
(17 ו נצמתו׳)איוב יזרבו ׳בעת

טל אברהם

 !עברו ?חלים כאפיק כמו־נחל בגדו אחי
 יתעלם־שלג עלימו מני־קרח הקדרים

 ממקומם נןעכו כיומו נצמתו ךבו1י ?עת
 ויאבדו בתהו !עלו דרכם אךחות ילפתו
 קוו־למו שבא הליכת תמא ארחות הביטו

ויחפרו עדיה באו כי־בטח בשו
20-15 ו איוב

 כמים, שנמשלה שלהם, הנאמנות מידת מיעוט ועל חבריו על איוב מתלונן כר
משפעתם. נותר לא ומאומה מהר וחולפים העוברים

 מלים, בה שרבות והמסובכה, הקשה בלשונו שימוש עשה כדרכו, שאיוב, אלא
 הדמיון מידת מכאן מעט. אד בו נזדמנו יש, ואם במקרא, רע להן יש תמיד שלא

 הזה. התיאור תוכן את להבין בנסיונותיהם המקרא מפרשי לה שנזקקו המרובה,
 ״בעת ״נצמתים״ שהם עליהם, ״יתעלם״ שהשלג מני־קרח״, ״הקודרים המים,

אותנו. מביכים ועדיין כולם, את הביכו בחום, ממקומם ו״נדעכים״ יזרבו״
 תופעות, של שגרתיים בלתי תיאורים להכביר היה אנוס משל, דיר דליטש',

 או בהר מים זרם הוא ״נחל אומר: הוא וכך בטבע, לגמרי שונות נראות שברגיל
 מעכירים הנמסים הקרח גושי נמס... בקרח באביב ותופח היורד... ביער,

(trilben) נבלע היורד והשלג המים עין את (birgt sich) התעלם(. בחובם מיד( 
 הם )נצמתו(. נכחדים הם מיד ולשרף(, לצרב קרוב )זרב, מתחממים משהם

בחום...״. נעלמים
 ביערות, הזורמים לפלגים נניח אם אף אחדות. שאלות מעלה הזה התיאור ברם,

 מבינים אנו אין עדיין הזמנים, מן בזמן בהם נתברכה או־ץ־ישראל אם הוא שספק
 עליהם. היורד והשלג בהם הנמס הקרח גושי בשל שנעכרו המים, תיאור את

 וגוש ילבינו( כשלג : 18 א ישעיהו לבן)ע׳ עינו השלג עלמא, דכולי אליבא שהרי
הקרח כעין רקיע :22 א יחזקאל )ע׳ הרקיע כעין ובהיר צלול להיות דרכו קרח
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הנורא(.
 למים רמז ״כהה, מגמגם: והוא ״קדרים״ בתיבה ליה ניחא לא 2ראולי אף

 אל מגיע וכשהוא נמס״. ושלג קרח בשברי המתערבלים (turbid) הדלוחים
 הציע שכבר תיקון, עליו ומקבל לשלג יפה הזה הפועל שאין מודה, הוא ״יתעלם׳׳
 כיצד דבריו, מתוך למדנו לא אנו ואולם שפיר. אתי וכוליה ,3יתערם טור־סיני:

 הוא שעה ובאותה בהמון הזורמים המים פני על ערימות ערימות מתערם השלג
עינם. את ומכהה בתוכם נבלע

 היו ״מכוסים המים: על ואומר ״קדרים׳׳ התיבה מקושיית מתעלם 4דורם
 שלג נערם ׳׳עליהם מוסיף: והוא קדרות. מלשון כיסוי לשון גוזר כשהוא בקרח״,

