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היפרגוירוטסיהר הירוטסיה היפרגרירוטסיהו הירוטסיה 

'"אב ליכה" 
T ־־ 

(ץראה שוביכ תרוסמ עקר לע עשוהי רפס רוביח) 

תאמ 

ןהכ ןתנוי 

םתובאל תתל עבטנ רז^א ץראה לכ תא לאר(ץ?ל 'ה ןתיי]" 

רטא בוטה רבדה ליכמ רבד לפנ אל ...הב ובטד הוטריו 

(גמ-אמ ,א"כ עשוהי)"אב לפה לארשי תיב לא 'ה רבד 

תרוסמה תשרפב ןמפיוק 'י לש ותפקשה המסרפתה הנש םיעבראמ הלעמל ינפל 

'סש ותחנה איה ןמפיוק לש ותפקשהב יזכרמ דוסי .1ץראה שוביכ לש תיארקמה 

ןמפיוק ירקבמ .הנמאנ םראתמ אוהש תוערואמה ןמ קוחר וניאו דואמ םודק עשוהי 

הב ןודל שקבמ ינאש תיזכרמה הלאשה .םיחוכנ םיקומינב המוסרפ םע וז החנה וחד 

םג חרכהב תלטבמ עשוהי 'ס תומדק לע החנהה תייחד םא ,איה הז רמאמ תרגסמב 

תורחאה תופקשהה לש ןחוכב שי םאו ,ןמפיוק תפקשהל וולנש םיטרפה רתי תא 

.וירפסב ןמפיוק ןהילע חתמש תבקונה תרוקיבה לע תונעל 

.2עשוהי 'ס לע םישוריפ ינש לש םמוסרפ אוה וז הלאשב ןוידל בורקה םעטה 

ןודנ ונאו .עשוהי 'ם לע רקחמ ירפס השולש וישכע םיחנומ ירבעה ארוקה ינפל 
.םרואל הלאשב 

תרוסמ לש רצה םוחתה ןמ הברהב תגרוחה תובישח תעדונ ןאכ וננויעל 

תישארבו לארשי תישארב תורושקה תולאשב תועגונ ונלש ןוידה תונקסמ יכ ,שוביכה 

.תונורחאה םינשב אקווד ףקות הנשמב וררועתהש תולאש .תיארקמה תורפסה 

The Biblical Account of the Conquest of Palestine, תילגנאה הפשב ורפסב 
 1953 Jerusalem, שוביכ לע יארקמה רופיסה :ירוקמה ירבעה חסונב רתוי רחואמ אציש

א"ת ,תילארשיה הנומאה תודלות :הפיקמה ותריצי המדק הז רפסל .ו"טשת םילשורי ,ץראה 

ורפס רחאל .ץראה שוביכב תוכורכה תויעבב םיבר תומוקמב ןד התרגסמבש ,ז"טשת-ז"צרת 

םילשורי ,עשוהי רפס :תילגנאב ורפס ירקבמל תובושת םג םהבו וישוריפ ינש תא םסריפ תילגנאב 

־ .ב"כשת םילשורי ,םיטפוש רפס ;ב"כשת היינשה הרודהמה ןמ טטצא ןלהל .ט"ישת 

,(לארשיל ארקמ) עשוהי ,בוטיחא 'ש ;ד"נשת א"ת ,(ך"נתה םלוע) עשוהי ,ץיבוקז 'י-לילג 'ג 
.ו"נשת םילשורי 
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ןהכ ןתנוי 46 

תראשנה ץראה :היעבה תגצה 

שי םאו ,יקלח וא םלש שוביכ וב ראותמ םא איה עשוהי 'ס תריקחב דוסי תלאש 

עירכמה בורה תחנה ,םירתוסו םינוש םירואית וא שוביכה לש דחא רואית ללכב וב 

עקרב היוצמ שוביכה תלאש .םירתוס םירואית ללוכ עשוהי 'סש איה םירקוחה לש 

םכותמ ,עשוהי 'סב םיירקיעה תומוקמה תא ןלהל ןייצא וננויד ךרוצל ,וננויע לש 

.שוביכה לש םירתוסה םייומידה לע םירקוחה םידמול 

:תדאשנהו השובכה ץראה לע םיבותכה (א 

דע) תובאלו השמל החטבהה תולובגב הלוכ ץראה השבכנ םהיפ לעש םיבותכ 

.השמ לא יתרבד רשאכ ויתתנ םכל וב םכלגר ףכ ךרדת רשא םוקמ לכ" :(תרפל 

לודגה םיה דעו םיתחה ץרא לכ תרפ רהנ לודגה רהנה דעו הזה ןונבלהו רבדמהמ 

'ה רבד רשא לככ ץראה לכ תא עשוהי חקיו" :(ד-ג ,א)"םכלובג היהי שמשה אובמ 

הטקש ץראהו םהיטבשל םתקלחמכ לארשיל הלחנל עשוהי הנתיו השמ לא 

.די ,גכ :גמ-אמ ,אכ :דוע ןייעו .(גכ ,אי) "המחלממ 

תא עשוהי חקיו" :רתוי םימצמוצמ תולובגב ץראה השבכנ םהיפ לעש םיבותכ 

תאו הברעה תאו הלפשה תאו ןשגה ץרא לכ תאו בגנה לכ תאו רהה תאזה ץראה לכ 

רה תחת ןונבלה תעקבב דג לעב דעו ריעש הלועה קלחה רהה ןמ .התלפשה לארשי רה 

.אמ-מ ,י :דוע ןייעו .(זי-זט ,אי)"םתימיו םכח דכל םהיכלמ לכ תאו ןומרח 

:החטבהה תורמל ,השבכנ אלש תראשנה ץראה תא דחוימב םינייצמה םיבותכ 

םש ךשמהבו :(ב ,גי)"...תראשנה ץראה תאז .התשרל דאמ הברה הראשנ ץראהו ..." 

קר לארשי ינב ינפמ םשירוא יכנא" :החטבהה האב ושבכנ אלש תומוקמה ןויצ רחאל 

.גי ,גכ :ה-ג ,גכ :דוע ןייעו .(ו-א ,גי)"ךיתיוצ רשאכ הלחנב לארשיל הלפה 

לע רפוסמה ןיבו שוביכה ירופיס ןיב (א :םירקוחה ונייצ הלאה םיבותכל ףסונבו 

,ןימינב תלחנב םבור ,רצ םוחתב םימצמוצמ םירופיסה יכ ,רעפ שי שוביכה ימוחת 

םיטבשה ימוחתב (ב .הלוכ ץראה שוביכ לע םירפסמ שוביכה ימוכיסש דועב 

תומוקמ םתואל םימיאתמ םניאש תונועריג םילולכ ,(טי-גי) תולחנה רפסב םיללכנה 

.אי-גי ,זי :י ,זט :גס ,וט :גי ,גי ןייע .ץראה לכ השבכנ םהיפלש 

תירוטסיהה הלאשהו תיתורפסה הלאשה 

הלאשה :דוסי תולאש יתשל תדרפנ ץראה שוביכ לש תיארקמה תרוסמה תלאש 

תא לפריעו הכובמ רצי תולאשה יתש ןיב בובריעה .תיתורפסה הלאשהו תירוטסיהה 

.עשוהי 'ס לש רקחמב ןוידה 

.תרוסמה לש תירוטסיהה תונמאנה תלאש — הרקיע ,תירוטסיהה הלאשה (א 

תואיצמב 'תמאב' שחרתהש המל תיארקמה תרוסמה הנמאנ המכ דע ,רמולכ 
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47 "אב ליכה" 

לש תירוטסיהה התונמאנ תא ןיטולחל לולשל הטונ תחוורה העדה .תירוטסיהה 

.תיארקמה תרוסמה 

תעיבק ;ויתורוקמל רפסה תדרפה :םיללכנ המוחתב — תיתורפסה הלאשה (ב 

ורצונ ןכיהו יתמו הב הנותנ איהש תרגסמהו תרוסמה ןיב סחיה המ ;יתורפסה גוסה 

.תורוסמה 

ןייצל ונילע .עשוהי 'ס לש יתורפסה םוחתה ןמ דוסי תולאש המכב ןאכ ןודנ ונא 

דירפהל ונל רשפאת אל ירוטסיהה םוחתהו יתורפסה םוחתה ןיב תמייקה הקיזה יכ 

.םימוחתה ןיב ןיטולחל 

עשוהי דפס לש תיתורפסה הקולחה 

ןושארה קלחה .םיקלח ינשל ,הבר תוריהבב ,קלחנ תיחכונה ותרוצב עשוהי 'ס 

־גי םיקרפ)תולחנה רפס ינשה קלחהו ,(בי־א םיקרפ) םישוביכהו תומחלמה רפס אוה 

תא םתוח .שוביכה רחאל ,האידיאה יפ-לע תוחפל ,ץראה תקולח תא ראתמה ,(דכ 

וז הקולח .דכ ו גכ םייללכ םיקרפ ינשו (בכ קרפ)ןדריה לע חבזמה רופיס ינשה קלחה 

.רפסה לש תיתרוקיב הריקחב היולת הניאו 'תיעבט' הקולח איה 

תודוברה תויתורפס תובכש יתש יתרוקיבה רקחמה ףשח ,וז תיעבט הקולח דצל 

לש היגלונימרטב תיטסימונורטיוד הנוכמה) תיתרות-הנשמה הבכשה ,עשוהי 'סב 

הבכשהו ,םירופיסה תרגסמב ,קר אל ךא ,רקיעב עשוהי 'סב העיפומו (רקחמה 

ןיב הנחבהה .(םינהוכ רפס = כ"ס ןלהל) הרותב ינהוכה רוקמב הרושקה) תינהוכה 

םילדבה שי לבא .לכה לע תלבוקמ תינהוכה הבכשהו תיתרות-הנשמה הבכשה 

הנחבהה ןמ תובייחתמה תונקסמבו הלאה תובכשה לש םימוחתה תעיבקב םילודג 

רקיעב תויולת ןה - תונקסמל רשאבו ;3ןלהל ןודנ םימוחתה תלאשב .ןמויקב 

םיירקיעה תועדה יקוליח .ןשרפה לע תלבוקמה הלאה תורוקמה לש היגולונורכב 

רתויב רחואמה רוקמכ ותוא םיאורה שי .ינהוכה רוקמה לש ומוקימ תכרעהב םייוצמ 

תורמל ,וז הפקשה .(ד"ס ןלהל) םירבד רפס ירחא ומקמל שיש ,הרותה תורוקמ ןיבמ 

,םירובסה שי םתמועל .םויה דע םירקוחה בור תפקשה איה ,תוטעמ אל תוכופהת 

שי ומצע ד"ס לש ונמז תכרעהב .ד"סל םדק ינהוכה רוקמהש ,ןמפיוק תובקעב 

לע תססובמ וז הפקשה .(639-609)והישאי ךלמה ןמזל בורק ונמזש תבחרנ המכסה 

ריבסאש םימעטמ .הפקיה תא ןאכ םשור ינאו ןויעה זכרמב דומעת תיתרות-הנשמה הבכשה .3 

קוסענש תוקולחמה תא ןיידע עדי אל רשא ,רביירד לש ותקולח תא ןאכ קיתעהל רחוב ינא ךשמהב 

S.R Driver, An Introduction to the Literature of the Old ורפסב ,ןאכ ןהב 
 103-116 .Testament, Edinburgh 1913, pp. תא רביירד ךיישמ יתרות-הנשמה םוחתל
,הכ-דכ ,,-bo ,ב-א ,ט -,הל-ל ,ח •,ז-ד ,א,ה :דכ-אכ ,די ,בי^אי ,ד :ט-ו ,ד-ב ,ג ;אי-י ,ב •,'א :'והי 

 bn: בי ,ח ,י^ br, אכ ,ו-ד ,כ :ז ,חי •,וט-ו ,די :גל ,די ,בי-א ,גי :בי :גכ-י ,אי !גמ-חכ ,הכ,

המכב רביירד לע גישהל םוקמ שיש ןכתיי .אל ,גי ^אי ,דכ ;גכ :ו-א ,בכ ;(גמ-אמ=)המ-גמ 

.םיעירכמ םיטרפה ןיא ונניינע ךרוצל לבא ,תומוקמ 
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ןהכ ןתנוי 48 

איה — םירבד רפס אוה שדקמב והישאי ןמזב אצמנש הרותה רפסש ,הרעשהה 
.הטו הד תרעשהב העודיה החנהה 

א םיטפושל סחיה 

ותונמאנו וב ףקתשמה שוביכה רואית ,עשוהי 'ם לש ותריצי ךילהת רוריבב 

'סב שוביכה רואית ןיב המ ,הלאשה עירכמ םוקמ הליחתכלמ הספת ,תירוטסיהה 

'סב רפוסמה לש ךשמה א 'םושב ונינפל שיה .א ,יפושב שוביכה רואיתו עשוהי 

ונינפל שי אמש וא ,(א ,א יפוש)"עשוהי תומ ירחא יהיו" :ארקמב גצומכ עשוהי 

,התייה םירקוחה בור לש םתעד .עשוהי 'סב רפוסמה לע העדי אלש הליבקמ תרוסמ 

'סב רפוסמה תא תרתוסה ,הליבקמ תרוסמ ונינפלש ,םויה דע הרתונ תמיוסמ הדימבו 

וליאו ,דחא רודב לארשי-ץרא לכ לש ללוכ ימואל שוביכ לע רפסמ עשוהי 'ס .עשוהי 

.ותלחנ תולובגב טבש לכ ידיב עצובמה ,יטיאו יקלח שוביכ לע רפסמ א יפוש 

רפוסמל תמייוסמ תירוטסיה תונמאנ סחיל םיטונה הלא ןיב תחוורה העדה ,רקיעהו 

'ס לש וז לע םיטפוש 'ס לש תרוסמה תא ףידעהל שי תירוטסיה הניחבמש איה 

.עשוהי 

טלא תפקשה 

וירקחמלש ,(Alt) טלא ביחרהו ץמיא ימוקמו ךשוממ שוביכ לש החנהה תא 

תוחנהבו הריקחה ךרדב רתוי דועו תונקסמב ןה — תערכמ העפשה העדונ םיטרופמה 

תורישי םיעגונה םימוחתה תא קר ותנשממ איבאו הריקסה תא םצמצא ןאכ .4דוסי 

יפוג המכ טלא לחנ (ןמסרגו לקנוג) ויתוברמ .ןהב קוסענש תויתורפסה תויעבב 

תורוקמב םירופיסה לש םתעפוהל םדקש הריציה ךילהת תא ףושחל רקוחה לע :הרות 

אוהש ףצרל ,ללכ ךרדב ,םודק דדובה רופיסה — םירופיס תזורחמב :םייתורפסה 

,וגוס תא עובקל ,דדובה רופיסה לש םודקה דוסיה תא דדובל ונילע ;וב עיפומ 

דוסיהש ,טלא םג רבס ןמסרג תובקעב .עבונ אוה ונממש םייחב םוקמה תא אוצמלו 

החמצ יגולויטאה דוסיה לע .5םודקה דוסיה אוה עשוהי 'ס ירופיסב חוורה יגולויטאה 

עשוהי תומד םג ,טלא תטישל .עשוהי תגהנהב ימואלה שוביכה תרוסמ הטיאל 

םניערגל תכיייש הניאו םירופיסה תמאלה לש האצות איה ,םירופיסה לכב העיפומה 

םידירשו םינמיס ורתונ םירופיסב הלחש הרומתה ףא לע .(וט־א ,י 'והימ דבל)םודקה 

רכינ םירופיסה לש ינושארה דרפנה םייפוא (א :םימודקה םיבלשה לע םידיעמה 

Kleine Schriften zur Geschichte ב וסנוכו תונוש תומיבב םרוקמב ועיפוה טלא ירקחמ 
 1953-1959 des Volkes Israel, I-III, Munich. תולאשה וזכרמבש ,ןאכ ונרמאמל

