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א
מנפש שכת השביעי וכיום

 את ויינפלד׳ מסכם השני״ ישעיהו ובנבואת בבראשית הבורא ״האל במאמרו
 מלאכתו האל עשה לפיו הכהני, הבורא לתאור ״בניגוד לאמור: מסקנותיו עיקר

 נביאנו: אומר (17 לא ׳שמ )השווה וינפש שבת השביעי וביום ימים ששה במשך
 האל של מנוחתו (.28 לתבונתו)מ חקר אין ייגע ולא ייעף. לא הארץ קצות בורא

 ל׳נשף׳ קרוב האיטימולוגי שגזרונו ׳נפש׳ מובהקת. אנתרופופתיה מהווים ונופשו
 למדים אנו אחר ממקום ואכן קשה. עבודה לאחר רווחה נשימת כנראה מובנו
 שם וינפש עייפים העם... וכל המלך ויבא ליעף: מנוגדת בהוראה משמש שנפש

2(״.14 טז )שמ״ב
 בסיפור האל תיאור של המובהק האנתרופופתי אופיו על ויינפלד של דבריו

 על לחוס מקפידה אינה זו שמסורת לטענה הם רך ניסוח הכוהני בראשית מעשה
 עייפותו. בשל אלא השביעי ביום האל נח שלא מהם נובע .כי הבורא, של כבודו

 בא (aufatmen )בגרמנית המאמץ אחרי נשיפתו שנופשו אלא בלבד, זו ולא
חולפת. מחולשה כביכול, המתאושש, האל מצב את להמחיש
 אלא בפירוש, הנידונים בכתובים נזכרת אינה האל שעייפות מראש נציין
 את נפתח צורכו. כל מבוסס זה לימוד אם לספק מקום יש אך בלבד. מכללם נלמדת

 אל שזיקתו טקסט הדיברות, בעשרת השבת מצוות סיום אל במבט ניתוחנו
 ה׳ עשה ימים ששת כי המצווה: נימוק לשון וזה 3לעין. בולטת הכוהנית המסורת

 את ה׳ ברך כן על השביעי ביום וינח בם אשר וכל הים את הארץ ואת השמים את
 כאן לגלות אפשר בלבד בדוחק שרק עלינו דומה (.11 כ ויקדשהו)שמ׳ השבת יום
 השביעי, ביום האל של לעייפותו הם זכר וקידושו השבת ברכת כי הרעיון את

 את הקושרת ההשקפה לנו נראית יותר טבעית פעולה. חוסר עליו שכפתה עייפות
 בזה כיוצא הבריאה. מעשה בגמר האל של רוחו לנחת וקידושו השבת ברכת
אנב אתבנ בנוסחה: אוגרית בכתבי גם רוח נחת כלשון נוח הפועל את מצאנו
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 אנכי ׳אשב (CTA 6 : 111: 18-19! 17 :11:12-14) נפש בארתי ותנח ואנחנ
משמחת. ידיעה של מקבלה תגובת את המתארת נוסחה נפשי/ בחזי ותנח ואנוח

 בבירור התרכזות תוך 17-16 לא !12 כג בשמ׳ השבת מצוות ללשון נעבור
 ניכרים העתיקים בתרגומים .14 טז בשמ״ב גם החוזר ״הינפש״ הפועל של מובנו

 מתרגמים (17 לא לשמ׳ B לשבעים )פרט השבעים ל״הינפש״. פירושים שני
 מתרגמים הפועל באותו (.refresh נפש)באנגלית השבת לשון ,ami/wx" בפיעל
 .23 טז בשמ״א לשאול״ ״ורוח וגם 19 טו בשופ׳ רוחו״ ״ותשב אחרי ׳׳ויחי״
 של מדויק תרגום ,refrigari לשון 12 כג בשמ׳ הנוקטת הוולגטה בזה כיוצא

