה מוצבת  מבנית

בכולם מובחן  איששה את ההשערה:    ׳ רלוונטית  שאינה ברירה  ׳בדיקתי את כל המבעים שעניינם  

ידי טעמי המקראמבע הברירה מן המלל הקודם לו   כהדגמה  במבע שהוצג לעיל    ,למשל  ,כך.  על 

 המתייחס לנגעים בבגדים:  לשימוש זה,  

עַ  ַַָֽ֣גע ָצָרֹ֑ ו נ  ֵּ֥ה בַ֖ י־ִיְהי  ג ד ִכֹּֽ ְך    תְוַהב ָ֕ א־ָהַפִּ֨ ֹֹּּֽ ה ל ִהנ  ַגע ְוִּ֠ ת־ַהנ ֵ֗ ס א  ַ֣ י׀ ֻהַכב  ַ֣ ן ַאֲחר  ה ַהכֹּה ֶ֜ ]...[ ְוָרָאִּ֨

ו  ְבָקַרְחתַֹּ֖ וא  ִהֹ֔ ת  ת  ַ֣ ְפח  נּו  ֹ֑ ִתְשְרפ  ש  ַ֖ ָבא  ּוא  הֹ֔ א  ַ֣ ָטמ  ה  א־ָפָשֹ֔ ֹֹּּֽ ל ַַָֽ֣גע  ְוַהנ  ינ֙ו  ת־ע  א  ַָֹּֽׁ֤גע  ו    ַהנ  א ֥

ו׃   (55–47י״ג  ויקרא ) ְבַגַבְחתֹֹּּֽ

 
כך    הכוונהכאמור,   הנגע.  מצוי  שלו  ספציפי  חלק  באיזה  לא משנה  הבגד,  לשרוף את  שיש  היא 

 לפסוק:  NIVמתבהר גם מתרגום  

 
 .  244–243, עמ׳ תשנ״דר׳ קוגוט,  196
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[…] Burn it, no matter which side of the fabric has been spoiled . 

 
זה  וא  מוטעמת  במבע  הברירה  ִהִ֔ מבע  קטון  שלפני  הברירה,  ,  בזקף  ממבע  או  ומופרדת  בקרחתו 

 .197, שאחריה בגבחתו

 
מכמובן,   משתמע  אין  הסתייגות:  אלה  מחויבת  מבעי  דברים  ברירה  ׳  שימושבאו  שרק 

רלוונטית להם  ׳ שאינה  הקודם  המלל  מן  המקרא  טעמי  ידי  על  הוא  .  מופרדים  זה  ממצא  כן  על 

  שימוש הגורם המרכזי בעמידה על הבגדר רמז בלבד ולא קוד קבוע, והסתמכות על ההקשר היא  

 הרלוונטי.  

 

    סיכום 3.6

במבעי   המעמיק  העיון  התחבירית  אוגם  הבחינה  לחדש  מבנית-מן  ִאפשר  זה,  בפרק  שהוצג   ,

הערך  ולהעשיר   של  ההצגה  יחס  אואת  של  ההצגה  את  גם  ולמעשה  ייחודית,  ברירה  כמילית   ,

 .  והכללית העברית, הבלשנית התיאורטיתהברירה בכלל, במילון המקראי ובספרות 

 
התחבירית ההצגה  שבספרות  בדרך    אושל    מבנית -בעוד  קושרת  להיותה  רק  מתייחסת 

)ולא פסוקיות( ולראיית מבעי   גלגולם התחבירי של  כהברירתיים    אוכלל פריטים מסוג צירופים 

הפרי מספר  על  בהצביען  זו  מזווית  חידשו  ומאורי  שאריאל  ובעוד  תנאי,  המצומצם  מבעי  טים 

של    orבמבעי   יחסית  מצומצם  במספר  יחד  להתכנס  הנוטים  המקרים(,  ברוב  בלבד,  )שניים 

יותר.    עשירהיחידות הנגנה )בפרט במבעים המכוונים לקונספט יחיד בשיח(, העמדתי אני תמונה  

ה  יש בה גם חידוש באשר להיבטים שצוינו, ובעיקר יש בה כדי לחזק את הטענה המרכזית בעבוד 

 על אודות הזיקה ההדוקה שבין ברירה למודאליות.  זו

 
העולה בעבודתי מתייחסת לנטייתה להעמיד    אובדומה להצגות קודמות, גם הצגת הערך 

מבנים מהודקים, המתבטאת בהיותה קושרת בדרך כלל שני פריטים מסוג צירופים המתכנסים  

אחדותיחד   ביחידות  או  אחת  המקראביחידה  לטעמי  החלוקה  פי  על  שני  ,  לקשור  הנטייה   .

מבנה קשר  יחיד;  שיחי  לקונספט  המכוונים  במבעים  מתחזקת  בלבד  הוא  פ-פריטים  זה  ונקציה 

 צפוי, ומאשש את השערתה של אריאל בעניין.    

 

 
עם זאת, אין הכרח כי הפריטים עצמם במבעים המשמשים להצגת ׳ברירה שאינה רלוונטית׳ יועמדו כולם ביחידה  197

זו   היערכות  למעשה,  זה.  ברירה  ממבע  גם  שנשקף  כפי  במקרא,  רווח  דפוס  אינה  יחד  התכנסותם  ואכן  אחת; 
 טגוריה גבוהה יחידה. צפויה, שכן במבעים אלה ניצבים הפריטים במוקד השיח, ואין כוונה להעמיד ק
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במקרא נוטים    או, מבעי  בקורפוס האנגלית  אולם בשונה מממצאיהן של אריאל ומאורי

הברירה   משימושי  לאחד  המכוונים  במבעים  ועוד,  זאת  ומעלה.  פריטים  שלושה  לכלול  יותר 

המכוונים לקונספט שיחי   אולכך, מבעי    הנטייה לכלול פריטים רבים היא מאפיין מובהק. ובנוסף 

יחיד דווקא נוטים פחות להעדיף פריטים מסוג צירופים וגם אינם מאופיינים בהעדפה להתכנסות  

הייחוד   קווי  על סמך  ניתנים להסבר  האנגלית  הבדלים אלו מקורפוס  יחידות מצומצם.  במספר 

העברת מסרים מסוימים. כך,    של קורפוס המקרא, ובכלל זה האסטרטגיות האופייניות לו לצורך 

׳ספק קטגוריה מדרגה גבוהה, ספק כל   למשל, הצגת פריטים רבים מסייעת בהתכוונות לשימוש 

השונים   הפריטים  את  השיח  במוקד  מציבה  שהיא  משום  במקרא(,  רק  )שנמצא  שהיא׳  חלופה 

אפוא   ניתן  במוקד.  אותה  אף  ומציבה  להם  המשותפת  הקטגוריה  את  מבהירה  גם  כך  ובתוך 

יותר של ההקשר בקורפוס המקרא לצורך העברת המסר המכּוון,   להסיק על מעמדו הדומיננטי 

 ביחס להיבטים המבניים.

 
הסברים אחרים הם בדיוק אלו אשר יש בהם כדי להציג חידוש משמעותי יותר של הערך  

(, שכן  פןו  ה׳ השאלה,  אםנוטה להופיע בסביבת סמנים מודאליים )כגון    אוושל יחס הברירה.    או

במקרא משובצים בהקשרים מודאליים; באלו אין לדוברת ודאות באשר    אורוב מכריע של מבעי  

לטענותיה, ועל כן הגיוני שתוצג בהם התייחסות לעניינים מרובים, המתבטאת בהופעת פריטים  

מבעי   מרבית  לכך,  בנוסף  מתבקשת    או רבים.  זו  בסוגה  החוק;  בסוגת  משובצים  במקרא 

בכל   מוחלים  שהחוקים  כך  לזה,  זה  חלופיים  עניינים  מצבי  של  ביותר  רחבה  לקשת  התייחסות 

   אחד מהם.  

 
כי יחס הברירה הוא שניוני בשפה והתפתח  בכל האמור לעיל   יש משום תימוכין לטענה 

התאפשר אפוא תהליך    מבנית -תחביריתממבנים וממובנים מודאליים מגוונים, אחרים. מבחינה  

בי התלות  שהתחדדה  כך  המקוריים,  המבנים  הידוק  ידי  על  בהםזה  הפריטים  נתפרשו    ן  והם 

העבודה,   של  הבא  בחלק  יפותח  זה  עניין  לזה;  זה  מוסקת ״מ  שעניינוכחליפיים  לברירה    ברירה 

 .  מקודדת״

 
פרגמטיים, נפנה עתה  -סמנטיים, המשולבת בהיבטים  מבנית-לאחר הסקירה התחבירית

 לעיון ממוקד בהיבטים אלה; בהם יעסוק הפרק הבא. 
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 פרגמטיים -היבטים סמנטיים .4

 
ל היא  זה  פרק  הברירה    בררמטרת  ליחס  השונות  הגישות  של  תקפותן  הממצאים  את  לאור 

בחינת  באמצעות  וזאת  דנות  -היבטים הסמנטייםה   בעברית המקרא,  שהן  המרכזיים  פרגמטיים 

מודאליות    בהם.  לבין  ברירה  בין  הקשר  הבהרת  כולה,  העבודה  את  המארגן  לציר  בהתאם 

אינן   הקלאסית  הגישה  של  הצעותיה  רבות  פעמים  כי  אראה  מבעים,  בניתוח  ההקשר  וחשיבות 

ייפתח גם צוהר אל מציאות החיים בישראל העתיקה ואל קווי הייחוד   רלוונטיות. במסגרת הדיון

 היחס בין שימושי הברירה השונים הנוהגים בו.  ו  לשונובעיקר,  , כלל זהשל הקורפוס המקראי, וב

 
בסעיף   כן,  הפריטים  העיקריות  הקטגוריות  יידונו    4.1אם  את    או במבעי  המאגדות 

נזכרות  )  מעמדןושאלת   הן  או  האם  הן  במפורש  בין  עסוק  א  4.2בסעיף  ;  (מוסקותהאם  ביחס 

ברר אם הפריטים הנזכרים  א הפריטים לבין הקטגוריות במסגרת סוגיית האקזוסטיביות, כלומר  

עבור לבחינת  א  4.3בסעיף    ;ן חברים בה  ן את הקטגוריות שה  ותממצ מייצגים חלופות הבמבעים  

וא עצמם  לבין  הפריטים  בין  סוגיית  היחס  את   Mutual)  ׳ההדדית   התיישבות ׳ הבדוק 

Compatibility  )החלופותבי ס;  ן  א  4.4עיף  גם  הפרטים:  בין  ליחס  יכולים  יוקדש  הם  אם  ברר 

הופעתם בסדר  זה  עם  זה  שינוי המשמעות  להתחלף  מבעי  ללא  כלומר אם  סימטריים;  או  ,  הם 

 סכם את הפרק. א 4.5ובסעיף 

 

 מעמדן: מפורשות או מוסקות ו הפריטיםת את ו המאגד ותהקטגורי 4.1

השני  לעיל כאמור   הברירה בפרק  מבעי  מכל  יסוד  דרישת  קשר  ,  ללא  ה,  באשר    מחקריתלגישה 

או   כי    בהם,  יםהמובע  יםלשימושאליהם  הנזכרות  היא  החלופות  אל  במבעים  על  להשתייך 

משותף  מכנה  מעין  אחת,  עוסק    למעשה,  .198קטגוריה  הברירה  יחס  וברורה:  הגיונית  זו  דרישה 

זה.   זה עם  יכולים להתחלף  הקבוצה  ורק פריטים מאותה  בין פריטים,  העיסוק  בחליפיות  טרם 

, ביניהן שאלת  אובמבעי    דנהפרגמטיות הנדונות בספרות במחקר ה-בשאלות העומק הסמנטיות

סקור בקצרה בסעיף זה  , אבין הפריטים  ׳ ההדדית  ׳התיישבות את הקטגוריות וה   מיצוי הפריטים

מעיון טקסטואלי   כמתבקש  גופן; זאת  השונות  הקטגוריות  ו   ו שעניינרחב,  את  בנסיבות  בהקשר 

אלה.   מבעים  הצמיחו  אשר  אהחיים  גופן  הקטגוריות  להצגת  מעמדן,  בנוסף  בשאלת  גם  עסוק 

 במפורש או האם הן מוסקות.   זכרותכלומר האופן שבו הן עולות: האם הן נ

 
, עמ׳  1973; פריס, 149–114, עמ׳  1971כך עולה ממקורות מגוונים העוסקים ביחס הברירה. ר׳ בהקשר זה לייקוף,    198

,  2018; אריאל ומאורי,  14–1, עמ׳  ב  2016א;    2015; אריאל,  55–22, עמ׳  ב  2008; מאורי,  1989; גרייס,  291–278
 . 994–939עמ׳ 
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 הקטגוריות העיקריות המאגדות את הפריטים  4.1.1

שמכלל   העלתה,  מועמדות  הברירתיים    אומופעי    318בדיקתי  המקרא  קטגוריות.    140בעברית 

מצביע   זה  ממצא  כי  שקשת  מובן  בפשטות  או  עצמן,  על  לחזור  נוטות  שהקטגוריות  כך  על 

  הברירתיים   אוהנושאים הנדונים במבעים אלה אינה כה רחבה. כבר צוין לעיל, כי מרבית מופעי  

החוק  בסוגת  בתורה   משובצים  בהתאם  (42.7%)  ויקרא ובספר    (80.2%)  ובייחוד  עולה.    , לכך 

המקרא    אושמבעי   שבהם  החיים  לתחומי  נוגעות  הקטגוריות  ולכן  בכללים,  בעיקר  עוסקים 

התנהגות.   כללי  להכתיב  מבקשים  בו  ומחבריו  לשרת  הרשאים  הקודש:  תחומי  בעיקר  אלו 

והפסולים האפשריים  הקורבנות  לכך;  תחומי  רב הקל  הסיבות ;  והפסולים  בזה.  כיוצא  ועוד  ה; 

ויחסי  הם    אחריםעיקריים  חיים   אישייםיחס   נזיקין;ני  די מסחר  מזוןו  ;משפחתיים-ים  .  הכנת 

עניינם התחום הרטורי, המטא זאת, מבעים אחרים  בהם מטאפורות,  -לעומת  לשוני; משובצים 

מבעים אלה מהווים אתגר  יודגש, כי    משלים ומליצות, והם קשורים בדרך כלל ליחסי האל והעם. 

 לניתוח הקלאסי, שכן לא ניתן להעריכם לפי ערכי אמת.  

 
נוסף להם הוא המבע הבא,  שעניינם עבודת הקודש הוצגו לעיל בסעיפים שונים.    אומבעי   

 שעוסק בטומאות שונות שפוסלות את האדם מלהתקרב אל הקודש: 

ר׃   אמֹֹּּֽ ל  ה  ֵּ֥ ל־מֹּש  א  ְיהָוַ֖ה  ר  ֵּ֥ ל    ַוְיַדב  ֹּֽי־ִיְשָרא ֹ֔ ְבנ  י  ַ֣ ִמָּקְדש  ְוִיָנְָֹּֽֽזרּ֙ו  יו  ל־ָבָנֵ֗ ְוא  ן  ל־ַאֲהרֶֹּ֜ ֹּֽ א  ר  ַּדב ִּ֨

ה׃ ְיהָוֹּֽ י  ֲאִנֵּ֥ י  ִלַ֖ ים  ַמְקִּדִשִ֛ ם  ִּ֧ ה  ר  ֲאש ִּ֨ י  ָקְדִשֹ֑ ם  ַ֣ ת־ש  א  ּו  ְיַחְללַ֖ א  ֵֹּּ֥ ׀    [...]   ְול יש  ָכל־ִאַ֣

ל֙  ֹּֽי־ִיְשָרא  ְבנ  ישּו  ַיְקִּדֹּׁ֤ ר  ֲאש ִּ֨ ל־ַהֳּקָדִשי֙ם  א  ם  ִמָכל־ַזְרֲעכ ֵ֗ ב  ר־ִיְקַרַ֣ ו  ֲאש  ְוֻטְמָאתַ֖ ה  יהָוֹ֔ ַלֹּֽ  

י ְיהָוֹּֽה׃  וא ִמְלָפַנַ֖י ֲאִנֵּ֥ ש ַהִהִ֛ ִּ֧פ  ַהנ  ה  ְוִנְכְרָת֞ יו  ּוא ָצ֙רּוַע֙    ָעָלֹ֑ ן ְוהֹּׁ֤ ַָֽרע ַאֲהרֵֹּ֗ ַ֣ יש ִמּז  יש ִא֞ וִאַ֣ ֹּ אֹ֣

  ]...[ ב  ֹוָזֹ֔ ַָֽרע׃   אֹ֣ ִשְכַבת־ָזֹּֽ נּו  ַ֖ ִממ  א  ֵּ֥ צ  ר־ת  ֲאש  יש  ר  אֹו  ִאֹ֔ ַ֣ ֲאש  ץ  ר  ַ֖ ְבָכל־ש  ע  ִיַגֹ֔ ר  ַ֣ ֲאש  ־ִאי֙ש 

ו ו׃ ֤אֹו    ִיְטָמא־לֹ֑ ֻטְמָאתֹּֽ ל  ְלכַֹּ֖ ו  ִיְטָמא־לֹ֔ ר  ַ֣ ֲאש  ְוָטְמָאַ֖ה    ְבָאָד֙ם  ו  ִתַגע־בֹ֔ ר  ַ֣ ֲאש  ש  פ  נ ֶ֚

ִים׃ ) ו ַבָמֹּֽ ץ ְבָשרַ֖ י ִאם־ָרַחֵּ֥ ים ִכִ֛ ֹּאַכל֙ ִמן־ַהֳּקָדִשֹ֔ א י ֹֹּּׁ֤ ב ְול ר   ( 6–1כ״ב   ויקראַעד־ָהָעֹ֑

 
 : כך, למשל; אוגם לגבי החיות המותרות כקורבן קיימים כללים, המפורטים במבעי 

ור   ב  או שַ֣ ש  ֹּׁ֤ ְלָאה  אֹוֹּ־כ  ָוָהֹ֔ ַהְשִמיִנ֙י  ום  ּוִמיֹּׁ֤ ו  ִאמֹ֑ ַחת  ַתַ֣ ים  ָיִמַ֖ ת  ִשְבַעֵּ֥ ְוָהָיִ֛ה  ד  ִיָּול ֹ֔ י  ִכַ֣ ֙ז  ־ע 

ה׃ ה ַליהָוֹּֽ ַ֖ ן ִאש  ה ְלָקְרַבֵּ֥ ָרצ ָ֕  ( 27כ״ב   ויקרא) י 

 
 , למשל: באשר לחיות המותרות להקרבה מוצג פירוט ספציפי יותרבמבעים אחרים 

ים   ִמן־ַהתִֹּרֵ֗ יב  ְוִהְקִרַ֣ יהָוֹ֑ה  ַלֹּֽ ו  ָקְרָבנַ֖ ה  עָֹּלֵּ֥ וף  ִמן־ָהעִ֛ ם  ו׃   ֛אֹוְוִאִּ֧ ת־ָקְרָבנֹּֽ ַהיוָנַ֖ה א  ֵּ֥י    ִמן־ְבנ 

 ( 14 ׳א  ויקרא) 

 
בעלי מומים  בדומה לאנשים,   כפי שעולה  פסוליםגם קורבנות  הבא  , למשל  , מלשמש,  המבע  ,  מן 

 : שהוצג לעיל
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ך׃   ֹּֽ ית  ּוב  ה  ַאָתַ֖ ְיהָוֹ֑ה  ר  ר־ִיְבַחַ֣ ֲאש  ום  ַבָמקַ֖ ה  ְבָשָנֹ֔ ָשָנַ֣ה  נּ֙ו  תֹּאֲכל ִּ֨ יך  ֹּׁ֤ ֱאֹלה  ה  ְיהָוִּ֨ ֩י  ִלְפנ 

ַח֙   ֙ ּום ִפּס  ו מֵ֗ ה בֶ֜ י־ִיְהי ִּ֨ ֹוְוִכֹּֽ יך׃  אֹ֣ ֹּֽ ה ֱאֹלה  נּו ַליהָוַ֖ א ִתְזָבח ֹ֔ ַֹּ֣ ע ל ּום ָרֹ֑ ל מַ֣ ר כַֹּ֖ ט״ו    דברים)  ִעּו ֹ֔

20–21 ) 

 
 ( נדונות במבע: מועדים מחייבים ; נדבה ; נדרהקרבת הקורבנות )ל הסיבות

ר׃  אמֹֹּּֽ ה ל  ֵּ֥ ל־מֹּש  ה א  ר ְיהָוַ֖ ֵּ֥ ֙ץ    ַוְיַדב  ר  ֙ ל־א  אּו א  י ָתבֵֹּ֗ ם ִכַ֣ ֹ֑ ה  ל ְוָאַמְרָתַ֖ ֲאל  ַ֣י ִיְשָרא ֹ֔ ל־ְבנ  ֙ר א  ַּדב 

ם׃  ֹּֽ ָלכ  ן  ֵּ֥ נֹּת  י  ֲאִנַ֖ ר  ֵּ֥ ֲאש  ם  יכ ֹ֔ ת  ֙ר    מוְשבַֹּ֣ ד  א־נ ֙ ְלַפל  ַבח  ה או־ז ֹ֔ עָֹּלַ֣ יהָו֙ה  ַלֹּֽ ה  ֹּׁ֤ ִאש  ם  ֹוַוֲעִשית ִּ֨   אֹ֣

ה   ֹ֑   ֖אֹו ִבְנָדָבֹ֔ יכ  אן׃ ְבמֲֹּעד  ֹֹּּֽ ו ִמן־ַהצ ר אֵּ֥ ה ִמן־ַהָבָקַ֖ יהָוֹ֔ ַח֙ ַלֹּֽ יַח ִניחִֹּּ֨ ֹּׁ֤ ט״ו    במדבר )  ם ַלֲע֞שות ר 

1–3) 

 
 : , שהוצג לעילבמבע  זכריםנ (נדבה כ  שלמיםו עולהמסוימת ) סיבה להספציפיים סוגי הקורבנות ו

ה   עוָלַ֣ ה  ְנָדָבֶ֜ יא  ַהָנִשִּ֨ ֩ה  י־ַיֲעש  יהָו֒ה  ֽאֹוְוִכֹּֽ ַלֹּֽ ה  ְנָדָבַ֣ ַ֣ה  ־ְשָלִמי֮ם  ַהפֹּנ  ַע֙ר  ַהַש֙ ת  א  ו  לֵ֗ ח  ַתֹּֽ ּוָפַ֣

ַער   ת־ַהַשַ֖ א ְוָסַגֵּ֥ר א  ת ְוָיָצִ֛ ום ַהַשָבֹ֑ ה ְביַ֣ ַ֖ ר ַיֲעש  ֵּ֥ יו ַכֲאש  ת־ְשָלָמֹ֔ ָלת֙ו ְוא  ת־עֹֹּּֽ ה א  ים ְוָעָשֹּׁ֤ ָקִדֹ֔

ו׃ אתֹּֽ י צ  ֵּ֥  ( 12מ״ו  יחזקאל ) ַאֲחר 

 
 

הוצג    ואמנם,  שכבר  הקודמיםכפי  במקרא  בפרקים  נדונים  )וטהרה(  טומאה  ענייני  גם  , 

 נגעים בקירות הבית: צבע הבמבע הבא, שעניינו  ,למשל ,שלא בהקשר לעבודת הקודש; כך

ר׃   אמֹֹּּֽ ן ל  ל־ַאֲהרַֹּ֖ ֹּֽ ה ְוא  ֵּ֥ ל־מֹּש  ה א  ר ְיהָוֹ֔ ַ֣ ם    ַוְיַדב  ַ֖ ן ָלכ  ֵּ֥ ר ֲאִנִ֛י נֹּת  ֵּ֥ ַען ֲאש  ץ ְכַנֹ֔ ר  ַ֣ ל־א  אּ֙ו א  י ָתבֹּ֙ ִכֹּׁ֤

ם׃  ֹּֽ ץ ֲאֻחַּזְתכ  ר  ֵּ֥ ית א  ַ֖ ַעת ְבב  ַַָֽ֣גע ָצַרֹ֔ ן    ַלֲאֻחָּזֹ֑ה ְוָנַתִת֙י נ  ַ֖ יד ַלכֹּה  ִית ְוִהִגֵּ֥ ו ַהַבֹ֔ ר־לַ֣ ]...[  ּוָב֙א ֲאש 
א   ֵֹּּ֥ ָיב ן  ִ֛ כ  ִית׃ ְוַאֵַּ֥חר  ת־ַהָבֹּֽ א  ות  ִלְראֵּ֥ ן  ַ֖ ִית    ַהכֹּה  ַהַבֹ֔ ת  ְבִקירַֹּ֣ ַג֙ע  ַהנ ֙ ֹּׁ֤ה  ְוִהנ  ַגע  ת־ַהנ ֵ֗ א  ְוָרָאַ֣ה 

ת   ְיַרְקַרּקֹֹּ֔ ֲערּורֹּ֙ת  יר׃  ֖אֹו  ְשַקֹּֽ ִמן־ַהִּקֹּֽ ל  ָשָפַ֖ ן  ֵּ֥ יה  ּוַמְרא  ת  ַַָֽ֖גע   [...]ֲאַדְמַּדמֹֹּ֑ ַהנ  ה  ָפָשֵּ֥ ִ֛ה  ְוִהנ 
הֹּֽ  א  ֵּ֥ ָטמ  ִית  ַבַבַ֖ וא  ִהִ֛ ת  ר  ֵּ֥ ַמְמא  ַעת  ָצַרִּ֨ ִית  יו    ּוא׃ ַבָבֹ֑ ָצֹ֔ ת־ע  ְוא  ת־ֲאָבָני֙ו  א  ִית  ת־ַהַבֵ֗ א  ץ  ְוָנַתַ֣

א׃ ֹּֽ ום ָטמ  ל־ָמקַ֖ יר א  ּוץ ָלִעֹ֔ ל־ִמחַ֣ ִית ְוהוִצי֙א א  ר ַהָבֹ֑ ת ָכל־ֲעַפַ֣ ַ֖  (45–33י״ד   ויקרא) ְוא 
 
 

נדונים אף הם במבעי   . ביניהם ניתן למנות יחסי  אוכאמור לעיל, תחומים חיים אחרים 

 : במבע מסחר, למשל

ך   ַלֲעִמית ֹ֔ ִמְמָכ֙ר  ּו  י־ִתְמְכרֹּׁ֤ יו׃  ֥אֹוְוִכֹּֽ ת־ָאִחֹּֽ א  יש  ִאֵּ֥ ּו  ַאל־תונַ֖ ך  ֹ֑ ֲעִמית  ִמַיַ֣ד  ה    ויקרא )  ָקנַֹּ֖

 ( 14כ״ה  

 
 : במבע , למשלנזקים שעלולים להיגרם לבהמות הניתנות לשמירה בין אדם לחברו וכן 

ור   ור או־שֵּ֥ ֲחמִּ֨ הּו  ע ֶ֜ ל־ר  יש א  ִאִּ֨ ֩ן  י־ִית  ת  ]...[  ִכֹּֽ ִ֛ ּומ  ר  ר  אֹוִלְשמֹֹּ֑ ה׃  אֹו־ִנְשַבֵּ֥ ֹּֽ רֹּא  ין  ֵּ֥ א  ה  ־ִנְשָבַ֖

א   ֵֹּּ֥ ְול יו  ְבָעָלַ֖ ח  ְוָלַקֵּ֥ הּו  ֹ֑ ע  ר  ת  אכ  ַ֣ ִבְמל  ו  ָידַ֖ ח  ָשַלִ֛ א  ֵֹּּ֥ ִאם־ל ם  יה ֹ֔ ְשנ  ין  ַ֣ ב  ֙ה  ִתְהי  ה  ְיהָוֵ֗ ת  ְשֻבַעַ֣

ם׃ ֹּֽ  (10–9כ״ב  שמות) ְיַשל 

 
אישה  נסיבות השתחררותה של  , שעניינו  במבע הבא  ,למשל  ,נזכריםמשפחתיים  -יחסים אישיים

 : מבעלות

יו   יָנֵ֗ ן ְבע  ַ֣ א ִתְמָצא־ח  ִֹּּ֧ ה ִאם־ל ּה ְוָהָי֞ ה ּוְבָעָלֹ֑ יש ִאָשַ֖ ח ִאִ֛ י־ִיַּקֵּ֥ ה    ]...[ ִכֹּֽ ו ְוָהְלָכַ֖ יתֹ֑ ְוָיְצָאַ֖ה ִמב 

ר׃  ֹּֽ ְלִאיש־ַאח  ה  ּה    ְוָהְיָתֵּ֥ ְבָיָדֹ֔ ן  ְוָנַתַ֣ ְכִריֻת֙ת  ר  פ  ֹּׁ֤ ס  ּה  ָלֶ֜ ַתב  ְוָכִּ֨ ָהַאֲחרו֒ן  יש  ָהִאַ֣ ָאּ֮ה  ּוְשנ 
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ו   יתֹ֑ ִמב  ּה  ֹו  ְוִשְלָחַ֖ ּה  אֹ֣ ַבְעָלַ֣ ל  ֹּא־יּוַכַ֣ ה׃ ל ְלִאָשֹּֽ ו  לַ֖ ּה  ר־ְלָקָחֵּ֥ ֲאש  ון  ָהַאֲחרֹ֔ יש  ָהִאַ֣ ָימּו֙ת  י  ִכֹּׁ֤

ון אֲ  הָהִראשַ֣ ו ְלִאָשֵ֗ ות לַ֣ ּה ִלְהיִּ֧ ּוב ְלַקְחָתֶ֜ ְלָחּה ָלשִּ֨ ר־ִשִּ֠ ֹּֽ  ( 4–1כ״ד  דברים) [ ...] ש 

 
 : , העוסק בתיאור עיבוד המן לצורך אכילה וענייני הכנת מזון נדונים במבע שהוצג לעיל

ִים   ַחֵ֗ ָבר  ּו  ְוָטֲחנַ֣ ּו  ְקטֶ֜ ְוָלֹּֽ ם  ָהָעִּ֨ ָשטּ֩ו  ַלח׃  ַהְבדֹֹּּֽ ין  ֵּ֥ ְכע  ו  ינַ֖ ְוע  ּוא  הֹ֑ ד  ִכְזַרע־ַגַ֖ ן  ָדכּ֙ו  ֤אֹו  ְוַהָמָ֕

ן׃ מ  ד ַהָשֹּֽ ַעם ְלַשֵּ֥ ו ְכַטַ֖ ות ְוָהָיַ֣ה ַטְעמֹ֔ ו ֻעגֹ֑ ּו אֹּתַ֖ ּור ְוָעשֵּ֥ ה ּוִבְשלּ֙ו ַבָפרֹ֔ י״א   במדבר)  ַבְמדָֹּכֹ֔

7–8) 

 
 

עוסקים  או  מבעי   הרטורי, המטאאחרים  ליחסי  לשוני-בתחום  ; כאמור, רובם קשורים 

 מוצאים:  שיר השיריםבספר  כך, למשל,. האל והעם

ות   ִבְצָבאֹ֔ ֙ם  ִִּ֨ ְירּוָשַל ות  ְבנֹּׁ֤ ם  ְתכ ֶ֜ א  ְעִתי  ׀    ֖אֹוִהְשַבִּ֨ ירּו  ִאם־ָתִעִּ֧ ה  ֹ֑ ַהָּׂשד  ות  ְבַאְילַ֣

ץ׃ ְחָפֹּֽ ת  ד ש  ה ַעֵּ֥ ת־ָהַאֲהָבַ֖ ּו א  וְררִ֛ ִאם־ְתעֹּֽ  ( 7ב׳  השירים שיר ) ְוֹּֽ

 
בספר   אחדים  במקומות  מופיעות  זה  מבע  של  שונות  השיריםוריאציות  והןשיר  נתונות    , 

״]...[ דמיון לאומות  רשב״ם:  פירוש אחד הוא זה של  ;  ן למחלוקת בין הפרשנים באשר לנמשל מה

ישוב  העולם, האומרים לכנסת ישראל: ׳הניחי אהבת הקדוש ברוך הוא, והידבקי ביראתנו, כי לא 

]...[׳״. בתחילה  עלייך  ולחמול  לרחם  הוא  ברוך  להציג    הקדוש  יש  זה  המבע  גם  בהקשר  את 

השימוש   הצגת  במסגרת  לעיל  נדונה  בו  עמוס, שהמטאפורה  גבוהה׳מנבואת  מדרגה    , ׳קטגוריה 

 : ׳ ודל  מועט חלק ועניינה ׳

ִים   ְכָרַעַ֖ י  ֵּ֥ י ְשת  י ָהֲאִרִ֛ ה ִמִפִּ֧ יל ָהרֹּע ֶ֜ ֩ר ַיִצִּ֨ ר ְיהָו֒ה ַכֲאש  ו  כֹּ֮ה ָאַמַ֣ ַ֣י  א ֹ֣ ְבנ  ִיָנְצ֞לּו  ן  ַ֣ ן כ  ז  ְבַדל־אֹֹּ֑

ש׃ ) ר  ק ָעֹּֽ ש  ֵּ֥ ה ּוִבְדמ  ת ִמָטַ֖ ון ִבְפַאֵּ֥ ְמרֹֹּ֔ ְשִבי֙ם ְבשַֹּ֣ ל ַהיֹֹּּֽ  (12ג׳  עמוסִיְשָרא ֵ֗

 
ישנן שאלות רבות שהן גם אקוויוולנטיות זו לזו ומטרת כולן היא  כזכור, בשיח בין האל   לאיוב 

  ; גם אלו הוצגו לעיל בפרק הדן בשימושי הברירה. להבהיר את אפסות האדם אל מול גדולת האל

 אופן התקשורת גופו בין האל לאיוב נדון במבע: נוסף על כך, 

ְגָוֹּֽ  יש ְוא  ה ַאֲחִרַ֣ י־ַעָתַ֖ י ִכֹּֽ יב ִעָמִדֹ֑ א ָיִרַ֣ א    ע׃ ִמי־הּוָ֭ ַֹּ֣ יך ל ָפנ ֵ֗ י ָאֵּ֥ז ִמַ֝ ַעש ִעָמִדֹ֑ ַתִים ַאל־ַתַ֣ ַאְך־ְשָ֭

ר׃  ֹּֽ ָּסת  ִני׃   א  ַאֹּֽל־ְתַבֲעַתֹּֽ ָמְתךֵ֗  ֵּ֥ א  ְוַ֝ ק  ַהְרַחֹ֑ י  ָעַלַ֣ מ  ְפך  ֹ֑ה    ַכָ֭ ֱענ  ֹּֽ א  י  ִכַ֣ ְוָאנֹּ ְקָרא  ר  ֽאֹוּוָ֭ ַדב ֵ֗ ־ֲאַ֝

ִני׃  ֹּֽ ִני  ַוֲהִשיב  ֹּֽ י הִֹּדיע  ַחָטאִתֵ֗ י ְוַ֝ ְשִעֵּ֥ ות ִפֹּֽ ות ְוַחָטאֹ֑ י ֲעונַ֣ ה ִלָ֭  (23–19י״ג  איוב׃ )ַכָמַ֣

 
 

במבעי    הפריטים  את  המאגדות  העיקריות  הקטגוריות  סקירת  נפנה    או לאחר  במקרא, 

 במפורש או האם הן מוסקות.  זכרותמעמדן, כלומר האופן שבו הן עולות: האם הן נלשאלת 
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 מעמד הקטגוריות: מפורשות או מוסקות  4.1.2

הקטגוריה במפורש;    זכרת( נ33.6%מהם )  107בסביבת  , רק  הברירתיים  אומופעי    318מבין כלל  

המב פרגמטיים  עולה  הקטגוריה    קריםמרבית  היסקים  הקשר.בתיווך  דומה    תלויי  ממצא  על 

ביפנית  בקטגוריזציה  שעסקה  בארוטו,  בהרחבה  199הצביעה  נדון  הקטגוריות  של  ההבניה  אופן   .

גבוהה״  מדרגה  וקטגוריות  ברירה  ״יחסי  מצ ו,  200במאמרי  גם  במידה  מסגרת  ב  לעיל,ומצמת 

-בממצאים טיפולוגיים בשפות מודרניות ובמחקרים בלשנייםבעיון במקרא גופו והדיונים במבוא 

, בפרט אלו המציבים במוקד השיח  בפרק העוסק בשימושים  כןו כשיטות מחקר בעבודתי  כלליים

ר מכן  הקטגוריה באופן מפורש, ולאח  זכרת דון תחילה במיעוט המקרים שבהם נא  . קונספט יחיד

 עבור לדיון במקרים הרבים יותר, שבהם היא מוסקת על ידי הנמען. א

 

 אזכור מפורש של הקטגוריות   )א( 

לה עשויה  הקטגוריה  שונים,  במקרים  שראינו  כפריט    יזכר כפי  כלל  ובדרך  גופו,  הברירה  במבע 

אשר יעשה את    ]...[כי יימצא בקרבך  בדינו של העובד עבודה זרה,  כך, למשל, ראינו  האחרון בו.  

ה׳ אלוהיך   בעיני  לכל  ]...[  הרע  או  לירח  ולשמש או  וישתחו להם  אחרים  ויעבוד אלוהים  ויילך 

נזכרת כפריט האחרון במבע    ׳כל צבא השמיים׳ הקטגוריה    ; (3–2י״ז    דברים )]...[  צבא השמיים  

 . הברירה

 
נ אחרים  זה    זכרתבמקרים  בהקשר  וגם.  גם  או  אחריו  לפניו,  למבע:  מחוץ  הקטגוריה 

 :  יהושעמעניין לדון במבע המופיע בסיפור הקרב על העי, המתואר בספר 

י   ו ָהַע֞ יִריחֵ֗ ים ִמֹּֽ ַע ֲאָנִשֶ֜ ץ    ]...[ַוִיְשַל֩ח ְיהוֻשִּ֨ ת־ָהָאֹ֑ר  ּו א  ְוַרְגלַ֣ ּו  ר ֲעלַ֖ אמֹֹּ֔ ֙ם ל  יה  ר ֲאל  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי

יש    ]...[ ִאֵ֗ ִים  ְכַאְלַפַ֣ ָכל־ָהָע֒ם  ַאל־ַיַַ֣על  ָלי֮ו  א  ּו  ֹּאְמרַ֣ ַוי ַע  ל־ְיהוֻשֵ֗ א  בּו  ת  ֚אֹו  ַוָיֻשַ֣ ש  ִכְשֹלַ֣

מָ  ֹּֽ ה  ט  ְמַעַ֖ י  ִכֵּ֥ ם  ת־ָכל־ָהָעֹ֔ ָמ֙ה א  י ַאל־ְתַיַגע־ָש֙ ת־ָהָעֹ֑ ּו א  ְוַיכַ֣ ּו  ַיֲעלַ֖ יש  ִאֹ֔ ים  )הֲאָלִפַ֣   יהושע : 

 (3–1ז׳ 

 
כאלפיים איש או כשלושת  לפני ואחרי מבע הברירה    זכרתנ  ׳ כל העםבמקרה זה הקטגוריה ׳לא  

, ומשמשת כנקודת ההתייחסות המהווה את הגבול העליון שאינו רצוי. מקרה מקביל  אלפים איש

   : מסגרת דינו של העובד עבודה זרהבגם הוא מצוי 

וא  ה ַהִהֶ֜ ת־ָהִאָשִּ֨ ּוא א֩ו א  יש ַההָ֡ ת־ָהִאַ֣ אָתַ֣ א  וצ  י    ]...[ְוהֹּֽ תּו׃ ַעל־ִפַ֣ ֹּֽ ם ָבֲאָבִנַ֖ים ָומ  ּוְסַקְלָתֵּ֥

ים   ִדֵ֗ ה֛אֹו  ׀ ְשַנִַָֽ֣ים ע  ד׃   ְשֹלָשֵּ֥ ָחֹּֽ ד א  ֵּ֥ י ע  ת ַעל־ִפַ֖ א יּוַמֹ֔ ַֹּ֣ ת ל ֹ֑ ת ַהמ  ים יּוַמַ֣ ִדַ֖ –5י״ז    דברים)  ע 

6) 

 
 . 2017ר׳ בארוטו,  199
 

 . 145–125, עמ׳ 2018ר׳ קופרשמידט,  200
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על  אחרי מבע הברירה  זכרת׳ או ׳שניים או יותר׳, כפירוש רלב״ג, נאחד במקרה זה הקטגוריה ׳לא 

, ומשמשת גם כאן כנקודת התייחסות, המהווה הפעם את הגבול  פי שניים עדים או שלושה עדים

רצו שאינו  כן,  התחתון  אם  הם,    אומבעי  לי.  החליפיים  הפריטים  המקרים  )בשני  זהים  כמעט 

המובע   שימושה ; אף על פי כןנקודות התייחסות הפוכותות להיות ( עשוישלושהו שנייםלמעשה, 

 , זהה. )ר׳ מילון המונחים( ׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳ , בהם

 
שבהם  אכעת   המקרא,  בעברית  יותר  הרבים  במקרים  לדיון  עולות  עבור  הקטגוריות 

 בתיווך היסקים פרגמטיים. 

 

 )ב( תיווך הקטגוריות באמצעות היסקים פרגמטיים 

במבעי   הפריטים  את  המאגדת  הקטגוריה  המקרים  במרבית  היסקים    אוכאמור,  בתיווך  עולה 

. הקשר זה הוא גם מילולי, כלומר המלל במבע הברירה עצמו ובסביבה  תלויי הקשר  פרגמטיים

וגם נסיבתי, כלומר ידע העולם הרלוונטי לסוג הסמוכה לו או   נדונה במבע  שיה  יהרחוקה ממנו; 

. האסטרטגיות הננקטות להעמדת הקטגוריות הן ניגוד או דמיון בין  לדוברים ולנמענים  משותףהו

הפריטים   את  קושרים  למעשה  ששניהם  לזה  הפריטים,  או  זה  מטבע  אותו  של  השונים  כצדדיו 

יותר, כך הבהתאמה,  האחד  כאותו הצד  שבה הם  קטגוריה  . מובן שככל שנזכרים פריטים רבים 

 דגים זאת באמצעות מבעים אחדים. א  .מתבהרת ביתר קלות חברים

 
השימוש    הצגת  במסגרת  לעיל  שנדונו  המבעים  גבוהה ׳אחד  מדרגה  זה    ׳קטגוריה  הוא 

  ואם בכלי ברזל הכהו   עיר מקלט:   נוס אלובזכאותו ל  אדם אחר   ו של אדם הרוצח בדיניהמשובץ  

ל״ה    במדבר )  ]...[    או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו ]...[    ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו ]...[  

/    אשר ימות בה,  יהםעל המילים המופיעות אחר מתבסס    כלי עץ ידו  אבן ידהדמיון בין  .  (18–16

באופן זה מתבהרת הקטגוריה שאליה משתייכים  .  כלי ברזללאחר    ותמופיע  אשר אינן,  הכהו  בו

כך עולה, כאמור, גם מן המדרשים    ׳.( אך לא בהכרח)מית  יש בו כדי לה׳דבר ש, כלי עץ ידו  אבן יד 

 ומן הפרשנויות למבע. 

 
אחר שור,  במקרה  איש  יגנוב  מכרו]...[    כי  או  נזכרים    ,(37כ״א    שמות)  וטבחו  אמנם 

אם הימצא  מצוי בהקשר הסמוך למבע,  בין הניגוד ברור בינם לבמבע רק שני פריטים, אך קיים  

היא ׳הגניבה אינה    ברור אפוא כי הקטגוריה במקרה זה.  (3כ״ב    שמות)]...[    תימצא בידו הגניבה

כי  ]...[  ואיש  גם במקרה נוסף שהוצג לעיל,    מצויה ברשות הגנב או אינה ניתנת להחזרה תקינה׳. 

ידעוני  ]...[  יהיה   או  בלבד,  (27כ׳    ויקרא )]...[  אוב  פריטים  שני  במבע  נזכרים  אך  ידעוניו  אוב ,   ,
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לא  ,  (11–10)י״ח  דברים  ההקשר הרחב מבהיר את הקטגוריה, והוא בא לידי ביטוי כתוב בספר  

אוב   ושואל  חבר  וחובר  ומכשף  ומנחש  מעונן  קסמים,  קוסם  באש,  ובתו  בנו  מעביר  בך  יימצא 

 ]...[.   המתים וידעוני ודורש אל

 
הרב הפריטים  למספר  אחרים  ביניהם,במקרים  ולדמיון  לניגוד  גם  וכך  חשוב    ,  תפקיד 

 : לעיל הוצג המבע. בהבהרת הקטגוריה המכּוונת

ם   ּום ִאל ֹ֔ י־ָישַ֣ ו ִמֹּֽ ָאָד֒ם אֶ֚ ֮ה ָלֹּֽ ם פ  י ָשַ֣ יו ִמַ֣ ָלֵ֗ ה א  ר ְיהָוֶ֜ אמ  ִֹּּ֨ ֹוַוי ש    אֹ֣ ֹ֔ ר  ַח  ֥אֹו  ח  ַ֖ ֹו  ִפּק  א  אֹ֣ ֵֹּּ֥ ֹ֑ר ֲהל ִעּו 

ה׃ י ְיהָוֹּֽ ִכַ֖  (11ד׳   שמות) ָאנֹּ

 
וחוזקותיו׳. על פי  ה  במקרה זה הקטגורי ניתנת לניסוח הכללי ׳מאפייניו של אדם, על כל מומיו 

ל  פיקח דומים, שכן שניהם מתייחסים למומים.    חירש ו  אילםראב״ע,   אך    עיוור מנוגד  שאחריו, 

מי  מנוגדות ל  מי ישום אילם. ובנוסף לכך, המילים  201שלפניו, כפי שעולה ממופע אחר   חירשגם ל

 , המופיעות בראשית הפסוק, לפני מבע הברירה.  שם פה לאדם

 
ובמעמדן )כלומר האם    השונים  אוות המשותפות לפריטים במבעי  בקטגורי  לאחר שדנתי

נזכרות במפורש או מוסקות( בסעיף הבא  עבור לדון ביחס בין הפריטים לבין הקטגוריות.  , אהן 

עומדים כנגד כל    או ברר אם הפריטים הנזכרים במבעי  כלומר אעסוק בסוגיית האקזוסטיביות,  א

ובכך למעשה   ברר גם אם  ממצים את סט החלופות. במסגרת זו א החלופות האפשריות בהקשר, 

זה הוא   עניין  במבוא,  כאמור  המבעים.  הכוונה התקשורתית בהעמדת  מן  הוא חלק  הסט  מיצוי 

בין הגישות    וויכוחובבסיס ה  אואחד העניינים המהותיים ביחס הברירה, הניצב בבסיס משמעות  

 ליחס זה.  באשר שונות ה

 

 אקזוסטיביים( שבמבע מיצוי הקטגוריה )היות הפריטים  4.2

ליחס   באשר  המחקר  בספרות  המרכזיות  הסוגיות  אחת  את  לבחון  היא  זה  סעיף  של  מטרתו 

ברירה   במבעי  הנזכרים  הפריטים  האם  הממצות הברירה:  חלופות  כנגד  סט    עומדים  כל  את 

כאמור,   הקביל.  יחס  האפשרויות  אודות  על  הקלאסיים  על    זה המחקרים  סמנטיקה  מבוססים 

הבחנה מכוננת בין שני משמעים    צעתשל טענות נתונות. בגישה זו מו אמת    תנאילוגית, שעניינה  

ו׳הכללה אפשרית׳,  של ברירה ובמילון המונחים(  ׳הוצאה הדדית׳  יסוד למבעי  .  )ר׳ במבוא  תנאי 

במבע ממצות את    המיוצגות, הוא אפוא אקזוסטיביות; כלומר, החלופות  גישה זוירה, על פי  בר

לעומת זאת, על פי    סט האפשרויות הרלוונטי הקביל, ופרט להן אף חלופה אחרת איננה אפשרית.

 
ע]...[ ר׳  201 א ִיְשָמֹּֽ ֵֹּּ֥ וַח ָאְזַנִַָֽ֖ים ְול  .(20מ״ב  ישעיה) : ָפקֵּ֥
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.  רק מגדירה יחס ברירה בין האפשרויות הנזכרותו למדי,    צרה  אומשמעות  הצעת אריאל ומאורי, 

של   למעשהליבו  הוא  זה  כמ  יחס  האפשרויות  את  לראות  הנמען  הכוונת    ״ תחרות״פרוצדורלי, 

נגזרים מן ההקשר  על תפקיד יחיד בשיח. רכיבי משמעות נוספים, ביניהם אקזוסטיביות,  ביניהן  

והפרגמטי ואינם)למשל    הלשוני  העולם(  ממשמעות    ידע  לטענתןאוחלק  הוצע  .  ,  כבר  ואכן, 

 .202ות איננו חלק הכרחי במבעי ברירה בשפות טבעיות בספרות שמיצוי סט האפשרוי

  
המכווניםלעיל,  כאמור    אפשרויות ׳ ל  במבעים  גבוהה׳ לו  ׳העלאת  מדרגה  )ר׳    ׳קטגוריה 

המונחים( רכיב משמעותי  ,מילון  הוא  אקזוסטיביות  זה  .  םבהתפרשות  היעדר    מחדדות בהקשר 

ממצים  במבעי ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ , שכאשר הפריטים הנזכרים וטוענות  אריאל ומאורי )שם(

הקביל, זהו מקרה פרטי בלבד שנכון לגבי מבע ספציפי. גם במקרים כאלה  את סט האפשרויות  

הדוגמה  ואינה מתוקשרת.    ,דוגמת ידע העולם  ,הנחת האקזוסטיביות נסמכת על מקורות אחרים

   בעניין זה היא:המובאת אצלן מקורפוס האנגלית  

 .1910-א: אני תוהה מי היה השליט ב

 (  SBC: 023המלכה? )  או ב: מי היה המלך
 

לכך   ובהתאם  הפוליטי׳(,  מ׳השליט  )להבדיל  ׳מונרך׳  הקונספט  אל  למעשה  מכוונת  ב  דוברת 

הוא   גבוהה ׳השימוש  מדרגה  במסגרת  ׳קטגוריה  האפשריות  היחידות  שהחלופות  היות  אולם   .

במבע,   שנזכרו  אלו  רק  הן  ׳מונרך׳  שהמבע  מלכהו  מלך הקטגוריה  לטעון  לכאורה  ניתן   ,

מקרה פרטי בלבד; אין בו כדי להעיד על הכלל, ואקזוסטיביות    זהו כאמור,  אולם,    אקזוסטיבי.

   רי. איננה, ככלל, רכיב משמעות במבעים אלה, לטענת אריאל ומאו

 
ועוד,    אחרים,  מאף  זאת  לכאורה,   ששימושיהםמבעים  אלו    תואמים,  על  המוצעים  את 

עולה תמונה אחרת   הגישה הקלאסית,  במבעי  .באשר למיצוי הסטידי  איחוי  ׳ם המשמשים לכך 

,  לכל החלופות הנזכרותבהכרח  הדוברת היא  מחויבות  כזכור,  באלו, ;  )ר׳ מילון המונחים(   ׳מבחין

כך  וגם   ומאוריעל  אריאל  לכל    .)שם(  הצביעו  זו  ממחויבות  כי    החלופות לענייננו,  משתמע  אין 

אל אפילו  בהכרח  הן    ה חלופות  כלומר,  היחידות.  מבחין ׳מבעי  בהאפשריות  שעשויים  ׳איחוי   ,

חלק  אינו  על פי הגישה הקלאסית, רכיב האקזוסטיביות    ׳מכליל׳מביעים את המשמע ה כלהינתח  

]...[    בבואם אל אוהל מועד ]...[    ורחצו אהרן ובניוראינו במבע:    ,למשל  , . כךמן המשמעות  הכרחי 

המזבח  אל  בגשתם  הנסיבות    מחויביםובניו    אהרן .  (20–19ל׳    שמות)  ]...[  או  בשתי  לרחוץ 

; אולם אין הכוונה כי שתי  בגשתם אל המזבח גם  ו  בבואם אל אוהל מועדגם    ,החלופיות הנזכרות

   בניו לרחוץ בהן. על ו אהרן הנסיבות היחידות שעל בהכרח נסיבות אלו הן  

 
 . 410–383, עמ׳ 2005; חירטס, 290–255, עמ׳ 2000ר׳ צימרמן,  202
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כולם אינם מאופיינים באקזוסטיביות. בפועל, בדיקתי    אולא ניתן לטעון שמבעי  ,  מנגד

  154כי  ,המבעים שהם משובצים בהם העלתהאת  בעברית המקרא והברירתיים  אומופעי  318 את

( מאופיי 48.4%מהם  משמעותי  (  באופן  מערער  זה  ממצא  באקזוסטיביות.  גישה  ה  עלנים 

, עיון  ןלטענת לימה  בה. של אריאל ומאורי  פרוצדורליתהסמנטיקה הגישת  ומאשש את   הקלאסית

באקזוסטיביות  בעברית המקרא    או במבעי   כי  המאופיינים  הסט מעלה  בעיקרו    מיצוי  על  נסמך 

 ועל תהליכים היסקיים.  והנסיבתי, על ידע העולם  הלשוניההקשר 

 
מבעי   יוצגו  ברורות  ה  אולהלן  בקבוצות  אארגן  אלה  את  באקזוסטיביות;  מאופיינים 

  , המסר המתוקשרברר האם היא חלק מן  . במסגרת זו אבהם  מעמד האקזוסטיביותעמוד על  וא

כזו שאינה  משמעות  או  רכיב  מהווה  אד  קבוע  אך  אהוקי-או  לכך  בנוסף  על  .  שבו  עמוד  האופן 

אהאקזוסטיביות  תמתבהר מכן  לאחר  על  .  לעמוד  מנת  על  האקזוסטיביות  בהיבט  סתייע 

 משימוש ברירה אחד למשנהו. המשוערת חות  תההתפ

 

 אקזוסטיביים ומעמד האקזוסטיביות בהם אומבעי  4.2.1

מבעי   של  ומובחנת  יחידה  הנזכרים    אוקבוצה  הפריטים  ידי  על  הסט  שמיצוי  בכך  מאופיינת 

עיקר המסר. כלומר, בהפיקה מבעים אלה מבקשת הדוברת להתמקד אך  בבחינת  הוא  במבעים  

איננה   אחרת  חלופה  ואף  כולה,  הקטגוריה  את  ממצים  אלו  כי  ולטעון  שציינה  בפריטים  ורק 

, הם  אמורמבעים אלו נדונו בהרחבה בפרק השימושים; כ.  רי )שם(, כהצעת אריאל ומאואפשרית

ורק   שכיחים,  )  אומופעי    11אינם  המקרא  כך.  3.4%בעברית  משמשים  היא  (  לכך  אחת  דוגמה 

–12י״ט    שמות )]...[    כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סקול ייסקל או יר ה יירה המבע  

, דינו של בנוגע בהר, מוגבל רק  מות יומת(. סט הפרקטיקות הקבילות להוצאה לפועל של הדין  13

ול  סקילהל לקהל(  קרוב  האדם  כפי    ירייה )אם  נשללת,  אחרת  אפשרות  כל  רחוק(;  הוא  )אם 

 .תיגע בו ידלא שמתבהר מן המילים הקודמות למבע הברירה, 

  
, אך היא בבחינת  המסר המתוקשרמן    בקבוצה אחרת האקזוסטיביות אמנם איננה חלק 

שימוש הברירה הוא שמגדיר את המבעים    בקבוצה זוגם  רכיב קבוע שמאפיין את כל המבעים.  

,  ׳הצרת סט האפשרויות׳,  ׳בחירה׳ששימושיהם  במבעים  בהמשך לאריאל ומאורי,  .  ההנכללים ב

)ר׳ בפרק השימושים    וכן ׳ספק קטגוריה מדרגה גבוהה, ספק כל חלופה שהיא׳  ׳כל חלופה שהיא׳

המונחים( ובמילון  הסט.    לעיל  את  ממצים  בהכרח  הנזכרים  אינם  הפריטים  הראשונים  שני 

במקרא.   המבע  שכיחים  רק  )למעשה  האפשרויות׳  סט  ׳הצרת  ברמה במבעי  או  בגבעה    ולנו 
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ל חלופות, וזאת רק משום שלא ניתן היה להסתפק  [( מועמד סט צר ומצומצם ש13י״ט    שופטים]

׳בחירה׳ תכליתם הכרעה  דאח   פריט בהצגת   ; מתוקף כך מובן כי סט זה הוא אקזוסטיבי. מבעי 

החלופות   המוצעותבין  במבע המפורשות  למשל,  כך,  לעיל    .  איש  הוצג  לבית  כהן  היותך  הטוב 

במסגרת ההצעה מוצעות שתי  (.  19י״ח    שופטים)  אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל

 חלופות אחרות אינן רלוונטיות.   ;חלופות בלבד, וביניהן יש להכריע

 
הפריטים  כאמור,  מורכבת יותר. במבעים אלו,    מבעי ׳כל חלופה שהיא׳האקזוסטיביות ב

, כך שיכלול  ו״מותחים״ ביניהם את המכנה המשותף הרלוונטימנוגדים זה לזה במפורש הנזכרים 

העמידה על החלופות    ה במבעים אל  .שנזכרו במפורש  אלו כל פריט אפשרי בקטגוריה, ולא רק את  

בלעם    ,למשל  ,כך  .מצריכה אפוא תהליך היסקי   ,על האקזוסטיביותגם  ו  ,המכּוונות בדבריו של 

,  (18כ״ב   במדבר) גדולהו  קטנהלהשתמש בצמד לקסמות אחר: שהובאו לעיל הוא בוחר בכל פעם 

ברור  ;  (13כ״ד    במדבר)  רעהו  טובה יותר  בכך  למעשה,  עוד  היא,  כל  ללהתייחס  שההתכוונות 

 , ולא רק לשני אלו שנזכרו במפורש בכל מבע.  רצףהפריטים ל״אורך״ ה 

 
מבעי  בנוסף   כה,  עד  שנסקרו  מאופיינים    או לקבוצות  המקרא  בעברית  נוספים 

הוק, איננו דפוס  -הוא אד בהם  מיצוי הסט  ;  מקרים פרטיים הם בבחינת  אלו אך    ,באקזוסטיביות

, המציג  להלןבמבע    ,למשל  ,. כךמסר המתוקשרחלק מן הקבוע בשימוש הברירה וודאי גם שאינו 

 בין שתי חלופות שאין כל העדפה ביניהן:  ׳ ברירה חופשית׳

ר׃   אמֹֹּּֽ ה ל  ֵּ֥ ל־מֹּש  ה א  ר ְיהָוַ֖ ֵּ֥ ל־ָבָנֵ֗   ַוְיַדב  ן ְוא  ל־ַאֲהרֶֹּ֜ ֹּֽ ר א  ל  ַּדב ִּ֨ ִיְשָרא ֹ֔ ַ֣י  ל֙ ָכל־ְבנ  יש    ]...[ יו ְוא  ִאֵּ֥

ור שֵּ֥ ט  ִיְשַחֶ֜ ר  ֲאש ִּ֨ ל  ִיְשָרא ֹ֔ ית  ַ֣ ִמב  ֹ֑ה    ]...[   ִאי֙ש  ַמֲחנ  ֹּֽה׃   ֚אֹוַבֹּֽ ַמֲחנ  ַלֹּֽ ּוץ  ִמחַ֖ ט  ִיְשַחֹ֔ ר  ַ֣   ֲאש 
ה   יהָוֹ֔ ַלֹּֽ ָקְרָב֙ן  יב  ְלַהְקִרֹּׁ֤ א ֱהִביא֒ו  ַֹּ֣ ל ֮ד  ל מוע  ה  אַֹּ֣ ַתח  ל־פ ֶ֜ ַההּו֙א  ]...[  ְוא  יש  ָלִאֹּׁ֤ ב  ָחש ֞ י  ָּדַ֣ם 

ו׃ ]...[ ב ַעמֹּֽ ר  ֵּ֥ ּוא ִמּק  יש ַההַ֖ ת ָהִאֵּ֥  (4–1י״ז   ויקרא) ְוִנְכַרִ֛
 

שתי חלופות    מסגרתושונים )ברובד הרפרניצאלי( בבנה לשון החוק מקומות רבים  במקרה זה מַ 

אסטרטגיה אחרת,    ממצות, למעשה, את כל המקומות. ; שתי אלו  מחוץ למחנהו במחנהמנוגדות,  

  כל , תכופות תוך נקיטת מבעהקטגוריה כפריט האחרון ב היא אזכור מפורש של לעיל,   ראינו כפי ש 

, למשל, לאחר המבע  כךזוסטיביות. להבהרת האק  בהקשר שמחוץ למבע משמש. גם פירוט  לפניה

   שבפסוק: שור או שה

ור  ב־ִאי֙ש שַֹּ֣ י ִיְגנֹֹּּֽ אן  אֹוִכֹּׁ֤ ַֹּ֖ ור ְוַאְרַבע־צ ַחת ַהשֹֹּ֔ ֙ם ַתַ֣ ר ְיַשל  ה ָבָקֵ֗ ו ֲחִמָשַ֣ ו ְמָכרֹֹּ֑ ו אַֹּ֣ ה ּוְטָבחַֹּ֖ ־ש ֹ֔

ה׃  ֹּֽ ַחת ַהּׂש   ( 37כ״א  שמות) ַתֵּ֥

 
במפורש. משום כך ברור  מבע  הבהמות שנזכרו במוצג פיצוי ספציפי, שונה, עבור כל אחת משתי  

כי הדין מתייחס לשתי החלופות הנזכרות בלבד, כלומר המבע אקזוסטיבי. כך עולה גם מפרשנות  
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נוהג בכל דבר,    –  חמישה בקר ישלם תחת השורהמלבי״ם: ״ ]...[ למדו שהגם שתשלומי מכפל 

בלבד ]...[״. גם פישביין התייחס    שהו שורה׳ )כלומר ארבע וחמישה( אין נוהג אלא ב-תשלומי ד׳ ו

כל  קטגוריה הגבוהה ׳ הציב במוקד השיח את ה לכך, ומדבריו מתבהר מדוע במקרה זה אין כוונה ל

אלא  בהמה ה׳,  שקאת  לשער  ״ניתן  עצמם:  נשתמרה  פריטים  החוק  של  יותר  ליטרלית  ריאה 

)כמו במקרי עוולות,    שהול  שור במקרים שסנקציות של עונש או של קנס מחייבות פיצוי ספציפי ל

 . 203גניבות ופקדונות(״ 

 
עד כה: מבעי  א באקזוסטיביות מעמידים קבוצות אחדות   אוסכם  באחת    :המאופיינים 

, כהצעת אריאל  ם, בבחינת עיקר המסרהאקזוסטיביות היא רכיב משמעות שגם מתוקשר במבעי

רק  ומאורי אלא  העיקרי,  המסר  איננה  היא  בשנייה  המבעים  ;  כל  את  המאפיין  קבוע  דפוס 

איננה   שבהם האקזוסטיביות  פרטיים,  כוללת מקרים  והשלישית  מסוימת;  לתכלית  המשמשים 

אד מאפיין  אלא  קבוע,  משמעות  סמך  יהוק-רכיב  על  האקזוסטיביות  מתבהרת  המקרים  בכל   .

המתבטא   הלשוני,  הפריטים  למשל  ההקשר  בין  המלל  ה בניגוד  לבין  בינם  או  עצמם  חלופיים 

   .תהליכים היסקייםסמך ידע העולם ו וכן על  ,שמחוץ למבע הברירה

 
ל א עתה  אחרת;  פנה  מזווית  הדברים  מנת    סתייע אבחינת  על  האקזוסטיביות  בהיבט 

על התפתחות זו עמדנו בסעיפים    משימוש ברירה אחד למשנהו. המשוערת  חות  תההתפלעמוד על  

 עוד להלן. היא תובהר קודמים, ו

 

 האקזוסטיביות  בראיהברירה  ישימושההתפתחות בין  4.2.2

שימושי הברירה אלו מאלו.  המשוערת של  התפתחות  ה היבט האקזוסטיביות מאפשר לעמוד על  

על    ;  אוכאמור, נקודת המוצא, על פי אריאל ומאורי, היא שאקזוסטיביות איננה חלק ממשמעות  

בחינה סמנטית זו,  -סמך  ברירה  נראה שפרגמטית  להיחשב כנקודת המוצא  יכולים  שני שימושי 

ההתפתחות מסלולי  על  המשוערים  של  הצביעה  אריאל  מהם .  אפשרויות׳ ,  204אחד  ,  ׳העלאת 

האחת   לאפשרות  באשר  אפשרויות  להעלות  בפשטות,  לא    הנכונהשתכליתו,  חלופות  סט  מתוך 

ואי  ,מתבססת על בארוטו  היא.  ממצה ולא מחייב מציאותיות  -הטוענת כי היעדר אקזוסטיביות 

(Irrealis הדגמות של  היסוד  רכיבי  שני  הם  מן    .205(  לאחד  ולו  המחויבות  היעדר  עם  יחד  אלו, 

ה אחר  חיפוש  להניע  עשויים  הברירה,  במבע  הנזכרים  הגבוההפריטים  הפריטים  אשר    ,קונספט 

 
 . 177–170, עמ׳ 1988ר׳ פישביין,  203
 

 . 2020ר׳ אריאל,  204
 

 . 2017ר׳ בארוטו,  205
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. בכך מוסט  עשויים להיות קבילים  ושבצידם פריטים רבים נוספים  ונתפשים כדוגמאות בלבד של

ומתבהר המסלול המוביל מן  ,  שבה הם חברים  מן הפריטים אל הקטגוריה המכלילה  מוקד השיח

 .  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ שימושאל ה ׳העלאת אפשרויות׳  שימושה

 
ניתן להציע מסלול   ידי אריאל,  על  המוצע  זה  אף  אלא שלצד מסלול  השימוש  נוסף;  בו 

אפשרויות׳ המוצא  ׳העלאת  נקודת  הסט,  הוא  את  כממצות  המועלות  האפשרויות  ראיית   .

  שימוש אל ה  ׳ העלאת אפשרויות׳   שימושגם מחויבות לאחת מהן, מתווה דרך מן ה  כמתבקש מכך ו

כזכור,׳בחירה׳ מבעי    ;  האפשרות    תכליתם  ׳ בחירה׳גם  אחר  הוא    , הנכונהחיפוש  זה  חיפוש  אך 

עומדות אריאל ומאורי    206במקום אחר   מבין סט ממצה של חלופות ומתוך מחויבות לאחת מהן.

  ספק דוגמת   ני , וטוענות ששימוש בסמשבין השימושים ׳העלאת אפשרויות׳ ו׳בחירה׳  על קשר זה

ה  אולי את  אקזוסטיבי;  ׳בחירה׳  שימוש״מחליש״  אינו  כבר  שהמבע  משמש  היות  ,  המבע   כך 

 .207׳ העלאת אפשרויות ׳למעשה, ל

 
ועוד,   אריאל  ית והצעל  בנוסף זאת  של  ברירה  אני מציעה  להיחשב    שימוש  שעשוי  נוסף 

מוצגות חלופות שכל אחת מהן  במבעים המשמשים כך  כאמור,  .  ׳ברירה חופשית׳ :  נקודת מוצא 

סט   את  בהכרח  כממצות  יוגדרו  שהן  ומבלי  מהן  אחת  אף  כלפי  העדפה  ללא  להתממש,  עשויה 

הקבילות.   הקביעה  האפשרויות  חלופות  היעדר  של  קבילותן  את  מתיר  הקטגוריה  מיצוי  לגבי 

כדוגמאות   להיתפס  עשויים  נזכרים  שכן  שהפריטים  כך  במבע,  במפורש  נזכרות  שאינן  נוספות 

שעניינם   במבעים  הפריטים  שנתפסים  כפי  טיפוסיים,  כאקזמפלריים  מדרגה  ׳בלבד,  קטגוריה 

 .208וריה המכלילה מן הפריטים אל הקטג מוקד השיחגם במקרה זה מוסט . ׳גבוהה

 
ש האפשר  חופשית ׳   שימושמן  השימוש    ׳ברירה  גם    , ׳ רלוונטית  שאינהברירה  ׳התפתח 

המש המבעים  להבעתושגם  באקזוסטיביות.   משים  בהכרח  מאופיינים  הכוונה    אינם  כזכור, 

ה היא  אלו  מבעים  בהעמדת  לגבי״אדישות״  צגתהתקשורתית  ניטראליות,  בין  ברירה  העצם    , 

 
 . 994–939, עמ׳ 2018ר׳ אריאל ומאורי,  206
 

 :כדוגמה לכך מציגות אריאל ומאורי )שם( את המבע הבא, שתכליתו ׳בחירה׳ בין שתי פעולות 207
שאנחנו פשוט הולכים לעשות זאת   או האם מוטב שאעשה משהו תרבותי כמו לנקות את השולחן 

 ( SBC: 003באופן ברברי? )
 

 , כך שמועמד המבע:אולילטענת אריאל ומאורי, לאחר שמוספת 
אנחנו פשוט הולכים    אוליש  אושאעשה משהו תרבותי כמו לנקות את השולחן    אוליהאם מוטב  *

 לעשות זאת באופן ברברי? 
 

 אפשרויות׳, שכן כבר אין מחויבות לאחת מן החלופות המפורשות. משתנה השימוש מ׳ברירה׳ ל׳העלאת 
  

(, הרי שהקריאה  37כ״א    שמות)  ]...[  כי יגנוב איש שור או שהואכן בהתאם לקביעותיו של פישביין בנוגע למבע    208
 הליטרלית )ממוקדת הפריטים, ולא ממוקדת הקטגוריה שבה הם חברים( נשתמרה בו מפני שעסקינן בפיצויים

ספציפייםספצי לנזקים  מכוונים  פיים  בהמות  נזכרות  בהם  שגם  דומים  מבעים  כי  ראינו  אחרים  בהקשרים   .
 , בצד ההתכוונות גם ל)כל( הפריטים עצמם הנכללים בקטגוריה זו. למעשה לקטגוריה הגבוהה ׳בהמה׳
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שכן   אינההחלופות,  העיקרית  ילסוגי   תרלוונטי  היא  הדיון.בהניצבת  ה  רק    מרכז  לא  זה  באופן 

הספציפית שתתממש החלופה  משנה  זהות  ב   איננה  חופשית ׳ שתכליתם    מבעים)כרגיל  ,  (׳ברירה 

   החלופות כולן. לגבי  היא, למעשה,  ניטראליותה  ;עצם ההבחנה בין החלופות אלא גם 

 
המסלול  ולם  א הלענייננו,  מן  הוא  יותר  חופשית ׳   שימושהמעניין  שימושי  אל    ׳ברירה 

  , בין היתר, כזה הואבאקזוסטיביות.   מאופיינים בהכרח  להבעתםשכל המבעים המשרתים  ברירה

מבעים  . העובדה כי אין משנה זהות החלופה שתתממש בולטת יותר ב׳חלופה שהיאכל  ׳  שימושה

״מותח״ את המכנה המשותף ביניהם, כך שיכלול את כלל  ; והניגוד בין הפריטים הנזכרים  אלה

זה באופן  בקטגוריה.  היסקי    הפריטים  תהליך  הקטגוריה.  ובאמצעות  מיצוי  נוסף    שימושמובע 

.  ׳הצרת סט האפשרויות׳הוא    כל המבעים המשרתים אותושאקזוסטיביות היא רכיב משמעותי ב 

הדוברת    אלה  מבעיםב החלופות  בהכרח  מחויבת  מן  הלאחת  והמבין  הצר  .  שהציגה  ממצה סט 

החלופות   מן  אחת  שרק  ממצה  הציפייה  הבלתי  את  בהכרח  בסט  המאפיינת    המבעים תתממש, 

חופשית׳שתכליתם   מוחלפת  ׳ברירה  במ,  מן    ׳הצרה׳ה  עיבאפוא  לאחת  בהכרח  במחויבות 

 קר המסר.  בקבוצה מובחנת של מבעים האקזוסטיביות היא למעשה עיולסיום,  . החלופות

 
בין  עסק ביחס    , , אחת הסוגיות המרכזיות ביחס הברירההדיון בסוגיית האקזוסטיביות

לבין  הפריטים   שהם  החלופיים  בההקטגוריה  הפריטים  חברים  בין  ביחס  לדון  אפוא  מתבקש   ;

על   לעמוד  יש  זו  במסגרת  עצמם.  סוגיות:  לבין   Mutual)  ׳ ההדדית  התיישבות׳ה שתי 

Compatibility)    יידונו בסעיפים  ושל הפריטים יכולתם להתחלף זה עם זה בסדר הופעתם. אלו 

 הבאים. 

 

 הפריטים של (  Mutual Compatibility)  ׳ההדדית התיישבות׳ה 4.3

ליחס   באשר  המחקר  בספרות  המרכזיות  הסוגיות  אחת  את  לבחון  היא  זה  סעיף  של  מטרתו 

זה את זה.    ׳מוציאים׳זה עם זה או    ׳מתיישבים׳הברירה: האם הפריטים הנזכרים במבעי ברירה  

הבמבוא  כאמור  הגישה  ברירה    קלאסית,  משמעיםליחס  שני  בין  אפשרית׳    ,מבחינה  ׳הכללה 

ה״רווח״(  ה)שהוגדר  הדדית׳ו׳הוצאה   זוסוגיי;  כמשמע  ביחס    ה  בדיון  מהותית  אפוא  היא 

  קריטריון זה בקורפוס האנגלית על פי    orעם זאת, ניסיונה של אריאל לנתח את מופעי    .הברירה

ברירה מבעי  בהעמידם  הדוברים  מטרת  הייתה  לא  אלה  משמעים  לבטא  ששאיפה  חרף  העלה   ,

בתעתיקי    orחלוקה זו על פחות ממחצית מופעי  תן היה לכפות  ני.  209היותה הגיונית ולגיטימית 

 
 . 2002אריאל, ר׳  209
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המנובא   מזה  בהרבה  נמוך  היה  ה׳מוציאה׳  הברירה  לטובת  והפער  אז,  זמינים  שהיו  השיחות 

היסקים  כ  משמעים אלהמשום כך הגדירו אריאל ומאורי את  בלבד(.    1.4:1בספרות הקלאסית )

 )ר׳ מילון המונחים(.  הנחות הרקע או כחלק מ  תואמים לאמת

 
 : , מדגים זאת העוסק בנגע צרעת בבגד המבע הבא, 

ים׃   ִפְשִתֹּֽ ד  ג  ֵּ֥ ְבב  ו  אַ֖ ר  מ  צ ֹ֔ ד  ג  ַ֣ ְבב  ַעת  ָצָרֹ֑ ַַָֽ֣גע  נ  ו  בַ֖ ֵּ֥ה  י־ִיְהי  ִכֹּֽ ג ד  ְשִת֙י    ֤אֹו  ְוַהב ָ֕ ֹוִבֹּֽ ב    אֹ֣ ר  ְבע ֹ֔

ן׃ ) ֹּֽ ת־ַהכֹּה  ּוא ְוָהְרָאַ֖ה א  ַעת הֹ֑ ֵַָּֽ֥גע ָצַרַ֖ ר ]...[ נ  מ  ים ְוַלָצֹ֑  (49–47י״ג  ויקראַלִפְשִתַ֖
 

העולם   ידע  סמך  ב  הנגעכי  ברור  על  גם  החוטים:  כיוונים  בשני  להופיע  ב  שתיעשוי  ,  ערבוגם 

לא ניתן לטעון כי המחוקק מבקש להעביר את  בפועל כמעט שלא ניתן כלל להבחין בין המקרים.  ו

 ון במבע שהעמיד. ׳ כחלק מן המסר המכּוערבוגם ב שתי המובן ׳אפשר שגם ב

 
על סמך  בעברית המקרא  הברירתיים   או מופעי   318את  פניתי גם אני לבדוק    כך בהתאם ל 

כחלק מן    שני המשמעים האמורים, כי לא ניתן לראות את  . מצאתי ׳התיישבות ההדדית׳עיקרון ה 

,  כפיית הבחנה זודוגמאות יובאו להלן.  ;הכוונות התקשורתיות בהעמדת אף לא אחד מן המבעים

מונים   ׳מוציאים׳שהמבעים ה , העלו זהומיון על פי קריטריון  שבכל המקרים מקורה בידע העולם,

היחס  אם כן,  .  210(.%247מופעים )  150מונים    ׳מכלילים ׳(, ואילו המבעים ה .%852)  אומופעי    167

בלבד.    1.11:1)שם(, ועומד על  בין שתי הקבוצות בעברית המקרא אף נמוך מזה שמצאה אריאל  

שאת   ביתר  אפוא  וממצאיו מערערים  ליחס    עלהמקרא  באשר  הקלאסית  הגישה  של  קביעותיה 

לא נמצאו רלוונטיים ואיבדו    ׳הכללה אפשרית׳ ו׳הוצאה הדדית׳ברירה; שני משמעיה המכוננים,  

 ממעמדם המרכזי.  

 
ל הברירה  מבעי  מיון  עניינים    ׳מכלילים׳ול  ׳מוציאים ׳במסגרת  לשני  להתייחס  יש 

כדי שנוכל לקבוע אם הפריטים  ראשית,  פרגמטיים, שנדונים גם הם בספרות המחקר.  -סמנטיים

; כלומר כל פריט צריך  זה מזה  (distinct)זה עם זה או לא עליהם להיות מובחנים    ׳מתיישבים׳

הוא יסוד מוסד  למעשה, עיקרון זה  לעמוד בשיח באופן עצמאי ולא להיכלל גם בפריטים אחרים.  

 
המשמשים    אומופעי    318, בעוד שכאמור ישנם במקרא  317הוא  יחד  הנמנים כאן בשתי הקבוצות    אוסך מופעי    210

 אוהדן בשימושי הברירה, לגבי שני מופעי  השני של העבודה,  להבעת ברירה. הסיבה לפער היא שכמפורט בפרק  
 לעמוד על הכוונה המדויקת חרף שקילת המקורות השונים. אחד מבין שני מבעים אלה הוא: קשה

ם ְיהָו֙ה ְבִדבְ  ֹּׁ֤ ּוא הוַגְעת  ֙ם הַ֣ ה ּוָבה  ַ֣י ְיהָוֵ֗ ינ  וב ׀ ְבע  ע טַ֣ ה ָרֶ֜ ש  ם ָכל־עִֹּּ֨ ֱאָמְרכ ֵ֗ ה הוָגְֹ֑ענּו ב  ם ַבָמַ֣ ַ֖ ם ַוֲאַמְרת  יכ ֹ֔ ר 
ץ  ט׃ )֥אֹו ָחפ ֹ֔ י ַהִמְשָפֹּֽ ֵּ֥ ַ֖ה ֱאֹלה   (17ב׳  מלאכיַאי 
 

הקובע:   רש״י  לפירוש  בהתאם  האפשרויות׳,  סט  ׳מיצוי  השימוש  את  כמביע  זה  מבע  נקרא  אם  לעיל,  כאמור 
  איה אלוהי המשפט ,  או, אם אין זאת, לכך הוא מצליח אותם,  כל עושה רע טוב בעיניו׳פתרון לשון המקרא:  ״

מהם נפרע  את  ׳שאינו  כמביע  זה  מבע  נקרא  אם  זאת,  לעומת  זו.  עם  זו  ׳מתיישבות׳  אינן  שהחלופות  הרי  ״, 
ו שתי אמירות, שאינן בהכרח  , הרי שמועלות בNIV -ו NRSVהשימוש ׳איחוי מבחין׳, כפי שעולה מן התרגומים 

, והן אינן ממצות את כלל האמירות שעשויות להיאמר כלפי האל, אין העדפה של אמירה אחת על פני האחרת
 ׳מוציאות׳ זו את זו. 
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. כפי שקובעות אריאל  ׳מכלילים׳או כ   ׳מוציאים ׳ביחס הברירה, ללא כל קשר לקריאת המבעים כ

בין אפשרויות שונות על תפקיד שיחי יחיד, כך שרק אחת מהן    ״ תחרות״ומאורי, ברירה משמעה  

אותו  ״לאייש״  כי  211עשויה  אפוא  מובן  ברירה  .  העמדת  מאפשרות  לצורך  יותר  להיות  צריכה 

בי זיקה  להיות  צריכה  האפשרויותאחת;  ועליהן    ן  אחת(;  לקבוצה  בהשתייכן  שמתבטא  )כפי 

  התאמות הקשריות ת אריאל על הדרישה לנסמכשל מובחנות  להיות מובחנות זו מזו. בהקשר זה  

על ולנסיבות    שיח , ולפיה על מובנים לשוניים להיות מותאמים לתיאוריית הרלוונטיותשמקורה ב

המכּו הקונספטים  את  להעביר  הדובריםמנת  ידי  על  מלאה  ;  ונים  הלימה  שאין  פי  על  אף  זאת, 

מעוניי הדוברת  שאותן  למשמעויות  לקסיקליים  פריטים  בין  להעביר ומדויקת  בהקשר  .  212נת 

ברירה ההתאמה   ביטויים לשוניים, כך  ההקשרית  למבעי  הרלוונטית היא הצרת המשמעות של 

 דגים עניין זה. א שחלופה אחת לא תיכלל באחרת. 

 
גופו הם   בביטויים מכלילים נתקלנו במבעים רבים שהוצגו לעיל; כאמור, בבואם במבע 

 : , במבע הבא למשל , כךנוטים להשתבץ כפריט האחרון.  

את׃ ֹֹּּֽ ַעם ַהּז ל ַבַפֵּ֥ פ  ץ ֲאִחיתַֹּ֖ ר־ָיַעֵּ֥ ה ֲאש  ָצִ֛ ה ָהע  א־טוָבִּ֧ ֹֹּּֽ ום ל ל־ַאְבָשלֹ֑ י א  ר חּוַשַ֖ אמ  ֵֹּּ֥ ר    ַוי אמ  ַֹּ֣ ַוי

ת א  ַדְעָת  ָיִּ֠ ה  ַאָתַ֣ י  יך  חּוַשֵ֗ ים    ]...[ ־ָאִבִּ֨ ַהְפָחִתֹ֔ ת  ְבַאַחַ֣ ְחָב֙א  ּוא־נ  הֹּֽ ה  ַעָתֹּׁ֤ ה  ד    ֖אֹו ִהנ ִּ֨ ְבַאַחַ֣

ת ר    ַהְמקומֹֹּ֑ ַ֖ ֲאש  ם  ָבָעָ֕ ה  ָפֹ֔ ַמג  ְיָת֙ה  ָהֹּֽ ר  ְוָאַמֹ֔ ַע֙  ֙ ַהשֹּמ  ע  ְוָשַמֹּׁ֤ ה  ַבְתִחָלֹ֔ ֙ם  ָבה  ל  ִכְנפֹֹּּׁ֤ ה  ְוָהָיֵ֗

ם׃ י ַאְבָשֹלֹּֽ ֵּ֥  (9–7י״ז   שמואל ב׳) ַאֲחר 

 
)בורות(, ולכן יש להצר בהקשר את    ׳אחד הפחתים ׳ כולל כמובן את    ׳אחד המקומות׳במקרה זה  

׳, על מנת שהחלופות תהיינה מובחנות זו  פחתים חוץ מ,  האחרים  אחד המקומותמשמעותו לכדי ׳

בנקטם   ההבחנה  את  שמבהירים  לאנגלית,  המודרניים  התרגומים  מן  גם  עולה  כך   someמזו. 

other כך לשון .NRSV : 

[…] Even now he has hidden himself in one of the pits, or in some 

other place […] 

 
זו    ׳מוציאות׳החלופות  במקרה זה  , הרי ש׳התיישבות ההדדית׳קרון ה יאם נבחן את המבע לפי ע

העולם.  ידע  סמך  על  וזאת  בלבד,  אחד  במקום  להתחבא  עשוי  אבשלום,  של  אביו  דוד,  זו:    את 

 נדון לעיל:  ,שגם בו מופיע ביטוי מכליל ,מקרה אחר 

ה    יש או־ִאָשֵ֗ ִאַ֣ ְך  ָלֹ֑ ן  ַ֣ נֹּת  יך  ַ֖ ֱאֹלה  ר־ְיהָוֵּ֥ה  ֲאש  יך  ֹ֔ ְשָער  ד  ְבִקְרְב֙ך ְבַאַחַ֣ א  ֹּׁ֤ י־ִיָמצ  ְך    ]...[ ִכֹּֽ ל  ַוי ֵ֗

ש ׀   מ  ַ֣ ְוַלש  ם  ֹ֑ חּו ָלה  ַוִיְשַתַ֖ ים  ִרֹ֔ ים ֲאח  ַָֽיֲעבֹּ֙ד ֱאֹלִהַ֣ ֹו  ַוֹּֽ ַח  אֹ֣ ֵ֗ יִ ֛אֹו  ַלָיר  א ַהָשַמַ֖ ר  ְלָכל־ְצָבֵּ֥ ֵּ֥ ם ֲאש 
יִתי׃  ֹּא־ִצִּוֹּֽ  (3–2י״ז   דברים) ל

 
 . 59–40, עמ׳  2019א; אריאל ומאורי,  2015ר׳ אריאל,  211
 

 .2002ר׳ קארסטון, בהקשר זה  212
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של   את המשמעות  בהקשר  להצר  יש  מובחנות  תהיינה  שהחלופות  מנת  על  זה  צבא  ׳במקרה  כל 

אחרים  ׳השמיים שמיים  ׳גרמי  מה,  לכדי  אינן  ירח ומה  שמשחוץ  החלופות  הפעם  אולם  ׳. 

ה  ׳מוציאות׳ את  גם  לעבוד  יכול  אדם  זו:  את  הוגם    שמשזו  שברור,  ירחאת  ידע    כפי  סמך  על 

ואינ  ׳התיישבות׳ וה  ׳הוצאה׳ השהודגמו  בשני המקרים  כך או כך,    העולם. חלק    ןאינן רלוונטיות 

 מכוונת הדוברים בהעמידם את המבעים. 

 
מבעי   מיון  במסגרת  לבחון  שיש  אחר  אם    ׳ מכלילים׳ול  ׳ מוציאים׳ל  או עניין  הוא 

חד למקרה  היא  בהם  מבט:  -ההתייחסות  נקודות  משתי  הנבחנים  מקרים  למכלול  או  עין  פעמי 

בדיני    ,למשל  ,כך.  המונחים(מילון  לעיל במסגרת העיון בשימושים וגם ב)ר׳    עין הציפורו  הנמלה

 הטומאה והטהרה של אישה שילדה: 

ּה   ָטֳהָרֵ֗ י  ַ֣ ְימ  ׀  את  ַֹּ֣ יא  ]...[  ּוִבְמל ן־יוָנֵּ֥ה  ]...[  ָתִב֞ ד  אֹוב  ַ֖ ל־מוע  ה  אֹֹּּֽ ַתח  ֵּ֥ ל־פ  א  את  ְלַחָטֹ֑ ר  ־תַֹּ֖

יָה  ֹ֑ ר ָּדמ  ה ִמְמקַֹּ֣ יָה ְוָטֲהָרַ֖ ר ָעל ֹ֔ ַ֣ ֹּׁ֤י ְיהָו֙ה ְוִכפ  ן׃ ְוִהְקִרי֞בו ִלְפנ  ֹּֽ ל־ַהכֹּה  –6י״ב  ויקרא) ]...[א 

7) 

 
כי בכל   ,)מידע העולם, מהיכרות עם הנסיבות ועם המציאות בישראל בעת ההיא(במקרה זה ברור 

מבין   אחד  מובא  ספציפי  יונה:  השניים מקרה  להביא  תור או    בן  ניתן  המקרים,  במכלול  אך   ,

וגם    בן יונההעובדה שאין להביא גם  עצם  . כך או כך,  תורובמקרה אחר    בן יונה במקרה מסוים  

ספציפי    תור שתי  יחיד  במקרה  שבין  זו  הבחנה  כי  עוד,  יצוין  המבע.  באמצעות  מועברת  אינה 

אך אינה נוהגת  נפוצים במיוחד,    אושבה מבעי  נקודות המבט אמנם אופיינית מאוד ללשון החוק,  

באופן  ככאלה שניתן לאפיינם  בעברית המקרא נמצאו  בסוגת הפרוזה  אחדים  גם מבעים  , ורק בה

   תוצג בפרק הבא. ןבה   שובציםמ או. הרחבה באשר לסוגות שמבעי  213זה

 
ניתן   הכפולה  המבט  נקודת  ולעניין  הפריטים  בין  המובחנות  לעניין  שהתייחסנו  לאחר 

המקרא  לומר בעברית  הממצאים  סמך  ל  , על  באשר  קבוע  ההדדית׳שדפוס  של    ׳ התיישבות 

)או   )ובהתאמה, גם  להפריטים  היעדרה( מאפיין מבעים המשרתים חמישה שימושי ברירה בלבד 

  שני של העבודה בפרק ה  פורט מכפי ש,  חמישה שימושים אלההנגזרים מהנוספים  שימושים  ת הא

המונחיםוב שתכליתם  מילון  מבעים  האפשרויות׳(:  סט  כולם    ׳בחירה ׳ו  ׳הצרת  מאופיינים 

שעניינם  בשיח    ׳הוצאה ׳ב ומבעים  זו;  את  זו  החלופות  מבחין׳,  ׳אקוויוולנטיות׳של  ו׳כל    ׳איחוי 

 
 :ליהונתן דוגמה אחת היא מן השיח בין דוד  213

 ֹּֽ ה־ֲעוִנֹּׁ֤י ּומ  ֹּֽ יִת֙י מ  ה ָעִש֙ ֹּׁ֤ ן מ  ַ֣י ְיהוָנָתֵ֗ ר ׀ ִלְפנ  אמ  ַֹּ֣ א ַוי ֹּ֞ ה ַוָיב ות[ ָבָרָמֹ֑ ד ִמָנוות ]ִמ[]ָניַ֖ ח ָּדִוֹ֔ ַ֣י  ַוִיְבַרַ֣ ה־ַחָטאִת֙י ִלְפנ 
א[־]יַ  ֹֹּּֽ ה לו־ָעָשה ]ל א ָתמּו֒ת ִהנ ָ֡ ַֹּ֣ ו ָחִליָל֮ה ל ר לַ֣ אמ  ִֹּּ֨ י׃ ַוי ת־ַנְפִשֹּֽ ש א  ַ֖ י ְמַבּק  יך ִכֵּ֥ ול  ָאִבֹ֔ ר ָגדֵ֗ י ָּדָבַ֣ ה[ ָאִבֶ֜  ֚אֹו ֲעש ִּ֨

את׃ ) ֹֹּּֽ ין ז ֵּ֥ ַ֖ה א  ר ַהּז  ת־ַהָּדָבֵּ֥ ִני א  ִ֛ י ִממ  יר ָאִבֵּ֥ ת־ָאְזִנֹ֑י ּוַמּדּוַע֩ ַיְסִתִּ֨ ה א  ַ֖ א ִיְגל  ֵֹּּ֥ ן ְול ר ָקטֹֹּ֔  ( 2–1כ׳  שמואל א׳ָּדָבַ֣
 

מתייחס   בדבריו  יהונתן  אך  אחד;  מה  דבר  עושה  יהונתן,  של  אביו  שאול,  ספציפי  מקרה  בכל  כי  לכלל  מובן 
 המקרים ולכלל הדברים ששאול עשוי לעשות. 
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שהיא׳   בחלופה  כולם  של    ׳ התיישבות׳מאופיינים  זו בשיח  עם  זו  מחייב  .  214החלופות  מבע  אם 

התבוננות משתי נקודות מבט, הרי שלפחות מאחת מהן הוא נוהג בדפוס האמור. כל יתר שימושי  

ה  לגבי   ניטראלייםהברירה   המבעים  של  ההדדית׳    התיישבות׳ סוגיית  מן  חלק  כלומר  החלופות, 

שימושי אלה  המציגים  בם  ב   ׳ הדדית   הוצאה ׳ מאופיינים  אחר  אפשריתה׳וחלק  כל  ׳כללה  ואין   ,

  )שם(  ממצאים אלה מצויים בהלימה עם אלו של אריאל במחקריה דגים זאת להלן.דפוס קבוע. א

חלקית   בדוניחלוקות קודמעם  ובהלימה  )למשל  זו  ,  אקזוסטיביותסוגיית הב  ות שנדונו בעבודה 

 (. בסעיף הקודם

 

 של הפריטים   ׳הוצאה הדדית׳המאופיינים ב אומבעי  4.3.1

של  בשיח    ׳הוצאה ׳מאופיינים כולם ב   ׳ בחירה׳ ו  ׳ הצרת סט האפשרויות׳ כאמור, מבעים שתכליתם  

׳הצרת  במבע היחיד במקרא בשימוש  כאמור,  ; בשניהם מקורה בידע העולם.  החלופות זו את זו

ללון במקום    (, ברור שבלילה מסוים ניתן13י״ט    שופטים)  ולנו בגבעה או ברמה,  סט האפשרויות׳

ב;  מסוים אחד בלבד  ׳לינה  ב   גבעההחלופה  ושלילתה    ׳ רמהוגם  רלוונטית,  אינה  אינה אפשרית, 

המתוקשר.  המסר  מן  חלק  שעניינם    אינה  מבעים  לעיל;    ׳ בחירה׳גם  שאלה  ה  ,למשל  , כךנדונו 

בדברי  או  קהלת,    העקיפה  יהיה  החכם  יודע  זה גם  ;  (19ב׳    קהלת)  ]...[  סכל ומי  ברור    במקרה 

העולם   ׳מידע  כלומר  סכלוגם    חכם שהחלופה  ושלילתה,  רלוונטית,  ואינה  אפשרית  אינה  כלל  ׳ 

 . 215, אינה מתוקשרת במבע ׳ה׳הוצאה ההדדית

 
  ׳ התיישבות׳מאופיינים ב   משמשים להבעתםפנה עתה לשימושי ברירה שכל המבעים הא

 של החלופות זו עם זו. 