.192-176 ימע ,ןושאר ךרכ ,םש ,Josua ורמאמ רקיעב בושח ,תויתורפסה 

קמעב םינבאה לג תא •,וחירי תוברוח תא !ומש תאו לגלגה תשודק תא קמנל ודעונ הליחתכלמו 

.רכו :רוכע 
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עירכמה םבורב םיעובק םירופיסה (ב ;םמצע ןיבל םניב ףפורה רשקבו םתואמצעב 

עירכמ בלש .תוינימינב תוימוקמ תורוסמ הליחתכלמ םהש ינפמ ,ןימינב תלחנב 

יתרות־הנשמה דוביעה אוה ימואלל ימוקמה בלשה ןמ םירופיסה תוחתפתהב רחואמו 

ימואל שוביכ לש עבטמ ,םהלש יחכונה עבטמה תא םירופיסב עבט הז דוביע .םהלש 

.םלשו ףוצר 

םיימוקמה םירופיסה ןיב .תפסונ הדבועב חכומ םירופיסה לש ימוקמה םאצומ 

יפל םירפסמ םירופיסה .ערק שי תרחואמה תיתרות-הנשמה הבכשה ןיבו םימודקה 

והישאי לש ונמזמ)תרחואמה תיתרות-הנשמה הבכשה וליאו ,יקלח שוביכ לע םמות 

.םלש שוביככ שוביכה תא האור (ךליאו 

.עשוהי 'ם לש ירוטסיהה וכרע תא דואמ תמצמצמ טלא תפקשהש רורב 

הנשמה דוביעה לבא ,םישולק םירוטסיה םידירש ,ילוא ,ורתונ םמצע םירופיסב 

תפקשה ,ןכא .תוערואמה לע ונממ דומלל ןיאו רחואמ דבעמ לש ותוגה אוה יתרות 

תולחנתההש םירבוסה ,ול ומדקש םירקוחה לש תיללכה הפקשהב תבלתשמ טלא 

ץרא השבכנ ויפלש ,עשוהי 'ם לש רואיתה תא םילבקמ םניאו תיתגרדה התייה ץראב 

.עשוהי לש ורודב ימואל־יאבצ עסמב הלוכ לארשי 

ותפקשה ירקיעו ןמפיוק לש ותרוקיב 

שי ,ארקמה רקחב תורוגשה תוחנהה לש ןתייחדו תצרמנה תרוקיבה ףא לע 

םג .תיסאלקה ארקמה תרוקיב לש הכלה ירקיע המכל המכסה ןמפיוק לש ותטישב 

,םייתורפסה תורוקמב הנחבהה תא וימדוקמ ןמפיוק לביק ,הרותב ומכ ,עשוהי 'סב 

.ןיטולחל הנוש הלאה תורוקמה תא ותכרעה לבא 

ינושארה דוסיה אוה יגולויטאה דוסיהש טלא תחנה תא הרקיעמ ללוש ןמפיוק 

קזנ ילב וילע רתוול ןתינ ,םירופיסל לפט יגולויטאה דוסיה ותעדל ,ךפיהל .םירופיסב 

.ימואלה דוסיה אלל םירופיסה תא ראתל רשפא-יא ,תאז תמועל .םמצע םירופיסל 

יכ ,תורוסמה לש ימוקמ ינימינב אצומל החנהה לש הייחדה םג הכורכ וז תרוקיבב 

רכזנ אל ,וב הרושקה תדחוימ תוישיא וא ,ןימינב טבשש איה תערכמ הדבוע 

.(31-24 ימע ,עשוהי 'ס )תחא םעפ וליפא םירופיסב 

תא ףידעהל שיש ,רקחמה לש תמכסומה החנהה תא דוסיה ןמ ללוש ןמפיוק 

עשוהי רודב אלמה שוביכה לש רואיתה ינפ לע יטיאהו יקלחה שוביכה לש רואיתה 

הפקשה ארקמב ןיא ,ותעדל .(םולש יכרדב תולחנתה לש החנהה תא ללוש אליממו) 

החנהה םצע" :ונושלבו .םצמוצמ יטבש חטשבו טאל העצבתה תולחנתההש תסרוגה 

ןמ הטולק ד"ס לש הלוכסאה תוגה אוה תרפ רהנ דע םלשה שוביכה לש לאידיאהש 

הלוכ הרותה אלא ד"ס קר אל .(7 ימע ,עשוהי 'ס)"תודבועה לכ תא תפלסמו ריואה 

המאתה-יאו ערק שי ,ןוכנ םנמא .הלודג ןענכ קר אלא הנטק ןענכ ללכ תעדוי הניא 
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ןיבו םצמוצמ שוביכ םיראתמה םירופיסה ןיב רבוע וניא הז ערק לבא ,עשוהי 'םב 

ערקה אוה אלא ,(4וינפל ןזיוהלוו) טלא לש ותחנהב תיתרות-הנשמה הבכשה 

םלש שוביכל הרותה תורוקמ לכב העיפומה הקיתעה החטבהה ןיב ילאירה ירוטסיהה 

הירוטסיהב החטבהה לש תיקלחה תומשגתהה ןיבו הלודגה לארשי-ץרא לש 

הקולחה תא תפפוח הניא יקלחו םלש שוביכ ןיב המאתהה-יא ,ןכאו .תילאירה 

הבכשה אקוודש ,ןמפיוק תעדל ,תדמלמ תיתורפסה הנחבהה ,אברדא .תיתורפסה 

תודוסי תא הכותב תללוכה איהו ,יקלחה שוביכה תא השיגדמה איה תיתרות־הנשמה 

:םלש שוביכל החטבהה לע תרפסמה איהש ינפמ ,השומימל החטבהה ןיב חתמה 

תשפחמו תקבאנה איהו תאזה החטבהה לש תיקלח תומשגתה לע תרפסמה איה 

םיקוספה תמישר תא הוושמה ,םנמאו .החטבהה תומשגתה־יאל יגולואית ןורתפ 

תיתרות-הנשמה הביטחה לש םיקוספה תמישרל ,(א ףיעס) החיתפב ואבוהש 

.הפיפחה לע לקנב דומעי ,(3 הרעה ליעל)רביירדמ וקתעוהש 

לגעמ :דוסי יסופד ינשב הכורע ארקמב תראותמה הירוטסיהה ןמפיוק תטישל 

.ותומשגתהו םיהולא רבד לע רופיס אוה יבויח לגעמ .ילילש לגעמו יבויח יאובנ 

הלואגה לע השמלו תובאל תיאובנ העדוהב חתופה ,םירצמ תאיצי רופיס ,לשמל 

ךא ,םיהולא רבדב חתופה רופיס אוה ילילש לגעמ .המצע הלואגה רואיתב ךישממו 

רבד עיפומ וירחאו ,דבלב תיקלח הרוצב םשגתמ וא ,םשגתמ וניא םיהולאה רבד 

אוה ינשה םיהולאה רבדו ,ותוא םצמצמ וא ןושארה תא לטבמה ינש םיהולא 
.אטחה אוה םוצמצה וא לוטיבה םעט .םשגתמה 

,ןמפיוק ירבדל ,חכונ רדסה יפ-לע ארקמב ץראה תחטבה תודלות תא ןחובה 

לארשי-ץרא לכ שוביכל יאנת אלל החטבה הליחתכלמ .ילילש לגעמ וינפלש 

וניאש יקלח שוביכ לש רואית ,(עשוהי 'ם עצמאב) ךכ רחא .החטבהה תולובגב 

,םויאב הוולמה ,החטבה האב (גכ קרפ)עשוהי 'ס ףוסב .עשוהי תנקיז ללגב םייתסמ 

לטבמ לאהו ,אטחה םרוג (גכ-כ ,ב) םיטפוש 'ס תליחתב לבא .ולוכ שוביכה םויסל 

לש לארשי־ץרא יומיד ףפוח תאזה תוחתפתהה תא .דימתל התוא זנוגו ותחטבה תא 

יומידה ךותל .החטבהה תולובגב לארשי-ץרא ,הרותב ,הליחתכלמ .ארקמב תובכשה 

תירוטסיהה תולחנתהל המיאתמה ,תילאירה לארשי-ץרא אעמק אעמק תרדוח הזה 

לארשי-ץרא לש שוביכל החטבה ללוכ אוה .ךוותב יוצמ עשוהי 'ס .לארשי ינב לש 

'ס ןושלב — תילאירה לארשי-ץראל םימיאתמ וב םיראותמה םישוביכה לבא ,הלוכ 

תקלחנה ץראה םוחת וליאו .ףוחה תלפש ילבו ןומרח רה תחת דג לעב דע עשוהי 

םע דג לעב דע — ילאירה שוביכה תולובג ןיבו החטבהה תולובג ןיב יוצמ םיטבשל 

.תרפל דע וא תמח אובל דע דג לעבמ חטשה ילב לבא ,ףוחה תלפש 

 J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen .6
 .Bücher des A.T., Berlin 1899, pp. 128-129
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יכ ,עשוהי 'ם לש וכשמה אלא ,ליבקמ רופיס א 'פוש ןיאש הייאר םג ןאכמ 

קויד רתיב — עשוהי 'ם לש לארשי־ץרא יומידל ףפוח א 'פוש לש לארשי-ץרא יומיד 

ידיב שוביכה תמלשה וניינעש ,הז קרפ .םיטבשה ןיב תקלוחמה לארשי־ץרא יומידל 

םיקלח םתואב המיחל לע עשוהי 'םב רפוסש המל טלחומ םואיתב רפסמ ,םיטבשה 

עשוהי 'םו א 'פוש ןיב ,לוכיבכ ,תמייקה המאתהה-יא .עשוהי לש ורודב ושבכנ אלש 

ריכזמ וניאש ,תומחלמה רפס ןיב ומצע עשוהי 'סב היוצמה המאתהה-יא תא תפפוח 

תביס .טבשה תלחנ רואיתב םתוא ללוכה תולחנה רפסו ,םייטבשה תונועריגה תא 

שוביכה אוה תומחלמה רפס לש וניינעש -איה עשוהי 'ס יקלח ינש ןיב הזה לדבהה 

וליאו ,םיימואל תונועריגל ויניעב םיבשחנה תונועריגה תא קר דקופ אוהו ימואלה 

תא רבחמה ריכזמ ךכ םושמו ,תיטבשה הלחנה אוה תולחנה רפס לש וניינע 

.תולחנה רפסב קר םייטבשכ ויניעב םיבשחנה תונועריגה 

לש תירוטסיהה תונמאנל הייאר ילילש לגעמ שמשמ ןמפיוק לש ותטישל 

המל המיאתמה האובנ הדבי רחואמ רבחמש תעדה לע לבקתמ ירהש ,וב רפוסמה 

אלש םיהולא רבד איצמי רבחמש ,תעדה לע תולעהל השק לבא ,ןכמ רחאל עריאש 

תונמאנה תחנהב רצוע וניא ןמפיוק .ותומשגתה-יא לע רבסה אוצמל ץמאתיו םשגתה 

הכרעה תירוטסיהה תונמיהמה תכרעהל ךמוס אלא רופיסה לש תירוטסיהה 

תולשלתשהה תא תופפוחה ,ארקמב ץראה תחטבה תודלות — ותטישל .תיגולונורכ 

תודלות תא םירפסמה תורוקמהש חיננ םא אלא רואיבל תונתינ ןניא ,תירוטסיהה 

הרותה לש יאנת אלל החטבהה רואית .םיראתמ םה התוא הפוקתה ינב םה החטבהה 

לש הלוטיב תא ןיידע םיריכמ םניא הלאה םיקיתעה הרותה תורוקמש ,דיעמ 

רצונ רופיסהש ,דיעמ עשוהי 'סב התומשנתהו החטבהה ןיב רעפה .החטבהה 

,ינמז בצמ הז ןיאש ,העדי אל דוע ךא יקלחה שוביכה תא העדי רבכש ,הפוקתב 
.םלועל םשגתי אל םלשה שוביכהשו 

יומיד יכ ,המודק הפוקתל תודע איה םיטפוש 'ם תחיתפב החטבהה תזינג םג 

הספת ומוקמ תאו .םירחואמה תורודה תעדותמ ירמגל םלענ הלודגה לארשי-ץרא 

הריכמ הניא תרחואמה הפוקתה ."עבש ראב דעו ןדמ" לש תילאירה לארשי-ץרא 

הניאש ,הלש היגולוטכסאה הדיעמש יפכ ,שוביכה תא םילשהל הפיאשה תא רתוי 

.אובל דיתעל תראשנה ץראה תחטבה תא תללוכ 

כ"ס ,תורוקמה ליג תא םיאתהל ישוקה איה ןמפיוק תטישב תירקיעה היעבה 

־הנשמה הבכשה תומדק תא םיאתהלו בשייל השק דחוימב .עשוהי 'ם תומדקל ,ד"סו 

לע םג תלבוקמה ,הטו הד תרעשהל הרושקה ד"ס לש היגולונורכה םע תיתרות 

תעבוק הטו הד תרעשה ירהש .םיבר תומוקמב ותטישב הניפ ןבא תשמשמו ןמפיוק 

ירחא םינש תואמ ,ןושאר תיב ןברוחל ךומס ,הישאי לש ורודל ךומס ד"ס רוביח תא 

ותבושתו ןמפיוקמ םלענ אל הז ישוק .עשוהי 'סב תראותמה ץראה שוביכ תפוקת 
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יתש ןיב ד"סב לידבהל שי ,ותעדל .יתרות־הנשמה ןוירטירקה לוציפ לע היונב 

