
  

 ]119–97, )א"תשע(כה , טקסטוס[

  :המקרא מילאור תרגו מערכת הפועל העברי של חקרמה
  עיו  ביחסי תרגו� ומחקר 

  20"וראשית המאה ה 19"במהל! המאה ה

  אוהד כה 
  

παρακέκλησθε οὖν µετ᾿ εὐνοίας καὶ προσοχῆς 

τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι καὶ συγγνώµην ἔχειν 

ἐφ᾿ οἷς ἂν δοκῶµεν τῶν κατὰ τὴν ἑρµηνείαν 

πεφιλοπονηµένων τισὶ τῶν λέξεων ἀδυναµεῖν· 

οὐ γὰρ ἰσοδυναµεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς ἑβραϊστὶ 

λεγόµενα καὶ ὅταν µεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν. 

(Σοφία Σειράχ, Prologue) 

  

  מבוא

מאמר זה עוסק בתיאור היסטורי של פ  אחד בתולדות מחקר מערכת הפועל 

 משתמש בעיו  הבלשני בפרקטיקה של תרגו� הפועל העברי תר דיוק הואיל. העברי

ראשית בו 19(ה השפעלו במא המדקדקי�ניסחו על מנת ללמוד על האופ  שבו 

   .את השאלות שעמדו בבסיס המחקר על מערכת הפועל העברי 20(המאה ה

 כבר מראשיתהתמודדו עמה י� יהמדקדקי� האירופשאחת הבעיות המרכזיות 

 ,צורות הפועל העבריותש ההייתהמחקר המודרני של מערכת הפועל העברי 

יות ירופעשויות להיות מתורגמות לשפות היעד הא ,יקטלוקטל צורות ה ובייחוד

 הפעלי� השוני� שבאמצעות� מתורגמת כל אחת מ  הצורות .צורות פועל רבותב

ערכתי של צורות אלו בשפות מבחינת השימוש המ האת ז הז העבריות סותרי�

 צורת פועל עבריתכי  חניווכ ,�ייהאנגל נתבונ  בתרגומי�א� , למשל. היעד

 ,simple future, present:מגוו  גדול של צורותב תרג�עשויה להי) קטל( אחת

simple past, present perfect, past perfect.   

רכת השונות שהוצעו לתיאור מע אוריותהפורש בפני הקורא את הת בספר

כי אחת טוע  מקפול , 50(הביניי� ועד שנות ה( הפועל העברית למ  מדקדקי ימי

מערכת תאורטי המנסה להסביר את הבעיות המרכזיות המאתגרות כל פתרו  
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 Every tense (‘order of time’) in the English:זו היא הפועל העברית

language is required to translate the five Hebrew verb forms […].1 

בחשבו  את  מביאהאינה  בעיות היסוד של המחקרלבנוגע  של מקפול זו הקביע

, ל שבבסיס  עומדת הפשטה שונהאנגלית ולעברית יש מערכות פועהעובדה של

עברית על המקבילות בטשטש כאשר אנו מבססי� את הדיו  יהבדל זה מו

דוקיי� של התרגו� במאמר הד  בהיבטי� הדק .התרגומיות של כל צורה וצורה

בסו  כי בתרגו� באי� לידי ביטוי שני מבעי� זהי� במסגרת טוע  רומא  יקו

חלק ניכר מ  הספרות המחקרית של תחו� מערכת  2.שתי מערכות קוד שונות

מ  השוני המבני שבי   20( וראשית המאה ה 19( � במהל! המאה ההפועל התעל

  . שפות היעד התרגומיותלהעברית 

של (השונות ' מערכות הקוד'כיצד השפיעה ההתעלמות משתי   וחב מאמר זה

 במאות על התפתחות המחקר )מכא ושל שפות היעד התרגומיות  מכא העברית 

 האירופיי� �המדקדקיההקשר הרעיוני הרחב שבו פעלו  תחילה יוצג. האחרונות

יוצגו שני מושגי יסוד לאחר מכ  . 20(ותחילת המאה ה 19(במהל! המאה ה

מונחי� אלו . 'רלטיבית(מערכת זמני� אבסולוטית'ו 'זמ  התייחסות' ,בלשניי�

א המקר הזיקה שבי  פסוקי את –בחלקו השלישי של המאמר  –יעזרו לנתח 

 בחלק הרביעי נבח  כיצד השפיע התרגו�. לשפות אירופיות מודרניות �התרגומיל

   .האופ  שבו עוצב המחקר בתקופה זו על

  המאה  ותחילת 19(עית על מערכת הפועל במהל! המאה ההספרות המד

 .להתייחס לכל הדוברי� אי אפשרבמסגרת מאמר קצר זה ו, גדולה ומגוונת 20( ה

 מוד במידהשמה� נית  לל, אחדי� מרכזיי� מדקדקי�ב להתמקד תימשו� כ! בחר

) Samuel R. Driver ,1846–1914(סמואל דרייבר  :רבה ג� על יתר הדיוני�

ספר הדקדוק של ב  מו כוכ, )Heinrich Ewald ,1803–1875(והיינרי! אוולד 

   3.)ובתרגו� קאולי '1בעיבוד קאו(גזניוס 

 

 L. McFall, The Enigma of the Hebrew Verbal System: Solutions from Ewald to the:ראו   1

Present Day (Sheffield: Almond, 1982), 176  
 R. Jakobson, “On Linguistic Aspects of Translation”, Selected Writings, II: Word:ראו   2

and Language (The Hague – Paris: Mouton, 1966), 262  
 E. Kautzsch (ed.), Gesenius’ Hebrew Grammar, trans. A.E. Cowley (2nd English:ראו   3

ed., based on the 28th German ed.; Oxford: Clarendon, 1910) . קיצורו להל :GKC .  
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וני . א   העברית של מדקדקיההקשר הרעי

  20( ראשית המאה הבו 19( מאה הב 

סות תפינטועה הייתה בתו!  20( ההמאה ראשית ו 19(ההבלשנות של המאה 

הושפעו רבות מהעמדות בה� המדקדקי� שנדו  . התקופה בנירעיוניי� וזרמי� 

 אחד המושגי�. ד� כפי שעוצב בעול� המחקר האירופיות כלפי מושג האוהרעיונ

את כלל מושג זה . 'הפרא האציל'והחברה היה שהשפיע רבות על מדעי הרוח 

' תלוגי(קד�חשיבה ' ',מתורבת'ו' פראי'', מבוית'ו' טבעי'ריי� שבי  ינהניגודי� הב

עיצבו את המחקר  אלוניגודי�  4.'רציונלי'ו' לירציונ(אי'ובי  , 'תלוגיחשיבה 'ו

בעיקר בכתביה� של  20( הותחילת המאה  19(ההמאה של סו2  יהאנתרופולוג

על ג�  השפיעוהאד�  בדבר מהותות אלו סתפי 5.אדוארד טיילור ופרנ1 בועז

ה זו בקרב הבלשני� סל תפיאחד הגילויי� הבולטי� ש .ות הבלשניותסהתפי

 אדוארד ספיר אנתרופולוגשל הבלש  וה ת על שמ�השערה הנקראההייתה 

לפי השערה זו חברי קבוצות שונות  6.מי  וור2'בנגותלמידו  )תלמידו של בועז(

מפני שה� חושבי� באופ  שונה ודרכי החשיבה ה  , מדברי� שפות שונות

ג� חקר מערכת הפועל  .ני� הדקדוקיי� של השפות השונותמעצבות את המבה

ה סהתפי אות כיצדכ! למשל נית  לר. ות אלוסשל העברית הושפע רבות מתפי

( � של שפה לבי  ההתפתחות המחשבתיתמקשרת בי  המבני� התחבירייה

  7:של דרייבר אלהמהדהדת בבירור בדבריו  תרבותית של דובריה

 

