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תינוציח תורפס תינוציח תורפס 

ארקמה תוינומדק רפס יפ־לע בינ ינהוכ לש םנווע 

תאמ 

בגר ליא 

אובמ 

םישעמה ןמ דחא אוה (ךליאו 6 בכ א"ומש) בינ ינהוכב לואש ךרעש חבטה 

םירורב וז השרפ לע םירסמנה םיטרפה ,הרואכל .ארקמה תפוקתב םיטלובה םיירזכאה 

תוסחייתה אוצמל ןתינ ארקמה תוינומדק רפסב ,םלוא .םיישק םיררועמ םניאו ידמל 

הז רפסב תרכזנ בנ ,ךכ לע ףסונ .בינ ינהוכ לש םתדמשהל ןיינע תלעבו ןפוד תאצוי 

,עודיכ .העבגב שגליפ תשרפ — םירחא תורוקמב ערו חא ול ןיאש עיתפמ רשקהב 

הנוכמ ורבחמש — (Liber Antiquitatum Biblicarum) ארקמה תוינומדק רפס 

האמב לארשי־ץראב תירבעה הפשב ,הארנה לככ ,רבוח — ןוליפ־ודואיספ םיתיעל 

לש תובחרה רפסמ ,רתיה ןיב ,ללוכ רפסה .1תיניטלה הפשב דרשו ,הריפסל הנושארה 

.הכולמה ימי תישארו םיטפושה תפוקת לע ארקמה ירופיס 

ונד אל דועש ,ארקמה תוינומדק רפסב בינ לש םירוכזיאה ינשב ןודנ הז רמאמב 

תורפסו והיתתמ ןב ףסוי לצא תועידיל רפסה רבחמ לש וירבד תא הוושנ .הכ דע םהב 

ךות ,ארקמה תוינומדק רפסב ארקמה תונשרפ לש הכרד לע דומעל הסננו ל"זח 

תנמ לע ,תאז .רבחמה עפשוה וא באש ונממ יפרגואיגהו יתרבחה עקרל תוסחיתה 

.ןפוד תאצוי הכ הרוצב יארקמה רופיסה בתכוש עודמ ררבל 

ימי תישארו םיטפושה תפוקתב בינ לע רפסה לש וירבד יטרפב ןודנ םרטב 

בינ .הפוקת התואב היתוביבסו בנ תודוא םיטרפ המכ ריכזהלו םידקהל שי ,הכולמה 

.2םילשוריל ןופצמש טפעוש רפכה ךותב ההוזמ איהו ,ןימינב ץרא לש המורדב תאצמנ 

תובר ומרת םהיתועצהו םהיתורעהש ץרווש 'י 'פורפו ,לשא 'ח 'רד ,לגוק 'י 'פורפל יתדות * 
רבדמ תוליגמ רקחל ןוירוא זכרמ םעטמ רקחמ קנעמ עויסב בתכנ רמאמה .הז רמאמ לש ושוביגל 

.ןהל הבורקה תורפסהו הדוהי 

L.H. Feldman, :האר ונממ ורמתשהש דיה־יבתכו ארקמה תוינומדק רפס לש ונמזו ויפוא לע .1 
 1971 Prolegomenon to M.R. James, The Biblical Antiquities of Philo, New York
H. Jacobson, A Commentary on Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum :[ןמדלפ — ןלהל] 

 .Biblicarum, Lieden 1996, pp. 195 ff [ןוסבוק'ג — ןלהל].
ימע ,ז"משת ביבא לת ,ןימינבו ןורמוש :(ךרוע) ךילרא ח"ז :ךותב ,"םינהכה ריע בנ" ,לשא 'ח .2 

עסמ לע והיעשי תאובנב רכזנ םוקמה ,בנ ינהוכ תגירה תשרפ לע ףסונ .[לשא — ןלהל] 21-17 
.(33 א"י ימחנ) תיסרפה הפוקתב ןימינב ץרא יבושי רואיתבו (32 י 'שי) בירחנס 
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בגר ליא 54 

ההוזמה ,(לואש תעבג)ןימינב תעבג תאצמנ ,דחא מ"ק לש קחרמב ,הל ברעמ־ןופצמ 

מ"ק רפסמ .4(6 בכ א"ומש)ךלמה לואש לש וירוגמ םוקמ איה העבג .3לופ־לא־לת םע 

דחוימבו — ןימינב טבש ינב יכ הלוע ארקמה ןמ .ןועבג תנכוש העבגל ברעמ־ןופצמ 

ב"ומש)ןועבג ריעה לעו םינועבגה תומדא לע טלתשהל וסינ — ותחפשמ ינבו לואש 

רחאל ,ןימינב ישנא לש השקה םבצמב תולתל ןתינ ךכל הביסה תאש המוד .(א"כ 

תפוקת ךלהמב יכ רעשל שי .םריע הברח היתובקעבש העבגב שגליפ תשרפ 

ידי לע וספתנ םהיתומדאו ,םתובא תלחנב הזיחאה תא ןימינב ינב ודביא ,םיטפושה 

.5םינועבגה 

תפוקת ףוסב ןימינב ץראב בשייתהש — ונניינע רקיע ובו — ףסונ םרוג 

ידיב הברחנש רחאל הלישמ וטלמנ רשא .ילע תיבמ םינהוכה ויה ,םיטפושה 

ובשייתה ילע תיב ינהוכ .רזעה־קא ברקב לארשי ינב תסובת תובקעב ,םיתשילפה 

םרוג ויה ולא םינהוכ .6םיתשילפה ידיב ולפנ אלש ןכשמה ילכ תא םשל וריבעהו ,בינב 

תלחנ — העבג ריעה תומדא לע ,הארנה לככ ,ובשייתה םהו ןימינב ץראב שדח 

אל ,בינ ינהוכ דגנ לואש לש תצרמנה ותוליעפב תוארל ןתינ ,ךכיפל .לואש לש ויתובא 

לוכאל ול ריתהשכ ,לואשמ חורבל דיודל עייס ךלמיחאש ךכ לע ,המקנ וא ,שנוע קר 

ויצמאמב רושק לואש לש הז השעמ .יתשילפה תילג ברח תא ול ןתנו םינפה םחלמ 

ןכתיי .ןימינב טבש ינבל העבג תומדא תא ריזחהלו ןימינב ץראמ םינהוכה תא קוחדל 

להא תא ריבעה ףוסבלשכ — הנוהכה יגוח לע טלתשהל לואש הסינ הז השעמבש םג 

םידיקפתב ושמישש ילע תיבמ םינהוכ ינש לע רסמנ ארקמב .7ןועבגל בנמ דעומ 

ימע ,ד"ישת םילשורי ,ב ,תיארקמ הידפולקיצנא ,"לואש תעבג ,ןימינב תעבג ,העבג" ,רזמ 'ב 

תוריפחל השדחה הידפולקיצנאה ,(ךרוע) ןרסש 'א :ךותב ,לופ לא לת ,פאל 'נ :416-412 
.1308-1305 ימע ,ב"נשת םילשורי ,לארשי ץראב תויגולואיכרא 

ימע ,ז"כשת םילשורי ,לארשי יטבש תולחנ ,יאלק 'ז :האר ,הנממ לואש לש ואצומו העבג לע 
,ב"נשת ביבא לת-םילשורי ,הכירעה תונמא םיטפוש רפס ,תימא 'י :םש תורפסהו 151 'עה ,336 

P. M. Arnold, Gibeah, The Search for a Biblical City, :הוושהו ,38 הרעה ,322 ימע 
 87-100 .JSOTSup 79, Sheffield, 1990, pp.

(2 הרעה ,ליעל) ,לשא :טסש-הסש ,ונר-דנר ימע ,ז"טשת םילשורי ,לאומש ירפס ,לגס צ"מ :האר 

J. Blenkinsop, 'Did Saul Make Gibeon his Capital?', VT 24 (1974), pp. :21-20 ימע 
ףוסב ןועבגב לואש תחפשמ לע .ןלהל האר ןאכ ב"ומש) םינועבגב לואש לש ותעיגפל .1-7 

A. Demsky, 'The Genealogy of Gibewn (I Chron. 9:35-44: :הוושה הכולמה תפוקת 
 16-23 .Biblical and Epigraphic Considerations', BAZOR 202 (1971), pp.

