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 ״ןזו א הלו סוילוי לש ותנשמ

 :ורוביח תעפוהל הנש האמ תאלמב השדח הכרעה

 **״לארשי ימי ירבדל תומדקא״

 דלפנייו השמ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

Lieblich sind die alten Juden nicht, aber respektabel sind sie doch. Sie gehen doch ganz 

anders im Kampf gegen die Römer unter, als Athener und Spartaner, obwohl sie von 

militärischen Dingen absolut nichts verstehen und gar keine Disziplin kennen. Eigentlich 
sind sie überhaupt nicht untergegangen, sondern haben trotz allem über die Römer 

aber man muss es anerkennen (ו.מ ,ילש השגדה.) triumphiert. Man mag es bedauren. ךותמ 
 5.3.1893 םוימ יטסוי .פ ודידיל ןזואהלו לש ובתכמ

(8 .F. Boschwitz, Julius Wellhausen, 1938, S. 57, Arim). 

 תנשב (הז םשב)עיפוהש Prolegomena zur Geschichte Israels ןחאהלו סוילוי לש ורפס

 ,11878 תנשב עיפוהש Geschichte Israels לש הינש האצוה אלא וניא השעמלו ,1883

 תינכפהמה ותמישמ .ינרדומה ארקמה רקחמב ךרד־ץיצ ךפה םנמאו בר םשור ותעשב השע

 ,מ־הל ,אל־הכ ,בי ימשב ולא דוחיבו הרותב םיקוחה לש םרקיע יכ חיכוהל התיה רפסה לש

 2Priesterkodex (=P)זעלבו ,םינהכה תרות תמלגתמ םהבש ,רבדמב ׳ם יקוחו ארקיו ׳ס לכ

 םיאיבנה תרותמ הגיסנכ םתוארל שי ךכבו תולגה דחאל תודהיה לש התומלגתה תא םיפקשמ

 התייהנו המקש (Judentum) תודהיה תקוח הניה וז הטיש יפל םינהכ תרות .םהל המדקש

 .נלבב תולגמ הבישה רחאל השדח העפותכ

 •השמישו ,ט ״לשח תנשב תירבעה הטיסרבינואה לש םימדקתמ םידומילל ןוכמב רבח יתויהב הנכוה וז הדובע *

 .(10.5.79) ט״לשת רייאב גיב םיקתנש םודקה חרזמהו ארקמה לע ןויע םויב האצרה אשונ

 םישוביש אלמ םוגרתה .ח״צרת א״ת ׳רפסי סופדב והיכרב לארשי ר״ד לש ומוגרתב רפסה עיפוה הז םשב ״

 תוריהז גוהנל אופא שיו ,םוקמ יארמב תובר תואיגש ולפנ ןכ ומכ .(34 הרעה ןלהל ,לשמל ,האר) חוסינ ייוקילו

 .1905 תנשמ רפסה לש תיששה תינמרגה הרודהמב םישמתשמ ונא .ושומישב

 A. Rahlfs, Verzeichnis der Schriften Julius Wellhausens,האר ןזואהלו לש ויבתכ לש קייודמ םושירל .1

353-368 ,(1914-1916) 27-28 Beiheft ZA W• 

 המכסה הלח הז יתורפס דבור לש םיינונגיסה רכיהה ינמיס לעו ולא םיקוח תוביטח לש ינהכה םמתוח לע .2

 .הז ץנעב תויאר תאבהל םעט ןיאו ,תירב ינב םניאשו תירב ינב ,ארקמ ירקוח לצא תיללכ

 E. Meyer, Die Entstehung ׳תודהיה תווהתה׳ תיסרפה הפוקתה לע ורפס תא רייאמ .א ריתכמ לשמל ךכ .3

'1896 ,des Judentums ה ותעדל הניה וז תודהי לש היצוטיטסנוקהו Priesterkodex, ךליאו 222 ימע ,םש האר. 
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 הל ואצמנ אל השעמלו תועירכמו תויפוס וכפה היתונקסמו רתויב תענכשמ התארנ הזיתה

 לש הזיתה תא ברעמב םידמולמה תרובח הלביק ,ןלהל וילע רבדנש ,ןמפיוק .י דבלמ .ןיררוע

 לביק התואש ףארג תטישל דמתה הליחתבש ,לוגדה ןחרזמה—הקדלנ וליפאו ןזואהלו

 .P)5=)כ״0 לש ורוחיא לע הזיתה תא לביקו תטלשה תעדל רבד לש ופוסב ענכנ ,4ןזואהלו

 לכ לקשו תומיסקמ תורות ירחא ללוש ךלה אל ללכ ךרדבש רביירד .ר.ס ילגנאה רקוחה ףא

 תא לבקל ןכומ היה אלש יפ לע ףא הזיתה תא לביק ,ול תדחוימה תידוסיה וכרדב ,ופוגל ןיינע

 תרות תא לביק אלו ענכנ אלש ידיחיה קנעה .6כ״ס לש ונושל רוחיא לע תומודמה תויארה

 לש ותרות תשמשמ הזה םויה דע .ןלהל ךכ לעו ,ןמליד טסוגוא היה ןאכ ןודינה קנעב ןזואהלו

 םידבר ,םיגשומ ,תודסומ לש םנמז םיעבוק היפלש המויסכאכ כ ״ס לש ונמז קנעב ןזואהלו

 .םימייוסמ ץשל ישומיש ףאו ארקמב םייתורפס

 ורפסבש ,ןמפיוק .י היה ןזואהלו דגנ ץצוח תאצל הנש םיעבראכ ינפל זוע ביהרהש ידיחיה

 ׳סל המדק םינהכ תרות יכ חיכוהל שקיב ח״צרת ,ןושאר רפס ,תילארשיה הנומאה תודלות

 .ןושאר תיב ימימ הנמז ןכ םאו םירבד

 ךא ,הל הצוחמו לארשיב םיידוהי םירקוח ברקב םיכישממו םיכמות ול אצמל חילצה ןמפיוק

 הדבועה ףא לע תאה ,ןזואהלו לש ותטישב תוקידאב םיקיזחמ ןיידע ישפחה ירצונה רקחמב

 .ןמפיוק לש ויתוגשה םע דדומתהל הז רקחמב ץיסנ ןיידע השענ אלש
 התונימא תדימ תאו הטישה תונורקע תא ןחבנ םא יכ ואולמב חוכיוה תא ןאכ ללוגנ אל

 :ותרות עקרל תועגונה תוניחב שולש ונתדובע לש ׳ב ףיעסבש ינינעה חוכיוה לע ףיסונו

 .ןזואהלו תטיש החמצ הבש תינחורה הרדאה .א
 .םודקה חרזמה תוילגת רואל ןזואהלו תוחנה .ב
 .תויגולודותימ תויעטה .ג

 ןזואהלו חדות עקרבש תינחורה הריואה .א

 כ״ס םאה :דבלב ינכט יגולונורכ ןינע לע חוכיו הרואכל וניה וידגנתמו ןזואהלו ןיב חוכיוה

 תרוח יבגל תויסיסב תודמע לע שוטנ חוכיוה השעמל םלוא ?ךפהל וא םירבד ׳סל םדק

 ותעיבק ירוחאמ דמוע המ ונמצעל ררבנ םא ונל ןבוי תקולחמה לש ינורקעה היפוא .לארשי

 תודהיה תדות יכ הנוכנ שח ןזואהלו .לארשי תודלותב םינהכ תרות לש המוקמ ןינעב

 ,םידעומו תבש תרימשו הלימ .םינהכ תרותב בטיה תנגועמ ,תורצנה האצי הדגנש ,תישורפה
 הנממ עמתשמה לכ לע pאה תשודק ,החפשמה תרהט ,הרהטו האמוט ,םירוסא תולכאמ

4. Th. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des AT, 1869, 127ff לש ותרות ירקיעל תועגונ ויתונעט 

 .ןזואהלו
 .203 דומעל 1 הרעהו Zeitschrift für Assyriologie 21 (1908), 202-203 ב ורמאמ האר .5

 םתיינפ .רתויב השולק היאר המה וב תונברק תברקהו םשדקמ םוקישל בי ידוהי לש םתריתעמ איבמ אוהש היארה

 לש ופוסב ולביק םא ףאו (30 ׳סמ תרגיא)הבושתל התכז אל שדקמה ןינב ןינעב םילשוריב לודג ןהכל בי ידוהי לש
 יפכ אלו (32 ׳םמ תרגיא)דבלב הנובלו החנמ ובירקיש םש רמאנ ירה שדקמה ןינבל הילדו יהוגבמ רושיא רבד

 ,ןחלופה זמיר ןורקעב תורגיאה תורושק השעמל .(25 רש ,30 ׳סמ תרגיא)תולועו הנובל ,החנמ :םדוקמ ושקיבש
 .אקוד כ״סב אלו םירבד ׳סב הטלבהב הלעומה

 F. Giesebrecht, ZAW 1 (1888), םע וחוכיוב Journal of Philology 11 (1882), 201-236 ב ורמאמב .6

177-276. 
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 הרותבש ינהנה דבורב םילעומ הלא לכ ,דועו רופכ םוי ,הנשה שאר ,(ב״ויכו ץראה תטימש)

 בטיה האר אוה .םירבד ׳סבו (גכ־אכ ימש)תירבה רפסב ןוגכ הבש םירחא םידברב אלו אקוד

 תמלוגמה ,םישורפה לש הדוסימ ,הפ לעבש הרותב אלמה החותיפ תא הלביק וז הרותש

 הניאו ילרביל־טנטסטורפ יניעב הרזומ התארנש וז הכלה 7.הלא ונימי דע תידוהי הכלהב

 —ותעדל—הלכי אל ,רסומה ינפמ ןחלופה תא לוכיבכ החודה ,םיאיבנה תרות םע תבשיתמ

 ךירצש ילאמונא שודיח אלא איה ןיא .ןושאר תיב ימיבש תיסאלקה לארשי תדמ לשלתשהל
 וירקחמ תא ליחתה ןזואהלו .הלא םישרש אצמו עגיו חרט ןכאו .וישרוש תא שפחל

 לע דמע םשו 818ד4־ב םיקודצהו םישורפה לע ורפסב םייגולואיתהו םיירוטסהה

 9(והיתתמ ןב ףסוי לצא הנושארל רכזומה חנומ) תודהיב (יהולאה רטשמה) היטרקואיתה
 תרות לש הנכות לע ונרמאש המ רואלש יעבט אלא הז היה אל .ומישגהל וסינ םישורפהש

 תיבה ימי לש היטרקואיתה ןויער ןיבל םינהכ תרות ןיב רשק אוצמל ןזואהלו הסני םינהכ

 יפל .־גשה תיבה ימי רצותכ םינהכ תרות לע ולש הירואיתה דוסיב חנומ הז רשק ןכאו .ינשה

 תילאידיאה לארשי תרותל אלו Judentum תודהיה לש התרותל םינהכ תרות תכייש וז העד

 תא טטצל הצור ינא ךכ בגא .םתרושב תא לוכיבכ הכישממ תורצנהש םיאיבנה וקני הנממש

 10Encyclop. Britannica^ ׳לארשי׳ ורמאמ ךותמ תודהיל רשקב ןזואהלו לש ׳ןימאמ ינא׳ה

 לש דבלב םוכיס איה ןיא תאז םע ,רבעה לע היח איה .ילאמונא ירוטסיה רצות הניה תודהיה״

 םיסלופמיא האלמ איה (ןושארה תיבה ימימ לארשי תפוקתב ונייה) רבעב שכרנש המ לכ

 אוצמל השקש לודג ךכ לכ יונישה .ירבעה רבעה לש הזמ ירמגל הנוש ףוצרפ הל שיו םישדח

 האלמ תאז לכב איה ךא תירוטסיה ךרדב הנבהל תנתינ תודהיה .היהש המל ןוימד ףא

 ידכ ואסכמ דרוי יחה לאה ,תינונטק הטיש לש גיהנמל ךפוה ץראו םימש ארוב ...תוריתס

 ךרדה תא תמסוח איהו םוקמ לכב המצע הטילשמ הרותה .הכלהלו הרותל םוקמ תונפל
 איה הלוכי איהש המכ דע .תומדא ילע תימימשה החגשהה תנבהל תולובג המש איה .םימשל

 איהש ףא לעש ,םיהלא תדובע תעבות איה .רסומה תא התיתשמו תדהמ חורה תא האיצומ

 הנבומש ,םמצע םישורפה ,םיקקוחמה לש תיעבט יתלב הריצי הניה ,תולגתהב הנותנ

 הניא .ומצע לוגרתה ןעמל תישענ הדובעה .שגרב אלו לכשב אל םיספתנ םניא השומישו

 ןיא ...בלה תנווכמ דרפומ השעמה ...םישנא אלו סיהלא אל תחמשמ הניאו תלעות לכ האיבמ

 .(ךליאו 508 ימע) ״בוטה השעמה ןיבו בוטה לאה ןיב רשק
 הנשיה תירבה ךותמ םייומס םיעינמ תחתפמ השדחה תירבב הרושבה״ :ןעוטו ךישממ אוה

 :Die Entstehung des Judentums, ״ורפסב רייאמ .א ירבד תא הושהו .7

Beschneidung, Sabbatheiligung, Enthaltung vom Schweinenfleisch und ähnliche Wunderlichkeiten 

beim Essen...das sind die Charakteristica des Judentums in den Zeiten des Antiochos Epiphanes, 

des Tacitus und Juvenal wie in der Gegenwart (ו.מ ילש תושגדהה.) Sie sind es im Babylonischen Exil 
' .geworden 

8. ,Die Pharisäer und die Sadducäer, Eine Untersuchung zur innern jüdischen Geschichte 

1874, Greifswala. 1872-1871 ףרוחב ודי לע הנתינש תואצרה תרדיס לש האצות וניה רפסה. 
 .165 ,ב ץיפא דגנ .9

10. 396-431 .1881 .vol. XIII ךותב ספדוה J. Wellhausen, Prolegomena to the History of Israel 

transl. Menzies-Black), 429ff). הז רפסמ םיחוקל ןאכ םהל םיסחיתמ ונאש םידומעה ירפסמ. 
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 לש וזמ הנוש ךרדב םזיאתונומה תא ןיבמ ושי .תודהיב תטלשה המגמה דגנ האחמ הניה ךא

 תא וכותל םשונ אוה ,ותושי לכב תטלשה תיהולאה תואיצמה תא שח אוה ...ותפוקת ינב

 וניא הזכ םזיאתונומ ...רתוימ רבדו הלמ לכ לע ןובשחו ןיד שרודה םלוע טפוש ינפמ דחפה

 איצומו םדאה לכ תא שרוד אוה ,העובק הכלה לע תתתשומ םיהלא תדובעב קפתסהל לוכי

 ,םילכ תליבטו םידי תליטנ :הרותלו הכלהל געול ושי .תויפוצרפודו תועיבצ תורשפא ללכמ

 דגנכ .תבש תרימש ימעטמ ולו בוטה תיישעמ השירפל דגנתמ אוה ,חלמו ןבתמ רשעמ

 םירצונה לש תדה וז ךרדב ...ערה תורש :רחא רסומ עבוק אוה הרקעה תימצעה תושדקתהה

 םניאש תוצראה ימעמ בוט רתוי ותוא םיניבמ םישורפה םינברהש רבד תויהל הקיספמ

 .(ךליאו 509).״הרותה תא םיעדוי
 .תודהיה לש הנובשח לע היסנכה תבגשהל עיגמו ןזואהלו ךישממ וז חורב

 תירבה׳ .Israelitische und jüdische Geschichte 1894 ורפסב תטלוב המגמ התוא

 הפנעה תידוהיה תורפסה .תיתימאה לארשי לש תינחורה הריציה אישכ ןאכ תגצומ ׳השדחה

 .(342 ימע) לארשי תרוסמ לש יתימאה שרושהמ—וירבדל—האצי אל םייניבה ימימ

 תוגהנתהב ללכ יולת וניאש אלפ השעמ הלואגב האור ,תורצנל דוגינב ,תודהיה

 342 ימע)תודהיהמ קוחד ויהולא יפלכ טרפה תוירחא לש ןויערה :טרפה לש תירסומ־תיתדה

 .(ךליאו
 הדיבכה תידוהיה הכלההש ןוכנ .ןיטולחל תפלוסמ וז םירבד תגצהש רמול םיכירצ ונניא

 לש ונומיא ןעמל אלא לוגרית םשל לוגריתכ השענ אל רבדה ךא ,םעה ינומה לע הדיבכמו

 תאו בלבש הבוחה תא החינזמ הכלההש הנעטה .השקהו תבכרומה םיהולא תדובעב םדאה

 בותכל הארנכ בל םש אל ןזואהלו .רומג תווע איה העש לכב תיהולאה תוחכונה תעדות

 תודהיה לע ללכ עדי אלו ידוהיה תסנכה תיבב דומע לכ לעמ ססונתמה ׳דימת ידגנל ׳ה יתיוש׳

 אל אתליכמו הנשמ תצק דבלמש ומצע לע דיעמ אוה ".׳הדמולמ םישנא תוצמב׳ תמחלנה

 ךא תישורפה תודהיה לע דיעהל ותוא לוספל יושעש רבד 12,םיינברה תורוקמה תא דמל

 ה קרפ הבושתה רעש ,ו ״בשת ןייטשפא־ןיול תאצוה הדוקפ ןבא ייחב ׳ר לש ׳תובבלה תובוח׳ב לשמל האר .11
 םייניבה ימי לש הז ידוהי רסומ.(גי,טכ ׳עשיל םש חתפמ האר)דועו (חלר ימע)ג קרפ שפנה ןובשח רעש ,(זכ ימע)

 :גי ,טכ ׳עשימ םיחוקל ןושלה עבטמו ןויערה .(ןזואהלו תעדל דוגינב)לארשי תרוסמ לש םייתימאה הישרשמ חמצ

 .׳הדמלמ םישנא תוצמ יתא םתארי יהתו ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב הזה םעה שגנ יכ ןעי׳

12. 12311.1 .Die Pharisäer etc. הפוס דעו התליחתמ הנשמהש רמוא אוה (1 ׳עה 19 ימע ,םש)תרחא הרעהב 

 ימש רמול ךירצ ןיא .רבדה ותוא םידמלמ םלוכ ןכש םיטרפב ןודל ךרע ןיא יכו םישורפה ןויפיאל רוקמה הניה

 .וזכ הללכה עימשי אל תוידוסיב הנשמ דמלש

 H. Liebeschütz, Das Judentum ,ןזואהלו לע ותריקסב ץישביל .ה יכ יתיאר ,הלאה םירבדה תא יתבתכש ירחא

245-268 ,1967 ,in deutschen Cesschichtsbild von Hegel Bis Max Weber (ןמגילז .א.י ׳פורפל הדומ ינא 

 תנבהל ל״זזז תורפס חותינ לע תעדמ ןזואהלו לש ורותיו יכ (249 ימע)ריעמ (וז הריקסל יבל תמושת תא הנפהש

 תירוטסיה היצטפרטניא וייח תרטמל ול םשש םדאב רבודמ רשאכ דוחיב רתויב אילפמ וניה ושי תפוקת

 עיגה יכ ץיבומאליו ןמאנה ודידי וילע דיעמ םיקודצהו םישורפה לע ורפסל רשאב .יגולוליפ רוריב לע תתתשומה

 :המיאתמ תירוטסיה הרשכה אלל הז רוביחל
 Ich habe nur den Josephus gelesen, sagte er; das tun die Teologen nicht'(U. von Wilamowitz, ־

188 ,1928 ,1848-19142 Moellendorf, Erinnerungen. 
 תרותב תויגוס חותינ יבגל םג םא יכ ושי תפוקת תנבה יבגל קר אל ץעורל ול היה םיידוהי תורוקמב עדי רסוח

 םג םיילוש תרעהבו סומינורייה תא ןילוחה ןמ הביקהו םייחלה עורזה תונתמל רשקב אוה איבמ לשמל ךכ .םינהכ

 קרפ תחתופה הנשמה תא אלו (Proleg.6 148) סופסויו ןוליפ
 ׳י

 ץלוחב...ןיגהונ הבקהו םייחלהו עורזה׳ :ןילוחב
 .(ו ,זי ,וצ ארפס הושה)׳ןישדקומב אל לבא
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 טיעממה דחאו הברמה דחא׳ :ונא םיאצומ םש ןכש ,דמל אל הנשמב ורועש םג השעמל

 דרפוה תודהיבש ןועטל רשפא הז דציכ .(אי ,גי תוחנמ)׳םימשל ותעד חא ןווכיש דבלבו

 לשו הוצמ לש החמשבש הרחה תא ץבה אל ןזואהלוש רמול ךירצ ןיא ?בלה תנווכמ השעמה

 םייחה תשודק תא ספת אלו ארובה ץצר יולימל םא יכ לוגרת ןעמל אל תישענה הוצמ

 םייחה לכ .םיהולא תדובעל טפשמ ןיב ,fas־ל jus ןיב הנחבה תודהיב ןיא .תודהיה תרותבש

 םדאש העדותב השעמל ךרדומ דעצ לכ .החפשמבו קושב ,תסנכ תיבב :םיהולא תדובע םניה

 .םיהולאה לש ונוצר תא אלממ

 שרוד (ושי לש)םזיאתונומה׳ :תודהיל הזיתיטנאכ העיפומהו ושיל סחיימ ןזואהלוש הפקשהה

 רבד לש ותימאל איה ׳הכלה לע תתתשומ םיהולא תדובעב קפתסמ וניאו םדאה לכ תא

 (בי ,ב תובא)׳םימש םשל ויהי ךישעמ לכו׳ :רמאנ יסוי ׳ר םשב .תירוקמ תידוהי הפקשה
 ,היתשו הליכא ללוכ וישעמ לכ תא ןווכש ןקזה ללהל וז הפקשה תסחוימ ןתנ ׳רד תובא יפלו

