
 המקראלפרשנות

מאת

 ן ג מ - ר במ.
התקבולת

 כבר מופיעה היא בלבד, חתימתו שלאחרי הדורות של עניין אינה המקראפרשנות
 בארו ופרשו, שעמדו חכמים מיד נמצאו בכתוב, פורש שלא ומה עצמו1במקרא
 בודאי היו ההימי וצורת בקריאה הטעמים בסיני. למשה הלכה ניתנה בבחינתוהסבירו,
 המתרגמים של עתם בבוא אולם חולק. אין כך ועל זו, לפרשנות הראשוניםהאמצעים
 לתת התאמצו הם עצמם. בכוח למפרשים - מרצונם שלא - הללו הפכולמיניהם,
 שרבו וכמובן השלמים, המשפטים או הבודדות המלים להם שנראו מה לפיהסברם
 היה שנדמה לאחר גם המקרא, דברי לשומעיהם להסביר שנאלצו בתורה,הקוראים
 פירושם. על באושכבר

 לו לסול היה יכול לו, שנראתה הדרך את לו בחר  מופרעים אחד וכלוהואיל
 או פחות מובנים הדברים נראו שלכאורה במקומות מכן לאחר גם בה וללכתאותה
 קשה, מקום בכל a~ne פירושים אפוף פעם לא עצמך מוצא אתה כך ומשוםיותר.
 השח. את האחד וסותרים מרובים שפירושיהם סתומים מקומות ויש בכולו, אובחלקו
 הדקדוק על הקפיד האחד מסורת. של עיין הפרשנות היתה הדורות שבמשךנראה
 המשפט למבנה המשקל כובד את נתן השני לפניו; שהיה שבנוסח המקוד עלוהסתמך

 של לאמיתותו לבוא השראה שאב ומהם לתרגומים פנה השלישי ; מלה של לשורשהאו
 קשיים. להתרת הגיע ולפיהן עתיקות שמיות לשונות חוקר - הרביעי בעודפירוש;
 הכל. נתמצה טרםואעפי"כ
 שקשוייהם הפסוקים אותם הם רובם אמנם במקרא. הסתומים המקומות עדייןרבים
 הכתיב, את לתקן שניסו איפוא והיו לפותרם, יצליחו טרם הפירושים וכלבתוכם,
ה משפטים לשנות מלים, ולהוסיף מלים למחוק המקוד, אתלשנות ל  ובדרכים 
 לא מקרה שבשום ולומר, להחליט אין המקווה. לפירוש ולהגיע לנסות אמרואלה
 במאות חכמינו בידי שהיו בכתובים, נחטט שאם אפשר המטרה. אל אלה פרשניםקלעו
 המקרא את ללמוד באים אנחנו אך 2. שונה כתיב היה שאכן יתגלה הדפוס שלפניהשנים
 שנתגלה לאחר גם בעינינו התקדש אשר הדפוס, אחרי  שנה 450 בדורש, שהואכמות

 שהמקרא ומוכיח משפטים של ארוכה רשימה מביא התנ"ך", עמודי "שבעת בספרו קריב, א. הסופר,.
 עצמם. את מפרשים הם שלדעתי פסוקים, של קטנה לא רשימה בידי אף הקשות. ממילותיו הרבה פירשעצמו
 ח( ט', )תהלים ישב כגון: שונה. בכתיב וגם מרובים, וחסר מלא מצאתי סו - יג מהמאות שוגים בכת"י2.
- 14116( מס' העברית האוניברסיטה של הגנזים במח' )המסומן בכת"ינמצא  נמצא ג(, י"ח, )שם אלי תשב. 

- 893 מס'בכת"י  12958 בכת-י נמצא ז( ס"ד, )שם, תמנו כצדקתי. בקודם נמצא כה( שם, )שם, כצדקי אלהי. 

 קיטל - קאהלה ונוסחאות גינצבורג ותיקוני לרש"י(. המיוחס הפירוש של גירסהו גם היתה זו )אגב,טמנו.
יוכיחו.
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]2[ בר-מגןמ.

 הקובעת; היא 3 חיים בן יעקב שהטביע זו, גושפנקא שונה. וכתיב שונות ונסחאותשהיו
 ללמוד באים אנו ארכיאולוגיה לא שורשים. גלות למען בנטיעות, לקצץ לנו יהאקשה
 מה לפי ויותר דור עשרים במשך שנתקבלו ורעיונות פסוקים שהוא. כמו מקרא, אםכי

 ומנקודות כלל. להעברה מתמם אינם - ישראל תפוצות בכל והחדיר קבעשהדפוס
 המקרא. לפרשנות לגשת עלינו זומבט
 הללו קשות. מלים של בפענוחן העוסקים השונים, הפרשנים על בטענות לבואאין

 הטובה השיטה את מצא הוא שאכן ויתיימר יבוא שהוא מי אם שמים. לשםמתכוונים
 זאת תהיה פתרונם על במקרא הקשים המקומות כל יבואו  ורפיה  למרוווי,ביותר
 יוציאון לא הנוסח ושנויי הפירושים מעשי שכל במקרא, סתומים מקומות יש שוא.טענת
 ואתה מהם, לצאת צר פתח נותנים אינם וגברו, שנערמו הרבים, קשייהם המיצר.מן

 הטעם אניני 4. הדברים תוכן את הבנתך על ולסמוך לכאורה בקש" "להאחזנאלץ
 לא אך להם, יראה הכל הזה. הזרם על להיחשב ויסרבו ורתיעה נסיגה בכךירגישו
 המערכה.עזיבת

 שלכל ופירוש הסברה דרך להציע אבוא כי אף דברי: מראשית מודהוהריני
 נצטרך הכל ככלות שלאחר מקבוע נמנע אני אין זו, לפרשה חלקית יתרוםהדעות
 יפות פנים המגלה שכל ברי, קובעים. והתוכן שהמקום מוצא, נקודת לאותהלשוב
 שמוגבלים להודות נתשוש לא אך גילוייהן. על אנו ומצווים עולמו, את קונהבתורה
 הוא לפנינו המונח הטקסט היסודית: הנחתנו על עומדים כשאנחנו בייחוד בהן,אנחנו

 להשהיתה. או לעוקרה נעז, לא אף רוצים, אנו ואין רשאים אנחנו שאיןאבן-פינה,
 פעם מידי מלהצהיר נרתע לא הפרשון-המדקדק עזרא4א אבן אברהם ר'ואכן
  הנכונה והדרך לו  עמרי לא סממניו שכל הבין הוא אף מעטינה", מתפרשת"והיא

 הבריא וההמון הפשוט השכל על להסתמך היתה לו  שנראתה ביותרוהפשוטה
 יש התוכן לפי : רבים במקרים להוסיף נאלצו הם אף החדשים והמפרשים"מעניינה",
 המלה, פירושלהבין

 מאד, עתיקים הללו והשירה. הפיוט פרקי בין הם הקשים הפסוקים מרביתכידוע,
 כל משלהם. בדרכים הכתב על והועלו ולשונם בצורתם הדורות בפינשתמרו
 שאתה מקום בכל אולם, בהם. מתגלים שהם מטבעם והלבטים ההפרעותהקשיים,
 כשאנו לס גומל שהפיוט החסד וזהו לפתרונו. מוצא נקודות גם מוצא אתה קשימוצא
 אחת במקרא. לעייןבאים

 מהי
 התקבולת. היא

 מוסר, של ורעיונות לב רגשי חכמה, דברי להביע קדם בימי חכמים כשרצוידוע,
 התקבולת. היא ביותר הידוע מסויימים, אומנותיים באמצעים זאתעשו

 הסמוך, - השני במשפט אחרת נרדפת במלה חוזרת אחד משפט בתוך שנאמרהמלה
 בצורה מלים של צמדים מוצאים אנו אוגרית6 בכתבי לו. "מקביל" נעשהשממילא
 צמד = עיר פחל)אסר צמד = מדל~ר עמ'25(; יכפרו, = תעטינפחלו = תמםמקבילה:
 עמ' וחצר, )בית וחטר = בת 30(, עמ' שופטת, = )מלכנו תפטנ = מלכנ 27(; עמ'חמור,

 בימביגו. בקשת לפי 1528, בשנת לדפוס המקיא איי את בהבאי3.

 שהם א-ז, כ"ג, בשמ"ב הפסוקים על והצהיר הקתדרא על סגל מ"צ מרופ' ורבי מורי עמד עת זכורני4.
 מאליו. מובן הנדרש תוכנם כי אם מלים, לפירוש ניתנים הם ואין במקרא ביותר הקשיםהפסוקים
 4.1161-1092א.

 גינצבורג. א. ח. - אוגרית כהבי5.
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 המקראלפרשנות%

 - אשת 34(. עמ' חלון, - )ארובה חלנ = ארבת 34(. עמ' רבבה, = )אלף רבת = אלפ30(.
 וכהנה. כהנה ועוד 36(. עמ' להבה, = )אשנבלאת
 השמים על חביבה היתה פועל( או )שם אחת מלה בת קלה, תקבולת - זוצורה

 קשות. מלים של להבנתן מקור כבר ומכאןהקדמונים,
 מקבלת היא במקרא" דמיון לו "ואין עליה מכרת שרש"י יא( מ"ט, )בראשיתסובה

 אף חייבים אנחש ואין "לבח%". שלה המקבילה את נראה אם ההולם, פירושהאת
 מקדים רש"י ואמנם לבוש. במובן נעום כיום גם מופיעה שבה הערבית, ללשוןלהחקק
 8. הוא" בגד "מיןואומר
 לקבל או ממש להתמזג יכולים ומושמהן בתקבולת להופיע יכולים מלים זוגותגם
 שבים" "דם המלים זוג . . ענבים. ובדם . . ביין. "כבס כמן: מזה. זה תוכנםאת

 שניה: דוגמה המלא. מובנה את לא אם תוכנה, את קבל ובכך "יין" למלהמקביל
 הן האחרונות המלים שלש י( ל"ב, )דברים ישימון". ילל ובתהו מדבר, בארץ"ימצאהו
 7. המלא מובע את לא אם תוכנו, את וקבלו מדבר" "בארץ המלים לזוגמקבילות
 הבודדות המלים כאשר גם תקבולת, המהווים שלמים משפטים במקרא מוצאיםאנו
 והגיעו זו בשיטה שנאחזו חוקרים שנמצאו וכמובן כנרדפות. בתחילה עצמן מגלותאינן
 של ספים שלושה מצא .Lowth) )1 לוטה התקבולת: סוגי של מפורטת חלוקהלידי

 אחת, מלה לא צורתה. את הרחיב כבר בכך והמורכבת. הניגודית הנרדפת,תקבולת:
 אם השני. למשפט מקביל והוא אחד רעיון מקיף שלם משפט אם כי מלים, זוג לאאף
 לגורם מהם אחד בכל מקביל מה ולראות לגורמים לפורטו אפשר שלם רעיוןיש

 השני.שבמשפט
 כג(. ד', )בראשית אידתי סיחה ליד -ושי קילי שטען וקלה?לה
 נראה אנחנו ישרה. בצורה החלקים בשני נמצא הרעיון כי נרדפת, התקבולתכאן
 תואמת, היא ארבע, הוא המשפט מל חלק בכל המליס מספר - שווה תקבולת גםבה

 והיא ב. בחלק רעותה למלה מדוייקת בצורה מקבילה א' בחלק מלה שכללאחר
 חלק. בכל ושלם ברור הרעיון ושלמה, פשוטהגם

 ב' בחלק המלים את גם לסמן נוכל 4 3, 2, 1, בספרות א' בחלק המלים את נסמןאם
 ופירוש. באור של מסויים לשלב הגעש כבר זה סדר ועפ"י הסדר.באותו
 "קולי" המלה פירושה. וזה "האזנה", למלה מקבילה "שמען" שהמלהראינו
 שהוא זה, צמד לראות מופתע אני חדה אזני אם אמנם "אמרתי". למלהמקבילה
 ובסביבתה במקומה מתוכנה מקרינה מקבילה מלה כל ואומר: מסיק ואני נרדף,כאילו

 כמו מתבארת כאן "קולי" אין השני. שבחלק רעותה על בהרבה או במעטומשפיעה
 "אמרתי". של משנה במובן אלא לה( כ"ז, )בראשית נ??ך" קלי עלו "נושאבמשפט
 ד(, כ"ט, פשעיהו א9ךפף" משח "וטץ9ר במשפט כמו מתבארת כאן "אמרתי"ואין
 הקבלה לא אלו; למלים נוסף צליל מצאנו ובכך 8. "קולי" של משנה במובןאלא

 בהרבה. ואם במעט אם ותכנים, מושגים מיזוג אם כי ושטחיתפשוטה
 מסווה. או כסותו מלשון לפרשה ומנסה עליה הסהמך לא ערבית, שיידע שראב"ע, מפליא,6.
 1187-1710(, - .(ו (Lowth לוטה רוברט הלונדוני הבישוף נחשב זה בגילוי החדשים לפרשנים הראשוןד.

