
 המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות
הקדומה* העברית הסיפורת ושורשי

 פולק פרנק

א
 צמחה שמהם השורשים הם אילו השאלה היא המקרא חקר של היסוד מבעיווז אחת

 שכישראל. הסיפור אמנות ינקה שממנה הקלומה, הספרות היא ואיזו המקראית, הסיפורת
 שנה משמונים למעלה לפני ניתנה החוקרים, רוב דעת על נתקבלה אשר התשובה, כידוע

 וגם הקדומה, ישראל של העממי מהסיפור יונק המקראי הסיפור לדעתו גונקל. הרמן ידי על
 מאוד קצרים ולפיכך העם, בקרב פה בעל נמסרו הסיפורים היתה. עממית הסיפור אמנות

 הקדום העממי שהמספר לגונקל, לו פשיטא פסוקים. כעשרה של היקף על מדבר גונקל היו;
 לעקוב יכול לא שהקהל הרי היה, מסוגל ואפילו יותר; מקפת יחידה לזכור מסוגל היה לא

 הוא הארוך, הסיפור אמנות בישראל התפתחה יותר מאווזרת בתקופה רק דבריו. אחרי
 והעמקתה הרחב בסגנונה מצטיינת ואשר רבים מהלכים כוללת אשר ה׳נובלה׳,

,הפסיכולוגית.
 בימיו ונתפענחו הלכו אשר אוגרית, כתבי יסוד על קאסוטו ידי על הוצעה אחרת גישה

 מעשי על המספרות רבות שירות מצינו אוגרית בכתבי שלו. תרומתו בזכות מעט לא
 מכן ולאחר ים האל הם ביריביו, בעל מלחמת על ובפרט האלים, קורות ועל קדמונים מלכים

 או אפית׳ ׳שירה הוא לה הנאה הכינוי ולפיכן־ אירועים, על מספרת זו שירה מות. האל
 בין בשירה, המנוסח ׳נכבד/ אופי בעל רחב לסיפור הרווח המונוז זה באשר עלילה׳, ׳שירת

2המשפחה. אבות קורות או האלים מעשי על בסיפור שמדובר ובין עסקינן גבורה שבסיפור

 ז״ל, גרינץ י״מ פרופ׳ לזנר עיון בערב שהושמעה הרצאה של המורחב הנוסח הוא זה מאמר
תל־אביב. באוניברסיטת 1986 במאי 19 ביום שהתקיים

 החופשית באוביברסיטה מזזשבים׳ העבודה מ׳קבוצת טאלסטרה א׳ לדר׳ להודות לי נעימה חובה
 ספר ועד בראשית מספר הנתונים של ממווזשבת בבדיקה רבות לי סייע אשר שבאמסטרדם,
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פולק פרנק

 ביוון החתים; בקרב ואף בבבל בשומר, גם אלא אוגרית, רק לא מצינו זו מעץ שירה
 הם באשר אוגרית, בכתבי לנו מיוחד עניין אבל והזיודום. הומרוס שירת לכן־ מקבילה

 מכיון במוטיבים. והן הפיוטית, בלשונה הן המקראית, לשירה המקבילות בריבוי מצטיינים
 המערבי השמי מהפיוט יונקת המקראית שהשירה בדעה, היום החוקרים רוב תומכים שכך

 המקראית השירה רק שלא וטען, הוסיף קאסוטו והנה, 3אוגרית. שבכתבי זה מעין הקדום,
 האבות וטיפורי המקרא, סיפורי גם אלא העלילה, בשירת שמקורן בלשונות מבורכת
 מנוסחים במקורם היו אלו סיפורים שגם אומר, גמר לפיכך בפרט. בראשית שבספר
 בתכלית, ממנה שונה תוכנה ואילו אוגרית, לשירת בצורתד דדומה אפית שירה בשירה,

 העממי בסיפור לא אומרת, זאת 4האומה. באבות אם כי ומלכים באלים לא עניינה באשר
5העלילה. בשירת אלא המקראית, הסיפורת של שורשיה את קאסוטו מצא הקצר

 מקבילה להם שיש שגורים, צירופים מטפר על בעיקר מבוסטת קאסוטו של זו השערתו
והם: אוגרית, בכתבי

שא .1  י,יד; פס׳ יג, בר׳ אברהם: בסיפורי דוגמאות(; 25) וירא׳ עיניו ׳ד
יוסף: בסיפור לג,א,ה; י,יב; פם׳ לא, יעקב: בסיפורי םג,םד; פס׳ כד, יח,ב!כב,ד,יג!

וירא׳( עיניו ׳בשאת ויפהנ׳)כלומר: ענה ׳גנשא אוגרית: בכתבי מג,כט. לז,כה;
6וירא׳(. עיניו ׳וישא ויענ׳)כלומר: ימה ׳וישא או

 כנענית, וספרות מקראית ספרות מאמריו: כקובץ בישראל/ העלילה ׳שירת קאסוטו, מ״ד עיין .3
.61-20 עמ׳ שם, עיין השירי לסגנון באשר .97-62 עמ׳ תשל״ב, ירושלים א,

 שם)להלן: 34-24 עמ׳ וכן !19-12 עמ׳ שם, בישראל׳, ההיסטוריוגראפיה ׳ראשית קאסוטו, מ״ד .4
 שבעת ׳יחידת ליונשטם, ש״א גם: עיץ המקראית בסיפורת האפיים הדגמים בדבר קאסוטו(.

 ספר ׳המבול/ מאמרו וכן !235-227 עמ׳ )תשכ״ב(, לא תרביץ, האוגריתי/ באפוס הימיס
r,זאת: מלבד עיין, אלו מנוסחאות כמה על .26-3 עמ׳ תש״ך, ירושלים טור־סיני, . E. witaker 

Ugaritic Formulae’, in: S. Rummel (ed.), Ras Shamra Parallels -  The Texts from Ugarit‘ 
209-219 .and the Hebrew Bible, III; Rome 1981, pp. צרפים מספר על זה מחבר מצביע כן 
אלו. מנתונים להסיק הציע שקאסרטו במסקנות, עו־סק אינו אך אוגרית; בכתבי נוספים קברעים

 לא אך (,15 עבד שם, בישראל)עיין העלילה שירת של העממיים בשורשיה מכיר אמנם קאסוטר .5
 גונקל לגישת בניגרד זאת המשוררים. בפי אלא לסיפור הסרפית הצורה ניתנת העם בפי

x עמ׳ )בראשית x x,) הרא העם בפי רק אך הסיפרר, את המשרררים יזמו אמנם לדעתד אשר 
 ׳מספרים ידי על הסיפורים הושמעו בישראל שגם מו־דה, גונקל ראמנם צורתו. את קיבל

x עמ׳ מקצועיים׳)שם, x x i; :באה אינה זו הכרה אך [;74] 22 עמ׳ הספרות, תולדות גרנקל, רכן 
העיקריות. ובעיותיה המקראית הספררת תולדות בהצגת מעשי ביטוי לידי

 בסיפורת הדוגמאות שאר האוגריתיות. בנרסחאות דיון גם מביא אשר ,25-24 עמ׳ קאסוטו, .6
והנה׳, עיניהם את ישראל בני ׳וישאו הב״מ: לפי השומרוני; הנוסח י)לפי יד, שמ׳ הן: המקראית

 מצינו אך Kat t8o0 ליתא בתה״ע מאד׳; ׳ויראו בהמשך כנראה קשור זה חיסרר ׳ויראו׳; בלא
Spwaiv; יט, שופ׳ יג; ה, יהר יט; ד, כז; ג, דב׳ ב; כד, במ׳ כאן(; משתקפת גירסה איזר לדעת אץ

 12) יב ב, איוב טז; כא, דב״א = 4QSama לפי טז כד, כז; יח, לד; יג, שמ״ב יג; ד, שפדא יז;
יוסף(. רסיפור האבות לסיפורי מחוץ דוגמאות
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 ׳הרים ויצח׳)כלומר: גה ׳ישא באוגרית: בלבד(; ז׳ט ויקרא׳)שופ׳ קולו וישא .4-2
פם׳ השווה לט,טו; ואקדא׳)בר׳ קולי ׳הרימתי במקרא: בו וכיוצא ויקרא׳(. קולו

 ׳וישא השגורה בלשון קאסוטו מצא האוגריתית לנוסחה דומה צירוף בלבד(. יח
ך קולו ג  דכז,כט,יא(. יעקב: בסיפורי כא,טז; בר׳ אברהם: בסיפורי דוגמאות! 13)וי

 לשון משמשת שם שגם מאחר אבל אוגרית, בכתבי מזדמן זה צירוף אץ ואמנם
ברורה. הקבלה יש רם, קול להשמעת קול׳ ׳נשא

 כגון המקראית, בשירה נוספות מקבילות האוגריתית לנוסחה שיש ציץ, קאסוטו כבר
 ח; ירננו׳)נב, יחדו קול נשאו צפיו ׳קול כז/יד(, כדם׳)יש׳ צהלו ה׳ בגאון ירנו קולם ׳ישאו

 ביש׳ שבסיפור; ׳קרא׳ תחת ׳רנן׳ לשון הנביא נקט אלו בכתובים 8 7ח,ג-ד(. מש׳ וכיו״ב
 התקבולת צורת הפרוזודיה. לצורכי בהתאם מקבילות, צלעות לשתי הנוסחה נפרטת נב,ח

 ׳רנן׳ ללשון במקביל אוגרית( ׳צוח׳)כבכתבי לשון מזדמת שבו נוסף בכתוב גם ניכרת
 אומר, הווה מב,יא(. יצוחו׳)יש׳ הרים מראש סלע, ישבי ירנו ועריו... מדבר ׳ישאו לאמור:
 משוררי אך בשירה. והן בסיפורת הן אוגרית, מכתבי הידועה הנוסחה מתקיימת במקרא
דרכם. לפי אותד לפתח הוסיפו ישראל

 פסוקיווז לשתי נחלק זה צילוף המקראית בשירה וירא׳. עיניו ׳וישא לנוסחה הדין והוא
 לך, באו נקבצו כלם וראי, עיניך סביב ׳שאי כגון תוך־צלעית( בתקבולת או )בתקבולת

 שבהקדמה לשירה הקרובה ובמליצה ג,ב; יו־' ׳והביטו׳; - נא,ו ד;׳ם כיו״ב: יח! מט, )יש׳
 וראו עיניכם ׳שאו ירמיה: בדברי רק נשמר הרצוף הצירוף ד,יט(. ג,כז; דב׳ דברים: לספר

 בדו־ד הנוסחה פותחה בשירה אומרת, זאת 10 9׳וראי׳(. ׳שאי׳! כתיב כ;׳יג מצפון׳)יר׳ הכאים
 את לחדד כדי בה יש זו, מסקנה דווקא. בסיפורת נשתמרה הקמאית צורתה מיוחדת;
 מהצירוף הקדומה האפית לנוסחה יותר קרוב הפרוזאי הצרף באשר קאסוטו, של מימצאיו

שבמקרא. הפיוטי
כ־ ׳ויען .5 מד) א  יעקב: בסיפורי כד,נ; מ; יח, בר׳ אברדם; בסיפורי דוגמאות(; 85וי

,1ויע אוגרית: בכתבי יח(.׳מ יוסף: בסיפורי לא,לו,מג; יד, פם׳ לא, לז,לט; פם׳ ׳כז
 ׳ויען המורחב לצירוף זכר אוגרית בכתבי אין ׳ותעף(. ׳ויען/ )כלומר ותענ°'
הופעת לאור מתאשרת קדומה, נוסחה שזאת קאסוטו הנחת אך שבמקרא, ויאמר׳

 כא, ד; ב, שופ׳ המקראית: בסיפורת זה לצירוף הדוגמאות שאר והרי ;28-27 עמ׳ שם, קאסוטו, .7
 דוגמאות 10) יב ב, איוב יד; ט, ׳א רות לד; יג, לב; ג, שמ״ב ד; ל, טז; כד, ד; יא, שמ״א ב;

האבות(. לסיפורי מחוץ
שם. קאסוטו, .8
 )תשכ״ד(, כז-כח לשוננו, והמקראי/ האוגריתי בחרוז המורחבת ׳הצלע ליונשטם, ש״א עיין: •9

 ׳וירא ובין את׳ ׳וירא שבין בהבחנה ליונשטם דן כן .14 הערה ,116 עמ׳ שם, ;126-111 עמ׳
)ו(הנוד.

 ח; יט, א; ד, ׳שמ משה: בסיפורי המקראית; בסיפורת הדוגמאות שאר והרי .28 עמ׳ קאסוטו, .10
 גדבדי כו; יב, פם׳ כג, יח; כב, במ׳ בלעם: בפרשת כח; יא, במ׳ הנדודים: בסיפורי ג; כד,

 ד; כ, יד, יח, יד; ז, שופ׳; טז; כד, כד; ט, כ; ז׳, יהושע: בספר מא; יד, פם׳ א, דב׳ משה:
כח; יב, פס׳ יד, יב; י, כא; יט, יב, ט, יז; ד, יז; טו, פם׳ א, שמ״א ושאול: אל1שמ נסיפורי
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 הבבלית בספרות 11אחיקר. סיפרר של הקדום הארמי בבוסח ואמר׳ ׳ענה הצרף
לר; אמר דבר אא, לו ׳ענה )כלומר: ipuisuma dEa awatam iqabbisu מצינו:

11 ,Enuma Elis v i.) אישור משרם בר יש במקצת, נדיר זה שצירוף למררת 
12ויאמר/ ׳ריען האפית הנוסחה לקדמות

ך ׳דקח..♦ .6 ל )׳ויצאו... יא,לא בר׳ אברהם: בסיפורי דוגמארת(; 22 ׳ויצא/ )או ד
 בסיפור י,נא,סא; פס׳ כד, ב,ו; פם׳ כב, ללכת׳(; )׳ויצאו ה,יט פם׳ יב, ללכת׳(;

 תצא אז קח... )כלומר: תתן׳ אל פגמ אדב ׳קח... אוגרית: בכתבי מב,לג. יו־סף:
קח ׳לך; דבלשדן 13צאי׳(; ׳קחי... )כלומר: ש׳א ׳קח... לדרך(,  לב ביד... תפב ׳

הבא?( שהה?)או רלך תופך/.. ׳קח כלומר: ;cta 16 11:41-43 אדנכ׳ צררת שכג
אביך. נשרת אצל

כו, י; כה, ד; כג, יד; ט, כב, ו; ה, פם׳ כא, לב; פם׳'כח, כ, ו; יח, יח; טז, ודוד: שאול גסיפות
טד, יט; יח, פס׳ יד, לב? יג, שמ״ב ובניו: דוד בסיפורי ט; ד, שמ״ב כב; ל, ט; כט, כב; יד, ו, פם׳
שמואל: ספר בסיפורי הכול )סך כב ב, מג; לו, כח, פס׳ א, מל״א כ; כ, מד; כב, פס׳ יט, כא;
ג, מל״ב יא; ד, פם׳ כ, כד; יח, ואלישע: אליהו סיפורי ו; יג, כז; ג, ג־־שז: מל״א דדגמאות(; 36
ב, פם׳ י, עזרא יא; ו, פס׳ ב, רות ד; ב, פם׳ ב, ט; ז, א, איוב דוגמאות(; 7)יט יג, ב, פס׳ ז, יא;
לאמר׳ ׳ענה הם: חריגים צירופים טו. לד, לא; כט, דה״ב יח; יב, דה״א ג; ז, ז; ה׳ אסתר יב;

 ׳ענה ה(, כט, יב; כא, שמ״א טז? א, יהד לא; לב, במ׳ כב; מב, טז; מא, יד; י, ה, פס׳ כג, )בר׳
 קצת יש ויאמרו׳(. וידברו... ׳ריענו... יג-יד; לד, בר׳ יב; י, פס׳ א, מל״ב כא; כב, ודבר׳)יהר

 כדי בהם שאין מאחר בחשבון אותם הבאתי לא אך ו(, יג, כו־; ג, מל״א )תה״ע נוסח חילופי
הכללית. התמונה את לשנות

 ;121 ,119-118 שוררת ובמשלים: (;58 ,54 שררות השלמרת: )וכן 15-14 שוררת אחיקר, כגון: .11
 זה ספרותי שסוג רמאחר חיות, במשלי באות אלו שנוסחארת מכיוון (.Cowley מהדורת )לפי 166
 ושמא האכדיות. הנוסחארת לאחת תרגום משמש זה שצירוף מסתבר, בבבל, מאוד מפותח היה

 וכן ט, ג, הרבה; וכן ה ב, דניאל)דנ׳ ספר של הארמיים בחלקיו ואמר׳ ׳ענה לשרנרת ריבוי מכאן
ב(. ז, כא; יז, יד, יג, פם׳ ו, יז; יג, י, ז, פס׳ ד״ טז; ד, הרבה;

 K. Hecker, Untersuchungen zur Akkadischen Epik (AOATS 8,) לדעת: בניגוד .12
174 .Neukirchen -  Vluyn 1974, p. מספות: דרגמארת dSara Ipulu qablta, ana danin abi§u 

awata izakkar, לפי: מובא עתיקה, בבלית סלתרם, )שירת .c t  x v  40:8f.; cp. 39:43f,)

,EA 359) [UR.] SAG-Su (quradusu) ippalusu, "1nurdaggal awata (am-ma-ta) izakkaru§u 
a לפי: מדבא תיכדנה, בבלית המערכה, מלך . f . Rainey, El Amama Tablets 3S9-3792 
1.8 .a o a t  8], Neukirchen-viuyn 1978, p. 12, Rev)] שבצלע בכך, ניכרת רקביעות 

 זר תבנית ׳אמרה׳(; + דיבור )לשון הציררף בא שבשניה בעוד ׳ענה׳, לשון באה הראשונה
כט. ה, לשופ׳ להפליא מקבילה

 ובספרות במקרא מסע לתיאור ספרותיות ׳נוסחאות אבישור, י׳ עיין: כך ;27-26 עמ׳ קאסוטו, .13
 סיפורי המקראית: בסיפררת נרספות דוגמאות .141-133 עמ׳ )תשמ״ה(, ק מקרא, בית אוגרית׳,

דוד: סיפודי הפעיל(; )בניין ג כד, ד-ר(; פס׳ )השווה יא ט, יהושע ה; יז, לב; יב, שמ׳ משה:
יד; לו, יר׳ ירמיהו: קורות א; ט, ח; ח, כט; ד, מל״ב, ואלישע: אלמזו סיפורי ב; כד, שמ״א
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המקרא בסיפורי האפיות הנרסחאות

 בכתבי לא,כא(; הגלעד׳)בר׳ הר פביו את ׳וישם בלבד: יעקב בסיפורי פניו׳, ׳דשם .7
ר,עמ...׳ פנמ ליחג ׳אדב אוגרית: מ לו ב  14אל...׳(. לדרך יצא ׳אז )

 המספרים אשר מסורתיות, נוסחאות בגדר הם אלו כברלים צירופים קאסוטו, לדעת
 הסיפורת של מקורה את ראה זו בשירה העלילה. משירת אותן שאבו הקדומים העבריים

 באשר אירוע-דו״ח(, השגוררת)צרו״ביצוע; החזרה מתבבירת הביא נוספת ראיה המקראית.
 15כאחת. והאכדית האוגריתית העלילה רבשירת המקראי בסיפור למדיי נפוצות אלו

 של אוסף הרי תמה. בכך ואין 16בארץ. אפילו במחקר, רבה לתמיכה זכתה לא זו גישה
על טופחה אשר גונקל כשיטת שיטה של מתרקפה לגרוע כדי בו אין נוסחאות שמונה שבע,

 כן דדגמאות. 12 ריוסף: אברהם לסיפררי מחרץ הכרל סך ח. מב, איוב: טז-יז; יב, פם׳ מא,
בר׳ גם השרוה ׳ויצאו׳(; בו יז, פס׳ לד, יב; יד, )בר׳ בקרב שלל לקחית לציון הנרסחה משמשת

ו• לו,
שמ׳ ו; מו, יח; מה, בר׳ רבוא׳)כגרן ׳לקח לצירוף דוגמאות ראבישור קאסוטר הביאו לכך בנוסף

 דווקא; צא'/י לשרן מצינו שבה האוגריתית מהנוסחה קצת מררחק זה צירוף אך ועוד(. ב-ה יח,
 כן ה(. יב, לא; יא, ׳ויצאו׳)בר׳ בצד ׳ללכת׳ שמצינו מכיוון לכך מצטרף ׳לקח-הלך הצירוף

 פם׳ לב, )בר׳ ויעבר ׳ויקוז״. כגדן ׳תנרעה פרעל עם ׳לקח׳ לשון של אחרים צירופים מצינו
 זה עניין ועוד(. כה כ, ויעל׳)במ׳ ׳ויקח״. הגלעד(, לארץ בזיקה לעולם ח;׳ב שמ״ב כא-פב;

ך - ׳לקח הצירוף סטאטיסטית מבחינה עצמה. ברשות לבדיקה רארי  מהצירוף פחות צפוי הל
א/ ־ ׳לקח בא׳. - ׳לקח ליתא אברהם בסיפורי ירתר; מצדי הרא אך ב

בנרסחה וגם שם שגם מכיודן מדריקת, היא יעקב שבסיפור ללשון ההקבלה .26 עמ׳ קאסוטו/ .14
 את לקבל אין זאת לעומת פניס׳. ׳נתן/שים הציון לאחר נרספת הליכה לשון אץ האוגריתית

 מל״ב ראה הליכה, לשרן + פנים׳ ׳לשים מצינר שבהם מאחר הביא, שקאסוטר הנוספים הפסוקים
 panam/pani sakanum האכדי הניב בדבר ג. ב, דה״ב יח; יז, פם׳ יא, דנ׳ יב; מד, יר׳ יח; יב,

a)עיין: h w , p. 819b (15a, b8. א; ה, באו׳)שמ׳ ׳אחר הציררף על קאסוטר הצביע זאת מלבד
 שני של צירוף אלא איגו זה אך הגיע׳(; כן ׳אחרי כלומר מע׳י׳, אח׳ר באוגריתית: כא; ב, דה״א

 ענת, האלה דכן: ;26 עמ׳ שם, חמורו/אתתו/ את ׳ויחבש הצירוף את הזכיר כן שכיחים. לשונות
את...׳(; ויחבש בבקר ׳וישכם... )פעמיים כא כב, במ׳ ג; כב, בר׳ :33 עמ׳ תשי״א, ירושלים

ב. בסעיף להלן, עייו זר גישה כנגד כד. ד, מל׳׳ב כז; כג, יג, פם׳ יג, מ; ב, מל״א כג; יז, שמ״ב
כג, פס׳ יג, מל״א - שבהמשך)׳וילך׳ הליכה ללשון זה צרף של ביחסו קביעות שאין לציון ראוי

ריש יג(. יג, ׳וירכב/ וילך; ויחבש... ׳ויקם... מ: ב, מל׳׳א אך כג; יז, שמ״ב רילך ׳ריקם כז;
כד(. ד, מל״ב ירתר; מרוחק בהמשך וילך ׳ריקם ג 7כב )בר׳ חסרה זר שלשון

 מספרי הרבר הסיפור אמנרת התפתחרת של קדרמים שבשלבים ההשערה, .33-31 עמ׳ קאםוטר, .15
 ירתר מאדחר בשלב ואילו ובבל(, באדגרית העלילה )כבשירת מדויקרת בחזרות המקרא

 החזרה על - לאסטרטגיה קונוונציה ׳בין הופמן, י׳ ידי על הובעה זו, מ׳נורמה׳ השתחררו
.99-89 עמ׳ (,1979) 28 הספרות, המקראי׳, בסיפרר

 S. Talmon, ‘Did there exist a Biblical National Epic?’ Proceedings of the Seventh ציין.* .16
(,1977) World Congress of Jewish Studies: Studies in the Bible and the Ancient Near East 
Jerusalem 1981, pp. 50־57.
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פולק פרנק

 שהעניין לי, נתחוור בנתונים, לעיין משהתחלתי ׳ואולם חוקרים. של דורות שלושה ידי
ראשון. ממבט להתרשם שניתן מכפי חשוב

 לאל, שבח שיר רק אינה זאת ה(. דבורה)שופ׳ שירת על הדעת את לתת יש כול, ראשית
 לאחר סיסרא. במלחמת ישראל וגבורת ה׳ ישועת על המספרת אפית שירה גם אלא

 יש בהמשך ו-ז״(! בה)פסי׳ שרויים שישראל המצו?ןה מתוארת ב-ה( הוזגיגית)פס׳ הפתיחה
 עצמו לקרב רמזים ולאחר -יז(:בז )פם׳ למערכה ולהכנותיהם השבטים להתעוררות ציון
 יעל איר נמסר כג(, )פם׳ חלק בו נטלו שלא מרוז, אנשי ראש על וקללה יז-כב( )פם׳

 ואמנם כד־ל(. )פם׳ מהמלחמה לשובו לשווא מצפה אמו ואיך סיסרא, את חיסלה הקינית
 הרמזים גם אבל האירועים, של מסודרת הרצאה משום זו בשירה שאין לטעון, ניתן

 משרידי עסקינן־, אפית בשירה לפיכך 17מאורגן; מעשה לידי יפה מצטרפים שבה הקצרים
הקדומה. העלילה שירת
 אף תימינה שרותיה ׳חכמות סיסרא: אם שבמעמד התקבולת על אצביע לנוסחאות באשר

 ׳ענה׳-׳השינ׳ הקבוע הזוג את רק לא מצינו זה בפסוק כט(. לה׳)פם׳ אמריה תשיב היא
 כן ויאמר׳. ׳ויען הנפוצה הנוסחה של מיוחד פיוטי פיתוח ׳ענה׳-׳אמר׳, של הקבלה גם אלא

 אלא אינה ג( רזנים׳)פס׳ האזינו מלכים ׳שמעו דקריאה שבפתיחה. הלשונות על להעיר יש
 שם + ׳שמע׳ לשון אוגרית: מכתבי הידוע מסורתי, צירוף של התקבולת( )לצורך הרחבה

 או 18בעל/ לאל]אי[נ מע ׳שמע פע׳ת׳, ׳שמע כדוגמת הלב, תשומת משיכת לשם פרטי
 באה הפסוק בהמשך לדלן. ועיין ט,ז(; שכם׳)שופ׳ בעלי אלי ׳שמעו יותם: למשל בהקדמה
שיוה, אנכי לה׳ ׳אנכי הקריאה שראל׳)ה,ג אלהי לה׳ אזמר א  בלשון הפתיחה הרי (.בי
 ואב׳)כלומר נכל ׳אשר לאמר נכל״ואב של האוגריתי השיר לפתיחת מקבילה ׳אשירה׳
 האלות, על ׳אשירה הלל׳)כלומר בנת כת׳רת אלהת ׳אשר ובהמשך ואב׳(, נכל על ׳אשירה׳

 בו שיש דומני, במיוחד, מרשים אינו זה שממצא אף־על־פי 19הלל׳(. בנות ד״כשרות״
העלילה. לשירת הנוסחאות שבין לזיקה נוסף סימן משום

 מיוחדת אינה הנוסחאית הלשון הרי לה. רבה חשיבות דנוסוואות, מציאות עצם שנית,
 בשירת וגם הזיודוס, ובשירת שביוון ההומרי באפוס גם ניכרת היא דווקא; אוגרית לכתבי

 לב תשומת רוסיה. ובערבות אירופה במזרח שונים מאזורים הידועה פה שבעל העלילה
 בשיטתיות נחקרה אשר שביוגוסלביה, הסרבו״קרואטית האפית לשירה ניתנה מיוחדת
 זמרים של קניינם היא פה: בעל מהלכת זו שירה לורד. ואלברט פארי מלמאן ידי על למופת

 בריבוי מצטיינת שירתם הקהל. לפני להם הידועות היצירות את המשמיעים מומוזים
 )׳סצינות״דפוס׳(. מגובשים וממים מסורוזיים נושאים הנוסחאות(, )הם קבועים צירופים

 באורח מקיפה יצירה של מהלכיה את לזכור המומחה הזמר מצליח זה אוצר בעזרת
 מתוך חדשה, שירה במקום בו ליצור ואף אלתח־, מתוך ידועות יצירות להרחיב סכמאטי,

יותר קצרות ביניהן יש אלו, שירות ולשונות. דפוסים בנושאים, לרשותו העומד החומר

.19-11 עמ׳ תשמ״ד, מרחביה בימינו, הסיפורת של הפואטיקה רמון־קינן, שלומיוז .17
 S. E. Loewenstamm, 'The Address “Listen” in the Ugaritic Epic and The Bible’, in: ראד .18

.126 .The Bible World -  Essays in Honor of C. H. Gordon, New York 1980, p
19. 40 ,24:1 CTA\ משום בה יש זו, נוסדואית פתיחה .10 הערה ,127 עמ׳ שם, לידנשטם, דעיין
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המקרא בסיפורי האפירת הנוסחאות

20. הקהל וסבלנות שלו, ההתמדה כוח המומחה, הזמר כשררן לפי הכול יותר, ארוכות ויש  
עשרים בין פארי, מרסר כך נמשכת, רהשמעתן שורות, מאות מכילות רגילות יצירות  

שלושה בת יצירה השמיע אשר מדדוביץ/ אבדו של דוגמתו ידועה אך דקות. לארבעים

אש)י(ר השיר ׳שיר א: א, לשה״ש גויטיין וש״ד אפשטיין י״נ של התיקרן להצעת הצדקה  
בחינתו במקרא: עיונים גויטיץ, ש״ד עיין: האהוב; בשבח מדובר אכן בהמשך באשר לשלמה/  

\ בשה״ש מצינו האפי לסגנון שריד .306 עמ׳ תשכ״ז, תל־אביב והחברתית, הספרותית ׳ענה ב  
רלתקברלת א( ז, יב! ח, א, פס׳ ד, )שה״ש מורחבת לצלע לדוגמאות דעתך תן כן לי׳; ראמר דרדי  

ת׳)ח, / רבים׳ ׳מים )ו/ד ירבעם בירת תרצה, לעיר הרמיזה הרא נוסף ארכאי סממן ז(; ׳נהרו ). 
ס מש׳ השווה א; )ח, חגיגית לסעודה כהזמנה מנוסחת האהבה מתעבמרת ליהנות הקריאה ,

זה גם אפי מוטיב ב-ה(, .
M. Parry, The Making of Homeric Verse (ed. A. Parry), Oxford 1971; A. B. Lord, :20. עיין 
‘Homer, Parry and Huso’, ibid. , pp. 467-478; Serbo-Croatian Heroic Songs, collected by 
M. Parry, ed. & transl. by A. B. Lord, vol. I: Novi Pazar, Cambridge -  Belgrade 1954;
S. Skendi, Albanian and South Slavic Oral Epic Poetry, Philadelphia 1954; J. Latacz 
(ed.), Homer: Tradition und Neuerung (Wege der Forschung CDLXIII), Darmstadt 
Ruth Finnegan, Oral :1979. חיברה האפריקאית הספררת מחקר ראות מנקרדת מסכם דיון  

שבצל מדגישה, היא  .Poetry: Its Nature, Significance and Social Context, Cambridge 1977 
זכירה על המברססת שבעל״פה בספרות להבחין ניתן אלתור, על המבוססת הנוסחאית הספרות  
ירחד אשר גקרנגרס הדיונים ראה כן נרסחאית. בהכרח היא שבעל״פה השירה כל לא מדויקת;  

b . a . stoiz & r . s. Shannon (eds.), Oral Literature : פה שבעל והספח־ת הנוסחה לעניין
.and the Formula, Ann Arbor 1976

 היגוד בין האגדה: ׳ספרות שנאן, א׳ עיין: האגדה בספרות האוראלית היצירה סממבי בדבר
 בדין .60-44 עמ׳ )תשמ״א(, א יהודי, בפולקלרר יררשלים מחקרי כתובה/ ומסורת בעל־פה

ש  שבעל״פה בהיגוד הנוצרת וספררת מזה כתובה ספרות של הסימביוזים בעיות את שנאן ממי
 נוסחארת זר בספררת ניכרות אחד מצד האכדית. בספרות כנראה, קיימת, דומה בעיה מזה.

