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  דורו� ד�ר "ד

  

על מבנה רטורי של :  נאו�כי בתחבולות תעשה ל�
  יד–יא , השהיה המשתק� בישעיהו לב

  

  

  

  תארני� 

תקבולת ; משמעות�דו; משחקי מילי�; השהיה; רטוריקה; נאו�; יד–יא, ישעיהו לב

  . 'הר'במשמעות ' שדה'המילה , ינוס

 

 תקציר

דר! זו מבוססת על . יד�במאמר זה הצענו דר! חדשה לניתוח הכתוב בישעיהו לב יא

 כתוב זה משק� ,לדעתנו. ל מנקודת מבט שונה מאלה המקובלות"ו של הכתוב הנהבנת

מבנה רטורי המתאפיי� בכ! שהנביא מפסיק מעט את שט� דיבורו אחרי מילי� 

אי בהירות מכוונת . משמעית�מסוימות כדי לגרו� למאזיניו להבי� את דבריו בדר! רב

ולפיכ! , וונתו של הנביאזו יוצרת טקסט חידתי המאתגר את המאזי� לפענח את כ

 משיכת תשומת לבו של –כ! משיג הנביא את מטרתו . מחייבת אותו להיות דרו! לדבריו

  . המאזי�

  

ִחְרד? DֲַאַנACת ": יד�יא, במאמר זה ברצוננו להציע קריאה חדשה לכתוב בישעיהו לב

ַדִי� סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ַעל Hֶֶפ� ַעל Dָ. ְרָגָזה @ְֹטחAת DFְָֹטה ְועָֹרה ַוֲחגAָרה ַעל ֲחָלָצִי�

Mִי Oְרמ�A נDPָQ ...ַעל Oְדַמת ַעNִי קDָ 6Aִמיר Lֲַעֶלה Mִי ַעל Mָל ָ@Lֵי ָמIAI ִקְרָיה ַעKִיָזה. FִֹרJָה

  . "ֲהמ�A ִעיר עRָQב

סט חידתי לדעתנו הכתוב שלפנינו משק� מבנה רטורי מרתק ומיוחד במינו הבנוי כטק

מטרתו של מבנה רטורי זה היא לאתגר את המאזי� ולמשו! את . הנפתר בהדרגתיות

  . תשומת לבו

בראשית דבריו הנביא פונה לקהלו ומדרבנו . הכתוב שלפנינו הנו קטע מתו! נאו�

ישעיהו " (ָרִתיָנDִי� DֲַאַנACת קְֹמָנה Dְַמְעָנה קAִלי ָ@נAת @ְֹטחAת ַהְאֵזCָה ִאְמ": לשמוע דבריו

הטקסט הכתוב מעלה לפנינו אמצעי� ספרותיי� שנועדו ללכוד את תשומת לבו ). ט, לב

/  Dַָדִי� סְֹפִדי� ַעל(אנפורה ; )'ַהְאֵזCָה ִאְמָרִתי/ Dְַמְעָנה קAִלי '(כגו� תקבולות , של המאזי�
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 ָנה DְַמְעָנהAת קְֹמַנDִ4י� Dֲַאָנ(יטראציה אל; ) Oְדַמת ַעNִיַעל/ Hֶֶפ� FִֹרJָה ַעל /  Iְֵדי ֶחֶמד ַעל

שימוש ; !)7תְטח6ֹ 7תנA ' /6ָתַנ4ֲא5ַי� ָנ5ִ'(לשו� נופל על לשו� ; )4ָהֹת @ְֹטחAת ַהְאֵזנוקAִלי ָ@

א! מסתיר מאתנו אמצעי� רבי� אחרי� , )'בנות/ נשי� '(במילי� קרובות משמעות 

  . שמטרת� דומה

טקסט . ט כתוב שונה מניתוחו של אותו טקסט כשהוא נישא כנאו�ניתוחו של טקס

את השינויי� , את הגיוו� בעצמת הקול, את מחוות הגו�, כתוב חסר את הפתוס

אמצעי� . המאפייני� טקסט הנישא בפני קהל, בהדגשת� של מילי� שונות וכיוצא בזה

נטרול� . הדובראלה יש בה� כדי לחדד משמעויות ולהבהיר ביתר שאת את כוונתו של 

, תכנית זו מעולה': למשל במשפט כגו�. עלול לא אחת לגרו� לקשיי� בהבנת הטקסט

אול� א� הדובר אמר את המילה . ישנה לכאורה סתירה לוגית' לכ� אני מתנגד לה

הרי , ואולי אפילו הוסי� תנועת יד של ביטול, בנימה של לעגנות ולגלגנות' מעולה'

  . טקסט הכתוב מתיישבתשהסתירה הלוגית שעולה מ� ה

, הדגשה יתרה על מילה מסוימת במשפט יכולה לשנות את משמעותו של המשפט כולו

אפשר להבי� באופני� שוני� א� ' אני לא אמרתי שאת� השתגעת�': למשל את המשפט

 אמרתי שאת� לאאני '; ' לא אמרתי שאת� השתגעת�אני'(נדגיש כל פע� מילה אחרת 

ג� מיקומ� של :  זאת ועוד1). שאת� השתגעת� וכ! הלאהיאמרתאני לא '; 'השתגעת�

הפסקות קצרות בי� המילי� והדגש שונה על מילי� מסוימות יכול ליצור גוו� שונה של 

שכל אחת מה� מציגה , ל אפשר לחלק בחלוקות שונות"למשל את הפסוק הנ. משמעות

  :גוו� אחר של משמעות

חלוקה זו מקבילה " (ַהְאֵזCָה ִאְמָרִתי, ָ@נAת @ְֹטחAת; ה קAִליDְַמְעָנ, קְֹמָנה, ָנDִי� DֲַאַנACת"

; קְֹמָנה, ָנDִי� DֲַאַנACת: "א! אפשר לחלקו ג� כ!, )לחלוקה שעולה מטעמי המקרא

; קְֹמָנה! DֲַאַנACת! ָנDִי�: "ואפשר ג� כ!, "ַהְאֵזCָה ִאְמָרִתי; ָ@נAת @ְֹטחAת, Dְַמְעָנה קAִלי

  ". ַהְאֵזCָה ִאְמָרִתי! @ְֹטחAת! ָ@נAת, Dְַמְעָנה קAִלי

. יד�יא, ברצוננו כאמור להציע קריאה חדשה לכתוב בישעיהו לב, לאור האמור לעיל

 הנביא עומד נישא מול קהלו ונוא� ברוב �הנו חלק מנאו� , כמצוי� לעיל, כתוב זה

כרו לעיל יישארו עלומי� אמנ� רבי� מ� האמצעי� הרטוריי� שהוז. רוש� ופתוס

אול� לדעתנו בחינתו של טקסט זה מנקודת המבט של נאו� יש בה כדי , בפנינו לעול�

לחשו� לפחות אמצעי רטורי אחד שבאמצעותו מנסה הנביא לאתגר את מאזיניו 

באמצעות הפסקות קצרות בשט� הדיבור ומשחק במשמעותו , לדעתנו. ולרתק� אליו

הנביא יוצר מבנה רטורי ' כי'ו' שדה', 'על'תיה� של המילי� ובמשמעויו' ספד'של הפועל 

במהל! : רוצה לומר. מרתק המציג לפני המאזיני� טקסט חידתי הנפתר בהדרגתיות

                                             
  .79' עמ, ראה לירז 1
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לאחר אמירות מסוימות העשויות , לשניות מעטות, נאומו הנביא מפסיק את דבריו

