
 - - נריה.הסופר. בן בררך,י-.,ף--.--
-.  ..ץע..

 מ ;- ירמיהו סטר התקדשות ותולדות ירמיהו של הביוגרפית הספרות--

- גבריהוחמ"י

 ירמיהו ספר את לדורות ומסרו עדצרו בכוחות להתכתן זה בחבור ארשואף
 איש ידי מעשה שבספר הב-פרסים החלקים 'שמשו מוצאשבידעהיכנקודת

 הפרקים שנץ היחסים על לעמוד אשתדל הנביא. של תלמידו ה',ירא
 ה-ביוגרפיה. השפעת רושם על וכן עצמה יהמיהוהביונרפץם'לבין.,דברי

 ... הספר.- של התקדשותו תולדות על ירמיהושל
- - 

) 

-
 בפרק י. שונים ספרים או מוילות שתיבת פעמים ארבע נזכרה ירמיהו בספר

 הוא ברוך 1ביאוורבו: ירמיהו חזאית כמעתיק גריה, בן ברוך של נזכר.שמול"ו
 - ל"ב(. )פרק בשתות השדה קנין ספר בידו הפקיד שיר~יהו האדםגם

 על ניונרפיים ספורים בו שיש בכך יחזקאל ישעיהו מספר  שונה ירמיהןספר
 כתיבה. בעויני פעילה איגרות ברמז; או במטורש: בספה -מוזכרת הנביא;חף

 מיוחדת 11 תופעה כי דיוש,' עיקר יוקדש - הסופר נריה בן ברוך - זולאפרוח
 ן -- .. קדם; עמי ובתרבות בתולדותחיהרוח.ב"ש4אל.מאלטת

- 
 'ק

 בכל בשמו הידוע נביאים דברי של היחיד המעתיק הוא הסופר נריה בןברוך
 מעת'ק',ספרות הסופרים, את האופפת האטנימיות את. פרץ' בכךהלקרא.
 ,cte , -. בפרט. האהרומם הנביאים ודבהי בכלל, והנבואה החכמההתורה,

 -. - י.-מיהוברוךבן1ריה!
_; 

-.'- 
- . 

 של הכשרה וקבל ברביאים, שריםשל מיוחסת למשפחה גן היה נריה בןברוך-
 אטשר-להסח ובנכל. באשור בישראל, נימים.ההם המקיבל לפיסופר;

 מתנדב של לתפקיד נריה,.קדם בן ברוך וכשא החילוני-סופר,שהתחזר
 את ממלא נריה' בן ברוך עמו. 'יחד., ולהתעשת ירמיהו בעקבותלהתהלך

- -. ם-סד. נ-א, לג; ד, ל"ו, ג-ג; ל', יג; ב-ה, ירנינו-1.
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]2ן גבריהוהמ"י

 משרת ולאלישע משה משרת ליהושע בדומה לנביא "משרת" שלהתפקיד
 והעתיק סופר שהיה בכך בעיקר הוא לדורות ברוך של ערכו אולםאליהו,
 אחרים, לתלמידים אלה יונות והנחיל ושמר' ונביאו, רבו משל החזתדברי

 הבאים.ולדורות
 לביוגרף למחבר-יצר, והיה מעתיק, סופר לדרגת מעל אף התעלהברוך
 המתרחש מן אופייניים פרטים המקראית, הספורית האמנות מיטב לפיהמתאר
 של הכותבים להלנץ - להלן שמכיה כפי - ברוך היה ובכך לרבו,מסביב
 וקדם ומושלים, מלכים על נמנית שאשה רוחמת, אישיות על ביוגרפיתספרות
 בין. הביוגרטית הספרות לראש.ת  שנה כ-5~2בכך

 הביניים, איש הוא נריה בן ברוך לדור, מדור הנביאים דברי מסירתבתולדות
 כנביאים במסורה המוגדרת החטיבה של חבורה בני "למודים"-סופרים,בין

 "המבינים-, הסופרים וחבורת הסופר עזרא לבע ראשה, בית בימיאתריהם
 ... . , ..חותמיכתביהקודשבתקוסתביתשני.

. 

 נריה בן ברוך הנאמן התלמיד נידי תחילה נשתמר ירמיהו שספר ארסובר
 בקרב רק אלהים הנביא,כדבר. דברי הוכרו בראשונה פרטי";כ"ארכיון

 על ששמרו הם והללו לברוך, מסביב שהתרכזה ה', יראי שלחבורה.מצומצמת
 נתקבלו בבל גלות בראשית ורק וקדושתן. חשיבותן את והעריכוהמגילות
 רק חשיבות תחילה לו שנודעה הארכיון לכל.האומה:. קדוש אלהיםכדבר

 הילה. בני לכל ותקצה תוכחה של מוסר ליסור והיה מצומצמתלתבורה-
 של מקומם על נדע - ירמיהו ספר בשמירת ברוך של בחלקו התבוננותאגב
 הנביאיב ספרות של ההנחלה ובתולדות והצבורים הפרטים הספריםאוספי

 של וידוע-שם עילום-שם של הכללית לבעיה לב נורם לכך כוכבהאחרונים.
 ~ קדם. ימי של העולמית ובספרות המקראית בספרות ומעתיקיםמחברים
 מגילות ממלות נרשמו 'רמיהו שדברי מסקנה לכלל הניע קו'פמן, י.הפרופ'
 ונאספו ממבירם בילקוטים נשתמרו אלו שילוח בימיו. עוד מסוימיםבזמנים
 ' -, '., . אומר: קויפמן שהן. כמו הספרלתוך

 מאוחר בזמן מאורע שום נרמז לא נ"ב(, מפרק )חוץ ובספורים"בנבואות
 שלספר לומר; רישת נתנה ולפיכך ראיה. עה להיות היה יכול לא שברוך:
 נ"ב( מפרק )חוץ בו ואין הנאמן וסופרו ירמיהו : מחברים שני רק יש 'רמיהו.;
 - אחר"ו.1 מיד במכיף מלהשתטפה שום:

 _. -. 411 עם( ג,, הישראליה האמונה תולדות2.
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 גריה'ה:סופר בזברוךו5ן,

 ,6י:ברור אם בחבור.זה: נר'להגלו היתה קרפמן הפרופ' זו'של-תפיסה
 נכתבו השוגים לילקוטים והכותרות הפתיחה וכן ירמיהו:: "דברישהפתיחה

 של אחדות מלים פה,ושם  שנתווספו נם ייתכן שוגים, סופרים-תלמידים ידיעל
 קויפמן שקבע הכלל וקיים שריר הרי ומעשקים, המופרש בנדי הסברתוספת
  אנשים של יצירתם פהי הוא שבידע שירמיהו הדעה; המודרני במתקהשולטת זי מסורתית תפיסה. לעומת ' אחרים., של ; דברים לירמיהו יוחסו לאשבמכוץ
 הללו, :הדעות עם התדףנות' כדי שתוך אר מקוה ,. ארוך זמן במשךרבים

 ירמיהו, שבספר הביוגרפית הכתיבה דרך של מפורט נתוח ידי! עלובמיוחד
 התפיסה על המבוססת קרסמן, של: ההנחה . לחזוק . לתרום יהיהאפשר

 הנביא - אנשים שני מידי. רק: הוא שבידעו, ירמיהו שהטכסט.שלהמסורתית,

 מחוץ שנשתמרו הססוהיות:. מסורות על ובראשונה בראש דברי את אבסס'
 העבודה לדרך להשראה אזדקק וכן ספרות.ירמיהו,לירמיהו,..על.ענע'

 י יון: בתרבות דומות ולתופעות ובאשור בבבל בידי,סופרים נקוטה,שהיתה
 דרך של( הקשה לבעיה. ' ברורים פתרונות להציע בידי עלה, לא לצערי,

 ירמיהו ספה מורכב שמהם השורם) הילקוטים או הפרקים, של הפנימוסידורם'
 לא כרשולות, סדר לפי בעיקרך מסודרים רחזקאל ש,טעיהו בעודשבידש.
 בטרקים סדר אי שורר במיוחד ירמיהו. ספר פרקי כזה_'בסדור .סדרקים

 .מהסבוך התיאש , :נ Bright הביוגרפי. החומר עיקר את הכולליםכ-ו-מ"ח,
 המסודר:לפי .רמיהג לספר פירוש והוציא בזה, זה העניינים:המעורביםשל

 עלידו,.-; כרהולוגימשוערסדרזמנים
-.::' 

 1 י-י ז ן. .:'-[, דן -

 ג"1--מ-ו דפוקים זנמיזהד ידמיהו ספד "נור חולדזה 17ל הכללית הבעיה על ל"חרונה ראה3.

 !ט Eastern Near שלבמחקרו
~ournal 

Eeconsidered, 26---45, ChaptersJ lerfmiah Ktssler, 11]. 

81-88.1968, 27, .Studics~ השווה Hya~l השאר בין האומר ptoduct )0מ טא. % , . book.. "ihis 

0]Period~ יטץ0 4 פחסו gro~th 0] 1 15 שה( ושטיס, ofpeaons. eroup( smallt ת50זסק ,0 ,= ט, ofoneI 

 time,I ס! ~contributed" maY~ which .י.ג( In~erprettrsI leremiah,] Hyatt,J )ט61[8.)1956(

 .נ .,Bright ,אבותוסזסBible~ AnchocI 7 )1965( .קק ,,L~xiv Lv ראה4.
 ת4 15ט(סThere coneusion. 5 15 0" ירמיהו; בספר המודרני הקורא של לקסיו את מהארברייס
andthem fh~oubl 8ח[חחטן progrcssion~ logicalI afiy, !תא( טן ח"ן nar~ !011017, )0 %גחו forl narrativeI 

rhought,0] alune grfiSped, 5אח סל sooaarI 140 whole. cohertnt~ 5 ]0!מ together paru their~ binding1 

some~hingand 0ש breaks 1! bhan well, tolerably 11 rollowine 15 מא that himself pfided and 

disarry.*"!]טא יחוח8 3! 8"0 (0 6=ט imprtssionI 771) discussed. 6ן 8ם1ט! different. quite~ 

:4,anthol(igy; 
 boek,o~,ltimeiah.. "the . ; 5ן kind 2 ן0 ?%0108י20 ,[0 10 ט6 שוסתו ,aCCUIBft ה4 ,

 "antholo~ts ,: ,ין ,)ו1
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]4ן גברי.הו חמצי-1

 ספר של האחרק העורך את שהינחו כלשהם יסיבה הגית לחפש שיש לי נראה.
 או הגיון לגלות נסיכית נם נעשו שבספר. ההומה בסדור המסורתיירמיהו

 Kessler את כאן.כמיוחד יאזכיר זה, לקדרפילוסופיה
~sM" את הרואה 

 תוכחה שכל של.היסטוריה, פילוסופיה על כמבוססים כ"ו-מ"ח,הפרקים
 את לבסס הצליח שלא אף על זה,- הוקר ונהמה. שלוס של בתקווהמלווה

 להמונו נאות הסבר לחפש שצריך בכך צודק משכנעת, בצורה שלוהתיאוריה
 .. ,' . .; , .. - -המיוהדשלעורךהספר:,.

 .ב-
 שסח לעומת קצר מסח מקומות בהרבץ מתן ירמיהו לספר השבעיםתרתם
 הסדה שהוסר לי, נראה  שונה. בסדור הפרקים בו מוסדרים וכןהמסורה,
 מההיס- כתוצאה מצרו השבעים שבתרגום ובסדר בנוסח והשמיםהכרונולומ

 שסטר מכח, הדברים בהמשך ירמיהו. ספר התקדשות של המיוחדתטוריה
 בימי שכבר לשער, ניתן ; האחרונים הנביאים. ספרי לכל ראשת נתקדשירמיהו
 הגימהם לצרכי ירמיהו דברי, משל שומם ילקוטים נאספו הראשומם בבלנוית
 רשומם שהשאירו עצמאי;,והם קיום היה לילקוטים..הללו ציון. אבלישל

 ירמיהו, ספר של יחסית הקדומה שתפוצתו להסח, אפשר הספר.בעריכת
 בעל slanzen, שונות. בנוסחאות ירמיהו מגילות קיום של עובדהיצרה

 שהתהלכו כה על עמד לירמיהו, השבעים תרמם על האחרונההדיסרטציה
 העתקה". :'דורות של ניכר במספר שהועתקו ירמיהו ספר משלמסחאות
 . עיון. בטעון עודםוהדברים

. 

 קויטמן ברוס וקימים שריהים - לדעתי - ירמיהו ספר של תכנו לגבי אולם~
 מחקה של הכללי לזרם בנייד היא זו תפיסה. כי אם וברוך. מירמיהו באשכולו
 האחרונים. הדורות בשםירמיהו

 שם. Kessicrראה5.

 .3(.3 ,הText~ the- 15 Reading Double 18524 ,ס Harvard iervmiah,I 21ט,ק10ססא ,Reviewראה6.
438-448)1967( 40, 
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 ה,סופר גרייטידוריבן51[

 סנר שי הספרוהי מתי-""רנג יה~,יו" 1:ימ:ס קוי:,:
C?1C'- 

 .שונים זרמים שלשה מהלכים להם מצאו היכחית המאה של הראשתברבע
 - -ג י ירמיהו. שלספר הספרותית ההשתלשלותבבעית

-" 

. 
 ..י

 בו'בספה ש"ט הרעית; את המאה בראשית העלה :.דוהם ראשוןזרם
 -.בסבון בפרוזה הרצאות QS פיוטי, בקצב לחזוית. נוסף שלפנינו,ירמיהו
 שהנביא מניח הוא ולאחריה. בבל גלות מימי הדיטרו!ומיסטיתהספרות

~nPS 
 ואילו עצמו. לנביא הפיוטים החלקים שייכים ולכן שירית, לעם-בשפהמשאו

 נ-,י :-:: יילקהו. 5של וצען הן מאוחרות פרהאית בשפהההרצאות
.- 

 שחילק חלוקה ידי על קלאסי פרוש זו לשיטה נתןמובעקל)[ס0%חןש10א(!
 ו: --אתספרירמיהולארבעהמקורות:

-' 

:- .. . 

 ך-
: :1 

 שהעתיק'בריך ה-0[01ז!ט זוהי הפילה, עם המזדהים חזונות.פיוטיים:4.
 -1 , ' :. "2 - . )ל-וזלה. ליהויקים החמהףת בשנה ירמיהו מפי נריהבן

 ~ריה.. בן ברוך בידי שנתחברו ירמיהו על הביוגרפיםשמהספורים
 -י'--

 . ן ן ,קת :: , . יד , . ההרצאותבסבתדיטרונומיסטי.י()

 בקורת-ספרותית,'ם,ןןן0(ן[ של המידה אמות לפי העובדת זו,:-אסכולה,
 הוא שלה המדברים ראש רבים. חוקרים של דעתם על מקובלת!חנן0(ין[ם(
 מתון ניסוח .ריצו ירמיהו ספר בבאור לעסוק שהרבה A'Rudoh~dרודולף

 את ומכניס:בתוכו. '4 מקור של תחומו את מרחיב )רודולף זו. אסכולהשל
 .,: פרקים(: כתריסר 8 למקור משיך הוא הגווים. אלהנבואות

 ,"ח-
 - 'נ י

 הידועה המחקר לנבטת כוכבא בדרכי קרוב חוקרים, של שני:זרם
 Ga~unVRKxhung crificisrn, votmבכעויה

- - 
 .: . - " ס--.

 .8 של'5אכנ.,חז%טו2 ביאורו עם מתחיל ירמיהו בספר הספרותי ההרכב של המודרני המחקרי.

 על לירמיהו(. באורו uhm(I בקצור )להלן לנאורו. בהקדמה במידחד ראה Buch .8[1מט!מןוסחו
 ~;Prbphiae רא": ע בעיה מהקרתולמות

~chen 
 .ב, iFohna פזצט"א. 1מפזאב2 זרז (8

 Li~ratur: ]ahrej 10 ; 1951 !טProphe~e( IKheD1 81. 2 ,)1951-1960(.אגן
~undihad,I 

 50%%ש0יטס7%
 י( ,("%ם25!סוא 85נ1 גם ירמי"ז ספר חבור געות של המרקד הזלני" של סטמיט דאה261--נ25,

 .11 [18נ( ,GaMung 'RevenUow ומן ס7ן0[זRiehthda-17) בקצדר )להלן ~Problan [ם6 6טטז!7ז1966

 .aic Jtrcmis י,ויו(ט ~AIUeUa מ100 ט סאן Vv~stmcha חב.
""tnae 

T~mp חן (סט neQrung ) 17%ט] und 
 ): . = . . ' .: ס'4 969,315-31%81!

 .5 "2שמפש%40 זט2 ח0טתסע1חם=8 05ט Pr~phecy 1914: Jerenia, Buc~es טה8 ,ח0"(טפוד 8.(
 ,.,,(9461!'0ל)(

 ,ע Rud~ph,J 'ען1שע7 9681ח -- לירמיהה באורו Rudolph בקצור/ )להלן 9.,
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61ן גבריהו המ"י.

 ,Eissfeldt) Robinson, (co~ill " איספלד רובשון, קורניל, - זו חבורהבני

 המקוריים הדברים א, ( במקור היינו שבספרו הפרווה בחלקי דוקארוקים
 הפרוזאית, אהרצאה בספון בע"פ משאו את הנביא נשא לדעתם הנביא.שוו

 ין. מכז לאחר בכתב שעובד, מסח הוא וררה של בקצב שנמסר החלקואילו
 (. .מקוה של החשר את בעיקר כללה הראשונה שהמרלה ממחה זואסכולה

 מצדדי כשל תומכים מספר לה אין אך תומכים, מספר להם מצאו 11בעלהדעה
 .י ' . . . , ...זרמא'.:.

 סקגדינבףם לחוקרים, שייך ירמיהר .של חבורו דרכי בהקר שלישיזרם
 המכונה בשיטההדוגלים

~detod 
historisk .Traditio שספרות סנורים הללו 

 מסרנים בקרב. תחילה התהלכה הנבואית, הספרות לכל בדומהורמיהן,
 בבל גלות בימי הכתב על הדברים הועלו ההורכן משבר עקב רקבע-פ.

 בהסבר.הספורים מתלבטים " ,חס!ו[א( '(Birkenland זו אסכולה בסולאחריה.
 . ' ירמיהו. בספר כתיבה מעשיעל

.. 

 פי על המקורות. לשלשת שיוך של ופרטות בכללות לעסוק .שהרבההמחקר
 אף שאין נתבהר ריקות. בידים לבסוף יצא מובינקל, של ABC ההלוקהירטת
 תשובה להשיב שביסיהם( הבימם. יוני )על הרווחות השיטות משלש אחתבידי

 מוסמכת מידה אמת נמצאה לא ירמיהו. ספר. של החבור דרכך לבעיתבהירה
 ל"ו. )ירמיה. -Urrolle הראשווה למגילה השיכיכ והקטעים הפרקיםלקביעת

 הדיטרווו- המקור של קיומו על ההנחה כלפי הבקורת נתעצמה ביחוד ני.לה
 ,ושון8(.ן (Hyatt חוקרים מספר קמו כן, על יתר ירמיהו. (.בספרמיסטי

 שאינן עצמי יחוד בעלות הן ירמיהו נספר rtaoa nrl~D שההרצאותלהוכיח
 - - . . , - הדיטרונומיסטית. האסכולה לסמתתואמות
 כתריסר ברוך, של הביוגרפי לחיבור - הייע 8, למקור ל-חס היהמקובל

 .Corni~l, ).11 25לL~ipzig Jeremia Buch 1 .1י.Baruchs Robinson; 1905..14 ,011א ראהסו-
474.1964, Testament3, ט[43נ das )8חט,ן(!טו[ ח Elsstddt. ),. . 3(9=221 )1924( 42. ZAW. 

 של או משורר סול אהה בטוי דרך רק לו ולקבוע לגבש השומים לתחום שקשה לי בראה 11י.,
 שונות. הבעה בדרכי השחמשו שהגבישים להניח ישפרוזאי.
 ;JPm; H.Birkdand םט6ם5!1[6ספ Traditionswesen,I ,1938 .[ .חסיס,א Tradiiion,1 ~Ordi 1954 ראה,פז.

 דעת על המתקגל. פתרון עדיין נפתרה לא ירמיהר של Urrolle ה- הראשובה המבילה בעמת13,.
 ~Fnsttag,' und. urrolle. במאמרו ,Baumann: 11 העלה מעניין רעיון לירמיהן(. באורו Bright )ראההכל.

371-  35 )1968( 80 ZAW. צוט. כימי שנאמרו דברים הפ שאלה הסוגר , . 
  .נ ,lercmia, 0] Sermong ProSe the 0] Date The Bri~ht [8נ .)lSff; )!951 .עב ראה 14.'
.1951 1. Humanities~  the ,ח Studies~ י[!6ן?טחט,ו leremiah, 01 Edition~ Deuteronomic The HRtt. 
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 הסופר נרי" בוגרזון7[

 קמו אולם המרביפיי. לפי פרקים ומעלה וכעשרים הממעטים, לפיפרקים
 מספר ברוך. של עצמאי חיבור ירמיהו בספר שקיים ההנחה עצם עלמערערים
 בעצפ ספק. מטילים ,Reventlow Rietzschell ביניהם .והבולטיםחוקרים,
 .' : ראיה: עד של ספורו על המבוסס ירמיהו בספר אמיתי ביוגרפי מקור,קיום

 שני.דורות, במשך חוקרים 'שבנו המדעי הבנץ כל והתמוטט הלךבכך
 התדהדר, המודרם המדעי הדיון ירמיהו, ספר היבור השתלשלות דרכילהבנת
 --נ תן(. Sackgasse) einer סתום מבוא לתוך ין רוונטלוב שלוכלשוט

-,- 

. 

 Uberlieferuhgsprobleme המסירה בעית תהא למה הדבר, מפליאלכאורה
 המדע ביותה.שבכל הקשות הספרותיות הבעיות על מטיה ירמיהו ספרשל

 הספרים על ידיעות אחר ספה בכל מאשר יותר בירמיהו נשתמרו הריהמקראי:
 עד כוו: ל הסתבכות המחקר הסתבך זאת כל ועם . ירמיהו, שכתבוהממלות
 ' . -,;ן ,ח - מכאוב-. דעת-יוסיף -יוסיף המאמר: את עליו להחילאפשר

 ונתוחים עיונית, ספרותית בקורת של שאמות-המידה היא היוצאת המסקנה.
 ועלולים, הסוביקטיביות, מן הרבה אופיים עצם לפי בהם ישאידיאולוגיים

 של הביתרפית .בספרות לעין כאן אנסה ולכן בהם. להסתבך לעיל,כאמור
 מידה באיזו קדם,היש: בימי הביוגרפית הספרות בתולדות כפרקירמיהו,בעיקר

 בכללותה. כיוגרפית' ספרות צמיהתה:של דרכי את נירמיהו זו ספרותתואמת
 עם בהשוואה הסופר, ברוך..בן-נריה של. ומעשיו דמותו על נעמוד בזה כזוצאי

 אשור סופרי של ספרותים טכסטים והעתקות חבוה בעניעי והטכניקההמנהמם

 -xvl-יא. עמ' ניקומה יירמיהו נייאורו Rudolph ,מש, ראה11.

_.-. 
" - -,_ . 

_. 
-,,- -

 :Riet~thel- Tt?pd~dtiI .Rtventlow - ,[וס"ט ע-ן י~.

