
 ': '" והמשולשת השאלה.ה-כפולה .דגמי "י

-.... ..-,.., . . 
-,  להסתעפויותיהם. ובאוגריתיתבמקרא

.,....,.. . :-.: - 
-. .רע.  אבישור יצחק.

 .-:.. . . י..-

......,.:.. ...-

 מזה זה הנבדלים כפולות שאלות של ושתים רבים דגמים מצוים במקראי
 הראשונה שהשאלה הדגם הוא בכמות11בניסוח1 מכולם הבולט השאלה.במלות
 הידוע הדגם היינו, "אם"; השאלה במלת פותחת  והשניה השאלה בה' פותחתשלו
 מבחץ הזה הסבוני הדנם את מפורטת בדיקה נבדוק זה במחקר .. אם. :.ה.

 אחיד, ואינו אחד אינו זה שדגם נראה בו. ההבעה שבדרכי השוניםוניוו:גסים
 המהווים עשר,  לשנים מגיע שמספרם במקרא הדגם של וריאנטים מצוייםאלא
 החוקרים דעת את נסתור בכך הכפולה. השאלה של מיונות הבעהדרכי

 נראה רחיד. אחד לדגם לשעבדו כדי המסורה של הנוסח את לתקןהמנסים
 שאלות סדרת תופעת והיוו המקראית בריטוריקה מענינת תופעה שקיימתגם

 שאלה הפכה שבה הדרך על נצביע כן כמו דגמים. בצירופי עוקבותכפולות
 שבו הראשע הסוג סורם: משני ריטירית משולשת לשאלה ריטוריתכפולה
 מלות באותן הפותחת שלו, לואריאגטים או ., . . אם. . . ה. לדגם שאלהנתוספה
 ובו  השני הסוג שונות. בוריאציות ריטוריות שאלות שלוש של דגם ויצרתשאלה
 ויוצרת "הלא", "כי", "מדוע", "למה" המלים: באחת הפותחת שאלהנתוספה
 שונות. בוריאציות ה-א אף המצרה מומקת, משולשת ריטורית שאלה שלדגם
 בספרות והמשולשות.המצו'ות הכטולות בשאלות בדיוגיננ נסתייע כןכמו

 . במקרא. מאוחר ומה מוקדם מה לקבוע נגסה פיהן על ואוליהאוגריתית
 מרחמו. 51 יפרסם א. ש. פרש. יתרי יירווה 5, הש מימו. "הה-
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]2ן אביש1ריצה1

 הכפולההשאלה
 אם,.. ה,,..הדגם
 פותחת הראשונה אשר במקרא, הכמולה השאלה של הסמוני הדגם קיוםעל
  פרשני לכאשונה הצביעו ראם:, השאלה קילה והשניה:פותחת השאלהבה'

 הדקדוק, בספרי מחכר הוא מאז הבינים. בימי העברץם ? והמדקדקים .המקרא

 המקרא לספרי בפירושים ובמקצת  המקראית  היבריח של והמילוניםהתחביר

 שדגם מראה, הזה הדגם פסוקי את בה שבחנו ומפורטת מדוקדקת בחינההשונים.
 ההתפתחות ובשלשלת דגמים בשרשרת אחל הוא אלא אחיד, ואינו אחד אינוזה
 הכפולה, השאלה דפוס מבחינת רק הוגאחיד להלן. שתדון הכפולה השאלהשל

 השונים בניואנסים להבחין שיש מבעים רב הוא השאלות טיב מבחינתואילו
 מראה השאלות, טיב ע-פ זה, בדגם המצויות לשאלות כללי מיון שלו.והדקים
 חלוקה "מדומות",. ושאלות "אמיתיות" שאלות שאלות: של סונים שנישמצויים

 המקרא. של הספרותיים בסונים הללו השאלות להופעת חופפת כמעטזו
 :בחלקום רק מופיעה מהנשאל, אינפורמציה, הדוהשת ;"האמית'ת"והשאלה

 בחלקים -כלל! מופיעה היא ואין שבמקראהפרוזאיים
 הפונטים"

 לעומתלזאת

 הפיוטים ' בחלק,מ ו בעיקר מופיעה- ריטורית, שהנה "המדומה",' 'השאלה

שבמקהאי
 לכך בהקבלה: הפרחאים: בחלקים לגמרי , נעדרת שאינה ' אצ-פ

 "המדימות"ן השאלות בעיקר 5ה פי,טית'מצויות שר51הבגופרות-האוגריתית

 -- ~cr --1(ך טח4 ------חחיי
 ';TC ך' '--" רץ ל: ,. 1.

 "האמיתית" השאיהא.

 ועל לנשאל' אלטרנטיביות שתי'שאלות, שבו:מוצבת הדגם, 'בולט זה;בסוג

 הריטורית; לשאלה בניגוד תשובה, להשיב הנשאל מתבקש זו ברירה.'"שאלת

 הראשונה הכפולה תמיהה -כל כב: י-ר, לירמ.הו בפירושו במיוחד ראה מקומות. בהרבה רש-י1.

 )נמוגי נמבצר,ם אם י"נמ"נים ננזל נאם וששניהגה-א
 המאיי )שם( רע" אס' "יא המנבה י.נ,.';ט(

 כה נפק ייי=הו הקצרים ינריו ותשוה .ס(-, ,.1, )ירמצו נתשך נעיה נצתן אס יהווה אתמסה

 לתר הוגש הרקמה, יפר ניגוח, אבז יונה ר' ראה: ?..
 מתגאי

 התאן מג מרויטל-שנ ויינתן,
 השורשים. -נספר רגר;ו השינא ואת ש-ע; ית' 8' גרך השב-ד, ירוסליס, העגניה ללשוןתורמיה

 גן ירויה ר' אנית 4ג: נ?, עם: הת-ו, גיטין גאגער, ג.זן  מהוורה. יעגון אגו הניהורה.ג"י1.4.
 יג-קנ. עמ. השי-ג דביר, בז, משה מהיורהירויה,
 ' 4%. עמ' הרצ.מ, ספר, קריה. ג. נגחרש,  גרבים ילון, ה רא": איו ישאלוח המנוח לענין?.
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 הכתיהדגמ"השאיה!3[
 לשאלך השניה ז1.מזו.בזיקת'השאלהשוגות-הנבדלות וריאציות ?11W זהבדגם

 --- ה-- r-~r -ן"'-' . : -ןאיאשונה:ינ1
 .א,ז י:;'צ' :-':ק .י ף

 ולצלע ב-ה,-השאלה" הראשונה בצלע הפותת זה הוא ביותר הפשוט!;יהדגם
 "לא"י השלילה מלה בצירוף "אם" השאלה במילתהשניה

 . כמו!.-י.
 הך'ן-

 כא( כ"ז, )בראשית " לא ץם ?קי קל זה-האתה
 .; ל"זולשי לא"י)בראשיתץם 'זח . ' .-: -;' - היא: "5?תתתז!ף-'

 אלה; לעומת צפיה:לתשעה. תוך לאאל המופעת נסירות שאלה הן אלה'-
 :;"כ rc1 "'.ץ ןק היה ח ":.שיר פ כמג: בלתו,שירות שאלות דגם באותוישנן

 ?תירתט- הילד מי?מ:"לסץז
 ' : ד(.', ט"ז: ושמות " ל4ץם מן

 הראשונה בשאלה מוחלטת ותלות השאלה;השניה.בזיקה אלה:עומדתבשאלות
 בשאלה הנאמר התוכן על מתבססת השניה השאלה : בלעדיה מובנת אינהוהיא

 כאלטרנטיבה. השלילה את רק מציגה והיאהראשונה

2ax~ הוא הקודם לדגם מאד קרוב aJTnI האלטינטינית; :"שאה, בשאלה שבז 
 בקקה העומדת דאץ:, מלת,השלילה :'אמי, השאלה מלת ליץ....מופיעה

 " י.,..,. כמנה. הראשונה, נשבשאלה ".ש החיי? אל.?לת קןיקה.ם.
_4_._ 

) 

 ריי". והמזרק גמוש.1
-, 

 י".
- 

 שמן,בר,ן ית" דמונים
 ק~
 :rr נ.

 ה.ה. !ה בלתןושירה:-_.ובשאלה
 ע"ז ן. ד"ק.",. ד.1.ט.שח _.)_סם .,"

_,
 ט" r~d ה'בקרבפ היש ;לאמר:

 -ח.. ., )שמותי:,,ז( " א!!ץם
 מוחלטתך_ הינה בראשונה השניה השאלה של התלות זה בדגםגם

"- ,";, .

 מלת אלהי שבו הדגם הוא השניה משאלה אא ינהל אחר.אמפתח יזם3י
 תמון הראשנה: "אמור',ב-שאלה' את המבטל פועל ;א6"'ש.6יע ' השאלהי'

 trran-.:( עם למלחיה ללאת עיד"5א,סיף
:.-'

 ,( -,- בני6יזאאן,י
 ןלו6טים~5?כח(1,י אמיל" אם ,, נ -די -

 ו(. כ"כ, א' )מלכים " אחדל5ם למלחמה גלעד י6ת עי"."מילד

 ""טסה, א,1,5 גניי מייבם ייטויי אימי מקצית-"שאיה nr:aTia א.,-" דני,מ גם יאה 4;.
 וגתתה אך.יש מאד, קצי הינו הכעולה השאלה נוסח הנ"ל המקומות כגל כלל בדרך הטכסט, שלדרשני
 אופיו בגלל כאן גס כנראה חלה דהר5בה כב. ב', בשופטים מוצאים ם כמו מהארך הראשונההשאלה
 אתהוח לש11ת שהשואה_ בעברית ישירית ובלחי ישירדת שאלות בין ההנחגה יל הסכסט. שלהדרסני
 ,Grammar~ Htbrew~ :Gescs~lus-Kautzsch 1150 !ראה

- 
 ,י ל . דבל: : י, ח, ר-,,-% י ".

 ו'1 "ים , 1-' חדחמ(",, ף . פסוק.כג. השאלה;.שם; של הקצי הנוצף את השוה 5;"

-
 הסכטס את השוה לדנים. מיחיד קל בשינוי סו, פםוק פרק באוחר מעם עוד מומיעה שאלה אותה . 8.

 ה"*5ף ן י," *' 4. '.י' ,'4 : יד. ה, יפח, בדה"בהמקביל

423

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]א אביש1ריצהר

 אורקל", "שאלת היותן - משתף ענץ לה, יש זה מדגם שנשתמרו השאלותלשתי

 של קבוע נוסח של רושם עושה הזה הספוני הדפוס למלחמה. יציאהלפני
 מאפשר אשו זה בענץ וריאנטים של קיומם אך מלחמה. לעתות אורקל",-שאלת
 . ן ב11דאות.י. מוחלטתקביעה

 לשאלה בידלה אותה ומשוה השניה השאלה את יותר עוד המפתח אחר דום4.
 נשדי בניסוח מנוסחת האלטרנטיבית, השניה, השאלה  שבו הדום הואהראשונה

 כמו: במקרא שאלות המש מצרות זה מדגם הראשונה. לשאלה ומדרקמלא

 יח( י",, )במדבר ךב"5ם ההר"5?וט
 ' ה מהישע ללייז'ץם. 5סה;, "מלנו-:

 .ם!

. "המדומה- השאלהב.
 בעיקר מופיעה הריטורית, "המדומה", הכפולה השאלה לעיל, כאמור
 פיוטים, סממנים בהם ש"ש פרחה בחלקי מעט וכן שבמקרא הפיוטיםבחלקים
 המקראית. לשירה ד~ושנית הצלשת תקבולת חוק' עליה הלים כךומשום
 כמו: מועטות, הן המקראית בפרוזה המופיעות ריטוריותשאלות

 ח( ל"ז' )בראשית ?מ ס?של %9ל5ם ולע' דקיי"אקלד

 . יך5ל ?מ רב"הלב
 כה( ?ם")שיפטיםי"א,ץםנלהםול5ם '

 י מם י"ס, ב' ועמיאל לפ ,?א ויאתץם 5?לף 9ן אכלת"האכיל
 התקבולת רובן ומופיעות רבות הן המקראית שכשירה הריטורזתהשאלות
 . ., , כמו;נרדפת
 )'שעיהו מנימי . ?ל המפיר :ש"ל5ם - בו 3shn ?ל 5!ךח"מ:י?5ל

 סהרי',

 ה,.. אפי... ונזעם לו, י-ו, גשם-א ה... .ה... גוום המופיעה אורקי- -שחית "* ת"ז.
 יי. ב, נ-1, שם השאי" בע' רק אפילו או י",ח )רא" ת י',שפ
 - - - כ. )מעמיים(, ים "ג, במדבר גם ראה8.
 השאלות, שלוש בכל השאלה, צלעות בשתי המקור הקדמת ע-י הפועל להכפלת לב לשים יש9.

 להלן. ראה אוגריהיות,  בשאלות מצויה 1דשופעה
 אטזוי בדרך השורשים שני מצומדים כן יב. שם שם, גדל פרי ,, הפארה גם השוה גדל, ,1 פאר10.
 יקר -האת הסמיכות בדרך וכן כ-פ,יא( א' הימים )דכוי פארה- והה והגבורה -הגדלהמקושר

 גדדלהו-תפארת
 ד( א', )אמהר
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 הכפויה השאיהדגמי51ן

 ,ן,-- משא טליטמסמר
a_ . איוב ןי תקקא שדי טללית ץד ץם( 

 כמו בשאלות הריטורי האפקט את המגביר ביסר נמצא הצלשת שתי ובק יש.
 ,," .--.מ ה'": "נאםהביטוי

 טקטקם לא ?,ה מלר ?יי '"ם ה' וץםה.."ס?לטלהלאי?קד
 .. - .. כט(נ!. ה', )ירמיהונפשי

 כב(11 ה', )ירמיהו תחילו"ץסמפנילא ה' קים, י, . הוראו לא"ונאיתי

 כמו: הצלעות, משתי צלע כל בסוף מופיע דומה וביטו'וש
 , 7. : - : ה:יאיר.-;,.'"האניאשבירןלאאיליד

_. . 
 .-ן - ועצרתי המיליד אןי,;;-.אם

 ט(.יש )ישעיהוס"ו, א,ןף" -איר -
1sfכמוז משלימה בתקבולת ריטוריות כפולות שאלות גם ,. . "." . - "' 

 בי" יסמלו ?"ייש כהמל אם אתכם כתחקר"הטיב
 ט(. י"ג;)איוב

 . ..;. - י .., ,..,.,.

 -;.י
, :.. .. ) 

שאלות"אמיתיות"ושאלות"מדומון".
 _. :; "ר-

 תממת-לשאלה:"האמתדת", הנה הויטורית, "המדומה" שהשאלהגנראה
 "האמיית" דניאלה הנעמת מכחיעה ספרותית. ה מכח, והן nulun ה מבחיהן

 הייטורת השאלה "ילג האדם, על עם והים המעשה בחי מקוםתופסת
 נראה ספרותית מבחעה מפותחים. חברה בחי' ומקומה מופשטתהנה

 ריטורית: לשאלה אמיתית משאלה המעבר של הדרך על להצביעשאפשר
 מנת כלל ובדרך תשובה, לשם לנשאל מופנית "האמיתית" השאלהכאמור,
 לתשובת נזקק השאל אע "המדומה" ואילו'בשאלה הנשאל, ע"יהתשובה

~wan
 כמו: ביניים שאלות לוי שיש נראה מאליה. לווברורה ידועה התשובה כי

 ,. . ., , . ,. . .,. ..., לשופטים אחד" איש בכם משל .אם .. ,ן בני 5ל איש שפעים בכם "המשל.--

 למל )"ה גאמר"ק מצתה מיה איה מתקה צייתה ;בשי ;אתי" המצק מ קיא41
51UTץ Z Z - 1  לץ, ס"מ; ד; ה/ ג; ו, המיס ,משי יאה מקרא פ-ע.ש" ץ א"ת 

 איר כ; ע-ח, תהלים ב; ר, עמום יד; כ-ב, יסקאל, ה, ג/ ירמיהו ק כ-ה כשע"ד %ם ראהUF Dah~od, . " .12 1 )1969( .קק 81-"8 לאחחנה: ראה ושרג ועוד מ ל-קסו;
 משולשות-. וב-שאלוה הדגמים- -בצירופי להלן נוספות דוגמאות עוד ראה ל. ו', ח;ר,

 להלן. ראה הדגמים חילופי על ט.. בה', . ואמה . . ה. ובדגם ה. בט', מופיעה שאלה אוהה13.

' . ה-י. נ-ה, תהילים מייחב ובחרת ט,ה. זכריה גס ראה חיל, ,, ירא14.
-

 י-ד, תרביץ קאמוסן, ד. מ. ראה  קטל, ן יקמל זה, מטונ תקבולת על. אמר 1 יאמר *נא;ד
 .Held,_ 51 .,ע .Leidtas. Fcstschri", Neumann .14 1962 .עט .291-!28 9--18;עמ' )תש""
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ותן אב)קוור-'(, י,יצהק;

 כביכול ומצפה "אמיתית" שאלה שואל השואל הינה'שגיסטיבית. וו.שאלהי
 בצורה השני על אהד דבר של עדיפות תוך הברירה שאלת הצגת אךלתשובה,

 דומה:לשאלה ובזה'היא כלל, תשובה ניתנת שלא לכך גורמת ברורה,כה
 (-.rc י "ז י ז: ;ריטורית.

 'וראית להלן( ראה . . או. . . )ה: הכפולה השאלה דגם של אחה בוריאנטגם
 (1 '-'נ .'ה 04 התופעה:אותה

 לשבט'ולמשפחה להן היותף אי ' אחד איש לעית להן היוסף",ומהטיב
:

- 

 )שיפטים,י"ח,.יט(: ?וטרלל .-1-" .:"- ן
 עדיפות שיש ספל מותירה אינה הכרירה והצגת סוגיסטינית שאלה כאןנם

 "אס-חית" שאלה ובכד.הופכת 2ל-הראשונה, השניה להצעהמוחלטת

 .. ,! .יי במפורש תשובה ניתזת לא ואמנם לקשובה, נזקקת שאינהל"ריטורית"
rr', ס,-. תחר --: 

ך.י ך,
 ,ו ש ק

 ואם...2נה.::
 . . ה. שבדגם "אם" השאלה למלת ו' מתוספת פסוקים של מבוטל לאבמספר
 %.~ו הנו ::קאם.:. א. "דגם היא(אם הבעיה ואל.:. . . ה. הדגם ונוצראם...
 של והמילונים התחביר הדקדוק, בספרי: :שמצרץ כפי . . אם. הן.ההדגם

 העממתו שומבמשמעות מכיל.גם זה תחבירי שוני שמא אג המקראית!העברית
 אחת שאלה שקיימת מוחלטת; והות הדגמים את המנהים לטובת לטעון "שאמנם

 ה..: ובשלהם אם... ה... הדגם,הנו מהם  אשר:בשנים נוסחיםבשלושה
 Jn~rlu .משמעות גם כולל ה"חבירי שהשוני לנו נראה כן פי על אף ,י. :..ואם.