D.G. Schley, Shilon, A Biblical City in Tradition :הוושהו ,ד א"ומש האר הליש ןברוח לע 

 .and History, JSOT Sup 63, Sheffield 1989, pp. 167 ff. הניא םינהכה ריע בנש הדבועה

םינהוכה יכ דמלל היושע ,העבגב שגליפ תשרפב אל ףאו ,(אכ דהי) םייולה ירע תמישרב תללכנ 

.386 ,337-336 ימע ,(4 יעה ,ליעל)יאלק ,הארו .הליש ןברוח רחאל הב ובשייתה 

ימע ,ו''לשת םילשורי ,דוד תוכלמו לואש תוכלמ ,לאיסרג 'מ :157-152 ימע ,(םש) יילש ,האר 

 A. Alt, 'The Formation of the Israelite State in Palestine', in: idem: Essays on :187-183

 .Old Testament History and Religion, Oxford 1966, pp. 193-194
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55 ארקמה תוינומדק רפס יפ־לע בינ ינהוכ לש םנווע 

ךלמיחא .ילע ןב סחנפ לש ונב ,דובכיא יחא ,בוטיחא ןב (.דיחא וא)ךלמיחא :םיינחלופ 

;8(שמכמב המחלמה תעב) לואש לש ותוכלמ ימי תישארב הלישב "דופא אשנ" היה 

ןהכ היהו דיוד לא טלמנ רשא ,בינ ינהוכ ןיבמ דיחיה לוצינה ,ךלמיחא לש ונב ,רתיבא 

תנבהל םיבושח הלא םיטרפ .9קודצ ספת ומוקמ תאו ,המלש ידי לע חדוהש דע וינפל 

.יארקמה רופיסה תא ארקמה תוינומדק רפס רבחמ בתכשמ הב ךרדה 

בינב עריא העבגב שגליפ השעמ .ב 

רורב ןפואב הטוס ארקמה תוינומדק רפסב היבשותו בינ לש ןושארה םרוכזיא 

רשא ,העבגב שגליפ תשרפ ארקמה תוינומדק יפ־לע .ארקמב השעמה יטרפמ עיתפמו 

:בינב אלא העבגב אל הערא ,ןימינב ץרא לכ תא הריעסה 

ראשהל הצר רשאכו 10ןועבגל יול הטממ שיא אוביו איהה תעב יהיו 

לא רמאיו .[םנכהל] היבשוי והונתנ אלו הב סנכהל ץופחיו ,שמשה אב םש 

אוביו .הב םנכהל ונל ונתי ילוא יכ בונ ריעל אובנו דרפה תא גהנ ךל :ורענ 

יול שיא םש יהיו .יתיב לא אוב :שיא ול רמא אלו ריעה בוחרב םש בשיו 

.ינא רמאיו ?יטבשמ להב התא אלה :ול רמא ותוא ותוארבו קתב ומשו 

?הנה םנכהל לדש ימו תאזה ריעה יבשוי תעשר תא עדוי ךניאה :ול רמאיו 

.11םויה םש ראשהו וב רג ינא רשא יתיב לא אובו הפמ תכלל רהמ 

ישעמ תובקעב התמ חרואה לש ושגליפ :ארקמבש הזל ההז רופיסה לש וכשמה 

יטבשל הפוגה יחתנ תא חלוש ,ושגליפ תפוג תא רתבמ שיאה ,םיימוקמה לש המיזה 

רואיתב .םיטבשה רתיל ןימינב טבש ןיב םדמ הבוקע המחלמל תמרוג השרפהו לארשי 

תיתועמשמה הדבועה .12ארקמבש רופיסה לע תוניינעמ תופסות שי רפסב השעמה 

.ךליאו 1 אכ א"ומש םג הארו .3 די א''ומש 

Studies in the' ,M. Tsevat :ןכו .27 ב א"למ :17 ח ב"ומש :7 ל ,9 גכ ,23-20 בכ א"ומש :האר 

 .Book of Samuel', HUCA 32 (1961), pp. 209 ff•
ושקתהו (העבג) Gabaa לש שוביש והזש ורבס םירקוחה בור .Gabao סרוג יניטלה דיה בתכ 

רתוי טושפ ,ירשפא הזכ שובישש תורמל יכ הדומ (1028 ימע)ןוסבוק'ג םלוא ,ךכל רבסה אוצמל 

תוינומדק רבחמ הניש הנושארה תורשפאה יפ־לע ,םוקמ לכמ .Gabaon סרג רוקמה יכ חינהל 

תגרוח איהו הריבסהל ךרד לכ ןיאש העפות - תיתורירשו הסג הרוצב םיבותכה תא ארקמה 
םירקמב וכרדכ ,ארקמה לע הבחרהב רבודמ "ןועבג" ןאכ סרג םאש דועב - רבחמה לש וגהנממ 

תונבמ ופטחש רחאל ןימינב ינב ונבש ריעה איה Gabaon ,3 חמ ארקמה תוינומדק יפל .םיבר 

ובשיו םירעה תא ונביו םתלחנ לא ובושיו" קוספל רבחמה לש תפסות ,קפס אלל ,יהוז .הליש 

לע ןוידה תא הביחרמה יארקמה רופיסה ןמ הייטס איה וו תוסחיתה םג .(23 אכ 'פוש> "ןהב 

.ארקמה םע שממ לש הריתסב תדמוע הניא רשא ,(יארקמה רופיסב ללכ הרכזנ אלש) ןועבג 

.ןלהל הארו ,רוזיאל ולש רשקל זומרל היושע ןועבגב רבחמה לש וז תוניינעתה 

,ט"כשת ביבא לת ,ט ,םיינוציחה םירפסה ,םוטרה ש"א לש ומוגרת) 2-1 המ ארקמה תוינומדק 

'ל :הוושה וז תרוסמ תררועמש תוהימתה לע .66 ימע ,ןוסבוקי'ג ,האר יניטלה רוקמל .(117 ימע 

.145 ימע ,ה"לשת ןג תמר ,ה ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 

.ךליאו 1029 ימע ,ןוסבוקי'ג ,האר 
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בגר ליא 56 

יוהיזב יבקע ארקמה תינומדק רפס .בינב אלא העבגב עריא אל השעמהש איה וננוידל 

ןימינב ינב תמחלממ האצותכו ,םיעשר ויה ריעה ישנא יכ שיגדמו בינ םע םוקמה 

.,3לילכ הפרשנ םריעו זזבנ םשוכר ,בינ ישנא וגרהנ לארשי יטבשב 

תעבג ,ןימינב תעבג) העבגמ שגליפה רופיס תא ריבעה רבחמהש הדבועה 

תוינומדק לש הסריגל ירוטסיה םיסב לכ ןיאש רורב .רבסה תשרוד בינל (לואש 

איה ירהש ,םיטפושה תפוקת תישארב תמייק התייה בינ םא קפסש םג המ ,ארקמה 

תא רפסה רבחמ הניש עודמ לואשל שי ,םלוא .לואש לש וימיב קר הנושארל תרכזומ 

וב תוארל ןתינש ןווכמ השעמ הז אמש וא ,תועט ןאכ הלפנ םאה .יארקמה רופיסה 

רפס לש ותוסחיתה תא ררבנש רחאל קר תונעל לכונ ולא תולאש לע ?תמייוסמ המגמ 

חבט — םהב ךרע לואשש חבטה השעמל ותסריגב ,בנ ינהוכל ארקמה תוינומדק 

.ילע תיב ינהוכ ןיטולחל ולסוחו טעמכ ויתובקעבש 

םהיאטח לע שנוע איה בנ ינהוכ תחיצר .ג 

הביס .דתיה בינ לש הארונה התירחאל ,ארקמה תוינומדק רבחמ לש ותעדל 

:תדחוימ 

םיזבמו 'ה ישרק תא םיאמטמ בונב ויה רשא םינהוכה ויה איהה תעב 

יכ בונ יבשוי ערז תא דימשא הנה :רמאיו םיהלא ףוצקיו םעה ירוכב תא 

תודרפ לע היה רשא ירוסה גאוד אב איהה תעבו :ילע תיב יכרדב וכלה 

םע תחא הצעב אוה ןהכה ךלמיבא יכ עדוי התא :לואש לא רמאיו לואש 

רמאיו ךלמיבאל ארקיו לואש חלשיו .םולשב ותוא חלשו ברח ול ןתנו דוד 

תיב תאו ךלמיבא תא לואש גורהיו .יביוא םע תונכה הצע יכ תומת תומ :ול 

ול דגיו דוד לא ךליו .ודבל ונב רתיבא םא יכ וטבשמ דחא טלמנ אלו ויבא 

.,4הרק רשא לכ תא 

לאהש שנועכ לואש ידיב הברחנ בינ ,ארקמה תוינומדק רפס לש ותסריג יפל 

יוזיבו תונברוקה אומיט — הינהוכ לש םיינחלופה םיאטחה לע ,הילע איבה 

לעילב ינבכ םיראותמ וללה .סחנפו ינפח ,ילע ינב יאטחל םימוד ולא םיאטח .,5םירוכיבה 

"םיטפוש רפסל חפסנה" ,יקסרבוא־ןידור 'ט :האר העבגב שגליפ תשרפ לע .11 זמ-3 המ ,םש, 

 J.A. Soggin, judges, OTL, Philadelphia 1981, pp. 279:165-151 ימע ,(ה"משת)ב עבש ראב
 ■ff.

