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תישארב רפסל ֹושּוריפּו םיּכַח-לא הָקַַדצ
אובמ 
הדאחש ביסח

!adaqa al-"ak#m and his Commentary on Genesis
H. Shehadeh

University of Helsinki

In this study an attempt is made to shed light on a central subject in the field of 
Samaritanism that has not yet received adequate investigation despite the progress made 
in recent decades. Already in the first international conference on Samaritan studies, held 
in the Holy Land in 1988, I called attention to the need to investigate the Samaritan 
exegesis on the Torah. This exegesis is written almost entirely in Middle Arabic and is 
still unpublished. Sadaqa’s commentary on Genesis is the oldest such work to come down 
to us almost in its entirety, and  in two manuscripts. Samaritan commentaries on the entire 
Torah indeed existed in the Middle Ages, but have not survived. The Samaritan Torah 
differs from the Masoretic Torah in over 6, 000 cases.

The following subjects are discussed in this study.

A) The Samaritan manuscripts, especially Abraham Firkovich’s collection, approximately 
1,350 manuscripts in number, purchased in Nablus in 1864.
B) A survey of the exegesis of the Samaritan Torah: what has been studied and what has 
been published to date?
C) Who was !adaqa al-"ak#m, who died in 1223? A sample of his opinions and poetry 
rendered into Hebrew.
D) !adaqa al-"ak#m’s commentary on Genesis: MS. R. Huntington 301 at Bodleian 
Library in Oxford and other manuscripts at the National Library of Russia in St. 
Petersburg.
E) What portions of !adaqa’s commentary have been published?
F) !adaqa’s exegetical methods accompanied by examples.
                   1) Literal, homiletic and symbolic.
                   2) The method of similes.
                   3) Removal of anthropomorphism.
                   4) Etymology, Semantics and linguistic analysis.

A systematic and comprehensive study of the Bodleian manuscript, which consists of 203 
folios, provides the core of this study. I began publishing !adaqa’s commentary in a 
preliminary edition in a series: The first four parts, which include the first forty chapters 
of Genesis, were published in 2014-2015 in ‘‘Samaritan Update.’’ At a later stage the 
substantial variants of Cam III 14 at the National Library of Russia in St. Petersburg will 
be added to the list of variants.
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ריצקת

 ןוידל הכז םרטש ,ינורמושה םוחתב יזכרמ אשונ לע רוא עורזל ינא לדתשמ הז רקחמב
 סנכה תרגסמב רבכ .םינורחאה םירושעב הגׂשוהש תומדקתהה תורמל םלוה
 לש םינומשה תונש יפלשב שדוקה ץראב ךרענש ,תונורמושה לע ןושארה ימואלניבה
 ,הרותל םינורמושה תונשרפ רקחמב ךרוצל בלה תמושת תא יתבסה ,הפלחש האמה
 ,תינוניב תיברעב הלוככ הבור הבותכ וז תונשרפ .םינורמושה לש דיחיה שודקה םרפס
 טעמכ ונילא עיגהו דרׂשש רתויב םודקה אוה ,ןניקסע ובש ןושארה שמוחל הקדצ שוריפו
 ודבא ךא םייניבה-ימיב םימייק ויה ןכא הרותה לכל םיינורמוש םישוריפ .ותומלשב
 תששב םידוהיה לש יתרוסמה חסונהמ לדבנ םינורמושה תרות חסונ .םיתעה ףולחב
 .בוריקב םירקמ יפלא

.םיאבה םיפיעסב םינודינה םיאשונה תורתוכ ןלהל

 )1874–1785 ,ףשר ןבא( יארקה ץיבוקריפ םהרבא ףסוא רקיעבו םיינורמושה דיה-יבתכ )א
.1864 תנשב םכש ינורמושמ שכרנש רפסמב 1350-כ
.הכ דע םסרופ המו רקחנ המו תינורמושה הרותה תונשרפ לע הריקס )ב
 ותרישו ויתועדמ םגדמ ,1223 תנש ירחא דימ ומלועל ךלהש םיּכח-לא הקדצ אוה ימ )ג
.תירבעל םוגרת יווילב
 ילדוב תיירפסבש R. Huntington 301 די-בתכ :תישארבל םיּכח-לא הקדצ שוריפ )ד
.גרּובסרטפ טנסב היסור לש תימואלה היירפסבש םירחא די-יבתכו דרופסקואב
?תישארב רפסל םיּכח-לא הקדצ שוריפמ םסרופ המ )ה
.תואמגוד יווילב הרותל ושוריפב םיּכח-לא הקדצ תוטיש )ו
.זמרהו ,שרדה ,טשפה )1
.םייומידה תטיש )2
.המשגהה תקחרה )3
.ינושל חותינו ,הקיטנמס ,ןורזיג )4

 ןוידה תוהמ תא סנרפמ ,םיפדה 203 ןב ,ילדוב לש רומאה דיה-בתכב ףיקמו יתטיש ןויע
 .ליעלש םיפיעסב
 הקדצ שוריפ לש תינושאר הרודהמ לש םיכשמהב רואל האצוהב רבכ יתלחתה
 םירשע ומסרופ רבכו ,Samaritan Update רתאב ל’’נה דרפסקוא די-בתכ יפ-לע תישארבל
 םיבואשה םייתועמשמ חסונ יפוליח ופרוצי רתוי רחואמ בלשב .םינושארה םיקרפה
 .גרּובסרטפ טנס תיירפסבש Cam III 14  די-בתכמ
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החיתפ