(s’amonceiait,״) טור־סיני. של תיקונו בעקבות הוא אף
׳ הפועל הוא כולו התיאור להבנת שהמפתח דומה, ו ב ר ז י  .17 שבפסוק ׳
 משום אם ורתיחה, חום מעניין זרב ומפרש אחדים במקומות לו נזקק המדרש
 יז פרק סנהדרין בירושלמי ׳׳בחמו״. כאן מקבילתו משום ואם צרב לפועל קרבתו
 ״עיקר המבול: דור על לוי בן יהושע ר׳ אומר למטה( ב טור כט, דף ונציה )דפוס

 בחומו מהו ממקומם. נדעכו בחומו נצמתו יזורבו בעת טעמא מה לחולטנית זריבתן
 מרתיחה היה מוריד הקב׳׳ה שהיה וטיפה טיפה ״כל יוחנן: ר׳ ומוסיף בריתוחן״.

 בבראשית ממקומם״. נדעכו בחומו דכתיב היא הדא עליהן ומוריד גיהנם בתוך
 כך ובין כך בין .5מתחילתם יוחנן ר׳ מפי הדברים מובאים כח, פרשת סוף רבה,

 ה פרק דמאי בירושלמי כגון צמיתות, מלשון ו־נצמתו צרב מלשון יזרבו נתפרש
 אמר ישראל... בארץ לגוי קניין אין אמר מאיר ׳׳דר׳ ד(: טור כד, דף ונציה )דפוס

 (23 כה )ויקרא לצמתת תמכר לא והארץ מאיר לר׳ מסייעא ודא לעזר... רבי
 לא המבול... ׳׳דור לוי: ר׳ דברי מובאים ז פרשת סוף רבה ובויקרא .6לחולטנית׳׳

 בתרגום ביטוי מצאו אלה דברים נצמתו״י. יזרבו בעת הה׳׳ד באש אלא נידונו
 אשתרבב שאין נראה איתגמרו. אישתרבבו טובענא דר דחבו בעידן הנדפס: איוב

 מן נשמע הזאת לתפיסה הד .8חום שהוראתו שרב, מן הוא אלא השתלשל עניינו
 הקליר: אלעזר ר׳ אומר וכך הקדמון, הפיוט

 טל בטלול יששום וציה מדבר
טלי. וחומת וחרב ושמש ושרב זרב
 אלא השמש. כחום יצורבו ל׳ לאיוב: בפירושו הוא אף אומר רש״י והנה

 השורש בעניין חלוקים ימים אותם של והלקסיקוגרפים הביניים ימי שפרשני
 ראב׳׳ע: וכמוהו ברודתהאי״ וקת פי קור: מעניין מפרשו גאון סעדיה רב הזה.

 הבבלי מן מביא שהוא )כך!(״, דמזרבבי משום חז״ל מדברי יתקררו, ״כאשר
 שבאותו אלא דמזדריב״. משום אסור נמי דכספא כסא א׳ אשי ׳׳ר׳ ע״א: עח יומא
 בן דויד גם עליו׳׳. המים וישפכו מידו ונשמט ״מחליק רש״י: מפרש בבבלי מקום

זקת ״פי וזרימה״: שפיכה מעניין שלנו הפועל את מפרש אלפאסי אברהם
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 ובך ויגרו״. "ירוצו אומר: הרלב״ג ואף זורמים. שהם בשעה היינו, יזריבו׳׳,
 מרזב... מלשון לפרשו "יתכן :'2שלו השרשים בספר זרב הערך את הרד׳׳ק פותח

 רס׳׳ג דברי את להלן מזכיר הוא ואולם כמרזב׳׳. נגרים אותם שתראה בעת כלומר
 למדרש. בדומה יצרבו שפירש ג׳קטילה, בן משה ר׳ את ולבסוף לעיל המובאים

 ונקבצים מעובים קרותם בעת ׳׳שהם קור: מלשון הוא אף מפרש ג׳נאח בן יונה ר׳
׳.5מצטנן״ שהוא כלומר דמזדריב משום רבותינו... לדברי דומה שיהיה ואיפשר