 הס!, הר בתוספת הכונה .. ואם. ן: 'ה. .דגם'השאלה המקרןם'שמופיעבכל

 שאע לומה רצה השואל. השאלה.הריטורית,השניה: של חריפותההגברת
 הינה אלא הראשונה, השאלה של אחר; . נרדף נוסה: סתם השנ'ה(הנההשאלה
 כך משום הראשונה.~ שהובעה'בשאלה הטענה על ,הטוען נוספת,,בפיהוכחה
 מילולית;לשונית, בתקבולת עומדת אינה השניה הצלע הדוגמאות שברובנראה
 כמו: ענינית, מבחינה רק נרדפת בתקבילת אלא הראשונה,לצלע

,l??~" ילד ?!ה יקה 
- '

 טלד" ,קי?יסי הבת "ןן-ם.שרה.
 )נראשיתי"ג"(יי ' ':ן' ' .,.

 .' , ., י', . ., . י-' נם,העיה או...."שו" ה... הינם ע, יהי"יייין ראה:1.ן

 ונעקניתיו "ר עמ' ענה - "אלה ,ס~י,, ח" ניעי. , יקי הייים שקנוי" ילד , ,ויי ,ן.,
 '; -' :' ,י'. . .. ." ' - .. .א. מ196(ענ(0)%[[3נ,שת קע182--2?2
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 השויה'ה_בפול"דגמי]דן
 עליה ' מוסיפה אלא ' הראשונה, השאלה על חזרה אינה כאן  השניההשאלה
 הטענה עם אוי לתירוץ; קשה הראשונה התמיהה אם שבה. הטענה אתומחריפה
 ה: וכמה. כמה אחת על מוקשה תירוצההשניה

- 

  ב. ;
- 

', ;,.- 
4 ן 'ףחק.; ואתי יבהירו נוספיםפסוקים _ r  .די,( 
 לאיוב 'ציק" שפתים אישואם יענה לא דברים"הלב

 צופר:,האם טועז הרעשתה כשאלה נוספת: טענה מוסיפה השמההשאלה
 איש האם טוען: השניה בשאלה ואילו tnlUb יקבל לא רבים דבריםהמדבר
( ' הראשונה. בשאלה נאמר לא וזה לצודק? יחשבכזה  

-. 
 : -?;-cr' השאלה: את לפרשנם ניתןוכך

- 

 ס ",

 א" )ייאל ביקי'מבמי?ם" יןאם י .,-ם , ".. בימיכם ,אתךק"סס:סה
 ב(

 בימיהם, הזאת התופעה היתה אם יהסבי,הארץ" וכל "הזקנים אתהנביא'שואל
 התופעה היתה אם ממליגה,'בשואלו;; שניה;. בשאלה טענתו את מהריףוהוא
 . ן-,. אבותם,י.'; בימיהזאת

 ר""ש" -
 כ.-'

-. -. 

,. cr 'ס יי.' ," " ד,. 

 . האחריםהוריאנטים
 ויחיד אחד כדנם מסוימים וחוקרים פרשמם בעור , נראה . . אם. .. הדנם-ה..

 בטענה ע"י-תיקונים, ל4 "התאימוה" זה לדפוס מתאימה שאינה שאלהוכל
 אבודדים לנו,ןשהפסוקים נראה אך נשתבש. המסנרה. ,)סח שלשהטכסט
 קטן חלק אלא אעם ., . אם. . . ה. לדגם אותם בשעבדם לתקנם,שהציעו
 של וריאנטים אלא אינם והם הכפולה, השאלה לדגם השיכים רביםשרסוקים
 אחד, מצד לנו, מאפשרים רב, שמספרם אלה וריאנטים . . אם. . . ה.הדגם

 הדגם. של התמתחותו את במקצת לראות שני, ומצד המסורה נוסח אתלאמהי

 אורטונרפ-ם סימנים בו היו לא הכפולה השאלה של הבסיסי שהדגל כןראה'
 ע"י בוטאו; שאלות שתי שכללו הצלעות ושתי שאלה, לאותיות אולמלות

 . ,,.. זה שאלות.מסוג אפס". "אלמנט כאן יש דקדוקית מבחינה כלומראעטונ~יה.
 המקרא. כספרות שורשן על להתחקות וניתן האוגריתית בספרותנשתמרו
 45=47: ץ1 - וזן בלוח עוקבות. כפולות שאלות שתי מופיעות ענתבעלילת

 ,; ה', איונ ד: ד', נב;,,וא,. י-7, יראיהן נו; מ-ט, 'שעיה ,": נזנק ~~ספות שאוה ראה םי
 . ז , . מסוע.;. אס... ה... 4זגפ ע1 גולון 1ן,ן רא4 ן, ג-א, איצג עי .:. 1.ד, ג:נ-ג,
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81[ אבישוריצחק

 טרדבעלבמרימצפני
 ו! אדנה ועצר ,י צצנה[מש

 מלכה לכסא ;יגרשה

 דרכתהו; לכתתלנחת"
..... ,, 

 . . אם. . . ה. השאלה בדגם לעברית קאסוטו מתרגמן אלושאלות
 ~פוז קירילי 4?להיח
 ןקקעו! ואזלו נוי. נפלאם

 מלכות. מכסאהורשהו
 '! ממשלתיז ממנשב הורדאם

 האוגריתית בספרות כי השאלה בה' פותחות אינז אלה אוגריתיותשאלות
 ספרות לגבי מה אך מאוחרת. הומעתה וכידוע ,1 השאלה, ה' מצויה לאבדיכ
 עדות למצוא לדעתי ניתן זהו מסוג שאלות בה היש השאלהז ה' בה שישהמקרא
 שבו, הפיוטייכ בחלוים והן המרוזאיים בחלקים הן במקרא, זה לדגםמסויימת

 'רושייס, ענה, "איה .1vlewp/ )מ.1. בתצרום עיון עי "מיתמך קאיוסן ש, "שימהו הנ" ""'1~.
 תת אה מניסה .1( ,."4,.א CTA .ע )17 הרזנר ש, נז,קהה עפל "איה יהרן: 1", עמ'השי,א

 נך נור, הקנו חגרי, -ציץ- נמו ומ," גפירוש נסהון שאין אף עי צצ, תורסים ואקריםוירויי
 .0( .% .,.,"ם Legends and Mylhs Ctnaanite ויר..נד [ש)או( .ק י!: גינ?גרנ גס:מהרנמיס

 )שם, סוס ייא פהוקו והוא D~kn אינו הטנסט זכייני ,;נ. 'CML) ,הין Edinburgh אוו .ק)7"

 נוטות נשנו, הינו )~וה4(. קומו נרצעו מינם מנ?נדנ av), ענה, )מ," אמו מנקמןענו עי "מורה וענש-, ש -אצר האגדי יניסוי ונויוהו הגיוי גפירוש וירויו עי מסהמק קאס~ס1.1.
1SP-רצע.

 , [-2. 4%וע: "שוו"גפוט גרש, ,ו 6רזוי.

 ומין אה מערש קאסוסןי1.
 נפועי

 הינ., "ענר צורה וצורהו ה ה נ אורש
 ן עם "יגוש הגנזן שי

 יא ;אן שהמיה ניון ננון אעו הו" "פרוש אך שם(. ענת, )מיה הורד מתרמו ~"וא הסעורה,יהי~~ק
 נמו יית", ומשמעה גהץ הנ.ה נ"' המיה נאן איא "ן(. ;ו; 1"; זו, ו!; נטנסטיפ )נמן יועיהבה'

 )[א( וורנר וגן שש, )זנאן ;י;צגרג קרוגיס נשמוה הרמו נך מושג. נסא, יה: הסמונה"מגה

 .,י (ן .,בשאוג ראה: oslw11n נהה, נהה גציר~ף, ינאה א~,נרייט גי!(. עמ' י1ט ;ורזון ונןשש,
 ( JAOS 67 )1,47( .ק 4."2ר

 המצה משפות יעניןו;.
 -ורב-

 אוינר,,ש )סנר ט א-י, .א He~d מה: זרנ ,, מיג והתקנויה
 הין(. )יהין "! וער" ,ז עם. השג-סירושיים,
 "". עמ' ענת האי" קאיוסו.4י.
 ש" ניון גטה", אינה :1 אהת "ומעה גם ו(. "UT) :1 -הש,מ- נמין ע"", עו שנמוהטנסוס גני אהת פעם רק ננראה, נמצאה, שגיא ניון נספק, מו16 נאוגר,ה,ה השיה ה' שי קיומהוו.
 מעצנת הנתה ולח אינס~נמה ע-י נומה שהיא מעווה השאיה, ה. "ופה מוס..א' גטנסטמצויה
 121(. עמ' (UT נורזון ראה אורסמיאפיה.מנהיגה
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 מכפולה השאלהדגמי1:

 ע" לראשתה בוטאו " הבודאות השאל" כמו הכפולת, שהשאלותהמעידה
 בשאלות כמולה טענה ימים בני כלפי  שאול  טוען שמואל כספראעטובציה.
 . .;( שאלה: מלות של יצאשאיובהן
 הטרי אלפים שרי ישים "לכלים שדית ישי בז !תן לכלכם-1ם

 .. ז(" כ-ב, א לשמואללאיתי?ך9'מי
( כמו: דגם אותו מוצאים אנו המקרא ספרונן של הפיוטים בחלקיםגם

~
אלש כמ,מ חלית איה -1ם

 ,... ל. י-ד, ~שעיהו !משלת-
: הפסוק: גם שיך זהלדגם.

, !"קט ן,??ירי-

 למ!"?יי
 45(.!י מ', )אי!נ אף- !1"ב

. י ,.
 העבתים והמדקדקים המקרא מפרשי עלע והצביעו מזמן ידוע שאלות בכמה הטאלה ה' חסרון 8ג- י . " .. ; י . ..

 הבולסת הדוגמא המכלול-; ב-טפר ואת השלים והרד-ק במחברתו כך על עמד טרוק אבן הביניים,בימי
 כד(, כזז, ולראשיה בניעשו" זה -אהה מרק: באותו השאלה ובה' השאלה ה' בלי שאלה אותה הוםעתהיא

 "עשו- בני זה -האתהלעומת
 לפסוק בהשואה השאלה(, ה' )בלי ט פסוק י"ז יחזקאל גס ראה ,כא(. )שם

 :_Mitchell,' u,e סבן ~omGsion (0 סש inter-I 84 עמ' ב', נבהרים כתבש ילין, ד', ראה אשאל"( )בה'י
 סיטח08ן .Particle 6ן,( ~Testamcnt 806 40נמזי$ stueevi ח, ,ן0חיסש ,0 .א.,ל HarpcrI .סע.29!-5!1

 ההש אם שאול, בפי טענה אינה שהטענה שייצא כיון קשה: העגיני בהקשר -לבלכס- של הל'?2.
 מינה כולס ניאה הטענה נדרשת הענינים הקשר ולסי מאות, ושרי אלפים שרי עליהט סיגה שדודסיען
 ראה וכן , 88(, )ראה וכלכם הע' תרגום סמך על שהציעו דיו כך משום מאות. ושרי אלפיםלשין
 .Driver, 11. 8 05!40? מס ס"and~ Text Hebrew 1 דרייבר אצל הפסוק לפירוש הראשונה ההצעהאח
 הדעת, על יותר המתקע אהל פירוש ?לענע8סעtheI 0) 1]-0 15סOxford,I Samuel,~ 0) 1!0 1913 .ק180
 ראה במקרא; מקומוה בכמה מצויה שהיא כמו כולכם- .את היינו אקוסטיב, מסמנה כאן שהל'הוא,

ש יפית "י'"אי" יא ,4 בג)בבצ  -'נ~ין. ש"ך'" נם אששי י"(' ש' 
 את מצג זה!א !אירוניה, לעו שי קריאה גמשתן איא גשאיה יא 2:ל תירש ",ה הפיו, אתי1.
המלה

 שלהלן השאלה כמו שאלה פותחת כאן ונם" המלה קע"ט(. עמ' lesa ירושלים טפר קריתשמואל, ספרי סגל, )מ.צ. כך. הבא,אתר ישי- -בז אל אלא הסמובר המלה אל לח המשסט שבראש -גם-
 הפוההוה השאלות וכמר " י-ם)ישעיהו

 כד: יט; י-ב, יא; י', א' שמואל יג; ט-ז, )בראשית באגם-
 להלן(. )ראה א מ-א, איוב אף ואולי ה ז', אסתר ב; ע-ח, תהילים כ; י-ז, א'מלכים
 ענינית_עולה סבה-גה ולשוניות. דקדוקיוה תחביריות, סגגוניוה, עניניות, בעיות מעלה זה פסוק29.
 יש הלויתזז בהאור מותח או הבהמות תיאור את חותם הוא האם הסטוק שיך האור לאיזהקושיה

 לאעב(, ופוהרר גריי - דרייבר ו2ל פירושיהם למשל )ראה "נ"מות להאור אוהו "משייכיםמפרשיפ
 אותותיה נתנה זו בקושיה ההתלבטוה לאיוב(: סיגי טור של פייושו )ראה הלויתן לתיאור המשייכיםויש
 י"תיהה שייך שהפסוק לגו נראה רלב-ט! )ראה הביניים ימי של העברית המסורחיה בפרשנות2וד

  יסוקיט  ב,המשךה המגוי תיאור ר4  ברמוח בע-ה מהאר בהיוהו הענינית/ הכהינא מן הן הלויהן,היאור
 מושאים שגי כולל הפסוק בהיות המגנוניה, הבחינה מן והן הכהמות, בתיאור זכה לו ואין "לויתןעל

 הבאים בסטוקים הממשימה תחבירית צורה .במוקשים-, -בשיניו-, ב" היחם באות הפותחיםעקומים
 הווי פסוק ד~א האפ קושיה הפסיק מעלה סגנונית מבחיגה -בחוח-, -באפו"1 "בהבל-, -בחכה-,אתרע:

 מפרשים יש אלא שאלה. פסוק ולא פסוק,תווי הגו שהפסוק כממורש האומר מפהש אין שאלה? פסוקתו
 על חה בכך, ספק אין לדעתנו שאלה. פסוק ה12 שהפסוק במפורש האומרים ווש הקושיה מןהמתפלמים

 להתאימו כדי הפסוק נוסח את לחקן שהציעד מפרדיים היו שאלה. אותיות או שאלה מלות של חסרונןאף
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,מ11 י אבישור ,צהרי:.1,
 שבהקזת שאלה כמלות הפותחות שאלות סדרת בתוך מופיע הזה והדנם יש.

 כמו: כשאלה, כוחו מתקבלומהן
- 

 .' :::י: - -: . . : ע' - ' (
% סקסים ?לוי-שרו  ל( נף, )אגוב "נענים-" בין:סצוהו 

 "מי שהמלים בטענה , . יקההו-. בעיגע הוא -מי ולגרום משרשתלשאלה
 דמיונן מתמת נשבצו הו%.

 ודיהוים. דרייב.-גריי של ביירושיתם למשל ראה בוו", )הראשון.היה "סטוק וכבסוף -פיהו-למלה
nouששאלה שאפשר כך על עמדו מכבר אך איוב(, לספר בפירושו )כהנא להשלימו ויש קצר הגוהפסוק -י הראשון שההרוג וו עי אוה עה~י,15 ויש 0. וי-ו, ,ס י-1, א"נ סמך יי בנר,!" "שאיה 

 נכונה שאיגע לראה קצר הראשון שהחרוז והטענה איוב(, )דרייבר,גר4ן שאלה" "מלות ללאתופיע

 ההקבולי בעית היא אחרת בעיה גס שלה סגנונית מבחיגה שהים. ההרוזים שני המקצב ועמכהינתכיון
 את ולתקן -במוקשים- המלה את לקיים שרצו היו ל-במוקשיס*ז מקביל *בעיניו* האם זה.נחרת

B ,מש, )ראה -נשמו. אף 14 י-41מם- .שענניו."מלא H !  ,נו נראה יא.ונ(. שהרם ש, ומרושו זנן 
 -בעיניו. והמלים בתיקונים צורךשאין

 ששתיהן גבך ענינית מבחינה מקבילות הנן ו"במוקשים-
 חד- אינו הפסוק תחבירית מבחינה להלן. שנראה כפי הנצוד דיג להחזקה שחיזה הית ב4ןמשמשוה
 המתואר החיים בבעל הרואים פרשנים יש שבפ10ק. המושא ומהו הנושא מיהו לגמרי ברור לאמשמעי.
 את החיים בבעל הרואים ויש-פרשנים לדוגו, שבא האדם הוא והמושא הנושא, את לויהן( או)בהמוח

 אפילו ויש לאיוב(. ודוהרם דרייבר-גריי של בפירושיהם )ראה הנושא את לדוגו הבא ובאדםהמושא
 רלב-ג(. של ראשון ופירוש עזרא אבן של פירושו )ראה המושא את הקודם שנפפוק "בירין"הרואים

 זו היא אחריו הבאים לפסוקים היסב וקושרהו לפסוק הנוהנת.משמעוה היחידה שהאפשרות נראהלנו
 פלפולי המערבת העניפה הפרשנות לכל להכנס מבלי הנושא. את ונלייג המושא אח חיים בבעלהרואה
 ופוהררג רוהרם ררייבר=גרי4, של בפירושיהם קראה במצרפם הדיגים מנוהגי ריאלית ראיות עםלשון
 האס בלגלוג, איוב את ה' בשם שואל הישראלי החכם נייחי. פשוט הפסוק של שמשמעו לנונראה

 .כעיניו; להסשו הדייג שנוהג כמו בעיניו הדייג היקתגו קטן, בדג .שנוהגים כמו בלויתן לנהוגאסשר
 השמה בצלם ובמקביל החלקלק. לדג נוח אחיזה בית המהוין עימו חורי להוך המשחיל דיוקביחד
 להיות צקיך והיה אותתה שכול של שיבוש כאן שחל אארליך של דשתו לנו )נראיה יהבמוקשים-שואל

 גחיריו'של אפו, יבעו גבעול או הדייג,קוץ' היבהוב היינו, שבהמשך(, ל-בחוח* גמקביל*בקמושים"
 מבחינה הקום. עד הדייגים נקרב נוהגת זו דרך ואומנם החלקלק, בדג נוהה אחיזה כן גם ליצור כדיהדג,

 הנוסח אה להקן שהציעו השניה'והיו בצלע השלישי הגיף של חסרונו ודוא קישי לכאורה ישדקדוקית

,א6ו-

 )בגחיריומ והארמי הוולגטה תרגום על בהסתמך כנראה דוהרם, אצל למשל )ראה "אקע במקום
 .האוגריתיות תחגמאות לאור מטתנרת זו הופעה אך "נאפו-(. בו הכתוב בו על-פסוקוגהטהמך

 ,M.:Dahbod רא" השניה, לצלע גם נמשך הראעוגה בסלע. המופיע הבוף כינוי יבהןוהמקראיות

: ם,"0(1,צ08אושו,6169פא--=אה84ס .ק38,1965  

-  
 --,': .. .' . :: .; ;-) ;- ר

 סיכרו 80.יי
 על אותו ומפרשים מרה משורש הפועל אה הגוזרים יש לגמרי. ברור איגר הביטוי עלל-

 במירושיהס דוהרט וכן נד.י = דרייבר )ראה 4לקגות* במובן ב ג', והושע ו ב'. דביים בז, 1', איובסמך
 לשלם ירצו "בלוש במובך חז-ל לשון סמך על הבימוי %ת מפרש סיר-מעי על. לקצור קשה אךלאיוב(.
 דרייבר )האח שוב לדרור במובן ערגי לשורש אוהו ימסמיכים ר ר כ משורש חותו המזרים ישצמחינו-.
 ב. ג', גהושע כך מלשכור-, במובן: ה ר .כ הערבי השורול סמך על לפרשו שיש נראה לי-גריי(.
 כ; ב' שטאל ובן יט גם וראה ד י', ב' מלבים ולרצים" )-לברי --ברי* השם את גם להסביר ישלדעהי
 השעירים- "היל -השכיר-: גמיבןצ0

 עליזי ייכרו, מכאן כדי(. עפך: מקף' אגצי ראה אחרים )הסברים
 תשכהו הזה: במובן כז, ו', חיוב רעיכם-, על "תכרו )וכן להרימו- גדי "ברים עליו *הישכרופירושו

 והשוה אגודה. מעין מסויימת, פעולה יעם יחד שנתחברו אנשים חבר - חברים דעיבם(. טד שהואמי

 ,בהלזה
 חגר-

 יחבק וכן ב~גריהיח
 - ' ן, . בערכו. ;UT ראה הררת" 1-"כר רבת-

-;. 
- 

 מוחה במשמעות כנעגם כד-ועוד. ל"א, משלי " כ"ג, ישעיהו ראה סוחרים, כגעגים-במובן ונ.'