.85 ימע ,ןוסבוקי'ג ,האר יניטלה רוקמל .(133 ימע ,םוטרה דהמ) ב-א גס ארקמה תוינומדק 

םוקמב ךלמיבא ,ימלאה םוקמב "ירוסה גאוד") הרוסמה חסונל טסקטה ןיב חסונה ילדבהל 

.1099 ימע ,ןוסבוקי'ג האר — םיעבשה םוגרת תובקעב הארנה לככ — (ךלמיחא 

תקיתש תא האר לאה יכ רמאנ םש ,3 גס ארקמה תוינומדקב תעלבומ הנוש טעמ השיג ,םנמא 

תוינומדקו םיעבשה תסריגכ) תושפנ שמחו םיעבש תואמ שולש לש ינומהה חבטה לע םעה 
רתוי רחואמ ושנענ םה וילעש אטחכ (השימחו םינומש סרוג הרוסמה חסונ :260 ,ו םידוהיה 

דצמ הבוגת רדעה לע ל"זח ירבדל הבורק וז הנעט .1200 ימע ,ןוסבוקי'ג ,האר .תיאבצ הלפמב 

.(ב"ע גק ןירדהנס) הכימ לספ אטח לע םעה 
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.(17-12 ב א"דמש) ןברקה רשב לש הלודג הנמב תוכזל ידכ םעה תא םיסמוחה 

יחבזב וטעבת המל" :םהיפלכ םיהולאה־שיא לש החכותב םיראותמ הלא םהישעמ 

לארשי תח?מ לכ תישארמ םכאי־מהל ינממ ךינב תא דבכתו ןרעמ יתיוצ רשא יתחנמבו 

לע האובנ םיללוכ ,ילעל םעימשמ םיהלאה שיאש ,הלא םירבד .(29 ב א"ומש)"ימעל 

ולו "ןמאנ ןהכ" 'ה ול םיקי םמוקמבו ,ילע תיב ינהוכ לע אובל הדיתעה תוומ תכמ 

ב א"ומש) םחלל וילא וננחתי ילע תיב ינהוכ יאצאצ רשא "ןמאנ תיב" 'ה הנבי 

.16המלש ימיב קודצ תיב לש ותיילעל םינווכמ ולא םירבד .(36-31 

יאטח םע ,א"ומשב םיראותמה ילע ינב יאטח לש יארקמה רואיתה תאוושה 

ןיב תיתורפס תולת שי יכ תדמלמ ,ארקמה תוינומדקב םיטרופמ םהש יפכ בינ ינהוכ 

בינ לש הנווע תא באש ארקמה תוינומדק רפס רבחמש הארנ .17הלא םירואית ינש 

ארקמה תוינומדק יפל ירהש — תישארה תחנמו םישדוקה יוזיב — ילע ינב יללעממ 

םא ,ןבות ארקמה תוינומדק רבחמ לש וז תונשרפ .18בנ ינהוכ לש םהיאטח םג םה הלא 

םוקמ םג רבע םתיאו בינל ילע תיבמ םינהוכה ורבע הליש ןברוח רחאל יכ רוכזנ 

בינ ינהוכ לש םשנוע תא הלות וניא רפסה רבחמש המוד ,םלוא .ימשרה ןחלופה 

ילע ינבמ ויה בינ ינהוכ לכש עובקל השקש םג המ .ץרחנ ולרוגש ילע תיבמ םאצומב 

אלו ילע תיב יכרדב וכלה יכ לע ושנענ בינ ינהוכ ,ארקמה תוינומדק יפילע ירה .אקווד 

ללגב אלו םיערה םהישעמ לע אב שנועה ,רמולכ .וז החפשמ לע וסחייתהש ינפמ 

שרדינ ךשמהבו הלא ןיעמ םיאטחל זמר לכ ןיא ארקמב ,םנמא .יתחפשמה םאצומ 

.היללעמ לע שנוע אוה בינ לש רמה הלרוגש ןועטל רבחמה תא ואיבהש תוביסל 

רבחמש הלגמ המדאה ינפ לעמ בינ לש התייחמ רופיסל המודקה תונשרפב ןויע 

תפוקתו ינש תיב ימי ףוסמ ,תורחא תורוסמ .תיאדיחי השיגב טקונ ארקמה תוינומדק 

,הדומ והיתתמ ןב ףסוי .ךלמה לואשב המשאה רקיע תא תולות ,דומלתהו הנשמה 

ןדבא לע לאומשל הרסמנש האובנה תומשגתה איה בינ ינהוכ לש םתגירהש ,םנמא 

תטיחשב ומישאמו ירזכאכ לואש לש והשעמ תא ראתמ אוה ,םלוא .19ילע לש וערז 

המ ןיבהל השק 29 ב א"ומש לש ונושלמ .216-191 ימע ,(9 'עה ,ליעל) תבצ ,האר ילע ינב לע 
לש םינפה תבר םתדדומתהל .(1198 ימע ,ןוסבוקי'ג ,הוושה) ילע ינב לש ינחלופה םאטח היה 

ימע ,(ז"לשת) די ןליא רב ,"לדח תדגאב ילע לש וינב" ,רב 'מ :האר ,וז תינשרפ היגוס םע לדח 
 97-79.

האר ,הלילעה תא ביחרהל ידכ ומוקמב אלש יארקמ טסקט בלשמ רפסה רבחמ וב ןפואה לע 

.233-231 ימע ,ןוסבוקי'ג 

M.J. Murphy, Pseudo-Philon Rewriting the Bible, Oxford-New York :הוושה ךא 
 215 .1993, pp [יפרמ — ןלהל], רבודמ וילע אטחה יכ ,הריבס יתלבה תורשפאה תא הלעה רשא

אכ א"ומש) ונממ לוכאל (ןהכ ונניאש) דודל ןתנ רשא ,ךלמיחא ידי לע םינפה םחל אומיט אוה 

תעדל ,ויטעבש אטחה והזש רובס וניא יפרמ םג ,םוקמ לכמ .1198 ימע ,ןוסבוקי'ג ,הוושהו ,(7-4 
.הילכל בינ ינהוכ ונודנ ,רפסה רבחמ 

.261 ,ו םידוהיה תוינומדק 
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(וב האנקה וא) דודמ דחפה ,ותעדל .הב רחב םיהלאהש ריע תברחהו ףטו םינקז 