 המולג הפקשה התוא 13.(166 ימע רטכש תרודהמ ,׳ל קרפ ׳ב חסונ) םימש םשל רכו הציחר

 לכב׳ ?הב ןייולת הרות יפוג לכש הנטק השרפ יהוזיא׳ (אע ,ג״ס תוכרב) ארפק רב ירבדב

 .(ו ,ג ילשמ)׳והעד ךיכרד
 ללהל יתנווכ .וב יח אוהש ןמז קרפ ותואב המצע תודהיב להנתמש קבאמ ושי םייקמ השעמל

 יאמשל דוגינב םימש םשל וישעמ לכ ןווכי םדאהש ,וניארש יפכ ,עבותה ,ושרדמ תיבלו

 14.תווצמ תוניחבב םניאש םישעמב אלו תווצמב קר םימשל ותעד ץוכל םדא לוכי ותעדלש

 אלא ןניא ןלוכ תווצמהש .יאמש לש אלו ללה לש ותטיש תא המצעל הצמיא תודהיה אלהו
 שולשו תואמ שש׳ :יאלמש ׳ר ירבדמ דומלל ןתינ םידדוב םיירסומ־םייתד םיללכ תמשגה

 םיתאמו המחה תומי ןינמכ ןיואל שמחו םיששו תואמ שלש ,השמל ול ורמאנ תווצמ הרשע

 רומזמ ״ביתכד הרשע תחא לע קימעהו דוד אב ,םדא לש וירבא דגנכ השע הנומשו םיעבראו

 תוקדצ ךלוה״ ביתכד שש לע ןדימעהו והיעשי אב ,(ה-א ,וט ׳הת) ...״ךלהאב רוגי ימ דודל
 ךל דיגה״ ביתכד שלש לע ןדימעהו הכימ אב ,(וט ,גל ׳עשי) ״...םירשימ רבודו

 ושעו טפשמ ורמש ׳ה רמא הכ״ רמאנש םיתש לע ןדימעהו והיעשי רזח,(ח ,ו הכימ)...״םדא

 ינושרד לארשי תיבל ׳ה רמא הכ״ רמאנש תחא לע ןדימעהו סומע אב ,(א ,ונ ׳עשי)״הקדצ

 .(א״ע ד״כ־ב״ע גכ תוכמ) .(ד ,׳ה םומע)׳״ויחו
 רבכ םתוא ועימשהש רשויו רסומ לש תונורקע וז השרד יפל תומלגמ תוברה תווצמה

 ד ,t םיחבז תנשממ היאר אוה איבמ (כ״ס יפל)ןכשמה םקוהש זאמ תומבב הדובע רוסיא לע ורבדב רחא םוקמב

 ןמפיוק .י .תומבה רתיהב תורבדמה (ז־ה תוינשמ) םש ךשמהב תוינשמה תא איבמ וניא ךא (יניטל טוטיצב)
 םילכמ טוטיצמ עבונ רבדהו ןכתיי םלוא ,תנווכמ המלעהב ןזואהלו תא םישאמ (34 ׳עה 132 ימע ׳א ךרכ ,תודלות)

 ל״זח תורוקמל תיניצר תוסחיתה רסוחו וז תויחטש .ןווכמ ףוליסמ אלו (םיעטוקמ םירבד םיאיבמה) םיינשמ

 אוהש ומצע לע אוה דיעמ לשמל ךכ .ולצא תרדענ אל איה ףאש ,דומלתה ישנאל השובכה ותאנשמ רתוי הרומח

 Die Verachtung aller Thalmudisten wird ihn ״ותרוקבב עגופ הז ןיא ךא םיטסידומלתה תא אנוש םנמא

(123 ,mit recht treffen, aber seiner Kritik nich schaden (Die Pharisäer (ןזואהלו / רבחמל הנווכה) 
 הנכסהמ םלעתהל ןיא׳ םש רמוא ךברוא .ךליאו 298 ימע ,ל״זח ,ךברוא .א.א לצא הז ןויער לע ןויד הארו .13

 והשמ לטינ ירה ,םימש םשל ותושעל רשפא השעמ לכ םא ןכש ללה לש ותפקשהמ תווצמה םויקל תברואה

 היולג הניא ׳ה תעדל ןהלש הקיזהש ןחלופ תוכלה לש ןכרע לוטיבל חתפ חתפנו הווצמה לש טלחומה הכרעמ

 ׳םינוילגנבאב םירסמנש יפכ ,הכלהה דגנ סומלופה ירבדב ושי עיגה ולאכ תוינוציק תונקסמ ללכל םנמאו .הטושפו

 .ןזואהלו וראתמש יפכ ילאידיאה םזיאתונומה תא איצמה ושי אל םינפ לכ לע .(300 ימע)
 .299 ימע ל״נכ ךברוא האר .14
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 שי (אע ד״ב םש)קחצי רב ןמחנ ׳ר לש ותטיש יפל .םירומזמה יררושמו םייסאלקה םיאיבנה

 ןויערה ןכאו .׳היחי ותנומאב קידצו׳ :ד ,׳ב קוקבחב ד ,ה סומעמ תחאה הוצמה תא ףילחהל
 םשש אלא בי־אי ,׳ג םייטלגה לש תרגיאב היוצמ תווצמה לכ דגנכ הלוקש ׳קידצה תנומא׳ יכ

 .הרותה תווצמ דגנ ינילואפה סומלופה תרגסמב םיעיפומ םירבדה

 ןויערה תא אטבל אלא האב הניא תווצמ ג״ירת לע יאלמש ׳ר לש ותשרד '5ךברוא הארש יפכ
 לכ ךשמב ולוכ םדאהש רמולכ ,םדאה ףוגבש רביא לכ דגנכו הנשב םוי לכ דגנכ תווצמ שיש

 םדאה תופיפכל השחמהו טוריפ אלא אופא ןניא ןלוכ תווצמה .לאה ןוצר אלממ הנשה תומי

 םירבדה״:םישורפה לע ורפסב ןזואהלו ירבדל רומג דוגינב תאזו וילא ותברקלו יהלאה רוקמל

 יתלב תורחא ףלאו תובותכה תווצמה ג״ירת .ומצע רוקמה תא וקינחה רוקמה ןמ ואציש

 ידי לע לאה תא םיחיכשמ ,הרטמל ויהנ םיעצמאה .ןופצמל םוקמ תוריאשמ ןניא תובותכ

 ,6.״הטקיתאה ידי לע ותברק תאו הרותה

 תולימג הפוסו םידסח תולימג התליחת הרות יכ יאלמש ׳ר ותוא שרד ?רה תבהאל רשאבו

 :םידסח תולמג הפוסו ׳רוע תונתכ ותשאלו םדאל ׳ה שעיו׳ ביתכד :ח״מג התליחת ,םידסח

 .(א״ע ד״י הטוס)׳איגב ותוא רובקיו׳ ביתכד
 ללכ ןזואהלול ול היה עדומ אל ,תודהיב הרותה םויק לש קפודב ןזואהלו שח אלש רבתסמ

 ויה וליא 17.הברה ךכ לכ םהב ושד ל״זחש ׳הנווכ תוכירצ תוצמ׳ ןינעו ןמשל תווצמ םויק ןינע

 .וללה םינוידה לכל םוקמ היה אל ,ןזואהלו רמואש יפכ ,הרטמ ןמצע תווצמה

 םיאישש רמול שי ירה םילענ םיאישל העיגמ היתועיבתבש תירצונה רסומה תרותל רשאבו

 ונא םיארוק ךכ .םמצע םינוילגנבאה יבתכ םידיעמש יפכ םישורפה תרותב םרוקמ הלא

 םישורפהו״ :(׳יאו 28 ׳בי סוקרמ ;׳או 25 ,י סקול הושה) ךליאו 34 ׳בכ יתמ לש ןוילגנבאב

 איה וזיא יבר׳ :רמאל ותוסנל ותוא לאש vowköq)*1) הרותה שרוד םהמ דחאו ודחי ודעונ

 לכבו ךבבל לכב ךיהלא ׳ה תא תבהאו״ :הנע ושיו ?הרותב evmXfj ßeydXrj הלודגה הווצמה

 ךערל תבהאו״ :הל המוד הינשהו ,הנושארהו הלודגה הוצמה יהוז 19״ךרצי לכבו ךשפנ

 .ךליאו 301 ימע ל״נכ .15
16. 19 .Die Pharisäer etc. תא וריכה אלש םיירצונה םירקוחה בור לש םתלחנ השעמל התיה וז הפקשה 

 ול רשא לודג יוג ימ יכי)ז .ד יכדל ושוריפב G. A. Smith ילגנאה רקוחה בתוכ לשמל ךכ .ידוסי ןפואב תודהיה

 Legal Judaism lost this sense of constant nearness of God (Deut. 4:7) and :(ימו וילא םיברק םיהולא

(60 .did not compensate for the loss by its apocalypses (Deuteronomy, Cambridge Bible, 1918, p. 
 Charlotte הנורחאל האר ,תודהיה לא עדוותהל ולחה םירצונ םירקוח רשאכ הנורחאל ונוקית לע אב הז רבד

1975 ,Klein, Theologie une Anti-Judaismus. 

 .ךליאו 342 ימע ,ל׳׳זח ,ךברוא .א.א לצא ןויד הארו .17

 אוה 18 ,ו ,ב םיבכמב ,vofwcä; סוכויטנא ינפל דמועה רזעלא ארקנ 4 ,ה ,ד םיבכמב .25 ,י סקול הוושה .18

 הושה ,הרותה רואיבב קסועה םכחל הנווכהו (npwzevuovrwv ypawaimv)׳םינושארה םירפוסה דחאי הנוכמ

 םיתעל םינמנ וללה .ןארמוק תוליגמב ׳הרותה שרוד׳ ןכו (וט ,הל)׳הרות שרוד׳ו (א ,וט)׳הרות שפות׳ אריס ןבב
 ךייש ומצע האור םוקימונה ןיא םש 45 ,אי סקול לשמל הושה ,םתא םיהז םניא ךא םישורפהו םירפוסה יגוח לע

 םה יוקימונה וליאו םהינימל שדקמה ירפוסו םידיקפה םה םירפוסה ,תכה ירבח םה םישורפה .םיליגרה םישורפל
 S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine p.:האר סוקימונכ השמ לע ,היראבמו הרותה ישרוד םימכח

8 If. 

19. Siavoia» ׳עה ׳תב םגרותמ רצי .ירצי׳ ןאכ יתעדל תמגרתמ ךכיפלו תעד ׳עה ׳תב תרסומ הניא םלועל 

Siavoia אקסיפ םירבד ירפס)׳ךרצי ינשב׳ ׳ךבבל לכב׳ ל״זח שרדמ תא םאותו חי ,טכ א׳׳הדו אכ ,ח !ה ,ו ׳ארבב 
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 הלודגה הוצמה לע םירובידה 20.׳םיאיבנהו הרותה לכ םייולת הלאה תווצמה יתשב ,״ךומכ

 ׳הרותב לודג ללכ הז׳ :״ךומכ ךערל תבהאו״ לע אביקע ׳ר ירבד תא 2'הבר הדמב םיפפוח

 ינש ךלעד׳ :א״ע ,א״ל תבש ׳סמב ללה ירבד תא תפפוח ושי לש ותבושת .(ב םישודק ארפס)

 ׳וגו ינס ךלעד׳ םגתפה .׳רומג ליז ,אוה השוריפ ךדיאו הלכ הרותה לכ יהוז ,דיבעת אל ךרבחל

 22.טי ,׳קימ ׳ךומכ ךערל תבהאו׳ תא ןתנוי הנוכמה םוגרתב םגרתמ

 דמע ושי םינוילגנבאה תרוסמ יפלו ,ןחבמב ושי תדמעה םושמ הב היה ישורפה תלאש

 .תישורפה תודהיה תודוסי תניחבב ןה הלא תווצמ יתשש ול עדומ יכ ושי הליג ךכב .ןויסנב

 לעו אוה ותנומא תא םג הלגמ אלא םישורפה תעדל קר אל ושי ןוכמ וז ותבושתבש קפס ןיא

 ןיב הז קנעב לדבהה תא שיגדהל וקחדנ ןאכ םגש אלא ,םיירצונה םינשרפה ודמע םנמא ךכ
 :23ושוריפב טסוב רמוא לשמל ךכ .ושי תדמעו םישורפה תדמע

 שקבמו קודא הרותה שרוד (ישורפ)םג ,ושי לש ונויערב העיפומ הניא תווצמה יתש תשגדה׳
 ףאו הרותב טפשמ לכ אל יכו ארקמב רתויב תובושחה ןה ולא תווצמ יכ תעדל לוכי העושי

 םינברה םלוא .הלאה םיירסומה־םייתדה םיללככ הדמ התואב בושח ינחלופ טפשמ אל

 לגד ושיש ינפמ קר .םלועב הרפמ הרכהל וז הרכה ךופהל וחילצה אל הלאה םידדובה

 לש יתרוסמ הטעממ התוא ררחיש ,הקיתעה הנומאה לש חורה תא אוה הליג וז הפקשהב

 לע ןחלופ יקוח לש תלוספה לכ .הלענה הנכות תא השדח תדל ריבעהו םירבא יפלא

 .ךוילכל הנודינו הצוחה הפחדנ םהיקודקד

 םינוילגנבאה ירבחמ ףאו םישורפה .הנוכנ יתלבו תיתמגמ תונשרפ ונינפלש רמול ךירצ ןיא

 הריתס םושמ תווצמה תרימשבו תרוסמב ואר אל (17 זט סקול ,20-17 ,ה יתמ) םמצע

 תא םישורפה ואר תווצמה םויקב ,הברדא :ערה תבהאו לאה תבהא לש תולודגה תווצמל

 םדקומ יאנתו סיסב ?רה תבהאב האר ללה .ליעל ונשגדהש יפכ ,וללה םיכרעה לש םשומימ
 הנומאל םברקל ידכ םיאטח םע רבחתהש ושי לע רפוסמל המודב תאזמ הרתיו .הרות דומילל

 שיש ועבק ללה לש ושרדמ תיבבו (בי ,א תובא)הרותל ןברקלו תוירבה תא בוהאל ללה שרוד

 דומלתל וברקתנו לארשיב םהב ויה םיעשופ הברה׳ ןכש אטוח וליפאו םדא לכ הרות דמלל

 רטכש תרודהמ ׳ג קרפ א אחסונ ,ןתנ ׳רד תובא)׳םירשכו םידיסח םיקידצ םהמ ואציו הרות

 ׳עדמ׳ םגרתל שי 33 בי סוקרמב ouveois תאז תמועל .(םיפסונ םוקמ יארמ םשו 55 ימע ןייטשלקניפ תרודהמ ,בל

 ןושלו ארקמ קשל ,דוד ןב לשמל האר) ׳בל׳ םוקמב ל׳׳זח תורפסבו ינשה תיבה ימי תורפסב אבה ,׳תעד׳ וא
 .רחא םוקמב ינא ק 12,1 דחיה ךרסב ׳םנוהו םחוכו םתעד לובי לש רשקהב תעד ,בל לע (92 ימע ׳א ךרכ ,םימכח

 םייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב (םישודק תשרפ)הרמאנ המ ינפמ׳ ״םישודק תשרפ שיר ארפס הושה .20

 .36 ימע ט׳׳לשת .תורצנה תורוקמו תודהי ,רסולפ .ד הארו ,׳הב

 .רסולפ תאז השועש יפכ ״ללכ״ evroXij תא יתמ לצא עטקב םגרתלמ רהזהל שי םלוא ל׳׳נכ ,רסולפ .ד האר .21

 לש היצטרסיד) ה״שת ,םיאנת תורפסל תורושבה ןיב תוליבקמ ,תימס .מ הארו ,׳ללכ׳ הניא ׳הוצמ׳ ןכש

 .171 ימע ,(תירבעה הטיסרבינואה

 םש תרכזנ הלעמב הינש .(228 ףיעס) םאו בא דוביכל רשקב סאיטסירא תרגיאב יוצמ enoArj ßeydXr!יוטיבה

 םאו בא דוביכ ןינעל ,ךשפנכ רשא ךער׳ :ו גי יבדב םיעבשה םוגרת קשל תא םג רבחמה טקונ היבגלש ערה תבהא

 םאו בא דוביכ איה לודג רמוא יחוי ןב ןועמש ׳ר׳ :ד״ע וט אה א ״פ האפ ימלשורי הושה הלעמב הנושאר הוצמכ

 הרומח הוצמל תולקבש הלק הוצמ בותכה הושה אנהכ רב אבא ׳ר רמא...ודוביכמ רתוי ה״בקה ופידעהש

 תפקתשמ אמשו .׳םאו בא דוביכ רז תורומחבש הרומח הוצמו ןקה חולש הז תולקבש הלק הוצמ ,תורומחבש
 .ךיבא הז ״ךשפנכ רשא״ :ו ,גי יבדל ירפסב וז הדמע

 .70 הרעה 526 ימע ,ל״זח ,ךברוא .א.א הנורחאל האר ויתורוקמלו הז םגתפל .22

.W. Bousset, W. Heitmüller, Die Schriften des Neuen Testaments, Band4, 1929, 186 .23 

 [68נ

This content downloaded from 91.229.229.203 on Sun, 15 Jun 2014 05:31:32 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ןבו וינעו םכח אוהש ימל אלא םדא הנשי לא׳ :ורמאש יאמש תיבל דוגינב תאח (15-14 ימע
 .(םש ,םש) ׳רישעו תובא

 ךיהולא ׳ה תא תבהאו׳ בותכה תא םייקל וייח לכ הפיצו הרותב ץוקו גת לכ שרדש אביקע ׳ר
 רשקב ,ושי םיכסה ותאש ,ישורפה לש וזל המוד ןושלב שמתשמ ׳ךשפנ לכבו ךבבל לכב

 .(ד״פ םישודק ארפס) .׳הרותב לודג ללכ הז ךומכ ךערל תבהאו׳ :ערה תבהאל
 לש קהבומה םגיצנ ,אביקע ׳ר לצא אופא וגזמתה ערה תבהאו לאה תבהא :תודוסיה יתש

 ערה תבהאו לאה תבהא ןינעב וירבד תא ושאמה ישורפל חיטבמ ושי וזמ הרתי .םישורפה

 וייח לכ שקיב אביקע ׳ר יכ ונא םיאצומ ךכל המודב .(34 בי סוקרמ) םימשה תוכלמב קלח

 וז הווצמ םישגהש רחאלו (הילע ושפנ תא תתל רמולכ) האולמב ׳ה תבהא תווצמ םישגהל

 אס תוכרב)׳אבה םלועה ייחל ןמוזמ התאש אביקע ׳ר ךירשא׳ :הרמאו לוק תב האצי םנמא

 24.(ב״ע

 (ד ,ז !ב ,ה)רכששי תאווצ :םיינוציחה םירפסב יוצמ ערה תבהאו לאה תבהא לש דומיצה
 :םיארוק ונא םשו 26רווחתנ אל ורוקמש שרדמב רמשנ הז דומיצ תובקעו ?5(ג ,ה)ק תאווצו

 ללוכ קוספ וניצמ רמוא אמוז ןב ...הרותב אוה לודג ללכ רמוא יאזע ןב ׳םדא תודלות רפס הז׳

 27.׳ךומכ ךערל תבהאו׳ אוהו רתוי ללוכ קוספ וניצמ רמוא סננ ןב ׳וגו לארשי עמש׳ אוהו רתוי

 27.׳ךומכ
 לומ עלה תבהא תא דימעמ ושי יכ ,ןזואהלו רמואש יפכ ,רמול רשפא דציכ תאז לכ רואל

 םלעתה ידוהיה רסומה תמועל ירצונה רסומה לע ונוידב יכ רתויב אוה אילפמ ?םישורפה תעד

 רסומ יבגל ונל רמתשנש רתויב רישעה רוקמה הניהש תובא תכסממ ןיטולחל ןזואהלו

 .םישורפה

 ףוס לש הינמרגב םירצונה םיגולואיתה תדמע תא תפקשמ ןזואהלו לש ותשיג יכ ץיצל שי
 תירבה תוצראב םיגולואית ומק וז השיג דגנו ,28םירשעה האמה תליחתו הרשע עשתה האמה

 םא יכ ללכב תודהיה תדמע לע הנגהב אל ןאכ וננינע םלוא 29.םירחאו רומ־טופ .ג ןוגכ

 תינורקעה ותשיג תעבונ הלא תונעטמ ןכש ,תודהיה יפלכ ןזואהלו תונעטבש ףוליסה תפישחב
 םינהכה תרותבש םישביה םינידה ,ןזואהלו תעד יפל .םינהכ תרות יפלכ םודקה טפשמהו

 תא תפקשמ וז הרות הברדא .םיאיבנה ימימ תילארשי תירוקמ הריצי תויהל םילוכי םניא

 היטרקואיתל ךרדה תא הללס רשא איהו ,תולגה ימימ תודהיה לש לוכיבכ תונוונתההו הדיריה

 18 חי סקול ,ךליאו 24 ,גי יתמ רקיעב האר ,םינוילגנבאה יבתכב םיהז ןדע ןגו אבה םלוע ,םימש תוכלמ .24

 .ךליאו
 .(1922 תרודהמ ,תינמרגמ םגרות) L. Ginsberg. An Unknown Jewish Seci, 203 הז ןינעל הארו .25

 הנורחאב .237 ימע הינש הספדה ,הבר תישארב ,קבלא־רודואית לצא אצמת הז שרדמ לש טרופמ ןויד .26

 האר ,ח״לשת ,סנגמ תאצוה ,ךברוא .א.א רידההש הרות ןורתפ רפס ,קיתע יסרפ םישרדמ טוקליב דומיצה הלגתנ

 .80-79 ימע םש

 .רגו רקבב השעת דחא שבכה תא :אוהו רתוי ללוכ קוספ וניצמ רמוא יזפ ןב ןועמש :ונא םיארוק ךשמהב .27

 הבהאלו׳ 33 ,בי סוקרמב ישורפה םשב םירסמנה םירבדה דגנ תנווכמ הסרתה שי יזפ ןב ןועמש לש וירבדבו ןכתיי

 J. Wellesz, Oriental. Literatur Zeitung 9 ״הז ןינעל האר ,׳םיחבזו תולע לכמ איה הלודג ושפנכ ערה תא

535 ,(1906). 