 ,ג. Reveihrlo~v:Tempelrede,324QV.'זן.
 השוואתי ;מהקר עי.נה עי "ממייז .Fiallo w.w ""ניע ,"געה הענה משלם גנך יש ,ן:1
 חן" -the 8ס(0! 8 [literar ,05ט~יתאמין מא( om evidence]f סוט literate אומר: הדא זו. שימהלפי

 ~Israel anc~entI 0, neighibours 15 (סח rcleyant only 0ן סאן but~ problems, biblical 8150 %וס"ס2
 ~scholarly 5ט5תס5חס0 62554 חם 8 וחטוח[ג5חן (ana; rach~ 0 8 תטוחוח[וח [theories." 0 .,י.,ל 118110-
 wew.Viewpoints חס BKploralion ISratl Literature, Cane~orm ,ת18_(י8תע70 12 )1962(17-

 האישיוה של' גילוייה דרכי על אנושיים כלל חוקים לנלוה שמצליחים שבמידה לזמר שאפשר לינראה
 אידיאולוגחם ייתור קוי בנביאים יש אמנם מקרא. ענייני להסברת גם בהם להשתמש אפשרחיוצרתז
 של היחטיב הרוח, איש של ההומעד צורת התיבה,: דרכי אועם אתרוח. תרבויות אצל משלםשאין

 ידוע-השם או עלום-שם במנהגי השונרת בתרבויות החלות התמורות החרי~מסית, לאישיותתלמידים
 ענייני הבנת לשם גם בהם להשתמש ומוהר הכללית האנושות נחלת הם אלה בל - היוצר המחברשל

 ,1 , ., , . '. - . נבואית.מקראוספרות
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ן8[ גבריהו המ.י(י

 . יי.
. ירמשו נספר הביוגרפיה הערוה י- .--,- , ,

- -
-..- 

 טיב קביעת היא ירמיהו ספר' של ההרכב דרכי במחקר המוצאנקודת

 זה ספרות ביצירת נריה בן ברוך של וחלקו ירמיהו בספר הביוגרמיתהטסרות

 - . : סוגים: משני מורכב שבספר הביוגרפיהחומר
 מסודרים שאינם תאריך משאי בודדים ביוגרפים ספורים באו אחדמצד

 כ"ט; כ"ו;'כ"ח; כמן: למספר.נבואות מטביב המרוכזים כרומקלי,בסדר

 ספרות של בטמון שנכתב ביוגרפי ספור של רצוף מכלול בא שני-מצד

 לדעת הוא זה רצוף ש"חומר" לומר אפשר ואילך. ל"ז לפרק הכונההיסטורית,

 הבודדים הסיפורים לגבי ואילו ראיה. עד של אוטנטית ביוגרפיה החוקריםכל
 ,י. ראיה עד על מבוססים שאינם הטוענים חוקרים מספר האחרון בזמןקמו

 בימי רק ספורו את מתחיל שהביוגרף .כך על היו שתמהים חוקריםנמצאו
 את התענינותו בתחום הביוגרף כלל לא מה משום תאלים: 'ש ולכןיהויקים,

 ימי על ספיר שום זה ביוגרף נתן לא למה ז (אשיהו בימי ירמיהו פעולותראשית
 ועל.מותוז" הנביא שלהנעורים

 ':-' ' :. ~ י:.

 שלא בכך אלה מהדלים להסניר מסה זה, בעמן הויכוח את nnDrדזה6,

 בגלל ירמיהו". הנביא "מפעלות על אלא ירמיהו" האדם "חיי על כאןמדובר

 בריהה דוהם ראה לא זה, בספר שמתש ירמיהו תולדות של המקולעהאופי
 לספרות במקורה השתייכה ירמיהו של שהביוגרפיה להניח אלאאחרת,

 המקור אבד הזמן במרוצת אולם מלכים. סמר כמו ברפרו, שלההסטורית

 רבה במידה טושטש שבו tTaloQ עבוד רק לס ושרד ירמיהו חי שלהקדום

 ' ההיסטורי-ביוגרפי. הסיפור של הקדוםהאופי

 בעגרפיה לא בירמיהו שלפנינו בקבעם אחרת הגדרה העלו יו אחריםחוקרים
 עקב הנביא בהם שנתיסר היסורים על נבהרים ספורים מספר אלאמלאה,

 טלאו שרואים 1.ש א. ,-ז, ניר="ו ויפ~ריפ ש, "רנוף "מסיין תפילה את שרואש יש9!.
 אני מיורם רון תה ש.נ-,-1,

 ;Tempelrede Reven~low ונך :Ufiolle, Rietrehcl ,נ9 %[

L)M.(22 , , 
 -.. 8-15ה עמ' לירמיהו ביאורו ;Ddhm ראה20.. -

 .ס ltremias,! Konfessionen. Die: Rad,J Von1 על המסתמך 18, עמ' לירמיהו באורו רודולף ראה 21.ר

 .taidcratemeinschaf~; Demcrs,_ 11 (וצו :Gott תוו .זרע גם ראה .Theolo~ioe Evtngt~sche  ,5,1936דג

8:122 5 ]953. Eftb,. Buch. leamia תן hcrichtci biograpbischen 8תאא0ט5ו5יא10ן [סט Bino 
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 הסופר נריהברוך'גן]9['

 ,לכל תואם איש Leidensgeschichte זה מונה !ם. ,אולם שליחותו:מלר
 הביו;רמיתמ:הספרות

-- 

 . .:. : .מק,..ק .", -., . '
- 

 הנסיונות כאחד בירמיהו_ הביוגרפית את,הספרות לראות שיש אניסבור
 ., התעוררה ובית בישראל העולם. בתרבות ביוגרפית כתיבה שלהראשוניים
 .. נראה רוח. א!ש של ח-הם מתולדות פיזיות לספר סקרנות מסוימתבתקופה

 על הביוגרפים הסיפורים של הפר!מ;טרי האופי את בכך להסביר שאפשרלי
 גימ' קדמך כתיבה-ביוגרפית-נימי של ראשותם נסיונית שהיו.רקירטיהו,
 רוח. איש חיי על ביוגרפית ספרות עיקר כל עדין קיימת היתה לאירמיהו
 ענין ררדת. !ביא .בחף שראה .ירברב חלוץ איפוא. . היה ירמיהו של .הביוגרף
 לדורות_הבאימיס הדברש זכה ולשמור עליו לכתוב. שראוי חשיבות בעלדתי

 ניגד. ארץ ותידי מושייך "לגיס, שי גימרפיים עניינים מצנות על נרשמו 'ר4'"ו שלפסיגהקופה
 נענרס.וה. עייהס שינעו חשונ,ס עויין נראו יץ "מוש,יס עי נמס" tli'He רוח איש שיח"נ

 ניוצא נמרוק. יחס וש מניאים-"ינים-מישייפ, גיהוצם הם  יין הה הראשנים,ה;נשיס
nrsק  

 זנוק וגא,ישע מיינו ;ם למלניס. וגן "מיינה לסני י,שרא, שקמו יששים במרס,"

 עצמם מקו הגתנ, הנמי האחרונים, ה;גקיס ר, מינים. מסייגי נהעצ שררה נח של שמץעבט

י;מרי.ממוסוהמיוגהוןש,טן._-
._ __ . ..._.. . 

_.., 
 אפרי שנה במאתיים "'ינו ירגיעית, נמה רק יהושע ההלה היוניתו; שהנ,ו;יפיה ,צייןיש

 להדינות ,ג ישים כוכב נאשר "אי;ן,נ,7מייה; י"הפת"-התפיס" ""יה נאשר גזמן ז" ",הירמיהו.
 הימנה alvnwI שיר;מ;ט,ס 1! פיה;~רס היי ע, הניונרי. "הימר ומשורר,ס. הנמים "חים, שלובי"ס

 פיתי~רס, עי הניהים"ס שהיפוריס "ונר מתן ורחת. גמאה המוקום, ינ,ני%'?עיאמור,
 ' . ' ' ' פר;מ;סרי. אופי הס ;ס נושאים מותו, טרי ניגר ומןשהנהנו

 סוקרטס, שי.הגיתרפיה
 היא נס שיט איננ, ע"י-ראיה, והלמ.ו,ס אפריון!! ירי עי ש;נתג"

 גהיוה יפ,הנויס ירמיהו אח יהשוות עויף טיעויונית מנהי!" ונאומ.ם. א;'קיוסות מחפר רקונוידת
 הימ.ד,ס ותימטי תי=ויס ;תעוררו איה איש.ס שני חצו א,הייס. ופוייס והסיס אישיםשניהם
 : ץ"-' .י .".ג . ' . - , . יספרו,נתויתו71והינם.יאסוף,

-. 

 :.י:י':-
 מקוטעת: נצורה המדו nv]elt "שריס, חיק," על הענית שהגיתרייה לע;יי!;י השונ מקס,מגי
 "שמוטו מה משוס נ. שלמות, חוסר על היונית הבע;רפוה ש, המודרניים "הנקריס מהחינניתונניי,

 חשובים נתונים ועוד אשתו שם או הנבדר של האם שם כגון חשובים, נהוגים קרובות לעתיםהביוגרפים
 שימוח(;. בה שיש ומטרת יירותי ניו; העויינת גיפר~ת הנ.מרפ,ה שהחית"" ינ.עד ומז ענררגימ.

 היפר ונן נט-סד, .נ-א, .ימיהו שריה, נ.ו המ;.י" שייח ע, שתספור נך יי עמק ר,צ.י ._21.
 ננ.א. ייסויי ש, יספרוה אופיים לן, שייניפ אקס נ-ה,נפרק
 ;ס -"שלו" נס Klein~I :?ו.,ק [ :טין .(,Biographie; 4 גיקייק~ן ניוון הגי~;רפ,ה ע, ראהוו.

 .ע ,Leo סוROm. 13-"(סו(form literar~ ihrerI nacl~i Biographle~ )3 ,1%1 3 ; .ס ." ,sta~rt %41ע018
)1928(.Biography( חשום0ן and Gntck~ 
 ,47,אי0יין(י-צשחע .963[ 172 ." י"פוח(,קקט5 .10 ,1965 843 :8 באנציקלופדיה פיתגורס על ראה24.
 חפיטודוח, וכמה נאומים מספר רק רבו מחיי מוסר סוקרטס של הלמידיו בחיר ITtinH למשל85.

 (ע ,Dihle. של לדלחו בניגוד . וזה הביוגורטית, הכהיבחן 32יסת עדיין נהגבשה לא אילמוןנומי
 . ..- . . :(ע ::.; וין-'8r~echischon .Studien .ס1וקא(08ן8 ;1956ט131.,5
 י :'.-"-. , .... 'ל(" .. .' דן סם, עייז1זאט4651י
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]10[ גבריהו ימ"'-

 הביוגרפית ירמיהו'חלוץ:הספרות של בביוגרף לראות יש האמורלפי
 שורם פרטים במתן שלמות ממנו לדרוש מקום אץ ולכן העולם,בתרבות
 דורנו. בני טעם לפי לביוגרפיה הכרחייםהנראים

-
 גירמוהו גיוגרפ,יס נרקיס מספרגתות

 נכתבו בירמיהו הביוגרפים שהסיפורים קביעת.העוגדה עצם השובהלעמיה
 '-עלידיעדראיה.

- 
. ' ~ 

-  

.- 

 המתאר כ-ו, בפרק ביוגרפים: סיפורים. בשני באופן,מפורט כך לשם'.נעיין
 העתקת סיפור עומד שבמרכזו ל-1, ובפרק מוות; ממשפט ירמיהו ניצלכיצד
 נריה. בן ברוך בידי ירמיהו דברימילות

: , .,. נ.י:פיק

 נריה. בן ברוך שכתב הראשון הביוגרפי התאור הוא כ"1 שמרק להמה יסוד'ש
 ,יהיה "כשלה : ה' בית בחצר המנבא ירמיהו על דרמטי ביוגרפי סיפוה כאןיש

 לשפוט רצו העם וכל והנביאים והכהמם התרגשות. מעורר הנאום הזה".הנית
 במחקר נדת זה פרק השרים. בהתערבות ניצל הוא אולם מוות, משפטאותו

 ראייה, עד של סיפור כאן שאין מסקנה לכלל שהרע ת רבנטלוב ידי עלמפורט
 הילה. בימי מאוחר סופר ידי על שנכתב דתית החבוטות של כתיבהאלא

 ו'. פרק עם ט"ו פרק של מפורט מתוח-משוה ידי על זו לדעה המערבנטלוב
 אלה. פרקים בשב לבהמם שני שקבל אחד מאורע כאן שלפנינו מניחהוא

 לעשיית ומטיף ה, בית בשער הנביא עומד תאריך, בו נזכר שלא ו'.בפרק
 ברצ כתנאי אחרים אלהים מעבודת והמנעות לרעהו א"צ בין צדקמשפט
 z*Einzugstora, של קבוע טופס רבנטלוב, פון לדעת כאן, יש המקדש.לשער

 לערער ירמיהו רצה תורה באותה אחרים. נביאים אצל גם מומי*ה שהיאכפי
 ההיכל. של המציל בכח האמונהאת

-' 
, - ' 

 , ,Tempelrede Revtn~low ראה21.-
 ואילך יד ה'; ובשמום ואילך א',.סז בישעיהו וכן בירמיהו רואה ר11נס15ב 1ח1341-3 עם- שט28.
 Liturgie "חט tch prophetisches וסל רבנטלוב של מחקרו גט ראה Tempe~eirllasslitufgie.מעין

1963.Jerernia יומיים. יום חיים חשבון על ליטורגיים מוטיבים של הוגשת-יתר מצדו כאן שיש חושבני 
 - LXV-LXVI עם, לירמיהו ביאורו 1א8ו[8, של בקרתו גםהשווה
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 ,הטופר !נריחנר~ד"בן]11[

 שמוש שעהיה בבל נלוח מתקופת 9סשר מופיע כ-1,רבנטלוביקבע;שבפרק
 תאריך: כבר ' נותן מספי אותו: . ירמיהו. בימי שארע: , במאורע ומנוולצורך
 %ית חצר לתוך השעה מן הארוע מקום את ומעתיק ממלכת.יהויקים:,"ראשית

 היסטורי גרעון על שמר זנסינזת, r.TDt של ממרחק כבר' הכותב זה, מספרה':
 כצבעים הפק, מנאק נותן והוא המקדש,. ניח בחצה נאסר שירמ,הועובדתי
 לו: הנדרשתי הנקידה רק.את הנולה, לבני דתי לקח מתן לצרכימתואמים
 אלא אמתי היסטוריון-ביוגרף אימו זה מספר כשלה". הזה הבית את"ונתת,
 zu recht-anschaulich מרשימה בצורה הדברים את' לתאר ענין' לו שישמטיף

;zeerzihlenהוכחה ;לדעתו,;משום בהן; נימוקים.שיש רבנטלוב.אסף).מספר 
 נצטווה כ-ו שבפרק העובדה' בעיניו ' חשודה עד-ראיה; של סיפורשאין..כאן'

 נכל דבר-..העמן-המרכון הנהע :אל הדכריס כל אתהנניא;לדכה.לעם
 חשדה  כן. כמו 1. בפסוק החל המתואבו לירמיהו;  שנערך. המשפט הסהפרק
 וכל ל'הכהנים'והנביאים המאשימה: הקבוצה של ההכללה רבנם*בבעיני
 לנביאים! היתה סמכות איזו אבל במקדש, סמכות אמנם היתה לכהניםהעם"ן
 סצינה ' של מקובלי "טופס" על' רבנטלוב לדעת- מבוסס;, :,המשפטתאור

 משום שואל: ראייה:,הוא עד של תאור על מבוסס ואשו קדם, בים, עמשפטות
  'המוהשתיי מיכה נבואת על המספרים הארץ הסנטריה-מזקנ, עדימה'מו6'עים

 המספר;לעדים 'נתן, לא . למה ירמיהוו  זכויו.של ולאהד המשפט נמרלאחר
להופיע

  בעיצומי
 tl~DD-של רק כאן ערש רבנטלוב מסיק זה מכל  המשפט_1 של

erbaulicher~Literatur"neenBeispiel 4ה um es.handelt,s~ch בראת 
 הנולה. בנ' לצרכי יותר מאוחרתבתקופה
 ח11 כמה עד להצביע בכדי זה מפורט מחקר מתוך פרטים כמההבאתי
 קריטריוני6 ועל אידיאולוגיה על מבוססת כשהבקורת להסתבךעלולים
 ' 'ך.ן"יה  ע.; ~rnhr sr' צ'ט: .בלבד.ספרותיים

 -י-
 ן"4 '. : .'?ן-"1 "ך

 ":צוה אלא כך:יהכירו;אינו מיטיכ,יל זה שחוקה מאוחה מספר-נצ?ן,שאותו
 על;עצ%,'קיומו,'של היסטוהית עדות עצמו;:אין'שום רבנטלוב שלדמיוני"

 אפשר נימטהחהךבן איישם .קים:מספל:רלזכשרון;.כזה היה אילומספה(והי
 '-י("ז ..שהא י-ך.ם " האומה: בזכרוז כלשהג משאיר'רושם שהיהלצלות
 אין.לעןל המאורת אוחו  על מדברים כיג ז,גפרק שהסברה-שפרק עוד נעיהי

. Tempelrede שטה.

 141-ן14 שם רגנטלוג,א.

  מיתמי
 .גא Boecker;I ת,ש,"(ישן rdes שי נחיריה עי גייןר

 Rechfslebensi%~LT,I ;1964 .ח ?;Todasrechtim Das' S~huls -ז4 .1969 ,"4%"4 י 4 יל4 , .,1י

201

 הנביא של לתל%ידימךסופרים בישע.הו. הדברים מכוונים ,לירמיהו,בדומה
 . 1.:- ,ףד:-4 נם 4 ד(- ".--.י מפוו,בדרךשלהכתבה;הכותבים

 ותהי חוקה ספר ועל אתם לוח על בוא.כתבה .-עתה ח: ל', בישעיהו נאמר.
 וכתוב לביתך( בוא )- :."בואן .הכתוב משיעות עולםן'יי עה לעד אחרוןלוום
 ל:, הבהוב בהמשך המכרים וההווים" "הרואיכ ההלמידים עם לייהדא,תמ
 הנקל; טז ח',. לושעיהו דומה תמונה כאן יש . שלך. מיהחזוף התעודה דבריי(

 בלמודי" תירם תעודהלחתום'.צוה
 מ.'קטלל"

 כמו סופרים, תלמידים לישעיהו
 בנדוד אולש לירמיהו,שיש

 לברוך.בי
 התלמידים- נשארו ידועזהשם; נריה,

 עלומי-שם. כולם ישעיהו שלהסופרים
 כתב שלמעשה והחתימה הצרירה .מלינת ב'שעיהו משלה סנפן נביא 4ל'

 עומד ולכן לו, לשמוע רוצים שאינם '1bU בס עם הנביא ביחסי משבר שלמצב
 ynh~i-ך תלמידין של מצומצמת יחבורה בני בקרב ל"6תגר ישעיהוהגמיא
 שבניוד אלא בירמיהו. גם קיימת משבר אוירת נבואותיו. אוסף אתבודיהם
 מבקש בלבד: תלמידים של פנימית חבורה בתוך חזהו לשמור הרוצהלישעיהו
 רב קהל במעמד צום ביום שיקרא לחזונו, רחבה ותפוצה מהלכים לתתזרמיהו
 וג  )ל"ו, הרעה" מדרכו אנש וישובו ה' לפני תחעתם ויתפול העם ישמעלמען
 -ן-- .. ס,תנ(י"זמר. המושפעה משלו, גישה נביאלכל

'-, ' ' '. . 

 ר, גג..
 שם מקים אוגרית, ישוןסמך עי נע~גרנ גע,גוה "?עת, ואייך. "41 מ-ו, מקיא 1.ה יויריס, -למשים--תימיז,מ מאמרי

 -העד-
 727. דל גמינן :העסה- שא"קר.,פיש ק,.ה, מיאך מוננו

 1.. עמות מנסי נמיוי תש.-ט, "', גרך ישירי אין ג.נ:נרני חיא דאה שליח. גיזי שנאמרושון
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מח גבריהו המ"'.1
 על ואב ושרפשם בחצרומקה, פעמךרבמ ההש מבא למאדמה

 ימים והחלו הנביא מתמדי גברו יהרקדם בממלכת אולם שלה התוכחותנבואות
 ראה והלה הסופר נריה בז ברוך הנביא אל הצטרף הימים באותם רדיפות,של

 הרמל:לכתוב'מיסמכים סופר, של הצטרפותו עיניו.~ ממראה לתארלנכף
 בספר תאריכים מופיעים ב"ה בפרק שההל לכך שגרם הוא תאריך,חשאי

 ': : . ',' ; - --ירמיהו,ועלזהעודלהלן.-.

 על מדובר כ-1 בפרק ואילו ה', בית שער על מדובר ו' שבפרק נבק זהאין
 את )המיצג שברוך מכח יב, י: ל-ה בירמיהו בתאור כשנעין ה'.חצר'בית
 בחצר שפן בן שמריהו בלשכת בהצר( שהתכנס העט )בפני וקורא עומדהנביא(
 הסיפורים בשלשת טופונרפי'דומה מצב ה'.,קים בית שער .פתחהעליון

 יותה נטך השוכן בבית'המלך,,בית נמצאים ול-ו..השרים ב"ובפרקים'ז',
 במשפט: ומשתתפים ה' בית אל המלך מבית עולים הם ולכן המקדש,מחצר

 הספור בתוך הארו מזקר . אנשים הופעת של ההזכרה מיקום על הקושיה נם:
 המשפט. לאתה תופעת-לוואי באמת היהה זו שהופעה יתכן סוביקטיבית,הש

 כ"ו, הסיפור,שבפרק בסוף רבים אנשים שמות הזכרת היא מענינתעובדה
 אנשים של שמות שהזכרת בצדק קבע רבז11 נחמיה lee; בן אחיקםובירהם

 '.,..פעיו,םאומירתהיאלתאוףשלמראה-עינים.,
 -ך"" ~ג . נ

 את לערער רבנטלוב בידי עלה שלא' לקביעה.זו יסוד. לי.שישנראה
 ~ . ראייה, עד של אמיתי ביוגרפי תיאור ניתן כ"1 שבפרק ההזקהההתרשמות

!14[ גבריהו הם-י-'

 יהימיז-"וסר הזון מגהיג.דביי נניא)ב(

 ,ד: ל"ו, בכתוב :נמצא הנביאים הזתן דברי של המטירה בדרכי יישובכלל

 ספר-, מילת על אליו דבר אשר. ה' דברי כל את ירמיהו 6פי ברוך"תיתוב
 כל את כתבת איך לע נא הגד לאמר, שאלו" -ואת'ברוך ט-יח: פס' שם,וכן

 האלה הדברים כל את אלי יקרא מפיו ברוך להם ויאמר מפיוו האלההדבריה
 '( -.. -.-,: .ואנילתבעלהספרבדיו-.

 לסופה- Pm דברי המכתיב !היא על במקרא ב.ותר המפורט התאורדוהו
 תמונה לתלמידיהם. נביאי-הכתם שבץ היחסים בפרשת צמדאב ומכאןתלמיד,

 של הרחב הרקע על לראותה הראוי מן אל,"( יקרא )-מפיו מכתיב נביא של11
 כשלעצמה ההכתבה, שיטת הכתבה. באמצעות מסרות דברי מסירתתולדות
 הבבלי . התרבות ' בעולם asl. לסופרים י האולפן בבתי קדם בימי- ופוצה:היתה

 הבחנה היתה קיימת כתב. דברי 'לתלמידים להכתיב המת"נ היה נפוץוהמצרי
 לעתים, מקורי. לוח מתוך שנעשו העתקים ובץ בע"פ שהוכתבו דבריםבין

l~Sbו. המקור את שראה מבלי בהכתבה קבל פלוני שדבר בקולופון הסופר, 

 האכדי שהחכם כתוב האשורית הבבלית בספרות מחברים שמות של בקטלוג-
 הכתבה של שבטכניקה סוברים יש יו. הכתגה פי על חיבור כתב טך9ההאגדתי
 קבוצה קימת וק מסרים של מהדורות העתיק בעולם הוכר סופריםלקבוצת

 סמוך הרווחת, הדעה לפי חי, )שהיה הומירוס המשורר את הרואים חוקריבשל
 . . .. לקבוצהשלסופרימונ. כמכתיבאתשירתול,ממשלישעיהו(

;,.. . 
, .; ..- 

 שברוך אי ירמיהו מפי בשלמותה בילה נבהרה ברוך שבירי המגילה האם לרעה בקשו השרים34.

 מונן;;נ"ש=
 - "1. הער" יצין ראה "ימנה. חמצ.ה יו וקין

?' ' - 
- 

-
, ~Schools, oldest: rhe~ !" Studenli ,"4 TGChers [נGadd; 04. 11 ראה 5ר.

-  . ..47,ג111. .אזי ~,Suldi~alI CuniEor- ., laurnal Authors, 1"4 TeKts~ .) Catalogu- 4 Lambcrt ;16זם. איי- יקרא ,-משוהמקג., ",א ,: ,ע המזנה .א ;Kolophone, 4-~]sche und Babylonische Hungcr .,111 .ו ראהור.
- -. 

. . .. 
 .Mcmory Oerhardsson, 8 4", .(ק;","""[א .1961 .ק ,llse The Skeat, T.C. 47 ראם",ו.
[47א "Acad." Brit the1 4 Ptoceed 44 19%( ק; %! :ש   AncicntJ 1" Dictationi %1"4י(44"8

 הנהגה האור וט ר' Redle- Bwchlin[א4י%תע1"ם.י"4
 גסו"

 ,' ",יו.ע,יא. ס'
 המזיהן ",!ועניים "וקיים אינוסה ניןזינו" נטש המקרא, נתחקר יומיות, במחקר,נ.

