
 ]שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כה )תשע"ז(, עמ' 59–96[ 

 ממימרת חכמה להמנון תהילה:

הנוסח, הלשון וההתהוות הספרותית של ירמיה י 12–13

נועם מזרחי

לאורה ליפשיץ

'רוח ונשמת חיבור / אורה ודיבור'
)יניי(

א ו ב מ  . א

היחידה הנבואית הנתונה בירמיה י 1–16 משכה תשומת לב רבה בשל עושר הבעיות 

הקומפוזיציוניות שהיא מעוררת הן לגופה הן בהקשר הרחב יותר של תולדות ההתהוות 

מורכב  אופי  ליחידה  יש  ספרותית־היסטורית,  מבט  מנקודת  בכללו.  ירמיה  ספר  של 

בעליל. מלבד הכותרת בפסוק 1 ודברי הסיכום בפסוק 16, כל הקורא בנבואה חש מיד 

שהיא מטפלת לסירוגין בשני נושאים שונים, המובעים בשני סגנונות נבדלים. נושא 

אחד הוא הצגה סטירית של האלילות: הדובר מתאר בפירוט מופלג את תהליך הייצור 

של פסלי האלילים, ומבליט את הממד החומרי שלהם ואת אופיים המלאכותי, מעשה 

מתוכו  הנלמד  התאולוגי  הטיעון  הוא  והססגוני  המפורט  התיאור  של  שיאו  אדם.  ידי 

ברצינות  להאמין  אדם  יכול  כיצד   – אלה  לאלילים  פולחן  בקיום  הטעם  חוסר  בדבר 

יש כוחות אלוהיים, אף על פי שהוא,  ייצר אך לפני רגע, אכן  שלפסל, שהוא עצמו 

היצרן, מודע היטב לטיבו המתכלה של הפסל? הנבואה כנתינתה בנוסח המסורה )להלן 

2–5, 8–9, 14–15(, וכבר  זה )פס'  נה"מ( כוללת שלוש פסקות הסובבות סביב נושא 

מאמר זה מסתעף ממחקר מקיף יותר על גלגולי היחידה הנבואית הנתונה ביר' י 1–16. קטע אחר   *

מתוכה נדון במאמרי '"מאין כמוך" )ירמיה י 6–7(: תפילת שבח ומקומה במפת הספרות המקראית', 

בית מקרא סא,ב )בדפוס(, ודברי הרקע האמורים כאן בפסקה הראשונה כופלים )בקיצור־מה( את 

תחילת המבוא במאמר ההוא. תודתי הנאמנה נתונה לד"ר רוני גולדשטיין על הערותיו הקולעות 

לנוסח מוקדם של הדברים.
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צוין מזמן כי הן חורגות מן המצוי בשאר ספר ירמיה, ולעומת זאת יש בהן קווי דמיון 

מובהקים ביותר, שאינם נראים מקריים, לנבואותיו של 'ישעיהו השני', שפעל בבבל, 

במחצית השנייה של המאה השישית לפסה"נ. לתוך קטעי הפולמוס עם עבודת האלילים 

שולבו קטעים שנושאם וסוגם הספרותי אחרים. אלה הם קטעים מזמוריים, המנוניים 

באופיים, המהללים את שלטון האל ביקום )פס' 6–7, 10, 12–13(.1 אישוש להבחנות 

אלו, הנובעות מן הניתוח הספרותי, נמצא בהשוואת עדי הנוסח של ספר ירמיה, שפרק 

ליוונית  )תה"ש(  השבעים  תרגום  בנה"מ.2  דיוקנו  לעומת  מאוד  שונה  בהם  נראה  זה 

ועותק מקוטע של ירמיה מקומראן )4QJerb(, התומך בו, מעידים על חסרון חלק של 

רכיבי היחידה הנבואית ועל ארגון אחר של שאר הרכיבים, וכך הם מלמדים בעקיפין 

כי לפחות לחלק מהם היה קיום עצמאי קודם לכן. בד בבד ניכר שהרכיבים השונים 

בין  לאזן  כדי  מכוון  בכוונת  בזה  זה  נארגו  אלא  היגיון,  בלא  זה  על  זה  נתגבבו  לא 

הביטול החוזר ונשנה של אלוהות הפסילים שעובדים להם הגויים מצד אחד ובין כוחו 

בתוך מערך חדש,  אפוא  ישראל מצד שני. המקורות שובצו  אלוהי  ה'  של  וחיוניותו 

אמונת  בזכות  המופשט  התאולוגי  בטיעון  מתמצה  אינה  ממנו  העולה  המסקנה  אשר 

הייחוד, אלא נמשכת ממנה גם קביעה אתנו־פוליטית בדבר ההבדל המהותי בין ישראל 

לשאר העמים. כנגד פולחן האלילים נטול ההיגיון של אומות העולם, כמודגש בקטעי 

הפולמוס, עומדת ריבונות ה' אלוהי ישראל על העולם כולו, כמובלט בקטעי השבח. 

היחידה השלמה תובעת אפוא להכיר בייחודו התאולוגי והלאומי של עם ישראל, אשר 

ה' בחר בו להיות לו נחלתו המיוחדת. נקודת מבט מעין זו משתמעת כבר מחלק של 

הרכיבים המקוריים, אבל היא התעצמה מאוד מכוח עריכתם יחדיו לכלל יצירה חדשה, 

וקושרו  רעיונית  מבחינה  המכלול  את  המחזיק  התיכון  הבריח  להיות  הפכה  בה  ורק 

3

ליחידה ספרותית לכידה.3

בנבואתנו,  הפסקות  טיפוסי  שני  בין  ונשנה  החוזר  במעבר  דרכו  לפי  חש  המאוחר  המדרש  כבר   1

למשל: 'ארבעה פעמים בדף אחד הראה ירמיהו גנותה של ע"ז ושבחו של הקב"ה', והמשיך לפרט 

את התחלפות הנושאים זה בזה )שמות רבה טז, ב(. ראו גם איכה רבה א, א )'אמר ירמיה לישראל: 

90. על דרשות אלו  מה תוחלת מצאתם בע"ז זו שאתם להוטים אחריה' וכו'(. השוו להלן, הערה 

 M. Lavee, ʽBiographic Rehabilitation: Late Rabbinic Readings of Jer 10:1-16 and :ראו

 their Christian Contextʼ, in K. Finsterbusch and A. Lange (eds.), Texts and Contexts of
 Jeremiah: The Exegesis of Jeremiah 1 and 10 in Light of Text and Reception History

(Contributions to Biblical Exegesis & Theology 88), Leuven 2016, pp. 67-87
 J. Ben-Dov, ʽA Textual Problem and its Form-Critical Solution: Jeremiah ראו במיוחד   2

10:1-16ʼ, Textus 20 (2000), pp. 97-128
אסופת  למשל  ראו  הסבוכים  התהוותה  ובתולדות  הנבואית  היחידה  בהרכב  מעודכנים  לטיפולים   3

 N. B. Levtow, וכן   ;)1 )לעיל הערה  והקשרים  ולנגה, טקסטים  פינסטרבוש  המאמרים בעריכת 

 Images of Others: Iconic Politics in Ancient Israel (BJSUSD 11), Winona Lake, IN
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 כאמור, שלושה קטעי שבח משולבים בירמיה י 1–16, אך רק אחד מהם )פס' 12–13( 

המיוצג  הארוך  בנוסח  הן   )4QJerb )ובמגילה  תה"ש  שביסוד  הקצר  בנוסח  הן  מתועד 

4

4:)4QJerc4 ו־QJera בנה"מ )וכן בשאר התרגומים העתיקים ובמגילות

κύριος ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ,12ֶר֙ץ ְּבֹכ֔חֹו ה אֶ֨ ֹעֵׂש֥

It is the Lord who made the earth by his strength,

ὁ ἀνορθώσας τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦל ְּבָחְכָמ֑תֹו ין ֵּתֵב֖ ֵמִכ֥

who set upright the world by his wisdom, 

καὶ ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν οὐρανὸνִים׃ ה ָׁשָמֽ ּוִבְתבּוָנ֖תֹו ָנָט֥

and by his prudence he stretched out the sky, 

καὶ πλῆθος ὕδατος ἐν οὐρανῷ
and a quantity of water was in the sky,

ִי֙ם 13 ְל֨קֹול ִּתּ֜תֹו ֲה֥מֹון מַ֨
ִים מַ֔ ַּבּשָׁ

καὶ ἀνήγαγε νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς,
and he brought up clouds from the end of the earth. 

ה  ים ִמְקֵצ֣ ה5 ְנִׂשִא֖ ַוּיֲַֽעֶל֥
ֶרץ(6 ארץ )ָהָא֑

 2008, pp. 44-57; S. Ammann, Götter für die Toren: Die Verbindung von Götterpolemik
und Weisheit im Alten Testament (BZAW 466), Berlin 2015, pp. 109-137 )ובכולם צוינה 
 N. Mizrahi, עתה  לעת  ראו  בארמית  הכתוב   11 פסוק  של  שילובו  על  קודמת(.  ספרות   בפירוט 

 ʽA Matter of Choice: A Sociolinguistic Perspective of the Contact between Hebrew and
 Aramaic, with Special Attention to Jer. 10.1-16ʼ, in A. Brenner-Idan (ed.), Discourse,
 Dialogue, and Debate in the Bible: Essays in Honour of Frank H. Polak (Hebrew Bible

Monographs 63), Sheffield 2014, pp. 107-124
 J. Ziegler, Jeremias, Baruch, Threni, Epistula ,תה"ש מובא לפי נוסח הפנים במהדורת ציגלר  4

Jeremiae2, Göttingen 1976, pp. 201-202, cf. p. 294. כדי להימנע מבלבול בין תרגום חוזר של 
הנוסח היווני )לעברית בת זמננו( ובין שחזור מצעו העברי המשוער )לעברית מקראית(, העדפתי 

 A. Pietersma and M. Saunders, מתוך:  לאנגלית  מעודכן  בתרגום  היווני  הנוסח  את  ללוות 

 ʽIeremiasʼ, in A. Pietersma and B. G. Wright (eds.), A New English Translation of the
 G. A. Walser, Jeremiah: A Commentary השוו .Septuagint, New York 2009, pp. 891, 906
 Based on Ieremias in Codex Vaticanus (Septuagint Commentary Series), Leiden 2012,

pp. 58-59, 260-261
'ַוַּיַעל'.  16 גורס  נא  ואילו הנוסח המקביל ביר'   ,4QJerc זו של הפועל מתועדת גם במגילה  צורה   5

על  עקרונית  בנויות  ויקטול  שצורות  כיוון   ,16 נא  יר'  גרסת  במקצת  עדיפה  דקדוקית  מבחינה 

בתפקיד  משמשת  וי"ו  שבלא  הצורה  )כלומר  התחיליות  בנטיית  הפועל  של  הקצרה  הצורה  בסיס 

יוסיב(. עם זאת, החילוף בין הצורה הקצרה והארוכה מצוי למדי בגזרת ל"י, ולא תמיד לפי התפוצה 

ַהִּמְלָחָמה' בדה"ב  'ַוַּתַעל  35 לעומת  ַהִּמְלָחָמה' במל"א כב  'ַוַּתֲעֶלה   הכרונולוגית הצפויה )לדוגמה: 

יח 34(, ואין להכריע בוודאות בין הגרסות. רוב מופעיה של הצורה הארוכה מרוכזים בספרי מלכים, 
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ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεה ים ַלָּמָט֙ר ָעׂשָ֔ ְּבָרִק֤

Lightnings he made into rain, 

καὶ ἐξήγαγε φῶς ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ. יו׃ ְצֹרָתֽ ַוּ֥יֹוֵצא ֖רּוַח ֵמאֹֽ

and he brought out light from his storehouses. 

בחטיבת  כצורתה  ונכפלת  החוזרת   )16–12 )פס'  יותר  נרחבת  בפסקה  משובץ  הקטע 

נוטים  כך  משום   7.)19–15 כח[  ]תה"ש:  נא  )יר'  ירמיה  שבספר  הגויים  על  הנבואות 

חוקרים רבים לדון בפסוקים 12–16 כאילו הם יחידה שלמה מבחינה ספרותית ונפרדת 

מבחינת גלגולי הנוסח.8 ברם הנחה זו אינה עולה בקנה אחד עם הממצא הספרותי, כי 

בפסוקים 12–16 משולבים אותם שני סוגים המשתרגים זה בזה לאורך היחידה הנבואית 

כולה, הווה אומר דברי פולמוס המופנים כנגד פסילי האלילים מכאן )פס' 14–15; השוו 

פס' 2–5, 8–9( ודברי שבח לה' אלוהי ישראל מכאן )פס' 12–13; השוו פס' 6–7, 10(. 

14–15 משתלבים יפה לרצף תיאורי אחד עם  יתר על כן, דברי הפולמוס שבפסוקים 

ירמיה ויחזקאל, וכנגד זאת אין היא מתועדת כלל בתורה, ורק מעט בספרים המאוחרים המובהקים.   

על כן מסתבר שהיו לה מהלכים בעיקר בשלהי תקופת המלוכה ובתקופת המעבר מן הלשון הקלסית 

 A. D. Hornkohl, Ancient Hebrew Periodization and the ללשון המאוחרת. לדיון מפורט ראו

 Language of the Book of Jeremiah: The Case for a Sixth-Century Date of Composition
(SSLL 74), Leiden 2014, pp. 171-180

המגילה  גרסת  גם  )וזו  היידוע  ה"א  בה  שאין  הכתיב,  בגרסת  תומך   16 נא  ביר'  המקביל  הנוסח   6

4QJerb(, ואילו גרסת הקרי המיודעת נתמכת בפסוק המקביל בתה' קלה 7. לפרט זה יש חשיבות 

יש הבדל  לפי המסורה  )א(. דרך אגב,  ו  בין הכתובים המקבילים, ראו להלן, סעיף  היחס  להבנת 

 בנקודה זו בין מסורת בבל למסורת ארץ ישראל: 'ארץ כת', הארץ ק'' למערבאי כנגד 'ארץ כת' וק'' 

רבין,  וח'  טלמון  ש'  טוב,  ע'  בעריכת  ירמיהו,  ספר  המקרא:  מפעל  במהדורת  ראו  למדינחאי. 

ירושלים תשנ"ז, עמ' נח.

יר'  15–19 שונה בפרטים רבים מן הנוסח היווני של  תה"ש בקטע המקביל ביר' נא ]תה"ש: כח[   7 

י 12–16, ולדעתי ההבדלים אינם מקריים. כידוע, נחלק תה"ש לירמיה לשני חלקים: חלקו הראשון 

הוא הנוסח היווני העתיק של הספר, ואילו החלק השני הוא עיבוד )קדם־הקספלרי( של נוסח זה. 

 E. Tov, The Septuagint Translation of Jeremiah and Baruch: A Discussion of an ראו 

 Early Revision of the LXX of Jeremiah 29-52 and Baruch 1:1-3:8 (HSM 8), Missoula,
נא  ]=פרק  כח  פרק  סוף  בין  כלל  בדרך  נקבעת  החלקים  שני  בין  המעבר  נקודת   .MT 1976 
105–106(, אבל הממצאים המוצגים כאן   בנה"מ[ לתחילת פרק כט ]=פרק מז בנה"מ[ )שם, עמ' 

)בהערות 24, 36, 53( מעלים את האפשרות שכבר בפרק כח גופו מתגלים סימני העיבוד האופייניים 

לחלק השני.

 F. Crüsemann, Studien zur Formgeschichte von Hymnus und Danklied in למשל  ראו   8

 Israel (WMANT 32), Neukirchen-Vluyn 1969, pp. 111-114; D. Rudman, ̔ Creation and
 Fall in Jeremiah X 12-16ʼ, VT 48,1 (1998), pp. 63-73; J. R. Lundbom, Jeremiah 1-20

(AB), New York 1999, pp. 596-600
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שאר הכתובים מסוג זה, ועל כן הם מעידים כי כל הקטעים הללו נובעים ממקור אחד.9

יותר משאר כתובי היחידה  יציבים בנוסחם   16–12 כי אין הפסוקים  יש לציין  לבסוף 

נוסח  )לרבות  ליווני  הנוסח העברי  בין  ניכרים  הבדלים  בהם  הנבואית, אלא מתגלים 

מן   .16–1 י  היחידה שבירמיה  ו־16(, בדומה למצוי בכל   13 יותר בתה"ש לפס'  קצר 

הנתונים הללו מתבקשת המסקנה שאי אפשר לראות בפסוקים 12–16 יחידה מגובשת 
לעצמה, ואין הם אלא קטע שנגזר מהקשרו בפסוקים 1–10.1610

מסקנה זו מתאשרת מבדיקת המקבילה )יר' נא 15–19(, המשולבת בילקוט נבואות 

על בבל בירמיה נ–נא. הקטע המקביל זר לגמרי להקשרו שם, באשר אין בו רמז וחצי 

רמז לבבל, העומדת במוקד העניין של כל הנבואות סביבו. נוסף על כך נבדל הקטע 

זה  לקטע  הקודמת  הנבואית  ביחידה  מעמיד.  שהוא  השיח  מסגרת  מבחינת   מסביבתו 

20–24( הדובר הוא האל  )פס'  13–14( וגם בזו שלאחריו  11–14, בייחוד פס'  נא  )יר' 

עצמו, ואילו בקטע הנדון )פס' 15–16 || יר' י 12–13( – או לפחות בתחילתו – מתואר האל 

 בגוף שלישי דווקא. גם השתלחות הקטע בעבודת הפסילים )פס' 17–18 || יר' י 14–15( 

מנותקת מהקשרה המידי. אמנם יש בילקוט הנבואות היגדים המייעדים חורבן לפסילים 

)פס' 47, 52; השוו נ 38(, אבל הפסילים זוהו בהם במפורש עם אלילי בבל, ואבדנם הוא 

לעבודת  מכוון  הפולמוס   18–17 בפסוקים  זאת,  כנגד  כולה.  בבל  ארץ  לחורבן  סימן 

כנגד זאת, כאמור, קטעי השבח עומדים כל אחד בפני עצמו ואינם מצטרפים זה לזה לטקסט רצוף.   9

אמנם יש הסבורים כי פס' 12–13 הם המשך ישיר של פס' 10 )ראו להלן, הערה 86(, אבל סברה זו 

אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שפס' 12–13 מתועדים בתה"ש, המשקף בדרך כלל נוסח עתיק 

יותר של היחידה הנבואית, ואילו פס' 10 נעדר מן הנוסח היווני.

בעניין זה – שיש לו השלכות על הבנת תהליך ההתהוות של היחידה הנבואית בכללה – נבדל כיוון   10

2[ (, המקבל את הדעה  ]לעיל הערה  )בעיה טקסטואלית  בן־דב  המחקר המוצע כאן מגישתו של 

גרעין הרובד ההמנוני שביחידה  כי  הוא משער  יחידה עצמאית. אמנם  היו   16–12 הרווחת שפס' 

הנבואית נעוץ בפס' 12–13 )ואילו פס' 6–7, 10 הם לשיטתו הרחבות משניות של הגרעין ההמנוני 

הבסיסי בפרשה(, אך לפי תפיסתו גרעין זה קשור בדוקסולוגיות שנוספו במקומות רבים בספרות 

מאוחרת  לשכבה  שייך   16–1 י  ביר'  ההמנוני  הרובד  וכל  והתגבשותה,  עריכתה  במהלך  הנבואה 

שלושה  זו  בשכבה  נותן  בן־דב  עמוס.  ספר  על  במחקר  קרנשו  בשעתו  שזיהה  הנבואה  בספרות 

 סימנים עיקריים: )א( בתמטיקה – התרכזות במוטיב האל הבורא והמנהל את עולמו; )ב( בסגנון – 

הנקרה  ְׁשמֹו',  ְצָבאֹות  'ה'  בנוסחה  לשימוש  זיקה   – באגרון  )ג(  בינוני;  בצורות  מרובה  שימוש 

אף  שכן  השבח,  קטעי  כל  על  שווה  במידה  חל  אינו  זה  אפיון  לדעתי  ואולם   .16 בפס'  בנבואתנו 

אחד מן המאפיינים הללו אינו מצוי בקטע הנתון בפס' 6–7. יתרה מזאת, המאפיין השלישי תלוי 

כל כולו בפס' 16, אך הרי גם לדעת בן־דב עצמו פסוק זה אינו קשור מיסודו בפס' 12–13 והזיקה 

ביניהם משנית; אם כן, מתערער בסיס ההשוואה בין הכתובים הללו ובין שאר מופעי הנוסחה 'ה' 

ְצָבאֹות ְׁשמֹו'. אבל ההבדל העיקרי בינינו מצוי בגישותינו השונות לפס' 12–13: להשקפת בן־דב 

הם יחידה המנונית־דוקסולוגית מקורית, ואילו לדעתי הם פרי איחוי מאוחר של מסורות נבדלות 

מיסודן, כמפורט להלן.
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הפסילים באופן כוללני, ואין למצוא בהם זיהוי אתני או גאוגרפי מסוים. אם כן, פסוקים 

15–19 הם נטע זר בירמיה נא, ואין הם נקשרים בשום צורה לסביבתם.11 אף אין קשר 

ברור בינם לבין עצמם, כלומר בין דברי השבח מכאן לדברי הפולמוס מכאן, וצירופם 

שמקור  ברור  לפיכך  י.  בירמיה  השונים  החומרים  שילוב  לאור  רק  מתבאר  לזה  זה 

הקטע הוא ביחידה הנבואית שבירמיה י 1–16, ומשם הועתק גוש פסוקים לירמיה נא. 

