
JSIJ 22 (2022) 

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf   1 

 

ְרִצים ֲעָבִדים ַרּבוּ  'ַהּיֹום ְתּפָ ֵני ִאיש   ַהּמִ  ֲאֹדָניו' )שמ"ב כ"ה, י( ִמּפְ

 מנחת מעט למורי ורבי, אלחנן סמט 

 שהסכין לסבול אי אז את אחד מתלמידיו המתפרצים  

 

 

 כאמצעי ספרותי   התפרצות הדוברים בסיפור המקראי
 

 * ביר אבינועם

 

  כל   פותחת  והיא,  המקראי  בסיפור  ביותר  הרווחות  המילים  מן   אחת  היא'  ויאמר'   המילה

מפי    של  ציטוט הנמסרים  דמות  רדברי   מתרחשת  כאשר  גם  הדברים  ונכונים  1; הְמַסּפֵ

 תיאור   הדמות  לדברי  קדם  כאשר  וגם  שיח־דו  בעת  השונים  הדוברים  בין  התחלפות

 עת,  זה  מכלל  היוצאים  דוברים  ציטוטי  נמצא   מקראות  של  מועט   במספר  ואולם  2.כלשהו

ר  מחסיר  כאילו שדומה עד, הדמות של דבריה את ידימ ומצטט' ויאמר'  המילה אתהְמַסּפֵ

 למצוא   הצלחתי  שבהן  הסיפוריות  הסצנות  אותן  כל  בחינת.  לדבריו  היא  מתפרצת

, ובאשר נמצא התפרצות לכולן  משותף   מכנה  כי  מורה  ר(ס)כתרי   אלו  מעין'  התפרצויות' 

רברובד   רקרי: באופן הדיווח של    , הִסיּפֵ , נמצא היאמרות נחפזת אודות האירועים  הְמַסּפֵ

 לאותה  3אודותיהם הוא מדווח.על  היינו: באותם האירועים העלילתיים ש   , ברובד הסיּפּור

 או  התלהבות,  דחיפות  –  העלילתית  ברמה  סיבות  כמה  להיות  יכולות  נחפזת  היאמרות

 
 הישיבה התיכונית אמי"ת בלבב שלם, ירוחם. *

לבירור. התוודעתי אליו בשיעור של  במרכזו של מאמר זה מוצג אמצעי ספרותי שטרם זכה   **
(. לימים העליתי בפניו את הרצון לבחון  39להלן, הערה    ומו"ר אלחנן סמט למל"א כ' )ורא

הוא העניק לי את ברכת    ;את מופעיו באופן שיטתי ולהעלותם על הכתב לתועלת הלומדים
נתונה לו. כן   י את המלאכה. על אמונו בי ועל עצותיו הרבות תודתי העמוקהיהדרך והטיל על
ליונ אני  הופמןלגרוסמן,    תןמודה  פורטי  ל,  ז"ל  יאיר  עצותיהם  לו טובה  על  פרג'ון  יושי 

וללייב  על הערותיה ועל ההגהה של המאמר לאחותי תמר קציר ,והערותיהם שעמדו לי לעזר
 .  על הארת הפנים והאדיבות שנטה לי בשלבי התקנתו לפרסום JSIJמוסקוביץ ממערכת 

ר';    מונחב  פעם  לא  נוקט  אני  זה  מאמר  לאורך  1 : 'הרשות  אבן  של  להגדרתו  בהתאם  זאת'הְמַסּפֵ
'  ידה  על  הנמסר  החומר  את  לקורא   המפרשת  גם  ולפעמים  הדוברת,  המדווחת  הסיפורית  ביצירה

ובהפניותיו;    324–311'  עמ,  סיפור  ,פולקגם    נוהמקראי עיי(. על המספר בסיפור  37)מילון, עמ'  
  .בשירות הפוליטיקה הנ"ל, מספר;אמית, 

,  פחות   השכיחים  דומה  הוראה  בעלי  נוספים  ביטויים  תחתיה  מאגדת'ויאמר'    למילה  התייחסותי  2
אחת, כאשר    מילהבת    אמירה  ציטוט   לאחר'. יש לציין שכלל זה נכון גם  ויגד'  או'ויען'    דוגמת

  השנייה  הדמות  דברישיביא את    קודם',  ויאמר'  ויציין  המספרד אחרי אותו הציטוט ישוב  ימי
,  ו"מ;  יג,  ז"ל;  כח, ב"ל;  ה,  ט"כ;  כד, יח, א,  ז"כ; לג,  ד"כ; ז, א,  ב"כ; ט',  ג)למשל: בראשית  

',  ב  ב"שמ;  יא,  ג "כ;  טז,  ו"ט ;  ה,  ב"י  א"שמ;  יא,  ג "י;  ה,  ב" י  שופטים;  ו',  ח;  ב',  ד   שמות;  ב
 (. ועוד ;  ח', ז ; י ', ו' עמ; יד',  כ ; יד ', ב א"מל; יב, ד"י;  ו, ב', ט; כ, א

,  ג"נ;  טו–יד, ט"מ  ישעיהו   למשל  נועיי)  והשירית  הנבואית  בספרות  גם קיימת    מנםוא  זו  תופעה  3
(;  237– 214'  עמתהלים,    נו סמט,עיי  האחרון  עלו  ;א"צ  תהילים';  א  מלאכי;  ה,  ב"י  ירמיהו;  א

,  סיפור,  פולק  גם  וורא;  המקראי  בסיפור  רק  במוקפד   קיימת'  ויאמר'  ציון   של  הנורמהככלל,    אך
 . 85' עמ
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 לו   שקדמה בלא דמות של מפיה הנמסר ציטוט  של תוכנו כי  נמצא תמיד אך, אגרסיביות

 של  בליבה  הוא  עומד  וכי,  ומתפרצת  בהולה  להיאמרות  מתאים  המספר  מפי'  ויאמר'   תיבת

במקרים אלו נחוש כי הדוברים מתפרצים לתוך מארג מסירת   .ודרמטית  סוערת  סצנה

 שבין   זו  התאמה  מתוך  4הדברים הרגיל, וכמו אין ממתינים הם להצגתם על ידי המספר. 

 דעתי  לעניות  עולה,  במאמר  להראות  אבקש   שאותה  , צורתם המתפרצתל  תוכן הדברים

 אמצעי  אם  כי',  מקוצר  מקרא'   או   נוסח  שיבוש   לא  ואף,  בעלמא  מקריות  זו  אין  כי  המסקנה

המשמש להמחשת האופן שבו נאמרים אותם ,  (שכיח  שאינו  אף)  מכוון  אקספרסיבי   ספרותי

   5להורות על הלך הרוח העומד ביסודם. הדברים, כמו גם 

,  בדוגמה זו או אחרת שאביא ישנו שיבושכי  בצדק  בעל דין  יטען  גם אם  משום כך,  

בכך להכהות את המסקנה, כיוון שזו אין    ,נוסח המקראצור דברים ביאו קחספוס עריכתי  

גם ן המצטבר. מטעם זה  ומשקל  ה של התופעה הנידונהיקרויותימתקבלת לאור מכלול ה

, )שיש בהם ממד ספקולטיבי מסוים(השונים  לעובי הקורה של בירורי הנוסח  כנס  ילא א

. כלל שיש בו לסברםך כך אציע  ומתו  , אלא אצביע על המכנה המשותף למופעי התופעה

האחת   :הערות  שלוש עוד    להעיר  אבקש ,  המדוברת  התופעה  את  ואדגים  שאגש   קודםו

 הנידונים והשלישית  הכתובים  נוסח  בדבר  אמצעי ספרותי זה, השנייהבדבר אופיו של  

 .היגודם מלאכת בדבר

ר נידונה רבות בחקר הספרות והמקרא.  הסיּפּור זמן משכי בין היחס א. שאלת  6והִסיּפֵ

ר שבו קצר מזמן   זמן  המתומצת,   ואופיו  המקראי  הסיפור  של  ככלל, עקב דחיסותו הִסיּפֵ
 
"ל,  חז  בתקופת   כבר  מוכרת  הייתה  הכתוב   ידי  על  הדבר  שיצוין   בלא  הדוברים   התחלפות   תופעת  4

'  עמ  ליברמן '  מהד,  ט  סוטה  תוספתא' )זה  אמר  לא  זה  שאמר'מי    כגון  באמרות  הצביעו  ועליה
לא על מה שאמר זה אמר זה' )ספרי בהעלותך פח,    –( ו'אתה סבור כל שאמר זה אמר זה  210

מנם  ו(. רוב הקריאות שהוצעו לכתובים במקומות אלו ובמקבילות נראות א221מהד' כהנא עמ'  
 של   מה־ סקירת דרשניות, אך ההכרה בעצם אפשרות התופעה מלמדת על רגישות ספרותית.  

– 331'  עמעמנואלי, בראשית,    אצל  מצויה,  מפורש  ציון   בלא  נושא   החלפת  של   וכן,  זו  תופעה
 .   360–358עמ' , תליבוביץ, בראשיובמקצת אצל  333

, נוכל לראות במקומות נוספים  אקספרסיבי  ספרותי  אמצעי  המשמשות,  תומכוונ  מילים  השמטות  5
בושת  במקרא.   איש  של  שמו  את  המספר  משמיט  למשל  אבנר: כך  את  האשמתו  בתיאור 

יֶלֶגש  ָאִבי' )שמ"ב,   אָתה ֶאל ּפִ ה ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּוַע ּבָ ה ַבת ַאּיָ ָמּה ִרְצּפָ ֶלֶגש  ּוש ְ אּול ּפִ 'ּוְלש ָ
ז( לצורך אפיון חיוורונו וחולשתו של איש בושת מול אבנר )הסבר אחר מביא גלנדר,   ג', 

בל טרם יציאתם אל השדה מדווח המספר: 'ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל  (; וכך בסיפור קין וה78אמנות, עמ' 
ֶהֶבל ָאִחיו' )בראשית ד', ח(, ברם תוכן הדברים מושמט. מן ההקשר מסתבר כי הייתה זו הזמנה  

(, egrediamur foras(, הוולגטה )Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίονוכן הוא בתרגום השבעים )   –לצאת  
  איתא ונפוק תרוינן לברא( והשומרוני;  הירושלמי )ניאופיטיהפשיטתא )נרדא לפקכתא(, התרגום  

; וכן הרס"ג בפירושו שם(  217–215אך לא בכדי טוען גלנדר )בראשית, עמ'    –  )נלכה השדה(
לפנינו מכוון  המק  , שניסוח  הנסיבות  ואת  הדיבור  רשות  את  מקין  לשלול  לות  ישמטרתו 

)סיבות   לרצח  למצוא  יוכל  מק־אנטיר,  האפשריות שהקורא  מעלים  זה  מכוון  לניסוח  אחרות 
'חסרים'    משפטים  על  , וסקירת מחקר עדכנית עורך רייס, קין(.144להיראות וגרוסמן, גלוי, עמ'  

ראsentences expressed peculiarly)'  בכלל'מוזרים'    או תחביר  גם   ו'(  עמ'  קרופט,   ,63; 
;  נו בזק, זמןעיי  ספרותי   כאמצעי  מילים  השמטת  של  נוספות   לדוגמאות  ;537עמ'  בר, מבוא,  ידרי
 . 223–221' עמ, היום עד, ל"הנ

ג'נט, שיח,  ; 147–146', עמ' הסיפרמילון, 'הזמן המסופר וזמן   אבן, למשל ו הספרות רא בחקר  6
;  מיירהוף, זמן;  ; הנ"ל, זמן נרטיבימולר, משמעות הזמןגרבו, טכניקה;    ;227– 161,  155,  95עמ'  

 

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf


 התפרצות הדוברים בסיפור המקראי כאמצעי ספרותי 

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf   3 

חפיפה בין זמן הסיפור שבן היה מקום לצפות ל  סצנות הסיפוריות. נכון הדבר אף בּפּורהסי

ר שגם בתיאורי השיח בורר לו המספר רק את הנחוץ , כגון בדיאלוגים, כיוון  לזמן הִסיּפֵ

גתית אך על אף הנורמה הסו  7.לשם קידום העלילה ואין הוא מנסה לשוות לה אופי ריאלי 

הקיצור ברובד   םהאמורה, חשיבות ספרותית רבה נודעת כידוע לאותם המקומות שבה 

ר מוחשי עוד יותר, שכן כלי הוא בידי המספר בעיצוב האירועים והמהלכים שברובד   הִסיּפֵ

לכלי זה נוכל לשייך גם את תופעת התפרצות הדוברים הנידונה במאמר זה,   8. סיּפּורה

רשל  כיוון שבה מלאכת הקיצור   מגיעה לשיאה, וכך היא מעצבת באופן המוחשי   הִסיּפֵ

 ביותר את הדרמה הניטשת ברובד הסיפור.  

ובו, כך מבקש אני לטעון, קיימת התופעה   במרכזו של מאמר זה עומד נוסח המסורה.  ב

ד, נוסח הכתובים המשתקף מן י שאותן אציג מי  , בחלק מן הדוגמאות  .הספרותית הנידונה

באמצעות מילת 'ויאמר' המתווספת לפניה. בהם  מרוסנת    התפרצותהו  , שונההתרגומים  

 מוצעתהספרותית ה  קריאהה  עומד במרכזהכי נוסח המסורה הוא  עובדה  לבד המ  ואולם

להעדיפו גם מן הבחינה הביקורתית. יש  ברוב המקרים הנידונים  ש מאוד    יתכןיבמאמר זה,  

כמה ספרותית    כבר  אוריינטציה  בעלי   וצרימות '  נוסח  שיבושי'   כי  הראו מחקרים 

רבים   כי  נטעןעוד    9.מכוונים  ספרותיים  אמצעים  למעשה  םה   סטבטק  סטואליותטק

הקדומים  המקרא  השבעים(   ממתרגמי  תרגום  היו    )ובעיקר  רגישות לעיתים  חסרים 

כך   ומשום  ואףספרותית,  בטקסט,  וחספוסים  צרימות  'תיקנו'  כתובים   הם  השלימו 

ן להתעלם מהתחושה שיש דברים  אי  , יש בטענה קורטוב של חומרהואף אם    10; מדעתם
 

וייס, מקראות, ו  בחקר המקרא רא  .60–47עמ'  ,  קינן, פואטיקה־ ; רמון69–59עמ'  מנדילוב, זמן,  
; פולק, 117–107אמית, לקרוא סיפור, עמ'    ;172–154אפרת, עיצוב, עמ'  ־ ; בר334–312עמ'  
    .ועוד 153–147, עמ' סיפור

.  104–78עמ'    ,אלטר, אמנות  ;; הנ"ל, מימזיס96ליכט, סיפור, עמ'    ;158אפרת, עיצוב, עמ'  ־ בר  7
 קרוב ,  שהתקיימה  שיחה  על  ישיר  בדיבור  לדיווח  הנדרשטוען בענייננו ש'הזמן    גלנדרמנם  וא

  שאין   מודה   הוא   גם   אך (,  80'  עמ,  אמנות' )בפועל  השיחה  התקיימה  שבו   הזמן  למשך  יחסית
  הישיר  הדיבור ,  הדיווח  ודרכי   המודוסים  שמכל  להסכים 'שיש    אלא ,  השניים  בין  זהות   בהכרח

' אחר  מודוס  מבכל  יותר  יחסית  לזה  זה  מתקרבים  המסופר  והזמן  הסיפר  זמן  שבו  התחום  הוא
  תרומת   על  העומד ,  89'  עמ,  זמן,  מנדילובגם    ו (. ורא161; ובדומה: בראשית, עמ'  92'  עמ)שם,  
 גם   ורא  במקרא  השיח  עיצוב  על.  הנוכחות  אשליית  הגברת  בשל  הסיפור  לאמינותשיח  ־ הדו

 .   שם ובהפניותיו דוברים  הנ"ל,; , דיאלוגפולק;  יגר, דיאלוגים ;297–233מילר, דיבור, עמ' 
 102ליכט, סיפור, עמ'    עיינוקיצור תיאורי המספר.  לדבר זה נכון גם לקיצור דברי דמות וגם    8

;  (על בראשית כ"ז, לד)  89פרנקל, פרקים, עמ'  ;  (על מל"ב ד', כג)  297וסימון, נביאים, עמ'  
. מנגד, גם אריכות חריגה ברובד הסיפר משמשת (יח–על רות א', ח)  102גרוסמן, רות, עמ'  

– 81עמ'  בר־אפרת, שמ"א,  ;  73עמ'  שם,  סימון,    ו ורא)  שמ"א ג', וב. כך למשל  כלי ספרותי
  י   ות שבפס'כ באריבבראשית כ"ב, ובפרט    וכך   ;(100–93ארבעה עמ'  ־ שלושהזקוביץ,    ;82
מימזיס,  ,  אוארבך  ; ג'קובס, צייתנות;  לוונסון, התעמרות  ;165–164יזר, בראשית, עמ'  יספ וראו  )

אפרת, עיצוב,  ־ ; בר319–317; גרוסמן, אברהם, עמ'  165–157; גלנדר, בראשית, עמ'  19–3עמ'  
  .(160עמ' 

  .181–169גרוסמן, גלוי, עמ' ; , לשון מבולבלתרנדסבורג  9
–560' עמארבעה, ־ שלושהזקוביץ, למשל נו חוסר רגישותם הספרותית של התרגומים עיי על  10

שבמפתח  )וכן בהפניות  25' הע 72; סימון, נביאים, עמ' 113–112עמ' חזרה, ; שטרנברג, 563
אברהם,  גרוסמן,    ;, ערך 'תרגום השבעים: נטייה ליתר נהירות ואחידות'(363העניינים, עמ'  

ולהאוזן,    גם אצל  נו . על השלמת כתובים ו'שיפורם' בתרגום השבעים עיי25  'הע  484עמ'  
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 מדעתו   נקל לשער כי מתרגם שאינו מודע לאמצעי הספרותי הנידון יוסיף  , כךמשום    בגו.

כי מעתיק זה או אחר חטא בהשמטה   מלומר  המקור(,   בנוסח  )החסרה  ' ויאמר'   את מילת 

   . (Iectio difficilior potior) המועתק הטקסט במרקם חספוס היוצרת

על   11.בדיבור ישירכני הדיאלוגים  ותאת  למסור    בוחר על פי רובהסיפור המקראי  .  ג

זו   'בסיפור שנכתב לקהל שומעים ולאו דווקא לקהל קוראים,    אומר גלנדר כי בחירה 

ספק הוא כמובן עד כמה סיפורי   12יעדיף המספר לחקות את דמויותיו מאשר לספר עליהן'.

שנתלוו  מאפיינים  או  תכונות  חלקי,  באופן  ולו  משמרים,  הכתובה  במתכונתם  המקרא 

עם זאת דומני שדווקא   13לאירועי ההיגוד שלהם )הקשרי הביצוע(, במידה והיו כאלה. 

בהן מבקש אני לעסוק כעת, גם בטקסט הכתוב והנתון ש בהקשר של אותן התפרצויות  

להעביר לשומעיו את    המבצעיכול  לית  מסירה אורָ בידינו נקל לראות כיצד באמצעות  

יים והאמוציונאליים של הדיבורים המושמעים בהן. אך כיוון שבמרכזו טמטעניהם הדרמ

זה עומד   היגודו, הכתוב  הטקסט  של מאמר  ולא שאלת מלאכת  של הסיפור המקראי, 

 טיבו של האמצעי הספרותי המוצע. דבר אסתפק בהערה כללית זו ב

. סיפור המקראיאת התופעה הספרותית של התפרצות הדוברים ב  ציגאבקש לה  כעת

)תוך הסיפר  מלאכת  ברמת  שכאשר דובר מתפרץ אל תוך דברי המספר    כזכור, טענתי

 מה העלילתית מניע של בהילות ודחיפות ברלמצוא לכך    אפשר  14,השמטת המילה 'ויאמר'(

הבאות אבקש להציע על זו הדרך,   מובאותאת ה.  , הנובעת מטעם זה או אחרהמסופרת

ניסיון   בהתאמה  למיינן  תוך  השוניםולחלקן  ביסוד  לרגשות  לדעתי  עמדו   אשר 

־ י. מובן שדבר זה תלו (תסכול  או   בהילות, התלהבות, להט רטורי, וכחנות)  התפרצויותה

הוא   פלוני  רגש  שלא  ולומר  דין  בעל  לקום  ויכול  הוא,  בתשתית מפעפע  הפרשנות 

התפרצויות הטית של הסצנה הנידונה, אלא רגש אחר. מטעם זה, בבואי להציג את  הדרמ

מבוא    כמהאקדים   אני  ש אופן  לאשר  מילות  היסאת    רואהבו  הדרמ מארג  טיים ודות 

ומתוך פרשנות זו אבקש  )על אף הטורח האפשרי שבדבר(,  והמימטיים שבסצנה הנידונה

לשיקול דעתו   שעניין זה נתוןעם זאת ברי  לנמק את יסודה האמוציונלי של ההתפרצות.  