 

 

 

 
מבחין  214 ו׳איחוי  ׳אקוויוולנטיות׳  השימושים  איחוי    ׳מן  ספק  אקוויוולנטיות,  ׳ספק  שהינם  השימושים  נגזרים 

׳ספק ברירה חופשית,  . אל זה האחרון קרוב השימוש  ׳ספק איחוי מבחין, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה׳ו  מבחין׳
 בהקשרנו זה.  והה׳, הנוהג באותו האופןספק קטגוריה מדרגה גב

 
המבע    215 גם  מצוי  קהלת  בדברי  יותר;  מורכבת  תמונה  עולה  אחר, שממנו  ׳בחירה׳  מבע  זה  בהקשר  להציג  מעניין 

 הבא:
ים   ֱאֹלִהֹ֔ ָהֹּֽ ה  ַ֣ ת־ַמֲעש  א  ַד֙ע  ת  א  ֹֹּּׁ֤ ל ָכה  ָכֵ֗ ָאֹ֑ה  ַהְמל  ן  ט  ַ֣ ְבב  ים  ַכֲעָצִמַ֖ ּוַח  ָהרֹ֔ ְך  ר  ַ֣ ַמה־ּד  ַע֙  ֙ יוד  יְנךֹּׁ֤  ֹּֽ א  ר  ר ַכֲאש ִּ֨ ֵּ֥ ֲאש 

הֲ  ִיְכָש֙ר  ֹּׁ֤ה  ז  י  ַ֣ א  ע  יוד ֶ֜ יְנךִּ֨  ֹּֽ א  ִכ֩י  ך  ֹ֑ ָיד  ַאל־ַתַנַ֣ח  ב  ר  ַ֖ ְוָלע  ך  ת־ַזְרע ֹ֔ א  ע  ְזַרַ֣ ֙ר  ק  ַבבִֹּּ֨ ל׃  ת־ַהכֹֹּּֽ א  ה  ַ֖ ַ֣ה  ַיֲעש  ה אֹוז  ־ז ֹ֔
ים׃ )ְוִאם ד טוִבֹּֽ ָחַ֖ ם ְכא  ֵּ֥  (6–5י״א  קהלת־ְשנ יה 
 

( החלופות  שתי  במציאות  ההתממשות  שבמסגרת  הרי  זה  ו  זרעה׳במקרה  עשויות   זרע׳ההראשון׳  אכן  השני׳( 
קודמים כפי פריטים ה , שהוא חלופי לואם שניהם כאחד טוביםלהתקיים שתיהן )כפי שעולה מן הפריט האחרון, 

שעולה מכל התרגומים(. אך יש להבחין בין ההתממשות האובייקטיבית במציאות לבין הבניית החלופות בשיח, 
ות. ואמנם בשיח החלופות כפי שהן מוצגות ׳מוציאות׳ זו  ובו יש לדוברים בחירה בין הבניות שונות לאותה מציא

׳ה החלופות  למעשה  בו  מועמדות  זו;  ׳ה  זרע את  יכשר׳,  ו׳  זרע הראשון  יכשר׳  הזרעיםהשני  יכשרו׳. שאלת    שני 
 , שעולה מן החלופה השלישית, אינה רלוונטית בשיח. מציאותה׳התיישבות׳ ב
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 של הפריטים  ׳התיישבות הדדית׳המאופיינים ב אומבעי  4.3.2

כפי שנדון בהרחבה בפרק השימושים, שימושי ברירה אחדים מאופיינים בכך שהדוברת מחויבת  

; לפיכך  מבעים המשמשים להבעתםלכל אחת מן החלופות הנזכרות בבהכרח )ולא רק כאפשרות(  

כהצעת אריאל ומאורי,  : ׳אקוויוולנטיות ׳הוא שימוש אחד  זו עם זו. ׳מתיישבות׳ חלופותשהברור 

, והברירה ביניהן  שיחי יחידבפני עצמה, עומדת כנגד קונספט  ן החלופות, מבעים אלה כל אחת מב

, ובו הוא מקונן  משובץ בדברי איוב  , שהוצג לעיל,לשוני בלבד. מבע אחד כזה-היא ברובד המטא

או כנפל טמון לא אהיה, כעוללים לא  ]...[    מדוע קדמוני ברכיים, ומה שדיים כי אינקעל מצבו,  

זו    ׳מתיישבות׳כמובן  מבהירה את מצבו של איוב, והן חלופה לגופה  כל ;  (16–12ג׳    איוב)  ראו אור

 עם זו.

 
היא למימוש  הדוברת    ות. במבעים המשמשים כך מחויב׳איחוי מבחין ׳שימוש אחר הוא  

כל אחת    ׳איחוי מבחין׳מבעי  ההבדל בינם לבין מבעי הוספה הוא שב, וכל אחת מן החלופותשל  

בפני עצמה   החלופות  היחיד  ״מאיישת״מן  אינן  את התפקיד השיחי  והן  לזו  מתוספות,  כךזו   . ,  

 למשל:

ת    ֻכֳתנֹֹּ֔ ה  ַ֣ ַתֲעש  ַאֲהרֹּ֙ן  ֹּׁ֤י  ו    ]...[ ְוִלְבנ  ִאתֹ֑ ת־ָבָנַ֖יו  ְוא  יך  ָאִחֹ֔ ן  ת־ַאֲהרַֹּ֣ א  אָֹּת֙ם   ]...[ְוִהְלַבְשָתֹּׁ֤ 

ד   י־ָבֹ֔ ִמְכְנס  ֙ם  ָלה  ה  ֹּׁ֤ ד    ]...[ ַוֲעש  מוע ֵ֗ ל  ה  ל־אַֹּ֣ א  ׀  ְבבָֹּאַ֣ם  יו  ְוַעל־ָבָנֶ֜ ן  ַעל־ַאֲהרִֹּּ֨ ֹו  ְוָהיּ֩ו  אֹ֣

ם   ו  ְבִגְשָתֹּׁ֤ ּוְלַזְרעֵּ֥ ו  לַ֖ ם  עוָלִ֛ ת  ֻחַּקֵּ֥ תּו  ֹ֑ ָומ  ן  ָעוַ֖ ּו  ֹּא־ִיְשאֵּ֥ ְול ש  ד  ַבּקֹֹּ֔ ת  ַ֣ ְלָשר  ַח֙  ֙ ל־ַהִמְזב  א 

יו׃   (43–40כ״ח  שמות) ַאֲחָרֹּֽ

 
,  בגשתם אל המזבחוגם   בבואם אל אוהל מועד ללבוש את הבגדים גם  בהכרח  אהרן ובניו צריכים  

 . זו עם זו ׳ מתיישבות׳ועל כן החלופות בהכרח 

 
הוא   זה  לעניין  האחרון  הברירה  שהיא ׳ שימוש  חלופה  ומאורי,  .  ׳כל  לאריאל  בהמשך 

זו את זו, אך רק ברובד    ׳מוציאות ׳אמנם    , שהן מנוגדות זו לזו,במבעים אלו החלופות הנזכרות

השיח    המציאות;  כאמור,  ברובד  היסקיים,  תהליכים  לכל  ובתיווך  בדיוק  היא  ההתכוונות 

ואין   כולן,  להיפך.החלופות  אלא  ביניהן,  ההלימה  חוסר  את  לתקשר  בדברי    ,למשל  ,כך  כוונה 

אמנם במקרה  ;  (50כ״ד    בראשית)  לא נוכל דבר אליך רע או טובמשפחת רבקה אל עבד אברהם,  

רק תשובה אחת  זה המדובר בכל    ,לפנינו התרחשות אחת, מקרה בודד, שבו עשויה להינתן  אך 

קשת על  אפשרית  רקהתשובות  תשובה  ולא  בין  טובהאו    רעה  ,  הרפרנציאלי  הניגוד  למעשה,   .

החלופות מתבטא בשיח רק בהיותו ״מנוצל״ להעמדת רצף ביניהן, שמטרתו בדיוק להתייחס לכל  

 החלופות שעליו, אשר כולן רלוונטיות.  
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מבעי  א בחינת  הסעיף:  את  בגישה    אוסכם  המכונן  העיקרון  לפי  המקרא  בעברית 

כלל חלק  שני משמעים אלו אינם העלתה כי   ת׳,האפשרי  כללה׳ וה׳הההדדית   ה׳הוצאההקלאסית,  

במבעים המתוקשר  המסר  זו  .מן  מלאכותית  הבחנה  פיה  כפיית  על  ומיונם  המבעים  העלו    על 

ש  שהיתרון ה   ׳מוציאים׳ה   או  ימופע  להיחסי  פני  מן    ׳מכלילים׳על  יותר  אף  נמוך  זה  בהיבט 

מצאתי, כי לכל היותר ניתן לאפיין שימושי ברירה אחדים  .  הממצא המקביל בקורפוס האנגלית

חידדתי את  זאת ועוד,    ., אך בכל המקרים ההקשר וידע העולם הם המקור למיוןזהעל פי עיקרון  

שבבסיסה החופש שיש  , 216המוצגת אצל אריאל ומאורי ההבחנה בין רובד המציאות לרובד השיח, 

מעוניינים.   שהם  כפי  המציאות  את  להבנות  שעניינם  ב לדוברים  שהיא׳מבעים  חלופה    ׳ כל 

ברובד המציאות  ׳מוציאים ׳אמנם    הפריטים רק  זה, אך  וזה את  היא  ,  ברובד השיח ההתכוונות 

כולןלכבדיוק   החלופות  לל  ׳בחירה׳ .  שעניינם  במבעים  זאת,  עשויות  אמנם    החלופות   עומת 

זו את    ׳מוציאות ׳, אך ברובד השיח הן מוצגות על ידי הדוברים כ ברובד המציאות  מש כולןלהתמ

 בהכרח.  זו

 
בין  אשר עניינה הוא ה  יה אחתירק סוג א  יההדדית ה   ׳התיישבות ׳ ה  כאמור, סוגיית יחס 

לבין עצמם  סוגי במבעי ברירה  הפריטים  נוספת י.  זה   העולה מן הספרות  ה  יכולתם    בהקשר  היא 

 עסוק בסעיף הבא. תחלף זה עם זה בסדר הופעתם. בכך אשל הפריטים לה

 

 או סדר הפריטים במבעי  4.4

היא לבחון   זה  בספרות המחקר  מטרתו של סעיף  הנדונות  הסוגיות  :  אומבעי  באשר לאת אחת 

ויכולת  ובכלל זה  ,  במבעים  הפריטים הופעת  סדר   ההתחלפות  הקריטריונים הקובעים את הסדר 

 .  בסדר ההופעה של הפריטים זה עם זה 

 
שלכל החלופות הנזכרות בהם    םהוא במבעיהעוסקת ביחס הברירה    עיקר הדיון בספרות

משום כך הטענה הרווחת היא שהמבעים סימטריים, כלומר הפריטים  ;  אפשרות שווה להתממש

הופעתם בסדר  זה  עם  זה  להתחלף  חופשי   יכולים  ומאורי  .  217באופן  את  )שם(  אריאל  רואות 

ברירה של  המשמעות  מליבת  כחלק  אף  אותה  הסימטריות  המסמנים  הַקשרים  לשיטתן,  ושל   ;

בלתי פתורה על תפקיד שיחי יחיד בין אפשרויות המשתייכות לפרדיגמה    ״תחרות״יחס זה מציג  

ש טוענות  הן  לכך  ובהתאם  הא  or  -אחת,  המבעים  ברירה.  של  סימטרי  קונספט  -מקודדת 

 
 . 59–40, עמ׳ 2019ר׳ אריאל ומאורי,  216
 

 . 149–114, עמ׳  1971; לייקוף, 1968ר׳ בהקשר זה דיק,  217
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חלופה אחת מועדפת יותר  סימטריים הם בבחינת יוצאי הדופן: אלו מתייחסים למצבים שבהם  

ברירה  בגם לייקוף )שם( דנה  כאמור במבוא,  .  נוטה להופיע ראשונה  החלופה המועדפת;  תו מאחר

בחירה, בניגוד להיותו של ״אלמנט כלשהו של  למעשה,    ,וטוענת שבהם אין מוצעת  סימטרית-א

 ״.  orבמבנה העומק של בחירה, שייתכן שמצוי 

 
הליבה   ממשמעות  לסימטריות  הטענה  את  מרחיבה  ברירה  אריאל  השימושים  של  אל 

ההקשר  שימושי    .218תלויי  שמרבית  העלתה  המדוברת  האנגלית  בקורפוס  אריאל  של  בדיקתה 

)ר׳ מילון    מאופיינים בסימטריות. במיוחד בולטים בהקשר זה המבעים האקוויוולנטייםהברירה  

בהם   הפריטים  לכל  הדוברת  המונחים(;  זהות מייחסת  ורלוונטיות  הו  ,בולטות  כך  סדר  משום 

אף שהחלופות  הם סימטריים, על פי אריאל:    ׳ בחירה׳  . גם מבעים שתכליתםביניהם תמיד הפיך

, אף אחת  מציאותב  הן המובחנות ביותר זו מזו, שכן לכל אחת מהן השלכה שונה   הםהנזכרות ב 

בולטת   איננה  החלופות  האחרות.  יותר  בשיח  מן  לעיל,  מן  רבות  פעמים  הודגמו  אלה  וגם  אלה 

להלן.   עוד  באויודגמו  המאופיינים  אריאל  שמצאה  הברירה  נמצאו  -שימושי  לא  סימטריות 

 בקורפוס המקרא. 

 
התיישבות  ׳הקודם שעסק ב בסעיף   . כאמורלסימטריות)שם(  בהקשר נוסף טוענת אריאל  

הפריטים,    ׳ההדדית  המקרים  בין  מן  הפריטים  בחלק  להיות  על  כדי  הקשרית  התאמה  לעבור 

. בהתייחסו לעניין  )ר׳ גם במילון המונחים(  , כך שחלופה אחת לא תיכלל באחרת מובחנים זה מזה

 הוא מציג שני מבעים: . 219כזו זה טוען סינג שרק פריטים מוקדמים במבע יכולים לעבור התאמה  

 . ןשהוא אכל את כול אוג׳ון אכל חלק מן העוגיות 

 וכן: 

 . ןשהוא אכל חלק מה  אוג׳ון אכל את כל העוגיות  

 
׳, הוא קביל; השני אינו  כלאך לא    חלקלכדי ׳  חלקלשיטתו, רק המבע הראשון, שבו יש להצר את  

, והיא אף מצאה מופעים רבים של הרצף  של סינג  קביעתו זואינה מקבלת את  )שם(  אריאל  קביל.  

all or some  .  כי אריאל  הסיקה  ה  הצבתמכך  ראשונה  בעמדה  פרגמטית  המוצרת  א  י החלופה 

הסדר   ושינוי  כסימטריים,  המבעים  את  לראות  ניתן  זה  בהיבט  גם  כלומר  בלבד;  העדפה  בגדר 

 ביניהם אפשרי. 

 

 
 א.    2015ר׳ אריאל,  218
 

 . 360–254, עמ׳ 2008ר׳ סינג,  219
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  י סימטריות העולות מן הספרות הן בעלות ביסוס רב יותר. בהציג-שתי טענות אחרות לא

ל המכוונים  גבוההקטגורי ׳מבעים  מדרגה  ביטויים  תי  עמד  ׳ ה  הכוללת  מובחנת  קבוצה  על 

 דוגמה לכך היא המבע הבא, מדיני העבד: בסדר עולה.   תמיד המספרים הם; באלו מספריים

ום   ם׃ ַאְֵּ֥ך ִאם־יִ֛ ֹּֽ ם ִיָנק  ו ָנקַֹּ֖ ַחת ָידֹ֑ ת ַתַ֣ ַ֖ ט ּומ  ב  ת־ֲאָמת֙ו ַבש ֹ֔ ו א  ו אֹּׁ֤ ת־ַעְבּדֶ֜ יש א  ֩ה ִאִּ֨ י־ַיכ  ְוִכֹּֽ

ּוא׃ ֥אֹו ו הֹּֽ י ַכְספַ֖ ם ִכֵּ֥ א יַֻּקֹ֔ ַֹּ֣ ד ל ִים ַיֲעמֹֹּ֑  (21–20כ״א   שמות) יוַמַ֖

 
בביטויים אלה דן הרן;  ,  בשימוש הברירה ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳כאמור לעיל במסגרת העיון  

למספר  ״לדבריו,   ולא  דווקא,  הראשון  למספר  מתכוונים  המספריים  הפסוקים  אין  מלכתחילה 

דווקא״  מדגיש   .220השני  הוא  הפריטים  לסדר  עם    בהקשר  אלה  כגון  פסוקים  לערבב  ש״אין 

זה  ״. כלומר, במשמעם זה התחלפות הפריטים  221פסוקים שבהם המספרים יורדים ואינם עולים

 איננה אפשרית. זה בסדר ההופעה עם 

 
ונת במבע, אלא לנטיות  אינה נוגעת למשמעות המכּו   פריטיםהלסדר    אשרטענה אחרת ב

דנים    קופר ורוס כאמור בסעיף במבוא העוסק בממצאים טיפולוגיים בשפות מודרניות,  רווחות.  

רבים ועוד(    בשאלה מדוע במבעים  הוספה  גם מבעי  ברירה, אלא  רק מבעי  נוטים הפריטים  )לא 

קבוע  בסדר  פי  .  222להופיע  על  אף  וזאת  מאוד,  רבים  מקרים  המאפיינים  דפוסים  מוצאים  הם 

הנטייה   את  למנות  ניתן  אלה  דפוסים  בין  מציינים.  שהם  כפי  שפות,  ובתוך  בין  שונות  שקיימת 

  בעד ונגד (, את החיובי לשלילי )למשל  by hook or by crookלהקדים את הקצר לארוך )למשל  

(,  פה ושםו  במוקדם או במאוחר (, את הקרוב בזמן ובמרחב לרחוק )למשל  עכשיו או לעולם לאו

גם בורשטיין,  (.  בעל ואישה( ואת הזכר לנקבה )למשל  חתול ועכבראת ה״בכיר״ ל״זוטר״ )למשל  

בעברית   הברירה  שאלות  ״סקירת  קובעת:  ומשמעויותיהן,  סוגיהן  ברירה,  בשאלות  בדונה 

בת   השלילית״ הכתובה  הפסוקית  לפני  תמיד  באה  החיובית  הפסוקית  כי  מלמדת  . 223ימינו 

מציאות לאחת החלופות,  בהמקרים שבהם ישנה העדפה ברורה  נכללים גםבמסגרת דפוסים אלה  

דיון קצר וקושרים בינם  קופר ורוס  (. למבעים אלה מקדישים  חיים ומוותכפי שנדון לעיל )למשל  

 ע: לבין מבעי תנאי. לשיטתם, המב

 . שאני יורה או עצור 

 
יש  220 הפסוק  של  זו  כאמור,  לקריאה  למנותבביסוס  ,  גם  ניתן  זו  במסגרת  התייחסות  מקורות.  לעניין שד״ל    את 

לבדו, אלא    יום, אם כן איננו היומייםוקרוב ל  יוםמשמע זמן שהוא קרוב ל  –  יום או יומיים: ״בפרשנותו לפסוק
 לכל הפחות יום ולילה, כלומר מעת לעת, כדברי רבותינו״. 

 
 כזה הוא למשל הפסוק:   221

את   ֵּ֥ ַהיֹּצ  יר  ָהִעִ֛ ה  ְיהִוֹ֔ ֲאדָֹּנַ֣י  ָאַמ֙ר  ה  כֹֹּּׁ֤ י  ףִכַ֣ ל  ֖ יר    א  את    ֵמָא הַתְשִאַ֣ ֵּ֥ יר  ֵמָא֛הְוַהיוצ  ה  ַתְשִאֵּ֥ ית    ע ָׂשָר֖ ֵּ֥ ְלב 
ל׃ ) ֹּֽ  (3ה׳  עמוסִיְשָרא 

 
 . 111–63, עמ׳  1975ר׳ קופר ורוס,  222
 

 . 60–42, עמ׳ 2003ר׳ בורשטיין,  223
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עומדים  סמנטיים ופונולוגיים  עקרונות  עוצר, אני יורה׳. קופר ורוס סבורים ש  אינך   אם משמעו: ׳

ו הסדר,  זיקה בבסיס  שקיימת  והן    טוענים  הלשון  מתחום  הן  עניינים  לבין  אלה  עקרונות  בין 

 מתחום הפסיכולוגיה, ובכלל זה תהליכי עיבוד אינפורמציה.  

 
בעברית    אובהמשך לטענות אלה פניתי לבחינת סדר הפריטים ויכולת התחלפותם במבעי  

ים  הברירתי  אומצאתי כי סימטריות היא מאפיין מובהק שלהם: רוב מכריע של מופעי  המקרא.  

ללא משובצים בין פריטים שניתן להחליף את סדר הופעתם  224( 96.8%, 307/317בעברית המקרא )

אחת  ב  שינוי  חלופה  שבהם  )הבודדים(  המקרים  אפילו  למעשה,  נמנים,  זה  בכלל  משמעות; 

בטקסט   נרחב  עיון  על  הקביעות התבססו  כנדרש,  יורחב להלן.  כך  ועל  פני האחרת,  על  מועדפת 

נסיבות החיים בישראל  ; זאת  ועל פרשנותו   (אולא רק במבעי  )  המקראי מתוך הצורך לעמוד על 

ידי   על  בו מוכתב  הפריטים  וסדר  ייחוד,  קווי  למקרא  כי  ברור  המבעים.  הופקו  שבהן  העתיקה 

כי   להדגיש  יש  אחרים.  חלקם  אך  לעיל,  שנזכרו  לאלו  דומים  אמנם  חלקם  מגוונים:  עקרונות 

נערכה  הפריטים  סדר  סינכרונית;    בחינת  מבט  הכתובים    טענות מנקודת  מן  חלק  היות  לגבי 

סקונדריות תוספות  קודמים בבחינת  בפרקים  והודגם  שנדון  כפי  מאוחרת,  עריכה  פרי   ,225 ,

בהם אינה  סדר הפריטים  החלפת  את קבוצות המבעים ש  אציג תחילה  מגבילות כמובן את הדיון.  

עבור לקבוצות המעטות של מבעים שבהם שינוי הסדר  אמשמעות, ולאחר מכן  ה  מוליכה לשינוי 

 משמעות.  ה שינוי איננו אפשרי ללא 

 

 ששינוי סדר הפריטים בהם אינו גורר שינוי במשמעות  אומבעי  4.4.1

ב ביותר  המעניין  מ הממצא  העולה  הפריטים,  לסדר  המקרא  אומבעי  אשר  שאם    , בעברית  הוא 

; זאת  מופיעה בהם חלופה מסוימת המועדפת על פני האחרות, היא אינה בהכרח נזכרת ראשונה

 שיח הבא: -. נבחן את הדו226בניגוד למצוי בספרות המחקר, כאמור 

 
במניין    224 מופעי  גם  סך  הוא    אוזה  הקבוצות  במקרא  317בשתי  ישנם  שכאמור  בעוד  המשמשים   אומופעי    318, 

באמרכם כל עושה רע טוב בעיני ה׳, ובהם הוא   , את המבעבדוני בשימושי הברירה  להבעת ברירה. כאמור לעיל 
המשפט אלוהי  איה  או  את   ( 17ב׳    מלאכי)  חפץ,  כמביע  זה  מבע  נקרא  אם  שונים.  אופנים  בשני  לקרוא  ניתן 

אם  ונת. לעומת זאת,  השימוש ׳מיצוי סט האפשרויות׳, הרי ששינוי סדר הפריטים מוביל לשינוי במשמעות המכּו
 נקרא מבע זה כמביע את השימוש ׳איחוי מבחין׳, הרי שלסדר הפריטים אין נגיעה למשמעות. 

 
 . 59–40, עמ׳  2019א; אריאל ומאורי,  2015ר׳ אריאל,  224
 

, עמ׳  1988אצל פישביין,  ו  26–19תשמ״ב, עמ׳  -אצל ברין, תשמ״את הטענות המועלות  ר׳ בהקשר זה, בין היתר, א  225
ועל היותם   שונים  אועל אודות הסקונדריות של מבעי  , ושהוצגו לעיל במסגרת הדיון בשימושי הברירה,  177–170

( ושל ג׳קסון 128, עמ׳ 1966את הטענות של פון ראד )כן ו״ראיה לתולדות היווצרות הדין״ ו״לשם הבהרת הדין״; 
 .ם בסדר עולהי מספריביטויים ( על אודות הסקונדריות של המבעים המציגים  168, 161, 158, עמ׳ 1975)
 

שבהם ננקטים סמנים  בקורפוס זה    מבעי ברירהלבין    אושבהם ננקטת  במקרא  מבעי ברירה  זהו קו שוני בולט בין    226
  מאופיינים בהצבתובהם אחת החלופות מועדפת על פני האחרות,    ,פןו  אם לא ,  אם אין  ליםהכולאחרים. מבעים  

 חלופה זו ראשונה. הרחבה בנושא תובא בחלק השני של העבודה. 
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ד    י ָדִוֹ֑ ַ֣ ַ֖י ַעְבד  ום ִלְפנ  ֙א ַאְבָשלֹ֔ יִתי    ]...[ ַוִיָּקר  ֙ה ָרִאַ֣ ר ִהנ  אמ  ֵֹּ֗ ַ֖ד ְליוָאֹ֑ב ַוי ד ַוַיג  ָחֹ֔ יש א  ַוַיְר֙א ִאַ֣

ם   ת־ַאְבָשֹלֹ֔ ם    ]...[ א  ָשַ֖ ו  א־ִהִכיתֵּ֥ ֹֹּּֽ ל ּוַע  ּוַמּדִ֛ יָת  ָרִאֹ֔ ַ֣ה  ְוִהנ  ו  לֹ֔ יד  ַהַמִגַ֣ ָלִאי֙ש  יוָאֵ֗ב  ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי

ַעל  ]...[ ָאְֹ֑רָצה   ל  ֹּׁ֤ שֹּק  י  ָאנִֹּכֶ֜ ּוא[  ]ְו[]לִּ֨ ְוֻלא  ל־יוָאֹ֔ב  א  ָהִאי֙ש  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ ף  ַוי ס  כ ֹ֔ ף  ל  ַ֣ א  ־ַכַפ֙י 

ְך   ל  ינּו ִצָּוַ֣ה ַהמ ֵ֗ י ְבָאְזנ ֶ֜ ְך ִכַ֣ ל  ֹ֑ ן־ַהמ  ל־ב  י א  ָיִדַ֖ ח  ְשַלֵּ֥ א־א  ֹֹּּֽ ום׃ ]...[  ל ַבַנַַ֖ער ְבַאְבָשלֹּֽ י    ִשְמרּו־ִמָ֕

ד׃ֽאו ָֹּֽֽג  ב ִמנ  ֵּ֥ ה ִתְתַיצ  ְך ְוַאָתַ֖ ל  ֹ֑ ד ִמן־ַהמ  ַ֣ ֹּא־ִיָכח  ר ל ר ְוָכל־ָּדָבַ֖ ק  ְבַנְפשו ]ְב[]ַנְפִש֙י[ ש ֹ֔ יִתי    ֹּ־ָעִשֹּׁ֤

 (13–9י״ח  ואל ב׳שמ)

 
ראשונה,   הנזכרת  שהחלופה  מובן  זה  אבשלום  שמירהבמקרה  האחרת,  על  פני  על  מועדפת   ,

או    ׳״ פגיעה באבשלום״׳ פי רד״ק(  תיוודע  ״׳ )על  הפגיעה בו אשר  פי    ׳״למלך בהמשך  העלמת  )על 

כך    .המלבי״ם( העדיפה;  היא  שנייה  הנזכרת  החלופה  דווקא  אחר  במקרה  זאת,  בדברי  לעומת 

 ישעיהו: 

ְוַעל֙    ַח  ָבִרֹ֔ ש  ָנָחַ֣ ל ִלְוָיָת֙ן  ַעֹּׁ֤ ה  ֲחָזָקֵ֗ ְוַהֹּֽ ה  ְוַהְגדוָלַ֣ ה  ַהָּקָשֶ֜ ו  ְיהָו֩ה ְבַחְרבִּ֨ ד  ִיְפקַֹּ֣ ּוא  ום ַההָ֡ ַביַ֣

ַבָיֹּֽם׃  ר  ֵּ֥ ֲאש  ין  ת־ַהַתִנַ֖ א  ג  ְוָהַרֵּ֥ ון  ֲעַקָלתֹ֑ ש  ָנָחַ֖ ן  יר  ]...[    ִלְוָיָתֹ֔ ָשִמֵּ֥ ִני  י־ִיְתנ ֶ֜ ִמֹּֽ י  ִלֹ֑ ין  ַ֣ א  ה  ָמַ֖ ח 
ִית֙  ָיַֹּֽחד׃ ַש֙ ָנה  ֵּ֥ ֲאִצית  ּה  ָבַ֖ ה  ְפְשָעֵּ֥ ה א  ַבִמְלָחָמֹ֔ ום ֚אֹו      י ָשלַ֖ ִלֹ֑ ום  ה ָשלַ֖ ֵּ֥ ַיֲעש  י  ְבָמעּוִּזֹ֔ ַ֣ק  ַיֲחז 

י׃ ה־ִלֹּֽ  ( 5–1כ״ז  ישעיה ) ַיֲֹּֽעש 
 

מלחמה  הפעם   למצב  מתייחסת  ראשונה  הנזכרת  רד״ק:  החלופה  בדברי  שמבואר  כפי  קשה, 

, הייתי פוסע בה פסיעה אחת,  חימהאם היה לי    –במקום ענבים    שיתו  שמיר״הכרם שנותן לי  

השנייה   החלופה  עוונותיה״.  כל  על  עימה  נלחם  כשאני  במלחמה,  כאחד  כולה  שורפה  והייתי 

״ בבירור:  לי מועדפת  יעשה  ה  –  שלום  לחזק  ובין  שלוםכפל  האל  בין  עוד מלחמה  תהיה  שלא   ,

 רד״ק. כלשון ישראל, והוא זמן הישועה״, 

 
גם הקביעות באשר לדפוסים קבועים של סידורים הופרכו בחלקן מבדיקתי את עברית   

פריהמקרא.   רבות  שונים  פעמים  במבעים  ראינו  כבר  זאת  שלילי;  לפריט  מוקדם  אינו  חיובי  ט 

  במדבר )  לא אוכל לעבור את פי ה׳ לעשות טובה או רעהם,  שנדונו לעיל. לצד המבע מדברי בלע

המבע  ,  (13כ״ד   רבקהמצוי  משפחת  טוב ,  מדברי  או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר,  יצא    מה׳ 

כן,  (50כ״ד    בראשית) על  יתר  לא  .  לרחוק,  מוקדם  שהקרוב  כך  במרחב,  מיקום  לפי  סידור  גם 

 נמצא כדפוס קבוע. בדינו של המסית מדרך האל מוצאים:  

ים  ]...[   ִרֹ֔ ֲאח  ים  ְוַנַֹּֽעְבָד֙ה ֱאֹלִהַ֣ ה  ְֹּֽלָכֵ֗ ים    ]...[ נ  ם ַהְּקרִֹּבַ֣ יכ ֹ֔ ת  ֙ר ְסִביבַֹּ֣ ֲאש  ים  ַעִמֵ֗ ָהֹּֽ י  ַ֣ ֱאֹלה  מ 

יך   ל ֹ֔ ֵּ֥ ֖אֹו  א  ִמְקצ  ָּך  ֹ֑ ִממ  ים  ץ׃ ָהְרחִֹּקַ֣ ָהָאֹּֽר  ה  ֵּ֥ ְוַעד־ְקצ  ץ  ָהָאַ֖ר  ע    ה  ִתְשַמַ֖ א  ֵֹּּ֥ ְול ו  לֹ֔ ה  ַ֣ ֹּא־תֹּאב  ל

יו ָלֹ֑  (9–7י״ג   דברים]...[ ) א 

 
 אך בצידו מצוי גם המבע: 

ּום    ְוָשבִּ֧ ֹ֑ב  אוי  ַ֣י  ִלְפנ  ם  ּוְנַתָתַ֖ ם  ָבֹ֔ ְוָאַנְפָתַ֣  א  ֱחָטֹ֔ ֹּא־י  ל ר  ַ֣ ֲאש  ָאָד֙ם  ין  ֹּׁ֤ א  י  ִכַ֣ ְך  ְטאּו־ָלֵ֗ י ח  י  ִכַ֣

ה   ְרחוָקַ֖ ץ  ר  ֵּ֥ ל־א  ם א  ִ֛ יה  ה׃֥אֹו  שוב  ץ    [...]   ְקרוָבֹּֽ ר  ֵּ֥ ְבא  ם  ּוְבָכל־ַנְפָשֹ֔ יך ְבָכל־ִלָב֙ם  ל ֵ֗ בּו א  ְוָשַ֣
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ם   יָת ִמְשָפָטֹ֑ ְוָעִשַ֖ ְך׃  ִשְבָיַ֖ם ]...[  ְטאּו־ָלֹּֽ ָחֹּֽ ר  ֵּ֥ –36ו׳    דברי הימים ב׳ )ְוָסַלְחָתֵּ֥ ְלַעְמךַ֖ ֲאש 

39) 

 
המקרא.   בלשון  קבוע  דפוס  איננה  אנושי  לשאינו  האנושי  הקדמת  גם  כן,  למשל,כמו  בצד    כך, 

 : שקץ ול בהמה ל אדם, שבו מוקדם המבע הבא

א ְבֻטְמַאֹּׁ֤ת ָאָד֙ם  י־ִתַגַ֣ע ְבָכל־ָטמ ֵ֗ ש ִכֹּֽ פ  ֹו ׀  ְונ ֶ֜ ָאֵ֗ה אֹ֣ ה ְטמ  ָמַ֣ ל  ֚אֹו ִבְבה  א ְוָאַכִ֛ ץ ָטמ ֹ֔ ק  ַ֣ ְבָכל־ש 

יָה׃ ֹּֽ ַעמ  וא מ  ש ַהִהַ֖ ֵּ֥פ  ה ַהנ  ר ַליהָוֹ֑ה ְוִנְכְרָתִ֛ ַ֣ ים ֲאש  ַבח ַהְשָלִמַ֖ ֵּ֥  ( 21ז׳  ויקרא) ִמְבַשר־ז 

 
 : אדםמוקדם ל שרץהבא, שבו   מצוי המבע

ו  ]...[   ר ִיְטָמא־לֹ֑ ַ֣ ץ ֲאש  ר  ַ֖ ע ְבָכל־ש  ר ִיַגֹ֔ ַ֣ ו׃   ֤אֹוִאי֙ש ֲאש  ל ֻטְמָאתֹּֽ ו ְלכַֹּ֖ ר ִיְטָמא־לֹ֔ ַ֣   ְבָאָד֙ם ֲאש 

 ( 5כ״ב   ויקרא)

 
 

עם זאת, בהחלט ניתן לטעון כי גם עברית המקרא נוטה לסידורים קבועים של פריטים,  

  יחול שינוי אפשרי מבלי שבהם  בהתאם לדפוסים שהוצגו לעיל; אף על פי כן שינוי סדר הפריטים 

, שהוא בולט למדי ונדון פעמים רבות בעבודה זו, הוא  בלשון המקרא  משמעות. דפוס רווח אחד ב

 : שנדון לעיל, המשופע בדוגמאות לכך בלשון החוק הבא כך, למשל, לנקבה. הקדמת הזכר 

יש   ת־ִאִ֛ ור א  ח שֵּ֥ י־ִיַגִּ֨ ה  ֥אֹוְוִכֹּֽ ת־ִאָשַ֖ ן ִיָגַ֖ח אֹו ]...[ א  ֵּ֥ ו׃ אֹו־ב  ה לֹּֽ ָעֵּ֥ש  ה י  ַ֖ ט ַהּז  ת ִיָגֹ֑ח ַכִמְשָפֵּ֥   ־ַבַ֣

ור   ד ִיַגֵּ֥ח ַהשַ֖ ב  ִ֛ ֹו ִאם־ע  ה אֹ֣  (32–28כ״א  שמות) ׃]...[ ָאָמֹ֑
 

 בדברי אלישע מוצאים:   כך, למשל,גם מדרג הבכירות משפיע על סדר הפריטים;  

את   ֹֹּ֑ ַהּז ית  ַלשּוַנִמַ֣ א  ְקָרַ֖ ו  ַנֲערֹ֔ י  ֲחִזַ֣ ל־ג  א  ֙ר  ֹּ֙אמ  ַ֣ה  ]...[  ַוי ִהנ  יָה֮  ל  א  ֱאָמר־ָנַ֣א  ו  לֵ֗ ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי

ְך   ל  ל־ַהמ ֹ֔ א  ר־ָלְ֙ך  ְלַדב  ֹּׁ֤ש  ֲהי  ְך  ָלֹ֔ ות  ַלֲעשַ֣ ה  מ ֶ֚ ֹּא֒ת  ַהּז ה  ת־ָכל־ַהֲחָרָדַ֣ א  ינּ֮ו  ל  א  ׀  ְדְת  ֖אֹו  ָחַרַ֣

וְך עַ  ר ְבתֵּ֥ אמ  א ַותָֹּ֕ ר ַהָצָבֹ֑ ל־ַשַ֣ ת׃ א  ב  י יָֹּשֹּֽ ִכֵּ֥ י ָאנֹּ  (13–12ד׳  מלכים ב׳) ִמַ֖

 
כך   לארוכים;  קצרים  ביטויים  להקדים  נוטה  המקרא  עברית  כי  נמצא  הפונולוגית  הבחינה  ומן 

 : מופתמוקדם ל אות, וחולם חלוםל נביאהבא, שבו באופן קבוע מוקדם  עולה מן המבע

יא   ּום ְבִקְרְב֙ך ָנִבֹ֔ י־ָיקֹּׁ֤ ות ֖אֹו ִכֹּֽ יך אַ֖ ִ֛ ל  ן א  ום ְוָנַתֵּ֥ ם ֲחלֹ֑ ַ֣ ת׃֥אֹו  חֹּל  ֹּֽ א ָהאו֙ת    מופ  ת  וְ ּוָבֹּׁ֤ ַהמופ ֹ֔

ים ]...[  ִרִ֛ ים ֲאח  י ֱאֹלִהִּ֧ ִּ֨ ה ַאֲחר  ְֹּֽלָכ֞ ר נ  אמֹֹּ֑ יך ל  ַ֖ ל  ר א  ֵּ֥ ר־ִּדב  יא    ֲאש  ֙י ַהָנִבַ֣ ל־ִּדְבר  ע א  א ִתְשַמֵ֗ ַֹּ֣ ל
ּוא   ּוא ]...[ ֛אֹו  ַההֹ֔ ום ַההֹ֑ ם ַהֲחלַ֖ ֵּ֥ ל־חול  ּוא    א  יא ַההָ֡ ֹו  ְוַהָנִבַ֣ ת  אֹ֣ ּוא יּוָמֵ֗ ום ַההֶ֜ ֩ם ַהֲחלִּ֨ חֹּל 
 (6–2י״ג   דברים]...[ )

 
 

עניין אחר שנזכר בספרות המחקר באשר לסדר הפריטים הוא השימושים  כאמור לעיל,  

נמצא תוקף בקורפוס המקראי: גם בו  בעניין זה  )שם(  אריאל  לקביעותיה של  של מבעי הברירה.  

במיוחד   הצביעה  אריאל  כאמור,  סימטריים.  הם  המגוונים  הברירה  המבעים  שימושי  על 

. לעיל הודגמו מבעים  של הפריטים  ם בסדר חופשיאופייניכמ ׳בחירה ׳ האקוויוולנטיים ועל מבעי ה
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הפריטי סדר  את  להחליף  ניתן  אכן  בכולם  אלה;  שימושים  בשני  המשמשים  מבלי  רבים  ם 

אם   גם  תשתנה,  המבע  מסוים.  בחלקם  שמשמעות  לסדר  נטייה    איוב בספר  כאמור,  קיימת 

ביניהם  שעניינם אפסות האדם בהשוואה לאל; המציגים אקוויוולנטיות ו שוניםמבעים  שובציםמ

 מוצאים: 

ה  ות ִכיָמֹ֑ ר ַמֲעַדנַ֣ ְתַקש  ַח׃ֽאֹוַהֹּֽ ֹּֽ יל ְתַפת  ות ְכִסַ֣  (31ל״ח  איוב) ־מְֹּשכַ֖

 
ו בפאת צפון  עזרא: ״כוכבים הם  כפי שמפרש אבן  הוא כוכבי השמיים,  הפסוק    כסיל עניינו של 

 לפסוק הוא:  NRSVבפאת דרום״. תרגום 

Can you bind the chains of the Pleiades, or loose the cords of Orion? 

 
 : איובוהנה בהיפוך הסדר מוצאים במקום אחר בספר 

ן׃  ָמֹּֽ י ת  ֵּ֥ ה ְוַחְדר  יל ְוִכיָמֵ֗ ש ְכִסֵּ֥ ה־ָעָ֭ ש   (9ט׳  איוב ) עֹֹּּֽ

 
הברירה   שימושי  שבמסגרת  לציין,  המכווניםגם  יש  שהיא׳ל  במבעים  חלופה  שני    ׳ כל  בסיס  על 

, כפי  וכיוצא בזה  טובמוקדם ל רעכך שנוטים פריטים אלה להופיע בסדר חופשי,  פריטים מנוגדים

 . שראינו לעיל

 
ההכרח להצר את המשמעות של  בהקשר לסדר:  בספרותגם הוא  נדון ש נוסף עניין  פנה לא

מזו.   זו  מובחנות  תהיינה  וכולן  אחרת  בחלופה  תיכלל  לא  אחת  שחלופה  כך  מכלילים,  ביטויים 

  שרק פריטים מוקדמים במבע יכולים לעבור התאמה הקשרית כזו וען  שסינג )שם( ט כזכור, בעוד  

בדיקה    ., אריאל )שם( מצאה מבעים שבהם החלופה המוצרת מוצבת שנייה)ר׳ מילון המונחים(

המקרא   שבעברית  מוצבות  מעלה  הצרתם  שנדרשת  שנייה  בה  החלופות  בעמדה  כלל  בדרך 

תיקוף לממצאיה של א יש  ובכך  וערעור  )והלאה(,  כאלו הם מבעים  על  ריאל  סינג.  קביעותיו של 

 רבים שנדונו והודגמו לעיל; דוגמה נוספת היא המבע הבא מדברי דוד: 

י   ה־ִלֹּׁ֤ ַיֲעש  ה  כַֹּ֣ ר  אמֵֹּ֗ ל  ד  ָּדִוֶ֜ ע  ַוִיָשַבִּ֨ ום  ַהיֹ֑ וד  ְבעַ֣ ם  ח  ַ֖ ל  ד  ת־ָּדִוִ֛ א  ות  ְלַהְברִּ֧ ם  ָכל־ָהָעֵ֗ א  ַֹּ֣ ַוָיב

ם   ח  ַ֖ ְטַעם־ל  ש א  מ  ִ֛ וא־ַהש  ִּ֧י בֹּֽ י ִאם־ִלְפנ  ִכַ֣ יף  יִֹּסֹ֔ ה  ְוכַֹּ֣ ּוָמה׃  ֥אֹו ֱאֹלִהי֙ם    שמואל ב׳)  ָכל־ְמאֹּֽ

 (35ג׳ 

 
של   המובן  את  להצר  יש  זה  מאומהבמקרה  ׳   כל  מאומהלכדי  מ  כל  זאת,    ׳. לחםאחר  לעומת 

 במבע:   כך, למשל,במקרה אחר דווקא החלופה הנזכרת ראשונה מחייבת הצרה;  

֒א   ר ָטמ  ְבָכל־ָּדָבַ֣ ִתַג֮ע  ר  ַ֣ ֲאש  ש  פ  ָאֵ֗ה  אֹ֩ו  נ ֵ֗ ְטמ  ה  ַחָיֶ֜ ת  ָאֹ֔ה    ֤אֹוְבִנְבַלִּ֨ ְטמ  ה  ָמַ֣ ְבה  ֕אֹו  ְבִנְבַל֙ת 

יָה׃ְבנִ  ֹּֽ א ָעל  ר ָחָטַ֖ ֵּ֥ ה ֲאש  ְתַוָּדֹ֔ ם׃ ]...[ ְוִהִּ֨ ֹּֽ א ְוָאש  ַ֖ ּוא ָטמ  נּו ְוהֵּ֥ ם ִממ ֹ֔ ְעַלַ֣ ְונ  א  ֹ֑ ץ ָטמ  ר  ַ֣ ת ש    ְבַלַ֖

ו׃ ) ַחָטאתֹּֽ ן מ  ַ֖ יו ַהכֹּה  ר ָעָלִ֛ ֵּ֥ ה ]...[ ְוִכפ  ו ַליהָוָ֡ ת־ֲאָשמַ֣ יא א  ִבַ֣  ( 6–2ה׳   ויקראְוה 
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בעל ׳ ״נראה כי בהקשר זה המובן הרלוונטי הוא:    .227במקרא יש כמה מובנים   חיה על פי קדרי, ל 

ה את  להוציא  ארבע,  על  ההולך  מבוית,  לא  פראי,  קדרי. ״׳המבויתת  בהמהחיים  כלשון   ,  

מיקום הביטוי המכליל הוא חופשי; כך או כך, הוא אינו משפיע על מדוגמאות אלה עולה אפוא ש

 משמעות המבע.

 
וגם עליו  ש  ,ממצא אחרון   במבע   הוא הנטייה להקדים  , יש לתת את הדעתלא נדון לעיל 

של    הברירה למבעאזכורו  הקודם  בהקשר  נדון  כבר  שעניינו  רצף    ;פריט,  שייווצר  מנת  על  זאת 

מוליך לשינוי במשמעות. כך במבע לא  הפריטים  ושינוי סדר  בלבד,  נטייה  בגדר  זו  גם    , עניינים. 

 בשימוש ׳מיצוי סט האפשרויות׳:   מסגרת הדיוןב בפרק השני, המבע הבא, שהוצג   ,למשל

ר׃  אמֹֹּּֽ ה ל  ֵּ֥ ל־מֹּש  ה א  ר ְיהָוַ֖ ֵּ֥ א ׀    ַוְיַדב  ַ֣ ֹּֽה־ָטמ  יש ִכי־ִיְהי  יש ִאַ֣ ר ִאַ֣ אמֹֹּ֑ ל ל  ַ֖ ֵּ֥י ִיְשָרא  ל־ְבנ  ר א  ִ֛ ַּדב 

ש  פ  ַסח אֹ֩ו ָלנ ָ֡ ַ֖ ָשה פ  ם ְוָעֵּ֥ יכ ֹ֔ ת  ו ְלדֹּרַֹּ֣ ם אֶ֚ הֵ֗ ָלכ ֵ֗ ְך ְרחָֹּקֶ֜ ר  ה׃  ְבד ִּ֨  (10–9ט׳  במדבר) ַליהָוֹּֽ

 
בפסוקים הקודמים למבע  כיוון שעניין זה נדון  נזכרה ראשונה במבע טמא לנפשסביר כי החלופה  

 הברירה:  

ּו   ָהיֹּׁ֤ ר  ֲאש ִּ֨ ים  ֲאָנִשֵ֗ י  ֹ֣פ ׁשַוְיִהַ֣ ְלנ  ּוא    ְטֵמִאי֙ם  ַההֹ֑ ום  ַביַ֣ ַסח  ַ֖ ַלֲעשֹּת־ַהפ  ּו  ֹּא־ָיְכלֵּ֥ ְול ם  ָאָדֹ֔

ּוא׃  ַההֹּֽ ום  ַביֵּ֥ ן  ֵּ֥י ַאֲהרַֹּ֖ ְוִלְפנ  ה  ִ֛ ֵּ֥י מֹּש  ִלְפנ  ִָֽיְקְר֞בּו  ֲאַנְֵּ֥חנּו    ַוֹּֽ יו  ָלֹ֔ א  ָמ֙ה  ֙ ָהה  ים  ָהֲאָנִשֹּׁ֤ ֹּאְמרּו  י ַוִּ֠

ׁש   ֹ֣פ  ְלנ  ים  ְבמַֹּ֣ ְטֵמִא֖ ְיהָו֙ה  ן  ת־ָקְרַבֹּׁ֤ א  ב  ַהְקִרֶ֜ י  ְלִבְלִתִּ֨ ע  ִנָגַרֵ֗ ָמה  ָלַ֣ ם  ֵּ֥י  ָאָדֹ֑ ְבנ  וְך  ְבתַ֖ ו  ֲעדֹ֔

ל׃  ֹּֽ ם׃ ִיְשָרא  ֹּֽ ֵּ֥ה ְיהָוַ֖ה ָלכ  ה ַמה־ְיַצּו  ְשְמָעֹ֔ ּו ְוא  ה ִעְמדַ֣ ֹ֑ ם מֹּש  ַ֖ ה  ר ֲאל  אמ  ֵֹּּ֥  (8–6ט׳  במדבר ) ַוי

 
 

או  והראיתי כי במרבית מבעי  ר לסדר הפריטים  שבאלאחר שהתייחסתי לטענות בספרות 

אפנה עתה לדיון במבעים הבודדים שבהם יש  ,  אינו גורר שינוי במשמעותשינויו  ו הפיךהוא    סדר ה

 לסדר חשיבות מבחינת המשמעות המועברת במבע. 

 

 ששינוי סדר הפריטים בהם גורר שינוי במשמעות  אומבעי  4.4.2

ביטויים   הכוללים  מבעים  המקרא  בעברית  גם  זה,  בעניין  המחקר  בספרות  לקביעות  בדומה 

שמשמעם מספר ״׳  מספריים  אותו  )שם(,  ׳״בקרבת  הרן  המספר    ,כלשון  הקבוע:  בדפוס  נוהגים 

הנמוך נזכר לפני המספר הגבוה. למעשה, דפוס זה מוכתב קוגניטיבית ולכן צפוי להתקיים בכל  

   .לגבי אנגלית כפי שמצאה אריאל בקורפוס שחקרהגם שפות העולם, ואכן כך 

 
עניינים אחרים מכתיבים   הם  שני  בסדר קבוע. האחאף  הפריטים  הופעת  , שהוצג  ד את 

העוסק   במבוא  חז״ל,בסעיף  בספרות  בעיון  ובפרט  בעבודתי  ששימשו  המחקר  קשור    בשיטות 

 
 . 293תשס״ו, עמ׳ ר׳ קדרי,  227
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וחומרלמידת   המקרא  :  קל  ולשון  יותר,  חמור  עניינים  מצב  על  ללמוד  ניתן  קל  עניינים  ממצב 

]...[    וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בורבדין    , למשל,מציבה את החלופה הקלה ראשונה. כך

כי  : ״את החלופות   ראב״ע מבאר .  (34–33כ״א    שמות )  ]....[  בעל הבור ישלם כסף ]...[    ונפל שמה

בור איש  אחר   –  יפתח  כרהו  יכרנו  ;שכבר  מתייחס    או  רש״י  מבתחילה״.  למדרג  במפורש  הוא 

לא כל שכן?״, ומפנה אל הדיון המצוי    כרייה חייב, על ה  פתיחה: ״למה נאמר? אם על ההחומרה 

   . נראה אפוא שסדר הפריטים רלוונטי למשמעות המועברת במבע.228ין זה בתלמוד בעני

 
נוגע לקשר  העניין השני   הפריטים בסדר מסוים  הפריטים  המכתיב את הופעת  בין סדר 

ל כיוון  בין  במבע  במציאות;  ההתרחשויות  את  סדר  לשקף  מבקש  במבע  הסדר  אלה  שבמקרים 

במציאות  הוא הסדר  שבמציאות  זה  וסדר  יכול  כלומר  קבוע,    ,  אחד  אירוע  לאחר שהתרחש  רק 

בדיני    ,למשל  , כךגם סדר הפריטים במבע אינו ניתן לשינוי.    הרי שבהתאמה להתרחש אירוע אחר, 

מצריכה בחינה של מצבו בפרקי זמן עוקבים, שבהם    טהור או    טמא נגע צרעת; הקביעה אם הנגע  

 ניתן להחליף את סדר הפריטים.  עשוי לשוב למצבו הקודם. מובן כי במקרה כזה לא  הוא

ן׃  ֹּֽ ל־ַהכֹּה  א  א  ְוהּוָבַ֖ ם  ְבָאָדֹ֑ ַ֖ה  ִתְהי  י  ִכֵּ֥ ַעת  ָצַרֹ֔ ַַָֽ֣גע  ור    נ  ָבעֹ֔ ת־ְלָבָנ֙ה  ְשא  ֹּׁ֤ה  ְוִהנ  ן  ַהכֹּה ֵ֗ ְוָרָאַ֣ה 

ִהו֙א    ]...[ ת  נ  ֹּׁ֤ נוש  ַעת  ן  ]...[  ָצַרִּ֨ ֹ֑ ַהכֹּה  ו  ור    ]...[ ְוִטְמאַ֖ ָבעֹ֔ ַע֙ת  ַהָצַר֙ ח  ִתְפַרֹּׁ֤ וַח   ]...[ְוִאם־ָפרִּ֨

ן   ַהכֹּה ֵ֗ ּוא׃   ]...[ְוָרָאַ֣ה  הֹּֽ ור  ָטהֵּ֥ ן  ָלָבַ֖ ְך  ָהַפֵּ֥ ו  ת־ַהָנַָֹֽ֑גע ֻכלִ֛ ר א  ר    ְוִטַהַ֖ ָבָשֵּ֥ ו  בִ֛ ות  ָראֵּ֥ ה  ום  ּוְביִּ֨

א׃  י ִיְטָמֹּֽ ֹו   ]...[   ַחַ֖ ן׃ אֹ֣ ֹּֽ ל־ַהכֹּה  א א  ן ּוָבַ֖ ְך ְלָלָבֹ֑ ְהַפַ֣ י ְונ  ר ַהַחַ֖ ּוב ַהָבָשֵּ֥ י ָישִ֛ ן    ]...[   ִכֵּ֥ ִ֛ ר ַהכֹּה  ְוִטַהִּ֧

ו ַַָֽ֖גע ָטהֵּ֥ ת־ַהנ  ּוא׃א   (17–9י״ג   ויקרא) ר הֹּֽ

 
 
הדברים:  א את  באופן  סכם  הם  ברירה  שמבעי  היא  המחקר  בספרות  הרווחת  הטענה 

סימטריים על  עקרוני  הן  מתבססות  אלה  טענות  חופשי.  הוא  בהם  הפריטים  שסדר  כלומר   ,

סימטריות עולות בעיקר כאשר  -. טענות לאהמגוונים  משמעות הליבה של ברירה והן על שימושיה 

החלופה המועדפת צפויה להופיע ראשונה.    ,אחת מועדפת על פני האחרת; על פי הספרות  חלופה

ביטויים   הכוללים  אלו  אחדים:  הם  קבוע  הפריטים  שסדר  נטען  לגביהם  שגם  אחרים  מקרים 

ובהם   הנזכרים,  המספרים׳  ׳בקרבת  למספר  המכוונים  מספרי  מספרים  בסדר  הביטויים  באים 

שבהם  עולה אלו  קבועים,  נכללים  ;  דפוסים  לפי  העולם  בשפות  להסתדר  נוטים  אשר  ביטויים 

השלילי לפני  החיובי  אזכור  התאמה  למשל  נדרשת  שבהם  מכלילים,  ביטויים  הכוללים  ואלו   ;

   כך שפריט אחד לא ייכלל באחר, ולגביהם עלתה טענה שהביטוי המכליל מופיע ראשון. הקשרית 

 

 
 , ע״א. ׳נ בבא קמאר׳  228
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מכריע  רוב  כי  העלתה,  המקרא  בעברית  מופעי    בדיקתי  פריטים    או של  בין  משובצים 

במשמעות שינוי  גורר  לא  הסדר  ששינוי  כך  חופשי,  שלהם  במבעהמכּו  שהסדר  של  ונת  טענתה   .

ביטוים מכלילים   הכוללים ביטויים מכלילים זכתה למשנה תוקף:  במבעים  אריאל לסימטריות 

שנייה והלאה.    מופיעים בעברית המקרא בעמדות שונות, ולמעשה פעמים רבות מופיעים בעמדה

מבעים  אשר לב ספציפית  גם טענתה לסימטריות במרבית שימושי הברירה תוקפה, ואף הורחבה  

, שבהם פריטים מנוגדים זה לזה מכוונים לכל הפריטים האחרים  ׳כל חלופה שהיא ׳המכוונים ל

אלו;  שבקבוצה חיובי  ש  נמצא  במבעים  שלילי  לאחרגם    נזכרפריט  עורערו  .  פריט  קביעות  בכך 

המחקר מות  קוד הפריטים  בספרות  סדר  של  קבועים  לדפוסים  במחקרי  .  באשר  עיקרי  חידוש 

מצאתי,   אחרות:  חלופות  לפני  מוצבת  להיות  נוטה  מועדפת  שחלופה  בספרות  לטענה  מתייחס 

 עברית המקרא. ב אומבעי  שנטייה זו אינה מאפיינת את  

 
שינוי  במקרא  סימטריים-אה  הברירה  מבעי גורר  הסדר  שינוי  שבהם  אלו  כלומר   ,

המכוונים   ,מבעים הכוללים ביטויים מספרייםהנחלקים למספר קבוצות: האחת היא  במשמעות, 

גבוהה ׳לשימוש   מדרגה  הוא  ׳קטגוריה  הסדר  באלו  וזאת  אכן  :  ועולה,  בכל  וכנהוג  כצפוי  קבוע 

שכן   העולם,  כזהשפות  קוגניטיבית.    סידור  היא  מוכתב  בהם  השנייה  הפריטים  שסדר  מבעים 

)הקשורים למידת   ידי עקרונות טקסטואליים  על  וחומרמוכתב  וקל  מוכתב  (  בקבוצה השלישית 

ידי סדר ההתרחשויות במציאות )שבה אירוע מסוים יכול להתרחש רק    עלסדר הפריטים במבע  

מבניי נזקקת פחות לרמזים  היא שעברית המקרא  זה  גם מפרק  אירוע אחר(. המסקנה  ם  לאחר 

המשמעות   העברת  לצורך  הקשריים  היבטים  על  יותר  ונסמכת  זה(  במקרה  הפריטים,  )סדר 

 ונת. המכּו 

 

   סיכום 4.5

הסמנטיים  אומבעי  בחינת   ההיבטים  פי  על  בספרות  פרגמטיים-במקרא  הנדונים  ,  המרכזיים 

אף היא אפשרה לי    שהוצגה בפרק הקודם,  מבניים-בדומה לבחינתם על פי ההיבטים התחביריים

חידושים   הערך    רבים להציג  העמדת  ובספרות    או במסגרת  המקראי  במילון  בברירה  והדיון 

התיאורטית ערעור  -הבלשנית  משום  יש  אלו  בחידושים  והעברית.  העמשמעותי  הכללית  גישה  ל 

גם  זאת, היות ש. פרוצדורלית של אריאל ומאוריישת הסמנטיקה הלג של ממשהקלאסית ואישוש 

הסמנטית האת  חידדה    פרגמטית -הבחינה  של  המובהקת  ושל  הקשרהחשיבות  העולם  ידע  של   ,

 בלשני, בפרט בעברית המקרא. -בניתוח הטקסטואלי התהליכים ההיסקיים 
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במבעי  כי    ,מצאתי הנדונים  החיים  בעיקרבמקרא    אותחומי  נהוגים    אלו  הם  שבהם 

ברורי ב כללים  וזאת  ועוד,  יחסי מסחר  הקודש,  תחומי  כי  ם:  לממצא  במיוחד   אוהתאם    נפוצה 

החוק.  המטא  בסוגת  התחום  עניינם  אחרים  המופיעים  -מבעים  והמשלים  המטאפורות  לשוני; 

  , הראיתי  אמת.  תנאי  על פימהווים אתגר לניתוח הקלאסי, שכן לא ניתן להעריכם    מבעים אלהב

אינן    לרוב הן:  אוהפריטים במבעי   המאגדות אתהקטגוריות   עמידה עלב  להקשר תפקיד חשובכי  

וכות באמצעות היסקים פרגמטיים, התלויים בהקשר המילולי במבע  נזכרות במפורש, אלא מתּו 

ובהקשר   לו  מחוצה  או  הרלוונטי גופו  העולם  ידע  כלומר  ולנמענים  נגיש וה  הנסיבתי,  ;  לדוברים 

הפריטים,  ו  הניגוד  בסיוע  ,זאת בין  ביניהם,הדמיון  הזיקה  את  אזכור   המבהירים  פריטים    וכן 

במבע  רבים.   למשל,  עיוור כך,  או  פיקח  או  חירש  או  אילם  ישום  הקטגוריה,    (11ד׳    שמות)  מי 

ריבוי   באמצעות  מתבהרת  וחוזקותיו׳,  מומיו  כל  על  אדם,  של  ׳מאפייניו  הכללי  לניסוח  שניתנת 

 הפריטים הנזכרים ובאמצעות הדמיון והניגוד ביניהם, הבולטים למדי. 

 
מופעי   שמרבית  מצאתי,  ממצים  במקרא    אועוד  שאינם  פריטים  בין  את  קושרים 

אי  ימושי ברירה שבהם שעל , לאריאל ומאורי, בדומה עמדתיבפרט   .הקטגוריות שבהן הם חברים

דוגמה אחת  .  במקרא( או)כחמישית ממופעי    אף בבחינת רכיב מרכזי במסר מיצוי הקטגוריה הוא  

המבע   היא  באגרוף]...[  לכך  או  באבן  רעהו  את  איש  )  והיכה  שהפריטים  (18כ״א    שמות]...[   ,

אלא   אינם  במפורש  בו  להם  הנזכרים  המשותפת  הקטגוריה  של  ובולטות  טיפוסיות  דוגמאות 

׳דבר ש בו כדי להמ והמכּוונת בשיח,  לגישה  גם    .׳( אך לא בהכרח)ית  יש  זה מהווה אתגר  ממצא 

  תנאי הקלאסית, שכן עיקרון האקזוסטיביות הוא נדבך מרכזי גם בתשתית הגישה, המבוססת על 

לגישת  בהתאם כך, יש בממצא זה אישוש  .  אמת, וגם בשני משמעי הברירה המוצעים במסגרתה

בי  של אריאל ומאורי )שם(, שעל פיה האקזוסטיביות אינה אחד מרכי   פרוצדורליתהסמנטיקה ה

יש להקשר    גם בהיבט זה ש  מצאתי,   המשמעות של יחס הברירה. בהלימה לטענה שהוצגה אצלן 

מרכזי שכן  תפקיד  ההקש  אובמבעי    האקזוסטיביות,  על  נסמכת  המקרא  הלשוני  בעברית  ר 

היסקייםווהנסיבתי   תהליכים  בעבוד על  ממש  של  חידוש  זה.  בהקשר  היבט  הוא    תי  סמך  שעל 

התפתחות    שרטטתי   האקזוסטיביות מעבר  משוערים  מסלולי  למשנהו;  אחד  ברירה  משימוש 

 המוצע על ידי אריאל הצעתי אני מסלולים נוספים. ההתפתחות  למסלול 

 
ועוד,   של  זאת  לממצאיהן  ומאורי בדומה  מצאתי    אריאל  האנגלית,    ש׳הוצאה בקורפוס 

.  או  מבעי אינן חלק מן הכוונות התקשורתיות בהעמדת אף לא אחד מ׳  אפשרית  כללהו׳ה ׳  הדדית

זו   הבחנה  המבעים  כפיית  שה  נםומיו על  העלו  פיה  המ על  של  זה  בהיבט  היחסי    ופעים יתרון 

מן היחס שמצאה אריאל ובוודאי נמוך  אף יותר  נמוך  זניח,  הוא    ׳יםמכליל׳על פני ה   ׳ יםמוציא׳ה
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ובא על ידי הגישה הקלאסית, הטוענת ליתרון מובהק למשמע ה׳המוציא׳ בהקשרים  מן היחס המנ

דוגמה אחת  . גם בהיבט זה יש תפקיד מרכזי להקשר, שכן הוא מקור ההבחנה למיון.  ״רגילים״

–18ב׳    קהלת)  ]...[   ט בכל עמלי ומי יודע החכם יהיה או סכל, וישלהעקיפה     שאלה הלכך היא  

׳ כלל אינה אפשרית ואינה רלוונטית, ועל סכלוגם    חכם; על סמך ידע העולם ברור שהחלופה ׳ (19

ניתן    סוגייה זו בדפוס קבוע אינה הכוונה בהעמדת המבע.   ,׳, כלומר ה׳הוצאה ההדדית כן שלילתה 

שימושי   פי  על  רק  בודדים  ברירה למצוא  השימושים  מסוימים,  מרבית  בעניין;  .  ניטראליים 

זו הדיון  במסגרת   ומאורי,  העמקתי    בסוגייה  אריאל  ידי  על  שהוצעה  המורכבת  את ההתבוננות 

   .חידדתי את ההבחנה בין רובד המציאות לרובד השיחו, עין הציפורומ  עין הנמלהמ

 
כן, מצאתי, ש   להחליף את סדר הופעת הפריטים ניתן  מקרא  ב  או   במרבית מבעי יתר על 

על עקרונות קוגניטיביים )כמו  סדר זה  נסמך    במקרא   . במשמעות  מבלי שיחול שינוי באופן חופשי  

למשמע   המכוונים  בביטויים  המספרים  של  עולה  המספרים׳(שה סדר  ׳בקרבת  עקרונות  על    ,וא 

)כמו   וחומרטקסטואליים  במציאות. קל  ההתרחשויות  סדר  ועל  תי  (  זו  מן  קפתי  מבחינה  חלק 

ריטריון  הק  חלק אחר.על  באשר לביטויים המספרים( וערערתי  כך  )  בספרות המחקרשהקביעות  

מועדפת על פני  של חלופה מסוימת    יותה, האוהפריטים במבעי    סדרהנפוץ בספרות המכתיב את  

המקראבהתאם  ו האחרות   בעברית  תקף  נמצא  לא  ראשונה,  המבע ;  הצבתה  היא  לכך    דוגמה 

  ]...[ ישעיהו  ליבדברי  שלום  יעשה  במעוזי,  יחזק  או  יחד,  אציתנה  בה,  אפשעה  ]...[    במלחמה 

שנייה5–4כ״ז    ישעיה) נזכרת  המועדפת  החלופה  שבו  להקדים  דווקא  (,  הנטיות  מן  חלק  גם   .

בקורפוס  אינן תקפות    , הרווחות בשפות העולם,חלופה מסוימת לאחרת )למשל חיובית לשלילית(

 .  זה

 
פרגמטית נפנה עתה לעיון ממוקד בהיבטים ספרותיים, ונבחן  -הסקירה הסמנטיתלאחר  

מבעי   של    אואת  המשוער  זמנם  פי  ועל  בהן  משובצים  שהם  הטקסטואליות  הסוגות  פי  על 

 הכתובים. 
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 היבטים ספרותיים  .5

 
בעברית    אומטרתו של פרק זה היא לבחון את ההקשר הטקסטואלי הרחב שבו משובצים מבעי  

; ביקשתי לברר  גופם  או מבעי  בדיקת  . בדיקתי את יחס הברירה במקרא לא הצטמצמה ל המקרא

מבעי   יותר  אואם  רבה  במידה  נפוצים  שלהם,  מסוימים  שימושים  או  מובנים  מבנים,  ובפרט   ,

, על פי הטענות  מסוימים  םזמנישנכתבו בקבצים טקסטואליים מסוימים  בסוגות מסוימות או ב

הבספרות הטענה  את  זה  בהקשר  בחנתי  בייחוד  מבעי    עיקרית.  בין  הקשר  אודות  על  בעבודתי 

מתאם בין סוגות אלה    ישנו : בדקתי אם  ברירה לבין מבעים מודאליים, בפרט מבעי תנאי ושאלה

ת הקשר בין  פרקים הקודמים. בנוסף לכך, בדקתי אלבין משפטים מודאליים, בהתאם לאמור ב

שמבעי   הטקסטים  של  המשוער  התחבירית  אוזמנם  היערכותם  לבין  בהם  מבנית  -משובצים 

ו״חלוקת העבודה״ העולה מהם בסימון משמעים מודאליים, דוגמת תנאי ושאלה, וסימון ברירה.  

היא שבמבעים מוקדמים   ש  אוההנחה  כיוון  טרם השלימה את תהליך  נוטה שלא לסמן ברירה, 

מבנה מוקפד ומשוכלל,  ואילו    ;הגרמטיקליזציה )הידקדקות( שבסופו התייחדה לסימון יחס זה

של    וקשור באיחור   ,״חלוקת עבודה״ ברורה בין סימון תנאי ושאלה לסימון ברירה שממנו עולה  

 ויוסברו להלן. חלק מן הממצאים מצביעים שאכן כך; אלו יודגמו .  משובץ בו אושמבע  הטקסט

 
כי   הנתון    אינה שווה בכל חלקיו של הקורפוס המקראי  או  תפוצתה שלאקדים ואציין, 

המסורה  מופעיה  .  הטברני  בנוסח  בתורה  הברירתיים  רוב  קבוצה  (80.2%,  255/318)מצויים   ;

  ; וקבוצה קטנה אף יותר מצויה בקובץ הכתובים (12.9%,  41/318)  קטנה מצויה בספרי הנביאים

קבצים אלו, בתורה    ת אף על פי שמבחינת מספר המילים בכל אחד משלושזאת,  .  (6.9%,  22/318)

 ,(46.3%מילים )  141,473(; קובץ הנביאים מונה  26.2%,  79,975מספר המילים הוא הקטן ביותר )

 . 229(27.5%מילים ) 84,003וקובץ הכתובים מונה 

 
מ אחד  כל  בתוך  תפוצתה  קבציםגם  שווה איננ   אושל    אלה  שבו ה  החומש  נפוצה    או   : 

הוא   סך    136:  ויקראבמיוחד  )הברירתיים  מופעיה    318מבין  מופיעים  42.7%בעברית המקרא   )

 15%,  11,950)  ביותר מספר המילים הקטן  את    ויקראמבין חומשי התורה מונה  , אף שבספר זה

  -ו  35)  דבריםו   שמות(, אחריו  או  מופעי  44)  במדבר; שני לו בתפוצה חומש  (מסך המילים בתורה

מופעים    34 ושישה  בהתאמה(;  מבחינת  ביותר  גדול  ההחומש  ,  בראשיתמצויים בבלבד  מופעים, 

  שמואל א׳ . מבין ספרי הנביאים בולט ספר  מסך המילים בתורה(  25.7%,  20,612)  מספר המילים

ם בקובץ  ג  ;בקובץ זה מבחינת מספר המילים, אף שהוא הרביעי בגודלו  (ברירתיים  או  מופעי  12)

 
 . Accordanceותוכנת  מאגר הכתרהמקורות לנתונים אלו הם  229
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מופעי במספר  יותר  וזהו ספר    או  הכתובים מתבלט ספר אחד  המופעים    22מבין    12)  איובשבו, 

 . , אף שגם הוא הרביעי בגודלו בקובץ זה מבחינת מספר המילים(משובצים בו שבכל קובץ זה

 
מופיעה  א שבהן  המקראי  בקורפוס  השונות  הסוגות  בהיבט  תחילה  מכן  אודון  לאחר   ;

 עבור לדון בעניינים הרלונטיים הקשורים לדיאכרוניה. א

 

 בראי הסוגות הספרותיות  אומבעי  5.1

.  230המגוונות, המרכיבות את הקורפוס המקראי, נדונו רבות במקומות שונים ספרותיות הסוגות ה

כי הסוגה הבולטת  כאמור, בראי הסוגות הספרותיות שהם משובצים בהן מעלה, או  בדיקת מבעי  

ומשפט חוק  היא  ניכר  משובציםבאופן  ובה  כלל    239  ,    במקרא הברירתיים    אומופעי    318מבין 

, 41/318סיפור היסטורי )בסוגות האחרות נמוכה משמעותית; אלו הן סוגת ה  או. תפוצת  (75.1%)

ה  ,(12.9% )סוגת  ה  ,(5.7%,  18/318נבואה  )סוגת  הו  ,(4.7%,  15/318חוכמה  )סוגת  , 5/318שירה 

ממצאים אלה ובפרט התפוצה הרחבה בסוגת החוק והמשפט מצריכים הסבר, שכן ברור  (.  1.6%

   .שסוגה זו אינה כה נפוצה במקרא ביחס לאחרות

 
ולומר לשוב  ניתן  זה  להתייש,  בהקשר  מבקש  טיבו  מעצם  משפטי  לכלל  מסמך  חס 

תטיים האפשריים; זו הרי בדיוק המטרה בכינון חוקים. מצבים אלה הם חליפיים  והמצבים ההיפ

ו  לזה  כלל  זה  ההצגה  בדרך  ודרך  פרטים,  מבעי  הלשונית  מרובי  היא  אלה  כוונות  .  אוהמשרתת 

כוונה  אין  החיים;  סיפור  הוא  ההיסטורי  הסיפור  לכך,  הכרח,    בניגוד  שאין  וודאי  זו,  בסוגה 

ברור הקשר בין ברירה    על כן  העניינים; כך הדבר גם לגבי הסוגות האחרות.יחס לכל מצבי  להתי

)שם(  ברין  כאמור במבוא,  תמיכה לכך מגיעה גם מן הספרויות המקבילות בעולם הקדום:  לחוק.  

השימוש   על  ברירה  הרב  מצביע  וחמורביובחוקי    אשנונהבחוקי  גם  במבעי  גבורה  ,  דן  )שם(  גם 

בבצורך   שהשימוש  וקובע  משפטיים  בחוזים  ברירה  לשון    ו/אווב  אובמבעי  של  ממאפייניה  הוא 

 151בין תנאי לחוק:  גם  בדיקתי העלתה עוד, כי קיים קשר    החוק בכלל ושל חוזים אלה בפרט.

החוק    אומופעי    239מבין   תנאיבמשובצים  (  63.1%)שבסוגת  משפטי  של  כי  י   .רישא  יתכן 

המצביעים על הקשר בין ברירה לחוק ובין תנאי לחוק, נתמכת אף יותר טענתי  ממצאים אלה,  מ

 המרכזית בעבודה באשר לזיקה בין ברירה לתנאי )בפרט( ולמודאליות )בכלל(. 

 
יותר   עוד  מתבהרת  חוק  לבין  ברירה  בין  ובפרט  הזיקה  הברירה,  שימושי  ן  ממבחינת 

בין  בסוגת החוק והמשפט  בכלל  במקרא  התפוצה של שימושי הברירה    ההשוואה  לבין תפוצתם 

 
 . 29–13, עמ׳  2007ר׳ בהקשר זה, למשל, אמית,  230
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ו׳ספק ברירה    ׳ברירה שאינה רלוונטית׳  המציגים את השימושים  או. מצאתי, כי כל מבעי  בפרט

בסוגת החוק.  רק  משובצים   מילון המונחים( לעיל וב)ר׳    חופשית, ספק כל קטגוריה מדרגה גבוהה׳ 

ירידה לפרטים על מנת להדגיש  ה היא    העמדתםנראה כי הכוונה התקשורתית בלגבי הראשונים  

ב החוק  תחולת  ומקרים  את  רלוונטייםשוניםרבים  אינם  שכלל  כאלה  אף  העיקרית    ,  לסוגייה 

השניים,    .הנדונה מ לגבי  בסיס  על  בברירה  עוסקים  מרביתם  היא  מגדר-יןכזכור,  ותכליתם   ,

 בלבד.    ׳זכרים׳קריאתו כמתייחס ל כך שתימנע יניםלהבהיר במפורש את תחולת החוק על שני המ 

 
אחרים אינם מופיעים בסוגה    ם המופיעים רק בסוגת החוק, שימושי  או  בניגוד לשימושי

כלל.   את  זו  למנות  ניתן  אפשרויות ׳ביניהם  מן  ׳העלאת  אחת  לאף  מחויבות  בהיעדר  , המאופיין 

הנפוצה היא  הכוונה    ,כאמור  ,לשימוש זה אין מקום בסוגת החוק, שבו; ברור למדי כי  החלופות 

אליהם.   ומחויבות  מפורשים  לפרטים  לירידה  המשמשים  מבעים  בסוגת    ׳בחירה ׳גם  נמצאו  לא 

החוק, וגם זאת כצפוי, שכן חוקים אינם מבקשים להפנות לנמענים שאלות במטרה שיכריעו בין  

משפטי  כי  ,  מצאתי  רק במשפטי שאלה;  ובציםמש  ׳בחירה׳. כזכור, מבעי  ןהחלופות הנזכרות בה 

 כלל בסוגת החוק.   נקריםאינם  ברירתיים   אוהכוללים מבעי שאלה 

 
נעדרים כליל   הם  פואטית, אף  מעין התקשטות  המבעים האקוויוולנטיים, המציגים  גם 

  או כל חמשת מופעי בסוגות אחרות:  אועם מבעי   מובהקמסוגת החוק. לעומת זאת, הם מזוהים ב

עניינם   השירה  מבין  ׳אקוויוולנטיות׳שבסוגת  עשרה  גם  וכך  החוכמה.    אומופעי    15,  שבסוגת 

בכל אלה יש חשיבות  ההסבר לכך ברור: סוגות אלו מאופיינות במליצות, במטאפורות ובמשלים, ו 

הדמיון בהיבט זה בין  הצביע על )שם( אבישור  כאמור במבוא, הצגת הדברים. למעשה,  אופןלרבה 

ה׳מדומות׳,   השאלות  בעיקר  בה  ומצויות  פיוטית  שרובה  האוגריתית,  לספרות  המקרא  ספרות 

 הרטוריות.  

 
מבעי  נפנה   לבחינת  אחר,    אועתה  שבהם  מהיבט  הטקסטים  של  המשוערים  זמניהם 

 משובצים המבעים.  

 

 בראי הזמנים המשוערים של כתיבת הטקסטים אומבעי  5.2

  או מבניהם ומשמעיהם של מבעי  על הקשר בין  מטרתו של הדיון בסעיף זה היא לנסות וללמוד  

ציג את ההנחות הרווחות בספרות המחקרית  א  זמני כתיבת הטקסטים שהם משובצים בהם. לבין

זאת בהתאם    את תקפותן.  לבחוןבקש  א  אובאמצעות מבעי  ו   של טקסטים אחדים,  תיארוכםעל  
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משמע הברירה התפתח ממשמעים אחרים מוקדמים, שהם בעיקרם  לטענה המרכזית במחקרי, ש

 מודאליים, וביניהם משמע התנאי. 

 
מרובת אתגרים, אשר  א מלאכה סבוכה ווכידוע, תיארוכם של הטקסטים המקראיים ה

נתונ   ות המתנסח  קביעותה ג   ותבה  ובין  דורות  לאורך  בתחוםישות.  במחלוקת  המהלכים  ,  אחד 

לענייננו  המחקר  בקצרה    דוןשנ ו  הרלוונטיים  כשיטת  גופו  במקרא  בעיון  העוסק  במבוא  בסעיף 

בעבודתי המוצג  ,  המרכזית  פולק,  של  זה  והרקע  הוא  שיחית  טיפולוגיה  לשון,  ״שונות  במאמרו 

מקראיים״ תרבותי  -החברתי נרטיביים  פולק  231של  הבדלים  .  על  בין  -תחבירייםעומד  סגנוניים 

ו כך  טקסטים,  ללמודהוא  מתוך  ועל    מבקש  התקשורתית  החברתי הסיטואציה  הרקע  -על 

ש -תרבותי זו  אותם  הצמיחהיסטורי  השונות  תקופות  לאורך  התעצבה  הקדומה  ישראל  כידוע,   .

מבחינ גיאוגרפית,  מזו  ביניהן  רבות,  חברתית ות  של  .  תיאולוגיתו  פוליטית,  הנסיבות  כי  מובן 

לטענת  תקופת האבות שונות בתכלית מאלו של ימי ממלכת ישראל רבת העוצמה. בהתאם לכך,  

, משקפים שונויות אלה.  ם, שהתעצבו והתגבשו בנסיבות השונותהמקראייגם הטקסטים  פולק,  

גופו קושר אפוא בין הפולק     ל גישתו בקנה אחד עם זו שעולה  להקשר, ומשום כך    מצאי הלשוני 

 .  מחקרי 

 
(, המאפשר להעריך את  Discourse Profile)  פרופיל שיחי יצר לטקסטים השונים    פולק

בהתאם לכך הוא  .  , ובתוך כך למועד כתיבתםכשיקוף לנסיבות התעצבותם  מורכבותם הלשונית

הבין    בחיןמ קורפוסים במקרא:  ה  10–8  -, שמקורו במאות המדיאלישלושה  ,  יהודאילפנה"ס; 

המימי   המאות  של  וה   7–6  -הממלכה  הניאואחאמנילפנה"ס;  מהתקופה  המאוחרת  בבלית  -, 

)מאות   הלפנה"ס(.    5–4והפרסית  בקורפוס  סיפורי    מדיאלילשיטתו,  דוגמת  נרטיבים  נכללים 

ולדוד.   לשאול  לשמואל,  באשר  ההתרחשויות  וכן  והשופטים  משה  מסיפורי  חלקים  האבות, 

(, וכן טקסטים של ספרי  דברימים)  דויטרונומיסטייםכולל בעיקר טקסטים    יהודאיהקורפוס ה

יה משתייך  , שאלתכהניה   תעודהה  ושל נבואת ירמיהו. עוד נכללים בו חלקים גדולים של  מלכים

שבו  ויקראספר   הספר  בהמשך(;  או,  יורחב  כך  )על  במיוחד  ה  נפוצה  בקורפוס    אחאמני ואילו 

 .  דברי הימיםו  אסתר,  נחמיהו עזראנכללים הספרים המאוחרים, בעיקר מימי בית שני:  

 
פולק,   הלפי  הקורפוס  של  לשונו  בין  הוא  זו  מהבחנה  העולה  העיקרי  השוני    מדיאלי קו 

רכיבים האופיניים לשפה   יםמשמר יםמדיאליהם. הטקסטים ללשונם של שני הקורפוסים האחרי

שבהם  :דבורה  התחביריים  יותר  המבנים  בצפיפות    סגנונםו   פשוטים  שמתבטא  כפי  ״רזה״, 

 
 . 338–301, עמ׳ 2012ר׳ פולק,  231
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נמוכה זה  לקסיקלית  בקורפוס  עוד מאופיינים הטקסטים  המידע  בספסיפיקצ .  מינימלית של  יה 

בהם;   בסיטואציה תהנמסר  התהוו  ונמען,  טקסטים אלה  מוען  נוכחים  המדיום  קשורתית שבה 

   , ואלו מאפשרים את השלמת המידע בנסיבות השיח. האוראלי הוא הדומיננטי בהם

 
ה הקורפוס  מן  עולה  הפוכה  ה  יהודאי תמונה  הקורפוס  וסגנונם  אחאמניומן  תחבירם   :

ומיומן, אשר למד להוציא מסמכים מעין    , פרייםומשוכלל  מורכבים עבודתו של מעתיק משכיל 

הביטוי לצורך  בדיוק הנטייה לפרש ולסמן במדויק כל עניין רלוונטי היא למעשה,  אלה מבין ידיו.  

.  , צורך אשר עומד בבסיס העלאת טקסטים אלה על הכתבלגשר על מרחקים של מרחב ושל זמן

לסופרים    במפורש  בטקסטים אלה  המתייחסותהן    :עדויות פנים מקראיות מ  מיכה לכך מגיעהת

הן מן השימוש בדפוסים  ;  232הקורפוסים בתקופות שבהן התעצבו   ולמלאכת הכתיבה, שהתפתחה

מן השימוש  והן    ;233דברים נמצא רווח בספר  , אשר  אשוריים-רטוריים המוכרים מטקסטים ניאו

ביטוי לעליית מעמדה של הארמית  שבו יש משום  ,  234במילים ארמיות ופרסיות מתחום המנהלה 

תמיכה נוספת,  כשפת האימפריה במזרח הקדום בימי בית שני, אשר השפיעה כידוע על העברית.  

מן הממצאים האפיגרפיים מסוף המאה השביעית ומתחילת המאה    גםחיצונית למקרא, מגיעה  

שנערכה על ידי מיילס באשר    מבחינה מקבילה  גםו  ,לכישדוגמת מכתבי  ,  השישית לפני הספירה

שניםויים  לשינ מאות  לאורך  האנגלית  התפתבשירה  עם  בבד  בד  החברתי,  והידע  החינוך  -חות 

 . 235תרבותי 

 
ל השוניםאובאשר  המקרא  בספרי  משובצת  היא  הפרק,  בראשית  שהצגתי  כפי  אלא  ,   ,

על פי החלוקה לקורפוסים שמעמיד פולק ובאופן זהיר ניתן לקבוע,    שתפוצתה בהם אינה שווה.