 נגעו('" עפך 4(ג פ,.אולברייט ו, )ראה ה-א מהמאה ימצריוה די-18, מהמאה גהעוחה-אנייותקצוי
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דגמי'.השאיהןהכפויה;14ק
 אע-פ שאלה במשפט כאן. שמדובר ,! כאחרונים !! ראשונים ברורילמפרשים.ן

 ץ. מחר דגר כזה ורואים כך על התמהים מפרשים יש אך שאלה; מלות בושאיז

ל:'יך.."(ס ", ןי;י .1*1- ן .. אפק. ן- . . אפס.4.

 ה'-

 'ז . " יג "הו-"ד ר%
 "שמת שמי" ייאשית י יתעטף.גש

 בהםרעש.-
 וראם -תפת . יפר

 הדם אפס...אפס..יכדקת להם ובקרבה בןקה אפס...הנמצאאפמ..ו-
ה...ואם...לדנםה...אם,..,ככו:

 .רדעת%?תלדתה,א?בל"ט,ב%"תספ,רןרחים5תמלאנה
 עמרגעלכהשאץ כבר אך ההשאלה, יספת ענוגל-ףמתקמםויהתספרן
 שנםטמזה"4כןעלד:השאלהשלהפסוקהקיםע.?ערפ,ף"תו"שא*

 -4,:- הוגהפסוק"ם "תהטך הזהקםאותו "-הש?ץהלןים,?יק
,- . 

 יוש")איב:ל'ח,כאג "ייי-:ייף יח"ן:ד?י,ל,תל~יד-ד,:"
 הדט.,ה:דעת" השאלה, בה: השאלה את פתחו הסורי יהתרים האליי קהתרס_
 מופיעה התוכן"שבה מבחינת לה הקרובה אחרת כפולה משאלה הושפעוואולי

 -% . ~fwr השאלה:. בה' הראשונההשאלה

- 

,_ , 
 ז(. טחו, )איובו חי.% ,רעיתולפני נא 'rr תולד-הראשע,אדם

 ה' על נסמכת הפחות לכל כאן והשאלה בתיקון, צורך לדעתנו'אזאך
 . ,,.השאלהשבפסוקהקודם.

_,-] 
 י...-

 _גר .1י,ך_(..,
 . ..ק. הוא: זה לדגם הות אף השצד של-דפסוק

__,. 
 יה(' ק( נאנוק לשהי:. ט?קי?ובחבל סג ק... בחכה. לנימן-תמשך
 מפרשים היו זאת עם יחד אך %, "התמשוך" לגרוס הציעו  מרשניםהרבה
 1, המסורה. נוסח אתשקיימו

 :0 ,-. היי" י . , יע ,ץ . "הועררעלי-. תאב-פ .:" יבהו. רש-י-אס למשל ראהח-.32."

 - י:א'ן," דהורםוטור-םיני.ז-,'""-י-(י,-ך83.דראהמירושי
- -]-" - - 

-
 נשיש לא ופסוץ כו*כט הפטוקיס בק השאלה ה' שתמרון הסישניס דרייבר,,ינריי, פירוש רא" ן 84;
 " : ד י מוזר.:- הני השאלה() ה'בהם

- 

 'י .. -- -. .' ז:'י ,' '.
 עהדגיע בפי הידוע,ןמצוי-באוגריהית למועד עד הצוויה במשמעיה ירחים- -תספור הכיסוי 35.ז

1elow~l14,44:( בספרות.מנויה גם מצו. .הקשר יאותו קריי ;!-1!(..גיט~י עמ' ענת )"אלה 

 נארעי, היייה -אינה ינו "י(-ן141 ,ה-1,-"י:"1-"ע (1-)1ן;1-וי( ו 41"[" ,".4)41[([%=
 dAR. Lamben W.C~ "11515א_4י%רדונעט(םע41ן לטממירהים."-~-Oiford נינהנ )האלה(ישבע

 4ך1 277-279.1969:.62:ל
-?-- 

 . ' ; הב(]ן
- 

 . .-. י , ,ז"-ג, -4 .
 איוג, למסר נפ,יושו יוטס ימשל האח אוהיוה, שנול נאן גסענה.שהל -~יעדה- נורשים יש יי;י. .-פ"י

 - '" ז ' , :' ן - . י' ענינית., מבהילה המקבילה הצלע-כנראה'בהםתמך,על
 ק(: ס,

 .": הנדון. ולפסוק! הקודם לפסוק בפירושי דוהרם וראה לאיוב בפירושם דרייבר-גריי :דאה 37. ',
 לפסוק. בפירושך גריי דרייבר חצל השניה ההצעה וראה 111 עם, מיטשל אצל הרשימה י3 : 38::כ

 לאיוב. בפירושיהם דוהרם וכן גריי דרייבר אצל הראשונה ההצעה ראה ובן )שם(, מיטשל אצל ראה39.
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ש~[ אביש1ר .יצחק.

 ה' בתשובת איוב מספר הנן לעיל, שהובאו השאלות ששלים לציק מעניין-
 שאלות סדרת בהוך משובצות אלא עצמאית, שאלת אען מהן ושתיםלאזב,

 נסמכה השלצצת השאלה נסמכות. הן ועליה השאלה בה' שפותחותריטוריות,
 עצמאיות שאלות שהיו כנראה . . באפס. היא אף הפותחת שאלה עלדוקא
 המקרא, כעריכת שהיוותוקנו או המקרא; בספרות שררו לא שהן אלא זה,בדגם
 מכרעת. כצורה בשמוש היו השאלה שמלותבנמנים

 .ל

. אפס...אט...5.
.

 לא שאלה מלת הופעת הוא הכפולה השאלה בהתפתחות  השני שהשלב נראה
 של הדנם מופיע האוגריתית בספרות השניה; בצלע אלא הראשונה,בצלע
 הראשתה  השאלה נרדפת;ובו בתקבולת צלעות שתי בת כפולהשאלה
 והשאלה אינטונציה ע"י- ומבוטאת אפס באלמנט דקדוקית מבהינהמיוצגת
 העברית השאלה למלת המקבילה ם "הם", השאלה במלת פותחתהשנוה
 43-41: 1 בכרת כמו"אם",

 פאביהאדם9 ממשלהאם אדם כאב ]ת[ דרכהמ. יאש אביו כשירללכות יארש אבה ר ]כת[מלכ
...

- 
 ... .ר. .,.ז.

 57: - 56 11 בכרת היא אחרת אוגריתיתאלה

 המלך תלה "תלה- מלכ רצ מ[למרצ
 "ליף ?ךת דוהאם ט אדנכ כרת דו[]המ
 רק לא אממולומה "טוה מקגילה "ו,י,ה,ה -הי-.י.

 נם אלא העגרית )-אם-
 )-אן-

 מועשה אחת פעם נ=ימ.ס. רא" =רמיה, ו)-אפ. התנדית ול-ה"; הערניהו"ל הגוייה
 השאיה מיה -המ-, גמק~ט -אם: וננהב נה'ב שאה ~פיה וגאן .הגן טרשן, ייעה ""ו5ו(.יט יצבר מידיהן -אם "יינו ירנמ-, מיניהנ -אם בחוג שפ "מקבות. מן טונה נקשת נאגרת -המ-,נמקום נאער"הת,אמ-

 1תש1ד 5=ה שום  שאין שוין גוריון שי ~nDa עי גנק-גהו '1STT, חך קטה, 5ייאונךפי להנד)שטעיה
 הם ג.המ. נס השחמש" שפמריתית ,ממון טוב גייס גוה ייאות יש אקא גהת, שנמת גאן*יש

ג-אס-
 .אם- גמ1גענריה

1 עמ' ו(( ס5רג)העיה ראה ו-הןק  שגדם הוא הסגיסי5 נאופי ההגד) שמא 
 היסעתיגך.

 .המ-
 פיויאי גריסת דופייה תאו. ואייו הקדומ.ס העיטים גטנסטי0 גי) גייך "ש

dm1nvשינוי שה) אפשרי a~RU1 אמ-. מצוהרת בתקיפה גוש -המ. מוקרמת גהקופ" שנוצא ומה. 
 אם... ה... יינם יסתיימו גדי המשפם גראש השאיה ה' מגמם היד אך 12, עמ' ")ד ראה 41..

 1ה)4 יאה . . אס. . . אפי. האונריהי ידני המקני) דנם המקיאיה געגרית יש צורך. און וגגךהעגר'
 געגריה יהל, ,, יהלה מלגי, גאמייהיה מרצציה ההמשך. סמך עי מנצגיג ש) יא "השימה42..
 הצמי מהורגם נאיט שגהרעס ומעניין :0, א', 1nlvm1 )משי)ראה

 הענר,
 מגינה "נהה גצמי

 . . . ו(. א', יישן'הו יונתן הרשם קיאה דף ,, מרע )אוטץהיה:אמטיע,ה
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דגמי'השאלהןהכפ1יה131[

 rrrcr יסעו ," כמווא מסערן בשאלות הזה הדנם נשתמרנראה-שבמקרא
 ל"ט;.ינ(; )איוב חסידה'ף?ה:' אבהה "ם, '1 :-( :ן ; !עלסה נ"ו1ף.רמים.,

  יראשתה בצלע' לגרוס ה"אמן'יב1ול~.העיה סמך על הציעופרשנים
 ע"י בוטאה הראשונה שהשאלה ונראה נחוץ אעו התיקת לדעתנו אך ו,,"הכנף"

 להלן. .נציץ לעיל שציינו והעבריות האונריתעת השאלות כדרמתאינטונציה,
 :ך...; ך.: 40 -..4-.: ,( ,י ,ו -irt;Ydf?-- הווו:: לדגם:זה שניהשויך  פסוקי

rrfנ .יהזןטו( !סת"')איוב ?פה על 8ם~וחי ' ק: ר ה. .,עם ההדנה שאל. "וךי 
 -אם ר. ..1 [ דוהם.לגהוכ:.1 את שבפסוק-הביאוהקשים.הפרשניים

 :-,ך.ם ך'אםיחדעלעפהנח"." .-~?r' : . ''ר'העמדישאלתרדנה. .ץ"ך:-
 אך הפלונרפיה:ט כאן שחלה בטענה שאול" "הבדי לגרוס הציעואחרים
 מצוי , הנושא , גרסא. ' לתיקונ: להזדקק ' מבלי הפסוק שניתן,לפרשןאה:נראה
 אם .תרדנה שאול ,... בודי תקוות: האם שואל איוב תקוותיו והוא ' הקודםבפסוק
 לשם בה, הכרח אץ כן כמו ;ירדו. המונם, שאול; )ף על.עפה ותקווהיו הואיחד.
 היתקין , שהראינו. כפי השאלהציון

 [מוסב ._1:;י כ.,;1([...,

 השאלה ה, חילוף ומפורסם וידוע . . אם. . . אפס. לדגם קרוב זה שדגםנראה
 הפסוק: של המסורה בסח את לקיים לנו נראה כך משום .אם". השאלהבמלת

 א ח(, ל', א' ושמואלסקלתי" " 1 הנהן ס,דודל להרי"טךיף
 היה אף ו* "הארדף". ולגרוס השאלה נוסת את לתקן שהציעו החוקריםרכים
 את לדחותל יש אך ,, האשימו. הזה הנדוד אחרי ארדף" "אם לגרוס שהציעמי
 ה' ללא שאלה להביע שאפשר ההאיוו "הארדוףץ; לגב?הנירסה ההצעות.שתי

.:_ בהטעמתו,של להדבוה תלוי הת, "בדבור ילע: אומר זה פסוק ולעניןהשאלה,
 מה" .ישיח . ה: (.י ם': ג(2 ר-

--:.. 

.ra ' '-י" , 
-'cr; 2.'ך"ץ 

 -וה1איי ימסקנה מנ.ע אמנם סור-סיני זר,יגר-נריק גירוש למשי ראה41.
 פוההת השני" והצלע

 ישאלה התרח כל את למין עלינו -אם"במלת
 njalw~' משלת.ספר נוסח הוא.מציע אך "כמולה-

 פסוק,זה אל-ראשית' גם נמשכת הפסוק שבראש "היזזת* במלת השאלה שה' רואה ילין לעומהםסבר.
 ,וז ,י('ן 9ד. עמ. אזב, מקרא; חקרי הפסוק, 11ל השני ההלק  שבראשיה אם מלת גם היפןדעי*1

 ת,י" י לאיוב. ביירוים-  דררבה-גריי אצל,ן.1%44'ראה
 ;" . '. .. .4ז

  .", .י,-4ע ,ו, - _
 .1ן ש " ע'2: -דך: : י -יץ, 2~4.1ז עמ' איוב  והורם-עמ'.55ן'ןסור-סיגי רחה.רי4.

 :UT לראה  בירי ביד, ולא ם מלת שבה האוגריתית ממך  הן.על  *בירי-: לךאודלבמלה.-בדי-) דש 48;4

 שאול- ןיד הנטוי תמך על. והן בעהבו(,,גלוטאר
 יד( י-ג, )הושע ;מיד.שאול.אסדמז ראה: במקרא,

 שאיל- *ימלט:מיד טון מ-ט) שאול".)ההילום. מיד נפשייודח.
  ס( .1%ה ד: %ש מאג פ-טן )ההלים,

 י;8,4 י "2' , ח.י(4( ,. .ן ' - המצועים; רשומת 09 ינק מיטשל.זמ' דאהה.ד4.

 ,";!-יו ,.: .- שם. מ-משל אצל קלוסטרמה48.
 ה4';(ע י' --לס~ךען'-
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4ט אבישוריצחק

 מעהדת.למ...*"ועהסה בא" צורך אץ השאלה את עהטע"1המדבר
 ושאי כשפט טצר זה שביקע כית הדעת. על מתקבלת לא ארדף" "אםהשרה

 י - ו שואץכללשאלותאורקלבמבנהשלמשפטועי.9

 שאלה מלות הופעת הוא הכפולה השאלה כהתפתח" ישלקי שהשלבנראה
 והן באמרעמת הן מצוית זה התפתחות משלב שאלות שאלה. כלבראש

 שאלותיה ששתי כפולה שאלה פעמים שלחס מופיעה 1 א, באקהתבמקרא.
 בלתי הנן. אלה שאלות שלוש "המ".יי במלתוהשאלה'האמריתיתפותחות

הנירות:."
 , ג.,

 4 '-, י ט- ' '

 .י 99ךיטמ1טסוה מ29ע הין; י,- . .אבקעכבדהםואחד'.

 . .ץם:ששמזאמישעצם ,המ,את"שמתהמ"תע~מ.'.ך;נ

 תשובה בטכסט, תשעם שתי עליה שניתשת כיון "אמיתית", כפילה שאלהזוהי
 '", נ: ",-'שלילית;

 ונם 117, נשםץנע~מ שמתץנ
 " נ . ''היע:
 ' ץזזלז:.'

-  
"- '. 

י-
 ,'. -ןץץ??ם,

 גג.- '-י' חיובית:ותשובה
 .', י ,ן .;, .' .

- . - 
 ט"ץתעטמשם י; יא שמתאת

 . 4. נ. .,,:ש??ם ; ~ .-.;ווששמן

 כאן השאלה. מהות פי על להתבאר ניתנת "הס" שאלה מלות שת.הופעת
 האלטרנטיבי היסוד החל=ת אחד, דבר על ולא דברים, שני על היאהשאלה
 שני בעברית מקבילים הזה השאלה לדגם לכך." שגרם הוא הכפולהבשאלה

-
.., ..- . -,".,

 י ; ;' . .- ',; ' *8. עמ' ב' נבחרים כתבים49.
;י -' . -'?'' ; - הערהי. ראה:סם;.
.61hl~1V  ,111נן-140. 124, 10(י* -' 

-
. נ

 אמ4 משורש. אמה גנן נטמעה ינ' שמה-שמן, י. ו', נונה ים, י-1, ב' שמיאי והשו" יי"ש,וו.

.s$ם, הם ערך; נלוסאר,ובט' וירויו שי גשמו נרקיסם לח שעיתן מניט מהוך מניא גוריון 
 צ1ע1תי1  גשהי הפוהקדוס

 ג-המ-
 נראיה גאנשי2. שי ),אי( מות או תגנב העיר אם איירנסיג.ה: נפקה גוח,שאיה הרואהוירווו שי הרשמו את מגיאברוון נגש-. שי מה המ האהד)ז( קרה המ

 שתי באן שיש אפשר איא דגריס, שם גין הגוררה איטרנסיגיה שאיה נאק שאין אפשרותנס
 קניתה ג"נש,ם, שי מות הן הנגש העיר -הן ימה והרגומה ע:י4 אותו המגיעוה מקגייוהצלעות

 ,ן,ן ,ן,1,'ן, ...............,
 ,,, .4י""--*וסייחיי--..

 וי ,. י ן

2:ן
 פ ,ן::י

 !. פןןןןן,;,:,;ן:, ן

 1 ן--........ - .. י..י.-ן...-,
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 הכפולה השאלהדגמיהס

 השאלות-מדנם את תהילה ונברר. . ה:. . . ה. ודש . ; אם. אם:; דנםד%ימד

באץבר,יבכתוב:.-"--:-
- 

 ך, ד-- -: -'ן -
 ,א:, ימבטרינהושא. :1; - אבמם5ח" 5ח"אם

 ושאלה של הנכתה שבש:שהצרה חל שכאן הלדפלהעיח משתדללאהרעה :"-
 הש:הכפלה

 " - ,. ..יאםבשחנמש"-הכהאבמםז"חי
 השאל" כל את לשעבד משתדל הלר פעמש, כמה שמשארכם

 . ה; לדנם
 ללא_שערם שבארב השת השאלה את להבק יתן הכרהט אעג תה . .אם;

 ב"אם" ת הפקת ישאלות לשחי יש ו-טורית מבחעה נעה ידמרה שבטכסט.