 אפשר ר"א של מידות בל"ב שגם סובר סגל מ"צ עזרא. אבן יותר: נראה עזריה)ז( ר' על דבריו ביססשאמנם
 התקבולת. לשיטת מושבע כחסיד התגלה בפירושיו רס"ג התקבולת. אתלמצוא
 שבו המשפט במבנה חד-פעמי אלא מלה של ערכה בכלל אין החוקרים, דעת שלפי להעיר, המקום ובאן8.
 אתה. עובר המלא הראשוני ערכה אין אחרים למשפטים מועברת היא גם ואס משתבצת.היא
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 ב( ל"ב, )דברי טיךתי ישי להטי-8יי ושיייערף
 ומספר ףא שמה ישרה, בצורה החלקם בואי נמצא הרית - נרדפת תקבולתע
 בדיוק מקבילה א' בחלק מלה כל - תואמת היא שוה. הוא החלקים בשניהמלים
 שלם חלק וכל מלה כל בה תחסר לא - שלמה גם היא ב'. שבחלק רעותה -למלה
 שמצאנו "ערף" מהפועל "יערף" המלה את פשוטה; אינה אך הרעיון. בהבנתלעצמו
 מביאים המפרשים רוב כאן. מהמסתבר שונה מובנה בהושע ופעם בתורה פעמיםשלש
 "תזל" מקבילתה את נראה בכך כח( ל"ג, )דברים טל; ?ערפו "שף-*ייו הפסוקאת

 והשפעתה מהקרנתה ב"יערף" יש - שאמרנו וכמו "יערף". של תוכנה את נביןוממנה
 9. "יערף" של השסף מתוכנה יש ובזו "תזל"של

 ב(. י"ס, )תהלים סךקיע סוד :דיו -וסיעה של ?ביד מספךיםסקסים
 מספר שווה, היא ישרה; בצורה חלקיה  ג11י נמצא הרעיון - נרדפת תקבולתזוהי
 - תואמת אינה אך שלם; רעיון מכיל חלק כל - שלמה היא ארבע; בשניהםהמלים
 4,3,2,1 הוא הסדר א' בחלק א'. שבחלק סדר באותו ב' בחלק בא אינו המליםסדר

 "כבוד ומול הואיל פשוטה, אינה גם שהיא ואפשר 1,2,4,3. הוא הסדר ב' בחלקואילו
 ידיו". "מעשה מופיעהאל"
 העולם בבריאת אנו נזכרים שאלות. מעורר אישו הרקיע" = "השמים הצמדא(

 מתקבל מגיד" = "מספרים הצמד ב( נרדפות. הן והרי ח א', בבראשית הידועובפסוק
 וממילא נרדפות לראותן אפשר אבל המלים, בשתי גוון שינוי יש אמנם הוא.גם

 בו יש אבל מילולית, נרדף אינו ידיו" מעשה = אל "כבוד הצמד ם יפה.מקבילות
 כבודו את מפרסם וזה ידיו במעשה מתבטא ה' של כבודו ההמומת, התמורה מןהרבה
 בשטח הרבה לתרום יכולים במקרא השונות בתקבולות כאלה צמדיםבעולם.

הפרשנות.

 בתקגולתז נבחיןכיצד
 שעורר הדבר מה - תקבולת שלפנינו וקובעים מסויים בפסוק מעיינים אנוכאשר
 נראה שהרעיון בכך הוא שהמרם נראה - לעיל שהבאנו התקבולות מתוך לכך?אותנו
 בעיון אבל שונות". במלים עניין "כפל - לקרוא נוהגים שהיו כמו - או עצמו. עלחוזר

 נרדפת אחת מלה זאת: לקבוע בידינו המסייע חיצוצ משהו כאן שיש מוכח יותרמעמיק
 שלכאורה ,ב ל"ב בדברים הרקיע. = השמים האזנה; = שמען החלקים: בשניחוזרת
 = )כמטר בשתיהן שיש הדמיון כ' על יותר סומכים אנו נרדפות, הן טל" - "מטרהצמד
 המוצא נקודת את מקרים בהרבה לנו נותן - אות-עזר או מלה - זה כין סימןכטל(,

 לטעות אפשר מקראות בהרבה בעינינו; קל הזה הדבר יהא ואל התקבולת.לקביעת
 מסולפים. ולפירושים מסקנות להסקת לגרום עלול וזה התקבולת,בקביעת
 התקבולות של רובן רוב של אופין אמנם חשובה. היא גם התקבולת של סשהקביעת
 את בהם לראות שאפשר בודדים, כתובים יש אך ראשונית. קריאה לפי כברמסתבר

 החלקים של למילותיהם שיתקבלו והפירושים יחד, גם וכניודית כישרההתקבולת
 לה. פנים הרבה תורה, של גדולתה בכך הרי אך "הפוכים", הם גם יהיוהאלה
 ואולי זה, לפירוש והשורש המקור כאן טל-; יערפו שמיו "אף הפסוק את נבאר פסוקנו של בעזרתו9.

 ל(. ה', )ישעיהו "בעריפיה" המלה גם ידה עלתוסבר
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 המקראלפרשנות1

 בחלק מלה-מרם שכל בעתר השש תקבו*ק. ודרך המקרם סדר את לקבעיש
 שהדברים פעם לא ראיע כאלה ובמקרים השני. בחלק רעותה את תקבלהאחד

 שונים. לפירושים אפשרויות מהרבה אחת זו גםמסובכים.

 תקבולת שלנוחה
 והיה "מפשוטה" מלה להוציא מסויימים במקרים נהג גאון ס17דיה שר' אמרךכבר
 התקבולת של הפרשני בכוחה נרדפת10; כתקבולת לו שנראה מה לפי אותהמפרש
 ההכרע את לקבל מסרבים אינם החדשים גם הביניים. בימי פרשנינו כלהכירו

 התקבולת אם מקובל מבאור לסגת מוכתם שמפרשים מקרים גם ויששבתקבולת,
 לו.מתעדת

 כב(. ג/, )איוב ?49ח4-"9ר שי אלי-ול-:שישףסקוסים
 משפט בן מורחב תיאור דוקא ולאו תקבולת, זה בפסוק המפרשים שראומשעה

 ישישו" = "השמחים הנרדפים הפעלים "קברן. פירושו ש"גיל" למדים נמצאואחד,
 - החלקים בשב אחד רעיון - נרדפת תקבולת כאן שיש לקבוע דעתם אתחזקו

 מלים שלש ב' ובחלק מוטעמות מלים שתי א' בחלק - שווה לא ישרה;בצורה
 הרגיל הפירוש פשוטה, ואינה 3,2,1 ב': חלק 2,1 א': חלק - חסרה תואמתמוטעמות;

 קבר.ולאהר פירושו "גיל" שכאן ספק אין אבל שבתקבולת, מזה שונה "מל" המלהשל
 שהיא "מלל", המשית במלה סימוכין להם מצאו לכך המפרשיםשהסכימו

 תיל". של חדשה וצורה מאוחרתהשתלשלות

 ב(. ב', )תהלים עקדי-:סד לרכים טללי-טךץ-?~צבו
 תקבולת וקבעו ועמדו תקבולת, כאן המפרשים ראו ורוזנים" - "מלכי השמותלפי
 ב': חלק 2,2,1 א': חלק - תואמת אינה מלים, שלש מול מלים שלש - שווהנרדפת;

 פשוטה. אינה אך חלק. בכל בשלמותו נמצא כאילו הרעיון - שלמה ;1,1,2
 פשוטות. שתיהן שאין לומר אנו חייבים זה? בצמד ההקבלה מהי נוסדו. = יתיצבוא.

 כך לפרשה רשאים ואנחנו "יסוד" מהמלה רבים ממקראות לנו "ידועה "מסדוהמלה
 מקבלת זה ולפי "סוד" מהשורש שהיא לנו נראה אולם ל"יתיצבו". הפשוטהבהקבלה
 במשפט נמצא "נוסדו" של זו להוראה ועזר סיוע שסף. מובן "יתיצבו"המלה

 "טמ בפסוק נסתייע ל"יתיצבו" העסף למובן יד(. ל"א, )תהלים ?לי" 2סד"בהוידם
 להיעזר נוכל למובל, הגעש ואם ה(. ל"ו, )תהלים לא-טיב" דרך על ?ס2טב . . .2סשב
 תייב המובן אין שהרי מסויימת, הסתייגות מתוך אולם אחרים קשים במקומות גםבו

 מתאים. לפירוש להרע כדי הרבה בו יש אך ותכנו, ממון בכל החדש למקומולעבור
 המושגים. שני בין מה מרחק יש בימינו כי אף יפה. הקבלה ורוזנים. = ארץ מלכיב.

 להביאם היה ואפשר רב היה לא ורוזן מלך בין המרחק העתיקה שבתקופהאפשר
 לתת רצה שהמשורר למדנו זו מתקבולת קובע. הדבר אין בשירה בתקבולת.כנרדפים
 ובחלק כסמיכות, ועשאו הנושא את הרחיב א' בחלק לכך. נאה צורה ומצא בקצבשוויון
 ונוי. קישוט לשם זאת עשה ובודאי "יחד". ליואי מלת לה והוסיף הנשוא את הרחיבב'

 מקורית בדרך בההלים מלים הרבה פירש התקבולת שיטת של חסיד שהיה )ש88-ש94( גאון סעדיה ר'10.
 לכך. לו גרמה התקבולת אם המקובל, מן שונה בדרך לנסח או לסרס אפילו חשש לא זמנו( מושגי )לפיביותר
 רס"ג. תהלים קאפח ר"י של תרגומוראה
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]6[ ן ג מ - ר במ.

 אנחת חממם בשש מפריעה, אעה ב' בחלק ועבר א' בחלק עתי ותממם, החלפתנ
 הממושך. ההווה - הביניים שביל אתמבימם

 סו(. י', )איוב עי-י ורשה 1לת?כע
 - שווה שלם, רעיון חלק בכל נרדפת: תקבולת זה במשפט ראו המפרשיםרוב
 - פשוטה לא חסרה. מלה -אין שלמה 2,1, = 2 1, תואמת- מהם; אחד בכל מליםשתי

 חששו ולא מצב, תיאור פשוט כאן השכיח. ממובנן וראה" "שבע המלים אתהוציאו
 כדין. נהגו ובכך , "ורוה" הפכה "ראה" המלה והנוח. הרגיל הפירוש עללעבור
 צווי הוא ש"שבע" להמה יכול לא איש אך קל, צווי נראים שניהם וראה. = שבעא(
 מקבילתה שגם למסקנה התעו ומכאן ביתו, זקן - זקן משקל על סמיכות בהוראו

 אם כי הפועל ע' א זה שאין וכמובן ראה הווה של סמיכות אם כי צווי, אינה"וראה"
 ו'. שלחליפתה

 ג(. מ"ד, )תהלים נתשלמם לאסים תךע - ושטעם הירשת~-ם
 = שיים נרדפות: מלים צמד כאן שראו מפני תקבולת כאן ראו רביםמפרשים
 הוציאו גם מכך כתוצאה ישר. אחד רעיון החלקים בשני ראו כי - נרדפתלאומים;

 - שווה היא 11 ; ל"ותטעם" כמקבילה והבינוה הרגיל ממובנה "ותשלחם" המלהאת
 3,1,2; ב': חלק 3,2,1 א': חלק - תואמת אינה שלוש; הוא אחד בכל המליםמספר
 אפשר כי - פשוטה אינה דבר; חסר ואינו שלם הרעיון החלקים בשני כי - שלמההיא

 מקבילתה כפי פרשו "הורשת" המלה את רואים: שאנו כפי דרכים, בשתילבארה
 מספר הרי נרדפת היא אם ברעיון. גם אם כי במלה רק לא שתה הפירוש"תרע".
 )תשבר "תרע" )גרשת(, הורשת" שאותם הקדומים הארץ יושבי על גם המשוררכאן

 ע"ח, )תהלים בעצמו הספר כך פירש )ואמנם ישראל. את נטעת ובמקומםותרוצץ(
 הארץ את לרשת שזכו בישראל, מדבר כולו הראשון החלק ניגודית, היא ואםנה(.