קבוצה  ;  (50.9%,  162/318)  יהודאי מצויים בקורפוס ההברירתיים    או   שמעט יותר ממחצית מופעי 

 
 בפסוק:   ספרול כתיבהניתן למצוא התייחסות ל יהודאיבקורפוס ה ,למשל ,כך 232

ִָֹּֽֽרָיֹ֑ה ן־נ  ב  ּוְך  ת־ָברַ֖ א  הּו  ִיְרְמָיֹ֔ א  ב  ַוִיְקָרַ֣ ִיְכּת ֵ֨ יו   ו  ָלַ֖ א  ר  ֵּ֥ ר־ִּדב  ֲאש  ְיהָוִ֛ה  י  ִּ֧ ָכל־ִּדְבר  ת  ַ֣ א  הּו  ִיְרְמָיֵ֗ י  ִמִפַ֣ ּוְך   ָברֶ֜
ר פ  ת־ֵסֽ ל־ְמִגּל   (4ל״ו  ירמיה׃ )ע 

 
 ששלח חירם אל שלמה:   כתובמצויה התייחסות מפורשת למסר  אחאמניואילו בקורפוס ה

ְך־צֹּר֙  ל  ֹּֽ מ  חּוָרֹּׁ֤ם  ר  אמ  ִֹּּ֨ ב    ַוי ְבַאֲהַבֹּׁ֤תִבְכָתִ֔ ה  ל־ְשֹלמֹֹּ֑ א  ח  )  ַוִיְשַלַ֖ ְך:  ל  ֹּֽ מ  ם  ַ֖ יה  ֲעל  ְנָתְנךֵּ֥  ו  ת־ַעמֹ֔ א  דברי  ְיהָו֙ה 
 (10ב׳  הימים ב׳

 
 .1995; שטיימנס, 1990ר׳ בהקשר זה אוטו,  233
 

 :  אחאמני הבא המשובץ בקורפוס ה , המופיעה בפסוקגנזך  בין אלו ניתן למנות את 234
יו  ָתֶ֜ ת־ָבִּ֨ א  ת־ַתְבִנַ֣ית ָהאּוָל֩ם ְוֹּֽ ו א  ה ְבנָ֡ יד ִלְשֹלמַֹּ֣ ן ָּדִוַ֣ ַ֣ יו ַוִית  ָּכֹ֧ ְנז  ת׃  ְוג  ר  ית ַהַכפֹֹּּֽ ֵּ֥ ים ּוב  יו ַהְפִניִמַ֖ יו ַוֲחָדָרֵּ֥ ַוֲעִליָֹּתִ֛

 ( 11כ״ח  דברי הימים א׳)
 
 :  אחאמניהבא המשובץ אף הוא בקורפוס ה , המופיעה בפסוקפתגםוכן את 

םְוִנְשַמ֩ע   ול    ִּפְתָגֵ֨ ְלִמָגדַ֖ ן  יה ֹ֔ ְלַבְעל  ְיָק֙ר  ּו  ִיְתנֹּׁ֤ ים  ְוָכל־ַהָנִשֵ֗ יא  ִהֹ֑ ה  ַרָבַ֖ י  ִכֵּ֥ ו  ְבָכל־ַמְלכּותֹ֔ ֙ה  ר־ַיֲעש  ֹּֽ ֲאש  ְך  ל  ֹּׁ֤ ַהמ 
ן׃ )  (20א׳  אסתרְוַעד־ָקָטֹּֽ

 
 . 628–589, עמ׳ 2005; פולק, 59–58, עמ׳  1963ר׳ בהקשר זה רוזנטל, 

 
 . 1964ר׳ בהקשר זה מיילס,  235
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מופיעים  מעטים יחסית ומופעים  ;(42.8%, 136/318) מדיאלי מצויה בקורפוס ה  םגדולה של מופעי

ה ב 6.3%,  20/318)  אחאמני בקורפוס  שהשימוש  היא  מכך  הכללית  המסקנה  הוא    או(.  בעברית 

יחסית.   פי  קדום  על  סגנון, אני מבקש לטעון  אף  ענייני  בכך  ויש הרואים  שהמהלך קשה מאוד, 

בין    לעתיםש קשר  של  קיים  ומבניהם  ת  או מבעי  משמעיהם  הטקסטים  קופות  לבין  של  חיבורם 

כמביעת תנאי עשויה    אוקריאת  .  דבריםאו שלבים שונים של כתיבת ה  םמבעים משובצים בההש

כתיבתו   ושמועד  האופן  באותו  הנוהג  מבע  יימצא  אם  בפרט  הטקסט,  בקדימות  קשורה  להיות 

שנוי פחות במחלוקת. לעומת זאת, ״חלוקת עבודה״ ברורה בין סימון תנאי לסימון ברירה, כלומר  

להיות קשורה באיחורו  היערכות תחבירית מוקפדת ומשוכללת, עשויה  ו , בהתאמה,  אול  אםבין  

מובן, שהכרח הוא לסייג את הדברים, וכמובן יש להיות ערים לשבריריות הקביעות  של הטקסט.  

 . סוגיית זמן חיבורם של הטקסטים המקראייםב

 
)שאמנם    בחקר המקרא  השערת התעודות. על פי  ויקראנפוצה במיוחד בספר  או  כאמור,  

גדולה( במחלוקת  נתונים  של    ,פרטיה  מדרשה  לבית  זה  ספר  ה מיוחס  זהו  236ת כהניהתעודה   ;

ב דיוננו.  על תיאפרט אין הסכמה במוקד  )שם(,  רוספרות המחקר  פולק  פי  על  זו.  כה של תעודה 

ה ה  תכהניהתעודה  בקורפוס  בעיקר  אולם  יהודאימצויה  של    הוא.  אחדות  ששכבות  גם  מציין 

  -כ״ב ו-, ובמסגרת זו הוא מונה את פרקים י״טמדיאליתעודה זו נראות קרובות יותר לקורפוס ה

שבספר  -כ״ה לויקראכ״ז  המשתייכים  אחרים  טקסטים  של  הטיפולוגיה  זאת,  לעומת  תעודה  . 

ובמיוחד פרקים ל״התכהניה הקורפוס  במדברל״ו שבספר  -,  ,  אחאמניה, תואמת למאפייניו של 

של  לדבריו שמוצאה  כך  על  מצביעים  אלה  ממצאים  פולק,  פי  על  ה .  במסורת    תכהניהתעודה 

של   המאוחרת  בתקופה  במקדש  המעתיקים  ידי  על  ופותחה  הכתב  על  עלתה  היא  אוראלית, 

הניאו בתקופה  בהמשך,  והורחבה  יהודה,  כלומר,  -ממלכת  ה בבלית/הפרסית.    ת כהניהתעודה 

 שלה מצויים בכל אחד משלושת הקורפוסים, לטענת פולק.   ״חוצת גבולות״, וטקסטים

 
ושל השכבות    ת כהניהתעודה ה נוסף על פולק, חוקרים רבים אחרים עסקו בתיארוכן של  

בבל   גלות  לאחר  נקבע  וסיומה  מאוחרת,  זו  שתעודה  הסברה  רווחה  בתחילה  המרכיבות אותה. 

 
גורסת כי ספרי התורה נתחברו בזמנים שונים על ידי צירופי קטעים מתעודות שונות, ובעיקר   ודותהתעהשערת    236

( ראשיות  תעודות  ארבע  המקורות  כהניתו  דויטרונומיסטית/דברימית,  אלוהיסטית,  יהויסטיתמתוך  בין   .)
ר׳ זו  בהשערה  העוסקים  מאוד  עמ׳    ,למשל  ,המגוונים  תשע״א,  שורץ,  אצל  המצוי  התיאור  כפי  225–161את   .

, על פי תורת כהניםבספרות התנאים הוא    ויקרא(, שמו השכיח של ספר  887–878קאסוטו )תשי״ד, עמ׳  שמציין  
, וליתר דיוק  הספר השייך ללוייםתוכנו. בחוגי היהדות ההליניסטית היו מכנים אותו בשם דומה לזה, כלומר  

עבר שם   השבעים  תרגוםפירושה ׳כהן׳. מ  לוי, שכן בלשון היהודים ההליניסטיים המילה  םניכההספר השייך ל
ב האירופיים.  לתרגומים  ומאלה  הלטיניים,  לתרגומים  הספר    פשיטתאזה  דכהנאמכונה  ׳ספר ספרא  כלומר   ,

 הכהנים׳. 
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ציון  לספר.  237ושיבת  במבואו  מילגרום,  מציג  זו  סברה  של  ויקרא  כנגד  שונים  וממצאים  דעות   ,

ת( ושל מילגרום עצמו באשר  כהניקויפמן, של קנול, של הורביץ )אשר עסק רבות בטרמינולוגיה ה

כי    עולה דווקא הקדימות של תעודה זו;  ; מאלות כהניתעודה ה ל   ת כהני התעודה הטענתם היא 

 .238ם בישראל בימי בית ראשון כהניהיא תוצר של לפני גלות בבל, שחובר על ידי ה

 
במבעיא עתה  באו    דון  המשובצים  האחדים  ועל  א;  ת כהניתעודה  משמעיהם  על  עמוד 

לאפיון   בדומה  השיחימבניהם,  לממצאי  הפרופיל  בהתאם  פולק.  תקפות  א   םשיצר  את  בחן 

באשר   המחקר  בספרות  המשוההצעות  הטקסטים  לתיארוכם  של  משובצים    םמבעיהאשר  ער 

 בהם. 

 
מ  הוא  הראשון  בספר  המקרה  ד׳  בפרק  המוצגים  בשגגה,  החוטאים  ונדונו    ויקרא דיני 

ל זה מתייחס  במקבץ  החוקים  ולשונונפש אחת מעם הארץלעיל. אחד  נפש אחת תחטא    ,  ואם 

חטאתו ]...[    בשגגה אליו  הודע  או  עליו הכ]...[    ואשם,  כאמור (31–27ד׳    ויקרא )]...[    הןוכיפר   .  

בין  במבוא  לבין    או , ההקבלה  זה  הקודמים    אם במבע  הפסוקים  עולה ממקורות שונים, ביניהם 

המוקדמים   והמילונאים  המדקדקים  וכן  ומודרניים(  )עתיקים  המקרא  תרגומי  בפרק, 

ולשונו  שמותלמבע שב  ויקרא במיוחד בולט הדמיון בין מבע זה שבוהמאוחרים.   ייגוף שור  ,  וכי 

]...[    שלם ישלם]...[    ור נגח הואאו נודע כי ש]...[    ומכרו את השור החי]...[    את שור רעהואיש  

של  .  (36–35כ״א    שמות) העיקרי  ששימושה  כך  על  מצביעים  אלו  או כולם  הצגת    במבעים  הוא 

משני.  בבחינת  הוא  הברירה  משמע  ב  תנאי;  שהמבע  המכונה    שמותהיות  בקובץ  ספר  משובץ 

אפשר שיש בדמיון  , אשר ההנחה הרווחת לגביו בספרות המחקר היא כי הוא קדום למדי,  בריתה

שב  הטקסט  קדימות  על  להצביע  כדי  הכתובים  בין  משנה  .  239ויקרא הלשון  גם  בכך  שיש  אפשר 

הברירה   משמע  כי  לטענתי  ממשמעים  עצמו  תוקף  התפתחות  תוצר  מאוחר,  מוקדמים  הוא 

 . מודאליים, ביניהם משמע התנאי

 
סימון  תנאי לסימון    ברורה בין  ״ חלוקת עבודה״אחרים משקפים    ים מבעמן העבר השני,  

אדם אחר ובזכאותו    אדם הרוצח חוקים העוסקים בלמשל, ה   ,, בהתאמה. כך אול  אם  ברירה ובין 

  ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו ]...[   ואם בכלי ברזל הכהו,  לנוס אל עיר מקלט, אשר נדונו לעיל

בו הכהו ]...[   ימות  אשר  יד  עץ  בכלי  במבוא,  (.  18–16ל״ה    במדבר )  ]...[    או  זה  במקרה  כאמור 

 
 . 887–878ר׳ קאסוטו, תשי״ד, עמ׳  237
 

 . 67–1, עמ׳ 1991ר׳ מילגרום,  238
 

 , הוא:או, וגם בו ננקטת יםשעניינו ולשונו דומ ויקראחוק נוסף בפרק זה בספר  239
ם׃   ֹּֽ ְוָאש  ִבְשָגָגַ֖ה  יָנה  ִ֛ ָעש  ֹּא־ת  ל ר  ִּ֧ ֲאש  יו  ֱאֹלָהֶ֜ ה  ְיהָוִּ֨ ִמָכל־ִמְצו֩ת  ת  ַאַחַ֣ ה  ְוָעָשָ֡ א  ֱֹּֽחָטֹ֑ י  יא  ָנִשַ֖ ר  ֵּ֥ ע ֽאֹוֲאש  ־הוַדֹּׁ֤

 ֵּ֥ ו ֲאש  ָלי֙ו ַחָטאתֹ֔ ים׃ )א  ר ָתִמֹּֽ ים ָזָכֵּ֥ יר ִעִּזַ֖ ו ְשִעֵּ֥ ת־ָקְרָבנִ֛ יא א  ִבִּ֧ ּה ְוה  א ָבֹ֑  ( 23–22ד׳  ויקראר ָחָטַ֖
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ואם  :  אול  אם  עבודה״ ביןברורה ״חלוקת ה מסמנת בבירור    אוהראשונה מסמנת בבירור תנאי, 

בברירה.   לנקוט  שהבחירה  ידלפני    ואםאפשר  בבאבן  ולא  ובמטרה ,  או,  מושכל  באופן    נעשתה 

במקרא עשויה לשמש גם    אםזאת בדיוק מן הטעם ש  ; ת הפריטיםשלושלשקף את ההבחנה בין  

וגם  ל סמנטיתברירה.  ל תנאי  והתקדמות  מורכבת  תחבירית  היערכות  אפוא    . פרגמטית-לפנינו 

פרק  את הרואה של פולק,   ולתקף את קביעתו  כדי להצביע על איחורו של הטקסטבכך שיש  ייתכן

 . 240אחאמני , זה המשתייך אל הקורפוס ה תכהניהתעודה ה אל החלק המאוחר של כשייך זה 

 
אל   עתה  אחרים,  שני  נפנה  אפשר  מקרים  ניתוחם,  סמך  ועל  לעיל  האמור  שיש  שלאור 

לערער   כדי  של  על  בהם  לתיארוכה  באשר  אחת  ה סברה  סברה   ת כהניהתעודה  .  אחרת  ולחזק 

מבע   הוא  אחד  מומים    אומקרה  ועניינו  שונים,  בהקשרים  לעיל  שנדון  במקרא,  ביותר  הארוך 

 הפוסלים מלהתקרב אל הקודש: 

י   ֙ר  ִכֵּ֥ ִעּו  יש  ִאֹּׁ֤ ב  ִיְקָרֹ֑ א  ַֹּ֣ ל ּום  מַ֖ ו  ר־בֵֹּּ֥ ֲאש  יש  ו  ָכל־ִאִ֛ ַח  א ֹ֣ ו  ִפּס ֹ֔ ם  א ֥ ו  ָחֻרַ֖ ּוַע׃א ֥ ו   ָשרֹּֽ יש  א ֹ֣ ִאֹ֔

ל   ג  ָרֹ֑ ר  ב  ַ֣ ו ש  ֵּ֥ה בַֹּ֖ ר־ִיְהי  ו  ֲאש  ָיֹּֽד׃ א ֖ ר  ב  ֵּ֥ ו־ ש  ן  א ֽ ַ֣ ק  אֹוִגב  ו  ־ַדֹ֔ ו  א ֖ ינֹֹּ֑ ל ְבע  ו  ְתַבֻלַ֣ ו  ָגָר֙ב  א ֤ ת  א ֹ֣ פ  ַיל ֹ֔

ו ְך׃   א ֖ ש  וַח ָאֹּֽ ַ֣  ְמרֵֹּּ֥ ת־ִאש  יב א  ש ְלַהְקִרַ֖ א ִיַגֹ֔ ַֹּ֣ ן ל ן ַהכֹּה ֹ֔ ַר֙ע ַאֲהרַֹּ֣ ּום ִמּז ִּ֨ ו מֵ֗ ר־בַֹּ֣ יש ֲאש  י  ָכל־ִא֞

יב א ִיַגַ֖ש ְלַהְקִרֹּֽ ֵֹּּ֥ יו ל ם ֱאֹלָהֹ֔ ח  ַ֣ ת ל  ו א ֶ֚ ּום בֹֹּ֔  ( 21–18כ״א  ויקרא ׃ )ְיהָוֹ֑ה מַ֣

 
ולמדרג  סדר הפריטים  , ובפרט לשלו  המורכבת   היערכותרמב״ן במפורש לבדונו בפסוק מתייחס  

חשיבותם סדר  את  השונים,  .  המשקף  המומים  של  המדוקדק  לפירוט  הדעת  את  לתת  יש  עוד 

להיסקים   מידע  פרטי  ולהותרת  לשוני  לצמצום  המוקדמים  הטקסטים  נטיית  את  תואם  שאינו 

מילגרום מתייחס למבע  גם    תלויי הקשר ונסיבות אוראליות, בהתאם לקביעותיו של פולק )שם(.

המ המבנה  על  מצביע  ״או  ורכבזה,  וקובע:  זו  שלו  ספרותית  השתכללות  מנותיות  על  מראה 

נראה   לפיכך  . לשיטתו, יש בכך כדי לתמוך באיחורו של טקסט זה. 241״תבטכניקה הקומפוזיציונלי 

פרק  ש את  פולק  של  בספר  ראייתו  זה, ויקראכ״א  מבע  משובץ  שבו  השכבות    ,  אל  כמשתייך 

 .  242מוטלת בספק ,המוקדם , מדיאלישקרובות יותר לקורפוס ה ת כהניתעודה הב

 
פישביין,    240 של  דבריו  את  זה  בהקשר  להציג  יש  זאת,  עמ׳  1988עם  נדונה  177–170,  אשר  אחרת  טענה  המציג   ,

 :  18ובכתוב אחריה, כלומר בכל האמור בפסוק  אוהוא רואה ב. בפרקים קודמים לעיל
ֹו  ַח: אִ֡ ֹּֽ ת ָהרֹּצ  ות יּוַמַ֖ ּוא מֵּ֥ ַחֹּֽ הֹ֑ ַ֣ ת רֹּצ  הּו ַוָימַֹּ֖ ו ִהָכִ֛ ּות בֵּ֥ ר־ָימִּ֨ ץ־ָי֩ד ֲאש  ֹּֽ י ע   ִבְכִלַ֣
 

משמשת   ולמעשה  חדש,  חוקתי  עיקרון  להציג  מבלי  הקודם  בפסוק  האמור  על  החוזרת  סקונדרית,  תוספת 
להיות שיכול  למה  בכתב  ביטוי  לתת  היא  התוספת  מטרת  לטענתו,  כלשונו.  ריק״,  או    כ״ביטוי  מוסק 

באופן שתואר  לאינטרפרטציה אוראלית קיימת.   נוצר מלכתחילה  לא  זו היא הנכונה, הרי שהטקסט  אם טענה 
יש בכך כדי לחזק את הטענה לאיחורו של הטקסט נראה כי לעיל, אלא רק נערך כך בשלב מאוחר יותר. כך או כך 

 כפי שהוא נתון בנוסח שלפנינו. 
 

 .  42, עמ׳ 1991ר׳ מילגרום,  241
 

זאת ועוד, בפרק העוקב מופיע מבע ברירה נוסף שמתייחס גם הוא למומים וגם הוא מפורט למדי ומעמיד מבנה    242
  תחבירי מורכב: 

ְהי ֙ה ְלָר   ים ִיֹּֽ אן ָתִמֹּׁ֤ ֹֹּ֑ ו ַבצ ר אַ֣ ה ַבָבָקַ֖ ו ִלְנָדָבֹ֔ ֙ר אַ֣ ד  א־נ ֙ ה ְלַפל  ַבח־ְשָלִמי֙ם ַליהָוֹ֔ ֹּֽ יב ז  י־ַיְקִרֹּׁ֤ יש ִכֹּֽ ּום ְוִאֵ֗ ון ָכל־מַ֖ צֹ֔
ו׃  ִיְהי ה־בֹּֽ א  ֵֹּּ֥ ֩ת    ל ר  ֹוַעּו  ּור    אֵ֨ ּוץ  אֹוָשבֶ֜ ת  ֽאֹו־ָחרַ֣ ל  ֹו  ָגָר֙ב    ֤אֹו־ַיב ֵ֗ לַ אֹ֣ ה  ל  ַ֖ א  יבּו  ֹּא־ַתְקִרֵּ֥ ל ת  פ  ה  ַיל ֹ֔ ְוִאש ֵ֗ יהָוֹ֑ה 
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מן    אומבע   ה האחרון  כאן  ת  כהניהתעודה  אדם  משו שיידון  של  הגאולה  בדיני  בץ 

 מישראל:  

ר   ק  ַ֖ ְלע  ו  אֵּ֥ ְך  ִעָמֹ֔ תוָש֙ב  ֹּׁ֤ר  ְלג  ר  ְוִנְמַכֵ֗ ו  ִעמֹ֑ יך  ָאִחַ֖ ְך  ּוָמֵּ֥ ְך  ִעָמֹ֔ ְותוָש֙ב  ֹּׁ֤ר  ג  ַיַ֣ד  יג  ַתִּׂשֵ֗ י  ְוִכַ֣

נּו׃   ֹּֽ ִיְגָאל  יו  ָחַ֖ א  מ  ד  ָחֵּ֥ א  ו  ִתְהי ה־לֹ֑ ה  ְגֻאָלַ֖ ר  ִנְמַכֹ֔ י  ַ֣ ַאֲחר  ר׃  ֹּֽ ג  ַחת  ן־ּדֹּד֙ו    ֹו֤א ־דֹּ֞דו  אֹוִמְשַפֵּ֥ ב 

נּו   נּו  ֽאֹוִיְגָאל ֹ֔ ֹ֑ ִיְגָאל  ו  ו ִמִמְשַפְחתַ֖ ר ְבָשרִ֛ ִּ֧ ְוִנְגָאֹּֽל׃ֽאֹו־ִמְשא  ו  יָגה ָידַ֖ –47כ״ה    ויקרא)  ־ִהִּׂשֵּ֥

49) 

 
בהרח מתייחס  במקרא,  ברירה  במשפטי  בדונו  לאנדרסן,  זהבה  הוא  מבע  גם  המאופיין   ,

תחבירית   ובהיערכות  מדוקדקת  באופן  בספסיפיקציה  התחביר    .243מובהק משוכללת  לטענתו, 

  מצביע על   . אנדרסןונת על ידי המחוקק המקראימשמש במקרה זה כלי להעברת המשמעות המכּו 

ך  (, על העמדת הפריטים החלופיים כפסוקיות, ולא כצירופים )שלא כדריגאלנוהחזרה על הפועל )

במבעי   ה  אוהמלך  בפרק  לעיל  שהוצג  כפי  בהיבטים  בעברית המקרא,  (  מבניים-ייםתחבירעוסק 

את הכוונה התקשורתית  ות  משרת כל אלה, לדבריו,   .המבע על פני כמה פסוקים  ״הימתחות״ועל  

ל באשר  המחוקק  אחריות של  של  שונות  הגאולה  רמות  המדרשים    .בעניין  כבר  למעשה, 

הדנים   סיכויי  והפרשנויות  את  משקף  הוא  כי  וטוענים  הפריטים,  לסדר  מתייחסים  זה  במבע 

.  למד על איחורו היחסי של הטקסטההתממשות במציאות באשר לגאולה. ייתכן כי יש בכך כדי ל

גם את פרק זה רואה פולק )שם( כמשתייך אל שכבה מוקדמת, ועל כן גם במקרה זה נראה שניתן  

 להטיל ספק בקביעתו. 

 

 סיכום  5.3

מבעי   משובצים  שבו  הרחב  הטקסטואלי  ההקשר  נדון  זה  את  אובפרק  לבחון  הייתה  מטרתי   .

בהם.   משובצים  שהם  הטקסטים  המשוער של  זמנם  ובראי  הספרותיות  הסוגות  בראי  המבעים 

זו   בעבודה  העיקרית  לטענתי  תוקף  יש  אם  לבדוק  ביקשתי  מבעי  בייחוד  בין  הקשר  אודות  על 

 בפרט מבעי תנאי ושאלה.    ברירה לבין מבעים מודאליים,

 

 
ַח ַליהָוֹּֽה׃  ַ֖ ם ַעל־ַהִמְזב  ִ֛ ה  ּו מ  ֹּא־ִתְתנֵּ֥ ּוַע  ל ה ָשרַ֣ ַ֖ ור ָוש  ה׃ וְ ְושֵּ֥ ֹּֽ א י ָרצ  ֵֹּּ֥ ר ל ַָֽ֖ד  ו ּוְלנ  ה אֹּתֹ֔ ַ֣ ּוט ְנָדָב֙ה ַתֲעש  ּוְך ּו ָקלֹ֑ ָמעֹּׁ֤

ּוק ְנָכתּו֙ת ווְ  ּו׃ )וְ ָתַ֣ א ַתֲעשֹּֽ ֵֹּּ֥ ם ל ַ֖ ְבַאְרְצכ  יהָוֹ֑ה ּוֹּֽ יבּו ַלֹּֽ א ַתְקִרַ֖ ֵֹּּ֥ ּות ל  ( 24–21כ״ב  ויקראָכרֹ֔
 

)שם( כמשתייך לשכבות המוקדמות של    גם פולק  רואה  פרק זה  נראה, תכהניהתעודה האת  לאור הממצאים   ;
מתערערת. זו  קביעתו  כי  אליגר    כאמור,  של  מדיונו  גם  מגיעים  פולק  של  קביעתו  על  לערעור  נוספים  תימוכין 

ב כ״ב  מפרק  לעיל  )אליגר,    ויקראבפסוק  לעיל  שהוצג  דיון  זה,  לספר  פירושו  עמ׳  1996במסגרת  פי  296,  על   .)
במילים    23פסוק  אליגר,   ושה)הפותח  היעדר  ושור  על  מצביע  הוא  זו  לטענה  כתמיכה  תוספת;  בבחינת  הוא   )

ב בו  פסוק  אוהנקיטה  במילים    24.  וכתות)הפותח  יותר, ומעוך  מאוחר  ש״צמח״  כטקסט  אליגר  ידי  על  נתפש   )
. גם אם לא נקבל את הדיאכרוניה היחסית של  אובמקום בו׳  כלשונו, וגם הפעם הוא תומך קביעה זו בשימוש ב

 ניתן לערער במידה מסוימת על הקביעה שהטקסט מוקדם.אליגר, נראה כי 
 

 . 149–141, עמ׳ 1974ר׳ אנדרסן,  243
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מופעי   מרבית  כי  ובמיוחד    או מצאתי,  בתורה,  ומשובצים  החוק  .  ויקראבספר  בסוגת 

ברור למדי, שכן   כשלעצמו  זה  ההצגה הלשונית המשרתת    אומבעי  ממצא  דרך  בבחינת  את  הם 

משפטי  כוונות  ה מסמך  ההיפותטייםשל  המצבים  לכלל  אשר  ,  והרבים  האפשריים  , להתייחס 

  עולים בקנה אחד עם ממצאים אלה    . החוקים מוחלים על כל אחד מהם ושהם חליפיים זה לזה

למחויבות   המכוונים  השימושים  בדיוק  אלו  כצפוי,  החוק:  בסוגת  הנפוצים  הברירה  שימושי 

  לפרטים רבים, אף כאלה שכלל אינם רלוונטיים, במטרה להבהיר את התחולה הרחבה של החוק 

מקראיים, עתיקים וחדשים, תומכים בקשר ההדוק בין  -, חוץות נוספיםמקור. גם במקרים שונים

שכן חוק,  לבין  תנאי  בין  הזיקה  בחשבון  תובא  אם  לחוק.  החוק    אומופעי  רוב    ברירה  שבסוגת 

משובצים ברישא של משפטי תנאי, הרי שנתמכת טענתי בדבר הזיקה בין ברירה לתנאי )בפרט(  

 ולמודאליות )בכלל(. 

 
לזמנים המ זו סבוכה    אושוערים של הטקסטים שמבעי  באשר  בהם, משימה  משובצים 

מבעי   של  הפריזמה  ומן  בכלל  ש  אומאוד  משום  זאת  יותר;  רבים,    אואף  בספרים  מופיעה 

חד מידה  יכולה לשמש בבחינת אמת  אינה  ועל כן  ומאוחרים,  חילוקי  -מוקדמים  חרף  משמעית. 

ואף על פי שיש הרואים בכך ענייני   ,וךבספרות המחקר באשר לתיארושבריריות הקביעות  הדעות  

לטעון   ביקשתי  בלבד,  מבעי  סגנון  של  ומבניהם  משמעיהם  בין  קשר  קיים  לבין    אושלעתים 

בהם.   משובצים  שהמבעים  הטקסטים  של  חיבורם  ש תקופות  ייתכן  כמביעה    או  התפרשותכך 

גילו המוקדם של  ב  עשויה להיות קשורה,  , בדומה לסימונה זה בקובץ חוקים אחר, מוקדםתנאי

סימון  ברורה בין    ״ חלוקת עבודה״שמהם נשקפת    אומנגד, מבעי    .שבו מופע זה משובץ  הטקסט

לסימון   תחביריתהמאופיינים  ו  (אם)באמצעות  תנאי  ברירה  מורכבת    מבנית-בהיערכות 

   איחורו של הטקסט.ב  היות קשורין, ייתכן שעשויים ל ובספסיפיקציה רבה של הפרטים

 
הע של  זה  עסקבחלק  ייחודי,    י ת בודה  סמן  באמצעות  המובע  הברירה  וזאת  אוביחס   ,

, סמנטיים ופרגמטיים. כל אלה הצביעו על הזיקה ההדוקה  מבניים-מהיבטים מגוונים: תחביריים

יותר בחלק הבא, שבו   עסוק בברירה המובעת  אבין ברירה לבין מודאליות. זיקה זו תהודק עוד 

ייחודיים לכך; סמנים אלה הם בעיקר סמני מודאליות. ב עיון    מסגרתבאמצעות סמנים שאינם 

הברירהאזה   משמע  בהתפתחות  המשמש  תמקד  להבעתו  והמבנים  מודאליים  ים  ממשמעים 

 , המובעים במבנים מגוונים. שונים, בעיקר תנאי ושאלה
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 לברירה מקודדת  ברירה מוסקתמ  –חלק שני 

 
יחס זה משתי זוויות:  אריאל ומאורי    בוחנות בדונן ביחס הברירה  ,  בפרק המבוא לעבודה  אמור כ

ותחבירית-סמנטית הסמנטית 244מבנית -פרגמטית  הזווית  מן  קובעות  -.  הן  של  שפרגמטית  עניינו 

  . בשיח  יחיד תפקיד    ״איוש״על  בין אפשרויות  בלתי פתורה    ״תחרות״למעשה  הוא    הברירהיחס  

הזווית מ אפיונים  מבנית-תחביריתה  ן  שני  מציגות  ברירה של  עיקריים    הן  הוא  מבעי  האחד   :

מורכב בדרך כלל מצירופים )ולא  מתבטא, למשל, בהיותו  , המהודק לכדי מבנה לשוני    ״דחיסות״

והשני מפסוקיות(  הקושר  הוא    ;  הברירה   ומקודד   פריטיםה  את סמן,  יחס  ייחודי.    את  באופן 

הברירה יחס  של  ההתפתחות  תהליך  את  להראות  היא  בעבודה  זה  חלק  של  בעברית    מטרתו 

המבנים ושל הסמנים המשמשים להבעתוהמקרא זה לעמ, של  ובכלל  המהלכים שעודדו  ,  על  וד 

 ת תהליך זה. א

 
העיקרית ומאור  הטענה  אריאל  מאמץשל  אני  שאותה  כי  י,  היא  מבנייחס  ,    ו הברירה, 

, הם שניוניים בלשון; אלו התפתחו בתיווך היסקים פרגמטיים תלויי הקשר, מתוך מבנים  סמניוו

כתוצאה מתהליכים מורכבים    וסמנים ששימשו להבעת משמעים ראשוניים אחרים, מודאליים.

בבהירות  התפרשו  רעיונית ומבחינה מבנית. ככל שהאפשרויות  לזה מבחינה  זה  המבעים    נקשרו 

על תפקיד שיחי יחיד, ככל שהמבנים הציגו ״דחיסות״ וצמצום  זו עם זו    ״מתחרות״כ  רבה יותר

, כך  245במבנים   י,, פנימבמיקום שניפעמים רבות יותר  רבים יותר וככל שסמנים מסוימים הופיעו  

עלה הפוטנציאל שלהם להתפרש כמביעים ברירה. באופן הדרגתי חדלה הברירה להיות מתּווכת  

קוד לשוני והחלה לעבור למעמד של  תלויי הקשר,  היסקים פרגמטיים    סמנטי קבוע. -באמצעות 

  פרגמטית בין סמני ברירה ייחודיים, סמני תנאי -באופן זה התקבלה ״חלוקת העבודה״ הסמנטית

או שאלה ייחודיים וסמנים המצויים בתווך, כך שיותר ממובן אחד עשוי להיות מובע באמצעותם  

 . או)ובהם ״חלוקת העבודה״ ברורה פחות(. את תהליך זה השלימה במלואו רק  

 
הטענה   את  לבחון  מנת  המקראי  ערכתי על  הטקסט  של  יסודי  הייתה  ניתוח  שמטרתו   ,

ברירה. כמתבקש מעיון טקסטואלי  משתמעת  ( שגם מהם  אולאתר מבנים וסמנים נוספים )זולת  

כך   משום  עצמו.  הטקסט  מן  העולה  על  להתבסס  צריכים  והניתוח  הקריאה  במבוא,  וכמפורט 

הקביעות מוצגת התבססות    נתמכות  בנוסף לכך  ועל מהלכיה.  גופו  על לשון המקרא  כל  ראשית 

 
 . 59–40, עמ׳  2019 אריאל ומאורי, ; 994–939, עמ׳ 2018אריאל ומאורי, ; 2018אריאל, ר׳  244
 

כפי שעולה מספרות    245 רבה.  של ַקשריםלעניין התדירות חשיבות  הופעת  ,  המחקר הדנה בתהליכי גרמטיקליזציה 
גם שתדירות   הכרחי  שינוי;  שיתרחש  כדי  מספיק  תנאי  איננה  הקריטיים  בהקשרים  בצורה  הקשרים  הופעתה 

, הנזכרת  2006, וכן בייבי, 2011רמת ומאורי,  ג׳אקלונהר׳, למשל, תהיה גבוהה באופן משמעותי. בהקשר זה  אלה
 אצלן.
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ובכלל זה  שיטתית על   ופרשנויות, אשר יש בהם כדי  מקורות מגוונים,  תרגומים ישנים וחדשים 

על   להצביע  כלומר  הדיון,  את  להבעתלקדם  למשל    התכוונות  בפסוק,  או    או  בנקטםברירה 

 .  otherwise -ו  orמקבילותיה, דוגמת 

 
בעיקר מבעים  המשמשים לברירה  , כי המבעים  מצאתי מודאליים.  מציאותיים,  -איהם 

אחרות   קבוצות  שאלה;  ומבעי  תנאי  מבעי  כוללות  זו  במסגרת  במיוחד  בולטות  קבוצות  שתי 

חיווי   גם משפטי  בנוסף לאלו  הצעה, כאמור(;  )למשל  הן מבעים מודאליים, אחרים  כוללות אף 

ברירה. דוגמאות רבות לכל קבוצה יובאו ויידונו להלן. ממצא זה   מציאותיים מתפרשים כמביעים

מופיעה    אועולה בקנה אחד גם עם הממצא בחלק הראשון של העבודה באשר לסוגי המשפטים ש

 בהם: אלו בעיקר משפטים מודאליים, ובפרט משפטי תנאי.  

 
הבאים  לושת  בש  ו-איבין  שתפר  באפוא    סוקעאהפרקים  למציאותיות  בין  מודאליות 

כיצד תהליכים  הי  י . מטרת בעברית המקרא  ברירה  -ותחביריים  פרגמטיים -סמנטייםא להראות 

בזה,  מבניים זה  שלובים  שהם  של    ״הוליכו״ ,  אחד    הגרמטיקליזציה   ״ סקאלת״מקצה 

שב)הידקדקות( המודאלייםמצויים    ו,  שב המגוונים  המבעים  השני,  הקצה  עבר  אל  מצויה    ו, 

הסמן העיקרי שבו נעסוק הוא  הדיון יאורגן על פי הסביבות התחביריות, כאמור לעיל.    הברירה.

יידונו    אםל; בנוסף  כפי שיפורט בהמשך כאמור ו שאלה,  לתנאי ולבעברית המקרא    , המשמשתאם

מעבר לעמידה על התפתחות    , המשמשים אף הם בסביבות תחביריות אלה.רבים אחריםסמנים  

הברירה,   השימושיםאיחס  על  גם  ששל  השונים    עמוד  זה,  הראשוןיחס  בחלק  בהרחבה  .  הוצגו 

אינם מציגים מגוון רחב של  וכת באמצעות היסקים פרגמטיים  בעים שבהם הברירה מתּו היות שמ

; גם על הסיבות  מצומצם יותר זה של העבודה הדיון בשימושים יהיה בחלק שימושי ברירה, הרי ש 

 לכך יורחב להלן.  
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 . בין תנאי לברירה6

 
כמביעים    תהליך ההתפרשות של מבני תנאייציג את    6.1פרק זה יחולק לחמישה סעיפים: סעיף  

לעניינים שונים אל תנאים  מתנאים המתייחסים  ההדרגתי  ציג את המעבר  א ברירה: במסגרת זו  

ובתהליך הגרמטיקליזציה )הידקדקות( שלה מסמן תנאי לסמן    אועסוק ספציפית ב או   ,ברירתיים

,  ו׳ברירתיים שבהם מקושרים הפריטים זה עם זה באמצעות   תנאי   מבני ייוחד ל 6.2סעיף   ;ברירה 

עסוק בשימושי  א  6.3; בסעיף  המשועריםפרגמטיים  -והסמנטיםעמוד על גלגוליהם התחביריים או

 יסכם את הפרק.  6.4הברירה המובעים במבני תנאי; וסעיף 

 

 תהליך ההתפרשות של מבני תנאי כמביעים ברירה 6.1

 את ראיית התנאים כחליפיים המעודדים  פרגמטיים-מהלכים סמנטיים 6.1.1

א ברור   תנאי  יותר ממבע  הכוללים  אלו  התנאי המרובים )כלומר  כל מבני  חד( מתפרשים  כי לא 

ש מרובה  למבנה  אחת  דוגמה  לזה.  זה  כךכחליפיים  מתפרש  בדיני    אינו  בית  מצויה  הקדשת 

כפי שמציינים  :  המשמשים כאן ולהיערכותם   כיו   אם   סמנים ; תשומת לב לויקרא ספר  המצויים ב

תנא  ז׳ואון  במילת  תנאי היא שימוש  ברכיב הרישא,  ומוראוקה, ״הדרך הנפוצה ביותר להבעת  י 

 .  246״(in case, if) כי (; לעתים if) אם בדרך כלל

יש   יְוִאֵ֗ יְך  ִּכֽ ר ַיֲעִרֵּ֥ ע ַכֲאש ִּ֨ ין ָרֹ֑ ַ֣ וב ּוב  ין טַ֖ ֵּ֥ ן ב  ֱעִריכ֙ו ַהכֹּה ֹ֔ ה ְוה  יהָוֹ֔ ֙ש ַלֹּֽ ד  ו קִֹּּ֨ יתֵּ֥ ת־ב  ש א  ־ַיְקִּדִּ֨

ּום׃   ן ָיקֹּֽ ֵּ֥ ן כ  ַ֖ ו ַהכֹּה  םאֹּתִ֛ יו  ְוִאֵ֨ ְרְכךִ֛ ָעָלַ֖ ף־ע  ס  ֹּֽ ית כ  ָיַסף ֲחִמיִשִּ֧ ו ְוִּ֠ יתֹ֑ ת־ב  ִיְגַאַ֖ל א  יש  ־ַהַמְקִּדֹ֔

ו׃ ָיה לֹּֽ  ( 15–14כ״ז   ויקרא) ְוָהֵּ֥

 
אחד  הבמועדים שונים,  שונים שאף מתרחשים  אירועים  במקרה זה שני מבעי התנאי מתייחסים ל

  בהתאם לאמור לגאול את ביתו, ולשלם  בהמשך  לאחר השני: אדם המקדיש את ביתו לאל עשוי  

ואינם   זה,  אל  זה  מצטברים  שהעניינים  הרי  השיח  ארגון  מבחינת  על    ״מתחרים״בדין.  ביניהם 

 .  כהצעת אריאל ומאורי, יחידתפקיד שיחי 

 
ב פותחים  התנאי  במקרה אחר, שבו מבעי  סימון המתפרש תכופות במקרא  ,  אם לאגם 

בהמשך(  ברירה  כמביע  יורחב  יחס  )על כך  כוונה להביע  אין  ניתן להסיק אותו. כך    ,ברירה,  ולא 

 , שבצידן שכר או עונש. ויקראעם בסוף ספר לבפירוט הנרחב של ההוראות מן האל 

ִים  ץ ִמְצַרֹ֔ ר  ַ֣ א  ֙ם מ  ְתכ  אִתי א  ֹּׁ֤ ר הוצ  ם ֲאש ִּ֨ יכ ֵ֗ ה  י ְיהָוַ֣ה ֱאֹלֹּֽ או ]...[ ֲאִנ֞ א   ְִאם־ל ֥ ַֹּ֣ י ְול ּו ִלֹ֑ ִתְשְמעַ֖

ה׃  ל  ֹּֽ ת ָהא  ת ָכל־ַהִמְצוַ֖ ֵּ֥ ּו א  ָהָל֙ה  ]...[    ַתֲעשֹ֔ ֹּֽ ם ב  ֹּׁ֤ יכ  י ֲעל  ם ְוִהְפַקְדִתִּ֨ את ָלכ ֵ֗ ַֹּ֣ ה־ּז ֱעש  ֹּֽ י א  ַאף־ֲאִנ֞

 
ומוראוקה,    246 וולטקה ואוקונור,  .  629, עמ׳  1996ר׳ ז׳ואון  באשר   .510, עמ׳  1990קביעות דומות מופיעות גם אצל 

ב בריראםלפני    ו׳לנקיטה  תנאי  במשפטי  חשיבות  לכך  אין  ובריגס,  ,  דרייבר  בראון,  כבר  עמ׳  1907תיים.   ,50  ,
 בשימושן זה, סימון ברירה.אם לצד  ואםמציגים את 
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ם   ַזְרֲעכ ֹ֔ ָלִרי֙ק  ם  ֹּׁ֤ ּוְזַרְעת  ש  ָנֹ֑פ  ת  ּוְמִדיבַֹּ֣ יַנִַָֽ֖ים  ע  ות  ְמַכלֵּ֥ ַחת  ת־ַהַּקַּדֹ֔ ְוא  ת  פ  ַ֣ ת־ַהַשח  א 

ם׃  ֹּֽ יכ  אְֹּיב  הּו  ם]...[    ַוֲאָכֻלַ֖ ה  ְוִאֵ֨ ל  א  ־ַעד־א ֹ֔ י  ל ֥ ִלֹ֑ ּו  ְפִּתי֙ ִתְשְמעַ֖ ַבע    ְוָיס  ַ֖ ש  ם  ְתכ ֹ֔ א  ה  ְלַיְּסָרַ֣

ם   ַ֖ ת־ַאְרְצכ  ֹּֽ ְוא  ל  ַכַבְרז ֹ֔ ֙ם  יכ  ת־ְשמ  א  י  ְוָנַתִתֹּׁ֤ ם  ֹ֑ ֻעְּזכ  ון  ת־ְגאַ֣ א  י  ְוָשַבְרִתַ֖ ם׃  ֹּֽ יכ  ַעל־ַחטֹּאת 

ה׃  (19–13כ״ו   ויקרא) ַכְנֻחָשֹּֽ

 
חליפיים(  גם   )ולא  זה  אל  זה  מצטברים  ותוצאותיהם  התנאים  זה  לאירועים  במקרה  ומכוונים 

 זו.  קריאה מכוונת אף היא ל ויספתיהמילה ש כרונולוגית האחד לאחר השני.  הצפויים להתרח

 
אינם   אמנם  התנאים  נוסף  הבמקרה  לאירועים  זה מתייחסים  אחר  זה    מתרחשים 

שונים,  במציאות לעניינים  מתייחסים  הם  השיח  במסגרת  כן  ומצטברים;    אך  אינם  גם  על  הם 

תפקיד    ״מתחרים״ המלך  גם  ובהתאם    יחידשיחי  על  אל  אסתר  בדברי  כך  חליפיים.  אינם 

 אחשוורוש: 

ְך  ִאם ל  ַהמ ֵ֗ ַ֣י  ינ  ְבע  ן  ח ֶ֜ אִתי  ות  ְוִאם־ָמָצִּ֨ ְוַלֲעשַ֖ י  ָלִתֹ֔ ַ֣ ת־ְשא  א  ֙ת  ָלת  וב  טֹ֔ ְ֙ך  ל  ֙ ־ַעל־ַהמ 

ר   ִכְדַבֵּ֥ ה  ַ֖ ֱעש  ֹּֽ א  ר  ּוָמָחֵּ֥ ם  ָלה ֹ֔ ה  ַ֣ ֱעש  ֹּֽ א  ר  ַ֣ ֲאש  ֙ה  ל־ַהִמְשת  א  ן  ְוָהָמֵ֗ ְך  ל  ַ֣ ַהמ  וא  ָיבִּ֧ י  ת־ַבָּקָשִתֹ֑ א 

ְך׃ הַ  ל  ֹּֽ  ( 8ה׳  אסתר ) מ 

 
לפסוק   בפרשנותו  עניינים  ההמלבי״ם  לשני  מתייחסים  התנאים  של  להיותם  במפורש  תייחס 

ב.  שונים:   מן השואל,  אליו לתת שאלתה מצד  רצוי  היא  א. שתהיה  בזה שני תנאים,  ״התניתה 

 ״. שיהיה המבוקש עצמו דבר שטוב לפני המלך ואינו נגד רצונו 

 
  , זהלזה    עשויים להצטברהם  מציאות  ב אשר    ,לראות אירועים  ניתןבמקום אחר  והנה   

. כך בדברי הנביא ירמיהו על אודות המצב הקשה  במסגרת השיח  כמקיימים ביניהם יחס ברירה

 ביהודה:  

ד׃   ְמאֹֹּּֽ ה  ַנְחָלֵּ֥ ה  ַמָכַ֖ י  ַבת־ַעִמֹ֔ ְבתּוַל֙ת  ה  ִנְשְבָרֵ֗ ול  ָגדֶ֜ ר  ב  ֙ה  ִאםש ִּ֨ ְוִהנ  ה  ַהָּׂשד ֵ֗ אִתי  ־ָיָצַ֣

ו  ב  ר  י־ח ֹ֔ ץ  ְִא֙ם  ַחְלל  ר  ַ֖ ל־א  ּו א  ן ָסֲחרֵּ֥ ִ֛ ַגם־כֹּה  יא  י־ַגם־ָנִבִּ֧ ִכֹּֽ ב  ָרָעֹ֑ י  ַ֣ ַתֲחלּוא  ַ֖ה  ְוִהנ  יר  ָהִעֹ֔ אִתי  ָבַ֣

עּו׃ א ָיָדֹּֽ ֵֹּּ֥  (18–17י״ד  ירמיה ) ְול

 
שני   זה  ב  , התיאוריםבמקרה  למצב  ב  שדההמתייחסים  יחיד:  ,  עירולמצב  מסגור  תחת  מצויים 

  ״ מתחרים״לראותם כ  ״מסייע״מסגור זה קושר ביניהם ו  לפניהם.  הנזכרים, מכההו  שבר הגדולה

 על תפקיד יחיד בשיח. 

   
אחרים    המודרניים  במקרים  בתרגומים  למצוא  התנאים  תימוכין  ניתן  של  להיותם 

בשיחלעניין    מכוונים להקדשת  .  יחיד  התייחסות  ישנה  לעיל  שנזכרו  וההקדשות  הנדרים  בדיני 

ל אקוויוולנטי  האדם  ערך  יחס  עבור  לראות  ניתן  המוקדשים  בין  ועוד.  בהמה  להקדשת  אל, 

 : אחת , שכן הם מצויים בפרדיגמהברירה
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ר   ָֹֽ֑ד  א נ  י ַיְפִלַ֖ יש ִכֵּ֥ ם ִאָ֕ ה ֹ֔ ל֙ ְוָאַמְרָתַ֣ ֲאל  ֹּׁ֤י ִיְשָרא  ל־ְבנ  ר א  ר׃ ַּדב ֞ אמֹֹּּֽ ה ל  ֵּ֥ ל־מֹּש  ר ְיהָוַ֖ה א  ֵּ֥ ַוְיַדב 

  ]...[ יהָוֹּֽה׃  ַלֹּֽ ת  ְנָפשַֹּ֖ ְרְכךֵּ֥  ר  ְוִאםְבע  ֲאש ִּ֨ כֹּל֩  יהָוֹ֑ה  ַלֹּֽ ן  ָקְרָבַ֖ ָנה  ִ֛ ִממ  יבּו  ַיְקִרִּ֧ ר  ֲאש ִּ֨ ה  ָמֹ֔ ־ְבה 

ְהי   ה ִיֹּֽ נּו ַליהָוַ֖ ִ֛ ן ִממ  ֵּ֥ ש׃ )ִית  ד   (9–1כ״ז   ויקראה־ּקֹֹּּֽ

 
ננקטות   בהם  אף  שכן  זה,  במקרה  דיוננו  את  מקדמים  אינם  העתיקים    ִאין ו   אםהתרגומים 

 היא:   NRSVלשון תרגום עם זאת, . שבנוסח המסורה ואםכנגד  )בארמית(

 […] If it concerns an animal […] 

 
 היא:  NIVולשון תרגום  

  […] If what they vowed is an animal […] 

 
   . י אחדשהפריטים השונים משויכים לעניין שיח מהעמדת דברים זו מתבהר 

 
הפרט    בשיחלמסגור  יחד  העמדתפריטים  הוא  אחר  סמנטי  מהלך  בניגוד  ,  לזה; ם    זה 

בי  הניגוד מחזק ל  מחדדוניהם  את הזיקה  זה  כחליפיים  בין  זה.  את ראייתם  עולה מכך, שניגוד 

הברירה, כמו   חלק משימושי  בבחינת מאפיין של  איננו רק  מילון    ׳כל חלופה שהיא ׳פריטים  )ר׳ 

 כך בדברי אליהו הנביא אל העם: . 247, אלא גם בעל תפקיד בעצם העמדת יחס הברירה המונחים(

פְֹּסִחים֮  ם  ַ֣ ַאת  י  ַעד־ָמַת֞ ֙ר  ֹּ֙אמ  ַוי ם  ל־ָכל־ָהָעֵ֗ א  הּו  ִלָיֶ֜ א  ש  ַהְּסִעִפי֒ם    ַוִיַגִּ֨ י  ַ֣ ־ְיהָוֹּׁ֤ה  ִאםַעל־ְשת 

יו   ַאֲחָרֹ֔ ּו  ְלכַ֣ ֱאֹלִהי֙ם  )ְוִאםָהֹּֽ ר׃  ָּדָבֹּֽ ו  אֹּתַ֖ ָהָעִ֛ם  ּו  א־ָענֵּ֥ ֹֹּּֽ ְול יו  ַאֲחָרֹ֑ ּו  ְלכַ֣ ַעל  א׳־ַהַבַ֖   מלכים 

 (21 י״ח

 
קריאת הברירה במקרה זה נתמכת מדברי רד״ק בפרשנותו לפסוק: ״]...[ אין אתם יודעים לברור  

רכיבי הרישא בכל תנאי  בעוד שבמקרה זה  בדעתכם מי האלוהים, אם האלוהים אם הבעל ]...[״.  

הסיפא;   רכיבי  בין  הוא  הניגוד  אחר  במקרה  האלים(,  )שני  לזה  זה  שמנוגדים   ,למשל  , כךהם 

צד  של  ובדברי יואב כחלק מן ההיערכות למלחמה, שמהם עולה כי צד אחד מתחייב לצאת לעזרת 

 אחר, בהתאם לנסיבות: 

ר  אמ  ֵֹּ֗ ה  ִאםַוי ישּוָעֹ֑ י ִלֹּֽ ָתה ִלַ֖ ִני ְוָהִיֵּ֥ ֱחַזֹּׁ֤ק ֲאָר֙ם ִממ ֹ֔ י  ְוִאם־ת  ּו ִמְמךֹ֔ ְוָהַלְכִתַ֖ ֱחְזקַ֣ ֹּׁ֤י ַעמו֙ן י  ־ְבנ 

ְך׃  יַעֹּֽ ָלֹּֽ  248(11י׳  שמואל ב׳) ְלהוִשֵּ֥

 
ג׳ינג  247 ברירה נמצא גם במחקרן של  פריטים כמעודד היסק של  בין  ניגוד  ופנג,  -כאמור במבוא,  עמ׳  2016שמידט   ,

[ֿ, שבו הפריטים  huò x huò yשהעמדת המבנה ]כסמן ברירה. הן מצאו,   huò, שעניינו התפתחות הסמן 136–101
x  ו-  y   ,הם הפכים סמנטיים, הובילה להיסק הפרגמטי שהפריטים ״מתחרים״ זה עם זה על אותו התפקיד בשיח

 ., נתפש כסמן ברירהy -ל xבעמדתו הפנימית, בין  huòבהמשך גם הסמן  והמבנה נתפש כמביע ברירה.
 

לציין, כי ההיערכות הסדורה של רכיבי התוכן ברישא ובסיפא אינה עקבית תמיד. בהקשר זה מעניין    ואולם יש  248
. בעוד שקיימת עקביות בין התנאי  הבא, מדברי האל למשה במסגרת המסע במדברמרובה התנאים  לעיין במבע  

בתנאי האחרון, השלישי, מתחלף המידע הראשון לשני, והאמור בסיפא הראשונה מנוגד לאמור בסיפא השנייה,  
הקודמיםשהוצב   שהוצב    יברכיב  בתנאים  המידע  עם  ההרישא  ברכיבי  הקודמים  בעוד בתנאים  כלומר,  סיפא. 

, בתנאי  תנועת העם, ורכיב הסיפא מתייחס לתקיעת התרועהשבשני התנאים הראשונים רכיב הרישא מתייחס ל
 היא ברכיב הסיפא.   תקיעה( היא ברכיב הרישא, ואילו ההתייחסות להתקהלות)ה תנועההשלישי ההתייחסות ל

ר׃   ל אמֹֹּּֽ ה  ֵּ֥ ל־מֹּש  א  ְיהָוַ֖ה  ר  ֵּ֥ ְוָהיֹּׁ֤   ַוְיַדב  ם  אָֹּתֹ֑ ה  ַ֣ ַתֲעש  ה  ִמְקָשַ֖ ף  ס  כ ֹ֔ ת  וְצרַֹּ֣ ֲחצֹּֽ ֙י  ְשת  ְלךֵ֗  ה  ַ֣ א  ֲעש  ְלִמְקָרַ֣ ְל֙ך  ּו 
]...[ ות׃  ַמֲחנֹּֽ ת־ַהֹּֽ ע א  ה ּוְלַמַּסַ֖ ָדֹ֔ ע  ְדָמה׃   ָהֹּֽ ֹּֽ ות ַהחִֹּנַ֖ים ק  ַמֲחנֹ֔ ַהֹּֽ ְוָנְֹּֽסעּ֙ו  ם ְתרּוָעֹ֑ה  ַ֖ ם ְתרּוָע֙ה  ּו  ּוְתַקְעת  ֹּׁ֤ ְתַקְעת 
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אין צורך להסתמך על  ועל כן  ,  באמצעות ביטויי שלילהעולה בבירור  הניגוד בין העניינים    לעתים

העולם;   אלה  ידע  פרדיגמה  המצביםבמקרים  באותה  מצויים  רק  את    אף אלא    , אינם  ממצים 

,  מיצוי זה(. בפרק הדן באקזוסטיביותשל העבודה,   הקטגוריה )כפי שנדון בהרחבה בחלק הראשון

, שכן הפריטים הנזכרים במבע הם בבחינת  את היסק הברירה   מעודד אף הוא   הניגוד עצמו,לצד  

בדברי ברק אל דבורה, שבהם כל אחד משני רכיבי התנאי השני,    כך, למשל,.  החלופות היחידות

בתנאי  להם  , ומנוגדים לרכיבים המקבילים  (לא)באמצעות    הרישא והסיפא, מסומנים בשליליות

 : הראשון

ק   יָה֙ ָבָרֹ֔ ל ִּ֨ ר א  אמ  ֹֹּּׁ֤ ְכִתי ִאםַוי י ְוָהָלֹ֑ י ִעִמַ֖ ְלִכֵּ֥ א ־ת  י ְוִאם־ל ֥ י ִעִמַ֖ ְלִכִ֛ את  ְך׃   ל ֥ ֹּֽ ל   א 

  ( 8ד׳  שופטים)

 
 

שכנגד  והנה בעוד  שהובאו  ב   אם,  הפסוקים  העתיקים  נוקטים    לעילכל    אם התרגומים 

,  but if not  -ו  if,  and if,  if however,  but if  נוקטים   התרגומים המודרניים)בארמית(, ו  ִאיןו

דומים  ברירה,    נקטתנ  במקרים  תימוכין  .  ifבצד    orהצבת    באמצעות לשון  בכך    קריאת ליש 

הברירה    סימוןב  ifלבין    orבין    ״חלוקת העבודה״ ביטוי באשר באה לידי  מקרים אלו,  ב   הברירה

בהתאמה  זו והתנאי,  חלוקה  מ אינה    ;  העבריה  אםמשתקפת  בנוסח  לבדה  למשל, .  ניצבת    כך, 

 בדברי אברם אל לוט בצאתם ממצרים אל כנען: 

ים   י־ֲאָנִשֵּ֥ יך ִכֹּֽ ֹ֑ ין רֹּע  ַ֣ י ּוב  ין רַֹּעַ֖ ֵּ֥ יך ּוב  ינ ֹ֔ י ּוב  יִנַ֣ י ְמִריָב֙ה ב  א ְתִהֹּׁ֤ וט ַאל־ָנִּ֨ ל־לֵ֗ ם א  ר ַאְבָרֶ֜ אמ  ִֹּּ֨ ַוי

י   ָעָלֹ֑ מ  ָנַ֖א  ד  ר  ִהָפֵּ֥ יך  ְלָפנ ֹ֔ ֙ץ  ָכל־ָהָא֙ר  א  ֹֹּּׁ֤ ֲהל ֲאָנְֹּֽחנּו׃  ים  ָנה  ִאםַאִחַ֖ יִמֹ֔ ְוא  אל  ־ַהְּׂשמַֹּ֣

יָלה׃ )ְוִאם ין ְוַאְשְמִאֹּֽ  (9–8י״ג   בראשית־ַהָיִמַ֖

 
 הוא: זה לפסוק  NRSVתרגום 

[…] Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go 

to the right; or if you take the right hand, then I will go to the left.  

 

באלו   יותר;  אף  מובהק  הברירה  יחס  אחרים  כלל    אםכנגד  במקרים  מוצאים  אין 

  , בלבד(. כך  or  -(, אלא לשון ברירה בלבד )המתבטאת בif  -בתרגומים לשון תנאי )המתבטאת ב

 הר סיני: מעמד במבע הבא, מתיאור  ,למשל

ה   ֹ֔ ִיָיר  ה  או־ָירַֹּ֣ ל֙  ִיָּסק  ול  י־ָסקֹּׁ֤ ִכֹּֽ ד  ָיֵ֗ ו  בֶ֜ ע  ֹּא־ִתַגִּ֨ ה  ִאםל ָמֵּ֥ ִבְמשְֹּ֙ך  ִאם־ְבה  ֹ֑ה  ִיְחי  א  ַֹּ֣ ל יש  ־ִאַ֖

ר׃ ) ּו ָבָהֹּֽ ָמה ַיֲעלֵּ֥ ַ֖ ל ה   ( 13י״ט  שמותַהיֹּב ֹ֔

 

 
ם׃  ֹּֽ יה  ְלַמְסע  ּו  ִיְתְקעַ֖ ְתרּוָעֵּ֥ה  ָנה  יָמֹ֑ ת  ַהחִֹּנַ֖ים  ות  ַמֲחנֹ֔ ַהֹּֽ ְוָנְֹּֽסעּ֙ו  ית  ִנֹ֔ ת־ּו  ש  א  יל  א ְבַהְקִהַ֖ ֵֹּּ֥ ְול ּו  ִתְתְקעַ֖ ל  ַהָּקָהֹ֑

יעּו׃ )  ( 7–1י׳  במדברָתִרֹּֽ
 

 היא שקושרת בין התנאים; על כך יורחב להלן.  ו׳לעניין אחר, והוא שגם תשומת לב 
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של   ושימושה  זה  נדואם  מבע  ברירה  כמסמנת  במבואבספרות  נובו  כמפורט  במקר  .,    זה   ה גם 

 לפסוק היא:  NIVלשון  אך  ,ִאיןו  אם  התרגומים העתיקים אינם מקדמים את הדיון, בנקטם

They are to be stoned or shot with arrows; not a hand is to be laid on 

them. No person or animal shall be permitted to live […] 

 
 
עוד נציין, שכשם שניגוד קושר בין מצבי העניינים, בבחינת שני צדדיו של מטבע אחד,  ו

של    ביניהם; באופן זה שני המצבים הם בבחינת צד אחד   דמיון )או אקוויוולנטיות( קושרכך גם  

של    בחלק הקודם)ר׳    איננה רק אחד משימושי הברירה   ׳ אקוויוולנטיות׳מכך עולה, ש.  אותו מטבע

  כך, למשל, , אלא היא גם בעלת תפקיד בעצם העמדת יחס הברירה.  לון המונחים(ובמי  העבודה

 בדברי הנביא ישעיהו: 

ְיהָוֹ֑ה   ר  ֹּאַמַ֣ י ה  ְכָחַ֖ ְוִנָּוֹּֽ ינּו  ִאםְלכּו־ָנִ֛א  ַיְלִבֹ֔ ג  ל  ַ֣ ַכש  ַכָשִני֙ם  ם  ֹּׁ֤ יכ  ֲחָטא  ּו  ְהיִּ֨ ימּו  ִאם־־ִיֹּֽ ַיְאִּדֵּ֥

ּו׃  ר ִיְהיֹּֽ מ  ֵּ֥ ע ַכצ   ( 18א׳  ישעיה ) ַכתוָלַ֖

 
אך  ,  thoughבתרגומים המודרניים ננקטת פעמיים  ו  אם ננקטת פעמיים    יונתן גם בתרגום  אמנם  

 הברירה האקוויוולנטית במקרה זה ברורה למדי. 

 
וכן  מבני תנאי מרובים  פרטי מידע המוצגים במסגור שיחי יחיד לסכם עד כה: ראינו כי  נ

או   קצרה    ״מסייעים״ביניהם    דמיוןניגוד  מכאן  בשיח;  יחיד  לעניין  כמתייחסים  להיתפשותם 

סמנטיים מהלכים  שכאמור,  אלא  לזה.  זה  כחליפיים  לראותם  שלובים  -הדרך  פרגמטיים 

 רחיב להלן. א; על כך מבניים-במהלכים תחביריים

 

 המעודדים את ראיית התנאים כחליפיים  מבניים-מהלכים תחביריים 6.1.2

מרובים   תנאי  מבני  של  היתפשותם  את  מעודדות  בעברית המקרא  שונות  תחביריות  היערכויות 

 : כמביעים ברירה

 

 תנאי ״בתוך״ תנאי  (1)

  תנאי ה ״בתוך״ערוך  השני  תנאי  השבו  מורכב, העמדת מבנה  א  ומקרא, הלמדי ב  ץ, נפודאחמהלך  

  ובמקביל לו;   אין מועמד רצף אחד של רישא ושל סיפא בצד רצף אחר כלומר. , ולא בצידוהראשון

כמו   הראשון  בתנאי  הרישא  רכיב  הראשון  רק  מהשתייכותו    ״מתנתק״אלא  הסיפא  רכיב  אל 

,  , בשמשו כפתיח כללי לעניין כולול צמד הרישא והסיפא השנייםאומרחיב את טווח השפעתו גם  

שלו כמסגור  הי.  ולמעשה  המהלך  אחתתוצאת  וסמנטית  תחבירית  יחידה  שבה  ,  ומהודקת  א 
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הראשון  מובחן תנאיש  ,הסמן  השני  מן  , מקודד  הוא    ,הסמן  תנאישגם  אך  מקודד  מאפשר  גם  , 

כך)ומעודד(   ברירה.  העבד  ,למשל  ,היסק של  הראשון  בדיני  בחלק  השימוש  , שנדונו  בהציגי את 

 : ׳ספק ברירה חופשית, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה׳ 

ּוא  ִאם יָה ְוהַ֖ אדֹּנ ֹ֔ ֙ה ַלֹּֽ יָה ִתְהי  ה ִויָלד ֵ֗ ות ָהִאָשַ֣ ו ָבנֹ֑ ים אַ֣ ו ָבִנַ֖ ה ְוָיְלָדה־לֵּ֥ ו ִאָשֹ֔ ן־לַ֣ ־ֲאדָֹּני֙ו ִית 

ו׃   ְבַגפֹּֽ א  ֵּ֥ א  ְוִאםי צ  ַ֖ צ  א  א  ֵֹּּ֥ ל ת־ָבָנֹ֑י  ְוא  י  ת־ִאְשִתַ֖ א  י  ִנֹ֔ ת־ֲאדֹּ א  ְבִת֙י  ָאַה֙ ד  ב  ָהע ֹ֔ ֹּאַמ֙ר  י ר  ־ָאמֹֹּּׁ֤
י׃  ֲאדָֹּני֙ו    ָחְפִשֹּֽ ו  ָנֹּׁ֤יו  ְוִהִגישֹּׁ֤ ֲאדֹּ ע  ְוָרַצִּ֨ ל־ַהְמזּוָזֹ֑ה  א  ו  אַ֖ ת  ל  ל־ַהּד ֹ֔ א  ְוִהִגיש֙ו  ים  ֱאֹלִהֹ֔ ל־ָהַ֣ א 

ם׃ ו ְלעָֹּלֹּֽ ַע ַוֲעָבדַ֖ ת־ָאְזנ֙ו ַבַמְרצ ֹ֔  (6–4כ״א  שמות) א 
 

להצגת  ( משמשת  אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנותבמקרה זה הרישא הראשונה )

האממעין  כהעניין   לכל  כללית  הראשונה  מסגרת  לסיפא  רק  מתייחסת  היא  אין  שכן  בדין,  ור 

וה) לאדוניה  תהיה  וילדיה  בגפווהאישה  ייצא  לא  גם  אלא  העניינים(,  שהוא    מצב  כולו,  השני 

,  ([...]  אם אמור יאמר העבדו)  ואםב  למעשה חלופי לראשון. תשומת הלב שגם המצב השני פותח

השנייה, זו  ואם  אך ה  אם ממובחנת    ,  מ,  פסקהשבתחילת  ברירה.    קריאה   תירה בהיותה  של 

כנגדה    קריאה ל נוקטים  העתיקים  התרגומים  בתרגומים:  תימוכין  אין  ובתרגומים  ִאיןו   אםזו   ,

 . But if249המודרניים לאנגלית מוצאים 

 

 חסרים  תנאי  מבני (2)

  )רדוקציה(. א הפחתת מלל ו ה ,מבני תנאי מרוביםבא היסק של ברירה והמעודד אף ה ף,נוס מהלך

״משפט התנאי תכופות מופיע  שקבע בהקשר זה    גזניוסה נדון רבות בספרות.  עניין זכאמור לעיל,  

מן ההקשר״  מושלמות  להיות  יכולות  המופחתות  שהפסוקיות  כך  מקוצר,  זו  ;  250בדגם  הפחתה 

טבעית על היא . אף שהפחתה גופה שבמבנה בתנאי השני נפוצה בדרך כלל ברכיבי הרישא והסיפא

קשורה   ואיננה  מחזרה,  להימנע  את  בהכרח  מנת  להדק  כדי  בה  יש  ברירה,  של  היסק  לעידוד 

בדברי יהודה    ,למשל  ,סמנטית אחת, המאפיינת מבני ברירה. כך והמבנה וליצור יחידה תחבירית  

 : אל האחים יוסףבאשר לדברים שאמר אל אביו יעקב 

ם   ֵּ֥ י ֲאִחיכ  ִבְלִתַ֖ י  ּו ָפַנֹ֔ א־ִתְראַ֣ ֹֹּּֽ אמֹּ֙ר ל יש ל  נּו ָהִאֹּׁ֤ ָבִּ֨ ִע֩ד  ד ה  ַ֣ ר ָהע  אמֹֹּ֑ ה ל  יו ְיהּוָדַ֖ ָלִ֛ ר א  אמ  ִֹּּ֧ ַוי

ם׃  ֹּֽ ל׃ ִאם  ִאְתכ  כ  ה ְלךַ֖ אֹֹּּֽ ְוִנְשְבָרֵּ֥ ה  ְרָדָ֕ נ  נּו  ינּו ִאָתֹ֑ ת־ָאִחַ֖ ַח א  ֵּ֥ ַח  ְוִאם־ֵאיְנ֥ך    ־י ְשךִ֛ ְמַשל  ַ֖ ְמַשל 
ר  יש ָאַמֹּׁ֤ י־ָהִא֞ ד ִכֹּֽ ֹ֑ ר  א נ  ַֹּ֣ ם׃ )ל ֹּֽ ם ִאְתכ  ֵּ֥ י ֲאִחיכ  י ִבְלִתַ֖ ּו ָפַנֹ֔ א־ִתְראַ֣ ֹֹּּֽ ינּ֙ו ל ל ִּ֨ –3מ״ג  בראשיתא 

5) 

 
מעלה היערכות דומה גם במסגרתו, אף שהסמנים המשמשים    דבריםהשוואה לחוק העבד המקביל המצוי בספר    249

 :ואםו אם, ולא והיה כיו כי בו הם
י י מ  ִּכֽ נּו ָחְפִשַ֖ ֵּ֥ ת ְתַשְלח  ש ָשִנֹ֑ים ּוַבָשָנ֙ה ַהְשִביִעֹ֔ ַ֣ ְדךַ֖ ש  ה ַוֲעָבֹּֽ ִעְבִרָיֹ֔ ו ָהֹּֽ י אֶ֚ ִעְבִרֵ֗ יך ָהֹּֽ ר ְלךֶ֜ ָאִחַ֣ ְך׃ ]...[  ־ִיָמכ ִּ֨ ִעָמֹּֽ

י ִּכֽ יךְוָהָי֙ה  ל ֹ֔ א  ר  ֹּאַמַ֣ ַע ־י ת־ַהַמְרצ ֵ֗ א  ְוָלַקְחָתַ֣  ְך׃  ִעָמֹּֽ ו  לַ֖ וב  ִכי־טֵּ֥ ך  ית ֹ֔ ת־ב  ְוא  ְב֙ך  ֹּֽ ֲאה  י  ִכֹּׁ֤ ְך  ִעָמֹ֑ מ  א  ַ֖ צ  א  א  ֵֹּּ֥ ל  
ן׃ ) ֹּֽ ה־כ  ם ְוַאֵּ֥ף ַלֲאָמְתךַ֖ ַתֲעש  ד עוָלֹ֑ ב  ַ֣ ת ְוָהָיֵּ֥ה ְלךַ֖ ע  ל  ה ְבָאְזנ֙ו ּוַבּד ֹ֔  ( 17–12ט״ו   דבריםְוָנַתָתֹּׁ֤

 
 . 498, עמ׳ 1910ר׳ גזניוס,  250
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ב  ניכר ופותח  לראשון  מנוגד  שהוא  השני,  בתנאי  אינךוכי  בהשוואה    מללה ,  אם  יותר  מצומצם 

הראשון יותר  .  לתנאי  אף  רב  צמצום  מציגים  המקרא,  בעברית  הם  אף  נפוצים  אחרים,  מקרים 

השני;   שבתנאי  מוצאיםבמלל  לכך  ברירה    בהתאם  סמני  לאנגלית  המודרניים  בתרגומים 

דוגמת   כנגד  otherwiseמובהקים,  אין,  העברי   אם  למשל,כך.  251שבנוסח  אל    ,  אליהו  בדברי 

 אלישע:

ְך   ִעָמֹ֑ מ  ח  ָלַקַ֣ א  ם  ר  ַ֖ ְבט  ְך  ה־ָלֹ֔ ֱעש  ֹּֽ א  ה  ָמַ֣ ְשַאל֙  ל־ֱאִליָש֙ע  א  ר  ָאַמֹּׁ֤ הּו  ִלָיֶ֜ ְוא ִּ֨ ם  ְכָעְבָרֵ֗ י  ַוְיִהַ֣

ול   ִלְשאֹ֑ יָת  ִהְקִשַ֣ ר  אמ  ַֹּ֖ ַוי י׃  ָלֹּֽ א  ְברּוֲחךַ֖  י־ְשַנִֵָּֽ֥ים  ִפֹּֽ יִהי־ָנִ֛א  ִוֹּֽ ע  ֱאִליָשֹ֔ ר  אמ  ַֹּ֣ ה  ִאםַוי ־ִתְרא ִּ֨

י־ְלךַ֣ כ ֹ֔  ִאָתְ֙ך ְיִהֹּֽ ֹּֽ ח מ  י ֻלָּקֹּׁ֤ ֹּֽה׃ )ְוִאם־ַאִ֖ין ן אִֹּתֶ֜ א ִיְהי  ֵֹּּ֥  (10–9ב׳  מלכים ב׳ ל

 
 לפסוק היא:  NIVלשון תרגום 

[…] if you see me when I am taken from you, it will be yours—

otherwise, it will not. 

 
לגביה  ו ’otherwise‘ ה כאמורבאיטלקית, שמשמע  sennòמבנה זה עולה, למעשה, בקנה אחד עם 

  no.252 ושל  ’if‘ השמשמע seמחיבור של   הנוצר כאמור, שנטען,  

 
התנאי  במקרי  מבני  של  שלמים  ורכיבים  יותר,  משמעותי  התחבירי  הצמצום  אחרים  ם 

הראשון.   הסיפא  רכיב  של  הופעתו  אי  שכיחה  בייחוד  מופיעים.  הבא,    , למשל  , כךאינם  במבע 

מעשהבהמשובץ   בעקבותיו  תיאור  לאל  משה  ובדברי  הזהב  שעלעגל  בו   ,    ז׳ואון   עמדו   הצמצום 

 : 253ומוראוקה בדקדוקם

י   ֵּ֥ ֱאֹלה  ם  ַ֖ ָלה  ּו  ַוַיֲֹּֽעשֵּ֥ ה  ְגדָֹּלֹ֔ ֲחָטָאַ֣ה  ֙ה  ַהּז  ָהָעֹּׁ֤ם  א  ָחָט֞ א  ָאַָ֣נֵ֗ ר  ֹּאַמֹ֑ ַוי ה  ל־ְיהָוַ֖ א  ה  ִ֛ מֹּש  ַוָיִָּ֧שב 

ה   ב׃ ְוַעָתַ֖ ם  ִאםָזָהֹּֽ א ַחָטאָתֹ֑ ְבָת׃  ְוִאם־ַאִ֕ין־ִתָּׂשַ֣ ר ָכָתֹּֽ ֵּ֥ ִּסְפְרךַ֖ ֲאש  א ִמֹּֽ ִני ָנֹ֔ ַ֣ ל״ב    שמות)  ְמח 

31–32 ) 

 
ברורה למדי מתוך ההקשר. כך   הראשון ניתן להסביר בכך שהשלמתורכיב הסיפא  של  ו את היעדר

לשון הפסוק בנוסח  , והמבנה שלם;  (שא )באמצעות המילה    רכיב זה  נוסח שומרון מופיעבאו כך,  

 זה היא: 

;  32ל״ב    שמות)  מחני מספרך אשר כתבת׃   ואם איןתשא חטאתם שא    אםועתה  

 נוסח שומרון( 

 

 
 אם כנגד    אםגם במקרה זה ובמקרים אחרים התרגומים העתיקים אינם מקדמים את הדיון, שכן גם בהם ננקטת    251

 העברית.
 

 . 392, עמ׳ 2012ון דר אוורה, -ר׳ מאורי ור׳  252
 

 . 632, עמ׳ 1996ר׳ ז׳ואון ומוראוקה,  253
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יוצא   הוא  זה  מקרה  הראשונהלמעשה,  התוצאה  שכן  במפורששאיננה    ,דופן,  בנוסח    מופיעה 

כ )ומושלמת  שומרון(  שאהמסורה  השנייה  ,בנוסח  התוצאה  מן  מספרך)  שונה  נא  בנוסח    , מחני 

במרבית המקרים התוצאה הראשונה  לעומת זאת,    .במבע  , ועל כן הציפיה היא שתופיעהמסורה(

היא הימנעות    ההשמטה  השמטתה צפויה למדי: מטרתזהה למעשה לתוצאה השנייה, ומשום כך  

יותר היסק של ברירה  ״דחוס״ההמבנה  מחזרה על מלל.   )בין שני    המועמד באופן זה מעודד אף 

הרישא( מגיע  קריאתל  מיכה ת  . רכיבי  מן  ה הברירה  אלה  במקרים  המודרניים,    התרגומים   גם 

עבודה״ומציגים    or if  הנוקטים שונים   ״חלוקת  סמנים  שני  בין  לנוסח  זאת  ;  ברורה  בניגוד 

העברי   המובנים  ואם שבו  המסורה  לשני  לברירה.  ,משמשת  והן  לתנאי  מבע  ב  ,למשל  , כך  הן 

 : , שהוצג במבוא משליב

א ִאם ֹ֑ ְלָת ְבִהְתַנּׂש  ה׃ְוִאם־ָנַבֵּ֥ ֹּֽ וָת ָיַ֣ד ְלפ  מֵ֗  (32ל׳  משלי) ־ַזַ֝

 
 לפסוק הוא:  NRSVתרגום 

If you have been foolish, exalting yourself, or if you have been 

devising evil, put your hand on your mouth.  

 
  או באמצעות  מבנה זה דומה למדי למבנה של פסוקים רבים המשמשים להבעת ברירה  למעשה,  

 :, למשלרישא של משפט תנאי, ביניהםה  רכיבב ומשובצים 

׀  ִאםוְ  ר  ַָֽ֣ד  ֹו־נ  ר    אֹ֣ ְוַהנוָתֵּ֥ ת  ָמֳחָרֹ֔ ּוִמֹּֽ ל  ֹ֑ י ָאכ  ו  ת־ִזְבחַ֖ א  ו  ַהְקִריבֵּ֥ ום  ְביִ֛ ו  ָקְרָבנֹ֔ ַבח  ז ֶ֚ ה  ְנָדָבֵ֗

ל׃  ֹּֽ נּו י ָאכ  ַ֖  (16ז׳  ויקרא) ִממ 

 
 

הפריטים החליפיים אינם משובצים כל אחד ברכיב רישא נפרד, אלא כולם   במקרה אחר

תחת   הרכיב,  באותו  ה אחת;    אםמשובצים  מוצגים ב[,    עד  אמ  ]  הוא  ננקטהדגם    ובמסגרתו 

 גניבה: ב  עוסקהחוק הבא שגם הוא  בלשון . כך מדרגרצף או על ניצבים על כ  הפריטים

ה   או־ש ֹ֔ ור  שַ֣ ב־ִאי֙ש  ִיְגנֹֹּּֽ י  ור  ִכֹּׁ֤ ַהשֹ֔ ַחת  ַתַ֣ ֙ם  ְיַשל  ר  ָבָקֵ֗ ה  ֲחִמָשַ֣ ו  ְמָכרֹ֑ ו  אַ֣ ו  ּוְטָבחַ֖

ה׃ ֹּֽ ַחת ַהּׂש  אן ַתֵּ֥ ַֹּ֖ ם  ]...[   ְוַאְרַבע־צ ה  ִאֽ ָבֵ֗ ו ַהְגנ  א ְבָידֶ֜ ֩א ִתָמצ ִּ֨ ור  מִ ־ִהָמצ  דשִּ֧ ור ע  ד־ֲחמִ֛ ה  ע  ַ֖ ־ש 
ם׃ ֹּֽ ים ְשַנִַָֽ֖ים ְיַשל   ( 3כ״ב   שמות – 37כ״א   שמות) ַחִיֹ֑

 
ה שאם  לקבוע  היא  החוק  זהותה    בהיגנכוונת  כפליים.  עליה  לשלם  עליו  הגונב,  ברשות  מצויה 

בעוד שהתרגומים העתיקים אינם  הספציפית של הבהמה הנגנבת איננה רלוונטית לעניין העיקרי. 

 לפסוק היא:  JPSלשון תרגום . orהמודרניים ננקטת תרגומים מקדמים את הדיון, ב

[…] But if what he stole—whether ox or ass or sheep—is found alive 

in his possession, he shall pay double. 
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להיותו משמש בחלק מן המקרים להבעת  יש להתייחס  מבנה מהודק זה  במסגרת הדיון ב 

ברורה:    בין תנאי לשבועה הסמנטיתהזיקה  .  254שלא ב  אםניתן להמיר את  ; במקרים אלה  שבועה

תוביל  קונספטים מודאליים מובהקים,    שניהם ככזה שהתממשותו  התנאי  והדוברת מציגה את 

כן   ועל  צפוי להתממש.למעשה  בהכרח לתוצאה שלילית,  כאשר מתייחס התנאי    נשבעת שאיננו 

את התפקיד השיחי המשותף לכולם, ניתן לראותם    ״לאייש״כל אחד מהם עשוי  מצבי עניינים של

 בדברי אברם אל מלך סדום:  ,למשל ,כך כחליפיים זה לזה. 

ץ׃   ָוָאֹּֽר  ִים  ָשַמֵּ֥ ַ֖ה  קֹּנ  ון  ְליֹ֔ ע  ל  ַ֣ א  ל־ְיהָו֙ה  א  י  ָיִדֹּׁ֤ ִתי  ֲהִרימִֹּּ֨ ם  ְסדֹֹּ֑ ְך  ל  ַ֣ ל־מ  א  ם  ַאְבָרַ֖ ר  אמ  ֵֹּּ֥ ַוי

ֹ֣דחּו֙ט  ִאם־ִמ  ַעל    ְוע  וְך־ַנֹ֔ ִמָכל־אֲ ְוִאםְשרֹּֽ ח  ַּקַ֖ ְרִתי  ־א  ֱעַשֵּ֥ ה  י  ֲאִנַ֖ ר  תֹּאַמֹ֔ א  ַֹּ֣ ְול ְך  ר־ָלֹ֑ ש 

ם׃ ת־ַאְבָרֹּֽ  (23–22י״ד   בראשית) א 

 
ל מתייחסת  אברם  של  פריטשבועתו  עצמו   כל  ׳   בפני  הגבוהה  בקטגוריה  למלך  הנכלל  אשר  כל 

, אך בתרגומים  שבנוסח העברי  ם סמנים . התרגומים העתיקים אמנם נוקטים אף הם באות׳סדום

ננקטת   בתרגום  orהמודרניים  הדברים  הצגת  במיוחד  ומעניינת  בלשונם,  מזה  זה  שונים  הם   ;

NIV  שני של  השולי  מעמדם  את  ומחדד  הברירה,  למבע  הגבוהה  הקטגוריה  את  מקדים  הוא   :

 : (not even)באמצעות המילים   הפריטים

I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap 

of a sandal.  

 
 (: צבאות  ה׳חי מקרה אחר הוא שבועתו של אלישע בפני מלך ישראל )הבאה לידי ביטוי במילים  

ה    ְך־ְיהּוָדַ֖ ל  ֹּֽ ט מ  ִ֛י ְיהוָשָפֵּ֥ י ְפנ  ִ֛ י לּול  יו ִכֵ֗ ְדִתי ְלָפָנֹ֔ ר ָעַמַ֣ ַ֣ ע ַחי־ְיהָוֹּׁ֤ה ְצָבאו֙ת ֲאש  ר ֱאִליָשֵ֗ אמ  ַֹּ֣ ַוי

א  ֹ֑ י נֹּש  יך ִאםֲאִנַ֣ ַ֖ ל  יט א  ָּך׃ ְוִאם־ַאִבֵּ֥ ֹּֽ ְרא   (14ג׳  מלכים ב׳) ־א 
 

 :  מעין פרפראזה של השבועה היא 

)מלך   אליך  מביט  הייתי  לא  יהודה,  מלך  ליהושפט  כבוד  )אלישע(  לי  היה  לולי 

 רואה אותך.    אוישראל( 

 
שתרגום   ]   יונתןבעוד  הדגם  באותו  הוא  אף  ש   ואםא    אםנוקט  הרי  הפריטים  ב[,  של  היותם 

כלומר   לזה,  זה  מנקיטת    ״מתחרים״חליפיים  מתחזקת  יחיד,  שיחי  תפקיד  בתרגום    orעל 

NRSV : 

[…] I would give you neither a look nor a glance. 

 
נוסף מתקבל מלשון תרגום   חליפיים, אלא בביטוי  NIVחיזוק  ביטויים  נוקט בשני  אינו  , שכלל 

 אחד בלבד; זהו, כמובן, הצמצום במידה הרבה ביותר האפשרית: 

 
ועולה בספרות הרלוונטית: ר׳ קליינס,  , והוא חוזר  אם( מתייחס למובן זה של  37–34ג׳נאח )תרנ״ו, עמ׳  -כבר אבן  254

 . 49–48; קדרי, תשס״ו, עמ׳ 60, עמ׳ 2000–1994; קהלר ובאומגרטנר, 304, עמ׳ 1993
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[…] I would not pay any attention to you. 

 
 

התחביריים  כאמור, סמנטיים  מבניים-המהלכים  במהלכים  לפיכך  פרגמטיים-שלובים   .

משמעותם   סמך  על  עשויים    נקראיםאם  כן  ועל  אחת  פרדיגמה  אל  כמשתייכים  בנקל  המבעים 

גם מן הכיוון התחבירי, כלומר בהעמדת    ״סיוע״להיות חליפיים זה עם זה, הרי שאין ״צורך״ ב

ומופחת מלל. וכך גם להיפך: אם התפרשותם   של שני תנאים כחליפיים  )ראייתם(  מבנה מהודק 

של    זוג מינימליירה. אדגים עניין זה באמצעות  להיסק הבר  ״מסייע״  הידוק המבנה אינה בהירה,  

 שני מבעים, המופיעים סמוך זה לזה בקורפוס המקרא ומוכרים למדי.  

ם ְלִחִכ֮י  ִאֽ ׀  י  ק־ְלשוִנִּ֨ ִתְדַבֵּ֥ י׃  ְיִמיִנֹּֽ ח  ִתְשַכֵּ֥ ם  ִֵ֗ רּוָשָל ְיֹּֽ ְך  ֵּ֥ ְשָכח  א  ־א  ִכי  ִאם־ל ֹ֪ ֵּ֥ ְזְכר  א  א ֶ֫ ִאם־ל ֹ֣

אש ִשְמ  ַֹּ֣ ל ר ֵ֗ ִם ַעַ֝ ת־ְירּוָשַלֹ֑ ה א  י׃ )ַאֲָ֭על   (6–5קל״ז  תהליםָחִתֹּֽ

 
 צמד התנאים הראשון הוא:  

 אזכרכי.   אם לאאשכחך ירושלים, תשכח ימיני; תדבק לשוני לחיכי  אם

 
הוא  שנייה, החליפיות ברורה, והמבנה המועמד  רישא הבצמד זה הרישא הראשונה כמעט נרדפת ל

וכולל שני רכיבי רישא ושני רכיבי סיפא, ללא צמצום. לעומת זאת, צמד התנאים השני   מפותח 

 הוא:  

 אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.   אם לאאזכרכי;  אם לא תדבק לשוני לחיכי  

 
 : (אם לא אזכרכי) נוקט כנגד הרישא הראשונה NRSVבצמד זה החליפיות בהירה פחות. תרגום 

 […] if I do not remember you […] 

  
 : (אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי) השנייה הרישא וכנגד  

[…] if I do not set Jerusalem above my highest joy […] 

 
תדבק לשוני בצמד זה, שבו לשני רכיבי הרישא יש סיפא אחת משותפת )  ״דחוס״אלא שהמבנה ה

 היסק ברירה ביניהן.    עודד(, מעודד את ראייתן כמשתייכות אל פרדיגמה אחת ומלחיכי

 

 אינו מותנה אשר תנאי חליפי למצב הנזכר קודם לכן בשיח   (3)

תחבירי כ  מבני -מהלך  תנאי  מבעי  של  קריאתם  את  ומעודד  צמצום  המשקף    ברירתיים נוסף 

בודד,   תנאי  בהעמדת  וסיפאמתבטא  רישא  של  אחד  מן  רצף  מותנה.  שאיננו  אחר  מצב  לאחר   ,

קודם:  חלופי למצב שנזכר  בי   ההקשר ברור שמבנה התנאי  ניגוד  קיים  רבות  וכפי  ניהםפעמים   ,

הזיקה   את  מחזק  הניגוד  לעיל,  המצ בישנטען  החליפיו  ביםן  את  תכופות    לעתים  . ביניהם  ת וגם 
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ברירה    , כך שלפנינוהיא המועדפת פחות במסגרת מבע התנאי,  המוצגת שנייה    ,החלופה המנוגדת

 חוק הבא: ה מן  עולה כך, למשל,.  סימטרית-א

ה  ה ְבש ֹ֔ ַ֣ ר ֲחמו֙ר ִתְפּד  ט  ֹּׁ֤ א ּופ  וְוִאם־ל ֥ ה ַוֲעַרְפתֹ֑ ַ֖  (20ל״ד  שמות) [...]  ִתְפּד 

 
  . שהיש לפדות ב  חמור)בכור( ה  פטר מותנית: את  איננה  בשיח  המוצגת ראשונה  מובן כי ההוראה  

אם  )כלומר   ממלאים הוראה זו   אם לא:  מצב עניינים מנוגד במבנה של תנאי לאחריה מוצג  אלא ש

יש  (לא פודים בעוד שהתרגומים העתיקים נוקטים באותו מבנה, יחס  את בכור החמור.    לערוף, 

 : or ifהנוקט  ,NRSVתרגום ב הברירה עולה בבירור 

The firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb, or if you will 

not redeem it you shall break its neck. 

