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פרק 0

הקדמה
אבסטרקט
תיאור היחס בין התרגום הוולשי של החומש ) (1588לבין המקור העברי במסגרת השדה
הסמנטי ’שמיעה‘ .בחינה של אופן התרגום של הפועל ’ ָשׁ ַמע‘ )שמתורגם בעיקר בשתי
לקסמות וולשיות clywed :ו־ (gwꝛandoושל פעלים קרובים .תיאור החוקיות הקיימת בטקסט,
תוך כדי בחינה מדוקדקת של כלל המופעים ,והעלאת שאלות מתודולוגיות.

0.1
0.1.1

מתודולוגיה ובסיס תיאורטי
בחירה פרדיגמטית ותרגום
אחת מאבני־היסוד של הבלשנות הסטרוקטורלית ,על הזרמים השונים שבה ,היא עקרון
הבחירה בין סימנים לשוניים העומדים בניגוד )אופוציזיה( הדדי .יצירת המבע הלשוני,
שלו ביטוי לינארי ) ,(paroleכרוכה בסדרה של בחירות מתוך המצאי שבמערכת הלשונית
).(langue
לוי ]) [L (1967מציג מודל לתהליך התרגום ) (translatingכתהליך של קבלת
החלטות — סדרה של סיטואציות שבהן על המתרגם לבחור בין אלטרנטיבות שונות; כאשר
מול המתרגם נמצא ביטוי לשוני בשפת־המקור ,עליו לבחור את אופן התרגום שלו מהמצאי
הלשוני שבשפת־היעד .את הבחירות האלה לוי משווה למשחק ,ובכך )ובבחירת השם
’ ‘decision processלאפיון תהליך התרגום( הוא פותח אפשרות להשוואה עם הענף
תורת־המשחקים במתמטיקה ,השוואה שלדעתי יש בה פוטנציאל מעשיר לבלשנות.
לאור השוני הרב בין המערכות הלשוניות שבשפות השונות ,תהליך התרגום רצוף
בחירות כאלה ,הנובעות מההבדלים שבין המכניזמים הלשוניים )בכל תחומי־הלשון:
בתחביר ,בלקסיקון ,בפונולוגיה )בשמות ,לדוגמה( וכד׳(.
1

2

0.1.2
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וולשית ועברית מקראית
אחד התחומים המעניינים — והשנויים במחלוקת — בבלשנות קלטית הוא היחס שבין
המשפחה הקלטית ובין המשפחה האפרו-אסייתית )חמיתו-שמית(:

1

האם היה מגע בין

הלשונות? האם מדובר בסובסטראטום? האם הדמיון הוא טיפולוגי גרידא ומה תכונותיו?
האם אכן באמת קיים דמיון מובהק בין הלשונות האלה ,העולה על הדמיון הכללי שבין
לשונות אנושיות? — אלו שאלות שהתשובה להן לעולם אינה בלשנית-אקדמית בלבד ,ותמיד
הינה בעלת משקל רגשי.
בעבודה סמינריונית זו אנסה להאיר במקצת פינה אחת שבמגע בין הוולשית ,לשון
קלטית ,ובין העברית המקראית ,לשון שמית; מגע שהוא ב’סובסטראטום‘ ,אם כי לא כזה
היסטורי ,אלא טקסטואלי — תרגום החומש לוולשית.
בשנת  1588יצא לאור בפעם הראשונה תרגום מלא של כתבי־הקודש היודו-נוצריים
לוולשית ,בידי וויליאם מורגן ) ,(1604–1545שתרגם משפות־המקור ,עברית
בהיכרות עם תרגומים אנגליים בני־התקופה והתרגומים הקלאסיים:
והוולגטה.

4

2

ויוונית ,3

תרגום־השבעים

בכל הנוגע לברית הישנה ,מצב־דברים זה מעניין ,לאור מיעוט התרגומים

האחרים לשפות וורנקולריות באירופה שהתבססו על הטקסט העברי במישרין ולא תרגמו,
מכלי שני ,מתרגום־השבעים או הוולגטה.
בכמה דוגמאות שסוטות מהסיסטמיטיות הרגילה השוותי ,כדי להבין טוב יותר את מצב
הדברים ,עם התרגומים הקלאסיים ועם שני תרגומים אנגליים בני התקופה ,שגם בהם תורגמה
הברית הישנה ישירות מעברית (1560) Geneva Bible :וה־ ,1568) Bishops' Bibleעם
רוויזיה ב־.(1572
מבחינת הדיאכרוניה של השפה הוולשית ,התרגום נמצא בקו־התפר שבין הוולשית

המודרנית המוקדמת ) (Cymraeg Modern Cynnarוזו המודרנית המאוחרת )Cymraeg
 ;(Modern Diweddarלמעשה ,ההשפעה של תרגום כתבי־הקודש על השפה היא גורם
חשוב באופן החלוקה של השלבים הדיאכרוניים ,שהוא בלשני-חיצוני מטבעו.

השפה

1ר׳ ,לדוגמה ,ששה-הלוי ]) [S-H (2003בהשוואה של וולשית ומצרית ויונחלינג
]) [J (2000בהשוואה של וולשית ועברית מקראית ,וכן מלומדים מוקדמים יותר ,דוגמת
יוליוס פוקורני ) (Julius Pokornyותלמידו היינריך ואגנר ) ,(Heinrich Wagnerוכן ג׳ון מוריס-ג׳ונס
) ,(John Morris-Jonesשהיה הראשון בתקופתנו להצביע על קשר )בתקופתנו ,בבניגוד לתפיסות
ימיביניימיות נאיביות שקשרו את כל הלשונות לעברית(.
2מקומה של הארמית לא נוגע לענייננו; העבודה מוגבלת לחומש בלבד.
3תהא השפה שבה נכתבו ספרי הברית החדשה במקור )ה־ (Urtextאשר תהא ,היוונית היא
שפת־המקור בפועל מנקודת־ראות מאוחרת ,מבחינת העובדות הנגישות לנו.
4מידת ההשפעה של התרגומים בהם נעזר מורגן ראויה לבחינה מעמיקה .השפעה זו יכולה
לשמש כהסבר בחלק מהמקרים שבהם יש חריגות מהסיסטמטיות הרגילה בתרגום.

נראה

שהתרגומים שמשו בעיקר לביאור הטקסט העברי; באיזו מידה? — מחקר מיוחד דרוש כדי לענות
על השאלה הזאת.
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שבתרגום ספרותית ,ומכמה בחינות מליצית וארכאית  ,5ויש בה תכונות יחודיות רבות )ר׳
הנקודה הראשונה ב־.(§0.1.3
מהעובדה שהטקסט מתורגם במישרין עולה תועלת רבה למחקר השוואתי בין העברית
המקראית והוולשית בת־התקופה 6 .אם נחזור ללוי ]) ,[L (1967תהליך הבחירה שעשה
מורגן היה בהתבסס על הטקסט העברי ,לפי המצאי הלשוני הוולשי .בעבודה זו אבחן
את השדה הסמנטי ’שמיעה‘ בתרגום הוולשי של החומש  ;7חלק־הארי של בחינה זו
הוא בהתבוננות באופנים השונים שבהם תורגם הפועל העברי ’ ָשׁ ַמע‘ )הלקסמות הוולשיות
שמשמשות לכך הן  clywedו־ (gwꝛandoותיאורם המבני.

0.1.3

סוג מושא־המחקר וסוג העבודה המדעית
לא בכדי כתבתי שמושא הבחינה שלנו הוא השדה הסמנטי בתרגום הוולשי ועיקר העבודה
הוא בתיאור .אבאר ,ראשון ראשון ואחרון אחרון:

•

טורי ] [T (1995): c. 1מציע השקפה לפיה תרגומים הם עובדות בתרבות היעד.
אמנם עיקר המיקוד שלו הוא תרבותי ,אך נוכל להעתיק השקפה זו לתחום הלשוני:
טקסט מתורגם הוא טקסט שיש לבחון במסגרת שפת־היעד ומחקר בלשני של טקסט כזה
הוא מחקר של המערכת הלשונית הפנימית הנגלית מתיאור מבני שלו .זאת ,כמובן,
מבלי לעצום עין מול הטקסט המקורי והיות הטקסט מתורגם )ועל־כן בעל תכונות
מיוחדות  .(8תיאור משווה של האופנים שבהם תורגמו יסודות מסויימים שבטקסט
המקורי הוא תיאור מונחה־יעד ,גם אם הוא יוצא מתוך הטקסט המקורי :זה תיאור של
הבחירות שעשה המתרגם כשפגש באותו יסוד במקומות שונים בטקסט .אפשר לחקור
טקסטים מתורגמים לגמרי במנותק מהמקור ,כמקור עבור עצמם  ,9אך בחינה משווה
שלהם עם המקור יכולה להעשיר את הבנתנו הן את תהליך התרגום ,הן את הטקסט
המתורגם והן את הטקסט המקורי )במשקפיו של המתרגם( .לכן ,האופן שבו ממויינות

5מובהק במיוחד מבנה המשפט הנורמלי בטקסט ,המכונה ’ ‘abnormal sentenceבספרות
הבלשנית…
6דייויס ]) [D (1916כתב מאמר בכתב־העת  Y Beirniadשנראה שהיה יכול להיות רלוונטי
במיוחד לענייננו) Beibl Esgob Morgan a'r Beibl Hebraeg :התנ"ך של הבישופ מורגן והתנ"ך העברי(.
לצערי לא הצלחתי למצוא עותק נגיש.
7בדקתי את הממצאים שלי גם בשאר התנ״ך באופן ספורדי ואקראי )בחרתי באקראי פסוק
מהקונקורדנציה ובחנתי את האופן שבו הוא תורגם( :ההכללות שניסחתי על בסיס החומש מקבלות
תוקף נוסף מכך שהן מתאימות גם לספרים אחרים בתנ״ך .לעניין צמצום הקורפוס ,ר׳ .§0.2
8דוגמאות לכך בתרגומים לעברית החדשה מאנגלית ניתן לראות בהעתקה של מבנים תחביריים
אנגליים ,ביחידות לקסיקליות שמשמשות באופן מיוחד בתרגום ,ובתרגום ביטויים אידיומטיים
באנגלית שאין להם מקבילה פשוטה בעברית )’ ‘good old Johnכדוגמה( .ההשפעה ניכרת יותר
בתרגומים גרועים ,מילוליים מדי ,אך היא קיימת בהחלט גם בתרגומים טובים.
9ואכן ההיסטוריה זימנה טקסטים רבים שנשתמרו בתרגום בלבד ,והמקור אבד.
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הדוגמאות בעבודה מביא בחשבון לא רק את הטקסט הוולשי ,אלא גם את זה העברי.
אתן משל :התרגום הוא גשר שקצותיו עומדים בשתי גדות של נהר )=שפת־המקור
ושפת־היעד(; גשר שלא עומד באופן יציב בשני קצותיו על שתי הגדות הוא גשר שסופו
ליפול — כך גם בחינה של תרגום חייבת לתת את הדעת על שתי גדות הנהר ,המקור
והתרגום.
כאשר מדובר בטקסט מתורגם ,ההכרה בחשיבות של תיאור מבני ושיטתי של
טקסט יחיד והמבנה הלשוני שלו באופן עצמאי )(Spezialgrammatik

10

מקבלת

משנה־חשיבות .הלשון הנחקרת — לשון־התרגום של מורגן לטקסט המקראי — שונה
הרי שוני מהותי מהוולשית בת־התקופה  .11זאת משתי סיבות :הן מעצם היות הטקסט
מתורגם )ובפרט מעברית ,על ההשפעות הלשוניות הספציפיות הנובעות מהתכונות
הלשוניות שלה( ,והן מהמשקל התרבותי של הטקסט ו’נטל־הסטנדרטיזציה‘ שתרגום
כזה מקבל על עצמו  .12בשל קדושתם והחשיבות שניתנת לדיוק בתרגום ,תרגומים
של כתבים קדושים נוטים להיות מילוליים ולהשתמש בדגמים שמבוססים על אלה
שבטקסט המקורי ,גם אם הם לאו דווקא טבעיים בשפת־היעד.

•

הבלשנות הסטרוקטורלית היא בראש ובראשונה מדע מתאר )דסקריפטיבי( ,ולא
מסביר.

)וודאי שאינה פוסקנית ,פרסקריפטיבית(.

מול הבלשן נמצאים הנתונים

)בדרך־כלל בצורה של קורפוס( ,והוא מנתח ומארגן אותם בשיקול־דעת ומוצא ומנסח
חוקיות ומבנים .רק אז אפשר ,אולי ,לנסות ולהעז להציע הסבר .יש טעם גם בפרישה
של מצאי־העובדות בצורה מאורגנת מבלי לתאר חוקיות מושלמת :מושא המחקר
הבלשני מורכב ביותר ,ולא תמיד ניתן להוציא מסקנות חדות ונקיות לגמרי .13
10ר׳ מילותיו של היילמסלב ] ,[H (1969): p. 16שמסכמות את לב־לבה של מטרת העבודה
הבלשנית בכמה שורות ,שכל מילה בהן חשובה וראויה להתייחסות:
The objects of interest to linguistic theory are texts. The aim of linguistic theory
is to provide a procedural method by means of which a given text can be comprehended through a self-consistent and exhaustive description.

11מוטב שאומר ’הוולשיות בנות־התקופה‘ ,שהרי אין אחידות לשונית בין סוגי־טקסט שונים ובין
דיאלקטים )ושאר ’-לֶ ְק ִטים‘( שונים ,גם אם ,כמובן ,קיימים קווי־דמיון ביניהם.
12בעניין זה ר׳ המאמר הביקורתי של פווקס ]).[F (1993

תהא ההשפעה של תרגום

כתבי־הקודש )על המשקל הדתי ,התרבותי והחברתי שלהם( על הסטנדרט הוולשי הספרותי —
בסופו של דבר ,במבט לאחור — גדולה או קטנה’ ,נטל־הסטנדרטיזציה‘ שהיה נתון על כתפיו
של מורגן היה משמעותי בכל מקרה מנקודת־מבטו ,ולכך בעלת השפעה על המבנה הלשוני.
נטל סוציולינגוויסטי נוסף ,הקשור הדוקות לזה הנדון ,הוא זה של גורלה של הלשון הוולשית;
ר׳ אדוארדס ]) [E (1968ו־ווטקינז ]) [W (1961): p. 243לא עלה בידי למצוא עותק של
זה האחרון(.
13למעשה ,תיאור חלק ונקי ’מדי‘ יש בו כדי להחשיד את התיאור בפישוט-יתר וב־’עיגול פינות‘.
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לענייננו :מלאכת התרגום של מורגן ארכה זמן רב ,והתוצאה ,כצפוי ,לא מראה
אחידות מוחלטת .המתרגם אינו מכונה ,אלא אדם ,ואין לצפות ממנו לסיסטמטיות
מושלמת; לכן ,תיאור של המערכת מחייב הבאת מקרים ’יוצאים מן הכלל‘ בחשבון.
בנוסף ,אמנם הגבלתי את עצמי לחומש בלבד )ר׳  ,(§0.2אבל גם החומש עצמו לא
עשוי מקשה אחת מבחינה לשונית או טקסטואלית ,ובנוי מחלקים שלהם מבנים שונים
ומגוונים.
עם זאת ,בפועל ,כשמסתכלים על הכח ההסברי ועל מידת ההתאמה של התיאור
לממצאים ,ברור שהמערכת המוצעת כאן אכן תואמת היטב את מצב הדברים .בנוסף,
לא רק שהתיאור עומד בהתאמה עם הממצאים ,אלא שמשתקפת כאן מערכת עדינה
של הבחנות ,שמוכיחות הבנה מעמיקה של מורגן את הטקסט המקראי .אני מקווה
שבעבודה זאת אצליח לא רק לשכנע את הקורא בתקפות התיאור המוצע ,אלא גם
להציג את היופי ,הדיוק ,ודקות־ההבחנה שבתרגום המרשים הזה.

0.1.4

פרוצדורה וסדר העבודה
במאמרו ’ ‘The Jerusalem School of Linguistics and the Prague Schoolמציג רוזן
] [R (2005): pp. 46–47את סדר העבודה של הבלשן — בידוד הסביבות המנטרלות
כלחם־חוקה של האסכולה
כשלב קודם בהכרח לתיאור אלו שבהן ניגוד פונקציונאלי קיים —
ּ
הירושלמית:

[…] So we isolated the cases of neutralization and archi-elements
ﬁrst, in order to be able to eﬀectively examine the functions of the
forms under scrutiny in conditions of genuine opposition and selectability. We may state with quite some satisfaction that this procedure, the preliminary isolation of neutralization environments
prior to engaging in any attempt at uncovering functions, and especially on the levels superior to phonology, has become standard
]…[ procedure in our school,
בין אם נשתמש במונח ’ניטרול‘ ובין אם לאו  ,14על המשמעות התיאורטית הנובעת מכך,
ההגיון הבריא הוא להתחיל בתיאור הסביבות הפשוטות יותר )בהן אין ניגוד( לפני אלו
המורכבות יותר )בהן יש מערכת של ניגודים( ,ככלל.

15

14ר׳ בארי ]) [B (1979להתנגדות.
15כלל־אצבע נוסף ,שהולך יד ביד עם זה המדובר ,הוא להתחיל את המלאכה בבירור הליבה,
ה־ ,coreורק אז להמשיך בעבודה על הפריפריה .לאחר השלב של איסוף הדוגמאות הרלוונטיות
למחקר עומדת בפני הבלשן מסה גדולה מאוד של מקרים .ללא מיון שיטתי שלהם בסדר הגיוני
אי־אפשר לבצע עבודה בלשנית אפקטיבית וראויה .הדבר נכון בכל סוג של עבודה מדעית ,ולא
רק בזו הבלשנית.

פרק  — 0הקדמה
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על־פי עקרון־עבודה זה תחילה ניפיתי שלוש סביבות תחביריות

16

בטקסט העברי בהן

’ ָשׁ ַמע‘ מתורגם ללקסימה וולשית יחידה )ָ ’ :(§1.1שׁ ַמע  +מילת־יחס‘ )ָ ’ ,(§1.1.1שׁ ַמע  +תוכן‘
) (§1.1.2ו־’ ָשׁ ַמע  +מושא+בינוני‘ ) .(§1.1.3לאור העובדה שהדוגמאות רבות )למעלה מ־80
עבור הסביבה הראשונה ו־ 14עבור השניה; אך רק  5עבור השלישית( ומערכתיות ,אין ספק
שלא מדובר בהעדר־ניגוד מקרי שנובע ממגבלות ההיקף של הקורפוס.

0.1.5

שדות סמנטיים ודרך פורמאלית למיפויים בטקסט מתורגם
לעיסוק בקשרי־משמעות בשפה היסטוריה ארוכה ,אך טריר )]) [T (1931ו־[T
]) ((1934היה הראשון להגדיר את מושג ה’שדה‘ ולקבוע מונחים.

בין היחסים השונים שבסדרות אסוציאטיביות ,סוסיר [ S (1983): c. II.5.3] 17
מונה גם אסוציאציה על דרך הדמיון בין המסומנים ,ונותן כדוגמה את )enseignement,
…  (instruction, apprentissage, éducation,בצרפתית.

זהו ,הרי ,השדה הסמנטי

של ההוראה .ההקשר הסוסיריאני חשוב כאן ,שהרי הגדרתו של איבר במסגרת היחסים
האסוציאטיביים נובעת מהניגוד שלו עם איברים אחרים במערכת .לשון אחר :הגדרתו
של איבר בשדה סמנטי היא עניין של ניגוד בעל־משמעות .חשוב להבדיל כאן בין הצמד
’יחסים סינטגמטיים  :יחסים אסוציאטיביים‘ שאצל סוסיר ,לבין ’יחסים סינטגמטיים  :יחסים
פרדיגמטיים‘ שאצל בלשנים מאוחרים יותר שפיתחו את התורה ,דוגמת היילמסלב
)] [H (1969): c. 17ו־] [H (1970): p. 33ובמקומות רבים נוספים(.
היילמסלב ] ,[H (1969): c. 13כשהוא בוחן את שני צדי הסימן הלשוני ,מציג,
לצורך העניין ,את האופנים השונים שבהם שפות שונות מחלקות מחלקות סמנטיות שונות

)כך  green-blue-gray-brownבאנגלית לעומת  gwyrdd-glas-llwydבוולשית ו־træ-
 skovבדנית לעומת  Baum-Holz-Waldבגרמנית ולעומת  arbre-bois-forêtבצרפתית(.
עבודה על טקסט מתורגם נותנת כלים ישירים להשוואה כזו :ניתן לבדוק באילו אופנים
תורגם יסוד מסויים בשפת־המקור לשפת־היעד ,ואילו יסודות משפת־המקור מתורגמים ליסוד
מסויים בשפת־היעד .על תהליך הגילוי הזה ניתן לחזור כמה פעמים:

•

18

נתבונן ב־ Xבשפת־המקור ונראה שהוא מתורגם ב־ aוב־ bלשפת־היעד במקומות
שונים בטקסט.

16אמנם סביבה — כל עוד מוגדרת היטב — לא מוגבלת להגדרה תחבירית פשוטה בלבד ,דוגמת
הסביבות ב־ ,§1.1אבל סביבות תחביריות )בניגוד לכאלו לקסיקליות ,נרטיביות ,פרגמטיות ואחרות(
פשוטות יותר להגדרה חדה.
17לצורך העניין ’סוסיר‘ משמעו הקורס ,כפי שפורסם.
18דיאגרמה )מתחילים מ־ Xוממשיכים עם החצים(:
שפת־המקור:

שפת־היעד:

X.

Z
b

Y
a
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•

נבחן מה מתורגם ל־ aול־ bונראה — לדוגמה — שמדובר ב־ Xו־ ,Yו־ Xו־ ,Zבהתאמה.

•

נתבונן ב־ Yוב־ Zבשפת־המקור ונראה באילו אופנים הם מתורגמים ,וחוזר חלילה על

התהליך…
התהליך הזה — ’פינג-פונג‘ — נעשה בעבודה זו ,כאשר ה’שורש‘ )או ה’זרע‘  (19שלנו הוא
’ ָשׁ ַמע‘  20בטקסט העברי .זהו לא רק כלי פרקטי למציאת דוגמאות רלוונטיות ,אלא גם הצדקה
להגדרת שדה סמנטי.

21

לצורך מציאת הפסוקים הרלוונטיים בטקסט העברי נעזרתי באבן־שושן [É-Š
]).(1977–1980
אם לתמצת ,אנו פועלים לפי שיטה מוגדרת-היטב מבחינה פורמאלית בתיאור המבנה
)הסטרוקטורה ,כחלק מהמערכת — הסיסטמה — הלשונית( של השדה הסמנטי ’שמיעה‘
שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע):
בטקסט וולשי המתורגם מעברית ,החומש .זו ,הרי ,הכותרת של העבודה(’ :נַ ֲﬠ ֶ ֥
השדה הסמנטי ”שמיעה“ בתרגום החומש לוולשית :עיון פורמאלי-מבני‘.
מושג מרכזי מאוד בתיאור המבנה של שדות סמנטיים הוא מושג ה)אי־(אפיון
) .((un)markednessהיחסים בין הסימנים הלשוניים שמהווים ביחד את המערכת הסמנטית
שבענייננו — וכן באופן כללי יותר במבנה של מערכות סמיולוגיות — הם יחסים שבהם יש

איבר לא מאופיין ואיברים מאופיינים .כמו שנראה בהמשך ) ,(§1.2בניגוד clywed:gwꝛando
האיבר הלא־מאופיין הוא  ,clywedוזה המאופיין הוא .gwꝛando

0.1.6

לקסיקוגראפיה ,שדות סמנטיים והטקסט
לכאורה ,באופן מסורתי ,בעבודה כמו זאת ,שעוסקת בתיאור שדה סמנטי ,ה’חלון‘ שבו יש
לבחון את הדוגמאות הוא ברמת הלקסמה ,או לכל היותר ברמת המשפט .אין טעות גדולה
מזו! כמו שנראה פעמים רבות בעיסוק בדוגמאות השונות ,היכולת להוציא מסקנות והכללות
טובות מהממצאים מצד אחד והיכולת לבחון את אותן מסקנות והכללות במקרים ספציפיים —
אלו תלויות באופן מכריע בלקיחת טקסט נרחב בחשבון .מבחינה זאת ,למרות שלכאורה
היקף הטקסט הרלוונטי לכל דוגמה הוא זה שעוטף את הלקסמה הנבחנת ,בפועל העיסוק כאן
קרוב לבלשנות־הטקסט מבחינות רבות :הבנה של דוגמה בבידוד אינה אפשרית כלל במקרים
רבים — התחום אותו יש לבחון נע בין פסוקים בודדים לקטעי־טקסט גדולים בהרבה .דוגמה
יפה לכך ניתן לראות בדוגמה  ,54שתחולתה למעשה היא פרק שלם )ר׳ עמ׳ .(28
בנוסף ,חשוב לציין גם שהיסודות הנחקרים אינם ’מילים‘ )לא בהגדרה אורתוגראפית,
מורפולוגית או אחרת( .כמו שנראה בהמשך ,לערכיות ולקולוקציות יש מקום מכריע בתיאור
התחום הנדון.
 ,‘seed’19מונח הקיים במדעי־המחשב למטרות דומות :זה שממנו מתחילים בתהליך מוגדר-היטב.
20במתכוון ,כדי להגביל את ההיקף של העבודה ,צמצמתי את הבדיקה בעיקר לפעלים .ברור לי
שעבודה שלמה ומקיפה יותר תהיה חייבת לכלול לא רק את כל התנ״ך אלא גם צורות נוספות.
21ר׳  ,§0.1.7וכן הערה  10בעמ׳  4ובפרט המילים ’.‘procedural method

פרק  — 0הקדמה
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הטקסט המקראי מגוון מאוד ,ולסוגי־טקסט שונים תחביר שונה — דקדוק שונה — וכן
מערכת שונה של לקסיקון .דוגמאות לתת־מערכות דקדוקיות וההשפעה שלהן על העיסוק
כאן אפשר לראות ב־ ,§1.1.1בתת־הסעיף ’יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל‘ )עמ׳  (15וב־.§1.7

0.1.7

הצדקה של התיאור
בהנתן תיאור בלשני של טקסט )ר׳ הערה  10בעמ׳  (4איך נוכל לבחון האם הוא תיאור

מתאים ,האם הוא מוצדק? תחילה ,ננסה לפסול אותו על בסיס היותו לא self-consistent
)כלומר ,הוא מכיל סתירות פנימיות( או לא ) exhaustiveכלומר ,חלק מהעובדות הרלוונטיות
הושמטו( .גם אם התיאור יעמוד בשני המבחנים האלה ,אין די בכך .תיאור טוב צריך
לשפר ולעדן את ההבנה שלנו את הטקסט )’…  .(‘… can be comprehendedכולי תקווה
שבעבודה זו הצלחתי להבהיר במעט את הסוגיה הנדונה ולהביא להבנה טובה יותר ומדוייקת
יותר של הטקסט הוולשי והיחסו לזה העברי.

22

בעבודה על טקסט מתורגם ,הבנה מעמיקה יותר של התרגום יכולה גם לעזור לנו ,באופן
עקיף ,להבין את הטקסט המקורי ,כפי שהוא משתקף בעיני המתרגם.

23

למה הדבר דומה?

לשבירת קרן־אור במנסרה :תהליך התרגום יכול לפרק מה שנראה כיחיד ,אחיד ובלתי־פריק
ולפרוט אותו באופן כזה שאולי יתן לנו מושג טוב יותר — או לפחות פירוש נוסף — על הטקסט
המקורי.

24

הצדקה נוספת לזהותם של האיברים בשדה הסמנטי ’שמיעה‘ ניתן לראות בתקבולות
בטקסט המקראי ,שמעידות על הקשר הסמנטי שבין צד אחד של התקבולת וצדה השני )ר׳
.(§1.4
אם וכאשר ארחיב את תחום המחקר לתיאור חושים נוספים ,אוכל להצדיק את בחירת
ה’זרעים‘ בטקסט העברי באמצעות רשימות־חושים שיש במקרא )ר׳  §1.2.2וכן .(§2.1

0.2

הקורפוס
כאמור לעיל ,הקורפוס המתואר בעבודה זו הוא החלק הראשון ,החומש ,מהתרגום המלא

הראשון של כתבי־הקודש היודו-נוצריים לוולשית ,בידי ד״ר וויליאם מורגן )William
 ,Morganבישופ בל׳אנדאבֿ ) (Llandafובל׳אנלוי ) ,(Llanelwyשיצא לאור בשנת ) 1588ועל כן
מכונה ’ ‘Beibl 1588בוולשית( .מורגן למד עברית ויוונית ושפות נוספות בטרם ניגש לתרגום.
תרגום התנ״ך נעשה מהטקסט העברי; ראיות לכך ניתן לראות הן מכתביהם של בני־התקופה
22בעבודה כלולות כל הדוגמאות שמצאתי .אני מקווה שלא נשמטה מעיני אף דוגמה.
23זה ,כמובן ,לא רעיון חדש; ר׳ לדוגמה מגילה  3aבתלמוד הבבלי :אמר רב איקא בר אבין אמר רב
חננאל אמר רב מאי דכתיב ]נחמיה  [8:8ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא ויקראו בספר
תורת האלהים זה מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו הפסוקין ויבינו במקרא אלו פיסקי טעמים.
24בהקשר המקראי ראוי כמובן להזכיר את המקום המרכזי של תרגומי התנ״ך לארמית ,ובראשם
תרגום אונקלוס ,כצורה של ספרות פרשנית ,ואת הספרות שנכתבה עליהם.
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והתייחסויות מאוחרות יותר והן מתכונותיו הלשוניות של התרגום )דוגמת הבראיזמים שלא
קיימים בתרגומים הקלאסיים ובתרגומים האנגליים בני־התקופה(.

25

העברי של התנ״ך ששימש את מורגן שרד ,עם הערות בכתב־ידו!

26

למעשה ,נראה שהעותק

בשנת  ,1620כ־ 32שנים אחרי פרסום התרגום מ־ 1588וכ־ 16שנים לאחר מותו של מורגן,
הבישופ ריצ׳רד פארי ) (Richard Parryפרסם מהדורה מחודשת של התרגום ,בשיתוף עם
ד״ר ג׳ון דייויס ממל׳ויד ) .(John Davies o Fallwydבמהדורה הוכנסו שינויים רבים ,חלקם
לשם התאמה לתרגום האנגלי של המלך ג׳יימס שיצא בינתיים )בשנת  ;(1611היא מכונה
’ ‘Beibl 1620בוולשית .על־בסיס המהדורה הזאת הודפסו המהדורות המאוחרות יותר ,עד
לימינו )לדוגמה ,([M (1955)] :ורבים מתייחסים דווקא אליה כאל ’התנ״ך של מורגן‘.
המהדורה הזאת לא מתאימה לצרכינו משלוש סיבות:

•

העובדה שהטקסט נערך .בדיוק כמו בטקסטים מודרניים ,עבודתו של העורך מקשה
מאוד על עבודתו של הבלשן .מערכת לשונית אחרת ,זו של העורך ,מתנגשת בזו
של המחבר והתוצאה סבוכה ומקשה על המחקר הלשוני בכך שהיא ’מלכלכת‘ את
הנתונים.

•

השינויים שהוכנסו אינם עקביים .בחינה השוואתית של המהדורות מראה בבירור
חוסר סיסטמטיות בשינויים :יסוד מסויים לפעמים הוחלף באחד ,לפעמים באחר
ולפעמים נשאר על כנו ,בלי חוקיות ברורה.

•

ההשפעה של התרגום האנגלי שיצא בין המהדורות הוולשיות פוגעת ביכולת להשוות
באופן ישיר עם הטקסט העברי.

לכן בחרתי לדבוק במהדורה הישנה מ־.([M (1588)]) 1588
הבחירה בצמצום היקף המחקר לחומש בלבד ,ולא לתנ״ך העברי כולו ,היא פרקטית
בלבד.

על־פי אבן־שושן ]) [É-Š (1977–1980מופיעות בכלל התנ״ך 1159

דוגמאות ל’ ָשׁ ַמע‘.

ודאי שיש מבין הדוגמאות שמופיעות בנביאים ובכתובים דוגמאות

שיכולות לאתגר ,לשפוך אור או לחדד את התיאור המערכתי המוצע ,אך רובן המוחלט
טריוויאלי ולא מאתגר או מוסיף דבר לתיאור .הטקסט של החומש מספיק ארוך ומגוון כדי
להוציא מסקנות ברורות.
25למידע על התרגום ,ובפרט על כך שהתרגום נעשה מהשפות המקוריות ,ר׳ אדוארדס [E
]) ,(1968מורגן ]) [M (1988ולוי ]).[L (1876
26לצערי לא הצלחתי למצוא מהדורת פקסימילה נגישה של הספר .המצאותו של העותק כיום
מוזכרת אצל ] ,[M (1988): c. 2, ﬁg. 2בצירוף צילום מוקטן מאוד של דף ממנו )תחילת פרשת
קרח( ,שצורף לשער האחורי בעבודה זו .עיון מעמיק יותר בתרגום ידרוש השוואה של העותק
שעמד מול מורגן עם מהדורות אחרות וקריאה של ההערות )ר׳ .(§2.1
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מהדורות
הספריה הלאומית הוולשית הקימה אתר חשוב בשם ’’) 27 ‘Drych Digidolמראה דיגיטלית‘(,
בו ניתנת ,בין השאר ,גישה חופשית למהדורות פקסימילה דיגיטליות של כתבי־יד ,ספרים
מודפסים עתיקים ועוד .בין אבני־החן נמצא גם צילום דיגיטלי של עותק של התרגום של מורגן
שהודפס בשנת  !1588העותק הזה הוא המקור לטקסט הוולשי בעבודה זו ,והוא הוקלד כמות
שהוא

28

.29

גם בהתייחסויות למהדורה מ־ 1620השתמשתי בצילום של ספר מהמהדורה הראשונה,
ממאגר פקסימיליות חשוב לא פחות ,ה־) Early English Books Onlineר״ת:(30 EEBO :
]).[M (1620

עבור הטקסט העברי ,המהדורה שהשתמשתי בה היא ה־Westminster Leningrad
) Codexר׳ ]) [WLCבביבליוגראפיה(.

הערות טכניות
•

משמעות סימון מספר־פסוק בכוכבית בדוגמאות היא שיש הבדל במספור הפסוק הזה
במהדורות והתרגומים השונים .בדרך־כלל מדובר בהזחה של פסוקים ספורים.

•

הסימון של האלמנטים המקבילים בקו תחתי בדוגמאות מיועד רק כדי לסייע
בהתמצאות כללית ,להדגיש את החלק הרלוונטי ביותר בדוגמה ,ואין לו תוקף בלשני.
במבנים מורכבים ,הסימון הוא על היחידה המרכזית בלבד.

•

סימון ’←‘ מיד לאחר דוגמה מציין התייחסות אל הדוגמה המדוברת .בחלק מהסעיפים
יש התייחסות אל כלל קבוצת הדוגמאות בראש הסעיף ולאחריה מודפסות הדוגמאות
עצמן ברצף )עם הפרדה ב־◇ ◇ ◇ ◇ ◇( ,כאשר אחרי חלקן מופיע הסבר נקודתי
ב־’←‘.

http://www.llgc.org.uk/?id=digitalmirror&L=127
28כל שגיאה בהקלדה מקורה בי .בצעתי הגהה על הטקסט המוקלד ,אבל יתכן שנשארו טעויות.
בכמה מקומות בהם הדפוס לא ברור סימנתי ’???‘ .במקומות שבהם כתובה צורה לא רגילה ציינתי
’) :‘(sicאין כאן יוהרה )כאומר ’המתרגם או הסדר טעה‘( ,אלא רק סימון שלא מדובר בטעות שלי
בקריאה או בהקלדה.
29הערה טכנית שולית :עקב תקלה טכנית שהבחנתי בה מאוחר מדי ,יתכן שחלק מהרצפים
של שני ) sכלומר ,( ,מיוצגים כ־ ſאחת בטקסט של התרגום מ־ ,1588בספרים בראשית ושמות
בלבד .אין בכך נזק ממשי לקריאת־הטקסט )מה גם שהצירוף  נדיר יחסית ,וקוצר ל־ sבסטנדרטים
אורתוגראפיים מאוחרים יותר ,כמו גם עיצורים כפולים אחרים שאינם  nnו־ (rrותיקון של הטעות
היה מצריך עבודה רבה מאוד של הקלדה כפולה של הפסוקים; לכן ,לא טרחתי לתקן .כאמור,
שאר הספרים לא הושפעו מהתקלה.
 ;http://eebo.chadwyck.com/30במאגר מופיעים גם ספרים שהודפסו באנגליה בשפות שאינן
אנגלית.
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•
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כאשר נכתב בעבודה ’ ָשׁ ַמע‘ הכוונה היא ללקסמה ,ולא לצורה מורפולוגית מסויימת
)’פרפקט‘ ,גוף שלישי יחיד ,בניין קל( .הבחירה בצורה המילונית המנוקדת מטרתה רק
להבהיר שמדובר בפועל הזה )הניקוד חשוב בפרט ב־.(§1.8

•

לאור הריבוי בדוגמאות למבנה ’ ָשׁ ַמע  +מילת־יחס‘ )למעלה מ־ (80והפשטות היחסית
שלו ,הדוגמאות למבנה לא מופיעות בגוף־הטקסט אלא בנספח ) ,(§3כדי להקל על
הקריאה .שאר הדוגמאות מופיעות בגוף־הטקסט ,כאשר הדוגמאות בכל תת־סעיף
מסודרות לפי סדר הופעתן בתנ״ך.

•

בשל אופיה הלא־לינארי של המערכת הלשונית ,ה־ ,langueתיאור שהוא לינארי
לגמרי אינו אפשרי.

בעבודה מופיעות הפניות רבות ,שפונות קדימה ואחורה.

השתדלתי להקל על הקריאה במידת האפשר ,אבל דפדוף קדימה ואחורה הכרחי
לקריאה שלמה של העבודה )ההפניות אינן ’קישוטים‘( :יש נקודות שנשענות על
דברים שהופיעו בעמודים הקודמים או שיופיעו בעמודים שלאחריהן.
31

•

בטקסט הוולשי תוספות משל מורגן מצויינות בסוגריים רבועים; כך במקור.

•

בשל מגבלות הדפוס ,אני מניח ,הריווח בטקסט הוולשי בין המילים לא תמיד ברור
ואחיד בשורות צפופות .בשורות כאלה השלמתי רווחים שהושמטו אחרי סימני־פיסוק,
וכן רווחים בין מילים במקומות שבהם אין ספק שבשורה מרווחת ַה ּ ַסדָּ ר היה מרווח.

•

העבודה נכתבה כך שגם אדם שלא יודע וולשית יוכל לקרוא אותה ולהבין את
רובה המוחלט ,ובפרט את החלקים היותר חשובים.

עם זאת ,לא מצויין בכל

דוגמה האם  clywedהוא שמופיע או  ;gwꝛandoהקורא שאינו בקיא בוולשית יוכל
להשתמש בכלל־האצבע הבא ,גם כשהמורפולוגיה הוולשית גורמת לכך שבמבט
מבחוץ אי־אפשר לזהות את המילה כצורה של  :32 clywed/gwꝛandoב־ gwꝛandoתמיד
מופיעה האות  ,33 ꝛוב־ clywedהיא לא מופיעה כלל.

31בהערת־אגב אגיד שבדיקה מה ואיך נוסף ונגרע בטקסט הוולשי היא בעיני נושא מעניין :נראה
שבחלק מהמקומות מדובר בביאור ,בחלקם מדובר בהשפעה של תרגומים אחרים ,ובחלקם התוספת
היא תוצאה של הממשק בין העברית והוולשית וההבדלים המבניים בין שתי השפות .הנקודה
האחרונה מעניינת בהקשר של המילוליות שבתרגום כתבי־הקודש )ר׳ הנקודה הראשונה ב־:(§0.1.3
נשאלת השאלה מה מורגן ראה כמתאים לשינוי והתאמה בלי ציון בסוגריים ומה הוא ראה צורך
לציין .בהקשר זה ר׳ קידושין  49aבתלמוד הבבלי :ר׳ יהודה אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי
והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף.
32כך ,לדוגמה ב־ ,glybuשהיא צורה של .clywed
 R) R rotunda33מעוגלת( — צורה של האות  rשמופיעה אחרי אותיות מסויימות ,ביניהן .w
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פרק 1

השדה הסמנטי ’שמיעה‘
המקבילות הוולשיות ל’ ָשׁ ַמע‘ העברי בטקסט הן שתיים —  clywedו־ — gwꝛandoמלבד כמה
מקרים חריגים שידונו בהמשך ) .(§1.6מצב כזה מזמין ,כמובן ,בחינה של ההבדל ביניהן:
הדיסטריבוציה ביניהן והניגוד הפונקציונאלי ביניהן.

כאמור ) ,(§0.1.4נתחיל בתיאור הסביבות התחביריות שבהן אין ניגוד בבחירה בין clywed
ו־ gwꝛandoבתרגום ’ ָשׁ ַמע‘ ) (§1.1ולאחר מכן נתאר את המקרים בהם קיים ניגוד ).(§1.2
שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘ ) (§1.3והמקרים שבהם שמיעה מופיעה במבנים
אחר־כך ,יפורטו המקרים מסוג ’נַ ֲﬠ ֶ ֥

של תקבולת מקראית ) ,(§1.4יתוארו המקרים שבהם אין חפיפה בין ’ ָשׁ ַמע‘ ובין clywed
ו־) gwꝛandoכאשר אלו האחרונים מתרגמים לא את זה הראשון ) (§1.5וכאשר זה הראשון
מתורגם שלא באלו האחרונים ) ,((§1.6תתואר סביבה תחבירית-רטורית מיוחדת שבה
’ ָשׁ ַמע‘ שונה מבשאר הדוגמאות )הומונימיה( ) (§1.7ויוצגו לקסמות שקרובות ל’ ָשׁ ַמע‘ ).(§1.8

1.1

מקרים שבהם הבחירה בלקסמה מנוטרלת תחבירית
עובדה מעניינת מאוד — שאפשר לראות מקבילות לה גם במקרים רבים אחרים בניתוח
בלשני ,כאשר ישנן סביבות שבהן קיים ניגוד בין איברים בפרדיגמה מסויימת וישנן סביבות
’מנטרלות‘ — היא שלמרות שבסביבות שאפרט בסעיף הזה אין ניגוד  ,clywed:gwꝛandoעדיין
המקרים שבהם יש שימוש בלעדי ב־ clywedמתאימים מבחינה סמנטית למקרים שבהם נבחר
 clywedמתוך ) clywed:gwꝛandoוכך גם עם  ,gwꝛandoבהתאמה(; כלומר ,כמו שנראה בהמשך
) clywed ,(§1.2כשמיעה חושית פשוטה ,ו־ gwꝛandoכשמיעה עם אפיון נוסף:

•

ב־ָ ) §1.1.1שׁ ַמע  +מילת־יחס( דוגמאות רבות לשמיעה כציות.gwꝛando :

•

ב־ָ ) §1.1.2שׁ ַמע  +תוכן( שמיעה חושית של מלל.clywed :

•

ב־ָ ) §1.1.3שׁ ַמע  +מושא+בינוני( שמיעה של נקסוס .clywed :1

1ר׳ הסעיף המדובר לדיון בשאלה האם אכן מדובר כאן בשמיעה של נקסוס בכל המקרים.
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ב־ §1.2אדון בניגוד  ;clywed:gwꝛandoב־ §2.1ארחיב על השאלה התיאורטית העולה
מההתאמה הסמנטית הקיימת גם כאשר ניגוד פורמאלי לא קיים.

1.1.1

ָשׁ ַמע  +מילת־יחס
ככלל ,הצירוף ’ ָשׁ ַמע  +מילת־יחס‘ בטקסט העברי מתורגם ל־ gwꝛando arבטקסט הוולשי.

מילות־היחס בטקסט העברי בסביבה הזו הן שלושְ 2 :בּ ;§3.1.1) -דוגמאות  211עד ֶ ,(246אל-
) ;§3.1.2דוגמאות  247עד  (284ו־ ְל ;§3.1.3) -דוגמאות  285עד  .(295כולן מתורגמות לאותו
מבנה וולשי; כלומר ,ההבדל במילת־היחס אינו בא לביטוי בתרגום ,שמשתמש במילת־יחס
יחידה.ar ,
מלבד דוגמאות-נגד ספורות ,שנדונות כל אחת במקומה gwꝛando ar ,מתרגם רק את
’ ָשׁ ַמע  +מילת־יחס‘; כלומר ,התרגום כאן הוא אוטומטי )המרה פשוטה של מבנה עברי למבנה
וולשי( ובלעדי )המבנה הוולשי משמש רק להמרת אותו מבנה עברי( .כל הדוגמאות האלה,
ארבע במספר ,בעלות תכונות מיוחדות )כלומר ,הן בכל מקרה לא דוגמאות ’רגילות‘ ,כמו
הרוב המוחלט של הדוגמאות( ,שאולי עוזרות להבין את הסטיה )ר׳ הסבר אחרי כל אחת
מהדוגמאות ,במקומו ,וכן הנקודה האחרונה ב־:(§2.1

•

דוגמה  :25מבנה תחבירי יחידאי עבור ’ ָשׁ ַמע‘ בקורפוס.

•

דוגמה  :63ה־’ ar) arnoעל‘  +גוף שלישי זכר( הוא תוספת של מורגן ,בסוגריים רבועים,
כנראה כדי להבהיר.

•

ל־קוֹל ַה ַנּ ַ֖ﬠר‘ באותו הפסוק.
ֹלהים ֶא ֥
דוגמה  :80מושפע ,ככל הנראה ,מ’ ָשׁ ַ ֧מע ֱא ִ ֛

•

דוגמה  :92דומה ל־.80

אמנם אנחנו עוסקים בטקסט הוולשי ויחסו לזה העברי )ר׳  ,(§0.1.3אך ראוי לתת את הדעת
על התכונות הבאות בטקסט העברי )יתכן ,כמובן ,שהמצב שונה מחוץ לחומש(:

•

’ ָשׁ ַמע ְ +בּ ‘-מצטרף אך ורק אל ’קוֹל‘ עם סיומת־קניין או בסמיכות עם שם־עצם .בכל
המקרים האלה ’קוֹל‘ מתורגם ב־ llaisשמשוייך בהתאם ,מלבד בדוגמה  ,226שם יש
שימוש ב־ .llefההבדל במושא לא נובע מהתרגומים שהיו לפני מורגן :בכולם יש

שימוש באותו מושא שמשמש באופן רגיל ל’קוֹל‘ — ́ φωνηבתרגום־השבעיםvox ,
בוולגטה ו־ voyceבתרגומים האנגליים .סביר להניח ,אם כך ,שהמוטיבציה לשוני
נובעת מהסמנטיקה של הבכי .כך קורה גם במקרים נוספים שבהם שמיעה של ’קוֹל‘
מתורגמת ב־ :llefדוגמה  ,6שם יש הרמת־קול ) (derchafu … llefוקריאה );(gweiddi
דוגמה  ,52שם יש נתינת־קול בבכי ) ;(roddi llef mewn wylofainודוגמה  ,84שם יש
2הדוגמאות מעמ׳  71ואילך.
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צעקה ) .(gweiddiהדברים לא פשוטים ונקיים :בדוגמה  ,93שהיא בעלת מבנה דומה
ל־ ,84מופיע .llais

•

3

מכל  38הדוגמאות של ’ ָשׁ ַמע ֶ +אל ,‘-לעומת זאת ,רק אחת מצטרפת אל ’קוֹל‘
)דוגמה  .(248מלבד זאת ,המבנה מצטרף אל כינויי־גוף ,שמות פרטיים ,שמות־עצם
שמציינים דיבור ושמות־עצם שמציינים דוברים.