 הקונעת אירת אינו," יגין פה, נע, מסינ.פ נאמנעוה ,וזר מרור נמסרה היקראשמפרוה
 במדע זה בעניז המתקר הילדוה ראה כתובות. מגילוח באמצעות בעיקר נמסרה הספרוריהשהמורשה
 ובכתב בעלונה המחקר תולדות 49. בהערה להלן המכרים Ahlstrbeni ואצל Gui~neweg אצלהתקרא,

 ,Wissowd-וןסאץ Muendlichkeit 11;1968, Supplam~ntband" באנציקלופדיה סוכמואצליהומירוס
 או בכתב הומייוס , שירת מסירה של התפיסה הסידי על Sch~ifiiclikeit'- und .ק5 '.703-708
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 2ן,נריה'הסוסוברוד1.51ן,

 יונתה בתקופה.מאוארת ש; פיתירט וההכמ החוזה על דומה מסורת גם קימיז
 שלמה  ושורה פאולוס ואת נמו~אל רבן .הפרושי החכם את למשל -אנומוצא.ם
 באמצעות דבריהם המוסרים ורומי יון של התרבות בעולם: פילוסופיםשל

 בתולדות להוב דוגמאות עוד לכך ויש ". הזונותיו את הכתיב מוחמד י..הכתבה
 : , , ,ן : :,:. יהתרבות.
 רוח. איש של מצבו כהולמת לראותה הראוי מן מכתיב, נביא של זותמונה
 .,, ... . .:.-.. אמונה, מחדש או אמונה מייסד כאריזמסי, )איש רוח שאיש רווחת תופעהקישת
 כותב איש רב, שפע שופע בהיותו וכיו-בג והכמה אמונה של גדול ומבשרנביא

 את מכתיב שאיש.הרוה ולכד.יש וה,ותופ. חותו קבה את בעצמו רכזםבמקרים
 אולם.יש המקורית. בטהרתה משנתו משתמרת ואן לתלמידים-סופרים,היתו
 או דוה ' לעתים נמסרת. שהזכרתי, הסעים מן רוחדת; אשרות של המתהודבר
 במרוצת שקם עד ואלישע(, אלוחו הנביאים על הסיפורים )כין פה בעלשנים
 והדכרי_ם י ,יש ואז על.הכתב,. . אותה ' ומעלה התלמידים -.מקרב סופההומן:

 י(. : נ--. , ס,".: ר:. ,ה= . מופלאיפי אגדות בספורי משולביםמימיעים

 כמשהייכום ישעיהו ירמיהו.ואת את להאות מוהר הוה המשווה הטומר..לפי
 ךים, טופ ך לתלמידים הות דבר' י המכתיבים רוח :esa~ של: הרחבה 'למסגרת
 דבת היה; אלא_ מאורע;חד-פעמי אשו לנו במרק ההכתבה שסיפותומכאן

 rL'ri -יק .- -ף,ד: 1,';'.". .,.:חוורונשנהי:
 כ-

 ין,ו(ך ;-
 וקמיע( 'הנביא,-עצור:'.. היות שעקב מספר יהמיהוי של ה9יונרףיכרוך,

 .11 ,"קפ (""א 7א,"ע .2נ19 ;240 4",ק".ם השוקקי( השאר, גין נמ!ה, "גהנהנאמצעוה
 יג( 'rk אפיון שנגז ,וספ~ס שי ית" המוזרני גמחקר מהינ.ס נ,ום אין שוג .ושהיא: ,16ן.6)

 .לץ_- . , ' -ן ן ' , גני:-י השא.ןמא,"השהומ,רוסיא
 עיך ראהי4. ק-,ך":- : 7 זך,1",

-'ellmlt~ ".שי אנצ.,יופז Supplement 172 47 :נאו .י: Paaty~'-wissowa. 

 ,inthefirstcentury ין65-77:7י,ח(19(,925פש .Subscription "ן JBL Let~ers, Pauline ~theז, ,hl~ndLtttu e.a.Bahr ראה5ע"ו,,י פאלוס עי נ '-א, סנהדרין ראה ומי"א, ר2ן עי,,41.

 .Aspects~ psycholOgical. andi Widengleen,:LittraV~ e.E (י FrophehI Hebrew1 theI ח194( .72!י..
 על ונייהט את שזעיו הס אברהם שגאו ה,מ,ז.הס איא והנמתפ, "טפתם את גןצמס גנויא צרהשהר.וב)ייסו .ש~, 11 שקומו הנדוייה הזחות שמיייזי גגך שהצחין הוא מאני הות מייסד44.
 את י"רהיב שאפשר "ושגני ר -Schrifkn l~eilige Morenz, 5. - Laipold ,)נ19 .1 ראה:הגהה.
 גסו פייוסןפ,ת דרך .וצרי עי מפ האמונה יהישי הנניא.ם על גם מאני שנייה התופע"החויה

 מגרסיב נעמן ר' שנ.ן השסים נפרשה וברורו יירמיהו "מפתיוני "ימיון מאיף גמ,והזהינץדם. גיזי ננתגה שהגנתו האר.. גגון נריומט..ס, א,ש,ס אצ, זומא, טיפו,ווית תומה קוימה ~גן10קדססי
 תלמ.1.ם. 2יי. וווףנגיי קיו,ן "דפודמט~יש קי ;אומ,הכ ננהג! גוה ותוצא נחן. ד. הסוערוה,י,17
 .ייצר- השודע וי "מקודי סרנו. ,בשצפה ההקשו :התוקריס: עצור.והז ". "'2) מה44.

 ע,
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161[ . גבריהו המלי.

 ביום המקדש כחצר המתקהל העם לסר המרלה את בעצמו לקרואמללכת
 לשכנע התלמיד-הסופר הצטרך הנסיבות בתוקף עליו. זה תפקיד הטילצום,
 להציץ לע ניתן בכך הנביא. של מפיו הדברים כל את כתב שאמנם השהיםאת
 המסירה דרכי בהבנת נשכרה ויצאת לתלמיד-סופר נביא שבין המיוחד*תם
 -: ..-. .י ' חזונותנביאים.של

, ...זן,..,... . (

 נהג ונר. קורא "ימי-סופר)ג(

 בספר תשמר נכתב בכתב חות דברי הקורא תלמיד על ל-1 בפרקהסטור
 כי ' להניח סביר אולם לו. שהיו הדרמטיות התוצאות בגלל שבידינוירמיהו
 מחדש: והעתקתה ושרפתה פעמים שלש המגילה' קריאת של הדרמתיהצד
 קדם בימי רווח שהיה מנהג על הספור מעיד ואת עם הכלל. מן יוצא בוהיה

 תלמידים-סופרים !(. נבואה דברי ממלות ביד'הס המחזיקים תלמידיםשנמצאו
 העולם של התרבותית המורשה עיקר את שהעתיקו הם צעירים, סופריםאו

 ספרי )ובכתיבת אדמיניסטרציה בעניני עסקו הותיקים הסוטריםהקדמוז1.
 דברי בהעתקת שעסקו הם לסופרים, הצעירים.בבתי-האולפן מי*קרקש:
 דומה. תומעה מסוימת במידה היתה קיימת כישראל שנם וחושבהספרות.
 היא כתובות. מגילות באמצעות בעיקר חזת דברי מסירת של ווהנחה
 נמסרה המקרא שספרות בדעה' הדוגלת הסקנדינבית לדעת'האסכולהבנעד
 הכתב. על הדברים הועלו החורבן ממשכר כתוצאה רק וכי בע"פ,בעיקר
 מן ה.וצא על מעיר ל-ו בירמיהו שהסיפור להניח נאלץ זה אסכולה נציגרלסן,
 מלבא מצע היה שהנביא מקרה קרה : אומר הוא הכלל. על ולא הדרמת',הכלל

 אח המשויי התו,ריס ז?ויקיס לי נראה הת". אח המניה פהיין יי ומס וסיםת"עיוע".ה
 שגין האשוסף ט. ו., )נחמיה עצור. -והוא  שמעיהו הנגש על ננס= דומה לסטור שירמיזוהיפור
 נגמר מירמיהו מסויימה. המנלה מ" משוס הלה שניהם שעי גנך הוא ושמעירו יימיהו ואישירשני
 להגנפ ר"ה עממה nalo אוה" שעיב שנשיהו, אצי מזה ולהיך גפור. היו" עקג ה', גיח לחסלס

 ור-גניך, סני והמקיש-, המונה "יפת -מנקש, -מנמר, w~1Dni יזיז יא" יעה ""'ייבהבסתי

 ;Cuneiform; Hallo דאה פריה ספניה של אובר ארם לקוים לגשרים r1D1 מנע ו" ;יה44.

 W.H ראה. ספ", נס~יטן נמגאת מקיפה, פרמת יפריה שי נויטה וע'% :,27Litera(u~e-י2
 ~,fhe: Lamberf יהם1םשש1 ,טפו6גז .(נ.ן 53 ; ,1959 .121 . י .. ר..
 יעהים מיושן שבהם המענקקים הסופרים של הקולעכם מהזך השאר יין יוצגת זו עוגיהי4..
קרונות

  שההעתק"
 נאיניקי שם ,Kolophonei HunSer רא" up~tru!  ",ן., תיר-זעיר גידי נעשהה

א SS,I 61 .5 השוותי4 4 "  Goeasenes,I י. עם, ש6, הומר שי גמגואו ויאה . 
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 נריהו,הסופרברוד-בון17[

 המגילה אנבואה.לתלמידו: דברי את הכת"ב ולכן ה', לחצר(ביתבעצמו
 כ- רק שמשההכתובה

document credential לשליח לרציטציה כעזרה אג 

 לירמיהו אחרים ומבארים ,י רודולף הרגישו וכבר בכך, צודק נילסן אין אולם(
 ברוה על להליל אלהי צו לנביא בא ל-ו, בירמיהו הספור מן המשתמעשלפי
 ספורים עוד מצוים ובכלל, ירמיהו. של לעצירתו זיקה ללא הכתב; מןלקרוא
 נילסן של הגהתו איפננו נדחתה בצדק ספרים; במגילות הכותבים נביאיםעל
 שאין %,"אומון (Ahlstrfim)~ אהלשטרם שונ -מסקנתג לקבל ואפשה זה,בעוין
 Unicum, כ- ל-1 ירמיהו אתלתפוס

 -ך-
 ס",ץ ~r%ir ' .,( ; ד..ק:- ,[4

 לבוא עצמו ירמיהו היה יכיל גם שאילו הספור מתוה ללמוד שאפשר ליזלמה
 יברים'שנכתב כי מן,הממל", הוכחתו דברי את קורא היה ה', ביתלחצר
 תוספת משום: שבע"נ יש'בדברים חזק.על.השומעים. רושם לעשותעלולים
7 בלבד זו ולא אוביקטיבי,ציה; שלמשקל  שבכתב שלדוויים האמים קדמונים 
 - ח-;' " .. ח(. ל/, לשעיהו עגלם" עד -לעד קיימת השפעהמדעת

-.-vc 
- 

 ג- קי:, .ח:ךססדמע
 'ך'-

 -נ
 ,.גי- -

 לב ק"ש "( דנדנך ~rr ' י1-.

 ל"ו פרק בירמיהי הספור של ההספורית המהימנותי(

 י!: מקראית ספורות אמשת של נהדר פרק שבל-ו בספור רואים החוקריםנכל
 ספור זה בפרק שלפניוו לערעראתההנחה ממפרהוקרים כאמור, קמו,אולם
 של ההסטורית המהימית מד  שוית מטענות טענות הועלו האיה; עד שלאמיתי

 ,:-1*4?1אהן,,ש[%,שס,שמ,'1ש.

 -.--ג_
- 

_._ 
 - ס

 _,ס..- .ם .. .
 הס,~י,נבות קסנויג מסקרת עי גגקורה גם עיין 1.ו. יפרן י'ומיהו. ינ'אירי -Rudo~p לאהג49..

 ןשרא"ת, משוה תוייגהאצייץעמן,
 נרי

 נינרנ וו, אינויה שראש נד עי שעמו וג, עמ' נ'
מ "016מלא"8)935[(' מ  "Studien במזרח למודד. דרך עם ספר של חבורו אומן את -מערבב 
 האסבולה של מפורטת בקורת ראה כתוב-. ספר ;הוא והנגרס הגלמו אבי פה. בעל- וקורמיםעומלים

 Vorex[ishe- 4, Qiadi~ion שי ץייקהף-",
~hrifitthe' 

und: Muendriche~ 04ש, ,ן.וץ 
14.61, )]96" HTRSYI ק","י4ז, Wrik;' 114 41]""1.04] 0;;9)9[ י %ר Propheten 

ג4,.:.ראה
~Lhlstrom; 

 .ה;6ע',,,",.(ו.:ןו' Suggestioas Critical "י le~emiah וגן 5י. ים. שם;
19612%. Quaretrly: BiNical~ CatholicI )נ ,נ" (Valheh~) . ., 

_, 
, . ._- . ._ 

 מי,ש4ם"ם*ו(1, על בעיקר ל-1, בפרק הספור מהימנוה נגד הטענות רשימת אח מונה אני51.
 J~by.tv ו,ו'"6"קענ% של מתקרו געקנות באן הויך ריצץ 55וזאי,ך. -bD':61יגל

 ;;JThStKn Ierernia: 106[ ן(26
~BUChefi נפ השוהה הוקר,ס, ומיכר ריצ'י TtmpdedtI Re~entlovi, 

 0ספש trockenen 1ת0ט60ם40ם818ז טsondern halten 2 ל-ו בסרק לראות לאין יעה לכללהגיעו
;kaש ~unk 

Gesichtspu i)schen dramatut~il nach 485 פטאלי. produkt liter~iscbes 8פו ihm 18 konnteai 

 auftebauti אן Rietz~ahelI) ,ק.)106
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181[ -; גבי'הוהמ"'

 נימוקים:ספרות,ים. ומהן בספור, בהירות חוסה "המיהות",על מהןהספור,
,עלה"תמיהות"נמןתטעמתכבן:

-. 
 :י-"ם. . . ,'ק

": וירמיהוז ברוך הסתתרו מקום באסה סומר לאלמה
 מלקרוא ירמיהו של המנעותו סיבת את מבאר ואיש המספר "שותק"למה

 .:. '."; .בעצמואתהמגילהו
- 

' ; ';; 

 - .- ' בפומביז מלהופיע מירמיהו נמנע זמן כמה במפורש מכר לאלמה
 וירמיהו הסופר ברוך את הסתיר' שה' נאמר אם ממש. בהן אק כאלה תמיהות;

 . , י . המסתור. מקום את ל!1 יגלו שדוקא לדרוש אק כו( ל"ו, נשםהנביא
 ' . כין: רציעת, למיתר הנראות נשאלושאלותאולם,

-- 
' " ' 

 המלך, בבי, זו למתלה מסביב המתארע את לתאר ברוך היה יכולכיצד
 .דברשלאיכולהיהלראותוז:

' . , 
-1, 

,,:. ..- 
 "ג ע . ' אחדזך ביום פעמים שלש המגילה את לקרוא הספיקויכיצד ,"

 את עבדי1'הש61עימ וכל בגד'הם.המלך ולא.קרעו -ולא'.'פחדוהמסוק
 ; , . ,), -1; ) ספור. ולא קומנטר הוא כד( )ל"ו, האלה"הדברים

 שאין מסקנה, לכלל חוקרים ומספר ריצ'ל הגיעו האלה הטענות כל סמךעל
 סממנים בעלת ספרותית יצירה אלא שהיה, מעשה על עובדתי ספורכאן

 את מציג הספור הדין. צדוק של אופולוגטית כוונה מתוך שנכתבהדרמתיים,
 קודש בהרדת, שהתיחס יאשיהו, הצדיק למלך בשוד רשע, כמלךיהויקים)

 " נ' "י ' ;-.: 4 ש!מצאבמקרש..י קדום,כלמיסמרברית
 באמת- קדום משיר לגבי לנהוג אין ממש; בהן אין ה"תמיהות" ברתי לי נראה'

 הנראים דברים בפרוט מתאר המספר עוין. עד החוקר קטגור, שלמידה
 ושמות המאורעות, ארעו שבהן. הלשכות של מיקומם ~yu בעירו,חשובים
 טפלים פיו שנראים דברים מלהזכיר נשע והוא בדבר, המעורניםהאמרם
 שהזיעה חיה, שמועה מתוך המלך, כבית שארע מה על כמובךשסיפרבעיניו.
 לכל יכולה נקבלה, אם גם כד, פסוק על ביותר הרצינית הסשהאליו.

 עד של התאור על זה, פסוק הוסיף בבל גוית בימי דתי שפרשן להראותהיותי
 גם הוא עצמו שהמספר לומר גם אפשר מידה כאותה אולם לפרו. שמצאהאיה
 , בימיו. שארעו המאורעות של דתיפרשן

- 

 כספורו בעיקרו ל"ו פרק את לראות שאפשר הוא, זה בדית העולה;הכלל
 עצמו. ברוך הוא שהמספר לסברה, יסוד 'ש וכן הזמן, בן ראייה ערשל
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 הסופד נריה בןברזך191ן

.'
- 

 הסוטרגרזך
-

.. . 
-  בספר הביוגרפיות העדויות עד טענות מספר להמתיק שאפשר סבורני.

 הסופרים בקרב נהוות שהיו הספרותיות בטכניקות התבוסות יסוד עלירמיהו
 - .. , " ההם. בימיםבאשורובבל

 : יהויקיםמדברי ברור יוצא זה סופר. של רשמי תואר בעל הוא נריה בןברוך

 בן שלמיהוואת עזריאל גן שרירו ואת המלך בן יהחמאל את המלך"ויצוה
 כו(. )ל"ו, ה'" ויסתירם הנביא ירמ'הו ואת הסופר ברוך את לקהתעבדאל
 בעל היה כי הנביא, ירמיהו לפה הסופר ברוך של שמו את מקדים אףהמלך
 : זה בתואר שוב ברוך נזכר פרק באותו ל'רמיהו. היה שלא מעמד רשמי,מעמד

 לב(. )ל"ו, הסופר" נריהו בן ברוך אל רשה אחרת מגלה לקת"ררמיהג
 ההערצה סירת לבין ברוך, שטשא "סופר" הרשמי התואר בין להקדיל'ש

 מכן לאחר ורק סופה תחילה היה שברוך מסתבר הנביא. לירמיהו רוחששברוך
 . . כסופר. בידיעותיו. הנביא לצרכי שמוש ועשה לירמיהו,הצטרף

 בימים ביהודה מעלה רמי פקידים משפחת על נמנה נריה בן שברוך להניה'ש
 ההם ובבלבימים באשור סופרים של הגיניואלוגיות עם השואה מתוךההם;
 .אלא סוטר, היה בלבד ברגך שלא ללמוד אפשר ,י. (Lambert)~ למברטשאסף
 ~ . נ - ' , ~ היו. סופרים אביו ואבי אביוגם

 אחרים אגשים ארבעה לעומת ברוך של מעמדו השואת במיוחדמאלפת
 --. ירמיהו: בספר הנזכרים סופר, בתואר כוכבאהמשאים

 בחצר שהואבעללשכהמשלובמקדש, - הסופר שפן בן גמריהו א.'
 את ברוך קרא זו בלשכה י(. ל"ו, לרמיהו החדש ה' בית שער פתחהעלית,
 זה היה לא וכי לירמיהו, היה מקורב הלשכה שבעל להניח ומותרהשילה,
 בפתח בעמדו המקדש בחצר שהתאסף לעם משאו נשא שירמיהו היחייהמקרה
 לומר אפשר הנ"ל, המתיאולוג החומי על בהסתמך גמריהו..ושוב,לשכת

 שהוא בהניחם ", מבארים מספר שטעו כמי ולא היה, סופר הוא נםשגמריהו
 שפן. הסופר של בנו רקהיה
 הכתובמתארגם בביתהמלך. לשכה לו אשר הסופר, אלישמעב.
 לבית גמריהו, של לשכתו מקום היעו המקדש, בית מחצר המובילה הדרךאת

 .נ(.יל ,Ancestors Lambert 5[0"1ט(/ Canonicity. and 31ח[00) [Studies~ Cuneiform~ 0 ו ו ,52.
- 'Ancestors בקצור )להלן .1957 ,ע1  (Iambett- : 

 ל"ו. לפרק לירמיהו בביאורו Brieht למשל ראה53,
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201ן ' - גבריהו המ"י.

 אלישמע יושבים השרים כל שם והוה הסופר לשכת על המלך בית "ררד :המלך
 חמיהו בן וצדקיהו שפן בן ונמריהו עכבור בן ואלנתן שמעיהו בן ודליהוהספר
 של מעמד לו ויש ' המלך, סופר הוא אלישמע יב(. )ל"ו, השרים"וכל

 המדינה שרי מתכנסים שבלשכתו מקרה זה ואץ המדינה","סופר.
 - Nsa. ממשלה"""ובת למעי

 ן '

 הסופרים בהם שמשאים התפקידים קרובות לעתים רששים אכדיותבתעודות
 הספור להבנת מסיע זה כל פלונ'. מקדש של סופהו או המלך סופרהשונים,
 כל על המקדש בית סופר )א( לשכות: השתי סופרים שני המזכיר ל"ו,בירמיהו

 הכהמם תופת בהעתק" נמ וכנראה המקדש של. באדמיניסטרציההכרוך
 להתכות ירמיהו היה יכול אלה מעץ ולסופרים המקודשים. הבריתוספרי:
 המלך חצר סופר )ב( ח(; ח', ספרים" שקר עט עשה לשקר הנה "אכןבאמרו
 "דיפלומטיות הארות לחילופי. באחריות ומשא החוץ. שר מעין תפקידממלא.
 והמטפחים הנישאים גם הם המלכותים הסופרים חוץ. ארצות עם הממשלהשל
 משל, את שהעתיקו יהודה מלך חזקיהו לאנשי .בדומה החכמה, ספרותשל

 (- --יי , .ו. ' ' . .שלמה)משלי.כ"ה,'א(..

 ככהונתן אקדימאי; תואר רק הוא סופר כאן סו(: )ל"ז, סופר ה יהונתן.ג.'

 ' ובית-הכלא. המשטרה שר של תפקוד בפועלממלא
-

: ,- ' 

 הית-סופה ע"ב:כה( הארץ, אתעם המצביא הצבא שר סופרד.
 דבורה. של המלחמה  בשירת סופר" בשבט ל"משכים בדומה לצבא,המגייס

 ללמוד טכל אלה סופרים של , והשכלהם חשכם דרךעל
 מתוך_

 השואה

 לשני מתחלקים (הסופרים ההם". בימים .פרס בבל ..באשור,לסופרים
 האכדית והספרות 'הלשון על התחנכו הללו - אכדיים טפסרים 1(סוגים:-

 שלמדו - הארמים הסומרים ל חמר., לוחות על ביתדות וכתבווהשומרית

 על ולעיתים גויל, על בדיו ברגיל כתבו הארמים הסופרים ארמי: וכתבלשון
Hbll- :על גם כתבו לעתים פפירוס mm~' בדיו הכתיבה בשעווה: מרוחות עץ 

 "..בל ,. . -. -.. . ,,:...,

-- 
. 

 ח..ד

ק
 הסוטר שפן גן גמריהו של האחת טומריה. לשכות שתי שקיימות ברות יוצא הכת"נ-מ ממגך, נ5א,.

 .א ,~Gallin ראה אמת. לשבה רק שהיתה גלינג של דעתו את לקבל אין הסופר. אלישטע שלוהשניה
 הללו הלשכות על מפורט דיון גס ראה -*וכנ Halle וט" ."גייאPJB 506 ,1951;27 57.51י

 .נ4,1!,ז ,Conieclanen~ officialst State Solomonic Mettin~er אצל ירמיהו כספר הנוכריםוהסופרים

1971.56"15.5; O.T. Biblica 
. 

.' 
- 

 .נ ;,Section kwy 70 י0 טUnion~ Hebrelv Incriplion, Bihutan )6 טחפם0כ, ,Annual ,25 ראה54.
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 הסופר נריה בוברוך1211

 הוא הכתיבה של'חומר טיבו רבה. מומחיות מחייבת כאלה חומרילכתיבהעל
 מעשה- ואילו ! היתדות. נכהנ לוחות אלפי ליציע עד שנשתמרו לכךשגרם
 לגמרי אבדו 4 משתמר בלתי חומר על שכתבו הארמים, הסופהים שליד'הם

 לארבעת.הסופרים בדומה - נריה בן שברוך לקבוע אפשר האמור: לפי'
 עברית הלשונות; בשתי כסופר השכלה קבל - ירמיהו בספר הנוכריפהאחרים
 הסופר; שבנא וביניהם יהודה, מלך חזקיהו שרי של ומתן המשא מןוארמית.