רודל ךומס הרצונו תרחואמ וז הבכש — ןחלופה זוכיר תא תללוכה הבכשה .תובכש 

הברהב המודקו ןחלופה זוכירב ללכ הרושק הניאש הבכש םג ד"סב שי לבא .והישאי 

לש םירבד רפס תעפשה םהב הלגתמש םירפס קר רחאל םיאשר ונא .והישאיל 

תא ללכ ריכזמ וניאש ינפמ ,םודקה םירבד רפסל רושקל שי עשוהי 'ם תא :וזוישאי 

.ןחלופה זוכיר 

ןמפיוק דע תרוקיבה 

.תורוקיב המכ תילגנאב ורפס תעפוהל ךומס ומסרפתה ןמפיוק תטיש דגנ 

תויתרוקיבה תונעטל הבושת םצעב תוללוכ ןניאש חכונ הלאה תורוקיבה תא ןחובה 

,לשמל ,ךכ .(ןטקה ןקלח תא קר ונאבה ןאכו) תונושה תוטישה דגנ ןמפיוק לש 

.7ןמפיוק תונעט לע תחא הבושת םג ולו תללוכ הניא דלפסייא לש תטרופמה ותרוקיב 

לשמל)םייתוהמ אלו םיילוש םיטרפב תועגונ ,תוחוכנ םג ןהיניב ,ויתונעטמ קלח לבא 

ידכ ןהב ןיא ןלבקנ םא םגש ,(168-167 ימע ,וחירי שוביכ רופיסב ךוראה ןויעה 

.ןמפיוק לש תידוסיה ותחנה תא רערעל 

רפסב ,טיירבלוא ידימלתמ ,טיירב ללכ ןמפיוק תטיש לע תרוקיבו הכרעה 

תיטמגוד תוחפ ותרוקיב .8עשוהי 'ס לש רקחמב תוירקיעה תוטישה רואיתל שידקהש 

המכ לבקמ טיירב .הללכב ןמפיוק תפקשה תא החוד אוה םג יכ ףא ,דלפסייא לש וזמ 

תסרוגה טלא תפקשה תא ותייחד ,לשמל .ןתוא ןייצמו ןמפיוק לש ויתופקשהמ 

ימע) היגולואיכראה תחנזה לע לבוק אוה .(67 ימע)ינושאר אוה יגולויטאה דוסיהש 

־67 'מע ,עשוהי 'ס)ושוריפב תוארל ןתינש יפכ ,הב בשחתה ןמפיוקש הנעט — (73 

רתונ היגולואיכראל רוביחה .טיירב תנעט לע תמאב הנע ךכב םא בר קפס לבא ,(73 

רקחמה ןיב — טלא תאו טיירבלוא תא תנייפאמה — הגיזמ ןאכ ןיאו ,ינוציח רוביח 

הנשמה הבכשה חוכמ טיירב תנעט הבושח רקיעב .יגולוליפה רקחמהו יגלואיכראה 

.9ןמפיוקל ותבושתב ומצע טלא איבהש הנעטה םג איהו ,(ךליאו 73 ימע)תיתרות 

,הטו הד תרעשהל ןמפיוק תטיש תמאתהב לודגה ישוקה תא ליעל ונייצ רבכ 

,ןמפיוק לש ןורתפה תעצה תאו והישאי תפוקתל םירבד רפס לש ונמז תא תעבוקה 

רפס ןיבו ,ןחלופה זוכיר תא ריכמ וניא ןיידעש ,םודקה םירבד רפס ןיב דירפמה 

ןונגסה תמדקהב לודגה ישוקה לע טיירב עיבצה ןידב .והישאי תפוקת לש םירבד 

ורודל דע עשוהי לש ורודמ ךשמנ הז ןונגסש החנהבו עשוהי תפוקתל יתרות-הנשמה 

 0. Eissfeld, Die Eroberung Palästinas durch Altisrael (Die Welt des
 158-171 .Orients), 1955, p. םיבר םיטרפל תימתס הכרעה תללוכ תרוקיבה ,םנמא

ןמפיוק לש ותרוקיב יכ ,תטרפמ הניא רעצה הברמל ךא ,(166-165 ימע) ןמפיוק לש ותרוקיבב 

.טלא תרעשהב קיזחהל תורשפא לכ ןיא ,םלבקנ םאש ,םיטרפ המכ תללוכ 

 J. Bright, Early Israel in Recent History Writing, London 1956, pp. 56-78
 .Utopien, Theologische Literaturzeitung, 1956 (9), pp. 521-528
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עשוהי 'סב יתרות-הנשמה ןונגסהש טיירב תרעה םג הבושח .םיכלמ רפס לעב לש 

תורוקמ ודמע יתרות-הנשמה רבחמה ינפלש ,רמולכ ,ולש הכירעה דבורב יוצמ 

תא קוחדל דואמ השקו .ונונגסב םתוא דביע אוהש ,(א"יסל םיבורקה) םירחא 

.(75 ימע ,8 הרעה ליעל ,טיירב)דחא רודל תאזה תוחתפתהה 

בישה (לאומשו םיטפוש 'סבו)עשוהי 'סב ןחלופה זוכיר תרכזה-יאמ הייארה לע 

ינפמ ,הקיתשה ןמ הייארב לוספ שומיש ןאכ שיש ,(524 ימע ,9 הרעה ליעל) טלא 

שדקממ קר תבייחמ ןחלופה זוכיר תשירד יתרות־הנשמה רבחמה תפקשה יפ-לעש 

לש אטחה תאו תאזה השירדה תא יתרות-הנשמה דוביעה ריכזמ ךכ םושמ ,המלש 

תורודב התוא ריכזמ וניאו (ב ,ג ,א"למ ןמ לחה) שדקמה תיינב ירחא קר המויק-יא 

.םימדוקה 

ןיאש ןוכנ םנמאש ,(6 ימע ,עשוהי 'ס)ןמפיוק בישה תאזה העירכמה הנעטה לע 

שי ןחלופה זוכירל השירדה תא לבא ,אטחה תא ריכזהל הביס יתרות-הנשמה רבחמל 

תומחלמהמ החונמה לע ונל רפסי יתרות-הנשמ רבחמש ,ןמפיוק המת ,ןכתייה .שיו 

?(ט-ח ,בי)ד"סב הב הכורכה ןחלופה זוכיר תשירד תא ריכזהל אלב (א ,גכ :גב ,אי) 

ונניא .תוריהז גוהנל שי הלאה תויארה גוסב !ןכתיי (א :בישהל שי ןמפיוק תהימת לע 

םידקה הזה קומינה חוכמ .בותכל וילע היה המ םודקה רבחמה רובע טילחהל םיאשר 

רבחמש ןכתייה ,וטוסאק המת ,יכ ,השמ תפוקתל ןחלופה זוכיר תבכש תא םג וטוסאק 

הידפולקיצנא) ?רחבי רשא םוקמכ םילשוריל ,קוחר זמר םג ולו ,זומרי אל ד"ס 

זוכיר תרכזה ןורסח תא ריבסהל שי המוד ךרדב .(614 רוט ,םירבד ךרע ,ב ,תיארקמ 

הלוכסאה ןמ שורדל ונל לא :(א ,גכ :גב ,אי) עשוהי 'סב החונמל ךומסב ןחלופה 

ינש ולעפ רבחמה תעדותבש ןכתייש םג המ ,10יתטיש דוביע תיתרות-הנשמה 

ץרתל םוקמבו ,עשוהי תפוקתל רחואמ ןחלופה זוכירש העידיה — ןושארה :םילוקיש 

אטחש ינפמ דחוימב :הקיתשב ישוקה לע רובעל רחב ,שרדנכ עשוהי לעפ אל עודמ 

תורדרדה ,ןברוחל האיבהש הביסכ תיתרות-הנשמה הלוכסאב שמשמ תומבה 

דוגינב — ינשה לוקישהו .ןכל םדוק אלו המלש ימיב הלוכסאה התטישל הלחהש 

לש ורודב החונמהש ,העידיה הלעפ רבחמה תעדותבש ןכתיי — ןושארה לוקישל 

םידגונמ תודוסי תוצצורתה ,ןלהל הארנש יפכ .הביציו המלש תויהלמ הקוחר עשוהי 

.ותטיש חוכמ וילע היופכ תמייוסמ הדימבו עשוהי 'ס רבחמ תא תנייפאמ 

דע וימימ יגולואיכראה רקחמה תוחתפתה םג המרג ןמפיוק ירבד לש היחדל 

םימיאתמ םניא םייגולואיכראה םיאצממהש איה םירקוחה ןיב תטלשה העדה .ונימי 

איה המאתההש ,םירובס (לילגכ) רתוי הנותמ הטיש םיטקונה םג .ארקמב רפוסמל 

ןב אוה עשוהי 'סש החנהה םע תיקלח המאתה בשייל דואמ השקו .דבלב תיקלח 

תופצל ןיאש ,ותוא הדמיל 'תכשוממ תוקמעתה יכ ,ריעמה ,ןמגילז לש םיפלאמה וירבדב ןייע .10 

םילשורי ,ארקמה ןוורפסב םירקחמ :הללכב חרזמה תורפסבו ארקמב םינושה םידוביעב תויבקעל 

.רמאמה ךשמהב דהדהי הז בושח ללכ .13 הרעה ,51 ימע ,ב"נשת 
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וליפאו ,דיחי תעד הרתונ ןאכ ןמפיוק תעד .וב םיראותמה תוערואמה לש םנמז 

."ותטישב הז קלחמ וגייתסה תידוסיה םתפקשהב ןמפיוקל םיבורקה םירקוח 

ומצע ןמפיוק ירבדב םילשהל שי םיגישמה לש הלאה תוינטרפה תונעטה תא 

:תיארקמה תורפסב 'תילטנמונומ' העפותב תרדוחה ותנחבה חוכמ וילע גישהלו 

לע ,וב הלגתמו הרותה רפס שרופמב וב רכזנש ינפמ ,דואמ השק עשוהי 'ס תמדקה 

,גב !הל-ל ,ח :ט־ז ,א) םעהו גיהנמה ייח לע ,השמ תרות רפס תעפשה ,האידיאה יפ 

וימימ קרו ,רפסה תעפשה תרכינ אל והישאי ימי דעש ונדמל ןמפיוק יפמ אלהו .(ו 

רפסש" :ידוסיה ללכה תא ונדמל ויפמ .לעופ חכ תישענ ,רפסכ תשבוגמה ,הרותה 

/ןושאר ךרכ ,הנומאה תודלות) "הרותה רפס תישארו הרותה תורפס ףוס אוה םירבד 

.(112-109 ימע ,ןושאר רפס 

הנשמה הבכשה לש התודע תכרעהב ןמפיוק ירקבמל המכסהה םע לבא 

תרוקיב שוחבו הנימב תדחוימ תיתורפס תושיגרבש ,ןלהל תוארהל הסנא ,תיתרות 

ינושה לכ םע ,ת1נ-טלא-ןזיוהלו תפקשהש ,רקיעב ןמפיוק שיגרה אילפהל ןוכנ 

.עשוהי 'סב םיעוקשה תורוקמה לש יתורפסה רודיסה לא טלחהב תצפינ ,םהיניב 

,תאז לכב תללוכ ןמפיוק לש ותרוקיבל ותבושת .ומצע טלא אוה ןושארה דעה 

לש היעבב ןוידהש ,ןמפיוק לש תידוסיה הנחבהב האדוה ,תוארל ןמפיוק ביטיהש יפכ 

תא טלא שטנ ןאכ .עשוהי 'ס לש תיתרות-הנשמה תרגסמב ןותנ תראשנה ץראה 

,ץראה תחטבהל המאתהב ,תראתמ תיתרות-הנשמה תרגסמהש ,הרוגשה הפקשהה 

לע םירפסמה ,םיטפושו עשוהי 'ם לש םיקיתעה םירופיסל דוגינב — םלש שוביכ 

טלא תפקשה תא קר אל תוחדל םיצלאנ ונא וז הנחבה חוכמ .12דבלב יקלח שוביכ 

.ןלהל ואבויש בוטיחאו לילג תופקשה תא םג אלא 

בוטיחא תפקשה 

םיפיעס ינשב בוטיחא איבמ עשוהי 'ס לש ותווהתה לע תירקיעה ותפקשה תא 

.םוכיס תרתוכה תחת 11 ףיעסבו ,רפסה יקלח תרתוכה תחת 5 ףיעסב :אובמב 

תא הב ונחתפש הנחבהה איה בוטיחא לש אצומה תדוקנ :ותפקשה ירקיע הלאו 

הנחבההו תולחנה רפסלו שוביכה תומחלמ רפסל עשוהי 'ס לש ותקולח :וננויע 

רפסה יקלח ןיב הפיפח חינמ בוטיחא .שוביכה תודוא תורתוס תופקשה וב תויוצמש 

הנעטב םייתסמ תומחלמה רפס" :בתכ ךכו .שוביכה ימוחת לש תורתוסה תופקשההו 

תויגוס' ,ןיה 'מ -,1 הרעה ,54 ימע ,ב"נשת םילשורי ,והישאי דעו עשוהימ ,דלפנייו 'מ ןייע .11 

114-1 ימע (ח"כשת)דל ץיברת ,'ארקמב 

,א :תואבה תודיחיה תא תיתרות-הנשמה תרגסמה ךותמ ןייצמ אוה :4 הרעה ,(9 הרעה ליעל )טלא .12 

תפקשה לש תפרוגה הייחדה .ד ,ג -כ ,ב יפרש :גי-ד ,גכ :ז־א ,גי :ח־ז ,בי :ב-זט ,אי !במ-מ ,י :ו-ג 

ליעל HAT לש הרדסב תונ לש ושרוי) ץירפ לשמל .טלא לש ותמכסה תא םג החיכשה ןמפיוק 

תיטסימונורטיודה הבכשהש ,(4 ימעב הנושארל) תחכומ המכסומכ םיבר תומוקמב חינמ ,7 הרעה 
.החטבהה תומשגתהו החטבה לש סופדב העובט 
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,אי) " 'וגו השמ לא 'ה רבד רשא לככ ץראה לכ תא עשוהי חקיו'... :םלש שוביכ לש 