, אלא  ואינני מתעקש על פרשנותי שלי לסיבת הבהילות בכל סצנה וסצנה  , פרשןשל כל  

 .ימצאותהעצם ה לערק 

 
,  181–180, עמ'  נח–אדםקאסוטו,  ;  פריז', מסורת;  80–77פרנקל מחקרים, עמ'    ; 40שמואל, עמ'  

 . 2' הע 96, 87, 78, גלוי, עמ' גרוסמן; פולק, שיח ;198
 . 48–41מילר, דיבור, עמ'  עיינו  11
. על היסוד האוראלי העומד ביסודם של סיפורי המקרא נכתב רבות  80, אמנות, עמ'  גלנדר  12

עיי הסקנדינבית(,  באסכולה  )ובעיקר  בסקירות    נומאוד  מיתוס  אצללמשל  הנ"ל,    ;רוגרסון, 
פולקלוריזםאנתרופולוגיה;   השוואה  ;קירקפטריק,  ספרותיים  טלמון,  בכלים  השימוש  לטעם   .

;  17–16עמ'    ,סיפור שבע"פ,  זקוביץראו אצל  בניתוח העיבודים הכתובים של סיפורים אלו  
 . 23–15גרוסמן, גלוי, עמ' 

   .15–14עמ' , , מספראלרעי־ שנהרראו  מיומן ממספר לשמיעתו סיפור קריאת שבין הפער על  13
המאמר    14 עיקרו  לאורך  'מתפרץ'.  בפועל  שימוש  עושה  האני  ברובד  כמובן  רנעוץ  עת  ,  ִסיּפֵ

בדיבור  גם יסוד ברובד הסיפור, שהרי    ו יש להדמות מתפרצת לכאורה לדברי המספר, אך  ש
ההתפרצויות שתיוחסנה לדמויות אינן מורות    על כן.  התפרצותחפוז ולהוט בלול קורטוב של  

התפרצות ברובד  במעין    מומחשברובד הסיפור, אלא על דיבור חפוז שעל התפרצות    ככלל
         הסיפר.
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אפופה ברגשי   דוברתבהן הדמות הש   למצוא בסצנות  נוכל  סוג ראשון של התפרצויות

ודחיפות רבה.    בהילות  במהירות  לפעול  אותה  בהדוחקים  מוצאים  אנו  של   דיבורוכך 

 אחימעץ: 

 

ן  ֲאִחיַמַעץ  עֹוד  ַוּיֶֹסף(  כב)   ָאִני   ַגם  ּנָא  ָאֻרָצה  ָמה  ִויִהי  :יֹוָאב  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ָצדֹוק  ּבֶ

י ַאֲחֵרי ה :יֹוָאב ַוּיֹאֶמר ?ַהּכּוש ִ ה זֶּה ָלּמָ ִני ָרץ ַאּתָ ׂשֹוָרה ֵאין  ּוְלָכה ּבְ (  כג . )ֹמֵצאת ּבְ

  15( כג–כב, ח "י ב"שמ) .רּוץ :לוֹ  ַוּיֹאֶמר ? ָארּוץ   ָמה   ִויִהי 

 

י  לדוד  ולבשר  לרוץמיואב  מבקש    אחימעץ ָפטוֹ   'ּכִ ד'  ה  ש ְ אך זה מסרב לבקשתו   16,ֹאְיָביו'   ִמּיַ

 ',ָארּוץ ָמה ִויִהי'  בקריאהאחימעץ  פורץ בפעם השלישית 17. בשלל טיעונים ופעמייםפעם 

אך תחושת הדחיפות של אחימעץ  זו נענה לו יואב ואומר לו 'רּוץ'.    קריאהובתגובה ל

 .להקדימו  ופק בידייס  היהי  לא  ושובהמתרחק במרוצו,    הכושי  יעלם  : הן תכףמסתברת

  , בפסוקים  כספי־מסורי  של  קריאתו  את  נקבל  םתתברר אף יותר א  בסיטואציה  הבהילות

 עצמו   מוצא  יואב  , זה  פי  על  18. כב'  פס  באמצע  כבר  במרוצתו  מתחיל  אחימעץ  פיהלו

'. רוץ'  אחריו ומפטיר מתייאש  הוא לבסוף ש  עד, במרוצה ממנו המתרחק אדם עם משוחח

 תוך   המרוצה  בלהט  נאמרתה  , אחימעץ   של  השלישית  בקשתו  אזי,  הדברים  נכונים  אם

 שוב)ומחסור האוויר בריאות?(    המרחק  שתכף  כיוון,  ביותר  חפוזה  , אחור  הראש   סיבוב

  .השניים בין שיח־דו כל יאפשר לא

זו מעוצבת המשפטים של שני  באמצעות התקצרות  היטב    תחושת הבהילות בסצנה 

רגם    בהתאמה, התקצרות המחישה  הדוברים כך הוא בבקשותיו החוזרות   19;את משך הִסיּפֵ

 של אחימעץ:

 

ָרה ּנָא ָארּוָצה'  ְ ֶלךְ  ֶאת ַוֲאַבׂשּ י ַהּמֶ ָפטוֹ  ּכִ ד' ה ש ְ  'ֹאְיָביו ִמּיַ

י ַאֲחֵרי ָאִני ַגם ּנָא ָאֻרָצה ָמה ִויִהי'   ' ַהּכּוש ִ

 'ָארּוץ ָמה ִויִהי' 

 

 וכך הוא בתשובותיו של יואב: 

 

 
הוספתי    לצורך  15 בנוסח הקרי.  זה הם  לפני    נקודותייםשטף הקריאה הציטוטים לאורך מאמר 

 ציטוטים ישירים ופסיקים בסיומם. 
הסתפק שמא   רדגלנ, אך  אחימעץראה במילים אלא תכסיס מצד  (  297)שמואל, עמ'    הרצברג  16

מלבשר לדוד  נמנע    אחימעץשלבסוף  זכור  נ(.  114– 113)אמנות, עמ'  אחימעץ אכן חשב כך  
עמ'  , שכול,  הופמן  גם  ובמסירת הבשורה לדוד רא  ועל פתלתלות  .במישרין על מות אבשלום

   .הלייר, ריצה עיינו ריצתו משמעות על, ו6–5
ׂשֹוָרה  ֵאין'ּוְלָכה    הקשה  הביטוי  על  17 ; רוטנברג, ביטויים  סתומים  ביטויים ,  מהלרו  רא'  ֹמֵצאת  ּבְ

   . שליליים
    .אחימעץ מרוצתכספי, מסורי   18

 קלאוס, בשורה.  ; מתיאשמן, אלמנט דרנו גם שיח זה עיי־ העיצוב האומנותי של דו על  19
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ׂשָֹרה  ִאיש    'ֹלא ה  ּבְ ְרתָּ   ַהזֶּה  ַהּיֹום  ַאּתָ ַ יֹום  ּוִבׂשּ ר  ֹלא  ַהזֶּה  ְוַהּיֹום  ַאֵחר  ּבְ ֵ י  ְתַבׂשּ   ַעל   ּכִ

ן ן ּכֵ ֶלךְ  ּבֶ  ֵמת'  ַהּמֶ

ה ה זֶּה 'ָלּמָ ִני ָרץ ַאּתָ ׂשֹוָרה ֵאין ּוְלָכה ּבְ  ֹמֵצאת'  ּבְ

 'רּוץ'

 

ראת התקצרות נוסחת ההצגה של יואב ברובד גם  על כך יש להוסיף ו    :הִסיּפֵ

 

 יֹוָאב  לוֹ  ַוּיֹאֶמר

 יֹוָאב ַוּיֹאֶמר

 לוֹ  ַוּיֹאֶמר

 

תחילה   שנאמר   בלאיד,  ימ  נמסרת לנו)פסוק כג(    קריאתו השלישית של אחימעץ  נה, יוה

 לאופןאף    מועתקת  אחימעץ  של  הדחופה  קריאתובזה האופן  דומה ש   20'. אחימעץ  ויאמר' 

, כמו אין  הדברים  מסירת  של  הרגיל  למהלך  כביכול  מתפרצים  ודבריו,  האירועים  סיפור

שיציגלו   להמתין  'ויאמר'   הוושהות  תיבת  באמצעות  משמשת   .כדובר  זו  התפרצות 

  21תחושת הבהילות והדחיפות בסצנה המתוארת.  להמחשת

בסיטואציית משיחת שאול  גם    התפרצות מתוך תחושת בהילות ודחיפות נוכל למצוא

 22:בסתר

 

ֲעלֹות   ַוְיִהי  ]...[ (  כו) ַחר  ּכַ ַ ְקָרא  ַהש ּ מּוֵאל   ַוּיִ אּול   ֶאל   ש ְ ָגה   ש ָ  קּוָמה   : ֵלאֹמר  ַהּגָ

ֶחךָּ  ּלְ ָקם  , ַוֲאש ַ אּול  ַוּיָ ְצאוּ   ש ָ ֵניֶהם  ַוּיֵ מּוֵאל  הּוא  ש ְ ה(  כז ) .  ַהחּוָצה  ּוש ְ ְקֵצה  יֹוְרִדים  ֵהּמָ  ּבִ

מּוֵאל  ָהִעיר אּול  ֶאל  ָאַמר  ּוש ְ ַער  ֱאֹמר  :ש ָ ֲעֹבר  , ְלָפֵנינוּ   ְוַיֲעֹבר  ַלּנַ ה  , ַוּיַ   ֲעֹמד  ְוַאּתָ

ּיֹום ִמיֲעךָ  ּכַ ַבר ֶאת ְוַאש ְ  פ .ֱאֹלִהים ּדְ

ח(  א) ּקַ מּוֵאל  ַוּיִ ךְ   ֶאת  ש ְ ֶמן  ּפַ ֶ ֹצק  ַהש ּ וֹ   ַעל  ַוּיִ ֵקהוּ   ֹראש  ָ ש ּ י  ֲהלֹוא  ַוּיֹאֶמר  ַוּיִ ֲחךָ   ּכִ  ְמש ָ

 ( י', א – ', כוט א"שמ). ְלָנִגיד ַנֲחָלתוֹ  ַעל' ה

 

 
  זו   מילה  הוסיף  שהמתרגם  דומה,  למעלה  כאמור  אך,  משתקפת'ויאמר'    מילת  השבעים  בנוסח  20

 361'  עמ,  בשורה,  קלאוס  גם   סובר)וכן    המקור  לנוסח  מהימנה  עדות  בה  לראות  ואין  מדעתו
 (. 13 הערה

( באומרו: 'בפעם זאת, כדי להראות את קצר רוחו של 360חש בזה קלאוס )בשורה, עמ'    וכבר  21
 , משמיט המספר את נוסחת "ויאמר"'.  אחימעץ

כיוון    נאמן, שאול.גלנדר, מוטיבים;  ;  סגולות ,  דובשני  גםראו   סיפורה  של  הספרותי   עיצובו  על  22
י"ב(  –)שמ"א ח'שאלת יחס סיפורי המלכת שאול  ,  המוגמר  נוסחב  עוסקתספרותית  הקריאה  הש

מורידה  האינומקורותיהם   או  בובר,    מעלה  גישתו    כיום מנם  וא.  שאול()וראו  של  רווחת 
,  מק־קרטר, שמ"אהמרכיבים מחזור זה )המבחינה בכמה רבדים סיפוריים    (שמואל)פלדט  סאיי

מק־קרטי,    ;יסודצבת,  )  מעוצב  אחד  ספרותי  מגבשכהציגוה  מחקרים    כמה  ברם  ,(27–12עמ'  
כץ, שני בנושא ראו למשל  סקירות עדכניות  ל(.  משבראסלינגר,  פוקלמן, נדר ותשוקה;    ;מלוכה

 . 273–256עמ' , עריכה, חיות ;156–117' עממלכים, 
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 בשעת ובקצה העיר    אדם  מעין  הרחק  המתרחשת,  למלך  שאול  שלהראשונה    משיחתו

 24ו של שאול, שגם לנערעד    סודיות זו כה רבה,   23.סודיות  במעטה  אפופה,  מוקדמת  בוקר

, ואף לדודו נמנע לדעת עליה דבר וחצי דברנאסר    , , ו(ט' )  הוגה הרעיון לסור אל שמואל

לל גנקבע בסודיות  ה  מעטהש   כמה חוקרים כבר העלו   .(ם י', טז)ש   מלספר עליהשאול  

שהרי   25יד רמה; ישראל  שבאותה שעה משלו ב  , מפני תגובתם של הפלשתיםהרב  החשש  

גם חייהם של וחייהם של שאול ושל שמואל בסכנה, יעמדו , אם ייוודע הדבר בטרם עת 

סודיות זו טעם נוסף, ול  תכןיישתיות.  העלולים להיפגע מפעולות תגמול פלים  פאנשים נוס

במרכזה של המלכת שאול הפומבית תעמוד הגרלה מאגית בניצוחו הרי    :ישראלי־פנים

אם ייוודע ברבים כי שאול הומלך זה לא כבר, כל אותה הגרלה , ו(כב–', כי)של שמואל  

 .'משחק מכור' , כחסרת טעםתתברר כ

 ,לאיש   תיוודע  לא  שאול  שמשיחת  לוודא  כדי  הנדרשים   האמצעים  כלאת    נוקטשמואל  

 עם יורד אל קצה העיר    הואש   לאחר  26. הכושר  שעת  בהינתן  ידימ  לקיימה  מבקש   והוא

 שהחל  סתוריןהממן הבחינה העלילתית,  .  לבד  יותירם  הנער  כי מבקש    הוא  , ונערו  שאול

יציאה הסודית ה  עם  מתעצם  , בעת סעודת הזבח   שאולעל  ורעף  הש   המופרז  הכבוד  עם

 הסיטואציהכל    של  פשרה  שאלתו  , מגיע לשיאו  המתח  הנער  סילוקעם  .  עלות השחרב

, כמחטף  כמעט  המתבצעת  המשיחה  פעולת  עם  מגיעה  ההתרה.  את שאולדאי  והטרידה  

  קצרה היא: שעת הכושר  אך  .  הסיטואציה  פשר  מה(  לקורא  מויוע)  לשאול  מתברר  עת

כל זמן שאין רואה   שאול  את  למשוח   להספיק  עליושמואל נמצא בלחץ של זמן, שהרי  

הפעלים בקטע  אותם וריבוי  זה;  חיפזון  היטב   במילה  תמובע  הנער  הסתלקות  .ממחיש 

כמו מתפרץ   שמואל  28'.ויאמר'   לי הקדמתב  שמואל  דברי  מובאים  כך  אחר  ידיומ  27',ויעבר' 

יכול שמואל   ,'המסגיר'   קטמשנסתיים הארק  כדובר.    קודם שהוצגעוד  דברי המספר  אל  

 לשאול   הנכונים  הסימניםכל    אתובמתינות  מונה באריכות  הוא  ואכן עתה  .  ירגעלשוב ולה

ר, ובהתאמה שב ומתארך לו גם משך הבדרך  .ִסיּפֵ

ייתכן שהתפרצות מעין זו קיימת גם בתיאור תשובת אנשי נינוה. לאחר שיונה קורא  

בבהלה  מגיבים  העיר  אנשי  ד(,  ג',  )יונה  ֶכת'  ֶנְהּפָ ְוִניְנֵוה  יֹום  ִעים  ַאְרּבָ 'עֹוד  כי  ואומר 

 ובנמרצות רבה שמביאה למחילה המיוחלת:

 
– 82' עמרואה, אליצור, ; 82' עמשמואל, אילת, ; 53 שאול, עמ'זו ראו גם ברטל,  סודיות על  23

עיי122'  עמ,  מלכים  שני,  כץ;  83 שאול  מלכות  בעיצוב  המשיחה  פעולת  חשיבות  על    נו . 
 . 208–207עמ' מלוכה, , אברמסקי

אברבנאל למד כי המדובר בנערו של שאול דווקא, ולא בנערו של שמואל, מכך ששמואל   24
ודאי שלא היה    ,עצמו  שמואלכי יורה לנער לעבור; והרי אם היה הוא נערו של    אולמבקש מש

 "ם על זו הדרך(.  מלביכך )וכן כתב נצרך ל
 . 230כרך א, עמ' מלוכה, גרסיאל,  למשל  25
 במשיחת   כך.  רב  בחיפזון  או  בסודיות  מתבצעת   למלך   אדם  משיחת  במקרא  נוספים  במקומותגם    26

  פעולת   מוזכרת  לא  אלו  בפסוקים.  טז–ז',  ח  ב"מל)  חזאל  במשיחת  אולי  כך(,  ז"ט  א"שמ)  דוד
 '(.  ט ב"מל) יהוא  במשיחת וכך( טז, ט"י א"במל הוזכרה זו  אולם, משיחה

התחביר הייחודי    על'.  לפניהם  מעצמו  עבר  שמואל  דברי  הנער  כשמוע  –  ויעבור: 'המצודות  בעל  27
  (115)שמ"א, עמ'    בזק  לדעת.  תחבירניקצי,    ; תחומים  ,דה־רגטראו גם  המשתקף בתופעה זו  

 .  תיאור מעברו של הנער נמסר לחיזוק תחושת החשאיות האופפת מאורע זה
 . בנוסח השבעים המילה 'ויעבר' חסרה, וממילא אין צורך לשוב ולכתוב 'ויאמר'  28
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דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָם.   ים ִמּגְ ּקִ ּו ׂשַ ש  ְלּבְ ְקְראּו צֹום ַוּיִ אֹלִהים ַוּיִ י ִניְנֵוה ּבֵ ֲאִמינּו ַאְנש ֵ )ה( ַוּיַ

ב   ק ַוּיֵש ֶ ְרּתֹו ֵמָעָליו ַוְיַכס ׂשַ ֲעֵבר ַאּדַ ְסאֹו ַוּיַ ָקם ִמּכִ ָבר ֶאל ֶמֶלְך ִניְנֵוה ַוּיָ ע ַהּדָ ּגַ )ו( ַוּיִ

ֵהָמה ַעל ָהֵאֶפר. )ז( ַויַּ  ֶלְך ּוְגֹדָליו ֵלאֹמר: ָהָאָדם ְוַהּבְ ַעם ַהּמֶ ִניְנֵוה ִמּטַ ְזֵעק ַוּיֹאֶמר ּבְ

ים ָהָאָדם  ּקִ ּסּו ׂשַ ּתּו. )ח( ְוִיְתּכַ ָקר ְוַהּצֹאן ַאל ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל ִיש ְ ַהּבָ

ָחְזָקה ְוָיש ֻ  ֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאֹלִהים ּבְ ר  ְוַהּבְ ְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאש ֶ בּו ִאיש  ִמּדַ

יֶהם. )ט(   ַכּפֵ ּוב ְוִנַחם ָהֱאֹלִהיםּבְ ְרא   ִמי יֹוֵדַע ָיש  ב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוֹלא ֹנאֵבד. )י( ַוּיַ ְוש ָ

ֶחם ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָרָעה ֲאש ֶ  ּנָ ַוּיִ ָהָרָעה  ם  ְרּכָ ִמּדַ בּו  י ש ָ ּכִ יֶהם  ר  ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ

ה. )שם, ה ר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְוֹלא ָעׂשָ ּבֶ  ( י–ּדִ

 

ט ממשיכים ומצטטים את דברי מלך נינוה שבהם הוא –על פי ניקוד המסורה, פסוקים ח

קורא לאנשי עירו ללבוש שק, להתפלל ולשוב מהרעה, ואף מזרז אותם מתוך תקווה 

ר את קיומו של צו לפי קריאה זו, המספר אינו מתא 29שהאל ימחל להם ויימנע מלאבדם.

ם  ְרּכָ בּו ִמּדַ י ש ָ המלך, אלא מוסר מייד שתשובת העיר התקבלה )פסוק י(; כאשר המילים 'ּכִ

ָהָרָעה' הן תיאור משלים שמגשר על פער אינפורמטיבי זה. קריאה אחרת בפסוקים עולה 

( ( נוספה בין פסוקים ח וט,  ' באמרם'   , λέγοντεςמתרגום השבעים. שם המילה 'לאמר' 

ואילו הפעלים שבפסוק ח תורגמו לא כלשון המרצה לעתיד, אלא כלשון עבר )עתיד 

בּו ]...['(. היתרון של קריאה זו ברור, שהרי  ֻ ים ]...[ ַוִיְקְראּו ]...[ ַוָיש  ּקִ ּסּו ׂשַ מהופך: 'ַוִיְתּכַ

ניתן   30המעשים שאלוהים רואה בפסוק י ומגיב נכחם במחילה הם שמתוארים בפסוק ח. 