 מיאן כאחת. וארמית יהודאית. שמעו הצדדים ששר 'וצא האשורי, רבשקהעם
 ללשת ארמית:טסף נם היה'לדעת ישראליחיב' וארץ סוריה באזורשסופר

 'בדומה היה-ברוך:לשרת, וכול החברתי ורקעו השכלת1'1מוצא1מכוח
 ברוך אולם המקדש. ושל הממלכה של הצבורי במינהל הנ"ל; עמיתיולארבעת
 להסתבר יכול וזה צבורי, ממלכתי תפקיד בשום משולב שאשוהוו1.היחיד
 הצבורי; תפקידו את ונח שהוא מסתבר בו. שחלה דתית תמורה דל~תוצאה
 נבואה דברי לכתוב והתנדב לירמיהו מסביב יראי.ה' של. לחבורההצטרף

 נ(' ייינ:סייקק שן -בי,ו.זניי"יזרקי-.י
 'מ-

--, 

. )-.,': 

 שדה-בענתות שקנה הנביא על דרמתי ביוגרפי ספור ניתן ושטו ל-ביי:בפרק'
 שם העשוי המקנה משר את מתאר המספר ירושלים. מצור בימי בממיןבארץ
 בארצות ההם בימים נהוגה שהיתה לטכניקה בהתאם וחתום, גלויחלקים
 כל לעיני מסוקר נריק בן ברוך לידי המקנה טפרי את מוסר הנבוא ~ seI.הקים

 המקנה ספר את האלה הספרים את :לקוח המטרה: בחצר היושביםה-הוקום
 ימים יעמדו למען חרש בכלי ונתתם הוה הגלוי ספר ואת החתום ברוהזה

 . ז - "רבים".

 .[.(נ ראה, התרבוה; והוצאהה':לחולדות כתיבת חומרי של ההשחמרות.והבליה על!בשית 56..
ן . , ' ל . Mesopo~amia, Oppenheim,.An~ientם2291-,1964  . -",. ד '. 

 המקרא:, ומפרי5.5ימי סופרים על הפרות לצרור במאמרי ירמיהו" של מקנה "ספר סעיף ראה56.

 ",1,ו[ :Studies 27 )%ין(.37,-יון
 ",, -'יי- ייימיגי'.יךק.י מאייי ,4,אוץןייף

 "ת

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]2[ גבריהן היי.

 נתת עתה אבל שלון הקמן שטרי את במתו ששר אדם יה כללבדרך
 שהוא תלמידו בידי המקנה ספר את המקיד ולכן רעלים בלתי בועאים הוירמ
asווייךור של גליו את לכך להקביל ואפשר יתכן שלו. הסופר (Weidner) %  

 אמים לתשעה השייכות. קנין תעודות הטמין ריש-אדיד בשם אשורישסופר
 של אלה תעודות עז הסופר באספלט.  שנסגרו חרס כדי שלשה בתוךשתים

 מאוחרת, בתקומה מכן, לאחר יקום שאם כלשהו, מעשי לצורךלקוחותיו
 ספרי את ולהציג ,י החרס כלי את לפתוח יהיה אפשר הקמו, עלמערער
 השופטים. בפני כאחד, והגלוים החתומיםהמקנה,
 המנהג מן השנה הצד הוא המאלף זלכן ננואי, בספור כאן מדובראולם

 ברוך שכתב קולופון של DU" נשתמר ל"ב שבפרק לשער מתןהמקובל.
 מניתוח משתמע שזה יתכן חרם. כלי באותו המקנה שטרי עם יחדוהטמין
 היה ירמיהו, "ויאמר חדשה: פתיחה באה 1 בפסוק ל"ב. בפרק ו-סוהפסוקים

 השדה; VSP נסיבות על מסופר קטע אותו של ובהמשכו לאמר", אלי ה'דבר
 בכל א. בפסוק פתיחה כבר יש הרי כי כמיותרת, נראית החדשההפתיחה
 בנבואה טו בפסוק מסתים הקטע ראשון, בשף ירמיהו מדבר ו-טוהקטע
 וכרמים ושדות בתים יקנו עוד ישראל, אלהי צבאות ה' אמר כה "כיקצרה:
 דומה בתוכן מפורטת נבואה של קצרה תמצית היא זו נבואה הזאת".בארץ
 קולופוני, בר זה בקטע שנשתמר משער אני זה יסוד על מ4-מד.בפס',

 את שם ברוך ט. השדה קרן נסיבות על לכתוב לנכון ראה הנאמןשהתלמיד

 החרס כלי את שיפתחו שאלה כוונה, מתוך הקמן ספרי עם יחד aT.הקולוסת
 הקיע תולדות על 'קראו מהדש, ירושלים והיושב תבנה כאשר דנים, ימיםכעכור
- בהב יהוויים משפחהיים ארכיונים על ראה57.  Archiyes פירכן בצלאל של בפרו אלטגטיגה, 

 משמפתעת תעודות נשתמרו ברגנל .Alephan~ine from ,1968 קק .191 .[262 ,ן250 מ195 מ284.[278
 ארכיונים והיוו לבן, מאב בירושה עכרו הארכיונים הבית. ברצפת שהטמן כד בתוךכלכליות

]משפראיים.
- 

.58Christiaa י,. Festschrin' Zeit,I mittelassVischeri 85ט riv~'archieveI Arnts-l-שמט : Weidner: 13. 

7.note. 113-1!7 )!956(. 
 הנ-ל. זסשת5א של במאמרן דוגמא ראה59.
.8"Rudolph נריה, בן כרוך של הכייגרפי המקור מן "לק פוגגו ל-כ שטרק מני" לירמיהז בבינויו 
nrTבחילופיה שיש עזרא, על גמחקרו הראה מובנקל אולח ראשון. בגוף הנביא של דבורו ממך על 
- פנמו0וי11 )1965( ראה נפוץ. סגנון קישוט רקאלה  Eara- Buche dem 2ט Studien Mowinkel, 5. 

"ICH".und~ י'(11'י zwischen dem WNhsel~ "Der 37-94. פרק את לשייך באתלט שאפשר מבאן ע 
 ברוך. בידי שגכחבו הנביא, של הביוגרפיות האפי0ודות לצרור בירמיהול-כ
 הערוה נרשמו שלעתים בך על עמד הוא זספתטא. של בספרו קולופוגים של רב אוסף ראה61.
 3(. הערה 1 )עמ' מסמכים על גם קולופוגי חופיעלות
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 הסיפר גריה בוברור]23[
 אי-פעם, נתגלה החרס שכלי ספור שום אין ירמיהו. נבואת את בכך והשמתוהזה
 על כתב לכך ושסף זה, קולופת של העתק לעצמו שמר משער'שברוך אנילכן

 שדה לקמת ה' צו על תמה שהיה הנביא, דברי של המלא המסה אתמנילה
 ואילך. סו מפסוק ה', ותשובת ירמיהו תפילת את גם כתב ברוך אלה.בנסיבות
 שתי ל"ב בפרק שנשתמרו 'וצא הקולופון, קיום עצם על זו השעדה נכונהאם

 )המסח קצר, במסח. האחד - בענתות השדה גאולת על הספור שלנוסחאות
 על כאן לעמוד שאפשר הרי - ככה ואם מפורט. בנוסה ואהדהקולופומ(,
 המספר כביוגרף-יוצר, וכן רבו, מפי המעתיק כסופר ברוך שלהטכניקה
 , -, ' לירמיהו. מסביב ההתרחשות אתומתאר

..-. 
 עי-,מנה ננ~איה יהדותה משפק. Ob~1 ,-ג-הפיגהסדק

 נבואית- לתעודה ארכיוני חומר של הפיכתו לדרך דוגמא הוא ל"בפרק
 פרטים מתן כדי תוך הקנץ מעשה את מתאר שלפנית הספור מחקרספרותית.
 המסמך. עף את מעתיק אשו אך המקנה, בספר הטפול דרך עלאופיניים
 "שנה תאריכים:  שני באו ל"ב בפרק תאריך. לשאת חייב משפטי מסמךכל

 שנה שמונה.עשרה השנה "היא סינכרונכם: עם יהד לצדקיהו"עשירית
 מלך חיל "ואז ההסטוריתו הסיטואציה תאור גם עליהם ומסףלנבוכדנצר",

 שבמסמך התאריך הורחב אחד שמצד אשר הווי ירושלם". על צריםבבל
 בו. היה קיים שבודאי והיום ההודש מניץ ממש הושמט השני ומהצדהמקוריל
 לשמת תאריכים טשאות ירמיהו של נבואות משמונה אחד הוא כוכפרק

 מניץ גם )כאן א; כ"ח, א; כ"ז,. א; כ"ו, א; )כ"ה, וצדקיהו יהויקיםהמלכים
 נבואות של ניכר במספר גאו וכן אזי". מ"ה, ט; ל"ו, א; ל"ו, א; ל"הןהחדש
 פרעה יכה "בטרם למשל ההסטורי, האירוע או הסיטואציה תאורירמיהו,

 אלה. לנבואות הרקע את המסבירים א(, )מ"ז, עזה"את
 בפרק החל רק מופיעים au~n לממן המפורטים שההאריכים הדברמאלף
 המיוחס הביוגרפ-ם הפרגמנטים את המכיל הספי של חלק באותוכ"ה,

 במתן בעבודתו הרעל מאומן סופר שהוא ברוך, שהופעת סבורנילברור.
,,.ן

 או הנבואה של השאהוגה כתיבתה בעת שנרשמו להניח יסוד שיש האריכים רק כאן כללתי גיא..

 יהירת. מהרהמן
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]24ן - גבריהו-:יחמר

 של א' חלק זאת לעומת הספר. של הקאתני. בנוסח נשתמר מהם ניכר..הלק ירמיהו: לנבואות תאריכים מתן על שהשפיעה היא שונים, למסמכים_תאריכט
 : ' :" . -.- אקבותאריכים. שבולאפעלברוך,ספרירמיהו,
 בכללותה לה שיש הנבואה ספרות עם משתלבים ל"ב שבפרקהתאריכים

 התאריכים. קיום בעצם השאר בין מבוטאת זו תכונה מסמך. של אחדותתכונות
 ' - '. סורם: משלשה תאריכים הנבואה.נשתמרו בספרות,

- 
;.. 

 . ך .. , ן ,..., חדשרום; א.:מנץמדויקשלשנה,ז,

 :. , ...,. . ן חשב.י הסטוריתאואירוע לסיטואציה התיחסותג.
 תאריכים נושאי ככולם רובם תחילה היו הקלסיים הנביאים שחזונותחוטבם

 משולבים ודבריהם אקטואליים ארועים על ממבים הנביאים א'. טתלפי
 כדי מסמכט בעשיית משתמשים והנביאים יש ימיהם. של החברתיתבפעילות
 כתב משא גלית על עדים המעיד ישעיהו כין נבואתם, אמיתות עללהעיד
 כדילאמת זה וכל ב(. )כ"ד, הזה" היום עצם לךאת "כתוב יחזקאל: וכן ב()ח',
 וידעו באה הנה "ובבואה נבואתו:את

 כ-

 י לס. )ל"ג, בתוכם" היה נביא
 של- משמעות להם nm~s הנביאים ספרי הלכו'ונתקדשו כאשר הזמן, במרוצת1

 קטן חלק מהם ושרד הנבואית של רבים . תאריכים נשמטו כך ומשוםזמנית,
 לאוט נבואות כספה שנתקבל לקבוע-כלל:'ספר שאפשר ל' נדמהיחסית.
 "ומן שארך ככל ואילו תאריכיפן מספר בו חיבורו,:משתמרים לזמן,סמוך

 . תאהיכים. 1מ1מט1 הלכו התקדשותה, עד הנבואה של הראשונהמהכתיבה

 עוד אלהים כדבר נתקבלו וזכריה חס . .חזקאל, שספרי להפח אפשה. ברלפי
 מלאים, תאריכים של בולט מספר בהם נשתמרו ולכן הנביאים.עצמם,בימי

 y,aR; בן 'ששיהו מימי שנים מאות של זמן עבר יאת לעומת ויום.שגה:.חדש
 עד הנבואות של הראשונה הכתיבה מזמן ומ,כה:' -הושע עמוס,ומימי

 מותר ואולי התאריכים. בהם הושמטו ולכן שני, בית ימי בראשיתלהתקדשותם
 ותלמידי-תלמידים תלמידים: בידי הפכו קדומים תאריכים שכמהלשעה
 עוזיהו:' המלך מות א(,.יבשנת ז', משעיהו אחז" בימי "ויהי כגון: זמן, שללתאור
 כגת: הנבואה,- שלפני לזמנים' שההתיחסות על-כן ברור ' א(. ו',)ישעיהו
 לרמיהו עזה" את פרעה יכה "בטרם או א(, א', )עמום הרעש" לפר"שנתים
 "תלמידים-סופריפ". של מאוחר דור מעשי הם א(מ"ז,

 לי "והועידה ב: ח', בישעיהו הספור משמש המקורי התאייך להשמטת.'-דוגמא
 .התמו שהעדים אלא מה, בעל עדות 11 היתה שלא מסתבר ואמוט".עדים
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 הסופר נ,ריה בןברור)25ן

 הסועה אשור לשם באה העדים שעדותמלשל, מסתבר כן הגליון. עלבשמותיהם
 הנביא כתב הזה היום שבעצם אנו -עדים לאמור: !1, נבואה פרסום שלהמדויק

 השמוש בענין, וירמיהו ליחזקאל ישעיהו בין דמיון איטא קיםמהלשכתב-ן

 המופרים של. הכלל' המוהו את משקף התאריכים מתן שענין לינראהי

 .י
 ךא "יוונית הספקות 1% וגי זוג. מסמן שי אויי יה יש נוי" דקומון המנר" שמפרוה הנהה קימת)ל

 הקירה עוין וחקיה יא "עהיק המורח נסערות 11 תיסעה מימך. שי וו מרמות יומרישנשחרר"
 יעניה אפשר אך נושהה אנפות ספרוהית יציה" שי אור.וע,ייס יופיה ,ישו הוגעו יאממצה.

 הסופרים הנורו. ומן שי מזוייק האריך מק ש=, אח ,טייפ שנהג פי ע, "ף כגנזי,קטנר
 "מנססים נעתקה מועו של המוו-קים התארינים את נקו,ופוניס לציין לעתים נהוו ננבלהמעהיקיס
 נמתן טה-ק הסופר מיתפק. אווריתי, ססרוהי שגסגיט גקויופון ספרותיים. נוי,.סנססיםהשונ.ס,
 - נקמו-. המלך -נ.מ, נילי:האייך

. ' - ' ,. 
 "רייוויות העוזית ננתי"ם ,שמיר נהנו קום בי= הסופרים סערוהייס. הנססים יגין ארנסמ תומרגין קמש." ךג"נל' גם %ין ססרוהי.. ~Qgi יג,ן משפגי מסמך גין מגחין אפנו תתוק נמ,רההיופר

 העוךוה קר ויוצרו האיפו "מינים ושי המקזשיס שי המסריס נאוספי וס ספרותיים. סנססיס עםשן
 11;.י ונ1' רפואיים מןעיים, יסרוהייס: "נורתם עסארניוניות

 ק . ,)' -' ,- ל ' -: : -'

 נריה בן ברוך ירמיהו. ספר תולדות לובי ום למדים יצאנו זה משויהמדית
 משפט: מסמך עם יחד לב( ל-ו, מרמיהו ירמיהו של נבואות מגילות בידומחזיק

 Die נספרו ~Wende עמו ",ומון ומורה לטסיות (U~kuade) מסמך ק, זה אופי ע,.ירי.

 Buchbeschreibung Ramische Griwhisch ".כוותיי. (זה ,.Ori~nts Votdera 4" 4.שין
 ספרותיכם: ,חנוריס מימנ.ס.גם נתינה( שיטית. אה "עהיוו המקיוע"ם ש"סופר.ס מזיההוצ'

Ausgang,י,," RechaJrkundeni 4," ,ו",ל["ויל1ן,8 .י4 "ק, derI technikc pcin~che1 4~, griff( 501 

6und Vה0ננמ4% h b ~ n  תפותותסמסas~e, 8 !טפ סנ4 סזנחב5טא זט1ש~ט(בנ lber)  Iiess und ,88ש5 
 des Hilh~itkl נ~א4":פ%% ued ע4 ""1%לוdthf  5;4 .(.(! (ע AwdtU".;auין

 ם55טזותט4תט%זט. Schriftwerke, 410 aur ;Tafclbehandlung bbwahrten; und entywickelfen טסטווי

Urka-?4 (""')(.'י[,.י') ??Hi vollzichen,' ""י'".ן und~ 'ילו,:(,[ '"!5"י, ?,,"ל 'וי(.:%י.. 
""")sich velglbsserie ""4 ,., Bcstanden archivalischcn 5%5 "4ץ Tatelsamm~ung ."4 

 סע.
 .4ן-1[.1(..441(5,,%י,ן,"(,(1(4איטן?14אט%4,,"4ת,4ט(והט , ' - .'-

 אה .sla~, ננקוזת גי," אם הגומי. ונ.הוה. מפורסה, "וזרה "י"נ", עז,ן סעונ" !Wendel ש, ווהנהרו
 )ימס עת'קיס גגי,.מ קיייס,נ.ם שי ש,.ש.ס שקני "עוגותי המצג את ,צ..ן ,ש ""ייגיס,עוניה

 הומר "ריג.ס. משעאשריש(
~t1SQ' 

 נוני נמי"י ש.ש נך %
 יקם ש, האריך ר, ק,,ופ,נ.ם מן

ellmנינ,תו שאין אנמר "ונור תאריגים. מהויר' קו,1פ1נ,ם 'ש וגן שב", ,יא 
 ו.,. ,,, , "( עמ' )שם הנר וג"יק מה,וי1פו1.ם נאק האריגים .ש ימהיהסנ,ר

- 
 ,ש ולנן ,סיזית, נצורה עזין .אקרה יא העהיק "מורה יתרוה שי המסמני האופי עניןני
 רק הוניאה, נספרות האריניס( "וסי ואו ."תאריניס, על'נעי,ת שנתנת' היגרים אה.יראות

 ~Orient~listikI 4,, Handbuch ,ן AtiptolOiitl .,9,2[ "";,כשמג רא" נמצרים 11 שפעה עי ~ין.,

2%-230.Bibliothek~wesen, und Buch . ... יי ' .. 
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267ן גבריהוהמ"'

 סמוך נתקדש זה ספר ליב(. )ירמיהו נביאו משל ארכיוני אופי בעל תאריךנושא
 ובראשם 'רמיהו, תלמידי של חייהם בימי עוד ואולי ראשון בית הורסןלימי

 לממן תאריכים של ניכר מספר זה בספר ושתמרו ולכן הסופר: נריה בןברוך
 הרששו ולא הואיל והיום, החודש מניין במכוון כאן הושמטו וכנראההשנים.

צורךבכך.
 ההשטורית הסיטואציה ותיאור לנבוכדנצר משווה תאריך הוסיפו ל-בבפרק

 המיוחדת המשמעות בגלל בירמיהו(, אחרות נבואות במספר  שנעשה)כפי
 מדע החורבן לימי סמוך רק זו. נבואה של זמנה לתיאור ההם בימיםשנודעה

 זה שהיה יתכן התאריך. של משווה לסימון כלשהו השכי-דת'-הסטוריערך

 כאן ככרים מקום מכל הסינכרוניזמים. את ימיו בסוף שהוסיף עצמוברוך
 בחזונות ההם בימים להגות שהרבו תלמידים-סופרים, מעש שלעקבות
 . ,, לתאריכיהם. לב תשומת תוךירמיהו,

 נריה בן ברוך בידי מסמך הפקדת על המספר בירמיהו, ל-ב שפרק לינדמה
 המשאת הנבואה ספרות כל על אלא ללמד, יצא בלבד עצמו על לאהסופר,

 על- נבואית לתעודה תאריך משא משפטי ממסמך הפכה כיצדתאריכים,
 .. . .זמרת.

 _ז.~
 גריה בן לברוך הנבואה מ-ה:פרק

  שנכתב ירמיהו על ביוגרפי ספר של מיוחד מקור קיום עד הבולטתהטענה
 פעם אף נזכר שלא העובדה על השאר, בין מתבססת, נריה בן ברוך ידיעל

 אומר :sz רבנטלוב ירמיהו. של והיסורים הקורות את כתב שברוךבמפורש

 שהסכמה אלא המהבר, ברו שברוך שבשתיקה, הסכמה רק בכלל כאןשקימת

 שיש וריטשלפ רבנטלוב אומרים ולכן להשען. מה על לדעתו, לה; איןזו
 -Erbaulich) רוחני עדוד מת, לצרכי  שנכתבה דתית ספרות הללובביוגרפיות

(keitsliteraturשבילה. הכנסת בתי בעבור sMay לכת מרחיק אף 
 ידי על נכתב ירמיהו ספר של כלשהו שחלק הוכהה של שמץ אף שאיןבהניחו
 מכן. לאחר אחדים דורות הגיונרפיים הסיפורים נתחברו ולדעתו עצמו.ברוך

 -' נש3. שם, ':Tempelrede Reventlow ראה2ט.

 .-.. שם. ;urrolle ,Riet~sahel ראה63.

 .Towards May, H:G ו"Approach Objstive 4 0( סי! Jeremi~h, 0] Book ט71 ראה84.-

 that evldence~ slightest 80! 13 "~terei צ88 השאר בין אומר הוא Bio8Iapher,J .[.8.ג .1942.ש139

hisט6 (סם) amanuensrs lermaias 1,85 Baruch Baruch.I byI Nr~tttfi *85ש (0י book this 0) part~ 

 .ק,ט1
~iographer. 
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 בסופר נריה בוברוד]27ן

 ירמיהו של כביוגרף ברוך על הדורות בכל הקימת שבשתיקה"ה"הסכמה
 אולם הנביא. בקרבת הסופך. נריה בן ברוך של מציאותו עצם עלמבוססת
 הנבואה של בכותרתה לכך מפורשת עדות למצוא הרוצים חוקריםנמצאו
 מ"ח: בפרק עצמולברוך

 הדברים את בכתבו נריה בן ברוך אל הנביא ירמיהו דבר אשר"הדבר
 מלך יאשיהו ליהויקים'בן הרביעית  בשנה (רמיהו מפי ספר עלהאלה

 " י.!' ~. . . כרוה". עליך ישראל לאמרכהאמרה'אלהי יהודה ,.
 כותרת של הרחב והמבנה המגען על תמה זה, בפרק במפורט שעסקריטשל,

 '.. . . .-' בכלספרירמיהויי.וושאץדוגמתה
 ל'

 הלו כי זו, נבואה לצורך במכות נוסחה הזאת המיוחדת שהכותרת לינראה
 הנביאים מחטיבת נביא של לתלמידו ישירה נבואה של יחידאי מקרהלפמיר

האחרתים.
 בכותרת יש כאילו " החוקרים של ההנחות את בדחוהו ריטשל צודק ואת עם.
 העין הביוגרפיה. את לכתוב לברוך לגיטימציה או עצמית" יד "חתימתזו

 "הרביעית בשנה נבואה של וכן'תאריכה האלה" הדברים "את הכתובבלשת
 לסיקוריה ולא ל"ו בפרק הנוכרת למנילה כאן שהכוונה מראיםליהויקים"
 לסיפורים מצוק להיות יכול איש 'רמיהו" מפי "נכתבו הלשק גםהניונרפיים.
 הכתבה. פי על נכהבו לא בודאי הללו כיהביוגרפים.

 של המחבר היל שברוך מפורשת הוכחה ירמיהו בספר שאין 'וצא זהמכל
 עד-ראייה. ידי על נכתבו שהסיפורים להניח אס מוכרחים ואת עםהביוגרפיה.

