
  
 
 
 

 

 בס"ד

1521מספר  , ז תשע" , צו פרשת    
 

 תקבולות יאנוס בשיר השירים ובספרים אחרים   – ַצְרָּתִני   ם ָאחֹור ָוֶקדֶ 
נחם אדלר מ   

   "ניו ולאחריומקרא נדרש לפ"               
 ( ע"ב )בבלי זבחים כד                        

 
בברכה   האביב,  בוא  את  מציינים  אנו  אלו  בימים 

 על האילנות המלבלבים ובקריאת שיר השירים. 

 ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ  
 ִהִּגיַע    ָּזִמירֵעת הַ 

 . :יב(ש ב")שיה ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו        
גורדון לפני כארבעים   על אמצעי    1שנה עמד כורש 
, המשוקע בפסוק זה:  "משחק מילים" ספרותי, מעין 

הקשר ה   פי-עלמתפרשת באופן אחד    " זמיר" המילה  
על אחר  ובאופן  שלפניה,  הקשר  הפי  -למשפט 
עלל שלאחריה.  הראשון  -משפט  המשפט  פי 
ובצמיחה  ָבָאֶרץ  ִנְראּו  ַהִּנָּצִנים" בלבלוב  העוסק   ,"

האבי בוא  את  המילה  המבשרים  מובנת    " זמיר"ב, 
עונת    -כגיזום   תחילת  עם  הגפן  ענפי  זמירת 

עלהל ואילו  "-בלוב.  השני  המשפט  ַהּתֹור  פי  ְוקֹול 
ְּבַאְרֵצנּו בשובִנְׁשַמע  העוסק  של",  השיר    ם  ציפורי 

מתפרשת   באפריקה(,  )מנדודיהן  האביב  בוא  עם 
 במובן שירה וזמר.   "זמיר"המילה 

אה דוד  היה כנר  2הראשון שעמד על אמצעי זה
 )גורדון לא הכיר את מאמרו(, לדוגמא: 3ילין

 ָאֶרג   ָיַמי ַקּלּו ִמִּני
 ִּתְקָוה ַוִּיְכלּו ְּבֶאֶפס  

 רּוַח ַחָּיי  ְזֹכר ִּכי
 . ז(-)איוב ז:ו ָתׁשּוב ֵעיִני ִלְראֹות טֹוב ֹלא

 
חישובית,    *  לבלשנות  המעבדה  אדלר,  מנחם  ד"ר 

בר אוניברסיטת  המחשב,  למדעי  אילן.  -המחלקה 
 המרכז לניתוח טקסטים. – "דיקטה "

1   Bulletin of theC.H. Gordon, New Directions,  

 American Society of Papyrologists 15 (1978), pp 
59-66. 

)באס 2  H. Basser, “Did RASHI Notice a Janusר 
Parallelism in Ezek 20:37?”, Journal of Hebrew 

Scriptures 8, 2008  )בר עמד  דן בשאלה האם רש"י כ
)כ ליחזקאל  בפירושו  כך  "על  ֶאְתֶכם  :לז(:  ְוַהֲעַבְרִּתי 

ַהְּבִרית ְּבָמֹסֶרת  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ַהָּׁשֶבט  ", רש"י:  ַּתַחת 
שתהיו כפופים לי ולמוסרי, במסורת    –השבט    "תחת

 בברית שמסרתי אליכם".  –הברית 
בתנ"ך,    ' ד  3 ההוראה  משנה  )תרצ"ד(,    תרביץ ילין,  ה' 

 .  1-17עמ' 

אתרפירוש  בעקבות   על  עזרא    אבן 
ילין   תקוה או החוט תקות רת)"בהּכָ  הבחין  ממש"(, 

המשפט  פי  -לע  "חוט "שת כמתפר  " תקוה"כי המילה  
כפי שמצוי    -  4הראשון, המדמה את ימי איוב לאריג 

" )ב:יח(:  ַהָּׁשִני  ֶאתביהושע  חּוט  ובמובן    -  5" ִּתְקַות 
והרביעי,    פי-לע  (hope)  "תוחלת " המשפט השלישי 

 העוסקים בחוסר התוחלת לימים טובים.  

 ָלָמה ַׂשְמַּתִני ְלִמְפָּגע ָלך 
   ָוֶאְהֶיה ָעַלי ְלַמָּׂשא

 ִתָּׂשא ִפְׁשִעי    ֹלא ּוֶמה

 . כא(-)איוב ז:כ ִניֲֺעו  ְוַתֲעִביר ֶאת       
פי המשפט  -ילין מציין כי "תשא פשעי" מתפרש על

עוני"    -האחרון   את  הסרת    -"ותעביר  כסליחה, 
"ואהיה עליך למשא"    -ן, בעוד שהמשפט השני  והעו

"וכאילו    - העוון,  משא  נשיאת  של  קריאה  מזמן 
ני למשא עליך, ולמה  אמר: אתה גרמת כי אהיה א

איפוא לא תשא את פשעי גם כן?" )ילין, שם, עמ'  
15.) 