 J. Blenkinsopp, Prophecy and Canon,האר ןזואהלו לש ותרות דוסיב תחנומה תימשיטנאה המגמה לע .28

A Contribution to the Study of Jewish Origins, 1977, 19fT 

 E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, 1977, 33ff , לצא הנורחאל האר .29
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 הכלשה אלא ,ןזואהלו תעדל ,הניא השמל תסחוימה םינהנה תורפסב היטרקואיתה .תישורפה

 םבל ירוהרהמ רבע תא ורייצ ינשה תיבה ימימ םירפוסה .הירחאו תולגה ימימ תיביטקיפ

 .ינש תיב ימיב הנוהכה ןוטלש תא םיפקשמה

 תודסומו םיסקטב לחובה ,ילרביל יטנטסטורפ ירצונכ ויתויפצ לע השעמל התנע וז הירואית

 לארשי תשרומב קוחה לש ומוקמ ןינע יכ הנמוגלורפל אובמב אוה רפסמ לשמל ךכ .ןחלופ

 עדי אל ךא תירוטסיהה תורפסה תאו םיאיבנה תא הפי ריכה אוה .החונמ ול ןתנ אל המודקה

 םע רבדמבו ארקיו ,תומש רפס תא בטיה דומלל טילחה אוה .ויפואו קוחה יפלכ הדמע טוקנל

 םירפסבש םיקוחה ןיב םייק לודג רעפ יכ ענכתשה רתוי םתוא דמלש לככו לבונק לש ושוריפ

 חא עבק ףרג ךירנייה לרקש 1867־ב ול עדונשכ .ןושאר תיב ימי לש הירוטסיהה ןיבל הלא

 תא ןיידע ריכהל ילבמ וז הזיתופיהל דימ ספתנ םיאיבנה רחאל הלא םיקוח לש םמוקמ

 הרותמ ךכ לכ םסקוה עודמ ןיבהל ןתינ ובש הלילשהו קוחה לע ויתועד רואל 30.הלש סוסיבה

 .וז

 איבה תירוקמה לארשי תלחנ ונניא תודהיה דוסיב חנומש קוחה יכ ותעיבק םע ,וזמ הרתי

 עלוק ןפואב אטבמ תאז .הכלההו קוחה תא התחדש תורצנל היצטיליבהר לוכיבכ ןזואהלו

 :רמוא ןנחוי לש ןוילגנבאה לע ןזואהלו לש ותדובע תכרעה ךותש ,ירצונ רקוח

 םא יכ השמב אל ןאכ ונל ןינע השעמל יכ םירחאו ינא ונמשרתה הנמוגלורפה תעפוה םע׳

 31.׳ושיב

 הדמגתנ השמ תומד יכ היה לארשי תודלות לע ןזואהלו לש ורפסמ לבקתנש םשורה׳

 32.׳המואמ ראשנ אלו טעמכ קקוחמה השממ .הקמטצנו

 תררחושמ וזו תיעדמ תרוקבל ןזואהלו קקזנ ולש הירואיתה תא ססבל ידכ יכ תודוהל שי
 הסנמו שמוחבש תורוסמה תא אוה חתנמ ברה ונורשכב .תוישיא תופקשהו תוינפמ ולצא

 ןוידב שגרומ וניאו עקרב יומס ןפואב םייק םודקה טפשמה) תירוטסיה הניגע םהל אצמל
 לש הירוטסיהב שפיח הטו הדש םשכ 33.הטו הד לש תינויגהה וכרדב אוה ךלוה .(ומצע

 לש הירוטסיהב שפחמ ךכ (והישאיו והיקזה תפוקת) םירבד ׳ס תקוחל הניגעה תא לארשי

 וניא הטו הדל דוגינבש אלא :ינשה תיבה לש היטרקואיתה ימיב התוא אצומו םינהכ תרותל

 .םינהכ תרותב רמאנה תא תומאותה ינש תיב ימיב תוירוטסיה תודבוע לע עיבצהל לוכי

 תופירחב ונל תושגומ םנמאש תויביטקיבוס תויאר אוה איצממ תודבוע לע העבצהה םוקמב

 .הבר

 תירוטסה־תיתורפסה תרוקבה .ב קרפ

 םינהכ תרות ןזואהלו תעדל .תינהכה הרותה ףוליס ותא איבה תישורפה תודהיה תנומת ףוליס

 ,התמ תוא ונה ,בלה ןמ קתונמ וניה כ״ס לש ןחלופה .תישורפ־וטורפה תודהיה תא תגציימ

 ןבתה ןמ רשעמו םילכ תליבט ,םיידי תליטנ םישרודה םישורפה תדמע תא אוה רשבמ ךכבו

 :לארשיב םיהלא תדובע לש הניפה־ינבא שמח תא תנחוב ןזואהלו לש הזיתה .חלמהו

 תונתמ (5 ,םיינחלופה תודמעמה (4 ,םיגחה (3 ,תונברקה (2 ,ןחלופה םוקמ (1

30. 3-4 .'Prolegomena1. 

31. 245 .(1912) 13 Bestmann. J. Wellhausen. Der alle Glaube. 

 .F. Boschwitz. Julius Sellhausen, 1938. 79. האר .32

33. 1805 ..W.M.L. de Wette, üiserialio Crilico-exegetiea etc. 
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 יתלבהו בכרומה לא יעבטהו טושפה ןמ הלא לכב תוחתפתה הלח יכ הלעמ ותניחבו ,השודק

 :הרצקב תאז רוקסנ ,יעבט

 םיהלאה תדובע םוקמ .א

 תומב ,הדש תוחבזמ :םוקמ לכב ויהלא תא דבע םעה .עבטב שרשומ היה םודקה ןחלופה

 הריחבה תיב לע ןחלופה תא הססיבו הז בצמ התניש והישאי לש המרופרה .םינוש םישדקמו

 הריצי אלא וניאש דעומ להא לש יומידה תא רצי ךכו כ״סל רדח הז ןורקיע .םילשוריב

 וריבעהב .םילשוריב שדקמה לש תינוימד האובב וניה ומצע להואה .ינש תיב ימימ תינוימד

 תזכורמ התיה םיהלא תדובעש ונדמלל ינהכה רבחמה הצור םידודנ תפוקתל דעומ להוא תא

 .השמ ימיב רבכ דחא םוקמב

 תונברק .נ

 דעוי תודחוימ תודנמדזהב .שדוק תודועסב והולכאש חבזה היה קיתעה ןחלופה לש ורקיע

 .ןברקה לש םיירקיעה םיגוסה ינש תא וויה הלועהו םימלשה חבז .הלועה והזו לאל ולוכ חבזה

 ורצונ הלא תונברק .םשאהו תאטחה :ןברק לש םירחא םיגוס ינש ףיסוה ינהכה קוחה

 לע רפכל ךרוצה שגרוה רשאכו םשא ישגר םעב וררועתהש הפוקתב תולגה תופוקתב

 תרוטק.גחה תונברקל תאטח יריעשו דימתה תולוע םג ופיסוה הפוקת התואב .ןברקב המשאה
 .תולגה תפוקתב ינהוכה רבחמה לש תואצמה םה ףא תרוטקה חבזמו םימסה

 דיספה ךכיפלו ינש תיב ימיב הנוהכה ןוטלש לש האצות וניה תולגה תפוקתב תונברקה יוביר

 הרמזבו רישב החמשב םיוולמ תונברקה ויה ןושארה תיבה ימיב .יממעה ויפואמ ןברקה

 .תואיצמהמ םיטשפומו םיינוגדח וכפה םינהכה תורפסב וליאו (גכ ׳ה סומע)

 םיגחה .ג

 Blüte) ׳םייחה ץיצ׳ היה ןזואהלו לש ונושלבו ,עבטהו םייחה ךותמ חמצ קיתעה ןחלופה

34(des Lebens ינהכה קוחב .ףיסהאו םירוכיבה ,ריצקה יגח :עבטה ייחל ויה םירושק םיגחה 

 .ליעל וראותש םיפסומה תונברק ידי לע רקיעב ונייוצו יעבטה םייפוא תא םיגחה ודביא

 כ״סבש דועב ,לוביה תלשבהל םה םירושק ןכש םיעובק םיכיראת םהל ןיא םיקיתעה םיגחה

 םירדענ םנמא עבטה ייחל רשק לכ םהל ןיאש רופכ םויו הנשה שאר .םיעובק םידעומ ולביק

 .ןברוחה רחאלש ינהכה קוחב הנושארל םיעיפומו ןושאר תיב ימימש םיקיתעה תורוקמב

 םהמ הקוחר תואלקחהש ,הלוגה תודהי זש תרתוכה תלוג וכפה הלא םייעבט יתלב םיגח

 35.רחסמב קוסעל ולחה רשאכו

 םייולהו םינהכה—םיינחלופה תודמעמה .ד

 ׳ו יפוש)תונברק בירקהל יאשר םדא לכ ,ןהכב דחוימ ךרוצ היה אל םיקיתעה תורוקמה יייל

 תיעיבשה האמב ןחלופה זוכיר תפוקתב .(ךליאו דל ׳די א״מש ,ךליאו טי ג״י ,ךליאו טי

 ךישממ ינהכה קוחה .׳םייולה םינהכה׳ לע ד״סב םיעמוש ונא ךכיפלו ןהכה לש ודמעמ הלוע

 םייולה דמעמ .םייולה ןיבל םינהכה ןורהא ינב ןיב תטלחומ הנחבה ץחבמו וז תוחתפתה

34. Prolegomena75 אובמ תרעהב יתבתכש המ הארו ,׳םייחה ןויבצ׳ ףלוסמ ןפואב םגרתמ והיכרב .י 

 .הז רמאמל

.Prolegomena'', 106 .35 
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 לאקזחי .(ט ג״כ ב״למ)והישאי ידי לע הנוהכל ולספנש תומבה ינהכ יאצאצמ אב שדחה
 יקוחה ורושיא תא לביקש דמעמ (ךליאו ו דמ)הלא םינהכ לש תוחנה םדמעמ תא עבק איבנה

 .כ ״סב

 רזנ אשונ אוה :ךלמה תא לוכיבכ גציימה ״לודגה ןהכה״ כ״ס יפל דמוע םינהכה דמעמ שארב

 השדח הפוקת רשבמ ותומ .הדע שארב דמועו ןמגרא שבול ,ןמשב חשמנ ,ושאר לע

 ימי תא ףקשמ הז רבד .(חכ ,הל ימב ,סתדלומ ריע לא םיבש ,טלקמ ירעב םייוצמה םיאטוחה)

 תידוהיה היטרקוריהה ,תיתדה ״היסנכה״ שארכ שמשמ לודגה ןהכה רשאכ ינשה תיבה

 .ינשה תיבה תפוקתמ ונל תרכומה

 הנוהכ תונחמ .ה

 .שדוק תודועסב םמצע םילעבה ידי לע םימודק םינמזב ולכאנ תורשעמהו שדוק תומורת

 רשב תא םילבקמ םינהכה .םייולהו םינהכה תושרל ורבעוי שדוק תונתמש עבות ינהכה קוחה

 םינהכל וזמ הרתי .רשעמה תא םילבקמ םייולה וליאו םירוכיבהו תורוכבה ,םשאהו תאטחה

 עקרקה הניה תודהיה׳ !ונושלבו תולגה ימיב אצמוהש רבד ,םירע 48 םינתונ םידללו
 36.׳םייולהו םינהכה ירע 48׳ הז יתוכאלמ לודיג ליבשב המיאתמה

 ינהכה קוחבו עבטל הרושק הרוקמב התיה לארשי תדש הנקסמל ןזואהחו תא ךילוה הז לכ

 סיסבה :תורחא םילמב ,השביו תינוג דח ,תדסוממ הכפהו יעבטה סיסבה הנממ טמשוה

 יכלה תא ןזואהלו אטבמ ,דסמימל דוגינב ,תוינויחה תאו עבטה תא ותכרעהב .תישורפ תודהיל

 עיפשה רבד לש ותמאל 37,השטינ לש ותריציב םיפקתשמה הלא דוחייבו •הפוקתה לש חורה

 אצאצ התויה לשב תורצנה תא םג ללש השטינש דועב םלוא ,8.הז ןינעב השטינ לע ןזואהלו

 םילבכהמ רורחש :נ8יבויח בלש תורצנב ןזואהלו האר ירה תיעבט־יתלבה תודהיה לש

 היקוחב יעבט־יתלבה תא החיצנהש תודהיל דוגינב יתאה םזילאודיבידניאה חותיפו םיימואלה

 .םידסוממה םיימואלה

 התיבש הל התנקו תובבל התבש איהש אלפ אופא ןיאו בר םסק הל שי ןזואהלו לש הירואיתה

 הארמ איה .תיטננמיא תויתטישו ימינפ ןויגה הל שי .הזה םויה דע ארקמה ירקוח ברקב

 םיירקיעה םימוחתה תשמחל רשקב לארשיב םיהולא תדובעב הלחש תוחתפתהה תא לוכיבכ
 העודיה וז ,תנבואמ הרגישל תויעבטמ תוחתפתה לוכיבכ הלח הלאה םימוחתה לכב .הלש

 .ינשה תיבה ימימ—ותעד יפ לע—ונל

 ורפסב רקיעבו ידוהיה םעה לש ירוטסיהה ולרוג תא וכרד תישארב רקח רשא ןמפיוק .י

 ןזואהלו םע ותודדומתהב .הב רדגתהל העקב ןזואהלו לש ותרותב אצמ ,ט״פרת ,׳רכנו הלוג׳

 הטישבו ינינע ןפואב שגינ םא יכ תודהיה לש התמחלמ תא םחלהל ןמפיוק אצי אל ,קוחה לע

 תטיש ,ביצי וניא ןינבה יכ אצמו -י9,הז רחא הזב ןזואהלו תרות לש םיכבדנה תקידבל תיעדמ

,Prolegomena*, 155 .36 

F. Boschwitz, Julius Wellhausen, Motive and Massstcibe seiner Geschichtsschreibung, 1938, .37 

30(T 

 .83-82 ימע ל״נכ .38

 Wellhausen ist immer Christ geblieben, hat nicht aufgehört bei ״קודאו ןימאמ ירצונ היה ןחאהלו .א38

189 ,jedem Mittagsmahle den Herren Jesus zu Gaste zu bitten (Willamowitz. Erinnerungen 

 כ״ס לש ותומדק ןינעב ךא הרושה תא הלקלק םעפ אלש תיתמגמ השיג ןמפיוק .י טקנ םירחא םיבר םינינעב .39
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 םיקומינ תפסוה ךות ןמפיוק תוגשהל הרצקב םחיתנ .תרוקבה ןחבמב תדמוע הניא ןזואהלו
 .ונלשמ םיפסונ

 ןחלופה םוקמ .א

 יפב ,והישאי ימיב םילשורי שדקמל המודב ידעלב ינחלופ זכרמ גציימ וניא דעומ להוא

 .המודק הפוקתב לארשי יטבש לש יזכרמה ינחלופה דסומה תא םא יכ ,ןזואהלו ןעוטש
 לכש תווצל קקוחמה לוכי ןכ לעו ידיחיה ינחלופה זכרמה דעומ להוא היה םנמא רבדמב

 לש המרופרה רחאלש הפוקתהמ הז קוח היה וליא .(ז-ג ,זי ׳קיו)םש קרו ךא השעית הטיחש

 תא ואיבי ןכ םא אלא רשב לוכאל ושרוי אל םילשוריל ץוחמש םיבשותהש אצוי היה והישאי

 ןחלופה זוכיר תא עבותה םירבד ׳ם לעב 40.וב דומעל ןתינ אלש רבד .םילשוריל םנאצו םרקב
 הריזג רוזגל ןווכתמ אוה ןיא ןכש ,(ךליאו ,וט ׳׳בי ׳בד)ןילוח תטיחש שרופמב ריתמ םנמא

 יפכ םירבדה בצמל םירבד ׳ס לעב סחיתמ הז ורתיהב .הב דומעל לוכי רוביצה ןיאש

 אבומ וניא םמדש ,םידוצינה ףועו היח רשב קר ׳רקיו יפל 41.זי ׳קיו לש םודקה ןידב ףקתשמש

 תושעיהל תבייח תאז תמועל ןאצו רקב תטיחש ,(די־גי ׳ספ)ןילוח תליכא םילכאנ ,חבזמל

 ריתמה ,ד״ס .דבלב הרהטב לכאנה שדוק חבז תניחבב וניה רשבה ןכ לעו דעומ להוא חתפ
 יבצכ׳ ,׳ודחי רוהטהו אמטה׳ ידי לע לכאיי וז הטיחשמ רשבהש שרופמב עבק ,ןילוח תטיחש

 התעמ ,האמוטב לוכאל היה רתומ ליאכו יבצכ תויחה רשב קר התע דע :(בכ ,וט ׳ספ)׳ליאכו

 42.האמוטב ולכאל רתומ (ןברקכ שגוה אלש)ןאצו רקב רשב םג ךליאו

 דסומ םא יכ ,ןזואהלו ןעוטש יפכ ,ינשה תיבה ימי לש תיביטקיפ הריצי ונניא ׳דעומ להא׳

 ינב תא יתלעה םוימל תיבב יתבשי אל יכ׳ :ו ,ז ב״משב ןתנ ירבדמ ונא םידמל וילעש קיתע

 להא׳ לש םירואיתה ,ןוכנ .׳ןכשמבו להאב ךלהתמ היהאו הזה םויה דעו םירצממ לארשי

 44דוד להאמ 43,הלש להאמ םיעפשומ יאדובו םייטסינורכאנא םניה םינהכה תורפסב ׳דעומ

 הדעה רואית םג .היצקיפב דסומה םצע תא תוארל הקדצה םוש ןיא ךא המלש שדקממו

 םירקחמ הברדא .ןזואהלו ןעוטש יפכ ,ינש תיב ימימ הדיחא הכלשה וניא כ ״סב היאישנו

 ןמפיוק .י לש יתכרעה הארו ,תרחא וא וז היגולואידיאל הז ימיטיגל ןוידב םוקמ ץא ףאו רתויב ינינע אוה ןועיטה
 .665-662 ימע (1964) ד״כשת־ג״כשת ןושח ,דלומב

 וניהש אלא ,ןחלופה תביר אוה ףא עבות j 0ע תאז 1•בב ןעוט ב״ס תומדק לע החנהה תא לבקמה קה .ם .40

 ימע ג״לשת ,ארקמב תודסומו תופוקת ורפסב האר ,והיקזח לש המרופרה תא ותעדל ףקשמו) םירבד ׳סל םודק

 לש הפרותה תודוקנ תחאכ ןידב בשחנה זי ׳קיול ללכ סחייתמ ןרה ןיא וינועיט תרגסמבש אוה רזומ .(ךליאו 183
 (52-51 ימע 6הנמוגלורפב)ןמליד םע וחוכיוב הז אשונב ןזואהלו לש וירבד ןכאו .(ןלהל האר)ןזואהלו־ףרג תטיש

 pאב ןאצו רקב תטיחש לכ תשגה עובתל רשפא דציכ תבקונה הלאשה תא ללכ לאוש אוה ןיא .םה םימגמוגמ
 .(ךליאו 127 ׳סע ,א ךרכ תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק .י הז ןינעל הארו ?םילשוריב חבזמל

 .הל־בל די א״משמו דכ ,כ ימשב ׳המדא חבזמ׳ קוחמ אוה רחואמ ךא דייסל םודק םנמא הז ןיד יכ ריעהל שי .41