 פירושו "גוים" ואז מהארץ. שסולקו בעמים מדבר כולו ב' חלק ואילו בה,ולהנטע
 הקודמים. הארץ יהובי פירושו "ולאומים" ישראלשבטי

 משיגרת מלה מלהוציא נרתעו לא נרדפת תקבולת זה בפסוק הרואיםהמפרשים
 פשר רמינים" 9ךדס "ילפוף במלה שורשה את מצאו לעצמם לסייע ובכדיפירושה.
 ח(. ט"ז, )ישעיהו :ם" עברו 4?שו "שלחיסיון או ש ד',השירים
 : צורותיה בשתי התקבולת אתנתח
 שלמה היא : משתנה הסדר כי תואמת אינה ; חלק בכל מלים 3 : ושווה נרדפת היאא.

 ההקבלה. לפי ממש אינו הפירוש - פשוטה אינה שלם; רעיון יש חלק שבכלמכיוון
 תרע, = הורשת 2( מפריע. אינו השונה המיגוון סביר; זה צמד לאומים, = שים1(

 = ותטעם 3( גרשת. - במקרא המשני כמובנו הוא "הורשת" המלה שפירושמכאן
 להקבלה. בהתאם לפרשה מאשר אחרת דרך נמצאה לא שהוסבר. כפיותשלחם,

 ב' שחלק מכיוון - שלמה היא כנ"ל. - תואמת אינה כנ"ל. - ושווה ניגודית היאב.
 לאומים: = עיים 1( כך. כל פשוטה אינה כאן גם אך בשלמותו. א' לחלק ניעדמבטא
 תרע. = הורשת 2( הקדומים. הארץ עמי מובנו השני ואילו ישראל עם מובנוהראשון
 מדגיש המשורר ותשלהם. = ותטעם 3( ירש. מהשורש הראשון במובנו "הורשת"פירוש
 שעליהם הפרשנים אולם ותשלחם, - ותטעם תרע, - הורשת וקבלו ניגודית כתקבולת שפורש פסוק תאן!1.
 הפוך. הפירוש ונתקבל נרדפת זו גתקבולת ראו דברימוסבים
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 המקראלפרשנות1

 המפד מן ותשלחם. = תרע ותטעם, = הורשת תוכים: פעים בשם הפעלות שתיאת
 התקבולת שבקביעת ראינו מלים. של מובנן על עמקות ביתר לעמוד יכוליםאנו

 כולו לתוכן פירוש קבענו כבר - מורכבת( )או שמדית או נרדפת היא אם -עצמה
 אך המיוחד. מובנו את מקבל מהם אחד שכל לאבריה-גורמיה-מילותיה, גםוממנו
 אחרת. בדרך הסדר את נקבע אם מסוימת, בתקבולת מלים של בפירושן רב שוני גםיש
 עמדתנו את פסקנו שכבר הרי החלקים שבשת במלים צליבות או תאימות נמצאאם

בפירושן.

 הסרהתקבולה
 האהד החלק את המשאירות פיוט בדברי ובעיקר - במקרא התקבולותרבות
 אותו נמצא שבו המקביל, החלק עם אותו נקשר אם מובן לעצמו כשהוא הרעיוןחסר.
 מהר. מסתברת השלמתו אך הזה החסרון מורא עפי"רגורם.

 כ"ג(, ד', )בראשית לסירתי ילד - לסלמי סולמי אישלי

 א' בחלק - שווה איתה ; החלקים בשני אחד הוא הרעיון - נרדפת היא זותקבולת
 כי פשוטה היא 3 1, = 3,2,1 הוא הסדר - תואמת היא שתים; רק ב' ובחלק מליםשלש
 הרעיון את משלימים ואנו ב', בחלק חסר הנשוא חסרה: היא אולם בעיה, מהווהאימה
 כיצד לשאלה להכנס מבלי ב'. לחלק גם "הרגתי" המלה על חוזרים כשאנו ב'בחלק
 מוצאים אנחנו ופיוס, התנצלות כדברי או התפארות כדברי אם אלה, מליםנאמרו
 נוכל לחבורתי" = "לפצעי ומהצמד ילד", = "איש המליס שבצמד ההשלכה אתמיד

 לחברתה. מעבירה האחת שהמלה ההשפעה אתלהרעש
 רשלים שאנו כפי גדול הבדל אותו רואה המקרא אין ילד" = "איש המקביל בצמדא.

 האיש את אמנם הוא. רע מעשה הריגתם ילד גם איש גם למך הגבור בשביל בו.לראות
 כאותו וחבורה פצע בין הבדל יש כלום אך לחבורתו. הילד ואת לפצעו הורגהוא

 המרחקים ואין בתוכנם מתקרבים הצמדים ששני וודאי וילד? איש בין שישהבדל
 בחלק הפעולה מלת את הגבור המשורר השמיט במתכוון ואולי כלל. ניכריםביניהם
 חבורה? בשביל רק בילד הצפויה לנקמתו מתאימה מלה מצא שלא מפסב',

 ד(. קי"ד, )תהלים צאן פבני לטילים-קלעית רחד4סקרים
 שלש כעד מלים שלש - שווה היא ; החלקים בשני אחד הרעיון - נרדפתהתקבולת

 מיוחדות בעיות אין - פשוטה היא 3,3; 1 = 3,2,1 קיים: הסדר - תואמת היאמלים;
 חוזרים ואנחנו הנשוא חסר ב' בחלק - חסרה היא מייצגת; שהיא המטפורהמלבד
 תפיסת את ראשון במבט מעכב התקבולת שוויון 12. ב' בהלק גם "רקדו" המלהעל

 רקדו. - האוא שני, גורם חסר שכאן מהר, "לתפוס" לנו עזרה תאימותההחסר.
 להשאירם רצה  לא  השני,  מהחלק "רקדו" המלה את  המשורר השמיט כי אףומעשין,
 "כבש-צאן". מלים לשתי הדימוי את מחלק כשהוא החסר את ומילא הפעםבקצב
 בדימוי רקידה ול"גבעות" כ"אילים" והדימוי רקידה ל"הרים" המשורר נתןולמה

 בכך. טעם שיש אפשר היא. אחת הפעולה בשניהם כי אףכ"בני-צאן",
 תעבד" אחיך ואת תחיה חרבך "ועל הפסוק את בפרשו .Gewirtz) )5 גגירץ זה בשטח לעשות הגדיל12.
 ר' איטמולוגית. בדרך לכך  סימוכין  והביא ל"תעגר". הקבלה "תהיה- גמלה יש  שילו ש,  כ"ז,)גר'

Israel01 Poet~v Early the סו Pathems 
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מא בר-מנןמ.
 חג י"ד, לימי" צרה בעת יטרלל--מתועיטחנה
 שתי חלק בכל - שתה היא החלקם; בשר הא אחד הרית נרדפת. תקבולתשהי
 בטוי כאן צתן רק הזמן. תיאור אין א' בחלק חסרה: שהיא בודאי אך מוטעמות;מלים

 ופשוטה. תואמת .היא ה' שללמעמדו
 לחלק ב' מחלק צרה" "בעת הזמן תיאור את - אחורית המשכה - מעביריםאנחו

 שם ל-ה' המשורר נתן א' בחלק משיינת: תופעה כאן המשפט. את הבהרנו ובכךא'
 הברות( שלש )בעלת אחת מלה רק לו קבע ב' בחלק הברות(, )חמש מלים שתיבעל

 פיוטית נטיה יש אומר: הווה הברות(. שלש )עם מלים בשתי הזמן תיאור אתוהרחיב
 מהם אהד כי אף מלותיהם, במספר שאפשר, כמה עד שווים, החלקים אתלהשאיר

 המשכה. - להעברה ונזקק ברעיון שלםאיש
 באחד והבחירה רבים, פתחים משאירות התקבולות מקראות בהרבה כי לומריש
 הבודדות. המלים של מירושיהן גם מכך וכתוצאה הרעיון, של גורלו את קובעתמהם
 בהם. להתגדר שדות ומשאיר הפרשנות את מעשיר אתה בכך שדווקא לומר,מותר
 : הפסוק את נביא טיפוסית כדוגמא הפסדת. שלא וודאי - מסתברות האפשרויותואם

 כס. י"ג, פרמיה חברבורותיו ונמר - עורו כושיהיהדך
 א' בחלק - שווה איפה ; החלקים בשר הוא אחד הרעיון כי נרדפת, תקבולתזוהי
 היא הברות(; ארבע השניה למלה )אמנם, מלים. שתי רק ב' בחלק ואילו מליםשלש

 הנשוא חסר הרי - שלמה אינה אך הנחתנו(, )לפי 3,2 = 3,2,1 הוא הסדר -תואמת
 תכונה מציין הפסוק בעיות. בה אין ולכאורה פשוטה להקרא היא וראויה ב'.מחלק

 ושאלה עורם. צבע את לשנות מסוגלים שאינם ונמר, כושי היצורים לשנימשותפת
 המועברת-ההמשכה שהמלה קבענו לסמוך. מה על לה יש הנביא בפי זוריטורית
 13. "היהפך" המלה היא -הקדמית

 ולחי. לאדם משותפת תכתה מביא הנביא נמר. = כושי : למדים נמצאנו זומתקבולת
 ב( הנמר. לא אף הופך הכושי לא מטבעוז לו נקבע אשר את מהם מי יהפוךכלום
 אינם והללו חברבורות, הם הנמר אצל עור, הכושי שאצל מה חברבורותיו. = עורוב(

 הם. ועומדים קבועים מטבעם כינהפכים,
 מרבי: לוי מיניה "בעא הבא בהקשר זה פסוק מוצאים אנו ע"ב ק"ז, שבתבמסכת

 מאי חברבורותיו. ונמר עורו כושי היהפוך דכתיב חוזרת שאינה לחבורהמנין
 קרא, אמר ממש ונמר רש"י: מוסיף זה )ועל ריקמי ריקמי דקאי אילימאחברבורותיו

 אף חוזרת אינה דכוים עורו מה ככושי, אלא ליה מיבעי מוניו נמר במוניה( מנומרשהוא
 כהני היהפוך הוא, תמורה לשון נמר והאי רש"י: מוסיף )ושוב חוזרת. אינהחבורה
 יתקשה שלא לקדמותו לחזור עורו, חבורת וימיר כלומר חברבורותיו, ונמרעורו
 המכה(". במקוםהעור
 תהיה והתקבולת כושי, היא - הקדמית ההמשכה - המועברת המלה זה הסברלפי
 "ונמר". - "היהמוך" הנשוא - לפועל הקבלה איפוא קבלנו 3. 1, = 3,2,1 סדר:לפי
 עצמו וזה ב'. לחלק התימה( )ה' א' בחלק הנמצא השאלה סימן את להעביר שישוודאי
 שתי אם כי יצורים שני בין משותפת תכונה כאן אין אחרת. תמונה כבר לסמתן

 עולה המועבית המלה אם 88(. ע' ס"א למקיא- )ב"מבזא קדמית" "המשכה זו להעברה קורא סגל מ"צ13.
 אחורית. המשכה היא - א' לחלק ג'מחלק
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 וחברבו- שחור( עור לכושי לו יש כושי. - אחד איש של בתפו מצבים שר -פעולות
 ימיר14. שפירושו לאחר חבר, לו למצוא שעלינו חדש, פועל וקבלתרות,

 לא שלמים, למשפטים לזוגות-מלים ועברה בודדות במלים שהתחילההתקבולת
 תוכנה את הבודדת במלה ליצוק התכונה בה שולטת עדיין מקוריותה; אתאיבדה
 "תוכה" את מה במידת ספגה מלה-גורם שכל ולאחר המקביל. שבחלק חברתהשל
 תדע היא ידועה שבשעה הזאת, התוספת את בחובה נושאת היא מיד - כפילתהשל

 לפי בשעתה שרם( מלה שספגה תוכן אחרת: לשון תוספת. אותה במקום גםלבוא
 אחרים. למקומות גם מה ובמידת ולשעתה למקומה מסוימת-ספיגתהתקבולת

 יז(. ע"ב, )תהלים שמו. ינון שמש לפני - לעולם שמויהי
 - בשתיהם אחת משותפת מלה גם בשניהם; אחד רעיון - נרדפת תקבולתזוהי
 אינה מלים; ארבע ב' בחלק ואילו בו מלים שלש רק א' בחלק כי שווה, אינה ;"שמו"
 אין - שלמה היא י1 2,1; 3,3, ב' בחלק ואילו 3,2,1 א' בחלק שונה, הסדר -תואמת
 המלה פירוש מה בעיות: פרמת היא פשוטה, אינה אך הלק. בכל כלום חסרהתוכן
 מאליו מתבקש הרי הנשוא טעמים. משני פועל-נשוא בה לראות חייבים אנחנו"ינון"?
 יהי. - הקבלתה ועוד ב'בחלק

 המלה של מתוכנה הרבה בתוכו מכיל שמש" "לפט שהבטוי 1( למדנו: זומתקבולת
 ה(. פסוק פרק, באותו ירח" "ולפח הבטוי גם במחשבה עולה משים )ומבלי"לעולם".