 ,67-66 עמ׳ (,12 הערה שם)לעיל, הקר שהדגיש כפי פה, שבעל בספרות ארלי שמוצאן קדרמות
 c. wiicke, גם מודה שבעל־פה, ההיגרד רקע ניכר עדיין מסוימות שביצירות בכך .193-192
153-216 .Die Anfange der Akkadischen Epen’, ZfA, 67 (1977), pp‘ ,155־153 עמ׳ )שם, 

 מצא לכך ראיה הקוראים; קהל למען בכתב נתחברר היצירות שרוב בררר, לדעתו אך (.216-215
 אלו שביצירות מסתבר, (.198-197 !174-171 עמ׳ )שם, הסגנוני שבעיצוב הרב בתחכום
 בעיה ביותר. עתיקרת כיציררת ארתן להציג ליומרה סימן אלא איבם שבעל״פה למסורת הרמזים
 ׳כתב לאמרר: בקולופון למצרא ניתן בעל״פה לחיבור סימן אוגרית. בכתבי מזדמנת חמורה

c)׳נקמד ת׳עי )...( כהנמ רב פרלב. אתב. למד. שבני. אלמלב. t a  6 VL53-56.) מפרשים יש 
 מלך )כלומר, נקמדר הקדיש כהנים... רב פרלן, אתן הכתיב( )אר: לימד שבני, אלמלך ׳כתב

- M, Dietrich. 31-32 העלו לחלוטין שונה הצעה אוגרית(.  o , Loretz, uf, 4 (1972), pp. 
ה(;511^ אכדיים: בקולרפונים מקביל ׳תלמיד׳)מונח פירושה ׳למד׳, לדעתם ליי שו = ׳ת׳עי׳ ^
ig המקור׳)אכדית לארר ׳הגיה פיררשה ׳שעה׳(, )לשרן i .k a r  ibri; :השירה ׳באר׳(. הקבל 

a רעיין: בעל״פה, כספררת ספק ללא נרצרה הקדומה הערבית . j. Arberry, Arabic Poetry, a
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פולק פרנק

 זאת 21פארי. לפני ערב ערב שר היד, ימים שבוע שבמשך אחרי שורות, )!( אלף עשר
 עלילה שירת יש בבבל. או כבאוגרית הכתב, על תועלה אפית ששירה צורן־ אין אומרת,

 לעולם תהיה בעל״פה הנמסרת שיצירה להנחה, יסוד כל אין גונקל לדעת ובניגוד פה, בעל
לזמר לו אפשר ונוסחאות דפוסים בנושאים, החומר ארגון בזכות אדרבה, קצרה. ובהכרח

Primer for students, Cambridge 1965, pp. 4-5; Renate Jacobi, ‘Neue Forschungen zur 
altarabischen Q aside \  BiOr, 40 (1983), pp. 6-16 (p. 15); Th. Noldeke, Beitrdge zur 

.Kenntniss der Poesie der Alien Araber, Hannover 1864, pp. VI ff. 
Renate Jacobi, ; ידי על נחקרו הקצידה, הוא הלרא העתיק, הערבי השיר של הקונוונציות  

גם אך בנוסחאות, עסקה לא יעקובי  Studien zur altarabischen Qasida, Wiesbaden 1971.
היכר סימן משום בו יש קבוע, סדר לפי ירצגו אשר קבועים, נרשאים לקצידה שיש זה, דבר  

: A. B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge 1960, pp. 68-98. על יעיין שבעל־פה, ת1פר0ל  
G. e . Griinebaum, : עיין שמרנות, מתוך הכתובה, הספררת בתקופת אלו כללים השתמררת  

.Medieval Islam -  A Study in Cultural Orientation, Chicago 21953, pp. 259-261 
e . w . Lane, Manners : מביא התשע״עשרה המאה של במצרים שבעל־פה לספררת תיארר  
and Customs o. על f the Modern Egypians, repr. London-New York 1963, pp. 397-419 

בחינתו במקרא: עיונים גויטיץ, ש״ד מעיר תימן ירצארת יהודירת נשים שבפי שבעל״פה השירה  
פרידמן מ״ע לפרופ׳ תרדה אסיר )הנני 250-248 עמ׳ תשכ״ז, תל־אביב והחברתית, הספרותית ,

גויטיין דברי על העמידני אשר ).
לפני אלישע שבחי את המספר בגיחזי במעשה בעל־פה להיגוד מובהק סימן מצינו במקרא  

במקרא הנבואית הסיפררת - הנביאים סיפדרי רופא, א׳ ועיין ד-ה(, ח, )מל״ב ישראל מלך :
במקום בר הים שירת נאמרה המקראי הסיפרר לפי ,23 עמ׳ תשמ״ג, ירושלים ותולדותיה, סוגיה ,
כז יז~יט, פם׳ כא, במ׳ השווה כ-כא; ׳א פם׳ טו, )שמ׳ אלתור מתוך ).

שבעל־פה ׳מסיפור זקוביץ, ,י לאחרונה: עיין שבמקרא שבעל־פה הספרות שקיעי בדבר  
יזדן הדה ;43-9 עמ׳ )תשמ״א(, א יהודי, בפרלקלור יררשלים מחקרי במקרא/ שבכתב לסיפרר , 

כמרת לאדר .41-23 עמ׳ (,1976) כג הספררת עממית?/ אפית יצירה רגלית: דרד ׳סיפור  
אשר שבכתב בספררת מדובר שבמקרא מסתבר, שלנו, הבדיקה לצורך שנתאספר הנרסחאות  

הגיע דומה למסקנה שבעל״פה. הספררת של באסתטיקה אחרת, או זר במידה דבקה, עדיין  
דעתו את מביא אשר  ,j . s. Cooper, j c s , 33 (1981), p. 227 : ועיין (;37-32 עמ׳ )שם, זקוביץ  

J. : עיין הקדומה בישראל והכתיבה הקריאה ידיעת התפשטות על זה. בעניין לאמברט של  
Naveh, ‘A Paleographic Note on the Distribution of the Hebrew Script*, HThR, 61 
(1968), pp. 68-76; A. R. Millard, ‘An Assessment for the Evidence of Writing in Ancient 
Israel*, in: Biblical Archeology Today, ed. A. Biran, J. Aviram, e. a., Jerusalem 1985,
R. C. Culley, Oral Formulaic Language in :עיין p  •pp. 301-312; A. Demsky, ibid, p. 352 
the Biblical Psalms, Toronto 1967; W. R. Watters, Formula Criticism and the Poetry of 
the Old Testament (BZAW 138), Berlin 1976; B. O. Long, ‘Recent Field Studies in Oral 
.Literature and their Bearing on the Old Testament Criticism’,VT, 26 (1976), pp. 187-198

.476 עמ׳ שם, לורד, של דבריו ראה וכן ;458-452 עמ׳ ׳שם פארי, .21
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 מקבילה על יזון הדה הצביעה וכבר 22למדיי. מקיפית יצירות ולזכור ליצור המומוזה
 העלילה בשירת וגם זה בשיר גם באשר דבורה, שירת לסיום אופיינית יגוסלאבית

 הבן לשוב לשווא המייחלת המובם הגבור של אמו מוטיב פותח הסרבו״קרואטית
23מהמערכה.

 זו טענה אם שבמקרא. האפיות הנוסחאות בדבר קאסוטו בטענת רב עניין שיש מכאן,
 היה הקדומה בישראל שגם להשערה, פתח משום בה שיהיה הרי הביקורת, במבחון תעמוד

 לבנו המספר אב של קניינו ולא אמנים, מומחים, זמרים של נחלתם שבעל־פה, לשירה קיום
 ולא קהלו, מול הניצב האמן הזמר מעמד יהיה העלילה שירת של בחיים המאחז דווקא.

האח׳. ליד המשפחה ׳סיפורי

ב
 התמקדה בדיקתי מחודשת. לבחינה ראוי האפיות הנוסחאות שעניין אפוא, ברור,
 שבהן בפרשיות ותדירותן במקרא, פזורתן מסורתיות, נוסחאות זיהוי תחומים: בשלושה

 העמים(, ולוח יחם רשימות )למעט א-יא,ט בר׳ הבאות: החטיבות נבדקו מזדמנות. הן
 סיפורי א-כב(;׳לה לג,כ; - כה,יט )ויצחק; יעקב סיפורי 24םז(, )יא,כו-כד, אברהם סיפורי

 סיפור נ,כו(; - מט,כט מח,כב! - מו,כח מו,ח; - לט יוסף)לז! סיפור 25יעקב)לד:לח(; בני
 - יז יג, סיני)שמ׳ להר הדרך סיפור יב,כט-מב(; ו,כט-יא,י: ו,יג: - א מצרים)שמ׳ יציאת
 במדבר ישראל נדודי לז/כז-לה(; י; לד, - לב,א א-יח: טו-כג;כד, כ, טו,כ-יט,כה; יד,לא;

 א-יב(;׳לד יב-בג;דב׳ כז, לא-לב; כה,א-ט; כ,בב-כא,לה; א-יז,כח;׳טז מה; י,כט-יד, )במ׳
 יהושע)א ספר י,יא(; - ט,ז א~ד; משה)ז־ב׳ שבפי העבר סקירת כב-כד(; בלעם)במ׳ פרשת

 26א-יב(; )שופ׳ המושיעים סיפורי כד(; כב; יג-יט;יז,יד-יח:יח,א-י;׳טו ו-טו; יד, יא,כג: -
שמואל ספר כא(; - יט )שופ׳ בגבעה בפילגש המעשה יח(; - יג דן)שופ׳ אנשי פרשיות

החומר ניתווז בלא זאת אך גונקל; שיטת על למדיי חריפה ביקורת לאחרונה נמתחה לפיכך .22
 S. M. Warner, ‘Primitive Saga Men', VT, 29 (1979), pp. 325-335; עיין: שבמקרא. חאי01הנ

A. Wolf, ‘H. Gunkels Auffassung von der Verschriftlichung der Genesis im Licht 
361-374 .mittelalterlicher Literarisierungsprobleme’, UF, 12 (1980), pp. שונות טכניקות על 
 בפרקים העיקרי ׳הרובד פולק, פ׳ ראה: הקדרם המזרח רבספרות במקרא מקיף סיפור ליצירת
 האוניברסיטה של לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לשם עבודה א/ שמראל ספר של א׳־ט״ר

.32-11 עמ׳ תשמ״ד, בירושלים, העברית
 ה-ו שנתרן פרקים(/ ראשי ד-ה; )שופ׳ אפדס ובין בינם מה - וברק ׳דבז־רה יזוץ, הדה ראה .23

.87-79 עמ׳ )תשמ״א-תשמ״ב(,
 סיפורי את לפתרח ראוי שם, בני של היחס רשימת בתוך משולב אברהם לסיפורי שהמצג מאחר .24

תרח. של ייחרסו בציון אברהם
 בארצר העדינים ההבדלים מתוך רק עולה אינה יעקב׳ ב׳בני העוסקת נפרדת בחטיבה ההבחנה .25

 לאה בני של ביחסיהם ערסקים לח ובר׳ לד בר׳ באשר התימאטי, מהעניין גם אלא הנוסחארת,
 מהוות זר מבחינה בפרט(. ואלימות אישות )וביחסי הארץ יושבי עם דינה( יהודה, לוי, )שמעון,
רחל. בן יוסף לסיפור מובהק ניגוד אלר פרשיות

והן הנרסחאות, בכמות מההבדל הן נובעת דן אנשי לפרשירת המושיעים סיפורי בין וזהבחנה .26

17



פולק פרנק

 - יא מל״ב י(; מל״ב - יז ואלישע)מל״א אליהו סיפורי טז; - ג מל״א ב(; - א מל״א )לרבות
 ונחמיה עזרא מג\ג(; - לו,א א-טו;׳לב כח; כו,ז-כד; ירמיהו)יר׳ קורות רות; מגילת כה;
 יג,לא(: - כז יב, ט,ד; - בעב ז, ז,ה; - ג,לג ב: - א נחמ׳ יז; י, - טו ח, ד,ו; - א ג, א: )עז׳

 הימים)דה״א דברי ספר מב,ז-יז(; א-ב; איוב)איוב סיפור א; דנ׳ יונה; ספר אסתר; מגילת
 בלבד. הדברים תוכן על מבוסס אלו חטיבות תיחום כג( לו, דה״ב - א׳י ז,יד-כז; ט-כו!׳ב

 אלא באלה, וכיוצא מזמורים יוזס, רשימות חוק, יחידות מלכלול נמנעתי המקרים במרבית
 היה בודדים במקרים ז(. ב; דה״א ואילך; יא,כו )בר׳ רב עלילתי חומר בהם טמון כן אם

 על ובניו; יעקב ובסיפורי שופטים כבספר הגבולות, בהגדרת שינוי להצדיק כדי בנתונים
שוליים. בהערות עמדתי כן־

 היה הראוי מן מיוחדים. קשיים מעורר מסורתית אפית לנוסחה ייחשב מוז להגדיר הצורך
 היוונית העלילה שירת לגבי פארי מלמאן ידי על שניתנה ההגדרה על להסתמך

 ,a group of words regularly used, under 27היא: נוסחה לדעתו אשר והסרבו״קרואטית,
’the same metrical conditions, to express a given essential idea. בה אשר זו, הגדרה 

 את מדגישה הנוסחה, באמצעות המובע הבסיסי המידע לציון מרכזי׳ ׳רעיון המונח משמש
 בחקר מאליה מובנת זו הדגשה משמשת. הנוסחה שבהם המוגדרים, הפרוזודיים התנאים
 זו באשר אוגרית, בשירת וקיימת שרירה והיא הסרבו־קרואטית, או היוונית השירה
 הוא השגור הצירוף העלילה שבשירת מכאן, והתקבולת. לצלעות הוזלוקה עלי עומדת
 שהוא הרי הדיבור, מלשון צירוף לו מאמץ המומחה הזמר אם גם נוסוזה! בגדר בהכרח
 משקל לא בה אין אשר המקרא, בסיפורת הדבר כן ולא הפרוזודית. להתניה אותו מתאים

 המיווזדת ספרותית נוסוזה בין להבחין בידנו אין לפיכך הצלעות. תקבולת ולא קבוע
המדוברת. בלשון השגור צרף ובין המקראי הפרוזה סיפור לאמנות

אותם העלילה. בשירת המקבילות ידי על לנו ניתנת זה מכשול על להתגבר האפשרות

 דן אנשי בסיפורי ואילו ישראל לכל ישועה המביאים גבורה במעשי מדובר א-יב שבפרקים מכן־
השבטית. הראות נקודת ניכרת

 הן מהנוסחאות שוזלק מוסיף, פארי (.14-13 עמ׳ )וכיו״ב 272 עמ׳ (,20 הערה שם)לעיל, פארי, .27
 המשקל על שמירה מתוך שתיים, או אחת במלה לחילופים נתון ווזלק שהן, כפי קבועות

Formula Type, Formula System); על חריפה ביקורת נמתוזה פארי של הגדרתו על (.275 עמ׳
 J. A. Russo, ‘Is “Oral” or “Aural” Composition the Cause of Homer’s Formulaic ידי:

System Style?’, in: Stolz-Shannon, pp. 31-54; P. Kiparsky, ‘Oral Poetry: ‘Some Linguistic 
73-106 .and Typological Considerations’, ibid., pp. ,על עו־נה בהמשן/ שאציע ההגדרה 

 מעתקים לעבור עשויה שהתבנית לומר, ריש להצערתיהם. רמקבילה ביקררתם
 בגדר היא העיקרית לתבנית זיקה על שומרת הנוצרת הצורה עוד כל שו־נים; )טראנספורמצירת(

 בהן באשר ביותר, השגורה בצורתן השכיחות הנוסחאות את להציב יש העירן במרכז אך נרסחה.
 בדרך שנרצרר והנוסחאות, הסגו־רה, הקברצה זאת הנרסחה. למציארת ראיה משום יש בלבד

 לשירה המכרדנת ׳אחרת הצעה פתרחה׳. ׳קבוצה בתררת לה, ׳סביבה׳ בגדר הן הטראנספורמציה,
 הטעבה את דוחה ואילך( 116 עמ׳ קאלי)שם, .10 עמ׳ (,20 הערה שם)לעיל, קאלי, מביא דווקא,

אחר. מטיפוס נרסחאית תבנית שזאת לומר ריש נוסחה. בגדר הם המלים שזוגות
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסוזאות

 של צורתה על אחרת או זו במידה שומרים קאסוטו, הצביע שעליהם קבועים, צירופים
 ייחשב צירוף המקראית בסיפורת אומרת, זאת אוגרית. שבכתבי הפיוטית הנוסחה
 מאחר האכדית(. בשירה אוגרית)או בשירת לנוסחה מקבילים ותבניתו לשונו אם לנוסחה,

 היא גם עשויה הקדומה, השמית״המערבית לשירה זכר שומרת המקראית השירה שגם
 נוסחאות כוללת הדתי והטקם המשפט לשון גם לכך, בנוסף מסויימת. במידה לנו לסייע

 רק להיעזר. אפשר אלו בתחומים שגם מכאן־, הדיבור; מלשון נובעות שאינן מגובשות
 מובהקות מקבילות להם שאין שגורים, צירופים על הדעת את לתת נוכל האחרון בשלב

הקדומה. השמית בשירה
ח לשון לנקוט מציע אני לפיכן־ מי ת המנוטח שכיח, בצירוף)א( מדובר אם גוסחאיח׳ ׳

 מתון־ אם השירה, של הפרוזודית להתניה התאמה מתון־ אם - מוגדווח בתבניות )ב(
 - והטקם המשפט לשון של המגובש הסגנון לפי ואם בשירה, ששורשן תבניות על שמירה
שת מזדמן )ד( ואשר פשושה׳, ׳לשון עומדת כנגדו )ג( אשר צירוף  של רחבה גק

 עצמו)על הצרף במלות המצוינים והמעשה המצב מן לבד וספרותיים ענייניים הקשרים
 ׳ספק־נוסחה׳. על לדבר אפשר הכרע, שאין במקרה פארי(. גם מצביע זה היבט
 שרשיו קבע, בו שיש מכיוון נוסוזאית תבנית מהווה וירא׳ עיניו ׳וישא הצרף אומרת, זאת

 ושונים: רבים בהקשרים ומזדמן ׳וירא׳, הפשוטה הלשון כנגד עומד הוא העלילה, בשירת
 שהצרפים לומר יש מידה אמת אותה לפי באלה. וכיוצא באיל בהר, אורח, בעוברי הרבחנה

 ׳ויען לצרף הדין הוא נוסחאיות. תבניות מהווים ויבף קולו ׳וישא ויקרא׳, קולו ׳וישא
 א, רות ו.../ הוא ׳וילך... וילך)כנגד ׳ויקח... בצרף ואף הפשוטה( ׳ויאמר׳ ויאמר׳)כנגד

 נוסחה, בגדר אינו ג( כב, בר׳ חמרר)כגון את ׳ויחבש הצירוף זאת, לעומת הרבה(. ועוד א
 לציין בא המספר אם מעשה: לאותו תכוון אשר פשוטה לשון על להצביע אפשר ואי הואיל

 משום בה אין לפיכך תחליף. לה ואין בלבד, זו לשון אלא לו אץ חמורו, את חבש שמישהו
 עומדת הנוסחאית התבנית ודוק, הוא. קבוע שצירוף אף על נוסחאית, תבנית לקיום ראיה

 של אחרות צורות נוקטים אם ואף אותו, משמיטים אם הנושא, את מחליפים אם בעינה
 עיניה את רבקה ׳ותשא או יד( יג, בר׳ וראה׳)ציווי; עיניך ׳שא־נא כגון והכינויים, הפועל
 לשון כאן לנקוט לנו מאפשרת היתה לא פארי של הגדרתו סד(. כד, יצוזק׳)בר׳ את ותרא

 קבועה שבתבנית הוא ברי שני, ומצד הפרוזודית. בהתניה שינוי שחל מכיון נוסחה,
 שלהם. בדרכם בה משתמשים שהמספרים הרי הדיבור, בלשון מקורה אם ואפילו עסקינן!

 כולה. המקראית הסיפורת בכל נפוצה תהיה שהיא לדרוש, אין הנוסחה, לשכיחות באשר
 מספרים באשר מסורתית, נוסחה משום בה שיש הרי מסוימות בחטיבות תדירה היא אם גם

 פעם רק בא הצירוף במקרא אם אפילו יפה כוחם אלו, דברים קבע. דרך בה נוקטים שונים
 להעיר, יש עוד דלעיל(. פניו׳ את ׳וישם... אוגרית)כדוגמת בכתבי נפוץ שהוא בעוד אחת,

 ועל לעצמו, כשהוא הצרף על בעקרון חלה פשוטה, לשון כנגד תעמוד שהנוסחה שהתנאי
 נוסחה, בגדר אינו שהצירוף ראיה, משום בכך אין אבל מזדמן. הוא שבהם המקרים מרבית

 מכוונת היתה לא אחרת לשון ואם העניץ, מבחינת דרוש הוא אחד מסוים במקום אם
 למקרה הדץ והוא נוסחאי. דפום בגדר נשאר השגור הצרף זה במקרה גם הרי לעניין.

 זה, דבר אדרבה, מיוחד. סגנוני אפקט להשיג האפשרות את למספר מעניקה שהנוסחה
 אוצר על נשען המספר כמה עד מעיד דווקא, שגור צירוף באמצעות מושג המיוחד שהאפקט

הקשרים לצורך הקבוע שימושו אלא לנוסחה, אופייני המשמעות וזוסר לא הנוסחאות.
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פולק פרנק

ומשונים. שונים ונסיבות
 תבנית מהווה ושתה׳ ׳אכל השגור שהצירוף מסתבר, אלו שיקולים לאור .8

 אפילו מזדמנת אשר בלבד, ׳אכילד׳ לשון כנגד עומד זה צירוף הרי נוסחאית.
נד; מו, פס׳ לא, ג; יט, ח; יח, )בר׳ שתייה ספק ללא כללה שהסעודה במקומות

מקבילות, שתי זה לצירוף יש האוגריתית העלילה בשירת תה״ע(. ט, א, שמ״א
 במקרא 28שתי׳. ׳אכל... וכן שקי/ששקי׳( ׳שלחם... שפעל: שתי׳)ובבניין ׳לחם...

לפתאים, שערכה לסעודה, להסב חכמות הגבירה בהזמנת שתה׳ ׳לחם... הזוג בא
 כתוב יז(, ד, השווה ה; ט, )מש׳ מסכתי׳ ביין ושתו בלחמי לוזמו ׳לכו ככתוב:

 ׳תאכלון ותשתנ׳)כלומר אלמ ׳תלחמנ לאמור: למשתה אל להזמנת להפליא המקביל
 כעין שתר׳. ׳אכל... הזוג את רק מצינו המקראית בסיפורת 29ותשתון׳(. האלים

שת׳)בר׳ יין לו ויבא ויאפל לו ׳ויגש שנאמר יעקב בפרשת ניכרת תקבולת כז, וי
 ׳ויאכל בגון וישת׳ ׳ויאכל הפשוט הצימוד הוא במקצת יותר שכיח צירוף כה(.

 23 הנחלקת לנוסחה דוגמאות! 31 םה״כ לד; כה, )בר׳ וילך׳ ויקם וישת
30דוגמאות(.

 צורתה ובין אוגרית, שבכתבי הנוסוזה של הפיוטית צורתה בין קלים הבדלים .9
 בכתבי שיס׳. ׳לקח... המסורתי בצירוף גם ניכרים המקרא, שבסיפורת הפרוזאית

ער׳ ל]ב[מת תשתננ אבוז ׳ותשא כגון שית/ ׳נשא... הצירוף את מצינו אוגרית
 הפועל בא המקרא בלשון 31העיר׳(. גב על ותשיתנו אביה את ׳ותרם )כלומר:

הלשון מקום את ירש יווזר, כללי שמשמעו ׳לקוז׳, הפועל ׳שית׳; לשון תחת ׳שים׳

 Y. Avishur, Stylistic Studies of Word-Pairs in Biblical and Ancient Semic Literature, עיין: .28
580 .Neukirchen-viuyn 1984, p; :230-228 עמ׳ )תשכ״ב(, לא תרביץ, ליונשטם, ש״א וכן.