, )1755(היה רוסו  18במהל! המאה ה"' פרא האציל'מי שהביא אל קדמת הדיו  את מושג ה   4

 ,J.J. Rousseau:ראו. שהעצי� את הפ  הרומנטי של הפרא אל מול החברה האירופית בת זמנו

A Discourse on Inequality, trans. M. Cranston (London: Penguin, 1984) 
 ,E.B. Tylor, Primitive Culture: Research into the Development of Mythology:ראו   5

Philosophy Religion, Art, and Custom (London: Murray, 1871); F. Boaz, “The History 

of Anthropology”, Science NS 20 (1904), 513–524    
שכ  בנושא זה ה� , הכללת� של שני החוקרי� וור2 וספיר תחת קורת גג אחת בעייתית   6

, ניסוח הדברי� אצל ספיר זהיר וגמיש. שונות זו מזו אמנ� בעמדות קרובות א!אוחזי� 

: ראו למשל. ואילו אצל וור2 משתקפת עמדה נוקשה יותר לגבי היחסי� שבי  שפה ותרבות

לעומת ניסוח הדברי� , )ד"תשס, .פ.ע.ז –אוב : תל"אביב( מציאות, מחשבה, שפה, ל וור2"ב

 :E. Sapir, Language: An Introduction to the Study of Speech (New York:אצל ספיר

Harcourt, Brace& Company, 1921)  
 S.R. Driver, A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew and Some Other:ראו   7

Syntactical Questions (Oxford: Clarendon, 1892), 6 .ההדגשות במקור .  
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I wish some of our good Hebrew scholars were sound Poly- 

and Melanesian scholars also. I believe it to be quite true that 

the mode of thought of a South Sea islander resembles very 

closely that of a Semitic man […] The Hebrew narrative 

viewed from the Melanesian point of thought is wonderfully 

graphic and lifelike. The English version is dull and lifeless 

in comparison […] the Hebrew’s mind and (and his speech) 

moved on with his thought and was present with the whole 

range of ideas included in the thought. 

תו! שהוא בוחר להסביר את מתאר כא  את מערכת הפועל העברי דרייבר 

. point of thought( ו mode of thoughtמונחי� ההבדל שבי  העברית לאנגלית ב

לאד� נית  להסביר את ההבדל שבי  העברית האנגלית מתו! ההנחה כי  לשיטתו

 .תלוגי(קד�יש תודעה פרימיטיבית וחשיבה  ,בדומה לאד� הפולינזי ,המקראי

בהתייחסות למערכת הפועל העברית  פרימיטיביסטיתתפיסה ניסוח מובהק של 

   8: ארנסט רנא והבלש  הצרפתי  ההיסטוריובדבריו הבאי� של ג� נית  למצוא 

 א2 על פי, השפות האריות והשמיות שונות זו מזו באופ  מהותי

בכל הקשור לנטיית . מי�יה  קשרי קרבה מסוישנית  למצוא בינ

אשר , המכשיר הנפלא הזה.  לשפה הארית עליונות גדולהיש הפועל 

הכיל את הזרע , פרימיטיבינוצר באמצעות האינסטינקט של האד� ה

בגניוס , מאוחר יותר בגניוס ההודיפיסיקה אשר תתפתח לכל המט

בכל  לקויבניגוד לכ! בשפה השמית יש צד  .היווני ובגניוס הגרמני

הייתה  ]השמי[ותר של גזע זה הטעות הגדולה בי. הקשור בפועל

כ! שביטויי הזמני� , אימו1 של מכניז� כה דל לאופ  השימוש בפועל

  9.ד מבולבלי� ובלתי מושלמי�והמודוסי� היו תמי

 

  E. Renan, Histoire du Peuple D’Israël (5 vols.; Paris: Calmann Levy, 1887), 1:9: ראו   8
 ,Les langues des Aryens et des Sémites étaient essentiellement diverses:במקור   9

bien qu’on pût remarquer entre elles certains airs de parenté. La langue aryenne 

avait une grande supériorité, surtout en ce qui touche à la conjugaison du verbe. 

Ce merveilleux instrument, créé par l’instinct d’hommes primitifs, contenait en 
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 שרווחו בכתבי המדקדקי� של המאה הנחות ר ורנא  משקפי� בדבריה�דרייב

האחד . גבי דר! המחשבה של האד� העברי הקדו�ל 20( ההמאה וראשית  19( ה

 טענותהאול� בבסיס ו, ואילו האחר מבטא יחס מתנשא ,מבטא השקפה רומנטית

 ( יבה קד�בעל חש' פרימיטיבי'של שני החוקרי� עומדת ההנחה כי מדובר באד� 

אשר לפי  – יותשימוש בשפות האירופהייתה רקע רעיוני נוח להנחה זו . לוגית

לתיאור מערכת מתאי�  כבסיס –' שפות לוגיות'בתקופה זו ה  ני� הנחת הבלש

כדי לעמוד על האופ  שבו השפיע התרגו� על תיאור מערכת  .הפועל העברית

  .הבתיאורהפועל העברי נפתח בהצגת מונחי יסוד בלשניי� הקשורי� 

  

  מושגי יסוד בתיאור הבלשני של מערכת הפועל. ב

  R-time :זמ  ההתייחסות .1

של  תהכללי אוריהלת! הפילוסו2 הנס רייכנבאאחת התרומות המרכזיות של 

) Reference-time( 'התייחסותזמ  'המושג הייתה טביעת  מערכת הזמני�

לתיאור המערכת הלוגית  הגישה המסורתית 10.והעמדתו במרכז התיאור הבלשני

 המובעי� בפעלי� שוני� במונחי�מנתחת את היחסי� הכרונולוגיי�  של הזמני�

היחסי� הכרונולוגיי�  כלומר 11.בלבד S(peech)-timeושל  E(vent)-time של

הזמ  בי  המובעי� בפועל מתארי� את היחס שבי  הזמ  שבו מתרחש הדיבור ו

 הראה כי המערכת התיאורית הזו איננה מספיקה רייכנבא!. שבו מתרחש האירוע

 

germe tout la métaphysique que devaient developer plus tard le génie hindou, le 

génie grec, le génie allemand. La langue sémitique, au contraire, prit tout d’abord, 

en ce qui concerne le verbe, un parti défectueux. La plus grande erreur que cette 

race ait commise [...] a été d’adopter pour la manière de traiter le verbe un 

mécanisme si mesquin, que l’expression des temps et des modes a toujours été 

pour elle imparfaite et embarrassée.  
 H. Reichenbach, Elements of Symbolic Logic (New York: Macmillan, 1947) :ראו   10
 A.N. Prior, Past, Present:ראו למשל, Tense Logicלת במונחי� אלו נוקטי� אנשי אסכו   11

and Future (Oxford: Clarendon, 1967) , וכ:J.E. Clifford, Tense and Tense Logic (The 

Hague: Mouton, 1969) .לדיו  ממוקד והפניות ביבליוגרפיות על נושא זה ראו:G. Hatav, 

The Semantics of Aspect and Modality: Evidence from English and Biblical Hebrew 

(Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1997), 2–6   
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כ!  12.צורות פועל שונות בשפות שונותבכדי לתאר ניואנסי� רבי� המובעי� 

 past perfectבי  ו simple past נית  לתאר בדר! זו את ההבדל שבי לא  למשל

משו� ). S(מתרחש לפני זמ  הדיבור  )E(שכ  בשני המקרי� האירוע , באנגלית

ולוגיי� לא רק באמצעות השפה מביעה את היחסי� הכרונ, רייכנבא!טוע   ,כ!

