
  

 ]36–13, )א"עתש(כה , טקסטוס[

  ):1יא  בואל שמ( "י�אכִ לָ �ְ הַ "
  נוסח המסורהשל  רקעו הלשונילהבהרת 

  נוע� מזרחי
  

  הבעיה. א

פסוק המעבר בשתי פרשיות במחזור סיפורי דוד שבספר שמואל נקשרות זו לזו 

 התקרית הדיפלומטית שאירעה לשליחי דוד בחצר הראשונה היא: 1ב יא "שבשמ

מל+ בני עמו( ושגררה בעקבותיה מלחמה כוללת בי( ישראל מחד גיסא לעמו( 

פרשת האהבי� של דוד ע� השנייה היא ו, )19–1י  ב"שמ(ואר� מאיד+ גיסא 

שבעטיה שלח דוד את אוריה אל מותו במערכת , החתי אשת אוריה, שבע-בת

ק המעבר מסכ� את שרשרת האירועי� פסו). 27–2יא ( המצור על רבת בני עמו(

הוא מעמיד את הרקע לדרמה העתידה  ובד בבד, המתוארת בפרשה הראשונה

  : להתרחש בפרשה השנייה

ַו3ְ8ִַלח 7ִָוד ֶאת יֹו5ב ְוֶאת  ַהְ	ָלאִכי�ַוְיִהי ִלְת23ַבת ַה1ָָנה ְלֵעת ֵצאת 

ר2 ַעל ַרָ>ה ְוָדִוד  ֲעָבָדיו ִע�ֹו ְוֶאת ָ:ל ִי9ְָרֵאל ַו3ְ8ִַחת2 ֶאת ְ>ֵני ַע�ֹו( ַו8ָצ=

� ִ 3ָלָ יֹו3ֵב ִ>יר2.   

זהות האנשי� ב נעוצה ה הפרשנית והטקסטואלית העיקרית בכתוב זהבעיה

אופיו נובעת מבעיה זו . נשלחו שנה אחת קוד� לכ(הכתוב מעיד עליה� שש

משמעי -הממצא החדלעומת  1,ַהְ	ָלאִכי�, )מ"נה(משמעי של נוסח המסורה -הדו

  : המצוי בשאר עדי הנוסח

 
 

עונג . עניינו של מאמר זה הוא הבהרת הרקע הלשוני של נוסח עמו� במחזור סיפורי דוד  * 

המדרי+ מזה שני� רבות את חברי הצוות של , דוד וייסרט' פרופ, הוא לי להקדישו למורי

' תודתי נתונה לפרופ. מפעל המקרא בנפתולי הלשו( של תרגומי המקרא ליוונית וללטינית

 ני בהערות מועילותוזיכקד� של המאמר ונוסח מו ושקרא, שורששטפ( ' ולפרופ דוד טלשיר

 . האחריות לכל המובע כא( מוטלת כמוב( עליי בלבד א+, ביותר
כתבי@היד בנקודה  החילופי� בי(. אשר נוסחו משמש בסיס לדיו( להל(, כ+ לפי כתר אר� צובה   1

�  . זו נדוני� בהמש+ הדברי
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ששיגור� לנחמו , מל+ בני עמו(, הווה אומר שליחי דוד לחנו(, 'ַהַ�ְל5ִכי�') א(

 2).4–2בייחוד , 18–1ב י "שמ(על מות אביו הוא שהצית את התבערה מלכתחילה 

    .מ"של נה הכתיבבמסורת , כמדומה, גרסה זו משתקפת

אומר קואליציית השליטי� הארמיי� שנזכרו בפסוק הווה , 'ַהְ�ָלִכי�') ב(

�, מדומהכ, גרסה זו משתקפת 3).19ב י "שמ( "ַעְבֵדי ֲהַדְדֶעֶזר ַהְ	ָלִכי�ָכל : "הקוד

משמעי מ( הנוסח המקביל של ספר -כ( היא עולה באופ( חד. מ"נהשל  בניקודו

�ַו8ְִנַהג יֹו5ב ֶאת ֵחיל  ָלִכי�ַה	ְ ַוְיִהי ְלֵעת 23Cְַבת ַה1ָָנה ְלֵעת ֵצאת : "דברי הימי

� ַהEָָבא ַו3ְ8ֵַחת ֶאת ֶאֶרD ְ>ֵני ַע�ֹו( ַו8ָֹבא ַו8ַָצר ֶאת ַרָ>ה ' וגו "ְוָדִויד ֹי3ֵב ִ>יר3ָ2ָלִ

 τῶν(תרגו� השבעי� : ואF מ( התרגומי� העתיקי� לספר שמואל, )1א כ "דה(

βασιλέων( , הוולגטה)reges( , הפשיטתא)יונת(  )ܡܠܟܐ �  ).מלכיא(ותרגו

א+ בכתיב( ה( , אמנ� שתי הגרסאות נבדלות מאוד זו מזו מצד משמעות(

הלא היא , קרובות ביותר ונבדלות למעשה בנוכחותה של אות אחת בלבד

ולכל אחת אפשר , שתי הגרסאות הולמות בהקשר(, יתר על כ(. F המצעית"האל

חוקרי אי( תמה אפוא ש .למצוא צידוק ספרותי פנימי מתו+ עלילת הפרשיות

, המתבקשות במקרה שכזהפרשני הסיפורי� העלו את כל האפשרויות מקרא ו

נוטי� לכיוו( מעטי�  4,"המלכי�"מעדיפי� לגרוס רוב�  .איש איש וטעמו עמו

"� פוסחי� על שתי הסעיפי� וסבורי� שהנוסח עמו� במתכוו(י� דואח 5,"המלאכי

 
או  "עבדי דוד"כי  "מלאכי�"ה הראשונה בש� אמנ� שליחי� אלה אינ� קרויי� בפרש   2

משמש בפרשה השנייה לציו( שליח יואב  "מלא+"ואול� המונח ). 4–2ב י "שמ( "עבדיו"

, "שלח", עצמו אF יש לתת את הדעת שאותו פועל). 22, 19, 4ב יא "שמ(משדה המערכה 

ב יא "שמ(לדוד  "המלא+"ה( על שיגור ) 3–2ב י "שמ(לחנו(  "עבדי דוד"מוסב ה( על שיגור 

  . ויש בדבר כדי להעיד כי המונחי� נרדפי� בהקשר ועשויי� להתחלF זה בזה, )22, 18
סיוע נוסF לפירוש הזה אולי נמצא במקבילות שיש בפרשה הראשונה לשימוש בפועל    3

ֶזר ַו3ְ8ִַלח ֲהַדְדעֶ : "וזאת בזיקה למלכי אר� שקיבD הדדעזר, "ַהְ�ָלאִכי� ֵצאתְלֵעת "שבביטוי 

  ).  8' פס( "ְ>ֵני ַע�ֹו( ַו8ַַעְרכ2 ִמְלָחָמה ַוֵ�ְצא�: "והשוו, )16' פס(' וגו "ֶאת ֲאָר� ַוֹ�ֵצא
ספריית האנציקלופדיה (סיפורי נביאי� : קריאה ספרותית במקרא, סימו(' ראו למשל א   4

 P. Kyle McCarter, II Samuel;6הערה  119 ,)ז"תשנ, מוסד ביאליק: ירושלי�; טו, המקראית

(AB 9; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1984), 279, 285  
 H. Graetz, Geschichte der Juden (12 vols.; Leipzig: Leiner, 1853–76; 2nd:ראו למשל   5

ed. 1911), 1:230 n. 2; E. Kautzsch (ed.), Gesenius’ Hebrew Grammar, trans. A.E. 

Cowley (2nd ed.; Oxford: Clarendon, 1910), 81 §23g 
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 י�מאפשר �אינ הנתוני� הספרותיי� 6.ומטרתו לרמוז לשתי האפשרויות ג� יחד

גרסה העדפת זה במצב מעי( דומה שו, בי( כל האפשרויות הללו ההכרעה חד

 האישיהרגישויות מער+ הנובעת מסובייקטיבית  החלטה נותרת האחרתעל  אחת

  . כל פרש( ופרש(פעמי של -והחד

בכתבי@יד ובדפוסי� מופיעה בנקודה זו . כשלעצמו מ"ערפל אופF ג� את נה

ואF יש כתבי@יד הגורסי� , )קרי "המלכי�", כתיב "המלאכי�"(הערת כתיב וקרי 

 �לעניי( הנדו( כאל אפוא לא מעט פרשני� מתייחסי�  7."המלכי�"ג� בכתיב

מצטיירת  החשובי�היד הטברניי� -ואול� מכתבי 8.מקרה רגיל של כתיב וקרי

בסימ( , "ַהְ�ָלֿאִכי�"בכתר אר� צובה המילה מנוקדת בו כ+ למשל . התמונה שונ

: והערת המסורה הקטנה התלויה עליה קובעת, F אכ( נחה"רפה המבליט כי האל

ואילו  F.9"אי( מקו� נוסF במקרא שהמילה כתובה בו באל: כלומר, "'כתיב א' ל"

ת הביקורתיות והמשמש יסוד למהדור –) לנינגרד י"כ( B19A בורגקט פטרסני "בכ

שוב בסימ( , "י�ֿאכִ ַהַ�לְ "המילה מנוקדת  –) BHK, BHS, BHQ( הסטנדרטיות

. אי( עוד צורה כזאת: כלומר, "ל"והערת המסורה הקטנה קובעת בפשטות , רפה

יד מנוגדי� לכאורה בעדות� לגבי הגרסה העולה מ( ה-כתבי, למרבה המבוכה

בי( כ+  11.י לנינגרד"בכ 'המלאכי�' כנגד 10,אר� צובהבכתר ' המלכי�': הניקוד

 
 ,K. Bodner, “Layers of Ambiguity in 2 Samuel 11,1”, ETL 80.1 (2004):ראו למשל   6

102–111, esp. 104–108  
 מדויק היטב על פי המסרה ועל פי דפוסי� ראשוני�: תורה נביאי� וכתובי�, ד גינצבורג"ראו כ   7

 � ,חברת מפיקי כתבי הקודש: לונדו((ע� חלופי� והגהות מ( כתבי יד עתיקי� ותרגומי� ישני

 B. Kennicott, Vetus Testamentum Hebraicum cum variis;230, נביאי� ראשוני�: ב, )ו"תרפ

lectionibus (2 vols.; Oxford: Clarendon, 1776–80; repr. Hildesheim: Olms-Weidmann, 

2003), 1:573  
 R. Gordis, The Biblical Text in the:אF נכלל במחקרו המקיF של ראוב( גורדיס הכתוב   8

Making: A Study of the Kethib-Qere (Philadelphia: Dropsie College, 1937; 2nd ed. 