 נע אלא'של בשאלה. חח פ '~oa וף של סמה בהן וחש כיע חזקי עתראפקי

 סם בפסוק השאלה ראה כך, הדבר לאמם לכן דם ק וחעבעו טטפתשמבשרף
 אם.,.מדת6א" אסיה הדום קימושל את לבסס מתן כן עלש4נמוומתבסס

 --, -4:"ץםאן-םיאולף_: -נ.-- -ך-מספותבמקרא.בעובדוה,מופששתוהד%:-.(,,:..-1
 טםו%דד"גלהי

ל "--ך  

 ppt; סים ללא והש.מומת ב"אם" צלע בכל נפתחת כאן הכפיההשאלה

 ":-";11---,ריתחך :"אמוהזעםמצףגםבזףכהן,כ:

 . . י . עלליטפחש""אםתאכעהמוםפרש1-
 ...,. .,. ..-,י

 ג. - ..= . יץזקייא" :' - ,' "אפ1הרגבמהדשה'"
 שחי בה "פכה.לשאלה אחת צלע בת שאלה וכל התרח הרחבת חלהכאן

 "' דק, יי .צלע".ש

 .. ואם..",1 אם.,.1
-.1 

 :2.ב :- .. )" י:

 ואם;; ה.; לזעם אמ;. ה..; הדנם מיקח הקים להם יכר הידקהםזה

.?_
 ש"?שש9וסשתשימח"מ*םיס"%גץ?עת-לץ-יהיףךיףץ.עישי"י

 .ראה-טור-סימנמתשולאעב.
- -

'4  
- 

 = . "י'
 , : הלוע=גף-א,שסהשושקוקמ",השין4גחןשיממ4.פ.

-- 

. 
 שד " משמ מף ראפ התשקה "שיה ממ א"" m]pan 16ב ניחשו חוים תהא. ---

ש גמקום אס שהדה -ויש הריב-ג דגרי וראה . . אפס. .. אפ. גדם ידין ראה 41 י-:, גא,21שאיה  

 "נ(. עמ' השורשים )נספר יג, ו' אעג נחוש. גשרי אס גסי אגמם גה -אפ במו ליעתהשאייר
 הסנריה גססרוה ולויס שהמשינו הודם מן הוא :ה דנם ומרח. הררנה 1ל גסע,ף להלן ראהזג.
ר  יהילופ' לנ ישים )יש . . אס. )ם . . אפ. גאפ גרירה שאלוה מספר מצהוה "ז-י גלשון המקרשש

 .Grammar~ 4 Sega$, MH וט H~brnw, Mhhndc ,4ז0(ן0 .1926 .קק נ221-22 ושה:המסזשוה(

 . . . ," . 160. סעיף גזגיוס ראם וה לענין אם- יודע -מי בסורקתה שההות השאלותרוג
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~16[ א_בישור. יצחק, '1:

 שאלת ' נשתמרה זה. מדגם ודאפס. ., . לאפס. ::. אפס: ה. אפס; הדגםוכזיקת
 .y;u . . ':ץ .' לעם: בדברייהושע אחתברירה

 ק ', ( ': :. ( הנהר'נ'; בעבר אשר אביביכם "בדו אשר טלהים את"אם

 " טה. כזד, להושע בארצם" ישן'ם אטם הזה האמירי טלהי טתואם

 השאלה,נזהה 'בהי הצלעות שבשתי השאלות שתי- פותחות. שבוי,, . וגם:זה.
 הטסכט לתקן,את .לנסין עד מכאן, אך .; . אם. ;. ה.אמנסןבמשמעו)לדנם

 לא במספר דוגמאות של קיום, הדרך; רחוקה ;: אם. ה.י. לדגם'ולהתאימו
 שני על אינפורמציה הדורשות בשאלות הן בשאלות.ברירה, הן זה,מביטל-בדגם

 יחוד אף בו שיש וריאנט של קיומו את מאוששות ריטוריות; בשאלות והןדברים:
 בה' פותחת שאף)היא השניה בכך.שהשאלה מתבטא הדגם. של יחודומשלו,
 הראשונה בצלע מתלות השניה הצלע אח משהררת. הראשונה, כמוהשאלה
 עם .חד אך עצמה, בפני העומדת חדשה, כשאלה הנוססת השאלה אתומדגישה

 וישירה . ."אמיתית" כפולה ' שאלה בשאלה. האלטרנטיבה ; היסוד נחלשזאת
 - : י. ן ,1 השאלה: היא אינפורמציההדורשת

- 
. 

 ., 1' 4ן--

 ' ין'ג;יח(...ל )במדברהרפה" ז,...':ך; הוא"החזק

 בהתבססו.עלןהתרגומיםאחרים, בעקבות להוכיח הלדם משתדל כאןגם
 הויו: המקורי nDllnm מצווה.השאלה, שבה על,'סדרת:השאלותובהתבססו
,. רפה".אפ הוא"החזק

 ביותר דקות והבחנות היות התרימים, על סבתי בעגן להתבסס שאיןנראה
  לידי יבשו  במתרגמים:לא ביתר הקפדנים אף שיצו,  השקרה כמוברבי.

 אך ) אחרת; מנוסחות הסדרה שבאותה. השאלות ששאר אמת בחרעממרביטי
 שאלות בסדרת הגיוונים אחת. סדרה בתוך גיוונים האוסר לכלל להכיראק

 המסורה נוסח את לקים שיש נראה איוב. בספר מפתיעה בצורה במקראמצוי

 בהא וימיריה . "אם" ' האלה הדברים מכמו שיפילו "ואפשר הריב"גכדברי
 הרפה הוא החזק כאמרוהשאלה

 הקורנם גהערה שהוצברו ח;לופ;=וסתווה אח ראה קיומונלשוןהמשגן.  חת 1שד י" ע,יו6.יב
 , . י יי ,.'י' " י ' הלרעמ'ן7;4'1(:

 ."' ' -'-י 'ל' . .;. "ק,: יפרהרומהעמ,ש-ע.49
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 השאיה."כפויהיגמי]לא
 לאביהם 'מספרים ווסף אח: חנחותעוו את יבססו זה בדגם; נוספותדוגמאות
 שאלם:'"'שיוסף

tMT- :זס.ס מ;ג,ן.ז(. .)בראשית, אח" לכם ::היש ,ס-;, ,י"ץ חי(-,ן אבנכם :'סעידח, -ך' יי: "-" ד"-ך 
 השאלותלרופף; שתי בע הקשה נראה כך ומשום דברים-'" כדי על כשואליםכאן
 : . דאון, ; ה; בדגם מופיעה יהודה בפי מצוטטת כשהיא שאלה שאותה מעניןאך

 יטו. מ-ד, )בראשית אח" א. ץ ד" -,: אב~ לכם"היש
 ,!ר-
~ 

 ח",ו,ח לאה(1:יסך ספור:בפייוסף באותו מצניה הראשונה כמו נוספתשאלה
 מושג וזה תפף השאלם. שתי והקשר-בץ דברים. מך. על היא ההשאלה כאןגם ץ" ...: כז( מ"ג,' )לראשיה חע העודף "ליתם). מיר הזקן אביכם השלים ;ה'

 וכבפי השאלה היא האלטרנטיבה את המדגישה אחרץ שאלה ג . ה; הו"בדגם
 ,י לכליתיה:נעמי

 :ו. ?-,י . '
"" ~. 

"-.cr "ס':-י' י 
- 

 סי',,( :ייחס
 - ."יית.לץ"י"י. לילכי הלמז.טיא" ו!דייי"'.ט חשי 9ד משמר!"פלסן

 יג(. א',)רות
 91 .1 . . .סמן, .. זה!.. בדגם "שאלותאוראקל- מצרותכן
 גם מצויות זה. "אמיתיות"ןאך-בדנה שאלות הען לעול: שצו'י!1 השאלותכל,

 כמו:ך:כע- לא:מבוטל; במספה ריטורי,תשאלות
 אקא ;:(סעי; .מבז, ' ' ", .

 - . "היד4עפה;-;ס:.
 .י; .ס';. ל,",(' )תהיים ך:ךד.היסף" ; ": ' -- - .

 הוא.הבשאשל עפר, הראשונה; והנהש.שלצלע הדוק שתי!השאלות ביןהקשר
 :ץ .", Kr: - השניאן:ר'הצלע

-Cjl~v 
 "91ן:( '( "1

 סו: י"ז, ביחזקאל מצויה זה בדגם אחרתשאלה
:ס,".-

 ;עח זדתה

 G'C5r" אלהד',ך-( העשה השלט ;כה ,.;-ס:ו .;( ; .:"הן?לח

 והשאלה בתיהן הדוק קשר קשורות הן אך. נפרדו,; שת,)שאלות הןלכאורה
 העויה היצלח משמעה: הראשונה הצלע היעו השניה; על נסמכת כאןהראשונה
 r~crs ,"-לך" חף: זד. ר,, ',ה :ס .2.,' ". ,.אלהג

 -ס,(? ,סכך - ;-
 צלענת:נרדפ,-'מלאה: כפולה;בתקבולת שאלה ביחזקאל מוצאים אנווכן

 ,יח'ע(" סחסלס:ךסלף, 9' הליז ")ך 9אן,ל"הי?יייץליעס"
 כל אלא השגיה בצלע חוזרת השאלה ה' רק שלא זה בדגם ריטוריות שאלותיש

 כירמיהו: מוצאים שאנו כמו הראשונה, הצלע את הפותחתהמלה
 ... ו( ?ג( 4וף,ב, ?9:כ .הע:4 ?מן--. . נחלתי4 צבוי.-_."ל?זט

 ח"י ס , נ"ל ; י יי.., ' י'"
 ז.4.י-'. חידוד "י',ס. ;gt~x 14, הל,

 יה(,?:-

 ז!י'ס ,י ",ישח
 יז יאו- בג, לז; א';י"ד; שמהאל ראה 82. :- ' ,0.1 שע"א. עם, השורשים מפר ריב"ג,61.
.eaבז,,,,וסלל הפוך בסדר: יב;-וכן ל-הר יט, כ"ט, יחזקאל כג; ל-ג, ישעיהו גם ראה י6 ,; שלל 
 4 .:, : . ק( . ק'_ .ק-ס ,), ס"".י, י-: .( : ,.' :( ם-ן יחזקאל:ך,,כא:ז לב: מ"מ,ירמיהו
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]18[ ' אבישוריצחק

 .. הנביא:-' את שואל האל פעמים: יחזקאל בספר מציה תופעה אותההכן

 -: ' ד( )ב', ??ם" ?זמהשפט אסם"הסמפט
 השאלה את חלק שהנביא אלא אדם, בן אותם ההשפוט פשוט: הוא השאלהמובן
 מוצאים אי ההוכן מבחינת קלה בורשציה שק אותו חורה. ע"י שאשתלשתי

 ."התשפט
 .י. ,.ר.,,. .י., ' - הדמים" עיר אתהתשפט י ,. '-

 ',1החיההכפיהשלהמלההראק"הנעמרהאתהאפקט-ם-שרבא-

 צלע"יה ששתי כפולה משאלה ההתמתחות: של השלפים שלושת עלהצכעע
 אל שאלה, במלת פ"הת שלה השניה שהצלע לשאלה אפס באלמנטפותחות
 שהם וריאנטים קימים אך שאלה. במלות מותשת השאלת ים" שבוהשלב
 ומלת השאלה". "ה' "אפס", האלה: היסודות של שונים מצירופיםנובעים
 ;'י , . , -- . "או". הברירה יסוד אליהם ומצטרף "אם"השאלה

 שאלה מלת אין  השניה ובצלע השאלה בה' פותחת הראשונה הצלע זה בדנם-
 לדגם להתאימם כדי לתקן ניסי זה מדגם הפסוקים את נם .es אפס. אלמנטאלא
 מדנם רבות שאלות של וקיומן אחד מצד אפס אלמנט של אך.קיומו ., . אם. . .ה.
 , . תיקת:' לו שהציעו מפסוק נתחיל המסורה. נוסה את מבססיםזה

_- 
' . 

 יב( פ"ח; )תהלים באבדה" ממונתף 0יוף 4"9ר-5ן?9ר

 באבדע" אמרתך ]אם[:ך ' חסדך בקבר"היספר
 במקרא שכיח כה זה שדגם לי נראה כאן'הפלהרפיה.%בטשה,שחלה

 לנו נראה כך המצב:.משום את תשנה לא ליטימית בטעות אחת דתמאשתיקת
 מאוהו והוא ידים, גו חלו ולא מרמזרתו מקורי הפסוק של המסורהשמסח

 .מ. ,., . . ' הפסוקיםהבאיםלכמו:דגםשאליושיכים
 ח', שזב 9:ם4 ביץ אחו שגה יי י . יצה ?לא גיא"מקלה

א.
 גהאקאי

 פליגה.. hali אהלה אח .התשרוט נפויה: ויא "הת שאיה אופקה יו, ג-נ,
 באיטוט משהש יא הוא וימנם ,ה דנם עי רומו מהמוס גנטוי.

"DR' 
 שומרו .גפנה ויה שיא

 ;והן והוא הגור, ו' ילא ואף שלה מיה ללא יגוא יבוים השמה שהשאיה הנפויה, השאלה עיגויון
 . . י - , . ' . ,. ראה:1805, ד. וע"ב איובי*ח,יאשתי,דוגמאות:

 , י . י ..:י 21. הערה 3? שמן העד88,
 .ש,

wa~יב. ל-ח, בן; ל-ז, אעם כ: צ"ד, ב, ג-ח, תהלים הא, ס-ד, יגביהו גם ראה . ~ 
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 הכפויה הש.איהדגת,191[

ובשאלהבלתיהררהו-
-?-- 

 .יך.י :, 1'ך( 1-" -.,טל(
-' 

 ף'-."-,'ק

 ר; השירים )שיר הרמישם? ?וצו ' - -- ' ':,' -. ממז"מקרסה
 'א((?"

 הפסוק: זה לדגם שיך לדעתהוגע
 ש טה. מ"ט, ףשעיה1 בטנה" 3ןממם עיח ץ?ה"ממקשח

 ץ : . להלן. הדגמים בצירופי עספמ דוגמאותוראה
-- 

$irti 
"-' 

 .יי , :

 הגד. הדגם לצד יש כך החיבור ו' בהבדלי בזתר קרובים דגמים שקם כשם,
 השאלה בה' פותחת הראשתה השאלה  שבו דגם .;: הוי:1-אפס. דום. ., .אפס.
 כאן גם אעטתציה. ע"י מבוטאת והשאלה בלבד א החיבור ו באה בשגיהואילו

 עצמן כפני השמדת הבנדחת את.השאלות רק כאן ונצין מרובות הןהדוגמאות
 -'ד ד'2'ן': .,ד.: "-.(:' "%אבסדרתשאלות,כמו:.

 ק-

 זה

 'ש כ6 י"ל )ירמיהו " חברפלתי" היה; ה'" -- , - עיר1:' כהר:,'.-היהטד
 -' 12 , . הםסוקשהציעולתקןאת11סחו:לתםזהשיך

 י"ג,זכה(: )איוב :צריף :9ש !ית.2ש :;' 4 ז - מחריו 1ןףך""ס?לה
 מה על כביכול לה "ם זו סשה אמנם לגרוס"'ואם".ט "ואת" במקוםהוצע

 לשח,הו ויש nou שיבהר בו חל הדגם מן הסוטה פסוק שכל הטעםשתסמוך.
D"Dאפשר יציגית יותר  טענה נכתה: אעה זו שטענה להוכיח 1ס? מסרים, דנם 
 וגדירות מועטות אתם באיוב. השירה בפרקי "את" המלה ממעת יחיאלטעת

 אח סלרהם עולה אשה ההשנה יברשו ;slns1 זה פיוק עורר יא שימים פישתים קשיםזזו.אמ!ם
 ~4 נפרוש ההקנולה גובהה פגום. ~ה נגרוש י!ונ" 4הקגויה של הנטרוקטיראל, היקרון אךלקמי", נשני -שננהי ה ק-ג, גההלים . . מ. ישיח הביטוי על להרגיע יש זה פירוש )ישגה גטגה גןעולה

 -גמלת. יראוה הציעו ואמגס גוו, הקנויה מצויר ולא DCi ,, 480ההיה
 שם אלא פועל לא .-מרחם-

 1!1(. עמ' ר ג, מקרח של ישוטו סור-סיני קראה ראשון. גן מנניר4 .אם תרניה ע.פ שפירושויצם

 נושה ל,1 480. 180, תונע גרור סננה געלה הקנולת מהקנית גי ננון גיסוזו זה ורוש ש,הניוון
 שלה מצויה -מיחם-שנמלה

 -רחם-
 ל( ה'. לשופטים המקרא מן 4ן לאשה !ריפת נמלה לנו "מוגרה

 נראה הס-, 1(. שורה מיוזע )מצבת ממואנית והן בערכה(, האוגריהייס המילונים )ראה מאופנתיתק
 לסלח גצסרפהלנו,

 -רחם-
 הח' . . אס. . ; ה. מיסודו היה הפסוק רגב חאחח הדרכים. משתי באתת

"Db~il' 
 יוססה שלא מאחר כאן נוססה מ' שתאות יותר, נראית שבעינינו השניה, רחם. למלה נצטרפהוהא'
 השארת הוא הצעתנו לס"ת שמעיד מה ומובן. פשוט לנוסח השלים והמעתיק -רחם-, הנדירההמלה
 -אלה-המלה

 -אשה- על המרמז כינוי בהמשך,
 על עמד גורדים' שגם נינכרר,לי לאחרונה ו-רהם-.

 -אלה- שהמלההתופעה
 במשקל שזה ואפשר רחם פירושו מרהם לרעתו המסורה. נכסח מפריעות והמ'

 .א ,Gimbesii houisI Golidis ספש6םנ וסע 1 1945 .ק 186 ראה: מדרך-דרך, קדש--מקדש, כמומרחם
 ;י 160: 5 דקיזק ו', ע-י בפשטוה מקושרת להיות יכולה השניה הצלע האומר גהנעס ראה68.
aasי , " לש ל"ה, ב; ס-ו, בו; ו', יג;אווב ג', תהלים ל, כ,, יחזקאל נם ראה. 
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]20[ אבישור..:,.,'יצדק

 ,שבספה מקומות:בשירה בכמה מצויה היא בכ"ז אך "אח", שלהופעותיה
 1קץ:'. ייי לגמרא אותה מבטל אם.לא הטענה את המחליש דברא'וב:.ז

 המלה ואת בכל אך ך אמו. ו ה:. הדגם של קלה וריאציה אלא אעו זהדגם
 נשתמרו זה בדנם "אם". המלית מאשר בשאלה, הברירה את יותר מדגישה"או"

 שאלות ולתמרו וכנראה' ריטוריות, ברירה ושאלות אמיהעת ברירהשאלות

 ריטור,ת'על:אף,היותן בהם.נימה ביניים;יכיוןי.שיש בעמדתשניתז'לשבצן
 :-?K . 1.. י"א,. שבקוהלת זו היא זה בדגם בעתר הפש"ה השאלה""מיתיות".

 מכיל.את נראה.שהוא קוהלת, בספר ה~כחג הקשרו ללאדגם.שאלה'זה,
 על .הצביע כאשר השואל. ע"י שנאמרה ביותר, "הפרימיטיבית"השאלה
 ,אחיו: את יומה ששאל השאלה היא זה בדים אחרת שאלה שבקרבתו.העצמים

 .נל:,-:. יט( מיד; )בראשית יה" אי " ד::גי': אב לכס"היש

 שאלת כ(. )שמן ליוסף האחים משיבים ועליה "מיתית שאלה היא זושאלה.