 ב"יהי". החבוי התוכן מן יש מן משורש - שבפועל2(
 יחידה מלה זו אין זה? במובן במקרא זה הפועל נמצא היכן בשאלות: יבואוואל
 הראשונית היסודית למסקנה חוזרים ואנו ורע. אח לו שאין כליתא, המתייצבתבמקרא
 18. שיינו""לפי

 סי(. ה', )אייב חיית סוק מפיסם-וטרד טסךבניטע
 מלים שלש - שווה היא ; החלקים בשני אחד נראה הרעיון - נרדפת תקבולתזוהי
 היא 4,3,3. - ב' ובחלק 3,2,1 א': בחלק משתנה: הסדר - תואמת אינה חלק;בכל
 מנסים אנחת הנשוא. חסר ב' בחלק ואילו הישיר המושא חסר א' בחלק -חסרה
 אחורית השלכה - א' לחלק ואילו ב' לחלק "ויושע" קדמית המשכה כאןלראות
 ומהי ? מפיהם - זה בהקשר "מחרב" של מקומה מה פשוטה. אינה גם היא אך"אביון".
 המשכה כאן שיש אומר הווה 17. "מפיהם" המלה על ב' שבחלק "חזק" שלהקרנתה
 הרשעים של מפיהם תמורה. שזו מפיהם - מחרב מפרשים ואנו "חזק". של גםאחורית
 שקר" קלסם לשינם טת "וידרכו הפסוק את לנו מזכיר זה חרב. כמו שהוא)החזק(
 אין הרי וכאן דומה הקניין יחס של בנטייה השמות שני באים שם ב(. ט',)ירמיהו

 מקומות לכמה אב - בנין )וגמר( זו מלה על לבנות ניכל - דעתי לפי - התלמוד פירש את נקבל יאם14.
 כלל. מרתיענו הדבר היה ולא הכירם לבלי עד פניהם משנים היו פסוקים שהרבה ואפשר במקרא.אחרים
 מכאן וכו'. לעולם שמו יהי כדכתיב משיח( )של שמו ינון אמרו: ינאי ר' דבי ע"ב: ע"ה בסנהדרין15.
 ב'. בחלק נשוא אין אך 2-2. 8,3 = .3,2,1 אחד חסרשהוא
 פירושוז נרחיק האם - זה ל"גון" ותוכן קשר כא( כ"ט, )משלי "מנון" במלה למצוא נרצה ואם16.
 הפעלים ולא הגופים לא תקבולת. של דרכה ;וסי כלל; מקפידים אנו אין לחלק מחלק הגוף שינוי על17.
 וחופפים. מקגילים להיותחייבים
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 מחרב )ם, ויושע הראשון החלק את נסמן אחר. תיאום לעשות עסה מפיהם. -מהרבמ
 המשכה רק יש אחורית, המשכה כאן אין )2(. אביון פ(, הזק ומיד = )3( מפיהם)2(,

 שהמלה וודאי מחרב". "אביון מלים צמד קבלנו ב'. לחלק עוברת "ויושע" -קדמית
 שימחות אות ב-מ' לראות רוצים אם מסויים; קושי שרמת ניקודה לפי"מחרב"

 בה. רמלימ שאנו עצם, שם אותו החרב, את פה נראה כורחנו ובעל)בכלמי"ת(
 מכירים. שאנהם מזו שונה מלה של תחילית מ' שכאן ורומזת אותנו מכוונתהתקבולת
 נוסף עצם בשם אותנו מעשיר זה ופירוש המך. - הדל - העני : משמעותה זו"מחרב"
 בשבילנו אך לכך, אטימולוגי הסבר איזה למצוא שנוכל אפשר "אביון". הנרדףלשם
 "ומע זו: להוראה שם במקרא יסוד גם שיש יתכן סיפוקו. על בא הפירוש מיותר.זה
 של מתוכנה פה גם יש שמא ". ק"ט, )תהלים מחרביסיסם". ?דךשו ןששלי, לויו:פש

 ידים. ושפלות מסכנות של צד מביעה והיא "אביון", -"מחרב"

 ו(. מ"ט,. )בראובת ?לדי שי-שסד לחסלם - נישי של-יבא?סים
 - שווה היא החלקים; בשני הוא אחד הרעית שלילית, נרדפת, תקבולתזו
 אין - שלמה היא 3,2,1; = 3,2,1 הוא הסדר - תואמת היא חלק. בכל מליםשלש
 "בסודם" המלה פשוטה. אינה אך מהחלקים. אחד בכל דבר חסרהרעיון
 הדקדוקית. בצורתה מכבידה היא גם "תחד" והמלה משיגרתה יצאהכביכול,
 ולא "בקהלם" מקבילתה של הקרנתה את קבלה "בסודם" שהמלהראש
 חברה-עצה18. השני פירושה את נקבל )סוד=רז(; כמקובל לפרשהנבוא

 ואנחש "בסודם" המלה של ותוכנה מכוחה הוקרנה היא גם "בקהלם"המקבילה
 - "תבוא המלים צמד יותר מעניין מסויימת. חברה המציין מיוחד משהו בהמרגישים
 בין ההקבלה עצם הרי הוא( זכר לשון ~כבודי רש"י של בחששו לשוע מבליתחד".
 מפרשו שרש"י תתייחד, אל המלה. של להבנתה הרבה לנו נותנת ל"תחד""תבוא"
 אדרבא, מחייבנו. אינו - כ( י"ר, )ישעיהו לחבורה" אטם "לא-ססד בפסוקומסתייע
 מתקרבת כאן ו"תבוא" ל"תבוא", המתקרב "משהו" יש שגם מוכיח העוזרהפסוק
 הרעיון. בהבנת לשבח טעם העתן עסף, פירוש כאן קבלנו והרי "תחד"למושג

 כאלה, דוגמאות חסר המקרא אין - עליו מעיר שרש"י הדקדוקי לקושיואשר
 הטמיעה-האסימי- פשוט בזכר. נשואים תקבל והנקבה בנקבה נשואים מקבלשהזכר
 ה"י". במקום ולעלות לצוף תחד של ל"ת" גרמה בפיוט, והידועה המקובלתלציה,
 מיותרת. - שני לגוף שלישי מגוף הפניותהחלפת

 ד(. פ"נ, )תהלים על-4פוויך סיד-מ?יאצי ?אריסו?ל-עלך
 הואיל נרדפת תקבולת שכאן להנחה מקום פתנים בעתיד והפעלים "על"המלה
 רק ב' ובחלק מלים שלש א' בחלק כי - שווה איעה הוא; שאחד לנו נדמהוהרעיון

 ואינה שלמה היא 1,2; בשני ואילו 3,2,1 הסדר: בראשון - תואמת אתה גם מלים;ש%
 מסקנות מסיקים אנו וממנה - פשוטה אינה ; מהחלקים אחד בכל שלם הרעיוןחסרה,

 מן הרבה בו שיש חידוש בשבילנו זה והרי ל"עמך" מקבילה "צפותך" 1(מקוריות:

 פעם 11 - 0נ ואילו הברה. = כאן כמו מתבארת היא מספרם ומחציה במקרא. פעם 21 מופיעה ;ז מלה18.
 חברה. ראשון: פירוש לפי גם לבארן שאפשר אהדות יש ביגיהן גם כי אם המאוחר. מובנה לפי מסתברת היאהאחרות
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 אהבתו רגשי את בכך מביע והמשורר מיוחד חיבה בשם נקרא ישראל עםהמעניין19.
 מקביל סוד" "יערימו 2( אויביו. - משכניו הרבה סובל הפרק, תוכן שלפילעם,

 המלה יערים". - "ערום המלה מן "יערימו" פירוש שכאן לומר,ל"י%עצו".
 ערמומיות, - עורמה מעשי אלא רגילה התייעצות לא מובן, תוספת מקבלת"יתיעצו"
 20. חברה - המיוחד מובנה את כאן מקבלת "סוד" המלה שגםוכמובן

 פתי. טסויטת נאמנה ה' נפש-עדות משיכת תרימה ה' תירתא(
 עינם. מאיךת ברה ה' מצות - משמסי-לב ישרים ה' סקוךיב(
 ח-י(. י"ס, )תהלים ?סדי. צדקו אלת ה' לשפטי - לעד עימדת טהירה ה' יךטתנ

 )תקבולת מלים. חמש מחלקיהן אחד בכל - שוות נרדפות; הן המקבילותשלש
 שלמות, הן החלקים; בכל נשמר 5,4,3,2,1 הסדר תואמות הן חריגה(; נראית אחלק
 זהות אינן המתקבלות הפעולות - פשוטות אען בשלמותו. נמצא חלק בכל הרעיוןכי

 נתנה א' תקבולת מהןז למדנו ומה והרעיון. התוכן שיתוף יש הפשוט. במובנןתרדפות
 לחשוב מטים ואנו פתי". "מחכימת כעין שהיא נפש", "משיבת המושג של הרחבהלס

 רעיון וזהו הנפש. היות כעין ה' מתורה המתקבלת החכמה בהשגת רואהשהמשורר
 רואים ואנחנו זה על זה משליכים - -נאמנה" "תמימה התארים מתפיסתנו. רחוקשאינו
 היא התורה מרגיש: שהמשורר הרגשה, אותה מעין מהם אחד ובכל יחדבשניהם
 בחלק ב'; תקבולת זו. הרגשה מכיל הוא גם לעצמו תואר כל ליקוי. בה ואיןמושלמת

 והנשואים התארים יחידה, נקבה התשא ב' בחלק ואילו זכר, בריבוי נושא רואים אםא'
 המושא א' בחלק מעשינת: תופעה מוצאים אנו במושאים אולם כדרוש, החלקיםבשני
 טון של מיוחדת כוונה בכך לראות אין האם זוע. הוא המושא ב' בחלק ואילו יחידהוא

 התואר וכן יחידה, נקבה הוא הנושא א' בחלק - הפוך הסדר ג': תקבולתוקצב?
 פועל והנשוא מופשט, והתואר זכר ריבוי הנושא ב' בחלק ואילו עומד פועלוהנשוא
 המספר לשיוויון אלא באה לא שכאילו עזר, מלת ב' בחלק וגם א' בחלק גם אךעומד.
 ובקצב.במלים
 כל והללו, שלמה. תפיפה להיות חייבת אינה שתקבולת למדים נמצאתכאן
 זהים. ונעשים אצלה מתמזגים שהם עד רעהו על איש מקרינים שבחלקים,המרמים
 מלים צמד להיות שהפכו אלה ממקבילות כמה נמצא אם נתפלא לא גם כן עלואשר