New York: Ktav, 1971), 140, List 80  
. "'יתיר א"והערת המסורה בו קובעת , המנקד בצורה זהה את המילה, י קהיר"קרוב אליו כ   9

  . להערות כתיב וקרי –ולעתי� ה( חופפות  –ואול� הערות יתיר כבר מתקרבות במהות( 
( משמעות להערת המסורה שא� לא כ( אי, למסר( הכתר ג�מסתבר כי כ+ נתפרש הניקוד    10

Fשהוסי .  
  . היד מכווני� לאותה גרסה@ובעיקרו של דבר שני כתבי, להל( יתברר כי ניגוד זה מדומה בלבד   11
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מאלפת העובדה שהמילה אינה נדונה במקורות סמכותיי� אלה בדי( , ובי( כ+

א+ , דומה שפרט זה אינו מקרה בעלמא כי א� נתו( בעל משמעות .כתיב וקרי

  .משמעותו טר� נתבררה

של עדותו כפולת הפני� של  עמימותה את להבהירתכלית העיו( הנוכחי 

האפשר לקבוע קדימות ? כיצד זה שנתלכדו בו בנוסח זה שתי גרסאות. מ"נה

 או –וכ+ להכריע מהי הגרסה המקורית  –טיפולוגית של האחת על פני רעותה 

או  ,לפנינונוסח כלאיי� והא� באמת ? הווה נוסח כלאיי� זהלגלות מתי הת

) F"הכוללת אל(סורת הכתיב בי( מ היחסשמא יש להסביר בדר+ אחרת את 

   ?)המתעלמת ממנה(למסורת הניקוד 

  

  ותיה�קודמי� ופרכ הסברי�. ב

 'י�כִ 5לְ �ַ הַ ' רוב� מפרשי� שכוונתו. מ אינה מעור אחד"עמדת הפרשני� כלפי נה

אלא , טורחי� לדקדק בהבדל שבי( הכתיב לניקוד אי( ה�'; השליחי�'במשמע 

פרשני� ביקורתיי� . מ כולו"מסתפקי� בנוסח הכתיב ורואי� בו את חזות נה

על חילוF  וועמד ,בהבדל הזה הבחינו) ט"בעיקר בני המאה הי(בלבד � מעטי

   12.המשתמע ממנומסורתי - הפני�הגרסה 

וא� אכ( , ואול� יש מקו� להרהר בדבר משמעותו האמתית של ההבדל

מ כולל "אמנ� נה. משתמעת ממנו הכלאה של שתי גרסאות שעניינ( שונה

וה� מעידי� על , התאמה בי( הכתיב לניקוד-מקרי� רבי� לאי( ספור של אי

מסורות נוסח ולשו( שונות שהותכו זו לתו+ זו בידי מסרני� במהל+ התהלי+ 

מ ומסירת "של התגבשות נה) לפחות בשלביו הקדומי� ביותר, והנסתר(ב המורכ

התאמה שכאלה שייכי� -ואול� מקרי אי. כל רכיביו כמקשה אחת מדור לדור

מ( התמורות הלשוניות ברוב� המכריע וה� נובעי� , בדר+ כלל לתחו� הדקדוקי

ו( שבה נכתבו ספרי הבית הראש ,שחלו בעברית במעבר מלשו( המקרא הקלסית

העומדת ברקע  ,ללשו( הבית השני ,)במסורת הכתיבבדר+ כלל והיא המשתקפת (

 
  J. Wellhausen, Der Text der Bücher Samuelis (Göttingen: Vandenhoeck:ראו למשל   12

& Ruprecht, 1871), 180–181; H.P. Smith, A Critical and Exegetical Commentary on the 

Books of Samuel (ICC; Edinburgh: T. & T. Clark, 1899), 317–318.  את Fסמית מעדי

בהתא� לשיטתו (אשר לדעתו מתק( את הכתיב , 'קרי'את ה –אוז( הואילו ול, גרסת הכתיב

  ). בדבר תכליתה של תופעת הכתיב והקרי בכללה
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בשיטות הניקוד בדר+ כלל וה( המשתקפות (התגבשות( של מסורות הקריאה 

   13).יניה( ובתוכ(ובמחלוקות הפנימיות שב

חילופי� בי( לקסמות  (גרסאות שענייניחסית בו  מעטות מ"לפי טבעו של נה

או בנטייה , חילופי� במספרכגו(  ,י( צורות דקדוקיותולא ב(שונות מעיקר( 

במידה שנשמרו בו ). השונותבשכבות הלשו(  האת ז השהמירו ז �משקליב

בדר+ כלל התקבעו  �ה ,)'גרסאות לקסיקליות': להל((חילופי� בי( לקסמות 

מכא(  15.הלא היא מער+ הערות המסורה מטיפוס כתיב וקרי 14,במסגרת אחרת
 

–208' עמ, )ד"תרצ(ה , תרביD, "מבעד למסורת", א גינזברג"ראו למשל מחקרו הקלסי של ח   13

 ;ג, ליקוטי תרביD(רא מקראה בחקר לשו( המק, )עור+( הורביD' א=  543' עמ, )ה"תרצ(ו ; 223

�   .  245–229, )ג"תשמ ,מאגנס: ירושלי
נראה שהכתיב ): 5ל ' יש( "ֹ:ל ֹהִבאי3"כגו( , ככל הכללה ג� לזו יש כמוב( יוצאי� מ( הכלל   14

הצורה  אבל, לפי ההקשרכ+ (ש "מ( בו' ֹהִבי3'ל ואילו הניקוד מכוו(, ש"מ( בא' ִהְבִאי3'מכוו( ל

ואול� אפשר שלא מקרה הוא שג� בדוגמה זו מיוסד ההבדל ). ש"מ( יב' הֹוִבי3'עשויה ג� ל

תנו דעתכ� שכתר אר� צובה ( ע"וצ ,F מצעית"של אל) או היעדרה(בי( השאר על נוכחותה 

והערת המסורת התלויה , "י3אֿ ֹהבִ "הצורה מנוקדת בו : נוקט ש� רישו� זהה למצוי אצלנו

אבל , לדוגמה אפשרית אחרת ראו מאמרו של יא( יוסט( בכר+ זה). "'כת א' ל"עת עליה קוב

  .ג� הוא מודה שמדובר בתופעה נדירה
גרסאות לקסיקליות  הערות הכתיב והקרי משמרות א+ ורק אי( כוונתי לטעו( שכל: ודוק   15

הונצחו  –מ "עד כמה שבכלל נשתמרו במסגרת נה –אלא שחילופי� שכאלה , )ואחרות(

בי( כתיבה ) בממש או לכאורה(ולאו דווקא בצורה של ניגוד , בעיקר בהערות מ( הטיפוס הזה

אות שימור גרס, 54–40בייחוד , )8הערה , לעיל(אמנ� לדעת גורדיס . של תיבה לניקודה

אבל ג� הוא , לקסיקליות לא היה היעד היחיד ואF לא המקורי של מנגנו( הכתיב והקרי

מסכי� שהפ+ להיות אחת ממטרותיו המובהקות ושכ+ יש לבאר את רוב הערות הכתיב 

 E. Tov “The Ketiv-Qere Variations in:השוו. היד@והקרי במצב הנגלה לעינינו בכתבי

Light of the Manuscript Finds in the Judean Desert,” in idem, Hebrew Bible, Greek 

Bible, and Qumran (TSAJ 121; Tübingen: Mohr-Siebeck, 2008), 199–205 . להשקפה

, "דרכי הסימו( שלה ודעות הקדמוני� עליה, פשר התופעה :כתיב וקרי", עופר 'אחרת ראו י

לא כא( המקו� לחרוD די( בסוגיות . 279–255, )ט"תשס(עא ; 73–55, )ח"תשס(ע  ,נולשונ

וניתוח , זיהוי ערוD המסירה המקורי שלה(, מורכבות כגו( מקור הגרסאות הלקסיקליות

לענייננו די בקביעה שה( שייכות לרובד עתיק . מעמד( בתו+ מכלול הערות הכתיב והקרי

: לדוגמה. כבר מבעד לספרות התלמודית ניבטותשהרי ה(  ,ביותר בהתגבשותו של מנגנו( זה

' ויהי ישעיהו לא יצא חצר תיכונה' 'דכ, ושניה� מקרא אחד דרשו]: יוחנ(: א"נו[חני( ' ר' אמ"

 "מכא( לאיסטרטיא של מלכי� שה( כעיירות בינונייות', חצר'וקרינ( ' העיר' 'כת, ]4ב כ "מל[
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 �הווה אומר ניגוד לכאורה בי( הכתיב  –בפנינו  הנתו( ב מ"שנה התבניתשעצ

 מכליא שתי גרסאות עד נוסח זהבמקרה שלפנינו שאינו מסייע להנחה  –לניקוד 

  . שונות מעיקר(

שני , לדעתו 16.ר דרייבר"על רקע זה נודעת חשיבות לעמדתו הייחודית של ס

 ממש כגרסת, 'י�כִ לָ �ְ הַ 'ושניה� מתפרשי� , מ מדברי� בקול אחד"היבטיו של נה

נוסח למעשה אי( כל מחלוקת משמע ש. הימי� תרגומי� העתיקי� וספר דבריה

רואה , F מצעית"שיש בו אל, בנוסח הכתיב. בי( העדי� וכול� שווי� בפרט זה

כמוב( הוא ער לנדירותו של כתיב  ā.17דרייבר מקרה של כתיב מלא לציו( תנועת 

אבל הוא מציי( כי תופעה דומה חוזרת ונקרית בספר , שכזה בעברית המקראית

כנגד הצורה התקנית : ואפילו באותה פרשה עצמה שאנו עומדי� בה, שמואל

). 17, ש�( ֵחָלאָמה( את הכתיב מצינו בפסוק שלאחר מכ) 16ב י "שמ( ֵחיָל�

, 'י�כִ 5לְ �ַ הַ 'גרסה כל אחיזה באF אחד מעדי הנוסח לַ אי( , לשיטת דרייבר, לפיכ+

, ניקודהמ אלא כתיב מלא של המצוי במסורת "ואי( מסורת הכתיב של נה

  . 'ַהְ�ָלִכי�'דהיינו 

 �עמדת דרייבר נחשפות בהרחיבנו את המבט לכלל ההיקרויות הבעיות בואול

במקרא  ולא רק, מצעית Fā לציו( תנועת "של תופעת השימוש בכתיב מלא אל

 
הנוסח המותק( במאגרי המילו( ההיסטורי של הציטוט על@פי ; א"עירובי( כו ע, בבלי(

בכתר אר� צובה אכ( יש בכתוב זה הערת כתיב ]). 109י וטיק( "כ[האקדמיה ללשו( העברית 

שהרי כבר הוכח שמסר( הכתר היה קראי ועל , ואי( לטעו( שנוספה בהשפעת התלמוד, וקרי

יה מסר( הכתר רבני או הה", זר )זינגר(י "ראו ר; ליו את עול המסורת הרבניתכ( לא קיבל ע

משמע שבפרט זה מעידי� שני המקורות באופ( . 587–573, )ג"תשס] (כג[ח , ספונות, "?קראי

  .  מ"בלתי תלוי על קדמות שילובה של הגרסה הלקסיקלית במער+ הכתיב והקרי של נה
 S.R. Driver, Notes on the Hebrew Text and Topography of the Books of Samuel (2nd:ראו   16

ed.; Oxford: Clarendon, 1913), 289 . � @בר' כגו( ש אחדי�דבריו התקבלו על דעת פרשני