29. 24.258:2-3 RS 255. פי: על .Ugaritica, V, Paris 1968, p
 ל: כו, לד; כה, יעקב: בסיפורי נד; כד, בר׳ אברהס: בסיפוורי בצימוד: לנוסחה דוגמאות .30

שח ו; לב, יא: כד, שמ׳ משה: בסיפודי יט, שופ׳ בגבעה: פילגש כז: ט, שופ׳ אבימלך: בפר
כה! א, מל״א יג; יא, פס׳ ׳יא שמ״ב טז; ל, בתה״ע(; ט)ליתא א, שמ״א שמואל: כא! י, ד, פם׳

כג; כב, פס׳ ו, מל״ב ח; ו, פם׳ יט, מב: מא, פם׳ יח, מל״א אלישע: - אליהו כ; ד, ג-טז: מל״א
יב, דה״א טז: ד, אסת׳ יח; יג, ד, פם׳ א, איוב ז; ג, פס׳ ג, דות דונמאווז(; 8 לד)סה״ב ט, וז; ז,
פם׳ ב, דב׳ משה: דבדי כוז! לד, שמ׳ משה: כה; כז, בר׳ יעקב: לתקבולת: דוגמאות כב; ׳כט מ!
האלמוני: הנביא סיפור לו; יט, ב: טז, ג; יב, שמ״ב יב: ל, שמ״א דוד: יח: ט, ,פם ט, כח; ו,

2)כב יט, יח, יז, טז, ט, ח, פם׳ ׳יג מל״א x)ת 9)כג ׳ א, דנ׳ כז: יח, מל״ב זו(; בפדשה דוגמאו
 ותן טו. דז, יז; ה, יג,; ׳ג כד: ב, קה׳ ה; כט, דב׳ הפיוטית: ובמליצה י. ח, נחמיה ו: י, עזרא יב:

יב: ל, שמ״א יוז: ט, ,פם ט, דב׳ כדז; לד, שמ׳ מים׳: לחם/שתה ׳אכל הנוסחאות לצירופי דעתך
יח; א, שמ״א נד; מו, פם׳ לא, בר׳ עוד: הנוסחה באה בתה״ע ו. י, עזרא הלאה! וכן ח יג, מל״א
 לראות ניתן מים׳( וישקהו ויאכל לחם לו )׳ויתנר יא ל, בשמ״א סה. ח, מל״א כא; יב, שמ״ב

שקי׳)בנין האוגריתי לצירוף מקבילה ש שקי/ שאכל// שפעל(. ׳
31. 1911:59 c t a שני הסמכת ה׳תקבולת׳)כלומר על מצביע אשר (389 עמ׳ אבישור)שם, ועיין 

c 6 1:14-15 ראה: כן א! כג, שמ׳ של המאמרים( t a /בתשתה׳(.7)׳תשא׳
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 עדיין אלו חילופים 32יותר. ממושכת ונשיאה להרמה מעיקרה המכוונת ׳נשא׳,
 מצינו אבימלך בסיפור הפיוטיות. מהלשונות אחת המשמרים בכתובים ניכרים

 זכר ׳וישאה׳ לשון שומרת זה בכתוב מח(. ׳ט )שופ׳ שכמו׳ על וישם ׳וי-^ון
 גב ׳על ער׳)כלומר לב]מ[ת׳ לצירוף מקביל שכמר ׳על המשלים הפיוטית! לצורה
 הנוסחה של אחרות בהיקרויות גם מצינו כדוגמתו האוגריתי; שבכתוב העיר׳(

תקח ככתוב: רות במגילת מזדמן ׳שית׳ השורש יד(. כא, כג; ט, )בר׳ העברית  ׳ו
 באה השגורה בצורתה טו(. ג, השווה טז; ד, בחיקה׳)רות ותשתהו הילד את נעמי

 על וישם העלה עצי את אברהם ׳ויקח כגון: פעמים, 18 שים׳ ׳לקוז... הנוסחה
 חצי משה ׳ויקח לא,לד(; יא,יח; פם׳ כח, יעקב: ובסיפורי ו: כב, )בר׳ בנר יצחק
 אלא ׳לקח׳ לשון אין אלו מכתובים ברבים 33ו(. כד, )שמ׳ באגנת׳ וישם הדם

 הנוסחה על להלן )ועיין המידע חלוקת לשם המשמשת פליאונסטית, הקדמה
 כגון: בלבד, ׳שים׳ לשון על ולהעמידו הצירוף את לצמצם היה אפשר ׳לקח־נתף(.

 ונתתם׳; ׳ולקחתם... ח: פס׳ כנגד יא; ו העגלה׳)שמ״א אל ה׳ ארון את ׳וישמו
ו,כב(. מל״ב, לא; מג, כב,ט; בר׳ גם והשווה

 ישימו עיניו מחמד כל ׳והיה לאמור הנשואים סדר את יהפוך שהמספר מצינו וכן
 נשוא יחצוץ ׳שים׳ ללשון ׳לקח׳ לשון שבין יש ואף ו(; כ, )מל״א ולקחד בידם
 וכיוצא כא,יד; שכמה׳)בר׳ על שם הגר אל ויתן מים וחמת לחם ׳ויקוז כגון נוסף,
 נעמוד ׳שם׳ - ׳ויתן׳ הלשונות קרבת על טו,ד(. שופ׳ ז\א; יהו׳ ב,ג; שמ׳ בזה:

להלן.

 לאכדית המקבילה נתן׳ ׳לקח... בנוסחה גם ניכרים ׳נשא׳/׳לקח׳ השרשים חילופי .32
itta5i....iddin, ויקחו ׳קוזו... מצינו חזקיהו סיפור של האוזת שבגרסתה לציון ראוי להלן. ועיין 
 בדבר כא(. לוז, )יש׳ וימרוזו׳ ׳ישאו... קוראים אנו השנייה בגרסה ואילו ז(, כ, ושימו׳)מל״ב

 ייתכן לא זה שחילוף לומר אין אן־ .69 הערה להלן, עיין השני הבית ימי בספדדת אלו חילופים
 של העיקרי משמעה טשטוש ידי על כביכול, נגרם, הוא באשר בלבד, המאוחרת בתקופה אלא
 יז, לא, בר׳ וכיו״ב מח ט, שופ׳ שלפנינו, בכתוב הוא )וכן ,׳הרים הוא הלוא ׳נשא׳, לשון

acta:13 וכן הקודמת בהערה המובאים האוגריתיים ובכתובים  4 vm :5-6; 5 v זו טענה וכנגד 
׳הרים׳ המשמע של סמנטי ניתוח ׳לקוז׳. הפועל ממשמע רחוק אינו ׳הרים׳ שמשמע לומר יש

 זה שפועל ניכר אוגרית בכתבי כבר אך מעלה׳. ׳כלפי במימד תנועה, בגרימת שעיקרו מלמד,
ם.../ )אופקי(, אחר מימד עם גם משמש ע מיטתו, את ישא )רחולה ישא׳ ערשם ׳זבל כגון ׳

98-9,187-8 14 mitnehmen’ ‘carry with’; c ta‘.) ׳לקח׳ לשון של לזה למדיי קרוב זה משמע
 ,׳לקח בלשון כמוה תשמש ׳נשא׳ שלשון אוגרית בכתבי מצינו ואף עצמו(. עם או אל )הזיז

c 23 לשמש, הכן )קח, ,לשפש עדב ׳שא כגון פליאונאסטית, כהקדמה מקראית, בעברית t a 
11:54.)

 כב כד, ,בר של השומרוני הנוסח גם ראה גוף חלק + ׳על׳ בלשון ׳שים׳ הפועל השלמת בדבר .33
זו: לנוסוזה הדוגמאות שאר והרי להלן(. ועיין בלבד; ׳ויקח׳ נה״מ: אפה׳; על וישם )׳ויקח...

ע; יט, יא; וו, יב; ז, שמ״א יב: ח, יהו׳ ו! כד, יב; יז, שמ׳ משה: סיפורי בג! ט, בר׳ נוז: שיפוד
יא! ז, יהו׳ ג; ב, שמ׳ נוסף: נשוא ידי על בהפרדה ז. כ, יג; ט, מל׳׳ב ו)היפוך(! כ, מל״א יוז; כה,

על יג, שמ״ב ד; טו, שופ׳ ס) כא! ׳ד שופ׳ יח; ו, יהו׳ המושא: בחילוף להלן(; 75 הע׳ עיין תה״ע י
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פולק פרנק

 פועל ׳השתחווה׳, השכיוז בפועל הקשורים לצירופים נודעה מיוחדת חשיבות .10
 בניין אלא זאת אין שהרי דווקא. אוגרית לשון לאור מתבררת צורתו שעצם

 ומכיוון בעברית, לא אך אוגרית בלשון מתועד זה בניין ׳חוי׳; מהשרש השתפעל
 הקרוב בלהג או אוגרית בלשון אלא המקרא בלשון לא שמקורה מסתבר, שכך,

34לה.
 המכילה מורכבת בנוסחה פעמים שמונה מזדמנת ׳השתחוי׳ לשון אוגרית בכתבי
הבו אל ׳לפעג והשתחויה: כריעה של במשמע פעלים ארבעה חד ווזקל, ת ת ש  ת

 CTA 4 - ותכבדהו׳ תשתחוה ותפל, תכרע אל ׳לרגלי )כלומר: ותכבדה׳
25-26:s5.(1v מצינו המזמורים בשירת בלבד. מועט זכר אלא זו לנוסחה אין במקרא 

׳השתחוה׳ לשון באה לרוב אך ט(: פו, לשמך׳)תה׳ ויכבדו אדני לפניך ׳וישתחוו
 משום בו שיש צימוד, מצינו המקראית בסיפורת זאת, לעומת מיוחדת. זוג בת בלא
שתחו/ ׳ויפל הוא הקדומה, הפיוטית לנוסחה קול בת  על וונפל ׳ותבא כגון: וי

שתחו דנליו  שלפנינו הצירוף מקביל פרטים בשני לז(. ד, )מל״ב אדצה׳ ות
 זו שבמחווה ועוד, ׳נפילה׳. לשון קודמת השתחויה ללשון האוגריתית: לנוסחה

 גם מזדמת נפילה לשון יד(. ם, יש׳ ׳לפענ׳)והשווה ללשון בדומה רגליו׳, ׳על נאמר
 פניו אל יהושע ׳ויפל לאמור: ירידזו, ליך המלאך במעמד כגון אחרים, בכתובים

שתחו׳)יהו׳ ארצה  מלווית זו נוסחה בשירה(. ליתא דוגמאות; 10 הכול סך־ ה,יד; ד
׳ארצה׳ בלשון ואם ט,ו(, פניו׳)שמ״ב ׳על בלשון אם אדוורביאלי, במשלים תמיד

כ,מא; ארצה׳)שמ״א ׳אפים... כגון מורכב, במשלים ואם א,כ( איוב א,כ; )שמ״ב
ב, רות כב; יד, שמ״ב כג; כה, שמ״א יד; ה, ארצה׳)ירו׳ ׳פנים... או יד,ד( שמ״ב

 המשלים עם ׳נפל׳ לשון של הפשוט הצירוף כנגד עומדת זו מורכבת תבנית י(.
)ויקר׳ פגיהם׳ על ויפלו וירנו העם כל ׳וירא כגון הפנים/ ׳על האדוורביאלי

שמ׳ הכוהנית: בספרות האבות. בסיפורי (16) 5 מתוכן דוגמאות, ו(25) 24 הכל סן כ. ב, מל״ב
כג. ב, חגי ר; יט, יח׳ י; מג, יר׳ כו; ׳לא ב: כו, דב׳ ראה: כן כו; ח, ויק׳ כב-כד; כט,

ש/ ׳התקפל מילולי במובן ׳וזוי׳, מהשרש ׳השתחוה׳ לשון לגזור ההצעה .34  ידי: על הועלתה כנח
41 .W.F. Albright, JPOS 12 (1932), p. 197, n. לאחרונה: יצאו כנגדו J.A. Emerton, ‘The 

Etymology of histah^wah' OTS, XX (1977), pp. 41-55; S. Kreuzer, ‘Zur Bedeutung und 
39-60 .Etymologie von histahawah/ySthwy’, VT, 35 (1985), pp. הטעמים מן בעיקר וזאת 

 נוספות דוגמאות אין )ב( ההתקפלות; ובין ההשתחויה מחוות בין דמיון נמצא לא )א( הבאים:
 גם חבוי זה שבניין לומר, יש זאת כנגד ואולם, )אמרטון(. אוגרית בלשון השתפעל לבניין
 s. E. ועיין: תנועה; לשון זאת גם אל/ ׳למהר במשמע ׳קיל׳, מהשורש ׳ישתקל׳ בפועל

Loewenstamm, ySt q v , uf, 16 (1984), pp. 357f. יפה הולם ׳התקפלות/ שהמשע יצוין עוד 
 מנסרת כגון האשוריים, התבליטים פי על קושי ללא להכיר שניתן כפי ההשתחוויה, מוזוות את

a, 351) יהוא n e p.)
c:50-51 וכן: .35 t a  171v, ל טו, שמ״א מצינו ׳השתחוה״/׳כבד׳ לזוג דזופשי פיתווז פעמים. 6 ועוד 

תשתחוי׳ אל תפל ׳אל ,,׳נפל/השתחוי תקבולת באוגרית מצינו כן והשתחויתי׳. נא... ׳כבדני
(1:15 2 c t a•, קל/ הצמד ואף המקראית(. לנוסחה ביותר קרוב זה צירוף יכרע ׳לפענה ׳כרע/
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ז, ארצה׳)יהו׳ פניו על ׳ויפל כגון מורחב, משלים מצינו כתובים במספר 36ט,כד(.
כ(. כח, שמ״א יד: מד, לבדו)בר׳ ׳ארצה׳ המשלים בא כן כ(. יג, שופ׳ בו וכיוצא ט!

 מקבילה לו שיש ׳קדד׳, הנדיר בפועל פעם לא מתחלפת ׳נפל׳ הפרוזאית הלשץ .11
מח; פס׳ בו וכיוצא כו כד, לה״)בר׳ וישתחו האיש ׳ויקד כגץ: (qad&du)באכדית

 ׳קדד הפעלים באים קרובות לעתים בשירה(. ליתא דוגמאות, 14 םה״כ
 וכן לא; ד, וישתחוו׳)שמ׳ ׳ויקדו כגון נוספת הרחבה ללא זה בצד זה ו׳השתחווה׳

 מצינו זאת מלבד כט,ל(, דה״ב כ!׳כט דה״א א,טז; מל״א כז; ־יב, שמ׳ כח! מג, בר׳
לא( כב, )במ׳ ׳לאפיו׳ או ח( לד, )שמ׳ ׳אוצה׳ כגץ אדוורביאליים משלימים

לא! א, מל׳׳א יד! כח, ח! כז, )שמ״א אוצ)ה(' ׳אפים הכפול דמשלים ובייחוד
נפילה, לשון גם הכוללת מיוחדת הרחבה מצינו יהושפט במעשה ו(. ח, נחמיה

 ה׳ לפני נפלו ירושלים ויושבי יהודה וכל ארצה אפים יהושפט ׳ויקד לאמור:
שתחוות יח(. כ, לה׳)דבה״ב לה

 לקראתם ויקם לוט ׳וירא כגון ׳קום׳ הפועל היא ׳השתחויה׳ ללשון נוספת הקדמה .12
מט, יש׳ ובשירה: בפרוזה; דוגמאות 4 הכול םן־ א; יט, אדצה׳)בר׳ אפיס וישתחו

ויקל׳ יכרע לפענר ויקם, ידד ׳לפננה לאמור אוגרית בכתבי מצינו דומר לשון ז(.
a 10:17-18 - ונפל׳ כרע לרגליה וקם, ׳לפניה... )כלומר: c ta בעלילת וכן 
 זה צירוף במקרא (.88 ה לוח כרעו׳, ׳קמו )כלומר izzizu iknuSu הבבליח הבריאה

י! לג, אהלו׳)שמ׳ פתח איש והשתחוו העם כל ׳וקם מקוצרת בצורה רק מזדמן
יט(. ב, מל״א ז; כג, בר׳

 לשון מזדמנת שבהם בכתובים, גם ניברת נוסחאית הרחבה של מסוימת מידה והנה, .13
שתחוו בגון מקדים, פועל ללא אן־ אדוורביאלי, משלים עם ׳השתחווה׳  אפים לו ׳ד

בר׳ ה׳) צ ~ כד, כח: יח, לג! יד, שמ״ב וכן יב; מח, בו: וכיוצא ו, מב, או  דה״ב כ
 השלמה מצינו וכן מט,כג(. יש׳ ובשירה: דוגמאות; 7 הכל סך כג: א, מל״א כא; כא,

ג; לג, יעקב: בסיפורי נב; כד, ב; יח, בר׳ אברהם: בלבד)בסיפורי ׳ארצה׳ בלשון

ו(, צה, ל; כב, המזמורים)תה׳ בשירת במקרא מקבילה האחרון לזוג (.0771 10,11:17-18)ויקל׳
2) ב ג, אסתר השני: הבית מימי בסיפורת וכן x;) כט. כט, ג; ז, דה״ב

 נסיפורי המקראית(: )בסיפורת נוסחאית הרחבה בלא ׳השתחוה׳ ללשון הדוגמאות והרי
 ויוסף(; האבות בסיפורי דוגמאות 5)לא; ׳מז ז)תסבינה(; לז, ז; ו, פס׳ לג, יב; כג, בר׳ האנות:
שק(; יח, ח; יא, שמ׳ משה: סיפורי  טר; ז, יז; יב, פם׳ ב, שופ׳: דוגמאות(: 3) א; מ־, ז)וי

יח, ד! טז, לב; טו, כ: ׳יב ח: ט, שמ״ב לא; ל, כה, פם׳ טו, לו; ב, כו; יט, פם׳ ׳א שמ״א שמואל:
זאלישע: אליהז סיפודי לג; יא, מל״א שמואל(; בספר דוגמאות 13)נג מז, פס׳ א, מל״א כא;

כח. ׳כט יז: ׳כד דה״ב ו; ט, נחמיה לז; יט, מל״ב (;3x יח ה, מל׳׳ב
 על לו(; יז, מל״ב ג; א, שמ״א ח: לב, )שמ׳ ׳השתחוה/זבח׳ הזוג על להעיר יש עוד

 ועוד כד כג, ה; כ, שמ׳ וכן: מדיני; במשמע יא עב, תה׳ כט; כז, בר׳ ׳השתחוה/עבד׳)בשירה:
שתחוה/קטר׳)יר׳ ועל הרכה( שתחוה/סגד לגבי יב(: לב, יד; כה, דה״ב טז; א, ׳ה יש׳ ראה ׳ה

ב. כה, במ׳ ל: כב, תה׳ ראה ׳אכל/השתחוה׳ לגבי ו; מו, טו; מד,
כד; ט, ויקרא יז; ג, פם׳ יז, בר׳ ובמקרא: )׳קלת׳(: אוגרתיים במכתבים הפשוטה הלשון וזאת .36
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פולק פתק

 שאין אף ועל דוגמאות(. 6 הכל סך טו; ב, מל״ב וכן כו מג, לז,י; יוסף: בסיפור
מסורתית, בוסחה בגדר הם שגם לומר, יש אוגרית, בכתבי מקבילות אלו לצירופים

 אפיס )׳ויפל/ויקד מורחבות נוסחאות של מקוצרות גרסאות אלא ואינם הואיל
הקדומה. העלילה בשירת ספק ללא ששורשיהן וישתחר(, ארצה

 בלשון הקשורות אפיות, נוסחאות וזמש ניכרות המקראית בסיפורת דבר, של כללו
שתחו/ ׳ויפל והן: השתחוויה׳  אוצה׳, אפים וישתחו וישתחו׳, ׳ויקס וישתוזו׳, ויקד וי

 אברהם: בסיפורי - זה פעמים)מתוך 41 הכל בסך מזדמנות אלו נוסחאות אדצה׳. ׳וישתחו
 דוגמאות 33 כנגד זאת דוגמאות(; 5 יוסף: בסיפור אחת; דוגמה יעקב: בסיפור דוגמאות; 5

 ראוי אברהם(. בסיפורי אחת דוגמה יוסף; בסיפור דוגמאות 4 )מהן נוסחאית הרחבה ללא
 כי מסופר יעקב על לעניין: הקשור קדום, מוטיב על שומרים כתוביס שמספר לציון,

 הכנעני לנימוס בהתאם זאת לג,ג(; אחיו׳)בר׳ עד גשתו עד פעמים שבע ׳ארצה השתחווה
 ׳שבע אפילו )או שבע להשתחוות ומתל״אל״עמארנה מאוגרית רבים במכתבים הנזכר

 ׳לאפיו שנפל בכך יהונתן את שכיבד דוד, על נאמר לכך בדומה המלך. לפני פעמים ושבע׳(
 השתחוויה אוגרית במכתבי מצינו עוד כ,מא(. פעמים׳)שמ״א שלש לו וישתחו ארצה

 ׳והשתוזויתם לאמר משה כלפי האלוהית בהוראה זכר לו שיש נימוס המלך, לפני ׳למרחיק׳
 והלשון העלילה שירת מסורת אלו נוסחאות שבמכלול מעתה, אמור 37כד,א(. מרחק׳)שמ׳

 נוסחאית מסורת נשחקה המקראית בשירה המקראית. בסיפורת בעיקר משתמרת הקדומה
 לשון שבשירה אף על וזאת בלבד; מעטים במקומות אלא ניכרת ואינה לחלוטין, כמעט זו

ביותר. שכיחה ׳השתחווה׳
 אל הברית ארון את דוד בהעלות פחות. שכיחות נוסחאות מספר על לעמוד יש כן .14

 בכתבי גם מזדמן ומריא׳ ׳שור הצמד ו,יג(. ומריא׳)שמ״ב שור ׳דזבח ירושלים
 שקל צאב, אפ אלפט ׳טבח׳ לאמור לסעודה שחיטה בתיאורי דווקא וזאת אוגרית,

 CTA ומריא׳; שור והרג הפיל צאן, ואף פרים ׳שחט )כלומר: ומרא׳ ת׳רמ
12-15:22B 40-43 וכן:c ta  4 v i™; צאף ושוזט ׳הרג מקראית: בשירה השווה 

 שבזו האוגריתית, מהנוסחה המקראי הצירוף נבדל בזה ואמנם יג(. כב, )יש׳
באשר ׳זבח׳ הפועל בא שבמקרא בעוד ׳שקל/ ׳טבח״, הלשונות באות האוזרונה

.37

.38

 בו: וכיוצא יז: וו, דנ׳ טז! כא, דה״א ז; יח, מל״א י; ז, יהו׳ ו! כ, י; יז, כב! ד, פם׳ טז, ה; יד. במ׳
 בכתובים נפוצה השתחויה, לציון ׳נפל׳ הפשוטה הלשון ג. ח, אסתר יט; יט, שמ״ב יח; נ, בר׳

גנ£ מזדמנת זו שלשון אפוא ייפלא לא הלאה(; וכן יז ג, פם׳ יז, )בר׳ הכהונה לספרות המיוחסים
ד. מד, ג! מג, יג! יא, ח; ט, כג; ג, בח; א, כיח׳
 S. E. Loewenstamm, ‘Prostration from Afar in Ugaritic, Akkadian and Hebrew’, עיין:

41-43 .BASOR, 188 (1967, pp ושבעאד שבעד אדתי ׳לפען כגון: נימום לשון וראה 
 UT 2063:5-8; 1014:5-7; וכיר׳ב :CTA 52:6-11 נפלתי׳ פעמים ושבע שבע גבירתי קלח׳)׳לפני

1013:2-5.)
 עמ׳ שם, אבישור, לדעת קבוע)בניגוד זוג הם ומריא׳ ש׳שור בקביעה להסתפק אין אומרת, זאת
=׳טבוז׳/שקל׳ ההקבלה בדבר (.402  לטבווז ואביון, עני ׳להפיל יד: לז, תה׳ הקבל ׳הפיל׳( )

דרף. ישרי
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חגיגית, לסעודה המכוונים בכתובים גם באה ׳זבח׳ לשון אבל עסקינן. בקרבנות
 כה(. יט, פם׳ לרב׳)מל״א, וצאן ומריא שור ׳ויזבח ככתוב: אדניהו, זבח דיא

׳טבח׳ האוגריתית שבנוטחה הראשונה הצלע את מזכירה לרב׳ ׳וצאן ההרחבה
 בתיאור גם אלא נוסחה, טמונה אלו בכתובים רק שלא ומכאן צאנ׳. אפ מ9אל

 אבן עם ומדיא ובקר צאן אדניהו ׳ויזבח לאמר: אדניהו זבח פרשת את הפותח
ומריא׳, שור ובקר, ׳צאן הכתוב הזכיר מעיקרו ושמא ט(; פם׳ )שם, הזחלת׳
האוגריתי. כבחרוז

 ובקר׳ צאן ׳זבוז השגור הצירוף את להזכיר יש אלו דוגמאות שלוש־ארבע מלבד .15
יצוין, מ(. כב, וצאן)במ׳ בקר זגח או יח,ב( דה״ב ה,ו; דה״ב = ה ח, )מל״א,

 אוגרית)וכיו״ב שבכתבי צאנ׳ אם ׳אלפט ללשון יותר קרוב האחרון הסדר שדווקא
 משה בדברי מצינו וכן ובקר׳, ׳צאן הוא השגור הצמד אך יג(. כב, יש׳ כא! יב, דב׳

 חופשית ובצורה טז,ב; דב׳ כ,כא; שמ׳ וכן: כב! יא, להם׳)במ׳ ישחט ובקר ׳הצאן
 לזבח מכוונים שאינם בכתובים' הצמד בא p ז,ה(. דה״ב לב! יד, שמ״א יותר:

 מדצירוף ליטול כדי אלו בנתונים אין אבל ג. לד, שמ׳ לג,יג; בר׳ כגון ושחיטה,
מסורתית. כנוטחה מעמדו את ובקר׳ צאן שחט( )או: ׳זבח

 במעמד יוסף, שבטיפור גבכי׳ קולו ׳ויוזן הנדיר הצירוף ראוי מיוחדת לב לתשומת .16
 דומה צירוף מזדמן אוגרית בכתבי מה,ב(. )בר׳ אחיו אל מתוודע הגבור שבו

 יתב וישננ, ׳יבכי לאמור: האנושה מחלתו בגלל בוכים ילדיו כאשר כרת, בשירת
c 16 1:12-14 בבכי׳, קולו ירים 39בבכי, ׳ימרר בכי׳)כלומר: גה ta; בו וכיוצא 

 שמקור אפוא מסתבר בכי׳(. גה ]תת[נ ווזשנב ׳תבכי ב: בטור 98-97 בשורות
הקדומה. העלילה שירת של הנוסחאות באוצר נעוץ יוסף, שבסיפור הנדיר הצירוף

מסורתיים. בצירופים משופע אינו יוסף שסיפור מאחר רב, משקלו זד, ממצא
 לאמור המרגלים שבפרשת העם בציון מצינו שלפנינו הנוסוזה של קול בת והנה,

40א(. יד, ההוא׳)במד׳ בלילה העם ויבכו קולם אח ויתגו רעדה כל ׳ותשא
 בלשון מדוכר שמא או עסקינן, ספרותית בנוסחה אם לחלוטין ברור תמיד לא .17

 הצרף את מצינו רבים בכתובים האפי. הסגנון במסורת קשורה שאינה שגורה
 יא? טז, אברהם: בסיפורי יז: א, פם׳ ד, בר׳ העולם: ראשית )בסיפורי ,זתלך ׳ותהד

 בני כבהולדת ׳ותלד׳, הפשוטה הלשון עומדת זה צירוף כנגד כא,ב(. יט,לו-לז!
 לעומוז כא(. פס׳ דינה)שם, הבת, בהולדת ואף י,יב(, פם׳ ל, בר׳ לאה! זלפה)אמת

לג, לב, פס׳ ותלד)כט, ׳ותהר הצירוף משמש ובלהה רחל לאה, בני להולדת זאת,
 נשות של לבניהן כבוד מתן משום בכך יש ושמא 41כג(;׳יט יז, ז, ה, פם׳ ל, לה; לד,

נובעת זו שלשון לטענה, מקום יש עדיין אך רחל. אמת של ולבניה העיקריות יעקב

.267-263 עמ׳ )תש״ם(, מד לשוננו, כא(/ ע״ג, אשתונן)תהלים ׳וכליותי אבישור, י׳ עיין .39
זה. לפסוק עזרא אבן דברי עיין .40
 ממדבר המגילה )לפי כא ב, כ! א, שמ״א ז; ה, ג, פס׳ יג, שופ׳ ב; ב, שמ׳ ד! ג, לח, בר׳ וכן .41

 ו(25) 23 םה״כ כג. ז, דבה״א יז! ד, מל״ב )תה״ע(; כד יב, שמ״ב עוד(: ותלד ותה״ע: יהודה
יח; כו, יד; ז, יש׳ ובשירה: יב)תקבולת(, יא, במ׳ גם וראד. האבות: כסיפורי 12 מהן דוגמאות,

ללת׳. ׳הרה - יט ד, שמ״א באלה וכיוצא לה. טו, ג: ג, איוב, טו; ז, תה׳ ד: נט, יא: לג,
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 בעיית תופסת והגר, שרה בסיפורי כמו זו, שבפרשה גם, מה דווקא; מהעניין
 אותו ואולם, 42ההריון. למוטיב חשיבות משנה ומעניקה מרכזי, מקום העקרות

ותמר)בר׳ יהודה כבסיפור העקרות, לבעיית זכר בו שאין במקום גם מזדמן צירוף
 הבעיה שבהם סיפורים תה״ע(, כד יב, )שמ״ב בת״שבע ובסיפור ג,ד( פם׳ לח,

ג(. רות הקבל יא,ה; שמ״ב כד; יח, פם׳ לח, ובייבום)בר׳ אסור בהריון נעוצה ד\
 שלאחר הילד בגורל אלא וליחז, בהריון לא העניין ב,ב( משה)שמ׳ הולדת בפרשת

 ספרותיים הקשרים של רחבה בקשת משמש זה צירוף אומר, הווה ג(. מבן)פם׳
 עוד דלעיל. שבהגדרה ד׳ תנאי את תואמת זו תופעה אחד. למוטיב מוגבל ואינו
 ילדנו כמו וזלנו ׳הרינו כגון המקראית, בשירה מצוי ילד׳ ׳הרד... שהזוג יצוץ,

 בשירת זה זוג מזדמן וכן ועוד(. יא לג, יד! ז, וכן יז, פם׳ הקבל כו\ח; רווו׳)יש׳
 naphar iru, לאמר, האכדית, ובשירה 43פעמים( )שלוש האוגריתית העלילה

’naphar uldu =( עלילת - ילדו׳ יחל ,1הר ׳יחד ;)א?(נה Iranni ummi enetu, ina‘
’puzri uiidanni =( אותי׳ ילדה בסוד ברחם, ותשאני הרה הבתולה הכהנת ׳אמי - 

 הרצוף בצירוף קושי״מה יש הזמן רצף שמבחינת דעתך, ותן 44סרגון(. עלילת
 צירוף מעט. לא זמן עובר הלידה ובין ההריון תחילת בין שכן ותלד׳, ׳ותהר

 הספק למרות 45מובהק. ספרותי סממן שהוא כיווץ ניכר, לכיווץ גורם הדברים
 הנוסחאות מאוצר מסורתית נוסחה אלא אינו שלפנינו שהצירוף אפוא מסתבר

הקדומות.
 את ׳ויטש ככתוב וגלית, דוד שבסיפור דלך׳ ׳דשא הצירוף מעורר חמורות בעיות .18

לטעון, ניתן אחד מצד כ(. יז, ישי׳)שמ״א צוהו כאשר וילך וישא !ר5ש על הצאן
 הלשונות חילופי מתון־ וילך, ׳ויקח הנוסחה גלגול אלא זה צירוף שאין

ויטמנו׳, וילכו ובגדים וזהב כסף משם ׳דשאו מצינו: שני מצד אך ׳לקח׳״׳נשא׳.
 וילכו׳ ׳וישאו... לשון שכאן מביוון פסוק(. באותו נוספת פעם וכן ז,ח; מל״ב

 לשונות של מקרי בצירוף או מדובר, בנוסחה אם השאלה מתעוררת מתבקשת,
כליך, ׳שא־נא לאמור: עשו לבנו יצחק להוראת בקשר תיתכן דומה טענה שגורים.