הראשנ ץראהו ...םימיב אב ןקז עשוהיו" :בותכב חתופה תולחנה רפס ןכ אל ...(גב 

ץראה לכ אלש ,איה תולחנה רפסב תטלשה חורה .(א ,גי) "התשרל דאמ הברה 

םתקיז תניחבמ םירפסה ןיב לדבהה םילשמ תאזה הריתסה תא .לארשיל השבכנ 

רפס וליאו ,ד"ס לש ומתוח הבר המצועב רכינ םישוביכה רפסב .הרותה תורוקמל 

בוטיחאל תשמשמ תאזה הנחבהה .ינהוכה רוקמה לש ותעפשה תחת דמוע תולחנה 

.עשוהי 'ס תווהתה לע ותרעשה תא םוכיסב הנוב אוה וילע דסמ 

:תונעט שולש ןועטל שי הלא בוטיחא ירבד דגנכ 

(זי-זט ,אי :אמ-מ ,י) םישוביכה רפס ףוסב שוביככ ןמוסמה ץראה םוחת (א .1 

רפסב קדקדת םא ,רמולכ .(ו-ג ,א) רפסה תליחת לש החטבהל םיאתמ וניא 

תא הז לומ הז דימענ םא ,איהו ,תשבכנ אל ץרא ללוכ אוהש אצמת ,תומחלמה 

ףוח דע םיתשלפ ץראמ ,םיה ףוח — ברעמב :עוציבה תמועל החטבהה לש םיבותכה 

טלא הדוה הזה רעפב .תרפל דע הנופצ ןומרח רה תחת דג לעבמ — ןופצבו :םינודיצ 

.תרוקיבל ותבושתב ןמפיוקל 

השבכנ אלש' :העדה וב תטלוש בוטיחא תעדלש ,תולחנה רפסב הזב אצויכ (ב 

ץראהש העדוהב םייתסמ ךא ,ןועריגה ןויצב םנמא חתופ רפסה .'לארשיל ץראה לכ 

הושריו םתובאל תתל עבשנ רשא ץראה לכ תא לארשיל 'ה ןתד" :הלוכ השבכנ 

.(גמ־אמ ,אכ) "םדיב 'ה ןתנ םהינמיא לכ תא ...םהינפב שיא דמע אלו .הב ובשיו 

שוביכ לע הדיחא הפקשה שי הלאה תוביטחה יתשמ תחא לכלש הרבסה ,רמולכ 

תונושה תופקשהה יתש יוטיב ידיל תואב תוביטחה יתשב ,ךפיהל .הנוכנ הניא ץראה 

.יקלח שוביכ לשו אלמ שוביכ לש — 

תופקשההו תיתורפסה הקולחה ןיב הפיפח ןיאש ,אופיא ,ונתוא תדמלמ הניחבה 
.שוביכה םוחת תודוא תונושה 

רפס תחיתפ)ו-ב ,גיב ןמוסמה ןועריגהש ,ףיסוהל שי תאזה הנחבהה לע .2 

רפס ףוסב עיפומה — שוביכה םוכיסמ עמתשמה ןועריגל םיאתמ (תולחנה 

ןופצ תאו ףוחה תלפש תא ללוכ תולחנה רפס תחיתפב ןמוסמה ןועריגה .םישוביכה 

רפסש םיקלחה םה הלאה םיקלחה .תמח אובל דע ןומרח רה תחת דג לעבמ — ץראה 

רפס תליחת לש החטבהב םיללכנ םה יכ ףא ,םישובככ םנמסמ וניא תומחלמה 

ינשש אלא ,תופקשהה יתש תא םיללוכ רפסה יקלח ינשש קר אל ,רמולכ .תומחלמה 

,השובכה ץראה תמועל תראשנה ץראה ימוחת תרדגהב הזל הז םימיאתמ רפסה יקלח 

לש ןווגה ייונישב) המלשה לארשי-ץרא תולובג לע םתפקשהב םימיאתמ אליממו 

.(תרפה דע תמועל תמח אובל 

רפסו תומחלמה רפסב בוטיחא ןמיסש םיקוספה :ןלוכמ הבושחה הנעטהו .3 

תרגסמל ,בוטיחא לש ושוריפו ונומיס יפ־לע םג ,םיכייש הז תא הז םירתוסכ תולחנה 
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־הנשמה תרגסמה ןיב אלא םיקלחה ןיב הריתס ונינפל ןיא ,רמולב .תיתרות-הנשמה 

ךותב רפס לכב תמייק הריתסהש ,(1 ףיעס) הלעמל ונייצש המ לע .םהלש תיתרות 

םגפה ןאכ .תיתרות-הנשמה הבכשב הריתסה העיפומ ןאכ םגש םיפיסומ ונא ,ומצע 

תיתרות-הנשמה הכירעב היוצמה הריתסה תא תברעמ איה .בוטיחא תטישב ידוסיה 

.היעבה תא תשטשטמ ךכ ידי לעו םירפסה ןיב היוצמה הריתסב התוא הפילחמו 

לילג תפקשה 

.רפסה תקולחל יזכרמה דוסיכ שוביכה לש ורואית שמשמ לילג תטישב םג 

לש ותומלשו ויפוא תייגוסב תורתוס תופקשה יתש שי עשוהי 'סב" :וירבד הלאו 

ותרגסמב עשוהי תגהנהב םלש ימואל שוביכ ראותמ בי-ב םיקרפב .(8 ימע)שוביכה 

,השבכנ ץראה לכ אלש רפוסמ טי-גי םיקרפב תאז תמועל .ץראה יבשוי לכ ודמשוה 

ץראה תצקמ שוביכ אלא עשוהי תגהנהב ימואל שוביכ אל ,ודמשוה םינענכה לכ אל 

תודוסי לילג ףרצמ הזה עירכמה לדבהל .(10 ימע) "תויתחפשמה תודיחיה ידיב 

;הדוהי טבש לש ודמעמ :ץראה םוחת לע תורתוס תופקשה :םהו םיפסונ םילידבמ 

ךמס לע .ינהוכה ןונגסל הקיזה לומ תומייוסמ תוביטחב יתרות-הנשמה ןונגסל הקיזה 

עשוהי 'ס לש ותווהתהב םיבלש העברא לע הרעשהל לילג עיגמ הלאה םילדבהה 

רפס — 'א הרודהמ (1 .(135 ימע ,תרוקיבו תרוסמ ,לגס תרעשה תא תצקמב הריכזמ) 

שוביכה רפס — 'ב הרודהמ (2 :בי־י :ח-ג לש ירקיעה דבורה תא הפיקה ,שוביכה 

!ט :ב םיקרפ לש ירקיעה דבורה תא הל הפיסוהו 'א הרודהמ לע התנבנ ,תולחנתההו 

רקיעב רפסל ופסונ הז בלשב ,תיתרות-הנשמה הרודהמה — 'ג הרודהמ (3 :טי־גי 

הרודהמה — 'ד הרודהמ ;(4 .13 ימעב םינמוסמה םיפסונ םיעטקו גכ־ו ;'א םיקרפ 

םיעטקו :מ ,אנ ■ אנ ,טי םיקרפה תא רקיעב 'ג הרודהמל ףריצ הז רבחמ .תינהוכה 

.14 ימעב םינמוסמה םיפסונ 

לוכה תא העירכמ ןאכ ונניינעל .13דואמ תובר תונעטל תוצורפ לילג לש ויתוחנה 

דגנ הנורחא הנעטכ יתאבהש ,תיתרות-הנשמה הבכשב הנחבהה לע תכמסנה הנעטה 

הקיזה תעיבקל .רתוי דוע וז הנעטל העיגפ לילג תטישש םג המ .בוטיחא תטיש 

ןונגסה אוהו יביטקייבואו טושפ יעצמא ונתושרל דמוע תיתרות־הנשמה הבכשל 

התוכיישש תרחא הדיחיל וא ד"סל הרורב תינכות הקיז םג םיתיעלו ,יתרות-הנשמה 

,תוולנה תונוכתהו יתרות-הנשמה ןונגסה ךמס לע .הרורב תיתרות-הנשמה הבכשל 

ונחנאש העש ,הנהו .תאזה הבכשה לש המוחת תא םינושארה םירקוחה ומחת 

רקיעב עגונ ןאכ הנודינה הלאשה לש העבט לבא ,ץיבוקז אוה עשוהי 'ס שוריפב לילג לש ופתוש 

ןיב םייקה סחיה .רמאמה ךרואל ומש תא רקיעב ןייצמ ינא ךכ םושמו ,לילג רביחש רפסה יקלחב 

ךירצ הז ןויע .דואמ לודג ןויע ךירצ םרפסב תוטוקנה תונושה תודותמה ןיבו םירבחמה ירבד 

וזיאב ,רתוי ןותמ חוסינב ילוא וא ,תוטישה תא רבחל ןתינ ללכב םא ,תינורקעה הלאשב קוסעל 

1 ןרבחל ןתינ הדימ 
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ץופקל יאשר ךניאש ,אוהו ,יסיסב ללכ לע רומשל ונילע הזה יעצמאה תא םיליעפמ 

הלדח איהשכ הנממ תדרלו ךתפקשהל החונה העשב תיתרות-הנשמה הבכרמה לע 

לש הנשיה ותמישרמ םיקוספה תא ליעל יתאבה הז ללכל תונמאנב .ךתרטמ תא תרשל 

ןיב חוכיוה תא ןיידע ריכה אל הז ןקייד רקוחש טושפה םעטה ןמ תאזו ,רביירד 

ילב תויתרות-הנשמה תודיחיהו םיקוספה תא םשור אוהו ןאכ םיעיפומה םירקוחה 
.לילג תטישב רמשנ וניא הזה ללכה .תוינפ 

יפל םגו)ינונגסה ןוירטירקה יפ-לע תיתרות-הנשמה הבכשה םוחת תא קדובה 

ימוחת ןיבו ולש הקולחה ןיב הפיפח ןיאש דימ ןיחבי ,(םיפסונ םילבוקמ םינוירטירק 

היפלש הדימה-תמא ללכ הרורב אל לילג ירבד תא ארוקל .תיתרות-הנשמה הבכשה 

וז הדבוע .14תיתרות-הנשמה הבכשל קוספ וא הביטח לש םתוכייש תא עבוק אוה 

הנשמה הרודהמה תרדגהב :םיעירכמ תומוקמ ינשב רקיעבו ונויד ךרוא לכל תטלוב 

הנושארה הרודהמה ןיב ,שוביכל סחיב לדבהה תעיבקבו ('ג הרודהמ) תיתרות 

םיקוספו תומלש תודיחי יכ ,תנבומ הניא תיתרות־הנשמה הרודהמה תעיבק .היינשל 

רשפאש יפכ ,הל הצוחמ םירתונ קהבומ יתרות-הנשמ םתוחב םיעובטה םיבר 

.15ליעל 3 הרעהב רביירד תובקעב יתאבהש םיקוספה תמישרל האוושהמ חכוויהל 

לילגש םיקוספה (לכ ילואו)תיברמ .היינשה העפותה רתוי דוע הבושח ןאכ ונניינעל 

םתוחב םיעובט ,םלש ימואל שוביכ לע הנושארה הרודהמה תפקשהל תודעכ םנייצמ 

.16וינפל בוטיחא תטישכ לילג תטיש לש התשלוח ןאכ .קהבומ יתרות-הנשמ 

.תיאדוהיה הרודהמה תרגסמב (וט־ו ,די) בלכ רופיס תללכה איה ללכה תרפהל תטלוב המגוד .14 

רופיסה תא םישרפמ ,םתטישל ,םירבחמה לבא .רתויב קהבומ יתרות-הנשמ םתוחב עובט הז רופיס 

ךכ םושמו ,הנושארה הרודהמה לש ינופצה רופיסה דגנ היינשה הרודהמה לש תיאדוהי תרוקיבכ 

םתפקשה דגנ הייאר םג בלכ רופיסמ .רופיסה לש יתרות־הנשמה ןונגסלו עקרל םישח םניא 

םסובמ הזה ןימויה קיתע רופיסה יכ ,לארשי־חא לובגכ ןדריב הנחבהה תא ב''סל קר תמצמצמה 

.ןלהל דוע ןייע .תאזה החנהה לע ויתורודהמ לכב 

M. Noth, Das Buch Josua םייוניש המכב תונ תמישר םצעב איה לילג לש ותמישר .15 

 1953 HAT), Tübingen) (ותמדקהב 11-9 ימע) םג תרוקיבה תא תונפהל שי הבר הדימבו

.תומלשה לש תכבוסמ הטישב תבלושמ הקולחה יכ ,תוחפ טלוב ערקה תונ לצא לבא .ויפלכ 

יתרות-הנשמה דבורה לש שוביכה רואיתל ינייפוא "רתש ול ריאשה יתלב דע" יוטיבה ,לשמל .16 

םייוטיב ודי לעו :ח ,אי :גל ,י עיפומ אוה עשוהי 'םב .(45 ימע ,11 הרעה ליעל דלפנייו ןייע) 

לכ .(מ,טל,זל,ל,חכ ,י)"דירש ריאשה אל" :(בכ ,ח)"טילפו דירש ול ריאשה יתלב דע" :םיבורק 

םהו לילג לש תיתרות־הנשמה הביטחב ומשרנ אל ,םלש ןברוח לע םידמלמה ,הלאה תומוקמה 

תא .בוטיחא יבגל םג וז תרוקיב תספות רתוי הנטק הדימב .ןושארה רפסה ימוחתל ,ותערל ,םיכייש 

לש ורפסמ בוטיחא קיתעמ תינהוכה הבכשה תאו ,יתרות-הנשמה דוביעל םדוקה ,יתורפסה שבגמה 

ןיחבמה .(21 ימע) ת1נ לש ורפסמ תיתרות־הנשמה הבכשה תא וליאו ,(21,18 ;ימע) רביירד 

תביס י םייתרות־הנשמה םיקוספה לש המישר רביירד לש ורפסב ןיא םולכ ,המתי וז העפותב 

ןאכ םג לבא ,(טונ תטישלו) בוטיחא תטישל רתוי החונ תונ לש ותמישרש ,ןבומכ ,איה יונישה 

.יגולוליפה ןורקיעה ןובשח לע אב הטישב הבכשה בוליש 
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לבא ,עשוהי 'ס רוביח תייעבב שוביכה תייעב תא לילגו בוטיחא וכרכ ןידב 