בטות באשר כ! הוא מספק למאזיניו שהות קצרצרה להתל, להתפרש למשמעויות שונות

במהל! . לכוונתו המדויקת ומדרבנ� להקשיב להמש! דבריו כדי לפתור התלבטות זו

שהות קצרצרה זו עולות ומתרוצצות במחשבת� של מאזיניו אסוציאציות ומשמעויות 

  .וכל אלה יש בה� כדי להעשיר את תוכנו של הנאו� ולרתק את המאזיני�, שונות

הבנוי במבנה רטורי מעי� זה יכולה לפתור בחינת כתוב זה מנקודת המבט של נאו� 

להל� ננתח את נאומו זה של הנביא . התלבטויות שונות בנוגע לתוכ� ולמבנה התחבירי

  .לאור דברי� אלה

  

  ַעל 5ַָדִי� סְֹפִדי�. א

גלינה את עורכ� , פשוטנה את בגדיכ�: "ואומר לה�, הנביא פונה לנשי� השאננות

ִחְרד? DֲַאַנACת ְרָגָזה @ְֹטחAת DFְָֹטה ְועָֹרה ַוֲחגAָרה ". "וחגורנה שק על חלציכ� לאות אבל

נראה לנו שהנביא בנאומו הפסיק מעט את שט� הדיבור ". ַעל ֲחָלָצִי� ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי�

שעדיי� לא , המאזי�". סְֹפִדי� ~~ ַעל ֲחָלָצִי� ַעל 5ַָדִי�ַוֲחגAָרה  "–' שדיי�'לאחר המילה 

על ) שק(חגורנה ': מפרש באופ� טבעי את דבריו במשמעות', סְֹפִדי�'פועל שמע את ה

. כלומר חגורנה שק על כל הגו�, )ַעל ֲחָלָצִי� ַעל 5ַָדִי�ַוֲחגAָרה (החלציי� ועל השדיי� 

  .  מחזקת קשר זה 5ַָדִי�–ֲחָלָצִי� החריזה 

 הרי שהמאזי� 2 ,בהקשר לאבל ולמספד מתייחסת במקרא תמיד לשק' חגירה'כיוו� ש

במקרא הוראתה העיקרית היא ' חגירה'כיוו� ש: יתרה מזו. משלי� מילה זו בעצמו

, לבש '–בכתוב זה בהוראה מורחבת ' חגר' המאזי� חייב לפרש את 3'קשירה למותניי�'

  .'כיסה את החלציי� ואת השדיי� ג� יחד

 תשומת לבו הפעלתו האינטלקטואלית של המאזי� בפענוח דבריו של הנביא ממקדת את

. אלא מעצי� אותו באמצעות יצירת הפתעה, הנביא אינו מסתפק במיקוד זה. לאמור

וכ! משנה באחת את ', סופדי�'לאחר שהות קצרצרה הוא מוסי� את המילה 

  ! המשמעות

ומהוראה זו ', הכה על החזה לאות אבל'הייתה ' ספד'נראה שהוראתו הראשונית של 

בא בכתוב זה ' ספד'כיוו� ש, לדעת מרבית הפרשני�. 'התאבל, קונ�'התפתחה ההוראה 

כגו� פשיטת הבגדי� וחגירת ,  ובצמוד לתיאור פעולות אבל מוחשיותבהקשר לשדיי�

                                             
  .י ועוד, איכה ב; ג, טו; יב, ישעיהו כב: למשל ראה  2
  .כט ועוד, ד, מלכי� ב; לב, כ, מלכי� א; ח, כ, שמואל ב; יא, שמות יב: למשל ראה  3
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הכאה על ' �הראשונית הרי סביר להניח שהוא בא כא� בהוראתו , שק על החלציי�

    4.')לאות אבל(השדיי� 

: המאזי� לחלק משפט זה אחרתמחויב ', סֹפדי�'לאחר הוספתו של הפועל , לכ� עתה

, על החלציי�) שק(חגורנה ': ולהבינו במשמעות, "ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי�/ ַוֲחגAָרה ַעל ֲחָלָצִי� "

בכתוב זה ישנ� ג� תחבולות רטוריות  5.')שיישארו חשופי�(על השדיי� ) מכי�(והכו 

  6.נוספות שנועדו למשו! את תשומת לבו של המאזי�

                                             
, השמיות השונותזו ג� הוראתו בשפות . 'התאבל, קונ�'בא במקרא תמיד בהוראה ' ספד'פרט למקרה זה  4

. 'התאבל' היא sapāduבאכדית הוראתו העיקרית של . 'הכה על החזה'אול� באכדית מצויה ג� ההוראה 

א& . CAD S 151ראה . באה פע� אחת בטקסט ספרותי מ� הבבלית התיכונה' הכה על החזה'ההוראה 
אפשר שהוראה זו (' עדר'א! בסורית הוראתו היא ', התאבל, קונ�'בארמית לניביה הוראתו של ספד היא 

" על שדי� סֹפדי�'ל פירשו "מעניי� לציי� שא& חז. 824' עמ, ראה סוקולו&). 'הכה'התפתחה מ� ההוראה 
על ) ישעיה לב(במקו� שנהגו איזהו הספד זה שעל הלב שנאמר : "'טפחו על השדיי� לאות אבל'בהוראה 

אפשר שרמז לנוהג זה ). ב,  מועד קט�,תוספתא" (שדי� סופדי� טיפוח בידי� קילוס זה פישוט זרועות
קהלת , וכ� מדרש רבה(כג , פישוט זרועות עולה ג� ממדרש רבה איכה= וקילוס , טפיחה על הלב= ספידה 

אמר : "וכ� ראה, "והוו� מקלסי� בחדא ידא ומספדי� בחדא ידא): "שסד, יחזקאל כד, ילקוט שמעוני; ז, יב
וראה ג� , )ב"ע, כז, מועד קט�, בבלי" (טיפוח ביד קילוס ברגלעולא הספד על לב דכתיב על שדי� סופדי� 

  ".הכל סופדי� וטופחי� על לב� על מיתתו של צדיק, ה"אמר הקב: "פרשה כג, מדרש שמואל
ומהוראה זו ', )לאות אבל(הכה על החזה 'הייתה ' ספד'שהוראתו הראשונית של , סביר מאוד להניח, לכ�

ולא למשל ', סופדי�'דעתנו הנביא משתמש בכוונה תחילה בפועל ל. 'התאבל, קונ�'התפתחה ההוראה 
היינו ג� למשמעות , משמעותו של הפועל%משו� שמטרתו היא לכוו� לדו, וכדומה' סופקי�', מכי�'ב
  . לעניי� זה ראה בהמש!). שדות וכרמי�= באה בהוראה מטפורית ' שדיי�'כש! ('מתאבלי� על השדיי�'

מצודות ". יטפחו על לב�: "י מפרש"למשל רש, כא� בהוראתו הראשונית' פדס'מרבית הפרשני� פירשו את 
והוא ממעשי האבל , הכול מכי� על שדיי�: "חכ� מפרש". יטפחו על שדיה� דר! הספד: "דויד מפרש

' עמ, הוישעי, ראה חכ�. })ח, נחו� ב" (ְו=ְמהֶֹתיָה ְמַנֲהג9ת ְ:ק9ל י9ִני� ְמתְֹפפֹת ַעל ִלְבֵבֶה�: "'ע{והמספד 
הנשי� מכות על שדיה� כאות אבלות בשל שדותיה� : בהמש! בא משחק מילי�: "כ! מפרש ג� הופמ�. שלז

לדיו�  (219' עמ, ביוק�: למשל, כ! מפרשי� ג� פרשני� רבי� אחרי�. 149' עמ, ש�". וכרמיה� שאבדו

, קייזר; ”beat your breasts“:  מתרגמי�432' עמ, ובלנקינסופ) 220' עמ, בהוראתו של פועל זה ראה ש�

; ”smiting upon the breasts מתרג� 152' עמ, סלוטקי ; ”beating upon your breasts“,  מתרג�325' עמ
א& המילוני� למקרא מעלי� את האפשרות שזו הוראתו הראשונית של . כ! מתרג� ג� תרגו� השבעי�

 כותב HALOT. 704' עמ, ש�. `”(?) upon the breasts smiting“: כותבBDBלמשל . 'ספד'הפועל 

כל : "שטיינברג מפרש. 763' עמ, ש�. ”basic meaning? To beat one`s breast“: בהתייחס לכתוב זה
  .559' עמ, ש�, "הע� בוכה בספיקת כ& על לב�

ראה (בדר! כלל חגרו שק על המותניי� . תיאור זה מתייחס לדרכי אבלות שהיו מקובלות בעול� העתיק 5
היו ) בעיקר המקוננות(והמתאבלי� , )י, עמוס ח; ב, ישעיהו כ; לא, כ, מלכי� א; לד, אשית לזבר: למשל

; 43טור , ראה הירשברג. בתמונות מספד מ� העת העתיקה מוצגות לעתי� נשי� חשופות חזה. חשופי חזה
" � ַ@ק ַעל Bְָ@ר9ַוAֶָ@ ":למשל, היינו להתכסות בשק, לעתי� נהגו ללבוש שק על כל הגו&. 330' עמ, קייזר

=ְלBִיDָ Dַמִי� ַקְדר*ת ְוַ@ק (ִ@י� "; )א, יט, מלכי� ב" (ַוAְִקַרע ֶאת Bְָגָדיו ַוAְִתַ:ס CָBַק"; )כז, כא, מלכי� א(
ַ@ק "; )ו%ה, יונה ג" (ַעל ָהֵאֶפר ַוְיַכס ַ@ק ַוDֶAֵב ...ַוAְִלGִ@ַ *DBְי� ִמFְד9ָל� ְוַעד ְקַט�Eָ"; )ג, ישעיהו נ" (ְ:ס*ָת�

  ). טז, איוב טז" (IַָפְרIִי ֲעֵלי ִגְלHִי
בצורות הדקדוקיות המקובלות לציו� ציווי בגו& ! בפנייתו לנשי�, בתחילתו של הכתוב הנביא משתמש 6

ָיִמי� ַעל  ":נסתרות' יפעל'ולציו� , "ָרִתי ִאְמַהְאֵזָ�ה ק9ִלי Bָנ9ת Bְֹטח9ת ְ
ַמְעָנה קְֹמָנהָנDִי� Dֲַאַנ9Eת : "נוכחות
כלומר , אול� לאחר מכ� הוא עובר להשתמש בצורות חריגות, )י%ט, ישעיהו לב" ( Bְֹטח9תִ�ְרַ�ְזָנהDָָנה 

ובצורות ציווי מואר! לנוכח במקו� , )במקו� חרדנה, Dֲַאַנ9Eתִחְרד� (בצורת ציווי לנוכחי� במקו� לנוכחות 

ָֹטה ְועָֹרה ַוֲחג�ָרה, ְרָגָזה(וי לנוכחות צורת הציו�השינוי בצורות ). חגורנה, עורנה, פשוטנה, במקו� רגזנה, ְ

השימוש בצורות ריבוי לזכר במקו� צורות . הפועל מגוו� את האמירה ומוש! את תשומת לבו של המאזי�
ִהBַDְְעIִי ֶאְתֶכ� Bְנ9ת ; )א, עמוס ד" (�Jָר9ת ַהDִ...DָBְָמע* : "למשל, ריבוי לנקבה מצוי לא אחת במקרא

אסתר " (ְוָכל ַהDִEָי� ִיIְנ* ְיָקר ְלַבְעֵליֶה�"; )ז, שיר השירי� ב" (ִא� Iִָעיר* ְוִא� Iְע9ְרר* ֶאת ָה=ֲהָבה...ְיר*Dַָל� 
" Dֲַאַנ9Eתִחְרד� "בדומה לצורה , ות אלהסביר להניח שצור. ועוד) י, משלי ד" (ְוִיְרB* ְלָ! Dְנ9ת ַחAִי�"; )כ, א

אינ� אלא צורות ', DJְָֹטה ְועָֹרה ַוֲחג9ָרה, ְרָגָזה'אפשר א& שהצורות . משקפות לשו� דיבור, שבכתוב שלפנינו
צווי הנקבות בא : "ק מפרש"רד. וג� ה� משקפות לשו� דיבור, ק"כדעתו של רד, ציווי מקוצרות לנוכחות
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 7.אלה מדרבנות את המאזיני� להאזי� לדבריו של הנביא ביתר קשבתחבולות רטוריות 

הנביא אינו מסתפק בתחבולות אלה וממשי! להשתמש בתחבולה הרטורית שהובאה 

  .לעיל ג� בצירו� הבא

  

  ַעל ְ=ֵדי ֶחֶמד. ב

עשוי לגרו� למאזי� ' ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי�'הבא לאחר הצירו� " ַעל Iְֵדי ֶחֶמד''הצירו� 

  :ט בי� שתי משמעויותלהתלב

  . הרי� כמטפורה לשדיי�–מכי� על הרי חמד . 1

' מקו� גבוה 'במקרא הוראתה היא ג�" Iֶדה"חוקרי� שוני� עמדו כבר על העובדה ש

 ūadŜ  המילהמשמעות זו מקורה כנראה בשאילת משמעותה של. ')רמה, גבעה, הר(

 משמעות זו מסייעת ,נו לדעת, לפיכ!8.'הר ' והוראתה'Iֶָדה'האכדית הקרובה בצלילה ל

                                                                                                       
כ! ". וכ� פשוטה ועורה וחגורה, א לבדה כמו רגזה"� לבדה כמו קרא� לו ופעמי� בה" בנו� הא ופעמי�"בנו

  .שלז' עמ, ש�, סובר ג� חכ�
שימוש זה יש בו כדי . לפיכ! נראה שהנביא משנה בכוונה תחילה את לשונו ועובר לדבר בשפה מדוברת

, הנאו� המתאפיי� בשפה גבוההה� משו� שהוא נתפס כזר לשיח , להסב את תשומת לבו של המאזי� לדבריו
  .'תקניות'וה� משו� שהוא בא מיד לאחר שהנביא השתמש בצורות ה

אול� שימוש בציווי שיש בו לשו� , השימוש בצורות ציווי בא ליצור את הרוש� שחורב� הארK מנוי וגמור
במקרה ?' לינומי אתה שתתנשא עלינו ותצווה ע'פקודה עלול ליצור תחושת אנטגוניז� כלפי הנביא בבחינת 

, יש בו ג� כדי לקרב את הנביא אליה�, שפת� הרגילה של מאזיניו, עממית, זה שימוש בשפה מדוברת
  .ולרכ! את תחושת ההתנגדות לדבריו

' סופדי� '–רצ& זה ומשתמש בצורת בינוני רבי� ' שובר'לאחר השימוש ברצ& של צורות ציווי הנביא 
לגוו� את האמירה , שבירת הרצ& יש בה כדי ליצור הפתעה). נה סופדות או ספוד–במקו� הצורה המצופה (

שא& שימוש זה מאפיי� , כאמור, נראה.  ש�,ראה חכ� לעניי� זה  סְֹפִדי�–Dַָדִי� : וליצור לשו� נופל על לשו�
  .לשו� דיבור