46׳קח...ט׳א׳(. האוגריתי והצירוף י^ה הקבל כז,ג; השדה׳)בר׳ צא1 וקשתך תליך

פרידמן. מ״ע פרופ׳ הקשה כן .42
 נתעברו התייחמו, בחיבוק הרו, בנשיקות תלדנ׳)כלומר: תקתנצב חמחמת, וחבק והר, נשק במ׳ .43

c 23 :51-52 וילדד, t a•, 17 1:40-42 בזה וכיוצא (.56-58 שורות שם, וכן c t a, שכאן אלא 
 סמוכות ׳לדה׳ ולשוך ׳הריון׳ לשון שכאן הרי נכונה, הקריאה אם בספק; ומוטל מקוטע ׳הר׳ לשון

D.T. Tsumura, u עיין: התעברות, כלשון לפרשה והאפשרות ׳תקתנצנ׳, לשון בדבר לזו. זו f 
.6 .10 (1978,) p. 388 n. לצירוף האוגריתי הדפום בין הבסיסי הדמיון ניכר אלו הרוזבות למרות 

המקראי.
44. 42:4 ,V. Scheil, RA 24 (1927), p. 103, 1.5; CTXIII; :288 ועיין .CAD, A, I, p-
 הסיפור של האמנותי העיצוב בר־אפרת, ש׳ ;472-471 עמ׳ (,2 הערה )לעיל, שם זיידלר, עיין .45

.162-160 עמ׳ תש״ם, מרחגיה במקרא,
46. 121:17-22 c t a. ׳נשא׳, השרשים וזילופי בדבר לעיל; עיין יהלך׳ ׳לקח הנרדפת הנוסחה על 

.69 הערה להלן, וכן ,32 הערה לעיל, עיין ׳לקח׳

26
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 את ׳ותשא ככתוב ויצאה, בנה את הרימה אשר השונמית בפרשת אומר אתה וכן
 הילד להרמת המתבקש המונח היא ׳נשא׳ לשון והרי לז(. ד, וחצא׳)מל״ב בנה

 יש עדיין אן־ לו(. )פם׳בנן־׳ ׳שאי אלישע: לה הורה וכן יט,כ(; פם׳ ונשיאתו)הקבל
 צירוף נוצד כי עד נוסף, נשוא מזשלים המספר הרחיב הכיצוע שבתיאור לומר

 היא, סבירה אפשרות ודאות, כאן שאין אף על הנוסחאי. הדפום את התואם
וילך. ׳ויקח... לנוסחה המקבילה מסורתית נוסחה מייצגים אלו שצירופים

 של מסעו לראשית דציון גם קשור סגנוני דפום שבאותו ייתכן הדבר, כן ואם
 זו לא כט,א(. קדם׳)בר׳ בני ארצה וילך דגליו את יעקב ׳וישא ככתוב: יעקב,
 מזדמנת דומה שלשון אלא וילך/ ׳וישא... הצרף את מכיל זד שצירוף בלבד,

מקבילה מעץ עד,ג(. נצח׳)תה׳ למשאות פעמיו ׳הרימה ככתוב: המקראית בשירה
בתלת כנפה ׳ותשא לאמור: ענת האלה של מעופה בתיאור אוגרית, בכתבי מצינו

* *•

 ויצאה כנף נשאזז ענת, העלמד כנף ׳נשאה בעפ׳)כלומר, ותר כנפד תשא ענת,
ac 1011:10-11 - במעוף׳ ta פותחים שהם הוא, שבהם השווה הצד אלו, כתובים 
 וכן בעפ׳(. תנועה)׳ותר בלשון להמשיך כדי נשיאתן(, האגפיים)או ׳הרמת׳ בלשון
פס׳ בו וכיוצא י,יט; וירומד)יזז׳, כנפיהם את הכרובים ׳וישאו הנביא: בדברי מצינו

47מסורתית. נוסחה מייצג יעקב על הכתוב שגם אפוא ייתכן טז(.
 כגון פרטי, ושם ׳שמע׳)׳שמע־נא׳( הציווי של הצירוף הוא למזיי נפוצה תבנית .19

פם׳ אחיטוב׳)שם, בן ׳שמע״נא כב,ז(, ימיני׳)שמ״א בני ׳שמעו״נא שאול בדברי
 ליונשטם ואילו בית״הדץ, למעמד אופיינית נוסחוז הופמן ראה זו בתבנית יב(.

 העלילה לשירת חדרה אשר הדיבור, שכלשון קריאר. במלית שמקורה סבור,
 לצורך הורוזבה הנוסחה המקרא בשירת המקראית: לסיפורת ואף האוגריתית
כג, צפר׳)במ׳ בני עדי האזינה ושמע, בלק ׳קום כגון קריאות ומכאן התקבולת,

הדבר, כן אם 48כג(. ד, אמרתי׳)בר׳ האזנר למך ונשי קולי, שמען וצלה ׳עדר יוז(,
 ואולם המדוברת. בשפה שמקורה שגורה בלשון אלא עסקינן, ספרותית בנוסחה לא

בעלמא. הלב תשומת משיכת לשם משמשת אינה ׳שמע׳ לשון אוגרית בכתבי
 ׳שמע כגון: לאשתו, אם - המלן־ מטעם להוראה הקדמה אלא אינה רבים במקרים

ואוכל׳! טלה שחטי חורי, גבירה ׳שמעי, ואלחמ׳)כלומר: אמר טבח׳ חרי, למת׳ת
16-18!:cta  16 v 3-4 בזה: וכיוצא.-a c t a  15 1V פע׳ת ׳שמע כגון לבתו, ואם 

 CTA 19 סוס/ אסרי חמור, חבשי פועה... )׳שמעי פחל׳ צמד ער מדל )...(
 או 49האחרים, האלים אחד כלפי אל להוראת פתיחה זו לשון משמשת כן (.11:50-53

CTA 17 קשתו את לה להעניק לאקהת ענת לבקשת ואף 50מודגשת, לעצה

מד. מא, בו״ וכיר׳ב ומנחתותהם/ רגלהם ׳מ]נש[א :123-122 שורות אחיקר במשלי אחדת .47
עמ׳ )תשל״ז(, מו תרביץ, במקרא׳, פתיחה נוסחאות שתי של ׳לשימושן הופמן, י׳ ראה: .48

 S.E. Loewenstamm, ‘The Address “Listen״ in the Ugaritic Epic and the Bible’, ;180־157
123-131 .in: The Bible World, Essays in Honor o f C.H. Gordon, New York 1980, pp.

49. 11:c t a , 6 1:44-45; 16 1v. 6111:23 בעל: בפי וכן ,c t a; בהוראה: חדש סעיף בפתיחת וכן 
24:11 c t a. 1; 111:13 ברור: לא הקשר:c t a , 16 rv.

50. 24!:c t a  4 v!:4; 6 v. 19 11:90 הרגיל: מגדר יוצא משקל בעלת בהודעה ,c t a.
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16-18:v i .) לאמור: ענת, האלה להוראת היענות בפתיחת זו לשון באה אחת פעם
=תמחצנה׳ קשתה[ ע]ל את ענת לבתלת ׳שמע  בגלל את, ענת, העלמה ׳שמעי )
 השימוש אוגרית שבכתבי אפוא מסתבר ACTA 181v:12-13 אותו׳; תהרגי קשתו

בעלמא. פתיחה משום בה ואין הסמכותית, ההוראה למעמד מוגבלת זו בתכנית
 המלך מטעם ההתראה בפתיחת באה זו לשון דומה. המצב המקראית בספרות
 לוי׳(, בני נא ׳שמעו טז״וז: המורדים)במ׳ כלפי משה בטענת ז,יב(, פם׳ כב )שמ״א

 בלא ו! יב, מ^זמים)במ׳ ואף ג,ח(, זכ׳ כוז,טו: יר׳ יג; ז, הנביא)יש׳ בפי בהאשמה
 חברון שכשער חת לבני אברהם שבין במעמד ה(. בפם׳ שנזכרו הנמענים, שמות

פס׳ בו כיוצא כג,ו! אדני׳)בר׳ ׳שמעני לאמור יותר, אדיבה צורה זו פנייה לובשת
עבדה׳ דבר את השר אדני ׳ישמע חשביהו מצד במכתב הקבל ח; פם׳ וכן יג,טו יא,

AKA1200:1-2 שמ״א בו כיוצא כ; לז, לבקשה)יר׳ הקדמה בתור זו פנייה באה כן 
 בראש באה ט,ז( שבם׳)שופ׳ בעלי אלי ׳שמעו הלשון יותם במשל יט(. כו, כד; כה,

 בהיגוד למקובלות בהתאם אולי הלב, תשומת משיכת לשם אכן הפעם הבאום,
 רבקה בהוראות מצינו יותר חופשית צורה 51 ו(. לז, בר׳ בו )וכיוצא שבעל־פה

כח,כב(. שמ״א בו כיוצא ח,מג;׳כז בקלי׳)בר׳ שמע בני ׳ועתה לאמור יעקב לבנה
 כוז,ב )דה״א נאום בראש באה אחי׳ ׳שמעוני הפנייה לשון הימים דברי בספר

׳שמע׳ הפנייה מצויה כן כט,ה(; כח,יא! כ,כ; יח,יח; טו/ב; יג,ד; דה״ב בו וכיוצא
52כז,ט(. ו,ד; הקבל ה,א; ד,א; כ,ג; )דב׳ דברים בספר רבים נאומים בראש

 להיגד כהקדמה ואף בקשה, או להוראה כפתיחה מקובלת זו שתבנית אפוא מסתבר
 אין ועדיין בעל״פה. המוצגת ספרותית יחידה בראש מקובלת היא כן רשמי! במעמד

 תבנית שזאת אפשר, מסורתית. נוסחה להיותה חד־משמעית ראיה משום בכך
 במעמד שכיחותה בזכות ובסיפורת העלילה בשירת מקום לה קנתה אשר טופסית

 שהיא מכיוון בסיפור נפוצה שהיא אפשר, ונתף(; ׳לקח על להלן )ועיין טקסי
עסקינן. ספרותית בנוסחה אם שספק מכאן, יום. יום בחיי הבריות בפי שגורה
 אופיו את מחזקת הלשון מטבע של הופעתו שעצם להודות, יש שני מצד ואולם,

זו. מתבנית לדתעלם זכות לנו אין לפיכן־ הסיפור. סגנון של והנוסחאי הטופסי
ספק״נוסחה. בתור אותד להביא אפוא מוטב

 אוגרית. בכתבי למקבילות קשורות שהן מסורתיות נוסחאות שמדעשרה נמנו כה עד
 קולו ׳וישא וירא׳; עיניו )׳וישא בספק מוטלות ואינן קאסוטו ידי על נחשפו מהן שבע

 פניו׳(, ׳וישם וילר; ׳ויקוז ויאמר׳; ׳ויען ויבך׳; קולו ׳וישא ויקרא׳; קולו ׳וירם ויקרא׳;
למדיי)׳אכל ודאית המסורתיות הנוסחאות לאוצר זיקתן - נוספות נוסחאות עשר - השאר

.154-153 עמ׳ (,20 הערה )לעיל, שם וילקא, בדברי עיין .51
 משלים ועם טז: כ, שמ״ב י: כ, במ׳ גם: וראה פעמים, 38 הכל בסן־ ׳שמע׳ הציווי בא בסיפורת .52

כ, כח! יח, א; ז, מל״ב יט; כב, מל״א יז! כ, שמ״ב א; טו, כב! ז, פם׳ ח, שמ״א ׳דבר׳: לשון כגון
 ניתן אלו חופשיים בפיתוחים ט. ג, יהו יג; כז, יג; כג, בר׳ ההיגד: בפתוז שלא כ. לח, יר׳ טז;

 ׳שמע׳ לשון שאין הטענה, את מחזק זה ממצא הטופסית. שבתבנית לקביעות ניגוד משום למצוא
 הדיבור בראש לי׳ ׳שמעו מצינו מיב הארמי אחיקר בסיפור המלה. מובן במלוא נוטחה שבמקרא

(.59 )שורה
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ארצה׳; אפים ׳וישתחו וישתוזו׳; ׳ויקם וישתחו׳; ׳ויקד וישתוזו׳; ׳ויפל וישם׳; ׳ויקח ושתה׳;
ותלד׳(. ׳ותהר בבכי׳; קולו ׳ויתן וצאן׳; בקר ׳ויזבח ומריא׳; שור ׳ויזבת ארצה׳; ׳וישתחו

אם ספק ויצא׳. ׳וישא וילך, ׳וישא הצירופים גם שייכים הנוסחאות שלאוצר להניח, סביר
פרטי. שם שבעקבותיה ׳שמע׳ הטופסים בלשון נוסוזה לראות ניתן

דעתך )ותן והטקס דמשפט בלשון שמקורם מסורתיים, צירופים על להצביע ניתן כן
ההשתחוויה(. בנימוסי הקשורות לנוסחאות

 באוגרית המלוכוז משפחת לבן אמורי מלר בת אירוסי בעניין אוגריתי במכתב .20
.מו]א מלכ בת לראש הו ויצק בקרנה שמב הו ׳ולקח לאמור: כתוב מצינו ׳ ]  לשון 53־

 השמן פך את שמואל ׳ויקח ככתוב: שאול, משיחת שבסיפור לצירוף מקבילה זו
 מזדמנת ׳קרן׳ לשון ג,ו; פם׳ ט, מל״ב בו וכיוצא י,א, ואשו׳)שמ״א על ויצק

 ביתאל מצבת בסיפור זה צירוף בא כן כמו לט(. א, מל״א א,יב! פם׳ טז, שמ״א
שה׳)בר׳ על שמן ויצק מצבה את וישם האבן... את ׳ויקח לאמור:. כח,יח(, וא
 כנגד עומד זה צירוף יב(. ח, ויק׳ ז; כט, אהרן)שמ׳ הקדשת במעשה בזה וכיוצא
 ולפיכך מוז( לט, פם׳ א, פ!ל״א יג; לא, בר׳ ׳משח׳)כגון והרווחת הפשוטה הלשון

 של המסורתיים הצירופים באוצר נקלטה אשר קדומה, טקסית נוסחה אלא אינו
המקראי. הסיפור

 הארץ כל את יהושע ׳ויקוז לאמור: מציין הארץ כיבוש את המסכם המעבר פסוק .21
 הצמד יא,כג(. לישראל׳)יהו׳ לנחלה יהושע ויוזנה משה( אל ה׳ דבר אשר )ככל

 אשר אכדית, הכתובים בשטרות מקבילה לו יש שבכאן־, ׳לקח־נחן׳ האנטונימי
 הנציב גם אן־ המלך, כלל פלוני)בדרך כי נאמר אלו בשטרות באוגרית. נתגלו

 מידי ניכר( ערך בעל רכוש )או חלקה (ittaSi)׳נשא׳ הנכס( בעל או בשמו, המושל
 אם רכוש, להעברת ציון משמשת זו נוסוזה 54לפלמוני. (iddinSu)׳ונתנה׳ אלמוני

מתנר. בהענקת אפילו או הבעלים ידי על במכירה ואם המלן־, ידי על בהפקעה
משפטי, בהקשר פעם לא המזדמן ׳לקח״נתן/ הצירוף במקרא מקביל זו לנוסחה

 את ולהפקיע ישראל בני את לנשל העלול המלר, עושק מפני שמואל בוזתראת כגון
 על הכתוב יד(. ח, )שמ״א לעבדיו׳ ונתן יקח שדותיכם... ׳ואת לאמור נוזלתם
 מטעם מקרקעץ להפקעת הארץ כיבוש את להמשיל אפוא בא לעיל, שהובא יהושע

 ניכר רנוסחה של הפורנזי הרקע מלכותי. למענק מדומית הנחלות חלוקת השלטין!
 הענקת כגון משפטי, תוכן בעלי בכתובים שכיחה היא באשר אברהם, בסיפורי יפה

 שבו והמעמד )כא,כז( ברית כרתיוז לרגל שי נתינת כ,יד(, )בר׳ לשרה פיצויים
 בסיפורי בו וכיוצא ג; טז, )בר׳ אישות לשם הגר שפחתה את לו דעניקה שרה

ל,ט(. יעקב,

53. .RS 34.124 Rev. 26’-28’; A. Caquot, Annuaire du College de France, 75 (1974/75), pp 
.431ff במכתב(. מקביל כתוב פי על ודאית )ההשלמה

 ז-וז שנתון, במקרא׳, וגלגוליה הנוסוזה על נוספות הערות ו״נתן״: ״׳לקח״ פולק, פ׳ עיין: .54
מקום. ומראי ספרות ושם ;186-179 עמ׳ )תשמ״ג-תשמ״ד(,
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פולק פרנק

 מאפשר הנוסוזה מבנה בלבד. המשפטי להקשר מוגבל אינו זה בצירוף השימוש אך
 הם ואילו הפעולה את מבצע מי יצוין תחילה באשר המידע, של מדורגת מסירה

 טיב מה יוסבר מכן לאחר ורק ...׳(,את פלוני )׳ויקדז בפעולה הקשורים המושאים
 לבהירות רבות תורמת המידע פריסת לאלמוני׳(. )׳ויתן בה המוטב ומי הפעולה
 בטקם חשיכות משנה לכך שיש הדעת, על להעלות היה ואפשר המשפטי! הניסוח

 ג- ד, )רות רות וייבום אלימלך אדמות גאולת מעמד כדוגמת שבעל״פה, המשפטי
 גם באה זו שנוסחה אפוא, ייפלא לא ג-טז(. כג, )בר׳ המכפלה מערת ורכישת יב(

העבד)דב׳ רציעת כגון שלביו, כל על הטקסי האקט של ההדדגתי חיאורו לשם
 55הכהנים. בחוקי במיוחד ו,ח(, )שמ״א הפולחני האקט הצגת לשם ואף טו\ז(,

 ממרא באלוני שערן־ הסעודה בתיאור הטקסי ההיבט ניכר אברהם בסיפורי
 ויתן עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה ׳ויקח לאמור: המסתוריים אורחיו לשלושת

 באשר כבוד, של מקום זו נוסחה לה קנתה המקרא בסיפורי יח,ח(. לפניוזם׳)בר׳
ל,מז! כט, פם׳ לא, במ׳ לב,יד-טז! בכלל)בר׳ ערך בעל רכוש למסירת משמשת היא

 גם משמשת היא גיסה מאידך אך טו,יח(. מל״א כה,יא; שמ״א יז,ד; יד,יט; שופ׳
ח,ט(. פס׳ כא, כ,ג; שמ״ב כ! לט, )בר׳ וכדומה לכליאה

 ביתור תיאור כדוגמו! נוסף נשוא יחצוץ ו׳נתן׳ ׳לקח׳ הפעלים שבין מצינו, כן
 ויתן בתווך אתם ויבתר אלה כל את לו ׳ויקח לאמור אכרהם שבסיפור הבדמות

ת איש ת  את הופך שהכתוב ויש יב,י(. מל״ב בו וכיוצא י! טו, רעהו׳)בר׳ ליד ב
 או כג,יג( וקנייה)בר׳ בממכר כשמדובר בפרט כב(, מח, יד,כא! הפעלים)בר׳ סדר

בר׳ הרגיל: ובסדר י,לא; נחמיה ו,טז! פס׳ לד, כנען)בר׳ תושבי עם בנישואין
 פעמים 6 כתובים)מתוכם 38ב״ הרגילה הנוסחה באה הכול בסך ג,ו(. שופ׳ לד,כא?

56דוגמאות. 11 יש החריג לשימוש אברהם(! בסיפורי
 ארמיות משפטיות מתעודות הידועה ׳הציל׳ לשון גם מצינו ׳לקח׳ לשון תמורת .22

לי׳ ויחן אביכן מקנה את אלהים ׳ויצל לאמור: יעקב טוען נשיו אל בפנייה 57מיב.

 ח, לד; ז, לד; ל, כה, פם׳ ד, ויקרא כ; מ, טז; ׳ל א-ג(; פם׳ בו: כ)וכיוצא יב, פס׳ כט, ז; יב, שמ׳ .55
ד, מט-נא; מז־-מח, ג, במ׳ יב-יג(; ז-וז, פס׳ בו יח)וכיוצא ׳טז כה; יד, פס׳ יד, א! י, כג; טו, פם׳
 גרסה כהיפוך(; כו יז)פס׳ ב-ג, פם׳ יט, כח; יוז, יח-יט; ח, ו; ה, פס׳ ז, יט; יח, פם׳ ו, יז; ה, יב;

דב׳ הקבל הנוסחה של הפולחני תפקידה בדבר ו; יוז, כמ׳ לו-לז: כה, ויק׳ הנוסחה: של חופשית
יז. טו,

שוח ראשיח בסיפורי .56  סיפודי יא-יב: ד, ו; ג, בר׳ הנוסחה: של חופשית גרטה מצינו האנו
 לב, ;0 ל, יעקב: סיפורי י(; טו, כז)וכיו״ב יד, פם, כא, יד: כ, ח; ז, יח, ג: טז, בר׳ אברהם:

 כל מז)כנראה ל, כט, פס׳ לא, יא; יז, יח; יז, ו-ז, ,פם ׳טז במ׳ לג; טז, שמ׳ כ; לט, יוסז׳: יד-טז;
דן! גיבורי ז(! יח, ח! יג, כג)וכיו״ב יא, יהו׳ ז(: כט, טו)וכן א, דב׳ הכהנית(! לספרות קרוב וה

כה, ב! יח, שמ״א דוד: יד! ח, ח! ו, שנז״א כב(; כא, ו! ג, שופ׳ ד)וכיו״ב ׳יז ו! טו, יט; יד, שופ׳
 ח)וכיו״ב יב, מל״ב יח; טו, לה; ׳יא מל״א ח-ט; כא, ג! כ, יא; יב, שמ״ב יא(! ל, )וכיו״ב יא

כב; מח, טז; ט, לד, יג; כג, כא; יד, בר׳ ובהיפוך: יד. לט, לב; לו, יד: יא-יב, לב, ידמיה י(; פם׳
לא. י, נחמיה כא; א, איוב ד; י, טו; ב, שמ״א

J.C. Greenfield, ‘Aramaic Studies and the Bible’, SVT, 32 (1981), pp. 110-130 (pp. עיין: .57
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

דומה. בתפקיד אצ״ל השורש גם משמשך לכך שבנוסף לציון ראוי לא,ט(. )בר׳
 על ויחן עליו אשר הרוח מן ׳ויאצל נאמר: הזקנים על רוח״הקודש השראת בפרשוז
 גם נוקט התורה של השומרוני שהנוטח העובדה כה(. יא, הזקנים׳)במ׳ איש שבעים

 זזמקביל בכתוב 58הנוסחאית. המסורת היתה חזקה כמה מראה ׳ויצל׳ לשון כאן
עליהם׳ ושמתי עליך אשר הרוח מן ׳ואצלתי ׳נתן׳: לשון במקום ׳שים׳ לשון באה
 שבין לקרבה אחת דוגמה אלא זאת אין ׳והצלחי׳(. השומרוני: בנוסח יז; )פס׳

 שני הגרמצטרפים בסיפור נתף. ׳לקח... לנוסחה שים׳ ׳לקוז... המסורתי הצירוף
שכמה׳ על שם הגר אל ויחן מים וחמת לחם ׳ויקוז בכתוב: לזה זה אלו לשונות

 הר שבמעמד הדם הז-את בטקם ו׳על׳(. ׳אל׳ במליות לשימוש דעתך תן יד; כא, )בר׳
כד,ו(; באגנת׳)שמ׳ וישם הדם חצי משה ׳ויקח ככתוב: ׳שים/ לשון מצינו סיני
יב,ז; שמ׳ )כגון דווקא ׳ויתן׳ היה זה לכתוב הנאה המונח ־כהנים חוקי אגרון לפי
 גם באשר הסמנטית, מקרבתם נובעת אלו לשונות כין שהזיקה ייתכן יד\ד(. ויק׳

59בעלמא. מקום שינוי לציין אחת לא באה ׳נתן׳ לשון

 דמשפט בלשון או האוגריתית העלילה בשירת הקשורות נוסחאות ראינו כה עד .23
 אין שאמנם שגורים, צרפים מספר להוסיף ניתן לבן־ אוגרית. מתעודות הידועה

 דוגמה השומרית. או האכדית בספרות נמצא כדוגמתם אך■ זו, בספרות מקבילה להם
פעמים, 64 המקראית בסיפורת מזדמן אשר ויאמו׳ ׳ויקרא... בצירוף מצינו בולטת