 אגב to be burnt אומר '4BDB האלה. בדרכים הולכים החדשים המילונים
 השורש בהוראת תלויות אחרות, אפשרויות גם ומזכיר (from context) היסוס

 מהסס lsGesenius-Buhl .compress הסורית: ובארמית flow away בערבית:
 durchgliiht werden ובין וצמצם, כיווץ ,zusammenschrumpfen בין הוא אף

 שעניינו מזה, האכדי zurrubin מזה ושרב צרב מזכיר הוא לוהט: חום שעניינו
 המהדורה בעלי את הביא האכדי שבפועל והצמצום הכיווץ וצמצום. כיווץ הוא אף

 המהדורה שבעלי אלא ,be pressed together לפירושם: ׳6kb של הראשונה
 נהרות התיבשות לשונות ,aufhoren ,versiegen להם וביררו דחוהו ׳7האחרונה

 ההקבלה את דחו שבדין נראה ".,דרייבר ג״ר הצעת על־פי וגמירה, כליה
 בעלי לרשות שעמדו האכדיים במילונים לפועל שיוחסה ההוראה, שכן לאכדית,
 של החדש המילון אדרבא, .,9כלל ודאית אינה המקרא, ללשון המילונים
 ובקטעים שבגלוסרים שומריות מקבילות שכן יסוד, לה שאין קובע 20האכדית

 ושריפה צריפה ועניינם הם אחד sarapin zarabu כי בפירוש, מורות דו־לשוניים
והכיווץ. הלחץ ?נם להם אין ודבר

 הסורי התרגום שלנו. הפועל את להבהיר מיטיבה שהארמית דומה
 בלעם": רגל את ״ותלחץ ,25 כב בבמדבר הכתוב את מתרגם ההקסאפלארי

 הכתוב בקרבת הרגיש ,2הסורי׳ המילון בעל ברוקלמן, דבלעם. לרגלה וזרבתה
 להביאו מלאו לא לבו אך העברי, השורש את הערך בראש ורשם שלנו לפועל הזה
 בקרבה״ הבנים ״ויתרוצצו כנגד מציב השומרוני התרגום והנה שאלה. סימן בלא
 של הכנסת שבבית 3 מס׳ היד כתב לפי כך בגוה״. בניה ״ואזדרבו (:22 כה )בר׳
 גורס הבריטי שבמוזיאון Or 7562 מס׳ היד כתב ואילו בשכם. השומרונים עדת

 המלה באה ,22)׳׳המליץ״( הי״א, במאה השומרונים שהתקינו במילון, ׳ואתרצמר.
 בפיוטיהם גם ולחץ. צרה לשון הוא אף ״עיוק״, עם יחד ״צר״, כנגד ״ארצים״

 מי ואל כלומר: - ארצמה״ בעדן ישול ״ולמן הזה: השורש בא השומרונים של
 ג פרק נידה הירושלמי את מזכיר ,הפיוטי- מהדיר בן־חיים, הדחק. בזמן יתחנן
 המפלת נידה, במסכת ג בפרק ד המשנה לעניין המביא ד(, טור נ, דף ונציה )דפוס
 הוא, סנדל חי״. שרצמו אלא סנדל "אין יהודה: ר׳ בשם ר׳)א(בא דברי את סנדל,

 זה על זה מלמד כך החי. תאומו שלחצו הלחץ, בשל ומת שנתנוון עובר כידוע,
התרגומים גם והנה נדחקו. מתפרש השומרוני( התרגום )של ׳אזדרבו׳ ונמצא
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 שבבראשית. ״ויתרוצצו״ כנגד ודחק לחץ שהוראתם פעלים, מציבים האחרים
 לפי הירושלמי התרגום ׳ואידחיקד, ליונתן המיוחס ׳ודחקיך, אומר אונקלוס
 על מלמדים האלה הפעלים כל ׳ואלציך. ופשיטתה ׳ואדחקו׳ ניאופיטי כתב־יד