תא שינעהלו טילשכ וחוכ תא לצנל לואשל ומרגש םה ,םדאה רציל תועמשיההו 

לע עיבצמ וניא והיתתמ ןב ףסוי יכ רבדה ןיינעמ .םפכב לווע אל לע וירבחו ךלמיחא 

.20"םיאיבנו םינהוכ" םתוא הנכמ ףא אוה ,אוה ךופהנ .בינ ינהוכ לש םאטח 

.רתויב רומח אטח לואש ידיב בינ לש התדמשהב םיאור ל"זח ישרדמ םג 

בירחנס לש ותיילע ימיל דע תוכלשה ול ויהש אטח "בינ לש הנווע"ב ואר םיארומאה 

,םישרדמ .22בינ ינהוכ לע חבש ירבד םיפיערמ ףא םה םיתיעלו ,21םילשורי לע 

לש הרמה ותירחאל ומרגש םיאטחה ןמ דחא בינ ינהוכ תגירהב םיאור ,תיסחי םירחואמ 

,םלוא .23ברקה הדשב ומצע תא תימהלו בואה תלעבל תונפל ץלאנשכ ,לואש 

יפכמ רתוי תבכרומ בינ לש הלרוג תייגוסש ךכל םיזמר אוצמל ןתינ ל"זח תונשרפב 

יושע ,םישרדמבו םידומלתב תורכזומה תועדה ןמ המכב רצק ןויע .הליחתכלמ הארנש 

חתפ חותפל ףא תאז תובקעבו ,יארקמה רופיסבש תויתייעבה תא טעמב ריהבהל 

.וז היגוסל ארקמה תוינומדק רפס לש ותונשרפ תנבהל 

.םיפסונ םישיאב בינ ינהוכ תגירהב המשאה תא תולתל ושקיב םידחא םימכח 

ול וסחייו (19-4 בכ א"ומש)ימודאה גאודב המשאה תא ל"זח וליטה ,םירבדה עבטמ 

תפסונ תוישיא .24ערה ןושל אטח לע םג ךכמ ודמל אלא ,גרהה השעמ תא קר אל 

תא שקבמו בינל אב היה אל םא ירהש ,דוד איה םימדה תוכיפשל תוירחאב תאשונה 

םימכח .25בינ ינהוכב םוקנל הביס לואשל .רתיה אל ,(אכ א"ומש) ךלמיחא לש ותרזע 

םהיניב שי ;26ארונה השעמל תוירחאב אשונ לואש ןב ןתנוהי יכ ,ונעט םידחא 

J. Blenkinsopp, 'Prophecy and Priesthood in Josephus', ]]S :הוושהו .268-259 םש ,םש 

 239-262 .25 (1974), pp. מ"צ :האר םיטפושה תפוקתב האובנו הנוהכ ןיב רשקה לע
,םיטפושה ,ג ,לארשי םע לש הירוטסיהה ,(ךרוע) רומ 'ב :ךותב ,ךהכה־האורה' ,יקטנילרוא 
ןב ףסויל םידוהיה תוינומדקו ארקמה תוינומדק ןיב סחיה לע .152-147 ימע ,ז"כשת םילשורי 

.ךליאו Iviii ימע ,ןמדלפ ,האר והיתתמ 

.א"ע הצ ןירדהנס ילבב 

.lxix ימע ,ןמדלפ לצא םישרדמה האר 

ד ,ערוצמ אמוחנת שרדמ ;(חרת־דרת ימע ,ז"טשת םילשורי ,תוילגרמ רהמ) ז ,וכ הבר ארקיו 
א 'ומשל ק"דר :םג ה"ד ,6 הכ א 'ומשל י"שר :הוושה .(45-44 ימע ,ד"כשת םילשורי ,רבוב 'דהמ) 

.תגרה ותואו הייד ,9 בי ב 'ומשלו דיב םג ה"ד ,15 חכ 

ימע ,ו"כשת םילשודי ,דנוב 'דהמ) ו-ב בנ םילהת שרדמ ;א"ע טכ ,ב ,י ןידדהנס ימלשורי 
תוינומדק רפס יכ ןייצל שי .(52-51 ימע ,רבוב 'דהמ)גכ ,חנ אמוחנת שרדמ ,הוושהו .(286-282 

,האר .אטח גאודש הנעטה תעמתשמ ןאכמו ,ירוסה גאודל ארונ שנוע אבנמ 4 גס ארקמה 

D.v. Edelman, King :האר בינ ינהוכ חבטב גאוד לש וקלח לע .1201-1200 ימע ,ןוסבוקי'ג 
 175-181 .Saul in the Historiography of fudah, JSOT Sup 121, Sheffield 1991, pp. לע
לעו ארקמה לע ,גרבנירג 'מ :הוושה ,חצרה תדוקפ תא עצבל וברס לואש ישנא רתיש הדבועה 

.ךליאו 102 ימע ,ו''משת ביבא לת ,תודהיה 

.(16 אכ ב''ומש) בינב םיבשויה דוד יביוא רוכזיא תובקעב אב הז שרדמ .א"ע הצ ןירדהנס 

ריע בונ הגרהנ אל םחל תורכיכ יתש דודל ןתנוהי והוולה אלמלא בר רמא הדוהי בר רמאי" 

.(א"ע דק ןירדהנס)"וינב תשלשו לואש גרהנ אלו ימדאה גאוד דרטנ אלו םינהוכה 
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אלו תוחמל ודיב קפיס היהש" ,לואש לש ואבצ רש ,רנ ןב רנבא תא םימישאמה 

.27"החימ 

רפסלו לדח ישרדמל תפתושמ ,תמייוסמ המגמ לע עיבצהל ןתינ ,ךכיפל 

תא םישאהלמ ענמנ ארקמה תוינומדק רבחמ יכ ,תעדל ונחכונ .ארקמה תוינומדק 

לע ץבורה אטחכ ויניעב ספתנ ומצעלשכ םינהוכה גרהש ףא לע ,גרהה השעמב לואש 

םג אלא ארקמה תוינומדק רפסב קר אל ,הנהו .(3 גס ארקמה תוינומדק)ולוכ םעה 

תא ליטהל תונויסינ לש המוד העפות שי ,ךליאו םיארומאה ימימ ,הדגאה ישרדמב 

— ארקמ לש וטושפמ תוריהבב הלועש יפכ — לואש לע אל ארונה חבטל תוירחאה 

,לדח תורפסב רפסמ םימעפ תרזוח וז המגמש הדבועה .םירחא םימרוג לע אלא 

העיבצמ אלא ,רחא וא הז םכחל ינייפואה ,ןמדזמ שרדמב ןאכ רבודמ ןיא יכ תדמלמ 

רמוא ארקמהש ףא לע יכ ,ןכתייה .וז תישרדמ השיגב וטקנ םיבר םימכחש ךכ לע 

ירבחמ תא איבה רשא טרפ ארקמב םייק ,לואש לש ותדוקפב עצוב חבטהש שרופמב 

תוקנל שי יכ ינכפהמה ןויערל — ארקמה תוינומדק רבחמ םשארבו — הלא םישרדמ 

?חצרה תמשאמ לואש תא 

ונורסחב טלובה ןיינעב אוצמל ןתינ ,וז תינשרפ המגמל הביסה תאש המוד 

הרוה לואש יכ ,רורב 18-16 בכ א"ומשב בותכה ןמש הדבועה ףא לע .ומצע ארקמב 

אטחה ,תאז תמועל .הז אטחל יהשלכ תוסחייתה ארקמב ןיא ,28בינ ינהוכ תגירה לע 

אוה — א"ומשב לואש לש ותוכלמ ימי רואיתמ רדענ ךא — אכ ב"ומשב שגדומה 

לואש לש ואטח ןיב רשקל לדח תא האיבה וז הדבוע .29םינועבגב לואש לש ותעיגפ 

:אתחמ ארחב ועצוב םישעמה ינש יכ ןועטלו ,בינ ינהוכב ךרעש חבטל םינועבגה יפלכ 

ויהש םינהוכה ריע בונ גרהש ךותמ אלא םינועבגה תימהש לואשב וניצמ ןכיה יכו" 

רעפה לע ל''זח םירשגמ ךכ .30"ןגרה וליאכ בותכה וילע הלעמ ןוזמו םימ םהל ןיקפסמ 

.(ב"ע זדע ,אנליו סופד) ב ,טי הבר רבדמב :הוושה .(רצקת ימע ,תוילגרמ 'דהמ) ב ,וכ הבר ארקיו 

.7-6 תורעה ,ליעל האר חבטל יטילופ־יפרגואיגה עקרה לע 

בנ ינהוכב ךרעש חבטה לע שנענ אל לואש יכ הסיפתה לע .19 בכ א"ומשל ק"דרה שוריפ הוושה 

הכ א"ומשל ושוריפ הוושה ,(וידי ומב םגרה אלו תאז עצבל גאוד תא הוויצש ןוויכ ,הארנה לככ) 

,ליעל)גרובצניג האר ,הנורחאה היעבב תוטבחתה תרכינ םהב ,לדח ישרדמל .9 בי ב"ומשלו 18 

.163 ,44 ימע ,(11 יעה 

,4ח"לשת םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ — ל"זח ,ךברוא א"א לצא ןוידה האר .ב"ע חע תומבי 