 תנשב שדוקה ץראב ךרענש ,תונורמושה ידומיל לע ןושארה ימואלניבה סנכב יתאצרהב
 תרּכינה תומדקתהה ףא-לע יכ הדבועה לא ,ראשה ןיב ,בלה תמושת תא יתבסה ,1988
 המכ ןיידע םימייק ,םינורחאה םירושעה ךשמב ינורמושה אשונה רקחמב הגשוהש
 :םימוחתה ינשב הפ םג בוקנלו רוזחל יד .יואר ןוידל וכז םרטש םייזּכרמ םימוחת
 תובר תוירפסב םירוזפה די-יבתכב הרומש ןיידע ּהלוכ טעמכש ,תינורמושה תונשרפה
 ,תונורמושב רתויב בושֶחהו ןושארה רוקמב יתטישו ףיּקמ ןוידו ,אסיג דחמ לבת יבחרב
 ,Rothschild ( אסיג ךדיאמ םיינורמושה דיה-יבתכ 4000-כ ,םיינורמושה דיה-יבתכ רמולכ

1989, 785; Shehadeh, 1991, 276( .
 אל ,םירכזנה םימוחתה ינשב רקחמה בצמ םירושע השולשכ רחאל ,םויה וננובאדל
 .םירבדה ךשמהב רהבויש יפכ טלוב ןפואב רּפתשה

ץיבוקריפ ףסוא

 ,רּפסמב 1350 -כ םיינורמוש די-יבתכ לש רתויב לודגה ץבוקה יכ ןייצל שי
 הכ דע הכז אל ,גרובסרטפ טנסב היסור לש תימואלה היירפסב רומשה
 ףסואה :םשב עודיה ,הז ץבוק םנמא .םירקוחה תיּברמל שיגנו םלוה רואיתל
 הליהקהמ ושכור םש לע ,)1785-1874 ףשר ןבא( ץיבוקריפ םהרבא לש ינשה
 תרכזנה היירפסה ידי לע שַּכרנ  ךכ רחאו ,1864 תנשב םכשבש תינורמושה
 ירקוח דצמ וילא השיגה ךא ,הפלחש האמה לש תונושארה םיעבשה תונשב
 םג .)Harviainen & Shehadeh, 1994, 2003( תירשפא יתלב טעמכ התיה ברעמה
 לש םיעשתה תונש תישארב רּבודמה ףסואל השיגה הרשפאתנש רחאל
 םיאשונה ינש יּבגל ןויצל היואר תומדקתה לכ הלח אל ,הרבעש האמה
 .ורּכזוהש
 דיה-יבתכ ףסוא תא קליח )Leib Haimovich Vilsker 1919-1988( רקסליו ה’’ל
 NLR = National Library( גרובסרטפ טנסבש היסור לש תימואלה היירפסבש םיינורמושה

of Russia(, תוביטח הרשע עבראל )Vil’sker, 1992(. תישילשה הביטחה, CAM III, תללוכ 
-יבתכ 52 תב וז הביטח .תיברע הבותכ ּהלוכ טעמכש ,הרותל תינורמושה תונשרפה תא
 ,ח’’יהו ד’’יה תואמה ןיב וקתעוה ,בוריקב םיפד 2,400 םכותב םיקיזחמה םיעטוקמ די
 רשע העבש םיגצוימ וז הביטחב .ו’’טהו ד’’יה תואמה ןיב קתעוה רמוחה בור םלוא
-לא הָקַַדצ ,ירוצה הדסח בא ,ירְּכס)ו(ע-לא המאלס ןב ףסוי ,הקרמ :ןוגכ דבלב םירּבחמ
 בקעי ןב הקדצ ,ןיד-לא סיפנ בקעי ,היעלא בקעי ןב םהרבא  ,יצבקה םהרבא ,םיַּכח
 ןובקע ,לאעמשי ןב בקעי ,ירטמה התוהז בא ןב היבט ,ינרתיה קחצי ןב םהרבא ,ירצמה
 ןב עשיבא ,הקדצ רי’תא-לא ןּבא ,דיעס יּבא ןב ןיַסוחלא יּבא ןב דיעס וּבא ,סחניפ ןב
 ןוצר עיּבשמ וניא ינורמושה ץיבוקריפ ףסואמ לודג קלח לש ובצמ יכ שיגדהל שי .סחניפ
 .יוחיד לכ אלל חונעיפו רומישל ןתינ ןיידעש המ ליצהל העשה ךרוצו ,הטעמה ןושלב
-יבתכמ דחא לכב רוּבנל ךרוצ שי יכ הז ףסוא תקידבב הסנתהש ימ לכל עודי ,ינש דצמ
 די-בתכל ךייש אל המו ךייש המ בטיה רָרבלו ,םיפד לש ףסואב רּבודמ םיתעלו ,דיה
-יבתכ לע תללוכ הריקס .הנוכנ אלה ‘‘תבותכ’’ ל םיפד ופרוצ תובורק םיּתעל יכ ,םיוסמ
 לש הרמאמב תנתינ גרובסרטפ טנסב היסור לש תימואלה היירפסבש םייחרזמה דיה
  .)Vasilyeva, 1996, 19-35( הביליסו