•

’ ָשׁ ַמע ְ +ל ‘-מצטרף אל ’קוֹל‘ עם סיומת־קניין או בסמיכות עם שם־עצם ואל כינוי גוף
ראשון יחיד ,כאשר כל הדוגמאות לזה האחרון הן מויקרא .26

לאור הסיסטמטיות שבחלוקה המתוארת לעיל ,ולאור ריבוי השימוש ב’קוֹל‘ גם שלא
במשמעותו הלקסיקלית )’שחיקה של הערך הלקסיקלי‘( ,אפשר להסיק שמדובר כאן —
בסביבה של שמיעה ,בקולוקציה עם ’ ָשׁ ַמע‘ — ביסוד דקדוקי )גרמטיקלי( שמתווך בין
פועל־השמיעה ומושא־השמיעה )שאליו ’קוֹל‘ משוייך(; כלומר ,זהו מקרה של גרמטיקליזציה
של היסוד הלקסיקלי ’קוֹל‘ .התרגום מעתיק לרוב את הצורה העברית הזאת ,ומגוון בכמה
מקומות בלקסמה )שברוב המקרים מתורגמת ב־ .(llaisאי־אפשר ,כמובן ,להסיק דבר מכך על
טקסטים שנכתבו במקור בוולשית ועל התחביר והלקסיקון שלהם :ללשון מתורגמת ,כאמור
) ,(§0.1.3תכונות משל עצמה .לעניינו ,ר׳ גם ) §1.2.4מושא ’קוֹל‘ ישיר ,עמ׳ .(33

מתן־שם :יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל
כאמורָ ’ ,שׁ ַמע  +מילת־יחס‘ מתורגם ב־ .gwꝛando arמקרה חריג יחיד ,מתוך עשרות רבות,
הוא דוגמה  ,247שמתורגמת למבנה עם  clywedשלו מושא ישיר .הדוגמה הזאת היא מופת
של ’יוצא מן הכלל המעיד על הכלל‘ .נתבונן בדוגמה; למען נוחות הקריאה ,אני משכפל
אותה כאן —

הוה ִה ָ ֥נּ ְך ָה ָ ֖רה וְ י ַֹל ְ֣ד ְתּ
אמר ָל ֙הּ ַמ ְל ַ ֣אְך יְ ָ ֔
וַ ֤יּ ֹ ֶ
הו֖ה
י־שׁ ַ ֥מע יְ ָ
מוֹ יִ ְשׁ ָמ ֔ ֵﬠאל ִ ֽכּ ָ
ֵ ֑בּן וְ ָק ָ ֤ראת ְשׁ ֙
ל־ﬠנְ ֵ ֽי ְך׃
ֶא ָ

Dywedodd hed angel yꝛ Arglwydd
wꝛthi hi, wele di yn feichiog, a thi a eſcoꝛi ar âb, ac a elwi ei enw ef Iſmael:
canys yꝛ Arglwydd a glybu dy gyﬅudd di.

לכאורה ,נראה שהדוגמה הזאת חורגת מהכלל האמור ’ ָשׁ ַמע+מילת־יחס ←  ,‘gwꝛando arאך
אם נתבונן בתוכן הדוגמה כולה ,ולא רק בסינטגמה המצומצמת ,נווכח שמולנו מקרה מיוחד.

זהו סוג־טקסט מיוחד ,שמופיע פעמים רבות בתנ״ך :פירוש של שם שניתן .ה’ ָשׁ ַמע‘ שב’ ָשׁ ַ ֥מע
ל־ﬠנְ ֵ ֽי ְך‘ אינו מנותק מהקשר פירוש־השם .ניתן להסביר את הבחירה ב־ clywedבמקרה
הו֖ה ֶא ָ
יְ ָ
דנן בכך שה’ ָשׁ ַמע‘ כאן ,שנמצא ביחס תחבירי )של תחביר נתינת/פירוש־שם( עם ה’ש־מ־ע‘
ל־ﬠנְ ֵ ֽי ְך‘ אלא אל הלקסמה
הו֖ה ֶא ָ
שב’יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל‘ ,מתייחס לא לביטוי הקונקרטי שלו ב’ ָשׁ ַ ֥מע יְ ָ
כישות אבסטרקטית־לשונית )’ש־מ־ע‘( ,ולכן ,כאשר עמד הפסוק הזה לתרגום מול מורגן,
3בשני המקרים התרגומים האחרים אחידים φωνή :ו־ ,voyceובלטינית כינוי־הגוף  ;nosההבדל
בתרגום ’וַ נִּ ְצ ַﬠק‘ מיושר במהדורה משנת  1620מבחינת הלקסמה ) ,(gweiddiאך ההבדל בתרגום ’קוֹל‘
נשאר על כנו.

]

1
בראשית

16:11

[
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הוא בחר באיבר הלא־מאופיין ,הגנרי ביותר ,בניגוד  ,clywed:gwꝛandoדהיינו ) clywedר׳ §1.2
ו־ §0.1.5לדיון ב)אי־(אפיון בענייננו( .אם אכן זה המקרה ,מדובר בדקות־הבחנה גבוהה מאוד
בתרגום; אישית ,אני מוצא את הדיוק הזה חלק מהיופי של התרגום הוולשי של מורגן.
עבור הקורא הוולשי שאינו יודע עברית )קהל־היעד של התרגום( ,ההגיון הפנימי שבפסוק
הזה ,כמו כל שאר הפסוקים שבהם יש נתינת/פירוש־שם ,לא מובן :הוא לא רואה את הקשר
ל־ﬠנְ ֵ ֽי ְך(.
הו֖ה ֶא ָ
י־שׁ ַ ֥מע יְ ָ
שבין ) Iſmaelיִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל( ו־ֽ ִ ) canys yꝛ Arglwydd a glybu dy gyﬅudd diכּ ָ
הבעיה הזאת קיימת בכל תרגומי התנ״ך  ;4קיימים תרגומים שמוסיפים על הפירוש שבטקסט
פירוש מילולי לשפת־היעד )בסוגריים ,בדרך־כלל(.
קיימים בתנ״ך כמה שמות שפירושם קשור לשמיעה .ברובם לא מופיע פירוש ,כך שלא
נוכל להעזר בהם לחיזוק הטענה .הנה הם:

הוֹשׁ ָמע
ָ
ישׁ ָמע )במדבר ,(1:10
ָאזְ נִ י )במדבר ֲ ,(26:16אזַ נְ יָ ה )נחמיה ֱ ,(10:10א ִל ָ
)דברי־הימים א׳  ,(3:18יַ ֲאזַ נְ יָ ה )ירמיה  ,(35:3יִ ְשׁ ַמ ְﬠיָ ה )דברי־הימים א׳ ,(12:4
ִמ ְשׁ ָמע )דברי־הימים א׳ ֶ ,(4:25שׁ ַמע )נחמיה ָ ,(8:4שׁ ָמע )דברי־הימים א׳ ,(11:44
ִשׁ ְמ ָﬠה )שמואל ב׳ ְ ,(13:3שׁ ָמ ָﬠה )דברי־הימים א׳ ִ ,(12:3שׁ ְמ ִﬠי )שמואל ב׳ ,(16:5
ְשׁ ַמ ְﬠיָ ה )מלכים א׳ .(11:22
שם שכן מפורש הוא שמו של שמעון ,בדוגמה  ,4שמתורגם בשימוש ב־ .clywedמקרה זה לא
יכול לעזור לנו בחיזוק הטענה דלעיל ,כיוון שבכל מקרה הוא היה מתורגם ב־ ,clywedבדומה
לכל הדוגמאות מהמבנה ’ ָשׁ ַמע ִ +כּי‘ )ר׳ .(§1.1.2
בחלק מהספרות על שמות תנ״כיים שמו של שמואל נקשר עם שמיעה .עם זאת ,בין אם
יש בכך אמת ובין אם לאו  ,5הפסוק שבו מפורש שמו לא יכול לעזור בחיזוק הטענה:

]

2
שמואל א׳

[

הי ִל ְת ֻק ֣פוֹת ַהיָּ ִ֔מים וַ ַ ֥תּ ַהר ַח ָנּ֖ה וַ ֵ ֣תּ ֶלד ֵ ֑בּן
וַ יְ ִ ֙
הו֖ה ְשׁ ִא ְל ִ ֽתּיו׃
מוּאל ִ ֥כּי ֵמיְ ָ
מוֹ ְשׁ ֵ֔
ת־שׁ ֙
וַ ִתּ ְק ָ ֤רא ֶא ְ

1:20

A bu o fewn cylchoedd dyddiau feichiogi
o Hannah, ac eſcoꝛ ar fab, a hi a alwodd
ei enw ef Samuel: canys gan yꝛ Arglwydd
]y dymunais ef [eb y hi.

למרות שהשמות שקשורים לשמיעה לא יכולים לעזור בחיזוק הטענה ,דרך אחרת לעשות
זאת ,דרך הטעונה מחקר מיוחד ,היא בדיקה האם באמת מורגן בוחר באופן סיסטמתי לקסמות
לא מאופיינות בתרגום פירוש שמות .מחקר כזה צריך לקחת בחשבון הן תיאור מלא של אופן
התרגום של נתינת ופירוש שמות ביחס למקור והן ניתוח של שדות סמנטיים ומיפוי האיברים
ה)לא־(מאופיינים בהם .זה תחום מרתק ,אבל הוא נמצא מחוץ לתחום העבודה הזאת.

1.1.2

ָשׁ ַמע  +תוכן
הצירוף ’ ָשׁ ַמע  +תוכן‘ מתורגם ,בכל המקרים שבהם הוא מופיע ,בשימוש ב־.clywed
4וכן בתרגומים של ספרים בני־ימינו בהם ניתנת חשיבות לשמות.
מוּאל אין‘.
וב’שׁ ֵ
ְ
5והרי יש עי״ן ב’ש־מ־ע‘,
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רוב הדוגמאות מושלמות ב’ ִכּי  +פסוקית‘ ,וכמה בצורות של השורש ’א־מ־ר‘ .נתבונן
באופן שבו תורגמו הצורות השונות:

ָשׁ ַמע ִ +כּי
את המבנה המקראי הזה מתרגם מורגן בכמה צורות ,לפי טיבה של פסוקית ה’ ִכּי‘:

•

פסוקיות פעליות מתורגמות בשימוש באינפיניטיב וולשי )שהוא :(that-form
דוגמאות  9 ,6 ,5 ,3ו־ .13בדוגמה  5נוסף אגנס ,בסוגריים מרובעים ,במבנה ’+ i
אינפיניטיב‘; בדוגמאות  6ו־ 9האגנס מסומן במילת־היחס  ;oבדוגמה  13הוא מסומן
במבנה של סמיכות; בדוגמה  3לא מופיע אגנס )המקור פאסיבי )נִ ְשׁ ָ ֖בּה((.
בדוגמה  12משמשת צורה קונוורביאלית עם  bodלתרגום ’ ָבּא‘.

ככל הנראה

מורגן פירש את הצורה העברית כבינוני )כך מתורגמים גם הבינוניים שבדוגמה .(11
בתרגומים האחרים מופיעה הצורה הרגילה:

–

תרגום־השבעיםκαὶ ἤκουσεν ὁ χανανις βασιλεὺς αραδ ὁ κατοικῶν κατὰ :
]…[ τὴν ἔρημον ἦλθεν γὰρ ισραηλ ὁδὸν αθαριν

–

הוולגטהquod cum audisset Chananeus rex Arad qui habitabat ad :
]…[ meridiem venisse scilicet Israhel per exploratorum viam

–

תנ״ך־ז׳נבהWhen King Arad the Canaanite, which dwelt toward :
]…[ the South, heard tel yt Israel came by the way of the spies,

–

תנ״ך־הבישופיםAnd when kyng Arad the Chananite which dwelt :
towarde the south, hearde tell that Israel came by the way that the
]…[ spyes had founde out,

•

שׁ־שׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם( ,שמתורגם
בדוגמה  7יש במקור משפט־ישות  +אדוורב לוקטיבי )יֶ ֶ ֖
בשימוש ב־ + bodאדוורב לוקטיבי ).(fod ŷd yn yꝛ Aipht

•

בדוגמאות  8 ,4ו־ 11מופיע  :maiאלו משפטים שמניים ומבנים פוקאליים.

דוגמה  10שונה מהשארִ ’ :כּי‘ מתורגם )ומפורש( לא כציין של תוכן ,אלא כפתיחה
לפסוקית־סיבה .כך גם בתרגומים האנגליים ,שנראה שהשפיעו כאן על התרגום הוולשי )גם
בשימוש בסוגריים(:

•

תנ״ך־ז׳נבהBut Moses saide vnto the Lorde, When the Egyptians shall :
heare it, (for thou broughtest this people by thy power from among
)them

•

תנ״ך־הבישופיםAnd Moyses sayde vnto the Lorde: Then the Egyptians :
shall heare it, (for thou broughtest this people in thy might from among
)them.
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◇◇◇◇◇
Pan glybu Abꝛam gaeth-gludo ei gâr yna
efe a arfogodd oi hyﬀoꝛddus [weion] y
rhai a aneſyd yn ei dŷ ef ddau naw, a thꝛychant, ac a ymlidiodd hyd Dan.

יכיו
ָ֜ ִת־חנ
ֲ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ַא ְב ָ ֔רם ִ ֥כּי נִ ְשׁ ָ ֖בּה ָא ִ ֑חיו וַ ָ֨יּ ֶרק ֶא
וּשֹׁל֣ שׁ ֵמ ֔אוֹת וַ יִּ ְר ֖דּ ֹף
ְ יתוֹ ְשׁמ ָֹנ֤ה ָﬠ ָשׂ ֙ר
֗ ידי ֵב
֣ ֵ יְ ִל
ד־דּן׃
ֽ ָ ַﬠ

A hi a feichiogodd eilwaith, ac a eſcorodd
ar âb, ac a ddywedodd: am glywed o'ꝛ
Arglwydd mai câs [ydwyf ] ﬁ, am hynny
y rhoddodd efe i mi hwn hed: a hi a
alwodd ei enw ef Simeon.

י־שׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה
ָ אמר ִ ֽכּ
ֶ ֹ עוֹד וַ ֵ ֣תּ ֶלד ֵבּן֒ וַ ֗תּ
֮
וַ ַ ֣תּ ַהר
ת־ז֑ה וַ ִתּ ְק ָ ֥רא
ֶ ם־א
ֶ ַן־לי גּ
֖ ִ נוּאה ָא ֔נ ֹ ִכי וַ יִּ ֶתּ
֣ ָ י־שׂ
ְ ִ ֽכּ
ְשׁ ֖מוֹ ִשׁ ְמ ֽﬠוֹן׃

Yna Jacob a glybu [i Sichem] halogi Dina
ei ferch, ai feibion ef oeddynt gyd ai
hanifeiliaid yn y maes: am hynny Jacob
a dawodd aſôn hyd oni ddaethant hwy
[adꝛef ]

וּב ָנ֛יו ָהי֥ וּ
ָ ת־דּ ָינ֣ה ִב ֔תּוֹ
ִ וְ יַ ֲﬠ ֣קֹב ָשׁ ַ֗מע ִ ֤כּי ִט ֵמּ ֙א ֶא
ת־מ ְק ֵנ֖הוּ ַבּ ָשּׂ ֶ ֑דה וְ ֶה ֱח ִ ֥רשׁ יַ ֲﬠ ֖קֹב ַﬠד־בּ ָ ֹֽאם׃
ִ ֶא

A phan glywodd efe dderchafu o honoﬁ  llef, a gweiddi: yno efe a ﬀoawd,
ac a aeth allan, ac adawodd ei wiſc yn 
ymmyl i.

קוֹלי וָ ֶא ְק ָ ֑רא וַ יַּ ֲﬠ ֹ֤זב
֖ ִ מ ִתי
ֹ ֥ י־ה ִרי
ֲ וַ יְ ִ ֣הי ְכ ָשׁ ְמ ֔עוֹ ִ ֽכּ
וּצה׃
ָ דוֹ ֶא ְצ ֔ ִלי וַ ָיּ֖נָ ס וַ יֵּ ֵ ֥צא ַה ֽח
֙ ְִבּג

Dywedodd hed, wele clywais fod ŷd yn
yꝛ Aipht, ewch i wared yno, a phꝛynnwch
i ni oddi yno, fel y bôm w, ac na byddom feirw.

ֶ ֹ וַ ֕יּ
שׁ־שׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם
֖ ֶ ֶאמר ִה ֵנּ֣ה ָשׁ ַ֔מ ְﬠ ִתּי ִ ֥כּי י
רוּ־ל֣נוּ ִמ ָ֔שּׁם וְ נִ ְח ֶי֖ה וְ ֥ל ֹא נָ ֽמוּת׃
ָ דוּ־שׁ ָמּ ֙ה וְ ִשׁ ְב
ָ֙ ְר

Hwythau a ddarparaſant eu hanrheg, erbyn dyfod Joſeph ar hanner dydd: o blegit clywſent mai yno y bwyttaent fwyd.

יוֹסף ַ ֽבּ ָצּ ֳה ָ ֑ריִ ם ִ ֣כּי
֖ ֵ ד־בּוֹא
֥ ת־ה ִמּנְ ָ֔חה ַﬠ
ַ ינוּ ֶא
֙ וַ יָּ ֙ ִכ
אכלוּ ָ ֽל ֶחם׃
ְ ֹ י־שׁם ֥י
֖ ָ ָ ֽשׁ ְמ ֔עוּ ִכּ

A chꝛedodd y bobl: a phan glywſant
ymweled 'oꝛ Arglwydd a meibion Iſrael,
ac iddo weled eu goꝛthꝛymder, yna
hwynt a ymgrymmaſant, ac a addolaſant.

ת־בּ ֵנ֣י
ְ הוה ֶא
֜ ָ ְי־פ ַ ֨קד י
ָ ַ ֽו יַּ ֲא ֵ ֖מן ָה ָ ֑ﬠם ַ ֽו יִּ ְשׁ ְמ ֡עוּ ִ ֽכּ
ת־ﬠנְ ָ֔ים ַ ֽו יִּ ְקּ ֖דוּ וַ ִ ֽיּ ְשׁ ַתּ ֲחוּֽ וּ׃
ָ יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וְ ִ ֤כי ָר ָא ֙ה ֶא

[
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הו֑ה וְ ָשׁ ְמ ֣ﬠוּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם
אמר מ ֶ ֹ֖שׁה ֶאל־יְ ָ
וַ ֥יּ ֹ ֶ
ת־ה ָ ֥ﬠם ַה ֶזּ֖ה ִמ ִקּ ְר ֽבּוֹ׃
ית ְבכ ֲֹחָך֛ ֶא ָ
י־ה ֱﬠ ִ ֧ל ָ
ִ ֽכּ ֶ

Yna y dywedodd Moſes wꝛth yꝛ Arglwydd, felly yꝛ Aiphtiaid a glywent
(canys oi myſc hwynt y dygaiﬅ y bobl
)ymma i nu yndy (sic) nerth.

ל־יוֹשׁ ֮ב ָה ָ ֣א ֶרץ ַהזֹּא ֒
ֵ
וְ ָא ְמ ֗רוּ ֶא
י־א ָ ֣תּה
עוּ ִ ֽכּ ַ
ת ָ ֽשׁ ְמ ֙
ר־ﬠיִ ן ְבּ ֜ ַﬠיִ ן נִ ְר ָ ֣אה ׀
הוה ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ָה ָﬠ֣ם ַה ֶזּ֑ה ֲא ֶשׁ ֨ ַ
יְ ָ ֔
וּב ַﬠ ֻמּ֣ד ָﬠ ָ֗נן ַא ָ֨תּה
הוה וַ ֲﬠ ָנֽנְ ָ֙ך ע ֵ ֹ֣מד ֲﬠ ֵל ֶ֔הם ְ
ַא ָ ֣תּה יְ ָ ֗
וּב ַﬠ ֥מּוּד ֵ ֖אשׁ ָ ֽליְ ָלה׃
יוֹמם ְ
יה ֙ם ָ֔
ה ֵֹלְ֤ך ִל ְפנֵ ֶ

A [rhai] a ddywedant i bꝛewylwyꝛ y tir
hwn: (canys clywſant mai tydi Arglwydd
ſodd⁇? ym myſc y bobl ymma, ac mai ti
Arglwyd (sic) ſyd⁇? yn ymddangos [iddynt] wyneb yn wyneb, a bod dy niwl di
yn aros arnynt, a'th fod ti yn myned oi
blaen hwynt mewn colofn niwl y dydd,
)ac mewn colofn dân y nôs.

ְך־ﬠ ָר ֙ד י ֵ ֹ֣שׁב ַה ֶ֔נּגֶ ב ִכּ֚י ָ ֣בּא
וַ יִּ ְשׁ ַ֞מע ַה ְכּנַ ֲﬠ ִנ֤י ֶ ֽמ ֶל ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֶ ֖דּ ֶרְך ָה ֲא ָת ִ ֑רים וַ יִּ ָ ֙לּ ֶח ֙ם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ ִיּ ְ֥שׁ ְבּ
׀ ִמ ֶ ֖מּנּוּ ֶ ֽשׁ ִבי׃

A bꝛenin Arad y Cananead pꝛewylydd y
]dehau a glybu fod Iſrael yn dyfod [rhyd
ﬀoꝛdd yꝛ iwyꝛ, ac a ryfelodd yn erbyn Iſrael, ac a gaeth-gludodd gaethglud oddi arno.

אתוֹ
וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע ָבּ ָל֖ק ִ ֣כּי ָ ֣בא ִב ְל ָ ֑ﬠם וַ יֵּ ֵ֨צא ִל ְק ָר ֜
מוֹאב ֲא ֶשׁ ֙ר ַﬠל־גְּ ֣בוּל ַא ְר ֔נ ֹן ֲא ֶ ֖שׁר
ָ֗
ל־ﬠיר
ֶא ִ ֣
ִבּ ְק ֵ ֥צה ַהגְּ ֽבוּל׃

A chlybu Balac ddyfod Balaam, ac efe a
aeth iw gyfarfod ef i ddinas Moab: yꝛ
]hon [ſydd] ar ardal Arnon, yꝛ hon [ſydd
ar gwꝛr y tern.

]
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ָשׁ ַמע  +א־מ־ר
בכל ארבע הדוגמאות )שלוש כאן  +דוגמה  (18מופיע  ,dywedydהמתאים ל’א־מ־ר‘ המקראי.
הדוגמאות מעטות מדי בתת־הקורפוס שנבחר מכדי לתאר חוקיות ברורה .בדיקה מקיפה
יותר תדרוש לא רק הרחבה של הקורפוס לכל התנ״ך ,אלא גם התייחסות למערכות של
פעלי־הדיבור ושל ציטוט )ר׳ גולדנברג ]) ,[G (1991לדוגמה(.

◇◇◇◇◇
אמר ָה ִא ֙
וַ ֤יּ ֹ ֶ
א ְמ ִ ֔רים
תּי ֽ ֹ
ישׁ נָ ְס ֣ﬠוּ ִמ ֶ֔זּה ִ ֤כּי ָשׁ ַ֙מ ְﬠ ִ ֙
נֵ ְל ָ ֖כה דּ ָ ֹ֑תיְ נָ ה ]…[

A'r gŵꝛ a ddywedodd cychwnnaſant oddi
ymma, o blegit clywais hwynt yn dy]…[ wedyd, awn i Dothan:

א ְמ ִ ֔רים‘ —
← מושא גוף שלישי רבים ) + (hwyntקונוורב ) — (yn dywedydלתרגום הקומפלקס ’ ֽ ֹ
שלאחריו הציטוט בתיווך גראפי בלבד )פסיק(.

]
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פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

ל־יוֹסף ֲחל֣ וֹם ָח ֔ ַל ְמ ִתּי וּפ ֵ ֹ֖תר ֵ ֣אין
ֵ֔
אמר ַפּ ְרע ֹ֙ה ֶא
וַ ֤יּ ֹ ֶ
מר ִתּ ְשׁ ַ ֥מע ֲחל֖ וֹם
א ֹ֑תוֹ וַ ֲא ִ֗ני ָשׁ ַ ֤מ ְﬠ ִתּי ָﬠ ֶ ֙ל ֙יָך ֵלא ֔ ֹ
תּר א ֹֽתוֹ׃
ִל ְפ ֥ ֹ

A Pharao a ddywedodd wꝛth Joſeph,
bꝛeuddwydiais euddwyd, ac nid [oes] ai
deonglo ef: ond myﬁ a glywais ddywedyd
am danat ti, y gwꝛandewi euddwyd iw
ddeonglu.

← משלים אינפיניטיב ) (dywedydשלאחריו הציטוט מצויין ב־’) yש.(‘-

]

16
דברים

[

ֹלהיָך נ ֵ ֹ֥תן
הוה ֱא ֶ֜
י־ת ְשׁ ַ֞מע ְבּ ַא ַ ֣חת ָﬠ ֶ ֗ריָך ֲא ֶשׁר֩ יְ ָ ֨
ִ ֽכּ ִ
מר׃
ְלָך֛ ָל ֶ ֥שׁ ֶבת ָ ֖שׁם ֵלא ֽ ֹ

*13:13

Pan glywech am vn o'th ddinaſoedd, y
rhai y mae 'r Arglwydd dy Dduw yn eu
roddi it i dꝛingo ynddynt, gan ddywedyd:

מר‘.
←  gan ddywedydמקביל מבחינה מבנית ל’ ֵל-א ֽ ֹ

1.1.3

ָשׁ ַמע  +מושא+בינוני
הצירוף מתורגם ,בכל המקרים שבהם הוא מופיע ,בשימוש ב־.clywed
בדוגמאות  21–18הבינוני הוא של פועל של השמעת־קול� )בדוגמאות  19 ,18ו־21
’ ְמ ַד ֵבּר‘ ,שמתורגם ב־ ;yn llefaruבדוגמה ’ 20בּ ֶֹכ ֙ה‘ ,שמתורגם ב־ .(yn wyloבדוגמה 17
אמנם הסמנטיקה של ’ ִמ ְת ַה ֵ ֥לְּך‘ לא קשורה ,כלקסמה ,להשמעת קול ,אבל כאן הצירוף הוא
של ֨קוֹל ש ִמ ְת ַה ֵ ֥לְּך.
מבנים דוגמת זה משמשים בשפות שונות לתיאור המצב של דבר־מה; כך ,לדוגמה ,בפועל

’ gmjלמצוא‘ במצרית אצל פולוצקי ]) ,[P (1965שם  gmjהוא verb of incom-
 plete predicationשלא מציין מציאה כתוצאה של חיפוש ,אלא מציאה של דבר־מה במצב
זה וזה clywed .הוולשי שונה מ־ gmjהמצרי ,אך עדיין עולה השאלה האם השומע שומע
’את  ‘Xאו ’)ש(  Xבמצב זה וזה‘? כלומר ,האם השמיעה היא של המושא ,או של הנקסוס בין
המושא והבינוני .תשובה חלקית אפשר למצוא בדוגמה  ,21שם העובדה המתוארת היא לא
שאף עם לא שמע שקול־אלוהים מדבר מתוך אש )שמיעה של נקסוס( ונשאר בחיים ,אלא
ֹלהים( כאשר הוא מדבר מתוך האש,
שאף עם לא שמע קול־אלוהים )שמיעה של מושא֨ ,קוֹל ֱא ִ֜
ונשאר בחיים .כלומר ,במקרה הזה הדגש הוא על זהות המושא של ’ ָשׁ ַמע‘  .6בירור מלא
של המבנה ’מושא+בינוני‘ ומקבילתיו בתרגום טעון בדיקה מקיפה ומעמיקה מזאת האפשרית
במסגרת העבודה הנוכחית.

◇◇◇◇◇

6דרך גראפית להציג את זה היא:
ר־שׁ ַ ֥מ ְﬠ ָתּ ַא ָ ֖תּה וַ ֶיּ ִֽחי׃
תּוְֹך־ה ֵ ֛אשׁ[ ַכּ ֲא ֶשׁ ָ
ָ
ֹלהים ְמ ַד ֵ ֧בּר ִמ
]קוֹל ֱא ִ֜
נקסוסֲ :ה ָ ֣שׁ ַ ֽמע ָﬠ ֩ם ֨
מול
ר־שׁ ַ ֥מ ְﬠ ָתּ ַא ָ ֖תּה וַ ֶיּ ִֽחי׃
תּוְֹך־ה ֵ ֛אשׁ ַכּ ֲא ֶשׁ ָ
ָ
ֹלהים[ ְמ ַד ֵ ֧בּר ִמ
]קוֹל ֱא ִ֜
מושאֲ :ה ָ ֣שׁ ַ ֽמע ָﬠ ֩ם ֨
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ֹלהים ִמ ְת ַה ֵ ֥לְּך ַבּ ָ ֖גּ ן
הו֧ה ֱא ִ ֛
ת־קוֹל יְ ָ
ַ ֽו יִּ ְשׁ ְמ ֞עוּ ֶא ֨
הו֣ה
ְל ֣ר ַוּח ַהיּ֑ וֹם וַ יִּ ְת ַח ֵ֨בּא ָ ֽה ָא ָ ֜דם וְ ִא ְשׁ ֗תּוֹ ִמ ְפּנֵ ֙י יְ ָ
ֹלהים ְבּ ֖תוְֹך ֵ ֥ﬠץ ַה ָ ֽגּ ן׃
ֱא ִ֔

Pan glywſant lais yꝛ Arglwydd Dduw yn
rhodio yn yꝛ ardd, gyd ag awel y dydd,
yna yꝛ ymguddiodd Adda ai wꝛaig, o
olwg yꝛ Arglwydd Dduw, ym myſc pꝛennau 'r ardd.

מר ִה ֵנּ֤ה
וְ ִר ְב ָק ֙ה ָ ֽא ְמ ָ ֔רה ֶאל־יַ ֲﬠ ֥קֹב ְבּ ָנ֖הּ ֵלא ֑ ֹ
ל־ﬠ ָ ֥שׂו ָא ִ ֖חיָך
ת־א ִ֔ביָך ְמ ַד ֵ ֛בּר ֶא ֵ
תּי ֶא ָ
ָשׁ ַ֙מ ְﬠ ִ ֙
מר׃
ֵלא ֽ ֹ

Yna Rebecca a lefarodd wꝛth Iacob ei
mâb, gan ddywedyd: wele clywais dy
dâd yn llefaru wꝛth Eſau dy awd ganddywedyd.

]
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← הדוגמה הזאת נמצאת בתחום החופף ל’ ָשׁ ַמע  +א־מ־ר‘ ) ,§1.1.2עמ׳  .(19בשתי הסביבות,
שהדוגמה הזאת נמצאת על צומת בין שתיהן ,משמש הפועל  ,clywedכך שאין התנגשות בין
 clywedו־) gwꝛandoמעניין היה לראות מה היה קורה במקרים בהם יש התנגשות כזאת(.

מוֹﬠ ֮ד ְל ַד ֵבּ֣ר ִאתּוֹ֒ וַ יִּ ְשׁ ַ֨מע
א ֶהל ֵ
וּב ֨ב ֹא מ ֶֹ֜שׁה ֶאל־ ֣ ֹ
ְ
ת־ה ֜קּוֹל ִמ ַדּ ֵבּ֣ר ֵא ֗ ָליו ֵמ ַ ֤ﬠל ַה ַכּ ֙פּ ֹ ֶר ֙ת ֲא ֶשׁ ֙ר
ֶא ַ
ל־א ֣ר ֹן ָה ֵﬠ ֻ ֔דת ִמ ֵ ֖בּין ְשׁ ֵנ֣י ַה ְכּ ֻר ִ ֑בים וַ יְ ַד ֵ ֖בּר ֵא ָ ֽליו׃
ַﬠ ֲ

Ac fel yꝛ oedd Moſes yn myned i babell
y cyfarfod i lefaru wꝛth Dduw: yna efe a
glywe lais yn llefaru wꝛtho oddi ar y dꝛugareddfa, […] ac efe a ddywedodd wꝛtho.

ת־ה ֗ ָﬠם בּ ֶֹכ ֙ה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹ֔תיו ִ ֖אישׁ
וַ יִּ ְשׁ ַ֨מע מ ֶֹ֜שׁה ֶא ָ
וּב ֵﬠ ֵינ֥י מ ֶ ֹ֖שׁה
אד ְ
ר־אף יְ הוָ ֙ה ְמ ֔ ֹ
ְל ֶפ ַ֣תח ָא ֳהל֑ וֹ וַ ִיּ ַֽח ַ ֤
ָ ֽרע׃

A chlybu Moſes y bobl yn wylo trwy eu
tylwythau, pob vn yn nrws ei babell: ac
enynnodd dig yꝛ Arglwydd yn fawꝛ, a
dꝛwg oedd gan Moſes.

תּוְֹך־ה ֵ ֛אשׁ
ָ
ֹלהים ְמ ַד ֵ ֧בּר ִמ
ֲה ָ ֣שׁ ַ ֽמע ָﬠ ֩ם ֨קוֹל ֱא ִ֜
ר־שׁ ַ ֥מ ְﬠ ָתּ ַא ָ ֖תּה וַ ֶיּ ִֽחי׃
ַכּ ֲא ֶשׁ ָ

A glybu pobl lais Duw yn llefaru o ganol
y tân, fel y clywaiﬅ ti, a byw o honynt':

]
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7:89

]
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1.2

עכשיו ,אחרי שניפינו ממכלול הדוגמאות את אלה שבהם הבחירה בין  clywedו־gwꝛando
מנועה בסביבות התחביריות המדוברות ,נוכל לגשת לשאר המקרים ,בהם הניגוד אינו מנוע
תחבירית.
’בקליפת־האגוז‘ ,הניגוד בין  clywedו־ ,gwꝛandoכפי שעולה מניתוח הדוגמאות ,הוא כזה:
הראשון אינו מאופיין מבחינה סמנטית ,והשני כן clywed .משמעו שמיעה פשוטה :קליטה
ָתר )’שמיעה ,(‘+בדרך־כלל
של מידע חושי אקוסטי דרך האזניים;  gwꝛandoנושא אפיון י ֵ
מטאפורה שמתבססת על מושג השמיעה )ציות ,הכרעה וקבלת משפט ,פירוש וכד׳( .את
הטענה הזאת ,שהיא פשוטה מאוד לניסוח ,אבסס על־ידי דוגמאות רבות ,שלא רק יבססו
אותה אלא גם יעדנו ,ידייקו וישייפו אותה  .7כמו שנראה בהמשך ,הטקסט המקראי מזמן
7כך ,לדוגמה ,נראה אילו סוגים של ’ ‘+נמצאים ב’שמיעה.‘+

[

11:10

]
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[

[
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מקרים רבים שבהם הקו)נ(טקסט לא משאיר מקום לספק )זו הליבה; ר׳ הערה  15בעמ׳ ;(5
במקרים שבהם אפשר לפרש את הכתוב לכאן ולכאן )הפריפריה( ,נוכל לראות שהכלל שנוסח
כאן מאפשר לנו לפרש את הכתוב בטקסט הוולשי בצורה מדוייקת יותר )וכתוצאה מכך גם
את הטקסט העברי ,באופן עקיף ,דרך העדשה של מורגן; ר׳ ’משל המנסרה‘ ב־.(§0.1.7

שמיעה במשפט

1.2.1

כל הדוגמאות שבהן ’ ָשׁ ַמע‘ מופיע בקונטקסט משפטי מתורגמות ב־ :gwꝛandoלא מדובר כאן
בשמיעה באזניים ,אלא בשקילה ובהכרעה.
דוגמאות  236 ,115 ,114ו־ 269לא רלוונטית לענייננו ,למרות המילה ’ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים‘ :אלו
החוקים האלוהיים ,לא הכרעה בדין.

◇◇◇◇◇

]

22
ויקרא

[

10:20

יטב ְבּ ֵﬠ ָינֽיו׃
וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע מ ֶֹ֔שׁה וַ יִּ ַ ֖

Yna y gwꝛandawodd Moſes, ac y bu
fodlon.

← הכרעה מהאל בעניין אלעזר ואיתמר .בויקרא  ,10:19הפסוק הקודם זה ,כתוב ’וַ יְ ַד ֵ֨בּר ַא ֲה ֜ר ֹן
את
הוה וַ ִתּ ְק ֶ ֥ראנָ ה א ִ ֹ֖תי ָכּ ֵ ֑א ֶלּה וְ ָא ַכ ְ֤ל ִתּי ַח ָטּ ֙
אתם וְ ֶאת־ ֽﬠֹ ָל ָת ֙ם ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ ֔
ת־ח ָטּ ָ ֤
ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ֵ ֣הן ֠ ַהיּוֹם ִה ְק ִ ֨ריבוּ ֶא ַ
הוה׃‘.
יטב ְבּ ֵﬠ ֵינ֥י יְ ָ ֽ
ַהיּ֔ וֹם ַהיִּ ַ ֖

]
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[

וַ ֥יּ ֹ ֶ
אמר ֲא ֵל ֶ ֖הם מ ֶ ֹ֑שׁה ִﬠ ְמ ֣דוּ וְ ֶא ְשׁ ְמ ֔ ָﬠה ַמה־יְ ַצֶוּ֥ה
הו֖ה ָל ֶ ֽכם׃
יְ ָ

9:8

A dywedodd Moſes wꝛthynt, ſefwch a mi
a wꝛandawaf beth a oꝛchymynno yꝛ Arglwydd o'ch plegit.

← הכרעה מהאל בעניין הקרבת קורבן־פסח על־ידי אנשים טמאים.

]
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[

1:16

מ ַע
מר ָשׁ ֤ ֹ
יכם ָבּ ֵ ֥ﬠת ַה ִ ֖הוא ֵלא ֑ ֹ
וָ ֲא ַצוֶּ ֙ה ֶאת־ ֣שׁ ֹ ְפ ֵט ֶ֔
ין־א ִ ֖חיו
וּב ָ
ין־אישׁ ֵ
וּשׁ ַפ ְט ֶ ֣תּם ֶ֔צ ֶדק ֵ ֽבּ ִ ֥
יכ ֙ם ְ
ין־א ֵח ֶ
ֵבּ ֲ
וּבין גֵּ ֽרוֹ׃
ֵ֥

A'r amſer hwnnw y goꝛchymynnais
i'ch barnwŷꝛ chwi gan ddywedyd:
gwꝛandewch [ddadleuon] rhwng eich
bꝛodyꝛ, a bernwch gyﬁawnder rhwng
gŵꝛ ai awd, ac ai eon hed.

← נוסף מושא )’ dadleuonמחלוקות‘(; התאמה של הפסוק למבנה של השפה הוולשית.

]
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1:17

[

א־ת ִ֨כּירוּ ָפ ִ֜נים ַבּ ִמּ ְשׁ ֗ ָפּט ַכּ ָקּ ֤טֹן ַכּגָּ ד ֹל֙ ִתּ ְשׁ ָמ ֔עוּן
ֽל ֹ ַ
אֹלהים ֑הוּא
י־אישׁ ִ ֥כּי ַה ִמּ ְשׁ ָ ֖פּט ֵל ִ ֣
וּרוּ ִמ ְפּנֵ ִ֔
֤ל ֹא ָת ֙ג ֙
]…[

Na chydnabyddwch wynebau mewn
barn, gwꝛandewch ar y lleiaf, yn gyﬅal
ac ar y mwyaf: nac ofnwch rhac neb, o
]…[ blegit y farn ſydd eiddo Duw:

← כאמור ב־) §1.1.1עמ׳  ,(14שימוש ב־ gwꝛando arמחוץ ל’ ָשׁ ַמע  +מילת־יחס‘ קיים רק
בדוגמאות ספורות ,כולן ’אבנורמליות‘ באופן נוסף על השימוש ב־ gwꝛando arלתרגומן .זו
אחת מהן :יש כאן מבנה שהוא יחידאי בקורפוס עבור ’ ָשׁ ַמע‘ — ’ ַכּ־ַ Xכּ־ָ + Yשׁ ַמע‘ .המבנה

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית
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הזה מתורגם ב־ ,gwꝛando + ar y X, yn gyﬅal ac ar y Yשגם הוא מופיע רק פעם אחת בקורפוס
עבור  .8 gwꝛando/clywedתרגום של מבנה עברי למבנה וולשי.

שׁה ִמ ֶ֔כּם ַתּ ְק ִר ֥בוּן ֵא ַל֖י
שׁר יִ ְק ֶ ֣
]…[ וְ ַה ָדּ ָב ֙ר ֲא ֶ ֣
וּשׁ ַמ ְﬠ ִ ֽתּיו׃
ְ

1.2.2

[…] a'r pêth yꝛ hwn a dd rhy galed
i chwi a ddygwch attaﬁ, a mi ai
gwꝛandawaf.

]
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[

1:17

רשימות־חושים
אם בסעיף הקודם ) (§1.2.1ראינו ש’שמיעה‘ שהיא במובהק לא בהכרח עניין חושי גרידא —
שמיעה במשמעות המשפטית — מתורגמת ב־ ,gwꝛandoעכשיו נעבור לדוגמאות שהן חושיות
פר-אקסלנס; כולן מתורגמות ב־ .clywedבתנ״ך מופיעות כמה פעמים רשימות של חושים
ויכולות קוגניטיביות )בתיאור אלוהים אחרים ,הנעדרים את היכולות האלה ובמקרים נוספים(;
שתיים מהן מופיעות בחומש .כדי לתת תמונה שלמה יותר ולחזק את הטענה ,כללתי גם
דוגמאות משאר התנ״ך.
המילה ’ ָאזְ נַ יִם‘ ) (cluauמופיעה בכל הדוגמאות ,מלבד דוגמה  .28ראוי לאזכור הדמיון
שבין  cluﬅו־) clywedהשו׳ ’ ָאזְ ַ ֣נ יִם‘ ו’יַ ֲא ִז֑ינוּ‘ בדוגמה  ,(34שלהם שורש אטימולוגי משותף .9
בנוסף על הדוגמאות מהתנ״ך העברי אפשר למנות גם דוגמה נוספת שמצאתי ,חיצונית,
ממשל הגוף ואיבריו שבאיגרת הראשונה אל הקורינתים:

ⲏⲟⲕⲁ ⲏ ⲩⲟⲡ ⲥⲟⲙⲗⲁⲑⲫⲟ ⲁⲙⲱⲥ ⲟⲧ ⲛⲟⲗⲟ ⲓⲉ
ⲥⲓⲥⲏⲣⲫⲥⲟ ⲏ ⲩⲟⲡ ⲏⲟⲕⲁ ⲛⲟⲗⲟ ⲓⲉ

Os yꝛ holl goꝛph dde lygad, pa le y
bydde y clywed': neu os y cwbl dde
clywed, pa le [y bydde] yꝛ arogliad':

]

27
קורינתים א׳

12:17

◇◇◇◇◇
ֹלהים ַמ ֲﬠ ֵ ֖שׂה יְ ֵ ֣די ָא ָ ֑דם ֵﬠ֣ץ וָ ֶ֔א ֶבן
ם־שׁם ֱא ִ֔
וַ ֲﬠ ַב ְד ֶתּ ָ ֣
ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹא־יִ ְר ֙
אכ ֖לוּן וְ ֥ל ֹא
אוּן וְ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֔עוּן וְ ֥ל ֹא ֽי ֹ ְ
יחן׃
יְ ִר ֻ ֽ

]Ac yno y gwaſanaethwch dduwiau [o
waith dwylo dŷn, [ſef ] pꝛen, a maen,
y rhai ni welant, ac ni chlywant, ac ni
fwyttânt, ac ni aroglant.

יוּמת‘ מול
בוֹ־שׁם ָ ֽ
8קיימות מקבילות אחרות ,עם פעלים אחרים :ויקרא ַ […]’) 24:16כּגֵּ ֙ר ָ ֽכּ ֶאזְ ָ ֔רח ְבּנָ ְק ֵ ֖
’] (‘[…] lladder yn gyﬅal y dieithꝛ a'r pꝛiodoꝛ, pan gablo efe enw ['r Arglwydd.וכן שמות […]’) 12:19
וּב ֶאזְ ַ ֥רח ָה ָ ֽא ֶרץ‘ מול ’[…] yꝛ enaid hwnnw o doꝛrir ymmaith o gyn-
וא ֵמ ֲﬠ ַ ֣דת יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַבּ ֵגּ֖ר ְ
וְ נִ ְכ ְר ָ֞תה ַה ֶנּ ֶ֤פשׁ ַה ִה ֙
(‘nulleidfa Iſrael, yn gyﬅal y dieithꝛ a'r pꝛiodoꝛ
9בערך  clustב־]) [GPC (1967–2001נכתבH. Wydd. cluas: < Clt. *kloustā, cf. H. Norseg hlust :
’ ;‘ear’ o'r gwr. *kleu- ‘clywedובערך  clywedנכתבCrn. clweas, Llyd. clevet, cf. Gwydd. cluin-, :
]…[ ’.Llad. clūere, o'r gwr. *kleu- ‘clywed

]
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[

[
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ינ יִם ִל ְר ֖אוֹת
הוה ָל ֶ ֥כם ֵל ֙ב ָל ַ ֔ד ַﬠת וְ ֵﬠ ַ ֥
וְ ֽל ֹא־נָ ַתן֩ יְ ָ ֨
מ ַע ַ ֖ﬠד ַהיּ֥ וֹם ַה ֶזּֽה׃
וְ ָאזְ ַ ֣נ יִם ִל ְשׁ ֑ ֹ

Ond ni roddodd yꝛ Arglwydd i chwi galon i wybod, na llygaid i weled, na chluſtiau i glywed hyd y dydd hwn.

ינ יִם ָל ֶה ֙ם
עוּ־נ֣א ֔ז ֹאת ַ ֥ﬠם ָס ָכ֖ל וְ ֵ ֣אין ֵל֑ב ֵﬠ ַ ֤
ִשׁ ְמ ָ
וְ ֣ל ֹא יִ ְר ֔אוּ ָאזְ ַ ֥נ יִם ָל ֶ ֖הם וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ָ ֽמעוּ׃

Gwꝛando hyn ti bobl ynd, a digalon,
llygaid [ſydd] iddynt, ac ni welant: cluſtiau [ſydd] yddynt, ac ni chlywant.

שׁר
ית־ה ֶ ֖מּ ִרי ַא ָ ֣תּה י ֵ ֹ֑שׁב ֲא ֶ ֣
ן־א ָ ֕דם ְבּ ֥תוְֹך ֵבּ ַ
ֶבּ ָ
יִם ָל ֶ֨הם ִל ְר ֜אוֹת וְ ֣ל ֹא ָר ֗אוּ ָאזְ ַ֨ניִם ָל ֶ ֤הם ִל ְשׁ ֙מ ֹ ַ ֙ע
ֵﬠינַ ֩
וְ ֣ל ֹא ָשׁ ֵ֔מעוּ ִ ֛כּי ֵ ֥בּית ְמ ִ ֖רי ֵ ֽהם׃

Trigo'r ydwyt ti fab dyn, yng-hanol tŷ
anuddgar, y rhai [y mae] llygaid iddynt
i weled, ac ni welant, a chluau iddynt i
glywed, ac ni chlywant: canys tŷ anuddgar ydynt hwy.

ן־א ָ ֡דם ִ ֣שׂים ִל ְבָּך֩ ְוּר ֵ֨אה
אמר ֵא ֜ ַלי יְ הוָֹ ֗ה ֶבּ ָ
וַ ֨יּ ֹ ֶ
ְב ֵﬠ ֶ֜יניָך ְ
ל־א ֶ ֤שׁר ֲאנִ ֙י ְמ ַד ֵבּ֣ר
וּב ָאזְ ֶנ֣יָך ְשּׁ ָ֗מע ֵ ֣את ָכּ ֲ
וּל ָכל־]תורתו[
הו֖ה ְ
ל־ח ֥קּוֹת ֵבּית־יְ ָ
א ָֹ֔תְך ְל ָכ ֻ
מוֹצ ֵ ֥אי
ֽתּוֹר ָ ֹ֑תיו וְ ַשׂ ְמ ָ ֤תּ ִל ְבּ ָ֙ך ִל ְמ ֣בוֹא ַה ַ֔בּיִת ְבּ ֖כֹל ָ
ַה ִמּ ְק ָ ֽדּשׁ׃

Yna y dywedodd yꝛ Arglwydd wꝛthif,
goſot dy galon fab dŷn, a gwel a'th lygaid, clyw hed a'th gluau 'r hyn oll
yꝛ ydwyn ei ddywedyd wꝛthit, am holl
ddeddfau tŷ 'r Arglwydd, ac am ei holl
gyeithiau, a goſot dy feddwl ar ddyfodfa
y tŷ, ac ar bob mynedfa allan oꝛ cyegr.

יחוּן׃
ָאזְ ַ ֣נ יִם ָ ֭ל ֶהם וְ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ָ ֑מעוּ ַ ֥אף ָ֝ל ֶ֗הם וְ ֣ל ֹא יְ ִר ֽ

[Y mae] cluau iddynt, ac ni chlywant,
ﬀroenau [ſydd] ganddynt, ac ni aroglant.

*29:3

]
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[

5:21

]
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[

12:2

]

32
יחזקאל

[

44:5

]

33
תהלים

[

115:6

]

34
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135:17

← שאר החושים בפס׳ .8–5

[

שׁ־ר ַוּח
ָאזְ ַ ֣נ יִם ָ ֭ל ֶהם וְ ֣ל ֹא יַ ֲא ִז֑ינוּ ַ֝֗אף ֵאין־יֶ ֥
יהם׃
ְבּ ִפ ֶ ֽ

[Y mae] cluau iddynt, ac ni chlywant:
nid oes ychwaith anadl yn eu genau.

← הרשימה מתחילה בפס׳  clywed .16מתרגם את ’יַ ֲא ִז֑ינוּ‘ כאן; ר׳  §1.5למקרים שבהם
 gwꝛando/clywedמשמשים שלא בתרגום ’ ָשׁ ַמע‘ ור׳  §1.4לדוגמאות של ’ ֶה ֱאזִ ין‘ בקורפוס.

