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0 פרק

הקדמה

אבסטרקט

השדה במסגרת העברי המקור לבין (1588) החומש של הוולשי התרגום בין היחס תיאור

בשתי בעיקר (שמתורגם ’ָׁשַמע‘ הפועל של התרגום אופן של בחינה ’שמיעה‘. הסמנטי

בטקסט, הקיימת החוקיות תיאור קרובים. פעלים ושל (gwꝛandoו־ clywed וולשיות: לקסמות

מתודולוגיות. שאלות והעלאת המופעים, כלל של מדוקדקת בחינה כדי תוך

תיאורטי ובסיס מתודולוגיה 0.1

ותרגום פרדיגמטית בחירה 0.1.1

עקרון היא שבה, השונים הזרמים על הסטרוקטורלית, הבלשנות של מאבני־היסוד אחת

הלשוני, המבע יצירת הדדי. (אופוציזיה) בניגוד העומדים לשוניים סימנים בין הבחירה

הלשונית שבמערכת המצאי מתוך בחירות של בסדרה כרוכה ,(parole) לינארי ביטוי שלו

.(langue)
קבלת של כתהליך (translating) התרגום לתהליך מודל מציג [L (1967)] לוי
כאשר שונות; אלטרנטיבות בין לבחור המתרגם על שבהן סיטואציות של סדרה — החלטות

מהמצאי שלו התרגום אופן את לבחור עליו בשפת־המקור, לשוני ביטוי נמצא המתרגם מול

השם (ובבחירת ובכך למשחק, משווה לוי האלה הבחירות את שבשפת־היעד. הלשוני

הענף עם להשוואה אפשרות פותח הוא התרגום) תהליך לאפיון ‘decision process’
לבלשנות. מעשיר פוטנציאל בה יש שלדעתי השוואה במתמטיקה, תורת־המשחקים

רצוף התרגום תהליך השונות, שבשפות הלשוניות המערכות בין הרב השוני לאור

תחומי־הלשון: (בכל הלשוניים המכניזמים שבין מההבדלים הנובעות כאלה, בחירות

וכד׳). לדוגמה) (בשמות, בפונולוגיה בלקסיקון, בתחביר,

1
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מקראית ועברית וולשית 0.1.2

שבין היחס הוא קלטית בבלשנות — במחלוקת והשנויים — המעניינים התחומים אחד

בין מגע היה האם (חמיתו-שמית):1 האפרו-אסייתית המשפחה ובין הקלטית המשפחה

תכונותיו? ומה גרידא טיפולוגי הוא הדמיון האם בסובסטראטום? מדובר האם הלשונות?

שבין הכללי הדמיון על העולה האלה, הלשונות בין מובהק דמיון קיים באמת אכן האם

ותמיד בלבד, אינהבלשנית-אקדמית לעולם להן שאלותשהתשובה —אלו אנושיות? לשונות

רגשי. משקל בעלת הינה

לשון הוולשית, בין שבמגע אחת פינה במקצת להאיר אנסה זו סמינריונית בעבודה

כזה לא כי אם ב’סובסטראטום‘, שהוא מגע שמית; לשון המקראית, העברית ובין קלטית,

לוולשית. החומש תרגום — טקסטואלי אלא היסטורי,

היודו-נוצריים כתבי־הקודש של מלא תרגום הראשונה בפעם לאור יצא 1588 בשנת

ויוונית3, עברית2 משפות־המקור, שתרגם ,(1604–1545) מורגן וויליאם בידי לוולשית,

תרגום־השבעים הקלאסיים: והתרגומים בני־התקופה אנגליים תרגומים עם בהיכרות

התרגומים מיעוט לאור מעניין, זה מצב־דברים הישנה, לברית הנוגע בכל והוולגטה.4

תרגמו, ולא במישרין העברי הטקסט על שהתבססו באירופה וורנקולריות לשפות האחרים

הוולגטה. או מתרגום־השבעים שני, מכלי

מצב את יותר טוב להבין כדי השוותי, הרגילה מהסיסטמיטיות שסוטות דוגמאות בכמה

תורגמה בהם שגם התקופה, בני אנגליים תרגומים שני ועם הקלאסיים התרגומים עם הדברים,

עם ,1568) Bishops' Bibleוה־ (1560) Geneva Bible מעברית: ישירות הישנה הברית

ב־1572). רוויזיה

הוולשית שבין בקו־התפר נמצא התרגום הוולשית, השפה של הדיאכרוניה מבחינת

Cymraeg) המאוחרת המודרנית וזו (Cymraeg Modern Cynnar) המוקדמת המודרנית

גורם היא השפה על כתבי־הקודש תרגום של ההשפעה למעשה, ;(Modern Diweddar
השפה מטבעו. בלשני-חיצוני שהוא הדיאכרוניים, השלבים של החלוקה באופן חשוב

ויונחלינג ומצרית וולשית של בהשוואה [S-H (2003)] ששה-הלוי לדוגמה, 1ר׳,

דוגמת יותר, מוקדמים מלומדים וכן מקראית, ועברית וולשית של בהשוואה [J (2000)]
מוריס-ג׳ונס ג׳ון וכן ,(Heinrich Wagner) ואגנר היינריך ותלמידו (Julius Pokorny) פוקורני יוליוס
לתפיסות בבניגוד (בתקופתנו, קשר על להצביע בתקופתנו הראשון שהיה ,(John Morris-Jones)

לעברית). הלשונות כל את שקשרו נאיביות ימיביניימיות

בלבד. לחומש מוגבלת העבודה לענייננו; נוגע לא הארמית של 2מקומה

היא היוונית תהא, אשר (Urtextה־) במקור החדשה הברית ספרי נכתבו שבה השפה 3תהא

לנו. הנגישות העובדות מבחינת מאוחרת, מנקודת־ראות בפועל שפת־המקור

יכולה זו השפעה מעמיקה. לבחינה ראויה מורגן נעזר בהם התרגומים של ההשפעה 4מידת

נראה בתרגום. הרגילה מהסיסטמטיות חריגות יש שבהם מהמקרים בחלק כהסבר לשמש
לענות כדי דרוש מיוחד מחקר — מידה? באיזו העברי; הטקסט לביאור בעיקר שמשו שהתרגומים

הזאת. השאלה על



3 תיאורטי ובסיס מתודולוגיה — 0.1 סעיף

(ר׳ רבות יחודיות תכונות בה ויש וארכאית5, מליצית בחינות ומכמה ספרותית, שבתרגום

ב־0.1.3§). הראשונה הנקודה

העברית בין השוואתי למחקר רבה תועלת עולה במישרין מתורגם שהטקסט מהעובדה

שעשה הבחירה תהליך ,[L (1967)] ללוי נחזור אם בת־התקופה.6 והוולשית המקראית

אבחן זו בעבודה הוולשי. הלשוני המצאי לפי העברי, הטקסט על בהתבסס היה מורגן

זו בחינה של חלק־הארי החומש7; של הוולשי בתרגום ’שמיעה‘ הסמנטי השדה את

הוולשיות (הלקסמות ’ָׁשַמע‘ העברי הפועל תורגם שבהם השונים באופנים בהתבוננות הוא

המבני. ותיאורם (gwꝛandoו־ clywed הן לכך שמשמשות

המדעית העבודה וסוג מושא־המחקר סוג 0.1.3

העבודה ועיקר הוולשי בתרגום הסמנטי השדה הוא שלנו הבחינה שמושא כתבתי בכדי לא

אחרון: ואחרון ראשון ראשון אבאר, בתיאור. הוא

היעד. בתרבות עובדות הם תרגומים לפיה השקפה מציע [T (1995): c. 1] טורי •
הלשוני: לתחום זו השקפה להעתיק נוכל אך תרבותי, הוא שלו המיקוד עיקר אמנם

כזה טקסט של בלשני ומחקר במסגרתשפת־היעד הואטקסטשישלבחון טקסטמתורגם

כמובן, זאת, שלו. מבני מתיאור הנגלית הפנימית הלשונית המערכת של מחקר הוא

תכונות בעל (ועל־כן מתורגם הטקסט והיות המקורי הטקסט מול עין לעצום מבלי

שבטקסט מסויימים יסודות תורגמו שבהם האופנים של משווה תיאור מיוחדות8).

של תיאור זה המקורי: הטקסט מתוך יוצא הוא אם גם מונחה־יעד, תיאור הוא המקורי

לחקור אפשר בטקסט. שונים במקומות יסוד באותו כשפגש המתרגם שעשה הבחירות

משווה בחינה אך עצמם9, עבור כמקור מהמקור, במנותק לגמרי מתורגמים טקסטים

הטקסט את הן התרגום, תהליך את הן הבנתנו את להעשיר יכולה המקור עם שלהם

ממויינות שבו האופן לכן, המתרגם). של (במשקפיו המקורי הטקסט את והן המתורגם

בספרות ‘abnormal sentence’ המכונה בטקסט, הנורמלי המשפט מבנה במיוחד 5מובהק

הבלשנית…

רלוונטי להיות יכול שהיה שנראה Y Beirniad בכתב־העת מאמר כתב [D (1916)] 6דייויס

העברי). והתנ"ך מורגן הבישופ של (התנ"ך Beibl Esgob Morgan a'r Beibl Hebraeg לענייננו: במיוחד
נגיש. עותק למצוא הצלחתי לא לצערי

פסוק באקראי (בחרתי ואקראי ספורדי באופן התנ״ך בשאר גם שלי הממצאים את 7בדקתי

מקבלות החומש בסיס על שניסחתי ההכללות תורגם): הוא שבו האופן את ובחנתי מהקונקורדנציה
.§0.2 ר׳ הקורפוס, צמצום לעניין בתנ״ך. אחרים לספרים גם מתאימות שהן מכך נוסף תוקף

תחביריים מבנים של בהעתקה לראות ניתן מאנגלית החדשה לעברית בתרגומים לכך 8דוגמאות

אידיומטיים ביטויים ובתרגום בתרגום, מיוחד באופן שמשמשות לקסיקליות ביחידות אנגליים,
יותר ניכרת ההשפעה כדוגמה). ‘good old John’) בעברית פשוטה מקבילה להם שאין באנגלית

טובים. בתרגומים גם בהחלט קיימת היא אך מדי, מילוליים גרועים, בתרגומים

אבד. והמקור בלבד, בתרגום שנשתמרו רבים טקסטים זימנה ההיסטוריה 9ואכן
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העברי. זה את גם אלא הוולשי, הטקסט את רק לא בחשבון מביא בעבודה הדוגמאות

(=שפת־המקור נהר של גדות בשתי עומדים שקצותיו גשר הוא התרגום משל: אתן

שסופו גשר הוא הגדות שתי על קצותיו בשני יציב באופן עומד שלא גשר ושפת־היעד);

המקור הנהר, גדות שתי על הדעת את לתת חייבת תרגום של בחינה גם כך — ליפול

והתרגום.

של ושיטתי מבני תיאור של בחשיבות ההכרה מתורגם, בטקסט מדובר כאשר

מקבלת 10(Spezialgrammatik) עצמאי באופן שלו הלשוני והמבנה יחיד טקסט

—שונה המקראי לטקסט מורגן של לשון־התרגום — הנחקרת הלשון משנה־חשיבות.

הטקסט היות מעצם הן סיבות: משתי זאת בת־התקופה11. מהוולשית מהותי שוני הרי

מהתכונות הנובעות הספציפיות הלשוניות ההשפעות על מעברית, (ובפרט מתורגם

שתרגום ו’נטל־הסטנדרטיזציה‘ הטקסט של התרבותי מהמשקל והן שלה), הלשוניות

תרגומים בתרגום, לדיוק שניתנת והחשיבות קדושתם בשל עצמו12. על מקבל כזה

אלה על שמבוססים בדגמים ולהשתמש מילוליים להיות נוטים קדושים כתבים של

בשפת־היעד. טבעיים דווקא לאו הם אם גם המקורי, שבטקסט

ולא (דסקריפטיבי), מתאר מדע ובראשונה בראש היא הסטרוקטורלית הבלשנות •
הנתונים נמצאים הבלשן מול פרסקריפטיבית). פוסקנית, שאינה (וודאי מסביר.

ומנסח ומוצא בשיקול־דעת אותם ומארגן מנתח והוא קורפוס), של בצורה (בדרך־כלל

בפרישה גם טעם יש הסבר. להציע ולהעז לנסות אולי, אפשר, אז רק ומבנים. חוקיות

המחקר מושא מושלמת: חוקיות לתאר מבלי מאורגנת בצורה מצאי־העובדות של

לגמרי13. ונקיות חדות מסקנות להוציא ניתן תמיד ולא ביותר, מורכב הבלשני

העבודה מטרת של לב־לבה את שמסכמות ,[H (1969): p. 16] היילמסלב של מילותיו 10ר׳

להתייחסות: וראויה חשובה בהן מילה שכל שורות, בכמה הבלשנית

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 compre-
hended through a self-consistent and exhaustive description.

ובין שונים סוגי־טקסט בין לשונית אחידות אין שהרי בנות־התקופה‘, ’הוולשיות שאומר 11מוטב

ביניהם. קווי־דמיון קיימים כמובן, אם, גם שונים, ’-ֶלְקִטים‘) (ושאר דיאלקטים

תרגום של ההשפעה תהא .[F (1993)] פווקס של הביקורתי המאמר ר׳ זה 12בעניין

— הספרותי הוולשי הסטנדרט על שלהם) והחברתי התרבותי הדתי, המשקל (על כתבי־הקודש
כתפיו על נתון שהיה ’נטל־הסטנדרטיזציה‘ קטנה, או גדולה — לאחור במבט דבר, של בסופו
הלשוני. המבנה על השפעה בעלת ולכך מנקודת־מבטו, מקרה בכל משמעותי היה מורגן של
הוולשית; הלשון של גורלה של זה הוא הנדון, לזה הדוקות הקשור נוסף, סוציולינגוויסטי נטל
של עותק למצוא בידי עלה (לא [W (1961): p. 243] ו־ווטקינז [E (1968)] אדוארדס ר׳

האחרון). זה

פינות‘. וב־’עיגול בפישוט-יתר התיאור את להחשיד כדי בו יש ’מדי‘ ונקי חלק תיאור 13למעשה,
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מראה לא כצפוי, והתוצאה, רב, זמן ארכה מורגן של התרגום מלאכת לענייננו:

לסיסטמטיות ממנו לצפות ואין אדם, אלא מכונה, אינו המתרגם מוחלטת. אחידות

בחשבון. הכלל‘ מן ’יוצאים מקרים הבאת מחייב המערכת של תיאור לכן, מושלמת;

לא עצמו החומש גם אבל ,(§0.2 (ר׳ בלבד לחומש עצמי את הגבלתי אמנם בנוסף,

שונים מבנים שלהם מחלקים ובנוי טקסטואלית, או לשונית מבחינה אחת מקשה עשוי

ומגוונים.

התיאור של ההתאמה מידת ועל ההסברי הכח על כשמסתכלים בפועל, זאת, עם

בנוסף, הדברים. מצב את היטב תואמת אכן כאן המוצעת שהמערכת ברור לממצאים,

עדינה מערכת כאן שמשתקפת אלא הממצאים, עם בהתאמה עומד שהתיאור רק לא

מקווה אני המקראי. הטקסט את מורגן של מעמיקה הבנה שמוכיחות הבחנות, של

גם אלא המוצע, התיאור בתקפות הקורא את לשכנע רק לא אצליח זאת שבעבודה

הזה. המרשים שבתרגום ודקות־ההבחנה הדיוק, היופי, את להציג

העבודה וסדר פרוצדורה 0.1.4
רוזן מציג ‘The Jerusalem School of Linguistics and the Prague School’ במאמרו
המנטרלות הסביבות בידוד — הבלשן של העבודה סדר את [R (2005): pp. 46–47]
האסכולה של —כלחם־חוקּה קיים פונקציונאלי ניגוד שבהן אלו לתיאור בהכרח קודם כשלב

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 se-
lectability. We may state with quite some satisfaction that this pro-
cedure, the preliminary isolation of neutralization environments
prior to engaging in any attempt at uncovering functions, and es-
pecially on the levels superior to phonology, has become standard
procedure in our school, […]

מכך, הנובעת התיאורטית המשמעות על לאו14, אם ובין ’ניטרול‘ במונח נשתמש אם בין

אלו לפני ניגוד) אין (בהן יותר הפשוטות הסביבות בתיאור להתחיל הוא הבריא ההגיון
ככלל.15 ניגודים), של מערכת יש (בהן יותר המורכבות

להתנגדות. [B (1979)] בארי 14ר׳

הליבה, בבירור המלאכה את להתחיל הוא המדובר, זה עם ביד יד שהולך נוסף, 15כלל־אצבע

הרלוונטיות הדוגמאות איסוף של השלב לאחר הפריפריה. על בעבודה להמשיך אז ורק ,coreה־
הגיוני בסדר שלהם שיטתי מיון ללא מקרים. של מאוד גדולה מסה הבלשן בפני עומדת למחקר
ולא מדעית, עבודה של סוג בכל נכון הדבר וראויה. אפקטיבית בלשנית עבודה לבצע אי־אפשר

הבלשנית. בזו רק
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בהן העברי בטקסט תחביריות16 סביבות שלוש ניפיתי תחילה זה עקרון־עבודה על־פי

תוכן‘ + ’ָׁשַמע ,(§1.1.1) מילת־יחס‘ + ’ָׁשַמע :(§1.1) יחידה וולשית ללקסימה מתורגם ’ָׁשַמע‘
מ־80 (למעלה רבות שהדוגמאות העובדה לאור .(§1.1.3) מושא+בינוני‘ + ו־’ָׁשַמע (§1.1.2)
ספק אין ומערכתיות, השלישית) עבור 5 רק אך השניה; עבור ו־14 הראשונה הסביבה עבור

הקורפוס. של ההיקף ממגבלות שנובע מקרי בהעדר־ניגוד מדובר שלא

מתורגם בטקסט למיפויים פורמאלית ודרך סמנטיים שדות 0.1.5
[Tו־ [T (1931)]) טריר אך ארוכה, היסטוריה בשפה בקשרי־משמעות לעיסוק

מונחים. ולקבוע ה’שדה‘ מושג את להגדיר הראשון היה ((1934)]
[ S (1983): c. II.5.3] סוסיר17 אסוציאטיביות, שבסדרות השונים היחסים בין

enseignement,) את כדוגמה ונותן המסומנים, בין הדמיון דרך על אסוציאציה גם מונה

הסמנטי השדה הרי, זהו, בצרפתית. (instruction, apprentissage, éducation, …
היחסים במסגרת איבר של הגדרתו שהרי כאן, חשוב הסוסיריאני ההקשר ההוראה. של

הגדרתו אחר: לשון במערכת. אחרים איברים עם שלו מהניגוד נובעת האסוציאטיביים

הצמד בין כאן להבדיל חשוב בעל־משמעות. ניגוד של עניין היא סמנטי בשדה איבר של

יחסים : סינטגמטיים ’יחסים לבין סוסיר, שאצל אסוציאטיביים‘ יחסים : סינטגמטיים ’יחסים

היילמסלב דוגמת התורה, את שפיתחו יותר מאוחרים בלשנים שאצל פרדיגמטיים‘

נוספים). רבים ובמקומות [H (1970): p. ו־[33 [H (1969): c. 17])
מציג, הלשוני, הסימן צדי שני את בוחן כשהוא ,[H (1969): c. 13] היילמסלב
שונות סמנטיות מחלקות מחלקות שונות שפות שבהם השונים האופנים את העניין, לצורך

træ-ו־ בוולשית gwyrdd-glas-llwyd לעומת באנגלית green-blue-gray-brown (כך

בצרפתית). arbre-bois-forêt ולעומת בגרמנית Baum-Holz-Wald לעומת בדנית skov
אופנים באילו לבדוק ניתן כזו: להשוואה ישירים כלים נותנת מתורגם טקסט על עבודה

ליסוד מתורגמים יסודותמשפת־המקור ואילו לשפת־היעד, בשפת־המקור מסויים יסוד תורגם
פעמים:18 כמה לחזור ניתן הזה הגילוי תהליך על בשפת־היעד. מסויים

במקומות לשפת־היעד bוב־ aב־ מתורגם שהוא ונראה בשפת־המקור Xב־ נתבונן •
בטקסט. שונים

דוגמת בלבד, פשוטה תחבירית להגדרה מוגבלת לא — היטב מוגדרת עוד כל — סביבה 16אמנם

ואחרות) פרגמטיות נרטיביות, לקסיקליות, לכאלו (בניגוד תחביריות סביבות אבל ב־1.1§, הסביבות
חדה. להגדרה יותר פשוטות

שפורסם. כפי הקורס, משמעו ’סוסיר‘ העניין 17לצורך

החצים): עם וממשיכים Xמ־ (מתחילים 18דיאגרמה

..X.

a

.

b

.Y . Z. .שפת־המקור:

שפת־היעד:
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בהתאמה. ,Zו־Xו־ ,Yו־Xב־ ונראה—לדוגמה—שמדובר bול־ aל־ מתורגם מה נבחן •

על חלילה וחוזר מתורגמים, הם אופנים באילו ונראה בשפת־המקור Zוב־ Yב־ נתבונן •
התהליך…

הוא שלנו ה’זרע‘19) (או ה’שורש‘ כאשר זו, בעבודה נעשה — ’פינג-פונג‘ — הזה התהליך

הצדקה גם אלא רלוונטיות, דוגמאות למציאת פרקטי כלי רק לא זהו העברי. בטקסט ’ָׁשַמע‘20
סמנטי.21 שדה להגדרת

[É-Š באבן־שושן נעזרתי העברי בטקסט הרלוונטיים הפסוקים מציאת לצורך

.(1977–1980)]
המבנה בתיאור פורמאלית מבחינה מוגדרת-היטב שיטה לפי פועלים אנו לתמצת, אם

’שמיעה‘ הסמנטי השדה של הלשונית) — הסיסטמה — מהמערכת כחלק (הסטרוקטורה,

ע:( ְוִנְׁשָמֽ ה ’)ַנֲעֶׂש֥ העבודה: של הכותרת הרי, זו, החומש. מעברית, המתורגם וולשי בטקסט

פורמאלי-מבני‘. עיון לוולשית: החומש בתרגום ”שמיעה“ הסמנטי השדה

ה(אי־)אפיון מושג הוא סמנטיים שדות של המבנה בתיאור מאוד מרכזי מושג

הסמנטית המערכת את ביחד שמהווים הלשוניים הסימנים בין היחסים .((un)markedness)
יש שבהם יחסים הם — סמיולוגיות מערכות של במבנה יותר כללי באופן וכן — שבענייננו

clywed:gwꝛando בניגוד ,(§1.2) בהמשך שנראה כמו מאופיינים. ואיברים מאופיין לא איבר

.gwꝛando הוא המאופיין וזה ,clywed הוא הלא־מאופיין האיבר

והטקסט סמנטיים שדות לקסיקוגראפיה, 0.1.6
יש שבו ה’חלון‘ סמנטי, שדה בתיאור שעוסקת זאת, כמו בעבודה מסורתי, באופן לכאורה,

גדולה טעות אין המשפט. ברמת היותר לכל או הלקסמה, ברמת הוא הדוגמאות את לבחון

והכללות מסקנות להוציא היכולת השונות, בדוגמאות בעיסוק רבות פעמים שנראה כמו מזו!

ספציפיים— במקרים והכללות מסקנות אותן את לבחון והיכולת אחד מצד טובותמהממצאים

שלכאורה למרות זאת, מבחינה בחשבון. נרחב טקסט בלקיחת מכריע באופן תלויות אלו

כאן העיסוק בפועל הנבחנת, הלקסמה את שעוטף זה הוא דוגמה לכל הרלוונטי הטקסט היקף

במקרים כלל אפשרית אינה בבידוד דוגמה של הבנה רבות: מבחינות לבלשנות־הטקסט קרוב

דוגמה בהרבה. גדולים לקטעי־טקסט בודדים פסוקים בין נע לבחון יש אותו התחום — רבים

.(28 עמ׳ (ר׳ שלם פרק היא למעשה שתחולתה ,54 בדוגמה לראות ניתן לכך יפה

אורתוגראפית, בהגדרה (לא ’מילים‘ אינם הנחקרים שהיסודות גם לציין חשוב בנוסף,

בתיאור מכריע מקום יש ולקולוקציות לערכיות בהמשך, שנראה כמו אחרת). או מורפולוגית

הנדון. התחום

מוגדר-היטב. בתהליך מתחילים שממנו זה דומות: למטרות במדעי־המחשב הקיים מונח ,‘seed’19

לי ברור לפעלים. בעיקר הבדיקה את צמצמתי העבודה, של ההיקף את להגביל כדי 20במתכוון,

נוספות. צורות גם אלא התנ״ך כל את רק לא לכלול חייבת תהיה יותר ומקיפה שלמה שעבודה

.‘procedural method’ המילים ובפרט 4 בעמ׳ 10 הערה וכן ,§0.1.7 21ר׳
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וכן — שונה דקדוק — שונה תחביר שונים ולסוגי־טקסט מאוד, מגוון המקראי הטקסט

העיסוק על שלהן וההשפעה דקדוקיות לתת־מערכות דוגמאות לקסיקון. של שונה מערכת

וב־1.7§. (15 (עמ׳ ’ִיְׁשָמֵעאל‘ בתת־הסעיף ב־1.1.1§, לראות אפשר כאן

התיאור של הצדקה 0.1.7
תיאור הוא האם לבחון נוכל איך (4 בעמ׳ 10 הערה (ר׳ טקסט של בלשני תיאור בהנתן

self-consistent לא היותו בסיס על אותו לפסול ננסה תחילה, מוצדק? הוא האם מתאים,

הרלוונטיות מהעובדות חלק (כלומר, exhaustiveלא או פנימיות) סתירות מכיל הוא (כלומר,
צריך טוב תיאור בכך. די אין האלה, המבחנים בשני יעמוד התיאור אם גם הושמטו).

תקווה כולי .(‘… can be comprehended …’) הטקסט את שלנו ההבנה את ולעדן לשפר

ומדוייקת יותר טובה להבנה ולהביא הנדונה הסוגיה את במעט להבהיר הצלחתי זו שבעבודה
העברי.22 לזה והיחסו הוולשי הטקסט של יותר

באופן לנו, לעזור גם יכולה התרגום של יותר מעמיקה הבנה מתורגם, טקסט על בעבודה

דומה? הדבר למה המתרגם.23 בעיני משתקף שהוא כפי המקורי, הטקסט את להבין עקיף,

ובלתי־פריק אחיד כיחיד, שנראה מה לפרק יכול התרגום תהליך במנסרה: קרן־אור לשבירת

הטקסט —על נוסף פירוש לפחות —או יותר טוב מושג לנו יתן שאולי כזה באופן אותו ולפרוט
המקורי.24

בתקבולות לראות ניתן ’שמיעה‘ הסמנטי בשדה האיברים של לזהותם נוספת הצדקה

(ר׳ השני וצדה התקבולת של אחד צד שבין הסמנטי הקשר על שמעידות המקראי, בטקסט

.(§1.4
בחירת את להצדיק אוכל נוספים, חושים לתיאור המחקר תחום את ארחיב וכאשר אם

.(§2.1 וכן §1.2.2 (ר׳ במקרא שיש רשימות־חושים באמצעות העברי בטקסט ה’זרעים‘

הקורפוס 0.2

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

William) מורגן וויליאם ד״ר בידי לוולשית, היודו-נוצריים כתבי־הקודש של הראשון

כן (ועל 1588 בשנת לאור שיצא ,(Llanelwy) ובל׳אנלוי (Llandaf) בל׳אנדאֿב בישופ ,Morgan
לתרגום. ניגש בטרם נוספות ושפות ויוונית עברית למד מורגן בוולשית). ‘Beibl 1588’ מכונה
בני־התקופה של מכתביהם הן לראות ניתן לכך ראיות העברי; מהטקסט נעשה התנ״ך תרגום

דוגמה. אף מעיני נשמטה שלא מקווה אני שמצאתי. הדוגמאות כל כלולות 22בעבודה

רב אמר אבין בר איקא רב אמר הבבלי: בתלמוד 3a מגילה לדוגמה ר׳ חדש; רעיון לא כמובן, 23זה,

בספר ויקראו במקרא ויבינו שכל ושום מפורש האלהים תורת בספר ויקראו [8:8 [נחמיה דכתיב מאי רב אמר חננאל
טעמים. פיסקי אלו במקרא ויבינו הפסוקין אלו שכל ושום תרגום זה מפורש מקרא זה האלהים תורת

ובראשם לארמית, התנ״ך תרגומי של המרכזי המקום את להזכיר כמובן ראוי המקראי 24בהקשר

עליהם. שנכתבה הספרות ואת פרשנית, ספרות של כצורה אונקלוס, תרגום
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שלא הבראיזמים (דוגמת התרגום של הלשוניות מתכונותיו והן יותר מאוחרות והתייחסויות

שהעותק נראה למעשה, בני־התקופה).25 האנגליים ובתרגומים הקלאסיים בתרגומים קיימים
בכתב־ידו!26 הערות עם שרד, מורגן את ששימש התנ״ך של העברי

מורגן, של מותו לאחר שנים וכ־16 מ־1588 התרגום פרסום אחרי שנים כ־32 ,1620 בשנת

עם בשיתוף התרגום, של מחודשת מהדורה פרסם (Richard Parry) פארי ריצ׳רד הבישופ
חלקם רבים, שינויים הוכנסו במהדורה .(John Davies o Fallwyd) ממל׳ויד דייויס ג׳ון ד״ר

מכונה היא ;(1611 (בשנת בינתיים שיצא ג׳יימס המלך של האנגלי לתרגום התאמה לשם

עד יותר, המאוחרות המהדורות הודפסו הזאת המהדורה על־בסיס בוולשית. ‘Beibl 1620’
מורגן‘. של ’התנ״ך כאל אליה דווקא מתייחסים ורבים ,([M (1955)] (לדוגמה: לימינו

סיבות: משלוש לצרכינו מתאימה לא הזאת המהדורה

מקשה העורך של עבודתו מודרניים, בטקסטים כמו בדיוק נערך. שהטקסט העובדה •
בזו מתנגשת העורך, של זו אחרת, לשונית מערכת הבלשן. של עבודתו על מאוד

את ’מלכלכת‘ שהיא בכך הלשוני המחקר על ומקשה סבוכה והתוצאה המחבר של

הנתונים.

בבירור מראה המהדורות של השוואתית בחינה עקביים. אינם שהוכנסו השינויים •
באחר לפעמים באחד, הוחלף לפעמים מסויים יסוד בשינויים: סיסטמטיות חוסר

ברורה. חוקיות בלי כנו, על נשאר ולפעמים

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

.([M (1588)]) מ־1588 הישנה במהדורה לדבוק בחרתי לכן

פרקטית היא כולו, העברי לתנ״ך ולא בלבד, לחומש המחקר היקף בצמצום הבחירה

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

דוגמאות ובכתובים בנביאים שמופיעות הדוגמאות מבין שיש ודאי ל’ָׁשַמע‘. דוגמאות

המוחלט רובן אך המוצע, המערכתי התיאור את לחדד או אור לשפוך לאתגר, שיכולות

כדי ומגוון ארוך מספיק החומש של הטקסט לתיאור. דבר מוסיף או מאתגר ולא טריוויאלי

ברורות. מסקנות להוציא

[E אדוארדס ר׳ המקוריות, מהשפות נעשה שהתרגום כך על ובפרט התרגום, על 25למידע

.[L (1876)] ולוי [M (1988)] מורגן ,(1968)]

כיום העותק של המצאותו הספר. של נגישה פקסימילה מהדורת למצוא הצלחתי לא 26לצערי

פרשת (תחילת ממנו דף של מאוד מוקטן צילום בצירוף ,[M (1988): c. 2, fig. 2] אצל מוזכרת
העותק של השוואה ידרוש בתרגום יותר מעמיק עיון זו. בעבודה האחורי לשער שצורף קרח),

.(§2.1 (ר׳ ההערות של וקריאה אחרות מהדורות עם מורגן מול שעמד
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מהדורות 0.2.1
דיגיטלית‘), (’מראה 27‘Drych Digidol’ בשם חשוב אתר הקימה הוולשית הלאומית הספריה

ספרים כתבי־יד, של דיגיטליות פקסימילה למהדורות חופשית גישה השאר, בין ניתנת, בו

מורגן התרגוםשל של עותק של דיגיטלי צילום גם נמצא אבני־החן בין ועוד. עתיקים מודפסים

כמות הוקלד והוא זו, בעבודה הוולשי לטקסט המקור הוא הזה העותק !1588 בשנת שהודפס

.29 שהוא28

הראשונה, מהמהדורה ספר של בצילום השתמשתי מ־1620 למהדורה בהתייחסויות גם

:(30EEBO (ר״ת: Early English Books Onlineה־ פחות, לא חשוב פקסימיליות ממאגר

.[M (1620)]
Westminster Leningradה־ היא בה שהשתמשתי המהדורה העברי, הטקסט עבור

בביבליוגראפיה). [WLC)] (ר׳ Codex

טכניות הערות

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

לסייע כדי רק מיועד בדוגמאות תחתי בקו המקבילים האלמנטים של הסימון •
בלשני. תוקף לו ואין בדוגמה, ביותר הרלוונטי החלק את להדגיש כללית, בהתמצאות

בלבד. המרכזית היחידה על הוא הסימון מורכבים, במבנים

מהסעיפים בחלק המדוברת. הדוגמה התייחסותאל מציין דוגמה לאחר מיד ‘←’ סימון •
הדוגמאות מודפסות ולאחריה הסעיף בראש הדוגמאות קבוצת כלל אל התייחסות יש

נקודתי הסבר מופיע חלקן אחרי כאשר ,(◇ ◇ ◇ ◇ ב־◇ הפרדה (עם ברצף עצמן

ב־’←‘.

http://www.llgc.org.uk/?id=digitalmirror&L=127

טעויות. שנשארו יתכן אבל המוקלד, הטקסט על הגהה בצעתי בי. מקורה בהקלדה שגיאה 28כל

ציינתי רגילה לא צורה כתובה שבהם במקומות .‘???’ סימנתי ברור לא הדפוס בהם מקומות בכמה
שלי בטעות מדובר שלא סימון רק אלא טעה‘), הסדר או ’המתרגם (כאומר יוהרה כאן אין :‘(sic)’

בהקלדה. או בקריאה

מהרצפים שחלק יתכן מדי, מאוחר בה שהבחנתי טכנית תקלה עקב שולית: טכנית 29הערה

ושמות בראשית בספרים מ־1588, התרגום של בטקסט אחת ſכ־ מיוצגים ,( (כלומר, s שני של
בסטנדרטים sל־ וקוצר יחסית, נדיר  שהצירוף גם (מה לקריאת־הטקסט ממשי נזק בכך אין בלבד.
הטעות של ותיקון (rrו־ nn שאינם אחרים כפולים עיצורים גם כמו יותר, מאוחרים אורתוגראפיים
כאמור, לתקן. טרחתי לא לכן, הפסוקים; של כפולה הקלדה של מאוד רבה עבודה מצריך היה

מהתקלה. הושפעו לא הספרים שאר

שאינן בשפות באנגליה שהודפסו ספרים גם מופיעים במאגר ;http://eebo.chadwyck.com/30

אנגלית.
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מסויימת מורפולוגית לצורה ולא ללקסמה, היא הכוונה ’ָׁשַמע‘ בעבודה נכתב כאשר •
רק מטרתה המנוקדת המילונית בצורה הבחירה קל). בניין יחיד, שלישי גוף (’פרפקט‘,

ב־1.8§). בפרט חשוב (הניקוד הזה בפועל שמדובר להבהיר

היחסית והפשטות מ־80) (למעלה מילת־יחס‘ + ’ָׁשַמע למבנה בדוגמאות הריבוי לאור •
על להקל כדי ,(§3) בנספח אלא בגוף־הטקסט מופיעות לא למבנה הדוגמאות שלו,

תת־סעיף בכל הדוגמאות כאשר בגוף־הטקסט, מופיעות הדוגמאות שאר הקריאה.

בתנ״ך. הופעתן סדר לפי מסודרות

לינארי שהוא תיאור ,langueה־ הלשונית, המערכת של הלא־לינארי אופיה בשל •
ואחורה. קדימה שפונות רבות, הפניות מופיעות בעבודה אפשרי. אינו לגמרי

הכרחי ואחורה קדימה דפדוף אבל האפשר, במידת הקריאה על להקל השתדלתי

על שנשענות נקודות יש ’קישוטים‘): אינן (ההפניות העבודה של שלמה לקריאה

שלאחריהן. בעמודים שיופיעו או הקודמים בעמודים שהופיעו דברים

במקור.31 כך רבועים; בסוגריים מצויינות מורגן משל תוספות הוולשי בטקסט •

ברור תמיד לא המילים בין הוולשי בטקסט הריווח מניח, אני הדפוס, מגבלות בשל •
סימני־פיסוק, אחרי שהושמטו רווחים השלמתי כאלה בשורות צפופות. בשורות ואחיד

מרווח. היה ר ּדָ ַהּסַ מרווחת שבשורה ספק אין שבהם במקומות מילים בין רווחים וכן

את ולהבין אותה לקרוא יוכל וולשית יודע שלא אדם שגם כך נכתבה העבודה •
בכל מצויין לא זאת, עם חשובים. היותר החלקים את ובפרט המוחלט, רובה

יוכל בוולשית בקיא שאינו הקורא ;gwꝛando או שמופיע הוא clywed האם דוגמה

שבמבט לכך גורמת הוולשית כשהמורפולוגיה גם הבא, בכלל־האצבע להשתמש

תמיד gwꝛandoב־ :32clywed/gwꝛando כצורהשל לזהותאתהמילה אי־אפשר מבחוץ

כלל. מופיעה לא היא clywedוב־ ,33ꝛ האות מופיעה

נראה מעניין: נושא בעיני היא הוולשי בטקסט ונגרע נוסף ואיך מה שבדיקה אגיד 31בהערת־אגב

התוספת ובחלקם אחרים, תרגומים של בהשפעה מדובר בחלקם בביאור, מדובר מהמקומות שבחלק
הנקודה השפות. שתי בין המבניים וההבדלים והוולשית העברית בין הממשק של תוצאה היא
ב־0.1.3§): הראשונה הנקודה (ר׳ כתבי־הקודש שבתרגום המילוליות של בהקשר מעניינת האחרונה
צורך ראה הוא ומה בסוגריים ציון בלי והתאמה לשינוי כמתאים ראה מורגן מה השאלה נשאלת
בדאי זה הרי כצורתו פסוק המתרגם אומר יהודה ר׳ הבבלי: בתלמוד 49a קידושין ר׳ זה בהקשר לציין.