כן. גם לחץ שעניינו זרב,
/ ׳נ בפסוקנו, "יזרבו״ אל הסמוך שהפועל דומה, ועוד תו מ  הוראתו אין צ
 כן כמו "יתקשרו וכתב: הפועל של בייחודו הרגיש ראב״ע .24ונשמד״ ״נכרת

 הוא אבל בו״. שהתחברו מקום והוא הגידין צומת באמרם חז״ל( )של מדבריהם
 החום כשיבוא הזה... בכח שהם אע״פ ״והטעם יזרבו: על שאמר מה בגלל מהסס
 ׳נצמתו׳ בין הבחין ג׳נאח אבן שם. הארוכים בדברים וע׳ ממקומם׳׳. שבו כאילו
 בעוד כריתה״ עניין ׳׳הכל שהן הזה, השורש של ההיקרויות לשאר שלנו

 הגידץ צומת לארכבה )חז״ל( מקראם והתקבצו ״נתעבו היא הוראתו’שבפסוקנו
 אותו מפרשים ׳׳ויש :השורשים בספר רד״ק אומר וכך 25הגידין״ קיבוץ כלומר

ו(. ד, חולין )משנה הגידין׳׳. צומת מלשון נתחברו
 סוטה בירושלמי כגון בדחז״ל, הרבה מצויה וקיבוץ חיבור לשון צמת אכן

 תרץ תרין ליה וצמת "אזל אבשלום: על האומר ב( טור יז, דף ונציה )דפוס א פרק
 מאתים הלכו אבשלום ואת דכתיב הוא הדא גוברין מאתן ליה דצמת עד גוברין
 מצמתץ "אבותיך פג: פרשת רבה בבראשית כגון כך, שלהם בעברית ואף איש׳׳.
 (:2מט )בר׳ ושמעו׳׳ ׳׳הקבצו כנגד השומרוני ובתרגום .26מבזבז״ ואתה

ושמעו״. ׳׳אצטמתו
 אינו ממקומם׳׳ ו כ דע ׳׳נ הפסוק. של השניה הצלע מן גם מסתייע פירושנו

 אל אותו המסמיך ראב׳׳ע, כדברי כיבוי, שהוראתו שבמקרא, דעך שאר עם קשור
 נתקשה הוא גם וכליון׳׳. כיבוי ״שעניינו חשך, באישון נרו ידעך ,20 כ משלי

 על .27אחרים רבים נתקשו וכמוהו האריך, כאשר האריך כן ועל הזו בהוראה
 נא: פרשת תהילים מדרש כגון חז״ל של העברית מלמדת בפסוקנו הפועל הוראת
 פרשת מסעי בספרי לו ובדומה 28בעקביהם״ ברגליהם העוון שדועכים "אותם

איתמחיאו. בתרגום: ניתרגם כך והרי .2,דעכו׳׳ בעטו חנקו דחקו ׳׳דחפו קס:
 הפעלים לשאר אף אנו נדרשים כולו, התיאור את להבהיר מנסים שאנו עד

 לפי מני־קרח׳׳ ״הקדרים הביטוי שהעלה הקושיות את לעיל ראינו שבכתוב.
 שמה קדרתי אחר ״וענין ג׳נאח: אבן אמר ויפה במילונים. המקובלת התפיסה

 קדר כאבל־אם (,2 יד )שם לארץ קדרו אמללו ושעריה (,21 ח החזיקתני)ירמיהו
 פירש וכך .30ושחוח״ וירידה וכניעה שפלות עניין ... (14 לה )תהילים שחותי

 כפופים, - ישע״ שגבו וקדרים למרום שפלים ״לשום ,11 ה באיוב טור־סיני
.3שחוחים'