1.2.3

הפרת־נדרים
פרק  30בספר במדבר עוסק בהפרת נדרים של נשים .שמיעה או אי־שמיעה של הנדר ,שהוא
בדיבור ,עקרוניות לעניין .מדובר ,אם כן ,בשמיעה כקליטה של מידע חושי :האם הנדר הגיע
לאזניים .כל הדוגמאות מתורגמות ב־.clywed

◇◇◇◇◇

25

[

35
במדבר

A chlywed oi thâd ei hadduned, ai
rhwymedigaeth, yꝛ hwn a rwymodd hi
ar ei henaid, a thewi oi thâd wꝛthi: […]

שׁר ָ ֽא ְס ָ ֣רה
֣ ֶ יה ֶאת־נִ ְד ָ ֗רהּ ֶו ֱֽא ָס ָר ֙הּ ֲא
ָ וְ ָשׁ ַ֨מע ָא ִ֜ב
יה
ָ מוּ ָכּל־נְ ָד ֶ ֔ר
֙ יה וְ ָ ֙ק
ָ ַﬠל־נַ ְפ ָ֔שׁהּ וְ ֶה ֱח ִ ֥רישׁ ָל֖הּ ָא ִ ֑ב
ר־א ְס ָ ֥רה ַﬠל־נַ ְפ ָ ֖שׁהּ יָ ֽקוּם׃
ָ ל־א ָ ֛סּר ֲא ֶשׁ
ִ וְ ָכ

Ond os ei thad a bâr iddi doꝛri ar y
dydd y clywo efe ei holl addunedau, ai
rhwymedigaethau y rhai a rwymodd hi
ar ei henaid ni ſaif [un:] […]

יה
ָ יה א ָֹת ֮הּ ְבּי֣ וֹם ָשׁ ְמעוֹ֒ ָכּל־נְ ָד ֶ ֗ר
ָ ם־ה ִ֨ניא ָא ִ ֣ב
ֵ וְ ִא
ר־א ְס ָ ֥רה ַﬠל־נַ ְפ ָ ֖שׁהּ ֣ל ֹא יָ ֑קוּם
ָ יה ֲא ֶשׁ
ָ ֶו ֱֽא ָס ֶ ֛ר
יה א ָ ֹֽתהּ׃
ָ י־ה ִנ֥יא ָא ִ ֖ב
ֵ ח־להּ ִכּ
ָ ֔ ַ ֽויהוָ ֙ה יִ ְֽס ַל

]

A chlywed oi gŵꝛ, a thewi wꝛthi y dydd
y clywo, yna ſafed ei haddunedau: […]

ישׁהּ ְבּי֥ וֹם ָשׁ ְמ ֖ﬠוֹ וְ ֶה ֱח ִ ֣רישׁ ָל֑הּ וְ ָ ֣קמוּ
֛ ָ וְ ָשׁ ַ ֥מע ִא
ר־א ְס ָ ֥רה ַﬠל־נַ ְפ ָ ֖שׁהּ יָ ֻ ֽקמוּ׃
ָ יה ֶו ֱֽא ָס ֶ ֛ר ָה ֲא ֶשׁ
ָ נְ ָד ֶ ֗ר

]

A chlywed oi gŵꝛ, a thewi wꝛthi y dydd
y clywo, yna ſafed ei haddunedau: […]

ישׁהּ ְבּי֥ וֹם ָשׁ ְמ ֖ﬠוֹ וְ ֶה ֱח ִ ֣רישׁ ָל֑הּ וְ ָ ֣קמוּ
֛ ָ וְ ָשׁ ַ ֥מע ִא
ר־א ְס ָ ֥רה ַﬠל־נַ ְפ ָ ֖שׁהּ יָ ֻ ֽקמוּ׃
ָ יה ֶו ֱֽא ָס ֶ ֛ר ָה ֲא ֶשׁ
ָ נְ ָד ֶ ֗ר

Ond os ei gŵꝛ, ar y dydd y clywo a bâr
iddi doꝛri, ac a ddiddymina ei hadduned,
yꝛ hwn [dd] arni, a thꝛaethiad ei gwefuſau'r hwn a rwymodd hi ar ei henaid:
yna'r Arglwydd a fadde iddi.

הּ וְ ֵה ֗ ֵפר
֒ אוֹת
ָ
ישׁ ֮הּ יָ ִנ֣יא
ָ מ ַע ִא
ֹ ֣ ְו ִ֠אם ְבּי֨ וֹם ְשׁ
יה
ָ יה וְ ֵא ֙ת ִמ ְב ָ ֣טא ְשׂ ָפ ֶ֔ת
ָ שׁר ָﬠ ֔ ֶל
֣ ֶ ֶאת־נִ ְד ָר ֙הּ ֲא
ח־להּ׃
ֽ ָ יהו֖ה יִ ְֽס ַ ֽל
ָ ֲַא ֶ ֥שׁר ָא ְס ָ ֖רה ַﬠל־נַ ְפ ָ ֑שׁהּ ו

A chlywed oi gŵꝛ, a thewi wꝛthi heb peri
iddi doꝛri, yna ſafed ei holl addunedau, a
phob rhwym yꝛ hwn a rwymodd hi ar ei
henaid a ſaif.

מוּ
֙ ישׁ ֙הּ וְ ֶה ֱח ִ ֣רשׁ ֔ ָלהּ ֥ל ֹא ֵה ִנ֖יא א ָ ֹ֑תהּ וְ ָ ֙ק
ָ וְ ָשׁ ַ ֤מע ִא
ר־א ְס ָ ֥רה ַﬠל־נַ ְפ ָ ֖שׁהּ
ָ ל־א ָ ֛סּר ֲא ֶשׁ
ִ יה וְ ָכ
ָ ָכּל־נְ ָד ֶ ֔ר
יָ ֽקוּם׃

Ond os ei gŵꝛ gan ddiddymmu ai diddymma hwynt y dydd y clywo, ni ſaif
dim a ddaeth allan oi gwefuſau, oi haddunedau, ac o rwymedigaeth ei henaid,
[…]

ָ יָפר א ָ ֹ֥תם ׀ ִא
ֵ ֨ ֩ם־ה ֵפר
ָ וְ ִא
֒ישׁ ֮הּ ְבּי֣ וֹם ָשׁ ְמעוֹ
וּל ִא ַ ֥סּר נַ ְפ ָ ֖שׁהּ ֣ל ֹא
ְ יה
ָ יה ִלנְ ָד ֶ ֛ר
ָ ל־מוֹצא ְשׂ ָפ ֶ ֧ת
ָ֨
ָכּ
ח־להּ׃
ֽ ָ יהו֖ה יִ ְֽס ַ ֽל
ָ ַישׁהּ ֲה ֵפ ָ ֔רם ו
֣ ָ יָ ֑קוּם ִא

Ac os ei gŵꝛ gan dewi a dau wꝛthi, o
ddydd i ddydd, yna y cadarnhaodd efe
ei holl addunedau, neu ei holl rwymedigaethau y rhai [oeddynt] arni, cadarnhaodd hwynt, pan dawodd wꝛthi y dydd
y clybu efe [hwynt.]

ם
֒ ישׁ ֮הּ ִמיּ֣ וֹם ֶאל־יוֹ
ָ ם־ה ֲח ֵרשׁ֩ יַ ֲח ִ ֨רישׁ ָ ֥להּ ִא
ַ וְ ִא
שׁר
֣ ֶ יה ֲא
ָ ל־א ָס ֶ ֖ר
ֱ ת־כּ
ָ יה ֥אוֹ ֶא
ָ ת־כּל־נְ ָד ֶ ֔ר
ָ וְ ֵה ִק ֙ים ֶא
י־ה ֱח ִ ֥רשׁ ָל֖הּ ְבּי֥ וֹם ָשׁ ְמ ֽﬠוֹ׃
ֶ ֑יה ֵה ִ ֣קים א ָֹ֔תם ִכּ
ָ ָﬠ ֶל

]

30:5

[

36
במדבר

]

*30:6

[

37
במדבר

 — מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית1.2 סעיף

*30:8

[
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*30:8

[

39
במדבר

]

30:9

[

40
במדבר

]

*30:12

[

41
במדבר

]

*30:13

[

42
במדבר

*30:15

]
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43

]

במדבר

[

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

יָפר א ָ ֹ֖תם ַא ֲח ֵ ֣רי ָשׁ ְמ ֑ﬠוֹ וְ נָ ָ ֖שׂא
ם־ה ֵ ֥פר ֵ ֛
וְ ִא ָ
ת־ﬠו ָֺנֽהּ׃
ֶא ֲ

*30:16

1.2.4

Ac os efe gan ddiddymmu ai diddymma
hwynt wedi iddo glywed: yna efe a ddwg
ei hanwiredd hi.

המקרים הנותרים :חלוקה לפי הערכיות
את המקרים הנותרים חילקתי לפי הערכיות של ’ ָשׁ ַמע‘ .זו חלוקה פרקטית בלבד ,עניין של
דרך ההצגה; חלוקה אחרת

10

היא לפי התרגום :הדוגמאות שתורגמו ב־ clywedמול אלו

שתורגמו ב־.gwꝛando
חלק מהדוגמאות הטריוויאליות יותר הסברתי )ב־←( ,וחלק לא טרחתי להסביר ,כי הן
ברורות גם בלי הסבר .בכל הדוגמאות שאינן טריוויאליות ,או אלו שיש בהן עניין מיוחד,
כללתי הסבר.

מושא אפס  /פועל עומד

]

44
בראשית

[

18:10

ה־בן
אמר ֣שׁוֹב ָא ֤שׁוּב ֵא ֶ ֙ל ֙יָך ָכּ ֵﬠ֣ת ַח ָ֔יּה וְ ִהנֵּ ֵ ֖
וַ ֗יּ ֹ ֶ
א ֶהל וְ ֥הוּא
ְל ָשׂ ָ ֣רה ִא ְשׁ ֶ ֑תָּך וְ ָשׂ ָ ֥רה שׁ ַ ֹ֛מ ַﬠת ֶ ֥פּ ַתח ָה ֖ ֹ
ַא ֲח ָ ֽריו׃

Ac [vn] a ddywedodd, gan ddychwelyd y
dychwelaf attat yng-hylch amſer bywiolaeth, ac wele fab i Sara dy wꝛaig, a Sara
oedd yn clywed [wꝛth] ddꝛws y babell, a
hwnnw [oedd] oi ôl ef.

ה־בן ְל ָשׂ ָ ֣רה
← שרה שמעה את מה שנאמר מיד קודם בפסוק֣ :שׁוֹב ָא ֤שׁוּב ֵא ֶ ֙ל ֙יָך ָכּ ֵﬠ֣ת ַח ָ֔יּה וְ ִהנֵּ ֵ ֖
ִא ְשׁ ֶ ֑תָּך.

]
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[

אמר ָשׂ ָ ֔רה ְצ ֕חֹק ָ ֥ﬠ ָשׂה ִ ֖לי ֱא ִ ֑
וַ ֣תּ ֹ ֶ
ל־השּׁ ֵ ֹ֖מ ַע
ֹלהים ָכּ ַ
ק־לי׃
יִ ְֽצ ַח ִ ֽ

21:6

Yna y dywedodd Sara: gwnaeth Duw i
mi chwerthyn, pob vn a glywo a chwardd
gyd a mi.

← אחרי הולדת יצחק והקריאה לו בשם; כל השומע את זה שיצחק נולד לה בגיל מבוגר.

]

46
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21:26

[

ת־ה ָדּ ָ ֣בר
ימ ֶלְך ֣ל ֹא יָ ַ ֔ד ְﬠ ִתּי ִ ֥מי ָﬠ ָ ֖שׂה ֶא ַ
אמר ֲא ִב ֶ֔
וַ ֣יּ ֹ ֶ
א־ה ַ ֣גּ ְד ָתּ ֗ ִלּי וְ ַג֧ם ָאנ ִ ֹ֛כי ֥ל ֹא
ם־א ָ֞תּה ל ֹ ִ
ַה ֶזּ֑ה וְ גַ ַ
ָשׁ ַ ֖מ ְﬠ ִתּי ִבּ ְל ִ ֥תּי ַהיּֽ וֹם׃

Ac Abimelec a ddywedodd, nis gwybum
i pwy a wnaeth y peth hyn: tithe hed
ni negaiﬅ i mi, a minne ni chlywais
[hynny] hyd heddyw.

← לא שמע על דבר הבאר .מורגן משלים .hynny

10בה אשתמש בקונגרס הקלטולוגי.

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית

בוּ
ן־ה ָשּׂ ֶד ֙ה ְכּ ָשׁ ְמ ֔ ָﬠם וַ ִיּ ְֽת ַﬠ ְצּ ֙
ְב ֵ֨ני יַ ֲﬠ ֜קֹב ָ ֤בּאוּ ִמ ַ
אד ִ ֽכּי־נְ ָב ֞ ָלה ָﬠ ָ ֣שׂה
ָ ֽה ֲאנָ ִ֔שׁים וַ ִיּ ַ֥חר ָל ֶ ֖הם ְמ ֑ ֹ
ת־בּת־יַ ֲﬠ ֔קֹב וְ ֵכ֖ן ֥ל ֹא יֵ ָﬠ ֶ ֽשׂה׃
ְביִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ִל ְשׁ ַכּ ֙ב ֶא ַ ֽ

27

Yna meibion Jacob a ddaethant o'ꝛ maes,
ac wedi clywed o honynt, ymoﬁdiaſant, a
]…[ digiaſant yn ddirfawꝛ,

]

47
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[

34:7

← ממשיך את שמיעת הדברים שבדוגמה  :5על אודות מה שקרה לדינה.

אוּבן
וַ יְ ִ֗הי ִבּ ְשׁ ֤כֹּן יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ָבּ ָ ֣א ֶרץ ַה ִ֔הוא וַ ֵיּ ֶ֣לְך ְר ֵ֔
ת־בּ ְל ָ ֖ה ֙ה ִפּ ֶיל֣גֶ שׁ ָא ִ ֔ ֑ביו וַ יִּ ְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אֽל
וַ יִּ ְשׁ ַ֕כּ ֙ב ֶא ִ
פ וַ ִיּ ְֽהי֥ וּ ְב ֵנֽי־יַ ֲﬠ ֖קֹב ְשׁ ֵנ֥ים ָﬠ ָ ֽשׂר׃

A phan ydoedd Iſrael yn trigo yn y wiâd
honno, yna Ruben a aeth, ac a oꝛweddodd gyd a Bilha goꝛdderchwꝛaig ei dâd
ef, a chlybu Iſrael [hynny:] yna meibion
Jacob oeddynt ddeu-ddec.

]

48
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[

35:22

← מורגן מוסיף .hynny

אמר ֥ל ֹא נַ ֶכּ֖נּוּ
אוּבן וַ יַּ ִצּ ֵל֖הוּ ִמיָּ ָ ֑דם וַ ֕יּ ֹ ֶ
וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ְר ֵ֔
ָנ ֶֽפשׁ׃

A Ruben a glybu, ac ai hachubodd ef, oi
llaw hwynt, ac a ddywedodd, na laddwn
ef yn farw.

]

49
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[

37:21

ֹלמוֹת ַה ָלּ ֶז֖ה ָ ֽבּא׃
← ראובן שומע את הדברים שאמרו האחים בפסוקים הקודמיםִ :ה ֵ֗נּה ַ ֛בּ ַﬠל ַה ֲח ֥
הוּ ְבּ ַא ַ ֣חד ַהבּ ֹ֔רוֹת וְ ָא ַ֕מ ְרנוּ ַח ָיּ֥ה ָר ָ ֖ﬠה ֲא ָכ ָל ְ֑תהוּ וְ נִ ְר ֶ֕אה ַמה־יִּ ְהי֖ וּ ֲחֹלמ ָ ֹֽתיו׃
וְ ַﬠ ָ ֣תּה ׀ ְל ֣כוּ וְ ַנ ַֽה ְר ֗ ֵגהוּ וְ נַ ְשׁ ִל ֙ ֵכ ֙
ל־א ִ֗חיו ֲא ָב ֮ל ֲא ֵשׁ ִ ֣מים ׀ ֲאנַ ְח ֮נוּ
אמ ֞רוּ ִ ֣אישׁ ֶא ָ
וַ יּ ֹ ְ
ל־א ִחינ ֒וּ ֲא ֶ֨שׁר ָר ִ֜אינוּ ָצ ַ ֥רת נַ ְפ ֛שׁוֹ ְבּ ִה ְת ַ ֽחנְ נ֥ וֹ
ַﬠ ָ
ל־כּן ָ ֣בּ ָאה ֵא ֔ ֵלינוּ ַה ָצּ ָ ֖רה
ֵא ֵל֖ינוּ וְ ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֑מ ְﬠנוּ ַﬠ ֵ ֙
ַה ֽזּ ֹאת׃

Ac a ddywedaſant bôb vn wꝛth ei gilydd
diau bechu o honom yn erbyn ein bꝛawd:
o blegit gweled a wnaethom gyngdꝛa
ei galon ef, pan ymbiliodd efe ani, ac nis
gwꝛandawſom ef: 'am hynny y daeth y
cyngdꝛa hwn arnō ni.

]
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[

42:21

← ’ ֣ל ֹא ָשׁ ָ ֑מ ְﬠנוּ‘ לאמר ’לא נענינו‘ )הם הרי כן שמעו אותו באופן חושי( .בתרגום נוסף ’‘ef
)גוף שלישי זכר( ,בלא סוגריים.

לוֹא ָא ַ֨מ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכ֧ם
מר ֲה ֩
אוּבן א ָֹ֜תם ֵלא ֗ ֹ
וַ יַּ ַﬠן֩ ְר ֵ֨
ל־תּ ֶח ְט ֥אוּ ַב ֶיּ ֶ֖לד וְ ֣ל ֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶ ֑תּם
מר ַא ֶ
׀ ֵלא ֛ ֹ
ם־דּ ֖מוֹ ִה ֵנּ֥ה נִ ְד ָ ֽרשׁ׃
וְ גַ ָ

Yna Ruben ai hattebôdd hwynt gan ddywedyd, oni ddywedais wꝛthych gan ddywedyd: na phechwch yn erbyn yꝛ herlod,
ac ni wꝛandawech, wele am hynny ynte y
gonnir ei waed ef.

]

51
בראשית

[

42:22

← ר׳ הדוגמה הקודמת.

וַ יִּ ֵ ֥תּן ֶאת־קֹל֖ וֹ ִבּ ְב ִ ֑כי וַ יִּ ְשׁ ְמ ֣ﬠוּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם וַ יִּ ְשׁ ַ ֖מע ֵ ֥בּית
ַפּ ְר ֽﬠֹה׃

Ac efe a roddes ei lef mewn wylofain, fel
y clybu 'r Aiphtiaid, ac y clybu tŷ Pharao.

← כאן ובדוגמה הבאה )אותו הפסוק( :שמעו את הצליל של הבכי )או את השמועה שהוא
בכה(.

]

52
בראשית

45:2

[

28

]

53
בראשית

[

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

וַ יִּ ֵ ֥תּן ֶאת־קֹל֖ וֹ ִבּ ְב ִ ֑כי וַ יִּ ְשׁ ְמ ֣ﬠוּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם וַ יִּ ְשׁ ַ ֖מע ֵ ֥בּית
ַפּ ְר ֽﬠֹה׃

Ac efe a roddes ei lef mewn wylofain, fel
y clybu 'r Aiphtiaid, ac y clybu tŷ Pharao.

45:2

]

54
בראשית

[

49:2

ִה ָקּ ְב ֥צוּ וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ְבּ ֵנ֣י יַ ֲﬠ ֑קֹב וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ֶאל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל
יכם׃
ֲא ִב ֶ ֽ

Ymgeſclwch, a chlywch meibion Jacob:
ie gwꝛandewch ar Iſrael eich tâd.

← זאת דוגמה מעניינת מאוד ויפה ,שניתנת להבנה באופן פרשני .היא מקיפה ,למעשה ,את

פוּ וְ ַא ִגּ ָ֣ידה ָל ֶ֔כם ֵ ֛את ֲא ֶשׁר־יִ ְק ָ ֥רא
אמר ֵה ָ ֽא ְס ֙
ל־בּ ָנ֑יו וַ ֗יּ ֹ ֶ
כל פרק  ,49שמתחיל בפסוק ’וַ יִּ ְק ָ ֥רא יַ ֲﬠ ֖קֹב ֶא ָ
ֶא ְת ֶכ֖ם ְבּ ַא ֲח ִ ֥רית ַהיָּ ִ ֽמים׃‘ .לפי הבנתי את הפסוק ,חציו הראשון ) ִה ָקּ ְב ֥צוּ וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ְבּ ֵנ֣י יַ ֲﬠ ֑קֹב; ’ ָשׁ ַמע‘
ללא מושא( הוא קריאה להם לשמוע )שמיעה ’אינפורמטיבית‘ ,חושית( את הברכות שאומר

יכם ,דוגמה ’ ;256וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ
יעקב לכל אחד מהם )פס׳  ,(28–3וחציו השני )וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ֶאל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל ֲא ִב ֶ ֽ
ֶאל־‘ — ’ ָשׁ ַמע  +מילת־יחס‘ ,שמיעה כציות( הוא ציווי אליהם שיקברו אותו במערת־המכפלה
)פס׳  ,(33–29שיעשו את מה שהוא אומר להם.

11

התרגום מציג את הסוגים השונים של המלל

הנאמר/נשמע בצורה ברורה :החצי הראשון הוא ב־ clywedו־השני ב־ .gwꝛandoהמבנה
של הפסוק הזה בר־השוואה עם התקבולות שב־ .§1.4למעשה ,זו אכן תקבולת )עם אותה
לקסמה עברית בשני צדדיה ,ולקסמות שונות בתרגום הוולשי( ,ובסידור אחר של הדוגמאות
היה אפשר לכלול את הדוגמה הזאת ואת חציה השני )דוגמה  (256שם )זה רק עניין של
אופן ההצגה והמיון( .אמנם ההסבר שאני מציג הוא פרשני ,אך הפרשנות הזאת נשענת על
מאפיינים פורמאליים לחלוטין של שני המופעים של ’ ָשׁ ַמע‘ בפסוק ומתאימה באופן מדוייק
יכם‘ ,שהרי ’ ָשׁ ַמע +
לתרגום; למעשה ,באופן אחרת קשה להבין את ’וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ֶאל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל ֲא ִב ֶ ֽ
מילת־יחס‘ משמש לציות ,ואיפה בדבריו של יעקב יש כאן הוראה אחרת לציית לה חוץ
מבפס׳  ?33–29לא מצאתי בספרות הפרשנית היהודית פירוש כזה לפסוק )או בכלל התייחסות
לדו־החלקיות בו( ,אך יתכן שלא חיפשתי מספיק .אם אכן נקבל את הפירוש הזה כאפשרות
לגיטימית ,הרי שיש בבחירות הטכניות־לכאורה של מורגן בין לקסמות במערכת הלשונית
חידוש מעני�ין .12

]

55
שמות

7:16

[

ֹלהי ָה ִﬠ ְב ִר ֙ים ְשׁ ָל ַ ֤חנִ י ֵא ֶ ֙ל ֙יָך
הוה ֱא ֵ ֤
וְ ָא ַמ ְר ָ ֣תּ ֵא ֗ ָליו יְ ָ ֞
ת־ﬠ ִ֔מּי וְ ַי ַֽﬠ ְב ֻ ֖דנִ י ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר וְ ִה ֵנּ֥ה
מר ַשׁ ַלּ ֙ח ֶא ַ
ֵלא ֔ ֹ
א־שׁ ַ ֖מ ְﬠ ָתּ ַﬠד־ ֽכֹּה׃
לֹ ָ

A dywet wꝛtho, Arglwydd Dduw yꝛ
Hebꝛæaid a'm anfonodd attat, i ddywedyd, gollwng ymmaith  mhobl fel
i'm gwaſanaethant yn yꝛ anialwch: ac
wele ni wꝛandewaiﬅ hyd yn hyn.

11בהערת־אגב שיש בה כדי לתמוך בפרשנות :החצי הראשון אכן ממוקד בבני יעקב ,והשני
בישראל אביהם.
12מקרה נוסף של חידוש כזה אפשר לראות בשמות  ,24:7בתרגום המילים ’נַ ֲﬠ ֶ ֥שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘ ,כפי
שמפורט ב־§1.3

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית

ָ ֽשׁ ְמ ֥ﬠוּ ַﬠ ִ ֖מּים יִ ְרגָּ ז֑ וּן ִ ֣חיל ָא ַ֔חז י ְֹשׁ ֵ ֖בי ְפּ ָ ֽל ֶשׁת׃

29

Y bobloedd a glywant [ac] a ofnant:
dolur a ddeil bꝛeſwyl-wyꝛ Palena.

]

שמות

15:14

← שמעו על מעשי האל.

רוּ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ַדּ ֵבּ ַ
אמ ֙
וַ ֽיּ ֹ ְ
ר־א ָ ֥תּה ִﬠ ָ ֖מּנוּ וְ נִ ְשׁ ָ ֑מ ָﬠה
ֹלהים ֶפּן־נָ ֽמוּת׃
וְ ַאל־יְ ַד ֵ ֥בּר ִﬠ ָ ֛מּנוּ ֱא ִ ֖

56

[

A dywedaſant wꝛth Moſes, llefara di
wꝛthym ni, ac nyni a wꝛandawn: ond na
lefared Duw wꝛthym, rhac i ni farw.

]

57
שמות

[

*20:16

← העם שומעים את האל מדבר ופוחדים .הם מנסים לשכנע את משה שהוא ולא האל ידבר:
זה לא חידוש שגם את משה הם ישמעו בחוש  ;13מה שמורגן מחדש בפיהם הוא שהם גם יקבלו

את דבריו ) .(gwꝛandoזאת דוגמה יפה לאופן שבו נעשה שימוש בבידול clywed:gwꝛando
בתרגום.

סוּתוֹ ק( ְל ַב ָ ֔דּהּ ִ ֥הוא
)כ ֙
ִ ֣כּי ִ ֤הוא )כסותה כ( ְ
ִשׂ ְמ ָל ֖תוֹ ְלע ֹ֑רוֹ ַבּ ֶ ֣מּה יִ ְשׁ ָ֔כּב וְ ָהיָ ֙ה ִ ֽכּי־יִ ְצ ַ ֣ﬠק ֵא ֔ ַלי
י־חנּ֥ וּן ָ ֽאנִ י׃
וְ ָשׁ ַמ ְﬠ ִ ֖תּי ִ ֽכּ ַ

O herwydd hynny yn vnic [ſydd] iw
roddi arno ef, hwnnw yw ei ddilledyn am
ei groen ef: mewn pa beth y goꝛwedd':
a bydd os gwaedda efe arnaf im wꝛando,
canys trugarog ydwyf.

]

58
שמות

[

22:26

← האל יענה לו )כי הוא חנון( .להבנה מלאה יותר של הדוגמה ,השו׳ מושא ’ ְצ ָﬠ ָקה‘ )עמ׳ .(45

חוּץ ַ ֽל ַמּ ֲח ֶ֔נה וְ ָס ְמ ֧כוּ
ל־מ ֙
ת־ה ְמ ַק ֗ ֵלּל ֶא ִ
הוֹצ֣א ֶא ַ ֽ
ֵ
אשׁוֹ וְ ָרגְ ֥מוּ א ֹ֖תוֹ
יהם ַﬠל־ר ֹ ֑
ל־השּׁ ְֹמ ִ ֛ﬠים ֶאת־יְ ֵד ֶ ֖
ָ ֽכ ַ
ל־ה ֵﬠ ָ ֽדה׃
ָכּ ָ

Dug y cabludd i'r tu allan i'r gweryll,
a rhodded pawb ai clywſant ef eu dwylo
ar ei benn ef, a llabyddied yꝛ holl gynnulleidfa ef.

]

59
ויקרא

[

24:14

ל־השּׁ ְֹמ ִ ֛ﬠים‘ לאמר אלה ששמעו אותו נוקב בשם ומקלל .בתרגום נוסף מושא גוף שלישי,
← ’ ָ ֽכ ַ
’השומעים אותו‘.

הו֑ה וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע
אנְ ִ֔נים ַ ֖רע ְבּ ָאזְ ֵנ֣י יְ ָ
וַ יְ ִ ֤הי ָה ָﬠ ֙ם ְכּ ִמ ְת ֣ ֹ
אכל
הוה וַ ֖תּ ֹ ַ
ר־בּ ֙ם ֵ ֣אשׁ יְ ָ ֔
יְ הוָ ֙ה וַ ִיּ ַ֣חר ַא ֔פּוֹ וַ ִתּ ְב ַﬠ ָ
ִבּ ְק ֵ ֥צה ַ ֽה ַמּ ֲח ֶנֽה׃

A'r bobl fel tuchanwŷꝛ oeddynt ﬂîn ynghluan yꝛ Arglwydd, a chlywodd yꝛ Ar]…[ glwydd hyn, ai ddig a enynnodd,

← הדבר מגיע לידיעתו; בתרגום נוסף ’ hynזאת‘ ,בלי סוגריים.

קּוֹֹלת‘ לא משפיעה על הסבר התרגום הוולשי של
ת־ה ֜
13הסוגיה הפרשנית/תיאולוגית בדבר ’ר ִֹ֨אים ֶא ַ
הפסוק שבדוגמה.

]

60
במדבר

11:1

[

30

]

61
במדבר

[

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

הוה ֲה ֖ל ֹא
ְך־בּמ ֶֹשׁ ֙ה ִדּ ֶבּ֣ר יְ ָ ֔
אמ ֗רוּ ֲה ַ ֤רק ַא ְ
וַ יּ ֹ ְ
הוה׃
ם־בּנוּ ִד ֵ ֑בּר וַ יִּ ְשׁ ַ ֖מע יְ ָ ֽ
גַּ ָ ֣

12:2

A dywedaſant, ai yn vnic trwy Moſes
y llefarodd yꝛ Arglwydd': oni lefarodd
trwom ninnau hed': a'r Arglwydd a
]glybu [hynny.

← מה שמצויין כאן הוא שהאל שמע את הדברים שמרים ואהרון אמרו ,שם לב .בפסוקים
הבאים מצויין שהוא קרא להם ונזף בהם על הדברים שאמרו .בתרגום נוסף ’ hynnyזאת‘.

]

62
במדבר

[

16:4

ל־פּ ָנֽיו׃
וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע מ ֶֹ֔שׁה וַ יִּ ֹ֖פּל ַﬠ ָ

A phan glybu Moſes, efe a ſyꝛthiodd ar
ei wyneb.

וּמ ֥דּ ַוּע ִ ֽתּ ְתנַ ְשּׂ ֖אוּ
הו֑ה ַ
תוֹכם יְ ָ
וּב ָ ֖
ל־ה ֵﬠ ָד ֙ה ֻכּ ָלּ֣ם ְקד ִֹ֔שׁים ְ
ם ִ ֤כּי ָכ ָ ֽ
ב־ל ֶכ ֒
← שמע את הדברים שאמרוַ :ר ָ
הוה׃
ל־ק ַ ֥הל יְ ָ ֽ
ַﬠ ְ

]

63
במדבר

[

ל־ﬠ ַ ֖דת ְבּ ֵנ֥י
וְ נָ ַת ָ ֥תּה ֵמ ֽה ְוֹדָך֖ ָﬠ ָל֑יו ְל ַ ֣מ ַﬠן יִ ְשׁ ְמ ֔עוּ ָכּ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

27:20

A dod o'th ogoniant di arno ef, fel y
gwꝛandawo holl gynnulleidfa meibion
]Iſrael [arno.

← האל מצווה את משה לתת מהודו ליהושע כחלק מהעברת הסמכות לו ולאלעזר .השמיעה
כאן היא ציות ,קבלת סמכות .בתרגום נוסף ’’ ar) ‘arnoעל‘  +גוף שלישי זכר( ,אולי כדי
להבהיר שמדובר בזה שהם ישמעו/יצייתו לו דווקא ,ואולי בגלל מבנה השפה הוולשית.

]

64
דברים

[

ת־פּי
רוּ ֶא ִ ֣
וָ ֲא ַד ֵ ֥בּר ֲא ֵל ֶיכ֖ם וְ ֣ל ֹא ְשׁ ַמ ְﬠ ֶ ֑תּם וַ ַתּ ְמ ֙
הוה וַ ָתּ ִז֖דוּ וַ ַתּ ֲﬠל֥ וּ ָה ָ ֽה ָרה׃
יְ ָ ֔

1:43

Felly y dywedais wꝛthych, ond ni
wꝛandawſoch eithꝛ anuddhauſoch air
yꝛ Arglwydd, rhygaſoch hed ac
aethoch i nu i'r mynydd.

הוה וַ ָתּ ִז֖דוּ וַ ַתּ ֲﬠל֥ וּ ָה ָ ֽה ָרה׃
ת־פּי יְ ָ ֔
רוּ ֶא ִ ֣
← משה דיבר והם לא צייתו :וַ ַתּ ְמ ֙
]

65
דברים

[

4:33

]

66
דברים

*5:24

תּוְֹך־ה ֵ ֛אשׁ
ָ
ֹלהים ְמ ַד ֵ ֧בּר ִמ
ֲה ָ ֣שׁ ַ ֽמע ָﬠ ֩ם ֨קוֹל ֱא ִ֜
ר־שׁ ַ ֥מ ְﬠ ָתּ ַא ָ ֖תּה וַ ֶיּ ִֽחי׃
ַכּ ֲא ֶשׁ ָ

A glybu pobl lais Duw yn llefaru o ganol
y tân, fel y clywaiﬅ ti, a byw o honynt':

← שמיעה של קול האלוהים עצמו; ר׳ דוגמה .21

[

הו֣ה
אמר יְ ָ
ל־א ֶ ֥שׁר י ֹ ַ ֖
ְק ַ ֤רב ַא ָתּ ֙ה וּֽ ֲשׁ ָ֔מע ֵ ֛את ָכּ ֲ
ל־א ֶ֨שׁר יְ ַד ֵ֜בּר
ֹלהינוּ וְ ַ ֣א ְתּ ׀ ְתּ ַד ֵבּ֣ר ֵא ֗ ֵלינוּ ֵא ֩ת ָכּ ֲ
ֱא ֵ ֑
ֹלהינוּ ֵא ֶל֖יָך וְ ָשׁ ַ ֥מ ְﬠנוּ וְ ָﬠ ִ ֽשׂינוּ׃
הו֧ה ֱא ֵ ֛
יְ ָ

Nea di a chlyw 'r hyn oll a ddywed yꝛ
Arglwydd ein Duw, a llefara di wꝛthym
ni yꝛ hyn oll a lefaro 'r Arglwydd ein
Duw wꝛthit ti: ac nyni a wꝛandawn, ac a
]wnawn [hynny.

← זאת דוגמה יפה .יש בפסוק הזה שני מופעים של ’ ָשׁ ַמע‘ :הראשון הוא דוגמה  118והשני
הוא זה .המופע הראשון הוא בקשה ממשה שהאל ידבר אליו ,ולא ישירות אל העם; המופע
השני הוא לא ציון פשוט של זה שמשה יעביר אל העם את הדברים שהאל אמר )מה שכבר
ֹלהינוּ ֵא ֶל֖יָך‘( ,אלא האמירה שהם
הו֧ה ֱא ֵ ֛
ל־א ֶ֨שׁר יְ ַד ֵ֜בּר יְ ָ
מצויין במילים ’וְ ַ ֣א ְתּ ׀ ְתּ ַד ֵבּ֣ר ֵא ֗ ֵלינוּ ֵא ֩ת ָכּ ֲ
יקבלו את הדברים :וְ ָשׁ ַ ֥מ ְﬠנוּ וְ ָﬠ ִ ֽשׂינוּ .יש כאן בידול של ָשׁ ַמע בתרגום באותו הפסוק! בידול

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית
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דומה בפסוקים עוקבים אפשר לראות בדוגמאות  74ו־ .75בנוסף ,ר׳ .§1.3

יטב
וְ ָשׁ ַמ ְﬠ ָ ֤תּ יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ וְ ָשׁ ַמ ְר ָ ֣תּ ַל ֲﬠ ֔שׂוֹת ֲא ֶשׁ ֙ר יִ ַ ֣
ֹלהי
הוה ֱא ֵ ֤
אד ַכּ ֲא ֶשׁר֩ ִדּ ֶ֨בּר יְ ָ ֜
ְל ָ֔ך וַ ֲא ֶ ֥שׁר ִתּ ְר ֖בּוּן ְמ ֑ ֹ
ֲאב ֶֹ֙ת ֙יָך ֔ ָלְך ֶ ֛א ֶרץ זָ ַ ֥בת ָח ָל֖ב ְוּד ָ ֽבשׁ׃

Clyw gan hynny ô Iſrael, ac edꝛych am
eu gwneuthur [hwynt,] fel y byddo yn
]…[ ddaionus i ti,

]

67
דברים

[

6:3

← מופיע בפתיחה לרשימה של ציוויים שמושמעים לעם )פס׳  :1וְ ֣ז ֹאת ַה ִמּ ְצ ָ ֗וה ַ ֽה ֻח ִקּ ֙ים
שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃(.
ֹלה ֶיכ֖ם ְל ַל ֵ ֣מּד ֶא ְת ֶכ֑ם ַל ֲﬠ ֣שׂוֹת ָבּ ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם ע ְֹב ִ ֥רים ָ ֖
הו֥ה ֱא ֵ
וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים ֲא ֶ ֥שׁר ִצָוּ֛ה יְ ָ
בתרגום נוסף ’ gan hynnyבזאת‘; כלומר ,שמעו את הדברים שנאמרים לכם עכשיו ,במעמד
זה ,באזניכם.

א־יוֹספוּ ַל ֲﬠ ֗שׂוֹת
וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל יִ ְשׁ ְמ ֖ﬠוּ וְ יִ ֽ ָר ֑אוּן וְ ֽל ֹ ִ ֣
ַכּ ָדּ ָ ֥בר ָה ָ ֛רע ַה ֶזּ֖ה ְבּ ִק ְר ֶ ֽבָּך׃

A holl Iſrael a glywant, ac a ofnant, ac ni
chwanegant wneuthur y fath beth dꝛygionus a hyn yn dy blith.

]

68
דברים

[

*13:12

← שמיעה על )=את ְדבר־( ההוצאה להורג של הנביא או חולם החלום ,ומכך יפחדו ולא
ימשיכו לעשות כך .הפסוק הזה ניתן להבנה רק בקריאת פס׳  11–2שלפניו.

יטב וְ ִה ֵנּ֤ה ֱא ֶמ ֙ת
ד־לָך֖ וְ ָשׁ ָ ֑מ ְﬠ ָתּ וְ ָד ַר ְשׁ ָ ֣תּ ֵה ֵ֔
וְ ֻ ֽהגַּ ְ
תּוֹﬠ ָ ֥בה ַה ֖זּ ֹאת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
נָ ֣כוֹן ַה ָדּ ָ֔בר נֶ ֶﬠ ְשׂ ָ ֛תה ַה ֵ

Pan ddangoſer i ti, a chlywed o honot,
yna cais yn dda, ac os [mewn] gwirionedd y peth ſydd ccr⁇? wneuthur y
ﬃaidd-dꝛa hyn yn Iſrael

← המבנה התחבירי של התרגום כאן מעניין  ,14אבל הוא לא רלוונטי לעניין הנקודתי שלנו
בניגוד הלקסיקלי  .clywed:gwꝛandoלמרות העניין המשפטי כאן — דינו של עובד עבודה
זרה — השמיעה כאן היא לא שמיעה של הכרעה במשפט )ר׳  ,(§1.2.1אלא שמיעה חושית.

14לשם השוואה ,הנה האופן שבו הפסוק תורגם בתרגומים האחרים:
•

תרגום־השבעיםκαὶ ἀναγγελῇ σοι καὶ ἐκζητήσεις σφόδρα καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονεν τὸ ῥῆμα :
γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν ισραηλ

•

הוולגטהet hoc tibi fuerit nuntiatum audiensque inquisieris diligenter et verum esse :
reppereris et abominatio facta est in Israhel

•

תנ״ך־ז׳נבהAnd it be tolde vnto thee, and thou hast heard it, then shalt thou inquire :
diligently: and if it be true, and the thing certaine, that such abomination is wrought in
Israel,

•

תנ״ך־הבישופיםAnd it is tolde thee, & thou hast hearde of it, then shalt thou enquire :
diligently: and if it be true, & the thyng of a suretie that such abhomination is wrought
in Israel

]

69
דברים

17:4

[
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70
דברים

[

17:13

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

A'r holl bobl a glywant, ac a ofnant: ac
ni rygant mwy.

ל־ה ָ ֖ﬠם יִ ְשׁ ְמ ֣ﬠוּ וְ יִ ָ ֑ראוּ וְ ֥ל ֹא יְ זִ ֖ידוּן ֽﬠוֹד׃
וְ ָכ ָ

← שמעו את הצווים שנאמרו לפני .בדומה לדוגמה  68למעלה ולדוגמה הבאה ) ,(71יש סדר
של שמיעה )של הצו או המקרה( < יראה < המנעות מפעולה בעתיד; בדוגמה  72מופיעים רק
שני השלבים הראשונים.

]

71
דברים

[

וְ ַהנִּ ְשׁ ָא ִ ֖רים יִ ְשׁ ְמ ֣ﬠוּ וְ יִ ָ ֑ראוּ וְ ֽל ֹא־י ִֹ֨ספוּ ַל ֲﬠ ֜שׂוֹת
֗עוֹד ַכּ ָדּ ָ ֥בר ָה ָ ֛רע ַה ֶזּ֖ה ְבּ ִק ְר ֶ ֽבָּך׃

A'r lleill a glywant, ac a ofnant, ac ni
chwanegant wneuthur mwy yn ôl y peth
dꝛygionus hyn yn dy blith.

וּב ַﬠ ְר ָ ֥תּ
ל־אנְ ֵ֨שׁי ִﬠ ֤ירוֹ ָ ֽב ֲא ָבנִ ֙ים וָ ֵ֔מת ִ ֽ
וּ֠ ְרגָ ֻמהוּ ָכּ ַ
ָה ָ ֖רע ִמ ִקּ ְר ֶבָּ֑ך וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל יִ ְשׁ ְמ ֥ﬠוּ וְ יִ ָ ֽראוּ׃

Yna holl ddynion ei ddinas ai llabyddiant
ef a meiai fel y byddo farw, felly y deleu
di y dꝛygioni o'th ſc di: a holl Iſrael a
glywant, ac a ofnant.

וְ נִ ַדּ ְח ָ֗תּ

Ond os trŷ dy galon fel na wꝛandewch,
a'th yꝛru i ymgrymmu o honot i dduwiau
dieithꝛ, ai gwaſanaethu hwynt:

19:20

]

72
דברים

[

21:21

]

73
דברים

[

ם־יִפ ֶנ֥ה ְל ָב ְבָך֖ וְ ֣ל ֹא ִת ְשׁ ָ ֑מע
וְ ִא ְ
אֹלהים ֲא ֵח ִ ֖רים וַ ֲﬠ ַב ְד ָ ֽתּם׃
֛ית ֵל ִ ֥
וְ ִ ֽה ְשׁ ַתּ ֲחִו ָ

30:17

ֹלה ֙יָך
הו֤ה ֱא ֶ֙
ם ְל ַא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ ָ
← לא תציית אל המצוות האלוהיות; פס׳ ֲ :30:16א ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֣כי ְמ ַצוְּ ָ֮ך ַהיּוֹ ֒
ר־א ָ ֥תּה
ֹלהיָך ָבּ ָ֕א ֶרץ ֲא ֶשׁ ַ
הו֣ה ֱא ֶ֔
וּב ַר ְכ ָ֙ך יְ ָ
ית ֵ ֽ
֣ית וְ ָר ִ֔ב ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ָ ֑טיו וְ ָחיִ ָ
מר ִמ ְצו ָ ֺ֥תיו וְ ֻחקּ ָ ֹ֖תיו ִ
ָל ֶל ֶ֣כת ִבּ ְד ָר ָ֔כיו וְ ִל ְשׁ ֛ ֹ
א־שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃
ָב ָ ֖
]

74
דברים

31:12

[

ת־ה ֗ ָﬠם ָ ֽה ֲאנָ ִ ֤שׁים וְ ַהנָּ ִשׁ ֙ים וְ ַה ַ֔טּף וְ גֵ ְרָך֖
ַה ְק ֵ ֣הל ֶא ָ
וּל ַ ֣מ ַﬠן יִ ְל ְמ ֗דוּ
שׁר ִבּ ְשׁ ָﬠ ֶ ֑ריָך ְל ַ֨מ ַﬠן יִ ְשׁ ְמ ֜עוּ ְ
ֲא ֶ ֣
יכם וְ ָשׁ ְמ ֣רוּ ַל ֲﬠ ֔שׂוֹת
הו֣ה ֱא ֹֽל ֵה ֶ֔
אוּ ֶאת־יְ ָ
וְ ָ ֽי ְר ֙
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת׃
ל־דּ ְב ֵ ֖רי ַה ָ ֥
ת־כּ ִ
ֶא ָ

Cynnull y bobl, y gwŷꝛ, y gwꝛagedd, a'r
]plant, a'th dieithꝛ [ddyn] yꝛ hwn [ſydd
o fewn dy byꝛth fel y gwꝛandawant, ac fel
y dyſcant, ac yꝛ ofnant yꝛ Arglwydd eich
Duw: ac yꝛ edꝛychãt am wneuthur holl
eiriau y gyaith hon.

← הדוגמה הזאת והבאה הן פסוקים עוקבים בהם מתורגם ’ ָשׁ ַמע‘ באופן מבדל :מעין ’זוג
…וּל ַ ֣מ ַﬠן … .המטרה
ְ
…ל ַ֨מ ַﬠן
ת־ה ֗ ָﬠם ְ
מינימלי‘ .בדוגמה הזאת המיקוד הוא במטרהַ :ה ְק ֵ ֣הל ֶא ָ

היא בסופו של דבר לירוא את האל ולשמור ולעשות את תורתו .זאת דוגמה מסוג ’נַ ֲﬠ ֶ ֥שׂה
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת‘.
ל־דּ ְב ֵ ֖רי ַה ָ ֥
ת־כּ ִ
וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘ ) ,(§1.3ששמה את ’יִ ְשׁ ְמ ֜עוּ‘ כחצי השני של ’וְ ָשׁ ְמ ֣רוּ ַל ֲﬠ ֔שׂוֹת ֶא ָ
הדוגמה הבאה ,לעומת זאת אומרת דבר אחר לגמרי :אם כאן מדובר על הקהלה של בני אותו
הדור במטרה שיראו את האל ויקיימו את התורה ,הרי ששם מדובר על הדורות המאוחרים
שׁר ֽל ֹא־יָ ְד ֗עוּ‘ ,ישמעו
יותר ,שיקבלו את התורה במסורת — אלהֲ ’ ,א ֶ ֣

15

את מה שבתורה

ובעקבות זאת ילמדו לירוא )כלומר ,מצויין תהליך הלמידה ,שמתחיל בשמיעה חושית של
הדברים( .כדי להבין את זוג הדוגמאות הזה בצורה שלמה יותר ,השו׳ עם דוגמאות  66ו־,118
15יטו אוזן.

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית

33

בהן יש מעין ’זוג מינימלי‘ דומה באותו הפסוק.

יהם ֲא ֶ ֣
וּבנֵ ֶ֞
ְ
עוּ וְ ָל ְ֣מ ֔דוּ ְליִ ְר ָ ֖אה
שׁר ֽל ֹא־יָ ְד ֗עוּ יִ ְשׁ ְמ ֙
ל־היָּ ִ֗מים ֲא ֶ֨שׁר ַא ֶ ֤תּם ַחיִּ ֙ים
ֹלה ֶיכ֑ם ָכּ ַ
הו֣ה ֱא ֵ
ֶאת־יְ ָ
ת־היַּ ְר ֵ ֛דּן
ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶ֨שׁר ַא ֶ֜תּם ע ְֹב ִ ֧רים ֶא ַ
ַﬠ ָ ֣
ָ ֖שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃

Ac fel y clywo ac y dyſco eu meibion
hwynt, (y rhai ni wyddant) ofni 'r Arglwydd eich Duw yꝛ holl ddyddiau y rhai
y byddoch byw ar y ddaiar yꝛ hon yꝛ
ydych yn myned iddi tros yꝛ Joꝛddonen
iw goꝛeſcyn.

]

75

[

דברים

31:13

← שמיעה של הדברים בשביל ללמוד למי שלא יודע .השו׳ את זוג הדוגמאות הזה 74 ,ו־,75
עם דוגמאות  114ו־ ,115שאמנם הן לא סמוכות ,אבל הן מראות יחס דומה.

מושא כינויי
וּֽ ְליִ ְשׁ ָמ ֵﬠא ֮ל ְשׁ ַמ ְﬠ ִתּיָך֒ ִה ֵנּ֣ה ׀ ֵבּ ַ ֣ר ְכ ִתּי א ֹ֗תוֹ
אד
אד ְמ ֑ ֹ
יתי א ֹ֖תוֹ ִבּ ְמ ֣ ֹ
יתי א ֹ֛תוֹ וְ ִה ְר ֵבּ ִ ֥
וְ ִה ְפ ֵר ִ ֥
יוֹליד וּנְ ַת ִ ֖תּיו ְלג֥ וֹי גָּ ֽדוֹל׃
יא ֙ם ֔ ִ
ים־ﬠ ָ ֤שׂר נְ ִשׂ ִ
ָ
ְשׁנֵ

Am Iſmael hed ith wꝛandewais, wele
mi ai bendithiais ef ac mi ai ﬀrwythlonaf
ef, ac ai lluſogaf yn aml iawn: deuddec
tywyſog a gynhedla efe, ac mi ai rhoddaf
ef yn genehediaeth fawꝛ.