חסינש ,תידוסיה הנחבהה ןמ םלעתהל לוכי וניא תאזה הלופכה הייעבל ןורתפה 

יטקונב .המצע תיתרות-הנשמה הבכשב רבוע ערקהש ,ותיא םיכסה טלאו ןמפיוק 

םירקוחה ינש הל ומיכסהש הנחבהל םיכסהל ונילעש ןווכתמ יניא 'םלעתהל' ןושל 

תא קמנל וא המיע םיכסהל ,וז הנחבהב ןודל ונילעש רמול יתנווכ אלא .םילודגה 
.התייחד 

הריתסה ןמ דומלל רתומ המ 

תובכשו תורוקמל עשוהי 'ם תא קלחמה :ונינפל תדמועה היעבה תא חסננ 

תויאר לע ותקולח תא ךומסל לוכי וניא ,וב םיעיפומה שוביכה ימוחת ךמס לע ,תונוש 

תינונגסה הניחבה ןמ תינגומוה תיתורפס הבכש ררופל ץלאנ אלא ,תויתורפס תוינונגס 

היוצמ הריתסהש רבדה אילפמ ,תאז דבלמ .תויתורפסה תובכשב והובו והות ליטהלו 

ןועבג ,יעה ,וחירי שוביכ לע םירופיסה .םהלש תרגסמב אלא םמצע םירופיסה ןיב אל 

יפ-לע דחוימב ,רפסמ םהמ דחא לכ .שוביכה םוחת תניחבמ םיטנרפידניא םה ןורבחו 

םהב ונחתפש שוביכה לש םירואיתה וליאו .דדוב שוביכ לע ,תטלשה הלוכסאה תחנה 

תרגסמהש ינפמ ,ינשרד תרמוא וז ההומת העפות .תרגסמב םלוכ םייוצמ ,רמאמה תא 

רפסה תא קלחמה .תורתוס תודיחי לש היצזינומרה תונויסנב ,ללכ ךרדב ,תנייפאתמ 

םירחא תומוקמל דוגינב ,עודמ ריבסהל בייח שוביכה ימוחת לש ןוירטירקה יפ-לע 

עשוהי 'סב ןיא ,ןרוקמב תויאמצע תודיחי לש תוריתסה ןיב םהב תרשפמ הכירעהש 

שקבמה ,תאז תמועל .םתוא תדחאמה תרגסמב אלא םמצע תורוקמה ןיב הריתס 

םיקוספה תא סחיל ןתינ דציכ ,רבסה בייח תיתרות-הנשמה הבכשה תודחא תא םייקל 

.תחא תיתורפס הבכשל תודגונמה םהיתופקשה לע הלעמל ונאבהש 

היעב וז ,ןודינה הרקמל קר תמצמטצמ הניא ןאכ ןורתפ תשקבמה היעבה 

לכב חינהל שיה :איהו ,םירחא םירקמב םג ארקמה רקוח ינפב תדמועה ,תינורקע 

לש ףוריצ אוה רופיסהש ,רופיס לש ויתודוסי ןיב הלגתמה הריתס תפישח לש הרקמ 

.ךפיהה תא תדמלמ תיארקמה תורפסה תניחב יכ חיכוהל הסננ ןלהל .םינוש תורוקמ 

ןויע .םידגונמ תודוסי ,הז דצל הז ,דחא רוקמב םינכוש דואמ תובורק םיתעל ,רמולכ 

העדותה ינייפאממ דחא אוה םירתוס תודוסי לש םמויק אקוודש ונל הארי קדקודמ 

:הליחת .הכולמה ןמ לואש תייחד איה תפלאמ המגוד .התורפסב ףקתשמו תיארקמה 

תא 'ה ערק" :ךכ רחא .(אי-י ,וט א"ומש) "ךלמל לואש תא יתכלמה יכ יתמחנ" 

:ףוסבלו .(טכ-חכ)"םחני אלו רקשל אל לארשל חצנ םגו ...ךילעמ לארשי תוכלמוכ 

תרזעב הלאה תוריתסה תא רותפל ןויסינה .(הל) "לואש תא ךילמה יכ םחנ 'הו" 

.תיתרוקיב תויטמגודמ עבונ תורוקמל לוציפ 
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תכרעהב ארקמה רקוחמ תשרדנה תוריהזל תואמגוד המכ ללוכ עשוהי 'ם םג 

תומוח תליפנ .היולג הריתס שי עשוהי 'םב בחר תלצה רופיסב ,לשמל .הריתסה 

,(וט ,ב)"המוחה ריקב התיב יכ" :בחר ירוגמ לע רפוסמה םע הפי הלוע הניא וחירי 

תיבה ןולחב ינש טוח רושקלו התיבל התחפשמ לכ תא ףוסאל םילגרמה תארוה םעו 

,םוסיה אלב ןאכמ םיקיסמ ןמפיוק םגו ץיבוקז-לילג םג ,בוטיחא םג .לצניהל תנמ לע 

ונל רתומ םולכ לבא .17םינוש םידבר וא םינוש תורוקמ ונינפלש ,ותטישל דחא לכ 

לש ותימאל ,ןאכ םירקוחה תופירח ןיא םולכ ?יארקמה הדגאה-רופיסב ךכ קדקדל 

.'בוטה םורמוה םנמנתמ םימעפל' :וריעה רבכ הלאה תוריתסה גוס לע .תומימת ,רבד 

תוחפל) םינוש םיביטומ ינש ןדוסיב ןה בחר תלצהו תומוחה תליפנש חיננ םא םג 

הוושה ,יאמצע ביטומכ תמאב הארנ היבשותמ דחא ידי לע ריע תרגסה לש ביטומה 

ינש וא תורוקמ ינשמ בכרומ רופיסהש וז הנחבהמ בייחתמ ןיא (וכ-בכ ,א 'פוש 

תורשפאה תא לולשל הביס םוש ןיא .תיתרוקיב תויטמגודמ רמשיהל שי .יוכו םידבר 

חינהל בורק ,אברדא .רופיסב הליחתכלמ ודכלתנ הלא םיביטומ ינשש ,הריבסה 

המכו המכ תחא לעו ,ופוג רופיסב ךכ .ותאירב תליחתמ וב תמייק רופיסב הריתסהש 

הליחתכלמ .ןאכ םינד ונא הב תויוצמה תוריתסבש ,םירופיסה תא תרדסמה תרגסמב 

םהיניב םידוגינהו ,םינוש תורוקממ וטקלנש תודוסי תללוכ תרגסמהש חינהל בורק 

תכרעה תא ןתובישחב תוושהל איה הרומח תועט לבא ,הנושה םאצוממ םיעבונ 

,המצע תרגסמה תא לצפל שיש ,חינהלו ולש תרגסמה תכרעהל רופיסה לש תודוסיה 

.םידגונ תודוסי תללוכ איהש ינפמ 

:תובורק תוניחב המכמ תפלאמ ,ונניינעל אליממ הרושקה ,הנורחאה המגודה 

הרותה לש הלודגה לארשי-ץרא תולובג תא תרזוג ארקמה רקחמב הרוגשה החנהה 

תא םידקהל ןיאש החנהה םע הנחבהה תבלתשמ אליממו ,דוד תכלממ תולובגמ 

םישמשמ ,תאז תמועל ,ןמפיוק תטישב .דוד תפוקתל הלודגה לארשי-ץרא תעדות 

תומדקל 'תוילטנמונומה תויארה' תחאכ אקווד הרותה לש לארשי-ץרא תולובג 

הרותה לש החטבהה תולובג תא רוזגל ןיא ןמפיוק תעדל .(20 ימע ,עשוהי 'ם> הרותה 

תכלמממ םילודג החטבהה תולובג — תישאר :םימעט ינשמ דוד תכלממ תולובגמ 

תינשו :ןונבלה תאו (ןודיצו רוצ) ףוחה רושימ ןופצ תא םג םיללוכ םהש ינפמ ,דוד 

םניאש ינפמ ,דוד תכלמממ םינטק הרותב לארשי-ץרא תולובג — העירכמה איהו — 

תכלממל האוושה ךותמ קר אל ,רתויב הומת הזה םוצמצה .ןדריה-רבע תא םיללוכ 

הפוקת ארקמה ןמ םיריכמ ונא ןיא ירהש ,תופוקתה לכל האוושה ךותמ םג אלא דוד 

־רבעב תובשייתהה ,יארקמה רופיסה יפל .ןדריה-רבעב ובשי אל לארשי ינב הבש 

,ןמפיוק קיסמ הזה המאתהה רסוחמ .ןדריה ברעמב תולחנתהל המדק ןדריה 

תירוטסיהה ותונמאנ תא םייקל ונויסינב ןמפיוק תא תשמשמ המוחה תליפנמ בחר רופיס תדרפה .17 

םילגרמה רופיס לע הגרתשנש ,הדגא תפסות איה וחירי תמוח תליפנ ותטישל .רופיסה לש 
.ירוטסיהה 
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הלא תולובג .לארשי־חאב תובשייתהל םימדוק הרותה לש לארשי־ץרא תולובגש 

אל ןוזחה תמשגה ,ליגרכ ,לבא ,ילארשיה שוביכה תא ךירדהש ןומדק לקארוא םה 

המאתהה־יא םג ,הלעמל ונייצ רבכש ומכו .ומצע ןוזחל תומלשב המיאתה 

תולובגה תומדקל הייאר ןמפיוק תטישב איה ,ילילש יאובנ לגעמ ,תאזה תיגולואיתה 

.הלאה 

םלוע םג הוושהו !11-10 ימע)ושוריפב לילג רערעמ הלא ןמפיוק ירבד לע 

תא קר אטבמ לארשי־ץרא לובגכ ןדריה ,לילג לש ותעדל .(147 ימע ,תומש ,ך"נתה 

העיפומה ,תחטבומה ץראב ללכנ אל ןדריה־רבעש הייאר לכ ןיא לבא ,כ"ם תפקשה 

!דכ ,אי !ז ,א ,'בר !אל ,גכ ימש !חי ,וט 'רב) עשוהי 'סבו הרותב םירחא תומוקמב 

דוסיכ תינהוכה הבכשה תא האורה ,ותטישל אקווד העיתפמ וז לילג תחנה .(ד ,א 'והי 

הניא לארשי-ץרא לובג אוה ןדריהש הפקשהה .דועו תאז .רפסב רתויב רחואמה 

,ןיפיקעב םג תאטבתמ איה ,םירישיה םיפרגואיגה םיחוסינב הרותב תמצמוצמ 
הנומתה .םירבד רפסב המושיר זע דחוימבו — הניפ לכב תלחלחמו ,תונוש תורוצב 

סנכיהל הכוז וניאו לארשי םעמ דרפנה השמ תנומת — ד"ס לש הנימב תדחוימה 

דציכ .לארשי-ץראב ללכנ וניא ןדריה-רבעש החנהה לע הלוכ היונב — לארשי-ץראל 

שרופמ קוספבש "םש"הו ,(א ,א 'בר)"םש איבת איל התא םג" תא וז החנה אלב ןיבנ 

ןדריה תחנה אלב .(הל ,א 'בר) "םכיתיבאל תתל יתעבשנ רשא הבוטה ץראה" :ךומסב 

ץראה תא האראו אנ הרבעא" :השמ לש ותניחת תא ןיבנ דציכ ,לארשי־ץרא לובגכ 

ןדריה תא רובעת אל" :םיהולאה תבושת תאו (הכ ,ג ,יבד)"ןדריה־רבעב רשא הבוטה 

תפקתשמו הרותה תא תמייסמה הנומתה תא ןיבנ דציכ ,רקיעבו .(זכ ,םש םש) "הזה 

יכ" :תחטבומה ץראה לא ןדריה-רבעמ ויניעב הפוצה השמ תנומת ,היתורוקמ לכב 

דל ,'ברל הוושהו !כ"סל סחוימה בנ ,בל 'בר) "אובת אל המשו ץראה תא הארת דגנמ 

תא ריבע םוק התעו תמ ידבע השמ" יכ רמול ךרוצ שי םולכו .(א"יסל ורקיעב סחוימה 

ירבד לע תדסוימה לילג תעיבק .הזה רויצה לע ןעשנו ךייש (ב ,א 'והי) "הזה ןדריה 

הניא דל-ט ,בכ 'והיל קר ןדריה ברעמב לארשי-ץרא םוצמצ תא תסחיימה ,דלפנייו 

.לבקתהל הלוכי 

,ד־א ,דל 'בר לש ץראה תולובגל הנעטה הומכ ןיאמ תפלאמ ןאכ ונניינעל 

.לארשי-ץרא תולובגב ןדריה-רבע תללכהל היארכ דלפנייו איבמש 

,דעלגה תא הלא םיקוספב חאה רואית ללוכ ,לארשי-ץרא תוזוחמ דצל 

דעלגה תעפוהמ .יחרזמה ןדריה-רבעל ללוכ םש ,םירחא תומוקמב ומכ ,ןאכ שמשמה 

־רבע תא תחטבומה ץראה אופא תללוכ ,םימודקה תורוקמל דוגינב" :דלפנייו קיסמ 

רבעש החנהה יכ ,ןכתית אל וז הפקשהש רורב ליעל ונירבדמ לבא ."יחרזמה ןדריה 

קוספה לש וליפאו ולוכ קרפה לש דוסיה תחנה איה לארשי־ץראב לולכ וניא ןדריה 
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ירהש ,תעטוקמה ותרוצב אלו ואולמב ותוא טטצנ םא ,הייאר דלפנייול שמשמה 

."ריבעת אל המשו" :םייתסמ ד קוספב ץראה רואית 

תא ריבסהל ונילע ונחרוכ לעב ?תאזה היולגה הריתסה תא ריבסהל ונילע דציכ 

םירבסהל הליבקמ ךרדב "ריבעת איל המיק" הרזגה תאו ובנ רהמ ץראה הארמ 

תורוקמ לכ תחנהל הוושה — קרפה לש תידוסיה החנהה :רמוא הווה .םימדוקה 

רשא" :תובאל החטבוהש הלודגה ןענכ איה לארשי-ץראש איה — םירחאה הרותה 

דבעושמ קרפה לכו ,רקיע וז החנה .ןדריה-רבע תא תללוכ הניא וז ןענכו ;"יתעבשנ 

תנומת איה ,לארשי-ץרא לש תרחא הנומת תצבצבמ תאזה הפקשהה ךותב לבא .הל 

ךכמ דרטומ וניא וא/ו שיגרמ וניאו הירחא ררגנ רבחמהש ,תילאירה לארשי-ץרא 

,לילגו דלפנייו תעדל דוגינב ,רמולכ .ולש דוסיה תחנהל המיאתמ הניא וז הנומתש 

אלא ,ןדריה-רבע תא תללוכה הפקשה תוארל ןיא ,"יתעבשנ רשא ץראה תאז" בותכב 

לש ותימאל ."יתעבשנ רשא ץראה"־ל המיאתמ הניא קוספב תראותמה ץראה ,ךפיהל 

ץראש ינפמ ,רתוי דוע ךבוסמ ןאכ ףקתשמה לארשי-ץרא לש תונומתה ךבס רבד 

תאצמנ אלא ,תילאירה לארשי-ץרא תא ירמגל תפפוח הניא ןאכ תראותמה לארשי 

ראב דעו ןדמ" לש תירוטסיהה לארשי-ץרא ןיבו תובאל החטבהה תולובג ןיב ,ךוותב 

החטבהה תולובגמ לואשה ,"ןורחאה םיה דע" יפרגואיגה ןויצה דמלמ ךכ לע ."עבש 

.תילאירה תולחנתהל םיאתמ וניאו 

,הפוצר תחא תיתורפס הדיחיב ןאכ םיצבצבמה לארשי-ץרא ימוחת ןיב הבריקה 

ןיאש ,םיקוספ העבראב ןאכ וצבקנ .היולג עשוהי 'ס לש לארשי-ץרא ימוחת ןיבו 

ץראה םוחת :ה-ד ,א 'והיב העיפומה תובאל תחטבומה ץראה םוחת :םהיניב דירפהל 

לש םייניבה םוחתו :זי-זט ,אי שוביכה םוכיסב עיפומה תירוטסיהה תובשייתהה לש 

ץרא לש םינוש םימוחת ץוביק םצעל םג .טי־גי םיקרפ ,םיטבשל תקלחנה ץראה 

.ןלהל הארנש יפכ גמ-אמ ,אכ 'והיב הליבקמ שי הפוצר תחא הדיחיב לארשי 

רפס רבחמל ריתנה ,שבכיהל 'ובנ-ץרא' הדיתע םאו — לואשל םילוכי ונאו 
?"אב לכה" רמול עשוהי 