 וכדומה. והדר הוד ואמת, חסד כמן בלע"",)הנדיאדיס
 המלים שש את שנמצא ודאי - ומכותות סמוכות שבאו התקבולות לשלש ששייךמה

 שאית מורכב, מובן באותו זו במקום זו ובאות מתחלפות כשהן והתארים()המשאים
 21. ה' דבר - יסודי אחדאלא

 בתקבולתהלקח
 נמנע לא אך במקומו, ומרכיביו הרעיון את להבין אמצע בתקבולת רואיםאנחנו
 לשון קביעת גם מהתקבולות ללמוד רשאים אם אחרים. במקומות גם בפירותמלהעזר

 בינה וההשלכה הקשר את אחת בראיה בה לראות ואין כו( כ', )איוב במקרא אחת פעם עוד יש כזו מלה19.
 סופית. שלילית מסקנה להוציא אין אולם תהלים. של זולבין
 שעליה להתייעצות, מדרך הרבה נקלקל זה בפירוש אך רז, - סוד הרגיל במובנה לקבלה גם אפשר אמנם20.
 . . . לדבר המשוררממשיך
 אחת. שהן %7-8 בהן וראה קי"ט בפרק כתמורות - כתחליפים אותן להעביר המשורר היה יבול כך ומשום21.
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]12[ ב,ר-מגןמ,

 למקום בעוברן מחיוניותן מאבדות הן אין מסויים בהרכב באו כי שאף מבים,רצירת
 ההם הצבים השעו בהן ולדרך לצורה נאמנים שנהיה כמובן, הוא, ראשון תנאיאחר.
 גיליו.לידי

 כ(. ל"א' )משלי לטייל קלסה וזךיס לצגי- יךשהליה
 כף : ניבים שני כאן למדנו פשוטה. ואף שלמה תואמת, שווה, נרדפת, תקבולתזוהי
 הסדר את שנית ותמיכה. סעד : מובנם ושמהמ )בפיעל( משלחים וידיים )בקל(פורשים
 שנית כף. פרישת אינה כפיים פרישת מובנו. את שנית - המין את שמת תוכנם. אתשמת
 המושא גם ידיים. לשלוח אינה ידיים לשלח מובנו. את גם שנית - הדקדוקי הבניןאת

 נאמר: שלפניו בפסוק ואילו לאביון" שלחה "ידיה קובעים. שלו היחס ומלתהעקיף
 כולו. את ולא המב של חלקו את בכך לראות תוכל בכישור" )ש( ללחה"ידיה
 היא לאביון לשלח ואילו לעני לפרוש אחת כף תספיק מדוע לשאול: מקוםיש
 אם לנו. ומסרה אותה קבל שהמשורר לשון, טביעת שזאת משמע ידיה? לשתיזקוקה
 תלוי. האשם בכתוב לא האחרים, את יטעו ואף ויטעו אחריםיבואו
 מקור גם ואולי הלשון, לחקר נרחב כר לפתח כדי בו יש זו בדרך בכתוביםעיון
 למשוררים, חיובי הערכה יחס מתוך זאת וכל במקרא. פרשיות של זמניהםלקביעת
 ההמון. מן אותן אספו לא שבודאי מסוימות, לשון צורות לנו והגישושעמדו

 יא(. נ"א, )תהלים יסה ותסי ושל טרשיי ?וךסייר
 ההמשך ולפי תקבולת, כאן שיש קבעו כבר עונותי" - "חטאי הנרדפים:השמות
 שתים; בן רק ב'- וחלק מלים שלש בן הוא א' שווה-הלק ואינה נרדפת בהראיה
 נמצא הרעיון - שלמה היא 1,2; = 2,1,1 נשמר: אינו המלים סדר שהרי תואמתאימה

 רואים אנחנו ברורה. הקבלה כאן שאין מפני - פשוטה אינה ; החלקים בשניבשלמותו
 קבלה "מחה" המלה "מחה". הקטנה למלה מקביל ." . . מ פניך "הסתר שהניבאמנם,
 יכולים אנחנו בכללותו אולם פנים. הסתרת משום בה יש - ההדש תוכנה אתכאן

 לא - להתעלם - לבטל הזה. במקום המתבקש התוכן את בו ונראה חדש ניבלקבל
 ובכל בעיות. מעורר הוא ואין ידוע עומתי" - "חטאי הצמד לזלזל". -להתחשב

 לכל המיוהדים הביטויים שני יובנו כן על ואשר המושגים, שני בין הבדל-מה ישזאת
 עוונות ובשביל פנים הסתרת להציע המשורר מעז חטאים שבשביל מסתבר מהם.אחד
 כעוון. חמור כה אינו שחטא מכאן, למחות. מבקשהוא

 כד(. מ', )איוב ע"ב-טף ומסגי-ומוחקיםיע?יי
 תקבולת שלפנינו הלב תשומת את עוררו קל בעתיד והפועל ב השימושיתהאות
 מיוחדים באמצעים ומשתמשים חזק יצור הוא הבהמות הוא: אחד הרעיוןנרדפת.

 ותואמתז שלמה התקבולת האם חלק. בכל מלים שתי - שווה היא עליו;"להשתלט"
 נהירים. כה הענינים ואין כלל חפיפה כאן אין - פשוטה שאינהודאי

 מהן אחת ובכל כאן, לניבנו מתאימות וכולן שונות, בצורות חוזר הזה שהניב פעמים 21 במקרא נמצא22.
 הניב. של והיסודית הנכונה כוונתנו זאת שאמנם לראות יכולאתה
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 המקראלפרשנותיח

 = 14 אח4 או ג2ן י 24 כאף סדר (יזה פרלמערה יפוט לפת עומדם אסתאן

 ראשית, ומקורי. משיין הסבר מתקבל הרי נוטים( אנו )ולכך אחרון לשון תקוט אם2,1.
 מבחוץ, המכשירים על מדובר התאור בכל שלש. הראיה לעיניים-אבר ער"ן כאןאין

 בה ויש ל"מוקשים" מקבילה זו מלה "בהמות". על להשתלט בבואו להם נזקקשאיוב
 "נקב ממקבילתו הרבה כאן מקבל "יקחנו" הפועל גם כן על יאשר זו23. שלמתוכנה
 של אפן את כי אליו, יגש לא האיש היטב. אותו תופסים האיש שביד המכשיריםאף",
 בפעולות רק זאת עושים אחרים, יצורים עם שנוהמם כדרך לנקוב איןבהמות

 מוקשים. כגוןמיוחדות,
 השף ביחס באה ראשונה שמלה השינוי במוקשים. = בשמו א( זו: מתקבולתלמדנו
 אין שבתקבולת אמרנו כבר להטרידנו. צריך איש - בריבוי רק המקבילהוהמלה
 סתמית. והשניה בנטייה באה הראשונה כאן גם אף. ינקב = יקחנו ב( נשמרים.הגופים

 ולמדנו לאפו. כוונתה ב' בחלק ש"אף" למדים נמצאנו הראשונה שלמהשלכתה
 בביאורו. מצומצם אינו לקחששורש

 יד(. י', פרמיהו מייל ציעף ?ל הגיש - מגעת קלם ?יגיער
 מספר - שווה היא החלקים; בשני אחד נמצא הרעיון שהרי - נרדפתהתקבולת

 שום תחסר לא - שלמה היא 3,2,1; = 3,2,1 תואמת כאילו והיא שווה. בשניהםהמלים
 בחלק המופיעה שהשלילה ודאי פשוטה. אינה אולם החלקים, באחד תעדיף ולאמלה
 לו אין א' בחלק ב'. שבחלק "מפסל" של שלילה אותה ממש אינה "מדעת" -א'

 שאין מפני "הוביש" לא כאן ב', בחלק כן שאין מה ונעור, ריק והוא דעת כללאדם
 המשפט את נקח אם אולם ומובנת. פשוטה תקבולת כאן אין ולכאורה, פסל.לו

 שהבושה כפי לדעת, אדם כל אצל משיחסת הבערות שווה. שהיחס נמצאבשלמותו
 שהוא לו נדמה בדבר שהמטפל מוכיחים, זה אף זה פסל. בעשותו לצורףמתייחסת

 נבון. באמת שהוא והוודאות השכל מן כלום בו אין עצמו. את מרמה אלא אינו בו,בקי
 זה. על זה וממובנו מתכנו משפיעים לעצמו מרם וכל בשלמותם החלקיםשני

 במלה לראות שאין מוכיחה הקבלתם עצם הוביש. = נבער א( זו: מתקבולתלמדנו
 להיות פשוט אם כי להתייבש, או להתבייש צורך כאן אין הרגיל. מתוכנה"הוביש"
 שאותה המקומות יתר על זה פירוש השלכת ומכאן מבולבל, עשתונות, אובדמדוכא,
 של פירושו את להרחיב שאפשר וכמובן כזה. אלא אחר מובן לה ואין מופיעהמלה

 שבו איבי, ?ל שאד ??בהלו "?בישו בקל. גם אם כי בהפעיל דוקא לאו הזההשורש
 יא(. ו', )תהלים יגע".?בשו

 האדם הצורף. אצל הדיכאון כמו האדם, אצל מפורשת בצורה מתגלההבערות
 מומחיותו שעצם מכיר והצורף מלאה לבערות סימן הוא בשבילו הפסל שמעשהמכיר
 . . . הוביש הוא מדוכא. והוא לו רע סימן פסלבעשיית
 יג(. י"ז, יתמיהו ?כתבו בלוז וסורי ?בשו, עזויף?ל

 שהיא נדמה ; החלקים בשני אחד הוא שהרעיון ממחים ואנו נרדפת היא זותקבולת
 לפה מוטעמות. מלים שלש ב' ובחלק מוטעמות מלים שתי רק א' בחלק שווה;אינה

 טה כ"א, לשמ"ב קיני - קין מן שהתגלגלה מייחדת, מלה היא שיאת יאשעי הדין מן לפנים כאן ואנהג23.
 בנמצא. ואינה והמלים הקיצין כל כלו אם גם קובעת התקבולת - הדין לפי בע'. ק והוחלפהבריבוי
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141[ בר-מגןמ.

 2,2,1; = 2,1 נשמר הסדר כי תואמת, שהיא נדמה המתעוררים הקשיים אתשנפענח

 פשוטה אינה חלק; בכל דבר חסר אינו הרעיון - ראייתנו לפי כי שלמה, שהיאאפשר
 = "עוזביך" אם החידוש. בכך אבל ובביאורן. במובנן חופפות אינן שהמליםמפני

 המקובל. ממובנה חורגת זו אף וזו יכתבו", = "יבושו ההקבלה נשארת בארץ,"וסורי"
 לומר, מותר קובעות. כאן היחס מלות שאין מלמדת וסורי" = "עוזביךההקבלה
 אין ודאי "וסורי" אבל עונשם. על יבואו ש"עוזביך" ממנו ומבקש לה' קוראשהנביא
 "סורי כא( )ב', ירמיהו בדברי נזכרים אנו פיוטי. ריבוי פשוט אלא סף יחס משוםכאן

 כמו הפיוטי, במובן אם כי רגילה בדרך "יבושו" לומר הנביא ברצון איןהגפן".
 מל "יכתבו" של מובנה את מוציאים אס ובע"כ יא. ו', ובתהלים ט י"ס,בישעיהו
 הפיוטי לתוכן החופף תוכן כאן יש ל"יכתבו" אחר. לשטח אותה ומעביריםמורגלותו

 בארץ המלה לאמר: 2,3,1. = 2,1 ולקבוע הסדר את לשנות רצוי כאן אך "יבושו".של
 )בארץ( יבושו עוזביך כל נקראת: והיא אחורית המשכה גם שהוא המקיף, המושאהיא

 הריבוי צורת אם כי הקניין גוף מתוך "וסורי" במלה אין יכתבו24. בארץוסורי,
 עולם. לדראון בארץ יכתבו - יבושו - הסורים - ה' את העוזביםהפיוטית.
 כאשר רק יפה כוחו עתיד. בנפעל בנטייתו כתב, לפועל חדש תוכן כאןלמדנו
 אינם כי אם הקודמת, בהערה שהזכרנו הפסוקים ואותם "בארץ". את לונצרף