א ולתרץ  ה  פסוקים  בין  המספר  בדברי  כפילות  למנוע  ברצון  המסורה  קריאת   ,ח- ת 

שבשניהם נזכרת ההתכסות בשקים; ברם מעבר לכך שאין זו כפילות, שהרי האמור בפסוק 

ח מרחיב את התיאור שבפסוק ה, גם לפי קריאת המסורה ישנה כפילות כלשהי, כאשר 

בר עשו זאת מדעתם. מטעם זה צו המלך על לבישת השקים מגיע לאחר שאנשי העיר כ

קריאת השבעים בפסוקים מסתברת לא פחות מקריאת המסורה וקשה להכריע ביניהן. 

ביסוד  עמד  אף  )ושאולי  בתרגום  'לאמור'  התיבה  הוספת  מאחורי  והנה, הטעם שעמד 

הכרעת נוסח המסורה( הוא היעדר ציון הדוברים בפסוק ט. אך לאור דבריי עד הנה, אם 

תרגום השבעים, סיבת הדבר ברורה. התפרצות אנשי נינוה לתיאור   נאמץ את קריאת 

המספר היא אמצעי ספרותי שנועד להמחיש את בהילותם הרבה והדוחקת ואת תשוקתם 

 העזה להינצל.

כיוון שבה לא אל  צתהדוגמה האחרונה להתפרצות מן הסוג הנידון מפתיעה במק  ,

עד, אשר הוא ־אל דבריו של מספריודע מתפרץ הדובר, אלא  ־לודברי המספר המקראי הכ

 
)כדרך שמצינו    29 איננה מבע תקווה  ָהֱאֹלִהים'  ְוִנַחם  ּוב  ָיש  יֹוֵדַע  'ִמי  יונתן הקריאה  לפי תרגום 

עמ'   חופש,  בולין,  דיונו של  וראו  יד;  ב',  וביואל  כב  י"ב,  פנייה  145–143בשמ"ב  אלא   ,)
ה'   תגובת  את  מציין  אינו  'ישוב'  הפועל  כאשר  בחטאיהם,  שמכירים  נינוה  לאנשי  מהמלך 

, ויתרחם מנהוןיתוב    דאית בידיה חובין, אלא את הפעולה הנדרשת מהם: 'מן ידע  המיוחלת
 . עלנא מן קדם יי'

, ועל משמעות 23, הערה  256הטקסטואלי של שתי הקריאות ראו ששון, יונה, עמ'    אעל הממצ 30
 .127; בולין, חופש, עמ' 267–264הכתובים לאורן ראו שם, עמ' 
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עצמו דמות ברובד הסיפור המגוללת אירועי עבר כחלק מן העלילה. כזאת נמצא בפתח 

לֹו ַוּיֹאַמר: ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם: 'נאומו הראשון של בלעם:   א ְמש ָ ָ ׂשּ ַוּיִ

י ַיֲעֹקב ָרֵאל" )במדבר כ"ג, ז(ּוְלָכה ֹזֲעָמה יִ   ְלָכה ָאָרה ּלִ פחדם הרב של מואב מישראל    . ' ׂשְ

ָקץ מֹוָאב ' מודגש כבר בראשיתו של הסיפור:   י ַרב הּוא, ַוּיָ ֵני ָהָעם ְמֹאד ּכִ ָגר מֹוָאב ִמּפְ ַוּיָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ' כך, בלק מגיב בבהלה רבה )של  )שם כ"ב, ג(. ב  ' ִמּפְ

ֶדה ָ ֹור ֵאת ֶיֶרק ַהׂשּ ְלֹחְך ַהש ּ ל ְסִביֹבֵתינּו ּכִ ָהל ֶאת ּכָ ה ְיַלֲחכּו ַהּקָ ( ופונה [ שם, ד]   ' ִמְדָין: ַעּתָ

ִדים' לגייס אל שורותיו את בלעם. מהרכבן של המשלחות )  ים ְוִנְכּבָ ִרים ַרּבִ (, [שם, טו ]  ' ׂשָ

ְדָך ְמֹאד ְוֹכל  ' מהשכר הרב המוצע לבלעם ) ד ֲאַכּבֶ הַכּבֵ ר ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעׂשֶ ( [שם, יז]  ' ֲאש ֶ

( ר ' ומיציאתו של בלק לקראתו  ֲאש ֶ ַאְרֹנן  בּול  ּגְ ַעל  ר  ֲאש ֶ ִעיר מֹוָאב  ֶאל  ִלְקָראתֹו  ֵצא  ַוּיֵ

בּול ַהּגְ ְקֵצה  ( נוכל לחוש בלהיטותו הרבה של בלק לבואו של בלעם, להיטות אשר ' ּבִ

והוא אף נתן לו   , בפחדו של בלק  מקורה בפחד הרב שנפל עליו. דומה שגם בלעם חש 

ביטוי בנאומו. תחילה הוא מקדים ומציג את הנסיבות שהביאוהו עד כה, אך לאחר תיאור 

הנמסרים  בלק  של  דבריו  את  ומצטט  בלעם  עובר  דבריו,  בתחילת  שלישי  בגוף  בלק 

באמצעות הצגת בלק כמי   31כדיבור ישיר, ללא ציון העובדה כי הוא האומר את הדברים.

בלק אמר  רץ אל תוך משלו של בלעם מורגשת מידת הבהילות והדחיפות שבה  שמתפ

י ַיֲעקֹב' דברו: את      32. ' !ְלָכה ָאָרה ּלִ

 

בהן הדמות המצוטטת מתפרצת אל ש נוכל למצוא בסצנות  סוג נוסף של התפרצות  

במפגשם של אחאב   כךוקדחתנות.    , נמרצותדברי המספר מתוך תחושה של התלהבות

  :ובן הדד

 

ֵצא ן  ֵאָליו  ַוּיֵ ֲעֵלהוּ   ֲהַדד  ּבֶ ָבה  ַעל  ַוּיַ ְרּכָ ר  ֶהָעִרים  :ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר(  לד).  ַהּמֶ  ָאִבי  ָלַקח  ֲאש ֶ

יב  ָאִביךָ   ֵמֵאת ים  ְוחּוצֹות   ָאש ִ ׂשִ ק  ְלךָ   ּתָ ׂשֶ ר  ְבַדּמֶ ֲאש ֶ ם  ּכַ ְֹמרֹון  ָאִבי  ׂשָ ש  ִרית   ַוֲאִני   , ּבְ ּבְ   ּבַ

ֶחךָּ  ּלְ ְכָרת , ֲאש ַ ֵחהוּ  ְבִרית לוֹ   ַוּיִ ּלְ  ( לד–ג', לכ א"מל) .ַוְיש ַ

 

ועל דרישתו התוקפנית של בן   , להימנע מעימות עם ארם  ביקש אחאב מלכתחילה  כבר  

ךָ  ְסּפְ יךָ   הּוא  ִלי  ּוְזָהְבךָ   הדד )'ּכַ ברוח שפלה   הוא השיב(  ֵהם' ]שם, ג[   ִלי  ַהּטֹוִבים  ּוָבֶניךָ   ְוָנש ֶ

ְדָבְרךָ  ֶלךְ   ֲאֹדִני  ובמתינות )'ּכִ ר  ְוָכל   ֲאִני  ְלךָ   ַהּמֶ מבקש לנצל את  כעת הוא    .(ִלי' ]שם, ד[   ֲאש ֶ

 
 בשבעים, בוולגטה ובפשיטתא נוספה תיבת 'לאמור'.    31
  עם   העזתים   של   הזדעקותם  בתיאור  גם  נחפזת  התפרצות  מעין  לראות אולי    נוכל ,  שונה  ן באופ  32

ֶלךְ (  א : ')לעירם  שמשון  בוא ֹון  ַוּיֵ ְמש  ְרא  ַעזָָּתה  ש ִ ם  ַוּיַ ה  ש ָ ָ ֹבא  זֹוָנה  ִאש ּ ִתים (  ב. )ֵאֶליהָ   ַוּיָ   ֵלאֹמר   ַלַעזָּ
א  ֹון  ּבָ ְמש  ה   ש ִ ֹסּבוּ ,  ֵהּנָ ֶאְרבוּ   ַוּיָ ְיָלה  ָכל  לוֹ   ַוּיֶ ַער  ַהּלַ ש ַ וּ   ָהִעיר  ּבְ ְתָחְרש  ְיָלה  ָכל  ַוּיִ   אֹור  ַעד  ֵלאֹמר  ַהּלַ

  או '  ויּוַגד '   המילה  כי   ההנחה  רווחת   הפרשנים  רוב   בקרב(.  ב– א,  ז "ט  שופטים' )ַוֲהַרְגֻנהוּ   ַהּבֶֹקר
– 157' עמ, שמשון, זקוביץ)  נוסח כשיבוש   או מקוצר כמקרא  ב  פסוק מראש הושמטה' ויאמר'

את  ה  ,הוא  מכוון  ספרותי  אמצעי  כאן  גםש  ייתכן  אך(.  158  הפלשתיםשל    חפזונםממחיש 
  את  יותר  אף   תהלום  זו   הצעה.  להיעלם  בידו   שיעלה  טרם  לשמשון   ולארוב  לקוםלהספיק  
  הפלישתי  הכרוז  ידי  על  אלא,  המספר  ידי  על  נאמרת  אינה  ב  פסוק  של  ראשיתו  כי   האפשרות

ִתים'  הרשמי  בנוסח  קריאתו  הפותח :  כדוגמת)   כדובר  הצגתו  חסרון,  הדרך  זו  על'.  ֵלאֹמר  ַלַעזָּ
 המשקף את בהילות הדברים.   ספרותי כאמצעי להתפרש תוכל'( הקורא ויאמר'  או' קול ויצא'
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. לאחר שבן הדד מסגיר עצמו לידיו, אולי מתוך ימםוליישר את ההדורים עשעת הכושר  

ךָ סל )' וישעבדו כויחוס עליו ותקווה שאחאב    ָאִחי אחאב מכריז '   33,(]שם לב[   ' ֲהַדד  ֶבן  ַעְבּדְ

עשה המפגין לעין כול את ואף מזמין אותו אל תוך מרכבתו המלכותית, מ  )שם(  ' הּוא

במעמדם. בן הדד בתורו מתלהב מן היחס הנלבב )שוודאי בא לו כהפתעה לאור השוויון 

–, יחו"ט  א"מלארם מישראל )ר לקחה  ש אמתחייב להשיב לאחאב את הערים  וציפיותיו(  

ישלח את   לסיום מצהיר אחאב כי  34. דמשק  וקי, ג( ולתת לו הרשאות מסחר בש ב"כ;  כ

ממצאים   לאוריכולה להתבהר  התנהלות מפתיעה זו    עושה.  כך בן הדד לחופשי בברית ו

האובליסק השחור( עולה ו)  שלמנאסר השלישישל  מתוך מונולית כורח'    :ארכיאולוגיים

כי אחאב ובן הדד חברו שניהם לקואליציה גדולה שמטרתה הייתה למנוע פלישה אשורית 

  35אחאב לכונן ברית עם ארם השכנה.אולי משום כך ביקש , ולאזור

את התחושה    יוצרהו בהצעה משלו,  רעשבו כל שליט מבקש להיטיב עם    הנדיבותמפגן  

נאמרים מתוך התלהבות. לד,   36כי הדברים  עיצובו הספרותי של פסוק  גם  לכך תורם 

ר מהירות משלב המציג את שרשרת ההצהרות ותוצאותיהן כמעין כדור שלג ההולך וצוב

 "ו החיבור: ויכולם בו הולכים ותוכפים הפותחיםלשלב, תוך מעברים 

 

ר ֶהָעִרים יב ָאִביךָ  ֵמֵאת ָאִבי ָלַקח ֲאש ֶ   ָאש ִ

ים חּוצֹותוְ  ׂשִ ק ְלךָ  ּתָ ׂשֶ ר ְבַדּמֶ ֲאש ֶ ם ּכַ ְֹמרֹון ָאִבי ׂשָ ש     ּבְ

ִרית ֲאִניוַ  ּבְ ֶחךָּ   ּבַ ּלְ    ֲאש ַ

ְכָרת וַ   ְבִרית  לוֹ  ּיִ

ֵחהוּ וַ  ּלְ  .  ְיש ַ

 

רמשך ה  חיש את התלהבות המספר אף מהמחיש את אותה  דומה שמתוך הרצון ל  ִסיּפֵ

בר מד הוא ש דברים ברור שבן הדד  באמצעות ויתור על הצגת דמותו של אחאב. מתוכן ה

שלח שמהוא  נה לו )הן  וושאחאב ע  (שהרי הוא המחליט מי יוכל לסחור בדמשקלה )התחב

 
בפי עבדי בן הדד המשדלים  לדעת גריי )מלכים( בפירושו על אתר, הביטוי 'מלכי חסד' שנישא    33

את אדונם להסגיר עצמו לאחאב בטענה שמלכי ישראל הם 'מלכי חסד' )מל"א כ', לא( אינו  
מציין רחמנות, אלא דווקא נאמנות להסכמים מדיניים של וסל וריבון )וכן על זו הדרך: בנדור,  

ל לנו לשכוח כי  . וראו גם זרון, חסד; זובל, חסד(. א51–36; גלק, חסד, עמ'  50–49חסד, עמ'  
 . 165–158עד עתה ישראל היא שהייתה וסלית לארם. על שיח זה ראו גם וייסמן, סטירה, 

אילת, כלכלה,  ;  29הערה    143, מו"מ, עמ'  ורגון  חוצות;ונוה,   ראו בירןעל טיבן של ה'חוצות'    34
 .  208–206עמ' 

עמ'  מזר,    35 עמ'  פינקלשטין  ;212מלחמות,  אחאב,  היסטוריה  ;28,  עמ'  ברייט,   ,220–224 ;
. 147–142'  עמ"מ,  מו,  ורגון;  145עמ'    ,גרוסמן, ברית  ;  184–181עמ'    ,הנבואהימר,  יאופנה
 ולבארו   לנסות  ולא  במקרא  למסופר   להיצמד  ראוי  ספרותית  שבקריאה  הטוענים  יש  מנגד

 . (19 הערה, 79–78' עמ, מלחמות, סמט; ארם, מלחמת סימון)  מקראיים־ חוץ ממקורות
  והרימו  ימינו   את   לו  הושיט ברוח דברים לבבית זו תיאר יוסף בן מתתיהו את המאורע: 'אחאב  36

  דיפלומטיה   ; וזאת בהנחה שאין כאן גינוני(307'  עמ,  קדמוניות' )ונשקו  וחיבקו   מרכבתו  אל
   .כ', ט()דוגמת שמ"ב  שמן השפה ולחוץ נורמטיביים
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ִרית  'ַוֲאִניומכריז  כאן  ממש מתפרץ  אחאב    צורניתה  ברמהאך    37,(את שבויו בברית ּבְ  ּבַ

 ' ֶחּךָ ּלְ עצב את דברי אחאב מהמספר  זו    התפרצותבאמצעות    38.הוצג כדוברעוד בטרם    ֲאש ַ

  39. הניצות הממלכות יחסי ברית ביןרצון למהר ולכונן כנאמרים מתוך התלהבות נמרצת ו

 בסיפור מפגשם של יהוא ויהונדב: גם התפרצות מתוך התלהבות נוכל לראות 

 

ֶלךְ  ם  ַוּיֵ ָ ְמָצא   ִמש ּ ן  ְיהֹוָנָדב  ֶאת   ַוּיִ   ֶאת   ֲהֵיש    : ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַוְיָבְרֵכהוּ   ִלְקָראתוֹ   ֵרָכב   ּבֶ

ר  ְלָבְבךָ  ר  ָיש ָ ֲאש ֶ ָנה   .ָוֵיש    ֵיש    :ְיהֹוָנָדב  ַוּיֹאֶמר  ?ְלָבֶבךָ   ִעם   ְלָבִבי  ּכַ ן   , ָיֶדךָ  ֶאת  ּתְ ּתֵ  ַוּיִ

ֲעֵלהוּ  ָידוֹ  ָבה ֶאל ֵאָליו ַוּיַ ְרּכָ  ( ', טוי ב"מל. )ַהּמֶ

 

שאך אחזיהו  יהוא  ואחי  אחאב  בית  להשמדת  הביא  יהודה  עתה  יוצא  ביזרעאל  מלך   ,

אסור ללכלות את שארית בית אחאב ו תוכניתו:    40. במרכבתו כמנצח אל העיר שומרון

בעל הנראה לו כ  ,פוגש את יהונדב בן רכבהוא  בדרך  .  בעובדיוו מלחמה בפולחן הבעל  

  ֶאת   ֲהֵיש  ' :  ומליצה  הזיבירור נערך ברמה)  להםאחת  ה  מגמומברר ש   , ברית פוטנציאלי

ר  ְלָבְבךָ  ר   ָיש ָ ֲאש ֶ משום סודיותה של התוכנית או מתוך רצון אולי    –'  ְלָבֶבךָ   ִעם  ְלָבִבי  ּכַ

מעלה את יהונדב חיובית יהוא  ה ה  תשובהלאחר    .לנקוט ב'לשון עדינה' לטבח המתוכנן(

 למרכבתו.

ָנהאך מי הוא האומר את המילים   רש"י מבאר כי אלו עדיין מילותיו   41ָיֶדָך'?   ֶאת  'ּתְ

כמעט מבקש מיהוא שיעלהו למרכבתו. פירוש זה קשה מאוד, שכן  הוא ה, וכי  של יהונדב

 את  להושיט  המלך  על  יפקוד  פשוט   נתין  העתיק  שבעולםלהעלות על הדעת  אפשר    אי

לפיו מילים אלו  אשר  יש לבכר את פירוש הרד"ק,  מטעם זה    .למרכבתו  להעלותו  כדי  ידו

ך מסתבר הוא שבעל המרכבה ; וא יהוא המזמין את יהונדב להצטרף אליו   מפינאמרות כבר  

המילה חסרה  מדוע  אך אם כן הוא,    42. את הולך הרגל ולא להפך  הוא המזמין אל תוכה

 
הדברים    37 ישנים הבנת  הפרשנים,  כל  על  כמעט  מקובלת  שונים  דוברים  שני  מפי  כנאמרים 

 ו. ורא3הערה    136אף מוכיח זאת מהשימוש במילת הניגוד 'ואני' )מו"מ, עמ'    ורגון  .וחדשים
כי פס' לד כולו נישא  מנם ואאהרליך סובר  (.22הע'  112, עמ' רבל, שפה דרייבר, ניבים; גם

  .במצבת מישע  תבעייתיברם דבריו מתבססים על פרשנות    (, 320)מקרא, ב, עמ'    בפי אחאב
התמונה העולה מהמקרא הפוכה, ועל  אך  ,  )עיינו שם(  ישראל הם שלקחו ערים מארםלפי זו  

 . 468, עמ' כוגן, מלכים ;251עמ' , מזר, כנען ;263–258עמ' , אהרוני, א"יזו ראו גם 
 (.  130–128עמ' מלכים, סובר שנשמטו המילים 'ויאמר אליו' ) גורדון  38
  את   בדקנו  ואלמלי,  בכתוב  מצוינת   אינה  זה  בפסוק  המדברים  התחלפות"חש בכך סמט:    וכבר  39

'  חספוס'  של   שטעמו  אפשר .  אחד  לדובר   לד   בפסוק   האמור   כל  את   מייחסים  היינו ,  הדברים  תוכן 
 (.78' עמ, מלחמות)   "הדד־ בן לדברי אחאב של תגובתו מהירות  את להמחיש הוא זה

ָקם נאמר '   יבכבר בפסוק    מנםוא  40 ֹבא  ַוּיָ ֶלךְ   ַוּיָ ְֹמרֹון  ַוּיֵ ', אך נראה שמפגשו עם יהונדב היה בדרך,  ש 
ֹבא    יזעוד קודם שבא אל שומרון, שהרי רק בפסוק   'ַוּיָ ְֹמרֹוןנאמר  '. על עיצוב ממד הזמן  ש 

. על  164–163; פולק, סיפור, עמ'  321–320גם וייס, מקראות, עמ'    נווהמקום בסיפור זה עיי
 סולה, יהוא.  ; 94–67, עמ' גונקל, אלישע  ועיצוב סיפור המרד רא