 שדוק תטיחש תולולכ דכ ,כ ימשב !ץלוח תטיחש לש םג) םדה תקירז לש תורשפא םיחינמ ןיידע וללה תומוקמב
 ׳ךימלש...ךיתלוע׳ :דחאכ ןילוח תטיחשו

— 
 ׳ךרקב ,ךנאצ׳ :שדוק

— 
 ןהכ אללו שדקמ אלל הדשב חבזמ לע (ץלוח

 .(ו ,ד ,ספ)ןהכ ידי לע בלחה תרטקהו םדה תקירזו דעומ להא חתפב הברקה עבות זי ׳קיו לעבש דועב
 .32 ׳עה ,130 ימע א ךרכ תודלות ,ןמפיוק .י הארו .42

 הארקמ ,א ץיברת יטוקיל התע האר) 325-317 ימע ,ב״כשת ,אל ץיברת ,׳םילשוריו הליש׳ ,ןרה .מ האר .43

 .(ךליאו 169 ימע ,ט״לשת ,ארקמה רקחב

F.M. Cross, The Priestly Tabernacle! Biblical Archaeologist 10(1947), 45fT; idem, Cannanite .44 

. Myth and Hebrew Epic, 1973, 231. n. 52 
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 הפוקתב רפוסמ םהילעש תודסומה יכ םיארמ םיטפושה ימיב לארשי תדעל רשקב םינורחא
 דוסי םהל שי וידודנו ןוראה ,הדעה ,םיאישנה :קגכ םינהכה תורפסב םיפקתשמה ,וז

 תודוהל םינכומ םירקוחה ןיא ןזואהלו תרותל םתודימצ לשבש רבדה אילפמ ךאו 45ירוטסה

 46.ותרות לש דוסיה תא תורערעמ ולא תוחנהש

 ריעב 47םינהכ םיתרשמ ובש שדקמ לכל םגד־בא וניה דעומ להא׳ רבד לש ותימאל

 להא ןכוש וכותבש רבדמב הנחמה תא תפפוח שדקמ הכותבש תילארשיה ריעה .תילארשי

 וגהנ י״אבו (ומ ,גי ׳קיו)׳הנחמל ץוחמ׳ בשי עורצהש כ״ס לעב עבוק לשמל ךכ .דעומ

 ץוחמ התימל םיאצומ כ״ס יפ לעש התימ יבייחל קדה אוהו (ג ,ז ב״למ)ריעל ץוחמ ואיצוהל
 לארשי pאבש תירוטסהה תואיצמב וליאו (ךליאו הל ,וט ימב ,ךליאו די דכ ׳קר) הנחמל
 דבלב וז אלש ןמפיוק .י םיעטה קדצב 48.(גי ,י ,אכ א״למ) ריעל ץוחמ התימ יבייח םיגרוה

 לעב ידי לע ןזואהלו יפל וכרענש םיקרפ ףאש אלא כ״סב תומב םויק לע שרופמ רוסיא ץאש

 ,(א ,כ ׳פוש)הפצמה ןוגכ םינוש םייקוח םישדקמ לש םמויק םיחינמ ,אכ־טי ׳פוש קגכ כ ״ס

 .(ךליאו בס ,הנ ,ח א״למ םע חי ׳ספ הושה)רידס ןחלופ ומייקו (זי ,ו ב״מש) םימלשו תולוע ולעה ׳דוד להא׳ב
 ןיא (טכ ,ב ;אל ,א א ״למ הושה)הלודגה לארשי תכלממ לש יזכרמה ינחלופה דסומכ םינש תורשע שמיש םנמאו

 ׳דעומ להא׳ב םייטסינורכאנאה םירואיתה יכ ותחנהב סורק .פ קדוצ יתעדלו רתויב ראופמ להא הז היהש קפס

 ה ,זט ׳עשיב יתעדל םייוצמ ראופמה ׳דוד להא׳מ תונורכז .׳דוד להא׳מ םא יכ המלש שדקממ אקוד ואל םיקנוי
 ׳להא׳ב םיהולא תדובע הלהנתה הבש הפוקתה ןורכז תא ןאכ םירמשמ ׳הכס׳ו ׳להא׳) .ידוד תכס׳ ״אי ,ט ימעבו

 םג ךכ (אל ,חי יפוש הושה ,דכ ,ז א׳׳מש)׳ה תיב ארקנש הליש להא ומכש הז רשקהב ץיצל שיו ,דוד לש ראופמה
 .יה תיב׳ כ ,בי ב״משב הנוכמ ׳דוד להא׳
 ׳הונ׳ יוניכה תא םג ריכזהל שי דוד ימימ ינחלופה זכרמל םיילאידיא םיקיתע םייוניככ ׳דוד תכס׳ו ׳דוד להא׳ דצל

 ץרא תא בשה׳ :הכ ,וט ב״משב ונא םיארוק ךכ .(תיארקמ .צנאב הונ ךרע האר)תידוונ תרוסמב ןגועמ אוה ףאש
 ןנאש הונ ,םילשורי הניארת ךיניע ,ונדעומ תירק ץיצ הזחי :כ ,גל ׳עשי הושהו .רהונ תאו ותא ינארהו...םיהלאה

 להא׳ לש ותואיצמ יבגל תועמשמ לעב בוליש ,הונו להא ,דעומ :דחי םיבולש ונא םיאצומ ןאכ .׳ןעצי לב להא
 .ז ,נ םשו ׳שדקה רה קדצ הונ׳ :זכ ,אל :ל ,הכ ׳טרי םג הארו .דוד ימימ ץיצ ריעב ׳דעומ
 לש הקיתע היגולואידיאב אוה ףא ןגועמ (א ,וט ׳הת)׳ךשדק רהב ןוכשי ימ ,ךלהאב רוגי ימ׳ יוטיבה יכ יל הארנ
 שאו םמוי ןנעב םינותנה הארקמ לען ןויצ רה ןוכמ לע והיעשי לש ונוזח יכ ףיסוא ףוסבל .שדוק רהב ׳דוד להא׳
 םמוי ןנעב הסוכמ היה תרוסמה יפלש ׳דעומ להא׳ לש יומידהמ יתעדל םיקנוי (ו־ה ,ד) הכסו הפח ,דובכ ,הליל
 .הכסו הפחב ןותנ היה ׳ה לש ודובכ ךכו (׳הדעה ארקמ׳ :ב ,י ב םש ךשמהבו ךליאו וט ,ט ימב) הליל שאבו

 הדעה תודסומ חותינבש תודוהל שי ירה הינויטקיפמא לע חונ לש הירואיתה םע םיכסנ אל םא םג .45
 .ולא לש םתומדק תא חיכוהל חילצה םיטפושה תפוקתמ תילארשיה

 תא באש לאקזחי יכו הנמיהמ תרוסמ ,לארשי יאישנ 12 רואיתב ונל רמש ינהכה רוקמה יכ הדומ תונ .מ .46

 תרותל ותונמאנ לשב ,תאז םעו (םינטק םיכלמ ץיצל) הנשמ שומיש וב השעו תינהכה תורפסהמ אישנה גשומ

 M. Noth, Das System der zwölf האר ,תולגה ימיל תינהכה תורפסה תא ךראתל תונ ךישממ ,ץואהלו

.Stämme Israels, 1930, 15iff (44 הרעה ,ליעל האר)רתויב קיתע דסומ ׳דעומ להא׳ב האורה סורק הזב אצויכ 

 תאיחה םושמ םהב שיו תולגה ימימ םניה תינהכה תורפסב ׳דעומ להא׳ ירואית יכ תמכסומה החנההמ זז וניא

 F.M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic, 1973, האר ,תנווכמ היצזיאכרא םושמו רבעב תורוסמ

32 Iff. 

 םוקמב קרו ךא חובזל ריתמ םינהכ רפס .׳תומבה תקוח׳ וניה כ״סש ןמפיוק .י לש ותעד תא לבקמ יניא .47

 ונייהד (ז־א ,זי ׳קיו האר)םיריטקמו םיבירקמה םינהכ וב שישו דעומ להא לש םירזיבאה לכ וב שיש דסוממ ןחלופ

 .שדקמ
 אל לארשיב ריע לכ לע םילח הנחמה יקוחש כ״ס לש הסיפתה .ךליאו 114 ,א ,תודלות ,ןמפיוק .י הארו .48

 215 ׳םע ׳א ךרכ ,שדקמב תליגמ ,ןידי .י האר ,הדוהי רבדמ תכב תלבוקמ התיה ךא םישורפה תעד לע הלבקתנ

 .הליגמב םיבותכל םוקמ יארמ םשו ךליאו
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 ןדריה רבע יטבשל סחוימה אטחה 49.(חי ,טי) םירפא רהב ׳ה תיב ,(חכ־וכ םש) לא תיב
 יטבשש ששחה הלעומ הז קרפב .ןחלופה זוכיר ןורקעל ללכ רושק וניא ךליאו ט ,בכ ׳שוהיב

 תא םילעמו ׳הב םידרומ ךכבו (טי ׳ספ)האמט ץראב דרפנ ינחלופ זכרמ םימיקמ ןדריה רבע

 רבע יטבש לע תולעל ידכ תפסאתמ הדעהש ךכל איבמ הז רבד .(אל ,טכ ,כ־טי ׳ספ)ופצק

 הדעה תא ענכשל םיחילצמ ןדריה רבע יטבשש רחאל .(גל ,בי ׳ספ)םצרא תא תחשלו ןדריה

 (דל ,זכ ׳ספ)ןדריה ירבע ינשמש םיטבשה ןיב רשקה תא למסל ודיקפתש דע לגב רבודמה יכ

 ערואמ ראתמ ינהכה ךרועה .המחלמל דוע םיאצוי םניאו יברעמה י״הבעב םיטבשה םיצדת2?

 לבל דחא דעומ להא שי ובש הנחט תרגסמב לארשי תדע היח ןיידע הב הפוקתה עקר לע הז

 50(טכ ׳ספ) רנכשמ ינפל רשא׳ ׳ה חבזמ לע םיבירקמ םלוכו רבדמב ומכ לארשי יטבש

 חונברקה .ב

 יגוס .רקיעו ללכ הנוכנ הניא ןברוחה ינפל םיעודי ויה אל םשאו תאטחש ןזו אהלו לש ותנעט

 תיעישתה האמה) הדוהי ךלמ שאוי ימימ הקינורכב זי ,בי ב״למב םירכזנ הלאה תונברקה

 .(זי ,בי ב״למ) ריהי םינהכל ,׳ה תיב אבוי אל תאטח ףסכו םשא ףסכ׳ :רמאנ םש ,(ס״הנפל
 תינהכה תורפסב םשאו תאטח תונברק םע קפס אלל םיהז הז בותכב תאטחו םשא םיחנומה
 םהל םיכייש םמצע תונברקהש םשכ םינהכל אופא תנתינ הלא תונברקל תיפסכה הרומתהו

 יכ רבדה עמשמו ףסכב הלא תונברק ךירעהל היה ןתינש ונא םידמל ןאכמ .(ט ,חי ימב)

 םוקמב ףסכ איבהל ןתינ םנמאש .ם ״הפל תיעישתה האמב בטיה םיעודי ויה הלא תונברק
 ׳הל ומשא תא איבהו׳ :ונא םיארוק וט ׳׳ה ׳קיוב .ארקיוב םשאה ינידמ דומלל ןתינ ,המהב

 ףיסומ םש םיכומסה םינידב םג .׳םשאל שדקה לקשב םילקש ףסכ ךכרעב ןאצה ןמ םימת ליא
 ןמיס ולא לכב שיש םישרפמ ואר קדצבו (הכ ,חי ׳ספ)׳ךכרעב׳ םשאה ליאל םש קקוחמה

 תטיש יפל כ״ס לש ורוחיא תא לבקמה ,וו־הד םג 5,.ליאה םוקמב ףסכה תאבה לש תורשפאל

 ימיב םיעודי ויהש םשאו תאטח תונברק יכ דמלמ זי ,בי ב״למ יכ תאז םע ןעוט ,ןזואהלו
 52.ףסכב זא ורמוה שאוהי
 :ח ,ד עשוהב שרופמב השעמל עיפומ תאטח ןברק

 רשב לא םשפנ םינהכה םיאשונ הז בותכ יפל .׳ושפנ ואשי םנוע לאו ולכאי ימע תאטח׳

 ידכ אטחי םעהש םינינועמ םינהכה רמולכ ,ןוועו אטח תובקעב םיאבומה תאטחה תונברק
 ןברק יכ ףיסוהל שי ".םאטח םהל עדוויש רחאל ואיבי םעה ינבש תונברקב תוכזל ולכויש
 הז רומזמ רחאל הקדצה ץאו ׳תלאש אל האטחו הלוע׳ :ז ,מ ׳התב שרופמב רכזנ תאטח

 יפכ ,אטח ישגרל ןקרופ תתל ןברקכ אבה תאטחה תנבה .דועו תאז .תולגה רחאלש הפוקתל

 .132-131 ימע ל״נכ ,ןמפיוק .י .49

 .240-239 ימע ,ט״ישת .עשוהי ׳סל רואיב ,ןמפיוק .י האי .50

 M. Noth, Leviticus, ATD ad 10c.; B. Levine, In the Presence of the Lord; 1974, לשמל האר .51

 J. Milgrom, Cult ans Conscience, 1976 האר ךא ןברקה תיינק ךרוצל האב ףסכב הכרעהה ץול תעדל .950"

 .םש חפסנה ןכו 141־

52. R. de Vaux, Ancient Israel, its Life and Institutions, 1962. 430 (translated from French by John 

(McHugh 

53. 107 .1974 ,B. Levine. In the Presence of the Lord ב הז בותכל ןזואהלו לש ושוריפ 

(72 Prolegomena6) םודק טפשמ ידי לע החנומו יתורירש וניה. 
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 אלו ׳אטח׳מ תרזגנ תאטח יכ 55הארה םורגלימ .י .הדוסי תועטב ,54ןזואהלו תאז ספותש

 הארנש יפכ .אטחמ לאוגה ןברקב אקוד ואלו רהטמו אטח*ק ןברקב ןאכ רבודמ ןכ םאו אזקחמ

 רוזאב דוחייבו םודקה חרזמבש םישדקמב רתויב םילבוקמ םנמא ויה דטיח תונברק ןלהל

 תשוחתב םרוקמ תאטח תונברק יכ ןזואהלו תנעטל םוקמ אופא ןיא .ירוסהו ירוח־יתחה

 ירקיעה ונינע םשאה ןברק םג .תולגה רחאלש תודהיב ושרתשנש המשא תשגרהו תרפכ

 .אקוד המשא שגר אלו 56יוציפו םוקיש

 שומישה תא הירחא הררג וזשו תולגה רחאל הגהנוה םימסה תרוטק יכ ןזואהלו לש ותנעט

 שיש ןזואהלו ללכ האר אל ןרה .מ שיגדהש יפכו ,57רקיעו ללכ סוסיב הל קא בהזה חבזמב

 תשגומה התחמה תרוטק ןיבל לכיהבש בהזה חבזמ לע תרטקומה םימסה תרוטק ןיב ןיחבהל

 58.לכיהל ץוחמ םג

 םיגחה .ג

 כ״סב תעקושמה וז אקוד איה םיגחה לש יאלקחה עקרה תא טרופמ ןפואב תראתמה הקוחה

 ינשו םחלה יתש תשגהב ,(די־ט ׳ספ) ריצקה תישארב רמועה תפנהב רבודמ ןאכ .(גכ ׳קיי)
 העברא תחיקלבו תוכוסב הבישיב (בכ־זי ׳ספ) תועובשה גחב ריצקה לש ומויסב םישבכ
 יוהמ תקתונמ תינהכה הקוחהש קעטל אופא רשפא דציכ .(גמ־טל ׳ספ)תוכוסה גחב םינימה

 םנמא הז קרפש 59ותנגהל ןעטו תאז שח ןזואהלו ?ןזואהלו תאז ןעוטש יפכ תואלקחהו עבטה

 ךא .כ״0ל ד״ס ןיב תרשגמה (וכ־זי ׳רקיו=השודקה רפס) המודקה הקוחל ךייש ךא ינהכ

 םיהולא תדובעל אקוד םיכייש הז קרפב םיראותמה םיסומינש הלעמ 60הקימעמ הקידב

 לכ וז המודק הקוח יפל .ןחלופה זוכיר ינפלש הפוקתל ונייהד ,םיילאיצניבורפה םישדקמבש

 ידי לע 61;ופוסב םירוכיבכ םחל יתשו תישארכ ריצקה תליחתב רמוע ולובימ איבמ רכא

 זוכיר רחאל תרחואמ הפוקתב .הליכאל ולובי תא אוה ריתמ םירוכבהו תישארה תשרפה

 ריצקה תלחתהב דחא רמוע םיאיבמ לארשי ינב לכש ךכ השרפה תא שרפל וצלאנ ןחלופה
 תורככ יתש תאו רמועה תא ואיבי ימ לש ותזוחאמ :ישעמ ישוק םרגש רבד ,ופוסב םחל יתשו

 תוחנמ אתפסות)ןורדק לחנבש הלקמ תיב תעקבב האובת ולדיג ינש תיב ימיב םנמאו ?םחלה

Prolegomena6, 78 .54 

 .8-1 ימע (א״לשת)מ ץיברת ,׳תאטחה ןברק דיקפת׳ .55

 J. Miigrom, The Cultic Asham, A ז״לשת ,299 ימע ׳א תודהיה יעדמל יששה ימלועה סרגנוקה ירבד .56

Philological Analysis. 

57. .M. Haran, Temples and Temple Service in Ancient Israel, 1978, 230fT 

 .ךליאו 241 ימע ל״נכ .58
59. Prolegomena6, 83, n.l 

 K. Elliger, Leviticus, Handbuch zum AT, רגילא םג .125-124 ׳א ךרכ ,תודלות ,ןמפיוק .י האר .60

 ימעב ׳םכיתובשומ לכב׳ל סחיב ותרעה הארו ,רזופמ ןחלופ םויק החינמ הז קרפב הקיתעה הבכשה יכ הדומ .1966

317. 

 ,a ט־חי ׳ספבש תונברקה ;(כ ,גכ ׳קר) םימלש חבזכ םישבכ ינש םחלה יתש םע דחי ןהכל איבמ רכאה .61

 רגילא לשמל האר) חכ ימב תעפשהב ןאכל וחפתסנש רוביצ תונברק םה ,ךליאו זכ ,חכ ימבבש ולאל םיליבקמה

 ןברק םניה םישבכה ינשש החנהה .ללכ םירכזנ םימלשה ןיא חכ ימבכ ןכאו ,(60 הרעהב רכזנה ל״נה ושוריפב
 שוריפב קבדה ןמפוה .צ.ד םנמאו הרותב םוקמ םושב םירכזנ םניאש רוביצ ימלש :ןפוד אצוי דסומ תרצוי רוביצ

 ׳ב ךרכ ״•רקיול ושוריפ)׳הרותב ורכזנש םידיחיה רוביצ ימלש םה הלא םישבכ ינשי יכ תודוהל בייח יתרוסמה

 .(זנק ימע
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 תא ואיבה סשמש (ד ,א םילקש תנשמ) התיה םינהנה לשמו (ב״ע הפ תוחנמ ילבב ,אכ ,י

 ב״סב וליאו ד״סבש ןחלופה זוכיר קוח עקר לע אקוד אופא לח עבטהמ קותינה .רמועה

 .ילאיצניבורפה עקרל םיקוחה םירושק ןיידע

 ירמגל םירסח גמ־טל ,גכ ׳קימ ונאצמש םינימה העברא תחיקלו תוכוסב הבישיה תווצמ

 זוכיר רחאלש ןוויכמ תאזו ,םש עיפומ תוכוסה גח יתרוסמה םשהש י״פעא ,ד״ס תקוחב

 62.ולאכ םיגהנמ םייקל היה השק ןחלופה

 ינאטילופורטמה לא כ״סבש ילאיצניבורפהמ :המוד תוחתפתה וק ונאצמ חספה ןינעב םג

 וניה חספה ד״סבש דועב (בי ימש) החפשמ חבז ןיידע וניה חספה תינהכה הקוחב .ד״סב

 דחא וניה חספה קוח ןכאו 63.ונמיה ולטינ םילאיצניבורפהו םימודקה םינממסהש רוביצ ןברק

 :ןזואהלו תטיש יפל כ״סב םמוקמ תא ריבסהל רשפא יאש םיבושחה םיקוחה תשולשמ
 שדקמב ירוביצ חבזכ עבקנ רבכש רחאל תיב־חבז חספה ךפה דציכ :הניה חספה יבגל הלאשה
 הרתוהש רחאל זי ׳קייב ןילוח תטיחש הרסאנ ךיא ,ןילוח תטיחש יבגל הזב אצויכו ;יזכרמ

 ןתינש רחאל (גל־ל ,זכ ׳קיו)׳הל שדק תויהל רשעמה רזח דציכ :תישילשה הלאשהו ,בי ׳בדב
 64.(ךליאו בכ די ׳בד) הריחבה ריעב הליכאל םילעבל

 לכב ונאצמ םתמגוד .ןזואהלו ןעוטש יפכ ,תולגב ורצונש םיגח םניא רופיכ םויו הנשה שאר

 ומכ ,יתנשה םירופכה גח הנוכמ הימאטופוסימבו ,(אבה ףיעסה האר)םודקה חרזמה תויוברת

 ירואיתב ןינע םהל ןיאש ןויכ הרותב תורחאה תוקוחב ורכזנ אל םה .kuppuru ,לארשיב

 העפות םניה ,כ״סב םיגחה תא םינייפאמה םיעובק םיכיראת .(ןלהל האר) שדקמב םיסקט

 תועיבק תופצל ןתינ ,כ״ס ירבחמ םינהוכמ םנמאו ,םירצמבו הימאטופוסימבש םיגחב הצופנ

 ךרדכ ,רוחיאל החכוה כ״סב םיכיראת תעיבקב תוארל אופא ןיא .םידעומ ינמז לש תוקיודמ
 .ןזואהלו תאז השעש
 רתויב םימודק םימימ לארשיב התיה העודי כ״סב הרתי השגדה תשגדומ םנמאש תבשה

 ןושארה תיבה תפוקתב יכ ןזואהלו לש ותנעטו ,(דועו גי ,ב עשוה ,ה ,ח סומע ,גכ ,ד ב״למ)
 תושירפ לש םוי תויהל הכפה תולגה רחאל וליאו חור תחנו החמש לש םוי תבשה התיה

 םירהזנ קשאר תיב ימיב םג .רקיעו ללכ הנוכנ הניא ,65כ״סב תראותמש יפכ ,הזקסאו

 ץמאמ הניא םסאה תחיתפ .(ה ,ח סומע) תבשב םהימסא תא חותפלמ םיקישעמה םירחוסה
 שפונו החונמ אלו ןותבשה םויב רבודמש ןויכ ,ךכ לכ םיריבשמה םירהזנ תאז לכבו לודג

 ,זי ׳מרי)ןויצ תבישו תולגה ימימ תורפסב תבשה תשגדה 66.ןזואהלו תאז ראתמש יפכ אדירג

 לע הדיעמ הנניא (אכ־וט ,גי ימחנ :די־גי ,חנ :ו ,ד ,ב ,ונ ׳עשי :דכ ,אכ ,גי ,כ ׳זחי :זכ־אכ

 הוצמ שיגדמ כ״ס לעב .תולגהו ןברוחה ללגב ףפורתהש דסומ קוזיח לע םא יכ השדח הלחתה

 תודסומש ינפמ ,(לארשיב הקיתע העפות תועדה לכל איהש)הלימה תא שיגדמ אוהש םשכ וז

 6'.הלש םילמסלו הנוהכה לש ינחורה המלועל דאמ םיבורק ויה ולא םילארקס

 ■Deuteronomy and the Deuteronomic School, 1972, 217fT ירפסב האר .62

 .Deuteronomy etc., 216-217 ירפסב הארו .63

 D.Z. Hoffman, D/e ןוואהלו דגנ תועירכמ תויאר ורפסב ןמפוה .צ.ד רבכ הליג הלא הפרות תודוקנ שלש .64

1902-3 ,wichtigsten Instanzen gegen die Graf-Wetlhausensche Hypothese, Heft I. 

