
 הבית""עקרת

מאת

 בן-שםישראל

 אין "עקרה"- : בצדה בהסבר מלווה כשהיא עקרה התבה מצויה כתוביםבהמשה
 מפרשים אם זו וברוה ברור, ההסבר 3. תלד לא עקרה, ילדה2, ולא עקרה 1, ולדלה
 הכתובים גם שמחה". הבנים אם - הבית "עקרת ט: קי"ג, בתהלים הפסוקאת

 לראות, המשפילי . . . לשבת "המגביהי זה: לפירוש מסייעים זה שבמזמורהאחרים
 שהיתה אשה של השמחה של בטוי לפממ נדיבים". עם להושיבי . . . דל מעפרמקימי
 לאלהים. מודה הבנים, אם - והיא בנים וילדה ונפקדהעקרה
 משפחתה את המנהלת טובה, בית בעלת - אחרת במשמעות גם בפינו שגור זהבטוי
 הראשונה ההוראה לעומת מיסודה חיובית היא השניה שההוראה נמצא טעם;בטוב
 הפריה. מתכונת לה שאין אשה עקרה, - שליליתשהיא

 מלה. באותה בטוי לידי בא מנוגד כשתוכן רבות, עובדות ידועות הלשונותבמחקר
 שונה מוצא לחפש אין הדמיון למרות אם השאלה תמיד מתעוררת זה כגון במקרהאך

 הדומה.למלה
 של העיקר -  וקר המלה של נקבה צורת לראות הבלשנים רצו "עקרת"במלה
 5. צהר לתבה נקבה צורת אין אולם 4 עקות; לנקד אפילו שהציעו והיוהבית;

 ממוצא והן שונות משמעויות שתי עקרת ובסמיכות עקרה למלה יש זו, דעהלפי
 הבית"(. "עקרת בבטוי המצויה )זו מ"עהר" והשניה מ-""קר" האחתשונה:

 ללדת-ברורה, יכולה שאינה עקרה-אשה של משמעותה אם : השאלה גםמתעוררת
 ולד". לה "אין ילדה", "לא תלד", "לא - הסבר פעמים חמש הכתוב מוסיףלמה
 עלול זה שמא חשש היה מסוימים שבמקרים ברור, לא משהו "עקיה" במלה היהאולי

 זו. לבעיה הסבר למצוא ננסה להלן לאי-הבנה.להביא
 גיבורה אשר לפנה-ס, 120 משנת בערך שבקיליקיה מקוה-עסה הפיניקיתבכתובת

 9ער6. שהות שנקי וסלא הששית: בשורה הראשון, בחלק קוראים אנו יןסנוד,היא
 עם בהקשר בעיקר להבינה וניתן בטוחה אינה זו "בשורה "עקרת שלמשמעותה
 שמאחריה: וזה שלמפניה זה הסמוכים,המשפטים

 א. נ-ד, ישעיהו ג; שם, שם, ד', י"ג שעטים8. ל. י"א, בראשית1.

 .4ת ,Yastrow (ע 4Targumim the of Dictionary. כא. כ"ד, איש3.

 עקרת. ע' יהודה בן מלון5.

 פעור" "בית ולעיר ג( ע"ה )שם, פעור" "בעל של למקומו כח(, כ"ג, )במדבר המקראי ל"פעור" אח8.
 כ(.  י"ג,)יהושע
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 הגיהעקרת%

 למלה ההמשך מז ולתם. סטסע 'הימם נעם 9ל קלסי וק מספרת: שלפצההשורה
 אוצרה העיר, מחסן את - העיר "עקרת" את מלא הוא כי להבין ניתןיישבע"
וכדומה.
 - טחנת ?ל וטחנת 1he' ?ל וקן 9ס, ?ל סם טנ9 וילל מספרת: שלאחריההשורה
 בהוראה "עקרת" את גם להבין ניתן זה לפי צבאיות-בטחוניות. פעולות -כלומר
 וכדומה. מבצר מצודה, אולידומה,

 השניה. את להעדיף שיש לנו נראה מבצר, מצודה, או אוצר מהסן, ההוראות:משתי
 והארמיים הפיניקיים - השמיים הישובים בין תקופה באותה היו "וה-ע9הבסביבת

 שמלין השפעת והיתה לשומת, מבהינה להם הקרובים ישובים או יופות מושבותגם
 השמית בלשון העיר" "עקרת במקום והנה החיים. ובאורח בלשון המחשבה,בהלך

 (6%0%1קא6 היוני אמר העיר( שם הוא פער כי )עקרת-פער, קרה-טפהשבכתבת

 אקרופוליס בשם קראו היונים 8.- "עקר" שורש באותו השתמשו שניהם י.)אקרופוליס(
 קראו הארמים משלו. חומה מוקף שהיה החשוב המרכז שבעיר, הגבוה המקוםאת

 שמיים גם הבינוהו כיוון באותו כי לאמר ניתן "חקרא"9. העיר של הפנימילמבצר
 מצודתה, פער, של האקרופוליס חקרא, מובנו פער" "עקרת כי נאמר לפיכךאחרים.
 העיר. של ביותר המבוצרהחלק
 הבית, של המבצר מובנה: זה לפי שבעברית. הבית" ל"עקרת חוזרים אנומכאן
 חיל שומרת שלו, המזוה הבית, של האוצר - השניה הדעה לפי ואם וכיו"ב,בטחונו
 המדבר. של ורוחו טעמו לפי והכל וכיו"ב. רכושוהבית,

 מהן אחת שלכל בלשותו, שוות משמעויות שתי "עקרה" למלה כי לאמר ישלפיכך
 : אחר ושורשמקור
 ילדה. לא אשרא(
 אוצרו. או הבית בטחוןב(

 שבספור כך כדי עד הדורות, בערפלי אלשותו ימים, עתיקות המשמעויותשתי
 ילדה". "לא - והוסיפו עקרה מהי להסביר היה צריך כבר אמנו שרהעל

 אחד וכל מובנים שם לה שהיו "עקרה", במלה השתמשו שקדמונינו נאמרבסיכום
 ילדה לא אשר - הבית עקרת לעיל. שהזכרנו התמוהות התופעות ומכאן אחר,ממוצא

 ו"עקרת ילדה", "ולא התוספת באה הבנה מאי להמנע כדי ולעתים)בתהלים(,
 בשנים. רבות מאות מזה בלשון כמקובל טובה, הבית בעלת -הבית"

 ב-א'. המלה את היוני ביטא חיונית בשפה ע' ההגה מחוסר1.

  הנדוןו "עקר" השורש את לשייך יש שפה ולאיזו הזאת המלה את ממי שאל מי כאן: נדון ולא8.

 -חקרא". הוא הארמיים תרגומים  "מבצר"  ההשמפואים: גתקופת גירושלים לגו הידועה התקרא זוהי9.
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