 '.  וישטעמי המקרא נראה שמשפט זה מתחיל עוד קודם, החל מהמילה ' ולפי  41
־ אבן   נו ועיי)   למרכבתו   הדד  בן  את  המעלה  הוא  אחאב  כאשר,  הקודמת   בדוגמה  גם  ראינו  כך  42

    .(סה' עמ, רקמה, ל"הנ'; יש' ערך, 206' עמ, רשיםש, נאח'ג
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יהוא    43?ויאמר של  המספר  התפרצותו  התלהבותו  לדברי  את  כנראה  הרבה מבטאת 

)ואשר   מהמפגש עם יהונדב, התלהבות המוצאת את ביטויה גם בהזמנתו אל המרכבה

ידרך רכיבתו הפרועה של יהוא    עם  משתלבת היטב עֹון  'ּכִ ּגָ עוד   .(ִיְנָהג' ]מל"ב ט', כ[   ְבש ִ

לשומרון קודם שיהיה על היחפזותו של יהוא, החפץ להספיק ולהגיע    רמז יש בה לש תכן  יי

  44שארית בית אחאב להימלט.פק בידי יס

 עמשי לדוד:  המתפרץ של  במענהתלהבות שונה במקצת נוכל לראות ה

 

ה(  א) ִאים  ְוֵאּלֶ ִויד  ֶאל  ַהּבָ ַען  ִלְפֵניֶהם  ָדִויד  ַוּיֵֵצא(  יח)]...[    ְלִציְקָלג  ּדָ  ָלֶהם:  ַוּיֹאֶמר  ַוּיַ

לֹום  ִאם אֶתם   ְלש ָ י   ִיְהֶיה  ְלָעְזֵרִני  ֵאַלי   ּבָ   ְלָצַרי   ְלַרּמֹוַתִני   ְוִאם  ְלָיַחד   ֵלָבב  ֲעֵליֶכם   ּלִ

ֹלא י  ָחָמס  ּבְ ַכּפַ ה  ְורּוחַ (  יט)  . ְויֹוַכח  ֲאבֹוֵתינוּ   ֱאֹלֵהי  ֵיֶרא  ּבְ י  ֶאת  ָלְבש ָ  ֹראש    ֲעָמׂשַ

ים ִליש ִ ָ ךָ   ָדִויד  ְלךָ   ַהש ּ י  ֶבן   ְוִעּמְ לֹום  ִיש ַ לֹום  ש ָ לֹום  ְלךָ   ש ָ י   ְלֹעְזֶרךָ   ְוש ָ  ֱאֹלֶהיָך,   ֲעָזְרךָ   ּכִ

ֵלם ִויד ַוְיַקּבְ ֵנם ּדָ ּתְ י ַוּיִ ָראש ֵ דּוד ּבְ  יט(–)דה"א י"ב, א .ַהּגְ

 

הפירוט הרב   45של כוח צבאי היורד אל מחנה דוד בציקלג.   וסצנה זו מתחילה בתיאור

ֵקיכגון: ' )בתיאור גבורתם ומיומנותם של הבאים  והציורי   ת  ֹנש ְ ִמאִלים   ַמְיִמיִנים  ֶקש ֶ  ּוַמׂשְ

ֲאָבִנים ים  ּבָ ת   ּוַבִחּצִ ש ֶ ּקָ ּבֵֹרי'   ב[;]שם    ' ּבַ י  ַהַחִיל  ּגִ ְלָחָמה  ָצָבא  ַאְנש ֵ  ּוְפֵני  ָוֹרַמח  ִצּנָה  ֹעְרֵכי  ַלּמִ

ֵניֶהם  ַאְרֵיה מסייע בעיצוב האיום האפשרי המתרגש (  ' ]שם ט[ ְלַמֵהר  ֶהָהִרים  ַעל  ְוִכְצָבאִים  ּפְ

טית זו מקבלת את פתרונה תהייה דרמאם פניהם למלחמה או לשלום.  ודע  על דוד, שאינו י

 . ההתרגשות הרבהםדי, הממהר לשלול כל כוונת מלחמה מצבנאומו הנרגש של עמשי 

 
  : מצויין כי יהוא הוא הדובר, כאשר פעמיים  תרגום השבעים יש כמה שינויים עקרוניים  בנוסח  43

καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν καὶ εὗρεν τὸν Ιωναδαβ υἱὸν Ρηχαβ ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, 

καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιου Εἰ ἔστιν καρδία σου μετὰ καρδίας μου 

εὐθεῖα καθὼς ἡ καρδία μου μετὰ τῆς καρδίας σου; καὶ εἶπεν Ιωναδαβ Ἔστιν. καὶ εἶπεν 

Ιου Καὶ εἰ ἔστιν, δὸς τὴν χεῖρά σου. καὶ ἔδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἀνεβίβασεν 

αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα  (  ר  [ יהוא ]ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ר   [ עם לבבי]: ֲהֵיש  ֶאת ְלָבְבָך ָיש ָ ֲאש ֶ ּכַ
  . ֲעֵלהּו ֵאָליו ֶאל    [ ויאמר יהוא:]ְלָבִבי ִעם ְלָבֶבָך? ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָדב: ֵיש  ן ָידֹו ַוּיַ ּתֵ ָנה ֶאת ָיֶדָך. ַוּיִ , ּתְ ָוֵיש 

ָבה ְרּכָ שחלה בנה"מ השמטה מחמת הסופות, עת עין המעתיק ניתרה לשער    אפשרמנם  ו. א(ַהּמֶ
ש  'יש'מה מכיוון  דחוק  הדבר  אך  השני,  אל  היוו הראשון  החיבור של  )'ויש'(  השני    'יש'"ו 

מהראשון. על כן סביר יותר שהמתרגם הוא שביקש להבהיר את הגרסה  מבדילה אותו במובלט  
 הקשה. 

  שכבות   על  לעמוד  בבואו ,  אופנהיימר.  72'  עמנביאים,  רופא,    גם  ורא  יהוא של    חפזונו   על  44
  שבמלאכת   כך  על  מצביע,  המספר  בהן   שעושה  השימוש   אופן   ועל  יהוא   בסיפורי  השונות   הלשון

  משייך  הוא  שאותה  ונמרצות  קצרנות  של  בולטת  מגמה  יש  יהוא   סיפורי  של  הכללית  העריכה
  , הנבואה  יהוא;)  לפסוקנו  גם  נזקקהוא    זו  לשכבה  ההדגמות  במסגרתו  ,'נמוכה'  סגנונית  לשכבה

 (. 264–248' עמ

  ואילו  אבשלום  מרד  בעת  דוד  אל  למצטרפים  הרשימה  התייחסה  במקורה  כי  הציע)יום(    זרון  45
עמ'  )דה"י  יפת את  תפקידה  כי    יםסובר(  167–166עמ'  )דה"א,  וגרסיאל  (  345–344,  לחזק 

  נו על מהימנותה וקדמותה של רשימה זו עיי  .תחושת ההמשכיות ממלכות שאול למלכות דוד
  . 103, עמ' רודלף, כרוניקה; 14 , עמ' וולץ, כרוניקה גם
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מעוצבת   'ְורּוחַ היטב  שבמענהו  הרושם  רב  הביטוי  ה  באמצעות  י'  ֶאת  ָלְבש ָ  46,ֲעָמׂשַ

 ההתמקדות בדמותו של דודובאמצעות    47,באמצעות החזרה המשולשת על המילה 'שלום' 

י  ֶבן  ךָ ְוִעמְּ   ָדִויד  ךָ )'לְ   'ָך'   ו של כינוי הנוכחהמומחשת בצליל  ]...[   ךָ ]...[ ְלֹעְזרֶ   ךָ ]...[ לְ   ִיש ַ

או   48'(. ךָ ֱאֹלֶהי   ךָ ֲעָזְר  'ויאמר'  תיבת  של  חסרונה  באמצעות  גם  מומחשת  זו  התרגשות 

אל דברי המספר,   כמו מתפרץבו(    מת)או הרוח המפעבזה האופן עמשי הנרגש    49'לאמר'.

להרגיע את חששו של דוד ולהבהיר מעל לכל ספק מה מגמת פניה למהר ומתוך להטו  

  .המאיימת של המשלחת

במסגרת מופעיהן של התפרצויות הנובעות מתוך התלהבות והתרגשות מיוחדת נוכל  ]

סצנות קריאת שם חגיגיות   כמהגם ב  50למנות גם מספר סצנות של קריאת שם.אולי  

ספר מ הש תכן  ייומיוחדות, אשר מנקזות אל קרבן רגשות עזים ביותר מצד מעניק השם,  

 אמצעי הספרותי הנידון. את הנוקט 

כך הוא בתיאור מתן השם של שמואל, אשר נולד לחנה אחר עקרות רבת שנים ואחר  

ַהר  נושאה תפילה ונדר: '  ִמים ַוּתַ מּוֵאלַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהּיָ מֹו ש ְ ְקָרא ֶאת ש ְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ י    :ַחּנָה ַוּתֵ ּכִ

יו ִאְלּתִ ש ְ א"שמ)  ' ֵמה'  נראה   51(. כ  ', א  חנה,  של  דבריה  כציטוט  הנמסר  השם,  פשר 

עד שהיו שהציעו   52כהתפרצות אל דברי המספר בלא שקדמה לו אמירת 'לאמר' וכדומה,

לפנינו.  גלוסה  היא  53כי  מחושבת  סיפר  שמלאכת  נראה  גודל   , אך  את  הממחישה 

 
הֹלִהים  אֱ : 'ְורּוַח  כ"ד,  כ"ב  דה  השוו  46 ן  ְזַכְרָיה  ֶאת  ָלְבש ָ מוצא בתיאור זה    זקוביץ'.  ַהּכֵֹהן  ְיהֹוָיָדע  ּבֶ

  דומה ו (.  143'  עמ,  רועהלמלכותו )  לוהימגמה של בעל דברי הימים לזכות את דוד באישור א
להבינה לוהים'א  תיבת  של   שחסרונה ח(  ג',  לבראשית  )בפירושו  רס"ג  את  שהביא  הוא   '

 כ'דעה'.        
ה    :הנערים  נבל ביד  לאדברי דוד  ל  השוו  47 לֹום'ְוַאּתָ לֹום  ּוֵביְתךָ   ש ָ ר  ְוֹכל  ש ָ לֹום  ְלךָ   ֲאש ֶ ' )שמ"א ש ָ

 .   כח– כזמ"ג, על בראשית  312; וכן ראו גרוסמן, יוסף, עמ' כ"ה, ו(
העממית   48 לשירה  האופיינית  ספונטנית  התבטאות  לייצג  באה  זו  דיבור  צורת  כי  שיער  פולק 

על היחידה בכללה  ו  217עמ'  דה"י,  קלימי,  עיצוב הנאום ראו גם    על  (.405–404עמ'  לשון,  )
   .אנו ווילימסון, עמך  עיינו

 השבעים נוספה תיבת 'לאמור'.   בתרגום  49
  ; נות,קיי, שמות  הענקה;,  סוצקובר  פורטן, שם;   עיינו למשל גרסיאל, שמות; אלו  על סצנות    50

 . אברהמי, הענקת שם רטרר, שם; שמות;
להתלבט האם תיבת 'כי' היא חלק מדברי המספר או תחילת ציטוט דברי חנה. יש  יש מקום    51

: מה' שאלתיו', כפי שמשתקף בתרגום השבעים,  אמרה'כי    וא הגורסים כי הנוסח המכוון ה
אפרת, שמ"א; ולהאוזן, שמואל(. אני בחרתי  ־ ; ברסגל, שמואלולפנינו שיבוש או מקרא מקוצר ) 
י ָאְמָרה'כי' בהקבלה לפסוק '  למקם את הנקודתיים לפני תיבת מֹו ְראּוֵבן ּכִ ְקָרא ש ְ י  :ַוּתִ ָרָאה    ּכִ

ָעְנִיי  – חלק מן הציטוט, אך כך או אחרת    אשבו ברור שה'כי' השני הו  )שם כ"ט, לב(  'ה' ּבְ
 אין הדבר מעלה או מוריד ביחס לעצם הטיעון הנידון, וכן הוא ביחס לדוגמה הבאה.  

ברגיל הקדמה מעין זו מצויה גם בעת שהמספר מוסר את פשר השם בדיבור ישיר כציטוט,    52
מֹו ֹנַח  כגון: ' ְקָרא ֶאת ש ְ   ,ט"ככ"ו, כב;    . וכן למשל: שםכט  ',בראשית ה' )ֶזה ְיַנֲחֵמנוּ   :ֵלאֹמר ַוּיִ

(, וגם בעת שהדברים נמסרים  ט ',דה"א  ד;  לב',  שופטים וב', כב;    ;י  ',שמות ב;  כד',  ל;  לב
ְקָרא ם  בדיבור עקיף, שם ינקוט המספר בתיבת 'כי', דוגמת: 'ַוּיִ ֵאר  ש ֵ ק  ַהּבְ י  ֵעׂשֶ קוּ   ּכִ ְ ִעּמֹו'   ִהְתַעׂשּ

 (. כג',  ז ג', כ; דה"א )שם כ"ו, כ. וכן למשל: בראשית
היו שנתלו בהסבר זה וטענו כי הסיפור במקורו התייחס לשאול  .  15–12דרייבר, נוסח, עמ'    53

רזין ובנדון,  , אך כנגד טענה זו כבר יצאו רבים )(דאס, לידה  ;266–265  עמ'ישראל,  לודס,  )
אטימולוגיה,    זקוביץ,  ;160–159,  19–18; גרסיאל, שמות, עמ'  זלבסקי, נדר;  150עמ'  ,  מלוכה
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עוצרת כוח להמתין להצגתה וממהרת להודות לה' על   אינההתרגשותה של חנה, שכמו  

 טוב שגמלה.  ה

ְקָרא ֶאת  כעין זה נמצא גם בתיאור הולדת שת: '  ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ּתֹו ַוּתֵ ַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאש ְ ַוּיֵ

ת מֹו ש ֵ ת ִלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר  :ש ְ י ש ָ י ֲהָרגֹו ָקִין  ּכִ ַחת ֶהֶבל ּכִ (. קשה כה  ', בראשית ד )  ' ּתַ

בין שתי רשימות וא נתון  כיוון שהוא  זה חלק מסיפור של ממש,  מנם לראות בתיאור 

לב(. ואולם הקבלת –כד( ושושלת שת )שם, ה', א–שושלת קין )שם, יז  – גניאולוגיות  

ֶלד השושלות והסברת שמו של שת מעוררות השוואה עם הולדת קין שם סופר: '  ַהר ַוּתֵ ַוּתַ

ַקִין   אִ   :ַוּתֹאֶמר ֶאת  ֶאתָקִניִתי  א(.  יש   )שם,  עמד    54ה''  הנפשי קאסוטו  כבר  השינוי  על 

שהתחולל בנפשה של חוה: 'בפעם הראשונה התגאתה בכוח היצירה שבה ובשיתוף פעולה 

 55שלה עם ה'; עכשיו אינה מביטה אל בנה זה אלא כאל מתנה שניתנה לה מן השמים'. 

א גם תחושת הנחמה אך דומה שלא רק הכרת החסד השמימי נשמעת בקולה של חוה, אל

זאת היא מתפרצת אל דברי  אחר אבדנו של הבל המלּווה בתקווה חדשה, ומשום כל 

 המספר וממהרת לפרוק את כל אשר על ליבה.  

להתפרצות   שלישית  יעקב  אפשרית  דוגמה  מאבק  בסיפור  נמצא  שם  קריאת  בעת 

והאיש. אחר כל ההכנות הקדחתניות לקראת המפגש המאיים עם עשו, עת יעקב נותר 

נקלע למאבק ק, אך קודם למפגש עצמו, יעקב  והעברת משפחתו במעבר יב  בתוםלבדו  

התפעמותו   .ל לוועם מלאך אלוהים ואף יכ  הרבסופו הוא מגלה כי הוא שׂ   .עד עלות השחר

מורגשת בהתפרצותו, עת ממהר הוא להנציח את ההצלה שאירעה לו בשם    רליגיוזיתה

ִניֵאל'   :מוענק למקוםה קֹום ּפְ ם ַהּמָ ְקָרא ַיֲעֹקב ש ֵ ִנים  :ַוּיִ ִנים ֶאל ּפָ י ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ּפָ ֵצל   ּכִ ּנָ ַוּתִ

י  (.  לא, ב" ל )שם ' ַנְפש ִ

בהצגת שמותיהם של בני יוסף: ההתפרצות הרביעית במעמד קריאת השם מופיעה  

ה'  ֶ כֹור ְמַנש ּ ם ַהּבְ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת ש ֵ ל ֲעָמִלי  :ַוּיִ ִני ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ַ י ַנש ּ ית ָאִבי  ּכִ ל ּבֵ ְוֵאת   .ְוֵאת ּכָ

ֶאְפָרִים ָקָרא  ִני  ֵ ם ַהש ּ ָעְנִיי  : ש ֵ ֶאֶרץ  ּבְ ֱאֹלִהים  ִהְפַרִני  י  )ּכִ נב(. הבנת הרגש –נא  , א"מ  שם' 

המפעם בליבו של יוסף תלויה אל נכון בפירוש השורש נש"ה. רוב המפרשים ביארוהו 

כל כך נתן לי ה' עושר וכבוד עד כי השכיחני כל   –כי נשני  לאמור '   56במשמעות שכ"ח,

השכיחני אבי  בית  כל  וגם  משנמכרתי  לי  שהיה  והמהיר   57.' עמלי  החד  המהפך  ואכן, 

באמצעות ריבוי הפעלים הדרמטי המשורשרים בגורלו של יוסף מומחש היטב בכתובים  

   "ו החיבור:יווכולם ב

 

ְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  :ַוּיֹאֶמר ּפַ י ֹאְתָך ַעל ּכָ  . ְרֵאה ָנַתּתִ

ַסר ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו  ַוּיָ ְרֹעה ֶאת ַטּבַ  ּפַ

 
מציעה כי 'קיומו של מדרש השם הקושר בין   )שאול(  (. אמית; ועודשמואל  ; צבת,42–41  עמ'

   . המבקשת לכונן מערכת זיקות בין השנייםעריכה מכוונת  פרי  שמואל לשאול אינו מקרי' אלא  
גלנדר,   גםוראו  .  159–143גרוסמן, בראשית, עמ'    הקבלה נרחבת בין השושלות מצויה אצל  54

 . 172שמש, אבלות, עמ' ; 57גרסיאל, שמות, עמ' ; 105–101ראשית, עמ' 
 . 166, עמ' נח–קאסוטו: אדם  55
 .  II ערך נשה, 735עמ' קדר, מילון, ם, מנשה; טליונש  56
 . 69–68סימון, יוסף, עמ' גם  נו. ועיימ"א, נא, בראשית רד"קפירוש ה  57
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ן ּתֵ  ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף   ַוּיִ

ש   ְלּבֵ ש    ַוּיַ ְגֵדי ש ֵ  ֹאתֹו ּבִ

ם ׂשֶ ארֹו. ַוּיָ    ְרִבד ַהזָָּהב ַעל ַצּוָ

ב ְרּכֵ ר לֹו  ַוּיַ ֶנה ֲאש ֶ ש ְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ  ֹאתֹו ּבְ

ְקְראוּ   ְלָפָניו ַאְבֵרְך   ַוּיִ

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָנתֹון  מג(–)שם, מא .ֹאתֹו ַעל ּכָ

 

כל שבע מצרים )כפי שמתואר כנית יוסף, הקובץ את  ומהפך זה מסתיים עם ביצועה של ת

מו בפסוקים  כך  במרב –אחר  ממשית  שליטה  אלא  בידו,  טבעת  רק  לא  כעת  הן  מט(, 

המשאבים. במהלך האירועים אין הכתוב מדווח לנו על רגשותיו של יוסף, אשר מרגע 

צאתו מעם פרעה פועל כאדמיניסטרטור מושחז ויעיל. רק לבסוף, עת מסופר לנו על בניו 

תיו וופה זו, שומעים אנו בעקיפין, באמצעות שמותיהם של ילדיו, את תחוש שנולדו לו בתק

שלו,  הראשון  הפה  פתחון  הן  הדיווח  במהלך  יוסף  של  התפרצויותיו  האירועים.  נוכח 

וממחישות הן את רגשת הכרת התודה הרב שלו, לא רק על לידת בניו, אלא על כל  

שקדמו לדיווח(, על שכעת הושכחו ממנו המהפך שאירע בגורלו )ואשר תואר בפסוקים  

 ימי צערו )=מנשה( ועל מעמדו החדש )=אפרים(.

