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אליאור בביאן

"ְוִהֵּנה" כסמן שיח בלשון רמב"ן בפירושו לפרשת בראשית

1. מבוא

1.1 לשון הרמב"ן
פירוש רמב"ן לתורה נבחן במחקר מהיבטים רבים, ובהם גם ההיבט הלשוני. המאפיין 
הבולט של לשון הרמב"ן בפירושו לתורה הוא השיבוץ המקראי,1 שלו ערך פרגמטי 
ולא רק סגנוני.2 עוד תוארו בלשון רמב"ן שימושו הסמנטי בסמיכויות החבורות3 
וסימני השיערוב שבה.4 נוסף על כך נסקרו תופעות לשוניות בפירושו משני רובדי 
הלשון הראשונים של העברית — לשון המקרא ולשון חז"ל — כדי לאפיין את סגנון 
כתיבתו.5 ההיבט של שיח ופרגמטיקה בפירוש רמב"ן לתורה לא זכה לתשומת לב 
מיוחדת במחקר )אולי חוץ מהדגמה נקודתית של חזן,6 שבה מודגמת משמעות 
העומק של השיבוץ המקראי בלשון רמב"ן, ואפשר להחשיבה כניתוח פרגמטי(, 
וככל הידוע לי איש עדיין לא עסק בו בשיטתיות. מטרת המחקר הזה להרים תרומה 
צנועה לחקר השיח בלשון רמב"ן מתוך תיאור תופעה שהעיסוק בה בבלשנות 

העברית חדש באופן יחסי ומתגבר בשנים האחרונות — סמני שיח.

1.2 סמני שיח
סמני השיח הם ממאפייני השפה המדוברת. אף כי קיימת מחלוקת רחבה בדבר 
הגדרתם המדויקת,7 אפשר לומר באופן כללי שמדובר ביסודות לשוניים שערכם 
הסמנטי חלש, והם פועלים במישורים שונים של השיח ומשמשים ליצירת קוהרנטיות 
באמצעות קישור בין חלקים שונים בו.8 היווצרותם של סמני שיח קשורה קשר 

מלמד, תשל"ח, עמ' 984; חזן, תשנ"ט, עמ' 163.  .1
השוו חזן, תשנ"ט.  .2

בביאן, תשע"ט.  .3
בביאן, תשפ"ב.  .4

תופעות אלו נסקרות בהרחבה אצל בביאן, תשפ"א.  .5
חזן, תשנ"ט, עמ' 168.  .6
יוקר וזיו, 1998, עמ' 1.  .7

השוו בוסמן, 1996, עמ' 323; לבנת, תשס"ט, עמ' 212; משלר, 2009, עמ' 17.  .8
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הדוק לתופעת הגרמטיזציה )או הגרמטיקליזציה(, כלומר הפיכת מילות תוכן 
למילות תפקוד כדי למלא תפקיד דקדוקי במקום תפקיד סמנטי.9 סמני שיח רבים 
 הם מילים שערכן הסמנטי נחלש, וכיוון שהן ריקות יחסית מבחינת משמעותן
 הן עשויות לשמש סמני שיח. התפקיד הפרגמטי של מילה המשמשת סמן שיח
חזק ודומיננטי מתפקידה הסמנטי, אם כי מטען המשמעות עדיין קיים בה במידת 

מה.10
מאז טבעה שיפרין )בספרה משנת 1987( מונח זה פותחו במחקר רשימות של 
קריטריונים לסמני שיח.11 במאמר זה ישמשו ההגדרות הנוגעות לשפה כתובה, שגם 

לגביה הדיון בסמני שיח רלוונטי.
בעברית החדשה תוארו כמה וכמה סמני שיח מנקודת מבט פרגמטית, תחבירית, 
סמנטית, פרוזודית ועוד, בחיבור מקיף אחד12 ובמאמרים נקודתיים:13 פעלים כמו 
תראה, תוארי פועל כמו עכשיו ואז, מילות מיקוד כמו אפילו ודווקא, צירופים 
שמניים כמו מה קרה ואפילו מבעים שאינם מילים ממש, כמו נו. רוב המחקרים 
ככולם מתמקדים בלשון המדוברת, שסמני השיח מאפיינים אותה במובהק. מחקרים 
אחרים נעשו על סמני השיח בשפה דבורה מתוכננת, כמו הרצאות אקדמיות.14 אבל 
הדעת נותנת שגם בלשון כתובה שיחידות השיח בה ארוכות יידרש הכותב למילים 
שיביעו קשרים פרגמטיים בין חלקי טקסט וישמרו על הקוהרנטיות שבו, ואכן כמה 
מן המחקרים בתחום, בעיקר בלועזית, עוסקים בסמני שיח בלשון כתובה, בעיקר אלו 
שנטמעו בה מלשון הדיבור.15 במאמר זה, המתבסס על קורפוס מלשון ימי הביניים 
ה — ולבדוק אם  הב ת דווקא, אבקש להתמקד בצורה אחת בפירוש רמב"ן לבראשית — וא
אפשר להגדיר אותה סמן שיח בלשונו ובאילו תפקידים פרגמטיים היא משמשת.

לבנת, תשע"ד, עמ' 643.  .9
השוו לבנת, תשס"ט, עמ' 213.  .10

למשל שיפרין, 1987, עמ' 78; ברינטון, 1996; משלר, 2009, עמ' 17; וראו עוד אצל יוקר וזיו,   .11
1998, עמ' 1—3.

משלר, 2009.  .12
למשל זיו, תשס"א; זיו, תשס"ד; זיו, תשס"ו; זיו, תשע"ד; יציב ולבנת, 2007; לבנת, תשע"א;   .13
לבנת, תשע"ו; לבנת ואחרים, תשע"ו; גבורה ומנור, תשע"ד; דורי־הכהן ומשלר, 2013; מילר 
שפירו, תשע"ב; מילר שפירו, תשע"ד; שפר, תשע"ז; ברדנשטיין, 2018; ברדנשטיין, תשע"ט; 
ברדנשטיין, תשפ"א; שור, תשע"ט; ברדנשטיין ואחרים, תש"ף; ברדנשטיין ושור, תש"ף; 

קוזאי, תש"ף.
למשל שודרון וריצ'רדס, 1986.  .14

פרייזר, 1999; מרטינז, 2004; דולגר, 2007; פנג, 2010; רהימי, 2011; שימצ'יקייטה, 2012;   .15
פוקס טרי, 2015.