]

76
בראשית

[

17:20

ֹלהים ל֥ וּ
ל־ה ֱא ִ ֑
אמר ַא ְב ָר ָ ֖הם ֶא ֽ ָ
← האל מקבל את מה שאמר אברהם לגבי ישמעאל )פס׳  :18וַ ֥יּ ֹ ֶ
יִ ְשׁ ָמ ֵ ֖ﬠאל יִ ְח ֶי֥ה ְל ָפ ֶנֽיָך׃( :הוא יתן לו עתיד גדול )אבל את בריתו יקים עם יצחק(.

ם־י ֣שׁ ֶ ֽאת־נַ ְפ ְשׁ ֶ֗כם ִל ְק ֤בֹּר
מר ִא ֵ
וַ יְ ַד ֵ ֥בּר ִא ָ ֖תּם ֵלא ֑ ֹ
עוּ־לי ְבּ ֶﬠ ְפ ֥רוֹן
וּפגְ ִ ֖
תי ִמ ְלּ ָפ ַ֔ני ְשׁ ָמ ֕עוּנִ י ִ
ת־מ ִ ֙
ֶא ֵ
ֶבּן־ ֽצֹ ַחר׃

Ac a ymddiddanodd a hwynt gan ddywedyd: os yw eich ewyllys at gladdu
 marw o'm gŵydd, gwꝛandewch ﬁ, ac
eiriolwch troſof ﬁ ar Ephꝛon fab Zohar:

]

77
בראשית

23:8

← קבלו את דברי ,עשו כבקשתי.

מר ֵ ֤הן ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙
הו֖ה ֵלא ֑ ֹ
וַ יְ ַד ֵבּ֣ר מ ֶֹ֔שׁה ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָ
ֽל ֹ ָ
א־שׁ ְמ ֣ﬠוּ ֵא ֔ ַלי וְ ֵא ֙יְך יִ ְשׁ ָמ ֵﬠ֣נִ י ַפ ְר ֔עֹה וַ ֲא ִנ֖י ֲﬠ ַ ֥רל
ְשׂ ָפ ָ ֽתיִם׃

A Moſes a lefarodd ger bꝛon yꝛ Arglwydd gan ddywedydd: wele meibion
Iſrael ni wꝛandawſant arnaﬁ, a pha fodd
i'm gwꝛandawe Pharao, a minne yn ddienwaededic o wefuſaw (sic).

← אם הם לא הקשיבו לי ,לא קיבלו את שאמרתי ,איך פרעה שליט מצרים יקשיב?

מושא ’קוֹל‘
מושא נפוץ ל’ ָשׁ ַמע‘ הוא ’קוֹל‘ .כמה מאפיינים:

•

ל־/ל־[קוֹל‘ והשימוש הדקדוקי ,הגרממטי ,ב’קוֹל‘ ,ר׳ (.§1.1.1
־/א ְ
]בּ ֶ
)לדיון במושא ’ ְ

•

מלבד דוגמה  ,86בכל הדוגמאות ’קוֹל‘ מופיע כנסמך .סוגי הסומך )כינוי־גוף ,שם־עצם,
אינפיניטיב (… ,וסוגי היחסים הסמנטיים בין הנסמך והסומך מגוונים.

]

78
שמות

6:12

[

[

34

•

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘
מלבד שתי דוגמאות ) 80ו־ ,(92שמתורגמות ב־ gwꝛando arוידונו מיד ,כל הדוגמאות
מתורגמות ב־.clywed

•

’קוֹל‘ מתורגם ב־ ,llaisמלבד בכמה מקרים:

–

צמד הדוגמאות  81ו־ ,82בהן הוא מתורגם כ־ .ſŵnבפסוקים אלה יש דיון בטיבו
של הרעש ,הקול ,שיהושע שומע .דרושה בדיקה מקיפה יותר של אופן השימוש
ב־ ſŵnבתרגום ,אבל נראה שהלקסימה הזאת לא מתייחסת לקול של דיבור
בהכרח )השו׳  sound:voiceבאנגלית(.

–

דוגמה ) 131סביל( ,שם מדובר בקולו של פעמון ,ומתורגם ב־.16 ſwn

–

דוגמה  ,84בה הוא מתורגם ב־ ,llefבאופן שמשקף את ’וַ נִּ ְצ ַ ֤ﬠק‘ שלפניו )ר׳ החלק
על ’ ָשׁ ַמע ְ +בּ + -קוֹל‘ ב־) §1.1.1עמ׳ .((14

כאמור ,דוגמאות  80ו־ 92מתורגמות ב־ ,gw�ando arשככלל משמש רק לתרגום ’ ָשׁ ַמע +
מילת־יחס‘ )ר׳  ,§1.1.1עמ׳  .(14שתי הדוגמאות האלה הן בין דוגמאות־הנגד היחידות
לתיאור המוצע .עם זאת ,לשתי הדוגמאות יש מכנה משותף שאולי יכול לתרום מעט להסבר

של הסטיה שלהן מכלל הדוגמאות ,לעובדה שהן מתרגמות את ’ ָשׁ ַמע  +קוֹל‘ ב־gwꝛando + ar
 :laisבשתיהן ההיקרות של ’ ָשׁ ַמע‘ שמתורגמת באופן חריג ב־) gwꝛando (arעומדת בהקבלה
מול ’ ָשׁ ַמע ֶ +אל ‘-סמוך ,שמתורגם כצפוי ב־:gwꝛando ar

•

ת־קוֹל ַהנַּ ַﬠר֒
ים ֶא ֣
ֹלה ֮
עבור דוגמה  80מדובר ב’ ָשׁ ַמע ֶ +אל ‘-באותו הפסוק :וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ֱא ִ
ל־תּ ְיר ִ֔אי
ה־לְּ֣ך ָה ָג֑ר ַא ִ ֣
אמר ָל֖הּ ַמ ָ
ן־ה ָשּׁ ַ֔מיִם וַ ֥יּ ֹ ֶ
ל־הגָ ֙ר ִמ ַ
ֹלהים ׀ ֶא ָ
וַ יִּ ְק ָר ֩א ַמ ְל ַ֨אְך ֱא ִ ֤
הוּא־שׁם׃.
ָֽ
ל־קוֹל ַה ַנּ ַ֖ﬠר ַבּ ֲא ֶ ֥שׁר
ֹלהים ֶא ֥
י־שׁ ַ ֧מע ֱא ִ ֛
ִ ֽכּ ָ

•

מנִ י יָ ִ ֥קים
עבור דוגמה  92מדובר בפסוק שלפניו )דברים  :(18:16נָ ִ֨ביא ִמ ִקּ ְר ְבָּך֤ ֵמ ַא ֶ֙ח ֙יָך ָכּ ֔ ֹ
ֹלהיָך ֵא ָל֖יו ִתּ ְשׁ ָמ ֽﬠוּן׃ .בפסוקים שלפני כן נכתב על הקוסמים ,המכשפים וכד׳
הו֣ה ֱא ֶ ֑
ְלָך֖ יְ ָ
שבעמי־האיזור ,שהנביא המדובר מוצג כהפך שלהם.

הוּא־שׁם‘
ָֽ
ל־קוֹל ַה ַנּ ַ֖ﬠר ַבּ ֲא ֶ ֥שׁר
ֹלהים ֶא ֥
אם כן ,נראה שבדוגמה הראשונה התרגום של ’ ָשׁ ַ ֧מע ֱא ִ ֛

ים
ֹלה ֮
)מהדברים שאומר המלאך להגר(  ,17שמתורגם כצפוי ,השפיע על התרגום של ’וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ֱא ִ
ת־קוֹל ַהנַּ ַﬠר֒‘ )האירוע בנרטיב(; ובדוגמה השניה השמיעה אל הנביא היא השלמה של
ֶא ֣
השמיעה שלא הושלמה בחורב .18
ההצבעה על העובדה שבסמוך לדוגמאות האלה יש ’ ָשׁ ַמע ֶ +אל ‘-שקשורים להיקרויות
המדוברות של ’ ָשׁ ַמע‘ כמובן לא מסבירה באופן מספק את החריגה שבשתי הדוגמאות האלה
16סימון הצירקומפלקס מעל האותיות לא תמיד קונסיסטנטי.
17דומה לדיווח .report ,ר׳ פולוצקי ]) [P (1985להשוואה של אירועים ודיווח עליהם,
בהקשר אחר.
18ברור שכאן אין הכוונה שהם אמרו ’לֹא א ֵֹסף ִל ְשׁמ ַֹע‘ במובן ’לֹא א ֵֹסף ְל ַציֵּ ת‘!
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 נראה לי שזו, ובהם התרגום של ’ ָשׁ ַמע‘ רגיל(; עם זאת,)הרי קיימים מקרים נוספים דומים
 הן משהו שאנחנו כבלשנים, או אפילו נוגדות, דוגמאות חורגות.תכונה רלוונטית לעניין
צריכים להתמודד איתו; במקרים כאלה יתכן שהתיאור לא מספיק מדוייק ויתכן — אם כי
 בטקסט )ר׳ הנקודה,‘ או אפילו ’טעויות,‘צריך לנהוג במשנה זהירות בהסבר כזה — שיש ’רעש
. מדובר כאן בהיקף כמעט זניח של חריגות, בכל מקרה.(§0.1.3השניה ב־
 שם המקרה הראשון נותר,1620 נתבונן בפסוקים אלה בתנ״ך־,כדי להשלים את התמונה
: והשני שוּנה,כמות שהוא

A duw a wꝛandawodd ar lais y llangc, ac angel Duw a alwodd ar — 21:17 בראשית

•

Agar o'ꝛ nefoedd, ac a ddywedodd wꝛthi, beth [a ddarfu] i ti Agar:' nac ofna, o
herwydd Duw a wꝛandawodd ar lais y llangc lle y mae efe.
Yn ôl yꝛ hyn oll a geiaiﬅ gan yꝛ Arglwydd dy Dduw yn Hoꝛeb, yn — 18:16 דברים

•

nydd y gymmanfa, gan ddywedyd, na chlywyf mwyach lais yꝛ Arglwydd  Nuw,
ac na welwyf y tân mawꝛ hwn mwyach, rhac  marw.
◇◇◇◇◇
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Yntef a ddywedodd, dy lais a glywais yn
yꝛ ardd, ac mi a ofnais, oblegit noeth
[oeddwn] i am hynny yꝛ ymguddiais.

י־ﬠי ֥ר ֹם
ֵ ירא ִ ֽכּ
֛ ָ אמר ֶאת־ק ְֹלָך֥ ָשׁ ַ ֖מ ְﬠ ִתּי ַבּ ָ ֑גּ ן וָ ִא
ֶ ֹ וַ ֕יּ
ָא ֹ֖נ ִכי וָ ֵא ָח ֵ ֽבא׃

Yna Duw a wꝛādawodd ar lais y llangc, ac
angel Duw a alwodd ar Agar o'ꝛ nefoedd,
ac a ddywedodd wꝛthi, beth [a ddarfu]
i ti Agar': nac ofna, o herwydd Duw a
wꝛandawodd ar lais y llangc o'ꝛ lle y mai
efe.

ת־קוֹל ַהנַּ ַﬠר֒ וַ יִּ ְק ָר ֩א ַמ ְל ַ֨אְך
֣ ים ֶא
֮ ֹלה
ִ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ֱא
אמר ָל֖הּ
ֶ ֹ ן־ה ָשּׁ ַ֔מיִם וַ ֥יּ
ַ ל־הגָ ֙ר ִמ
ָ ֹלהים ׀ ֶא
֤ ִ ֱא
ֹלהים
֛ ִ י־שׁ ַ ֧מע ֱא
ָ ל־תּ ְיר ִ֔אי ִ ֽכּ
֣ ִ ה־לְּ֣ך ָה ָג֑ר ַא
ָ ַמ
הוּא־שׁם׃
ָֽ
ל־קוֹל ַה ַנּ ַ֖ﬠר ַבּ ֲא ֶ ֥שׁר
֥ ֶא

Pan glywodd Joſua ſŵn y bobl yn bloeddio: yna efe a ddywedodd wꝛth Moſes,
[y mae] ſŵn rhyfel yn y gwerſyll.

אמ ֙ר
ֶ ֹ ת־קוֹל ָה ָ ֖ﬠם ְבּ ֵר ֑ﬠֹה וַ ֙יּ
֥ הוֹשׁ ַע ֶא
֛ ֻ ְוַ יִּ ְשׁ ַ ֧מע י
ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֥קוֹל ִמ ְל ָח ָ ֖מה ַ ֽבּ ַמּ ֲחנֶ ה׃

Yntef a ddywedodd nid ſŵn yn arwyddoccau goꝛuchaﬁaeth, ac nid ſŵn yn arwyddoccau lleſcder: [onid] ſwn canu a
glywaﬁ.

בוּרה וְ ֵ ֥אין ֖קוֹל ֲﬠנ֣ וֹת
֔ ָ ְאמר ֵ ֥אין קוֹל֙ ֲﬠנ֣ וֹת גּ
ֶ ֹ וַ ֗יּ
לוּשׁה ֣קוֹל ַﬠנּ֔ וֹת ָאנ ִ ֹ֖כי שׁ ֵ ֹֽמ ַע׃
֑ ָ ֲח

‘ — השדה הסמנטי ’שמיעה1 פרק
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Os pecha dyn a chlywed llais llw, ac yntef
yn dŷﬅ naill ai 'n gweled ai 'n gwybod,
oni nega, yna efe a ddwg ei anwiredd.

י־ת ֱח ָ֗טא וְ ָ ֽשׁ ְמ ָﬠ ֙ה ֣קוֹל ָא ֔ ָלה וְ ֣הוּא ֔ ֵﬠד ֥אוֹ
ֶ וְ ֶנ ֶ֣פשׁ ִ ֽכּ
ָר ָ ֖אה ֣אוֹ יָ ָ ֑דע ִאם־ל֥ וֹא יַ ִגּ֖יד וְ נָ ָ ֥שׂא ֲﬠו ֺנֽ וֹ׃

A ni a waeddaſom ar yꝛ Arglwydd, ac efe
a a (sic) glybu ein llef ni, ac a anfonodd
angel, ac a'n dug ni allan o'ꝛ Aipht: […]

וַ נִּ ְצ ַ ֤ﬠק ֶאל־יְ הוָ ֙ה וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ק ֔ ֵֹלנוּ וַ יִּ ְשׁ ַל֣ח ַמ ְל ָ֔אְך
וַ יּ ִֹצ ֵ ֖אנוּ ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִם וְ ִהנֵּ ֙ה ֲא ַנ ְ֣חנוּ ְב ָק ֵ ֔דשׁ ִ ֖ﬠיר ְק ֵ ֥צה
בוּלָך׃
ֽ ֶ ְג

A chlybu'r Arglwydd lais eich geiriau, ac
a ddigiodd, ac a dyngodd gan ddywedyd:

ת־קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶיכ֑ם וַ יִּ ְק ֖צֹף וַ יִּ ָשּׁ ַ ֥בע
֣ הו֖ה ֶא
ָ ְוַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע י
מר׃
ֹ ֽ ֵלא

[
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[
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[
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]
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A darfu wedi clywed o honoch y llais o
ganol y tywyllwch, a'r mynydd yn lloſci
gan dân: […]

ת־הקּוֹל֙ ִמ ֣תּוְֹך ַה ֔חֹ ֶשְׁך וְ ָה ָ ֖הר
ַ וַ יְ ִ֗הי ְכּ ָשׁ ְמ ֲﬠ ֶכ֤ם ֶא
אשׁי ִשׁ ְב ֵט ֶיכ֖ם
֥ ֵ ל־ר
ָ בּ ֵֹﬠ֣ר ָבּ ֵ ֑אשׁ וַ ִתּ ְק ְר ֣בוּן ֵא ֔ ַלי ָכּ
יכם׃
ֽ ֶ ֵוְ זִ ְקנ

[

86
דברים

]

*5:20

.[Y (2003)]  ר׳ ידין,92 ← לדיון ב’קוֹל‘ כמו זה וזה שבשלוש הדוגמאות הבאות ובדוגמה

Ac a ddywedaſoch, wele 'r Arglwydd ein
Duw a ddangoſodd i ni ei ogoniant, ai
fawꝛedd, ai lais ef a glywſom ni o ganol
y tân: heddyw y gwelſom lefaru o Dduw
wꝛth ddŷn, a byw o honaw.

ת־כּב ֹ֣דוֹ
ְ ינוּ ֶא
֙ ֹלה
ֵ֙ הו֤ה ֱא
ָ ְאמ ֗רוּ ֵ ֣הן ֶה ְר ָ֜אנוּ י
ְ ֹ וַ תּ
וְ ֶאת־גָּ ְד ֔לוֹ וְ ֶאת־קֹל֥ וֹ ָשׁ ַ ֖מ ְﬠנוּ ִמ ֣תּוְֹך ָה ֵ ֑אשׁ ַהיּ֤ וֹם
ת־ה ָא ָ ֖דם וָ ָ ֽחי׃
ֽ ָ ֹלהים ֶא
֛ ִ ַהזֶּ ֙ה ָר ִ֔אינוּ ִ ֽכּי־יְ ַד ֵ ֧בּר ֱא

Weithian gan hynny pa ham y byddwn
feirw': o blegit y tân mawꝛ hwn a'n di â
ni: canys os ni a chwanegwn glywed llais
yꝛ Arglwydd ein Duw mwyach marw a
wnawn.

אכ ֔ ֵלנוּ ָה ֵ ֥אשׁ ַהגְּ ד ָֹל֖ה
ְ ֹ וְ ַﬠ ָתּ ֙ה ָל ָ֣מּה נָ ֔מוּת ִ ֣כּי ֽת
ת־קוֹל
֨ ַה ֑זּ ֹאת ִאם־י ְֹס ִ ֣פים ׀ ֲא ַ֗נ ְחנוּ ֠ ִל ְשׁמ ַֹע ֶא
ֹלהינוּ ֖ﬠוֹד וָ ָ ֽמ ְתנוּ׃
֛ ֵ הו֧ה ֱא
ָ ְי

O blegit pa gnawd oll [ſydd,] yꝛ hwn a
glybu lais y Duw byw yn llefaru o ganol
y tân fel nyni, ac a fu w':

ֹלהים ַח ִ֜יּים
ִ֨ שׁר ָשׁ ַ ֣מע קוֹ ֩ל ֱא
֣ ֶ ל־בּ ָ֡שׂר ֲא
ָ ִ ֣כּי ִ ֣מי ָכ
מנוּ וַ ֶיּ ִֽחי׃
ֹ ֖ תּוְֹך־ה ֵ ֛אשׁ ָכּ
ָ
ְמ ַד ֵ ֧בּר ִמ

Yna'r Arglwydd a glybu lais eich geiriau
chwi, pan lefaraſoch wꝛthif, a dywedodd
yꝛ Arglwydd wꝛthif, clywais lais geiriau
y bobl hyn, y rhai a lefaraſant wꝛthit, da
y dywedaſant yꝛ hyn oll a ddywedaſant.

יכם ְבּ ַד ֶבּ ְר ֶכ֖ם ֵא ָל֑י
ֶ֔ ת־קוֹל ִדּ ְב ֵר
֣ וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה ֶא
ת־קוֹל ִדּ ְב ֵ ֜רי ָה ָ ֤ﬠם
֨ הוה ֵא ֗ ַלי ָ֠שׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֶא
֜ ָ ְאמר י
ֶ ֹ וַ ֨יּ
ל־א ֶ ֥שׁר ִדּ ֵ ֽבּרוּ׃
ֲ יטיבוּ ָכּ
֖ ִ שׁר ִדּ ְבּ ֣רוּ ֵא ֔ ֶליָך ֵה
֣ ֶ ַהזֶּ ֙ה ֲא

[
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יכם ְבּ ַד ֶבּ ְר ֶכ֖ם ֵא ָל֑י
ת־קוֹל ִדּ ְב ֵר ֶ֔
וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה ֶא ֣
ת־קוֹל ִדּ ְב ֵ ֜רי ָה ָ ֤ﬠם
הוה ֵא ֗ ַלי ָ֠שׁ ַמ ְﬠ ִתּי ֶא ֨
אמר יְ ָ ֜
וַ ֨יּ ֹ ֶ
ל־א ֶ ֥שׁר ִדּ ֵ ֽבּרוּ׃
יטיבוּ ָכּ ֲ
שׁר ִדּ ְבּ ֣רוּ ֵא ֔ ֶליָך ֵה ִ ֖
ַהזֶּ ֙ה ֲא ֶ ֣

Yna'r Arglwydd a glybu lais eich geiriau
chwi, pan lefaraſoch wꝛthif, a dywedodd
yꝛ Arglwydd wꝛthif, clywais lais geiriau
y bobl hyn, y rhai a lefaraſant wꝛthit, da
y dywedaſant yꝛ hyn oll a ddywedaſant.

ֹלה ֙יָך ְבּח ֵ ֹ֔רב
הו֤ה ֱא ֶ֙
ר־שׁ ַ֜א ְל ָתּ ֵמ ֨ ִﬠם יְ ָ
ְכּ ֨כֹל ֲא ֶשׁ ָ
ְבּי֥ וֹם ַה ָקּ ָ ֖הל ֵלא ֑ ֹ
מר ֣ל ֹא א ֵֹ֗סף ִל ְשׁ ֙מ ֹ ַ ֙ע ֶאת־קוֹל֙
ת־ה ֵ֨אשׁ ַהגְּ ד ָ ֹ֥לה ַה ֛זּ ֹאת
ֹלהי וְ ֶא ָ
הו֣ה ֱא ָ֔
יְ ָ
א־א ְר ֶ ֥אה ֖ﬠוֹד וְ ֥ל ֹא ָא ֽמוּת׃
ֽל ֹ ֶ

Yn ôl yꝛ hyn oll a geiaiﬅ gan yꝛ Arglwydd dy Dduw yn Hoꝛeb yn nydd
y gymmanfa gan ddywedyd: ni allaf
wꝛando ddim y chwaneg ar lais yꝛ Arglwydd  Nuw, ac ni allaf weled y tân
mawꝛ hwn mwyach rhac  marw.

]
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← השו׳ עם דוגמאות  88 ,87ו־) 89פסוקים עוקבים( ,שם יש שימוש ב־.clywed

הו֖ה ֱא ֵ ֣
וַ נִּ ְצ ֕ ַﬠק ֶאל־יְ ָ
ֹלהי ֲאב ֵ ֹ֑תינוּ וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע
ת־ﬠ ָמ ֵל֖נוּ
ת־ﬠנְ ֵי֛נוּ וְ ֶא ֲ
יְ הוָ ֙ה ֶאת־ק ֔ ֵֹלנוּ וַ ַ ֧יּ ְרא ֶא ָ
ת־ל ֲח ֵ ֽצנוּ׃
וְ ֶא ַ

Ond galwaſom ar Arglwydd Dduw ein
tadau, a chlybu yꝛ Arglwydd ein llais
ni: gwelodd ein cyﬅudd, a'n llafur, a'n
goꝛthꝛymder.

יהוּד ֮ה וַ יּ ֹ ַ
וְ ֣ז ֹאת ִ ֽל ָ
הוּדה
אמר֒ ְשׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה ֣קוֹל יְ ָ ֔
יאנּוּ יָ ָד ֙יו ָ ֣רב ֔לוֹ וְ ֵ ֥ﬠזֶ ר ִמ ָצּ ָ ֖ריו
ל־ﬠ ֖מּוֹ ְתּ ִב ֶ ֑
וְ ֶא ַ
ִתּ ְה ֶיֽה׃

[Bydded] hyn hed i Juda, a dywedodd
clyw ô Arglwydd lais Juda, ac at ei bobl
dŵg ef, digon yw iddo ei ddwylo ei hun,
os byddi yn gymmoꝛth rhac ei elynion.

מושא ָ’דּ ָבר‘
קולוקציה נוספת נפוצה יחסית היא של ’ ָשׁ ַמע‘ ָ ’ +דּ ָבר‘ ) 10דוגמאות( .כמה מאפיינים:

•

בכל הדוגמאות ’ ְדּ ָב ִרים‘ מתורגם ב־) geiriauהשו׳  ῥήματαביוונית verba ,בלטינית,
 wordsבאנגלית וכו׳(.

בשתי הדוגמאות שבהן מופיע ’ ָדּ ָבר‘ התרגום שונה:

בדוגמה  100התרגום הוא ב־ pethוב־ 101הוא ב־ :chwedlבחינה של התרגומים

הנוספים )ר׳ בפירוט הדוגמאות מיד( מראה שתרגום השבעים עקבי ,ומתרגם ῥῆμα
בשתי הדוגמאות ,הוולגטה מתרגמת  ,sermoובתרגומים האנגליים יש ווריאציה.

•

בתשע מהדוגמאות )כולן מלבד דוגמה  (103השמיעה היא של תוכן דברים ,והן
מתורגמות ב־ .clywedבשלוש מהן ניתן גם תוכן הדברים באותו הפסוק )בתווך של
ֵלאמֹר ,המתורגם ב־ 98 ,95 :(19 yn/gan ⒟dywedydו־) 99ר׳  ,§1.1.2עמ׳ .(19
בדוגמה  ,103לעומת זאת ,יש ציווי לקיים את המצוות ,את הצווים ,ואפילו מתואר
הגמול שינתן לצייתנים; דוגמה זאת ,כצפוי ,מתורגמת ב־ .gwꝛandoר׳ .§1.3

19מערכת הקונוורבים בתרגום היא ,כמובן ,נושא בפני עצמו לדיון ,וחורגת מגבולות עבודה זו.

]
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◇◇◇◇◇
A phan welodd efe y gluﬅ-dlws, ar bꝛeichledau am ddwylo ei chwaer, a phan
glywodd efe eiriau Rebecca ei chwaer yn
dywedyd: […]

ים ַﬠל־יְ ֵ ֣די
֮ ת־ה ְצּ ִמ ִד
ַ ת־ה ֶ֗נּזֶ ם ְ ֽו ֶא
ַ את ֶא
ֹ ֣ יְ ִ ֣הי ׀ ִכּ ְר
מר
ֹ ֔ ֹתוֹ ֵלא
֙ ת־דּ ְב ֵ ֞רי ִר ְב ָ ֤קה ֲאח
ִ וּכ ָשׁ ְמ ֗עוֹ ֶא
ְ ֲ֒אחֹתוֹ
ל־ה ִ֔אישׁ וְ ִה ֵנּ֛ה ע ֵ ֹ֥מד
ָ ה־ד ֶ ֥בּר ֵא ַל֖י ָה ִ ֑אישׁ וַ יָּב ֹ ֙א ֶא
ִ ֹֽכּ
ל־ה ָ ֽﬠיִ ן׃
ָ ל־הגְּ ַמ ִ ֖לּים ַﬠ
ַ ַﬠ

A phan glybu gwâs Abꝛaham eu geiriau
hwynt, yna efe a ymgrymmodd hyd lawꝛ
i'r Arglwydd.

יהם
֑ ֶ ת־דּ ְב ֵר
ִ וַ יְ ִ֕הי ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר ָשׁ ַ ֛מע ֶ ֥ﬠ ֶבד ַא ְב ָר ָ ֖הם ֶא
יהוה׃
ֽ ָ וַ יִּ ְשׁ ַ ֥תּחוּ ַ ֖א ְר ָצה ֽ ַל

Pan glybu Eſau eiriau ei dâd, efe a waeddodd a gwaedd fawꝛ a chwerw iawn, ac
a ddywedodd wꝛth ei dâd, bendithia di
nne, ie ﬁnne,  nhâd.

ת־דּ ְב ֵ ֣רי ָא ִ֔ביו וַ יִּ ְצ ַﬠ֣ק ְצ ָﬠ ָ ֔קה
ִ מ ַע ֵﬠ ָשׂ֙ו ֶא
ֹ ֤ ִכּ ְשׁ
אמר ְל ָא ִ֔ביו ָבּ ֲר ֵ ֥כנִ י
ֶ ֹ אד וַ ֣יּ
ֹ ֑ ד־מ
ְ וּמ ָ ֖רה ַﬠ
ָ גְּ ד ָ ֹ֥לה
ם־אנִ י ָא ִ ֽבי׃
֖ ָ ַג

Ac efe a glybu eiriau meibion Laban yn
dywedydd: […]

מר ָל ַ ֣קח יַ ֲﬠ ֔קֹב
ֹ ֔ ֽי־ל ָ ֙בן ֵלא
ָ ת־דּ ְב ֵ ֤רי ְב ֵנ
ִ וַ יִּ ְשׁ ַ֗מע ֶא
שׁר ְל ָא ִ֔בינוּ ָﬠ ָ֕שׂה ֵ ֥את
֣ ֶ וּמ ֲא
ֵ שׁר ְל ָא ִ ֑בינוּ
֣ ֶ ל־א
ֲ ֵ ֖את ָכּ
ל־ה ָכּ ֖בֹד ַה ֶזּֽה׃
ַ ָכּ

[
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A phan glybu ei fei ef eiriau ei wꝛaig y
ꝛhai a lefaraſe hi wꝛtho ef, gan ddywedyd,
[…]

ת־דּ ְב ֵ ֣רי ִא ְשׁ ֗תּוֹ ֲא ֶ֨שׁר
ִ מ ַע ֲאד ָֹ֜ניו ֶא
ֹ ֨ וַ יְ ִהי֩ ִכ ְשׁ
מר ַכּ ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה ָ ֥ﬠ ָשׂהּ ִ ֖לי
ֹ ֔ ִדּ ְבּ ָ ֤רה ֵא ָל ֙יו ֵלא
ַﬠ ְב ֶ ֑דָּך וַ ִיּ ַ֖חר ַא ֽפּוֹ׃

Pan glubu (sic) Pharao y peth hyn, yna
efe a geiodd ladd Moſes: ond Moſes
a ﬀoawdd rhac Pharao, ac a arhoſodd
yn-nhîr Madian, ac a eiﬅeddodd wꝛth
bydew.

ת־ה ָדּ ָ ֣בר ַה ֶ֔זּה וַ ַיְב ֵ ֖קּשׁ ַל ֲה ֣ר ֹג
ַ וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע ַפּ ְרע ֹ֙ה ֶא
ֶאת־מ ֶ ֹ֑שׁה וַ ְיִּב ַ ֤רח מ ֶֹשׁ ֙ה ִמ ְפּ ֵנ֣י ַפ ְר ֔עֹה וַ ֵיּ ֶ֥שׁב
ל־ה ְבּ ֵ ֽאר׃
ַ ץ־מ ְד ָ ֖י ן וַ ֵיּ ֶ֥שׁב ַ ֽﬠ
ִ ְבּ ֶ ֽא ֶר

:← בתרגומים אחרים

ἤκουσεν δὲ φαραω τὸ ῥῆμα τοῦτο […] :תרגום־השבעים

•

audivitque Pharao sermonem hunc […] :הוולגטה

•

Now Pharaoh heard this matter, […] :תנ״ך־ז׳נבה

•

And Pharao heard of it, […] :תנ״ך־הבישופים

•

[
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סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית

ת־ה ָדּ ָ ֥בר ָה ָ ֛רע ַה ֶזּ֖ה וַ יִּ ְת ַא ָ ֑בּלוּ
וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ָה ֗ ָﬠם ֶא ַ
א־שׁתוּ ִ ֥אישׁ ֶﬠ ְדי֖ וֹ ָﬠ ָ ֽליו׃
וְ ל ֹ ָ ֛

39

Pan glywodd y bobl y dꝛwg chwedl hwn
galaru a wnaethant: ac ni oſododd neb ei
hardd-wiſc am dano.

]
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← בתרגומים אחרים:

•

תרגום־השבעיםκαὶ ἀκούσας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο […] :

•

הוולגטהaudiens populus sermonem hunc pessimum […] :

•

תנ״ך־ז׳נבהAnd when the people heard this euill tydings, […] :

•

תנ״ך־הבישופיםAnd when the people hearde this euil tidinges, […] :

ְליַ ְסּ ֶ ֑רךָּ
ֶאת־קֹל֖ וֹ
יﬠָך֥
ִה ְשׁ ִ ֽמ ֲ
ן־ה ָשּׁ ַ ֛מיִ ם
ִמ ַ
דוֹלה ְוּד ָב ָ ֥ריו
ת־א ֣שּׁוֹ ַהגְּ ֔ ָ
ל־ה ָ֗א ֶרץ ֶה ְר ֲא ָ֙ך ֶא ִ
וְ ַﬠ ָ
ָשׁ ַ ֖מ ְﬠ ָתּ ִמ ֥תּוְֹך ָה ֵ ֽאשׁ׃

O'ꝛ nefoedd y parodd i ti glywed ei lais,
i'th hyﬀoꝛddi di, ac ar y ddaiar y parodd
i ti weled ei dân mawꝛ, a thi a glywaiﬅ o
ganol y tân ei eiriau ef.

ל־ה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה ֲא ֶ ֥שׁר
מר וְ ָשׁ ַמ ְﬠ ָ֗תּ ֵ ֚את ָכּ ַ
ְשׁ ֣ ֹ
וּל ָב ֶנ֤יָך ַא ֲח ֶ ֙ר ֙יָך
יטב ְל ָ֜ך ְ
ָאנ ִ ֹ֖כי ְמ ַצֶ ֑וּ ךָּ ְל ַמ ַﬠן֩ יִ ַ֨
הו֥ה
ד־עוֹלם ִ ֤כּי ַת ֲﬠ ֶשׂ ֙ה ַה ֣טּוֹב וְ ַהיָּ ָ֔שׁר ְבּ ֵﬠ ֵינ֖י יְ ָ
ָ֔
ַﬠ
ֹלהיָך׃
ֱא ֶ ֽ

Cadw a gwꝛando yꝛ holl eiriau hyn y rhai
]…[ 'r ydwyﬁ yn eu goꝛchymyn i ti:

]

ת־דּ ְב ֵ ֨רי ָ ֽה ָא ֜ ָלה ַה ֗זּ ֹאת וְ ִה ְת ָבּ ֵ ֨רְך
וְ ָה ָ֡יה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ֩ ֶא ִ
ה־לּי ִ ֛כּי ִבּ ְשׁ ִר ֥רוּת ִל ִ ֖בּי
ִבּ ְל ָב ֤בוֹ ֵלאמ ֹ֙ר ָשׁל֣ וֹם יִ ְֽהיֶ ֔ ִ
ת־ה ְצּ ֵמ ָ ֽאה׃
ֵא ֵלְ֑ך ְל ַ ֛מ ַﬠן ְס ֥פוֹת ָה ָרָו֖ה ֶא ַ

A bod pan glywo efe eiriau y cyngrair
hwn ymfendithio o honaw yn ei galon
]…[ ei hun, gan ddywedyd:

]

]
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מושא ֲ’חלוֹם‘
בשני המקרים שיש בקורפוס ,שמיעה של חלום היא ב־ .gwꝛandoדוגמה  107מלמדת אולי
שמורגן מפרש שמדובר בפענוח )לא רק שמיעה חושית ,לא  (clywedשל חלום הן בדוגמה
 106והן ב־ .107חיזוק לטענה הזאת אפשר למצוא באופן שבו תורגם הפסוק הבא:

ת־מ ְס ַ ֧פּר ַה ֲחל֛ וֹם
מ ַע גִּ ְד ֜עוֹן ֶא ִ
וַ יְ ִהי֩ ִכ ְשׁ ֨ ֹ
ל־מ ֲח ֵנ֣ה יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל
ת־שׁ ְב ֖רוֹ וַ יִּ ְשׁ ָ ֑תּחוּ וַ יָּ֙ ָשׁ ֙ב ֶא ַ
וְ ֶא ִ
ת־מ ֲח ֵנ֥ה
הו֛ה ְבּיֶ ְד ֶכ֖ם ֶא ַ
אמר ֔קוּמוּ ִ ֽכּי־נָ ַ ֧תן יְ ָ
וַ ֣יּ ֹ ֶ
ִמ ְד ָ ֽי ן׃

Pan glybu Gedeon adꝛoddiad y bꝛeuddwyd ai ddirnad, yna efe a addolodd: ac
a ddychwelodd i weryll Iſrael, ac a ddywedodd, cyfodwch, canys rhoddodd yꝛ
Arglwydd weryll y Madianiaid yn eich
llaw chwi.

גדעון לא שומע ’ ֲחלוֹם‘ ,אלא את ’ ִמ ְס ַ ֧פּר ַה ֲחל֛ וֹם‘ )הנרטיב של החלום ,תוכן העלילה( ואת
’ ִשׁ ְב ֖רוֹ‘ )פירושו ,כמלל שנאמר לו(; הבחירה ב־ clywedמלמדת אותנו שבמקרה הזה ,כשברור

]
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פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

40

שהשמיעה של גדעון היא שמיעה חושית ,של המילים של הסיפור של החלום ,ולא פרשנית,
לא נכתב ) gwꝛandoכך גם בתנ״ך־.(1620
אמנם הדוגמאות מעטות ,אך הן עומדות בקו אחד עם הניגוד  clywed:gwꝛandoהמוצע.

◇◇◇◇◇

]
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אמר ֲא ֵל ֶ ֑
וַ ֖יּ ֹ ֶ
עוּ־נא ַה ֲחל֥ וֹם ַה ֶזּ֖ה ֲא ֶ ֥שׁר
יהם ִשׁ ְמ ָ֕
ָח ָ ֽל ְמ ִתּי׃

O blegit dywedaſe wꝛthynt, gwꝛandewch
atolwg y bꝛeuddwyd hwn, yꝛ hwn a
enddwydiais.

ל־יוֹסף ֲחל֣ וֹם ָח ֔ ַל ְמ ִתּי וּפ ֵ ֹ֖תר ֵ ֣אין
ֵ֔
אמר ַפּ ְרע ֹ֙ה ֶא
וַ ֤יּ ֹ ֶ
מר ִתּ ְשׁ ַ ֥מע ֲחל֖ וֹם
א ֹ֑תוֹ וַ ֲא ִ֗ני ָשׁ ַ ֤מ ְﬠ ִתּי ָﬠ ֶ ֙ל ֙יָך ֵלא ֔ ֹ
תּר א ֹֽתוֹ׃
ִל ְפ ֥ ֹ

A Pharao a ddywedodd wꝛth Joſeph,
bꝛeuddwydiais euddwyd, ac nid [oes] ai
deonglo ef: ond myﬁ a glywais ddywedyd
am danat ti, y gwꝛandewi euddwyd iw
ddeonglu.

37:6

]
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[

← בפסוק הזה תנ״ך־ 1620משנה וכותב[…] y medꝛi ‖ ddeall bꝛeuddwyd iw ddeongli :
)השו׳  .(§1.6.1בוולגטה מתורגם ’.‘[…] audivi te prudentissime conicere

מושא ְ’תּ ֻלנָּ ה‘
בתת־סעיף זה חמש דוגמאות :ארבע ) (111–108מקבוצה של פסוקים בשמות  ,16ואחת )(112
מספר במדבר.
ארבעת הדוגמאות מספר שמות לא עומדות בקנה אחד עם התיאור המוצע לניגוד
 .clywed:gwꝛandoיש להתייחס לארבעתן כאל יחידה אחת ,כאל דוגמה אחת מורכבת :אותו
תוכן ,פחות או יותר ,חוזר בארבעה פסוקים סמוכים .לפי החוקיות שתקפה לשאר הדוגמאות
היה צריך לצפות כאן לשימוש ב־ :gwꝛandoהאל מקבל את התלונה ונותן להם מזון .מה
הסיבה/ההסבר לחריגה? במצב שבו דוגמאות רבות מאוד מתנהגות בקו אחד וכמה לא,
הדבר אומר דרשני .יתכן שבדיקה מקיפה יותר ,בכל התנ״ך ,תוכל להעלות הסבר )לדוגמה,
אם נמצא דוגמאות נוספות שחורגות מהצפוי ונראה שיש להן ולדוגמאות כאן מכנה משותף
יחודי ,בבחינת כלל ליוצא־מן־הכלל(; ויתכן שלא ,יתכן שהדוגמאות הנגדיות הספורות ישארו
תעלומה… )ר׳ הנקודה השניה ב־ ,§0.1.3הדיון בחריגות שב־) §1.2.4מושא ’קוֹל‘ ,עמ׳ ,(33
והדיון בנקודה האחרונה שב־ .(§2.1האם לעובדה שהאל הוא ששומע יש כאן השפעה? יתכן,
אבל דוגמה  112מראה מקרה שבו האל שומע תלונה ) (tuchanב־.gwꝛando

◇◇◇◇◇
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הוה ְבּ ָשׁ ְמ ֥ﬠוֹ
ת־כּ ֣בוֹד יְ ָ ֔
ית ֙ם ֶא ְ
וּ ֗בֹ ֶקר ְוּר ִא ֶ
)תלּוֹנוּ
הו֑ה וְ ַנ ְ֣חנוּ ָ֔מה ִ ֥כּי ַ
ת־תּ ֻלנּ ֵֹת ֶיכ֖ם ַﬠל־יְ ָ
ֶא ְ
)ת ִ ֖לּינוּ ק( ָﬠ ֵ ֽלינוּ׃
כ( ַ

Y boꝛau hed y cewch weled gogomant yꝛ Arglwydd, am iddo glywed
eich tuchan chwi yn erbyn yꝛ Arglwydd: o herwydd beth [a allem] ni pan
duchanaſoch i'n herbyn':

אמר מ ֶֹ֗שׁה ְבּ ֵ ֣תת יְ הוָ ֩ה ָל ֶ֨כם ָבּ ֜ ֶﬠ ֶרב ָבּ ָ ֣שׂר
וַ ֣יּ ֹ ֶ
מ ַע יְ הוָ ֙ה
ֶל ֱא ֗כֹל וְ ֶל ֶ֤חם ַבּ ֙בּ ֹ ֶק ֙ר ִל ְשׂ ֔בֹּ ַע ִבּ ְשׁ ֤ ֹ
ר־א ֶ ֥תּם ַמ ִלּ ִינ֖ם ָﬠ ָל֑יו וְ ַנ ְ֣חנוּ
יכם ֲא ֶשׁ ַ
ת־תּ ֻל ֹ֣נּ ֵת ֶ֔
ֶא ְ
הוה׃
א־ﬠ ֵ ֥לינוּ ְת ֻלנּ ֵֹת ֶיכ֖ם ִ ֥כּי ַﬠל־יְ ָ ֽ
ָ֔מה ל ֹ ָ

Moſes hed a ddywedodd, yn yꝛ hwyꝛ
y rhydd yꝛ Arglwydd i chwi gîg iw
fwyta, a'r borau fara ddigon, am glywed
o'ꝛ Arglwydd eich tuchan chwi'r hwn a
]…[ wnaethoch yn ei erbyn ef:

ל־ﬠ ַד ֙ת
ל־כּ ֲ
מר ֶ ֽא ָ
ל־א ֲה ֔ר ֹן ֱא ֗ ֹ
אמר מ ֶֹשׁ ֙ה ֶ ֽא ַ
וַ ֤יּ ֹ ֶ
הו֑ה ִ ֣כּי ָשׁ ַ֔מע ֵ ֖את
ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ִק ְר ֖בוּ ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ
יכם׃
ְתּ ֻלנּ ֵֹת ֶ ֽ

A Moſes a ddywedodd wꝛth Aaron,
dywet wꝛth holl gynnulleidfa meibion
Iſrael deuwch yn nes ger bꝛon yꝛ Arglwydd: o herwydd efe a glywodd eich
tuchan chwi.

ת־תּלוּנּ ֹ֮ת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ ַדּ ֵ֨בּר ֲא ֵל ֶ֜הם
ָשׁ ַ֗מ ְﬠ ִתּי ֶא ְ
וּב ֖בֹּ ֶקר
אכל֣ וּ ָב ָ֔שׂר ַ
מר ֵבּ֤ין ָ ֽה ַﬠ ְר ַ֙בּ ֙יִם תּ ֹ ְ
ֵלא ֗ ֹ
יכם׃
ֹלה ֶ ֽ
הו֖ה ֱא ֵ
עוּ־ל ֶ֑חם ִ ֽו ַיד ְﬠ ֶ֕תּם ִ ֛כּי ֲא ִנ֥י יְ ָ
ִתּ ְשׂ ְבּ ָ

Clywais duchan meibion Iſrael, llefara
wꝛthynt gan ddywedyd, yn y cyfnos y
cewch fwyta cîg, a'r boꝛau i'ch diwellir o
fara: cewch hed wybod mai myﬁ [ydwyf ] yꝛ Arglwydd eich Duw chwi.

ד־מ ַ֗תי ָל ֵﬠ ָ ֤דה ָ ֽה ָר ָﬠ ֙ה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר ֵ ֥ה ָמּה
ַﬠ ָ
ת־תּ ֻלנּ֞ וֹת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֧ה ָמּה
ַמ ִלּ ִינ֖ים ָﬠ ָל֑י ֶא ְ
ַמ ִלּ ִינ֛ים ָﬠ ַל֖י ָשׁ ָ ֽמ ְﬠ ִתּי׃

Pa hŷd [y gwꝛandawaf ] ar y gynnulleidfa
ddꝛygionus hon, yꝛ hon ſydd yn tuchan
i'm herbyn': [ſef ] y gwꝛandawaf duchan
meibion Iſrael y rhai ydynt yn tuchan i'm
herbyn':

← לדיון בתוספת שבראש הפסוק ר׳ דוגמה .166

’מ ְשׁ ָפּט‘ ו’חֹק‘
מושא ִ
יש כאן שלושה סוגים של שמיעה של חוקים ומשפטים:

•

דוגמה  :113שמיעה מבחוץ ,מצד העמים; שמיעה של לשון החוקים )השו׳ דוגמה (105
או אודות החוקים — .clywed

•

דוגמה  :114שמיעה חושית של חוקים כאשר הם נאמרים; שמיעה של לשון החוקים —
.clywed

•

דוגמה  :115ציות לחוקים — .gwꝛando

את דוגמאות  114ו־ 115ניתן להשוות ,מבחינת היחס ביניהן �,עם דוגמאות  74ו־.75

]

108
שמות

[

16:7

]

109
שמות

[

16:8

]

110
שמות

[

16:9

]

111
שמות

[

16:12

]

112
במדבר

14:27

[
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]

113
דברים

[

4:6

וּבינַ ְת ֶ֔כם
ם ִ ֣כּי ִ ֤הוא ָח ְכ ַמ ְת ֶכ ֙ם ִ ֣
ית ֒
וּשׁ ַמ ְר ֶתּ ֮ם וַ ֲﬠ ִשׂ ֶ
ְ
ל־ה ֻח ִ ֣קּים
שׁר יִ ְשׁ ְמ ֗עוּן ֵ ֚את ָכּ ַ
ְל ֵﬠ ֵינ֖י ָה ַﬠ ִ ֑מּים ֲא ֶ ֣
ם־ח ָכ֣ם וְ נָ ֔בוֹן ַהגּ֥ וֹי ַהגָּ ֖דוֹל
ָה ֵ֔א ֶלּה וְ ָא ְמ ֗רוּ ַ ֚רק ַﬠ ָ
ַה ֶזּֽה׃

]Cedwch gan hynny, a gwnewch [hwynt
o blegit hyn [yw] eich doethineb, a'ch
deall chwi, yng-olwg y bobloedd, y rhai
a glywant yꝛ holl ddeddfau hyn, ac a ddywedant, yn ddiau pobl ddoeth, a deallus
[yw] y genedl fawꝛ hon.

← השו׳ דוגמה .56

]

114
דברים

[

5:1

אמר ֲא ֵל ֶ֗הם
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ וַ ֣יּ ֹ ֶ
וַ יִּ ְק ָ ֣רא מ ֶֹשׁ ֮ה ֶא ָ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים
ת־ה ֻח ִ ֣קּים וְ ֶא ַ
ְשׁ ַ ֤מע יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶא ַ
וּל ַמ ְד ֶ ֣תּם א ָֹ֔תם
ֲא ֶ ֧שׁר ָאנ ִ ֹ֛כי דּ ֵ ֹ֥בר ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכ֖ם ַהיּ֑ וֹם ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֖תּם ַל ֲﬠשׂ ָ ֹֽתם׃
ְ

Yna Moſes a alwodd holl Iſrael, ac a ddywedodd wꝛthynt, clyw ô Iſrael y deddfau,
a'r barnedigaethau y rhai yꝛ ydwyf yn eu
llefaru lle y chlywoch (sic) heddyw: fel
y byddo i chwi eu dyſcu, a chadw ar eu
gwneuthur.

← בפירוש כתוב שמדובר בחוקים ומשפטים שנאמרים באזניהם; כלומר ,מודבר בנוסח החוק,
אותו הם שומעים חושית .השו׳ דוגמה  117ור׳ .§1.3

]

115
דברים

7:12

[

וְ ָה ָי֣ה ׀ ֵﬠ ֶ֣קב ִתּ ְשׁ ְמ ֗עוּן ֵ ֤את ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִט ֙ים ָה ֵ֔א ֶלּה
ֹלהיָך
הוה ֱא ֶ֜
יתם א ָ ֹ֑תם וְ ָשׁ ַמר֩ יְ ָ ֨
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֥תּם וַ ֲﬠ ִשׂ ֶ ֖
ְ
ת־ה ֶ֔ח ֶסד ֲא ֶ ֥שׁר נִ ְשׁ ַ ֖בּע
ת־ה ְבּ ִר ֙ית וְ ֶא ַ
ְל ָ֗ך ֶ ֽא ַ
ַל ֲאב ֶ ֹֽתיָך׃

Y bydd, o achos gwꝛando o honoch
chwi y barnedigaethau hyn, ai cadw, ai
gwneuthur hwynt, am hynny y ceidw yꝛ
Arglwydd dy Dduw a thi y cyfammod,
a'r dꝛugaredd, y rhai a addawodd efe trwy
lw i'th dadau di:

← בעקבות הציות ישמור האל ואת הברית את החסד .ר׳ גם דוגמאות  236ו־ ,269בנספח
).(§3.1

מושאים נוספים
)הבחירה לקבץ את אלה בתת־סעיף מיוחד היא טכנית בלבד :לא להעמיס על תוכן־העניינים(.