כיוו� . וס&יש תפקיד רטורי נ) סְֹפִדי�(ובצורות הבינוני לרבי� ) ִחְרד*(לשימוש בצורת הציווי לנוכחי� 
הרי עקרונית יכול עתה , )מתייחסת לגברי� ולנשי� ג� יחד(שצורת הזכר הנה הצורה הלא מסומנת בעברית 

   .ולא לנשי� בלבד, המאזי� לפרש את קריאתו של הנביא ג� כקריאה המופנית לע� כולו
מחד גיסא פנייה : ֿמשמעות מעי� זומכוונות לדו' DJְָֹטה ְועָֹרה ַוֲחג9ָרה, ְרָגָזה'אפשר שג� הצורות , לאור זאת
א! מאיד! , שכ� צורות אלה מחד גיסא הנ� צורות ציווי מואר! ליחיד, ומאיד! גיסא פנייה לנשי�, לע� כולו

 לדיו� ).צורות מקוצרות(לנוכחות ' תקניות'שיבוש של צורות הציווי ה, לדעתנו, גיסא ה� משקפות
, חכ�; 395�396' עמ, ינג; 220' עמ,  ראה למשל ביוק�במשמעויותיה� של צורות אלה כפי שהובא לעיל

.  כמו לפשוט%פשוטה .  כמו לרגז%רגזה " :י צורות אלה הנ� צורות מקור"לדעתו של רש. שלז' עמ, ישעיהו
%ראה גוש�, כ! סובר ג� אב� בלע�".  כמו לחגור%וחגורה ). מיכה א( כמו לערות לשו� עריה %ועורה 

אול� קשה להניח שישנה כא� ,  אלה ה� הצורות המקובלות בארמית לרבותצורות. 154' עמ, גוטשטיי�
  .ש� והביבליוגרפיה המובאת ש�, ראה ביוק�. השפעה ארמית

טו ועמד על טכניקה נוספת של השהיית ההבנה באמצעות שימוש , דייוויס ניתח את הכתוב בישעיהו נד 7
. א! נבדלת ממנה, לטכניקה שהוצגה לעילטכניקה זו אמנ� קרובה . במילי� הומונימיות ופוליסמיות

 של הכתוב באמצעות שימוש במילי� הבנה הדרגתיתשבה נוצרת , להבדיל מ� ההצעה שהוצגה לעיל
ניתוחו של דייוויס מצביע על שימוש במילי� , ובאמצעות הפסקה ברצ! הדיבורהומונימיות ופוליסמיות 

ֿמשמעית המחייבת את הנמע� לשקול משמעויות הומונימיות ופוליסמיות שיש בו כדי ליצור אמירה רב
  . 220–219' עמ, דייוויס, ראה. אלה ולהתלבט ביניה�

' עמ, ראה מורג. על עניי� זה כתב בהרחבה מורג. 'הר'במקרא היא ג� ' שדה'נראה שהוראתה של ,  כאמור8

' שדה'ל הקרובה בצלילה ūadŜנראה שמדובר כא� בשאילת משמעותה של המילה האכדית . 294�298

מורג מציי� שמשמעות זו מצויה ככל הנראה ג� .  .CAD Š/1 51; AHw, 1124ראה. 'הר'והוראתה 
הוא מביא שלושה ). ראה הביבליוגרפיה המובאת ש�(בטקסטי� מסוימי� של הספרות האוגריתית 

 ָלמ*ת ְוַנְפIִָלי ְזבOל*� ַע� ֵחֵר& ַנְפ9D: "'הר'פסוקי� מקראיי� שלדעתו הוראתה של שדה בפסוקי� אלה היא 
 על הר –על מרומי שדה "י פירש "וכבר רש', מרומי הר= מרומי שדה  '–) יח, שופטי� ה" (ַעל ְמר9ֵמי ָ@ֶדה
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נפוצה ' הר'כיוו� ששדה בהוראת ". ַעל Iְֵדי ֶחֶמד''משמעות בהבנתו של הצירו� �ליצור דו

 שהוראתו כאמור" ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי�"וכיוו� שצירו� זה בא מיד לאחר הצירו� , במקרא

, "י ֶחֶמדIְֵד"הרי המאזי� עשוי לתפוס את הצירו� ', )לאות אבל(היכה על השדיי� '

 לתפוס צירו� זה: רוצה לומר. 'גבעות חמד / הרי חמד'בהוראת , במידה רבה של ודאות

 חמד' הרי' סופדי� על"במשמעות " על שדיי� סופדי�"כביטוי מטפורי המקביל לצירו� 

על שדיי� ': )או לגבעות (ובו מדמה הסופר את השדיי� להרי�, ")או על גבעות חמד(

) הר(' שדה'לבי� ה'  הקשר בי� השדיי�.')או על גבעות חמד (דמכי� על הרי חמ, מכי�

   9". ֶחֶמד ְ=ֵדי ַעלסְֹפִדי�  5ַָדִי�ַעל: "'לשו� נופל על לשו�'מתחזק ג� בעזרת 

במקרא ה� , אמנ� דימויי� של השדיי� לגבעות או להרי� אינו מצוי במפורש במקרא

אבל דימוי , )י, שיר השירי� ח(או למגדלות ) ט�ח, שיר השירי� ז(מדומי� לאשכולות 

  10.והוא מצוי בספרות הארוטית לסוגיה, מעי� זה מתבקש כמעט מאליו

                                                                                                       
' ְ@ֵדי ְתר*מֹת'אי� "לדעתו ; )כא, א, שמואל ב" (�ְ'ֵדי ְתר�מֹת =ל ַטל ְו=ל ָמָטר ֲעֵליֶכ� ָהֵרי ַבִ�ְל%ַֹע"; "תבור

'; ָהֵרי ַבFְִלBַֹע'וצירו& זה מקביל לצירו& , "היינו הרי� רמי�', ְמר9ֵמי ָ@ֶדה'סגנונית של אלא ואריאנטה 
מקביל לצירו& ) הריי(=' ָ'ָדיIְנ*בֹת  'לדעתו הצירו&". ָ'ָדי ַוAֹאַכל Iְנ*בֹת  -ֶר+}ָ%ֳמֵתי{ָ%ֳמוֵתי ַיְרִ:ֵבה* ַעל "
מופיעה ג� בהקשרי� ' גבעה או רמה, הר'בהוראת ' שדה'אפשר ש. 294' עמ,  ש�.' -ֶר+}ָ%ֳמֵתי{ָ%ֳמוֵתי '

ַפִיְ! *ִמְצֲהל9ַתִיְ! ִזPַת ). "יד, במדבר כג" (רֹא
 ַהִ�ְסָ�ה ֶאל ְ'ֵדה צִֹפי4ַוGָAִֵחה* : "למשל. אחרי� במקרא Oִנא
' גבעות'מחייב לפרש את ' ַעל Fְָבע9ת CָBֶַדה'הצירו& ).  כז,ירמיהו יג" ( ָרִאיִתי GDִ*ָצִיְ!ַעל ְ�ָבע�ת 5ָ%ֶַדהְזנ*ֵתְ! 