0>4,avca1rvx ב 14 טז בשמ״ב זה פועל מחליפה - refociiiari, לשון הוא גם 
 מוסרים זאת לעומת 5.12 ל שמ״א ,19 טו לשופ׳ הוולגטה את והשווה רוח, השבת

 הארמיים לתרגומים בדומה לנוח׳ ׳לשבות, ,avomavofuu 17 לא לשמ׳ B השבעים
 זה הסבר ב׳נוח׳. מקום בכל ״הינפש״ המתרגמים הסורי( התרגום )לרבות

 אף ומובן ,12 כג בשמ׳ ו״נוח״ ״הינפש״ הפעלים של הנרדף בשימושם יסודו
 להביא אין כי איפוא נמצא .11 כ ׳שמ אל 17 לא שמ׳ של ההשוואה לאור

 מכך להתעלם אין שני מצד אך .aufatmen לפירוש סיוע העתיקים מהתרגומים
 מכאן מאמץ. אחרי התאוששות ללשון ׳הינפש׳ חשבו והוולגטה השבעים שלפחות

 בלבד 14 טז ובשמ״ב 12 כג בשמ׳ ״הינפש״ לשון את תירגם הירונימוס כי מובן
 הוא שבו 17 לא לשמ׳ בתרגומו זה פועל מסר לא אבל אדם, בבני מדובר שבהם

6האל. על חל
 חטוף מבט .napasu האכדי הפועל לאור ״הינפש״ הפועל לבדיקת נעבור

 ,aufatmen התרגום בצדקת אותנו לשכנע לכאורה, עשוי, 7פוךזודן של במלונו
 (,Pferd) verschnaufen (G) napasu של הוראותיו בין כאן מוצאים אנו שהרי
 רושם פוךזודן יתר־על־כן, מאמץ׳. אחרי אליו שבה שרוחו סוס על ׳נפוש, היינו
 פרטיים, עצם בשמות לפועל מיחס הוא זה מובן .aufatmen המשמעות את אפילו
 לפי מביעים, אלו ששמות איפוא נמצא .Lippus-ilum כגון תאופורי, אופי בעלי
 מחייב. אינו זה פירוש אולם לרווחה. ינשום שהאל האיחול את פון־זודן, של דעתו

 weit werden של זה גם רשום napasu של מובניו שאר שבין לכך לב לשים יש
 סמנטי מעבר ייתכן והנה ׳להרחיב׳. weit machen D ובבניין רחב/ ׳להיעשות

 ׳עלץ׳. elesu האכדי הפועל את נציין כדוגמה רוח. נחת למושגי רוחב ממושגי
 וכבר עצמו. העולץ גם אך (,kabittu)כבדו או העולץ (libbu) לב משמש כנושאו

 התואר בשם נשתמרה השורש של המקורית שמשמעותו כך על החוקרים עמדו
ullusu, הנפוח המורחב, מצבו את אורקולום לשם הכבד בדיקת בספרות המציין 

 לבה ימלא / בצחק כבדה תעדד האוגריתי: החרוז גם שייך לכאן 8הכבד. של
 להיות ^c.הערבי לשורש עדד להסמיך יש שבו (CTA 3:11:25-26)בשמחת

משמש בזה כיוצא בשמחה.׳ לבה ימלא / בצחוק כבדה ׳התרחב ולתרגם: 9נפוח
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 מרחיבים דברים שלושה חז״ל: ובלשון ל״( ״צר אל ל״)ניגוד ׳׳רוח הניב במקרא
 העצם שמות כי האפשרות את לשקול איפוא יש ב(. נ״ז, )ברכות אדם של דעתו

 מן נחת, ישבע ישמח, שהאל האיחול את מביעים Lippus iium מהטיפוס הפרטיים
השם. מנושא הסתם

 האלים כי עצמו על אשור מלך אסרחדון של דבריו את נביא לטענתנו כסיוע
kabattisunu sillasunu daru :ג״א( ana nuhhi libbi u nuppus (nuppusu 