המקבילה מועילה לבירור הנוסח של הפסוקים הכפולים, אבל כיוון שמעמדה בפרק נא 

משני אין בכוחה להעיד על שלבי התהוות קדומים יותר של המקראות או של המסורות 
שהם נובעים מהן.12

1 3 ק  ו ס פ ל  1 2 ק  ו ס פ ן  י ב  . ב

נקודת המוצא לעיון הנוכחי היא זיהוי של בעיה נוספת, שעד כה לא הוכרה כל צורכה, 

13. אמנם במבט ראשון  12 לפסוק  והיא נעוצה בהבדלי התמטיקה והסגנון בין פסוק 

שניהם  התוכן  מצד  אחד.13  המנוני  לקטע  מצטרפים  הם  כאילו  הפסוקים  שני  נראים 

פרוזודי  דמיון  יש  הצורה  ומצד  בטבע,  שליטתו  על  שלישי  בגוף  האל  את  משבחים 

בין המשקל המשולש של כל טורי פסוק 12 )'ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו / ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו / 

 ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים'( ובין שני הטורים החותמים את פסוק 13 )'ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה / 

כלל  של  הוא  הפסוקים  שני  בין  היחס  כי  לפרש  מתבקש  אף  ֵמֹאְצֹרָתיו'(.  רּוַח  ַוּיֹוֵצא 

טעמו  ומה  נא  בירמיה  המקביל  הקטע  שובץ  מדוע  השאלה  את  כמובן  מעלה  זה  עניינים  מצב   11

והיו  בבל,  בני  בהם  בוטחים  שהיו  האלילים  לעניין  הנה  הפרשה  'ושנה  הציע:  רד"ק  בהקשרו. 

גן  רמת  ]עורך[ ,  כהן  מ'  ירמיהו,  'הכתר':  גדולות  )מקראות  היתה הצלחה'  כי בעבודתם  חושבים 

תשע"ב, עמ' 254(. ואולם תירוץ זה אינו הולם את העובדה שאין אלילי בבל נזכרים כלל ביחידות 

הנבואיות הסמוכות לקטע הנדון, לפניו ולאחריו. נראית יותר דעתו של ר' מנחם בן שמעון: 'בעבור 

הוא  כי  שבועתו,  לקיים  כח  לו  שיש  הכתוב  הגיד   ,)14 )פס'  צבאות"  ה'  "נשבע  למעלה  שהזכיר 

 J. Hill, היה "עושה ארץ בכוחו" וכל אלה הפליאות שמגידה זאת הפרשה' )שם, עמ' 255(. השוו

 Friend or Foe? The Figure of Babylon in the Book of Jeremiah MT (BIS 40), Leiden
1999, pp. 174-176

מסקנה זו עומדת בעינה בלא תלות בגישה שננקוט לבעיה המקיפה יותר של כפלי כתובים בספר   12

ירמיה, שהפסקה הנדונה היא רק אחת הדוגמות להם. ספק בעיניי אם יש לסוגיה זו פתרון כולל, 

'ביקורת הנוסח כחלק מן  א' רופא,  זה  יותר שכל מקרה צריך להידון לגופו. השוו לעניין  ונראה 

)תשס"ט(,  עח,א  תרביץ  ירמיה',  ספר  של  הנוסחים  שני  לשאלת  הפילולוגי־היסטורי:   הלימוד 

עמ' 5–25.

לפירוט המגעים המילוליים בין פס' 12–13 ובין הספרות המזמורית, ובמידה פחותה יותר גם בינם   13

 R. Davidson, ʽJeremiah X 1-16ʼ, Glasgow University Oriental ובין ישעיהו השני, ראו 

Society: Transactions 25 (1973-74), pp. 41-58, at p. 51
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ופרט.14 פסוק 12 קובע כי האל ברא את עולמו בחכמה, והוא חוזר ומטעים זאת לגבי 

כל מישורי ההוויה. פסוק 13 מדגים את חכמת האל הטבועה בבריאה בפעילותו של מזג 

האוויר, שכל תופעותיו משתלבות למערכת משוכללת שלמה הדואגת לאספקת גשם 

בכלל  בעולם  הפריון  למחזור  דאגה  תכליתה:15  גם  משתמעת  ומכאן  ָעָׂשה'(,  )'ַלָּמָטר 

ולעבודת האדמה בידי האדם בפרט )השוו תה' קד 10–15(.

ואולם למעשה אין תואם מלא בין שני הפסוקים. החכמה נזכרת בהבלטה יתרה בכל 

טור מטוריו של פסוק 12, אך אין היא נזכרת כלל בפסוק 13; השלמתה שם משתמעת 

רק מכוח צירופם של הפסוקים זה לזה, ואין היא מתחייבת מלשונו של פסוק 13 עצמו. 

 .13 בפסוק  תפקיד  ממלאים  אכן   12 בפסוק  הנזכרים  הגורמים  כל  לא  כן,  על  יתר 

הגורם היחיד המשותף לשני הפסוקים הוא הארץ. השמים נזכרו בפסוק 12, ולא צוינו 

במפורש בפסוק 13, אך הם לפחות משתמעים מרשימת התופעות שבתחום מזג האוויר 

ואף  נזכרת  12, אינה  )עננים, ברקים, מטר(. אך התבל, שנזכרה בטור השני בפסוק 

אינה נרמזת בפסוק 16.13 זאת ועוד, קריאה צמודה בשני הפסוקים חושפת סדרה של 

הבדלים מהותיים נוספים ביניהם:

צורה – הדמיון הפרוזודי בין שני הפסוקים חלקי בלבד, כי תבנית שני הטורים 

ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַוַּיֲעֶלה   / ַמִים  ַּבּשָׁ ַמִים  ֲהמֹון  ִּתּתֹו  )'ְלקֹול   13 פסוק  את   הפותחים 

אין הם דומים לזה, שכן הטור הראשון   ]ָה[ ָאֶרץ'( אינה המשקל המשולש. אף 

)'ְלקֹול  כולל חמש מילים מוטעמות, הנחלקות לשתי רגליים בלתי סימטריות 

מוטעמות,  מילים  ארבע  כולל  השני  הטור  ואילו  ַמִים'(,  ַּבּשָׁ ַמִים  ֲהמֹון   / ִּתּתֹו 

הנחלקות לשתי רגליים כפולות הטעמה )'ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים / ִמְקֵצה ]ָה[ ָאֶרץ'(. בכך 

הם קוטעים את הרציפות הפרוזודית הקיימת לכאורה בין פסוק 12 לפסוק 13ב. 

אגב כך הם גם מעוררים את השאלה: מה היחס בין שני חלקיו של פסוק 13?

גשמים  גבורות  היא  קשה  הושעיא:  רבי  'אמר  חז"ל:  במדרש  הפסוקים  צירוף  נתפרש  זה  מעין   14

ששקולה כנגד כל מעשה בראשית ]...[ רבי אחא מייתי לה מן הכא: "עושה ארץ בכחו, מכין תבל 

ואין "קול" אלא גשמים, היך מה דאת אמר:  וגו'.  וגו', "לקול תתו המון מים בשמים"  בחכמתו" 

"תהום אל תהום קורא לקול צנוריך" )תה' מב 8(' )בראשית רבה יג, ד ]מהדורת תאודור ואלבק, א, 

עמ' 115–116[ ; השוו משנת ר' אליעזר, טו ]מהדורת ענלאו, עמ' 281–282[ (.

'וטעם  שמעון:  בן  מנחם  ר'  של  פירושו  השוו  תכלית  תיאור  של  ציין  בתור  היחס  למ"ד  לפירוש   15

"למטר" – לצורך מטר'.

ל'ֶאֶרץ' לצמד מילים, אבל במקראות אחדים נראה שיש הפרש סמנטי  'ֵּתֵבל' מצטרפת בקביעות   16

)כדעה  בלבד  הפורייה  או  הנושבת  הארץ  היא  'ֵּתֵבל'  ואילו  בכלל,  ליבשה  מכוונת  'ֶאֶרץ'  ביניהן: 

המובאת במילון BDB, עמ' 385ב(, ראו למשל יש' כו 18, לד 1; נח' א 5 )לדעה אחרת ראו במילון 

HALOT, עמ' 1682–1683(. כך או כך, אין 'ֵּתֵבל' נזכרת כלל בפס' 13, ואף להוראותיה המיוחדות 
אין זכר שם.
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תוכן – שני הכתובים נבדלים מבחינה תמטית: פסוק 12 משבח את האל הבורא, 

ואילו פסוק 13 משבח את האל המושל באיתני הטבע. אמנם שתי התמות הללו 

הולך  הפסוקים  משני  אחד  בכל  השבח  אבל  בקלות,  לזו  זו  להתקשר  עשויות 

בכיוון משלו: פסוק 12 ממקד את שבחו בחכמה המאפיינת את מעשה הבריאה, 

ואילו פסוק 13 מרחיב בתיאור פלאיו של מזג האוויר.

רקע ספרותי – לשני הפסוקים זיקות אינטרטקסטואליות למסורות ספרותיות 

מקבילות  יש  בבריאה,  הגלומה  בחכמה  המתמקד   ,12 לפסוק  מזו.  זו  שונות 

 קרובות בספרות החכמה הן מצד התוכן הן מצד הצורה )מש' ג 19; איוב כו 12(.17 

כנגד זאת, אין קשר מיוחד בין ספרות החכמה לפסוק 13, המתאר את שליטת ה' 

בכוחות האקלים, ומושג החכמה אינו נזכר ואינו נרמז בו כלל. להלן )סעיף ד( 
נראה כי פסוק 13 נשאב מספרות המזמורים.18

לשון – שני הפסוקים נבדלים זה מזה בתחבירם. פסוק 12 מנוסח ברובו בצורת 

תיאור סטטי בהווה, והוא נוקט אפוא צורות בינוני )'ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו / ֵמִכין ֵּתֵבל 

ְּבָחְכָמתֹו'(. ואילו פסוק 13 מנוסח ברובו בצורת סיפור מעשה שהיה בעבר, והוא 

נוקט אפוא צורות ויקטול )'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה19 ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ]ָה[ ָאֶרץ ]...[ ַוּיֹוֵצא רּוַח 

ֵמֹאְצֹרָתיו'( ואף מקדים את שרשרת הפעלים בתיאור מצב )'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים 
ַמִים'( בדרך טיפוסית לסיפורת המקראית.20 ַּבּשָׁ

נכתבו מלכתחילה בקולמוס אחד.   13–12 סימנים אלה מקשים על ההנחה שפסוקים 

מוטב להניח כי הם צורפו זה לזה בשלב משני )גם אם קדום לעצמו(, ומלכתחילה לא 

היה קשר ישיר ביניהם.

חלוקת  לפי  ביניהם.  המעבר  של  התחבירי  בחספוסו  גם  ניכרת  הקישור  משניות 

)לעיל  טקסטואלית  בעיה  בן־דב,  כגון  קודמים,  חוקרים  חשו  כבר  הללו  הכתובים  בין  בקרבה   17 

84. אך דומני שמלוא משמעותם של הנתונים טרם מוצה; ראו הדיון  והערה  2(, עמ' 126  הערה 

המפורט להלן, סעיף ג.

תופעות הטבע המתוארות בפס' 13 )קולות, עננים, ברקים, רוחות( נזכרות גם בתיאורי תאופניה   18

כב  || שמ"ב   16–14 יח  14; תה'  ט  זכ'   ;11 ג  חב'   ;4 ה  4–5; השוו שופ'  צז   ,20–17 עז  )כגון תה' 

 H. D. Preuss, Verspottung fremder Religionen im Alten Testament ראו למשל   ;)16–14

התיאורים  בין  ממשי  דמיון  אין  לדעתי  אך   .(BWANT 92), Stuttgart 1971, pp. 168-169 
בפס' 13 ובין ציורי התאופניה בכתובים הנזכרים. יתר על כן, תיאור תכלית מפורש כגון 'ְּבָרִקים 

ַלָּמָטר ָעָׂשה' אינו מתיישב עם מעמד תאופני, שעניינו הוא התגלות האל לאדם ולא הורדת גשם.

5. כיוון שאין להכריע בין הגרסות, אני מביא את  על חילוף הצורות בפועל זה ראו לעיל, הערה   19

שתיהן בציטוט הכתוב מכאן ואילך.

ויקטול, סדר הפעולות המתואר בכתוב אינו מתיישב בקלות עם  אמנם למרות השימוש בצורות   20

ההנחה שלפנינו סיפור מעשה כפשוטו )ראו להלן, סעיף ד(.
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הפסוקים בנה"מ, פסוק 13 מחזיק שני חלקים בלתי סימטריים: ברישא ניצב תיאור או 

ַמִים'( ואילו בסיפא באים  משלים אדוורביאלי ארוך ומסורבל )'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

 / ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים   / ]ָה[ ָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  )'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה  שלושה משפטים קצרים 

ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו'(. הרכב זה מעורר בעיה תחבירית, כי במקרים של הקדמת משלים 

 אדוורביאלי לראש המשפט, הפועל במשפט העיקרי צפוי להיות בצורת קטל )השוו 

יר' יא 16( או בצורת יקטול )השוו יח' כז 28(, אבל לא בצורת ויקטול כמצוי כאן )'ַוַּיַעל/

ַוַּיֲעֶלה'(.21 הרי הכלל בלשון המקרא הוא שצורת ויקטול תופסת עקרונית את המקום 

הראשון במשפט, ועל כן המשלים האדוורביאלי אמור לבוא בהמשך.

בעיה זו אינה מתעוררת בתה"ש לירמיה י 13, שכן שתי המילים הבעייתיות ביותר, 

'ְלקֹול ִּתּתֹו', אינן מיוצגות בנוסח היווני.22 יתר על כן, מבחינה עניינית המשכן נקשר 

פסוק  של  חלופי  מנוסח  כמדומה  משתלשל  זה  תרגום   23.12 לפסוק  אחורה  בתה"ש 

ַמִים'(, שהוא בן שלוש  ַּבּשָׁ ַמִים  )' ]ו[ ֲהמֹון  12, הנבדל מנה"מ בתוספת של טור רביעי 

הטעמות ככל שאר טורי הפסוק. אמנם טור זה נבדל מקודמיו, שהרי אין בו כל אזכור 

 12 פסוק  של  מקבילותיו  דווקא  ג(,  )סעיף  להלן  שנראה  כפי  ואולם  לחכמה.  מפורש 

בספרות החכמה מספקות תימוכין להשערה שנוסח מעין זה של הכתוב הוא אכן גרסתו 

המקורית. על רקע זה נראה כי תוספת המילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו' נובעת מן הקישור המשני 

12–13, והיא משקפת ניסיון להחליק את המעבר הפתאומי בין הכתובים  בין פסוקים 

)ראו להלן, סעיף ה(. אם היפותזה זו נכונה – ויש להטעים כי הרבה מן הטיעונים שיוצגו 

 13–12 י  להלן מובילים אליה או משתלשלים ממנה – עולה ממנה כי תה"ש לירמיה 

משקף שלב ביניים שבו שני הפסוקים כבר הועמדו בזה אחר זה אך עדיין לא 'נתפרו' זה 

הוי"ו  ויעל נשיאים":  '"לקול תתו המון מים בשמים   :16 נא  ליר'  רי"ד בפירושו  בזה  כנראה חש   21

'ויעל)ה('  של  לווי"ו  התכוון  אם   ,)255 עמ'   , ]11 הערה  ]לעיל  'הכתר'  גדולות  )מקראות  יתירה' 

וביקש לומר שהצורה הצפויה היא 'יעל)ה(' )השוו למשל לפירושו ליר' ד 1, ו 19 ועוד(.

ה(.  טור   =  6 קטע   ,4Q72(  4QJerc המגילה  מנוסח  גם  נעדרו  ִּתּתֹו,  ְלקֹול  אלו,  מילים  כי  ייתכן   22 

 E. Tov, ʽ72. 4QJercʼ, in Qumran Cave 4, X: The Prophets (DJD 15), Oxford 1997, ראו

הקרובה   ,)4Q71 )או   4QJerb המגילה  שריד  של  המקרה  יותר  מסופק   .pp. 177-201 at 187
וחישוב  המגילה,  דף  של  השמאלי  קצהו  את  רק  משמר  הקטע  תה"ש.  של  הקצר  לנוסח  בכללה 

הרווחים מעלה כי שורות הקטע היו רחבות באופן יוצא דופן. על כן קשה לדייק בשחזור החלקים 

החסרים בו, ואכן אין הסכמה בין החוקרים אם ראוי לשחזר את המילים 'לקול תתו' בקטע זה אם 

 R. J. Saley, 176. לדעה השנייה ראו  171–176, בעמ'  לאו. לדעה הראשונה ראו טוב, שם, עמ' 

 ʽReconstructing 4QJerb According to the Text of the Old Greekʼ, DSD 17,1 (2010), 
pp. 1-12, at pp. 8, 10

לפי מספור הפסוקים במהדורות תה"ש )כגון טישנדורף ורהלפס לתה"ש בכללו, או ציגלר לירמיה(   23

שייכות המילים καὶ πλῆθος ὕδατος ἐν οὐρανῷ )'והרבה מים בשמים'( לפס' 13. אבל מבחינה 

תחבירית אין כל זיקה בינן ובין המשכו של פס' 13, ואילו תוכנן קושר אותן בבירור לפס' 12.
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לזה באופן ממשי, ואילו נה"מ משקף שלב מאוחר יותר שחל בו ניסיון להדק את זיקת 
הכתובים זה לזה.24

מעתה עלינו לברר כל פסוק לגופו, ורק אחר כך אפשר יהיה להבין כהלכה את פשר 

צירופם זה לזה ואת מעמדם ותפקידם ביחידה הנבואית שבירמיה י 1–16.

ו ע ק ר ו  1 2 ק  ו ס פ  . ג

12 מדגישה את מוטיב החכמה בדרך של חזרה משולשת,  צורתו הנוכחית של פסוק 

והטיעון התאולוגי הגלום בה הוא שהבריאה משקפת את תבונת האל. מוטיב זה טיפוסי 

במיוחד לספרות החכמה. זאת ועוד, משלוש המילים הנרדפות לחכמה הנקוטות בפסוק 

צלעות  בין  במפורק  מופעיו  כל  מאלף  ובאורח  קבוע,  צמד  הן  ו'ְתבּוָנה'  'ָחְכָמה'  זה, 

של  האמיצה  זיקתו  על  רומזים  אלה  נתונים  החכמה.25  בספרות  מרוכזים  התקבולת 

הפסוק לספרות זו.

הן  החכמה  בספרות  במיוחד  קרובות  מקבילות  לכתוב  יש  אכן  לעיל,  שצוין  כפי 

באגפה הדידקטי )מש' ג 19–20( הן באגפה העיוני )איוב כו 12–13(. ניכר בעליל שכל 

שלושת הכתובים מבוססים על דגם ספרותי זהה של 'שלושה... ארבעה', המאשרר את 

וחותם  )בשלושת הטורים הראשונים(,  כפי שהיא מתגלית בבריאת העולם  ה'  חכמת 

בדוגמה המכרעת לחכמה זו )בטור הרביעי והאחרון(.26 אלא שבכל אחד מן הכתובים 

עודכן הדגם והותאם להבעת תוכן מיוחד:

כנגד זאת, תה"ש ליר' נא ]כח[ 15–16 משקף נוסח קרוב יותר לנה"מ, שכן הוא מייצג את המילים   24

'ְלקֹול ִּתּתֹו': εἰς φωνὴν ἔθετο ἦχος ὕδατος ἐν τῷ οὐρανῷ, 'לקול נתן רעש מים בשמים', בהמרת 

צורת המקור הקשה בפועל נטוי. אין זה הפרט היחיד שתה"ש ליר' נא ]כח[ מתקרב בו הרבה יותר 

לנה"מ בהשוואה לתה"ש ליר' י; ראו לעיל, הערה 7.