   .110, ב, )ו"תשנ, ע� עובד: אביב@מאגנס ותל: ירושלי�; מקרא לישראל(שמואל , אפרת
: 'יהודה חיוג' כגו( ר, בהשקפה זו כבר קדמו לו כמה מחכמי הלשו( בימי@הביניי�, למעשה   17

"'� F נחה והכוונה"והכתיב בתוספת אל', למלכי�'F לכתיב והקרי "האל –' לעת צאת המלאכי

). 108, ]א"תשס, אוניברסיטת תל@אביב: תל@אביב[בסל ' מהדורת נ, כתאב אלנ=ַתF( "בו אחת

לניסוח זה השוו למשל בפירושיו ( "F נוספת למש+"האל: "ק בפירושו על אתר"השוו רד

  ). ועוד 6יואל ב ; 17, 7ב י "לשמ
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אלא ג� לאור הממצא האפיגרפי שהתעשר לאי( ערו+ מאז שכתב דרייבר את 

   18.בראש ובראשונה בזכות מגילות מדבר יהודה, מחקרו הקלסי על ספר שמואל

F נחה "ראשית חכמה יש לנפות מ( הממצא את כל המקרי� שמצויה בה� אל

דהיינו , )'F אטימולוגית"אל': להל((שמקורה בצורתה המקורית של המילה 

. וכיוצא בה(, )ה�מֵ זוגי של ( �יִ אתַ מָ , )raʾš*<  א�רֹ ריבוי של ( י�א�ִ רָ צורות מעי( 

פירושו . כתיב היסטורי נזקפת לזכותו שלF "אלה הימצאותבכל המקרי� הללו 

אלא , āאי( היא משקפת מנהג סופרי� המתכוו( לייצג את תנועת של דבר ש

, מקורית aהעיצורית התארכה תנועת F "האלבמקומות שנאלמה בה� : להפ+

לבחו(  משמע שבבואנו. )שגלגולה הטברני הוא קמD( והתהוותה תנועה ארוכה

 �את הממצא בעברית המקראית עלינו להביא בחשבו( א+ ורק מקרי� שבה

יות מתברר שהיקרווהנה . F שאינה אטימולוגית"מיוצגת באל מצעית āתנועת 

  :כתיב זה בלשו( המקרא מתמיינות לשתי קבוצות מובחנות

כוללת צורות , והמקיפה יותר מבחינה כמותית, הקבוצה הראשונה  )א(

' עני'במוב(  א�רָ : )י/ו"דהיינו ע( חלולי�מגזרת ה� בינוני של פעלי

 י�אטִ �ָ הַ ; )23יג ' מש(' עניי�'במוב(  י�א�ִ רָ , )4י ' מש; 4, 1ב יב "שמ(

; )14י ' הו( א�קָ וְ ; )6כה ' יח( �אטְ �ָ , )57טז ' יח( תאטוֹ �ָ הַ , )26, 24 כח' יח(

   19).65א ו "דה( ת בגלעדאמוֹ רָ , )7כד ' מש( תאמוֹ רָ 

כוללת צורות אחדות שאי( , המצומצמת בהיקפה, הקבוצה השנייה  )ב(

 Fהאמָ לָ חֵ , )21ד ' שופ( אט"ָ !ַ : (הקושר ביניהדקדוקי למצוא מכנה משות 

   20).16יג ' נחמ( אג#ָ , )1ב יא "שמ( י�אכִ לָ 	ְ הַ , )17ב י "שמ(

העובדה שכל הצורות הנמנות בקבוצה הראשונה שותפות לאותה קטגוריה 

מלמדת כי עניי( לנו בתופעה שאינה מתחו� היא . אינה נראית מקריתדקדוקית 

 
הלשו( והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה , קוטשר' על עיקר העניי( כבר עמד י   18

יריעת הדברי� הורחבה בדיונו של . 121–120, )ט"תשי, מאגנס: ירושלי�(ממגילות י� המלח 

 F מצעית כא� קריאה בתעודות עבריות וארמיות מקומרא( בהשוואה"אל", קימרו(' א

�הדיו( בשתי . 134בייחוד , 146–133, )ה"תשל(לט , לשוננו, "למקורות עבריי� וארמיי� אחרי

 �  . שהועלו במחקרי� אלההרלוונטיי� לענייננו הפסקאות הבאות מסכ� את הממצאי
19    �  ). 10יד ' זכ( ָרֲאָמההנגידו לש� המקו
, המילה הזאת נתו( במחלוקת אבל גיזרו(, )6יואל ב ( ָפאר�ראולי יש לצרF לרשימה ג� את    20

  .  F אטימולוגית"לוייתכ( שהא
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F "שג� בה אנו מוצאי� אל, אלא יש להקבילה למצוי בארמית, הכתיב גרידא

אלא שבה מסורות הניקוד מעידות במפורש על , י/ו"בצורות בינוני של שורשי ע

בגדר  יאהבעברית זו  תצורהא� ההיסטורית השאלה  21.הגיית העיצור הזה

 למצוי בארמית או היקש מאוחרהמקורית שמית -רפלקס של הצורה הפרוטו

�נו הוא הפרט המכריע לעניינ ;ולא נוכל להידרש לה כא(, דיוננו חורגת מתחו

או למצער הגה (הגה עיצורי ק� י /ו"בגזרת ע( הפועל "במשבצת של עיש

F אמנ� אינה אטימולוגית במובנו "האליוצא שבכל הצורות הללו  22).מעבר

 התהווההיה או שהו שאבל היא בכל זאת מעידה על הגה כל, המדויק של מושג זה

הללו פסולות לעדות וכל הצורות , Fā עומדת כנגד תנועת "האלעל כ( אי( . בה(

  . בעניי( העומד על הפרק

 אטימולוגי ( לה בסיסשאיכ –F "אלא� הקריאה אפוא כי השימוש ב מתברר

ביותר הוא תופעה נדירה  מצעית āג תנועת כדי לייצ –או היסטורי כלשהו 

מאחר שהמילי� הספורות שתופעה זו מתועדת . מ"כנתינתה בנה בלשו( המקרא

נראה כי יש להסביר כל אחת , משו� בחינה דקדוקיתבה( אינ( דומות זו לזו 

צטמקת מ לאור זאת. לאחרתבהכרח אחת תקF ההסבר ואי( , מה( בפני עצמה

 פתמשק האינ 1ב יא "בשמ ַהְ	ָלאִכי�סבירותה של השערת דרייבר שהצורה 

אי( אחיזה להשערה ששיטת כתיב שכזו , כפי שראינו. אלא תופעת כתיב גרידא

 
כדבר הזה מצוי בניבי� אחרי� של הארמית ). 31ב ' דנ( ָקֵא�: ראו למשל בארמית המקראית   21

  . ואF בלשונות שמיות נוספות
  מהדורת , נאח בתרגומו העברי של יהודה אב( תבו('יונה אב(@ג' ראו כבר בספר הרקמה לר   22

: ירושלי�, מהדורה שנייה; א"תרצ–ט"תרפ, האקדמיה למדעי הרוח: ברלי((וילנסקי ' מ

מהותו הפונולוגית המדויקת של הגה זה היא עניי( . קה, )ד"תשכ, האקדמיה ללשו( העברית

בארמית המקראית אנו מוצאי� חילוF שיטתי של כתיב וקרי בצורות הרבי� של . להשערה

לפי (ד "לצורות ביו) בכתיב(F "( הפועל שלה( היא אל"ות שעיי בי( צור/ו"הבינוני מגזרת ע

בדר+ כלל ). 3ג ' דנ( ָקְיִמי&/קאמי&, )19ה ' דנ( ָזְיִעי&/זאעי&, )38ב ' דנ( ָ#ְיִרי&/דארי&כגו( , )הקרי

 או דיאלקטי� נבדלי� שהותירו/רואי� בצורות אלו שרידי שכבות שונות בתולדות הארמית ו

 S.E. Fassberg, “The Origin of the:ראו במיוחד. ראיתאת רישומ� בארמית המק

Ketib/Qere in the Aramaic Portions of Ezra and Daniel”, VT 39.1 (1989), 9–12 .

לא היה הבדל פונטי ) לפחות בשלב מסוי�(ואול� אפשר שיש בעצ� החילוF כדי ללמד כי 

משמע שלא פונמה עיצורית נהגה בצורות הללו , ד"F לצורות ביו"של ממש בי( הצורות באל

  . כי א� הגה מעבר בלתי מובח(
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וכל אחד מ( המקומות הספורי� שמצינו , מ"התהוותו של נה נהגה בשלב משלבי

משו� . זוקק עיו( מדוקדק לגופו Fā שאינה אטימולוגית כנגד תנועת "בה� אל

 –יהא פירושה אשר יהיה  –הנקרית בסמו+  ֵחָלאָמהצורה כ+ ספק רב א� יש ב

  23.והקושיה חוזרת למקומה, ַהְ	ָלאִכי�כדי לבאר את הצורה 

אינה , י�אכִ לָ 	ְ הַ , מ"נהגרסתו התמוהה של אנו רשאי� אפוא לסכ� כי 

אחת (מתבארת לא מצד ההנחה שהתלכדו בתיבה זו שתי מסורות נוסח נפרדות 

ואF לא מצד ההנחה שאי( זו , )'י�כִ לָ �ְ הַ 'ושנייה הגורסת , 'י�כִ 5לְ �ַ הַ 'הגורסת 

המיוצגת פע� במסורת הניקוד ) 'ַהְ�ָלִכי�'(אלא מסורת נוסח אחת ואחידה 

ההנחה הראשונה אינה עולה . ופע� בכתיב מלא המכוו( לאותה לקסמה עצמה

ואילו , מ"בקנה אחד ע� דרכי המסירה של גרסאות לקסיקליות במסגרת נה

להבדיל (מ "המלמד כי אי( בנה ,ההנחה השנייה אינה הולמת את הממצא

�ייצג נהגה ללשיטת כתיב שמש של מכל שריד ) מקורפוסי� טקסטואליי� אחרי

  . F"בא� הקריאה אלמצעית  āתנועת 

  

(. ג   פתרו

 ַהְ	ָלאִכי�על רקע חולשותיה� של ההסברי� שהוצעו עד כה לביאור הצורה 

 מ אכ( מכווני�"אולי שני פניו של נה: ראוי אפוא לבחו( אפשרות שלישיתמ "בנה

א� הכתיב והניקוד כאחד  ?'ַהַ�ְל5ִכי�'אבל גרסה זו היא דווקא , לאותה גרסה

כא( שתי לקסמות חלופיות ואז הרי אי( , )כדעת דרייבר( מכווני� לאותה גרסה

שלא ( 'ַהַ�ְל5ִכי�'וא� גרסה זו היא אכ( . אי( פרכה מצד היעדר הערת כתיב וקרי

השערה זו . מ"אזי אי( קושי בדבר מצד שיטת הכתיב המשתקפת בנה, )כדעתו

וכל , ומדי� בפני ההסברי� שהוצעו בעבר לצורה זוחומקת אפוא מ( הקשיי� הע

שאכ( מסורת הניקוד מכוונת לאותה לקסמה הוא להראות  ההנחוD להוכיח

 
לדעתו הגרסה המקורית : אבל פתרונו מוקשה לא פחות, בקושי הזה כבר הכיר רוברט גורדו(   23