 7 יו־ו; )יב, ׳הזמנה׳ במשמע ואם יא(, כב, )בר׳ רם׳ בקול ׳דיבור במשמע אם
 משתלב אבימלך בסיפור 60יעקב(. בסיפורי דוגמאות 4 אברהם•. בסיפורי דוגמאות

הצירוף כנגד עומדת זו תבנית ט,ז(. ויקרא׳)שופ׳ קולו ׳וישא בנוסחה זה צירוף

.129f.); id., ‘Aramaic HNSL and some Biblical Passages’. Meqor Hajjim, Festschrift G 

.115-119 .Moiin, Graz 1983, pp. ב, הושע בדברי גרינפילד מצא זה לצירוף פיוטית קול בת
והצלתי/ דלקחתי... אשוב הרביתי... ׳נתתי... י-יא:

 ולשון, נוסח בחינות במקרא: מחקרים ויס, ר׳ עיין: כז,לו( בבר׳ בו )וכיוצא זה חילוף על .58
.126-125 עמ׳ תשמ״א, ירושלים

 ו-ז. טז, במ׳ א; י, ויק׳ כ; מ, בשמדת מצינד ׳שים׳ רלשדן ׳נתן׳ לשדן לשילרב נוספרת דרגמארת .59
 s. Taimon, ‘The Textual ;98^97 עמ׳ שם, ׳וים עיין לנוסח בעדוירת אלר לשונות חילופי בדבר

Study of the Bible -  A New Outlook’, in: F.M. Cross, S. Taimon (ed.), Qumran and the 
340-343 .History o f the Biblical Text, Cambridge 1975, pp. רחמימ׳/׳שים ׳נתן החילדף על 
 ה-ו שנתון, ו(״, מז, )יש׳ רחמים׳ להם ״לא-שמת אבישור, י׳ עייו: ו( מז, )יש׳ רחמים׳

תן בכתוב .99-91 עמ׳ )תשמ״א-תשפדב(, ד  דוגמה ראה יד( כא, )בר׳ שכמה׳ על שם הגר אל ׳
אשור, מלך מעשה ובתיארר חזקיהר בדברי מצינו משרלש שילוב (.94 עמ׳ )שם, לתקבולת

שא, עלי חחן אשר ׳את ככתוב יד(. יח, )מל״ב וגד אשור׳ מלך וישם א
 יט, יח; יב, אבדהם: ש»פודי ט; ג, בר׳ הבדיאה: סיפזד דיאמר׳; ׳דיקרא לציררף הדרגמארת וד״רי .60

ד-ה; לא, מב; א, פס׳ כז, ט; כו, יעקב: סיפורי נח; כד, טו-טז; יא, פם׳ כב, יז; כא, ט; כ, ה;
פם׳ ח, ד; ג, יח; א, שמ׳ משה: סיפודי לג(; מו, בו: א)וכירצא מט, כט; מז, יד; לט, מסף: סיפור

יב, במ׳ כ-כא; יט, בר; )רכירצא ה לב, סמי: הר מעמד לא; כא, פם׳ יב, כד; י, כז; ט, כא; ד,
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פולק פרנק

 קבועים צרפים לאור בייחוד פחות, צפוי שאינר ג( יט, שמ׳ לאמר׳)כגון ׳ויקרא...
 במקרים שרק דעתך־, תן עוד 61לאמר/ ׳ויגד לאמר/ ׳ויצו לאמר/ ׳וידבר כגון

 אף על ׳ויאמר/ ללשון ׳קריאה׳ לשרן בין להפריד שלישי פועל יבוא למדיי מעטים
 ימי שבסוף העם באסיפת והרי בהזמנה. מדובר כאשר זר מעין להפרדה מקום שיש

צגו ישראל... לזקני ׳ויקרא נאמר: יהושע  כל אל יהושע דאמד האלהים לפני דתי
 דה״א ה-ו; יב, במ׳ כ-כא; יט, שמ׳ א; כח, בר׳ בזה וכיוצא א-ב; כד, העם׳)יהו׳

 אליהם׳ ויאמד ישראל... לכל יהושע ׳דקדא המקביל הכתוב כנגד זאת ו״ז(; כב,
 אשר נסתרת, חוקיות חבויה השגור הצירוף שמאחורי אפוא, מסתבר כג,ב(. ,)יה

עסקינן. שבנוסחה נניח, אם צררכה די להתבאר עשויה
 תחן ברחבות תדנה, בחוץ ׳חכמות הפירטית: התקבולת לאור מתחזקת זו הבחה

א, ׳חמידוד( גורסים )יש המיות בראש קולה, קו  אמריה בעיר שערים בפתחי ת
 אוגרית בכתבי ואולם, ו/ג(. יש׳ ג-ד; ט, מש׳ בזה וכיוצא כא; א, )מש׳ תאמד
הרחבה בלא ׳ויעף, כלשון כמוהן ׳קרא׳(, )׳צח/ המקבילות הלשונות באות

טז, יח; טו, דן: אנשי נד; ז, פס׳ ט, ו; ד, שופ׳ ב; כג, א-ב; בב, כד; י, ו; ו, ד-ה; ד, יהו׳ ה-ר(;
 דזד ט: ט, כו; ׳ב טו; א, שמ׳׳ב ו; כט, ח; יז, דוד; סיפורי טז; ג, שמ״א כג(: יח, בר )רכירצא כח

ס/ יח, ב; טו, יז; יג, שמ״ב ובניו:  דוגמאות 13 הכול )סךמב ב, מל׳׳א ב; כא, טז; כ, כח; כו, פ
 מל״ב ט; כב, ז; כ, כא; כ, יא, י, פס׳ יז, ואלישע: אליהו סיפורי ב* יג, מל״א שמואל(; בטפד

כח; יוו, ח)וכיו״ב ׳יב מל״ב זו(; במחרמת דוגמאות 8 הכול )פךיא ו, לד(; פס׳ כב)וכיו״ב ד,
 טו, דה״א ד: ג, יד: א, ירנה ח-ט; מב, יר׳ עצמה(; הנוסחה באה יג, לו, יש׳ המקביל, במקום אן

ח, יז־, דה׳׳ב יא-יב; שמ״אקראחי׳ העם ׳לאמד החרפשי לפיתרח דעתך תן כן ו. כד, ח(; י)י ט, )
כב; י, פס׳ ב, שמ׳ לב; כם, כב; כו, יד; כב, יג; טז, בר׳ שמות: בביאורי הצירוף מזדמן כן כג(.

יב. ז, כא-כב; ד, שמ׳׳א טו; יז,

 חריגה משרם בה יש שמא אר צפויה, ריאמר׳ ׳ויקרא הצירוף תדירות האם היא, השאלה .61
ג; יט, שמ׳ הקרל: הרמת במשמע לאמר׳ ׳ריקרא ללשרן המקרם מראי והרי מהצפוי. משמעותית

ד, פם׳ א, זכ׳ א; ט, יח׳ ב; ב, יר׳ י)וכן ד, דה״א ז; ו, נחמיה כא; יג, מל״א יד! כו, ט; כד, שמ״א
ל, כט; ה, בר׳ שם: ביאור לעניין )?(;כו ם, )?(;כא ו, שמ״א יח; טז, שופ׳ זימרן: במשע יז(; יד,
 בסיפררת. 14 שמתרכן במקרא, דרגמאות 19 הכרל סך ט. ד, דה״א יז; ד, רות כא; ד, שמ״א כד;

 9 שם: לביארר משמש ויאמר׳ ׳ויקרא הצירדף שבהם המקרים, את להוסיף יש בדיקתנו לצורך
 + אמירה )פרעל התבבירת תדירות את בדקתי השרראה לשם מקרים. 73 םה״כ דוגמאות,
 טר; פס׳ ה-ד, פס׳ ג, בר׳ הבארת: היחידות את הכולל במדגם ׳לאמור׳( + אמירה )פרעל ׳ויאמר׳(,

פס׳ טז, שדפ׳ טז; במ׳ טו; פס׳ טו-י, ספ׳ ׳ט שמ׳ לו; פס׳ מב, - טו פס׳ מא, לב-לד; כד; כא-כב;
 דה״ב כט; דה״א טד; פם׳ ,א-ז פם׳ ו, מל״ב יח; מל״א טו; שמ״ב כ-כא; יז; שמ׳׳א טז; פם׳ ׳ו-יז
פם׳ לב, ם; מז, פם׳ כד, ויאמר[)בר׳ + אמירה ]לשרן לציררף דרגמארת 13 מצינד זה במדגס כט.

 דה״א יח; יז, פס׳ ו, מל״ב יג; ט, פם׳ יט״ מל״א ג; ב, פם׳ כא, ג; כ, שמ״א ב; יז, שופ׳ ל; כ־-כא,
לב, לז; ז, פס׳ ׳כד כ; כב, יז; ג, ׳לאמדר׳()בר׳ + אמירה לציררף)לשון דרגמארת 23 כנגד י( כט,
2) יח ה, פס׳ x,) !פס׳ מב, כ; ח, פם׳ לד, כ r, ;י, ח, פס׳ טו, שמ״ב כג; כ, ה, פס׳ טז, במ׳ כח
 + ׳אמירה 36.1% ומהם מקרים, 36 הכול סך י(. ז, כר; יג, פס׳ ר, מל״ב לא; ׳א פם׳ יח, מל״א יג;

אר 56 יברא לאמר׳ ׳ריקרא שהצירוף צפוי היה לפיכך לאמור׳. + ׳אמירה 63.9% כנגד ויאמר/
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 סימן אך אמר׳. ׳קרא... הצירוף לקדמות ראיה משום בה אין זו, ספרות 62נוספת.
 ׳קרא... )כלומר issi... izakkar הצירוף מזדמן שבה האכדית בספרות מצינו לדבר

 זה צירוף אם הוא ואחד הוא. יומין ועתיק מסורתי שצירוף מסתבר ולפיכן־ 63אמר׳(;
 הוא מקום מכל - ויאמר׳ ׳ויען הצרף משקל על נוצר שמא או עצמו, ברשות עומד
המסורתיות. הנוסחאות לאוצר שייך

 פדנה לך ׳קום כגץ כתובים, 53ב״ המקראית בסיפורת מזדמן הלך׳ ׳קום... הצירוף .24
בר׳ ויקם וישת ׳ויאכל כח,ב(, ארם׳)בר׳ לך)  בסיפורי פעמיים הכול סן־ לד; כה, וי

 שבהן דוגמאות 35 לעומת זאת 64ג,יט;כד,י(. כב, יז; יג, אברהם: בסיפורי יעקב;
בו״א. יר״ד, על״ה, יצ״א, כגון אחרים, תנועה פעלי אל מצטרפת קר׳ם לשון

 לא כי ולכו ׳קומו הנביא דברי על להצביע ניתן אך ביותר, נדיר הצירוף בשירה
 ליציאה ציון לשם דומה. צירוף מצינו לא אוגרית בכתבי ב,י(. המנוחה׳)מיכה זאת

 מקבילה משום בו יש ואשר ׳לעזוב/ שפירושו ׳תגע׳ הפועל כאן משמש לדרך
ר ׳קום... לצירוף קרוב זה שלשון לומר אפוא ניתן ;,׳לקום /tebum’ לאכדית ל  ה

 עמ פנמ לתתנ אז־כ ענת, בתלת ׳תתבע כגון בכתוב יפה ניכרת ההקבלה שבמקרא.
a:31-32)שפש אלט, נרת c t a  6 1v ועזבה׳( ׳קמה ׳תתבע׳)כלומר לשון בעקבות
הליכה, במשמע הוא אף אל׳(, פניה ׳שמה עמ׳)כלומר, פנט ׳לתתנ הצירוף כאן בא

 מקבילה אינה המורחבת שהנוסחה לומר צריך ואין וילך: ׳ויקם העברי הצרף במו
שלפנינו לצירוף ברורה מקבילה זאת, לעומת הפשוטה. ׳וילו׳ ללשון נאותה

 היה ויאמר׳ ׳ויקרא הצירוף ואילו במציאות; 14 לעומת מקרים(, 87 מתוך 63.9%) פעמים 55
 אלו נתונים במציאות. 73 לעומת מקרים(, 87 מתוך 36.1%) פעמים 32 או 31 לבוא ראוי

עצמם. בעד מדברים
הוציאו׳ ׳ויקרא מג(, מא, ,אברך׳)בר לפניו ׳ויקראו משלים: פועל בלא ׳ויקרא׳ ללשון דוגמאות

׳ויקרא... מצינו כן יא(; ו, אסתר לח; כ, שמ״א בזה: כיוצא ו; לד, ה״)שמ׳ ה׳ ׳ויקרא א(; )מה,
כב(. ׳ט יהר א! א, וידבר׳)ויק׳

c:15 למשל: ראה .62 t a , 17 v 24.258 וכן r s, אוגרית, בלשון לעיל(. 29 הערה )עיין 2 שורה 
צוז(. רם׳)קרא, בקול ׳דיבור ללשון צוז( )קרא, הזמנה לשון בין הבדזנה אין כבעברית, כמוה

63. Enuma EliS I 30: isslma dmummu sukkallaSu i/akkarsu; CT, XV 39, 33: gugallam issu 
.mar danim; danum tema(...) izakkarsu (cp. 1. 31f.); J. Nouygayrol, RA, 46 (1952), p 
.87-97, H 43f.: isslma ina putyrim... inarasa naram libbisi 11wa"ersu issaqarsum כאן גם 

בלבד. ווופשית הרחבה (147 עמ׳ [,12 הערה ]לעיל, )שם הקר מוצא
 י, דב׳ כה: כד, כ! כב, בלעם: בפרשת כה; טז, במ׳ ח: מג, יט! לוו, בר׳ הדוגמאות: שאר והרי .64

ם/ יט, בגגעה: פילגש יא! יג, שופ׳ ח! ד, יח, יהו׳ יא; 2;) 7)כח י, ט, ז, ה, ג, פ x !)דוגמאות 
כד: כג, א! כא, כז; יח, מח: יז, יג; טז, דוד: טו)תוז״ע(; יג, ג; ט, וז; ו, פם׳ ג, שמ״א שמואל:

 19)נ מט, פס׳ א, מל׳׳א כג: יז, ט; טו, כג; ,r טו; יג, ב: ו, כא: ג, שמ״ב יב: לא, כה; כח,
ר דוגמאות פ ס ד, מל״ב כא; ג, יט, י: ט, יז, ואלישע: אליהו סיפורי יב: יד, מל״א שמואל(: נ

ו. י, עזרא ג; ב, ג, ב; א, יונה דוגמאות(! 6 ב; ח, )וכיו״ב א ח, ל!
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פולק פרנק

 )כלומר, tebum... aiakum הצו־ף והיא עתיקה, באשורית במכתבים מזדמנת
65ללכת׳(. ׳לקום...

 שהצירוף מסתבר הלך, ׳קום... הלשון ובץ זה צרף בין הרב הדמיון פי על
 נוסחה אלא אינו זה צירוף משמע, הקדומה; במסורת היטב מעוגן המקראי

 הנוסחה של מזה שונה האשורי הצרף שמעמד להודות, יש אמנם מסורתית.
 מעוגנת המקראית הנוסחה ואילו המכתבים, בלשון מקורו זה באשר המקראית,

 לשאוב המכתבים סופרי של שדרכם מאחר אך פה. שבעל הספרות בלשון כנראה
חמור, קושי זה אין הדיבור(, מלשון לשאוב עשוי שהזמר )כדרך הספרות מלשון

עסקינן. שבנוסחה במסקנד לפגום כדי בו ואין
 הקדמה בתור ילדה׳ ׳אשר הצירוף יבוא ׳בן׳ לשון שבעקבות מצינו רבים בכתובים .25

יוסף: ובסיפור כא,ג; וכן טז,טו! הגר׳)בר׳ ילדה אשר ׳בנו כגון האם, שם לציון
 בתואל ׳בת כגון האב, לציון הקדמה בתור האם שם בעקבות הצירוף בא כן מא,נ(;

שו מלכה בן אנכי  שמ״ב לד,א! כא,ט; מז; פם׳ וכן כד,כד לנחור׳)בר׳ ילדה א
 כגון ׳בף, הפשוטה הלשון כנגד עומד זה צירוף 66דוגמאות(. 12 הכול סך כא,ח;

זה, במונח השימוש י; כא, הזאת׳)בר׳ האמה ׳בן א,ה(, חגית׳)מל״א בן ׳ואדניה
 של כבנו מעמדו את לישמעאל לשלול לשרה מאפשר השפלה, משום בו שיש

 זה צרף שגם ההנחה בזכות מדברים אלו סימנים טז,טו(. יג; לפם׳ בניגוד אברהם
 על להצביע יש אוגרית בכתבי זכר לצירוף שאין מאחר מסורתית. נוסחה אלא אינו

 )כלומר imin-be-ne-ur&s-e-tu-da כגון השומרית, העלילה בשירת דומה לשון
הרפה׳ ׳ילדי ההירואי השבח לתואר דעתך ותן 67אורש׳(. ילדה אשר ׳שבעתם,

 הצירוף שמקור להנחה, מקום יש ואמנם כ,כב(. פס׳ השווה טז,יח; פם׳ ׳כא )שמ״ב
רק הולמת זו הנחה אולם, 68המשפט(. בחיי אף הפוליגאמית)ושמא המשפחה בחיי

65. 322.c a d  a , i , p■, ׳שניים המילון עורכי ראו זה בצרף תיכונה. מבבלית דוגמה מובאת 323 בעמ׳ 
אוזד׳. שהם

 דה״א יב: ד, רות ח; כא, טו; יב, שמ״ב הן: לנוסחה הנותרות הדוגמאות מג.’לא, בר׳ בזה: וכיוצא .66
 ׳ילדה׳)סביל(; טו; ׳כד בו־' השווה נט(; כו, במ׳ כ; טו, פם׳ מו יב; כה בר׳ יחס: ברשימות יד)וכן ׳ז

יח. ו, פם׳ לב דב׳ וכיו״ב כב; כג, מש׳ כו: כב, יר׳ הקבל בשירה
C. Wilcke, Das Lugalbandaepos, Wiesbaden 1969, pp. 43, 49; p. 79, 1. 145; p. 82, 1. 232. .67
J. Klein, Three $ulgi Hymns, Ramat Gan 1981, p. 188, 1.7: : בזה וכיוצא

ההנחה בדבר נינסרן; האלה ילדה אשר הבן אנכי כלומר: ,) dumu-u-tu-da-dnin-suna-kam-e-en 
, שבח כינרי משמש זה שלשרן לעין גלוי (.94 הערוז שם, עיין אלהית לחסות בביטוי־ שמדובר

.510 ׳76ןדע <;, SioTpetp̂ ליוונית בדומה ;*
מעיקרר שיין זה שצירוף האפשרות, פרידמן. מ״ע פרופ׳ העמידני הצירוף של יהחברתי ההיבט על .68  
sugitum §a mar! כגון אכדית, בלשרן מהנתונים בבירור עולה המשפטיות, הנוסחאות לתחום  
man Sa amtum uiduSum :(137 § :ם/ לר ילדה אשר ׳כהנת כלומר חמורפי חוקי בני ) uidugum 
mlnumml ( כגרן מנוזי, בחוזים וכן (.171 § רכיו״ב שם: 170 § לו/ ילדה שהאמה ׳הבנים כלומר:  

מרחם יצאו אשר הבנים ׳כל כלומר: ) mare Sa i§tu libbi ftessena1 ussu, sa ana mher§itta ulidu 
, ההנחה מכאן  :(C.J. Gadd, r a , 23 [1926], p. 125; 12,1.12-14 ,לחרשיתה׳ ילדה אשר תשנאי
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 בא אחרים במקרים כא,ח(. שמ״ב ג,י; פס׳ כא, טז,טו; )בר׳ מהדוגמאות חלק
 מלכה בן אנכי בתואל )׳בת האם לאזכור בנוסף האב ציון את לאפשר כדי הצירוף

 שבנוסחה האפשרות את לדחות שאץ מכאן כד(. כד, בר׳ לנחור/ ילדה אשר
טפק״נוסחה. בתור זה צירוף גם לרשום אפוא מוטב עסקינן. ספרותית

 או מקבילה להן שיש נוסחאות, תשע״עשרה מצינו המקראית בסיפורת אומר, הווה
 שלושה יש לכך בנוסף בספק; המוטלות שתיים מהן באוגרית, העלילה בשירת אחיזה

 האכדית בספרות מקבילה להן שיש נוסחאות שלוש ועוד המשפט, בחיי שמקורם צירופים,
 צירופים ושניים( עשרים לפחות )או וחמישה עשרים הכל סך בספק(. )אחת השומרית או

הקדומה. הנוסחאית במסורת הקשורים

ג
 בכל מתקיימים מסורתיים צירופים שמקצת מסתבר, הנוסחאות של פזורתן בדיקת על״פי

 בספק, מוטל אינו השני הבית לימי ייחוסם אשר ספרים לרבות המקראית, הסיפורת רובדי
 הן: אלו נוסחאות דברי־הימים. וספר ונחמיה עזרא אסתר, מגילת כגון

 בראש בעיקר כט,ה! כח,יא; כ,כ; יח,ח; טו,ב; יג,ך; דה״ב כח,ב; דה״א ׳שמע׳)בספק;
נאום(.

 כט,כב(. יב,מ; דה״א ד,טז; אסתר א,יב; דנ׳ ח,י; נחמ׳ ו; י, ושתה׳)עזרא ׳אכל
שחחור׳)נחמ׳ ׳קד כט,ל(. דה״ב כ; כט, דה״א ח,ו; וה

 ביצירות השני. הבית ימי בספרות ונעלמים הולכים אחרים צירופים זאת, לעומת
69הבאות: לנוסחאות זכר אין זו מתקופה
 כד, שמ״ב של הקדום הנוסח פי על ספק ללא טז; כא, לדה״א וראה׳)פרט עינים ׳נשא

 (.4QSama) יהודה מדבר במגילות המשתקף טז-יז
 ובכה׳ קול ׳נשא

 נתן׳ ׳לקח...

שים׳ ׳לקוז״.

 ׳לקח הצרפים גם כמו המשפט, מלשון הספרותיות הנוסחאות לאוצר חדר זה צירוף גם שמא
תן/ ראש׳. על שמן ׳יצק ונ

 בוזלק נדירות: נוסחאות למספר הדים שם זעיר שם זעיר מצינו השני הבית ימי בספרות אולם, .69
אותם'(, הורד/הנח לך, ׳שא/קח טו! ה, המו׳)עד אחת אזל ׳שא מצינו עזרא ספר של הארמי
 א ב, בנחמיה מצינו נתף ׳לקח... לנוסחה מקבילה הלך. ׳לקח... לנוסחה מקביל אשר צירוף
למלך. ואתנה היין את ׳ואשא
ש׳ עיין: שני בית בימי זה וזילוף על !32 הערה לעיל, עיין ׳לקח/נשא׳ הלשונות חילופי בדבר
 עמ׳ לא)תשכ״ז(, לשוננו, הימים/ דברי בספר המקבילים בטקסטים בפועל שרשים ׳חילופי יפת,

 ירושלים ובארמית, בעברית מחקרים קוטשר, ,י (;177-176 עמ׳ )שם, 279-261 ,179-165
אשה׳ לו יקת אביהו מבית ישא... לוא ׳ואשה הקבל: המקדש במגילת שנא-שנג. עמ׳ תשל״ז,

ר ממנו ונתנו שללמה את ׳ונשא (,16-15 שורות נז, )טור טו מלך)  ׳מבקשי (,13-12 שורות נח, ל
שאתה נפשו תי ל ת (.19-18 שורות נט, טור ׳נתן/לקח׳! לנוסחה קול לפניר)בת אויביו כול את מ
להשתחות׳. ׳נפלו יח כ, דה״ב הקבל והשתחוה׳ ׳נפל הצירוף לגבי
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פולק פרנק

הלך׳ ׳לקח...
ואש׳ על שמן ׳יצק
והשתחוה׳ ׳נפל
ומויא׳ שוד ׳זבח

כי/ קול ׳נתן פניס׳, ׳שים כגון הנדירות, לנוסחאות זכר אין וכן כ  ויצא׳ ׳נשא... ג
קם )בספק?(  קול ׳נשא נתן', ׳הציל... הלך, ׳נשא... אדצה׳, ׳השתחוה והשתוזוה׳, ׳
וקרא׳.

 שהן או בלבד, רחוקות לעתים השני הבית ימי בספרות מזדמנות אחרות נוסוזאות
דווקא: אחת לחטיבה מוגבלות
 בסיפורי דוגמאות 7 מצינו בכלל המקראית בסיפורת דוגמאות 85 מתוך - ואמד׳ ׳עגה

 לד,טו(: כט,לא; דה״ב יב,יח; דה״א ב,יב; פס׳ י, עזרא ז,ג; ז! ה, )אסתר השני! הבית ימי
 הסיפורת מכל אחוז כעשרים המכילה בחטיבה הדוגמאות מכלל 8.2% אומרת זאת

המקראית.
 ב; א, יונה ו; י, השני)עזרא, הבית ימי בטיפורת פעמים ארבע מזדמנת הלך׳ ׳קום...