ַפִיְ! : "אבל אפשר שיש לחלק את הפסוק אחרת. 'מקו� ר�'אלא בהוראה , לא בהוראתה הרגילה Oִנא
" ב ִמR*ר ָ@ַדי Dֶֶלג ְלָבנ�9ֲהַיֲעזֹ"; "ָרִאיִתי GDִ*ָצִיְ!) בגבעה, בהר(CָBֶַדה / *ִמְצֲהל9ַתִיְ! ִזPַת ְזנ*ֵתְ! ַעל Fְָבע9ת 

. 'הר'לפיכ! נראה שא& כא� משמעה ', ְלָבנ�9) הר(Dֶֶלג 'באה בצמוד לצירו& ' ָ@ַדי'בפסוק זה ). יד, ירמיהו יח(
  .230�233' עמ, לדוגמאות אלה ראה פרופ

ַיְ
ק� 9ָל . ֵ%י6 ָהִרי4 ְיַה8ֵכ�6י� ַהְמSֵDַַח ַמְעָיִני� EְBַָחִל: "'הר'הוראתה ' שדה'אפשר שג� בהיקרויות הבאות 
 ְוֵאת ְ'ֵדה ֶאְפַרִי4 ְוַהTְֵפָלה ֶאת JְִלIִDְי� ְוָיְרD* ֶאת ַהר ֵעָ'וְוָיְרD* ַהEֶֶגב ֶאת "; )יא%י, תהילי� קד" (ַחְית� ָ'ָדי

 ואת הר אפרי4ירשו את ארK פלשתי� ואת  ":י מפרש"רש). יט, עובדיה א" ( *ִבְנָיִמ� ֶאת ַהFְִלָעדְ'ֵדה 
ְֹמר�6
: 'שדה'בשתי משמעויותיה אלה של ' משחק'נראה שבמקרי� לא מעטי� הסופר המקראי ". הר שומרו6

9Jר ָ:ל  =Iָה ְוָכל ֲאַגJֶיָ! ְוַעPִי� ֲאDֶר ִאIְָ! ְלֵעיט ִצַעל ָהֵרי ִיְ'ָרֵאל ִ���ל"; )ג, ירמיהו יז" ( ֵחיְלָ!ֲהָרִרי 5ָ%ֶַדה"
ַעל ָהֵרי ִיְ@ָרֵאל "נראה שהצירו& ). ה%ד, יחזקאל לט" (ַעל ְ�ֵני ַה5ֶָדה ִ���ל.  ְנַתIִיָ! ְל(ְכָלהְוַחַ>ת ַה5ֶָדהָ:ָנ& 

' שדה'באה ' ְוַחAַת ַהCֶָדה 'לעומת זאת בצירו&". 9JIִל) הר(=ַעל Jְֵני ַהCֶָדה "מקביל לצירו& " 9JIִל

' שדה/הר'התקבולת ', שדה'מעניי� לציי� שלאור משמעויותיה אלה של ). field(מעותה הנפוצה במקרא במש
"  ְיַ@ֲחק* �Dַָה5ֶָדהְוָכל ַחAַת /  ִיְ@א* ל9 ָהִרי4ִ:י ב*ל : "יוצרת תקבולת נרדפת ותקבולת ניגודית ג� יחד

  ).יב, ישעיהו נה" ( ִיְמֲחא* ָכ&ֲעֵצי ַה5ֶָדהְוָכל / ֵניֶכ� ִרEָה  ִיְפְצח* ִלְפֶהָהִרי4 ְוַהְ�ָבע�ת"; )כ, איוב מ(
  9ִי"; "ַ�ֲעֶלה =ְדַמת ַעPִי קDָ K9ִמיר ַעל: " בכתוב זה ישנ� שימושי� נוספי� של לשו� נופל על לשו� 9

  "ָרה ַוֲחג9ָרהְועֹ: "וחריזה, " עVָOבֲהמ�6 ִעירD  נUָO=ְרמ�6ִ:י "; ..."  =ְרמ9ִ�9יְרָיה ַעSִיָזה ִקל IֵBָי ָמ@9@ 9ַָעל 
אבל נראה שאפשר , אמנ� דימויי� של השדיי� להרי� או לגבעות אינו מצוי באופ� מפורש במקרא 10

  .לעמוד עליו בי� השיטי�
ְוַהְ�ָבע�ת ֵ�ַלְכָנה ְוָהָיה ַב�9A ַהה*א ִיUְפ* ֶהָהִרי� ָעִסיס : "אפשר שדימויי� של השדיי� לגבעות מרומז בכתוב

בהקשר לגבעות ' חלב'נראה שהבחירה להשתמש דווקא במילה . הגבעות מגירות חלב). יח, יואל ד" (ָחָלב
אפשר שדימויי� של השדיי� להרי� ולגבעות מצוי . באה כדי ליצור קשר אסוציאטיבי בי� גבעות לשדיי�

ֵני Dַָדִיְ! ִ:Dְֵני ֳעָפִרי� Iְא9ֵמי ְצִבAָה ָהר9ִעי� Dְ: "הדוד מקלס את שדי הרעיה ואומר: ג� בשיר השירי�
ַעד AָDֶפ*ַח : "השני גבעה, האחד הר; נראה שהוא ממשי! ומדמה את השדיי� להר ולגבעה). ה, ד" (EִDַ9TBַי�

  ).  ו,ד ("ֵא8ְֶ? ִלי ֶאל ַהר ַה<�ר ְוֶאל ִ�ְבַעת ַה8ְב�ָנהַה�9A ְוָנס* ַהRְָלִלי� 
) יג, דברי� לב" ( (ֶרK ַוAֹאַכל Iְנ*בֹת ָ@ָדי ַוAִֵנֵקה* ְדַבD ִמXֶַלע}Bֳָמֵתי{ַיְרִ:ֵבה* ַעל Bֳָמוֵתי "אפשר שא& הכתוב 

מקביל ) מקומות גבוהי�" (= (ֶרBָ{Kֳמֵתי{Bֳָמוֵתי "מורג גורס שהצירו& , כאמור. הר= מכוו� ג� לדימוי שד 
לכ� ', ַוAִֵנֵקה*'באה בצמידות לפועל ' ָ@ָדי'המילה . 8ראה לעיל הערה ). תנובות הריי" (=ת ָ@ָדיIְנ*בֹ"לצירו& 

נראה ', הריי'משמעה ג� ' ָ@ָדי'כיוו� ש). השדיי� שלי(' Dַָדי'אי� ספק שהיא באה לרמז במצלולה ג� למילה 
  . הרי�= ש בה ג� כדי לכוו� לדימוי שדיי� לנו שהסופר משתמ
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אבל דימוי זה , דימויי� של השדיי� להרי חמד מעניק קורטוב של הומור ע� גוו� ארוטי

הא� , לפיכ! המאזי� מתלבט ע� עצמו). נבואת חורב�(מורגש מיד כזר לתוכ� הקשה 

  ?ת האחרתהתכוו� הנביא למשמעו

  

  מתאבלי� על שדי החמד. 2

: כלומר, מתאבלי� על שדי החמד, מכי� על השדיי�" = ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד"

מתפרשת ' על'כ! שהמילה . מתאבלי� על השדות המשובחי� שהושמדו על ידי האויב

ת ופע� אחת היא מובנ, )הכה על השדיי�= ספד על השדיי� '(פע� אחת כפשוטה 

= ספד על שדי חמד '(וכדומה ' בשביל, בגלל, אודות�על': כמילת יחס מוצרכת במשמעות

  : מכא� עולה שלפנינו סוג של תקבולת המכונה תקבולת ינוס11).התאבל על שדי החמד

  מתאבלי�<>            מכי�

מש פע� אחת אחורה ומש' מוש!'מ' ספד'הפועל ". ַעל Iְֵדי ֶחֶמדסְֹפִדי� ַעל Dַָדִי� "

  12.'התאבל'קדימה ומשמש במשמעות ' מוש!'ופע� אחת הוא ', הכה'במשמעות 

Mִי Mָָלה ָבִציר אֶֹס� ְ@ִלי : "מתייחס לאמור בפסוק י' מתאבלי� על שדי החמד'הכתוב 

  ".והֵפרות העומדי� להיאס� לא ייאספו,  נשמדו הענבי� המיועדי� לבצירה–" ָיבAא

  