 מתקרב שפירושם מבינים אנחנו שבזה. מתוכנו בהם נקלט "משהו" זאת בכלמושלמים
 יתרוממו. חשיבות, יקבלו בחשבון, יבואו - "יבושו" של להיפוכויותר

 ב(. ל"ח' )תהלים מנשריי וכמיסף = תיסימויטל-?ק94ף
 מלים, שלש א' בחלק שווה, אינה ; החלקים בשת אחד הרעיון נרדפת, תקבולתזוהי
 "אל" המלה חסרה. היא אך 3,2. = 3,2,1 הוא הסדר - תואמת היא שתים; רק ב'בחלק
 בחמתך ואל תוכיהני, באפך "אל מסייעה ב( )ו', קודמ )ופסוק קדמית, המשכההיא

 זהה ש"בקצפך" מכאן קבלנו חופפות(. התואמות המלים פשוטה. היאתיסרט"
 זה דבר כי ואף ל"תיסרני". זהה "תוכיחני" גם אך ל"באפך"(, גם )וזול"בחמתך"

 25. מערכו מאבד הכתוב אין במקרא, היטבידוע
 צרף - לחמתך ואילו "תוכיחני" - לקצפך המשורר צרף מדוע לשאולאפשר
 שונות דרגות הנרדפים המושגים שנים-שלשת בין להבחין יש כלום"תיסרני".
 "אף" יותר וחריף חמור איפוא מה מקבילותז בדרשת הם גם נושאיהן אתהמחייבות
 עמדה לקבוע מכל ייסור? או הוכחה יותר חזקה פעולה ומהי "חמה"? או"קצף"
 בה. צדקנו אם ולהווכח אחרים למקראות אח"כ ולהעבירה הבנתש, לפיכלשהי,

 )יחזקאל יכתבו" לא ישראל בית "ובכתב בפסוקים: לראות שיש אפשר הדין: משורת לפנים כאן מם24.
 ממובנו מה שמץ טז( קל"ב, )שם יכתבו" כלם ספרך "ועל כס(, ס"ט, )ההלים יכתבו" אל צדיקים "ועם ט(,י"ג,
 בזה.החדש
 לקצר, לשון בכל יתכן כי היסוד, בספר הערתי כבר יט: כ', דברים בספר ראב"ע של הערתו מעניינה25.
 לא אעפ"יכ להיפך. יהיה הטעם כי נחסרת, להיותה יתכן לא לא מלת רק לחם חמור כמו קצרה בדרךלאחוז
 חכמה. למדתי ולא כמו מספר, מתיו יהי ואל ה ל"ג, )דברים מספר" מתיו "ויהי על לומר בעצמו הואנמנע
 המשכה. להיות "לא" המלה אפילו יכולה שבפיוט מרגיש שראב"עמשמע
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 המקראלפרשנותיט

 ". ו'ה ,"מיהי לשמי שכבי-אהסי"ךם
 ; חלק בכל מלים שווה-שתי היא החלקים. בשת חוזר הרעיון נרדפת. תקבולתזוהי
 את מבטא חלק כל כי שלמה, שהיא להניח ויש 2,1. = 2,1 הוא: הסדר תואמת,נראית
 יחידאית שהיא "הוזים" המלה שהנחנו, מה לפי כי פשוטה אישה בשלמותו.הרעיון
 את בשלמות מבטאת "שוכבים" המלה שאין כשם ל"אוהבי". מקבילה -במקרא

 במלה לראות רשאים אנחנו כן נרדף, כצמד יפה מסתברת אבל "לנום"מקבילתה
 ואשר נרדף. צמד תהווינה ששתיהן כך אותה ולהבין ל"אוהבי" המקבילה"הוזים"

 השותים תענוגות אנשי מנהיגים, לנביא לו מראים )בצופיו( ש"ציו" ממהים אנו כןעל
 ושינה. שכיבה של במצב נמצאים שהם מכיוון משכבותם, על ושוכבים משתכריםיין,

 משכבותם על לסרוח להתפרקד, האוהבים העצלים מאותם לקוחה זו שתמונהאפשר
 ט-י(. ו', משלי ד; ו', )עמוס לקום. ממהריםואינם

 ב' ובחלק נשואים בפעלים לבוא יכול אחד שחלק א( : למדים נמצאנו זומתקבולת
 האחד ישמש רצופים, הבאים הפעלים ששני ב( בעיות(. )המעוררת סמיכות צורתתבוא
 ואפשר 6 חברתה. - השמה במלה המתבטאת המעשית, לפעולה עזר פעולתכעע
 השוחדת הסמיכות וצורת ממושך, הווה במצב הוא כאילו הפועל שם ב' בחלקלראות
 ואופיים. אנשים של מציאותםכקובעת
 יותר, מוצלח פירוש על להעמידנו כדי בתקבולת שונים לפסוקים רב מקום עודיש
 מפני רק אליה, שפרשנינו,הכניסונו מתסבוכת ולהוציאנו אחרת דרך לנו להורותאו
 מה לפי או אחרים, ממקומות שהכירוה מה לפי המלה, של לביאורה קשוריםשהיו

 ממנה, להינתק רצון כל מבלי אליה רתוקים ונמצאו שהכירוה, להם היהשנדמה

 הניגוד.תהתקבולת
 בכולה או )בחלקו מנוגד אחד בחלק הרעיון מפדיות. תקבולות גם במקראיש
 היינו לא כן שאילולא משותף מכנה החלקים שני בין שיש ודאי האחר. שבחלקלרעיון
 יותר אולי ואפשר הרבה, תורם זה תקבולת סוג לעניתו בתקבולת. כללמרמשים

 למדים נמצא )השלילית( ותאימותן המלים סדר את נקבע ואם הנרדפת.מהתקבולת
 אותנו מביא שבהקבלה הניגוד דוקא נשכרים. אנו ובכך השלילה מן ותוכנןמובנן
 בנרדפים. מאשר מלים של לפירושיהן קרוב יותרהרבה

 ה. א', )תהלים אאבד ך*עים ודרך - סדיקים דוף ה' יידעיי
 שכאן לכך לבש תשומת את מעוררת כאילו השני ההלק של בתחילתו הבאה והאות

 בעיקר "דרך". היא החלקים שני בין המקשרת המלה "אבל"(. )בבחינת ניגוד איזהיש
 רשעים". - "צדיקים הקוטביות המלים בשתי הניגוד את רואיםאס

 שווה; אישה א'; בחלק שהוא מזה ב' בחלק הפוך הרעיון - ניגודית היאהתקבולת
 א' חלק תואמת: אינה גם מלים; שלש רק ב' בהלק ואילו מלים ארבע א'.בחלק
 היישיר והמושא ונשוא נושא יש א' בחלק פשוטה. אינה וגם חסרה היא 1,4,3. =4,3,2,1
 וקבל נושא נעשה מנוגד שמות זוג אותו ב' בחלק ואילו אקטיבית( )הפעולה שמותזוג

 חלקיה בשת הדרך באותה לבוא חייבת התקבולת שאין מכאן פסיבי(. )פועלנשוא
 לטעות. מקום נשארובכך
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]16[ בר-מגןמ.

 מסויים משהו "יודע" במלה לראות מצווים אנחנו "תאבד" הניגודית ההקבלהמתוך
 מידע "וליעיי לפי ופרשוה רבים עמדו כבר ואמנם, והמקובל. השגור ממובנוההורג
 בעצמו ה' הצדיק דרך את 26. מיוחד חיווי יש שכאן וקבלו וסברו א(, ב', )רותלקייה"
 המתקבל זה, שפירוש מניחים אנו מאליה. תאבד הרשעים דרך ואילו ומטיבמכוון
 לולא משתנה היה לא פירושנו אולם במקרא. מקומות בהרבה מתפרש נמצאמהניגוד
 שגילינוהו בו מתגאים מסויים, פירוש למדים היינו אדרבא, אחר. במקום כמותוהיה

 במקו- נותנה שהתקבולת הגילוח : לאמר הבינוהו. ולא כמותו שנמצא אפשר :ואומרים
 בבחינת הזמנים. ולכל אחר מקום לכל וכוחו ערכו כי שם, רק להישאר צריךמה,.אינו
 מובן, תוספת מקבלת "תאבד" המלה לבוא, לעתיד קידשה - לשעתהקידשה

 אחרים שבמקומות "משהו", בתוכה ספגה זו  שגם אפשר "יודע". של מניגודהשהוקרנה
 לשבח. טעם ויוסיף יתקבל הואבמקרא

 י(. ז', )תהלים צדיק ומכ21ן - וטעים רעיגמר-נא
 - רשעים הקוטביים והשמות השני החלק בתחילת ו האות ניגודית; היאהתקבולת

 שתי רק ב' בחלק מוטעמות, מליס שלש א' בחלק - שווה אינה זאת; קובעיםצדיק
 הרעיון חלק ובכל הואיל שלמה היא 3,1; = 3,2,1 נשמר: הסדר - תואמת היאמלים;
 בריבוי, והמושא שלישי בגוף הנושא א' בחלק - פשוטה איננה אך לעצמו, היטבמובן
 ביחיד. והמושא שף בגוף לנשוא מהובר הוא לעצמו, שם אינו הנושא ב' בחלקואילו
 : אחדים גילויים כאן רואיםאנו
 שכבר רעיון לצדיק.זה בסעדו מתבטא ה' של כוחו הרשעים; את מחסל ה'אין
 שאליו ה', כאן מופיע "רע" של שבהיפוכו רואים ואנו הקודמת. בתקבולתראימהו
 של נידדו או היפוכו הוא ש"יגמר" לומדים אנו ועוד נוכח. בלשון המשוררפונה

 גם אחרים. ממקומות אותה מכיר שהוא כפי בדיוק, לפרשה יטעה לא ואיש"ותכתן".
 ב( קל"ח, ג; נ"ז, )תהלים אחרים לפסוקים והסמיכוה רבים בה שהלכו בדרך ילךאם

 יוצא יכפועל 27. במקומנו זה שורש שקיבל השלכה, אותה באה שם שגם להסיקייאלץ
 - היטב וידוע מובן אמנם הוא "ותכונן". המושג של להבנתו באים אנו התקבולותמן

 המעט מן לפחות, זה במקום בו שיש מניחים אנחנו אולם בזה, להסתבר יכולופירושו
 הניגודי. במובנה "יגמר" המלה עליושאצלה
 הצדיק על לדבר ובבואו לרשעים הריבוי את לתת המשורר ראה מה לדון מקוםיש
 הרע ואילו ואחד אחד בכל בחסידיו מטפל שה' מכאן ללמוד יש האם ביחיד.הביאו
 ומושחת רע כמושג הרשעה אחרת. כוונה כאן יש אולי או כולם, הרשעים אתמכלה
 הוא מהם אחד שכל רבים, נמשכים אליה רבים, דרכיה כי - בריבוי כאןמופיעה
 כאן מופיע הוא ולכן ויסודי עליון שהוא הצדיק, אצל כן שאין מה עצמו, בפניעולם
 ורעיון הראשי. הרעיון של פירושו מעצם גורעות שאינן השערות רק כמובן זהביחיד.
 לשם דבר שום לעשות צורך אין הרשע. על כליה מביא בעצמו הרע : בודאי כאן ישנוסף
 ו. א', תהלים את בזכרותו מעלה וזה ולבססו. להיטיבו אליו פתה ה' הצדיק- אולםכך.