צעות התייחסות לנקודת אלא ג� באמ, S-time(ו E-timeרית של מערכת בינ

 באמצעות נקודת התייחסות .R(eference)-timeשאותה הוא מכנה  ,זמ  שלישית

. ונותזו נית  לתאר באופ  מדויק יותר את היחסי� הכרונולוגיי� בי  הצורות הש

  13:האלהכ! למשל נית  לתאר את ההבדל בי  המשפטי� האנגליי� 

Past Perfect 

I had Seen John. 

____'____'____'____
� 

        E      R       S 

Simple Past 

I saw John. 

____'________'____
� 

      R,E             S 

Present Perfect 

I have seen John. 

____'________'____
� 

        E             S,R 

   

Present 

I see John. 

________'________
� 

             S,R,E 

Simple Future14 

I shall see John. 

____'________'____
� 

        S             R,E 

Future Perfect 

I shall have seen John. 

____'____'____'____
� 

        S       E      R 

אבל נית  לתארו כציר  15,מושג חמקמקאמנ� מושג זמ  ההתייחסות הוא 

פועל איננו יכול להיות מפורש . על הפירוש הכרונולוגי של הפועלהאחראי 

ומבלי שמגדירי� את טיב היחס , לוש R-time(כרונולוגית מבלי שמגדירי� את ה

 

 .298–287, )10הערה , לעיל(רייכנבא!    12
בשרטוטי� אלה מציי  הח1 את . 290, )ש�(המשפטי� והשרטוטי� לקוחי� מתו! רייכנבא!    13

  , זמ  ההתרחשות של הפעולה=  E, )הווה(זמ  הדיבור =  S, כיוו  ציר הזמ  משמאל לימי 

R  =נקודת זמ  ההתייחסות של הפועל .  
שכ  בעמוד זה הוא מצמיד את , )ש�(שונה ממה שמסמ  רייכנבא!  Eביחד ע�  Rמיקומו של    14

R ל"S ולא ל"E . ראו את דיונו �(ואול�297וכ  , 296–295, )ש .  
 "מערכת הזמני� של הפועל בעברית המקראית המאוחרת", כה ' דיו  מפורט בנקודה זו ראו אל   15

  .24–22, )ח"תשס, האוניברסיטה העברית בירושלי�, עבודת דוקטור(
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הוא מושג מכריע בתיאור  'זמ  ההתייחסות' .בינו לבי  הפעולה המדווחת

   16.שכ  זו היא מערכת זמני� רלטיבית, מערכת הזמני� של העברית המקראית

  

  זמ  אבסולוטי/ זמ  רלטיבי  .2

יש השלכות חשובות ביותר  'זמ  אבסולוטי'ו 'זמ  רלטיבי'להבחנה בי  המושגי� 

הישענות  על הקטגוריות הרייכנבאכיות . על הבנת מערכת הזמני� המקראית

)E,R,S( הללו �זמ ' ,לפי קומרי. עוזרת להבי  את ההבדל בי  שני המושגי' 

)tense ( הדרישות המרכזיות אחת  17.הוא ביטוי דקדוקי של הזיקה לציר הזמ

  tense.18(של יחס דקדוקי זה הוא קיומו של מרכז דאיקטי שאליו מתייחס ה

הוא זמ  המתייחס אל זמ  ) absolute tense( 'זמ  אבסולוטי'באופ  כללי 

מה שקוד� לנקודה זו נמצא בתחו� העבר : כאל הציר הדאיקטי שלו )S(הדיבור 

 relative( 'רלטיביזמ  'בואילו . ומה שמאוחר לנקודה זו נמצא בתחו� העתיד

tense ( הציר הדאיקטי שאליו מתייחסת צורת הפועל איננו זמ  הדיבור)S( , כי

את  אפוא ב היחס למרכז דאיקטי הוא המגדיריט ).R(א� זמ  ההתייחסות 

   19:כ! מגדיר זאת קומרי. בי  זמ  רלטיבי לזמ  אבסולוטיההבדל 

[…] this should be interpreted to mean a tense (i.e. absolute 

tense) which includes as part of its meaning the present 

 

, )ש�(התפיסה כי מערכת הפועל העברית היא מערכת רלטיבית מוצגת בעבודותיה� של כה     16

J. Hughes, “Review on B.K. Waltke and M. O’Connor, An Introduction to Biblical 

Hebrew Syntax”, JJS 44 (1993), 132-137; T. Goldfajn, Word Order and Time in Biblical 

Hebrew Narrative (Oxford: Clarendon, 1998); Z. Zevit, The Anterior Construction in 

Classical Hebrew (Atlanta, Ga.: Scholars, 1998)  
  B. Comrie, Tense (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 9 :ראו   17
לשיטת קומרי היא ההתייחסות למרכז  aspectלבי   tenseאחת ההבחנות החשובות בי     18

ראו קומרי . אי  מרכז כזה aspectואילו ב", חייב להיות בעל מרכז דאיקטי tense: דאיקטי

  .18–13, )ש�(
כלומר , בספרו בי  מערכת זמני� אבסולוטית טהורהקומרי מבחי  . 36, )ש�(ראו קומרי    19

לבי  מערכת שהוא מכנה , )S(מערכת שבה צורות הפועל מתייחסות א! ורק לזמ  הדיבור 

שבה צורות הפועל מתייחסות בו"זמנית ה  לזמ  הדיבור ה  לזמ  ', אבסולוטית"רלטיבית'

כ  ננקט כא  המושג ול, מערכת זמני� אבסולוטית טהורה היא נדירה יותר. תההתייחסו

  .'אבסולוטית"רלטיבית'לתיאור מה שקומרי מכנה מערכת ' מערכת זמני� אבסולוטית'
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moment as a deictic center; whereas relative tense refers to  

a tense which does not include as part of its meaning the 

present moment as a deictic center. 

לבי  מערכת זמני� ) כמו בעברית המקראית(ההבדל בי  מערכת זמני� רלטיבית 

 במהותו של המרכז נעו1) י�דקי� האירופימו באלו של שפות המדקכ( אבסולוטית

 מתייחסותצורות האבסולוטיות ה. שאליו מתייחסות צורות הפועל, הדאיקטי

  :לדוגמה. )R(וזמ  ההתייחסות  )S(זמ  הדיבור  :י�אל שני מרכזי� דאיקטיתמיד 

Past Perfect 

I had Seen John. 

____'____'____'____
� 

       E      R       S 

. E<R<S :בנוסחה הבאהמסומנת משמעות הכרונולוגית של צורת פועל זו ה

מתרחשת לפני זמ  הפעולה ש את העובדה ג�זמנית (צורה זו מסמנת בו, כלומר

  . מתרחשת קוד� לזמ  ההתייחסות שלההפעולה שאת העובדה  וג� הדיבור

  20:זוהקמאק מסכמת את משמעות הזמני� באנגלית בטבלה 

R<S S<R S,R   

E,R<S simul. past 

(simple past) 

S<E,R simul. future 

(simple future) 

S,R,E simul. present 

(simple present) 

E,R  

R<E<S post. past 

 

S<R<E post. future S,R<E post. present 

(simple future) 

R<E  

E<R<S ant. past 

(past perfect) 

E<S<R ant. future 

S<E<R 

E,S<R (future perfect) 

E<S,R ant. present 

(present perfect) 

E<R  

 

; S. Hackmack, “Reichenbach’s Theory of Tense and Its Application to English”, 7: ראו   20

 בטבלה. www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/verb/pdf/Reich.pdf :ראו באתר האינטרנט