הרותה תונשרפ
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 לש הרותה חסונמ ֶהנושה ,הרותה ישמוח תשמח ,םינורמושה לש דיחיה שודקה םרפס
 ליחתמ אוה .תירחאהו תישארה ,םרובע לוכה ונה ,בוריקב םירקמ יפלא תששב םידוהיה
 )F "######C$ã +,rb#########õ̀###sירפסמה ךרעה( אירטמיגבו ל’’ב רמולכ ,ד’’מל תואב םייתסמו ף’’לא תואב
 רשפ ,דחא ינורמוש שרדמ רואלו ,רגובה םדאה יּנש לש םלשה רפסמה אוהו ,32 אוה
 ןב השמ איבנל יכ םינימאמ םה .םיפסונ םירפסב ךרוצ לכ ןיאו המלש הרותהש רבדה
 ארובה םעטמ תונמוימהו תלוכיה וקנעוה ,םתנומא יפ-לע םיאיבנה לודג ,דבלב םרמע
 די-בתכב 13 הרוש א202 , ב39 ,א11,א10,ב7 ,ב6 ’מע האר( רחבנה םכֶחה/תלוכי בר/לעופה וא(
 הקימעמ ,תללוכ הנבה הינמכמו הרותה יזר תא ןיבהל )ןלהל רכזומה דרופסקוא
.האלמּו

 םישוריפ רּבחל םירחאַו ליעל ורכזוהש הלאכ םיינורמוש םידמולמ וחרט ,תאז םע דחי 
 ,םייניבה-ימי לש תונשרפב םיעודי תודוסי ינש לע ונעשנ םה ,וז םתכאלמב .הרותל
 לשמל האר ,z############1ú#sF 5z##############1ú#sF [z############wH]( םהיניעב שדוקמה טסקטה תא ןיבהל ידכ לכשהו תרוסמה
 ,אוה טעמ ונילא ועיגהש הלאכ םישוריפ רּפסמ .)14–1 תורוש ב154 ,11-10 תורוש א76 ’מע
 .)Shehadeh, 1993, 59-61( הרותה לכל עטוקמ וא םלש שוריפ ונתושרב ןיאו

 םועז אוה םולה דע הילע בתכנש המו תינורמושה תונשרפה ןמ םסרופש המ ,ןכ לע רתי
 ,הרותל םיינורמושה םימוגרתה ינש ןוגכ ,םירחא םיאשונב רקחמה בצמל האוושהב
 ;Schnurrer, 1785; Levine, 1951; Bóid, 1988; Bowman, 1950; Lowy, 1977( יברעהו ימראה

Shehadeh, 1993, 61; ח’’כשת ,ןיקלה ;2008 ,ד’’כשת ,םטשנויל; n##################?g##################EF ÅùÉàû h##################.#$tZF 
åàÅÖ!û h##################.#$tZF åàÅÖãû h##################.#$tZF åàÅÖiÜû h##################.#$tZF åàÅÑ (. ויה ןכא הרותה לכל םישוריפ 
 א’גַנומ ,ירכס)ו(ע-לא המאלס ןב ףסוי ומכ םירּבחמ לש םטע ירפ ,םייניבה ימיב םימייק
 ףל’ח ןב דיעס יּבא ןב ףסוי ןיד-לא ב’דהומ ריזוהו םיּכח-לא הקדצ ונבו הקדצ ןב
–321 ,ט’’צרת ,יזע ןב Shehadeh, 1993, 61; +M##################P !M( !n##################Y#-#a#EF ÅùäÑF ÇÅÇ-ÇåÉû( ינורמושה

327(.

 ?םיּכח-לא הקדצ אוה ימ

 ,ינורמושה יאקשמדה ּבור’ע ןּב הקדצ ןּב א’גַנּומ ’גַַרפלא-וּבא ןב הקדצ לע וניתועידי
 ,Shehadeh( תוטעומ ןה ,אפורה הקדצ ,1‘‘םיּכח-לא הקדצ’’ תרצוקמה הרוצב םג עודיה

 תביתכב ונייטצה אל ,המ םושמ ,םינורמושהש ינפמ רבדב אלפ ןיא .)460-461 ,1995
 םנמא הלאכ םירוביח יכ ןועטל ריבס ךכ לכ אל ירהש ,םהיגיהנמו םהידמולמ ייח תורוק
.םלוכ ודבא

 טנס תיירפסבש Cam III 14 & Cam III 15 דיה-יבתכ ינשב ץיבוקריפ םהרבא לש ותרעה
 לע הל ןיא ,רמתיא יאצאצמ ןהכ היהש ,םיַּכח הקדצ לע רּבודמ יכ תרמואה ,גרובסרטפ
 לש ומש לא ףסומ ‘ררושמה’ רמולכ ‘רעאש-לא’ ראותה םיתעל יכ ןיוצי .ךומסל המ
.42 ’מע ,JNUL SAM 80 6 דיה-בתכב לשמל ,הקדצ

 בטימ’’ ,)1203-1269( ַהִעְּביַצּוא יּבא ןּבא ,יברעה ןוירוטסיההו אפורה לש ורפסל תודוה
 לע םיאבה םיטרפה תא ,ראשה ןיב ,םיעדוי ונא ,‘‘םיאפורה תובכש תודוא תועידיה

 .‘אפור’ רקיעב ועמשמ יתבר הירוס לש תרבודמה תיברעב וליאו ’םכח’ ושוריפ הבותכ תיברעב ’םיַּכח’  $. 1
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 תועידי לעב ,ןייטצמ דמולמ ,האופר דמילו לוגד אפור היה הקדצ .םיּכח-לא הקדצ
-לא ּכלמ-לא יּכולממה ןטלוסה תא תריש אוה .םירחא םימוחתבו היפוסוליפב תוקימעמ
 תנש ירחא דימ הקדצ לש ותומ דע תוּבר םינש ךשמב ,ּבּויַא ןּב ְרַּכב יּבא ןּבא אסּומ ,ףְַרשא

1223. 