 הפחז שנשאל: בשאלה לראות "ס ריטורית, נימה בה שיש ~ונסטיביתברירה
 -.'ן' '. ת ,:. ,: - :ך סי -ס-ק .'. ע".בנידן:שלמיכיהו

 ול9??סה הקט . נסן היקף אי ;1 אקד ?יש לשת להן היפף"12הטיב

 "הסכמתו" הנשאל, של מפורשת תשובה בחוטר מתבטאתההנימהריטורית
 'ז" וע' '; 'מובעתבשתיקה.,וו,

 י . - -
 שבפי זו היא הריטורי, היסוד בה שגובה ברירה שאלת סוג, מאותו נוספת שאלהי

 -.'"י ' מישראל: אשה אלמללוריאל

 כו(ןי ו', ב' ס"בן)מלכום יו יעיף ,., ..י, יזורז-ן.היז

 מלמד צ. ע: וראה כן; מ-אן ד: כג;_ל"ח, כ-ח, י; כצדן כא; ז', איוב .ראהי.0י.

 -את-

 בשירה.המקרא
 ; [ . . - . 568=584. עמ' תשב-ד עזקה"ס לדוד,ע-ו

-  

. : :~ - ' 

 מדגם-זה.-בצירוםי נוספים דיאה,פסוקים יט, ל-ה באיוב המוקשה גם.הפסוק זה לדגם ראה:.גז.
. , ,' . " להלתהדמץם*

ד;-
. 

 ; .י -. ' "' --

 י."- י4;"דייי"ראהגםמל-ב,-דד/
 3י-

:.- ראהלעיל.
- )  

 הופעת להסביר המנסים 4י.1יש?
 ה"צראק ה"אוק שאחרי מן במלה שבאה ה"מ* בגלל כאן -או-

 .:: " - , , "אם,לממ.מ? בכ"זיש מ'.ראהגץאוןר116אךיאם-_לפס

 לבראשית,-זלליי בבום תמשול י"שאםמשול עלעהי' תמלך"המלך
 .יז.,

4  ( .  

-; 

" 
 דביים "גרהדיקב- מקרשר באהד ובן ב/-כד; עאל ל;  י"ה,.בג במדבר גם האת  יוג נרהן5י.
 .: ב. ט/ הושע ע,; ס-ג יהס-ה

- 

. 
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 הכפויהדגמ,.ה-שאיה');2ן
 : איב את שואל הי אווב: שבספר אלה הן בדנם המובהקות הריטוריותהשאלות
 ,י כח(. )ל-ח, ץל" ייי הילוד מיאיי'7 יכ ל?9ר"מוש

 "" לאיובו המופנית  שניה שאלהמצויה פרק באותו בהמשךוכן

 .--ן-

.7" 
 )לא(" תפתח" כסיל מישכיתא. כייה 9חדייתסף,?ר

 זה: בדגך שאלה מצויה רעיו כלפי בטענותיו איוב בפיגם
 ב )ט"ו, תענה" כי ימ,וף מי א( י ' ' 1 ריס לדקי:"ה2ץ

 סכלני-פ'ןיט(; אי .ץ :" ןהיה הףכם יידעןי: ."ומי. ,..'.- --'-ן ( י ,( " זה;'ס בדגם ישירה בלתי שאלה נשתמרה בקהלתנם
_.- 

 -crrr .; .. ל.

 שבצלע השאלה זה בדגם. אותוף מפתח וכנראה הקודם בדנם תלת זה דגםו
 זה מדגם  הראשונה. שבצלע השאלה במלת תלויה ;atR1 עצמאית עומדתהשניה
 ריטורי: אופי בעלות שאלות רק במקראנשתמרו
 .מ - ר , ,, ץ , 1 לאלהי רצופות שאלות שתי נשתמרו לב-לד ד',בדברים

 . ימיהן" .א4.הנשמע 1crr ס1ה,--: סטייל עקר"הנהיהה-
 ע-
 _ס ץ '

 ס.ם,".): מףה.גמין 'UDt~: האש,כאשה יתיך קיל'טלמים)מדבה יםהושיע

 ובמיפתים באתת ?מסית %י ק4רב 1יי ל. ~nop לביא מלהים היסהאי
 לכם עשה איר ככל קלילים ולמיראים 1טויה וטה-סזץה',ובזריץובמלחמה.

 ד'ז: יזם לקיניי:: כמירום. טלהי?ם:הוה
- 

 crf . ט; "!ם." ט . ,- י, ירט

 הכפולה השאלה. מובהק. ריטורי  אלה;מו6.עות-בטכסטןדרשנישאלות
 שתי בז הזיקהי ומיבבת;: מורחבת חיציה וא-לי. , .בניסוחה .קציההראשונה
 בצורה הדברים נאמרים הראשונה בשאלה ומרט. כלל זיקת היאהשאלות
 המירוט בא הנעיה בשאלה ואילו הדובר, שואל שעליו הגדול הדבר עלכללית

 .1 _,_.ףן',ח"ן=1 י;סז'ף- צס;(ןו,.של.אותוהדבההגדול:;ד:-

 טל-ומסר מקושה אפוי נצורה וגן .לא, א', שמצג נ; 71נ, דנריס נס רא" סי, עני" מסיו5ז.

 'י' ' א1.4.1": ואקהה ' סלן ,ל מטי י2.,,ה נצני" נשונייה,ה מושן זה צמו א: י-ם,מ,-אי

 441",_א,וג הברגלל וניוך ה, ה', עסוי ונסיי- -4מה לקושר 1אהוי 4ח6,5)'11:'גימה,1נ16ל
 ס.ס',

 ז!. הערה יא"5ז.
 - תקופות: נשאיות "אנה יצו4בלשון דנם,ה 1ז.ו

-1 

 ין ר ןוףן
 '=.. ,זיקם -

- . , 

 ה- גהילוף ויש " ו', (nRD גוה או ראיה"נזה
ו או... אס... יגפ זנינו ג-אם. מ  מגה 

 "ן, ייקל 4,י1 וע,;:ן,-גח .,.ה9ז1 ר-מיה( י()ן( :סדי-"זי.ג(ג-1ייבמקרא:1
 גופרו וגן 51( ראהלסנל)הערה 'א(ן ד, )הרומזה נפיה: יאין 4ו .. " הן אם'ניויות -*ינד.יווע:;'.

 2מ' הו-אנינ.הרצ-ו אנה, ישון דקווקהענר,:
-,,.11! 
 "ו.י ,
_ 

4 1 ,,, ; 
 ., 4ר, ח' -
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מ א ע ש א ד ה - ה ך א ש ה ד ב ע ר פ י ן ז ה , ק  ~ףאיוושון אם. . .-
 -ק"ן )ה(אם..ןוגאפס.ןןימדנם

 י".י( " -ת .". .' .דו ' י- .
 שי'"-..י מתאבנים"4"אם

' ד :cr~-ץ מ בשרינחוש" .-ן4 -ן' ג * -  

 9ץץ"11)אי51ף,יב.י6. ותהרה'ודסה,ס ""אםאזשרתיבי.

ח3ש ק  מקתית צח =ה "*שתר יר -רישתו צהע י כ*4 יתשע גס כך -ראשו. 
 את משקפת האחת אשר אלטרגטיביוה, כהיי נוסחות שתי של. עירוב שזה גמאה יהרתה,. מדברכמגילית

 59ל,;יך 2מ, איוב טור-ס,מ וגן 219 עמ' יוחרם 91,עם, גריי - דרייבר ראה )ראשון(. האטימשלוביה את משקית והאחרת ח;ח( איוב השוה )רישון הפונטיקה4
 ים'. .': '-: י'-" -

-- CC. 

 עטם יד; גג, ינ י-ה, יתושיה געברית מאד מצונה שיה גיותהה -אף-, או -פף-, ש1"*1.
 ש4*ש הנה aai שהתשובה גמשמקות משולשת או גרויה שאלה fiMIDI ש"ע נפ 2"; השהעברי. ו-[יוף- והיאף: סבליי: הץפ- אח השווה גייןנרנ הזם מ', יו, ,-ד, נ; י-ד נ,; ו', אעב ש;ג/
 ~Ohtk~i:i a.u' 14) (4-0י4ם 5"ס1 .א"א ,BASOR' 55 .מ4 ן4-נ New ודת "מדומימ"
 ,Haven .1%; ו42

.
-

 נמיה יאו נאסור יע.4 יאה היאשון הפיוק על 15.
 .ראפ-

 מליס מט2ות.מןדת שנוייה צודה
 ינ! נרו19 דוש(. גמגום );חושה ," ויידמה ימו" שיוגה ""' ואויז יחס- יחקה שרידוהיה

~pff:. 
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עק : אנישור-יצחק

 -'געשו .. י. . ,רשאלהקצרהבזנםזהמצרהבמלאכיא/ה:

 י,' -:איהך*~פמף" -- ג"הךר?ף
 -,: המאוחרת. בספרות רק נשתמרו זה בדנם בשאלות לציןמעמץ

-ק- . הכפולה השאלה של דגמיםצירופי

UIY"נפהדת בצורה המציות הכפולות בשאלות רק כלל בדרך עע הקודם 
 נן. שאלה בנדר היה לא אחריהן או לפניהן שהיה מה אשר טכסטיםבתוך
 צירופים שישוט נראה זה בדית עוקבות. כפולות שאלות בהופעת נדוןעתה

 אלה שבצירופים מאליו מובן רב. גיזת על המצביעים שוניםמצירופים
 את איוב... ספר מרכזי תופס.מקום וכמובז בשאלותןריטוהיות, רקמדובר

 - י ' סדרה. שבכל מעוקבות השאלות מספר לפי נחלקהצירופים

;;:,!צחק.:אנ?שור/ג"
]241

 ת4 ןי:יף4ץ'רד,ץז:.ןש,ו
. "rc -ה'-שלדש..ש"לי.ת.כפיל'ת ., ., . ,.,.,, .,.ה"ןל,,grt וי.--,,יrtCdfr .,... ,., . ,, . 

 האפקט להגברת ריטוריות כפולות שאלות שלוש בדבריו משרשר והנואם4ש
 כאן'מצו'ים ומקובלו'תץגם מירביות בשכחות "פז,ךל4ו"הריפה-יו4א4עת

 משולש בצירוף שנשתמיו הדגמים לכל הב"שתף אך וממגנים, שוניםצירופים
א ; י,4,411 ,.4 י וצי: .י 11 ~*,. ,,.-., י,,יז*.,יז.. נשתמרו זה .מסוג 1..ם .ציר. השאלה. בה/ פותחת כפולה שאלה, כל הנוחהוא 1 4 ו  ..4=, . 

 חמשה מלשם איוב. בסמר והן הנביאים בדברי הן שבמקרא הויכוחיםבספרות
 .. יותר. מורכבים וצירומים פשוטים ציךופים גש בהם שגם כאלהצירופים

 מאותו:הדגם. שאלות שלוש בת סדרה הוא:הדפעת ביותר הצירוף,הפשוטו:,
 . אפס.. ה... שאלה דגם את מ31אים אי עמו", עב ה' ב"ריב מיכה,בדברי
 עוקבת: בצירה פעמים של61החוזר

 -:;rr '.-'('בשלימבושנ"'..."האחדמפבשלית

 ' אילים באלפי יהוההירצה
ק : 'י - שמן נחלןברבבית ' '  

 444י44;'.1.9י4
 איוב, בספר מצף אחר מדגם ושאלה אחד מדגם שאלות שתי בו שישצירוף2. .ז ""ו;י--נ ריי ע"י-- דד",: "י1"י. "'".;,י -:., 1-ז( ו44הי)1י- ?9וי07שגג4ין י'7: דץ .:ז י. ';

 הזי*, . ז ב r?"t ""=ש:ד""ץ לאיוב: ה'בשאלות
-" 

 י ז;.. ,
 ר_

 .,,,יי

 : .,(/,-~('ץ(ןגן-2.)הגך,,444ן
 'הי9?ץ:י"ייגע-ק י'-"ר

ץ -- . rrrc לוי 'tanr: ?דד.:ססייס  
- 

 טויח(. )ל-ח, כלה': ידעס ףם 10ה
 הן..,ו-אפס... מדנם הראשונות השאלות שת' מצטרפות זהבצירוף

  שבשאלה בכך נם _זה צירוף של .ניחורו . ..אם. . אפס. מדנםוהשלישית
 ןהנר",  השומע, של לבו  תשומת להסבת פייה באה  רישין בצלע האחרתה.ל

 חלב: תשומת את הסיחו המרוצת שהשאלות מחשש כנראה,

 כן ,4 המצף הצירוף התו מקודם לשייף הפוך 'לסדר שהעי אתר צירוף3
 ;- .%.-.- וליתדברורמ,ה,, ,ן"5לטלסך?רוץולה. - . . , ,., ...". לרעים: בדבריאיוב איוב,כספר

,ן'י ?ם"יייאש ..]י*"""
[  

. 
 -'ג,1-ט( )איוב בי- תהתלו באלי כהתל ?ם י י " י??ם ?":מקר מטוב .ח

 שנדצר כשם לגו, שמובר: מההרכב והן כ, י-ד; בם-, נוטפת דוגמא הן'מקיום אפשרית שאלה_"האם*מלת
 "'- -האם*. נוצרה -אם" השאלה ומלת השאלה מה' בך -הכי" שאלה ודכי".מלת השאלהמה'
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יגמ'ןה"איל'"ל*ויה]מ[
 עפלות ה..1-אפס.ןולבר,לשתן בדם כפולה פ"י_הו4ס1שאלהכאן

 -: .כפולותמדנםה-(יאםה:1.
 (1"יקד-

 ,ד4"מ'5ק?ה"זרח ."; -"- ,ד,ח,,דץ.;
 בדוםאחר: כלאחתמהןמצרה ישומצטרפמשלהושאל"כשל"אשרג

 C:TCiti נ"נ '-:' יסיף9רצ.;קיד. ולא ' י' אלנו יווהג.הלעילמים

 : מ ...ך י"א" .. מרל' ב!""רך!ג'-'24"'גיףי..."

- 

 -ד

 תו ע-ז, זמרים ) "חמייץה- באף "פץאם אל 5(1תחזתה
 . 1-אפס. . . ה. דום הס הראשע אשר שווים דגמים שלושה מצטרפיםכאן

 ה...אם. והשלישי ,. אמם. .. ה..השני .,י :4(ן,ייו*י(,4(,-ן
 ד'"" :4.2,'

 ח2י,
- 

(-?? 

-' 

 ד"":ל'ך -'cJc הדא (ה(

- , -  

 ילט'י tflei י
 טוי .-ן י אחר:ח, ומ%טרפים)בל(%ף יט הקוינו שנציהוף הדגמיםשלושת5.

 7'!,זי . .ו סלה יידוף יקומו רפאים אם ך, נ. מלא תעשה"מלילים
' 

 זזך- זיייב -:;י -לי-וי- - - " ג "--יי 4-.-אמוותףבאבדתהיספרבקברחסדף
 ,.ד??T;?iiC ן

 ףהה-ותךיים.?ץח,ץליט ?ץלץ דלדויד"?9 -י. ללטף ?"?דהאדע
 ה)..,פנ.. בדגם עטפת שאלה בדגפו.,אם,].ומשרשר פסחהמשמר

 ד_:ד"דח ק-2 ה...וזאפס...ומסץם:אאלהבדב
 ;,-:עי-דוק':

--ד:ג4'(ךד,*דח
 ; כפוליי שאלות ארבענ

-,

,:_,14 
 'השוקים כפרקם רק זן אבל, לארבע. מדע "רציפחז השאעות ומספריש

 ' הבא; הצירוף מוצאים אט לאיג ה' בתשובתמובהקים.
 לל !,7,:%4ילז : '-'! ?בדף: 1(ם "";ע4הד)

 אבוסי
rcr' 2'ס '1" ט-; 

 -( ז4 ( ע: אחןיף' ישיד'4מ?ים אם ה ; ?תלם-4ת1 רים .דהת"שר'

 r.r,a - רב~ח1 11ע.ש-יתכ,ק
ק - יני?ף ך'"ע!נאלי "  c*tc 1'ה ן:. 

 .ח . י 'בג יא"ף-!)%ג4ןן:5(ו ';תרנף . ' ,'ה !רעדן %יב בי.כי 'מו95ע ''
 ד,יג~ח קן-( .ר . . .סמא-,.

 שאלות, לשתי . . אם. . . ה. מדום הראשווות, שאלות, שתי מצטרפותבאו
 . . ו-אפסי . . ה. מדגםהאחרונות

 כתולות שאלות חמשד.
 ה' בתשובת רק מצר זה צירוף ואף לחמושה, גם מזיע הצירופים שספר"1

 nhDn כסיל מישכיתא. לייה 49יוית-"vp~o.לאיוב.

~shn
. תנחם בניה עלוע"ב בעתו מזרית  וזז-י -י- ,. -זך
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261ן אבישור. וצחק-:

 . מ.ץםתשיםמשטריבאר? י( י ש-' ס:ד??סקית??:ם-ך'
 -.רשפ?ת?:מקכסגהפרימל?בקילף -

, 
. -_ 

 לא-לה(' ח' )ל 15מ" לףלאטרי הלכו בךקיםותשלח

 ,.,.. . . או. . . ה. מדגם הש הראשונה השאלה שוגים: דגמים ארבעה מצטרפשכאן
 הרביעית ואילו אם... ה... השל"דת.מדגם 1-אפס... ה... מדגםהשגיה

 . . ו-אפס. . . ה. מדגם הינןותחמקות

ן, כפולות שאלות שמונהה.
 כמהית. שאלות שמתה יחד בהצטרף איכ בסמר השאלות שיוף מרעלשש -- ...- .. ..- "

 : .' .-. 4. כהמלאי: מ', בפרק המלג'וב, בתשובת זה:מצף צירוףוגם

 .נ..- זומיהקים.(הכיף, . ק"??ירי(ס%,:ן
 ן : י1(,ה%ימ5יז?5פ. - לשית ~Ry'?ובח"ל : -' . ;9' . בחכה ליתן5משד

ו-י?ח551"בלחי '"
. 

 ,- 5ליף'5חמים..,- 'שרלה''
 : . רפית. אליף ידבראם ' ---

 ''.נ שלם לשד5מס% '1. ץ?ד ?ךיתמשלת

 לגעריתיףותקשר% ?צפוי בייתשחק
 ' פגשים בק:סצוהו 95רים ?עיי:?רן

- 

 .' פי'ו??ל?לדיםלאשי":' '" 'ד. ,-"כ-ה"יאבשכיתעירי"

 הראשוגה השאלה למדי., מעגיץ בגיות שוגים מדגמים דגמים. משרפשכאן
 . ו-אפס. . . אפס. כדגם מומיעה השגיה השאלה . . אפס. . .. אפס. בדגםמומיעה
 בדם החמירת אם... .. ה. בדגם הרביעית 71אפס... ה... בדגםהשלקקת
 אפס... אפס... בדגם השביעית ו-אפס... ה:.. בדגם הששית אפס...ה...

 . . ו-אפס. . . ה. בדגםהשמצית

:
 "-?י .' ץן, י. דין""-4 -,-44 .;ם ך*.