10,iiutisunu itrusu elisu את ו]כדי[... ליבם את להניח ׳]כדי[ שהאלים כלומר 
 מראש לבנו תשומת את מעוררת זה בטקסט לעולם׳. צלם את עליו פרסו כבדם

 אלא במקרא, מצאנו כבר שכדוגמתה nuppusu לבין nuhhu בין התקבולת
 להניח טעם שום אין וכנראה כבד." / לב הנוסף לצמד זה צמד קשור שבאכדית

 שהמדובר נותנת והדעת הכבד, נשיפת של הנועזה המטאפורה את כאן
 מקום מכל הכבד. הרחבת מקבילה הלב שלהנחת משמע בהרחבתו. בהתנפחותו,

 עמלם אחרי להן נזקקו שהאלים ולהתאוששות למנוחה הכוונה כאן אין כי ברור
פעולתם. תכלית שהיתה רצונם לשביעות אלא המלך, למען
 זכר וקידושו השבת ברכת אם הספק חיזוק משום זה אשורי בטקסט איפוא יש

 שבמקרא העקרוני ההבדל כאן שקיים אף־על־פי השביעי, ביום האל לעייפות הם
 בטקסט כן שאין מה בזמן, המוגבלת מלאכתו גמר אחרי ונופשו האל מנוחת באים

 על בשתיקה העובר השבת מצוות לניסוח המעבר מתאפשר מכאן והרי האשורי.
 אלו לפעלים נותן אך והינפש, נוח בפעלים השימוש על שומר בראשית, מעשה
 של ימים שישה אחרי להם המגיעה ועבד בהמה של השבועית חופשתם אצל עניין

 של הכוהני למושג זכר אמנם נשמר שבו 12 ה דב׳ והשווה 12 כג )שמ׳ עבודה
 ולא העניין מעצם נובע עמל אחרי התאוששות של הרעיון כאן השבת(. קידוש
 מעשה על הכוהנית המסורת אף דבר של בסופו נתפרשה שלאורו ייפלא

 המקורית למשמעותה מכוון אכן זה פירוש אם הספק בעינינו חמור אך בראשית.
זו. מסורת של

 ב
2 א שבעמוס הנועזה ההיפרכולה

לאמור הרועים כלב של התפארותו תיאור את פותח בבלי׳ משל
kalbu pasu ippusa ilabbi

נבח פיו את פתח הכלב
nadur ellsunu rigm[a]

]ו[ קול עליהם נורא
kussud libbusunuma ima’u mart [a]
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מררה הפרישו 2נמס ליבם
y  ^  A  y

gasraku emuqi ritti Zi kisir nesi
ממש אריה  Zu [ ]האל של טלף אנוכי כוח אדיר

lasma burkaya eli issurati sut agappi
כנף בעל מעוף ברכי ממהרות

ana rigmiya danni etanabbala sadu u nar[u]
ונהרות הרים 3מתיבשים העז לקולי

 אימה הטיל הכלב שקול בקביעה פותח הסופר ברורה. הדרגה ניכרת זו בפיסקה
 דברי מזה לכת מרחיקים מרשים. מוחשי תיאור מתוארת המחרידה שהשפעתה

 ישתווה כלב של שטלף ייתכן לא ברורה. גוזמה לשונות הנוקט עצמו, הכלב
 4הפנתאון. באלוהי למרוד לו עמד שכוחו עוף בצורת אל זו, האל לטלף בתוקפו

 הטבע מדרך זה אין בזה כיוצא אריה. כוח כנגד שקול יהיה שכוחו יתואר לא אף
 ההגזמה יסוד מגיע לשיא העופות. מעוף על במהירותה תעלה כלב שריצת
 שהסופר האדיר, קולו לתיאור הכלב עובר שבה הפיסקה, של האחרונה בשורה