(.7.5% ג,ב,ג;
תהו 70אפרים(. בית של היחס ברשימת בלבד, כג׳ז ותלד׳)דה״א, ׳ו
מנשה(. בית של היוזם ברשימת בלבד, ז,יד דה״א ילדה׳)בספק; ׳אשר
ז,ה(. דה״ב יותר: חופשית ה; ח, מל״א = ה,ו יח,ב; וגקר׳)דה״ב צאן ׳זבח

א...  9.7% ג,ד* א,יד; יונה כב,ט; מל״א = יח,ח כד,ו; דה״ב יא-יב; טו, ואמר׳)דה״א ׳קו
הדוגמאות(. מכלל

כד,כ(. שמ״ב = כא,כא אדצה׳)דה״א אפים ׳השתחוה
 מאוד, עד דמסורתיות הנוסחאות אוצר נתדלדל השני הבית בימי דבר, של כללו

 בהשתחויה, הקשורות נוסחאות, שתי רק ביותר. נדירים נעשו הנפוצים והצירופים
 השתחוה׳ ׳נפל... הצירוף אך ארצה׳(. אפים ׳השתחוה והשתחוה׳; מעמדן)׳קד על שומרות

 ירושלים ויושבי יהודה וכל ארצה אפים יהושפט )׳ויקד כ,יח בדה״ב סוטה בצורה מנוסוו
 בסיפורת מקבילה לה שאין חדשה, נוסחה מצינו פעמים 5 לה״(! ח1להשתוז ה׳ לפני נפלו
 כט,כט(; ז,ג! דה״ב ב,ב,ה; פם׳ ג, השתוזוה׳)אסתר ׳כדע... והיא הראשץ, הבית מימי

 בשל מעט לא מסתבך זה ממצא צה,ו(. תה׳ )השווה המזמורים בשירת שמקורה מסתבר
 ידי על ועוצב שגובש וזומר רק לא כולל זה ספר באשר דברי״הימים, ספר של ייחודו

 ומלכים, שמואל בספרי ממקורותיו העתיק שאותן פרשיות גם אלא עצמו ההיסטוריון
 את דברי״הימים ספר משמר מעטים לא בכתובים בנוסחאות. עשירה תמיד שאינה ספרות

 יהודה; מדבר מגילות לפי כד,טז-יז לשמ׳׳ב בהשוואה כא,טז שבמקורותיו)דה״א הנוסחה
 הקבל יח,ח, דה״ב ח,ה; למל״א בהשוואה ה,ו דה׳׳ב כד,כ! שמ״ב הקבל כא, פם׳ פרק באותו
 צירוף משמיט שההיסטוריון יש אך יב,ח(. מל״ב הקבל כד,ו, דה״ב כב,ט; מל״א

 ואילך(. כד,ח בדה״ב ליתא י! פס׳ בו כיוצא תתנהו׳, ׳תקחו... יב,ח; שבמקורותיו)מל״ב
חלקיהו )׳ויען מלכים בספר משתקפות שאינן נוטחאות, מביא שהוא יש זאת, לעומת

תה״ע. עיין יז ד, דה״א לגבי .70
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 בכתובים מסורתיים צירופים מצינו כן ח(.׳כב מל״ב כנגד לד,טו; דה״ב ויאמר/
 כט,כב; יב,מ; דה״א ושתה׳; פולחן)׳אכל טקסי בתיאורי בייחוד בעצמו, יצר שההיסטוריון

 בנאומים כט,ל(. פם׳ כט, ז,ג; דה״ב כ; כט, דה״א ׳השתחווה׳; יח,ב; דהב ובקר׳: צאן ׳זבח
 הנוטחאות שכמות ברור, זאת למרות רבות. פעמים בה וכיוצא ׳שמעוני׳ לשון מזדמנת

 שונה דברי״הימים ספר אין בכן־ בכלל. המקראית בסיפורת המצויה מזו בהרבה נופלת
השני. הבית בתקופת שנתחברו הספרים, משאר

 הצירוף למשל, ויעקב. אברהם בסיפורי מאוד שכיחות האפיות הנוסחאות זאת, לעומת
 בכלל. ראייה ללשון דוגמאות 21 מתוך פעמים, 7 אברהם בסיפורי בא וראה׳ עינים ׳נשא
 מצינו יעקב בסיפורי 71המסורתי. הצירוף בעזרת מנוסח מהדוגמאות שליש אומר: הווה

 דעתך, תן (.28.5%)בכלל ראייה לשון של היקרויות 14 מתוך זו, לנוסחה דוגמאות ארבע
 14 עוד מצינו המקרית הסיפורת בשאר ואילו האבות, בסיפורי פעם 11 מזדמן זה שצירוף
 אשר ויעקב, אברהם סיפורי אומר, הווה יוסף(. בסיפור מקרים שני )לרבות דוגמאות
 זו. לנוסחה הדוגמאות מכל 44% כוללים המקראית, הסיפורת מכלל אחוזים כשבעה מקיפים
 ללשון דוגמאות ארבע מוזון־ פעמים, שלוש האבות בסיפורי בא ובכה׳ קול ׳נשא הצירוף

 מכילים האבות סיפורי מקרים. 11 עוד מצינו המקראית הסיפורת בשאר (.75%)בכלל בכי
72זו. לנוסחה הדוגמאות מכל 23%כ״ איפוא

 עשו ׳וירץ שנאמר: ועשו, יעקב פגישת בתיאור מזדמן אינו ובכה׳ קול ׳נשא הצירוף
שקהו)נקוד ויחבקהו לקראתו שא ממשיך הוא ומיד דבכו, מלמעלה( עליו וי ת ׳וי  עמיו א

 ׳נשא הצירוף להעדר שההסבר הדברים, נראים הילדים׳)לג,ד־ה(. ואת הנשים את וירא
 היה אחד ברצף הנוסחאות שתי חיבור באשר וירא׳, עיניו ׳וישא הלשון בהופעת נעוץ קול׳
 כל ברור: שיא נוצר בגפה, באד וירא׳ עיניו ׳וישא שהנוסחה מכיוון רבה. לכבדות גורם

 שעשו בשעה רק מואץ; בקצב זו אחר בזו מובאות האחים ברגשות הקשורות הפעולות
 הנוסוזה באמצעות ההתקדמות הואטה עמו, הביא שיעקב הנכבדת בפמליה מבחין

 לא שהבכי רומז המספר ושמא הקדמה. אלא אינו הרגשות גילוי השיא: אפוא זה המורחבת.
 לנשכו׳ ׳ביקש שעשו סימן ׳וישקהו׳ לשון שעל בנקודות ראה אשר הדרשן רם; בקול היה

שית על בכה וזה צוארו על בכה ׳זה ואומר מוסיף  זאת ומקבילות(. עח,ט; רבה שיניו׳)ברא
המשמעותי. הטפרותי לעיצוב תורם מסורתיים בצירופים שהשימוש לדבר דוגמה

 זה לצירוף דוגמאות 21 מתוך פעמים, 9 אברהם בסיפורי באה והלך׳ ׳לקוז... הנוסחה
 פועל עם ׳ויקח׳ ללשון דוגמאות מצאתי לא זו בחטיבה הדוגמאות(; מכלל 42.9%) בכלל

׳וירד׳(. ׳ויבא/ )כגון אחר תנועה
 רבים. בכתובים ויעקב אברהם בסיפורי מזדמנות השכיחות הנוסוזאות שכל הוא, הכלל
רחוקים גלגולים גם נמנה אפית)ואם לנוסוזה דוגמאות 57 הכול סד מצינו אברהם בסיפורי

 ד: סז, טו א, טו; יג, טו; יד, יב, פם׳ יב, בר׳ הן: האבות בסיפורי ׳ראזד ללשון הדוגמאות שאר .71
לב; י, ׳ב פם׳ כט, כח; ח, פס׳ כו, ל; כד, יט: ט, פס׳ כא, כח; א, פס׳ יט, כא; ב, פס׳ יח, יג; ה,

 עיין וראה׳ עינים ׳נשא הצירוף לגבי טו. ב, פס׳ לח, ב; לד, י; לג, ב; לב, מג; ה, ב, פם׳ לא,
.6 הערה וכן לעיל,

.7 והערה לעיל, עיין .72
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 גם נמנה אם ,43) נוסחאות 40 מצינו יעקב בסיפורי דוגמאות(. 65ל־ שנגיע הרי יותר,
 לציין, יש זאת לעומת אך קטן, יותר קצת זה מספר יחסי באופן יותר(. רחוקים פיתוחים

לו׳)בספקז רגליו ׳וישא... כגון נדירות, נוסחאות הרבה כוללים אלו שסיפורים  בר׳ וי
 וצא׳ כליך... נא ׳שא ויתן)לא,ט(, ׳ויצל... הגלעד׳)לא,כא(, הר פניו את ׳וישם כט,א<,

ג(. כז, )בספק?
 אלא ויעקב, אברהם בסיפורי למדיי שכיחות המסורתיות שהנוסחאות בלבד זו ולא

 דוגמא מובהקות. נוטחאיות פרשיות שנוצרות עד בצוותא באות הן קרובות שלעתים
 לאברהם האלוהית בהוראה כב(. )בר׳ יצחק עקדת בסיפור מצינו זו להצטברות מצוינת

קח נאמר  הביצוע בתיאור ווזלך(. ׳לקח ב; וגו׳)פם׳ המוריה׳ ארץ אל ולך בנך... את נא ׳
 ויקם בנו יצחק ואת נעריו שני את ויקח חמרו את ויחבש בבקר אברהם ׳וישכם כתוב
 שלושה של מסע לאחר שנייה(. דוגמה ווזלך, ׳קום ווזלך׳ ׳לקח של שילוב ג; )פם׳ וילך
ם׳מרחו־ק׳ המקום את וירא עיניו את אברהם ׳וישא ימים פ  וכן וראה׳(. עינים ׳נשא ד; )

 על ישם1 העלה עצי את אברהם ׳ויקח דקרבן: למקום העלייה הכנות את הכתוב מתאר
 ׳לקח ושים/ ׳לקח 0 יחדו׳)פס׳ שניהם וילכו המאכלת ואת האש את בידו ויקוז בנו יצחק

 ואברהם המזבח על עקוד מונח יצחק לזבח, מוכן שהכול שעה שלישית(. דוגמה והלך/
 מן ה׳ מלאך אליו ׳זיקרא ככתוב: מגבוה, אותו מפסיקים בנו, את להקריב בסכין אוחז

 אברהם הבחין מכן לאחר ואמר׳(. ׳קרא יא; )פס׳ וגו׳ אברהם׳ אברהם ויאמר השמים
בך נאחז אחר איל והנה וירא עיניו את אברהם ,וישא למקום: נזדמן אשר אחר, בקרבן ס  ב

 הזכות גדולה מה לאברהם מוסבר לבסוף שנייה(. דוגמה וראה׳; עינים ׳נשא יג; )פם׳
 דוגמה ואמר/ ׳קרא טו; דאמד׳)פס׳ השמים מן שנית ה׳ מלאך ויקדא ככתוב: שבמעשהו,

 אל יחדו וילכו ׳ויקמו לאמור: ביתם אל ויצחק אברהם חזרו הכל ככלות כעבור שנייה(.
 הכל בסך מכילה זו פרשה אומר, הווה שנייה(. דוגמה והלך/ ׳קום יט; באר״שבע׳)פם׳

 באות ושלוש פעמים, שלוש אחת נוסחה מזדמנת מהן מסורתי! לצירוף דוגמאות עשר
73פעמיים.

 כא, )בר׳ ישמעאל וגירוש יצחק הולדת על בפרשה הנוסחאות הצטברות ניכרת כן
 וגו׳)פם׳ לאברהם׳ בן שרד, ותלד ׳ותהד לאמור: יצוזק הולדת על מסופר בתחילד, א-כא(.

 שם את אברהם ׳ויקרא ככתוב: שמו, את הילד קיבל איך מסופר בהמשך ותלד׳(. ׳ותהר ב,
 לאחר בולט צירוף בספק; ילדה/ ׳אשר ג, יצחק׳)פס׳ שרה, לו ילדה אשר לו הנולד בנו

 הגר בן את שרה ׳ותרא ישמעאל גירוש על הקטע בתחילת חלילה וחוזר לו׳(. ׳הנולד
ותן שנייה; דוגמה בספק: ילדה׳, ׳אשר ט; מצחק׳)פס׳ לאברהם, ילדה אשר המצרית

קר/ אברהם ׳וישכם הצירופים את לכך להוסיף היה אפשר .73  אך האלה/ הדברים אחרי ׳ויהי בב
 ספק אין והתדירות ההתפלגות מבחינת הקדום. המזרח בספרות ברורות מקבילות להן אין

יח; כח, לא: כו, ג; ׳כב יד; כא, ח; כ, כז! יט, בר׳ היא: נוסחאית תבנית בבקר׳ ׳וישכם... שלשון
א! ג, יהו׳ מ! יד, במ׳ ד! לד, ד! כד, יג! ט, טז: ח, שמ׳ וכן: האבות; בסיפורי דוגמאות 7 נה! לא,

כט, כ; יז, יב: טו, ד; ה, יט; א, שמ״א וז; ה, יט, כח; ו, שופ׳ דוגמאוח(; 4)י וז, טז! ז, יב; ו,
יג, פם׳ כב, במ׳ נד! כד, בר׳ בבקר׳: ׳קום כ. כ, דה״ב ה; א, איוב לה; יט, כב! ג, מל״ב י-יא:

כא. ג, מל״א יא; כד, שמ״ב יט; כ, כז: יט, שופ׳ כא;
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 בלשון ההמשן־ וכן ג,ט, שבפס׳ ילדה׳ ׳אשר הנוסחה המעמדות: קישור לאמצעי דעתך
 הוא כמר מסופר אשתו של מבוקשה אחר למלא בא אברהם באשר מצחק(. יצחק, ׳צחק׳:

 על שילוב יד; שכמה׳)פם׳ על שם הגר אל יתן1 מים וחמת לחם ׳ויקוז לאמור: לאמתו, דאג
 ותבך׳)פם׳ קלה את ותשא במדבר, לבדה נעזבה שהגר אחרי ושים׳(. ׳לקח ונתן/ ׳לקח

 מן הגר אל אלהים מלאן־ ׳ויקדא כן ועל לקולה, שמע האלהים אן* ובכה׳(, קול ׳נשא טז,
 ׳מן המקום לתיאור באשר ואמר׳; ׳קרא יז; תיראי׳)פם׳ אל הגר לך מה לה ויאמד השמים

 מזדמנת אחת )מתוכן במספר שבע אלו, לנוסחאות בנוסף טו(. יא, פם׳ כב, הקבל השמים׳
 ׳קומי נאמר המלאן־ דברי בהמשך הרי מסורתיים. לצירופים רמזים כמה גם מצינו פעמיים(

 בכן־ למצוא ניתן אולי יח(. אשימנו׳)פם׳ גדול לגוי כי בו יזץ־ את והחזיקי הנער את שאי
 הדברים בהמשך לעיל(. עיין ט,מוז שופ׳ ׳לקוז/נשאיושים׳)על הנוסוזה של גלגול כעין

 ׳דפקח לאמור לראות, להגר גרם שהאל מסופר אבל וראה/ עינים ׳נשא מצינו לא אמנם
 של במקומו ויפקח׳ גורם במשמע פוצל בא כאן יט(. מים׳)פס׳ באר ווזרא עיניה את אלהים
 בתבנית בלבד קל שינוי משום בבך יש עצמה. הגר פעולת את המציין ׳ותשא׳ הלשון

 אומרת, זאת 74׳ראה׳. + ׳עינים׳ מושא + ׳פועל׳ בתבנית עסקינן עדיין באשר הנוסחאית,
 התשתית ניברת עדיץ האפית, המטורת מכבלי קמעא משתחרר שהמספר במקום, גם

יפה. המסורתית
 יוצא העבד כאשר כד(. לעין)בר׳ האפיות הנוסחאות מזדקרות אברהם עבד בפרשת גם
 ארם אל וילך ויקם בידו אדניו טוב וכל וילך אדניו מגמלי גמלים עשרה העבד ׳ויקח לדרך

 לה העניק איך מסופר רבקה עם פגישתו בתיאור והלך(. ׳קום והלך/ ׳לקח י! נהרים׳)פס׳
 'ל?ןדן הנוסחה כאן באה השומרוני הנוסח לפי מז(. פם׳ הקבל כב, )פם צמידים ושני נזם

שם משקלו בקע זהב נזם האיש ׳ויקח לאמור ושים׳  75.,ידיה על צמידים ושני אפה על ד
 אף העבד ל(; וצמידים)פם׳ נזם כבעלת רבקה מתוארת שבהמשך מאחר הכרחית זו השלמה

 ידיה׳ על והצמידים אפה על הנזם ׳ואשם לאמור אותם לה העניק איך וללבן לבתואל מספר
 ׳וישפ׳... התיבות דמיון לאור מסתבר כב שבפסוק אפה׳ על ׳וישם הקטע השמטת מז(. )פם׳

תיבה בתה״ע מז; פם׳ השווה אפה׳ ׳על למשניה)לגבי אחת ממלה דילגה הסופר עין ׳ושני׳!

לעיל. 26 בהערה האמור לפי נוסחה של לטראנספורמאציה דוגמא אפוא תהיה זאת .74
 על אפר תמר )׳ותקח יט יג, בשמ״ב גם מזדמן ׳שים׳ המשלים הפועל בלא על׳ ׳לקח הצירוף .75

 Kai)׳ותתן׳ או ׳ותשם׳ מוסיף תה״ע יס יג, בשמ״ב החמור׳(. על )׳ויקחה כח יט, שופ׳ ראשה׳(,
eirefl-nKev) בשל שבידינו העברי מהנוסח נשמטה זו שתיבה וייתכן ׳אפר׳; לשון לאחר 
 ואטיקאנום )כ״י המאוחרים תה״ע נוסחי שני כח יט, בשופ׳ הסמוכה. ׳תמו־' בעקבות חד״כתיבה

 משקף אשר הקדום הלטיני התרגום אך שבידינו. העברי הנוסח את תואמים אלכסנדרינוס( וכ״י
׳וישמה׳/׳ויתנה׳. ‘et inposuit iiiam’ תוספת מציע תה״ע, של הקדום הנוסח את בדו־ו״כלל

 בניו את ׳וישא ללשון מקבילה שבכאן ש׳ויקחה׳ ייתכן, גם אך המקורית; הגרסה שזאת ייתכן
כב, כד, בבר׳ לכתובים בניגוד והובלה׳ ׳הרמה במשמע יז(, לא, הגמלים׳)בר׳ על נשיו ואת

 הגרסה כח יט, שבשופ׳ להניח, אפוא ניתן הגוף. על דבר בהגחת שעניינם יט, יג, שמ״ב
 שני מלכתחילה דרושים יט יג, שמ״ב כב, כד, בבר׳ ואילו אחד, פועל רק הביאה המקורית

פעלים.
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פולק פרנק

 אנכי בתואל ׳בת לאמור: היא, מי שאלתו על רבקה בתשובת באד. נוספת נוסחה חסרה(. זו
 בהקדמה וכן ילדה׳(. ׳אשר טו: פס׳ הקבל בספק; כד, לנחור׳)פם׳ ילדה אשר מלכה בן

ם׳׳וישחתו׳ האיש ׳ויקד׳ שנאמר העבד, שבפי התודה לתפילת פ  חוזרות הנוסחאות כו(. )
 שנייה; פעם בספק, מלכה׳; לו ילדה ׳אשר מז: ולבן)פם׳ לבתואל העבד בסיפור ונשנות

 מובאת ולבן בתואל של החיובית תשובתם שנייה(. פעם ואשוזחוה׳, ׳ואקד מח: פם׳
 את מביעים וכן נ(. הדבר׳)פם׳ יצא מה׳ ויאמרו ובתאול לבן ׳דען ואמר׳: ׳ענה בלשון

 אלו דברים בעקבות פעמיים(. והלך, ׳לקח נא; )פם׳ולך קח לפניף רבקה ׳הנה הסכמתם:
 נערכת הסכם שהושג אחרי נב(. )פם׳ארצה׳ ׳וישחחו ככתוב השתחוייתו, על העבד חוזר

 ושתה׳(. ׳אכל נז; )פם׳ עמו׳ אשר והאנשים הוא דשתו ׳דאכלז הוזגיגית, הסעודד
 האיש עם התלכי אליה ויאמרו לרבקה ׳ויקראו נאמר: רבקה עם ולבן בתואל בהתייעצות

 רבקה ׳וחקם נוסחאות: מזדמנות לדרן־ יציאתם בתיאור גם ואמר׳(. ׳קרא נח; הזד׳)פם׳
פס׳וילך רכקה את העבד ויקח האיש אחרי ותלכנה הגמלים על ותרכבנה ונערתיה  סא; )

 ׳ותרכבנה׳! הלשון שילוב מתוך שנייה, פעם והלך, ׳קם שלישיוז; פעם והלך, ׳לקח
 ניכר וכן י(. פם׳ הקבל מקורות, משילוב ולא מהנוסחאות, נובעת זה שבכתוב הכפילות
 ערב לפנות בשדה לשוח יצחק ׳ויצא ככתוב: ורבקה, יצחק פגישת במעמד הנוסחאי העיצוב

 יצחק את וחרא עיגיה אח רבקה ׳ותשא סג(, באים׳)פס׳ גמלים והנה וירא עיניו וישא
 מלים, 920כ״ מונה אשר זו, פרשה פעמיים(. וראה׳, עינים ׳נשא סד; הגמל׳)פס׳ מעל ותפל

ונשנות(. שחוזרות נוסחאות חמש מתוכן לנוסחה, דוגמאות 16 בערך אפוא מכילה
 צירופים שני מזדמנים מסוימים בפסוקים יעקב. בסיפורי גם ניכרת הנוסחאות צפיפות
 ויאכל עדשים ונזיד לחם לעשו נתן ׳ויעקב העדשים: נזיד במעמד כגון זה בצד זד מסורוזיים

ה,וילך ויקם וישת  מראשותיו שם אשר האבן את ויקח בבקר יעקב ׳וישכם וכן: לד(, )כ
ח,ראשה׳ על שמן ויצק מצבה אתה וישס כ  שלוש מצינו לאביו עשו שבין בשיחה יח(. )

 אל עשו ׳ויאמר לח: פם׳ לעשו׳; ויאמר יצחק ׳ויען לז: פסוקים)כז, שלושה בתון־ נוסחאות
 א, פס׳ לג, והשווה אליו׳! ויאמר אביו יצחק ׳ויען לט: פם׳ ויגך׳; קולו עשו וישא אביו...

ד-ה(.
 מלים(. 750כ״ לא; לבן)פרק מבית יעקב בריחת בפרשת הנוסחאות ריבוי ניכר בייחוד

 צאנו אל השדה וללאה לרחל ויקרא יעקב ׳וישלח שנאמר: נשיו, לשתי יעקב קורא תחילה
 אביכן מקנה את אלהים ׳ויצל אלו: במלים מסכם הוא טענתו את ד-ה(. וגו׳)פם׳ להן ויאמו

 ידי על לו נתגלתה להצלחתו שהדרן־ לבאר, ממשיך והוא ונתן׳(, ׳הציל ט; לי׳)פם׳ ויתן
 ׳נשא י; )פם׳ הצאף על העלים העתדים והנה בחלום ואוא עיגי ׳ואשא שנאמר מלאך,
 כל וראה עיניו נא ׳שא לאמור: שבעניץ, התועלת את לו מסביר זה מלאך וראה׳(; עינים

 רחל של התמיכה להכרזת פעמיים(. וראה׳ עינים ׳נשא יא; הצאן׳)פם׳ על העלים העתדים
 העוד לו ותאממה ולאה רחל ׳ותען ככתוב ואמר׳ ׳ענה הנוסחה את המספר מקדים ולאה

 הקבל ונחלה׳ חלק לנו ׳העוד הריטורית לשאלה יד; )פם׳ אבינו׳ בבית ונחלה חלק לנו
 המספר אומר לדרכו, יצא יעקב איך המתארת הפיסקה, בסיום יב,טז(. מל״א כ,א; שמ״ב
 במעמד שוב חוזרות הנוסחאות כא(. הגלעד׳)פם׳ הר פניו את וישם הנהר את ויעבר ׳ויקם
 הכתוב מקדים בפניו, הטיוז שחותנו ההאשמות על זה של לתשובתו ללבן. יעקב שבין הריב

 במאמר פעמיים(. לא: וגו׳)פם׳ ללבן׳ דאמד יעקב ׳ויען שנאמר ואמר׳ ׳ענה הנוסחה את
התרפים את לקחה ׳ורחל לאמור אביה, אלהי את רחל הסתירה אין־ מציין הוא מוסגר
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאוח

 יעקב תוכחת בפתיחת שוב מזדמנת ואמר׳ ׳ענה הנוסחה לד(. הגמל׳)פם׳ בכר ותשמם
 וזטאתי׳ מה פשעי מה ללבן דאמר יעקב ויען בלבן וירב ליעקב ׳ויחר ככתוב לבן, כנגד
 יעקב אל דאמד לבן ׳דען לאמור לבן, בתשובת חלילה וחוזרת שלישית(, פעם לו; )פס׳

 מג; ילדו)פס׳ אשר לבניהן או היום לאלה אעשה מה ולבנתי בני... והבנים בנתי הבנות
 נוסחאות; 11 זו פרשה מכילה הכל בסך רביעיוז(. פעם ואמר׳ ׳ענה בספק; ילדו׳, ׳אשר
פעמיים. מזדמן שני ואילו פעמים, ארבע אחד צירוף וזוזר מתוכן

 נוסחאות של יחסית גבוהה בהצטברות אפוא מצטיינות האבות בסיפורי רבות פרשיות
 רבות שורות מורכבות שבעל״פה העלילה שבשירת מכיוון לציון, ראויה זו תופעה אפיות.

 האפית בשירה לנוסחה. מנוסחה הזמר מתגלגל קרובות לעתים מנוסחאות.
 אף ועל ,100% לכדי להגיע בטיפוו־ הנוסחאות של חלקן עשוי הסרבו־קרואטית

 בהן ניכר המסורתיים הצירופים שמספר הרי זו, מכמות מאוד רחוקות שלפנינו שהפרשיות
 הרבה שהיתה עלילה, לשירת זכר שומרים ויעקב אברהם שסיפורי אפוא מסתבר למדי.
 תדירות מגיעה שבה אוגרית, שבכתבי העלילה שירת מעין בנוסחאות, עשירה יותר

 אלא שאינן מכיוון נשתמרו, שלפנינו שבפרשיות הנוסחאות האם .10% לכדי הנוסחאות
 אלו פרשיות גובשו מעיקרן שמא או שבעל־פהי עלילה שירי של פרוזאיות גרסאות
 על גם השפיעה אשר חיה, מציאות העלילה שירת היתה עדיין ימים שבאותם אלא בפרוזה,

 יצוין אורחא אגב רק אלו; אפשרויות שתי בין להכריע בידינו אין הסיפורתי עיצוב
 שומרת, שזאת אלא דווקא, בסיפורת מנוסחות מאירלנד הקדומות הגבורה שפרשיות

76רבות. נוסחאות על כנראה,
 הרי והאלתור. הזיכרון דרישות של יוצא פועל רק אינו הנוסחאות שריבוי להוסיף, יש
 וכבר מאזיניו! וקהל האמן הזמר במעמד טקם מעין הוא שבעל״פה האפית השירה היגוד
 יסודות על המשחק׳ ׳האדם החושים משכר בספרו הויזינחה דהולנדי ההיסטוריון העיר

השמעת מעמד של הטקסי ואופיו טקם, משמעו משחק התרבות בחיי 77שבשירה. המשחק

K. O’Nolan, ‘Homer and Irish Heroic Narrative’, Classical Quarterly, 19 (1969), pp. 1-19 .76
אחרת גישה לשירה. שבעל־פה הסיפור קודם האירית שבמסורת נולן, טדען אלו נתונים סמך על  

H.M. Chadwick & N.K. Chadwick. The Growth o f Literature, I (1932; repr. : אצל נרמזת  
אף קלטית ספרות ׳בויילז שבעל־פה שבספרות לזכור ש \  Cambridge 1963), pp. 32,44-54,62 

מצינו האירים בסיפורים שגם יצוין, עוד בראש; המקרם את כנראה, השירה, תופסת היא,  
במ׳ של השירה מובאות את במקרא )רהקבל אפית שירה בחלקן המייצגות רבות, שירה מובאות

סברו אשר ההלניסטית, התקרפה של היווניים המלומדים דעת בדבר כז-לא(. ׳יז-יח יד־־טו; כא,  
w. A1y, Voiksmarchen, sage und Noveiie bei : עיין האמנותית לפרוזה קודמת שהשירה  

על מערער אלי  .Herodot und seine Zeitgenossen2 ed. L. Huber, Gottingen 1969, pp. 2-3 
בהשפעת מודה הוא גם אך ביותר, הקדום הספררתי הסוג את העממי בסיפור ורואה זר גישה  

האפית שהשירה בזמן בשיאה היתה זו שהשפעה להניח סביר העממי. הסיפור על האפית השירה
בעל־פה מהלכת היתה עדיין .

J. Huizinga, Homo Ludens, 1930 (repr. Groningen 1974), pp. 14-27, 117-133 .77. ניתוח
d . Pen Amos, Sweet Words: Storytelling : מביא שבעל״פה הסיפור אמן הופעת של מפררט

.Events in Benin, Philadelphia, 1975
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פולק פרנק

 מנוסחים העלילה במהלך שונים שלבים באשר הנוסחאי, בעיצובה גם ניכר הפרשה
 כללי מיטב פי על הכול מתנהל זה מעץ בטקם מראש. הידועים מסורתיים בצירופים
 הפרשה. של הטקסי לעיצובה מעט לא לתרום עשוי המסורתי הנוסחאי הגיבוש המסוו־ת.