 ָׁשֶלג  ְבֵמי [כ' ובמ]ִהְתָרַחְצִּתי  ִאם
 ַּכָּפי  ְּבֹבר  ַוֲהִזּכֹוִתי 

 .)איוב ט:ל( ָאז ַּבַּׁשַחת ִּתְטְּבֵלִני
את   קרא  העוסק    "ר בֹ "ילין  הראשון,  המשפט  ע"פ 

המשפט    ,ברחצה ולאור  בורית,  מחטא,  כחומר 
 מתאר טבילה בשחת, כבור )מים(. השלישי, ה

כונה   זה  ספרותי  יאנוס"אמצעי    " תקבולת 
(Janus Parallelism  )–    על שם אל השערים הרומי

הפרצופים שני  עבר    ;בעל  אל  אחורה  פונה  האחד 
במשך    ,הָעָבר העתיד.  נוכח  קדימה  פניו  והשני 

בספרי   שכאלה  תקבולות  עשרות  נחשפו  השנים 
  6. המקרא השונים

 
, קצבת החיים  "חוט הגורל "מתקשר באופן מפתיע ל    4

במיתולוגיה היוונית. "כי במשל הקדמוני נמשלו חיי  
ש ויאמר  האריגה,  חוטי  לתקוות  כלים  האנוש  חייו 

ֵסק חוט החיים" ) , פירוש על  חקר שדי ונפסדים בִהפָּ
 . איוב לשמואל זיינוויל שטערנבערג(

)ח   ראו    5 באיוב  העכביש  לקורי  ההקשר  יד(:  -:יג גם 
ָיקֹוט ִּכְסלֹו ּוֵבית ַעָּכִביׁש    ֲאֶׁשר  ( יד)  ְוִתְקַות ָחֵנף ֹּתאֵבד "

 (. 52" )נוגל, להלן, עמ' ִמְבַטחֹו
 לסקירה מקיפה, ראו עבודתו של נוגל על איוב:      6

S.B. Noegel, Janus Parallelism in the Book of 
Job, Sheffield Academic Press, 1996. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%95%D7%91_%D7%97_%D7%99%D7%93
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בשיר   7פוקס  זה  מסוג  תקבולות  שתי  מצא 
 :ו(-ה:)ז השירים

 ַאֵּפך ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון 
 צֹוֶפה ְּפֵני ַדָּמֶׂשק 

 ַּכַּכְרֶמל ֹראֵׁשך ָעַלִיך 
 ְוַדַּלת ֹראֵׁשך ָּכַאְרָּגָמן  

את  -על המתארים  הראשונים,  המשפטים  שני  פי 
להר   המדומה  האהובה,  של  והנאה  הגבוה  אפה 

" כ'גובה ראשך  ַּכַּכְרֶמלֹראֵׁשך ָעַלִיךהלבנון, יתפרש "
המשפט האחרון,    פי-לכהר הכרמל'. לעומת זאת, ע

הנערה,   של  הארגמני  שערה  צבע  את  המציין 
ַּכַּכְרֶמל"  יתפרש ָעַלִיך  ראשך  "  ֹראֵׁשך  כ'שיער 

 8.(crimsonצמר בצבע ארגמני ) -ככרמיל' 

 ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה 
 ַּבְּכָפִרים ָנִליָנה  

 .ש ז:יב(")שיה  םַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמי
הראשון,   פי-על הנערה  שהמשפט  קוראת  בו 

המילה    לאהובּה תתפרש  לשדה,    " כפרים"לצאת 
על קטן.  חקלאי  האחרון,  -כיישוב  המשפט  פי 

אל   המלבלב,  הצומח  עולם  אל  ביציאה  העוסק 
המילה   עשויה  הגפן,  להתקשר    " כפרים"כרמי 

 לצמחי הכופר )חינה(. 
מצויה  היפות  היאנוס  מתקבולות  בפרק    אחת 

בסדרת   כזכור  פותח  הספר  עמוס.  של  הראשון 
 נבואות על עמים שונים, המוצגות בתבנית קבועה:

ִּפְׁשֵעי    ַעל  /ֱאדֹום/ֹצר/ַעָּזה/ַדֶּמֶׂשק]ְׁשֹלָׁשה 
 [ ְיהּוָדה/מֹוָאב/ַעּמֹון
   ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו ְוַעל
 (תיאור החטא הספציפי של כל עם)על 