 מיבש שקולו הכלב של התרברבותו הפיסקה. בראשית אותו לאפיין הקדים כבר
 חסרה כלב שלקול בלבד זו לא כי הגזמה. מיני שני בזה זה משלבת ונהרות, הרים

 עיקר. כל מיבש כוח אין שלקול אלא ונהרות, הרים של לייבושם הדרושה העצמה
 לו שנקרא מיוחד, מטיפוס היפרבולה כוללת האחרונה השורה כי לציין איפוא יש

נועזה. היפרבולה בשם כאן
 שייך רם קול השמעת בעקבות הר ״ייבוש יד: כלאחר 5למברט העיר זה לעניין
 ביתר זה בפסוק נעיין ״.2 א עמ׳ ע׳ העברית, הנבואה ספרות של לדימוייה
 ויבש הרעים נאות ואבלו קולו יתן ומירושלים ישאג מציון ה׳ "... כתוב: הרחבה.

והם: מישורים, בשני לאינטרפרטציה ניתן זה מתמיה טקסט הכרמל.״ ראש
אפיונה. אגב התמונה קווי את להבהיר הבא המילולי, הפירוש א(
 לכאן מטאפורה. זו תמונה אם השאלה על להשיב הבא המשמעותי, הפירוש ב(

 אדמה, רעידת )כגון הטבע מתופעות לתופעה רומז ה׳ קול אם הספקות שייכים
 נרמזים חיפוש על לוותר עלינו שמא או הנביא, בפי ה׳ לקול או קדים(, רוח רעם,
 לו גורם ה״׳ ש״קול המצב אם בשאלה זו במסגרת לדון ניתן בזה כיוצא כאלו.
האויב. פלישת בעקבות הארץ לשממת או לבצורת רומז

 בשתי מיוחד עיון תוך בלבד, הראשון למישור הדיון את נגביל זו ברשימה
 ה׳. קול של פעילותו תוצאות את המתארים הפעלים שני הם המפתח, מילות

 שרוי ״להיות כלשון ״אבל״ מסרו והסורי, הוולגטה ובעקבותם השבעים,
 את למסור השתדלו אלו תרגומים 7הלחות.״ ״היעלמות כלשון "יבש״ 6באבל,״
לאמור: חופשית דרשה אותו הדורש בת״י כן שאין מה מילולי, תרגום הכתוב
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 שהתרגומים איפוא ייפלא לא כרכיהון״. תקוף ויחרב מלכיא מדורי ״ויצדון
 הטענה את דוהם* טען המסורה( ניקוד )ונגד נגדם השבעים. אחרי הלכו החדשים

 ממנה מגרשת אלא הארץ, את מיבשת אינה )!( אריה ״שאגת כי העניין רבת
 לגרוס הציע לפיכך ובבושה׳׳. באבל כאילו אז שרויה הארץ וכי ועדרו... רועה

 ,0רודולף הביא לאחרונה ועוד זליף בזמנו הסכים לכך ״ויבש״, תחת ״ויבוש״
לקמן. וע׳ אלטרנטיבית, כאפשרות בחשבון זה תיקון

 אינו שקול דוהם של הפשטנית טענתו ואולם הלב. את למשוך עשויה זו הצעה
 שתרגומו בבלי בטקסט זו נועזה היפרבולה שמצאנו אחרי תשכנע לא שוב מיבש
 יבש״.״ "להיות למובן מצומצם abalu של הסמנטי שהיקפו מפני ברור

 הפועל של הבסיסית משמעותו אף שזוהי מזמן ׳2דרייבר ר. ג. ציין יתר־על־כן
 אל מקביל "אבל" שבהם הכתובים באותם בעינה העומדת ״אבל", העברי

 נאות ״ואבלו הצלע אף כי איפוא נמצא .10 כג !4 יב יר׳ !2 א בעמ׳ כגון ״יבש״,
הבבלי. בטקסט אותה שמצאנו הנועזה ההיפרבולה אותה את משקפת הרעים״