טעונות מטבען ברגשות  ות של לידה והענקת שם  ברם על אף כל האמור, כיוון שסצנ

משום כך אני .  כעתבקריאות שהצעתי  והנחת המבוקש  יש ממד של ספקולטיביות  עזים,  

נוספת לביסוס בלבד ולא כאבן יסוד אפשרי ע מביא את הדברים בסוגריים וכתנא דמסיי

    [ .מוצגת במאמרההטענה 

 

בסצנות   למצוא  נוכל  התפרצויות  של  שלישי  דברי  ש סוג  אל  דמות  מתפרצת  בהן 

להדגיש דבר מה או לנצל שעת כושר. כך בסיפור   המבקש המספר מתוך להט רטורי  

  58ברית שכם:

 

עַ   ַוּיֹאֶמר(  יט) ֻ י'  ה  ֶאת  ַלֲעֹבד  תּוְכלוּ   ֹלא  :ָהָעם  ֶאל  ְיהֹוש  ים  ֱאֹלִהים  ּכִ   ]...[  הּוא  ְקֹדש ִ

עַ  ֶאל ָהָעם ַוּיֹאֶמר( כא) ֻ י ֹלא :ְיהֹוש  עַ  ַוּיֹאֶמר( כב). ַנֲעֹבד' ה ֶאת ּכִ ֻ   : ָהָעם ֶאל ְיהֹוש 

ם  ֵעִדים ֶכם  ַאּתֶ י  ּבָ ם  ּכִ ם  ַאּתֶ ַחְרּתֶ ( כג).  ֵעִדים  :ַוּיֹאְמרוּ   , אֹותוֹ   ַלֲעֹבד'  ה  ֶאת  ָלֶכם  ּבְ

ה ר  ַהּנֵָכר  ֱאֹלֵהי   ֶאת   ָהִסירוּ   ְוַעּתָ ֶכם  ֲאש ֶ ִקְרּבְ  ֱאֹלֵהי'  ה  ֶאל  ְלַבְבֶכם  ֶאת  ְוַהּטוּ   ּבְ

ָרֵאל עַ   ֶאל  ָהָעם  ַוּיֹאְמרוּ (  כד).  ִיׂשְ ֻ ָמע  ּוְבקֹולוֹ   ַנֲעֹבד  ֱאֹלֵהינוּ '  ה  ֶאת  :ְיהֹוש  .  ִנש ְ

 (כד–, יטד"כ יהושע)

 

'  ה  דרכי  לשמירת  התחייבות  העם   מאת  לקבל  מבקש   יהושע  הברית  נאום  של  בשיאו

כלפיוו מוחלטת   הסכנה  גודל  ואת  המחויבות  גודל  את  מבהיר   הוא  תחילה.  לנאמנות 

ה  ָלֶכם  ְוֵהַרע )' ברית עימו  ב  הכרוכות  להרתיע   אלו  של  בכוחן  אין  אך,  (]שם, כ[   ' ֶאְתֶכם  ְוִכּלָ

י   , ֹלא'   להשיב  ממהרים  והם,  העם  את  העם  כי  להבטיח  מבקש   יהושע  אחר.  ' ַנֲעֹבד'  ה  ֶאת   ּכִ

 
 .  אסיפה, רופא  ;שכם, ענבר ;ספרלינג, יהושע כדגם נו עיי שכם ברית על  58

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf


 אבינועם ביר

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf   16 

 כאשר, לאחר מהלך רטורי מוצלח זה . בשלו להחזיק ממשיך  העם – ואכן, בדיבורו  שלם

 מעשית  להכרעה  המרומם  הרוח  הלוך  את  לנתב  ממהר  הוא,  השעה  גודל  את  חש   יהושע

 חסרה ,  יהושע   דברי  שכולו,  כג'  בפס .  שבקרבם  הנכר  אלילי  את  להסיר   העם  על  ומצווה

  המספר  דברי  אל  מתפרצים  כמו  יהושע  של  דבריובזה האופן,    59.בתחילתו  'ויאמר'   המילה

ו מבקש לנצל את שעת יהושע כמ.  אומרם כנדרש   את  להציג  בידו  שהות  נותנים  אינםו

הדברים מאפיין את  גם    התפרצות זו המספרבאמצעות  העם.   הרצון מצדהכושר ואת עת  

  .ולהוטים תקיפים, כנחרציםעצמם 

 בסיפור משה והאותות:  כל לראותונ דומההתפרצות 

 

ה  ֶאל'  ה  ַוּיֹאֶמר(  ד) ַלח   :ֹמש ֶ ְזָנבוֹ   ֶוֱאֹחז  ָיְדךָ   ש ְ ַלח  , ּבִ ש ְ ֲחֶזק  ָידוֹ   ַוּיִ ה   ַוְיִהי  ּבוֹ   ַוּיַ   ְלַמּטֶ

ַכּפוֹ  י  ַיֲאִמינוּ   ְלַמַען(  ה).  ּבְ  ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתם  ֱאֹלֵהי'  ה  ֵאֶליךָ   ִנְרָאה  ּכִ

ֵחיֶקךָ   ָיְדךָ   ָנא  ָהֵבא  :עֹוד  לוֹ '  ה  ַוּיֹאֶמר(  ו).  ַיֲעֹקב  ֵואֹלֵהי ֵבא  , ּבְ ֵחיקוֹ   ָידוֹ   ַוּיָ  ַוּיֹוִצָאהּ   ּבְ

ֶלג  ְמֹצַרַעת  ָידוֹ   ְוִהּנֵה ָ ש ּ ב  :ַוּיֹאֶמר(  ז).  ּכַ ב  , ֵחיֶקךָ   ֶאל   ָיְדךָ   ָהש ֵ ש ֶ   ֵחיקוֹ   ֶאל  ָידוֹ   ַוּיָ

ָבה ְוִהּנֵה ֵמֵחיקוֹ  ַוּיֹוִצָאהּ  רוֹ  ש ָ ְבׂשָ ְמעוּ  ְוֹלא ָלךְ  ַיֲאִמינוּ  ֹלא  ִאם  ְוָהָיה ( ח). ּכִ   ְלֹקל  ִיש ְ

ֹון ָהֹאת  ( ח–', דד שמות) .ָהַאֲחרֹון ָהֹאת ְלֹקל ְוֶהֱאִמינוּ  ָהִראש 

 

במידת הנאמנות שבני ישראל יפגינו כלפיו. בתשובה לפקפוקו למשה   י אותות ניתניםנש 

האותות   באמיתת    אהיהמוצהרת  מטרת  העם  את  של  לשכנע  ה'   מאתמשה  שליחותו 

י  ַיֲאִמינוּ   )'ְלַמַען לשכנע את משה    יאואולם מטרתם המיידית יותר ה  , '( ' ה  ֵאֶליךָ   ִנְרָאה  ּכִ

אותות אלו ניתנים בידיו לאחר דין ודברים ארוך שליחות.  העצמו לצאת בדבר ה' לאותה  

. ( יג–יא)שם ג',    אשר בו הוא מנסה להתחמק משליחותו בטענות מטענות שונותה',    עם

  סיפורי ההקדשה סירוב החריג בעוצמתו גם ביחס ליתר    –סירובו המתמשך של משה  

( קבוע(ש במקרא  רכיב  מהווה  הוא  אח  –   60בהן  שכנוע  ר גורר  ניסיונות  בטיעונים יו 

 ה הנוכחית.סצנה פשרה של  את  על זה האופן יש להבין  דומה שרק  ו  ;מטיעונים שונים

ע את נכשמטרתו אחת: לש   מכבש לחצים' אינטנסיבי' מפעיל  ה'  כנגד סירובו של משה  

 משה לקבל את דבר השליחות. 

אומר  למשל  כך    61.' זהמסע שכנועכלי במסגרת ' האותות משמשת    גם הכפלתדומה ש 

 פקפוק  ולהביע  שוב  לדבר  למשה  להניח  בלי,  מיד.  הצרעת  אות  הוא  השני  האות":  קאסוטו

תכיפת   62."' עוד  לו'  ה  ויאמר, ' אליו  לדבר'  ה  ממשיך,  הראשון  האות  בדבר  שהוא   כל

 להסתייג או לסגת.   ה שהותש משלא לתת בידי  נועדה אפוא האות השני לקודמו
 
יש    כג , כך שאת פסוק  כב' בסיומו של פסוק  ֵעִדים  ַוּיֹאְמרוּ '  התיבות   חסרותבתרגום השבעים    59

   לקרוא כהמשכם של דברי יהושע הקודמים, וממילא אין צורך לשוב ולהציגו כדובר. 
האבל, ;  142–133, עמ'  גנוז, חלוםוראו למשל  במקרא נכתב רבות,  שעל סוגת סיפורי ההקדשה    60

  ;קיליאם, הקדשות;  64–57, נביאים, עמ'  סימון ;   לונג, מסורות  ; הופמן, הקדשה;צורה ומשמעות
 . 169–136, עמ' ריכטר, מינויים

,  פישביין  ךכ  .בסצנה זו משמעויות קונקרטיות יותרשביקשו לתת לאותות  אף  חוקרים    כמה  61
עמ'  שמות,  )גרינברג  ושים של  בפיר וכן    ;; פולק, תיאופניה184–182עמ'  ,  במקוםסברן,  אות;  
 .(104–101עמ'  )שמות צ'ילדס( ו110–107

 . 29קאסוטו, שמות, עמ'   62
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:  )!(פסוקים( תופעה אחת חוזרת פעמיים  תיאור הקצר של סצנה זו )ארבעה נה, ביוה

 לפני'  ויאמר '   שנאמר  בלא  משה  פעולות  לתיאור  בסמוך  לקורא  נמסר'  ה   דברי  ציטוט

 , עוד קודם שהייתה לו שהות להציגו כדובר. מתפרץ פעמיים לדבריו של המספר  ה'   63. כן

התפרצות כפולה טענתי היא כי  .  ומוקפד  מכוון  נוסח  לפנינו  כי  מעידה  היכפלות סגנונית זו

נותן הוא   איןרבה, כמו  רטורית  זו מאפיינת את דברי ה' כנאמרים מתוך נחרצות ותקיפות  

שאפילו ניסיון שכנוע כל שהות בידיו של משה לסגת או להסתייג מן הדברים. לאחר  

ַחר  אזי נאמר: (,  יג–, יד'  )שם  צולח ומשה מתמיד בסירובואינו  תקיף זה   ה'    ה'   ַאף   'ַוּיִ מש ֶ ּבְ

 . יד( )שם

  64בשיחתו של דוד עם ציבא:אפשר אולי לראות עוד דוגמה להתפרצות מעין זו 

 

ְקָרא( ט) ֶלךְ  ַוּיִ אּול ַנַער ִציָבא ֶאל ַהּמֶ ר ּכֹל :ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ש ָ אּול ָהָיה ֲאש ֶ  ּוְלָכל  ְלש ָ

יתוֹ  י  ּבֵ   ֶאל   ִציָבא   ַוּיֹאֶמר (  יא)]...[    ָהֲאָדָמה  ֶאת   ּלוֹ   ְוָעַבְדתָּ (  י).  ֲאֹדֶניךָ   ְלֶבן  ָנַתּתִ

ֶלךְ  ֹכל  :ַהּמֶ ר  ּכְ ה  ֲאש ֶ ֶלךְ   ֲאֹדִני   ְיַצּוֶ ן  ַעְבּדוֹ   ֶאת  ַהּמֶ ה  ּכֵ ךָ   ַיֲעׂשֶ ת   , ַעְבּדֶ   ֹאֵכל   ּוְמִפיֹבש ֶ

ְלָחִני  ַעל  ֻ ַאַחד  ש  ֵני ּכְ ֶלךְ  ִמּבְ  ( יא–', טט  ב"שמ). ַהּמֶ

 

אּול  ְלֵבית  ִאיש    עֹוד  מבקש לברר 'ַהֶאֶפס  החפץ לעשות חסד עם בית שאול  דוד ה   ש ָ   ְוֶאֱעׂשֶ

ן  מתברר כי 'עֹוד?' )שם, ג(. לאחר ש ֶחֶסד  ִעּמוֹ  , מפיבשת  , ַרְגָלִים' )שם(  ְנֵכה  ִליהֹוָנָתן  ּבֵ

שדהו של כי  ו  סמוך על שולחנו  ולבשר לו כי מעתה יהיה  דואג להביאו לירושליםהוא  

ד    על ציבאאף מצווה  דוד    .שאול יינתן לו אות ינעל פניו    65. ובעבור  שדההאת  וביתו לַעּבֵ

ל ציבא   עוררין  ל ללא  של  ציית  מרד   אולםו.  דודפקודתו  במהלכו של  כך,  אחר  שנים 

ציבא    , אבשלום כי  למדים  כמורד   דואגאנו  ולהציגו  מפיבשת  של  שמו  את  להכפיש 

יתכן  י  ד(.–ט"ז, אבמלכות, בעוד שאת עצמו הוא מבקש להציג כנתין נאמן לדוד )שמ"ב  

נעוץ כבר בסצנה הנוכחית, עת ציבא חש כי לאחר שחדל   התנהגות זושורשה של  כי  

ה מש  לש  כבר,  לא  זה  של  יעבד  עּולם  תחת  שנית  אותו  מכפיפים  רמז נה  שאול.  בית 

 
  שכן   המעטים. בין  הדבר  לסיבת  התייחסות  מצאתי  שלא  כמעט,  וחדשים  ישנים,  הפרשנים  בין  63

  כי ' ה ויאמר  כאן  כתוב  אין(: 'ה', ד) אתר על הדורש' חכמה משך 'ה נמנה לתופעה דעתם נתנו
  ת "השי  מעליו  סר  ידו   וכשנצטרע  לנחש  כשהיה  רק.  כך  בתוך  ממנו   הנבואה  התגלות   פסקה  לא
  ולא  שמו   יחד   הטובה   על  כן   לא .  ויאמר  כך   אחר  כתוב   לכן   הרעה  על  שמו   מיחד   ת "השי  אין  כי 
 '.  ופשוט ויאמר כתב  לא לכן הדיבור באמצע היה ועדיין  מעליו סר

מפיבשת;  בן־איון,  ;  40–23עמ'  שמואל,  פוקלמן,    גם  נועיצובו הספרותי של סיפור זה עיי  על  64
  .53' עמ,  אמנות, גלנדר ראו הנידונהעל מלאכת השימוש בתארים בסצנה ו

אני מתייחס לרובד הגלוי בטקסט, אשר לפיו ביסוד מעשיו של דוד עומדים שיקולים    בדבריי  65
 )וכך למשל מבינים את המעשה  למפיבשתשל חסד ונאמנות ליהונתן הבאים לידי ביטוי בהטבה  

עמ'   ,מקנזי, ביוגרפיה ;זובל, חסד ;30– 27פוקלמן, שמואל, עמ'  ;154–152עמ'  ,ווריםיעורגון, 
פוליטית אם ברובד הסמוי ישנם  ־ (. אינני נכנס לשאלה הפרשנית406, עמ'  פירת', שמואל;  84

דרך שסוברים  מניעים אחרים למעשה, דוגמת רצון לפקח מקרוב על מקור אפשרי למרד )כ 
  לרכושסיון ינ או (62, עמ' נול, פני דוד  ;65–64לוריא, שאול, עמ' ; 205, מקרא, עמ' אהרליך
(.  145'  עמ,  דוד  מלכות,  גרסיאל'  מ;  14'  עמ, מפיבשת,  בן־איוןכסברת  )  בנימין   שבט   מצד  אהדה

 . 49פיבשת, עמ' שיפר, מ  גם:ראו ו
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 וא מדגיש פעמיים כי ההוא    בוש לתחושה זו נוכל אולי למצוא גם במענה הכנוע לדוד,  

 66לדוד דווקא, ולא לשאול ולביתו.  – עבד לדוד

בציטוט  וק יא. פסוק זה פותח  את פסדומה שיש בכוחה להסביר  אם נכונה השערה זו,  

דברי דוד מובאים    אחריהםלד  י מיו   , המקבל על עצמו את פקודותיו של דוד  ציבא  דברי

ת' הטורח לשוב ולהדגיש   ְלָחִני  ַעל  ֹאֵכל  ּוְמִפיֹבש ֶ ֻ ַאַחד  ש  ֵני  ּכְ ֶלךְ   ִמּבְ רואה דוד זה  מדוע    .' ַהּמֶ

 נימת   ציבא  בדברי  שמעש   ייתכןבפסוק י?  אמר  צורך לשוב ולהדגיש את אותם הדברים ש 

.  של ציבא מצידו נאמנותחוסר ב  לחשוד שעוררה אותו נימה  , או זלזול פנימית הסתייגות

לחזור ולהדגיש את מעמדו המועדף של מפיבשת, ואולי גם לרמוז בכך על כן הוא דואג 

 שאל לו לציבא לנסות ולערער על מעמד זה.  

נוכל לראות בכך הסבר לעובדה שדבריו    נאמר מטעמים אלה,   אכןמענהו של דוד  אם  

שהות להקדים להם את בידי המספר ה  יתיד אחרי מענה ציבא, עוד קודם שהיימובאים מ

בתקיפות 'ויאמר' תיבת   נאמרים  שהדברים  מעידה  כמו  דוד  של  התקיפה  התפרצותו   .

גות כלשהי מהחלטתו ילהסתימוכן לתת אף לא שהות קטנה    דוד אינווש ובמוחלטות רבה,  

 בדבר מפיבשת.   הנדיבה

נכון לראות בפסוקים אלו דוגמה נוספת  אם אכן  יש מקום להסתפק  אך עם כל האמור,  

ניאות   שם המתקבל בסיטואציה הנוכחית הואהרולהתפרצותה של דמות.   אכן  שציבא 

דוד של  פקודותיו  את  עצמו  על  מו  ;לקבל  הן  נכון,  זה  אין  הן   מוסריתה בחינה  ה אולי 

זו מאורע עתידיפרשנית,  ־מהבחינה הספרותית מעבר לכך,   67. רחוק  להשליך על סצנה 

משום שיקולים פנים  נראית גם כן מיותרת מעט. בפסוק י ובפסוק יאהיכפלות דברי דוד 

יש מקום לשקול ברצינות את נוסח תרגום השבעים. לפי נוסח זה,    , סטואליים אלוטק

מובאים דברי המספר כבר  ואילו אחר כך    , תיאור הסצנה מסתיים בציטוט דבריו של ציבא

' הוא לחניש כל על  תחת המילים 'ומפיבשת א)  החדש של מפיבשת  מעמדו  עלהמדווח  

רק פותר את הצרימה הקיימת בנוסח   אינו נוסח זה    68'(.לחן דודש כל על  'ומפיבשת אגורס  

משולשת האנפורה  הנוקט את ה  המסוגנן של הסיפור,   גם תורם לחיתומוהמסורה, אלא  

 : ' )המדגישה גם היא את חסד דוד עימו(מפיבשת ' 

 

ת ְלָחן  ַעל לאכ   ּוְמִפיֹבש ֶ ֻ ִודש  ַאַחד ּדָ ֵני ּכְ ֶלךְ  ִמּבְ  .  ַהּמֶ

ת  ן ְוִלְמִפיֹבש ֶ מוֹ  ָקָטן ּבֵ ב ְוֹכל ִמיָכא ּוש ְ ית מֹוש ַ ת ֲעָבִדים ִציָבא ּבֵ  . ִלְמִפיֹבש ֶ

 
עדר  יכלפי דוד מועצמת בסצנה זו באמצעות ה  מפיבשתמעט טוען אלטר שכפיפותו של    בשונה  66

 (. 241)סיפור דוד, עמ'   במגעו עם דוד  ציבאשל  מצידותחושת כפיפות 
של    תמונה  67 בהתנהלותו  הרואים  החוקרים  צודקים  אם  כמובן,  תתקבל  כבר    ציבאשונה 

; 205, מקרא, עמ'  אהרליךלמשל:    נו נאמנות ביחס למפיבשת. עיי־ בסיטואציה זו סימנים של אי 
 .  461–458', שמואל, עמ' פירת

ת )'   יג ־ו יא' פס בין השבעים  בנוסח  הקיימת   כפילות   למנוע  נועד   המסורה  שנוסח   ייתכן  68   ּוְמִפיֹבש ֶ
ְלָחן  ַעל  אכל ֻ ִוד  ש  ְלַחן   ַעל', 'ּדָ ֻ ֶלךְ   ש  ִמיד  ַהּמֶ ,  למעשה  כפילות   אינה  זו  כפילות  אך'(.  ֹאֵכל  הּוא   ּתָ
  דוד   של  חסדו  על  מודיע  המספר  יא   בפסוק .  שונים  לדברים  מתייחסים   אלו   שפסוקים  כיוון 