65. 110 ,''Prolegomena . 

 יטוקיל־)ךלאו 127 ,ה״כשת זל ץיברת ׳ינשה והיעשי תאובנבו א תישארבב ארובה לאה׳ ירמאמ הארו .66

 .(ךליאו 139 ימע ,ט״לשת .א ץיברת

 .ל״נכ ירמאמ .67
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 םייולתו םיגהנה—םיינחלופה תודמעמה .ד

 םיינחלופ םיתרשמ ןיבל םילודג םישדקמב ונהבש תוסחוימ תוחפשממ םינהכ ןיב הנחבהה

 העיפומ הז גוסמ הנחבה ,ךשמהב הארנש יפכו לארשיב תמייק דימת התיה ינשמ גרדמ
 .שדקמב םיתרשמלו םישדקמל תויתח תוארוהב

 ,םינהכמ םניאש ולא תאו שדקמב םינהכמה תא :שדוקב םיתרשמה לכ תא דימת ללכ יול טבש

 הליש ומכ םיבושח םישדקמב ונהיכש ולא דוחיבו הרוכב תוכז םכל התיה ׳םינהכה׳ש אלא

 הנחבהה לע רומשל ןבומכ היה ןינועמ םילשוריב םינהכה יגוחמ אציש םינהכ רפס .םילשוריו

 תודמעמ ינשכ םייולו םינהנ לע תויבקעב רבדמ ךכיפלו םייולה ןיבל ׳ןורהא ינב׳ םינהכה ןיב

 םיאשר םניא ךא תרמשמו הדובע ידיקפת רקיעב םיאלממ םייולה .דיקפתבו ראותב םידרפנ

 .םינהכה לש קהבומה םדיקפת ,ריטקהלו בירקהל חבזמל תשגל

 ולא תודמעמ ינש ןיב ןויוש רוציל ןינועמ ,68ול הריהנ יולהו ןהכה ןיב הנחבההש ,םירבד רפס

 רשא םוקמל הלוע יולה םא :םילשורי ינהכ לש ולאל תווש תויוכז יול7 אוה קינעמ ןכ לעו

 קלח םתא לוכאלו ׳ה ינפל םש םידמועה םייולה ויחא לככ םש תרשל אוה יאשר ׳ה רחבי

 לעב לש ושומישל דוגינב םייולה םינהנה יוניכב ד״ס לעב שמתשמ ךכיפל .(ח־ז ׳ספ) קלחכ

 69יולל ןהכ ןיבש תירוטסיהה הנחבהה תא הפי אופא ריכה םירבד רפס .םייולהו םינהנה :כ״ס

 לש האצות הניה םייולל םינהכ ןיב הנחבההש ןזואהלו לש ותנעטל הקדצה לכ אופא ןיאו

 תא הלביק ךכ רחאשו והישאי לש המרופרה ימיב הלחש תימינפ תילארשי תוחתפתה

 .לאקזחי איבנה ידי לע יקוחה הרושיא
 הניא איה ףא ינש תיב ימיב לודגה ןהכה לש האובבכ כ ״סב לודג ןהכ לע ןתאהלו תחנה

 :םירואה טפשמב ול לאוש הלהו לודג ןהכ ינפל ימואלה גיהנמה דמוע אכ זכ ימב יפל .תדמוע

 תאז ?ימואל גיהנמ דוע ןיאו רתוי םימוחו םירוא ןיאש העשב שבוג הז קוחש ןכתיי םאה

 םיליבקמה םיגשומה תא תילולימ ףפוח אוהו הימאטופוסמב ץופנ גשומ וניה לודג ןהכ .דועו
 אופא ץא "pääiSu rabü.71 םליעבו äangü rabü)71) רושאב ,70(םינהכ בר) תירגואב םהל

 יוקיח ךותמ ינשהתיבה תפוקתב הרצונש תומד הניה לודגה ןהנה יכ ןזואהלו ירבדל דוסי

 .ךלמ תומדל

 השודק תונחמ .ה

 אכ ,חי ׳ימב)ינהכה קוחה יפל םייולל ןתינה רשעמש ןכתיי אל יכ קדצב םיעטמ ןמפיוק

 קוח םייקל וצר םידוהיה יכ ונתוא תודמלמ וז הפוקתמ תויודעה .ינש תיב ימיב אצמוה (ךליאו

 ברקב םייול אצמ אל יכ רפסמ ארזע .איהה תעב םייול קיפסמ היה אל ןכש ולכי אל ךא הז

 ל״זחו (טי-וט ,ח ׳זע)שדקמה תיבב תורשל םייול סייגל ידכ לודג ץמאמ השעו ותא םילועה

 .(דועו ב״ע אלק ןילוח)םינהכל רשעמה תא ריבעהו ךכ לשב םייולה תא סנק ארזעש םיפיסומ

 ׳ה ינפל םיתרשמו םידמועה םינהנל דוגינב (י ,חי ׳בד)יזכרמה שדקמל אוצמ תעל אבו ׳םירעשב׳ רג יולה .68

 .(ה־ג ׳ספ) חבזה יחבז תאמ תונתמהו תישארה תא םילבקמו

 ,י״א ,םורגלימ .י ןכו 41 ימע ,ט״לשת ,א ץיברת יטוקילב ב״כשת אל ץיברתב ירמאמל תומלשהב האר .69

 .45 ימע ,(גרבזניג .א.ח רפס) ח״לשת ,די ךרכ

 .ךליאו 70 ימע ,ז״כשת ,תירגואב הרבחה הנבמ ,ינייר .פ.א האר תירגואב םינהכ ירדסימלו לודגה ןהכל .70

 .G. van Driel, The Cult of Assur, 1969, 175fF האר .71

 .Memoires de la 'delegation en Perse IV, no. 3, 11. 6f .א71
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 העשב רתויב לודגה סמה תא םייולל םינתונ ויפלש קוח קקוחמ קקוחי עודמ ןידב לאש ןמפיוק

 ?ללכ םייוצמ םניא םייולש

 יפכ ,שדקמב םילעבה ידי לע לכאנ רשעמה היה רתויב הקיתעה הפוקתב יכ עבוק ןזואהלו

 ןכ ומכ .ונממ קלח םילעבל ןיאש שדוק ותוא ךפה כ ״ם קרו ,ךליאו בכ די ׳בדב עיפומ הזש

 ,י ימחנ) הימחנ תפוקת רחאל עבקנ (גל־בל ,זכ ׳קיו)ןאצו רקב רשעמ יכ ןזואהלו ןעוט
 יפכ .זי ,ח א״משב (ךלמל םנמא)ןאצהמ רשעמ ונאצמש הדבועה ףא לע תאח (טל־חל
 תודעה םג םלוא .וז הטיש ןיטולחל תורערעמ םודקה חרזמהמ תויודעה ,ןלהל הארנש

 רתויב םודקה בלשב יכ ןמפיוק תאז הארש יפכ ,רבתסמ .וז הטיש תרתוס ארקמהמ תימינפה
 ףוסבלו (אכ ,חי ימב) םייולל רבעוה ןכמ רחאל י2(בל ,ל ,גכ ׳קיו)׳הל שדוק היה רשעמה
 סחיב תרכינ המוד תוחתפתה .(ךליאו בכ ,די ׳בד) שדוקב ולכאל םיבייחש םילעבל רבעוה

 ,בכ !בי ,ב ,גי ימש)שדקמל ונייהד ׳הל םיכייש תורוכבה ויה רתויב םודקה בלשב .תורוכבל

 םילעבל ונחינ םירבד ׳ם יפ לע וליאו (חי ,חי ימב)ןהכל ורבעוה כ ״ס יפל ,(וכ,זכ ׳קיו,חכ

 .(כ ,וט) שדוקב הליכאל
 היצאזילארקס־הד ץויכ לעו ךפהל אלו ילארקס תוחפל"ילארקסמ אופא איה תוחתפתהה

 73.,תוריקחב יתדמע םירבד ׳סב רורבה ויוטיב תא אצומה
 םירחא םיקוחב ומכ 74םייפוטוא םיוק הז קוחב שיש תודוהל ונילע םייולה ירעל רשאב

 .ב .האצמה קוחב תוארל קידצמ הז ןיא םלוא ,הרותב םירחא םיקוחב םגו םינהכה תורפסב

 .תרחואמה הכלממה יכרצ תא ושמיש רפסה ימוחתב םימקוממה םייולה ירע יכ 75חינה רזמ

 תוינענכה םירעבו רפסה חטשב ךלמה םתוא רזיפ ךכיפלו תוכלמה ינמאנמ ויה םייולה

 יפכ .(ךליאו אכ ׳חי ימב) םייוולל ןתינ רשעמהש הדבועהמ קוזיח לבקמ הז רבד .רבעשל

 לע םירע םינמאנה וידבעל קינעהל ךלמה גהנ תירגואמ תוידכא תודועתמ ונדמלש

 וז תוכז 76.הלא םירע יבשותמ רשעמ תובגל תוכזה תא םהל רסמ תורחא םילימב ,ןהיתורשעמ

 .םייולל םלועל ןתינש לארשיב רשעמכ ,77םלועל םהל הנתינ

 הז ץאה ?׳ץראב הלחנו קלח הז ןיא םאה׳ :םירע 48ל רשקב ןתאהלו לש ותהימת הרס ךכב

 רומאה רואל 78?(כ ,חי ימב)לארשיב הלחנו קלח היהי אל וינבלו ןורהאלש טפשמה תא דגונ

 םינהכה ושריג אלש יאדובו םינהכהו םייולה תלחנ וכפה אל ולא םירע יכ רבתסמ ליעל

 םהל ושמיש ולא םירע ;(אכ ,אי ,אכ ׳שוהי) ,ןורבחו םכשמ םילארשיה םיבשותה תא םייולהו

 םא יכ הלחנ םייוולל ונתינ ולא םירע יכ רמאנ אל ןכאו .םהידיקפת אלמל ידכ דבלב בשומ

 .ךליאו 148 ימע ,יא ךרכ תודלות ,ןמפיוק .י האר הלוכ השרפה תומדקלו ןאכ רשעמה לש םודקה ויפואל .72
 .Deuteronomy and the Deuteronomic School, ירפסב דוחייבו .73

 M. Greenberg, האר םירעה לש חטשה תדידמל סחיבו 439-421 ימע ,ח״ישת ,זכ ץיברת ,קה .מ האר .74
59-66 ,.JAOS 88 (1968), EA. Speiser Memorial Vol. 

75. 1960), I93flf) ד .Suppl. Veius Test םירקחמ ,לארשיו ןענכ ץבוקב תירבעב תרצוקמה הרוצבו 
 .213-222 ימע ,ד״לשת ,םיירוטסיה

 ■M. Heltzer, The Rural Community ni Ancient Ugarit, 1976,48-51 לצא תואבומה תודועתה האר .76
 .םש העיפומה קנעמה תחסונו םייולל רשעמה ןתמל רשקב ja OS 90 (1970), 201 f ירמאמב יתרעהש המ הארו

 (ana dans)׳םלועל ריעה תא ןתנ׳ ■.(PRU 111, 16. 153)תציל II רמתשמע םעטמ קנעמה תדועת הושה .77
 ׳...(רכשמ)ורשעמו ,ונגד :וינב ינבל

 ירע דסומ תא ריכה אל ץידע זוי ימב יכ חינהל ןחאהלו קחדנ וז הריתס בשייל ידכ Prolegomena'׳, 156 .78

 .(1 הרעה םש) םייולה
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 ויה אלו הלחנ םהל התיה אלש קויכ .(ב ,אכ ׳שוהי ,ג־ב ,הל ימב)׳תבשל םירע׳כ םהל ונתינ
 םישרגמל םהל גואדל היה ךירצ ,םיעובקה ריעה יבשותל ויהש יפכ ,ריעל ביבסמ תוזוחא םהל

 תפוקתמ םניא םייולה ירע לש םייפוטואה םיוקה .(ג ,הל ימב) םתיחלו םשוכרל םתמהבל
 ינמאנ ,םייולה םינהכהש רחאל ,גוליפה רחאלש הפוקתהמ םא יכ ןזואהלו ןעוטש יפכ תולגה

 לע ססובמה ,יללכ ילארשי דסומכ םייולה ירעו (די־גי ,אי ב״בד)קפצה תכלממ ושרוג ,הדוהי
 .םייקתהל לדח ,םיטבשה רשע־סינש דוגיא

 הלבקל םילוכי ונניאו הקצומ עקרק לע אופא תדמוע הניא היקלח לכ לע תינזואהלוה הזיתה
 .דוע

 .(חי ,טי ׳קיו)םינהכה תורפסב אקוד יוצמ ערה תבהא לע הוצמה .ןיינעמו בושח טרפ ףיסונ

 תירסומ־א איה ,םינהכה יקוחמ הלשלתשהש וז ,תישורפה תודהיה יכ ןזואהלו לש ותנעט

 השידא תינהכה הקוחה יכ הנעטהו םיירסומ םייוויצ םיאלמ הכ־ו טי ׳קיו .תיתימא הניא

 .תישורפה תודהיה יבגל הנעטל המודב ףוליס הניה י9בוטה תיישעל

 םינינע .הרותב םירחאה םידברה לש וזמ היפואב הנוש םינהכ תרותש תודוהל שי םנמא

 םילוע םהידיקפתו ןחלופ תודמעמו תונברק ,רתויב בחרנ םוקמ הב םיספות השודקו שדקמבש

 :וז הרות השבגתנ וברקבש גוחה לש ויפואב ריבסהל רשפא תאז ךא ,תטלוב הרוצב ןאכ

 םימי ץא עודמ .פ״כהויו הנשה שארל רשקב ההימתה תא ונל ריבסת וז הדבוע 80.הנוהכה

 ויה אלש ןוויכ ןזואהלו תטישל ?הרותבש תינהכה הקוחה דבלמ תורחא תוקוחב םירכזנ הלא

 תותבש ורמש אל םא ףאש הינמרגב םידוהיה ודמע ןזואהלו יניע דגנל .הלוגה ינפל םימייק

 םימיב הכאלמ תתבשה לעו ,םיארונה םימיה לש Gottesdienste לע דאמ ודיפקה ירה

 ייחל רשק םהל ןיאו יודיוו הליפת םרקיעש םיארונה םימיהש ןזואהלול ול היה הארנ 81.ולא

 .הלוגב םתדלו םתרוה ,עבטה

 .אלו אל ?םירבד ׳סו תירבה רפס יקוחב רופיכ םויו הנשה שאר יניד רדעיהל הבושתה וז םאה

 םעה וליאו לודגה שדקמב תינהכה תוליעפב םרקיעו הילעל ושמיש אל הלא םיגח יכ רבתסמ

 לודגה ןהכה לש ומוי היה פ״כוי ,שדקמב ועירה הנשה שארב :דבלב יביסאפ דיקפת אלימ

 ןהכה לש ותדובע יטרפ תא ראתל ינהכה דבורה דקש ךכיפלו הדעהו שדקמה רוהיט ותמגמש
 םינבומכ הלאכ םיסקט לש םמויק רבד תא םיחינמ הרותב םירחא םידבר .הז םויב לודגה

 תדובע ריכמ וניא םירבד ׳סש אצוי הקיתשה ןמ דומיל לש ןזואהלו תטיש יפל .םהילאמ

 תאו דימתה ןברק תא ,תרטקה ,תורנה תקלדה תא ריכזמ וניאש ץויכ ללכ שדקמב םיהלא

 ?וילע תוצל דקוש ךכ לכ םירבד ׳סש ׳רחבי רשא םוקמב׳ םש ושע המ ןכ םא :גחה יפסומ

 ונעמש םאה .רתויב ההימתמ איה תולגה ימיב ודלונ פ״כויו ש״הר יגח יכ ןזואהלו לש ותנעט

 הכונח ןוגכ שדח גח רצוויש ךכל םימרוג תוערואמ םא םג ?םיגח ול איצמי םעש וז העפות לע

 םיגחה םע דחא רושימ לעו עובקה םיגחה חולב לבקתהל הכוז גחה ץא זא םג ,ינש תיב ימיב

 .םיקיתעה

 For what holiness required was not to :תיטסימונורבד טסופה הקוחל סחיב ןחאהלו לש וירבד האר .79

do good, but to avoid sin, 'Israel', Encyclopedia Britannica in Prolegomena to the History of 

500 ..Israel, p 
 ירפסב ןכו 22-10 ימע ,א״לשת ,דמ ארקמ תיב ,׳הרותב תורפסב םייגולואית םימרז׳ ירמאמ הארו .80

.Deuteronomy and the Deuteronomic School, 179fF 

 יפ לע ףא הז םוי לע רמוש ירמגל תודהיה לע רתיו אלש ימ׳ :םידוהיה לצא רופיכ םויל רשקב וירבד האר .81

 .(.Prolegomena1׳, 107) .׳םירחא םיגחו םיגהנמ יפלכ שידא ראשנש
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 ןעוטש יפכ ,ינש תיב ימיב הנוהכה ןוטלשל האובב וניא םינהכ תרות לש ילאר,לסה היפוא

 ןזואהלו .המודק הפוקתב וז הריצי וכותמ חימצהשינהכה גוחה תמגמב ורוקמ אלא,ןזואהלו

 וליאו יעבט ןפואב לדגו חמוצה קורי ןליאל המוד היה םיקיתעה םימיב ןחלופה יכ ןעוט

 יושעו תיתוכאלמ ךרדב עצקוהמ ץעל ךפוה אוה (ינהכה רבחמה לש וימיב)תרחואמ הפוקתב

 ידי לע התשענ ץעה תעצקהש תורשפאה תא ללכ תעדה לע הלעה אל אוה .תבשוחמ הרוצב

 תוחתפתה לש האצות תויהל תבייח הניאו ץעה לש ותתירכ ןמזב םילעופה עוצקמ ילעב

 .תירוטסה

 םודקה חרזמה ייוליג דואל ןזואהלו תנשמ .ג קרפ

 רבתסמ .םודקה חרזמה תורפס :ןזואהלו םע חוכיוה הדשב שדח דממ ףסונ תונורחאה םינש:
 תונברק ,םיטרופמ םיסקט קגכ םירחואמו םייביטקיפל םבשח ןזואהלוש תודסומה םתוא לכש

