
 (12 מ )ישעיה מים״ בשעלו מדד מי׳,
ואכדית קומראן מסורה,

שור יצחק אבי

 12 מ בישעיה לגרוס רבים פרשנים הציעו יהודה מדבר מגילות תגלית לפני
 ״מים״ המלה אותיות בין להפריד שהציעו כאלה והיו ״מים״ במקום "ימים״׳
 גילוי עם 2ים״. ״בשעלים ולגרוס לה הקודמת למלה הראשונה ׳המ את ולהסמיך

 מי בשועלו מדד ״מיא שם, שהגירסה נתברר ופרסומה בקומראן ישעיהו מגילת
 זו גירסה החוקרים. להצעות ולא לתרגומים לא המסורה, לנוסח לא זהה אינה ים״,

 הנוסחה את שהעדיפו היו החוקרים. דעות ונחלקו בפסוק אינטנסיבי לדיון הביאה
 הכריעו שלא אף והיו לעדיפותה וטענו המסורה בנוסחת שהחזיקו והיו מקומראן
 מקוריותה את לאשש היכולים נתונים שיש לנו נראה חברתה. על אחת לעדיפות

המסורה. נוסחת פני על לעדיפותה ואולי קומראן גירסת של
 ״נוסח סוקניק העיר 1950 בשנת יהודה מדבר מגילות תגלית על בסקירותיו

 התרגומים וליתר השבעים לתרגום מתאים מים׳ בשעלו מדד ׳מי המסורה
 המשובח. הוא ׳מים׳( )במקום ים׳ ׳מי המגילה, שנוסח נראה אבל הקדומים,

 זו ובדרך )האפלוגרפיה( היו״דין משתי אחת בטעות החסיר שמעתיק אפשר
 על־פני קומראן לנוסח עדיפות הנותנת זו דעה לאחת״.* המלים שתי נתחברו

 המסורה גירסת על עדיפה זו שגירסה שהוסיף, זליגמן, קיבלה המסורה נוסח
 את 4הארץ׳׳. ו״עפר ל״שמים׳׳ מקביל ו׳׳מי־ים״ ״ימים״, התיקון וגירסת ״מים״

־באומגרטנר. קיבל וזליגמן סוקניק של דעותיהם
 ישעיה ספר של המסורה נוסח לעדיפות אורלינסקי טען שבהם מאמרים בסדרת

 מ בישעיהו וקומראן המסורה בגירסת גם בפירוט דן בקומראן המגילה נוסח על
 ים׳׳ ״מי קומראן ובנוסח ״מים״ המסורה בנוסח זהיר שעיון טען אורלינסקי \12

 נכונה, לא מקריאה שבאה משובשת קריאה אלא ים״ ״מי שאין מבהיר בהקשרו
 לעדיפות טענות שלוש טען אורלינסקי ׳׳מים׳׳. דרך ואולי נכונה, לא משמיעה או

המסורה: נוסח
שבה! ובאסוננס בתוכנה מכוונת ו״שמים״ ׳׳מים׳׳ ההקבלה א.
7המסורה! נוסח נשמר הכלל, מן יוצא ללא התרגומים בכל ב.
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 הוא הנורמלי הצירוף כי הטובה, העברית מבחינת מוקשה ׳׳מי־ים״ הצירוף ג.
(.7 לג תהלים ,6 ט ,8 ה הים׳׳)עמוס ״מי

 נוסח על המסורה נוסח עדיפות על אורלינסקי של החד־משמעיים דבריו לעומת
 את שוקל והוא זהירות יותר זו בסוגיה גילה קוטשר הרי מקומראן, המגילה

 ממצה מקומראן, ישעיהו מגילת לשון על הגדול במחקרו קוטשר, האפשרויות.
 מכאן ׳ימים׳ לגרוס מציע היא)ב״ה סתמית ׳מים׳ ״מלת הבאות: במלים הדיון את