ראו איוב יב 12, 13; מש' ב 2, ג 13, ה 1, ח 1, כד 3. כנגד זאת, מופעי הצמד באיחוי אינם מוגבלים   25

לספרות החכמה, אף שהם מתועדים גם בה )שמ' לו 1; מל"א ה 9; יח' כח 4; מש' כא 30(. הרחבת 

הצמד לְׁשָלָׁשה נעשית בדרך כלל במילה 'ַּדַעת' )שמ' לא 3, לה 31; מל"א ז 14; מש' ב 6, ג 19–20(, 

ולעתים רחוקות במילה אחרת כגון 'ִזָּמה' )מש' י 23(, 'ֵעָצה' )מש' כא 30(. אם כן, ההרחבה ב'ֹכַח' 

מפתיעה, אבל היא מושרשת במעתק סמנטי משדה הכוח והעצמה אל שדה החכמה והבינה כמתועד 

 ;5 קמז  תה'   ;2 יא  )יש'  לה  הן מחוצה   )12 כו   ,13 יב  )איוב  הן בספרות החכמה   במגוון מקראות, 

בפתגם  וכן   16 ט  בקה'  ל'ָחְכָמה'  בזיקה  'ְּגבּוָרה'  במילה  האירוני  לשימוש  השוו   .)23  ,20 ב  דנ' 

המצוטט ביר' ט 22.

שלושה...  'על  זקוביץ,  י'  ראו  החכמה  בספרות  הזה  הספרותי  בדגם  הקומפוזיציוני  השימוש  על   26

ב,   ;213–201 עמ'  א,  ירושלים תשל"ט,   ועל ארבעה': הדגם הספרותי שלושה–ארבעה במקרא, 

עמ' 369–372, 478–489.
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13א י 12– ג 19–20ירמיה  כו 12–13 משלי   איוב 

ְּבֹכחֹו ָרַגע ַהָּיםה' ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ *ה'* ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו)1(

  ובתובנתו )קרי: ּוִבְתבּוָנתֹו(ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו)2(

ָמַחץ ָרַהב

ְּברּוחֹו ָׁשַמִים ִׁשְפָרהְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּוּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים)3(

ַמִים)4( ֹחְלָלה ָידֹו ָנָחׁש ָּבִרַחּוְׁשָחִקים ִיְרֲעפּו ָטל*ו*ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

המקבילה הקרובה ביותר לפסוקנו נתונה במשלי ג, משום שבשני הפסוקים מודגמת 

הבריאה בראש ובראשונה ביצירת הארץ והשמים )ובסדר זה דווקא(,27 ואילו עניינו של 

איוב כו הוא המיתוס על תבוסת מפלצות הים מידי האל.28 יתר על כן, הטור הרביעי 

במשלי ג 20 מתייחד משלושת קודמיו בהיעדר כל אזכור מפורש לחכמה,29 והוא מוסב 

 – בתה"ש  המסתייע   – השחזור  מהימנות  את  מאשר  זה  פרט  גשמים.30  המטרת  על 

13 ושעניינן הגשם  12 את המילים העומדות בנה"מ בראש פסוק  המושך לסוף פסוק 

האצור בשמים. מסתבר אפוא כי לא רק הדגם הבסיסי לעצמו אלא גם חתימתו בעניין 

טל ומטר משותפות לירמיה י 12–13 ולמשלי ג 19–20.

במשלי  שהמקבילה  דומה  הכתובים,  בין  התחביריים  ההבדלים  למרות  ועוד,   זאת 

ג 19–20 )'ה' ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ'( מאשרת פרט נוסף בנוסחו של תה"ש לירמיה י 12, והוא 

'ְּתהֹומֹות'   ;12 י  )'ֵּתֵבל' ביר'  הצמד השגור של שמים וארץ הורחב בשני הכתובים בגורם שלישי   27

במש' ג 19( כדי להתאימו לחלקו הראשון של הדגם הבסיסי של 'שלושה... ארבעה'. טעם ההרחבה 

למקבילה  הכתוב  את  מקרבת   19 ג  במש'  ב'ְּתהֹומֹות'  ההרחבה  להלן.  יתבאר   12 י  ביר'  ב'ֵּתֵבל' 

באיוב כו 12–13 ברמזה למלחמה בין האל למפלצות התוהו המסומלות במי התהום, שהיא הרקע 

המיתולוגי לבריאת העולם.

נ' איילי־דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום )ספריית  ראו   28

האנציקלופדיה המקראית לג(, ירושלים תשע"ו, עמ' 228–234.

הטור הרביעי במש' ג 19–20 נבדל משלושת קודמיו גם מבחינה דקדוקית: בעוד שלושת הטורים   29

הראשונים נוקטים פעלים בצורת קטל )'ָיַסד... ּכֹוֵנן... ִנְבָקעּו'(, הטור הרביעי והחותם הוא היחיד 

הטורים  שלושת  ההיגדים:  של  השונה  בעניינם  קשור  זה  הבדל  )'ִיְרֲעפּו'(.  יקטול  צורת  הנוקט 

המותאמת  פועל  צורת  נוקטים  הם  כן  ועל  ימיו,  בראשית  העולם  לבריאת  מתייחסים  הראשונים 

המתאימה  פועל  צורת  בו  ונקוטה  בהווה,  למציאות  מתייחס  הרביעי  הטור  ואילו  עבר,  להבעת 

להבעת פעולות חוזרות. 

גם באיוב כו נבדל הטור הרביעי מקודמיו בהיעדר אזכור מפורש של החכמה. ואולם כיוון שהוא   30

ממשיך ישירות את עניין ניצחונו של האל על מפלצות הים הקדמוניות, היטשטש במקצת בכתוב 

זה המעבר בין שלושת הטורים הראשונים לטור הרביעי החותם. על טשטוש תמטי זה מפצה הניגוד 

הבולט במבנה התחבירי: בשלושת הטורים הראשונים הוצב המשלים האדוורביאלי בראש המשפט 

)וכך הוא מדגיש את מוטיב החכמה(, והפועל תופס את המקום השני בו, ואילו בטור הרביעי ניצב 

הפועל בראש המשפט.
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 κύριος ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ :העמדת השם המפורש בראש הפסוק

ܥܼܒܕ  )ܡܪܝܐ  זו גם גרסת תרגום הפשיטתא לסורית  )'ה' העושה ארץ בכוחו' וגו'(.31 

ܒܚܝܠܗ וגו'(, וכיוון שאין ניכרת בו השפעת הנוסח היווני בפרטים אחרים,  ܐܪܥܐ 
נראה שעדותו בלתי תלויה ויש בה משום אישור נוסף לגרסה זו.32

במשלי  הפסוקים  צמד  הכתובים.  בין  להבדלים  לב  לשים  ראוי  הדמיון  קווי  לצד 

מובע  שעיקרו   – הדידקטית  החכמה  לספרות  וטיפוסי   – יותר  כללי  בטיעון  משתלב 

בהמשך הדברים )פס' 21–23(: כשם שהאל בכבודו ובעצמו נעזר בחכמה עוד בבריאת 

העולם, כך גם על הנמען האנושי לנהוג בחכמה )פס' 21: 'ְנֹצר ֻּתִׁשָּיה ּוְמִזָּמה'( בכל עת 

וכך יבטיח לעצמו חיים טובים ובטוחים. משמע שחכמת האל אינה נזכרת בזכות עצמה, 

12 חסרה הנמקה מפורשת  י  בירמיה  היא משמשת הצדקה להטפת לקח לאדם.  אלא 
33

מסוג זה, ועל כן בולטת ביתר שאת תלישות הכתוב מהקשרו הדידקטי המקורי. 

הכתובים,  בשני  השליט  המשולש  המשקל  את  להפר  כדי  המפורש  השם  בנוכחות  יש  לכאורה   31

שהוקדם  מרכיב  בתור  התחבירי  מעמדו  בגלל  הפרוזודית  לסכמה  מחוץ  נמצא  הוא  למעשה  אבל 

לראש המשפט, בין בתור חלק ייחוד )כך ביר' י 12, ובמיוחד לפי הנוסח היווני, המקדים לבינוני 

תווית או כינוי זיקה ועל כן אפשר לתרגמו מעין 'ה' הוא מי שעשה את הארץ בכוחו'( בין על דרך 

19, שהנושא עומד בו במקום הראשון במשפט, בעוד בסדר המילים  ג  הטופיקליזציה )כך במש' 

כן  ועל  לבוא לאחריו,  והנושא אמור  בנשוא,  ברגיל  זה מתמלא  הרגיל בעברית המקראית מקום 

ראו  המקרא  בלשון  הטופיקליזציה  מנגנון  על  וכו'(.  הארץ  את  שיסד  הוא  ה'  הכתוב:   שיעור 

ע' מושבי, 'הטופיקליזציה בעברית של המקרא', לשוננו סט,א–ב )תשס"ז(, עמ' 7–30. 

בראש  'ֱאֹלַּה'  הצורה  לשחזור  דרכו  לפי  שהגיע  טור־סיני,  של  החריפה  הצעתו  את  להזכיר  ראוי   32 

פס' 12. אין הוא מזכיר בדבריו את תה"ש, אלא הוא משעין את טיעונו על סופו של פס' 11: 'ּוִמן 

ֵאֶּלה'. לדעתו, אין צורך בכינוי הרמז שבסוף, ואף אין הצדקה לניקוד התיבה 'אלה'  ְּתחֹות ְׁשַמָּיא 

בנה"מ משני טעמים: )א( מבחינה מורפולוגית, כינוי הרמז הרגיל בארמית המקראית הוא 'ִאֵּלין' 

בארמית  בו  מוצאים  שאנו  האחד  במקום  תחבירית,  מבחינה  )ב(   ;)17 ז   ,7  ,3 ו   ,44  ,40 ב  )דנ' 

המקראית את הצורה 'אלה' )לפי מסורת הכתיב בלבד( הכינוי מקדים את השם ולא להפך: 'אלה 

ומנקדּה   12 פס'  'אלה' לראש  טור־סיני את התיבה  לפיכך מעביר   .)15 ה  )עז'  ָמאַנָּיא'  ֵאל(  )קרי: 

'ֱאֹלַּה'. ראו נ"ה טור־סיני, פשוטו של מקרא, ג,א, ירושלים תשכ"ז, עמ' 184. ברם טענותיו אינן 

עולות בקנה אחד עם דרכה של הארמית הממלכתית, המיוצגת במקרא בחלקיו הארמיים של ספר 

11: )א( הכינוי 'אלה' מתועד היטב בתעודות ארמיות שנתגלו במצרים; )ב( וכן  עזרא ואף ביר' י 

'גבריא אלה'   ,)TAD A6.11:3( 'מליא אלה'  11, כגון  י  מוצאים בהן את סדר המילים המצוי ביר' 

 T. Muraoka and B. Porten, A Grammar of Egyptian Aramaic (HdO ראו .)TAD B4.4:13(

 1.32), Leiden 1998, pp. 56-57; E. Vogt, A Lexicon of Biblical Aramaic: Clarified by
 Ancient Documents (Subsidia Biblica 42), J. A. Fitzmyer (trans. and rev.), Rome 2008,
p. 35. הצעה אחרת נרשמה במהדורת מפעל המקרא )לעיל הערה 6(, עמ' נח: אולי κύριος הוא פרי 
דיטוגרפיה של האות ה"א החותמת את המילה 'אלה' )סוף פס' 11(, אשר נתפרשה בתור קיצור שם 

ההוויה. אך הדוחק שבהצעה זו ניכר מתוכה.

לעולם   12 פס'  של  בזיקתו  חשו  עדיין  הקדומים  והפרשנים  המתרגמים  מן  חלק  שלפחות  דומה   33
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הבדל נוסף בין הכתובים נעוץ בלשונם, וביתר דיוק בצורות הפעלים הנקוטות בהם. 

כפי שראינו, ירמיה י 12 מתאפיין בשימוש בצורות בינוני )'*ה'* ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו / ֵמִכין 

ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו'(, אך יש בו גם צורת קטל )'ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים'(. ניגוד זה אינו מובן 

מתוכו, משום שצורת קטל אינה חלופה שגורה של צורת בינוני. כנגד זאת, השימוש 

בצורות  ברובו  המנוסח  ג,  במשלי  הכתוב  רקע  על  רבה  בקלות  מתבאר  קטל  בצורת 

ִנְבָקעּו'( המכוונות  ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה / ְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות  ָיַסד ָאֶרץ /  קטל )'ה' ְּבָחְכָמה 

בבירור לעבר הקדמון, כלומר לשחר הבריאה.34 קרוב אל הדעת שניסוח זה קרוב יותר 

לדגם המקורי, ומכל מקום הוא הולם את תיאור הבריאה במושגים מיתולוגיים. אם כן, 

מסתבר שצורת קטל היחידה בפסוק 12 אינה אלא שריד לניסוחו המקורי של הכתוב, 

הן פרי התאמתו המשנית לשימוש ההמנוני בו, שהרי השימוש  ואילו צורות הבינוני 

בבינוני בתוארי האל הוא מאפיין קבוע של סוגת ההמנון בספרות המזמורית.35 הגיוון 

בצורות הפועל בנוסח העברי )ואף בנוסח היווני( של פסוק 12 משקף אפוא שלב ביניים 
בתהליך העיבוד הספרותי של הכתוב ובסיגולו לתפקידו ההמנוני.36

החכמה. כך למשל משתמע מן הנוסח הסורי לטור השלישי בפסוק, שהמילה 'תבונתו' מתורגמת בו 

במפתיע ܬܪܥܝܬܐ 'דעת, שכל, תבונה' וכיו"ב )מן רע"י, אחיו האטימולוגי של רצ"י העברי(. ראו 

 G. Greenberg, Translation Technique in the Peshitta to Jeremiah (MPIL 13), Leiden
pp. 52-53 ,2002. המונח הסורי בדרך כלל מתרגם את 'ֵעָצה' )יר' יח 18, יט 7, לב 19, מט 20, נ 45, 
וכן 'מֹוֵעָצה' ביר' ז 24(, ובמידה פחותה יותר את 'ְמִזָּמה' )יר' כג 20, ל 24, נא 11(, אך לא את 'ְּתבּוָנה' 

)מילה אחרונה זו נקרית למעלה מארבעים פעם במקרא, ועל פי רוב היא מתורגמת בפשיטתא במונח 

ܣܘܟܐܠ – וזו באמת המילה הנקוטה במקבילה לפסוק שביר' נא 15 – אך מכל מקום אין מוצאים 
תחתיה ܬܪܥܝܬܐ; ברם ראו הפשיטתא ליש' מד 19(. הבחירה במונח ܬܪܥܝܬܐ עשויה לשקף את 

ניסיון המתרגם לייצג את הקונוטציה החכמתית שיש ללשון הפסוק בנוסחו העברי, על דרך המינוח 

ܚܟܝܡܐ(  ܡܢ  ֵמָחָכם )ܘܬܪܥܝܬܐ  ְוֵעָצה  'ִּכי ֹלא ֹתאַבד ּתֹוָרה ִמּכֵהן   :18  המקצועי הנקוט ביר' יח 

ְוָדָבר ִמָּנִביא'.

גם המקבילה הרחוקה יותר באיוב כו 12–13 מנוסחת כולה בצורות קטל )'ָרַגע... ָמַחץ... ֹחְלָלה'(.   34

ַׁשְפִררֹו('  )או:  ִׁשְפֹרה  ָים  ָׂשם  'ְּברּוחֹו  נוסחה  ִׁשְפָרה' סתומה, ומקובל לתקן את  ָׁשַמִים  'ְּברּוחֹו  הצלע 

הרקע  מקדשים:  ושרפת  רשת  'פרישת  גולדשטיין,  ר'  לאחרונה  ראו  טור־סיני;  הצעת  בעקבות 

 ,490–489 בייחוד   ,510–483 עמ'  )תשס"ה(,  עד,ד  תרביץ   ,'13–8 מג  לירמיה  והפרסי  הבבלי 

והספרות הנזכרת שם.

8(, עמ' 81–154.  תכונה זו נדונה במפורט בספרו של קרוזמן, ההמנון ושיר התודה )לעיל הערה   35

השלכותיה להבנת יר' י 12–13 הודגשו גם במחקרו של בן־דב, בעיה טקסטואלית )לעיל הערה 2(, 

אם כי בדרך שונה מן המוצע כאן.

המשכו הישיר של תהליך התאמה זה ניכר בתה"ש, כי ביר' י 12 נוספו תוויות יידוע המחזקות את   36

 ὁ ποιήσας τὴν γῆν… ὁ מפורטים:  לתארים  אותן  והופכות  הבינוני  צורות  של  השמני  מעמדן 

ἀνορθώσας τὴν οἰκουμένην, 'העושה את הארץ... המכין את התבל' )לחילוף דומה השוו תה' 
 ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν :קלד ]תה"ש: קלג[ 3: 'ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ', המתורגם בתה"ש

γῆν; איוב ט 8: 'ֹנֶטה ָׁשַמִים ְלַבּדֹו', ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος(. נוסח זה משקף אפוא הרחבה 

̈



נועם מזרחי

]72[

 ]14

לפי דרכנו למדנו כי פסוק 12 בצורתו המקורית – כולל טורו האחרון, הנתון כעת 

להקשר  שהועבר  בכתוב  ניכר  זאת,  עם  החכמה.  מספרות  שאוב   –  13 פסוק  בראש 

הפעלים.37  תצורת  בעדכון  ובמיוחד  לשונו  בעדכון  החדש  לתפקידו  והותאם  המנוני 

המעבר בין הסוגות מתבאר על רקע תופעה רחבה יותר בספרות המזמורית, המשלבת 

ֶהרמזים לבריאת העולם בהמנונות שבח לאל. דוגמה מאלפת יש במזמור פט, שפתיחתו 

לסוגת  אותו  משייכים   )3 )פס'  'ִּכי'  ההנמקה  במילית  והמשכו   38)2 )פס'  זימון  בלשון 

ההמנון. מזמור זה ארוך, ולא נוכל להידרש כאן לבעיית הרכבו. די לנו בציון העובדה 

שיש בו פסקה שעניינה שבח לאל הבורא על ניצחונו המיתולוגי על מפלצות התוהו 
)פס' 10–11( ובזכות יצירת העולם )פס' 12–13(:39

סגנונית המתאימה את הפסוק ביתר שאת למעמדו בתור קטע המנון, ובכך היא ממשיכה את מגמת 

העיבוד הניכרת גם בנה"מ בשינוי תצורת הפועל מצורת קטל לבינוני )בתרגומים מאוחרים יותר – 

הוולגטה, הפשיטתא ותרגום יונתן – חלו הרמוניזציות דקדוקיות שהאחידו את צורות כל הפעלים, 

15 כח[  ]תה"ש:  נא  ליר'  בתה"ש  זאת,  כנגד  הקדומים(.  לנוסחים  האופייני  הגיוון  נמחק   וכך 

 = ֵּתֵבל'  ֵמִכין  ֶאֶרץ...  )'ֹעֵׂשה  מיוצגות צורות הבינוני העבריות כצפוי, ובלא להקדים להן תוויות 

ποιῶν γῆν… ἑτοιμάζων οἰκουμένην(. גם מבחינה זו משקף הנוסח היווני, במופעו השני של 
J. Ziegler, Beiträge zur Ieremias- הכתוב, טיפוס שונה של תרגום )ראו לעיל הערה 7(. השוו

Septuaginta (MSU 6), Göttingen 1958, pp. 114, 145-147
הוא משקף את התאמת הכתוב להקשר המנוני מתגלה בסדר הרכיבים של  גם  נוסף שאולי  פרט   37

רכיב   13–12 כו  באיוב  האדוורביאלי.  הרכיב  של  במקומו  ובמיוחד  הראשונים,  הטורים  שלושת 

זה נתון תמיד בראש הטור )'ְּבֹכחֹו ָרַגע ַהָּים / ובתובנתו )קרי: ּוִבְתבּוָנתֹו( ָמַחץ ָרַהב / ְּברּוחֹו ָׁשַמִים 

ָיַסד ָאֶרץ / ּכֹוֵנן  ְּבָחְכָמה  19–20 מקומו מתחלף בחופשיות מטור לטור )'ה'  ִׁשְפָרה'(, ואילו במש' ג 

שני  בין  ביניים  בעמדת  לכאורה  עומד  12–13א  י  יר'  ִנְבָקעּו'(.  ְּתהֹומֹות  ְּבַדְעּתֹו   / ִּבְתבּוָנה  ָׁשַמִים 

הקטבים הללו: בשני הטורים הראשונים ניצב הרכיב הזה בסוף ההיגד, ואילו בטור השלישי הוא 

דווקא בראשו )'*ה'* ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו / ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו / ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים'(. ארגון זה מקנה 

לטור השלישי מראה של חתימה פואטית )השוו להלן, סעיף ד ליד הערה 43(, כפי שהבחין בן־דב, 

בעיה טקסטואלית )לעיל הערה 2(, עמ' 120. קרוב אל הדעת שתכונה זו תרמה לחלוקת הפסוקים 

המשתקפת בנה"מ ולנדידתו של הטור הרביעי החותם מפס' 12 לפס' 13. ברם דומה בעיניי שהבדלי 

מזמורי  בהקשר  הכתוב  הצבת  של  משנית  תוצאה  הם   12 בפס'  השונים  ההיגדים  ברכיבי  הסדר 

תחתיו  ומעדיפה  ארבעה'  'שלושה...  של  המקורי  המטבע  מן  הנבדלת  פואטית  בתבנית  ויציקתו 

את צימוד הטורים בזוגות. הזוג הראשון הוא תקבולת נרדפת שביסודה צמד המילים 'ארץ // תבל' 

)השוו למשל יש' יח 3; לד 1; תה' יט 5 ועוד(, והוא מסומן בחרוז דקדוקי )הכינוי החבור לנסתר: 

'*ה'* ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו / ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו'(. הזוג השני והמכריע הוא מעין התקבולת המשלימה, 

ַמִים'; השוו יש' לד 4א;  והוא מסומן בחזרה על מילה שלמה 'ִּבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים / *ו*ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

תה' קמח 4(. 