. 
-',:(' 
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 'השאיה.הכפ1יהדגמי71ק

 4 . . המשולשת-'השאלה

- 
: 

 --':-י'"
 ערש אע עשן שאלם. ששש בן להם הכפלה השאלה של ם הד תירחבוש

 הכשלה מיחבנהשאלה בה האחת הת"עה תחביר": מבחעהלשתיתטעות
 בה השניה התופעה במשפט. בולט מהותי שעזי זרימת ללא משולשתלשאלה
 הכפולות השאלות את בהפכה במשפט, מהותי לשעוי ערמת השספתהשאלה
 ועצרת בה, האמור 'אי שמנמקת משועבדות לשאלות הצטרפה,שאליהן

 ..י,._,.."__." . ה. .. ,ענ?ש"שאלהמנומקת".
?שאי

 הכפולה השאלה בעל הבסיסי הדגם שרחב הראשת הטיפוס מז
 1-אם-(. פם ':i:aR השאלה במלת אר השאלה, ב"ה' או ביאפס'. "יעזהבסיסי, .,- , ..,. ו..י.. ... הדגם של השאלות כאחת הפ"חת שאלה ע"י משולשת, שאלה בעללדגם
 במלות רק לא הנבדלים שונים וריאנטים כן ast יש הזה המשולשת השאלהבדגם

 השלישת השאלה במקומה.של 3ם אלא השאלה, את הפוחחותהשאלה
 !שתמרו זה מסת  משולשות שאלות אחריו. והן הבסיסי הדנם לפני הןהמצטרפת,
 בדרכי רב ,?p על המעיד דבר שעים וריאנטיםבשבעה

 ההבשה.נדיי
 זה.

 כאן גם תראה -היטוהיק", שאלות וגם "אמתיות"נשתמרו.גם,שאלות
 האמיתיות: לשאלות תניניות הנןשהריפוייות

-, 

 . ..ד , .
_"_ 

..4 . . 

 ואם וצם... ה...1.. - 43ךו *"-ס( *דן-,.. ".ך-ע
 באחת לרלבחוה ומצש זןד אל הגבש גד פתה שילשת "אמידת"בשאלה
 ; שלהג" האלטהאעןת שיי ובץ הראשתה בץ"הצשה האפשרויף??~ץ

"מ?קשל3?9??רםך?ב?5ךןף
 ,-,"ש-:-,2ז ,יק4-י
 1..-:ג.נ% גןמם?ל?החדים,?ףללייךיףמיאיך9ף

 שלקרת שאלי הוספת ע"י הורחב . . ואם. . . ה. מבסיסי שהדגם להניח"ם י . ,,' ,. ;ם. כנד, ב' )שמוסגל שרצף" דבה ימים שלשת היתויום
 "רחבה, בה ,ש הנידתה שהשאלה לאמר בכתתם אץ . . ב-ואם. היא גםהפותחת

 הורחב. "דגם אלא אחת, מקשה כעשויה נראיתהיא
 !רא"

 שגלנה שישנה '%5
 ,, ,: 4 כתוב: %מ-א ך11 51 בטקסט האוגריתית, במסרות כווכשולשת

 ,ר -
 .''" ' '- (. ' ן . ~ אפרת. ע!נ א,פעבד
 , אלת 5חד א!כ._,.פעבד

ן  
 :,, ,", . ,. .ן. ר,

 . -;rrf~t " "נ " '. לבנת תלב!ךהמאמתאארת
'' "'=' 

 פרור אך הזאת(ועיי.5מח"תן המשולשת השאלה של המילוליתרשמה

לא
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]28ן . '.יצהק.אביש1ר..

 על חולק הלד 1ן. מתרגמים הם כך ואמנם משולשת שאלה כאן שישלמתרגמים
 את טשעבד הוא המבנה מבתנות ואילו לשונית מבחינה המקובליםהתרממימ
 ומתקבלת האמצעית השאלה את ומשמיט !( .) . אם. . . ה. העברי לדגםהשאלה

 :ו -ש4להשאינהברורהמבחינתהתוכן.
- ' - 

 וי ו . ;

 יץ - בב' ' . , - י4 : "העבדאנכיעיאשרתאשרה.ן.-
 -העצד הראשונה בשאלה שאומר מי כי ברור, אינו ד14אלות שתי בין"קשן " לקוים" הלפט אשרה איהץם
 לבנים", חלבת אשרה אמה "אם אומר אינו שהוא ודאי אשרה- אשרת כיאנכי
 יוצא השניה בשאלה ואזלו אשרה של בכנויה מקל המו הראשיה בשאלהכי

 השאלה את אפרת לפרש לנו נראה לכך. הגיוני בסיס ואק אותה, מכבדשהוא
 co:- ' אל: נשית'עןי והיא בית לבעל לבעת מאל מבקשת אשרהבהקשרה.

 -.','")??דמוי??ךתמ%ה
', 

, 
-

- 
.. -. 

.. .(" .:ו ' 4י'ם שבדאנכיאךואלתו
4 ' אם)אני(אמתאשרהתלבעלבנים"%-  ית' י:-: 'י 

 -4 לבעל. בית לבניית פקודה בהמשך ונותז הזאת הדרך את שולל4ל
- 

 ך

 בספרי דוגמאות במספר הסמוני בסיסו את משולשת.מוצא ש4ה של זהדגם
 מצד המקראי התסח ואת אחד מצד האוגריתי הנוסח את המחזק דברהמקרא,

?1eשרירותיים. תיקון נסיועת לאל ושם 
".:.. . .. ,. 

 , א".:ז:1"נ...ןו"םהן2.
 יייי!1 הדי- .; ה:,.~.י ' :-

 שבספר המקביל בטקסט מופיעה הקודם שבסעיף שאלה שארה לציןמעניין
 בדבה';.." ל"אם" שבשמואל השאלה ה' חילוף ע"י אחר כדגםדבה"י

. 
 "ן ,-אפשליש?ז'מך?ב

' :  .י: י'י
 י : רח למשנת או,יף וחרב יריף נ?9ה'מ9ן' חדשים ?לשה)"ם
 'f1Q ,ר ם(: ;,.י - ,- / 7,(. עם: )[אם ןדייבר 11ן( עמ' ;(ANET נינצברנ ימשל ראה"1.

 ,:aa רניתשספ ס, ל-ג, איוג למשי וגמקרא גאווחהיה וךמן'ו,ז"גאן "גויה אננ, "נ,,1ל. רז. עמ' ה,1 ראהזו.
 וספרות הוויי ספר כין והלשויע, הסגננית הזיקה :קאמרי: גם עתה ראה אגבי. עררן המקרא לשוןאויר

 שתרגם להלר בניגוד אשרה-, -משרת הדגמנו אתרה, עגנ פ4-נ4. עמ' נשל-ג( י-ז מקרא ביתאוגרית,
 גג -תעה וגן "1( קענה: א,מ- -ענה גמז איוהיוה גהקשר רק מופיע הו" "שם נפגעי. זהאח

 ונן-
 נואש גיי מקום מני י1, העיד 71 עמ' היד יאהדנוה ראה ~hiR על 11"נ ויושאר u~r ראה)ז1~:!(
 -אמתתרגמנו

 אשרה-
 -אמה ולא 97( עמ' '(CML כדרייבר

 אשרה-
 נראה ANET)1 'bP, .)133 כגינצברג

 אשרה-. ל-משרת מקביל אשרה- מאמת שהבטהלנו
ל (' ' יקז' . ',"ןיא"'יהיךג-ה,יי"להינמיפי.,"  
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 הכפזלה השאיהדןמ']29[

 ובול י?ל' לשחית יהוה ומלאף באהץ ודבר יהוה חרב :לים שלשת ו-ם-,
 -ןןךץל")דבריהימיםא'כ-א,יב(.

. 1 .. : 4  '. 
 כלומר א . . ואם. . . אם. מקוצר בדגם הצעה שאלת במקרא יש זהבמקרה
 משולשת: לשאלה כפולה משאלה הדנם הורחב שבה הדרךברורה

, 

.. "--~ אם... אם... ה...3.
 השאלה במלת הפותחת אחריו שאלה . . אם. . . ה. הבסיסי לדנם ומתוסף'ש

 השאלה בהשפלה באה אלה במקרים המתוספת השאלה שמלת כנראהנאם".
 להית קרובה האחת אשר שאלות שתי מצויות זה בדנם וכדוגמתה. לההקודמת
 מצויה הראשונה השאלה מובהקת. ריטורית שאלה הינה השניה ואילוריטורית

 '?-'בשמואלב':
'., - - 

 י .-"מץךע9יזטובלרע
 ס.- אשתה ואתאשר 9%ל אתקשר עבדףאם,טעם.

 .. י'

- 
 לו(. )י"ס, וקרית..." ?קילשרים עידאםאשמע

. ': ' 

- 

.' 

 היא אלא תשובה, "בל השואל בכוונת שאין בכך ריטורית היא זושאלה
;.ו בהארכת הדברים גבוב שבה. הריטורית בנימה ה"לא" תשובת אתמבליעה
 בספור. המתוארת הסיטואציה את הולםשאלהה
 השאלה היא מובהקת ריטורית שאלה הנה אך שווה מבנה בעלתשאלה
 י שבחבקוק: במזמורהמצויה

 . '. יהוה חךה"הבבהרים

 ץ9ף fnaסם
 .י" -.4..אמבשעברתף"ל.חג

 פרטים המקעלתעל כטענה גרסא", "כפל ףו "טאש41רה" כאן שאץנראה
 כפלה, שאלה בדנם חודו שאמם, משלשת שאלה זעם לט יש אלא "רכש.

..ך
 ,(: '- !ה-,,. ראהלעילנינסאס...ואס...99.
 מונע,, שי החוסיהם נמו והת,נ~יה ההרו,.ס מייד. ננ,נו1 הנוגעות תירן ,הצוווה .110 איןוו.
 :אח ההה ש11 ל.~נשסם עברמדך ה' גיא אס אסך הרה -הננ"דיפ נורם מוג.נק, א~ינרייס.וש,

 119- עמ' גס 111, עמ' )השב-1( נ-ו-נ-ח ישוננו ייונשסס, שש. יאה וסמונים. עמניותנטענות
 זאה הצעתו . עברתך* בים אם ,)1( אפך )הרה( בנהרים גה( ה' חרה -י12011 גורס: אולבריים120.

 :2.עי ,Mbri~bt ראה ABCIIABDl התקבולה של הסיימה ועל הה. של דגלוגרפיה על כביכולמגוססת
 -Prophecy,( Testamant1 Old: שם .א.Ednburgh,: Rowley,I 8,950נ

~ ~Studicsi Habtkkuk,~ 0! Fsalm~ ת= 
 והן הקדומןם, בדפוסים שונים גיווגימ שיש מפני מקורי המקרא nollm לגו נראה .עע .17.11

 122(. עמ' שם, ליונשטם )כטענתי המקבילות ובצלעות החוזרדת בצלעות החוזרות הנוסחאותמשעוני
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הק ר ו ש אבי יצחקד

 לאור והן לתקע, w~sn לא מפרש שאף הקודמת, השאלה לשר שו בררמש
 . . . : :י .':ניווניהדגמשכמישהצבענועליהם.

 .... ה... ה...4.
 מצויה השאלה בה' פותחות שאלותיה ששלוש "אמיתית" משולשתשאלה
במלכים:

4 

 כה. ד', ב' לילכים לילדהשלום לאישץ השלים לךהשלים
 מצרה השאלה בה' פותחות שאלותיה ששלוש "קיטורית" משולשתשאלה

 .... , רבספראיוב:

 ... . ...,ך"הסת~ל4וסנבורה.
 ן _._

, 
 ,": - יעיה האריחמל4'ש
..: יט-כ(. )ל"ט, '" . ?ץך?ה.חמך?'?1

 עסטת  שאלה שרשר והמשורר . . ה. . . ה. כאן המורהב הדנם שיסוד לדציה'ש
 , שאלות. שלוש בן דגםףצר

 השלישית השאלה כאן וגם . . אפס, . . ה. לדגם שלישית שאלה ומתוספתיש
 . . ,....ע

 .- ! . . גאפ0. היינו, אליה, הסמוכה זו כמופותחת .-

 בתימן תכלה עיד"האין ..
, ממם ץ?הלדה

, ". מ"ט, לימי" חכמתם",יריה
' 

 אפסי: אמל. לדנם ,רקרת, אותו ע"פ מתוספת, ,ן-קית ושאיה::"ש
 נשתמרה זה מדנם 3"אפס". ובהשפעתה ושמה השאלה כמו הש אףהמתחלה

 חסירה: בייתי אחוז מוטחיקחז ומאלה-ק
 ק?, ?ךסה "ץם,רלה:

- ונפתחי-ו*יטפח-
-"

-= (
ל

 ים." השיתמד, לער הךמים" הנשו
, 

 י'
 ה.."אמ-. ה-.נ
 הקשה: בפסק מצי שהוא לע נראה המשישת השאלת של שבשידנם
 מקמצם" בטטסים החמים -של"י בםיף %4ן ראה2ק
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 הכפויה השאלהזגמ'מק
 יץ :גי":האמיבית:4קב

-.,. 
'- 

 . : :ה_וה"4ררות:טה - י-- -
 - ר"- .: ."'_

- 

. 
-~tcf-ץסאלהט4לל?")מעהב/"י-7-- .ף.:" 

- 

 . נ.-;
 חתם כמן נם לעיל. שצחת עקרונות אותם D"U ברורהמבנה,של,הפסוק

 הנוספת השאלה! כאן משולשת. שאלה בעל לדגם הורחב . . אם. ן . ה.הבסיסי
 המספת שהשאלה עקרון אותו פועל כאן ונם הבסיסי. הדגם לפני באהלדגם

 היות השאלה בה' שאלה מתוספת כאן לה. הסמוכה השאלה ממילתמושפעת
 גדולים הקשיים הפסוק של בפירושו השאלה. בה' פותחת הראשונהוהשאלה
 השואתו ע"פ הפסוק את לפרש לנו נראה בטסה.פ  שונים תיקוניםוהוצעו
 , - והתוכן: המבנה מבחינת לו הקרובלפסוק

 י ."-
 - ק,

,"ראתיזשעעתהן:י 9אתיוא?איש"טדי?
 ד-

 -ן

 ב(. ).שעיהול' להציל" לח בי אין ן-ם ,'( ??דית :די "יךההיציר
 במיכה המבנה, מבחינת מאד קרובות הפסוקים כשני האחרונוה השאלותשתי
 הלשון. מבחינת במקצת קרובות גם הן ואם... ה.ן. ובישעיהו אמי..ה...
 "הקצר מאד קרובות הן התוכן מבחינת קצר. הפעל של במקור פותחותשתיהן
 ידי-. קצרה ליהקצור בחיכנו זהה וזה יכולת, או גילה ה' האם ופירושו; ה'"רוח
 הלשל מבחינת קרובות אינן אמנם וב"ואם" ב"אם" השאלות'הפותחותשחז
 ובישעיה ה' של "מעלליו" מוזכרים במיכה התוכן. מבחינת קרובות הןאך

 ישעיהו במיכה האחרונות השאלות שתי אם ההצלה. מעשה מעשיו,מתוארים
 בדברים מסויימתים קרבה להיות צריכה הרי ובתוכנן, ובלשונן במבנןקהילית

 לדברים קצר ניסוח מעע הוא במיכה שהכתוב נראה השאלות. לשתיהמוקדמים
 האל של אכזבתו מובעת המקומות בשני ה-נו הקיהו, ע"י בהרחבהשנאמרו
 שפירוש נראה במיכה? ומה ברורים. הדברים בישעיהו לקריאתו. השותמאי

 כוחו )על ושראל בית נאמר.לכם לא האם הוא, יעקב" בית "האמורהמלים
 כשמג לעשות. האל ביכולת ם האס ה', רוח הקצר ואומר וממשיך האל(של
 האל שעשה למעשים רומן הוא אלה" "אם מעלליו. על ברורה הוכחהלכם

 ; . הקודמים. בפסוקיםהמתוארים
, 

.,
- . המממקת המשולשתהשאלה
 . . אם. . . ה. בדנם ריטורית כפנלות שאלות מופיעות במקרא פסוקיםבכמה

 או לפניהז הבא הדוק.במשפט בקשר כקשורות אלא עצמאית, בצורהלא

 ,. .?.א.Bdinburgh,1 . . ftWiCba.. 3)14, .1 1911 .ע .1נ ימשל; ראהגי.
_.._-. 

. 

נ45

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]ט אבישור יצחקי

 לשאלות והופכן . . אם. . . ה. השאלות שתי את משעבד זה משפטאחריהה
 הורהב הבסיסי השאלה משפט כלומר בה האמור את המנמקותהנמקה,
 שאלות את טפל-המכיל חלק הלקים: שני הכולל מנומקת", "שאלהלמשפט
 מופיע אתו :ה דגם גם אך ~ן המנומק. החלק את המכיל - עיקרי והלקההנמקה,
 ומפונות. שונות וריאציות בו נתהוו אלא ושמרנית, קבועה סכימטיתבצורה
 זאת. לקטגוריה הש-כות האונריתיות השאלות את תחילהנצנץ

- באוגריתית המטמקת המשולשת השאלה .א.
-' 

- 

 שאלה דנם קיום על גינצברגי, לראשונה הצביע כרת, לעלילתבפירושו
 ירמיהו. בספר המצוי השאלה לדגם המקביל האוגריתית בסטרותריטורית
 ; :. . 43 - 38 בכרת השאלה היתה המוצאנקודת

 : יהלכרת?'ן??ה הינו: 'מאתשכרתכיבכי
 :ןדמעהנעימ?לם-אל י . :ידמע"נעמנעלמ-אל

 יארש אבה ]כת[רמלב
-

 י יכיש אביו ששירמלכות ,
 האדם כאב ממשלהאם, דם ץ כ כא דרכ]ת[הס
 .אף שהיש להם, הקודם המשפט את מנמקות האחרונות השאלות שתי הזהבדגם
 אחרות.השויכות אוגריתיות ריטוריות שאלות גם צין נינצבר, שאלה. משפטהוא
 השאלה במלת מותחות הנמקה הדורשות הראשונות השאלות שבהן הנה,לסוג
 43-31. יו - י 51 בטקסט כמו " העברית. ל"מדוע" הזהה"אכ"

 ?ץההוןךתאשרת:ם טדי?הינו: ' אכמ~יתרבתאתרתימ"'
 האלים קינת אתפח מדוץ . א]למ[ קנית תות אאכ
;[ ] תעת רעבתרעב  , [ י ] ךעבתרעב ' 

 ;[אמצמאצסאת] ' ;[המ9מאלמאתועם].

 המקומות את בהביאונינצברג של הקצרות הערותיו את הלד פתתלאחרונה
 טפפת שאלה מ משלו. והשלמות פירושים הצעת סך לדוץ, נינצברגשציין
 :. ' 1ג:28-21. ב השאלה היא הלד ע"י ונידונה נינצברנ ע"ישצויינה

 ימועי "עוימי הקוערו המקרא, גישון השאיה ממשש מגויס יסג עי :,עי, אי. השה94.
- 100 עמ' מגגם, תש-ז, קיץהיהדוה,  .112 

 4ר. הערה ראה!9.

 במובן. את", -מי טז; ג., שרות אתם- -מח ח י"ח, בשוחטים שיש כמו אתה" -מה מאת-היינו98.
 שם. שם, געצגרג ראה בג. י"ח, שופטים השוה לך* -מה לכם-*מה
 אקשת ez--46, 1 32-28, כרת 82י91--10, 11-10:8 הך17 ראה באוטיתית מצוי  דמע  (1 גבה81.

 ועוד. טז כ"ד יח, ש"ז, ל-א, יז, י"ג, ירמיהו ט, ט-ז, ישעיה למשל, ראה במקרא מצויהצמד בן3~5-1יג
 25. הערה ראה89. 84. עמ' ענת האלה קאסוטו גם ראה שם. שם, בינצברג98.
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 הכפולה השאיהדגמיוט

 בעל אלאע מעיאכ
מ'ףכמעיתבנת1לתענת

 י. -וו-'ן"." --
-". ". 