  שלהל  מכילי� הסוגריי� את שמות צורת הפועל המציינות באנגלית את כל אחת מ

בה� אי  לאנגלית צורת שתי המשבצות באפור מציינות מקרי� ש. המשמעויות הכרונולוגיות

 כדי להגדיר את המשמעות, כפי שנית  לראות מ  הטבלה. פועל ספציפית המסמנת משמעות זו

  . הכרונולוגית של כל אחת מצורות הפועל יש להתייחס ה  לזמ  הדיבור ה  לזמ  ההתייחסות
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ידי ציר זמ  (זמנית על( המוגדר בו ,האנגלי tense(ה תכונתטבלה זו ממחישה את 

 במערכת זמני� רלטיבית, לעומת זאת. תההתייחסוציר זמ   ידי( ועלהדיבור 

יחיד שכל המשמעויות הכרונולוגיות מרכז דאיקטי  תההתייחסוזמ   מהווה

הווה או עתיד אלא , במקרה כזה הצורות אינ  מביעות עבר. ומתארגנות סביב

 קטלמשמעותה הכרונולוגית של צורת  כ! למשל .תת ומאוחר6זמני6(בו, תקדימ6

 יקטלמשמעותה הכרונולוגית של צורת  ואילו    ,E≤R    בעברית המקראית היא

  R≤E.21היא 

  

מקבילותיה  ובי  היחסי� שבי  צורות הפועל העבריות . ג

  התרגומיות

 בעברית ואת תרגומיה� לאנגליתאחדי� בדוגמאות הבאות נבח  פסוקי� 

דוגמאות אלו נועדו להמחיש את הקושי  22.נוספות מודרניות יותולשפות אירופ

כאשר רוצי� לתאר את  ,נוצר משימוש בפרקטיקה של התרגו�האורטי הת

  . העבריות יקטלו קטלמשמעות צורות הפועל 

 

 ָפַקדBְCִֵדה מֹו=ב Aִי  ָ�ְמָעהAִי  ִמְ@ֵדי מֹו=ב ַוָ�ָ�בִהיא ְוַכ9ֶתיָה  ַוָ�ָק�"    .1

  )6רות א ( "ְיהָוה ֶאת ַעDֹו ָלֵתת ָלֶה� ָלֶח�

She started out with her daughters-in-law to return from the 

country of Moab; for in the country of Moab she had heard that 

the Lord had taken note of His people and given them food. 

(JPS) 

 

 

  ).15 הערה, לעיל(ראו כה     21
 = JPS = Jewish Publication Society; NRSV:ואלה קיצורי התרגומי� לאנגלית שנבדקו   22

New Revised Standard Version; REB = Revised English Bible . �לפרטי התרגומי

התרגומי� הללו עוזרי� לחשו2 את בעיות . 28ו" 23הערות , לצרפתית ולגרמנית ראו להל 

. בי  טקסט בעברית המקראית לתרגומו לשפות המודרניותהיסוד הרלוונטיות לכל מפגש 

מכיוו  שאיננו יודעי� אילו , התרגומי� הספציפיי� המצוטטי� כא  הובאו לש� אילוסטרציה

  .תרגומי� בדיוק עמדו לפני כל אחד מהמדקדקי� שאנו דני� בה�
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   ותשב                 שמעה             פקד                 
__________'__________'____________'__________'______

� 

MMMMII E2 MMMI R2 E1 MMMMI R1 MMMM S   

         Simple Past     Past Perfect       Past Perfect 

          had taken   she had heard    started out 
__________'__________'____________'__________'______

� 

MMMMII E2 MMMI R2 E1 MMMMI R1 MMMM S 

את העובדה שהפעולה המגולמת בה  קדמה  קטלמביעות צורות בפסוק זה 

את שכ  האל פוקד , )R>E(מהבחינה הכרונולוגית לצורה שאליה ה  מתייחסות 

. בגלל השמיעה היא קמה לשוב אל ארצהורק  ,לפני שנעמי שומעת על כ! עמו

משקפת נכונה את היחסי� המובעי�  past perfect� בצורת התרגו תבחיר

  . בפעלי� העבריי�

  

ַוLֹאֶמר ִאיK ָהֱאEִהי� ֶאל ַהDֶֶלI ִא� HֶHִ  ִלי ֶאת ֲחִצי ֵביֶתE Fא =ֹבא ". 2

Aִי ֵכ  ִצ6ָה ֹאִתי Cְִדַבר  .ִעIDָ ְוEא ֹאַכל ֶלֶח� ְוEא ֶאHֶKְה Dִַי� DָCַקֹו� ַהMֶה

 "ָהָלְכ�ָ     I ֲאKֶרNֶCַרֶ  ְו�א ָת��בֵלאֹמר Eא ֹתאַכל ֶלֶח� ְוEא ִתHֶKְה Dִָי�  'ה

  )9–8א יג "מל(

For so I was commanded by the word of the Lord: You shall 

eat no bread and drink no water, nor shall you go back by the 

road by which you came. (JPS) 

Car ainisi me l’a ordonné la parole du Seigneur, disant: Tu 

ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d’eau, et tu ne 

reviendras pas par le même chemin que tu auras pris pour aller. 

(Kahn)23  

 

 

 

 La Bible: Trduite du text original par les membres du Rabbinat Français sous la:ראו   23

direction de M. Zadoc Kahn (10 vols.; Paris: Les textes sacrés, 1926–30; repr. 1964)  
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   לא תשוב          הלכת                                    
__________'__________'__________'__________

� 

MMMMM S MMMM E MMMMI R 

            Future Antérieur         Future 

               tu auras pris    ne reviendras pas  
___'_________'_______________'_____

� 

MI S MMMII E MMMMMMM R 

 Simple Past 

  You came 
_____'________'__

� 
MII R,E MMII S 

נמצא שלה  R(בתו! משפט משועבד כאשר ה קטלבפסוק זה מופיעה צורת 

 ת האל אליואיש האלוהי� מצטט את הוראו. "תשוב"במשפט הראשי בפועל 

ה  הפועל  "תשוב"להבי  כי ה  הפועל  נית לפי ההקשר . היה בבית לח�שכעוד 

בה שכ  מנקודת המבט שהדברי� נאמרי�  ,ממוקמי� בתחו� העתיד "הלכת"

כא  היא  קטלמה שמסומ  בצורת . איש האלוהי� מבית לח�עדיי  לא יצא 

במקרה זה חל היחס  .ההליכה תתרחש קוד� לפעולת השיבההעובדה שפעולת 

של לפי הטבלה  the first anterior future )R>E>S.(24: הלוגי שרייכנבא! מכנה

הזה  הצורה האנגלית המשקפת נכונה את היחס הכרונולוגי ,לעיל הבאוהקמאק שה

אינו משק2 באנגלית  simple past(השימוש ב. future perfectאמורה להיות 

ייתכ  כי הבחירה התרגומית  25.מדובר בתחו� העתידבעברית את העובדה כי 

 קטלת הושפעה מהשימוש הנפו1 בצור ,בתרגומי� האנגליי� השכיחה ,בצורה זו

משק2 את המצב בעברית בצורה נאמנה  הצרפתיהתרגו� . בתו! תחו� העבר

מקיי� יחס דומה לזה המתקיי�  future antérieur(שכ  השימוש ב, יותר

    26.בעברית

  

 

 .297, )10הערה , לעיל(רייכנבא!    24
 G.N. Leech, Meaning and the English Verb:זו באנגלית ראולתיאור תפקידיה של צורה    25

(London: Longman, 1971), 35–36  
 ,P. Imbs:ל המשמעות של פעולה הקודמת לפעולה אחרת בעתיד בצורה זו בצרפתית ראוע   26