 
זה   למעשה,  מחזקמבנה  אריאל  את ,  של  העוסק    הממצא  הסעיף  במסגרת  במבוא  שהוצג 

מודרניות בבממצאים   תנאי,  באנגלית    or  מבע  ולפיש,  255שפות  מבנה  באמצעות  בפינית  תורגם 

 [. if not x then yבדגם ]

 
מובן, כי דגמים שונים משמשים במבני תנאי ברירתיים אלה, וזאת בהתאם למגוון סמני  

המקרא  בעברית  היותו  256התנאי  מסוימים  במקרים  כי  לציין,  יש  עוד  שניוני  מבע  של  .  התנאי 

 
 . 347–333, עמ׳  2014ר׳ אריאל,  255
 

 יש למנות:בעברית המקרא הרלוונטיים בהקשר זה בין הדגמים העיקריים  256
 ב אז ג([ וכי( ]א )1)

לשאת ; אלא שאם לא ניתן מעשר מן התבואהבלשון החוק הבא: בתחילה מוצגת הוראה באשר ל ,למשל ,כך
. נראה כי יש העדפה למצב הנזכר כסףבשל מרחק הדרך, ניתן להמיר זאת באת המעשר עד לבית המקדש  

 ראשון. 
ָשָנֹּֽה׃   ָשָנֵּ֥ה  ה  ַ֖ ַהָּׂשד  א  ֵּ֥ ַהיֹּצ  ך  ֹ֑ ַזְרע  ָכל־ְתבּוַאַ֣ת  ת  ַ֖ א  ר  ְתַעּׂש ֹ֔ ר  ַ֣ ום  ְוָאכַ   ַעּׂש  ַבָמקַ֣ יך  ֱאֹלה ֵ֗ ְיהָוַ֣ה  ׀  ַ֣י  ִלְפנ  ְלָת֞ 

ו ָש֒ם ]...[  ן ְשמַ֣ ַ֣ ר־ִיְבַח֮ר ְלַשכ  יֲאש  ר ְוִכֽ ֹּׁ֤ ום ֲאש  ק ִמְמ֙ך ַהָמקֹ֔ י־ִיְרַחֹּׁ֤ תו֒ ִכֹּֽ ל ְשא  א תּוַכַ֘ ַֹּ֣ י ל ְך ִכַ֣ ר  ה ִמְמךֶ֜ ַהּד ֵ֗ ־ִיְרב ִּ֨
]...[ ם  ו ָשֹ֑ ְשמַ֖ ּום  ָלשֵּ֥ יך  ַבָכֹ֑   ִיְבַח֙ר ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ה  ר  ְוָנַתָתַ֖ ֵּ֥ ום ֲאש  ל־ַהָמקֹ֔ ַלְכָת֙ א  ְוָהֹּֽ ְבָיְַָֽ֣דךֹ֔  ֙ף  ס  ַהכ ֙ ְוַצְרָתֹּׁ֤  ף  ס 

ו׃ ) יך בֹּֽ ַ֖ ר ְיהָוֵּ֥ה ֱאֹלה   ( 25–22י״ד  דבריםִיְבַחִ֛
 

 ב אז ג([  והיה כי( ]א )2)
עד כה; במקרה זה מתייחס מבנה התנאי   ,למשל  ,כך מסוגת החוק שהודגמה  שונה  סוגה  ירמיהו,  בנבואת 

 תוצאת הסירוב היא הוראה נחרצת יותר:(; לשתות) להוראה הראשונהלמצב שבו יש סירוב 
אֹּת֙ו    ה  ְוִהְשִקיָתֹּׁ֤ י  ִמָיִדֹ֑ את  ַֹּ֖ ַהּז ה  ָמִ֛ ַהח  ַהַיִִָּֽ֧ין  וס  ת־כִּ֨ א  ח  ַקִּ֠ י  ַלֹ֔ א  ל֙  ִיְשָרא  י  ֹּׁ֤ ֱאֹלה  ה  ְיהָוֶ֜ ר  ָאַמִּ֨ כֹּ֩ה  י  ִכַ֣

ם׃  ֹּֽ יה  ֲאל  אוְתךַ֖  ַח  ֵּ֥ שֹּל  י  ִכִ֛ ָאנֹּ ר  ִּ֧ ֲאש  ם  ת־ָכל־ַהגוִיֹ֔ י  ]...[    א  ַ֣ ֱאֹלה  ות  ְצָבאֶ֜ ה  ְיהָוִּ֨ ה־ָאַמ֩ר  כֹֹּּֽ ם  יה ָ֡ ֲאל  ְוָאַמְרָתַ֣ 
]...[  ִיְשָרא ֵ֗  ְוִשְכרּ֙ו  ּו  יל ְשתֹּׁ֤ ִּכֹ֧ ה  ּו  ְוָהָיָ֗ ר ְיהָוֵּ֥ה   ְיָמֲאנִ֛ ה ָאַמִ֛ כֵֹּּ֥ ם  יה ֵ֗ ות ְוָאַמְרָתַ֣ ֲאל  ִלְשתֹ֑ וס ִמָיְדךַ֖  ַחת־ַהכֵּ֥ ָלַקֹּֽ

ּו׃ ) ו ִתְשתֹּֽ ות ָשתֵּ֥  ( 28–15כ״ה  ירמיהְצָבאַ֖
 

 ב אז ג([  והיה אם( ]א )3)
 במקרה הבא, שעניינו יחסי האל והעם: ,למשל ,כך
ַכְרָת֙    ֹּֽה׃ ְוָזֹּֽ ום ַהּז  יך ַכיֵּ֥ ַ֖ ע ַלֲאבֹּת  ר־ִנְשַבֵּ֥ ו ֲאש  ת־ְבִריתִ֛ ים א  ַען ָהִקִּ֧ יך ]...[ ְלַמִּ֨ ת־ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ה ִאם  א  ַח  ְוָהָיָ֗ ־ָשכֹֹּּׁ֤

ִתי ָבכ   ם ַהִעדֹֹּּׁ֤ ֹ֑ יָת ָלה  ם ְוִהְשַתֲחִוַ֣ ים ַוֲעַבְדָתַ֖ ִרֹ֔ ים ֲאח  ֙י ֱאֹלִהַ֣ ַלְכָתֵ֗ ַאֲחר  יך ְוָהֹּֽ ת־ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ום ֙ם הַ ִתְשַכ֙ח א  יֹ֔
ּון׃  דֹּֽ תֹּאב  ד  ָאבַֹּ֖ י  ְיהָוֵּ֥ה    ִכֵּ֥ ול  ְבקַ֖ ּון  ִתְשְמעֹ֔ א  ַֹּ֣ ל ב  ק  ע ֶ֚ ּון  דֹ֑ תֹּאב  ן  ַ֖ כ  ם  יכ ֹ֔ ִמְפנ  יד  ַמֲאִבַ֣ ְיהָו֙ה  ר  ֹּׁ֤ ֲאש  ם  ַכגוִיֵ֗

ם׃ ) ֹּֽ יכ   ( 20–18ח׳  דבריםֱאֹלה 
 

 ב אז ג([  והיה( ]א )4)
, ללא בלבד היהבמבע להלן, המופיע גם הוא בנבואת ירמיהו. במקרה זה לפני מבנה התנאי מופיע  ,למשל ,כך

 :if, אך בחלק מן התרגומים המודרניים ניתן למצוא כיאו  אםסימון תנאי באופן מפורש באמצעות 
י ]...[  ל ַעְבִּדֹ֑ ַ֖ ְך־ָבב  ל  ֹּֽ ר מ  ה ְבַיִ֛ד ְנבּוַכְדנ אַצֵּ֥ ל  ות ָהא ֹ֔ ת־ָכל־ָהֲאָרצַ֣ ִת֙י א  ה ָאֹּֽנִֹּכ֙י ָנַת֙ ם   ְוַעָתֵ֗ ּו אֹּת֙ו ָכל־ַהגוִיֹ֔ ְוָעְבדֹּׁ֤

ה    ]...[ ר  ְוָהָיֵ֨ ֲאש ִּ֨ ה  ְוַהַמְמָלָכֵ֗ וי  אַהגֶ֜ ר  ל ֽ ַבח   ]...[ ל  ְך־ָבב ֹ֔ ל  ֹּֽ מ  ר  ת־ְנבּוַכְדנ אַצַ֣ א  אֹּת֙ו  ּו  ר  ־ַיַעְבדֹּׁ֤ ב  ּוַבּד ֶ֜ ב  ּוָבָרָעִּ֨ ֩ב 
ו׃ ) ם ְבָידֹּֽ י אָֹּתַ֖ ה ַעד־ֻתִמֵּ֥ וי ַההּו֙א ְנֻאם־ְיהָוֹ֔ ד ַעל־ַהגֹּׁ֤ ְפקִֹּּ֨  (8–6כ״ז  ירמיהא 
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לפניו המוצגת  שב  תמתבטא  לקביעה  עלהוא  כך  בשיח  את    מוצג  שהציג  מזה  אחר  דובר  ידי 

הראשונה  אלב;  הקביעה  ש  ה מקרים  ל לפנינו  הרי  המכונה  ביטוי  השיחית  בין  תופעה  תחביר 

 . 257דוברים 

 
וזאת    סמנטית,  והן  תחבירית  הן  יותר,  אף  להצטמצם  עשוי  זה  מצומצם  שמבנה  אלא 

במיוחד במסגרת רכיב הרישא. על מנת להימנע מחזרה על דברים קודמים ישנה הפחתה במלל,  

מוצג   אין  כלל  הרישא״  ולעתים  תפקידו  ב״רכיב  כל  מהמקרים  בחלק  כלומר  ממש,  של  תנאי 

 בדברי רחל אל יעקב:  ,למשל , סימטרית. כך-רה אהשיחי של רכיב הרישא הוא סמן ברי

ים   י ָבִנֹ֔ ָבה־ִלַ֣ ל־ַיֲעקֹּ֙ב ָהֹּֽ ֹּֽ ר א  אמ  ּה ַותֹֹּּׁ֤ ל ַבֲאחָֹּתֹ֑ ַ֖ ֵּ֥א ָרח  ב ַוְתַקנ  א ָיְֹּֽלָד֙ה ְלַיֲעקֹֹּ֔ ֹֹּּׁ֤ י ל ל ִכַ֣ א ָרח ֵ֗ ר  ַ֣ ַות 

ִכי׃ְוִאם־ַאִ֖ין  ה ָאנֹֹּּֽ ָתֵּ֥  (  1ל׳  בראשית) מ 

 
מובהקת    עדיפה(, אשר היותה  לי בניםהבה  גם במקרה זה מוצגת ראשית הקביעה הלא מותנית )

( מעלה, כי בכל התרגומים המודרניים אין מועמד  ואם איןמאוד. בחינת מבנה התנאי )הפותח ב

מבנה   אלא  מקביל,  תנאי  מבנה  כך כנגדו  קלאסי;  תרגוםלמשל  , ברירה  לשון   ,  NRSV    לפסוק

 : היא

  […] Give me children, or I shall die. 

 
אינם   כלל  שבתנאים  הרישא  רכיבי  ברירה:  אל  מתנאי  ממש  של  צעד  התקדמנו  בכך  כי  נראה 

 , ואלו מתפרשים כחליפיים זה לזה. ״רכיבי סיפא״מופיעים; נותרנו עם שני 

 
יותר  אף  משמעותי  התחבירי  הצמצום  אחרים  כלל  במקרים  השניוני  ה״תנאי״  מבנה   :

אינו פותח בסמן תנאי; רק הניגוד )הנפוץ, כאמור, במבנים אלה( הוא שמסומן, וזאת באמצעות  

 . כך בדברי נעמן: ָול א

ן   ָקטַֹּ֖ ַנֵַּ֥ער  ר  ִכְבַשִ֛ ו  ְבָשרֵ֗ ַוָיַָ֣שב  ים  ָהֱאֹלִהֹ֑ יש  ִאַ֣ ר  ִכְדַבַ֖ ים  ְפָעִמֹ֔ ַבע  ַ֣ ש  ֙ן  ַבַיְרּד  ל  ַוִיְטבֹֹּּׁ֤ ד  ר  ַוי ֵ֗

ים    ר׃ ַוִיְטָהֹּֽ  ָהֱאֹלִהֶ֜ יש  ל־ִאִּ֨ א  ין  ]...[  ַוָיָש֩ב  ֹּׁ֤ א  י  ִכַ֣ ְעִת֙י  ָיַד֙ ה־ָנֹּׁ֤א  ִהנ  ר  אמ  ֵֹּ֗ ַוי ְלָפָני֒ו  ד  ַוַיֲעמַֹּ֣

ך׃   ֹּֽ ַעְבּד  ת  ֵּ֥ א  מ  ה  ְבָרָכַ֖ ַקח־ָנֵּ֥א  ה  ְוַעָתִ֛ ל  ֹ֑ ִאם־ְבִיְשָרא  י  ִכַ֖ ץ  ְבָכל־ָהָאֹ֔ר  ר    ]...[ ֱאֹלִהי֙ם  אמ  ָֹּ֕ ַוי

 
 רק ללשון החוק: מוגבליםממנו עולה גם כי מבנים אלה אינם גם בדיאלוג בין משה לבין האל, ש ,למשל ,כך 257

  ֹּׁ֤ ה אֹּמ  ה ַאָת֞ א  ה ְרִּ֠ ל־ְיהָוֵ֗ ה א  ר מֹּש ֶ֜ אמ  ִֹּּ֨ יך  ַוי ינ ֵ֗ ן ְבע  אִתי ח ֶ֜ ה ִאם־ָנ֩א ָמָצִּ֨ ה ]...[ ְוַעָתָ֡ ת־ָהָעַ֣ם ַהּז ֹ֔ ַעל א  ַל֙י ַהֶ֚ ר א 
]...[ ֲעךֹ֔  ָדַ֣ ְוא  ך  ת־ְּדָרכ ֹ֔ א  ָנ֙א  ִני  ֹּׁ֤ ְך׃   הוִדע  ָלֹּֽ ִתי  ַוֲהִנחֵֹּּ֥ כּו  ַ֖ י ל  ָפַנֵּ֥י  ר  ֹּאַמֹ֑ יו    ַוי ָלֹ֑ א  ר  אמ  ַֹּ֖ יןַוי ים    ִאם־ֵא֤ הְֹּלִכֹ֔ י֙ך  ָפנ ֙

ֹּֽה׃ ) נּו ִמּז  ַ֖  ( 15–12ל״ג  שמותַאֹּֽל־ַתֲעל 
 

משה בתגובה מבקש מהאל שאם לא ינהג בהתאם   .פניי יילכובמקרה זה משה מבקש מהאל סימן, והאל משיב  
הבלתי   הקודמים,  לדברים  ביחס  תנאי  מעמיד  בתגובתו  משה  למעשה,  העם.  את  יעלה  שלא  מוטב  לתשובתו, 

אונו    ,מותנים אצל  מכונות  אלו  מעין  מבעים  השלמות  האל.  לדברי  חליפי  הוא  משה  של  זה  תנאי  האל;  של 
עמ׳  1995ותומפסון,    ,213–271  ,Co-Constructions( לרנר  עמ׳  1996;  458–441, עמ׳  1991.  ( מציגה 276–238, 

את נקודות המעבר בין דוברים שונים; במסגרת זו היא מתייחסת למשפטי תנאי, אך התייחסותה היא לגבול בין 
פוטנציאלית. רכיב הרישא לרכיב הסיפא של משפטי תנאי, כך שהשלמת חלק התנאי היא, לדבריה, נקודת מעבר  

אמנם גם אני מתייחס כאן למשפטי תנאי, אך לא לנקודה שבין רכיב הרישא והסיפא, אלא לזו שבין מצב בלתי 
( לו. שגלוף  למבנה תנאי שלם חלופי  עמ׳  1996מותנה  לפרגמטיקה 133–52,  על ההבחנה שבין התחביר  עומדת   )

בחינה פרגמטית הם פעולות עצמאיות של וקובעת שהמבעים המרחיבים הם המשכיים מבחינה תחבירית, אך מ
נרא זו  להן. קביעתה  לדוגמה הנדונה    יתהדובר השני, ומטרתן בשיח שונה מזו של המבע שקדם  כמתאימה גם 

 כאן.
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ִא  ְלָפָנַ֖יו  ְדִתי  ר־ָעַמֵּ֥ ֲאש  ן׃ ַחי־ְיהָוִ֛ה  ֹּֽ ַוְיָמא  ַחת  ָלַקַ֖ ו  ַוִיְפַצר־בֵּ֥ ח  ָּקֹ֑ ַנֲעָמ֒ן    ם־א  ֮ר  ֹּאמ  א  ַוי ָול ֕

ַב֙ח   ָוז ֙ ה  עָֹּלֹּׁ֤ ַעְבְּדךֶ֜  וד  עִּ֨ ֩ה  וא־ַיֲעש  לֹּֽ י  ִכָ֡ ה  ֲאָדָמֹ֑ ים  ד־ְפָרִדַ֖ מ  ֹּֽ צ  א  ַמָּׂשֵּ֥ ְלַעְבְּדךֹ֔  יַֻתן־ָנַ֣א 

ה׃ י ִאם־ַליהָוֹּֽ ים ִכַ֖ ִרֹ֔ ים ֲאח  אֹלִהַ֣  (17–14ה׳   מלכים ב׳) ל 

 
מל  מודה  לאחר שנעמן,  לפני אלישע,  נעמד  הוא  הנביא,  מן הצרעת בעזרת אלישע  נרפא  ך ארם, 

את   לקבל  מסרב  אלישע  ברכה.  לאלישע  להעניק  ומבקש  ישראל  אלוהי  של  הייחודי  במעמדו 

ונעמן   אותה.  פונה  הברכה,  לשאת  עשויים  פרדים  שצמד  אדמה  פחות:  מועדפת  שנייה,  לבקשה 

ב פותחת  זו  והמודרניים  ָול אבקשה  העתיקים  שהתרגומים  בעוד  הדיון  ;  את  מקדמים  אינם 

ש ,  if not-ו  ולא בנקטם   בציינם  זה  למקרה  מתייחסים  ובלאו  ״בלשון  משמשת    אוליונשטאם 

המקביל׳ָולאכ׳קצרה״   לא ׳ל  ה,  שבהם  אכן  .258׳ אם  אחרים  למבעים  למדי  דומים  אלה  מבנים   ,

מבוא ובפרק  במבע מדברי מלאכי, שנדון ב  ,למשל  ,כך  ;אוהברירה ברורה ומקודדת, ומתבטאת ב 

בשימושים ב   העוסק  דיונו  במסגרת  קדרי  אצל  ׳  אוושמובא  ממשמעיה,  אחד  את  אם  ובהציגו 

 (. 17ב׳  מלאכי) , ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפטה׳כל עושה רע טוב בעיני , 259׳ לא

 
 יידונו בסעיף הבא. מסמן תנאי לסמן ברירה  או עניינים אלו והתפתחותה של 

 

 מסמן תנאי לסמן ברירה  –או  6.1.3

. כך במבע הבא מן  הוא ודאי  ברירה  כמביעת   או  שימושה שלנמצא, כי לא בכל מופעיה במקרא  

 השיח בין דוד ליהונתן: 

יך   ָעל ֹ֔ וא  ָלבַ֣ ם ָאִב֙י  ִעֹּׁ֤ ה מ  ָהָרָעֶ֜ ה  י־ָכְלָתִּ֨ ִכֹּֽ ע  ַדֵ֗ א  ַע  י ׀ ִאם־ָידַֹּ֣ ִכַ֣ ְך  ָלֹ֑ יָלה  ָחִלַ֣ ן  ר ְיהוָנָתַ֖ אמ  ֵֹּּ֥ ַוי

י   ִלֹ֑ יד  ַיִגַ֣ י  ִמַ֖ ן  וָנָתֹ֔ ל־ְיהַ֣ א  ָּדִו֙ד  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי ְך׃  ָלֹּֽ יד  ַאִגֵּ֥ ּה  אָֹּתַ֖ א  ֵֹּּ֥ ה׃  ֛אֹו  ְול ָקָשֹּֽ יך  ָאִבַ֖ ַמה־ַיַעְנךֵּ֥ 

 (10–9כ׳  שמואל א׳)

 
ועל כן אינו מקדם את הדיון, הפרשנים מתחבטים באשר    אונוקט אף הוא    יונתןשתרגום    בעוד

נראה    מצוין במפורש ש״המובן העברי איננו ודאי״.  JPSשבו, ובתרגום    אולפסוק ובפרט באשר ל

ל  אושקריאת   )המקביל  תנאי  יותר קריאתה כסמן  ברירה דחוקה למדי. סבירה    -כאן כמסמנת 

ifרואים א במילונם  ובריגס  דרייבר  בראון,  ל  זאת   אות  (;  לעומת  if perchance260  -כמקבילה   .

 
 . 46–44תשכ״ח, עמ׳ -ליונשטאם ובלאו, תשי״ז ר׳  258
 

 . 15ר׳ קדרי, תשס״ו, עמ׳  259
 

 . 15–14, עמ׳ 1907ר׳ בראון, דרייבר ובריגס,  260
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גזניוס בדקדוקו  )  261זאת  ( הפותח complementizerרואה כאן שאלה עקיפה, מעין סמן משלים 

 .262המשקף את שימושיה המוקדמים מאוד  אופסוקית מושאית. לפנינו אפוא מופע נדיר של  

 
של   שימושה  אחרים  ומן    אובמקרים  הפרשנויות  מן  בבירור  עולה  תנאי  כמביעת 

ו אלו  ;  התרגומים לעיל הוצגו  הוא מתמול שלשום)למשל    במבוא   נדונו  נגח  נודע כי שור  ]...[    או 

][(36כ״א    שמות] הראשונה בו מצריכה התייחסות. בדיני    אוב[;  או  א  או  . מבע אחר הוא בדגם 

 השור מוצאים: 

ח  אֹו ן ִיָגַ֖ ֵּ֥ ו׃ אֹו־ב  ה לֹּֽ ָעֵּ֥ש  ַ֖ה י  ט ַהּז  ת ִיָגֹ֑ח ַכִמְשָפֵּ֥  ( 31כ״א  שמות) ־ַבַ֣

 
ב ג׳נאח  ומדגים באמצעותו את הקביעה ש״  263ספר השורשים אבן  זה  תהיה    אומתייחס לפסוק 

אם עבד  ׳, כמו שאמר  אם בן ייגח או בת ייגח׳, רצוני לומר הראשון, ושיעורו: ׳ אםלתנאי, בעניין ׳ 

״. בכך משווה אבן ג׳נאח בין פסוק זה לפסוק הבא אחריו, שבו מבע הברירה  ייגח השור או אמה

   ב[: או  א אם  נתון בדגם ]

ור  ִאם ַהשַֹּ֖ ִיַגֵּ֥ח  ד  ב  ִ֛ ו  ־ע  ְשֹלא ֹ֣ ף׀  ס  ַ֣ כ  ה  ל׃ָאָמֹ֑ ֹּֽ ִיָּסק  ור  ְוַהשַֹּ֖ יו  ָנֹ֔ אדֹּ ַלֹּֽ ֙ן  ִית  ים  ְשָקִלֵ֗ ים    ִשַ֣

 (32כ״א  שמות)

 
. לעומת קריאות  ִאיןזו    או, הנוקט כנגד תרגום המיוחס ליונתןבקנה אחד עם זו שבעולה קריאתו  

כמביעה תנאי עולה מפרשנות רמב״ן קריאה אחרת. הוא קושר בין פסוק זה לפסוקים   אואלה של 

 הקודמים לו ורואה בו המשך שלהם:  

יש   ת־ִאִ֛ א  ור  שֵֹּּ֥ ח  י־ִיַגִּ֨ ו  ְוִכֹּֽ ו  א ֥ ת־ְבָשרֹֹּ֔ א  ל֙  י ָאכ  א  ֹֹּּׁ֤ ְול ור  ַהשֵֹּ֗ ל  ִיָּסק ֶ֜ ול  ָסקִֹּּ֨ ת  ֹ֑ ָומ  ה  ת־ִאָשַ֖ א 

י׃ ָנִקֹּֽ ור  ַהשַֹּ֖ ַעל  ם   ּוַבֵּ֥ נּו  ְוִאָ֡ ֹ֔ ִיְשְמר  א  ַֹּ֣ ְול ִבְבָעָלי֙ו  ד  ְוהּוַעֹּׁ֤ ם  ִשְלשֵֹּ֗ ל  ִמְתמַֹּ֣ ּוא  הֶ֜ ח  ַנָגִּ֨ שו֩ר 

יש   ית ִאַ֖ ִמֵּ֥ ו  ְוה  ת׃א ֹ֣ יו יּוָמֹּֽ ְוַגם־ְבָעָלַ֖ ל  ה ַהשו֙ר ִיָּסק ֹ֔ ן   ִאָשֹ֑ ְוָנַת֙ן ִפְדיַֹּ֣ יו  ת ָעָלֹ֑ ר יּוַשַ֣ פ  ִאם־כַֹּ֖

יו׃ ) ת ָעָלֹּֽ ר־יּוַשַ֖ ל ֲאש  ו ְככֵֹּּ֥  (30–28כ״א  שמותַנְפשֹֹּ֔

 
 . 475, עמ׳ 1910זניוס, ר׳ ג 261
 

שמשמעותו    או  תנאי  בוגם    ובעברירה דחוקה ביותר, ועל פי המקורות מ  מסמנתכ  אובו קריאת  נוסף שגם    אומבע    262
 ונים לעם:איננה ברורה דיה הוא מן הדברים הקשים של האל המכּו

 ]...[ ם  ֹ֑ יכ  ת אְֹּיב  ם ְבַאְרצַֹּ֖ ֲעוָנֹ֔ ַבֹּֽ ּקּ֙ו  ִיַמ֙ ם  ָבכ ֵ֗ ים  ר   ְוַהִנְשָאִרַ֣ ַ֣ ם ֲאש  ְבַמֲעָלַ֖ ם  ן ֲאבָֹּתֹ֔ ת־ֲעוַ֣ ת־ֲעוָנ֙ם ְוא  ּו א  ְוִהְתַוּדֹּׁ֤
ִרי׃  ֹּֽ ְבק  י  ִעִמַ֖ ּו  ְלכֵּ֥ ר־ָהֹּֽ י ְוַאָ֕ף ֲאש  ֲעלּו־ִבֹ֑ ץ אְֹּיב    ָמֹּֽ ר  ַ֖ ְבא  ם  ָתֹ֔ י אֹּ אִתַ֣ ב  ִרי ְוה  ְבק ֹ֔ ִעָמ֙ם  ְך  ֹּׁ֤ ל  י א  ם  ַאף־ֲאִנֵ֗ ֹ֑ ־ָאַ֣ז אֹויה 

ת־ֲעוָנֹּֽם׃  א  ּו  ִיְרצֵּ֥ ְוָאַ֖ז  ל  ֹ֔ ָער  ֹּֽ ה  ְלָבָב֙ם  ע  ְוַאִּ֨ף    ִיָכַנֵ֗ ק  ִיְצָחֶ֜ י  ת־ְבִריִתִּ֨ א  ְוַא֩ף  וב  ַיֲעקֹ֑ י  ת־ְבִריִתַ֣ א  י  ְוָזַכְרִתַ֖
ר׃ ) ְזכֹֹּּֽ ץ א  ר ְוָהָאֵּ֥ר  ְזכַֹּ֖ ם א  י ַאְבָרָהִ֛ ת־ְבִריִתִּ֧  ( 42–39כ״ו  ויקראא 

 
  תרגום התורה המיוחס ליונתן, כבנוסח המסורה, מאומוצאים    תפסיר רס״גוגם ב  אונקלוסבעוד שגם בתרגום  

  10–9כ׳    שמואל א׳. בראון דרייבר ובריגס )שם( רואים מבע זה כמבע ב ָהאלא עולה קריאת ברירה, ומוצאים בו  
מסמנת   לשיטתם,  בו,  גם  כלומר  לעיל(,  לאו  )שהובא  ומקבילה  אצל  if perchance  -תנאי  עולה  דומה  ניתוח   .

כ״פותחת לפעמים משפט תנאי״.   אובלאו )שם( ואצל קדרי )שם(, אשר מציגים מבע זה בהגדירם את  ליונשטאם ו
 היא:   NRSVגם מן התרגומים המודרניים לאנגלית עולה קריאת התנאי, ולשון 

[…] if then their uncircumcised heart is humbled and they make amends for their 
iniquity, then will I remember my covenant with Jacob […] 

 
או אז ייכנע , במקרא בא צירוף זה פעם אחת בלבד – או אזוקובע: ״זה ( מתייחס למבע 7גם אבינרי )תשכ״ה, עמ׳ 

יאה אלא    .לבבם הערל אינו  ומכל מקום  ׳רק אז׳,  במובן  בעברית החדשה ישמש  למדי.  ברורה  משמעותו אינה 
 לשירה״.

 
 . 15ג׳נאח, תרנ״ו, עמ׳ -ר׳ אבן 263
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וכי ייגח שור את איש או את אישה או בן  במכלול פסוקים אלו יחד מועמד הרצף:  על פי רמב״ן,  

והמית איש או אישה או בן ייגח או   שהוא מוסיף, ושיעורו   אואמר  ״  :כדבריו   ;ייגח או בת ייגח 

  איש מלמד שלאו דווקא שהמית  משפט אחד להם״. כך עולה גם מדברי המלבי״ם: ״  –  בת ייגח

ואף    אישהו כן  בתו  בןגדולים שחייבים במצוות,  לפי רמב״ן והמלבי״ם משמשת    ״.קטנים דינם 

זאת להבעת ברירה. התרגומים המודרניים משלבים בין שתי הקריאות: הם גם רואים    או אפוא  

דין  or  , ולאifסמן תנאי )בנקטם    בן  שלפני  אוב ורואים  ( וגם קושרים בין מבע זה לנאמר לפניו 

 היא:    JPSלשון תרגום  אחד לכולם.

[…] So, too, if it gores a minor264, male or female […] 

 
 מנסח זאת באופן מפורש:  NIVתרגום 

[…] This law also applies if the bull gores a son or daughter . 

 
 

כן, מדוגמאות אלה   ועל    או ניתן ללמוד על המשמעים המקוריים של  ומן העיון בהן  אם 

כאשר   ברירה.  לסימון  התייחודותה  טרם  שעברה,  המשמעות  שינוי  במעמד    אותהליכי  נתפשה 

ברי  כמביעה  נקראה  לא  היא  בהקשר,  לפניה  לאמור  קשורה  שאינה  כלומר  אלא  תחילי,  רה, 

נקראה כמביעה ברירה, היא לא נתפשה  או  כמביעה תנאי )כך על פי אבן ג׳נאח(. במקרים שבהם  

 במעמד תחילי, אלא כהמשכו של מבע קודם )כך על פי רמב״ן והמלבי״ם(.  

 
בעמדה בשיח שעשויה להיתפש כשנייה    אומוצבת    ואמנם, ברוב מופעיה בעברית המקרא

כמו   המקרא,  בעברית  האחרים  לסמנים  ביחס  גם  זאת  קודם;  הם    המשמשים ,  אםלמידע  גם 

ב[, וכפי שהוצג  או א  או דגם ]מבעים בבפרט באשר ל, ביניהם תנאי. אוביעה  מלהבעת המשמעים ש

תחביריים בהיבטים  העוסק  ל מבניים-בפרק  קדם  בכולם  אחר  או,  התחילי  מושג  שמעמדה  כך   ,

)הידקדקות(  כאמור, וכפי שעולה מספרות המחקר הדנה בתהליכי גרמטיקליזציה  מוטל בספק.  

תנאי   היא  הקריטיים  בהקשרים  צורה  הופעת  של  גבוהה  תדירות  לעיל(,  )ונזכרה  ַקשרים  של 

 הכרחי כדי שיתרחש שינוי. 

 
באופן תלוי הקשר ועל דרך  או החל יחס הברירה, שבתחילה נוצר במבעי בתהליך הדרגתי 

שיאו של  ולהיתפש כחלק ממובנה הקבוע, המקודד.  או  היסק, להתפרש כך כמעט בכל מופעיה של  

ל הברור  הביטוי  ולמעשה  זה,  העבודה״תהליך  ותנאי,    אם לבין    או בין    ״חלוקת  ברירה  בסמנן 

 
כי    264 לב  הפריטים,    JPSתשומת  של  המשותף  המכנה  את  במפורש  הברירה  minorמציג  מבע  לפני   ,male or 

femaleהמציגים את וונה התקשורתית של מבעים אלה ודומיהם, ואינו מותיר אותו להיסק. בכך מתבהרת הכ ,
)ר׳ מילון המונחים( גבוהה׳  מדרגה  קטגוריה  ברירה חופשית, ספק  ׳ספק  גם את    השימוש  להציב במוקד השיח 

 הקטגוריה המכלילה וגם את הפריטים. 
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בדבריו המקוריים של אחאב אל  הבא, מסיפור נבות היזרעאלי.    המינימליזוג  בהתאמה, מודגם ב

. לאחר הצעה זו מוצג  טוב ממנו  ,(אחר)כרם  , ומציע לו בתמורה  כרמונבות הוא מבקש ממנו את  

 .  כסף: אם נבות מעוניין, יינתן לו כרם מבנה תנאי, שבו מובעת חלופה להצעת ה 

אמֹּר֩  ל  ׀  ות  ל־ָנבַ֣ א  ַאְחָאַ֣ב  ר  ַ֣ ָקרו֙ב    ַוְיַדב  ּוא  הֹּׁ֤ י  ִכַ֣ ק  ְלַגן־ָיָרֵ֗ י  יִהי־ִלַ֣ ִוֹּֽ ת־ַכְרְמךֶ֜  ֹּֽ א  י  ְתָנה־ִלִּ֨ ׀ 

נּו   ֹ֑ וב ִממ  ם טַ֣ ר  ַ֖ יו כ  ְתָנֹּׁ֤ה ְל֙ך ַתְחָתֹ֔ י ְוא  יִתֹ֔ ל ב  צ  ַ֣ םא  יר    ִא֚ ף ְמִחֵּ֥ ס  ַ֖ ְתָנה־ְלךֵּ֥ כ  יך א  ינ ֹ֔ וב ְבע  טַ֣

ה׃ ) ֹּֽ  ( 2כ״א  מלכים א׳ז 

 
מה מוסקת  הברירה  זה  מוצאים  אםב  נקיטה במקרה  המודרניים  התרגומים  בכל  ואכן   ,or if  

כבר במבע זה מעורער מובן התנאי: רכיב הרישא איננו  (. יש לציין, כי  אםמצויה    יונתן)בתרגום  

כל תכליתו היא לסמן חלופה   תנאי של ממש, אלא  בו  מוצג  אין  מתפקד ברובד הטענתי, כלומר 

את הדברים לאיזבל,  לאחר מכן  מציג  לעומת זאת, כאשר אחאב  לאפשרות שהוצגה קודם בשיח.  

 :  אם , בצד במפורש  אוהוא נוקט 

ף   ס  ְבכ ֹ֔ ת־ַכְרְמ֙ך  ֹּֽ א  י  ְתָנה־ִלֹּׁ֤ ו  לֵ֗ ַמר  ָואַֹּ֣ י  אִלֶ֜ ַהִיְזְרע  ות  ל־ָנבִּ֨ א  ר  ַדב  י־ֲאִּ֠ ִכֹּֽ יָה  ל ֵ֗ א  ר  ַ֣ ֚אֹו  ַוְיַדב 

ר  ִאם אמ  ָֹּ֕ ַוי יו  ַתְחָתֹ֑ ם  ר  ַ֖ כ  ְתָנה־ְלךֵּ֥  א  ה  ַאָתֹ֔ ץ  ַ֣ י׃־ָחפ  ת־ַכְרִמֹּֽ א  ְלךַ֖  ן  ֵּ֥ ת  א־א  ֹֹּּֽ א׳)  ל   מלכים 

 (6כ״א 

 
  רצף ; מקרה זה ניצב אפוא בקצה ה[או אם]למעשה, זהו המקרה היחיד במקרא שבו מופיע הרצף  

 . אםבין  ל או, שכן הוא מציג בבירור את ״חלוקת העבודה״ בין שבין תנאי לברירה

 
תנאי   מבני  התפרשו  שבו  התהליך  שהוצג  ברירה,    (אומבני  זה  בכלל  )ו לאחר  כמביעים 

שבהם   תנאי  במבני  לדיון  התחביריים    ו׳אעבור  גלגוליהם  על  ואעמוד  הפריטים  בין  קושרת 

 ; על כך בסעיף הבא. פרמטיים המשוערים מהבעת תנאי להבעת ברירה-והסמנטיים

 

 במשפטי תנאי ויחס הברירה  ו׳ 6.2

תנאי   ברירה  במשפטי  באמצעות  המביעים  מקושרים  להיות  החלופיים  הפריטים  .  ו׳עשויים 

 במבע הבא, שנדון לעיל:  כך, למשל,; או בצד   ו׳לעתים משובצת 

ור  הּו ֲחמִּ֨ ע ֶ֜ ל־ר  יש א  ֩ן ִאִּ֨ י־ִית  ור  אֹוִכֹּֽ ה או ־שֵּ֥ ִ֛ ר וְ ֹּ־ש  ה ִלְשמֹֹּ֑ ָמַ֖ ֙ה  ]...[ ָכל־ְבה  ה ִתְהי  ת ְיהָוֵ֗ ְשֻבַעַ֣

ם׃   ֹּֽ ְיַשל  א  ֵֹּּ֥ ְול יו  ְבָעָלַ֖ ח  ְוָלַקֵּ֥ ֹ֑הּו  ע  ר  ת  אכ  ַ֣ ו ִבְמל  ָידַ֖ ח  ָשַלִ֛ א  ֵֹּּ֥ ם ִאם־ל יה ֹ֔ ְשנ  ין  ַ֣ כ״ב    שמות)ב 

9–10 ) 

 
בהמהזו שלפני    ו׳כנגד   הטברני    כל  בבנוסח המסורה העברי  אומוצאים  רס״ג  גם  תפסיר  וכך   ,

; כך ראינו  אוכמביעה ברירה גם שלא בצד הנקראת    ו׳  מופיעה במקרים אחרים    .265בנוסח שומרון 

 
 בנוסח המסורה במבע: או חילופין אלה קיימים גם בכיוון ההפוך, ולא רק במשפטי תנאי; כך, למשל, כנגד 265

ור  ד׃ )אֹוְושַ֖ ָחֹּֽ ום א  ּו ְביֵּ֥ א ִתְשֲחטַ֖ ֵֹּּ֥ ו ל ת־ְבנֹ֔ ו ְוא  ה אֹּתַ֣ ֹ֑  ( 28כ״ב  ויקרא־ש 
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ביניהן   במבוא,  יומתבדוגמאות שונות שהוצגו  מות  ואימו  אביו  (. כאמור,  17כ״א    שמות)  מקלל 

במבעי   הברירה  וקריאת  באכדית,  אף  נמצאו  מקבילים  מן    ו׳מקרים  בספרות,  רבות  נדונה 

 חקרים המודרניים.  המדרשים ועד המ 

 
זוגות  עשויים להיחשב  , שדומים  במבעי ברירהאו  לבין    ו׳במיוחד מעניינת ההשוואה בין  

מאלו מינימליים ללמוד    .  של  ניתן  נטייתה  ברירה   ו׳על  תנאי   להופיע   המביעה  בפרט    במשפטי 

בכלל מודאליות  ש ,  ובסביבות  אלה אובעוד  לסביבות  מוגבלת  אינה  כידוע,  בהן,    ,  נפוצה  כי  )אם 

 : ו׳. זוג מינימלי אחד כזה מופיע בדיני נגעי הצרעת בבגדים; בעוד שבמשפט תנאי מופיעה כאמור(

ַעת  ַַָֽ֣גע ָצָרֹ֑ ו נ  ֵּ֥ה בַ֖ י־ִיְהי  ג ד ִכֹּֽ ים ]...[ ְוַהב ָ֕ רוְ ַלִפְשִתַ֖ מ   (48–47י״ג   ויקרא ) [ ...] ַלָצֹ֑

 
 : אוהרי שפסוקים אחדים לאחר מכן, שלא במשפט תנאי, ננקטת 

ג ד  ת־ַהב ֶ֜ ף א  ֙ר  ]...[ ְוָשַרִּ֨ מ  ֙ ֹוַבצ  ים אֹ֣  (52י״ג  ויקרא) [... ] ַבִפְשִתֹ֔

 

עין  זה את זה )לפחות מ   ׳מוציאים׳מעניין לציין שבמקרים אלה, שבדיני נגעים בבגדים, הפריטים  

  ׳ הוצאה ההדדית ׳ מקרה אחר, שבו ה.  ו׳, וזאת בניגוד לציפייה ממבעי  (מילון המונחיםר׳  ;  הנמלה

 : הואמובהקת יותר, 

ו  יש ּוְמָכרִ֛ ב ִאִּ֧ ת׃וְ ְוגֹּנ ִּ֨ ות יּוָמֹּֽ ו מֵּ֥ א ְבָידַ֖  (16כ״א   שמות) ִנְמָצֵּ֥

 
מגיעים   כאן  הברירה  ליחס  רס״ג ב  אומנקיטת  גם  תימוכין  בתרגומים    or  ומנקיטת   תפסיר 

 המודרניים. 

 
ולא   ו׳השאלה המתעוררת היא מדוע זו   ; במיוחד  או  שקושרת בין הפריטים החלופיים, 

בחלק הראשון  כאמור  צירופים, ולא פסוקיות.  ברובם  יש לתת את הדעת לכך שפריטים אלה הם  

הטענה  , הצגתי את  אושל מבעי    מבניים-במסגרת הפרק העוסק בהיבטים תחביריים,  של העבודה

הפחתות  הם תוצאה של    או  , ושמבעיאו   צירופים נוטים להיקשר על ידי   שלפיה  ,הרווחת בספרות

מציג תשובה  אזר  .  במשפטי תנאי בעלי רכיבי סיפא שווים  מקוריים  ו׳תחביריים ממבעי    גלגוליםו

החיבור עשויה להיגרר לעמדה שבין פריטים   ו׳לשאלה זו; לשיטתו, ״בלשון הטבעית של בני אדם  

צריכה להיהפך ל פי שהייתה  על  תנאי, אף  בגלגול  266״אוברישא של משפט  אזר,  פי  על  כלומר,   .

ב המקושרות  מפסוקיות  שבהם    ו׳התחבירי  מלל,  מופחתי  ברירה  למבעי  שלהן  בסיפא  ושוות 

בעמדה  או  נותרה כסמן הקושר, ואין מוצאים את    ו׳צירופים הם שמקושרים זה עם זה, לעתים  

 
 
-תשמ״א; על חילופין אלה ונוספים ר׳ ברין,  השבעים   תרגום, בנוסח שומרון וב6נ״ב    מגילת המקדשב  ו׳מוצאים  

 . 26–19תשמ״ב, עמ׳ 
 

 . 11–5ר׳ אזר, תשמ״ט, עמ׳  266
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בעברית   ו׳בהקשר זה, ש 267ניתן אפוא לומר, בהמשך לטענותיו של שטיינר  זו. אני מקבל עמדה זו.

הבעת הוא  מהם  ואחד  שימושים,  מרובת  היא  את    ברירה.  המקרא  נראה  הבאים   ו׳בפרקים 

 כמשמשת לברירה גם שלא במשפטי תנאי. 

 
שנדונו   לאחר  כן,  הסמנטייםאם  והתחביריים-התהליכים  בעברית    מבניים-פרגמטיים 

כמביעים   תנאי  מבעי  של  לקריאתם  שהובילו  העולים  הברירהמקרא  בשימושים  לדון  אעבור   ,

 ממבעים אלו; בכך יעסוק הסעיף הבא. 

 

 ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳שימושי הברירה במבני תנאי מרובים, בפרט  6.3

המקרא  המועברים  הברירה    ישימושמגוון   בעברית  מרובים  תנאי  בין  במבני  רחב.  איננו 

ממצא זה הוא למעשה צפוי, שכן תכליתו של שימוש  ;  ׳ ברירה חופשית׳ השימושים הנפוצים נמנה

שכל אחת מהן   (מציאותיות-איפקטואליות )-אהצגת סט חלופות  הוא    , כהצעת אריאל ומאורי,זה

ואין ננקטת העדפה כלפי אף   נתון רק אחת מהן תתממש,  אפשרית, אך הציפייה היא שבמקרה 

אי  אחת מהן.  בולטת בסמנה  תנאי  העבודה,  -סביבת  הקודם של  וכפי שהוצג בחלק  מציאותיות, 

נפוץ במיוחד בקרב מבעי  ברירה  שימוש     או מבעי    68מבין    61המשובצים במשפטי תנאי:    אוזה 

זה,  שהוצגו בפרק    מבעים מרבית המשובצים במשפטי תנאי. ואכן,    ׳ ברירה חופשית׳ המשמשים ל

ברירה  ׳תקשרים את השימוש  מ(  אושעניינו מבני תנאי מרובים המשמשים להבעת ברירה )ללא  

י לישועה, ואם בני עמון יחזקו  אם תחזק ארם ממני והיית ללמשל המבע בדברי יואב,  ,  ׳חופשית

לך  להושיע  והלכתי  ב׳)  ממך  מבנה.  (11י׳    שמואל  קשר  אפוא  להיחשב  -לפנינו  שעשוי  פונקציה 

קבועהרמז לא  אך  רווחת  נטייה  כלומר  ובכך,  אודות    ,  על  אריאל  של  לקביעותיה  פיתוח  יש 

 .  268תפקידם של רמזים במבעי ברירה 

 
המבע    דוגמה לכך היא   ; ׳ברירה שאיננה רלוונטית׳ הוא    העולה ממבני תנאי שימוש נוסף  

כוונת המבע  (.  13י״ט    שמות)  אם בהמה אם איש לא יחיהשהובא לעיל,  ,  תיאור מעמד הר סיניב

של   הספציפית  שהזהות  מוות.  היא  הוא  הנוגע  דין  העיקרי:  לנושא  רלוונטית  איננה  בהר  הנוגע 

ב[ הם אחת הדרכים הנפוצות להבעת  ואם   א אם  ]  -ב[ ואם  א   אםואכן, בעברית המקרא הדגמים ] 

, לשיטת  של המבעים בשימוש זההמאפיין המשותף  ׳ברירה שאינה רלוונטית׳. יודגש, כי  שימוש ה

ומאורי,  ש  אריאל  מנוגדים  ענייניםמצבי  הוא  אף  רבות  ופעמים  מזה,  זה  למדי  לזה,    שונים  זה 

על מנת ״לחסום״  לפיכך  נזכרת תוצאה זו רק פעם אחת.    על כן תוצאה אחת זהה;  מוליכים אל  

 
 . 267–249, עמ׳ 2000ר׳ שטיינר,  267

 
 . 219–193, עמ׳ 2019ר׳ בהקשר זה אריאל,  268
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זה, ב,  דפוס שיחי אחראפוא  נדרש    קריאה של מבעים כמביעים שימוש  אזכור  המתבטא בדיוק 

הזהה התוצאה  של  כךכפול  הבא,  ,למשל  ,.  טרם  ש  במבע  לשליחיו  ארם  מלך  הדד  בן  בדברי 

 המלחמה עם ישראל: 

ּו   ָיְצאַ֖ ים  ֲאָנִשָ֕ ר  אמֹֹּ֔ ל  ל֙ו  ידּו  ַוַיִגֹּׁ֤ ד  ן־ֲהַדֵ֗ ב  ח  ַוִיְשַלַ֣ אשָֹּנֹ֑ה  ָבִרֹּֽ ות  ַהְמִדינַ֖ י  ֵּ֥ ָשר  י  ִ֛ ַנֲער  ּו  ַוי ְצאֵ֗

ר   אמ  ִֹּ֛ ַוי ון׃  ים  ִאםִמשְֹּמרֹּֽ ַחִיֹ֑ ּום  ִתְפשַ֣ אּו  ָיָצַ֖ ום  ם  ־ְלָשלֵּ֥ ים  ְוִאֹ֧ ַחִיֵּ֥ אּו  ָיָצַ֖ ה  ְלִמְלָחָמִ֛

ּום׃ )  (18–17כ׳  מלכים א׳ִתְפשֹּֽ

 
ב גם  מקרה,  בכל  לשלוםהתוצאה  ב  יציאה  למלחמהוגם  היא  יציאה  חיים:  אחת,  את    לתפוש 

ומופיעים פעמיים. לדעתי, ההסבר המתאי על עצמם  חוזרים  כן הדברים  פי  על  ם  היוצאים; אף 

, שהיה מתקבל אילולא  ׳ברירה שאינה רלוונטית ׳את השימוש    ״לחסום״הוא בדיוק הכוונה    ךלכ

 . ׳ ברירה חופשית׳  ון הואהמכּו  שימושההופיעה הסיפא פעמיים. נראה כי במבע זה 

 
בחלק הראשון של העבודה, מבעים הכוללים פריטים  או  זאת ועוד, כאמור בדוננו במבעי  

מגדר מכוונים פעמים רבות לשימוש הברירה שהינו ׳ספק ברירה  -מיןהמובחנים זה מזה על בסיס  

וגם לקונספט    יניםחופשית, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה׳, שכן הם מכוונים גם לכל אחד מן המ 

׳ילדים׳(. ואולם שימו ׳הורה׳ או  , אלא גם  אוש זה מובע לא רק באמצעות  המשותף להם )למשל 

כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אימו, מות  ראינו במבעים שונים, למשל  ; כך  ו׳באמצעות  

 מובע שימוש זה; כך בדברי הנביא יחזקאל: אם גם באמצעות . (9כ׳  ויקרא ) יומת

ץ   ָבָאַ֖ר  יר  ַאֲעִבֵּ֥ ה  ָרָעִ֛ ּו־ַחָיֵּ֥ה  ָנַ֣י  ]...[  לֹּֽ ֲאדֹּ ְנֻא֙ם  ַחי־ָאִֵ֗ני  ְבתוָכּ֒ה  ֮ה  ל  ָהא  ים  ָהֲאָנִשַ֣ ת  ש  ְשֹלִּ֨

ה   ה׃ ְוִאם־ָבִנֵּ֥ים  ִאםְיהִוֹ֔ ֵּ֥ה ְשָמָמֹּֽ ץ ִתְהי  ְוָהָאַ֖ר  לּו  ָמה ְלַבָּד֙ם ִיָנצ ֹ֔ ֹּׁ֤ ילּו ה  ַיִצֹ֑ ות    יחזקאל )  ־ָבנַ֖

 (16–15י״ד 

 
 

שאותר   נוסף  ברירה  כל  שימוש  ספק  גבוהה,  מדרגה  קטגוריה  ׳ספק  הוא  תנאי  במבני 

וגם לפריטים   חלופה שהיא׳. כזכור, גם בו ההתכוונות תקשורתית היא גם לקטגוריה המכלילה 

אחרים, שאינם נזכרים בו.  ה  כלהספציפיים, אך לא רק לאלו שנזכרים במפורש במבע, אלא גם ל

 כך, למשל, בדברי שלמה לאל: 

ב   יָרָע֞ ַ֣ ִּכֽ ר ־ִיְהי  ב  ַ֣ ץ ּד  יה ָבָאֵ֗ר  ה ָחִסיל֙  ִּכֽ ֹּׁ֤ ון ַאְרב  ָרקֶ֜ ון י  ְהי ה ִשָּדפִּ֨ י  ־ִיִּ֠ ה ִּכֹ֣ י ִיְהי ֹ֔ ו  ִּכֹ֧ ו אְֹּיבַ֖ ָיַֹּֽצר־לִ֛

ה׃  ל־ַמֲחָלֹּֽ ָכֹּֽ ַַָֽ֖גע  ָכל־נ  יו  ְשָעָרֹ֑ ץ  ר  ַ֣ ל    ְבא  ְלכַֹּ֖ ם  ָאָדֹ֔ ְלָכל־ָהַ֣ ֙ה  ְהי  ִתֹּֽ ר  ֹּׁ֤ ֲאש  ה  ָכל־ְתִחָנֵ֗ ה  ָכל־ְתִפָלַ֣
ל   ֹ֑ ַאָתה ִת   ]...[ ַעְמךַ֣ ִיְשָרא  ֙ך ְוָסַלְחָתַ֣ ְוִּ֠ ֙ ון ִשְבת  ִים ְמכֹּׁ֤ ע ַהָשַמֶ֜ –37ח׳   מלכים א׳]...[ )  ְשַמִּ֨

39) 
 

שעלולים    כל מחלהול  כל נגעבמקרה זה מבקש שלמה מהאל את הקשבתו ואת סליחתו באשר ל

קושרת    כילפקוד את העם, ומכאן ברורה ההתכוונות לכל פריט בקטגוריה. תשומת לב שהפעם  
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בעברית המקרא.   פנימי יחסית, אשר פחות אופייני לה  במיקום  מופיעה כאן  המצבים; היא  בין 

 היא:   NIVקריאת המבע כמביע ברירה נתמכת בתרגומים המודרניים; לשון תרגום 

When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locusts 

or grasshoppers, or when an enemy besieges them in any of their cities, 

whatever disaster or disease may come […]  

 
ש לב  ברצף    or  -תשומת  )כאן,  העברי  בנוסח  מפורש  סימון  היעדר  כנגד  גם  כל  מופיעה  נגע  כל 

 (.מחלה

 
  ׳אקוויוולנטיות׳   האחד הוא   .לעיל  נוספים עולים מן המבעים שהובאו ברירה שני שימושי  

המונחים( מילון  במבע  ;  )ר׳  למשל,  ישעיהוכך,  הנביא  יהיו  ,  בדברי  כשלג  אם  כשנים  חטאיכם 

;  ׳ מיצוי סט האפשרויות׳. השימוש השני הוא (18א׳  ישעיה) יאדימו כתולע כצמר יהיוילבינו, אם 

בדברי רחל    ,למשל  ,הודגמו לעיל; כךרבים, שחלקם  סימטריים  -מבעים א  בקרבשימוש זה נפוץ  

 . (1ל׳  בראשית) הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי , אל יעקב

 
היסקים   בתיווך  ברירה  המביעים  המקרא  בעברית  התנאי  מבני  בכל  עיון  כן,  אם 

פרגמטיים תלויי הקשר מעלה קשת שימושים מצומצמת למדי, ודאי בהשוואה לקשת השימושים  

. סיבה אפשרית לכך היא שמבנים אלו בעברית המקרא והסמנים המשמשים בהם,  אושל מבעי  

  בתהליך ברירה, כלומר לא ״התקדמו את מלוא הדרך״    הבעתצורך , לא ״השתכללו״ לאםבראשם 

, ש״התקדמה״ במידה  אומקצה התנאי אל קצה הברירה, בניגוד ל גרמטיקליזציה )הידקדקות(  ה

מ  בשונה  ברירה.  בהבעת  ו״התמחתה״  ביותר,  תנאי  אוהרבה  כסמן  המקרא  בעברית  שמופעיה   ,

הרי שעל   נדירים,  ברירה( הם  כסמן  )ולא  רב, שכן היא    אםוכסמן שאלה  קיים ״עומס סמנטי״ 

משמשת גם כסמן תנאי וגם כסמן שאלה; ייתכן אפוא שזו הסיבה לכך שמגוון שימושי הברירה  

 האחרים.   והסמנים  אםה״משוכללת״ אינם מובעים גם באמצעות  או המובעים באמצעות 

 
במסגרת עיון זה בולט במיוחד הממצא שאחד משימושי הברירה הנפוצים ביותר במבעי  

גבוהה ׳ ,  או מדרגה  תנאי׳קטגוריה  מבני  באמצעות  מובע  איננו  כלל  הכוללים  ,  אלו  בייחוד  .  אם, 

ב נעוץ  לכך  אבישור  טענתו אפשר שההסבר  ששל  הרחבה  תוצג,  ביתר  הבא  מבנים  לפיה  ו,  בפרק 

[ כל  אם    א אם  דוגמת  שבהם  הב[,  מן  ב  ים פריטאחד  עצמאי  ספותח  ,  זהה(  סמן בובפרט  )מן 

את   ו״מחלישים  פריט  כל  של  עצמאותו  את  האלטרנטיבימדגישים  לצורך  .  269״היסוד  כאמור, 

הזיקה והדמיון בין הפריטים  במיוחד  נחוצים    ׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳שימוש הברירה    עמדתה

פיים, ובדיוק מתוך הדמיון ביניהם מוסק המכנה המשותף להם, או הקטגוריה שאליהם הם  והחל

 
 . 464–421, עמ׳ ר׳ אבישור, תשל״ג 269
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יחס הברירה  אף  שעובדה  בהתחשב ב.  , לשיטת אריאל ומאוריונת בשיחמשתייכים ושהיא המכּו

  ׳ קטגוריה מדרגה גבוהה׳כי השימוש    הרי שהממצארק בתיווך היסק,    מבנים אלו עצמו מועבר ב

   וברור.  ןאפוא מובא וה  הםלא אותר ב 

 
כי אם סמנטי איננו תחבירי,  בחלק  -הסבר אפשרי אחר  בהרחבה  פרגמטי. כפי שטענתי 

, השימוש ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ הוא  270הראשון של העבודה, על סמך טענה קודמת של אריאל 

ניתן   אחרים.  משימושים  התפתחות  של  תוצר  ברירה,  של  יותר  ה״מתקדמים״  השימושים  מן 

בתהליך הגרמטיקליזציה  והסמנים האחרים נמצאים בשלבים ״מוקדמים״    אםלהניח, שהיות ש

ברירה  סימון  ״התמחו״  ו  של  ש,  בכךלא  שימושי  הרי  באמצעותם  מובעים  אין  גם  בהתאמה 

 הברירה ה״מתקדמים״ יותר, דוגמת ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳. 

 

 סיכום  6.4

את יחס הברירה המובע בעברית המקרא במסגרת משפטי תנאי, אחת הסביבות    תיבפרק זה בחנ

נפוץ במיוחד.   נמצא  זה  יחס  המגוונים המשמשים  המודאליות שבהן  הדגמים  הוצגו  זו  במסגרת 

ו מרובים,  תנאי  בהרחבהבמבני  הסמנטיים  תוארו  והתחביריים-המהלכים    מבניים -פרגמטיים 

ב הפריטים  בין  הזיקה  לחיזוק  אלה שהובילו  זה, אלא  ל ו  מבעים  אל  זה  כמתוספים  לא  ראייתם 

תוך   זאת,  בשיח;  יחיד  תפקיד  על  מינימלייםהצגת  כ״מתחרים״  כך.  זוגות  של  בתוך  כדרכן   ,

ומאורי, המוצא    אריאל  כנקודת  מבעים  בהעמידה  הדוברת  כוונות  על  ההתבוננות  העמקתי את 

להבניה   במציאות  ההתרחשות  בין  הפער  ואת  שלהלניתוח  לכך,  השיחית  ובנוסף  על  .  חידשתי 

בין הפריטים במבעי    ניגוד השל ו  ( אקוויוולנטיותתפקידם של הדמיון )או של הבאשר ל  ן קביעותיה

אינם רק שימושי ברירה או מאפיינים של שימושים, אלא גם בעלי תפקיד מרכזי    שני אלו :  ברירה 

 בעצם העמדת יחס הברירה.  

 
הייתה   הפרק  של  העיקרית  את  אפוא  מטרתו  גרמטיקליזציה  התהליך  לשרטט 

ב  במסגרתו אשר  ,  הדרגתיה)הידקדקות(   יותר  תכופות  לעתים  ששובצו  תנאי  מיקומים  סמני 

מהודקים ב   פנימיים  היסקים,  ושברירה    מבנים  בתיווך  בהם  ויותר  הובעה  יותר  להתפרש  החלו 

זו    כמסמנים הקשר.  באופן קבוע, סמנטי חליפיות  תלוי  זוהי    ולא  ובראשונה  ששובצה    אובראש 

מתפרשת כמביעת ברירה רק כאשר היא   אםלמעשה,  . כיו  אםוהתפרשה כך, ואחריה, בסדר יורד, 

אינה    אם . משום כך,  אובניגוד ל ,מבנים ובתלות בהקשר, ולא בהיותה עצמאית מסגרתמשובצת ב

 
 . 2020ר׳ אריאל,  270
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מובניה של    שהוצגה בפרק זה אחרמן ההתחקות כן.  או, ואילו במקרא  בבחינת סמן ברירה ייחודי

, אלא מובנים מודאליים אחרים,  ברירה  אומקורה לא סימנה  שבאפוא  בעברית המקרא נראה    או

 דוגמת תנאי. 

 
לבחון   בבואנו  דבר,  של  מב בסיכומו  כי  הטענה  להבעת  נאת  התפתחו  מקוריים  תנאי  י 

שמ הרי  המקרא  ברירה,  עברית  של  בהתנהגותה  כי  התבוננות  של  עולה  מהלכים  התוצאתם 

רכיבי  ״היא העמדת שני מבנים עיקריים, שהם למעשה דומים זה לזה: האחד כולל שני    השונים 

 :  דברי קהלתב  ,למשל ,המשותף לשניהם; כך  ,בצידם ״רכיב סיפא״, עם או בלי ״רישא

ום ]...[  ץ ַבָּדרַ֖ ִ֛ ול ע  ם  ְוִאם־ִיפֵּ֥ ּוא׃ְוִאֹ֣ ם ְיהֹּֽ ץ ָשֵּ֥ ַ֖ ול ָהע  ִיפֵּ֥ ום ש  ון ְמקִ֛  ( 3י״א   קהלת) ַבָצפֹ֑

 
 דברי רחל:  ב ,למשל , ; כך״רכיבי סיפא״המבנה השני הוא בבחינת תמונת המראה, וכולל שני 

ים ]...[  י ָבִנֹ֔ ָבה־ִלַ֣ ִכי׃ְוִאם־ַאִ֖ין ָהֹּֽ ה ָאנֹֹּּֽ ָתֵּ֥  ( 1ל׳  בראשית ) מ 

 
בשני מבנים אלה נשחק מובן התנאי במידה רבה, והרכיבים בכל אחד מן המבנים החלו להיתפש  

בהתאם לכך, מבנים אלה הם שהחלו להתפרש במידה    .כניצבים על אותו מישורכיחידה אחת ו

למצוא  ב הרבה   ניתן  לכך  תימוכין  ברירה;  כמביעים  הנוקטים  יותר  נוסח    or  אואו  בעדי 

 תכופות ללא כל סמן תנאי. בפרשנויות, ו

 
  רבות יה זו נדונה  י קושרת בין הפריטים. סוג  ו׳במבעי ברירה שבהם  בפרק זה   תי עוד עסק

הדורות שמבעי  .  לאורך  בספרות  הרווחת  הטענה  של   אועל  התחביריים  הגלגולים  תוצאת  הם 

;  זוגות מינימלייםחידשתי בהצביעי על    , מובעת ברירה  ו׳וכן שגם במבעי    ,במשפטי תנאי   ו׳מבעי  

משובצת במ  ו׳  באלו  הבאים    אוואילו  תנאי    שפטיברירתית  בפרקים  זו.  לסביבה  מוגבלת  אינה 

 המשמשים לברירה גם בסביבות נוספות.    ו׳אציג מבעי 

 
כן על  העולים  נדונו  בפרק  ,  יתר  השונים  הברירה  שימושי  אינם  נמב מגם  אלו  תנאי;  י 

. בפרט התייחסתי לשימוש ׳קטגוריה מדרגה  אורבים, ודאי בהשוואה לשימושים העולים ממבעי  

  ממצאים אלו כלל. ל  אינו עולה י תנאי ברירתיים הוא  נמב מ, ומצאתי שאוגבוהה׳, הנפוץ במבעי  

הסברים.   בשימושיהצעתי  השימוש  ם  בדוני  של  הרבה  הדומיננטיות  על  גם  ברירה  ׳ הצבעתי 

המשובצים במשפטי   או)בדומה לשכיחותו הגבוהה בקרב מבעי   במשפטי תנאי ברירתיים  ׳חופשית

מבנה קשר  מכך  עולה  האי-תנאי(;  הוא  זה  שימוש  של  בולט  מאפיין  שכן  ברור,  -פונקציה 

אי בסמנה  בולטת  הרי  תנאי  וסביבת  במבעים,  הנזכרות  החלופות  של  מציאותיות.  -מציאותיות 

, כלומר לנטייה רווחת אך  נוסף על אלו הנמנים אצל אריאל )שם(  רמזיחשב לממצא זה יכול לה
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המוטיווציה ״לחסום״ את  במסגרת הדיון בשימושים הצבעתי גם על לא קבועה, של מבעי ברירה.  

 השימוש האופייני למבנים מסוימים, הניצבת בבסיס העמדותיהם של חלק מן המבעים. 

 
ובמיוחד  סביבות מודאליות נוספות,  קרא גם ב אלא שכאמור, ברירה מובעת בעברית המ

 הבא.  ; בכך יעסוק הפרק במשפטי שאלה
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 . בין שאלה לברירה 7

 
כאמור בדברי המבוא לחלק זה, ניתוח יסודי של הטקסט המקראי במטרה לאתר מבנים וסמנים  

, ובייחוד  כי אלו הם בעיקר מודאליים , ( שגם מהם עשויה להשתמע ברירה העלהאונוספים )זולת  

   י שאלה.ני התנאי נדונו בפרק הקודם; פרק זה יתמקד במבני שאלה. מב נ י תנאי ומבנמב

 
עמדנו   ברירה  לבין  שאלה  בין  הזיקה  טיפולוגיים  מבוא ב על  מחקרים  כאמור,  העלו  . 

בשפות הנעדרות סמן ברירה ייחודי    נפוצה  האסטרטגי ש  האחד הוא  בהקשר זה ממצאים שונים.

סמני שאלה הם מן המקורות הדיאכרוניים  ש; השני הוא  היא צימוד של מבני שאלה לצורך כך 

בשפות ששני סמני ברירה ייחודיים מצויים בהן זה בצד  ש; והשלישי הוא להתפתחות סמני ברירה

  המבנה התחבירי שהם משובצים בו ועל השימוש העולה מהם: על    ביניהם זה, מתבססת ההבחנה 

במ משובץ  צורךהאחד  ללא  דקלרטיביים,  בי  שפטים  החלופות בבחירה  משובץ  ן  האחר  ואילו   ;

שאלה,   ביןבמשפטי  הכרעה  בדיוק  זו .  החלופות  שעניינם  הבחנה  כי  שבמרכזה  נראה  משפטי  , 

בגישה    וצגתולא ההבחנה המ   ,שאלה, היא ההבחנה המכוננת באשר ליחס הברירה בשפות טבעיות

ברירה   בין  המונחים)  ׳מוציאה ׳ו   ׳מכלילה ׳הקלאסית  מילון  כלל  אשר  ,  (ר׳  נמצאה  מהותית  לא 

   בשפות טבעיות.

 
המקרא,   לעברית  במבוא,  באשר  שהוצג  בה  מוכפי  נדון  אםשהסמן    מתבהרעיון  אשר   ,

ובכלל  בפרק הקודם בבואו במשפטי תנאי המכוונים להבעת ברירה, משמש גם להבעת שאל ות, 

  אם הוא קובע כי   ;271ג׳נאח -הצביע כבר אבן  אםלמעשה, על שימושה זה של  זה שאלות ברירתיות.

 ״תהיה עוד לשאלה״, ומציג דוגמאות שונות לכך, ביניהן: 

֒ם   וב ָלכ  ֮ם ַמה־טַ֣ י ְשכ  ַ֣ י ָכל־ַבֲעל  א ְבָאְזנ ִּ֨ ַעל  ה  ַּדְברּו־ָנ֞ ַ֣י ְיֻרַבֹ֔ ל ְבנ  יש כֶֹּ֚ ים ִאֵ֗ ם ִשְבִעַ֣ ל ָבכ ֶ֜ ְמשִֹּּ֨

י׃ )ִאם ם ָאִנֹּֽ ַ֖ ם ּוְבַשְרכ  כ  י־ַעְצמ  ם ִכֹּֽ ד ּוְזַכְרת ָ֕ ָחֹ֑ יש א  ם ִאַ֣ ַ֖ ל ָבכ   (2ט׳  שופטים־ְמשֵֹּּ֥

 
 , למשל:אושאותה הוא משווה לשאלות שבהן מופיעה 

 ֽ ה  ה  ות ִכיָמֹ֑ ר ַמֲעַדנַ֣ חַ ֽאֹוְתַקש  ֹּֽ יל ְתַפת  ות ְכִסַ֣  (31ל״ח  איוב ׃ )272־מְֹּשכַ֖

 
״והוא   מפורשות:  במקום  (  אם)וטוען  זה של    ״.אוהנה  הדקדוק  גם    זכר נ  אםשימוש  ספרי  בכל 

סמן שאלה אחר, נפוץ  וכפי שראינו,  להידון גם כאן.    אםלפיכך על    והמילונים של עברית המקרא.

;  (ה  )  השאלה  ה׳יותר, שגם המשפטים שהוא משובץ בהם עשויים להיקרא כמביעים ברירה, הוא  

 יידון בפרק זה בהרחבה.  סמן זה גם 

 
 .  37–34ג׳נאח, תרנ״ו, עמ׳ -ר׳ אבן 271
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כן,    סעיפים:    שלפנינו פרק  האם  לחמישה  הדרכים  י  7.1סעיף  יחולק  את  העיקריות  ציג 

הוביל לכך,  בתהליך ש  דוןא  7.2סעיף  ב ;  יתפש כחליפיות זו לזועשויות לה אשר    ,ותלסימון שאל

; במסגרת  ברירתיות עניינים שונים לשאלות  המתייחסות למשאלות  ההדרגתי  ציג את המעבר  או

גם   באזו  ספציפית  לסמן    או עסוק  שאלה  מסמן  שלה  )הידקדקות(  הגרמטיקליזציה  ובתהליך 

  7.4; סעיף  ם יחס הברירה המובע בהב ו  ו׳במשפטי שאלה המחוברים ביעסוק    7.3סעיף    ברירה;

דרך  ע על  שאלות  בפרט  הניינו  ננקטת אלו  שלילה,  בו    ,הלא  שבהן  הברירה א וגם  ליחס    ידרש 

בשימושי הברירה במשפטי  דיון   יוצג  7.5סעיף  ב;  )ולמעשה גם לעצם קריאת מבעים אלו כשאלות( 

 יסכם את הפרק.  7.6; וסעיף  ׳ מדרגה גבוההקטגוריה ׳בשימוש    המתמקדשאלה, 

 

 סימון שאלה ויחס הברירה  7.1

  ה׳ כאמור בספרות המחקר,  ציין, כי  א תוך התמקדות בעניינים הרלוונטיים לנו,    ,באופן תמציתי

לפתיחת  ה  )  השאלה המלך  דרך  היא   )( פשוטה  כן/לא שאלה  אחד(   שאלת  עניין  עברית  ב  על 

 : בדברי דודכך, למשל, מצוי  . 273המקרא 

י   ל־ַהכּוִשֹ֔ א  ְ֙ך  ל  ֙ ַהמ  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ ֙י  ה  ַוי ְיב  אֹֹּּֽ ַע֙ר  ַכַנ֙ ּו  ִיְהיֹּׁ֤ י  ַהכּוִשֵ֗ ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי ום  ְלַאְבָשלֹ֑ ַלַנַַ֖ער  ום  ָשלֵּ֥

ה׃  יך ְלָרָעֹּֽ ַ֖ מּו ָעל  ר־ָקֵּ֥ ל ֲאש  ְך ְוכִֹּ֛ ל  י ַהמ ֹ֔ ִנַ֣  ( 32י״ח   שמואל ב׳) ֲאדֹּ

 
גם  השאלה  ה׳ל  בנוסף ל  האםו  אם,  שאלה  משמשות  פחותהבודדהפתיחת  במידה  אולם  כך  ,   ;

 בדברי נתן הנביא אל דוד המלך מוצאים: 

י׃  ב ַעל־ִכְסִאֹּֽ ֵּ֥ י ש  ּוא  י ְוהַ֖ ְך ַאֲחָרֹ֑ ִיְמֹלַ֣ ִנָיַ֖הּו  ְרָת ֲאדֹּ ה ָאַמֹ֔ ְך ַאָתַ֣ ל  י ַהמ ֹ֔ ִנַ֣ ֮ר ָנָת֒ן ֲאדֹּ ֹּאמ    [...]   ַוי

ם   א  ִאָ֗ ֹֹּּׁ֤ ְול ֹ֑ה  ַהּז  ר  ַהָּדָבַ֣ ִנְהָיַ֖ה  ְך  ל  ַהמ ֹ֔ ִנַ֣י  ֲאדֹּ ֙ת  א  ב  מ  ִ֛ י ש  י  ִמֵ֗  ] ]ַעְבְּדךֹ֔ יך  ת־ֲעָבד  ֹּֽ א  ְעָת֙  הוַד֙
יו׃ ְך ַאֲחָרֹּֽ ל  ַ֖ י־ַהמ  ִנֹּֽ א ֲאדֹּ ֵּ֥  274 (27–24א׳  מלכים א׳) ַעל־ִכּס 

 
 ובדברי בני ישראל אל משה מוצאים: 

ב   ִ֛ ב ׀ ַהָּקר  ִּ֧ ל ַהָּקר  ְדנּו׃ כַֹּ֣ נּו ָאָבֹּֽ ְדנּו ֻכָלֵּ֥ ן ָגַוְִ֛ענּו ָאַבַ֖ ֵּ֥ ר ה  אמֹֹּ֑ ה ל  ַ֖ ל־מֹּש  ל א  ַ֣י ִיְשָרא ֹ֔ אְמרּ֙ו ְבנ  ֹֹּּֽ ַוי

ּות  ה ָימֹ֑ ן ְיהָוַ֖ ל־ִמְשַכֵּ֥ ם א  ִא֥ ַע׃ )ה  ְמנּו ִלְגוֹּֽ  275  (28–27י״ז   במדברַתַ֖

 
ומוראוקה, 685–684,  316–315, עמ׳  1990; ולטקה ואוקונור,  476–473, עמ׳  1910ר׳ בהקשר זה גזניוס,    273 ; ז׳ואון 

 . 613–609, עמ׳ 1996
 

ובריגס,    274 דרייבר  בראון,  אצל  מובאת  זו  עמ׳  1907דוגמה  ל05,  בהתייחסם  בודדה.    אם,  שאלה  גם  כפותחת 
 : NRSVתרגום  ,למשל ,המודרניים נוקטים כאן לשון שאלה. כךהתרגומים 

[…] Has this thing been brought about by my lord the king and you have not let your 
servants know who should sit on the throne of my lord the king after him? 

 
מאתך נהיה הדבר הזה, איך לא    אםפרשנות רד״ק אין עולה שאלה, אלא תנאי, כדבריו: ״תמה אני,  עם זאת, מ

 . אםאינו מסייע בהקשר זה, שכן גם בו ננקטת  יונתןתרגום . הודעתני טרם שתמליכהו ]...[״
 

  י רש״כבר  ( בהקשר זה.  49; קדרי, תשס״ו, עמ׳  שם גם דוגמה זו מובאת בספרות המחקר )בראון, דרייבר ובריגס,    275
; NRSV  -ו  NIVקורא את הפסוק כשאלה או כתמיהה, ומבאר: ״שמא הופקרנו למיתה?״, וכך גם התרגומים  

 לשון האחרון היא:
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   . משך, והוא יודגם ויידון עוד בהמוטל בספק  האםושל   אםשל למעשה, מעמדן זה 

 
אבישור  במבנים אלו דן  ו כאן במבני שאלה מרובים, ולא בשאלות בודדות.  נעניינאלא ש

דוגמאות   ומציג  בסמן שאלה;  .  276רבות בהרחבה  כלל מסומנות שתי השאלות    , למשל  ,כךבדרך 

 : השאלה ה׳ , אשר מסומנות שתיהן בשאלות שמפנה דוד לאל באשר למלחמה עם פלשתיםה

ר   אמֹֹּ֔ יהָו֙ה ל  ַבֹּֽ ד  ָּדִוֹּׁ֤ ים  ה  ַוִיְשַאִּ֨ל  ל־ְפִלְשִתֹ֔ ֙ה א  ֱעל  ֹּֽ ל־ָּדִו֙ד  ה  א  ר ְיהָוֹּׁ֤ה א  אמ  ִֹּּ֨ ַוי י  ְבָיִדֹ֑ ַ֖ם  ִתְתנ 

ך׃ ֹּֽ ים ְבָיד  ת־ַהְפִלְשִתַ֖ ן א  ִ֛ ת  ן א  י־ָנתֵֹּּ֥ ה ִכֹּֽ  (19ה׳  שמואל ב׳) ֲעל ֹ֔

 
השאלות  מסומנות  אחרים  לכך  .  האםוב  אם ב  במבנה  במקרים  נפוצה  בספרות  דוגמה  המובאת 

ב הפותחות  שאלות  שתי  לאחר  ובה  איוב,  מדברי  היא  הפותחת  אםהמחקר  שאלה  מופיעה   ,

 : האםב

י׃   יְך ַנְפִשֹּֽ י־ַאֲאִרֵּ֥ י ִכֹּֽ ִצֵ֗ ל ּוַמה־ִּקַ֝ ֹ֑ י־ֲאַיח  י ִכֹּֽ י ִאם ַמה־כִֹּחֵּ֥ ַח ֲאָבִנַ֣ים כִֹּחֹ֑ ם־כַֹּ֣ ּוש׃ ִאֽ י ָנחֹּֽ  ־ְבָשִרֵּ֥

ם  ִאִ֬ יה  י ִבֹ֑ ְזָרִתַ֣ ין ע  ַ֣  277(13–11ו׳  איוב ) [ ...] א 
 
 

כאמור  בסמן שאלה.    בהם פותחתשרק אחת השאלות  מצויים במקרא מבנים    , בצד זאת

ייחודי; הן עשויות להיות   יסומנו ככאלה במפורש, באמצעות סמן  במבוא, אין הכרח כי שאלות 

גם   וזאת בדומה למצב באוגריתיתמסומנות  בלבד,  אינטונציה  .  )שם(  , כדברי אבישורבאמצעות 

הם אחד, כפי שעולה מספרות   )שביסודם  כמו סמן היידוע  כי סמן השאלה,  יצוין,  בהקשר לכך 

זה   התפתחות מאוחרת בשפות השמיות, שיש בהן סמני שאלה שונים  המחקר( הוא תוצאה של 

 , הדומה לזו שלעיל: בדוגמה הבאה  , למשל,כךמזה. 

הַ  י  ֵּ֥ ף ַאֲחר  ְרּדִֹּ֛ ר א  אמֹֹּ֔ יהָו֙ה ל  ַבֹּֽ ד  ָּדִוֹּׁ֤ ה  ַוִיְשַאִּ֨ל  ַ֖ ֽ ְגדּוד־ַהּז  ג  ה  ֵּ֥ י־ַהּׂש  ִכֹּֽ ף  ְרדֹֹּ֔ ר ל֙ו  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי נּו  ֹ֑ ַאִּׂשג 

יל׃ ל ַתִצֹּֽ ֵּ֥ יג ְוַהצ   ( 8ל׳  שמואל א׳) ַתִּׂשַ֖

 
( הראשונה  שהשאלה  הזהבעוד  הגדוד  אחרי  ב?ארדוף  מסומנת  אינה  השנייה  ככזו  מפורש (   ,

מסומנת?האשיגנו) לפני    יונתןבתרגום  עיון    .השאלה  ה׳ב  (  שאלה  סמן  בו  שגם  השאלה  מעלה 

דרך שאלה בלא    –  ארדוף אך רד״ק בפרשנותו מתייחס לעניין זה ומציין: ״  ; הראשונה אינו ננקט

 
The Israelites said to Moses, “We are perishing; we are lost, all of us are lost! 
Everyone who approaches the tabernacle of the LORD will die. Are we all to 
perish?” 
 

, ורואה כאן למעשה לשון קריאה, ולא שאלה. כך עולה גם מתרגום אהָ   האםנוקט כנגד    אונקלוסאלא שתרגום  
JPS הנוקט ,Alas:ולשונו , 

Alas, we are doomed to perish! 
 

 גם ראב״ע אינו רואה לשון שאלה, אלא משאלה, כדבריו: ״ומי ייתן ותמנו לגווע!״. 
 

 . 464–421, עמ׳ ר׳ אבישור, תשל״ג 276
 

 ., הדנים במבע זה, וכן קדרי, שםר׳ בראון, דרייבר ובריגס, שם 277
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פרשנות    השאלה  ה׳ גם  שתיהן״.  על  ונענה   ]...[ שאלות  שתי  דוד  ושאל  ציון]...[  הולכת    מצודת 

 ״. ׳?הארדוף׳, ומשפטו:  השאלה ה׳בדרך זו, ולפיה ״תחסר 

 
 למשל: , . כךמפורשהשאלות איננה מסומנת בואילו במקרים אחרים אף אחת מן  

ות   ן־ִיַש֙י ָשדַ֣ ן ב  ֹּׁ֤ ם ִית  י ַגם־ְלֻכְלכ ֵ֗ ַ֣י ְיִמיִנֹ֑ יו ִשְמעּו־ָנַ֖א ְבנ  ים ָעָלֹ֔ ֲעָבָדי֙ו ַהִנָצִבַ֣ ּול ַלֹּֽ ר ָשאֵ֗ אמ  ַֹּ֣ ַוי

ות׃ אֹּֽ י מ  ֵּ֥ ים ְוָשר  י ֲאָלִפַ֖ ֵּ֥ ים ָשר  ם ָיִשֹ֔ ַ֣ ים ְלֻכְלכ   (7כ״ב  שמואל א׳) ּוְכָרִמֹ֔

 
. אך לשון שאלה,  אףב  גםבדרך הנוסח העברי, זולת החלפתו את  יונתןתרגום הולך במקרה זה גם 

ייתן שדות  וכי אפשר ש׳ : ״רצה לומר: ״מצודת דודולמעשה תמיהה במקרה זה, עולה מפרשנות  

]...[ שיעשה את    ?וכי מאין לו כל כך שדות  ׳,?לכולכם ה ?כולכם לשריםומאין לו    תרגומים ״. גם 

 : NRSVתרגום  , לשון למשל ,; כךהמודרניים קוראים כאן שאלה 

[…] “Hear now, you Benjaminites; will the son of Jesse give every one 

of you fields and vineyards, will he make you all commanders of 

thousands and commanders of hundreds? 

 
 

אבישור,    ולםא שהשאלה  כדברי  הדגם  הוא  ובניסוחו  בכמותו  מכולם  הבולט  ״הדגם 

  א   ה, היינו הדגם הידוע ]אםוהשנייה פותחת במילת השאלה    השאלה  ה׳הראשונה שלו פותחת ב

דוגמה אחת למבנה שאלה בדגם זה, שבו הברירה  . 278נוספים  קביעה זהה עולה במקורות ; ״ [ב  אם

 יהושע אל שר צבא האל באשר להשתייכותו: ברורה למדי, מצויה בדברי 

ה   ְשלּוָפַ֖ ו  ְוַחְרבֵּ֥ ו  ְגּדֹ֔ ְלנ  ד  ַ֣ עֹּמ  ה־ִאי֙ש  ְוִהנ  ְרא  ַוַיֹ֔ יָני֙ו  ע  א  ַוִיָּׂשֹּׁ֤ ִביִריח֒ו  ְיהוֻשַע֮  ות  ְהיַ֣ ִבֹּֽ י  ַוְיִהֵ֗

ו  ר לֹ֔ אמ  ַֹּ֣ ָלי֙ו ַוי ַע א  ְך ְיהוֻשֹּׁ֤ ל  ו ַוי ִּ֨ ה ה  ְבָידֹ֑ נּו ַאָתַ֖ ינּו׃ִאםָלֵּ֥ ֹּֽ  (13ה׳  יהושע) ־ְלָצר 

 
כה דומיננטי, עד שחוקרים רבים ניסו לתקן את נוסח המסורה במקומות    למעשה, דגם זה הוא

)שם(.   בלבד״, כדברי אבישור  זה  הווריאנטים שלו לדגם  במבוא, רבים ״כדי לשעבד את    כאמור 

ברירתיות   בשאלות  גזניוס בדונו  אצל  המובאות  היחידות  ]  הדוגמאות  רק    או א    ה בדגם  הן  ב[ 

ש״אין ספק שהסיבות  גזניוס מעלה את מסקנתו ; ׳מפותחת ב אוכאלה שבהן המילה הבאה אחרי 

  או ניתן למצוא את  אלא ש  .״(ב[מ)אם    א ה  , כדי להימנע מן הרצף ])הקשורות בצליל(  הן אופוניות 

  אם  ניתן למצוא את   , , ומנגד׳מבשאלות ברירתיות בעברית המקרא גם שלא לפני מילה הפותחת ב

 . , כפי שהוצג לעיל במבוא׳מגם לפני מילה הפותחת בבשאלות אלה 

 

 
–1994; קהלר ובאומגרטנר,  475–473, עמ׳  1910; גזניוס,  50–49, עמ׳  1907ר׳ בהקשר זה בראון, דרייבר ובריגס,    278

 .  611–610, עמ׳  1996; ז׳ואון ומוראוקה, 61–60, עמ׳ 2000
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והיא  י נפנה עתה לדון בסוגי מבני שאלה  שבו התפרשו  תהליך  הה המרכזית של פרק זה, 

ברירה א כמביעים  זו  במסגרת  באשר לדגם  .  דווקא הוא  ואסביר מדוע    [ב  אם  א  ה ]הנפוץ  רחיב 

   התבסס כדומיננטי.

 

 תהליך ההתפרשות של מבני שאלה כמביעים ברירה 7.2

 המעודדים את ראיית השאלות כחליפיות  פרגמטיים-מהלכים סמנטיים 7.2.1

יותר   הכוללים  אלו  )כלומר  המרובים  השאלה  מבני  כל  לא  גם  כי  ברור  תנאי,  למבני  בדומה 

,  השאלות שהוצגו לעיל מדברי דוד לאל  ,למשל  , כךמשאלה אחת( מתפרשים כחליפיים זה לזה.  

פלשתים אל  בידי  ?האעלה  ב׳)  ?התננם  לאירועים  ;  (19ה׳    שמואל  מתייחסות  השאלות  שתי 

שאף   השנישונים  לאחר  האחד  שונים,  במועדים  למלחמה  )  מתרחשים  היציאה  ניצחון  והעצם 

ואינם  (במלחמה זה,  אל  זה  מצטברים  שהעניינים  הרי  השיח  ארגון  מבחינת  גם    ״ מתחרים״. 

 .  להגדרת ברירה)שם( , כהצעת אריאל ומאורי יחידביניהם על תפקיד שיחי 

 
השאלות במבני שאלה מרובים החלו להתפרש  כפי שנטען בדוננו במשפטי תנאי,  ואמנם,  

כמ  לזו כאשר נתפשו  זו  בשיח,כחליפיות  העניין  כולן לאותו  כך שכל אחת מהן באופן    תייחסות 

יכולה   לכולן.   ״לאייש״עצמאי  המשותף  היחיד  השיחי  התפקיד  השאלות    ,למשל  ,כך   את  רצף 

 שבדברי סנבלט: 

ים   עִֹּשֹ֑ ים  ָלִלַ֖ ָהֲאמ  ים  ַהְיהּוִדֵּ֥ ה  ָמִ֛ ר  אמ  ָֹּ֕ ַוי ון  ְמרֹ֔ שֹֹּּֽ יל֙  ְוח  יו  ָחֵ֗ א  ַ֣י  ִלְפנ  ׀  ר  אמ  ַֹּ֣ ּו  ה  ַוי ַיַעְזבִּ֨

ם   ֹּׁ֤ חּ֙ו  ה  ָלה  ום  ה  ִיְזָב֙ ַביֹ֔ ּו  ות׃ ה  ְיַכלַ֣ ְשרּופֹּֽ ָמה  ֵּ֥ ְוה  ר  ָעָפַ֖ ה  ות  מֵּ֥ ֲער  מ  ת־ָהֲאָבִנִ֛ים  א  ּו    ְיַחיִּ֧

 ( 34ג׳  נחמיה)

 
ת להתפרש כמתייחסות לשאלה הפתוחה המוצגת לפניהן, אשר  נראה כי השאלות השונות עשויו

(. אמנם כל שאלה  ?מה היהודים האומללים עושיםויוצרת עבורן מסגור יחיד )יחד  קושרת אותן  

איחוי  ׳אינה תלויה באחרת ועומדת באופן עצמאי, אך כאמור, זו בדיוק הכוונה בשימוש הברירה  

,  נשאלות שאלות  על כל אחד מן העניינים בנפרדאף על פי ש  )ר׳ מילון המונחים(. כלומר,  ׳ מבחין

פקיד זה. כך,  תפקיד שיחי יחיד משותף לכל השאלות, וכל אחת מהן, בפני עצמה, עשויה למלא ת

לפסוק   בפרשנותו  המלבי״ם  ואכן,  הוספה.  יחס  ולא  הפריטים,  בין  ברירה  יחס  מועמד  למעשה, 

  ? שבזכות הזבחים יעשה להם נס לכלות המלאכה ביום אחד  ,ומבאר: ״וכי יזבחו זבחים  אונוקט  

והיו קבורים בערמת העפר והם שרופות?״. עם    או שיעשה להם נס להחיות האבנים שכבר מתו, 

איננו מובהקההיסק  את,  ז זה  במקרה  בעוד שתרגומים עתיקים לאברירה  התרגומים    :  נמצאו, 

 .  orהמודרניים אינם נוקטים 
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בדברי    ,למשל  , כךבמבעים אחרים נראה כי יחס הברירה בין השאלות בהיר מעט יותר.  

 מיכה: 

ום   י ָמרֹ֑ ַ֣ אֹלה  ף ל  ה ִאַכַ֖ ם ְיהָוֹ֔ ַ֣ ֵּ֥י ָשָנֹּֽה׃  ה  ַבָמ֙ה ֲאַקּד  ְבנ  ים  ות ַבֲעָגִלַ֖ נּו ְבעולֹ֔ ַ֣ ה  ה  ֲאַקְּדמ  ֹּׁ֤ ִיְרצ 

ן  מ  י־ָשֹ֑ ות ַנֲֹּֽחל  ְבבַ֖ ים ְבִרֹּֽ יִלֹ֔ י א  ַ֣ י׃ה  ְיהָו֙ה ְבַאְלפ  את ַנְפִשֹּֽ י ַחַטֵּ֥ י ִבְטִנַ֖ י ְפִרֵּ֥ ן ְבכוִר֙י ִפְשִעֹ֔ ֹּׁ֤ ת     א 

ם   ָאָדַ֖ ְלךִ֛  יד  ד  ִהִגֵּ֥ ס  ח ֹ֔ ְוַאֲַ֣הַבת  ִמְשָפ֙ט  ות  ִאם־ֲעשֹּׁ֤ י  ִכַ֣ ִמְמךֵ֗  ש  ַ֣ ּדור  ה  ה־ְיהָו֞ ּוָמֹּֽ וב  ַמה־טֹ֑

יך׃ ֹּֽ ת ִעם־ֱאֹלה  כ  ַ֖ ֵַּ֥ע ל   (8–6ו׳   מיכה) ְוַהְצנ 

 
וממסגרת אותן    לפני רצף שאלות כן/לא(  ?ה׳במה אקדם  )מוצגת שאלה פתוחה  זה  גם במקרה  

שאלות אינן עצמאיות; מטרת הצגתן היא התחקות אחר  בניגוד למקרה הקודם, הפעם ה, אך יחד

. כך למעשה  ׳בפני האל  הפעולה הרצויה ׳, )או האפשרויות הנכונות( לעניין הנדון  הנכונה האפשרות  

ב ברירה  מבעי  אפשרויות׳  שימושנוהגים  ומאורי ׳העלאת  אריאל  לשיטת  המונחים(  ,  מילון  .  )ר׳ 

מפורש לאחר רצף השאלות, ומבהירה  אופן וגו׳( מובאת ב  עשות משפטהאפשרות הנכונה עצמה )

אחת מ אף  בהן כי  המוצגות  החלופות  מתאימה.    ן  אבן  אינה  הפרשנויות;  מן  עולה  ברירה  לשון 

  ? ]...[ אתן לו בכורי, בעבור פשעי שיסלח ליאו  ]...[    ? להקריב לו פרים רביםעזרא מבאר: ״אוכל  

בבהמות   אם  כי  אתרצה  במה  לי  שאין  נוקט    וא]...[  רד״ק  גם  ״אובבני״.  ירצה    או:  לא  שמא 

פשעי בעבור  למנחה  לו  שאתננו  בכורי  והוא  מבני,  עליי  שחביב  במי  אלא  ובהמות,  ״. ?במנחות 

.  השאלה  ה׳במופעיה כאן נוקט גם הוא    השאלה   ה׳אינו מקדם את דיוננו, שכן כנגד    יונתן תרגום  

 היא:  NIVלשון   . or בהם  אין ננקטתהתרגומים המודרניים, שגם  כך 

With what shall I come before the LORD and bow down before the 

exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves 

a year old? Will the LORD be pleased with thousands of rams, with ten 

thousand rivers of olive oil? Shall I offer my firstborn for my 

transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? […] To act 

justly and to love mercy and to walk humbly with your God. 