רבדמב ;(גיקת ימע ,תוילגרמ רהמ)ו ,בכ הבר ארקיו ;א"ע טיק אמק אבב :םג הארו .461-458 ימע 

.5 הרעה ,ליעל האר םינועבגהו לואש תחפשמ יסחיל עקרה לע .(ג"ע בכ ,אנליו סופד) ד ,ח הבר 

םינועבגה יפלכ לואש לש ואטחש איהו ,תפסונ תינשרפ היעב לע ןאכ םיעיבצמ לדח ,השעמל 

לש וייח ימיב רבד וילע רמאנ אלו (אכ ב''ומש) דוד לש ותוכלמ ימי ףוסב קר ארקמב רכזנ 

יכ ןייצל יוארה ןמ .תויגוסה יתש תא רותפל םיסנמ םה וידחי חצרה ישעמ ינש תכירכב .לואש 

חבטה םע םהב לואש לש ותעיגפ תא רושקל ושקיב םמצע םינועבגה ,(21 ימע) לשא תעדל 

וא חבזמה ינפל ,רמולכ ,(9 אכ ב"ומש) "'ה ינפל רהב" לואש ינב תא ועיקוה םה :בינ ינהוכב 
.בינב התעשב התיהש המבה 

This content downloaded from 83.137.211.198 on Wed, 24 Aug 2016 16:02:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



בגר ליא 60 

ותעיגפ תובקעב לואש יאצאצ תא דקופה שנועל — בינ ינהוכב חבטה — אטחה ןיבש 

םיקנמ םניא ל"זח וז תונשרפ תועצמאב יכ ,איה רבדה תועמשמ .םינועבגב םהיבא לש 

רופיסבש ישוקה תא םירתופ םה ךכבו בינ תייחמבש ןווועה ןמ לואש תחפשמ תא 

.יארקמה 

תוינומדק רפס רבחמ םג ל"זח ישרדמל המודב יכ ,עובקל ןתינ הלא םירבד רואל 

לואש לש ואטחל רוכזיא לכ רדעה ללגב תמרגנה תינשרפה היעבב ןיחבה ארקמה 

היעב רותפל תונויסנה יכ הארנ ,םלוא .31ול יואר היה ךלמהש שנוע לש ורדעהו 

םישקבמ ל"זח .תילכתב םינוש ארקמה תוינומדק רפסבו ל"זח ישרדמב וז תינשרפ 

יפלכ םינועבגה תונעט םע בינ ןינע תא רשקל םיסנמ וא ,לואש לש ותמשאל םיפתוש 

תאז רתופ ארקמה תוינומדק רפס ,םתמועל .(אכ ב"ומש) לואש תיבב המקנה לע דוד 

לע לאה ידיב ושנענ בינ ינהוכ — ארקמב אתכמסא לכ הל ןיאש תיעמשמ־דח העיבקב 

.םאטח 

,יארקמה רופיסה תא וז ךרדב בתכשל רפסה רבחמ תא איבה המ הלאשה תלאשנ 

ןכתיי םאה .םמצע בינ ינהוכב המשאה תא ליטהל םתעד לע ולעה אלש ל"זחל דוגינב 

הביבסב םילבוקמ ויהש תונויער תובקעב בינ ינהוכ לש םנווע רופיס תא הגה רבחמהש 

תנעט ?הריפסל הנושארה האמב וגוחב הכלהתהש יהשלכ תרוסממ באש וא ,יח הב 

ונתוא האיבמ ,םיינחלופ םיאטח לשב ותמוה בינ ינהוכ יכ ,ארקמה תוינומדק רבחמ 

ןוגכ םיאשונב הרושקה ,ינש תיב ימי ףוסב תלבוקמה הסיפתב יוצמ הדוסי יכ רעשל 

.32תונוש תותיכו תוינהוכ תוצובק ןיב םיסחיהו שדקמב םדוקפית ,םינהוכה אצומ 

ייח לע תרכינ העפשה ול .רתיה רשא ,השק סומלופל הליע וויה ולא תויגוס ,עודיכ 

.לארשי־ץרא ידוהי ברקב תדהו הרבחה 

תא םיסמוח וא ,הרותל םיאטוח םירחא וא הלא םינהוכש הנעטה יכ רוכזל שי 

תורוקמ רפסמב .33ל"זח לצא םידה הל שי ףאו ,ינש תיב תורפסב רתויב החיכש ,תלוזה 

ימע ','ןמדלפ האר .ל"זח ישרדמו ארקמה תוינומדק ןיב םיפתושמה םיוקה לע lxviii לע .ךליאו 

אבה (ארקמה לע תירופיס הבחרה ,רמולכ) שרדמ תריציל םאיבמ ארקמה תנבהב םיישק וב ןפואה 

 J.L. Kugel and R.A. Greer, Early Biblical Interpretation, :האר הלא םיישק רותפל

 Philadelphia 1986, pp. 73-102, esp. 88; J.L. Kugel, In Potiphar's House, New York
 .1990, pp. 3-5, 247-270

לע והיתתמ ןב ףסוי לש וירבדב תוארל ןתינ יכ (83-82 ימע ,16 יעה ,ליעל) רב חינה ךכל המודב 

בכרומה וסחי לע .ינש תיב ימי ףוסב םילשורי ינהוכ יפלכ תונעטה לש תופקתשה ילע ינב יאטח 

סומלופ לש המינ יכ ןכתיי .265 ימע ,יפרמ ,הוושה הנוהכה דמעמל ארקמה תוינומדק רפס לש 

ןיבל לודגה ןהכה ןיב הדרפה שי ארקמה תוינומדקבש ךכב תפקתשמ הלודגה הנוהכה יפלכ 

R. Hayward, 'Pseudo-Philo and Priestly Oracle', ]]5 46 (1995), :האר .םימותו םירואה 
 43-54 .pp.

D.R. Schwatz, Priests, Temple, Sacrifices: Opposition and Spiritualisation, :האר 

 26-41 .doctoral dissertation, The Hebrew University, Jerusalem 1979, pp. יכ ןייצל שי
.ילע ינב לש םאטח םע הלודגה הנוהכה תוחפשמו םיסותיבה לע םתורמרמתה תא ורשיק לדח 

.(א"ע טל) ה ,א אמוי ימלשורי :א"ע זנ םיחספ :האר 
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61 ארקמה תוינומדק רפס יפ־לע בינ ינהוכ לש םנווע 

םהילא ,םיינחוכ םיגוח םתוא יכ הנעט שי ןארמוק תוליגמבו תינוציחה תורפסב 

רומח שנוע םהל םיאבנמ ףאו םינוש םיאטח םיעצבמ ,תונייועב הלא תורוקמ םיסחייתמ 

ץמיאו וז העפותמ עפשוה ארקמה תוינומדק רפס רבחמ יכ ,רעשל ןתינ .34דיתעב 

ירזכא חבטב םהיאטח לע םישנענ םינהוכש החנהה ,רמולכ .יתורפס סופדכ התוא 

.וימיב וחוורש הבשחמה יכלה םע בשחתהב — תינויגה ,רפסה רבחמל ,ול התארנ 

תוינומדק רפס לש ותנעטל ,יתרבחה עקרה תנבהל תפסונ תורשפא שי ,םלוא 

זוכירה תא םיווהמ בינ ינהוכ ,רומאכ .םהיתונווע לע ושנענ בינ ינהוכ יכ ארקמה 

ךלמיחא ןב רתיבא םג םהב ,ילע תיב םע םיהוזמו לואש ימיב םינהוכה לש ירקיעה 

תיב תיילעל םימרוגה דחאכ הבשחנ בינ ינהוכ תדמשה ,ךכיפל .בינמ ושפנ לע טלמנש 

תיב למיס ינש תיב ימי ףוסב .35המלש ימימ לחה הלודגה הנוהכה םע ההוזמה ,קודצ 

יכ ונעט הפוקת התואב ולעפש םינהוכה ןמ קלח .תילאדיאה הלודגה הנוהכה תא קודצ 

ןארמוק תכ םג .םיקודצה לש םמש רוקמ והז יכ םירבוס םיברו ,קודצ תיב יכישממ םה 

תקדצל ןועיטכ ךכב השמתשהו ,קודצ תיבמ םינהוכ לע תסחייתמ התגהנה יכ השיגדה 

.36הגהנה התוא לש תוימיטיגלה תדימלו הכרד 

םינהוכה יפלכ סומלופה יעטקמ המכ םע בינ ינהוכל ארקמה תוינומדק סחי תא תוושהל ןתינ 

לכ ובנגת ויקלחמו ולזגת 'ה תונברק תא" :ןארמוק תוליגמו תיפרגיפאודואיספה תורפסב 

היהי הממשל 'ה רחבי וב רשא שדקמה ןכ לעו .וצקשת סלקבו געלב םישדקה תא םג יכ...רחבמ 

,רציזריטסוא 'י םוגרת ,1 וט — 5 די יול תאווצ)"םייוגה לכ ןיב ויהת םייובש םתאו םכתאמטב 