 יבחרב םימייק ויה דועו שדוק תונתמ ,םיינחלופ תודמעמ ןיב הנחבה ,הרפכ יסקט ,םינוש
 תאצמה לש הנעטה .דועו תאז .הריזה לע לארשי תעפוה ינפל םינש תואמ ,םודקה חרזמה

 הנשה שארכ םישדח םיגחו םייול ירע ,לבויכ םישדח תודסומ ,םשאו תאטחכ םישדח תונברק
 התיה הז םוחתב אקוד .םודקה חרזמה תד תא ריכמש ימ לכל דרוסבאב הלגתמ רופיכ םויכו

 תמדקמ םישדוקמכ םעה יניעב םגיצהלו םישדח תודסומ איצמהל היה רשפא יאו תונרמש
 .איצמהל אל ךא תונשלו ןקתל היה רשפא .את

 חתפנו הדוסיב תיעטומ ןחלופל ןזואהלו לש ותשיג יכ תוחיכומ ןומדקה חרזמה תוילגת

 .תינהכה תורפסב סקט יללכב קוידו םמשל םיסקט םויק לע ותפקשהב

 וק תוקייודמ ןחלופ תוארוהב האור ןזואהלו—סקט יללכב םיקודקדו םמשל םיסקט םויק
 :תולגה רחאלש םימימ תינהכה הריציה לש דחוימ יפוא

 םיקוח לש תינדפק הכרעמל ףופכ היה אל ןחלופה ךא ןחלופב וקסע םנמא םימודק םימיב
 שיש ונימאה אל ךא...תונתמו תונברק תועצמאב לאה תא דובעל שי יכ ונימאה :םיללכו

 תונברקה םימודק םימיב״ :(Prolegom6,58)״הטקיטאה לע תינדפק הרימשב אקוד ןורתי
 ;(60 ימע ,םש)״השמ תרות יקוח לע וכמסנ תולגה רחאל ולאו תובא יגהנמ לע וכמסנ

 יעצמא :תחא הרטמ ול שי התע ירה ותאבהל ואיבהש תוביסמב ענומ ןברקה היה הליחתב םא״
 למסמ אוה .ומצע ינפב םייקה רבדל ךפה אוה ,וב דוע הניא םייחה חור .םיהלא תדובעל
 לכ תא ועיקשה החותיפ לעו הראשנ הפילקה ,ונממ החרפ המשנה .יגס ךכבו םיהלא תדובע

 :רקיעה איה הקינכטה ;םיילאודיבידניאה םימרוגה םוקמב האב םיסקטה תוינוגבר .ץמאמה
 קוח לש ןינע ךפה התעמ ,ינאטנופס התע דע היה ןחלופה .סקטה יללכ לכ יפל הווצמה םויק

 .(76 ימע ,םש)״ללכו

 חרזמה לש םילודגה תוברתה יזכרמב עובקו רדוסמ ןחלופ לש ומויק לע עדי אל ןזואהלו

 ,הימאטופוסמב ונא םיאצומ ךכ .(סקט יקויד לע ססובמ וניאש ןחלופ ןיא השעמל) ,.םודקה
 תורפסבש ולאמ רתוי ףא תובכרומ ןחלופ תוארוה ס״הנפל ינשה ףלאב תירגואבו תחב

 תובותכ תואלבט תורשע ונל ורמתשנ םלצא .םיתחה ךכב ונייטצה דחוימבו ,הרותב תינהכה
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 ךלמה׳ יכ שרופמב רמאנ ףא םש .סקטב טרפו טרפ לכ לע תוקייודמ תוארוה ןכו 82גח לכ לע
 SakuwaäSaran).83)ינדפק/קייודמ ןפואב עצובי גחה יכו הנש לכ גחה תא גוחי

 :84ןוגכ ןחלופה לוהינ תרומ רתויב תוינדפק תוארוה םש ונא םיאצומ ןכאו
 השולש ומישי...המידק וצורי םיררושמה...85תחפטמב הסוכמ היהי םחלה...םחל ואיבי׳

 ינפל םימש םחלה תא...רכשו ןיי םימעפ שלש וכסניו...ןחלושה לע םחל תורככ

 ׳...םחלה תא םיעצוב...עיבגה ןמ םימעפ שולש הדימעב םיתוש...ךלמה

 םיאצומ לשמל ךכ .םיתחה לצאו לארשיב םיגחה תונברק טוריפ תא תוושהל רתויב ןינעמ

 :ןוגכ טוריפ םש ונא
 תא ונל ריכזמה טוריפ ,86.ןייו םחל״החא םיזע ריעש...םישבכ העבש ,דחא (םטופמ) רוש

 :ןוגכ :טכ־חכ ׳מבב תונברקה תמישר

 ב ׳טכ ימב) ׳םהיכסנו התחנמו״החא ריעש...העבש הנש ינב םישבכ ,דחא רקב ןב רפ׳

 .(ךליאו

 :םיגחהמ םויו םוי לכל טוריפ תויתח תומישרב ונא םיאצומ ךכ רבדמבש תומישרב ומכ

 8י׳וכו...ינשה םויב...ןושארה םויב

 :גחה תונברק םוכיס םש ונא םיאצומ ןכ ומכ

 םויה םת .םישבכ םיעברא...םיריעש הנמש ,םייש ינש ,םיליא םישולש .דחא לגע .תחא הרפ

 :ןוגכ ארקמב תונברק ימוכיס ונל ריכזמה רבד ,88ישילשה

 םיזע יריעשו...רשע םינש...םישבכ .רשע םינש םיליא ,םירפ רשע םינש הלעל רקבה לכ

 .(טפ־זפ ,ז ימב)׳חבזמה תכנח תאז ...רשע םינש

 :ןוגכ םידעומו םימי טוריפ יפל תויונב ןה ףאש 89תירגואב ונאצמ תומוד תומישר

 ...רשע העבראבו...רשע השולשבו (טמלש)םימלש...(תדח מי) שדחה םויב ןושארה שדחב

 םיהולא תדובעל םא יכ תרחואמ םינהכה תרות לש רכיה ןמיס אופא וניא תונברקה יוביר

 תורוקמב הלא תונברק לע םירבד ונאצמ אל םאו םודקה חרזמב םישדקמה לש תבכרומ
 .ןחלופ יסקט רואיתב םינינועמ וללה ןיאש ינפמ הז ירה הרותב םירחא

 תונברק יגוס

 ופסונ םשאו תאטח תונברק .חבזו הלוע ךא המודקה לארשיב וריכה ,ןזואהלו תעד יפל

 וז החנה 90.לאקזחי ינפל אלו תרחואמה תודהיה לש הינמיסמ םניהו תרחואמ הפוקתב

 הדבתמ ,בכרומה לא טושפהמ :ןזואהלו לש ותרות דוסיב חנומה תוחתפתהה ןויערב הכורכה

 ה לביטספ ,רגניז .א :יתחה KILAM ה גח לע רגניז .א לש קימעמהו ףיקמה חותינה הנורחאל הארו .82

kilam בורל םוקמ יארמ םשו 1978 יאמ ,א״ת תטיסרבינוא ,רוטקוד תלבק םשל רוביח ,יתחה. 

 .178 ימע ,ל״נכ ,רגניז .א לצא טסקטה .83

.A.M. Dincol, M. Darga. "Die Festa von Karahna". Anatolica 3(1969-70), p. 105, 11. 38f .84 

 .שדקמב ןחלופב ורוקמש אוה קיתע גהנמ שודיקה תעשב תולחה תא תוסכל ידוהיה גהנמהש יל הארנ .85
 .רתויב םיקוחד הז גהנמ תרבסהל תונויסנה

.Dincol, Darga, 'Die Feste etc, p. 101, I. 4f •86 

 .11-10 תורוש ,2 הדומע ,ל״נכ .87

 .18-17 ׳וש ,ל״נכ .88

A. Herdner, CTA no. 35: B. Levine. "Ugaritic descriptive Rituals'. JCS 17 (1963), 105fT .89 

.Prolegomena72f .90 
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 תוברתב .י״או הירוס ,הנטקה היסא רוזאב דוחייבו רוזאב ןחלופה לע ונל עודיש המ רואל

 תונברק לע תוטרופמ תועידי ונל ורמתשנ י״או הירוס רבעל םג הטשפתהש תיתחהו תירוחה

 תונברקל םינוש םייוניכ ונאצמ םש .הרפכו רוהיטב םירושקה ולאכ םיינחלופ םיסקטו
 לשמל ךכ .ארקמבש םינהכה תורפסב םימלשו םשא ,תאטח תונברק תא ונל םיריכזמה

 :המהב םע בכשמ אטחל רשקב איבהל שיש תונברק טרפמה 9'יתח טסקטב ונא םיארוק

 (הלא=) הללק לע דחא ףועו דחא שבכ ,(waätulaS) אטח לע דחא ףועו דחא שבכ׳

erretu =hurtiya§)) 92) םולש לע דחא ףוע(ambaääi takSulaä תודע לע דחא ףוע 

(93(kutrueäni (לזאזעל) ״הרומת״כ וחלשנש דחא ףועו דחא שבכו(.(nakuääan tamanzi 

 הארנכש םינוש ךרע יצפח ,בהזו ףסכ לש תויומכ תואבומ וב עטק ונא םיאצומ ןכמ רחאל

 ,95יודיו ירבד םיעיפומ ףוסבלו תונברקה םוקמב וא תונברקה לע ףסונ 94םשא ימדכ םינתינ

 (30-19 ׳וש) הרהטו הרפכ

 :יתחה טסקטב ומכ ונא םיאצומ םש הרותב םשא ןברק יניד תא רקיעב ונל ריכזמ הז סקט

 הארו זי ,בי ב ״למ הושה ,הכ ,חי ,וט ,ה ׳קיו)ףסכ ךרע (ךליאו א ,ה)המשאו אטח ,הלא ,תודע

 .הרפכו (ח־ה ,ה ימב :ה ,׳ה ׳קיו)יודיו ןכו (75 ימע ליעל

 אטח לש ןברק רוהיט יסקטב ונאצמ םש :96תוירוח תוידועתב בורל םיוצמ םימוד תונברק

(ami מ לואש amu ידכאה ׳ןוע׳) ל ליבקמה waätui המשא ןברק :יתחה (haratar=parili 
 9י(ידכאה arratu ל הוש ,Sidami)הללקו (ידכאה mämitu ל הוש) ,elami הלא ןברק ,(יתחה

 98.דוחה takäui ל ליבקמה keldi םימלש ןברק ןכו

 תונברקב תוארל אופא ןיאו ארקמב רשאמ רתוי ןאכ םיבר רוהיטו יוטיח תונברקל םייוניכה
 .אקוד תרחואמ תידוהי תוחתפתה םשאו תאטח

 םינהכה תורפסב םג ןכאו 99ףועה ןמ םיבר תונברק ונא םיאצומ םייתח־םיירוחה םיסקטב

 H.A. Hoflfner, Incest, Sodomy and Bestiality in the Ancient Near East! Orient and האר .91

Occident, Essays presented to C.H. Gordon, AOAT 22 (1973), 86f. 

92. taklui ירוחה יוניכל ןאכ ףרטצמו םולש־־תיזוחב ambaääi (ןברק). האר H.M. Kümmel, Studien zu 

40 .den Boghazkoy Texten 3 )1967(, p. עיפומ םיירוח םיטסקטב keldi אוה ףא ףרטצמו םימלשכ 

ambaäärt האר V.Haas, G.Wilhelm, Hurritische und luwische Ritten aus Kizzuwatna, AOAT 

Sonderreihe, Band 3, 1974, 85fT; E. Laroche, Glossaire de la langue Hourrite, Rev. Hittite et 

sianique 34 (1976) sub voce!/.חנומה keldi הבכש ׳חללאב עיפומ םולש איבמה ןברקכ Vll (הב תרכינש 

 שאב םיזע שש ,תופוע 1200 ״יהזזא חבזב׳ :םילמירי תירבל רשקב *126 ׳סמ הדועתב (תירוח העפשה

 תיבל (Sulmu)םולש היהי יחזזא (ןברק)תא השעת רשאכ .חבזת (keldiSunu)םהלש םולשל דחא הש...ףורשת

 ,Haas, Wilhelm, op. cit., 139 הארו ׳(ךלמה־־) שיאה
 רושק יתעדל .ןברקל רשק לכ הזל ןיא ךא זט ,הכ ימשבש תודעל הנפמ (30 הרעה 86 ימע ,ל״נכ) רנפוה .93

 .ונינפלש יתחה טסקטל המודב הלאו אטח לש רשקהב םש עיפומה .א ,ה ׳קיוב םשא ןברקל רשקב ׳דע׳ל רבדה

94. DÜ-at=kiSat ׳ םגרתמ רנפוהש ׳השע׳made it goodוניהש ארקמב םשא ןברק לש עמשמה תא םאותה ׳ 

 .ךליאו 299 ימע ,ז״לשת ,א תודהיה יעדמל יששה ימלועה סרגנוקה ירבד ,םורגלימ .י הושה ,היצוטיטסרו יוציפ
 .הדעה ינקז ידי לע םירמאנ רנפוה תעד יפל .95

 .ךליאו 59 ימע ל״נכ םלהליו־סאה לצא הלא לכ לע האר .96
 .54 ימע ,םלהליו-סאה .97

 .ליעל 92 הרעה האר .98

 ךליאו 50 ימע ל״נכ םלהליו-סאה .99
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 הנוי ןבו הלועל שבכ :םינושה רוהיטה יסקטב םירפצ ןכו (די ,א ׳קיו) ףיעה ןמ ןברק ונאצמ

 םש)ערוצמה רוהיטל רשקב ,םירפצ יתש :(ו ,בי ׳קיו)תדלויה רוהיטל רשקב ,תאטחל רות וא
 ינב ינש וא םירות יתש :(ךליאו טמ ,די) עגנמ תיבה רוהיטל רשקב ,םירפצ יתש :(ךליאו די

 .(טי ,די ,רט) הבזהו בזה רוהיטל רשקב ,תאטחלו הלועל הנוי
 ותטילש םוחתל םיכיישה םיינומידה תוחוכה סויפל ודעונ םיירוחה רוהיטה יסקטב םירפצה

 :101רוהיט סקטב ונא םיארוק לשמל ךכ 100.לואשה יהלא לש

 םכל :רמאיו רובה לאל בירקי תחא רופצ ,ופגונאל בירקי םירפצ יתש .םירפצ השולש חקי

 הכושחה המדאה יקמעמל םכתא חידה הרעסה יהלא רשאכ...ןאצו רקב ועבקנ אל...םיקיתוה

 .ולאכ תונברק םכל עבק

 ,די)הדשה ינפ לע תחלושמ היחה רופצה יכ ונאצמ םנמא תיבה יעגנו ערוצמה רוהיט יסקטב

 ועמשמ בושייל ץוחמ חולישה .(אכ ,זט ׳קיו)הרבדמה חלושמה לזאזעל ריעשל המודב (גנ :ז
 102.האמוטה תושרל הרבעה

 הרפכ יסקט—רופכ םויו הנשה שאר

 קא תולגה רחאל ודלונ רופיכ םויו הנשה שאר יגח יכ ןזואהלו לש ותנעט ,ונמעטה רבכש יפכ

 תישאר תא גוחל וגהנ םודקה חרזמה לש תויוברתה לכב יכ רבתסמ .רקיעו ללכ דוסי םהל

 לע הז גח םייקתנ אל לארשיבש חינהל הביס לכ ןיאו הרפכו יוטיח יסקט עקר לע הנשה

 .תולגה תפוקת ינפל ובש םיסקטה

 שדוח ,ירשת שדחל םש רושק אוהשכ ,103שפנ חלס יוטיבה תא ונא םיאצומ תירגוא תודועתב

 ךשמב םיסקטה תא ומייק הימאטופוסימב 104.הימאטופוסימב ןכו לארשיב הרפכהו רוהיטה

 םימיה תרשע הארנכ ךכל ושדקוה לארשיבו 105הנשה לש םינושארה םימיה רשע דחא

 .(א ,מ ׳זחי האר) הנשה לש םינושארה

 לארשיב ולא םע םתוושהל ,הנשה תישארב םיימ&טופוסימה הרפכה יסקט תא רוקסל ןיינעמ

 גח אוה ,ןופאה גחב הרפכה סקט לע תילבב הדועתב .ולא םיסקטב הנושהו הוושה לע דומעלו

 :'06םיארוק ונא ,ילבבה הנשה שאר

 ארקיו...ל3 לאה ינפל דב דגב י0ישבלי...םימב ץחרי ,ולגירואה ןהכה םוקי...ןסינב השמחב

 דיפל ,התחמ םע ,ובנ לאה לש ריבדה ךותל ,הדיזא שדקמ לא אובי אוה...האבה הליפתה תא

 הילעו ףסכה תתחמ םישי שדקמה רצחב .שדקמה לע...םימ הזיו ,שדקמה רהטל ובוגא ילכו

 ל״נכ .100

H. Otten, Zeitschrift für Assyriologie 54 (1961), 130. .101 

 .543-542 ימע ,יא ךרכ ,תודלות ,ןמפיוק .י הארו .102

B. Levine, Journal of Cun. Studies 17 (1963), 107 .103 

 :תולופכ תוגיגח םג ונאצמו ירשת תליחתב ותוא וגגחש שיו ןסינ תליחתב הנשה שאר תא וגגחש שי .104

 ,׳הנשה שאר׳ הארו .ןסינל ןושארב יוטיח ןכ םג ונאצמ (ךליאו חי ,המ דחי)לאקזחי לצא :דחי םג ןסינבו ירשתב

 .ךליאו 301 רוט .ז ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא
 .ל״נכ ,ז ךרכ תיארקמ .צנא ,הימאטופוסימב הנשה שאר .רומדת .ח .105

 אופא וניה לעפהו qu וארקל ןתינ ןורחאה ןמיסה ,TUG.gada, la ina pani Bel i-de-ku טסקטב .107

edequ ישובלל׳. 

106. F. Thureau-Dangin. Rituels Accadiens, 1921, p. 136, 11.285ff 
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 לע ר95י ישהזקהה ןהכו שבכה שאר תא ףורעל טחושל ארקי אוה :שורב יחמת תרוטק רזפי

 לע ולוכ שדקמה תא רהטי אוה .שדקמה תרפכל םישחלה תא רמאי אוה .שבכה רגפב תיבה

 םע ודמעב .רהנה ךא ךליו שבכה רגפ תא םירי ושהשמה ןהכ .התחמה תא איצויו וביבס לכ

 ותוא השעי טחושה .הדשה לא אתו ,רהנה ךותל שבכה רגפ תא ךילשי ברעמה יפלכ וינפ

 .הדשל ואצי טחושהו ושועשמה ןהכ .שבכה שאר םע רבדה

 :רמאל ולגירואה ןהכ ינפב הדותמה ךלמה לע ונא םיעמוש ךשמהב

 (ךליאו 423 רש)׳היטפשמ יתחכש אלו ,תוהולאה (תווצמב)יתלשרתנ אל ,יתאטח אל׳
 :זט ׳יוב רופיכ םוי סקט םוחתב אצמל ןתינ םיליבקמ תודוסי

 .(גי־בי ׳ספ) סקטה ךרוצל התחמה תאבהו a ׳ספ) דב תשיבלו םימב הציחרה (1

 (ךליאו t ׳ספ)וישדק לעו שדקמה לע היזהה (2
 (ךליאו t ,אי ׳ספ) םיטוחש םייח ילעב תועצמאב שדקמה רוהיט (3
 (בכ־אכ ׳ספ) הרבדמה (לארשי תונווע ץועט) ריעשה תרבעה (4
 (וכ ׳ספ) רהטי רשא דע הנחמל ץוחמ ההוש ריעשה תא חלשמה (5
 108.(אכ ׳ספ) תונווע יודיו (6

 :קימדהמ תוחפ אל ףלאמ ילארשיה סקטל ילבבה סקטה ןיב לדבהה
 '09.םימב אלו םדב םיזמ לארשיב (א

 .םישחל קא יארקמה סקטב (ב

 .רבדמל ותוא םידיבעמ לארשיב וליאו רהנל ׳לזאזע׳ה תפוג תא םיכילשמ לבבב (ג

 לבבב וליאו לארשי ינב תונווע לעו ,ותיב קוע ,ויתונווע לע הדוותמ לודג ןהכ לארשיב (ד

 .ויתונווע לע קרו ךא הדוותמ ךלמה

 דוסי־יוק ויהש יפ לע ףא םיימוקמ םיגהנמב םינתומ ויה הרפכ יסקט יכ םיארמ הלא םילדבה

 יסקט ונא םיאצומ ,תינופצה הירוס תוברתל רתוי הבורקה ,רושאב ןכאו .םלוכל םיפתושמ

 ana) רבדמל אבומה ריעש הרפכ סקטב ונאצמ ןאכ .זט ׳קיובש הזל רתוי םימוד הרפכ

madbari), םיבורקה םניה סייתחה םיסקטה םלוא 1,0.ותייווג םירבוקו ושאר תא םיפרוע םש 
 לא הדשה ינפ לע חלושמ יחה לעב יכ 1"ונא םיאצומ ןאכ .לזאזעל ריעשה לש הזל רתויב

 ׳קיוב םיאצומ ונאש המל המודבו וילע םידיה תא םיכמוס חולישה ינפלו םיינומידה ,תוחורה
 רמאנ אל םנמא ןורחאה רבדה .םיינועבצ רמצ יטוח וינרק לעו וראוצ לע םירשוק ןכ ומכ .זט

 112.׳חלתשמה ריעש שארב תירוהז לש ןושל רשק׳ :ב ,ד אמוי הנשמב וילע ונעמש ךא ארקמב

 ימאטופוסימה סקטב רמאנה תא ףפוח גל ,זט ,זט ׳קיו (1 :םיפסונ םיליבקמ םיטרפ השולש ףיסוהל ןתינ .108

 אמוי הנשמב רמאנה תא תמאות ימאטופוסימה סקטב התחמה תאצוה (2 .ויניכס לכ לע שדקמה רוהיטל רשקב

 .ןבל ידגב שבולו וילגרו וידי לודגה ןהכה שדקמ המשלש תדחוימ הלועפ םש תבשחנ התחמה תאצוה .ד ,ז
 תעובש האר) ךכל תסחוימה תובישחהו הכולהתה רמגב הליגסא שדקמל לב לש ותרזחב להקה תייפצ (3

 םויב שדוקה ןמ אצויה לודגה ןהכב להקה תייפצו (108 ימע ,ו״לשת ,׳א ןותנש ,42-431 ׳וש ,ןודזחסאל םילאסוה

 .(ךליאו ה ,נ אריס ןב) םירופכה
 .DJ. McCarthy, JBL 88 (1969), 166f האר םילארשי ןחלופ יסקטב ׳םד׳ה לש תדחוימה תובישחל .109

110. 19 .G. Ebeling, Tod und Leben, 1931, 74fF no. 