  נותר  מפיבשת   מדוע   להסביר  מבקש  הוא   יג   בפסוק  ואילו,  מפיבשת   את  שולחנו   על  המושיב
 (. דוד שולחן על סמוך היותו – מעמדו מפאתו נכותו מפאת) בירושלים
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ת ב  ּוְמִפיֹבש ֶ ם  ֹיש ֵ ַלִ ירּוש ָ י  ּבִ ְלַחן  ַעל  ּכִ ֻ ֶלךְ   ש  ִמיד  ַהּמֶ חַ   ְוהּוא  ֹאֵכל  הּוא  ּתָ י  ִפּסֵ ּתֵ  ש ְ

 יג( –)יא  .ַרְגָליו

 

 , ולו כבדרך אגב, גםלהזכיר    ראוי  תפרצויות המביעות נחרצות ותקיפותה  לש בהקשר  

 את אבימלך:  את סצנת תוכחת אברהם 

 

ֵאר  ֹאדֹות   ַעל  ֲאִביֶמֶלךְ   ֶאת   ַאְבָרָהם  ְוהֹוִכחַ (  כה) ִים  ּבְ ר   ַהּמַ ְזלוּ   ֲאש ֶ .  ֲאִביֶמֶלךְ   ַעְבֵדי  ּגָ

י  ֹלא  ֲאִביֶמֶלךְ   ַוּיֹאֶמר(  כו) ה  ִמי  ָיַדְעּתִ ָבר  ֶאת  ָעׂשָ ה  ְוַגם  ַהזֶּה   ַהּדָ ְדתָּ   ֹלא  ַאּתָ י  ִהּגַ  ּלִ

י ֹלא ָאֹנִכי   ְוַגם  ַמְעּתִ י ש ָ ְלּתִ  ( כו–, כהא"כ בראשית). ַהּיֹום ּבִ

 

המקנה   , טי באמצעות החזרה על המילה 'וגם' גנה של אבימלך מעוצב כטעון ודרמנאום הה

 ֹלאובאמצעות המעבר החוזר בין הנושאים השונים )'   69לדברים הנאמרים נימה נחרצת, 

י ה  ְוַגם]...[    ָיַדְעּתִ מאוד )ומקורית(  מעניינת  נו,  ובהקשר לעניינעם זאת,  '(.  ָאֹנִכי  ְוַגם]...[    ַאּתָ

 : כו פסוקלקריאת האלשיך  הצעתו של

 

  ידע   שלא  אומרו  ואחר.  ידעתי  לא  וזהו,  כלום  מזה  ידעתי  לא  אבימלך  ויאמר

  הזה  הדבר  את  עשה  מי ,  יחד  היו  שלשתם  כי  שעמו  צבאו  שר  פיכל  את  שאל

 הסתם  שמן  פיכל  אתה  וגם  כי,  מהמלך  יותר  בעיר  הנעשה   יודע  השר  הסתם  שמן

  לא   אנכי  וגם  ואמר  פיכול  השיב .  אברהם  הגיד  שלא  כמו  לי  הגדת  לא  ידעת

 (  כו, א"כ בראשית, אלשיך. )היום בלתי כמוך שמעתי

 

 צבאו  לשר  אבימלך  דברי  את,  לאברהם  אבימלך  דברי  את  מתאר   כו  פסוק  האלשיך  לפי

הולמת אכן  הדרמטיות הרבה שבסצנה זו    70לאדונו.   הצבא  שר  של  המתפרצת  תשובתו  ואת

,  המוצע  הפירוש   של  האלגנטיותאך דומה שעם כל  .  במקרא  את סצנות ההתפרצות השונות

הדיאלוגים במקרא ניטשים כמעט תמיד בין .  הכתובים  לפשט  מכווןהוא  אם אכן    ספק רב

על היה  (,  ליכפדמות שלישית מתערבת כאן )כל שכן דמות משנית כואם    71שני דוברים,

את לראות  עניינית  אין כל מניעה  גם  לציין זאת, ולו רק מעצם החריגות שבדבר.    המספר

 אבימלך.   בפיכנאמר  כולופסוק כו 

 

 
; נ', ט; שמות  טז; כ"ד, כה; ל"ב, כ; מ"ג, ח; מ"ד,  טזהוא במקומות רבים: בראשית י"ד,    וכך  69

; י"ב, יד; י"ט, כד; כ"א, ט;  יז ; שמ"א ד, יט; י"ט, כב; יהושע ז', יא; שפטים ח',  יחד', י; י"ח,  
, ו;  ; ישעיהו מ"ח, ח; ירמיהו ו', טו; י"ביג; כ"ו, כה; כ"ח, ו; שמ"ב א', ד; מל"א ג',  טזכ"ה,  

; קהלת ט', ו;  יב; ב', יד; זכריה ג', ז; רות א',  יחיא; צפניה א',  –; נחום ג', ייבכ"ג, יא; נ"א,  
 יא; דה"א י"א, ב.  

, עמנואלי(;  14תר"נ, עמ'    וורשא )פה קדוש,    מוולוזיןזו הדרך הלכו למשל גם ר' יצחק    על  70
 עמ' פד.   ,, בראשיתקיל; 295בראשית, עמ' 

 . (חוקים; אולריק, 44)שפיגל, טרגדיה, עמ'   העממי ולסיפור היוונית לטרגדיה בדומהוזאת   71
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כאשר דמות מתפרצת אל דברי המספר במהלך דיווחו    הוא סוג נוסף של התפרצות  

 72: ובסיפור משפטו של ירמיה נמצאכך . בין מחנות ניצים ויכוח הניטש  על

 

ֻקמוּ ( יז) ים ַוּיָ ְקֵני ֲאָנש ִ י ִמיָכה( יח) :]...[  ַוּיֹאְמרוּ  ָהָאֶרץ ִמזִּ ּתִ א ָהָיה ַהּמֹוַרש ְ יֵמי ִנּבָ  ּבִ

הוּ  הוּ   ֱהִמֻתהוּ   ֶהָהֵמת(  יט)]...[    ְיהּוָדה   ֶמֶלךְ   ִחְזִקּיָ   ֲהֹלא  ?ְיהּוָדה  ְוָכל  ְיהּוָדה  ֶמֶלךְ   ִחְזִקּיָ

ֵני   ֶאת  ַוְיַחל'  ה  ֶאת   ָיֵרא ֶחם'  ה  ּפְ ּנָ ר  ָהָרָעה  ֶאל'  ה  ַוּיִ ר  ֲאש ֶ ּבֶ ים   ַוֲאַנְחנוּ   ֲעֵליֶהם  ּדִ  ֹעׂשִ

ֹוֵתינוּ   ַעל  ְגדֹוָלה  ָרָעה א   ָהָיה   ִאיש    ְוַגם (  כ) .  ַנְפש  ם  ִמְתַנּבֵ ש ֵ הוּ '  ה  ּבְ ן  אּוִרּיָ ַמְעָיהוּ   ּבֶ  ש ְ

ְרַית ָעִרים  ִמּקִ ֵבא  ַהּיְ ּנָ ֹכל  ַהזֹּאת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַהזֹּאת  ָהִעיר  ַעל  ַוּיִ ְבֵרי  ּכְ  ]...[   ִיְרְמָיהוּ   ּדִ

ֶלךְ   ֶאל  ַוְיִבֻאהוּ  הוּ   ְיהֹוָיִקים  ַהּמֶ ּכֵ ָחֶרב  ַוּיַ ֵלךְ   ּבֶ ש ְ ֵני  ִקְבֵרי  ֶאל  ִנְבָלתוֹ   ֶאת  ַוּיַ . ָהָעם  ּבְ

 ( כג–, יזו"כ ירמיהו)

 

קשות   אדם  נתנבאבהם  ש שני תקדימים מן העבר,  שומעים על    אנו  משפטה  תיאורבמהלך  

ים' בפי  הנמסרים  תיאורים    –  כנגד ירושלים ְקֵני  ֲאָנש ִ זה: אך לא ראי זה כראי    .' ָהָאֶרץ  ִמזִּ

את מביא  הראשון   נבואותיו   אף  על  אשר,  המורשתי  מיכה  של  מקרהו  בעוד התקדים 

שומעים על אנו  , הרי התקדים השני הפוך הוא, ובו  (יט–יח'  פס)  בו  פגעו  לא  הקשות

מעיר כבר הספרי מסיבה זו    (.כג –כ'  פס)  נבואותיו  בעוון  הומת  אשר  שמעיהו  בן  אוריהו

אבל .  צדיקים  אמרו  כאן  עד'   :כ  וקלפסיט    וקפס  בין  המעבר   על   )בעקבות התוספתא(  זוטא

, רבים  פרשניםבעקבותיו צועדים  ו  73',]...[   מתנבא  היה  איש   גם?  רשעים מה הם אומרים

כני האמירות ההופכיים אנו למדים על שתי קבוצות שונות הרוחשות ומת  74. ישנים וחדשים

. ונאבקות על רשות הדיבור, כמו גם על גורלו העתידי של ירמיה בקרב זקני הארץ, אשר  

זהותם של הדוברים השונים   נאום   דבריהתפרצות  באמצעות  טשטוש  הקטגוריה לתוך 

רהמלאכת  רובד  תוך  הסנגוריה, כמו גם ל  הממחיש   כלי בידי המספרגם כאן  משמש  ,  ִסיּפֵ

צימאון הדמים של את  להמחיש  הדבר מאפשר לו    :יתרה מכךהניטש.  ויכוח  ואת להט ה

  75. ואת הסכנה הרבה שירמיהו נתון בה להוטים להמיתוה מבקשי נפש ירמיהו

 
'  עמ  ,ירמיהו,  אדר;  42–37'  עמ,  ירמיהו,  אביעוזנו גם  עיי  הפרק  מבנה  ועל  ירמיהו  משפט  על  72

 . ווסטברוק, משפט ;527–515' עמ, ב ,ירמיה ; הנ"ל,ניבא היה, הופמן ; , ירמיהגויטיין; 47–41
סוטה ט )מהד' ליברמן,    בתוספתא(, וכן על זו הדרך  88, עמ'  הורוויץ'  מהד)  ו,  יא  זוטא  ספרי  73

 (. 210עמ' 
  דברי  ולא  המספר   דברי  לנו  נמסרים  כ '  מפס  החל  ולפיו ,  ם"ומלבי  קרא  י "פירוש אחר נוקטים ר  74

. אך פחות סביר שהמספר יקטע את הרצף העלילתי שבסיפור בהערה כה ארוכה;  בסיפור  דמות
ועוד הערה בעלת נימה ביקורתית ביחס לעם, בעוד שהסיפור מתאר בחיוב )לפי שיטה זו(  

 כיצד הזקנים מלמדים זכות על ירמיהו ומונעים בכך את המתתו.  
  דומה   תופעה  אולי  למנות  נוכל,  גדיםו מנ  קולות  משני  המורכבים,  הארץ  זקני  דברי  הבאת  לצד  75

קולות   כמהקיבוצית באמצעות הבאת    דמות  ציטוט:  בעבר  הצביעו  כבר  עליה  אשר  במקצת
(. הדוגמה המוכרת  הציטוט  של   והמקוטע  השבור  באופיו   ניכר  זה  קולות)ריבוי    שלה  שונים
ֲעֶניָנה    היא ביותר   ה/    ַמֵהר/    ְלָפֶניךָ   ִהּנֵה/    ּיֵש  :  ַוּתֹאַמְרָנה  אֹוָתםשיח הנערות אל שאול: 'ַוּתַ   ַעּתָ

י   / א  ַהּיֹום  ּכִ י/    ָלִעיר  ּבָ ָמה  ָלָעם  ַהּיֹום  ֶזַבח  ּכִ ּבָ ֹבֲאֶכם/    ּבַ ן  ָהִעיר  ּכְ ְמְצאּון  ּכֵ ֶטֶרם/    ֹאתוֹ   ּתִ   ַיֲעֶלה   ּבְ
ָמָתה י/    ֶלֱאֹכל  ַהּבָ י /    ּבֹאוֹ   ַעד  ָהָעם  ֹיאַכל   ֹלא   ּכִ ֻרִאים  ֹיאְכלוּ   ֵכן   ַאֲחֵרי  ַהזֶַּבח   ְיָבֵרךְ   הּוא   ּכִ /    ַהּקְ
ה י /    ֲעלוּ   ְוַעּתָ ְמְצאּון  ְכַהּיֹום  ֹאתוֹ   ּכִ   הצביע יג(. על דיבור פוליפוני זה כבר  –יב' )שמ"א ט',  ֹאתוֹ   ּתִ
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. כאן אין מדובר בהתפרצותה  ין התפרצותעוד סוג של מע  אבקש להציע  םדברי הסיום  ב

 ודיבור  מהלךאשר ב,  של אדם לתוך דברי עצמואלא בהתפרצות  שיח,  ־של דמות בעת דו

כי גם טענתי  פונה פתאום בדברים לנמען אחר בלא שהדבר יצוין.  אל נמען אחד הוא  

מתוך   יםכנאמרהדברים  כלי ספרותי לאפיון  היא    הדיבור המתפרץהבאת  במקרים אלו,  

למשל.  והתרגשות  דחיפות דברי  כך  את  לקרוא  אני  דברי   מבקש  כתיבת  בתום  משה 

  התורה:

 

ַכּלֹות  ַוְיִהי(  כד) ה  ּכְ ְבֵרי  ֶאת  ִלְכּתֹב   מש ֶ ם  ַעד  ֵסֶפר  ַעל  ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  ּדִ ּמָ ( כה)  .ּתֻ

ה  ַוְיַצו ם  ֶאת  מש ֶ ֵאי  ַהְלִוּיִ ִרית  ֲארֹון  ֹנׂשְ   ַהזֶּה   ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵאת  ָלֹקחַ (  כו)ֵלאֹמר:    ה'   ּבְ

ם ְמּתֶ ד  ֹאתוֹ   ְוׂשַ ִרית  ֲארֹון   ִמּצַ ם  ְוָהָיה  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'   ּבְ ךָ   ש ָ י (  כז)  .ְלֵעד   ּבְ י   ָאֹנִכי   ּכִ   ָיַדְעּתִ

ךָ   ְוֶאת  ֶמְרְיךָ  ֶאת  ה  ָעְרּפְ ש ֶ י(  כט)  [ ]...  ַהּקָ י  ּכִ י  מֹוִתי  ַאֲחֵרי  ָיַדְעּתִ ֵחת  ּכִ ִחתּון   ַהש ְ ש ְ   ּתַ

 כט( –)דברים ל"א, כד .]...[ 

 

םפונה  משה    בפסוק כה ֵאי  אל ַהְלִוּיִ ִרית  ֲארֹון  'ֹנׂשְ ר התורה אותם לשים את ספה'' ומצווה    ּבְ

בלא שיצוין   פוצח משה בהאשמה קשה  , ד אחר כך, בפסוק כזי הכתוב לצד ארון הברית. מי
 

־ברובדומה    ; לשון הדיוטולדעתו 'המקרא כתב כך במתכוון לשם שלמות התואר' )  מירסקי
קולות  ;מבולבלתלשון  ,  רנדסבורג;  139'  עמ,  א"שמ,  אפרת ריבוי  . חלוקת האמירות  סברן, 

פי   הן  מירסקינעשתה כאן על  והמסירה האותנטית  (. אך דומני שלא רק האיכות המימטית 
שעמדו לנגד עיני המספר, אלא גם רצונו לאפיין את דיבור הנערות כחפוז ובהול. זאת מפני  

מקומו על הבמה לצד חפצן לזרז את שאול להספיק ולהגיע לעיר טרם ששמואל יתפוס את  
ההקרואים )ודבר זה ניכר גם בריבוי מילות הזירוז שלהן: 'ַמֵהר   ֶטֶרם]...[    ַעּתָ ה ]...[    ַיֲעֶלה  ּבְ   ְוַעּתָ

 '(.  ֲעלוּ 
י ֲעֵליֶהם ְוַנֲעֶלה'קּוָמה  דוגמה נוספת נוכל לראות בדיווח של חמשת אנשי דן לאחיהם:    ָרִאינוּ  ּכִ

ם/    ְמֹאד  טֹוָבה  ְוִהּנֵה  ָהָאֶרץ  ֶאת ים  ְוַאּתֶ ָעְצלוּ   ַאל/    ַמְחש ִ ת  ָלֹבא   ָלֶלֶכת  ּתֵ ֹבֲאֶכם ! /  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶרש ֶ  ּכְ
ֹבאוּ  י    ָיַדִים   ַרֲחַבת  ְוָהָאֶרץ /    ּבֵֹטחַ   ַעם   ֶאל  ּתָ ֶיְדֶכם   ֱאֹלִהים  ְנָתָנהּ / ּכִ ר   ָמקֹום/    ּבְ ם   ֵאין  ֲאש ֶ   ַמְחסֹור  ש ָ

ל ָבר  ּכָ ר  ּדָ ָאֶרץ  ֲאש ֶ חוקרים לשער כי שיבוש    כמהי(. חספוס הדברים הביא  –ט"ח,  י' )שופטים  ּבָ
(,  274עמ'  ,; אמית, שופטים 120–119, עמ' בודה, שופטים; 182עמ'  ,קנדל, שפטיםנוסח הוא )

'בפסוקים אלה חמשת האנשים מדברים יחד, ממלאים זה אחרי    כי  קויפמןאך דומה שהצדק עם  
הדבורים נמרצים וגם מקוטעים. המספר שמר על הגון המיוחד של  זה, משלימים זה את זה.  

( הנרגשת'  ,  ההתלהבות  תחושות  היטב  ניכרות   כאן   גם(.  273'  עמ,  שופטים,  קויפמןהשיחה 
ם   והבהילות  ההזדרזות ים)'ְוַאּתֶ ָעְצלוּ  ַאל ַמְחש ִ  '(.  ּתֵ

  עת שאלות מטח עליו ממטירים אשר, יונה אל הבהול המלחים דיבור  גם יסתבר הדרך זו ועל 
ַמה    ספינתם  / ָלנּו?  ַהזֹּאת  ָהָרָעה  ְלִמי  ר  ֲאש ֶ ּבַ ָלנּו  ּנָא  יָדה  'ַהּגִ להישבר:  מחשבת  המיטלטלת 

ה?' ) ָאּתָ ִמזֶּה ַעם  ְוֵאי  ַאְרֶצָך? /  בֹוא? / ָמה  ּתָ ּוֵמַאִין  ָך? /  ַלאְכּתְ זקוביץ    גם  וורא.  ח',  א  יונהּמְ
ַוֲעָבֶדיָך    /ֹלא ֲאֹדִני  '  נוכח האשמתם בריגול:; או דיבור האחים החרדים  (42עמ'  ושנאן, יונה,  

ר ֹאֶכל ּבָ אּו ִלש ְ ֵני ִאיש  ֶאָחד ָנְחנּו  /    ּבָ נּו ּבְ ּלָ ִנים ֲאַנְחנּו    /ּכֻ ִלים  /ּכֵ ֵנים  ]...[    ֹלא ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרּגְ ש ְ
ר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנוּ  ֵני ִאיש  ֶאָחד  / ָעׂשָ ָנַען /ּבְ ֶאֶרץ ּכְ ֹטן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום   / ּבְ ְוָהֶאָחד   /ְוִהּנֵה ַהּקָ

"ו החיבור  וישהסביר את העדר ו 246וראו אלטר, בראשית, עמ'    .יג–ימ"ב,  )בראשית    'ֵאיֶנּנוּ 
   פחד וסערת נפש(.כאמצעי להבעת 

  אלו  בדוגמאות .  כעת  אנו  עוסקים  שבהעם כל האמור, אין להשוות סצנות אלו לסצנה    אך 
,  פיות  ממספר  מנםוא  הדוברת,  והרמונית   קיבוצית  אחת  דמות  לכדי   משתלבים  השונים  הדיבורים

. שם ניצבות לפנינו  ירמיהו  של  משפטו  בסיפור  הדבר  שונה.  לה  אחדים  ודברים  אחת  שפה  אך
קיבוציות שונות, בעלות כוונות שונות, מגמות הפוכות וקולות שונים ומובחנים  שתי דמויות  

 .המתפרצים הדוברים הצגת של יעדרההיטב. משום כך בולט הרבה יותר ה
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ישכל אותם  אין מסתבר כלל  אל מי היא מופנית.     ְוֶאת  ֶמְרְיךָ   ֶאת  הדברים הקשים )'ָיַדְעּתִ

ךָ  ה ]...[ ַמְמִרים  ָעְרּפְ ש ֶ מופנים   הם ש ברור    ;ייםוולהסבלים  ה'( מופנים אל  ' ה  ִעם  ֱהִיֶתם  ַהּקָ

נראה   ואולם בפסוקים עצמם אין כל אזכור להתחלפות הנמענים.  .כולו  ישראלעם    לא

רשלפנינו מלאכת   . דברי התוכחה של משה יוצאים ממעמקי ליבו ומדויקת  מחושבת  ִסיּפֵ

ים של יד במרוהלמוּ משה, המודע למותו הקרב  ומתחושת התסכול הקשה האופפת אותו.  