 אותך תקן אומר: מקום באותו וספורנו אתך. היטיב ז( ב', )דברים לכתר" "ידע מפרש רס"ג יאומגם28.
 ובמקום כאלה. ורבים ותדעהו אדם מה ה', ידעו אשר בשם, ידעתיך אל' וידע כמו ידע ולשון המצטרך.בכל
 מובנים. הרבה לו יש ידע ספורנו: אומףאחר
 הפעמים. חמש בא הוא בו תהלים, ספר מלבד במקרא אחר ספר בשום בא גמר הפועל אין21.
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 המקראלפרשנותהח

 ע"ה,אג )תהלם ושיק קרית רנו?--יריטאה רשוים קרך97ל
 - "קרני מקשרת: חוליה יש אך א'. חלק שלבתחילתו כאן באה הסותרת והאות
 - שווה היא מגודית; היא התקבולת לפיכך, צדיק.- רשעים הקוטבי: והזוגקרנות
 - שלמה היא 2,1,3; " 3,2,1 נשמר אינו הסדר -תואמת אינה חלק; בכל מליםשלש
 "אגדע" בין הניגוד פשוטה. אימה מהחלקים; אחד בכל בשלמותו נמצאהרעיון

 בסמיכות העינוי וכן פסיבית, פעולה ובין אקטיבית פעולה בין -ל"תרוממנה"
 כמה מעוררים ויחיד( )ריבוי צדיק" - "רשעים בשמות השנוי ואף קרנות" -"קרע
 את להשאיר חושש אית המשורר מקרי. איתו קרנות - קרני בין זה ששמי ודאיבעיות.

 הצעו ומה בתהלים, רבים במקומות החלקים בשש בצורתה המקשרתהמלה-החוליה
 בסמיכות "קרנות" אין ועוצמה, לכוה כביטוי במקרא, "קרת" מצאנו ואם לשנותזפה
 מתוך לצדיקו שהסמיכה קרנות, במלה המשורר רצה איפוא מה למזבח. אלאבאה

 משתבחות שהן האלה, הקרנות על "משהו" ללמוד יכולים אנחת "תרוממנה"הפועל
 לקבל נוכל תרוממנה" - "אגדע הניגודית התקבולת על נעמוד אם אךומתחזקות,
 הכתוב. הבנת את עלינו שיקל מובןתוספת

 פעמים שש פעמים. שמתה הזה המקום זולת במקרא, בא בפיעל "גדע"הפועל
 ברשעים רואה שהמשורר מכאן משתמע ברזל. לבריחי פעמים ושתי לע"זבהקשר
 העולם; מן ולהעבירו לכלותו זה בפועל משתמש והוא אלילית ורוח כוח שלצירוף
 שפינותיו-אישיותו מתברך הוא ודרכו, רוחו את המחזק הוא ה' שבודאי לצדיק,ואילו

 מאליהן. כאילו והולכותמתחזקות
 זו ומשה המשורר. של מחשבתו דרך על גם להסיק ניתן שלפתנו התקבולתלפי
 מתוכם להעביר שיוכל ודאי "תרוממנה" המושג אחר, מקום לכל להעברהמתנה

 28. במקרא אחרים למקומותוממובע

 ואילו הרשעים של כוחם את לגדע המשורר עצמו על מקבל מדוע לשאול:מותר
 רשעים על מדבר הוא ומדוע תרוממנהז שקרנותיו אחוליו, את מביע רק הואלצדיק

)ברבו"
 קודמת בתקבולת כבר שמצאנו רעיון, אותו כאן יש האם ביהידז צדיק ועל

 הפעולה - הרשעים אצל בתקבולתו הסדר בהיפוך כוונה גם יש ואולי ". ז',)תהלים
 ובודאי )תרוממנה(. בראשיתו הפעולה הצדיק ואצל )אגדע( המשפט בסוףמובאת
 לי נדמה "קרמת". ולצדיק "קרני" המלה את לרשעים בתתו כוונה למשורר, לו,שיש

 יהיה ריבויו אם הזה, בשם ההבדל על מדויקת הגדרה בכך לראות רשאיםשאנחנו
 או-ות.ים

 יט(. י"ב, )משלי יהר לשון שך1י?ה ושד לשי תכיןטסת-אשת
 הקוטבי והזוג "לשון" - שפה הסתומם הסותרת. היא ו האות ניגודית, תקבולתזוהי
 ; מלים ארבע הלק בכל : שווה היא ניגוד. כאן לשמוע אוזתו את מעירים שקר" -"אמת
 מלים שלש תהיינה א' בחלק - שיוויון יהיה לא המוטעמות המלים את לספור)אם

 היא 2,1,4,3; = 4,3,2,1 הוא: הסדר ואינה'תואמת: צולבת היא שתים(; רק ב'ובחלק
 חיווי; משום בו שיש זמן, תיאור או מצב רק יש מוגדר, משפט אין ב' בחלקחסרה:
 מעניינים: לקחים בה ויש חופפת. אינה המנוגדת ההקבלה - פשוטהואינה
 ט"ו, בתהלים פעמים שתי עוד )רק שכיח אינו הפועל ואף במקרא, שנית מופיעה כזו אין-מלה כי ואם28.
 אבניה. את ירפדו זו פרשנות של שפירותיה דרך, עוד ותימצא אפשר בטל. הכלל אין ה( ט', ובנחמיהיז
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 את לאמת המשורר נתן מדוע השאלה: את בנו מעורר זה סינונים לשון. = שפתא(
 משום בכך שיש או השפיעה האליטרציה כלום "לשון"? נתן ולשקר "שפת"השם

 ניב?קביעת
 פעמים. עשרות במקרא מצוי והוא חריג אינו זה ממגד צמד שקר. = אמתב(
 הוא א' חלק שלפי דברים מצב זה בצמד לראות עלינו ארדעה. ועד = תכוןם
 אמת" ל"שפת נשוא בו לראות אין ראשון ניב - כלומר שלילי. הוא ב' חלק ולפיחיובי
 ומשום לעד. ועומדת קיימת השף בניב רואים שאש כמו ממש מצב, הבעת פשוט אםכי
 שקר". "לשון של מצבה את להביע שצריך ההפוך, מובנו את השני בניב קבלנו כברכך

 פטרנו אפסי. הוא קיומו וזמן מציאות שום כנראה, לו שאין מצב מביע ארבעה""ועד
 עומד מפועל או "רגע" עצם משם זה בניב יש אס נוספת, לחקירה להיכנסעצמנו
 אבל השובות. למסקנות אותנו תביא ואולי מאד רצויה זה בשטח שחקירה ודאי"רגע".
 - בפועל מדבר בצורת הבא שהעמד רק נזכיר עתה דיינו. - הפסוק הבנתבשביל
 עתיד הנראית "תכון" כאן שגם אפשר עתיד. זמן תמיד ואינו מצב, של ייצובוהוא

 29. מצב של יצובו אלא אינה כון, נפעלנסתרת

 ט(. ", )משלי תדע דרוגיו ולע"ש - 4טח 1לף סתםהילך
 הרעיון ניגודית: תקבולת זו הנראה ולפי ב'( )בחלק במקומה באה הסותרת והאות
 היא מלים; שלש כמד מלים ארבע שווה: אינה א'; שבחלק לרעיון משגד ב'בחלק
 בכל דבר חסר הרעיון אין - שלמה היא 303,2,1; = 3,3,2,1 נשמר: הסדר -תואמת
 שונות. לסברות מקום ונותנת במעדה חופפת ההקבלה אין פשוטה: אינה אך מהם,אחד

 השלילה שאין ובודאי דרכיו. מעקש בודאי הוא בתום הולך שאינו שאדםמצאנו
 מעקש הוא בתום ההולך לאדם המנוגד האיש הניגוד. אם כי זו מסקנה ל% גורמתלבדה
 ולא בטוח תמיד יהיה האחד קצוות. שתי לפי יהיה גמולם וגם קצוות, שתידרכים.
 אסון לכל וצפוי תמידית חרדה של במצב ימצא - "יודע" השש ואילו רע כל לויקרה
 80.ופגע

 יז(. י"א, )משלי "קורי. יעיי ועיי - ס9ד "יש נ%9גסי
 מנוגד הרעיון ניגודית: תקבולת זוהי ב'; בחלק במקומה נמצאת הסותרת והאות
 חלק; בכל שלש המוטעמות המלים מספר - שווה היא ; א' בחלק שהוא לזה ב'בחלק
 - שלמה היא 3,2,1;31 = 3,2,1 נשמר: הסדר המקובל; לפי כנראה, - תואמתהיא

 והמלים כלל חפיפה כאן אין משוטה. אינה אך חלק, בכל בשלמותו נמצאהרעיון
 רבות: למדים נמצאנו כן על ואשר תוכנן. לפי רקמסתברות

 ניגודו הוא שבחברה, העידית מן שהוא מסתבר חיובית, בצורה הגומל האישא(
 אנו ומיד העמל. של לאלה המנוגדות התופעות כל ישנן לעוכר העוכר. שלהגמור

4 נ,3,2,1 לצולבת יחשבגה זה סדר יקבל שלא פרשן ימצא אם כלל אופתע ולא20.  שונה הסבר ויקבל 1 3,2, 
 שלנו.מזה
 26. בהערה שאמרנו לדברים חוזרים ואנו30.
 למובנה. נוסף גוון לך והרי נפשו", ל-גומל מקבילה ההא ו"אכזרי" צלובה תקבולת לראות אפשר כאן גם31.
 שונה. בדרך עצמן מסבירות חסד" ל"איש שתקבלנה שארו" "עוכרוגם
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 א המקר שנות ר פלהט

 ישראל" "עוכר כה( ז', )יההשע עכרתנו" "מה בביטויים ורואים ובאחאב בעכןנזכרים
 מובנו את קיבל ש"העוכר" מידה באותה אך הימל. של המנוגד מתוכנו יז( י"ח,)מ"א

 וקיבל הזר  "הימל"  11גז להניח אנו רשאים כן ה"גומל", של כניידו והמקיףהמושלם
 32. "העוכר" של מניגודו הרבה הואגם

 הקצה החברה. מחיי לקוחים השמות שני קוטבי. הוא הניעד שארו, = נפשוב(
 ממול ואילו עצמו. אצל קרוב אדם בבחינת עצמו, האדם הוא זה בשטח ביותרהקרוב
 את מהווה ל"נפשו" מחוץ שהיא כולה, חברה אותה שארו. - שטח באותו השניבקצה
 שולט בה החברה כל על המשפיע ב"עוכר", רואה שהמשורר זה במובןניגודה,
 33. "הגומל"בעיקר

 לאחד בניגודם. מיד מרגישים ואנו ידועים המושגים שני אכזרי. = חסיד איש1
 את כבר ומכירים מב( נ', כג; ו', )ירמיהו ירחמו" ולא הוא "אכזרי קוראיםשאנחנו
 "חסד". של מורדו מובנו על לעמוד יכולנו האלה הפסוקים בלעדי גם אךתכונותיו.
 "אכזרי" שהנייד מכיוון חסד", ל"איש כלשהו נופך לקבל יכולים אנחנו עתהאולם
 אנחנו המקרים בכל שלא יודעים אס והרי הרחמים. מידת בו יש חסד איש עליו.מקרין
 חסד באיש רואה שהוא המשורר לנו גילה זה במקום רחמים. בעל גם חסד באישרואים
 רחמים. - זו חיובית תכתה בעלגם

 גורם האכזר ואילו לעצמו, טובה עושה - ורחום הגון - טוב שאיש היא:מסקנתנו
 לו מרע והרע ייטיב לנפשו - הטוב הפילוסופי: הכלל בבחינת לסביבתו.רעה

 לשכנו". ואוי לרשע "אוי חז"ל כמאמרולחבריו.
 ירצה ממפרשינו מי אם אולם תואמת. התקבולת שלפנינו שקבענו מה לפי כאןעד
 ואולי שונות לתפיסות שיובילוהו אחרים; שערים לפתו ייפתחו - תצלובת בהלמצוא

 הרעיון קצות בשני אלא אינו והניגוד חצויה. אלא זו תקבולת אין ואולי מעניינות.גם
 של מובנם את להוציא צורך אין "שארו". היינו "נפשו" והיינו נרדף, הוא המושגואילו
 שנחמיר אלא קודם, שקבענום סמה אכזרי, - חסד איש ועוכר, - גומל : המליםארבע
 באה כאן מכאן. הוסרה שארו" - "נפשו בצמד שהקטבית לאחר במיצויים,פחות
 ואפשר ביסודו רע אינו הוא עצמו. על לשמור אף יודע שאינו אדם, של מצבוקביעת

 תשוקות או יצרים על נפשית שליטה כאן ואין מטבעו, טוב אלא אינו החיובי האישגם
  שגם אלא אחר תוכן "שארו" במלה יצקנו שאנחנו בלבד זאת שלא מכאןנעלמים.
 ונוקשה. כולל מקיף, מראשיתו היה שנראה הרעית את בהרבהרככנו

 הבאות, לתקבולות גם הלב תשומת את נעיר תקבולת, של אחר לסוג נעבורבטרם
 המקרא: בפרשנות דרך להתוות כדי בהןשיש

 ה(. א', )משלי 8יף. תוךת לטש וטל - טייף מוסר בניקטע
 בצורה מופיע הוא א' בחלק החלקים. בשני אחד הוא הרעיון נרדפת,התקבולת

 שלש כעד מלים ארבע : שווה איננה שלילית, בצורה מופיע הוא ב' ובחלקחיובית,
 4,3; 1, = 4,3,2,1 נשמר. הסדר תואמת: היא ב'; לחלק מועברת "בף" הפניהמלים,

 שונות. בוריאציות גם לניצול הניתנות רבות, אפשרויות על רומזים אנו יבכר32.