ומגדף. מחרף זה הרי עליו והמוסיף

.clywed של צורה שהיא ,glybuב־ לדוגמה 32כך,

.w ביניהן מסויימות, אותיות אחרי שמופיעה r האות של צורה — מעוגלת) R) R rotunda33
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1 פרק

’שמיעה‘ הסמנטי השדה

כמה מלבד — gwꝛandoו־ clywed— שתיים הן בטקסט העברי ל’ָׁשַמע‘ הוולשיות המקבילות

ביניהן: ההבדל של בחינה כמובן, מזמין, כזה מצב .(§1.6) בהמשך שידונו חריגים מקרים

ביניהן. הפונקציונאלי והניגוד ביניהן הדיסטריבוציה

clywed בין בבחירה ניגוד אין שבהן התחביריות הסביבות בתיאור נתחיל ,(§0.1.4) כאמור
.(§1.2) ניגוד קיים בהם המקרים את נתאר מכן ולאחר (§1.1) ’ָׁשַמע‘ בתרגום gwꝛandoו־
במבנים מופיעה שמיעה שבהם והמקרים (§1.3) ע‘ ְוִנְׁשָמֽ ה ’ַנֲעֶׂש֥ מסוג המקרים יפורטו אחר־כך,
clywed ובין ’ָׁשַמע‘ בין חפיפה אין שבהם המקרים יתוארו ,(§1.4) מקראית תקבולת של

הראשון זה וכאשר (§1.5) הראשון זה את לא מתרגמים האחרונים אלו (כאשר gwꝛandoו־
שבה מיוחדת תחבירית-רטורית סביבה תתואר ,((§1.6) האחרונים באלו שלא מתורגם

.(§1.8) לקסמותשקרובותל’ָׁשַמע‘ ויוצגו (§1.7) (הומונימיה) הדוגמאות מבשאר שונה ’ָׁשַמע‘

תחבירית מנוטרלת בלקסמה הבחירה שבהם מקרים 1.1

בניתוח אחרים רבים במקרים גם לה מקבילות לראות שאפשר — מאוד מעניינת עובדה

סביבות וישנן מסויימת בפרדיגמה איברים בין ניגוד קיים שבהן סביבות ישנן כאשר בלשני,

עדיין ,clywed:gwꝛando ניגוד אין הזה בסעיף שאפרט שבסביבות שלמרות היא — ’מנטרלות‘

נבחר שבהם למקרים סמנטית מבחינה מתאימים clywedב־ בלעדי שימוש יש שבהם המקרים

בהמשך שנראה כמו כלומר, בהתאמה); ,gwꝛando עם גם (וכך clywed:gwꝛando מתוך clywed
נוסף: אפיון עם כשמיעה gwꝛandoו־ פשוטה, חושית כשמיעה clywed ,(§1.2)

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

.clywed מלל: של חושית שמיעה תוכן) + (ָׁשַמע ב־1.1.2§ •

.clywed נקסוס1: של שמיעה מושא+בינוני) + (ָׁשַמע ב־1.1.3§ •

המקרים. בכל נקסוס של בשמיעה כאן מדובר אכן האם בשאלה לדיון המדובר הסעיף 1ר׳

13
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העולה התיאורטית השאלה על ארחיב ב־2.1§ ;clywed:gwꝛando בניגוד אדון ב־1.2§
קיים. לא פורמאלי ניגוד כאשר גם הקיימת הסמנטית מההתאמה

מילת־יחס + ָׁשַמע 1.1.1

הוולשי. בטקסט gwꝛando arל־ מתורגם העברי בטקסט מילת־יחס‘ + ’ָׁשַמע הצירוף ככלל,

ֶאל- ,(246 עד 211 דוגמאות ;§3.1.1) ְּב- שלוש:2 הן הזו בסביבה העברי בטקסט מילות־היחס

לאותו מתורגמות כולן .(295 עד 285 דוגמאות ;§3.1.3) ו־ְל- (284 עד 247 דוגמאות ;§3.1.2)
במילת־יחס שמשתמש בתרגום, לביטוי בא אינו במילת־היחס ההבדל כלומר, וולשי; מבנה

.ar יחידה,
את רק מתרגם gwꝛando ar במקומה, אחת כל שנדונות ספורות, דוגמאות-נגד מלבד

למבנה עברי מבנה של פשוטה (המרה אוטומטי הוא כאן התרגום כלומר, מילת־יחס‘; + ’ָׁשַמע
האלה, הדוגמאות כל עברי). מבנה אותו להמרת רק משמש הוולשי (המבנה ובלעדי וולשי)

כמו ’רגילות‘, דוגמאות לא מקרה בכל הן (כלומר, מיוחדות תכונות בעלות במספר, ארבע

אחת כל אחרי הסבר (ר׳ הסטיה את להבין עוזרות שאולי הדוגמאות), של המוחלט הרוב

ב־2.1§): האחרונה הנקודה וכן במקומו, מהדוגמאות,

בקורפוס. ’ָׁשַמע‘ עבור יחידאי תחבירי מבנה :25 דוגמה •

רבועים, בסוגריים מורגן, תוספתשל הוא זכר) שלישי גוף + ’על‘ ar) arnoה־ :63 דוגמה •
להבהיר. כדי כנראה

הפסוק. באותו ַהַּנַ֖ער‘ ֶאל־֥קֹול ים ֱאֹלִה֛ ע מ’ָׁשַמ֧ הנראה, ככל מושפע, :80 דוגמה •

ל־80. דומה :92 דוגמה •

הדעת את לתת ראוי אך ,(§0.1.3 (ר׳ העברי לזה ויחסו הוולשי בטקסט עוסקים אנחנו אמנם

לחומש): מחוץ שונה שהמצב כמובן, (יתכן, העברי בטקסט הבאות התכונות על

בכל שם־עצם. עם בסמיכות או סיומת־קניין עם ’קֹול‘ אל ורק אך מצטרף ְּב-‘ + ’ָׁשַמע •
יש שם ,226 בדוגמה מלבד בהתאם, שמשוייך llaisב־ מתורגם ’קֹול‘ האלה המקרים

יש בכולם מורגן: לפני שהיו מהתרגומים נובע לא במושא ההבדל .llefב־ שימוש

vox בתרגום־השבעים, φωνή — ל’קֹול‘ רגיל באופן שמשמש מושא באותו שימוש

לשוני שהמוטיבציה כך, אם להניח, סביר האנגליים. בתרגומים voyceו־ בוולגטה
’קֹול‘ של שמיעה שבהם נוספים במקרים גם קורה כך הבכי. של מהסמנטיקה נובעת

;(gweiddi) וקריאה (derchafu … llef) הרמת־קול יש שם ,6 דוגמה :llefב־ מתורגמת

יש שם ,84 ודוגמה ;(roddi llef mewn wylofain) בבכי נתינת־קול יש שם ,52 דוגמה

ואילך. 71 מעמ׳ 2הדוגמאות
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דומה מבנה בעלת שהיא ,93 בדוגמה ונקיים: פשוטים לא הדברים .(gweiddi) צעקה
3.llais מופיע ל־84,

’קֹול‘ אל מצטרפת אחת רק זאת, לעומת ֶאל-‘, + ’ָׁשַמע של הדוגמאות 38 מכל •
שמות־עצם פרטיים, שמות כינויי־גוף, אל מצטרף המבנה זאת, מלבד .(248 (דוגמה

דוברים. שמציינים ושמות־עצם דיבור שמציינים

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

שלא גם ב’קֹול‘ השימוש ריבוי ולאור לעיל, המתוארת שבחלוקה הסיסטמטיות לאור

— כאן שמדובר להסיק אפשר הלקסיקלי‘), הערך של (’שחיקה הלקסיקלית במשמעותו

בין שמתווך (גרמטיקלי) דקדוקי ביסוד — ’ָׁשַמע‘ עם בקולוקציה שמיעה, של בסביבה

גרמטיקליזציה מקרהשל זהו כלומר, משוייך); ’קֹול‘ (שאליו ומושא־השמיעה פועל־השמיעה
בכמה ומגוון הזאת, העברית הצורה את לרוב מעתיק התרגום ’קֹול‘. הלקסיקלי היסוד של

על מכך דבר להסיק כמובן, אי־אפשר, .(llaisב־ מתורגמת המקרים (שברוב בלקסמה מקומות
כאמור מתורגמת, ללשון שלהם: והלקסיקון התחביר ועל בוולשית במקור שנכתבו טקסטים

.(33 עמ׳ ישיר, ’קֹול‘ (מושא §1.2.4 גם ר׳ לעניינו, עצמה. משל תכונות ,(§0.1.3)

ִיְׁשָמֵעאל מתן־שם:

רבות, עשרות מתוך יחיד, חריג מקרה .gwꝛando arב־ מתורגם מילת־יחס‘ + ’ָׁשַמע כאמור,
מופת היא הזאת הדוגמה ישיר. מושא שלו clywed עם למבנה שמתורגמת ,247 דוגמה הוא
משכפל אני הקריאה, נוחות למען בדוגמה; נתבונן הכלל‘. על המעיד הכלל מן ’יוצא של

— כאן אותה

1[
בראשית
16:11

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

ְדְּת ְויַֹל֣ ה ָהָר֖  ְך ִהָּנ֥ ה ְיהָו֔ ְך ַמְלַא֣ ָלּ֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ה ְיהָו֖ ע י־ָׁשַמ֥ ִּכֽ אל ִיְׁשָמֵע֔ ְׁשמֹ֙ו את ְוָקָר֤ ן ֵּב֑

ֶאל־ָעְנֵיֽ ְך׃

אך ,‘gwꝛando ar← ’ָׁשַמע+מילת־יחס האמור הזאתחורגתמהכלל נראהשהדוגמה לכאורה,

מיוחד. מקרה שמולנו נווכח המצומצמת, בסינטגמה רק ולא כולה, הדוגמה בתוכן נתבונן אם

ע שב’ָׁשַמ֥ ה’ָׁשַמע‘ שניתן. שם של פירוש בתנ״ך: רבות פעמים שמופיע מיוחד, סוג־טקסט זהו

במקרה clywedב־ הבחירה את להסביר ניתן פירוש־השם. מהקשר מנותק אינו ֶאל־ָעְנֵיֽ ְך‘ ְיהָו֖ה
ה’ש־מ־ע‘ עם נתינת/פירוש־שם) תחביר (של תחבירי ביחס שנמצא כאן, שה’ָׁשַמע‘ בכך דנן

הלקסמה אל אלא ֶאל־ָעְנֵיֽ ְך‘ ְיהָו֖ה ע ב’ָׁשַמ֥ שלו הקונקרטי לביטוי לא מתייחס שב’ִיְׁשָמֵעאל‘,
מורגן, מול לתרגום הזה הפסוק עמד כאשר ולכן, (’ש־מ־ע‘), אבסטרקטית־לשונית כישות

ההבדל ;nos כינוי־הגוף ובלטינית ,voyceו־ φωνή אחידים: האחרים התרגומים המקרים 3בשני

’קֹול‘ בתרגום ההבדל אך ,(gweiddi) הלקסמה מבחינת 1620 משנת במהדורה מיושר ’ַוִּנְצַעק‘ בתרגום
כנו. על נשאר
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§1.2 (ר׳ clywed דהיינו ,clywed:gwꝛando בניגוד ביותר, הגנרי הלא־מאופיין, באיבר בחר הוא
מאוד גבוהה בדקות־הבחנה מדובר המקרה, זה אכן אם בענייננו). ב(אי־)אפיון לדיון ו־0.1.5§

מורגן. של הוולשי התרגום של מהיופי חלק הזה הדיוק את מוצא אני אישית, בתרגום;

שבפסוק הפנימי ההגיון התרגום), של (קהל־היעד עברית יודע שאינו הוולשי הקורא עבור

הקשר את רואה לא הוא מובן: לא נתינת/פירוש־שם, יש שבהם הפסוקים שאר כל כמו הזה,

ֶאל־ָעְנֵיֽ ְך). ְיהָו֖ה ע י־ָׁשַמ֥ (ִּכֽ canys yꝛ Arglwydd a glybu dy gystudd diו־ (ִיְׁשָמֵעאל) Iſmael שבין
שבטקסט הפירוש על שמוסיפים תרגומים קיימים התנ״ך4; תרגומי בכל קיימת הזאת הבעיה

בדרך־כלל). (בסוגריים, לשפת־היעד מילולי פירוש

שלא כך פירוש, מופיע לא ברובם לשמיעה. קשור שפירושם שמות כמה בתנ״ך קיימים

הם: הנה הטענה. לחיזוק בהם להעזר נוכל

הֹוָׁשָמע ,(1:10 (במדבר ֱאִליָׁשָמע ,(10:10 (נחמיה ֲאַזְנָיה ,(26:16 (במדבר ָאְזִני
,(12:4 א׳ (דברי־הימים ִיְׁשַמְעָיה ,(35:3 (ירמיה ַיֲאַזְנָיה ,(3:18 א׳ (דברי־הימים

,(11:44 א׳ (דברי־הימים ָׁשָמע ,(8:4 (נחמיה ֶׁשַמע ,(4:25 א׳ (דברי־הימים ִמְׁשָמע
,(16:5 ב׳ (שמואל ִׁשְמִעי ,(12:3 א׳ (דברי־הימים ְׁשָמָעה ,(13:3 ב׳ (שמואל ִׁשְמָעה

.(11:22 א׳ (מלכים ְׁשַמְעָיה

לא זה מקרה .clywedב־ בשימוש שמתורגם ,4 בדוגמה שמעון, של שמו הוא מפורש שכן שם

בדומה ,clywedב־ מתורגם היה הוא מקרה שבכל כיוון דלעיל, הטענה בחיזוק לנו לעזור יכול

.(§1.1.2 (ר׳ ִּכי‘ + ’ָׁשַמע מהמבנה הדוגמאות לכל
אם בין זאת, עם שמיעה. עם נקשר שמואל של שמו תנ״כיים שמות על מהספרות בחלק

הטענה: בחיזוק לעזור יכול לא שמו מפורש שבו הפסוק לאו5, אם ובין אמת בכך יש

2[
א׳ שמואל
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.]

ן ֵּב֑ ֶלד ַוֵּת֣ ַחָּנ֖ה ַהר ַוַּת֥ ים ַהָּיִמ֔ ִלְתֻק֣פֹות ַוְיִהי֙
יו׃ ְׁשִאְלִּתֽ ֵמְיהָו֖ה י ִּכ֥ ל ְׁשמּוֵא֔ ֶאת־ְׁשמֹ֙ו א ַוִּתְקָר֤

לעשות אחרת דרך הטענה, בחיזוק לעזור יכולים לא לשמיעה שקשורים שהשמות למרות

לקסמות סיסטמתי באופן בוחר מורגן באמת האם בדיקה היא מיוחד, מחקר הטעונה דרך זאת,

אופן של מלא תיאור הן בחשבון לקחת צריך כזה מחקר שמות. פירוש בתרגום מאופיינות לא

האיברים ומיפוי סמנטיים שדות של ניתוח והן למקור ביחס שמות ופירוש נתינת של התרגום

הזאת. העבודה לתחום מחוץ נמצא הוא אבל מרתק, תחום זה בהם. ה(לא־)מאופיינים

תוכן + ָׁשַמע 1.1.2

.clywedב־ בשימוש מופיע, הוא שבהם המקרים בכל מתורגם, תוכן‘ + ’ָׁשַמע הצירוף

לשמות. חשיבות ניתנת בהם בני־ימינו ספרים של בתרגומים 4וכן

אין.‘ וב’ְׁשמּוֵאל ב’ש־מ־ע‘, עי״ן יש 5והרי
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נתבונן ’א־מ־ר‘. השורש של בצורות וכמה פסוקית‘, + ב’ִּכי מושלמות הדוגמאות רוב

השונות: הצורות תורגמו שבו באופן

ִּכי + ָׁשַמע

ה’ִּכי‘: פסוקית של טיבה לפי צורות, בכמה מורגן מתרגם הזה המקראי המבנה את

:(that-form (שהוא וולשי באינפיניטיב בשימוש מתורגמות פעליות פסוקיות •
+ i’ במבנה מרובעים, בסוגריים אגנס, נוסף 5 בדוגמה ו־13. 9 ,6 ,5 ,3 דוגמאות

מסומן הוא 13 בדוגמה ;o במילת־היחס מסומן האגנס ו־9 6 בדוגמאות אינפיניטיב‘;

ה)). (ִנְׁשָּב֖ פאסיבי (המקור אגנס מופיע לא 3 בדוגמה סמיכות; של במבנה

הנראה ככל ’ָּבא‘. לתרגום bod עם קונוורביאלית צורה משמשת 12 בדוגמה

.(11 שבדוגמה הבינוניים גם מתורגמים (כך כבינוני העברית הצורה את פירש מורגן

הרגילה: הצורה מופיעה האחרים בתרגומים

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

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

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

And when kyng Arad the Chananite which dwelt תנ״ך־הבישופים: –
towarde the south, hearde tell that Israel came by the way that the

spyes had founde out, […]

שמתורגם ִים), ְּבִמְצָר֑ ֶבר (ֶיׁש־ֶׁש֖ לוקטיבי אדוורב + משפט־ישות במקור יש 7 בדוגמה •
.(fod ŷd yn yꝛ Aipht) לוקטיבי אדוורב + bodב־ בשימוש

פוקאליים. ומבנים שמניים משפטים אלו :mai מופיע ו־11 8 ,4 בדוגמאות •

כפתיחה אלא תוכן, של כציין לא (ומפורש) מתורגם ’ִּכי‘ מהשאר: שונה 10 דוגמה

(גם הוולשי התרגום על כאן שהשפיעו שנראה האנגליים, בתרגומים גם כך לפסוקית־סיבה.

בסוגריים): בשימוש

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

them)

And Moyses sayde vnto the Lorde: Then the Egyptians תנ״ך־הבישופים: •
shall heare it, (for thou broughtest this people in thy might from among

them.)
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◇ ◇ ◇ ◇ ◇

3[
בראשית
14:14

]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 thꝛy-
chant, ac a ymlidiodd hyd Dan.

יו ֶאת־ֲחִניָכ֜ ֶרק ַוָּי֨ יו ָאִח֑ ה ִנְׁשָּב֖ י ִּכ֥ ם ַאְבָר֔ ע ַוִּיְׁשַמ֣
ף ַוִּיְרּדֹ֖ ֵמ֔אֹות ּוְׁשֹ֣לׁש ָעָׂש֙ר ְׁשֹמָנ֤ה ֵבי֗תֹו י ְיִליֵד֣

ן׃ ַעד־ָּדֽ

4[
בראשית
29:33

]Ahi 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.

ְיהָו֙ה ע י־ָׁשַמ֤ ִּכֽ אֶמר ֹ֗ ַוּת ֵּבן֒ ֶלד ַוֵּת֣ עֹו֮ד ַהר ַוַּת֣
א ַוִּתְקָר֥ ַּגם־ֶאת־ֶז֑ה י ַוִּיֶּתן־ִל֖ ִכי ָאנֹ֔ ה י־ְׂשנּוָא֣ ִּכֽ

ִׁשְמֽעֹון׃ ְׁש֖מֹו

5[
בראשית
34:5

]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 ]

ָה֥יּו ּוָבָנ֛יו ִבּ֔תֹו ֶאת־ִּדיָנ֣ה ִטֵּמ֙א י ִּכ֤ ע ָׁשַמ֗ ב ְוַיֲעקֹ֣
ם׃ ַעד־ּבָֹאֽ ב ַיֲעקֹ֖ ׁש ְוֶהֱחִר֥ ה ַּבָּׂשֶד֑ ֶאת־ִמְקֵנ֖הּו

6[
בראשית
39:15

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

ב ַוַּיֲעזֹ֤ א ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ ִתי י־ֲהִריֹמ֥ ִּכֽ ְכָׁשְמ֔עֹו י ַוְיִה֣
ַהֽחּוָצה׃ א ַוֵּיֵצ֥ ַוָּיָ֖נס י ֶאְצִל֔ ִּבְגדֹ֙ו

7[
בראשית
42:2

]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 byd-
dom feirw.

ִים ְּבִמְצָר֑ ֶבר ֶיׁש־ֶׁש֖ י ִּכ֥ ְעִּתי ָׁשַמ֔ ִהֵּנ֣ה אֶמר ֹ֕ ַוּי
ָנֽמּות׃ א ֹ֥ ְול ְוִנְחֶי֖ה ם ִמָּׁש֔ נּו ְוִׁשְברּו־ָל֣ ָּמ֙ה ְרדּו־ָׁש֙

8[
בראשית
43:25

]Hwythau a ddarparaſant eu hanrheg, er-
byn dyfod Joſeph ar hanner dydd: o ble-
git clywſent mai yno y bwyttaent fwyd.

י ִּכ֣ ִים ָּצֳהָר֑ ַּבֽ ף יֹוֵס֖ ַעד־ּ֥בֹוא ה ֶאת־ַהִּמְנָח֔ ינּ֙ו ַוָּיִכ֙
ֶחם׃ ָלֽ אְכלּו ֹ֥ י ם ִּכי־ָׁש֖ ְמ֔עּו ָׁשֽ

9[
שמות
4:31

]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.

ֶאת־ְּבֵנ֣י ה ְיהָו֜ ד י־ָפַק֨ ִּכֽ  ִּיְׁשְמ֡עּו ַוֽ ם ָהָע֑ ן  ַּיֲאֵמ֖ ַוֽ
ְׁשַּתֲחּֽוּו׃ ַוִּיֽ  ִּיְּק֖דּו ַוֽ ם ֶאת־ָעְנָי֔ ָרָא֙ה י ְוִכ֤ ל ִיְׂשָרֵא֗
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10[
במדבר
14:13

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

ִים ִמְצַר֔ ְוָׁשְמ֣עּו ֶאל־ְיהָו֑ה ה ֹמֶׁש֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי
ִמִּקְרּֽבֹו׃ ַהֶּז֖ה ם ֶאת־ָהָע֥ ְבכֲֹחָ֛ך יָת י־ֶהֱעִל֧ ִּכֽ

11[
במדבר
14:14

] 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 [id-
dynt] 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.)

ה י־ַאָּת֣ ִּכֽ ְמעּ֙ו ָׁשֽ ַהּזֹא֒ת ֶרץ ָהָא֣ ֶאל־יֹוֵׁש֮ב ְוָאְמ֗רּו
׀ ה ִנְרָא֣ ִין ְּבַע֜ ִין ֲאֶׁשר־ַע֨ ַהֶּז֑ה ם ָהָע֣ ֶרב ְּב ֶק֖ ה ְיהָו֔
ה ַאָּת֨ ן ָעָנ֗ ד ּוְבַעֻּמ֣ ם ֲעֵלֶה֔ ד עֵֹמ֣ ְנָ֙ך ַוֲעָנֽ ה ְיהָו֗ ה ַאָּת֣

ְיָלה׃ ָלֽ ׁש ֵא֖ ּוְבַעּ֥מּוד ם יֹוָמ֔ ִלְפֵניֶה֙ם ְך הֵֹל֤

12[
במדבר
21:1

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

א ָּב֣ י ִּכ֚ ֶגב ַהֶּנ֔ ב יֵֹׁש֣ ֶלְך־ֲעָר֙ד ֶמֽ ַהְּכַנֲעִנ֤י ע ַוִּיְׁשַמ֞
ְׁשְּב ַוִּי֥ ל ְּבִיְׂשָרֵא֔ ֶח֙ם ַוִּיָּל֙ ים ָהֲאָתִר֑ ֶרְך ֶּד֖ ל ִיְׂשָרֵא֔

ִבי׃ ֶׁשֽ ּנּו ִמֶּמ֖ ׀

13[
במדבר
22:36

] 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.

ִלְקָרא֜תֹו א ַוֵּיֵצ֨ ם ִבְלָע֑ א ָב֣ י ִּכ֣ ק ָּבָל֖ ע ַוִּיְׁשַמ֥
ר ֲאֶׁש֖ ן ַאְרנֹ֔ ַעל־ְּג֣בּול ֲאֶׁש֙ר ב מֹוָא֗ יר ֶאל־ִע֣

ַהְּגֽבּול׃ ה ִּבְקֵצ֥

א־מ־ר + ָׁשַמע

המקראי. ל’א־מ־ר‘ המתאים ,dywedyd מופיע (18 דוגמה + כאן (שלוש הדוגמאות ארבע בכל

מקיפה בדיקה ברורה. חוקיות לתאר מכדי שנבחר בתת־הקורפוס מדי מעטות הדוגמאות

של למערכות התייחסות גם אלא התנ״ך, לכל הקורפוס של הרחבה רק לא תדרוש יותר

לדוגמה). ,[G (1991)] גולדנברג (ר׳ ציטוט ושל פעלי־הדיבור

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

14[
בראשית
37:17

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

ים ְמִר֔ ֹאֽ ְעִּתי֙ ָׁשַמ֙ י ִּכ֤ ה ִמֶּז֔ ָנְס֣עּו ָהִאיׁ֙ש אֶמר ֹ֤ ַוּי
[…] ְיָנה ּדָֹת֑ ה ֵנְלָכ֖

— ים‘ ְמִר֔ ’ֹאֽ הקומפלקס —לתרגום (yn dywedyd) קונוורב + (hwynt) רבים שלישי גוף ←מושא
(פסיק). בלבד גראפי בתיווך הציטוט שלאחריו
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15[
בראשית
41:15

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

ין ֵא֣ ר ּוֹפֵת֖ ְמִּתי ָחַל֔ ֲח֣לֹום ף ֶאל־יֹוֵס֔ ַּפְרעֹ֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ֲח֖לֹום ע ִּתְׁשַמ֥ ר ֵלאֹמ֔ יָ֙ך ָעֶל֙ ְעִּתי ָׁשַמ֤ י ַוֲאִנ֗ ֹא֑תֹו

ֹאֽתֹו׃ ר ִלְפֹּת֥

(’ש-‘). yב־ מצויין הציטוט שלאחריו (dywedyd) אינפיניטיב ←משלים

16[
דברים
*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:

ן ֹנֵת֥ יָך ֱאֹלֶה֜ ה ְיהָו֨ ֲאֶׁש֩ר יָך ָעֶר֗ ת ְּבַאַח֣ ע י־ִתְׁשַמ֞ ִּכֽ
ר׃ ֵלאֹמֽ ם ָׁש֖ ֶבת ָלֶׁש֥ ְלָ֛ך

ר‘. ל’ֵל-אֹמֽ מבנית מבחינה מקביל gan ddywedyd←

מושא+בינוני + ָׁשַמע 1.1.3

.clywedב־ בשימוש מופיע, הוא שבהם המקרים בכל מתורגם, הצירוף

ו־21 19 ,18 (בדוגמאות השמעת־קול� של פועל של הוא הבינוני 21–18 בדוגמאות

17 בדוגמה .(yn wyloב־ שמתורגם ’ּבֶֹכ֙ה‘, 20 בדוגמה ;yn llefaruב־ שמתורגם ’ְמַדֵּבר‘,
הוא הצירוף כאן אבל קול, להשמעת כלקסמה, קשורה, לא ְך‘ ’ִמְתַהֵּל֥ של הסמנטיקה אמנם

ְך. שִמְתַהֵּל֥ ֨קֹול של

בפועל לדוגמה, כך, דבר־מה; של המצב לתיאור שונות בשפות זהמשמשים דוגמת מבנים

verb of incom- הוא gmj שם ,[P (1965)] פולוצקי אצל במצרית ’למצוא‘ gmj
דבר־מהבמצב אלאמציאהשל חיפוש, של כתוצאה מציאה מציין pleteשלא predication
שומע השומע האם השאלה עולה עדיין אך המצרי, gmjמ־ שונה הוולשי clywed וזה. זה

בין הנקסוס של או המושא, של היא השמיעה האם כלומר, וזה‘? זה במצב X ’(ש) או ‘X ’את

לא היא המתוארת העובדה שם ,21 בדוגמה למצוא אפשר חלקית תשובה והבינוני. המושא

אלא בחיים, ונשאר נקסוס) של (שמיעה אש מתוך מדבר שקול־אלוהים שמע לא עם שאף

האש, מתוך מדבר הוא כאשר ים) ֱאֹלִה֜ ֨קֹול מושא, של (שמיעה קול־אלוהים שמע לא עם שאף

מלא בירור ’ָׁשַמע‘6. של המושא זהות על הוא הדגש הזה במקרה כלומר, בחיים. ונשאר

האפשרית מזאת ומעמיקה מקיפה בדיקה טעון בתרגום ומקבילתיו ’מושא+בינוני‘ המבנה של

הנוכחית. העבודה במסגרת

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

היא: זה את להציג גראפית 6דרך

ַוֶּיִֽחי׃ ה ַאָּת֖ ְעָּת ַּכֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ׁש] ִמּתֹוְך־ָהֵא֛ ר ְמַדֵּב֧ ים ֱאֹלִה֜ [֨קֹול ָע֩ם ע ַמֽ ֲהָׁש֣ נקסוס:
מול

ַוֶּיִֽחי׃ ה ַאָּת֖ ְעָּת ַּכֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ׁש ִמּתֹוְך־ָהֵא֛ ר ְמַדֵּב֧ ים] ֱאֹלִה֜ [֨קֹול ָע֩ם ע ַמֽ ֲהָׁש֣ מושא:
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17[
בראשית
3:8

] 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, ymmyſc pꝛen-
nau 'r ardd.

 ן ַּבָּג֖ ְך ִמְתַהֵּל֥ ים ֱאֹלִה֛ ְיהָו֧ה ֶאת־֨קֹול  ִּיְׁשְמ֞עּו ַוֽ
ְיהָו֣ה ִמְּפֵני֙ ְוִאְׁשּ֗תֹו ם ָאָד֜ ָהֽ א ַוִּיְתַחֵּב֨ ַהּ֑יֹום ְל֣רּוַח

 ן׃ ַהָּגֽ ץ ֵע֥ ְּב֖תֹוְך ים ֱאֹלִה֔

18[
בראשית
27:6

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

ִהֵּנ֤ה ר ֵלאֹמ֑ ְּבָנּ֖ה ב ֶאל־ַיֲעקֹ֥ ה ְמָר֔ ָאֽ ְוִרְבָק֙ה
יָך ָאִח֖ ו ֶאל־ֵעָׂש֥ ר ְמַדֵּב֛ יָך ֶאת־ָאִב֔ ְעִּתי֙ ָׁשַמ֙

ר׃ ֵלאֹמֽ

הסביבות, בשתי .(19 עמ׳ ,§1.1.2) א־מ־ר‘ + ל’ָׁשַמע החופף בתחום נמצאת הזאת ←הדוגמה
בין התנגשות שאין כך ,clywed הפועל משמש שתיהן, בין צומת על נמצאת הזאת שהדוגמה

כזאת). התנגשות יש בהם במקרים קורה היה מה לראות היה (מעניין gwꝛandoו־ clywed

19[
במדבר
7:89

] 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 dꝛu-
gareddfa, […] ac efe a ddywedodd wꝛtho.

ע ַוִּיְׁשַמ֨ ִאּתֹו֒ ר ְלַדֵּב֣ מֹוֵע֮ד ֶהל ֶאל־ֹא֣ ה ֹמֶׁש֜ א ֹ֨ ּוְבב
ֲאֶׁש֙ר ֶר֙ת ַהַּכּפֹ֙ ל ֵמַע֤ יו ֵאָל֗ ר ִמַּדֵּב֣ ֶאת־ַהּ֜קֹול
יו׃ ֵאָלֽ ר ַוְיַדֵּב֖ ים ַהְּכֻרִב֑ ְׁשֵנ֣י ין ִמֵּב֖ ת ָהֵעֻד֔ ן ַעל־ֲארֹ֣

20[
במדבר
11:10

] 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.

יׁש ִא֖ יו ְלִמְׁשְּפחָֹת֔ ּבֶֹכ֙ה ם ֶאת־ָהָע֗ ה ֹמֶׁש֜ ע ַוִּיְׁשַמ֨
ה ֹמֶׁש֖ ּוְבֵעיֵנ֥י ד ְמֹא֔ ְיהָו֙ה ף ַחר־ַא֤ ַוִּיֽ ָאֳה֑לֹו ַתח ְלֶפ֣

ע׃ ָרֽ

21[
דברים
4:33

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

ׁש ִמּתֹוְך־ָהֵא֛ ר ְמַדֵּב֧ ים ֱאֹלִה֜ ֨קֹול ָע֩ם ע ַמֽ ֲהָׁש֣
ַוֶּיִֽחי׃ ה ַאָּת֖ ְעָּת ַּכֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥

תחבירית מנועה אינה בלקסמה הבחירה שבהם מקרים 1.2

gwꝛandoו־ clywed בין הבחירה שבהם אלה את הדוגמאות ממכלול שניפינו אחרי עכשיו,

מנוע אינו הניגוד בהם המקרים, לשאר לגשת נוכל המדוברות, התחביריות בסביבות מנועה

תחבירית.

כזה: הוא הדוגמאות, מניתוח שעולה כפי ,gwꝛandoו־ clywed בין הניגוד ’בקליפת־האגוז‘,
קליטה פשוטה: שמיעה משמעו clywed כן. והשני סמנטית, מבחינה מאופיין אינו הראשון

בדרך־כלל (’שמיעה+‘), ָיֵתר אפיון נושא gwꝛando האזניים; דרך אקוסטי חושי מידע של

את וכד׳). פירוש משפט, וקבלת הכרעה (ציות, השמיעה מושג על שמתבססת מטאפורה

יבססו רק שלא רבות, דוגמאות על־ידי אבסס לניסוח, מאוד פשוטה שהיא הזאת, הטענה

מזמן המקראי הטקסט בהמשך, שנראה כמו אותה7. וישייפו ידייקו יעדנו, גם אלא אותה

ב’שמיעה+‘. נמצאים ‘+’ של סוגים אילו נראה לדוגמה, 7כך,
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;(5 בעמ׳ 15 הערה ר׳ הליבה; (זו לספק מקום משאיר לא הקו(נ)טקסט שבהם רבים מקרים

שנוסח לראותשהכלל נוכל (הפריפריה), ולכאן לכאן לפרשאתהכתוב במקריםשבהםאפשר

גם מכך (וכתוצאה יותר מדוייקת בצורה הוולשי בטקסט הכתוב את לפרש לנו מאפשר כאן

ב־0.1.7§). המנסרה‘ ’משל ר׳ מורגן; של העדשה דרך עקיף, באופן העברי, הטקסט את

במשפט שמיעה 1.2.1
כאן מדובר לא :gwꝛandoב־ מתורגמות משפטי בקונטקסט מופיע ’ָׁשַמע‘ שבהן הדוגמאות כל

ובהכרעה. בשקילה אלא באזניים, בשמיעה

אלו ’ִמְׁשָּפִטים‘: המילה למרות לענייננו, רלוונטית לא ו־269 236 ,115 ,114 דוגמאות

בדין. הכרעה לא האלוהיים, החוקים

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

22[
ויקרא
10:20

]Yna y gwꝛandawodd Moſes, ac y bu
fodlon.

יו׃ ְּבֵעיָנֽ ב ַוִּייַט֖ ה ֹמֶׁש֔ ע ַוִּיְׁשַמ֣

ן ַאֲהרֹ֜ ר ’ַוְיַדֵּב֨ כתוב זה, הקודם הפסוק ,10:19 בויקרא ואיתמר. אלעזר בעניין מהאל ←הכרעה
ַחָּטא֙ת ְלִּתי ְוָאַכ֤ ֶּלה ָּכֵא֑ י ֹאִת֖ אָנה ַוִּתְקֶר֥ ה ְיהָו֔ ִלְפֵנ֣י ָלָת֙ם ְוֶאת־עֹֽ ם ֶאת־ַחָּטאָת֤ יבּו ִהְקִר֨ ּיֹום ַה֠ ן ֵה֣ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗

ה׃‘. ְיהָוֽ ְּבֵעיֵנ֥י ב ַהִּייַט֖ ַהּ֔יֹום

23[
במדבר
9:8

]A dywedoddMoſes wꝛthynt, ſefwch a mi
a wꝛandawaf beth a oꝛchymynno yꝛ Ar-
glwydd o'ch plegit.

ַמה־ְיַצֶּו֥ה ה ְוֶאְׁשְמָע֔ ִעְמ֣דּו ה ֹמֶׁש֑ ם ֲאֵלֶה֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי
ם׃ ָלֶכֽ ה ְיהָו֖

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

24[
דברים
1:16

]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.