 -., _,..מהמהמיחצמי
- 

1 

המשכלילברתארי.
-
 ה."- - .

 חמהלשאלה ונא שלשומהשאלותהראקועתהטומותב"אכנבחר,טנק
- ך , היע:הידסת,

לדועהוואלאק??ל
- 

- 
-

 . : "ו" ידק5י?ה5?טלה(אתן
'T1altשל הן לעיל וההשלמותשצויע מוטלנספק האחרתות השאלות שתי של 

 .. .. לתרום מתן הצלעות תקבולת על המבוססת הרדנר השלמת לפיהרדנר.שי
 יאתשתיהשורות:

_, 
 .,ן.. ., .,4 .. .,. .ע .. . _ד

מ.חציאסמחצובני,,י"...
-

, 
_ 

" ..,... 

 הריבי. צבור ילואם
 . "211ג: Irr ו6 שב בשאלה מצויה הדגל של קלהוריאציה

-
'. 

-
-.. . 

 ., ק. ים אתרת רבת תמענ מבי
-' 

- 

 -. ' -"תעטינק,יתאלמ
- 

'. 

 ,.,. .. ..מעתמתר?לדפאד

. .' '' בנות. בני 61תמהס

 '.'-שאלה:ותרנמההלד:

 :ם הירח 5!?ךת ?ך ?קלוןידי?
 - - ' י.'ז ?9?רץ?רקההס5ל;ם:

'
, - 

 :,י יין היצורים. יצר פני כפרתם אם' - י' '' הסלד ךב 5ל שיר לוילרסיסם
 הראשומת השאלות שתי שאק בכך לו מהקודמים נבדל זה שאלהידגם

 היא השניה ואילו הראשונה, השאלה רק אלא "אכ", השאלה במילתטותהות
 -' ~ לה. הקודמת דופאלה על נסמכת היא כאשר ב-אפס"טותחת

.יי -, ., 23.. עמן106.,4ב,
a~ooנסוי ע-פ הצ- 4ל המ -מפצי הנסוי אח המכרש )בע-פ(, פרון.ייונשטס הצעת י-פ :ה תרמם" 

 .Loewenstamm, 2. 5 121 1 ,1111( .ן "26 יאק: ו,-im-ha 4,,א ,כיון-"" נאנוק 11המקניי
 הוד אצ1 ראה לצמרי, גרור אינו משמעם עסק 11 מם האונר.תייפ "פע1.ס שן. ,ז. עמ' ה11יי!"1. -

 '" נ -ס deMoor וט )1969(1 .ק .!20 לאקונהוראה
 - ג
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]34[,-':'צ"ק.אביש1ר

ן.

 ') : .י במקרא. המנומקות המשולשות השאלותב.
- 

. מדוע... אם... ה...1.
' 

 י '
 . . ה. לדגם באוגריתית הריטורית השאלה דגט את קשר מנצברג כאמור..

 - " ' .אם...מדוע..:שבספרירמיהוכמו:'

 -.- בזור :לידאם פורטל"סץ9ד
 !יו יד(. ב', )ירמיהו לבז" היהלדוץ

 מנומקות כשאלות סול מבחינת האוגריתיות לשאלות זהות אלהשאלות
 הן אך מממקות חטאלות הנמקה שאלות כוללות בהיותן הכללי, מבנןומבחעת
 שתי בת מנומקת שאלה כוללות באוגריתית שהשאלות בעוד בסרטים.נבדלות
 צלע בת סימקת שאלה רק מכילות בירמיהו השאלות הרי מקבילותצלעות
 האונריתים המנומקות'5טקסטים שהשאלות בעוד הבדל; ועוד כלבד.אחת

... . 
 כיפר .. שיוע. .. אס. .. ה הינפ מאמרי: רשה שיירקיהו, האלה הפס11'ס עי מטיט 1421117.
 אלה! לסקומוה מהון זה זנם פה מס !1~-זן. עמ' )השי-א( מ-ה הוגרת מקים, גיחירמה,
 אח יבאן יהש~~ה שיש ציין שי, )שם, ,הנמהו ביפר המקומשה מראה שמונת את שצייןדי,ינר
 נינצנר; גיסיה-: הלצי עי ,1,1 בנר גי ראיתי מדוע ;נר יויד אס וראו וא .שאי 1 י,,ירמ,הו
 ולנרום: "ז"פ פי SPi הפסוק את ,שהגר הציע 15( עם,)נרה

ן  

-  

-  

. 

,'אסיולד;גר]הייש,היל
,'

 , .ל ניויז" חיציו עי יזללו נגר ג, ראיה,מזוע
 אהה: נגס" מעדיף הייתי אך סניי. "הכקון ~ניוון גסגסט תקי" nnh~viנראה

' ,גר ,ויואפ גבר[]1%%

.-.נ רא.ה'...מיוע
 הקרוג פסוק גהשפעת והן יה המקנחה הצלע ג"שפעת הן ,נושא "נשוא אה הקימה' 11ג"צעח
-. יענין: ומנתינת התם מגבננתלפסוקנו

 תקג~לה גמקרא לאין -נגר. מחגר השאיה שג"משך הסיג" מן 1-;נר- גמקניי -נגר- לגרוסקצעה, כ-'., "( סכו, )ישעירו אחת פעם מי .זיז אס אחד גיופ ארץהיוהי
 י;יוס: וביעתי ז( נ-א, שתג רואי- תקפי לא מזועואס שי לאדם -האיר. יפיוף הופעה ~nma יראות היעתי קוימה בעבויה ,כי(. 11 איש ולא. גני. ;11??

' נחי( מר )לאש ואס ,.' שיחי לאוס -פננ.,

 ידרוס: ומציע הופעה אותה עי רומי הוא שנו היד שי מאמרו נהדרים זהאצרי
 לאנוש ואפ שיהי יאדם-האנני

 רוחי תקצר יאמדה כעש"
 "וקן עי מנוססות "הצעות ששת. ימר~ה מאיווה, עי הראשונה הצה" ע1יפוה יגוניהמפשר
 יי( )י-ו, אתת כעס רק neD1bt אשג ביפר נישרה אנוש, ,, אדם "הקגו,ת "מיס. וצמדי"תקגוית
 1-ח, ין; יעז, יא; י-ד, נא; ל.ג, ינ; מ,א, מ=ס המש ביפר מצו"ה אש, 11 איפ "תקשיתחמין
 ע-פ נעשי גסיה ימד ל" מוצא "מ שקד למיהגוץ

 שמואי
 לעפ מקושר(, אתם )נדורת סו א', א'

 נסנסס חקיות איעו אס אף ,א(. ;', ": מ/ פעמיים נאיוב מצוי" נפשי, מר Il,'mv "הקניהזאת
 , ,י . משמעיים. וחי מו",טיט אינם "הקוניםוגמיייהו,

' . ,. 
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 ה ל הכפו השאלה י מ גדיק

 ירמיהה בססת הרי המנמקות; ה'טאלות מופיעות ואחריהן בראיינהמופיעות
 המנומקת. השאלה מופיעה ואחריהן הדנם בתחילת ההנמקה שאלותמופיעות

 אם... ה... מ11ע....2.
 המופיע בדגם לראות יש 32-28( Irr )51 האוגריתית לשאלה מדויקתמקבילה
בפסוק;

 "ראת'ואץעוגה" - -מן*באת'ואקאיש.

 )"שיה לסיד" לס י טץו-ם .."ווציר"ורה:גיייד"
ר,ב(.מת

 אשר צלע" שתי בעלת בשאלה התם פ"ח האתרילת בשאלה כמוכאן
 ורק ב"אפס" בפותחה אליה נסמכת  והשגיה ב"מדוע" פותחתהראשונה
 המנמקות. שאלות .תי באותלאחריהן
 השאלה שבהם זה מסוג רי14ריות שאלות עוד מצויים הדגמים שנילצד

 ב"מדוע- פותחת לאהמנומקת
 %י רקלמה". לה המקבילה השאלה במלת אלא

 וריאציות. בשתי מופיעות והשאלות בדנם לנמשכת עדים אנו כאןגס

 . ע,. אם... ה... למה...3.
 . ק. _עי -

 .. אם. .. ה. שאלות. בשתי המנומקת -למה" הנמקה בשאלת מותח זהדגם
 __. פיוטי: בטקסט האחת שאלות, שתי נשתמרו זהמדגם

 ."ל?הסריזייץ
,ץ ' --

 יי"ץדיסד")מיקמד",ט(ח-י סם- . .' .סן?לדץ.ו.יד,

 -גרת- עי ננקורהו האו,ריהעש nhgi ;ה פיוק שי קשרו עי לראשונה עמד ץננרר",;.
 ש,

 הוא שהימיון כציינו נ, נ', בישעיהו והפסוק האוגריהיות השאלוה בין דמיון אה ,ינגר צייןגינצנרנ,

 כרת אגדת יינגר, א.ד. ההנמקהוראה: שאלוה בפהיחח המוחלט בשימוש-במקור גם אלא במבנה; רקלא
 476 עמ' הלר לאחרונה וראה 58, עמ' )תש"ה-.ןש"ם( י-ד שנה ייישות גינצברג( )חיש.המלך

 -מדועץ כין הכתנה לעשות יטמן של נסיונו *0נ...
 ביהיר, כילאכותית הנה המקראית בעברית וילמה-

 .(5(ק .[ ~Btd~, Ros 1967 .י5 113-;101ראה:
 .יע ,מם5עם7 ךובנתשיי 85נ1 40[18 54ט 'nahe .1ז70י

 . . . - יא--יב: נ', אטב כמו ובמקביל יחד באים ו-למה- ש-מדוע- נגדו לטעוןיש

 י,' ,יאהיחונוע ירחם מרחם יאים"

 . .,. ' נ=נא; י,א, נ' נשיאך n'wsls שאנו במו "ופשיים ג"י,~פ,ס המקם מופגות גןנמו
:ם": 4:,. - ממרלךמד1עעשהם, המל-יהאמהעלהחמה

 ', - "' התומה...-1 אל נישהם למה להלתם... העיראל
 ה' את.מצץת .עוברים חתם ה מ ל-ל ", ג/ ואסתר המלך- מגתת אה את"עובר -מדוע השוה:תן

 בעיפך מצאתרחן לא ה מ ל-ל ל נ, )רות להכירעי" בעיפך חן מצאי ע ו ד -מ הן כא כ-ד, )דבהי"ב'
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%1 אביש1ריצחק

 פרחאק- בטקסטוהשמה
 סןה סדור ?ל לף סךה וה.ןל?ה

 -ט, ב' )שממל לפאםנשאת,?אסטללאכלמ%ימןהמלד
מם.6א

 ימה... אם... ה........4,
 אסן . . ה. הדנם היה שביסודו כנראה אחת. שאלה רק ,שתמרה זהמדגם
 ' פרוזאי: בגיבוב ונסתרבלה נתארכה שנשתמרה שהשאלה אלא . .למה.

 ואת אכל איר עבדף וטעםאם לרע טוב שץ"סטךע
 אשתהאשר
 ושרות ?רים ?קול עוד אשמעאם

nab~לה. י.ט, )שמו"ב הילך" אלני אל למטא עור ץבדף יהיה 
 ,,י ב-אם". הפותחת נוספת שאלה ע"י כאן נתרחב ' ' אם' ' ' ה: המקיר.דגם
 לטוי הו' באה  השאלות אריכות ובגלל הרב השאלות מספר עללכנראה

 המנומקת. השאלה העיקרית, לשאלה המעבר את להרג-ם כדי"למה" י 1 1 ן 11

 כי... אם.... ה.י.5.
 טא בפ-ט מדת... אם... ה... ולדם בכלל אלה ,העמם הקטבחם

 LC* 'הדגםה...אם.:.כק..כמו:

 '-?טתוץ"ןשמטך

 יכ(. ו" )ארב י?9ר- ?לי סייםשי
 גם .. מדוע. . . אפן . . ה. לדגם זה דגם עגעושווה מבחיגת מב",(והן מבקעתהן
 npDln, שאלות שתי שהנן . . אם. . . ה. בדגם שאלות שתי מופיעותכאן

 השאלה מלת במקום בולט. הכדל ושנו אך אחריהן. שבא למהטפלות

 "מדוע-
 נראה ? הדגמים שני בין מהותי הבדל כאן יש האם והשאלה "כי", המלהמופיעה

 כל מצאתנו ה מ -ל וכן יש; י"א,)במדבר
-'fiNr! 

 י"4 )ירמיהו אלה* קטלגי ע ו ד ל-מ ינ(, ו', )שופטים
 המקראית. בעברית דיאלקטים של מקיומם נובעת שהמילוה אפשר ועוד;כט

 108 הערה וכן פ הערה השוה באוגריתית כך הטענה לחזוק במקור ה"גמקה שאלת פתיחת05נ

 , 113. 5 גיזניוס גםוהשוה

 נמי: א"ת מלש"י" הכלמקניי יא" בב:":ת בהם::("
,י יא( א', )רות לאנשים- לבם והע במעי ילש" ליהעוד
 110. עמ' וינגר,ראה
 המשולשת. השאלה על בדיון לעיל ראה 107.,

 2ש:UT .60 ימ,,הנב אוגריתית השוה108.
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 הכפויה השאיהוגמיחק
 שהחלק שבדנם, יתכן ביניהם.%; מסויימים הבדלים יש הקרבהשלמרות
 עממית, רגשית כאב זעקת סט1נטנית הטחה יש ב"מדוע",' פותחהמנומק

 בו יש ב"כי" הפותח המנשק שהחלק בעוד "מדוע",1יי בשאלההמתבטאת
 זהות על דעת. משיקול הנובעת חכמתית טענה והנו הגיונית, מסקנההסקת
 מהפסוק: ללמוד הלד ה...אם...מרוע...וה...אם...כי...מנסההדגמים

 .. " ימאאיןשם. ?םז'"סירי?ק?,ל?ד

 כב(. ח', )ירמיהו עמי" גת ארכת עלתה לא מדוע כי-1-
 שאלה להרכיב יכולים UH שאץ כיה שתסמוך, מה על לה אין זו טענהאך

 בנוסח: משפט "מדוע". המלה בלעדי זה בפסוקאלטרנטיבית
 " ן שם אק רופאאם בגלעד אק"הצרי
 את לפרש מציע כנראה, בכך, שהרגים הלד משמעות. כל מאבד כזהמשפט י_- - כילאעלתהארוכתכתעמי" -,.'.,
 נראה. וזה.לא העברי ול"מדוע" האתריתי SR-V" כמקביל העברי"כי"

 רגמקה דנם של בכיות משנית, כתוספת ה"כי" את לראות בעינית עדיף כןעל א~
 וארבעה שהתרגומים כיוץ והקדום השליט הפסח היה לא זה נם שמאחכמתה
 .';נם, מדוע. .. אם. .. ה. הטהור המסח על מעידים כת"יעשר

 אלא אחת, כפילה שאלה אחרי מופיע לא ב"כי" הפותח מניסק וחלקהם
 . , י הריטורי: האפקט להנכרת כפולות, הנמקה שאלות שתיאחרי

 תראה שנים כראית 4ם לד בסרהעיני
 1 גברת; כימי ש~היףץם' :9'ף טנישם9י9י

 לץ,וי ילוש?'
- 

 ה-ו(.(יי ך, )איוב תדרוסולחטאתי
da&.19'לזעההידאיןהג11יםראהמאמרועמ -'. -, 
 152 עמ' )השל"א( מ-ה מקרא בית ראה:10ג.

-  
.190 

 ל. ו', מינה יג, ו, עמוס יי-סו; י-ה, ירמ,הו "; ס-ו, ישע,"1 ,יאה וי,אנ- י-מדוע-נ*1 ה-גי- 8ה גהו לפרש יהגן שלא גה.. אם... ה... נימס ם,ס ספקים לו שיש גרון ;וו.'
 ם אין הניר alne הפסוקים uvn "זןגעצס

 שנזני
 פירוש

 פגי-
 רזצ,פ יגר ואס גמזוע,

 היא אם בקיגל מעיקר פעמיים, טכסטים שבכמה נראה, עברית, מילה האוגריהי ל-אב"להגיל
 אלא כיצד שואלת היא שאין כיון משמעות, אוהה העברית -איך" למלה יש אירונית היא ואםאמיתית
 באס. ב', ירמיהו גם אולי ו; להלן( )ראה ה-, עובדיה לט; יי, מ-ח, יח; ס', יתמיהו )ראה לסיבהשואלה
 במובן -איך- משאלת הרומנטידגועבר

 ומובן..השדה: ברור הוא "כיצד- במובן. -איך" לשאלת "מדוע-
 ב' .י . ' 42=43,, עם, )תשל-ב( מ-ז מקרא.בית

- -.1..: *6!. עמ, 110( בהערה המאמר)המוזכר ראה112.
. 

 ראה שוגות בשזיציות ובפיניקית, באכריה באוגריתית במקרא, מצוי וה  גמי  ע'וה.  ן, יום 3!1.,
( ,ץ. ,.. , )בדיאט(. SeafibcsI 11 ב)1011(מש-כ  .4 
 מופית מזמור ובתוהו ב, ע"ב, מדילים למשל ראה במקרא מאד מצוי ;ה צמד חסאהג ,, עוון114.
 .. הפאתי.. -עוץ גסמינות הזה"101

- 
,, 
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]38ן ' אניש1ר יצחק ,,

 המממק גם.החלק אלא הוכפלה, .. אם. הה. ההנמקה שאלת רק לאכאן
 אחר וריאנט החרוז. של מטרי לאיזון כנראה צלעות, בשתי מופיע והואהוכפל
 . ס בפסוק: לראות יש כי... אם... ה:.. הדגםשל

י אפף בנהריסאס-. :הוה סףה "סבנהריםן
 " ח(. נ', )חבקוק ישועה" מרכלתיף מוסיף שי סרשב:'

_, 
.. 

- 
: 

 המנומק החלק הופעת לפני :fis שאלה מתוספת :' . אם. . . ה. היסודילרגם

'..זחה' ".1
 "...' :ס- ר ה..............6.

 במלה הפותה משפט חלק מומיע . . אם. .'. ה. הכמולה השאלה דגם ואחרי"ש
 ההנמקה אל שאלה משפט בצורת ההנמקה מן מעבר שהנו טיפוס ויוצר"הלא"
 ומהותי. Sply הבדל לו הקודמים מן זה דגם נבדל וכאן .uf חיווי. משפט,בצורת
 החלק את מהוות . . אם. . . ה: השאלות שתי היו הקודמים שבכל'הדנמיםבעוד
 ואילו המנומק החלק את מהוות הללו השאלות שתי כאן הרי במשפט,המנמק

 .' ' : "1המלה"הלא"פותחתאתהחלקהמנמק:אי'

 רבבים "נו השמים ואם ץ מישמים הרים ןסןלי"הגש
 -ץ . . . כב(: לרמיהוי"ד, לף" אלהשו!2:ההל54סההוא:הוה

 . . אפס. . . ה. לדנם גם "הלא" במלת הפותח הנמקה משפט ומצטרף"ש

- :

,. 

 ז-' ."סלעשמסאריי
 פדה .)תהלים כף" :?9ה1 תמף . . תחקמ תשוב 5תההיא - תישדאפףללרולר"י .

 . . ה. בדנם עאלות אחרי מופיע והלא" במלת הפהזח ההנמקה ומשפט נםיש
 , מורוזכ. בוזרוז .אמר.