עם ישראל מדרך ה' וישוב יסור  ם הסתלקותו  כיצד עִ חש בכל עצמותיו  צאן מרעיתו,  

י' ו'ַאֲחֵריהתסכול והייאוש האוחזים בו מומחשים היטב בחזרתו על הביטויים 'ָידַ לחטוא.    ְעּתִ

זו    מטיח בעם.שהוא  עוצמת ההאשמות  , כמו גם במֹוִתי'  הלכה דומה שתחושת תסכול 

נה היא כבר מושמת לעדות לצד יוה  התעצמה עם שנסתיימה לה מלאכת כתיבת התורהו

להניח את ספר התורה לעדותיהפוקד על הלווארון הברית. משה   ליבו   , ים  חש בכל 

מתוך בחוסר התועלת של אותה הפעולה, שהרי ברי לו כי עם ישראל ימשיך בסורו.  

אל דיבורו מתפרצת    והיא  ת בוקעת ועולה התוכחה המיוסרת, אותה תחושה קשה ומתוסכל

 שהות לציין אל מי היא מופנית. בלי שתינתן למספר  םיהלווילסבלים 

 

  לראות גם אצל נחמיה: ין זו נוכל ' מעמתוסכלת' ות התפרצ

 

ר  ַוְיִהי(  א) ַמע  ַכֲאש ֶ ט ]...[   ִנש ְ י  ְלַסְנַבּלַ ַלח(  ה)]...[    ַהחֹוָמה  ֶאת   ָבִניִתי   ּכִ ש ְ   ֵאַלי   ַוּיִ

ֶרת   ]...[  תּוָחה  ִאּגֶ ָידֹו.    ּפְ תּוב(  ו)ּבְ ּה:  ּכָ ּגֹוִים  ּבָ ָמע  ּבַ מוּ   ִנש ְ ה  76ֹאֵמר  ְוַגש ְ הּוִדים   ַאּתָ  ְוַהּיְ

ִבים ְלָחה(  ח)  ]...[   ִלְמרֹוד   ֹחש ְ ָבִרים  ִנְהָיה  ֹלא  ֵלאֹמר:  ֵאָליו  ָוֶאש ְ ּדְ ה  ּכַ ר   ָהֵאּלֶ   ֲאש ֶ

ה י  אֹוֵמר  ַאּתָ ךָ   ּכִ ּבְ ה בֹוָדם.    ִמּלִ י (  ט)ַאּתָ ם  ּכִ  ְיֵדיֶהם  ִיְרּפוּ   ֵלאֹמר  אֹוָתנוּ  ְמָיְרִאים   ֻכּלָ

ָלאָכה ִמן ה ְוֹלא ַהּמְ ה ֵתָעׂשֶ  ט( –ָיָדי. )נחמיה ו', א ֶאת ַחזֵּק ְוַעּתָ

 

ש  ולאחר  להתנכל    שותפיו סנבלט  פעם  אחר  פעם  הצלחה,מנסים  בלא  הם   77לנחמיה 

נה,  י. וההאשמותומכחיש את כל ה. נחמיה פונה אליהם  פתוחה  איגרתשולחים לו איום ב

ציין את שהוא ממבלי    בקריאה נרגשתהוא פונה אל ה'    , דבריו אל הצריםד אחר  ימי

גם כאן מתקבלת התחושה כי תפילתו של נחמיה בוקעת מתוך תסכולו   78.התחלפות הנמען

 זה.  רוחדבריו אל הצרים ממחישה הלוך    . הצגת הדברים כמתפרצים אל תוך המתמשך

 
מוּ   76  ' וכך מסתבר. ֹאֵמר בשבעים חסר 'ְוַגש ְ
  עימו כנית להתנקש בנחמיה, רצון להיכנס  והועלו כמה דעות בשאלת אופי המזימה: ת   במחקר  77

לשם   מהבונים  נחמיה  את  לנתק  ניסיון  הבנייה,  פעולות  של  בהפסקה  שילווה  ומתן  למשא 
השהיית העבודות, רצון לאיים עליו בהלשנה על כוונתו למרוד או ניסיון להכפיש את שמו  

    .(249–248עמ' נחמיה, הלצר וקוכמן, )  באמצעות עצם ההיוודעות
אותו הוא מוסר על תקן ש  דיווח של נחמיה  ואראשיתו של פסוק ט ה  וקוכמן  הלצר  לדעת  78

– 322'  עמ,  סיפור,  פולק  גם  נו עיי  נחמיה  בספר  המספר  דמות  על.  249'  עמ,  נחמיההמספר )
ה    תיבות  כי  שטענו  יש  הדרך  זו  על(.  324 ' השתייכו במקורן לפסוק י והן אינן  ָיָדי  ֶאת  ַחזֵּק'ְוַעּתָ

(. דומני שהצעתי ולפיה פסוק  250, נחמיה, עמ' וקוכמןהלצר מופנות אל ה', אלא אל שמעיה ) 
   בנוסח הפסוק. שפניית נחמיה אל ה', מיישבת את הקושי   הואט כולו 
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הוא לא אצר כוח תסכול עד ש בנחמיה רגשות של כעס ומשאו ומתנו עם הצרים עורר  

 79.רתומיוס צרם והם התפרצו בתור תפילה נרגשתלע

על אמצעי ספרותי של המספר המקראי: ההתפרצות. מתוך    עמדתילסיכום: במאמר זה  

המספר מצטט את דבריה של דמות בהן  ש   , לאתר(  הצלחתי  אלו אשרפעמים )כל הסקירת  

: זו  מופעי התפרצותלכל  בלא שקדמה לכך תיבת 'ויאמר', עולה כי ישנו מכנה משותף  

היא   דרמטי־דו  בעת  הופיעמתמיד  עלילתי.    שיח  שיא  ברגע  כך  או  כי  נראה  משום 

 קפדאמצעי ספרותי מכוון ומו  אלאשיבוש נוסח,    אואינן מקרה בעלמא  אלו  התפרצויות  

המשמש את המספר לעיצוב תוכן הדברים הנאמרים ולהמחשת אופן )גם אם בלתי שכיח(  

כלל הוא: באשר מוצאים אנו התפרצות ברובד הסגנון הסיפורי, מוצאים אנו ו  היאמרותם.

תסכול או   התלהבות, ,  בצידה רגש עז המפעם ברובד העלילתי, ויהיה זה רגש בהילות

רגש עצום ורב, שכמו לא ניתן עוד לעוצרו, עד שמתפרץ הוא אל מרקם הטקסט שמחה;  

 הספרותי.

 

 

 

 
 קיצורים ביבליוגרפיים 

 , תל אביב תשס"ה נבואתו של ירמיהומ' אביעוז,  = אביעוז, ירמיהו

 ירושלים תשכ"ד (, וילנסקי)מהדורת מ'  ספר הרקמה, ג'נאח־י' אבן=  ג'נאח, רקמה־אבן

 , ברלין תרנ"ו)מהדורת ב"ז בכר( ספר השרשים ג'נאח, ־ אבן ' י=  שרשיםג'נאח, ־אבן

 , ירושלים תשנ"ב מילון מונחי הסיפורתי' אבן, אבן, מילון = 

 Y. Avrahami, ‘Name Giving to the Newborn in the Hebrew=    אברהמי, הענקת שם

Bible’, These Are the Names: Studies in Jewish Onomastics 5 (2011), pp. 15–53 

  בישראל   המלוכה   ראשית   דוד:   ומלכות   שאול   מלכות ,  אברמסקי'  מלוכה = ש,  אברמסקי

 1977  ירושלים, לדורות  והשפעתה 

 , תל אביב תשל"ב ירמיהו הנביאצ' אדר, =  אדר, ירמיהו

 ז "תשמ ירושלים, המקרא בתקופת   ישראל   ארץ , אהרוני' י = י"א, אהרוני

 ס"תר ברלין , ג–א , כפשוטו  מקרא , אהרליך ' אהרליך, מקרא = א

 
 המצטרפת   נוספת   תפילה  היא  ט  בפסוק'  ה  אל  נחמיה  של  פנייתו   כי  לטענה  מקום   אולי  יש  79

י'ָזְכָרה    מספר  פעמים  בספר  החוזרות  לבקשות , לא(,  כט,  כב; ו', יד; י"ג, יד,  יטֹלהי' )ה',  אֱ   ּלִ
 לנוסח   שבניגוד  מפני  זאת.  כן   הדבר  שאין  דומני  אך.  היאמרןבקשות הנאמרות בלא ציון אופן  

,  בעבר  שעשה  מעשים  על  גמול   בקבלת  ועניינו  לאחור  מבט  מנקודת  הנאמר,  החוזר  הבקשות
  מתייחס  תוכנה  וגם ,  עצמן  ההתרחשויות  זמן   מנקודת   נאמרת  ט '  בפס '  ה  אל  נחמיה  של   פנייתו 

ה)'  השעה  ולצורך  הספציפית   לסיטואציה   של   תפילותיו  שיתר  אציין   עוד '(.  ָיָדי  ֶאת  ַחזֵּק  ְוַעּתָ
 בלא  נמסרת  לו',  בג  תפילתו  רק(.  ג',  ד;  ד ',  בי;  –ד)א',    כתפילות  הצגתן  תוך  מובאות  נחמיה
  מובאת   היא.  כן  גם  מכוונת  כהתפרצות  לראותה  ניתן  בהחלט  ששם  דומני  אך,  כתפילה  ציונה

ם    החומה  את  לתקן  היומרה  על  לועגים  הצרים  שבה  דרמטית  סצנה  של  בשיאה ר)'ּגַ   ֵהם   ֲאש ֶ
ּוָעל  ַיֲעֶלה  ִאם   ּבֹוִנים ַמע   מצוקה  ותחושת   כאב רצוף   ותוכה [(  לה' ]ג',  ַאְבֵניֶהם  חֹוַמת   ּוָפַרץ  ש  )'ש ְ

י ֹלֵהינּו אֱ  ב בּוָזה ָהִיינוּ  ּכִ ָתם ְוָהש ֵ ם ֶאל ֶחְרּפָ ֶאֶרץ ְלִבזָּה ּוְתֵנם ֹראש ָ ְבָיה ּבְ  ' ]שם, לו[(.  ש ִ
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, ירושלים התגלמות המציאות בספרות המערב:  מימזיס א' אוארבך,  =    אוארבך, מימזיס  

 תשי"ח

חוקים    A. Olrik, ‘Epic Laws of Folk Narrative’, in: The Study of  =אולריק, 

Folklore, New Jersey 1965, pp. 129–141   

 ג"תשל ירושלים,  בישראל הקדומה   הנבואה , אופנהיימר' ב = הנבואה, אופנהיימר

עז  , בתור:  ' י'(–משמעותו של סיפור יהוא )מל"ב ט' ' ב' אופנהיימר,  , יהוא =  אופנהיימר

– 291)פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל ספר ט"ו(, ירושלים תשכ"ד, עמ'    לדוד

311   

 O. Eissfeldt, Die Komposition der Samuelbuecher, Leipzigאייספלדט, שמואל =  

1931 

 ח"תשנ ירושלים, בישראל  המלוכה   וכינון   שמואל ,  אילת' מ שמואל =, אילת

 ירושלים,  ראשון  בית   בימי   המקרא   ארצות   בין   כלכלה   קשרי ,  אילת'  מ  =  כלכלה,  אילת

 ז"תשל

 ח"תשנ  שבות  אלון ,  שמואל  ספר   על   רשימות   והרועה:   הרואה ,  אליצור'  = י  רואה,  אליצור

 ח "תשמ אביב תל, במקרא  הסיפור   אמנות ,  אלטר' = א אמנות, אלטר

 & R. Alter, Genesis: Translation and Commentary, New Yorkאלטר בראשית =  

London 1996 

 R. Alter, The David Story: A Translation With Commentary  =אלטר, סיפור דוד  

of 1 and 2 Samuel, New York 1999 

 , ירושלים תש"ס לקרוא סיפור מקראיי' אמית, = אמית, לקרוא סיפור 

: על "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם'"י' אמית,  אמית, מספר =  

המקראי בסיפור  והדוברים  המספר  בתוך' מהימנות  ליעקב :  ,  במקרא    : אור  מחקרים 

, ירושלים ותל אביב תשנ"ז, עמ' ובמגילות מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום ליכט 

45–65   

 Y. Amit, ‘Literature in the Service of Politics: Studiesאמית, בשירות הפוליטיקה =  

in Judges 19–21’, in: Politics and Theopolitics in the Bible and Postbiblical 

Literature, Sheffield 1994, pp. 28–40 

רמיזה מהדקת, משיטותיה של העריכה   –י' אמית, '"הוא שאול לה'"    =  שאולאמית,  

 243–238)תשמ"ב(, עמ'  בית מקרא צא הספרותית', 

 )מקרא לישראל(, תל אביב תשנ"ט  שופטיםי' אמית, =  אמית, שופטים

 L. M. Eslinger, Kingship of God in Crisis: A Close Reading of=    אסלינגר, משבר

1 Samuel 1–12, Almond 1985  

 בסיפורי  הדרמתי  האלמנט  לבחינת:  השלום  –  'שלום,  אשמן'  דרמתי = א  אלמנט,  אשמן

 225–221' עמ(, ז"תשי) כז  מאזנים , ך' "התנ

 20–1' עמ(, א"תשי) כב  תרביץ , שאול'  המלכת 'מעשה, בובר' בובר, שאול = מ

 K. F. R Budde, Das Buch der Richter (KHAT), Freiburg 1987 =בודה, שופטים 
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-T. M. Bolin, Freedom beyond Forgiveness: The Book of Jonah Reבולין, חופש =  

Examined (JSOTSup 236), Sheffield 1997   

   112–107)תשנ"א(, עמ'  מגדים יג ע' בזק, 'זמן מתן תורה', בזק, זמן = 

 , תל אביב תשע"גשאלות יסוד בלימודי תנ"ך  : עד היום הזה בזק, עד היום = ע' בזק, 

 2013 ירושלים, בישראל   מלך   : ' א   שמואל , בזק' בזק, שמ"א = א

  109  קדמוניות ,  והחוצות'   המצבות,  מדן  'הכתובת,  נוה'  וי  בירן '  חוצות = א,  ונוה  בירן

 45–39' עמ(, ה"תשנ)

מפיבשת  ־בן איון,  =  איון,  בן  למפיבשת ' ח'  חסדו  בראי  דוד  של  נז,  ' פניו  מקרא    בית 

 32–5)תשע"ב(, עמ' 

 ותל   ירושלים(,  שליט'  מהד)  היהודים  קדמוניות בן מתתיהו, קדמוניות = י' בן מתתיהו,  

 1976 אביב

  למקרא   שנתון ,  במקרא'   חסד  של  גידולו  ובית  'משמעותו  בנדור, '  במקרא = ש   חסד,  בנדור

 59–47' עמ(, ט"תשמ–ו"תשמ ) י   הקדום  המזרח  ולחקר 

 , תל אביב תש"ם העיצוב האמנותי של הסיפור במקראאפרת,  ־ש' בר=  אפרת, עיצוב  ־בר

 )מקרא לישראל(, ירושלים ותל אביב תשס"בשמואל א  אפרת,  ־ש' בר"א =  אפרת, שמ ־בר

  ב"תשמ אביב תל,  בישראל  הראשון   שאול: המלך   מלכות , ברטל' א = שאול, ברטל

 J. Bright, A History of Israel, London 1967היסטוריה = , ברייט

בחינתו הספרותית    : עיונים במקרא ,  ' ירמיה לפני שופטיו' ש"ד גויטיין,  =  גויטיין, ירמיה  

   141–130, תל אביב תשכ"ז, עמ' והחברתית

 H. Gunkel, Geschichten von Elisa, Berlin 1922  = אלישעגונקל, 

 ב"תשנ ישראל,  ב– א   מלכים , גורדון ל"גורדון, מלכים = ש 

 N. Glueck, Hesed in the Bible, Cincinnati 1967גלק, חסד = 

   1997 רעננה, המקראית בסיפורת   ורעיון   אמנות , גלנדר' גלנדר, אמנות = ש 

 רעננה תש"ע ב, –א , ספר בראשית ש' גלנדר, = גלנדר, בראשית 

=  S. Gelander, ‘One Story, Two Stories: On Folktale Motifs asגלנדר, מוטיבים 

Literary Devices in the Biblical Narratives of Saul and David’, Jewish Folklore 

and Ethnology Review, vol 14, 1–2 (1992) pp. 62-66 

,  ראשית האנושות והאל בספר בראשית  : והנה טוב מאוד ש' גלנדר,    =  גלנדר, ראשית

   2018תל אביב 

 R. K. Gnuse, The Dream Theophany of Samuel, Lanham, London  =גנוז, חלום  

& New York 1984   

 G. Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca 1980=  ג'נט, שיח

 J. Jacobs, ‘Willing Obedience with Doubts: Abraham at the=  ג'קובס, צייתנות  

Binding of Isaac’, Vetus Testamentum 60 (2010), pp. 546–559 

 C. H. Grabo, The Technique of the Novel, London 1952גרבו, טכניקה = 

 , תל אביב תשע"ה  סיפורו של מסע  : אברהם י' גרוסמן, = גרוסמן, אברהם 

 , ראשון לציון תשע"ז  בראשית: סיפורן של התחלות= י' גרוסמן,  גרוסמן, בראשית
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א  ברית,  גרוסמן   מדליו   מים ,  מלכים'   בספר  נכר  מלכי  עם  צבאית  'ברית,  גרוסמן '  = 

 155–144' עמ (, ן"תש )

 בני ,  המקראי  הסיפור   של   העיצוב   מדרכי   כמה   על   ומוצפן:   גלוי גרוסמן, גלוי = י' גרוסמן,  

 2015 ברק

 ב , ראשון לציון תשפ"סיפורם של חלומות  : יוסף גרוסמן, יוסף = י' גרוסמן, 

 J. Grossman, Ruth: Bridges and Boundaries, Bern 2015גרוסמן, רות = 

 J. Gray, Kings, London 1964מלכים =  גריי, 

 M. Greenberg, Understanding Exodus, New York 1969 =גרינברג, שמות 

 2002)עולם התנ"ך(, תל אביב  דברי הימים א' מ' גרסיאל, =  גרסיאל, דה"א

ה, –א,  שמואל  בספר   עיונים  בישראל:   המלוכה   ראשית ,  גרסיאל'  מלוכה = מ,  גרסיאל

 ה "תשס רעננה

דוד מלכות  גרסיאל,  =    גרסיאל,  מחקרים  מ'  דוד:  ועיונים  מלכות  בהיסטוריה 

 , תל אביב תשל"ה בהיסטוריוגרפיה

 1987, רמת גן מדרשי שמות במקראמ' גרסיאל,  =גרסיאל, שמות 

 ,J. Dus, ‘Die Geburtslegende Samuels 1 Sam. 1’, RSO 43 (1968)  =  דאס, לידה

pp. 163–172 

 L. J. de Regt, ‘Domains and Subdomains in Biblical Hebrewדה־רגט, תחומים =  

Discourse’, in: E. Talstra (ed.), Narrative and Comment. Contributions 

Presented to Wolfgang Schneider, Amsterdam 1995, pp. 61–147    

 ועל  שמואל  לידת  על  בסיפורים  האומנותיות  'הסגולות,  דובשני'  דובשני, סגולות = מ

 369–362' עמ(, א"תשמ) כו  מקרא   בית , שאול'  המלכת

מבוא    S. R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old   =דרייבר, 

Testament, New York 1956  

 ,S. R. Driver, Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuelדרייבר, נוסח =  

Oxford 1890 

 .G. R. Driver, ‘Forgotten Hebrew Idioms’, ZAW 78 (1966), pp  =  ניבים,  דרייבר

1–4 

ומשמעות   צורה   N. Habel, ‘The Form and Significance of the Call  =האבל, 

Narratives’, ZAW 77 (1965), pp. 297–323   

)תשמ"ד(, עמ' תרביץ נג  ,  ' חזון הקדשה ותודעה נבואית' י' הופמן,    =  הופמן, הקדשה  