כדי להרחיק מלב הקורא את הביקורת על , F הוכנסה מטע� אפולוגטי"והאל', ַהְ�ָלִכי�'היא 

על ששילח את אנשיו לשדה המערכה בעוד הוא יושב  –הכתוב  המשתמעת מניסוח –דוד 

� ,”R.P. Gordon, “Aleph Apologeticum:ראו. ונואF ע� אשת אחד מקציניו לבטח בירושלי

JQR 69.2 (1978), 112–116 .אולוגיולעניות דעתי השוואתו לתיקו( הת ,הסבר זה דחוק בעיניי 

  ; 18ז ' יר(מ "בנה "ֶכת השמי�)א(ְמלֶ "ל' השמי� תַמְל:ַ 'המפורס� של האפיתט האלילי 

 . אינה ממי( העניי() 25, 19–17מד 
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שהצורה המקורית  להביא ראיותלש� כ+ עלינו . עצמה העולה ממסורת הכתיב

F "את האל יהקיפחה בשלב כלשהו בתולדות) המשתקפת במסורת הכתיב(

 בכתר הניקוד מ(כמשתקā ) Fלה התארכה לתנועת והתנועה הקודמת , העיצורית

 אי( צרי+ לומר שהשערה זו תתחזק א� נוכל להראות שאי( זו תופעה). אר� צובה

אלא חלק מתופעה לשונית כללית , הנקרית בתיבה יחידה בכל המקרא, מבודדת

  .מ"יותר המתועדת במגוו( מקורות ולא רק בנה

בתקופת הבית השני חל ערעור מתמש+ והול+ בהגיית מ( המפורסמות הוא ש

) F"המיוצג באות אל, glottal stop(העיצורי� הגרוניי� בכלל והסות� הסדקי 

א+ לצרכינו כא( נוכל , תופעה פונולוגית זו מתועדת במגוו( מקורות. בפרט

- שנכתבו בתקופה ההלניסטית, מגילות מדבר יהודהבעדות( הישירה של להסתפק 

 שפע מקרי�כוללות ( הו ,)לומר בחלקה המאוחר של תקופת הבית השניכ(רומית 

 � נוספו 24,שמטונ –F "ובמיוחד האל –שבה� האותיות המייצגות עיצורי� גרוניי

היקF  26.אחר) גרוני(או אפילו תוקנו לאות האמורה לייצג עיצור  25,בי( השיטי(

 
ואילו , )4Q379 22ii 14( "ונאצה גדלה"חיצונית ליהושע מופיע הביטוי במגילה כ+ למשל    24

). 4Q175 28( "ונצה גדולה: "F"הוא מצוטט בהשמטת האל' טסטימוניה'שב הבמובאה מתוכ

 "ומלו"גורסת ) 'מגילת ישעיה': להל(( 1QIsaaואילו מגילת , "2ָמְלא2"מ "נהגורס  21יד ' ביש

שגר� בסופו של דבר , א הפכה תופעה זו כידוע לקו אופייני"בגזרת ל ).16כח ' השוו יח(

בעיקר לפי הניקוד  –יסוד התופעה מצוי בלשו( המקרא . י"להתלכדותה המלאה ע� גזרת ל

א+ פה וש� ג� במסורת , )ָמַצְאCִי במשקל 3ַָמְרCִי*< ] ועוד הרבה 3 יח' בר[ "ָמָצאִתי"כגו( (

  ]). 11יא ' במ[ "ָמָצִתי"כגו( (הכתיב 
F ביד מגיה מעל "ובמגילת ישעיה נוספה האל, "ְוֶנֱאַסF"מ "גורס נה 10טז ' כ+ למשל ביש   25

בר בלשו( המושרש כ, א"אF דוגמה זו מצטרפת לקו אופייני של גזרת פ ."ספאנ: "לשורה

מ גורסת מגילת ישעיה "שבנה "כמהפכת"כנגד : 7א ' מאלF ג� התיקו( ביש. המקרא

א כנדרש "ואילו המתק( לא הוסיF ה, מלכתחילה נשמט העיצור הגרוני כליל – "כתאכמפ"

כל ההתחבטות הזאת מעידה כי בפועל לא ; ואF זאת לא במקו� הצפוי, F"אלא דווקא אל

  .  בוטא במילה הזאת שו� עיצור גרוני אלא לכל היותר תנועה ארוכה
26    �: ולהפ+. "הוררט"מופיע במגילת ישעיה בצורה ) 38לז ' יש( "אררט"כ+ למשל ש� המקו

, )4Q258 8:12-13( "מאורות[בהופע "מצוי הביטוי  4באחד העותקי� של סר+ היחד ממערה 

 1QS( "באופיע מאורות"מופיע הכתיב  1ואילו בקטע המקביל שבעותק העיקרי ממערה 

ראו הערת המהדירי� ; השוואת עותקי סר+ היחד מגלה דוגמאות נוספות ממי( זה). 10:2-3

P.S. Alexander & G. Vermes, Qumran Cave 4, XIX: Serekh Ha-Yah:על אתר ̣ad and 

Two Related Texts (DJD 26; Oxford: Clarendon, 1994), 120 
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התערערה בלשו( השגורה בפי הסופרי�  התופעה אינו מותיר מקו� לספק כי

    27.כללעוד  בוטאלא לפחות חלק� ואפשר ש, הגרוניי�עיצורי� ה ביותר הגיית

F "אכ( התערערה האל+ "על יסוד זה אי( כל פלא לגלות כי בנגזרי השורש לא

כי במידה  א�, ועקבותיו של תהלי+ זה ניכרי� בכל מסורות הלשו(, המצעית

 28.מלאכההעצ� -ש�ב מובהקת מזומנתדוגמה  .משתנה ממסורת למסורת

F עדיי( שומרת "האל, הקדומה מ( המסורת הטברנית, במסורת הניקוד הבבלי

אF על פי שמסורת הכתיב : שונה המצב במסורת הטברנית 29.על עיצוריותה

הרי לפי מסורת הניקוד , בכל היקרויות המילההאטימולוגית F "שומרת על האל

 mǝlāḵā=  האכָ לָ מְ ( ההתארכה בתמורה להיאלמותה תתנועו, תמיד נחה F"האל

 >*malāḵā  >*malʾak-at.(30  ואילו מסורת הקריאה השומרונית משקפת מצב

 
F שקול בכמותו "החומר הנוגע לאל( 403–398, )18הערה , לעיל(מגילת ישעיהו , ראו קוטשר   27

 E. Qimron, The Hebrew of the Dead Sea;)( ג� יחד"ת והעי"החי, א"להכנגד החומר הנוגע 

Scrolls (HSS 29; Atlanta, Ga.: Scholars, 1986), 25–26, §200.11 . תהלי+ זה ודאי היה

 .הגרוניי� במידה שווה ובאותו זמ( ומ( הסת� לא חל על כל העיצורי�, מורכב והדרגתי

האקדמיה ללשו( : ירושלי�(לשו( תורה : ה, וסח שומרו(עברית וארמית נ, ב(@חיי�' ז: השוו

  .  1.1.8סעיF , 29–25, )ז"לתש, העברית
ראו השוואתו  )'לשלוח'( על התפתחותו הסמנטית של ש� זה מהוראתו הבסיסית של השורש   28

צ קדרי "ליברמ( ומ' ש, קוטשר' י, ")ב(ערכי מלי� "במאמרו  משלח ידשל זאב ב(@חיי� לביטוי 

)�  : והשוו. 52–46, )ד"תשל, אוניברסיטת בר@איל(: רמת@ג((ספר זיכרו( לחנו+ ילו( , )עורכי

W. Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 

ed. R. Meyer, J. Renz & H. Donner (18th ed.; 6 vols.; Berlin: Springer, 1987–2010), 

3:679   
 האקדמיה: ירושלי�; שני כרכי�(מסורת הלשו( העברית המשתקפת בניקוד הבבלי , ייבי(' יראו    29

  . 1015, ב; 262, א, )ה"תשמ, ללשו( העברית
: F והארכת התנועה בתמורה לכ+ חלו בתבנית המילה עוד שני שינויי�"מלבד היאלמות האל   30

וגרמה כרגיל להארכת תמורה של התנועה  ו"נשלה התי) at-*(בצור( הנקבה המקורי ) א(

צורתה המקורית של המילה פתחה בהברה ) ב). ( ָה–מ בסיומת "המתממשת בנה, ā-(שלפניה 

F מחד גיסא והחוק הפונולוגי המחייב בעברית לפתוח כל "א+ נשילת האל, |mal|סגורה 

שחתמה בעבר  –ד "והלמ, הברה בעיצור מאיד+ גיסא גררו חלוקה מחדש של המילה להברות

 ;במצב זה נפתחה ההברה הראשונה. הפכה להיות ראש ההברה השנייה –את ההברה הראשונה 

�והיא נחטפה והפכה לשווא , תנועתה הקצרה המקורית לא יכלה להתקיי� בריחוק מ( הטע

)*malāḵā́  <mǝlāḵā́ ,לשחזור שונה של גלגולי הצורה ). ְמָלאָכהמ בניקוד "המתממשת בנה
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F כבר נאלמה "לג� בה הא. mā̊lā̊kā: מאוחר עוד יותר למצוי המסורת הטברנית

אבל תנועה ארוכה אנו מוצאי� בה ג� במקו� , התתנועוגררה את התארכות 

 וזו התפתחות שחלה בתקופה מאוחרת יחסית בתולדות המבטא ,השווא הטברני

F "היד של החומש השומרוני שהאל- אנו מוצאי� בכתבי בהתאמה 31.השומרוני

 מאחר שעדת השומרוני� התנתקה 32.אF בכתיבלעתי� קרובות במילה זו נשמטת 

נראה כי ההסכמה בינה ובי( המסורת הטברנית , משאר ישראל בימי הבית השני

לכל  ותF והארכת התמורה שבעקבותיה אכ( נעוצ"מאשרת כי היאלמות האל

 כי תופעה מרמזתהמסורת הבבלית  ואול� עדות 33.בתקופה ההלניסטיתהמאוחר 

   .מהשפעתה והיו כאלה שחמקו, בכל ניבי העברית הקדומהבמידה שווה זו לא חלה 

מתגלה , בי( המסורות שונה של הנתוני� בתפרו9תא� כי , תמונה דומה

�מסורת . ה( בצורות היחיד ה( בצורות הרבי�, מלא+העצ� -בבחננו את ש

בכל צורותיו נתקפח בש� זה : השומרונית משקפת את המצב הצפויהקריאה 

החומש א+ במקרה זה מסורת הכתיב של , הסות� הסדקי וגרר תנועה ארוכה

 
 H. Bauer & P. Leander, Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten:ראו

Testamentes (Halle: Niemeyer, 1922; repr. Hildescheim: Olms, 1965), 218 §23b ,

 ,”C. Brockelmann, “Zur hebräischen Lautlehre:ברוקלמ(קרל וזאת בעקבות הערה של 

ZDMG 58 (1904), 523; cf. idem, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen 