 מאוחרת. אפולוגטית ספרות ושוהי כוכב את לקבל פנים בשום אפשרא'
 אמם-רוח היי על שסיפורים אנלומות, של רב מטפר פי על לקבוע אפשר,

 אחרת או ,ו בצורה מקבלים הגבור, מות אחרי הכתב על המועלים 'מופלא,
 בסבן המסופרים בירמיהו, הארועים 41כן נפלאות. סימורי של לבדריאופי

 יכלו בענין, המעורביה רבים אמרם שמות הוכרת תוךמציאותי-ריאלי,
 שנמצא ירמיהו, של אחר מעריץ 'די על או ברוך, .די על אםלהכתב,

ם ~hier 1!מ "שט ;Oberschrifi טש תטי ,baben סו4 !ותו Btdacht ~Olltfi !טס אומר הוא85.  wir* 

 ההולמים של ליעהם מהבגד ריצ'ל orden formulien hifi Orakcl 0!06 aicses~ (ה .ק(.)101
 :Baruch .dM . ". K~emers תנם שאומר כפי אלהית לגיטימגיה. מעין לברוך זה בחזוןהרואים

Leidendie uber Beflichtts selnes Abfassung סמ!(5 08ויפו8ו!ש8[ [טש Go~tespruch d i s  
 ריגשי, גם רא" -.Volz,~ Duftw .,,יסעו .Rlldolph שי: מ." יפרק יירמיהו נניאורי"ס ראהי.. leredaasau(weisenwill"WtrLeidendepropl~etp.100).n -, ז ' '- - ..
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4ק: ם ' גבריהו.ר,המ"י

 למשחק-מלים, להתדרדר לא וכדי כאחד: לברוך או לירמיהו מקוםבקרבת
 סופר, בתואר והנושא בשמו הידוע לאיש הביוגרפי החיבור את שנייחסמוטב

-
: 

-", 

 ,.. הקדם עמ' ומפרוה וייזעךשס עינם-שם לגעיית
 מוכיר אבינר יתירה, הצטנערת ברוך מצטנע זאת פנל למה - השאלהרמ1אלת

 כל וכתבתי ראיתי נריה בן ברוך "אמ כממורש: אומי אעו ואף אשי דברשום
 התרבותי האזור בכל ההם הדורות טעם לפי וה שהיה להשיב נוכל זה על זזה"
 את שכיר ואיש אמנימי נשאר היוצר שהמחבר ואשור, צבל ישראל: ארץשל
 -- חיבורו. עלשמו

- 

( 
- 

1 , -' ,'. חחי " "  

 אגוגימית בראשיהה, היתה, הקדמון במזרח ומשוררים, חכמים מחברים; של המפרוהיח היצירה מל4
 קירובן ניגור מצר מכן לאחר הפירמיויימ. המכסטיפ של המהברים שמות נזכר לא העתיקהבמצרים

 לקרוא מחבר כל של השאיפה התפהחה המצרים אצל מצרים, תרבות לבין האכדית התרגזתבין
 של מנהג החתית( החיבות )למעט האבדי ההרבוה בעולם שולט זאת לעומת יצירתו. על שמוחת

 "לבר מסתלע ממש "ניי. את מאשררם איא אעם אלה ואף הססרוה.אני,ת, י"זקרי יציעים"בי, מן .וצאיס בזוו,ס מקריס רק ספרו. על שמן אח מיניר א,ו:ו לעזים נבקי ואנס ספר ק.":וכימיות
 עמו למצוא בלא מעתיקים סופרים של שמוח מאוח בהם שיש אכדיים ספרותיים טכסטיםכשקוראים

 מלכים נקמוהיהם נזכרים ובן שמות, נושאי )מינומנטים ביוגרפיה להם יון ושליטים "לבים מחבר.של
 הספליהית, היצירה תחומי בכל היוצר זאת,האיש ולעומת ספרי.חוקים, ומותגים המכריעםומושלים

 ' בכתב. שמו את מלהזכיר במגוףנמנע
- - -' 

 אולת הומירוס. שירת טל שם חתימת אין לפשל כך אנונימיוה. בתהילה היתה נהוהה טןבתרבות
 ,, זה מנה: זפרן ,אילך "ממישיה נמאס ונמ,ו"1 השישיתנמאס

 שמם את ,קרוא "ההזלו יון וסופרי

. ג .., . .. _.,. .. . . ו:. לד"?:? . . . -  
 בכך ושונים שס, ידועי הם החכמה ספרות ממחברי וחלק שהנביאים החוקרים בין דעהנפוצה
 לנוהג זה בתחום בעיקרו דוקה המקרא בספרוה שהנוהג נראה לי האנונימית65. הבבליתמהמפרות
 יהפ יש 11היג1-מושלים, שהע משתניס-, יה-וגדעים המחוקק משה גבגל.החיי"עה

 !TraditOnal ofthe- 5103 אומר הוא שם. .,Ancestora. Lambert האנונימיות בבעיות דיונים ראה81.

 lirerature (0 טא! 5ת4וח56,10ע AssW?ans and 5ן ?1א54י6((ם 1041מצם0חwould 1! and 4 ס456

 :HaUo חס Literatuie, Cuneiform נם ע11ן poin~te$$I 0! א45 0א,י" פ!0ז,Jilgamfs: the 1)'.וסרקת
 י . ."ע.יי,. 0~118 = .(ע.גנ ihe] Van.Diyk,T ח0א4!141מ [Inana 0 .968! גם ראה .ק17.-י!
 רק מבוססות הומירוס על הביוגרפיות היויעות וסל המחבר, שם בעלום נכתבה הומירוס שירת.08.
 לקרוא והוחל שבישראל לזי דומה המורה חלה ביון גם והנה הן, רופפות שרוגן מה בעל מסורותעל
 '.*: . 'ע 1 . .,. . ~ המחבר.גשם

. 18. בהערה לעיל הנזכר 0ח114 של הנ-ל מאמרו גתהילת למשל ראה69. ,-
 י .,. ,. ' '
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 וסופר נרי"ברוך1ב1]29[:

 (L~mbert) ימורסהאשורולת
~ap 

 נ~נריס שנו אש~רנני5) שי היפרזה מתוך מענון. .קסיו;. ש, קטעים אסף ;ס. הוא פה. שנעינמיוית נני "גן גמי נשמוו האנויח גתרנוה המחגרים ששמות
 מצ,א~הייפ-הייורהס ושמזת אויים שמזת נוי, זה קטיו; זג השוות היצירות שי "י"נריסשמות
 נב, "נמ' אמ"ן 1v~lnv המסעות את זה קטים מ"צ; ,מנרט ש, ,ועתונא"זן

 את ",רז באשי
 המשיך הר, ספרו, ג,טיו; "שמות נאספו ;ם אם השו;'ס: המהגרים שמות עי פה נעיהמיוידע
 היצירך לאל שתספר המנה;, הגגייה ההרנות של הא"רוניפ ימיה עז,ההקיים

 עצם"
 אנוממ,. תמיד הנא

 ואימו אף מנן שלאתר "תנן גונז. טה נעי הו.,ה נאקה, מטוות התמנו ננשיא, שנם מם" אוי-
 ~הרנ,ע,ת, החמישית גמאה הההי.ך, נסוף רק אוים שננ13. איה זממת וי נ,טימים נאיהמסורות
 שנ.ו,נו. "יגרים בראש. "מופרעות הנפתיות הקו"ש גתגי של האפיונים "ע~רניס ,1, עלנישו

 נין שפעיה עושנני ין גגן-סייע העי רק גויסת נצורה נישיאי שקה )ש"אמממ'ות נתן אציין'
 התורה של מעמרה את ,חוק ענין ,הם ;("יה ה5יושיס, ההיניססית. התרגוה עם המששהשפעת
 נסירוה וני"11 "ה.?ונ,ה, גופיות אורס ירא. אומיו נסס יני ממרה עי יהקסיך ש"ךלו הס פה,שגעל
 האנונימיות. נמשכה האפוקליפטיות, "תנועותשל

 רנצה עויף תפש, ש-נצה אמשה של ממעמיס נא זה שעיוס-De ,י 5.נק,שס,ין יוא,ס ש,ההסגי_ את מקני אעם ,;מ השני ישעיהו שי שמו נצנר שיא ינך ריס הנא האנונימיות שמנה; ,י);ראה
-.-.!'.השט.(.

--------- 
 -- ::-''ו- -..-'-

.--- 

 לכך ה6ע6 את להסביר כד' בו יש יאשתונבעית'עלום4השמינם'עית
 הימים של בתרבות "מקיבל למנהו היה:.בהיאם יכול לא נריה בןשברוך
 4 2 . להוכיראתשמו.ךהה6,

-. 

.- 
-., 

 --..2,. ף.

 מאות הקולופומם פי על לנו ידועים שם מקוט בבבל, ק"מ שהיה למנהם בניטד. -
 ' - - המעתיקים.. שמות במקרג נשתמרו לא הרי ,י, מעתיקים סופרים שלשמות

 ברוך, הכלל. את המאשרת תומעה הכלל; מן היוצא נריה בן ברוך אצל-"ט
 מצטנע הקיהו הראשי, הנכור תפקיד את ל-ו בסרק בסיפור שמילא סי עלאף

 , יכמיהו.:-ז לחי בקשר רק זה נזכר:להרי שמו ואםלגמרי,

- 

.- 
- - 

 קי- --: - ;ז. גהלרה לער ן"61"1(.";,נ4 "י לקטלוג"ז.-דא"
 .'. "לי- .

 ז", Pb'1 קטיי עי מנוססה הכנמים ספיי שי מזרן עי י-ו, ננא-נהרא ש"נרהמ יתין יו'1
 ומתן "מחגר, של שמו קריאת על ישרא, נספרות ראשונה ייוה אוו מוצאים ס,יא בן ניהר;ז. ע ע.ון. צי.ךוהזנר
 שס נשתמר שנ,זינו מירא נן נספר אמוט ונטופו. גמשו יסקר:שס

~DOn -גדופו רק -מושל~אופמם 
 נניח נם=י ראה הנפרנס טמוה קימת דרגי עי וו. עם: סכל מ.צ. מהדורה ראה הסור,לשל

-
.H7Z 2 ב 4;: פוריות גממנה נמלאה לא;ונימ,וה התננז~ת על אמינית עזית  4ג מג." שס א, ,.1, 

ם " גי: שמיין ר יי סי ש ינ' 'tatlt~m: :::2נ:2בנם  "יו 
 אח 1;א1ל מתאמץ רנן השי.1 ושמו. נגואתו,אישעהו השי,, כשעישו רנן, ;חוה ראהוזג.

 . - . -. ,, . , . .,-ה;געהנעים-מאימונעט.
 . 1:.. .,,.. י 9 54.) עמ' רדויה ננסה מנשיפינקלשם,ין-"סיוש,ס שי מ"קר,1 ;ם דח" "1!;. עמ'; ,New~i dinkels~tin טf[orn 1121~ .ש P~ophets מה4,..
 _.ן.-;.,,,. .-, ., .,=.. שם. מה."ין99א(ומיהא,ז.
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]30[ ,צריהןהמ"'

 ירמיהו בספר נריה בן ברוך שלחלקו

 אץ אך זה, בספר נכבד הלק נריה בן לברוך שיש לנו, ברור האמור,לפי
 )ואולי ב"ו-מ"ה הביוגרפיים שהפרקים נראה מוחלטת. הנדרה להנדירובידנו
 פעלה ברוך של שידו היא סברה ברוך. בידי ככולם רובם נכתבו י"ה-כ'(נם

 פרוזה. של בסמה בהרצאות הצשתמרו הנביא לדברי הספרותית הצורהבמתן

 נכתב א' בפרק ההקדשה על הספור שש הקובע הוקרת. אותו שצדקיירכן
 שאין עד ברוך ידי על מושלמת בצורה נבלעו ירמיהו דברי ברוך. ידיעל

 ברוך וערך שכתב מה לבין עצמו ירמיהו שכתב מה בין .להבהיןאפשרות
 נביאו.מדברי

 של תמצית או קטע מכע שהסופר רבות פעמים נזכר בבליםבקולופונים
 נביאים. של ותלמידים-סופרים ברוך נהג שכך הומנע מן זה ואץ ייהחיבור
 כל ויאמרו יאש'הו על ירמיהו "ויקונן יאשיהו על ירמיהו שכתב קינהנוכרת
 והנם ישראל על לחק רתמם היום עד יאש,הו על בקימותיהם והשרותהשרים
 שהיה משתמע זה סיפור מתוך כה(. ל"ה, ב' הימים )דברי הקינות" עלכתובים
 להסח 'ש בו. השתמשו והמקוננות שהמקומים ירמיהו, של חבור פעםמתהלך
 יש איכה. של ד' לפרק שהמכוץ הניחו חז"ל TDtn~ כמרוצת אהד זהשחיבות
 אך יח-כא. ל', ירמיהו או י כ"כ, בירמיהו זו קינה של עקבות הרואיםחוקרים
 . דחוק. הסבר אלא כאןאץ

. 

 של הקינה ששיר השערה מעלה אני אלהג ירמיהו דברי אבדן להסבירכיצד
 לו והיה אחרים סופרים תלמידים או ברוך בידי הועתק יאש'הו, עלירמיהו
 קיים(. היה ששיהו על לקונן שהמנהג זמן )כל ממושכת בתקופה עצמאיקיום

 מנהג כשפסק ולכן הקינה, שיר את שיכלול מבל' ירמיהו ספר נתקדשבינתיים
 זה. =ר גם לאיבוד הומן במרוצת הלך יאש'הו, עלהקעה

 שירה של בסרק לעם משאו את נשא הנביא אם בדעותיהם חלוקיםהחוקרים
 שהנביא לי נראה האחרונהן לדעה מטה אם פרווה. של בסרק בהרצאהאו

 למילה יסוד ששמש וזה וררה של בקצב מדבריו חלק שמסח הואירמיהו

 .ZAW Jeremia, Buch das und Baruch Augustin, 1 67 56--50.,)1955( ראה15.

 העתיק שהסופר מסומר אלה בקולומונים ;;Ko~ophone Fiunttr ,169 אצל r~asahui בערך; ראה76,
 אצל יה בענין ראה קריאה. לצרמי "ו דחוף שמישי לצורך אם כלשהו, טכסט של תמצית אוקטע

22-23.Literature, Cuneiorm ,טשוי אלה ניהגים על ממורט משוה שמחקר מכורני :0ט118 "ל, 
 הנבואה. ספרית של מטירחה דרך על אור,לזרוע
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 ;הסופר )נריםברוד-,ב,]31ן

 הנביא דברי ואילו ל"ו, בפרק כמסופר בן-נריה, לברוךהראשונה-שהכתיבה
 שבין הפעולה  שיתוף ברוך. על-ידי נוסחו מהם שחלק יתכן בפרווה,שנשארו
 לשני, אחד בין סאון של הבדל שאין לכך שהביא הוא לתלמיד-סופר!ביא
 החשר דומה, סאון מבחינת כי העובדה, את שהדגישו החוקרים צודקיםולכן

 -...,.-1 - " -מסונ(לסוג8לסיהחלוקההידועהשלמובינקל.:

 של הרוחנית המעבדה בסוד בזעו לא כי !עלמים וכמה כמה ~ה בעניןמי
 אירו והתלמיד הנביא שבין החומר בחלוקת שאמרן מה כל והתלמיד.ה!ביא

 . . .ך, , בלבד.אלאהשערה
,..- .. .,... ..

.,.. , , . . ........ 
.'-. 

 :תנ.ירמיןו- יןר,פ ש:. .ווידא
. 

 בספר !ר"ה בן ברוך של חלקו לקבועת היסטורית עדות אחרבחיפר4ימ
 הרומזות לירמיהו מחוץ מעני!ות בעדויות כלשהו סיוע להסתיע עכלירמיהו
 ירמיהו'י '  "ספרי יעי שוי, בית ובימי בבל ב!לית מסוים בזמן שהתהלכו כךעל
 מסמה.דניאל, כך על עדויות להלן ירמיהו. מספר מגילות של ילקוטים  שניאו

 בן יוסף ומכתבי השבעים מתרים דברים( לספר ההלכה ומדרשמה"ספרי"
מתתיהו.
 היה אשר השמם מספר בספרים כינתייי דמאל "אס נאמרו ב ט';כדמאל,

 !וקט הכתוב שנה". שבעזם ירושלם לגורבות למלאות הנביא ירמי, אל ה'דבר
 אצל !"וגה שהיתה הטכניקה על שבידנו הידיעות זלפי -ספרים-. - יביםגת
 של'ממלות אוסף לדמאל, לון  שש לעצמע לדמין עכל כבכל, ספריםאספני
 היו לספר, שם לקרוא נהר היה לא שם מקום בבבל, למקובל ובהתאםספרים
 באטי"טה,י: כתוב היה שעליה באצטבא מונחות .רמיהו של הללוהמגילות
 של  ברשותו נמצאו שלפחות מעידה ""פרים" הלשון מקום, מכל ירמיהו.דברי
 ירמיהו בספר פעמים  שנזכר לעובדה תואם ,ה ,י. ספרים מגילות שתיהחונה
 שיך, בירמיהו כ-ה פרק %. כ-ט ובפרק כ"ח בפרק שנה, שבעים של זהמסטר

 א', העמיס בוגרי הנתונ מן ייצא ~ה מתהי,. ,הקמיו במוג מת,זס, סויר ~1nlvlae -מני,-זן.
 וו. ,bP' הנ.Gaddi ,1 ראה נגבי. מצוי יסיר -מגין. הגנו, הימד.. עם מנ.ן נידוי .נקטין ה:ג-ה;
 יפריז .מניבת -גסיריפ- הגינוי סונף בגפד,ם-, -נ.;וה' "~allV ש, 1D1rD שיי סנוימ"ו.. ., 41ג. .(..הירח Wendel אצל) אט.,ס~ה ישים ,ה Qyl~I סוסייפ מנהי עי ראה4ז.
SchriaI 1.1115., 4- ;4 Eial~itungi 2 ,4י11 2 שי ישושו נעוז וכה ירמזרו,שי 4  Blau, ]. המנאר 

 ; . , .: , תייש.. ננגויינהב. )נוניאיטץ-הפריס-
 )י ;:.. ;4,ד י. : י 7-81ט. עמ' מקראי"ג,השכ-כ, בכית -עיקץ" מאמרי ראה80,

- 
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הס -; גבריהו חמ"',.
 של הראעין לחלק הים המקורית, למילה החוקרים, של הרתתתלפיהמסקנה

 ה"מ בספרים, איפוא קרא דמאל ברוך. לסטה שיך כ"ט פרק ירמיה,ספר
 מכאן אין ואם שנה. שבעים של זה עמן המזכירים של;רמיהו ספרים שםלפחות
 ;, בכךו רמז לפחות ענש הרי ירמיהו, ספר' שני קיום על חותכתראיה

- 
- 

 הספר: בעל מנכיה שם מקום א' לדבהים, בספרי נמצאת יותר ברורהעדות
 . a;r: ' ; :י . ' כתבירמיהו".;י ספרים"והלאב'

 ן, 1;,ן(,%ז התוקל הקורמת. כמא" :1א'עוד ;ש,ן".6[ אירסה"ס ו" מקור עי עמן י. ודיתגני

 ,ו, אמר ואניהמס נקמנריונ' רגמת ,מפיזה מרת אגר"מן, ישרא, אתששיי
 ינאמר שהנוונ"

 מעה אנרהמס אייה. ומנילה מלכיס מפר ספרו, את ירמזרו: נתב תפריס ששישה גמרא בנאממרא

 יא אנרגמס שי זו אית נעקנזה ואינה. מלניס סגיי עי 1,א ירמיזו. ספר עי יובר ניפצי גינאן
 מקרוב שזן ע1 "נסרי, ש1 "שוב במקיר הא"רונזת השמפ נשגעים ירמיהו ספר נמ"קר ~elmנעשה

 )יואיי( אריה אייער הרג ירי על נאוהימורש נוסף ,למקור הנ.ל יסקור יב תשמת מירשהופקת
 Newt (ון,ו from .ר( ,1.)ק",ק נדירו גניו-.זר, הקזנורנמנ. ,רנניפ המורש ניח ראשפ,נ,,שס,ין,

 ' - תשג-ט. נשנת יאורשנצא
." . . 

- 
 ונמסיריה היגה נמדישי e'w היעען נייחו עיה .רושיים נהוית שיההה,יו מכפר פעקישטיןי

 ומים, "הורגן מקפני נביאיפ ש, גנת.-מזיש שנאמרו ונרים ש, קוומיפ מקורות פה שבעי"הזרה
 ש, הירושה. "מג, משזענו שציה יפינק,שט;ימב,י "דשה תנכית וו שיחתה סוג בג,.גזזת

 '"ך; לן .המודרייע511רירמ,הה- המחקי
-' . ' 

-' 

. 

 ו, ל-ד; בדברים הברכה" ל"וואת בספרי המקורוהרי

 .ואמר חור . . תהילה. קשים דברים לישראל משה להם שאמר"לפי
 - .,..,ך

.:.- . . .,.. 
 כל למדו ומכאן משה". ברך אשר הברכה "ונאת נחומים דברילהם

 וחוזרים תהילה קשים דברים לישראל להם אומרים שהיוהנביאים
,,.,. . ....; . . - ן  

 נחמות". דברי להםואומרים
 דבריו ואלה ומיכה(. עמוס יואל, מהושע, לכך דוגמאות מביא המדרש)בעל
 ירמיהו:על
.ן. -..,.--.--- 

..,-.,. 
 ששון קול ירושלים ומחוצות יהודה מערי "והשבתי אמר:ירמיהוכן
--...,.. ,.-,.. ! 
 לד(, )ז', הארץ" תהיה לחרבה כי כלה וקול חתן קולשמחהוקול
 ,וקמם ובתרים במחול בתולה תשמח "או נחומים: דברי להם ואמרהזר
 יב(. )ל"א,יחדו"

.NSOראה BioVaphy,3,454 Christian ק) rshtim,Dic- E.Ede נא". גישרה המכי סקרי של נשמרו פיע, , ס דת ס אזרנה שי 1 ונר" - 
..814.  stu~es* Theological~ lournal.  Jeren~aiah,J  " Trantlation~  Greeck~ טיז Thac~eray,?  . H.S.l. 

 מהוצרה ח-ש האראוויין-פינקלשןין... מהפרח =יט- ספר עי -ספרי =ה1!.
 . ' , .; -. .י ;  עמ'391-2.  שמ-ב, פמוא השב-ט,טניה

 ן.
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 הסופר נריהגרוך,בןו31ן

 ספה בסוף נחומים הדרשן,דברי מבקש שבידינו המסר. במהדורתואמנם
 עליה קביא אשר-לנכי הרעה מפני תקום ולא בבל תשקע ככה יואמרתירמיהו:
 שהוכנסנו מאוחרת הוססה שזוהי אלא סדק מ"א; ירמיהו" דבר! עד:הנהמעטו
 בהסתמך ב(. )ח'; א ה', ברכות בירושלמי 'וחנן הבי להשפעת-דבהי מכןלאחר
 פינקלשט'ץ מסיק ל"א, בפרק הספה סוף את לואה ספרי שנעל העובדהעל

 המגילה הראשק,.היא הספר רק כאשר בבל נלוח בראשית חי היהשהוא
 - השם הספר נתווסף מכן לאחר ורק קימת, היתה ירמיהו מדבריהראשונה
 ירמיהו. על ברוךדברי
 לוי הידועים החוקרים עלזה שלמדו עובדיימענינת להזכיר כאןראוי
 ולכן החורבן מלפס נביאים רק מזכיר הסמרי שבעל "' ליברמז ושאולנינצברג

 . . :',, . ל"ד: : י,: ה..- אלה. נביאים על רק הנביאים" "כל הביטויחל
 .'אלה שהלשונות קובע המדרש בעל זה. בדיון עטף פרט ביותר מאלף אולםן

 לשונו: וזו תוכחה.' של לשועת הם עמוס" "דברי או משה" דבר אשרהדבהים
 ישראל על ץ ירמיהו דכא אשר הדברים ~אלה אומר: אתה בו...?'כיוצא

 כתב ספרים ב' והלא בלבד, אלו אלא ירמיהו נתנבא לא ויהודה.וכנר.
 לזמר תלמוד ומה סך(. ע"א, ירמיהוך דברי הנה :עד שנאמר 'רמיהו ,ם:

ה-
 :. יק "". "סמא תוכחות" דברי שהיו מלמד אלא הדברים", -ואלה '

-: 
 שהיו בזמן בתקופת,נלות-בבל,. חי מדרשיזה מסיק'שבעל.פ.נקלשטיע
 שלט הלתחלה היתה קימת לא עדיץ אולם .רמיהו, סטרי שני נבלמתהלכומ
 ל,טת.יואלה המדרש בעל לקח'לו ולכן ירמיהו", "דברי הספרבראשית

 ית' 1-ן.טח 2:.' . --,. ה .ע .הדברים':מפרקל'..
 חיצונית עדות הם ירמיהו" כתב מטרים ב' ךוהלא המדהש דברי מקום מלל.