ַע ָׁשֹמ֤ ר ֵלאֹמ֑ וא ַהִה֖ ת ָּבֵע֥ ם ְפֵטיֶכ֔ ֶאת־ׁשֹ֣ ָוֲאַצֶּו֙ה
יו ּוֵבין־ָאִח֖ יׁש ין־ִא֥ ֵּבֽ ֶדק ֶצ֔ ם ּוְׁשַפְטֶּת֣ ֵּבין־ֲאֵחיֶכ֙ם

ֵּגֽרֹו׃ ין ּוֵב֥

הוולשית. השפה של למבנה הפסוק של התאמה ’מחלוקות‘); dadleuon) מושא ←נוסף

25[
דברים
1:17

]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: […]

ִּתְׁשָמ֔עּון ַּכָּגדֹ֙ל ן ַּכָּקטֹ֤ ט ַּבִּמְׁשָּפ֗ ים ָפִנ֜ ירּו א־ַתִּכ֨ ֹֽ ל
֑הּוא ים ֵלאֹלִה֣ ט ַהִּמְׁשָּפ֖ י ִּכ֥ יׁש ִמְּפֵני־ִא֔ ָת֙גּורּ֙ו א ֹ֤ ל

[…]

רק קיים מילת־יחס‘ + ל’ָׁשַמע מחוץ gwꝛando arב־ שימוש ,(14 (עמ׳ ב־1.1.1§ כאמור ←
זו לתרגומן. gwꝛando arב־ השימוש על נוסף באופן ’אבנורמליות‘ כולן ספורות, בדוגמאות

המבנה ָׁשַמע‘. + Yַּכ־ Xַּכ־’ — ’ָׁשַמע‘ עבור בקורפוס יחידאי שהוא מבנה כאן יש מהן: אחת
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בקורפוס אחת פעם רק מופיע הוא שגם ,gwꝛando + ar y X, yn gystal ac ar y Yב־ מתורגם הזה
וולשי. למבנה עברי מבנה של תרגום .8gwꝛando/clywed עבור

26[
דברים
1:17

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

י ֵאַל֖ ַּתְקִר֥בּון ם ִמֶּכ֔ ה ִיְקֶׁש֣ ר ֲאֶׁש֣ ְוַהָּדָב֙ר […]
יו׃ ּוְׁשַמְעִּתֽ

רשימות־חושים 1.2.2
— גרידא חושי עניין בהכרח לא במובהק שהיא ש’שמיעה‘ ראינו (§1.2.1) הקודם בסעיף אם
חושיות שהן לדוגמאות נעבור עכשיו ,gwꝛandoב־ המשפטית—מתורגמת במשמעות שמיעה

חושים של רשימות פעמים כמה מופיעות בתנ״ך .clywedב־ מתורגמות כולן פר-אקסלנס;

נוספים); ובמקרים היכולותהאלה את הנעדרים אחרים, אלוהים (בתיאור קוגניטיביות ויכולות

גם כללתי הטענה, את ולחזק יותר שלמה תמונה לתת כדי בחומש. מופיעות מהן שתיים

התנ״ך. משאר דוגמאות

הדמיון לאזכור ראוי .28 דוגמה מלבד הדוגמאות, בכל מופיעה (cluau) ’ָאְזַנִים‘ המילה
משותף9. אטימולוגי שורש שלהם ,(34 בדוגמה ינּו‘ ו’ַיֲאִז֑ ’ָאְזַנ֣ ִים‘ (השו׳ clywedו־ clust שבין
חיצונית, שמצאתי, נוספת דוגמה גם למנות אפשר העברי מהתנ״ך הדוגמאות על בנוסף

הקורינתים: אל הראשונה שבאיגרת ואיבריו הגוף ממשל

27[
א׳ קורינתים
12:17

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

ⲉⲓ ⲟⲗⲟⲛ ⲧⲟ ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲫⲑⲁⲗⲙⲟⲥ ⲡⲟⲩ ⲏ ⲁⲕⲟⲏ
ⲉⲓ ⲟⲗⲟⲛ ⲁⲕⲟⲏ ⲡⲟⲩ ⲏ ⲟⲥⲫⲣⲏⲥⲓⲥ

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

28[
דברים
4:28

] 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.

ֶבן ָוֶא֔ ץ ֵע֣ ם ָאָד֑ י ְיֵד֣ ה ַמֲעֵׂש֖ ים ֱאֹלִה֔ ם ַוֲעַבְדֶּתם־ָׁש֣
א ֹ֥ ְול אְכ֖לּון ֹֽ י א ֹ֥ ְול ִיְׁשְמ֔עּון א ֹ֣ ְול א־ִיְראּון֙ ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֤

ן׃ ְיִריֻחֽ

מול ת‘ יּוָמֽ ם ְּבָנְקבֹו־ֵׁש֖ ח ֶאְזָר֔ ָּכֽ ַּכֵּג֙ר […]’) 24:16 ויקרא אחרים: פעלים עם אחרות, מקבילות 8קיימות

[…]’) 12:19 שמות וכן (‘[…] lladder yn gystal y dieithꝛ a'r pꝛiodoꝛ, pan gablo efe enw ['r Arglwydd.]’
[…] yꝛ enaid hwnnw o doꝛrir ymmaith o gyn-’ מול ֶרץ‘ ָהָאֽ ח ּוְבֶאְזַר֥ ַּבֵּג֖ר ל ִיְׂשָרֵא֔ ת ֵמֲעַד֣ ַהִהו֙א ַהֶּנֶ֤פׁש ה ְוִנְכְרָת֞

(‘nulleidfa Iſrael, yn gystal y dieithꝛ a'r pꝛiodoꝛ

H. Wydd. cluas: < Clt. *kloustā, cf. H. Norseg hlust נכתב: [GPC ב־[(2001–1967) clust 9בערך

Crn. clweas, Llyd. clevet, cf. Gwydd. cluin-, נכתב: clywed ובערך ;‘ear’ o'r gwr. *kleu- ‘clywed’
.Llad. clūere, o'r gwr. *kleu- ‘clywed’ […]
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29[
דברים
*29:3

]Ond ni roddodd yꝛ Arglwydd i chwi ga-
lon i wybod, na llygaid i weled, na chluſ-
tiau i glywed hyd y dydd hwn.

ִלְר֖אֹות  ִים ְוֵעיַנ֥ ַעת ָלַד֔ ֵל֙ב ם ָלֶכ֥ ה ְיהָו֨ א־ָנַת֩ן ֹֽ ְול
ה׃ ַהֶּזֽ ַהּ֥יֹום ד ַע֖ ַע ִלְׁשֹמ֑ ְוָאְזַנ֣ ִים

30[
ירמיה
5:21

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

ָלֶה֙ם  ִים ֵעיַנ֤ ֵל֑ב ין ְוֵא֣ ל ָסָכ֖ ם ַע֥ את ֹ֔ ז ִׁשְמעּו־ָנ֣א
עּו׃ ִיְׁשָמֽ א ֹ֥ ְול ם ָלֶה֖  ִים ָאְזַנ֥ ִיְר֔אּו א ֹ֣ ְול

31[
יחזקאל
12:2

]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 anu-
ddgar ydynt hwy.

ר ֲאֶׁש֣ ב יֵֹׁש֑ ה ַאָּת֣ ִרי ֵּבית־ַהֶּמ֖ ְּב֥תֹוְך ם ֶּבן־ָאָד֕
ַע֙ ִלְׁשמֹ֙ ם ָלֶה֤ ִים ָאְזַנ֨ ָר֗אּו א ֹ֣ ְול ִלְר֜אֹות ם ָלֶה֨ ֵעיַנִי֩ם

ם׃ ֵהֽ י ְמִר֖ ית ֵּב֥ י ִּכ֛ עּו ָׁשֵמ֔ א ֹ֣ ְול

32[
יחזקאל
44:5

]Yna y dywedodd yꝛ Arglwydd wꝛthif,
goſot dy galon fab dŷn, a gwel a'th ly-
gaid, 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.

ה ּוְרֵא֨ ִלְּבָ֩ך ים ִׂש֣ ם ֶּבן־ָאָד֡ ְיהָֹו֗ה י ֵאַל֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
ר ְמַדֵּב֣ ֲאִני֙ ר ָּכל־ֲאֶׁש֤ ת ֵא֣ ע ְּׁשָמ֗ ּוְבָאְזֶנ֣יָך יָך ְבֵעיֶנ֜
ּוְלָכל־[תורתו] ֵּבית־ְיהָו֖ה ְלָכל־ֻחּ֥קֹות ְך ֹאָת֔
י מֹוָצֵא֥ ל ְּבכֹ֖ ִית ַהַּב֔ ִלְמ֣בֹוא ִלְּבָ֙ך ְוַׂשְמָּת֤ יו ּֽתֹורָֹת֑

ׁש׃ ַהִּמְקָּדֽ

33[
תהלים
115:6

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

ְיִריֽחּון׃ א ֹ֣ ְול ם ֶה֗ ָל֝ ף ַא֥ עּו ִיְׁשָמ֑ א ֹ֣ ְול ֶהם ָל֭ ָאְזַנ֣ ִים

.8–5 בפס׳ החושים ←שאר

34[
תהלים
135:17

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

ֵאין־ֶיׁש־֥רּוַח ף ַא֝֗ ינּו ַיֲאִז֑ א ֹ֣ ְול ֶהם ָל֭ ָאְזַנ֣ ִים
ם׃ ְּבִפיֶהֽ

שבהם למקרים §1.5 ר׳ כאן; ינּו‘ ’ַיֲאִז֑ את מתרגם clywed .16 בפס׳ מתחילה הרשימה ←
בקורפוס. ’ֶהֱאִזין‘ של לדוגמאות §1.4 ור׳ ’ָׁשַמע‘ בתרגום שלא משמשים gwꝛando/clywed

הפרת־נדרים 1.2.3

שהוא הנדר, של אי־שמיעה או שמיעה נשים. של נדרים בהפרת עוסק במדבר בספר 30 פרק

הגיע הנדר האם חושי: מידע של כקליטה בשמיעה כן, אם מדובר, לעניין. עקרוניות בדיבור,

.clywedב־ מתורגמות הדוגמאות כל לאזניים.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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35[
במדבר
30:5

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

ה ְסָר֣ ָאֽ ר ֲאֶׁש֣ ֱאָסָרּ֙ה ֶוֽ ּה ֶאת־ִנְדָר֗ יָה ָאִב֜ ע ְוָׁשַמ֨
יָה ָּכל־ְנָדֶר֔ מּ֙ו ְוָק֙ יָה ָאִב֑ ּה ָל֖ יׁש ְוֶהֱחִר֥ ּה ַעל־ַנְפָׁש֔

ָיֽקּום׃ ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ ר ְוָכל־ִאָּס֛

36[
במדבר
*30:6

] 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:] […]

יָה ָּכל־ְנָדֶר֗ ָׁשְמעֹו֒ ְּב֣יֹום ֹאָתּ֮ה יָה ָאִב֣ יא ְוִאם־ֵהִנ֨
ָי֑קּום א ֹ֣ ל ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ יָה ֱאָסֶר֛ ֶוֽ

ּה׃ ֹאָתֽ יָה ָאִב֖ יא ִּכי־ֵהִנ֥ ּה ְסַלח־ָל֔ ִיֽ יהָו֙ה ַוֽ

37[
במדבר
*30:8

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

מּו ְו ָק֣ ּה ָל֑ יׁש ְוֶהֱחִר֣ ָׁשְמ֖עֹו ְּב֥יֹום ּה ִאיָׁש֛ ע ְוָׁשַמ֥
מּו׃ ָי ֻקֽ ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ ָה ֱאָסֶר֛ ֶוֽ יָה ְנָדֶר֗

38[
במדבר
*30:8

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

מּו ְו ָק֣ ּה ָל֑ יׁש ְוֶהֱחִר֣ ָׁשְמ֖עֹו ְּב֥יֹום ּה ִאיָׁש֛ ע ְוָׁשַמ֥
מּו׃ ָי ֻקֽ ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ ָה ֱאָסֶר֛ ֶוֽ יָה ְנָדֶר֗

39[
במדבר
30:9

] 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 gwe-
fuſau'r hwn a rwymodd hi ar ei henaid:
yna'r Arglwydd a fadde iddi.

ר ְוֵהֵפ֗ אֹוָתּ֒ה ָיִנ֣יא ִאיָׁשּ֮ה ַע ְׁשֹמ֣ ְּב֨יֹום ִאם ְו֠
יָה ְׂשָפֶת֔ א ִמְבָט֣ ְוֵא֙ת יָה ָעֶל֔ ר ֲאֶׁש֣ ֶאת־ִנְדָרּ֙ה

ּה׃ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ ה ַויהָו֖ ּה ַעל־ַנְפָׁש֑ ה ָאְסָר֖ ר ֲאֶׁש֥

40[
במדבר
*30:12

] 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.

מּ֙ו ְוָק֙ ּה ֹאָת֑ יא ֵהִנ֖ א ֹ֥ ל ּה ָל֔ ׁש ְוֶהֱחִר֣ ִאיָׁשּ֙ה ע ְוָׁשַמ֤
ּה ַעל־ַנְפָׁש֖ ה ֲאֶׁשר־ָאְסָר֥ ר ְוָכל־ִאָּס֛ יָה ָּכל־ְנָדֶר֔

ָיֽקּום׃

41[
במדבר
*30:13

] Ond os ei gŵꝛ gan ddiddymmu ai did-
dymma hwynt y dydd y clywo, ni ſaif
dim a ddaeth allan oi gwefuſau, oi had-
dunedau, ac o rwymedigaeth ei henaid,
[…]

ָׁשְמעֹו֒ ְּב֣יֹום ִאיָׁשּ֮ה ׀ ם ֹאָת֥ ר ָיֵפ֨ ְוִאם־ָהֵפ֩ר
א ֹ֣ ל ּה ַנְפָׁש֖ ר ּוְלִאַּס֥ יָה ִלְנָדֶר֛ יָה ְׂשָפֶת֧ א ָּכל־מֹוָצ֨

ּה׃ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ ה ַויהָו֖ ם ֲהֵפָר֔ ּה ִאיָׁש֣ ָי֑קּום

42[
במדבר
*30:15

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

ֶאל־יֹו֒ם ִמּ֣יֹום ִאיָׁשּ֮ה ּה ָל֥ יׁש ַיֲחִר֨ ְוִאם־ַהֲחֵרׁ֩ש
ר ֲאֶׁש֣ יָה ֶאת־ָּכל־ֱאָסֶר֖ ֥אֹו יָה ֶאת־ָּכל־ְנָדֶר֔ ְוֵהִקי֙ם
ָׁשְמֽעֹו׃ ְּב֥יֹום ּה ָל֖ ׁש ִּכי־ֶהֱחִר֥ ם ֹאָת֔ ים ֵה ִק֣ יָה ָעֶל֑
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43[
במדבר
*30:16

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

א ְוָנָׂש֖ ָׁשְמ֑עֹו י ַאֲחֵר֣ ם ֹאָת֖ ר ָיֵפ֛ ר ְוִאם־ָהֵפ֥
ּה׃ ֶאת־ֲעוָֺנֽ

הערכיות לפי חלוקה הנותרים: המקרים 1.2.4
של עניין בלבד, פרקטית חלוקה זו ’ָׁשַמע‘. של הערכיות לפי חילקתי הנותרים המקרים את

אלו מול clywedב־ שתורגמו הדוגמאות התרגום: לפי היא אחרת10 חלוקה ההצגה; דרך

.gwꝛandoב־ שתורגמו
הן כי להסביר, טרחתי לא וחלק (ב־←), הסברתי יותר הטריוויאליות מהדוגמאות חלק

מיוחד, עניין בהן שיש אלו או טריוויאליות, שאינן הדוגמאות בכל הסבר. בלי גם ברורות

הסבר. כללתי

עומד פועל / אפס מושא

44[
בראשית
18:10

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

ן ְוִהֵּנה־ֵב֖ ה ַחָּי֔ ת ָּכֵע֣ יָ֙ך ֵאֶל֙ ָאׁ֤שּוב ׁ֣שֹוב אֶמר ֹ֗ ַוּי
ְו֥הּוא ֶהל ָהֹא֖ ַתח ֶּפ֥ ַעת ׁשַֹמ֛ ה ְוָׂשָר֥ ָך ִאְׁשֶּת֑ ה ְלָׂשָר֣

יו׃ ַאֲחָרֽ

ה ְלָׂשָר֣ ן ְוִהֵּנה־ֵב֖ ה ַחָּי֔ ת ָּכֵע֣ יָ֙ך ֵאֶל֙ ָאׁ֤שּוב ׁ֣שֹוב בפסוק: קודם מיד שנאמר מה את שמעה ←שרה
ָך. ִאְׁשֶּת֑

45[
בראשית
21:6

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

ַע ָּכל־ַהּׁשֵֹמ֖ ים ֱאֹלִה֑ י ִל֖ ָׂשה ָע֥ ק ְצחֹ֕ ה ָׂשָר֔ אֶמר ֹ֣ ַוּת
י׃ ְצַחק־ִלֽ ִיֽ

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

46[
בראשית
21:26

]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.

ר ֶאת־ַהָּדָב֣ ה ָעָׂש֖ י ִמ֥ ְעִּתי ָיַד֔ א ֹ֣ ל ֶלְך ֲאִביֶמ֔ אֶמר ֹ֣ ַוּי
א ֹ֥ ל י ָאֹנִכ֛ ם ְוַג֧ י ִּל֗  ְדָּת לֹא־ִהַּג֣ ה ְוַגם־ַאָּת֞ ַהֶּז֑ה

ַהּֽיֹום׃ י ִּבְלִּת֥ ְעִּתי ָׁשַמ֖

.hynny משלים מורגן הבאר. דבר על שמע ←לא

הקלטולוגי. בקונגרס אשתמש 10בה
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47[
בראשית
34:7

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

ְתַעְּצבּ֙ו ַוִּיֽ ם ְּכָׁשְמָע֔ ִמן־ַהָּׂשֶד֙ה אּו ָּב֤ ב ַיֲעקֹ֜ י ְבֵנ֨
ה ָעָׂש֣ ה י־ְנָבָל֞ ִּכֽ ד ְמֹא֑ ם ָלֶה֖ ַחר ַוִּי֥ ים ֲאָנִׁש֔ ָהֽ
ה׃ ֵיָעֶׂשֽ א ֹ֥ ל ן ְוֵכ֖ ב ת־ַיֲעקֹ֔ ֶאת־ַּבֽ ִלְׁשַּכ֙ב ל ְבִיְׂשָרֵא֗

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

48[
בראשית
35:22

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

ן ְראּוֵב֔ ַוֵּיֶ֣לְך וא ַהִה֔ ֶרץ ָּבָא֣ ִיְׂשָרֵא֙ל ן ִּבְׁשּכֹ֤ י ַוְיִה֗
ל ֽ ִיְׂשָרֵא֑ ע ַוִּיְׁשַמ֖ יו ָאִב֑֔ ֶגׁש ִּפיֶל֣ ֙ה ֶאת־ִּבְלָה֖ ֙ב ַוִּיְׁשַּכ֕

ר׃ ָעָׂשֽ ְׁשֵנ֥ים ב ְבֵנֽי־ַיֲעקֹ֖ ְה֥יּו ַוִּיֽ פ

.hynny מוסיף ←מורגן

49[
בראשית
37:21

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

ּנּו ַנֶּכ֖ א ֹ֥ ל אֶמר ֹ֕ ַוּי ם ִמָּיָד֑ הּו ַוַּיִּצֵל֖ ן ְראּוֵב֔ ע ַוִּיְׁשַמ֣
ֶפׁש׃ ָנֽ

א׃ ָּבֽ ַהָּלֶז֖ה ַהֲחֹל֥מֹות ַעל ַּב֛ ה ִהֵּנ֗ הקודמים: בפסוקים האחים שאמרו הדברים את שומע ←ראובן
יו׃ ֲחֹלֹמָתֽ ַמה־ִּיְה֖יּו ה ְוִנְרֶא֕ ְתהּו ֲאָכָל֑ ה ָרָע֖ ַחָּי֥ה ְרנּו ְוָאַמ֕ ַהּבֹ֔רֹות ד ְּבַאַח֣ הּ֙ו ְוַנְׁשִלֵכ֙ הּו ַהְרֵג֗ ְוַנֽ ְל֣כּו ׀ ה ְוַעָּת֣

50[
בראשית
42:21

] 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.

ֲאַנְחנּ֮ו ׀ ים ֲאֵׁשִמ֣ ֲאָב֮ל יו ֶאל־ָאִח֗ יׁש ִא֣ ַוּיֹאְמ֞רּו
ְנ֥נֹו ְּבִהְתַחֽ ַנְפׁ֛שֹו ת ָצַר֥ ינּו ָרִא֜ ר ֲאֶׁש֨ ַעל־ָאִחינּ֒ו
ה ַהָּצָר֖ ינּו ֵאֵל֔ ָאה ָּב֣ ַעל־ֵּכן֙ ְענּו ָׁשָמ֑ א ֹ֣ ְול ינּו ֵאֵל֖

את׃ ֹֽ ַהּז

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

51[
בראשית
42:22

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

ם ֲאֵליֶכ֧ ְרִּתי ָאַמ֨ ֲהלֹו֩א ר ֵלאֹמ֗ ם ֹאָת֜ ן ְראּוֵב֨ ַוַּיַע֩ן
ם ְׁשַמְעֶּת֑ א ֹ֣ ְול ַבֶּיֶ֖לד ַאל־ֶּתֶחְט֥אּו ר ֵלאֹמ֛ ׀

ׁש׃ ִנְדָרֽ ה ִהֵּנ֥ ְוַגם־ָּד֖מֹו

הקודמת. הדוגמה ←ר׳

52[
בראשית
45:2

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

ית ֵּב֥ ע ַוִּיְׁשַמ֖ ִים ִמְצַר֔ ַוִּיְׁשְמ֣עּו י ִּבְבִכ֑ ֶאת־קֹ֖לֹו ן ַוִּיֵּת֥
ה׃ ַּפְרעֹֽ

שהוא השמועה את (או הבכי של הצליל את שמעו הפסוק): (אותו הבאה ובדוגמה ←כאן
בכה).
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53[
בראשית
45:2

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

ית ֵּב֥ ע ַוִּיְׁשַמ֖ ִים ִמְצַר֔ ַוִּיְׁשְמ֣עּו י ִּבְבִכ֑ ֶאת־קֹ֖לֹו ן ַוִּיֵּת֥
ה׃ ַּפְרעֹֽ

54[
בראשית
49:2

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

ל ֶאל־ִיְׂשָרֵא֥ ְוִׁשְמ֖עּו ב ַיֲעקֹ֑ ְּבֵנ֣י ְוִׁשְמ֖עּו ִהָּקְב֥צּו
ם׃ ֲאִביֶכֽ

את למעשה, מקיפה, היא פרשני. באופן להבנה שניתנת ויפה, מאוד מעניינת דוגמה ←זאת
א ֲאֶׁשר־ִיְקָר֥ ת ֵא֛ ם ָלֶכ֔ ְוַאִּג֣יָדה ְספּ֙ו ֵהָאֽ אֶמר ֹ֗ ַוּי ֶאל־ָּבָנ֑יו ב ַיֲעקֹ֖ א ’ַוִּיְקָר֥ בפסוק שמתחיל ,49 פרק כל

’ָׁשַמע‘ ב; ַיֲעקֹ֑ ְּבֵנ֣י ְוִׁשְמ֖עּו (ִהָּקְב֥צּו הראשון חציו הפסוק, את הבנתי לפי ים׃‘. ַהָּיִמֽ ית ְּבַאֲחִר֥ ם ֶאְתֶכ֖
שאומר הברכות את חושית) ’אינפורמטיבית‘, (שמיעה לשמוע להם קריאה הוא מושא) ללא

’ְוִׁשְמ֖עּו ;256 דוגמה ם, ֲאִביֶכֽ ל ֶאל־ִיְׂשָרֵא֥ (ְוִׁשְמ֖עּו השני וחציו ,(28–3 (פס׳ מהם אחד לכל יעקב

במערת־המכפלה אותו שיקברו אליהם ציווי הוא כציות) שמיעה מילת־יחס‘, + ’ָׁשַמע — ֶאל־‘
המלל של השונים הסוגים את מציג התרגום להם.11 אומר שהוא מה את שיעשו ,(33–29 (פס׳

המבנה .gwꝛandoב־ ו־השני clywedב־ הוא הראשון החצי ברורה: בצורה הנאמר/נשמע

אותה (עם תקבולת אכן זו למעשה, שב־1.4§. התקבולות עם בר־השוואה הזה הפסוק של

הדוגמאות של אחר ובסידור הוולשי), בתרגום שונות ולקסמות צדדיה, בשני עברית לקסמה

של עניין רק (זה שם (256 (דוגמה השני חציה ואת הזאת הדוגמה את לכלול אפשר היה

על נשענת הזאת הפרשנות אך פרשני, הוא מציג שאני ההסבר אמנם והמיון). ההצגה אופן

מדוייק באופן ומתאימה בפסוק ’ָׁשַמע‘ של המופעים שני של לחלוטין פורמאליים מאפיינים

+ ’ָׁשַמע שהרי ם‘, ֲאִביֶכֽ ל ֶאל־ִיְׂשָרֵא֥ ’ְוִׁשְמ֖עּו את להבין קשה אחרת באופן למעשה, לתרגום;

חוץ לה לציית אחרת הוראה כאן יש יעקב של בדבריו ואיפה לציות, משמש מילת־יחס‘

התייחסות בכלל (או לפסוק כזה פירוש היהודית הפרשנית בספרות מצאתי לא ?33–29 מבפס׳

כאפשרות הזה הפירוש את נקבל אכן אם מספיק. חיפשתי שלא יתכן אך בו), לדו־החלקיות

הלשונית במערכת לקסמות בין מורגן של הטכניות־לכאורה בבחירות שיש הרי לגיטימית,

מעני�ין12. חידוש

55[
שמות
7:16

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

יָ֙ך ֵאֶל֙ ִני ְׁשָלַח֤ ָהִעְבִרי֙ם י ֱאֹלֵה֤ ה ְיהָו֞ יו ֵאָל֗ ְוָאַמְרָּת֣
ְוִהֵּנ֥ה ר ַּבִּמְדָּב֑ ִני ַעְבֻד֖ ְוַיֽ י ֶאת־ַעִּמ֔ ַׁשַּל֙ח ר ֵלאֹמ֔

ה׃ ַעד־ּכֹֽ ְעָּת לֹא־ָׁשַמ֖

והשני יעקב, בבני ממוקד אכן הראשון החצי בפרשנות: לתמוך כדי בה שיש 11בהערת־אגב

אביהם. בישראל

כפי ע‘, ְוִנְׁשָמֽ ה ’ַנֲעֶׂש֥ המילים בתרגום ,24:7 בשמות לראות אפשר כזה חידוש של נוסף 12מקרה

ב־1.3§ שמפורט
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56[
שמות
15:14

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

ֶׁשת׃ ְּפָלֽ י יְֹׁשֵב֖ ז ָאַח֔ יל ִח֣ ִיְרָּג֑זּון ים ַעִּמ֖ ְמ֥עּו ָׁשֽ

האל. מעשי על ←שמעו

57[
שמות
*20:16

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

ָעה ְוִנְׁשָמ֑ נּו ִעָּמ֖ ה ַּדֵּבר־ַאָּת֥ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ אְמרּ֙ו ֹֽ ַוּי
ֶּפן־ָנֽמּות׃ ים ֱאֹלִה֖ נּו ִעָּמ֛ ר ְוַאל־ְיַדֵּב֥

ידבר: האל ולא שהוא משה את לשכנע מנסים הם ופוחדים. מדבר האל את שומעים ←העם
יקבלו גם הואשהם בפיהם מחדש שמורגן מה בחוש13; ישמעו הם אתמשה חידוששגם לא זה

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

בתרגום.

58[
שמות
22:26

] 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.

וא ִה֥ ּה ְלַבָּד֔ ק) (ְכסּותֹ֙ו כ) (כסותה וא ִה֤ י ִּכ֣
י ֵאַל֔ ק י־ִיְצַע֣ ִּכֽ ְוָהָי֙ה ב ִיְׁשָּכ֔ ה ַּבֶּמ֣ ְלעֹ֑רֹו ִׂשְמָל֖תֹו

ִני׃ ָאֽ י־ַחּ֥נּון ִּכֽ י ְוָׁשַמְעִּת֖

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

59[
ויקרא
24:14

] 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 gyn-
nulleidfa ef.

ְוָסְמ֧כּו ה ַּמֲחֶנ֔ ַלֽ ֶאל־ִמחּו֙ץ ל ְמַקֵּל֗ ֶאת־ַהֽ א הֹוֵצ֣
ֹא֖תֹו ְוָרְג֥מּו ַעל־רֹאׁ֑שֹו ם ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ים ל־ַהּׁשְֹמִע֛ ָכֽ

ה׃ ָּכל־ָהֵעָדֽ

שלישי, גוף מושא נוסף בתרגום ומקלל. בשם נוקב אותו ששמעו אלה לאמר ים‘ ל־ַהּׁשְֹמִע֛ ←’ָכֽ
אותו‘. ’השומעים

60[
במדבר
11:1

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

ע ַוִּיְׁשַמ֤ ְיהָו֑ה ְּבָאְזֵנ֣י ע ַר֖ ים ְנִנ֔ ְּכִמְתֹא֣ ָהָע֙ם י ַוְיִה֤
אַכל ֹ֖ ַוּת ה ְיהָו֔ ׁש ֵא֣ ַוִּתְבַער־ָּב֙ם ַאּ֔פֹו ַוִּיַ֣חר ְיהָו֙ה

ה׃ ַּמֲחֶנֽ ַהֽ ה ִּבְקֵצ֥

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

של הוולשי התרגום הסבר על משפיעה לא ֶאת־ַהּקֹוֹ֜לת‘ ים ’רִֹא֨ בדבר הפרשנית/תיאולוגית 13הסוגיה

שבדוגמה. הפסוק
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61[
במדבר
12:2

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

א ֹ֖ ֲהל ה ְיהָו֔ ר ִּדֶּב֣ ַאְך־ְּבֹמֶׁש֙ה ק ֲהַר֤ ַוּיֹאְמ֗רּו
ה׃ ְיהָוֽ ע ַוִּיְׁשַמ֖ ר ִדֵּב֑ נּו ַּגם־ָּב֣

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

62[
במדבר
16:4

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

יו׃ ַעל־ָּפָנֽ ל ַוִּיֹּפ֖ ה ֹמֶׁש֔ ע ַוִּיְׁשַמ֣

ְתַנְּׂש֖אּו ִּתֽ ּוַמּ֥דּוַע ְיהָו֑ה ם ּוְבתֹוָכ֖ ים ְקדִֹׁש֔ ֻּכָּל֣ם ֵעָד֙ה ָכל־ָהֽ י ִּכ֤ ַרב־ָלֶכ֒ם שאמרו: הדברים את ←שמע
ה׃ ְיהָוֽ ל ַעל־ְקַה֥

63[
במדבר
27:20

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

ְּבֵנ֥י ת ָּכל־ֲעַד֖ ִיְׁשְמ֔עּו ַען ְלַמ֣ יו ָעָל֑ ֵמֽהֹוְדָ֖ך ה ְוָנַתָּת֥
ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ

השמיעה ולאלעזר. לו הסמכות מהעברת כחלק ליהושע מהודו לתת מצווהאתמשה ←האל
כדי אולי זכר), שלישי גוף + ’על‘ ar) ‘arno’ נוסף בתרגום סמכות. קבלת ציות, היא כאן

הוולשית. השפה מבנה בגלל ואולי דווקא, לו ישמעו/יצייתו שהם בזה שמדובר להבהיר

64[
דברים
1:43

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

י ֶאת־ִּפ֣ ַוַּתְמרּ֙ו ם ְׁשַמְעֶּת֑ א ֹ֣ ְול ם ֲאֵליֶכ֖ ר ָוֲאַדֵּב֥
ָרה׃ ָהָהֽ ַוַּתֲע֥לּו דּו ַוָּתִז֖ ה ְיהָו֔

ָרה׃ ָהָהֽ ַוַּתֲע֥לּו דּו ַוָּתִז֖ ה ְיהָו֔ י ֶאת־ִּפ֣ ַוַּתְמרּ֙ו צייתו: לא והם דיבר ←משה

65[
דברים
4:33

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

ׁש ִמּתֹוְך־ָהֵא֛ ר ְמַדֵּב֧ ים ֱאֹלִה֜ ֨קֹול ָע֩ם ע ַמֽ ֲהָׁש֣
ַוֶּיִֽחי׃ ה ַאָּת֖ ְעָּת ַּכֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥

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

66[
דברים
*5:24

]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.]

ְיהָו֣ה ר יֹאַמ֖ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת ֵא֛ ע ּֽוֲׁשָמ֔ ַאָּת֙ה ב ְקַר֤
ר ְיַדֵּב֜ ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת ינּו ֵאֵל֗ ר ְּתַדֵּב֣ ׀ ְּת ְוַא֣ ינּו ֱאֹלֵה֑

ינּו׃ ְוָעִׂשֽ ְענּו ְוָׁשַמ֥ יָך ֵאֶל֖ ינּו ֱאֹלֵה֛ ְיהָו֧ה

והשני 118 דוגמה הוא הראשון ’ָׁשַמע‘: של מופעים שני הזה בפסוק יש יפה. דוגמה ←זאת
המופע העם; אל ישירות ולא אליו, ידבר שהאל ממשה בקשה הוא הראשון המופע זה. הוא

שכבר (מה אמר שהאל הדברים את העם אל יעביר שמשה זה של פשוט ציון לא הוא השני

שהם האמירה אלא יָך‘), ֵאֶל֖ ינּו ֱאֹלֵה֛ ְיהָו֧ה ר ְיַדֵּב֜ ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת ינּו ֵאֵל֗ ר ְּתַדֵּב֣ ׀ ְּת ’ְוַא֣ במילים מצויין
בידול הפסוק! באותו בתרגום ָׁשַמע של בידול כאן יש ינּו. ְוָעִׂשֽ ְענּו ְוָׁשַמ֥ הדברים: את יקבלו
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.§1.3 ר׳ בנוסף, ו־75. 74 בדוגמאות לראות אפשר עוקבים בפסוקים דומה

67[
דברים
6:3

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

ב ִייַט֣ ֲאֶׁש֙ר ַלֲעׂ֔שֹות ְוָׁשַמְרָּת֣ ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָׁשַמְעָּת֤
י ֱאֹלֵה֤ ה ְיהָו֜ ר ִּדֶּב֨ ַּכֲאֶׁש֩ר ד ְמֹא֑ ִּתְרּ֖בּון ר ַוֲאֶׁש֥ ְלָ֔ך

ׁש׃ ּוְדָבֽ ב ָחָל֖ ת ָזַב֥ ֶרץ ֶא֛ ְך ָל֔ יָ֙ך ֲאבֶֹת֙

ֻחִּקי֙ם ַהֽ ה ַהִּמְצָו֗ את ֹ֣ ְוז :1 (פס׳ לעם שמושמעים ציוויים של לרשימה בפתיחה מופיע ←
ּה׃). ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה ָׁש֖ ים עְֹבִר֥ ם ַאֶּת֛ ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ָּבָא֔ ַלֲעׂ֣שֹות ם ֶאְתֶכ֑ ד ְלַלֵּמ֣ ם ֱאֹלֵהיֶכ֖ ה ְיהָו֥ ִצָּו֛ה ר ֲאֶׁש֥ ים ְוַהִּמְׁשָּפִט֔
במעמד עכשיו, לכם שנאמרים הדברים את שמעו כלומר, ’בזאת‘; gan hynny נוסף בתרגום

באזניכם. זה,

68[
דברים
*13:12

] A holl Iſrael a glywant, ac a ofnant, ac ni
chwanegant wneuthur y fath beth dꝛy-
gionus a hyn yn dy blith.

ַלֲעׂ֗שֹות פּו א־יֹוִס֣ ֹֽ ְול  ָר֑אּון ְוִיֽ ִיְׁשְמ֖עּו ל ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֔
ָך׃ ְּבִקְרֶּבֽ ַהֶּז֖ה ע ָהָר֛ ר ַּכָּדָב֥

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

69[
דברים
17:4

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

ֱאֶמ֙ת ְוִהֵּנ֤ה ב ֵהיֵט֔ ְוָדַרְׁשָּת֣ ְעָּת ְוָׁשָמ֑ ַּגד־ְלָ֖ך ְוֻהֽ
ל׃ ְּבִיְׂשָרֵאֽ את ֹ֖ ַהּז ה ַהּתֹוֵעָב֥ ה ֶנֶעְׂשָת֛ ר ַהָּדָב֔ ָנ֣כֹון

שלנו הנקודתי לעניין רלוונטי לא הוא אבל מעניין14, כאן התרגום של התחבירי ←המבנה
עבודה עובד של דינו — כאן המשפטי העניין למרות .clywed:gwꝛando הלקסיקלי בניגוד

חושית. שמיעה אלא ,(§1.2.1 (ר׳ במשפט הכרעה של שמיעה לא היא כאן השמיעה — זרה

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

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

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

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

Israel,

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

in Israel
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70[
דברים
17:13

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

ֽעֹוד׃ ְיִזי֖דּון א ֹ֥ ְול אּו ְוִיָר֑ ִיְׁשְמ֣עּו ם ְוָכל־ָהָע֖

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

הראשונים. השלבים שני

71[
דברים
19:20

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

ַלֲעׂ֜שֹות פּו א־יִֹס֨ ֹֽ ְול אּו ְוִיָר֑ ִיְׁשְמ֣עּו ים ְוַהִּנְׁשָאִר֖
ָך׃ ְּבִקְרֶּבֽ ַהֶּז֖ה ע ָהָר֛ ר ַּכָּדָב֥ ֗עֹוד

72[
דברים
21:21

]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.