L’Emploi des temps verbaux en français modern: Essai de grammaire descriptive (Paris: 

Klincksieck, 1960), 109–110 . הצרפתי הובא כא �, התרגו �שלא מצאתי תרגו �משו

  .future perfectאנגלי המשתמש ב"
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 ִנְ�ַ�ְעִ�יֶאת ָהָע� ַהMֶה ֶאת ָה=ֶר1 ֲאKֶר  ַ�ְנִחילֲחַזק ֶוֱאָמAִ 1י ַאHָה " .3

  )6א  'יהו( "ַלֲאבֹוָת� ָלֵתת ָלֶה�

ג� כא  מופיעה צורת . מבחינת העברית מקרה זה אינו שונה בהרבה מקודמיו

נמצאת בתחו�  )R( בתו! משפט משועבד ונקודת ההתייחסות שלה קטל

ממוקמת  ועהשברה זה לקודמיו הוא שפעולת הההבדל המהותי בי  מק. העתיד

אשר  ,את האר1ע� ל) בעתיד(האל מצווה על יהושע להנחיל . בתחו� העבר

את היחס הלוגי המובע כא  מכנה . לה� לתת� יהלאבות) בעבר(הוא נשבע 

ג� מתו! דוגמה זו נית  לחוש  the third anterior future )R-S-E(.27 רייכנבא!

  :)S(מזמ  הדיבור  קטלבהתעלמות של צורת 

 תנחיל                               נשבעתי              
__________'__________'__________'__________

� 

MMMMII E MMMMJ S MMMMI R  

אמור להיות מסומ   R>S>Eהיחס הכרונולוגי  ,לעילדלפי הטבלה של הקמאק 

התרגומי� לאנגלית ואול� רוב , future perfect(א2 הוא באנגלית באמצעות ה

  :simple past(משתמשי� כא  ב

Be strong and courageous; for you shall put this people in 

possession of the land that I swore to their ancestors to give 

them. (NRSV) 

Simple Past  
I swore 
_____'__________'__

� 

       R,E                 S 

כפי , השימוש בצורת העבר האנגלית ממק� את הפועל בעבר האבסולוטי

סימו  לכ! שזמ  ההתייחסות ממוק� בתחו� אי  בו  א!, שקורה בצורה העברית

  . העתיד

  

 

  . 297, )10הערה , לעיל(כנבא! ריי   27
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 ַאI ִא� ַאHָה לKְ 6ָמֵעִני ַוְיַדCֵר ֶאל ֶעְפרֹו  Cְ=ְזֵני ַע� ָה=ֶר1 ֵלאֹמר". 4

  )13ג כ' בר( "ִמOִDֶי ְוֶאְקCְָרה ֶאת ֵמִתי DָKָה ַקחAֶֶס2 ַהָ@ֶדה  ָנַתִ�י

If you only will listen to me! I will give the price of the field: 

accept it from me, so that I may bury my dead there. (NRSV) 

Ah! s’il te plaît, écoute-moi: j’offre le prix de ce champ, 

accepte-le, que j’y puisse enterrer mon mort. (Kahn) 

Aber möchtest du selbst mich nur hören! Ich gebe den 

Silberwert des Angers, nimm ihn von mir an, daß ich dorthin 

meinen Toten begrabe. (Buber-Rosenzweig)28 

   קח                         נתתי                            
__________'__________'__________'__________

� 

MMMMI S,E MMMM E? MMMII R  

   Simple Future MMMM Présent MMMMMMM Präsens 

      I will give MMMMM j’offre MMMMMMII Ich gebe 
__'__________'__

�    ______'_______
�

       _______'_______
� 

II S MMMII R,E MMMM S,R,E MMMMMMMII S,R,E 

את משמעי מתו! ההקשר העברי (לא נית  לקבוע באופ  חד, כפי שנטע  לעיל

השכנוע של אברה� דברי . האירוע על ציר הזמ  המוחלטשל התרחשות הנקודת 

על  הדיווח(כאשר אברה� עדיי  לא שקל את כס2 השדה  אל עפרו  נאמרי�

 קטלכי צורת , )11 'וכ  בפס(כלומר יש להבי  כא  ). 16 'רק בפסנית  פעולה זו 

המובעת בצורת (הנתינה קודמת לפעולת הלקיחה  תפעולשמציינת את העובדה 

העברית מסמנת במקרה זה רק . ששתי הפעולות עדיי  לא התרחשווכ  , )הציווי

נית  . פלתנשארת מעור Eולכ  שאלת מיקומו המדויק של , R>Eאת היחס 

  ובו בזמ  ייתכ  , )הקרוב(שהנתינה תתרחש בעתיד  לטעו  כי אברה� מתכוו 

 חוסר בהירות זה משתק2. ור ממשכי כוונתו שהוא נות  את הכס2 ברגע הדיב

ואילו התרגומי� , ממק� את הפעולה בעתיד תאנגלילהתרגו� : בתרגומי�

 

 ;M. Buber & F. Rozenzweig, Die Schrift (15 vols.; Berlin: Schneider, 1925–37:ראו   28

repr. in 4 vols.; Köln: Hegner, 1954)  
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א2 אחד מ  התרגומי� אינו משק2 את הקדימות  29.בהווה תגרמנילו תצרפתיל

   .R(ל Eשל 

הוא  קטללעיל היחס הכרונולוגי המסומ  בצורת  שהובאובכל הדוגמאות 

מה שמחייב את המגוו  הגדול של צורות הפועל המשמשות  .E<R: אותו יחס

איננו  על ציר הזמ  האבסולוטי )E( בתרגו� הוא העובדה שמיקו� האירוע

 יקטלורת ממחישות כי ג� התרגו� של צ שלהל הדוגמאות . מוגדר בעברית

 ,R<E הואהיחס הכרונולוגי  יקטלבמקרה של צורת . זהה מתמודד ע� בעיה

  .האירוע על ציר הזמ  האבסולוטי איננו מוגדרמיקו�  צורה זוב ג�ו

  

  )8יז  'שופ" (ִיְמָצאַוLֵֶלI ָהִאיK ֵמָהִעיר ִמCֵית ֶלֶח� ְיה6ָדה ָלג6ר CֲַאKֶר " .5

This man had left the town of Bethlehem of Judah to take up 

residence wherever he could find a place. (JPS) 

He had left the city of Bethlehem to go and find somewhere 

to live. (REB) 

כי פעולת המציאה חלה בהקשר הנתו  אחרי פעולת , העברית מסמנת כא 

כלומר יש כא  משמעות של פעולה עתידית ביחס לפעולה אחרת . ההליכה

    first posterior past )S>E>R(.30: מכנה !זהו היחס שרייכנבא. בעבר

MMMMI !ויל MMM ימצא  
__________'__________'__________'__________

� 
MMMMII R MMMMI E MMMMI S  

יחס כרונולוגי זה אינו , )בטבלה שלעיל(יכנבא! ושל הקמאק לפי טענת� של רי

במקרה זה  JPS(הפתרו  של ה. באמצעות צורת פועל קונקרטיתבאנגלית מסומ  

 REB(ה ואילו .המציי  באנגלית היתכנות, he could findהוא השימוש במבנה 

. המציינת במקרה זה יחס של תכלית ,to findבצורת המקור האנגלית משתמש 

: כא  הפתרונות הללו מתמודדי� ע� שני קשיי� שמציב תרגו� הפועל העברי

 

התרגומי� לצרפתית ולגרמנית שהובאו בסעי2 זה הוא להראות את אפשרויות  תפקיד� של   29

  .  התרגו� השונות הקיימות בפסוק זה
  . 297, )10הערה , לעיל(רייכנבא!    30
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ת שאי  לה מקבילה מורפולוגית הפועל העברי מציי  משמעות כרונולוגי )1(