 םג רביח הקדצ 2.ההובג תרוכשמ לביקו ,ןטלוסל ברוקמ היהנ ,הבר הכרעהמ הנהנ אוה
 ,ןרחב ותומב 3.הב ןייטצה אל ךא )םיזורח לש תויצחמ עברא( תיֵּבּוד רקיעבו הריש
 לש ורפסב אבּומה רואל .םיאצאצ אל ךא בר ןוה וירחא הקדצ ריאשה ,םיירהנ םראבש
 תוחפל רּביח הקדצש םידמל ונא ,די-יבתכ רקיעב ,םירחא תורוקמבו ַהִעְּביַצּוא יּבא ןּבא
 ;האופר ירפס Q$ã h#######;m +,#######Q4@+Z +,u#######`CE !A#######e$@(û#######>( הרותה לכל שוריפ :ןוגכ ,םירוּביח הנומש
 E#######,8#######1$( ןוחצינב ןומטמה רפס ּהמשו לאה דוחיי לע ָהּסמ û)Q$ã +J5#######Q1$t#######>( הנומאה לע רפס
'( +,######Q4"######Y? %!A######`$)######$ <######Q$ã +,######oU= '( +,######e4S( )+M######P !M( !n######Y-aEF ÅùäÑF ÇåÅû M######P 5######=>F ÅùäàF åÅäû 

Sheahdeh, 1995, 460(. תיתכלה העד תווח ןתמ אשונב תיברעב ןורפס הקדצל סחוימ ןכ 
 .Shunnar, 1974, 137 no ( ד’’יה האמה ףוס תארקל הקתעוהש ,קוניתה םוצ רבדב )אְַוַתפ(

 רפס ,ישילשה רפסל שוריפ רּביח הקדצ יכ עדימה דחוימ ןויצל יואר ,תאז םע דחי .)201
 ןיא הז שוריפ לע 4.)11-10 תורוש ב54 ’מע( תישארבל ושוריפמ דומלל ןתינש יפכ ,ארקיו
 הלאה םירוּביחה לכ טעמכ ,הארנה לככ .רחא בותכ רוקמ םוש ,יתעידי בטימל ,ונידיב
 אוה ונילא ַעיּגהו דרׂשש המו ,ודבא ,םיגולטקה יפל םיּכח-לא הקדצל םיסחוימה םירחאו
 םויה םג םינורמושה ידיב ןיא העוט ינניא םא .ןניקסע ובש תישארב רפס שוריפ רקיעב
 .הקדצ לש וטע ירפ די-בתכ םוש

ותרישמו םיּכח-לא הקדצ יְרבדמ

2 .$   %,ç 8Uç +,r$8oYE +,4+';Z %+,ôpB +GQ4+@cEF םישָרומ םירשקו הבורמ תרוכשמ ונממ ול שיו’’ רמולכ ;718 ’מע‘‘.
 ’מע ,רבגה לש ןימה רביא ,’וכו בי’צַק’ םוקמב ’ריא’ ומכ םויה תויראגלוו םילימב שמתשמ אוה םיתעל  $. 3

 םוגרת יווילב 721-720 ’מע ,ָהִעְּביַצ-ּוא יּבא ןּבא לש ורפס ךותמ תיּב–וד לש תואמגוד המכ הנה ;720
 ןבלה/קרעה םע ,םויכ תינורמושה הָרְּכסמה תּביסמל םימיאתמ הלאכ םיתיב–ודש ןכתיי ûתירבעל
 :חּבושמה ינורמושה

                        +[e( [o? +,=8$d M$Jg?+m                                          '$,;+m g4+R i4); +J@%+m
                        '`$ De6ü 8P Dls D48$q n$"(                                    !% DC`} 8P SX$@| +,Uô$m

תומשנה תּוהמ סיסב ןייה ירה                      )ןייה( תוסוכב ןמזה ןוגי תא קֵּלס            :רמולכ
תוצע לע םירבד יבוּביג עמושש וא         חּכופמו רע דחא םוי ראשנש ימ חלצי אל                        
                        !~e72 [o? +,aYÄ M`$2 %h;+ã                                   '$,?); <`$ _;ë XY$& %A;+ã
                        %+NUO S8P +,6*Z MV +J_;+ã                                       '$,rCO 8ôY;é <`$ <$d _;+ã
     )קרע( הקשמּו םימב םייחה תורירמ תא ּהֵבּכ                       
     ָהנָּגְרומ ָהטָפּו היזטנפ האור התאש יפכ םייחה ימי ירה                       
ָרפָע היהש יפכ ופוס ףוגה ירה                   םיעֵרה ברקב גּונעתה תע תא לַּצנ                       
             