 H.W. Hollander and :האר .ןזסק ימע ,א ,ך"שת ביבא לת ,םינוצחה םירפסה ,אנהכ 'א :ךותב

M. de Jonge, The Testaments of the Twelve Patriarch, Leiden 1985, p. 170; ישדק" 
רשבכ תונברק ואמט םד תדנבו האמט לכב 'ה חבזמ וסמר .לאוג[ו] שרוי ןיאב ומכ וזזב םיהלא 

ןהכה ל[ע רבדה רשפ]" ;(זמת ימע ,א ,אנהכ 'דהמ ,ןייטש 'מ םוגרת ,12-11 ח המלש ירומזמ)"לח 

העשר יטפשמב ועוגנ תויה]ל וב ולל[עתהו ומק ויביוא לוכו לא] יקוח ר[יפיו] דרמ רשא 
רשא םינורחאה םלשורי ינהוכ לע ורשפ ...ורשב תיוגב תומקנו וב ושע םיער םילחמ תוירורעשו 

רשפ)"םיאתיכה ליח דיב םללש םע םנוה ןתני םימיה הירחאלו םימעה ללשמ עצבו ןוה וצובקי 

יעטקל .(183-180 ימע ,ו"משת םילשורי ,קוקבח רשפ תליגמ ,ןצינ 'ב :האר .7 ט-16 ח קוקבח 
 J. Tromp, The Assumption of Moses, Leiden 1993, :םג האר ,הלא ןיעמ םיפסונ סומלופ

 pp. 192-194; D. Dimant, 'New Light from Qumran on the Jewish Pseudepigrapha -
 4Q390 in: J. Trebolle Barrera and L. Vegas Montaner (eds.), The Madrid Qumran
Congress, Leiden 1992, pp. 405-448. תורפסבו ןארמוקב תיטפילקופאה המגמה לש היפואל 
 M.E. Stone, 'List of Revealed Things in the ;28-11 ימע ,(םש) ןצינ ,האר תינוציחה

 Apocalyptic Literature', Selected Studies in Pseudepigrapha and Apoctypha, Leiden
 D.R. Schwartz, 'On Two :1991. האר הנוהכה דמעמל ןארמוק תכ לש הסחי לע, pp. 404 ff.

 Aspects of Priestly View of Descent in Qumran', in: L.H. Schiff man (ed.),
 .Archaeology and History in the Dead Sea Scrolls, Sheffield 1990, pp. 157-178

 M. Haran, Temples and :הוושה ארקמה תפוקתב קודצ תיבל ילע תיב ןיב סחיל
 .Temple-Service in Ancient Israel, Oxford 1978, pp. 71-111

,ןטרגמואב 'א :154-131 ימע ,ב"לשת םילשורי ,הדוהי רבדמ תוליגמו ארקמ ירקח ,רוויל 'י :האר 

רבדמ תוליגמ ,(םיכרוע)םירחאו ישורב 'מ :ךותב ,יינש תיב תפוקתב תודהיב תויתתיכהו ןארמוק' 

j. Le Moyne, Les Sadduceens,:ךליאו 143 ימע ,ב"נשת םילשורי ,רקחמ תונש םיעברא ,הדוהי 
 155-163 .Paris 1972, pp.
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בגר ליא 62 

.רתיה — ארקמה תוינומדק רפס בתכנ הב הפוקתה — ינש תיב ימי ףוסב ,ןכא 

.וישרויו קודצ תיב לש םדמעמ תלאשל הבר תועמשמ ןארמוק תכו םיקודצה יניעב 

םהש הנעטב םכרד תקדצל ןועטל וא ללכה לע םהיתודמע תא טילשהל ושקיב וללה 

,לשמל ,ךכ .קודצ תיב ינהוכ לש ,םכרד יכישממ וא ,םהיאצאצ םהש ןוויכ ךכל םייואר 

לע האובנה תא תשרודה תיסומלופ הנעט העיפומ (12 ר-18 ג) קשמד תירב תליגמב 

תכ תנעטל .(36-31 ב א"ומש) "ןמאנ ןהכ" אובי ומוקמבש ילע תיב לש ונברוח 

תיבל םילשמנ תכל ץוחמש הלאש דועב ,קודצ ינב לש םהיכישממ םה הירבח ,ןארמוק 

.37ןארמוק תכ ירבחל תובוט ובוחב ןפוצ דיתעה ןכ לעו ,ץרחנ ולרוגש ילע 

םיבשחנה הלא םע םיסמלפתמ קודצ תיב םע םמצע םיהזמה הלא הב ,וז העפות 

האיבמ ,(םיבירי םינהוכ תצובק םילמסמ םהו ןכתייש) ילע תיב ינהוככ םהיניעב 

— בגא ךרדב ולו — עימשהל האב ארקמה תוינומדק רפסב םירבדה תגצה יכ הרעשהל 

ימיב םעה תא וגיהנהש םינהוכב רשפ רסח חבט ללגב אל ,הלודגל הלע קודצ תיב יכ 

.םהיאטח לע ושנענש ילע ינבמ םיאטוח םינהוכ לש םמוקמ תא אלמל ידכ אלא ,לואש 

תיבל םמוקמ תא וניפו םנווע לשב םדיקפתמ וחדוה ילע תיבמ בינ ינהוכ יכ ,הנעטה 

טולשל םתפיאש תא הקידצמו קודצ תיבמ םינהוכה לש םהיתודלות תא הרידאמ ,קודצ 

ןארמוק תכ ישנאו םיקודצה לש םחורל היה הז ןיעמ ןועיט .םעה תא גיהנהלו שדקמב 

םתעפשהבו ,הלא םיגוחמ עפשוה ארקמה תוינומדק רבחמש םיחינמ ונא ,ךכיפל .דחאכ 

.בינ ינהוכ לע וירבד תא חסינ 

,בינ ינהוכל ארקמה תוינומדק רפס לש ןייועה וסחיל עקרה תנבהל וז ונתעצה 

תרוקיבה ןמ עפשוה רפסה רבחמ היפל ,ונלעהש תרחאה החנהל הריתסב תדמוע הניא 

יפלכ סומלופה — דחי םג תועפותה יתשש ןוויכ ,תאז .ותפוקתב םינהוכה יפלכ 

תכל תסחוימה תורפסב דבכנ םוקמ םיספות — קודצ תיב לע תוסייחתההו םינהוכה 

ןכתיי ,38ל"זח ישרדמל רפסה לש ויתורוסמ ןיב הבריקה ףא לע ,ךכיפל .ןארמוק 

םיגוחמ עפשוה ,לואש ימיב בינ ינהוכ לע תרוסמ התוא רבחמ תוחפל וא ,רפסה רבחמש 

.39ןארמוק תכל םיבורקה 

 D.R. Shwartz, "'To Join Oneself to the House of Judah" (Damascus Document :האר

 .IV, 11)', RQ 10 (1979-1981), pp. 435-446
ימע ,ןמדלפ ,האר lxviii תישרדמה השיגה ,רומאכ ,ןכו ,213-212 ,207 ימע ,ןוסבוקי'ג :ךליאו 

.בנ ינהוכב חבטב םשא וניא לואש היפל 

 J. Hadot, ,Le Milieu :האר ןארמוק תורפסל ארקמה תוינומדק רפס ןיב רשקה רבדב תורעשהל

 d'origine du "Liber Antiquitatum Biblicarim", in: A. Caquot et al. (eds.): La
 xxxviii ימע ,ןמדלפ הוושהו .Literature intertestamentaire., Paris 1985, pp. 153-171
 P.M. Bogaret, 'Les Antiquites Bibliques de Pseudo Philon a :212 ימע ,ןוסבוקי'ג :ךליאו
 la lumiere des d&ouvertes de Qumran. Observarions sur l'hymnologie et
 particulierement sur le chapitre 60', in: M. Delcor (ed.), Qumran, 5a piete, sa