Sprachen (2 vols.; Berlin: Reuther & Reichard,   1908–13; repr. Hildesheim: Olms, 

1966), 1:275 §98fβ  
31   �  .1.3סעיF , 42–37, )27הערה , לעיל(לשו( תורה , ראו ב(@חיי
 A.F. von Gall, Der(ראו למשל במהדורת פו(@גאל ; לעתי� ההשמטה גמורה ולעתי� תוקנה   32

Hebräische Pentateuch der Samaritaner [Giessen: Töpelmann, 1914–18] (כב; 9כ ' לשמ 

שנרש� ש�  "המלהכה"ל "המלאכה"כנגד זאת שונה עניינו של החילוF בי( . ועוד הרבה 10, 7

 S. Schorch, Die;)28הערה , לעיל( "ערכי מלי�", ראו עליו ב(@חיי�; 14לג ' באפראט לבר

Vocale des Gesetzes: Die samaritanische Lesetradition als Textzeugin der Tora, 1: Das 

Buch Genesis (BZAW 339; Berlin – New York: de Gruyter, 2004), 191–192    
F "תופעה זו ניבטת באופ( בלתי תלוי ג� מבעד לכתיבי� חסרי אלבעובדה שאישור לכ+ יש    33

ורבי� בה קווי הדמיו( לעברית של , שהיא דיאלקט קרוב ה( במוצאו ה( בזמנו, בפונית

 J. Hoftijzer & K. Jongeling, Dictionary of the North-West:ראו. תקופת הבית השני

Semitic Inscriptions (2 vols.; HdO 1.21; Leiden: Brill, 1995), 2:629–630, s.v. mlʾkh1 
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 F.34 אטימולוגית"בקפדנות על הכתיב ההיסטורי באלבדר+ כלל שומרת השומרוני 

 בכל צורות המילה F"האלעיצוריות  משמרת אתמסורת הטברנית ה ,כנגד זאת

   35:ג� בניקוד

סורהמוסח הנ    
36

ניהשומ החומש     רו
37

  

  mā̊'lā̊k מלא+ כנגד  malʾāk   ַמְלָא,  :נפרד  יחיד 

  mā̊'lā̊k מלא+ כנגד  malʾak   ,ַמְלאַ   :נסמ+  

�mā̊lā̊kkǝm מלאכי� כנגד  malʾākīm   ַמְל�ִכי�  :נפרד  רבי
38

  

  mā̊lā̊kki מלאכי כנגד  malʾăkê   ַמְלֲאֵכי  :נסמ+  

 
אי( בו כדי למצות את הפרשה ' F אטימולוגית"אל'במקרה זה השימוש במושג , למעשה   34

�בטר� נאל� העיצור . בפונולוגיה השומרונית המורכבת של השתלשלות העיצורי� הגרוניי

והיאלמותו הותירה עקבות שוני� בנפרד , הגרוני נוספה לו תנועת עזר שיצרה הברה עודפת

ובצורות , )הרגילה ,בניגוד להטעמת המלעיל(בצורות הנפרד באה הטעמת מלרע : ובנטייה

מלאה של העיצור שאינו אלא פרי הידמותו ה, בא מכפל –לרבות צורות הרבי�  –הנוטות 

, 220–217, )27הערה , לעיל(לשו( תורה , חיי�@ראו ניתוחו של ב(. הגרוני אל העיצור שלאחריו

 Fכ+. 4.4סעי �הרי נוכחותה בכתיב מחויבת , F לא נהגתה כשלעצמה"אF על פי שהאל, א

ובי( קיו� מכפל ) בצורת היסוד(כדי לסמ( את הניגוד הצורני בי( הטעמת מלעיל למלרע 

F מ( הכתיב בשו� היקרות של הלקסמה "ו� כ+ לא נשמטה האלמש). בצורות הנוטות(להיעדרו 

  ).אשר ביאר לי עניי( זה, שטפ( שורשאני חב תודה ל(מש השומרוני החו מלא+
@ יוצא מכלל זה רק ש�. 1010, ב, )29הערה , לעיל(ראו ייבי( ; הוא הדי( במסורת הבבלית   35

  . בעוד היא הגויה במסורת טבריה, F בו נאלמה במסורת בבל"שהאל, מלאכיהעצ� הפרטי 
 4לב ' בר; )נסמ+( 7 טז' בר; )נפרד, יחיד( 16כ ' לקוחות מבמהמובאות להל(  הדוגמאות   36

)�   .)נסמ+( 12כח ' בר; )נפרד, רבי
: ד, עברית וארמית נוסח שומרו(, ב(@חיי�' הצורות המובאות להל( צוטטו מ( התעתיק של ז   37

הגרש . בהתאמה 378, 383, 365, 500, )ז"תשל, האקדמיה ללשו( העברית: ירושלי�(מלי תורה 

  .F עיצורית"ולא אל, המלרעהטעמת המשמש בשתי צורות היחיד מציי( את 
38    �אמנ� הכפלת אחרו( עיצורי השורש בצורות הנוטות היא תופעה שכיחה במשקל ַמְקָטל ג

  ,P. Joüon & T. Muraoka;1028–1027, ב, )29הערה , לעיל(ראו ייבי( . במסורות בבל וטבריה

A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27; Rome: Pontifical Biblical Institute, 

2006), 72, §18f; 281–282, §96Cb .וא�במקרה דנ( היא נובעת , )34הערה (כאמור לעיל , ול

 . F"F והידמותה לכ"רפיו( הגיית האל: המיוחדת למסורת השומרוני�, מסיבה אחרת
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שפעלו את פעולת( על מסרני  נתוני� אלה מצביעי� על שתי מגמות סותרות

אמנ� (F בדיבור השוטF "בימי הבית השני כבר נאלמה האל, מצד אחד .המקרא

במסורות בדרכי� שונות והוא הדבר המשתקF , )לא בלי להותיר עקבות אחריה

לגבי הש� (ובאופ( חלקי , באופ( שיטתי במסורת הקריאה השומרונית :פה-שבעל

אנו ג� עדי� למאמD מכוו( לשמר את , מצד שני. בניקוד הטברני) בלבד מלאכה

והוא הדבר המשתקF בראש ובראשונה , המקורית של המילה דמותה העיצורית

 ג� בענF, מ"נה במסורת הקריאה המופתית שלואF  ת הכתיבמסורמבעד ל

ה( בש�  מלא+ה( בש� ( וביתר שיטתיות בענF הבבלי )מלא+לגבי הש� ( הטברני

ריאת להתאי� את קמשקפת את הנטייה הטבעית המגמה הראשונה . )מלאכה

 ,בימי הבית השני בפועל כפי שדוברה ונהגתה ,הטקסט המקראי ללשו( המאוחרת

 קדמוניתקריאה סורת ממאמD שמרני להקפיא  מבטאתואילו המגמה השנייה 

   39.ולהעמידה כתריס כנגד שטF הדיבור הנוהג בפועל

 Fנוס �הוא הצור+ להבחי( � לחיזוק המגמה השמרנית ותרעשוי היה לשגור

שקוF  מלאכי�/מלא+טורי של הכתיב ההיס. בכתיב בי( לקסמות שהגיית( קרובה

; מלכי�/מל+והוא מאפשר להבדיל בקלות בי( המילה הזאת ובי( , משמעי- וחד

ומ( הסת� הקפידו על , תהF האטימולוגית לא תש ג� כשלא נהג"כוחה של האל

 �   40.משמעות- בהירות ודו-אי עשויה הייתה לגרו�השמטתה כתיבתה א

, מלא+לפחות בקרב חוגי סופרי� מסוימי� כתיבי� כגו( , בי( כ+ ובי( כ+

F שבה� הייתה "והאל, לא נתפסו אלא ככתיבי� היסטוריי� מלאכי, מלאכי�

 � וכיוצא ראשו&, ראשי�, ראשממש כמו בכתיבי� , נחה –באוזניה� או  –בעיניה

 �רק בקריאה כהווייתה F העיצורית נתקיימה "האל. במסורת הטברניתבה

 
, ל"הנ; 70–54, )ו"תשל] (סד[א /כא, בית מקרא, "הכתיב של הנוסח השומרוני", כה(' השוו מ   39

בית , "זיקתו לכתיב נוסח המסורה ומקומו בתולדות הכתיב, הכתיב של הנוסח השומרוני"

הוא מדגי� בהרחבה את התרוצצות המגמות הללו . 391–361, )ו"תשל] (סו[ג /כא, מקרא

ואF מטעי� את רקע� הלשוני של חלק , מ ה( בחומש השומרוני"בתו+ מגבשי הכתיב ה( בנה

  .י� לאור דרכי ההגייה בתקופת הבית השנימ( החילופ
   ).2.10.2010ל מיו� "דוא(והניסוח בפני� שאול מדבריו , על גור� זה העמידני דוד טלשיר   40
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אפשר אפוא להציע את השחזור הסכמטי . בהגהה דווקניתשוקמה או , מדויקת

  41:עברית המדוברת של ימי הבית השניב מלא+ המילהשלהל( לצורות 

  malʾāk > *malâk* מלא+  : נפרד  יחיד 

  malʾak > *malâk* מלא+  :נסמ+  

�  malʾākīm > *malâkīm* מלאכי�  :נפרד  רבי

  malʾăkê > *malâkê* מלאכי  :נסמ+  

לא במימושו  ג� א�( בעיקרוזהה  1ב יא "מ לשמ"כי נה נראהעל רקע זה 

מסורת הכתיב שומרת על הכתיב : למצוי במסורת השומרונית )הפונטי הספציפי

שלב בניקוד הטברני משקפת  הגלומההקריאה א+ מסורת , F"הארכאי באל

  . F נאלמה בו"שהאל –בתקופת הבית השני  המושרש –טיפולוגי מאוחר יותר 

למעשה א+ , היד-בכתבי לכאורה מסורת קריאה זו מגולמת בדרכי� שונות

את ההכרה  פתמשק, "ַהַ�ְלֿאִכי�" ,י לנינגרד"כגרסת . במהותהעדות� אחת היא 

על  תא שומריא+ מלבד זאת ה, סימ( רפה מעליה F כבר נאלמה בהטלת"שהאל

שהיא באה לאחר אF על פי , F"המילה ואפילו על רפיו( הכהצפוי של  הניקוד

, כתר אר� צובהגרסת ואילו . סתו� וחתו�אפוא ורפיונה נותר  שווא נח

"�אלא אF מהדהדת , F"לא רק מסמנת במפורש את היאלמות האל, "ַהְ�ָלֿאִכי

מסורתו של בפרט זה משקפת משמע ש 42.בה התארכות התנועה בתמורה לכ+

 
באשר אי( לדעת בוודאות מה עלה בגורל התנועה , שחזור הצורות המובא להל( חלקי   41

או להיחטmālâk ( F: ומרונית@שלצורה כמו(בצורות היחיד עשויה הייתה להתאר+ . הראשונה

זו בנפרד (ולמעשה שתי הדרכי� עשויות היו להתממש במקביל , )mǝlâk: ארמית@לצורה כמו(

: כמצוי בניקוד הטברני(ייתכ( שבצורות הרבי� נחטפה התנועה הראשונה ). וזו בנסמ+

mǝlâkīm( ,)בזה אי( ביטחו �, ותוהדבר קשור בבעיית התממשות השווא בלשו( המגיל, אבל ג

 . החורגת מתחו� העיו( המוצע כא(
: כלומר הפיכת התנועה הקצרה המקורית לשווא( ְמָלאִכי�חיטוF התנועה הראשונה בצורה    42

mǝlâkīm  >malâkīm  >*malʾakīm ( על �התחייב מאות� חוקי� פונולוגיי� שחלו ג

<  mǝlākim( ְמָלִכי�כ+ נוצרה צורה הומופונית לו ,)30הערה , ראו לעיל( ְמָלאָכההצורה 