ַעְרָּת֥ ּוִבֽ ת ָוֵמ֔ ֲאָבִני֙ם ָבֽ ִעי֤רֹו י ָּכל־ַאְנֵׁש֨ ּ֠וְרָגֻמהּו
אּו׃ ְוִיָרֽ ִיְׁשְמ֥עּו ל ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖ ָך ִמִּקְרֶּב֑ ע ָהָר֖

73[
דברים
30:17

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

ְוִנַּדְחָּת֗ ע ִתְׁשָמ֑ א ֹ֣ ְול ְלָבְבָ֖ך ְוִאם־ִיְפֶנ֥ה
ם׃ ַוֲעַבְדָּתֽ ים ֲאֵחִר֖ ים ֵלאֹלִה֥ יָת ְׁשַּתֲחִו֛ ְוִהֽ

יָ֙ך ֱאֹלֶה֙ ֶאת־ְיהָו֤ה ה ְלַאֲהָב֞ ַהּיֹו֒ם ְמַצְּוָ֮ך י ָאֹנִכ֣ ר ֲאֶׁש֨ :30:16 פס׳ האלוהיות; המצוות תצייתאל ←לא
ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ֶרץ ָּבָא֕ יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה ַרְכָ֙ך ּוֵבֽ יָת ְוָרִב֔ ְוָחִי֣יָת יו ּוִמְׁשָּפָט֑ יו ְוֻחּקָֹת֖ יו ִמְצוָֺת֥ ר ְוִלְׁשֹמ֛ יו ִּבְדָרָכ֔ ָלֶלֶ֣כת

ּה׃ ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה ָבא־ָׁש֖

74[
דברים
31:12

]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.

ְוֵגְרָ֖ך ף ְוַהַּט֔ ְוַהָּנִׁשי֙ם ים ֲאָנִׁש֤ ָהֽ ם ֶאת־ָהָע֗ ל ַהְקֵה֣
ִיְלְמ֗דּו ַען ּוְלַמ֣ ִיְׁשְמ֜עּו ַען ְלַמ֨ יָך ִּבְׁשָעֶר֑ ר ֲאֶׁש֣
ַלֲעׂ֔שֹות ְוָׁשְמ֣רּו ם ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ֶאת־ְיהָו֣ה  ְראּ֙ו ְוָיֽ

את׃ ֹֽ ַהּז ה ַהּתֹוָר֥ י ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖

’זוג מעין מבדל: באופן ’ָׁשַמע‘ מתורגם בהם עוקבים פסוקים הן והבאה הזאת הדוגמה ←
המטרה .… ַען …ּוְלַמ֣ ַען …ְלַמ֨ ם ֶאת־ָהָע֗ ל ַהְקֵה֣ במטרה: הוא המיקוד הזאת בדוגמה מינימלי‘.

ה ’ַנֲעֶׂש֥ מסוג דוגמה זאת תורתו. את ולעשות ולשמור האל את לירוא דבר של בסופו היא

את‘. ֹֽ ַהּז ה ַהּתֹוָר֥ י ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ַלֲעׂ֔שֹות ’ְוָׁשְמ֣רּו של השני כחצי ’ִיְׁשְמ֜עּו‘ את ששמה ,(§1.3) ע‘ ְוִנְׁשָמֽ
אותו בני של הקהלה על מדובר כאן אם לגמרי: אחר דבר אומרת זאת לעומת הבאה, הדוגמה

המאוחרים הדורות על מדובר ששם הרי התורה, את ויקיימו האל את שיראו במטרה הדור

שבתורה מה את ישמעו15 א־ָיְד֗עּו‘, ֹֽ ל ר ’ֲאֶׁש֣ אלה, — במסורת התורה את שיקבלו יותר,

של חושית בשמיעה שמתחיל הלמידה, תהליך מצויין (כלומר, לירוא ילמדו זאת ובעקבות

ו־118, 66 דוגמאות עם השו׳ יותר, שלמה בצורה הזה הדוגמאות זוג את להבין כדי הדברים).

אוזן. 15יטו
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הפסוק. באותו דומה מינימלי‘ ’זוג מעין יש בהן

75[
דברים
31:13

] Ac fel y clywo ac y dyſco eu meibion
hwynt, (y rhai ni wyddant) ofni 'r Ar-
glwydd 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.

ה ְלִיְרָא֖ ְמ֔דּו ְוָל֣ ִיְׁשְמעּ֙ו א־ָיְד֗עּו ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֣ ם ּוְבֵניֶה֞
ַחִּיי֙ם ם ַאֶּת֤ ר ֲאֶׁש֨ ים ָּכל־ַהָּיִמ֗ ם ֱאֹלֵהיֶכ֑ ֶאת־ְיהָו֣ה
ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛ ים עְֹבִר֧ ם ַאֶּת֜ ר ֲאֶׁש֨ ה ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣

ּה׃ ְלִרְׁשָּתֽ ָּמה ָׁש֖

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

כינויי מושא

76[
בראשית
17:20

] 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.

ֹא֗תֹו ְכִּתי ֵּבַר֣ ׀ ִהֵּנ֣ה ְׁשַמְעִּתיָך֒ ּֽוְלִיְׁשָמֵעא֮ל
ד ְמֹא֑ ד ִּבְמֹא֣ ֹא֖תֹו י ְוִהְרֵּביִת֥ ֹא֛תֹו י ְוִהְפֵריִת֥

ָּגֽדֹול׃ ְל֥גֹוי יו ּוְנַתִּת֖ יד יֹוִל֔ ְנִׂשיִא֙ם ר ְׁשֵנים־ָעָׂש֤

֥לּו ים ֱאֹלִה֑ ֶאל־ֽהָ ם ַאְבָרָה֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי :18 (פס׳ ישמעאל לגבי אברהם שאמר מה את מקבל ←האל
יצחק). עם יקים בריתו את (אבל גדול עתיד לו יתן הוא ְלָפֶנֽיָך׃): ִיְחֶי֥ה אל ִיְׁשָמֵע֖

77[
בראשית
23:8

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

ר ִלְקּבֹ֤ ם ת־ַנְפְׁשֶכ֗ ֶאֽ ִאם־ֵיׁ֣ש ר ֵלאֹמ֑ ם ִאָּת֖ ר ַוְיַדֵּב֥
ְּבֶעְפ֥רֹון י ּוִפְגעּו־ִל֖ ְׁשָמ֕עּוִני י ִמְּלָפַנ֔ ֶאת־ֵמִתי֙

ַחר׃ ֶּבן־צֹֽ

כבקשתי. עשו דברי, את ←קבלו

78[
שמות
6:12

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

ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ן ֵה֤ ר ֵלאֹמ֑ ְיהָו֖ה ִלְפֵנ֥י ה ֹמֶׁש֔ ר ַוְיַדֵּב֣
ל ֲעַר֥ י ַוֲאִנ֖ ה ַפְרעֹ֔ ִני ִיְׁשָמֵע֣ ְוֵאיְ֙ך י ֵאַל֔ א־ָׁשְמ֣עּו ֹֽ ל

ִים׃ ְׂשָפָתֽ

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

’קֹול‘ מושא

מאפיינים: כמה ’קֹול‘. הוא ל’ָׁשַמע‘ נפוץ מושא

(.§1.1.1 ר׳ ב’קֹול‘, הגרממטי, הדקדוקי, והשימוש ’[ְּב־/ֶאל־/ְל־]קֹול‘ במושא (לדיון •

שם־עצם, (כינוי־גוף, הסומך סוגי כנסמך. מופיע ’קֹול‘ הדוגמאות בכל ,86 דוגמה מלבד •
מגוונים. והסומך הנסמך בין הסמנטיים היחסים וסוגי (… אינפיניטיב,
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הדוגמאות כל מיד, וידונו gwꝛando arב־ שמתורגמות ו־92), 80) דוגמאות שתי מלבד •
.clywedב־ מתורגמות

מקרים: בכמה מלבד ,llaisב־ מתורגם ’קֹול‘ •

בטיבו דיון יש אלה בפסוקים .ſŵnכ־ מתורגם הוא בהן ו־82, 81 הדוגמאות צמד –
השימוש אופן של יותר מקיפה בדיקה דרושה שומע. שיהושע הקול, הרעש, של

דיבור של לקול מתייחסת לא הזאת שהלקסימה נראה אבל בתרגום, ſŵnב־
באנגלית). sound:voice (השו׳ בהכרח

.16ſwnב־ ומתורגם פעמון, של בקולו מדובר שם (סביל), 131 דוגמה –

החלק (ר׳ שלפניו ק‘ ’ַוִּנְצַע֤ את שמשקף באופן ,llefב־ מתורגם הוא בה ,84 דוגמה –
.((14 (עמ׳ ב־1.1.1§ קֹול‘ + ְּב- + ’ָׁשַמע על

+ ’ָׁשַמע לתרגום רק משמש שככלל ,gw�ando arב־ מתורגמות ו־92 80 דוגמאות כאמור,

היחידות דוגמאות־הנגד בין הן האלה הדוגמאות שתי .(14 עמ׳ ,§1.1.1 (ר׳ מילת־יחס‘

להסבר מעט לתרום יכול שאולי משותף ישמכנה הדוגמאות לשתי זאת, עם המוצע. לתיאור

gwꝛando + arב־ קֹול‘ + ’ָׁשַמע את מתרגמות שהן לעובדה הדוגמאות, מכלל שלהן הסטיה של

בהקבלה עומדת gwꝛando (ar)ב־ חריג באופן שמתורגמת ’ָׁשַמע‘ של ההיקרות בשתיהן :lais
:gwꝛando arב־ כצפוי שמתורגם סמוך, ֶאל-‘ + ’ָׁשַמע מול

ַהַּנַער֒ ֶאת־֣קֹול ֱאֹלִהי֮ם ע ַוִּיְׁשַמ֣ הפסוק: באותו ֶאל-‘ + ב’ָׁשַמע מדובר 80 דוגמה עבור •
י יְרִא֔ ַאל־ִּת֣ ָהָג֑ר ְך ַמה־ָּל֣ ּה ָל֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ֶאל־ָהָג֙ר ׀ ים ֱאֹלִה֤ ְך ַמְלַא֨ ַוִּיְקָר֩א

ם׃. הּוא־ָׁשֽ ר ַּבֲאֶׁש֥ ַהַּנַ֖ער ֶאל־֥קֹול ים ֱאֹלִה֛ ע י־ָׁשַמ֧ ִּכֽ

ים ָי ִק֥ ִני ָּכֹמ֔ יָ֙ך ֵמַאֶח֙ ִמִּקְרְּבָ֤ך יא ָנִב֨ :(18:16 (דברים שלפניו בפסוק מדובר 92 דוגמה עבור •
וכד׳ המכשפים הקוסמים, על נכתב כן שלפני בפסוקים ִּתְׁשָמֽעּון׃. יו ֵאָל֖ יָך ֱאֹלֶה֑ ְיהָו֣ה ְלָ֖ך

שלהם. כהפך מוצג המדובר שהנביא שבעמי־האיזור,

ם‘ הּוא־ָׁשֽ ר ַּבֲאֶׁש֥ ַהַּנַ֖ער ֶאל־֥קֹול ים ֱאֹלִה֛ ע ’ָׁשַמ֧ של התרגום הראשונה שבדוגמה נראה כן, אם

ֱאֹלִהי֮ם ע ’ַוִּיְׁשַמ֣ של התרגום על השפיע כצפוי, שמתורגם להגר)17, המלאך שאומר (מהדברים

של השלמה היא הנביא אל השמיעה השניה ובדוגמה בנרטיב); (האירוע ‘ ַהַּנַער֒ ֶאת־֣קֹול
בחורב18. הושלמה שלא השמיעה

להיקרויות שקשורים ֶאל-‘ + ’ָׁשַמע יש האלה לדוגמאות שבסמוך העובדה על ההצבעה

האלה הדוגמאות שבשתי החריגה את מספק באופן מסבירה לא כמובן ’ָׁשַמע‘ של המדוברות

קונסיסטנטי. תמיד לא האותיות מעל הצירקומפלקס 16סימון

עליהם, ודיווח אירועים של להשוואה [P (1985)] פולוצקי ר׳ .report לדיווח, 17דומה

אחר. בהקשר

ְלַצֵּית‘! ֹאֵסף ’לֹא במובן ִלְׁשֹמַע‘ ֹאֵסף ’לֹא אמרו שהם הכוונה אין שכאן 18ברור
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שזו לי נראה זאת, עם רגיל); ’ָׁשַמע‘ של התרגום ובהם דומים, נוספים מקרים קיימים (הרי

כבלשנים שאנחנו משהו הן נוגדות, אפילו או חורגות, דוגמאות לעניין. רלוונטית תכונה

כי אם — ויתכן מדוייק מספיק לא שהתיאור יתכן כאלה במקרים איתו; להתמודד צריכים

הנקודה (ר׳ בטקסט ’טעויות‘, אפילו או ’רעש‘, כזה—שיש בהסבר זהירות במשנה לנהוג צריך

חריגות. של זניח כמעט בהיקף כאן מדובר מקרה, בכל ב־0.1.3§). השניה
נותר הראשון המקרה שם בתנ״ך־1620, אלה בפסוקים נתבונן התמונה, את להשלים כדי

שּונה: והשני שהוא, כמות

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.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

79[
בראשית
3:10

] Yntef a ddywedodd, dy lais a glywais yn
yꝛ ardd, ac mi a ofnais, oblegit noeth
[oeddwn] i am hynny yꝛ ymguddiais.

ם י־ֵעירֹ֥ ִּכֽ א ָוִאיָר֛  ן ַּבָּג֑ ְעִּתי ָׁשַמ֖ ֶאת־קְֹלָ֥ך אֶמר ֹ֕ ַוּי
א׃ ָוֵאָחֵבֽ ִכי ָאֹנ֖

80[
בראשית
21:17

] 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.

ְך ַמְלַא֨ ַוִּיְקָר֩א ַהַּנַער֒ ֶאת־֣קֹול ֱאֹלִהי֮ם ע ַוִּיְׁשַמ֣
ּה ָל֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ֶאל־ָהָג֙ר ׀ ים ֱאֹלִה֤
ים ֱאֹלִה֛ ע י־ָׁשַמ֧ ִּכֽ י יְרִא֔ ַאל־ִּת֣ ָהָג֑ר ְך ַמה־ָּל֣

ם׃ הּוא־ָׁשֽ ר ַּבֲאֶׁש֥ ַהַּנַ֖ער ֶאל־֥קֹול

81[
שמות
32:17

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

אֶמ֙ר ֹ֙ ַוּי ה ְּבֵרעֹ֑ ם ָהָע֖ ֶאת־֥קֹול ַע ְיהֹוֻׁש֛ ע ַוִּיְׁשַמ֧
ַּמֲחֶנה׃ ַּבֽ ה ִמְלָחָמ֖ ֥קֹול ה ֶאל־ֹמֶׁש֔

82[
שמות
32:18

] Yntef a ddywedodd nid ſŵn yn arwyd-
doccau goꝛuchafiaeth, ac nid ſŵn yn ar-
wyddoccau lleſcder: [onid] ſwn canu a
glywafi.

ֲע֣נֹות ֖קֹול ין ְוֵא֥ ה ְּגבּוָר֔ ֲע֣נֹות קֹו֙ל ין ֵא֥ אֶמר ֹ֗ ַוּי
ַע׃ ׁשֵֹמֽ י ָאֹנִכ֖ ַעּ֔נֹות ֣קֹול ה ֲחלּוָׁש֑
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83[
ויקרא
5:1

]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.

֥אֹו ד ֵע֔ ְו֣הּוא ה ָאָל֔ ֣קֹול ְמָע֙ה ְוָׁשֽ א י־ֶתֱחָט֗ ִּכֽ ְוֶנֶ֣פׁש
ֲעוֺֽנֹו׃ א ְוָנָׂש֥ יד ַיִּג֖ ִאם־֥לֹוא ע ָיָד֑ ֣אֹו ה ָרָא֖

84[
במדבר
20:16

]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: […]

ְך ַמְלָא֔ ַוִּיְׁשַל֣ח נּו קֵֹל֔ ע ַוִּיְׁשַמ֣ ֶאל־ְיהָו֙ה ק ַוִּנְצַע֤
ה ְקֵצ֥ יר ִע֖ ׁש ְבָקֵד֔ ֲאַנְ֣חנּו ְוִהֵּנ֙ה ִים ִמִּמְצָר֑ נּו ַוּיִֹצֵא֖

ָך׃ ְגבּוֶלֽ

85[
דברים
1:34

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

ע ַוִּיָּׁשַב֥ ף ַוִּיְקצֹ֖ ם ִּדְבֵריֶכ֑ ֶאת־֣קֹול ְיהָו֖ה ע ַוִּיְׁשַמ֥
ר׃ ֵלאֹמֽ

86[
דברים
*5:20

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

ר ְוָהָה֖ ֶׁשְך ַהחֹ֔ ִמּ֣תֹוְך ֶאת־ַהּקֹו֙ל ם ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ י ַוְיִה֗
ם ִׁשְבֵטיֶכ֖ י ָּכל־ָראֵׁש֥ י ֵאַל֔ ַוִּתְקְר֣בּון ׁש ָּבֵא֑ ר ּבֵֹע֣

ם׃ ְוִזְקֵניֶכֽ

.[Y (2003)] ידין ר׳ ,92 ובדוגמה הבאות וזהשבשלושהדוגמאות זה כמו ב’קֹול‘ ←לדיון

87[
דברים
*5:21

]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.

ֶאת־ְּכבֹ֣דֹו ינּ֙ו ֱאֹלֵה֙ ְיהָו֤ה נּו ֶהְרָא֜ ן ֵה֣ ַוּתֹאְמ֗רּו
ַהּ֤יֹום ׁש ָהֵא֑ ִמּ֣תֹוְך ְענּו ָׁשַמ֖ ְוֶאת־קֹ֥לֹו ְוֶאת־ָּגְד֔לֹו

י׃ ָוָחֽ ם ָאָד֖ ֶאת־ָהֽ ים ֱאֹלִה֛ ר י־ְיַדֵּב֧ ִּכֽ ינּו ָרִא֔ ַהֶּז֙ה

88[
דברים
*5:22

]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.

ה ַהְּגדָֹל֖ ׁש ָהֵא֥ נּו אְכֵל֔ ֹֽ ת י ִּכ֣ ָנ֔מּות ָלָּ֣מה ְוַעָּת֙ה
ֶאת־֨קֹול ְׁשֹמַע ִל֠ ְחנּו ֲאַנ֗ ׀ ים ִאם־יְֹסִפ֣ את ֹ֑ ַהּז

ְתנּו׃ ָוָמֽ ֖עֹוד ינּו ֱאֹלֵה֛ ְיהָו֧ה

89[
דברים
*5:23

]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':

ים ַחִּי֜ ים ֱאֹלִה֨ קֹו֩ל ע ָׁשַמ֣ ר ֲאֶׁש֣ ר ָכל־ָּבָׂש֡ י ִמ֣ י ִּכ֣
ַוֶּיִֽחי׃ נּו ָּכֹמ֖ ׁש ִמּתֹוְך־ָהֵא֛ ר ְמַדֵּב֧

90[
דברים
*5:25

]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.

י ֵאָל֑ ם ְּבַדֶּבְרֶכ֖ ם ִּדְבֵריֶכ֔ ֶאת־֣קֹול ְיהָו֙ה ע ַוִּיְׁשַמ֤
ם ָהָע֤ י ִּדְבֵר֜ ֶאת־֨קֹול ַמְעִּתי ָׁש֠ י ֵאַל֗ ה ְיהָו֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
רּו׃ ִּדֵּבֽ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ יבּו ֵהיִט֖ יָך ֵאֶל֔ ִּדְּב֣רּו ר ֲאֶׁש֣ ַהֶּז֙ה



37 תחבירית מנועה אינה בלקסמה הבחירה שבהם מקרים — 1.2 סעיף

91[
דברים
*5:25

] 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.

י ֵאָל֑ ם ְּבַדֶּבְרֶכ֖ ם ִּדְבֵריֶכ֔ ֶאת־֣קֹול ְיהָו֙ה ע ַוִּיְׁשַמ֤
ם ָהָע֤ י ִּדְבֵר֜ ֶאת־֨קֹול ַמְעִּתי ָׁש֠ י ֵאַל֗ ה ְיהָו֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
רּו׃ ִּדֵּבֽ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ יבּו ֵהיִט֖ יָך ֵאֶל֔ ִּדְּב֣רּו ר ֲאֶׁש֣ ַהֶּז֙ה

92[
דברים
18:16

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

ב ְּבחֵֹר֔ יָ֙ך ֱאֹלֶה֙ ְיהָו֤ה ם ֵמִע֨ ְלָּת ֲאֶׁשר־ָׁשַא֜ ל ְּככֹ֨
ֶאת־קֹו֙ל ַע֙ ִלְׁשמֹ֙ ף ֹאֵס֗ א ֹ֣ ל ר ֵלאֹמ֑ ל ַהָּקָה֖ ְּב֥יֹום
את ֹ֛ ַהּז ה ַהְּגדָֹל֥ ׁש ְוֶאת־ָהֵא֨ י ֱאֹלָה֔ ְיהָו֣ה

ָאֽמּות׃ א ֹ֥ ְול ֖עֹוד ה א־ֶאְרֶא֥ ֹֽ ל

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

93[
דברים
26:7

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

ע ַוִּיְׁשַמ֤ ינּו ֲאבֵֹת֑ י ֱאֹלֵה֣ ֶאל־ְיהָו֖ה ק ַוִּנְצַע֕
נּו ְוֶאת־ֲעָמֵל֖ ֶאת־ָעְנֵי֛נּו ַוַּי֧ ְרא נּו ֶאת־קֵֹל֔ ְיהָו֙ה

נּו׃ ְוֶאת־ַלֲחֵצֽ

94[
דברים
33:7

] [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.

ה ְיהּוָד֔ ֣קֹול ְיהָו֙ה ע ְׁשַמ֤ ַוּיֹאַמר֒ יהּוָד֮ה ִלֽ את ֹ֣ ְוז
יו ִמָּצָר֖ ֶזר ְוֵע֥ ֔לֹו ב ָר֣ ָיָדי֙ו ּנּו ְּתִביֶא֑ ְוֶאל־ַעּ֖מֹו

ִּתְהֶיֽה׃

’ָּדָבר‘ מושא

מאפיינים: כמה דוגמאות). 10) ’ָּדָבר‘ + ’ָׁשַמע‘ של היא יחסית נפוצה נוספת קולוקציה

בלטינית, verba ביוונית, ῥήματα (השו׳ geiriauב־ מתורגם ’ְּדָבִרים‘ הדוגמאות בכל •
שונה: התרגום ’ָּדָבר‘ מופיע שבהן הדוגמאות בשתי וכו׳). באנגלית words
התרגומים של בחינה :chwedlב־ הוא וב־101 pethב־ הוא התרגום 100 בדוגמה

ῥῆμα ומתרגם עקבי, השבעים שתרגום מראה מיד) הדוגמאות בפירוט (ר׳ הנוספים

ווריאציה. יש האנגליים ובתרגומים ,sermo מתרגמת הוולגטה הדוגמאות, בשתי

והן דברים, תוכן של היא השמיעה (103 דוגמה מלבד (כולן מהדוגמאות בתשע •
של (בתווך הפסוק באותו הדברים תוכן גם ניתן מהן בשלוש .clywedב־ מתורגמות

.(19 עמ׳ ,§1.1.2 (ר׳ ו־99 98 ,95 :(19yn/gan ⒟dywedydב־ המתורגם ֵלאֹמר,
מתואר ואפילו הצווים, את המצוות, את לקיים ציווי יש זאת, לעומת ,103 בדוגמה

.§1.3 ר׳ .gwꝛandoב־ מתורגמת כצפוי, זאת, דוגמה לצייתנים; שינתן הגמול

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

95[
בראשית
24:30

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

י ַעל־ְיֵד֣ ֶאת־ַהְּצִמִדי֮ם ְוֽ ֶזם ֶאת־ַהֶּנ֗ ת ִּכְרֹא֣ ׀ י ְיִה֣
ר ֵלאֹמ֔ ֲאחֹתֹ֙ו ה ִרְב ָק֤ י ֶאת־ִּדְבֵר֞ ּוְכָׁשְמ֗עֹו ֲאחֹתֹו֒
ד עֵֹמ֥ ְוִהֵּנ֛ה יׁש ֶאל־ָהִא֔ ַוָּיבֹ֙א יׁש ָהִא֑ י ֵאַל֖ ר ה־ִדֶּב֥ ּכֹֽ

ִין׃ ַעל־ָהָעֽ ים ַעל־ַהְּגַמִּל֖

96[
בראשית
24:52

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

ם ֶאת־ִּדְבֵריֶה֑ ם ַאְבָרָה֖ ֶבד ֶע֥ ע ָׁשַמ֛ ר ַּכֲאֶׁש֥ י ַוְיִה֕
ה׃ יהָוֽ ֽלַ ְרָצה ַא֖ חּו ַוִּיְׁשַּת֥

97[
בראשית
27:34

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

ה ְצָעָק֔ ק ַוִּיְצַע֣ יו ָאִב֔ י ֶאת־ִּדְבֵר֣ ֵעָׂש֙ו ַע ִּכְׁשֹמ֤
ִני ָּבֲרֵכ֥ יו ְלָאִב֔ אֶמר ֹ֣ ַוּי ד ַעד־ְמֹא֑ ה ּוָמָר֖ ה ְּגדָֹל֥

י׃ ָאִבֽ ִני ַגם־ָא֖

98[
בראשית
31:1

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

ב ַיֲעקֹ֔ ח ָל ַק֣ ר ֵלאֹמ֔ ְבֵנֽי־ָלָבן֙ י ֶאת־ִּדְבֵר֤ ע ַוִּיְׁשַמ֗
ת ֵא֥ ה ָעָׂש֕ ינּו ְלָאִב֔ ר ּוֵמֲאֶׁש֣ ינּו ְלָאִב֑ ר ָּכל־ֲאֶׁש֣ ת ֵא֖

ה׃ ַהֶּזֽ ד ָּכל־ַהָּכבֹ֖

99[
בראשית
39:19

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

ר ֲאֶׁש֨ ִאְׁשּ֗תֹו י ֶאת־ִּדְבֵר֣ יו ֲאדָֹנ֜ ַע ִכְׁשֹמ֨ ַוְיִה֩י
י ִל֖ ָׂשּה ָע֥ ֶּלה ָהֵא֔ ים ַּכְּדָבִר֣ ר ֵלאֹמ֔ ֵאָלי֙ו ה ִּדְּבָר֤

ַאּֽפֹו׃ ַחר ַוִּי֖ ָך ַעְבֶּד֑

100[
שמות
2:15

]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.

ג ַלֲהרֹ֣ ׁש ַוְיַבֵּק֖ ה ַהֶּז֔ ר ֶאת־ַהָּדָב֣ ַּפְרעֹ֙ה ע ַוִּיְׁשַמ֤
ַוֵּיֶׁ֥שב ה ַפְרעֹ֔ ִמְּפֵנ֣י ֹמֶׁש֙ה ח ַוִּיְבַר֤ ה ֶאת־ֹמֶׁש֑

ר׃ ל־ַהְּבֵאֽ ַעֽ ַוֵּיֶׁ֥שב ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ְּבֶאֽ

אחרים: ←בתרגומים

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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101[
שמות
33:4

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

לּו ַוִּיְתַאָּב֑ ַהֶּז֖ה ע ָהָר֛ ר ֶאת־ַהָּדָב֥ ם ָהָע֗ ע ַוִּיְׁשַמ֣
יו׃ ָעָלֽ ֶעְד֖יֹו יׁש ִא֥ תּו ְולֹא־ָׁש֛

אחרים: ←בתרגומים

καὶ ἀκούσας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο […] תרגום־השבעים: •

audiens populus sermonem hunc pessimum […] הוולגטה: •

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

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

102[
דברים
4:36

] 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.

ָּך ְלַיְּסֶר֑ ֶאת־קֹ֖לֹו יֲעָ֥ך ִהְׁשִמֽ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֛
יו ּוְדָבָר֥ ה ַהְּגדֹוָל֔ ֶאת־ִאּׁ֣שֹו ֶהְרֲאָ֙ך ֶרץ ְוַעל־ָהָא֗

ׁש׃ ָהֵאֽ ִמּ֥תֹוְך ְעָּת ָׁשַמ֖

103[
דברים
12:28

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

ר ֲאֶׁש֥ ֶּלה ָהֵא֔ ים ָּכל־ַהְּדָבִר֣ ת ֵא֚ ְוָׁשַמְעָּת֗ ר ְׁשֹמ֣
יָ֙ך ַאֲחֶר֙ ּוְלָבֶנ֤יָך ְלָ֜ך ב ִייַט֨ ְלַמַע֩ן  ָּך ְמַצֶּו֑ י ָאֹנִכ֖
ה ְיהָו֥ ְּבֵעיֵנ֖י ר ְוַהָּיָׁש֔ ַהּ֣טֹוב ַתֲעֶׂש֙ה י ִּכ֤ ם ַעד־עֹוָל֔

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ

104[
דברים
*29:18

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

ְך ְוִהְתָּבֵר֨ את ֹ֗ ַהּז ה ָאָל֜ ָהֽ י ֶאת־ִּדְבֵר֨ ְּבָׁשְמעֹ֩ו ה ְוָהָי֡
י ִלִּב֖ ִּבְׁשִר֥רּות י ִּכ֛ י ְהֶיה־ִּל֔ ִיֽ ָׁש֣לֹום ֵלאֹמ֙ר ִּבְלָב֤בֹו

ה׃ ֶאת־ַהְּצֵמָאֽ ָהָרָו֖ה ְס֥פֹות ַען ְלַמ֛ ְך ֵאֵל֑

’ֲחלֹום‘ מושא

אולי מלמדת 107 דוגמה .gwꝛandoב־ היא חלום של שמיעה בקורפוס, שיש המקרים בשני

בדוגמה הן חלום של (clywed לא חושית, שמיעה רק (לא בפענוח שמדובר מפרש שמורגן

הבא: הפסוק תורגם שבו באופן למצוא אפשר הזאת לטענה חיזוק ב־107. והן 106

105[
שופטים
7:15

] Pan glybu Gedeon adꝛoddiad y bꝛeud-
dwyd ai ddirnad, yna efe a addolodd: ac
a ddychwelodd i weryll Iſrael, ac a ddy-
wedodd, cyfodwch, canys rhoddodd yꝛ
Arglwydd weryll y Madianiaid yn eich
llaw chwi.

ַהֲח֛לֹום ר ֶאת־ִמְסַּפ֧ ִּגְד֜עֹון ַע ִכְׁשֹמ֨ ַוְיִה֩י
ל ִיְׂשָרֵא֔ ֶאל־ַמֲחֵנ֣ה ָׁש֙ב ַוָּי֙ חּו ַוִּיְׁשָּת֑ ְוֶאת־ִׁשְב֖רֹו
ֶאת־ַמֲחֵנ֥ה ם ְּבֶיְדֶכ֖ ְיהָו֛ה ן י־ָנַת֧ ִּכֽ ֔קּומּו אֶמר ֹ֣ ַוּי

 ן׃ ִמְדָיֽ

ואת העלילה) תוכן החלום, של (הנרטיב ַהֲח֛לֹום‘ ר ’ִמְסַּפ֧ את אלא ’ֲחלֹום‘, שומע לא גדעון

כשברור הזה, שבמקרה אותנו מלמדת clywedב־ הבחירה לו); שנאמר כמלל (פירושו, ’ִׁשְב֖רֹו‘
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פרשנית, ולא החלום, של הסיפור של המילים של חושית, שמיעה היא גדעון של שהשמיעה

בתנ״ך־1620). גם (כך gwꝛando נכתב לא
המוצע. clywed:gwꝛando הניגוד עם אחד בקו עומדות הן אך מעטות, הדוגמאות אמנם

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

106[
בראשית
37:6

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

ר ֲאֶׁש֥ ַהֶּז֖ה ַהֲח֥לֹום א ִׁשְמעּו־ָנ֕ ם ֲאֵליֶה֑ אֶמר ֹ֖ ַוּי
ְמִּתי׃ ָחָלֽ

107[
בראשית
41:15

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

ין ֵא֣ ר ּוֹפֵת֖ ְמִּתי ָחַל֔ ֲח֣לֹום ף ֶאל־יֹוֵס֔ ַּפְרעֹ֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ֲח֖לֹום ע ִּתְׁשַמ֥ ר ֵלאֹמ֔ יָ֙ך ָעֶל֙ ְעִּתי ָׁשַמ֤ י ַוֲאִנ֗ ֹא֑תֹו

ֹאֽתֹו׃ ר ִלְפֹּת֥

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

’ְּתֻלָּנה‘ מושא

(112) ואחת ,16 בשמות פסוקים של מקבוצה (111–108) ארבע חמשדוגמאות: זה בתת־סעיף

במדבר. מספר

לניגוד המוצע התיאור עם אחד בקנה עומדות לא שמות מספר הדוגמאות ארבעת

אותו מורכבת: אחת דוגמה כאל אחת, יחידה כאל לארבעתן להתייחס יש .clywed:gwꝛando
הדוגמאות לשאר שתקפה החוקיות לפי סמוכים. פסוקים בארבעה חוזר יותר, או פחות תוכן,

מה מזון. להם ונותן התלונה את מקבל האל :gwꝛandoב־ לשימוש כאן לצפות צריך היה

לא, וכמה אחד בקו מתנהגות מאוד רבות דוגמאות שבו במצב לחריגה? הסיבה/ההסבר

(לדוגמה, הסבר להעלות תוכל התנ״ך, בכל יותר, מקיפה שבדיקה יתכן דרשני. אומר הדבר

משותף מכנה כאן ולדוגמאות להן שיש ונראה מהצפוי שחורגות נוספות דוגמאות נמצא אם

ישארו הנגדיותהספורות שהדוגמאות יתכן שלא, ויתכן ליוצא־מן־הכלל); כלל בבחינת יחודי,

,(33 עמ׳ ’קֹול‘, (מושא שב־1.2.4§ בחריגות הדיון ב־0.1.3§, השניה הנקודה (ר׳ תעלומה…

יתכן, השפעה? ישכאן הואששומע לעובדהשהאל האם שב־2.1§). האחרונה בנקודה והדיון

.gwꝛandoב־ (tuchan) תלונה שומע האל שבו מקרה מראה 112 דוגמה אבל

◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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108[
שמות
16:7

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

ְּבָׁשְמ֥עֹו ה ְיהָו֔ ֶאת־ְּכ֣בֹוד ּוְרִאיֶת֙ם ֶקר ּובֹ֗
(ַתּלֹונּו י ִּכ֥ ה ָמ֔ ְוַנְ֣חנּו ַעל־ְיהָו֑ה ם ֶאת־ְּתֻלֹּנֵתיֶכ֖

ינּו׃ ָעֵלֽ ק) ינּו (ַתִּל֖ כ)

109[
שמות
16:8

] 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: […]

ר ָּבָׂש֣ ֶרב ָּבֶע֜ ם ָלֶכ֨ ְיהָו֩ה ת ְּבֵת֣ ה ֹמֶׁש֗ אֶמר ֹ֣ ַוּי
ְיהָו֙ה ַע ִּבְׁשֹמ֤ ַע ִלְׂשּבֹ֔ ֶק֙ר ֹ֙ ַּבּב ֶחם ְוֶל֤ ל ֶלֱאכֹ֗
ְוַנְ֣חנּו יו ָעָל֑ ם ַמִּליִנ֖ ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ם ֵתיֶכ֔ ֶאת־ְּתֻלֹּנ֣

ה׃ ַעל־ְיהָוֽ י ִּכ֥ ם ְתֻלֹּנֵתיֶכ֖ ינּו לֹא־ָעֵל֥ ה ָמ֔

110[
שמות
16:9

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

ל־ָּכל־ֲעַד֙ת ֶאֽ ר ֱאֹמ֗ ן ל־ַאֲהרֹ֔ ֶאֽ ֹמֶׁש֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ת ֵא֖ ע ָׁשַמ֔ י ִּכ֣ ְיהָו֑ה ִלְפֵנ֣י ִקְר֖בּו ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י

ם׃ ְּתֻלֹּנֵתיֶכֽ

111[
שמות
16:12

] 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 [yd-
wyf ] yꝛ Arglwydd eich Duw chwi.

ם ֲאֵלֶה֜ ר ַּדֵּב֨ ֒ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵנ֣י ֶאת־ְּתלּוֹּנ֮ת ְעִּתי ָׁשַמ֗
ֶקר ּוַבּבֹ֖ ר ָבָׂש֔ ּתֹאְכ֣לּו ִי֙ם ַעְרַּב֙ ָהֽ ין ֵּב֤ ר ֵלאֹמ֗
ם׃ ֱאֹלֵהיֶכֽ ְיהָו֖ה י ֲאִנ֥ י ִּכ֛ ם יַדְעֶּת֕ ִוֽ ֶחם ִּתְׂשְּבעּו־ָל֑

112[
במדבר
14:27

] 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':

ָּמה ֵה֥ ר ֲאֶׁש֛ את ֹ֔ ַהּז ָרָע֙ה ָהֽ ה ָלֵעָד֤ י ַעד־ָמַת֗
ָּמה ֵה֧ ר ֲאֶׁש֨ ל ִיְׂשָרֵא֗ ְּבֵנ֣י ֶאת־ְּתֻלּ֞נֹות י ָעָל֑ ים ַמִּליִנ֖

ְעִּתי׃ ָׁשָמֽ י ָעַל֖ ַמִּליִנ֛ים

.166 דוגמה ר׳ הפסוק שבראש בתוספת ←לדיון

ו’חֹק‘ ’ִמְׁשָּפט‘ מושא

ומשפטים: חוקים של שמיעה של סוגים שלושה כאן יש

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

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

.gwꝛando— לחוקים ציות :115 דוגמה •

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

113[
דברים
4:6

]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 ddy-
wedant, yn ddiau pobl ddoeth, a deallus
[yw] y genedl fawꝛ hon.