בתנאים לקיומו של סמן שיח שהציבו שיפרין והולקר היבטים רבים של לשון 
דבורה )למשל מתארי הנגנה(, ואין להם מקום במחקר זה.16 עם זאת כמה מהם 
רלוונטיים גם לשפה כתובה. אלו התבחינים שישמשו אותי במאמר זה: )א( הופעת 
הסמן בראש מקטע השיח; )ב( יכולתו של הסמן לפעול ברמות שונות בשיח — ברמה 
מקומית )קישור בין חלקי שיח קטנים( וברמה גלובלית )קישור בין יחידות גדולות(; 
)ג( ניתוק הסמן מן המשפט שבראשו הוא מופיע מבחינה תחבירית; )ד( אי השפעת 

הסמן על ערך האמת של המבע שאליו הוא מצטרף.

1.3 "ְוִהֵּנה" ברובדי העברית עד לשון ימי הביניים
ה בלשון המקרא.17  הב ת ה ושל וא עיון במילוני המקרא מעלה שלל שימושים של הב ת
הן מתוארות כמילות רמיזה והצבעה או הדגשה המשמשות בעיקר במשמעויות 

ובתפקידים האלה:
א. הדגשת נוכחות. הנוכחות עשויה להיות של הדובר במשפטי דיבור ישיר, כמו 
ה חבור  י ֲענּו בי נגד ה' ונגד משיחו" )שמואל א יב, ג(. במעמד כזה כאשר להב ת נב נא "הב
ֶנּ ּו לך  כינוי גוף, היא מעידה בדרך כלל על נכונות האדם להקשיב או לציית, כמו "הב
י  נב נא לעבדים" )בראשית נ, יח(, "ואשמע את קול ה' ֹאמר את מי אשלח ]...[ וֹאַמר הב
י נשבעתי בשמי  נב נא ני" )ישעיהו ו, ח( או על הכרזה חגיגית של האל, כמו "הב שלחת
הגדול אמר ה' " )ירמיהו מד, כו(. לעיתים הדובר מדגיש באמצעותה נוכחות של 
ך" )בראשית יב, יט(. ההדגשה עשויה לבוא  ה אשתך קח ולת ּ נת פרט אחר, כמו "ועתה הב
גם במשפטי חיווי טהורים של המספר המקראי, כמו "על כן קראו למקום ההוא 

ה אחרי קרית יערים" )שופטים יח, יב(. ּ נת מחנה דן עד היום הזה הב
ב. הדגשת עובדה המלווה במסקנה, בקשה או הצעה. העובדה המודגשת עשויה 
ה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה  ּ נת להיות אמת כללית, כמו "הב
ה שלחתי  ּ נת אשר בניתי" )מלכים א ח, כז(, להצביע על דבר שהתרחש בעבר, כמו "הב
רה את בריתך את בעשא מלך ישראל ויעלה מעָלי" )מלכים  ך הפת חד כסף וזהב לת לך שֹׁ
ה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתֹו מצרעתו" )מלכים ב ה, ו( או  ּ נת א טו, יט(, "הב
ַות חוט השני  קא ה אנחנו באים בארץ את תב ּ נת לרמוז לדבר שיתרחש בעתיד, כמו "הב

הזה תקשרי בחלון" )יהושע ב, יח(.
ֶבן צֹר ָמצֹור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט  ג. בהוראה של ניגוד וויתור, כמו "ותבּ

שנה" )זכריה ט, ג—ד(, כלומר: למרות כל זאת ה' יורישנה. ה ה' יורב ּ נת חוצות. הב

שיפרין, 1987; יוקר וזיו, 1998, עמ' 3.  .16
בראון ואחרים, 1906, עמ' 260; רדי, 1989, עמ' 121; קדרי, תשס"ו, עמ' 222—223; האלו"ט,   .17

.2017
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ד. הצבעה על תופעה שמנקודת מבטה של הדמות המרגישה בה יש בה הפתעה 
ל(.  כד,  )בראשית  עֹמד על הגמלים"  ה  ּ נת הב וא "ויֹבא אל האיש  או תפנית, כמו 
א את  ָשׂ בהקשר כזה היא מופיעה ברגיל אחרי פועלי ראייה והבטה, כמו "ויב
ה לא  ּ נת הב קר וא ה איש רץ" )שמואל ב יח, כד(, "ואתבונן אליו בֹבּ ּ נת הב עיניו וירא וא
היה בני" )מלכים א ג, כד(. לעיתים נדירות היא פותחת פסוקיות תנאי, כמו 
ה הנגע בעור והסגירו  ה הנגע עמד בעיניו לא פָשׂ ּ נת הב "וראהו הכהן ביום השביעי וא
הכהן שבעת ימים שנית" )ויקרא יג, ה(, כלומר: ואם יראה הכוהן שהנגע עומד 
ה נלך ומה נביא לאיש" )שמואל א ט, ז(, ּ נת הב  בעינו יסגירו עוד שבעה ימים. וכן "וא