  . בתחו� העבר יקטל תהשימוש בצור )2( ;ליתמדויקת באנג

  

ר6 ֵאָליו ַוLָֹבא6 ֶאל Cֵיתֹו ַוLַַעB ָלֶה� ִמHֶKְה 6ַמPֹות "    .6 QסLְָמֹאד ַו �Cָ ְפַצרLִַו

ַעל ַהCִַית ִמOַַער  ָנַס��ְוRְנKֵי ָהִעיר RְנKֵי ְסֹד�  ֶטֶר� ִיְ�ָ�ב� .=ָפה ַוLֹאֵכל6

  )4–3יט ' בר( "ְוַעד ָזֵק 

כי הפעולה המובעת בה מתרחשת לאחר  יקטלג� במקרה זה מסמנת הצורה 

  .   יחס זהלסמ "טר�"במקרה זה עוזר תואר הפועל . R(ה

)טר�(       נסבה                  ישכבו       
__________'_______________'__________'__________

� 
MMMMII R MMMMMMM E MMMMI S  

But before they lay down, the men of the city, the men of 

Sodom, both young and old, all the people to the last man, 

surrounded the house. (NRSV) 

עוזר  beforeתואר הפועל . במקרה זה משתמש התרגו� בשני פעלי� בעבר

 "ישכבו"בדומה ליחס שבי  הפעלי�  ,ה�יאת היחס הכרונולוגי בינ לאפיי 

   : בעברית "נסבו"ו

        surrounded     (before)    lay down 
__________'___________________'__________'______

� 

MMMMII R MMMMMMMMM E MMMMI S  

אי  , למרות הדיוק שנוצר בתרגו� לאנגלית ביחס האבסולוטי שבי  שני הפעלי�

שענות על יהה בגלל .ת המסומ  בפועל העבריאת יחס המאוחר6בכוחו להביע 

בפסוק זה " ישכבו"הפועל  משמעותשווצר הרוש� המוטעה יעלול לה התרגו�

    31.א עברהי

  

  

 

אחרי תואר הפועל  יקטלבחלק גדול מספרי הדקדוק מתוארי� המקרי� שבה� מופיעה צורת    31

  GKC, §107c; JM, §113j: ראו למשל. מביעה עבר יקטלכמקרי� שבה� צורת " טר�"
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   )17ג  'שמ( "ֶאְתֶכ� ֵמֳעִני ִמְצַרִי� ֶאל ֶאֶר1 ַהAְַנֲעִני "ֲעֶלהָוֹאַמר ". 7

I declare that I will bring you up out the misery of Egypt, to 

the land of the Canaanites. (NRSV) 

 ה כאילוולכ  נית  לתאר, במסגרת דיבור ישיר יקטלבפסוק זה מופיעה צורת 

). ממוקמת בתו! תחו� העתידכלומר (ת לזמ  הדיבור יעה מאוחר6מבשהיא 

  . המתבקש לאנגלית הוא צורת העתיד� במקרה זה התרגו

  

  פעת התרגו� על תיאור מערכת הפועל העבריתהש. ד

אל ציר  דוגמאות שלעיל ממחישות כיצד חוסר הסימו  של היחס הכרונולוגיה

בתרגו� עשויות להתממש  צורות הפועל העבריותלכ! ש גור� הזמ  האבסולוטי

ה זו הייתה פיתוח הדרכי� להתמודד ע� בעי אחת. מספר רב של צורותב

  . ליתנ  מציינות ביסוד  הבחנה טמפורבעברית איהתפיסה כי צורות הפועל 

, Heinrich Ewald(היינרי! אוולד ח באופ  מובהק לראשונה סיתפיסה זו נ

 ההושפע 32בדקדוקו הראשו  המשתמש באוולד שהטרמינולוגיה  .)1875–1803

אשר המיר לראשונה את , )Johann Jahn ,1750–1816(יוה  יא   שלהמינוח מ  

מונחי� אלו משמשי�  first/second aorist.33במונחי�  'עתיד/עבר'המונחי� 

הפועל צורות שלהתמודד ע� הקושי הטמו  בעובדה  מתו! הניסיו א  אצל י

  34.משמשות ה  בתחו� העבר ה  בתחו� ההווה ה  בתחו� העתיד העבריות

   35:מודוסי� הצורות כשנישתי זה מציג אוולד את ראשו  בדקדוק 

 

 H. Ewald, Kritische Grammatik der hebräischen Sprache (Leipzig: Hahn, 1827): ראו   32
 ἀόριστος(לקוח מ  הדקדוק היווני  aoristהמונח . 44–43' עמ) 1הערה , לעיל(ראו מקפול    33

לא מעט בשל אופיו , הגדרתו המדויקת נתונה במחלוקת). 'ללא גבול, לא מוגדר'פירושו 

  .ה  אספקט) tense(ה  זמ  ) באינדיקטיב(המורכב של האאוריסט היווני המציי  
 Aoristus primus sistit rem perfectam, jam:עיקרי תפיסתו מנוסחי� במילי� אלו   34

praesentem, jam praeteritam, jam futuram. Aoristus secundus sisit rem imperfectam, 

jam praesentem, jam praeteritam, jam futuram ) [הציטוט לקוח ממקפול�44, ]ש .( 
 .219, )32הערה , לעיל(אוולד    35



  113 מחקר מערכת הפועל העברי לאור תרגומי המקרא 

 

 

Zwei Formen hat die Sprache, die mehr den Unterschied des 

Modus als des Tempus heben: sie werden hier der erste und 

zweite Modus genannt. 

אאוריסטי� מבחינת " modi(וולד את שני המתאר א בדקדוקו העברי השני

ה� נבדלי� זה מזה בכ!  ,לשיטתו 36.נעדרי התייחסות לזמ  כלשהוינו הי, "הזמ 

ואילו , des Vollendente, das Bestimmte und Gewisse:שהראשו  מציי 

 das Unvollendente, das Unbestimmte, von den Umständen :השני מציי 

Abhängige. �השילוב בי  המונחיVollendente/Unvollendente (=complete/ 

incomplete), �האספקטואלי השייכי �ו, לתחו �בי  המונחיBestimmte/ 

Unbestimmte (=certain/uncertain) ,המודא �לתחו �חוש2 את , ליהשייכי

בניסוח דומה לזה שהוצג לעיל  .ההתלבטות של אוולד בי  שני כיווני התיאור

א  הוא מציג לראשונה את כ 1831.37הערבי משנת וולד ג� בדקדוקו השתמש א

שר הופכי� במהרה לרווחי� ביותר א, perfectum/imperfectumהמונחי� 

  38.בבלשנות השמית ומשמשי� עד היו�

 כי ת  להרגישוולד לשאלת הזמני� נישל א תייחסות מאוחרת יותרבה

 יוצאשממנה הוא  ,של הגרמנית של מערכת זמני� אבסולוטיי�הפרספקטיבה 

משפיעה על האופ   ,)נקודת התייחסות מרכזיתדהיינו התייחסות לזמ  הדיבור כ(

  39:את מערכת הזמני� העבריתבו שהוא מסביר 

פשי ביותר ומצליחות מיו  מרחב חוהשפות העתיקות כול  מעניקות לד

רחוקות  על כ . ניידות וחושניות, חיות מידה רבה שלל בולפרש הכ

מ  ההבנה הפשוטה והקרה של האלה  המשיקות הבחנות הזמ  מאוד

מיו  היכולת והחירות של הד בעזרת. אצלנו בזמני� חוקיות השימוש

 