ם יַנְתֶכ֔ ּוִב֣ ָחְכַמְתֶכ֙ם וא ִה֤ י ִּכ֣ ַוֲעִׂשיֶת֒ם ּוְׁשַמְרֶּת֮ם
ים ָּכל־ַהֻחִּק֣ ת ֵא֚ ִיְׁשְמ֗עּון ר ֲאֶׁש֣ ים ָהַעִּמ֑ ְלֵעיֵנ֖י
ַהָּג֖דֹול ַהּ֥גֹוי ְוָנ֔בֹון ם ַעם־ָחָכ֣ ק ַר֚ ְוָאְמ֗רּו ֶּלה ָהֵא֔

ה׃ ַהֶּזֽ

.56 דוגמה ←השו׳

114[
דברים
5:1

]Yna Moſes a alwodd holl Iſrael, ac a ddy-
wedodd 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.

ם ֲאֵלֶה֗ אֶמר ֹ֣ ַוּי ֒ ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֹמֶׁש֮ה א ַוִּיְקָר֣
ים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֔ ים ֶאת־ַהֻחִּק֣ ִיְׂשָרֵא֙ל ע ְׁשַמ֤
ם ֹאָת֔ ם ּוְלַמְדֶּת֣ ַהּ֑יֹום ם ְּבָאְזֵניֶכ֖ ר ּדֵֹב֥ י ָאֹנִכ֛ ר ֲאֶׁש֧

ם׃ ַלֲעׂשָֹתֽ ם ּוְׁשַמְרֶּת֖

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

115[
דברים
7:12

]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:

ֶּלה ָהֵא֔ ַהִּמְׁשָּפִטי֙ם ת ֵא֤ ִּתְׁשְמ֗עּון ֶקב ֵע֣ ׀ ְוָהָי֣ה
יָך ֱאֹלֶה֜ ה ְיהָו֨ ְוָׁשַמ֩ר ם ֹאָת֑ ם ַוֲעִׂשיֶת֖ ם ּוְׁשַמְרֶּת֥
ע ִנְׁשַּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶסד ְוֶאת־ַהֶח֔ ת־ַהְּבִרי֙ת ֶאֽ ְלָ֗ך

יָך׃ ַלֲאבֶֹתֽ

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

נוספים מושאים

תוכן־העניינים.) על להעמיס לא בלבד: טכנית היא מיוחד בתת־סעיף אתאלה לקבץ (הבחירה

’ָּכל־ֲאֶׁשר‘: מושא
תוך האופן, באותו מתורגמות ל’ָׁשַמע‘ ’ָּכל(־)ֲאֶׁשר(־)‘ מושא מופיע שבהן הדוגמאות שלוש

ושבטעמי־המקרא20. במקור התחביריים במבנים שוני של הן השטחה כדי

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

כלל. מורגן את שמשו שטעמי־המקרא לכך ראיות אין לי, הידוע 20ככל
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116[
שמות
18:1

] 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.

ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת ה ֹמֶׁש֔ ן חֵֹת֣ ִמְדָין֙ ן כֵֹה֤ ִיְת֨רֹו ע ַוִּיְׁשַמ֞
יא י־הֹוִצ֧ ִּכֽ ַעּ֑מֹו ל ּוְלִיְׂשָרֵא֖ ה ְלֹמֶׁש֔ ֱאֹלִהי֙ם ה ָעָׂש֤

ִים׃ ִמִּמְצָרֽ ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ְיהָו֛ה

האל. מעשי אודות על שנאמר מה את ←שמע

117[
שמות
24:7

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

אְמ֔רּו ֹ֣ ַוּי ם ָהָע֑ ְּבָאְזֵנ֣י א ַוִּיְקָר֖ ית ַהְּבִר֔ ֶפר ֵס֣ ַוִּיַּק֙ח
ע׃ ְוִנְׁשָמֽ ה ַנֲעֶׂש֥ ה ְיהָו֖ ר ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ל ּכֹ֛

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

118[
דברים
*5:24

] 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.]

ְיהָו֣ה ר יֹאַמ֖ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת ֵא֛ ע ּֽוֲׁשָמ֔ ַאָּת֙ה ב ְקַר֤
ר ְיַדֵּב֜ ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת ינּו ֵאֵל֗ ר ְּתַדֵּב֣ ׀ ְּת ְוַא֣ ינּו ֱאֹלֵה֑

ינּו׃ ְוָעִׂשֽ ְענּו ְוָׁשַמ֥ יָך ֵאֶל֖ ינּו ֱאֹלֵה֛ ְיהָו֧ה

תוכן של חושית לשמיעה היא הבקשה כאן הקודמת: לדוגמה ’הפוכה‘ היא הזאת ←הדוגמה
אותם הדברים של קבלה יש ,(66 (דוגמה הפסוק בהמשך לאחריה, שרק ,(clywedב־) הדברים

.(gwꝛandoב־) האל מפי יעביר משה

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

’ֹאֶמר‘/’ֵאֶמר‘/’ִאְמָרה‘: מושא
,142 דוגמה .geiriauב־ מתורגמים שהם בכך (37 עמ׳ ,§1.2.4 (ר׳ ל’ְּדָבִרים‘ דומים אלה

ב־1.4§. נמצאת לכאן, ששייכת
הבנוי ,gwꝛandawydd בשם־העצם ’ׁשֵֹמַע‘ את מתרגמות שלפנינו הדוגמאות שתי

מצאתי לא התנ״ך בתרגום .(… ,‘-er’ ,‘-ist’) -ydd והסיומת (gwꝛandaw- (גזע gwꝛandoמ־
מתורגמים ו’ָּכל־ַהּׁשְֹמִעים‘ ’ָּכל־ַהּׁשֵֹמַע‘ ו־59 45 בדוגמאות להשוואה, .21clywedyddב־ שימוש

רלטיבי. במבנה

מספר ופסוק 24 מבמדבר הפסוקים שני את ‘gwꝛandawydd’ עבור הניב ממוחשב22 חיפוש
הממוחשבת23 המהדורה תוצאות. הניב לא ‘clywedydd’ ועבור מיד, בו שאדון בן־סירא,

בתנ״ך־1620; ממוחשב ובחיפוש ([É-Š (1977–1980)]) הקונקורדנציה על־פי 21חיפשתי

הכנה. בתהליכי נמצאת כזאת גרסה כי אם בת־חיפוש, ממוחשבת גרסה עדיין אין מ־1588 לתרגום

דומות. מספיק המהדורות המקרים ברוב 22בתנ״ך־1620;

http://cy.wikisource.org/wiki/Beibl_(1620)23
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בהקלדה משגיאות כתוצאה ממנה שנשמטו מקרים שיש ויתכן מושלמת, מלהיות רחוקה

הסרוק. המידע של והמרה

clywed:gwꝛando שהיחס הכרח אין ,gwꝛandawyddו־ gwꝛando בין הפנימי הקשר למרות
clywedyddש־ ויתכן מעטות הדוגמאות בפרט, .clywedydd:gwꝛandawydd של יחס אותו הוא

בן־סירא, מספר בדוגמה נתבונן כתבי־הקודש). כל בתרגום לא (גם בטקסט קיים לא כלל
24:‘hearer ’שומע, ἀκροατής היווני שם־העצם בתרגום

119[
בן־סירא
*3:29

]Calon y dehallgar a feddwl am gyffely-
bꝛwydd, a chlust y gwꝛandawydd yw dy-
muniad y doeth.

καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται
παραβολήν καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία
σοφοῦ

חכמה להבין ביכולת שמדובר נראה ,24 במדבר מספר בדוגמאות כמו הזאת, בדוגמה גם

כאן). גם תקף הזה היחס ואכן במידה ,clywed:gwꝛando הניגוד עם אחד בקנה העומד (דבר

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

120[
במדבר
24:4

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

ה ֶיֱֽחֶז֔ ַׁשַּדי֙ ַמֲחֵז֤ה ר ֲאֶׁש֨ ל ִאְמֵרי־ֵא֑ ַע ׁשֵֹמ֖ ם ְנֻא֕
 ִים׃ ֵעיָנֽ ּוְג֥לּוי ל ֹנֵפ֖

121[
במדבר
24:16

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

ַמֲחֵז֤ה ֶעְל֑יֹון ַעת ַּד֣ ַע ְויֵֹד֖ ל ִאְמֵרי־ֵא֔ ַע֙ ׁשֵֹמ֙ ם ְנֻא֗
 ִים׃ ֵעיָנֽ ּוְג֥לּוי ל ֹנֵפ֖ ה ֶיֱֽחֶז֔ ַׁשַּדי֙

’ְנָאָקה‘: מושא
את וזוכר במצרים המועבדים בני־ישראל של נאקתם את שומע האל בקורפוס מקרים בשני

.124 דוגמה עם השו׳ שמזכירה. היא הנאקה קול של השמיעה האבות. עם בריתו

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

24השו׳:

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.
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122[
שמות
2:24

] Yna Duw a glybu eu huchenaid hwynt:
a Duw a gofiodd ei gyfammod ag Abꝛa-
ham, ag Iſaac, ac ag Jacob.

ֱאֹלִהי֙ם ר ַוִּיְזּכֹ֤ ם ֶאת־ַנֲאָקָת֑ ים ֱאֹלִה֖ ע ַוִּיְׁשַמ֥
ב׃ ת־ַיֲעקֹֽ ְוֶאֽ ק ֶאת־ִיְצָח֥ ם ֶאת־ַאְבָרָה֖ ֶאת־ְּבִרי֔תֹו

123[
שמות
6:5

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

ר ֲאֶׁש֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י ת־ַנֲאַק֙ת ֶאֽ ְעִּתי ָׁשַמ֗ ֲאִנ֣י ׀ ְוַג֣ם
י׃ ֶאת־ְּבִריִתֽ ר ָוֶאְזּכֹ֖ ם ֹאָת֑ ים ַמֲעִבִד֣ ִים ִמְצַר֖

’ְצָעָקה‘: מושא
דוגמאות:25 שתי

124[
שמות
3:7

] 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.

ר ֲאֶׁש֣ י ַעִּמ֖ י ֶאת־ֳעִנ֥ יִתי ָרִא֛ ה ָרֹא֥ ה ְיהָו֔ אֶמר ֹ֣ ַוּי
י ִּכ֥ יו ְגָׂש֔ ֹנֽ ִמְּפֵנ֣י ְעִּתי֙ ָׁשַמ֙ ם ְוֶאת־ַצֲעָקָת֤ ִים ְּבִמְצָר֑

יו׃ ֶאת־ַמְכֹאָבֽ ְעִּתי ָיַד֖

בקושי שהבחין אומר האל :‘ ְעִּתי֙ ָׁשַמ֙ ם ו’ְוֶאת־ַצֲעָקָת֤ י‘ ַעִּמ֖ י ֶאת־ֳעִנ֥ יִתי ָרִא֛ ה ’ָרֹא֥ בין ←הקבלה26
ר ֲאֶׁש֥ ַחץ ֶאת־ַהַּל֔ יִתי֙ ְוַגם־ָרִא֙ י ֵאָל֑ ָאה ָּב֣ ל ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֖ ת ַצֲע ַק֥ ִהֵּנ֛ה ה ְוַעָּת֕ מרחיב: 9 ובפס׳ עמו, של

שכתוב מה זה לא אבל אותם, ומושיע לצעקתם נענה אכן הוא אמנם ם׃. ֹאָתֽ ים ֹלֲחִצ֥ ִים ִמְצַר֖
אליו), ש’באה‘ והצעקה לראיה ההקבלה הן (והראיות הזה בפסוק כאן שנמסר מה זה לא כאן,

הבאה: לדוגמה בניגוד

125[
שמות
*22:22

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

י ֵאַל֔ ִיְצַע֙ק ק ִאם־ָצעֹ֤ י ִּכ֣ ֹא֑תֹו ְתַעֶּנ֖ה ִאם־ַעֵּנ֥ה
ַצֲעָקֽתֹו׃ ע ֶאְׁשַמ֖ ַע ָׁשֹמ֥

י ְוָהַרְגִּת֥ י ַאִּפ֔ ה ְוָחָר֣ :23 זה, שלאחר בפסוק שמפורט כמו ,gwꝛandoב־ הגר, יענהלצעקת ←האל
ים׃ ְיֹתִמֽ ם ּוְבֵניֶכ֖ ַאְלָמ֔נֹות ְנֵׁשיֶכ֙ם ְוָה֤יּו ֶרב ֶּבָח֑ ם ֶאְתֶכ֖

בקונוורב: השלמה
אחרים: בין דיבור27 של שמיעה ב’ְּבַדֵּבר‘, מושלם ’ָׁשַמע‘ בקורפוס דוגמאות בשתי

גולדנברג ר׳ טאוטולוגי‘; ’אינפיניטיב המבנה את כוללות כאן הדוגמאות שתי 25בהערת־אגב:

כאן שמופיעים המבנים ששני נראה .[S-H (1990)] וששה־הלוי [G (1971)]
את לבדוק יהיה מעניין ;ganב־ טאוטולוגי מבנה ועם llwyꝛ עם בתרגום: שנפוצים השניים הם

ביניהם. הדיסטריבוציה

הראשונה הנקודה ר׳ ;gweled:edrych הניגוד של להבנה מועילה להיות יכולה הזאת 26הדוגמה

.§1.4 וכן ב־2.1§

ההשתתפות ומידת ואופן לערכיות קשר שיש נראה עצמו. בפני נושא הוא ’ְּבַדֵּבר‘ בתרגום 27השוני

בדיבור. השונים הגורמים של
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126[
בראשית
27:5

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

ַוֵּיֶ֤לְך ְּב֑נֹו ו ֶאל־ֵעָׂש֖ ק ִיְצָח֔ ר ְּבַדֵּב֣ ַעת ׁשַֹמ֔ ה ְוִרְב ָק֣
יא׃ ְלָהִבֽ ִיד ַצ֖ ָל֥צּוד ה ַהָּׂשֶד֔ ֵעָׂש֙ו

127[
שמות
19:9

]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: […]

ֵאֶליָ֮ך א ָּב֣ י ָאֹנִכ֜ ה ִהֵּנ֨ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ה ְיהָו֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
ְך ִעָּמ֔ י ְּבַדְּבִר֣ ָהָע֙ם ע ִיְׁשַמ֤ ַּבֲע֞בּור ָעָנן֒ ֶהֽ ב ְּבַע֣
י ֶאת־ִּדְבֵר֥ ה ֹמֶׁש֛ ַוַּיֵּג֥ד ם ְלעֹוָל֑ ינּו ַיֲאִמ֣ ְוַגם־ְּבָ֖ך

ה׃ ֶאל־ְיהָוֽ ם ָהָע֖

זו: היא פניו על הדומה מבנה עם נוספת דוגמה

128[
במדבר
33:40

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

ַּבֶּנ֖ ֶגב ב ְוֽהּוא־יֵֹׁש֥ ד ֲעָר֔ ֶלְך ֶמ֣ ְּכַנֲעִני֙ ַהֽ ע ַוִּיְׁשַמ֗
ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ְּבֵנ֥י א ֹ֖ ְּבב ְּכָנַ֑ען ֶרץ ְּבֶא֣

oב־ הקודמות: הדוגמאות מבשתי שונה באופן תורגם הוא ואכן אחר, כאן התחבירי היחס

amוב־ מ־1588 במהדורה הגעה‘) ’ביאה, dyfodiad + ‘… ’מ־, o (מילת־היחס ddyfodiad
מ־1620. במהדורה ddyfodiad

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

129[
דברים
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':

ְעָּת֙ ָיַד֙ ה ַאָּת֤ ר ֲאֶׁש֨ ים ֲעָנ ִק֑ ְּבֵנ֣י ם ָוָר֖ ם־ָּג֥דֹול ַעֽ
ֲעָנֽק׃ ְּבֵנ֥י ִלְפֵנ֖י ב ִיְתַיֵּצ֔ י ִמ֣ ְעָּת ָׁשַמ֔ ה ְוַאָּת֣

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

סביל

הסבילות הצורות ,(dyfod) שונה בלקסמה שימוש נעשה בה (ב־1.6.2§), 176 דוגמה מלבד

:clywed של ’אימפרסונל‘ בצורות מתורגמות ’ָׁשַמע‘ של

130[
שמות
23:13

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

ם ְוֵׁש֨ רּו ִּתָּׁשֵמ֑ ם ֲאֵליֶכ֖ ְרִּתי ֲאֶׁשר־ָאַמ֥ ל ּוְבכֹ֛
יָך׃ ַעל־ִּפֽ ע ִיָּׁשַמ֖ א ֹ֥ ל ירּו ַתְזִּכ֔ א ֹ֣ ל ֲאֵחִרי֙ם ים ֱאֹלִה֤

.hynny נוסף ←בתרגום
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131[
שמות
28:35

] 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.

ְּבבֹ֨אֹו ֠קֹולֹו ע ְוִנְׁשַמ֣ ת ְלָׁשֵר֑ ן ל־ַאֲהרֹ֖ ַעֽ ְוָהָי֥ה
ָיֽמּות׃ א ֹ֥ ְול ּוְבֵצא֖תֹו ְיהָו֛ה ִלְפֵנ֧י ֶדׁש ֶאל־ַהּקֹ֜

ּוַפֲעֹמֵנ֥י יב ָסִב֑ יו ַעל־ׁשּוָל֖ י ָׁשִנ֔ ַעת ְותֹוַל֣ ְוַאְרָּגָמן֙ ֶלת ְּתֵכ֤ ִרֹּמֵני֙ יו ַעל־ׁשּוָל֗ יָת ְוָעִׂש֣ הפעמון: של ←קולו
קול .(34–33 (פס׳ יב׃ ָסִבֽ יל ַהְּמִע֖ י ַעל־ׁשּוֵל֥ ְוִרּ֑מֹון ב ָזָה֖ ן ֲעֹמ֥ ּֽפַ ְוִרּ֔מֹון ָזָה֙ב ן ַּפֲעֹמ֤ יב׃ ָסִבֽ ם ְּבתֹוָכ֖ ב ָזָה֛

.llais ולא ’צליל‘ ſwn שהוא

132[
דברים
4:32

] 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 mawꝛ-
beth hwn': neu a glybuwyd ei gyffelyb
ef':

יָך ְלָפֶנ֗ ֲאֶׁשר־ָה֣יּו ים אׁשִֹנ֜ ִרֽ ים ְלָיִמ֨ ְׁשַאל־ָנ֩א י ִּכ֣
ֶרץ ַעל־ָהָא֔ ָאָד֙ם ׀ ים ֱאֹלִה֤ א ָּבָר֨ ֲאֶׁש֩ר ְלִמן־ַהּיֹו֙ם
ה ְהָי֗ ֲהִנֽ ִים ַהָּׁשָמ֑ ה ְוַעד־ְקֵצ֣ ִים ַהָּׁשַמ֖ ה ּוְלִמְקֵצ֥

הּו׃ ָּכֹמֽ ע ֲהִנְׁשַמ֥ ֖אֹו ה ַהֶּז֔ ַהָּגדֹו֙ל ר ַּכָּדָב֤

קאוזטיב

שתיים דוגמאות: ארבע בחומש לשמוע. למישהו לגרום לדיבור: דומה שמיעה של קאוזטיב

על־פני שמתפרש אחד רצף מהוות (שלמעשה מהן ושתיים קאוזטיבים במבנים מתורגמות מהן

של הקאוזטיב של בחינה דרושה כזה, במצב־דברים קאוזטיבי. שאינו באופן פסוקים) שני

התנ״ך. כלל על בכלל הקאוזטיב ושל ’ָׁשַמע‘

יש 133 בדוגמה שונים: המבנים קאוזטיביים במבנים שמתורגמות הדוגמאות בשתי •
peri +’ במבנה 134 ובדוגמה (’לעשות‘) ‘gwneuthur + i + infinitive’ שימושבמבנה

(’לגרום‘). ‘i + infinitive

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

ה ְרחָֹק֖ א ֹ֥ ְול ִמְּמָ֔ך ִהו֙א את א־ִנְפֵל֥ ֹֽ ל ַהּ֑יֹום ְמַצְּוָ֖ך י ָאֹנִכ֥ ר ֲאֶׁש֛ את ֹ֔ ַהּז ַהִּמְצָו֣ה י ִּכ֚
ּה ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥ נּו ָּל֔ ָה ְוִיָּקֶח֣ ְיָמ֙ה ַהָּׁשַמ֙ נּו ַיֲעֶלה־ָּל֤ י ִמ֣ ר ֵלאֹמ֗ וא ִה֑ ִים ַבָּׁשַמ֖ א ֹ֥ ל וא׃ ִהֽ
נּו ָּל֔ ָה ְוִיָּקֶח֣ ַהָּי֙ם ֶבר ֶאל־ֵע֤ נּו ַיֲעָבר־ָל֜ י ִמ֣ ר ֵלאֹמ֗ וא ִה֑ ַלָּי֖ם ֶבר א־ֵמֵע֥ ֹֽ ְול ָּנה׃ ְוַנֲעֶׂשֽ

ַלֲעׂשֹֽתֹו׃ ְלָבְבָ֖ך ּוִבֽ יָך ְּבִפ֥ ד ְמֹא֑ ר ַהָּדָב֖ יָך ֵאֶל֛ י־ָק֥רֹוב ִּכֽ ָּנה׃ ְוַנֲעֶׂשֽ ּה ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥

יש .clywed של רבים ראשון גוף ’סוביונקטיב‘28 צורת clywomב־ מתורגמות שתיהן

← לשמוע לנו יגרום בטרנזיטיביות: קדימה אחד ’שלב‘ של העברה למעשה כאן

.§1.3 ר׳ יותר שלמה לתמונה נשמע.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

בעיות. נטול אינו זה שם גם רבים, דקדוקיים מונחים 28כמו
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133[
דברים
4:10

][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,
[…]

ְּבחֵֹר֒ב ֱאֹלֶהיָ֮ך ְיהָו֣ה י ִלְפֵנ֨ ְדָּת ָעַמ֜ ר ֲאֶׁש֨ ֗יֹום
ם ְוַאְׁשִמֵע֖ ם ֶאת־ָהָע֔ ַהְקֶהל־ִלי֙ י ֵאַל֗ ה ְיהָו֜ ר ֶּבֱאֹמ֨
ָּכל־ַהָּיִמי֙ם י ֹאִת֗ ה ְלִיְרָא֣ ִיְלְמ֜דּון ר ֲאֶׁש֨ י ֶאת־ְּדָבָר֑
ם ְוֶאת־ְּבֵניֶה֖ ה ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣ ַחִּיי֙ם ם ֵה֤ ר ֲאֶׁש֨

ְיַלֵּמֽדּון׃

134[
דברים
4:36

]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.

ָּך ְלַיְּסֶר֑ ֶאת־קֹ֖לֹו יֲעָ֥ך ִהְׁשִמֽ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֛
יו ּוְדָבָר֥ ה ַהְּגדֹוָל֔ ֶאת־ִאּׁ֣שֹו ֶהְרֲאָ֙ך ֶרץ ְוַעל־ָהָא֗

ׁש׃ ָהֵאֽ ִמּ֥תֹוְך ְעָּת ָׁשַמ֖

135[
דברים
30:12

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

ְיָמ֙ה ַהָּׁשַמ֙ נּו ַיֲעֶלה־ָּל֤ י ִמ֣ ר ֵלאֹמ֗ וא ִה֑ ִים ַבָּׁשַמ֖ א ֹ֥ ל
ָּנה׃ ְוַנֲעֶׂשֽ ּה ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥ נּו ָּל֔ ָה ְוִיָּקֶח֣

136[
דברים
30:13

]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':

נּו ַיֲעָבר־ָל֜ י ִמ֣ ר ֵלאֹמ֗ וא ִה֑ ַלָּי֖ם ֶבר א־ֵמֵע֥ ֹֽ ְול
ּה ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥ נּו ָּל֔ ָה ְוִיָּקֶח֣ ַהָּי֙ם ֶבר ֶאל־ֵע֤

ָּנה׃ ְוַנֲעֶׂשֽ

ע‘ ְוִנְׁשָמֽ ה ’ַנֲעֶׂש֥ 1.3

צירוף היותן בגלל (רק) לא ע‘: ְוִנְׁשָמֽ ה ’ַנֲעֶׂש֥ המילים את העבודה של בכותרת כללתי בכדי לא

’שבלב‘ שמיעה בין היחס — שבעבודה העיסוק בלב נוגעות שהן בגלל אלא ומוכר, ידוע

מתקופות עוד נכתבו, (117 (דוגמה 24:7 שמות על כך. להתנסח אם ’שבאוזן‘, ושמיעה

88a שבת מרכזי, כמקור ר׳, ומדרשים; פרשנות של תילים תילי אלה, ימינו ועד קדומות

הבבלי: בתלמוד

מלאכי של ריבוא ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי ר׳ דרש […]
נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני לו קשרו מישראל ואחד אחד לכל השרת
[33:6 [שמות שנאמר ופירקום חבלה מלאכי ריבוא ועשרים מאה ירדו ישראל שחטאו וכיון
ישראל שהקדימו בשעה אלעזר רבי אמר […] חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו
משתמשין השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי להן ואמרה קול בת יצתה לנשמע נעשה
דברו בקול לשמוע29 דברו עושי כח גבורי מלאכיו ה' ברכו [103:20 [תהלים דכתיב בו
בעצי כתפוח [2:3 השירים [שיר מ״ד חנינא ברבי חמא א״ר לשמוע והדר עושי ברישא
ישראל אף לעליו קודם פריו זה תפוח מה לך לומר לתפוח ישראל נמשלו למה וגו׳ היער

[…] לנשמע נעשה הקדימו

.gwꝛandoב־ כמובן, 29מתורגם,



49 ע‘ ְוִנְׁשָמֽ ה ’ַנֲעֶׂש֥ — 1.3 סעיף

ל ּכֹ֛ אְמ֔רּו ֹ֣ ַוּי ַיְחָּד֙ו ם ָכל־ָהָע֤ ַוַּיֲע֨נּו ’ִנְׁשָמע‘: בלי ’ַנֲעֶׂשה‘, רק אומרים העם להשוואה, ,19:8 בשמות

.[…] ה ַנֲעֶׂש֑ ה ְיהָו֖ ר ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥
אם מסופקני היהודית, והמדרשית הפרשנית הספרות את הכיר מורגן אם לי ידוע לא

הוא בפועל ;clywed בלקסמה ע‘ ’ְוִנְׁשָמֽ את מתרגם היה ודאי לפיה, מתרגם היה הוא אם כן.

שתי כפילות: כן, אם זה, בתת־סעיף שנראה נוספים ובמקרים כאן, יש .gwꝛandoב־ תרגם

מול ’עשיה‘ של המבנה את להשוות ניתן מובנים בכמה הדברים. קבלת את לבטא דרכים

בהמשך. נבחן אותם ,(§1.4) תקבולת של למבנים הפסוק באותו קבלה) (=ציות, ’שמיעה‘

מבחירת להרחיק שלא בחר שמורגן מראה הנוספים התרגומים של בחינה ,117 דוגמה בעניין

התרגומים ובעקבותיו30 (‘oboedientes’) בוולגטה להירונימוס בניגוד — שבכתוב המילים

’ָׁשַמע‘: של המופעים כל כמעט בתרגום בחר שבה דרך באותה לבחור אלא — האנגליים

.(gwꝛandoב־ כאמור, דנן, (במקרה clywed/gwꝛandoב־ לתרגם

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

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

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

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

עם דוגמאות גם כללתי ועשיה. שמיעה של הקבלה יש שבהן הדוגמאות את 32 נסקור31

ו’ָעָׁשה‘. ’ָׁשַמר‘ של הקולוקציות לאור ’ָׁשַמר‘,

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

.115 ,117 ,103 ,74 ,66 :gwꝛandoב־ שמתורגמות הדוגמאות שאר •

(ר׳ clywedב־ ומתורגמות ָעָׁשה‘, = ָׁשַמר = ’ָׁשַמע שמשווה בתקבולת שאינן דוגמאות •
.136 ,135 ,114 ,67 במקומה):33 דוגמה בכל פירוט

באופן מתרגם הוא שגם לתנ״ך, (1988/2004) החדש הוולשי התרגום את גם כאן להזכיר 30ראוי

העברי…: הטקסט של תרגום מאשר KJVה־ של תרגום או הוולגטה של תרגום כמו יותר שנראה
.Fe wnawn y cyfan a ddywedodd yr Arglwydd, a byddwn yn ufudd iddo

על תכביד שלהן העתקה צורך, באמת אין סיבות: מכמה לכאן הדוגמאות את העתקתי 31לא

המתאים לעמוד לדפדף יכול הקורא מספריות הפניות רק וכשמצויינות אותו, ותאריך הטקסט
המסויימת. הדוגמה על הכתוב את ובהקשר בהרחבה ולקרוא

הדוגמאות כל את כאן כללתי הקורפוס, כל את לכסות במטרה בעבודה, המנחה לקו 32בהתאם

אנוש. בטעות מדובר דוגמה, מעיני נשמטה אם כאמור, שמצאתי;

הדוגמאות כל את לכלול יותר, שלמה תמונה לתת כדי היא כאן אותן מונה שאני 33הסיבה
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תקבולות 1.4
בפרוזה.34 גם אך בשירה, בעיקר בתנ״ך, מרכזי ספרותי אמצעי הן (פרלליזמים) תקבולות

כך שונה, המצב לקורפוס (מחוץ בתקבולת הן בקורפוס ’ֶהֱאִזין‘ של הדוגמאות כל

שבו האופן .141 אחת, דוגמה מלבד נכון השני הכיוון השוואה). לשם מתהלים, 34 בדוגמה

.ymwꝛando ,clustymwꝛando (פעמיים), rhoddi clust⒤ ,gwꝛando מאוד: מגוון ’ֶהֱאִזין‘ תורגם
לשונית לחוקיות לצפות ואין אסתטי, בעיקר הוא ומגוונות שונות בצורות שהשימוש נראה

מתאימה, ומסודר, שיטתי תרגום פני על כאן, באסתטיקה הבחירה ומסומן. מסמן עם נוקשה,

גם אלא המסומן מישור את רק לא בחשבון שמביא אסתטי, ספרותי אמצעי הן תקבולות שכן

החיצונית. הצורה את המסמן, מישור את

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

137[
בראשית
4:23

]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.

י ְנֵׁש֣ י קֹוִל֔ ַען ְׁשַמ֣ ְוִצָּל֙ה ה ָעָד֤ יו ְלָנָׁש֗ ֶמְך ֶל֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
ְוֶיֶ֖לד י ְלִפְצִע֔ ְגִּתי֙ ָהַר֙ יׁש ִא֤ י ִּכ֣ י ִאְמָרִת֑ ַהְאֵזָּ֖נה ֶמְך ֶל֔

י׃ ְלַחֻּבָרִתֽ

138[
שמות
15:26

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

יָך ֱאֹלֶה֗ ְיהָו֣ה ׀ ְל֣קֹול ע ִּתְׁשַמ֜ ִאם־ָׁש֨מֹוַע ַוּיֹאֶמ֩ר
ְוָׁשַמְרָּת֖ יו ְלִמְצוָֺת֔ ֲאַזְנָּת֙ ְוַהֽ ה ַּתֲעֶׂש֔ ְּבֵעיָני֙ו ר ְוַהָּיָׁש֤
ִי֙ם ְבִמְצַר֙ ְמִּתי ֲאֶׁשר־ַׂש֤ ה ֲחָל֞ ל־ַהַּמֽ ָּכֽ יו ָּכל־ֻחָּק֑

ָך׃ רְֹפֶאֽ ְיהָו֖ה י ֲאִנ֥ י ִּכ֛ יָך ָעֶל֔ ים לֹא־ָאִׂש֣

139[
במדבר
23:18

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

יָנה ַהֲאִז֥ ע ּֽוֲׁשָמ֔ ָּבָל֙ק ֤קּום ר ַוּיֹאַמ֑ ְמָׁש֖לֹו א ַוִּיָּׂש֥
ר׃ ִצֹּפֽ ְּב֥נֹו י ָעַד֖

שמצאתי.

תקבולת של במבנים מעניין שימוש שעושה בעולם, איזור ומאותו היא גם עתיקה נוספת, 34שפה

בעולם. רבות שפות של במסורות קיימות בשירה תקבולות המצרית. היא
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140[
דברים
1:45

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

ְיהָו֙ה ע א־ָׁשַמ֤ ֹֽ ְול ְיהָו֑ה ִלְפֵנ֣י ַוִּתְבּ֖כּו בּו ַוָּתֻׁש֥
ם׃ ֲאֵליֶכֽ ין ֶהֱאִז֖ א ֹ֥ ְול ם ְלֶכ֔ ְּבקֹ֣

141[
דברים
27:9

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

ל ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ ל ֶא֥ ם ַהְלִוִּי֔ ְוַהּכֲֹהִנ֣ים ֹמֶׁש֙ה ר ַוְיַדֵּב֤
ִנְהֵי֣יָתֽ ַהֶּז֙ה ַהּ֤יֹום ל ִיְׂשָרֵא֔ ּוְׁשַמ֙ע ׀ ת ַהְסֵּכ֤ ר ֵלאֹמ֑

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ַליהָו֖ה ם ְלָע֔

.188 דוגמה ←ר׳

142[
דברים
32:1

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

ֶרץ ָהָא֖ ע ְוִתְׁשַמ֥ ָרה ַוֲאַדֵּב֑ ִים ַהָּׁשַמ֖ ינּו ַהֲאִז֥
י׃ ִאְמֵרי־ִפֽ

.ymwꝛandewch במקום gwꝛandewch מופיע מ־1620 ←במהדורה

ָׁשַמע בתרגום שלא gwꝛandoו־ clywedב־ שימוש 1.5

במקרים נתחיל1.5§ :gwꝛando/clywed ובין ’ָׁשַמע‘ בין ’היסט‘ יש שבהם מקרים נבחן עכשיו

(§1.6) ונמשיך ’ָׁשַמע‘ שאינן צורות לתרגום gwꝛando/clywedב־ השתמש מורגן שבהם

.gwꝛando/clywedב־ מתורגם לא ’ָׁשַמע‘ שבהם במקרים

מופעים היא (§1.5.1) האחת הקבוצה קבוצות: לשתי כאן הדוגמאות את לחלק אפשר

הדוגמאות. שאר את כוללת (§1.5.2) השניה הקבוצה ’ְּבָאְזֵני‘; של
הוולשית האידיומטיקה בין משווה למחקר חשובות זה שבתת־סעיף אלו כמו דוגמאות

ב־0.1.3§). הנקודההראשונה (ר׳ ביניהן מגשר התרגום שבו והאופן והאידיומטיקההמקראית,

וולשיים לטקסטים התייחסות תחייב מאוד, גדול מפעל היא כראוי שעריכתה כזאת, השוואה

בני־התקופה. מקוריים

’ְּבָאְזֵני‘ לתרגום 1.5.1
הסוג ’ְּבָאְזֵני‘. תורגם שבו האופן לפי בחלוקה סוגים, לשני לחלק נוכל האלה הדוגמאות את

התמונה. את להשלים כדי מובא השני הסוג כאן; הדוגמאות את לכלול הסיבה הוא הראשון

זקנים־השבט ,Xְּבֵני־ (ַעם, מוצא35 של בסיס עם לקבוצה משוייכות ה’ָאְזַנִים‘ כאשר •
,157 ,156 ,152 ,150 ,146 ,145 ,144 :lle y + clywedב־ הוא התרגום וכד׳), (והשוטרים)

.160 ,159 ,158

מגוון: התרגום אחרת, לקבוצה או ליחיד משוייכות הן כאשר •

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

.149 ,148 ,143 :wꝛth –

.151 :i –

הפעלים, של לערכיות התנ״ך. בשאר מקיפה בדיקה טעון כאן התרגום אופני של מיפוי

לתחום יותר שקרוב ,yng-hluauל־ (בניגוד מיוחד דקדוקי מעמד iו־wꝛthש־ ולעובדה

לפעלים yng-hluau של ההצטרפות שיכולת נראה כאן. תפקיד יש הלקסיקלי),

יותר. חופשית המקשיב) של ציון נורמלי באופן מקבלים שלא כאלה (ובפרט

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

143[
בראשית
20:8

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

יו ְלָכל־ֲעָבָד֔ ַוִּיְקָר֙א ֶקר ַּבּבֹ֗ ֶלְך ֲאִביֶמ֜ ם ַוַּיְׁשֵּכ֨
יְר֥אּו ַוִּיֽ ם ְּבָאְזֵניֶה֑ ֶּלה ָהֵא֖ ים ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִר֥ ר ַוְיַדֵּב֛

ד׃ ְמֹאֽ ים ָהֲאָנִׁש֖

144[
בראשית
23:10

]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:

ֶעְפ֨רֹון ַוַּיַע֩ן ת ְּבֵני־ֵח֑ ְּב֣תֹוְך ב יֵֹׁש֖ ְוֶעְפ֥רֹון
י ָּבֵא֥ ל ְלכֹ֛ ת ְבֵני־ֵח֔ ְּבָאְזֵנ֣י ֶאת־ַאְבָרָה֙ם י ַהִחִּת֤

ר׃ ֵלאֹמֽ ַער־ִעי֖רֹו ַׁשֽ

145[
בראשית
23:13

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

ְך ַא֛ ר ֵלאֹמ֔ ֶר֙ץ ַעם־ָהָא֙ ְּבָאְזֵנ֤י ֶאל־ֶעְפ֜רֹון ר ַוְיַדֵּב֨
ח ַק֣ ַהָּׂשֶד֙ה ֶסף ֶּכ֤ ִּתי ָנַת֜ ִני ְׁשָמֵע֑ ֖לּו ה ִאם־ַאָּת֥

ָּמה׃ ָׁשֽ י ֶאת־ֵמִת֖ ה ְוֶאְקְּבָר֥ ִּני ִמֶּמ֔

146[
בראשית
23:16

]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.