 שבהם 2-1 א בר׳ הבריאה לפסוקי רומז הנביא כי מסתבר, השינוי(: כנראה
 סתם ׳מים׳ ובכן ,vS<op גורסים השבעים ו׳מים׳)סתם!(. ׳שמים׳ ׳ארץ׳ נזכרים

 השלים ולפיכך מלה בחסרון כאילו הרגיש תר׳ גם כי מענין ׳מיא׳, ם׳ ואף ע׳, וכך
 וטוען, דעתו את יותר מבהיר קוטשר במחקרו, אחר במקום 8עלמא׳!״. ׳מי

 ולכן ההמשך את הולמת אינה כאילו אך מחוורת: אומנם המסורה שבנוסח שהמלה
 זמננו מלומדי ואילו אחר לכיוון התרגום מסוים, לכיוון ״מתקן״ המגילה כותב

 נוסח את תיקן המגילה שבעל לדעה קוטשר נוטה לכאורה, 9שלישי. לכיוון
 את לסכם כשבא למעשה, אך ההמשך, את הולם אינו שהכתוב משום המסורה

 השאיר מקומראן, המגילה ונוסח המסורה נוסח בין עדיפויות של בטבלה דעתו
,0חברתה. על אחת נוסחה לעדיפות להכריע נטה ולא בתיקו הדבר את קוטשר

 חלוקים ישעיהו מגילת תגלית שאחר האחרון בדור ישעיהו ספר מפרשי
 את לקבל נוטים מרביתם מקומראן, ישעיהו שבמגילת הגירסה לגבי בדעותיהם

 שדחו כאלה גם היו ברם המסורה.״ נוסחת על אותה ומעדיפים המגילה גירסת
 טוען השני לישעיהו בפירושו נורת נימוקים. הוסיפו ואף המגילה גירסת את

 המלה ולדעתו )קומראן( ים״ ״מי בגירסה ולא (BH) "ימים״ בתיקון צורך שאין
 נורת מוצא המסורה נוסחת לעדיפות נוסף וחיזוק רבה״ ל״תהום מתייחסת ״מים״

,2ו׳׳שמים״. ״מים״ שבין באסוננס גם
 נמצא מקוריותה ולאפשרות מקומראן ישעיהו מגילת נוסחת לעדיפות ביסוס

 והאחר האכדית הספרות מן האחד שונים, ממקורות שונים כתובים בשני לנו
בפרפרזה. הנדון הפסוק את המביא מקומראן, נוסף מטקסט

האכדיים: הטקסטים באחד נאמר הראשי הבבלי האל מרדוך על (1
madidi me tamti13 :האל של מתאריו אחד זהו כן, על יתר ים. מי מודד היינו

,4מרדוך.
 ישעיהו פרקי על בפרט מלכותיות וכתובות בכלל האכדית הספרות השפעת

 לשונו שעל בעליל ונראה ,5אחדים, מחקרים עליה ונכתבו ומוכרת ידועה השני
 נושא מוצה שלא נראה אף לי האכדית. הלשון השפיעה השני ישעיהו של וסגנונו

,6עליו. להוסיף ויש זה
 בישעיהו הנדון הפסוק נמצא שבו מקומראן חדש טקסט נתפרסם אלה בימים (2

:12 מ
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 רבה מי אנשים בשועל הימדו
 שמים ]יתכנו בזרת ואם
 הארץ עפר יכול בשליש[ ומי

 הרים [ ] ס וישק]ו[ל
 במוז'נ]ים[ וגבעול

 אדם [ ] יעשה לוא אלה את
[17]אלהים רוח את לתכן איש יוכל ]ואיכה[

 שתי חשובות ולעניננו ,13-12 מ בישעיהו הכתוב על פרפרזה הנו הקטע
 ״מי בצירוף במיוחד דיוננו את ונמקד בקצרה עליהן ונתעכב הראשונות הצלעות

 מגילת שבנוסח ים״ ״מי ובמקום המסורה שבנוסח ״מים״ במקום הבא רבה״,
מקומראן. ישעיהו

 שבנוסח הכפולה השאלה מבנה את המחבר שינה ותחבירית סגנונית מבחינה
 נסמכת השניה והצלע ״מי" השאלה במלת הראשונה הצלע את הפותחת המסורה,