חשובהעלדרכיהתהוותספרירמיהושנידימ.~
- 

. : 

-- 

, 1 )' 

ssThackerayJשפעלו השבעים תרעם בדרך בולטים מעת הבדלי פי על מצא 
 הוא ואזלך, כ"ט מפרק והשני כ"ח; פרק עד האחד מתרגמים, גש" זהבספר
 החל אמרי.ה":מתורנם "כה הביטה: למשל משכנעות. דוגמאות לכך,מביא
 יקי 3-5 (ם~ק~א.ןןז[, בצורה:; פעם כששים ג"ח. פרק ועד. ב'בפרק
 .[ ,Commentary~ Ginzberg מס YerwhalmiI the ,11 .ע .edited 58 .לwelssI 2 ספ 14 :5 ראה83.

 ואילך. 41 עמ' ברכות גפשוטה-, -חוספהא ליגרמן,שאול
 ירמיהו-, דבר "אשר ד ל', בפרק הספרי בעל של מעניין נוסח להבדל לב שם סיגקלשטיין84.
 המסורה בין מענין נוסח הבדל פה קיים יהודה-. ואל ישראל אל ה. דבר "אשר המטורה נוסחלעומת
 הספרי.לבין
 . .: י 247: עמ' ,1ם, Thackeray, ראה85.
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]134 . - גבריהו המ"י.

 אם כלומר ~(einev oOra (0וק6א בצורה: זה ביטוי מתורגם ואילך כ"טמפרק
 של יד ץ שאין סטן %11ת, דרכים בשתי שיטתי באופן מתורגם אחרביטא
 תורנם מהם אהד וכל ירמיהו, ספרי שני אז שהיו היא שלו המסקנה אהד.מתרגם
 הראשונה, הממלה אלהיהם: ספרים ששני משער ותיקרי אחר. מהבר ידיעל

 הביוגרפי השלק הוא השה והספר כ"ח, פרק עד ירמיהו, חזומתשעיקרה
שכתבברוךבזנריה.

-- 
.- 

 ' ": . "נ'

;... .. ,.4 "- -,........ . , ,.

 ירמיהך ספר ע, מתתיה בז :יסף -דגיי .- י.1 .'

 חורבן על.  שנבא 'רמיהו, על מספר ב"קדמוניות", מתתיהו בןיוסף.
 )שאפשך 7Ipecoq כתב שיחזקאל מספר הוא ובהמשך בבל. וממלתירושלים

 חורבן של אלה עמירם על ספקים שני ירמיהו( לפר או כ"ראשת"לתרגמו
 חוקרי 1ק%5(. 1שז06ז 560 (00,ק,ק (ם49ק7 )1ן"י,4זחא בבל ומפלתירושלים
 של טעות לאן ורש ממחים אייכהורן"י וביניהם ראשומם, מדורותיר~יהו
 עדות ירמיהו; שכתב ספרים לשם נתכוונה וירמיהו, יחזקאל שמותחילופי

 עם שיחד אלא הרבה, משקל לה אין מרסה חיקק או שעי על הבקיהזו
 מגילה קיום על ל"ו פרק בירמיהו הקודמות: העדויות של המצטברהערך
 מלשון העדות בדמאל; "ספרים" מלשון העדות ירמיהו; של קדומהראשונה
 השבעט- של תרעמם בדרך הרמזים עם ירמיהו, שכתב ספרים שם עלהטפרי
 - . - ספרים.' משני הורכב שבידינו שירמיהו מעיד זהכל

 ספר עיקר את לראות שיש לי, נראה האמורות המצטברות העדויותלאור
 בלבד, קדומות ספרים פילות משתי מורכב כחכור שבידלוירמיהו
 נחתמו אלה ספרים שם ירמיהו. על נריה בן ברוך של ספרו הוא מהןכשאחת
 המקביל נ-ב, ההיסטורי הפרק את *הוסיף עורך, בידי מכן לאחי יחדיוונכרכו
 ן -' - מלכיס. שבספר החורבןלסיפור

- - 

 ירמיהו ספר בתוך שאתמר החוקרים, קבוצת לדעת מבחיץ סיע אק זהלפי
 . ם. מקור היים הבתר,דטרונומיסטית, האסכולה משל מקור גםשבילינו

..

 ממאע,עיסקיקשס. .(G.Eichhorn,EinleitungindasATrl8o3"ג
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 ,הסופר בסנריהגררך]35ן

-.:.-ר- .,. ;..-..
ע 'רמיהו? ספר נתפשאימתי

 לכל נוגעת השאלה ורמיהוז ספרות נשתמרה כיצד בשאלה לעין פסהועתה
 מתבהצים.בכוחות'ששמרו כאשר ביחוד מעניינת אולם'היא המקרא,ספרי
 ודרך במיוחל בולטת זה בתחום האחרונים. הנביאים חזתות אתוקדשו

 ו", הנביאים. שבקרב הנרדף ירמיהו, של ספרוהתקדשות
- 

 . ן
-' - -  

 משמיע שירמיהו שהאמונו ירמיהו, תלמידי של והנורה כרוך היא:התשובה
 ותלמייי תלמידים ירמיהו. ספרות מבלות על ששמרו הם אמת,' אלהיםדברי

 ירמיהו שיתקבלו.דברי שהשפיעו בבל,.הם בגלות שנמצאו אלה,תלמידים
 ' - , -.... ,. ה." קדושלכללהאומה.בחזקתדבראלהים

 "נתקדש- המושג את להבין שישבוודאי
 שהמסורת הדומים, המושגים או

 על ומשפיעים יחד פועלים שונים כשכרמים ממושך, כתהליך בהם;משתמשת
 הספר של תוכנו הן ספר להתקדשות המידה אמות מסויים. מפר שלהתקדשותו

 איזה קבע כל.זה הספר; של ערכו בדבר מתהלכות שהיווהמסורות,השונות
 ". שז ואיזה וישתמר יתקדש ישראל של הרוחנית הספרותית מהמורשהחלק

 הדורות, צרכי של למבהן .כעומדים הנביאים דברי את ראו הקדמונים.
 לא לדורות' הוצרכה ושלא נכתבה, לדורות שהוצרכה "נבואהובלשונם
 .מודרני הוקרנכתבה".

 ביולוגי מר2ג פי על התהליך: את תיאר בירקלנדם
thesurvivalofthefittest.. 

 -,." . '. : -ן ) , .
 .: ,.' ירמיהו. ספר של התקדשותו זמן על האפשר ככל לעמור. כאן מערימו,

 עומדים אס טסתתו. התקדשות לבע מסויים ספר התקדשות בע להכחץיש
 בתקומה.קדומה- נתקישה תופעה.שהספרות בטת ירמיהו בבעילותכאן
 בצורות המסודרים - ירמיהו משל שילקוטים לדעתי, שהשפיע, וזה -יחסית
 'nou בץ הפרקים בסדר הבדלים ומצרו שוי בית בנמי באומה התהלכו -שונות

.... 

 מ.צ. יא"י".
~ao 

 היא ."אמה אנמר: סנן 1אי11. "ר עם, )זמו( נ', ",ק ימ,יא, מגש
 "נגיאים יסרי קדושת hlnDS)I המקיא מסר,שקדושת

 והנתוגי~
 גנדרה לשמעיה "אומ" עי "~ס," יא

 nasP, האומה שי ניי.ה "ונם" היה" "קזושה איא אחר, יאשי מויו אחה ש, או וין, גיחשי
 שקוש, גופרי והתמול הקישה ית' ע, . . "קות. גרש נאמרו המקמ שופרי שנרה מטךשנחפשה
 ""0-. נימס נמצאים שניו אריפ משטריפ וננז,.ס נעייר "ס איה שיסי.ס "זורות נמשךהגירו
 .,,- 9.16. עמי שם, Gonneweg, השווה 8נ עמ, שם, בירקנלנד, ראה88.

 לי נראה ase. ע' שם מאוחרת, היתה והתקדשות.גוטחהו ירמיהו ספר שחתימה סגל-אומר מ.צ.89.
 דרמטית היסטוריה שהיתה העובדה שבו. הנוסרק התקדשות לבין הספר התקדשות בין להבחיןשיש
ן . יחסיה. קדומה גתקופה שנתקדש כך על מסידה ירמיהו, דברי של השינים לילקוטיםיחמיץ  
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4ק 1 גבריהו חמסי-:

 שהסקר המסקת עם משתלב זה כל השבעט. תרטם מטה לגץהמשרה
 המלים של ראשץ דור בימי תפוד יחסית, מהירה לרהבליטציה זכהשירמיהו
 ,.'.. .." ד . אמת.. נביא היה הנרדף הענתותי שירמיהו האמונההדרה

 ירמיהו, של התלמידים ותלמידי התלמידים להשפעת סבורר.שאפשר.ליחסי
 מכל ראשת נתקדש  שירמיהו העובדה את חבורתו, ולכני הסופר לברוךהינו,
 י, . האחרונים. הנביאיםספרי

 נתקדש ירמיהו שספר בזו, זו הלרות בלתי קדומות, עדויות שלש לי ידועות:
 "תם ע"ב: י"ר, בחרא. בבבא הבריתא הוא העקרי המקור ישעיהו. ספר.לפני
 ויחזקאל, ירמיהו ומלכים, שמואל. ושומטים, יהושע - נביאים של סדרןרבנן:
 אותו והסב,הו זה סדר על היו תמהים מאוחרת בתקופה עשר". ושניםישעיהו

 ' , -הסבר(פדגוגי-דרשני:
 -י,: . - ' -

 כיון ברישאן לישעיה, ליקדמיה כחזקאל מירמיה קדים ישעיה מכדי.
 חורבנא רהטה ויחזקאל חורבנא כוליה וירמיה הורבנא סיפיה דמלכים :ו,-
 תחמתא להורבנא חורבנא ממכינן נחמתא, כוליה וישעיה נחמתא .וט-פיה 'י

 דברי בירמיהו 'ש ולעומתו תוכחה בישעיהו גם יש עמן של פשוטו לפיאמנם..
 כהמשכו ירמיהו, שספר העובדא על 11 מברייתא להסיק ניתןנחמה,.אולם
 .. : אחרונים. נביאים של בקודקס היה.הראשון מלכים, ס' שלההיסטורי

 והנביאים". "ירמיהו סתמית בלשון מזכיר יד( )ט"ו, מתתיהו האוועליסטב.
 כראשון ירמיהו ספר את לשים נהם שני בית שבימי ללמוד אפשר כטויתהמתוך

 ,-- -לקודקםשלנביאיםיו.
- 

- 
.. , 

 אומה משה לברכת כקשר לעיל, שהזכרם לדברים, ספרי ההלכה. במדרשנ:,
.(-_,,,. :" גי נ,ןהספרי:

  קשים דברים לישראל להם אומרים שהיו נביאים כל למדו משה( )4 -וממש'
 נהמות". דברי להם ואומרים וחוזריםתחילה

 יואשן מהושע, רק דוגמאות מביא הספרי שבעל כך על תמה פינקלשטין.
 בכל גלות ימי בראשית נאמרה זו שדרשה מסיק הוא .לכן וירמיהו, מיכהעמוס,

 דאה(ןש"18מנ,איניאורויירמ,הו.",.

 יזה, זה חמפ לפריס אהד נקווקו ,גרוד נזמים היו קרפ נ"מ, ~ספרנים שסופדים הש סנרהי".
 הושע - עשר הרי ספרי נקראיפ ,משי נד הנרד. שנטך התשונה הנגינה שפ י= .יגזיםוי,רוא

 גם פיד "יוומ התרנות נעוים זה נוהג ע, הלעמיפ. יקווקי בן-אי, אהרון ראהוהשמם-עשר,
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 נדיה'הטופרברוך,בן]7~ן

 ספר : שנתקדש לפר עוד יחידה, מלך יהויכין עם שגלה הגוליםעל-ידראחל

 ובין.-שלא פעקלשטיון: שנתן זה, המוקדם'לסטרי שנקבל:את'התאריךבבין
 היה לא יחסית שבתקופה'קדומה העובדה וקימת שרירה מקוה מכלנקבלו,

 בית' נביאי ויתר לירמיהו דומה במידה נפת ישעיהועדין-סטה
 כבר ראשוןי

 של מעמד יחסית, ארוכה תקופה להק היה n~ua-I שספרות הרטון אתהעליתי
 חמירה, כני מקודש_של פרטי יהשתטרה'כארכיון למחצה, סתרים'.'"מגילות

 ?:'_." ."r ,1? '-( .- י'י לידיעתהכללו,.ולאהובאה
 שבתקופה בזו, זו תלויות בלת' ווהן' הנ-ל: העדויות שלש לאור להניח, מותך:

 "שרי )בראש והושם לאומי נבואות כספר ירמ,הו ספר נתקבל' .יחסית,קדומה
 מעידה'נם ירמיהו נבואות של הגדולה השפעתן על האחרורם.הנביאים

 ירמיהן שבחזון שבעים'שנה מנין rts-בשאלת שיבת בימי הרבהההתעסקות

 האחרונימ:הרי הנביאים לספהי ראשון נתקדש שירמיהו הדבר נכון ואם'אמנם-
 הנרדף שהנביא הקודש, מסירת'כתבי בתולדות מופלאה לפהו.עובדהכקו

 : ' י" 'c:.rt ' כלל-לאומי: נבואות כספר שנתקבל ראשון היהביותר

44 
- 

 ש ירמיזו והנוהרות-קויושוני5.ניער "תיל"וגל
 :הטכסט מעתיקים,בשילי טומרים שהעירו ההערות את מצחן הקולופון:

 והאישים הטכסט של מקורו על 'דיעות כוללות ההערות ידם. עלשהועתק
 של לזה דומה תפקיד בימך"דם מילא הקולופון. זה. לטכסט שיכות להםשיש

 -חינהספר" משתקפים בקולופונים בימינו. הספר בשער הניתנתהאינפורמציה
 והאשור, הבבלי מעתיקים.'הקולופ,ן של "לניו"" הנחלתויבא~צעותודרך
 ,של השומם התהליכים שתוך.'כדן, ממחים אנו 'הטכםטן:אולם בסיוםמקומו
 לתחילתו.. הספר מסוף קולופוני חומר הועבר המקרא ספרמסירת

 בתולדות ל"אשוגה לן, הזדוע ~כל כאן:אנו,מציעים .-
~pnG 

 ירמיהו, ספר
 הרעיון את לעיל הזכרנו כבר קולופונים. של משווה בחומר נהחבשימוש
 מלברי שחלק להניח סטיר ל-ב. בשרק שנשתקע ק,לופון כתב נף,ה בן~רוך
 קולופווים : לדעתנו מעיקהן.- לשהיו. ירמיהו, שבספק והכותרות .הפתיחה

 ., :-י' , 1(, -. ו ראה,ן.ן",,ק,ןן",ר,ן4ב1יי,"",18,ן1,)י..
 - 1, השנה"ונ ישעירו שמו.של השתכחות תעלומת בכך-את להסביר שאפשר לי נדאה.:93ל

 4,י" - . . 1. עמוד למפרו, במבוא ,:ששוזטא אצל-~lLolophbne קולופינים של הגדרות ראה4פ.
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 . ו גבריהחמ"י
 עזן -

 בן ברוך בידי ככר בחלקם !כתבו 'רמיהה משל.דברי שהים ילקוטיםבסים
 95 בבל. גלות בימי תלמידים-סופרים של שנים אי אחד דור ובידי עצמונריה

 משמשים ירמיהו בספר וקוראים סומרים שעסקו רב עסוק על חשובה עדות,
 ירמיהו. בספר השונים לילקוטים והכותרותא הפתיחה דברי לעשריםקרוב
 השם את המזכירים הללו, והכותרות הפתיחה שדברי מופלאה,היא,עובדה
 ספרי בכל להם הדומים והכותרות הפתיחה דברי על במספרם עוליםירמיהו,
 המזכירות כותרות שלוש נשתמרו ישעיהו )בפפר 97. יחד גם האחרתיםהנביאים

 אחת(. כותרת רק וביחזקאל שמואת

 מעריבת מסקנה מכך הסיק הכותרות ריבוי על שעמד סגל צ. מ. הפרופ'מורי
 לספר כמבואו אומר הוא מגילות. מולות בישראל התהלכו ירמיהושדברי
'ירמיהו:

 ללמוד יכולים אס שאין חדש פרט שוס מוסימות שאינן אלו פורמליות כתבות"
 אחד ומקור מאוחרים, עורכים או מאוחר, עורך מיד הן עצמה, הנבואהמתוך
 כתבות הן א. נ', ; א מ-1, א; ל', הארוכות; הפורמליות שהכתבות ומכיוזלכולן.
 חברותיהן שאף להסיק יש ולפיכך מיוחדות, במגלות שהיו נבואות ראששעל
 י"א-י"ג, ז'-", הייה: מיוחדות, במגלות שהיי נבואות מסמנות המקומותבשאר

 י"ח-כ".יעד-י"ז,
 רווחים היו ומעשיו ירמיהו שדברי המסקנה לכלל !בוא זאת, דעה נכוהאם

 הבודדות המזלות צרוף ידי על נתחבר ושספרנו מגלות, כמולותבישראל
יחד.

 הערות -צרור במאמרי במקרא-, ומגילוח ספרים של סיומים לציון -קולופונים בסעיף ראה95.
 למדע עדין חדר לח קולופון המונח 368-375. מ-ג מקרא בית המקרא- בימי וספרים סופריםעל

 את בכך שכיסא סופר של תוספה שזוהי מציין, לירמיהו בביאורו רודולף לדוגמא המודרני.המקרא
 לעומת נסיגה לירנההו המודרניים במבארים יש ובעצם מואב. מסע של הרב אורכו על-ההשהוממוהץ

 ספר של הילקוטים תולדות במסגרת הללו ההערות את לשלב וניסה המאה, בהחילה שכהבסקרי,
 קדם. בימי סופרים למנהגי בהשוואה שבמקרא הקולופונים את גם לחקור איפוא הראוי מןירמיחו.
 גבורות של יפקוס רבראש הסיר ברפט הפתיתה רבבי בין הגרלתי לשוניה נוחיות של מטעמים98.
 "אמר תנחומא: מדרש לשון ע"פ כיהרת במונח השתמשתי כלשהי. נבואה בראים קצרה כיהרהלגין
 לו יש הזה העמוד מ,". ארגי על מימדים שש עמודי "שוקיו השירים בשיר כתוב הלפר: אלעזרר'

 מלמעלה כוחשת לה ~?l'R בתורה פרשה אין בר-קוריא: ששאל ר' אמר מלמטן. ונסים מלמעלןכותרת
 מלמטן".וכסיס
 89- עמ' והספר ירמיהו-הנביא )רחה ירמיהו בספר הכותרות את במפורט חקר רבן נחמיה97.
 על המורוה ה.-... "מאמר ה'-, דבר -ויהי המהפך: ב-וו' הפוהקות הננואוה בין מבחין רבן44(.
 תו היה-... אשר -הדבר פשוטה: עבר בצורת הפוההות הנבואות לבין קודמה, לנבואההמשך
 לעיין. ראויים רבן דברי חדשה. נבואיה חטיבה לההילת סימן לדעתו, המשמשות הדבר...-,-היה
 ירמיהו. ספר להבנת מעניינים רעיונות של אוצר ספרו משמשבכלל
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 נריה)הטופר בןברזך391[

 ירמיהו לספר והכותרות הפתיחה על מפורט משווה לדיון המקום כאןאין
 הראשון העיון את'תמצית, בקצרה פה אמסור אחרים. נביאים ספרילעומת
 הנביאים לסמרי והכותרות הפתיחה דברי השתלשלות על בחיבורשהעליתי
 חיצוני משווה יחוסר המקראי החומר מתוח על )המבוסס יהכתוביםהאחרונים

 והיוונית המצרית בספרות והכותרות האכדיים. והקטלוגים הקילופיהםשל

 הנביא, ע"ש אינפורמציה לעתים הכוללים - והכותרות הפתיחהדבריא.
 חכמים-סופרים יד4 על ברובם נכתבו - מעילותו וזמן עירו שם אביו,שם

 מהפכנית תמורה זו היתה החמררת. במאה החל הקודש כתביחותמי
 על המקרא ספרי רוב את ולקרוא האקלימיות מנהו את  לשנותבישראל
 . ' המחברים.שמות

--' 
- ...... 

 בעל במסורת שנשתמרו כמי הפתיחה בדברי נמסרו הביוגרפייםהפרטיםב.
 הסבר מכאן הספר. בשף עין יסוד על עליהם שהניעו במידה אופה,

 שווה אשה הפתיחה שבדברי הביוגרפית האינפורמציה שכמותלעובדה
 הנביאים. ספרילכל

 הידיעות לאור 7 משלי שבספר לקבצים הכותרת של מפורט ניתוח פיעלג.
 ג, חבקוק. של הפתיחה השואת פי על וכן חיצורים ממקורותשבידינו
 להנחה סמוכין ח-'ב(-נמצאו יקב )קהלת. שבסיומיהם לקולופוניםוקהלת
 ולספרי האחרונים הנביאים לספרי הכותרות שממחאות לעיל,המכרת
 תהליך בסיום ורק הספרים בסיום כקולופון תחילה נכתבו וקהלתמשלי
 זה שכלל לצ-ץ .ש 4 לתחילתו. הספר מסוף הועברו הקודש כתביחתימת
 ביוגרפיים..לדוגמא, ועמירם שמות המזכירות הכותרות על.עיקרחל

 חזת "ספר ואילו הספר, בתחילת ברמיר היתה רעה" "משאהכותרת
 .. . הספר. בסוף פעם  שנמצא מקולופון הועבה האלקושי" נחום ,..

 :,ע_

 לכל המשותף ליד כ' כללית, 1מסנית הק משמשות הללו ההנחותקביעת
 כיצד משלו, איגדיוידואלית" "היסטוריה וספר ספר יש.לכל המקראספהי
 . הקאנונית. נוסחתו לו שנקבעה  עד לדור מדורהועתק

_ 
, .,." 

- .
 הס' אענוב יעיו 1-י'ק,ה,קט-ו המזמרים שי נטומן -mt))r~ הקריאה גאה המזורה גנייך "ן.
 אופי בעלי והרות ציונים של ביהקה תהליך על מעיד זה הגימורים. בראש "הללויה- הקריאהנמצאת
 שבראשי -למנצח" לגבי גם היה קיים זה שתהליך להניח יסור יש להתיללן. טכסטים מסוףקולופוני
 שה--ע' הדבר ומאלף הפרק. בסוף בגגיגות" "למנצח נמצא שם מקום ג' מחבקוק 'לב5 סיועהמזמורים.
 : גורף. עיף מצייך והדבר לסוף, לסיום, היינו: חן והוולגטה:שמSl~T 55 6 (610ן למפצחמהרגם
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 לעובדה לב לשים יש ירמיהו ספרות לגבי אלה בהנהות שימוש לעשות בבואנו'
 לא שספרו בכך, האחרוניפ הנביאים מיתר כאמור, שונה, שירמיהוהמאלפת

 ושמונה למאה קרוב בספרו שמו בכינוי נזכר מרמיהו אנונימי. מעולםהיה

 שבע-עשרה רק אמוץ בן !שעיהו פעמיים. רק בשמו מכר יחזקאל פעם.עשרה
 ספר מתוף' שהועתקו ואילך ל"ז מפרק בסיפורים פעמים עשר ומזהטעם

 רק תרייעשר בספרי נזכרים הנביאים שנים-עשר של שמותיהם רובמלכים.
 :" , .. ן ,. , . אחת-בפתיחה(.פעם

,_,- 
 לנבואותיו הכותרות בשפע הנביאים טפרי יתר בין כאמור, גם, שונה ירמיהו-

 ליתר א-ם )א', ירמיהו לספה הפתיחה דברי לדעתט, דומים, זאת עםהשונות.

 אי-פעם שנמצא מקולופת שהועתקו בכה, הנביאים שיספר' הפתיחהדברי

 " ,, ן בסיומו. הספר מסירתבתהליך
- 

. 