ַאְבָרָה֙ם ל ַוִּיְׁשקֹ֤ ֶאל־ֶעְפרֹון֒ ַאְבָרָה֮ם ע ַוִּיְׁשַמ֣
ת ְבֵני־ֵח֑ ְּבָאְזֵנ֣י ר ִּדֶּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶסף ֶאת־ַהֶּכ֕ ן ְלֶעְפרֹ֔

ר׃ ַלּסֵֹחֽ ר עֵֹב֖ ֶסף ֶּכ֔ ֶקל ֶׁש֣ ֵמאֹו֙ת ע ַאְרַּב֤
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147[
בראשית
44:18

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

א ְיַדֶּבר־ָנ֨ ֲאדִֹני֒ י ִּב֣ ַוּיֹאֶמ֮ר ה ְיהּוָד֗ יו ֵאָל֜ ׁש ַוִּיַּג֨
ָך ְּבַעְבֶּד֑ ַאְּפָ֖ך ַחר ְוַאל־ִי֥ י ֲאדִֹנ֔ ְּבָאְזֵנ֣י ָדָב֙ר ַעְבְּדָ֤ך

ה׃ ְּכַפְרעֹֽ ָכ֖מֹוָך י ִּכ֥

148[
בראשית
50:4

] 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 at-
tolwg gan ddywedyd.

ה ַּפְרעֹ֖ ית ֶאל־ֵּב֥ ף יֹוֵס֔ ר ַוְיַדֵּב֣ ְבִכי֔תֹו י ְיֵמ֣ ַעְברּ֙ו ַוַּיֽ
א ַּדְּברּו־ָנ֕ ם יֵניֶכ֔ ְּבֵע֣ ֵחן֙ אִתי ָמָצ֤ א ִאם־ָנ֨ ר ֵלאֹמ֑

ר׃ ֵלאֹמֽ ה ַפְרעֹ֖ ְּבָאְזֵנ֥י

149[
שמות
10:2

] 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 [yd-
wyf ] yꝛ Arglwydd.

ר ֲאֶׁש֤ ת ֵא֣ ּוֶבן־ִּבְנָ֗ך ִבְנָ֜ך י ְּבָאְזֵנ֨ ְּתַסֵּפ֩ר ַען ּוְלַמ֡
ְמִּתי ֲאֶׁשר־ַׂש֣ י ְוֶאת־ֹאֹתַת֖ ִים ְּבִמְצַר֔ ְלִּתי֙ ִהְתַעַּל֙

ה׃ ְיהָוֽ י ִּכי־ֲאִנ֥ ם יַדְעֶּת֖ ִוֽ ם ָב֑

150[
שמות
11:2

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

הּו ֵרֵע֗ ת ֵמֵא֣ ׀ יׁש ִא֣ ְוִיְׁשֲא֞לּו ם ָהָע֑ ְּבָאְזֵנ֣י ַּדֶּבר־ָנ֖א
ב׃ ָזָהֽ י ּוְכֵל֥ ֶסף ְּכֵלי־ֶכ֖ ּה ְרעּוָת֔ ת ֵמֵא֣ ְוִאָּׁש֙ה

151[
שמות
17:14

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

ֶפר ַּבֵּס֔ ִזָּכרֹון֙ את ֹ֤ ז ב ְּכֹת֨ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ה ְיהָו֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
ֶאת־ֵזֶ֣כר ֶאְמֶח֙ה ה י־ָמחֹ֤ ִּכֽ ַע ְיהֹוֻׁש֑ ְּבָאְזֵנ֣י ים ְוִׂש֖

ִים׃ ַהָּׁשָמֽ ַחת ִמַּת֖ ק ֲעָמֵל֔

152[
שמות
24:7

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

אְמ֔רּו ֹ֣ ַוּי ם ָהָע֑ ְּבָאְזֵנ֣י א ַוִּיְקָר֖ ית ַהְּבִר֔ ֶפר ֵס֣ ַוִּיַּק֙ח
ע׃ ְוִנְׁשָמֽ ה ַנֲעֶׂש֥ ה ְיהָו֖ ר ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ל ּכֹ֛

153[
במדבר
11:1

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

ע ַוִּיְׁשַמ֤ ְיהָו֑ה ְּבָאְזֵנ֣י ע ַר֖ ים ְנִנ֔ ְּכִמְתֹא֣ ָהָע֙ם י ַוְיִה֤
אַכל ֹ֖ ַוּת ה ְיהָו֔ ׁש ֵא֣ ַוִּתְבַער־ָּב֙ם ַאּ֔פֹו ַוִּיַ֣חר ְיהָו֙ה

ה׃ ַּמֲחֶנֽ ַהֽ ה ִּבְקֵצ֥
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154[
במדבר
11:18

]Am hynny dywet wꝛth y bobl
ymſaincteiddiwch erbyn y foꝛu, a
chewch fwytta cîg: canys wylaſoch
yng-hluau yꝛ Arglwydd gan ddy-
wedyd: pwy a ddyꝛu i ni gîg iw fwytta':
[…]

ם ַוֲאַכְלֶּת֣ ְלָמָח֮ר ִהְתַקְּדׁ֣שּו ר ּתֹאַמ֜ ם ְוֶאל־ָהָע֨
נּ֙ו ַיֲאִכֵל֙ י ִמ֤ ר ֵלאֹמ֗ ה ְיהָו֜ י ְּבָאְזֵנ֨ ְּבִכיֶת֩ם י ִּכ֡ ָּבָׂשר֒
ר ָּבָׂש֖ ם ָלֶכ֛ ה ְיהָו֥ ן ְוָנַת֨ ִים ְּבִמְצָר֑ נּו ָל֖ ִּכי־֥טֹוב ר ָּבָׂש֔

ם׃ ַוֲאַכְלֶּתֽ

155[
במדבר
14:28

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

ר ַּכֲאֶׁש֥ א ֹ֕ ִאם־ל ה ְנֻאם־ְיהָו֔ ִני֙ ַחי־ָא֙ ם ֲאֵלֶה֗ ר ֱאֹמ֣
ם׃ ָלֶכֽ ה ֱעֶׂש֥ ֶאֽ ן ֵּכ֖ ְּבָאְזָנ֑י ם ִּדַּבְרֶּת֖

156[
דברים
5:1

]Yna Moſes a alwodd holl Iſrael, ac a ddy-
wedodd 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.

ם ֲאֵלֶה֗ אֶמר ֹ֣ ַוּי ֒ ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֹמֶׁש֮ה א ַוִּיְקָר֣
ים ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֔ ים ֶאת־ַהֻחִּק֣ ִיְׂשָרֵא֙ל ע ְׁשַמ֤
ם ֹאָת֔ ם ּוְלַמְדֶּת֣ ַהּ֑יֹום ם ְּבָאְזֵניֶכ֖ ר ּדֵֹב֥ י ָאֹנִכ֛ ר ֲאֶׁש֧

ם׃ ַלֲעׂשָֹתֽ ם ּוְׁשַמְרֶּת֖

157[
דברים
31:11

]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.

יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה ֶאת־ְּפֵני֙ ֵלָראֹו֙ת ל ָכל־ִיְׂשָרֵא֗ ְּב֣בֹוא
את ֹ֛ ַהּז ה ֶאת־ַהּתֹוָר֥ א ִּתְקָר֞ ר ִיְבָח֑ ר ֲאֶׁש֣ ַּבָּמ֖קֹום

ם׃ ְּבָאְזֵניֶהֽ ל ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖  ֶגד ֶנ֥

158[
דברים
31:28

]Ceſclwch attaf holl henuriaid eich ll-
wythau, 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.

ְוׁשְֹטֵריֶכ֑ם ם ִׁשְבֵטיֶכ֖ ֶאת־ָּכל־ִזְקֵנ֥י י ֵאַל֛ ילּו ַהְקִה֧
יָדה ְוָאִע֣ ֶּלה ָהֵא֔ ים ַהְּדָבִר֣ ת ֵא֚ ם ְבָאְזֵניֶה֗ ה ַוֲאַדְּבָר֣

ֶרץ׃ ְוֶאת־ָהָאֽ ִים ֶאת־ַהָּׁשַמ֖ ם ָּב֔

159[
דברים
31:30

]A llefarodd Moſes lle y clybu holl gyn-
nulleidfa Iſrael eiriau y gân hon hyd ei
diwedd.

י ֶאת־ִּדְבֵר֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ל ָּכל־ְקַה֣ ְּבָאְזֵני֙ ה ֹמֶׁש֗ ר  ַוְיַדֵּב֣
ם׃ ֻּתָּמֽ ד ַע֖ את ֹ֑ ַהּז ה ַהִּׁשיָר֖

160[
דברים
32:44

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

את ֹ֖ ה־ַהּז ַהִּׁשיָרֽ י ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֥ ר ַוְיַדֵּב֛ ה ֹמֶׁש֗ א ֹ֣ ַוָּיב
ִּבן־ֽנּון׃ ַע ְוהֹוֵׁש֥ ֖הּוא ם ָהָע֑ ְּבָאְזֵנ֣י

המקרים שאר 1.5.2
’ָׁשַמע‘:36 בתרגום שלא משמשים gwꝛando/clywed שבהם נוספים מקרים מספר בקורפוס

בהקבלה נענית ינּו‘ ו’ַיֲאִז֑ ’ָאְזַנ֣ ִים‘ האטימולוגית ההקבלה בה ,34 היא לקורפוס, מחוץ נוספת, 36דוגמה

.(clywed של (צורה clywantו־ cluau
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.(§1.4) בתקבולת שהן ו־141, 137 דוגמאות ראינו: כבר מהם שניים •

(162) אחת ’ָעַתר‘, בתרגום (161) אחת הזה: שבתת־הסעיף אלה הם אחרים ארבעה •
בסוגריים מורגן, של תוספת היא ואחת ב‘ ’ָנַד֣ בתרגום (163) אחת ’ָעָנה‘, בתרגום

.exaudioב־ דומה, באופן מתרגמת הוולגטה גם הראשונות בשתיים רבועים.

161[
בראשית
25:21

] 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.

וא ִה֑ ה ֲעָקָר֖ י ִּכ֥ ִאְׁשּ֔תֹו ַכח ְלֹנ֣ יהָו֙ה ַלֽ ק ִיְצָח֤ ר ַוֶּיְעַּת֨
ִאְׁשּֽתֹו׃ ה ִרְב ָק֥ ַהר ַוַּת֖ ה ְיהָו֔ לֹ֙ו ֶתר ַוֵּיָע֤

’תחינה, הוא האחד ’משלימים‘: או ’הפוכים‘ פירושים שני שונות, בצורות ←ל’ע־ת־ר‘37,
ואתהאופן לראותאתשניהם, ניתן זה בפסוק התפילה‘. קבלהשל ’הענות, הוא והשני תפילה‘

,8:23 עזרא ,19:22 (ישעיה כך שתורגמו נוספות דוגמאות בתנ״ך תורגמו. הם שבו המבדל

ב׳3833:13, דברי־הימים ,21:14 ב׳ (שמואל כך תורגמו כולן לא אך ,(5:20 א׳ דברי־הימים

.(bodlonב־ בתרגום

162[
בראשית
35:3

] 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.

ַח ִמְזֵּב֗ ם ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ ְוֶאֽ ל ית־ֵא֑ ֵּבֽ ה ְוַנֲעֶל֖ ְוָנ֥קּוָמה
ֶרְך ַּבֶּד֖ י ִעָּמִד֔ ַוְיִהי֙ י ָרִת֔ ָצֽ ְּב֣יֹום ֹאִתי֙ ָהעֶֹנ֤ה ל ָלֵא֞

ְכִּתי׃ ָהָלֽ ר ֲאֶׁש֥

לקודמת. דומה הזאת ←הדוגמה

163[
שמות
35:29

] 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 oꝛchymyn-
naſe yꝛ Arglwydd dꝛwy law Moſes ei
wneuthur, a ddugaſant i'r Arglwydd of-
wm ewyllyſcar.

ְלָהִבי֙א ֹאָת֒ם ִלָּב֮ם ב ָנַד֣ ר ֲאֶׁש֨ ה ְוִאָּׁש֗ יׁש ָּכל־ִא֣
ַלֲעׂ֖שֹות ְיהָו֛ה ה ִצָּו֧ ר ֲאֶׁש֨ ה ְלָכל־ַהְּמָלאָכ֔

ה׃ ַליהָוֽ ה ְנָדָב֖ ל ְבֵני־ִיְׂשָרֵא֛ יאּו ֵהִב֧ ה ְּבַיד־ֹמֶׁש֑

מספר דומים מקרים וולשית39. לצורה העברית האידיומה של העתקה כאן שיש נראה ←
.40ewyllyſcarב־ מתורגמים שמות

ל’ש־ר־ש‘. 37בדומה

הּו ַוְיִׁשיֵב֥ ְּתִחָּנ֔תֹו ע ַוִּיְׁשַמ֣ לֹ֙ו ֶתר ַוֵּיָע֤ יו ֵאָל֗ ל ַוִּיְתַּפֵּל֣ ’ָׁשַמע‘: וגם ’ֶנְעַּתר‘ גם כוללת היא מעניינת; דוגמה 38זו

Pan weddiodd efe atto ef, yna efe a fu fodlõ שמתורגם ים, ֱאֹלִהֽ ָהֽ ֥הּוא ְיהָו֖ה י ִּכ֥ ה ְמַנֶּׁש֔ ַוֵּי֣ ַדע ְלַמְלכּו֑תֹו םִ ְירּוָׁשַל֖
iddo, ac a wꝛandawodd ei ddymyniad ef, ac ai dychwelodd ef i Jeruſalem iw enhiniaeth: yna y gwybu

.Manaes mai 'r Arglwydd oedd Dduw
’שמעתי clywais ar y radio לדוגמה כך השמיעה; מקור את מציין clywed ar מודרנית 39בוולשית

מודרנית. בוולשית אידיומטי clywed ar + calon האם לי ידוע לא .(I heard on the radio (השו׳ ברדיו‘

40הנה:

164[
שמות
25:2

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

ָּכל־ִאיׁ֙ש ת ֵמֵא֤ ה ְּתרּוָמ֑ י ְוִיְקחּו־ִל֖ ל ִיְׂשָרֵא֔ ֶאל־ְּבֵנ֣י ַּדֵּב֙ר
י׃ ֶאת־ְּתרּוָמִתֽ ִּתְק֖חּו ִלּ֔בֹו ּנּו ִיְּדֶב֣ ר ֲאֶׁש֣
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166[
במדבר
14:27

]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':

ָּמה ֵה֥ ר ֲאֶׁש֛ את ֹ֔ ַהּז ָרָע֙ה ָהֽ ה ָלֵעָד֤ י ַעד־ָמַת֗
ָּמה ֵה֧ ר ֲאֶׁש֨ ל ִיְׂשָרֵא֗ ְּבֵנ֣י ֶאת־ְּתֻלּ֞נֹות י ָעָל֑ ים ַמִּליִנ֖

ְעִּתי׃ ָׁשָמֽ י ָעַל֖ ַמִּליִנ֛ים

הוולשי. לתחביר להתאמה41 מורגן, של ←תוספת

gwꝛando או clywedב־ שלא ’ָׁשַמע‘ תרגום 1.6

זרה שפה של כהבנה שמיעה 1.6.1
כאלה. דוגמאות שלוש בקורפוס (זרה).42 שפה של הבנה היא (זרה) שפה של שמיעה

(’להבין‘). deallב־ מתורגמות והן בהתאמה, ו’ָלׁ֖שֹון‘ ’ָׂשָפ֙ה‘ מושא ו־174 172 בדוגמאות

במשמעות. חבויה אלא בפארול, בר־תחימה ביטוי עם מושא אינה השפה 173 בדוגמה

עבור מ־441620 במהדורה גם וכך (’להבין‘), 43deallב־ מתורגמות ו־174 172 דוגמאות

הזה). תת־הסעיף בהמשך הדוגמאות בפירוט (ר׳ 173 דוגמה

להשתמש: המתרגמים בחרו שבהן והלקסמות נוספים תרגומים עם להשוות מעניין
ג׳יימס המלך תנ״ך־הבישופים תנ״ך־ז׳נבה הוולגטה תרגום־השבעים

understand perceaue perceiue audiat ἀκούσωσιν 11:7 בר׳

understood vnderstoode vnderstoode intellegeret ἀκούει 42:23 בר׳

understand vnderstande vnderstand intellegere ἀκούσῃ 28:49 דב׳

הבאות, הדוגמאות בשתי לראות אפשר ’ָׂשָפ֙ה‘ + ’ָׁשַמע‘ בתרגום deall + iaith של קולוקציה

לחומש: מחוץ

165[
שמות
35:21

]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, […]

רּו֜חֹו ה ָנְדָב֨ ֲאֶׁש֩ר ל ְוכֹ֡ ִלּ֑בֹו ֲאֶׁשר־ְנָׂש֣אֹו יׁש ָּכל־ִא֖ אּו ַוָּיבֹ֕
מֹוֵע֙ד ֶהל ֹא֤ אֶכת ִלְמֶל֨ ה ְיהָו֜ ת ֶאת־ְּתרּוַמ֨ ִביאּו ֵה֠ ֹא֗תֹו

ֶדׁש׃ ַהּקֹֽ י ּוְלִבְגֵד֖ ָד֔תֹו ּוְלָכל־ֲעבֹ֣

אידיומטי. ‘*Pa hŷd ar y gynnulleidfa ddꝛygionus hon’ האם בספק 41אני

בתרגום שר־הטבעות, לדוגמה כך, בתקופתנו. ארכאיות בצורות גם לראות ניתן לכך 42שריד

לבנית): רות (תרגום: הזהוב‘ בהיכל ’המלך הפרק

‘It is the will of Théoden King that none should
enter his gates, save those who know our tongue
and are our iends,’ replied one of the guards.

אלא בשעריו איש ייכנס שלא המלך, תיאודן מצוות ”זו
השיב ידידינו,“ על ונמנה שפתנו את שומע הוא כן אם

הזקיפים. אחד

העברית. השפה של שונים ובסוגים שונים בשלבים מורכב במשחק מצטיין לבנית רות של תרגומה
הזקיפים אחד בפי שלו השני והקצה המקראית בעברית שלו אחד שקצה קשר ליצור הבחירה

מורכב. (אינטר־)טקסטואלי־לשוני ממארג חלק היא מקרית: אינה ברוהאן

שלו. פירוש, כהבנה, חלום, של שמיעה משנת־1620, במהדורה 107 דוגמה עם 43השו׳

ב־1.2.4§. ולא הזה בתת־הסעיף הזאת הדוגמה את להציג המוטיבציה 44זאת
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167[
ישעיה
33:19

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

ָׂשָפ֙ה י ִעְמ ֵק֤ ם ַע֣ ה ִתְרֶא֑ א ֹ֣ ל ז נֹוָע֖ ם ֶאת־ַע֥
ה׃ ִּביָנֽ ין ֵא֥ ָלׁ֖שֹון ג ִנְלַע֥ ִמְּׁש֔מֹוַע

168[
יחזקאל
3:5

] 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':

ָלׁ֔שֹון י ְוִכְבֵד֣ ָׂשָפ֙ה י ִעְמ ֵק֤ ים ַרִּב֗ ים ֶאל־ַעִּמ֣ ׀ א ֹ֣ ל
ֲאֵליֶה֙ם א ֹ֤ ִאם־ל ם ִּדְבֵריֶה֑ ע א־ִתְׁשַמ֖ ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֥

יָך׃ ֵאֶלֽ ִיְׁשְמ֥עּו ָּמה ֵה֖ יָך ְׁשַלְחִּת֔

מובנת לא שפה של חושית שמיעה אלא הבנה, אינה השמיעה הבאה בדוגמה זאת, לעומת
:(clywed) בהתאם והתרגום ,(iaith ni ddeallwn ְעִּתי, לֹא־ָיַד֣ ת (ְׂשַפ֖

169[
תהלים
*81:6

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

ִים ִמְצָר֑ ֶרץ ַעל־ֶא֣ ֵצאתֹו ְּב֭ ָׂש֗מֹו ף י֘הֹוֵס֤ ִּבֽ ׀ דּות ֵע֤
ע׃ ֶאְׁשָמֽ ְעִּתי לֹא־ָיַד֣ ת ְׂשַפ֖

170 בדוגמה כך ;deallב־ אינו התרגום זרה שפה מציינים לא ו’ָלׁשֹון ’ָׂשָפה‘ שבהם במקרים

מילולית האלה המילים מתורגמות בה ו’ָלׁשֹון‘), ’ָׂשָפה‘ בתרגום לה שמקביל ,120:2 (ותהלים

’ָׂשָפה‘ בה ,171 בדוגמה ’לשון‘)45, tafodו־ ’שפה‘ gwefus) מציינות הן אותם האיברים לפי

בתנ״ך. נוספים� ובמקרים אמירה‘, דיבור, ’ביטוי, 46ymadꝛoddב־ מתורגמת

170[
משלי
17:4

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

ַעל־ְלׁ֥שֹון ִזין ֵמ֝ ֶקר ֶׁש֥ ֶון ַעל־ְׂשַפת־ָא֑ יב ַמְקִׁש֣ ַרע ֵמ֭
ת׃ ַהּוֺֽ

171[
משלי
17:7

] Anweddaid yw i ffol ymadꝛodd rhago-
rawl: mwy o lawer i bendefig ymadꝛodd
celwyddog.

יב י־ְלָנִד֥ ִּכֽ ף ַא֝֗ ְׂשַפת־ֶיֶ֑תר ל ְלָנָב֣ לֹא־ָנאָו֣ה
ֶקר׃ ְׂשַפת־ָׁשֽ

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

172[
בראשית
11:7

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

ִיְׁשְמ֔עּו א ֹ֣ ל ֲאֶׁש֙ר ם ְׂשָפָת֑ ם ָׁש֖ ה ְוָנְבָל֥ ה ְרָד֔ ֽנֵ ָבה ָה֚
הּו׃ ֵרֵעֽ ת ְׂשַפ֥ יׁש ִא֖

§1.4 השו׳ ִזין‘ ו’ֵמ֝ יב‘ ’ַמְקִׁש֣ תרגום 45לעניין

לדקלם‘. לדווח, ’לספר, adꝛoddומ־ ym- מדיאלית מתחילית 46בנוי
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173[
בראשית
42:23

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

ם׃ ֵּביֹנָתֽ יץ ַהֵּמִל֖ י ִּכ֥ ף יֹוֵס֑ ַע ׁשֵֹמ֖ י ִּכ֥ ְד֔עּו ָ יֽ א ֹ֣ ל ְוֵה֙ם

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

רש״י: גם מפרש

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

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

עברי: בלשון מכיר

מנשה: זה — המליץ •

מילולית: (’מתורגמן‘, cyfiaithuddכ־ ’ֵמִליץ‘ מתרגם שהוא זה לאור תמוה, מורגן של התרגום

שלא אחר באופן ממנו וחלק אחד באופן מהפסוק חלק פירש הוא כלומר, ;(co-language-ist
איתו. מתיישב

174[
דברים
28:49

]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.

ֶרץ ָהָא֔ ה ִמְקֵצ֣ ֵמָרחֹו֙ק ּ֤גֹוי יָך ָעֶל֨ ְיהָו֩ה א ִיָּׂש֣
ְלׁשֹֽנֹו׃ ע לֹא־ִתְׁשַמ֖ ר ֲאֶׁש֥ ּ֕גֹוי ַהָּנֶׁ֑שר ה ִיְדֶא֖ ר ַּכֲאֶׁש֥

ספורדיים מקרים 1.6.2
הוא פעמיים :gw�ando או clywedב־ בשימוש תורגם לא ’ָׁשַמע‘ נוספים מקרים בשלושה

הושמט: בפסוק הרלוונטי החלק אחת ופעם אחרות בלקסמות תורגם

בראשון אחרים: לתרגומים אולי קשור שהשינוי נראה ו־176) 175) הראשונים בשניים •
גם (כך תרגום־השבעים לפי ובשני האנגליים) התרגומים שני גם (כך הוולגטה לפי

תנ״ך־ז׳נבה).

ברורה שאינה מסיבה הושמט ים‘ ׁשְֹמִע֔ ם ַאֶּת֣ ְּדָבִרי֙ם ’֤קֹול הקטע ,(177) השלישי במקרה •
1620 משנת במהדורה כזה47. באופן בתרגום השמיט ולא שינה לא מורגן ככלל, לי.

.[a] chwi a glywſoch lais y geiriau החסר: הקטע נוסף

של מהעותק הושמטו המדוברות שמילים ויתכן — errare humanum est — טעה שפשוט 47יתכן

נוספים וכתבי־יד תרגומים יש האם העותק. אותו מול זה את לברר צריך אותו. ששימש התנ״ך
מופיעות? לא האלה המסויימות המילים שבהם
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175[
בראשית
37:27

] 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.

ַאל־ְּתִהי־֔בֹו נּ֙ו ְוָיֵד֙ ים ַלִּיְׁשְמֵעאִל֗ ּנּו ְוִנְמְּכֶר֣ ְל֞כּו
יו׃ ֶאָחֽ  ִּיְׁשְמ֖עּו ַוֽ ֑הּוא נּו ְבָׂשֵר֖ ינּו י־ָאִח֥ ִּכֽ

←התרגומים:

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

[…] adquieverunt fratres sermonibus eius הוולגטה: •

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

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

176[
בראשית
45:16

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

ף יֹוֵס֑ י ֲאֵח֣ אּו ָּב֖ ר ֵלאֹמ֔ ַּפְרעֹ֙ה ית ֵּב֤ ע ִנְׁשַמ֗ ל ְוַהּקֹ֣
יו׃ ֲעָבָדֽ ּוְבֵעיֵנ֖י ה ַפְרעֹ֔ ְּבֵעיֵנ֣י ַוִּייַט֙ב

←התרגומים:

καὶ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον φαραω λέγοντες […] תרגום־השבעים: •

auditumque est et celebri sermone vulgatum in aula regis […] הוולגטה: •

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

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

177[
דברים
4:12

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

ְּדָבִרי֙ם ֤קֹול ׁש ָהֵא֑ ִמּ֣תֹוְך ם ֲאֵליֶכ֖ ְיהָו֛ה ר ַוְיַדֵּב֧
ֽקֹול׃ י זּוָלִת֥ ים רִֹא֖ ם ֵאיְנֶכ֥ ּוְתמּוָנ֛ה ים ׁשְֹמִע֔ ם ַאֶּת֣

’ְׁשַמע!‘ בקריאה פתיחת־דברים 1.7

שונים תחביריים מבנים בין להפריד חשוב כמה עד מדגימות זה שבתת־סעיף הדוגמאות

ביחד, ה’שפה‘ כל את להכיל שמנסה תיאור הבלשני: בעיסוק תחביריות ותת־מערכות

בהם יש אוניפורמיים, אינם וטקסט שפה — להכשל סופו ציפור‘, ’מעוף במעין אחת, בכריכה

להחיל ונסיון מכך התעלמות שונות; ותכונות משותפות תכונות בעלות רבות, תת־מערכות

מכדי כלליים רק לא שהם ומקבעים למסקנות מובילה לשונות שעיוור באופן בלשני תיאור
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כאמור, אחד, מצד רזולוציה: של שאלה זו תקפים. לא בפשטות גם אלא מועילים, להיות

רזולוציה גם שני מצד אך תקפות; ולא מועילות לא תוצאות נותנת מדי נמוכה רזולוציה

שלה והמקבעים (המסקנות מבורכת אינה — בפינצטה מיקרוסקופי, עיסוק — מדי גבוהה

הן גם ולכן המצומצם, scopeל־ מעבר בהכרח אותם להחיל אי־אפשר אבל מדוייקים, אולי

נקודתיות48). לבעיות פתרונות של וב’תפירה‘ אד־הוק לעיסוק מועדות ואף מועילות, לא

דקדוקיות לתת־מערכות מיוחדת תשומת־לב מתן של לחשיבות בעבודה נוספת דוגמה

.(15 (עמ׳ ִיְׁשָמֵעאל‘ ’מתן־שם: בתת־הסעיף ב־1.1.1§, ’מתן־שם‘, הטקסט בסוג לראות אפשר

שונה שהוא במקרה כאן מדובר הזה? בתת־הסעיף כאן לפנינו עומד בעצם מה עכשיו,

אלא מורחבת, במשמעות או כפשוטּה ’שמיעה‘ כאן אין זו: בעבודה הנדונים האחרים מכל

לא לכן, הקהל. של תשומת־הלב את שמסב דקדוקי49-רטורי, אלמנט — לגמרי אחר משהו

הבחירה מבחינת ברור‘ ’לא או ’כאוטי‘ באופן מתנהגות האלה שהדוגמאות שהעובדה רק

clywed:gwꝛando הניגוד בדבר הטענה מתוקף במאום מורידה אינה gwꝛandoו־ clywed בין
מבנית, מבחינה המקרים, שבשאר ה’ָׁשַמע(1)‘ מפתיעה: לא גם שהיא אלא אחרות), (בסביבות
’חופשית‘50 כווריאציה שנראה במה שהוא בתרגום, ביטוי יש ולכן שכאן, ’ָׁשַמע(2)‘ אותו אינו

.gwꝛandoו־ clywed בין
’ְׁשַמע!‘: בקריאה פתיחת־דברים של תת־סוגים שלושה יש

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

ראשון לגוף המשוייך גרממטי) (=פורמאלי, סמנטית‘ ’מרוקן מושא :182 דוגמה •
י‘). (’ְדָבָר֑

מושא. ללא :188 עד 183 דוגמאות •

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

178[
בראשית
23:6

]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.

נּו ְּבתֹוֵכ֔ ַאָּת֙ה ים ֱאֹלִה֤ יא ְנִׂש֨ י ֲאדִֹנ֗ ׀ נּו ְׁשָמֵע֣
ּנּו ִמֶּמ֔ יׁש ִא֣ ָך ֶאת־ֵמֶת֑ ר ְקבֹ֖ ינּו ְקָבֵר֔ ר ְּבִמְבַח֣

ָך׃ ֵמֶתֽ ר ִמְּקבֹ֥ ִמְּמָ֖ך ה א־ִיְכֶל֥ ֹֽ ל ֶאת־ִקְב֛רֹו

מסביבו. המטרה של סימון ואז חץ, של לירי דומה 48הדבר

’מדוקדק‘. ,grammatical(ised)49

הברית את גם (ואולי התנ״ך כל את לבדוק יש יותר, וברורה שלמה תמונה לקבל 50על־מנת

רבה. עבודה ותרגומם: אחרים רטוריים מבנים עם ולהשוות מקבילים), יווניים מבנים מול החדשה
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179[
בראשית
23:11

] 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.

ה ְוַהְּמָעָר֥ ְך ָל֔ ִּתי ָנַת֣ ַהָּׂשֶד֙ה ִני ְׁשָמֵע֔ א־ֲאדִֹנ֣י ֹֽ ל
ְך ָּל֖ יָה ְנַתִּת֥ י ְבֵני־ַעִּמ֛ ְלֵעיֵנ֧י יָה ְנַתִּת֑ ְלָ֣ך ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו

ָך׃ ֵמֶתֽ ר ְקבֹ֥

180[
בראשית
23:13

] 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.

ְך ַא֛ ר ֵלאֹמ֔ ֶר֙ץ ַעם־ָהָא֙ ְּבָאְזֵנ֤י ֶאל־ֶעְפ֜רֹון ר ַוְיַדֵּב֨
ח ַק֣ ַהָּׂשֶד֙ה ֶסף ֶּכ֤ ִּתי ָנַת֜ ִני ְׁשָמֵע֑ ֖לּו ה ִאם־ַאָּת֥

ָּמה׃ ָׁשֽ י ֶאת־ֵמִת֖ ה ְוֶאְקְּבָר֥ ִּני ִמֶּמ֔

181[
בראשית
23:15

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

י ֵּביִנ֥ ֶסף ֶקל־ֶּכ֛ ֶׁשֽ ת ֵמֹא֧ ע ַאְרַּב֨ ֶאֶר֩ץ ִני ְׁשָמֵע֔ ֲאדִֹנ֣י
ר׃ ְקבֹֽ ְוֶאת־ֵמְתָ֖ך וא ַמה־ִה֑ יְנָ֖ך ּוֵבֽ

182[
במדבר
12:6

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

ה ְיהָו֗ ם יֲאֶכ֔ ְנִב֣ ְהֶי֙ה ִאם־ִיֽ י ְדָבָר֑ ִׁשְמעּו־ָנ֣א אֶמר ֹ֖ ַוּי
ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו׃ ַּבֲח֖לֹום ע ֶאְתַוָּד֔ יו ֵאָל֣ ַּבַּמְרָא֙ה

183[
במדבר
16:8

] A dywedodd Moſes wꝛth Coꝛah,
gwꝛandewch attolwg meibion Lefi.

י׃ ֵלִוֽ ְּבֵנ֥י ִׁשְמעּו־ָנ֖א ַרח ֶאל־קֹ֑ ה ֹמֶׁש֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי

184[
במדבר
20:10

] 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':

ַלע ַהָּס֑ ֶאל־ְּפֵנ֣י ל ֶאת־ַהָּקָה֖ ן ְוַאֲהרֹ֛ ה ֹמֶׁש֧ לּו ַוַּיְקִה֜
ה ַהֶּז֔ ַלע ֲהִמן־ַהֶּס֣ ים ַהֹּמִר֔ ִׁשְמעּו־ָנ֙א ם ָלֶה֗ אֶמר ֹ֣ ַוּי

ִים׃ ָמֽ ם ָלֶכ֖ יא נֹוִצ֥

185[
דברים
6:4

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

ד׃ ֶאָחֽ ׀ ה ְיהָו֥ ינּו ֱאֹלֵה֖ ה ְיהָו֥ ל ִיְׂשָרֵא֑ ע ְׁשַמ֖

186[
דברים
9:1

] Gwꝛando Iſrael ti ſydd yn myned hed-
dyw tros yꝛ Joꝛddonen, gan ned i oꝛeſ-
cyn cenhedloedd mwy, a chꝛyfach na thi,
[…]

ָלבֹ֙א ן ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔ ַהּיֹו֙ם ר עֵֹב֤ ה ַאָּת֨ ל ִיְׂשָרֵא֗ ע ְׁשַמ֣
ְּגדֹֹ֥לת ים ָעִר֛ ָּך ִמֶּמ֑ ים ַוֲעֻצִמ֖ ים ְּגדִֹל֥ ם ּגֹוִי֔ ֶׁשת ָלֶר֣

ִים׃ ַּבָּׁשָמֽ ת ּוְבֻצרֹ֖
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187[
דברים
20:3

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

ים ְקֵרִב֥ ם ַאֶּת֨ ל ִיְׂשָרֵא֔ ע ְׁשַמ֣ ֲאֵלֶה֙ם ר ְוָאַמ֤
ם ְלַבְבֶכ֗ ְך ַאל־ֵיַר֣ ם ַעל־אְֹיֵביֶכ֑ ה ַלִּמְלָחָמ֖ ַהּ֛יֹום
ם׃ ִמְּפֵניֶהֽ ַעְר֖צּו ְוַאל־ַּתֽ ל־ַּתְחְּפ֛זּו ְוַאֽ יְר֧אּו ַאל־ִּתֽ

188[
דברים
27:9

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

ל ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ ל ֶא֥ ם ַהְלִוִּי֔ ְוַהּכֲֹהִנ֣ים ֹמֶׁש֙ה ר ַוְיַדֵּב֤
ִנְהֵי֣יָתֽ ַהֶּז֙ה ַהּ֤יֹום ל ִיְׂשָרֵא֔ ּוְׁשַמ֙ע ׀ ת ַהְסֵּכ֤ ר ֵלאֹמ֑

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ַליהָו֖ה ם ְלָע֔

.141 דוגמה ר׳ ←תקבולת;

ל’ָׁשַמע‘ קרובות לקסמות 1.8

קרובות לקסמות שבהן התנ״ך מכלל דוגמאות כלולות זה בסעיף התמונה, את להשלים כדי

הנוחות, למען אחת). (דוגמה ו’ֶׁשַמע‘ דוגמאות) (ארבע ’ׁשַֹמע‘ דוגמאות), 17) ’ֵׁשַמע‘ ל’ָׁשַמע‘:
ב־1.2.4§. ולא כאן, נכללות ’ָׁשַמע‘ של מושא הוא ’ֵׁשַמע/ֶׁשַמע/ׁשַֹמע‘ שבהן הדוגמאות

ֵׁשַמע 1.8.1

זאת בכל ניתן אך אד־הוק, הוא התרגום מהמקרים שבחלק ונראה מגוונים, התרגום אופני

הכללות: כמה לחלץ

.204 ,203 ,200 ,198 ,196 ,195 ,191 :clywed של כמושא רק הוא ſôn amב־ שימוש •
לא51. (195) ובאחת ’ָׁשַמע‘, את מתרגם clywed מהדוגמאות בשש

נוסף בהם המקומות כל ולהפך: בתרגום, clywed נוסף במקור, ’ָׁשַמע‘ אין בהם במקרים •
במקור. ’ָׁשַמע‘ בהם שאין מקומות הם בתרגום clywed

מלכים, בספר ,193 בדוגמה הן משמש clôd כי אם נקודתיות, נראות הדוגמאות שאר •
משמש, ’תהילה‘ clôd דברי־הימים. בספר הסיפור אותו על בחזרה ,205 בדוגמה והן

חיוביים. בהקשרים ב־1.8.2§, גם

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

.(194 בדוגמה (גם פעמיים clywed נוסף הזה 51בפסוק
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189[
בראשית
29:13

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

ֶּבן־ֲאחֹ֗תֹו ב ַיֲעקֹ֣ ׀ ַמע ֶאת־ֵׁש֣ ן ָלָב֜ ַע ִכְׁשֹמ֨ ַוְיִה֩י
הּו ַוְיִביֵא֖ ַוְיַנֶּׁשק־֔לֹו ַוְיַחֶּבק־לֹ֙ו ִלְקָראתֹ֙ו ַוָּי֤ ָרץ
ֶּלה׃ ָהֵאֽ ים ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ת ֵא֥ ן ְלָלָב֔ ר ַוְיַסֵּפ֣ ֶאל־ֵּבי֑תֹו

190[
שמות
23:1

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

ע ִעם־ָרָׁש֔  ְדָ֙ך ָיֽ ֶׁשת ַאל־ָּת֤ ְוא ָׁש֑ ַמע ֵׁש֣ א ִתָּׂש֖ א ֹ֥ ל
ס׃ ָחָמֽ ד ֵע֥ ת ִלְהיֹ֖

אחת. כיחידה ְוא‘, ָׁש֑ ַמע ’ֵׁש֣ את מתרגם enllib←

191[
ויקרא
14:15

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

ְמרּ֙ו ְוָאֽ ד ֶאָח֑ יׁש ְּכִא֣ ַהֶּז֖ה ם ֶאת־ָהָע֥ ה ְוֵהַמָּת֛
ר׃ ֵלאֹמֽ ת־ִׁשְמֲעָ֖ך ֶאֽ ֲאֶׁשר־ָׁשְמ֥עּו ם ַהּגֹוִי֔

192[
דברים
2:25

] 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.