כלומר: ואם נלך, מה נביא לאיש?
ה בעברית המקראית.  הב ת ה ושל וא גם קוגוט נדרש לתפקידן ולמעמדן התחבירי של הב ת
הוא סוקר כמה תפיסות לשוניות וספרותיות שהציעו חוקרים בעניינן של מילים 
אלו, למשל שמדובר בנשוא אדוורביאלי, בנוסחה לפתיחת סיפורי חלום, בתיאור 
נקודת מבטן של הדמויות בסיפור ועוד, ודוחה אותן בזו אחר זו.18 מבדיקה של כלל 
ה במקרא הוא מסיק שמדובר באמצעי לשוני המבטא ביסודו מבנה  (הב ת מופעי )וא
תחבירי הפותח פסוקית תוכן לאחר פועל ראייה והבטה, אם הוא מפורש בפסוק 
ה אין יוסף בבור" )בראשית  ּ נת הב ואם לא. למשל את הפסוק "וָישב ראובן אל הבור וא
לז, כט( הוא מציע לקרוא כך: "וישב ראובן אל הבור וירא כי אין יוסף בבור". הוא 
ה לשמש במקרא גם לפתיחת פסוקיות תוכן  ּ נת הב טוען שעל סמך תפקיד זה החלה וא
ה לפנייה  הב ת ה.19 השימוש בוא את שהן דיבור ישיר, וגם לפנייה לקורא, כתחליף לפועל רא
ה איש מבני ישראל  ּ נת הב לתשומת ליבו של הקורא בא לידי ביטוי בפסוקים כמו "וא
גש אל אחאב  ה נביא אחד נב ּ נת הב בא וַיקרב אל אחיו את המדָינית" )במדבר כה, ו(, "וא
ה  הב ת מלך ישראל" )מלכים א כ, יג(. לתפקיד הסמנטי של ההבטה והראייה שמילת וא
מציינת נדרשה גם צבי, שבחנה את שימושי הצירוף "ראה והינה" לעומת "ראה כי" 
במקרא והסיקה ש"ראה כי" אופייני לראייה של תפיסה הכרתית או הבנה, ואילו 
ה במקרא  "ראה והינה" משמש בעיקר לראייה פיזית.20 משיח בחנה את מופעי הב ת
מבחינה תחבירית בראי פיסוק הטעמים ומיינה את ההקשרים התחביריים שבהם 

היא עשויה להופיע.21
ה, והן  הב ת במסקנותיו של קוגוט נזכרות כמה תכונות המאפיינות את מופעי וא
קרובות מאוד להגדרות של סמני שיח. הוא כותב שיש לראות בצורה זו "אלמנט 

קוגוט, תשמ"ז.  .18
שם, עמ' 257—258.  .19

צבי, תשע"ד.  .20
משיח, תשס"ג.  .21

העומד לפני המשפט ואיננו חלק ממנו", ושהמבע הבא אחריה "עשוי להיות כל 
משפט אפשרי בלשון".22 בזה הוא קולע לשני קריטריונים של סמן שיח שנזכרו 
לעיל: הניתוק התחבירי שלו מן המשפט ושהוא עשוי להיות מכוון למבנים שונים 
ה "סמן", אם כי הוא מייחס לצורה זו  הב ת בהייררכייה. קוגוט אפילו מכנה את וא
תפקיד תחבירי של סימון גבולות פסוקית, ולא תפקיד פרגמטי.23 נראה שבעברית 
ה לא שימשה סמן שיח של ממש, שכן מדוגמותיו של קוגוט ניכר שלא הב ת  המקראית וא
תמיד היא באה בראש מבעים ולא ברור עד כמה היא משפיעה על ערך האמת 

במשפט.
בלשון מגילות מדבר יהודה נשמר אחד מן התפקידים המקראיים העיקריים 
ה, והיא מופיעה אחרי פועלי ראייה והבטה: "ראיתי ה' והנה חרבה"  הב ת של צורת וא

)מגילת דברי יחזקאל ]4Q386], קטע 4, טור 2, שו' 2(.
ה אינה משמשת כלל. במדרשים הקדומים והמאוחרים היא  הב ת בלשון המשנה וא
נדירה מאוד, וגם שם מעמדה התחבירי הוא כרווח במקרא: "נסתכל לאחוריו והנה 

ארבע מאות איש ברחו להן" )מדרש אגור, ט(.
ה — בהקדמת רעיונות וטענות. דוגמות  הב ת לשון ימי הביניים אימצה חלקית את וא
לכך אפשר למצוא גם בלשון התרגומים מערבית, אם כי לא נראה שמדובר בהשפעת 
הערבית,24 וגם בלשון כתבים עבריים אחרים. כך אנו מוצאים בכוזרי )ג, לה בתרגום 
יהודה אבן־תיבון(: "אמר החבר והנה ספר משה הפשוט הוצרכנו במלותיו", במורה 
הנבוכים )א, כא בתרגום שמואל אבן־תיבון(: "והנה יהיה הדבר אשר עבר אצלו נברא 
בלא ספק", ובשערי תשובה )א, מ(: "והנה מי שהוא מכסה פשעיו ולא יתודה יגלה 
השם על חטאתיו". השימוש במילה זו בהקשרים כאלה מזכיר את אחד התפקידים 
ה שנזכרו לעיל בסקירה — הקדמת עובדה שממנה נובעת מסקנה או בקשה. הב ת של וא
במאמר זה אני מבקש לבדוק את התופעה בלשון רמב"ן בפירושו לתורה ולברר 
ה ואם אפשר להגדירה סמן שיח בלשונו.  הב ת את התפקידים הפרגמטיים של צורת וא
הקורפוס הוא פירושו של רמב"ן לפרשת בראשית כפי שהוא מופיע במהדורת שוול, 

המבוססת על שלושה כתבי יד מאיטליה, מספרד ומן המזרח.25

קוגוט, תשמ"ז, עמ' 251.  .22
שם, עמ' 256.  .23

השוו גושן־גוטשטיין, תשס"ו, עמ' 159, 209.  .24
שוול, תשכ"ב.  .25
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2. ממצאים ודיון

2.1 תפקידי "ְוִהֵּנה"
ה באה בפירוש רמב"ן לפרשת בראשית 39 פעמים, ואפשר למיין אותן לשש  הב ת וא
קבוצות לפי שישה קשרים פרגמטיים בין יחידות השיח בפירוש. קשרים אלו יוצגו 
להלן בליווי דוגמות ודיון. מובן שאין בקורפוס המצומצם הזה כדי לייצג את לשון 
רמב"ן בפירושו לתורה בכללותה, והמסקנות עולות מן הממצאים בפירוש שנבדק 

בלבד.

2.1.1 הצגת מסקנה
ה בלשון רמב"ן בקורפוס שנבדק הוא הצגת מסקנה  הב ת התפקיד השכיח של מילת וא
והשתמעות מפירוש המופיע קודם לכן. כבר הוער במחקר שאחת הטכניקות להצגה 
אובייקטיבית של מסקנות בכתיבה עיונית היא שימוש ב"מסקנה העולה מאליה", 
כלומר שימוש במבע המציג את ההשתמעות הנוצרת מעצמה.26 ואכן נמצא כי 
מקצת סמני השיח משמשים להצגת קשר לוגי של מסקנה בדיבור27 וגם בכתיבה.28 
ה במקרא מתאים למטרה זו כיוון שהיא  הב ת תפקידה הסמנטי המקורי של צורת וא
מורה בעיקר על מושא של ראייה והבטה, המסמן התרחשות במציאות שהצופה 
מביט בה ואין לו חלק בהגשמתה, אם כי, כפי שהוער במילונים, הוא עשוי להיות 
ה בלשון רמב"ן לתיאור מסקנות  הב ת מופתע ממנה. על סמך תפקיד זה ננקטה וא

והשתמעויות ממקטע קודם בשיח.