ציפי  תיאור העונש הספ)   ְוִהַּצִּתי ֵאׁשושלחתי/
 (.לכל עם

שהמילה    9סרסקו  כך  על  מתפרשת    "אשיבנו "עמד 
באופן שונה לאור השורה הראשונה ולאור השורה  

על בתבנית.  הראשונה,  -השלישית  השורה  פי 
  " אשיבנו"העוסקת בחטא ופשע, מתפרשת המילה  

ש  "שיבה "במשמעות   משורש  ה'(,  בעוד  ו"ב)אל   ,
העוסקת  -שעל בתבנית,  השלישית  השורה  פי 

כהיא  אש,    בשילוח רוח    "הנשבה "מתפרשת  של 
 . ש"בלהדלקת אש, משורש נ

הקביעה   סרסקו,  של  הצעתו  לאור  כי  נעיר 
ֲאִׁשיֶבּנּו  ְוַעל" ֹלא  שונה    "ַאְרָּבָעה  באופן  תובן 

וסליחה   השבה  מהקריאות:  אחת  לכל    -בהתאם 
יסלח לא  כבר  ה'  הרביעית  רוח    ;בפעם    -הנשבת 

בשרֵ  עדיין  יעניש  לא  ה'  הרביעית  אך  פהבפעם   ,
 מכאן ואילך כן. 

 
 7   The song of Sings and the AncientM.V. Fox, 

Egyptian Love Songs, University of Wisconsin 
Press, 1985, p. 60. 

 II, p. 474  HALAT.ראו גם:  8
 9Janus Parallelism in Amos’s "A.R. Ceresko, 

Oracles Against the Nations”, JBL 113 (1994), 
pp. 485-490. 

לוֹ   כי את ֹעל ֻסּבֳּ
 מטה ִשכמו ואת  

 . ט:ג( ')יש ןיָ דְ ם מִ יוֹ שבט הֹנֵגׂש בו ַהִחֹּתָת ּכְ 
ש  10פאול כך  על  על  "מטה שכמו"עמד  פי  -מתפרש 

המשפט הראשון, העוסק במתן הראש תחת העול,  
', בחינת "ויט שכמו  "מוריד שכמו"  –כפועל בינוני  

)בר ש  'לסבל"  בעוד  המשפט  -עלמט:טו(.  פי 
תובן   הנוגש,  מטה/מקל  בשבירת  העוסק  האחרון, 

השבט המכה את    –כשם עצם נסמך    " מטה" המילה  
 שכם יהודה. 

 י מִ ר קּופָ עָ י מֵ ִר עֲ נַ תְ הִ 
ם י בִ ׁשְ   ְירּוָׁשָלִ
 ן וֹ ּית צִ ה ּבַ ּיָ בִ ׁשְ  ךארֵ ּוָ י צַ רֵ סְ י מוֹ חִ ּתְ ּפַ תְ הִ 

 נב:ב( ')יש
את   לקרוא  מציע  המשפט    פי-על  "שבי"פאול 

מעפרה,  הר ירושלים  קימת  את  המתאר  אשון, 
משורש   השלישי, יש"בכציווי  המשפט  ולאור   ,

השבי,  מעול  ירושלים  של  שחרורה  את  המתאר 
 כשם העצם ֶשִבי. 

 ֶעֶבד ָלָעם ַהֶּזה ַוֲעַבְדָּתם   ַהּיֹום ִּתְהֶיה   ִאם 
   ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים   ַוֲעִניָתם 

 . )מל"א יב:ז(ים ַהָּימִ  ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים ָּכל
  " ועניתם"מציע, כי לצד מובנו הפשוט של    11פריש

דברים   משמעות    –כמענה  גם  מהדהדת  ַוֲעִניָתם, 
לך    , ְוִעִּניָתם   –  העינוי  "והיו  החותם  המשפט  לאור 

 עבדים". 
קריאה שכזו מזכירה את דרשת הבריתא )בבלי  

קטו עוני  ע"ב  פסחים  "לחם  עליו    -(:  שעונין  לחם 
יה לקיים דברים אלו  דברים הרבה".  י רצון שנזכה 

  -בליל הסדר הקרוב, בבחינת "הנצנים נראו בארץ  
אז    -אלו העוסקים בתורה לשמה, עת הזמיר הגיע  

 הוא עת לזמר לבוראם" )זהר לך לך(. 
 

  מופץ בסיוע קרן הנשיא דף השבועיה
 ומופיע גם באתר המידע של, לתורה ולמדע

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 

 עורך: פרופ' יוסף עופר 
 ף עורכת לשון: רחל הכהן שי 
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