אמנם לשון הזימון שלפנינו אינה ציווי ברבים, כרגיל, כי אם זימון עצמי: 'ַחְסֵדי ה' עֹוָלם ָאִׁשיָרה //   38

ְלֹדר ָוֹדר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי' )פס' 2(, אבל זו סוגת משנה ידועה היטב בתוך סוגת ההמנון.

השוו איילי־דרשן, ודורך על במתי ים )לעיל הערה 28(, עמ' 234–235.  39
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ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחםַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים10

ִּבְזרֹוַע ֻעְּזָך ִּפַּזְרָּת אֹוְיֶביָךַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב11

ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתםְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ12

ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּוָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם13

פסוק 12 קרוב לניסוחו של ירמיה י 12 העומד במוקד ענייננו, ובשני הפסוקים נמנים 

הכתובים  בין  הבולט  ההבדל  והתבל.  הארץ  השמים,  גורמים:  שלושה  אותם  בדיוק 

הוא שבתהילים פט 12 אין כל רמז למוטיב החכמה, שהוא עיקרו של הדגם המשולש 

האופייני למימרה החכמתית שבבסיס ירמיה י 12 ומקבילותיו בספרות החכמה.

12 התמזגו למעשה שתי מסורות: מימרת חכמה בדגם  י  אם כן, נראה כי בירמיה 

בין  היו  12. מלכתחילה  פט  בדגם של תהילים  המנונית  והצהרה   20–19 ג  של משלי 

המסורות הללו קווי שיתוף אחדים שהקלו ואף זימנו את מיזוגן זו בזו: שתיהן מנוסחות 

וארץ.  שמים  של  הבסיסי  המושגים  בצמד  שימוש  עושות  ושתיהן  משולש,  בדגם 

ואילו בהשפעת  12 את אזכורה המשולש של החכמה,  י  ירמיה  נטל  ממסורת החכמה 

מסורת ההמנונות שינה הכתוב את הפעלים לצורות בינוני, ואולי גם קיבל ממנה את 

אזכור תבל בתור הגורם המשלים את הצמד של שמים וארץ לדגם המשולש הנדרש 

בשתי הנוסחות. כך התמזגו בו מרכיבים השאולים משתי המסורות.

לדעתי, העיבוד שחל בפסוק 12 נובע מצירופו לפסוק 13, שגרר התאמה מסוימת 

בין שני הכתובים בסגנונם ובסופו של דבר גם במבנם ובתוכנם. עניין זה יידון ביתר 

פירוט להלן )סעיף ה(, אבל תחילה יש לברר את רקעו של פסוק 13.

ו ע רק ו  1 3 ק  ו ס פ  . ד

כפי שכבר צוין, קשה לראות בנה"מ לפסוק 13 את נוסחו המקורי של הכתוב. הפסוק 

מבחינה  מחוספס  ביניהם  והמעבר  ובסגנונם,  בצורתם  שונים  חלקים  לשני  בו  נחלק 

תחבירית. כפי הנראה ההיגד הראשון בפסוק שייך למעשה לסופו של פסוק 12 )כעולה 

את  רק  כללה   13 פסוק  של  המקורית  גרסתו  ולכן  היווני(,  בנוסח  הכתוב  מפשט  גם 

שלושת המשפטים המתארים בפעלים נטויים את פעולת ה' בניהול האקלים העולמי. 

בשני הטורים הראשונים יש הסכמה בין עדי הנוסח על התופעות המתוארות: טור ]א[ 

'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ]ָה[ ָאֶרץ' מתפרש בתה"ש על העננים המובאים מסוף העולם 

)καὶ ἀνήγαγεν νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς(; טור ]ב[ 'ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה' מתבאר 

כנגד   .)ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν( הגשם  את  המלווים  הברקים  על  בתה"ש 

זאת, בטור ]ג[ נחלקים שני הנוסחים על מהות התופעה הנדונה: לפי נה"מ מה שנשמר 
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מדובר  תה"ש  לפי  ואילו  ֵמֹאְצֹרָתיו'(,  רּוַח  )'ַוּיֹוֵצא  הרוח  הוא  השמימיים  האל  במחסני 
40.)καὶ ἐξήγαγεν φῶς ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ( באור

מצב עניינים זה מעלה שאלות אחדות. הבעיה הבסיסית ביותר נוגעת לסדר ההיגדים 

כפי שהוא נתון הן בנוסח העברי הן בנוסח היווני. לפי העניין, שלושת ההיגדים מכוונים 

אל נקודת השיא של ירידת הגשם )וכך ביתר שאת בנה"מ, המעמיד בראש פסוק 13 את 

ַמִים'(. ברם מוקד תמטי זה אינו מעוצב כצפוי מבחינה  ההיגד 'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

לשונית. כל שלושת ההיגדים נוקטים צורות פועל נטויות – צורת ויקטול בטורים ]א[ 

הקלסית  המקראית  בסיפורת  למצוי  המקבילה  בדרך   – ]ב[  בטור  קטל  וצורת  ו־ ]ג[ , 

 )וכבר ראינו לעיל כי בעניין זה נבדל פסוק 13 בחדות מתחבירו וסגנונו של פסוק 12(.

הפעולות  רצף  שכן  הגשם,  ירידת  שעניינו  סיפורי  לקטע  מצטרפים  הם  אין  ברם 

המתואר בו אינו תואם את סדרן הצפוי. לו היה הכתוב מבקש לתאר כהלכה את מהלכו 

הטבעי של מזג אוויר המגיע לשיאו במערכת ממטרים, היה ראוי לו להזכיר את הגשם 

בסוף ולא באמצע.41 ואין זה שיקול עיוני בלבד, שכן זה סדר הפעולות המתואר בכתוב 

אחר מן הסיפורת הקלסית המתאר את בוא הגשם לאחר בצורת ממושכת מאוד בימי 

ַמִים ִהְתַקְּדרּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי ֶּגֶׁשם ָּגדֹול' )מל"א יח 45( –   אחאב: 'ַוְיִהי ַעד ּכה ְוַעד ּכה ְוַהּשָׁ

תחילה נזכרו העננים, אחר כך הרוח ורק לבסוף הופיע הגשם. ואם תמצא לומר שאין 

הכתוב הנדון כאן קטע של סיפור כי אם של מזמור מסוג ההמנון, יבוא פסוק מהמנון 

אחר ויוכיח כי גם בהמנונות מקובל לשקף את סדר האירועים הטבעי: 'ַהְמַכֶּסה ָׁשַמִים 

8(. לפיכך ראוי לשקול  ָחִציר' )תה' קמז  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח   / ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין   / ְּבָעִבים 

את האפשרות שסדר ההיגדים שלפנינו איננו סדרם המקורי, ומלכתחילה באו ברצף 

הטבעי יותר: ' ]א[ ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ / ]ג[ ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו / ]ב[ ְּבָרִקים 
ַלָּמָטר ָעָׂשה'.42

לשתי הגרסות הדים בחיבור החיצוני 'איגרת ירמיהו'; ראו להלן, סעיף ו )ג(.  40

בבעיה זו חש לפי דרכו קיסיין, והוא ביקש לפתור את הקושי בתיקון הנוסח מ'ברקים' ל'בדקים',   41

כלומר סדקים או חריצים )השוו מל"ב יב 6 –9, 13, כב 5 || דה"ב לד 10(, ובפירוש התמונה המתקבלת 

 E. J. Kissane, ʽWho Maketh ראו   .)8 מב  תה'   ;11 ז  בר'  )השוו  השמים  ארובות  פתיחת  על 

Lightnings for the Rainʼ, JTS 3 (1962), pp. 214-216. השוו מקיין, אף שבסופו של דבר נטה 
 W. McKane, A Critical and Exegetical Commentary on :לאמץ את נה"מ כצורתו בנקודה זו

צורתו  כי  לעצמו,  קשה  המתוקן  הנוסח  ואולם   .Jeremiah (ICC), I, Edinburgh 1986, p. 226
המשוחזרת  הריבוי  צורת  כן  ועל  קיבוצי,  יחיד  היא  המקרא  בלשון  'ֶּבֶדק'  המונח  של  הדקדוקית 

תמוהה. גם המקבילות שציין קיסיין חלקיות ורחוקות מכדי שיהיה בהן סיוע של ממש לשחזורו.

ראו  ירמיהו;  באיגרת  הפסוק  משכתוב  עולה   13 פס'  היגדי  של  המשוער  לסדר  אחר  מכיוון  סמך   42

 J. Carmignac, ʽLe :להלן, סעיף ו )ג(. פתרון דומה בכללו, אך שונה בפרטיו, הציע קרמיניאק

 Texte de Jérémie 10,13 (ou 51,16) et celui de 2 Samuel 23,7 améliorés par Qumranʼ,
RdQ 7 [26] (1970), pp. 287-288. אבל הסברו אינו משכנע, לדעתי. נוסח ה'המנון לבורא' יידון 
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לשחזור זה יתרון נוסף. הרצף המשוער מבאר את פשר השינוי שחל בסדר הרכיבים 

ָעָׂשה', הווה אומר את תזוזת הפועל מן המקום הראשון  ַלָּמָטר  'ְּבָרִקים  הפנימי בהיגד 

ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה  )' ]א[  במשפט למקום האחרון בו. בסדר ההיגדים המתועד 

ָאֶרץ / ]ב[ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה / ]ג[ ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו'( קשה למצוא טעם – בין במישור 

התחביר בין במישור המסר – להקדמת המושא ותיאור התכלית לראש המשפט בטור 

]ב[ , ואין להבין מדוע לא הוצבו רכיבים אלה במקומם הרגיל במשפט. אבל אם טור ]ב[ 

היה במקורו הטור האחרון, נקל לבאר את שינוי סדר הרכיבים בטכניקה מקובלת מאוד 

המילים  בסדר  מנוסחים  הראשונים  הטורים  שני  מבע:  חתימת  לציון  המקרא  בלשון 

הרגיל, שהפועל תופס בו את המקום הראשון )'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ / ַוּיֹוֵצא 

שהפועל  הרגיל,  מן  שונה  מילים  בסדר  מנוסח  החותם  הטור  ואילו  ֵמֹאְצֹרָתיו'(,  רּוַח 

כולה.43  היחידה  צוינה חתימת  וכך  ָעָׂשה'(,  ַלָּמָטר  )'ְּבָרִקים  בו למקום האחרון  הועבר 

יתר על כן, סדר רכיבים זה אף מקבל את מלוא משמעותו במישור המסר, שהרי הוא 

הגשם,  המטרת   – אחת  לתכלית  האוויר  מזג  תופעות  כל  את  מחולל  האל  כי  מדגיש 

שפירושה המעשי הענקת ברכת הפריון לעולם ולאדם. מקבילה המאשרת שחזור זה 

טמונה בברכה דויטרונומית המזכירה תחילה את אוצרות האל שבשמים ורק לאחר מכן 

את הגשם, ואף מעמידה אותו בתיאור תכלית כמצוי בפסוקנו: 'ִיְפַּתח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו 
ַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְּבִעּתֹו' )דב' כח 12(.44 ַהּטֹוב ֶאת ַהּשָׁ

נתונים נוספים תומכים בעקיפין בהשערה המוצעת כאן. בסדר ההיגדים המשוער 

נוצר קשר הדוק יותר עם הפסקה הפולמוסית הבאה לאחר פסקת השבח )פס' 14–15(. 

'ְנִׂשיִאים  כך נוצרת תמונת ראי חיובית של פתגם חכמתי המנוסח על דרך השלילה: 

הפסוקים  בין  הזיקה  על   .)14 כה  )מש'  ָׁשֶקר'  ְּבַמַּתת  ִמְתַהֵּלל  ִאיׁש   – ָאִין  ְוֶגֶׁשם  ְורּוַח 

שהעננים  שום  על  'עננים',  שמשמעו   – 'ְנִׂשיִאים'  הנדיר  שהמונח  העובדה  מעידה 

גבוהים ונישאים )או אולי 'ערפל', המתנשא מן הארץ( – נקרה במקרא בשני פסוקים 

אלה בלבד. אך מתברר כי הדמיון בין הפסוקים אינו מצטמצם לנקודת מגע יחידה בין 
לשונותיהם, אלא הוא מתרחב להקבלה בסדר רכיביהם:45

ביתר פירוט להלן, סעיף ו )ב(, ושם גם מוצע ביאור חלופי לסדר הרכיבים שהוא מציג בפס' 13.

 N. P. Lunn, Word-Order Variation in Biblical Hebrew Poetry: Differentiating ראו   43

 Pragmatics and Poetics (Paternoster Biblical Monographs), Waynesboro, GA 2006,
pp. 144-150, esp. 148-149

סדר  ָעָׂשה'( אל  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ]ב[   / ֵמֹאְצֹרָתיו  רּוַח  ַוּיֹוֵצא  )' ]ג[  מן הסדר המקורי המשוער  השינוי   44

ההיגדים המתועד )' ]ב[ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה / ]ג[ ַוּיֹוֵצא רּוַח ]תה"ש: אֹור[ ֵמֹאְצֹרָתיו'( ודאי חל בשלב 

קדום יחסית, שכן הוא מתועד הן בנה"מ הן בתה"ש. כפי הנראה הוא קשור בשיבוץ קטע השבח 

שבפס' 12–13 במקומו הנוכחי בתוך היחידה הנבואית )ראו להלן, סעיף ז(.

ו[ .  14 חוזרת כצורתה בפסוקים מירמיה ]שורות א, ב,  בשלושה מקרים מילת המפתח במש' כה   45
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י 13–14 || נא 16–17משלי כה 14 ירמיה 

 ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָאֶרץ ְנִׂשיִאים ]א[ 

 ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו ְורּוַח ]ב[ 

ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ְוֶגֶׁשם ָאִין ]ג[ 

 ִנְבַער ָּכל ָאָדם ִמַּדַעת ִאיׁש ]ד[ 

ֹהִביׁש ָּכל צֹוֵרף ִמָּפֶסלִמְתַהֵּלל ]ה[ 

ִּכי ֶׁשֶקר ִנְסּכֹוְּבַמַּתת ָׁשֶקר ]ו[ 

ְוֹלא רּוַח ָּבם ]ז[ 

אם כך, גם לשיבוצו של פסוק 13 בהקשרו הנוכחי יש זיקה מסוימת לספרות החכמה, 

אם כי יש להטעים כי זיקה זו אינה גלויה כפי שהיא בלשונו של פסוק 12, וגם אין היא 

מסבירה בהכרח את צורתו המקורית של פסוק 13 לעצמו.

מה מוצאו ורקעו הספרותי של פסוק 13? בשל מיעוט הנתונים קשה להשיב בוודאות 

על שאלה זו. אך אולי מותר להציע השערה הנאחזת בהתעניינותו המיוחדת של הכתוב 

יצוקים  הפסוק  היגדי  אחד,  מצד  האוויר.  מזג  תופעות  של  שגרתי  הבלתי  בנושא 

בתבנית שירית המרמזת על מוצאו במסורת המזמורית. מצד שני, המקבילה הקרובה 

לו ביותר מבחינה תמטית משוקעת בסיפור על הבצורת בימי אחאב )מל"א יח 41–45(. 

אם כן, הקשר אפשרי לפסוק 13 עשוי להיות מזמור תודה על עונת בצורת שהסתיימה, 

שסיפר אגב כך בפירוט על השתנות תנאי האקלים.46 אמנם אין בידנו דוגמה ממשית 

למזמור מעין זה, אבל ספר ירמיה עצמו כולל תפילת תחינה בגין בצורת )יר' יד 1–9(, 

והדעת נותנת שתפילות הודיה נישאו בסיומה של עת המצוקה עם בוא הגשם המיוחל. 

לפי מוסכמות הסוגה של מזמורי תודה, תפילות כאלו ודאי תיארו בפירוט את המצוקה 
)הבצורת( מכאן ואת היענות האל לזעקת העם )ירידת הגשם( מכאן.47

לעתים נקוטות מילים נרדפות במקום חזרה מילולית: ]ג[ 'ֶּגֶׁשם' למול 'ָמָטר' )השוו זכ' י 1; איוב 

לז 6(, ]ד[ 'ִאיׁש' לעומת 'ָאָדם' )השוו מש' ל 2; תה' סב 10, ועוד הרבה(. במקרה אחד ננקט צמד 

ניגודים: ]ה[ 'ִמְתַהֵּלל' לעומת 'ֹהִביׁש' )השוו תה' צז 6(.

ראוי להזכיר כי גם קרוגר הציע לפי דרכו לפרש את היחידה הנבואית כולה )יר' י 1–16( על רקע   46

להוציא  כדי  במיוחד  מכוון  בה  הגלום  התאולוגי  הפולמוס  ולדעתו  בצורת,  של  אפשרי  הקשר 

 H. J. Kruger, :מלבו של קהל היעד שיש בכוח האלילים להוריד גשם ולהפרות את האדמה. ראו

 ʽIdeology and Natural Disaster: A Context for Jeremiah 10:1-16ʼ, OTE 6,3 (1993), 
pp. 367-383. ואולם למעשה אי אפשר לעגן את ההקשר המשוער של בצורת אלא בפס' 13 בלבד, 
בן־דב,  בצדק  העיר  שכבר  כפי  מדי,  מאולץ  הנבואית  היחידה  למכלול  להרחיבו  הניסיון  כן  ועל 

בעיה טקסטואלית )לעיל הערה 2(, עמ' 105–106 והערה 22.

 H. Gunkel and J. Begrich, ראו  הציבור  תודת  מזמורי  של  והתוכן  הצורה  מאפייני  על   47
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מכל מקום, ובלא כל תלות בזיהוי מדויק של מקורו המשוער של פסוק 13, נראה כי 

המקבילות שצוינו לעיל מסייעות גם בהבנת היחס בין גרסותיהם הנבדלות של נה"מ 

ַמִים  'ְוַהּשָׁ  :45 יח  )מל"א  הן התיאור בפרוזה  ֵמֹאְצֹרָתיו'.  רּוַח/אֹור  'ַוּיֹוֵצא  ותה"ש בטור 

ְורּוַח  'ְנִׂשיִאים   :14 ָּגדֹול'( הן הפתגם החכמתי )מש' כה  ֶּגֶׁשם  ַוְיִהי  ְורּוַח  ָעִבים  ִהְתַקְּדרּו 

ְוֶגֶׁשם ָאִין'( מאשרים את מקוריותה של גרסת נה"מ 'רּוַח' כנגד הגרסה 'אֹור' שבתה"ש. 

אם כן, לפנינו דוגמה מעניינת להתפתחות עצמאית בתוך ענף הנוסח המיוצג בתה"ש. 

אמנם בדרך כלל גרסות הנוסח היווני )או מצעו העברי( משקפות צורה ספרותית של 

חלו  זה  בנוסח  גם  אבל  בנה"מ,  המשתקפת  מזו  יותר  עתיקה  שהיא  הנבואית  היחידה 

התפתחויות משניות, ואין הוא מייצג את הנוסח הקדמון בטהרתו.