ויאמר אלהים יהי מֹארֹת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו   .1
לֹאֹתת ולמועדים ולימים ושנים )א, יד(.

הנה האור נברא ביום ראשון ומאיר ביסודות, וכאשר נעשה הרקיע בשני 
הפסיק באור ומנע אותו מהאיר ביסודות התחתונים, והנה כאשר נבראת 

הארץ בשלישי היה בה חשך ולא אור.

בקטע זה רמב"ן מנסה להתגבר על הקושי הקשור בבריאת המאורות ביום הרביעי. 
הרי כבר ביום הראשון ברא אלוהים את האור )בראשית א, ג(, ולכן הסיפור על 
בריאת המאורות ביום הרביעי לבריאה טעון הסבר. לפתרון הקושי רמב"ן מצביע על 
בריאת הרקיע ביום השני, וטוען שזה ביטל את האור ב"יסודות התחתונים", שהם 

לבנת, תשע"א, עמ' 136.  .26
משלר, 2009, עמ' 23.  .27

פרייזר, 1999, עמ' 946—950; מרטינז, 2004, עמ' 77; רהימי, 2011, עמ' 72; שימצ'יקייטה,   .28
2012, עמ' 29.

המצע לבריאת הארץ ביום השלישי. המסקנה המוצגת — שביום השלישי שרר חושך 
בעולם — מייתרת את הפליאה בדבר בריאת המאורות ביום הרביעי. מומחשת כאן 
תכונה אופיינית לסמן שיח — שהוא עשוי להיות מכוון גם לקטעים קצרים בשיח. 

רדו בדגת הים ובעוף השמים  ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ויב  .2
ׂש על הארץ )א, כו(. ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש ָהרֹמת

ודמות הוא דמיון בצורה ובמעשה כי הקרובים בענין יקראו דומים זה לזה. 
והנה האדם דומה לתחתונים ולעליונים בתאר והדר.

כאן רמב"ן עומד על המשמעות של דמות, הגזורה מהשורש דמ"י ומורה לדעתו 
על דמיון ועל קרבה בצורה ובמעשה. מיישום הפרשנות הזאת בלשון הפסוק 
ה: האדם דומה לאל בצורתו  הב ת עולה מסקנה מרכזית אחת, המוצגת לאחר מילת וא
ה אינה משפיעה על  הב ת ובעשייתו. במסקנה הזאת מודגמת היטב העובדה שמילת וא
ערך האמת של המשפט: כדי שהמשפט "האדם דומה לתחתונים ולעליונים בתאר 
והדר" ייחשב אמיתי, נחוץ קיומם של האדם, של התחתונים והעליונים ושל הדמיון 

ה. הב ת ביניהם — תנאי אמת הזהים לאלו של המשפט בתוספת מילת וא

ויֻכלּו השמים והארץ וכל צבאם )ב, א(.  .3

צבא הארץ הם הנזכרים חיה ורמש ודגים וכל הצומח, גם האדם. וצבא 
השמים שני המאורות והכוכבים הנזכרים, כענין ופן תשא עיניך השמימה 
וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים, גם יכלול 
השכלים הנבדלים, כענין ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים 
עומדים עליו וכו', וכן יפקוד ה' על צבא המרום במרום. והנה בכאן רמז על 

יצירת המלאכים במעשה בראשית, וכן נפשות האדם צבא השמים הנה.

בפירוש זה רמב"ן מסביר מי הם "צבא הארץ" ו"צבא השמים". מן הפסוק "ראיתי 
את ה' יֹשב על כסאו וכל צבא השמים עֹמד עליו" )מלכים א כב, יט( רמב"ן מסיק 
ש"צבא השמים" אינו אלא "השכלים הנבדלים", הם המלאכים.29 ראיה זו נתמכת 
בהוכחה נוספת מן הצירוף הנרדף "צבא המרום" בפסוק מישעיהו )כד, כא(. המסקנה 
הנגזרת מן הדיון הזה היא החידוש שגם המלאכים נבראו בששת ימי בראשית, 
הגם שבריאתם לא תוארה במרוצת ששת הימים הללו. בדוגמה זו ניכר הניתוק 

ה משני המקטעים שהוא מקשר ביניהם. הב ת התחבירי של וא

הביטוי "השכלים הנבדלים" מקורו בכתבי הרמב"ם, כמו "המלאכים גם כן אינם בעלי גשמים   .29
אבל הם שכלים נבדלים מהחומר" )מורה נבוכים א, מט בתרגום שמואל אבן־תיבון(.
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הנחת היסוד שקודם החטא היה האדם חסין מפני פיתויים וגירויים. מהנחה זו 
נגזרת המסקנה שגם יחסי מין לא נחשבו בעיני האדם לתאווה, ולכן לא התביישו 

הוא ואשתו במערומיהם.

ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך   .7
)ד, יא(.

וחזר ואמר גם כן כי תעבוד אותה לחרוש ולזרוע לא תוסף תת כחה לך 
כאשר בתחלה, והנה הן שתי קללות באומנתו.

בפירוש הזה רמב"ן נותן דעתו לעונשו של קין על רצח הבל אחיו. המסקנה שלאחר 
ה, שמדובר בשתי קללות שונות, נשענת גם על הפסוק הבא, "כי תעֹבד  הב ת מילת וא
חה לך נע ונד תהיה בארץ", וגם על הרישה של הפירוש.  ת ֹכּ את האדמה לא ֹתסף תתּ
בשניהם יש הפרדה בין שני העונשים שנגזרו על קין. בפסוק עצמו אין אמצעי 
לשוני המבטא זאת, אפילו לא ו' החיבור. לכן נזקק רמב"ן למילים "וחזר ואמר גם 
כן", כדי להפריד בין שני העונשים, והפרדה זו מוצגת לאחר מכן במסקנה במפורש.