 
 

בין   ניגוד  שאלה  במשפטי  גם  תנאי,  למשפטי  בדומה  הזיקה  ועוד  את  מחדד  הפריטים 

על תפקיד    ״ מתחרים״כ  ראייתם צדדיו של מטבע אחד; באופן זה מתחזקת  ביניהם, בבחינת שני  

כל אחת מן השאלות פותחת    הפעםבמבע הבא שבדברי יהושע אל העם;    ,למשל  ,בשיח. כך   יחיד

 כבר נדון תפקידה כמילת שאלה: לעיל , שאםב

ּו   ָעְבדִּ֨ ֩ר  ֲאש  ים  ת־ֱאֹלִהֵ֗ א  ירּו  ְוָהִסַ֣ ת  ֹ֑ ֱאמ  ֹּֽ ּוב  ים  ְבָתִמַ֣ ו  אֹּתַ֖ ּו  ְוִעְבדֵּ֥ ת־ְיהָוִ֛ה  א  אּו  ְירִּ֧ ה  ְוַעָת֞

ה   ת־ְיהָוֵ֗ ד א  ם ַלֲעבַֹּ֣ יכ ֶ֜ ינ  ע  ע ְבֹּֽ ה׃ ְוִא֩ם ַרִּ֨ ת־ְיהָוֹּֽ ּו א  ִים ְוִעְבדַ֖ ר ַהָנָה֙ר ּוְבִמְצַרֹ֔ ב  ֹּׁ֤ ם ְבע  יכ ֶ֜ ֲאבות 

ַתעֲ  י  ת־ִמַ֣ ם ַהיו֮ם א  ַ֣ ָלכ  ּו  ם  בֹּדּו֒ן  ַבֲחרִּ֨ ר  ִאֹ֣ ב  ְבע  ֙ר  ֲאש  ם  יכ ֵ֗ ּו ֲאבות  ר־ָעְבדַ֣ ֲאש  ים  ת־ֱאֹלִה֞ א 

ר   ַהָנָהֹ֔ ר[  ב  ַ֣ []ע  י  ְוִא֙ם  ]מ  יִתֹ֔ ּוב  י  ְוָאנִֹּכַ֣ ם  ְבַאְרָצֹ֑ ים  יְֹּשִבַ֣ ם  ַ֖ ַאת  ר  ֵּ֥ ֲאש  י  ִרֹ֔ ָהֱאמֹּ י  ַ֣ ת־ֱאֹלה  א 

ה׃  ת־ְיהָוֹּֽ ד א   (15–14כ״ד   יהושע)ַנֲעבַֹּ֖
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שתרגום   הוא    יונתן בעוד  אף  נוקט  אםנוקט  בפרשנותו  המלבי״ם  התרגומים או,  וגם   ,  NIV  ו-  

NRSV    כאן ]ברירתיות  עקיפות  שאלות  בבירור  רואים  של whether x or yבדגם  לשונו   ;]

 האחרון היא: 

Now if you are unwilling to serve the LORD, choose this day whom 

you will serve, whether the gods your ancestors served […] or the 

gods of the Amorites […] 

 
ההוראה  למעשה,   באמצעות  זאת  אחת;  במסגרת  השאלות  מוצבות  זה  במקרה  לכם    בחרוגם 

הברירה.  היום מבע  לפני  המופיעה  בתרגום  ,  )עיון  למקרא  המצוי  Raamattu 1933/38הפיני   ,)

הוא   זה  בפסוק  בו  הננקט  הברירה  סמן  כי  מעלה  השפות    .vaiברשת,  בין  היא  פינית  כאמור, 

הברירה  והמייחד  לשימוש  ספציפי  סמן  בשאלות ׳בחירה ׳ת  רק  הננקט  עקיפות(  ,  או  ,  )ישירות 

מהן  באחת  ובבחירה  המוצגות  החלופות  בין  בהכרעה  הצורך  של  279ועניינו  שימושן  אכן  זהו   .

 השאלות הברירתיות המוצגות במקרה זה. 

 
  דמיון ביניהם ; גם  פריטים מחזק את היסק הברירה ביניהם, לא רק ניגוד בין  ועוד   זאת

בדומה למבעי  : לא בבחינת צדדים שונים של אותו מטבע, אלא בבחינת צד אחד.  בכך  ״מסייע״

הקודם בפרק  שנדונו  אקוויוולנטייםכך    ,תנאי  להיות  עשויים  שאלה  מבעי  להציג  גם  כלומר   ,

למעשה, על שימוש זה של שאלות בעברית המקרא  .  שקילות סמנטית או פרגמטית בין הפריטים

בקבעו   גזניוס,  כבר  תמיד  כי  עמד  לא  כפולות  )בייחוד    ׳ מוציאות׳״שאלות  תכופות  זו;  את  זו 

ובכך   אחרות,  במילים  שאלה  אותה  על  לחזרה  רק  הברירה  מבנה  משמש  פואטיות(  בתקבולות 

הדגשה״  ביתר  אותה  שימוש    .280לבטא  מציג  במילונו  קליינס  שאלה    אםשל  גם  ״הצגת  שעניינו 

הראשונה״ שבפסוקית  לזו  ברירה  .  281דומה  מבעי  בהעמדת  התקשורתית  הכוונה  בדיוק  זו 

: לא להוסיף תוכן, אלא  , לשיטת אריאל ומאורי וכן חוקרים נוספים שנזכרו לעילאקוויוולנטיים

 : ו לכך מצויה בנבואת ישעיהאחת דוגמה יים. לחזור על אותו תוכן במילים אחרות לצרכים פואט

ו  ה   ב בֹ֑ ַ֣ ל ַהחֹּצ  ן ַעַ֖ ֙ר ַהַגְרז ֹ֔ יו  ִאםִיְתָפא  ת־ְמִריָמֹ֔ ֙ט ְוא  ב  ֙ ו ְכָהִנֵּ֥יף ש  ל ַהַמּׂשו֙ר ַעל־ְמִניפֹ֔ ֹּׁ֤ ־ִיְתַגּד 

ץ׃ ֹּֽ ֹּא־ע  ה ל ַ֖ ים ַמט   (15י׳  ישעיה ) ְכָהִרֵּ֥

 
שתרגום   ]  יונתןבעוד  בדגם  הוא  אף  ונוקט  העברי  הנוסח  בדרך  ש  אםא    ה הולך  הרי  כל  ב[, 

תרגום הפיני סמן  התאם ננקט ב; ב or  , כצפוי,התרגומים המודרניים לאנגלית נוקטים בפסוק זה

   . ׳בחירה׳(, שכן אמנם לפנינו שאלה, אך שימוש הברירה איננו  vai)ולא סמן הברירה  tai הברירה

 
 . 994–939, עמ׳ 2018ר׳ אריאל ומאורי,  279
 

 . 475, עמ׳ 1910ר׳ גזניוס,  280
 

 .  305, עמ׳ 1993ר׳ קליינס,  281
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והנה במקרים אחרים האקוויוולנטיות אינה רק מתפרשת בהקשר, אלא באה לידי ביטוי  

 : ובנבואת ירמיה  ,למשל , בביטויים נרדפים סמנטית; כך

ם  ה   ר ְלעוָלֹ֔ ֵּ֥ה ִדַבְרִתי  ִאםִיְנטַֹּ֣ ִהנ  ַֹ֑צח  ר ָלנ  ל׃ ־ִיְשמַֹּ֖ ות ַותּוָכֹּֽ י ָהָרעַ֖ ַוַתֲעִשֵּ֥ ְרְת[    ירמיה )  ]ִדַבִ֛

 ( 5ג׳ 

 
שאלות  שאלות   בין  הבחנה  נוקטת  המחקר  ספרות  ״רטוריות״.  שאלות  למעשה  הן  אלו 

״מדומות״  ושאלות  )  ;״אמיתיות״  אינפורמציה  שםאבישור  ״דורשות  שהראשונות  קובע   )

מהנשאל, והוא מתבקש להשיב תשובה״; ואילו באחרונות ״אין השואל נזקק לתשובת הנשאל, כי  

גם   מאליה״.  וברורה  לו  ידועה  להיות    ז׳ואון התשובה  יכולה  ש״שאלה  מציינים  ומוראוקה 

נדרשת״   ׳ אמיתית׳ אינה  תשובה  אף  שלגביה  רטורית,  וולט282או  גם  וכך  קובעים  ;  ואוקונור  קה 

הן   תשובה״  לעתיםששאלות  ולא  הסכמה  ודורשות  רטוריות,  במאמרו    .283תכופות  אבישור, 

יותר, מעמיק בכך: הוא מתמקד בשאלות   ומציג    ירמיה בספר    ב[   אם א    ה ]בדגם  רבות  המוקדם 

הרטורי  בין אם מדובר בשאלה  .  284את טעמן  יכול להיות מוסק  שמבקשת  לענייננו, יחס ברירה 

   תשובה ובין אם מדובר בשאלה רטורית.

  
  מבני שאלות מרובים ליחיד  גם מסגור שיחי  ,  מרובים  סכם עד כה: בדומה למבני תנאי א

השאלות   בין  אקוויוולנטיות  או  ניגוד  בשיח   ראייתןל  ״מסייעים״וכן  יחיד  לעניין  ;  כמתייחסות 

ל הדרך  קצרה  לזו.    קריאתן מכאן  זו  בדומה  כחליפיות  תנאי,  בנ למועוד  שאלה  י  במבני  גם 

 רחיב להלן. א; על כך מבניים-במהלכים תחבירייםשלובים  פרגמטיים-המהלכים הסמנטיים

 

 המעודדים את ראיית השאלות כחליפיות  מבניים-מהלכים תחביריים 7.2.2

ההשמטה   תופעת  המבנה  על  כבר  והידוק  מצביעים  אחד  מפריט  יותר  הכוללים  שאלה  במבני 

הם  )שם(  ומוראוקה  ז׳ואון אחרי    השאלה  ה׳  תשהשמטטוענים  :  הפריטים    ו׳נפוצה  כאשר 

 : מנוגדים זה לזה; אחת הדוגמאות המובאות אצלם בהקשר זה היא מדברי איוב לאשתו 

ים   ָהֱאֹלִהֹ֔ ת  ַ֣ א  מ  ל֙  ְנַקב  וב  ת־ַהטֵ֗ א  ַגַ֣ם  ִרי  ְתַדב ֹ֔ ַהְנָבלו֙ת  ת  ַאַחֹּׁ֤ ר  ְכַדב ֞ יָה  ל ֵ֗ א  ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי

יו׃ וְ  וב ִבְשָפָתֹּֽ א ִאיַ֖ ֹּא־ָחָטֵּ֥ את ל ִֹּ֛ ל ְבָכל־ז ֹ֑ א ְנַקב  ַֹּ֣ ע ל ת־ָהָרַ֖  (10ב׳   איוב ) א 

 

 
 . 609, עמ׳ 1996ר׳ ז׳ואון ומוראוקה,  282
 

 . 685–684, עמ׳ 1990ר׳ ולטקה ואוקונור,  283
 

 היא:בהקשר זה , 156–155אחת מבין השאלות המוצגות אצל אבישור, תשל״א, עמ׳  284
ל ה   ֙ד ִיְשָרא ֹ֔ ב  ֙ ז׃ )ִאםע  ּוַע ָהָיֵּ֥ה ָלַבֹּֽ ּוא ַמּדַ֖ ִית הֹ֑ יד ַבַ֖  (14ב׳  ירמיה־ְיִלֵּ֥
 

, והוא מעלה שני נימוקים בשתי שאלות רטוריות: האם ישראל  מדוע היה לבזלדבריו, ״העם משתומם בשאלתו  
, הנולד להורים עבדים בבית  יליד ביתשמא הוא    או  ?שההגנה עליו פחותה מזו של בן או של בן חורין  עבדהוא  

 . אדוניו וגם מעמדו כמעמד העבד חסר ההגנה?״
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אין חוזרות על  , ו׳השאלה, לאחר , הרי שבחלקה השני של השאלה ה׳תשומת לב שפרט להשמטת 

הראשון שבחלק  המילים  כל  בהעצמן  אלה  .  במסגרת  עיקר  שמטות  כמובן  וזאת  כאן,  ענייננו 

 נחס בן אלעזר: יבדברי פ ,למשל ,כך(.  לעיל שאלתו זו של איובשלא כמו שאלות ברירה )

 ֹּֽ ָהה  ים  ַבָיִמַ֖ ים  ָהֱאֹלִהֹ֔ ית  ְבִרַ֣ ֲארו֙ן  ם  ְוָשֵ֗ יהָוֹ֑ה  ַבֹּֽ ל  ַ֖ ֹּֽי־ִיְשָרא  ְבנ  ּו  ִפיְנָחס  ַוִיְשֲאלֵּ֥ ּוִּ֠ ם׃ 

אמֹּ֒ר   ל  ֮ם  ָהה  ים  ַבָיִמַ֣ יו  ְלָפָנֵ֗ ׀  ד  ַ֣ עֹּמ  ן  ן־ַאֲהרֶֹּ֜ ֹּֽ ב  ר  ְלָעָזִּ֨ ן־א  ה  ה  ב  ַלִמְלָחָמִ֛ את  ִּ֧ ָלצ  וד  ף עֶ֜ אוִסִּ֨

י   ן ָאִחַ֖ ֹּֽי־ִבְנָיִמֵּ֥ לִעם־ְבנ  ְחָד  ך׃  ִאם־א  ֹּֽ ְבָיד  ֵּ֥נּו  ְתנ  ר א  ָמָחַ֖ י  ִכֵּ֥ ּו  ֲעלֹ֔ ְיהָו֙ה  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ כ׳    שופטים)  ַוי

27–28 ) 

 
ן בהפחתות אלה וקושר במפורש בינן לבין יחס הברירה, בקבעו: ״בשאלות אלה  ד(  שם)אבישור  

בלעדיה:   מובנת  אינה  והיא  הראשונה,  בשאלה  מוחלטת  ותלות  בזיקה  השנייה  השאלה  עומדת 

השנייה   השלילה  השאלה  את  רק  מציגה  והיא  הראשונה,  בשאלה  הנאמר  התוכן  על  מתבססת 

זה  .  ״כאלטרנטיבה דיונו  הפועל  אבישור  מתייחס  במסגרת  השנייה    אחדלאל  בשאלה  המופיע 

הראשונה״.  בשאלה  האמור  את  כ״מבטל  השנייה    NRSV  ומגדירו  בשאלה  ברירה  נוקט  לשון 

 : ברורה 

Shall we go out once more to battle against our kinsfolk the 

Benjaminites, or shall we desist? 

 
 : NIV; כך לשון notבפשטות  ובצידה,   orנוקטים  NIV -ו JPSואילו 

Shall we go up again to fight against the Benjamites, our fellow 

Israelites, or not? 

 
לפני כן מופיעה שאלה דומה  : פסוקים אחדים  זוג מינימלילמעשה, ניתן לראות שאלה זו כחלק מ

 שבמסגרתה החלק השני )השלילי( כלל אינו מופיע: 

ר   ל אמֹֹּ֔ יהָו֙ה  ַבֹּֽ ּו  ַוִיְשֲאלֹּׁ֤ ֒ב  ר  ַעד־ָהע  ֹּֽי־ְיהָו֮ה  ִלְפנ  ּו  ַוִיְבכַ֣ ל  ֹּֽי־ִיְשָרא ֵ֗ ְבנ  ּו  ֙ת  ה  ַוַיֲעלַ֣ ש  ָלג ֙ יף  אוִסֵ֗

יו׃  ָלֹּֽ ּו א  ר ְיהָוַ֖ה ֲעלֵּ֥ אמ  ֵֹּּ֥ י ַוי ן ָאִחֹ֑ ֵּ֥י ִבְנָיִמַ֖ ה ִעם־ְבנ   ( 23כ׳  שופטים) ַלִמְלָחָמֹ֔

 
הימצאות מבנים אלה, שבהם אין מופיעה השאלה השנייה המנוגדת לראשונה, איננה מפתיעה;  

הן   היחידות  החלופות  שבהן  ברירה  שאלות  צפויה.  אף  היא  או    לאו  כןלמעשה,  זו  )בווריאציה 

  בין   זיקה ה  ת בספרות המחקר כבר נזכראחרת( הן למעשה שאלות כן/לא פשוטות על עניין אחד.  

אלה שאלות  זה בייחוד  ;  סוגי  בהקשר  של  בולטת  במובן  גרטנר  מובאו  קהלר   טענתם  בדונם 

מגולמת בשאלות אלה    ,לפיה  ;הפותחת שאלות כן/לא פשוטות  האם, ובפרט של  אםהשאלה של  

דברים דומים עולים אצל בורשטיין בדונה בשאלות ברירה, סוגיהן    .285או לא השמטת ההמשך:  

 .286ומשמעויותיהן, וכן במקורות השונים המוצגים אצלה, אשר עוסקים בעניין זה 

 
 . 61–60, עמ׳ 2000–1994ר׳ קהלר ובאומגרטנר,  285
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ה  בלבד בחלק    איןמתבטאים בהימצאות  המלל    ותהפחת ידוק המבנה ובמקרים אחרים 

 בשאלה העקיפה הבאה:  ,למשל , ; כךןהראשו   חלקשב  יש, וזאת בהתאמה להשני

יָת ב֙ו   ר ִהִכֹּׁ֤ ל ּוַמְטךֵ֗ ֲאש ִּ֨ ֹ֑ ַ֣י ִיְשָרא  ח ִאְתךַ֖ ִמִּזְקנ  ם ְוַקֵּ֥ ַ֣י ָהָעֹ֔ ה ֲעבֹּ֙ר ִלְפנ  ל־מֹּש ֵ֗ ה א  ר ְיהָוֶ֜ אמ  ִֹּּ֨ ַוי

ְכָת׃  ְוָהָלֹּֽ ְבָיְדךַ֖  ח  ַקֵּ֥ ר  ת־ַהְיאֹֹּ֔ ּור    א  ַבצֵ֗ יָת  ְוִהִכַ֣ ֒ב  ְבחֹּר  ל־ַהצּו֮ר  ַעֹּֽ ׀  ם  ָשֵּ֥ יך  ְלָפנ ִּ֨ ֩ד  עֹּמ  י  ִהְנִנַ֣

יִ  נּו ַמַ֖ ִ֛ ּו ִממ  ל׃ְוָיְצאֵּ֥ ֹּֽ ֵּ֥י ִיְשָרא  ַ֖י ִזְקנ  ינ  ה ְלע  ֙ן מֹּש ֹ֔ ה ָהָעֹ֑ם ַוַיַֹּׁ֤עש כ  ום   ם ְוָשָתַ֣ ם ַהָמקֹ֔ ַ֣ ַוִיְקָר֙א ש 

ר   אמֹֹּ֔ ת־ְיהָו֙ה ל  ם א  ַנּסָֹּתֹּׁ֤ ל  ְוַעִּ֨ ל  ִיְשָרא ֵ֗ ַ֣י  ְבנ  ׀  יב  ַעל־ִרַ֣ ה  ה ּוְמִריָבֹ֑ נּו  ה  ַמָּסַ֖ ַ֖ ְיהָוִ֛ה ְבִקְרב  ִּ֧ש  י 

 ( 7–5י״ז  שמות) ׃ִאם־ָאִֽין

 
, מופיעה בהקשר אחר; במסגרתה ההפחתה היא אף  וניסיון היא עניינה בדיקהשאלה דומה, שגם  

 ק: . כך בסיפור החיפוש של עבד אברהם אחר אישה ליצחלאיותר משמעותית, ומתבטאת ב

יו׃   ְלָכל־ְגַמָלֹּֽ ַוִתְשַאַ֖ב  ב  ִלְשאֹֹּ֑ ר  ַ֖ ל־ַהְבא  ֹּֽ א  וד  עִ֛ ָרץ  ַוָתֵּ֥ ת  ק  ל־ַהשֹֹּ֔ א  ַכָּדּ֙ה  ר  ַוְתַעֹּׁ֤ ר  ַוְתַמה ֵ֗

ִמ  יש  ַעת  ְוָהִאֵּ֥ ָלַדֵ֗ יש  ַמֲחִרָ֕ ּה  ָלֹ֑ ה  ַ֖ ֽ ְשָתא  ו  ה  ַּדְרכַ֖ ְיהָוִ֛ה  יַח  אִהְצִלִּ֧ כ״ד    בראשית)  ׃ִאם־ל ֽ

20–21 ) 

 
 .  מופיעות במקומות שונים בקורפוס המקראידומות כאלו  שאלות 

 
כי   לציין,  יש  מצויות גם שאלות  המאופיינות בצמצום,  בצידן של שאלות אלה  עם זאת 

 כך מוצאים בנבואת יחזקאל: .  הרחבה, כלומר בהפוכהאחרות, המאופיינות בתופעה  

ר׃   אמֹֹּּֽ י ל  ַלֵּ֥ ה א  י ְדַבר־ְיהָוַ֖ ה ָאַמ֙ר    ַוְיִהֵּ֥ ם כֹֹּּׁ֤ ה ֹ֔ ל֙ ְוָאַמְרָתַ֣ ֲאל  ִיְשָרא  ֹּׁ֤י  ת־ִזְקנ  ר א  ם ַּדב ֞ ן־ָאָדֵ֗ ב 

ה   ְיהִוֹ֔ ָנַ֣י  ט  ]...[ ֲאדֹּ ִתְׁשּפ ֹ֣ ם  ה  ִתְׁשּ֖פֹוט  אָֹּתֹ֔ ֹּֽ   ה  הוִדיע  ם  ֲאבוָתַ֖ ת  ת־תוֲעבֵֹּּ֥ א  ם  ן־ָאָדֹ֑   ם׃ב 
 ( 4–2כ׳   יחזקאל)

 
 : צאיםושני פרקים לאחר מכן מו

ם  ן־ָאָדֹ֔ ה ב  ר׃ ְוַאָתַ֣ אמֹֹּּֽ י ל  ַלֵּ֥ י ְדַבר־ְיהָוַ֖ה א  טַוְיִהֵּ֥ ִתְׁשּפ ֖ ט ה  ִתְׁשּפ ֥ ים    ה  יר ַהָּדִמֹ֑ ת־ִעַ֣ א 

יָה׃  ֹּֽ ת ָכל־תוֲעבות  ַ֖ ּה א  וַדְעָתֹ֔  (2–1כ״ב  יחזקאל) ְוהַ֣

 
( ׳( קובע באשר לשאלות אלה: ״מובן השאלה  שםאבישור  ?׳,  התשפוט אותם בן אדםהוא ברור: 

אלא שהנביא חילק את השאלה לשתי שאלות על ידי חזרה. החזרה הכפולה של המילה הראשונה  

הרטורי״  האפקט  את  להוסיף, ש287מגבירה  ניתן  אבישור  של  אלה  לדבריו  בהמשך  הן  .  למעשה, 

יש   והן לחזרה  והיא  ימוטיווצ להפחתה  מחדד    הודקהברירה: מבנה מהיסק  לעודד את  ה אחת, 

מפותח ומבנה  זה,  תקבולת,    יחס  שניצבת  שבבסיסו  המכיל  אחתברור  שאלה  ,  שאלה  מעמיד 

 כפולה ברירתית ואקוויוולנטית. 

 
 

 . 60–42, עמ׳ 2003ר׳ בורשטיין,  286
 

 ( משווה שאלות אלו לשאלה אחת לא כפולה המופיעה בדברי יחזקאל בפרק העוקב: 438אבישור )תשל״ג, עמ׳  287
ם   ן־ָאָדָ֕ י ב  ַלֹ֔ ר ְיהָו֙ה א  אמ  ֹֹּּׁ֤ ן׃ )ה  ַוי ֹּֽ יה  ת תוֲעבות  ַ֖ ן א  ַ֣ד ָלה ֹ֔ ה ְוַהג  ת־ָאֳהִליָבֹ֑ ה ְוא  ת־ָאֳהָלַ֖ ֹּֽ וט א  כ״ג   יחזקאלִתְשפֵּ֥

36 ) 
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תחבירי צמצום  היעדר  של  נוסף  מרובים    מבני-ביטוי  שאלה  שמבני  הממצא,  מן  עולה 

כמביעים ברירה חרף היותם כוללים פריטים רבים מאוד. פריטים    מתפרשיםרבים למדי במקרא  

,  רבות על פני יחידות  ״נמתחים״אלו הם אף מסוג פסוקיות מפותחות )ולא צירופים מצומצמים( ו

המקרא טעמי  חלוקת  פי  בולט  על  זה  ממצא  ההתכוונו  במיוחד .  דווקא  לנוכח  אלו  במבנים  ת 

בשימוש   יחיד,  שיחי  מהודקים  ׳אקוויוולנטיות׳לקונספט  שמבנים  היא  הציפייה  שכן  הם  , 

אחת ש שיחית  ישות  העמדת  לצורך  במיוחד  288יינקטו  נפוצים  אלה  ומפותחים  ארוכים  מבנים   .

דוגמה אחת לכך היא  , והם לרוב אקוויוולנטיים.  בטקסטים מליציים, בסוגות החוכמה והנבואה

 , העוסקות ביכולתו המוגבלת של האדם בעולם: איובשאלות אליפז התימני בספר 

ר׃  ֹּאַמֹּֽ י ַוי יָמִנֵ֗ ת  ז ַהֹּֽ ֽ   ַוַיַען ֱאִליַפֵּ֥ ו׃ ה  ים ִבְטנֹּֽ א ָקִדַ֣ ַ֖ יַמל  ּוַח ִוֹּֽ ַעת־רֹ֑ ֵּ֥ה ַדֹּֽ ם ַיֲענ  ָדָבר    ָחָכֵ֗ ַח ְבָ֭ ַ֣ הוכ 

ם׃  יל ָבֹּֽ ֹּא־יוִעֵּ֥ ים ל ִמִלֵ֗ ון ּוַ֝ א ִיְסכֹ֑ ַֹּ֣  ( 3–1ט״ו  איוב ) ל

 
 היא:  2לפסוק  NIV; כך לשון NRSV -ו  NIVבתרגומים  orבין השאלות השונות מוצאים 

Would a wise person answer with empty notions, or fill their belly 

with the hot east wind?  
 

 היא:   3לפסוק  NRSVולשון 

Should they argue in unprofitable talk, or in words with which they 

can do no good? 

 
 

ב  העבודה,  הראשון של  בחלק  הדיוןואמנם, כבר  המכוונים לקונספט    או במבעי    מסגרת 

בשימושים   בשיח,  גבוהה ׳ו   ׳אקוויוולנטיות ׳יחיד  מדרגה  שבניגוד  ׳קטגוריה  כך  על  הצבעתי   ,

בלציפיות   אריאל  של  האנגלית ולממצאים  מבעי  ,  קורפוס  המבעים,  לכלל  שבהשוואה    או הרי 

דווקא נוטים פחות להעדיף פריטים מסוג צירופים על פני פריטים מסוג    מציגים שימושים אלה ה

יתרה )ביחס למבעים המכוונים לשימושים אחרים(  פסוקיות; הם גם אינם מאופיינים בהעדפה  

ביחיד הפריטים  המבעים  אחה  לארגון  מן  אחד  לא  באף  ולמעשה  המקרא,  טעמי  פי  על  ת, 

. כלומר, מבחינות אלו לא ניכרת  והפריטים החלופיים ביחידה אחתאו  משובצים האקוויוולנטיים 

יותר. מהודק  למבנה  העדפה  אלו    בהם  מפותחים  מבנים  של  להימצאותם  שם  שהצעתי  ההסבר 

וגם   ׳אקוויוולנטיות׳  השימוש  בבסיס  גם  הטקסטואלית;  ולסוגה  לשימוש  המבנה  בין  קושר 

 בבסיס המבנים המפותחים ניצבת המוטיווציה הפואטית, הרטורית.  

 

 
לציפיות    288 באשר  ובייחוד  זה,  התחבירילעניין  המ  מבני-בהיבט  ברירה  ביעיםממבעים  קטגוריה   שימושי  ממוקדי 

 א. 2015נדונו בהרחבה בחלק הקודם של העבודה(, ר׳, בין היתר, אריאל, אשר ) דוגמת ׳אקוויוולנטיות׳
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מתבטא במבעי    מבני-בעוד שצמצום תחבירייש להדגיש, ש   אואלא שמן ההשוואה למבעי 

המכוונים לקונספט יחיד בשיח בנטייתם להעדיף מבנים הכוללים שני פריטים בלבד, עולה כי    או

אינם מאופיינים אפילו  אינה ננקטת בהם(    או )שמבני שאלה מרובים המתפרשים כמביעים ברירה  

. המסקנה היא אפוא, כפי שכבר טענתי בחלק הראשון  , וכוללים כאמור פריטים רביםבנטייה זו

כי   העבודה,  האנגלית של  לקורפוס  מבניים    נסמכת   בהשוואה  רמזים  על  פחות  המקרא  עברית 

 ון.  ויותר על ההקשר לצורך העברת המסר המכּו 

 
נדרשת    ברירה  להבעת  המשמשים  מרובים  שאלה  במבני  התחבירי  העיון  במסגרת 

בדגמים  ממוקדת  התייחסות   המשמשים  העיקריים  הסמנים  שראינו,  כפי  הדגמים.  לשאלת  גם 

)זולת   הם  אואלו  בהיעדר  ;  אםו  השאלה  ה׳(  מפורשגם  נתקלנו.  ל  סימון    אלה סמנים  שאלה 

כאמור, הדגם הנפוץ  אולם,  .  289[ ב  אם  א   אם[, ] ב  ה  א   ה , דוגמת ]מגווניםעשויים להיערך בדגמים  

 [.  ב  אם א  ה] שהתבסס כדומיננטי להצגת שאלות כפולות במקרא, הוא , ביותר

 
 , ניתן למנות:  464–421ל״ג, עמ׳ בין הדגמים הנוספים של שאלות ברירתיות, המוצגים בהרחבה אצל אבישור, תש 289

 ב[ כי א ה ( ]1)
 בשימוש הברירה ׳אקוויוולנטיות׳:  איובככל הנראה מופע אחד של דגם זה; כך בדברי אליפז בספר 

ר׃  ֹּאַמֹּֽ י ַוי ָמִנֵ֗ ת  ז ַהֹּֽ ר ה  ַוַיַען ֱאִליַפֵּ֥ ל ִיְסָכן־ָגֹ֑ב  ֵּ֥ יְלא  יל׃ )ִּכֽ ימו ַמְשִכֹּֽ ַ֣ ן ָעל   ( 2–1כ״ב  איוב־ִיְסכַֹּ֖
 

בנקטו   ״ועניינו:  אומפרשנות ראב״ע מתבהרת הברירה,  על המקום?  ה:  ישען אדם    אוישען האדם במעשיו 
 לפסוק הוא: NRSVעל המקום?״. תרגום  משכיל

Can a mortal be of use to God? Can even the wisest be of service to him? 
 

 ב[גם  אגם ( ]2) 
הפליאה   באמצעות  למרבה  המקושרים  פריטים  כחליפייםגם  גם  להיקרא  בשימוש  עשויים  כצפוי  וזאת   ,

 כך בדברי שאול:  ׳.׳איחוי מבחין
ב   א  ֹּא־ָבִּ֧ ל ּוַע  ַמּדֶ֜ ו  ְבנֹ֔ ן  ל־ְיהוָנָתַ֣ א  ָשאּול֙  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ ַוי ד  ָּדִוֹ֑ ום  ְמקַ֣ ד  ַ֖ ַוִיָפק  י  ִנֹ֔ ַהש  ֙ש  ד  ַהחִֹּּ֨ ת  ָמֳחַרֹּׁ֤ ִמֹּֽ י  י ַוְיִהֵ֗ ן־ִיַשִ֛

ול ג ם ם׃ )ג ם־ְתמֵּ֥ ח  ל־ַהָלֹּֽ ום א   (27כ׳  שמואל א׳־ַהיַ֖
 

נוקטים    גם כנגד    אףנוקט    יונתןתרגום   המודרניים  התרגומים  אך  הדיון,  את  מקדם  ובין  orואינו   ,
 :NRSVלשונותיהם יש דימיון; כך 

Why has the son of Jesse not come to the feast, either yesterday or today? 
  

 ב[ אם  ארכיב אפס ( ]3)
; שימוש הברירה הוא  עימו שהאל  כהוכחה  כך בשיח בין חזקיהו וישעיהו באשר לאות הרצוי עבור חזקיהו  

 : ׳בחירה׳
ית ְיהָוֹּֽה׃  ֵּ֥ י ב  ום ַהְשִליִשַ֖ יִתי ַביֵּ֥ י ְוָעִלִ֛ א ְיהָוַ֖ה ִלֹ֑ י־ִיְרָפֵּ֥ ות ִכֹּֽ ה אֹ֔ הּו ָמַ֣ ל־ְיַשְעָיֹ֔ ֹּֽ הּ֙ו א  ר ִחְזִקָי֙ אמ  ֹֹּּׁ֤ הּו  ַוי ר ְיַשְעָיֵ֗ אמ  ַֹּ֣ ַוי

ִּד  ר  ַ֣ ֲאש  ר  ת־ַהָּדָבַ֖ א  ה  ְיהָוֹ֔ ה  ַ֣ ַיֲעש  י  ִכֶ֚ ה  ְיהָוֹ֔ ת  ַ֣ א  מ  ָהאו֙ת  ה־ְלךֹּׁ֤  ות  ז  ֲעלֹ֔ ַמֹּֽ ר  ַ֣ש  ע  ל֙  ַהצ  ְך  ָהַלֹּׁ֤ ר  ֹ֑ ר ִאםב  ֵּ֥ש  ע  ּוב  ־ָישַ֖
ות׃ )  ( 9–8כ׳  מלכים ב׳ַמֲעלֹּֽ

 
]  יונתןתרגום   בדגם  המבע  את  שתרגום    .ב[  אםא    המעמיד  שאלות    NRSVאף  צמד  כאן  רואה  אינו 

 :NIVברירתיות, התרגומים המודרניים האחרים אכן רואים. לשון 
Shall the shadow go forward ten steps, or shall it go back ten steps?  
 

 ב[ רכיב אפס  אה ( ]4)
 בשימוש הברירה ׳איחוי מבחין׳;  ,שיר השיריםב , כפי שהוצג במבוא,כך

י ַהָנַֹ֑חל ִלְראו֙ת  ַ֣ ות ְבִאב  ְדִתי ִלְראַ֖ ל־ִגַנֹּׁ֤ת ֱאגו֙ז ָיַרֹ֔ ַ֖צּו ָהִרמִֹּנֹּֽים׃ )ה  א  נ  ן ה  פ  ה ַהג ֹ֔ ְרָחַ֣  (11ו׳  שיר השיריםָפֹּֽ
 

דודבפרשנות   ולראות בצמחים הגדילים בשפת הנחל,   אםננקטת    מצודת  ״]...[  כל אחד מן הפריטים:  לפני 
 , ולשונו:orנוקט  NIV]...[״; תרגום  ניצי הרימוניםגדלו  אם, פרחה הגפן אםולהביט 

[…] to see if the vines had budded or the pomegranates were in bloom. 
 

 ג[  רכיב אפסב  רכיב אפסא  אם( ]5)
 ובאותו שימוש: ,בפרק העוקב, בשאלה דומה אך מפותחת יותר כך מוצאים
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לדגמים שבהם שני הסמנים זהים וטוען  מוסבר על ידי אבישור. הוא מתייחס  ממצא זה  

בהם   השנייה  ״הצלע  עצמה״ כי  בפני  העומדת  חדשה,  כשאלה  ומודגשת  מתלות  ;  290משוחררת 

. על דרך  291במבנים אלה  קביעה זו עולה בקנה אחד, לדבריו, עם ״היחלשות היסוד האלטרנטיבי״

[ שהדגם  לטעון  אפוא  ניתן  מזה, ב[אם    א ה  זו  זה  שונים  שבו הסמנים  הצלע    ,  ראיית  את  מזמן 

בראשונה  כתלויה  לזו. ;  השנייה  זו  כחליפיות  הצלעות  את  לראות  הדרך  קצרה  למעשה,    מכאן 

באשר לתהליך הגרמטיקליזציה )הידקדקות( של   את ניתוחה של אריאלבמובהק מחזק ממצא זה 

ברירה  זה  292סמני  הוא  מודאליים  במבנים  שנייה,  פנימית,  בעמדה  המשובץ  הסמן  לשיטתה,   .

כפי  )  הוקי ותלוי הקשר ובהמשך באופן מקודד וקבוע( כסמן ברירה-מתפענח )תחילה באופן אדה

  א ה  ] דגם  ב  כפי שמוצאיםזה מזה,    שוניםבמבנה  כששני הסמנים  כן,    על(.  אושיוצג להלן באשר ל 

ברירה,  ב[אם   של  היסק  לעודד  כדי  בכך  שכן  יש  בהם  ,  לראות  יותר  לתפקידים  קל  כמשמשים 

 כסמן ברירה.   בתהליך הדרגתיהסמן הראשון מתפענח כסמן שאלה, ואילו השני מתפענח : שונים

 
  אחד מבע  העלתה, שלמעט  ב[  אם  אה  ]ואכן, בדיקת כלל המבעים בעברית המקרא בדגם  

ברירה; זאת בניגוד למבעים בדגמים האחרים,   מכולם מתפרש יחס  ,293לגביו חלוקות אשר הדעות 

, כיחידה  ב[אם    א ה  ]הדגם  , בזהירות המתבקשת, שלקבוע  , אם כן,אפשרכפי שגם ראינו לעיל.  

בעברית המקרא להבעת ברירה  אחת, קוד קבוע  על קשר מבנה  ; הוא בבחינת  בו  -ניתן להצביע 

 .  294קונסטרוקציה כ   המוגדר אצל גולדברגקבוע,  פונקציה 

 
ש הדגם(    הייחודיהסמן  אלא  המקרא  )ולא  מקודדבעברית  הברירה  יחס  ;  אוהוא    שבו 

שלו מסמן שאלה  )הידקדקות(  עמוד על תהליך הגרמטיקליזציה  אתמקד בסמן זה ואבסעיף הבא  

 לסמן ברירה. 

 
ה   ִנְרא ֞ ים  ַלְכָרִמֹ֔ יָמ֙ה  )  ִאםַנְשִכ֙ ְך׃  ָלֹּֽ י  ַדַ֖ ת־ּדֹּ א  ן  ֵּ֥ ת  א  ם  ָשִ֛ ָהִרמוִנֹ֑ים  ַ֖צּו  נ  ה  ר  ַהְּסָמַדֹ֔ ח  ִפַתַ֣ ֙ן  פ  ַהג ֙ ה  ְרָחֹּׁ֤ שיר ָפֹּֽ

 (13ז׳  השירים
 

 . 435–434ר׳ אבישור, תשל״ג, עמ׳  290
 

;  עם זאת, וכפי שראינו לעיל, ודאי שמצויות בעברית המקרא שאלות ברירתיות הפותחות כל אחת באותו הסמן   291
 אף משמשות להבעת שימוש הברירה המובהק ׳בחירה׳.  חלקן

 
 . 2018ר׳ אריאל,  292
 

 זהו הפסוק: 293
 ֽ ר ה  ֹ֑ י ֲאַדב  ו ִכַ֣ םְיֻסַפר־לָ֭ ע׃ )ִאֽ י ְיֻבָלֹּֽ יש ִכַ֣ ֵ֗  ( 20ל״ז  איוב־ָאֵַּ֥מר ִאַ֝
 

״ ומפרש:  ברירה  כאן  רואה  יוסף קרא אינו  ברוך הוא מה הר׳  לספר להקדוש  לומר שצריך  דעת אדם  על  יעלה 
אמר איש דבר זה, דין הוא שיבולע, יישחת״. מן התרגומים המודרניים עולות קריאות שונות    אםשאני מדבר;  

 :NRSVלפסוק, אך אף אחת מהן אינה מצביעה על ברירה. כך, למשל, תרגום 
Should he be told that I want to speak? Did anyone ever wish to be swallowed up? 
 

דודפרשנות  מעם זאת,   ״נראה ש  מצודת  ׳אקוויוולנטיות׳:  ברירה בשימוש  כפל  ]...[    –  אם אמרעולה יחס  והוא 
 עניין במילים שונות״.

 
 .  1995בהקשר זה ר׳ גולדברג,  294
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 מסמן שאלה לסמן ברירה  – או 7.2.3

של   שימושה  במקרא  מופעיה  בכל  לא  הקודם,  בפרק  שראינו  ודאי.  או  כפי  הוא  ברירה  כמביעת 

. כשם שבחלק  המגוונים והמודאליים,  מופעים נדירים אלה מעידים אפוא על שימושיה המקוריים

משמשת   שהיא  נראה  אחרים  במקרים  תנאי,  להבעת  משמשת  הנראה  ככל  היא  המקרים  מן 

שאלה.   במבואלהבעת  ב   , כאמור  אבן  אובדונם  היא      296ורד״ק   295ג׳נאח -קובעים  היתר,  שבין 

 ״, וזאת בהקשר לפסוק הקשה:  איך״תהיה במקום 

ַען   ְלַמִּ֨ ה׃  ְוַגם־ְמרּוָטֹּֽ ָּדה  הּוַחַ֖ ב  ר  ִ֛ ח  ב  ר  ֵּ֥ ח  ר  ֱאמָֹּ֕ ָנֹ֑י  ֲאדֹּ ר  ָאַמַ֣ ה  כַֹּ֖ ְוָאַַ֣מְרָתֹ֔  ֙א  ִהָנב  ם  ן־ָאָדָ֕ ב 

ָטה   מָֹּרֹ֑ ָרק  ָבַ֖ ּה  ְלַמַען־ֱהי ה־ָלֵּ֥ ָּדה  הּוַחֹ֔ ַב֙ח  ֙ ט  ַח  ֹוְטבֹֹּּׁ֤ ץ׃    אֹ֣ ֹּֽ ָכל־ע  ת  ס  ֵּ֥ מֹּא  י  ְבִנַ֖ ט  ב  ֵּ֥ ש  יש  ָנִשֹ֔

 (15–14כ״א   יחזקאל)

 
שתרגום   בדיקה    יונתןבעוד  חופשי,  הוא  בהם    NRSV  -ו  JPS  בתרגומיםלפסוק  שגם  מעלה 

 ; לשון האחרון היא: איך ננקטת 

[…] How can we make merry? […] 

 
 שאלת כן/לא:  נקרא הפסוק כשאלה, אך מסוג אחר, NIVתרגום גם בלעומת זאת, 

[…] Shall we rejoice in the scepter of my royal son? […] 

 
הוא   המעניין  הפסוק, הממצא  את  בקריאתם  מזה  זה  נבדלים  השונים  שהתרגומים  אף  כן,  אם 

 שמכולם אינה עולה לשון ברירה. 

 
שני מבעים,  בבואן ב  השאלה ה׳לבין    הנשווה בינכסמן ברירה    אוכנקודת מוצא לדיוננו ב 

בדברי בניו של יעקב אליו טרם חזרתם אל יוסף ואל מצרים לצורך    .זוג מינימליהעשויים לשמש  

  ה   א   ה פרפראזה(, ונוקטים בדגם ]אמצעות  )ב  מציגים בפני יעקב את שאלות יוסףהשגת אוכל הם  

 : [ב

ר   אמֵֹּ֗ ל  נּו  וַלְדת ֶ֜ ּוְלמֹּֽ נּו  ָלַ֣ ִאיש  ַאל־ָהִּ֠ ָשֹּֽ ול  ָשאַ֣ ּו  ֹּאְמרָ֡ ַח֙י  ה  ַוי ֵּ֥ם  ֲאִביכ  וד  ָאֹ֔ח  ה  עִּ֨ ם  ַ֣ ָלכ  ַ֣ש  י 

ם׃ ֹּֽ ת־ֲאִחיכ  ידּו א  ר הוִרַ֖ ֹּאַמֹ֔ י י  ִכַ֣ ע  ַדֹ֔ נ  וַע  ֲהָידַ֣ ה  ל  ֹ֑ ָהא  ים  ַהְּדָבִרַ֣ י  ַעל־ִפַ֖ ו  ד־לֹ֔ ג    בראשית)  ַוַנִּ֨

 (7מ״ג 

 
התרגומים העתיקים הולכים בדרך הנוסח העברי  לא נראה שהשאלות חליפיות זו לזו. במקרה זה 

בתרגומים    or  אין מוצאיםו ;עולה לשון ברירה  נהמן הפרשנויות אי   ;השאלה   ה׳אף הם  ונוקטים  

: ״כאן שואלים על שני דברים, ומשום כך נראה  (437שם, עמ׳  ור )כפי שמציין אבישהמודרניים.  

 [: ב או  א ה בפי יהודה בדגם ]בהמשך אלא שאותה שאלה מוצגת  .״השאלות רופףהקשר בין 

 
 . 15ג׳נאח, תרנ״ו, עמ׳ -ר׳ אבן 295
 

  .6–5, עמ׳ 1847ר׳ רד״ק,   296
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ר  אמֹֹּ֑ יו ל  ת־ֲעָבָדַ֖ י ָשַאֹ֔ל א  ִנַ֣ ם ָאַ֖ב  ה  ֲאדֹּ ֵּ֥  (19מ״ד  בראשית) ־ָאֹּֽח׃ אֹוי ש־ָלכ 

 
בדומה לשימושה כך בפסוק  עשויה להיתפש כסמן שאלה, ולא כסמן ברירה,  עדיין    אובמקרה זה  

ואוקונור )שם( מונים את    . למעשה,יחזקאללעיל מספר     או ואת    אם , את  השאלה  ה׳גם ולטקה 

,  השאלה  ה׳בכפיפה אחת, בקבעם: ״בשאלות כפולות או משולשות פותחת השאלה הראשונה ב

,  )שם( גם על ידי אבישור או. באופן זה נקראת כאן 297״ אואו ב השאלה ה׳, ב ואם, באםוהאחרות ב

[, אך בכל  ב  אם א  הכולו שהוא ״אינו אלא וריאציה קלה של הדגם ] ב[או   אה ]שמציין לגבי הדגם 

ה של  הנסמכת על שיטת,  י״. לשיטתאםמדגישה יותר את הברירה בשאלה, מאשר    או זאת המילה  

נתפשת  ,  298אריאל  אם  יחסית  או  גם  ״מוקדמת״  בנקודה  ומצויה  שאלה  כסמן    בתהליך זו 

. זאת ועוד,  הרי שברירה בהחלט מוסקת כאן  ,הגרמטיקליזציה )הידקדקות( שבין שאלה לברירה

בין   והחליפיות  המבנה מהודק  ניכרת,  השני  ברכיב  ברורה; בהתאם    אח לבין  אב  הפחתת המלל 

 .  or299לכך כל התרגומים המודרניים נוקטים 

 
״להתקדם״   או כידוע,  שאלא    ה  הוסיפה  פני  כך  רצףעל  על  שאלה  אנו  ;  ממבני  למדים 

שאלה   בסמן  פותחת  השנייה  השאלה  שבהם  אחרים,  לצד  אושאיננו  מרובים  וזאת  ובנוסף  , 

[;  ב   או ה  א  הכך שמועמד הדגם ],  השאלה  ה׳. סמן זה הוא במקרים אחדים  במבנה   או  הופעתל

  או מי  א ה [ וכן ]ב או מה   א ה, כך שהדגם הוא ]מיו  מה:  פתוחהשאלה  סמניאלה במקרים אחרים 

 : דבריםמופיעים ברצף בספר  ב[, או ה    אה שניהם בדגם ]  ,כאלה שאלה מרובים שני מבני  [.ב

ָאָד֙ם    ׀  ים  ֱאֹלִהֹּׁ֤ א  ָבָרִּ֨ ֩ר  ֲאש  ְלִמן־ַהיו֙ם  יך  ְלָפנ ֵ֗ ּו  ר־ָהיַ֣ ֲאש  ים  ִנֶ֜ אשֹּ ִרֹּֽ ים  ְלָיִמִּ֨ ְשַאל־ָנ֩א  י  ִכַ֣

ִים   ה ַהָשָמֹ֑ ַ֣ ִים ְוַעד־ְקצ  ה ַהָשַמַ֖ ֵּ֥ ץ ּוְלִמְקצ  ה  ה  ַעל־ָהָאֹ֔ר  ר ַהָגדול֙ ַהּז ֹ֔ ַכָּדָבֹּׁ֤ ה  ְהָיֵ֗ ע  ֖אֹו ה  ִנֹּֽ ִנְשַמֵּ֥
הּו׃   ֱאֹלִהֶ֜ ה    ָכמֹֹּּֽ ול  קִּ֨ ָע֩ם  ע  ַמֹּֽ ִֹּֽחי׃ ָשַ֣ ַוי  ה  ַאָתַ֖ ְעָת  ר־ָשַמֵּ֥ ַכֲאש  ש  ִ֛ ִמתוְך־ָהא  ר  ִּ֧ ְמַדב  ׀    ים  ֹו  אֹ֣

ה  ה   ּוְבִמְלָחָמֵ֗ ים  ּוְבמוְפִתֶ֜ ת  ְבאֹּתִֹּּ֨ ְבַמּסֹּ֩ת  גו֒י  ב  ר  ַ֣ ִמּק  גו֮י  ו  לַ֣ ַחת  ָלַקִּ֨ בוא  ָלִּ֠ ים  ֱאֹלִהֵ֗ ה  ִנָּסַ֣
ר־ָעָשִּ֨  ֲאש  כֹּל  ְכִּ֠ ים  ְגדִֹּלֹ֑ ים  ּוְבמוָרִאַ֖ ה  ְנטּוָיֹ֔ וַע  ּוִבְזרַ֣ ֲחָזָק֙ה  ם  ּוְבָיֹּׁ֤ד  ִ֛ יכ  ֱאֹלה  ְיהָוִּ֧ה  ם  ָלכ ֶ֜ ה 

ֹּֽיך׃  ינ  ִים ְלע     300(34–32ד׳   דברים) ְבִמְצַרַ֖
 

כבר איננה    אוניתן להסביר היערכות זו בכך שכתוצאה מהעובדה ש ,  )שם(  בהמשך להצעת אריאל

המופיעה בתחילת המבנה כולו הרחיבה את טווח פעולתה והחלה    השאלה   ה׳סמן שאלה, הרי ש

 
 . 685–684, עמ׳ 1990ר׳ ולטקה ואוקנור,  297
 

 . 2018ר׳ אריאל,  298
 

299   [ בדגם  בנקטם  בדרך הנוסח העברי  כך אינם מקדמים את   אוא    ההתרגומים העתיקים הולכים שוב  ב[, ומשום 
 דיוננו. 

 
 מבע נוסף בדגם זה מצוי בדברי מלאכי:  300

ך   ָחת ֵ֗ ְלפ  א  ָנֶ֜ הּו  ע ַהְקִריב ִּ֨ ָרֹ֑ ין  ַ֣ א  ה  ַ֖ ַח ְוחֹּל  ֵּ֥ ִפּס  ישּו  י ַתִגִ֛ ְוִכֵּ֥ ע  ָרֹ֔ ין  ַ֣ ַח֙ א  ִלְזבִֹּּ֨ ֹּׁ֤ר  ִעּו  ּון  י־ַתִגשִּ֨ א  ֚אֹו ה  ִיְרְצ֙ך  ה  ְוִכֹּֽ ִיָּׂשַ֣
ות׃ ) ר ְיהָוֵּ֥ה ְצָבאֹּֽ יך ָאַמַ֖  ( 8א׳  מלאכיָפנ ֹ֔
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השאלות תסומן   מן  אחת  שכל  מנת  על  השאלות.  לשתי  ובמפורש  להתייחס  ננקט    , ככזובבירור 

 סמן שאלה נוסף גם לפני השאלה השנייה. 

 
  מי ו  מההצורך לנקוט  ;  איוב בספר  [ מצויים  ב  או מי   א   ה]   -[ וב   או מה   א  הבדגם ]מבעים  

יותר  ברור אף  אלה  פתוחה,  במקרים  שאלה  היא  השנייה  השאלה  שכן  מ,  שונה  שאלת  כלומר 

  ה כסמן ברירה ברור   קריאתה, ואו  מופיעה. בין השאלות  השאלה  ה׳ כן/לא הראשונה, הפותחת ב

 : תומובהק

ר׃   ֹּאַמֹּֽ ַוי וב  ִאיֵ֗ ם׃   ַוַיֵַּ֥ען  ֹּֽ ֻכְלכ  ל  ָעָמַ֣ י  ַ֖ ְמַנֲחמ  ות  ַרבֹ֑ ה  ל  ַ֣ ְכא  ְעִתי  ּוַח  ה    ָשַמַ֣ י־רֹ֑ ְלִדְבר  ץ  ֵּ֥ ֥אֹו  ק 

ה ֹּֽה׃ )מ  י ַתֲענ  יְצךֵ֗ ִכַ֣ ְמִרֹּֽ  (3–1ט״ז  איוב־ַיַ֝

 
 וכן: 

ר ָאֹ֑ב ה   ל׃ ֥אֹו ִמיי ש־ַלָמָטֵּ֥ י־ָטֹּֽ ְגל  יד א  וִלֵ֗  (28ל״ח  איוב ) ־הַ֝

 
 

  תהליך בש״התקדמה״ במידה הרבה ביותר    אוהשאלה המתבקשת היא מדוע זו דווקא  

מדוע)הידקדקות(  הגרמטיקליזציה   כלומר  לברירה;  האחרים,  או  משאלה  השאלה  סמני  ולא   ,

החלה לקודד ברירה. נראה כי בדומה להסבר שהוצג בהקשר זה בדוננו במבני תנאי מרובים, כך  

מרובים:   שאלה  למבני  באשר  של  דירות  ת גם  בשיחאו  הופעתה  שנייה  לכלל ס  ביח  ,בעמדה 

  השאלה   ה׳כפי שראינו, גם    .ביותר  גבוהה היא ה  ,ובהשוואה לסמנים האחרים  בשיחהופעותיה  

פותחות גם את השאלה הראשונה וגם את השאלה השנייה במבני שאלה מרובים בעברית    אם וגם  

זאת   לעומת  ]   אוהמקרא.  הדגם  נמצא  השנייה; לא  השאלה  רק את  לא  ב  ה  א  אופותחת  וגם   ]

 [ של  ב  אם  א  אוהדגם  ייחודיותה  תמידכמוצבת    או[.  בשיח    כמעט  שנייה  שאלה  בעמדה  במבני 

   כסמן ברירה.  קריאתה את אפוא חיזקה 

 
,  קהלתספר  במעניין לבחון את המבע הבא  כסמן ברירה,    אובהקשר זה, של התייצבות  

 : ונזכר בחלק הראשון של העבודה  ה׳ השאלהובצד   אםבצד   אושבו משובצת  

ה   ַ֣ ת־ַמֲעש  ַד֙ע א  א ת  ֹֹּּׁ֤ ל ָכה  ָכֵ֗ ָאֹ֑ה  ן ַהְמל  ט  ַ֣ ים ְבב  ַכֲעָצִמַ֖ ּוַח  ָהרֹ֔ ְך  ר  ַ֣ ַמה־ּד  ַע֙  ֙ יוד  יְנךֹּׁ֤  ֹּֽ א  ר  ַכֲאש ִּ֨

יְנךִּ֨   ֹּֽ א  ִכ֩י  ך  ֹ֑ ָיד  ב ַאל־ַתַנַ֣ח  ר  ַ֖ ְוָלע  ך  ת־ַזְרע ֹ֔ א  ע  ְזַרַ֣ ֙ר  ק  ַבבִֹּּ֨ ל׃  ת־ַהכֹֹּּֽ א  ה  ַ֖ ַיֲעש  ר  ֵּ֥ ֲאש  ים  ֱאֹלִהֹ֔ ָהֹּֽ

ֹּׁ֤ה ִיְכָש֙ר  י ז  ַ֣ ע א  ַ֣ה ה  יוד ֶ֜ ה או ז  ים׃ ְוִאםֹּ־ז ֹ֔ ד טוִבֹּֽ ָחַ֖ ם ְכא  ֵּ֥ יה   ( 6–5י״א  קהלת) ־ְשנ 

 
השני, אלא גם  (  זרע)ה  זההראשון ל(  זרע )ה  זהיחס הברירה בין כל שלושת הפריטים, לא רק בין  

המופיעות לפני מבע    אי זה יכשר , הוא ברור; המסגור באמצעות המילים  שניהם כאחדבינם לבין  

נוקטים  ,  ככזה  ות לקריא  ״מסייע״הברירה   המודרניים לאנגלית  הפיני  ו,  orהתרגומים  בתרגום 

. עם  ואםוהן כנגד   או, הן כנגד בפינית  ׳ בחירה׳, סמן הברירה הייחודי לשימוש vaiננקטת פעמיים  
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, נעשתה באופן מושכל ובמטרה לשקף את  או, ולא  שניהם כאחדלפני    ואםזאת, אפשר שנקיטת  

שני   כלומר  מישור;  אותו  על  בדיוק  מצויים  אינם  כאן  החליפיים  הפריטים  שלושת  כי  העובדה, 

הפריט    זהו   זההפריטים   מן  ומובחנים  כאחדדומים,  התרגומים  שניהם  מלשון  עולה  כך   .

 : NRSVהמודרניים לאנגלית, למשל 

[…] for you do not know which will prosper, this or that, or whether 

both alike will be good. 

 
 

מתוקשרת    אםבהתקבעה כסמן ברירה ואילו    אושבדיוק מן הטעם שניתן אפוא להציע,  

היסקים,   בתיווך  עקיף,  באופן  שננקטה    אוהברירה  יחסיתהיא  דומים  פריטים  שני  אשר  בין   ,

יותר,ביניהם   המובחן מהם. היא שננקטה    אםאילו  ו  החליפיות מובהקת  לבין פריט  טענה    בינם 

לעיל, במסגרת הסעיף העוסק בבחינת מבעי  הצגתי  אך במשפט תנאי    אםו   אובאשר ליחסי    דומה

השנייה במבע    ואםבראי זמנם המשוער של הטקסטים שהם משובצים בהם. בהקשר זה נדונה    או

או בכלי עץ יד  ]...[    ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו]...[    ברזל הכהוואם בכלי  מדיני רוצחים,  

, וגם בה יש כדי להצביע על המובחנות בין הפריטים  (18–16ל״ה    במדבר)  ]...[  אשר ימות בו הכהו

 מזה. כלי עץ ידו  אבן ידו  מזה כלי ברזלשביניהם היא קושרת, 

 
שהוביל  לאחר   התהליך  ששהובהר  מרובים  לכך  שאלה  ברירה  ייתפשו  מבני  כמביעים 

הוא  אכסמן ברירה מקודד,    שמשת  אושו האחד  נוספים:  עניינים  משפטי  פנה עתה לעסוק בשני 

באמצעות   המקושרים  בעיקר  ו׳שאלה  הוא  ,  ואםבסמן  ,  השני  בהם;  הברירה  יחס  על  ועמידה 

 על יחס הברירה.  עמודא; גם בהם הלא בדגש על אלו הכוללים על דרך השלילה,   שאלה שפטימ

 

 בין משפטי שאלה ויחס הברירה  ו׳ 7.3

בעוד שספרי הדקדוק והמילונים של עברית המקרא שנזכרו לעיל אינם מבחינים בין דגמי שאלה  

ב[, אציג להלן  ואם    אה  ב[ לעומת ]  אם  אה  , למשל ]ו׳לאלו שאינם כוללים    ו׳מרובים הכוללים  

 משובצת בהם.   ו׳עיון מעמיק יותר בסוגייה; זאת בהתאם לדגמים השונים ש

 

 ב[ ויחס הברירה ואם  אה ( הדגם ] 1) 

( מעלה את השאלה המתבקשת בעניין זה: ״הבעיה היא  426למעשה, כבר אבישור )תשל״ג, עמ׳  

[ הדגם  ]  ואםא  ה  אם  הדגם  אותו  הינו  התחביר    אם   א  הב[  הדקדוק,  בספרי  שמצוין  כפי  ב[, 

והמילונים של העברית המקראית? או שמא שוני תחבירי זה מכיל גם שוני במשמעות העניינית?״.  
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בכל המקרים   עניינית.  משמעות  גם  כולל  התחבירי  שהשוני  לנו  ״נראה  עונה:  הוא  זו  שאלה  על 

[ השאלה  דגם  הואם    א ה  שמופיע  בתוספת  הכוונה  הגב  ו׳ ב[  השאלה  היא  של  חריפותה  רת 

של   אחר  נרדף,  נוסח,  סתם  הינה  השנייה  השאלה  שאין  לומר  רצה  השואל  השנייה:  הרטורית 

הראשונה.   הטענה שהובעה בשאלה  על  בפי הטוען  נוספת  הוכחה  הינה  השאלה הראשונה; אלא 

משום כך נראה שברוב הדוגמאות הצלע השנייה אינה עומדת בתקבולת מילולית, לשונית, לצלע  

 ראשונה, אלא בתקבולת נרדפת רק מבחינה עניינית״. ה

 
את   מקבל  לדוגמאות    טענתו אני  בדומה  לדעתי,  המתבקשת.  בזהירות  אבישור,  של  זו 

מ  ואינן  הפרק  בראשית  להבעת שהובאו  בהעמדת    כוונות  הדוברת  כוונת  כאן:  גם  כך  ברירה, 

[ בדגם  כחלי  ואםא    השאלות  ולא  זו,  אל  זו  כמתוספות  להציגן  היא  לזו.  ב[  זו  בהמשך  פיות 

)שם(,   ומאורי  אלא  לאריאל  הטיעונים,  בין  ברירה  באמצעות  מתקבל  איננו  השיחי  החיזוק 

קריא שלהם.  הצטברות  בבחינת  ה  ת באמצעות  היא  אלה  במקרים  לאמת ברירה  תואם    היסק 

(Truth-Compatible Inference  מדברי הבא  המבע  את  למשל,  נבחן,  המונחים(.  מילון  ר׳   ;

 אברהם: 

ו  ַויִ  ְבִלבֵ֗ ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי ק  ַוִיְצָחֹ֑ ַעל־ָפָנַ֖יו  ם  ַאְבָרָהִ֛ ל  ד  ה  פִֹּּ֧ ִיָּול ֹ֔ ָאֹּֽה־ָשָנ֙ה  מ  ן  ֹּׁ֤ םְלב  ה  ְוִאֵ֨ ־ָשָרֹ֔

ד׃ ֹּֽ ל  ים ָשָנַ֖ה ת   (17י״ז  בראשית ) ֲהַבת־ִתְשִעֵּ֥

 
א   ה בדיקת התרגומים העתיקים מעלה, שהם הולכים בדרך הנוסח העברי ונוקטים אף הם בדגם ]

בין השאלות, ואילו התרגומים    or  נוקט  JPSב[; תרגום    וִאיןא    הב[ או בדגם המקביל לו ]  ואם

NRSV ו- NIV   .אינם עושים כן 

 
)שם(,  לשיטתי,   ומאורי  אריאל  על  בין  הנסמכת  הפער  את  מחדדים  ודומיו  זה  מקרה 

אחד  ההתרחשות שבמציאות לבין ההבניה השיחית שלה: בעוד שבמציאות הרי שמדובר באירוע  

)לידת יצחק להוריו, שרה ואברהם(, אברהם בחר להבנות אותו כטיעונים שונים המתוספים זה  

זה,   חלק  בראשית  שהוצגו  למבעים  המראה  תמונת  זוהי  למעשה,  זה.  את  זה  ומחזקים  זה  אל 

כ בשיח  מוְבנים  במציאות  שונים  אירועים  ובהם  תנאי,  משפטי  שעניינו  על    ״מתחרים״בפרק 

]...[    איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה׳תפקיד יחיד וכחליפיים זה עם זה; כך, למשל, במבע  

לה׳ קורבן  ממנה  יקריבו  אשר  בהמה  )  ואם  אחת  9–1כ״ז    ויקרא ]...[  בסיטואציה  כאמור,   .)

ל הנדר מתייחס  הנדר מתייחס לאדםערך אקוויוולנטי לבמציאות  ובסיטואציה אחרת  ;  בהמה , 

 Ifעל תפקיד יחיד, ובהתאם מוצאים בתרגומים   ״מתחרות״הסיטואציות מוצגות כאלא שבשיח  

it concerns an animal […] (NRSVו )- If what they vowed is an animal […] (NIV .) 
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ולא כחליפיים ברורה אף    נראה שבדוגמה הבאה הצגת הטיעונים כמצטברים זה אל זה 

 יותר; כך בנבואת יואל: 

ל׃   ֹּֽ ן־ְפתּוא  ב  ל  ַ֖ ל־יוא  א  ה  ָהָיֹ֔ ר  ַ֣ ֲאש  י    ְּדַבר־ְיהָו֙ה  ַ֣ יוְשב  ל  כַֹּ֖ ינּו  ֲאִזֹ֔ ְוַהֹּֽ ים  ִנֹ֔ ַהְּזק  ֹּא֙ת  ִשְמעּו־ז

ץ   ם  ה  ָהָאֹ֑ר  יכ ֹ֔ ימ  ִבֹּֽ ֹּא֙ת  ּז ְיָתה  ם  ָהֹּׁ֤ ם׃ ְוִא֖ ֹּֽ יכ  ת  ֲאבֹֹּּֽ י  ֵּ֥ ֙ם    ִבימ  יכ  ּוְבנ  רּו  ֹ֑ ַספ  ם  ַ֣ יכ  ִלְבנ  יָה  ַ֖ ָעל 
ם  יה ֹ֔ ר׃ )ִלְבנ  ֹּֽ ור ַאח  ם ְלדֵּ֥ ַ֖ יה   ( 3–1א׳  יואלּוְבנ 

 
במקרה זה נראה שראיית ההתייחסות לדור אבות הנמענים כטיעון אשר מתוסף להתייחסות אל  

מ שדור  הנחיה  בו  מוצגת  העוקב:  הפסוק  מן  מתחזקת  עצמם  הנמענים  על  דור  יספר  סוים 

האירועים לדור הבא אחריו, וההתכוונות להצטברות ברורה. גם הפעם אותו הדגם ננקט בתרגום  

)תרגום   אך  יונתןהעתיק   ,)or    בתרגום גם  בתרגום  JPSננקטת  גם   ,NRSV    בתרגום .  NIVוגם 

העולה הקריאה  מן  שונה  התרגומים  מן  העולה  הברירה  שקריאת  לומר,  לשיטתי,ניתן  מנוסח    , 

ופעמים  המס כברירה  פעמים  בשיח  להבניה  ניתן  העניין  אותו  מפתיע:  הדבר  אין  העברי.  ורה 

ומאוריכהתוספות אריאל  עמדו  כבר  כך  ועל  כאמור)שם(  ,  המסורה  ,  נוסח  בתוך  גם  למעשה,   .

רואים הבניות שונות כאלה לאותם עניינים. במקום אחד בנבואת ירמיהו מוצאים את המבע הבא  

 ב[:  אםא   ה בדגם ]

 ֽ ְנֻאם־ְיהָוֹ֑ה  ה  ד  ְפקַֹּ֖ א־א  ֹֹּּֽ ל ה  ל  ֵּ֥ םַעל־א  י׃  ִא֚ ַנְפִשֹּֽ ם  ַ֖ ִתְתַנּק  א  ֵֹּּ֥ ל ה  ר־ָכז ֹ֔ ֲאש  וי  ה׳    ירמיה)  ְבגַ֣

29) 

 
 גם במקום אחר בנבואת ירמיהו מצוי מבע כמעט זהה, ובאותו הדגם: 

ם ְנֻאם־ְיהָוֹ֑ה  ה   ְפָקד־ָבַ֖ א־א  ֹֹּּֽ ה ל ל  ֵּ֥ םַעל־א  א ִתְתנַ  ִא֚ ֵֹּּ֥ ה ל ר־ָכז ֹ֔ וי ֲאש  י׃ְבגַ֣ ם ַנְפִשֹּֽ ַ֖ ט׳   ירמיה ) ּק 

8) 

 
 ב[:  ואםא ה  אך במקום אחר בנבואת ירמיהו מופיעה שאלה זו בדגם ]

 ֽ ד ְנֻאם־ְיהָוֹ֑ה  ה  ְפקַֹּ֖ ה לוא־א  ל  ֵּ֥ י׃ְוִא֙ם  ַעל־א  ַנְפִשֹּֽ ם  ַ֖ א ִתְתַנּק  ֵֹּּ֥ ה ל ר־ָכז ֹ֔ וי ֲאש  ה׳    ירמיה)  ְבגַ֣

9) 

 
 

אחרים רואים חילופים שכאלה,  זאת ועוד, גם בין נוסח המסורה לבין נוסחים עתיקים  

עמ׳   )שם,  אבישור  מצביע  כך  על  המסורה  462וגם  בנוסח  נתונה  שהיא  כפי  ישעיהו  בנבואת   ;)

 מוצאים: 

ּות ה  ]...[  ה ָיִד֙י ִמְפדֹ֔ ור ָקְצָרֹּׁ֤ ילְוִאםָקצִּ֨ ַח ְלַהִצֹ֑ י כַֹּ֖ ין־ִבֵּ֥ ֹּֽ  ( 2נ׳  ישעיה]...[ ) ־א 

 
 ממדבר יהודה מוצאים:  מגילת ישעיה השלמהואילו בנוסח שב

מפדות  ה]...[    ידי  קצרה  )  אםקצר   ]...[ להציל  כח  בי  נוסח  2נ׳    ישעיהאין   ;

 המגילה( 
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ב[ השאלות מוצגות כברירתיות; ואילו כאשר ננקט   אםא  ה  לשיטתנו, אם כן, כאשר ננקט הדגם ]

 ב[ נראה כי השאלות מוצגות כמתוספות.   ואם א ה הדגם ]

  
אין כוונה    בדגמי שאלה בין משפטים  ו׳אם תמיד בנקיטת    השאלה המתבקשת אפוא היא  

)בהתמקדות באלו המקושרים  משובצת בהם    ו׳בחן דגמים נוספים שא להביע הברירה. לצורך כך  

 וכן את היחס בין הפריטים; חלקם נדונים אצל אבישור )שם(.  ( ואםבאמצעות 

 

 ג[ ויחס הברירה ואם  באם  אה ( הדגם ] 2)

 הבא, מדברי גד הנביא אל דוד: נעיין במבע 

ְוִדַבְרָתַ֣   ָה֞לוְך  ר׃  אמֹֹּּֽ ל  ד  ָדִוַ֖ ֵּ֥ה  חֹּז  יא  ַהָנִבֹ֔ ל־ָגַ֣ד  א  ָהָי֙ה  ה  ּוְדַבר־ְיהָוֵ֗ ר  ק  ַבבֹֹּ֑ ד  ָּדִוַ֖ ַוָיֵָָּֽ֥קם 

ְך׃  ה־ָלֹּֽ ֱעש  ֹּֽ ְוא  ם  ַ֖ ה  ַאַֹּֽחת־מ  ְבַחר־ְלךֵּ֥  יך  ֹ֑ ָעל  ל  ַ֣ נוט  י  ִכַ֖ ָאנֹּ ש  ָשֹלָ֕ ה  ְיהָוֹ֔ ר  ָאַמַ֣ ה  כֶֹּ֚ ד  ל־ָּדִוֵ֗   א 

ֹּא־ָגֵּ֥ד   ו ַוָיב ר לָ֡ אמ  ַֹּ֣ ו ַוי ד־לֹ֑ ד ַוַיג  ל־ָּדִוַ֖ ך ה  א  ַבע ָשִנַ֣ים ׀ ָרָעַ֣ב ׀ ְבַאְרצ ָ֡ ֹּֽ וא ְלךַ֣ ש  ה ִאםָתבַ֣ ־ְשֹלָשַ֣

ך   רְֹּדפ ֵ֗ ּוא  ְוהַ֣ יך  ֶ֜ ֹּֽי־ָצר  ִלְפנ  נְֻסךִּ֨  ָדִשים  ע  ְוִאםֳחִּ֠ ַּדַ֣ ַעָת֙ה  ך  ְבַאְרצ ֹ֔ ֙ר  ב  ֙ ּד  ים  ָיִמֵּ֥ ת  ש  ְשֹלִּ֨ יות  ־ֱהִּ֠

ר׃ י ָּדָבֹּֽ יב שְֹּלִחַ֖ ה ָמה־ָאִשֵּ֥  (13–11כ״ד  שמואל ב׳) ּוְרא ֹ֔

 
יחס הברירה בשאלה זו מובהק: גד מציע לדוד לבחור באחת משלוש אפשרויות; שימוש הברירה  

( הפיני  בתרגום  ננקט  ובהתאם  ׳בחירה׳,  אפוא  הייחודי  Raamattu 1933/38  )vaiהוא  הסמן   ,

. ניתן להניח שבדומה לדוגמאות שהוצגו  ואםוגם כנגד  אם  להבעת שימוש זה של ברירה, גם כנגד  

על תפקיד אחד בשיח, אשר יש לבחור   ״מתחרים״בראשית הפרק, גם כאן מסגור הפריטים יחד כ

המילים   מן  שעולה  )כפי  מהם  לךאחד  ואעשה  מהם  אחת  לך  בחר  עליך,  נוטל  אנוכי  ,  שלוש 

אינו מקדם את    יונתןמופיעות לפני מבע הברירה( ״סייע״ לקריאת המבע כמביע ברירה. תרגום  ה

 הדיון, בנקטו באותו הדגם שבנוסח העברי. 

 

 ג[ ויחס הברירה ואם  באו  אה ( הדגם ] 3)

בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע אי זה יכשר, הזה או זה,  לעיל נדון המבע,  

טובים ואם   כאחד  עם  6–5י״א    קהלת)  שניהם  מובהק.  הברירה  יחס  זה  במקרה  גם  כאמור,   .)

הפריט   כי  נראה,  כאחד  זאת,  ידי  שניהם  על  הראשונים    ואםהמקושר  הפריטים  משני  מובחן 

, ניתן אפוא לטעון כי גם במבע זה משמשת  ואם. בהקשר זה של דיוננו על אודות  אוהמקושרים ב 

  שניהם כאחד לסימון תוספת שיחית; גוון כזה ייתכן שמשתמר כאן, שכן נראה שהאפשרות    ואם

 (.     אוכמו נוספת על הברירה המועמדת קודם לאזכור אפשרות זו )באמצעות  
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 ב[ ויחס הברירה ואם  אאם ( הדגם ]4)

אם את    בחרו לכם היום את מי תעבודון,]...[  גם בדגם זה נתקלנו כבר בראשית הפרק; כך במבע  

(. כאמור, יחס  15–14כ״ד    יהושע ]...[ )  ואם את אלוהי האמורי ]...[    אשר עבדו אבותיכם  אלוהים

הברירה במקרה זה מובהק. שוב שימוש הברירה הוא ׳בחירה׳, שכן יהושע מבקש מן העם לבחור  

ההוראה   אותם;  לעבוד  אלים  של  חלופות  שתי  תעבדון  והמסגור    בחרובין  מי  מבע  את  שלפני 

 הברירה מחזקים קריאה זו. 

 

 ב[ ויחס הברירה ואם לא אה ( הדגם ] 5)

 המבע הבא מדברי האל באשר לסדום:  כך, למשל,מופיעים מבעים אחדים במקרא;  בדגם זה 

ֲרָדה־ָנַ֣א   ֹּֽ א  ד׃  ְמאֹֹּּֽ ה  ָכְבָדַ֖ י  ִכֵּ֥ ם  ָטאָתֹ֔ ְוַחִּ֨ ָבה  ִכי־ָרֹ֑ ה  ַוֲעמָֹּרַ֖ ם  ְסדֵֹּּ֥ ת  ַזֲעַקִ֛ ה  ְיהָוֹ֔ ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי

ה  ְרא ֹ֔ ה ה  ְוא  ּו ׀ ָכָלֹ֑ י ָעשַ֣ ַלַ֖ ָאה א  ּה ַהָבֵּ֥ אְכַצֲעָקָתִ֛ ָעה׃  ְוִאם־ל ֖ ָדֹּֽ  (21י״ח  יתבראש) א 

 
, הרי שבנוסח המסורה העברי שלפנינו  vaiהפעם המצב סבוך יותר: בעוד שהתרגום הפיני נוקט  

, אך  ה׳ השאלה]...[( הוא אכן שאלת כן/לא עקיפה הפותחת בהכצעקתה  אמנם החלק הראשון )

( משמשת גם  אם  ( אינו שאלה אלא משפט תנאי. נראה כי היותה של  ואם לא אדעה החלק השני 

ל  הסיבה  היא  תנאי  כסמן  וגם  בין שני המשמעים  כךכסמן שאלה  הקושר  מעניין,  לפנינו מבנה   .

הנדונים בפרק זה ובפרק הקודם, ומציג ברירה בין שאלה עקיפה לבין תנאי. בקריאה זו תומכים  

 : NRSVל, לשון  התרגומים המודרניים לאנגלית; כך, למש

[…] I must go down and see whether they have done altogether 

according to the outcry that has come to me; and if not, I will know.    

 
נראה כי לא בכדי מתאפשר היסק הברירה במבנה מורכב זה. רכיב התנאי מוצג בו תמיד  

כבר נטען שניגוד בין הפריטים ״מסייע״ לחיזוק הזיקה ביניהם  (, ולעיל  אם לאעל דרך השלילה )

הדרך   קצרה  מכאן  ניכר.  התחבירי  הצמצום  גם  אחת;  פרדיגמה  אל  כמשתייכים  ולראייתם 

ביניהם על אותו התפקיד השיחי וכחליפיים זה לזה. במקרה אחר, אף הוא    ״מתחרים״לראותם כ

 יותר; כך בדברי יוסף אל אחיו:  סימטרית ברורים-באותו דגם, יחס הברירה והיותה א

ם   יכ ֹ֔ ִּדְבר  ֲחנּ֙ו  ְוִיָבֹּֽ ּו  ָאְַ֣סרֹ֔ ה  ֙ם  ְוַאת  ֒ם  ת־ֲאִחיכ  א  ח  ְוִיַּקַ֣ ָח֮ד  א  ם  ַ֣ ִמכ  ּו  ֽ ִשְלחִּ֨ ם  ה  ֹ֑ ִאְתכ  ת  ַ֖ ֱאמ 

א  ם׃ְוִאם־ל ֕ ֹּֽ ים ַאת  י ְמַרְגִלַ֖ ה ִכֵּ֥ י ַפְרעֹֹּ֔ ַ֣  ( 16מ״ב  בראשית ) ח 

 
 :or elseבמילים   NRSVבעוד שהתרגומים העתיקים הולכים כדרך הנוסח העברי, נוקט 

Let one of you go and bring your brother, while the rest of you remain 

in prison, in order that your words may be tested, whether there is 

truth in you; or else, as Pharaoh lives, surely you are spies. 
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ב[, שבו מוצאים את המבע הבא; העיקרון  אם אין    א  ה ב[ הוא הדגם ]ואם לא    אה  דומה לדגם ]

 זהה: 

ל   פ  ֲאִחיתֹֹּ֔ ר  ַ֣ ִּדב  ֙ה  ַהּז  ר  ַכָּדָבֹּׁ֤ ר  אמֵֹּ֗ ל  יו  ָלֶ֜ א  ום  ַאְבָשלִּ֨ ֩ר  ֹּאמ  ַוי ל־ַאְבָשלו֒ם  א  חּוַש֮י  א  ַֹּ֣ ַוָיב

ו ה   ת־ְּדָברֹ֑ ה א  ַ֖ ר׃ִאם־ַאִ֖ין ַנֲעש  ֹּֽ ה ַדב   (6י״ז   שמואל ב׳)  ַאָתֵּ֥

 
 

, איננה מונעת הבעת יחס ברירה  ואםבין משפטי שאלה, בהעמידה את הסמן  ו׳  סכם:  א

שבאופן   נראה  אמנם  מופעיה.  ובכל  ]  ואם קבוע  בדגם  להבעת  ואם    א ה  בבואה  מכוונת  אינה  ב[ 

אך   במקרים מסוימים    ואםברירה,  ואילו  בהחלט מכוונת לכך;  אינה    ואםבדגמים אחרים  כלל 

ברירה  מוצגת  מעמידה מבנה מורכב שבו    לא משמשת כמילת שאלה, אלא כמילת תנאי, ובצירוף  

 לה עקיפה לתנאי.  מעניינת וייחודית, בין שא

 
לא  אחרים,  אפנה עתה למשפטי שאלה   בדגם, אלא  ו׳  שבהם  גם  ;  הלאהיא שמשובצת 

 כשאלות.  םבחן את קיום יחס הברירה וכן את עצם קריאתבהם א 

 

 ויחס הברירה  הלא 7.4

הפותחת שאלה, ״אמיתית״ או רטורית; ויש    הלאשימושים שונים בעברית המקרא. יש    הלאל

. שימושים אלה נדונו בהרחבה  301הריהפותחת קביעה )רטורית(, ומשמשת כמדגישה, כמו    הלא

;  302בעברית המקרא״  הלאאצל מושבי, במאמרה ״שאלה רטורית או קביעה? הפרגמטיקה של  

תייחסות להקשר  היא מציגה את ספרות המחקר בנושא ומציעה לפנות ל״עדויות פרגמטיות המ

לפיכך,  .  303הלא השיחי״ כאשר הסביבה התחבירית אינה מספקת לצורך הכרעה בכל מופע של  

 
)  הלאשימושיה השונים של    301 ( דנים  609, עמ׳  1996מובחנים זה מזה אצל השומרונים בהגייתם. ז׳ואון ומוראוקה 

 בכך ומתייחסים למקורות נוספים רלוונטיים. 
 

 . 105–91, עמ׳ 2011ר׳ מושבי,  302
  

של    303 השונים  שימושיה  בין  קשר  לראות  ניתן  וןהלאלמעשה,  עומד  כך  על   .-( עמ׳  1965סלמס  שדן  140–137,   ,)
לצורך העמדת שאלה   הלאבשפת חצר המלכות בתקופת המלוכה״. לשיטתו, במקרים רבים ״מגויסת״    הלאב״

״אמיתית״, לא רטורית, שבה מוצג מידע שהוא בוודאות חדש בשיח ולא יכול היה להיות ידוע מראש. אולם  
של   הרטורי  לשימוש  מודעת  כמובן  מראש  הלאהדוברת  כידוע  יוצג  שבפיה  החדש  המידע  שגם  ומעוניינת   ,

נמוך   םשמעמד  יםבדרך כלל על ידי דוברוכברור. המוטיווציה לכך מקורה בנסיבות ובהקשר: מהלך זה ננקט  
הנמע של  מזה  אות  ניםיותר  לכבד  כוונה  שלשונם  םומתוך  המלך,  אל  פקידים  של  בפנייתם  למשל,  כך,   .

מדברי  הבא,  במבע  גם  וכך  ממנו;  יותר  כיודעים  עצמם  להציג  מעוניינים  שאינם  היות  זה  בסגנון  מתאפיינת 
 דבורה אל ברק: 

ִיְשָרא ֹ֔   ַ֣י  ְבנ  פּ֙ו  ]...[ַויִֹּס֙ ְיהָוֹ֑ה  ַ֣י  ינ  ְבע  ע  ָהַרַ֖ ות  ַלֲעשֵּ֥ ְוַשר־ְצָבא֙ו   ל   ]...[ ַען  ְך־ְכַנֹ֔ ל  ֹּֽ מ  ין  ָיִבַ֣ ְבַי֙ד  ה  ְיהָוֵ֗ ם  ַ֣ ַוִיְמְכר 
ה   שְֹּפָטֵּ֥ יא  ִהִ֛ ות  ַלִפידֹ֑ ת  ש  ַ֖ א  ְנִביָאֹ֔ה  ה  ִאָשַ֣ ּוְדבוָר֙ה   ]...[ ל־ְיהָוֹ֑ה  א  ל  ַ֖ ֹּֽי־ִיְשָרא  ְבנ  ּו  ַוִיְצֲעקֵּ֥  ]...[ א  יְסָרֹ֔ ִסֹּֽ

 ַ֖ ת־ִיְשָרא  יא׃ ]...[א  ֵּ֥ת ַהִהֹּֽ יו  ל ָבע  ָלֶ֜ ר א  אמ  י ַותִֹּּ֨ ש ַנְפָתִלֹ֑ ד  ַ֖ ַעם ִמּק  ן־ֲאִבינֹֹּ֔ ק ב  ח ַוִתְקָר֙א ְלָבָרַ֣ א ַוִתְשַלֵ֗ ל ֥ ִצָּוַ֣ה ה 
ַנְפָתִלַ֖  ֵּ֥י  ִמְבנ  יש  ִאֹ֔ ֲאָלִפי֙ם  ת  ר  ֹּׁ֤ ֲעש  ִעְמךֵ֗  ְוָלַקְחָתַ֣  ור  ָתבֹ֔ ר  ְבַהַ֣ ַשְכָת֙  ּוָמֹּֽ ְך  ֹּׁ֤ ל  ל  י־ִיְשָרא ֵ֗ ֹּֽ ֱאֹלה  ְיהָוַ֣ה  ּוִמ ׀  ֵּ֥י י  ְבנ 

ּון׃  יהּו    ְזֻבלֹּֽ ּוְנַתִתַ֖ ו  ת־ֲהמונֹ֑ ְוא  ו  ת־ִרְכבַ֖ ְוא  ין  ָיִבֹ֔ א  ַשר־ְצָבַ֣ יְסָר֙א  ת־ִסֹּֽ א  ון  ִקישֵ֗ ל־ַנַַ֣חל  א  יך  ל ֶ֜ א  י  ּוָמַשְכִתִּ֨
ך׃ ) ֹּֽ  ( 7–1ד׳  שופטיםְבָיד 

 
סלמס )שם(, ברור שהמסר שהעבירה דבורה לברק היה חדש לו, שכן אם לא כך, לא ברור כיצד יכול -על פי ון

היה ברק לדעת קודם לכן על הציווי מן האל. אלא שבעת ההיא מעמדה של דבורה היה נמוך מזה של ברק: היא  
)דבורה מכונה   ייחוס  לה  לא היה  ותפקידה , ושם אביה אינו מאשת לפידותהייתה אישה;  צוין באף מקום(; 
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על דרך השלילה, בייחוד  דיוננו כאן, יש להתייחס גם למבני שאלה מרובים וברירתיים  במסגרת  

לשימושיה האחרים    הלא שימוש זה של  ובכך לעמוד על ההבחנה בין  ,  הלא  שבהם משובצת אלו  

 בעברית המקרא. 

 
שב  המקומות  מבנה    הםאחד  שאלות מוצאים  בנבואת    מרובה  הוא  השלילה  דרך  על 

מקומות  וישעיה לבין  בעבר  נפגעו  שכבר  מקומות  בין  משווה  הנביא  שומרון;  בגורל  העוסקת   ,

)ר׳ מילון    ׳אקוויוולנטיות ׳הוא  כאן  בעתיד, כלומר שימוש הברירה  באותו אופן  שצפויים להיפגע  

 : המונחים(

א  ל ֥ ו  ה  יש ַכְלנֹ֑ א ְכַכְרְכִמַ֖ ת  ִאם־ל ֤ א ְכַאְרַפ֙ד ֲחָמֹ֔ ק ִאם־ל ֥ ש  ַ֖ ון׃ְכַדמ   ( 9י׳  ישעיה) שְֹּמרֹּֽ

 
ארם פרת ממלכות  נהר  על  העיירות  ״אלה  אמר    ,רד״ק מפרש:  לפיכך  אשור,  מלך  הלא  וכבשם 

גם    ; ?ככרמיש וכן שומרון כמוהם״.  ונמסרו בידיי,  לפניי  היו שוות  כולם  כי  כזו,  זו  אצל  כלומר 

בפסוק  השוואה ה  עולההמלבי״ם   הנזכרים  המקומות  כן  בין  כרכמיש,  עיר  את  שכבשתי  ״כמו   :

אלו למעשה שאלות  ״. ?וכן את דמשק ושומרון ?וכן כבשתי את ארפד וחמת ?כבשתי את עיר כלנה

וכבר צוין   ;[ ג  אם לא  ב   אם לא   א   הלאשכבר נדונו לעיל. הדגם המשמש במקרה זה הוא ]   , רטוריות

[ המבעים בדגם  זו, של  הם ברירתיים.    ,זולת אחד המוטל בספק  ,[ב  אם  א   הלעיל שכל  קריאה 

 : JPSהיטב בתרגום   תמתבהר שאלות רטוריות ברירתיות,

Was Calno any different from Carchemish? Or Hamath from Arpad? 

Or Samaria from Damascus? 