ל־א ֶשׁר‘:
מושא ָ’כּ ֲ
ל)־(א ֶשׁר)־(‘ ל’ ָשׁ ַמע‘ מתורגמות באותו האופן ,תוך
ֲ
שלוש הדוגמאות שבהן מופיע מושא ’ ָכּ
כדי השטחה הן של שוני במבנים התחביריים במקור ושבטעמי־המקרא .20

◇◇◇◇◇

20ככל הידוע לי ,אין ראיות לכך שטעמי־המקרא שמשו את מורגן כלל.
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ל־א ֶ֨שׁר
יִת ֨רוֹ כ ֵ ֹ֤הן ִמ ְדיָ ֙ן ח ֵ ֹ֣תן מ ֶֹ֔שׁה ֵא ֩ת ָכּ ֲ
וַ יִּ ְשׁ ַ֞מע ְ
י־הוֹציא
ִ֧
וּליִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ַﬠ ֑מּוֹ ִ ֽכּ
ֹלה ֙ים ְלמ ֶֹ֔שׁה ְ
ָﬠ ָ ֤שׂה ֱא ִ
הו֛ה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃
יְ ָ

43

Pan glywodd Jethro oﬀeiriad Midian
chwegrwn Moſes yꝛ hyn oll a wnaethe
Duw i Moſes, ac i Iſrael ei bôbl: a dwyn
o'r Arglwydd Iſrael allan o'r Aipht.

]

116
שמות

[

18:1

← שמע את מה שנאמר על אודות מעשי האל.

אמ ֔רוּ
וַ יִּ ַקּ ֙ח ֵ ֣ס ֶפר ַה ְבּ ִ ֔רית וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑ﬠם וַ ֣יּ ֹ ְ
הו֖ה נַ ֲﬠ ֶ ֥שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע׃
ר־דּ ֶ ֥בּר יְ ָ
֛כֹּל ֲא ֶשׁ ִ

Ac efe a gymmerth ly y cyfammod, ac
ai darllenodd lle y clywe y bobl, a dywedaſant ni a wnawn, ac a wꝛandawn yꝛ
hyn oll a lefarodd yꝛ Arglwydd.

]

117
שמות

[

24:7

← הדברים כבר נשמעו באזניהם חושית ועכשיו הם מצהירים :נציית ,נקיים את כל הדברים.
ר׳  §1.3לפירוט נרחב על הפסוק הזה.

הו֣ה
אמר יְ ָ
ל־א ֶ ֥שׁר י ֹ ַ ֖
ְק ַ ֤רב ַא ָתּ ֙ה וּֽ ֲשׁ ָ֔מע ֵ ֛את ָכּ ֲ
ל־א ֶ֨שׁר יְ ַד ֵ֜בּר
ֹלהינוּ וְ ַ ֣א ְתּ ׀ ְתּ ַד ֵבּ֣ר ֵא ֗ ֵלינוּ ֵא ֩ת ָכּ ֲ
ֱא ֵ ֑
ֹלהינוּ ֵא ֶל֖יָך וְ ָשׁ ַ ֥מ ְﬠנוּ וְ ָﬠ ִ ֽשׂינוּ׃
הו֧ה ֱא ֵ ֛
יְ ָ

Nea di a chlyw 'r hyn oll a ddywed yꝛ
Arglwydd ein Duw, a llefara di wꝛthym
ni yꝛ hyn oll a lefaro 'r Arglwydd ein
Duw wꝛthit ti: ac nyni a wꝛandawn, ac a
]wnawn [hynny.

]

הדברים )ב־ ,(clywedשרק לאחריה ,בהמשך הפסוק )דוגמה  ,(66יש קבלה של הדברים אותם
משה יעביר מפי האל )ב־.(gwꝛando

’שׁ ַמע‘:
מושא ֵ
מקרים אלה ,שלושה במספר ,נדונים ב־.§1.8.1

ר‘’/א ְמ ָרה‘:
ִ
ר‘’/א ֶמ
ֵ
מושא ’א ֶֹמ
אלה דומים ל’ ְדּ ָב ִרים‘ )ר׳  ,§1.2.4עמ׳  (37בכך שהם מתורגמים ב־ .geiriauדוגמה ,142
ששייכת לכאן ,נמצאת ב־.§1.4
שתי הדוגמאות שלפנינו מתרגמות את ’שׁ ֵֹמ ַע‘ בשם־העצם  ,gwꝛandawyddהבנוי
מ־) gwꝛandoגזע  (gwꝛandaw-והסיומת  .(… ,‘-er’ ,‘-ist’) -yddבתרגום התנ״ך לא מצאתי
ל־השּׁ ְֹמ ִﬠים‘ מתורגמים
ל־השּׁ ֵֹמ ַע‘ ו’ ָכּ ַ
שימוש ב־ .21 clywedyddלהשוואה ,בדוגמאות  45ו־ָ ’ 59כּ ַ
במבנה רלטיבי.
חיפוש ממוחשב  22הניב עבור ’ ‘gwꝛandawyddאת שני הפסוקים מבמדבר  24ופסוק מספר
23

21חיפשתי על־פי הקונקורדנציה )]) ([É-Š (1977–1980ובחיפוש ממוחשב בתנ״ך־;1620
לתרגום מ־ 1588אין עדיין גרסה ממוחשבת בת־חיפוש ,אם כי גרסה כזאת נמצאת בתהליכי הכנה.
22בתנ״ך־ ;1620ברוב המקרים המהדורות מספיק דומות.
http://cy.wikisource.org/wiki/Beibl_(1620)23

דברים

*5:24

← הדוגמה הזאת היא ’הפוכה‘ לדוגמה הקודמת :כאן הבקשה היא לשמיעה חושית של תוכן

בן־סירא ,שאדון בו מיד ,ועבור ’ ‘clywedyddלא הניב תוצאות .המהדורה הממוחשבת

118

[

‘ — השדה הסמנטי ’שמיעה1 פרק
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 ויתכן שיש מקרים שנשמטו ממנה כתוצאה משגיאות בהקלדה,רחוקה מלהיות מושלמת
.והמרה של המידע הסרוק

clywed:gwꝛando  אין הכרח שהיחס,gwꝛandawydd ו־gwꝛando למרות הקשר הפנימי בין
clywedydd הדוגמאות מעטות ויתכן ש־, בפרט.clywedydd:gwꝛandawydd הוא אותו יחס של
, נתבונן בדוגמה מספר בן־סירא.(כלל לא קיים בטקסט )גם לא בתרגום כל כתבי־הקודש
24

:‘hearer , ’שומעἀκροατής בתרגום שם־העצם היווני

Calon y dehallgar a feddwl am gyﬀelybꝛwydd, a chluﬅ y gwꝛandawydd yw dymuniad y doeth.

καρδία
συνετοῦ
διανοηθήσεται
παραβολήν καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία
σοφοῦ

[

119
בן־סירא

]

*3:29

 נראה שמדובר ביכולת להבין חכמה,24  כמו בדוגמאות מספר במדבר,גם בדוגמה הזאת
.( במידה ואכן היחס הזה תקף גם כאן,clywed:gwꝛando )דבר העומד בקנה אחד עם הניגוד

◇◇◇◇◇
Gwꝛandawydd geiriau Duw a ddywed, 'r
hwn a wel weledigaeth 'r Holl alluoc,
yꝛ hwn a ſyꝛthiodd, ac a agoꝛwyd [ei]
lygaid.

י־אל ֲא ֶ֨שׁר ַמ ֲח ֵז֤ה ַשׁ ַדּ֙י ֶי ֱֽח ֶ֔זה
֑ ֵ נְ ֻ֕אם שׁ ֵ ֹ֖מ ַע ִא ְמ ֵר
נ ֵ ֹ֖פל וּגְ ל֥ וּי ֵﬠ ָ ֽינ יִם׃

Dywet gwꝛandawydd geiriau Duw,
gwybodydd gwybodaeth y Goꝛuchaf, a
gweledydd gweledigaeth yꝛ Holl alluoc:
yꝛ hwn a ſyꝛthiodd ac yꝛ agoꝛwyd ei
lygaid.

י־אל וְ י ֵ ֹ֖ד ַע ַ ֣דּ ַﬠת ֶﬠ ְלי֑ וֹן ַמ ֲח ֵז֤ה
ֵ֔ נְ ֻ֗אם שׁ ֵֹ֙מ ַ ֙ע ִא ְמ ֵר
ַשׁ ַדּ֙י ֶי ֱֽח ֶ֔זה נ ֵ ֹ֖פל וּגְ ל֥ וּי ֵﬠ ָ ֽינ יִם׃

[

120
במדבר

]

24:4

[

121
במדבר

24:16

:‘מושא ’נְ ָא ָקה
בשני מקרים בקורפוס האל שומע את נאקתם של בני־ישראל המועבדים במצרים וזוכר את
.124  השו׳ עם דוגמה. השמיעה של קול הנאקה היא שמזכירה.בריתו עם האבות

◇◇◇◇◇
:השו׳24
Cor sapientis intelligitur in sapientia, et auris bona audiet cum omni concu- :הוולגטה

•

piscentia sapientiam.
The heart of him that hath vnderstanding, shall perceiue secrete things, and :תנ״ך־ז׳נבה

•

an attentiue eare is the desire of a wise man.
The heart of hym that hath vnderstandyng, shall perceaue hye thynges: :תנ״ך־הבישופים
and a good eare wyll gladly hearken vnto wisdome.

•

]

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית
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ֹלה ֙ים
ֹלהים ֶאת־נַ ֲא ָק ָ ֑תם וַ יִּ זְ ֤כֹּר ֱא ִ
וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע ֱא ִ ֖
ת־א ְב ָר ָ ֖הם ֶאת־יִ ְצ ָ ֥חק וְ ֶ ֽאת־יַ ֲﬠ ֽקֹב׃
יתוֹ ֶא ַ
ת־בּ ִר ֔
ֶא ְ

Yna Duw a glybu eu huchenaid hwynt:
a Duw a goﬁodd ei gyfammod ag Abꝛaham, ag Iſaac, ac ag Jacob.

]

וְ ַג֣ם ׀ ֲא ִנ֣י ָשׁ ַ֗מ ְﬠ ִתּי ֶ ֽאת־נַ ֲא ַק ֙ת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ֶ ֥שׁר
יתי׃
ת־בּ ִר ִ ֽ
ִמ ְצ ַ ֖ריִם ַמ ֲﬠ ִב ִ ֣דים א ָ ֹ֑תם וָ ֶאזְ ֖כֹּר ֶא ְ

A mi a glywais hed vchenaid meibion
Israel y rhai y mae'r Aiphtiaid yn eu
caethiwo: a choﬂais ng-hyfammod.

]
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שמות

[

2:24

123
שמות

[

6:5

מושא ְ’צ ָﬠ ָקה‘:
שתי דוגמאות:

25

שׁר
ת־ﬠ ִנ֥י ַﬠ ִ ֖מּי ֲא ֶ ֣
יתי ֶא ֳ
אה ָר ִ ֛א ִ
הוה ָר ֥ ֹ
אמר יְ ָ ֔
וַ ֣יּ ֹ ֶ
תּי ִמ ְפּ ֵנ֣י ֹֽנגְ ָ֔שׂיו ִ ֥כּי
ת־צ ֲﬠ ָק ָ ֤תם ָשׁ ַ֙מ ְﬠ ִ ֙
ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם וְ ֶא ַ
ת־מ ְכא ָ ֹֽביו׃
יָ ַ ֖ד ְﬠ ִתּי ֶא ַ

A dywedodd yꝛ Arglwydd, gan weled
y gwelais gyﬅudd  mhobl y rhai
[ydynt] yn yꝛ Aipht: ai gwaedd rhac eu
goꝛthꝛymwyꝛ a glywais, canys adwen eu
doluriau.

]

124
שמות

[

3:7

תּי‘ :האל אומר שהבחין בקושי
ת־צ ֲﬠ ָק ָ ֤תם ָשׁ ַ֙מ ְﬠ ִ ֙
ת־ﬠ ִנ֥י ַﬠ ִ ֖מּי‘ ו’וְ ֶא ַ
יתי ֶא ֳ
אה ָר ִ ֛א ִ
← הקבלה  26בין ’ ָר ֥ ֹ

ת־ה ֔ ַלּ ַחץ ֲא ֶ ֥שׁר
יתי ֶא ַ
ם־ר ִ֙א ִ ֙
של עמו ,ובפס׳  9מרחיב :וְ ַﬠ ָ֕תּה ִה ֵנּ֛ה ַצ ֲﬠ ַ ֥קת ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ָ ֣בּ ָאה ֵא ָל֑י וְ גַ ָ
ֹלח ִ ֥צים א ָ ֹֽתם׃ .אמנם הוא אכן נענה לצעקתם ומושיע אותם ,אבל לא זה מה שכתוב
ִמ ְצ ַ ֖ריִם ֲ
כאן ,לא זה מה שנמסר כאן בפסוק הזה )והראיות הן ההקבלה לראיה והצעקה ש’באה‘ אליו(,
בניגוד לדוגמה הבאה:

ם־צ ֤ﬠֹק יִ ְצ ַﬠ ֙ק ֵא ֔ ַלי
ם־ﬠ ֵנּ֥ה ְת ַﬠ ֶנּ֖ה א ֹ֑תוֹ ִ ֣כּי ִא ָ
ִא ַ
מ ַע ֶא ְשׁ ַ ֖מע ַצ ֲﬠ ָק ֽתוֹ׃
ָשׁ ֥ ֹ

Os gwnewch iddo ddim blinder (canys
os gwaedda ddim arnaf, mi a lwyꝛ
)wꝛandawaf ei waedd ef.

← האל יענה לצעקת הגר ,ב־ ,gwꝛandoכמו שמפורט בפסוק שלאחר זה :23 ,וְ ָח ָ ֣רה ַא ֔ ִפּי וְ ָה ַרגְ ִ ֥תּי
וּבנֵ ֶיכ֖ם יְ ת ִ ֹֽמים׃
יכ ֙ם ַא ְל ָמנ֔ וֹת ְ
ֶא ְת ֶכ֖ם ֶבּ ָ ֑ח ֶרב וְ ָהי֤ וּ נְ ֵשׁ ֶ
השלמה בקונוורב:
בשתי דוגמאות בקורפוס ’ ָשׁ ַמע‘ מושלם ב’ ְבּ ַד ֵבּר‘ ,שמיעה של דיבור

27

בין אחרים:

25בהערת־אגב :שתי הדוגמאות כאן כוללות את המבנה ’אינפיניטיב טאוטולוגי‘; ר׳ גולדנברג
]) [G (1971וששה־הלוי ]) .[S-H (1990נראה ששני המבנים שמופיעים כאן
הם השניים שנפוצים בתרגום :עם  llwyꝛועם מבנה טאוטולוגי ב־ ;ganמעניין יהיה לבדוק את
הדיסטריבוציה ביניהם.
26הדוגמה הזאת יכולה להיות מועילה להבנה של הניגוד  ;gweled:edrychר׳ הנקודה הראשונה
ב־ §2.1וכן .§1.4
’בּ ַד ֵבּר‘ הוא נושא בפני עצמו .נראה שיש קשר לערכיות ואופן ומידת ההשתתפות
27השוני בתרגום ְ
של הגורמים השונים בדיבור.

]

125
שמות

*22:22

[
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126

]

בראשית

[

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

ל־ﬠ ָ ֖שׂו ְבּנ֑ וֹ וַ ֵיּ ֶ֤לְך
וְ ִר ְב ָ ֣קה שׁ ַֹ֔מ ַﬠת ְבּ ַד ֵבּ֣ר יִ ְצ ָ֔חק ֶא ֵ
ֵﬠ ָשׂ֙ו ַה ָשּׂ ֶ ֔דה ָל ֥צוּד ַ ֖ציִ ד ְל ָה ִ ֽביא׃

A Rebecca a glybu pan ddywedodd Iſaac
wꝛth Eſau ei âb: ac Eſau aeth i'r maes i
hela helfa iw dwyn.

הוה ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ִה ֵ֨נּה ָאנ ִֹ֜כי ָ ֣בּא ֵא ֶל ֮יָך
אמר יְ ָ ֜
וַ ֨יּ ֹ ֶ
ְבּ ַﬠ֣ב ֶ ֽה ָﬠנָ ן֒ ַבּ ֲﬠ ֞בוּר יִ ְשׁ ַ ֤מע ָה ָﬠ ֙ם ְבּ ַד ְבּ ִ ֣רי ִﬠ ָ֔מְּך
ת־דּ ְב ֵ ֥רי
עוֹל֑ם וַ יַּ ֵגּ֥ד מ ֶ ֹ֛שׁה ֶא ִ
ם־בָּך֖ יַ ֲא ִ ֣מינוּ ְל ָ
וְ גַ ְ
הוה׃
ָה ָ ֖ﬠם ֶאל־יְ ָ ֽ

A'r Arglwydd a ddywedodd wꝛth Moſes,
wele mi a ddeuaf attat mewn niwl tew, fel
y clywo y bobl pan ymddiddanwyf a thi,
]…[ ac fel y credant it byth:

27:5

]

127
שמות

[

19:9

דוגמה נוספת עם מבנה הדומה על פניו היא זו:

]

128
במדבר

[

וַ יִּ ְשׁ ַ֗מע ַ ֽה ְכּנַ ֲﬠנִ ֙י ֶ ֣מ ֶלְך ֲﬠ ָ ֔רד וְ ֽהוּא־י ֵ ֹ֥שׁב ַבּ ֶ ֖נּ גֶ ב
ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ְכּ ָנ ַ֑ﬠן ְבּ ֖ב ֹא ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

33:40

A bꝛenin Arad y Canaanead, ac efe yn
trigo yn y dehau yn nhîꝛ Canaan a glybu
o ddyfodiad meibion Iſrael.

היחס התחבירי כאן אחר ,ואכן הוא תורגם באופן שונה מבשתי הדוגמאות הקודמות :ב־o
) ddyfodiadמילת־היחס ’ oמ־’ dyfodiad + ‘… ,ביאה ,הגעה‘( במהדורה מ־ 1588וב־am
 ddyfodiadבמהדורה מ־.1620

השלמה בציטוט:
דוגמה אחת בקורפוס היא של ציטוט ללא תווך:

]

129
דברים

[

ַ ֽﬠם־גָּ ֥דוֹל וָ ָ ֖רם ְבּ ֵנ֣י ֲﬠנָ ִ ֑קים ֲא ֶ֨שׁר ַא ָ ֤תּה יָ ַ ֙ד ְﬠ ָ֙תּ
יִתיַ ֵ֔צּב ִל ְפ ֵנ֖י ְבּ ֵנ֥י ֲﬠ ָנֽק׃
וְ ַא ָ ֣תּה ָשׁ ַ֔מ ְﬠ ָתּ ִ ֣מי ְ

9:2

Pobl fawꝛ, ac vchel, meibion Anac y rhai
a adnabuoﬅ, ac y clywaiﬅ ti [ddywedyd
am danynt,] pwy a ſaif o ﬂawen meibion
Anac':

← הדוגמה הזאת דומה לדוגמאות מהסוג ’ ָשׁ ַמע  +א־מ־ר‘ ) ,§1.1.2עמ׳  (19ובפרט לדוגמה 15
)אם כי לא זהה במבנה’ :דיבור עקיף‘ שם לעומת ’ישיר‘ כאן( ,אלא שכאן נעדר ה’א־מ־ר‘.

סביל
מלבד דוגמה ) 176ב־ ,(§1.6.2בה נעשה שימוש בלקסמה שונה ) ,(dyfodהצורות הסבילות
של ’ ָשׁ ַמע‘ מתורגמות בצורות ’אימפרסונל‘ של :clywed

]

130
שמות

[

ר־א ַ ֥מ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶיכ֖ם ִתּ ָשּׁ ֵ ֑מרוּ וְ ֵ֨שׁם
וּב ֛כֹל ֲא ֶשׁ ָ
ְ
ל־פּיָך׃
ֹלהים ֲא ֵח ִר ֙ים ֣ל ֹא ַתזְ ִ֔כּירוּ ֥ל ֹא יִ ָשּׁ ַ ֖מע ַﬠ ִ ֽ
ֱא ִ ֤

23:13

← בתרגום נוסף .hynny

Am ymgedwch ym mhôb peth a ddywedais wꝛthich, na choﬀewch enw
duwiau eraill, na clywer [hynny] o'th
enau.

סעיף  — 1.2מקרים שבהם הבחירה בלקסמה אינה מנועה תחבירית

ל־א ֲה ֖ר ֹן ְל ָשׁ ֵ ֑רת וְ נִ ְשׁ ַ ֣מע ֠קוֹלוֹ ְבּב ֹ֨אוֹ
וְ ָה ָי֥ה ַ ֽﬠ ַ
יָמוּת׃
אתוֹ וְ ֥ל ֹא ֽ
וּב ֵצ ֖
הו֛ה ְ
ל־ה ֜קֹּ ֶדשׁ ִל ְפ ֵנ֧י יְ ָ
ֶא ַ

47

A hi a dd am Aaron wꝛth weini: fel y
clywer ei ſwn ef pan ddelo i'r cyſegr, ger
bꝛon yꝛ Arglwydd, a phan elo allan, fel
na byddo farw.

]

131
שמות

[

28:35

וּפ ֲﬠמ ֵֹנ֥י
ל־שׁוּליו ָס ִ ֑ביב ַ
ָ֖
תוֹל ַ֣ﬠת ָשׁ ִ֔ני ַﬠ
מן וְ ַ
ל־שׁוּליו ִרמֹּנֵ ֙י ְתּ ֵכ ֶ֤לת וְ ַא ְרגָּ ָ ֙
ָ֗
ית ַﬠ
← קולו של הפעמון :וְ ָﬠ ִ ֣שׂ ָ
ל־שׁוּלי ַה ְמּ ִ ֖ﬠיל ָס ִ ֽביב׃ )פס׳  .(34–33קול
ֵ֥
מן זָ ָ ֖הב וְ ִר ֑מּוֹן ַﬠ
מן זָ ָה ֙ב וְ ִר ֔מּוֹן ֽ ַפּ ֲﬠ ֥ ֹ
תוֹכם ָס ִ ֽביב׃ ַפּ ֲﬠ ֤ ֹ
זָ ָ ֛הב ְבּ ָ ֖
שהוא ’ ſwnצליל‘ ולא .llais

ר־הי֣ וּ ְל ָפ ֶ֗ניָך
יָמים ִ ֽראשׁ ִֹ֜נים ֲא ֶשׁ ָ
ִ ֣כּי ְשׁ ַאל־נָ ֩א ְל ִ֨
ל־ה ָ֔א ֶרץ
ֹלהים ׀ ָא ָד ֙ם ַﬠ ָ
יּוֹם ֲא ֶשׁר֩ ָבּ ָ ֨רא ֱא ִ ֤
ן־ה ֙
ְל ִמ ַ
ד־ק ֵצ֣ה ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם ֲה ִ ֽנ ְה ָ֗יה
וּל ִמ ְק ֵ ֥צה ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם וְ ַﬠ ְ
ְ
מהוּ׃
ַכּ ָדּ ָ ֤בר ַהגָּ דוֹל֙ ַה ֶ֔זּה ֖אוֹ ֲהנִ ְשׁ ַ ֥מע ָכּ ֽ ֹ

Canys ymon yn awꝛ, am y dyddiau
cyntaf y rhai a fuant o'th ﬂaen di, o'r
dydd y creawdd Duw ddŷn ar y ddaiar, ac
o'ꝛ [naill] gwꝛr i'r nefoedd, hyd y cwꝛr
[arall] i'r nefoedd, a fu megis y mawꝛbeth hwn': neu a glybuwyd ei gyﬀelyb
ef':

קאוזטיב
קאוזטיב של שמיעה דומה לדיבור :לגרום למישהו לשמוע .בחומש ארבע דוגמאות :שתיים
מהן מתורגמות במבנים קאוזטיבים ושתיים מהן )שלמעשה מהוות רצף אחד שמתפרש על־פני
שני פסוקים( באופן שאינו קאוזטיבי .במצב־דברים כזה ,דרושה בחינה של הקאוזטיב של
’ ָשׁ ַמע‘ ושל הקאוזטיב בכלל על כלל התנ״ך.

•

בשתי הדוגמאות שמתורגמות במבנים קאוזטיביים המבנים שונים :בדוגמה  133יש

שימוש במבנה ’’) ‘gwneuthur + i + infinitiveלעשות‘( ובדוגמה  134במבנה ’peri +
’) ‘i + infinitiveלגרום‘(.

•

דוגמאות  135ו־ 136הן חלק מקבוצת הפסוקים דברים :30:14–30:11

וא ִמ ְמּ ָ֔ך וְ ֥ל ֹא ְרח ָ ֹ֖קה
ִכּ֚י ַה ִמּ ְצָו֣ה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר ָאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם ֽל ֹא־נִ ְפ ֵ ֥לאת ִה ֙
יְמ ֙ה וְ יִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ֔ ָלּנוּ וְ יַ ְשׁ ִמ ֵ ֥ﬠנוּ א ָ ֹ֖תהּ
ה־לּ֤נוּ ַה ָשּׁ ַ֙מ ָ
מר ִ ֣מי יַ ֲﬠ ֶל ָ
ִ ֽהוא׃ ֥ל ֹא ַב ָשּׁ ַ ֖מיִם ִ ֑הוא ֵלא ֗ ֹ
ל־ﬠ ֶ֤בר ַהיָּ ֙ם וְ יִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ֔ ָלּנוּ
ר־לנוּ ֶא ֵ
מר ִ ֣מי יַ ֲﬠ ָב ֜ ָ
א־מ ֵ ֥ﬠ ֶבר ַל ָיּ֖ם ִ ֑הוא ֵלא ֗ ֹ
וְ נַ ֲﬠ ֶ ֽשׂנָּ ה׃ וְ ֽל ֹ ֵ
וּב ְל ָב ְבָך֖ ַל ֲﬠשׂ ֹֽתוֹ׃
אד ְבּ ִ ֥פיָך ִ ֽ
י־ק ֥רוֹב ֵא ֶל֛יָך ַה ָדּ ָ ֖בר ְמ ֑ ֹ
וְ יַ ְשׁ ִמ ֵ ֥ﬠנוּ א ָ ֹ֖תהּ וְ נַ ֲﬠ ֶ ֽשׂנָּ ה׃ ִ ֽכּ ָ
שתיהן מתורגמות ב־ clywomצורת ’סוביונקטיב‘

28

גוף ראשון רבים של  .clywedיש

כאן למעשה העברה של ’שלב‘ אחד קדימה בטרנזיטיביות :יגרום לנו לשמוע ←
נשמע .לתמונה שלמה יותר ר׳ .§1.3

◇◇◇◇◇
28כמו מונחים דקדוקיים רבים ,גם שם זה אינו נטול בעיות.

]
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]
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דברים

[

4:10

]

134
דברים

[

4:36

]

135
דברים

[

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

ֹלה ֮יָך ְבּח ֵֹר ֒ב
הו֣ה ֱא ֶ
י֗ וֹם ֲא ֶ֨שׁר ָﬠ ַ֜מ ְד ָתּ ִל ְפ ֵ֨ני יְ ָ
ת־ה ֔ ָﬠם וְ ַא ְשׁ ִמ ֵ ֖ﬠם
ל־לי ֶא ָ
הוה ֵא ֗ ַלי ַה ְק ֶה ִ ֙
מר יְ ָ ֜
ֶבּ ֱא ֨ ֹ
ל־היָּ ִמ ֙ים
ת־דּ ָב ָ ֑רי ֲא ֶ֨שׁר יִ ְל ְמ ֜דוּן ְליִ ְר ָ ֣אה א ִֹ֗תי ָכּ ַ
ֶא ְ
יהם
ת־בּנֵ ֶ ֖
ל־ה ֲא ָד ָ֔מה וְ ֶא ְ
ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֤הם ַחיִּ ֙ים ַﬠ ָ ֣
יְ ַל ֵמּ ֽדוּן׃

[Sef ] y dydd yꝛ hwn y ſefaiﬅ ger bꝛon
yꝛ Arglwydd dy Dduw yn Hoꝛeb, pan
ddywedodd yꝛ Arglwydd wꝛthif, cynnull
i mi y bobl, fel y gwnelwyf iddynt glywed
ng-eiriau y rhai a ddyſcant i'm hofni ﬁ,
]…[

ן־ה ָשּׁ ַ ֛מיִם
ִמ ַ
ְליַ ְסּ ֶ ֑רךָּ
ֶאת־קֹל֖ וֹ
יﬠָך֥
ִה ְשׁ ִ ֽמ ֲ
דוֹלה ְוּד ָב ָ ֥ריו
ת־א ֣שּׁוֹ ַהגְּ ֔ ָ
ל־ה ָ֗א ֶרץ ֶה ְר ֲא ָ֙ך ֶא ִ
וְ ַﬠ ָ
ָשׁ ַ ֖מ ְﬠ ָתּ ִמ ֥תּוְֹך ָה ֵ ֽאשׁ׃

O'ꝛ nefoedd y parodd i ti glywed ei lais,
i'th hyﬀoꝛddi di, ac ar y ddaiar y parodd
i ti weled ei dân mawꝛ, a thi a glywaiﬅ o
ganol y tân ei eiriau ef.

יְמ ֙ה
ה־לּ֤נוּ ַה ָשּׁ ַ֙מ ָ
מר ִ ֣מי יַ ֲﬠ ֶל ָ
֥ל ֹא ַב ָשּׁ ַ ֖מיִם ִ ֑הוא ֵלא ֗ ֹ
וְ יִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ֔ ָלּנוּ וְ יַ ְשׁ ִמ ֵ ֥ﬠנוּ א ָ ֹ֖תהּ וְ נַ ֲﬠ ֶ ֽשׂנָּ ה׃

Nid yn y nefoedd [y mae] efe, i ddywedyd
[o honot] pwy a ddꝛing dꝛoſom i'r nefoedd, ac ai dwg i ni, fel y clywom ni, ac
y gwnelom ef':

ר־לנוּ
מר ִ ֣מי יַ ֲﬠ ָב ֜ ָ
א־מ ֵ ֥ﬠ ֶבר ַל ָיּ֖ם ִ ֑הוא ֵלא ֗ ֹ
וְ ֽל ֹ ֵ
ל־ﬠ ֶ֤בר ַהיָּ ֙ם וְ יִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ֔ ָלּנוּ וְ יַ ְשׁ ִמ ֵ ֥ﬠנוּ א ָ ֹ֖תהּ
ֶא ֵ
וְ נַ ֲﬠ ֶ ֽשׂנָּ ה׃

Ac nid o'ꝛ tu hwnt i'r môꝛ [y mae] efe
i ddywedyd [o neb,] pwy a dꝛamwya
troſom ni i'r tu hwnt i'r môꝛ, ac ai dŵg
i ni, fel y clywom, ac y gwnelom ef':

30:12

]
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1.3

[

’נַ ֲﬠ ֶ ֥שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘
שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘ :לא )רק( בגלל היותן צירוף
לא בכדי כללתי בכותרת של העבודה את המילים ’נַ ֲﬠ ֶ ֥
ידוע ומוכר ,אלא בגלל שהן נוגעות בלב העיסוק שבעבודה — היחס בין שמיעה ’שבלב‘
ושמיעה ’שבאוזן‘ ,אם להתנסח כך .על שמות ) 24:7דוגמה  (117נכתבו ,עוד מתקופות
קדומות ועד ימינו אלה ,תילי תילים של פרשנות ומדרשים; ר׳ ,כמקור מרכזי ,שבת 88a
בתלמוד הבבלי:

]…[ דרש ר׳ סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי
השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע
וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום שנאמר ]שמות [33:6
ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב ]…[ אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל
נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין
בו דכתיב ]תהלים  [103:20ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע  29בקול דברו
ברישא עושי והדר לשמוע א״ר חמא ברבי חנינא מ״ד ]שיר השירים  [2:3כתפוח בעצי
היער וגו׳ למה נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל
הקדימו נעשה לנשמע ]…[
29מתורגם ,כמובן ,ב־.gwꝛando

שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘
סעיף ’ — 1.3נַ ֲﬠ ֶ ֥
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אמ ֔רוּ ֛כֹּל
ל־ה ָ ֤ﬠם יַ ְח ָדּ֙ו וַ ֣יּ ֹ ְ
בשמות  ,19:8להשוואה ,העם אומרים רק ’נַ ֲﬠ ֶשׂה‘ ,בלי ’נִ ְשׁ ָמע‘ :וַ יַּ ֲﬠנ֨ וּ ָכ ָ
שׂה ]…[.
הו֖ה נַ ֲﬠ ֶ ֑
ר־דּ ֶ ֥בּר יְ ָ
ֲא ֶשׁ ִ
לא ידוע לי אם מורגן הכיר את הספרות הפרשנית והמדרשית היהודית ,מסופקני אם
כן .אם הוא היה מתרגם לפיה ,ודאי היה מתרגם את ’וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע‘ בלקסמה  ;clywedבפועל הוא
תרגם ב־ .gwꝛandoיש כאן ,ובמקרים נוספים שנראה בתת־סעיף זה ,אם כן ,כפילות :שתי
דרכים לבטא את קבלת הדברים .בכמה מובנים ניתן להשוות את המבנה של ’עשיה‘ מול
’שמיעה‘ )=ציות ,קבלה( באותו הפסוק למבנים של תקבולת ) ,(§1.4אותם נבחן בהמשך.
בעניין דוגמה  ,117בחינה של התרגומים הנוספים מראה שמורגן בחר שלא להרחיק מבחירת
המילים שבכתוב — בניגוד להירונימוס בוולגטה )’ (‘oboedientesובעקבותיו

30

התרגומים

האנגליים — אלא לבחור באותה דרך שבה בחר בתרגום כמעט כל המופעים של ’ ָשׁ ַמע‘:
לתרגם ב־) clywed/gwꝛandoבמקרה דנן ,כאמור ,ב־.(gwꝛando

•

תרגום־השבעים[…] πάντα ὅσα ἐλάλησεν κύριος ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα :

•

הוולגטה[…] omnia quae locutus est Dominus faciemus et erimus :
oboedientes

•

תנ״ך־ז׳נבה[…] All that the Lord hath said, we will do, and be obedient :

•

תנ״ך־הבישופים[…] All that the Lord hath sayd, wyll we do, and be :
obedient

נסקור

32 31

את הדוגמאות שבהן יש הקבלה של שמיעה ועשיה .כללתי גם דוגמאות עם

’ ָשׁ ַמר‘ ,לאור הקולוקציות של ’ ָשׁ ַמר‘ ו’ ָﬠ ָשׁה‘.

•

דוגמאות רבות הן במבנה ’ ָשׁ ַמע  +מילת־יחס‘,238 ,237 ,236 ,235 ,232 ,231 ,223 :
.292 ,291 ,290 ,283 ,269 ,245 ,244 ,241 ,240

•

שאר הדוגמאות שמתורגמות ב־.115 ,117 ,103 ,74 ,66 :gwꝛando

•

דוגמאות שאינן בתקבולת שמשווה ’ ָשׁ ַמע = ָשׁ ַמר = ָﬠ ָשׁה‘ ,ומתורגמות ב־) clywedר׳
פירוט בכל דוגמה במקומה(:

33

.136 ,135 ,114 ,67

30ראוי להזכיר כאן גם את התרגום הוולשי החדש ) (1988/2004לתנ״ך ,שגם הוא מתרגם באופן
שנראה יותר כמו תרגום של הוולגטה או תרגום של ה־ KJVמאשר תרגום של הטקסט העברי…:
.Fe wnawn y cyfan a ddywedodd yr Arglwydd, a byddwn yn ufudd iddo
31לא העתקתי את הדוגמאות לכאן מכמה סיבות :אין באמת צורך ,העתקה שלהן תכביד על
הטקסט ותאריך אותו ,וכשמצויינות רק הפניות מספריות הקורא יכול לדפדף לעמוד המתאים
ולקרוא בהרחבה ובהקשר את הכתוב על הדוגמה המסויימת.
32בהתאם לקו המנחה בעבודה ,במטרה לכסות את כל הקורפוס ,כללתי כאן את כל הדוגמאות
שמצאתי; כאמור ,אם נשמטה מעיני דוגמה ,מדובר בטעות אנוש.
33הסיבה שאני מונה אותן כאן היא כדי לתת תמונה שלמה יותר ,לכלול את כל הדוגמאות

50

1.4

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

תקבולות
תקבולות )פרלליזמים( הן אמצעי ספרותי מרכזי בתנ״ך ,בעיקר בשירה ,אך גם בפרוזה.

34

כל הדוגמאות של ’ ֶה ֱאזִ ין‘ בקורפוס הן בתקבולת )מחוץ לקורפוס המצב שונה ,כך
בדוגמה  34מתהלים ,לשם השוואה( .הכיוון השני נכון מלבד דוגמה אחת .141 ,האופן שבו
תורגם ’ ֶה ֱאזִ ין‘ מגוון מאוד) rhoddi cluﬅ ⒤ ,gwꝛando :פעמיים(.ymwꝛando ,cluﬅymwꝛando ,
נראה שהשימוש בצורות שונות ומגוונות הוא בעיקר אסתטי ,ואין לצפות לחוקיות לשונית
נוקשה ,עם מסמן ומסומן .הבחירה באסתטיקה כאן ,על פני תרגום שיטתי ומסודר ,מתאימה,
שכן תקבולות הן אמצעי ספרותי אסתטי ,שמביא בחשבון לא רק את מישור המסומן אלא גם
את מישור המסמן ,את הצורה החיצונית.

◇◇◇◇◇

137

]

בראשית

[

4:23

]

138
שמות

[

15:26

]

139
במדבר

[

שׁי
קוֹלי נְ ֵ ֣
אמר ֜ ֶל ֶמְך ְלנָ ָ֗שׁיו ָﬠ ָ ֤דה וְ ִצ ָלּ ֙ה ְשׁ ַ ֣מ ַﬠן ֔ ִ
וַ ֨יּ ֹ ֶ
תּי ְל ִפ ְצ ֔ ִﬠי וְ ֶי ֶ֖לד
֔ ֶל ֶמְך ַה ְא ֵז֖נָּ ה ִא ְמ ָר ִ ֑תי ִ ֣כּי ִ ֤אישׁ ָה ַ ֙רגְ ִ ֙
ְל ַח ֻבּ ָר ִ ֽתי׃

A Lamech a ddywedodd wꝛth ei
wꝛagedd, Ada a Sila, gwꝛagedd Lamech
clywch  llais, gwꝛandewch  lleferydd,
canys mi a leddais ŵꝛ i'm harcholl, a
llangc i'm clais.

אמר֩ ִא ָ
וַ יּ ֹ ֶ
ֹלהיָך
הו֣ה ֱא ֶ֗
ם־שׁ ֨מ ַוֹע ִתּ ְשׁ ַ֜מע ְל ֣קוֹל ׀ יְ ָ
וְ ַהיָּ ָ ֤שׁר ְבּ ֵﬠינָ ֙יו ַתּ ֲﬠ ֶ֔שׂה וְ ַ ֽה ֲאזַ נְ ָ֙תּ ְל ִמ ְצו ָֺ֔תיו וְ ָשׁ ַמ ְר ָ ֖תּ
ר־שׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַ ֙ר ֙יִם
ל־ה ַ ֽמּ ֲח ֞ ָלה ֲא ֶשׁ ַ ֤
ל־ח ָ ֑קּיו ָ ֽכּ ַ
ָכּ ֻ
הו֖ה ר ְֹפ ֶ ֽאָך׃
א־א ִ ֣שׂים ָﬠ ֔ ֶליָך ִ ֛כּי ֲא ִנ֥י יְ ָ
לֹ ָ

Ac a addywedodd, os gan wꝛando y
gw⸗randewi di ar lais yꝛ Arglwydd dy
Dduw, ac os gwnei di yꝛ hyn a ſyddo inion yn ei olwg ef, a rhoddi cluﬅ
iw oꝛchymynnion ef, a chadw ei holl
ddeddfau ef: ni roddaf arnat un o'ꝛ cledau y rhai a roddais ar yꝛ Aiphtiaid,
o herwydd myﬁ [ydwyf ] yꝛ Arglwydd di
iachawdur.

אמר ֤קוּם ָבּ ָל ֙ק וּֽ ֲשׁ ָ֔מע ַה ֲא ִ ֥זינָ ה
וַ יִּ ָ ֥שּׂא ְמ ָשׁל֖ וֹ וַ יּ ֹ ַ ֑
ָﬠ ַ ֖די ְבּנ֥ וֹ ִצ ֽ ֹפּר׃

Yna y cymmerodd efe ei ddammeg, ac a
ddywedodd: cyfot Balac a gwꝛando, mab
Ziphoꝛ cluﬅymwꝛando a mi.

23:18

שמצאתי.
34שפה נוספת ,עתיקה גם היא ומאותו איזור בעולם ,שעושה שימוש מעניין במבנים של תקבולת
היא המצרית .תקבולות בשירה קיימות במסורות של שפות רבות בעולם.

סעיף  — 1.5שימוש ב־ clywedו־ gwꝛandoשלא בתרגום ָשׁ ַמע
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א־שׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה
הו֑ה וְ ֽל ֹ ָ
וַ ָתּ ֻ ֥שׁבוּ וַ ִתּ ְב ֖כּוּ ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ
יכם׃
ְבּ ֣קֹ ְל ֶ֔כם וְ ֥ל ֹא ֶה ֱא ִז֖ין ֲא ֵל ֶ ֽ

Yna y dychwelaſoch ac yꝛ ŵylaſoch
ger bꝛon yꝛ Arglwydd, ond ni
wꝛandawodd yꝛ Arglwydd ar eich
llef, ac ni roddes gluﬅ i chwi.

וַ יְ ַד ֵ ֤בּר מ ֶֹשׁ ֙ה וְ ַהכּ ֲֹה ִנ֣ים ַה ְלוִ ִ֔יּם ֶ ֥אל ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ֵלא ֑ ֹ
֣ית
וּשׁ ַמ ֙ע יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַהיּ֤ וֹם ַהזֶּ ֙ה נִ ְה ֵי ָ ֽ
מר ַה ְס ֵכּ֤ת ׀ ְ
ֹלהיָך׃
יהו֖ה ֱא ֶ ֽ
ְל ֔ ָﬠם ַל ָ

A llefarodd Moſes, a'r oﬀeiriaid Leﬁadaidd wꝛth holl Iſrael gan ddywedyd:
gwꝛando a chlyw ô Iſrael, y dydd hwn
i'th wnaethbwyd yn bobl i'r Arglwydd
dy Dduw.

]
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ַה ֲא ִ ֥זינוּ ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם וַ ֲא ַד ֵ ֑בּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַ ֥מע ָה ָ ֖א ֶרץ
י־פי׃
ִא ְמ ֵר ִ ֽ

Ymwꝛandewch y nefoedd, a llefaraf:
clywed y ddaiar eiriau ng-enau.

שימוש ב־ clywedו־ gwꝛandoשלא בתרגום ָשׁ ַמע
עכשיו נבחן מקרים שבהם יש ’היסט‘ בין ’ ָשׁ ַמע‘ ובין  :gwꝛando/clywedנתחיל §1.5במקרים
שבהם מורגן השתמש ב־ gwꝛando/clywedלתרגום צורות שאינן ’ ָשׁ ַמע‘ ונמשיך )(§1.6
במקרים שבהם ’ ָשׁ ַמע‘ לא מתורגם ב־.gwꝛando/clywed
אפשר לחלק את הדוגמאות כאן לשתי קבוצות :הקבוצה האחת ) (§1.5.1היא מופעים
של ’ ְבּ ָאזְ נֵ י‘; הקבוצה השניה ) (§1.5.2כוללת את שאר הדוגמאות.
דוגמאות כמו אלו שבתת־סעיף זה חשובות למחקר משווה בין האידיומטיקה הוולשית
והאידיומטיקה המקראית ,והאופן שבו התרגום מגשר ביניהן )ר׳ הנקודה הראשונה ב־.(§0.1.3
השוואה כזאת ,שעריכתה כראוי היא מפעל גדול מאוד ,תחייב התייחסות לטקסטים וולשיים
מקוריים בני־התקופה.

1.5.1

לתרגום ְ’בּ ָאזְ נֵ י‘
את הדוגמאות האלה נוכל לחלק לשני סוגים ,בחלוקה לפי האופן שבו תורגם ’ ְבּ ָאזְ נֵ י‘ .הסוג
הראשון הוא הסיבה לכלול את הדוגמאות כאן; הסוג השני מובא כדי להשלים את התמונה.

•

כאשר ה’ ָאזְ נַ יִם‘ משוייכות לקבוצה עם בסיס של מוצא

35

) ַﬠםְ ,בּנֵ י־ ,Xזקנים־השבט

)והשוטרים( וכד׳( ,התרגום הוא ב־,157 ,156 ,152 ,150 ,146 ,145 ,144 :lle y + clywed
.160 ,159 ,158

•

כאשר הן משוייכות ליחיד או לקבוצה אחרת ,התרגום מגוון:

35יש לבדוק האם החוקיות הזאת קיימת בתנ״ך כולו.
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.155 ,154 ,153 ,147 :yng-hluau

–

.149 ,148 ,143 :wꝛth

–

.151 :i

–

, לערכיות של הפעלים.מיפוי של אופני התרגום כאן טעון בדיקה מקיפה בשאר התנ״ך
 שקרוב יותר לתחום,yng-hluau מעמד דקדוקי מיוחד )בניגוד ל־i ו־wꝛthולעובדה ש־
 לפעליםyng-hluau  נראה שיכולת ההצטרפות של. יש תפקיד כאן,(הלקסיקלי
.)ובפרט כאלה שלא מקבלים באופן נורמלי ציון של המקשיב( חופשית יותר

◇◇◇◇◇
Yna y cododd Abimelec yn foꝛeu, ac a alwodd am ei holl weion, ac a dꝛaethodd
yꝛ holl bethau hyn wꝛthynt hwy, a'r
gwyꝛ a ofnaſant yn ddirfawꝛ.

ל־ﬠ ָב ָ ֔דיו
ֲ ימ ֶלְך ַבּ ֗בֹּ ֶקר וַ יִּ ְק ָר ֙א ְל ָכ
ֶ֜ וַ יַּ ְשׁ ֵ֨כּם ֲא ִב
יהם וַ ִיּ ְֽיר ֥אוּ
֑ ֶ ֵל־ה ְדּ ָב ִ ֥רים ָה ֵ ֖א ֶלּה ְבּ ָאזְ נ
ַ ת־כּ
ָ וַ יְ ַד ֵ ֛בּר ֶא
אד׃
ֹ ֽ ָה ֲאנָ ִ ֖שׁים ְמ

Ac Ephꝛon oedd yn aros ym-myſc
meibion Heth: yna Ephꝛon yꝛ Hethiad
a attebodd Abꝛaham, lle y clywodd holl
feibion Heth: yngwydd pawb a ddeuent
i boꝛth ei ddinas ef, gan ddywedyd:

י־חת וַ יַּ ַﬠן֩ ֶﬠ ְפ ֨רוֹן
֑ ֵ ֵוְ ֶﬠ ְפ ֥רוֹן י ֵ ֹ֖שׁב ְבּ ֣תוְֹך ְבּנ
ַ ַה ִח ִ ֤תּי ֶא
י־חת ְל ֛כֹל ָבּ ֵ ֥אי
ֵ֔ ֵת־א ְב ָר ָה ֙ם ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ְבנ
מר׃
ֹ ֽ ר־ﬠ ֖ירוֹ ֵלא
ִ ַ ֽשׁ ַﬠ

Ac efe a lefarodd wꝛth Ephꝛon
lle y clybu pobl y tîr, gan ddywedyd:
etto os tydi [yw ef ] ô⁇? na'm gwꝛandewit ﬁ: rhoddaf werth y maes, cymmer
gennif ac mi a gladdaf  marw yno.

מר ַ ֛אְך
ֹ ֔ ם־ה ָ֙א ֶר ֙ץ ֵלא
ָ ל־ﬠ ְפ ֜רוֹן ְבּ ָאזְ ֵנ֤י ַﬠ
ֶ וַ יְ ַד ֵ֨בּר ֶא
ם־א ָ ֥תּה ל֖ וּ ְשׁ ָמ ֵﬠ֑נִ י נָ ַ֜ת ִתּי ֶכּ ֶ֤סף ַה ָשּׂ ֶד ֙ה ַ ֣קח
ַ ִא
ת־מ ִ ֖תי ָ ֽשׁ ָמּה׃
ֵ ִמ ֶ֔מּנִּ י וְ ֶא ְק ְבּ ָ ֥רה ֶא

Felly Abꝛaham a wꝛandawodd ar
Ephꝛon, a phwyſodd Abꝛaham i
Ephꝛon yꝛ arian y rhai a ddywedaſe efe
lle y clybu meibion Heth: pedwar-cant
cl o arian cymmeradwy ym⁇?mhlith
marchnad-wyꝛ.