ם/ ׳י אף ל ע  של התיקון סתר. היינו שבמקרא, עלם שאר כעניין עניינו אין ת
עלם, לשורש הוא קרוב שלנו יתעלם שכן הוא, מיותר לעיל, שהזכרנו טור־סיני,
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 ועילם״ ׳׳תקף המתרגם אונקלוס, של בארמית הוא כך ועוצמה. חוזק שהוראתו
 שנתגלתה ארמית, בכתובת גם בא עלם (.7 לא )דב׳ ואמץ״ ״חזק הביטוי את

 עלמא׳׳, קינא כדנין ליסון... עיבד עלמא ״קינא בירושלים: קבר על לאחרונה
.32עזה לקינה והכוונה
תו׳ הפועל כי להזכיר, ראוי ועוד פ ל י  יטו ״יסבו עניינו אץ 18 בפסוק ׳

 הוא כך ואכן 34נהרסו הוראתו שלנו ׳ילפתו׳ .33ממקומותיהם״ ויסורו מדרכיהם
הקליר: אלעזר ר׳ של בפיוט

.35ונלפת ונהרס הורפת מוסר בחיזוק
 : 2 ב לדברים בפיוט כגון לחץ בהוראת לפת מצוי יניי משל בפיוטים אף

 לאדום וילפת נעל וישליך [ ] עד
 .36ימסנה ובדוון וינערנה תרמסנה רגל [ ] עד
ה: לויקרא ובפיוט

יאשם... אמת יאמר לא אם
יטמא... טינופו יטהר לא אם
ילכד... ליצונו ילפית לא אם
י־יימותת... מיריו ימיר לא אם

ארחיהון. איסרטי דמקלקלין במקומנו: איוב)הנדפס( לתרגום דעתך ותן

★

 לנחל, וממשילם הבוגדים אחיו־רעיו על מדבר איוב כאן המוצע הפירוש לפי
 )יתעלם(. בכוח לוחצם כשהשלג בחורף, מני־קרח )קודרים( דחוקים שמימיו

 אחד. למקום מתקבצים הם יחד, נדחקים שהם בשעה - נצמתו׳׳ יזרבו ״בעת
 ומי והקרח שהשלג העונה, זוהי השפע. לתקופת נחשב ישראל בארץ החורף

 שאחיו־רעיו הימים, הם איוב, של השפע ימי הנחלים. באפיקי מתקבצים הגשמים
 מפשיר כשהשלג החורף, סוף את איוב מתאר ואילך מכאן סביבו. להתקבץ נדחקו

 ממקומם, )נדעכו( הנדחפים אדירים, לזרמים הופכים והנחלים הקרח, ועמו
 הוא כך בתוהו. ואובדים דרכם( )ארחות אפיקיהם־דרכיהם )ילפתו( ונהרסים

 בימי עוד נודע לא וזכרם החום בראשית עוד ונעלמים המתפזרים רעיו, את מדמה
ושממונו. שפלותו ימי - והשרב היובש

ת הביטוי חו ר א ם׳׳ ״  כדרך ולא hendiadys כעין לנו מתפרש דרכ
ם ש* שיירות, שנתפרש:  שינוי מצריך כזה פירוש הפועל. מושא הוא דרכ

תו׳, ׳י של בניקוד  ילפתו, לפיעל, מנפעל שתיקנוהו המלומדים, מן יש ואכן לפ
 דרכם, בתיבה הקניין כינוי טעם מה היה, כך אילו ברם .38הקושיה את ליישב כדי

.39עליהן? מוסב שהוא ארחות, כלשון נקבה ולא הוא זכר לשון
אותן שבא, הליכות תימא, אורחות אכזבת אכזבתו, את איוב מביע בהמשך
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 בשממה. מהם נותר לא זכר והנה דרכן, את להן מורים הנחלים שאפיקי שיירות,
 כדי אולי השניה, בהוראתה המלה חוזרת כאן שיירות. הן אורחות אמנם כאן

ואינם. להם המקווים של אכזבתם עם האפיקים הרס את זו בדרך לקשור
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