מרתי כי איש  לה שַמַען קולי נשי למך האזנה אב ויאמר למך לנשיו עדה וצב  .8
רתי )ד, כג(. הרגתי לפצעי וילד לחֻבּ

כי היה למך איש חכם מאד בכל מלאכת מחשבת ולמד לבנו הבכור ענין המרעה 
כפי טבעי הבהמות, ולמד את השני חכמת הנגון, ולמד את השלישי ללטוש 
ולעשות חרבות ורמחים וחניתות וכל כלי המלחמה, והיו נשיו מתפחדות 
שלא יענש כי הביא החרב והרציחה בעולם, והנה הוא תופש מעשה אבותיו 

בידו, כי הוא בן המרצח הראשון וברא משחית לחבל.

מעשיו השונים של למך וההכשרה המקצועית שהעניק לבניו, המוצגים בפירוש הזה, 
כוללים גם עיסוק אלים: ליטוש ועשייה של חרבות ורמחים. הנתון הזה — המצטרף  
לרקע הסיפור, שאמור להיות ידוע לקורא מראש — מלמד שלמך ממשיך בדרכו של 
קין סבו, שרצח את הבל. בדוגמה הזאת כמו בכל הדוגמות האחרות אפשר להבחין 
י  ה, שאינו משתנה: גם איתה וגם בלעדיה תנאת הב ת בערך האמת של המבע שלאחר וא

האמת שיש להציב כדי שהמשפט ייחשב אמיתי עומדים בעינם.

2.1.2 הוכחה
אחד התפקידים הפרגמטיים שנודעו לסמני השיח הוא הקדמת מבעי "הבלטת ערך", 
כלומר מבעים שאינם שייכים לרצף הסיפור אלא משמשים הערות צד שתפקידן 
לשכנע את הנמען בחשיבות הדברים הנאמרים בו ובעצם להצדיק את סיפורו של 

ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש ֹאתֹו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר   .4
ברא אלהים לעשות )ב, ג(.

ולי נראה פירוש ששבת מכל מלאכתו אשר ברא יש מאין לעשות ממנו כל 
המעשים הנזכרים בששת הימים. והנה אמר כי שבת מבריאה וממעשה, מן 

הבריאה שברא ביום הראשון, ומן המעשה שעשה בשאר הימים.

בפירוש הזה רמב"ן נדרש למשמעותה של צורת המקור לעשות בפסוק הנידון. הוא 
מצטט את דעת רש"י ואבן־עזרא, ואחר כך מציג את דעתו: "ברא לעשות" פירושו 
יצר יש מאין )בריאה( כדי להופכו לדבר מה )עשייה(. מן ההבחנה הזאת ומלשון 
הפסוק משתמע שהאל שבת ביום השביעי גם מפעולת הבריאה, שנעשתה ביום 

הראשון, וגם מפעולת העשייה, שנעשתה בשאר ימי המעשה.

ויצמח ה' אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים   .5
בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע )ב, ט(.

 בעבור שאמר הכתוב ועץ החיים בתוך הגן, ולא אמר בגן, ועוד שאמר
ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו, שלא הזכירו ולא הודיעו 
 בשם אחר נאמר לפי פשוטו שהוא מקום ידוע בגן שהוא בתוך. ולכך
תרגם אונקלוס במציעות גנתא. והנה לדבריו עץ החיים ועץ הדעת שניהם 

היו באמצע.

המקטע הקודם למסקנה דן בתרגום אונקלוס לפסוק. רמב"ן מסביר תחילה את 
הסיבה שבעטייה בחר אונקלוס בתרגום "במציעות גנתא" תמורת "בתוך הגן", ולאחר 
ה מקדימה את ההשתמעות מתרגומו  הב ת מכן הוא גם מצטט את התרגום. המילה וא
של אונקלוס לפסוק, שלפיה שני העצים שהכתוב מספר עליהם היו במקום אחד 
באמצע הגן. גם אם נניח שאין מדובר במסקנה ממש, שכן "אמצע הגן" ו"מציעות 
גנתא" הם ביטוי אחד בשתי שפות שונות, אפשר לטעון שרמב"ן, שכתב את פירושו 

בעברית, הציג את התרגום החוזר לעברית כמעין מסקנה.

שאבד ממנו כח הרעיון, לא היה בוחר בדבר ולא קץ בו, והיה אוכל מבלי   .6
שיטעם ושומע מבלי שיתענג בשיר. והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו 
המשגל לתאוה אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו, ולכן היו האיברים כלם 

בעיניהם כפנים והידים ולא יתבוששו בהם )שם(.

כאן רמב"ן מסביר מדוע לפני האכילה מעץ הדעת לא הפריעה לאדם וחוה עובדת 
היותם ערומים ומדוע הם לא פעלו לכסות את גופם כבר אז. הפירוש מסתמך על 
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2.1.3 פתיחת פירוש חדש או חזרה לפסוק
פתיחת מבעים בלשון כתובה מתבצעת לא פעם באמצעות סמני שיח.32 יש שרמב"ן 
מחדש שני פירושים או יותר ב"דיבור המתחיל" אחד, והוא מבקש לסיים פירוש 
אחד ולעבור לאחר. לשם כך הוא מנצל כמה פעמים את הצורה הנידונה, והבחירה 
בה דווקא עשויה להיות מוסברת בעובדה שבמקורה היא יפה לפתיחת משפטי 
תוכן, ולזה בדיוק נדרש הרמב"ן בעוברו מפירוש לפירוש. הפירוש החדש המוצג 
ה, גם אם הוא קשור באופן לוגי מסוים לפירוש שקדם לו, חוזר  הב ת לאחר מילת וא
פעמים רבות אל ה"דיבור המתחיל", כלומר אל הפסוק המפורש, ועשוי לעמוד בפני 
עצמו בלי תלות בפירוש הקודם. תפקיד כזה של חזרה לנושא הקודם בשיח נזכר 

בספרות המחקר כמאפיין של סמני שיח.33

ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עֶֹשה פרי אשר זרעו בו   .11
למינהו וירא אלהים כי טוב )א, יב(.

קיום המינין לעד: והנה לא נתיחד יום למאמר הזה לבדו מפני שאיננו מעשה 
מיוחד, כי הארץ כאשר תצמיח או שתהיה ארץ מליחה אחת היא.