 הבבלי הטקסט חשיבות מצטמצמת לדעתו ינוייס. עירער זו השקפה על
 ,2 א ׳עמ על דבר ללמד בא הוא אין אך ,4הנועזה, המטאפורה לחקר בתרומתו

 )לא הרעים״ ״נאות הלשון מן שם. ״אבל״ הפועל של משמעותו על לא אפילו
 כמו כאן גם "אבל״ של משמעותו עיקר כי לדעתו, משתמע, המדבר!( נאות

 שוממות, באבל, ״שרויות היינו (,2 א )איכה אבלות״ ציון ״דרכי בכתוב:
 ראש ״ויבש הצלע עם אחד בקנה עולה זה הסבר כי ומעיר מוסיף וייס עזובות״.
 כליל השומע מתודעת נדחקה לא ״אבל״ של המקורית משמעותו כי הכרמל״,

 אפילו ואולם, המקבילה. שבצלע ״יבש״ במלה כוחה במלוא שוב ומבצבצת ועולה
 המסקנה "יבש״, לבין ״אבל״ בין התקבולת של זה דק הסבר דיון לשם נקבל

 הכרמל. ראש בייבוש לפחות ה/ בקול בייבוש מדבר שהפסוק עומדת במקומה
 הזכרת כי אמת הכתוב: מלשון מתחייב אינו וייס של זה הסבר כי נוסיף ועוד

 נסביר אפילו עומד בעינו הרמז אך אותם. שפוקד האסון על מצביעה הרועים
 הרועים נאות שיובש הוא פשוט דבר הרי כי ל״יבש״, נרדף כלשון "אבל" כאן

 ,5רודולף של בפירושו אותותיהם את נתנו וייס של ניתוחיו פרנסתם. את מקפח
 הכתוב אומר הראשון לפי האלטרנטיביים. פירושיו בשני דיוק ביתר או לפסוק,

 הכרמל ראש ואת הרועים נאות את ייבשה (16 ד יואל )השווה אדמה רעידת כי
 כפופה אינה מטאפורה כי וייס הראה כבר אך הדבר. ייתכן לא שבטבע אף־על־פי

 מהספרות הלקוחה מצוינת בדוגמה זה כלל הדגים ואף )כך!(, ההגיון לחוקי
 של טענתו בחשבון מביא רפה, בלשון המוצע רודולף, של השני פירושו האכדית.

 זו תיבה של הרגיל במובן "אבל" לשון אלא ייבוש, לשון כאן אינו ש״אבל״ וייס
 ״ויבוש״ התיקון את מחייב ״אבל" של שפירושו וייס נגד וטוען בעברית,
argumentum ad של מגדר יוצאת אינה אך סבירה זו טענה הפסוק. בהמשך
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hominem. ניכרת במידה הדומה רודולף, של הראשונה הצעתו אל נחזור 
 ה׳ קול את בפירושו מחליף שרודולף על־אף זכות עליה שלימדנו להשקפה
 הקשורים לקולות כאן רומז ה׳ קול כי הדעה את נקבל אם גם אך אדמה. ברעידת
 עצם על לעירעור מקום נשאר עצמה, אדמה לרעידת אפילו או אדמה, לרעידת

 המשותפת מיבש, קול של הנועזה ההיפרבולה בין להבחין יש פרשנותו. שיטת
 זו מהיפרבולה עושה עמוס האם - הנוספת השאלה לבין ולעמוס, הבבלי לטקסט
׳‘זו. מאטפורה של משמעותה ומה מטאפורי, שימוש

 ג
כדמי בצע מה

 שלושה למברט׳ פירסם הבבלים״ של ספרותיות תפילות ״שלוש במאמרו
 2הראשונה של 69-66 השורות למרדוך. תפילות שתי ביניהם ארוכים, טקסטים
 של לסוגים גונקל של מינוחו לפי השייכות מספר, תהילים של לשונן את מזכירות