עשוהי רפס רוביח 

עשוהי 'סב םיטרופמה םינושה שוביכה יחווידל םינופו םיבש ונא םירבד רפסמ 

לעו םינושארה םירקוחה לש םירקחמ ךמס לע .וב תויוצמה תויתורפסה תובכשלו 

:עשוהי 'ס לש ורוביח תדיחל אבה ןורתפה תא עיצמ ינא ליעל וננויע דוסי 

ןיא .תורוקמ המכ ודמע עשוהי 'ס לש ,דחאה ,יתרות־הנשמה רבחמה ינפל 

רפס :ויה םיירקיעה תורוקמהש רעשל בורק לבא ,םרפסמבו םרואיתב קיידל ונתלכיב 

שוביכה תונועריג תמישר םג ילואו כ"סל בורקה דוקמ ,תולחנה רפסו םישוביכה 

תורוקמה תא .םרואיתב קיידל השקש — (גי ,י)רשיה רפס ןוגכ — םיפסונ תורוקמו 
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רפסב דואמ תטלוב תוברועמה .הנוש תוברועמ תוגרדב ורוביחב עימטה הלאה 

דוביעב ומתוח רכינ םישוביכה רפסב םג ,לבא .תולחנה רפסב רתוי הנטקו םישוביכה 

תפקשהש ינפמ ,דחוימב תטלוב וז הדבוע .ולשמ םירופיס תריציב אלו םירופיסה 

דעו ריעש הלועה קלחה רהה ןמ" :םלשו ללוכ שוביכ לש יתרות-הנשמה רבחמה 

,וינפל חנומ היהש ירופיסה רמוחל המיאתה אל ,(זי ,אי)"ןונבלה תעקבב דג לעב 

אל םירופיסה רבחמ לבא .תיפרגואיג הניחבמ םצמוצמ םוחתב םירופיס רקיעב ללכש 

התוא ,ותפקשה יפל השבכנש ץראה םוחתל םמיאתהל תנמ לע ולשמ םירופיס רצי 

ויהש תורוקמל בציעש תרגסמב רקיעב םינד ונא ןאכ .18םירופיסה תרגסמב אטיב 
.ודיב 

החוסינב ץראה תחטבה תא רבחמה ביצה ,םישוביכה רפס תליחתב ,ורפס שארב 

,םש קוספה ןושלכ ,"השמ לא יתרבד רשאכ" ץראה .(ד -ג ,א 'והי) קיתעה יתרותה 

םויסבו ותחטבה תא 'ה םייק רבחמה תעדל .ד"ס לש "יתעבשנ ר#א ץראה"ל הליבקמ 

לככ ץראה לכ תא עשוהי חקיו" :יללכ ןפואב םכסמ אוה (גכ ,אי) שוביכה ירופיס 

לש טרופמ רואית זי-זט ,אי 'והיב עיפומ הז םוכיס דצל ."השמ לא 'ה רבד רשא 

הליבקמה ,עבש ראב דעו ןדמ תילאירה לארשי־ץרא יפ-לע םעפה ,עשוהי ישוביכ 

לש הזה שוביכה .(ףוחה תלפשמ דבל)ובנ תגספמ הארמה תא הבציעש לארשי-ץראל 

'ה רבד תומשגתה רבחמה יניעב אוה ,הירוטסיהה ןמ רבחמל העודיה לארשי-ץרא 

.שוביכה תודלותל ולש ירקיעה רוקמה תא ףיקהל רחב וז תיבויח תרגסמב .השמל 

.חתמ ןהיניב שיש ,תוקיתע תופקשה יתש הבריקב תללוכ רבחמה לש וז הפקשה 

הלוכ לארשי־ץראש — היינשה :(הרותה לש) הלודגה ץראה תחטבה — תחאה 

ןייע) םיקיתעה ויתורוקממ לביק הלאה תופקשהה יתש תא .לארשי ינב ינפל השבכנ 

.(דועו:י־ט ,ב ימע 

עובקל השק :דכ-ט ,בי !גמ-חכ ,י ןוגכ תומישרבו תואצרהב לבא ,שממ םירופיסב םירומא םירבדה .18 

.רצויכ םג םש ותוארל ןיא םאו יתרות-הנשמה רבחמל סחיל שי המ 

ידי לע רבחתנ עשוהי 'סש רובסה ,ןמפיוק דגנ היאר דוע תרגסמהו םירופיסה ןיב הזה רעפה ןמ 

רפוס ידיבש חינהל השק יכ ,(107 ימע ,יארקמה רופיסה) םיטפושה תפוקת תישארב תורוק רפוס 

םג ןאכמש ןייצלו וז הנחבה ןזאל יואר ךא .רתוי םימלש תורוקמ ויה אל תוערואמל ךכ לכ בורק 

ןמזל םיבורק תורוקמש חינהל ריבס .תורוקמה רוביח ןמזו רבחמה ןיב רכינ ןמז חוורל הייאר 

תיארקמה תורפסב תומוקמ המכש ריעהל שי דועו .ותפקשה תא רתוי םימלוה ויה רבחמה 

שוביכ לש תשבוגמ תיתורפס תרוסמ םהירבחמ ינפל הדמע אלש םשורה תא םיררועמ ,הקיתעה 

הלאה תורוקמה לכ .דועו בי-ו ,בי א"מש ;חע 'הת ;(י )אי-א ,וב 'בד •,טי-א ,וט ימש ןייע .חאה 

שוביכ רחאל תוערואמה רואיתב םג םקלחו — חאה שוביכל ומדקש תוערואמה רואיתב םיכיראמ 

תורפסב קר יוצמ רתוי טרופמ רואית .דבלב זמרב םיקפתסמ שוביכה םצעל לבא — חאה 

תודלות תא ראתל תיתרות-הנשמה הפיאשהש רעשל בורק .הכ-גכ ,ט הימחנ ןייע :תרחואמה 

םג ןאכמו .תורוקה לש םילודג םיקלח רוצילו רזחשל ,החרוכ לעב ,הצלאנ ףוצר רואית לארשי 

.הקיתעה הרותב חאה שוביכ ללכנ אל עודמ ,הישוקל הבושת 
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.תגלפומ תומדק ינמיסב עובטה ,םילהתב 'פ רומזמ דחוימב ףלאמ ונניינעל 

תולובגל ,"םלוג שרגת" :שוביכהו שוריגה לש האידיאה תא רבחמו ףרצמ הז רומזמ 

T V י J TT VI T ~ T V * '1 ־ ־ I תואמגודב וניארש המל המודבו ."היתוקנוי רהנ לאו םי דע הריצק חלשת" :החטבהה 

.תופקשהה ןיבש דוגינל שח אל הלעמל 

םיה דע"ל הליבקמה — ףוחה תלפש תא ללכ רבחמה שריש תולחנה רפס 

תובשייתהה םוחתל ץוחמ תופוקתה לכב הרתונש — ב ,דל 'בר לש "ןורחאה 
תא תמאב ללכ אל יתרות-הנשמה רבחמה .םלועמ האולמב השבכנ אלו תילארשיה 

םידקה ךכ םושמ ,(זי-זט ,אי) עשוהי ישוביכ לש טרופמה רואיתב הלאה םיקלחה 

ונייצ רבכ .ושבכנ אלש ץראה יקלח לש תטרופמ המישר תולחנה רפסל רבחמה 

אילפהל םימיאתמ ,גי קרפ תחיתפב םינמנה ימואלה שוביכה תונועריג תמישרש 

לבא .םישוביכה רפס ףוסב רבחמה איבהש יבויחה שוביכה לש טרופמה םוכיסל 

יבויחה םוכיסה ירבד לע חסונ יונישב רבחמה רזוח ,(גמ־אמ ,אכ)תולחנה רפס םויסב 

,שלחנ ותחיתפו תולחנה רפס םויס ןיבש דוגינה .(גכ ,אי) םישוביכה רפס ףוסמ ולש 

תובאל 'ה חיטבה רשא ץראה איה השבכנש ץראהש העדוהב םייסמ רבחמהש ינפמ 

.(גכ ,אי-ל המודב)החטבהה תולובג לש קייודמ ןויצמ ענמנו 

הארמב תפקתשמה ץראל המודב — אכ קרפ ףוס לש רואיתב תפקתשמה ץראה 

לארשי-ץרא תא תללוכ איה :םימוחת השולש לש בובריעמ הרצונ — ובנ רהמ 

ץרא ןיב בובריעה תא :עשוהי ידיב רבחמה תפקשה יפ־לע השבכנש ,תילאירה 

תאו :םיטבשל עשוהי קליחש ,"ןורחאה םיה דע" ,תחטבומה ץראהו תילאירה לארשי 

הנשמה ןוירוטסיהה יניעב .תובאל העובשה ןמ החטבהה תולובגב לארשי-ץרא 

אוה ןכ לעו 'ה רבד תומשגתהו החלצה אוה ורודו עשוהי ידיב ץראה שוביכ ,יתרות 

לארשי-ץרא לש םירואיתה תשולשמ :רמאנ ונתטישל .יבויחה דצה םוכיסב עירכמ 

ץראש תחוורה תרוסמהו תילאירה לארשי-ץרא די תרבוג ,רבחמה תעדותב םייוצמה 

יפל אב לכה ןלהל הארנש יפכ ,םנמא ."אב ליכה" ךכ םושמו ,הלוכ השבכנ לארשי 

םנמא ץראהש יתרות-הנשמה רבחמה יניעמ המלענ אל יכ ,עשוהי לש ורודב ,העש 

.אב לכה אלו השבכנ ץראה לכ אל תאז לכב לבא ,אב לכהו השבכנ 

תיתוכאלמ הריצי ןאכ םיארוב ונאש ,תודיחיה ףוריצ תכאלמ דגנ ןועטל ןיא 

תודיחיהש ינפמ — תישאר .עשוהי 'סב הזמ הז בר קחרמב םייוצמה םיעטקמ המלש 

:םירופיסה תרגסמב תואצמנ ןלוכו יתרות־הנשמ םתוחב ןלוכ תועובט ןאכ תופרוצמה 

םג עשוהי 'סב יוצמ ,תודרפנה תודיחיה תרזעב ונרזחישש תונויערה ףוריצ — תינש 

תובישח ותודעלו ,גכ קרפ דחוימב אילפמ ןאכ ונניינעל .הפוצר תחא הדיחי תרגסמב 

.(246-244 ,ימע עשוהי 'ס ,ןמפיוק הוושהו)תערכמ 
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הז קרפש החנהה דואמ תרבתסמ .עשוהי 'סב רפוסמה לש םוכיס אוה גב קרפ 

תיתרות-הנשמה תרגסמל ךייש קרפה ,םוקמ לכמ .19עשוהי 'ס לש ירוקמה ומויס אוה 

תורפסה תולוגסל תינייפוא המגוד איה גב קרפ לש םוכיסה תאצרה .םירופיסה לש 

הניאש הפקשהה תקדיצל תכתוח החכוה איה .הלש תונויערה ךלהמו תיארקמה 

םדגבו תראשנה ץראב ןוידה אוה קרפה רקיע .םינוש תורוקמ לע הריתסה ןמ הקיסמ 

השמ תרותב בותכה םויקל תצרמנ השירדב הוולמ ולא תולאשב ןוידה .םיראשנה 

הוולמ תאזה השירדה .(בי) "םיראשנה הלאה םלוגה רתי"מ תולדבתהל רקיעבו 

.ואלמי אל םא — םויאבו ;השירדה תא לארשי ינב ומייקי םא — יאנת לע החטבהב 

םכיהלא 'ה רבד רשאכ םצרא תא םתשריו" :ץראה לש םלש שוביכ איה החטבהה 

"םכינפלמ הלאה םיוגה תא שירוהל םכיהלא 'ה ףיסוי אל" :אוה םויאה .(ה)"םכל 

הנהו .הלוכ השבכנ אל ץראהש אוה םויאהמ ןהו החטבההמ ןה ,עמתשמה .(גי 'ספ) 

:(די ,גב)עשוהי ףיסומ התוא םיוולמה החטבהלו םויאל ףקות הנשמ קינעהל תנמ לע 

םכילע םכיהלא 'ה רבד רשא םיבוטה םירבדה לכמ דחא רבד לפנ אל יכ ...םתעדיו" 

."דחא רבד ונממ לפנ אל םכל ואפ לכה 
 - T VT T ־־ * TV TT V

תאו שוביכה לש ןועריגה תא — תופקשהה יתש תא ףרצמ עשוהי לש ומואנ 

ןיב הריתס ןיא רבחמה יניעב .וז דצל וז — שוביכה תחטבה לש האלמה תומשגתהה 

תומשגתהב קפס לכ הריסמ ,רבעב החטבהה תומשגתהש רובס אוה .תופקשהה יתש 

.דיתעב החטבהה 

תונויערה ינש לש ףוריצהש ,ןיחבהל בושח .לטבל רשפא-יא תאזה הייארה תא 

אוה ,רמולכ .םינרדומה םירקוחה לש היעבב ןומדקה רבחמה תוטבחתה ךותמ אב אל 

ןורתפ תעצהו תופקשהה יתש לש ןמויקבש היעבב בתוכה תוטבלתה לש האצות וניא 

תופקשהה יתשש דיעמ השרפה ןויגה לכ — ךפיהל שממ אלא ,ןהיניבש דוגינל 
.20רבחמה תעדותב וז תא וז תומילשמ 

םירקוחה לש וז ןיבל ןאכ העצוהש הפקשהה ןיב דירפמ המ ןייצל יוארה ןמ 

?ןמפיוק תפקשה ןיבו הניב המ ,רקיעבו ,םימדוקה 

תססובמ ןאכ תעצומה הטישה םג ,הלעמל יתאבה םהיתועד תאש םירקוחה לככ 

.רפסה בוציעב עירכמה הדיקפתבו עשוהי 'סב תיתרות-הנשמה הבכשב הנחבהה לע 

ןמיס אוה םש תירוטסיהה האצרהב יניס ןורסחש ריעהל שי ,ושוריפב ןמפיוק יקומינ לע ףסונב .19 