במקטע הראשון רמב"ן מפרש את הפסוק באמצעות השלמה שלו כדי לבאר על 
מה אמר אלוהים "כי טוב" — על קיום המינים לעד. הפירוש שבמקטע השני מסביר 
מדוע נאמר ביום השלישי פעמיים "כי טוב" ולא בשני ימים נפרדים )משום שבריאת 

הצמחים לבדם אינה בריאה עצמאית(, ואין תלות בין שני הפירושים.

ל )ג, יג(. י ָוֹאכת יַאנב שבּׁ ויאמר ה' אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר הנחש הב  .12

וטעם מה זאת עשית, לעבור על מצותי, כי האשה בכלל הזהרת אדם, כי 
היתה עצם מעצמיו בעת ההיא, וכן היא בכלל העונש שלו. ולא אמר באשה 
ותאכלי מן העץ, כי היא נענשה על אכילתה ועל עצתה כאשר נענש הנחש. 
ועל כן אמרה הנחש השיאני ואוכל, כי העונש גדול על האכילה. והנה מכאן 
נוכל ללמוד עונש למחטיאי אדם בדבר, כאשר למדונו רבותינו בפסוק ולפני 

עור לא תתן מכשול.

לאחר בריאת האדם ולפני שנבראה האישה הזהיר האל את האדם שלא יאכל מפרי 
עץ הדעת. המקטע הראשון בפירוש המובא כאן מתרץ את השאלה מדוע האל 
מאשים את חוה בדבר שלא נצטוותה עליו. המקטע השני מעמיד את הקורא על 

שימצ'יקייטה, 2012, עמ' 29.  .32
משלר, 2009, עמ' 95.  .33

הדובר.30 רמב"ן אומנם אינו כותב סיפור אלא טקסט עיוני, אבל אחד מן התפקידים 
ה בלשונו מזכיר את המושג "הבלטת ערך": רמב"ן מבקש להוכיח  הב ת שנמצאו למילה וא
את הנאמר במקטע אחד של השיח באמצעות "ראיות" המוצגות במקטע העוקב, 
ובכך מבליט את ערכה של הקביעה שהובאה ברישה. תפקיד זה דומה לתפקיד של 
הוכחה והצדקה, שסמני שיח עשויים לבטא במישור הטקסטואלי.31 אצל רמב"ן 
אין מדובר בראיות לוגיות העומדות במבחן ההיגיון אלא בקביעות על דרך הדרש 
 המבוססות על כללים דרשניים כמו גזרה שווה וכיוצא בה. אבל הבלטת הערך עומדת

בעינה.

ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש ֹאתֹו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר   .9
ברא אלהים לעשות )ב, ג(.

ודע כי נכלל עוד במלת לעשות כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם, 
כי קיומו יהיה ששת אלפים שנה, שלכך אמרו יומו של הקב"ה אלף שנים. 
והנה בשני הימים הראשונים היה העולם כולו מים ולא נשלם בהם דבר, 

והם רמז לשני אלפים הראשונים שלא היה בהם קורא בשם ה'.

רמב"ן מציג בפירוש זה תזה שלפיה כל יום מששת ימי הבריאה מייצג אלף שנים 
בהיסטוריה האנושית. הוא מביא "הוכחה" לדבריו מאלפיים השנים הראשונות, 
שבהן לא הכירו בני האדם בקיומו של האל, ומקביל אותן לשני הימים הראשונים, 
שבהם לא היה בעולם דבר מלבד מים, מה שמייצג את היעדר עבודת האל בשני 

האלפים הראשונים.

והיום הרביעי נבראו בו המאורות הגדול והקטן והכוכבים ויומו באלף  .10 
 הד' החל כאשר נבנה בית ראשון ע"ב שנה אחרי בניינו עד אחרי הבית
השני קע"ב, והנה ביום הזה לכל בני ישראל היה אור, כי מלא כבוד ה' את 

בית ה' )שם(.

התזה של הרמב"ן שהוזכרה בסעיף הקודם נתמכת כאן ב"ראיה" העוסקת בשנים 
שבהן עמד בית המקדש על תילו. שנים אלו נמצאות בתחום האלף הרביעי, שעל 
פי רמב"ן מיוצג על ידי היום הרביעי בבריאה, שבו נבראו המאורות. רמב"ן מקביל 
את האור שנברא ביום הרביעי לבית המקדש שפעל באלף הרביעי, ובכך מאשש 

את קביעתו בדבר המשמעות של ששת ימי הבריאה.

לבנת, תשע"ב.  .30
משלר, 2009, עמ' 23; גבורה ומנור, תשע"ד, עמ' 75; מילר שפירו, תשע"ד, עמ' 187.  .31
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2.1.4 ניגוד
סמני שיח מורים לעיתים רבות על קשר של ניגוד וויתור, בלשון כתובה34 וגם 
ה לציין קשר לוגי כזה, בין מקטעים  הב ת בלשון דבורה.35 גם רמב"ן נוקט לעיתים וא
ה ובין  הב ת או בין משפטים. אפשר שהֶקשר הסמנטי בין המשמעות המקורית של וא
ה מרמזת על התרחשות או על  הב ת התפקיד הזה נעוץ בעובדה שבשני השימושים וא
מצב בפועל, הלכה למעשה, והם מטבעם עשויים להיות מנוגדים למצב, למחשבה או 
לרעיון אחרים שקדמו להם.36 עוד אפשר שמדובר בהשפעה של אחת ממשמעויות 

ה במקרא שנזכרה בסקירה לעיל — המשמעות של ניגוד וויתור. הב ת וא

וַיצמח ה' אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים   .15
בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע )ב, ט(.

ולכן היו האיברים כלם בעיניהם כפנים והידים ולא יתבוששו בהם, והנה 
 אחרי אכלו מן העץ היתה בידו הבחירה, וברצונו להרע או להטיב בין לו
 בין לאחרים, וזו מדת אלהים מצד אחד ורעה לאדם בהיות לו בה יצר

ותאוה.

שני מצבים מנוגדים עומדים בפירוש זה: בתחילה לא ידעו אדם וחוה מה הם רע 
וטוב, ומשתמע מכך שגם לא הייתה להם בחירה חופשית. המצב הזה השתנה לאחר 

חטא עץ הדעת, שאז קיבל האדם את אפשרות הבחירה האלוהית.