הסברה שנוסח תה"ש 'ַוּיֹוֵצא אֹור ֵמֹאְצֹרָתיו' משקף גרסה משנית כבר הוצעה במחקר, 

למצעו  או  למתרגם  אותה  לייחס  אם  החוקרים  התחבטו  ובעבר  אחרים,  מטעמים  אך 

העברי, וגם נחלקו בזיהוי רקעה הרעיוני.48 ברם ספק בעיניי אם יש לייחס למילה 'אֹור' 

יותר שהיא שובצה כאן בניסיון לפתור  יוצאת דופן בהקשר הנוכחי. נראה  משמעות 

'ַוּיֹוֵצא  ובעיקר העברת הכתוב  את הבעיה שגרם סידורם המחודש של היגדי הפסוק, 

רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו' לסוף הפסוק – העברה שיצרה רצף סיפורי שאינו עולה בקנה אחד עם 

סדר האירועים הטבעי.49 הפתרון של המרת 'רּוַח' ב'אֹור' פתר בעיה זו בשני מישורים 

 Introduction to Psalms: The Genres of the Religious Lyric of Israel, J. D. Nogalski
 (trans.), Macon, GA 1998, pp. 240-247; S. Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship,
D. R. Ap-Thomas (trans.), Oxford 1962, II, pp. 26-30; קרוזמן, ההמנון ושיר התודה )לעיל 
הערה 8(, עמ' 155–209. היו שהציעו כי תה' פה ותה' קכו הם דוגמות למזמורי בצורת, אבל ספק 

 B. Becking, ʽCoping בעיניי אם יש לזיהוי זה סימוכין של ממש מן המזמורים גופם. ראו למשל

 with Drought and Famine in Some Post-Exilic Textsʼ, in E. Ben Zvi and C. Levin
 (eds.), Thinking of Water in the Early Second Temple Period (BZAW 461), Berlin

2014, pp. 229-255, at 244-249
בייחוד   ,141–127 עמ'  )תשי"ח(,  כז,ב–ג  תרביץ   ,'δεῖξαι αὐτῷ φῶς' זליגמן,  י"א  במיוחד  ראו   48

133–134 )= הנ"ל, מחקרים בספרות המקרא, בעריכת א' הורביץ, ע' טוב וש' יפת, ירושלים תשנ"ו, 

עמ' 411–426, בייחוד 418(; י' בן־דב, 'אוצרות אור', בתוך צ' טלשיר וד' עמארה )עורכות(, על קו 

התפר: בין ביקורת הנוסח לביקורת ספרותית )באר שבע יח(, באר שבע תשס"ה, עמ' 155–162. 

זליגמן נוטה לשער שהשינוי הוא מידי המתרגם וסבור שהוא משקף רקע הלניסטי קדם־גנוסטי, 

ובן־דב מעדיף לבאר את צמיחתו על רקע התפתחות הקוסמולוגיה בימי בית שני )בלא לקבוע אם 

בנוסח העברי שבתשתיתו(. לפתרון שונה, מתחום  לכן  קודם  עוד  או  חל בשלב התרגום  השינוי 

 A. W. Streane, The Double Text of Jeremiah, Cambridge סטרין:  רמז  המסירה,  תולדות 

p. 125 ,1896. לדעתו, המילה 'אֹור' היא השלמה מוטעית של התקבולת, ונראה לי כי כוונתו היא 
שהמילה הועמדה כנגד 'ָּבָרק'; השוו חב' ג 11, וראו גם תה' עז 19, צז 4.

אותה בעיה הטרידה גם את חז"ל, ואולם הם כמובן לא שינו את הכתוב אלא פירשו שהרצף הנתון   49

הטבע  לחוקי  כפוף  האל  שאין  דרכם,  לפי  ממנו,  הסיקו  לפיכך  מיוחד.  לקח  להשמיע  מבקש  בו 
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במקביל. במישור המציאות המתוארת מתקבל רצף הממשיך את התיאור המטאורולוגי 

אל מעבר לירידת הגשם וחותם בהתפזרות העננים ובבקיעת אור השמש מבעד להם. 

במישור המשמעות התאולוגית נרמזת בהופעת האור ישועת האל השמורה ליראיו.50 

כך הושגה חתימה הולמת של פסקת השבח, השבה ומבליטה את הניגוד בין יראי ה' ובין 

 ||  15–14 )פס'  המידי  בהמשך  הבאה  הפולמוסית  בפסקה  המתוארים  האלילים,   עובדי 

נא 17–18(.

1 3 ק  ו ס פ ל  1 2 ק  ו ס פ ף  ו ר י צ  . ה

12 הוא  13 שייכים למסורות ספרותיות נבדלות. פסוק  12 ופסוק  כפי שראינו, פסוק 

מימרת חכמה, שנוצקה בדגם הספרותי 'שלושה... ארבעה', וכללה בסופה טור נוסף 

המוביל את הקורא ללקח המעשי: גשמי הברכה מדגימים כיצד הבריאה מגלמת את 

נזכר  בו  אף  המזמורים;  בספרות  שמקורו  המנוני  קטע  הוא   13 פסוק  האל.51  חכמת 

המושלים באדם: 'ואמ' ר' אלעזר אמ' ר' חנינא: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת 

בשר ודם: אדם שופת קדרה, ואחר כך נותן לתוכה מים. אבל הקב"ה נותן מים, ואחר כך שופת 

הקדרה. שנ' "לקול תתו המון מים בשמים"' )בבלי, מגילה טו ע"א(. השוו משנת ר' אליעזר, יא: 

'מדת בשר ודם: מניח את הכלי ואחר כך נותן את המים. אבל הקב"ה אינו כן: מניח את המים תחלה, 

 ואחר כך מעלה את העבים. שנ' "לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשיאים"' )מהדורת ענלאו, 

עמ' 214(.

להקבלה בין האור המוחשי )φῶς( ובין הישועה המסתמלת בו )σωτηρία( השוו יש' מט 6. לתמונת   50

 ἐν θησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν, ἐκεῖ  :6 הישועה השמורה באוצרות ה' השוו תה"ש ליש' לג 

 ,σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον· οὗτοί εἰσι θησαυροὶ δικαιοσύνης
'ָּבאוצרות – ישועתנו; ָׁשם חכמה ודעת ויראה לה', הן אוצרות הצדקה', לעומת נה"מ: 'ְוָהָיה ֱאמּוַנת 

ִעֶּתיָך ֹחֶסן ְיׁשּוֹעת ָחְכַמת ָוָדַעת, ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו' )כבר זליגמן ציין פסוק זה(. 

דומה בעיניי שרעיון זה הוא יסודה של דרשת חז"ל המשווה בין הגשם המתואר בפסוק ובין התורה   51

זהו שאמר הכתוב "הוי כל   – )2 א  '"כי אם בתורת ה' חפצו" )תה'  במדרש תהילים על מזמור א: 

 צמא לכו למים" )יש' נה 1(. מה המים נתונים מן השמים, שנאמר "לקול תתו המון מים בשמים" 

)יר' י 13(, כך דברי תורה נתונים מן השמים, שנאמר "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם" 

17(. השוו שיר השירים רבה א, ג: 'נמשלו ד"ת ]=דברי תורה[  19(' )מהדורת בובר, עמ'  )שמ' כ 

13(, כך תורה מן השמים  י  במים... מה מים מן השמים שנא' "לקול תתו המון מים בשמים" )יר' 

19('. ומעניין שמשוואה מדרשית דומה מונחת גם  שנאמר "כי מן השמים דברתי עמכם" )שמ' כ 

אחר:  לכיוון  הכתוב  את  מושך  כמובן  שהוא  פי  על  אף  לפסוקנו,  היירונימוס  של  פירושו  ביסוד 

 Jerome, Commentary on Jeremiah (Ancient Christian Texts), M. Graves (trans.), C. A.
 Hall (ed.), Downers Grove 2011, p. 68: ʽ“When he utters his voice there is a tumult of
 waters in the heavens”, for all of the Lord’s teaching flows down from the heavenly
 realm […] “He Makes lightnings for the rain”, for when the rain of doctrine has come
 and parched human hearts have been satisfied, then you will find flashes and bright
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הקורא  את  המוביל  סיפורי,  היגיון  בעל  בתיאור  משוקע  הוא  שהפעם  אלא  הגשם, 

דרך תיאור מפורט של השתנות מזג האוויר עד לרגע המיוחל של בוא המטר. התמה 

 12 המשותפת עומדת ביסוד הצירוף של שני הפסוקים: כיוון שהטור הרביעי בפסוק 

מציג את נקודת השיא של המימרה החכמתית, התבקש פירוט נוסף של הגשם המתהווה 

בשמים. פירוט זה נמצא בקטע ההמנוני שתיאר את התפתחות מזג האוויר המובילה 

לירידת גשם. לפיכך הורחב פסוק 12 בהצמדתו לפסוק 13, והפך לתיאור מורחב של 

שליטת האל בטבע.

ַמִים' הפך להיות  הצמדת הפסוקים זה לזה גרמה לכך שמעמד הטור ')ו(ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

בהקשרו  מעמדו  השתנה  מבנית,  מבחינה  ראשית,  בחינות.  משתי  במקצת,  עמום 

המידי. מלכתחילה היה טור זה סופו של פסוק 12, בהתאם לדגם הספרותי 'שלושה... 

ארבעה'. אך בהקשרו החדש הוא נתפס בתור ראשו של פסוק 13, כי הקביעה שהמים 

עלילת  את  בהדרגה  הפורׂש  הסיפורי,  לתיאור  הולם  רקע  משמשת  בשמים  אצורים 

בעובדה  להיאחז  יכלה  אף  הכתובים  בין  המשנית  הזיקה  לגשם.  והפיכתם  שחרורם 

שהטור האחרון של פסוק 12 מזכיר את ה'שמים', ואילו הטור הראשון בפסוק 13 מזכיר 

שבמרכזה  תקבולת  למעין  לכאורה  להצטרף  יכולים  הטורים  שני  כן  ועל  'ארץ',  את 

המילה  של  הבנתה  ארץ'. שנית, מבחינה פרשנית, השתנתה   // 'שמים  המילים  צמד 

במובן  זו  מילה  מתפרשת   ,12 פסוק  של  בהקשרו  מלכתחילה,  הטור.  שבראש  'ָהמֹון' 

'הרבה', וכוונת הטור להודיע שהאל בחכמתו תכנן את העולם כך שיהיה תמיד שפע 

של גשמים, כי השמים נועדו מראש לאצור את המשקעים בתוכם )השוו איוב לח 22(.52 

 לעומת זאת, בהקשרו של פסוק 13, מתפרשת המילה במובן 'רעש' )השוו מל"א יח 41(, 

רעמים  גשמים:  לירידת  המתלווים  האור־קוליים  האפקטים  את  לתאר  הטור  וכוונת 

ַמִים... ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה'(, עננים ורוחות )'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים  וברקים )'ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

ִמְקֵצה ]ָה[ ָאֶרץ... ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו'(.

אבל   .)12 יז  יש'  )השוו  העברי  בנוסח  גלום  'ָהמֹון'  המילה  של  המשמעות  כפל 

התרגום  פעולת  עצם  שהרי  הפרשנית,  עמימותה  על  מעידים  העתיקים  התרגומים 

 M. Adriaen (gen. ed.), S. Hieronymi ראו  הלטיני  המקור  לנוסח   .lightnings of wisdomʼ
 Presbyteri Opera, Pars 1: Opera exegetica, 3: In Hieremiam (CCSL 74), S. Reiter

(ed.), Turnhout 1960, p. 106
והיא נעתקה לציון  'קול',  'ָהמֹון' הוא  אמנם מבחינה סמנטית ברור שמשמעה המקורי של המילה   52

 ,BDB במילון  תפוצתן  ונתוני  ההוראות  ארגון  )ראו  יחסית  מאוחרים  בשלבים  רק  ושפע   ריבוי 

עמ' 242(. ואולם להוראה המאוחרת ביחס 'עם רב, קהל גדול' יש מהלכים כבר בעברית המקראית 

הקלסית )ראו למשל שופ' ד 7; שמ"ב ו 19; מל"א כ 13, 28(, וההוראה 'שפע' משתמעת מן ההקשר 

בכתוב נוסף בספר ירמיה )יר' מט 32(, ואולי אפילו בזיקה למים )יר' נא 42(. משום כך סבורני שאין 

מניעה מלהניח הוראה זו גם בכתוב הנדון כאן.
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מחייבת את המתרגם להכריע איזו משתי המשמעויות האפשריות הוא מעדיף לייצג 

בתרגומו. ההיסוס בעניין זה ניכר במיוחד בתה"ש, כיוון שהמילה תורגמה בו בדרכים 

שונות בשני מופעי הכתוב. הנוסח היווני לירמיה י 13 מפרשו 'הרבה' )πλῆθος, השוו 

 3 16 התפרשה המילה 'רעש' )ἦχος, השוו יר' מז  32 ועוד(, ואילו בירמיה נא  יר' מט 
ועוד(.53

נראה כי עמימותה הסמנטית של המילה 'ָהמֹון' וההתחבטות המבנית בדבר מקומו 

ַמִים' הן גם הגורמים שדחפו להוספת המילים  הנאות של הטור השלם ')ו(ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

'ְלקֹול ִּתּתֹו' בענף הנוסח המיוצג בנה"מ )וממנו במקבילה שביר' נא 16, גם לפי תה"ש(. 

פרשנים ביקורתיים התלבטו הרבה בביאור המילים הללו, אך ניכרת הגזמה בתיאור 

נוסחו בדרך כלל קשות  וההצעות לתקן את  הקושי התחבירי הגלום בצירוף לעצמו, 

של  למדי  מצויה  סגנונית  תופעה  משקף  הביטוי  למעשה  מיותרות.54  ואף  כשלעצמן 

'ְלִתּתֹו קֹול'.55  'ְלקֹול ִּתּתֹו' שקול לביטוי  היפוך סדר הרכיבים בצירופי סמיכות, ולכן 

 ,16 גם בנקודה זו מתגלה אפוא קרבה יתרה בין נה"מ ובין הנוסח היווני של יר' נא ]תה"ש: כח[   53

המרחיקה את התרגום ליוונית של פסוק זה מן הנוסח היווני העתיק שבחלקו הראשון של תה"ש 

לירמיה ומקרבת אותו לאופיו של העיבוד הקדום הכלול בחלקו השני של הספר בתרגומו היווני. 

ראו לעיל הערה 7.

 D. J. Reimer, ʽA למשל  ראו  בדחייתן.  להאריך  טעם  ואין  ומגוונות,  רבות  ההשלמה  הצעות   54

Problem in the Hebrew Text of Jeremiah x 13, li 16ʼ, VT 38,3 (1988), 348-354. בדומה 
לחוקרים רבים אחרים, גם הוא סבור כי נשמטה מילה מן הכתוב. הוא מציע לשחזר 'בערפל קול 

תתו', בהסתמכו בין השאר על מקבילה מעלילת בעל האוגריתית: 'ותן קלה בערפת // שרה לארץ 

מזור  אין  ואולם  ברקים'.  לארץ  ושחרר  בעננים,  קולו  'ונתן  כלומר:   ,)CAT 1.4 V 8-9( ברקם' 

בשחזור זה לבעיה התחבירית שהוא מבקש לפתור. ראו עוד להלן הערות 55, 57.

 R. Althann, ʽThe Inverse Construct Chain and Jer 10:13, 51:16ʼ, JNSL 15 (1989), ראו  55

pp. 7-13, ושם גם נסקרו פתרונות ביקורתיים קודמים שהוצעו לתיקון הכתוב. על מבחר התיקונים 
שנרשמו שם אפשר להוסיף הצעות אחרות שעלו במחקר, כגון השערת דרייבר הבן שהשם 'המון' 

 G. R. Driver, ʽLinguistic and Textual Problems: Jeremiahʼ, JQR :'השתבש מן הפועל 'ֶיְהְמֻין

 BHSו־  BHK במהדורות  שנרשמו  התיקון  להצעות  השוו   .28,2 (1938), pp. 97-129, at 106
 D. Barthelemy, Critique textuelle de l’Ancien Testament, 2: Isaïe, Jérémie, ;לספר ירמיה

Lamentations (OBO 50/2), Fribourg ‒ Göttingen 1986, p. 545-546. מכל מקום, אין צורך 
BHK ו־BHS על  'ְלִתּתֹו קֹול', כמקובל על רבים; ראו למשל במהדורות  לתקן את הנוסח ולגרוס 

אתר )שתיהן בעריכת וילהלם רודולף, אם כי הוא עצמו העדיף בפירושו את תיקונו של דוהם, הנזכר 

 F. Giesebrecht, Das Buch Jeremia2 (Handkommentar :בעקבות גיזברכט ,)להלן, הערה 57

zum Alten Testament), Göttingen 1907, p. 65D. סדר מילותיו של נה"מ מתאשר מן המגילה 
4QJera, שהיא לא רק עד הנוסח הקדום ביותר של ספר ירמיה שהגיע לידנו, אלא גם אחת משלוש 

המגילות העתיקות ביותר שנמצאו בקומראן )זמנה נקבע לסוף המאה השלישית לפסה"נ על יסוד 

מהופכות  'סמיכויות  אבישור,  י'  ראו  מהופכת  סמיכות  של  התופעה  על  פלאוגרפיים(.  שיקולים 

במקרא, בקומראן ובפיוט הקדום', לשוננו נז,ד )תשנ"ג(, עמ' 279–288.
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הלבטים  את  פותרות  הן  הרי  במחקר.  הוכר  טרם  אלו  מילים  של  טעמן  עיקר  ברם 

ַמִים'  ַּבּשָׁ ַמִים  'ֲהמֹון  המילים  את  הן מנתקות  מבנית  חרב: מבחינה  הפרשניים באבחת 

'ָהמֹון'  הן מבהירות שהמילה  ומבחינה סמנטית   ,13 וקושרות אותן לפסוק   12 מפסוק 
מתפרשת במובן 'רעש', וביתר דיוק: 'רעם'.56

הפרשנות הביקורתית רואה על פי רוב בתחילתו של פסוק 13 משפט קטוע.57 ואולם 

למעשה תוספת המילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו' מספקת מענה חותך לשאלות הפרשניות שהתעוררו 

עם צירופם של פסוק 12 ופסוק 13 זה לזה. בד בבד, משתי בחינות אלו כבר מתרחק 

מלכתחילה  שהרי  בתה"ש,  נאמנות  ביתר  המיוצג  הכתוב,  של  המקורי  מנוסחו  נה"מ 

ַמִים' את פסוק 12 והמילה 'ָהמֹון' שימשה דווקא בהוראה  חתמו המילים ')ו(ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

'הרבה'. נראה אפוא כי תוספת המילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו' חלה רק לאחר שפסוקים 12–13 כבר 

היו משולבים ביחידה הנבואית שבירמיה י 1–16, ויש לראות בה אחת מן ההתפתחויות 

המתאפיין  שביסודו,  הקדם־מסורתי  בנוסח  דיוק  ליתר  או  בנה"מ,  שחלו  הפנימיות 
בשפע של עיבודים והרחבות לעומת מסורת הנוסח השמרנית יותר המיוצגת בתה"ש.58

השבח,  קטע  בהתהוות  הקודם  השלב  של  זמנו  על  לעמוד  יותר  קשה  זאת,  כנגד 

קרי צימודם של פסוקים 12–13 זה לזה. באופן תאורטי, מעשה זה עשוי היה להתרחש 

פסוק  זה,  שחזור  לפי  הנבואית.  ביחידה  השבח  כתובי  שילוב  עם  אחת  ובעונה  בעת 

13 התקיימו בנפרד ולא אוחו אלא בעת שיבוצם ביחידה הנבואית. ואולם  12 ופסוק 

נראה יותר שהם הוצמדו זה לזה כבר קודם לכן, וביחידה הנבואית שובצו כבר בצורת 

)והשוו  ַההּוא'  ַּבּיֹום  ּוָמָטר  ֹקֹלת  ה'  ַוִּיֵּתן  ּוָמָטר...  ֹקלֹות  ְוִיֵּתן  ה'  ֶאל  'ֶאְקָרא   :18–17 יב  שמ"א  ראו   56 

18(. חז"ל מצאו בפסוקנו סיוע לתפיסה הקוסמולוגית שקול הרעם אינו אלא  23; תה' עז  שמ' ט 

הרעמים'  'ועל  במילים  הדנה  בסוגיה  ע"א,  נט  ברכות  )בבלי,  לענן  מענן  הנשפכים  המים  קול 

שבמשנת ברכות ט, ב(. פירוש זה קרוב למעשה לפשט הכתוב )לפי נה"מ(, ואולי גלום בו פולמוס 

א,  ואלבק,  תאודור  )מהדורת  ד  ה,  רבה  בבראשית  המובע  זה  כגון  יותר,  דרשניים  פירושים   עם 

ִנְׁשָמע  ְּבָרָמה  'קֹול   :14 לא  ביר'  הכתוב  סמך  )על  בכי  משמעה  'קול'  המילה  שלפיו   ,)35–34 עמ' 

מן  והפרדת המים העליונים  ואף הקול שהשמיעו המים בעת בריאת העולם  ַתְמרּוִרים'(,  ְּבִכי  ְנִהי 

התחתונים )לפי בר' א 6–7( היה בגדר בכי )על סמך הכתוב באיוב כח 11: 'ִמְּבִכי ְנָהרֹות ִחֵּבׁש'(.