קרפה ,הארנה לככ .הקיתעה תורפסה לש הירוטסיהה תואצרהל קרפה תא ברקמו תגלפומ תוקיתעל 

עבקנו יתרות־הנשמה עשוהי 'סל ףרוצש רעשל בורקו תיתרות-הנשמה תרגסמה ןמ קיתע ומצע 

.תעדל םילוכי ונא ןיא ,ימ ידי-לעו יתמ .ןורחא קרפכ 

.ז 'ברב היוצמ םידגונמ םיתעלו ,םינווגמ תודוסי תללוכה תיתרות-הנשמ האצרהל הבורק המגוד .20 

:גל-כ ,גכ ימש)תוקיתעה תויתורפסה תורוסמה תא תיתרות-הנשמ הפקשהב שבוכו דבעמ הז קרפ 

הייאר ונינפל ."רהמ םתןבאהו" :ג ,ט 'ברל "רהמ םתל? לכות אל" :בכ ,ז 'בר הוושהו .(זט־אי ,דל 

.תיתרות-הנשמה תורפסה ךותב יוצמ דוגינהש תפסונ 
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ימוכיס ןיב םייוצמה םילדבהה ןמ לילגו בוטיחא וקיסהש תויתורפסה תונקסמב ונרפכ 

תיתרות-הנשמה תרגסמה ןיב יכ םירבוסה םירקוחה תעד תא וניחדו םינושה שוביכה 

,ורוקמב יטבש ,יקלח שוביכ לע םירפסמ םירופיסה — רעפ םייק םירופיסה ןיבו 

ותנחבה תא ונלביקו — םלש ימואל שוביכל תנעוט תיתרות־הנשמה תרגסמה וליאו 

תויוצמ שוביכה לע תופקשהה יתשש (רחואמה טלא הל םיכסהש) ןמפיוק לש 

הנחבהש ןמפיוק לש ותנקסממ םיגייתסמ ונא ,תאז םע דחי .תיתרות-הנשמה הבכשב 

הבכשהש תחוורה העדה תא םילבקמו עשוהי 'ס רוביח תא םידקהל ונתוא תצלאמ וז 

םירבד רפסב עשוהי 'ס לש ורוביח ןמז תא רושקל ונתוא תבייחמ תיתרות-הנשמה 

.הרהבה בייחמ ןורחאה טרפה .והישאי תפוקת לש 

טלא לש האדוההש ,ןמפיוק ןעט (4 ימע ,עשוהי 'סל ושוריפב)טלאל ותבושתב 

טלא תא תבייחמ ,תיתרות־הנשמה הבכשב לולכ תראשנה ץראב ןוידהש הנחבהב 

תמדוקה םתחנה םע תבשייתמ הניאו ,עשוהי 'ס רוביח תא םידקהל ותעדב םידדצמהו 

תרגסמהש — הלוכסאה לש הנושארה החנהה ןיב .והישאי תפוקתל רפסה רוחיא לש 

ימע ,םש)הינומרה שי וז תרגסמ לש רוחיאה תחנה ןיבו — המלש החלצה לע תרפסמ 

תא ראפל ידכ ,החלצה לע הרפיס תרחואמה היגולואיתהש תעדה לע לבקתמ .(10-9 

תיתרות-הנשמה הבכשב רבוע ערקהש החנהה תא לבקמה ,םלוא .עשוהיו השמ 

היגולואיתה האיצמה עודמ .תמדוקה ותעדב קיזחהלו ךישמהל לוכי וניא ,המצע 

?התדבתנש האובנ הידי ומב הארב עודמ ?תילאידיא ץרא תרחואמה 

הטישב ללכ תמגופ הניא לבא תענכשמו הפקת טלא תטיש לע ןמפיוק תגשה 

הרותה לכב תמאב יוצמה ,קיתע דוסי םה החטבהה תולובגש ,החינמה ,ןאכ העצוהש 

־הנשמה רבחמה לחנ תאזה הפקשהה תא .תרחואמ תיתרות-הנשמ האצמה וניאו 

תקולח ץרא תא :לארשי-ץרא לש םינושה םירואיתה ראש םע דחי ויתורוקממ יתרות 

ןמו ויתורוקממ לביק תילאירה לארשי-ץרא תאו תולחנה רפסמ לביק עשוהי 
.הירוטסיהה 

ןאכ דומעל לכונ אל .ןאכ תעצומה הטישב תומגופ ןניא ןמפיוק תונעט רתי םג 

רדסש ןמפיוק תנעט תא ליעל ונאבה .תירקיעה הנעטב קפתסנו ןועיטה יטרפ לכ לע 

ןיא יכו לארשי םע לש ויתורוק תא ףפוח ,ארקמב לארשי-ץרא תולובג לש העפוהה 

.םירפסמ םה הילע הפוקתה ינב םה תורוקמהש חיננ םא אלא וז הפיפח ריבסהל ךרד 

םלש שוביכ םיזוחה תורוקמהש הייאר ןאכמ ,םלש שוביכב הנומאה תטלש א 'והי דע 

ךא ,תראשנה ץראה התווהתה דציכ רפוסמ בי-ב 'והיב :ומצע שוביכה ינפל ורצונ 

רצונ עשוהי 'םש ןאכמ ,שוביכה תמלשהב הנומאה תטלוש ,גכ קרפ דע רפסה לכב 

תלוכיה-יא םע "תיתגרדהה המלשהה ןיבו שוביכה ןיב ,הקיתעה םייניבה תפוקתב 
.ומילשהל 
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תלוכי תפסונ םעפ תאטבתמ ןאכ .ךפיהל ,הזה הנבמה רקיע לע רערעל אב ינניא 

הכירע תונויגהב הפי ראבתמ הז הנבמש אלא ,ןמפיוק לש תיטפואניסה הייארה 

החטבהה תולובגב pאהש ,הקיתעה תרוסמה ךמס לע ,תרחואמ תיתרות-הנשמ 

לש תומדב תורוקה ירחא בקוע יתרות־הנשמה רבחמה .יאנת אלל תובאל החטבוה 

הניא תאזה תומדה .2'שחרתי רשא תא ןיידע עדוי וניא לוכיבכש ,ןמזה ןב דעו רפס;? 

"רחבי רשא םוקמה" :ד"ס לש עובקה חוסינל המוד איה יכ ,ונתוא אילפהל הכירצ 

הריבסמ תוערואמה דצל תאזה תולהנתהה .םוקמה תוהז תא ,זמרב ולו ,ריגסמ וניאש 

רפס רחאל שוביכה תמלשה-יאל הביסכ עשוהי תנקיז תא רבחמה עבוק עודמ 

ןויער תא עשוהי תנקיזל רבחמה ףרצמ עשוהי 'ס ףוסב עודמ ;(א ,גי) תומחלמה 

אוהשכ ,םיטפוש 'ס תליחתב עודמו :החטבהה לוטיב לש םויאב הוולמה ןויסינה 

תא טימשמ אוה ,(אכ ,ב 'פוש> "שירוהל ףיסוא איל" :םויאה תומשגתה תא ראתמ 

תא םב תוסנ ןעמל" :ןויסינכ קר עשוהי בזע רשא םיוגה תא קמנמו הנקיזה קומינ 

.(בכ ,םש םש) "לארשי 

אטח לע שנועב םיטפוש 'סו עשוהי 'ס ןיב לדבהה תא ראבל שי המוד הטישב 

,תולילאה לע שנועה גי ,גכ 'והיב .(32 ימע ,םיטפוש 'ם ,ןמפיוק הוושה) ,תולילאה 

ןויליכב םויא םג ללוכ אלא ,הלוכ ץראה תשוריל החטבהה לוטיבב םצמטצמ וניא 

אל יכ" :הלוכ תיארקמה תורפסבו יתרות-הנשמה דבורב רוגשה חסונה יפ-לע רומג 

המדאה לעמ םכרבא דע ...םכינפלמ הלאה םיוגה תא שירוהל םכיהלא 'ה ףיסוי 

לוטיב קר אלא ,רכזנ וניא רומגה ןויליכה אכ ,ב 'פושב וליאו .רגו "תאזה הבוטה 

םיוגה ןמ םהינפמ שיא שירוהל ףיסוא אל ינא םג" :תראשנה ץראה שוביכל החטבהה 

לע רומשל יתרות־הנשמה רבחמה היה לוכי עשוהי 'סב ."תמיו עשוהי בזע רשא 
 T

— ול העודיה תואיצמה ותוא הצליא םיטפוש 'סב לבא ,ולש הלוכסאה תונורקע 

,ןמפיוק לש ותפיאש .שנועה תא םצמצל — הילע ךמסנש הקיתע הפקשה םג ילואו 

ותוא תברקמ ,םינוש םירבחמ ידיב ובתכנ םירפסהש תאזה הפקשהה ילדבהמ חיכוהל 

םויקש םירובסה — הלעמל וניחד םתעד תאש — וירקבמ תונעטל ילאסקודרפ ןפואב 

,רמול ןתינ ןאכ םג .םינוש תורוקמ תחכוהל תקפסמ הייאר אוה תודוסי ןיב םידוגינ 

שי דועו .ותעדותב םיצצורתמ םידוגינהו תוריתסהש דחא רבחמ ונינפלש ,רמול ףידעו 

תוערואמה תא התארש ,תרחואמ תוגה לע עיבצמ גרודמה הנבמה אקווד יכ ,רמול 

גולואיתה ןוירוטסיהל ראבתהש ןויגיהה יפ-לע םתוא הכרעו תירוטסיה הביטקפסרפב 

.22םלשוה ךילהתהש ירחא בר ןמז קר 

חינמה ,ח ,טי 'בד םג ןייעו !רבחמה לש העידי לע דיעמ "רהמ םתלכ לכות אל" :בכ-כ ,ז 'בד לבא .21 

.שוביכב םיבלש 

תונועריג ןיב (א 'םוש ןכ אלו) לידבמ עשוהי 'ס לש רבחמהש ןמפדק םיעטמ קדצב ,לשמל .22 
רפסב םיטבשה תלחנ רואיתב םשור אוה םייטבשה תונועריגה תא .םיימואל תונועריגו םייטבש 

וז הדרפה .שוביכה ימוכיסבו תולחנה רפסל תיללכה החיתפב םיימואלה תונועריגה תאו תולחנה 

תלפש תא םשר עודמ ?ימואל ןועריגל בשחיי המ רבחמה עבק המ ךמס לע :הלאשה תא תררועמ 
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שוביכ — החטבה :םירקיעה ויבלש לע יתרות־הנשמה הנבמה תא ונתכרעה 

דחא רפוס תריציכ ,החטבהה לוטיב — אטח — שוביכה תמלשהל החטבה — יקלח 

:ןייע)תדרפנ הפוקת לש דה הלאה םיבלשה ןמ דחא לכב האורה ןמפיוק תעדמ הנוש 

קר לבא — רתוי הבורקו (382-381 ; 154 ימע ,ןושאר רפס ,ינש ךרכ ,הנומאה תודלות 

הלוכסאה לש ירוטסיהה ןיינבב ךבדנ איה הריציהש רובסה תונ תעדל — וז הניחבמ 

.23תיתרות-הנשמה 

אוה המו ויתורוקממ יתרות-הנשמה רבחמה שרי המ קייודמב עובקל לכונ אל 

תניינעמ רקיעב .ול ומדקש םיקיתעה תורוקמב תוננובתה ךמס לע ,ותוגה ירפ 

איה תיקלחה התמשגהל התומלשב החטבהה ןיבש רעפב תוטבלתהה םא ,הלאשה 

ןיא .ויתורוקמב ,הקלחב וא התומלשב ,אצמ התוא םגש וא ,רבחמה לש ותריצי 

התסינו הטבלתהש ,תרחואמ תוגה ןאכ תאטבתמש תורשפאה תא ןיטולחל לולשל 

םגש חינהל הטונ ינא לבא הקיתעה תרוסמה ןמ הלחנש םידגונ תודוסי ןיב םילשהל 

םיקיתע תורוקמ המכמ יכ ,הלאשה רצוי תא יתרות־הנשמה רבחמב תוארל ןיא ןאכ 

הרותב תומוקמל רקיעב יתנווכ .הלא תולאשב הטבחתה הקיתעה הפוקתה םגש הארנ 

לש םתוחב עובטה ,ה-א ,'ב 'פושב םיכובה רופיסלו שוביכה תויטיא תא םיצרתמה 

שואיה איה יכבה תביסש ןמפיוק לש ותרעשה דואמ הריבס .24תגלפומ תוקיתע 

תעדותמ המלענו ירמגל הספאש הווקת — המלשה ץראה לש םודקה םולחהמ 

תא ימואל ןועריגב םשר אלו ימואלה ןועריגב ,תמח אובל דע דג לעבמ ^אה-ןופצ תאו ףוחה 

החטבהה תולובגמ םיקלחה תא קר ימואל ןועריגב רבחמה םשר עודמ ,רחא חוסינב ?לאערזי קמע 

רבחמה תטישמ .ףוחה תלפש ילב עבש ראב דעו ןדמ לש תילאירה לארשי־חאל קחמ םירצמה 

םשרש םימוחתבש עדוי אוה ,רמולכ ,תירוטסיהה תילאירה לארשי^א תא ריכמ אוהש דומלל שי 

השק .םיאבה תורודה םהב ולחנתי אלו עשוהי לש ורודב לארשי ינב ולחנתה אל ימואל ןועריגב 

תאז עדי דציכ .םיטפושה תפוקת תליחתב יח רבחמהש ןמפיוק לש ותחנה םע תאזכ העידי םולהל 

.ןמז קחרממ תוערואמב הפצ אל םא רבחמה 

M. Noth, Überlieferungsgeschichtliche Studien, Tübingen 1957, pp. הוושה .23 
;אל-חכ ,דכ 'והי) עשוהי תומ לע העדוהה תלפכה תאש תחוורה הרעשהה דואמ תכשומ . 8-9 

בוליש לע ,םירחא תומוקמב ומכ ,ןאכ םג העיבצמה ,תרשקמ הרזחכ ריבסהל שי (י-ו ,ב יפוש 
.גכ 'והי רחא ו ,ב יפוש אב הליחתכלמש ,רמולכ !תינוציח תיתורפס הדיחי 

םאיבהו לארשי ינב ינפל ךלהש גכ ,גכ ימשב רכזנה ךאלמה תרוסמ וב תצבצבמש וניחבה רבכ .24 

ודובכב 'הש תרוסמה תא הינפ לע ופידעה תרוסמה יבצעמש ינפמ ,התחדנ וז הקיתע תרוסמ .ןענכל 

ןייעו :זט,כ 'דמב -,ו־ב,גל ;טי,די ימש ,ןייע .םידירש הנממ ורתונ לבא ,לארשי תא עישוה ומצעבו 