            +,;+m )( +,;%m '4+ns D$ n$m                                 ne;+2 M6\ej$ _U$'( +J_;+m
            ,4J h-† DôY?)$ '( +Jg?+m                                    ~$@B ';"$ +,7 8.s +J@%+m
ןוגיל דוגינב דמוע ותונידעב בוהצ                      ידידי דְמַתה זא המשנה אוה ןייה            
 תומשנה םוקמל החמשמ ַחרופ היה                       תוסוכב ותוא הדצה תשרה אלּול           

4 .$  ’’%g######? t<######;B )######?é +G######4+9} M######$M######V h######;m '( A######e; תוינורמוש תויתואב רוקמב[ השמ לא ארקיו: !"#$% %& 
'()[ '#######6Y\6ï 8#######P/)#######U$° ...‘‘ השמ לא ארקיו רפסב רתויב רורבה רואבב הלא תומוקמ יתרכזה רבכו’’ :רמולכ 
 ,ָהלּביקה לע רפס םג בתכ ירוצ-לא ןסח-לא ובא יכ וז תונמדזהב םג ןייצל יואר ילוא ‘‘… םש ושקבל שיו
 .3 הרוש 63 ’מע האר
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 תובותכה םיּכח-לא הקדצ ירבדמ תוטטיצ המכ בושֶחה ורפסב איבמ ָהִעְּביַצ-ּוא יּבא ןּבא
 ,ףוגל לכוא תתל אל ועמשמ םוצה’’ :תירבעל םוגרתב ,לשמל .)ףרגוטוא( וידי ומב
 חיסמה רבד לכמ קחרתהל אוהו ,תונווע עצבל וקיספי םירביאה ,אוטחל ולדחי םישוחה
 ותוא האור ןיא ,םוצה טעמל תויולג תווצמה לכ’’ :רמאו .‘‘םשה תרכזה יבגל תעדה תא
 :תוגרד שולש םוצל .תטשפומ תונלבסב ,ימינפ השעמב רבודמש םושמ םיהולא אלא
 אוה דחוימה םוצה וליאו ,הוואתה עוציבמ ןימה רביאו ןטבה תעינמ אוהו יללכה םוצה
 םוצ וליאו ;תונווע עוציבמ םירביאה ראשו רובידהו ,הייארה ,העימשה ישוח תוענמיה
 תובשחממ ,תויזבנ תופיאשמ ותוקחרתה ,ונייהד ,בלה םוצ ונה דחוימבש דחוימה
 תויוחלל ךיישה לכ’’ :רמאו .‘‘הלעתי לאב קרו ךא תוזכרתהב ךרוצהו הזה םלועה
 ומכ רוהט אוה ירה ,עבק םוקְמ ול ןיאו והנשמל בצממ רבוע וניאו םינְּפהמ תואצויה
 ירה הנתשמו עבק םוקְמ ול שיש המ ,תאז תמועל .םטוחה תחלו רירה ,העזה ,תועמדה
 יּבא ןּבא איבמ ןכ ירחא דימ M#######P !M( !n#######Y-aEF ÅùäÑF ÇÅÉ(.5+( ‘‘האוצהו ןתשה ומכ אמט אוה
 ןהכמה לש ויתונוכתו ‘ריזָו’ הביתה לש ּהנורזיגל רשאב הקדצ לש ותעד תא העּביצּוא
 תקזחב ונה ‘ריזו’ה .רוסמ ,םירבדב הרועמ ,בל בחר ,ןובנ ,ראות הפי :ומכ הז םר דיקפתב
 תא ןיזהל ידכ דצה סרודה ףועהו ,ריעה לע הנגמה המוחה ,הרטמה תגשהל יעצמאה
 .וילעב

תישארבל םיּכח-לא הקדצ שוריפ

 .ונילא עיגהש הז םוחתב רתויב םודקה אוה ןושארה שמוחל םיּכח-לא הקדצ לש ושוריפ
 תיירפסבש םיפד 203 ןב ,R. Huntington 301 :די-יבתכ ינשב ותומלשב טעמכ דרׂש אוה
 טנסב היסור לש תימואלה היירפסבש םיפד 114 ןב Cam III 14 ו דרופסקואבש ילדוב
 ליחתמ ןושארה דיה-בתכ .םיעודי םניא הקתעהה תונשו םיקיתעמה תומש .גרובסרטפ
 קרפב ופוסו 4 :א קרפב ותישאר ינשה דיה-בתכ וליאו ,5 :נ קרפב םייתסמו 2 :א תישארבב
 םלועב עודי היה אלש ,גרובסרטפ די-בתכמ רתוי בוטו רתוי רורב ילדוב די-בתכ .16 :טמ
 .)Shehadeh, 1995, 463( 1995 תנש  ינפל רקחמה
 המ שירפהל ךכ-רחאו ויּפד תא רּדסל לוכ םדוק קחוד ךרוצ שי גרובסרטפ די-בתכל רשאב
 םידומעה ינש .ינש דצמ 228-227 ,110-109 ,90-89 םידומעה ןוגכ הזה שוריפל ךייש אלש
 אל תודע .עצמאב 4 :ג-10 :ב רבדמב רפסל ינורמוש יברע םוגרת םיללוכ םינורחאה
 יכ הדבועה לע לילעב העיבצמ דרופסקוא לש דיה-בתכב םימעפ המכ העיפומה הרישי
 ,א30 ,א16 םידומעב ,לשמל ,ןייע( א’גנומ לש ונב םיּכח-לא הקדצ ןכא אוה שוריפה רּבחמ