 J. Bright, Jeremiah (AB), :הדעה שמן הכתוב נשמט משהו הובעה למשל בפירושו של ברייט  57

Garden City, NY 1965, p. 77 note e-e. השפעה רבה נודעה להצעת התיקון של דוהם: '*לקולו 
 B. Duhm, ָמִים'(. ראו ִנַּתְך* המון מים בשמים' )על סמך שמ"ב כא 10: 'ַעד ִנַּתְך ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן ַהּשָׁ

 Das Buch Jeremiah (Kurzer Handkommentar zum Alten Testament 11), Tübingen ‒
 W. Rudolph, Jeremia2 (Handbuch zum Alten Testament), :השוו ;Leipzig 1901, p. 102
Tübingen 1958, p. 66; W. L. Holladay, Jeremiah (Heremeneia), Philadelphia 1986-

I, p. 324 n. 13a ,1989. ואולם הצעה זו, כל כמה שהיא מבריקה, מחייבת להניח הצטברות מופרזת 
של טעויות סופר )ו+נ < ת; כ/ך < ו(.

שלב הביניים, שבו הפסוקים כבר הוצמדו זה לזה אבל המילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו' טרם נתחבו ביניהם, אולי   58

משתקף בעקיפין במזמור החיצוני 'המנון לבורא'. ראו להלן, סעיף ו )ב(.
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יחידה אחת. כאמור, מסתבר מאוד שפסוק 13 הוצמד לפסוק 12 בתור הרחבה של טורו 

ַמִים', ולפיכך נראה שעיקר טעמו של הצימוד נעוץ במוטיב  האחרון ')ו(ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

כי  לשער  נקל  ברכה.59  גשמי  להמטרת  האחראי  הוא  שהאל  היתרה  ובהדגשה  הגשם 

צימוד מעין זה חל במסגרת מזמורית, שהרי ספרות המזמורים נוטה לפי טבעה למחזר 

חומרים קיימים ולשלב קטעים נתונים ונוסחות שגורות בצירופים חדשים. זאת ועוד, 

בין סוגות המשנה שבספרות המזמורים נמנים מזמורי החכמה, המשקפים אפיק ביטוי 

מזמורי של ספרות החכמה, ומזמור מעין זה עשוי להיות המקור שממנו נשאבה מימרת 

החכמה )בנוסחו המקורי של פס' 12( ששולבה יחד עם קטע מזמורי )כנוסחו המקורי של 
פס' 13( לשם הבעה המנונית של גדולת ה' ושליטתו בטבע.60

יתרה מזו, התיאור המפורט של שליטת ה' בטבע אינו אלא ביטוי לבעלותו המוחלטת 

כך  המזמורית.  לספרות  ביותר  אופיינית  זו  הכרה  של  והבעתה  עולמו,  על  האל  של 

למשל מצאנו הצהרת בעלות מפורשת האמורה בכתוב שכבר נדון לעיל: 'ְלָך ָׁשַמִים ַאף 

ְלָך ָאֶרץ / ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם' )תה' פט 12(. בריאת העולם לכל חלקיו – השמים, 

על  האל  אדנות  את  כולם  מבטאים  בהם  ובמתרחש  בהם  והשליטה   – והתבל  הארץ 

עולמו. אף יש להטעים כי בין המזמורים שהגיעו לידנו יש המנונות נוספים שעיקרון 

 זה מובע בהם תוך שילובו עם מוטיב החכמה: 'ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה' / ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת / 

ִּבְתבּוָנה'  ַמִים  ַהּשָׁ ְלֹעֵׂשה  ָהֲאֹדִנים...  ַלֲאֹדֵני  'הֹודּו   ,)24 קד  )תה'  ִקְנָיֶנָך'  ָהָאֶרץ   ָמְלָאה 

)תה' קלו 3–5(. אם כן, צימודם של פסוקים 12–13 מתבאר על רקע הספרות המזמורית; 

זו  יש להעיר כי לרעיונות אלה אין הד נוסף בקטעי הפולמוס של היחידה הנבואית, וגם מבחינה   59

12–13 ליחידה הנבואית שהם משובצים בה כעת. עם זאת, לא מן הנמנע  בולטת זרותם של פס' 

שמוטיב הגשם היה אחד המניעים לשבץ בנקודה זו את הפסוקים המאוחים הללו. הרי בכתוב אחר 

שהמטרת  המפורשת  בטענה  וזאת  האלילות,  נגד  בפולמוס  תפקיד  ממלא  מצאנוהו  ירמיה  בספר 

ִיְּתנּו  ַמִים  ַהּשָׁ ְוִאם  ַמְגִׁשִמים,  ַהּגֹוִים  ְּבַהְבֵלי  'ֲהֵיׁש  פגניים:  מכשפים  של  לכוחם  מעבר  היא  גשמים 

ְרִבִבים? ֲהֹלא ַאָּתה הּוא ה' ֱאֹלֵהינּו ּוְנַקּוה ָּלְך, ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה' )יר' יד 22(.

לפי שחזור זה, היסוד החכמתי שבקטע השבח הוא בעל חשיבות משנית יחסית במישור העריכתי   60

של צימוד הפסוקים. אמנם פס' 12 לעצמו מדגיש מאוד את חכמת האל, אבל מוטיב זה נדחק במידה 

מסוימת לשוליים עם צירופו של פס' 13, המבליט יותר את עצם אחריותו של ה' לניהולם התקין של 

סדרי הטבע בכלל ולהבאת גשמי ברכה בפרט. אך באורח מעניין חזר מוטיב החכמה לקדמת הבמה 

עם שילובם של פס' 12–13 )כקטע המנוני אחד( ביחידה הנבואית, שכן במכלול החדש ניצבת חכמת 

האל בפס' 12 )'ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו, ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים'( כנגד בערות האדם בפס' 14 )'ִנְבַער ָּכל 

ָאָדם ִמַּדַעת'(. עם זאת, דומה בעיניי שניגוד זה הוא תוצר משני בלבד של שילוב הפסוקים במקומם 

הנוכחי ואין לראות בו את עיקר טעמו של שיבוץ קטע השבח בתוך היחידה הנבואית )הנדון להלן, 

סעיף ז(. לדעה אחרת ראו אמן, אלים לאווילים )לעיל הערה 3(, עמ' 107–137, בייחוד 121–123, 

 .G. von Rad, Wisdom in Israel, J. D. Martin (trans.), London 1972, pp. 177-185 בעקבות

ברם אמן אינה רואה בפס' 12–13 יחידה לעצמה, אלא – בדומה לחוקרים רבים אחרים – היא רואה 

בהם חלק בלתי נפרד מפס' 12–16 )השקפה שכבר נדחתה לעיל, סעיף א(.
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צוטטו  שממנו  המסוים  המזמור  אם  גם  מקומו,  את  לאתר  יש  בה  כי  הדעת  אל  קרוב 
פסוקים אלה לא שרד בידנו באופן עצמאי.61

ת ו פ ס ו נ ת  ו י א ר  . ו

דיוננו עד כה חשף סימנים פנימיים המעידים כי קטע השבח שבפסוקים 12–13 התהווה 

בהדרגה, וכפי הנראה מלכתחילה היו פסוק 12 ופסוק 13 נפרדים לגמרי ואף שייכים 

הספרותי  בדגם  שנוצקה  חכמה,  מימרת  הוא   12 פסוק  נבדלות.  ספרותיות  למסורות 

'שלושה... ארבעה', וכללה בסופה טור נוסף המוביל את הקורא לתמה העיקרית של 

 המימרה: '*ה'* ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְּבֹכחֹו / ֵמִכין ֵּתֵבל ְּבָחְכָמתֹו / ּוִבְתבּוָנתֹו ָנָטה ָׁשָמִים – *ו*ֲהמֹון 

וסדרו  המזמורים,  בספרות  שמקורו  המנוני  קטע  הוא   13 פסוק  ואילו  ַמִים'.  ַּבּשָׁ ַמִים 

הפנימי תאם במקורו את סדר הפעולות המובילות לירידת גשם: 'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים 

ִמְקֵצה )ָה(ָאֶרץ / ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו / ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה'. רק בשלבים מאוחרים יותר 

צורפו הפסוקים זה לזה, ולאחר מכן הודקה זיקתם ההדדית בהעברת הטור המסכם של 

פסוק 12 לראשו של פסוק 13 ובהקדמת המילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו' לטור זה. שחזור זה משוער 

ברובו, אבל אפשר למצוא לו ראיות טקסטואליות עקיפות במקבילות אחדות לפסוקים 

הנדונים כאן.

קלה מזמור  )א( 

פסקת  בין  שונים.  מקטעים  קטעים  בו  שנלקטו  ונראה  אקלקטי,  אופי  קלה  למזמור 

את  בתמציתיות  הסוקרת  היסטורית  לפסקה   )6–1 )פס'  ההמנון  מבוא  המשמשת  הלל 

יציאת מצרים וכיבוש הארץ ומשמשת גוף ההמנון )פס' 8–12( נתחב פסוק 7 המשבח 

לצד זאת ראוי להטעים כי עניינו של קטע מזמורי זה חוזר ומהדהד בספר ירמיה, בנבואת תוכחה   61

זה שבני  ואילך(. תמיהת האל כיצד   20 ה  )יר'  שהאל קובל בה בגוף ראשון על בוגדנות ישראל 

המיתולוגיים  התוהו  כוחות  לעומת  מכונו  על  העולם  את  שהעמיד  מי  מפני  יראים  אינם  ישראל 

המיוצגים בים )פס' 22: 'ַהאֹוִתי ֹלא ִתיָראּו, ְנֻאם ה'? ִאם ִמָּפַני ֹלא ָתִחילּו? ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול ַלָּים, 

ַיַעְבֻרְנהּו'( מובילה בהמשך להדגשת  ַגָּליו ְוֹלא  ְוָהמּו  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ְוֹלא יּוָכלּו,  ַיַעְבֶרְנהּו,  ָחק עֹוָלם ְוֹלא 

כוחו של האל להמטיר גשמים בעתם )פס' 24: 'ְולֹוא ָאְמרּו ִבְלָבָבם: ִניָרא ָנא ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו, ַהּנֵתן 

קרוב  הזה  הטיעון  הגיון  ָלנּו'(.  ִיְׁשָמר  ָקִציר  ֻחּקֹות  ְׁשֻבֹעת  ְּבִעּתֹו,  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה[  ]קרי:  וירה  ֶּגֶׁשם 

של  הטכניקה  כידוע,  המשולבת.  בתצורתם  ודווקא   ,13–12 מפס'  העולה  הרעיוני  למהלך  למדי 

ציטוט מזמורים וקטעי מזמורים אופיינית מאוד לספר ירמיה בכללו, והיא מצויה כבר בנבואותיו 

מן הנמנע אפוא שהקטע המזמורי  )עד כמה שאפשר לעמוד עליהן(. לא  ירמיהו  האותנטיות של 

12–13 נקלט בנבואות ירמיהו כבר בשלב קדום ואולי אף ראשוני, אם כי אל מקומו  הנתון בפס' 

הנוכחי הגיע בשלב מאוחר יותר. מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם הפרופיל הלשוני של הקטע 

גופו, המתאים לימי ירמיהו עצמו )השוו לעיל, הערה 5; להלן, הערה 68(.
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את האל על שלטונו בטבע.62 כתוב זה מקביל לפסוק 13 בלבד, ובנוסח הקרוב )אך לא 

זהה( לצורתו המקורית המשוערת מבחינה זו שנעדרת ממנו התוספת שבראש הפסוק: 
'ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ / ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה / מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו'.63

מעמדו המשני של פסוק 7 במזמור מסתמן בקיטוע הרצף בין מבוא ההמנון לגופו, 

אך הוא גם נרמז מהבדל לשוני בינו ובין שאר המזמור: זה הכתוב היחיד הנוקט צורות 

בינוני, ואילו כל יתר הפעלים הנקוטים בגוף ההמנון מנוסחים בצורות נטויות – צורות 

יקטול  צורות  או   )12–8 )פס'  ההיסטורית  ובפסקה   )6–4 )פס'  ההמנונית  בפסקה  קטל 

 בפסקה המתפלמסת עם עבודת האלילים )פס' 13–18(. טעם תחיבתו של תהילים קלה 7 

ַמִים  ַּבּשָׁ ָעָׂשה  ה'  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  )'ּכל   6 להקשרו הנוכחי ברור: הוא נועד להרחיב את פסוק 

ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות'( ולהדגים את הכלל שה' הוא ריבון בלעדי בעולמו באמצעות 

שליטתו במזג האוויר, שתופעותיו קושרות בין השמים והארץ שנזכרו בפסוק הקודם.

צורתו  את  משקף  אינו   7 פסוק  של  נוסחו  כי  המורים  סימנים  גם  יש  זאת,  לצד 

המקורית של הכתוב ההמנוני, אלא הוא עצמו כבר בגדר עיבוד מאוחר. על כך מצביעה 

זהה לסדרם המקורי המשוער, אלא הוא  למשל העובדה שסדר ההיגדים בכתוב אינו 

נוספים לתלותו של  16. סימנים  נא   ||  13 י  מקביל בדיוק נמרץ לסדר המצוי בירמיה 

תהילים קלה 7 בנוסח מעין ירמיה י 13 עולים מלשונו של הכתוב. שניים מתוך שלושת 

הטורים הכלולים בכתוב נוקטים צורות בינוני )'ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ]...[ מֹוֵצא 

ָעָׂשה'(,  ַלָּמָטר  )'ְּבָרִקים  קטל  צורת  דווקא  נקוטה  מהם  באחד  אך  ֵמאֹוְצרֹוָתיו'(,  רּוַח 

שאיננה חלופה רגילה של בינוני ועל כן נוכחותה מפתיעה. כנגד זאת, אין כל רבותא 

שלפניה  בטורים  ויקטול  בצורות  השימוש  לאור   13 י  בירמיה  הזאת  הצורה  בהופעת 

ואחריה )'ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ]ָה[ ָאֶרץ ]...[ ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו'(, כיוון שצורת 

קטל היא חלופה אוטומטית של צורת ויקטול בלשון הפרוזה הקלסית.64 אם כן, צורת 

אמנם ניתוח זה אינו מקובל על פרשני ספר תהילים, המעדיפים לראות בפס' 7 חלק מיחידה תמטית   62

 H. J. Kraus, Psalms: A Commentary, H. C. Oswald רחבה יותר הנתונה בפס' 5–7; ראו למשל

 (trans.), II, Minneapolis 1989, pp. 490-494, esp. p. 493; F. L. Hossfeld and E. Zenger,
 Psalms (Hermeneia), III, L. M. Maloney (trans.), Minneapolis, MN 2011, pp. 492-501,
esp. pp. 493, 497-498. ואולם גם אם נסכים שפסוקים אלה מתלכדים ליחידה בדיעבד, דומני 
)כמפורט   7 ובמיוחד למעמדו הנפרד של פס'  והותר ראיות לחוסר אחדותם מלכתחילה,  די  שיש 

להלן(.

נוסח קצר דומה משתקף ב'המנון לבורא', הנדון להלן )וראו גם הערה 70(. ואולם כיוון שמקור זה   63

נוטה לעבד את הציטוטים המשולבים בו, ספק אם מותר להסיק ממנו את קיומו העצמאי של נוסח 

מקוצר של הפסוק, שכל חלקו הראשון הושמט ממנו.

כלשהי  מסיבה  אם  אך  במשפט,  הראשון  המקום  את  עקרונית  תופסת  ויקטול  שצורת  הוא  הכלל   64

הוקדם רכיב אחר של המשפט למקום זה, נודד הפועל להמשך המשפט ומקבל צורת קטל, כמצוי 

גם במקרה שלפנינו: 'ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה'.
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קטל בטור השני הולמת רק את נוסח הפסוק שבירמיה, והופעתה בתהילים קלה 7 אינה 

אלא שריד לצורתו הקדומה יותר של הכתוב. ואילו השינוי לצורות הבינוני בתהילים 

בדומה  זאת  המנוני.65  לתפקיד  הכתוב  את  להתאים  המגמה  המשך  אלא  אינו   7  קלה 

למה שראינו בירמיה י 12 לעומת מקבילותיו בספרות החכמה )לעיל, סעיף ג(.

16 )כתיב וקרי כאחד( גורס  || נא  13 )כתיב(  על כך יש להוסיף כי נה"מ לירמיה י 

את המונח המיתולוגי 'ארץ' בלא יידוע, ואילו תהילים קלה 7 גורס 'הארץ' )ומכאן גם 

גרסת הקרי ביר' י 13(. מן המפורסמות הוא שה"א היידוע היא פרי התפתחות מאוחרת 

 – הלשונית  בשמרנותה  המצטיינת   – המקראית  בשירה  בה  השימוש  בלשון;  יחסית 

מצומצם ביותר בהשוואה ללשון הפרוזה, אך הוא מתרחב בעברית המאוחרת של ימי 

הבית השני.66 ואכן יש בלשונו של מזמור קלה קווי איחור נוספים המעידים שלא קיבל 

את צורתו הנוכחית אלא בימי הבית השני.67 כנגד זאת, לא מצאתי שום סימן של איחור 

בלשונם של פסוקים 12–13, ומסתבר שהם משקפים בעקיבות את העברית המקראית 
הקלסית של )סוף( ימי הבית הראשון.68

אם כן, תהילים קלה 7 מבוסס על נוסח מעין ירמיה י 13 בעיבודו ובהתאמתו ללשון 

ייתכן ששני הכתובים שואבים  מידה  זאת, באותה  עם  ולסגנון ההמנוני.69  המאוחרת 

ממסורת משותפת, שנשמרה בנאמנות יחסית בירמיה וכנגד זאת עוּבדה ביתר חופשיות 

במזמור קלה. במקרה כזה, יש סיוע של ממש מתהילים קלה 7 להשערה המובעת בפנים 

בדבר עצמאותו המקורית של הכתוב בירמיה י 13.

לבורא' המנון  ' )ב( 

לראשונה  שנודע  קצר,  במזמור  משוקעת  כאן  הנדונים  לפסוקים  אחרת  מקבילה 

והוא הועתק במגילה  'המנון לבורא',  יהודה. המזמור מכונה במחקר  ממגילות מדבר 

לדעה אחרת ראו בן־דב, בעיה טקסטואלית )לעיל הערה 2(, עמ' 120.  65

 A. Hurvitz, ʽOriginals and Imitations in Biblical על הוספת יידוע כסממן של איחור יחסי ראו  66

 Poetry: A Comparative Examination of 1 Sam 2:1-10 and Ps 113:5-9ʼ, in A. Kort and
 S. Morschauser (eds.), Biblical and Related Studies Presented to Samuel Iwry, Winona

Lake, IN 1985, pp. 115-121
 Avi Hurvitz, ʽThe History of  ;174 ראו א' הורביץ, בין לשון ללשון, ירושלים תשל"ב, עמ'   67

 a Legal Formula: kōl ʾ ašer-ḥāpēṣ ʿ āśāh (Psalms cxv 3; cxxxv 6)ʼ, VT 32,3 (1982), 
pp. 257-267

מילים  שלל  נוקט   12 פס'  כי   ,60 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  ירמיה  לשון  הורנקול,  הצביע  למשל  כך   68

נרדפות לחכמה, אך נעדרת ממנו הצורה 'ַמָּדע', שהתחדשה בלשון המאוחרת של ימי הבית השני 

)בהשפעת הארמית(. ובכלל קשה למצוא בפסוקים אלו השפעה ארמית כלשהי, ישירה או עקיפה.