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד )ב, כד(.  .16

הקרובים במשפחה יקראו שאר בשר. והנה יעזוב שאר אביו ואמו וקרובתם, 
ויראה שאשתו קרובה לו מהם.

הנאמר במקטע הראשון בפירוש של רמב"ן מנוגד לנאמר במקטע השני: במקטע 
 הראשון מוצגים הקרובים במשפחה וכינוָים, ואילו במקטע השני האדם עוזב

אותם לטובת האישה. המילה שאר במקטע השני, האמורה באביו ואימו של האדם, 
מוכיחה שבמקטע הראשון התכוון רמב"ן במילה שאר להורי האדם דווקא, ולא 

לאישה.

פרייזר, 1999, עמ' 946—950; מרטינז, 2004, עמ' 77; רהימי, 2011, עמ' 72—73.  .34
משלר, 2009, עמ' 23; שפר, תשע"ז, עמ' 125.  .35

ַקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה"  כבר במקרא מוצאים עדות לשימוש כזה: "ַויא  .36
)ישעיהו ה, ז(.

החומרה הכרוכה בהחטאת הזולת. שני המקטעים אומנם עוסקים באותו נושא, 
אך אין ביניהם קשר לוגי ישיר, אלא מדובר בשני מבעים נפרדים. כלומר המילים 
"מכאן נוכל ללמוד" אינן חוזרות לפירוש שלפני כן אלא לפסוק עצמו. כדי לסמל 

ה. הב ת את המעבר ממקטע למקטע רמב"ן נוקט את צורת וא

ַויַטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר )ב, ח(.  .13

כי טרם שגזר על הארץ תוצא הארץ דשא גזר במקום ההוא שיהיה שם גן, 
ואמר בכאן יהיה אילן פלוני ובכאן אילן פלוני כערוגת המטעים, ולא היה 
כדרך שאר מקומות הארץ שאמר תדשא הארץ דשא ועץ פרי והצמיחה בלא 
סדר. והנה אילני גן עדן גזר בהם לעשות ענף ולשאת פרי לעד לעולם לא 

יזקין בארץ שרשם ובעפר לא ימות גזעם, אין צריכין לעובד וזומר.

פריטי המידע על האילנות שניטעו בגן עדן נכללים בשני קטעים, ובכל אחד מהם 
מאפיינים ייחודיים לעצים אלו: במקטע הראשון נאמר שעצים אלו ניטעו בסדר 
מסוים, ובמקטע השני נזכרים אופיים האלמותי והעובדה שאין הם צריכים ל"עובד 
 וזומר". שני המקטעים מכוונים לפסוק הבא )ט( — "וַיצמח ה' אלהים מן האדמה

ה מפרידה ביניהם. הב ת כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל" — ומילת וא

ך בעצב תלדי בנים ואל אישך  רֹנת הת אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך וא  .14
משל בך )ג, טז(. תשוקתך והוא יב

והטעם שתשמעי אל כל אשר יצוה עליך כי את ברשותו לעשות חפצו. 
ולא מצאתי לשון תשוקה רק בחשק ותאוה. והנכון בעיני שהעניש אותה 
 שתהיה נכספת מאד אל בעלה, ולא תחוש לצער ההריון והלידה, והוא
יחזיק בה כשפחה, ואין המנהג להיות העבד משתוקק לקנות אדון לעצמו, 
אבל יברח ממנו ברצונו. והנה זו מדה כנגד מדה, כי היא נתנה גם לאישה 
ויאכל במצותה, וענשה שלא תהיה היא מצוה עליו עוד, והוא יצוה עליה 

כל רצונו.

הקללה שהוטלה על האישה זוכה במקטע הראשון לפירוט נרחב, ובמקטע השני 
מוסבר מדוע הוטלה קללה זו דווקא: מכוח הכלל "מידה כנגד מידה". לדעתי המקטע 
השני אינו קשור לראשון כי אם לפסוק עצמו, שבו נכתב בפירוש שהאדם ישלוט 
באישה: "ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך". הפירוש במקטע הראשון רק מרחיב 
את הדברים, ולכן אין הפירוש השני תלוי בו. גם כאן מדובר במעבר מפירוש אחד 

ה. הב ת לפירוש אחר בלא תלות ביניהם, באמצעות מילת וא
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ץ ואליך תשוקתו  הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רֹבת  .19
של בו )ד, ז(. מא ואתה תבּ

ועל דעתי, אם תטיב יהיה לך יתר שאת על אחיך, כי אתה הבכור, וזה טעם 
למה חרה לך, כי בבשתו מאחיו נפלו פניו ובקנאתו ממנו הרגו, והנה אמר לו 
 למה חרה לך על אחיך ולמה נפלו פניך ממנו, הלא אם תטיב יהיה לך יתר
שאת על אחיך, ואם לא תטיב לא עמו בלבד תבואך רעה, כי לפתח ביתך 
 חטאתך רובץ להכשילך בכל דרכיך. ואליך תשוקתו. שהוא ישתוקק להיות
דבק בך כל הימים, אבל אתה תמשול בו אם תחפוץ, כי תטיב דרכיך ותסירנו 

מעליך.

בפירוש זה רמב"ן דן בדברי ה' לקין אחרי רצח הבל. הפסוק העומד במרכז הדיון 
כאן הוא מהקשים שבתורה. רמב"ן מפרש שהדברים מוסבים על הבל, ושקין יזכה 
לשלוט בו אם ייטיב את דרכיו. הוא כותב זאת במקטע הראשון: "ועל דעתי, אם 
תטיב יהיה לך יתר שאת על אחיך", ומפרט ומרחיב במקטע השני: "הלא אם תטיב 
יהיה לך יתר שאת על אחיך, ואם לא תטיב לא עמו בלבד תבואך רעה, כי לפתח 
ביתך חטאתך רובץ להכשילך בכל דרכיך. ואליך תשוקתו" וכו'. אפשר להבחין שמילת 
ה תחולתה אינה רק על המשפט הראשון במקטע השני אלא על המקטע כולו,  הב ת וא

הבנוי ממשפטים המרחיבים את משפט המפתח שבמקטע הראשון.