 םיללוכה םיעטוקמ די-יבתכ המכ גרובסרטפ טנס לש היירפסב .)םיילושב א189-ו ,א31
.דרפנ ןוידל םייואר םהו ןאכ רכזומה לע ףסונב הרותה לע הקדצ שוריפמ םיעטק

הקדצ שוריפמ םסרופ המ

 ,דבלב ט’’מ קרפ תישארב רפסל םיּכח-לא הקדצ לש הז שוריפמ םסרופ 2008 תנש דע
 ב193 ’מעמ ,םיפד השיש לע ערתשה הז שוריפו ,ררונש תאמ תיניטלל םוגרת יווילב
 ןיכהל הקיּפסה םטשנויל הליַאש קלחה םסרופ םינש ששכ ינפל .ב200 ’מע דעו הטמלמ

5 . ’’%8###P <###p8###ç 8###`$ [###16Qç 8###P X###\ç g###$&: +,###ô4R 8U} +,###-?d 8###P +,###ò*+2F %<###v +,###.4+k 5###P +,u###\$2F %+,###r4+@m 5###P +¢c###$RF %)###4 <###v 
+,r#`Y} 5#`$ D6j( 5#P ì<#; +£‘‘ %g#$&: ’’+5#6O !d i#`Y} +,#\$5#$B _#;ë 0J +,#ô4R J D#;+é 0J +£ '#$[#ç 5#`s '( +,#-$~#P M#$,#ô-; +Gr#;t. 
%,#6ô4R c#pè t@i#$B: n#4R +,#a`4RF %)#4 <#v +,#-\P %+,#e;§ 5#P g#3$2 +,#Tj4Zû %n#4R +,#uô4•F %)#4 <#v +,C`} %+,#-ô; %+,#6C$d 
%A###$K###; +,###r4+@m 5###P +¢c###$Rû %+8###$ n###4R X###ô4• +,###uô4• '###ô4R +,###16ï 5###P +,###j`O +,###?[###YE %+J'###o$@ +,###?[###Y$%D###EF %<###eç 5###`$ A###4ë +£ 
_#a$,7‘‘. %g#$&: ’’8#$ <#$d 8#P +,#;~#4M#$B +,#u$@i#E 8#P +,#-$~#P ,#Yâ 8C#Q.YpF %,#Yâ ,#ç 8#1; '#j4 ~#$)#;F <#$,#?8} %+,#a;] %+,#6a$ã %+G#u$ê. 
%!8$ 8$ ,ç 81; %)4 8CQ.Ys 'j4 [râF <$,-4& %+,;%è‘‘. הטמל ב175 ’מע דיה בתכב הוושה. 
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 ינש שוריפ ,)2013-1907( םייח-ןב באז ’פורפ תכרדהב הלש רוטקודה תדובע תרגסמב
 םינושארה םיפדה תשולשו םישולש לע ערתשמה 24 : ב דע ,םינושארה םיקרפה
 .ילדוב לש דיה-בתכמ 16.3%כ םיווהמה
 דצב ולומו ןימי דצב בצוה ,הילימיסקפב רמולכ ,אוהש תומכ דיה-בתכ לש יברעה רוקמה
 הקדצ שוריפמ קלח .)h###############.$tZF åàÅÖt/åàÅÑ( השדח תירבעל םטשנויל םוגרת אבוה לאמש
 םישימח ,הרבעש האמה לש םיעבשה תונְש עצמא זאמ יבשחמב זונג היהש תישארבל
 םסרופ ,תישארב לש םינושארה םיקרפה תשש שוריפ תא םיללוכה םינושארה םיפדה
 שוריפה ןמ 4 ,3 ,2 םיקלחה .ישדוח-ודה Samaritan Update -ב 2014 טסוגוא ףוסב
 .2015 תנשב Samaritan Update -ב םג רוא ואר ,מ–אל ;ל–אכ ;כ–ז םיקרפה תא םיללוכה
)h.$tZF åàÅÖãû h.$tZF åàÅÖiÜû )h.$tZF åàÅÑ!û )h.$tZF åàÅÑã(. 

 לדתשמ וז תינושאר הרודהמב .רומאה שוריפה לכ תא רואל ינא איצומ ,םיכשמהב ךכ
 ףיסוהל ןכו ,םיילוש תורעהב ןוּביל םינועטה ןושל ישומישו םילימ לע רוא ךוּפשל ינא
 ירקיע קלח הנה הנוכנה האירקה תעיבק .הרותה יקוספ לש םוקמה יארמ תא ןבומכ
 יפוליח תפסוהמ יתענמנ .םיבר םירקמב טסקטה חונעיפב ישוקהמ האצותכ הז רקחמב
 ,ליעל רומאכ ,הז די-בתכו ליאוה .הלחתהב טעמל ,גרובסרטפ טנס די-בתכ יפ לע חסונ
 הּליחת יכ יתרבס ,ןכ לע רתי .דרופסקוא די-בתכמ ותוהמב ךכ לכ הנוש וניאו ףוצר וניא
 לק רתוי הברה אהי אבה בלשבו ,בשחמב רמשייו דרופסקוא די-בתכ לש טסקטה םסרופי
 גרובסרטפ די-בתכבש ליּבקמה טסקטה תא רתאל שופיחה ןונגנמ תרזעב ריהמ רתויו
.)h.$tZF åàÅÖt/åàÅÑ( םייתועמשמה חסונה יפוליח תא ליחשהלו