111. O.R. Gurney, Some aspects of Hittite Religion, 1977, 57ff, 

 תירוהז קשל תא םהילא ורשק ערוצמה ירופצו (טי ׳קר)המדא הרפ ץגכ רפכל םיאבה םירחא יח ילעב םג .112

 .461-460 ימע ,תופסותו תומלשה ,דעומ ,הנשמ ,קבלא .ח הארו ,(ינש תעלות איה)
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 nakuläi :׳חלתשמ׳ יחה לעב םיתחה לצא ךכ (אכ ,י ,זט :גנ ,ז ,די ׳קיו) א ארקמב ומכ

^nakk תא םיתחה לצא ונאצמ חלושמה יחה לעב לש ודצל .חלשל ועמשמש tarpalli וא 

tarpaääaä יכ ןכתייו 113.םדאה תחת ברקומ םא יכ חלתשמ וניאש הרפכ ןברק וניהש 

 יכ הארנו nakuääi תניחבב ינשהו tarpalli תניחבב דחא םירופכה םוי לש םיריעשה ינשב

 לש ודוסי יכ יל הארנ .העפות התוא ונא םיאצומ תיבה יעגנ לשו ערוצמה לש םירפצה ינשב

 ובבוסמו ףוע חקול םדא ,עודיכ ,הז גהנמ יפל .tarpalli דסומב רופכ םוי ברעב תורכה גהנמ

 םיתחה לצא ןכאו .׳םייחל סנכא ינאו...התימל ךלי לוגנרתה הז...יתרפכ הז׳ רמואו ושאר לעמ

 uS :רמוא ךלמהש ונאצמ tarpalli סקטבו '14רפכתמה שארל לעמ ףועה תא םיבבוסמ םירוחהו

tarpalli 115.׳תומא אל ינאו ותומי הלאה 

 םיסקטהו ךליאו ס״הנפל ינשה ףלאהמ רוזאה לכב םילבוקמ אופא ויה הרפכ יסקט

 עודמ .י״אב ובשי תרוסמה יפלש םירוחהו םיתחה לש ולאל אקוד םיבורק ׳קיובש םייארקמה

 תיבה תפוקתב אלו אקוד ינש תיב תפוקתב וחסונ וא ורבוח ולא לכש רמולו קחדיהל ךירצ

 .ינהכה קוחה לש ישורפה ויפוא לע םודקה טפשמב הרוקמ וז הפקשהש קפס ןיא ?ןושארה

 הלא םירזומ םיקוח ורביחש ינשה תיבה תפוקתב םירפוסה־סינהכה ולא ויה ןזואהלו תעדל

 ארקמה רקחמב ןזואהלו לש הז םודק טפשמ שרתשה המכ דע .ןושאר תיב ימימ םינהכה אלו

 םירופכה םוי יסקטל וסחיתהב .הז ןינעב העטוה וו־הדכ יאמצע רקוח ףאש ךכמ דומלל ןתינ

 :116רמוא אוה ׳ח ׳מחנב ןכו ד״סו א״יס תורוקמב םרדעיהלו תינהכה תורפסב

 היה אל ןיידע (רופכ םוי) הז גחש החנהב ךמות ךא ,ןבומכ ,עירכמ וניא הקיתשמ דומילה׳

 .׳הימחנו ארזע ימיב דסומכ םייק

 ףשוח אוה םירחואמ זט־אי ׳קיוב הרהטה יקוח לכש הנעטל סוסיב תתל וו־הד הסנמ רשאכו

 :הז ןינעב וירבד ירהו :ולש םודקה טפשמ תא

 םיקיתע םיגהנממ םידירש םמה ,םייביטימירפ תונויער לע םידיעמ ולאה תווצמה לכ׳

 ונאצמ אלש םשכ תולגה ינפלש םימיב תוסחיתה םהל ןיא תאז לכבו .תולפת תונומא םרוקמש

 דחא ןורתפ ךא םייק .ןברוחה ינפלש הפוקתב תאטח ימלו המודאה הרפה רפאל תוסחיתה

 תויהל וכפה םידוהיה תולגה ירחא :זט־אי ׳קיוב םיקוחה לכ יבגל ףיקת אוהו וז הייעבל

 ךכיפל :(obsession)׳קוביד׳ ןיעמל ךפה האמוטה ינפמ דחפהו הרהט ינינעל דאמ םישיגר
 .וז האמוטמ הרהטב רושקה לכ תא ואיבהו האמוט יקוחב ןודל תינהכה תורפסה ירבחמ וברה

 הברה ךכ לכ ובביגו תינהכה הטישב תויממע תונומא ובליש ,דיל אבה לכמ רמוח ולאש םה

 ןחלופה .רתוי דוע תכל הקיחרה ארקמה תפוקת רחאלש תודהיה .ןמייקל השק טושפש תווצמ
 ,תילאמרופ הרימש לש הרצ הטישל ךפה ךא ומעו לאה תשודקל יוטיב תתל הלחתהב דעונ
 תא הניג ושי .לזרב לוע ךפה (האמוט ינפמ) הנגה םעפ היהש המ .תאשלמ ידמ דבכ לוע

 ךכבו (ד ,גכ יתמ)םישנאה ימכש לע דבכ אשמ םיליטמ םהש ךכ לע םישורפה תאו םירפוסה
 רסומ רסוח והז אמטמש המש זירכה אוה .(גי ,גכ םש)םימשה תוכלמב אובלמ םדעב םיענומ

 ״7.׳(די ,די םיימורה לא)ומצע ךותמ אמט ךפוהש רבד ןיאש עבק סולואפו (כ־י ,וט םש)

113. O.R. Gurney. Some Aspects of Hill. Re!., 52f 

114. Haas. Wilhelm, Hurritische und luwische Riten, 42ff. 

 .Gurney, Some Aspects etc., 56 לצא טסקט האר .115

116. 510 (.R. de Vaux. Ancii'111 Israel, its Life and Institutions (transl. 

 תורפסב םג השעמל תויוצמ סולואפו ושי םשב תואבומה ולאל תומוד תופקשה .464*463 ימע ל״נכ .117
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 לבקמ וניאו הלאה םיקוחה לכ לע רמוש וניאש ״בוטה ירצונה״ תא הפי תרשמ ל״נה רבסהה
 יכ איה תמאה .םישורפ־וטורפה ידי לע ורבוחש ולא םיקוחל ףופכ אוה ןיא .םיבייחמכ םתוא

 תלבוקמ תרוסמ םא יכ ,וו־הד לש ויוטיבכ ,תולגה רחאלש םידוהיב זחאש ׳קוביד׳ הז היה אל
 ׳קוביד׳ וזחאש ימ .הנטקה היסאו הירוס ,םירצמ ,הימאטופוסמב םיקיתעה םימעה לכ לש

 תרוסמ וז התיה םכותב לארשיו םיקיתעה םימעה ליבשב :רקה דמולמה וניה הז הרקמב

 .את תמדקמ הב וקיזחהש

 דוגינב ,ולא תוקוח .טלחהב ונל תנבומ הרהטו האמוט ינינעב תורחאה תוקוחה לש הקיתשה

 תינהכה הקוחה אקודש יעבט אלא הז ןיא .םיסקט יטרפב ללכ תוקסוע ןניא ,תינהכה הקוחל

 שדקמל השיגה תינתומ םתרימשבש ולא םיניד טוריפב ךרוצו ןינע אצמת (כ״סו השודקה ׳ס)

 .וישדקו
 םא יכ רחואמה כ״0 לש האצמה וז ןיא גח לכל תינהכה תורפסה תעבוקש םיכיראתל רשאב

 םיכיראתב ומייקתנ םיגחה לש םיסקטה .םודקה חרזמב םישדקמה םיגחה לכ תא ןייצמה וק

 הרגיש ילעב םישדקמב רבודמ רשאכ תרחא תאז ראתל ןיא ןכאו שארמ ועבקנש םיקייודמ

 .העובק תינחלופ

 םייולהו םינהכה—םיינחלופה תודמעמה

 דמעמ .םייולהו םינהכה ןינעב ןזואהלו לש ותדמע תא ןכ םג םירערעמ םודקה חרזמה ייוליג

 יפכ והישאי לש המרופרהמ תעבונה תימינפ תילארשי תוחתפתה לש האצות וניא םייולה

 ינשל הקולח ונאצמ םייתחה םישדקמב םג "8םורגלימ .י ןיחבה רבכש יפכ .ןזואהלו בשוחש

 karimnaleä)119)שדקמה לש ימינפה חטשה לע םינוממה הובג דמעמ ילעב םינהכ :תודמעמ
 לש ינוציחה חטשה לע םירמושה (halliyataleä) תוחנ דמעמ ילעב םיינחלופ םיתרשמו

 םהילע לטומ םייתחה םישדקמב םירמושה םיתרשמה ךכ םינהכה תורשב םייולכ .120שדקמה

 .שדקמה לש ימינפה קלחל םיארחאה םינהכל עייסל

 םג ונל תועודיה תורחא תוארוה ונא םיאצומ וז הנחבה ונאצמ םש םינהכל תויתחה תוארוהב

 תושרל םיכיישה םיצפחב הליעמ דגנ תורהזא םש ונעמש לשמל ךכ .הרותב תינהכה תורפסהמ

 ודעונש תומהב לש תורמה דגנ ,(וט ׳ה ׳קיו הושהו KUB; X111 4, ii 32-58 :השודקה

 ii, 1)דעומה רחאל ןברקה רשב תליכא דגנ ,'2'(י־ט ,זי ׳קיו הושה ,ii 31-12 ל׳׳נכ) הברקהל

 ii ,4 ולכאל םיאשר םניאש הלאל שדוק רשב ןתמ דגנ ,(ל ,בכ ,זט־וט ׳ז ,ח־ה ,טי ׳קיו הושה ,3

 iv ,50)םידושחל םימ תייקשה ןחבמ ונאצמ הלא תארוהב .(ו ,ז :טי ,אי ,ו ׳קיו הושה ,ךליאו

 .(ךליאו אי ,ה ימב) ארקמב הטוסה ןחבמל המודב (ךליאו

 הרות ךכ...האמוטמ םדאה תא םירהטמ םימה המ׳ :(םאר סופד) ב ,א הבר םירישה ריש לשמל הושה ,ל״זח
 .׳ותאמוטמ אמטה תרהטמ

118. ,(1970) 90 J. Milgrom, The Shared Custody of the Tabernacle and a Hittite Analogy! JAOS 

'204-209 

119. =H. HofTner, ,The Hittites and Hurrians', Peoples of Old. LU. MES E?. DINGIR. Lim 

219 ,1973 ,Testament Times, ed. by D.J. Wiseman, 

 E.H. Sturtevant,ידי לע םסרופו שדקמה ידיקפלו םינהנל תוארוה ללוכה (KUB XIII, 4) טסקטב .120

Hittite Crestomathy, 1935, 127-174; cf. A. Götze, A NET1, 207fF , 

 הרותב תינהנה תורפסב הונאצמ אלש הרהזא (iv ,17) שדקמה תמדא תרמה דגנ תורהזא םג ונאצמ םש .121

 .(די ,זומ) לאקזחיב ינהנ יפוא תולעב תוארוהב איה היוצמ ךא
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 הנוהכ תונתמ

 רושק היה הז בינ ותעד יפל ,22.די אלמ׳ בינה חותינב הז קרפב ונויד תא חתופ ןזואהלו
 תצורמב .(ה ,זי ׳פוש)וקיסעמ שדקמה לעב ידי לע (ףסכ ןתמ=)ןהכה לש ודי יולימב הליחתב

 יוטיבהו םהירבח תא םינממ ויה םמצע םינהכהש ןוויכ ירוקמה ועמשמ תא בינה דיספה ןמזה
 תדמלמ בינה תוחתפתה .םתדובעל םינהכ תשדקה תעשב םיברקה תונברקל רשקתנ ׳םיאולימ׳

 עבותו הבוגה ןהכל וקיסעמ ידי לע ול תנתינה הנתמב יולת היהש ןהכמ :דמעמה תוחתפתה לע
 .המוצע תומכב שדוק תונתמ
 רבתסמו יביטקייבוס וניה דמעמה תוחתפתהל לוכיבכ הדומצה חנומה תוחתפתה לש הז רואית
 תידכאב qätam mullü ׳די אלמ׳ יוטיבה .תידכאהמ םויה ונל עודיה ךמס לע ןוכנ יתלבכ

 ׳הנוהכב ...ידי ואלימ ־חאו שמש׳ :ןוגכ דיקפתל ךונחל ,רתיה ןיב ,ועמשמ

123barütu umallü qätä'a; ׳םישדקמ שדחל...ידי אלימ...ינודא ךודרמ׳ uddu§u 

124eäreti umallü qätüa יכ תימינפ תילארשי תוחתפתה ׳די אלמ׳ בינב תוארל אופא ןיא 

 .םילבבהו םירושאה לצא םג לבוקמ היהש ימש בינ םא

 רשעמה לע התע ונל עודיה רואל הדבתמ רשעמה יקוחב תוחתפתהה לע ןזואהלו לש ותפקשה

 ,די ׳בדב ומכ רהציו שורית יבגל קר גהונ ועבט יפ לע רשעמהש ןעוט ןזואהלו .םודקה חרזמב

 ילאמונא רבד וניה (בל ,זכ ׳קיו)םינהכ תרות תשרודש יפכ ,ןאצהו רקבה ןמ רשעמ וליאו גכ

 125.ינשה תיבה תליחתו ןושארה תיבה ימיב לארשיב םייק היה אלו

 תונברקל דעונש ןאצו רקב רשעמ םש םישירפמ ויה יכ ונא םידמל הימאטופוסיממ םלוא

 ןאצה ןמ רשעמ לע תודע שישכ טרפבו ךכ וגהנ אל לארשיבש חינהל הקדצה ןיאו ,126שדקמב

 .זי ,ח א״משב ךלמל

 ידיב וקזחוה ךנעתו רזג ,םכש ,ןועבג ןוגכ םירע יכ ןזואהלו רמוא םייולה ירעל סחיב

 תריסמ לש העפותה ליעל ונאבהש יפכ םלוא 12'.םייולל תוכייש ויה אל םלועמו םילארשיה

 תא ןיבהל שי הארנכ ךכו תירגואמ ונל העודי תורשעמ םש ובגיש ידכ םינמאנ םידיקפל םירע

 .םתלחנל וכפהייש אלו תורשעמ םש ובגיש ידכ םייולל ורסמנש םייולה ירע

 הטימשהו לבויה

 םינינעב ומכש אלא ארקמבש םיקוחה יצבוק ךותמ ונל םיעודי לבויהו הטימשה תודסומ

 ימש) תירבה רפס .םינושה םיצבקה ןיב הז דסומל תודמע ילדבה שי ןאכ םג ךכ םירחא

 הנשב הדשה תשיטנב ןכו ,(אי־ב ,אכ) תיעיבשה הנשב דבע רורחש לע הווצמ (גכ־אכ
 לעו תיעיבשה הנשב םידבע רורחש לע הווצמ םירבד רפס .(אי־י ,גכ)ותדקפהו תיעיבשה

 תדות יפל .(וט ׳בד)תועקרק תטימש תא ללכ ריכזמ וניא ךא ,הטימשה תנשב תובוח הטמש

 ,לבויה תנשב םידבעה תא ררחשלו הטימשה תנשב הדשה תא טומשל םיווצמ (הכ ׳קיו)םינהכ
 הנומאבו ארקמה יקוחב לדבהו יוניש לכ הארש ,ןזואהלו .ןאכ תרכזנ הניא תובוח תטימשו

.Prolegomena*, 146f .122 

.M. Streck, Assurbanipal II, p. 254, i:9 .123 

• S. Langdon, Neubabylonische Königsinschriften, 1912, p. 110, iii:30; p. 142, ii: 10. .124 

,Prolegomena6, 151 .125 

 .ךליאו 122 ,ג״לשת ׳א ךרכ עבש ראב /ינחלופהו יתכלממה ועקר—ארקמב רשעמה׳ ירמאמ האר .126

.Prolegomena', 154 .127 
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 ,חתופמה לא יביטימירפה ןמו הובגה לא ךומנה ןמ תוחתפתהו היצולובאמ האצותכ תיארקמה
 :128ןמקלדכ לבויו הטימשה דסומ תוחתפתה רזחיש

 דבע :ילאודיבידניא ןינמ יפ לע עקרקה תטימשו דבעה רורחש תא ועבק הלחתהב—א בלש

 רכיא :הדש תטימש יבגל ןידה אוהו תיעיבשה הנשב ישפחל אצוי םינש שש וינודא תא דבעש

 םולג הז רבד .תיעיבשה הנשל הדשה תא שוטנל ךירצ םינש שש ךשמב והדש תא דביעש

 ימשב הדשה תטימש ןכש בותכה תא תמאות וז ותחנה ןיאש י״פעא תירבה ׳ם תקוחב ותעדל

 תא ערזת םינש שש׳ :ההז ןושלב םיחסונמ תבשו הטימש ינידו תבשה ןידל הדמצוה גכ

 ׳תבשת יעיבשה םויבו ךישעמ השעת םימי תשש׳ ,׳התשטנו הנטמשת תיעיבשהו...ךצרא

 הטימשה יבגל וליאו ימואל אוה ןינמה תבשה יבגלש אופא רבתסמ הז ןיא .(אי־י ,גכ ימש)

 .ילאודיבידיא ץנמה

 אלא ץראה לכל תיללכ הטמש תנש—ןזואהלו תעדל—הנושארל עבק םירבד ׳ס—ב גלש

 ץנמה תטיש יפל גוהנל ךישממ אוה םידבע יבגל .דבלב תובוחל תסחייתמ וז הטימשש

 .תירבה רפסב ומכ ילאודיבידניאה

 תטימש יבגל ץראה לכל תיללכה הטימשה ןורקע תא ,ותעדל ,לביק םינהכ רפס—ג גלש

 תנשב וררחושי םידבעה לכ :לבויה דסומ תא אוה עבוק םידבע רורחשל רשאב .תועקרק

 םינכומ םילעבה ןיא יכ תעדל וחכונש רחאל ןזואהלו תעדל השענ הזה יונישה .םישימחה

 תנשכ םישימחה תנש תא ועבקו םהילע ולקה ןכ לעו ,תיעיבש הנש לכל םהידבע תא ררחשל

 .לבויה תנשב םהילעבל םירזוח תודשה יכ ועבק ןכ ומכ .רורחש

 לע םיינוציח םינותנ ויה אל דוע לכ םלוא .םיבר םירקוח לע הלבקתנו תינויגה וז הטיש

 ןתינ דציכ לואשל שי הז הרקמב םג יכ םא ןזואהלו לש הז רוזחש לבקל היה ןתינ הלא תודסומ