כך למשל אמן, אלים לאווילים )לעיל הערה 3(, עמ' 137, 143–144.  69
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11QPsa לאחר מזמור קנ )דף כו, שורה 9 ואילך(. המזמור כולו הוא מעשה טלאים של 

ציטוטים ממקורות מגוונים, חלקם מקראיים וחלקם חיצונים. בין השאר כלול בו קטע 

זה )שורות 13–15(:

ברוך עושה ארץ בכוחו

מכין תבל ֗בחכמתו

בתבונתו נטה שמים

ויוצא ]רו[  ֯ח מ֗או֯  ]צרותיו

ברקים למט[  ר עשה

ויעל ֗נשי֗א  ]ים מ[  ֗ק֗צ֗ה ]ארץ[ 

נוסחו של הקטע  ואולם הערכת   ,16–15 נא   ||  13–12 י  לירמיה  הקטע מקביל בעליל 

 12 חייבת להתחשב בדרכו לעבד את הפסוקים. כך למשל בנקודת המעבר בין פסוק 

לפסוק 13: לכאורה חסר בקטע זה כל חלקו הראשון של פסוק 13 )'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים 

ַמִים'  ַמִים'(, בדומה למה שמצאנו בתהילים קלה 7, לרבות המילים ')ו(ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ ַּבּשָׁ

12(.70 ואולם נראה כי יש הד למילים אלו  שאין להטיל ספק במקוריותן )כחלק מפס' 

במקום אחר ב'המנון לבורא': 'לפניו הדר ילך / ואחריו המון מים רבים' )שורות 9–10; 

לרישא השוו תה' צו 6 || דה"א טז 27: 'הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו'(. לא זו בלבד שהמילים 'המון 

ַמִים', אלא שהן גם משקפות את פירוש המילה  מים רבים' רומזות לטור ')ו(ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

התרגומים  מן  בחלק  כמצוי  'רעש'(,  במובן  )ולא  'הרבה'  במובן  'ָהמֹון'  הדו־משמעית 

העתיקים לפסוקנו.71 בכל זאת יש עניין בעובדה שאין בכל ה'המנון לבורא' שום רמז 

לבשורה'  'הכנה  קיסריה,  איש  אוזביוס  הכנסייה  אב  של  לחיבורו  מבעד  ניבט  דומה  נוסח   70

)Praeparatio evangelica(, ספר ז, פרק יא. אוזביוס מצטט שם ברציפות את יר' י 11–13 – אך 

ַמִים' – בתור ראיה לעיקרון שהאל הבורא ממשיך לנהל  בדילוג על המילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

את עולמו גם בהווה )עיקרון שהוא מדגימו גם במקראות נוספים אחרים, במיוחד מישעיהו השני(. 

ובראשונה  בראש  אוזביוס  של  עדותו  את  להעריך  ויש  ההקבלה,  מן  למסקנות  להיחפז  אין  ברם 

 S. Inowlocki, Eusebius and לפי דרכו בציטוט מקראות בחיבור האפולוגטי הזה. ראו למשל 

 the Jewish Authors: His Citation Technique in an Apologetic Context, Leiden 2006,
היא מעירה  כאן, אך  הנדון  מזכירה את המקרה  אינה  esp. pp. 83-86, 90, 100-103. המחברת 
להידון  שצריכה  לעצמה  קבוצה  מעמידים  לבשורה'  'הכנה  של  ז  בספר  המקרא  מן  שהציטוטים 

בנפרד.

מספר  למקראות  רומזות  אלו  שמילים  הסברה  יותר  מקובלת  לבורא'  ה'המנון  במחקר  אמנם   71

2 )'ְוִהֵּנה  ַמִים ַרִּבים ְּכקֹול ַׁשַּדי'(, מג  ַּכְנֵפיֶהם ְּכקֹול  24 )'ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול  יחזקאל, ובמיוחד ליח' א 

ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכֹבדֹו'(; ראו למשל  ַמִים ַרִּבים,  ְּכקֹול  ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִמֶּדֶרְך ַהָּקִדים, ְוקֹולֹו  ְּכבֹוד ֱאֹלֵהי 

סירא', תרביץ  בן  ובספר  קומראן  דזמרה במגילות  ופסוקי  יוצר  'עקבות של קדושת  ויינפלד,  מ' 

מקומראן',  ובתפילות  במזמורים  המקרא  עם  'דו־שיח  חזון,  א'   ;18 עמ'  )תשל"ו(,  מה,א–ב 
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למילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו'.72 אם כך, לא מן הנמנע שההמנון מצטט נוסח מוקדם יחסית של 
צימוד הפסוקים, שהמילים 'ְלקֹול ִּתּתֹו' עדיין לא שובצו בו.73

המתועד   13 פסוק  של  רכיביו  בסדר  ההבדל  הוא  לב  תשומת  המחייב  אחר  עניין 

ב'המנון לבורא': ')ג( ויוצא ]רו[ ֯ח מ֗א֯ו ]צרותיו[ / )ב( ]ברקים למט[ ר עשה / )א( ויעל 

֗נשי֗א ]ים מ[ ֗ק֗צ֗ה ]ארץ[ '. עצם השינוי בסדר הרכיבים לעומת סדרם בירמיה י 13 עולה 

בקנה אחד עם ההשערה שהוצעה לעיל בדבר נוסחו המקורי של כתוב זה. ואולם הסדר 

הספציפי הנתון ב'המנון לבורא' אינו הולם את השחזור, ולמעשה קשה למצוא בו היגיון 

בפני עצמו.74 דומני שההסבר הפשוט ביותר הוא שבעל ה'המנון לבורא' ציטט מתוך 

נוסח עברי שסדר היגדיו היה זהה לסדר )המשני( המתועד בכל עדי הפסוק שבידנו )וגם 

7(, אלא שהחליף בין מקומותיהם של הטור הראשון והאחרון  במקבילה שבתה' קלה 

ַרִּבים'  'ַמִים  ַמִים', הצירוף  ל'ֲהמֹון  בניגוד  65. אבל  בייחוד עמ'   ,66–63 )תשס"ג(, עמ'  א  מגילות 

ייחודי להקשר זה ביחזקאל, אלא מצוי כשלושים פעם בכל המקרא. הצירוף אמנם אופייני  אינו 

 ליחזקאל, ומופיע לא פחות מעשר פעמים בספרו )א 24, יז 5, 8, יט 10, כז 26, לא 5, 7, 15, לב 13, 

 מג 2(, אך הוא שכיח למדי גם בספר תהילים )יח 17 ]=שמ"ב כב 17[ , כט 3, לב 6, עז 20, צג 4, 

קז 23, קמד 7( ובטקסטים שיריים אחרים )במ' כד 7; יש' יז 13, כג 3; חב' ג 15; שה"ש ח 7( ואפילו 

בפרוזה )במ' כ 11; יר' מא 12; דה"ב לב 4(. ההשערה שיש זיקה אינטרטקסטואלית בין שורה זו של 

ה'המנון לבורא' ובין יח' א 24 אינה מתחייבת מן הממצא גופו, אלא היא נובעת מן ההנחה המוקדמת 

 E. G. Chazon, ʽLiturgical Communion with the ראו  הקדושה.  לתפילת  קשור  שההמנון 

 Angels at Qumranʼ, in D. K. Falk et al. (eds.), Sapiential, Liturgical and Poetical Texts
from Qumran (STDJ 35), Leiden 2000, pp. 101-102 and n. 21. לדעתי פשוט יותר הפירוש 
המוצע בפנים: כיוון שהצירוף 'ֲהמֹון ַמִים' מצוי במקרא אך ורק ביר' י 13 || נא 16, הרמיזה לפסוקנו 

שקופה למדי, ואילו המילה 'ַרִּבים' אינה אלא ביאור למילה העמומה 'ָהמֹון'.

'מבדיל   :12–11 בשורות  כגון  הראייה,  בחוש  הקשורים  יסודות  מאוד  מדגיש  ההמנון  כי  יצוין   72

ביובלים  )עיבוד הכתוב  ידעו'  לוא  כי הראם את אשר  וירננו  כול מלאכיו  ראו  אז  אור מאפלה... 

חז"ל',  ובספרות  החיצונית  בספרות  מדרש  ודרכי  אגדות  וקדם:  'אחור  קיסטר,  מ'  השוו   ;3–2  ב 

י' לוינסון ואחרים ]עורכים[ , היגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט: 

ירושלים  שנים,  וחמש  שבעים  לו  במלאות  פרנקל  יונה  פרופסור  של  לכבודו  מחקרים  קובץ 

49(. כנגד זאת, אין למצוא בו שום יסוד הנקלט בחוש  244 והערה  231–259, בעמ'   תשס"ז, עמ' 

השמיעה.

כזכור, נוסח קצר כזה עומד ביסודו של תה"ש ליר' י 13, ולכן מפתה להניח שבעל ה'המנון לבורא'   73

עיבד נוסח מעין מצעו העברי של תה"ש. ואולם דומה שמסקנה זו תהא נחפזת מדי, כפי שמרמז 

בנקודה  אמנם  )תה"ש(.  מאוצרותיו'  אור  'ויוצא  ובין  )נה"מ(  מאוצרותיו'  רוח  'ויוצא  בין  החילוף 

הקריטית לעניינו יש חור בגוויל של מגילת המזמורים, והמילה השנייה אבדה בו כמעט כולה. אבל 

קצה האות האחרונה שנותר לפלטה הולם יותר חי"ת מרי"ש, ולכן נראה שההמנון הלך בעקבות 

נה"מ )המשמר כאן, לדעתי, את הגרסה המקורית(, והנוסח שעמד בפניו אינו זהה לגמרי למצעו 

המשוער של תה"ש.

שחזורו המסובך של קרמיניאק )לעיל הערה 42( אינו פותר קושי זה.  74
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בהתאם לתופעה הסגנונית המכונה 'חוק זיידל', הווה אומר כדי לאותת לקוראיו שהוא 
מצטט מתוך מקור קיים:75

לבורא'נה"מ המנון  '

 ויוצא ]רו[ ֯ח מ֗או֯ ]צרותיו ]ג[ ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה )ָה(ָאֶרץ ]א[ 

ברקים למט[ ר עשה ]ב[ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ]ב[ 

ויעל ֗נשי֗א ]ים מ[ ֗ק֗צ֗ה ]ארץ[  ]א[ ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו ]ג[ 

כאמור,  השלם.  המזמור  של  הספרותי  באופיו  טמונה  זה  הסבר  של  למהימנותו  ראיה 

ממקורות  מובאות  מעיבודי  מורכב  כולו  שהמזמור  מראה  לבורא'  ב'המנון  צמוד  עיון 

מגוונים. והנה שיכול סדרם של רכיבי הציטוט אכן נקוט בו במקרה נוסף: 'חסד ואמת 

סביב פניו / אמת ומשפט וצדק מכון כסאו' )שורות 10–11(, שאינו אלא ציטוט מהופך 

של תהילים פט 15: 'ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאָך / ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך'.

'ברוך'  המילה  תוספת  היא  לעיון  הראויה  לבורא'  ה'המנון  בנוסח  שלישית  גרסה 

12: 'ברוך עושה ארץ בכוחו' וגו'. זו ודאי גרסה משנית, שהרי אין היא  בראש פסוק 

עולה בקנה אחד עם תבניות הניסוח הרגילות של ברכה לה' בלשון התפילה המקראית, 

אשר בדרך כלל מעמידה לאחר הצורה 'ברוך' את שם האל.76 עם זאת, אפשר לשמוע בה 

הד למקראות ליטורגיים מובהקים, המלווים את שם האל בתואר מורחב שעיקרו צורת 

'ָּברּוְך   ,)18 ְלַבּדֹו' )תה' עב  ִנְפָלאֹות  ִיְׂשָרֵאל, ֹעֵׂשה  'ָּברּוְך ה' ֱאֹלִהים, ֱאֹלֵהי  בינוני כגון 

ם' )תה' קלה 21(. ואולי ראוי להשוות בין נוסח ה'המנון לבורא'  ה' ִמִּצּיֹון, ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ 

 ,11QPsa( מזמורים  מגילת  באותה  קמה  מזמור  של  המודגש  הליטורגי  עיבודו   ובין 

ועד' לאחר  וברוך שמו לעולם  ה'  'ברוך  החוזר  הוספת הפזמון  ביטויו  יז(, שעיקר  דף 

כל פסוק מפסוקי האקרוסטיכון האל"ף־בי"תי הזה. אם כן, אין בנוסח ה'המנון לבורא' 

מ' זיידל, חקרי מקרא, ירושלים תשל"ח, עמ' א–קח. יש להטעים כי אמצעי סגנוני זה אינו מוגבל   75

לספרות המקרא אלא הוא מתועד גם בספרות הבית השני )כגון בספר בן סירא( ואף מעבר לה. ראו 

 P. C. Beentjes, ̔ Inverted Quotations in the Bible: A Neglected Stylistic Patternʼ, Biblica
63 (1982), pp. 506-523

כך במיוחד בדוקסולוגיות שבספר תהילים )מא 14, פט 53, קו 48 || דה"א טז 36( ועוד. לאחר שם   76

האל עשוי לבוא פירוט של מעשי ה' שבגינם מברך אותו המתפלל, בצורת פסוקית זיקה המסומנת 

ב'אשר' )כגון בר' יד 20; שמ"א כה 39; מל"א ח 56; תה' סו 20 ועוד(, ולעתים היא לובשת צורה של 

פסוקית הנמקה המסומנת ב'כי' )תה' כח 6, לא 22(. תמונה זו נשמרת בעיקרה גם בספר בן סירא 

בכינוי  להמיר את השם המפורש  ניכרת העדפה  כי באלו האחרונות  אם  יהודה,  ובמגילות מדבר 

הכללי יותר 'ֵאל', וכן אנו מוצאים בהן שכינוי הגוף לנוכח )'ַאָּתה'( בא בהן לעתים בין 'ברוך' ובין 

'ברוך' לפני תואר המנוסח בצורת  ואולם אין במקורות אלה מקבילה להצבת  לשון הפנייה לאל. 

בינוני כמצוי ב'המנון לבורא'.
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כדי להעיד על נוסחם הקדמון של הפסוקים שהוא מצטט, אבל יש בו כדי ללמד על 

חיותם במסורת הליטורגית.77 בד בבד ראוי לזכור כי הפתיחה בלשון 'ברוך' מאפיינת 

את מזמורי התודה,78 ואולי אפשר לשמוע בהופעתה הד להקשרו המקורי של פסוק 13.

ירמיהו )ג( איגרת 

וברוך  ירמיה  לספרי  נספח  בתור  ביוונית  שנשמר  חיצוני  חיבור  היא  ירמיהו'  'איגרת 

בתה"ש. החיבור מבוסס במידה רבה על שכתוב היחידה הנבואית בירמיה י 1–16 תוך 

59–61 מיוסדים  שיבוצה במסגרת ספרותית של איגרת בהשראת ירמיה כט. פסוקים 
על ירמיה י 13, ויש בהם משום עדות עקיפה על נוסח הכתוב שביסודם:79

ֶמש ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ַהְּמִאיִרים 59  ִּכי ַהּשֶׁ

ָסִרים ֶאל ִמְׁשָמַעתַהׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְׁשַמְרָּתם 

ַּגם ַהָּבָרק )ἀστραπή( ָּבִהיר הּוא ְּבֵהָראֹותֹו60

ְוַּגם ָהרּוַח )πνεῦμα( ְּבָכל ָהָאֶרץ נֹוָׁשֶבת 

 ַּגם ָהֲעָנִנים )νεφέλαις( ִמֵּדי ַצּות ֱאֹלִהים 61

ָעֹשה ַיֲעׂשּו ֶאת ִמְצָותֹואֹוָתם ַלֲעבֹור ַעל ְּפֵני ֵּתֵבל ֻּכָּלה 

לּוָחה ִמַּמַעל ֶלֱאֹכל ָהִרים ִויָעִרים  עֹוָׂשה ֶאת ִמְׁשַלְחָּתּהְוַּגם ָהֵאׁש )πῦρ( ַהּשְׁ

ירמיהו מחויב להתחשב בדרכו של החיבור  ל'המנון לבורא', המעיין באיגרת  בדומה 

לעבד בחופשיות את פסוקי היחידה הנבואית המונחים בתשתיתו. כך למשל יש קשר 

ההיגדים  ובין  עננים(  רוח,  )ברק,  60–61א  בפסוקים  הנזכרים  המרכיבים  בין  שקוף 

מן  ברור שכל אחד  מידה  אך באותה   ,13 י  בירמיה  הנתונים  האוויר  מזג  על תופעות 

ראויה  זאת  לאור  למדי.  נרחב  הוא  שלעתים  עצמאי,  לפיתוח  זכה  הללו  המרכיבים 

הפסוק  בנוסח  אחדים  פרטים  לגבי  ירמיהו  איגרת  של  העקיפה  עדותה  לב  לתשומת 

המקראי הנדון כאן:

נקודה אחרונה זו הדגיש לפי דרכו גם בן־דב, בעיה טקסטואלית )לעיל הערה 2(, עמ' 116.  77

גונקל ובגריך, תהילים )לעיל הערה 47(, עמ' 242.  78

הספרים  כהנא,  א'  במהדורת  הרטום,  א"ש  של  העברי  תרגומו  לפי  כאן  מובאת  ירמיהו  איגרת   79

 S. A. Adams, מעודכן:  אנגלי  תרגום  שמח.  עמ'  תרצ"ז,  אביב  תל  א,ב,  אביב,  תל  החיצונים, 

 Baruch and the Epistle of Jeremiah: A Commentary Based on the Texts in Codex
זו  )במהדורה   Vaticanus (Septuagint Commentary Series), Leiden 2014, p. 172-173
 נרשמו הכתובים הנזכרים בפנים בתור פס' 61–62(. לנוסח המקור היווני ראו מהדורת ציגלר )לעיל 

הערה 4(, עמ' 502–503.
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שכולם א.  ומדגיש  השמים  מאורות  את  מונה   59 פסוק   :13 פסוק  של  הרישא 

'סרים למשמעת' האל, ונראה כי דבריו מפתחים חלק ממרכיבי ההיגד הפותח את 

ַמִים'. המילה 'ָהמֹון' נתבארה 'הרבה',  פסוק 13 בנה"מ: 'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

צירוף  ואילו  והכוכבים(,80  הירח  )השמש,  השמים  לצבא  רמז  בתור  ונתפרשה 

כי חסרה  יש להודות  )'סרים אל משמעת'(.81  ציות  'ְלקֹול' נתבאר במובן  היחס 

ברם  'ַלָּמָטר'(.   :13 לפסוק  )הקרובות  ַמִים'  'ִּתּתֹו  למילים  התייחסות   59 בפסוק 

קשה להניח שמילים אלו נעדרו מן הכתוב שעמד בפני בעל האיגרת, כי העניין 

הובע מפורשות במקום אחר בחיבור אגב גינוי האלילים: 'ּוָמָטר )ὑετόν( ֹלא ִיְּתנּו 

ַעל ָהֲאָדָמה' )פס' 52(.

]ג[ נרמז בשני מקומות בפסוקים אלה, אלא שכל אחד ב.  : טור  ]ג[  טור  גרסת 

נֹוָׁשֶבת'  ָהָאֶרץ  ְּבָכל   )πνεῦμα( ָהרּוַח  'ְוַּגם  גרסה שונה: הכתוב  מהם מבוסס על 

)פס' 60ב( מבוסס על נוסח מעין נה"מ: 'ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו', ואילו הכתוב 'ְוַּגם 

לּוָחה ִמַּמַעל... עֹוָׂשה ֶאת ִמְׁשַלְחָּתּה' )פס' 61ב( נראה מושתת על נוסח  ָהֵאׁש ַהּשְׁ

לבעל  נתבארה  'אור'  שהתיבה  אלא  מאוצרותיו'.82  אור  'ויוצא  תה"ש:  מעין 
האיגרת 'אּור' )πῦρ( ולא 'אֹור' )φῶς( כמשתקף בתה"ש לירמיה י 83.13

13: המשווה בין סדר הרכיבים בפסוקים אלה של ג.  פסוק  של  ההיגדים  סדר 

איגרת ירמיהו ובין הסדר הנתון בנוסחים המתועדים של ירמיה י 13 – או הסדר 

קשר  כל  יראה  לא   – בקומראן  המזמורים  ממגילת  לבורא'  ב'המנון  המתועד 

לשימוש ב'ָהמֹון' במשמעות 'צבא' ראו שופ' ד 7; יש' יג 4; השוו יש' כט 7, 8, לא 4.  80

זאת בהתאם לביטוי המקראי הרגיל 'שמ"ע ְלקֹול פלוני' שפירושו 'עשה כרצון פלוני, ציית לו'. ראו   81

למשל בר' ג 17, טז 2; שמ' ג 18, טו 26, יח 24; שופ' ב 20; שמ"א ב 25; תה' פא 12.