תואמגוד יווילב םיּכח-לא הקדצ לש רואיבה יכרד

 .תונורקע המכ ארוקל הלגמו הרותה תונשרפ תמיׂשמל דחא םוקמב סחייתמ םיּכח-לא
 וילעו הז אוהכ הנממ תוטסל אלו רפסה רּבחמ תנווכ תא ריּכהל איה ןשרפה לש ותלעמ
 לע ןעשיהל שיו ,םותֶחה רפסכ איה )יהולאה רפסה( הרותהו ,םימותס םירקמ ריהבהל
 תורוש א177 ’מע הוושה ,ב154 ’מע( הנוכנ הנבהל עיגהל ידכ רשיה לכשה לעו תרוסמה

20–21 Robertson, 1962, columns 93-94 no. 130 [885].6( םידמולמל הדומ אוה 
 תא בסהל ךרוצ האר אוה ,ינש דצמ .הז םוחתב בושחה םלעופ לע ול ומדקש םינורמושה
 ותחשוה ךכו הרותה תונשרפ תא ּושּביש םידוהיה יכ ארוקה לש בלה תמושת
 d +,#Yj4bt +'C#?%+ _#$%D#s +,#oQ$ã 'eC#?B 5#1$D#?)#O$#'’’ ,12–11 תורוש ב180 ’מע( ורפכ םהו םהיתונומא
%<e;%+‘‘(. 

 םהיתורתוכש )תוישרפל( ןיצקל הרותה תקולח יפ לע ושוריפב גהונ םיּכח-לא הקדצ
 וא םיקוספה לש תיברעל םוגרת ןתינ םיבר םירקמבו תינורמוש תואב ליגרכ תואבומ
 .שוריפה ךלהמב םיטטוצמה םיקוספה יקלח

 רחאל .דיה-בתכב דואמ רחואמ םיעיפומ רוביחה שארב ,ללכ ךרדב ,םמוקמש הלא םירבדש בל םיש $. 6
 ,ןמיהמ עדימ אללו טסקט לש תודע אלל תועמשמ תולוטנ תוחכוה םיאיבמ םידוהיה יכ ןעוט הקדצש
 ###3Y6E +,###T$@m +d D###a;| N###;¶ n###$"###ï +,###oQ$ã '###p'% :בתוכ אוה ‘‘םישלח  םהירבדו םהיעדמ תיברמ ךכמ האצותכו
D##a?& 5##Uç +% D##;> ,##çb 8##49##aq##$ N##$8##3q#########$ '##Y49##.ç %+,##oQ$ã +J,j( n##aï +G##;+R N##$8##ß +G##a$[( '##$t+ g##?R +,##T$@m ,6T##;m '##aC$é D##Q14> 
M##-a3ç 56( M##aß M##$,##Uô4• +% M##$GaU( +% M##$G##ej4R +% M##`$ i##$ '( +JX##-$@ +,##ô.$m +% M##a14& +,##;i##$& +,##eô$m '6j##?+ +g##Qô;[##$ '( 
)##?é %+g##Qô; 8##$ 5C7 N##Y; g##? +~##$& '##Yç '6Y-C##® +,##a?@ %+[##$ '##`$ g##ô?B +J h##;m [##of +,##oQ$ã 8##$ g##?@B 56( _##.ôY6ç %%g##ef _##-YYUç 
%_###e3Y6ç %+d <###$d +n###.$M###U$ @"###`jO +£ g###? A###-14+ +,( 8###$ @8###U$ _###.ôY6ç %_###1?8###4+ '( <###s 8aU( +,( +d 5###;'###4[###$ +n###4,###ç '###6Ua?. מע’ 

.18 הרוש ב181 ,15–14 תורוש א162 ’מע הוושה ,14–7 תורוש ב154
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 ‘‘וינפ ולפי’’ יוטיבה :לשמל ןכותה תא רסומ אוה ,ילולימ םוגרת וניא ,וקלחב ,הז םוגרת
 ‘‘יבא יהלא אלול’’ ףוריצה ;)19-18 תורוש ב 41 ’מע( ‘‘לפשוה’’ םגרותמ 5 :ד תישארבבש
 ךממ לבקמ יתייה אל יַּפלכ לאה לש בלה תמושת ילול’’ ראובמ 42 :אל תישארבבש
 ידלי לש שובלכ תרבסומ 3 :זל תישארבבש ‘‘םיספ תנתכ’’ ;)4–3 הרוש א140 ’מע( ‘‘רבד
 .)12 הרוש ב156 ’מע( םיכלמה
 ךכ רחאו 2 הרוש א158 ’מע( ‘טושיקה שובל’ :ףוריצה תא םגרתמ אוה םירבדה ךשמהב
 תינווימ הלואשה הלימה תא ריכזה ךכ רחאו 15 ,9 תורוש א159 ,הצלוח ,שובל -ב קפתסה
 .ג’’סר לש ריספתב תשמשמה )10 הרוש בtunic( _4[YEF 184 ,)'&!% $( תיניטל וא
 :ורמואב הרותה ןמ הטטיצה ירחא דימ ילולימה יברעה םוגרתה תא איבמ ןכ הקדצו שי
 ךיאו’’ ילולימ םוגרת לש תפסונ המגודו )2 הרוש א126 ’מע( ךכו ךכ ומוגרת ונייהד ,ושוריפ
 תורוש אoYv [C##;] 8##P M##Yf 8##4J° '##3ç +% t)##ï )183##' :8 :דמ תישארב ‘‘$8##ç`##_% ךינדא תיבמ בנגנ
 ןושלב’’ :לשמל תירבעה תעידי אלל וניבהל השקש ילולימ הכ אוה םוגרתהו שי .)2–1
 תואב םיעיפומ הרותה יעטק םיתעל .)3–2 תורוש א186 ’מע( ‘‘{`##################M##################6#C#$d +,#r ##################4(% םיבר
 :ומכ( 7ינורמושה אטבמה יפ לע םיתעלו יברע בתכב קלחו ינורמוש בתכב קלח וא תיברע
%Dj( <###P 7-6 תורוש ב3 ’מעF %<###;M###Y-YO 567, 15 הרוש א5 ’מעF +J8###Y;éF 1 הרוש א8 ’מע, )###6Y6ç, מע’ 