 ולספר ירמיהו לספר הפתיחה דברי של מקבילה הצגה ע"י זו הנחה נדרם.
 באותיות - המסורי הטכסט מטוות. באותיות - הסולופוני )הטכסט'חזכאל.
גונדולות(

 א-ד א',ירמיהו,

 אשר "נהנ.ס מן ",קיהו גן 'רמ."ו~נר'
 אייו "' וגר היה אשר גנימ,ן גארןבענווה

 גן יהויקים גימ' צוי ,מיגו. ענהעשר"
1nlvw~שנה עשרה עשת' חס עו יהמה מיך 

א יןטי  אית יי י"" מיי 

 בטרם לאמר: אלי ה' דברתהי
 - - בבטןידעתיך".ינו'אצהך

 א-ד א',יחזקאל,

 - ],ניוונה שנה גש,שיסמ"י
) 

 בחמשה ברביעי החמשיתן.]בשנה
 נהר כוכבא בתוך ואנילחדש
 מראות ואראה השמים נפתחוכבר

 החמשית השנן "'א ,"יש שמש"אלהים.
 אי ". ונר "ש היה יהוחנן המיךינווה
ומוקאי

 נ"ר עי גשויס נאר, הגרן גווי נן
 והנה וארא ה'. .ו שם עיין ותהינגר
 וגו' הנפת" מן באה סערהרוה

;
 בטקס- השכיחה  הלשון הנביאים. ספרי של הפתיחה דברי כל על חל זה כלל
 ואילו חזה". "אשר או היה", אשר "דבר עבר, לשון היא הקולופונייםטים

 שייכים אמיתי", בן יונה אל ה' דבר "ויהי או אלי", ה' דבר "תהי בלשוןדברים
 -; .' .: כלללכחיבההמקור:תהראשונהל;בדרך

-" 

,' 

 בספר ה"'.שבטנים דבר -היה בלשון הכתובות הרבות הכותרות בערן ומה.

 ' ' -. י .ירמיהוז

 לה, הקרובים אחרים )וחוקרים סול דעת של המשמעות מלוא את נמצהאם
 מותר-לדעתי-להעלות ממלות, מצלות עשרה פעם היתה ירמיהושממרות
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 נריה-הסופר בןברוך411ן

 מעיקרן הן גם היו ירמיהך שם את המשאות הללו; מהכותרות שחלקהשערה
 . ף,י. לתחילתהי. המרלה מסיום מכן לאחרקולופונים:.והעתקו

 . זה.- בענץ משלי ראשונים הרהורים מעלהאני
 --. . . ' כ"- -

 היא הנבואה המקורית.'של.) הפתיחה- לעיל: לנזכר: : בהתאם - א-גא','
 "ויהי  לשונות כל. ' .בזה כיוצא אלי";- ה' דבה: ' "תהי ;. ד:בפסוק

-";-. 
- 

 )וביתר אנצי' בפרקים שנית": אלי דבהה' או,"ו,הי אלי" ה' דבר.
 מגילות.אלו. של הראשונית לכתיבה צריכים הספר(חלקי

 בשער.בית עמד לאמה ה' מאת ירמיהו אל היה אשר "הדבר ( - - אז';
 לא מנהג.ה6חברים סמך, על חדשה. למגילה כותרת כאן לפונו, ץ .,.יסך: - ה':"" דבר שמעו ואמרת הזה הדבר את שם וקראת ה' ם,ף-,
 "ויהי המנילה בראשית היה כתוב שבמקור משעכאני שמם, להזכיה .:-,'ך-:

 "הדבר שבסיומה בקולופת נרשם) הזמן' במרוצת אל'",ו ה'דבר'
c"r' ' בתחלת הושם , זה וקולופץ לא16ר": ה' -מאתן יתמיהו אל היה אשר 

 -י: סי.-:ן הקודמת. לכותרת הערה ראהמי"א,א
 " ,( י הבצרות"-" דברי על אלירמיהו ה' דבר היה "אשר --."ד;א

 יתכן א.  הכותרת.'ז', על שנאמר חלימה עצמה הכותרתעל
 הבצרות". דברי "על קירה כותרת המרלה בתחילת פעם שהיתה ' --ג

 א; ל-וא' בהערה הנזכר הכלל חל א לי-ח: הכותרת על - א א-ב"ר,י"ח,
 בפרק  ליציר  מים.מנילה  היי י"ח-כ"ר: שהפיקים הש סברתם -. : ק..י,

 בידי להכתב היה סיבות'הזמן,:קרכול על א-בא,הסבר .-'כ"א,.-

  הביוגרמיים והפייים חאריביס נוששיהמרקים

 החל למרי. מסובכת והש משלו טכסטואלית היסטוריה לי יש ב"הפרק
 אל הנבואות בקטע להלן )ראה השבעים.  בתרים nDUn סרר שתה סובב-ה.
 המחצית של שיכה על להורות עשי כ"ה פרק בראש התאריךהיים(.
 )שבדרך רגיל קולופע שאשו הרי ככה ואם ברוך; לספר הפרק שלהראעומ

 את'הכותרת:בראש שם שברוך אלא המנילה(, סוף מעיקרו, מקומו,כלל
 c~cr ., :' , -,' חי  השונימה:חהספורים

 1"א-

 -caa '-=. ,ר-נ.
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 הדבר ' היה יהודה מלך יאורהו ב, יהויקים ממלכת י'בראשית אכ"ז,
 השם בא ואמנם ירמיהו. השם כנראה הושמט לאמר", ה' מאתהזה

 העתיק. ובלטיני הסורי בתרגוםירמיהו
 לקבל יש ברוך. ספר בתוך עצמית יחידה הם אלה . פרקים שרב"ו-כ"ח

 ב(. )כ"ז, "אלי" המשמיט השבעים תרשם שסחאת
 התהלכה האגרת ברוך. משל היא הספר" דברי "ואלה הכותרת אכ"ט,

 לעצמה. כממלה תהילהכנראה
 היא סברה עצמית: מנילה פעט כנראה היו אלה פרקים -ל'-ל"א

 פרק בסיום קולוטון בתהילה היתה ל' פרק בתחילתשהכותרת
 הדברים כל את לך כתב ה'... אמר "כה לכתיבה: הנימוקל"א. ''

 שיש מורה - באים", ימים הנה כי ספר, אל אליך דברתיאשר
 הכתב. דברי את להם מוסר שהוא אמרם, חתלירמיהו

 כאן יש מעשנת. התמתחות-קולוטמת ל"ב בפרק וחלה יתכן .ל"ב'
 עם יהד והטמינו המעשה שאירע היום בעצם ברוך שכתבקולופון
 ' . המקנה,ספר

 מעידה כך ועל 'עצמית, מנילה פעם היו -'ל"ג ל"ב הפרקים אל"ג,

 שמת". ירמיהו אל ה' דבר .ויעי הלשת.ן"
 שייכים א מ"ר, א; מ', א; ל"ו, א; ל"ה, א; ל"ד, של והכותרותהמרקים
 מקוריות. הז והכותרות ברוך ספר של הנישרפילמקור
 סברה וכו'". נריה בן ברוך אל הנביא ירמיהו דבר אשר "הדבר אמ"ה;

 זהו ברוך. של סופר-תלמיד בידי שנכתב קולופון שלפגשהיא :-
 שנר ירמיהו. לספר שהוכנסו יחסית, המאוחרים, הקטעיםאחד
 הכנסתו על הוא גם מעיד השבעים בתרשם זה קטע שלמקומו

 ירמיהו. בספר זה טכסט שלהמאוחרת

 הגויים אלהנבואות

 ישעיהו בספר וכן ירמיהו בספר המתם אל בנבואות הרבות, הכותרות.
 קהל לה ומצאה רבות הועתקה זו שספרות כך על - לדעתנו -מעידות
 - בבל. גלות בימי ונרחב גדולקוראים
 בבל "משא הנביא: שם את המזכירה בלבד אחת פתיחה יש ישעיהובספר
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 "סופר נריהברוד-בד~[

 "אשר כללית: פתיחה יש ירמיהד בספר אג ל"ג אמוץ" בן ישעיהר חזהאשר
 7עבואה פתיחה וכן א( )מ"ח השיט" על הנביא ירמיהר אל ה' דברהיה

 ירמיהו ביד כשדים ארץ על בבל אל ה' דבר אשר "הדבר בבל: עלמקיפה
 על בנבואות הנביא, שם את המזכירות פתיחות, באו כן כמו א(. )נ',הנביא"
 ' לד(.- )מ"ט, עילם ועל א(, )מ"ז, פלשתים אל יג(, )מ"1,מצרים

 כמתלות הזויים על ירמיהו של נבואות מספר התהלכו שמתחילה להניח ישן
 אולם המיוהדות; הכותרות ומכאן בבל(. על הנבואות' ממלת )ביהודלעצמן

 בספר הכחוב כל "את יג: לכ"ה, סופר של בגלומה )כנזכר יחדיו נתחברוהן
 השיים על הנבואות שילקוטי היא סברה הגויים"(. כל על ירמיהד נבא אשרהזה

 מתלמידיו, אחד בידי ואולי נריה, בן ברוך שאחרי בתקופה יחדיו ו!קבצונערכו
 את להחיל אלה פתיחה דברי לגבי נם אפשר מקום, מכל עצמה. בבלבגלות
 והועברו המילות בסופי קולופונים פעם היו מהם חלק שלפחותהכלל

 - . -- ':,לתחילתהממלות.

 אולי נשתמר זה קטע נט-סד. נ"א, בפרק נמצא ירמיהו על ספור של קטע- -
 חתומה. כבר היתה שזו לאחר בבל על המילה לתוך וסופח פה בעלבתחילה

 קולופת. הוא גם שהיה א, י"ג, בישעיהו היחידה הכותרת על, גם חל זה כלל.'
 הנשאות אח מהדש שחקר וו .Erlandsson)i )5 ארלנדסק של לדעתו מצטרףאס
 בבל.,, גלות מימי זמנה 11 שכותרת וקבע 'שעיהו בספר בבלעל

 ררמיהו בישעיהו באו הנביאים, שמות בהם שמכרו הפתיחה לדברי שסף-
 לעמים הנבואות בראש שתים, או אחת מלה בנות קצרות, כותרותמספר
 ישעיהו בספר וכר מצרים" "משא דמשק", "משא מואב", "משאהשוגים:
 להפח יש ב, )מ"1, "למצרים" ירמיהו: בספר בזה וכיוצא י"ג-כ"א.בפרקים
 ותאריך(. ההיסטורי המצב הסבר זה בפסוק נתווסף הקצרה הכותרתשעל

 א(, )מ"ט, עמת" "לבר א( )מ"ח,"למותב"

 "לאדום-

 "לקדר.ולממ- ז( )מ"ט,
 ירמיהו. של אחרים בחלקים גם 'ש קצרות כותרות כח(. )מ"ט, דמשק"לכות
 ' א(. ל-ד, הבצרות" דברי "על גם: ואולי ט( )כ-ג, "לנביאים-כשן:

 בתחילת לצין קדם מימי סופרים מנהג הללו. הקצרות , בכותרות נשתמר.

1 1י

 במאמרי .Babylon,~ 0) Burden~ Tie~ Erlandsson,' 5 (/ ואlsaiah Of1 51% 13 .2-14:23. 1971 ראה99.
 בספר סופרים תלמידים -"למודים

 ישעיהו-
 שספר לבך סמוכין הבאתי. תשל-א( מ-ז, מקרא יבית

 ישעיהו חזה אשר בבל למשא ועותרה ייתכן זו הנחה לפי יחסית. מאותרת בתקופה נתקדשישעיהו
 ' ;י ישעיהו. בטפר הבותרות ליתר קדמה אמוץ"בן

 -' ,- " . ז ".

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



441[ : גבריהו"מ"י

 יש התוכן. את המצינות שתים או מלה טכסט, של פרק בתחילת אוהטכסט,
 אוגרית: בכתבי וכן האכדיים בקולופונים לרוב דוגמאותלכך

 בסיום קולופומם שם בלבד ירמיהו. בספר ;שתמרו הנזכרים לקולופומם נוסף'
 ירמיהו" דברי הנה עד "וייעפו, ט,(, )מ"ח, מואב" משפט הנה "עדפרקים:
 בימי סופרים למנהג בדיוק התואמים מובהקים, קולופונים הם אלה סד(.ונ"א,
 הסריה סיום קץ, הייה 9510. הסימן את שהעתיקו הטכסט בסוף לציןקדם
 הנבואה ספרות שבממלות להניח אפשר הסריה. בתוך מתדר פרק של סורואו
 כתב. שעורכי אלא הספרים, בסיופ הסופרים הערות היו מצויינות קדם ימישל

 רק האחרונים הנביאים בספרי ושרדו האלה הסימכם את השמיטוהקודש
 rr_~: - ' ק: ירמיהו.,י. בספר הגויים אל בנבואות אלהשנים

 וכותרות פתיחות של כנה רב מספר ירמיהו בספר בא כיצד השאלה: עלג'
 מרובימגשל עקבות דוקא זה בסמר נשתמרו ולמה שמו אתהמזכירות
 להשיב אפשר קולופונים(, בתור לכנותפ כאז ושהצענו סופריםמעשה
 בקרב המאוחר ולכל הבית, לחורבן סמה נתקדשה ירמיהו ספרותכי
 ולהסביר נבואותיוולבאר את להעתיק שהרבו בבל, גלות של ראשון דורבני
 ירמיהו. של חזונו דברי לאור בבל בגלות חייהם של והנסיבות התופעותאת

 הכותרות של השתמרותן. על שהשפיעה היא זה - יחסית - קדומההתקדשות
 ובני ברוך ידי מעשה דעתנו, לפי בחלקן, שהן הקולופוניות, וההערותהשונות
 יראי סופרים ידי מעשה וכן למותו, סמוך או הנביא, של חייו בימי עודהבורתו

 "סלע - - ,: '.. - " ' ך ברוך:" אחרי שבאו הדור מבניה'

 ירמיזו גירסא-נתפר נפיי-
'- '

- 
- 

 ספר..רמ;הו יתר,.כהעתקת פעילות על צפויה בלת' עדות ,ם נמעאה.
 ומתוכ. לירמיה, השבע.ם תרגום על דיסרטציה כתב .](.Janzen 1ותפוצתו.
 0ז5"1,0ן Readings 0ן Jeremiah Of 'Text ,the על פרק כה עדנתפרסם

 בנוסח הנמצאים גירסא כפלג של דוגמאות ואחת עשרים בירמיהו מצאונצן
 כד: ז', ירמיהו כשן: השבעים, תרגום בנוסח נמצאים ואינם שבידיןהמסורתי
 אחד רק בא השבעים בתרמם הרע", לבם בשררות במועצות"וילכו

 לדעת כפולות, כרסאות חדרו בזה כיוצא "בשררות". "מועצות" הבסריםק
 יעקב את אכלו "כן כה: י', ירמיהו כנת: למקומות חוקרים, ומספרינצן

 מספת. כגירסא "ואכלהוויכלהו" נראה כאן השמו". טהו ואת ויכלהוואכלהו
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 הסופר נריהברוד-בןן45[

 שמי". את "לשכח בתרמם-השבעים שמי" ע6י את :"להשכיח כס כ-גלבירמיהו
 השבעים תרמם הארץ". ממלכות לכל לרעה לנועה ונחתים ט: כ"ד,בירמיהו
 על להנחם מאנה בניה על מבכה :רחל טו:' ל"א, בירמיהו "לרעה".משמיט
 במה על מבכה "רחל גורסות השבעים תרמפ מנוסחאות אימו",אחדות כ,בניה.
 אינם". כי ברה על מבכה מרסותי"רחל ואהדות להנחם"מאנה

--1. 
 .ן

 בין הבדלים לסמו שמצא סופר-מעתיק ידי על מצרו כאלה גירסא, "כפלי,
 סמך על מהם. אהה אה יאבד לא למען יחדיו an~lr את וחיבר יד כתנישם

 תרגום נוסה לעומת המסורה שבנוסח ההפלמרפיות מספר וע"ס גירסאכפלי
 בו נוספו כן יותר, הועתק מסוים שטכסט כמה שכל כלל,. '1ss קובעהשבעים,

 ליונית המתרגמים. בפני שעמד המקורי nDUnm_i מסיק הוא גירסא.ל כפלייותר
 --. ' . ' . מועטתשלהעתקות.: היסטוריה ומשקף קדוםהיה

--) 

 מדבר שומצאו.כמערות ירמיהור מספר. ששרידים העובדה עמד,על'דינצן
 הרבה שהועתק ספר מתוך באים שהם הינו המסורהי למסח קרוביםיהודה,
 בקרוב, זמן באותו במצרים שהוכן תרמם.השבעים של המצע ואילופעמים,
 יהודי בידי , שהיתה יחסית, בועטת, העתקה מסורת בעל קצר, נוסחמשקף.

 - --נח 'ז ,י. ,--" יי-ק-מצרים%יי"1
. : - ,-- 

 שמ. מת בשיי יין יד ספרי של היתרה לתטצה ומעמא שיפה עשתהרי

 הימיךים-סופרים לי הגורה ,גג: נריה נן'גרוד

 אישה וברוך לירמיהו מסביב תלמידים חבורת של ק(ום שעצם לציין יש"
 בודר כאדם ירמיהו את לראות הרוצים חוקרים יש במחקר. עריץמקובלת
. " י". בלבד אחד תלמיד ליאשר

 ~may .,ק:( .י 8ים-fhat~ observatiofi~ theinter 4ש evldence~ havec nowI ן4רי ,ש~נ~: ~י"י9י.
-'SVe~ 5ט%!ש,נ!נ rou~hlyI ;פץ"% ט=0ס 10 ,3ם מ they~ which~ ,מ formi 1י= ותטיס מ1 סן OPN' text~ 1ט%( 0ש 

saondסחטני מן טש Jeremiah 0] 44) Hebrew 5%0מש ו1ט( 01 (נ%( טש0ע 0( 8 ח For period. 

Massoraש close Y~ty יי which 4QJer )ח14[8טנ, Crom extmplar sly~ !6פ while 8.):. century. 

B.C.'r200 about by al[tady Palestine חן 
~ertmiah 

 6יטטthe 8 ,ינ! Hebrtvv developed (%ם! [ן(
 ,( הTextus 144--84; 111960 Textus 4 זו טלמון, ש. ראה כפלי-גירסא של המלליה הבשיהעל

]961.8. Hierosolyn~irana scripta 95-132; 1964 
 רא"191.

 על סיור -נשופ "אומר: ~נ עמ' נ. נרך "ישרא,יה האמוג" הויסת קי'פמ4 יסולא,
 ברור -אויפ קנז. שי קשר נו ",שוייר ננ,א.פ-תי=די6 ,הונ רם: אין ,~רותנו וע, ירמסופעוי~ה
 "נגיא,ם יונ, מסונרשיא

 ואחרוניפ-נאות"
 נעקנ~ה "מת"ינ.פ "ננשיפ גנ, שן "אנושית הנטיבה

 "מקיימים, o~1D1ei נהימיויפ נאן מוונר שויהנו. עי מוניזםאי,שע
 גוום"

 רופפ,ס קשרים ,גרוך,
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)6א גברתו"מ"י

 לשני מסף לירמיהו, לו שיש מעלה ירמיהו בספר מדוקדק עיתאבל
 ותומכים, מצדדים גם נריה, בן שריה ואחיו נריה בן ברוך המובהקיםהתלמידים

 שתומכים נראה כה(. )ל"ו, אחרים ושרים הסופר שפן משפחת בני השריםכמו
 בני אליו מקורבים א(. )'"ט, הכהנים ומזקני העם מזקר חלק QSבירמיהו
 היו 1(, )ל"ב, המטרה" בחצר הבשבים היהודים "כל ואולי הרכביםמשפחת

 צפניה מצד הנביא כלפי חיובי יחס כנראה קים הנביא. של מחסידיו הםנם
 אשר ד( )ל"ה, האלהים איש יגדליהו בן חנן בני מצד וכן כס( )כ"ט,הכהן

 עדויות פרורי של המצטבר הערך הרכבים. בני את ירמיהו הביאללשכתם
 שו. שלו 'communitY מעין קורא קסלר שמרטין מה לירמיהו לו שישמראה

 פילוסוף איש שהנביא הנבואה, בתולדות ברורה הלכה לקבוע אפשר.
 ירמיהו כמן חזון, דברי הכותב נביא במדבר. אורחים במלון היושבמתבודד

 את להם למסור אההם חוג לו שיהיה מוכרח באים", ימים הנה "כי ב-גל',

 שיא. רפיצום ויעתיקום ושמרום למען שלו הכתבדברי
 תלמידים לו 'ש "שעיהו מה ישעיהו: לבין ירמיהו בז שווה נזירה לנזור!וכל
 בשם ישעיהו אצל מיוחד, בכינוי נקראים, אלה תלמידים ירמיהו. גם כךמשלו,
 ותעודה תורה וחותם צורר טה )ח', 'שעיהו הנביא "למודים".התואר:

 תלמידי. בקרב -"בלמודי"
 תלמידי, - "למודי" הקדמונים של לפירושם U1~D הבאתי ,.י אחרבמקום

 אלהים. וגר שי ניסיוה ושמירחם הכגיא שי שון דניי ושתקה שי היא הוילה הנניח. עםביני
 גם 11 הכו יא ,ישעיהו, גנעוו שירמ,הו, !1( )עמ' ינאורו נהקדמה Rudolph מנית גוהגיויא

 השיהדס עונוה את "מיגישה היקנו,!נית "אסגוד גאן שצוזקה וי נמה תימוים. שיהנורה
 Nielsen: 'bP ,44 שש radi~ion-1 ג,",1 1,רמ,הו גנונע יך ע, עמד "ננ.איס. הווןגמנ"י,י

 "יכמהו. הלמסיים קרס נענין שונים הוקריס ועות נםומוצא
 .וו :cridcle K~ssler-1-יע sug~estions "" .ש .BiblicalQ~arterly Catholic (6 ראה?"ו.
 "~" ractt .ש ~vation(-ק [" "וי stories ,ן ו".ן,מי, יר"'"ו: סיפורי עי אומר "וא ,ע.6,,1

 indicationI !68, טזפא! כבשי cornmuniV"~ betieving~ 8 ש,)395

 .Wdlis, 0 חGerneinde seine~ und~ )30 סשRetrachtung; )8 ופטם תעם רבדי אומר וה בענין02וא.

4,"bedaaken, "," muD~ """ 17 ,~17י .3-נ1י. Zeitahrif~ Theologische Tritoiesgia-8.ן6י. 

konnte,verleihen Besfand daduGh nicht Opus aein~ Kompilator~ פופ oder~ Autor~ הום dam~ls( 

Facb-l3ebets-inder 

--tehri 

 einem " ., 44 ,.5"(.ץ ,liefi~! dackenl " da~ %"96 19 ק= "
 gelesen einnahm;l Platz bcachtedsi wen~gcri auch oder mehr e~nenI Erbaun~sliferatur odcrIזסט0

 trg*n. ,טוטלי vorhandra aber Fall ieden aut .י** ת21 ~ס445,ש,ו 8stinerzeit muDtc"א

 sic~ binter G~uppe ,תס55"י פ(ט סםוסworte 5 וחהחפ[טrradierle, uad 2 החסני siei מתן (6(1ח ~]gaן[פו

hatte.beauftragt 018045 Werk diesem 

.,oa1 יפר ע, היית נעימה נך עי עמוהיnlv~s בשו" ווריון גן דוד בניה גהנ-ך "עיון ב"ונ 
 מקרא- ג-גית הדברים תמצית ראה lntyvt~. ניסר ב-יי~מפ התפרץ ההרצאהנוקר.