ל־ﬠ ְפרוֹן֒ וַ יִּ ְשׁ ֤קֹל ַא ְב ָר ָה ֙ם
ֶ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ַא ְב ָר ָה ֮ם ֶא
י־חת
֑ ֵ ֵת־ה ֶ֕כּ ֶסף ֲא ֶ ֥שׁר ִדּ ֶ ֖בּר ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ְבנ
ַ ְל ֶﬠ ְפ ֔ר ֹן ֶא
שׁ ֶקל ֶ֔כּ ֶסף ע ֵ ֹ֖בר ַלסּ ֵ ֹֽחר׃
֣ ֶ אוֹת
֙ ַא ְר ַ ֤בּע ֵמ
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 שלא בתרגום ָשׁ ַמעgwꝛando ו־clywed — שימוש ב־1.5 סעיף

Yna 'r aeth Juda atto ef, ac a ddywedodd
[gwꝛando] arnaf  arglwydd, caﬀed attolwg dy wâs ddywedyd gair yng-hluau
 arglwydd, ac nac enynned dy lid wꝛth
dy wâs, o herwydd yꝛ ydwyt ti megis
Pharao.

ר־נא
ָ֨ אמ ֮ר ִ ֣בּי ֲאד ֹנִ י֒ יְ ַד ֶבּ
ֶ ֹ הוּדה וַ יּ
֗ ָ ְוַ יִּ ֨ ַגּשׁ ֵא ֜ ָליו י
ַﬠ ְב ְדָּך֤ ָד ָב ֙ר ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ֲאד ִֹ֔ני וְ ַאל־יִ ַ֥חר ַא ְפָּך֖ ְבּ ַﬠ ְב ֶ ֑דָּך
ִ ֥כּי ָכ ֖מוָֹך ְכּ ַפ ְר ֽﬠֹה׃

Pan aeth dyddiau ei arwyl ef heibio, yna y
llefarodd Joſeph wꝛth deulu Pharao gan
ddywedyd: os cefais yꝛ awꝛ hon ﬀafoꝛ yn
eich golwg, lleferwch wꝛth Pharao attolwg gan ddywedyd.

ל־בּית ַפּ ְר ֖ﬠֹה
֥ ֵ יוֹסף ֶא
ֵ֔ יתוֹ וַ יְ ַד ֵבּ֣ר
֔ יְמי ְב ִכ
֣ ֵ רוּ
֙ וַ ַיּ ַֽﬠ ְב
רוּ־נא
ָ֕ יכם ַדּ ְבּ
ֶ֔ ֵחן ְבּ ֵﬠ֣ינ
֙ ֵ אתי
ִ ם־נא ָמ ָ ֤צ
ָ֨ מר ִא
ֹ ֑ ֵלא
מר׃
ֹ ֽ ְבּ ָאזְ ֵנ֥י ַפ ְר ֖ﬠֹה ֵלא

Ac fel y mynegit wꝛth dy fab, a mab dy
fab, yꝛ hynn a wneuthum yn yꝛ Aipht,
a'm harwyddion y rhai a oſodais yn eu
plith hwynt: ac y gwypoch mai myﬁ [ydwyf ] yꝛ Arglwydd.

ְ
ן־בּנְ ָ֗ך ֵ ֣את ֲא ֶ ֤שׁר
ִ וּב
ֶ וּל ַ֡מ ַﬠן ְתּ ַס ֵפּר֩ ְבּ ָאזְ ֵ֨ני ִבנְ ָ֜ך
ר־שׂ ְמ ִתּי
֣ ַ את ַ ֹ֖תי ֲא ֶשׁ
ֹ תּי ְבּ ִמ ְצ ַ ֔ריִם וְ ֶאת־
֙ ִ ִה ְת ַﬠ ַ ֙לּ ְל
הוה׃
ֽ ָ ְי־א ִנ֥י י
ֲ ָ ֑בם ִ ֽו ַיד ְﬠ ֶ ֖תּם ִכּ

Dywet yn awꝛ lle y clywo 'r bobl: am
geio o honynt bôb gwꝛ gan ei gymydog, a phob gwꝛaig gan ei chymydoges
ddodꝛefn arian, a dodꝛefn aur.

ָ ַדּ ֶבּ
ר־נ֖א ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑ﬠם וְ יִ ְשׁ ֲא ֞לוּ ִ ֣אישׁ ׀ ֵמ ֵ ֣את ֵר ֗ ֵﬠהוּ
וּכ ֵ ֥לי זָ ָ ֽהב׃
ְ י־כ ֶ֖סף
ֶ עוּתהּ ְכּ ֵל
ָ֔ וְ ִא ָשּׁ ֙ה ֵמ ֵ ֣את ְר

A'r Arglwydd a ddywedodd wꝛth Moſes
ſcrifenna hynn mewn lly yn goﬀadwꝛiaeth a mynega i Joſua: canys gan ddeulu
y deleaf goﬀadwꝛiaeth Amalec oddi tann
y nefoedd.

רוֹן ַבּ ֵ֔סּ ֶפר
֙ תב ֤ז ֹאת זִ ָכּ
ֹ ֨ הוה ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ְכּ
֜ ָ ְאמר י
ֶ ֹ וַ ֨יּ
ת־ז ֶ֣כר
ֵ י־מ ֤חֹה ֶא ְמ ֶח ֙ה ֶא
ָ הוֹשׁ ַע ִ ֽכּ
֑ ֻ ְוְ ִ ֖שׂים ְבּ ָאזְ ֵנ֣י י
ֲﬠ ָמ ֔ ֵלק ִמ ַ ֖תּ ַחת ַה ָשּׁ ָ ֽמיִם׃

Ac efe a gymmerth ly y cyfammod, ac
ai darllenodd lle y clywe y bobl, a dywedaſant ni a wnawn, ac a wꝛandawn yꝛ
hyn oll a lefarodd yꝛ Arglwydd.

אמ ֔רוּ
ְ ֹ וַ יִּ ַקּ ֙ח ֵ ֣ס ֶפר ַה ְבּ ִ ֔רית וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑ﬠם וַ ֣יּ
הו֖ה נַ ֲﬠ ֶ ֥שׂה וְ נִ ְשׁ ָ ֽמע׃
ָ ְר־דּ ֶ ֥בּר י
ִ ֛כֹּל ֲא ֶשׁ

A'r bobl fel tuchanwŷꝛ oeddynt ﬂîn
yng-hluan yꝛ Arglwydd, a chlywodd yꝛ
Arglwydd hyn, ai ddig a enynnodd, […]

ֹ ֣ וַ יְ ִ ֤הי ָה ָﬠ ֙ם ְכּ ִמ ְת
הו֑ה וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע
ָ ְאנְ ִ֔נים ַ ֖רע ְבּ ָאזְ ֵנ֣י י
אכל
ַ ֹ הוה וַ ֖תּ
֔ ָ ְר־בּ ֙ם ֵ ֣אשׁ י
ָ יְ הוָ ֙ה וַ ִיּ ַ֣חר ַא ֔פּוֹ וַ ִתּ ְב ַﬠ
ִבּ ְק ֵ ֥צה ַ ֽה ַמּ ֲח ֶנֽה׃
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Am hynny dywet wꝛth y bobl
ymſaincteiddiwch erbyn y foꝛu, a
chewch fwytta cîg: canys wylaſoch
yng-hluau yꝛ Arglwydd gan ddywedyd: pwy a ddyꝛu i ni gîg iw fwytta':
[…]

אמר ִה ְת ַק ְדּ ֣שׁוּ ְל ָמ ָח ֮ר וַ ֲא ַכ ְל ֶ ֣תּם
ַ֜ ֹ ל־ה ֨ ָﬠם תּ
ָ וְ ֶא
מר ִ ֤מי יַ ֲא ִכ ֵ ֙ל ֙נוּ
ֹ ֗ הוה ֵלא
֜ ָ ְית ֩ם ְבּ ָאזְ ֵ֨ני י
ֶ ָבּ ָשׂר֒ ִ֡כּי ְבּ ִכ
הו֥ה ָל ֶכ֛ם ָבּ ָ ֖שׂר
ָ ְי־טוֹב ָל֖נוּ ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם וְ נָ ַ֨תן י
֥ ָבּ ָ֔שׂר ִכּ
וַ ֲא ַכ ְל ֶ ֽתּם׃

Dywet wꝛthynt [nid] byw ﬁ medd
yꝛ Arglwydd onid fel y llefaraſoch
yn ng-hluau felly y gwnaf i chwi.

ם־ל ֹא ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר
֕ הוה ִא
֔ ָ ְי־אנִ ֙י נְ ֻאם־י
ָ֙ מר ֲא ֵל ֶ֗הם ַח
ֹ ֣ ֱא
ִדּ ַבּ ְר ֶ ֖תּם ְבּ ָאזְ ָנ֑י ֵכּ֖ן ֶ ֽא ֱﬠ ֶ ֥שׂה ָל ֶ ֽכם׃

Yna Moſes a alwodd holl Iſrael, ac a ddywedodd wꝛthynt, clyw ô Iſrael y deddfau,
a'r barnedigaethau y rhai yꝛ ydwyf yn eu
llefaru lle y chlywoch (sic) heddyw: fel
y byddo i chwi eu dyſcu, a chadw ar eu
gwneuthur.

אמר ֲא ֵל ֶ֗הם
ֶ ֹ ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ וַ ֣יּ
ָ וַ יִּ ְק ָ ֣רא מ ֶֹשׁ ֮ה ֶא
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים
ַ ת־ה ֻח ִ ֣קּים וְ ֶא
ַ ְשׁ ַ ֤מע יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֶא
וּל ַמ ְד ֶ ֣תּם א ָֹ֔תם
ְ ֲא ֶ ֧שׁר ָאנ ִ ֹ֛כי דּ ֵ ֹ֥בר ְבּ ָאזְ נֵ ֶיכ֖ם ַהיּ֑ וֹם
וּשׁ ַמ ְר ֶ ֖תּם ַל ֲﬠשׂ ָ ֹֽתם׃
ְ

Pan ddelo holl Iſrael i ymddangos ger
bꝛon yꝛ Arglwydd dy Dduw yn y lle 'r
hwn a ddewiſo efe, y darlleni y gyaith
hon, o ﬂaen holl Iſrael lle y clywant.

ֹלהיָך
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְת־פּנֵ ֙י י
ְ אוֹת ֶא
֙ ְבּ ֣בוֹא ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֵל ָר
תּוֹרה ַה ֛זּ ֹאת
֥ ָ ת־ה
ַ שׁר ְיִב ָ ֑חר ִתּ ְק ָ ֞רא ֶא
֣ ֶ ַבּ ָמּ ֖קוֹם ֲא
יהם׃
ֽ ֶ ֵֶ ֥נ גֶ ד ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ָאזְ נ

Ceſclwch attaf holl henuriaid eich llwythau, a'ch ſwyddogion fel y llefarwyf
yꝛ holl eiriau hyn lle y clywant hwy, ac
y cymmerwyf yn dyon yn eu herbyn
hwynt y nefoedd a'r ddaiar.

ת־כּל־זִ ְק ֵנ֥י ִשׁ ְב ֵט ֶיכ֖ם וְ שׁ ְֹט ֵר ֶיכ֑ם
ָ ַה ְק ִ ֧הילוּ ֵא ַל֛י ֶא
יהם ֵ ֚את ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה וְ ָא ִ ֣ﬠ ָידה
ֶ֗ ֵוַ ֲא ַד ְבּ ָ ֣רה ְב ָאזְ נ
ת־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ת־ה ָשּׁ ַ ֖מיִם וְ ֶא
ַ ָ֔בּם ֶא

A llefarodd Moſes lle y clybu holl gynnulleidfa Iſrael eiriau y gân hon hyd ei
diwedd.

ת־דּ ְב ֵ ֥רי
ִ ל־ק ַ ֣הל יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֶא
ְ וַ יְ ַד ֵבּ֣ר מ ֶֹ֗שׁה ְבּ ָאזְ נֵ ֙י ָכּ
ירה ַה ֑זּ ֹאת ַ ֖ﬠד ֻתּ ָ ֽמּם׃
֖ ָ ַה ִשּׁ

Yna y daeth Moſes, ac a lefarodd holl
eiriau y gân hon lle y clybu y bobl: efe
ac Joſuah mab Nun.

ה־ה ֖זּ ֹאת
ַ יר
ֽ ָ ל־דּ ְב ֵ ֥רי ַה ִשּׁ
ִ ת־כּ
ָ וַ ֣יָּב ֹא מ ֶֹ֗שׁה וַ יְ ַד ֵ ֛בּר ֶא
הוֹשׁ ַע ִבּן־נֽ וּן׃
֥ ֵ ְְבּ ָאזְ ֵנ֣י ָה ָ ֑ﬠם ֖הוּא ו
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]

11:18

[
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[
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5:1

[
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[
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דברים

]

31:28

[
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דברים

]

31:30

[
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דברים
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32:44

שאר המקרים
36

[

:‘ משמשים שלא בתרגום ’ ָשׁ ַמעgwꝛando/clywed בקורפוס מספר מקרים נוספים שבהם

’אזְ ַ ֣נ יִ ם‘ ו’יַ ֲא ִז֑ינוּ‘ נענית בהקבלה
ָ  בה ההקבלה האטימולוגית,34  היא, מחוץ לקורפוס,דוגמה נוספת36
.(clywed  )צורה שלclywant ו־cluau

1.5.2

סעיף  — 1.5שימוש ב־ clywedו־ gwꝛandoשלא בתרגום ָשׁ ַמע

55

•

שניים מהם כבר ראינו :דוגמאות  137ו־ ,141שהן בתקבולת ).(§1.4

•

ארבעה אחרים הם אלה שבתת־הסעיף הזה :אחת ) (161בתרגום ’ ָﬠ ַתר‘ ,אחת )(162
בתרגום ’ ָﬠנָ ה‘ ,אחת ) (163בתרגום ’נָ ַד֣ב‘ ואחת היא תוספת של מורגן ,בסוגריים
רבועים .בשתיים הראשונות גם הוולגטה מתרגמת באופן דומה ,ב־.exaudio

וַ יֶּ ְﬠ ַ֨תּר יִ ְצ ָ ֤חק ַ ֽליהוָ ֙ה ְל ֹ֣נ ַכח ִא ְשׁ ֔תּוֹ ִ ֥כּי ֲﬠ ָק ָ ֖רה ִ ֑הוא
הוה וַ ַ ֖תּ ַהר ִר ְב ָ ֥קה ִא ְשׁ ֽתּוֹ׃
וַ יֵּ ָ ֤ﬠ ֶתר ֙לוֹ יְ ָ ֔

Ac Iſaac a weddiodd ar yꝛ Arglwydd dꝛos
ei wꝛaig am ei bod hi 'n amhlantadwy
a'r Arglwydd a wꝛandawodd arno ef, a
Rebecca ei wꝛaig a feichiogodd.

]

161

[

בראשית

25:21

← ל’ע־ת־ר‘  ,37בצורות שונות ,שני פירושים ’הפוכים‘ או ’משלימים‘ :האחד הוא ’תחינה,
תפילה‘ והשני הוא ’הענות ,קבלה של התפילה‘ .בפסוק זה ניתן לראות את שניהם ,ואת האופן
המבדל שבו הם תורגמו .בתנ״ך דוגמאות נוספות שתורגמו כך )ישעיה  ,19:22עזרא ,8:23
דברי־הימים א׳  ,(5:20אך לא כולן תורגמו כך )שמואל ב׳  ,21:14דברי־הימים ב׳,38 33:13
בתרגום ב־.(bodlon

ה־שּׁם ִמזְ ֵ֗בּ ַח
ית־אל וְ ֶ ֽא ֱﬠ ֶשׂ ָ ֣
וּמה וְ נַ ֲﬠ ֶל֖ה ֵ ֽבּ ֵ ֑
וְ נָ ֥ק ָ
הי ִﬠ ָמּ ִ ֔די ַבּ ֶ ֖דּ ֶרְך
ֹתי ְבּי֣ וֹם ָ ֽצ ָר ִ֔תי וַ יְ ִ ֙
ָל ֵ֞אל ָהע ֶֹנ֤ה א ִ ֙
ֲא ֶ ֥שׁר ָה ָ ֽל ְכ ִתּי׃

O blegit cyfodwn, ac eſcynnwn i Bethel,
ac yno y gwnaf alloꝛ i Dduw, yꝛ hwn a'm
gwꝛandawodd yn nŷdd ng-hyﬅudd, ac
a fu gyd a'm ﬁ yn y ﬀoꝛdd, yꝛ hon a
gerddais.

]
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[

בראשית

35:3

← הדוגמה הזאת דומה לקודמת.

ָכּ ִ ֣
יא
ם ְל ָה ִב ֙
ל־אישׁ וְ ִא ָ֗שּׁה ֲא ֶ֨שׁר נָ ַד֣ב ִל ָבּ ֮ם א ָֹת ֒
הו֛ה ַל ֲﬠ ֖שׂוֹת
אכה ֲא ֶ֨שׁר ִצָוּ֧ה יְ ָ
ל־ה ְמּ ָל ָ֔
ְל ָכ ַ
יהוה׃
ְבּיַ ד־מ ֶ ֹ֑שׁה ֵה ִ ֧ביאוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל נְ ָד ָ ֖בה ַל ָ ֽ

Holl blant Iſrael yn wŷꝛ ac yn wꝛagedd,
y rhai a glywent ar eu calon oﬀrymmu tu
ac at yꝛ holl waith yꝛ hwn a oꝛchymynnaſe yꝛ Arglwydd dꝛwy law Moſes ei
wneuthur, a ddugaſant i'r Arglwydd ofwm ewyllyſcar.

]

163
שמות

[

35:29

← נראה שיש כאן העתקה של האידיומה העברית לצורה וולשית  .39מקרים דומים מספר
שמות מתורגמים ב־.40 ewyllyſcar
37בדומה ל’ש־ר־ש‘.
יבהוּ
’שׁ ַמע‘ :וַ יִּ ְת ַפּ ֵלּ֣ל ֵא ֗ ָליו וַ יֵּ ָ ֤ﬠ ֶתר ֙לוֹ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ְתּ ִחנָּ ֔תוֹ וַ יְ ִשׁ ֵ ֥
38זו דוגמה מעניינת; היא כוללת גם ’נֶ ְﬠ ַתּר‘ וגם ָ
ֹלהים ,שמתורגם Pan weddiodd efe atto ef, yna efe a fu fodlõ
הו֖ה ֥הוּא ָ ֽה ֱא ִ ֽ
כוּתוֹ וַ ֵיּ ֣ ַדע ְמנַ ֶ֔שּׁה ִ ֥כּי יְ ָ
רוּשׁ ַל֖םִ ְל ַמ ְל ֑
יְ ָ
iddo, ac a wꝛandawodd ei ddymyniad ef, ac ai dychwelodd ef i Jeruſalem iw enhiniaeth: yna y gwybu
.Manaes mai 'r Arglwydd oedd Dduw
39בוולשית מודרנית  clywed arמציין את מקור השמיעה; כך לדוגמה ’ clywais ar y radioשמעתי
ברדיו‘ )השו׳  .(I heard on the radioלא ידוע לי האם  clywed ar + calonאידיומטי בוולשית מודרנית.
40הנה:
ישׁ
ל־א ֙
רוּמה ֵמ ֵ ֤את ָכּ ִ
חוּ־לי ְתּ ָ ֑
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ יִ ְק ִ ֖
ַדּ ֵבּ ֙ר ֶא ְ
ֲא ֶ ֣
רוּמ ִ ֽתי׃
ת־תּ ָ
שׁר יִ ְדּ ֶב֣נּוּ ִל ֔בּוֹ ִתּ ְק ֖חוּ ֶא ְ

Dywet wꝛth feibion Iſrael, am ddwyn o honynt i
mi oﬀrwm: gan bôb gwꝛ ewyllyſgar (sic) ei galon
y cymmerwch  oﬀrwm:

] 164
שמות
25:2

[
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]

במדבר

[

14:27

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

Pa hŷd [y gwꝛandawaf] ar y gynnulleidfa
ddꝛygionus hon, yꝛ hon ſydd yn tuchan
i'm herbyn': [ſef ] y gwꝛandawaf duchan
meibion Iſrael y rhai ydynt yn tuchan i'm
herbyn':

ד־מ ַ֗תי ָל ֵﬠ ָ ֤דה ָ ֽה ָר ָﬠ ֙ה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר ֵ ֥ה ָמּה
ַﬠ ָ
ת־תּ ֻלנּ֞ וֹת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֧ה ָמּה
ַמ ִלּ ִינ֖ים ָﬠ ָל֑י ֶא ְ
ַמ ִלּ ִינ֛ים ָﬠ ַל֖י ָשׁ ָ ֽמ ְﬠ ִתּי׃

← תוספת של מורגן ,להתאמה  41לתחביר הוולשי.

’שׁ ַמע‘ שלא ב־ clywedאו gwꝛando
תרגום ָ

1.6

שמיעה כהבנה של שפה זרה

1.6.1

שמיעה של שפה )זרה( היא הבנה של שפה )זרה(.

42

בקורפוס שלוש דוגמאות כאלה.

בדוגמאות  172ו־ 174מושא ’ ָשׂ ָפ ֙ה‘ ו’ ָל ֖שׁוֹן‘ בהתאמה ,והן מתורגמות ב־’) deallלהבין‘(.
בדוגמה  173השפה אינה מושא עם ביטוי בר־תחימה בפארול ,אלא חבויה במשמעות.

דוגמאות  172ו־ 174מתורגמות ב־deall

43

)’להבין‘( ,וכך גם במהדורה מ־1620

44

עבור

דוגמה ) 173ר׳ בפירוט הדוגמאות בהמשך תת־הסעיף הזה(.
מעניין להשוות עם תרגומים נוספים והלקסמות שבהן בחרו המתרגמים להשתמש:
תרגום־השבעים

הוולגטה

תנ״ך־ז׳נבה

תנ״ך־הבישופים

המלך ג׳יימס

ἀκούσωσιν

audiat

perceiue

perceaue

understand

ἀκούει
ἀκούσῃ

intellegeret
intellegere

vnderstoode
vnderstand

vnderstoode
vnderstande

understood
understand

בר׳ 11:7
בר׳ 42:23
דב׳ 28:49

קולוקציה של  deall + iaithבתרגום ’ ָשׁ ַמע‘ ָ ’ +שׂ ָפ ֙ה‘ אפשר לראות בשתי הדוגמאות הבאות,
מחוץ לחומש:

] 165
שמות
35:21

[

רוּחוֹ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר־נְ ָשׂ ֣אוֹ ִל ֑בּוֹ וְ ֡כֹל ֲא ֶשׁר֩ נָ ְד ָ֨בה ֜
וַ יָּ ֕בֹאוּ ָכּ ִ ֖
מוֹﬠ ֙ד
ֵ
א ֶהל
אכת ֤ ֹ
הוה ִל ְמ ֨ ֶל ֶ
רוּמת יְ ָ ֜
ת־תּ ַ֨
א ֹ֗תוֹ ֠ ֵה ִביאוּ ֶא ְ
וּל ִבגְ ֵ ֖די ַה ֽקֹּ ֶדשׁ׃
ל־ﬠ ֣בֹ ָד ֔תוֹ ְ
וּל ָכ ֲ
ְ

A phob vn yꝛ hwn y dug ei galon ef: ſef pob vn
yꝛ hwn y gwnaeth ei yꝛyd ef yn ewyllyſcar, a
)ddaethant [ac] a ddugaſant oﬀrwm derchafel (sic
]…[ i'r Arglwydd,

41אני בספק האם ’ ‘*Pa hŷd ar y gynnulleidfa ddꝛygionus honאידיומטי.
42שריד לכך ניתן לראות גם בצורות ארכאיות בתקופתנו .כך ,לדוגמה שר־הטבעות ,בתרגום
הפרק ’המלך בהיכל הזהוב‘ )תרגום :רות לבנית(:
”זו מצוות תיאודן המלך ,שלא ייכנס איש בשעריו אלא

‘It is the will of Théoden King that none should

אם כן הוא שומע את שפתנו ונמנה על ידידינו “,השיב

enter his gates, save those who know our tongue

אחד הזקיפים.

and are our iends,’ replied one of the guards.

תרגומה של רות לבנית מצטיין במשחק מורכב בשלבים שונים ובסוגים שונים של השפה העברית.
הבחירה ליצור קשר שקצה אחד שלו בעברית המקראית והקצה השני שלו בפי אחד הזקיפים
ברוהאן אינה מקרית :היא חלק ממארג )אינטר־(טקסטואלי־לשוני מורכב.
43השו׳ עם דוגמה  107במהדורה משנת־ ,1620שמיעה של חלום ,כהבנה ,פירוש ,שלו.
44זאת המוטיבציה להציג את הדוגמה הזאת בתת־הסעיף הזה ולא ב־.§1.2.4

סעיף  — 1.6תרגום ’ ָשׁ ַמע‘ שלא ב־ clywedאו gwꝛando
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נוֹﬠז ֣ל ֹא ִת ְר ֶ ֑אה ַﬠ֣ם ִﬠ ְמ ֵ ֤קי ָשׂ ָפ ֙ה
ת־ﬠם ָ ֖
ֶא ַ ֥
ִמ ְשּׁ ֔מ ַוֹע נִ ְל ַ ֥ﬠג ָל ֖שׁוֹן ֵ ֥אין ִבּ ָינֽה׃

Ni chei weled pobl greulon, pobl
]ddieithꝛ-iaith fel na's dealler, [neu
ﬂoeſc dafod heb ei ddirnad.

ל־ﬠ ִ ֣מּים ַר ִ֗בּים ִﬠ ְמ ֵ ֤קי ָשׂ ָפ ֙ה וְ ִכ ְב ֵ ֣די ָל ֔שׁוֹן
֣ל ֹא ׀ ֶא ַ
יה ֙ם
ם־ל ֹא ֲא ֵל ֶ
יהם ִא ֤
א־ת ְשׁ ַ ֖מע ִדּ ְב ֵר ֶ ֑
ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹ ִ
ְשׁ ַל ְח ִ֔תּיָך ֵ ֖ה ָמּה יִ ְשׁ ְמ ֥ﬠוּ ֵא ֶ ֽליָך׃

Nid at bobloedd lawer o iaith anhyus,
ac o dafod-iaith ddiethꝛ y rhai ni ddealli
eu hymmadꝛoddion, oni wꝛandawe y
rhai hynny arnat [pe] i'th anfonwn di
attynt':

]
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[

ישעיה

33:19

]
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[

יחזקאל

3:5

לעומת זאת ,בדוגמה הבאה השמיעה אינה הבנה ,אלא שמיעה חושית של שפה לא מובנת
) ְשׂ ַ ֖פת לֹא־יָ ַ ֣ד ְﬠ ִתּי ,(iaith ni ddeallwn ,והתרגום בהתאם ):(clywed

ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם
וֹסף ָשׂ ֗מוֹ ְ ֭בּ ֵצאתוֹ ַﬠ ֶ ֣
יה ֵ ֤
ֵﬠ֤דוּת ׀ ִ ֽבּ ֘
ְשׂ ַ ֖פת לֹא־יָ ַ ֣ד ְﬠ ִתּי ֶא ְשׁ ָ ֽמע׃

Efe ai goſododd yn deolaeth yn Joſeph:
pan aeth efe allan o dir yꝛ Aipht [lle] y
clywais iaith ni ddeallwn.

]

169

[

תהלים

*81:6

במקרים שבהם ’ ָשׂ ָפה‘ ו’ ָלשׁוֹן לא מציינים שפה זרה התרגום אינו ב־ ;deallכך בדוגמה 170
)ותהלים  ,120:2שמקביל לה בתרגום ’ ָשׂ ָפה‘ ו’ ָלשׁוֹן‘( ,בה מתורגמות המילים האלה מילולית
לפי האיברים אותם הן מציינות )’ gwefusשפה‘ ו־’ tafodלשון‘(  ,45בדוגמה  ,171בה ’ ָשׂ ָפה‘
מתורגמת ב־’ 46 ymadꝛoddביטוי ,דיבור ,אמירה‘ ,ובמקרים נוספים� בתנ״ך.

ל־ל ֥שׁוֹן
ת־אוֶ ן ֶ ֥שׁ ֶקר ֵ֝מזִ ין ַﬠ ְ
ל־שׂ ַפ ָ ֑
ֵ ֭מ ַרע ַמ ְק ִ ֣שׁיב ַﬠ ְ
ַה ֽוֺּת׃

Y dꝛygionus a wꝛendu ar wefus anwir: y
celwyddog a rydd glûﬅ i dafod dꝛwg.

י־לנָ ִ ֥דיב
ת־י ֶ֑תר ַ֝֗אף ִ ֽכּ ְ
או֣ה ְלנָ ָב֣ל ְשׂ ַפ ֶ
לֹא־נָ ָ
ת־שׁ ֶקר׃
ְשׂ ַפ ָ ֽ

Anweddaid yw i ﬀol ymadꝛodd rhagorawl: mwy o lawer i bendeﬁg ymadꝛodd
celwyddog.

] 170
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◇◇◇◇◇
ָ ֚ה ָבה ֽ ֵנ ְר ָ ֔דה וְ נָ ְב ָ ֥לה ָ ֖שׁם ְשׂ ָפ ָ ֑תם ֲא ֶשׁ ֙ר ֣ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֔עוּ
ִ ֖אישׁ ְשׂ ַ ֥פת ֵר ֵ ֽﬠהוּ׃

Deuwch deſcynnwn, a chymmyſcwn yno
eu hiaith hwynt fel na ddeallo vn iaith ei
gilydd

ו’מזִ ין‘ השו׳ §1.4
’מ ְק ִ ֣שׁיב‘ ֵ֝
45לעניין תרגום ַ
46בנוי מתחילית מדיאלית  ym-ומ־’ adꝛoddלספר ,לדווח ,לדקלם‘.

]
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פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

יוֹסף ִ ֥כּי ַה ֵמּ ִ ֖ליץ ֵבּינ ָ ֹֽתם׃
וְ ֵה ֙ם ֣ל ֹא ֽי ְָד ֔עוּ ִ ֥כּי שׁ ֵ ֹ֖מ ַע ֵ ֑

42:23

Ac nis gwyddynt hwy fod Joſeph
yn clywed: 'am [fod] y cyﬁaithudd
rhyngddynt.

← בתנ״ך־Ac nis gwyddynt hwy fod Joſeph yn eu deall: am [fod] cyﬁathudd :1620
 .rhyngddyntנראה שמורגן פירש את המקרה הזה כשמיעה ממש )כלומר ,שיוסף מסוגל
לשמוע את אחיו המדברים( ,בעוד שבתנ״ך־ 1620הפירוש הוא שיוסף הבין את דבריהם .כך
מפרש גם רש״י:

•

והם לא ידעו כי שומע יוסף — מבין לשונם ובפניו היו מדברים כן:

•

כי המליץ בינותם — כי כשהיו מדברים עמו היה המליץ ביניהם ,היודע לשון עברי
ולשון מצרי ,והיה מליץ דבריהם ליוסף ודברי יוסף להם ,לכך היו סבורים שאין יוסף
מכיר בלשון עברי:

•

המליץ — זה מנשה:

התרגום של מורגן תמוה ,לאור זה שהוא מתרגם ’ ֵמ ִליץ‘ כ־’) cyﬁaithuddמתורגמן‘ ,מילולית:
 ;(co-language-istכלומר ,הוא פירש חלק מהפסוק באופן אחד וחלק ממנו באופן אחר שלא
מתיישב איתו.

]
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[

חוֹק ִמ ְק ֵצ֣ה ָה ָ֔א ֶרץ
יִ ָ ֣שּׂא יְ הוָ ֩ה ָﬠ ֨ ֶליָך גּ֤ וֹי ֵמ ָר ֙
א־ת ְשׁ ַ ֖מע ְלשׁ ֹנֽ וֹ׃
ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְד ֶ ֖אה ַה ָנּ ֶ֑שׁר ֕גּוֹי ֲא ֶ ֥שׁר ל ֹ ִ

28:49

1.6.2

Yꝛ Arglwydd a ddwg i'th erbyn genedl o
bell [ſef ] o eithaf y tir, megis ac yꝛ eheda
yꝛ eryꝛ: cenedl yꝛ hon ni ddealli ei hiaith.

מקרים ספורדיים
בשלושה מקרים נוספים ’ ָשׁ ַמע‘ לא תורגם בשימוש ב־ clywedאו  :gw�andoפעמיים הוא
תורגם בלקסמות אחרות ופעם אחת החלק הרלוונטי בפסוק הושמט:

•

בשניים הראשונים ) 175ו־ (176נראה שהשינוי קשור אולי לתרגומים אחרים :בראשון
לפי הוולגטה )כך גם שני התרגומים האנגליים( ובשני לפי תרגום־השבעים )כך גם
תנ״ך־ז׳נבה(.

•

ים ַא ֶ ֣תּם שׁ ְֹמ ֔ ִﬠים‘ הושמט מסיבה שאינה ברורה
במקרה השלישי ) ,(177הקטע ’ ֤קוֹל ְדּ ָב ִר ֙
47

לי .ככלל ,מורגן לא שינה ולא השמיט בתרגום באופן כזה  .במהדורה משנת 1620
נוסף הקטע החסר.[a] chwi a glywſoch lais y geiriau :

47יתכן שפשוט טעה —  — errare humanum estויתכן שמילים המדוברות הושמטו מהעותק של
התנ״ך ששימש אותו .צריך לברר את זה מול אותו העותק .האם יש תרגומים וכתבי־יד נוספים
שבהם המילים המסויימות האלה לא מופיעות?

סעיף  — 1.7פתיחת־דברים בקריאה ’ ְשׁ ַמע!‘

י־בוֹ
ל־תּ ִה ֔
אלים וְ יָ ֵ ֙ד ֙נוּ ַא ְ
ְל ֞כוּ וְ נִ ְמ ְכּ ֶ ֣רנּוּ ַליִּ ְשׁ ְמ ֵﬠ ֗ ִ
י־א ִ ֥חינוּ ְב ָשׂ ֵ ֖רנוּ ֑הוּא ַ ֽו יִּ ְשׁ ְמ ֖ﬠוּ ֶא ָ ֽחיו׃
ִ ֽכּ ָ

59

Deuwch a gwerthwn ef i'r Iſmaeliaid, ac
na dded ein llaw ni arno ef: o blegit
ein bꝛawd ni a'n cnawd ni ydyw efe: ai
odyꝛ a gytunaſant.

]
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37:27

← התרגומים:

•

תרגום־השבעים[…] ἤκουσαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ :

•

הוולגטה[…] adquieverunt fratres sermonibus eius :

•

תנ״ך־ז׳נבה[…] and his brethren obeyed. :

•

תנ״ך־הבישופים[…] And his brethren were content. :

יוֹסף
מר ָ ֖בּאוּ ֲא ֵ ֣חי ֵ ֑
וְ ַה ֣קֹּל נִ ְשׁ ַ֗מע ֵבּ֤ית ַפּ ְרע ֹ֙ה ֵלא ֔ ֹ
וּב ֵﬠ ֵינ֖י ֲﬠ ָב ָ ֽדיו׃
יט ֙ב ְבּ ֵﬠ ֵינ֣י ַפ ְר ֔עֹה ְ
וַ יִּ ַ

A'r gair a ddaeth i dŷ Pharao, gan ddywedyd: bꝛodyꝛ Joſeph a ddaethant, a da
oedd [hyn] yng-olwg Pharao, ac yngolwg ei holl weion.

]
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45:16

← התרגומים:

•

תרגום־השבעיםκαὶ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον φαραω λέγοντες […] :

•

הוולגטהauditumque est et celebri sermone vulgatum in aula regis […] :

•

תנ״ך־ז׳נבהAnd the tidinges came vnto Pharaohs house, so that they :
]…[ said,

•

תנ״ך־הבישופיםAnd the fame [thereof] was hearde in Pharaos house, so :
]…[ that they sayde:

הו֛ה ֲא ֵל ֶיכ֖ם ִמ ֣תּוְֹך ָה ֵ ֑אשׁ ֤קוֹל ְדּ ָב ִר ֙ים
וַ יְ ַד ֵ ֧בּר יְ ָ
זוּל ִ ֥תי ֽקוֹל׃
מוּנ֛ה ֵאינְ ֶ ֥כם ר ִ ֹ֖אים ָ
וּת ָ
ַא ֶ ֣תּם שׁ ְֹמ ֔ ִﬠים ְ

1.7

A'r Arglwydd a lefarodd wꝛthych o ganol
y tân, [a] chwithau nid oeddych yn
gweled llûn [dim] heb law llais.

’שׁ ַמע!‘
פתיחת־דברים בקריאה ְ
הדוגמאות שבתת־סעיף זה מדגימות עד כמה חשוב להפריד בין מבנים תחביריים שונים
ותת־מערכות תחביריות בעיסוק הבלשני :תיאור שמנסה להכיל את כל ה’שפה‘ ביחד,
בכריכה אחת ,במעין ’מעוף ציפור‘ ,סופו להכשל — שפה וטקסט אינם אוניפורמיים ,יש בהם
תת־מערכות רבות ,בעלות תכונות משותפות ותכונות שונות; התעלמות מכך ונסיון להחיל
תיאור בלשני באופן שעיוור לשונות מובילה למסקנות ומקבעים שהם לא רק כלליים מכדי

]

177
דברים

4:12

[
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60

להיות מועילים ,אלא גם בפשטות לא תקפים .זו שאלה של רזולוציה :מצד אחד ,כאמור,
רזולוציה נמוכה מדי נותנת תוצאות לא מועילות ולא תקפות; אך מצד שני גם רזולוציה
גבוהה מדי — עיסוק מיקרוסקופי ,בפינצטה — אינה מבורכת )המסקנות והמקבעים שלה
אולי מדוייקים ,אבל אי־אפשר להחיל אותם בהכרח מעבר ל־ scopeהמצומצם ,ולכן גם הן
לא מועילות ,ואף מועדות לעיסוק אד־הוק וב’תפירה‘ של פתרונות לבעיות נקודתיות .(48
דוגמה נוספת בעבודה לחשיבות של מתן תשומת־לב מיוחדת לתת־מערכות דקדוקיות
אפשר לראות בסוג הטקסט ’מתן־שם‘ ,ב־ ,§1.1.1בתת־הסעיף ’מתן־שם :יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל‘ )עמ׳ .(15
עכשיו ,מה בעצם עומד לפנינו כאן בתת־הסעיף הזה? מדובר כאן במקרה שהוא שונה
כפשוטה או במשמעות מורחבת ,אלא
מכל האחרים הנדונים בעבודה זו :אין כאן ’שמיעה‘
ּ
משהו אחר לגמרי — אלמנט דקדוקי -49רטורי ,שמסב את תשומת־הלב של הקהל .לכן ,לא
רק שהעובדה שהדוגמאות האלה מתנהגות באופן ’כאוטי‘ או ’לא ברור‘ מבחינת הבחירה

בין  clywedו־ gwꝛandoאינה מורידה במאום מתוקף הטענה בדבר הניגוד clywed:gwꝛando
)בסביבות אחרות( ,אלא שהיא גם לא מפתיעה :ה’ ָשׁ ַמע ) ‘(1שבשאר המקרים ,מבחינה מבנית,
אינו אותו ’ ָשׁ ַמע ) ‘(2שכאן ,ולכן יש ביטוי בתרגום ,שהוא במה שנראה כווריאציה ’חופשית‘

50

בין  clywedו־.gwꝛando
יש שלושה תת־סוגים של פתיחת־דברים בקריאה ’ ְשׁ ַמע!‘:

•

דוגמאות  178עד  :181כולן מאותו פרק )פס׳  6-15בבראשית  ,(23ובכולן מושא גוף
ראשון.

•

דוגמה  :182מושא ’מרוקן סמנטית‘ )=פורמאלי ,גרממטי( המשוייך לגוף ראשון
)’ ְד ָב ָ ֑רי‘(.

•

דוגמאות  183עד  :188ללא מושא.

◇◇◇◇◇

]
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[

תוֹכנוּ
ֹלהים ַא ָתּ ֙ה ְבּ ֵ֔
ְשׁ ָמ ֵﬠ֣נוּ ׀ ֲאד ִֹ֗ני נְ ִ֨שׂיא ֱא ִ ֤
ת־מ ֶ ֑תָך ִ ֣אישׁ ִמ ֶ֔מּנּוּ
ְבּ ִמ ְב ַ ֣חר ְק ָב ֵ ֔רינוּ ְק ֖בֹר ֶא ֵ
א־יִכ ֶל֥ה ִמ ְמָּך֖ ִמ ְקּ ֥בֹר ֵמ ֶ ֽתָך׃
ת־ק ְב ֛רוֹ ֽל ֹ ְ
ֶא ִ

Clyw ni  arglwydd, tywyſog Duw
[wyt] ti, yn ein plith: cladd dy farw yn
[dy] ddewis o'n beddau ni: ni rwy neb
o honom ni ei fedd i ti, i gladdu dy farw.

48הדבר דומה לירי של חץ ,ואז סימון של המטרה מסביבו.
’ ,grammatical(ised)49מדוקדק‘.
50על־מנת לקבל תמונה שלמה וברורה יותר ,יש לבדוק את כל התנ״ך )ואולי גם את הברית
החדשה מול מבנים יווניים מקבילים( ,ולהשוות עם מבנים רטוריים אחרים ותרגומם :עבודה רבה.
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‘! — פתיחת־דברים בקריאה ’ ְשׁ ַמע1.7 סעיף

Nage  arglwydd clyw ﬁ, rhoddais y
maes i ti, a'r ogof yꝛ hon [ßydd] ynddo,
i ti y rhoddais hi, yng-wydd meibion 
mhobl y rhoddais hi i ti: cladd di dy
farw.

א־אד ִֹנ֣י ְשׁ ָמ ֔ ֵﬠנִ י ַה ָשּׂ ֶד ֙ה נָ ַ ֣ת ִתּי ֔ ָלְך וְ ַה ְמּ ָﬠ ָ ֥רה
ֲ ֹ ֽל
יה ָלְּ֖ך
ָ י־ﬠ ִ ֛מּי נְ ַת ִ ֥תּ
ַ ֵיה ְל ֵﬠ ֵינ֧י ְבנ
ָ ר־בּוֹ ְלָך֣ נְ ַת ִ ֑תּ
֖ ֲא ֶשׁ
ְק ֥בֹר ֵמ ֶ ֽתָך׃

Ac efe a lefarodd wꝛth Ephꝛon lle y
clybu pobl y tîr, gan ddywedyd: etto os
tydi [yw ef ] ô⁇? na'm gwꝛandewit ﬁ:
rhoddaf werth y maes, cymmer gennif ac
mi a gladdaf  marw yno.

מר ַ ֛אְך
ֹ ֔ ם־ה ָ֙א ֶר ֙ץ ֵלא
ָ ל־ﬠ ְפ ֜רוֹן ְבּ ָאזְ ֵנ֤י ַﬠ
ֶ וַ יְ ַד ֵ֨בּר ֶא
ַ ִא
ם־א ָ ֥תּה ל֖ וּ ְשׁ ָמ ֵﬠ֑נִ י נָ ַ֜ת ִתּי ֶכּ ֶ֤סף ַה ָשּׂ ֶד ֙ה ַ ֣קח
ת־מ ִ ֖תי ָ ֽשׁ ָמּה׃
ֵ ִמ ֶ֔מּנִּ י וְ ֶא ְק ְבּ ָ ֥רה ֶא

Gwꝛando ﬁ  arglwydd, y tîr [a dâl]
bedwar cant cl o arian, beth yw hynny
rhyngof ﬁ a thithe': am hynny cladd dy
farw.

ל־כּ ֶ֛סף ֵבּ ִינ֥י
ֶ את ֶ ֽשׁ ֶק
ֹ ֧ ֲאד ִֹנ֣י ְשׁ ָמ ֔ ֵﬠנִ י ֶא ֶרץ֩ ַא ְר ַ֨בּע ֵמ
ת־מ ְתָך֖ ְק ֽבֹר׃
ֵ ה־הוא וְ ֶא
֑ ִ וּבינְ ָך֖ ַמ
ֵֽ

Ac efe a ddywedodd, gwꝛandewch yꝛ awꝛ
hon ng-eiriau, os bydd pꝛophwyd yꝛ
Arglwydd yn eich myſc mewn gweledigaeth yꝛ ym hyyaf iddo, [neu] mewn
bꝛeuddwyd y llefaraf wꝛtho.

ֶ ֹ וַ ֖יּ
הוה
֗ ָ ְיא ֶ֔כם י
ֲ עוּ־נ֣א ְד ָב ָ ֑רי ִאם־יִ ְֽהיֶ ֙ה נְ ִ ֣ב
ָ אמר ִשׁ ְמ
ר־בּוֹ׃
ֽ ַבּ ַמּ ְר ָא ֙ה ֵא ָל֣יו ֶא ְתוַ ָ ֔דּע ַבּ ֲח ֖לוֹם ֲא ַד ֶבּ

A dywedodd Moſes wꝛth Coꝛah,
gwꝛandewch attolwg meibion Leﬁ.

ֶ ֹ וַ ֥יּ
עוּ־נ֖א ְבּ ֵנ֥י ֵלִ ֽוי׃
ָ אמר מ ֶ ֹ֖שׁה ֶאל־ ֑קֹ ַרח ִשׁ ְמ

Yna Moſes ac Aaron a gynnullaſant y
dyꝛfa o ﬂaen y graig: a dywedodd
[Moſes] wꝛthynt: gwꝛandewch yn awꝛ
chwi wꝛthꝛyfel-wyꝛ, ai o'ꝛ gꝛaig honn y
tynnwn i chwi ddw':

ל־פּ ֵנ֣י ַה ָ ֑סּ ַלע
ְ ת־ה ָקּ ָ ֖הל ֶא
ַ וַ יַּ ְק ִ֜הלוּ מ ֶ ֹ֧שׁה וְ ַא ֲה ֛ר ֹן ֶא
ן־ה ֶ ֣סּ ַלע ַה ֶ֔זּה
ַ אמר ָל ֶ֗הם ִשׁ ְמעוּ־נָ ֙א ַהמּ ִ ֹ֔רים ֲה ִמ
ֶ ֹ וַ ֣יּ
נוֹציא ָל ֶכ֖ם ָ ֽמיִם׃
ִ֥

Clyw ô Iſrael yꝛ Arglwydd ein Duw ni,
[ſydd] vn Arglwydd.

הו֥ה ׀ ֶא ָ ֽחד׃
ָ ְֹלהינוּ י
֖ ֵ הו֥ה ֱא
ָ ְְשׁ ַ ֖מע יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל י

Gwꝛando Iſrael ti ſydd yn myned heddyw tros yꝛ Joꝛddonen, gan ned i oꝛeſcyn cenhedloedd mwy, a chꝛyfach na thi,
[…]

ת־היַּ ְר ֵ ֔דּן ָלב ֹ ֙א
ַ יּוֹם ֶא
֙ ְשׁ ַ ֣מע יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ַא ָ֨תּה ע ֵ ֹ֤בר ַה
גּוֹים גְּ ד ִ ֹ֥לים וַ ֲﬠ ֻצ ִ ֖מים ִמ ֶ ֑מּךָּ ָﬠ ִ ֛רים גְּ ד ֹֹל֥ ת
ִ֔ ָל ֶ ֣ר ֶשׁת
וּב ֻצ ֖ר ֹת ַבּ ָשּׁ ָ ֽמיִם׃
ְ

16:8

[

184
במדבר

]

20:10

[

185
דברים

]

6:4

[

186
דברים

9:1

]
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]

187
דברים

[

20:3

]

188
דברים

27:9

[

פרק  — 1השדה הסמנטי ’שמיעה‘

וְ ָא ַ ֤מר ֲא ֵל ֶה ֙ם ְשׁ ַ ֣מע יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַא ֶ֨תּם ְק ֵר ִ ֥בים
ַהיּ֛ וֹם ַל ִמּ ְל ָח ָ ֖מה ַﬠל־א ֵֹיְב ֶיכ֑ם ַאל־יֵ ַ ֣רְך ְל ַב ְב ֶ֗כם
יהם׃
ל־תּ ַﬠ ְר ֖צוּ ִמ ְפּנֵ ֶ ֽ
ל־תּ ְח ְפּז֛ וּ וְ ַא ַ ֽ
ל־תּ ְיר ֧אוּ וְ ַ ֽא ַ
ַא ִ ֽ

A dyweded wꝛthynt, clyw Iſrael, yꝛ ydych
chwi yn neau heddyw i'r rhyfel yn erbyn
]…[ eich gelynnion:

וַ יְ ַד ֵ ֤בּר מ ֶֹשׁ ֙ה וְ ַהכּ ֲֹה ִנ֣ים ַה ְלוִ ִ֔יּם ֶ ֥אל ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ֵלא ֑ ֹ
֣ית
וּשׁ ַמ ֙ע יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַהיּ֤ וֹם ַהזֶּ ֙ה נִ ְה ֵי ָ ֽ
מר ַה ְס ֵכּ֤ת ׀ ְ
ֹלהיָך׃
יהו֖ה ֱא ֶ ֽ
ְל ֔ ָﬠם ַל ָ

A llefarodd Moſes, a'r oﬀeiriaid Leﬁadaidd wꝛth holl Iſrael gan ddywedyd:
gwꝛando a chlyw ô Iſrael, y dydd hwn
i'th wnaethbwyd yn bobl i'r Arglwydd
dy Dduw.