*malākim  >*malak-īm .( יש להדגיש כי הומופוניה מלאה זו היא �וייחודית , משניתואול

בי( ו mā̊lēkǝm מלכי�בי( כנגדה מסורת הקריאה השומרונית מבדילה (למסורת הטברנית 

  . )mā̊lā̊kkǝm מלאכי�
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אF על , שתלשלת לימי הבית השניהחוזרת ומ צורת הגייההכתר ביתר נאמנות 

   43.פי שמשמעותה האמתית כבר לא הייתה מחוורת אפילו למסר( עצמו

מ "שני פניו של נהאפשר ואF מוטב לפרש כי אכ(  אפשר אפוא לסכ� כי

לפי דרכנו חזרנו אפוא . 'י�כִ 5לְ �ַ הַ 'וגרסה זו היא , מכווני� לאותה גרסה עצמה

�מטעמי�  א+, מ"בדבר משמעותו של נה לעמדה שאוחזי� בה פרשני� רבי

וד ההבנה עומד ביס לניקודמודעות להבדל בי( הכתיב לא חוסר . שוני� לחלוטי(

מציאות הלשונית בימי בהפונולוגי והאורתוגרפי  ורקעאלא ניתוח , המוצעת כא(

   44.הבית השני

  

  ופרכותיה� י�נגדי י�שיקול. ד

הסימני� לשמרנות הסופרי� בבוא� לכתוב  למראהדעתו  תנוחיכול אד� שלא 

F "נטייה שמנעה בדר+ כלל את השמטת האל –לצורותיה  מלא+את הלקסמה 

ויטע( כנגד ההסבר המוצע כא( שתי  –מ( הכתיב למרות היאלמותה בדיבור 

  .טענות מתודולוגיות

 הרי בכל זאת ראוי היה לצפות שתחול, א� אכ( בתופעה פונולוגית עסקינ() א(

או לפחות בכל היקרויותיה הרבות מאוד  ,F מצעית"צורות שיש בה( אלבכל ה

ולאו דווקא בהיקרות אחת ויחידה המצויה דר+  45,של הלקסמה הנדונה כא(

מ הטברני "מאחר שבשו� היקרות אחרת לא מצאנו בנה. מקרה בספר שמואל

מוטב להימנע מלהחיל הסבר זה על , עדות לתהלי+ הפונולוגי המתואר לעיל

  . 1ב יא "בשמ ַהְ	ָלאִכי�ה העמומה הצור

 
  . 10הערה , השוו לעיל   43
 D.T. Tsumura, “Scribal Errors:מסקנה זו אפשר שתיראה קרובה לשיטתו של דוד צומורה   44

or Phonetic Spellings? Samuel as an Aural Text”, VT 49.3 (1999), 390–411; “Some 

Examples of Linguistic Variants in 1-2 Samuel”, Orient: Report of the Society for 

Near Eastern Studies in Japan 38 (2003), 36–50 .אי( דעתי נוחה מהשתדלותו למצוא � ואול

מגמה אפולוגטית . אפילו לכתובי� משובשי� בעליל, דחוק ככל שיהיה, צידוק לשוני כלשהו

בחינה בלשנית של : הכתיב והקרי שבמקרא, כה(' דומה שלטת אF ביתר שאת בספרו של מ

). ז"תשס, מאגנס: ירושלי�(חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שבכתר אר� צובה 

 . ת הצורה הנדונה כא(שני המחברי� אינ� מזכירי� א
   ).בנפרד וביידוע(פעמי� בצורת הרבי�  64מה( , פעמי� בלשו( המקרא 215מתועדת  מלא+המילה    45
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ואול� כנגד טיעו( זה יש לקבוע כי אי( זה לגיטימי להסיק מסקנה שלילית על 

מחקרי� רבי� . אלא יש להסביר צורות יחידאיות לגופ(, יסוד נתוני התפוצה

השורה על מסורת הניקוד הטברנית , כבר הוכיחו כי בניגוד לרוש� האחידות

ע של צורות מיוחדות ובלתי צפויות החורגות מכלליה הרי יש בה שפ, בכללה

. ולעומת זאת ה( מוצאות לה( לעתי� רעי� ואחיות בשאר מסורות הלשו(

מקרי� מעי( אלה משמרי� אפוא הדי� למסורות קריאה שאינ( טברניות 

  . א+ בכל זאת נקלטו פה וש� במסורת הקריאה הסמכותית, במקור(

ולצור+ הדגמת העניי( אסתפק , ת שכאלולא כא( המקו� לסקור בהרחבה צורו

היא  ָקְרָ!&הלקסמה  46.שלא על עצמה בלבד יצאה ללמד, בדוגמה אחת בלבד

ת בה לעול� מסומנת "הבי). היקרויות 82(מילה שכיחה ביותר בלשו( המקרא 

שהרי היא באה , ואי( פלא בדבר, )כעיצור סות�(בדגש קל לציו( הגייתה הקשה 

החורג  והנה מצינו כתוב אחד ויחיד 47.ולא לאחר תנועה) ש"רי( לאחר עיצור אחר

, ת מעידה על קיו� תנועה לפניה"ריפוי הבי). 43מ ' יח( "ַהָ.ְרָב&ְ>9ַר : "מכלל זה

ואי( , )כרגיל(א+ בצורה המנוקדת שלפנינו אי( שו� תנועה אלא שווא נח בלבד 

  . רת הטברניתכל אפשרות הגיונית להסביר צורה משונה זו מתו+ כללי המסו

שמילה זו הגויה בה תמיד בצורה , הפתרו( ַלקושי נמצא במסורת השומרונית

qā̊rā̊bån ,48).תחת השווא שבמסורת הטברנית(ת "כלומר בתנועה מלאה לפני הבי 

מסתבר אפוא שבמקו� יחיד זה שימרה המסורת הטברנית הד וזכר למסורת 

מסורת שבה אכ( הייתה תנועה לפני , קריאה אחרת שהילכה בארD ישראל

 
: המסורת הטברנית של לשו( המקרא", מורג' לעיו( במבחר דוגמאות נוספות ראו למשל ש   46

 ,S. Morag:ובנוסח שונה במקצת, 144–105, )ד"תשל(ב , פרקי�, "הומוגניות והטרוגניות

“On the Historical Validity of the Vocalization of the Hebrew Bible”, JAOS 94.3 

(1974), 307–315 
כ+ לא התקיי� התנאי ). אפס תנועה(ת באה לאחר שווא נח "הבי, במונחי� מסורתיי� יותר   47

, )spirantization(ונמנעה תופעת הספירנטיזציה , להידמות העיצור הסות� לתנועה שלפניו

  . כלומר השתנותו למקבילו החוכ+
האקדמיה : ירושלי�(הקריאה בתורה : א/ג, עברית וארמית נוסח שומרו(, ב(@חיי�' ראו ז   48

  . 41, )א"תשכ, ללשו( העברית



  נוע� מזרחי  30

 

 

וזאת כנגד כל שאר עשרות  49,ת והיא שגרמה לספירנטיזציה שלה"הבי

   50.שתופעה זו אינה מהדהדת בה� כלל ועיקר –היקרויותיה של המילה 

שג� , "ַהַ�ְלֿאִכי�", י לנינגרד"ת אפוא מקבילה מלאה לגרסת כצורה זו מזמנ

 –ג� א� במעומע�  –F אינו מתבאר מעצמו אלא מהדהדת בו "בה רפיו( הכ

כמצוי בעי( בגרסת כתר אר� (F "מסורת קריאה אחרת שקיימה תנועה לפני הכ

חידה במקרה זה כבמקרה זה שימרה מסורת טבריה דוגמה י). "ַהְ�ָלֿאִכי�", צובה

ועדות היא למרקמה המגוו( , למה שבמסורת אחרת הוא קו לשו( מפותח

אשר מבעד לו נשמעי� קולות ובנות קול של , והמנומר של המסורת הטברנית

 Dעתיקות שמחו �  . למעגל המסירה הטברני) וקוד�(קהילות דוברי

שמורה בלשו( המקרא לצורת  mǝlākīmעוד אפשר לטעו( כי הווקליזציה ) ב(

עד שקשה להניח שצורת הריבוי של  51,וזו צורה כה שגורה', מל+'וי של הריב

ועל אחת כמה וכמה אי( זה סביר שהדבר  52,אכ( התלכדה עמה בתבניתה' מלא+'

הטשטוש הסמנטי המתחייב מהנחה שכזאת . התרחש בהיקרות אחת ויחידה

  . ומוטב אפוא להימנע ממנה, "מכשול בפני עיוור"מעמיד אותה בחזקת 

ואול� אF טענה כוללנית זו אינה עומדת במבח( המציאות הלשונית 

שפע דוגמאות בלשו( . ההטרוגנית שאנו עדי� לה במסורת הניקוד הטברנית

 �להתרחש בגי( היו המקרא מלמד כי נטרולי ניגודי� מעי( זה המוצע כא( עשויי

  . שחיקה פונטית שגרמה בסופו של דבר לשינוי פונולוגי

בדוגמה ידועה אחת כדי להמחיש את השלכותיו העקרוניות  זה דיג� במקרה 

 בשתי צורות פועל הנבדלות בשורש( ובעניינ( אנו מוצאי� ווקליזציה. של העניי(

 "3ָא2ל ֵלֹרא ִמQְֵני ָדִוד עֹוד ַוְיִהי 3ָא2ל ֹאֵיב ֶאת 7ִָוד ָ:ל ַה8ִָמי� ַוֹ�אֶס/: "זהה
 

נוטרלו בהגייה השומרונית  מאחר שהמעתקי� המותני� הנובעי� מתופעת הספירנטיזציה   49

סעיF , 22–21, ]31הערה , לעיל[לשו( תורה , ראו ב(@חיי�(בשלב מאוחר יחסית בתולדותיה 

המהותי בי( הצורות ניכר לעי( ועל כ( אי( הדמיו( , ת רפה בה בנתינתה כיו�"אי( הבי, )1.1.4

  .  במבט ראשו(
ייתכ( שיש לזקוF את השתמרות הצורה החריגה הזאת לזכות העובדה שהכתוב ביחזקאל    50