-. - 

",( ה.............ו הדגם וח"1זעל ראהלעיללג11.

 -'%וגן:םזבד:1:תנתס"..ג..מ...ין"י"/י-. כ, ל-א יד-רי, י""ק ירמיהו ח; ס"ה ישעיה יב; י-א, כי,..במדנר ה...אס... דנם ראה"116.

-

. 

 theCounierLanVuage Svlms,:H~doin A_Van במקראראה המלההלאושימושה,118..על
ancientIsrat~.ירושלים היעזת, למדעי הרבעה העדלמי 1"ףנגרס פו 

 תשב-"
 ש440-18 עמ'

 בפירוט ראה שועת, בפחיחעת וגארמימ מצויבמקרח;באעריתית זה צמד דר,פ(דר ,,:119:.עלם
ך- ז,-ל 118. בהערהבמאמרשהחכר  ,ג 
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 הכפולה השאיהדגמי391[

 ' :לאאלאימרתיק ) - (-5טלליי"ייבאנינאםןהוה
 ~.'ח -'

 "ואנילאאראוונאםיהוה'" - :לאםןטסרץישבמיסךים
 כנלכד(. כ"ג: ףרמיהר יהוה" קטם מלא אני הארץ וטת השמןם אתהלא "-

 מורחבים-החלקים ואז. מובהקים ריטורים בטקסטים הזה הדנם ומתפתהיש
 כמו: והמעמקיםהמנמקים

 , -נ 9טי"זיאשקליף נפשי אדם ע"תיימ יןחרהו צגם ןהיה ה ! ?"ה
 ושקואפר:ציע

., ' '.- 
 .ד"הלזהתחראצים

. 
- - -

 ט "- :וימרצתליהוה:
- 

cc 
 .". . " מיטה התראגדית , רשע 5ך?ב,ת פט5 , אבחךהו Dh זה"הלא

 '. ת .וכלמיטהתנתקו" ז ~' . - ושלחרצוצימחמ?'םי
 ': -וענןיןמהודים'תביאןןת נ '--"הלא?יסלי?בלסיף ~-'-

 -.כיתראהעלםוכייתי
 )ישעיהו 'תתעלם"ומבשרף-לא ', .

 ה=ז(;יח,'
 'בשני פותח המנמק כמולות.והחלק שאלות המנומק בחלק מופיעותכאן

 -,ו..משפטיםארוכיםבמלתההנמקה"הלא".הי:
- .  

,1%, ,(, 
' '-' 

 : ההנמקה חלקי ובע המנמקות השאלות חלקי בק מסורג עירוב וחליש

 :ביט לאה עןן יצראס
. . -מלרגלם

 סי( צ"ד. 'eslt"~-)תהלים קיא ("
 .'הלא:. במלה הרותח נימוקה, שאלה לכל בצמוד ניתןכאן

 ל,_
- . 

_-- 
 שבנוסח אע"פ הבאים, הפסוקית את לשייה יש אלה המשפמים שלדגם;ראה

 . ם ; שאלות: לכאורה, אינם, הם הנוכחי בניקודםהמסורה
-fr-- י 

 כתי ידף כסף ורתקית בזסבירהץ% ןצרף סדש'.-ס?9ל!9ד

5l???i ןמיט לא פסל להיין לי :4"ש סלם חרש ןבחר ןר"ב לא ?ץ סרוקה 

 ~rr:c'ר סייעומלא

 :' ר- 'רסיאסמ.9לאשל?ט
 -')-'...-די.";.-.

- 
 יט-כא( מ', )ישעיהו ססךד"' מיידית הןעיסם יאה

-: - 
' 

 ה' אלא הידיעה: אינה'ה' כ הפסוקים'יט: בראשי המציה שהה';ראה

 ז"ז--עיי הטשא-, "בדוד על' בדיון להלן ראה הראשונות השאלות שלוש פבבה על120.
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401[ - אביש1ריצחק

 טל תדמיון מי "ואל השואל הקודם הפסוק אל קשורות והשאלות יייהשאלה
 "ה,ל,ססל" שאלה בצורת ההשוואה באה כאן לו". דמותיתערכוומה

 פתיחות בארבע השוללת, ההנמקה באה אח"כ הל'. נטמעה וכאן"הילימסכן"
 . ,. .. , . "הלא".הנמקהבמלה

-. 
. 

.,
. מקבילים בטכסטים דגמיםחילופי

 השואת שאלה. אותה של מקבילים נוסחים נשתמרו במקרא מקומותבכמה
 התפתחות ועל אחד מצד הילופי.הדגמים על אור לשפוך בה יש אלהשאלות
 קיומם על מסקנות להסקת מוצק בסיס תהווה הנוסחים השוואת שני. מצדהדגם
 שיבשני או מעתיקים שגיאת הם ואין קלים חילופים בהם שיש וריאנטיםשל

 אותה של מסחים שלויה כאמור, מוצאים, אנו ירמיהו בספר וכיו"ב.מסרנים
משאלהט

 ט( )ה', ופשי" תינקם לא ?זה אשר במי ואם :הוה, נאם שפקד, לא אלה "5?ל'(
 )ה', נפשי" תתחמם לא ?זה אשר בניי א6 יהיה, נאם אפקד, לא אלה"5?ל

 כס(. י"
 נפשי" תתנקם לא כוה אשר ב% אם יהוה, נאם 3מ, אפקר לא אלת"מקל

 שהם מדדים" "פסוקים שהם מעידה לא אלה שאלות שלוש של המצאותן'
 ריטורית דוגמא הטו כזה פסוק אלה. שונים במקימות ושובצו עורכיםיצירת

 הללו הפסוקים שלושת ואמנם שונים. בנאומים בו להשתמש שניתןמובהקת
 התוכן. מבחינת והן המבזה מבחינת הן המתאים דבר נבואות, כחתימותמצויים
 . . ה. בדגם אחד ופסוק . . אם. . . ה. בדגם "סוקים שני כאן יש הנדתלעניו
 חריפות הנברת הו' בהוספת ויש חופשים הם החילופים לעיל כאמור . .ואם.

 ללמוד ניתן מכאן כנוספת. אלא כהתרת, לא השניה הטענה הדגשת ע"יהטענה
 שני של קיומם על ומעיד רגיל כדבר ואם... ב-ה... ה...,אם... חילוףעל

הדגמים.
 גד פונה שבה המשולשת השאלה היא מקבילים טכסטים בשני הנמצאתשאלה

 . - - --"חפלא.לף?9עשניםרעכב?ך?ף

 נקש אח שוי, אינו ייין מ.א. עמ' תרצ-ט, ייושי,ס ישעלו סיר מקרא, הקרי ייין י. רא"1!1.

 : , . אאר. הסבר 11 נותן איא המיורהנעיי
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דגמ.'.השאיה'הכסולה11א

-;'ן 1.: ואמ?לןהףךשיםנסףלפניצדיףוה1אלדיף:...
 י - -

 . .ן' . "- דברץץרצף")שמואלב'כ"ד,ע(,' היתששת:מיםד-ואם
 . ., .י : .,ולעומתזאת:.

. 1 

 ,."ג -. ..אסש*שש!יסרעב

 -.-. . ל9?!ת אכייף לחרב צריף מקן neo1 קךשים שי'הנואם

 גבול בקל משחית ןה:ה ומלטף ודבר,בארץ :הנה חךב :יים ?שתואם
 1' .' : - כ"א,יב( )דבריהטיםא',ישראל"

 רק אלא הטכסטים, שני בע ' המצויים ההבדלים כל את לברר בכוונתןואין
 במלת דבה"י בטפר הוחלף השאלה, ה' בשמואל, שהיה מה לדגם. הנוגעבענין

 ה, בץ חופשים שחילופים האחד, דברים: שני ללמיד ניתן' מזה "אם".השאלה
 "ה" של התיקה נסירות מתבטלים ובכך ולמטימיים, מצוים "אם" ,ra1השאלה
 לשאלה מאוחרת הנה "אם" השאלה במלת הפותחת ששאלה והשג:ל"אם",
 פותחות שכה השאלות שרוב הוכיח המשה לשון ואמנם השאלה, בה'הפותחה
 הן בשניה אחת וקשורות הקרובות  שאלות מיי- ,lzz השאלה. בה'. ולאב"אם"
 '. ,ן שאלם: שהאיש לאביהם אומרים יוסף אחי יוסף. בספור המופיעותאלה

 ז( מ"ג, )בראשית יח" לים מקש ר" סי הייים"לעיד
 : שאלם שיוסף אמר הוא עטף כלפי יהודהבטענת

 1 ' . יט(חי מ"ד, לבראשית אח"אי אב לכם"היש

 .. . ה הדגם כלומה -או" הבהירה במלת מתחלפת השאלה ה' לענשו,היעו,
 -. י ~ ן-.ה...יכוללהתחלףלדגםה.:.או..;

 ) - . ,. השירים בשיר מקבילים טקסטים כשם "ש יסודי יותר אחרחילוף

 .בו',יאכתוב:
י. ן - י .1. . (

 :.)'-י.1.

"מירסה5!?ז
5וצוההמתים-

: ', -- .. : 
 ..ו,' ג-"- _נ-מי*בז',ינכתוב~:

 ) -[.: י,"- ,ן-

""אמפףחה5ן9ז
'9מחס??ור-"י" 1. . '.

 "ן=-.
: 

 ן'יה ' - ?םטטןטתדידילד".,י - -'5וצוהרמתים
 החרוז הרמבת והשמה השאלה מלות חילוף האחת חופשת. שתי בולטותכאן

  שאלות. שתי של דגם במקום שאלות שלוש בעל דגם נתקבל ממנהשכתוצאה
 הראשונה השאלה את הפותחת השאלה שה' רואים אנו השאלה מלותבחילוף

 על הן לשל;' כאמור המעיד, דבר "אם" דניאלה כמלה הוחלפה יא,גר,
 השאלה. לה' מאוחרת ה"אם, היות  על מץ ומצד משמעות ללאחילופים

 ' - -4י :' 1 ח. יחהלעעשרפ?12.
- 
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]42ן אב.ישור-ו 'צהב ,,י

 ינ. שבז', החרת מהרהבת ללמוד יש השאלה לה, ה"אם" לאחורההוכחה
 הצלע שאלה. לכל נוספת צלע השפת ע"י אותו ומפתת יא בר, תלר ע,1',

 מענינת לא ולכן שאלה אינה היא הרמונים" "הנצו לצלע שנוספההרביעית
 ., . . .לדעבהכאן.

 "םעיהו מספר שאלות בהעמדת מוצאים אנו דגמים חילופי שהם טכסטשעשי
 נ יהודה. ממדבר השלמה ישעיהו בשילת נוסחן לעומת המסורהבמסח

 !ץלט" ץךיק ?9י וץם. 9לקיס ממביר "הקמח : כד יטעיהומ"ט,נה"מ
 ימלט".ו!י עריץ. .שבי ם א מלקוח מנבור "היקחו.: 1, . .המנילהטסת
 להציל" 5ה 4, 1.4 ואם מפרות קדי "צרה "ה"%ר : . ן ב נ', ישע-הונה"מ

 כח בי אי, אם_ מפדות .ידי קצרה "הקצה : _, .,נוסחיהמרלה.

 iVD1 אדם עוית ים אבחרהו צים יהיה "הכזה ,. . ' ה נ"ח, ישעיהונה"מ
 'W'S :טלר '!שק כאגמ.ן.יאשי..,. הלכף -.',-1נ.י-'1
 ליהנה" רצע ויים. תהרא.צ,ם -חשה .' ו' , . 'י',

 "שק" המלום , מופיעות "ויום" "ושק" במקום ;, נ ' : . ההילהנוסח
 "1,- .יי

_,.'" 
 המקומות.ש  בשני הושמטףהחיבוה הינו "עם", - -

 . '., הנושא.בידוה'
 מענינת ריטורית תופעה מצויה הנדונים השאלה דגמי של השונים בוריאנטים.

 י -- ,.ד ' כמו: לפניה ומועמד השאלה מתוך המשא מבודדשבה

 ד(. י"ח. )איוב ממקמי צוריעתק ארץ מץ!בטלט?זף

 , ,, להיות: צריכה היתה בצורתה.הררלה השאלהכלומר

 ,", . . ממקומו. צור ונעתק ארץ תעזב באפו, eDS טורףהלמענך,

 ריטורי אפקט משיג השאלה בראש השמתו השאלה משפט מתוך הנחטא בידודאך
 .. . אחר: שאלה בפסוק ,מצויה ;nyDtn אותה יותר.חזק
': . ' "' -. "ן5יה?ן%ם,.

 ב(. 9חזקאלכ"ב, סדקני" ?.ר טת חסלטט 1'. ל ' ממשפט,..י
 ' י ' .- שיא"ר,ו. נ,((11ה-נפסוק השינני25!.

 של הלשוני והרקע הישין קוסשר: ישה ההיגוי ו: של מלופים מיכה סמוך הס ה'ייס,ולהי1ר.
 ש, הילו שה"י,ופי" מענ.ן (ינ-41ו. עמ' השי-ט ירושלים, 4מ," ים גממיוה "שימה=יית;שעיהו

 שט.. שם, ראה העהיקיס. בתרגומים ניט~י ייר גאים ואס ,,אם
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 ישאיהיהכפולהדגמימ1[
 הרמלה, לשחוראתהשאלה צריכים אם אץ ובודדיוכאן הנישא הוקדם כאןנם

 ועז- ."ן:נ ,כיתשהיאמצרהאצלאמונביאבאותועמף
ש המ?6טןזידם:)כ',ד(.~; . . ס' 1..,,;'"ממ?6טאיסם(

 , . .]ך ה' .: ,). 'אותהתופעהבצורהיותרמורכבת.מצויהבפסוק:

 האדם בם רוה ירע"מי
 :גי' ,-וע' : :, ,ך ,.,:..הפלההיאל?עלה

 כא(. )קיהלתי"מ?ךתסיאלט?ה-
 -צ-..ו.'י-

 ז:, . -.. י ,2.
 השאלה כלומה עצמן. לשאלות והקדמו השאלות שת; של הנושאים בודדוכאן

 . . . .,. והיוהדת למעלה. האדם בני רוח העולה יודע מי להיות: צריכה היתההרמלה

 על )היא( הרומנים כינויים באו שבודדו הנושאים במקום למטה: הבהמהרוח
 ;-הנושאים.

 '; , ' 1 חרסי ה: -יל . .,',, ,

 ' ':. ,ל - ;ו. ' נ בפסוק: מורכבת בצורה מצויה זו ריטורית תחביריתתופעה

 , י?לךהז צים ,סגה"ח?:ה
.4' 

 ן : ! '.4 ז י?ט' ץ,זת%ם 'ום '
ל  

 ף -- 1י .: 'ך""' :טיק:ייץ%ק ראש. ?שומןמלפף
 '. , : . צים טחראמליה

. 
-- 

 ה( ג"ח, )ישעיהו ליהוה" ךצת ועם

 כאן המשפטים שאלותי של מיבני צירוף כאן אע ביותר. מורכבת הזאתהשאלה
 השלישית והשאלה' הראשונה השאלה . לשני; האחד ' הדוקה בזיקה 'מצוים
 ותוכן,הטינש; אוצר_המלים rfi~n1D גם אלא סבונית מבחינה רק לאקרובות

 .הי"-,ך'% יומאנותאדמנפשו. : -הכזהיהיהצוםאבחרהו
 ,, .', ויומרצוןלה' . ,הלוהתקראצום

 ףאנמת. על שואל'"הלכף" הנביא שאין כיון "שאלה" אינה השניההשאלה
 שהוא הנושא את מקדים בתוכחתו, הנביא, שבה ריטורית סיטואציה כאןיש
 "שוטה. בלשון כלומר,: השלושית: .העיקרית השאלה לסני ומציבו הצום,כאן
 שק לעצמך ומציע כאגמון ראשך את כופף שאתה הלזה לשאול הנביארצה

 התיאור את הקדים הריטורי שבלהט אלא לה'! רצץ ויום צום תקראואפך(ס
 תאור הנה השניה ש"השאלה" 'לטעת אמשר אמנם השלנלי. יחסו מובעשבו

 "הכזה!היה הרמז שכונו, נראה אך הראשונה, כשאלה המצויין "הצום",למשא
 שבא למה מאשר יותר ג-ד( )פסוקים לו שקדם למה יותר רומו אבחרהו",צום

.1zaהמתניפף תמונה התקגוית חיקי נשני פרט שהנג,א אלא מצויה, אעה יגע, 11 גפף התנולה 
 נ; ; . ,. גי,, ד(, אמהה השוה "שקואפריציע- לביטוי המימה. אח להביטכדי

 ן . ל,-
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%1 -:' אבישר.יצחק

., כמה.ישלציןשתטעהעמפוכהבלשתחז"ל,

 - ' . חובה" א, רקפת ערבית:"סיילת
 כנראה רוסק כעף מופיע לא שכאן אלא לשאלות והוקדם המשא בודד כאןגם

 בלעדיו. ומובנת מאד קצרה היא כאן שהשאלהמפס

 אם. ה... בדגם החרו:הרחבת
 צלעי, דו חרת הוא . . אם. . . ה. השאלות  שתי של היסודי הדגם כללבדרך
 כמו: צלעי, דו לחרוז השאלות, משתי הצלעות,. משתי אחת כל ומורחבת ישאך

 לתיין 19פיו!9יש נץ :טמר"מקו?סף
 כו-בז(. ל"ט' )אייב קף" :דיםולי ' ' 9יף:1ן'15?ר עלאם.

  הראשונה לצלע מקבילה הנה השאלות מן אחת לכל כאן שנתוספה השניההצלע
 כמו: הראשתה לצלע משלימה הנה המתוספת השניה והצלע ישאך

 " י- ס?ך19ה לא1?!דיי ןסיקי ץש ץ'ש-פלסה
 כז-כח(. ף, )משלו תכוינה" לאודייו הנחלים ?ל יגש יהלךאם
 - הפסוק: עקרון אותו פי על בנףכן

- ??ה עייו תביאיי . אל :?יע"חצעחתי
 טי(.ש כ"1, טיב עת" ??ל אליה !"ךא ~ . !תעצ שדי עלאם
 ישק הרי בלבד הראשונה הצלע פי על להבנה ניתנות הדוגמאות.הנ"לאם

 הראשונות שהצלעות כך כל הדוק קשר ביניהן קשורות הצלעות שבהןדתמאות
 כמו: השניות הצלעות בלעדי להבנה ניחמתאינן

' מרחיק טלאי ולא יהןה נאם אני, לקריב"לטללי

י; ' :הנה" :QNS יךטיי לאנמך סי?יךים ץ'ש !חסר אם,
 כנ-כד(. כ"ג,פרמיהו .,'

 כמו: ואם... . ה.. בדגם גם באה כוו חרוזהרחבת
' '"PSY לסלןסךי'?י ן???י ססר"סלף

 ח-ט(. מ', )איוב תרעם" כמיהוולקיל " לך כשל זרועואם
: ~הרחבהבדגםאם...אם... מצאי יכן צלעות. לארבע . . ואם. . .ה. הדגם של הצלעות שתי הורחבוכאן

-.,
, 

 טפחיםעללי פרים גש.ם תאכלנה"אם
,- .,. ..-,י

.. 
י כ(. ב', )איכה ונבינו"להן ה' במקדש :הרגאם
 ; י .'..-- ג. ט-ו, יחזקאל בב; י"א, במדבר גם ראה127.
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