ַעל־ְּפֵני֙ ְתָ֔ך ְוִיְרָא֣ ַּפְחְּדָ֙ך ת ֵּת֤ ָאֵח֙ל ה ַהֶּז֗ ַהּ֣יֹום
ִׁשְמֲעָ֔ך ִיְׁשְמעּון֙ ר ֲאֶׁש֤ ִים ָּכל־ַהָּׁשָמ֑ ַחת ַּת֖ ים ַעִּמ֔ ָהֽ

ִמָּפֶנֽיָך׃ ְוָח֖לּו ְוָרְג֥זּו

193[
א׳ מלכים
10:1

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

ם ְלֵׁש֣ ה ְׁשֹלֹמ֖ ַמע ֶאת־ֵׁש֥ ַעת ׁשַֹמ֛ א ְלַּכת־ְׁשָב֗ ּוַמֽ
ְּבִחיֽדֹות׃ ְלַנּסֹ֖תֹו א ֹ֥ ַוָּתב ְיהָו֑ה

194[
ישעיה
23:5

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

ר׃ צֹֽ ַמע ְּכֵׁש֥ ילּו ָיִח֖ ִים ְלִמְצָר֑ ַמע ֲאֶׁשר־ֵׁש֖ ַּכֽ

195[
ישעיה
23:5

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

ר׃ צֹֽ ַמע ְּכֵׁש֥ ילּו ָיִח֖ ִים ְלִמְצָר֑ ַמע ֲאֶׁשר־ֵׁש֖ ַּכֽ

196[
ישעיה
66:19

] 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: […]

ֵליִטים ְּפ֠ ׀ ם ֵמֶה֣ י ְוִׁשַּלְחִּת֣ ֗אֹות ם ָבֶה֜ י ְוַׂשְמִּת֨
ֶׁשת ֶק֖ ְׁשֵכי ֹמ֥ ְו֛לּוד ּ֥פּול יׁש ַּתְרִׁש֨ ם ל־ַהּגֹוִי֞ ֶאֽ
לֹא־ָׁשְמ֤עּו ר ֲאֶׁש֨ ים ָהְרחִֹק֗ ָהִאִּי֣ים  ן ְוָיָו֑ ל ֻּתַב֣
ידּו ְוִהִּג֥ י ֶאת־ְּכבֹוִד֔ ְולֹא־ָר֣אּו ֶאת־ִׁשְמִעי֙

ם׃ ַּבּגֹוִיֽ י ֶאת־ְּכבֹוִד֖
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197[
ירמיה
37:5

]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.

ים ַהַּכְׂשִּד֜ ַוִּיְׁשְמ֨עּו ִים ִמִּמְצָר֑ א ָיָצ֣ ה ַּפְרעֹ֖ יל ְוֵח֥
ל ֵמַע֖ ַוֵּיָ֣ע֔לּו ם ֶאת־ִׁשְמָע֔ ֙ם ִ֙ ַעל־ְירּוָׁשַל ים ַהָּצִר֤

ְירּוָׁשָלִֽם׃

198[
ירמיה
50:43

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

ָצָר֙ה יו ָיָד֑ ְוָר֣פּו ם ֶאת־ִׁשְמָע֖ ל ֶלְך־ָּבֶב֛ ֶמֽ ע ָׁשַמ֧
ה׃ ַּכּיֹוֵלָדֽ יל ִח֖ ְתהּו ֶהֱחִזיַק֔

199[
הושע
7:12

]Pan elont, tanaf  rhwyd dꝛoſynt, a
thynnaf hwynt i lawꝛ fel ehediaid y ne-
foedd: coſyaf hwynt, fel y clybu eu cyn-
nulleidfa hwynt.

ְּכ֥עֹוף י ִרְׁשִּת֔ ֲעֵליֶה֙ם ֶאְפ֤רֹוׂש כּו ֵיֵל֗ ר ַּכֲאֶׁש֣
ם׃ ַלֲעָדָתֽ ַמע ְּכֵׁש֖ ם ַאְיִסֵר֕ ם ֽאֹוִריֵד֑ ִים ַהָּׁשַמ֖

200[
נחום
3:19

]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?

י ׁשְֹמֵע֣ ׀ ל ּכֹ֣ ָך ַמָּכֶת֑ ה ַנְחָל֖ ָך ְלִׁשְבֶר֔ ה ֵאין־ֵּכָה֣
ה א־ָעְבָר֥ ֹֽ ל י ַעל־ִמ֛ י ִּכ֗ יָך ָעֶל֔ ַכ֙ף ְקעּו ָּת֤ ִׁשְמֲעָ֗ך

יד׃ ָּתִמֽ ָרָעְתָ֖ך

201[
חבקוק
3:2

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

ֶרב ְּב ֶק֤ ָעְלָ֙ך ָּפֽ ה ְיהָו֗ ָיֵראִתי֒ ִׁשְמֲעָ֮ך ְעִּתי ָׁשַמ֣ ה ְיהָו֗
ם ַרֵח֥ ֶגז ְּברֹ֖ יַע ּתֹוִד֑ ָׁשִנ֖ים ֶרב ְּב ֶק֥ יהּו ַחֵּי֔ ָׁשִני֙ם

ִּתְזּֽכֹור׃

202[
תהלים
*18:45

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

י׃ ְיַכֲחׁשּו־ִלֽ ר ָכ֗ ְּבֵנֽי־ֵנ֝ י ִל֑ ְמעּו ִיָּׁש֣ ֶזן ֹא֭ ע ַמֽ ְלֵׁש֣

203[
איוב
28:22

]Colledigaeth, a marwolaeth ſydd yn dy-
wedyd: ni a glywſom a'n cluau ſôn am
dani hi.

ּה׃ ִׁשְמָעֽ ְענּו ָׁשַמ֥ ינּו ָאְזֵנ֗ ְּב֝ ְמ֑רּו ָא֣ ָמֶות ָו֭ ֲאַבּ֣דֹון

204[
איוב
42:5

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

ְתָך׃ ָרָאֽ י ֵעיִנ֥ ה ַעָּת֗ ְו֝ יָך ְׁשַמְעִּת֑ ֶזן ַמע־ֹא֥ ְלֵׁשֽ
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205[
ב׳ דברי־הימים

9:1

] Pan glybu bꝛenhines Seba glôd Salomõ,
yna hi a ddaeth i Jeruſalem, i bꝛofi Sa-
lomon mewn cwewnau caled […]

ַוָּת֣בֹוא ְׁשֹלֹמ֒ה ַמע ֶאת־ֵׁש֣ ְמָע֮ה ָׁשֽ א ְלַּכת־ְׁשָב֗ ּוַמֽ
ִיל ְּבַח֣ ם ִ֗ ִּביֽרּוָׁשַל ְבִחי֜דֹות ה ֶאת־ְׁשֹלֹמ֨ ְלַנּסֹו֩ת
ב ָלרֹ֖ ב ְוָזָה֛ ים ְּבָׂשִמ֧ ים נְֹׂשִא֨ ּ֠וְגַמִּלים ד ְמֹא֡ ד ָּכֵב֣
ת ֵא֛ ִעּ֔מֹו ר ַוְּתַדֵּב֣ ה ֶאל־ְׁשֹלֹמ֔ ַוָּתבֹו֙א ה ְיָקָר֑ ֶבן ְוֶא֣

ּה׃ ִעם־ְלָבָבֽ ָהָי֖ה ר ָּכל־ֲאֶׁש֥

ׁשַֹמע 1.8.2
מסקנות להוציא מכדי מעטות התנ״ך, בכל הדוגמאות, .(§1.8.1) מ’ֵׁשַמע‘ תכונות בכמה שונה

’ׁשַֹמע‘. של לסמנטיקה קשור clôdב־ השימוש שריבוי נראה זאת, למרות ברורות;

206[
יהושע
6:27

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

ֶרץ׃ ְּבָכל־ָהָאֽ ָׁשְמ֖עֹו י ַוְיִה֥ ַע ֶאת־ְיהֹוֻׁש֑ ְיהָו֖ה י ַוְיִה֥

207[
יהושע
9:9

] 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.

יָך ֲעָבֶד֔ אּו ָּב֣ ְמאֹ֙ד ה ְרחֹו ָק֤ ֶרץ ֵמֶא֨ יו ֵאָל֗ ַוּיֹאְמ֣רּו
ת ְוֵא֛ ָׁשְמ֔עֹו ְענּו י־ָׁשַמ֣ ִּכֽ יָך ֱאֹלֶה֑ ְיהָו֣ה ם ְלֵׁש֖

ִים׃ ְּבִמְצָרֽ ה ָעָׂש֖ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥

208[
ירמיה
6:24

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

ְתנּו ֶהֱחִזיַק֔ ָצָר֙ה ינּו ָיֵד֑ ָר֣פּו ֶאת־ָׁשְמ֖עֹו ְענּו ָׁשַמ֥
ה׃ ַּכּיֹוֵלָדֽ יל ִח֖

209[
אסתר
9:4

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

הֹוֵלְ֣ך ְוָׁשְמ֖עֹו ֶלְך ַהֶּמ֔ ית ְּבֵב֣ ָמְרֳּדַכי֙ י־ָג֤דֹול ִּכֽ
ְוָגֽדֹול׃ ְך הֹוֵל֥ י ָמְרֳּדַכ֖ יׁש י־ָהִא֥ ִּכֽ ְּבָכל־ַהְּמִדי֑נֹות

ֶׁשַמע 1.8.3

210[
תהלים
150:5

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

י ִצְלְצֵל֥ ְּבֽ ְל֗לּוהּו ַהֽ֝ ַמע ְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑ ְל֥לּוהּו ַהֽ
ה׃ ְתרּוָעֽ

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



2 פרק

סוף־דבר

שונות. מאסכולות שונים אנשים עבור רבות תשובות זו לשאלה הבלשן? של מטרתו מהי

רחבה יותר, מעמיקה יותר, שלמה להבנה להביא בתמצות: זו, היא העיקרית התשובה עבורי1

מסומן עם פורמאלי מסמן קשירת באמצעות טקסטים של יותר ועדינה יותר מדוייקת יותר,

בטקסט. המתבטאת הלשונית (הסיסטמה) המערכת של בתיאור פונקציונאלי,

בין ניגוד לתנ״ך: הוולשי התרגום של הטקסטואלי מהמארג קטנה פיסה תארתי בעבודה

של מופע בכל לבחור היה המתרגם על שבו מצב אחת, עברית צורה לתרגום צורות שתי

מן והבירור התיאור מלאכת אל ניגשתי להשתמש. וולשית צורה באיזו העברית הצורה

כדי תוך — קיים הוא בהן לכאלה ניגוד אין בהן תחביריות מסביבות — המורכב אל הפשוט

מקיף; ככלל והן מקרה בכל נקודתי באופן הן מורגן שעשה הבחירות של המשמעות חשיפת

(וצריך!) יכול היה בהם השונים בצמתים מורגן שאותת הלשוני הסיגנל את הצגתי כלומר:

כך. או כך לבחור

כדי יש שהצגתי שבתיאור הבלשן, של מטרתו את כאן לבצע הצלחתי שאכן תקוותי

שיש מקווה אני כן, על יתר המדובר. הוולשי הטקסט של יותר ועדינה עדיפה להבנה להביא

התנ״ך את) קרא מורגן שבו (האופן להבנת וכן התרגום תהליך להבנת תרומה גם בעבודה

אנשים שהעסיקו מחקריים מפעלים התנ״ך) והבנת תרגום מעשה (הבנת שניהם — העברי

בבניין. לבנה עוד שהנחתי מקווה אני בעתיד. רבים ויעסיקו רבים

נוספים כיווני־מחקר 2.1

לתשובה נסיון וכל שאלה כל נוסף; למחקר פתח פותחת מדעית, עשיה כל כמו הזאת, העבודה

עיון הטעונות סוגיות מקומות בכמה ציינתי העבודה במהלך נוספות. רבות שאלות מעלים

בהן טמון שלדעתי נקודות בכמה אתמקד זה בתת־סעיף ומעמיק. נרחב להן, מיוחד נוסף:

עתידי. למחקר רב פוטנציאל

ירושלים ואסכולת הסטרוקטורלית הבלשנית המסורת שלי: הענקים‘ ל’כתפי נתונה 1ותודתי

בפרט.

67
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מתבקשת. נוספים לחושים המחקר של הרחבה ’ָׁשַמע‘. בפועל התמקדתי זאת בעבודה •
סיבות: מכמה ’ָרָאה‘, מעניין במיוחד

לשם מופעים, 1159 ל’ָׁשַמע‘ בתנ״ך; מופעים 1299) מאוד נפוץ פועל זהו –
ברורות, מסקנות להוציא ’ָׁשַמע‘, של במקרה כמו שאפשר, כך השוואה),

של והפרשנויות הדיוקים את ולבחון שונות בסביבות התרגום באופני להתבונן

המתרגם.

ובלקסמה gweled בלקסמה לתרגום: עיקריים אופנים שני כאן גם שיש נראה –
ביניהם. הניגוד את לתאר יש .edrych

הוא הניגוד סוג אם אבל ,gweled:edrych הניגוד מהו (עדיין…) יודע לא אני –
היא שלה שהמשמעות חשובה, תגלית כאן שיש הרי ,clywed:gwꝛando של כמו

תת־המערכות ששתי המצב, זה אכן אם בנפרד. מערכת כל של לתיאור מעבר

שלם האלה: לפעלי־החישה משותף מטווה גורם כאן יש מקבילות, הסמנטיות

(clywed של (המקבילה חושית כראיה gweled לאפיון רמז חלקיו.2 מסך הגדול

שב־1.2.2§. ברשימות־החושים בו הבלעדי בשימוש לראות אפשר

שבהם החושים מהם לדעת כדי (§1.2.2) שבתנ״ך ברשימות־החושים להשתמש נוכל

.(§0.1.5 (ר׳ נבחן אותן העבריות הלקסמות ומהן לעסוק3 עלינו

clywed הצמד מבין אחת לקסמה מכתיב התחביר שבהם מקרים ב־1.1§ ראינו •
הסמנטיקה עדיין בחירה, מניעת של האלה, במקרים שגם לראות מעניין .gwꝛandoו־
לזו קרובה במשמעות משמש מחוייב) הוא שבהם (במקומות clywed עדיין מתאימה,

ישמשמעות האם בהתאמה. ,gwꝛando גם וכך מנטרלות לסביבות מחוץ משמש שהוא
ניגודים, של למערכות מחוץ גם גרידא) סטרוקטורלי־ניגודי שהוא מ’ערך‘, (בשונה

אין — ניגוד ’אין האמנם אך ערך‘, אין — ניגוד ’אין אמנם לפרדיגמות? מחוץ

ודורשות הסטרוקטורלית, הבלשנות של ללב־לבה שנוגעות שאלות אלו משמעות‘?

עם מתמיד דיאלוג כדי תוך לעשות יש והחידוד הליבון את תפיסתי, לפי וחידוד. ליבון

מנותק שאינו לחלוטין, תיאורטי-אבסטרקטי שאינו באופן כלומר, בלשנית; ראליה

טוב להבין לנו מאפשרת התיאוריה קונקרטיות. בשפות קונקרטיות לשוניות מעובדות

יכול לא התיאוריה של פיתוחה אך ב־0.1.3§); הראשונה הנקודה (ר׳ טקסטים יותר

בכל כמו מספקים. שהם והתשובות הבעיות ומהשאלות, מהטקסטים במנותק להעשות

העובדות מול והרחבתו התיאור דיוק של הדדי איטרטיבי תהליך יש כאן גם מדע,

במציאות.

אחר מטיפוס הוא gweled:edrych הניגוד ובכלל טועה, שאני כמובן, יתכן, צניעות: של 2רגע

לגמרי…

זו מהי או המקראית הסמנטית־קוגניטיבית החלוקה מהי יודעים לא כמובן, אנחנו, 3א־פריורי

הוולשית.
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(השוואהמקיפהעםהמהדורה נוספים וולשיים תרגומים נוספים: השוואהעםתרגומים •
ותרגומים נוספים קלטיים תרגומים מ־1988/2004), החדש התרגום עם וכן מ־1620,

ללמוד ניתן מה דומה? באופן מתורגם ’ָׁשַמע‘ בהם נוספים תרגומים יש האם אחרים.

הטקסט? את המתרגמים של הפרשנות על ספציפיות, בבחירות ומהשונה, מהדומה

העברי למקור בנוסף מורגן את ששימשו התרגומים עם מעמיקה השוואה בפרט,

ובאיזו אותו שימשו אחרים תרגומים אילו בוודאי; — והוולגטה (תרגום־השבעים

הזאת. יצירת־המופת על נוסף אור להאיר יכולה מידה?)

לתיאור אופטימלית שאינה פרקטית4, בחירה היא לחומש הקורפוס בצמצום הבחירה •
שנבחר לתחום מחוץ שנמצאות שהדוגמאות ויתכן שרירותי, הוא (החיתוך בלשני

דרושה יותר מקיף מחקר עבור לכן, חדשות). שאלות ויעלו שונות נקודות יבהירו

’ָׁשַמע‘ את רק ניקח אם דוגמאות: של מאוד גדול בהיקף מדובר כולו. לתנ״ך הרחבה

אופן דרוש חומר של כזה שלהיקף ודאי דוגמאות. (!!) ב־2458 שמדובר הרי ו’ָרָאה‘,
כ־300 השוואה, לשם זו, (בעבודה הנתונים להצגת שונה דרך וכן מיוחד, וארגון סידור

שאינה רק לא העבודה בגוף מ־8) יותר (פי הדוגמאות 2458 כל פירוט דוגמאות;

מיותרת). גם אלא כזה, בהיקף אפשרית

יותר רחב תחום מכסה clywed שבהם מעניינים מקרים גם תגלה הקורפוס של הרחבה

האיטלקי. sentireל־ בדומה חושית, תפישה של

ידיעה מחייבת הוולשי הטקסט לבין העברי הטקסט בין היחס של יותר שלמה הבנה •
שהעותק נראה ,(§0.2) כאמור מורגן. את ששימש העברי הטקסט זהות של ברורה

איפה בעותק. עיון יחייב הוולשי התנ״ך של שלם מחקר שרד. מורגן את ששימש

סביר לברר. שיש טכניים עניינים אלו אליו? לגשת ניתן והאם, איך, העותק? שמור

הן הבדלי־נוסח של סוגיות רק לא בוויילס. הספריות באחת שמור שהעותק להניח

בכתב־ידו הערות כתובות בספר כאמור, לו; להועיל יכול המדובר בעותק שעיון עניין

יתכן האלה, ההערות את לקרוא אוכל אם — וכד׳) קשות מילים (פירושי מורגן של

בהצצה מורגן, של התרגום אופן את להבין ליכולת לה שניה שאין תרומה בהן שיש

אותו. שהעסיקו ולסוגיות התרגום לתהליך

העבודה של פוטוגניים‘ ’הפחות בצדדים דווקא, מינורי בטון במתכוון, אסיים, •
לא כמובן, הוא, הנכון ההסתכלות כיוון מהכלל. שחורגים המקרים הבלשנית:

באופן אותם. להכיל מצליח שלא הוא הכלל אלא ה’חורגים‘, אלו אם שהמקרים

מסת כלל בתוך שלהן היחסי החלק מאשר יותר האלה במקרים בעיסוק הרחבתי טבעי,

מחייבת מדעי5 בעיסוק בפרט ההגינות, ועדיין, בודדים, במקרים מדובר הדוגמאות.

נקודות: לכמה הדעת את ישלתת האלה במקרים בעיסוק להם. ראויה תשומת־לב מתן

שיעדתי להיקף מעבר הרבה לה התרחבה העבודה מצומצם, בקורפוס ככה, גם אישית: 4בהערה

לה…

לא ובסיס — חלילה וחוזר האחר על נשען אחד מחקר — אקומולטיבי הוא המדעי הידע 5שהרי
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דוגמאות לגלות יכולה התנ״ך), (=כלל יותר רחב בקורפוס יותר, מקיפה בדיקה –
ולאלה האלה לדוגמאות שיש (כלומר, האופן באותו מהצפוי שחורגות נוספות

ברגע היוצאים־מן־הכלל. עבור כלל בבחינת יחודי), משותף מכנה הנדונות

שיכלול כך אותו לעדן שאפשר הרי סיסטמטית, היא מהכלל ש’החריגה‘

לדיוק. הסברים או סיבות ולחפש תת־חוקיות,

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

יותר.6

מלאכה —הוא לתרגום וקשה נרחב מגוון, טקסט —שהוא התנ״ך תרגום כאמור, –
העברי7. לטקסט מחוץ ומסורות מקורות על ונשענה רב זמן שארכה פשוטה, לא

היא המחבר‘ של ’טעות לחלוטין. אוניפורמי איננו שהתרגום פלא אין לכן,
כזה.8 להסבר להגיע צורך אין שלנו במקרה הבלשן; של האחרון מפלטו

המרשימה הדוגמאות מסת מול אל החורגות, הדוגמאות של המספרי המיעוט דווקא

ודקדוק־משמעות פרשני חידוש של רבים מקרים בה שיש שלה, ובדיוק בקונסיסטנטיות

נכון, שהוא המוצע התיאור על ללמד כדי דווקא בו יש — המקראי בטקסט מורגן של

כמובן, המתואר. זה הוא כאן הבלשנית-טקסטואלית במציאות הדברים מצב שאכן

חלק — לדעתי — וזה מדעית, בעבודה תמיד הדבר כך אך דרושה, עוד עבודת־שיוף

לעולם. נגמרת לא שהיא מחינה,

יציבות. אינן הן גם עליו שבנויות שהקומות פירושו יציב

אבק. ועוד עוד ומושך אליו שאוסף אבק, לכדור דומה 6הדבר

השמות, בתרגום וכן מורגן, על השפעה הקלאסיים לתרגומים שבהם במקומות לראות ניתן 7כך

בוויילס ופשוטי־העם הכנסיה אנשי בפי שגורים היו ודאי, מהשמות, (חלק קיימת מסורת שממשיך
התרגום…). סיום עם התחילה לא הרי בוויילס הנצרות התרגום: לפני עוד

הן אבל שגיאות־דפוס, במובהק שהם בטקסט קיימים אמנם הסדר‘: של ’טעות לא גם 8כך

וכיוב׳. הוחלפה או הוסרה שנוספה, אות — בדרך־כלל הכתיב ברמת הן לענייננו: רלוונטיות לא
דוברי־אנגלית על־ידי הודפס 1588 של שהתנ״ך העובדה לאור במיוחד מפתיעות לא שגיאות־דפוס

בלונדון. מונוגלוטיים
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ְּב- 3.1.1

211[
בראשית
21:12

] 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.

יָ֙ך ְּבֵעיֶנ֙ ע ַאל־ֵיַר֤ ם ֶאל־ַאְבָרָה֗ ים ֱאֹלִה֜ אֶמר ֹ֨ ַוּי
יָך ֵאֶל֛ ר ּתֹאַמ֥ ר ֲאֶׁש֨ ּכֹ֩ל ָך ְוַעל־ֲאָמֶת֔ ַעל־ַהַּנַ֣ער
 ַרע׃ ָזֽ ְלָ֖ך א ִיָּקֵר֥ ק ְבִיְצָח֔ י ִּכ֣ ּה ְּבקָֹל֑ ע ְׁשַמ֣ ה ָׂשָר֖

212[
בראשית
22:18

] Ac yn dy hâd ti y bendithîꝛ holl genhed-
loedd y ddaiar: o achos gwꝛando o honot
ar  llais i.

ר ֲאֶׁש֥ ֶקב ֵע֕ ֶרץ ָהָא֑ ּגֹוֵי֣י ל ּכֹ֖ ְבַזְרֲעָ֔ך ְוִהְתָּבֲר֣כּו
י׃ ְּבקִֹלֽ ְעָּת ָׁשַמ֖

213[
בראשית
26:5

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

ַוִּיְׁשֹמ֙ר י ְּבקִֹל֑ ם ַאְבָרָה֖ ע ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ֶקב ֵע֕
י׃ ְותֹורָֹתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצֹוַת֖ י ִמְׁשַמְרִּת֔

214[
בראשית
27:8

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

ְך׃ ֹאָתֽ ה ְמַצָּו֥ י ֲאִנ֖ ר ַלֲאֶׁש֥ י ְּבקִֹל֑ ע ְׁשַמ֣ י ְבִנ֖ ה ְוַעָּת֥

71
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215[
בראשית
27:13

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

י ְּבקִֹל֖ ע ְׁשַמ֥ ְך ַא֛ ְּבִנ֑י ִקְלָלְתָ֖ך י ָעַל֥ ִאּ֔מֹו לֹ֙ו אֶמר ֹ֤ ַוּת
י׃ ח־ִלֽ ַקֽ ְך ְוֵל֥

216[
בראשית
27:43

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

ן ֶאל־ָלָב֥ ְּבַרח־ְלָ֛ך ְו֧קּום י ְּבקִֹל֑ ע ְׁשַמ֣ י ְבִנ֖ ה ְוַעָּת֥
ָנה׃ ָחָרֽ י ָאִח֖

217[
בראשית
30:6

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

י ְּבקִֹל֔ ע ָׁשַמ֣ ְוַג֙ם ים ֱאֹלִה֔ ָּדַנִּ֣ני ָרֵח֙ל אֶמר ֹ֤ ַוּת
ן׃ ָּדֽ ְׁש֖מֹו ה ָקְרָא֥ ן ַעל־ֵּכ֛ ן ֵּב֑ י ַוִּיֶּתן־ִל֖

218[
שמות
4:1

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

ִיְׁשְמ֖עּו א ֹ֥ ְול י ִל֔ ינּו א־ַיֲאִמ֣ ֹֽ ל ְוֵהן֙ אֶמר ֹ֔ ַוּי ֹמֶׁש֙ה ַוַּיַ֤ען
ה׃ ְיהָוֽ יָך ֵאֶל֖ ה א־ִנְרָא֥ ֹֽ ל אְמ֔רּו ֹֽ י י ִּכ֣ י ְּבקִֹל֑

219[
שמות
5:2

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

ְּבקֹ֔לֹו ע ֶאְׁשַמ֣ ר ֲאֶׁש֣ ְיהָו֙ה י ִמ֤ ה ַּפְרעֹ֔ אֶמר ֹ֣ ַוּי
ם ְוַג֥ ה ֶאת־ְיהָו֔ ְעִּתי֙ ָיַד֙ א ֹ֤ ל ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ח ְלַׁשַּל֖

ַח׃ ֲאַׁשֵּלֽ א ֹ֥ ל ל ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖

220[
שמות
18:19

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

ְך ִעָּמ֑ ים ֱאֹלִה֖ י ִויִה֥ ְצָ֔ך ִאיָע֣ ְּבקִֹלי֙ ע ְׁשַמ֤ ה ַעָּת֞
ה ַאָּת֛ ְוֵהֵבאָת֥ ים ֱאֹלִה֔ ָהֽ ֚מּול ם ָלָע֗ ה ַאָּת֣ ֱהֵי֧ה

ים׃ ֶאל־ָהֱאֹלִהֽ ים ֶאת־ַהְּדָבִר֖

221[
שמות
19:5

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

ם ּוְׁשַמְרֶּת֖ י ְּבקִֹל֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו ִאם־ָׁש֤מֹוַע ה ְוַעָּת֗
י ִּכי־ִל֖ ים ַעִּמ֔ ִמָּכל־ָה֣ ְסֻגָּל֙ה י ִל֤ יֶתם ִוְהִי֨ י ֶאת־ְּבִריִת֑

ֶרץ׃ ָּכל־ָהָאֽ

222[
שמות
23:21

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

א ֹ֤ ל י ִּכ֣ ּ֑בֹו ר ַאל־ַּתֵּמ֣ ְּבקֹ֖לֹו ע ּוְׁשַמ֥ ִמָּפָנ֛יו ֶמר ִהָּׁש֧
ְּבִקְרּֽבֹו׃ י ְׁשִמ֖ י ִּכ֥ ם ְלִפְׁשֲעֶכ֔ ִיָּׂש֙א
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223[
שמות
23:22

] 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

ר ֲאֶׁש֣ ל ּכֹ֖ יָת ְוָעִׂש֕ ְּבקֹ֔לֹו ִּתְׁשַמ֙ע ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ י ִּכ֣
יָך׃ ֶאת־צְֹרֶרֽ י ְוַצְרִּת֖ יָך ְיֶב֔ ֶאת־ֹא֣ ַיְבִּתי֙ ְוָאֽ ר ֲאַדֵּב֑

224[
במדבר
14:22

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

י ֹתַת֔ ְוֶאת־ֹא֣ ֶאת־ְּכבִֹדי֙ ים ָהרִֹא֤ ים ָכל־ָהֲאָנִׁש֗ י ִּכ֣
ה ֶז֚ י ֹאִת֗ ַוְיַנּ֣סּו ר ּוַבִּמְדָּב֑ ִים ְבִמְצַר֖ יִתי ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥

י׃ ְּבקֹוִלֽ ָׁשְמ֖עּו א ֹ֥ ְול ים ְּפָעִמ֔ ֶׂשר ֶע֣

225[
במדבר
21:3

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

י ְּכַנֲעִנ֔ ֶאת־ַהֽ ַוִּיֵּתן֙ ל ִיְׂשָרֵא֗ ְּב֣קֹול ה ְיהָו֜ ע ַוִּיְׁשַמ֨
ֵׁשם־ַהָּמ֖קֹום א ַוִּיְקָר֥ ם ְוֶאת־ָעֵריֶה֑ ם ֶאְתֶה֖ ם ַוַּיֲחֵר֥

ה׃ ָחְרָמֽ

226[
דברים
1:45

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

ְיהָו֙ה ע א־ָׁשַמ֤ ֹֽ ְול ְיהָו֑ה ִלְפֵנ֣י ַוִּתְבּ֖כּו בּו ַוָּתֻׁש֥
ם׃ ֲאֵליֶכֽ ין ֶהֱאִז֖ א ֹ֥ ְול ם ְלֶכ֔ ְּבקֹ֣

227[
דברים
4:30

] 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:

ְּבַאֲחִרי֙ת ֶּלה ָהֵא֑ ים ַהְּדָבִר֣ ל ּכֹ֖ ּוְמָצ֕אּוָך ְלָ֔ך ר ַּבַּצ֣
ְּבקֹֽלֹו׃ ְוָׁשַמְעָּת֖ יָך ֱאֹלֶה֔ ַעד־ְיהָו֣ה ְוַׁשְבָּת֙ ים ַהָּיִמ֔

228[
דברים
8:20

] 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.

תֹאֵב֑דּון ן ֵּכ֖ ם ִמְּפֵניֶכ֔ יד ַמֲאִב֣ ְיהָו֙ה ר ֲאֶׁש֤ ם ַּכּגֹוִי֗
ם׃ ֱאֹלֵהיֶכֽ ה ְיהָו֥ ְּב֖קֹול ִתְׁשְמ֔עּון א ֹ֣ ל ֶקב ֵע֚

229[
דברים
9:23

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

ר ֵלאֹמ֔ ַע֙ ַּבְרֵנ֙ ׁש ִמָּקֵד֤ ם ֶאְתֶכ֗ ה ְיהָו֜ ּוִבְׁשֹ֨לַח
ַוַּתְמ֗רּו ם ָלֶכ֑ ִּתי ָנַת֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֶאת־ָהָא֔ ּוְרׁ֣שּו ֲעלּ֙ו
א ֹ֥ ְול ֔לֹו ֱאַמְנֶּת֙ם ֶהֽ א ֹ֤ ְול ם ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔ ְיהָו֙ה י ֶאת־ִּפ֤

ְּבקֹֽלֹו׃ ם ְׁשַמְעֶּת֖
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230[
דברים
*13:5

]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:
[…]

אּו ִתיָר֑ ְוֹא֣תֹו כּו ֵּתֵל֖ ם ֱאֹלֵהיֶכ֛ ְיהָו֧ה י ַאֲחֵר֨
ְוֹא֥תֹו עּו ִתְׁשָמ֔ ּוְבקֹ֣לֹו רּ֙ו ִּתְׁשמֹ֙ יו ְוֶאת־ִמְצוָֺת֤

ִתְדָּבֽקּון׃ ּו֥בֹו דּו ַתֲעבֹ֖

231[
דברים
13:19

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

ִלְׁשֹמ֙ר יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה ְּבקֹו֙ל ע ִתְׁשַמ֗ י ִּכ֣
ַהּ֑יֹום ְמַצְּוָ֖ך י ָאֹנִכ֥ ר ֲאֶׁש֛ יו ֶאת־ָּכל־ִמְצוָֺת֔

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ה ְיהָו֥ ְּבֵעיֵנ֖י ר ַהָּיָׁש֔ ַלֲעׂשֹו֙ת

232[
דברים
15:5

]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.

יָך ֱאֹלֶה֑ ְיהָו֣ה ְּב֖קֹול ע ִּתְׁשַמ֔ ִאם־ָׁש֣מֹוַע ק ַר֚
ר ֲאֶׁש֛ את ֹ֔ ַהּז ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֣ה ַלֲעׂשֹו֙ת ר ִלְׁשֹמ֤

ַהּֽיֹום׃ ְמַצְּוָ֖ך י ָאֹנִכ֥

233[
דברים
21:18

]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.

ַע ׁשֵֹמ֔ ֵאיֶנּ֣נּו ה ּומֹוֶר֔ ר סֹוֵר֣ ן ֵּב֚ יׁש ְלִא֗ י־ִיְהֶי֣ה ִּכֽ
ע ִיְׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ֹא֔תֹו ְוִיְּס֣רּו ִאּ֑מֹו ּוְב֣קֹול יו ָאִב֖ ְּב֥קֹול

ם׃ ֲאֵליֶהֽ

234[
דברים
21:20

]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.]

ּנּו ֵאיֶנ֥ ה ּוֹמֶר֔ ר סֹוֵר֣ ֶז֙ה ְּבֵנ֤נּו ִעי֗רֹו ֶאל־ִזְקֵנ֣י ְוָאְמ֞רּו
א׃ ְוסֵֹבֽ ל זֹוֵל֖ נּו ְּבקֵֹל֑ ַע ׁשֵֹמ֖

235[
דברים
26:14

]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 Ar-
glwydd Nuw, gwneuthum yn ôl yꝛ hyn
oll a oꝛchymynnaist i mi.

ּנּ֙ו ִמֶּמ֙ ְרִּתי ְולֹא־ִבַע֤ ּנּו ִמֶּמ֗ י ְבֹאִנ֜ ְלִּתי לֹא־ָאַכ֨
ְּבקֹו֙ל ְעִּתי ָׁשַמ֗ ת ְלֵמ֑ ּנּו ִמֶּמ֖ ִּתי ְולֹא־ָנַת֥ א ְּבָטֵמ֔

ִני׃ ִצִּויָתֽ ר ֲאֶׁש֥ ל ְּככֹ֖ יִתי ָעִׂש֕ י ֱאֹלָה֔ ְיהָו֣ה

236[
דברים
26:17

]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.