Kiagelied ו Danklied השלמותיו עם הטקסט את כאן נביא לזה. זה הקרובים 
תרגומו. ולפי למברט של

e t[a]but arda binut qateka
ידיך מעשה העבד את תאבד אל

sa ti[tis] imu minu nemelsu
בו( בצע בצעו)=מה מה לחומר דומה אשר

bal[tumm]a ardu belasu ipallah
אדוניו את יעבד חי עבד

IB-[XXX-t]um ana ili mina ussab
יוסיף? מה האל אל [ ]

 67 בשר הסביר מאיר .69-67 השורות על הדיון את גמאיר ו. חידש לאחרונה
Imu בבן לא ממש, לעפר והפך שמת באיש כאן המדובר עמו. והדין ׳הפן־׳ כלשון 
 69 שו׳ בראשית לגרוס מאיר הציע עוד וסופו. מוצאו בשל לעפר הנמשל חי אדם

ep[ru m"i]tu, מת׳. ׳עפר היינו
 הפצרה, של נימה יאבדנו, לא שמרדוך לבקשתו המתפלל משווה 66 בשו׳
 מודגשת יצוריו אל היוצר של זיקתו ידיו. מעשה האל כעבד עצמו את בתארו

 Eniil 4אנליל אל בתפילתו המבקש השועל של בפבולה גם המסופוטמית בספרות
[bell&a tabnu la tuhall[aq כהרהור עשית׳. אשר את תאבד אל אדוני ׳אנליל 

 אפסו, של הצעתו את הדוחה תיאמת של בדבריה השיקול אותו חוזר היוצר לב
mina ninu sa nibnu nushallaqma הטענה: בפיה כאשר האלים, את לאבד
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 נמצא במקרא עשינוד. אשר את נאבד אנחנו מה?׳ (45 שר א, לוח אליש, )אנומה
 איוב בפי תוקפני, ואף מפורש, כטיעון יצוריו, את מאבד לאל שחלילה הרעיון

 (.3 י )איוב כפיך יגיע תמאס כי תעשק כי לך הטוב לאמור: האל עם המתווכח
 חסדו ה׳ בעדי יגמר ה׳ לאמור: רגשית כפניה זו טענה מובלעת תפילה בלשון
 עצמו את המתפלל כאן מציג נכון אל כי (8 קלח )תה׳ תרף אל ידיך מעשי לעולם

 רבים לשון של הרושם את מעורר ״מעשי" שהכתיב אמת האל. של ידיו כמעשה
 כי גושן-גוטשטייף הראה כבר אולם .epya תרגומם כעדות השבעים הבינו וכן

 רק לא ה״א, תחת וסגול צירי של קריאה כאם התיבה בסוף לשמש עשויה יו״ד
 אץ המקרא. של המסורה בנוסח גם אלא בלבד, קומראן ובכתבי חז״ל בספרות

יחיד. כלשון ״מעשי״ של בהסבר קושי שום איפוא
 היינו ׳׳עבד״, התואר את מרדוך אל המתפלל מקדים ידיך״ ״מעשה לתוארו

 אכדיות בתפילות כי בפרוטרוט ‘מאיר ו. הראה כבר פונה. הוא שאליו האל עבד
 כאן אך ׳עבדך׳. aradka בלשון אלוהים לפני עצמו את המתפלל מציג מרובות

 אם להכריע מעיזים איננו בקשתו. בלשון משתלב האל עבד של העצמי ציונו
 הבבלי המיתוס להשקפת הד נשמע ידין״ ו״מעשה ״עבד״ התארים סמיכות מתוך
 שהשם ההשערה יותר קרובה 7גרידא. לעבודתם אלא האדם את האלים יצרו שלא

 לחובת אף אלא בלבד, לאלוהיו המתפלל למסירות רק לא זה בהקשר רומז ״עבד״
 בני הגבעונים, דברי את במקרא והשווה עליו. ולהגן עבדו לשלום לדאוג האל