 
 

אחרים.   דגמים  משמשים  אחרים  ישעיה  ,למשל  , כךבמקומות  בנבואות  אחר    ו במקום 

שאלות רטוריות  נראה שלפנינו  ; גם הפעם  [ד  הלא  ג   הלא   ב   הלא   א   הלא מצוי הרצף הבא, בדגם ]

 : ברירתיות

֤לֹוא ְדעּ֙ו    ה  ֹּֽ ֹוא ת  לֹ֣ עּו    ה  ֛לֹוא  ִתְשָמֹ֔ ם  ה  ֹ֑ ָלכ  אש  ַֹּ֖ ר לֹו֙א  ֻהַגֵּ֥ד מ  ץ׃ ה  ָהָאֹּֽר  ות  ם מוְסדַ֖ ינֹּת ֹ֔   ֲהִבַ֣

 (21מ׳  ישעיה) 

 
ואוקונור   וולטקה  אצל  מובאת  ממש  זו  דוגמה  רטוריות)שם(  למעשה,  לשאלות    . בהתייחסם 

תמיכה לראיית השאלות כחליפיות זו לזו עשויה להתקבל מהשוואה בין מבע זה למבע דומה לו,  

 [: ב אם לא   א הלאהמופיע פסוקים אחדים לאחר מכן בדגם ]

 
היה נביאה, תפקיד שלא סימן מעמד חברתי רם. בניגוד לכך, ובהתבסס על ההקשר הרחב ועל האמור בפרק,  
ברק היה ראש שבט נפתלי, איש בעל סמכות אף מעבר לשבטו ובמיוחד בקרב בני זבולון. בשל סיבות אלה, על 

בשאלה בודדה, ואילו    הלאכך או כך, לפנינו  המתאים״.  סלמס, הציגה דבורה את דבריה אל ברק ״באופן  -פי ון
 ענייננו כאן במבנים מרובים. 
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ֹוא לֵ֨ ְעָת    ה  א  ָיַדֶ֜ א ִייָגֹ֑ע  ִאם־ל ֹ֣ ַֹּ֣ ף ְול א ִייַעַ֖ ֵֹּּ֥ ץ ל ות ָהָאֹ֔ר  ֙א ְקצַ֣ ם ׀ ְיהָו֙ה בור  י עוָלֹּׁ֤ ְעָת ֱאֹלה ִּ֨ ָשַמֵ֗

ו׃ ר ִלְתבּוָנתֹּֽ ק  ַ֖ ין ח  ֵּ֥  (28מ׳  ישעיה) א 

 
הנוקט   רד״ק,  מפרשנות  בבירור  עולה  הברירה  יחס  ועוד,  יידע  אוזאת  השלוש  באלה  ״כי   :

 ישמע מן המגידים דרך קבלה״.  אוילמד ממי שילמדהו   או יבין מעצמו, או האדם: 

 
 : ובדברי ירמיה  מצוי כך ב[.    הלאא  הדגם נוסף הוא ]

ות   ַלֲעשִּ֨ ק  ֹ֑ ָבצ  ות  ָלשַ֣ ים  ְוַהָנִשַ֖ ש  ת־ָהא ֹ֔ א  ים  ְמַבֲעִרַ֣ ָאבו֙ת  ְוָהֹּֽ ים  ִצֵ֗ ע  ים  ְמַלְּקִטַ֣ ים  ַהָבִנ֞

ִני׃   ֹּֽ ַהְכִעס  ַען  ְלַמַ֖ ים  ִרֹ֔ ֲאח  ים  אֹלִהַ֣ ל  ְנָסִכי֙ם  ְך  ֹּׁ֤ ְוַהּס  ִים  ַהָשַמֵ֗ ת  כ  ַ֣ ִלְמל  ים  ם  ה  ַכָּוִנֶ֜ ֵּ֥ ה  י  אִֹּתִ֛

ים ְנֻאם־ְיהָוֹ֑ה  ֹואַמְכִעִסַ֖ לֹ֣ ם ְלַמַ֖  ה  ם׃אָֹּתֹ֔ ֹּֽ יה  ת ְפנ  ש   ( 19–18ז׳   ירמיה ) ַען בֵֹּּ֥

 
כאן ובמקרים דומים איננו עונה על שאלת כן/לא הרטורית    הלא הרכיב הפותח ב״ מושבי,    לטענת

. במקום  לאהיא, בפשטות,    שאלה זו(, שכן התשובה ל[...]  האותי הם מכעיסיםבתחילת הפסוק )

לערך הנדחה בשאלה הראשונה; כלומר ברכיב השני    מציג את החלופה הנכונה השני  זאת, הרכיב  

הנדחית    אותםמוצג   לאפשרות  ב .  ״אותיכחלופה  השימוש  התרגומים    rather  -גם  מן  בחלק 

 : היא   לפסוק NIV לשון ; סימטרית-ברירה אעשוי להצביע על כוונה להביע המודרניים 

[…] But am I the one they are provoking? declares the LORD. Are 

they not rather harming themselves, to their own shame? 

 
וברירתיות.   רטוריות  שאלות  צמד  לפנינו  כי  לטעון  ניתן  כן,  זאת,  אם  מושבי,  עם  אף  לטענת 

 .304נראית מתאימה יותר  כקביעה   הקריאה ,שאלה אפשרית מבחינה תיאורטיתכ  הקריאהש

  
  של יחס הברירה עצמו,  הסקתו ובהמשך גם קידודותהליך   לסיום הפרק, ולאחר שהוסבר

של יחס זה, ובפרט בשימוש    ו בשימושי  תמקדא  ואף הוצגו הדגמים המגוונים שבהם הוא משובץ, 

   .׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳

 

 ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳, בפרט במבני שאלה מרובים שימושי הברירה 7.5

נדונו  גם  בעברית המקרא, ובהתאם  מרובים  העיקריים המובעים במבני שאלה  שימושי הברירה  

)ר׳    ׳ העלאת אפשרויות׳ ו  ׳איחוי מבחין ׳ בצידם נזכרו גם  ;  ׳אקוויוולנטיות ׳ו  ׳ בחירה׳הם    ,בפרק זה

ברירתיים  .  מילון המונחים( גם מבני שאלה  כי בדומה למבני תנאי ברירתיים,  לומר  ניתן אפוא 

מצומצמת   קשת  לקשת  מאוד  מציגים  בהשוואה  שימושים  .  אומבעי  מציגים  שהשימושים  של 

ל  בניגוד  ולפיו  לכך,  הצעתי הסבר  כבר  המ  ,אובפרק הקודם  במשפטי    שובצים הסמנים האחרים 

 
 :; לשונואיננו רואה בחלק השני שאלה, אלא קביעה   JPSואכן תרגום  304

Is it Me they are vexing? — says the LORD. It is rather themselves, to their own 
disgrace. 
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ומקודד, ובשל ״העומס הסמנטי״ ההבעת ברירה  ב לא ״התמחו״    מודאליים ייחודי  מוטל  באופן 

ל  , הםמשמעים שונים  בהיותם מביעים  עליהם, כה מפורטת קשת    הצגתלא ״התפנו״    שימושים 

 .  של משמע אחד, משמע הברירה

 
הברירה    שימוש  הקודם,  בפרק  גבוהה׳כאמור  מדרגה  במבעי  ׳קטגוריה  הנפוץ  לא  או,   ,

במב כלל  ברירהתנאי    ניאותר  ברירתיים.  .  המביעים  שאלה  במבני  גם  המצב  הוא  זאת,  כך  עם 

השימוש   של  להבעתו  לכוון  עשוי  דבורה  בשירת  המבעים  שאחד  נראה  למדי,  נדיר  ובאופן 

 : ׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳

א  יְסָרֹ֔ ְלִסַ֣ ְצָבִעי֙ם  ל  ְשַלֹּׁ֤ ר  ב  ג ֹ֔ אש  ַֹּ֣ ְלר ִי֙ם  ַרֲחָמַת֙ ַחם  ַרֹּׁ֤ ל  ָשָלֵ֗ ּו  ְיַחְלקַ֣ ּו  ִיְמְצאֶ֜ א  ִֹּּ֨ ל    ֲהל ְשַלֵּ֥

ל׃ י ָשָלֹּֽ ֵּ֥ ִים ְלַצְּואר  ַבע ִרְקָמַתַ֖ ֵּ֥ ה צ  ים ִרְקָמֹ֑  (30ה׳  שופטים) ְצָבִעַ֖

 
זה הוא    מציגים שימושכפי שפורט בחלק הראשון של העבודה, אחד הדפוסים של מבעי ברירה ה

, שבו אין  בפסוק זה  רחם רחמתייםמבע כך ב  ם החליפיים במדרג עולה.יסידור הביטויים המספרי

הפריטיםסמן   את  הקושר  ״׳נערה  .  מפורש  מבאר:  ופירוש    אורד״ק  נערות׳״,  דוד שתי    מצודת 

כשאלה    , הלא, הפותח בשתי עלמות׳״. קריאת המבע  או, ׳עלמה  שללדומה: ״אף כל אחד ייקח ב

 רואה כאן שאלה, ולשונו:  NRSVשנויה במחלוקת בין התרגומים; תרגום 

Are they not finding and dividing the spoil? — A girl or two for every 

man […]? 

 
בורשטיין  החדשה.  העברית  מן  למבעים  זה  מבע  להשוות  ברירה)שם(  מעניין  בשאלות  בדונה   ,  ,

ומשמעויותיהן,   הפריטים  סוגיהן  בהן  שגם  מודרנית  בעברית  שאלות  הם  החלופיים  מציגה 

 : הדוגמאות   . במסגרת זו נמנותמפורשסמן    ביניהםאין ננקט  ם במדרג עולה ויימספרביטויים 

שלוש?   שנתיים?  שנה?  יהיה?  הוא  ארוך  כמה  מתמשך.  עימות  על  מדבר  אתה 

 ( 10.8.2001, ידיעות אחרונות)אריאלה רינגל הופמן ואלכס פישמן, 

 
 וכן: 

סמ״ק? )דורון רוזנבלום, מוסף    5,000סמ״ק?    2,000איזה נפח מנוע פואד ירצה?  

 ( 7.2.2003, הארץ

 
הוא   אלה  דוגמאות  משתי  העולה  הברירה  אפשרויות ׳שימוש  מציגים  ׳העלאת  הדוברים  שכן   ,

הנכונה.   זו  על  לעמוד  במטרה  שונות  ו אפשרויות  )שם(  ומאורי  אריאל  בחלק  כקביעת  כאמור 

  שופטים במבע שב  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה ׳ שני שימושים אלו,  ההבדל בין  הראשון של העבודה,  

אפשרויות׳ו המודרנית  ׳ העלאת  העברית  מן  שבבמבעים  שבעוד  הוא  ה ,  מצויה  שימוש  ראשון 

שני הפריטים עצמם הם  שימוש הבמוקד השיח הקטגוריה האחת המשותפת לפריטים השונים, ב
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המכּו השימוש  על  שהעמידה  מובן  השיחי.  הוא  שבמוקד  שבו  ההקשר  על  נסמכת  מבע  בכל  ון 

 שופטיםב. בדוגמה לעיל ש ושמשובץ, אך מעניין להצביע גם על היבטים מבניים המרמזים לשימ

ביחיד  הפריטים  המקרא אחתה  מצויים  לטעמי  החלוקה  פי  על  השאלה  ,  סימן  זאת,  לעומת   ;

מן העברית ה הדוגמאות  בשתי  כל פריט  על כך שכל    מודרניתשלאחר  משובץ    אחד מהםמצביע 

מבניות  -בהמשך לדיון בעניין זה בחלק הראשון של העבודה ולציפיות התחביריותנפרדת.    דהביחי

סמך   על  ברירה  בהם,  ממבעי  המובעים  מבנההשימושים  קשר  על  להצביע  שניתן  -ייתכן אפוא 

)בשימוש   יחיד  שיחי  לקונספט  להתכוונות  קשורה  מהודק  במבנה  היערכות תחבירית  פונקציה: 

גבוהה ׳ מדרגה  ואילו  ׳קטגוריה  מצויה    ״הימתחות״(,  חלופה  שכל  כך  יחידות,  מספר  פני  על 

 .305ונים ולהצבתם במוקד השיחי ביחידה נפרדת, קשורה להתכוונות לפריטים הש

 
בהקשר זה יש להסב את תשומת הלב גם לכך ששימוש הברירה ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳  

החל  הפריטים  האחרים,  לדגמים  בניגוד  אשר  בדגם,  דווקא  כל  ומועבר  מסומנים  אינם  בו  פיים 

בהתאם  אחד באופן עצמאי ונפרד, ולמעשה אינם מסומנים כלל. נראה כי יש קשר בין הדברים.  

נפרד לכל פריט מחזק את ראייתו כ״עומד בפני עצמו״ )שם(  לטענת אבישור  כן    , שסימון  כל  ועל 

במבע   נתפשפריט  כחל  גם  פחותה  לובמידה  כאשר אחריםפי  להיפך:  גם  שכך  אפשר  הפריטים    , 

כמצויים   ביתר קלות  נתפשים  הם  אינם מסומנים כלל,  או  נפרד  כל אחד באופן  אינם מסומנים 

שימוש ׳קטגוריה מדרגה  הפיים ואף להבעת  ובזיקה זה לזה, ומכאן קצרה הדרך לראייתם גם כחל

 , המתבסס בדיוק על הזיקה ועל הדמיון בין הפריטים.גבוהה׳

 

 סיכום  7.6

של   העיקרית  ברירה  מטרתו  שמבעי  היא,  אף  מודאלית  נוספת,  סביבה  לבחון  הייתה  זה  פרק 

עמד  שובציםמ שאלה.  משפטי  לברירה    תיבה:  שאלה  בין  הזיקה  העולם על  משפות  שעולה    כפי 

של   תי והעמק העיקריים  הסמנים  הוצגו  זו  במסגרת  המקרא.  עברית  הנחקר,  הקורפוס  לגבי 

שאלה השאלה,  משפטי  והמגוונים  והדגמים    אםו  (ה  )  ה׳  מעמידים,  מהלכים  ה  תוארושהם 

ישמש  ושהוביל  מבניים-והתחביריים  פרגמטיים-הסמנטיים להבעת    ולכך שמבני שאלה מרובים 

. כנדרש מעיון טקסטואלי, נתמכו  בדומה למבני תנאי; זאת,  זוגות מינימלייםתוך הצגת  ,  ברירה

   מגוון מקורות נוספים, עתיקים וחדשים.הקביעות ראשית כל על לשון המקרא גופו, וכן על 

 

 
הברירה    305 שימושי  בין  הבחנה  בעניין  שאלות  להרחבה  אריאל,  במבני  ר׳  ביחידות,  התחבירית  ההיערכות  פי  על 

 יברכיהו, פיין וגיורא, בהכנה. 
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כך,   שאלות  בתוך  להבעת  המקרא  בעברית  המלך  דרך  בבחינת  שהוא  בדגם  בדוני 

 [ )הידקדקותאם    א ה  ברירתיות,  הגרמטיקליזציה  בדבר  אריאל  של  קביעותיה  את  חיזקתי  (  ב[, 

של   השני  הדווקא  קשר  במבנים  סמן  בו  שמתקיים  כיוון  הסברים.  לכך  והצעתי  ברירה  כסמן 

,  קונסטרוקציהכ דגם זה  פונקציה הדוק, וכמעט בכל מופעיו מובעת בו ברירה, ניתן לראות-מבנה

 כהגדרת גולדברג, כלומר כמבנה המשמש להבעת ברירה באופן קבוע.  

 
המסקנה העיקרית העולה מן הפרק היא שבעברית המקרא ישנם סמנים שפוטנציאלית  

יכולים היו גם הם להתפתח להבעת ברירה באופן ייחודי, אולם בעיקר בשל השכיחות הנמוכה של  

מקצה  הגרמטיקליזציה    תהליך בף אחד מהם  א   לא ״התקדם״היקרויותיהם במיקומים פנימיים  

ומקודד,   ייחודי  כסמן  הברירה  קצה  עבר  אל  שלם״,  השאלה  ש״התקדמה״  ״באופן    . אוכפי 

נטען לגביהן קודם לכן שהן עשויות להתפרש  גםו  כיבמסגרת זו נכללות גם המיליות   , אשר לא 

 כמביעות ברירה. בכך חידשתי על משמעיהן של מיליות אלו בעברית המקרא.  

 
ועוד,   זהזאת  בפרק  קביעותיה   גם  על  אריאל    ןחידשתי  בניגוד  ומאורי.  של  כי  מצאתי, 

ולממצאים   האנגליתלציפיות  שאלה  בקורפוס  מבני  כוללים  מרובים  ברירתיים  ,  (  או)שאינם 

בשימוש   בשיח,  יחיד  לקונספט  מאופיינים  דווקא  ,  ׳אקוויוולנטיות ׳המכוונים  במבנים  אינם 

זה  ו מהודקים,   מבעי  בכלל  להעדפת  )בניגוד  בלבד  פריטים  שני  לכלול  מעדיפים  אינם    או אף 

אפוא  האקוויוולנטיים   ניתן  ללכך(.  זה  בהקשר  פגם  נסמכת  המקרא  עברית  כי  על  טעון,  חות 

המכּו המסר  העברת  לצורך  ההקשר  על  ויותר  מבניים  בולטת    .וןרמזים  זו  יותר  אף  היסמכות 

אלו, שכן  ב בהם מתּו מבנים  ובתלות בהקשרעצם הברירה  היסקים  באמצעות    . או  בהיעדר  ,וכת 

כן, כדרכן של אריאל ומאורי, בדוני במבעי שאלה המקושרים באמצעות     ואם , שבהם  ו׳יתר על 

על   העמידה  את  חידדתי  הפריטים,  בין  כנקודת  של  כוונות  הקושרת  מבעים  בהעמידה  הדוברת 

הבניה השיחית; בתוך כך  בין ה את הפער בין ההתרחשות במציאות להדגשתי  כן  המוצא לניתוח ו 

את   להרחבתי  לאמתההתייחסות  תואמים  של    זו במסגרת    .היסקים  הקריאה  את  דייקתי  גם 

 ב[, והצבעתי בו על מבנה מעניין, המציג ברירה בין שאלה עקיפה לתנאי. ואם לא  אה הדגם ]

 
אלו אינם  ;  ממבעי שאלה ברירתיים עיוננו לווה בהצגת שימושי הברירה השונים העולים  

העולים ממבעי   בהשוואה לשימושים  ודאי  תנאי  אורבים,  בדומה לתמונה העולה ממבעי  וזאת   ,

מצאתי   שאלה  במשפטי  זאת,  עם  הקודם.  בפרק  בהם  הדיון  במסגרת  שהוסבר  וכפי  ברירתיים 

על   בהסתמך  להימצאותו  הסיבה  את  הסברתי  גבוהה׳,  מדרגה  ל׳קטגוריה  המשמש  נדיר  מופע 
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עברית מודרנית והוספתי לעמוד על ההבחנה  בדומים לו  מבנהו, השוויתי בינו לבין מבעי שאלה  

   ., בהמשך לאריאל ומאורי )שם(בין שימוש זה לשימוש ׳העלאת אפשרויות׳

 
ל  עתה  בנפנה  היא  עיון  אף  האחת  ברירה:  מבעי  נפוצים  בהן  שגם  נוספות  סביבות 

והשע הוראה  הצעה,  מבעי  וכוללת  החיווי  מודאלית,  משפטי  סביבת  היא  האחרת  רה; 

 המציאותיים. אלו ואלו ייבחנו בפרק הבא. 
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  סביבות נוספות שבהן מוסקת ברירה. 8

 
מצאתי, שהמבנים  הטענה המרכזית במחקר זה היא שיחס הברירה איננו ראשוני בשפה.  כאמור,  

אלו משפטי  ; ברובם  ברירה הם בעיקר מודאליים( שגם מהם עשויה להשתמע  אווהסמנים )זולת  

גם   ובצידם  הקודמים(,  בפרקים  )שנדונו  ושאלה  אחרים,  תנאי  מודאליים  גוונים  בעלי  משפטים 

 במשפטי חיווי מציאותיים.  משתמעת ברירה גם  ביניהם הצעה, הוראה והשערה. בנוסף  

 
  מהם עשוי להשתמע  ושיחס ברירה    סביבות אלה הסמנים המצויים בכי  העלתה,  דיקתי  ב

כמו   נדונו לעיל,  וכפי שנדון    ; כידועו׳ו  אםנחלקים לשתי קבוצות: האחת כוללת סמנים שכבר 

אלו  לעיל סמנים  וגם  הם  ,  שימושים,  משמשיםמרובי  הם    ה עשוי   307שאלהלו  306תנאי ל  כשאין 

הקבוצה השנייה כוללת  . משום כך הם מצריכים עיון נפרד, שמקומו כאן.  ברירה  להשתמע מהם

 .  פןהשערה, כמו לוראה או עיקר שימושם הוא לה שטרם נתקלנו בהם, מפני ש סמנים

 
עמד כבר  ברירה  לבין  שאלה(  ואינה  תנאי  )שאינה  מודאליות  בין  הזיקה  .  מבואב  תי על 

כאמור, מחקרים טיפולוגיים שבחנו את יחס הברירה מצאו, כי אחת האסטרטגיות אשר נוקטות  

מבני ספק לצורך כך. זאת  של  שפות שאין בהן סמן ברירה ייחודי היא ״גיוס״ סמני ספק וצימוד  

 . ועוד, סמני ספק הם מן המקורות הדיאכרוניים להתפתחות סמני ברירה

 
סע   יחולק אפוא לשני  זה  יידונו משפטים מודאליים מן    8.1: בסעיף  עיקריים   יפים פרק 

יידונו משפטי חיווי מציאותיים. הציר המארגן בכל סעיף    8.2בסעיף  ;  לעיל  הקבוצות האמורות

והדגמים   הסמנים  מעמידיםהוא  אשר  שהם  תהליכי  כמביעים    משתמעים,  ברירה; 

 העולים מן המבעים. הגרמטיקליזציה )הידקדקות( המשוערים; ושימושי הברירה 

 

 

 
 המשמשת לתנאי ומתפרשת ממנה ברירה, כמו למשל בדברי אברם אל לוט:  אםכלומר אין ענייננו כאן ב 306

אֲ  ים  ַאִחַ֖ ים  י־ֲאָנִשֵּ֥ ִכֹּֽ ֹ֑יך  רֹּע  ין  ַ֣ ּוב  י  ַעַ֖ רֹּ ין  ֵּ֥ ּוב  יך  ינ ֹ֔ ּוב  יִנַ֣י  ב  ְמִריָב֙ה  י  ְתִהֹּׁ֤ א  ַאל־ָנִּ֨ וט  ל־לֵ֗ א  ם  ַאְבָרֶ֜ ר  אמ  ִֹּּ֨ ָנְֹּֽחנּו׃  ַוי
י   ָעָלֹ֑ ד ָנַ֖א מ  ר  יך ִהָפֵּ֥ ֙ץ ְלָפנ ֹ֔ א ָכל־ָהָא֙ר  ֹֹּּׁ֤ ָנה  ־הַ ִאםֲהל יִמֹ֔ אל ְוא  יָלה׃ )ְוִאםְּׂשמַֹּ֣ ין ְוַאְשְמִאֹּֽ –8י״ג    בראשית־ַהָיִמַ֖

9) 
 

 במשפטי תנאי שמתפרשת ממנה ברירה, כמו למשל בחוק:   ו׳וגם אין ענייננו ב
יו  ה ָאִבִ֛ ֵּ֥ ת׃ )וְ ּוַמכ  ות יּוָמֹּֽ ו מֵּ֥  (15כ״א  שמותִאמַ֖

 
 המשמשת לשאלה ומתפרשת ממנה ברירה, כמו למשל בשאלה שבדברי אבימלך:  אםכלומר אין ענייננו כאן ב 307

֒ם  וב ָלכ  ֮ם ַמה־טַ֣ י ְשכ  ַ֣ י ָכל־ַבֲעל  א ְבָאְזנ ִּ֨ ַעל ה  ַּדְברּו־ָנ֞ ַ֣י ְיֻרַבֹ֔ ל ְבנ  יש כֶֹּ֚ ים ִאֵ֗ ם ִשְבִעַ֣ ל ָבכ ֶ֜ יש ִאםְמשִֹּּ֨ ם ִאַ֣ ַ֖ ל ָבכ  ־ְמשֵֹּּ֥
ם  כ  י־ַעְצמ  ם ִכֹּֽ ד ּוְזַכְרת ָ֕ ָחֹ֑ ם ָאִנֹּֽי׃ )א  ַ֖  (2ט׳  שופטיםּוְבַשְרכ 

 
 למשל במבע בדברי יהושע אל העם: , ( שמתפרשת ממנה ברירהאםבצד למשל שאלה )במשפטי ו׳ וכן לא ב

ַתֲעבֹּדּו֒ן   י  ת־ִמַ֣ א  ַהיו֮ם  ם  ַ֣ ָלכ  ּו  ַבֲחרִּ֨ ה  ת־ְיהָוֵ֗ א  ד  ַלֲעבַֹּ֣ ם  יכ ֶ֜ ינ  ע  ְבֹּֽ ע  ַרִּ֨ ם  ְוִא֩ם  ּו ִאֹ֣ ר־ָעְבדַ֣ ֲאש  ים  ת־ֱאֹלִה֞ א 
ר  ר[ ַהָנָהֹ֔ ב  ַ֣ []ע  ר ]מ  ב  ֙ר ְבע  ם ֲאש  יכ ֵ֗ י  ְוִא֙ם ֲאבות  יִתֹ֔ י ּוב  ִכַ֣ ם ְוָאנֹּ ים ְבַאְרָצֹ֑ ם יְֹּשִבַ֣ ַ֖ ר ַאת  ֵּ֥ י ֲאש  ִרֹ֔ י ָהֱאמֹּ ַ֣ ת־ֱאֹלה  א 

ת־ְיהָוֹּֽה׃  ד א   ( 15כ״ד  יהושע)ַנֲעבַֹּ֖
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 )שאינם תנאי ואינם שאלה(   משפטים מודאליים 8.1

 להלן תוצגנה קבוצות של משפטים מודאליים, אשר יחס הברירה עשוי להיות מוסק מהם: 

 

 משפטי הצעה 8.1.1

]א׳  דברי הימים  בספר   הבא, המשובץ בדגם  הברירה  זה  [ג  ואם  ב   ואם  א   אםמצוי מבע  במבע   .

 : לדוד לבחור באחת משלוש אפשרויותמציע גד הנביא 

ר׃   אמֹֹּּֽ ל  יד  ָדִוַ֖ ֵּ֥ה  חֹּז  ד  ל־ָגֹ֔ א  ְיהָו֙ה  ר  ֹּׁ֤ ה    ַוְיַדב  ְיהָוֹ֔ ר  ָאַמַ֣ ה  כֶֹּ֚ ר  אמֵֹּ֗ ל  יד  ל־ָּדִוֶ֜ א  ְוִדַבְרָתִּ֨  ְ֩ך  ל 

ְך׃  ה־ָלֹּֽ ֱעש  ֹּֽ ְוא  ָנה  ַ֖ ה  ת מ  יך ְבַחר־ְלךִ֛ ַאַחֵּ֥ ֹ֑ ָעל  ה  ַ֣ נֹּט  י  ֲאִנַ֖ וש  ר   ָשלָ֕ אמ  ֵֹּּ֥ ַוי יד  ל־ָּדִוֹ֑ ָגַ֖ד א  ֹּא  ו    ַוָיֵּ֥ב לִ֛
ְך׃  ל־ָלֹּֽ ה ַקב  ר ְיהָוַ֖ ה־ָאַמֵּ֥ ב  ִאם  כֹֹּּֽ ים ָרָעֵ֗ וש ָשִנֶ֜ י֮ך  ְוִאם־ָשלִּ֨ י־ָצר  ה ִמְפנ  ֵּ֥ ים ִנְספ  ה ֳחָדִשֶ֜ ־ְשֹלָשִּ֨
֒ת   ג  ְלַמּׂש  ׀  ך  ַ֣ אוְיב  ב  ר  ַ֣ ה  ְוִאםְוח  ְיהָוֹ֔ ּוַמְלַאְַ֣ך  ץ  ָבָאֹ֔ר  ֙ר  ב  ֙ ְוד  ְיהָוֹּׁ֤ה  ב  ר  ַ֣ ח  ִמים  ָיִּ֠ ת  ש  ־ְשֹלַ֣

ית   ר׃ַמְשִחַ֖ ָּדָבֹּֽ י  ת־שְֹּלִחַ֖ יב א  ה־ָאִשֵּ֥ ָמֹּֽ ה  ה ְרא ֹ֔ ְוַעָתַ֣ ל  ֹ֑ ִיְשָרא  ּול    דברי הימים א׳)  ְבָכל־ְגבַ֣
 (12–9כ״א 

 
ב׳למעשה, בפרק הקודם נתקלנו בהצעה זו בהופיעה בספר   ]  שמואל    א   הבמשפט שאלה בדגם 

 [: ג ואם ב אם

ל־ָגַ֣ד   א  ָהָי֙ה  ה  ּוְדַבר־ְיהָוֵ֗ ר  ק  ַבבֹֹּ֑ ד  ָּדִוַ֖ ְוִדַבְרָתַ֣  ַוָיֵָָּֽ֥קם  ָה֞לוְך  ר׃  אמֹֹּּֽ ל  ד  ָדִוַ֖ ֵּ֥ה  חֹּז  יא  ַהָנִבֹ֔

ְך׃  ה־ָלֹּֽ ֱעש  ֹּֽ ְוא  ם  ַ֖ ה  ַאַֹּֽחת־מ  ְבַחר־ְלךֵּ֥  יך  ֹ֑ ָעל  ל  ַ֣ נוט  י  ִכַ֖ ָאנֹּ ש  ָשֹלָ֕ ה  ְיהָוֹ֔ ר  ָאַמַ֣ ה  כֶֹּ֚ ד  ל־ָּדִוֵ֗   א 

ו  ר לָ֡ אמ  ַֹּ֣ ו ַוי ד־לֹ֑ ד ַוַיג  ל־ָּדִוַ֖ ֹּא־ָגֵּ֥ד א  ַבע ָשִנַ֣ים ׀ ָרָעַ֣ב ׀ ְבַא ה  ַוָיב ֹּֽ וא ְלךַ֣ ש  ך ָתבַ֣ ה ִאםְרצ ָ֡ ־ְשֹלָשַ֣

ך   רְֹּדפ ֵ֗ ּוא  ְוהַ֣ יך  ֶ֜ ֹּֽי־ָצר  ִלְפנ  נְֻסךִּ֨  ָדִשים  ע  ְוִאםֳחִּ֠ ַּדַ֣ ַעָת֙ה  ך  ְבַאְרצ ֹ֔ ֙ר  ב  ֙ ּד  ים  ָיִמֵּ֥ ת  ש  ְשֹלִּ֨ יות  ־ֱהִּ֠

ר׃ י ָּדָבֹּֽ יב שְֹּלִחַ֖ ה ָמה־ָאִשֵּ֥  (13–11כ״ד  שמואל ב׳) ּוְרא ֹ֔

 
  שמואל ב׳ בספר    השאלה  ה׳ מצביע על החילוף בין  הוא    .308אבישור רואה בשני המקרים שאלות 

א׳ בספר  )הראשונה(    אםל הימים  ש״ו  דברי  אלה קובע  ולגיטימיים״.    חילופים  חופשיים  הם 

על   גם  מצביע  ספר    בין  דיאכרוניהאבישור  של  לאיחורו  בהתאם  הימיםהסמנים:    א׳   דברי 

לספר   קובע  ב׳  שמואל בהשוואה  השאלה    הוא  במילת  הפותחת  מאוחרת    אםש״שאלה  הינה 

ב  הפותחת  בהשאלה  ה׳לשאלה  פותחות  שבה  שרוב השאלות  תוכיח  המשנה  לשון  ואמנם  ,  אם, 

 של אבישור.  קביעותיובחן להלן את א. ״השאלה ה׳ולא ב

 
בכל אחד מן המבעים מצביעה על הבדל: בעוד שבספר  גופה לשון נוסח המסורה  ראשית,  

ב׳ )  שמואל  דוד  אל  גד  של  ישיר  כדיבור  הדברים  לומוצגים  ויאמר  לו  ויגד  דוד  אל  גד  (, ויבוא 

(, כך שאין משתמעת ממנה בהכרח  קבל לך  ה׳כה אמר היא אחרת )  דברי הימים א׳ההצגה בספר 

שגם  שאלה.   שלוש    ננקטות   לארמיתתרגום  בבעוד  שב  םאכנגד  הימיםספר  אלה  ,  יןִא   דברי 

שונה,  אםל הארמית  המקבילה   תמונה  עולה  לאנגלית  המודרניים  התרגומים  המבע  אמנם    : מן 

 
 . 449–447ר׳ אבישור, תשל״ג, עמ׳  308
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ב  ךכשאלה, א  נקרא בהם  ב׳  שמואלספר  ב   , . כךבהם  כך  נקרא  אינו  א׳  דברי הימיםספר  המבע 

 : NRSV לשון תרגום  ,למשל

[…] So Gad came to David and said to him, “Thus says the LORD, 

‘Take your choice: either three years of famine; or three months of 

devastation by your foes, […] or three days of the sword of the LORD 

[…] Now decide what answer I shall return to the one who sent me.” 

 
ב  המבע  כי  א׳העובדה  הימים  ב  דברי  לשונו  מבדיקת  גם  מתחזקת  שאלה  הפיני  איננו  תרגום 

(Raamattu 1933/38):    זה בתרגום  מוצאים  לשימוש  ,  vaiאין  הייחודי  הברירה    ׳ בחירה ׳ סמן 

הימצאותו  בניגוד ל וזאת    ,309( ; ר׳ מילון המונחים)ישירה או עקיפה  אשר מצוי רק במשפטי שאלה

,  ׳בחירה׳ איננו    דברי הימים א׳ואכן, שימוש הברירה של המבע ב .  ב׳  שמואלספר  ב  בתרגום המבע

 . 310׳ ברירה חופשית׳ אלא

 
זאת   כל  להסיקלאור  ב  , ניתן  למבע  בניגוד  אבישור,  ב׳  שמואל ספר  כי  לדברי  ובניגוד   ,

להיקרא בו    ה יכולהאינ)הראשונה(    אם, ואיננו מובא במשפט שאלה  א׳  דברי הימיםספר המבע ב

בין  אבישור  ״החילוף החופשי״, כדברי .  כסמן שאלה , הוא אכן חופשי, אך  אםלבין    השאלה  ה׳, 

ל לא משום ששתיהן סמני שאלה בלבד.   במעמדה    . רבים  שימושים  בעברית המקרא   אםכאמור, 

( כאן  רעב התחילי  הינה    אם ( משמשת  [...]  אם שלוש שנים  זו  ברירה. התנהגות לשונית  להבעת 

כה עד  שראינו  כפי  שכן  שאלה  חריגה,  ובמשפטי  תנאי  במשפטי  כמביעה    מתפרשת  אם,  בדוננו 

עצם הצבתה בעמדה תחילית  [.  ב  אם  א  ה ]השאלה  ברירה רק בהיותה שנייה בשיח, למשל בדגם  

, כפי  בהק או כסמן שאלה מובהקודאי איננה חריגה, אך בעמדה זו היא משמשת כסמן תנאי מו

לעיל ש.  שראינו  שאלא  היא    תפרשהה  אםמשעה  שנייה,  בעמדה  ברירה  ״התקדמה״  כמסמנת 

ככזו גם בעמדה תחילית.  ולהיקרא    החלה להיות מוצבת, ו)הידקדקות(  הגרמטיקליזציה   תהליךב

של   יותר  רבים  מופעים  נמצאו  ל  אםאילו  היה  ניתן  המקרא,  בעברית  זה  כסמן    ראותהבמעמד 

ראוי לשים לב בהקשר זה גם  ; אלא שכאמור, מופע זה נדיר במקרא. או ברירה מקודד, ממש כמו  

הדיאכרוני:   הברירה  להיבט  כאן  מבע  ספר  ב  משובץהנדון  יחסית,  מאוחר  הימיםמקור  ;  דברי 

עם   אחד  בקנה  עולה  זה  שאיחור  שלאפשר  הכרח  רצףהל  ע  אם  ״התקדמותה״  אין  כי  אם   ,

 שהדברים שלובים זה בזה. 

 
 . 994–939, עמ׳ 2018אריאל ומאורי, כפי שעולה אצל  309
 

 בספר זה שגם    , אשר מופיעות לפני שני מבעי הברירה,בחר לך  מיליםבהקשר זה יש להסב את תשומת הלב גם ל  310
 , באמצעות מקבילותיהם.הן בנוסח העברי והן בתרגומים המודרניים,  דברי הימים א׳בספר  זה שוגם    שמואל ב׳

אלו במילים  הנקיטה  אף  כשלעצמן    על  בכוח  ותמצביע  ןאינהן  ואין  הספציפי,  הברירה  שימוש  לקבוע    ןעל 
׳בחירה׳ הוא מבנה שאלה ״תנאי הסף״ להבעת השימוש  ׳בחירה׳. כאמור,  עקיפה(   שהשימוש הוא  ;  )ישירה או 

 ננה אפשרית. בלעדיו הבעתו אי
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לבחינת  א עתה  בדבר    הקביעהפנה  אבישור,  של  של  עצם  השנייה  כפותחת    אםאיחורה 

ל בהשוואה  כאן, שכן  .  השאלה  ה׳ שאלה  רלוונטיות  זה  .  ברירתייםגם  הם    מבני השאלהלעניין 

כאמור, נסמכת,  זו  של  על    קביעתו  הימים ספר  ב  אםשיבוצה  בעמדה    , המאוחר  ,א׳  דברי 

. אלא שבשאלות הפותחות  המוקדם ממנו ,ב׳  שמואלהמשובצת בספר  ה׳״מקבילה״, לשיטתו, לה

; אחד מן המופעים המשמשים  [, כבר נתקלנו לעילב ואם א אם, כלומר אלו המופיעות בדגם ]אםב

לכם היום את  בחרו  ]...[  ,  ; כך בדברי יהושע אל העםיהושעבמקור מוקדם למדי, ספר  משובץ    כך

)  ואם את אלוהי האמורי ]...[    אשר עבדו אבותיכם  מי תעבודון, אם את אלוהים כ״ד    יהושע ]...[ 

  היחסית   דברי אבישור על אודות הדיאכרוניה  עלכדי לערער מעט    ויש בממצא זה  נראה כי  (.  15

 . השאלה ה׳ושל  אםשל 

 
ב  עבור א  הצעהלעיון  שעניינו  אחר  אחה  ,מבע  בדגם  מאוד:  ר,משובץ  גם  ב[;    ו  ]א  נפוץ 

 : ו. כך מצוי בנבואת ישעיה )ר׳ מילון המונחים( , ׳כל חלופה שהיא׳הוא אחרהפעם ה שימוש הבריר

]...[ יָנה  ֹ֑ ִתְקר  ר  ַ֣ ֲאש  ת  ַ֖ א  נּו  ָלֹ֔ ידּו  ְוַיִגַ֣ ישּ֙ו  ים   ַיִגִּ֨ ֱאֹלִהַ֖ י  ִכֵּ֥ ה  ְַָֽ֣דָעֹ֔ ְונ  ור  ְלָאחֹֹּ֔ ות  ָהאִֹּתיַֹּ֣ ידּ֙ו  ַהִגִּ֨

יבּו  יִטַ֣ ם ַאף־ת  ֹ֑ ָעה וְ ַאת  עּו ְוִנְשָתַ֖ ֹ֔ ו׃ָתר  ה[ ַיְחָּדֹּֽ ֵּ֥  (23–22מ״א  ישעיה) ְוִנָרא ]ְו[]ִנְרא 

 
דבר מה כלשהו,   לעשותאלו המתיימרים להיחשב אלים של ממש על  הצעה:למעשה מעלה הנביא 

לאשר   עצמ   קריאת.  השתעותיגרום  הספציפי    ההברירה  השימוש  בין    יםמתחזקוגם  הניגוד  מן 

בחלק הראשון של    ו, שהוצג או יבין מבע זה לבין מבעמן הדמיון הניכר    ;תרעוו  תיטיבו,  הפריטים

  ויקרא )]...[    נפש כי תישבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב   , למשלזהה  םשימוששהעבודה ו

 , שלשונו: JPSבתרגום  anything -ו or מנקיטת  נתמכים גם; ו (4 ה׳

Let them approach and tell us what will happen. […] Foretell what is 

yet to happen, that we may know that you are gods! Do anything, 

good or bad, that we may be awed and see. 

 
 

נפוץ בקרב מבעים    ׳כל חלופה שהיא׳ השימוש    עיון בעברית המקרא מעלה, כיזאת ועוד,  

ברירהרבים    מודאליים במ המביעים  רק  לא  במ  בעי;  גם  אלא  ה הצעה,  שיודגם  בעי  כפי  וראה, 

את    ״תוחמל״היא  כוונת הדוברת  הוראות  ובהצעות  דרך כלל ב בלהסביר זאת בכך שניתן    להלן.

האפשרית ביותר  הרבה  במידה  החלופות  המכּוקשת  המסר  לעצם  התאמה  אפוא  בכך  יש  ון  ; 

כל הפריטים בקטגוריה ״נופלים״ תחת ההצעה או  התייחסות לכלל החלופות, כך ש  בשימוש זה:

   רלוונטיים.וראה, וכולם הה

 
 ברירתיים.   והזהרה  לאחר עיוננו במשפטי הצעה ברירתיים, נפנה לעיון במשפטי הוראה 
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 והזהרה  משפטי הוראה 8.1.2

הקודם,   בסעיף  שהיא׳   שימוש הכאמור  חלופה  ב   ׳ כל  בעברית    מודאליים  מבעיםנפוץ  ברירתיים 

,  ל,  מהכוללים את הסמנים    . אלו מופיעים בדגמים רביםי הוראה והזהרהבע, ביניהם מהמקרא

אפוא  . קיים  רצף, אשר בשל הדמיון ביניהם ניתן לקבצם יחדיו: כולם מעמידים, למעשה, עדו  בין

בין הסמנים -קשר מבנה  השימוש  פונקציה  התקשורתית  הכוונה  כאמור,  , שכן  העולה מהם  לבין 

ה לאורך  הפריטים  לכל  התייחסות  היא  זה  בשימוש  מבעים  בקטגוריה  הנכללים    רצף בהעמדת 

ניתן לראות בכך פיתוח נוסף של קביעותיה של אריאל על אודות  .  כרלוונטיים וכחליפיים  והצגתם 

לעיל.  311במבעי ברירה   רמזים כפי שנדון  מ,  העולה  נוסף  ספק קטגוריה  ׳הוא    דגמים אלושימוש 

החלופות שבקטגוריה וגם  , המציב במוקד השיח גם את כלל ׳, ספק כל חלופה שהיא מדרגה גבוהה

 אדגים זאת להלן.  את הקטגוריה עצמה.

 
 : [ ב עד  א  מבדגם ]משובץ המבע הבא,   האל ללבן בחלומו יו שלדברב

ב   ם־ַיֲעקַֹּ֖ ר ִעֹּֽ ֵּ֥ ן־ְתַדב  ר ְלךִ֛ פ  מ  ו ִהָשִּ֧ ר לֵ֗ אמ  ַֹּ֣ ְיָלה ַוי ם ַהָלֹ֑ י ַבֲחֹלַ֣ ן ָהֲאַרִמַ֖ ל־ָלָבֵּ֥ ים א  א ֱאֹלִהִ֛ ִֹּּ֧ ַוָיב

וב  ִמ  דטֵּ֥ ע׃ע   (24ל״א  בראשית ) ־ָרֹּֽ

 
  , בין היתר, יםמתבהר  , ׳כל חלופה שהיא ׳ , וגם שימוש הברירה הספציפי  במקרה זהיחס הברירה  

בי המבע מדברי    ביניהם לעיל,    נו ונדו או  ננקטת    הםשב   ,יםאחר   יםלבין מבע  ן מבע זה מן הדמיון 

 : משפחת רבקה אל עבד אברהם

ע   ]...[ יך ַרֵּ֥ ַ֖ ל  ר א  ֵּ֥ ל ַּדב  א נּוַכִ֛ ֵֹּּ֥ וב׃אֹול  (50כ״ד  בראשית ) ־טֹּֽ

 
למבע   הדמיון  מן  לעיל,    נוסף וגם  ] שהוצג  מ  בדגם  אל  ואם    ב ועד    א אם  אברם  מדברי  מלך  ג[, 

 סדום: 

ץ׃   ָוָאֹּֽר  ִים  ָשַמֵּ֥ ַ֖ה  קֹּנ  ון  ְליֹ֔ ע  ל  ַ֣ א  ל־ְיהָו֙ה  א  י  ָיִדֹּׁ֤ ִתי  ֲהִרימִֹּּ֨ ם  ְסדֹֹּ֑ ְך  ל  ַ֣ ל־מ  א  ם  ַאְבָרַ֖ ר  אמ  ֵֹּּ֥ ַוי

ֹ֣דחּו֙ט  ִאם־ִמ  ַעל    ְוע  וְך־ַנֹ֔ ְרִתי  ְוִאםְשרֹּֽ ֱעַשֵּ֥ ה  י  ֲאִנַ֖ ר  תֹּאַמֹ֔ א  ַֹּ֣ ְול ְך  ר־ָלֹ֑ ִמָכל־ֲאש  ח  ַּקַ֖ ־א 

ם׃ ת־ַאְבָרֹּֽ  312(23–22י״ד   בראשית) א 

 
: ״הישמר לך פן תדבר  להביע ברירה   הכוונהאת    בהירה, מאו, הנוקט  לפסוק  פרשנות רמב״ןגם  

בעוד שלשון התרגומים העתיקים היא    .פן תפחידנו לעשות לו רעה״  אועימו לעשות לו טובה ]...[  

 
 . 219–193, עמ׳  2019ר׳ אריאל,  311
 

גם במבעי שבועה, משמע    אםמבע זה נדון לעיל בפרק ״בין תנאי לשאלה״. כאמור שם, בלשון המקרא משמשת    312
( מתייחס לתפקידה 37–34ג׳נאח )תרנ״ו, עמ׳  -. כבר אבןשלאב  אםמודאלי נוסף; במקרים אלה ניתן להמיר את  

הזיקה הסמנטית בין  . כפי שציינתי,  , המוצגת שם, והוא חוזר ועולה גם בספרות המחקרית המודרניתאםזה של  
תנאי לשבועה ברורה: שניהם קונספטים מודאליים מובהקים, והדוברת מציגה את התנאי ככזה שהתממשותו  

ש לתוצאה  בהכרח  למצבי  תוביל  התנאי  מתייחס  כאשר  להתממש.  צפוי  שאיננו  נשבעת  למעשה  כן  ועל  לילית, 
 את התפקיד השיחי המשותף לכולם, ניתן לראותם כחליפיים זה לזה. ״לאייש״עניינים שכל אחד מהם עשוי 
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המסורה,   נוסח  המודרנייםבכלשון  מוצאים  or  מצויה  לאנגלית   תרגומים  אף  ובחלקם   ,

anything המחזקת את הקביעה באשר לשימוש הספציפי של הברירה. כך לשון ,NIV : 

Be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. 

 
   .313וריאציות של דגם זה   רובםהדגמים האחרים להבעת שימושי ברירה אלה הם ב

 

 
 הדגמים הנוספים שנמצאו בהקשר זה הם: 313

 ב[ מ א מ ( ]1)
 מוצאים: ויקראבפירוט החוקים בספר 

ץ  ר ָהָאֶ֜ר  ֙ץ ִמ ְוָכל־ַמְעַשִּ֨ ַָֹּֽׁ֤רע ָהָא֙ר  יהָוֹּֽה׃ )ִמ ּז  ש ַלֹּֽ ד  ּוא קַֹּ֖ ץ ַליהָוַ֖ה הֹ֑ י ָהע ֹ֔  ( 30כ״ז   ויקראְפִרַ֣
 

; כך לשון  orהתרגומים העתיקים הולכים בדרך הנוסח העברי, אך התרגומים המודרניים לאנגלית נוקטים  
NRSV : 

All tithes from the land, whether the seed from the ground or the fruit from the tree, 
are the LORD’S; they are holy to the LORD. 
 

 ג[  עד ב ו ( ]א2)
 , מצוי החוק:ויקראבדיני הטומאה, אף הם בספר 

ל׃  ֹּֽ א י ָאכ  ֵֹּּ֥ ּוא ל ץ הַ֖ ק  ֵּ֥ ץ ש  ץ ַעל־ָהָאֹ֑ר  ַ֣ ץ ַהשֹּר  ר  ַ֖ ון  ְוָכל־ַהש  ְך ַעל־ָגחֶ֜ ע וְ כֹּל֩ הול ִּ֨ ְך ַעל־ַאְרַבֵ֗ ַ֣ ל ׀ הול  דכַֹּ֣ ה    ע ֚ ַ֣ ָכל־ַמְרב 
ם׃  ֹּֽ ץ ה  ק  ֵּ֥ ּום ִכי־ש  א תֹּאְכלַ֖ ֵֹּּ֥ ץ ל ץ ַעל־ָהָאֹ֑ר  ַ֣ ץ ַהשֹּר  ר  ַ֖ ִים ְלָכל־ַהש  ם ְבָכל־הַ   ַרְגַלֹ֔ יכ ֹ֔ ת  ת־ַנְפשַֹּ֣ ץ ַאל־ְתַשְּקצּ֙ו א  ר  ַ֖ ש 

ם׃ ) ם ָבֹּֽ ַ֖ ת  ם ְוִנְטמ  ַטְמאּ֙ו ָבה ֹ֔ א ִתֹּֽ ֹֹּּׁ֤ ץ ְול ֹ֑  (42י״א  ויקראַהשֹּר 
 

נוקט   בפרשנותו  המלבי״ם  הדיון,  ״]...[ או בעוד שגם במקרה זה התרגומים העתיקים אינם מקדמים את   :
בלי רגליים. וכל יתר המינים    אויותר    אובעל ארבע רגליים    או  –ובוודאי בחלוקה זו כלל כל השרצים שהם  

, המרמזת על anythingואף    or״. גם התרגומים המודרניים נוקטים  כלנכנסים בגדרם וריבה אותם במילת  
 :JPSשימוש הברירה; כך לשון 

[…] anything that crawls on its belly, or anything that walks on fours, or anything 
that has many legs […] 

 
 ב[  ובין א בין( ]3)

 כך בדיני ההקדשה:
ן   ַהכֹּה ֹ֔ ֱעִריכ֙ו  ְוה  ה  יהָוֹ֔ ַלֹּֽ ֙ש  ד  קִֹּּ֨ ו  יתֵּ֥ ת־ב  א  ש  י־ַיְקִּדִּ֨ ִכֹּֽ יש  ין  ְוִאֵ֗ ובֵב֥ ין  טַ֖ ן    ּוֵבֹ֣ ֵּ֥ כ  ן  ַ֖ ַהכֹּה  ו  אֹּתִ֛ יְך  ַיֲעִרֵּ֥ ר  ַכֲאש ִּ֨ ע  ָרֹ֑

ּום׃ )  (14כ״ז  ויקראָיקֹּֽ
 

 : NRSV; כך לשון  or, וגם בתרגומים המודרניים ננקטת אונוקט  תפסיררס״ג ב
If a person consecrates a house to the LORD, the priest shall assess it: whether good 
or bad, as the priest assesses it, so it shall stand. 

 
וכן החוק בדגם הבא נזכרים בפרק לאחר חוק אחר, המתייחס אף הוא לחלופות   ;  רעו  טובהחוק בדגם זה 

 ב[, כך שיחס הברירה מקודד ולא מוסק: או , בדגם ]אאובחוק זה משובצת 
ַיֲחלִ  א  ַֹּ֣ ל ש׃  ד  ְהי ה־ּקֹֹּּֽ ִיֹּֽ ַליהָוַ֖ה  נּו  ִ֛ ִממ  ן  ֵּ֥ ִית  ר  ֲאש ִּ֨ כֹּל֩  יהָוֹ֑ה  ַלֹּֽ ן  ָקְרָבַ֖ ָנה  ִ֛ ִממ  יבּו  ַיְקִרִּ֧ ר  ֲאש ִּ֨ ה  ָמֹ֔ נּו ְוִאם־ְבה  יפ ֵ֗

ע   ְבָרַ֖ וב  טֵּ֥ ו  אֹּתִ֛ יר  א־ָיִמֵּ֥ ֹֹּּֽ יר  אֹוְול ָיִמֹּׁ֤ ר  ְוִאם־ָהמ ִּ֨ וב  ְבטֹ֑ ע  ו  ־ַרַ֣ ּוְתמּוָרתַ֖ ּוא  ָיה־הֵּ֥ ְוָהֹּֽ ה  ָמֹ֔ ִבְבה  ָמ֙ה  ְבה 
ש׃  ד  ְהי ה־ּקֹֹּּֽ  ( 10–9כ״ז  ויקרא) ִיֹּֽ

 
 ב[  ל א בין( ]4)

 כך מצוי בפסוקים אחדים לאחר מכן:
ר  ִ֛ א ְיַבּק  ִֹּּ֧ יהָוֹּֽה׃ ל ש ַלֹּֽ ד  ְהי ה־ּקַֹּ֖ י ִיֹּֽ ֲעִשיִרָ֕ ט ָהֹּֽ ב  ַחת ַהָשֹ֑ ר ַתַ֣ ר־ַיֲעבַֹּ֖ ל ֲאש  אן כֵֹּּ֥ ֹֹּ֔ ר ָבָק֙ר ָוצ ין־ְוָכל־ַמְעַשֹּׁ֤ ובֵבֽ עלָ  טֵּ֥   ַרַ֖

ל׃  ֹּֽ א ִיָגא  ֵֹּּ֥ ש ל ד  ְהי ה־קַֹּ֖ ו ִיֹּֽ ּוא ּוְתמּוָרתִ֛ ָיה־הִּ֧ נּו ְוָהֹּֽ ֹ֔ ר ְיִמיר  ַ֣ נּו ְוִאם־ָהמ  ֹ֑ א ְיִמיר  ַֹּ֣  ( 33–32כ״ז  ויקרא)ְול
 

וב  העברי,  הנוסח  בדרך  הולכים  העתיקים  התרגומים  זה  במקרה  רס״ג  גם  התרגומים  אוננקטת  תפסיר   .
 :orננקטת  NRSV -המודרניים לאנגלית חלוקים בקריאותיהם, וב

Let no one inquire whether it is good or bad […] 
 

 ב[  רכיב אפס( ]א 5)
 תיאור המלחמה בין המלכים:, במסגרת את הקטן את הגדולכך בביטוי 

ְך ל  ֵּ֥ ת־מ  ם־א  ִאֹּֽ י  ִכִ֛ ול  ת־ַהָגדֹ֑ א  ן  ת־ַהָּקטַֹּ֖ א  ּו  ֲחמֹ֔ ִתָלַ֣ א  ֶֹּ֚ ל ר  ל אמֹֹּ֔ ר־ל֙ו  ֲאש  ב  כ  ֹּׁ֤ ָהר  י  ִּ֨ ת־ָשר  א  ִצָּו֩ה  ם  ֲאָרָ֡ ְך  ל  ַ֣  ּומ 
ו׃  ל ְלַבּדֹּֽ ַ֖  (30י״ח  דברי הימים ב׳) ִיְשָרא 

 
 היא: NIVלשון תרגום 

[…] Do not fight with anyone, small or great, except the king of Israel. 
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הוראה והזהרה    דגם אחר  מובעת ברירה במשפטי  ]א שגם בו  שמש  מ  הוא . גם  ב[  ו  הוא 

גבוהה׳  להבעת מדרגה  קטגוריה  שהיאספק  חלופה  כל  ספק  הבאה  ,למשל  , כך;  ׳ ,  ,  ההוראה 

 במסגרת עשרת הדיברות:  המשובצת 

ו׃ ת ְלַקְּדשֵֹֹּּֽ֗ ום ַהַשָבֶַ֖֜ ת־יִֵֹּּּ֥֨ ו֩ר א  ֒ך׃  ָזכִֹּ֛ ֹּֽ ֵַׁ֣֣֤יָת ָכל־ְמַלאְכת  ֮ד ְוָעִשַ֖ ֲעבֹֹּ֔ י֙ם ַתֹּֽ ת ָיִמַ֣ ֵַׁ֣֣֤ש  ֹּׁ֤ י   ש  ֶ֜ ו֙ם ַהְשִביִעֹ֔ ְויִֹּּ֨

ה׀   ַאָתַ֣ ה  ֶ֜ ָכל־ְמָלאָכָ֡ ה  ִַּ֣֨ ַ֣א־ַתֲעש  ֹֹּּֽ ל יך  ֵֹ֑֗ ֱאֹלה  ַליהָוַ֣ה  ֵַׁ֣֣֤ת׀  ַ֣־ּוַשָבַ֖ ַעְבְּדךִֹּּׁ֤֨  ּו֠ ִבְנךֹּֽ ך  ֙  ו  ִבת ֵ֗ ְתךֶ֜ ֲאָמֹּֽ

ך  ּו ֵ֗ ְמת ֹ֔ יך׃וְ ְבה  ֹֹּֽ֔ ִבְשָער  ֵַׁ֣֣֤ר  ֵּ֥ ֲאש   ֙ ְרךַ֖ ץ   ג  ר  ת־ָהָאֵ֗ ְוא  ִים  ת־ַהָשַמַ֣ א  ה  ְיהָוֶ֜ ה  ָעָשִּ֨ ת־ָיִמי֩ם  ש  ֹּֽ ש  י  ִכַ֣

ְיהָוִ֛ה   ְך  ַרִּ֧ ב  ן  ַעל־כ ֵ֗ י  ַהְשִביִעֹ֑ ום  ַביַֹּ֣ ַוָיַַ֖נח  ם  ר־ָבֹ֔ ת־ָכל־ֲאש  ְוא  ת־ַהָי֙ם  ת  א  ַהַשָבַ֖ ום  ת־יֵֹּּ֥ א 

הּו׃ ֹּֽ ְָֽיַקְּדש   (11–8כ׳  שמות ) ַוֹּֽ

 
  ו׳ (, ומובן כי תחת שלילה מיטשטשת ההבחנה בין לא תעשה כל מלאכהשלילה ) לפנינו במקרה זה 

ברירהאולבין   לבין  הוספה  בין  ובהתאם  מבע  .  ,  לעיל  ראינו  כבר  בו  ברירה  ואמנם  שגם  אחר, 

משמשת   או, ו; וכן הלאה(ה׳לא תקריבו אלה ל; לא יהיה בוכל מום ) ההצגה היא על דרך השלילה 

 : ו׳בו לצד 

ה   ַליהָוֹ֔ ַבח־ְשָלִמי֙ם  ֹּֽ ז  יב  י־ַיְקִרֹּׁ֤ ִכֹּֽ יש  ו׃ ]...[  ְוִאֵ֗ ִיְהי ה־בֹּֽ א  ֵֹּּ֥ ל ּום  ָכל־מַ֖ ון  ְלָרצֹ֔ ֙ה  ְהי  ִיֹּֽ ים   ָתִמֹּׁ֤

֩ת   ר  ֹוַעּו  ּור    אֵ֨ ּוץ  אֹוָשבֶ֜ ת  ֽאֹו־ָחרַ֣ ל  ֹו  ָגָר֙ב    ֤אֹו־ַיב ֵ֗ ה  אֹ֣ ְוִאש ֵ֗ ַליהָוֹ֑ה  ה  ל  ַ֖ א  יבּו  ֹּא־ַתְקִרֵּ֥ ל ת  פ  ַיל ֹ֔

ַח ַליהָוֹּֽה׃  ַ֖ ם ַעל־ַהִמְזב  ִ֛ ה  ּו מ  ֹּא־ִתְתנֵּ֥ ּוַע    ל ה ָשרַ֣ ַ֖ ור ָוש  ר  וְ ְושֵּ֥ ַָֽ֖ד  ו ּוְלנ  ה אֹּתֹ֔ ַ֣ ּוט ְנָדָב֙ה ַתֲעש  ָקלֹ֑

ה׃  ֹּֽ ָרצ  י  א  ֵֹּּ֥ ּוְך  ּו  ל ו וְ ָמעֹּׁ֤ ּוק  ְנָכתּו֙ת  ֵֹּּ֥ וְ ָתַ֣ ל ם  ַ֖ ְבַאְרְצכ  ּוֹּֽ יהָוֹ֑ה  ַלֹּֽ יבּו  ַתְקִרַ֖ א  ֵֹּּ֥ ל ּות  ּו׃  ָכרֹ֔ ַתֲעשֹּֽ א 

 (24–21כ״ב   ויקרא)

 
דין  כך ב  ;או, שאיננו על דרך השלילה ובו ננקטת  אחרברירה   מבעדומה ל שמותבמבע  זאת ועוד, ה

 , שנתקלנו בו לעיל: של המסית מדרך האל

ך   מ  ן־ִאִּ֠ ב  יך  ָאִחַ֣ יְתךָ֡  ְיִסֹּֽ י  ׀  ־ִבְתךֶ֜  ֽאֹו־ִבְנךִּ֨  ֽאֹוִכַ֣ ֹו  ך  אֹ֣ יק ֵ֗ ח  ת  ש  ַ֣ ֹו  א  ְכַנְפְשךַ֖  אֹ֧ ר  ֵּ֥ ֲאש  ֲעךִ֛  ֹּֽ ר 

ר אמֹֹּ֑ ל  ר  ת  ַ֣ יך׃  ַבּס  ֹּֽ ַוֲאבֹּת  ה  ַאָתַ֖ ְעָת  ָיַדֹ֔ א  ַֹּ֣ ל ֙ר  ֲאש  ים  ִרֹ֔ ֲאח  ים  ֱאֹלִהַ֣ ְוַנַֹּֽעְבָד֙ה  ה  ְֹּֽלָכֵ֗   ]...[   נ 

יו ָלֹ֑ ע א  א ִתְשַמַ֖ ֵֹּּ֥ ו ְול ה לֹ֔ ַ֣ ֹּא־תֹּאב   ( 9–7י״ג   דברים) [...] ל

 
למבע   העתיקים  שהתרגומים  הם    שמותבבעוד  אף  ננקטת  ו׳נוקטים  המודרניים  בתרגומים   ,

 . or כנגדה

 
נוספים, המציגים שימוש ברירה אחר. כך  מש  ב[  ו]א    דגםה רת מבעי הוראה ברירתיים 

 : אף הוא על דרך השלילה  צגהמו  המבע הבא, 

ל  ֹ֑ ות ִיְשָרא  ה ִמְבנַ֣ ָשַ֖ ֵּ֥ה ְקד  ֹּא־ִתְהי  ֵּ֥י וְ ל ש ִמְבנ  ַ֖ ֵּ֥ה ָקד  א־ִיְהי  ֹֹּּֽ ל׃ל  ( 18כ״ג  דברים )  ִיְשָרא 

 
כל אחת מן  :  ׳איחוי מבחין ׳  הוא  שימוש הברירה  ,ו׳, ולמעשה באופן צפוי מן הנקיטה בבמקרה זה

׳,  קדש מבני ישראל)׳האדם ה  היחיד  את התפקיד השיחי  למלאלבדה  יכולה    הנזכרות  החלופות

זה(.   במבעבמקרה  שהדברים  נראה  זאת,  במוקד    עם  המצויה  והיא  לאישה,  בעיקר  רלוונטיים 
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השיח; בצידה מצוי גם האיש, ואילו הקטגוריה הגבוהה כלל איננה במוקד השיח. על כך למדים  

 ולשונו:  , , המתמקד במובהק באישהאונקלוסמתרגום  

י  ל ִאְתָתא ָלא ְתה  ד  ִמְבַנת ִיְשָרא  ל ַגְבָרא ְוָלא ִיַּסב  ִלְגַבר ָעב  י ִיְשָרא   :ִאְתָתא ָאָמא ִמְבנ 

 
על ידי    קדש, מבאר שהכוונה העולה ממנו היא שהאיש נעשה  אונקלוסרש״י, בהתייחסו לתרגום  

ב עימההאישה,  בסיס  .  היותו  על  היא  הברירה  בהם  שגם  אחרים,  במקרים  מגדרי,  -מיניכזכור, 

׳ה  )למשל  להם  המשותפת  הגבוהה  הקטגוריה  וגם  הפריטים  גם  השיח.  מצויים  במוקד  ורה׳( 

לאזכור האישה )או  מקרים אלו מאופיינים היטב: בדרך כלל קודם בהם אזכור האיש )או הזכר(  

; כך הודגם  הנקבה( והמבנה מהודק, כך שנמנעת חזרה על מלל והחלופות מוצבות בסמוך זו לזו

במ הוא   בעיםלעיל  הפריטים  הקושר את  כאשר הסמן  גם  גם כשהסמן הוא  314או   רבים,  ,  315אם , 

שימוש  מביע את הכזה ״לחסום״ את קריאת מבע  על מנת  בדיוק  ש   ,נראה  .316ו׳וגם כשהסמן הוא  

במ  אלוהרווח  ׳קרים  שהינו  גבוהה,  מדרגה  קטגוריה  ספק  חופשית,  ברירה  את  ספק  ולתקשר  ׳, 

אזכור האישה   שונה:ננקטה כאן היערכות תחבירית  ,  ׳איחוי מבחין׳  ון בהקשר זה,המכּו שימוש  ה

האישהוקדם   הורחקו  ו  ,לאזכור  המללתוך    תחבירית הם  מהפחתת  עצמו.    ,הימנעות  על  החוזר 

 והשימוש זה בזה. י תחבירמבנה ההאפוא  פעם נוספת שלובים 

 
עתה   במשפטישל  מובחנת  קבוצה  אל    נפנה  המשובצים  והזהרה  סמנים  ובה    , הוראה 

ביניהם תכלית    ,גווני משמעות שוניםעולים    אלומבעים  וממסמנים  . אמנם  ואלו  בל  ,פן  נכללים

כמביעיםאך    ,והנמקה נקראים  מהם  למדיברירה.    חלק  מובחן  זה  ברירה  יחס  הוא  :  למעשה, 

א תמיד  ה ;  סימטרי-תמיד  ראשונה  הנזכרת  מובהק  חלופה  השנייהובאופן  פני  על  ,  מועדפת 

עניינה   רבות  הברירה  317׳ מוות ׳שפעמים  שימוש  אלההנפוץ  .  כצפוי  במבעים  א ב,  -מבעים 

מיצוי סט  ׳הוא    פרק השישי,מסגרת הב   ,סימטריים בהתאם לדיוננו בהם במבני תנאי ברירתיים

 בדוגמה הבאה מדברי האישה אל הנחש בגן עדן:  ,למשל ,כך )ר׳ מילון המונחים(.  ׳ האפשרויות

ר   ָאַמַ֣ ְבתוְך־ַהָג֒ן  ר  ַ֣ ֲאש  ֮ץ  ָהע  י  ּוִמְפִרַ֣ ל׃  ֹּֽ ֹּאכ  נ ָֽן  ץ־ַהָגַ֖ ֹּֽ ע  י  ִמְפִרֵּ֥ ש  ל־ַהָנָחֹ֑ א  ה  ִאָשַ֖ ָהֹּֽ ר  אמ  ַותֵֹּּ֥

ו  ּו בֹ֑ א ִתְגעַ֖ ֵֹּּ֥ נּו ְול אְכלּ֙ו ִממ ֹ֔ א תֹֹּּֽ ֹֹּּׁ֤ ים ל ןֱאֹלִהֵ֗ ּון׃ ּפ   (3–2ג׳   בראשית) ־ְתֻמתֹּֽ

 

 
 אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה בחוק המתייחס לעבד עברי,  למשל,    , כך  314

 (. 4כ״א  שמות) לאדוניה, והוא ייצא בגפו
 

 . (16י״ד  יחזקאל) ]...[ אם בנים ואם בנות יצילו ]...[חי אני ]...[   במבע ,למשל ,כך 315
 

 .(15כ״א  שמות) ומכה אביו ואימו מות יומת במבע ,למשל ,כך 316
 

ממבעי    317 אלו  מבעים  שונים  של    אובכך  הראשון  בחלק  כאמור  האחרות;  פני  על  מועדפת  אחת  חלופה  שבהם 
 עברית המקרא אינה נוטה להציב את החלופה המועדפת ראשונה.  האלאו  בעיהעבודה, במ
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מ בוההימנעות  ומנגיעה  העץ  מפרי  במובהקאכילה  מועדפת  ההוראה,  כלשון  החלופה    ,  פני  על 

ההיחס  .  מוותהאחרת,   להיות  ברירה  המסורה  עשוי  בנוסח  דברי    נתמךמוסק  בין  הדמיון  מן 

הקישור לעיל, שבהם  רחל שנדונו  זה לדברי  הפריטים  האישה במקרה  באמצעות    בין  אם  נעשה 

  or. התרגומים המודרניים נוקטים  (1ל׳    בראשית)  הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי, במבע  אין

 : NRSV; כך לשון שבמבע פן כנגד 

[…] You shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the 

garden, nor shall you touch it, or you shall die. 

 
 :י רחלבאשר לדבר NRSVלשון זו דומה מאוד ללשון למעשה, 

 […] Give me children, or I shall die! 

 
בספרות   ב  המחקרעיון  בה:  פןשדנה  קובעים    קהלר  מעלה, כי השליליות מקודדת  ובאומגרטנר 

, ואצל  318( preventitive conjunction)  ׳מניעה׳ שר שעניינו  שכמעט בכל מופעיה היא משמשת כקַ 

כהדגמה לכך מובא אצלו בדיוק המבע  ;  , הנדון כאןזהרההקדרי נקשר מובן המניעה אל מובן ה

ננקטים בתרגומים, לצד    םכנגד, ו320פן . כאמור, סמנים נוספים משמשים במעמד זה לצד  319לעיל

or גם ,else ו- otherwise סימטרית. -, המצביעים במובהק על ברירה א 

 

 
 .  88, עמ׳ 2000–1994ר׳ קהלר ובאומגרטנר,  318
 

 . 863–862ר׳ קדרי, תשס״ו, עמ׳  319
  

 במסגרת זו מצויים בעברית המקרא הסמנים הבאים: 320
 :  בל( 1)

ום  ו ִלְבלֹ֑ ְדיַ֣ ן ע  ס  ַ֣ ג־ָור  ת  ֹּֽ ין ְבמ  ִבֵּ֥ ין ָהֶ֫ ֹּׁ֤ ֮ד א  ר  ּוס ְכפ  ּו ׀ ְכסֵּ֥ ְהיֹּׁ֤ לַאל־ִתֹּֽ ָ֗ יך׃ ) ב   ֹּֽ ל  ב א   ( 9ל״ב  תהליםְקרַֹּ֣
 

 :NRSVלשון 
Do not be like a horse or a mule, without understanding, whose temper must be 
curbed with bit and bridle, else it will not stay near you. 
 

 : ואל( 2)
ֹּאִשָיֹּֽ י ו  ִלְקָראתַ֖ א  ֵּ֥ ַוי צ   ]...[ ִים  ְך־ִמְצַרִ֛ ל  ֹּֽ מ  ו  ְנכִּ֧ ה  ָעָל֞ ִית  ת־ַהַבֹ֔ א  אִשָי֙הּ֙ו  ֹֹּּֽ י ין  ִכֹּׁ֤ ה  ר  ֲאש ִּ֨ את  ֵֹּ֗ ָכל־ז י  ַ֣ הּו׃  ַאֲחר 
ִמְלַחְמ  ית  ַ֣ ל־ב  א  י  ִכֶ֚ ַהיו֙ם  ה  יך ַאָתֹּׁ֤ ֹּא־ָעל ִּ֨ ל ה  ְיהּוָדֵ֗ ְך  ל  ַ֣ מ  ְך  ָוָלֶ֜ י  ַמה־ִלִּ֨ ׀  ל אמֹּ֩ר  ׀  ים  ַמְלָאִכַ֣ יו  ָלַ֣ א  ח  י ַוִיְשַלַ֣ ִתֹ֔

י  ר־ִעִמַ֖ ים ֲאש  ֱאֹלִהֵּ֥ ִני ֲחַדל־ְלךִ֛ מ  ֹ֑ ֲהל  ר ְלַבֹּֽ ים ָאַמַ֣ ך׃ )ְוַאלו אֹלִהַ֖ ֹּֽ  ( 21–20ל״ה  דברי הימים ב׳־ַיְשִחית 
 

 : NIVלשון 
[…] God has told me to hurry; so stop opposing God, who is with me, or he will 
destroy you. 
 

 : למען אשר( 3)
 . כך בחוקי המלחמה מצוי המבע: NIVבתרגום  orגם כנגד ַקשר זה מוצאים 

ה׃   ָכל־ְנָשָמֹּֽ ַ֖ה  א ְתַחי  ֵֹּּ֥ ל ה  ַנֲחָלֹ֑ ְלךַ֖  ן  ֵּ֥ נֹּת  יך  ֙ר ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ה ֲאש  ל  ַעִמי֙ם ָהא ֹ֔ ָהֹּֽ י  ֹּׁ֤ ָער  ק מ  ם    ַרֵ֗ ם ַתֲחִרימ ֵ֗ ַ֣ י־ַהֲחר  ִכֹּֽ
ר]...[   ׁש ֵ֨ א  ן  ע  ַליהָוֵּ֥ה    ְלמ ָ֗ ם  ַ֖ ַוֲחָטאת  ם  ֹ֑ יה  אֹלה  ֹּֽ ל  ּו  ָעשַ֖ ר  ֵּ֥ ֲאש  ם  וֲעבָֹּתֹ֔ תֹּֽ ְככֹּל֙  ות  ַלֲעשֹ֔ ֙ם  ְתכ  א  ּו  א־ְיַלְמדֹּׁ֤ ֹֹּּֽ ל

ם׃ ) ֹּֽ יכ   ( 18–16כ׳  דבריםֱאֹלה 
 

 : NIVלשון 
[...] Otherwise, they will teach you to follow all the detestable things they do in 
worshiping their gods […] 
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והזהרה  במשפטי הוראה    פןעם זאת, יש לסייג את הדברים: ראשית, לא מכל מופע של  

וכצפוי,כך בדרך כללמשתמעת ברירה;   שההוראה או ההזהרה אינן נתפשות כשניות    במקרים  , 

  פן מופעים אחרים של  בשנית,  .  321בשיח למבע אחר, קודם להן, או נתפשות באופן זה רק בדוחק 

במבעים  .  מודאליים  משמעים  ן אף הש,  השערה או אפשרותאין מובעות הזהרה או הוראה, אלא  

כברירתיים;   בדוננו במבעי השערה או אפשרות שעשויים להתפרש  נעסוק בסעיף הבא,  גם  אלה 

משמש ובמסגרת  פן  תבאלו  שעמוד  א  זו,  לכך  שהוביל  התהליך  שתמעו  הודומותיה    פןעל 

 כברירתיות.  

 
לסיום דיוננו במשפטי הוראה והזהרה נפנה אל מופע נדיר, שבו הפריטים אינם מקושרים  

׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳  מצוי    תהליםב  כאמור,.  322באמצעות סמן מפורש ושימוש הברירה הוא 

 : הפסוק

ין   ִבֵּ֥ ָהֶ֫ ין  ֹּׁ֤ ֮ד א  ר  ּוס ְכפ  ּו ׀ ְכסֵּ֥ ְהיֹּׁ֤ יך׃ ַאל־ִתֹּֽ ֹּֽ ל  ב א  ל ְקרַֹּ֣ ֵ֗ ום ַבַ֝ ו ִלְבלֹ֑ ְדיַ֣ ן ע  ס  ַ֣ ג־ָור  ת  ֹּֽ   תהלים)  ְבמ 

 (9ל״ב 

 
 היא:  NRSVלשון ; פרד ל סוסבין   orהתרגומים המודרניים נוקטים  

Do not be like a horse or a mule, without understanding, whose temper 

must be curbed with bit and bridle, else it will not stay near you. 

 
המ הברירה  לעיל כווושימוש  שהוצגו  אחרים  למקרים  בדומה  ׳בהמה׳,  הגבוהה  לקטגוריה  , 323ן 

, שאין בה תבונה ולא תדע אם תעשה רע ]...[ וצריך  בהמהלא תהיו כמו העולה מתרגום רד״ק: ״

אליך תקרב  שלא  ורסן  במתג  פיה  את  בתרגום    לבלום  זאת,  עם  במפורש    JPS]...[״.  מצוין 

עזרא קורא    . נראה כי פרשנות המבע שנויה במחלוקת, ואבןש״המשמעות בעברית איננה ודאית״

   ]...[״. כרע כאח לי,  ו׳דרך צחות בלא  – כסוס כפרדאותו באופן אחר: ״

 
הסעיף:  א את  סמניםסכם  של  קבוצות  גם  ו   ,שלוש  דגמים  בהתאם  המועמדים  של 

בכל קבוצה נמצא קשר  בעברית המקרא. ברירתיים  נמצאו במשפטי הוראה והזהרה   ,באמצעותם

 
 המבע הבא מדברי רבשקה, השר האשורי, אל העם ביהודה מדגים זאת: 321

ְוָלַקְחִתֵּ֥  י  ַעד־בִֹּאָ֕  ְ]...[ י  ַלֹ֔ א  ּו  ּוְצאַ֣ ְבָרָכ֙ה  י  ּו־ִאִתֹּׁ֤ ֲעשֹּֽ ּור  ַאשֵ֗ ְך  ל  ַ֣ ַהמ  ר  ָאַמֶ֜ ה  כִֹּּ֨ ִכ֩י  ל־ִחְזִקָיֹ֑הּו  א  ּו  י ַאֹּֽל־ִתְשְמעַ֖
ם ]...[  ֹ֑ ץ ְכַאְרְצכ  ר  ַ֣ ל־א  ם א  ַ֖ ְתכ  ןא  ם ּפ  ֹּׁ֤ ְתכ  ית א  נּו ]...[ )־ַיִּסִּ֨ ֹ֑ ר ְיהָוַ֖ה ַיִציל   ( 18–16ל״ו  ישעיהִחְזִקָי֙הּ֙ו ל אמֹֹּ֔

 
ננקטת בהם   אך אין  ננקטת בתרגומים המודרניים,  ודאי  לשון הוראה והזהרה    NRSV; תרגום  orבמקרה זה 

 הוא:
Do not listen to Hezekiah; for thus says the king of Assyria: ‘Make your peace with 
me and come out to me […] until I come and take you away to a land like your own 
land […] Do not let Hezekiah mislead you by saying, The LORD will save us […]  

 
 (. 30ה׳  שופטים]...[ ) הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, מבע שנדון בפרק הקודםל וזאת בדומה 322
 

 (. 33כ״א  שמות]...[ )  ונפל שמה שור או חמור]...[  וכי יפתח איש בורר׳, למשל,  323
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הברירה:   שימושי  לבין  הסמנים  ב בין  מאופיינת  אחת  שמטרת רצףקבוצה  לכל    ו ,  להתייחס 

שעלי הסמנים    והפריטים  וכחלופיים;  כרלוונטיים  כולם  בין    עד ו   בין,  ל,  מולהציג את  קושרים 

ו׳ספק קטגוריה    ׳כל חלופה שהיא ׳ הברירה    י שימושועולים בקנה אחד עם    וצה זובקבהפריטים  

הקבוצה השנייה כוללת  .  במבעים אלו  ציםהנפוהמכּוונים  ,  מדרגה גבוהה, ספק כל חלופה שהיא׳

]א  ו׳את   בדגם  כצפוי;  ב[   ו,  אלה,  הוא    ,במבעים  הנפוץ  הברירה  גם  אך  ,  ׳איחוי מבחין ׳שימוש 

ספק  ׳השימוש   גבוהה,  מדרגה  קטגוריה  שהיאספק  חלופה  בהם  ׳ כל  השלישית  מובע  הקבוצה   .

הסמנים   את  א,  אלוו,  בל,  פןכוללת  ברירה  שבה  סימטרית-המציגים  אחת  ,  )הראשונה(  חלופה 

האחרת  פני  על  הוא  כצפוי,    ; )השנייה(  מועדפת  אלו  במבעים  הנפוץ  הברירה  סט  ׳שימוש  מיצוי 

ועולה  במופע    . ׳האפשרויות הפריטים,  בין  מפורש  סמן  ננקט  אין  חלוקות,  לגביו  שהדעות  נדיר, 

 ממנו השימוש ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳. 

 
מבעי    גם במסגרתה יוסיפו להיבחן  ;פנה עתה לקבוצה אחרת של משפטים מודאלייםא

 .פן

 

 משפטי השערה 8.1.3

של   המובנים  ׳פןאחד  הוא:  )שם(,  קדרי  לפי  גם  אולי,  שמא,  ב׳;  אפוא  מאופיין  זה  גוון  מובן 

וקדרי   לחשש״.  אף  השליליות,  ״כביטוי  של  מוסיף:  מופעיה  בשלושת  המלחמה  פן  כך  בדיני 

 : דבריםשבספר 

ב    ְך ְוָישַֹּ֣ ַ֖ ו י ל  א ֲחָנכֹ֔ ַֹּ֣ ְול ִית־ָחָד֙ש  ַבֹּֽ ָבָנֹּׁ֤ה  ר  יש ֲאש ִּ֨ י־ָהִא֞ אמֹּ֒ר ִמֹּֽ ל־ָהָעַ֣ם ל  ְטִרי֮ם א  ּו ַהשֹֹּּֽ ְוִדְברַ֣

ו   יתֹ֑ ןְלב  נּו׃ ּפ  ֹּֽ ַיְחְנכ  ר  ַ֖ יש ַאח  ְוִאֵּ֥ ה  ַבִמְלָחָמֹ֔ ו    ־ָימּו֙ת  א ִחְללֹ֔ ַֹּ֣ ְול ֙ם  ר  כ ֙ ע  ר־ָנַטֵּ֥ ֲאש  יש  י־ָהִא֞ ּוִמֹּֽ
ו   יתֹ֑ ב ְלב  ְך ְוָישַֹּ֣ ַ֖ ןי ל  נּו׃ ּפ  ֹּֽ ר ְיַחְלל  ַ֖ יש ַאח  ה ְוִאֵּ֥ ש ִאָש֙ה    ־ָימּו֙ת ַבִמְלָחָמֹ֔ ַרֹּׁ֤ ר־א  יש ֲאש  י־ָהִא֞ ּוִמֹּֽ

ו  יתֹ֑ ב ְלב  ְך ְוָישַֹּ֣ ַ֖ ּה י ל  א ְלָקָחֹ֔ ַֹּ֣ ןְול ָנה׃ ּפ  ֹּֽ ר ִיָּקח  ַ֖ יש ַאח  ה ְוִאֵּ֥  ( 7–5כ׳   דברים) ־ָימּו֙ת ַבִמְלָחָמֹ֔
 
לשון  ה כאן  נוקטים  המודרניים  מן  תרגומים  שנשקף  כפי  ברירה,  לשון  וכן  אפשרות  או  השערה 

גם    ת לפסוק הראשון כאן, החוזר  NRSVתרגום  לשון  ; כך  or he may  -ו  or he mightהמילים  

 בפסוקים השני והשלישי: 

[…] He should go back to his house, or he might die in the battle and 

another dedicate it. 

 
 

זאת,   משמשת  עם  רבים  זה  פןבמבעים  ברירהו  ,במובן  מהם  משתמעת  ניתן  .  כלל  אין 

נדרשות  בכך  זאת  ר  י להסב אינן  אפשרות  או  אלא    להיסמךבהכרח  שהשערה  קודם,  עניין  על 

חדש עניין  בדומה  מציגות  זאת  רלוונטית.  איננה  כלל  חליפיות  כן  ועל  והזהרה  ,  הוראה  למבעי 
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להם  קודם  אחר,  למבע  בשיח  כשניים  נתפשים  אינן  כאשר  ברירה  כמביעים  נקראים    שאינם 

לעיל( ננקט .  )כמודגם  אלה  כנגד  במקרים  או    it may be that  ,perhaps  הביטויים  פן ים 

perchance  ללא  ,or  שהממצא  ם.  בציד הוא  זה  בהקשר  ודומותיה     perchance-המעניין 

של    , הנדיר, מובנה הראשוניל  מתחזקת ההנחה באשר בכך  ;  אוננקטות במילוני המקרא גם כנגד  

 . 324)שאינו ברירה(  מציאותיות-כסמן אי  או

 
הגרמטיקליזציה תהליך  את  כן,  בעברית  פןשל    )הידקדקות(  אם  הושלם  לא  שכמובן   ,

מודאלי    המקרא,  או השערה מסמן  הזהרה  עבר    מובעת בו בתיווך היסקים,שברירה    המביע  אל 

ברירה   באופן הבא  מקודד,סמן  מצויים המבעים שבהם  ניתן לשרטט  המודאלי,  האחד,  בקצה   .

אלא   כלל,  ברירה  משתמעת  כלשהו  אין  מודאלי  הוא  בלבדאחר  מובן  להם  המשותף  כצפוי,   .

  , למשל  ,כאלה הםשמבניהם התחביריים אינם מהודקים.  שאינם מוצבים בעמדה שנייה בשיח ו

 משה אל העם בעניין התרחקות מעבודה זרה: דברי 

ם    ב ַהגוִיַ֖ ר  ֵּ֥ ְרנּו ְבק  ר־ָעַבִ֛ ֲאש  ת  ִּ֧ ְוא  ִים  ִמְצָרֹ֑ ץ  ר  ַ֣ ְבא  ְבנּו  ר־ָיַשַ֖ ֲאש  ת  ֵּ֥ א  ם  ְיַדְעת ֹ֔ ם  ַ֣ י־ַאת   ]...[ִכֹּֽ

ם׃ ֹּֽ ִעָמה  ר  ֵּ֥ ֲאש  ב  ְוָזָהַ֖ ף  ס  ֵּ֥ כ  ן  ב  ָוא ֹ֔ ץ  ַ֣ ע  ם  ֹ֑ יה  ִגֻלל  ת  ַ֖ ְוא  ם  יה ֹ֔ ּוצ  ת־ִשּקַ֣ א  ן  ַוִתְראּ֙ו  ם  ּפ  כ  ָבִּ֠ ַ֣ש  ־י 
ה א ו ִמְשָפָחַ֣ ה אִּ֧ יש או־ִאָש֞ ת  ִאַ֣ כ  ַ֣ ינּו ָלל  ִע֙ם ְיהָוַ֣ה ֱאֹלה ֹ֔ ֹּׁ֤ה ַהיו֙ם מ  ו פֹּנ  ֩ר ְלָבבִּ֨ ט ֲאש  ב  ו־ש ֵ֗
ם  ֹ֑ ם ָהה  י ַהגוִיַ֣ ַ֖ ת־ֱאֹלה  ד א   (17–15כ״ט   דברים)]...[ ַלֲעבֹֹּ֔

 
 

יותר   ״מתקדם״  מבעים  בבשלב  מצויים  למבעים  תהליך  כשניים  להיתפש  שעשויים 

כ ובעיקר  בשיח  בדומה    ״מתחרים״קודמים  זאת  השיחי;  התפקיד  אותו  על  לפניהם  האמור  עם 

ממבעי   קודמת   אםלחלק  לקביעה  חלופי  שתוכנו  תנאי  המציגים  לעיל,  בכך  .  325שנדונו  למעשה, 

של  -אי מובן    משתקף נוסף  תנאיפןמציאותיות  כסמן  למשל,;  ,  הענישה  כך,  באמצעות    בחוקי 

 : הכאה 

יעּו    יק ְוִהְרִשַ֖ ת־ַהַצִּדֹ֔ יקּ֙ו א  ּום ְוִהְצִּד֙ ט ּוְשָפטֹ֑ ל־ַהִמְשָפַ֖ ּו א  ים ְוִנְגשֵּ֥ ין ֲאָנִשֹ֔ ַ֣ ֵּ֥ה ִרי֙ב ב  י־ִיְהי  ִכֹּֽ

ע׃  ת־ָהָרָשֹּֽ ו    א  ִרְשָעתַ֖ י  ֵּ֥ ְכד  יו  ְלָפָנֹ֔ הּו  ְוִהָכַ֣ ֙ט  ַהשֹּפ  ו  ְוִהִפילֹּׁ֤ ע  ָהָרָשֹ֑ ות  ַהכַ֖ ן  ִאם־ִבֵּ֥ ְוָהָיִ֛ה 
ר׃  ַֹּ֣   ְבִמְסָפֹּֽ ל נּו  ַ֖ ַיכ  ים  יף  ַאְרָבִעֵּ֥ יִֹּסֹ֑ ןא  יך  ּפ  ָאִחַ֖ ה  ְוִנְקָלֵּ֥ ה  ַרָבֹ֔ ה  ַמָכַ֣ ֙ה  ל  ֙ ַעל־א  ו  ְלַהכֹּתֹּׁ֤ יף  ־יִֹּסִּ֨
ֹּֽיך׃ ינ   ( 3–1כ״ה   דברים) ְלע 

 
ב הפותח  העניינים  להכותו)  פןמצב  יוסיף  לו (  [...]  פן  הקודם  למצב  כחלופי  להיתפש  יכול    ודאי 

יוסיף) לא  יכנו,  מהודק,  (ארבעים  איננו  התחבירי  המבנה  זאת,  עם  מנוגדים.  היותם  מעצם   ,

 
ובריגס,    324 דרייבר  בראון  למשל,  עמ׳  1907ר׳,  מ15–14,  היא  זה  בהקשר  אצלם  המובאת  הדוגמה  אל .  דוד  דברי 

ושקריאתה כמביעה ברירה דחוקה  , שנדונה לעיל  (10כ׳    שמואל א׳)  מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשהיהונתן,  
 למדי.

 
 ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו ״,  בין תנאי לברירה״בלשון החוק שנדון בפרק שעניינו   כך, למשל,  325

 . (20ל״ד   שמות]...[ )
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( ברור  רישא  רכיב  להכותו ולפנינו  יוסיף  )[...]  פן  ברור  סיפא  רכיב  ואחריו  אחיך (  (.  [...]  ונקלה 

 בתרגומים.   orאין מוצאים ; lestאו  ifזו נוקטים התרגומים פן כנגד כצפוי,  

 
של   הגרמטיקליזציה  בתהליך  הבא  המבעים  פן  בשלב  בצד  מצויים  הברירה,  שבהם 

בתרגומים   מוצאים  לכך  בהתאם  יותר.  בהירה  האחר,  המודאלי  למשל  or he mightהמשמע   ,

 : בדיני המלחמה שהוצגו לעיל

ב   ְך ְוָישַֹּ֣ ַ֖ ו י ל  א ֲחָנכֹ֔ ַֹּ֣ ְול ִית־ָחָד֙ש  ַבֹּֽ ָבָנֹּׁ֤ה  ר  יש ֲאש ִּ֨ י־ָהִא֞ אמֹּ֒ר ִמֹּֽ ל־ָהָעַ֣ם ל  ְטִרי֮ם א  ּו ַהשֹֹּּֽ ְוִדְברַ֣

ו   יתֹ֑ ןְלב  נּו׃ ּפ  ֹּֽ ר ַיְחְנכ  ַ֖ יש ַאח  ה ְוִאֵּ֥  ( 5כ׳   דברים) ־ָימּו֙ת ַבִמְלָחָמֹ֔

 
 גם באלו המבנה התחבירי עדיין איננו מצומצם דיו. 