2.1.6 סיבה ותוצאה
סמני שיח בכתיבה עיונית עשויים לבטא גם קשר לוגי סיבתי.39 אף רמב"ן נוקט 

ה כדי לקשור בין גורם ובין תוצאתו: הב ת לשון וא

ויאֶמר ה' אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח   .20
עָֹלם )ג, כב(. ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לא

רצה הקב"ה שתתקיים גזירתו במיתת האדם, ואם יאכל מעץ החיים שנברא 
לתת לאוכליו חיי עולם תבטל הגזרה, או שלא ימות כלל, או שלא יבא יומו 
בעת הנגזר עליו ועל תולדותיו. והנה עתה שהיתה לו בחירה שמר העץ 
הזה ממנו כי מתחילה לא היה עושה אלא מה שיצוה ולא אכל ממנו כי 

לא היה צריך.

שימצ'יקייטה, 2012, עמ' 29.  .39

ֹאת שנה ויולד בנים ובנות מֶֹנה מת ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שאׁ  .17 
)ה, ד(.

ולא יכשר בעיני מאמר הרב שכתב במורה הנבוכים כי לא היה אורך השנים 
רק ביחידים האלה הנזכרים, ושאר בני אדם בדורות ההם היו שנות חייהם 
השנים הטבעיים המורגלים, ואמר כי היה החדוש הזה באיש ההוא בהנהגתו 

ומזונו, או על דרך נס. והנה אלה דברי רוח.

קשר הניגוד ניכר כאן בדחיית פרשנות שקדמה לרמב"ן: רמב"ן מצטט את דברי 
רמב"ם, שלפיהם שנות חייהם של בני האדם בראשית האנושות היו שנים רגילות, 
ה פותחת את דברי הדחייה. כאן מודגם יפה כיצד מילת  הב ת ופוסל אותם, ומילת וא
ה עשויה להיות מכוונת לקטעים נרחבים, שכן בצמוד אליה בא כינוי הגוף אלה,  הב ת וא
המאזכר את כל דברי רמב"ם במקטע הראשון. ומכוח אזכור זה גם המילה המקדימה 
ה, מכוונת לכל המקטע. כמו כן, ערך האמת במשפט אינו  הב ת את הכינוי, מילת וא
י האמת שיש להציב  ה — גם איתה וגם בלעדיה תנאת הב ת משתנה בהוספת מילת וא
כדי שהמשפט ייחשב אמיתי זהים: דרוש קיומם של דברי הפרשן המצוטטים ועצם 

היותם "דברי רוח".

ם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים  ַגּ ַשׁ ּ ויאֶמר ה' לא ידֹון רוחי באדם לעֹלם בא  .18
שנה )ו, ג(.

והענין לומר כי האלהים עשה את האדם ישר להיותו כמלאכי השרת בנפש 
שנתן בו, והנה נמשך אחרי הבשר ובתאוות הגופניות נמשל כבהמות נדמו.

הציפייה של האל במקטע הראשון שהאדם יַתפקד כמלאך בזכות הנפש האלוהית 
שניתנה בו והמצב בפועל במקטע השני, שבו האדם נמשך אחרי התאוות ונמשל 

ה חוצצת בין השניים. הב ת לבהמה, סותרים זה את זה, ומילת וא

5.1.2 הרחבה
ה כדי לפתוח מבע המרחיב ומפרט את הדברים  הב ת לעתים נמצא שרמב"ן משתמש בוא
שבמבע הראשון. שימוש זה מזכיר את הקשר הלוגי של הוספה ופירוט, שסמני 

השיח עשויים לבטא גם אותו בלשון דבורה37 ובלשון כתובה.38

משלר, 2009, עמ' 23; שפר, תשע"ז, עמ' 125.  .37
פרייזר, 1999, עמ' 146; מרטינז, 2004, עמ' 77; רהימי, 2011, עמ' 72—74; שימצ'יקייטה, 2012,   .38

עמ' 29.
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ה. הב ת ובתווך מילת וא

3. סיכום ומסקנות

ה בלשון רמב"ן בפירושו לפרשת בראשית  הב ת מבחינה סינכרונית בדיקה של צורת וא
ה מופיעה  הב ת מעלה שאכן מדובר בסמן שיח לפי ההגדרות שהוצגו בתחילת המאמר: וא
תמיד בראשי משפטים, היא מופרדת במעמדה התחבירי מן המשפטים שבראשם 
היא עומדת, היא עשויה לפעול ברמות שונות בשיח — בין מקטעים שלמים ובין 
משפטים — ואין היא משפיעה על ערך האמת במשפט. רמב"ן משתמש בה להבעת 
קשר של מסקנה, של הוכחה, של ניגוד ושל הרחבה, וכן לפתיחת פירוש חדש או 

לשם חזרה לפסוק הנידון.
ה משמשת בלשון רמב"ן שלא בתפקידה במקרא  הב ת מבחינה דיאכרונית נראה שוא
או בלשון חז"ל. במקרא וגם בלשון חכמים היא אומנם מנותקת מן המשפט, אך 
מלבד מקומות ספורים היא נושאת בדרך כלל משמעות ברורה של ראייה פיזית.40 
ה בלשון רמב"ן נושא אופי מובהק של סמן שיח, וראוי  הב ת השימוש המוגבר בוא
לבדוק במחקרי המשך אם שימוש דומה ניכר בלשון מחברים אחרים בימי הביניים. 
ה ומעמדה התחבירי במקרא תרמו להפיכתה לסמן  (הב ת אפשר שכמה מתפקידי )וא
שיח בלשון רמב"ן. השפעת המעמד התחבירי באה לידי ביטוי ברוב הקָשרים 
הפרגמטיים שנזכרו. עוד ייתכן שהֶקשר בין ראייה פיזית ובין הבנה ותפיסה מנטלית41 
ה  (הב ת ה — כדברי קוגוט שנזכרו לעיל, לפעמים )וא הב ת תרם לשינוי זה במעמד של וא
מגלמת בתוכה פועל ראייה והבטה המכוון לקורא כאמצעי להפניית תשומת הלב 

שלו גם לדברי טענות והסברים.

צבי, תשע"ד.  .40
ראו בעניין הזה את מאמרה של מילר שפירו, תשע"ד, והשוו לדברי צבי, תשע"ד.  .41
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