 .theologie et son milieu, Paris-Leuven, 1978, pp. 313-331
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63 ארקמה תוינומדק רפס יפ־לע בינ ינהוכ לש םנווע 

?בינל העבגמ שגליפה תשרפ הדדנ דציכ .ד 

בושנ ,בינ ינהוכל ארקמה תוינומדק רפס רבחמ לש וסחי לע ,הלא תונקסמ רואל 

השעמ רואיתבש הדבועה םאה .בינב העבגב שגליפה תשרפ לש המוקימ תייגוסב ןייענו 

תשרפב םג יכ תדמלמ ,בינ יפלכ תיסומלופ המשאה שי בינ ינהוכב לואש לש חבטה 

לע ,םנמא ?בינ ריעה יבשות לש םתומד תא שיפכהל רפסה רבחמ הסנמ "בינב שגליפ"ה 

בלשב האבה — הנעטה ןיבל ,שגליפה השעמב בינ לש האטח ןיב רשק שיש הארנ וינפ 

,םלוא .40ימודאה גאודו לואש תועצמאב ושנענו ואטח בינ ינהוכ יכ — רתוי רחואמ 

תוינומדק לעב .וז תורשפא תוחדל שיש המוד ,םירקוח רפסמ לש םתעדל דוגינב 

אטחה םיטרופמ םירקמה ינשב :תושרפה יתש ןיב רשק לע עיבצמ וניא ארקמה 

תשרפב אטחה לע שנועכ ראותמ וניא בינ ינהוכב ךרע ימודאה גאודש חבטה .שנועהו 

ידי לע ןיטולחל בינ הסרהנ דציכ רפסה ראתמ הז אטח רחאל דימ ירהש ,העבגב שגליפ 

ט"י 'פושב הרוקמש השרפב ךא ,ריעה יבשות םיחבטנ םעפ רחא םעפ .םיטבשה ראש 

בינ ינהוכ תשרפבש דועב ,ןימינב טבש ינב םיפחמ וילע חצרו םנוא לש אטחב רבודמ 

הביסהש הארנ אל ,ךכיפל .םיינחלופ םיאטח בנ ינהוכל ארקמה תוינומדק רפס סחיימ 

.םיטפושה תפוקת תישארב בינ ישנא יאטחב איה לואש ימיב בינ ינהוכ לש םשנועל 

ביבחה ,ושנועו אטחה ביטומ לע הלופכה הרזחה דבלמו ,תודרפנ תורוסמ יתש ןה ולא 

ןיא ,תאז םע דחי .ןהניב רשקמ יפרגואיגה םוקימה קר ,41ארקמה תוינומדק רבחמ לע 

תרוסמה לש הבוציעל ןיפיקעב המרת תחאה תרוסמה יכ תורשפא ללכמ איצוהל 
.42היינשה 

תא ארקמה תוינומדק רפס בתכשמ וב ןפואה תא ריבסהל ןתינ דציכ ,ןכ םא 

תאש ,המוד ?בינל העבגמ שגליפה חצר תשרפ תא ריבעמ אוהשכ ,השעמה רופיס 

יתורפסה םוחתב אקוד ואל אוצמל ןתינ ,שגליפה רופיסב רבחמה לתשש יונישל םרוגה 

(לואש תעבג וא ,ןימינב תעבג) העבג ,ליעל ןייוצש יפכ .תיפרגואיג תועטב אלא 

־םורדמ דחא מ"קכ יוצמה טפעוש רפכה ךותב ההוזמ בינ וליאו ,לופ־לא־לת םע ההוזמ 

ףונ ןביבסמו ,וזל וז תוכומסה תועבג לע םינכוש םירתאה ינש .לופ־לא לתל ברעמ 

רחא ןורתפ רדעהב — וחינה םירחאו הלא םירקוח .1028 ימע ןוסבוקי'ג :215 ימע ,יפרמ :האר 

ןיעמ ,בינ ינהוכב חבטל רבסה אוצמל ידכ השענ רבדה יכ — בינב העבג לש התפלחה תביסל 

."ןומדק אטח" 

םע המזב וגהניו" שגליפה לע רמאנ םש ,3 המ ארקמה תוינומדקב תוארל ןתינ ךכל תטלוב אמגוד 

ידיב םיהלא 'ה הנתנ ןכלו םיקלמעה םע האטחב המ ןמו השיאב הלעמ יכ ,התמ יכ דע ושגלפ 

ביטומ לע דוע .(1034-1033 ימע ,ןוסבוקי'ג ,הארו ,118-117 ימע ,םוטרה רהמ) ,"םיאטוחה 

.244-242 ימע ,ןוסבוקי'ג :5 גמ ארקמה תוינומדק :האר ושנועו אטחה ןיב הלבקהה 

.261-257 ימע ,(31 'עה ,ליעל) לגוק ,האר והנשמ לע עיפשהל יושע דחא שרדמ וב ןפואה לע 
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בגר ליא 64 

ןיב ףילחהלו והנשמב רחא רתא ףילחהל לקנב ןתינ .ןימינב ץראל ינייפואה תועבג 

םירתא לש םמוקימ לע עדימה ינש תיב ימיבש רוכזנ םא דחוימב ,תועבגה תומש 

רבחמ וא) ארקמה תוינומדק רבחמ יכ םיעיצמ ונא ,ךכיפל .קייודמ היה אל םייארקמ 

עריא הז השעמש רבסו העט (העבגב שגליפה השעמ בותכשב ול םדקש תרוסמה 

.בינ םע ההוז תעה התואבש םוקמב 

שגליפ"ה השעמ רואית דוסיב תדמוע תיפרגואיג תועט יכ ,וז ונתעצהל קוזיח 

תא חרכהב תרתוס הניא וזכ האיגשש ךכב תוארל ןתינ ,ארקמה תוינומדק רפסב "בינב 

,יפרגופוט חנומכ םג אלא ,םוקמ םשכ קר אל שרפתהל הלוכי "העבג" :ארקמה יקוספ 

הנוכמ בינ םגש רובסלו תועטל ,ילוא ,ןתינ ,(ןימינב תעבג וא)לואש תעבג שיש יפכו 

תוינומדק לעבש ןיינעמ ,ךכ בגא .43יפרגופוטה המוקימ לשב ,"העבג" םשב ט"י 'פושב 

ףסוי םג .שגליפה תשרפ השחרתה הב ריעה לש המוקימב העטש דיחיה וניא ארקמה 

רבדה .44עבגב אלא העבגב אל שחרתה השעמהש ןעטשכ ,ךכב העט והיתתמ ןב 

תעבג לש המוקימ תא קייודמב והיתתמ ןב ףסוי ןייצמ רחא םוקמבש ןוויכ ,עיתפמ 

"העבגה" תא ההיז אל — ארקמה תוינומדק רבחמל המודב — אוה םג םאה .45לואש 

לש יטנופה ןוימדה לשב תועט ודיב הלפנ אמש וא ?לואש תעבג םע ב־ט"י 'פושבש 
 46

?העבג־עבג תומשה ינש 

ןיב בברעל "בינב שגליפ" לע תרוסמה רבחמ תא איבה המ קייודמב עובקל השק 

הסנאנ הב העבגה לש המוקמ לע קייודמ אל עדימ ידי־לע העטוה םאה :בינל העבג 

אמשו ?רחא רוקממ ול עודי היהש יפכ ,בינ לש המוקמ םע וז תועט בלישו ,השיאה 

ותואב םהינש תא תוהזל ול םרג ,וללה םירתאה ןמ דחא לש ומוקמ לע עדימ לכ רדעה 

םרא קר יכ המדנ ,בינל העבג ןיב רשק לכ ןיא ארקמבו רחאמ יכ ,ןייצל שי .םוקמ 

הלכי וזכ תועט .םירתאה ינש ןיב ףילחהל היה לולע ןימינב ץרא לש המורד תא ריכמה 

וז דצל וז בינו לואש תעבג לש ןרוכזיא תא ארקמה תוינומדק רבחמ ןיבה הז ןיעמ ןפואבש ןכתיי .43 