  H. Ewald, Grammatik der hebräischen Sprache (Leipzig: Hahn, 1828), 223 :ראו   36
  H. Ewald, Grammatica Critica Linguae Arabicae (Leipzig: Hahn, 1831), 112: ראו   37
אלא , ונחי� אלו אינו לפי שימוש� בדקדוקי� הלטיניי� והיווניי�השימוש שעושה אוולד במ   38

 כמצייני�) Vollendente/Unvollendenteבדומה למונחי� (הוא מכוו  למשמע� האטימולוגי 

 .פעולה מושלמת מול פעולה שאינה מושלמת
 H. Ewald, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Bundes:ראו   39

(Göttingen: Dietrich, 1870), 350  
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 'מושלמתלתי ב'ו 'מושלמת' ]פעולה[להשתמש במושגי� א� כ  אפשר 

כל התרחשות שעולה על דעתו בכל באופ  כזה שהדובר יכול למק�  ג�

 ]התרחשות[א� בתור בי  , ]עתיד, הווה, עבר[משלושת מעגלי הזמ   אחד

. ה לקרותועתיד מתהווהה ]התרחשות[בתור  ובי  א�, ושלמהשכבר ה

עומדי� לשירות הד של שני ביטויי הזמ  ועקב כ! נוצר שימוש מגוו  מא

מתאפשרי�  ,דוהפשוטה עד מא ,ועל בסיס הבחנת הזמ  הזאת, השפה

  40.קי� יותרמדוינ� הבחנות ומבני� רבי� שהִ 

לנוע קדימה ואחורה וולד מבסס את טענתו על הכוח שיש בדמיו  הדובר א

מ  המבוכה שיוצר התרגו�  נבעזה  הסבריש יסוד סביר להניח כי . על ציר הזמ 

התזוזה ר ואתי. עקבי של צורות הפועל העבריות אל השפה הגרמנית בלתיה

היא ו ,בכוח הדמיו  לאור! ציר הזמ  ממקמת את הדובר במעי  הווה תמידי

  . מאפשרת לאוולד להכליל את זמ  הדיבור כחלק ממשמעות הפועל העברי

ליי� של הצורות קופה זו סביב השימושי� הבלתי טמפורר בתהדיו  הע

 יו  סביב מערכת הפועל העברית היה למעשההד 41.העבריות לא צמח בחלל ריק

 

 Allein wie die ursprachen überhaupt der einbildung den freiesten:במקור   40

spielraum gewähren und mit ungemeiner lebendigkeit beweglichkeit und sinnigkeit 

alles auffassen: so sind auch diese nächsten zeitunterschiede weit entfernt von 

der bloßen kalten verständigkeit unserer zeitbestimmungen. Da also die begriffe 

des vollen-deten und unvollendeten nach der kraft und freiheit der einbildung 

auch beziehungs-weise (relativ) só gebraucht werden können daß der redende, in 

welchem der drei reinen zeitkreise (vergangenheit, gegenwart, zukunft) er eine 

handlung sich denken mag, sie da entweder als vollendet oder als werdend und 

kommend sezen kann.  

העניי  בצדדי� הבלתי טמפורליי� של מערכת הפועל בשפות השמיות בכלל ובעברית בפרט    41

ספרי הדקדוק שנכתבו בתקופה זו . 19מרכזי במחצית השנייה של המאה ה" תפס מקו�

כ! למשל משתמש דיטרי! . יקטלו קטלמציגי� מונחי� שוני� לתיאור משמעות  של הצורות 

 F.E.C. Dietrich, Abhandlungen zur hebräischen:ראו; factitive/cogitativeבמונחי� 

Grammatik (Leipzig: Vogel, 1846), 119 ; �בוטשר משתמש במונחיperfect/fiens ,ראו:  

F. Böttcher, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache (Leipzig: Barth, 1866), 

 E. König, Historisch-kritisches:ראו, perfectum/infectumקניג משתמש במונחי�  ;587§:1
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מקורה של שיטת  42.הד לדיו  הבלשני הכללי שהתקיי� באירופה באותה תקופה

חוזר עד  פונקציות בלתי טמפורליותליות לי� בי  פונקציות טמפורתיאור היחס

הוסבה  19(במאה ה. ובייחוד למשנת� של חכמי הסטואה, סילדקדוק הקל

 43,עבודותיה� של הריסבסית הבלשנית מחדש אל תורת הפועל הקל תשומת הלב

חשיבות מרכזית בנוגע לתפוצת הרעיונות הללו בקרב  45.והייזה 44הומבולדט(פו 

בעקבות פרסו� ספרו הפכו  46.המדקדקי� נודעה לדקדוקו היווני של קורטיוס

 ,Zeitstufeס יצר הבחנה בי  וקורטי .לנחלת הכללבה� המונחי� שהשתמש 

 Zeitart (=kind of time),47לבי   ,ההווה והעתיד, המציי  לשיטתו את העבר

 ,חשיבות החיבור של דרייבר dauernd, eintretend, vollendet.48 המבחי  בי 

הייתה ביישו�  ,בצד היותו הסיכו� השיטתי והמלא ביותר של הנושא בתקופתו

ברוקלמ   שהראוכפי  49.העברית בדקדוק ,שרווחו בבלשנות הכללית ,המושגי�

 כאימו1 דר!נית  לראות במידה רבה  את חיבורו של דרייבר 50,וגולדנברג

אל  – יווניתשנועדו במקור� ל – יוסהמונחי� של קורטהתאמת התיאור ו

רי חיבורו של דרייבר לחיבור הפופול למ  הופעתו הפ! .המערכת העברית

 

Lehrgebäude der hebräischen Sprache, 2.2: Historisch-Comparative Syntax der hebräischen 

Sprache (Leipzig: Hinrichs, 1897) 
, עבודת דוקטור( "מערכת הזמני� האמהרית", גולדנברג' ראו בהקשר זה את סיכומו של ג   42

  . 89, )ו"תשכ, האוניברסיטה העברית בירושלי�
 I. Harris, Hermes or Philosophical Inquiry Concerning Universal Grammar:ראו   43

(London, 1771) 
 W. von Humboldt, Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren:ראו   44

Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts (Berlin: Dümmler, 1836) 
ראו את . K.W.L. Heyse, System der Sprachwissenschaft (Berlin: Dümmler, 1856): ורא   45

  .91–90, )42הערה , לעיל(סיכומו של גולדנברג 
 ,G. Curtius, Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik (Prague: Tempsky:ראו   46

  . 1852המהדורה הראשונה של ספרו ראתה אור בשנת . (1863
  .Aktionsartמונח זה הוחל2 לאחר מכ  במונח    47
  .'מתהווה ומושל�, מתמש!'   48
 . לעיל 7ראו הערה    49
-C. Brockelmann, Hebräische Syntax (Neukirchen: Verl. der Buchh. des Erzieh: ראו   50

ungsvereins, 1956), 38 ; 90, )42הערה , לעיל(גולדנברג .  
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מספר  נכתב 20( במהל! המאה הו ,פיע ביותר בתחו� חקר הפועל העבריוהמש

  51.וולד ודרייבראשר המשיכו את הדר! שסללו אגדול של מחקרי� 

עבריי� אל צורות סותרות בשפות הבלתי עקבי של פעלי� בעיית התרגו� 

הטרידה ג� את דרייבר  ,וולדא את –שראינו  כפי – שהטרידה, התרגומיותהיעד 

  52:אלהדברי� לכתוב והובילה אותו 

The use of the Hebrew tenses will be better understood and 

more thoroughly appreciated if we keep in mind some of the 

peculiarities by which Hebrew style, especially the poetical 

and prophetical style, is characterized. One such peculiarity 

is the ease and rapidity with which a writer changes his 

standpoint at one moment speaking of a scene as though still 

in the remote future, at another moment describing it as 

though present to his gaze. 