 כדי הנוסחאות טקסיות את המספר ניצל איך לראות ניתן יצחק עקידת בסיפור למשל,
 ולמלא להרחיב כדי בנוסחאות יש רות מגילת כגון בפרשיות הרגשות. סערת את לכבוש

 עונה הנוסחאות ריבוי למדי. דליל נשאר היה מילוי אותו ללא אשר הסיפור, מרקם את
 קרבה של מסוימת מידה על להעיד כדי בו יש מקום, מכל אך רבים. צרכים על אפוא

הקדומה. האפית למסורת
 מטויימת ובמידה כב-כד(, בלעם)במ׳ לפרשת ויעקב, אברהם לסיפורי יפה כוחו זה, כלל

 מרובות אינן הנוסוזאות המקראית הסיפורת בשאר אך לח(. לד, )בר׳ יעקב בני לסיפורי
 א, )בר׳ העולם ראשית על בחטיבות למדי נדירים המסורתיים הצירופים מידה. באותה
 פרשיות מספרי במדבר. ישראל נדודי ועל סיני הר ומעמד מצרים יציאת על ד8ט(, א-יא,

 שבספר הסיפוריות לחטיבות הדין והוא האפיות. הנוסחאות מאוצר לשאוב הרבו לא אלו
 מתרבות שבו אבימלן־, סיפור )להוציא שופטים שבספר א-יב ולפרקים 79 78יהושע,

 הנוסחאות אוצר ניכר זאת לעומת נד(. מח, כז, פם׳ דוגמאות, שלוש - ז ט, הנוסוזאות:
 אן־ א-ב(. זה)מל״א בספר הקשור שלמה המלכת בסיפור ואף שמואל, ספר של חלקיו ברוב

 אברהם על כבפרשיות שלא האבות. בסיפורי כמו מרובות כה אינן הנוסחאות אלו ביחידות
 כד, כד; יח, לד! יג, שמ״ב יג; ו, ביותר)שמ׳׳א מצוי אינו וראה׳ עינים ׳נשא הצירוף ויעקב
 ראייד; ללשון דוגמאות 57 מתוך מקרים 4 כלומר: יהודה; מדבר מגילות גרסת לפי טז-יז

 בין הפער ניכר ובכה׳ קול ׳נשא הנוסחה בשכיחות גם האבות(. בסיפורי 30%כ־ כנגד 7%
 דוגמאות 5 לו: יג, לב! ג, שמ״ב ד; ל, טז; כד, ד; יא, האבות)שמ״א לסיפורי שמואל ספר

 מזדמנת זאת לעומת האבות(. בסיפורי 75% כנגדר 20.8% בכלל! בכי של מקרים 24 מתוך
 ללשון דוגמאות 800כ״ מתון־ דוגמאות, 36)שמואל בספר רבות פעמים ואמר׳ ׳ענה הנוסחה

 לעתים רק (.2.4% האבות: בסיפורי 330כ״ מתוך דוגמאות 8 כנגד !4.5% בכלל: ׳אמר׳
 בדאי אך כב(, שמ״א )למשל: האבות כבסיפורי נוסחאות בריכוזי אנו מבחינים רחוקות
אמנון: פרשת סיום על להצביע

וגו׳, ויאמר המלו את שמעא בן יונדב ויען לב: יג, שמ״ב
וגו׳, הלכים רב עם והנה ויוא עינו את הצפה הנער וישא לד! פם׳
ויגכו. קולם וישאו באו המלף בני והנה לו: פם׳

 יא-יב. ד, ו; ג, טו; ב, בבר׳ מצינו נוסחאות של חופשיות גרסאות כג: ט, יז; א, ד, ט! ג, בר׳ .78
 )כגון משותף מחבר בידי נוצרו האבות וסיפורי זו שחטיבה לטענה, מקום מותיר אינו זה ממצא
 הכהני ל׳סגנון מאשר האבות בסיפורי לנהוג יותר נאמן זה וגם הכהני׳; ׳הסופר מלבד ס״י(,

 עם אחד כקנה עולה אינה המקורות שיטת ה. יב, לא; יא, כגון כתובים שיעידו כפי הטיפוסי/
הנוסחאות! פזורת

 ארצה פניו אל ויפל וירא עיניו ׳וישא יג-יד(: )ה, המלאך מעמד על הבודד הקטע להוציא .79
 לו שאין אלא ׳הוא קדומוז נוסחה יג שבפס׳ בידו׳ שלופה ׳ווזרבו הצירוף שגם ומטתבר וישתוזו׳.
טז(. כא, דה״א = 4QSama טז כד, שמ״ב לא; כג, פם׳ כב, במ׳ )ראה אוגרית בכתבי מקבילה
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 הנוסחאות את ומנצל המספר שב אמנון, רצח על ההודעה זה, דרמאטי בשיא
המסורתיות.

 אבימלך בסיפור גם ניכרת לחלוטין, האפיות הנוסוזאות את להזניח שלא זו, נטיה
 - יט בגבעה)פרק פילגש במעשה ואף יג-יח( ט, שופטים)שופ׳ שבספר דן אנשי ובסיפורי

81 י(. מל״ב - יז )מל״א ואלישע אליהו ובסיפורי 80שם( כא

ד
המסורתיות. הנוסחאות לאוצר נאמנות של דרגות ארבע אפוא ניכרות המקראית בסיפורת

ובלעם. יעקב אברהם, בסיפורי מתגלית למדי גבוהה נאמנות )א(
 בספרי מסויימים וחלקים שמואל, ספר כגון ביחידות פחות בולטות הנוסחאות )ב(

י(. מל״ב - יז מל״א יג-כא! ט; )שופ׳ ומלכים שופטים
 יהושע, בספר התורוז, סיפורי בשאר כגון למדי, נדירות הן אחרות בוזטיבות )ג(

ג־טז(. )מל״א מלכים ספר של הראשון ובחלקו י-יב( א-וו; )שופ׳ שופטים ספר בראשית
 נתדלדל מל״ב, ספר של האחרונה בחטיבה גם כמו ׳השני הבית ימי של בסיפורת )ד(
מאוד. עד הנוסחאות אוצר

 אלו דרגות שארבע הוא, ביותר הנוח הביאור בעיניי זה? ממצא להסביר ניתן איך
המקראית. הסיפורת בהתפתחות שלבים ארבעה כלליים, בקווים מציינות,

 העלילה שירת מסורת של שולחנה על המספרים סמוכים עדיין ביותר הקדום בשלב )א(
 ממרא)בר׳ באלוני אברהם בפרשת אני מוצא זה שלב של לקדמותו מובהק סימן שבעל״פה.

 גם מזדמן למארחו, פרס להעניק מנת על תמותה בני אצל המבקר האל, מוטיב א-טו(. יח,
 לו ומעניק דנאל אצל מבקר כת׳ר-וח׳טם המלאכה אל אוגרית: שבכתבי אקהת בשירת

 יתפלל שבעל כדי האלים, את מארח שדנאל זו, בעלילה מצינו וכן 82ידיו; מעשה קשת
רי83 בן. לו יעניק וזה אל אצל למענו  את המתאר לטיפור ביותר קרובים אלו מוטיבים ה
 הוא שבעקבותיה ממרא באלוני המסתוריים אורחיו לשלושת אברהם שערך הפנים קבלת
 של למוטיבים ביותר קרוב זה עניין יד(. ט-י, בן)פם׳ לו תלד ששרה להבטחה, זוכה

 נייר, מלים זוג בא זו שבפרשה אפוא ייפלא לא אוגרית. שבכתבי וכרת דנאל עלילות
ז, יש׳ יד! לב, דב׳ כה! ה, המקראית)שופ׳ ומהשירה אוגרית מכתבי הידוע וחלב׳, ׳חמאה

.80

.81

.82

.83

 כב, פס׳ ׳כא ועוד: ;x 2)כח י, ׳ט ז, ה, ג, פם׳ יט, כא; ו, ד, פם׳ יט, ד; כ, ב; כא, יז; יט, שופ׳
דוגמאות. 13 הכל: סך חריג(;

 פם׳ שם, ויצא׳, ׳נשא יז! ד, מל״ב יתלד, ותהר והלך! ׳לקח x 3 ואמר׳; ׳ענה ללשון דוגמאות 7
ז, ׳וישא פעמיים והשתחוה׳(! ׳נפל לז)וכן ך) ל  ׳קם ללשון דוגמאות 6 שמן׳! ׳יצק פעמיים ח(! וי
 דוגמאות. 41 הכול סך .,ואמר ׳קרא לנוסחה דוגמאות 9 ושתה׳; ׳אכל לצירוף דוגמאות 8 והלך!

 לנוסחאות דוגמאות ואין י-יב(, פם׳ א, )מל״ב ודבר׳ ׳ענה כגון חריגות נוסחאות יש אן־
 עין ׳פקוז מצינו זאת לעומת וראה׳; עין ׳נשא ובכה/ קול ׳נשא הן הלא ביותר, המשמעותיות
כ(. יז, פם׳ ו, וראה׳)מל״ב

.CTA, 17 V: 10ff 
.CTA, 17 I: 1-38
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פולק פרנק

ה לג; ל, מש׳ כב; שה והנה, 84כאן(. רק בפרוז ת מספר מצינו זו בפר או ח ס ת: נו  מסורתיו
א ב: יח, ש ם אנשים שלשה והנה וירא עיניו ׳וי צבי ם וירץ וירא עליו נ את  מפתח לקר
חו האהל ת ש ה׳, וי צ אר
ח ז: פם׳ ק י ו ר בן ׳ ק תן וטוב רך ב ער אל וי ת וימהר הנ שו / לע תו  א
ח ח: פס׳ ק י ו חלב חמאה ׳ שר הבקר ובן ו תן עשה א  עליהם׳ עמד והוא לפניהם וי
ף )אל ת הקבל האחרון הצירו על בעליל על ב ב = אל׳ על קט ׳ על ] ב צב ׳  אל׳[ ליד ני

אור (.CTA 2 1:21 האלים, סעודת שבתי
מר, הווד ת מצטרפת זו בפרשד, או טברו צ ת ה סחאו  המעידים אחרים, היכר סימני אל הנו

ת זיקתה על ר שי תן של לקדמותן ראיה משום בכך יש הקדומה. העלילה ל ת, או שיו שר פר  א
כר בהן בוי ני ת רי שה נוסחאו ספת ראיה שלפנינו. זו כבפר תן זו לטענה נו שת למצוא ני  בפר

שר בלעם, שוקעים בה א  נוסוזאות, מעט לא בה מזדמנות ואף קדומים, שירה קטעי מספר מ
שאובות שירת ה שא העלילה: מ מ׳ עינים ׳נ ב ( ה׳ א ר ב, ׳ענה ב(; כד, ו כ ( ר׳ מ א  פם׳ כג, יח: ו

ך ׳קם כו(; יב, ל ה ב, ׳קד כה(; כד, כ; )כב, ו כ ( ה׳ חו ת ש ה ף דעתן־ ותן לא; ו רו ת ׳ויגל לצי  א
מי א׳ בלעם ע ר ת 7 הכול סך זה(; שבפם׳ ד ך נוסחאו תו שה ב  וזאת מלים, 1300כ״ המונה פר
שבון להביא בלי  כא, כ, טו, ג, פם׳ כד, יח; ז, פס׳ כג, ויאמר׳: משלו ׳וישא הצירוף את בח
85כג(.

ם לאור תוני תבר, אלו נ ס שיות, מ בוי דמצטיינות שהפר ת, ברי ת עדיין נוסחאו בו  קרו
שירת צרו שבה התקופה הקדומה. העלילה ל ת׳. לכינוי אפוא ראויה נו אפי בתר־ ה ׳ פ  זו בתקו

שו, תגכ ה, נ א ר ת כנ ם יסודו שובי רי ח פו עקב אברהם בסי מר, אין )אך וי ת שכל לו שיו  הפר
שו הללו ב פה גו ת המרומז ההיסטורי הרקע את גם תואמת זו השערה זו(. בתקו שיו  בפר
שררה בעלי בין לתמרן כדי עדינה לדיפלומטיה שזקוק כמי מוצג יעקב הרי 86אלו.  ה

ם, שפחת כגון המסוכני שכם, חמור מ שר עשו, - מדרום שכנו אחיו או שב  עם אליו עולה א
ר׳ גדוד ב ם) ל ה עולה אינה זו תמונה ל(. ה, פס׳ לד, ו-ז; לב, ש שראל גדולת עם אחד בקנ  י
ת ביטוי לידי באה שזו כפי המאוחדת, הממלכה בימי כ ר ב ר׳ יעקב ב ב ה) ד הו  או ח-י(, מט, לי

שלי ם במ עת גם 87כג-כד(. )במ׳ בלע ל קבי בו אינה בגלעד, הארמי ללבן יעקב שבין הג

.47 עמ׳ קאסוטו, .84
w’, עיין: בלעם שבפרשת בשירות קדמות סממני על .85 .f . Albright, ‘The Oracles of Balaam 

207-223 .63 (1944,) pp במשלי לשוניים עיונים - קדמות ׳רובדי מורג, ש׳ לאחרונה: וכן 
.24-1 עמ׳ נ)תשמ״א(, תרביץ, בלעם/

 מחקרים וישראל: כנען ספרו: בתוך בראשית׳, ספר של ההסטורי ׳הרקע מזר, ב׳ ראה: .86
 הממלכה, לתקופת הרמזים את מבליט מזר ואולם .143-131 עמ׳ תשל״ד, ירושלים הסטוריים,

המסורת(. )צמיחת השופטים ימי חשבון על הסופי, הגיבוש תקופת
 בתקופת גובשו אלו שהיגדים גריי, משער בלעם שבמשלי והפריחה הגדולה סממני לאור .87

g, עיין: ואחאב; עמרי בימי או שאול(, בימי דווקא לאו )אך המאוחדת המלוכה .b . Gray 
Numbers (ICC), Edinburgh 1903, pp. 313ff. ,או הממלכה, לפילוג סימן כל שאין מאחר וא-לם 

 לעומת המאוחדת. הממלכה התמוטטות שלאחר בתקופה שמדובר להניח אין בכלל, לפלגנות
ליששכר זו כגון שברכה סקינר, מעיר ובדין יפה, השבטים עצמאות ניכרת יעקב בברכת זאת,
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 יעקב כאן גם ג-יב(; ח, לישראל)שמ״ב ארם שועבדה בימיו באשר דוד, עידן את הולמת
 )בר׳ רבד בזהירות צעדיו את לכלכל שחייב כמי אלא וכוח, עוצמה בעל כגיבור מוצג אינו
 גם המלוכה. ימי את מאשר יותר השופטים תקופת את הולמת זו תמונה ואילך(. כד לא,

 לימי מאשר הקדומה לתקופה יותר נאה מהמזרח, עתה זה הגיעו שהארמים זה, רעיון
 הזרים השליטים מול הנחות מעמדם על הדעת את לתת יש ויצחק אברהם בסיפורי המלוכה.

 כגיבור אברהם מוצג המלכים בארבעת אברהם מלוזמת בפרשת רק ובמצרים. בגרר
 בין קשר נוצר זו שבפרשה ייפלא, לא שכניו. מצד לכבוד זוכה ואשר בקרב המנצוז מלחמה,
 דוד, ממלכת של קולה בת ניכרת כאן יוו־כ(. מלכי־צדק)יד, הוא ירושלים, לשליט אברהם

 ירושלים. לרבות כנען, ערי כל על חסותו את ופרש ועמון, ארם מלכי ברית על גבר אשר
 כאילו אברהם את מכבדים חברון אנשי באשר המכפלה, מערת רכישת לפרשת הדין והוא
 דוד)שמ״בב, של הראשונה בירתו היתה חברון והרי ו(; בתוכנו׳)כג, אלהים... ׳נשיא הוא
 בשאר אך 88ויורשיו, דוד לימי לזיקה סימנים למצוא ניתן אלו בפרשיות יא(. א-ג, פם׳

לגדולה. זכתה ישראל שממלכת לפני שנתגבשו הדבר ניכר הסיפורים
 בספר )כגון הנוסחאות לאוצר מסוימת זיקה נשמרת עדיין יותר מאוחר בשלב )ב(

 שחוקרים מאחר זו. מסורת של מכבליה ויותר יותר משתחרר שהמספר אף־על־פי שמואל(,
 הוא זו, תקופוז ההולם שכינוי נראוז הקלאסית׳, ׳הפרוזה על לדבר מרבים דרייבר כמו

 )מל״א ואלישע אליהו סיפורי מרבית את גם לייחס ניתן זו לשכבה הקלאסית׳. ׳התקופה
 השמינית המאה אמצע כנראה הוא זו לשכבה תחתון גבול יג-כא. שופ׳ ואת י(, יז-מל״ב

אלישע(. סיפורי )לפי
 כגון חורגים צירופים צצים ואף ונשחקות, הנוסוזאות הולכות יותר מאוחרת בתקופה )ג(
 כוללת זו פרשה גם יד; י, ה, פם׳ כג, בר׳ גם: אך טז! א, יהו׳ לא; לב, לאמר׳)במ׳ ׳דען
הו׳ ׳ויען יותר(, מאוחרים יסודות אפוא  זו לשכבה יב(. י, פס׳ א, מל״ב כא; כב, דדגר׳)י

 ספר סיפורי את במדבר, הנדודים סיפורי את שמות, שבספר משה סיפורי את לייחס יש
 ג-טז; מלכים)מל״א ספר ראשית את טו(, יג- ה, יהו׳ של האפיים השרידים יהושע)למעט

 גם א(; מל״ב )כגון ואלישע אליהו מסיפורי חלק הנוסחאות(, ריבוי ניכר שם יג בפרק אן־
 יהודה)ראה ממלכת לסוף סמוך נתחבר הרי והוא89 זה, לרובד מתאים ירמיהו קורות סיפור

נט-סד(. פם׳ נא, ב-ה; מה,
 זו, עובדה אן־ לחלוטין. כמעט הנוסחאות נעלמו השני הבית ימי בסיפורת לבסוף, )ד(

׳י ח, פס׳ יב, יא-יב; יהואש)מל״ב מעשה כגון בפרשיות ביותר נדירות נעשו שהנוסחאות

 אלו מברכות גדול וזלק המלוכה; ביסום שלאוזר התקופה את הולמת אינה יד-טו(, מט, )בר׳
 J. Skinner, Genesis (ICC), Edinburgh 1931, pp. 508-510, יעיין: השופטים! בימי א1אפ גובשו

 למרות זאת, לעומת י(. ח, פם׳ מט, המלך)בר׳ לשלטון רמזים ניכרים ליהודה בברכה רק .533
לוי. שבט של הדתי לתפקידו או )ירבעם!(, יוסף שבבית למלוכה זכר אין השבח,

 R.C. Clements, Abraham and David, London 1976; M. גם: עיין מזר, לדברי בנוסף .88
Weinfeld, ‘The Covenant of Grant in the Old Testament and in the Ancient Near East’, 

.184-203 .JAOS, 90 (1970), pp
 כח, ונתך: ׳לקזז יד: לט, לב; לו, יד; יא-יב, פם׳ לב, והלך; ׳לקח טז-יז: יב, פס׳ מא, יד; לו, יר׳ •89

י)חריג(. מג, ושם׳ ׳לקח ואמר׳; ׳קרא ח-ט: מב, ׳שמע׳; כ: לוז, )וכיר׳ב כ לז. טו;
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ש90 האשורי)יח-ב(, המשבר ופרשת ונתף( ׳לקח  השביעית במאה שכבר ללמדנו, כדי בה י
 אין יאשיהו פעולות בתיאור והרי רבים. סופרים של מליבם להישכח הנוסחאות אוצר החל
 מישע בכתובת גם בלבד. טו ׳לד דה״ב שבספר ואמר׳ ׳ענה לצירוף פרט לנוסחאות זכר

האפיות. לנוסחאות סימן אין התשיעית( ה׳מואבית׳)מהמאה
 תאריכים לקביעת מוצקת ׳מסגרת לנו מעניקה אינה לשלבים שהחלוקה להדגיש עלי

 בין ממשיים. כרונולוגיים בנתונים ולא מסוימת, בטיפולוגיה יסודה הרי מדוייקים.
 שכבר מעידים, שונים סימנים למשל, מבוטלת. לא חפיפה כנראה יש השונות התקופות
 הנוסחאות. ממסורת במודע להינתק מסוימים מספרים ביקשו יחסית קדומה בתקופה
 מתוך נוסחאות 18 כוללת זו חטיבה ביותר: בולטים אינם הקבועים הצירופים יוסף בסיפור

 ׳ויען החריג הצירוף את פעמיים מצינו ואף לממוצע(, מתוזת מעט ,0.34%) מלה 5300כ״
ר׳לאמד׳ ב  שוכוז החל יוסף סיפור שבעל לטעון, דעתך על יעלה אל אך כב(. מב, טז: מא, )

לז,וראה׳ עינים ׳נשא הצירוף את פעמיים מביא שהוא בלבד זו לא הנוסחאי. העיצוב את ( 
 קול ׳הרם ב(, )מה,בבכי׳ קולו ׳ויתן כגון נדירות נוסחאות נוקט שהוא אלא כט(, מג, כה:

ט,וקרא׳  מודע שהמספר לומר, אפוא יש לעיל. הצבעתי כבר ייחודן שעל יח(, טו, פם׳ )ל
 עסקינן, מאוחר במספר לא מכבליו. להשתחרר מבקש שהוא אלא הנוסחאות, לאוצר היטב

 שעה הנוסוזאות אוצר את לנצל בכוחו יש אשר קדומים(, מספרים )או קדום במספר אם כי
 אינו לנוסחאות, זיקה בלא הדברים את לגבש נפשו את יש כאשר אבל כן, לעשות לו שנוח
 סיפור של והסגנוניות הספרותיות סגולותיו על ולהצביע לשוב צווץ־ אין והרי מכך. נרתע
 שהוא כדרך במסורת לנהוג הוא יכול אלו, בסגולות מצטיין שהמספר מכיוון ודווקא יוסף.
נוהג.

 אחד)ג,ט: נוסחאי צירוף אלא בה אין זו, פרשה בעדן. הגן לפרשת כמדומני, הדין, והוא
 זו שפרשה לטעון, ביותר קשה יהיה אך איכה׳(. לו ויאמר האדם אל אלהים ה׳ ׳ויקרא
 פרשה שגם אלא ממרא? באלוני אברהם פרשת ובין בינה מה הרי מאוחרת. בתקופה נוצרה

 כדרך הדעת עץ בהצגת ניכר הפיוטי אופייה סגוליים. סגנוניים בסממנים משתבחת זו
 ונחמד לעינים הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב כי האשה ׳ותרא ככתוב: אותו, רואה שהאשה

 טיפל שבה בדרך גם ניכר המספר של המיוחד האמנותי כוחו ו(. )ג, להשכיל׳ העץ
 הנוסחה של המיוחד הגלגול על לעיל הצבעתי כבר ראייה. בלשון הנוסחאיים בצירופים

 אך שהיא, כפי התבנית את השאיר המספר והגר. ישמעאל שבסיפור וראה׳ עינים ׳נשא
 באר ותרא עיניה את אלהים ׳ויפקח ככתוב: ׳ויפקח׳, גורם, פועל הביא ׳נשא׳ לשון תחת

 וידאוד עיניו את גא פקח ׳ה׳ לאמור: אלישע בסיפורי מזדמן דומה צירוף יט(. מים׳)כא,
 האפית הנוסחה של מסורתי גלגול שזה מסתבר, (.בכ ,אכ ,ביז פס׳ בו: וכיוצא ;איז ו, )מל״ב

 וידעו שניהם עמי ׳ותפקחנה הלשון בעדן הגן בפרשת מקבילה זה לצירוף והנה, הרגילה.
לשון הקבוע, זוגה בבת ראייה לשון החלפת מתון־ ה(, פס׳ הקבל ז; ג, הם׳)בר׳ עירמים כי

 לא משמעותיות: דוגמאות ביניהן אין אבל מבוטלת, לא אמנם הנוסחאות כמות יח־כ במל״ב .90
 לגבי כוו; ואמר׳)יוז, ׳קרא טז(; כ, וכיו״ב כוז; ׳שמע׳)יח, כז(; ושתה׳)יוז, ׳אכל אלא מצינו

דוגמאות(. 4 סה״כ ז: )כ, לפליטה ושם׳ ׳לקח אוזת ופעם יג(, לו, יש׳ הקבל הצירוף
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 ותאכל מפריו ׳ותקוז כגון: מיוחדים בגלגולים מצינו המספר של לדרכו נוסף סימן ידיעה.
 ולשמרה׳)ב, לעבדה עדן בגן וינחהו האדם את ה׳אלהים ׳ויקח’ו(, עמה׳)פם׳ לאישה ותתן

 אפוא מחונן זו פרשה בעל ד(. כו, דב׳ כ; ו, שופ׳ הקבל ׳וישמהו׳; תמורת ׳וינחהו׳ טו;
 בכך האפית. במסורת יתירה חופשיות שנהג ייפלא, ולא במינה, מיוחדת סגנונית בסגולה

חיבורה. בזמן ולא זו, בפרשה הנוסחאות למיעוט הסיבה את לראות יש
 שופטים ספר של הראשון בחלקו הנוסחאות מיעוט את לבאר עשוי דומה שהסבר ייתכן,

 ביניהן יש אך נדירות, אמנם זה בספר הנוסחאות המושיעים׳(. ׳ספר י-יב, א-ח! )שופ׳
משמעותיות: דוגמאות

ויבכו׳, קולם אח העם ׳וישאו ד: ב,
 מושאים בידה׳)שני המקבת את ותשם האהל יתד את חבר אשת יעל ׳ותקח כא: ד,

שונים(,
והניח׳(, ׳לקח הלז׳)שוב: הסלע אל והנוז המצות ואת הבשר את ׳קוז כ: ו,
ואמר׳(. ׳קרא ו: ד, גדעון׳)והשווה חרב אם בלתי זאת אין ויאמר רעהו ׳ויען יד: ז,

יש ולפיבך לעיל(, ג׳ סעיף ונעלמות)עיין ההולכות הנוסחאות מקבוצת הם אלו צירופים
 גיבש אשר שהמספר מסתבר, נדירותם. למרות זו, בחטיבה מציאותם לעצם רב משקל

בהן. למעט לעצמו שהרשה אלא המסורתיות, הנוסחאות לאוצר מודע היה אלו, פרשיות
 מבקש המאוחרת התקופה בן מספר הפוכה: תופעה על להצביע גם ניתן זאת לעומת

 מצינו לכך מובהקת דוגמה האפי. הסגנון את לחקות בא כך ולשם ליושנה, עטרה להוזזיר
 הנוסחה למשל באה זו בחטיבה יא(. י, - ז ט, א-ד! )דב׳ דברים שבספר העבר בסקירות

,וראה׳ עינים ׳נשא ג  מקבילות, צלעות לשתי הצירוף בחלוקת דווקא זאת אן־ יט(; ד, כז! )
,געיניו׳ ודאה ומזרחה, ותימנה וצפגה ימה עמין■ ושא הפסגה ראש ׳עלה לאמור: ג  כז; )

 לצורת בניגוד ב( ג, יר׳ ד; ם, יח: מט, )יש׳ המקראית בשירה שמצינו כפי יט(, ד, וכן
 ההוראה בהשפעת נוסח זה שכתוב מסתבר, עוד הקדומה. העלילה בשירת הנוסחה

 ניכרת כן יד-טו(. יג, )בר׳ ונגבה׳ צפנה וראה... עמיך ,׳שא־נא לאברהם: האלוהית
 שמ׳ הקבל יח; ט, פם׳ סיני)ט, הר על האל לפני משה למעמד ברמזים הספרותית השאלה

 מצינו לכך מקבילה טו(; א, )דב׳ דווקא למינוי כאן משמשת ונתך ׳לקח הנוסחה כח(. לד,
 מליצית ביצירה אלא עסקינן, קדומה ביחידה שלא אפוא ברור ב(. )לג, יחזקאל בדברי

בכלל. המקרא מספרות השואפת מאוחרת
 של המסגרת בסיפור לנו מזומנת ליושנה עטרה לוזחזיר למגמה ביותר חשובה דוגמה

 אלו שפרשיות בעליל, הראתה הלשונית הבדיקה והרי ז-יז! ׳מב א-ב; )איוב איוב ספר
 יג, ד, פם׳ א, נוסחאות: 12 ומכיל מלים 750כ״ מונה זה סיפור 91השני(. הבית בימי נוצרו

ב, וישוזוזר; אדצה ׳ויפל כ: א, ואמד׳; ׳ענה ד: ב, פם׳ ב, ט! ז, פם׳ א, ושתה; ׳אכל יח:

א-ב, בספר המסגרת סיפור של ׳לשונו הורביץ, א׳ .91  העברית בתולדות ומקומו ז-י״ז( מ״ב איוב)
 במסגרת ופיוטיות אפיות תבניות על .472-457 עמ׳ )תשל׳׳ה(, 20 מקרא, בית המקראית׳,

 N.M. Sarna, ‘Epic Substratum in the Book of Job’, JBL, 76 (1957,) עמד: איוב של הפרוזה
.pp. 13־25
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ונתף, ׳לקח כא; א, והלך׳; ׳לקח ח: מב, עינים׳)חריג(; ׳נשא ובכה/ ל1ק ׳נשא יב:
בהיפוך(.