ולפיכ+ בדרגת ההפסק הגבוהה , עומדת בו בסופו קרב&הוא הפסוק היחיד במקרא שהמילה 

צורות הפסק מפגינות שלל קווי ייחוד בתחומי ההגה והתצורה בשל מיקומ( , כידוע. ביותר

  . טעמה וההנגנה של הפסוק השל�האסטרטגי במער+ הה
  ). בנפרד וביידוע(פעמי� בלשו( המקרא  109מתועדת  מלכי�צורת הריבוי    51
  . 42הערה , השוו לעיל   52
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). 1ב ו "שמ( "ד ֶאת ָ:ל ָ>ח2ר ְ>ִי9ְָרֵאל 3ִR3ְי� 5ֶלFעֹוד 7ָוִ  ַוֹ�ֶס/", )29א יח "שמ(

למרות ) F"וס(F "והנה בכתוב הראשו( הכרח לפרש שהפועל גזור מ( השורש יס

ו מ( השורש גזראלא לבררה ואילו בכתוב השני אי(  F,53 הנחה"נוכחות האל

העיצורית F "נשילת האל F.54 מ( הכתיב"F למרות היעדרה הגמור של אל"אס

. ו"לנטרול ההבדל הצורני בינו ובי( מקבילו מגזרת פ הא הביא"בפועל שמגזרת פ

להיפו+ הכתיבי� הצפויי� התלכדות הווקליזציה אF גרמה בתורS , יתר על כ(

ונוספה באופ( , המקורי מקומהלא נכתבה עוד בF "האל: בשני המקראות הללו

�  . משני לצורה שלא הייתה בה מעול

 מסורת הכתיב אינה משקפת עוד את צורת( המקורית של התיבות במקרי� אלה

 את ההבדל –בהיקרויות הספציפיות הללו  –והתוצאה מטשטשת לגמרי , הנדונות

שבדר+ כלל ה� מובחני� , הבסיסי בי( שני פעלי� שגורי� במידה שווה הסמנטי

ל דוגמה זו מלמדת אפוא כי נטיית הסופרי� לשמור ע 55.בצורת� זה מזההיטב 

�היסטוריי� כדי לשמר הבחנות סמנטיות לא היה בה כדי להעמיד גדר  כתיבי

 והיא עשויה הייתה להיפרD ולהיפג� בנקודת, בלתי חדירה בי( הלקסמות השונות

�  . תורפה זו או אחרת מכוח תהליכי� פונולוגיי� והיקשי� מורפולוגיי

  

  י�מקבילמקרי� . ה

 � מלא+של הלקסמה F "חסרי אלפונטיי� חסרונ� המוחלט כמעט של כתיבי

ביתר אF ואולי , הדבקה בכתיב ההיסטורי, המגמה השמרנית צמתמעיד על ע

שכבר בתקופת המקרא , שאת מ( הרגיל בשל מטענו התאולוגי של המונח

' נצטמצ� והל+ היקפו הסמנטי עד שבימי הבית השני כבר שימש לציו( שליח ה

 
ְיהֹוָנָת( ְלַה3ְִ>יַע ֶאת 7ִָוד ְ>Uֲהָבתֹו  ַו�ֹוֶס/", )8א ט "שמ( "ַהTַַער ַלֲענֹות ֶאת 3ָא2ל ַוֹ�ֶס/: "השוו   53

  .  ועוד) 17ש� כ ( "ֹאתוֹ 
7ִָוד ֶאת ָ:ל ָהָע� ַו8ֵֶלW ַרָ>ָתה  ַוֶ�ֱאֹס/", )17ב י "שמ( "ֶאת ָ:ל ִי9ְָרֵאל ַוֶ�ֱאֹס/ַוVַ=8ד ְלָדִוד : "השוו   54

Sַו8ְִלְ:ָד S<ָ �על ( ַוֶ�ֱאֹס/F הצורה השכיחה היא "אמנ� בשורש אס. ועוד) 29ש� יב ( "ַוXָ8ִֶח

�פינות ואF ב) ַוֹ�אֶמרכגו( (א "פ בגזרתשגורה ביותר  ֶס/ַוֹ�אאבל תבנית מעי(  ,)דר+ השלמי

. )F"האל בהשמטתשוב , "ר2ָח� ִיְגָוע2( 3ֵֹס/" :29קד ' ראו בייחוד תה(F "אס נוספות של נטיית

�  .72, )48הערה , לעיל(הקריאה בתורה , השוו ב(@חיי
 –) F"מ( אס( ויאס/ואילו צורת , פעמי� בלשו( המקרא 28מתועדת ) F"מ( יס( ס/)ו(ויצורת    55

24 �  . פעמי
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ממצא מקרי� בודדי� של חילופי יש >ַ  –וכנגד הרקע הזה  –למרות זאת . בלבד

�   56.כתיב הנוגעי� למונח הזה וה� מאלפי� מצד עצמ

 4QJuba V 4-5(של ספר היובלי� שנתגלו בקומרא(  מעותקיובאחד ) א(

[4Q216, frg. 12-13] (תופעה של כתיב שיטתי בלא אל �בפסקה F "אנו מוצאי

שיטתי לא פחות  –למאמD אנו עדי� בד בבד ו, )2ב ' יוב(אנגלולוגית מובהקת 

  F:57 בי( השיטי("לתק( את הכתיבי� הללו בתליית האל –

]        vacat        ץ[העליונים ואת האר֗ העליונים ואת האר֗ העליונים ואת האר֗ העליונים ואת האר֗     ֯י֗ם ֯י֗ם ֯י֗ם ֯י֗ם ]כי ביום הראשון ברא את השמ[ 

 ]דש[ו֯ ו֯ ו֯ ו֯ ה֗ק ה֗ק ה֗ק ה֗ק  ֯כי֯כי֯כי֯כיא֯ א֯ א֯ א֯ ומלומלומלומל ֯הפנים֯הפנים֯הפנים֯הפנים]כי אואת המים ואת כל הרוחות המשרתים לפניו מל[

 ]עננים[רוחות ֯ה רוחות ֯ה רוחות ֯ה רוחות ֯ה  כיכיכיכיאאאאמלמלמלמל]ו[ ֯ם ֯ם ֯ם ֯ם ]כי הרוחות הנושביאכי רוחות האש ומלאל[ו֯מ ו֯מ ו֯מ ו֯מ 

 ]ת[הקולו֗ הקולו֗ הקולו֗ הקולו֗  כיכיכיכיאאאאומלומלומלומל ֯רח֯רח֯רח֯רח]פל ולאלגביש ולכפור ולטל ולשלג ולברד ולק[לער֯ לער֯ לער֯ לער֯ 

 ]...[ולקיץ֯ ולקיץ֯ ולקיץ֯ ולקיץ֯  ולחרףולחרףולחרףולחרף םםםם֯חו֗ ֯חו֗ ֯חו֗ ֯חו֗ ]כי הרוחות לקר ולאהסערים ומל[ ֯ו֯ת ֯ו֯ת ֯ו֯ת ֯ו֯ת הר֯ו֗ח הר֯ו֗ח הר֯ו֗ח הר֯ו֗ח  כיכיכיכיאאאא֯ולמל֯ולמל֯ולמל֯ולמל

משמעית של התרגומי� העתיקי� לספר - עדות� החד וכ( הספרותיההקשר 

�בקטע  כיאמלשל הצורה  הוודאיותמלמדי� כי בכל ארבע ההיקרויות  היובלי

אי(  ,א� כ+ 58.אכ( מדובר במלאכי� ולא במלכי�) המסומנות לעיל בקו(זה 

הספר  לשו(התיקו( בא להוציא מלב הקורא גרסה חלופית אלא רק להגביה את 

- כמואו (וני של מסורת הכתיב המקראית ולהתאימו למופת הסגנוני והלש

ולא כל שכ( העובדה שכ+ , F"המקורי בלא אל ל זאת הכתיבובכ). תמקראי

F אכ( "מלמדי� כמאה עדי� כי האל, נכתבה המילה שוב ושוב לאור+ קטע נתו(

 
בשאר הלשונות השמיות המערביות  F בממצא האפיגרפי"המקרי� של כתיב בלא אל   56

ראו הופטייזר ויונגלינג . ואי( בה� כדי לתרו� ישירות לענייננו, מועטי� ומסופקי� מאוד

  . malʾk1ער+ , 629, ב, )33הערה , לעיל(
 J. VanderKam and J.T. Milik, “Jubilees”, in Qumran Cave 4, VIII: Parabiblical: ראו   57

Texts, Part 1 (DJD 13; Oxford: Clarendon, 1994), 13–14, pl. i  
שממנו  –התרגו� ליוונית ) א: (העברי שרדו לפסקה שלפנינו המקורשני תרגומי� ישירי� מ(    58

 Περὶ(' על משקלות ומידות'אפיפניוס מסלמיס צוטט בחיבורו של  –תורג� נוסח הגעז 

µέτρων καὶ σταθµῶν , והמונח הנקוט בו הוא , )נ"לסה 392נכתב בשנתἄγγελοι ,

 � שציטוטי� מתוכו שולבו בכרוניקה, התרגו� לסורית) ב. (מלאכי�האקוויוולנט הרגיל לתרגו

לנוסח התרגומי� . ܐܡ�ܟ̈ והמונח הנקוט בו הוא , )נ"ג לסה"מ( המאה הי( סורית אנונימית

 J.C. VanderKam, The Book of Jubilees (CSCO 510–511, Scriptores Aethiopici:הללו ראו

87–88; Louvain: Peeters, 1989), 1:258 
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אלא שהזדרז ותיק( עצמו מ( הטעמי� שכבר עמדנו  59,נאלמה בלשו( הסופר

יש אפוא בדוגמה זו כדי להמחיש בפועל ממש את התנגשות  60.עליה� לעיל

  . המגמות הסותרות שפעלו את פעולת( על סופרי התקופה

 32יד ' מ ליש"נה. במגילות המקרא מקומרא( עמו� יותר מצוייחיד ומקרה ) ב(

ומה יענו "גורסת  )1QIsaa( מגילת ישעיהואילו , "גֹוי ַמְלֲאֵכי2ַמה 8ֲַעֶנה "גורס 

כבר קבע אל נכו( שיסודו , אשר ד( כמוב( בחילוF זה, קוטשריחזקאל . "גוי מלכי

 Fעמדבתופעה הפונטית המתוארת לעיל וא )Dזיקתו לכתוב  על )בקיצור נמר

חילופי "כלל חילוF זה ברשימה של  הוא 61.העומד במוקד דיוננו 1ב יא "בשמ

� καὶ τί:ש"עת תהאולי בהשפ, 'ַמְלֵכי'כלשו( ופירש את גרסת המגילה , "שורשי

ἀποκριθήσονται βασιλεβασιλεβασιλεβασιλεῖῖῖῖςςςς ἐθνῶν,62 +ומתו  Fלצירו �שסבר כי הביטוי כא( הותא