, משנה את נקודת המבט שלוההכותב הוא ש ,דרייבר כא ההנחה שמעלה 

 ,בדומה לאנגלית ,במערכת הזמני� העבריתש השערהעל הבמובלע מתבססת 

הפתרו   .התייחסות כרונולוגימהווה ציר ) S-time(נקודת המבט של הדובר 

ונע בחופשיות בי   ,מבטו הדובר העברי משנה את נקודתש – רדרייבשמציע 

עקבי  הבלתימתמודד ע� המבוכה שיוצר התרגו� אמנ�  –ההווה והעתיד  ,העבר

הוא כופה את אילוצי  ואול� בעשותו כ  ,של צורות הפועל העבריות לאנגלית

  .התחביר האנגלי על תחביר הזמני� הרלטיבי של העברית

אינה משתקפת רק ברמת הדיוני�  הסטת תשומת הלב מ  התחביר הרלטיבי

המנסי� להתמודד ע�  יצירת מונחי�אלא ג� ב, אורטיי� על מערכת הפועלהת

 ה� המושגי� דוגמה לכ!. תרגו�לשונות ההעברית ל במעבר מ  שנוצרהקושי 

 perfectum propheticum, perfectum:קטלהמשמשי� לתיאור הצורה 

confidentiae, perfect preformative.  !למשלכ  �מופיעי �אצלה GKC:53  

 

 J. Joosten, “Do Finite Verbal Forms in Biblical:לריכוז הפניות למחקרי� אלו ראו   51

Hebrew Express Aspect?”, JANES 29 (2002), 49  
   .ההדגשה במקור. 5, )7הערה , לעיל(דרייבר    52
  .ההדגשות שלי   53
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§106i: In direct narration to express action which, although 

really only in process of accomplishment, are nevertheless 

meant to be represented as already accomplished in the 

conception of the speaker. 

§106m–n: To express future actions, when the speaker intends 

by an express assurance to represent them as finished, or as 

equivalent to accomplished facts […] To express facts which 

are undoubtedly imminent, and, therefore, in the imagination 

of the speaker, already accomplished (perfectum confidentiae) 

[…] This use of the perfect occurs most frequently in prophetic 

language (perfectum prophticum). The prophet so transport 

himself in imagination into the future that he describes the 

future event as if it had been already seen or heard by him.    

תכונה ונית  דעתנו ל ,בסעיפי� אלומצטט הפעלי� שהדקדוק נבדוק את  א�

צור! לערב נראה כי אי   ,העברית הרלטיבית של התחבירית של מערכת הזמני�

המוזכר בסעי2 , 5ב כ' ירבכ! למשל  ."ת הדוברסתפי"בניתוח הכרונולוגי את 

106i :" יCִ הTֶָהֵא �ָבִריNְְמע6 ֶאת ַהKְא ִתE �ִנְ�ַ�ְעִ�יְוִא  � Qה  'הְנאCָי ְלָחְרAִִיְהֶיה 

ולכ  , "יהיה"הוא הפועל  "נשבעתי"זמ  ההתייחסות של הפועל . "ַהCִַית ַהMֶה

  : כדלקמ  הכרונולוגי הוא וניתוח

   יהיה                                נשבעתי               
__________'____________________'__________

� 

MMMMII E MMMMMMMMMII R 

MMMMII S 

העובדה שבמקרה זה זמ  האירוע חופ2 לזמ  הדיבור היא מבחינת העברית 

כלומר אי  כא  תפישה כרונולוגית . E≤Rמקרה פרטי של היחס הכרונולוגי 

   54.רחב יותרכלל תחבירי באלא שימוש ספציפי  של הדובר מיוחדת

 

; 30 ב יט"שמ; 11ב יז "שמ; 19ח ' דב; 22יד ' בר(ג� ביתר הפסוקי� המוזכרי� בסעי2 זה    54

 . נית  לפרש את היחס הכרונולוגי בדר! דומה) 10לב ; 22איוב ט 
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  סיכו�

על בעיית הפער  ב  סירא המתרג� של ספרמד מאמר זה ע הפותחבציטוט 

ני למעלה שנכתבו לפ, מילי� אלו. תרגו�מי� רבות בי  מקור לעהקיי� פ

רלוונטית לתחו� התרגו� היו� באותה היא יה שמשקפות בע, מאלפיי� שנה

   .מידה שהייתה רלוונטית בימי� הה�

 אל האנגלית המקראית את בעיית תרגו� הזמני� של העברית  בח מאמר זה

רית אל בעבאחדי� לש� כ! הושוו פסוקי� . יות נוספותואל שפות אירופ

מערכת 'מ את המורכבות הנוצרת כאשר עוברי�השוואה זו המחישה . תרגומיה�

יה הוא ראינו כי לב הבע. תחבירית אחרת' מערכת קוד'חת אל תחבירית א' קוד

 באחרונה נקודת .לטיבית אל מערכת זמני� אבסולוטיתר ממערכת זמני� רהמעב

כל מה שלפני זמ  הדיבור הוא עבר (ציר התייחסות מרכזי זמ  הדיבור משמשת 

 ,ציר התייחסותבראשונה אי  זמ  הדיבור משמש  ואילו, )דוכל מה שאחרי הוא עתי

  .   מאוחרוזמני ( בו ,עתיד אלא מוקד�והווה  ,ולכ  מסמני� הזמני� לא עבר

בקושי  וחש 20(ותחילת המאה ה 19(מערכת הפועל העברית במאה ה חוקרי  

 נחקרהבהתא� לרוח התקופה  אול�ו, בה מערכת הזמני� של הפועל העברישמצי

' לוגיות'יות המניחה כי השפות האירופ', פרימיטיביסטית'ה סהעברית מתו! תפי

חוקרי� אלו שלבו  .הזמני� שלהוכ! ג� מערכת ', וגיתל(קד�'העברית ואילו 

 שילוב זה, עומדות מערכות הפשטה שונות  בבסיסר שא במחקר� שתי מערכות

עיו  כי  יש לקוות. וצבו השאלות והמסקנות של המחקרעעל האופ  שבו  השפיע

 לבוא בשעריהמבקשי�  המחקר יהווה מכשיר עזר לאלזה ביחסי תרגו� ו

וראשית  19(העברי במהל! המאה ה עלהספרות המחקרית הענפה של תחו� הפו

   . 20(המאה ה

  
   



  119 מחקר מערכת הפועל העברי לאור תרגומי המקרא 

 

 

THE INTERRELATIONSHIPS BETWEEN TRANSLATION AND RESEARCH  

DURING THE 19th AND EARLY 20th CENTURY 

Ohad Cohen 

 

In this article, the linguistic analysis of translation practice is used to describe 

the ways in which Hebrew grammarians of the 19th and the early 20th century 

defined the basic questions of research on the Hebrew verbal tense system. 

These scholars of Hebrew noticed the difficulties embedded in this system, 

and according to the ‘primitivistic’ intellectual spirit of their time, they 

approached it from an ethnocentric point of view. The European languages 

were perceived as “logical”, whereas Hebrew was viewed as “pre-logic”, 

and this situation is reflected in its verbal tense system. Based upon these 

assumptions, scholars have described the Hebrew verbal tense system through 

the prism of translations into European languages. In order to emphasize 

this problem, examples of Biblical Hebrew verses are compared with their 

European translations, and it is demonstrated that each language has a diff-

erent code for its tense system and thus should be analyzed according to its 

own internal logic. 
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