← תקבולת; ר׳ דוגמה .141

1.8

ל’שׁ ַמע‘
לקסמות קרובות ָ
כדי להשלים את התמונה ,בסעיף זה כלולות דוגמאות מכלל התנ״ך שבהן לקסמות קרובות
ל’ ָשׁ ַמע‘ֵ ’ :שׁ ַמע‘ ) 17דוגמאות(’ ,שׁ ַֹמע‘ )ארבע דוגמאות( ו’ ֶשׁ ַמע‘ )דוגמה אחת( .למען הנוחות,
הדוגמאות שבהן ’ ֵשׁ ַמעֶ /שׁ ַמע/שׁ ַֹמע‘ הוא מושא של ’ ָשׁ ַמע‘ נכללות כאן ,ולא ב־.§1.2.4

1.8.1

ֵשׁ ַמע
אופני התרגום מגוונים ,ונראה שבחלק מהמקרים התרגום הוא אד־הוק ,אך ניתן בכל זאת
לחלץ כמה הכללות:

•

שימוש ב־ ſôn amהוא רק כמושא של .204 ,203 ,200 ,198 ,196 ,195 ,191 :clywed
51

בשש מהדוגמאות  clywedמתרגם את ’ ָשׁ ַמע‘ ,ובאחת ) (195לא .

•

במקרים בהם אין ’ ָשׁ ַמע‘ במקור ,נוסף  clywedבתרגום ,ולהפך :כל המקומות בהם נוסף
 clywedבתרגום הם מקומות שאין בהם ’ ָשׁ ַמע‘ במקור.

•

שאר הדוגמאות נראות נקודתיות ,אם כי  clôdמשמש הן בדוגמה  ,193בספר מלכים,
והן בדוגמה  ,205בחזרה על אותו הסיפור בספר דברי־הימים’ clôd .תהילה‘ משמש,
גם ב־ ,§1.8.2בהקשרים חיוביים.

◇◇◇◇◇

51בפסוק הזה נוסף  clywedפעמיים )גם בדוגמה .(194
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189

[

בראשית

]

A phan glybu Laban hanes Jacob mab ei
chwaer, yna efe a redodd iw gyfarfod ef,
[…]

ן־אח ֹ֗תוֹ
ֲ ת־שׁ ַמע ׀ יַ ֲﬠ ֣קֹב ֶבּ
֣ ֵ מ ַע ָל ָ֜בן ֶא
ֹ ֨ וַ יְ ִהי֩ ִכ ְשׁ
יאהוּ
֖ ֵ ק־לוֹ וַ ִיְב
֔ ק־לוֹ וַ יְ נַ ֶשּׁ
֙ אתוֹ וַ יְ ַח ֶבּ
֙ וַ ָיּ֤ ָרץ ִל ְק ָר
ל־ה ְדּ ָב ִ ֖רים ָה ֵ ֽא ֶלּה׃
ַ יתוֹ וַ יְ ַס ֵפּ֣ר ְל ָל ָ֔בן ֵ ֥את ָכּ
֑ ל־בּ
ֵ ֶא

]

Na chyfot enllib, na ddod ti dy law gyd
a'r anuwiol i fod yn dŷﬅ anwir.

ם־ר ָ֔שׁע
ָ ל־תּ ֶשׁת ָ ֽי ְד ָ֙ך ִﬠ
֤ ָ שׁ ַמע ָ ֑שׁוְ א ַא
֣ ֵ ֥ל ֹא ִת ָ ֖שּׂא
ִל ְה ֹ֖ית ֵ ֥ﬠד ָח ָ ֽמס׃

29:13

[

190
שמות

23:1

[

191
ויקרא

. כיחידה אחת,‘שׁוְ א
֑ ָ שׁ ַמע
֣ ֵ ’  מתרגם אתenllib ←

Pan leddech y bobl ymma fel vn gŵꝛ, yna
y dywed y cenhedloedd y rhai a glywſant
ſôn am danat gan ddywedyd:

רוּ
֙ ת־ה ָ ֥ﬠם ַה ֶזּ֖ה ְכּ ִ ֣אישׁ ֶא ָ ֑חד וְ ָ ֽא ְמ
ָ וְ ֵה ַמ ָ ֛תּה ֶא
מר׃
ֹ ֽ ת־שׁ ְמ ֲﬠָך֖ ֵלא
ִ ר־שׁ ְמ ֥ﬠוּ ֶ ֽא
ָ גּוֹים ֲא ֶשׁ
ִ֔ ַה

Y dydd hwn y dechꝛeuaf roddi dy arſwyd,
a'th ofn di ar y bobloedd tann yꝛ holl
nefoedd, y rhai a glywant dy henw di a
ddychꝛynant, ac a leſcaant rhagot ti.

ל־פּנֵ ֙י
ְ ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֗זּה ָא ֵחל֙ ֵ ֤תּת ַפּ ְח ְדּ ָ֙ך וְ יִ ְר ָ ֣א ְת ָ֔ך ַﬠ
עוּן ִשׁ ְמ ֲﬠ ָ֔ך
֙ ל־ה ָשּׁ ָ ֑מיִם ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְשׁ ְמ
ַ ָ ֽה ַﬠ ִ֔מּים ַ ֖תּ ַחת ָכּ
וְ ָרגְ ז֥ וּ וְ ָחל֖ וּ ִמ ָפּ ֶנֽיָך׃

]

Pan glybu bꝛenhines Seba glôd Salomon
dꝛwy enw 'r Arglwydd: yna hi a ddaeth
iw bꝛoﬁ ef mewn cwewnau caled.

שׁם
֣ ֵ מה ְל
ֹ ֖ ת־שׁ ַמע ְשֹׁל
֥ ֵ ת־שׁ ָ֗בא שׁ ַ ֹ֛מ ַﬠת ֶא
ְ וּמ ְל ַכּ
ַֽ
הו֑ה וַ ָתּ ֥ב ֹא ְלנַ סּ ֹ֖תוֹ ְבּ ִח ֽידוֹת׃
ָ ְי

]

Pan glywir [hynn] ym mhlith yꝛ Aiphtiaid, hwynt a ymoﬁdiant pan glywer ſôn
am Tyꝛus.

ר־שׁ ַמע ְל ִמ ְצ ָ ֑ריִם יָ ִ ֖חילוּ ְכּ ֵ ֥שׁ ַמע ֽצֹר׃
֖ ֵ ַ ֽכּ ֲא ֶשׁ

]

Pan glywir [hynn] ym mhlith yꝛ Aiphtiaid, hwynt a ymoﬁdiant pan glywer ſôn
am Tyꝛus.

ר־שׁ ַמע ְל ִמ ְצ ָ ֑ריִם יָ ִ ֖חילוּ ְכּ ֵ ֥שׁ ַמע ֽצֹר׃
֖ ֵ ַ ֽכּ ֲא ֶשׁ

A goſodaf arnynt arwydd, ac arfonaf y
rhai diangol o honynt at y cenhedloedd,
Thars, Aﬀrica, a Lydia, y rhai a dynnant
[mewn] bwa, Italia, a Groec yꝛ ynyſoedd
pell, y rhai ni chlywſant ſôn am danaf, ac
ni welſant ng-ogoniant: […]

יטים
ִ וְ ַשׂ ְמ ִ֨תּי ָב ֶ֜הם ֗אוֹת וְ ִשׁ ַלּ ְח ִ ֣תּי ֵמ ֶ ֣הם ׀ ֠ ְפּ ֵל
מ ְשׁ ֵכי ֶ ֖ק ֶשׁת
ֹ ֥ גּוֹים ַתּ ְר ִ֨שׁישׁ ֥פּוּל וְ ֛לוּד
ִ֞ ל־ה
ַ ֶ ֽא
א־שׁ ְמ ֤ﬠוּ
ָ ֹ ֻתּ ַב֣ל וְ יָ ָ ֑ו ן ָה ִא ִיּ֣ים ָה ְרח ִֹ֗קים ֲא ֶ֨שׁר ל
בוֹדי וְ ִה ִגּ֥ידוּ
֔ ִ ת־כּ
ְ א־ר ֣אוּ ֶא
ָ ֹ ﬠי וְ ל
֙ ִ ת־שׁ ְמ
ִ ֶא
בוֹדי ַבּגּוֹיִ ֽם׃
֖ ִ ת־כּ
ְ ֶא

]

14:15

[

192
דברים

]

2:25

[

193
מלכים א׳

10:1

[

194
ישעיה

23:5

[

195
ישעיה

23:5

[

196
ישעיה

66:19
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Llu Pharao hed a ddaethe allan o'ꝛ
Aipht, a'r Caldeaid y rhai oeddynt
yn gwarche ar Jeruſalem a glywſant
oddi wꝛthynt, ac a aethant i nu oddi
wꝛth Jeruſalem.

וְ ֵ ֥חיל ַפּ ְר ֖ﬠֹה יָ ָצ֣א ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִם וַ יִּ ְשׁ ְמ ֨עוּ ַה ַכּ ְשׂ ִ ֜דּים
ת־שׁ ְמ ֔ ָﬠם וַ ֵיּ ָ֣ﬠ ֔לוּ ֵמ ַ ֖ﬠל
ִ רוּשׁ ַ ֙ל ִ ֙ם ֶא
ָ ְַה ָצּ ִ ֤רים ַﬠל־י
רוּשׁ ָלִֽם׃
ָ ְי

Bꝛenin Babilon a glywodd ſôn am
danynt, ai ddwylo ef a leſcauâſant:
gwaſcfa ai daliodd ef, [a] gwewyꝛ fel
gwꝛaig wꝛth eſcoꝛ.

ָ ָשׁ ַ ֧מע ֶ ֽמ ֶל
ת־שׁ ְמ ָ ֖ﬠם וְ ָר ֣פוּ יָ ָ ֑דיו ָצ ָר ֙ה
ִ ְך־בּ ֶב֛ל ֶא
יּוֹל ָ ֽדה׃
ֵ יק ְתהוּ ִ ֖חיל ַכּ
֔ ַ ִֶה ֱחז

Pan elont, tanaf  rhwyd dꝛoſynt, a
thynnaf hwynt i lawꝛ fel ehediaid y nefoedd: coſyaf hwynt, fel y clybu eu cynnulleidfa hwynt.

יה ֙ם ִר ְשׁ ִ֔תּי ְכּ ֥ﬠוֹף
ֶ שׁר יֵ ֗ ֵלכוּ ֶא ְפ ֤רוֹשׂ ֲﬠ ֵל
֣ ֶ ַכּ ֲא
ידם ַאיְ ִס ֵ ֕רם ְכּ ֵ ֖שׁ ַמע ַל ֲﬠ ָד ָ ֽתם׃
֑ ֵ ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם ֽא ִוֹר

Ni thynnir dy wely yng-hyd, clwyfus yw
dy archoll, pawb a glywo ſôn am danat
a gurant eu dwylo arnat: o herwydd ar
hwy nid aeth dy ddꝛygioni bob amſer?

ין־כּ ָ ֣הה ְל ִשׁ ְב ֶ ֔רָך נַ ְח ָל֖ה ַמ ָכּ ֶ ֑תָך ֣כֹּל ׀ שׁ ְֹמ ֵﬠ֣י
ֵ ֵא
א־ﬠ ְב ָ ֥רה
ָ ֹ ל־מי ֽל
֛ ִ ִשׁ ְמ ֲﬠ ָ֗ך ָ ֤תּ ְקעוּ ַכ ֙ף ָﬠ ֔ ֶליָך ִ֗כּי ַﬠ
ָר ָﬠ ְתָך֖ ָתּ ִ ֽמיד׃

Clywais ô Arglwydd dy air [ac] ofnais, ô
Arglwydd bywha dy waith yng-hanol y
blynyddoedd, […]

הוה ָ ֽפּ ָﬠ ְל ָ֙ך ְבּ ֶ ֤ק ֶרב
֗ ָ ְאתי֒ י
ִ הוה ָשׁ ַ ֣מ ְﬠ ִתּי ִשׁ ְמ ֲﬠ ָ֮ך יָ ֵר
֗ ָ ְי
תּוֹד ַיע ְבּ ֖ר ֹגֶ ז ַר ֵ ֥חם
֑ ִ ָשׁנִ ֙ים ַח ֵ֔יּיהוּ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב ָשׁ ִנ֖ים
ִתּזְ ֽכּוֹר׃

Pan glywant, gwꝛandawant arnaf:
meibion dieithꝛ a gymmerant arnynt
ymddaroﬅwng i mi.

שׁוּ־לי׃
ֽ ִ יְכ ֲח
ַ ֽי־נ ָ֗כר
ֵ֝ אזֶ ן יִ ָ ֣שּׁ ְמעוּ ִ ֑לי ְבּ ֵנ
ֹ ֭ שׁ ַ ֽמע
֣ ֵ ְל

Colledigaeth, a marwolaeth ſydd yn dywedyd: ni a glywſom a'n cluau ſôn am
dani hi.

ֲא ַב ֣דּוֹן ָ ֭ו ָמוֶ ת ָ ֣א ְמ ֑רוּ ְ֝בּ ָאזְ ֵ֗נינוּ ָשׁ ַ ֥מ ְﬠנוּ ִשׁ ְמ ָ ֽﬠהּ׃

Myﬁ a glywſwn ſôn am danat: ac yn awꝛ
 llygad a'th welodd di.

אזֶ ן ְשׁ ַמ ְﬠ ִ ֑תּיָך וְ ַ֝ﬠ ָ֗תּה ֵﬠ ִינ֥י ָר ָ ֽא ְתָך׃
ֹ ֥ ְל ֵ ֽשׁ ַמע־

[

197
ירמיה

]

37:5

[

198

]

ירמיה

50:43

[

199
הושע

]

7:12

[

200 ]

נחום

3:19

[

201
חבקוק

]

3:2

[

202
תהלים

]

*18:45
[

203
איוב

28:22

[

204 ]

איוב

42:5

]
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[

205
דברי־הימים ב׳

]

9:1
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Pan glybu bꝛenhines Seba glôd Salomõ,
yna hi a ddaeth i Jeruſalem, i bꝛoﬁ Salomon mewn cwewnau caled […]

ה וַ ָתּ ֣בוֹא
֒ מ
ֹ ת־שׁ ַמע ְשֹׁל
֣ ֵ ת־שׁ ָ֗בא ָ ֽשׁ ְמ ָﬠ ֮ה ֶא
ְ וּמ ְל ַכּ
ַֽ
וּשׁ ֗ ַל ִם ְבּ ַ ֣חיִ ל
ָ ידוֹת ִבּ ֽיר
֜ מה ְב ִח
ֹ ֨ ת־שֹׁל
ְ סּוֹת ֶא
֩ ְַלנ
אד וּ֠ גְ ַמ ִלּים נ ְֹשׂ ִ֨אים ְבּ ָשׂ ִ ֧מים וְ זָ ָ ֛הב ָל ֖ר ֹב
ֹ ֡ ָכּ ֵב֣ד ְמ
מה וַ ְתּ ַד ֵבּ֣ר ִﬠ ֔מּוֹ ֵ ֛את
ֹ ֔ ל־שֹׁל
ְ בוֹא ֶא
֙ וְ ֶ ֣א ֶבן יְ ָק ָ ֑רה וַ ָתּ
ם־ל ָב ָ ֽבהּ׃
ְ ל־א ֶ ֥שׁר ָה ָי֖ה ִﬠ
ֲ ָכּ

שׁ ַֹמע

1.8.2

 מעטות מכדי להוציא מסקנות, בכל התנ״ך, הדוגמאות.(§1.8.1) ‘שונה בכמה תכונות מ’ ֵשׁ ַמע
.‘ קשור לסמנטיקה של ’שׁ ַֹמעclôd נראה שריבוי השימוש ב־,ברורות; למרות זאת

[
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]

Felly yꝛ Arglwydd oedd gyd ag Joſuah:
fel y bu ei glod ef dꝛwy 'r holl ddaiar.

ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ הוֹשׁ ַע וַ יְ ִ ֥הי ָשׁ ְמ ֖ﬠוֹ ְבּ ָכ
֑ ֻ ְהו֖ה ֶאת־י
ָ ְוַ יְ ִ ֥הי י

Yna y dywedaſant wꝛtho ef, dy weion
a ddaethant o wlâd bell iawn at enw yꝛ
Arglwydd dy Dduw: canys ni a glŷwſom
ei glod ef, a'r hyn oll a wnaeth efe yn yꝛ
Aipht.

אמ ֣רוּ ֵא ֗ ָליו ֵמ ֶ֨א ֶרץ ְרחוֹ ָ ֤קה ְמא ֹ֙ד ָ ֣בּאוּ ֲﬠ ָב ֶ ֔דיָך
ְ ֹ וַ יּ
י־שׁ ַ ֣מ ְﬠנוּ ָשׁ ְמ ֔עוֹ וְ ֵ ֛את
ָ ֹלהיָך ִ ֽכּ
֑ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְְל ֵ ֖שׁם י
ל־א ֶ ֥שׁר ָﬠ ָ ֖שׂה ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃
ֲ ָכּ

Clywſom ſôn am danynt, ein dwylo ni
a laeſaſant, blinder a'n daliodd fel goﬁd
gwꝛaig yn eſcoꝛ.

יק ְתנוּ
֔ ַ ִת־שׁ ְמ ֖ﬠוֹ ָר ֣פוּ יָ ֵ ֑דינוּ ָצ ָר ֙ה ֶה ֱחז
ָ ָשׁ ַ ֥מ ְﬠנוּ ֶא
יּוֹל ָ ֽדה׃
ֵ ִ ֖חיל ַכּ

Canys mawꝛ [oedd] Moꝛdocêus yn nhŷ
'r bꝛenin, ai glôd ef oedd yn myned dꝛwy
'r holl dalaithau: o herwydd y gŵꝛ Moꝛdocêus oedd yn myned rhagddo, ac yn
cynnyddu.

הוֹלְ֣ך
ֵ
י־ג֤דוֹל ָמ ְר ֳדּ ַ ֙כי ְבּ ֵב֣ית ַה ֶ֔מּ ֶלְך וְ ָשׁ ְמ ֖ﬠוֹ
ָ ִ ֽכּ
הוֹלְך וְ גָ ֽדוֹל׃
֥ ֵ י־ה ִ ֥אישׁ ָמ ְר ֳדּ ַ ֖כי
ָ ל־ה ְמּ ִדינ֑ וֹת ִ ֽכּ
ַ ְבּ ָכ

6:27
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9:4

ֶשׁ ַמע

[
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]

Molwch ef â ſymbalau ſoniarus: molwch
ef â ſymbalau llafar.

ְ ֽבּ ִצ ְל ְצ ֵ ֥לי

ַ ֝ ֽה ְל ֗לוּהוּ

י־שׁ ַמע
֑ ָ ְב ִצ ְל ְצ ֵל

ַ ֽה ְלל֥ וּהוּ
רוּﬠה׃
ֽ ָ ְת

:← להשוואה

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ :תרגום־השבעים

•

καὶ κιθάρᾳ
laudate eum in clangore bucinae laudate eum in psalterio et :הוולגטה
cithara

•

1.8.3

‘ — השדה הסמנטי ’שמיעה1 פרק

Prayse ye him in the sounde of the trumpet: prayse yee him :תנ״ך־ז׳נבה

66

•

vpon the viole and the harpe
Prayse ye hym in the sounde of a trumpet: prayse ye hym :תנ״ך־הבישופים
vpon a Lute and an Harpe

•

פרק 2

סוף־דבר
מהי מטרתו של הבלשן? לשאלה זו תשובות רבות עבור אנשים שונים מאסכולות שונות.
עבורי  1התשובה העיקרית היא זו ,בתמצות :להביא להבנה שלמה יותר ,מעמיקה יותר ,רחבה
יותר ,מדוייקת יותר ועדינה יותר של טקסטים באמצעות קשירת מסמן פורמאלי עם מסומן
פונקציונאלי ,בתיאור של המערכת )הסיסטמה( הלשונית המתבטאת בטקסט.
בעבודה תארתי פיסה קטנה מהמארג הטקסטואלי של התרגום הוולשי לתנ״ך :ניגוד בין
שתי צורות לתרגום צורה עברית אחת ,מצב שבו על המתרגם היה לבחור בכל מופע של
הצורה העברית באיזו צורה וולשית להשתמש .ניגשתי אל מלאכת התיאור והבירור מן
הפשוט אל המורכב — מסביבות תחביריות בהן אין ניגוד לכאלה בהן הוא קיים — תוך כדי
חשיפת המשמעות של הבחירות שעשה מורגן הן באופן נקודתי בכל מקרה והן ככלל מקיף;
כלומר :הצגתי את הסיגנל הלשוני שאותת מורגן בצמתים השונים בהם היה יכול )וצריך!(
לבחור כך או כך.
תקוותי שאכן הצלחתי לבצע כאן את מטרתו של הבלשן ,שבתיאור שהצגתי יש כדי
להביא להבנה עדיפה ועדינה יותר של הטקסט הוולשי המדובר .יתר על כן ,אני מקווה שיש
בעבודה גם תרומה להבנת תהליך התרגום וכן להבנת )האופן שבו מורגן קרא את( התנ״ך
העברי — שניהם )הבנת מעשה תרגום והבנת התנ״ך( מפעלים מחקריים שהעסיקו אנשים
רבים ויעסיקו רבים בעתיד .אני מקווה שהנחתי עוד לבנה בבניין.

2.1

כיווני־מחקר נוספים
העבודה הזאת ,כמו כל עשיה מדעית ,פותחת פתח למחקר נוסף; כל שאלה וכל נסיון לתשובה
מעלים שאלות רבות נוספות .במהלך העבודה ציינתי בכמה מקומות סוגיות הטעונות עיון
נוסף :מיוחד להן ,נרחב ומעמיק .בתת־סעיף זה אתמקד בכמה נקודות שלדעתי טמון בהן
פוטנציאל רב למחקר עתידי.
1ותודתי נתונה ל’כתפי הענקים‘ שלי :המסורת הבלשנית הסטרוקטורלית ואסכולת ירושלים
בפרט.
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•

בעבודה זאת התמקדתי בפועל ’ ָשׁ ַמע‘ .הרחבה של המחקר לחושים נוספים מתבקשת.
במיוחד מעניין ’ ָר ָאה‘ ,מכמה סיבות:

–

זהו פועל נפוץ מאוד ) 1299מופעים בתנ״ך; ל’ ָשׁ ַמע‘  1159מופעים ,לשם
השוואה( ,כך שאפשר ,כמו במקרה של ’ ָשׁ ַמע‘ ,להוציא מסקנות ברורות,
להתבונן באופני התרגום בסביבות שונות ולבחון את הדיוקים והפרשנויות של
המתרגם.

–

נראה שיש גם כאן שני אופנים עיקריים לתרגום :בלקסמה  gweledובלקסמה
 .edrychיש לתאר את הניגוד ביניהם.

–

אני לא יודע )עדיין…( מהו הניגוד  ,gweled:edrychאבל אם סוג הניגוד הוא
כמו של  ,clywed:gwꝛandoהרי שיש כאן תגלית חשובה ,שהמשמעות שלה היא
מעבר לתיאור של כל מערכת בנפרד .אם אכן זה המצב ,ששתי תת־המערכות
הסמנטיות מקבילות ,יש כאן גורם מטווה משותף לפעלי־החישה האלה :שלם
הגדול מסך חלקיו 2 .רמז לאפיון  gweledכראיה חושית )המקבילה של (clywed
אפשר לראות בשימוש הבלעדי בו ברשימות־החושים שב־.§1.2.2

נוכל להשתמש ברשימות־החושים שבתנ״ך ) (§1.2.2כדי לדעת מהם החושים שבהם
עלינו לעסוק  3ומהן הלקסמות העבריות אותן נבחן )ר׳ .(§0.1.5

•

ראינו ב־ §1.1מקרים שבהם התחביר מכתיב לקסמה אחת מבין הצמד clywed
ו־ .gwꝛandoמעניין לראות שגם במקרים האלה ,של מניעת בחירה ,עדיין הסמנטיקה
מתאימה ,עדיין ) clywedבמקומות שבהם הוא מחוייב( משמש במשמעות קרובה לזו
שהוא משמש מחוץ לסביבות מנטרלות וכך גם  ,gwꝛandoבהתאמה .האם יש משמעות
)בשונה מ’ערך‘ ,שהוא סטרוקטורלי־ניגודי גרידא( גם מחוץ למערכות של ניגודים,
מחוץ לפרדיגמות? אמנם ’אין ניגוד — אין ערך‘ ,אך האמנם ’אין ניגוד — אין
משמעות‘? אלו שאלות שנוגעות ללב־לבה של הבלשנות הסטרוקטורלית ,ודורשות
ליבון וחידוד .לפי תפיסתי ,את הליבון והחידוד יש לעשות תוך כדי דיאלוג מתמיד עם
ראליה בלשנית; כלומר ,באופן שאינו תיאורטי-אבסטרקטי לחלוטין ,שאינו מנותק
מעובדות לשוניות קונקרטיות בשפות קונקרטיות .התיאוריה מאפשרת לנו להבין טוב
יותר טקסטים )ר׳ הנקודה הראשונה ב־ ;(§0.1.3אך פיתוחה של התיאוריה לא יכול
להעשות במנותק מהטקסטים ומהשאלות ,הבעיות והתשובות שהם מספקים .כמו בכל
מדע ,גם כאן יש תהליך איטרטיבי הדדי של דיוק התיאור והרחבתו מול העובדות
במציאות.

2רגע של צניעות :יתכן ,כמובן ,שאני טועה ,ובכלל הניגוד  gweled:edrychהוא מטיפוס אחר
לגמרי…
3א־פריורי אנחנו ,כמובן ,לא יודעים מהי החלוקה הסמנטית־קוגניטיבית המקראית או מהי זו
הוולשית.

סעיף  — 2.1כיווני־מחקר נוספים

•
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השוואה עם תרגומים נוספים :תרגומים וולשיים נוספים )השוואה מקיפה עם המהדורה
מ־ ,1620וכן עם התרגום החדש מ־ ,(1988/2004תרגומים קלטיים נוספים ותרגומים
אחרים .האם יש תרגומים נוספים בהם ’ ָשׁ ַמע‘ מתורגם באופן דומה? מה ניתן ללמוד
מהדומה ומהשונה ,בבחירות ספציפיות ,על הפרשנות של המתרגמים את הטקסט?
בפרט ,השוואה מעמיקה עם התרגומים ששימשו את מורגן בנוסף למקור העברי
)תרגום־השבעים והוולגטה — בוודאי; אילו תרגומים אחרים שימשו אותו ובאיזו
מידה?( יכולה להאיר אור נוסף על יצירת־המופת הזאת.

•

הבחירה בצמצום הקורפוס לחומש היא בחירה פרקטית  ,4שאינה אופטימלית לתיאור
בלשני )החיתוך הוא שרירותי ,ויתכן שהדוגמאות שנמצאות מחוץ לתחום שנבחר
יבהירו נקודות שונות ויעלו שאלות חדשות( .לכן ,עבור מחקר מקיף יותר דרושה
הרחבה לתנ״ך כולו .מדובר בהיקף גדול מאוד של דוגמאות :אם ניקח רק את ’ ָשׁ ַמע‘
ו’ ָר ָאה‘ ,הרי שמדובר ב־ (!!) 2458דוגמאות .ודאי שלהיקף כזה של חומר דרוש אופן
סידור וארגון מיוחד ,וכן דרך שונה להצגת הנתונים )בעבודה זו ,לשם השוואה ,כ־300
דוגמאות; פירוט כל  2458הדוגמאות )פי יותר מ־ (8בגוף העבודה לא רק שאינה
אפשרית בהיקף כזה ,אלא גם מיותרת(.
הרחבה של הקורפוס תגלה גם מקרים מעניינים שבהם  clywedמכסה תחום רחב יותר
של תפישה חושית ,בדומה ל־ sentireהאיטלקי.

•

הבנה שלמה יותר של היחס בין הטקסט העברי לבין הטקסט הוולשי מחייבת ידיעה
ברורה של זהות הטקסט העברי ששימש את מורגן .כאמור ) ,(§0.2נראה שהעותק
ששימש את מורגן שרד .מחקר שלם של התנ״ך הוולשי יחייב עיון בעותק .איפה
שמור העותק? איך ,והאם ,ניתן לגשת אליו? אלו עניינים טכניים שיש לברר .סביר
להניח שהעותק שמור באחת הספריות בוויילס .לא רק סוגיות של הבדלי־נוסח הן
עניין שעיון בעותק המדובר יכול להועיל לו; כאמור ,בספר כתובות הערות בכתב־ידו
של מורגן )פירושי מילים קשות וכד׳( — אם אוכל לקרוא את ההערות האלה ,יתכן
שיש בהן תרומה שאין שניה לה ליכולת להבין את אופן התרגום של מורגן ,בהצצה
לתהליך התרגום ולסוגיות שהעסיקו אותו.

•

אסיים ,במתכוון ,בטון מינורי דווקא ,בצדדים ’הפחות פוטוגניים‘ של העבודה
הבלשנית :המקרים שחורגים מהכלל.

כיוון ההסתכלות הנכון הוא ,כמובן ,לא

שהמקרים אם אלו ה’חורגים‘ ,אלא הכלל הוא שלא מצליח להכיל אותם .באופן
טבעי ,הרחבתי בעיסוק במקרים האלה יותר מאשר החלק היחסי שלהן בתוך כלל מסת
הדוגמאות .מדובר במקרים בודדים ,ועדיין ,ההגינות ,בפרט בעיסוק מדעי  5מחייבת
מתן תשומת־לב ראויה להם .בעיסוק במקרים האלה יש לתת את הדעת לכמה נקודות:
4בהערה אישית :גם ככה ,בקורפוס מצומצם ,העבודה התרחבה לה הרבה מעבר להיקף שיעדתי
לה…
5שהרי הידע המדעי הוא אקומולטיבי — מחקר אחד נשען על האחר וחוזר חלילה — ובסיס לא
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–

בדיקה מקיפה יותר ,בקורפוס רחב יותר )=כלל התנ״ך( ,יכולה לגלות דוגמאות
נוספות שחורגות מהצפוי באותו האופן )כלומר ,שיש לדוגמאות האלה ולאלה
הנדונות מכנה משותף יחודי( ,בבחינת כלל עבור היוצאים־מן־הכלל .ברגע
ש’החריגה‘ מהכלל היא סיסטמטית ,הרי שאפשר לעדן אותו כך שיכלול
תת־חוקיות ,ולחפש סיבות או הסברים לדיוק.

–

כמו שראינו ,דוגמאות חורגות נוטות ’לאסוף‘ אליהן כמה מאפיינים אבנורמליים.
הדבר מקטין את כח ההחלשה שלהם את התיאוריה ,שהרי האנומליה רחבה
יותר.

–

6

כאמור ,תרגום התנ״ך — שהוא טקסט מגוון ,נרחב וקשה לתרגום — הוא מלאכה
לא פשוטה ,שארכה זמן רב ונשענה על מקורות ומסורות מחוץ לטקסט העברי .7
לכן ,אין פלא שהתרגום איננו אוניפורמי לחלוטין’ .טעות של המחבר‘ היא
מפלטו האחרון של הבלשן; במקרה שלנו אין צורך להגיע להסבר כזה.

8

דווקא המיעוט המספרי של הדוגמאות החורגות ,אל מול מסת הדוגמאות המרשימה
בקונסיסטנטיות ובדיוק שלה ,שיש בה מקרים רבים של חידוש פרשני ודקדוק־משמעות
של מורגן בטקסט המקראי — יש בו דווקא כדי ללמד על התיאור המוצע שהוא נכון,
שאכן מצב הדברים במציאות הבלשנית-טקסטואלית כאן הוא זה המתואר .כמובן,
עבודת־שיוף עוד דרושה ,אך כך הדבר תמיד בעבודה מדעית ,וזה — לדעתי — חלק
מחינה ,שהיא לא נגמרת לעולם.

יציב פירושו שהקומות שבנויות עליו גם הן אינן יציבות.
6הדבר דומה לכדור אבק ,שאוסף אליו ומושך עוד ועוד אבק.
7כך ניתן לראות במקומות שבהם לתרגומים הקלאסיים השפעה על מורגן ,וכן בתרגום השמות,
שממשיך מסורת קיימת )חלק מהשמות ,ודאי ,היו שגורים בפי אנשי הכנסיה ופשוטי־העם בוויילס
עוד לפני התרגום :הנצרות בוויילס הרי לא התחילה עם סיום התרגום…(.
8כך גם לא ’טעות של הסדר‘ :אמנם קיימים בטקסט שהם במובהק שגיאות־דפוס ,אבל הן
לא רלוונטיות לענייננו :הן ברמת הכתיב בדרך־כלל — אות שנוספה ,הוסרה או הוחלפה וכיוב׳.
שגיאות־דפוס לא מפתיעות במיוחד לאור העובדה שהתנ״ך של  1588הודפס על־ידי דוברי־אנגלית
מונוגלוטיים בלונדון.
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Yna Duw a ddywedodd wꝛth Abꝛaham
na dded dꝛwg yn dy olwg am y llangc,
nac am dy gaeth foꝛwyn, yꝛ hyn oll a
ddywedo Sara wꝛthit, gwꝛando ar ei llais:
o herwydd yn Iſaac y gelwir i ti hâd.

ל־א ְב ָר ָ֗הם ַאל־יֵ ַ ֤רע ְבּ ֵﬠינֶ֙ ֙יָך
ַ ֹלהים ֶא
ִ֜ אמר ֱא
ֶ ֹ וַ ֨יּ
אמר ֵא ֶל֛יָך
֥ ַ ֹ ל־א ָמ ֶ֔תָך כֹּ ֩ל ֲא ֶ֨שׁר תּ
ֲ ל־ה ַנּ ַ֣ﬠר וְ ַﬠ
ַ ַﬠ
ָשׂ ָ ֖רה ְשׁ ַ ֣מע ְבּק ָֹל֑הּ ִ ֣כּי ְביִ ְצ ָ֔חק יִ ָקּ ֵ ֥רא ְלָך֖ ָ ֽז ַרע׃

Ac yn dy hâd ti y bendithîꝛ holl genhedloedd y ddaiar: o achos gwꝛando o honot
ar  llais i.

גּוֹי ֣י ָה ָ ֑א ֶרץ ֕ ֵﬠ ֶקב ֲא ֶ ֥שׁר
ֵ וְ ִה ְת ָבּ ֲר ֣כוּ ְבזַ ְר ֲﬠ ָ֔ך ֖כֹּל
ָשׁ ַ ֖מ ְﬠ ָתּ ְבּק ִ ֹֽלי׃

Am wꝛando o Abꝛaham ar  llais i,
a chadw ng-hadwꝛiaethau, ngoꝛchymynnion,  neddfau, a'm
cyeithiau.

ר־שׁ ַ ֥מע ַא ְב ָר ָ ֖הם ְבּק ִ ֹ֑לי וַ יִּ ְשׁמ ֹ֙ר
ָ ֕ ֵﬠ ֶקב ֲא ֶשׁ
קּוֹתי וְ תוֹר ָ ֹֽתי׃
֥ ַ וֹתי ֻח
֖ ַ ִמ ְשׁ ַמ ְר ִ֔תּי ִמ ְצ

Ond yn awꝛ  mâb gwꝛando ar  llais i,
am yꝛ hynn a oꝛchymynnaf i ti.

וְ ַﬠ ָ ֥תּה ְב ִנ֖י ְשׁ ַ ֣מע ְבּק ִ ֹ֑לי ַל ֲא ֶ ֥שׁר ֲא ִנ֖י ְמ ַצָוּ֥ה א ָ ֹֽתְך׃

27:8
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Ai fam a ddywedodd wꝛtho ef, arnaﬁ
[y byddo] dy felldith  mâb, yn vnic
gwꝛando ar  llais, dôs, a dŵg i mi.

אמר ֙לוֹ ִא ֔מּוֹ ָﬠ ַ ֥לי ִק ְל ָל ְתָך֖ ְבּ ִנ֑י ַ ֛אְך ְשׁ ַ ֥מע ְבּק ִ ֹ֖לי
ֶ ֹ וַ ֤תּ
ח־לי׃
ֽ ִ וְ ֵ ֥לְך ַ ֽק

Ond yn awꝛ  mab gwꝛando ar  llais,
cyfot ti, ﬀô rhagot at Laban  mꝛawd i
Haran.

ל־ל ָ ֥בן
ָ ח־לָך֛ ֶא
ְ וְ ַﬠ ָ ֥תּה ְב ִנ֖י ְשׁ ַ ֣מע ְבּק ִ ֹ֑לי וְ ֧קוּם ְבּ ַר
ָא ִ ֖חי ָח ָ ֽרנָ ה׃

Yna Rahel a ddywedodd Duw am barnodd ﬁ, ac a wꝛandawodd hed ar  llais,
ac a roddodd i mi âb: am hynny hi a
alwodd ei enw ef Dan.

ִ֔ אמר ָר ֵחל֙ ָדּ ַנ֣נִּ י ֱא
ֶ ֹ וַ ֤תּ
ֹלהים וְ גַ ֙ם ָשׁ ַ ֣מע ְבּק ֔ ִֹלי
ל־כּ֛ן ָק ְר ָ ֥אה ְשׁ ֖מוֹ ָ ֽדּן׃
ֵ ן־לי ֵ ֑בּן ַﬠ
֖ ִ וַ יִּ ֶתּ

Yna Moſes a attebodd, ac a ddywedodd, etto wele ni chꝛedant i mi ac ni
wꝛandawant ar  llais: onid dywedant
nid ymgdangoſodd yꝛ Arglwydd i ti.

הן ֽל ֹא־יַ ֲא ִ ֣מינוּ ֔ ִלי וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֖ﬠוּ
֙ ֵ ְאמר ו
ֶ ֹ וַ ַיּ ַ֤ﬠן מ ֶֹשׁ ֙ה וַ ֔יּ
הוה׃
ֽ ָ ְאמ ֔רוּ ֽל ֹא־נִ ְר ָ ֥אה ֵא ֶל֖יָך י
ְ ֹ ְבּק ִ ֹ֑לי ִ ֣כּי ֽי

A dywedodd Pharao, pwy [yw]'r Arglwydd fell (sic) y gwꝛandawn i ar ei lais,
i ollwng Iſrael ymmaith': […]

שׁר ֶא ְשׁ ַ ֣מע ְבּק ֹ֔לוֹ
֣ ֶ אמר ַפּ ְר ֔עֹה ִ ֤מי יְ הוָ ֙ה ֲא
ֶ ֹ וַ ֣יּ
הוה וְ ַג֥ם
֔ ָ ְתּי ֶאת־י
֙ ִ ְל ַשׁ ַלּ֖ח ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֤ל ֹא יָ ַ ֙ד ְﬠ
ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֥ל ֹא ֲא ַשׁ ֵ ֽלּ ַח׃

Gwꝛando ar  llais yn awꝛ, mi a'th gynghoꝛaf â bydd Duw gyd a thi: […]

ֹלהים ִﬠ ָ ֑מְּך
֖ ִ יהי ֱא
֥ ִ ִַﬠ ָ֞תּה ְשׁ ַ ֤מע ְבּק ִ ֹ֙לי ִא ָיﬠ ְ֣צ ָ֔ך ו
את ַא ָ ֛תּה
֥ ָ ֹלהים וְ ֵה ֵב
ִ֔ ֱה ֵי֧ה ַא ָ ֣תּה ָל ֗ ָﬠם ֚מוּל ָ ֽה ֱא
ֹלהים׃
ֽ ִ ל־ה ֱא
ָ ת־ה ְדּ ָב ִ ֖רים ֶא
ַ ֶא
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30:6
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שמות
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4:1

Yn awꝛ gan hynny os gan wꝛando y
gwꝛandewch ar  llais, a chadw nghyfammod: byddwch yn dlws cuach
genniﬁ na'r holl bobloedd, canys eiddo
ﬁ yꝛ holl d.

וּשׁ ַמ ְר ֶ ֖תּם
ְ עוּ ְבּק ֔ ִֹלי
֙ ם־שׁ ֤מ ַוֹע ִתּ ְשׁ ְמ
ָ וְ ַﬠ ָ֗תּה ִא
י־לי
֖ ִ ל־ה ַﬠ ִ֔מּים ִכּ
֣ ָ יתם ִ ֤לי ְסגֻ ָלּ ֙ה ִמ ָכּ
ֶ יתי וִ ְה ִ֨י
֑ ִ ת־בּ ִר
ְ ֶא
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ָכּ

Gwilia rhagddo, a gwꝛando ar ei lais ef,
na chyﬀroa ef: canys ni ddioddef efe eich
anwiredd o blegit [y mae]  enw ynddo
ef.

ל־תּ ֵ ֣מּר ֑בּוֹ ִ ֣כּי ֤ל ֹא
ַ וּשׁ ַ ֥מע ְבּק ֹ֖לוֹ ַא
ְ ִה ָ ֧שּׁ ֶמר ִמ ָפּ ָנ֛יו
יִ ָשּׂ ֙א ְל ִפ ְשׁ ֲﬠ ֶ֔כם ִ ֥כּי ְשׁ ִ ֖מי ְבּ ִק ְר ֽבּוֹ׃
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 מילת־יחס+  — ָשׁ ַמע3.1 סעיף

Os gan wꝛando y gwꝛandewi ar ei lais ef,
a gwneuthur cwbl a lefarwyf, mi a ddaf elyn i'th elynion, ac a wꝛthwyneba
dy wꝛthwyneb-wyꝛ

שׁר
֣ ֶ ית ֖כֹּל ֲא
ָ מ ַע ִתּ ְשׁ ַמ ֙ע ְבּק ֹ֔לוֹ וְ ָﬠ ִ֕שׂ
ֹ ֤ ם־שׁ
ָ ִ ֣כּי ִא
א ֶ֔יְביָך וְ ַצ ְר ִ ֖תּי ֶאת־צ ְֹר ֶ ֽריָך׃
ֹ ֣ תּי ֶאת־
֙ ִ ֲא ַד ֵ ֑בּר וְ ָ ֽא ְיַב

Canys yꝛ holl ddynion y rhai a welſant
ng-ogoniant am harwyddion y rhai a
wneuthum yn yꝛ Aipht, ac yn y diﬀaethwch, ac a'm temptiaſant ﬁ y ddeng-waith
hyn, ac ni wꝛandawſant ar  llais.

את ַֹ֔תי
ֹ ֣ ת־כּב ִֹד֙י וְ ֶאת־
ְ ל־ה ֲאנָ ִ֗שׁים ָהר ִ ֹ֤אים ֶא
ָ ִ ֣כּי ָכ
וּב ִמּ ְד ָ ֑בּר וַ יְ נַ ֣סּוּ א ִֹ֗תי ֶז֚ה
ַ יתי ְב ִמ ְצ ַ ֖ריִם
ִ ר־ﬠ ִ ֥שׂ
ָ ֲא ֶשׁ
קוֹלי׃
ֽ ִ ֶﬠ ֶ֣שׂר ְפּ ָﬠ ִ֔מים וְ ֥ל ֹא ָשׁ ְמ ֖ﬠוּ ְבּ

A gwꝛandawodd yꝛ Arglwydd ar lais
Iſrael, ac a roddodd y Cananeaid [yn ei
law] ef, […]

ת־ה ְכּנַ ֲﬠ ִ֔ני
ֽ ַ תּן ֶא
֙ ֵ ִהוה ְבּ ֣קוֹל יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וַ יּ
֜ ָ ְוַ יִּ ְשׁ ַ֨מע י
ם־ה ָמּ ֖קוֹם
ַ יהם וַ יִּ ְק ָ ֥רא ֵשׁ
֑ ֶ ת־ﬠ ֵר
ָ וַ יַּ ֲח ֵ ֥רם ֶא ְת ֶ ֖הם וְ ֶא
ָח ְר ָ ֽמה׃

Yna y dychwelaſoch ac yꝛ ŵylaſoch ger
bꝛon yꝛ Arglwydd, ond ni wꝛandawodd
yꝛ Arglwydd ar eich llef, ac ni roddes
gluﬅ i chwi.

א־שׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה
ָ ֹ הו֑ה וְ ֽל
ָ ְוַ ָתּ ֻ ֥שׁבוּ וַ ִתּ ְב ֖כּוּ ִל ְפ ֵנ֣י י
יכם׃
ֽ ֶ ְבּ ֣קֹ ְל ֶ֔כם וְ ֥ל ֹא ֶה ֱא ִז֖ין ֲא ֵל

Pan gyngo arnat, a digwyddo 'r holl
bethau hyn i ti yn y dyddiau, diweddaf,
a dychwelyd o honot at yꝛ Arglwydd dy
Dduw, a gwꝛando o honot ar ei lais ef:

וּמ ָצ ֕אוָּך ֖כֹּל ַה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֑א ֶלּה ְבּ ַא ֲח ִר ֙ית
ְ ַבּ ַצּ֣ר ְל ָ֔ך
ֹלהיָך וְ ָשׁ ַמ ְﬠ ָ ֖תּ ְבּק ֹֽלוֹ׃
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְַהיָּ ִ֔מים וְ ַשׁ ְב ָ֙תּ ַﬠד־י

Fel y cenhedloedd y rhai y mae 'r
Arglwydd ar eu difetha o'ch blaen
chwi: felly y difethir chwithau, am na
wꝛandawſoch ar lais yꝛ Arglwydd eich
Duw.

אב ֑דוּן
ֵ ֹ יכם ֵכּ֖ן ת
ֶ֔ ֵגּוֹים ֲא ֶ ֤שׁר יְ הוָ ֙ה ַמ ֲא ִ ֣ביד ִמ ְפּנ
ִ֗ ַכּ
יכם׃
ֽ ֶ ֹלה
ֵ הו֥ה ֱא
ָ ְֵ ֚ﬠ ֶקב ֣ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֔עוּן ְבּ ֖קוֹל י

A phan anfonodd yꝛ Arglwydd chwi o
Cades Barnea, gan ddywedyd: ewch i
nu a goꝛeſcynnwch y tîr, yꝛ hwn a roddais i chwi, yna yꝛ anuddhaſoch air
yꝛ Arglwydd eich Duw: ni chꝛedaſoch
hed iddo, ac ni wꝛandawſoch ar ei lais
ef.

מר
ֹ ֔ הוה ֶא ְת ֶ֗כם ִמ ָקּ ֵ ֤דשׁ ַבּ ְרנֵ֙ ַ ֙ע ֵלא
֜ ָ ְוּב ְשׁ ֹ֨ל ַח י
ִ
ת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר נָ ַ ֖ת ִתּי ָל ֶכ֑ם וַ ַתּ ְמ ֗רוּ
ָ ֲﬠ ֙לוּ ְוּר ֣שׁוּ ֶא
יכם וְ ֤ל ֹא ֶ ֽה ֱא ַמנְ ֶתּ ֙ם ֔לוֹ וְ ֥ל ֹא
ֶ֔ ת־פּי יְ הוָ ֙ה ֱאֹל֣ ֵה
֤ ִ ֶא
ְשׁ ַמ ְﬠ ֶ ֖תּם ְבּק ֹֽלוֹ׃
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Ar ôl yꝛ Arglwydd eich Duw yꝛ ewch, ac
ef a ofnwch, ei oꝛchymynnion ef hed
a gedwch, ac ar ei lais ef y gwꝛandewch:
[…]

יראוּ
֑ ָ ֹלה ֶיכ֛ם ֵתּ ֵל֖כוּ וְ א ֹ֣תוֹ ִת
ֵ הו֧ה ֱא
ָ ְַא ֲח ֵ ֨רי י
וּבקֹל֣ וֹ ִת ְשׁ ָ֔מעוּ וְ א ֹ֥תוֹ
ְ רוּ
֙ ֹ ת־מ ְצו ָ ֺ֤תיו ִתּ ְשׁ ֙מ
ִ וְ ֶא
וּבוֹ ִת ְד ָבּ ֽקוּן׃
֥ ַת ֲﬠ ֖בֹדוּ

Tra y gwꝛandewch ar lais yꝛ Arglwydd dy
Dduw, gan gadw ei holl oꝛchymynnion
ef, […]

ֹלהיָך ִל ְשׁמ ֹ֙ר
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְִ ֣כּי ִת ְשׁ ַ֗מע ְבּקוֹל֙ י
ל־מ ְצו ָֺ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם
ִ ת־כּ
ָ ֶא
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְשׂוֹת ַהיָּ ָ֔שׁר ְבּ ֵﬠ ֵינ֖י י
֙ ַל ֲﬠ

Yn unic os gan wꝛando y gwꝛandewi ar
lais yꝛ Arglwydd dy Dduw, gan gadw [a]
gwneuthur yꝛ holl oꝛchymynnion ymma
y rhai yꝛ ydwyﬁ yn eu goꝛchymyn i ti
heddyw.