 לראותה גם בידינו הרשות אך במקרא, פעמים כמה הנמצאת וזו ויחס קרבה זו "שאר" במלת למצוא ובידינו .88.
 עצמה. לפני ומוסברתכמיוחדת
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;סק בר-מצןמ.

 המהש את שלל בעצמו הכתב הרי נעיי. מנן מקבל בע"כ תטש, - "שמעוהצמד
 היפוכה בנטישה רואה שהחכם למדנו זו מצורה "ואל". המלה את לו בהוסיפו"תטש"
 שהחכם לראות יכולים אנחן תורת" - "מוסר ההקבלה מתוך אבל השמיעה.של

 ועד זה. אל זה אותם קרב למען חברו, של מתוכן האלה מהמושגים אחד בכלמחדיר
 "תורה", מהמושג ביסודוובתוצאותיו שונה "מוסר" המושג את לתפוס נרצה שאנחנוכמה
 רואים ואש שניהם, את ומעגל החכם בא מ"מוסר", שונה "תורה", המושג את גםאו

 מ"מוסר". רב חלק שומעים אנחנו וב"תורה" מ"תורה" רב חלק ב"מוסר"כבר
 ציוה מדוע לאם? וה"תורה" לאב ה"מוסר" את שנתן החכם ראה מה - לשאוליש
 לב השאיר וכאן שלילית? בדרך לשמור ציוה התורה ואת המוסר, את לשמועבחיוב
 בו34. להתגדר רחב שדההחכם

 ב(. ג', )משלי לעך יצר ולעוסי - טל-.n~aiG תיךסיבלי
 הוא המלים מספר - שווה היא החלקים; בשני אחד הרעיון נרדפת: תקבולתזוהי
 הפניה שלמה: אינה אך 3,2,1=3,3,2, נשמר: תואמת-הסדר היא חלק; בכלשלש
 כעד יחיד, נקבה שם "תור%" המושא - פשוטה אינה ב'; לחלק גם עוברת )1("בני"
 "יצור כעד אחת במלה )השלילי( "תשכח" הנשוא בריבוי. נקבה "ומצוותי"המושא
 בשניהם לראות מחייבנו ואשר "יצור" מהנשוא "לבך" הנושא בהפרדת )החיובי(לבך"
 מול השכחה את במפורש שולל הכתוב כאן גם ושוב, יצור"(. = )"תשכחניגודים.
 הדבר שקול מצוותיה נצרת לא שאם היא, החכם שכוונת להניח, אנו ורשאיםהנצירה.
 לתורה החכם נתן מדוע לשאול: רשאי השואל יהיה כאן וגם 35. תורתי את שכחתכאילו
 36. חיובי צו למצוות ואילו שלילי,צווי

 והן הכתוב מכוח מנוגדות שהן מלים-פעלים, שיש לומדים אנחנו כזאתמתקבולת
 כעד רעיתו את המשורר הביע שבה השלילה בדרך הרי מאד. הרבה לעריעותורמות
 ממנה. השלילה מלת נחסיר )אם ניגוד באמת לנושזו ,הוכחה החיובי השט הנרדףהחלק
 המקרא. לפירוש חדש כיוון יחד גם האלה המקבילות מש% למדים נמצאנו אגבובדרך

 מצאנו ב' בתקבולת לזה. זה המקבילים תורה" - "מוסר צמד מצאע א'בתקבולת
 - "מוסר אחת בשורה להעמידם עסה לזה. זה המקבילים מצוות", - "תורהצמד
 ודאי רעהו. את איש למלא יכולים הללו המושגים שלושת לאמור: מצוות". -תורה

 )במקום" המקורישהמושג
 למקום אחוזיו מאת בכל להעבירו יכולת כל ואין הוא יחיד

 עפ"י ב', האלגבראי הפסוח )ולפי המזהה החוליה כאן שהיא עצמה 'יתורה" גםאחר.
 אמך "תורת" המקומות. בשני אחוזיה בכל שווה אינה ם. = א ג; = ב ב; = אהמשוואה

 )תורה(, זה מושג שקבל המשותף המכנה הבסיס אולם "תורתי". אחוז במאהאינה
 שנוכל כדי עד מזה, זה ונספגים מושפעים והללו ומצוות( )מוסר לחבריו מכוחומעביר
 האחרים. השמים של תכניהם מהם אחד בכללראות

 לתשובות. האפשרויוה את כאז אביא יברמז84.
 -מוסר-

 הדברים באותם ויסודיה עמוקה הבנה בתוכו כולל
 כשרים לחיים טבעית, בצורה הבן, את מדריכה האם מאמצים, טעונים ואינם לאם גם שמובניםשב-תורה",

 לקיימו. ולהשתדל קשבת אוזן לו להטות יש לבנו מעביר שהאב המוסר ואילו טורח, בלי עליהם לשמורויש
 נרדפים. הם ונצר שזכר הרי זכר, הוא ל"שכח" שהניגוד שידוע מכיוון35.
 הטעונות המרובות "המצוות" לגבי אולם תשכחנה. שלא דייה "התורה" דומה. הסבר למצוא נוכל כאן וגם38.
 לבך". "יצר ההוראה באה - ושמירהמחשבה
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 המקראלפרשנותהק

 אג ", )משלי אמה תצת יב--וסןוסל ןשסח ס9םוו
 מציתות כסיל" - "חכם הקוטביות המלים השם, בחלק הניגודית והאות

 מצב על והשני שמחה של מצב על מדבר האחד : סותר הרעיון ניגודית, היאשהתקבולת
 נרדפים. הם אמו" - "אב המושאים גם "בן". משותף בנושא עוסקים שניהם אך תוגה.של

 האחרים והשמים הם נרדפים החלקים מגורמי ששנים חצויה, תקבולתמתקבלת
מנוודים.

 ורשאים יחד, גם ניגודית ושל נרדפת של המשותפות התכונות מן יש חצויהבתקבולת
 שמהן. של בפירותיהן לשייש, להישראע

 פשוטה. ואינה ושלמה תואמת, שווה,התקבולת
 של היפוכה "תוגת" במלה כאן רואה אתה לכאורה אמו". תוגת = אב"ישמח
 כנסמך דבר, שם והשני פועל, הוא הראשון אולם "תוגת". של היפוכה ובזו"ישמח",
 פשוטה? תקבולת נקרא הלזאת )ובנטייה(.ל"אמו"
 סתמית והוסיף "ישמח", חכם לבן שנתן ההכם*הממשל ראה מה לשאול: יש כאןגם
 ושלה "אמו" ומוסיף מעולה, ולא דבר( ישם "תוגה" נותן הוא כסיל לבן ואילו"אב"
 ההנחה את מאתנו לשלול צריך הוא אין הזה, המשפט את לפרש נרצה שלא איך :הוא(

 התוכן מן יש "תוגה" ובבטוי "תוגה" הבטוי של המנוגד התוכן מן יש "ישמח"בביטוי
 בחיוב להרפש מהקוראים אחד לכל הרשות ניתנת ובכך "ישמח". הבטוי שלהמנשד

 כלל, משנה הדבר ואין ולהרגשתנו. לנו מסורה העוצמה-הדרגה שבשניהם.ובשלילה
 שמלכתחילה מכיוון תכניהם. בתפיסת עקביים תמיד לא בעצמנו שאנחנו ניווכה אםגם

 שבשת המנוגדים הרצונות לתפיסת המפתח את המשורר-החכם-הנביא לנומסר
 ".הביטויים

 יא(. ל"ד, )תהלים טוב 9ל ?סררי לא ה' -ודורשי לרעבו ר"גלסירים
 אחיד אינו שהרעיון רואים אנו בלעדיה גם אך ב' בחלק נמצאת הניגודית והאות
 התעלמנו אילו לשלילי. המשפט את הפכה ב' בחלק "לא" המלה החלקים.בשש
 = ורעבו "רשו נרדפים. נראים היו ההלקים בשני שהנשואים הרי זו, שלילהממלת
 תכניהם את להבין שנרצה כמה עד כנרדפת, התקבולת את נראה טוב". כליחסרו
 3,2,1 נשמר הסדר תואמת: זו תקבולת אלה. פעליםשל

- 
 בחלק שווה; אינה 3,2,1,1;

 אחד בכל מסתבר הרעיון שלמה, היא מלים; ארבע ב' בתלק מלים שלש רקא'
 שגורמיה-מלותיה תקבולת כאן אין כך. כל פשוטה היא אין אולם לבדו.מהחלקים

 במרי יש כלום זה? צמד איזה ה'" ודורשי = "כפירים לזה. זה מנוגדים או נרדפיםיהיו
 הקשר כאן מה יחסרו". = "רשו בצמד וכן ה'"ז ל"דורשי מנוגד ביטוי משוםאריות
 פעלים צמד שנעשו "רעבו", ובין "רשו" בין הייחס ומה ? "רשו" לפועל "כפירים"בץ

 שניים, הם הנשואים הראשון בחלק - ועוד לחברו? עזר פועל לשמש צריךשהאהד
 עבר. בזמן באו הפעלים הראשון בחלק טוב". "כל בהשלמה אחד נשוא השתבחלק
 זו תקבולת להגדיר יכולים אישו כך משום עתיד. בזמן בא הפועל השניבחלק

כפשוטה.

 מצב. שם אם כי פיעל, עתיד לא "ישמח- לביטוי נמצא אם רע כל יהיה ולא39.
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הק ן ג מ - ר במ.

 אם כי אריות( )ערי הידוע במובן אינו "כפירים" שכאן מסקנה, לידי באיםאנהם
 "ודורשי בבטוי לנסוך נרצה שלא כמה עד ". ה' ל"דורשי נימד המהווה אנשים, שלסוג
 שעליהם הטובים, האנשים - החסידים מסה להתרחק נוכל לא מיוחדות, כוונותה'"
 המנוגדים האנשים אותם איפוא, הם, הכפירים טוב. כל יחסרו שלא המשוררקורא

 הסומכים פעלים שני מופיעים שבו הרעיון. המשך את גם להבין ואפשר ה'.לדורשי
 להם בא שרעבונם )או לרעבון אותם מביא שרישם לומר, ורצועו תברו, אתאחד

 מריש הגמור ההיפך טוב. כל לחסרון מגיעים אינם הם - " ה' "דורשי וכמדםמרישם(.
 טוב. מכל מחסור אין -ורעבון
 ואין 38. במשנה כופרים למושג הדומה "כפירים" למלה מקורי פירוש לידיובאנו
 ומי קובעת התקבולת במקרה. בזה פועל נמצא לא אם גם קושי, שום בכךכמובן

 באו הרחבים וגילוייה במקרא נראו שציציה פועל, - מלה עוד מצאנויפריכנה?
 אליהן אותנו כיוונה שהתקבולת כפי נקבלן אם אלה, מלים שעפ"י לי ונדמה 39.במשנה

 זמני על גם כך ומתוך והתפתחותה חכמים לשון על הרבה ללמוד נוכלולפירושיהן,
 מסויימים. פרקים שליצירותיהם

 - פריץ פוקד, - פקיד צוער, - צעיר המקיא. גלשיז נדידה אינה פיעל - פעיל של זי כפילה צורה38.
 נופל. - נפילפורץ,
 197. עמוד לעיל כב( ג', לסיוג "גיל" המלה של בהשתלשלותה זאת ראינו וכבר39.
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