 
ה״  ה בשלב  על  ביותר  למדי  רצףמתקדם״  בהירה  ה;  הברירה  אזכור  יוצר    מוותעצם 

וא העניינים  מצבי  בין  ברירה  -דיכוטומיה  של  היסק  לעודד  כדי  בכך  שיש  ואפשר  סימטריות, 

ביניהםbiased,  )מוטה בבירור(  מועדפת  הראשונה  החלופה  שבה  הסמנטיצפוי,  כ.  ,  -המהלך 

התחבירי  פרגמטי  המהלך  עם  אחד  בקנה  ו מבני-עולה  תחבירי  ,  במבנה  מאופיינים  אלה  מקרים 

  , זאת לעיל, והתנהגות זו נפוצה במיוחד במשפטי הוראה או הזהרה; כךמהודק ומצומצם. ראינו  

 בדברי העם אל משה במעמד מתן תורה:  ,למשל

ן ַוַיְָֹּֽׁ֤רא ָהָע֙ם   ֹ֑ ר ָעש  ת־ָהָהַ֖ ר ְוא  ול ַהשָֹּפֹ֔ ֙ת קַ֣ ם ְוא  ת־ַהַלִפיִדֵ֗ ת ְוא  ת־ַהּקוֹלֶ֜ ים א  ְוָכל־ָהָע֩ם רִֹּאִּ֨

נּו   ִעָמִ֛ ר  ֵּ֥ ְוַאל־ְיַדב  ָעה  ְוִנְשָמֹ֑ נּו  ִעָמַ֖ ה  ר־ַאָתֵּ֥ ַּדב  ה  ל־מֹּש ֹ֔ א  אְמרּ֙ו  ֹֹּּֽ ַוי ק׃  ָרחֹֹּּֽ ֹּֽ מ  ּו  ַוַיַֹּֽעְמדַ֖ עּו  ַוָינֹֻ֔

ים  ןֱאֹלִהַ֖ ּות׃ּפ   (19–18כ׳   שמות) ־ָנמֹּֽ

 
 : NRSVביטוי מודאלי בצידם; כך לשון כל , ללא  lestאו  orבמקרה זה נוקטים התרגומים 

You speak to us, and we will listen; but do not let God speak to us, or 

we will die. 

 
אל קצה  )המגוון(  מן הקצה המודאלי   פןהושלם, למעשה, תהליך הגרמטיקליזציה של  כמעט  בכך 

היה   לא  כאמור,  זה,  שתהליך  אלא  מספיק.הברירה;  מופעי    תדיר  המקרא    פןתפוצת  בעברית 

  פן ( מעטה יותר, ועל כן  אובעמדה שנייה ובמבנה מהודק ביחס לכלל מופעיה )וגם ביחס למופעי  

יכולה   כך,  ״התקדמה״  אילו  וייחודי.  קבוע  ברירה  כסמן  נתפשה  ולא  התהליך  את  השלימה  לא 

 סימטרית בעברית המקרא.  -לשמש כסמן הייחודי להבעת ברירה א פןהייתה 

 
  (, המדוברת ’wari)ושמקבילו בשפה וארי    השערה או אפשרות גם הוא  סמן אחר המסמן  

ייחודי  ברירה  סמן  ונעדרת  אמריקה  במבוא(  בדרום  הוא )כאמור  ברירה  להבעת  משמש  .  אולי  , 
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הוא בנבואת    אולימבעים הפותחים כל אחד בהמקרה היחיד בעברית המקרא שבו מוצאים צמד  

 : ו ישעיה

ם   ִיְך ִפְתאִֹּ֛ א ָעַלִּ֧ ִֹּּ֨ ּה ְוָתב י ַכְפָרֹ֑ א תּוְכִלַ֖ ֵֹּּ֥ ִיְ֙ך הָוֹ֔ה ל ל ָעַלִּ֨ ּה ְוִתפֹֹּּׁ֤ ְדִע֙י ַשְחָרֹ֔ א ת  ֹֹּּׁ֤ ה ל ִיְך ָרָעֵ֗ א ָעַלַ֣ ּוָבִּ֧

ִיְך   ַעְת ִמְנעּוָרֹ֑ ָיַגַ֖ ר  ֵּ֥ ִיְך ַבֲאש  ְכָשַפֹ֔ ב  ִיְ֙ך ּוְברַֹּ֣ ִעי׃ ִעְמִדי־ָנֹּׁ֤א ַבֲחָבַר֙ ָדֹּֽ א ת  ֵֹּּ֥ י  שוָאַ֖ה ל ֛ י  אּול  תּוְכִלֵּ֥

יל   וִצי׃י אּול ֥ הוִעַ֖  (12–11מ״ז  ישעיה) ַתֲערֹּֽ

 
ובין המתרגמים   הפרשנים  דעים  בין  תמימות  למשמעותאין  ה  ובאשר  של  לשון  ;  מבעהמדויקת 

לפיכך לא    וקשה לקראו כמביע ברירה. ובתרגומים המודרניים,  יונתןברירה אינה ננקטת בתרגום  

 כאחד הסמנים בעברית המקרא שברירה משתמעת ממנו.  אולינראה שאפשר למנות את 

  
לבחון  א עתה  בעבור  שגם  אחרת,  תחבירית  ברירה   ה סביבה  חיווי    :מוסקת  משפטי 

 . מציאותיים

 

 משפטי חיווי מציאותיים  8.2

רחבות,   אינן  הברירה  יחס  של  השימושים  וקשת  הסמנים  קשת  מציאותיים  חיווי  במשפטי  גם 

מודאליים במשפטים  למצב  ביותר    .בדומה  הנפוץ  המקרא  הסמן  במשפטים  בעברית  המשובץ 

[.  ב וא והדגם הנפוץ ביותר שמועמד הוא ], ו׳הוא  ,שממנו מתפרש יחס ברירה על דרך היסקאלה, 

את  א להלן  בצציג  זו;  בסביבה  זה  מדגם  העולים  השונים  הברירה  דגמים    ידושימושי  גם  יוצגו 

 אחרים. 

 
ברירתית במשפטי   ו׳שבו ננקטת  )שבמסגרתו נכללים, למעשה, מבעים רבים(    מקרה אחד

 בתיאור המראה של צאן יעקב:  ,למשל ,; כךרשימות  הוא חיווי מציאותיים 

ל    ַמַּקֵּ֥ ב  ַיֲעקֵֹּ֗ ו  ח־לַ֣ ַּקֹּֽ ִים  ]...[  ַוִיֹּֽ ַהָמֹ֑ ות  ֲקתַ֣ ְבִשֹּֽ ים  ָבֳרָהִטַ֖ ל  ִפצ ֹ֔ ר  ַ֣ ֲאש  ת־ַהַמְקלו֙ת  א  ג  ַוַיצ ֵ֗

ִלְשתו֙ת   אן  ֹֹּּׁ֤ ַהצ אןָ  ִֹּּ֨ ָתב ֩ר  ות׃ ]...[  ֲאש  ִלְשתֹּֽ ְבבָֹּאֵּ֥ן  ְמָנה  ות    ַוי ַחַ֖ ל־ַהַמְקלֹ֑ א  אן  ַֹּ֖ ַהצ ּו  ֱחמֵּ֥ ַוי 
ים ְנֻקִּדַ֖ ים  ֲעֻקִּדֵּ֥ אן  ֹֹּ֔ ַהצ ְדןָ  ַלַ֣ ים׃ ּו  ַות  אן    ְטֻלִאֹּֽ ִֹּּ֧ ַהצ י  ְפנ ִּ֨ ן  ִית  ַוִּ֠ ַיֲעקֹּ֒ב  יד  ִהְפִרַ֣ ְוַהְכָשִבי֮ם 

ן׃  ָלָבֹּֽ אן  ֵֹּּ֥ ַעל־צ ם  ָשָתַ֖ א  ֵֹּּ֥ ְול ו  ְלַבּדֹ֔ ֲעָדִרי֙ם  ו  ת־לֹּׁ֤ ַוָיֹּֽש  ן  ָלָבֹ֑ אן  ַֹּ֣ ְבצ ּום  ְוָכל־חַ֖ ד  ל־ָעקִֹּ֛   א 
 (40–37ל׳  בראשית )

 
,  )סימני קווים או פסים(  עקודים: חלקם  שלו  הצאן הנולד ליעקב מגוון מבחינת דוגמאות הצמר

נקודות(  נקודיםחלקם   הבחנה    טלואיםוחלקם    )סימני  ישנה  כי  מובן  כתמים(.  סימני  )מעין 

אלה   הציפור בין  במקרים  הנמלה  לבין  עין  המונחים(  עין  מילון  מ)ר׳  הציפור :  הפריטים    עין 

פעמי  -נתפס כחדכל אירוע   עין הנמלהמצטברים, ונולדים פרטי צאן מכל דוגמאות הצמר. אולם מ 

והפר וכנפרד אחת.    ׳מוציאים׳ טים  י,  דוגמה  בעל  להיות  יכול  פרט  כל  שכן  זה,  את  למעשה,  זה 

. בהתאם לכך  בפסוק שלאחר מבע הברירהמלאכת הפרדת הפרטים זה מזה מתבטאת במפורש  
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המודרניים  בחלק מן התרגומים  ו  ו׳גם בתרגומים העתיקים ננקטת  השיחית: בעוד ש  גם ההבניה

 : NIV; כך לשון orננקטת  יםטים, באחר יבין הפר  andננקטת לאנגלית 

[…] they mated in front of the branches. And they bore young that 

were streaked or speckled or spotted […] 

 
, וזאת כצפוי מן  )ר׳ מילון המונחים(  ׳איחוי מבחין ׳ הוא אפוא  דומיו  ב במקרה זה ושימוש הברירה  

 .ו׳הנקיטה ב

 
ב אחרים,    בעיםממ הם  ]א גם  רלוונטית׳.   עולה ,  ב[  ו  דגם  שאינה  ׳ברירה  כך    השימוש 

 בדברי יעקב אל לבן, בתגובה לחשדות של לבן כי בוצעה גניבה על ידי יעקב: מוצאים  

ְקָת    ָדַלַ֖ י  ִכֵּ֥ י  ַחָטאִתֹ֔ ה  ַמַ֣ ַמה־ִפְשִע֙י  ן  ְלָלָבֹ֔ ר  אמ  ַֹּ֣ ַוי ַיֲעקֹּ֙ב  ַוַיַֹּׁ֤ען  ן  ְבָלָבֹ֑ ב  ַוָיַָֽ֣ר  ב  ְלַיֲעקַֹּ֖ ַחר  ַוִיֵּ֥

י׃   ך  ַאֲחָרֹּֽ ית ֹ֔ י־ב  ל ְכל  ִמכַֹּ֣ אָת֙  ַמה־ָמָצ֙ י  ַלֵ֗ ת־ָכל־כ  ְשָת א  י־ִמַשַ֣ ָשָנֹּׁ֤ה ָאנִֹּכ֙י    ]...[ ִכֹּֽ ים  ְשִרִּ֨ ע  ֩ה  ז 
ְלִתי׃  א ָאָכֹּֽ ֵֹּּ֥ י צֹּאְנךַ֖ ל ֵּ֥ יל  לּו ְוא  ֹ֑ א ִשכ  ַֹּ֣ יך ל ַ֖ יך ְוִעּז  ֵּ֥ ל  ְך ְרח  י    ִעָמֹ֔ יך ָאנִֹּכַ֣ ל ֹ֔ אִתי א  ַ֣ ב  ֹּא־ה  ָפ֙ה ל ְטר 

י  ָנה ִמָיִדַ֖ ום ֲאַחט ֹ֔ י יֹ֔ ָנה ְגֻנְֹּֽבִתַ֣ ֹ֑ ְיָלה׃ )ּוְתַבְקש  י ָלֹּֽ  (39–36ל״א  בראשיתְגֻנְֹּֽבִתַ֖
 

ב  במקרא נהוגה גניבה המתרחשת  בין  גניבה המתרחשת ב  יוםהבחנה  ; יעקב מציין  326לילהלבין 

לבן, כלומר מועד הגניבה איננו  נדרש תשלום ל,  לילהאו ב  יוםבדבריו שבין שהגניבה התרחשה ב

, אני הייתי משלם אותה  בין ביום בין בלילהרד״ק מבאר: ״אם נגנבה בהמה מן העדר,  רלוונטי.  

הנוקטים  לך״.   הפרשנים  מן  מתבהר  זה  במקרה  הברירה  לילה)״  או יחס  או  יום  הכל  גנובת   ,

רש״י( כך  הנוקטים    שילמתי״,  המודרניים  התרגומים  מן  הננקט  orוגם  הדגם  ועוד,  זאת   .

[ הוא  המודרניים  ׳ברירה  whether x or yבתרגומים  השימוש  עם  המזוהה  האדוורביאלי,   ]

 : NRSVגום  כך לשון תר. 327שאינה רלוונטית׳ 

[…] of my hand you required it, whether stolen by day or stolen by 

night. 

 
 .  בין הפריטים במבע זה  ו׳התרגומים העתיקים, לעומת זאת, נוקטים אף הם 

 
]א נוסף המתוקשר בדגם  ברירה  ׳קטגוריה    ו  שימוש  הוא  חיווי מציאותיים  במשפטי  ב[ 

 מדרגה גבוהה׳. כך בתיאור מצב ירושלים וסביבותיה: 

 
 אחד החוקים מתייחס במפורש לכך: 326

ו    ְמָכרֹ֑ ו  אַ֣ ו  ּוְטָבחַ֖ ה  ור או־ש ֹ֔ ב־ִאי֙ש שַ֣ ִיְגנֹֹּּֽ י  ה׃ ִכֹּׁ֤ ֹּֽ ַהּׂש  ַחת  ַתֵּ֥ אן  ַֹּ֖ ְוַאְרַבע־צ ור  ַהשֹ֔ ַחת  ַתַ֣ ֙ם  ְיַשל  ר  ָבָקֵ֗ ה  ֲחִמָשַ֣
ת  ִאם־ ר  ֛ ְחּת  מ  ים׃ ב  ָּדִמֹּֽ ו  לַ֖ ין  ֵּ֥ א  ת  ֹ֑ ָומ  ה  ְוֻהָכַ֣ ַהַגָנַ֖ב  א  ֵּ֥ ׁש  ִאם־  ִיָמצ  מ  ֛ ש  ה  ה  ם ָזְרָח֥ ְיַשל ֹ֔ ם  ַ֣ ַשל  ו  לֹ֑ ים  ָּדִמַ֣ יו  ָעָלַ֖

ו׃ ) ָבתֹּֽ ר ִבְגנ  ו ְוִנְמַכַ֖ ין לֹ֔ ַ֣  ( 2כ״ב  שמות – 37כ״א  שמותִאם־א 
 

 , כפי שעולה בין היתר מדברי ראב״ע. ׳גניבה בלילה׳היא  גניבה במחתרתהפרשנות המקובלת ל
 

 .  15–11א, עמ׳  2016כפי שנדון בחלק הראשון של העבודה ובהמשך לדיון בעניין זה אצל אריאל,  327
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֙ר   ה ֲאש  ְמָרֹ֔ ות ָואַֹּ֣ ּו ַהְּדָלתֹ֔ ְמָר֙ה ַוִיָּסְגרַ֣ ת ָואֹֹּּֽ ַ֣י ַהַשָבֵ֗ ם ִלְפנ  ִֶ֜ י ְירּוָשַל ִּ֨ ֲללּ֩ו ַשֲער  ר ָצֹּֽ ַ֣ י ַכֲאש  ַוְיִהָ֡

י   ּוִמְנָעַרֵ֗ ת  ַהַשָבֹ֑ ר  ַאַחַ֣ ד  ַעַ֖ ּום  ִיְפָתחֹ֔ א  ַֹּ֣ ום  ל ְביֵּ֥ א  ַמָּׂשַ֖ וא  ֹּא־ָיבֵּ֥ ל ים  ַעל־ַהְשָעִרֹ֔ ְדִת֙י  ֱעַמ֙ ֹּֽ ה 

ַעם   ִם ַפֵּ֥ ּוץ ִלירּוָשָלַ֖ ר ִמחֵּ֥ י ָכל־ִמְמָכִ֛ ִּ֧ ים ּומְֹּכר  ינּו ָהרְֹּכִלֶ֜ ת׃ ַוָיִלִּ֨ ִים׃ּוַהַשָבֹּֽ י״ג    נחמיה)  ְשָתֹּֽ

19–20 ) 

 
במסגרת מבעי   לעיל  נדון  כבר  העולה  המספר  גבוהה׳   אודגם  מדרגה  ׳קטגוריה  גם  328שעניינם   ;

במבע,  במקר  במפורש  הנזכרים  הספציפיים  לפריטים  הכוונה  אין  זה  לא  שתייםופעם  ה  וגם   ,

׳יותר מפעם   לפריטים ספציפיים אחרים שאינם נזכרים, אלא לקטגוריה הגבוהה הנגזרת מהם: 

 אחת׳ או ׳מפעם לפעם׳. 

 
למעשה, השימוש ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ מובע במשפטי חיווי מציאותיים גם בהיעדר   

המספריים  א  ו׳ בביטויים  כך  הפריטים;  בין  אחר  מפורש  סמן  כל  שלושהו  ארבעה  ו   שניים 

 שבנבואת ישעיהו:  חמישה

ה׃   ֹּֽ ָרז  י  ו  ְבָשרַ֖ ן  ּוִמְשַמֵּ֥ ב  ַיֲעקֹֹּ֑ וד  ְכבַ֣ ל  ִיַּדַ֖ ּוא  ַההֹ֔ ום  ַביַ֣ ה    ְוָהָי֙ה  ָקָמֹ֔ יר  ָקִצַ֣ ֱאסֹּ֙ף  ֹּֽ כ  ה  ְוָהָיֵ֗

ְוָהָיִ֛ה   ור  ים ִיְקצֹ֑ ו ִשֳבִלַ֣ ים׃ ּוְזרֹּעַ֖ ק ְרָפִאֹּֽ מ  ֵּ֥ ים ְבע  ט ִשֳבִלַ֖ ֵּ֥ ף    ִכְמַלּק  ק  ְכנַֹּ֣ ֹל֙ת  ול  ו עֹּֽ ְוִנְשַאר־בֹּׁ֤
ְנֻאם־ְיהָוַ֖ה   ה  ִרָיֹ֔ פֹֹּּֽ יָה֙  ִבְסִעפ ֙ ה  ֲחִמָשֵ֗ ה  ַאְרָבָעַ֣ יר  ָאִמֹ֑ אש  ַֹּ֣ ְבר ים  ַגְרְגִרַ֖ ה  ְשֹלָשִ֛ ְשַנִִָּֽ֧ים  ִית  ַזֹ֔

ל׃ ֹּֽ י ִיְשָרא  ֵּ֥  (6–4י״ז   ישעיה) ֱאֹלה 
 

בתרגום   גם  ננקטת    יונתןאמנם  מתבהר    אואין  הברירה  יחס  אך  המספריים,  הפריטים  בין 

ו  אומנקיטת   המלבי״ם  בפרשנויות  שבמבע,  הביטויים  בשני  דודביניהם,  לכך  מצודת  בהתאם   ;

המכּוון    orמשובצת   הקונספט  הביטויים  בשני  לאנגלית.  המודרניים  בתרגומים  מעמד  באותו 

ודל׳; זאת בהתאם לאמור לפני  בשיח הוא הקטגוריה הגבוהה המשותפת לפריטים,   ׳חלק מועט 

, המבואר על ידי רד״ק: ״כמו אחר נקיפת זית שנשארים בזית  עוללות כנוקף זיתמבעי הברירה:  

 שלא נשרו בעת הנקיפה ]...[״.  גרגרים מעטים

 
ב[ במשפטי חיווי מציאותיים, באופן    ו  שימוש ברירה אחרון המתוקשר גם הוא בדגם ]א 

 נדיר למדי, הוא השימוש ׳אקוויוולנטיות׳. כך בתיאור נחלות השבטים והערים בהן מוצאים: 

ת    וְך ַנֲחַלֵּ֥ ם ְבתַ֖ ְָֽיִה֙י ַנֲֹּֽחָלָתֹ֔ ם ַוֹּֽ ון ְלִמְשְפחוָתֹ֑ ֹּֽי־ִשְמעַ֖ ה ְבנ  ֵּ֥ ון ְלַמט  ִנ֙י ְלִשְמעֹ֔ ל ַהש  א ַהגוָרֹּׁ֤ ַוי צ ֞

ה׃  ֹּֽי־ְיהּוָדֹּֽ ַבע    ְבנ  ֵּ֥ ר־ש  ֹּֽ ם ְבא  ם ְבַנֲֹּֽחָלָתֹ֑ ַ֖ י ָלה  ה׃ וְ ַוְיִהֵּ֥ ַבע ּומוָלָדֹּֽ ַ֖ ם׃   ש  צ  ה ָוָעֹּֽ ל ּוָבָלַ֖ ר שּוָעִ֛   ַוֲחַצֵּ֥

 ( 3–1י״ט  יהושע)

 
ש מתבהר  הפרשנויות  כאן:    שבעו  באר שבעמן  קובע  רד״ק  אחת.  לעיר  שני שמות  למעשה  הם 

ושבע״ שבע  מ  –  באר  עולה  גם  וכך  אחת״,  דודעיר  השמות  מצודת  ובשני  אחת,  עיר  ״היא   :

 
 כך, למשל:  328

ום   ם׃ ַאְֵּ֥ך ִאם־יִ֛ ֹּֽ ִיָנק  ם  ו ָנקַֹּ֖ ַחת ָידֹ֑ ת ַתַ֣ ַ֖ ט ּומ  ב  ת־ֲאָמת֙ו ַבש ֹ֔ ו א  ו אֹּׁ֤ ת־ַעְבּדֶ֜ יש א  ֩ה ִאִּ֨ י־ַיכ  ד  ֥אֹו  ְוִכֹּֽ ִים ַיֲעמֹֹּ֑ יוַמַ֖
ּוא׃  ו הֹּֽ י ַכְספַ֖ ם ִכֵּ֥ א יַֻּקֹ֔ ַֹּ֣  ( 21–20כ״א  שמות) ל
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ננקטת   בהתאם לכך  המודרניים, אך תרגום    ו׳כנגד    orנקראה״.  גם הפעם   יונתןגם בתרגומים 

 , כמצוי בנוסח המסורה. ו׳נוקט אף הוא 

 
ל גם  ו׳בדומה  כך    גם,  ברירה;  כמביעים  הנקראים  מציאותיים  חיווי  במשפטי  משמשת 

 מוצאים בדברי דוד אל אחימלך: 

י   ִכַ֣ ב  ר  או־ָחֹ֑ ֲחִנַ֣ית  ַחת־ָיְדךַ֖  ַתֹּֽ ה  י ש־פֵֹּּ֥ ין  ְוִאִ֛ ְך  ל  ַלֲאִחימ ֹ֔ ָּדִו֙ד  ר  אמ  ֹֹּּׁ֤ י  ג םַוי ַל֙י  ְוג ם־ַחְרִבֹּׁ֤ ־כ 

ּו ְך ָנחֹּֽ ל  ַ֖ י־ָהָיֵּ֥ה ְדַבר־ַהמ  י ִכֹּֽ ְחִתי ְבָיִדֹ֔ א־ָלַקַ֣ ֹֹּּֽ  (   9כ״א  שמואל א׳) ץ׃ ל

 
׳כל כלי חד אחר    כליו, באופן ספציפי, וגם לא את  חרבודוד מציין שלא הביא את   בכלל, כלומר 

ל מלחמה׳ חרב)פרט  ככלי  לשמש  שעשוי  מופעי  329(  שני  שכנגד  בעוד  בתרגום    גם.    יונתן ננקטת 

ומן המילים  orבנקטם  המודרניים  , לשון הברירה מתבהרת בתרגומים  אףהמקבילה הארמית    ,

any other    ,הספציפי הברירה  שימוש  גבוהה׳מתבהר  מדרגה  קטגוריה  חלופה  ספק  כל  ספק   ,

וגם הקטגוריה עצמה. כך לשון  שהיא הפריטים שבקטגוריה  גם כל  מצויים  במוקד השיח  ׳, שכן 

NIV : 

David asked Ahimelek, “Don’t you have a spear or a sword here? I 

haven’t brought my sword or any other weapon, because the king’s 

mission was urgent. 

 
 

ממשפטי    הסעיף:  את  ברירה,  נסכם  יחס  מוסק  המקרא  בעברית  מציאותיים  חיווי 

א  גם  ב[; בצידו מצוי גם הדגם ]  ווהעדויות לכך רבות. הדגם הבסיסי והנפוץ המשמש לכך הוא ]א  

ב[, וכן נמצאו מבעים נטולי ַקשר בין הפריטים. שימושי ברירה שונים עולים ממבעים אלה:    וגם

יחס הברירה ממוקד    הם , שבו׳ברירה שאינה רלוונטית׳  ׳איחוי מבחין׳  יםהשימוש  יםביניהם נמנ 

האחד  ב הקונספט  שבהם  ו׳אקוויוולנטיות׳,  גבוהה׳  מדרגה  ׳קטגוריה  השימושים  פריטים; 

המ המשותף לפריטים   השיחהוא  במוקד  ׳ צוי  גבוהה; והשימוש  כל  ספק קטגוריה מדרגה  , ספק 

 במוקד השיח גם כל הפריטים שבקטגוריה וגם הקטגוריה עצמה.   ם׳, שבו מצוייחלופה שהיא

 

 סיכום  8.3

נוספות שבהן מוסקת ברירה: משפטים מודאליים )אחרים מאלו שנדונו    בפרק זה נדונו סביבות 

על    תיומשפטי חיווי מציאותיים. עמד  ; עניינם הצעה, הוראה והשערהאשר  ,  בפרקים הקודמים(

שמעמידים הדגמים  על  בהם,  המשמשים  הגרמטיקליזציה  הסמנים  הסמנים  תהליכי  על   ,

 .  תוקשרים בהםמה)הידקדקות( המשוערים ועל שימושי הברירה 

 
 ונחים. , כאמור; ר׳ מילון המכליי, הצרת המשמעות של התאמה הקשריתבמקרה זה נדרשת  329
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זה   בפרק  שהוצג  אחד  מעניין  במקרא  ממצא  המשמשים  והמבנים  המיליות  מגוון  הוא 

א  גבי חלקן לאשר ל, גםו ו׳, אלו, בל, פן,  עד,  בין, ל, מהמיליות נכללות  להבעת ברירה. במסגרת זו  

 נטען קודם לכן כי ברירה משתמעת מהן; בכך חידשתי באשר למשמעיהן של מיליות אלו.  

 
הברירה   שימושי  לבין  והמיליות  המבנים  בין  קשר  שקיים  הוא  שנדון  נוסף  ממצא 

בהתאם    ; מאופיינים בהעמידם רצף  עדו   בין,  ל,  ממבנים הכוללים את    הספציפיים העולים מהם. 

על הרצף    אפשרויותכל ה  המציג בעים אלה הוא ׳כל חלופה שהיא׳, לכך, שימוש הברירה הנפוץ במ

ודומותיה החלופה    פן במבעים הכוללים את    ות. וכחליפי  ותכרלוונטי במבע  ששבין שתי החלופות  

והשימוש הנפוץ   ל׳מוות׳(,  פני האחרת )המתייחסת פעמים רבות  על  מועדפת במובהק  הראשונה 

, שעיקרו  ׳איחוי מבחין׳שימוש  פוץ הנ  ו׳מבנים הכוללים את  בבהם הוא ׳מיצוי סט האפשרויות׳. ו 

לכולם  המשותף  היחיד  השיחי  התפקיד  את  כממלא  הפריטים  מן  אחד  לכל  ושעל    מחויבות 

הם   שלו  מבנה  .״מתחרים״ה״איוש״  קשרי  בבחינת  -כאמור,  הם  אלו  נטיות  רמזיםפונקציה   ,

. בכך הרחבתי  והנפוץ  רווחות אך לא קודים קבועים, המכוונים את הנמען אל השימוש הרלוונטי

   את קביעותיה של אריאל באשר ליחסים בין קודים, היסקים ורמזים במבעי ברירה.

 
הברירה הרי שהתמונה הכללית העולה מן המבעים בכל הסביבות שיחס  באשר לשימושי  

מתּו במידה  הברירה  מצומצם  זה  יחס  של  שימושיו  מגוון  זהה:  היא  היסקים  באמצעות  בהן  וך 

. ההסברים לכך הוצעו בפרקים הקודמים, ובעיקרם מתייחסים  אוניכרת מן המגוון העולה במבעי 

ז רבים,  משמעים  להבעת  הסמנטי״  שלא  ל״עומס  אלו,  סמנים  על  הקיים  הברירה,  משמע  ולת 

ב[(, ובהתאם גם    אםא    ההתייחדו להבעת ברירה באופן קבוע )למעט במסגרת היערכותם בדגם ]

 של יחס זה.  קשת השימושיםלא ״התפנו״ להבעת 

 
מעניין   בפרקממצא  הוא  אף  שהוצג  ההיערכות    אחר  שבין  ההדוק  לקשר  מתייחס 

המכּופרגמטית  -והסמנטית  התחבירית הברירה  היסק  מהודק  ון לבין  התחבירי  שהמבנה  ככל   :

נתפש  יותר   מסוים  עניינים  שמצב  יותר  וככל  רבה  מצב  בבהירות  עם  אחת  בפרדיגמה  כמצוי 

ו קודם  בשיח,    ״מתחרה״עניינים  התפקיד  אותו  על  היא    המבע  קריאתכך  עימו  ברירה  כמביע 

יותר ובכללם    .ברורה  רבים,  ממקורות  מגיעים  לכך  ב תימוכין  המקרא    אוהנקיטה  בפרשנויות 

בנקיטהו העבריים  ברירה   סמניבו   or  -ה  הסמנים  כנגד  בתרגומים  המסורה    נוספים  בנוסח 

יחס  .  הטברני עצם  של  להיסק  הנמען  את  המכוון  כרמז,  להיחשב  עשוי  זה  קשר  גם  למעשה, 

התהוותו    בדברכדי לחזק את הטענה המרכזית במחקרי    בהיערכות זו יש ון במבע.  מכּו הברירה ה 

 . ראשוניים מגוונים  מבנים מודאליים , כגלגול שלשל יחס הברירה באופן שניוני
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ולומר, יכולים היו להתפתח    ניתן לסכם  שבעברית המקרא ישנם סמנים שפוטנציאלית 

אחר   או  זה  בשלב  מצוי  מהם  אחד  כל  ייחודי;  באופן  ברירה  הגרמטיקליזציה    תהליךבלהבעת 

במידה הרבה ביותר אל עבר קצה הברירה כסמן    ״התקדם״, אך אף אחד מהם לא  )הידקדקות(

 .או  הסמן ״התקדם״כפי ש,  ומקודד ייחודי 
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 סיכום, מגמות ומסקנות  –חלק שלישי 

 
בחנתי   זה  המסורה הטברניבמחקר  בעברית המקרא, הנתונה בנוסח  הברירה  זה  .  את יחס  יחס 

בהתאם לעולה מספרות    .הוא מן היחסים העיקריים שמצבי עניינים שונים יכולים להימצא בהם

שלפיה בטקסטים כתובים הַקשרים הם האמצעים הלשוניים הבולטים להבעת יחסים  המחקר,  

  , כי, ה׳ אם,  או, במקרא  במיליות השונות המשמשות להבעת ברירה  התמקדתיבין מצבי עניינים,  

בל    השאלה, פן,  גם,  עד,  בין,  ל,  מ,  בסביבות  אל ווו׳,  מעמידות,  שהן  התחביריים  במבנים   :

ובשימושים  וההקשריות    הטקסטואליות,  התחביריות הקבועים  במשמעיהן  נתונות,  הן  שבהן 

בתיוו  מהן  שלהעולים  הקשר   כם  תלויי  פרגמטיים  והיסקים  ב,  שחל  תהכן  המשמעים  שינוי  ליך 

אלה התהליךובמהלכים    במיליות  את  כן    . שעודדו  נוסח  כמו  חקר  מתחום  תהליכים  על  עמדתי 

והיטבתי את פרשנותו,   רקעה  המקרא  ואל  החיים בישראל העתיקה  צוהר אל מציאות  ופתחתי 

 התרבותי, שבמסגרתם התעצב הטקסט המקראי. 

 
התיאורטי    על  הדיון  המחקר  בספרות  המועלות  הטענות  בבחינת  התמקד  בעבודתי 

אודות יחס הברירה. בפרט ביקשתי לבחון את תקפות ההצעה הקלאסית, הרווחת בספרות, אשר  

לוגיים,   במושגים  הברירה  את  אחת    אמיתות )כלומר    ׳ הדדית  הוצאה ׳מגדירה  אלו  חלופה  מבין 

את  במבע  במפורש  נזכרות  ה שכל  )כלומר    ׳ אפשרית  כללהה׳ ו  (האחרות  אמיתותשוללת  אפשר 

במבע   החלופות  המחקר,  330( אמיתיות  הנזכרות  בספרות  הן  אף  הרווחות  נוספות,  טענות   .

מתייחסות לסדר הפריטים: ככלל, סדר זה הוא חופשי, שכן בספרות נדונים בעיקר מבעים שבהם  

לכל החלופות הנזכרות אפשרות שווה להתממש; אך כאשר חלופה אחת מועדפת על פני אחרות,  

פות העולם דפוסים קבועים ורווחים,  . בנוסף לכך, אותרו בש331היא נוטה להופיע ראשונה נטען ש

 . 332, המכתיבים אף הם סדר קבועשליליל חיובילמשל הקדמת ה

 
מגוון מקורות,    נשען עלעיון טקסטואלי רחב הלצורך בדיקת הטענות הצגתי בעבודתי   

ובצידו נוסחיו   גופו בנוסחו הטברני,  נמנה ראשית כל המקרא  פילולוגיים ובלשניים. במסגרת זו 

העתיקים זמנו 333ותרגומיו  בנות  אחרות  ולשונות  ספרויות  המקרא   ;  חז״ל 334של  ספרות   ;335  ;

 
 ; וכן המחקרים הרבים שבעקבותיהם.  1989; הורן, 1975ר׳ גרייס,  330
 

 . 1971; לייקוף, 1968ר׳ דיק,  331
 

 .  1975ר׳ קופר ורוס,  332
 

 ואחרים.  יונתן, תרגום אונקלוסובכללם נוסח שומרון, תרגום  333
 

שמיות מוקדמות ומאוחרות יותר,  , אכדית, אוגריתית, ערבית, וגם שפות לא חמורבי, חוקי אשנונהובכללן חוקי  334
 דוגמת לטינית. 
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הביניים  מימי  המקרא  של  ופרשנויות  מילונים  המודרנית   336דקדוקים,  העת  תרגומיו 337ומן   ;  

. 340כלליים -וכיווני מחשבה בלשניים  339שפות מודרניות ב; וכן ממצאים טיפולוגיים  338המודרניים 

לצורך   שיטתי  באופן  הסתייעתי  אלו  ובכל  הטקסט  עם  באשר  התמודדות  הן  קביעותיי,  ביסוס 

 ון בכל מבע והן באשר לעצם קריאתו כמביע ברירה.  לשימוש הברירה המכּו

 
בקורפוס    orבהמשך לתיאוריה ולניתוח של אריאל ומאורי, הנשענים בעיקר על מבעי   

שחקרו  המדוברת  להלן(   האנגלית  אני  מצאתי ,  341)ר׳  כי  גם  לבטא  ,  או    ׳ הדדית  הוצאה ׳שאיפה 

ניתן לראות כחלק מן הכוונה התקשורתית  של החלופות    ׳אפשרית  הכללה׳   א בהעמדת אף ללא 

ומיון המבעים על פיה  )המתבססת על ידע העולם(  כפיית הבחנה זו  .342במקרא   ברירה  אחד ממבעי

בין    ,העלו לטובת    הוא  ׳ מכלילים׳ל  ׳ מוציאים׳ה   או  עיופמ שהיחס  קל  יתרון  עם  זהה,  כמעט 

במקום  בשפה.  הוא ה״רווח״    ׳ מוציא׳ ה  שימושגישה הקלאסית כי הבניגוד לטענת ה,  הראשונים

כי פחות  עוד מצאתי,   .ארבעה עשר שימושים שונים עולים, שממבעי הברירה במקרא זאת מצאתי

ממופעי   ברירה   או ממחצית  להבעת  המשמשים  את    במקרא  שממצים  פריטים  בין  קושרים 

היעדר מיצוי הקטגוריה על ידי הפריטים    ופעיםהמכחמישית מן  ב  ;הקטגוריות שבהן הם חברים

ב מרכזי  רכיב  בבחינת  אף  הוא  מפורשות  ערעור  .  343המתוקשר   מסר הנזכרים  משום  בכך  יש 

העמשמעותי   במבעים,  ל  מפורשות  הנזכרים  לפריטים  הברירה  את  התוחמת  הקלאסית,  גישה 

 כאמור.  

 
 

 והתלמוד הבבלי. ויקראל ספרא, מדרש ישמעאל ׳מכילתא דר , בין היתר,ובכלל זה 335
 

היתר,    336 בין  השורשיםובכללם,  של  -לאבן  ספר  ראב״ע,  של  רש״י,  של  אלו  דוגמת  מסורתיות  פרשנויות  ג׳נאח; 
 רמב״ן ושל אחרים; ופרשנות התורה של סעדיה גאון. 

 
)גזניוס,    337 גזניוס  של  והדקדוק  המילון  היתר,  בין  דרייבר,  1910;  1846ובכללם,  ובריגס,  1896(,  דרייבר  בראון,   ;

אליגר,  1907 תש״ה;  מלמד,  ראד,  1966;  פון  פישביין,  1966;  תש״ל;  הרן,  ואוקנור,  1988;  ולטקה   ;1990 ;
 .  1996, ז׳ואון ומוראוקה, 2000–1994; קהלר ובאומגרטנר, 1993; קליינס, 1991מילגרום, 

 
 Raamattu 1933/38והתרגום לפינית  JPS ,NRSV ,NIVהתרגומים לאנגלית  338
 

 .  2013ר׳ בהקשר זה את מחקריה של מאורי; וכן פדרסון,  339
 

ודוקרוט,    340 אנסקומברה  היתר,  בין  זה,  ו1976ובכלל  ספרבר  קארסטון,  1986/1995וילסון,  -;  מיטווך 2002;   ;
 . 2004; הספלמת, 2002ועמיתים, 

 
 . 2019; 2018; אריאל ומאורי, 2002אריאל,  , בין היתר,ר׳ 341
 

 ]...[   וטבחו או מכרו]...[    כי יגנוב איש שורהברירה. כך, למשל, במבע    ר׳ הדיון בעניין זה בפרק העוסק בשימושי  342
׳ אינה הכוונה התקשורתית בהעמדת הדדית  , ׳הוצאה׳מוציאים׳ זה את זה  מכירהו  טבחאף ש(,  37כ״א    שמות)

כי יהיה בו  ]...[  איש  ובמבע  ואילו  המבע, אלא הקונספט המשותף לשניהם, ׳אי הימצאות הגניבה ברשות הגנב׳.  
, ׳הכללה אפשרית׳ אינה זקןוגם ב ראשאף שהנגע יכול כמובן להופיע גם ב(, 29י״ג  ויקרא ]...[ ) נגע בראש או בזקן

המב של  התקשורתית  הבשר׳,  הכוונה  עור  באזור  מ׳נגע  כמובחנת  שיער׳  באזור  ׳נגע  הקטגוריה  יצירת  אלא  ע, 
 . הנדונה בקבוצת הפסוקים הבאה

 
יילכו נא ויבקשו את אדוניך, פן נשאו רוח  ]...[  ר׳ הדיון בעניין זה באותו הפרק. במבעי ׳העלאת אפשרויות׳, למשל  343

(, הדוברים רק מעלים אפשרויות באשר למקום  16ב׳    מלכים ב׳)  ה׳ וישלכיהו באחד ההרים או באחת הגאיות
והיכה איש את ]...[  . במבעי ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳, למשל  הימצאו של אליהו מבלי להתחייב ולו לאחת מהן

(, הפריטים הנזכרים במפורש אינם אלא דוגמאות טיפוסיות ובולטות 18כ״א    שמות]...[ )  רעהו באבן או באגרוף
 . תפת להם, ׳דבר שיש בו כדי להמית )אך לא בהכרח(׳, שהיא המכּוונת בשיחשל הקטגוריה המשו
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מצאתי   הפריטים  לסדר  מופעי    באשר  של  מובהק    במקרא   הברירתיים  אושרוב 

אינה   בהם  הפריטים  סדר  שהחלפת  במבעים  שינוימשובצים  בהתאם  במשמעות  גוררת  וזאת   ,

שבספרות זאת.  לטענות  האחרות    יםמאופיינ   םאינבמקרא    אומבעי  ,  עם  מהנטיות  ברבות 

נוטים   אינם  זה  ובכלל  הפריטים,  לסדר  באשר  בספרות  ראשונה  הרווחות  החלופה  להציב  את 

כזוהמועדפת ישנה  הייחוד של המקרא,  .  , אם  לקווי  בבהתאם  הפריטים  בו    מבעי הברירהסדר 

עקרונות   על  מספרייםנסמך  ביטויים  )כמו  עולה  קוגניטיביים  ובסדר  )כמו  (  קל  טקסטואליים 

 . 344, שבמסגרתה התעצב הטקסט ( ועל סדר ההתרחשויות במציאותוחומר

 
ולמעשה גם  ,  )שם(  תומכים בניתוחן של אריאל ומאורי   שבעבודתימרבית הממצאים   

ניסיונה הראשון של אריאל לנתח  . שואבת מגישתן זו שלהן גישתי מבוססת הקורפוס והשימושים

  חלוקה זו שהעלה    הקלאסיתבקורפוס האנגלית המדוברת שחקרה על פי החלוקה    orאת מופעי  

אינה רלוונטית, והפער שמצאה לטובת המבעים ה׳מוציאים׳ היה מעט גבוה יותר מזה שמצאתי  

מ  אני.  הנוסףגם  מופעי    , ניתוחן  כלל  האנגליתב  orשל  של  קורפוס  הרלוונטיות  חוסר  עלה   ,

האפשרית׳ ה׳הכללה  ושל  ההדדית׳  מאופיינים  ,  orבמבעי    ה׳הוצאה  אינם  רבים  שמבעים  וכן 

משמשים ל׳הכללה    and/orלשיטתן, רק מבעי  יפך: מאופיינים בהיעדרו.  במיצוי הסט, אלא לה

ומאורי.  אפשרית׳ אריאל  שמצאו  לזו  חופפת  שמצאתי  הברירה  שימושי  רק  )  קשת  באופן  אך 

בהמשך(חלקי כך  ועל  חלקו  ,,  של  השכיחות  הקורפוסים  םגם  בשני  זהה  לסדר    .כמעט  באשר 

ואף  יהפריטים, מחקריהן לא התמקדו בסוג יה זו; הן מקבלות את הטענה הרווחת לסימטריות 

 ושל הַקשרים המסמנים אותה.  רואות את הסימטריות כחלק מליבת המשמעות של ברירה

 
מבעי    ועוד,  בעבוד  אוזאת  זו נבחנו  הסמנטיים  ה  ההיבטים  פי  על  רק  פרגמטיים  -לא 

התחביריים ההיבטים  פי  על  גם  אלא  לעיל,  העיקרי    מבניים-שהוצגו  הממצא  בספרות.  הנדונים 

ו מתחום   שמבעי  המבנה  הוא  בדומה  הברירתיים    אוהתחביר  מהודקים:  במבנים  מאופיינים 

ים הנזכרים הוא  גם במקרא במרבית המבעים מספר הפריט   קורפוס האנגלית לממצא המקביל ב

ו  פסוקיות;  ולא  צירופים,  מסוג  הם  הפריטים  בלבד;  שניים  וכולל  כל    תקושר  אומצומצם  את 

חלקם  את  או  המקרא,   הפריטים  לטעמי  החלוקה  פי  על  אחדות,  ביחידות  או  אחת    ביחידה 

בספרות שמבעי ברירה הם תוצאת    טענותמחזקים את הממצאים אלו  מבנה ״דחוס״.    הומעמיד 

 
  ו ששימוש  ,סדר עולהביטויים מספריים בסמנטיים פרגמטיים. מבע ובו -ר׳ הדיון בעניין זה בפרק העוסק בהיבטים 344

לו, ויכו את אל יעל כל העם, כאלפיים איש או כשלושת אלפים איש יע]...[ ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ הוא, למשל, 
 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בורהוא    קל וחומרמידת    ארגונו מוכתב על פי(; מבע ש3ז׳    יהושע)  ]...[  העי
לא כל שכן?״, ומפנה   כרייהחייב, על ה  פתיחה(, שאותו מבאר רש״י: ״למה נאמר? אם על ה33כ״א    שמות]...[ )

; ומבע שבו סדר הפריטים משקף את סדר ההתרחשויות  (ע״א  ,׳נ  בבא קמא)  אל הדיון המצוי בתלמוד בעניין זה
הנגע   נגע צרעת, שכן הקביעה אם  בדיני  של   טהוראו    טמאבמציאות הוא, למשל, זה המשובץ  מצריכה בחינה 

וטיהר ]...[    או כי ישוב]...[    וטימאו הכהן]...[    וראה הכהן והנה שאת לבנה בעורמצבו בפרקי זמן עוקבים: ]...[  
 (. 17–10י״ג  ויקרא.[ )]..הכהן 
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מביאים להעמדת  גלגולים אלה    .345, בעיקר מבעי תנאיגלגולים תחביריים של מבעים ראשוניים

 מבנים מהודקים, מופחתי מלל. 

 
שמיצוי סט  אשר הועלו בספרות,  אחרות  טענות  בגם    תומכים  מן המקראממצאים  ה 

איננו טבעיות   רכיב  האפשרויות  בשפות  ברירה  במבעי  ב346הכרחי  וכן  שפות  בנוספים  ממצאים  , 

המצביעים  העולם לסימון  ,  ברירה  סימון  בין  הדוק  קשר  )-איעל    ( Irrealisמציאותיות 

להלן.  347מודאליות ו שיורחב  כפי  טבעיות    , אפוא  ניכר ,  בשפות  שרלוונטי  מה  ליחס  כי  באשר 

שאליהן  איננו  הברירה   החלופות  הדוברתמספר  סימונ מחויבת  אלא  אי  ן,  -כאפשרויות 

 . מציאותיות

 
ון  -מציאותיות הוא ברור: לדברי מאורי ו-למעשה, המכנה המשותף בין ברירה לבין אי  

מצבי העניינים שביניהם מתקיים יחס ברירה הם היפותטיים, שכן עד לרגע ההכרעה  דר אוורה,  

  אמיתות ל  ודאית  כולם; אילו הייתה לדוברת עדות אין ודאות באשר לקיום אחד מהם או לקיום  

ברירה של   בהעמדת מבע  ועוד, הגיוני  348לפחות אחד ממצבי העניינים, לא היה כלל טעם  . זאת 

מודאליים: בהקשרים  יופיעו  ברירה  שמבעי  עניינים    למדי  מצבי  של  רחבה  לקשת  התייחסות 

באי מאופיינים  היותם  לאור  בדיוק  ובשאלות,  בתנאים  מוסד  יסוד  היא  מציאותיות,  -חליפיים 

אפשריים  מקרים  שיותר  כמה  ״לכסות״  כוונה  ניתן  349מתוך  לא  מודאליים  שלמבעים  גם  מובן   .

 לייחס ערכי אמת, מכיוון שהם אינם ניתנים להערכה באופן זה.

 
תחת  העמידו  לכך    בהתאם  ומאורי  לברירה  אריאל  הקלאסית  אחרת ההצעה  ;  הצעה 

מייצגים  זה לזה, כלומר כ  חלופייםהיא הנחיית הנמען לראות את הפריטים כ  אומשמעות    לפיה,

הנזכרים   הנוספים  המשמעות  רכיבי  בשיח.  יחיד  תפקיד  על  ביניהן  ה״מתחרות״  אפשרויות 

שהדוברת מחויבת להן ומיצוי סט האפשרויות על ידי הפריטים  בספרות, כגון מספר האפשרויות  

,  מן ההקשר )למשל ידע העולם(. עולה מכךנגזרים  , אלא  אוחלק ממשמעות  אינם  הנזכרים במבע, 

מורכב מרכיב סמנטי   ברירה, השימוש של המבע,  במבעי  המועבר  ופרוצדורלי  שהמסר    צר קבוע 

בהקשרים הטענה  שונים.    )חליפיות( ומרכיב פרגמטי, המתגוון  מוגבלת לרובד  אינה  זו  חליפיות 

 
 . 2000ר׳ בהקשר זה, בין היתר, אזר, תשמ״ט; שטיינר,  345
 

 . 2005; חירטס, 2000ר׳ צימרמן,  346
 

 . 2013; פדרסון, 2012ון דר אוורה,  -; מאורי ו2011רמת ומאורי,  ג׳אקלונהב;  2008ר׳ מאורי,  347
 

 . 390–389, עמ׳  2012ון דר אוורה, -ו ר׳ מאורי 348
 

נתפשו    349 גרמטיקליזציה  בתהליך  אשר  מבנים  במסגרת  ודאות,  אין  שלגביהם  רבים,  פריטים  למנות  הנטייה  על 
)ג׳ינג  huòשמידט ופנג, בדונן בסמן הברירה  -כמביעים ברירה עמדו גם ג׳ינג שמידט ופנג,  -בסינית, כאמור לעיל 

2016 .) 
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בהיסקים   ולהיתמך  לה,  המאוחר  או  לטענה  הקודם  ברובד  להיות  עשויה  הברירה  גופה; 

 .350פרגמטיים מתקדמים

 
דומה מבחינה עקרונית בלבד להצעה הקלאסית לברירה,  של אריאל ומאורי  הצעה זו   

מורכב מרכיב סמנטי   מן    .ומרכיב פרגמטיבטענתן שהמסר השלם  אולם מה שמוגדר ככל אחד 

הרכיבים    ,הרכיבים בין  המגשרים  הברירה,  כן  ו העקרונות  מתקיימת  שבה  התחרות״  ״זירת 

לבין    ן ברירה הקושרת בי  , גישה זושונים בתכלית.  כלומר הרובד שבו היא ״ממוקמת״, כל אלה  

א התשתית לטענותיי בה על  בעבודתי; יתרה מכך, הי אפוא  מקובלת  מודאליות,  מציאותיות ו-אי

מבניו הברירה,  יחס  ו התחביריים  אודות  סמניו  וההיסקיים  הלשו   םתהליכיה,  שהובילו  ניים 

 . ו להתפתחות

 
ברירה  שבין מנת להעמיק את בחינת המבעים ולתקף את הטענות על אודות הזיקה על  

שבהן    למודאליות  הטקסטואליות  הסוגות  ועל  התחביריות  הסביבות  על  גם  לעמוד  ביקשתי 

גוונים מודאליים    צוייםמ   מכריעה  םמצאתי, שרוב.  במקרא   אומשובצים מבעי   בעלי  במשפטים 

והזהרה,  שאלה,  ו  תנאיבעיקר  )מציאותיים  -ואי הוראה  הצעה,  גם  יותר  מצומצמת  ובמידה 

מבעי  ושבועה  השערה  משובצים  שבהם  הדגמים  לכך,  ובהתאם  מודאליים    או(;  סמנים  כוללים 

של    יחסית  זאת ועוד, בהמשך לטענות בספרות באשר לתפוצה הרבה(.  פןו  ה׳ השאלה,  אם)כגון  

החוק  בסוגת  ברירה  אשר  מבעי  הרב  ,  השימוש  על  בספרונסמכות  אלו  חוקתיות  יובמבעים  ת 

ב הצורך  ועל  הקדום  המזרח  מן  ברירהאחרות  משפטיים   מבעי  כי  351בחוזים  מצאתי,    מרבית , 

  . קורפוס זהמשובצים בקבצים חוקתיים, פער ניכר בהשוואה לכל סוגה אחרת ב במקרא אומופעי 

המצבים   לכלל  להתייחס  משפטי  מסמך  מבקש  טיבו  שמעצם  הוא  לכך  שהצעתי  ההסבר 

אשר    , היפותטייםה והרבים,  ושהם  האפשריים  אחד מהם  כל  על  זה  החוקים מוחלים  חליפיים 

 .לזה

 
ושל   )החוק(  הטקסטואלית  הסוגה  של  הדומיננטיות  כלומר  אלה,  ממצאים  שני 

)המודאליים( שבהם משובצים מבעי   השוני    אוההקשרים  הם שמסבירים, לדעתי, את  במקרא, 

, שסוגת  תה המקבילה בקורפוס האנגליתמונ הבקורפוס המקרא לבין   אוהעיקרי בין תמונת מבעי 

 
הטענה    350 ברובד  לטענה.  הקודם  ברובד  היא  הברירה  לעיל  שהודגמו  גבוהה׳  מדרגה  ׳קטגוריה  במבעי  למשל,  כך, 

במבעים   זאת,  לעומת  כולם.  הפריטים  משתייכים  קטגוריה שאליה  אותה  בלבד,  אחת  לישות  היא  ההתכוונות 
הנזכרים   הפריטים  שהיא׳  חלופה  ל׳כל  ובבמבע  המכוונים  לזה,  זה  מנוגדים  היסקי  במפורש  תהליך  אמצעות 

ההתכוונות   החלופות  בהם  מתקדם  לכל  ביניהםהיא  ה״נמתח״  המשותף  המכנה  פני  המבע  שעל  למשל,  כך,   .
 ; (50כ״ד    בראשית)  מה׳ יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב]...[  בדברי משפחת רבקה אל עבד אברהם:  

 ׳. טובים׳ או כ׳רעיםרק דברים הניתנים להגדרה כ׳כוונת הדברים היא שאין ביכולתם לדבר ׳כל דבר שהוא׳, ולא 
 

 .2016; גבורה, בתשמ״-ר׳ ברין, תשמ״א 351
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וש בו  דומיננטית  אינה  מגוונים.  ב   orמבעי  החוק  ובהקשרים  שיח  בנסיבות  הופקו  זה  ו  שוני 

פריטים   שלושה  הכוללים  המבעים  במספר  וגם  ושכיחותם  הברירה  שימושי  בקשת  גם  מתבטא 

הקורפוסים:   בשני  השימושים  מכלול  בין  חלקית  חפיפה  נמצאה  כאמור,  למשל,  ומעלה.  כך, 

במקרא שימוש זה  אך  ,  רפוס האנגליתקו ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ הוא הנפוץ מבין השימושים ב

תנאי.   במשפטי  במיוחד  הנפוץ  חופשית׳,  ׳ברירה  הוא  הראשון  ואילו  בתפוצתו,  השלישי  הוא 

ובאשר למספר המבעים מרובי הפריטים הרי שאמנם בשני הקורפוסים הם בבחינת מיעוט, אך  

ב מתפוצתם  ניכרת  במידה  גבוהה  במקרא  האנגליתתפוצתם  שהסברתי.  קורפוס  המטרה  ,  כפי 

להתייחס לכלל המצבים ההיפותטיים האפשריים; מצבים אלה הם חליפיים  היא    בכינון חוקים

 . אוזה לזה ובדרך כלל מרובי פרטים, ודרך ההצגה הלשונית המשרתת כוונות אלה היא מבעי  

 
על סמך הממצאים המגוונים וההתפתחויות התיאורטיות שהוצגו לעיל נגזרת הטענה   

ב גם  להוכיח:  ביקשתי  שאותה  במחקרי,  ועל  העיקרית  מבניו  על  הברירה,  יחס  המקרא  עברית 

אלו התפתחו בתיווך היסקים פרגמטיים תלויי הקשר מתוך מבנים וסמנים  סמניו, הם שניוניים.  

ככל שמבנה מסוים    ., דוגמת תנאי ושאלהששימשו להבעת משמעים ראשוניים אחרים, מודאליים

ברירה  לעתיםהתפרש   כמביע  יותר  התחבי  תכופות  הידוקו  ידי  ו)על  בו  הפריטים    מסגוררי 

שובצה פעמים רבות יותר במעמד שני, פנימי  במבנה זה  ככל שמילית מסוימת  , ופרדיגמה אחת(ב

נתפרש כך  והמיליותיותר,  המבנים  ל כ   ו  ו״התקדמסמנים  זו,  שינוי  וחליפיות  בתהליך  יותר  ״ 

הברירה לא  . משמע  353בספרות   הנדוניםתהליכים מקבילים אחרים  בדומה ל; זאת,  352המשמעות 

פרגמטיים,  עוד    עבר הו היסקים  של  המקורי    י כתלובתיווכם  המודאלי  למובן  וכמשני  בהקשר 

מיליות אלה  והקבוע של התקודד בהמבנים ושל  הקבוע, שאיננו    ם, כלומר נעשה למובנם, אלא 

למעשה,   משותף,  אשר  )הידקדקות(,  הגרמטיקליזציה  תהליך  זהו  השונים.  בהקשרים  משתנה 

 . מחקר זההמיליות שנדונו בו המבנים לכלל 

 
המבנים    ומן  המיליות  מן  שחלק  מצאתי,  ממשמע  בעבודתי  יותר  מודאלי  מסמנים 

התנאי  מקורי   משמע  מסוימים.  למשמעים  הייחודיים  ומבנים  מיליות  גם  ישנם  ובצידם  אחד, 

מובע תנאי    עד ו  מ . גם במבנים הכוללים את המיליות  פןוכן    או ,  אם,  כימיליות  על ידי ה  מסומן 

סימון   ללא  במבנים  התנאי .  מפורשתנאי  וגם  מיליות  כיאציות  ריהווגם  נמנות    במסגרת  ,  והיה 

 
(. מבנהו של מבע  32ל׳    משלי)  אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה( במבע  ואםהשנייה )  אםדוגמה אחת לכך היא    352

ובכך   ,or ifבהתאם לכך נוקטים התרגומים המודרניים  .  זה מהודק, שכן לשני רכיבי הרישא סיפא אחת בלבד
נשקפת מהם ״חלוקת עבודה״ ברורה בסימון התנאי והברירה בין שני סמנים שונים. זאת, בניגוד לנוסח המסורה  

מבנה זה דומה למדי למבנה של פסוקים רבים .  משמשת לשני המובנים, הן לתנאי והן לברירה  ואםהעברי שבו  
ואם נדר או נדבה זבח   תנאי, למשלומשובצים ברכיב הרישא של משפט    אוהמשמשים להבעת ברירה באמצעות  
 (.16ז׳  ויקרא]...[ ) קורבנו, ביום הקריבו את זבחו ייאכל

 
 ., הנזכרת אצלן2006, וכן בייבי, 2011ג׳אקלונה רמת ומאורי,  בהקשר זה, ר׳, למשל, 353
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אםו ידי  והיה  על  מסומן  השאלה  משמע  השאלה.  גם  יכו  או (,  םאהן  )וכ  אם ,  ה׳  ללא  במבנים  . 

מובעת   במבני  שאלהסימון מפורש  שנמנו  גםהכוללים    םוגם  האחרים  המודאליים  המשמעים   .

;  עד ו   מ,  אםבמבנים הכוללים    , המובעת; שבועהאםהם הצעה, המובעת במבנים הכוללים  לעיל  

המסומנת    השערה, ; ו עדו   בין,  ל,  מ, וכן  אלו ו,  בל,  פןבמבנים הכוללים    , המובעות הוראה והזהרה

נקרית    מגוונים אלו משמעים מודאליים  ל  המשמשים מבעים  . במבניהם של  פןגם היא באמצעות  

 . 354גם , לצד מרובת השימושים, וכן היא קושרת בין פריטים במשפטי חיווי מציאותיים ו׳גם 

 
מכל אחת מבין המיליות הללו במקרא מתפרשת ברירה, אך מעמד הברירה הוא אחר   

המילית ש״התקדמה״ במידה הרבה ביותר  הגרמטיקליזציה.    על רצף המילית    ״מיקום״כתלות ב

היא נפוצה מאוד,    ;: היא משמשת בשני המשמעים המודאליים העיקריים, תנאי ושאלהאו היא  

, במבע. משום כך  היי , שנת פנימי  עמדהמשובצת בהיא  וכמעט תמיד    ;כאמור, במבנים מהודקים

כך   הקבוע שלה.  מן המובן  כחלק  נתפשה  והברירה  ברירה,  כמביעה  כמעט תמיד  התפרשה  היא 

לשמש  או השלימה   והחלה  במלואו,  הגרמטיקליזציה  תהליך  תמיד, את  כמעט  הייחודי    ,  כסמן 

מקודד באופן  ברירה  שובצה.להבעת  שבהם  המקוריים  למבנים  מחוץ  וגם  במישרין  ואמנם,    , 

משובצת ראשונה בהקשר המקראי, היא אכן אינה מתפרשת כסמן ברירה,   אוודדות ש בפעמים הב 

 . 355ודאי לא באופן ייחודי 

 
ובצת במבנים  : כאמור, גם היא משאםניצבת    במידת ה״התקדמות״ בתהליך  אוכשנייה ל

תנאי, שאלה, שבועה והצעה, פעמים רבות בעמדה   ,המשמשים להעברת משמעים מודאליים רבים

. ואמנם,  356ב[  אםא   הלהבעת שאלות כפולות ]במקרא בהם, במיוחד בדגם השכיח ופנימית  שנייה 

אפוא   ל המבעים בדגם זה, למעט אחד שהדעות לגביו חלוקות, מכוונים לברירה. אפשר לכאמור, כ

ה אחת, הוא בבחינת קוד קבוע בעברית  ב[, כיחידאם    אה  בזהירות המתבקשת, שהדגם ]לקבוע,  

ברירה,   להבעת  מבנהשכן  המקרא  קשר  על  בו  להצביע  גולדברג  פונקציה  -ניתן  אצל  המוגדר 

לכך    .357קונסטרוקציה כ ״סייעה״  שונה  במילית  פותח  זה  בדגם  פריט  כל  של  שהיותו  נראה 

כל   נתפש  לא  זה  שבאופן  משום  הברירה,  בסימון  יותר  הרבה  במידה  ש״התקדם״  הוא  שדווקא 

 
לברירה״,   354 ״בין תנאי  בפרקים המתייחסים למשמעים השונים:  של העבודה,  לכך מוצגות בחלק השני  דוגמאות 

המבע   למשל,  כך,  ברירה״.  מוסקת  שבהן  נוספות  ו״סביבות  לברירה״  שאלה  בידו  ״בין  תימצא  הימצא  אם 
, כך, למשל, orלית נוקטים (; התרגומים המודרניים לאנג3כ״ב  שמות]...[ ) הגניבה, משור עד חמור עד שה חיים

NRSV :[…] whether ox or donkey or sheep […]  . 
 

לכך היא    355 ]...[    אודוגמה  יהונתן,  דוד אל  בדברי  יענך אביך קשהשבמבע  לי, או מה  יגיד  (,  10כ׳    שמואל א׳)  מי 
 שקריאתה כמביעה ברירה דחוקה למדי; ר׳ הדיון בפרק ״בין תנאי לברירה״.

 
; דוגמה נוספת (32ל׳    משלי)  במעמד פנימי במשפט תנאי, המכוונת להבעת ברירה, הוצגה לעיל  אםדוגמה אחת ל  356

בדברי יהושע, ]...[ ב[ המשמש במשפטי שאלה, היא    אםא    הבמעמד זה, המכוונת אף היא לברירה, בדגם ]  אםל
 (.13ה׳  יהושע) הלנו אתה אם לצרינו

 
 . 1995ר׳ גולדברג,  357
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במקרא    במופע אחד שלה פריט כנפרד, ה״עומד בפני עצמו״, אלא כמצוי בזיקה אל הפריט האחר.  

ל״התקדמותה״ כמסמנת ברירה,  יש בכך עדות  ו  , להבעת ברירה אף בעמדה תחילית  אםמשמשת  

או שאלה  תנאי  כסמן  זו היא משמשת  בטקסט מאוחר יחסית,  .  358שכן בעמדה  זה משובץ  מופע 

הימיםספר   שדברי  אפשר  הטקסט  ;  של  של  איחורו  ״התקדמותה״  עם  אחד  בקנה    אם עולה 

  הופיעה אילו  בתהליך הגרמטיקליזציה, אם כי אין הכרח שהדברים שלובים זה בזה. כך או כך,  

יותר    אם רבות  מהודקיםבפעמים  ובמבנים  פנימיות  היא  בעברית המקרא,    עמדות  שגם  אפשר 

ל בדומה  במלואו,  הגרמטיקליזציה  תהליך  את  משלימה  ואוהייתה  לראות ,  היה  אותה   ניתן    גם 

   . כסמן ברירה מקודד

 
בתהליךהמיליות האחרות מצויות   יותר  הברירה  בשלבים ״מוקדמים״  בצד  .  סימון  אך 

קשר מצאתי  הברירה,  סימון  מגם    יםעצם  מסוימים  בין  ומבנים  הברירה יליות  שימושי    לבין 

מאופיינים    אלוהמבנים הכוללים מיליות  ;  עד ו   בין,  ל,  מ. קבוצה אחת כוללת את  המובעים בהם

בהתאם לכך, שימוש הברירה הנפוץ במבעים אלה הוא ׳כל חלופה שהיא׳, המכוון  רצף; בהעמידם 

כולן   את  ומציג  במבע  במפורש  שנזכרות  החלופות  שתי  שבין  הרצף  על  האפשרויות  לכל 

-, המציגים ברירה א אלוו  בל,  פןאת הסמנים  הקבוצה השנייה כוללת  .  359כרלוונטיות וכחליפיות 

)הראשונה אחת  חלופה  שבה  פעמים  סימטרית,  המתייחסת  )השנייה,  האחרת  פני  על  מועדפת   )

׳ הוא  אלו  במבעים  המועבר  הברירה  שימוש  כצפוי,  ל׳מוות׳(;  האפשרויותרבות  סט  .  360׳ מיצוי 

איחוי  ׳הוא    נפוץשימוש ברירה  ; במבעים אלה, כצפוי,  גםואת    ו׳את  הקבוצה השלישית כוללת  

מ  ,׳מבחין אחד  לכל  מחויבות  הפריטיםכלומר  המשותף    ן  היחיד  השיחי  התפקיד  את  כממלא 

בבחינת  קשרים    .361״מתחרים״ושעל ה״איוש״ שלו הם    לכולם ולא  רמזיםאלו הם  קוד קבוע;  , 

בלבד   אחת  קריאה  מחייבים  אינם  אלא  הם  הקשריהם,  ובכל  מופעיהם  בכל  המבעים  רק  של 

בכך הרחבתי את קביעותיה    בגדר נטייה רווחת.וזאת  ,  אל השימוש הרלוונטי  מכוונים את הנמען

 .362ברירה של אריאל באשר ליחסים בין קודים, היסקים ורמזים במבעי 

 
כה אמר ה׳, קבל לך. אם שלוש שנים רעב, ואם שלושה חודשים נספה  ויבוא גד אל דוד ויאמר לו,ר׳ הדיון במבע  358

בארץ ודבר  ה׳  חרב  ימים  שלושת  ואם  למשגת,  אויבך  וחרב  צריך  )  מפני  א׳]...[  הימים  (,  12–11כ״א    דברי 
 סעיף ״משפטי הצעה״ בפרק ״סביבות נוספות שבהן מוסקת ברירה״.מסגרת ב

 
ה  359 בר׳  הפרקדיון  באותו  שנדון  והזהרה״,מבע  הוראה  ״משפטי  הסעיף  במסגרת  הארמי    ,  לבן  אל  אלוהים  ויבוא 

 (. 24ל״א  בראשית)בחלום הלילה, ויאמר לו, הישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע 
 

(, 3ג׳  בראשית) ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן תמותוןר׳ הדיון במבע  360
 ק. שנדון במסגרת הסעיף ״משפטי הוראה והזהרה״ באותו הפר

 
במבע    361 הדיון  וטלואים  ר׳  נקודים  עקודים,  הצאן  ותלדנה  המקלות,  אל  הצאן  במסגרת 39ל׳    בראשית)ויחמו   ,)

 הסעיף ״משפטי חיווי מציאותיים״ באותו הפרק.
 

   .2019ר׳ אריאל,  362
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קשרי מבנה על  אלו,  -נוסף  רמפונקציה  בבחינת  הם  אף  נוספים,  קשרים  על    זים עמדתי 

הםמבעים  .  בולטים הפריטים  ל  ביטויים  שבהם  במובהק  נוטים  עולה  בסדר    העברת מספריים 

גבוהה׳השימוש   מדרגה  רצף  ׳ קטגוריה  מעין  המעמידים  מנוגדים,  פריטים  הכוללים  מבעים   ;

; מבעים הכוללים  ׳ כל חלופה שהיא׳, נוטים לשימוש  הכולל את כל החלופות הרלוונטיות  ביניהם

  ; כל מבעי 363׳ ספק קטגוריה מדרגה גבוהה, ספק כל חלופה שהיא׳פריטים רבים נוטים לשימוש  

מן המלל הקודם  על ידי טעמי המקרא  מופרדים    ׳ברירה שאינה רלוונטית׳המכוונים לשימוש    או

ללהם ובהתאמה  אריאל,    ממצאיה ;  השימושיםשל  בכלל  המבעים  לכלל    או   מבעי   , בהשוואה 

(  364׳ אקוויוולנטיות׳ל ו  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳משמשים לכלומר  )המכוונים לקונספט שיחי יחיד  

 .  מתבטא בהצגת שני פריטים בלבד אשר  ר,מבנה מהודק יותנוטים להעדיף 

 
כי  עם זאת,     , מבעי הברירה  בניגוד לממצאיה של אריאל, בהשוואה לכלל מבעימצאתי, 

צירופים  או נוטים פחות להעדיף פריטים מסוג  דווקא  יחיד  פני פריטים    המכוונים לקונספט  על 

פסוקיות בהעדפה  מסוג  מאופיינים  אינם  גם  הם  ביחידיתרה  ;  הפריטים  או    אחת ה  לארגון 

אחדות האקוויוולנטיים  ביחידות  המבעים  מן  אחד  לא  באף  ולמעשה  המקרא,  טעמי  פי  על   ,

אחתופיים  החלוהפריטים  או  משובצים   העדפה  ביחידה  בהם  ניכרת  לא  אלו  כלומר, מבחינות   .

המכוונים לקונספט יחיד נוטים לכלול    או  , שמבעיהאמור  אפילו הממצא.  365למבנה מהודק יותר 

המכוונים    , במיוחד במשפטי שאלה, ; מבעי ברירה רביםאורק מבעי    שני פריטים בלבד, מאפיין 

ו שיחי  לקונספט   .  366, כוללים פריטים רבים למדי באמצעות היסקיםבהם  הברירה מתּווכת  יחיד 

במקרא הכוללים    אושהוצג לעיל, שבניגוד לטענה הרווחת בספרות, מבעי  נוסף  בהתחשב בממצא  

בהשוואה לקורפוס  כי    חלופה מועדפת אינם מאופיינים בנטייה להציב חלופה זו ראשונה, טענתי 

קורפוס  נסמ  האנגלית,  העברת  פחו  ך המקרא  לצורך  ההקשר  על  ויותר  מבניים  רמזים  על  ת 

 ונת. המשמעות המכּו 

 
לעיל  שציינתי  ולחידושים  ומאורי  אריאל  של  לממצאיהן  ביחס  אלו  חידושים  על    נוסף 

ה המבעים  בין  ליחס  למחקרן(,    ׳ מכלילים׳ וה  ׳מוציאים ׳באשר  בהשוואה  במחקרי  יותר  )נמוך 

 
מי שם פה  ר׳ הדיון בשימוש זה בפרק העוסק בשימושי הברירה בהתייחס, למשל, למבע בדברי האל למשה ]...[    363

 (. 11ד׳  שמות) לאדם או מי ישום אילם או חירש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי ה׳
 

)  ייליםדומה דומי לצבי או לעופר האר׳ הדיון בשימוש זה באותו פרק. דוגמה למבע אקוויוולנטי היא    364 שיר ]...[ 
 (.9ב׳  השירים

 
למה לא מרחם אמות, מבטן יצאתי  בדברי איוב על אודות מצבו הקשה,  המפותח שר׳ הדיון באותו המקום במבע    365

 ( 16–11ג׳  איוב) או כנפל טמון לא אהיה, כעוללים לא ראו אור]...[  ואגווע
 

מה כוחי  ר׳ הדיון בכך בפרק ״בין שאלה לברירה״; דוגמה למבע אקוויוולנטי מרובה פריטים במשפטי שאלה היא    366
–11ו׳    איוב]...[ )  כי אייחל, ומה קיצי כי אאריך נפשי. אם כוח אבנים כוחי, אם בשרי נחוש, האם אין עזרתי בי

13 .) 
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חלקית( )חפיפה  השימושים  יותר  ,  לתפוצת  )גבוה  פריטים  משני  יותר  הכוללים  המבעים  לאחוז 

ן גם  יה הוספתי וחידשתי על מחקרפונקציה מגוונים,  -ולקשרי מבנהבמחקרי בהשוואה למחקרן(, 

נוספים.   דמיון(   שאקוויוולנטיותהראיתי,  בעניינים  משימושי    )או  אחד  רק  איננה  פריטים  בין 

עמידה על החלופות  ב,  בין הפריטיםברירה  הברירה, אלא גם בעלת תפקיד בעצם העמדת יחס ה 

ההקטגוריות  הבהרת  בו  המכּוונות את  המאגדות  זה   .חלופותהרלוונטיות  בעוד  ש,  יצוין  בהקשר 

פרגמטית, ולא על המובן    ״מועשרת״שאריאל כבר הצביעה על כך שהחלופות נשענות על פרשנות  

גרידא,   ההרי שהלשוני  במבעים  בעיקר בדונה  על .  367׳ אקוויוולנטיות ׳מכוונים להיא עסקה בכך 

שה הוספתי  זו  ל   ״העשרה״קביעתה  המכוונים  במבעים  גם  חיונית  מדרגה  ׳הפרגמטית  קטגוריה 

באלו,  ׳ גבוהה התאמה  לעתים;  מצריך  היחיד  הקונספט  שיהיה    , מטאפוריתהקשרית,  ,  מנת  על 

ההצעה הקלאסית לברירה, שכן מטאפורות ודאי אינן   על. בכך ערערתי עוד יותר  368בשיח   רלוונטי 

 אמת.   תנאי קבילות לניתוח על סמך 

 
באשר   סמנטייםגם  העמקתי  נוספים  פרגמטיים  -להיבטים  מסוימים  ברירה  בשימושי 

ומאורי.  וחידשתי   אריאל  של  קביעותיהן  לאת  שעניינם  באשר  האפשרויות׳מבעים  סט    ׳ מיצוי 

  וצאות שהחלופות האחרות הנשללות אינן מופיעות במפורש הראיתי, שבעוד שאריאל ומאורי מ

בשו  בהקשר  אלונכללים  פריטים  מבעים  שני  מנת  ,רק  על  סט    בדיוק  מוגבל  כמה  עד  להדגיש 

כן  יותר משני פריטים ו  כוללים גם  ראיתי שבמקרא מבעים המשמשים כךהחלופות הקבילות, ה

החלופות   ועוד,  369הנשללותשניתן למצוא באופן מפורש בהקשר את  פי אריאל  . זאת  בעוד שעל 

החלופות   אלה  מבעים  במרבית  יותר:    ׳ מוציאות׳ומאורי,  מורכבת  התמונה  במקרא  זו,  את  זו 

אמנם   החלופות  חד  ׳מוציאות׳במרביתם  ספציפי,  מקרה  בכל  רק  אך  זו,  את  מ-זו  עין  פעמי, 

מהנמלה הציפור;  למ  מעוף  מעבר  להתממש,  שעשויות  החלופות  כל  אחר,  נראות  או  זה  קרה 

החלופות   כך  זו   ׳מתיישבות׳ומשום  עם  שכן    .370זו  חוק,  במבעי  אינטגרלי  חלק  היא  זו  הבחנה 

   פעמיים האפשריים. -מעצם הגדרתו מבקש חוק להכליל לגבי כל המקרים החד

 
 א.  2015ר׳ אריאל,  367
 

עמוס  ר׳ הדיון בפרק השימושים במבע    368 בדל  בדברי  כרעיים או  יציל הרועה מפי הארי שתי  כה אמר ה׳, כאשר 
,  )כדברי רש״י(  ׳דבר מועט(. על הקונספט הגבוה ׳12ג׳    עמוס]...[ )  אוזן, כן יינצלו בני ישראל היושבים בשומרון

 הנגזר משני הפריטים, לעבור התאמה מטאפורית על מנת שיהיה רלוונטי בהקשר.
 

ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח ה׳ וניקה. ויאמר  שימושים במבע  ר׳ הדיון בפרק ה  369
  דוד, חי ה׳, כי אם ה׳ ייגפנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה יירד ונספה. חילה לי מה׳ משלוח ידי במשיח ה׳

על פי דוד, ישנן רק שלוש דרכי מיתה קבילות עבור שאול, והוא שולל במפורש, לפני .  (11–9כ״ו    שמואל א׳)]...[  
 .שליחת ידואחרי מבע הברירה, את האפשרות להשחית על ידי 

 
כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סקול  באותו המקום את הדיון במבע שבתיאור מעמד הר סיני ]...[  ר׳    370

)]...ייסקל או יר ה יירה   וגם    סקילה(. הדין הכללי מציג עונש מוות, ובמסגרת זו נכללות גם  13–12י״ט    שמות[ 
החלופות ׳מתיישבות׳ זו עם זו; עם זאת, מובן שבכל מקרה ספציפי רק דרך מיתה אחת  עין הציפור, כך שמירייה

 החלופות ׳מוציאות׳ זו את זו.  עין הנמלהתצא אל הפועל, כך שמ
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בעבודתי.   זה  להקשר  רק  ייחודית  איננה  כפולות,  מבט  מנקודות  מורכבת,  התבוננות 

בשימושי   בדוני  גם  בה  ובמסגרתה  עסקתי  אחרים,  רובד  ברירה  בין  ההבחנה  את  חידדתי 

שהם   כפי  המציאות  את  להבנות  לדוברים  שיש  החופש  שבבסיסה  השיח,  לרובד  המציאות 

גם  לכלול פריטים מנוגדים זה לזה; , נוטים, כאמור, ׳א כל חלופה שהי׳מעוניינים. מבעים שעניינם 

ובתיווך תהליך היסקי  זה את זה, אך רק ברובד המציאות; ברובד השיח    ׳מוציאים׳אלו אמנם  

ביניהן  ההלימה  חוסר  ואין כוונה לתקשר את  כולן,  החלופות  היא לכל  בדיוק  ההתכוונות  , אלא 

הכרעה, כלולהיפך זאת, במבעים שעניינם  חלופה אחת מבין חלופות שונות,  . לעומת  בחירת  מר 

ידי   על  מוצגות  הן  השיח  ברובד  אך  כולן,  להתממש  עשויות  החלופות  המציאות  ברובד  אמנם 

 .  371זו את זו  ׳ מוציאות׳ הדוברים כ

 
של גישה   מתודותהוא יישום ההכללות התיאורטיות והאולם החידוש העיקרי בעבודה זו  

חדשה   מדוברת  על  בלשנית  מודרנית  באנגלית  רק  לא  תקפותן  ובחינת  עתיק,  קלאסי,  טקסט 

ובשפות מודרניות נוספות, אלא גם בשפה שמית, שהיא גם שפה עתיקה, המשוקעת בתרבות שונה  

אלו.   לשפות  הרלוונטית  מזו  ושל  בתכלית  המקרא  טקסט  של  ומעמיקה  רחבה  בחינה  סמך  על 

שאפתי  המבעים,  משובצים  שבהם    ותולסוג  ים, תוך התייחסות מיוחדת להקשרבוהברירה  מבעי  

זו בעבודה  ותיאורטי-שדה המחקר הבלשניאת  הן    לקדם  והן  ה , העברי  שדה המחקר  את  כללי, 

 מקראי.  -הפילולוגי

 
המשמעותיים   השהבל  תחוםבהחידושים  לא    םני  שעליהם  ברירה  שימושי  על  עמידה 

כפול, כלומר ההתייחסות בהם היא גם אל    המוקד השיחי ם אלו  בשימושיעמדו אריאל ומאורי;  

ששנ כך  משתייכים,  הם  שאליה  הקטגוריה  אל  וגם  ורלוונטיים  מכּו  יהםהפריטים  בשיח  ונים 

נכללים    .372במקביל  זו  ממופעי במסגרת  למדי.    או   כשליש  גדול  חלק  את  במקרא,  פיתחתי  בכך 

מבנים   בין  ההבחנה  לגבי  אריאל  של  במשותף  הצעתה  המתמקדים  למבנים  פריטים  ממוקדי 

נוסף  .  373לפריטים  הבלשני  חידוש משמעותי  תיאור מסלולי ההתפתחות  בהיבט  המשוערים  הוא 

בעבודות קודמות, לרבות אלו של  בין השימושים השונים, באופן מפותח הרבה יותר מזה המוצג  

 
 

פרגמטיים,  -ם׳ במסגרת הפרק העוסק בהיבטים סמנטייהכללה האפשריתוה׳ ההדדית׳ ר׳ הדיון בסוגיית ה׳הוצאה 371
בבוקר המכוון ל׳כל חלופה שהיא׳, ולמבע    (50כ״ד    בראשית)  לא נוכל דבר אליך רע או טוב]...[  בהתייחס למבע  

י״א    קהלת)  ו זה, ואם שניהם כאחד טוביםזרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע אי זה יכשר, הזה א
 המכוון ל׳בחירה׳.  (6

 
למבע שבדיני העבד  372 בפרק השימושים, למשל בהתייחס  בעניין זה  וילדה לו  ,  ר׳ הדיון  לו אישה,  ייתן  אם אדוניו 

ההתכוונות התקשורתית היא גם  ;  (4כ״א    שמות)  בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא ייצא בגפו
׳ילדים    ,בנותו  בניםחלופות,  לכל אחת מה ׳, ולא רק ׳בנים (משני המינים)וגם לקונספט העולה משתיהן, כלומר 

 זכרים׳.
 

 . 2020ר׳ אריאל,  373
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יסודיים,  בעבודתי  .  אריאל ו׳ברירה חופשית׳,  ׳העלאת אפעמדתי על שני שימושי ברירה  שרויות׳ 

. שני חידושים אלו, המוקד השיחי הכפול והתפתחות  שהם בבחינת נקודות המוצא לכל האחרים

השימושים אלו מאלו, תומכים בהנחה שכל מבני הברירה ומשמעיה סובבים סביב מושג יחיד של  

יחס הברירה    ושל  נוספים, של סמני ברירה ייחודיים  אוחליפיות, אשר הוא ליבת המשמעות של  

 .  בכלל

 
שעמדתי עליהם כמשמשים להבעת ברירה כוללת גם  בנים  יליות והמשורת המ,  זאת ועוד

לכן;   קודם  לגביהם  כך  נטען  שלא  למשמעבכאלה  באשר  חידשתי  כך  אלו   יהןתוך  מיליות    של 

העבודה״לו לבין  פרגמטית  -הסמנטית  ״ חלוקת  המשמעים  המתייחסת  חלוקה  ,  אובינן  לסימון 

וכן   הברירה  ולסימון  המגוונים  מיליות    למעמדהמודאליים  באמצעות  המועבר  הברירה  משמע 

הקשר(  אלו ומבנים   ותלוי  מוסק  או  וקבוע  כן,)מקודד  על  יתר    ״ סמנטיהעומס  ה״ש  , הצעתי  . 