 דגם את החליף המחבר החיבור. ר בתוספת עמו״ ואחר עצמו ״מושך בחינת עליה
 הדגם הוא במקרא, הנפוץ כפולה שאלה של אחר לדגם ו... מי... הכפולה השאלה
 דגם דהיינו, ב*״)ו(אם׳׳, השניה והצלע השאלה״ ב״ה׳ פותחת הראשונה שהצלע

 בנוסח הסגנוני. לחילוף מעבר ענינית משמעות זה לחילוף ,8)ו(אם... ה...
 כשהוא לאלילים, ה׳ בין המאבק השני ישעיהו של נבואתו במרכז עמד המסורה

 ואבן. עץ שהם האלילים של לאפסותם עולם בורא ה׳ של יכולתו כל את מעמת
 השומעים מן תובעים ״מי״ במלת הפותחים ונשנים החוזרים השאלה משפטי
 בנוסח זאת לעומת האלה. המעשים את עשה מי לשאלה ברורה תשובה

 יותר חכמתית, יותר נשמעת והיא הריטורי העוקץ השאלה מן ניטל שבקומראן
 מזה, יותר סתמי. משהו על אלא מסוים, מישהו על שאלה זאת אין אקדמית.
 ואילו השאלות, מן ומשתמעת במפורש נאמרת לא המסורה בנוסח התשובה
 אחר שינוי אדם״. יעשה לא אלה ״את חלקית: תשובה המחבר נותן זה בטקסט

 המחבר אנשים׳׳. ל״שועל המסורה שבנוסח מ״שעלו״ השינוי הוא משמעות בעל
 שבהשוואה המסורה מנוסח להשתמע שיכולה האפשרות את לגמרי מוציא כאן
 ״שועל״ את מיידע הוא ולכן האלילים גם אלא האנשים, רק לא עומדים לאל

 יתרונו היתרון, את והגדיל ההשוואה את החריף בכך ל״אנשים׳׳. הסמכתו על־ידי
 השינוי בהמשך. לשאלה תשובה בנתינת עשה שהוא כשם האדם, על האל של

 ים׳׳ מ׳׳מי או המסורה, שבנוסח מ׳׳מים׳׳ השינוי הוא לעניננו ישירות הנוגע
 מה ועל זה שינוי של משמעותו מה רבה״. ל״מי בקומראן ישעיהו מגילת שבנוסח

 שמא או קומראן? גירסת את או המסורה, גירסת את המחבר שינה האם נסמך?
 מקורית? היא גירסתו

בוודאי לבדה. ״רבה״ המלה את ולא רבה״ ״מי הצירוף את מצאנו לא במקרא
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 פעמים חמש במקרא המופיע רבה׳/ ״תהום לצירוף קשורה שכאן ״רבה״ שהמלה
 ב״רבה׳׳ השימוש (.15 עח ,7 לו תהלים ,4 ז עמוס ,10 נא ישעיה ,11 ז )בראשית

 נוספים עבריים בטקסטים נמצא והוא זה לטקסט מיוחד אינו רבה״ ״תהום במקום
 סירא״ בן ב״משלי שמימי״הביניים. העברית בשירה נמצא ואף השני, הבית מימי

 תחילה רבה״. "תהום המקראי לצירוף ובזיקתה ״רבה״ במלה מיוחד שימוש יש
 הצלעות בשתי מרכיביו את ומציב רבה׳׳ ׳׳תהום הצירוף את המחבר פורט

”:המקבילות
 20כג( )מ״ג, איים בתהום ויט רבה ימשיך מחשבתו
 ׳׳תהום״: ללא ׳׳רבה״ את מזכיר ובהמשך

 2,כה(. )שם רבה וגבורות חי כל מין מעשהו תמהי פלאות שם
 ואת הראשונה בצלע ״רבה״ את סירא בן הציב רבה״ ״תהום הצירוף בפריטת