 מ[,

 משייף115
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 הסופר נריה בזברוו]7א

 של  השוליות את "למדם" "למד" המונחים מצינים שם מקום אוגרית,מלשת
 הם ישעיהו שכספר ה' יראי סומהים. של תלמידים כולל  שונ", אוטני"בעלי

 יעיה בבוקר בבוקר "'עיר ד: ג', בהטעיהו ה!אמר על הצבעתי לכך בהקשר. 1- - נביא-סופר. שלתלמידים-סופרים
 בקרב כמקובל - "למודש" כאן גס לפרש יש כלמודים". לשמוע אווןלי

 )ד-ט( בישעיהו ג' בפרק הקטע אותו בכל לסופרים. אולפן בביתתלמידים
 ולח.י למכים נתתי "סי אחן" לי "פתח . . כלמודים". לשמוע אוזז לי"יעיר

 בבבל, לסופרים אולפן תלמידי של הווי על המבוסס דמוי משתקףלמורטים",
 של ביש-מול יום על מסופר צעיר סופר הי על בבלי פולקלוריסטיבטכסט
 וסופג הולך והריחו בבוקר להעירו אחרה שאמו לסופרים, אולפן בביתתלמיד
 על מאומן במצרים תלמיד-סופר גם אן. גבו על מלקות פעמים מספר הוהביום
 השך ךשעיהו הווניל גבותי. על מלקות באמצעות לשמוע נפתחת שאחםכך

 של לתכלית כי אם תלמידים-סופרים, מחיי הלקוחה זו, בתמתה שמושעושה
 חבירה ובני עצם. משווה שהנביא ללמוד אפשר הרי לגמרי,  שונה דתילקח
 תלמידים-סופרים. - כ-למודים" לודומים

 למען הלוחות על ובאר חזון "כתוב אומר: נריה, בן ברוך של זמט בן חבקוק,'
 צבור על מורה סתמית בלשון "קורא" ב("י.והמתח )ב', בו" קוראייוץ

 הנאמר חל ועליהם היביא לחות החרדים ה' יראי על כאן גב מדוברקוראים.
 יתמהמה אם יכזב ולא לקץ כפח למועד... הזק עודאן" "כי הכתוב:כהמשך
 )למשל: כתב דברי הדגמת על ביחזקאל מסופר כיוצ"ב ם. )שם, לו"חכה
 ועשו כל'חוקותיו ואת צורתו כל את וישמרו לעעיהם וכתוב אותם"הודע
 ספר.- יודעי א!שים למספר כאן פוגה שהנביא ברור ש(. )מ";,אותם"
 הצאן -עני לנביא מסביך כנראה הנמצאים עשים קהל מזכיר'זלריה

 .א.% !,relatiDeI compositionI SUrneriE , Schoolda%:I Kra~er י: ,ש ~education [ק 4 ,אח41ן.
 טל~זם5 ;)1949( 4. י5140"טSchule, babyloniNChe Die 1,4~1 ח[ Sneculum 4 ,)933נ( .קק 123ףת

)1956(.Schools( oldest: 12 טור Studenui 426 Teachers~ )3ל ,66ח).3. 
 .Egypti~. ancienlI The Ermtn, 1 ,.ע,,1י Books Terch ה(,: ",[-!י1 רא" מגריס עי5ן,.

..loa'  השמון נע11ס. nSID1 היתה עץ עי הנתינה שעווה. מרחו שעליהם עץ יימוח גאן הנוולה
 עץ עי נתינה שי "טגניקה עי ראה ט:(. )1.:, עליו- ונהוג אהד עז יך .קח יהזקאי:שוזה

 M.LL :0שיסעח4ת ט1ן lraq, ]953, (Kaethu) Nimrud "1 Bxcavalions ,16 ,954[ עק;0נ!-94
Technical: Howard: Mgg~Ttt1 6[16 ,7! ,955[ קק 3-33 ן, Boards,I 8ה6תקע Aaman' . Wiseman, 13ג. 

 600ע11ם5ט)Ivory' the] 0] 1 608חעל Nimrud, rrom: 805!65 ,1616 קק.14-20

 ראה. יפח-טד.. מאוגריתיה הקבלה פי על -עד", במובן -עוד* מבאר לוינשסאם א. ש.44106
 207. העכ"ב, כ-ו,לשוג12

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



;%8 גבריהוהמ"י

 של לימוד יחדיו הלומדת לחבורה הרמז מאלף ח(. לא', אותי"השומרים
 וישמע ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו "או סו: ג',' במלאכיהתבענות
 יראי אנשים של תמונה לפנינו שמו". ולחושבי ה' ליראי לפניו זכרון ספרויכתב
 זכרק ספר שיש וכשם כלשהו, רוחני בשין זחדיו העוסקים שמו, וחושביה'

 החזוני המקור זו. חבורה אצל ש1, למטה וכרת ספר DS יש כךלמעלה,
 שדברי לכך הראשונה העדות הם בספרים" "בינותי בדניאל והסיפורבמלאכי
 הבאים. לדורות והמת לימוד של לענץ הפכו האחרוניםהנביאים

 נביאם, של תזת דברי גידיהם שהופקדו ישעיהו של תלמידים -ה"למודים"
 ה' ויראי ל"ב( )ל"ו, ירמיהו של מגילות-נבואות בידו המחזיק נריה, בןוברוך
 מעץ ספר, יודעי אהמם הם אלה בספר.זכרון-כל מלאכי'ההוניםשל

,אעטיליבציהדתית,השומרתעלספרותגחואית. -  ' .' 

...) , . . .
-; ..D'DOINנגואל. ספרר שי פרסיים .. 

 הנביא של אלה חבורות בני את להשוות יכל הכלליים התרבות מהגימבחטת
 הצעירים שהסופרים היה נהוג שם ובבל. באשור הצעירים הסופריםלעמיתיהם

 ספרות-ם טקסטים מבחר שכללו לוחות, של פרטים אוספים לעצמםסדרו
 לנו, חשוב סרטי ארכית של זה ענין האכדית. התרבות של הראשי הזרםמתוך
 כ"כ יוקעת שם מקום שבישראל, הסתברות רכה,של במידה לקבועונוכל
 יותר קלה היתה אלף-ביתאותיות

 מאשי
 כתב של המישים מאות שש ידיעת

 ברנה של ספרות פרטים בבתים . לקים המנהג נפוץ בודאי היההיתדות,
 דהיתם לצרכים כתיבה של התורה למצות כלשהי השפעה ידעהוחכמה.

 רק כה על מפרשת עדות לס יש אמנם ובשעריך". ביתה מזוזות על"וכתבתם
 אוסף מתוך כנראה אלהים, תורת ספה בידו שהיה הסופר, עזרא ועל דעאלעל

 ";י יהודים כבתי  שנמצאו חשמלאים בספר נזכר וכן שלו"י", הפרטיספרים
 דברי משל שממלות להניח לט מותר ולכן משלהם. תוהה ספרי ברית,ספרו
 ותלמירי- תלמידים בידי כתחילה נשתמרו לברוך, שנמסרה זו כמן 'הנביא,

 האומה. כלל על שנתקבלו עד למחצה, פרטי כארכיץ בבל בגלותתלמידים
 "ספר של הווצרותו על ספור ל"ו בירמיהו שלפקין הרעין את העלהקסלר

 כמבואו ראה גבואיה. ספרות או קודש ספרנ בתם לציין הקדומים השמוח אחד הוא זכרון השםש10.
 25. עמ' לטיל, "ניכר ,[ BlauJ שללמקרא
 .Studien: Mowi~ckel, 5 נחטט ~Buche ב;Natirlich ]20, 1965, 111, NehemaiJJ 52" (5[ ס1נ107א.

Privatbesitz".51!1 שס. f~aendeni E a  : .: ., ,מ(;301טת"אש(aiei 8)5 חן 
- 

 י
 גו-גז, א/ א', חשמהנאים101ג.
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ברור-בז-נריה-הס1םרףט[

 הכולל הכתב בעצם הרוכס חוקרים של דעתם על בכך נשען הואקדחד"",
 ל-ו בירמיהו הספור את משוה קטלר מאגי;4. כוח הטעון משהו אלהיםדבר'
 זה ' כדומים שניהם ורואה יאשיהו בימי ה' 'בבית התורה טמר מציאתיסיפור
 ירמיהו של זו למנילה היא. מוטעית זו תפיסה של עצמה לנשבל נראהלזה.
 לו והדומים נריה כן ברוך כעיני רק אלהים דבר של מעמד מלכתחילהצדע
 השומרים הצאן -ענף סמלי בתואר בזכריה המתוארום עתים קהל בקרב,ואויל

 מחר, כנביא נחשב-ירמיהו זרוב'העס המלך ואילו.'בשדאות7"'י"אי'יא(1
 לאחר רק "י ש'; הרוח" איש משרע הנביא "אויל הושע אצל למתוארבדומה

 חזונות ונתקבלו הלכו לגולה, יצא העם ורוב המקדש ומרבשנפלה:ירישל?ם
 של חזונוחיי,: ,למגילת- .שניתן מכאן אמת. יביא מפי אלהים כדבריירמיהו.
 ' ז הנביא.. דברי את שאימתה היסטוריתהשתלשלות כדי תוך הזמן, במרוצת רק קדוש ספר של מעמד הכתב( נביאי ליהרןרמיהו

-  
 " . 4י- "(.מ .,7

  שנמצא הברית מפר התורה מספר בכתב נתינתם בעת היו, שונים ירמיהו דברי:
 "ספה העטף כדיו עצם מעיד הזה התודה ספר על ב"ב(.. ב', )טלכים ה'בבית

 ובהנת קדם, בימי ישראל אבות .שכרתו הברית בדברי, מדובר שבוהברית",
 של מעמד הזה לספר נודע ולכן לדורותיהם, ישראל בני את מחייבתזו

 "!י .נ המצאה עם מיד קדושספר
__ . _4 - 

 מאגףם יסודות קיימים כאילו כוכב, של להנחה יסוד גם שאין מכךהיוצא
 לבבל קללות ספר השלכת 11db גם כולל הספרשיירמיהו, לדבריכשלהט
 הצדק, אלהי . הוא והעושה הפועל הזה בסיפור ) ום וט-סד(. )נ-א, פרתבזהה

 = זדונאאנ.. לפי'מידת בבל א"המעניש
- - 

"  י 
 , ., .-ו . .? .~.:. י:..(...

 .א. ,significancc The Kessler ,0 .ז0ן .6ן fher Zei6chrif1 ט;ש alttestamentliche ראה108.
3sr=-383:81 )1969( .ק Wisstnschaf~t ח[ ,[טנ ,36 . . צ1 0וא אומר: הוא happcning~ realyI 15 WHaI~ 

381(.nanativetebecomea"holybook"."(p. 5"ס!(")ל)!יי 50 _, , . .. : 

 .Eialeitungi Weistr;I ;1 ם[ .AT, das ,1963 .289 ראהססנ
_ 

 - ין
 קללות ספו השלכד של נריטואל ,)( Fohtr,I סטשפק0זע ZAW.: Magir,; uThdI 78 )מ4ל0 .44 דאה 1.-שנ
 את וקראת ובאת בבל בבואך שריה, אל ירמיהו .ויאמר ברוך. של אחיו שריה, תפקיר ממלא בבלעל
 הזה הספר אח לקרוא כבלוחך והיה להכריסונ הזה המקום אל יצרת אהה ה' .ואמרת האלה הלבריםכל

 , נבל-. השקע ככה ואמתה פרה תוך אל והשלכתו אבן אליזתקשור
 : ..י -

 ירמיהו" דברי הגה -עד הקולופון ירמיהו, לספר שחוברו האחרונים הסיפורים אחד ההא זהקטי
 לעיל. הגזבר ihackeray אצל מערס ריון וראה הספר, בסוף בא זה שקמע ,מן שהיה מציין סד()נ"א,
 במעשה אתריו מההולכים ה' ירא ואיש ירמיהו של הפעילות על המטורה כאן חשובה לענייננואולם
 מאגי. ריטואל של שמץ למים ההשלכה במעשה רואה הקודמה, בהערה לעיל ["זאסע,הגזכרבחב.

 לראות הצעתי 118-זג1(, ימ' תש"ל ברסלבי )ספר אלהים* מדמים -הצילני נ"א תהלים עלבמאמרי
 העליון אדונו לפני מזומנות לפחים להתייצב היה עריך שהווסאל גמנהג זה לסיפור ההיסטורי הרקעאת
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חט ' ו ה י גברתמ"י

 המופר הכהן ועזרא נריה בןברוך

 בעי; ש א של דא האמוח התאי מתוך העולה נרה, בן ברוך שלדמותו
 לבין ראשת בית ימי בסוף הנבואה בין מרכזית חוליה מעין משמש שברוךדומה
4 - ותקופתו. הסופר עזרא של התורהדרישת  י 

 היה עזרא שגם מניח אר עזרא, לבין ברוך בין כלשהם דומים קרםיימים
 גם הוא מרפר, להיותו נוסף עזרא, אולם פרסע1. בממלכת ארמית בלשתסופר
 מחכרת עזרא של אלה סמלות שתי בץ ההבחנה משה. בתורת  יריציתבעל

 הכהן לעורא ארתחשסתא המלך צתן  אשר הנשתון פרשנן "וזה יא(: בז',בכתוב
 "מוסר", פעמיים כאן נזכר ישראל". על וחקיו ה' מצות דברי סופרהסופר,

 צדוק לאחד עזרא דומה הראשון במובן הטופר בתאר אחר, במובן פעםכל
 ולפר אחר, כמי בהעדר אולם האוצר. כפקיד יג י"ג, בנחמיה הסכרהסופר
 התורה דורשי ולחבריו לעזרא לקרוא התלו בתורה", "חכם התוארשהתגבש
 יותר ובאופן יב(, ז', )עזרא שמיא" אלה די "ספרידתא "סופר":בתואר
 בישראל וללמוד ולעשות ה' תורת את לדרוש לבבו הכין זעירא כימפורש:

 בסקס קראו למנהג, בהתאם זו. להבלית לנבל יצא נבוכדגצר, של בוופאל צדקיהו, מנחה. לוולהביא
 שבועת אח שר אם ארצו ועל ביתו על שיבוא נשבע ווסאל שכל והקללה האלה כהב אתההתייצבה
 סרה נהר ליד אחר טכס בצנעה לערוך לשריה ירמיהו מצווה והגה העליון. אתונו מלפיהנאמנות
 של בחוזה הנאמר את לכך להקביל אפשר בבל. לארץ והעתקתה יהווה ארץ על הקללה ביטולשעניינו
 שלא נשבע -אתה השאר: בין להשבע הויסאל נדרש שבו שלו, המזרחיים הוומאלים עםאסרחרון
 במחקריהם זה על ראה ההרסו-. ושלא באדמה תקכרהו שלח מים, להוך השליכו שלא זה, לוההשוה
 .HilleN: 1(.1) במפגז[: ~afid Curses מש Testament Old ;)1964( .נ.)Wisemen:' 1 6לן ~Vassaשל

)19581.20, IRAQ E~arhaddon, 0] Treafles רווחה הופעה קללות כתבי הריסת היהה ובכלל 
 הנ-ל. כמהקרי מקורות ראה היוני-רומי. ונעולםבמצרים
 ומהבהן השלכתן קללות, כתיקת על rm~y]I אסונות מכליל של המקביל ההומר בכל השווה לידאולם
 איננו בבל על הקללה ספר בפרט. בירמיה זה ובסימורנו בכלל, במקרא הסבסד את מוצא אההבמים,
 לה המגישים והעונש "שכר על בבל במעשי לגמרי הלקה ההוצאה כי אוטונומית, מאנית מעולהפועל

 מדת ינגד מדה ה' לח יימול י"א, טרק גירמנו מפורטיי ותנאיה גווון חמאה יגבל הואילגרה
חטאותיה.
 מהוך משתמע זה השונים. הממלח חלקי את מקשר כשהב הארמי הכתב הוכנס פרס בממלכת111.
 Colkge llnioa מאה בהימטרהכחובה

~kbrew 
Inscriptioa. BahutanI thel 0"א8 סל זם" Lewy, 1. 

 המיוחס המרובע, הארמי לכהב עהיקה מעברית הכתב אתיות שנוי את להבין יש 1טתת4 .195425
 פרס. בממלכה זה נכוון כלליה נטיה של רקעה עללעירא,
 שעירא נכון הניח שבו ~Ezra !סש ,Schreiber ,1930 49 המפורסם במחקרו S~haeder שצדק לינראה
 הממלכה מזכיר של בתפקיד נשא שע"א דעהו את לקבל אין אולט פרס. בממלכת חשוב פקידהיה

 דרישה בענייני "תעסקות של זה שצד בפירושו מובינקל כאן צודק הידידיה. הדת לענייניהפרסית
- ,Nehemia 117-124 ראד: משנדב. איש של פעולה היהה משההורת  :BucheI dtml 2!8 S~udies 2[ש15 
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 והסופר ,נוריהגרזך-כן]51[

 מטבע שטבע הוו! ל"סופה"; המהשאל היהודי: השגיך )המובן ומשפט".חוק
 ככנוי !יי, הסופרים תקופת י .ושראלי'היא בתולדות שלמה לתקופה כטישל

 -לראשיהצבורולכלא!שיהכנסתהגדולה(.
. . 

-: 
.1,. .,. . 

 בקרב-בני הגדול שהוא משה,"אלא תורת ספר: בידיעת בודד איש::עזרא'
 סופר של. הכעניים אחד הוא "מבין'ן סביבו., שנתאספו "מבינים" שלההבוהה

 מסורת ולפי משלו. פרטי ספרים אוסף' עזרא מקיים הסופרים וכדרךבבבלי
 בתורה ' קריאה תקעת ובהתקנת י במעשה-כתב ' רב-מעלים עזרא היההו"ל

 הזתותיו מגילת על ,בשמירה החורבן בימי במרץ עמד הסופרלרכשםשברוך
 הסופר, עזרא . !בואה", "סוף בימי דורות,. ארבעה כעבור. קם. יהמיהו:של

 הגדולים הסופרים  שני לעם. אותה ודורש_ומלמד תורה ספר  לרשותוהמחניק
 בהנחלת וראשית'תקופה תקופה סוף מסמלים בשמותיהם, הידועיםהללו,

 וה!בואה. התורה ספרות של הרוחניתהמורשה

 הסופר !רנה גן גרוד שי אישיותו"ערגת

 המובא עצמו ברוך של אחד רגשי לבטוי. לב לשים ראוי זה הבורנו סיום עםר
 .יגעתי מכאובי על ינון ה': יסף כי לי !א אף "אמרת המכוונת.אליו:בנבואה
 !דולות לך תבקש ה':.'.'ואתה תשובת זה.באה ועל מצאתי". לא ומאחהבאנחתי

 מבאר יונתן תר!ום ה(. !, )מ"ה, לשלל" !פשך את לך .ורתתי :.. תבקש:אל
 במורה הרמב"ם חז"ל, אשכחת". לא "ונבואה של במובן מצאתי". לא."וממתה
 תרעומת ברוך של בפיו שמים ואחרים, אברב!אל יצחק רבינו לב, 'ב',נבוכים
 כנק אחרים; נביאים תלמיד: של דומה למעמד המע ולא ,לנבואה .זכהשלא
 על זה בניתורם הסתמכו הקדמומם אליהו. משרת ואלישע בשה משרייהושע
 הרוח . .עליהם ברח "רהי. ככתוב !בואה, .לרוח רמז בו. שיש "ומעחה':; 'הבטוי

 כגסה אגדי תקומת את כמסגת הסופרים- .תקופת הכווי את שטס ,רובל נומן ה' היל-.זה-112:
 בגוי ואילך(. קצ-ד י"ג, שער הזמן, בגובי  )4ורה גמליאל רכן לימי ועד הקויש, בהני חותמיהגדולה,

  )הולדוח קויפמן יחזקאל וכיניתה שררים, גס עליי קמו כי אם ישראל. תולדות חוקרי דעת על נתקבלוה
 רציפות לראות אפשר קרוכמל. צדק שבסידו לי נראה 485-481(' עמ' ר'. כרךהאמוגר-הישראלית,

 בן ברוך מעבר, תקופת של איש ביןכלשהי
 במחצית הקודש, בתפי מעהיקי הסופרים כין גריה,.

 בדברי ההתעסקות היהד הסופרים ימי "עד 11: תקופה על חומר: מגל מ"צ שם. ינית ימי שלהראשונה
 שעשו והם באומה, הנביאים דברי את שהפיצו הם הסופרים וצרים. יצועים לחוגים מיגבלתהנביאים

 - - 31ח(. עם, ג, חלק למקרא, )מבוא לאומיים" לספרים הנביאים ספריאת
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-

]52[ . נבעיהן המ",י

 בפסיכו- כדרכם חקר מעמיקום האגדה בעלי י"א,.כה(: )במדברויתנבאו"
 אהיכות לבבל, ירידתו על באגדות טובה אחרית לו נותרם ואף ברוך שללוגיה

 י . " " יד-:ב- ,- בימיכורש.ימיוהרבתוליררשלים
 נריה בן ברוך והפשט. המלה למי גם נריה בן קל'ברוך ערכו הוא גדול אולם..

 הרוחנית המורשה על ששמרו הם לו, דומים סופרים תלמידים של חבורהובני

 הסופר נריה בן ברוך אילולא בבל. וגלות החורבן של המשבר בימי ישראלשל

 י,' , ., מדברןירמיהו. מעצים קטעיפ אךהיומשתמרים
 התאריככם לפי אפשר ירמיהו1יי אל בהצטרפו צעיר איש היהברוך

 שנה כעשרים היינו .ירמיהו, פעילות של השניה .שכמחצית. לקבועשנספר
 ולו גדול נבוא של זו לתופעה ברוך. הנאמן תלמידו אתו התהלךבקרוב,
 נבואת הנחלת בתולדות רבה השפעה טדעה סופר, גם שהוא גדול,תלמיד

 ' לדור.ירמזהו-מדור
.. 

 .ן ' 'י -
4,... ., . .,.,.-., 

 דבראחרית
 . י,;

 על הרצאה יתה זה חבר של הראשתהנרעץ
 ברי

 חם בפרשת נרה בן

 .השלמת כשנתףם:.עם לפני שנתקיימה שז-ד, ז. מר הפרא בבית לתנ"ךהעיון

 נריה: בן, ברוך .על מחקרים שני אלי הגיעו זה, חבור של בדפוסההגהה
Presence'"inand "Proclamation Scribe, the.; Baruch Muitenberg, 1.. 

 .Davies, honour.otG.H.1970 -, ן ,. - י-:-.

1972;Baruchschrift, sogennanten zilr Untersuchungen Wanke..- ,3. 

 של הכללי הרקע פני על כסופר ובראשונה בראש ברוך את רואה שילנברנ,
 age, scribal % was 11 0תס age כורש ועד אשורבשפל מימי סופריםפעילות

scribesmany .ofI נכבד חלק לו רש כסופר השכלה קבל שברוך מניח הוא 

 משפחת ובץ ברוך בין קשר היה שקיים משער מילנברג ירמיהו. ספרבחבור

 כימיו. חשובה אישיות היה שברוך. העובדה את ומצין שפן, _la~,הסופרים.

 יעניי "ויטפ "ניסע שמי" עי גם "קיא -e~Ke מעמי" ' "שי" ריי" ינן נ"מ." י. גי.
 גס "רי. ה' "אג אם עטין... "יים אנוה,"ס. שמות עי. . "" אף "נקיאיס שואגות - סימן ז""רי

 מ""יה, גן נרי" גן גרוד אניה, )ואני אניו עם ע, שנקרא נרוך גם אניי... שם עי נקראהש
 מרמית-ש"ש ירמיש-. יצבי. עמותו אח "וזפ ז" שבר .יעיי איש שה"ש נרע" ,נזי),-נ,
 " י . -' '. . , , 147-148(. עמ'והספר
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 הספר גריה בוברור]153

 אפוקריפית. לספרות נושא ששימש בכך השפעתו לגודל עדות מוצאהוא
 של אישיותו ובהערכת שלו, המוצא בנקודת מילנברג עם דעים תמיםאני

 החבורים ה(" שבידינו. ירמיהו מספר ניכר חלק וכמחבר דבל כסופרברוך
 זה. את זה משלימיםשלס

'Iwdh2e)'hp~ליכליהו, ב14ך ספר קיום ההנחה,על ספר'לבקורת שהקדים 
 הספרותית, הבקורת עיטת היא הנכונה המהקר שדרך לספרו, במבואמכריז
 הוא ~Literaturkritik: der .Vorran@tellung : וכלשוע בכורה, מעמד להשצדע
 : והם ירמיהו, של מעשיו על ספרותיים נבהצם שלשה במפורטבודק

 כ:'ט';.ליו. כלח, ו; כ', עד א י-ט, ירמיהו[.

-

 כמקיר ילא ספותיה כאמנות וריצע, עלסן בעקבות ל"ו, שרק את רואה ונקה
 העובדה, על השאר בין בהסתמכו מוסמך.הסטור..

 שאי
 לס

~1DO 
 על -מלא

 שאין ונקה מסיק ברוך, עם יחד התשרר שם מקום במצרים, ירמיהו שלמרלו
 את לחפש לרעתי, יש ירמיהו. חי' על הספורים של כאיברם ברוך אתלראות
 לב שם שאיש יקה, אחיקם'במצפאן בן גלליה של "פמליה בני בקרב"מחבר

 11 עובדה ליעתנ1, נכת, העריך לא ברוך, בו שנושא טופר לתופר עיקרכל

 השיבות-לתרימה מדעת זאת נביאיעם של כתלמודו סופר איש הופעתשל
 מחצי אהד הוא וחיבורו בירמיהו, ביוגרפים פרקינ למספר פקה שלהפרשנית
 שהיפיעו-1ה הטופר, בדנריה בריך על מקיפים ומחקרים דסרטציותתריסר
מקרוב.

 [ ט.ך:ח' "(י 0 מ': ך -':ר"ל-,ן "וי- .:.סך.קסך-

 .-:- י" ניס:-- טז'ם.ך."ירלי-;ז
 .ך:,ד ר..:1יע ,
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