  תנאי ביניהם  , כלומר היותן משמשות למשמעים רבים )אםחלק מן המיליות, דוגמת  המוטל על  

יותר    מצומצמת  העולה מהןקשת שימושי הברירה  , הוא הסיבה שברירהה   ( זולת משמעהשאלו

 .  לכךרק תמיד כמעט שמשת מש״התמחתה״ בהבעת ברירה ו, אומזו המוצגת על ידי 

 
התייחסתי   זה  הנמוכה בהקשר  גבוהה׳; לשכיחותו  ׳קטגוריה מדרגה    ספציפית לשימוש 

הברירה    מאוד  שבהם  היסקיםבמבעים  בתיווך  מקודדת    מובעת  היא  שבהם  אלו  לעומת 

תי שני הסברים. האחד הוא שפעמים רבות במבעים אלה מסומן כל אחד מן  ג( הצ או)באמצעות  

  אם א    אםהפריטים באופן עצמאי ונפרד, לעתים תכופות על ידי אותו הסמן בדיוק )למשל בדגם ]

לעילב[ כפי שהודגם  נ ,  ובכך  כל פריט כ״עומד בפני עצמו״,  (,  הזיקה  ו,  374בהמשך לאבישור תפש 

דיה בהירה  אינה  לאחרים  ב.  בינו  קושי  לעורר  כדי  בכך  המכּו יש  המכליל  הקונספט  ון  העמדת 

גבוהה׳  במבעי  מדרגה  נסמ ׳קטגוריה  אשר  הפריטים,   כת ,  שבין  הזיקה  על  שיחס    בדיוק  בפרט 

  י הקשר. הסבר אחר נשען על תיאור מסלולוכתלות ב הברירה עצמו ביניהם מועמד באופן עקיף  

׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ הוא מן   ולפיו השימוש  ההתפתחות המשוערים משימוש אחד למשנהו, 

אחרים.   ראשוניים  משימושים  התפתחות  של  תוצר  ה״מתקדמים״,  ש השימושים    אם היות 

ולא   מצאים בשלבים ״מוקדמים״ בתהליך הגרמטיקליזציה של סימון ברירהוהסמנים האחרים נ

 . גם אין מובעים באמצעותם שימושי הברירה ה״מתקדמים״ יותר בכך, הרי שבהתאם״התמחו״  

 
ה של  תהאמורה התייצבה, דנתי בהעדפ  ״חלוקת העבודה״מבחינה סינכרונית, ולאחר ש

  או ב  אםוא    אםבדגמים כמו ]   , דווקא באופן שאינו ייחודי לכך ברירה יע לעתיםהב ללשון המקרא  

 
 אבישור, תשל״ג. ר׳  374
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מתוקשרת הברירה  ובדומותיה    אםהעובדה שב״ניצול״  יה לכך היא בדיוק  מוטיווצהצעתי, שה  .ג[

לעומת  בעקיפין,  רק   ההקשר,  סמך  ועל  היסקים  מקודדת.  אובתיווך  היא  שבה  אפשר  ,  כלומר, 

ברירה   מבני  מפורש,  מּו  אלו שהעמדת  באופן  הברירה  את  להציג  שלא  מכוונה  דווקא  נעת  אלא 

יתר  .  375בין הפריטים   מובחנותה  חדד אתאבישור( ול  דברי)כ   ״להחליש את היסוד האלטרנטיבי״

כן,   התחביריתעל  ההיערכות  על  כלומר  השימושים,  של  השיחיים  הדפוסים  על    מבנית -עמידה 

יה להעמדת  מוטיווצ, סייעה לי להסביר את הומזוהה עימם פרגמטית האופיינית להם-והסמנטית

מסוימים שימושים  הצגת  לצורך  מסוימים  את  זאת    :מבנים  ״לחסום״  הכוונה  מתוך  בדיוק 

ון  מכּוהשימוש ה, אך איננו ומקושר למבנה מסוים שהוא אמנם נפוץ ,קריאת המבע כמביע שימוש

   .376בהקשר הנתון 

 
דיוק משמעות  , נוסח המקראחקר    בתחום  לצורך  ברירה  העמדת מבנה  כמו    ה ממצאים 

( היערכות הפריטים החלופיים    וכן  (, כפי שהודגם לעילבניםבמקום רק    בנים או בנותשל מילה 

תוצר של התפתחות ארוכה. משום כך  הם    אםלצד    אובמבנה מסועף ומאורגן ונקיטה מוקפדת ב 

של הטקסטים שבהם הם    ,לשוניים, פרשניים וחקיקתיים  ,יש בהם כדי להעיד על תהליכי עריכה

ממצאים    .377כפי שנטען בספרות   זאתגם  ו על תיארוכם המשוער,    במידה מסוימת גם ו   , משובצים

טקסטים,   ךותיארל  באשרספרות המחקר  שב  טענות חלק מן הלניסיוני לתקף הבסיס  גם  היו  אלו  

; זאת, באופן זהיר  378טענות אחר של ה  הספק בחלקהטלת  , וכן לשבהם משובצים מבעי הברירה

משובצים בעברית    אוכי מבעי  בהקשר זה יצוין,    .379ומתוך ערנות לשבריריות הקביעות בעניין זה 

בית   מימי  בטקסטים  יותר  נפוצים  הם  אך  המאוחרים,  ועד  המוקדמים  הספרים  מן  המקרא 

 בטקסט על התיארוך היחסי שלו.   אוראשון; משום כך קשה למדי ללמוד משיבוצו של מבע 

 
למבע    375 ושיטות המחקר״ במבוא בהתייחס  עליהם  ר׳ הדיון במסגרת הסעיף ״המקורות שהמחקר  ואם  בעניין זה 

ל״ה   במדבר)  ]...[   או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו]...[    ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו]...[    בכלי ברזל הכהו
ה באופן מושכל ובמטרה לשקף את ההבחנה , נעשתאו, ולא בבאבן ידלפני ואם אפשר שהבחירה לנקוט ב; (18–16

הפריטים. שלושת  כי    בין  לב  האחרונים  תשומת  שני  לאחר  המילים:  רק  הכהומופיעות  בו   / בה  ימות  .  אשר 
 שונה מהם, שכן הוא ממית בהכרח.  כלי ברזלאינם בהכרח ממיתים,  כלי עץ ידו אבן ידהסיבה היא שבעוד ש

 
בעניין זה ר׳ הדיון במסגרת הסעיף ״שימושי הברירה במבני תנאי מרובים״, בפרק ״בין תנאי לברירה״, בהתייחס   376

עם ישראלשלמבע   לשליחיו טרם המלחמה  בן הדד מלך ארם  ואם  ]...[    בדברי  אם לשלום יצאו תפשום חיים, 
, יציאה למלחמהוגם ב  יציאה לשלוםהתוצאה בכל מקרה, גם ב(;  18כ׳    מלכים א׳)  למלחמה יצאו חיים תפשום

את היוצאים; אף על פי כן הדברים חוזרים על עצמם ומופיעים פעמיים. לדעתי, ההסבר    לתפוש חייםהיא אחת: 
אילולא  מתקבל  שהיה  רלוונטית׳,  שאינה  ׳ברירה  השימוש  את  ״לחסום״  הכוונה  בדיוק  הוא  לכך  המתאים 

 וש המכּוון הוא ׳ברירה חופשית׳. הופיעה הסיפא פעמיים. נראה כי במבע זה השימ
 

 .1988תשמ״ב; פישביין, -; ברין, תשמ״א1974ר׳ בהקשר זה אנדרסן,  377
 

 .  2012; פולק, 1991ר׳ בהקשר זה מילגרום,  378
 

בראי הזמנים המשוערים של כתיבת הטקסטים״, בפרק שעניינו   אור׳ בהקשר זה הדיון במסגרת הסעיף ״מבעי    379
  ]...[ מישראל  אדם  של  הגאולה  בדיני  למבע  בהתייחס  ספרותיים,  אחד  היבטים  לו,  תהיה  גאולה  נמכר,  אחרי 

כ״ה   ויקרא)  מאחיו יגאלנו. או דודו, או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו, או השיגה ידו ונגאל
המאופיין  (.  49–48 זה,  למבע  בהרחבה  מתייחס  )שם(  תחבירית אנדרסן  ובהיערכות  מדוקדקת  בספסיפיקציה 

ייתכן כי יש בכך כדי ללמד על איחורו היחסי של הטקסט שהוא משובץ בו. פולק )שם( רואה את פרק .  משוכללת
 ו., ועל כן נראה שניתן להטיל ספק בקביעתהתעודה הכהניתזה כמשתייך אל שכבה מוקדמת של 
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  המשתקפות על נסיבות החיים בישראל העתיקה,  גם    או ממבעי  ניתן ללמוד  בהקשר רחב  

נפוצים בעיקר בקובצי חוק    או משובצים בהם: בהתאם לממצא שמבעי  ם  המבעימן הטקסטים ש

, הרי שאחד הנושאים השכיחים במבעים אלה הוא העיסוק בקודש )ובכלל  ויקראובייחוד בספר  

קורבנות(, שניכר כי היה לו מקום בולט בעת ההיא. תחומי חיים אחרים עולים  מקריבים ובזה ב

אישיים; בצד  -עיסוק ברכוש, במסחר, בעבודה בשטח וביחסים ביןאף הם מן המבעים, וביניהם  

 לשוני, הכולל מטאפורות ומשלים, מקום ברור בישראל העתיקה. -כל אלו גם לתחום המטא

 
עבוד מעבודתי.  נגזרים  המשך  למחקרי  שונים  איכותני    הכיוונים  אופי  בעלת  היא  זו 

למבעי   באשר  כמו  אווכמותי  בדיקות  המקרא;  בעברית  שבהם  בלבד  ברירה  למבעי  באשר  תיות 

התפלגות   של  מספרית  שבחינה  נראה  בעבודתי.  נכללות  אינן  האחרות  המיליות  משובצות 

תחביריים היבטים  של  בעבו  מבניים-השימושים,  זושנבחנו  במבעים(    דה  הפריטים  מספר  )כגון 

סמנטיים היבטים  סדר -ושל  החלפת  שבהם  אלו  הסימטריים,  המבעים  מספר  )כגון    פרגמטיים 

בין    , זאת( עשויה לסייע בגיבוש תמונה שלמה יותר.  המתוקשר הפריטים אינה משליכה על המסר

השנייה לנוכח    , היתר החלופה  של  לפתוח  נטייתה  רבים  איןב  במבעים  על  אם  המעידה    היותה , 

עשוי להיות רלוונטי בשרטוט פרופיל שיחי  של בחינה מספרית זו עיקר תרומתה . 380מועדפת פחות 

 .  בהקשר השיחילהועיל בזיהוי שלהם בדרך זו ו לשימושי הברירה השונים 

 
העברית, מאוחרים לעברית המקרא שנבחנה   נוספים של  ברבדים  בחינת הממצאים  גם 

, היא בעלת ערך. במיוחד מעניין יהיה לבחון את האסטרטגיות להבעת ברירה, לצורך  ה זובעבוד 

זאת,   הברירה;  שימושי  קשת  את  וכן  הגרמטיקליזציה,  תהליכי  על  יותר  מעמיקה  עמידה 

למחקרים   בעבודתי. על  בהשוואה  שנדונו  מודרניות  להימצא    שפות  עשוים  זו  במסגרת 

פונקציה נוספים שאינם נמצאים בעברית  -קשרי מבנה אסטרטגיות נוספות, שימושים נוספים וכן

, שכאמור אינו  ב[  ש  אוא    ש  או]  הדגםו ב[    אוא    או]  םהמקרא. אחד מהם עשוי לקשור בין הדג

,  אלה  מים . כאמור, כבר עבאדי התייחסה לדג׳מיצוי סט האפשרויות׳לבין השימוש    מצוי במקרא, 

את   שה  או בבחינתה  וקבעה  העברית,  של  השונים  ברירה    ים״משמש  םברבדים  לציון 

כמובן  במקרא  היא השימוש של מבעים בדגם זה    ׳הוצאה הדדית ׳כי    הקביעה. את  381״ ׳מוציאה׳

ההתכוונות לכך ש׳לא כל החלופות תתממשנה׳  אינני מקבל, שכן לטענתי, כטענת אריאל ומאורי,  

מן המסר המתוקשר  אינה  מן ההקשר    במבעים שבהם משובצים דגמים אלה,   חלק  נגזרת  אלא 

 
הבה לי בנים, ואם בדברי רחל אל יעקב,  ר׳ בעניין זה את הדיון בפרק ״בין תנאי לשאלה״, למשל בהתייחס למבע    380

 (. 1ל׳  בראשית) אין מתה אנוכי
 

 ר׳ עבאדי, תשמ״ה. 381
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היא אכן אחד ממאפייניו של השימוש   ׳עם זאת, ׳הוצאה הדדית   .)במקרים שהיא רלוונטית בהם(

   , בחלק מן המבעים שהוא מתוקשר בהם.׳מיצוי סט האפשרויות׳

 
בפרט,    או גות המילוניות של  אפוא את ההצ   שיר ומע, מחקר זה מחדש  בסיכומו של דבר

לשיטתי,   אלו,  הצגות  על  בכלל.  הברירה  יחס  ושל  בעברית המקרא  נוספות  מיליות  בהמשך  של 

ומאורי,   ולאריאל  ושאלה(  תנאי  )בייחוד  המקוריים  המודאליים  למשמעים  להעמיד  להתייחס 

ו קבוע  סמנטי  רכיב  בין  את  פרוצדורליהבחנה  לראות  הנמען  הנחיית  המקושרים  ,  הפריטים 

לבין    (,כלומר כמייצגים אפשרויות ה״מתחרות״ ביניהן על תפקיד יחיד בשיח)  זה לזה  חלופייםכ

שימושיםרכיב   עשר  ארבעה  של  קשת  ומעמיד  שונים  בהקשרים  המתגוון  שהזיהוי  פרגמטי,   ,

מציבים במוקד השיח את הפריטים,  אלו  שימושים    שלהם בהקשר עשוי להיתמך ברמזים שונים.

משום כך ״זירת התחרות״ אינה מוגבלת  ו  ,את הקטגוריה המשותפת להם או את שניהם גם יחד 

ברובד   אחרות  ולעתים  גופה,  לטענה  הקודם  ברובד  היא  הברירה  לעתים  גופה;  הטענה  לרובד 

לה כלל  נוטה    או.  המאוחר  ולקשור  בדרך  מהודקים  מבנים  חופשילהעמיד  פריטים    בסדר  שני 

צירופים המתכנסים ביחידות אחדות  מסוג  או  פי טעמי המקרא,ביחידה אחת  על  החלופות  וש  , 

בהם   הרלוונטיות  ות ממצ  ןאינהמיוצגות  החלופות  כלל  מוקדמים  היא    .את  במבעים  משובצת 

באך  ומאוחרים,   בעיקר  החוק,    ות מודאלי  סביבות נפוצה  את  ובסוגת  המאגדות  והקטגוריות 

  בייחוד קודש )ה   תחומיבגעות לרוב  נונסמכות על ההקשר המילולי והנסיבתי ו הפריטים במבעיה  

 . לשוני-בתחום הקורבנות( וגם בתחום המטא

 
שני היבטים עיקריים,  , עיון זה ביקש לבחון את יחס הברירה בעברית המקרא מלסיום

ם לשוניים  שני ההיבטים שלובים זה בזה, ושילובם מניע תהליכיפרגמטי.  -וסמנטי  מבני-תחבירי

 ותהליכים טקסטואליים.
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 נחים : מילון מו1נספח 

 
) -אי המחקרים    (:Irrealisמציאותיות  לטענת  הברירה,  יחס  משתייך  שאליו  הרחב  הקונספט 

ומאורי   אריאל  של  אלו  ובכללם  כאיבעקבותיהם  ו(  2019;  2018)הטיפולוגיים,  שלי.  -גם 

אי בלבד. טענות  פוטנציאלי  ודאי, אלא  עניינים שאיננו  מוגדר מצב  מציאותיות  -מציאותי 

כלל    משתייכות בדרך  נידון  כן  ועל  וכו',  הדמיון  הרצון,  השאלה,  האפשרות,  לתחומי 

הטענה העיקרית  -האיקונספט   המורכבת של מודאליות.  מציאותיות במסגרת הקטגוריה 

הם  בעבודתי סמניו,  ועל  מבניו  על  הברירה,  שיחס  היא  קודמים,  מחקרים  על  בהתבסס   ,

דו ראשוניים,  מודאליים  במשמעים  מקורם  במבנים  שניוניים:  וכן  ושאלה,  תנאי  גמת 

 ובסמנים המשמשים להבעתם; זאת בתהליך של גרמטיקליזציה )הידקדקות(.  

 
מבחין׳ ג׳נינגס  (:Separative Conjunction)  ׳איחוי  ידי  על  שננקט  אחד  (1994)  מונח  זהו   .

שמחויבות הדוברת היא בהכרח    צייןמה(,  2018על פי אריאל ומאורי )הברירה,    משימושי

ל אלו  מבעים  בין  ההבדל  במבע.  הנזכרות  החלופות  מן  אחת  הוספה  בין  לכל  מבעי 

במבעי  הפריטים  מן  העומדת    ׳איחוי מבחין׳   )קוניונקציות( הוא שכל אחד  מעמיד חלופה, 

תלוי   אינו  עצמאי,  הינו  פריט  כל  הפריטים  לכל  המחויבות  למרות  כלומר,  עצמה.  בפני 

אליהם  באחרים מתוסף  על  אלא  ,  ואינו  בהם  )היחיד(    ״איוש״ ״מתחרה״  התפקיד  אותו 

בבואם  ]...[   ורחצו אהרן ובניו]...[  ועשית כיור נחושת בדברי האל למשה, ,למשל ,כך  .בשיח

א מועדאל  המזבח]...[    והל  אל  בגשתם  ובניו  20–18ל׳    שמות)]...[    או  אהרן  מחויבות   .)

פי כן המצבים מוְבנים בשיח באופן שכל אחד   על  היא בהכרח בשני המצבים; אף  לרחוץ 

חלה   שבו  ׳מצב  היחידה:  השיחית  ל״מילוי המשבצת״  כאפשרות  מוצג  עצמו,  בפני  מהם, 

 חובת רחצה׳.  

 
שקילות זו  .  , בין מצבי ענייניםשקילות, סמנטית או פרגמטית  :(Equivalency)  ׳אקוויוולנטיות ׳

, לפי  כחליפיים זה לזה, וגם אחד משימושי הברירהמצבי העניינים  את ראיית    תמעודד גם  

( ומאורי  כאקוויוולנטיים מכוונים    .(2018אריאל  ברירה המשמשים  אחד    לקונספט מבעי 

הפריטים  כלומר,    פריטים במבע עומד בפני עצמו ומייצג קונספט זה.וכל אחד מן הבלבד,  

ה מן  העולה  הטיעון  פני  על  אחר  טיעון  מוסיפים  אינם  מבע    פריטהשונים  של  הראשון 

, הקודם לטענה  לשוני בלבד-הברירה שהם משובצים בו, והברירה ביניהם היא ברובד מטא

גם    ;גופה זה  שימוש  נקרא  כן  אל  .  לשונית-ברירה מטאעל  בזיקה  מצוי  הפונקציה  הוא 

כך, למשל, בדברי הנביא ישעיהו    .(1960)  , שאליה התייחס יאקובסוןהפואטית של השפה
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בסו שכיח  והחוכמה,  ובאופן  הנבואה  חטאיכם  גות  יהיו  אם  ה׳,  יאמר  וניווכחה,  נא  לכו 

; שני הביטויים במבע  (18א׳    ישעיה)  כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו

שימוש   את  מהווה  וגם  כחליפיים  ראייתם  את  מעודדת  גם  זו  ושקילות  לזה,  זה  שקולים 

 הברירה המכּוון במבע. 

 
הברירהזהו    (: Choice)   ׳ בחירה׳ משימושי  ),  אחד  ומאורי  אריאל  רק    ;(2018לפי  מוגבל  הוא 

, כיוון  מאוד  . במבעים אלו ההבדל בין החלופות רלוונטי)ישירה או עקיפה(  למשפטי שאלה

זו,   מסיבה  שונות.  בתוצאות  ביטוי  לידי  הבאות  שונות,  הקשריות  השלכות  נושא  שהוא 

דיון. מתוך צורך זה בהכרעה בין החלופות  הכרעה )או בחירה( בלתי פתורה ניצבת במוקד ה

ה המסר  מן  חלק  הוא  כי  נראה  אשר  תתממש׳,  אחת  חלופה  ׳רק  המובן  ,  מתוקשרנגזר 

אינו   החלופות׳  כל  ׳לא  המובן  זאת,  גם המחויבות לחלופה אחת בלבד. עם  ובהתאם לכך 

בהקשר,  היות שהתייחסות לכל החלופות כלל אינה רלוונטית  ,  תוקשר חלק מן המסר המ

  ה כוונהחלק מ אפוא  ה  נשל החלופות אינ   ׳הוצאה ההדדית׳ה   .ולעתים אף כלל אינה קבילה

)ר׳ להלן(  הדוברת במבע, אלא מידע העולםהתקשורתית של   כך, למשל,    . ומהנחות הרקע 

ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה  בדברי קהלת,  

. בשאלתו של קהלת ההכרעה  (19–18ב׳    קהלת)]...[    או סכל  אחריי. ומי יודע, החכם יהיה 

׳  סכללבין    חכםבין   החלופה  פתורה;  ואינה  סכלוגם    חכםאיננה  אפשרית  אינה  כלל  ׳ 

ו במבע. רלוונטית,  המכּוון  המסר  מן  חלק  אינה  כך    שלילתה  על  מצביעות  ומאורי  אריאל 

מנת   על  מתקדמים  פרגמטיים  היסקים  לעתים  נדרשים  ל׳ברירה׳  המשמשים  שבמבעים 

חלופות המועמדות לבחירה ישנן  החליפיות המכּוונת; לפיכך, ולאור העובדה שללעמוד על  

ברובד המאוחר   גם  היא  אלו  במבעים  שהברירה  אפוא  ברור  כאמור,  השלכות הקשריות, 

 ה.  לטענה גופ

 
בהם  ברירה: מצויים  עניינים  שמצבי  העיקריים  מהיחסים  חליפיים  אחד  היותם  על  המצביע   ,

הקלאסית  במחלוקת: הגישה  יחס הברירה שנוי  בעולם המחקר  לזה.  זה    )אלטרנטיביים( 

הטיפולוגיים,    (1989)גרייס,   המחקרים  ואילו  לוגית,  סמנטיקה  סמך  על  ברירה  מנתחת 

בין ברירה לבין  (2019;  2018)למשל, אריאל ומאורי,    שגישתם מבוססת שימוש , קושרים 

ומודאליות.  -אי סמנטיתמציאותיות  ומאורי  -מבחינה  אריאל  מגדירות  את  פרגמטית 

  ״ איוש״בלתי פתורה בין אפשרויות בעלות מכנה משותף על    ״תחרות״כ  ברירהמשמעות ה 

זו לכדי    ״תחרות״שרת״  תפקיד יחיד בשיח; בתיווך היסקים פרגמטיים תלויי הקשר ״מוע

ידי הדוברים   שימושים, כלומר טענות שלמות  הן    מבנית-. מבחינה תחביריתהמכּוונות על 
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מצביעות על ההידוק המאפיין מבעי ברירה ועל הסמנים שבמבעים אלה, אשר קושרים בין  

ייחודי. המטרה העיקרית בעבודתי היא   חלקי המבנה ומקודדים את יחס הברירה באופן 

על ברירה  לעמוד  להבעת  המקרא  בעברית  המשמשות  אחר    ; האסטרטגיות  להתחקות 

הברירהה משמע  ועל    משמעיםמ  תפתחות  מבניהם  על  ושאלה,  תנאי  דוגמת  מודאליים 

 לעמוד על שימושי הברירה השונים.  כן ו  ;סמניהם 

 
לפי אריאל  במקרא.    אוהשימוש השכיח ביותר של  זהו    (:Free Alternative)  ׳ברירה חופשית׳

( למימוש האפשרי של כל    יםמחויב  יםהדובר  המציגים שימוש זהבמבעים  (,  2018ומאורי 

באי מאופיינות  אלו  חלופות  במבע.  הנזכרות  החלופות  מן  אין  -אחת  כלומר  מציאותיות, 

אף   מחויבת.  איננה  במבע  המוצגת  ההתרחשות  שעצם  היות  יתממשו,  שאכן  הכרח 

ות הנזכרות )לפחות בפוטנציה(, הציפייה היא שבכל  שהמחויבות היא לכל אחת מן החלופ

מבעי  תתממש.  מהן(  אחת  לאף  העדפה  ללא  אחת,  )כל  אחת  חלופה  רק  ספציפי    מקרה 

חופשית׳ איבמקרא    ׳ברירה  בסמנה  הבולטת  תנאי,  משפטי  בסביבת  במיוחד  -נפוצים 

המבע    . מציאותיות למשל,  שה כך,  או  שור  איש  יגנוב  ת]...[    כי  ישלם  בקר  חת  חמישה 

. החלופות מצויות ברישא של משפט תנאי,  (37כ״א    שמות)השור, וארבע צאן תחת השה  

אין מחויבות למימושן, אך הציפייה היא שאם אכן כך, רק חלופה אחת תתממש במקרה  

 מהן.  לאחתנתון אחד, ללא העדפה 

 
הדדית׳(,  ׳תואקסקלוסיבי׳)  ׳מוציאה׳ברירה   )  של  ׳הוצאה   Mutualהחלופות 

Incompatibility  :)  הברירה  זהו במבע  הנזכרות  הטענות  מן  אחת  רק  שלפיו  המשמע 

השימוש הנפוץ של מבעי  (1989)גרייס,    בוודאות. לטענת הגישה הקלאסית   אמיתית  זהו   ,

זאת על    . בהקשרים "רגילים" וכל עוד לא נטען במפורש אחרתברירה, אשר מיוצר ומוסק  

וש פעולה״  ״משתפת  שהדוברת  ההנחה  שאין  היא  בסיס  לכך  תמיכה  מכוונת  ברשותה 

,  לכך  של יותר מטענה אחת )שכן לו הייתה בידה התמיכה  אמיתותמספקת כדי להתחייב ל

הוספה(.   מבע  אלא  ברירה,  מבע  מעמידה  הייתה  ממצאי  לא  סמך  טוענות  הן  מחקרי על 

החלופות זו את זו    ׳ הוצאת׳ש  ,במחקר זה אני  גם  טוען    ן , ובעקבותיה (2018)  אריאל ומאורי 

המ המסר  מן  חלק  אינה  הדובר   תוקשרכלל  ידי  בהנחות  אובמבעי    יםעל  מקורה  אלא   ,

כך, למשל, אם נראה את    .)במקרים שהיא רלוונטית בהם(  ובידע העולם)ר׳ להלן(  הרקע  

כ׳מוציא׳, אזי כוונת הדוברת היא להציע לנמען    האם תרצי לאכול תפוח או בננה? המבע  

,  אריאל ומאורי שבה אני נוקט  . לשיטתלא את שניהם(ו)  ירות הנזכריםאחד משני הפ רק  

״רגיל״   ׳לא  בהקשר  הדוברת  בננהו  תפוחהמובן  של  הכוונה התקשורתית  מן  חלק  אינו  ׳ 



 - 247 - 

הרקע   המבע, אלא מהנחות  ולנמען )ר׳ להלן(  בהעמידה את  ומידע העולם    המשותפות לה 

 שלהם. 

 
אפשרית׳,  (,  ׳תואינקלוסיבי׳)  ׳מכלילה׳ברירה   הדדית׳׳הכללה  החלופות    ׳התיישבות  של 

(Mutual Compatibility):    המשמע שלפיו לפחות אחת מן הטענות הנזכרות במבע  זהו

שכולן    אמיתית הברירה   ואפשר  הקלאסיתאמיתיותבוודאות,  הגישה  לטענת  )גרייס,    . 

המובן  גם  נדירות זהו    לעתים, זהו המובן הלשוני והמקודד של סמני ברירה, אך רק  (1989

והמכּו  תכופותהמועבר  פעמים  טבעי.  בשיח  פעולה״    ,ון  ״משתפת  שהדוברת  ובהנחה 

של יותר מטענה אחת    אמיתות ומכוונת לכך שאין ברשותה תמיכה מספקת כדי להתחייב ל 

התמיכה  בידה  הייתה  לו  הייתלכך  )שכן  לא  הוספה(,  ,  מבע  ברירה, אלא  מבע  מעמידה  ה 

הטענות   מן  אחת  שרק  מסיק  הברירה  אמיתיתהנמען  מבע  את  מפרש  לכך  ובהתאם   ,

לעיל(  ׳אקסקלוסיבי׳,  ׳מוציא׳כ ומאורי .  )ר׳  אריאל  טוענות  מחקריהן  ממצאי  סמך    על 

אני במחקר(2018) גם  טוען  ובעקבותיהן  במבעי    ו אינ  משמע זהש,  זה  ,  ואינו    אומתוקשר 

בו משובצים  שהם  בשיח  מקור רלוונטי  אלא  הרקע    ו,  להלן(  בהנחות  העולם)ר׳    ובידע 

מדי יום אני אוכלת תפוח  כך, למשל, אם נראה את המבע    . א רלוונטי בהם(ו)במקרים שה 

בננה  אפשרית׳כ  או  ׳הכללה  משני  מביע  אחד  אוכלת  שהיא  לומר  מתכוונת  הדוברת  אזי   ,

בעקבות אריאל ומאורי,  כרים, ואפשר גם שהיא אוכלת את שניהם. לשיטתי,  הפירות הנז

הדוברת בהעמידה  ׳ אינו חלק מכוונת  בננה וגם    תפוחהמובן ׳אפשר שגם  בהקשר ״רגיל״,  

 את המבע ואינו רלוונטי. 

 
)אחד משימושי הברירהזהו  :  (Indifference)  ׳ברירה שאינה רלוונטית׳ לפי אריאל  .  א(  2015, 

בהמכּוהמסר   אלהון  ב   מבעים  שההבדל  ה הוא  מנוגדות  רובד  שהן  חלופות,  בין  מציאות 

ה הנדונה בשיח, ועל כן עליו להיות מוסר מן הדיון.  י איננו רלוונטי לסוגיכלל  למדי זו לזו,  

במילים אחרות, המובחנות הרפרנציאלית ביניהן איננה משנה לטיעון של הדוברת ועל כן  

אינן נושאות השלכות הקשריות שונות, אלא    חלופות יפי ה אינה רלוונטית, ובהקשר הספצ

מכוונות כולן לאותו הכיוון הטיעוני. לפריטים הנזכרים במבעים אלו אין בהכרח מחויבות  

הקבילות.  האפשרויות  סט  כל  את  באמצעותם  למצות  כוונה  אין  וגם  הדוברת,  כך,    מצד 

בבגדים,   נגעים  בדיני  העוסק  במבע  בו למשל,  יהיה  כי  צרעת    והבגד  הוא,  ]...[  נגע  טמא 

שבפסוק    אוכוונת מבע .  (55–47י״ג   ויקרא )  באש תשרפנו, פחתת היא, בקרחתו או בגבחתו

 היא שיש לשרוף את הבגד, לא משנה באיזה חלק ספציפי שלו מצוי הנגע. 
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( ניסוח המסקנות    (: Usage-Based Approachגישה מבוססת שימוש  גישה מחקרית, שלפיה 

מתבסס על הקורפוס הנחקר ועל הממצאים העולים ממנו, ולא  התיאוריות והתיאורטיות  

( 2019; 2018)על הנחות תיאורטיות מוקדמות. גישה זו היא שננקטה על ידי אריאל ומאורי 

מבעי   את  המדוברת  הברירהבחקרן  האמריקאית  האנגלית  חוקריבקורפוס  ידי  על  ם  ; 

העולם;ב  שעסקונוספים   בשפות  הברירה  מבעי    מבעי  את  בחקרי  ידיי,  על  הברירה  וכן 

הטברני המסורה  המקרא  בנוסח  הקלאסית של  הגישה  מן  זו  גישה  שונה  בכך  ,  לברירה  . 

בעיקר בספרות  גרייס    המובלת  ידי  הורן(  1989;  1975)על  ידי  לפיה  ו,  (1989;  1972)  ועל 

המבוססת על תנאי אמת, וישנה הקבלה בין    סמנטיקה לוגית היא    יחס זהנקודת המוצא ל 

 לוגיים.  סמניםסמני ברירה בשפות טבעיות ל

 
( הידקדקות(: Grammaticalizationגרמטיקליזציה  מסרים    ,  שבמסגרתו  לשון,  תהליך 

המובן הלשוני,  שהועברו תחילה בתיווך   תלויי הקשר הפכו לחלק מן  היסקים פרגמטיים 

צ של  והקבוע  על  המקודד  הנסמכת  בעבודתי,  העיקרית  הטענה  מסוימת.  לשון  ורת 

,  (2016שמידט ופנג,  -)למשל, ג׳ינג  ושל חוקרים נוספים  (2019)  מאוריו  טענותיהן של אריאל

אחד(   מתנאי  יותר  הכוללים  מבנים  )למשל  מרובים  מודאליים  מבנים  שכאשר  היא 

החלו  ועצמאיים   הם  לזה,  זה  בסמוך  הוצבו  בשיח(  סביבם  במצוי  תלויים  לא  )כלומר 

בשיח  היחיד  התפקיד  אותו  אל  כמכוונים  ה״איוש״    ״ מתחרים״וכ  להתפרש  על  אחד  כל 

סק מהם אפוא גם יחס הברירה, אשר  . בנוסף למודאליות המקודדת במבנים אלה, הושלו

החלו הסמנים עצמם    בסיומו של התהליך  באופן הדרגתי עבר למעמד של קוד לשוני קבוע. 

שבהם   המקוריים  למבנים  מחוץ  גם  עצמאי,  באופן  ברירה  לקודד  במבנים  המשובצים 

 שובצו לכתחילה. 

 
( פרגמטי  את  -חוץ  היסק (:  Pragmatic Infernceהיסק  ״מעשיר״  אשר  הקשר,  תלוי  לשוני 

המכּו  השלם  המסר  לכדי  הקוד,  והקבוע,  הסמנטי  הלשוני  מן    בשיח  וןהרכיב  והמועבר 

גרייס   של  עבודותיו  הנמען.  אל  בחוסר  (  1989;  1975)הדוברת  מתמקדות  ממשיכיו  ושל 

בטא  הדיוק של מודל הקוד, כלומר בחוסר היכולת של ביטוי לשוני בעל משמעות קבועה ל

לשוניים לשם כך. טענה זו היא  -לבדו את המסר השלם, ובהכרח לשלב מקורות מידע חוץ

בבחינת קונצנזוס בספרות המחקר, אף שהגישות הבלשניות השונות חלוקות זו עם זו לגבי  

לגבי   לכך  ובהתאם  להיסק,  הקוד  שבין  הגבול  העבודה״קו  הסמנטיקה    ״ חלוקת  שבין 

ומאולפרגמטיקה.   אריאל  )בעקבות  שוני,  (2018רי  פרגמטיים  היסקים  של  ם,  בתיווכם 

ותוך הישענות מובהקת ושיטתית על    ,ה״מעשירים״ את משמעות הליבה הקבועה והצרה
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על  ,  ההקשר זו  בעבודה  ברירה  14עמדתי  של  שונים  הראיתי  שימושים  ועוד,  זאת   .

יחס ברירה במבעים שאינם כוללים    תיווכו של שלהיסקים פרגמטיים תפקיד חשוב בעצם  

של , והראיתי כיצד הם מניעים את תהליך הגרמטיקליזציה  אואת סמן הברירה הייחודי  

 הברירה.   שמעאל ממגוונים מודאליים  שמעיםמממיליות ושל מבנים שונים  

 
, בין  2004)  מונח שננקט על ידי אריאל  (:Truth-Compatible Inferenceלאמת )  םתוא  קהיס

פי  (היתר ועל  תוכנה  פי  על  כלומר  בהקשר,  לגיטימית  שהיא  להשתמעות  מתייחס  הוא   .

, אינה  ונת על ידי הדוברתההקשר היא תואמת למבע של הדוברת. עם זאת, היא אינה מכּו

לטענת   בשיח.  רלוונטית  ואינה  עקיף  או  ישיר  באופן  ידיה  על  המתוקשר  המסר  מן  חלק 

ו ומאורי  גם  אריאל  זבעקבותיהן  מבעי  לטענתי,  מקריאות  חלק  של  מעמדן  או  הו 

 , הנהוגות בגישה הקלאסית לברירה. )ר׳ לעיל( ׳מכליליםכ׳ו  ׳ מוציאים׳כ

 
)  ת הנח סרל  (: Background Assumptionרקע  ידי  על  שננקט  מתייחס  (1980)  מונח  הוא   .

אשר   הנמען,  ושל  הדוברת  המוקדם של  מהידע  חלק  שהם  מידע  פרטי  על  הנשען  להיסק 

באופן מלא    עמוד לא ניתן ל  ומצבי העניינים המוצגים במבעים בשיח, ובלעדירלוונטי לגבי  

ון ומפורש על ידי  , הנחת רקע אינה מועברת באופן מכּותפקידה זההמסר. אלא שחרף    על

ובמסר שהפיקה  הדוברת  גם  . לטענת אריאל ומאורי  זהו מעמדן של  בעקבותיהן  לטענתי, 

מבעי   מקריאות  לעיל(  ׳מכליליםכ׳ו   ׳מוציאים׳כ  אוחלק  הקלאסית  )ר׳  בגישה  הנהוגות   ,

 לברירה. 

 
אפשרויות׳ הברירהזהו    :(Raised Options)  ׳העלאת  משימושי  ומאורי  אחד  אריאל  פי  על   ,

יה לעמוד על  מוטיווצ . במבעים המשמשים כך הדוברת רק מעלה אפשרויות מתוך  (2018)

יותר(.   או  )אחת  הנכונה  גם  החלופה  אפשר  אפשריות,  במבע  המועלות  שהחלופות  בעוד 

לפיכך הדוברת אינה מחויבת לאף אחת מן החלופות שהעלתה,   שאף אחת מהן אינה נכונה.

כך, למשל, במבע    האפשרויות הרלוונטי.   אינן בהכרח ממצות את סט גם  אשר בהתאם לכך 

באחת  ]...[   או  ההרים  באחד  וישליכהו  ה׳,  רוח  נשאו  פן  אדוניך,  את  ויבקשו  נא  יילכו 

, הדוברים רק מעלים אפשרויות באשר למקום הימצאו של  (16ב׳    מלכים ב׳)  ]...[  הגאיות

  אלו אחת מש, מבלי להתחייב ולו לאחת מהן; אפשר  (באחת הגאיות,  באחד ההרים)אליהו  

 היא הנכונה. כלל נכונה, ואפשר שחלופה שלא נזכרה  
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אחת ההתאמות ההקשריות הנדרשות, על  זוהי : (Narrowing the meaningשמעות )מההצרת 

הרלוונטיותפי   ו)  תיאוריית  קארסטון,  1986/1995וילסון,  -ספרבר  על(2002;  מובנים    . 

המכּו הקונספטים  את  להעביר  מנת  על  ולנסיבות  לשיח  מותאמים  להיות  ונים  לשוניים 

ביטויים  ההצרת המשמעות של    לעתים נדרשת    לצורך כךעל ידי הדוברת, ובהקשר השיחי  

אריאל,  )טוענות אריאל ומאורי  מבעי ברירה  הקשר ל. ב , המסמנים מובנים אלהלשונייםה

ומאורי,    2015 אריאל  להצר  ש  (2019א;  ה  לעתים יש  המיוצגים    מובנים את  הלשוניים 

לא תיכללנה זו בזו, אלא כל    פריטים אלובפריטים הנזכרים, כדי שהחלופות המסומנות ב

ותוכל   בנפרד  תעמוד  על    ״להתחרות״חלופה  בשיח,  ״איוש״  באחרות  יחיד  תפקיד  אותו 

באחת הפחתים או באחד  הנה עתה הוא נחבא  כך, למשל, במבע  כלומר לקיים יחס ברירה. 

׳ )בורות(,  אחד הפחתים׳ כולל כמובן את ׳ אחד המקומות׳ ;(9י״ז  שמואל ב׳) ]...[ המקומות

׳ לכדי  משמעותו  את  בהקשר  להצר  יש  המקומותולכן  מ  אחד  חוץ  ׳.  פחתיםהאחרים, 

היא  (  בנים)דוגמת  בעבודתי הועלתה גם ההשערה, שהצרת משמעות של ביטויים לשוניים  

אם אדוניו ייתן לו ,  , למשל המבע שבדיני העבדיות להעמדת מבעי ברירהוצמוטיו אחת ה

בנות בנים או  לו  וילדה  בגפואישה,  ייצא  והוא  וילדיה תהיה לאדוניה,    שמות )  , האישה 

 ׳, ולא רק ל׳בנים זכרים׳. (משני המינים)(, המכוון ל׳ילדים 4כ״א 

 
האפשרויות׳ סט  הברירה אחד  זהו  (:  Narrowing-Down)  ׳הצרת  אריאל  משימושי  פי  על   ,

( לחלופה  (2018ומאורי  בוודאות  להתחייב  יכולה  אינה  הדוברת  כך  המשמשים  במבעים   .

מטרתה   כן  ועל  בלבד,  ביותר  היא  אחת  הרבה  במידה  צומצם  חלופות, אשר  סט  להעמיד 

אפוא    ׳ מוציאות׳האפשרית ושרק אחת מהן היא זו שאליה מחויבת הדוברת. חלופות אלו  

והן   זה  הבדל    כן,א  .דומות למדי זו לזוגם  זו את זו, ממצות את סט האפשרויות הקביל, 

ששימוש  (  1989)רייס  מציאות אינו רלוונטי בהקשר השיחי. חרף טענת גרובד הביניהן ב ש

ועל אף שכיחותו הרבה    ,)ר׳ לעיל(  ה״סטנדרטית״  ׳ מוציאה׳ברירה זה מייצג את הברירה ה

ומצאתי   ומאורי  אריאל  מצאו  המחקר,  כי  גם  בספרות  זו    ׳הוצאת ׳ אני  את  זו  החלופות 

ובידע  )ר׳ לעיל(  אלא מקורה בהנחות הרקע   ,במבעים אלו איננה מתוקשרת על ידי הדוברת

ו ביותר. כן  העולם  נדיר  למעשה,  הוא,  זה  המבע    ששימוש  למשל,  באחד  ]...[  כך,  ונקרבה 

ברמה  או  בגבעה  ולנו  מבע  13י״ט    שופטים)  המקומות,  החלופה  ברירה  (.  את  הכולל  זה, 

, כנראה היות שלא ניתן היה להסתפק בציון  גבעה, הועמד לאחר שבתחילה נזכרה רק  רמה

ידע   סמך  על  ומובן  אלה,  מקומות  משני  לאחד  היא  המחויבות  בלבד.  זה  ספציפי  מקום 
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בלילה  כי החלופות ׳מוציאות׳ זו את זו, שכן )ולא על סמך המסר המתוקשר במבע( העולם  

 ללון במקום מסוים אחד בלבד.  מסוים ניתן 

 
( הקשרית  במסגרת  (: Contextual Implicationהשלכה  שננקט  הרלוונטיות   מונח    תיאוריית 

הוא מתייחס למסקנה המיוצרת על בסיס סט של הנחות,    .(1986/1995וילסון,  -ספרבר ו)

מן המבע אלו הנגזרות  וגם  הנחות מוקדמות  . השלכות הקשריות שונות משנות  עצמו  גם 

כך   שונות.  בתוצאות  ביטוי  לידי  ובאות  הדוברת,  של  השלכות  לטיעון  של  שונים  סטים 

מצביעים למעשה,הקשריות  ברירה    ,  למבעי  בהקשר  שונים.  טיעוניים  כיוונים    הציעו על 

וחלק ממבעי   מבעים בשימוש ׳בחירה׳ה רק שאני, גם ומצאתי ( 2019; 2018)אריאל ומאורי 

, שכן בהם לכל חלופה יש  נושאים השלכות הקשריות שונות  ׳העלאת אפשרויות׳ )ר׳ לעיל(

וגם  ה  ברובד גם  שונה    השלכה  רפרנציאלי. במרבית שימושי הברירה, אפילו  ה   ברובד שיחי 

בין  שוני  האלו העולים ממבעים שבהם החלופות שונות למדי זו מזו מבחינה רפרנציאלית,  

 .  אינו מתבטא בשוני בשיח  החלופות במציאות 

 
 ( הקשרית  שמקורה    : (Contextual Adjustmentהתאמה  הרלוונטיות דרישה    בתיאוריית 

ו) קארסטון,  1986/1995וילסון,  -ספרבר  על(2002;  להיות    .  לשוניים  מובנים  על  פיה, 

, זאת  ונים על ידי הדוברתמותאמים לשיח ולנסיבות על מנת להעביר את הקונספטים המכּו 

שאותן   למשמעויות  לקסיקליים  פריטים  בין  ומדויקת  מלאה  הלימה  שאין  פי  על  אף 

( 2019א; אריאל ומאורי,    2015בעקבות אריאל ומאורי )אריאל .  הדוברת מעוניינת להעביר

בעבוד  הנדונות  ההקשריות  ההתאמות  זואחת  המשמעות  היא    ה  לעיל(  הצרת  של  )ר׳ 

המסו שהחלופות  כדי  שבמבע,  בפריטים  המיוצגים  הלשוניים  לא  הביטויים  בהם  מנות 

בנ תעמוד  חלופה  כל  אלא  בזו,  זו  ותוכל  תיכללנה  על    ״להתחרות״פרד  ״איוש״  באחרות 

בה   שדנתי  אחרת  התאמה הקשרית  ברירה.  יחס  לקיים  כלומר  בשיח,  יחיד  תפקיד  אותו 

מ  המוסק  השיחי  הקונספט  של  מטאפורית  התאמה  במפורש  היא  הנזכרים  הפריטים  ן 

בשיח.    ,מבעש רלוונטי  מנת שיהיה  במבע בדברי עמוס  על  כאשר  כך, למשל,  אמר ה׳,  כה 

 הרועה מפי הארי שתי כרעיים או בדל אוזן, כן יינצלו בני ישראל היושבים בשומרון  יציל

( ׳12ג׳    עמוס]...[  הקונספט הגבוה  על  מועט(.  הנגזר משני הפריטים,    )כדברי רש״י(,  ׳ דבר 

 לעבור התאמה מטאפורית על מנת שיהיה רלוונטי בהקשר.  

 
ידי הדוברת    ,להעביר מסר מסוים  כוונה :  (Communicated Intentionכוונה תקשורתית ) על 

. בהסתמך על הבלשנות הקוגניטיבית מציעות  באמצעות המבע שננקט על ידיה  ,אל הנמען
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ומאורי להיות    (2019;  2018)  אריאל  צריכות  הדוברים  של  התקשורתיות  שהכוונות 

הציג  מנותחות במושגים של הבניות סובייקטיביות, כלומר על פי האופן שהדוברים בחרו ל

העניינים  מצבי  בין  היחס  במבע  את  האובייקטייבים  המיוצגים  התנאים  פי  על  ולא   ,

להתקיים   ייחשב  במציאות  שצריכים  ברירה  שמבע  ברירה  אמיתיכדי  למבעי  בהקשר   .

אני  הציעו  ומצאתי  ומאורי  ש בעקבותיהן  אריאל  ו,  של    ׳הדדית   הוצאה ׳ ׳הכללה אפשרית׳ 

   ברירה.בהעמידם מבעי  הכוונה התקשורתית של הדובריםאינן חלק מן  )ר׳ לעיל( החלופות 

 
. במבעים המשמשים  (2018, על פי אריאל ומאורי )אחד משימושי הברירהזהו  :׳כל חלופה שהיא׳

לזה   זה  מנוגדים  הנזכרים  הפריטים  המשותף  כך  המכנה  של  קצותיו  בשני  וניצבים 

מכנה   ל״מתיחת״  משמשים  הם  אלה  מעמדותיהם  ביניהם.  רצף  מעין  המהווה  הרלוונטי, 

או   פחות  הטיפוסיים  אלו  לרבות  הרצף,  על  המצויים  הפריטים  כלל  את  שיכלול  כך  זה, 

ביניהן,  העדפה  פני הרצף, ללא  על  כל חלופה שהיא  זה  באופן    המצופים פחות להתממש. 

]...[  בדברי לבן ובתואל אל עבד אברהם,  כך, למשל, המבע  היא רלוונטית ומכּוונת במבע.  

טוב או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר,  יצא  הד(.  50כ״ד    בראשית)  מה׳  היא  ו כוונת  ברים 

ל ביכולתם  כ׳   ומרשאין  להגדרה  הניתנים  דברים  רק  ולא  שהוא׳,  דבר  או  רעים׳כל  ׳ 

החליפיות   ׳. טוביםכ׳ על  במבעים    עמידה  סט  אלוהמכּוונת  את  ממצות  היותן  על  וכן   ,

האפשרויות, מצריכה אפוא תהליך היסקי, ובהתאם לכך הברירה ממוקמת ברובד מאוחר  

 יותר לרובד הפרופוזיציה, הטענה גופה. 

 
ותכונה הכרחית של מבעי ברירה. על מנת    (: Distinctnessמובחנות ) יסוד מוסד ביחס הברירה 

מן האחרים,    ״לעמוד באופן עצמאי״שפריטים יהיו חליפיים זה לזה, כל אחד מהם צריך  

להציג  לעניין זה היא שעל הפריטים ״(  2001)לא להיכלל בהם. הגדרתה של סיימונס  כלומר  

אחת״ לשאלה  נבדלות  על  תשובות  בהסתמך  הרלוונטיותתיאורי .  ו)  ית  וילסון,  -ספרבר 

וכדי להעביר את הקונספטים  א(  2015)  טוענת אריאל  (1986/1995 , שכדי לקיים תנאי זה 

הדוברת נדרשבהקשר השיחי  ונים  המכּו  ידי  לעיל(  הצרת המשמעות    לעתים ת  ועל  של  )ר׳ 

סמנטי  טוייםהבי עיקרון  שבמבע.  בפריטים  המיוצגים  גם  -הלשוניים  ננקט  זה  פרגמטי 

)ר׳    ׳הוצאה הדדית׳ ול  ׳הכללה אפשרית׳ בעבודתי כחלק מבחינת הרלוונטיות של הטענות ל

 של הפריטים במבעי ברירה. לעיל( 

 
קטגוריה רחבה הכוללת קונספטים דוגמת תנאי, שאלה, הצעה, השערה וכיוצא בזה.    מודאליות:

המחקרית הספרות  ו  הטיפולוגית   מן  אוורה,  -)מאורי  דר  היתר(  2012ון  בין  זיקה  ,  עולה 
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אחת   היא  מודאליים  ובסמנים  במבנים  נקיטה  ברירה:  לבין  מודאליות  בין  הדוקה 

רירה, ומבחינה דיאכרונית מבנים וסמנים  האסטרטגיות הנפוצות בשפות העולם להבעת ב

בעבוד העיקרית  הטענה  לכך  בהתאם  ייחודיים.  ברירה  לסמנים  התגלגלו  זו אלו  היא    ה 

סמניה ועל  מבניה  על  במקרא,  הברירה  להתפתחות  המוצא  נקודת  היא  זו  שמודאליות   .

נוספים חוקרים  ועבודותיהם של אריאל, של מאורי ושל  בין עבודתי    , מזה  מהות ההבדל 

, הרואים את  מזה(  1989)גרייס,    לבין עבודותיהם של המצדדים בגישה הקלאסית לברירה

 הסמנטיקה הלוגית כתשתית ליחס הברירה. 

 
)  פוקוס/מוקד בהקשר  ל  הזוכה  ״הזיר ״ה(:  Contextual Focusשיחי  השלם.  במסר  בולטות 

הפריטים    שבהםבין מבנים ושימושים ( 2019; 2018)למבעי ברירה מבחינות אריאל ומאורי 

הקונספט האחד המשותף לפריטים הוא  מצויים במוקד השיחי למבנים ושימושים שבהם  

כל מבעי   לקבוצה    , לשיטתן, משתייכים  ניתחוהן  בקורפוס האנגלית ש  orשמצוי במוקד. 

)ר׳ לעיל  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳ ׳אקוויוולנטיות׳ וששימושיהם הראשונה, למעט המבעים 

מתארת את מסלול ההתפתחות  (  2020)משתייכים לקבוצה השנייה. אריאל  , אשר  ולהלן(

למשנהו אחד  משימוש  המעבר  ,  המשוער  התמקדות  שבבסיסו  אל  בפריטים  מהתמקדות 

משתייכים.   הם  שאליה  זו בעבודבקטגוריה  אריאל   ן על קביעותיהחידשתי    ה  ומאורי    של 

והצבעתי על קבוצה שלישית של מבנים ושל שימושים: אלו המציגים מוקד שיחי כפול, כך  

בין היתר,    חשיבות   בהם  נושאיםשגם הפריטים וגם הקטגוריה המשותפת להם   )ר׳ להלן, 

המשוער  . גם את מסלול ההתפתחות  ׳ספק ברירה חופשית, ספק קטגוריה מדרגה גבוהה׳(

פיתחתי,  השיח  מוקד  בראי  השימושים  ו  בין  נוספת  מוצא  נקודת  על  תיארתי  הצבעתי 

 שימושי הברירה.  כלל של  שלמה יותר, אך כמובן משוערת גם היא,  ״אבולוציה״

 
האפשרויות׳ סט  הנזכרים  :  ׳אקזוסטיביות׳,  ׳מיצוי  הפריטים  שלפיה  ברירה,  מבעי  של  תכונה 

חלופה    כלבהם במפורש עומדים כנגד החלופות היחידות הרלוונטיות האפשריות, כלומר  

,  אינה מיוצגת במבע, אינה עשויה להתממש. זהו גם אחד משימושי הברירהאשר  אחרת,  

; במבעים המשמשים כך הדוברת מתכוונת להעביר את המסר,  (2018על פי אריאל ומאורי )

איננה   אחרת  חלופה  ואף  כולה,  הקטגוריה  את  ממצים  במבע  הנזכרים  שהפריטים 

כל   לבין  יחדיו,  במבע,  הנזכר  כל  בין  הניגוד  את  הדוברת  מדגישה  זה  באופן  אפשרית. 

כך,   לשלול. היא מבקשת  ןלכאורה להילקח בחשבון ושאות ותת, שעשוי ואחר הת יואפשרוה

סיני,   הר  בתיאור מעמד  המשובץ  המבע  הישמרו  למשל,  לאמור,  סביב  העם  את  והגבלת 

לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סקול ייסקל או  
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מות  של הדין  הפרקטיקות הקבילות להוצאה לפועל  סט (.  13–12י״ט    שמות)]...[    יר ה יירה

דינו  יומת )אם הוא    ירייה )אם האדם קרוב לקהל( ול  סקילהשל בנוגע בהר, מוגבל רק ל, 

למבע  ממנו  רחוק  הקודמות  המילים  מן  שמתבהר  כפי  נשללת,  אחרת  אפשרות  כל   ;)

 . תיגע בו ידלא הברירה, 

 
המועבר  ה  משמעות: השלם  במסר  בין  במבע  מרכיב  משתנה  אינו  אשר  הנמען,  אל  הדוברת  מן 

אשר   המסר,  של  והמקודדת  הסמנטית  הליבה  זו  קבוע.  נותר  אלא  שונים,  הקשרים 

פרגמטיים היסקים  של  ובתיווכם  מפורשים  בלתי  מידע  פרטי  באמצעות  )ר׳    ״מועשרת״ 

ורלוונטית, ה   לעיל( )ר׳    שימוש של המבע מוגדרת כתלויי הקשר לכדי טענה שלמה, ישירה 

מגדירה משמעות במונחים לוגיים, כלומר  (  1989)גרייס,  הגישה הקלאסית לברירה    .להלן(

ידי אריאל    ;הטענה במבעהאמת של    ערךעל פי   אך גישות אחרות, ובכללן זו הננקטת על 

לניתוח    מתאימה   האינ   תשתית לוגית , מוצאות שבעקבותיהן ועל ידיי   (2019;  2018)  ומאורי 

אלא תשתית מודאלית. טענת אריאל ומאורי, המקובלת בעבודתי,  ברירה בשפות טבעיות,  

היא  היא   ברירה  של  חלק    צרה שהמשמעות  אינה  )כלומר  פרוצדורלית  ובעיקרה  למדי, 

את   לראות  הנמען  הנחיית  וסובייקטיבית:  לביטוליות(  ניתנת  ואינה  האמת  מתנאי 

כ  כלוחלופות,  הפריטים  כאלטרנטיבות,  המר  על    ״מתחרות״ אפשרויות  ״איוש״  ביניהן 

 תפקיד יחיד בשיח. 

 
הטברני:   המסורה  בשלב  זהו  נוסח  שנתקבל  הקדומים,  המקרא  מנוסחי  כנוסח    מוקדםאחד 

הטקסטים משאר  יותר  והופץ  הועתק  כך  ומשום  ביהדות,  המרכזי  הזרם  של  )ר׳    היחיד 

. בשל מעמדו המרכזי ביהדות הוא נעשה הנוסח הקובע  בהקשר זה, בין היתר, טוב, תש״ן(

וכן בנצרות ובעולם המחקר, והפך למעשה ל ״מיוחס״ מבין  של המקרא בצורתו העברית, 

המקר נוסח  להלן(  אעדי  ניקוד,  .  )ר׳  של  מנגנונים  לו  ונוספו  בקפדנות  נשמר  טעמים  הוא 

מתועד במספר גדול של עדים, רוב התרגומים העתיקים התבססו עליו,  גם  הוא    ומסורה.

נתון   שהוא  כפי  המקרא,  טקסט  והמאוחרת.  הקדומה  חז״ל  בספרות  משתקף  אף  והוא 

הוא הקורפוס של   בנוסח זה, על כלל המיליות והאסטרטגיות המשמשות בו להבעת ברירה,

זועבוד ב  ה  השונות  לקביעות  המוצא  נקודת  מסורת    . הוגם  רק  משקף  הוא  זאת,  עם 

טקסטואלית אחת מני רבות, שהיו רווחות בימי הבית הראשון והשני, ועל כן בצידו נבחנו  

 מקורות טקסטואליים נוספים.  ה בעבוד 
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שומרון: בכתב  זהו    נוסח  כתוב  התורה,  של  עתיק  העדה  נוסח  בידי  ושמור  )הקדום(  העברי 

המכונים   אחרים,  לטקסטים  דומה  שהיה  טקסט  על  התבסס  זה  טקסט  השומרונית. 

קדם ופונטיות -בספרות המחקר  כיתתיות  גרסאות  עליו  הוסיפו  והשומרונים    שומרוניים, 

. לנוסח זה אופי הרמוניסטי,  )ר׳ בהקשר זה, בין היתר, טוב, תש״ן; טל ופלורנטין, תשע״א(

, כמו בעדי  ה זובעבוד   מיושבים בו הבדלי נוסח ותוכן בין פסוקים. מטרת העיון בו מר  כלו

ון במבע, ובכלל זה שימוש  על המסר המכּובעזרתו  , היא לעמוד  )ר׳ להלן(  הנוסח האחרים

המכּו הגבוהה  בקטגוריה  במפורש  בנקיטתו  )למשל  הספציפי  לעומת  במבע  ונת הברירה   ,

פרגמטיי היסקים  בתיווך  הטברניגזירתה  המסורה  בנוסח  היא  ם  לכך  דוגמה  המבע  ; 

כ״א    שמות]  ונפל שם שור או חמור או כל בהמה]...[    וכי יפתח איש בורשבנוסח שומרון  

׳33 המכּוונת  הקטגוריה  מופיעה  שבו  היעדרבהמה[,  לעומת  האחרון,  כפריט  במבע    ה ׳ 

 (. רונפל שמה שור או חמו ]...[   וכי יפתח איש בורהמקביל בנוסח המסורה, 

 
במבע. על פי גישה זו,    טענההאמת של ה  ך גישה לקביעת משמעות שעניינה ערסמנטיקה לוגית:  

שרים  מושווים הקַ (,  1989הניצבת בבסיס המחקרים הקלאסיים על אודות ברירה )גרייס,  

עניינים בין מצבי  היחסים  יחס  המסמן    או)דוגמת    שונים  בשפות טבעיות, המסמנים את 

]א  הלוגיים המקבילים להם. כך    סמניםברירה( ל   אמיתית ב[ הוגדרה כ  אוטענה מן הדגם 

רק עניינים:  מצבי  שלושה  ב  אמיתי א    תחת  רק  ואמיתי ;  א  גרייס  .  אמיתייםב  -;  מאז 

בקַ   מתמקדים  העוסקים  האינהרנטית  המחקרים  משמעותם  את  לזהות  בניסיון  שרים 

לשיטתם(   הלוגית,  זו  ה)כלומר  המשמעות  מן  אשר  ,  ית()הפרגמט  נוספתואת  נגזרת 

התקשורתית  בה  הסיטואציה  מזו ל  , ותלויה  זו  ביניהן  הפרידן  הפער  על  ניסיון    .ולגשר 

, אך הן  (2018)בין היתר, אריאל ומאורי,  הפרדה זה עומד גם בבסיס גישות אחרות לברירה 

את   אלא  לברירה,  הסמנטית  כתשתית  הלוגיקה  את  רואות  המשמעים    מבחראינן 

 מציאותיים. -המודאליים, האי

 
, המהווים חידוש  שמצאתיאחד משימושי הברירה זהו  :׳ספק איחוי מבחין, ספק אקוויוולנטיות׳

: גם  )ר׳ לעיל(  מבעים המשמשים כך מאופיינים במוקד שיחי כפול ה. כלל  במחקר התחום

להם   המשותפת  הקטגוריה  וגם  חשיבותהפריטים  באופן    נושאים  זה  בשימוש  בשיח. 

כל פריט הינו  לכל אחד מן הפריטים הנזכרים במבע, אך  הדוברת מחויבת בהכרח    ספציפי

על   בהם  ואינו מתוסף אליהם, אלא ״מתחרה״  באחרים  תלוי  אינו  אותו    ״איוש״עצמאי, 

על אף שהפריטים מובחנים זה מזה ברובד הרפרנציאלי, הברירה    התפקיד )היחיד( בשיח. 

לקונספט אחד בלבד, וכל  הם מכוונים  ברובד השיחי  :  לשונית -ביניהם היא בעיקרה מטא
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עצמו בפני  מהם,  זה.אחד  קונספט  להביע  עשוי  בספר    ,  רבים  מבעים  הם    איוב כאלה 

בכלל והנבואה  החוכמה  הובסוגות  שכן  הן  מוטיווצ,  אלו  מבעים  העמדת  המניעות  יות 

ל״ח    איוב)  היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל  המבע  פעמים רבות רטוריות. כך, למשל,

, ולא האדם,  אלרק ה:  למסר אחד. שאלה זו, כמו רבות אחרות בהקשר, מכוונות כולן  (28

כל אחת מן השאלות יכולה  ושואל על כל עניין ועניין,  אמנם    אל שולט במתרחש בעולם. ה

 . אך כולן אקוויוולנטיות זו לזו; לעמוד בפני עצמה

 
גבוהה׳ מדרגה  קטגוריה  ספק  מבחין,  איחוי  משימוזהו    :׳ספק  הברירה  אחד  ,  שמצאתישי 

חידוש   התחוםהמהווים  כלל  במחקר  שיחי  ה.  במוקד  מאופיינים  כך  המשמשים  מבעים 

לעיל(  כפול להם  )ר׳  המשותפת  הקטגוריה  וגם  הפריטים  גם  חשיבות :  בשיח.    נושאים 

לכל אחד מן הפריטים הנזכרים במבע,  הדוברת מחויבת בהכרח    בשימוש זה באופן ספציפי 

אך כל פריט הינו עצמאי, אינו תלוי באחרים ואינו מתוסף אליהם, אלא ״מתחרה״ בהם  

בשיח.   ״איוש״על   )היחיד(  התפקיד  הדוברת    אותו  מבקשת  גם  אלו  פריטים  באמצעות 

במבעים המציגים  מצאתי, ש להציב במוקד השיח את הקטגוריה הגבוהה המשותפת להם.  

ויבוא יפתח המצפה  כך, למשל, במבע    . מגדר-מיןזה נפוצה במיוחד ברירה על בסיס    שימוש

אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו, בתופים ובמחולות. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן  

בת  אין  .  (34י״א    שופטים)  או  לקראתו,  שיצאה  ביתו  שזולת  היא  הפסוק  כוונת  כי  מובן 

 . בתולא  בןנוסף, לא    ילדליפתח 

 
גבוהה׳ מדרגה  קטגוריה  ספק  חופשית,  ברירה  הברירה  זהו    :׳ספק  משימושי  ,  שמצאתיאחד 

חידוש   התחוםהמהווים  כלל  במחקר  שיחי  ה.  במוקד  מאופיינים  כך  המשמשים  מבעים 

לעיל(  כפול להם  )ר׳  המשותפת  הקטגוריה  וגם  הפריטים  גם  חשיבות :  בשיח.    נושאים 

הדוברת   ספציפי  באופן  זה  החלופות  בשימוש  מן  אחת  כל  של  האפשרי  למימוש  מחויבת 

מציאותיות, כלומר אין הכרח שאכן יתממשו, היות  -הנזכרות במבע, אשר מאופיינות באי

שהמחויב  אף  מחויבת.  איננה  במבע  המוצגת  ההתרחשות  מן  שעצם  אחת  לכל  היא  ות 

החלופות הנזכרות במבע )לפחות בפוטנציה(, הציפייה היא שבכל מקרה ספציפי רק חלופה  

אחת )כל אחת, ללא העדפה לאף אחת מהן( תתממש. באמצעות חלופות אלו גם מבקשת  

מצאתי, שבמבעים  הדוברת להציב במוקד השיח את הקטגוריה הגבוהה המשותפת להם.  

זה נפ על בסיס  המציגים שימוש  ברירה  במיוחד  המבע שבדיני    .מגדר-מיןוצה  כך, למשל, 

, האישה וילדיה תהיה לאדוניה,  אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות  ,העבד

ייצא בגפו תנאי,  (4כ״א    שמות)  והוא  מצויות ברישא של משפט  החלופות  לכך  .  ובהתאם 
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ולא   בלבד  בפוטנציה  היא  למימושן  וכן  בפועלהמחויבות  מהן;  ,  אחת  לאף  העדפה  אין 

כלומר  התקשורתית  ההתכוונות   משתיהן,  העולה  לקונספט  וגם  מהן  אחת  לכל  גם  היא 

 ׳, ולא רק ׳בנים זכרים׳. ( משני המינים)׳ילדים 

 
כל חלופה שהיא׳ גבוהה, ספק  ,  שמצאתיאחד משימושי הברירה  זהו    :׳ספק קטגוריה מדרגה 

חידוש   התחוםהמהווים  כלבמחקר  שיחי  הל  .  במוקד  מאופיינים  כך  המשמשים  מבעים 

לעיל(  כפול להם  )ר׳  המשותפת  הקטגוריה  וגם  הפריטים  גם  חשיבות :  בשיח.    נושאים 

ספציפי באופן  זה  בקטגוריה  בשימוש  ופריט  פריט  לכל  היא  לאלו  ,  כולה  ההתכוונות  גם 

מהם. באמצעות  ובהתאם מחויבת הדוברת היא לכל אחד  שלא נזכרו במפורש במבע גופו,  

פריטים אלו גם מבקשת הדוברת להציב במוקד השיח את הקטגוריה הגבוהה המשותפת  

הפריטיםל שימושיכל  כלל  מבין  בתפוצתו  השני  הוא  זה  שימוש  כך,    במקרא.   אושל    ה . 

הזבחים,   בדיני  במבע  לה׳  למשל,  תקדיש  הזכר  ובצאנך  בבקרך  ייוולד  אשר  הבכור  כל 

  דברים )  ום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו לה׳ אלוהיךוכי יהיה בו מ]...[  אלוהיך  

לקטגוריה  (21–19ט״ו   גם  היא  התקשורתית  ההתכוונות  ואחרי  מום׳.  לפני  המופיעה  ׳ 

כפי  המבע במבע,  במפורש  נזכרו  שלא  אלו  לרבות  זו,  בקטגוריה  הפריטים  לכל  וגם   ,

 לאחר המבע.   כלמהנקיטה בגם שמתבהר 

 
נוסח המקרא  עד  המקרא,  זהו    : של  נוסח  של  מוחשית  צורה  המכיל  המסורה,    כגון מקור  נוסח 

התרגומים   מן  אחד  כל  של  המשוחזר  העברי  המקור  לרבות  ואחרים,  שומרון  נוסח 

תש״ן(  העתיקים  טוב,  היתר,  בין  זה,  בהקשר  לנסות  )ר׳  אפשר  אלו  מקורות  באמצעות   .

ולהגיע אל נוסח המקרא, שהוא יחידה מופשטת אשר קיימת אך ורק בדמיוננו. עד הנוסח  

עבוד  מבוססת  שעליו  זוהעיקרי  גם    ה  הוא  אשר  הטברני,  המסורה  נוסח  מושא  הוא 

הנ הקורפוס  בעבודההמחקר,  נוספים.  בחן  מקורות  על  שיטתי  באופן  נסמכתי  בצידו   ;

על   לעמוד  היא  בהם  העיון  של  מטרת  המקוריים  בנקיטת    אוהמובנים  או    אם)למשל 

לעומת  מקבילותיה   נוסח  המסורה  אובעד  בבנוסח  הנקיטה  כדוגמת  המקבילִאין,  ה  , 

,  [36כ״א  שמות]...[ ] או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשוםבמבע   או, כנגד  אםהארמית ל

בין   הזיקה  על  ללמוד  ניתן  תנאי  אוומכך  את  (;לבין  ברירה    להבהיר  להביע  ההתכוונות 

וכן    ; (בנוסח המסורה שאינם ייחודיים לברירה  לעומת סמניםבעד נוסח   או ת)למשל בנקיט

בקטגוריה הגבוהה    עד נוסח מפורשת ב  ה ברירה הספציפי )למשל בנקיטהשימוש    לעמוד על

פרגמטייםבמבע  ונת המכּו  היסקים  בתיווך  גזירתה  לעומת  המסורה  ,  לעיל,  בנוסח  ר׳   ;

 (. במסגרת העיון בנוסח שומרון, הדגמה לכך
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ידי אריאל ומאורי  :ועין הציפור  נמלההעין   . הוא מתייחס לשתי  (2019;  2018)  מונח שננקט על 

לבחון   יש  שמהן  מבט  מנקודות  ברירהחלק  ׳איחוי    מבעי  ששימושיהם  אלו  זה  )ובכלל 

לעיל( ר׳  האפשרויות׳,  סט  ו׳מיצוי  חופשית׳  ׳ברירה  ממבחין׳,  הנמלה:  חלופה    עין  כל 

החלופות שעשויות להתממש,    כל   נראות   מעוף הציפור , אך מפעמית וכנפרדת-נתפסת כחד

מעצם  במבעי חוק, שכן  מן העיון  מעבר למקרה זה או אחר. הבחנה זו היא חלק אינטגרלי  

החד המקרים  כל  לגבי  להכליל  חוק  מבקש  האפשריים.-הגדרתו  שמרבית    פעמיים  היות 

בעבודתי. פעמים רבות  רלוונטית מאוד הבחנה זו  במקרא משובצים בסוגת החוק,    אומבעי 

מ  ׳ מוציאות׳ החלופות   זו  את  הנמלהזו  מקרה עין  בכל  מתממשת  אחת  חלופה  רק  שכן   ,  

מ ספציפי אך  הציפור,  לכל    ׳מתיישבות ׳החלופות    עין  היא  ההתחייבות  שכן  זו,  עם  זו 

המקרים. בכלל  ש   החלופות  כפי  כך,  או  זובעבוד  נטעןכך  ומאורי,    ה  אריאל  הן  בעקבות 

לעיל(  ׳  הכללה האפשרית ה׳והן    ה׳הוצאה ההדדית׳  מן המסר המ)ר׳  חלק  על   תוקשר אינן 

דוגמה לכך היא המבע שהוצג לעיל במסגרת העיון ב׳מיצוי סט האפשרויות׳,    ידי הדוברים.

יירה]...[   יר ה  או  ייסקל  מוות,  13–12י״ט    שמות)]...[    סקול  עונש  מציג  הכללי  הדין   ;)

נכללות גם   זו  זו    ירייה וגם    סקילהובמסגרת  ׳מתיישבות׳  החלופות  הציפור  )כלומר מעין 

)כלומר מעין הנמלה    ; מובן שבכל מקרה ספציפי רק דרך מיתה אחת תצא אל הפועל עם זו(

 החלופות ׳מוציאות׳ זו את זו(. 

 
אינה משתנה בין הקשרים שונים.  זו ש, כלומר  של ביטוי לשוני  קבועההמשמעות  ה(:  Codeקוד )

ושל ממשיכיו מתמקדות בחוסר הדיוק של מודל הקוד;  (  1989;  1975עבודותיו של גרייס )

-לפיהן, המסרים של הדוברים מורכבים מרכיב לשוני קבוע ומרכיב נוסף, הכרחי אך חוץ

ר ולפרש מסרים בשיח; זהו רכיב  לשוני, שגם עליו המשתתפים בשיח נשענים בבואם לייצ

הפרגמטי לעיל(  ההיסק  הגבול  )ר׳  קו  לגבי  זו  עם  זו  חלוקות  השונות  הבלשניות  הגישות   .

לגבי   ובהתאם לכך  הקוד להיסק,  הסמנטיקה לפרגמטיקה,    ״ חלוקת העבודה״שבין  שבין 

ון על ידי  אך הטענה שביטויים לשוניים אינם יכולים לבדם לבטא את המסר השלם המכּו 

( אני טוען  2018בעקבות אריאל ומאורי )דוברים היא בבחינת קונצנזוס בספרות המחקר.  

כגון  ש ייחודיים,  ברירה  בעברית  אוסמני  מופעיה  בכל  )כמעט(  שכן  קודים,  בבחינת  הם   ,

משמעות   ברירה   אוהמקרא  פרגמטיים  ;  היא  היסקים  באמצעות  ״מועשרת״  זו  משמעות 

 . , השימושן הדוברת אל הנמעןון והמועבר מלכדי המסר השלם המכּו 

 
ברירה מבנה  ברירה  Dedicated Disjunctive Construction)  ייחודי  קונסטרוקציה,  סמן   ;)

צורה לשונית או ביטוי לשוני המסמנים את  (: Dedicated Disjunctive Markerייחודי )
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מתּו ושאינו  הקשר  תלוי  שאינו  קבוע,  באופן  ׳ברירה׳  באמצעות  המשמעות  היסקים  וך 

ומאורי,    פרגמטיים  אריאל  למשל,.  (2019)ר׳  מופעיה    או  כך,  בכל  )כמעט(  ברירה  מסמנת 

ייחודיבעברית המקרא כן נחשבת סמן ברירה  ועל   ,[ לגבי מבנה השאלה  גם  ב[    אםא    ה. 

ברירה מסמן  הוא  כי  ייחודי  טענתי  שכן  באופן  מופעיו    ברירה,  בכל  באמצעותו  מובעת 

, למעט אחד  [(13ה׳    יהושע ]  הלנו אתה אם לצרינו]...[  )למשל במבע בדברי יהושע,    במקרא 

של  אלו  דוגמת  טיפולוגיים  מחקרים  על  בהסתמך  העיקרית,  טענתי  מסופק.  שמשמעו 

ועמיתיה, היא שמבני ברירה וסמניה, ולמעשה גם יחס הברירה עצמו, הם תוצאה   מאורי 

וזאת בתהליך  שמעיםלגולים ממשל ג , ממבנים ומסמנים מודאליים דוגמת תנאי ושאלה, 

גרמטיקליזציה של  לעיל(  הדרגתי  ר׳  ייחודיות  )הידקדקות,  קונסטרוקציות  .  במסגרת 

 (.1995) עיסוק מפותח בקונסטרוקציות מוצג על ידי גולדברג 

 
עוסק    קטגוריה: הברירה  שיחס  היות  במבע.  הרלוונטיות  החלופות  לכל  המשותף  המכנה 

זה.   עם  זה  להתחלף  יכולים  הקבוצה  מאותה  פריטים  שרק  הרי  פריטים,  בין  בחליפיות 

מכל   להשתייך לקטגוריה אחת היא דרישת יסוד מבעדרישה שעל כל החלופות הנזכרות בה

בריר  העוסקוהמבע  הגישות  מן  אחת  לכל  ומשותפת  הברירה.,  ביחס  היא    ת  אחת  דוגמה 

׳ כל  מוםהקטגוריה  ספק  גבוהה,  מדרגה  קטגוריה  ב׳ספק  העיון  במסגרת  לעיל  שהוצגה  ׳, 

 חלופה שהיא׳. 

 
שימוש הברירה השלישי בתפוצתו  זהו    :(Higher-Level Category)  ׳קטגוריה מדרגה גבוהה׳

כלל שימושי   והנפוץ ביותר מבין שימושי    או מבין  ש  orבמקרא,  האנגלית    חקרו בקורפוס 

ומאורי מכוונת  לשיטתן,  .  (2018)  אריאל  הדוברת  כך  המשמשים  לישות  בשיח  במבעים 

הנזכרים   הפריטים  על  מתבסס  כינונה  מתקשרת.  היא  אותה  ורק  בלבד,  מפורשות  אחת 

אשרבמבע גופה  ,  לטענה  הקודם  ברובד  היא  ביניהם  אלא  פריטים  ;  הברירה  אינם  אלו 

זו ישות  של  ובולטות  טיפוסיות  אליה  , דוגמאות  מחויבות  כל  ה   ם אין    ׳ הוצאה ׳ויחסי 

בשיח.  םביניה  ׳התיישבות ׳ וה רלוונטיים  אינם  המבע    כלל  למשל  אנשים  כך,  יריבון  וכי 

באגרוף או  באבן  רעהו  את  איש  )  והיכה  דוגמאות    אגרוףו   אבן(;  18כ״א    שמות]...[  הם 

טיפוסיות לקטגוריה המשותפת להם, ׳דבר שיש בו כדי להמית )אך לא בהכרח(׳, אשר היא  

 המכּוונת במבע.

 
שבה מתקיימים יחסים בין מצבי עניינים. בבלשנות מודגשת ההבחנה בין    ״זירה״  (:Levelרובד )

העניינים ברובד זה, הרפרנציאלי, לבין האופן    ההתרחשויות במציאות והיחסים בין מצבי
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באופן   העניינים  מצבי  בין  היחסים  ואת  ההתרחשויות  את  להבנות  הדוברת  בוחרת  שבו 

במבעיה  זאת  ולבטא  מבטה,  מנקודת  רובד    סובייקטיבי,  כלומר  הפרופוזיציונלי,  ברובד 

פיתוח  הטענה ודוקרנוסף  .  אנסקומברה  אצל  היתר,  בין  מצוי,  זה  עניין  ,  (1976)  וט של 

ברובד   גופהבשפה  פרופוזיציונלי -הפוסטהעוסקים  לטענה  המאוחר  ומאורי ,  אריאל   .  

, עמדנו בהקשרים שונים על הבחנה זו שבין הרבדים.  ה זו, וכך גם אני בעבוד (2019;  2018)

ה מתקיימת  שבו  הרובד  לגבי  חידשו  על    ״ תחרות״הן  החלופות  יחיד  ״איוש״  בין  תפקיד 

)כלומר הברירה,   מגדירות אותהבשיח  והראו שכפי שהן  לה  ״תחרות״(,    תקיים זו עשויה 

׳קטגוריה  למשל  )  : רובד הטענה גופה, הרובד המוקדם לטענה גופה ברבדים שונים במבעי 

גבוהה׳ לעילמדרגה  ר׳  לעיל(  והרובד המאוחר לטענה גופה  (;  ר׳  ׳בחירה׳;  במבעי    . )למשל 

זובעבוד  ה  ה  לרובד  המציאות  רובד  בין  ההבחנה  את  ל  טענה חידדתי  ׳כל  בהקשר  מבעי 

ו   חלופה שהיא׳ ׳בחירה׳,  כךולמבעי  על  הלימה    הצבעתי  ה׳הוצאה ההדדיתשאין  של    ׳בין 

לא נוכל  ]...[  כך, למשל, במבע    החלופות ברובד אחד לבין ה׳התיישבות׳ שלהן ברובד אחר.

טוב או  רע  אליך  לעיל  50כ״ד    בראשית)  דבר  ר׳  שהיא׳;  חלופה  ב׳כל  העיון  ,  (במסגרת 

ברובד המציאות, אך ברובד השיח ההתכוונות היא לכל החלופות    ׳ היאההדדית   ה׳הוצאה 

בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע אי זה יכשר, הזה  . ואילו במבע  כולן

זה טוביםאו  כאחד  שניהם  ואם  ה(,  6י״א    קהלת)  ,  )שני  מציאות  ברובד  החלופות  שתי 

 . זו את זו מוצגות כ׳מוציאות׳ הן  בשיח ( אמנם עשויות להתקיים שתיהן, אך  זרעיםה

 
הדוברת;    שימוש: כיוונה  שאליה  הספציפית  השלמההקריאה  והרלוונטית הטענה  הישירה   ,  

מיוצר  . השימוש (2019; 2018, על פי אריאל ומאורי )מן הדוברת אל הנמעןבמבע המועברת 

הקשר תלויי  פרגמטיים  היסקים  בתיווך  מצומצמים  ומוסק  את  אך  ״מעשירים״  אשר   ,

באמצעות פרטי מידע בלתי מפורשים,  המשמעות, הליבה הסמנטית הקבועה והמקודדת,  

ומאורי אריאל  השיח.  מנסיבות  חלק  המו  מגדירות  שהם    נח המו   בעזרת  שימוש  נחאת 

מכונני  אקספליקטורה ידי  על  שנטבע  הרלוונטיות ,  ו)  תיאוריית  וילסון,  -ספרבר 

אשר    ושמתייחס  (1986/1995 ניתנים  בה  לטענה  אינם  הפרגמטי  והמידע  הלשוני  המידע 

השיחלמרכיביהם  )בקלות(  להפרדה   משתתפי  ידי  שהדוברת    ,על  כמסר  יחד  ונתפשים 

המועברים אף הם    .(1989)רקנאטי    כפי שמציע  ,התכוונה להעביר נוספים,  במבע  מסרים 

ידי הדוברת אל הנמען,  באופן מכּו  ך  כ)  בתיווך היסקים מתקדמיםו אך באופן עקיף  ון על 

במחקרי מצאתי  אינם חלק מן השימוש.    ( שהם ניתנים להפרדה מן המסר הישיר הרלוונטי

    . בנושא  במחקר התחום, ובכך חידשתי  )ר׳ לעיל( שימושי ברירה שונים 14



 - 261 - 

המקרא   םותרג של  העיון  של  תרגום  זהו    :מודרני  מטרת  המודרנית.  בעת  שנכתב  המקרא 

המודרניים, כמו בתרגומים העתיקים הנוסח   )ר׳ להלן(   בתרגומים  בעדי  לעיל(  ובכלל  ,  )ר׳ 

המכּו  המסר  על  לעמוד  )למשל  היא  ברירה  להביע  ההתכוונות  עצם  זה  ובכלל  במבע,  ון 

לברירהבתרגומים    orבנקיטת   ייחודיים  שאינם  אחרים  סמנים  המסורה    לעומת  בנוסח 

העברי התרגומיםהטברני,  נסמכתי    המודרניים  (.    -ו  NRSV  ,NIVהם    בעבודהשעליהם 

JPSנוסף  .  ות מהםולעתים גם בקריאות העול  , אשר נבדלים זה מזה באוריינטציה שלהם

נעזרתי גם בתרגום הפיני למקרא   רלוונטי לצורך    תרגום זה ;  (Raamattu 1933/38)להם 

השונים הברירה  שימושי  בין  ברירה,  ההבחנה  סמני  שני  נהוגים  שבפינית  היות   ,vai  

כך, למשל, במבע  (.  2018; ר׳ אריאל ומאורי,  )לכל יתר השימושים  tai  -)לשימוש ׳בחירה׳( ו

בחרו לכם היום את מי תעבודון, אם את אלוהים אשר עבדו  ]...[  בדברי יהושע אל העם,  

), ואם את אלוהי האמורי  ]...[אבותיכם     NIV  -ו  NRSV  התרגומים (;  15כ״ד    יהושע ]...[ 

[ הפיני    ,[whether x or yרואים כאן בבירור שאלות עקיפות ברירתיות בדגם  והתרגום 

 . vaiנוקט 

 
אותו  אשר  המקרא שנכתב בעת העתיקה מנוסח עברי,  של  תרגום  זהו    :של המקרא  עתיק  םתרגו

חשובים נוסח  עדי  בבחינת  הם  העתיקים  התרגומים  לעיל(  החוקרים מנסים לשחזר.  .  )ר׳ 

תרגום   נמנים  נסמכתי  שעליהם  אלו  תרגום  יונתןבין תרגומים  עיון  לואחרים.    אונקלוס, 

של  בהם   המקוריים  המובנים  על  עמידה  זה  ובכלל  רבות,  בנקיטת    אומטרות    אם)למשל 

או נודע כי שור נגח  במבע    אובנוסח המסורה; דוגמה לכך היא שכנגד    אובתרגום לעומת  

שלשום מתמול  ]  הוא  נוקט  36כ״א    שמות]...[  המקבילה  ִאין  יונתןל  המיוחס  תרגוםה[   ,

 (.לבין תנאי  או, ומכך ניתן ללמוד על הזיקה בין אםהארמית ל

 

 

 

 

 

 

 

 



 א 

Abstract 

 
The main purpose of this study is to re-examine the relation of alternativity in the 

Hebrew Old Testament, given in the Masoretic Tiberian version. Alternativity is one 

of the main relation types between states of affairs. In written texts the connectives 

are the dominant strategy used to express these relations, and they are especially 

interesting having both a stable encoded meaning (which doesn’t change across 

different contexts) and a variety of uses (or readings), mediated by context-dependent 

pragmatic inferences382. Therefore, the connectives are focused on in academic 

discussions of the alternativity relation. Hence, the current study too focuses on the 

connectives used to express this relation in biblical Hebrew. These are mainly או (o), 

the dedicated particle for alternativity, and also  אם (im),  ה׳ השאלה (He interrogative), 

אלו ,(bal) בל ,(pen) פן ,(ki) כי  (w-al(, ו׳ (w), גם (gam(, מ (m), ל (l), בין (bein) and  עד 

(ad)383. I have examined the syntactic, textual and contextual environments in which 

utterances conveying alternativity are found in this corpus, the processes which led 

both to the emergence of the alternativity relation in general and of these particles as 

expressing it, as well as the various readings of alternativity. This has been done by a 

comparative linguistic and textual method, based on a variety of philological and 

linguistic sources. 

 
 The theoretical discussion in the current study focuses on examining the claims 

regarding the relation of alternativity, which is controversial in the literature. The 

classical analysis, based on truth-functional semantics384, assumes two readings: a 

linguistically encoded Inclusive meaning, namely one where the speaker is committed 

to at least one (and possibly all) of the mentioned alternatives being the case, and an 

 
382  See the typological research presented at Giacalone Ramat and Mauri, 2011; and at Mauri and van 

der Auwera, 2012. 

 
383  See the lexicons, grammars and concordances of the Hebrew Bible, for example, Gesenius, 1910. 

  
384  See Grice, 1975; 1989; Horn, 1972; 1989. 



 ב 

Exclusive reading, much more often used in discourse, whereby the commitment is 

that not only at least, but also at most one of the mentioned alternatives is true, 

although the speaker doesn’t know which one it is. Note that in both readings the 

explicitly mentioned alternatives exhaust the set of possibilities, namely they list all 

the possible alternatives. Hence, the question is about their mutual compatibility or 

incompatibility with each other.  

 
 For example, consider the utterance:  

 Every day I eat an apple or a banana. 
 
If the utterance is read as Inclusive, then the speaker intends to say that she eats one of 

the mentioned fruits, and possibly both. And if the utterance: 

 Would you like to eat an apple or a banana? 
 

is read as Exclusive, then the speaker intends to offer the addressee only one of the 

mentioned fruits, and not both.  

 
 Following Ariel and Mauri’s theory and empirical examination, which were 

based mostly on the 1053 or tokens from the Santa Barbara Corpus of Spoken 

American English (SBC)385, and contrary to the classical analysis, I show that a wish 

to express either inclusivity or exclusivity was not in fact a speakers' goal in using 

alternativity utterances found in the Hebrew Old Testament. Analyzing the 318 o-

utterances marking alternativity in the corpus by this artificial, enforced distinction 

reveals that the large gap between the two classical readings don’t actually show up, 

and there are only a bit more exclusive cases than inclusive ones. Rather, a rich 

variety of 14 readings is identified. Furthermore, only in less than a half of the o-

utterances the mentioned alternatives exhaust the set of the relevant possibilities, and 

actually, in about fifth of them the lack of exhaustivity has a crucial role in the 

massage conveyed. Therefore, the classical analysis is doubtful.  

 
385  See Ariel, 2002; Ariel and Mauri, 2018; 2019. 
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 The following example, taken from the prophecy of Amos, illustrates the issue: 

Thus says the LORD: As the shepherd rescues from the mouth of the 

lion two legs, or a piece of an ear, so shall the people of Israel […] be 

rescued […] (Amos 3, 12, NRSV) 

 

In this case, the explicit members (and any other specific members) don’t exhaust the 

set of the relevant possibilities, and actually have no relevance in the discourse at all. 

They serve only as typical exemplars of the abstract higher-level concept constructed 

from them, 'small, peripheral part' (as Rashi interprets). In fact, this is the only 

intended and communicated concept in the discourse, and in order to be relevant in 

the context it needs to undergo metaphorical adjustment.  

 

 Most of the findings in the current study, and also the Usage-Based approach 

adopted, follow Ariel and Mauri’s research. The various readings of alternativity 

found in biblical Hebrew match their counterpart list (but only partially, see below), 

and the frequency of some of them is almost identical. Moreover, o-utterances are 

examined in this study not only in semantic-pragmatic aspects, but also in syntactic-

structural aspects discussed in the literature. The main finding here, which also 

follows Ariel and Mauri’s, is that o-utterances are characterized by compressed 

constructions: most of them contain only two members, which are usually phrases 

(rather than clauses) and tend to be conjoined with each other and o in few units, 

according to the cantillation signs.  

 

 In order to further the analysis of o-utterances I have also examined the 

syntactic and contextual environments and the textual genres in which they are set. I 

have found out that most of the o-utterances occur in contexts of irrealis and 

modality (predominantly conditional and interrogative). Hence, the constructions that 

contain them tend to include irrealis particles like אם (im) and ה׳  השאלה (He 
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interrogative), too. In fact, constructions which are marked in this way serve to 

express the relation of alternativity even without o. Moreover, and following claims 

in the literature, I have also found out that o-utterances are mostly set in the genre of 

law, compared with any other genre in the corpus. The explanation I suggest for this 

finding is that legislative texts are by their nature aimed to relate to all of the various, 

hypothetical and alternative cases, in which the law is applied. This strong 

connection between alternativity and modality also challenges the classical analysis, 

since irrealis utterances cannot be judged as truthful or not. 

 

 Recent typological data point in the same direction386. Languages lacking a 

connective dedicated for alternativity typically express it through the juxtaposition of 

irrealis clauses, such as conditional, interrogative and dubitative. Moreover, irrealis 

markers are also among the most frequent diachronic sources for alternativity 

connectives. So, contrary to the classical approach, natural languages do not seem to 

encode the distinction between inclusivity and exclusivity. Rather, by such 

indications the explicit members of the construction are to be taken as replaceable 

possibilities (and not facts). Thus, the question of whether this distinction is really 

relevant in discourse once again arises. This approach to alternativity, which links it 

to irrealis and modality, is hence supported and developed in the current study. 

 

 Based on the various findings and theoretical development in the field, I 

suggest that in biblical Hebrew, too, the relation of alternativity, its constructions and 

its markers (or connectives) are derivative. They have evolved out of constructions 

that serve to express other modal concepts, mainly conditional and interrogative. The 

syntactic compression of the constructions, and the semantic-pragmatic similarity or 

 
386  See Mauri, 2008 A. 
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contradiction between the states of affairs, have motivated the construal of the 

elements as nonadditive, but rather, as competitors over an identical, context-specific 

slot, namely as alternatives to each other. The more a particle was set in a mid-

sentence position, the more it was construed as marking the alternativity and hence 

proceeded further along the grammaticalization cline. That is to say, the relation of 

alternativity was no longer conveyed by pragmatic inferences, as context-dependent 

and secondary to the original encoded and permanent meaning of this particle. It 

became its “new” meaning, which doesn’t change across different contexts. 

 

 Among the various connectives in biblical Hebrew, o is the one which 

advanced the most in marking alternativity: as stated above, o is very common in 

modal contexts and compressed constructions, and almost always set in a mid-

sentence position. Therefore, o was almost always interpreted as expressing 

alternativity, and this became its permanent meaning. Thereby, o completed the 

grammaticalization path into an alternativity marker, and evolved to be the dedicated 

connective for the relation of alternativity in the Hebrew Old Testament. 

 

 The other connectives are in “earlier” stages in marking alternativity. אם (im) is 

second to o in this progress. It is also set in constructions which serve to convey 

various modal concepts (condition, interrogation, oath, suggestion), frequently in a 

mid-sentence position and particularly in the construction ]ה  א  אם  ב[ ([He 

interrogative X im Y)]. Indeed, almost all the occurrences of this construction in the 

corpus are interpreted as expressing the relation of alternativity. Due to this 

structural-functional connection it can be cautiously regarded as an alternativity 

marker. Moreover, in one of its relatively late occurrences im occurs in initial 

position and also serves to express the relation of alternativity. 
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 In the current study I offer several new contributions over Ariel and Mauri’s 

theory and research. The main contribution is the very application of the theory and 

methods of a new linguistic approach to a classical text. This opens the possibility to 

examine the relevance of their analysis not only for spoken modern English and other 

modern languages, but also for a Semitic, ancient language, which is set in a 

completely different culture. Based on thorough consideration of the Old Testament’s 

corpus and its utterances which express the relation of alternativity, paying special 

attention to the contexts and genres in which those utterances are found, I hope to 

advance both theoretical linguistic research (general and Hebrew) and the fields of 

philology and biblical criticism.  

 

 One of the significant contributions in linguistics is the identification of 

readings of alternativity not previously noted neither by Ariel and Mauri nor by other 

researchers. These readings profile in discourse both the specific members and the 

single higher-level concept abstracted from them. Another contribution is the 

description of the hypothetical evolution from one reading to another, in a much 

more detailed course than in previous works, including Ariel’s. I suggest two 

readings as starting points for all the others. The list of particles and constructions 

which I have noted as expressing the relation of alternativity includes ones that were 

not mentioned before. Thereby, I have elaborated the semantics/pragmatics division 

of labor and noticed various structural-functional connections, which should be 

defined as Cues (and not permanent Codes), helping the addressee capture the 

speaker’s intended message. For instance, the constructions in which the particles מ 

(m), ל (l), בין (bein) and עד (ad) are set present a “scale”, and respectively their 

common reading is ‘any alternative’, that relates to all the possibilities on the “scale” 

and regards them as relevant and alternative to each other. 



 ז 

 In the fields of philology and biblical criticism, using constructions of 

alternativity in order to clarify the intended meaning (such as בנים  או   בנות [sons or 

daughters]387, instead of only בנים) and well-formed complexes in which o is used 

beside im388 are products of a continuous progression. Therefore, they indicate 

linguistic, interpretative and legislative processes of the texts in which they are 

found, and to some extent can contribute even to diachronic research.  

 

 The study contributes to the lexical definitions of o in particular, and of other 

connectives in biblical Hebrew, as well as the relation of alternativity in general. 

These definitions should relate to the original modal concepts (mainly conditional 

and interrogative) and set a distinction between a procedural, permanent semantic 

component, instructing the addressee to construe the members as alternatives to each 

other, and a pragmatic component, which varies across different contexts and 

introduces 14 readings. These readings profile in discourse either the members, the 

higher-level concept abstracted from them or both. O is common in compressed 

constructions conjoining two phrases, which usually do not exhaust the set of the 

relevant possibilities, and their ordering is frequently reversible. It is found in earlier 

and later texts of the Hebrew Old Testament, but is mostly common in modal 

environments and in the genre of law. The concepts abstracted from the members in 

o-utterances often concern the domain of holiness.  

 

 To conclude, the current study re-examines the relation of alternativity from 

syntactic-structural and semantic-pragmatic aspects. These aspects coordinate with 

each other, and their integration motivates linguistic as well as textual processes.     

 
387  See Exodus 21, 4. 

 
388  See Numbers 35, 16–18. 
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