ים אֹלִה֜ ֵלֽ ְלָ֨ך ִלְהיֹו֩ת ַהּ֑יֹום ְרָּת ֶהֱאַמ֖ ה ֶאת־ְיהָו֥
יו ּוִמְׁשָּפָט֖ יו ּוִמְצוָֺת֛ יו ֻחָּק֧ ר ְוִלְׁשֹמ֨ יו ִּבְדָרָכ֗ ְוָלֶלֶ֣כת

ְּבקֹֽלֹו׃ ַע ְוִלְׁשֹמ֥
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237[
דברים
27:10

] 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.

ֶאת־ִמְצוָֺת֙ו יָת ְוָעִׂש֤ יָך ֱאֹלֶה֑ ְיהָו֣ה ְּב֖קֹול ַמְעָּת֔ ְוָׁש֣
ַהּֽיֹום׃ ְמַצְּוָ֖ך י ָאֹנִכ֥ ר ֲאֶׁש֛ יו ְוֶאת־ֻחָּק֔

238[
דברים
28:1

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

יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה ְּבקֹו֙ל ִּתְׁשַמ֙ע ִאם־ָׁש֤מֹוַע ה ְוָהָי֗
י ָאֹנִכ֥ ר ֲאֶׁש֛ יו ֶאת־ָּכל־ִמְצוָֺת֔ ַלֲעׂשֹו֙ת ר ִלְׁשֹמ֤
ל ַע֖ ֶעְל֔יֹון יָ֙ך ֱאֹלֶה֙ ְיהָו֤ה ְנָ֜ך ּוְנָת֨ ַהּ֑יֹום ְמַצְּוָ֖ך

ֶרץ׃ ָהָאֽ ָּכל־ּגֹוֵי֥י

239[
דברים
28:2

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

י ִּכ֣ ְוִהִּׂשיֻג֑ ָך ֶּלה ָהֵא֖ ָּכל־ַהְּבָר֥כֹות יָך ָעֶל֛ אּו ּוָב֧
יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ה ְיהָו֥ ְּב֖קֹול ע ִתְׁשַמ֔

240[
דברים
28:15

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

ר ִלְׁשֹמ֤ יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה ְּבקֹו֙ל ִתְׁשַמ֙ע א ֹ֤ ִאם־ל ה ְוָהָי֗
י ָאֹנִכ֥ ר ֲאֶׁש֛ יו ְוֻחּקָֹת֔ יו ֶאת־ָּכל־ִמְצוָֺת֣ ַלֲעׂשֹו֙ת
ֶּלה ָהֵא֖ ָּכל־ַהְּקָל֥לֹות יָך ָעֶל֛ אּו ּוָב֧ ַהּ֑יֹום ְמַצְּוָ֖ך

ְוִהִּׂשיֽגּוָך׃

241[
דברים
28:45

] 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, […]

ּוְרָד֙פּוָ֙ך ֶּלה ָהֵא֗ ָּכל־ַהְּקָל֣לֹות יָך ָעֶל֜ אּו ּוָב֨
ְּבקֹו֙ל ְעָּת ָׁשַמ֗ א ֹ֣ ִּכי־ל ְך ְמָד֑ ִהָּׁשֽ ד ַע֖ ְוִהִּׂשי֔גּוָך
ר ֲאֶׁש֥ יו ְוֻחּקָֹת֖ יו ִמְצוָֺת֥ ר ִלְׁשֹמ֛ יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה

 ְך׃ ִצָּוֽ

242[
דברים
28:62

] Felly chwi a adewir yn y⁇?chydig bobl,
lle yꝛ oeddech fel ſêr y nefoedd o luoſo-
grwydd: o herwydd na wꝛandewaist ar
lais yꝛ Arglwydd dy Dduw.

ם ֱהִייֶת֔ ר ֲאֶׁש֣ ַחת ַּת֚ ט ְמָע֔ י ִּבְמֵת֣ ְוִנְׁשַאְרֶּת֙ם
ה ְיהָו֥ ְּב֖קֹול ְעָּת ָׁשַמ֔ א ֹ֣ ִּכי־ל ב ָלרֹ֑ ִים ַהָּׁשַמ֖ י ְּככֹוְכֵב֥

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ

243[
דברים
30:2

] A dychwelyd o honot at yꝛ Arglwydd dy
Dduw, a gwꝛando o honot ar ei lais ef
[…]

ל ְּככֹ֛ ְבקֹ֔לֹו ְוָׁשַמְעָּת֣ יָ֙ך ֱאֹלֶה֙ ַעד־ְיהָו֤ה ְוַׁשְבָּת֞
ְּבָכל־ְלָבְבָ֖ך יָך ּוָבֶנ֔ ה ַאָּת֣ ַהּ֑יֹום ְמַצְּוָ֖ך י ֲאֶׁשר־ָאֹנִכ֥

ָך׃ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ

244[
דברים
30:8

] Tithe a ddychweli, ac a wꝛandewi ar lais
yꝛ Arglwydd, […]

יָת֙ ְוָעִׂש֙ ְיהָו֑ה ְּב֣קֹול ְוָׁשַמְעָּת֖ ָתׁ֔שּוב ה ְוַאָּת֣
ַהּֽיֹום׃ ְמַצְּוָ֖ך י ָאֹנִכ֥ ר ֲאֶׁש֛ יו ֶאת־ָּכל־ִמְצוָֺת֔
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245[
דברים
30:10

]Os gwꝛandewi ar lais yꝛ Arglwydd dy
Dduw, […]

ִמְצוָֺתי֙ו ר ִלְׁשֹמ֤ יָך ֱאֹלֶה֔ ְיהָו֣ה ְּבקֹו֙ל ע ִתְׁשַמ֗ י ִּכ֣
ָתׁשּו֙ב י ִּכ֤ ַהֶּז֑ה ה ַהּתֹוָר֖ ֶפר ְּבֵס֥ ה ַהְּכתּוָב֕ יו ְוֻחּקָֹת֔

ָך׃ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ְּבָכל־ְלָבְבָ֖ך יָך ֱאֹלֶה֔ ֶאל־ְיהָו֣ה

246[
דברים
30:20

]Gan garu'r Arglwydd dy Dduw, gan
wꝛando ar ei lais ef, a chan lynu wꝛtho
ef: […]

ְּבקֹ֖לֹו ַע ִלְׁשֹמ֥ יָך ֱאֹלֶה֔ ֶאת־ְיהָו֣ה ֲהָב֙ה ְלַאֽ
ֶבת ָלֶׁש֣ יָך ָיֶמ֔ ֶרְך ְוֹא֣ יָ֙ך ַחֶּי֙ ֤הּוא י ִּכ֣ ּוְלָדְבָקה־֑בֹו
יָך ַלֲאבֶֹת֛ ְיהָו֧ה ע ִנְׁשַּב֨ ֲאֶׁש֩ר ה ַעל־ָהֲאָדָמ֗

ם׃ ָלֶהֽ ת ָלֵת֥ ב ּֽוְלַיֲעקֹ֖ ק ְלִיְצָח֥ ם ְלַאְבָרָה֛

ֶאל- 3.1.2

247[
בראשית
16:11

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

ְדְּת ְויַֹל֣ ה ָהָר֖  ְך ִהָּנ֥ ה ְיהָו֔ ְך ַמְלַא֣ ָלּ֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ה ְיהָו֖ ע י־ָׁשַמ֥ ִּכֽ אל ִיְׁשָמֵע֔ ְׁשמֹ֙ו את ְוָקָר֤ ן ֵּב֑

ֶאל־ָעְנֵיֽ ְך׃

248[
בראשית
21:17

]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.

ְך ַמְלַא֨ ַוִּיְקָר֩א ַהַּנַער֒ ֶאת־֣קֹול ֱאֹלִהי֮ם ע ַוִּיְׁשַמ֣
ּה ָל֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ֶאל־ָהָג֙ר ׀ ים ֱאֹלִה֤
ים ֱאֹלִה֛ ע י־ָׁשַמ֧ ִּכֽ י יְרִא֔ ַאל־ִּת֣ ָהָג֑ר ְך ַמה־ָּל֣

ם׃ הּוא־ָׁשֽ ר ַּבֲאֶׁש֥ ַהַּנַ֖ער ֶאל־֥קֹול

249[
בראשית
23:16

]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.

ַאְבָרָה֙ם ל ַוִּיְׁשקֹ֤ ֶאל־ֶעְפרֹון֒ ַאְבָרָה֮ם ע ַוִּיְׁשַמ֣
ת ְבֵני־ֵח֑ ְּבָאְזֵנ֣י ר ִּדֶּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ֶסף ֶאת־ַהֶּכ֕ ן ְלֶעְפרֹ֔

ר׃ ַלּסֵֹחֽ ר עֵֹב֖ ֶסף ֶּכ֔ ֶקל ֶׁש֣ ֵמאֹו֙ת ע ַאְרַּב֤

250[
בראשית
28:7

]A gwꝛando o Jacob ar ei dad, ac ar ei fam,
ai ned i Meſopotamia:

ה ָנֽ ַּפֶּד֥ ַוֵּיֶ֖לְך ְוֶאל־ִאּ֑מֹו יו ֶאל־ָאִב֖ ב ַיֲעקֹ֔ ע ַוִּיְׁשַמ֣
ם׃ ֲאָרֽ

251[
בראשית
30:17

]A Duw a wꝛandawodd ar Lea, a hi a fe-
ichiogodd, ac a ymddûg y pummed mâb
i Jacob.

ן ֵּב֥ ב ְלַיֲעקֹ֖ ֶלד ַוֵּת֥ ַהר ַוַּת֛ ה ֶאל־ֵלָא֑ ים ֱאֹלִה֖ ע ַוִּיְׁשַמ֥
י׃ ֲחִמיִׁשֽ
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252[
בראשית
30:22

] Yna y cofiodd Duw Rahel, a Duw a
wꝛandawodd arni, ac a agoꝛodd ei chꝛôth
hi.

ים ֱאֹלִה֔ יָה֙ ֵאֶל֙ ע ַוִּיְׁשַמ֤ ל ֶאת־ָרֵח֑ ים ֱאֹלִה֖ ר ַוִּיְזּכֹ֥
ּה׃ ֶאת־ַרְחָמֽ ח ַוִּיְפַּת֖

253[
בראשית
34:17

] Ond oni wꝛandewch arnom ni i gael o
honoch eich enwaedu, yna y cymmerwn
ein merch, ac a awn ymmaith.

ְחנּו ְוָל ַק֥ ְלִהּ֑מֹול ינּו ֵאֵל֖ ִתְׁשְמ֛עּו א ֹ֧ ְוִאם־ל
ְכנּו׃ ְוָהָלֽ נּו ֶאת־ִּבֵּת֖

254[
בראשית
34:24

] Yna ar Hemoꝛ, ac ar Sichem ei fab ef y
gwꝛandawodd pawb a'r a oeddynt yn dy-
fod allan o boꝛth ei ddinas ef: ac en-
waedwyd pôb gwꝛyw [ſef ] y rhai oll a'r a
oeddynt yn dyfod allan o boꝛth ei ddinas
ef.

י ָּכל־יְֹצֵא֖ ְּב֔נֹו ם ְוֶאל־ְׁשֶכ֣ ֶאל־ֲחמֹו֙ר ַוִּיְׁשְמ֤עּו
ִעיֽרֹו׃ ַער ַׁש֥ י ָּכל־יְֹצֵא֖ ר ָּכל־ָזָכ֔ לּ֙ו ַוִּיּמֹ֙ ִעי֑רֹו ַער ַׁש֣

255[
בראשית
39:10

] 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.

ע ְולֹא־ָׁשַמ֥ ֑יֹום ׀ ֣יֹום ף ֶאל־יֹוֵס֖ ּה ְּכַדְּבָר֥ י ַוְיִה֕
ּה׃ ִעָּמֽ ִלְה֥יֹות ּה ֶאְצָל֖ ב ִלְׁשַּכ֥ יָה ֵאֶל֛

256[
בראשית
49:2

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

ל ֶאל־ִיְׂשָרֵא֥ ְוִׁשְמ֖עּו ב ַיֲעקֹ֑ ְּבֵנ֣י ְוִׁשְמ֖עּו ִהָּקְב֥צּו
ם׃ ֲאִביֶכֽ

257[
שמות
6:9

] A Moſes a lefarodd felly wꝛth feibion
Iſrael: ond ni wꝛandawſant ar Moſes,
gan gyngdꝛa yꝛyd, a chan y gaethi-
wed galed.

ְמעּ֙ו ָׁשֽ א ֹ֤ ְול ל ִיְׂשָרֵא֑ ֶאל־ְּבֵנ֣י ן ֵּכ֖ ה ֹמֶׁש֛ ר ַוְיַדֵּב֥
ה׃ ָקָׁשֽ ה ּוֵמֲעבָֹד֖ ֔רּוַח ֶצר ִמּקֹ֣ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔

258[
שמות
6:12

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

ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ן ֵה֤ ר ֵלאֹמ֑ ְיהָו֖ה ִלְפֵנ֥י ה ֹמֶׁש֔ ר ַוְיַדֵּב֣
ל ֲעַר֥ י ַוֲאִנ֖ ה ַפְרעֹ֔ ִני ִיְׁשָמֵע֣ ְוֵאיְ֙ך י ֵאַל֔ א־ָׁשְמ֣עּו ֹֽ ל

ִים׃ ְׂשָפָתֽ

259[
שמות
6:30

] A dywedodd Moſes ger bꝛon yꝛ Ar-
glwydd: wele fi yn ddienwaededic o we-
fuſau, a pha fodd y gwꝛendu Pharao arnaf
'i

ִים ְׂשָפַת֔ ל ֲעַר֣ ֲאִני֙ ן ֵה֤ ְיהָו֑ה ִלְפֵנ֣י ה ֹמֶׁש֖ אֶמר ֹ֥ ַוּי
ה׃ ַּפְרעֹֽ י ֵאַל֖ ע ִיְׁשַמ֥ יְך ְוֵא֕
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260[
שמות
7:4

]Ond ni wꝛendu Pharao arnoch, yna y
rhoddaf  llaw ar yꝛ Aipht: […]

י ֶאת־ָיִד֖ י ְוָנַתִּת֥ ה ַּפְרעֹ֔ ֲאֵלֶכ֙ם ע א־ִיְׁשַמ֤ ֹֽ ְול
י ֶאת־ַעִּמ֤ י ֶאת־ִצְבֹאַת֜ י ְוהֹוֵצאִת֨ ִים ְּבִמְצָר֑

ים׃ ְּגדִֹלֽ ים ִּבְׁשָפִט֖ ִים ִמְצַר֔ ֶרץ ֵמֶא֣ ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל

261[
שמות
7:13

]Er hynny calon Pharao a galedodd fel na
wꝛandawe arnynt hwy: megis y llefaraſe
yꝛ Arglwydd.

ר ִּדֶּב֥ ר ַּכֲאֶׁש֖ ם ֲאֵלֶה֑ ע ָׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ה ַּפְרעֹ֔ ֵל֣ב ַוֶּיֱחַז֙ק
ה׃ ְיהָוֽ

262[
שמות
7:22

]A ſwyn-wyꝛ yꝛ Aipht a wnaethant y cyf-
felyb dꝛwy eu ſwynion: a chaledodd
calon Pharao, ac ni wꝛandawodd arnynt
megis y llefaraſe'r Arglwydd.

ַוֶּיֱחַז֤ק ם ְּבָלֵטיֶה֑ ִים ִמְצַר֖ י ַחְרֻטֵּמ֥ ן ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכ֛
ה׃ ְיהָוֽ ר ִּדֶּב֥ ר ַּכֲאֶׁש֖ ם ֲאֵלֶה֔ ע ְולֹא־ָׁשַמ֣ ֵלב־ַּפְרעֹ֙ה

263[
שמות
*8:11

]Pan welodd Pharao fod ſeibiant
[iddo,] yna y caledodd ei galon, ac
ni wꝛandawodd arnynt: megis y lle-
faraſe'r Arglwydd.

ֶאת־ִלּ֔בֹו ְוַהְכֵּב֙ד ה ְרָוָח֔ ָהֽ ְיָת֙ה ָהֽ י ִּכ֤ ה ַּפְרעֹ֗ ַוַּי֣ ְרא
ה׃ ְיהָוֽ ר ִּדֶּב֥ ר ַּכֲאֶׁש֖ ם ֲאֵלֶה֑ ע ָׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול

264[
שמות
*8:15

]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.

ים ֱאֹלִה֖ ע ֶאְצַּב֥ ה ֶאל־ַּפְרעֹ֔ ַחְרֻטִּמי֙ם ַהֽ ַוּיֹאְמ֤רּו
ר ַּכֲאֶׁש֖ ם ֲאֵלֶה֔ ע א־ָׁשַמ֣ ֹֽ ְול ֵלב־ַּפְרעֹ֙ה ַוֶּיֱחַז֤ק וא ִה֑

ה׃ ְיהָוֽ ר ִּדֶּב֥

265[
שמות
9:12

]Er hynny'r Arglwydd a galedaſe galon
Pharao fel na wꝛandawe arnynt: megis
y llefaraſe yꝛ Arglwydd wꝛth Moſes.

ם ֲאֵלֶה֑ ע ָׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ה ַּפְרעֹ֔ ֶאת־ֵל֣ב ְיהָו֙ה ַוְיַחֵּז֤ק
ה׃ ֶאל־ֹמֶׁשֽ ְיהָו֖ה ר ִּדֶּב֥ ר ַּכֲאֶׁש֛

266[
שמות
11:9

]A dywedodd yꝛ Arglwydd wꝛth Moſes,
ni wꝛendu Pharao arnoch: fel yꝛ amlhaer
 rhyfeddodau yng-wlad yꝛ Aipht.

ה ַּפְרעֹ֑ ם ֲאֵליֶכ֖ ע לֹא־ִיְׁשַמ֥ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ְיהָו֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ִים׃ ִמְצָרֽ ֶרץ ְּבֶא֥ י מֹוְפַת֖ ְר֥בֹות ַען ְלַמ֛

267[
שמות
16:20

]Er hynny ni wꝛandawſant ar Moſes onid
gado a wnaeth rhai o honaw hyd y boꝛau,
ac efe a fagodd bꝛyfed ac a ddꝛewodd:
[…]

ּנּ֙ו ִמֶּמ֙ ים ֲאָנִׁש֤ רּו ַוּיֹוִת֨ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ְולֹא־ָׁשְמ֣עּו
ם ֲעֵלֶה֖ ף ַוִּיְקצֹ֥ ׁש ַוִּיְבַא֑ ים ּתֹוָלִע֖ ַוָּי֥ ֻרם ֶקר ַעד־ּבֹ֔

ה׃ ֹמֶׁשֽ
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268[
דברים
3:26

] Ond yꝛ Arglwydd a ddigiaſe wꝛthif o'ch
plegit chwi, ac ni wꝛandawodd arnaf, […]

י ֵאָל֑ ע ָׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ם ַעְנֶכ֔ ְלַמ֣ ִּבי֙ ה ְיהָו֥ ר ַוִּיְתַעֵּב֨
י ֵאַל֛ ר ַּדֵּב֥ ַאל־ּ֗תֹוֶסף ְך ַרב־ָל֔ ֵאַלי֙ ְיהָו֤ה אֶמר ֹ֨ ַוּי

ה׃ ַהֶּזֽ ר ַּבָּדָב֥ ֖עֹוד

269[
דברים
4:1

] Bellach gan hynny ô Iſrael gwꝛando ar y
deddfau, ac ar y barnedigaethau, […]

ֻחִּקי֙ם ֶאל־ַהֽ ע ְׁשַמ֤ ל ִיְׂשָרֵא֗ ה ְוַעָּת֣
ם ֶאְתֶכ֖ ד ְמַלֵּמ֥ י ֹנִכ֛ ָאֽ ר ֲאֶׁש֧ ים ְוֶאל־ַהִּמְׁשָּפִט֔
ם יִרְׁשֶּת֣ ִוֽ ּוָבאֶת֙ם ְח֗יּו ִּתֽ ַען ְלַמ֣ ַלֲעׂ֑שֹות
ם ֲאבֵֹתיֶכ֖ י ֱאֹלֵה֥ ְיהָו֛ה ר ֲאֶׁש֧ ֶרץ ֶאת־ָהָא֔

ם׃ ָלֶכֽ ן ֹנֵת֥

270[
דברים
9:19

] 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.

ְיהָו֛ה ף ָקַצ֧ ר ֲאֶׁש֨ ה ֵחָמ֔ ְוַה֣ ָהַא֙ף ִמְּפֵנ֤י ְרִּתי ָיגֹ֗ י ִּכ֣
ם ַּג֖ י ֵאַל֔ ְיהָו֙ה ע ַוִּיְׁשַמ֤ ם ֶאְתֶכ֑ יד ְלַהְׁשִמ֣ ם ֲעֵליֶכ֖

וא׃ ַהִהֽ ַעם ַּבַּפ֥

271[
דברים
10:10

] Ac mi a arhoais yn y mynydd ddeugain
nhiwꝛnod, a deugain nhos fel y dyddiau
cyntaf: a gwꝛandawodd yꝛ Arglwydd ar-
naf y waith hon hed, ni ewyllyodd yꝛ
Arglwydd dy ddifetha di.

ים ַאְרָּבִע֣ ים אׁשִֹנ֔ ָהִר֣ ַּכָּיִמי֙ם ר ָבָה֗ ְדִּתי ָעַמ֣ י ְוָאֹנִכ֞
ַעם ַּבַּפ֣ ם ַּג֚ י ֵאַל֗ ה ְיהָו֜ ע ַוִּיְׁשַמ֨ ְיָלה ָל֑ ים ְוַאְרָּבִע֖ ֔יֹום

ָך׃ ַהְׁשִחיֶתֽ ְיהָו֖ה ה לֹא־ָאָב֥ וא ַהִה֔

272[
דברים
11:13

] 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:

י ָאֹנִכ֛ ר ֲאֶׁש֧ י ֶאל־ִמְצוַֺת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו ַע ִאם־ָׁשֹמ֤ ה ְוָהָי֗
ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ֶאת־ְיהָו֤ה ה ְלַאֲהָב֞ ַהּ֑יֹום ם ֶאְתֶכ֖ ה ְמַצֶּו֥

ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ם ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ּוְלָעְב֔דֹו

273[
דברים
11:27

] Bendith, os gwꝛandewch ar oꝛchymyn-
nion yꝛ Arglwydd eich Duw, […]

ְיהָו֣ה ֶאל־ִמְצוֺ֙ת ִּתְׁשְמ֗עּו ר ֲאֶׁש֣ ה ת־ַהְּבָרָכ֑ ֶאֽ
ַהּֽיֹום׃ ם ֶאְתֶכ֖ ה ְמַצֶּו֥ י ָאֹנִכ֛ ר ֲאֶׁש֧ ם ֱאֹֽלֵהיֶכ֔

274[
דברים
11:28

] A melldith, oni wꝛandewch ar
oꝛchymynnion yꝛ Arglwydd eich
Duw: […]

ְיהָו֣ה ֶאל־ִמְצוֺ֙ת ִתְׁשְמעּ֙ו א ֹ֤ ִאם־ל ה ְוַהְּקָלָל֗
ה ְמַצֶּו֥ י ָאֹנִכ֛ ר ֲאֶׁש֧ ֶרְך ִמן־ַהֶּד֔ ם ְוַסְרֶּת֣ ם ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
ר ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ ים ֱאֹלִה֥ י ַאֲחֵר֛ ֶכת ָלֶל֗ ַהּ֑יֹום ם ֶאְתֶכ֖

ם׃ א־ְיַדְעֶּתֽ ֹֽ ל
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275[
דברים
*13:4

]Na wꝛando ar eiriau y pꝛophwyd hwnnw,
neu ar y bꝛeddwydudd bꝛeuddwyd
hwnnw, […]

ַה֔הּוא יא ַהָּנִב֣ ֶאל־ִּדְבֵרי֙ ע ִתְׁשַמ֗ א ֹ֣ ל
ה ְמַנֶּס֞ י ִּכ֣ ַה֑הּוא ַהֲח֖לֹום ם ֶאל־חֹוֵל֥ ֛אֹו
ם ֲהִיְׁשֶכ֤ ַעת ָלַד֗ ם ֶאְתֶכ֔ ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ְיהָו֤ה
ם ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ם ֱאֹלֵהיֶכ֔ ֶאת־ְיהָו֣ה ֲהִבי֙ם ֹאֽ

ם׃ ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ

276[
דברים
*13:9

]Na dd fodlon iddo, ac na wꝛando arno,
ac nac arbeded dy lygad ef, ac nac eiriach
[ef,] ac na chela arno.

ְולֹא־ָת֤חֹוס יו ֵאָל֑ ע ִתְׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ֔לֹו ה לֹא־תֹאֶב֣
יו׃ ָעָלֽ ה א־ְתַכֶּס֖ ֹֽ ְול ל א־ַתְחֹמ֥ ֹֽ ְול יו ָעָל֔ יְנָ֙ך ֵעֽ

277[
דברים
17:12

]A'r gŵꝛ yꝛ hwn a wnêl mewn rhyg, heb
wꝛando ar yꝛ offeiriad […]

ַע ְׁשֹמ֤ י ְלִבְלִּת֨ ְבָז֗דֹון ה ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֣ יׁש ְוָהִא֞
יָך ֱאֹלֶה֔ ֶאת־ְיהָו֣ה ָׁש֙ם ֶרת ְלָׁש֤ ד ָהעֵֹמ֞ ֶאל־ַהּכֵֹהן֙
ע ָהָר֖ ַעְרָּת֥ ּוִבֽ ַה֔הּוא יׁש ָהִא֣ ּוֵמ֙ת ט ֶאל־ַהּׁשֵֹפ֑ ֖אֹו

ל׃ ִמִּיְׂשָרֵאֽ

278[
דברים
18:14

]Canys y cenhedloedd hyn, y rhai 'r yd-
wyt ti yn eu goꝛeſcyn a wꝛandawant ar
blanedyddion, ac ar ddewiniaid: […]

ם אֹוָת֔ ׁש יֹוֵר֣ ַאָּת֙ה ר ֲאֶׁש֤ ֶּלה ָהֵא֗ ַהּגֹוִי֣ם ׀ י ִּכ֣
ן ֵכ֔ א ֹ֣ ל ה ְוַאָּת֕ עּו ִיְׁשָמ֑ ים ְוֶאל־קְֹסִמ֖ ים ֶאל־ְמעְֹנִנ֥

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ה ְיהָו֥ ְלָ֖ך ַתן ָנ֥

279[
דברים
18:15

]Yꝛ Arglwydd dy Dduw a gyd i ti o'th
blith dy hun, o'th odyꝛ dy hun bꝛoph-
wyd megis nne: arno ef y gwꝛandewch.

ְיהָו֣ה ְלָ֖ך ים ָי ִק֥ ִני ָּכֹמ֔ יָ֙ך ֵמַאֶח֙ ִמִּקְרְּבָ֤ך יא ָנִב֨
ִּתְׁשָמֽעּון׃ יו ֵאָל֖ יָך ֱאֹלֶה֑

280[
דברים
18:19

]A phwy bynnac ni wꝛandawo ar ng-
eiriau y rhai a lefaro efe yn  enw, myfi
[ai] gonnaf ganddo.

ר ֲאֶׁש֥ י ֶאל־ְּדָבַר֔ א־ִיְׁשַמ֙ע ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֤ ָהִאיׁ֙ש ה ְוָהָי֗
ֵמִעּֽמֹו׃ ׁש ֶאְדרֹ֥ י ָאֹנִכ֖ י ִּבְׁשִמ֑ ר ְיַדֵּב֖

281[
דברים
21:18

]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.

ַע ׁשֵֹמ֔ ֵאיֶנּ֣נּו ה ּומֹוֶר֔ ר סֹוֵר֣ ן ֵּב֚ יׁש ְלִא֗ י־ִיְהֶי֣ה ִּכֽ
ע ִיְׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ֹא֔תֹו ְוִיְּס֣רּו ִאּ֑מֹו ּוְב֣קֹול יו ָאִב֖ ְּב֥קֹול

ם׃ ֲאֵליֶהֽ

282[
דברים
*23:6

]Etto'r Arglwydd dy Dduw ni nnodd
wꝛando ar Balaam, onid trôdd yꝛ Ar-
glwydd dy Dduw y felldith yn fendith it:
canys hoffodd yꝛ Arglwydd dy Dduw dy
di.

ם ֶאל־ִּבְלָע֔ ַע ִלְׁשֹמ֣ יָ֙ך ֱאֹלֶה֙ ְיהָו֤ה ה א־ָאָב֞ ֹֽ ְול
י ִּכ֥ ה ִלְבָרָכ֑ ה ֶאת־ַהְּקָלָל֖ ְּלָ֛ך יָך ֱאֹלֶה֧ ה ְיהָו֨ ַוַּיֲהֹפְ֩ך

יָך׃ ֱאֹלֶהֽ ה ְיהָו֥ ְבָ֖ך ֲאֵהֽ
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283[
דברים
28:13

] 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.

ְעָלה ְלַמ֔ ק ַר֣ יָת֙ ְוָהִי֙ ב ְלָזָנ֔ א ֹ֣ ְול ְלרֹאׁ֙ש ְיהָו֤ה ְנָ֨ך ּוְנָתֽ
ְיהָו֣ה ׀ ת ֶאל־ִמְצוֺ֣ ע י־ִתְׁשַמ֞ ִּכֽ ָּטה ְלָמ֑ ִתְהֶי֖ה א ֹ֥ ְול
ְוַלֲעֽׂשֹות׃ ר ִלְׁשֹמ֥ ַהּ֖יֹום ְמַצְּוָ֛ך י ָאֹנִכ֧ ר ֲאֶׁש֨ יָך ֱאֹלֶה֗

284[
דברים
34:9

] 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 Ar-
glwydd wꝛth Moſes.

ה ֹמֶׁש֛ ְך י־ָסַמ֥ ִּכֽ ה ָחְכָמ֔ ֣רּוַח ָמֵל֙א ִּבן־֗נּון ַע יהֹוֻׁש֣ ִוֽ
 ַּיֲעׂ֔שּו ַוֽ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל יו ֵאָל֤ ַוִּיְׁשְמ֨עּו יו ָעָל֑ יו ֶאת־ָיָד֖

ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ְיהָו֖ה ה ִצָּו֥ ר ַּכֲאֶׁש֛

ְל- 3.1.3

285[
בראשית
3:17

] 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 ddy-
ddiau dy enioes.

אַכ֙ל ֹ֙ ַוּת ִאְׁשֶּתָך֒ ְל֣קֹול י־ָׁשַמְעָּת֮ ִּכֽ ר ָאַמ֗ ם ּוְלָאָד֣
ּנּו ִמֶּמ֑ ל תֹאַכ֖ א ֹ֥ ל ר ֵלאֹמ֔ יָ֙ך ִצִּויִת֙ ר ֲאֶׁש֤ ץ ִמן־ָהֵע֔
ל ּכֹ֖ ָּנה אֲכֶל֔ ֹֽ ּת ְּבִעָּצבֹון֙ ָך ֲעבּוֶר֔ ַּבֽ ֲאָדָמ֙ה ָהֽ ה ֲארּוָר֤

ַחֶּיֽיָך׃ י ְיֵמ֥

286[
בראשית
16:2

] 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.

ְיהָו֙ה ִני ֲעָצַר֤ א ִהֵּנה־ָנ֞ ם ֶאל־ַאְבָר֗ י ָׂשַר֜ אֶמר ֹ֨ ַוּת
ָּנה ִמֶּמ֑ ִאָּבֶנ֖ה י אּוַל֥ י ֶאל־ִׁשְפָחִת֔ ּבֹא־ָנ֙א ֶדת ִמֶּל֔

י׃ ָׂשָרֽ ְל֥קֹול ם ַאְבָר֖ ע ַוִּיְׁשַמ֥

287[
שמות
3:18

] Felly y gwꝛandawant ar dy lais: ac y deui
di a henuriaid Iſrael at enin yꝛ Aipht ac
y dywedwch wꝛtho, […]

ל ִיְׂשָרֵא֜ י ְוִזְקֵנ֨ ַאָּת֩ה ּוָבאָת֡ ָך ְלקֶֹל֑ ְוָׁשְמ֖עּו
י ֱאֹלֵה֤ ה ְיהָו֞ ֵאָלי֙ו ם ַוֲאַמְרֶּת֤ ִים ִמְצַר֗ ֶלְך ֶאל־ֶמ֣
ֶרְך ֶּד֣ א ֵנֲֽלָכה־ָּנ֞ ה ְוַעָּת֗ ינּו ָעֵל֔ ה ִנְקָר֣ ִעְבִרִּיי֙ם ָהֽ
ינּו׃ ֱאֹלֵהֽ ה יהָו֥ ַלֽ ה ְוִנְזְּבָח֖ ר ַּבִּמְדָּב֔ ָיִמי֙ם ְׁשֹ֤לֶׁשת
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288[
שמות
4:8

]A bydd oni chꝛedant i ti, ac oni
wꝛandawant ar lais yꝛ arwydd cyntaf:
etto y credant i lais yꝛ ail arwydd.

ת ָהֹא֣ ל ְלקֹ֖ ִיְׁשְמ֔עּו א ֹ֣ ְול ְך ָל֔ ינּו ַיֲאִמ֣ א ֹ֣ ִאם־ל ְוָהָי֙ה
ָהַאֲחֽרֹון׃ ת ָהֹא֥ ל ְלקֹ֖ ינּו ֱאִמ֔ ְוֶהֽ ָהִראׁ֑שֹון

289[
שמות
4:9

]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: […]

ֶּלה ָהֵא֗ ָהֹא֜תֹות י ִלְׁשֵנ֨ ַּג֩ם ינּו ַיֲאִמ֡ א ֹ֣ ִאם־ל ה ְוָהָי֡
ר ַהְיֹא֔ י ִמֵּמיֵמ֣ ְוָלַקְחָּת֙ ָך ְלקֶֹל֔ ִיְׁשְמעּון֙ א ֹ֤ ְול
ח ִּתַּק֣ ר ֲאֶׁש֣ ִי֙ם ַהַּמ֙ ְוָה֤יּו ה ַהַּיָּבָׁש֑ ְוָׁשַפְכָּת֖

ֶׁשת׃ ַּבַּיָּבֽ ם ְלָד֖ ְוָה֥יּו ר ִמן־ַהְיֹא֔

290[
שמות
15:26

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

יָך ֱאֹלֶה֗ ְיהָו֣ה ׀ ְל֣קֹול ע ִּתְׁשַמ֜ ִאם־ָׁש֨מֹוַע ַוּיֹאֶמ֩ר
ְוָׁשַמְרָּת֖ יו ְלִמְצוָֺת֔ ֲאַזְנָּת֙ ְוַהֽ ה ַּתֲעֶׂש֔ ְּבֵעיָני֙ו ר ְוַהָּיָׁש֤
ִי֙ם ְבִמְצַר֙ ְמִּתי ֲאֶׁשר־ַׂש֤ ה ֲחָל֞ ל־ַהַּמֽ ָּכֽ יו ָּכל־ֻחָּק֑

ָך׃ רְֹפֶאֽ ְיהָו֖ה י ֲאִנ֥ י ִּכ֛ יָך ָעֶל֔ ים לֹא־ָאִׂש֣

291[
שמות
18:24

]A Moſes a wꝛandawodd ar lais ei chwe-
grwn: ac a wnaeth yꝛ hyn oll a ddywe-
dodd efe.

ר׃ ָאָמֽ ר ֲאֶׁש֥ ל ּכֹ֖ ַעׂש ַוַּי֕ חְֹת֑נֹו ְל֣קֹול ה ֹמֶׁש֖ ע ַוִּיְׁשַמ֥

292[
ויקרא
26:14

]Ond os chwi ni wꝛandewch arnaf, ac ni
wnewch yꝛ holl oꝛchymynnion hynn.

ת ָּכל־ַהִּמְצוֺ֖ ת ֵא֥ ַתֲעׂ֔שּו א ֹ֣ ְול י ִל֑ ִתְׁשְמ֖עּו א ֹ֥ ְוִאם־ל
ֶּלה׃ ָהֵאֽ

293[
ויקרא
26:18

]Ac os er hyn ni wꝛandewch arnaf, yna y
chwanega eich coi chwi ſaith mwy am
eich pechodau.

ה ְלַיְּסָר֣ ְוָיַסְפִּתי֙ י ִל֑ ִתְׁשְמ֖עּו א ֹ֥ ל ֶּלה ם־ַעד־ֵא֔ ְוִא֨
ם׃ ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכֽ ַבע ֶׁש֖ ם ֶאְתֶכ֔

294[
ויקרא
26:21

]Ac os rhodiwch yng-wꝛthwyneb imi ac
ni nnwch wꝛando arnaf fi, yna chwane-
gaf bla ſaith mwy arnoch yn ol eich
pechodau.

י ִל֑ ַעֽ ִלְׁשֹמ֣ תֹא֖בּו א ֹ֥ ְול ִרי ֶק֔ ִעִּמי֙ ְל֤כּו ְוִאם־ֵּתֽ
ם׃ ְּכַחּטֹאֵתיֶכֽ ַבע ֶׁש֖ ה ַמָּכ֔ ֲעֵליֶכ֙ם י ְוָיַסְפִּת֤

295[
ויקרא
26:27

]Ac os er hyn ni wꝛandewch arnaf, ond
rhodio yn  erbyn.

ִרי׃ ְּב ֶקֽ י ִעִּמ֖ ם ַוֲהַלְכֶּת֥ י ִל֑ ִתְׁשְמ֖עּו א ֹ֥ ל את ֹ֔ ם־ְּבז ְוִא֨
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