ָ ַ ֚רק ִא
ֹלהיָך
֑ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְם־שׁ ֣מ ַוֹע ִתּ ְשׁ ַ֔מע ְבּ ֖קוֹל י
ל־ה ִמּ ְצָו֣ה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר
ַ ת־כּ
ָ שׂוֹת ֶא
֙ מר ַל ֲﬠ
ֹ ֤ ִל ְשׁ
ָאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּֽ וֹם׃

Ond o bydd i ŵr fab cyndyn, ac anudd
heb iddo wꝛando a'r (sic) lais ei dâd, nac
ar lais ei fam: a phan geryddant ef ni
wꝛendu arnynt.

וּמוֹרה ֵא ֶינ֣נּוּ שׁ ֵֹ֔מ ַע
ֶ֔
סוֹרר
֣ ֵ ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי ֣ה ְל ִ֗אישׁ ֵ ֚בּן
וּב ֣קוֹל ִא ֑מּוֹ וְ יִ ְסּ ֣רוּ א ֹ֔תוֹ וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ַ ֖מע
ְ ְבּ ֥קוֹל ָא ִ ֖ביו
יהם׃
ֽ ֶ ֲא ֵל

A dywedant wꝛth henuriaid ei ddinas ef,
ein mab hwn ſydd gyndyn, ac anudd
heb iddo wꝛando ar ein llais, glŵth a
meddwyn [yw efe.]

סוֹרר וּמ ֶ ֹ֔רה ֵא ֶינ֥נּוּ
֣ ֵ ירוֹ ְבּ ֵנ֤נוּ זֶ ֙ה
֗ וְ ָא ְמ ֞רוּ ֶאל־זִ ְק ֵנ֣י ִﬠ
זוֹל֖ל וְ ס ֵ ֹֽבא׃
ֵ שׁ ֵ ֹ֖מ ַע ְבּק ֵֹל֑נוּ

Ni fwytteais o honaw yn ng-alar, ac
ni ddygym ymmaith o honaw mewn
halogedigaeth, ac ni roddais o honaw
tros y marw: gwꝛandewais ar lais yꝛ Arglwydd  Nuw, gwneuthum yn ôl yꝛ hyn
oll a oꝛchymynnaiﬅ i mi.

א־ב ַ ֤ﬠ ְר ִתּי ִמ ֶ֙מּ ֙נּוּ
ִ ֹ א־א ַ֨כ ְל ִתּי ְבא ִֹ֜ני ִמ ֶ֗מּנּוּ וְ ל
ָ ֹל
ְ֙בּ ָט ֵ֔מא וְ לֹא־נָ ַ ֥ת ִתּי ִמ ֶ ֖מּנּוּ ְל ֵ ֑מת ָשׁ ַ֗מ ְﬠ ִתּי ְבּקוֹל
יתנִ י׃
ֽ ָ ִיתי ְכּ ֖כֹל ֲא ֶ ֥שׁר ִצוּ
ִ ֹלהי ָﬠ ִ֕שׂ
ָ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְי

Mawꝛygaiﬅ yꝛ Arglwydd heddyw i fod
yn Dduw i ti, ac i rodio [o honot] yn
ei ꝛdd ef, ac i gadw ei ddeddfau, ai
oꝛchymynnion, ai farnedigaethau, ac i
wꝛando ar ei lais ef.

אֹלהים
ִ֜ יוֹת ְל ָ֨ך ֵ ֽל
֩ הו֥ה ֶה ֱא ַ ֖מ ְר ָתּ ַהיּ֑ וֹם ִל ְה
ָ ְֶאת־י
וּמ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו
ִ וּמ ְצו ָ ֺ֛תיו
ִ מר ֻח ָ ֧קּיו
ֹ ֨ וְ ָל ֶל ֶ֣כת ִבּ ְד ָר ָ֗כיו וְ ִל ְשׁ
מ ַע ְבּק ֹֽלוֹ׃
ֹ ֥ וְ ִל ְשׁ
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Gwꝛando gan hynny ar lais yꝛ Arglwydd
dy Dduw, a gwna ei oꝛchymynnion ef, ai
ddeddfau y rhai 'r wyﬁ yn eu goꝛchymyn
i ti heddyw.

ת־מ ְצו ָֺת֙ו
ִ ית ֶא
ָ ֹלהיָך וְ ָﬠ ִ ֤שׂ
֑ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְוְ ָ ֣שׁ ַמ ְﬠ ָ֔תּ ְבּ ֖קוֹל י
ת־ח ָ ֔קּיו ֲא ֶ ֛שׁר ָאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּֽ וֹם׃
ֻ וְ ֶא

]

Ac os gan wꝛando y gwꝛandewi ar lais
yꝛ Arglwydd dy Dduw, gan gadw [a]
gwneuthur ei holl oꝛchymynnion ef, […]

ֹלהיָך
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְם־שׁ ֤מ ַוֹע ִתּ ְשׁ ַמ ֙ע ְבּקוֹל֙ י
ָ וְ ָה ָ֗יה ִא
ל־מ ְצו ָֺ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָאנ ִ ֹ֥כי
ִ ת־כּ
ָ שׂוֹת ֶא
֙ מר ַל ֲﬠ
ֹ ֤ ִל ְשׁ
ֹלה ֙יָך ֶﬠ ְלי֔ וֹן ַ ֖ﬠל
ֶ֙ הו֤ה ֱא
ָ ְְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם וּנְ ָ֨תנְ ָ֜ך י
ל־גּוֹי֥י ָה ָ ֽא ֶרץ׃
ֵ ָכּ

]

A'r holl fendithion hyn a ddeuant arnat, ac a'th oddiweddant, os gwꝛandewi
ar lais yꝛ Arglwydd dy Dduw.

יג ָך ִ ֣כּי
֑ ֻ ל־ה ְבּ ָר ֥כוֹת ָה ֵ ֖א ֶלּה וְ ִה ִשּׂ
ַ וּבאוּ ָﬠ ֶל֛יָך ָכּ
ָ֧
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְִת ְשׁ ַ֔מע ְבּ ֖קוֹל י

]

A bydd, oni wꝛandewi ar lais yꝛ Arglwydd dy Dduw, […] y daw arnat yꝛ holl
felldithion hyn, ac a'th oddiweddant.

֤ וְ ָה ָ֗יה ִא
מר
ֹ ֤ ֹלהיָך ִל ְשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְם־ל ֹא ִת ְשׁ ַמ ֙ע ְבּקוֹל֙ י
ל־מ ְצו ָ ֺ֣תיו וְ ֻחקּ ָֹ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָאנ ִ ֹ֥כי
ִ ת־כּ
ָ שׂוֹת ֶא
֙ ַל ֲﬠ
ל־ה ְקּ ָלל֥ וֹת ָה ֵ ֖א ֶלּה
ַ וּבאוּ ָﬠ ֶל֛יָך ָכּ
֧ ָ ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם
וְ ִה ִשּׂיגֽ וָּך׃

A'r holl feldithion hyn a ddeuant arnat,
ac a'th erlidiant, ac a'th oddiweddant,
byd onith ddiniir: am na wꝛandewaiﬅ
ar lais yꝛ Arglwydd dy Dduw, […]

וָּך
֙ ל־ה ְקּ ָל ֣לוֹת ָה ֵ֗א ֶלּה ְוּר ָד ֙פ
ַ וּבאוּ ָﬠ ֜ ֶליָך ָכּ
ָ֨
֣ וְ ִה ִשּׂ ֔יגוָּך ַ ֖ﬠד ִה ָ ֽשּׁ ְמ ָ ֑דְך ִכּ
֙י־ל ֹא ָשׁ ַ֗מ ְﬠ ָתּ ְבּקוֹל
מר ִמ ְצו ָ ֺ֥תיו וְ ֻחקּ ָ ֹ֖תיו ֲא ֶ ֥שׁר
ֹ ֛ ֹלהיָך ִל ְשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְי
ִצָ ֽוּ ְך׃

Felly chwi a adewir yn y⁇?chydig bobl,
lle yꝛ oeddech fel ſêr y nefoedd o luoſogrwydd: o herwydd na wꝛandewaiﬅ ar
lais yꝛ Arglwydd dy Dduw.

יתם
ֶ֔ ִשׁר ֱהי
֣ ֶ וְ נִ ְשׁ ַא ְר ֶתּ ֙ם ִבּ ְמ ֵ ֣תי ְמ ֔ ָﬠט ַ ֚תּ ַחת ֲא
֣ כוֹכ ֵ ֥בי ַה ָשּׁ ַ ֖מיִם ָל ֑ר ֹב ִכּ
ְ ְכּ
הו֥ה
ָ ְי־ל ֹא ָשׁ ַ֔מ ְﬠ ָתּ ְבּ ֖קוֹל י
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ ֱא

A dychwelyd o honot at yꝛ Arglwydd dy
Dduw, a gwꝛando o honot ar ei lais ef
[…]

ֹלה ֙יָך וְ ָשׁ ַמ ְﬠ ָ ֣תּ ְבק ֹ֔לוֹ ְכּ ֛כֹל
ֶ֙ הו֤ה ֱא
ָ ְוְ ַשׁ ְב ָ֞תּ ַﬠד־י
֖ל־ל ָב ְבָך
ְ וּב ֶ֔ניָך ְבּ ָכ
ָ ר־אנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם ַא ָ ֣תּה
ָ ֲא ֶשׁ
וּב ָכל־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃
ְ

Tithe a ddychweli, ac a wꝛandewi ar lais
yꝛ Arglwydd, […]

ית
ָ֙ הו֑ה וְ ָﬠ ִ ֙שׂ
ָ ְוְ ַא ָ ֣תּה ָת ֔שׁוּב וְ ָשׁ ַמ ְﬠ ָ ֖תּ ְבּ ֣קוֹל י
ל־מ ְצו ָֺ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּֽ וֹם׃
ִ ת־כּ
ָ ֶא
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 דוגמאות: — נספח3 פרק

Os gwꝛandewi ar lais yꝛ Arglwydd dy
Dduw, […]

Gan garu'r Arglwydd dy Dduw, gan
wꝛando ar ei lais ef, a chan lynu wꝛtho
ef: […]
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מר ִמ ְצו ָֺת ֙יו
ֹ ֤ ֹלהיָך ִל ְשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְִ ֣כּי ִת ְשׁ ַ֗מע ְבּקוֹל֙ י
שׁוּב
֙ תּוֹרה ַה ֶזּ֑ה ִ ֤כּי ָת
֖ ָ תוּבה ְבּ ֵ ֥ס ֶפר ַה
ָ֕ וְ ֻחקּ ָֹ֔תיו ַה ְכּ
וּב ָכל־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃
ְ ֖ל־ל ָב ְבָך
ְ ֹלהיָך ְבּ ָכ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְֶאל־י
מ ַע ְבּקֹל֖ וֹ
ֹ ֥ ֹלהיָך ִל ְשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְְל ַ ֽא ֲה ָב ֙ה ֶאת־י
שׁ ֶבת
֣ ֶ יָמיָך ָל
ֶ֔ א ֶרְך
ֹ ֣ ְח ֙יָך ו
ֶ֙ה־בוֹ ִ ֣כּי ֤הוּא ַ יּ
֑ וּל ָד ְב ָק
ְ
הו֧ה ַל ֲאב ֶ ֹ֛תיָך
ָ ְל־ה ֲא ָד ָ֗מה ֲא ֶשׁר֩ נִ ְשׁ ַ֨בּע י
ָ ַﬠ
ְל ַא ְב ָר ָ ֛הם ְליִ ְצ ָ ֥חק וּֽ ְליַ ֲﬠ ֖קֹב ָל ֵ ֥תת ָל ֶ ֽהם׃

[
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הוה ִה ָ ֥נּ ְך ָה ָ ֖רה וְ י ַֹל ְ֣ד ְתּ
֔ ָ ְאמר ָל ֙הּ ַמ ְל ַ ֣אְך י
ֶ ֹ וַ ֤יּ
הו֖ה
ָ ְי־שׁ ַ ֥מע י
ָ מוֹ יִ ְשׁ ָמ ֔ ֵﬠאל ִ ֽכּ
֙ ֵ ֑בּן וְ ָק ָ ֤ראת ְשׁ
ל־ﬠנְ ֵ ֽי ְך׃
ָ ֶא

Yna Duw a wꝛādawodd ar lais y llangc, ac
angel Duw a alwodd ar Agar o'ꝛ nefoedd,
ac a ddywedodd wꝛthi, beth [a ddarfu]
i ti Agar': nac ofna, o herwydd Duw a
wꝛandawodd ar lais y llangc o'ꝛ lle y mai
efe.

ת־קוֹל ַהנַּ ַﬠר֒ וַ יִּ ְק ָר ֩א ַמ ְל ַ֨אְך
֣ ים ֶא
֮ ֹלה
ִ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ֱא
אמר ָל֖הּ
ֶ ֹ ן־ה ָשּׁ ַ֔מיִם וַ ֥יּ
ַ ל־הגָ ֙ר ִמ
ָ ֹלהים ׀ ֶא
֤ ִ ֱא
֣ ִ ה־לְּ֣ך ָה ָג֑ר ַא
ָ ַמ
ֹלהים
֛ ִ י־שׁ ַ ֧מע ֱא
ָ ל־תּ ְיר ִ֔אי ִ ֽכּ
הוּא־שׁם׃
ָֽ
ל־קוֹל ַה ַנּ ַ֖ﬠר ַבּ ֲא ֶ ֥שׁר
֥ ֶא

Felly Abꝛaham a wꝛandawodd ar
Ephꝛon, a phwyſodd Abꝛaham i
Ephꝛon yꝛ arian y rhai a ddywedaſe efe
lle y clybu meibion Heth: pedwar-cant
cl o arian cymmeradwy ym⁇?mhlith
marchnad-wyꝛ.

ל־ﬠ ְפרוֹן֒ וַ יִּ ְשׁ ֤קֹל ַא ְב ָר ָה ֙ם
ֶ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ַא ְב ָר ָה ֮ם ֶא
י־חת
֑ ֵ ֵת־ה ֶ֕כּ ֶסף ֲא ֶ ֥שׁר ִדּ ֶ ֖בּר ְבּ ָאזְ ֵנ֣י ְבנ
ַ ְל ֶﬠ ְפ ֔ר ֹן ֶא
שׁ ֶקל ֶ֔כּ ֶסף ע ֵ ֹ֖בר ַלסּ ֵ ֹֽחר׃
֣ ֶ אוֹת
֙ ַא ְר ַ ֤בּע ֵמ

A gwꝛando o Jacob ar ei dad, ac ar ei fam,
ai ned i Meſopotamia:

ל־א ֑מּוֹ וַ ֵיּ ֶ֖לְך ַפּ ֶ ֥דּ ָנֽה
ִ ל־א ִ ֖ביו וְ ֶא
ָ וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע יַ ֲﬠ ֔קֹב ֶא
ֲא ָ ֽרם׃

]
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Dywedodd hed angel yꝛ Arglwydd
wꝛthi hi, wele di yn feichiog, a thi a eſcoꝛi ar âb, ac a elwi ei enw ef Iſmael:
canys yꝛ Arglwydd a glybu dy gyﬅudd di.
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A Duw a wꝛandawodd ar Lea, a hi a feichiogodd, ac a ymddûg y pummed mâb
i Jacob.

ל־ל ָ ֑אה וַ ַ ֛תּ ַהר וַ ֵ ֥תּ ֶלד ְליַ ֲﬠ ֖קֹב ֵ ֥בּן
ֵ ֹלהים ֶא
֖ ִ וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע ֱא
ישׁי׃
ֽ ִ ֲח ִמ
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Yna y coﬁodd Duw Rahel, a Duw a
wꝛandawodd arni, ac a agoꝛodd ei chꝛôth
hi.

ֹלהים
ִ֔ יה ֱא
ָ֙ ת־ר ֵ ֑חל וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע ֵא ֶ ֙ל
ָ ֹלהים ֶא
֖ ִ וַ יִּ זְ ֥כֹּר ֱא
ת־ר ְח ָ ֽמהּ׃
ַ וַ יִּ ְפ ַ ֖תּח ֶא

]

Ond oni wꝛandewch arnom ni i gael o
honoch eich enwaedu, yna y cymmerwn
ein merch, ac a awn ymmaith.

ם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֛ﬠוּ ֵא ֵל֖ינוּ ְל ִה ֑מּוֹל וְ ָל ַ ֥ק ְחנוּ
֧ וְ ִא
ת־בּ ֵ ֖תּנוּ וְ ָה ָ ֽל ְכנוּ׃
ִ ֶא

Yna ar Hemoꝛ, ac ar Sichem ei fab ef y
gwꝛandawodd pawb a'r a oeddynt yn dyfod allan o boꝛth ei ddinas ef: ac enwaedwyd pôb gwꝛyw [ſef ] y rhai oll a'r a
oeddynt yn dyfod allan o boꝛth ei ddinas
ef.

ל־שׁ ֶכ֣ם ְבּנ֔ וֹ ָכּל־י ְֹצ ֵ ֖אי
ְ מוֹר וְ ֶא
֙ ל־ח
ֲ וַ יִּ ְשׁ ְמ ֤ﬠוּ ֶא
ַ ֣שׁ ַﬠר ִﬠ ֑ירוֹ וַ יִּ ֙מּ ֹ ֙לוּ ָכּל־זָ ָ֔כר ָכּל־י ְֹצ ֵ ֖אי ַ ֥שׁ ַﬠר ִﬠ ֽירוֹ׃

Ac fel yꝛ oedd hi yn dywedyd wꝛth
Joſeph beunŷdd, ac yntef heb wꝛando
arni hi, i oꝛwedd yn ei hymyl hi, gan fod
gyd a hi.

֖ ֵ וַ יְ ִ֕הי ְכּ ַד ְבּ ָ ֥רהּ ֶא
א־שׁ ַ ֥מע
ָ ֹ ל־יוֹסף י֣ וֹם ׀ י֑ וֹם וְ ל
֛יה ִל ְשׁ ַ ֥כּב ֶא ְצ ָל֖הּ ִל ְהי֥ וֹת ִﬠ ָ ֽמּהּ׃
ָ ֵא ֶל

Ymgeſclwch, a chlywch meibion Jacob:
ie gwꝛandewch ar Iſrael eich tâd.

ִה ָקּ ְב ֥צוּ וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ְבּ ֵנ֣י יַ ֲﬠ ֑קֹב וְ ִשׁ ְמ ֖ﬠוּ ֶאל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֥אל
יכם׃
ֽ ֶ ֲא ִב

A Moſes a lefarodd felly wꝛth feibion
Iſrael: ond ni wꝛandawſant ar Moſes,
gan gyngdꝛa yꝛyd, a chan y gaethiwed galed.

ְ וַ יְ ַד ֵ ֥בּר מ ֶ ֹ֛שׁה ֵכּ֖ן ֶא
עוּ
֙ ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וְ ֤ל ֹא ָ ֽשׁ ְמ
וּמ ֲﬠב ָ ֹ֖דה ָק ָ ֽשׁה׃
ֵ ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ִמ ֣קֹּ ֶצר ֔ר ַוּח

A Moſes a lefarodd ger bꝛon yꝛ Arglwydd gan ddywedydd: wele meibion
Iſrael ni wꝛandawſant arnaﬁ, a pha fodd
i'm gwꝛandawe Pharao, a minne yn ddienwaededic o wefuſaw (sic).

֙מר ֵ ֤הן ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹ ֑ הו֖ה ֵלא
ָ ְוַ יְ ַד ֵבּ֣ר מ ֶֹ֔שׁה ִל ְפ ֵנ֥י י
א־שׁ ְמ ֣ﬠוּ ֵא ֔ ַלי וְ ֵא ֙יְך יִ ְשׁ ָמ ֵﬠ֣נִ י ַפ ְר ֔עֹה וַ ֲא ִנ֖י ֲﬠ ַ ֥רל
ָ ֹ ֽל
ְשׂ ָפ ָ ֽתיִם׃

A dywedodd Moſes ger bꝛon yꝛ Arglwydd: wele ﬁ yn ddienwaededic o wefuſau, a pha fodd y gwꝛendu Pharao arnaf
'i

הו֑ה ֵ ֤הן ֲאנִ ֙י ֲﬠ ַ ֣רל ְשׂ ָפ ַ֔תיִם
ָ ְאמר מ ֶ ֹ֖שׁה ִל ְפ ֵנ֣י י
ֶ ֹ וַ ֥יּ
וְ ֵ֕איְך יִ ְשׁ ַ ֥מע ֵא ַל֖י ַפּ ְר ֽﬠֹה׃
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Ond ni wꝛendu Pharao arnoch, yna y
rhoddaf  llaw ar yꝛ Aipht: […]

78

וְ ֽל ֹא־יִ ְשׁ ַ ֤מע ֲא ֵל ֶכ ֙ם ַפּ ְר ֔עֹה וְ נָ ַת ִ ֥תּי ֶאת־יָ ִ ֖די
ת־ﬠ ִ ֤מּי
ַ ת־צ ְבא ַֹ֜תי ֶא
ִ אתי ֶא
ִ֨ הוֹצ
ֵ ְְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם ו
ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִם ִבּ ְשׁ ָפ ִ ֖טים גְּ ד ִ ֹֽלים׃

Er hynny calon Pharao a galedodd fel na
wꝛandawe arnynt hwy: megis y llefaraſe
yꝛ Arglwydd.

וַ יֶּ ֱחזַ ֙ק ֵל֣ב ַפּ ְר ֔עֹה וְ ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֖מע ֲא ֵל ֶ ֑הם ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶ ֥בּר
הוה׃
ֽ ָ ְי

A ſwyn-wyꝛ yꝛ Aipht a wnaethant y cyffelyb dꝛwy eu ſwynion: a chaledodd
calon Pharao, ac ni wꝛandawodd arnynt
megis y llefaraſe'r Arglwydd.

יהם וַ יֶּ ֱח ַז֤ק
֑ ֶ שׂוּ־כ֛ן ַח ְר ֻט ֵ ֥מּי ִמ ְצ ַ ֖ריִם ְבּ ָל ֵט
ֵ וַ ַיּ ֲֽﬠ
ַ ֵל
הוה׃
ֽ ָ ְא־שׁ ַ ֣מע ֲא ֵל ֶ֔הם ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶ ֥בּר י
ָ ֹ ב־פּ ְרע ֹ֙ה וְ ל

Pan welodd Pharao fod ſeibiant
[iddo,] yna y caledodd ei galon, ac
ni wꝛandawodd arnynt: megis y llefaraſe'r Arglwydd.

ת־ל ֔בּוֹ
ִ יְת ֙ה ָ ֽה ְרוָ ָ֔חה וְ ַה ְכ ֵבּ ֙ד ֶא
ָ וַ ַיּ֣ ְרא ַפּ ְר ֗עֹה ִ ֤כּי ָ ֽה
הוה׃
ֽ ָ ְוְ ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֖מע ֲא ֵל ֶ ֑הם ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶ ֥בּר י

Yna y ſwyn-wyꝛ a ddywedaſant wꝛth
Pharao, bŷs Duw [yw] hyn: etto caledaſe
calon Pharao fel na wꝛandawe arnynt,
megis y llefaraſe'r Arglwydd.

ֹלהים
֖ ִ ל־פּ ְר ֔עֹה ֶא ְצ ַ ֥בּע ֱא
ַ אמ ֤רוּ ַ ֽה ַח ְר ֻט ִמּ ֙ים ֶא
ְ ֹ וַ יּ
ַ ִ ֑הוא וַ יֶּ ֱח ַז֤ק ֵל
א־שׁ ַ ֣מע ֲא ֵל ֶ֔הם ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר
ָ ֹ ב־פּ ְרע ֹ֙ה וְ ֽל
הוה׃
ֽ ָ ְִדּ ֶ ֥בּר י

Er hynny'r Arglwydd a galedaſe galon
Pharao fel na wꝛandawe arnynt: megis
y llefaraſe yꝛ Arglwydd wꝛth Moſes.

ת־ל֣ב ַפּ ְר ֔עֹה וְ ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֖מע ֲא ֵל ֶ ֑הם
ֵ וַ יְ ַח ֵזּ֤ק יְ הוָ ֙ה ֶא
הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹֽשׁה׃
ָ ְַכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִדּ ֶ ֥בּר י

A dywedodd yꝛ Arglwydd wꝛth Moſes,
ni wꝛendu Pharao arnoch: fel yꝛ amlhaer
 rhyfeddodau yng-wlad yꝛ Aipht.

אמר יְ הוָ ֙ה ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה לֹא־יִ ְשׁ ַ ֥מע ֲא ֵל ֶיכ֖ם ַפּ ְר ֑ﬠֹה
ֶ ֹ וַ ֤יּ
מוֹפ ַ ֖תי ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃
ְ ְל ַ ֛מ ַﬠן ְר ֥בוֹת

Er hynny ni wꝛandawſant ar Moſes onid
gado a wnaeth rhai o honaw hyd y boꝛau,
ac efe a fagodd bꝛyfed ac a ddꝛewodd:
[…]

יּוֹתרוּ ֲאנָ ִ ֤שׁים ִמ ֶ֙מּ ֙נּוּ
ִ֨ ַא־שׁ ְמ ֣ﬠוּ ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ו
ָ ֹ וְ ל
תּוֹל ִ ֖ﬠים וַ ְיִּב ַ ֑אשׁ וַ יִּ ְק ֥צֹף ֲﬠ ֵל ֶ ֖הם
ָ
ַﬠד־ ֔בֹּ ֶקר וַ ָ ֥יּ ֻרם
מ ֶ ֹֽשׁה׃
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Ond yꝛ Arglwydd a ddigiaſe wꝛthif o'ch
plegit chwi, ac ni wꝛandawodd arnaf, […]

הו֥ה ִ ֙בּי ְל ַ ֣מ ַﬠנְ ֶ֔כם וְ ֥ל ֹא ָשׁ ַ ֖מע ֵא ָל֑י
ָ ְוַ יִּ ְת ַﬠ ֵ֨בּר י
וֹסף ַדּ ֵ ֥בּר ֵא ַל֛י
ֶ ל־תּ
֗ ב־לְך ַא
ָ ֔ הו֤ה ֵא ַ ֙לי ַר
ָ ְאמר י
ֶ ֹ וַ ֨יּ
֖ﬠוֹד ַבּ ָדּ ָ ֥בר ַה ֶזּֽה׃

]

Bellach gan hynny ô Iſrael gwꝛando ar y
deddfau, ac ar y barnedigaethau, […]

ל־ה ֻח ִקּ ֙ים
ֽ ַ ֶא
ְשׁ ַ ֤מע
יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל
וְ ַﬠ ָ ֣תּה
ל־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִ֔טים ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַל ֵ ֥מּד ֶא ְת ֶכ֖ם
ַ וְ ֶא
את ֙ם ִ ֽו ִיר ְשׁ ֶ ֣תּם
ֶ וּב
ָ
ַל ֲﬠ ֑שׂוֹת ְל ַ ֣מ ַﬠן ִ ֽתּ ְחי֗ וּ
ֹלהי ֲאב ֵֹת ֶיכ֖ם
֥ ֵ הו֛ה ֱא
ָ ְת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֧שׁר י
ָ ֶא
נ ֵ ֹ֥תן ָל ֶ ֽכם׃

Canys ofnais rhac y ſoꝛriant, a'r dîg dꝛwy
y rhai y digiodd yꝛ Arglwydd wꝛthych
i'ch diniio chwi: etto gwꝛandawodd yꝛ
Arglwydd arnaf y waith honno hed.

הו֛ה
ָ ְִ ֣כּי יָ ֗ג ֹ ְר ִתּי ִמ ְפּ ֵנ֤י ָה ַא ֙ף וְ ַ ֣ה ֵח ָ֔מה ֲא ֶ֨שׁר ָק ַ ֧צף י
ֲﬠ ֵל ֶיכ֖ם ְל ַה ְשׁ ִ ֣מיד ֶא ְת ֶכ֑ם וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע יְ הוָ ֙ה ֵא ֔ ַלי ַגּ֖ם
ַבּ ַ ֥פּ ַﬠם ַה ִ ֽהוא׃

Ac mi a arhoais yn y mynydd ddeugain
nhiwꝛnod, a deugain nhos fel y dyddiau
cyntaf: a gwꝛandawodd yꝛ Arglwydd arnaf y waith hon hed, ni ewyllyodd yꝛ
Arglwydd dy ddifetha di.

וְ ָאנ ִֹ֞כי ָﬠ ַ ֣מ ְד ִתּי ָב ָ֗הר ַכּיָּ ִמ ֙ים ָה ִ ֣ראשׁ ִֹ֔נים ַא ְר ָבּ ִ ֣ﬠים
הוה ֵא ֗ ַלי ַ ֚גּם ַבּ ַ ֣פּ ַﬠם
֜ ָ ְי֔ וֹם וְ ַא ְר ָבּ ִ ֖ﬠים ָל֑יְ ָלה וַ יִּ ְשׁ ַ֨מע י
יתָך׃
ֽ ֶ הו֖ה ַה ְשׁ ִח
ָ ְא־א ָ ֥בה י
ָ ֹ ַה ִ֔הוא ל

A bydd os gan wꝛando y gwꝛandewch
ar ng-oꝛchymynnion y rhai yꝛ ydwyf
yn eu goꝛchymyn i chwi heddyw, gan
garu 'r Arglwydd eich Duw, a chan ei
waſanaethu a'ch holl galon, ac a'ch holl
enaid:

ֹ ֤ ם־שׁ
ָ וְ ָה ָ֗יה ִא
ל־מ ְצו ַֺ֔תי ֲא ֶ ֧שׁר ָאנ ִ ֹ֛כי
ִ עוּ ֶא
֙ מ ַע ִתּ ְשׁ ְמ
יכ ֙ם
ֶ הו֤ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּ֑ וֹם ְל ַא ֲה ָ֞בה ֶאת־י
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם׃
ְ ל־ל ַב ְב ֶכ֖ם
ְ וּל ָﬠ ְב ֔דוֹ ְבּ ָכ
ְ

]

Bendith, os gwꝛandewch ar oꝛchymynnion yꝛ Arglwydd eich Duw, […]

הו֣ה
ָ ְל־מ ְצו ֺ֙ת י
ִ שׁר ִתּ ְשׁ ְמ ֗עוּ ֶא
֣ ֶ ת־ה ְבּ ָר ָ ֑כה ֲא
ַ ֶ ֽא
יכם ֲא ֶ ֧שׁר ָאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּֽ וֹם׃
ֶ֔ ֱא ֹֽל ֵה

]

A melldith,
oꝛchymynnion
Duw: […]

הו֣ה
ָ ְל־מ ְצו ֺ֙ת י
ִ עוּ ֶא
֙ ם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמ
֤ וְ ַה ְקּ ָל ֗ ָלה ִא
ן־ה ֶ ֔דּ ֶרְך ֲא ֶ ֧שׁר ָאנ ִ ֹ֛כי ְמ ַצֶוּ֥ה
ַ יכם וְ ַס ְר ֶ ֣תּם ִמ
ֶ֔ ֱא ֹֽל ֵה
ֹלהים ֲא ֵח ִ ֖רים ֲא ֶ ֥שׁר
֥ ִ ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּ֑ וֹם ָל ֗ ֶל ֶכת ַא ֲח ֵ ֛רי ֱא
ֽל ֹא־יְ ַד ְﬠ ֶ ֽתּם׃
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oni wꝛandewch ar
yꝛ Arglwydd eich
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Na wꝛando ar eiriau y pꝛophwyd hwnnw,
neu ar y bꝛeddwydudd bꝛeuddwyd
hwnnw, […]

ַה ֔הוּא
ַהנָּ ִ ֣ביא
ל־דּ ְב ֵר֙י
ִ ֶא
ִת ְשׁ ַ֗מע
֣ל ֹא
ל־חוֹל֥ם ַה ֲחל֖ וֹם ַה ֑הוּא ִ ֣כּי ְמנַ ֶ֞סּה
ֵ
֛אוֹ ֶא
יכ ֙ם ֶא ְת ֶ֔כם ָל ַ ֗ד ַﬠת ֲהיִ ְשׁ ֶכ֤ם
ֶ הו֤ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְי
ל־ל ַב ְב ֶכ֖ם
ְ יכם ְבּ ָכ
ֶ֔ ֹלה
ֵ הו֣ה ֱא
ָ ְא ֲה ִב ֙ים ֶאת־י
ֹֽ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשׁ ֶ ֽכם׃
ְ

Na dd fodlon iddo, ac na wꝛando arno,
ac nac arbeded dy lygad ef, ac nac eiriach
[ef,] ac na chela arno.

א־ת ֤חוֹס
ָ ֹ אב֣ה ֔לוֹ וְ ֥ל ֹא ִת ְשׁ ַ ֖מע ֵא ָל֑יו וְ ל
ֶ ֹ לֹא־ת
א־ת ַכ ֶ ֖סּה ָﬠ ָ ֽליו׃
ְ ֹ מל וְ ֽל
ֹ ֥ א־ת ְח
ַ ֹ ֵ ֽﬠינְ ָ֙ך ָﬠ ֔ ָליו וְ ֽל

A'r gŵꝛ yꝛ hwn a wnêl mewn rhyg, heb
wꝛando ar yꝛ oﬀeiriad […]

מ ַע
ֹ ֤ שׂה ְבזָ ֗דוֹן ְל ִב ְל ִ֨תּי ְשׁ
֣ ֶ וְ ָה ִ֞אישׁ ֲא ֶשׁר־יַ ֲﬠ
ֹלהיָך
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְֹהן ָהע ֵֹ֞מד ְל ָ ֤שׁ ֶרת ָשׁ ֙ם ֶאת־י
֙ ֵ ל־הכּ
ַ ֶא
וּב ַﬠ ְר ָ ֥תּ ָה ָ ֖רע
ֽ ִ וּמ ֙ת ָה ִ ֣אישׁ ַה ֔הוּא
ֵ ל־השּׁ ֵ ֹ֑פט
ַ ֖אוֹ ֶא
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
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Canys y cenhedloedd hyn, y rhai 'r ydwyt ti yn eu goꝛeſcyn a wꝛandawant ar
blanedyddion, ac ar ddewiniaid: […]

אוֹתם
ָ֔
יוֹרשׁ
֣ ֵ ִ ֣כּי ׀ ַהגּוֹיִ ֣ם ָה ֵ֗א ֶלּה ֲא ֶ ֤שׁר ַא ָתּ ֙ה
ל־מעֹנְ ִנ֥ים וְ ֶאל־ק ְֹס ִ ֖מים יִ ְשׁ ָ ֑מעוּ וְ ַא ָ֕תּה ֣ל ֹא ֵ֔כן
ְ ֶא
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְָנ ַ֥תן ְלָך֖ י

Yꝛ Arglwydd dy Dduw a gyd i ti o'th
blith dy hun, o'th odyꝛ dy hun bꝛophwyd megis nne: arno ef y gwꝛandewch.

הו֣ה
ָ ְמנִ י יָ ִ ֥קים ְלָך֖ י
ֹ ֔ נָ ִ֨ביא ִמ ִקּ ְר ְבָּך֤ ֵמ ַא ֶ֙ח ֙יָך ָכּ
ֹלהיָך ֵא ָל֖יו ִתּ ְשׁ ָמ ֽﬠוּן׃
֑ ֶ ֱא

A phwy bynnac ni wꝛandawo ar ngeiriau y rhai a lefaro efe yn  enw, myﬁ
[ai] gonnaf ganddo.

ל־דּ ָב ַ ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר
ְ ישׁ ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹא־יִ ְשׁ ַמ ֙ע ֶא
֙ וְ ָה ָ֗יה ָה ִא
יְ ַד ֵ ֖בּר ִבּ ְשׁ ִ ֑מי ָאנ ִ ֹ֖כי ֶא ְד ֥ר ֹשׁ ֵמ ִﬠ ֽמּוֹ׃

Ond o bydd i ŵr fab cyndyn, ac anudd
heb iddo wꝛando a'r (sic) lais ei dâd, nac
ar lais ei fam: a phan geryddant ef ni
wꝛendu arnynt.

וּמוֹרה ֵא ֶינ֣נּוּ שׁ ֵֹ֔מ ַע
ֶ֔
סוֹרר
֣ ֵ ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי ֣ה ְל ִ֗אישׁ ֵ ֚בּן
וּב ֣קוֹל ִא ֑מּוֹ וְ יִ ְסּ ֣רוּ א ֹ֔תוֹ וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ַ ֖מע
ְ ְבּ ֥קוֹל ָא ִ ֖ביו
יהם׃
ֽ ֶ ֲא ֵל

Etto'r Arglwydd dy Dduw ni nnodd
wꝛando ar Balaam, onid trôdd yꝛ Arglwydd dy Dduw y felldith yn fendith it:
canys hoﬀodd yꝛ Arglwydd dy Dduw dy
di.

ל־בּ ְל ֔ ָﬠם
ִ מ ַע ֶא
ֹ ֣ ֹלה ֙יָך ִל ְשׁ
ֶ֙ הו֤ה ֱא
ָ ְא־א ָ֞בה י
ָ ֹ וְ ֽל
ת־ה ְקּ ָל ָל֖ה ִל ְב ָר ָ ֑כה ִ ֥כּי
ַ ֹלהיָך ְלָּך֛ ֶא
֧ ֶ הוה ֱא
֨ ָ ְוַ יַּ ֲהפְֹך֩ י
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְֲא ֵ ֽה ְבָך֖ י
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 מילת־יחס+  — ָשׁ ַמע3.1 סעיף

A'r Arglwydd a'th rydd di yn ben, ac
nid yn gynﬀon, hed ti a ddi yn vchaf
yn vnic ac nid yn iſaf, os gwꝛandewi ar
oꝛchymynnion yꝛ Arglwydd dy Duw y
rhai 'r ydwyﬁ yn goꝛchymyn it heddyw
[eu] cadw, ai gwneuthur.

ית ַ ֣רק ְל ַ֔מ ְﬠ ָלה
ָ֙ ה
ִ֙אשׁ וְ ֣ל ֹא ְלזָ ָ֔נב וְ ָ י
֙ ֹ הו֤ה ְלר
ָ ְוּנְ ָ ֽתנְ ָ֨ך י
הו֣ה
ָ ְל־מ ְצ ֺ֣ות ׀ י
ִ י־ת ְשׁ ַ֞מע ֶא
ִ וְ ֥ל ֹא ִת ְה ֶי֖ה ְל ָ ֑מ ָטּה ִ ֽכּ
מר וְ ַל ֲﬠ ֽשׂוֹת׃
ֹ ֥ ֹלהיָך ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ָך֛ ַהיּ֖ וֹם ִל ְשׁ
ֶ֗ ֱא

A Joſuah mab Nun [ydoedd] gyﬂawn
o yyꝛd (sic) doethineb, o herwydd
Moſes a roddaſe ei ddwylo arno: a
meibion Iſrael a wꝛandawſant arno, ac a
wnaethant fel y goꝛchymynnaſe 'r Arglwydd wꝛth Moſes.

י־ס ַ ֥מְך מ ֶ ֹ֛שׁה
ָ יהוֹשׁ ַע ִבּן־נ֗ וּן ָמ ֵל ֙א ֣ר ַוּח ָח ְכ ָ֔מה ִ ֽכּ
֣ ֻ ִ ֽו
ֶאת־יָ ָ ֖דיו ָﬠ ָל֑יו וַ יִּ ְשׁ ְמ ֨עוּ ֵא ָל֤יו ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ַ ֽו יַּ ֲﬠ ֔שׂוּ
הו֖ה ֶאת־מ ֶ ֹֽשׁה׃
ָ ְַכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִצָוּ֥ה י

-ְל
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Hed wꝛth Adda y dywedodd, am
wꝛando o honot ar lais dy wꝛaig, a bwytta
o'ꝛ pꝛenn am yꝛ hwn y goꝛchymynnaſwn
i ti gan ddywedyd, na fwytta o honaw:
melldigedic [dd] y ddaiar o'th achos di,
a thꝛwy lafur y bwyttei o honi holl ddyddiau dy enioes.

ְ
֙אכל
ַ ֹ י־שׁ ַמ ְﬠ ָ ֮תּ ְל ֣קוֹל ִא ְשׁ ֶתָּך֒ וַ ֙תּ
ָ וּל ָא ָ ֣דם ָא ַ֗מר ִ ֽכּ
אכ֖ל ִמ ֶ ֑מּנּוּ
ַ ֹ מר ֥ל ֹא ת
ֹ ֔ ית ֙יָך ֵלא
ִ֙ ִן־ה ֔ ֵﬠץ ֲא ֶ ֤שׁר ִצוּ
ָ ִמ
אכ ֔ ֶלנָּ ה ֖כֹּל
ֲ ֹ בוֹן ֽתּ
֙ בוּרָך ְבּ ִﬠ ָצּ
֔ ֶ רוּרה ָ ֽה ֲא ָד ָמ ֙ה ַ ֽבּ ֲﬠ
֤ ָ ֲא
יְמי ַח ֶיּֽיָך׃
ֵ֥

Yna y dywedodd Sarai wꝛth Abꝛam, wele
yn awꝛ, yꝛ Aglwydd a lluddiodd i mi
blanta: Dos attolwg at  llaw foꝛwyn, fe
alle y ceir i mi blant o honi hi, ac Abꝛam
a wꝛandawodd ar lais Sarai.

ה־נא ֲﬠ ָצ ַ ֤רנִ י יְ הוָ ֙ה
ָ֞ ֵל־א ְב ָ ֗רם ִהנּ
ַ אמר ָשׂ ַ ֜רי ֶא
ֶ ֹ וַ ֨תּ
אוּלי ִא ָבּ ֶנ֖ה ִמ ֶ ֑מּנָּ ה
֥ ַ ל־שׁ ְפ ָח ִ֔תי
ִ ִמ ֔ ֶלּ ֶדת בֹּא־נָ ֙א ֶא
וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע ַא ְב ָ ֖רם ְל ֥קוֹל ָשׂ ָ ֽרי׃

Felly y gwꝛandawant ar dy lais: ac y deui
di a henuriaid Iſrael at enin yꝛ Aipht ac
y dywedwch wꝛtho, […]

את ַא ָתּ ֩ה וְ זִ ְק ֵ֨ני יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל
ָ֡ וּב
ָ וְ ָשׁ ְמ ֖ﬠוּ ְלק ֶֹלָ֑ך
ֹלהי
֤ ֵ הוה ֱא
֞ ָ ְל־מ ֶלְך ִמ ְצ ַ ֗ריִם וַ ֲא ַמ ְר ֶ ֤תּם ֵא ָל ֙יו י
֣ ֶ ֶא
ה־נּא ֶ ֣דּ ֶרְך
ָ֞ ָ ֽה ִﬠ ְב ִריִּ ֙ים נִ ְק ָ ֣רה ָﬠ ֔ ֵלינוּ וְ ַﬠ ָ֗תּה ֵנֽלֲ ָכ
ֹלהינוּ׃
ֽ ֵ יהו֥ה ֱא
ָ יָמ ֙ים ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר וְ נִ זְ ְבּ ָ ֖חה ַ ֽל
ִ ְשׁ ֹ֤ל ֶשׁת

3.1.3

 דוגמאות: — נספח3 פרק
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A bydd oni chꝛedant i ti, ac oni
wꝛandawant ar lais yꝛ arwydd cyntaf:
etto y credant i lais yꝛ ail arwydd.

את
ֹ ֣ ם־ל ֹא יַ ֲא ִ ֣מינוּ ֔ ָלְך וְ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֔עוּ ְל ֖קֹל ָה
֣ וְ ָהיָ ֙ה ִא
את ָה ַא ֲח ֽרוֹן׃
ֹ ֥ אשׁוֹן וְ ֶ ֽה ֱא ִ֔מינוּ ְל ֖קֹל ָה
֑ ָה ִר

Ac oni chꝛedant hed i'r ddau arwydd
hyn, ac oni wꝛandawant ar dy lais, yna
cymmer o ddw yꝛ afon a thywallt ar y
ch-dir: […]

ם־ל ֹא יַ ֲא ִ֡מינוּ גַּ ֩ם ִל ְשׁ ֵ֨ני ָהא ֹ֜תוֹת ָה ֵ֗א ֶלּה
֣ וְ ָה ָ֡יה ִא
אר
ֹ ֔ ְימי ַהי
֣ ֵ עוּן ְלק ֔ ֶֹלָך וְ ָל ַק ְח ָ֙תּ ִמ ֵמּ
֙ וְ ֤ל ֹא יִ ְשׁ ְמ
שׁר ִתּ ַ ֣קּח
֣ ֶ וְ ָשׁ ַפ ְכ ָ ֖תּ ַה ָיַּבּ ָ ֑שׁה וְ ָהי֤ וּ ַה ַ֙מּ ֙יִם ֲא
יַּבּ ֶשׁת׃
ֽ ָ אר וְ ָהי֥ וּ ְל ָ ֖דם ַבּ
ֹ ֔ ְן־הי
ַ ִמ

Ac a addywedodd, os gan wꝛando y
gw⸗randewi di ar lais yꝛ Arglwydd dy
Dduw, ac os gwnei di yꝛ hyn a ſyddo inion yn ei olwg ef, a rhoddi cluﬅ
iw oꝛchymynnion ef, a chadw ei holl
ddeddfau ef: ni roddaf arnat un o'ꝛ cledau y rhai a roddais ar yꝛ Aiphtiaid,
o herwydd myﬁ [ydwyf ] yꝛ Arglwydd di
iachawdur.

ָ אמר֩ ִא
ֶ ֹ וַ יּ
ֹלהיָך
ֶ֗ הו֣ה ֱא
ָ ְם־שׁ ֨מ ַוֹע ִתּ ְשׁ ַ֜מע ְל ֣קוֹל ׀ י
וְ ַהיָּ ָ ֤שׁר ְבּ ֵﬠינָ ֙יו ַתּ ֲﬠ ֶ֔שׂה וְ ַ ֽה ֲאזַ נְ ָ֙תּ ְל ִמ ְצו ָֺ֔תיו וְ ָשׁ ַמ ְר ָ ֖תּ
ר־שׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַ ֙ר ֙יִם
֤ ַ ל־ה ַ ֽמּ ֲח ֞ ָלה ֲא ֶשׁ
ַ ל־ח ָ ֑קּיו ָ ֽכּ
ֻ ָכּ
הו֖ה ר ְֹפ ֶ ֽאָך׃
ָ ְא־א ִ ֣שׂים ָﬠ ֔ ֶליָך ִ ֛כּי ֲא ִנ֥י י
ָ ֹל

A Moſes a wꝛandawodd ar lais ei chwegrwn: ac a wnaeth yꝛ hyn oll a ddywedodd efe.

וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע מ ֶ ֹ֖שׁה ְל ֣קוֹל ח ְֹתנ֑ וֹ וַ ַ֕יּ ַﬠשׂ ֖כֹּל ֲא ֶ ֥שׁר ָא ָ ֽמר׃

Ond os chwi ni wꝛandewch arnaf, ac ni
wnewch yꝛ holl oꝛchymynnion hynn.

ל־ה ִמּ ְצ ֺ֖ות
ַ ם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֖ﬠוּ ִ ֑לי וְ ֣ל ֹא ַת ֲﬠ ֔שׂוּ ֵ ֥את ָכּ
֥ וְ ִא
ָה ֵ ֽא ֶלּה׃
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Ac os er hyn ni wꝛandewch arnaf, yna y
chwanega eich coi chwi ſaith mwy am
eich pechodau.

תּי ְליַ ְסּ ָ ֣רה
֙ ִ ד־א ֶלּה ֥ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֖ﬠוּ ִ ֑לי וְ יָ ַס ְפ
ֵ֔ ם־ﬠ
ַ וְ ִ֨א
יכם׃
ֽ ֶ את
ֵ ֹ ל־חטּ
ַ ֶא ְת ֶ֔כם ֶ ֖שׁ ַבע ַﬠ

Ac os rhodiwch yng-wꝛthwyneb imi ac
ni nnwch wꝛando arnaf ﬁ, yna chwanegaf bla ſaith mwy arnoch yn ol eich
pechodau.

מ ַ ֽע ִ ֑לי
ֹ ֣ אבוּ ִל ְשׁ
֖ ֹ מּי ֶ ֔ק ִרי וְ ֥ל ֹא ת
֙ ִ ם־תּ ְל ֤כוּ ִﬠ
ֽ ֵ וְ ִא
יכם׃
ֽ ֶ את
ֵ ֹ יכ ֙ם ַמ ָ֔כּה ֶ ֖שׁ ַבע ְכּ ַחטּ
ֶ וְ יָ ַס ְפ ִ ֤תּי ֲﬠ ֵל

Ac os er hyn ni wꝛandewch arnaf, ond
rhodio yn  erbyn.

ם־בּ ֔ז ֹאת ֥ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֖ﬠוּ ִ ֑לי וַ ֲה ַל ְכ ֶ ֥תּם ִﬠ ִ ֖מּי ְבּ ֶ ֽק ִרי׃
ְ וְ ִ֨א
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