  ַעל ֶ�ֶפ� 
ִֹרָ�ה. ג

כדי לגרו� לשומעיו ', ֶחֶמד'לנו שהנביא קטע מעט את רצ� דיבורו לאחר המילה נראה 

ַעל "כלומר רק לאחר שהות קצרה הוא מוסי� ואומר , ל"להתלבט בי� המשמעויות הנ

מילי� אלה פותרות את ". ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה ~~~ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד : ""Hֶֶפ� FִֹרJָה

מכי� ': ו של המאזי� שכ� עתה הוא מבי� שכוונתו של הנביא היא למשמעותהתלבטות

  .')שחרבו(על השדיי� ומתאבלי� על שדות החמד ועל הגפ� הפורייה 

אֶֹס� ְ@ִלי ָבִציר Mִי Mָָלה "מתקשר לאמור בפסוק י ' מתאבלי� על גפ� פורייה'הכתוב 

ועניי� זה יש ', כר�'ות למילה מתקשרת במקרא ישיר' חמד'המילה : יתר על כ�. "ָיבAא

ַ@�AJ ": והשווה, משמע� כרמי�' שדי חמד'בו כדי לחזק בעיני המאזי� את המחשבה ש

"  ְנַטְע�Lֶ ְולֹא ִתLDְ? ֶאת ֵייָנ�ַ@ְרֵמי ֶחֶמד"; )ב, ישעיהו כז" ( ַעC? ָלUֶ@ֶר� ֶחֶמדַהה?א 

                                             
ְוַעל Bֵית ' ַוAְִסJְד* ַוAְִב:* ַוAָצOמ* ַעד ָהָעֶרב ַעל Dָא*ל ְוַעל ְיה9ָנָת� Bְנ9 ְוַעל ַע� ה": במקרא' ...ספד על' והשווה  11

; )ל, יג, מלכי� א" (Bְִקְבר9 ַוAְִסJְד* ָעָליו ה9י (ִחיַוEַAַח ֶאת ִנְבָלת9 ";)יב, א, שמואל ב" (ִיְ@ָרֵאל ִ:י ָנְפל* Bֶָחֶרב
  ).  י, זכריה יב" (ֲאDֶר Hָָקר* ְוָסְפד* ָעָליו ְ:ִמְסJֵד ַעל ַהAִָחיד"

על תקבולת זו . תקבולת זו קרויה על שמו של האל הרומאי ינוס הידוע בדמותו בעלת שני הפרצופי� 12
המחקר המקי& ביותר הוא מחקרו . יגו עשרות דוגמאות לתקבולת זובמקרא נכתבו מספר מחקרי� שהצ

וכ� בספרי המקרא האחרי� , של נוגל המביא בספרו דוגמאות רבות לסוג זה של תקבולת בספר איוב
  .ראה נוגל והביבליוגרפיה המובאת ש�. ובספרות המזרח הקדו�
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 ֶחְמAִָתי @ְֹסס? ֶאת ֶחְלָקִתי ָנְתנ? ֶאת ֶחְלַקת  ַכְרִמירִֹעי� ַרִ@י� Dֲִחת?"; )יא, עמוס ה(

  ).י, ירמיהו יב" (ְלִמְדַ@ר Dְָמָמה

קAָמֵתְ! Vְָמָתה ְלָתָמר ְוDַָדִיְ! : "שדיי� בשלי� מדומי� במקרא לאשכולות ענבי�

שיר {וג� לכרמי� , )ט�ח, שיר השירי� ז" (ְוִיְהי? ָנא Dַָדִיְ! MְֶאMְDְלAת ַהHֶֶפ�... ְלMDְOֹלAת

  :})ְ@ַכְרֵמי ֵעי� Hִֶדי= ֵ@י� Dַָדי ָיִלי� ( הכתוב מקביל בי� שדיי� לכרמי� �יד �יג, השירי� א

  :ְצרAר ַהNֹר AVִדי ִלי ֵ@י� Dַָדי ָיִלי�"

  

  

  ֶאMDְֹל ַהMֶֹפר AVִדי ִלי ְ@ַכְרֵמי ֵעי� Hִֶדי

הבאה ' כרמי�= שדי חמד 'י� האסוציאציה ברגע שעולה במחשבתו של המאז, לפיכ!

ברובד ג� " ַעל Dַָדִי� סְֹפִדי�"הרי עתה הוא יכול להבי� את הצירו� , בהקשר לשדיי�

ג� ' שדיי�'הוא יכול לפרש ', מכי� על השדיי�' נוס� למשמעות � משמעות נוס$

). שדיי� כמטפורה לכרמי� הפוריי� ולאשכולות הענבי� הבשלי�(במשמעות מטפורית 

על (מתאבלי� על השדיי� ': הווה אומר הוא יכול להבי� את הכתוב ג� במשמעות

כרמי� טובי� (שהיו פע� שדי חמד ) הכרמי� הפוריי� ועל אשכולות הענבי� הבשלי�

סופדי� על : "ק"כ! מפרש רד. ')מצומקי� מרעב(ואילו עתה ה� חרבי� , )ומשובחי�

  13".שדי� שהיו צומקי� מרעב

  

   ַעCִיַעל Bְדַמת. ד

שיש בה כדי לעורר את , )ַעNִי(הנביא מכניס נימה אישית " ַעל Oְדַמת ַעNִי"בכתוב 

  .בבחינת אני ואת� שותפי� לאותה צרה, מאזיניו מבחינה רגשית ולקרב� אליו

סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה ַעל Oְדַמת : "כתוב זה מתפרש כהמשכו של הכתוב

  .')שחרבו(על הגפ� הפורייה ועל אדמת עמי , מתאבלי� על שדי החמד'כלומר , "ַעNִי

, "ַעל Oְדַמת ַעNִי"ג� כא� נראה לנו שהנביא מפסיק מעט את שט� דיבורו לאחר המילי� 

מיד . 'מתאבלי� על אדמת עמי'כדי לאפשר לשומעיו להתרגל למחשבה שכוונתו היא 

  !מילי� אלה יוצרות הפתעה". ִמירקDָ 6A"לאחר מכ� הוא מוסי� את המילי� 

: שכ� עתה נדמה לו שכוונתו של הנביא היא, ה� משנות באחת את הבנתו של המאזי�

נתפסת ' על'המילה , קרי. 'על אדמת עמי יש קו6 ושמיר'" =  קDָ 6Aִמירַעל Oְדַמת ַעNִי"

). 'פד עלס'(' בשביל, בגלל, אודות�על'שוב כפשוטה ולא כמילת יחס מוצרכת בהוראת 

  :הכתוב מוב� במשמעות הזו, הווה אומר

                                             
וקשה לדעת לאיזו , )י� על השדיי�מתאבל; מכי� על השדיי�(יש הטועני� ששתי המשמעויות אפשריות  13

  .הנביא מכוו� לשתי המשמעויות ג� יחד, כאמור, לדעתנו. 395' עמ, ראה למשל ינג, משמעות מכוו� הנביא
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  "קDָ 6Aִמירַעל Oְדַמת ַעNִי / סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה "

על אדמת עמי יש קו6 ושמיר ) / שחרבו(מתאבלי� על שדות החמד ועל הגפ� הפורייה 

  ).כלומר היא שוממה(

והנה שוב משתנה ', Lֲַעֶלה'ילה שוב לאחר הפסקה קצרה מוסי� הנביא את המ

  :המאזי� משנה את הבנתו ומפרש את הכתוב כ!. המשמעות באחת

  " קDָ 6Aִמיר Lֲַעֶלה/סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה ַעל Oְדַמת ַעNִי "

 .'קו6 ושמיר היא מעלהכי , על הגפ� הפורייה ועל אדמת עמי, מתאבלי� על שדות החמד'