 וגם אחרון. וראשון ראשון אחרון כיאסטית, בצורה דהיינו השניה, בצלע ״תהום״
 העמדת ולעניננו, 22זה. מסוג סמיכויות צירופי בפריטת במקרא מוכרת זו דרך

 בהמשך ובשימושו ל״תהום״, נסמכת עדיין כשאינה הראשונה, בצלע ״רבה״
 ״תהום במקום זו בתקופה ב״רבה״ שימוש על מעידים בלבד, ב׳׳רבה״ הפרק

 של שימוש יש ההודיות״ ב״מגילת גם המקראי. לצירוף הזיקה ועל רבה׳/
 רבה׳׳: ״תהום במשמע ״רבה״

23(.25 )ג רבה מהומות עם אביון נפש ותגור
 כמקבילים נזכרים שם כי רבה״, ל״תהום הוא שמכוון ברור הכתוב מהמשך

 לאחר ואף (.26 מים״)שם פני על חלכאים ומכמרת רשעה ו״מצודות שחת״ ׳׳פחי
(.32-31 עניין)שם באותו רבה׳'׳ ׳׳תהום הצירוף את הכתוב מזכיר אחדות שורות

 של העברית בשירה גם נמשך רבה׳׳ ״תהום במקום ב׳׳רבה״ השימוש
 ימי־הביניים:

 המבול( דור )של רשמם החתים ברבה
24יקומם. מחה וברבה
 שבקומראן הצירוף ולפיכך רבה׳׳ ׳׳תהום במקום לבוא יכולה ש״רבה״ ראינו

 במקרא: שנמצא רבה״, תהום ״מי לצירוף זהה רבה׳׳ ׳׳מי
 ים המחרבת היא את הלא
ם מי  רבה תהו

 ים מעמקי השמה
גאולים לעבר דרך

(10 נא )ישעיה
 רבה׳/ תהום ״מי מהביטוי הקיצור לדרך נוסף רבה׳/ ׳׳מי הצירוף ליצירת
 של סגנוני חילוף אלא רבה׳׳ ׳׳מי הצירוף שאין יתכן דרכים. שתי עוד אפשריות

מעתיקים שגרת אלא ב׳׳תהום״ ״רבה״ החלפת ואין תהום״. ״מי הצירוף
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25ל״תהום״. נרדפת כמלה ב״רבה״ כאן ונהגו ׳לה בנרדפת מלה המחליפים
 של קיומו אך ׳12 מ בישעיה הכתוב לגבי כזו גירסה נתגלתה לא עדיין אמנם
 שאין גם יתכן זאת. לאפשרות גם תימוכין נותן במקרא תהום״ ׳׳מי הצירוף
 דרך אלא זאת ואין ״מים״ למלה ישיר חופשי חילוף אלא רבה״ ״מי הגירסה
 כתוב: מימי־הביניים הפיוטים באחד סימוכין. להביא ניתן זו לדרך ואף פירוש

 26מצולים״. מי בשעלו מודד ״ברוך
בלבד. המסורה נוסח אלא היה לא הפיטן לפני והרי

 לגירסת ישירות קשורה אינה רבה״ ״מי שהגירסה לנו, נראה אף*על־פי*כן
 של משוערת בגירסה ישירה טקסטואלית תלות להניח הכרח ואין ״מים״ המסורה

 אלא תלויה אינה מקומראן החדש הטקסט שגירסת לנו נראה לפיכך תהום״. ״מי
 ״מי לצירוף ״מי־ים״ מהצירוף והדרך ים״ ״מי מקומראן, ישעיהו מגילת בנוסחת

רבה״. תהום ״מי הצירוף דרך עברה רבה״
 ים״, ״מי מקומראן ישעיהו מגילת לגירסת חיזוק לדעתנו יש זו במסקנה

 וכפי בקומראן, הפחות לכל וידועה, מוכרת אלא כלא־מקרית, אותה ומעמידה
27האכדי. בצירוף תימוכיו גם יש זו לגירסה לעיל, שהראינו
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