 יהשלכ הזיחא ול התיהש ילבמ—לבויה ונייה—שדח דסומ לע םעה טילחמ םואתפש ראתל

 םיריאמה ,ץוחבמ םינותנ ןובשחב םיחקול ונאש עגרב עלסה לא ץפנתמ לכה םרב .תואיצמב

 רורחש תנש ינשה ףלאה תליחתב ונאצמ הימאטופוסמב .ןודינה דסומה תא ילאיר רואב

 תודש תרזחהו תובוח לוטב ועמשמש andurärum^ וא miäarum^ תנש ,םידבעל תיללכ

 ידי לע תירמושב רסמנ ירבעה ׳רורד׳ םע תילולימ ההזה andurärum .לבויל המודב םהילעבל

ama-ra-gi4 ׳קיוב רורדה דוסיב תחנומה הרדגה ,החפשמה קיחל וא ׳םאל הביש׳ ושוריפש 

 טנלויוקא וניה ׳לביב אצי׳ חנומה .רבשת ותחפשמ לא שיאו ותזחא לא שיא םתבשו׳ הכ

 129.תוימאטופוסמ תודועתב יוצמה ina duräri usü^ קייודמ

 תנש תזרכומ (ט ׳ספ)רפוש תעיקת תועצמאב תישענ לבויה תזרכה ויפלש הכ ׳קיול המודב

 ושמיש תואושמ תקלדהו רפוש תעיקת אלהו ׳דיפל תמרה׳ תועצמאב הימאטופוסמב רורדה

 עוקתבו׳ :א ,ו ,י והימרי הושה) רוביצב העידי תרבעהל קיתעה םלועב םייסאלק םיעצמא

 .(׳תאשמ ואש םרכה תיב לעו רפוש ועקת

 תויכרערד ונאצמ הימאטופוסמב םג ירה ימואל יללכ ןינמ תמועל ילאודיבידיא ןינמל רשאב

 יפל רורחש דצל (miSarum)תיללכ רורחש תנש לע ונא םיעמוש ותלשושו יברומח ימיב .וז

 :יברומח תקוחב 117 ףיעסב ונא םיאצומ ךכ :הדובע תונש רפסמ

 .114-111 ימע ל״נכ .128

 תונקתו תופרופו עקר לע לארשיב הקדצו טפשמ׳ לע רואל תאצל דמועה ירוביחב התע האר הלא לכ לע .129
 .׳םודקה חרזמב תויתרבח
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 לש ותיבב ודבעי םינש שלש ,ותב וא ונב ,ותשא תודבעל רוכמיו ובוחב םדא ספתיי םא׳

 ינשכ םינש שלש׳ די ,זט ׳עשי הושה)׳םהלש רורדה עבקיי תיעיברה הנשבו דיבעמהו הנוקה

 לבוי לעו ,ירוביצ ןינמל םדקש יטרפ ןינמ לע ןזואהלו לש הזיתל םוקמ ןיא תאז רואל ,(׳ריכש

 םימייק ויה הלאכ תודסומש ךכל בל םישב ,הברדא .תולגה רחאל דלונש יביטקיפ דסומכ

 לע לבויו הטימש יכ רבתסמ םצראב לארשי ינב תולחנתה ינפל םינש תואמ ,יברומח תפוקתב

 תואיצמ םיפקשמ תועקרק תרזחהו םידבע רורחש ,תובוח תטימש :םהבש םינידה לכ

 130.םיקייודמ םיטרפ ותקוחב הילע רמש םינהכ רפס לעבש המודק תילאכראירטאפ

 .וירבח דצמ תרוקבל םנמא התכז םודקה חרזמה תודועתמ ןזואהלו לש תטלחומה ותומלעתה

 ןאכמ ,גולואית ראשנ אוה׳ :ץיבומאליו הקיסאלקה רקוח לודגה ודידי ודגנכ סירתה ךכ

 תושעל היה בייחש יפכ לבבו רושא ידומילב תורעתהל תודגנתה וב התיה .ותשיג לכ תרבסומ

 13'.׳ןוירוטסיה םג אוה היה ןאכ...תיברעה ידומילל אוה הנפ תאז תמועל .(השע אלו)

 :,-,2ודגנכ ןעוט ריאמ דראוודא ןוירוטסיהה

 הנומת תתל חילצה Israelit, und jüd. Geschichte 1894 ורפסבש ןזואהלו ןימאמ םאה׳

 לש םייפואב לחש לודגה הנפמה לע .הדוהיו לארשי תודלות לע רושא תעפשה ןינעב תקפסמ

 הירפמיאה לש הבצמ לע ללכ רבדל אלש ,ורפסב הלמ ףא ןיא ישילשה רסאלפ תלגת ישוביכ

 .׳הזב ךורכה לכו תוילאסוה תונידמהו תויצניבורפה לעו ןכמ רחאל תירושאה

 .הדוהיו לארשי תודלות ורפס הנכמש רבחמ יפלכ הרומח המשאה ןכאו

 תויגולודותמ תויעטה .ד

 לכ .הפיכב הלשמ תיטסיצירוטסיהה הטישהשכ הרשע־עשתה האמב ורפס תא בתכ ןזואהלו

 וב לקתנש ינושו דוחיי לכ .תיגולונורכ־תירוטסיה ךרדב ריבסהל היה ךירצ תיתוברת העפות
 םייוניש ריבסהל רשפאש תעדה לע המ םושמ הלעה אל .תוחתפתהה ךרדב וריבסהל הסינ

 םאתהב .הז דצל הז הפוקת התואב םילעופה םינוש םיגוחמ האצותכ ונייהד תינורכניס ךרדב

 אצמ אלש ןוויכו ,םינהכ רפס לש ירוטסיהה ועקרל םיזמר אוצמל עגי יטסיצירוטסיהה וקל

 םיקוחה תא ריבסהל אוה קחדנ ןושאר תיב ימימ תירוטסיההו תיקוחה תורפסב הלאכ םיזמר
 .ינש תיב ימי עקר לע תינהכה תורפסב

 .םיקיתע םיקוח יצבוקל תויריפמא תוירוטסיה תוביסנ שפחל םעט ןיאש םיעדוי ונא םויכ

 םא יכ תישחומ תירוטסיה תואיצמ םיפקשמ םניא הימאטופוסימב םינושה םיקוחה יצבוק

 תודועת ןכאו ,33.רחא וא הז ךלמ לש וירפוס ידי לע וחסונש יפכ תוילאידיא תומרונ

 וניד ןוגכ קוחה תפיקעל תונקת םיניקתמ ויה אל תרחא ןכש תטלחומ היפוטוא תויהל לוכי וניא לבויה .130

 ורוקמב היה לבויה דסומ יכ ונדמלמ הז ןיד הברדא .(ל־טכ ,הכ ׳קיו) לבויה יבגל המוח ריע ךותב תיב לש
 .צנא ,ילבוי׳ ,םטשנויל .א.ש הארו ,תינוריע תובשיתה לע ומשייל היה ןתינ אלש קיתע ילאכראירטפ יטבש דסומ

 .580 רוט ,ג ךרכ תיארקמ

131. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Erinerungen 1848-19142, 1928, 189f 

132. 26 ,E. Meyer, Julius Wellhausen und meine Schrift Die Entstehung des Judentums1897. 

 F.R. Kraus, Ein Zentrales Problem des altmesopotamischen Rechtes: was ist der האר .133

Codex Hammurabi?' Genava, Musee därt et dhistoire VIII, I960, 283fT; J.J. Finkelstein, 

.Ammisaquas Edict and the Babylonian "Law Codes:", Journ. Cun. Studies 15 (1961), 91ff 
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 ןיב םואית ןיא יכ ונל םילגמ םיימאטופוסמה םיקוחה יצבוק לש םתפוקתמ תויטרפ תויטפשמ

 ושמישו םירפוס ידי לע וחסונ םיצבקה .תימוי־סויה תיטפשמה תואיצמה ןיבל םיצבקה

 ותוחנהל טפושה ינפב חנומה םיניד רפס תניחבב ויה אלו רפס יתבב םייכוניח םיכרצל

 ידי לע םעפל םעפמ ונוש םנמאש םייתרוסמ םייטפשמ םיגהנ יפל ולעפ םיטפושה .טפשמב

 םינידה יפל ולעפ ןיד יתבב םיטפושהו ריעה רעשב םינקזה .לארשי יבגל ןידה אוהו .הגהנה

 ראתל השק .םעה ךוניחל ושמיש הרותבש םיקוחה יצבוק וליאו '׳,4.תורוד ירודמ םילבוקמה

 וא ,(חי טי ׳קיו)׳ךימכ ךערל תבהאו׳ :ןוגכ ןיד ינרדומ וא קיתע ,ישומיש םיניד רפס והשזיאב

 תוירוטסיה תוביסנ שפחל אופא ןיא .(י וט ׳בד)ול ךתתב ךבבל ערי אלו (ןויבאל)ןתת ןתנ׳

 םיוק הברה וב שיש ינהכ ץבוקל אל יאדובו רחא וא הז םיקוח ץבוקל תוקייודמ תוילאיר
 לש קהבומה יקוחה ץבוקכ ,ןזואהלו ידי לע ,ןידב תבשחנה ,תינהכה תורפסה .םייפוטוא

 לש ילאידיאה םיקוחה ץבוקכ התוארל שיו תונוש תופוקתמ םיקוח השעמל ללוכ ,הרותה

 135.ןולשכל אופא ןודינ ולוכ ץבוקל קייודמ ךיראת דימצהל ןויסנ לכ .תימלשוריה הנוהכה

 תאז תוארל ביטיהו םיבר םייגולודותימ םימעטמ דמוע וניא כ״ס יבגל ןזואהלו לש ךוראיתה

 תאז השעש יפכ תיגולואידיא־תירוטסיה היצקורטסנוק תונבל הסינ אל ןמליד .ןמליד טסוגוא

 םישוריפה ןמ אוהו ,הרותה ירפס לכ תא קימעמ יגולוליפ שוריפ שריפ םא יכ ןזואהלו

 1•,6.םויה דע רתויב םיבוטה

 תונקסמבו וז תידוסי תינשרפ הדובע ךותמ ול תולוע תורוקמה לש םינמזה יבגל ויתונקסמ

 :ויתוגשה ירקיע תא ןאכ איבנ י־,י.כ״ס יבגל ןזואהלו תטיש תא לילכ אוה ךירפמ הלא

 ריבסהל רשפא דציכ ,38.ד״סו א״יס יקוחמ תינוציק הרוצב תינהכה הקוחה הטוס עודיכ (1

 דקוש םעהש הפוקתב םימדוק םיקוחל ךכ לכ םידגונמה םיקוח עבקי ינהכ קקוחמש

 ?(הימחנו ארזע) םהיקודקד לע ויתובא יקוח תא םייקל

 (דל :וכ ימב) ץראה תולובגלו םיטבשה תולחנל םיעגונה םיקוח תללוכ תינהכה הקוחה (2

 תועצמאב גיהנמ יונימ ,(הל ימב) ןדריה ירבע ינשב טלקמ ירעו םייול ירע תייצקה

 אלהו (הכ ימש) םיבורכהו ןוראה לע םיקוח ,(גכ-וט זכ ימב) םימותו םירואב הלאשה

 ?ינשה תיבה תפוקת יבגל תועמשמ לכ םירדענ הלא םיקוח

 יכרצ תא ףקשמש והשמ אוצמל םיפצמ ונייה ,ינש תיב ימיב שבוגש ,םיקוח ץבוקב (3

 הלואגה טפשמ׳ (זי ,אכ ׳בד) הרוכבה טפשמ (ט ,אכ ימש)׳תונבה טפשמ׳ל םיזמר ונא םיאצומ ארקמב .134

 לש תוקוחב ונל ורמתשנ אל הלא םיניד יטרפ ךא (הכ ,י א ׳ימש) הכלמה טפשמ (ח־ז ,בל ימרי)׳השריה טפשמ׳ו

 תרזחה לש pn בגא םש עיפומ אוה ךא (.א.נ ׳עשי :.ח.ג ׳טרי הושה)׳תותירכ רפס׳ רכזנ ג־ב ,דכ ׳בדב .ארקמה
 תשדקומ המלש תכסמ ונאצמ םש ינש תיב ימימ הכלהל דוגינב תאזו ןישוריג יניד לע ונדמלל אב וניאו השורג
 .(ןיטיג תכסמ) הז ןינעל
 .ךליאו 1 ,מ״שת ה׳׳מ ןויצ ׳הירוטסיהה לש םיעלקה ירוחאמ׳ ,ןרה.מ הנורחאל הארו .135

136. -A. Dillmann, Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum AT: Genesis'' 1892; Exodus 

1886 ,Leviticus, 1883; Numeri, Deuteronomium und Josua2. 

 .(Handbuch AT) תומשל גנילאג-רב ,(ICC) תישארבל רניקס ץגכ ןכמ רחאל ועיפוהש הרותל םישוריפה

 תוותשהל םילוכי םניא (ATD)דאר קפו תונ לש םהישוריפ ןכו (Handcommentar2, 1923)םירבדל לגנריוטש

 .ןמליד לש ולאל

.Numeri, Deuteronomium, Josua2, 1886, 668(T .137 

 .ד׳׳סו א״יסל דוגינב הדובע תונש שש רחאל אצוי וניא ירבע דבע לשמל ךכ .138
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 ,דועו םירעושו םיררושמכ םייולה ידיקפת ,תבורעת יאושינל רשקב םיקוח :ןוגכ הפוקתה
 .ךכ לע רבד יצחו רבד םיאצומ ונניאו

 תיפארגוירוטסיהה תורפסב .םירבד ׳סמ תובר תעפשומ הירחאו תולגה ימיב תורפסה (4

 רפס לש תטלוב העפשה תרכינ ינשה והיעשיו לאקזחי ,והימרי :ןוגכ האובנה תורפסבו

 .םירבד ׳ס תעפשה תובקע ללכ םיאצומ ונניא תינהכה תורפסב וליאו ,הרות הנשמ

 לע דיעמש המ ,םיינהכ םיבינו כ ״ס לש תופקשה אוצמל ןתינ םירבד רפסב תאז תמועל

 .ךפיהל אלו 139,םירבד ׳סל כ״ס תמידק

 ודימלת ,ןאמליד .ארזל ןמלידל התיה ןזואהלו ןניק־ףארג תטישש אופא אלפתהל ןיא

 140,ןזואהלו לש ובר םג היהש ,ארקמהו תוימשה תופשה רקוח ,דלאווא ךירנייה לש קהבומה

 םירשקה קותינל רבד לש ופוסב איבהש רבד ,ןזואהלו לש הירואיתה לע םעזב ביגה

 ,וניארש יפכו ,םודק טפשמ לכמ ררחושמ ןמליד היה כ״ס לע ןוידב יכ ןייצל שי 141.םהיניב

 חותינ לע תססובמ ןמליד לש ותדובעש דועב .ןזואהלו תטיש ןכ אל .רתויב תוינינע ויתוגשה

 היצאטרפרטניא רתוי שי ןזואהלו לש ותדובעב ירה םיבותכה לש קימעמ יגולוליפ

 .התשלוח וזו טסכט חותינ רשאמ תיביטאלוקפס

 ןיב רתויב לודג רעפ םייק .םיינונגס־םימעטמ םג ירשפא וניא ןזואהלו יפל כ״ס לש ךוראיתה

 pג .ה ריעה ןידבו הימחנו ארזע ירפסב התוא םיאצומ ונאש יפכ תירבעה קשלל כ״ס קשל

 דפוס לש ינוויה ץנגסכ הדותה ןונגסל סחיב דמוע ארזע לש ירבעה ונונגס יכ (ןלהל האר)

 ונושל יכ הפי חיכומ '42תונורחאה ויתודובעב ץיברוה .א ןכאו .ןוטלפא לש הזל סחיב יטנאזיב

 תיב ןושל ץב תרשקמ הילוח שמשמ לאקזחי יכו לאקזחי לש וזל תמדוק םינהכ רפס לש

 הז אהי םנמאו ,ךפהל אלו כ ״סמ קניש אוה לאקזחיש רבתסמ ןכאו .ינשה תיבה ןושלל קשאר

 יפכ ,דחא איבנ ידי לע תענומו תעפשומ אהת כ״סבש וזכ תבכרומ תינהכ הקוחש רתויב רזומ

 התוא .ובלל הבורקה תיתורפס הלוכסאמ עפשוי ,ןהכ ,איבנש ךפהל אלו ,ןחאהלו ןעוטש

 חיכוה רבכ 143.הלפתהו רומזמה יבא וניה והימרי יכ ןזואהלו לש ותחנה יבגל תספות הנעט

 םינש יפלא םודקה חרזמה לכב םימייק ויה תולפתו םירומזמ ןכש דוסי וז הנעטל ץא יכ לקנוג

 ללכ ינויגה הז ןיא :תיגולודותימ הניחבמ תדמוע הניא ןזואהלו לש ותנעט ךא 144והימרי ינפל

A. Dillmann, Numeri, Deuteronomium etc.2, 668-669; M. Weinfeld, Deuteronomy and the .139 

.Deuteronomic School, 180ff 

 לש םיקהבומ םידימלת העשת ןמליד הנומ 1875 תנשב דלאוויא לע ודפסהב יכ ןאכ ןייצל שי םלוא .140

 E. Barnikol, WeUhausens Briefe aus seiner Greifswalder האר ,םהבש קרחאכ עיפומ ןזואהלו ךא דלאוויא

Zeit (1872-1879) an der anderen Heinrich Ewald-Schuler Dillman! Wissenschaftliche Zeitschrift 

'.702 .der Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, Ges.-Sprachwiss. vi/5, 1957, S 

 לצא דוחייב האר ןזואהלו תטיש יפלכ ןמליד לש ויתובוגת לע .הרעהב 701 ימעב ל״נה רמאמב לוקינרב .141

W. Graf Baudissim, August Dillmann, 1895, 19ff• 

 a. Hurvitz, The ורמאמ התע תעל הארו Cahiers de la Revue Biblique ב עיפוהל דמועש רקחמב .142

.24-56 ,(1974) 81 Evidence of Language in Dating the Priestly Code; RB 

143. J. Wellhausen, Israelitische und Jüdische Geschichte!*, 1907, 147: er ist der Vater der 

wahren Gebets...Die Psalmen wären ohne Jeremias nicht gedichtet. An seine Sprache lehnte sich 

die Sprache der Frömmigkeit an...So löste sich aus der Prophetic nich blos das Gesetz aus, sondern 

zum Schluss auch die individuelle Religiosität. 

144. .1933 ,H. Gunkel, Die Psalmen\ 1926; H. Gunkel, J. Beglich, Einleitung in die Psalmen 
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 רנא׳זב שמתשי םדא ותואש ךפהל אלו רחא םדא תעפשהב דלווי ינחלופ תורפס גוסש חינהל

 .ויתונויגהו וחור יכלה תא אטבל ידכ לבוקמ יתורפס

 תונעט ,ןזואהלו תטיש יפלכ רתויב תורומח תונעט ץרג .ה עימשה הנש האמכ ינפל דוע

 Jewish Chronicle,ילגנאה ץתעב וירבד ירהו הזה םויה דע ןפקותב תודמוע ןהמ תודחאש

1887 ,5 .Aug: 
Wellhausen is a blunderer in the elementary facts of Hebrew and his criticism is 

largely influenced by his Antisemitism which he takes no pains to disguise...and 
then the nonsense of making Ezra the author of the Pentateuch or of a part of it! 

The critics should be ashamed of such idle chatter, Ezra's Hebrew style which we 

know well, is to the artistic diction of the Pentateuch as the Greek style of a 

Byzantine writer is to that of Plato. Ezra could not have written a single complete 
verse of the Pentateuch. Besides which Ezra's bitter enemies, the Samaritans, 
have accepted the Pentateuch in its entirety as their holiest book. Would they 

(9 ..have done this if it had been a work of Ezra? (p 
 תירבעה הפשה לש דוסי תודבועב העט ןזואהלו יכ ץרג לש ותמשאה .תופיקת תונעטה לכ אל

 .רשע־ירתלו לאומשל וישוריפב תיארקמה ץשלה יכבנל תדרל ליכשה ןחאהלו .הנוכנ הניא

 לש ובתכמב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,עקרב תמייק איה יכ הארנ תוימשיטנאל סחיב

 תלבוקמה הנעטה םג .רקיעו ללכ שגרומ רבדה ןיא יתרוקיבה וחותינב ךא '45יטסויל ןזואהלו
 רקיעב הניה ותטיש .תונוכנ ןניא ןזואהלו לע תויניילגה תועפשה לע

 תאז תמועל 146.תויפוסוליפ תונירטקודמ תדחושמ הניאו תירוטסיה־תיתורפס־תיתרוקיב

 .הזה םויה דע הפיקת םינורמושה ןינעבו ןונגסה ןינעב ץרג לש ותנעט

 לע הדלונ הרותבש תינהכה הקוחה יכ חיכוהל ןזואהלו לש יאוריהה ונויסנ יכ רמאי םוכיסל

 ,הדוסי תועטב תיסאלקה האובנל הזיתיתנא הניה יכו ינשה תיב ימי לש היטרקואיתה יכרב

 תודלותב םיכרד תשרפ תינהכה תורפסב תוארלמ ולדחי ברעמב םירקוחה םגש ןמזה עיגהו

 וא כ״0 יכ ,תוינושל וא תויטפשמ ,תושדח תוחכוה ךמס לע ואצמי םירקוח םא .לארשי

 וגצוהש יפכ ןזואהלו לש ויקומינ ךא ,ןידה תא ונילע לבקנ ,םירחואמ ונממ םיקלח

 .תרוקיבה ינפב םידמוע םניא (הזה םויה דע םיעירכמה הלא ־אלהו) הנמוגלורפב

 .הז רמאמ תחיתפב אבומה בתכמה האר .145

L. Perlitt, Vatke und Wellhausen, Geschichtsphilosophische Voraussetzungen und .146 

historiographische Motive für die Darstellung der Religion und Geschichte Israels durch Wilhelm 

«Vatke und Julius Wellhausen, BZAW 94, 1965 
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