למשל  כך  נוספים.  מקראות  על  גם  בעליל  נשען  זה  בפסוק  האש  של  המפורט  תיאורה  זאת,  עם   82

ָיַער  ִּתְבַער  'ְּכֵאׁש   :15 פג  תה'  על  נסמך  ִויָעִרים'  ָהִרים  ֶלֱאֹכל  ִמַּמַעל  לּוָחה  ַהּשְׁ ָהֵאׁש  'ְוַּגם  התיאור 

ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים'. הזיקה בין תמונת האש השלוחה בפס' 61ב לדימוי המחסן האלוהי )אוצרות 

ה'( – כמשתמע מן הגרסה 'ַוּיֹוֵצא *אּור* ֵמֹאְצֹרָתיו' – היא אולי לפי האמור ביר' נ 25: 'ָּפַתח ה' ֶאת 

אֹוָצרֹו, ַוּיֹוֵצא ֶאת ְּכֵלי ַזְעמֹו'.

בעל  בפני  שעמד  ירמיה  ספר  של  הנוסח  בשאלת  ירמיהו  איגרת  חוקרי  בין  נטוש  ויכוח  כידוע,   83

האיגרת, אם היה זה הנוסח הארוך המשתקף בנה"מ או שמא הנוסח הקצר הניבט מבעד לתה"ש. 

 R. G. Kratz, ʽDie Rezeption von Jeremia 10 und 29 im pseudepigraphen Brief ראו במיוחד

 des Jeremiaʼ, JSJ 26,1 (1995), pp. 2-31; B. D. Thomas, ʽReevaluating the Influence of
 Jeremiah 10 upon the Apocryphal Epistle of Jeremiah: A Case for the Short Editionʼ,
ZAW 120,4 (2008), pp. 547-562. הנתונים המובאים כאן רומזים לפתרון הבעיה בכיוון אחר, 
בעל  בפני  עמדו  יחד  גם  הגרסות  שתי  אומר:  הווה   ,13–12 בפס'  נוגעים  שהדברים  ככל  לפחות 

משלו  פרשנות  בחיבורו  מטמיע  כך  ואגב  מהן  אחת  לכל  רמזים  בעיבודו  משלב  והוא  האיגרת, 

לטקסטים שבידו.
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ביניהם. אבל אם משווים את פסוקי האיגרת אל סדרם המשוער של היגדי פסוק 

13 כמוצע לעיל )סעיף ד(, מתגלה מיד שיש ביניהם יחס כיאסטי:

61א  –60 ירמיהו  13 איגרת  י   ירמיה 
המקורי( הרכיבים  סדר  )לפי 

 ]א[ ַוַּיַעל/ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה )ָה(ָאֶרץַּגם ַהָּבָרק ָּבִהיר הּוא ְּבֵהָראֹותֹו

 ]ג[ ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיוְוַּגם ָהרּוַח ְּבָכל ָהָאֶרץ נֹוָׁשֶבת

 ]ב[ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשהַּגם ָהֲעָנִנים... ַעל ְּפֵני ֵּתֵבל ֻּכָּלה...

יש לשקול את האפשרות שהתצלובת בין המקורות אינה מקרית אלא היא נובעת שוב 

מחוק זיידל, הווה אומר: בעל איגרת ירמיהו החליף בין מקומותיהם של הטור הראשון 

והאחרון כדי לאותת לקוראיו שהוא מצטט מתוך מקור קיים.84 אם השערה זו מכוונת 

אל האמת, יש באיגרת ירמיהו כדי להעיד בעקיפין על סדר ההיגדים בנוסחו של פסוק 

13 שעמד לפני בעל האיגרת, ומסתבר כי הוא תואם את הרצף ששוחזר לעיל על סמך 

שיקולים אחרים.

הנבואית ביחידה   13 –12 פסוקים  שיבוץ   . ז

דיוננו עד כה התרכז בחשיפת תולדותיו הספרותיות של קטע השבח בפסוקים 12–13 

לעצמו. הפסוקים שהוא מורכב מהם נטועים במסורות ספרותיות שונות, ואף צימודם 

זה לזה נעשה כנראה במסגרת מזמורית קדומה,85 שאין לה בהכרח קשר ישיר לנבואות 

 ירמיהו. אבל קטע זה ידוע לנו, בראש ובראשונה, כחלק מן היחידה הנבואית בירמיה 

י 1–16, ועל כן יש לברר את טעם שיבוצו בהקשרו הכולל.

הן בתה"ש הן בנה"מ נתונים פסוקים 12–13 בהקשר מידי זהה, בין ההצהרה הארמית 

שבפסוק 11 מכאן להמשכם של דברי הפולמוס נגד הפסילים שבפסוקים 14–15 מכאן. 

11 נבדל בלשונו ואף במסגרתו הדיסקורסיבית משאר היחידה הנבואית, ואילו  פסוק 

דברי הפולמוס בפסוקים 14–15 הם המשכם הישיר של דברי הפולמוס בחלקה הקודם 

של הנבואה הן לפי סדרם העתיק כפי שנשמר בתה"ש )פס' 2–5א, 9, 5ב( הן לפי סידורם 

מעיקר  אינו   11 שפסוק  ברור  לפיכך   .)9–8  ,5–2 )פס'  בנה"מ  שהוא  כפי  המחודש 

ראו לעיל הערה 75. יש להודות כי שינוי בסדר ההיגדים ייראה כמובן גם בהשוואת הכתוב ב'איגרת   84

13, אבל ההבדלים מתארגנים בצורה כיאסטית מלאה רק בהשוואת הכתוב  ירמיהו' לנה"מ לפס' 

לסדרם המשוער של היגדי הכתוב, כמוצג בפנים. 

מחזקת  להפקיעו  סיבה  ואין  לשוני,  איחור  סממני  בקטע  למצוא  אין   ,)68 הערה  )לעיל  כאמור   85

העברית המקראית הקלסית של )סוף( ימי הבית הראשון.

 ]33
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הכתובים  הפולמוס.86  דברי  של  הרצף  לתוך  משנית  תחיבה  בגדר  הוא  אלא  הכתוב, 

הקודמים לו התחלפו בעקבות תהליכי העיבוד שעברו קטעי הפולמוס בענפי הנוסח 

השונים, ועל כן השתנתה גם זיקתו של פסוק 11 למה שקדם לו )בתה"ש הוא מופנה 

14–15 שלאחריו נותרו  אל האלילים, ואילו בנה"מ הוא מיועד לגויים(, אבל פסוקים 

הנבואית  היחידה  בנוסח  נכלל  כבר   11 שפסוק  נראה  מקום  מכל  במקומם.87  קבועים 

שעמדה בפני מי שהוסיף את פסוקים 12–13.

שכן  למקומם,   13–12 פסוקים  נוספו  מדוע  להבין  מאפשרת  זו  הנחה  לדעתי, 

שלו.88  הרחבה  ואף   11 לפסוק  ישירה  תגובה  בתור  מתפקדים  הם  הנוכחי  בהקשרם 

מילות המפתח המקשרות בין הכתובים הן הצמד 'שמים // ארץ'. הרי פסוק 11 תוקף 

והארץ'(  לא עשו את השמים  )='האלים אשר  ֲעַבדּו'  ָלא  ְוַאְרָקא  ְׁשַמָּיא  ִּדי  'ֱאָלַהָּיא  את 

מהארץ  יאבדו  )='אלה  ֵאֶּלה'  ְׁשַמָּיא  ְּתחֹות  ּוִמן  ֵמַאְרָעא  'ֵיאַבדּו  בהתאמה  הם  כי  ומנבא 

ומתחת השמים'(, ואילו פסוקים 12–13 מקלסים את ה' דווקא משום שהוא בורא השמים 

והארץ )פס' 12: 'ֹעֵׂשה ֶאֶרץ... ָנָטה ָׁשָמִים'( ומנהל את תופעות הטבע שבהם )פס' 13: 

ַמִים / ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ]ָה[ ָאֶרץ'(.89 אם כן, דברי השבח לה'   'ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

יש הסבורים כי פס' 12 הוא המשכו הישיר של פסוק השבח הקודם, פס' 10 )השוו לעיל הערה 9(;   86 

 .S. R. Driver, The Book of the Prophet Jeremiah, London 1906, p. 354 למשל:  ראו 

למעשה רעיון מעין זה מצוי כבר בפירושו של ר' מנחם בן שמעון, שגם מנמק מדוע לדעתו הופרע 

הרצף המקורי בפס' 11: 'זה הפסוק ]=פס' 12[ דבק עם שאמר למעלה "וה' אלהים אמת" ]פס' 10[ ; 

והפסיק זה הפסוק ]=פס' 11[ ביניהם, בעבור שדעתו על הפסילים שלא עשו שמים וארץ, להדביק 

הטעם בפסוק הזה. והטעם: הם לא עשו אותם, רק השם הנכבד הנזכר הוא היה עושה אותם'. ברם 

 ,9–8  ,5–2 שבפס'  הפולמוס  דברי  רצף  את  קוטע  הוא  שבח  קטע  ובהיותו  בתה"ש,  חסר   10 פס' 

14–15. מסתבר שנוסף ליחידה הנבואית בשלב מאוחר למדי, ועל כל פנים רק לאחר שנוספו אליה 

פס' 12–13 )המיוצגים בתה"ש(.

פס' 11 לא נכלל בציטוט הקטוע של פס' 12–16 ששולב ביר' נא 15–19, אבל גם שם בא קטע השבח   87

לפני קטע הפולמוס בפס' 14–15 || נא 17–18.

אך ראוי להזכיר את דעתו המנוגדת של אהרליך, הסבור שעיקר טעמו של הכתוב נעוץ בזיקתו   88

להגיד  לאחריהם  נדרשים  הפסוק  סוף  ועד  מכאן  הדברים   – וגו'  תתו"  '"לקול  אחריו:  שבא  למה 

זה פירוש הכתוב  ועל פי הדברים האלה   ]...[ לנו למה נבער כל אדם כמו שנאמר בפסוק האחר 

בחבורו אל הקודם לו: לקול תת ה' המון מים בשמים וגו' יהיה כל אדם כבער בעיניו מפני הדעת 

שנודעה לו עתה כי שקר נסכו ולא רוח בם, לפי שגבורות ה' ונפלאותיו מביאות אותו לידי הדעת 

שה' הוא האלהים, ומאירות את עיניו לראות שהוא עושה מעשה בער ללכת אחרי אלהים אחרים' 

בזה  נראה  אפילו  אך   .)197 עמ'  תרס"א,  ברלין  נבואה,  דברי  ג:  כפשוטו,  מקרא  אהרליך,  )א"ב 

גם  אינו מקורי אלא משני.  זה  רצף  כי  להודות  יש  עדיין  כנתינתו,  לרצף הכתובים  הולם  פירוש 

של  זיקתם  את  כמובן  מדגישים   )8 הערה  לעיל  )ראו  אחת  יחידה  הם   16–12 שפס'  שסוברים   מי 

 12 פס'  בין  הולם לקשר  אין הם מעניקים משקל  זאת  ולעומת  12–13 לפסוקים שלאחריהם,   פס' 

לפס' 11, שלדעתי הוא מכריע יותר.

מניע דומה עומד ביסוד שיבוצו של קטע השבח בפס' 10, כפי שאני מראה ביתר פירוט במקום אחר.  89
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90.11 זיקה זו בין  12–13 נתפסו בתור משקל נגד לגינוי לאלילים שבפס'  שבפסוקים 

הכתובים הודגשה ביתר שאת בתרגום הפשיטתא, כיוון שהנוסח הסורי נוקט אותו פועל 

̈ܐܠܗܐ   :11 )פס'  והארץ  יצרו את השמים  הן בתיאור האלילים שלא  )עב"ד(  עצמו 

ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐܠ ܥܒܕܘ( הן בתיאור ה' שהוא האל הבורא )פס' 12: ܡܪܝܐ ܥܼܒܕ 
ܐܪܥܐ(.91

שיבוץ הפסוקים 12–13 ביחידה הנבואית עשוי גם להסביר את השינוי שחל בסדר 

טוריו של פס' 13. תמורה זו נובעת מאותה מגמה להעמיד את דברי השבח לה' בתור 

 משקל נגד לדברי הגינוי לאלילים, אלא שהפעם נקודת הכובד נמצאת ביחס בין פס' 13 

דברי  בין  הניגוד  את  מחדד   13 בפס'  הטורים  סדר  שינוי  אחריו.  העוקב   14 פס'  ובין 

השבח לה' בפסוק זה )הנחתמים מעתה במילים 'ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו'( ובין דברי הגינוי 

לאלילים בפס' 14 )'ְוֹלא רּוַח ָּבם'(. שני ההיגדים מוסבים במפורש על המושג 'רוח', אך 

הם נוקטים אותו במובנים שונים ולצרכים מנוגדים: דברי השבח מאשרים את שליטתו 

המלאה של ה' באיתני הטבע )השוו תה' לג 6–8(, ואילו דברי הגינוי שוללים את רוח 

החיים מפסילי האלים )השוו חב' ב 19–20(. 

וארקא  "שמיא  דכתיב  זרה,  בעבודה  שמגנה  'ובלשון   :12–11 פס'  בין  לזיקה  רי"ק  של  כפירושו   90

בחכמתו,  תבל  מכין  בכחו,  ארץ  "עושה  בצידו:  הוא  ברוך  להקדוש  מקלס  בלשון  בו  עבדו",  לא 

ובתבונתו נטה שמים"' )מקראות גדולות 'הכתר' ]לעיל הערה 11[ , עמ' 71(. וכבר חשו בדבר חז"ל 

1(: 'ארבעה פעמים בדף אחד הראה ירמיהו גנותה של ע"ז ושבחו  בדרשה שנזכרה לעיל )הערה 

של הקב"ה... שמעתם שבחו של הקב"ה, בואו ושמעו גנותה של ע"ז: "כדנא תימרון להון" וגו' 

)פס' 11(. שמעתם גנותה של ע"ז, בואו ושמעו שבחו של הקב"ה, שנא': "עושה ארץ בכחו מכין" 

וגו' "לקול תתו המון מים בשמים" וגו' )פס' 12–13(' וכו' )שמות רבה טז, ב(. השוו כבר מכילתא 

דרשב"י, בוא )מהדורת אפשטיין ומלמד, עמ' 15–16(: 'כל מקום שמזכיר גניאה שלעב' זר', שם 

הוא הוא מזכיר שבחו שלמק'' וכו' )והראיות הראשונות מובאות מיר' י(.

מבחינה רעיונית, שיאו של תהליך הקישור בין פס' 11 לפס' 12–13 מתגלה בתרגום יונתן. מקור   91

זה מציג את המקראות הללו בתור ציטוט של חילופי הדברים שבין גולי יהודה בבבל ובין הגויים 

הסובבים אותם ומבקשים לכפות עליהם לעבוד עבודה זרה, והתרגום הארמי מעמיד ניגוד שקוף 

בין הכתובים, בהציגו את שבח ה' בפס' 12–13 בתור מענה ישיר לגינוי האלילים בפס' 11. לצורך 

זה מקדים התרגום דברי הצגה הן בפס' 11 הן בפס' 12, ולא במקרה הם מנוסחים בצורה קרובה מאוד 

זה לזה:

11 12פס'  פס' 

ִּכדָנן ֵּתיְמרּון ְלהֹוןְּכֵדין ָּתִתיבּון ּוכֵדין ֵּתיְמרּון ְלהֹוןְּדִאם ֵייְמרּון ְלכֹון ַעְמַמָיא ְּדַאּתּון ֵּביֵניהֹון

ָטֲעָון ִּדי ַאּתּון ָּפְלִחין ְלהֹון ְּפַלחּו ְלָטֲעָוָתא ֵּבית ִיׂשָרֵאל

ָטֲעָון ְּדֵלית ְּבהֹון ְצרֹוך ִאִנין...

ֲאַנחָנא ָפְלִחין ְלַדֲעַבד 

ַארָעא ְּבֵחיֵליּה...

מבחינה פורמלית, מסגרת השיח החדשה הזאת היא כמובן תוספת פרשנית של המתרגמים, ואין 

בה  יש  מהותית  מבחינה  אבל  בנה"מ.  עינינו  לנגד  המצוי  מן  הנבדל  עברי  מצע  על  נסמכת  היא 

משום המשך אמתי ואף פיתוח ישיר של מגמה רעיונית הגלומה כבר בעצם שיבוצם של פס' 12–13 

בהקשרם הנוכחי.
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12–13 אינה מעשה מקשה. ביסודה  י  לפי הניתוח המוצע כאן, פסקת השבח בירמיה 

 –  12 פסוק  מזה.  זה  לגמרי  ונפרדים  עצמאיים  במקורם  שהיו  כתובים  שני  מונחים 

בצירוף טור הנתון כעת בראש פסוק 13 – מוצאו בספרות החכמה והוא בבחינת מימרה 

כן קשה  ועל  אינו אלא קטע שנתלש מהקשרו המקורי,  )בעיקרו(   13 פסוק  לעצמה. 

יותר לזהות את מקורו, אבל אולי נלקח מתוך מזמור תודה על תום בצורת.

מורכבים.  התהוות  תהליכי  של  סימניהם  את  חושף  אלה  במקורות  מדוקדק  עיון 

בשלב ראשון, הורחב פסוק 12 בצימוד לפסוק 13. הצלע האחרונה והמודגשת ביותר 

ַמִים'( מתמקדת בגשם, היסוד הקוסמולוגי המביא  במימרה החכמתית )' ]ו[ ֲהמֹון ַמִים ַּבּשָׁ

כאחד,  והאנושות  הטבע  היקום,  כל  את  המניע  הגורם  בהיותו  הבריות.  לכל  חיים 

את  המדגים  בקטע  הורחב  המוטיב  בבריאה.  הטבועה  האל  חכמת  את  הגשם  ממחיש 

שליטת האל במזג האוויר בכלל ובאחריותו להבאת הגשמים בפרט. שלב זה חל ככל 

הנראה במסגרת של מזמור )שלא שרד בפני עצמו(.

בשלב שני שובצו פסוקים 12–13 ביחידה הנבואית, לאחר פסוק 11 – שהוא עצמו 

בגדר תחיבה משנית – וכדי להרחיבו. פסוק 11 ממקד את חציו באפסות האלים שלא 

בראו את השמים והארץ, ומנבא להם אבדן גמור. מי שהוסיף את פסוקים 12–13 חש 

זאת אין הוא  וכנגד  גינוי אלוהים אחרים,  11 מרוכז מדי בקוטב השלילי של  שפסוק 

אומר דבר חיובי על הצד שכנגד, כלומר על ה'. לפיכך נחלץ להשלים את החסר בציטוט 

שימשו  זו  במסגרת  ואדונם.  והארץ  השמים  בורא  האל,  את  המשבח  המנון  קטע  של 

דברי השבח גם להבעתו המפורשת של טיעון תאולוגי קונקרטי, העולה מן ההשוואה 

המשתמעת בין האלוהים האחרים שתוארו בפסוק 11 ובין ה' כמתואר בפסוקים 12–13, 

הנראה  כפי  הקשורה  ציבור  בתחינת  ירמיה,  בספר  אחר  במקום  במפורש  מובע  והוא 

ַמִים ִיְּתנּו ְרִבִבים? ֲהֹלא ַאָּתה  במצב של בצורת: 'ֲהֵיׁש ְּבַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגִׁשִמים? ְוִאם ַהּשָׁ

הּוא ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ּוְנַקּוה ָּלְך, ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה!' )יר' יד 22(.

בתה"ש  בנפרד.  נוסח  ענף  בכל  חלו  בהיקפם  יותר  ומצומצמים  נוספים  עיבודים 

מצורתה  המעבר  הושלם  וכך  מפורטים,  לתארים  הבינוני  צורות  הפכו   12 לפסוק 

והצלע  המנוני,  קטע  בתור  המחודשת  לצורתה  החכמתית  המימרה  של  המקורית 

המדברת ברוח עברה לדבר על האור המסמל את ישועת האל. בנה"מ נתפרש מחדש 

הביטוי 'ֲהמֹון ַמִים' במובן 'הרבה מים' )תחת 'המיית מים'( לאור ההקשר של סיטואציית 

הצלע  לפני  ִּתּתֹו'  'ְלקֹול  המילים  בשיבוץ  נתבארה  המחודשת  משמעותו  הבצורת; 

האחרונה של פסוק 12 המורחב, והיא נקשרה קדימה לפסוק 13. אגב כך הודק הקשר 

כך  והארץ.  השמים  על  האל  של  ריבונותו  מוטיב  והועצם   13 לפסוק   12 פסוק  בין 
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לאלילי  תאולוגית  חלופה  בהציגו  הנבואית  היחידה  במכלול  הפסוקים  צמד  השתלב 

הגויים, שהנבואה מגנה בכל פה וקובעת שאין בהם ממש.

ד"ר נועם מזרחי, החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב, ת.ד. 39040, רמת אביב, תל אביב 6997801

nmizrahi@post.tau.ac.il
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