"�ראה  1ב יא "מסתבר כי ג� בחילוF בשמ). 18, 9' פס(שבאותו פרק  "מלכי גויי

זו כמוב( השקפה אפשרית  .גרסה לקסיקלית –בסופו של חשבו(  –קוטשר 

 ,למה התכוו( כותב המגילהבביטחו( גמור ואול� אליבא דאמת אי( לדעת  ,בהחלט

 ,F שאסF קוטשר עצמו ממגילה זו"בייחוד לנוכח שפע העדויות להיאלמות האל

� כל שיש לאל ידנו לומר הוא שגרסה זו או מעי( זו מייצגת. ונוסחו יוצא לשתי פני

  . והיא עשויה להתפרש כשניה�, ש"מ לתה"לכל הפחות שלב ביניי� בי( נה

מקנה חשיבות יתר  מלא+מילה להנוגע בכל הסופרי� השומרוניי�  הקפדת) ג(

 Wאָ לְ �ַ הַ "תחת  "הגאל אתי המל+"הצורה  בחומש�באה  16מח ' לעובדה שבבר

במסורת הקריאה שלה� אשר , )תרגומי� העתיקי�וב( מ"שבנה "ַהVֵֹאל ֹאִתי

 
א+ על כל פני� ברור שהיא , לשונו של ספר היובלי� טר� נחקרה לעצמה באופ( מעמיק   59

 N. Mizrahi, “Hebrew of the:לעת עתהראו . מייצגת את התקופה ההלניסטית@רומית

Book of Jubilees”, in G. Khan (ed.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics 

(Leiden: Brill, forthcoming) . כי (ס "לפנה' ל נכתב הספר במהל+ המאה הבוכהלדעת �א

הפליאוגרפי של קטע המגילה תיארוכו ). החוקרי� על תיארוכו המדויק (אי( הסכמה בי

הערה , לעיל[ראו ונדרק� ומיליק (ס "לפנה' המצוטט בפני� הוא הרבע האחרו( של המאה הב

 . נאמ( ללשו( המקורוהוא בחזקת עד , ומכא( שזמנו סמו+ למועד חיבור הספר, )2, ]57
  .F נתלתה בידי הסופר עצמו ולא בידי מגיה מאוחר יותר"האל, ככל שיש לאל ידי לשפוט   60
  .  120' מס, 194, )18הערה , לעיל(ראו קוטשר    61
 לעומת, )18, א17, 12' השוו פס( "אליו המל+ברדת : "מ"נה, ב17ב ז "לחילוF הפו+ ראו מל   62

: 33ב ו "ובייחוד מל, 15' השוו פס( ἐν τῷ καταβῆναι ττττὸὸὸὸν ν ν ν ἄἄἄἄγγελονγγελονγγελονγγελον πρὸς αὐτόν: ש"תה

  . ܥܠܘܗܝ ܐܝܙܓܕܐ ܢܚܬ ܟܕ :אתומעי( זה ג� בפשיט, )"ֹיֵרד אליו המלא+הנה "
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חילופי� הנוגעי� היד ששרדו אי( - בכתבי 63).ammā̊lǝk( 'ֶל�Wֶ הַ 'באמת נתפרשה 

ראשית ימי� הקודמי� לוהדבר מלמד כי חילוF זה משתלשל ל 64,לתיבה זו

�מסתבר ביותר כי . משמע לימי הבית השני, תקופת המסירה של התורה בעדת

פי כ – שהייתה, השומרוניתהמסורת  בשורשהעומדת  במגילה יסודו של פרט זה

 �והמכונות שנתגלו בקומרא(  מטיפוס המגילות ההרמוניסטיות –שברור לנו כיו

אלא שמה שהחל את דרכו בתור חילוF  65.'שומרוניות-קד�' פ( אנכרוניסטיבאו

 )F"האל בהיאלמות מלא+בתור כתיב פונטי של  מל+כלומר ( אורתוגרפי בלבד

� בעדת השומרוני� כאילו בדיעבדנתפרש , ומרוני של ספר בראשיתש- בעותק קד

, מל+הפירוש המחודש של : ועוד זאת. אחרת מעיקרה הוא מכוו( ללקסמה

הכתיב השליט של מעיד מצד עצמו כי , פה- שהתקדש כחלק מ( המסורת שבעל

א� הייתה אחיזה  שהרי אלמלא כ( ספק, אכ( היה הכתיב ההיסטורי מלא+התיבה 

  . ולהתקבלותה הרחבה 'ֶמֶלW'של ממש לפירוש הצורה במוב( 

הלקח הנלמד מכל המקרי� הללו הוא שכיוו( ההתפתחות נוטה להיות מ( 

וזאת משו� שההתפתחות הפונולוגית שחלה , מלכי�/מל+אל  מלאכי�/מלא+

כנגד זאת . F שתיעל�"בימי הבית השני גרמה לסות� הסדקי שייאל� ולאות אל

, אF שאי( הדבר בגדר נמנע גמור, קשה יותר להניח כיוו( השתלשלות הפו+

שיקול כללי זה  .)קורקציה-היפר(יתר -תיקו(המגמה הנפוצה של בשל  עיקרב

מוטב אולי לראות  1ב יא "מ לשאר עדי הנוסח בשמ"מרמז כי בהתלבטות בי( נה

 גרסת שאר עדיבואילו  66,את הנוסח המקורי )"המלאכי�"(מ "דווקא בגרסת נה

, א� כ+. התפתחות משנית המעוגנת בלשו( הבית השני פרי )"המלכי�"( הנוסח

ספר דברי הימי� והתרגומי� הרי המקרה הנדו( כא( חוזר ומאשר את הכלל ש

 
  . "ֶמֶלW ִי9ְָרֵאל ְוֹגֲאלוֹ  'הֹ:ה 5ַמר : "6מד ' השוו ישלנוסח זה    63
64   �  . 106, )32הערה , לעיל(במהדורת פו(@גאל  לפי הממצא שנרש
  , שטיי(טגוש(@גו' מ, "'קד�@שומרוניי�'הנוסח השומרוני לתורה והטקסטי� ה", טוב' ראו ע   65

אסופת מחקרי לשו( לכבודו במלאת לו שבעי� : שי לחיי� רבי(, )עורכי�(קוגוט ' מורג וש' ש

תארי+ התגבשותו של החומש ", אשל' וח' א; 146–133, )א"תשנ, אקדמו(: ירושלי�(וחמש 

 ספר השומרוני�, )עורכי�(אשל ' שטר( וח' א, "השומרוני לאור המגילות המקראיות מקומרא(

)�  .  152–129, )ב"תשס, יד יצחק ב(@צבי: ירושלי
שאמנ� הביעוה בתכלית הקיצור ובלא , )5הערה , לעיל(כדעת� הזנוחה של גרD וגזניוס    66

  .   הנמקה מפורטת
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�בעוד נוסח הכתיב של , העתיקי� מעידי� בראש ובראשונה על לשו( תקופת

   .מ משקF שכבת לשו( עתיקה יותר"נה

  

  מסקנות. ו

 .אינה כפולת פני� 1ב יא "מ בשמ"עדותו של נה, וניבניגוד לרוש� הראש. א

ואF אי( היא שווה לגרסת , אי( היא מרכיבה שתי גרסאות שונות זו על גבי זו

הטקסט המקביל שבספר דברי הימי� וכל התרגומי�  –שאר עדי הנוסח 

 �ה( ניתוח הנתוני� הלשוניי� מעלה כי . 'ַהְ�ָלִכי�'הגורסי� תחתיה  –העתיקי

הוטל המצור על רבת  מ"נהולפי , 'ַהַ�ְל5ִכי�'וני� להכתיב ה( מסורת הניקוד מכו

ולא בחלוF , בני עמו( במלאות שנה לשיגור שליחי דוד אל חנו( מל+ בני עמו(

  . שנה מאז יצאו מלכי אר� למלחמה על ישראל

של הלקסמה מסורת הניקוד מתייחדת בזה שהיא משמרת בהיקרות הזאת . ב

בעניי( הזה  פתוהיא מצטר, ת השניימי הביממשתלשלת המסורת הגייה  מלא+

לעדותה של מסורת הקריאה השומרונית ואF למצב הלשו( המשתמע מפליטות 

משקפי� התערערות ה, קולמוס של סופרי המגילות והחומש השומרוני כאחד

. גמורה של הסות� הסדקי ועל נשילתו בתמורה להארכת התנועה הסמוכה

 יש בה כדי להצביע על אופייה ההטרוגני של מסורת הניקוד הטברנית ,זו מסקנה

  . שאינה מעשה מקשה, מ"של נה

 ַהְ	ָלִכי�ת זו מזו מרמז כי גרסת הגיונה הלשוני של התפתחות הגרסאו. ג

ואילו סבירותו של כיוו( , ַהַ	ְל�ִכי�עשויה הייתה להתפתח בנקל מגרסת 

מ משמר בפרט זה גרסה "מז שדווקא נהמכא( ר. התפתחות הפו+ פחותה בהרבה

בניגוד לעמדת� של רוב  –יותר מזו המשתקפת בשאר עדי הנוסח מקורית 

�מ לספר "שנה) הנכונה כשלעצמה(ואF בניגוד להכללה , הפרשני� הביקורתיי

מסקנה זו . וגדוש שיבושי� במידה יוצאת דופ(יחסית שמואל הוא נוסח מאוחר 

ההנחה שזו ) וכנגד(ספרותיי� שהוסעו בעד תקפה בלא כל תלות בנימוקי� ה

, מכוונת לאמת היאא� : עוד זאתו. ( גרסתו המקורית של הכתוב בהקשרואכ

להדגי� את הכלל הפילולוגי הידוע שגרסאות מקוריות לחזור והרי יש בה כדי 

�  . וכל מקרה ומקרה צרי+ להידו( לגופו, עשויות להשתמר ג� בעדי� גרועי
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“KINGS” OR “MESSENGERS” IN 2 SAMUEL 11:1?  

THE MASORETIC TEXT AND ITS LINGUISTIC BACKGROUND 

Noam Mizrahi 

 

An old exegetical mystery concerns the dating of the events recounted in  

2 Sam 11:1. According to this verse, David sent his troops to siege the 

Ammonite capitol one year after certain persons had left. These persons are 

identified by the ancient versions—as well as by the parallel account  

of 1 Chr 20:1—as “the kings”, that is, the coalition of Aramaean kings 

mentioned in the previous verse (2 Sam 10:19). This understanding also 

seems to be reflected in the vocalization of MT, while the consonantal texts 

seems to refer to “the messenger”, that is, the envoys dispatched by David 

to convey his condolences to the Ammonite king, and whose visit to 

Ammon ignited the war in the first place (2 Sam 10:1-18, esp. 2-4).  

The paper discusses the relation between these two readings. A critical 

scrutiny of previous studies demonstrates that they have failed to supply 

adequate explanation to the discrepancy between the consonantal text and 

the vocalization revealed in the MT. Most importantly, unlike the position 

held by many previous scholars, it should be stated explicitly that the best 

Tiberian codices do not treat this case as an example of kǝtīb and qǝrê. It is 

suggested that despite the apparent difference, both aspects of MT are best 

be interpreted in the same way as referring to “the messengers”. The seemingly 

diverging vocalization in fact reflects a late Second Temple pronunciation of 

this word following a phonological development that took place during that 

period, namely, the drop of the glottal stop, accompanied by a compensatory 

lengthening of the following vowel: *malʾak-īm > *malākīm > mǝlākīm, which 

is homophonous with mǝlākīm “kings”. This development is reflected in 

contemporaneous evidence, consisting of the Dead Sea scrolls and the oral 

tradition of the Samaritan Pentateuch.  