169–186 

 ירושלים ותל אביב תשס"אב, –א )מקרא לישראל(,  ירמיהי' הופמן, =  הופמן, ירמיה

ש"י לשרה  בתוך:  ,  ' מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו' י' הופמן,  היה ניבא =  הופמן,  

   307–287, ירושלים תשס"ח, עמ' יפת: מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו

  קשר ,  במקרא'   השכול  תקשורת  על:  בא"  וזה  מדבר  זה  '"עד,  הופמן'  הופמן, שכול = י

 7–3' עמ(, 2000)  28
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 L. R. Helyer, ‘“Come what may, I want to run”: Observations onהלייר, ריצה =  

Running in the Hebrew Biblew’, Near East Archaeological Society Bulletin 48 

(2003), pp. 1–12 

)עולם התנ"ך(, תל אביב   דניאל עזרא ונחמיהמ' הלצר ומ' קוכמן,  לצר וקוכמן, נחמיה =  ה

2002 

 H. W. Hertzberg, Die Samuelbuecher ATD, Goettingen 1960הרצברג, שמואל = 

אנו  יוויל עמך   H. G. M. Williamson, ‘“We are Yours, O David”, The   =מסון, 

Setting and Purpose of 1 Chronicles XII 1–23’, OTS 21 (1981), pp. 164–176 

 A. C. Welch, The Work of the Chronicler, London 1939 =וולץ, כרוניקה 

 ;R. Westbrook, ‘The Trial of Jeremiah’, in: Reading the Law  =  ווסטברוק, משפט

Studies in Honour of Gordon J. Wenham, New York 2007, pp. 95–107   

 , ירושלים תשמ"ח מקראות ככוונתםמ' וייס, = וייס, מקראות 

(, יג  המקראית  האנציקלופדיה  ספריית)  במקרא  פוליטית   סטירה ,  וייסמן '  ז  =  סטירה,  וייסמן

 ו "תשנ ירושלים

 J. Wellhausen, Der Text der Bücher Samuelis, Toronto 1871=  ולהאוזן, שמואל

:  בתוך,  ' (34–31  כ  א"מל)  וארם  ישראל  בין  והברית  ומתן  'המשא,  ורגון'  ורגון, מו"מ = ש 

  עתיקות   ובתרבויות   ל " חז   בספרות ,  השמיות   בלשונות ,  במקרא   מחקרים :  למאיר   אור 

   157–135' עמ, ע "תש  שבע באר, שנה  וחמש   שישים   לו   במלאות   גרובר   למאיר   מוגשים 

, הגות במקרא ה,  ' והפיסחים בספר שמואלמוטיב העיוורים  ' ש' ורגון,    =ורגון, עיוורים  

   166– 149תל אביב תשמ"ח, עמ' 

 ,H. J. Zobel, ‘Hesed’, Theological Dictionary of the Old Testament=  חסד,  זובל

5, Michigan 1986, pp. 44–64 

נדר א'(',    =  זלבסקי,  )שמו"א,  ותשלומה  חנה  של  'נדרה  זלבסקי,  עד ש'  מקרא    בית 

 326–304)תשל"ח(, עמ' 

  אסופת   ישראל:   הצבי :  בתוך,  חול'  כלשון'  חסד'   המילה  'משמעות,  זרון'  חסד = א,  זרון

 127–105' עמ , אביב תשל"ו תל, ברוידא  וצבי   ישראל   של   לזכרם   במקרא   מחקרים 

 A. Zeron, ‘Tag für Tag Kam man zu David, um ihm zu helfen’, TZ 30  =זרון, יום  

(1974), pp. 257–261   

 Y. Zakovitch, ‘A Study of Precise and Partial Derivations=    זקוביץ, אטימולוגיה

in Biblical Etymology’, JSOT 15 (1980) pp. 31–50 

  מחקרי , במקרא'  שבכתב לסיפור פה  שבעל 'מסיפור ,  זקוביץ' י  פ ="שבע סיפור, זקוביץ

 43–9' עמ (, א"תשמ)  א   יהודי   בפולקלור   ירושלים 

 , ירושלים תשנ"ו מרועה למשיח : דוד י' זקוביץ, = רועה זקוביץ, 

שלושה זקוביץ,  =    ארבעה־זקוביץ,  ארבעה" י'  ועל  שלושה...  הספרותי    : "על  הדגם 

 ט , ירושלים תשל")עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית( ארבעה במקרא־ שלושה 

 ירושלים,  ביקורתי־ טו(: ניתוח ספרותי– )שופטים יג שמשון    חיי ,  זקוביץ'  = י  שמשון,  זקוביץ

 ב "תשמ
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=  זקוביץ ושנאן יונה  וא' שנאן,  ,  זקוביץ  יונה י'  ירושלים פירוש ישראלי חדש  : ספר   ,

   תשע"ה

עריכה חיות,  =    חיות,  לגלות נ'  התנחלות  ראשונים   : בין  נביאים  של  העריכה  , לחקר 

   ירושלים תשע"ו

 :S. Talmon, ‘the Comparative Method in Biblical Interpretation טלמון, השוואה =  

Principles and Problems’, Vetus Testmentum Supplements 29 (1977), pp. 320–

356 

  בית מקרא סד י' יגר, 'הדיאלוגים בספר בראשית )צורות רטוריות(',    =   יגר, דיאלוגים

   145–139)תשל"ו(, עמ' 

 , ירושלים תשל"ז אמונות ודעות בספר דברי הימיםש' יפת, דה"י = יפת, 

 M. Cogan, I Kings (The Anchor Bible), New York 2001כוגן, מלכים = 

  2015, תל אביב  סיפורים כפולים בספר שמואל  : בין שני מלכים י' כץ,  =    כץ, שני מלכים

 , מרחביה תש"ך קדמוניות העם והארץ  : ישראל א' לודס,  = לודס, ישראל

 ,J. D. Lewenson, ‘Abusing Abraham: Traditions, Religious  =לוונסון, התעמרות  

Histories, and Modern Misinterpretations’, Judaism 47 (1998), pp. 259–277 

 B. Long, ‘Prophetic Call Traditions and Report of Visions’, ZAW  =לונג, מסורות  

84 (1972), pp. 496–500   

מחקרים בתולדות שבט    : שאול ובנימין ,  ' שמואל, שאול דוד' ב"צ לוריא,  =  לוריא, שאול  

   66–60, ירושלים תש"ל, עמ' בנימין

 , ירושלים תשכ"זעיונים בספר בראשיתנ' ליבוביץ, =  ליבוביץ, בראשית

מחקרים    : ארץ ישראל י' ליוור, 'דמותו של בלעם במסורת המקראית',  =    ליוור, בלעם

 100–97)תשי"ד(, עמ'   4ארץ ועתיקותיה  בידיעת ה 

, ה, ירושלים תשכ"ח, אנציקלופדיה מקראיתש"א ליונשטם, 'מנשה',    =  ליונשטם, מנשה

 41–40 עמ' 

'מימזיס  =  מימזיס,  ליכט ישראל:    הצבי בתוך:  ,  המקראי'   הסיפור  של   כתכונה  י' ליכט, 

– 133'  עמ,  ו "תשל  אביב  תל,  ברוידא   וצבי   ישראל   של   לזכרם  במקרא  מחקרים   אסופת 

142   

 J. Licht, Storytelling in the Bible, Jerusalem 1978סיפור = , ליכט

  לשוננו ,  המקרא'  בלשון  סתומים  וביטויים  מלים  'על,  מהלר'  סתומים = מ  ביטויים,  מהלר

 103–99' עמ(, א"תשי) יז

נרטיבי   זמן   G. Müller, ‘Erzählzeit und erzählte Zeit’, Fetschrift: Paul  =מולר, 

Kluckhorn und Herman Schneider gewidmet zu ihrem 60 Geburstag, Tübingen 

1948, pp. 195–212   

  = הזמן  משמעות   ,G. Müller, Die Bedeutung der Zeit in der Erzählkunstמולר, 

Bonn 1947 

 ד"תשל ירושלים,  וישראל  כנען , מזר' = ב כנען, מזר

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf


 התפרצות הדוברים בסיפור המקראי כאמצעי ספרותי 

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ22/bier.pdf   29 

  היסטוריהי' ליוור )עורך(:    בתוך,  ארם'   עם  ישראל  'מלחמות,  מזר'  = ב  מלחמות,  מזר

 220–206' עמ, ד"תשכ אביב  תל, המקרא  בימי   ארץ־ישראל   של   צבאית 

 H. Meyerhoff, Time in Literature, Berkley & Los Angeles 1960מיירהוף, זמן = 

דיבור  C. L. Miller, The Representation of Speech in Biblical Hebrew=    מילר, 

Narrative: A Linguistic Analysis, Winona Lake 2003 

הדיוטמירסקי,   מירסקי,  =    לשון  במקרא' א'  הדיוט  בתוך:  ' לשון  זיידל ,  )פרסומי   ספר 

   293–290החברה לחקר המקרא בישראל ספר י"א(, ירושלים תשכ"ב, עמ' 

 , ירושלים תשל"ה יפורתבעיית הזמן בס א"א מנדילוב, מנדילוב, זמן = 

כספי מ  מרוצת,  מסורי   =  מרוצת  :' מצאת  בשורה  אין  ולכה' " ,  כספי  מסורי'  אחימעץ 

 71–59' עמ, לא   מקרא   בית , הכושי" ומרוצת אחימעץ

  = להיראות   M. McEntire, ‘Being Seen and Not Heard: Theמק־אנטיר, 

Interpretation of Genesis 4:8’, in: Of Scribes and Sages: Early Jewish 

Interpretation and Transmission of Scripture, Vol 1, SSEJC 9, New York 2004, 

pp. 4–13  

 D. J. McCarthy, ‘The Inauguration of Monarchy in Israel: Aמק־קרטי, מלוכה =  

Form Critical Study of I Samuel 8–12’, Interpretation 27 (1973), pp. 401–412   

  P. K. McCarter, I Samuel (The Anchor Bible), New York 1980מק־קרטר, שמ"א =  

   S. L. Mckenzie, King David: A Biography, Oxford 2000 =מקנזי, ביוגרפיה 

 110–94' עמ(, ז"תשכ)  ל  מקרא   בית , שאול" "המלכת, נאמן' נאמן, שאול = פ

   K. L. Noll, The Faces of David, Sheffield 1977 =נול, פני דוד 

שמות  M. Noth, Die israelitischen Personennamen im Rahmen der=    נות, 

gemeinsemitischen Namengebung, Hildesheim 1980 

תחביר  ,A. Niccacci, ‘Essential Hebrew Syntax’, in: E. Talstra (ed.)=    ניקצי, 

Narrative and Comment. Contributions Presented to Wolfgang Schneider, 

Amsterdam 1995, pp. 111–125  

 , רעננה תשע"אויפגע במקום: הסיפור התיאופני במקראג' סברן, =  סברן, במקום

 G. W. Savran, ‘Multivocality in Group Speech in Biblical  =  סברן, ריבוי קולות

Narrative’, Journal of Hebrew Scriptures 9 (2009), pp. 6–8   

   1964, ירושלים ספרי שמואלמ"צ סגל, סגל, שמואל = 

בית מקרא  י(',  –א' סולה, 'המבנה האמנותי של ספור המלכת יהוא )מל"ב ט=    סולה, יהוא

 71–64)תשמ"ג(, עמ'  צב

ט' סוצקובר, 'הענקת שם בספר בראשית ועיצוב יחסי ההיררכיה',  =  סוצקובר, הענקה  

 51–33)תשע"ב(, עמ'  בית מקרא נז

שאלות    : בקש שלום ורודפהו סיפור של השתנות',    –א' סימון, 'יוסף ואחיו    =  סימון, יוסף

 85–58, עמ' 2002, תל אביב השעה באור המקרא, המקרא באור שאלות השעה

  מלכים,  ומשמעותו'   הסיפור  מבנה:  בישראל  ארם  'מלחמת,  סימון'  ארם = א  מלחמת,  סימון

 186–184' עמ, 2002  אביב תל(, ך"התנ עולם) א
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נביאים סימון,  =    סימון,  נביאיםא'  סיפורי  במקרא:  ספרותית  )ספריית   קריאה 

 האנציקלופדיה המקראית טו(, ירושלים ורמת גן תשנ"ז

)תשנ"ב(,    מגדים טזן אחאב ובן־הדד',  סמט, 'המלחמות הראשונות ביסמט, מלחמות = א'  

 100–55עמ' 

 , תל אביב תשע"ב עיונים במזמורי תהיליםא' סמט, =  סמט, תהלים

 E. A. Speiser, Genesis (The Anchor Bible), New York 1962=  ספייזר, בראשית

 S. D. Sperling, ‘Joshua 24 Re-examined’, Hebrew Union  =ספרלינג, יהושע כד  

College Annual 58 (1987), pp. 119–136 

 ז"תשל אביב תל , והערות הסברים   בראשית:  ספר , עמנואלי מ"י =בראשית , עמנואלי

 , ירושלים תשנ"ט יהושע וברית שכםמ' ענבר,  = ענבר, שכם

  בית מקרא מח 'מעמד הדוברים ומבנה השיח בסיפורי המקרא',    פ' פולק,   =  דוברים פולק,  

  119– 97, 18–1)תשס"ג(, עמ' 

פ' פולק, 'דו־שיח ותבניותיו במגילת רות: לחקר הדיאלוג ומעמד הדוברים   =פולק, דיאלוג  

 218–193)תשס"א(, עמ'  בית מקרא מו בסיפורי המקרא', 

ש"י  בתוך:    ', הימים-י בספר דברילשון מדוברת ושיח פורמל' פ' פולק,  =  לשון  פולק,  

 414–395, ירושלים תשס"ח, עמ' מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו  : לשרה יפת 

)ספריית האנציקלופדיה   בחינות בעיצוב ובאמנות   : הסיפור במקרא פ' פולק,  סיפור =  פולק,  

 המקראית יא(, ירושלים תשנ"ט 

  = שיח   F. Polak, ‘Whodunit? Implicit Subject, Discourse Structure, andפולק, 

Pragmatics in the Hebrew and Greek Bibles’, in: C. Werman (ed), From Author 

to Copyist: Essays on the Composition, Redaction, and Transmission of the 

Hebrew Bible, in Honor of Zipi Talshir, Winona Lake 2015, pp.223–247   

 F. Polak, ‘Theophany and Mediator’, in: Studies in the Book of  =לק, תיאופניה  פו

Exodus, Leuven 1993, pp. 113–147 

 J. P. Fokkelman, Narrative Art and poetry in the Books of=  שמואלפוקלמן,  

Samuel, Vol 1: King David, Assen 1981 

ותשוקה נדר   :J. P. Fokkelman, Vow and Desire (I Samuel 1–12)=    פוקלמן, 

Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel, Assen 1993   

, ח, אנציקלופדיה מקראיתב' פורטן, 'שם, שמות עצם פרטיים בישראל',    =  פורטן, שם

 51–33ירושלים תשמ"ב, עמ' 

  תרביץ ,  אחאב'   של  החוץ-מדיניות  אל  המקרא  'יחס,  פינקלשטין'  אחאב = ח,  פינקלשטין

 33–21' עמ(, ד"תשל) מג

 D. G. Firth, 1 & 2 Samuel: An Introduction and Survey (Apollos  =פירת', שמואל  

Old Testament Commentary 8), England 2009   

(, 1975)  שנתון למקרא ולמזרח הקדום א ,  ' האות המקראי' מ' פישביין,  =    פישביין, אות  

 234–213עמ' 

 L. prijs, Jüdische Tradition in der Septuaginta, Leiden 1948פריז', מסורת = 
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 Z. Frankel, Vorstudien zu der LXX, Leipzig 1841=  מחקרים, פרנקל

 , ירושלים תשמ"אפרקים במקרא: דרכים חדשות בפרשנותל' פרנקל, =  פרנקל, פרקים

)תשכ"ז(,   תרביץ לומ' צבת, 'סיפור המקרא על יסוד המלוכה בישראל',  צבת, יסוד =  

   109–99עמ' 

שמואל  M. Tsevat, ‘Die Namengebung Samuels und die=    צבת, 

Substitionstheorie’, ZAW 99 (1987), pp. 250–254 

 B. S. Childs, The Book of Exodus, Philadelphia 1974  =צ'ילדס, שמות 

 ה"תשכ ירושלים, נח  עד  מאדם , קאסוטו ד"נח = מ–אדם, קאסוטו

   , ירושלים תשי"טפירוש על ספר שמותמ"ד קאסוטו, קאסוטו, שמות = 

 , רמת גן תשס"ז מילון העברית המקראיתמ"צ קדרי,  = קדר, מילון

 1973, ירושלים ספר שופטיםי' קויפמן, =  שופטיםקויפמן, 

 F. Key, ‘The Giving of Proper Names in the Old Testament’, JBL  =  שמותקיי,  

83 (1964), pp. 55–59 

 , ירושלים תש"ס ג–א)דעת מקרא(,  ספר בראשיתי' קיל,  = קיל, בראשית

 R. Kiliam, ‘Die Prophetischen Berufungsberichte’, Theologie  =קיליאם, הקדשות  

im Wandel, München & Freiburg 1967, pp. 356–376 

  = פולקלוריזם   P. G. Kirkpatrick, The Old Testament and Folklore קירקפטריק, 

Study, Sheffield 1988 

נ  בשורה,  קלאוס   צה   מקרא   בית,  'ספרותי  ניתוח  לדוד:  הרעה  הבשורה',  קלאוס'  = 

   367–358' עמ (, ג"תשמ)

)ספריית   כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים  : הימים ספר דברי  י' קלימי,  ה"י =  קלימי, ד

 האנציקלופדיה המקראית יח(, ירושלים תש"ס 

 ,A. E. Cundall, Judges (Tyndale Old Testament Commentaries)  =קנדל, שפטים  

London 1968 

 A. Kropat, Die Syntax des Autors der Chronik verglichen mitקרופט, תחביר =  

der seiner Quellen (BZAW 16), Giessen 1909 

 E. J. Revell, ‘Language and Interpretation in Kings 20’, in: The  =  שפה,  רבל

Frank Talmage Memorial Volume 1, Haifa 1993, pp. 103–113 

 ,J. W. Rogerson, Anthropology and the Old Testamentרוגרסון, אנתרופולוגיה =  

Oxford 1978 

 J. W. Rogerson, Myth in Old Testament Interpretation, Berlinרוגרסון, מיתוס =  

1974 

 W. Rudolph, Chronikbücher, Tübingen 1955 =רודלף, כרוניקה 

  טו   מקרא   בית ,  במקרא'   שליליים  'ביטויים,  רוטנברג'  שליליים = מ  ביטויים,  רוטנברג

 41–33' עמ(, ג"תשכ)
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נוסח, ספרות,   :כח, לא(   –סיפור האסיפה בשכם )יהושע כד, א  ' א' רופא,    =רופא, אסיפה  

, חטיבה א: המקרא ועולמו, עשר למדעי היהדות- דברי הקונגרס העולמי השנים ,  'היסטוריה

  25–11ירושלים תשנ"ט, עמ' 

, לדותיהסוגיה ותו   – הסיפורת הנבואית במקרא  הנביאים:    סיפורי ,  רופא'  רופא, נביאים = א

 ג "תשמ ירושלים

 1959, תל אביב מוצא המלוכה בישראלמ' רזין וש' בנדור,  = רזין ובנדון, מלוכה

 F. V. Reiterer, ‘Sem’, in: G. J. Botterweck et al (eds.), Theological=    רטרר, שם
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מינויים    W. Richter, Die Sogenannten vorprophetischen  =ריכטר, 

Berufungsberichte, Gottingen 1970 

 , בני ברק תשס"ט הסיפורת בימינוהפואטיקה של  קינן, ־ש' רמון= קינן, פואטיקה ־רמון
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 עודפות  של  אסטרטגיות  המקראי:  בסיפור   החזרה   'מיבנה ,  שטרנברג'  שטרנברג, חזרה = מ 

 150–109' עמ(, 1972) ז   הספרות , אינפורמציונית' 

, בני אבלות במקרא: דרכי התמודדות עם אבדן בספרות המקראי' שמש,    =  שמש, אבלות

 ברק תשע"ו   

= ע    היהודי   העממי   הסיפור   קהל: ,  סיפור ,  מספר ,  שנהר־אלרועי'  שנהר־אלרועי, מספר 

 1994 אביב  תל, והישראלי 

 , ירושלים תשנ"ב תולדות הטרגדיה היווניתנ' שפיגל, =  שפיגל, טרגדיה
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