אוה ומצעבו ודובכב 'ה אלא ךאלמ אלו ריצ אלש שיגדמה (םיעבשה חסונ יפ-לע) ט,גס 'שי םג 

תרוסמ ןאכ תדהדהמש ךכ לע ודמע רבכו .ךאלמה תרוסמ דגנ ילוא םינווכמ איבנה ירבד :עישוהש 

תסריגב .(ה-ד ,בי 'וה ,וכ ,כ 'פוש :ח ,הל 'רב)תוקמנה רשועב ארקמב העיפומה לא-תיבב יכבה 

ילארשי דוביע איהש רשפאו .רתויב המודקכ תיארנ וז הסריג .ומצע ךאלמה אוה הכובה ,עשוה 

יכבכ ןאכ העיפומה ,יכבה תרוסמ ,ןכ םאו .לא-תיבב הרושק התייהש תיגולותימ יכב תרוסמל 

.תימואל תרוסמל תימוקמ תיגולותימ תרוסמ תכיפהל דחוימב האנ המגוד איה ,ירוטסיה ימואל 
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יתרות-הנשמה רבחמהש תוקיתעה תורוסמב קר רכז הל רתונו תורחואמה תופוקתה 

.ורפסב עימטה 

עשוהי רפסב תינהוכה הבכשה לש המוקמ 

תרגסמל המדק רפסבש תינהוכה הבכשהש עבונ ןאכ תעצומה הפקשהה ןמ 

.םיטרפב תוננובתהמ םג הרושיא תא תלבקמ וז תיללכ הכרעה .תיתרות-הנשמה 

לש םויסבו החיתפב העיפומ (גמ-אמ ,אכ :ו-א .גי) תיתרות-הנשמ תרגסמ :לשמל 

החנהב תאזכ תרגסמ םיאתהל השקו ,ויתורגסמב תוחפל ,כ''סל בורקה תולחנה רפס 

לשמל) ךכב םישחה םיבר םירקוח ,ןכאו .ןורחאה דבורל תכייש תינהוכה הבכשהש 

.ךכב םיקדוצ םה יכ ןכתייו — תולחנה רפס בור לש ינהוכה יפואב םידומ םניא ,(תונ 

לש ןורחאה בצעמה בלשה התויה לע םיעיבצמ תרגסמב םיעיפומה םיטרפה םג 

רפסל תולחנה רפס תא תרבחמ גי קרפב תיתרות-הנשמה המדקהה .םינושה תורוקמה 

תומחלמה רפס לש תיפרגואיגה היגולונימרטה תא המיאתמ ,לשמל) תומחלמה 

גמ-אמ ,אכ םויסהו ;("תמח אובל דע" תולחנה רפס לש היגולונימרטל "דג לעבמ" 

ופוסבו רפסה שארבש ץראה תחטבהלו תומחלמה רפסל בוש תולחנה רפס תא רשוק 

תליחתל רזוח (תיתרות־הנשמה תרגסמל ךיישה) ח-א ,בכ .(גכ-וט ,אי :ו-ג ,א) 

.25דל-ט ,בכ לש ינהוכה חבזמה רופיסל רשגכ שמשמו (חי־בי ,א)רופיסה 

:יתרות-הנשמה רבחמה ןייצמ ןדריה-רבע יטבש לש תולחנה תולובג ןויצ ינפל 

,גי) "ול רבד רשאכ ותלחנ אוה לארשי יהלא 'ה ישא הלהנ ןתנ אל יולה טבשל קר" 

םויסב — תיארקמה הרזחה טפשמכ — חסונ ייונישב רזוח אוה הזה קוספה לע .(די 

תקולח ינפל בושו inclusion (גל ,גי) ףסויו הדוהיל תולחנה תקולח ינפל עטקה 

.ז ,חי םיטבשה ראשל ץראה 

;ןבוארו דג תא קר ללוכ חל-א ,בל ימב לש ןדריה-רבעב תולחנתהה רופיס 

,ב"כ עשוהיב ינהוכה רופיסב .ירמגל תינוציח תפסותכ הדיחיה ףוסב קר עיפומ השנמ 

ינהוכה רופיסה ללכ ןאכ םגש ,דל-בל ,הכ םיקוספב השנמ טבש לש ורדעה דמלמ 

שי רופיסה יקלח ראשב השנמ תעפוה תא .דגו ןבואר תא קר הליחתכלמ קיתעה 

גי קרפ לש תיתרות-הנשמה האצרהב ,ןכאו .רופיסה לש יתרות-הנשמה דוביעל סחייל 

26.דגו ןבואר דצל השנמ הנמנ חי-בי ,א 'והיבו 

האב וז הדיחישו ,גכ+ ו ,בכ - אמ ,אכ איה תירוקמה הדיחיהש תונ תחנהב שממ ןיאש ןאכמו .25 

.(תולחנה רפס ילב ונייהד)תומחלמה רפס ירחא הליחתכלמ 

הנואת קר יאדוב יהוז" :ריעהל קחדנ אוהו ריבסהל לוכי ןמפיוק ןיא בכ 'והיב השנמ ןורסח תא .26 

תעבונ ןמפיוק תרעהש ריענ ,ונכרד יפל .(240 ימע ,עשוהי 'ס) "םולכ הזמ דומלל ןיאו תירלבל 

ןאכ הלגתמה ד"סל כ"ס תומדקש ינפמ ,ראתמ אוה התואש הפוקתה ןב אוה רופיסהש ותפקשהמ 

בכרומה רופיסב ןחלופ זוכיר לש תדחוימ הרוצל הייטנה יכ ןכתיי .ותפקשה ירקיעל םצעב החונ 

.יתרות-הנשמה דוביעה לש תמייוסמ העפשהמ תעבונ (טכ 'ספב דחוימב ןייע)הזה 
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:דל-ט ,הל ימב) הרותב השמל ןתינש וצה תא עשוהי םייק דציכ רפסמ כ קרפ 

כ קרפ תאוושה .הגגשב שפנ חצורל טלקמ ירע עבקו (גי-א ,טי :גמ־אמ ,ד ,'בר 

ןונגסב המלשה ללוכ ךא ,ינהוכה רוקמה לע ךמסנ קרפהש תדמלמ הרותה תורוקמל 

,קיסהל ןתינ םיעבשה םוגרתב המלשהה רדעהמ .ד"סב היוצמ הניאש (ה־ד)ד"ס לש 

.27תרחואמ המלשה ונינפלש ,הארנה לככ 

יאישנ םהל ועבשיו" — םינועבגה רופיסב רוריבב םייוצמ ב"ס לש ונושל ינממס 
•• • ; V T S T • ־ 

דבורהש םידיעמ םיקהבומ םינמיס .(זב 'ספ) "הדעל" ,(אכ-חי ,וט ,ט דהי) "הדעה 

תירב תרוכה עשוהי תא טילבמ ירקיעה רופיסה דועב .יאמצע רופיסמ בואש 

(שרופמב עשוהי תא ריכזמ וניאו) הדעה יאישנ לע ינהוכה "רופיסה רפסמ ,םינועבגל 

— תיעמשמ-דח הניא םינועבגה רופיס תודע ,ןאכ ונניינעל .העובשה תדמוע וזכרמבו 

םג לבא ,לילגו בוטיחא תעצהכ תינהוכ המלשה ונינפלש תורשפאה תא לולשל השק 

ףידעה אוהו םירופיס ינש ודמע יתרות-הנשמה רבחמה ינפלש חינהל רתוי ריבס ןאכ 

,ףידעמ היה ינהוכ רבחמ .ינהוכה רוקמה ןמ םיקלח וב בלישו ינהוכ אלה רופיסה תא 

.ותומלשב ינהוכה רופיסה תא ,םתסה ןמ 

,(גב קרפ) יתרות-הנשמ םוכיסו (א קרפ) תיתרות-הנשמ המדקה עשוהי 'סל 

תראשנה ץראה תלאש םג םהיניב — רפסה לש םילודגה םיאשונה תא םכסמו רזוחה 

.תולחנה רפס תחיתפב הנודינש 

תלאשב עירכהל םיאב ונא םא ,הרורב תיתרות־הנשמה תרגסמל ב"ס תומדק 

ענמנה ןמ אל ,תאז לכ םע .עשוהי 'ם לש רמוחה ךמס לע קר םהיניב יגולונורכה סחיה 

ןארמוק לש דיה יבתכ תודע .יתרות-הנשמה רוביחל םירחואמ תודוסי םג רפסב ולעש 

ידכ הלאה תופסותב ןיא לבא ,םירופיסב תודונת לע ונתוא םידמלמ םיעבשה חסונו 
.רפסה לע ללוכה ונטפשמ תא תונשל 

םוכיס 

תלאשל הריקחה לש דבוכה זכרמ תא קיתעמ עשוהי 'ם רוביח תלאש ןורתפ 

.ןאכ הב ונקסעש הלאשה ןמ תדרפנ הלאש וזו ,רפסה תא םיביכרמה תורוקמה 

המכ דע ?םתומדק העיגמ ןכיה דע לבא ,יתרות-הנשמה רבחמל םימדוק הלא תורוקמ 

תואיצמה ןיבו תורוקמה ןיב סחיה המ ?יתרות־הנשמה רבחמה לש ודי םהב תרכינ 

םג היולתו דואמ תמצמוצמ ןהילע תונעל ונתלוכיו תודבכנ תולאש הלא ?תירוטסיהה 

םיאצממ ילב הפוקת רזחשל םיגולואיכראה תונויסנל םישחור ונאש ןומאה תדימב 

.ןמוקמ תאו לארשי-ץראב טלקמה ירע תומש תא הרותב בותכל ףיסומ עשוהי 'סב השרפה רבחמ .27 

ונא תאזכ תיפרגואיג הקולח .הדוהי רהבו םירפא רהב ,ילתפנב תועבקנ ז 'ספב טלקמה ירע שולש 

יחכונה ובוציעלש חינהל בורק ךא ,טושפ וניא דל 'בר לש ובכרה ,םנמא .ב ,דל 'ברב םג םיאצומ 

תשרפש החנהל'תעייסמ איה םג ,הברקב הנחבהה ךכיפלו ,יתרות־הנשמה רבחמה רקיעב יארחא 

.יתרות־הנשמה רבחמה ידיב הבצוע עשוהי 'סב טלקמה ירע 
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לע תויודעה ןמ םלעתהל יאשר וניא תיארקמה תורפסב רקחמ ,םוקמ לכמ .םיבותכ 

שיש תודיעמ תובר תויאר .םירחא תומוקמב םג ארקמב תועיפומה תולחנתהה 

ונדמע ונכרד יפל .תדחואמה הכלממה תפוקתל הלאה תורוסמה ןמ רכינ קלח םידקהל 

ךרוצ ,ןבומכ ,ןיא .(פ 'הת ;אי-ט ,ב סומע) הלא שוביכ תורוסממ םיתש לע ןאכ םג 

תרוסמל תוהז וא ילאיר-ירוטסיהה רבעה תורוקל תונמאנ ולא תורוסמש שארמ חינהל 

תרוסמה תודלות רחא תוקחתהל שקבמה לע — ללככ ,לבא .עשוהי 'םב תאבומה 

תומדקב וא עשוהי 'ס תומדקב קפקפמה לע דחוימבו ,ץראה שוביכ לע תיארקמה 

ותריקח .הלאה תורוסמה לכ תא ותריקחב לולכל ,תירוטסיהה ותונמאנב וא ויתורוקמ 

תא רזחשל ןויסנ םג ,עשוהי 'סל הלאה תורוסמה תאוושהל ףסונב ,לולכל תבייח 

היהת רשא היהת ,ולא תורוסמ ךמס לע קר שוביכה לש תיארקמה תרוסמה תודלות 

.הזכ ןויסינ וכרע אל בוטיחאו לילג .תירוטסיהה ןתונמאנ לע ותעד 

תולאשל בישנש הבושתב היולת הניאו טעמכ ןאכ העצוהש הטישה ,םוקמ לכמ 

'ס לש ותריצי תלאשב וננויע תא ונלבגה הז רמאמב .עשוהי 'ס לש תורוקמה ביט לע 

תורוקמה תכרעה .הרקיעב תיתורפס הלאש איהש ,תיתרות-הנשמה ותרודהמב עשוהי 

:(רתוי תבכרומו)תדרפנ הלאש איה יתרות-הנשמה רבחמה ינפל ודמעש 

שיה ?רחואמ וא םודק עשוהי רפס םאה :החיתפב ונגצהש תולאשה יתשל 

.ונתבושת וז ?תורוקמ לש ףסוא וא דיחא רפס ונינפל 

רוביח ןמזל ןותחת לובגכ תשמשמ תיתרות-הנשמה הבכשה — ןמזה תלאשל 

הדבועה םג :והישאי תפוקתל הברהב םודק וניא עשוהי 'םש תדמלמ איהו רפסה 

הפוקתב רבוחש ,םתסה ןמ ,הדיעמ ינהוכה רוקמה תא ריכמ עשוהי 'ס רבחמש 

םירכינ םניא ןיידעו טעמכ ינהוכה רוקמה תובקעש ,ד"ס רוביח דעוממ רתוי תרחואמ 

,לשמל .רתוי םימודק ויתורוקממ המכ לבא ,עשוהי 'סל רשאב הפקת וז הכרעה .וב 

לש ורודל םדקש רוקממ ,םתסה ןמ ,בואש (אל-אל ,ח) םכשב חבזמה תיינב רופיס 

תריציב וב דושחל ןיאו ,םילשוריב — "רחבי רשא םוקמה תא" ההיזש ,והישאי 

לש ורוביח ןמז לש ןוילעה לובגה תא .ןופצב תומוקמ תשודק םיטילבמה םירופיס 

לובגה ןמ הברה וקיחרהל ןיאש חינהל ריבס ,לבא .עובקל םילוכי ונא ןיא ,רפסה 

תולת יכ ,הז ןוויכב העיבצמ ד"סב עשוהי 'ס לש ותולת .והישאי תפוקת — ןותחתה 

תורוסמה ןמ קלחב ,תוחפל ,וא עשוהי 'םב יולת ד"ס םג ןה .םינפ ינשל תאצוי וז 

שבוככ עשוהי לע תרוסמ אלב עשוהי יונימ לע רפיס ד"סש חינהל ןיא .וב תועיפומה 

וצה יולימ לע הרפיסש הליבקמ תרוסמ אלב ,לכיע רהב חבזמ תיינבל וצ לע וא ןענכ 

.רכו 

םינושה תורוקמה תניחבמ ,דיחא וניא עשוהי 'ם — רפסה לש ותודחא תלאשל 

תא עימטהש ,דחא רבחמ לש רוביח ותויה תניחבמ דיחא אוה לבא .וב םיפקתשמה 

.ונויגה תא םהילע הפכו ורפסב םינושה תורוקמה 
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