  :אול� השינוי במבנה התחבירי משנה את הניואנסי�, תוכ� הכללי נשאר זההה14

  

  ." ִ@י Bְרמ�7 נHָGש ֲהמ�7 ִעיר עFָGבִ@י ַעל ָ@ל Eֵ6ָי ָמ=7= ִקְרָיה ַעDִיָזה. ה

א! נראה שג� הוא בנוי מלכתחילה באופ� המאפשר , כתוב זה מוקשה מבחינה תחבירית

  .הבנה הדרגתית

סְֹפִדי� ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה ": נתפס בתחילה כהמשכו של הכתוב שלפניוכתוב זה 

מתאבלי� על אדמת  '–" ... ַעל Mָל ָ@Lֵי ָמIAIִ@י,  קDָ 6Aִמיר Lֲַעֶלה)כי(ַעל Oְדַמת ַעNִי 

�  כא� מצפה הנמע–' כי על כל בתי משוש, מתאבלי�, כי קו6 ושמיר היא מעלה, עמי

, והנה, חשכה וכדומה, קדרות, ֵאֶבל,  חורב�– כי על כל בתי משוש –להמש! צפוי 

הנביא מפתיע ואומר , לאחר הפסקה קצרה בשט� הדברי�, בהמש! לדר! שהוצגה לעיל

  ".ִקְרָיה ַעKִיָזה~~~  ַעל Mָל ָ@Lֵי ָמAIש ִ@י"

ילה הבאה לצור! כמ' כי'עתה המאזי� מחויב לשנות את הבנתו ולהבי� את המילה 

 ולא כמילת קישור הבאה לציו� 15 ',אמנ� כ�', 'אכ�'ומשמעה קרוב למילי� , הדגשה

                                             
כל הפרשני� מפרשי� את ". ְוָעָלה ָ
ִמיר ָוָ
ִיתַוֲאDִיֵתה* ָבָתה לֹא ִיVֵָמר ְולֹא ֵיָעֵדר : "ו, והשווה ישעיהו ה 14

כ! מפרש ג� אב� ". ו השימוש"חסר וי: "ק"כ! לדוגמה מפרש רד', קK9 ְוDִָמיר'בהוראת ' ִמירקDָ K9'הצירו& 
רבי� מביאי� .  ועוד רבי� אחרי�155' עמ, גוטשטיי�%ראה גוש�". החיבור' שמיר מחובר בלי ו: "בלע�

, חבקוק ג" (ד ְזבOָלה ָעַמֶ
ֶמ
 ָיֵרַח: "החיבור' דוגמאות אחרות במקרא לצירופי� מעי� אלה שחסרה בה� ו
' שמיר ושית'והשווה ג� הצירו& , )א, ב, דברי הימי� א" ( ֵלִוי ִויה*ָדה ִיָ@@ָכר *ְזבOל*�ְרא�ֵב6 ִ
ְמע�6"; )יא


ִמיר ָוַ
ִיתִ:י : "בישעיהוָKְהֶיה ָכל ָה(ֶרIִ ) "ִיתִיְר=ת "; )כד, ישעיהו ז
 :לעומת, )כה, ישעיהו ז" (ָ
ִמיר ָוָ
אבישור מביא דוגמאות רבות לתופעה זו במקרא ומכנה אותה בש� ). ד, ישעיהו כז" (ָ
ִמיר ַ
ִיתִמי ִיIְֵנִני "
שתי מילי� ויותר עומדות זו לצד זו ללא מורפמת : "הוא מגדיר תופעה זו כ!". צמדי� באיחוי לא מקושר"

ייתכ� שצורה זו משקפת . יכות ביניה�פ שאי� קשר סמ"ומביעות מושג אחת ותמונה אחת אע, קישור ביניה�
  .74, 69' עמ, ראה אבישור". בשלב שלפני הבעת הסמיכות, דר! חשיבה פרימיטיבית

צמד זה מצוי (' שמיר ושית'ו) ח, הושע ג; יח , בראשית ג(' קוK ודרדר': במקרא מצויי� שני צמדי� קבועי�
אפשר ! מצוי א! ורק בישעיהו' קDָ K9ִמיר'� הצמד ג). יז, י; יז, ט; כג, ז; ו, ישעיהו ה: למשל, רק בישעיהו

 –שני צמדי� אלה ויוצר צמד חדש המורכב ממילה אחת מכל צמד ' שובר'שלצור! הגיוו� הסגנוני הנביא 
  .')ושית (שמיר) ודרדר (קו+'

; 219' עמ, ראה למשל ביוק�, אמפטית הבאה לחיזוק הרעיו�' כי'חוקרי� רבי� סבורי� שמדובר כא� ב 15
חכ� מפרש באופ� ; 253' עמ, גורדו�; 388' עמ, קלינס; 324' עמ, קייזר; 152' עמ, סלוטקי; 416' עמ, וטסו

ילי� מביא עשרות מקרי� . שלז' עמ, ש�, )"א, ישעיהו טו(' כי בליל': כמו, כי לשו� קריאה של צער: "דומה
הוא מציי� שהיא . 'אמנ� כ�', 'אכ�'באה לחיזוק הדברי� במשמעות ' כי, 'לדעתו, שבה�, בספר ישעיהו

ובהוראה זו היא באה , בערביתִאָ� כמו מילת , בלי כל קשר אל מה שכתוב לפניה, באה בראש המשפט"
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קו6 ושמיר היא ) כי(, מתאבלי� על אדמת עמי': הוא מחויב לפרש כ!,  לכ�16.סיבה

  ! עיר עליזה) מתאבלי� על! (על כל בתי משוש) מתאבלי� (–מעלה 

 ִקְרָיה ָמ=Mִ =7י ַעל Mָל ָ@Lֵי )מתאבלי�: "( השמחה הפכה לאבל–הנביא יוצר ניגוד 

שכ� מוב� מאליו שכוונתו שבתי המשוש נחרבו , סיבת האבל ברורה לנמע�". ַעDִיָזה

 Mִ."18י Oְרמ�A נPָQש ֲהמ�A ִעיר עRָQב: "בהמש! הנביא מציי� זאת במפורש,  אכ�17.וננטשו

  .מציינת סיבה' כי'בכתוב זה המילה 

  

  סיכו�. ו

דר! זו מבוססת על . יד�אמר זה הצענו דר! חדשה לניתוח הכתוב בישעיהו לב יאבמ

לדעתנו כתוב זה משק� . ל מנקודת מבט שונה מאלה המקובלות"הבנתו של הכתוב הנ

מבנה רטורי המתאפיי� בכ! שהנביא מפסיק מעט את שט� דיבורו אחרי מילי� 

אי בהירות מכוונת . משמעית�מסוימות כדי לגרו� למאזיניו להבי� את דבריו בדר! רב

ולפיכ! , זו יוצרת טקסט חידתי המאתגר את המאזי� לפענח את כוונתו של הנביא

 משיכת תשומת לבו של –כ! משיג הנביא את מטרתו . מחייבת אותו להיות דרו! לדבריו

  . המאזי�

DFְָֹטה , Aתְרָגָזה @ְֹטח, ִחְרד? DֲַאַנACת: "בקטע האמור ישנ� שמונה הפסקות מעי� אלה

ַעל , ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה~~~ ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ~~~ סְֹפִדי� ~~~ ַעל Dַָדִי� , ַוֲחגAָרה ַעל ֲחָלָצִי�, ְועָֹרה

                                                                                                       
' כי' ",ראה ילי�". ִ:י =ְרמ�9 נUָOש: "בפרק זה הוא מציי� רק את הכתוב". בייחוד בספרי ישעיהו ותהלי�

  .  63–62' עמ, )י& דסע, פרק הנספחי�" (בספר ישעיהו' אכ�'בהוראת 
ִ:י ָגְבה* Dַָמִי� ֵמ(ֶרFָ �:ֵ Kְבה* ְדָרַכי  ":וביניה� ג� בישעיהו', כמו'כי באה במקרא ג� בהוראת 'המילה  16

; )ה, יהו סבישע" (ִ:י ִיְבַעל Bָח*ר Bְת*ָלה ִיְבָעל*ְ! Bָָנִיְ!"; )ט, ישעיהו נה" (ִמHְַרֵכיֶכ� *ַמְחDְבַֹתי ִמPְַחDְבֵֹתיֶכ�
ִ:י Bָא "; )טז, זכריה ט" ( ֱאלֵֹהיֶה� �9ABַ ַהה*א ְ:צֹא� ַע9P ִ:י =ְבֵני ֵנֶזר ִמְתנ9ְסס9ת ַעל =ְדָמת9’ְוהDִ9יָע� ה"

� ְ@חֹק ַהְ:ִסיל ְוַג� ִ:י ְכק9ל ַהXִיִרי� Iַַחת ַהXִיר ֵ:"; )ב, קהלת ה" (ַהֲחלBְ �9רֹב ִעְנָי� ְוק9ל ְ:ִסיל Bְרֹב Hְָבִרי�
לעניי� זה ראה ). יא, תהילי� קג" (ִ:י ִכְגבַֹ] Dַָמִי� ַעל ָה(ֶרFָ Kַבר ַחְס9H ַעל ְיֵר(יו"; )ו, קהלת ז ("ֶזה ָהֶבל

HALOT ,11סעי&  (388' עמ, קלינס; )13סעי&  (471' עמ/b .(   
סופדי� על  '–" ל =ְדַמת ַעPִי קDָ K9ִמיר Iֲַעֶלהַע...סְֹפִדי�": לפיכ! הנמע� יכול להתלבט ג� במשמעות זו

סופדי� על '. 'ִקְרָיה ַעSִיָזה) על( ַעל ָ:ל IֵBָי ָמ@9@ )כמו(9ִי , המעלה קוK ושמיר) השדות והכרמי�(אדמת עמי 
K שא& ה� מעלי� קו, כמו שה� סופדי� על בתי המשוש ועל הקריה העליזה, אדמת עמי המעלה קוK ושמיר

הנביא מסביר מדוע בתי המשוש והקריה העליזה מלאו קוK ושמיר כאדמת ) ראה להל�(בהמש! . 'ושמיר
  )".קריה עליזה (=ֲהמ�9 ִעיר עVָOב) בתי משוש(= =ְרמ�9 נDUָO )כיוו6 ש(9ִי . "עמו

', עזב, 'זנח'מעו D מש"השורש נט. מכוו� לשתי המשמעויות האלה ג� יחד' =ְרמ�9 נDUָO'נראה שהצירו&  17
  .'החריב, שבר, הרס'שמשמעו , )K"הקרוב לנת(D "אבל נראה שהוא מרמז בצלילו ג� לשורש נת

ְוָעְלָתה : " ארמונותיה של אדו� הנטושי� שמלאו בקוצי�–ג� במקו� אחר מתאר הנביא תמונה דומה  18
" ִנDְ(ר Bִָעיר PָDַה *DְִאAָה. Fָָלה ְמ@9@ ָה(ֶרK ":והשווה ג�, )יג, ישעיהו לד" (=ְרְמנֶֹתיָה ִסיִרי� ִק9P@ ָוח9ַח

. 'קהל> רעש , שאו�, המיה'. 'המו�'נראה ג� שהנביא מכוו� לשתי משמעויותיה של המילה ). יב, ישעיהו כד(
השמחה שעלה ממנה ) המו�(ולכ� שאו� , נעזבה ונותרה ריקה) בהמו�(שהייתה מלאה בתושבי� רבי� , העיר
  ).עVָOב(שבת 
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~~~ ִקְרָיה ַעKִיָזה ~~~ Mִי ַעל Mָל ָ@Lֵי ָמLַ ~~~ IAIֲעֶלה ~~~ קDָ 6Aִמיר ~~~ Oְדַמת ַעNִי 

DPָQנ �AְרמO יMִ ,בRָQִעיר ע �Aֲהמ".  

כדי להצביע , לדעתנו, במאמר זה הצגנו את כל האפשרויות הגלומות בכתוב זה שיש בה�

. על המבנה הרטורי האמור ועל מגוו� רחב של משמעויות ואסוציאציות העולות מה�

אי� הדבר גורע מעצמתו של , אבל אפילו כיוו� לחלק�, אפשר שרק לחלק� כיוו� הנביא

  .המבנה רטורי ז

שבמהלכו , חדור בהתלהבות ובהתרגשות, הפסקות אלה מאפיינות נאו� מלא פתוס

משנה את עצמת קולו , סביר להניח שהנביא ג� מדגיש הדגשה יתרה מילי� מסוימות

במאמר זה ניתחנו במפורט את . משתמש במחוות גו� מגוונות וכדומה, ומגוונו

ג� א� הנ� ,  שהפסקות אלהאול� עלינו לזכור, המשמעויות העולות מהפסקות אלה

בנות שתי , עדיי� ה� קצרות ביותר, ארוכות יותר מ� ההפסקות הרגילות בי� מילה למילה

  . שניות לער!

בהבזקי� של שנייה או שתיי� עולות ומתרוצצות במוחו של המאזי� : רוצה לומר

ו יש מי שיותר משמעויות ואסוציאציות יעל. המשמעויות והאסוציאציות שהצגנו לעיל

באסוציאציות , לפיכ! ככל שהנאו� עשיר יותר ברימוזי�. במחשבתו ויש מי שפחות

הבזקי� אלה של . כ! יכול הנוא� למשו! אליו מאזיני� רבי� יותר, ובמשמעויות

בנוגע לכוונתו , ולו לרגע, הגורמי� למאזי� להתלבט, משמעויות ושל אסוציאציות

  .� את תשומת לבו בדבריומרתקי� אותו אליו וממקדי, המדויקת של הנביא

משמעויות ואסוציאציות אלה היו , שדיברו בשפתו, יש לזכור שלמאזיניו של הנביא

חלק ) פחות או יותר(א� ננסה לשכתב . נגישות יותר מאשר לדובר העברית בימינו

זמננו יוכל כל קורא לחוש את המשמעויות והאסוציאציות �מכתוב זה לעברית בת

  :לדוגמה. תב ביתר שאתהעולות מ� הטקסט המשוכ

ַעל , ַעל Hֶֶפ� FִֹרJָה~~~ ַעל Iְֵדי ֶחֶמד ~~~ סְֹפִדי� ~~~ ַעל Dַָדִי� , ַוֲחגAָרה ַעל ֲחָלָצִי�. "1

  ". Lֲַעֶלה~~~ קDָ 6Aִמיר ~~~ Oְדַמת ַעNִי 

על ~~~ ִספדו ~~~ על גבעות החמדה ~~~ הכו ~~~ גרו על החלציי� ועל השדיי� ח'. 2

  . 'כי מלאה~~~ קוצי� ~~~עמנו אדמת 
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, ס הידוע בדמותו בעלת שני הפרצופי�תקבולת זו קרויה על שמו של האל הרומאי ינו

, נוגל מביא בספרו דוגמאות רבות לסוג זה של תקבולת בספר איוב. והיא נפוצה במקרא

  .ראה נוגל ובביבליוגרפיה. בספרי המקרא האחרי� ובספרות המזרח הקדו�
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