 מסוימות בסטיות להבחין וניתן הואיל הפרשה, לקדמות ראיה משום זה במימצא אין ואולם,
 צירופים שני ניכרים איוב של סבלו למראה הן־עים תגובת בתיאור הנוסחאי. מהעיצוב

 קולם וישאו הכירהו ולא מרחוק עמיהם ׳וישאו לאמור: לזה זה הסמוכים מסורתיים
 הולמת זו דרך ׳וראה׳. המשלים הנשוא בלא כאן בא עינים׳ ׳נשא הצירוף יב(. ויבכו׳)ב,

 הקבלבאכדית: לב׳; ׳תשומת במשמע ,169 אחיקר לא; ד, עינא׳)דנ׳ ׳נטל הארמי הצרף את
’nataiu, = ;׳הביט׳ ’nidi ine, = )עידך נא ׳שא יחזקאל: בחזון מצינו וכדוגמתה ׳מבט׳ 

 א(. קכא, תה׳ הקבל ה; ח, הקנאה׳)יח׳ סמל והנה... צפונה דרך עיני אשא1 צפונה דרך
 יצוין עוד בבל. גלות תקופת את הולמת הנוסחה של המקוצרת צורתה אומרת, זאת

 המספר השכיל ועשו יעקב בפרשת במקצת. כבדה ׳נשא׳, בלשון הנוסחאות שתי שסמיכות
 הפרזה ניכרת שלפנינו בכתוב זאת, לעומת לעיל(. עיין ד-ה; לג, בכך)בר׳ להימנע הקדום

מסוימת.
 זה צירוף בא כלל בדך תומו. לפי נוהג המספר אין ואמר׳ ׳ענה שבצירוף להעיר, יש כן כמו

 פס׳ לא, בבר׳ לדוגמה )כך הנפשות לשתי נאה הוא ובדו״שיח חופשיות, של רבה במידה
 אמנם מצינו ל־־מ( כז, לעשו)בר׳ יצחק שבין במעמד יט(. יח, פס׳ יד, שמ״ב מג; לו, לא,

 אין אך לט(, לז, בנו)פם׳ שאלות על יצחק לתשובות דווקא משמש ואמר׳ ׳ענה שהצירוף
 לה(. לג, לב, )פם׳ סתם ׳ויאמר׳ ייאמר יצחק על שגם מאחר גמורה שיטה משום בכך

 ויאמר׳ האדמי... דאג ׳ויען כתוב: באחד חופשי. חילוף מצינו המלך שאול שבחצר במעמד
מלו את אחימלו ׳ויען כתוב: ובאחד ט(, כב, )שמ״א משלים בלא  אד יד; ויאמר׳)פם׳ ה

 באה כאן איוב. שבסיפור שלמעלה הפמליה במעמד הדבר כן ולא סתם(. ׳ויאמר׳ יב בפם׳
 כהקדמה לעולם וזאת ויאמד׳, ה׳ אח השטן ׳ויען הקבוע בצירוף פעמים ארבע הנוסחה

 בלבד)א, ׳ויאמר׳ בלשון המובאים האל דברי על ד( ב, פם׳ ב, ט: ז, פם׳ השטך)א, לתשובת
 כאן ו(. ב, יב; השטן)א, דברי שבעקבות האל הברעת לרבות ג(, ב, פם׳ ב, ח; ז, פס׳

 נוטל ואינו הכרה, פי על נוהג שהמספר ראיה, משום בה שיש שיטה מובהקת, שיטה ניכרת
 מבקש זה מספר לרשותו. העומד המסורתיים הצירופים מאוצר בחופשיות הנוסחאות את

 ארכאיזם אלא זאת אין דנה. מקדמת בה מורגל אינו אבל זו, מסורת של בלשונה לדבר
 מקפיד ורעיו איוב בשיח והרי הקדום. האפי הסגנון את להחיות מודע נסיון מכוון, אמנותי

 ׳ויסף... או הלאה( וכן ב ויאמר׳)ג, ׳דען... הצירוף: את ונאום נאום לכל להקדים המשורר
א(. כט, א; כז, )איוב בלעם כבפרשת ויאמו׳ משלו שאת

 בהקדמה הרי המקראית. הסיפורת מלבד נוספות דוגמאות על הסתמך שהמספר ייתכן
 ויאמר׳ איוב ויען יומו, את ויקלל פיהו את איוב פתח כן ׳אחרי כתוב: הראשון איוב לנאום

 משמש הוא המקראית בשירה שונים. מקורות משני ידוע פה׳ ׳פתח הצירוף א-ב(. )ג,
 בחכמה פתזזה ׳פיה כגון הדיבור אקט תיאור לצורך אחרות אמירה ללשונות במקביל

 כז; כא, יח׳ ב; קט, תה׳ ט; ח, פס׳ שם, בו וכיוצא בו; לא, לשונה׳)מש׳ על חסד ותורת
 בהקדמת זה צירוף בא זאת מלבד ז(. נג, יש׳ י; לט, יד; לח, תה׳ ז! כד, מש׳ ובשלילה:

 תה׳ הקבל ב; לג, בחכי׳)איוב לשוני דברה פי, פתחתי נא ׳הנה כגון: דבריו לעיקר הנואם
ב(. עח,

על נגע ׳והנה... ככתוב ממש, ישיר לדיבור הקדמה ישמש זה שצירוף היא נדירה תופעה
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 כהקדמה באה אינה זו לשון כאן אך טז(. י, וגו׳)דנ׳ ואמרה׳ ואדברה פי ואפתח שפתי
 רק שבו איוב, בסיפור הדבר כן ולא טו(. כן)פם׳ שלפני לאלמותו בניגוד אם כי בעלמא,
 סוזמית הקדמה פיהר את ׳פתח״. הצירוף משמש לפיכך יג(. )ב, כשותקים מוצגים הרעים

איוב. של דיבורו לראשית
 לאמור ישיר לדיבור כהקדמה קבע דרך דומה לשון משמשת האכדית העלילה בשירת והנה,

anu plasu Ipusamma, issaqar ana quradi denlil :אל וידבר פיו את פתח ׳אנו )כלומר 
 היא זו מסורתית נוסחה 92מאוד(. הרבה בו וכיוצא ;111 שורה ,Atra-hasis אנליל/ הגבור
 הלשון לפני בא פיהו׳ את ׳פתח״. הצירוף ששם אף על איוב, שבספר לכתוב למדיי קרובה
 התמיהה מכאן שבסמוך. ואמר׳ ׳ענוז הנוסחה קודמת הישיר לדיבור ואילו יומו׳, את ׳ויקלל

 האכדית לנוסחה אחרת, או זו בדרך מודע, היה איוב, סיפור את שיצר המשורר, שמא
השגורה.

 שאיפה מתון־ האפיות הנוסחאות את להחיות בא שהמשורר הוא, ברור מקום, מכל
 דומה תופעה ל׳ספרותיות׳. וסמל סימן אלו בנוסחאות לראווז ניתן אף אולי ארכ׳איםטית;

 מזדמנות יונה( )ואף זכריה חגי, בספרי השני. הבית ימי של הנבואית בספרות ניכרת
 ואמר׳)חגי, ׳ענה כגון הראשון, הבית ימי של המקראית בסיפורת שמקורן רבות, נוסחאות

 ה; א, ב, וראה׳)זכריה עינים ׳נשא ה(, ד, ו, יב; יא, ו, ה, ד, ד; ג, י-יב; א, זב׳ יב-יד; ב,
 ׳לקח ג(, ב, ג, ב; א, וזזלך)יונה ׳קום ד(, ג, יד; א, ואמר׳)יונה ׳קרא א(, ו, ט; ה, א, ה,

 ׳לקח וכן יט; י, ג-ד; ט, ה: )ח, יחזקאל בספר גם ניכרת זו מגמה 93(.כג ב, ושים׳)חגי
 :,ושים ׳לקוז יט; לז, ב; לג, יג; יח, כב; ה, פס׳ יז, יט; יוז, פם׳ טז, ט; ג, א, פם׳ ד, ונתף:

94ה(. יט,
 רות. מגילת גובשה תקופה באיזו הבעיה לפתרון תרומה משום זו בגישה שיש ייתכן

 והן: אפיות, בנוסחאות זו יצירה מרבה אחד מצד
ת,ותבכינה׳ לן1ק ׳ותשאגה רו  יד(, פם׳ וכן ט; א, )

,ותשתחו׳ פניה על ׳ותפל ב  י(, )
,ויאמד׳ ׳ויען... ב  יא(, ו, )

 טז(, )ד, ותשתהד ׳זתקוז...
 יב(, ד, )בספק;ילדה׳ ׳אשר

,דשת׳ ׳ויאכל... ג ג(, פם׳ וכן ז; )
על הצביעו כבר זאת כנגד אך 95המגילה. קדמות בזכות הטענה את לחזק העשוי ריבוי

 האלשר, דהורמי, דרייבר״גריי, לרבות הוזדשים, הפרשנים ידי על צוינה לא זו הקבלה .92
גורדים. פורר, הורסט, פ,1פ טור״סיני,

 הבתר״מקראית בספרות וצצות חוזרות ואמר/ ׳ענה כגון מסוימות, שנוסחאות להזכיר הראוי מן .93
ספוראדית; אלא אינה זו תופעה אך טוביה. יהודית, חשמונאים, בספרי כגון בתה״ע, שנשתמרה

 (9 שורה כא, לבראשית)טור החיצונית במגילה כאן. המובעת ההשערה את לערער כדי בה אין
ד. ׳ושקול בלשון עיניך׳ ׳שא מתורגם עיני

אוגרית. מכתבי כיום לנו הידוע דנאל, האגדי, לצדיק זכר יש יד( יוזזקאל)יד, בדברי והרי .94
טוענים: המגילה לקדמות .95
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V.

פולק פרנק

 הנתונים האם גדולה. המבוכה 96לאיחור. סימן משום בהם שיש לשוניים פרטים מספר
 )או דרומית בעגה ראשון בית בימי חוברה שהמגילה להניח ומוטב מטעים, הלשוניים
 בין דווקא והנה, הנוסחאות? ריבוי על לסמוך זאת היתה טעות אך שמא או 97צפונית(?

 ה׳ לה ויתן אליה ׳ויבא מצינו עובד להולדת בציון הבעיד. לפתרון הרמז טמון הנוסחאות
 שהלשון אלא ותלד׳, ׳ווזהו הרווחת הנוסחה של גלגול זה יג(. )ד, בו׳ ותלד הריון

 מטען בחובו טומן זה צירוף .,הריון ה׳ לה ׳ויתן המורחב בצירוף נתחלפה ׳ותהר׳ הפשוטה
 ה״, ׳ויזכרה המקבילים מהלשונות יותר מופשטת ההתבטאות דרך באשר ניכר, תיאולוגי

ה/ את פקד ׳וה׳ יט(, א, )שמ״א  אונקלום, בתרגו מצינו כדוגמתה ועוד, א(. כא, )בר׳ שר
׳וישמע המקראי לכתוב תיאולוגית פאראפראזה עדוי׳, לה ויהב יוי צלותה ׳וקביל לאמור

1960 S,R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, New York 
repr.) pp. 454f,; J.M. Myers, The Linguistic and Literary Form of the Book of Ruth,) 

Leiden 1955, pp. 16-32, 34-43; W. Rudolph, Das Buch Ruth (KAT XVII 1), Gutersloh 
,1965 1962, pp. 26-29; G. Gerleman, Ruth, Das Hohelied (BK XVIII), Neukirchen-Vluyn 
,28; M. Weinfeld, ‘Ruth8. 23־; E.F. Campbell, Ruth (AB), Garden City 1975, pp7־ .pp 

522 .Book of, Encyclopaedia Judaic a, 14, Jerusalem 1971, p. ׳מי לצירוף נודע רב משקל 
h. ועיין: אוגרית, בכתבי מקבילה לר שיש ח( יח, שופ׳ אתם/ ׳מה הקבל טז; )ג, את׳ .l 

3,) New Haven2־ Ginsberg, The Legend of King Keret (BASOR Supplementary Studies 
36 .1946, p. ח. צו, תה׳ כו; יב, דב׳ יט; מה, בר׳ הקבל יח( ב, ותבוא׳)ררת ׳ותשא לצירוף

 הערה ראה כה; יג, נחמיה מד; י, יב; ב, פם׳ ט, נשים׳)עזרא להם ׳וישאו ד: א, הרא: בולט סימן .96
 כמגילת זר לשרן באה רכן ;50 הערה ,177-176 עמ׳ לא)תשכ״ז(, לשוננו, יפת, ש׳ ועיין לעיל 69

 ז: ד, על דעתך תן כן .19-18 שורדת גם השרוה ישא/ לוא ׳ואשה 15 שררה נז, טרר המקדש,
 א ׳שנתרן רות/ שבמגילת הבעל״ ״שליפת ׳על הורביץ, א׳ ועיין: ׳וישלף/ ח: ד, ׳שלף׳; ׳לקים/

 זה, דבר אך האחרונות, הדרגמאות שתי את לתרץ אפשר היה בדרחק .49-45 עמ׳ )תשל׳׳ו(,
 המאוחרים שהלשונות לציון, רארי מאוד. עד התירוץ את מחליש אחד, בפסוק באות ששתיהן
 אפוא, מסתבר זבר׳(. ׳קיים ׳שלף/ אשה׳, )׳נשא המשפטיים המונחים בתחרם בירתר ברלטים
 המינוח הדברים שמטבע מאחר שלו; תקופתר לשון בעקבות המחבר הלך זה בתחום שדווקא

 חריג מוצא אתה זה בתחום וגם המגילה. לאיחור חשרבה ראיה בכך יש מאוד, מגובש המשפטי
 לעניין הקרי( לפי ה פס׳ וכיר״ב י לאשה׳)ד, לי ׳קניתי הצירוף משמש ברעז בפי משמערתי:

 לשון לנרהג מוחלט בניגוד ׳לאשה׳(, אומר שהכתרב אלא ׳אירדשיף, המונח היה נישואין)עדיף
פלק, ז׳ הביע ט( ה, השדה)פס׳ לרכישת ההקבלה בשל כאן בא זה שמדנח ההשערד. את המקרא.

 הנמקה משום בכך יהיה הדבר, כן ראם .881 עמ׳ ה, מקראית, אנציקלופדיה ׳נישואיף, ערך
 על ה׳ספרותיות׳ יד היתה כאן א(: ד, בר׳ ה/ את איש ׳קניתי )והקבל: החריג לשימוש סגנונית

 שהא אלא א( א, נקנית׳)קידושין ׳האשה המשנה מלשדן מקבילה להביא היה אפשר העליונה.
 שררה אוזיקר, משלי על לסמוך אין ומושא(. פעיל בלשון לאשה׳ ׳קנה כאן )ואין קשיא. גופא
ה ׳אל :218 נ ק  הדין ההשלמה)והוא את יצדיק אשר הקשר שאץ מיכיוון ב]ע[רלה/ לא איש י

שם(. 219 לשורה
.522 עמ׳ (,95 הערה )לעיל, שם ויינפלד, שיער כך .97
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ר׳רוזמה׳ את ויפתח אלהים אליה ב  החריג שהצירוף אותנו, מלמדת זו מקבילה 98כב(. ל, )
 במגילה, דוגמאות שתי להן שיש שהנוסחאות, דעתך, ותן שני. בית בימי נוצר שבמגילה

 בעקבות בא יד( א, עוד׳)רות, ותגכינה קולו ׳ותשנה הצירוף לזו. זו בסמוך לעולם באות
,וישת׳ בעז ׳דאכל הנוסחה ט; בפם׳ דומה לשון ג  ולשתות׳ ׳לאבל בעקבות באה ז( )

 ההקשר מאופי נובעת הנשנות הנוסחאות שסמיכות תאמר, ואל ג(. נעמי)פם׳ שבדברי
 יד(. הקוצרים)ב, בשדה רות ארוחת בתיאור ושתייה אכילה להזכיר מקום היה הרי בלבד.
 על יא(, ו, לרות)ב, בועז שבין הראשון במפגש רק בא ויאמר׳ ׳ויען... הצירוף מזו, גדולה

 מכאן ג-ו(. ד, ט-י; זו)ג, לנוסחה מקום בו שהיה דו״שיח פעם לא מתנהל בהמשך שגם אף
 הזכירה׳' ש׳סף אלא המסורתיות, דנוסחאות לאוצר מודע אמנם שהמספר להשערה, פתח
 בזה שנית: להביאו הוא נזכר הללו, מהצירופים אחד שהביא ברגע רק למדיי: גבוה

 בשלב חוברה שהמגילה בסברה, אמת היתה לו עוד. הביאו לא אוזר ובהקשר הסתפק,
 כן יותר. חופשית לתפוצה לצפות רשאים היינו הקלאסית, הסיפורת בתקופת או הבתר״אפי

 את מזכיר המדבר אם ברגיל, יז(. יוסיף׳)א, וכה לי ה׳ יעשה ׳כה שבצירוף החריגה תצוין
 ג, )שמ״ב אלהים/ לי יעשה ׳יעשה׳)׳כה ללשון בסמוך ׳לי׳ לשון תבוא זו, בשבועה עצמו

 תוספת ללא יז; ג, שמ״א י; כ, מל״א בזה: וכיוצא לא; ו, מל״ב כג; ב, מל״א יד! יט, לה;
 לאחר זה שם יבוא שם, נוקט המדבר אם זאת, לעומת ב(. יט, מל״א מד; יד, שמ״א הכינוי:
 ט(. ג, שמ״ב כב; כה, לזה: ובדומה יג; כ, ליהונתן׳)שמ״א ה׳ יעשה ׳בה בגון האל, אזכור
 הרווחת; מהתבנית חריגה משום בכך יש האל. אזכור לאוזר ׳לי׳ המלית באה במגילה והנה,
100 99איחור. על מעידה זו תופעה גם ושמא

 לשון הפיוטית. במסורת בקי די היה כנראה המאווזר שהמספר להעיר, יש גיסא מאידך
 כלשון או ד( יג, שמ״ב יט; מא, ׳כחוש׳)בר׳ במובן הקדומה בסיפורת באה י( ׳דל׳)ג,

 ויק׳ טי! ל, ג! כג, כחוק)שמ׳ זו לשון באה ׳עני׳ בהוראת ו,טו(. שופ׳ א; ג, חולשה)שמ״ב
 לציון ראוי דוגמאות(. 35בשירה)כ״ ובעיקר י(, לט, מאוחרת)יר׳ בפרוזה ׳טו( יט, כא; יד,

 עשיר׳)רות ואם דל ׳אם במגילה: גם מזדמן אשר טר(, י, מש׳ טו; ל, ׳עשיר/דל׳)שמ׳ הזוג
 הבתר״מקראי)בן סירא בן בספר פעמים מספר בא זה שזוג מקרה, זה אין ושמא י(. ג,

 בהשאלה)בר׳, בעיקר הקדומה בסיפורת בא ׳שית׳ הפועל כה-כז(. כג, כא, ד, ג, יג, סירא
=לוקאטיבית בהוראה ועוד(; כ ד, שמ״א לג! מא, כה; ד, טו! ג,  נדירה זו לשון ׳להניח׳( )

 )כגון מצויה זו לשון בשירה אך בלבד(, ד לג, שמ׳ יז! ׳יד מח, ד! מו, מ; ל, בסיפורת)בר׳
 דוגמה כנגד טז(, ד, טו; פעמיים)ג, ׳שית׳ לשון מביא רות מגילת בעל ד(. כא, יב; יוז, תה׳

השירה. לשון השפעת כנראה, ניכרת, בכך )ג,ג(. השגורה ׳שים׳ ללשון אחת בודדת
 מתוך השני, הבית בימי חוברה שהמגילה ההנחה, לצד הכף את מטים אלו נתונים
 ריבוי מכאן רב. ובכשרון זו בספרות ניברת בקיאות מתוך הקדומה, הטיפורת על הישענות

 המספר של לתקופתו רומזים מעטים סימנים שרק מכאן הקדומים; והלשונות הנוסחאות
,00עצמו.

הורביץ. א׳ פרופ׳ חברי, העמידני זה כתוב על .98
 משמעותית מהטופם הסטייה לקדמות: כסימן (,95 הע׳ )לעיל, שם דרייגר, אצל הובא זה כתוב .99

רב. משקל לדבר אין טהורה לשונית שמבוזינה אף על הנוסחאות, אוצר מבחינת למדי
בקנה עולות אינן יא-יב ד, כגון אידיליות שכרכות לציין יש הספרותיים המוטיבים מבחינת .100
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פולק פרנק

 מוצקת. כרונולוגיה בגדר אינה התפתחות לשלבי הטיפולוגית החלוקה דבר, של כללו
 הנוסחאות אוצר על להישען נטייה על מאוחרת, חיקוי מגמת על לעמוד ניתן אחד מצד

 אין אן־ המסורת. מכבלי להשתחרר באים אשר קדומים, מספרים יש שני ומצד הקדום;
 בדרך ברורה. סגנונית התניה פי על ורק בלבד, מיוחדות בנסיבות אלא אלו במגמות להכיר

 או בתר־אפי )בשלב יחסית קדומה בתקופה ספרותי גיבוש על נוסחאות ריבוי מצביע כלל
 מאוחרת בתקופה לחיבור סימן הוא סטיות( ריבוי גם )כמו נוסחאות מיעוט ואילו קלאסי(

השני(. הבית בימי או הראשון הבית ימי )בשלהי יותר
 ההסבר את מספקת ותקופות שלבים בין ההבחנה האם אחרים? פתרונות ייתכנו האם

 בהבדלים הביאור את לבקש עדיף שמא או הנוסחאותו שכתדירות להבדלים ביותר הטוב
הספרותיו בסוג

 ויעקב אברהם סיפורי בין מה הרי נוספות. בעיות מעוררת רק זו אחרונה שהצעה דומני
 מה שום על בנוסחאות, מרבה ההיסטוריוך שמואל בספר ואם מזה? משה סיפורי ובין מזה

 ומדוע רוזבעם? המלכת מאז יהודה ממלכת בתולדות כליל כמעט הקבועים הצירופים ייעדרו
 בסוג בהבדלים נמצא שההסבר ההנחה, שלמה? בסיפורי כך כל נדירות הנוסחאות
דבר. פותרת אינה הספרותי,

 לשונות הרי המקראית. בשירה נעוץ הנוסוזאות שמקור הדעת, על לדעלות אפשר עוד
 גם ואולם, בשירה. הן נפוצות קולו׳ ׳ויתן קול׳, ׳נשא עינים/ ׳נשא ׳השתחוה/ כגון

 בשירה, כראוי מיוצגות אינן רבות נוסוזאות כל, ראשית מענה. משום בה אין זו השערה
 קומץ והלך׳. ׳לקוז ונתן/ ׳לקח ושים/ ׳לקח לה, והדומות וישתחו׳ ׳ויקד ואמר׳, ׳ענה כגון
 האמורוז. לטענה הצדקה משום בו אין יט(, סח, תה׳ כט; ה, בודדות)שופ׳ דוגמאות של קטן

 מכריעים הבדלים יש קול׳ ׳נשא עינים/ ׳נשא ׳שמע׳, שבלשונות לעיל הראיתי כבר שנית,
 הנוסחאות המקראית בסיפורת הפרוזאית. הצורה ובץ שבמקרא הפיוטיח הצורה בין

 ואילו האוגריתית, העלילה משירת הידועה הקדומה צורתן על רבה במידה שומרות
 ניתן זו בשירה לא טעמו. פי על הנוסחאות את ומפתח שלו בדרכו הולך המקראי המשורר

 שההבדלים נניח, אם גם המקראי. שבסיפור המסורתיים הצירופים מקור את למצוא
 סיפורי אם הרי דבר. הסברנו לא הגיאוגרפי, במוצא מהשוני נובעים הנוסחאות בתדירות

 אלו שבפרשיות הנוסחאות מה שום על בצפון, נוצרו אברהם( סיפורי גם )ואולי יעקב
 הדמיון נובע וממה בצפון? נוצרו הם שגם ואלישע, אליהו לסיפורי בהשוואה כך כל מרובות
 נוצרו אשר ודוד, שאול בסיפורי לתדירותן ואלישע אליהו בפרשיות הנוסוזאות בכמות
ביהודהו הגדול ברובם

 ואילו הנוסחאי, האפי לסגנון למדיי קרוב עדיין הקדום הישראלי שהמספר מעתה, אמור
 שיחידי בזה החל המסורת מכבלי ההשתחררות תהליך בהדרגה. ממנו התרחקו המאוחרים

המאה מאמצע החל יותר, מאוחרת בתקופה אך משלהם. דרך לעצמם פילסו סגולה

/ ב שמואל)א, ספר השפעת ניכרת בסיום וגם בפתיחה גם ובניו. יעקב מסורות עם אחד  שמ״א /
/ טו ד, יב; יז, / יב ד, ח; א, שמ״א /  על בוזנה(. קשורים האחרונים הכתובים שני כ; ב, שמ״א /

 - עזרה״נחמיה בספרי האמנותי ׳העיצוב פולק, פ׳ עיין: השני הבית ימי בסיפורת יצירתיות
.143-127 )תשמ״ה(, ט שנתון, וחידוש/ המשכיות
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המקרא בסיפורי האפיות הנוסחאות

 מגמה מתוך רק כנראה, וזאת, הקדום, הנוסחאות באוצר עוד דבקו מעטים רק השמינית,
 בהם יש אלו ממצאים השני. הבית בימי בייחוד ניכרת זו שאיפה ליושנה; עטרה להוזזיר

 בשירת נעוצים אבן המקראית הסיפורת שורשי קאסוטו: של להשערתו אישור משום
 את מצא אשר גונקל של גישתו את לקבל וקשה הקדומה. השמית״המערבית העלילה
 כי הסיפורים, נוצרו העם פשוטי בפי לא הרי העממי. כסיפור המקראית הסיפורת מקורות

אמנים. מומחים, מספרים בפי אם
 יותר, הארוך הסיפור ה׳נובלה׳, במציאות הכיר אמנם כאמור, גונקל, מזו. גדולה
 העמקה של מבוטלת לא במידה מצטיין אף ואשר יותר רחב שסגנונו יותר, האמנותי

 לדעתו נוצרו אז המאוחדת. הממלכה בתקופת רק התפתחה זו צורה לדעתו אך פסיכולוגית.
 ועשומזה; יעקב ושל מזה ולבן־ יעקב של והמוזרוזות יוסף סיפור רות, מגילת כגון ׳נובלות׳

 אברהם עבד ומעשה יצחק עקידת סיפור כגון בפרשיות ׳נובליסטית׳ השפעה מוצא הוא כן
 שבהן פרשיות, באותן בדיוק גונקל מוצא הנובלה סממני את אומר, הווה 101כד(. כב! )בר׳
 הצירופים על הצבעתי כבר יוסף, לסיפור באשר הקדומות. האפיות הנוסוזאות ריבוי ניכר

 התפתחה לא והמורוזב, הארוך הסיפור הנובלה, שאמנות אפוא מסתבר שבו. המסורתיים
 הקדומה: העלילה בשירת שורשיה הקצר. העממי הסיפור בעקבות המלוכה, בימי בישראל

צמחה. ועליה ינקה זו משירה
 אינה המקראית שהסיפורת אפוא עולה והפילולוגיים ההסטוריים הלשוניים מהנתונים

 מומחים, אם כי העם/ ׳פשוטי היו לא נושאיה הקדומה. העלילה שירת של יורשתה אלא
 מחד האפיות הנוסחאות אוצר ניצול מתוך הסיפור אמנות את ופיתחו הוסיפו אשר אמנים,
 גיסא. מאידך זו מסורת של מכבליה הדרגתית והשתחררות גיסא,

היא. אמנים נחלת שבמקרא, הסיפור אמנות
*

* *

 מבחינה ותדיררתן הנוסחאות תפרוסת של מובהקותן הרכחה זה מאמר השלמת מאז
ועיין: סטאטיסטית,

F. H. Polak, 4Epic Formulas in Biblical Narrative: Frequency and Distribution’, Les 
Actes du Second Colloque International Bible et Informatique: ‘methodes, outils, 
resultats’ (Jerusalem, 9-13 Juin 1988)” , Geneve 1989, pp. 435488־

על הערות וכן השונות, הנוסחארת של הופערתיהן על מערדכנים נתונים גם תמצא שם
נוספים כבולים צרפים .

ר, עתליה גם: עתה עיין ררת מגילת של תאריכה בדבר ת לך טובה היא ׳אשר רות, אהבת ב
תשמ״ח תל״אביב, (,15 ד בנים׳)רות מעשרה .

l עמ׳ ,1910 בראשית ;liii-l עמ׳ בראשית, גונקל, עיין .101 v -l. גונקל מונה הנובלה סממני בין 
l עמ׳ ,1910 לחורות)בראשי־ת החיבה את גס v , u v -lii,) לסיפורת המשרתפת תופעה היא אף 

 מעיר גונקל לעומת לעיל(. 15 הערה )ועיין הקדום המזרח של העלילה רלשירת המקראית
העממי. לסיפרר ארפייני חזררת שריברי (,20 הערה )לעיל, שם זקוביץ,
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