 (6 י )יהו׳ מעבדיך ידיך תרף אל לאמור: יהושע אל שפנו ישראל, של חסותם
 וכיוצא (.23 לד עבדיו)תה׳ נפש ה׳ פודה כגון: בה׳ ביטחון לשונות אף והשווה

 ברור אך (.14 קלה תה׳ = 36 לב )דב׳ יתנחם עבדיו ועל עמו ה׳ ידין כי בזה:
 זה לטקסט מיוחדת תכלית כאן משמש האל כעבד המתפלל של אפיונו כי לגמרי
 בלבד חי עבד כי באריכות בהמשך המוצעת לטענה המעבר תכלית הריהי דווקא,

 גם ידועה זו מעין טענה מת. בעבד כן שאין מה לרבו, תועלת להביא עשוי
 וכבר .18-17 קטו :14-11 פח !10 ל !6-5 ו תה׳ !19-18 לח וע׳יש׳ מהמקרא,

 אל ברדתי בדמי בצע מה החרוז: של המיוחדת קרבתו את בדין 8מאיר ו. ציין
 דומה בדמי" בצע ״מה השאלה הרי כי (10 ל )תה׳ אמתך ה!גיד עפר זזיידף־ שחת
 כ״עפר״ המת תיאור ואף ,minu nemelsu הבבלי המתפלל לשאלת בולט דמיון
 מזמורי עקרוני. אופי בעלי מהבדלים להתעלם אין זאת בכל •titio לאפיונו קרוב

 מרדוך אל התפילה שאולה, המת ירידת של למיתוס רומזים לעיל הנזכרים המקרא
 שרמזים ,גונקל־בגריך של קביעתם את מאשר המיתולוגי היסוד של היעדרו לא.

 pא של המיתוס שעצם אף־על*פי הבבלי, Kiageiied^ נמצאים אינם כאלו
יפה. במסופוטמיה נודע תחתית
 ללא עבד כשירות המתפלל שירות מוגדר למרדוך בתפילה כי נציין עוד
״עבד״ למושג זכר אין כאן לו. הדומים המזמורים ובשאר ל במזמור כן לא נוסף.
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 בשירי הוא האל של שבחו - מהאל לשלול עשוי המתפלל שמות והשירות כלל
 המתפלל במקרא גם מכונה אחד שמצד לכך לב נשים אם מתמיה זה שוני הלל.

 פו ; 18 סט ; 17 לא ;9 כז ; 14 יט תה׳ !36 יח אלוהיו)מל׳׳א כעבד רבות בתפילות
 ;12,2 קמג ;176,135,125,124,122,84 ,65 ,23 ,17קיט ;16 קטז ;40פט ;4,2
 סג ביש׳ העם בתפילות ״עבדיך״ הלשון את גם והשווה .11,6 א נחמ׳ ;17 ט ת׳
 שני מצד וכי (,6 א ׳נחמ ;91 קיט ;29,15 קב ;16 צ ;51 פט ;10,2 עט תה׳ ;17

 אם אלוהיו את להלל המתפלל בהבטחת רבות אכדיות תפילות מסתיימות
,0יושיעו.

 Etana של באפוס Samas האל אל הנשר דברי למקרא יותר קרובים זו מבחינה
 דברי ואלו סתמית. השוואה מרדוך אל לתפילה אותם משווה מאיר״ ו. אשר

הנשר:
 [i]na suttati amatama mannu Idi kl Saknaku Seretka אמות בשוחה
 עונשך עלי מוטל כי ידע מי בשוחה( אמות אם )כלומר

yasi era bullitannima החייני! הנשר, אותי
ana umi daruti zikirka lustesme אשמיע. זכרך ודור לדור

(61-59 שו׳ נאו־אשורית )נוסחה

 יחיינו שהאל בקשתו את במקרא נימק לא איש ששום לומר צריך אין אך
האל. מאת כעונש ייחשב לא שמותו בטענה
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