,המוד ןפואב .ט"י 'פושבש העבג םע םש תרכזנה לואש תעבג תא ההיז אלשכ (32-29 ,י 'שיב) 

.ת0^1ג001''םשב (33 דכ 'והד סחנפ תעבג תא (119 ה םידוהיה תוינומדק)והיתתמ ןב ףסוי הנכמ 

.הברה דועו ,npoq '1ף raß£ 157 ,םש ,םש ןכו ,"<; raßav תרכזנ 140 ה םידוהיה תוינומדקב .44 
(raßaij לואש תעבג תברקב ויתואבצ םע הנח סוטיט יכ ןייצמ אוה 51 א ,ב ,ה םידוהיה תמחלמב .45 

 laovi) םילשוריל סחיב לופ־לא־לת לש המוקימ תא םאות הז קחרמ .םילשורימ סיר םישולשכ,

לש םיפסונ םירוכזיאל .(47 הרעה ,ןלהל הארו) רתוי תינופצה ,(עב'ג) עבג לש הז תא אל ךא 

.67 ,56 ו םידוהיה תוינומדק :האר והיתתמ ןב ףסוי לצא העבג 

(raßa) עבגב ונומראל הלע לואש יכ 156 ,ו םידוהיה תוינומדקב רסומ אוה וב ןפואל המודב .46 

,הארנה לככ ,תאז .(34 וט א''ומש) "לואש תעבג ותיב לא הלע לואשו" :סרוג ארקמהש םוקמב 

.רחא םוקמב ביחרהל הווקמ ינא הז ןיינע לע .(raßaa) םיעבשה חסונ תובקעב 
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65 ארקמה תוינומדק רפס יפילע בינ ינהוכ לש םנווע 

רתוי תנבומ היהת איה ךא ,ינש תיב ימיב םוקמב וררוגתהש ולא לש םקלח תנמ תויהל 

,ןהיניב ףילחהו בינו העבג ירתא ינפ לע רבע ארקמה תוינומדק רבחמש רעשנ םא 

.47רוזיאה לש היד הצממ הרכהל עיגהל ול הרשפיא אלש הרצק הייאר תודע תובקעב 

,הייאר תודעמ תעבונ ארקמה תוינומדק רפס רבחמ לש ותועט יכ ,ונתנקסמ הנוכנ םא 

לש ךרוע־רבחמה בליש התואש תרוסמה רבחמ וא) םרא ותוא יכ רמול ןתינ ירה 

וב רוזיאב רקיב ,תוחפל ,וא ,םילשוריל ךומסי ,ןימינב ץרא תוביבסב לעפ ,(רפסה 

תניינעמ הייגוסל סחיב תובישח שי וז הנעטל .בינו לואש תעבג/ןימינב תעבג תונכוש 

תוינומדק רפס לש ימינונאה רבחמה לעפ וא יח לארשי־ץראב רוזיא הזיאב — תפסונ 

.48ארקמה 

ארקמה בותכש ישעמ ינשל תפתושמה תללוכ המגמ לע עיבצהל ןתינ ,ףוסבל 

חבטה תקדצה .בעתנ חצר לש רומח אטחמ לואש תיב לש ורוהיט איהו ,בינל םירושקה 

:חצר תמשאמ לואש תא הקנמ ,לאה ידימ םהל עיגהש שנועב ,בינב לואש ךרעש 

טבשמ הריסמ — בינ לא ,לואש לש וריע ,העבגמ ט"י 'פושב ראותמה השעמה תרבעה 

רהמ יולה לש ושגליפב תוללעתהל תוירחאה תא לואש לש וריע ינבמו ןימינב 

ךכל שיו ןכתיי ךא ,דבלב ירקמ וניה ,תושרפה יתשל ףתושמה ,הז וקו רשפא .49םירפא 

.ארקמה תוינומדק רפסב לואש לש ותומד בוציעל רשאב תלטובמ יתלב תועמשמ 

דרוקאב ,םיתשלפה םע ברקב לואש לש ותומב םייתסמ רפסהש הרקמה די וז ןיא ילואו 

.50לארשי תודלותב לואש לש ותוכלמ ימי תובישח תא שיגדמה 

םוכיס 

,םיינחלופ םיאטח לע ושנענ בינ ינהוכ יכ ארקמה תוינומדק רפס לש ותנעט 

תוארל ןתינ ,ול ךומסה רתא לש הירוטסיה ול סחייל ןתינ וב ןפואלו רתאה יוהיזבש ישוקל אמגוד 

דלונרא :האר .ןימינב ץרא חרזמבש עב'ג רפכה םע תועטב התהוז רשא ,העבג לש היוהיז תייעבב 

Geba' ,A. Demsky, :האר םמוקמ לע םירבד דימעהל ןויסינל .ךליאו 101 ימע ,(4 'עה ,ליעל) 

 .Gibeah and Gibeon - 'An Historico Geographie Riddle', BAZOR 212 (1973), pp
 26-31.

,םש תואבומה תונעטה .211-210 ימע ,ןוסבוקי'ג האר הז ןינעב ןוידל .10 הרעה ,ליעל הוושה 

.ונתעצה תא חרכהב תורתוס ןניא ןה יכ םא ,תוענכשמ ןניא ,לילגב יח רבחמה ןהיפל 

יעה ,ליעל)יקסרבוא־ןידור :האר ,לואש לש ותומד תא שיפכהל העבגב שגליפ רופיס תמגמ לע 

Y. Amit, 'Literature in the Service of Politics: Studies in Judges 19-21', ;164 ימע ,(13 

 in: H.G. Reventlow et. al., (eds.): Politics and Theopolitics in the Bible and
 28-40 ..Postbiblical Literature, JSOT Sup 171, Sheffield 1994, pp

.רפסה לש ירוקמה ומויס הז ןיאו דבא רפסה לש ירוקמה ופוסש םירבוסה םירקוח שי יכ םא 

.לואש לש ותומד תא רידאהל ושקיב ל"וח םגש ןיינעמ .254-253 ימע ,ןוסבוק'יג דגנתמ וו העדל 

(G. Friedlander, Pirke De Rabbi Eliezer, New זי רזעילא יברד יקרפ ;ב"ע בכ אמוי :האר 

 117-120 .York 1965, pp): יכ ןייצל שי ,תאז םע .6 יעה ,461-460 ימע (30 יעה ,ליעל)ךברוא

.לשוכ גיהנמכ לואש תא האר תוינומדק רפסה רבחמ יכ רבוס (241-240 ימע)יפרמ 
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בגר ליא 66 

ךרעש חבטה לע לואש לש ושנועלו ונוועל רוכזיא לכ ןיא ארקמבש ךכמ תעפשומ 

יוצמ בינ ינהוכ יוניגל עקרהש ןכתיי ,םלוא .וב וטבחתה ל"זח םגש ישוק — םהב 

ןיא ףאו ,ןארמוק תוליגמבו תיפרגיפאודואיספה תורפסב םיאטחה םינהוכה ביטומב 

תולעהל ,ןארמוק תכל תינייפואה ,המגמה ןמ באש רבחמה יכ תורשפא ללכמ איצוהל 

ארקמה תונשרפ ךרדל בורק רפסה רבחמ ,הז ןיינעב וירבדבש ןאכמ .קודצ תיב ןרק תא 

.הל םיבורקה םיגוחהו ןארמוק תכל תוינייפואה תודמעמ עפשוהו ןכתיי ךא ,ל"זח לש 

ירתא ןיב הפלחהב תולתל ןתינ בינ ריעה םע העבגב שגליפ השעמ יוהיזל שרושה תא 

,15-14 ט"י יפוש תנבהב וז תיפרגואיג תועט ביבס .וזל וז תוכומסה ,בינו לואש תעבג 

םא קפס .לארשי יטבש תמח תא םהילע וררועש םיעשרה בינ ישנא לע רופיסה םקרנ 

בינ לש הארונה התירחא ןיבל שגליפה תשרפ ןיב שממ לש רשק האר רפסה רבחמ 

יכ ןועטל רבחמה תא האיבה וזכ האיגש ןבא םא ,םינפ לכ לע .ןהכה ךלמיחא ימיב 

.ןימינב ץראב רקיב אוה יכ דיעמ רבדה ,בינב העריא העבגב שגליפה תשרפ 
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