 1F הרוש ב 27 ’מע 4ã\######( ,14 הרוש ב14 ’מע 14F "######`TYO הרוש אB, 12%@%%'&% ,7 הרוש א11
+B )#######$tR 16 הרוש ב28 ’מעF %D#######;t% 3 הרוש א36 ’מע, &'%<#######s ב42 ’מע )]%+ ,1 הרוש ב36 ’מע 
 האב ,20 הרוש ב62 ’מע6F )$+$D#=D#O הרוש ב50 ’מע ü +_#ç] ,4 הרוש ב46 ’מע 18F *$+R הרוש
%5###6\ç 7 הרוש ב71 ’מע, *",)###a;M###YO 8### -%'* ,18 הרוש א77 ’מע©t 5 הרוש ב80 ’מע, A###?8###ç 
 ’מע D#############Oזירגרה ,3 הרוש א117 ’מע L#############"ציל ,19 הרוש ב91 ’מע D#############O(&% ,21 הרוש ב84 ’מע

 יפוסב תועיפומ תיברע תואב תובותכה תוירבע םילימ ,ללכ ךרדב .)20 הרוש א157
 ,םתסה ןמ ,וניא ןיצקה לש שוריפה ףקיה .הביתכה חטשמ והשמ ךסחנ ךכו תורושה
 אצוי .םיּכח-לא הקדצ ,ןשרפה לש ותעד לוקישבו טסקטה ביטב ןבומכ ץוענ רבדהו דיחא
 ךרד ,ןושארה קרפה שוריפ .םיארוקה לכ יניעב ןח אצמיש שוריפ אוצמל ןיאש ,אופא
 .םינושארה םידומעה םינשו םירשע תא קיזחמ ,לשמ

 םוחת ,האופרה תכאלמב םיכורכה םיאשונ לע רובידה תא ביחרמ הקדצ יכ ּהמת ןיא
 הקדצ שלוח ’וכו 23 :ב תישארב ‘‘תאז החקל השיאמ יכ’’ לע ושוריפב המגודל .ותואיקב
 ירכז ערז ,יתימאה אוה רבגה ערז ,םהיבכרהו השאה ערזו רבגה ערז :םיבר םיטרפ לע
 ןהו הליל יִרְק שי םישנל ,םיערזה ינשמ ָדלווה תווהתה ,האיבה תאנה תביס ,יבקנ ערזו
 תא טולקל הוואתמ ועבטב םחרה ?שירקמ חוכ רבגה ערזב שיה ,)בוטר םולח( תוכפוש
8.)א34-א32 ’מע האר( ?ואל םא רּבועה ןמ קלחל ךפוה רבגה ערז םאה ,ערזה

 .ןוירה ישדוח העשת וא העבש ירחא הקבר תדיל לע הקדצ בקעתמ 24 :הכ לע ושוריפב
 ,לאה תושרב הרוצ שבול רכזה דלווה רשאכ :ריבסמו  הלא תויורשפא יתש לּבקמ אוה
 רמולכ ,םהה םימיהמ םיילפכ ירחא דלווי זא םיפסונ םימי 35 -ב ענ ,םימי 35 ךשמב
.ןויריהה ימי ףוס ,םישדוח העבׁש םהו םימי 210 ירחא
 יזא ,םירחא םימי 45 ךשמב ַעעונתמ ,םימי 45 ךשמב הווהתמ רּבועהש הרקמב םלוא
 םימי 270 כ’’הס רמוא יווה ,םירומאה םימיה םיעשתמ השולש יפ ירחא דלווה דלווי
 9.)ךליאו 10 הרוש ב162 ’מע הוושה ,19-13 תורוש ,א 113 ’מע( םישדוח העשת םהש
 טטצל הּברמו תחא השקמכ הרותה ישמוח תשמח תא האור הקדצ יכ וילאמ ןבומ

 .תינורמוש תואב בור יפ לע תובותכ הרותה ןמ תוטטיצה גרובסרטפ טנס לש דיה-בתכב  $. 7
.16 הרוש א34 ’מע ,‘‘ונניינעל בושל ונילעו הז קרפב ונכראה רבכ’’ הקדצ ריעמ וז הבחרה ףוסב  $. 8
9 .$  ’’%g####4,####ç !"'&%! "'") &&-. +> %,####?B/ ,####QCaç +hj####; %M####aß g####$& ,C####-aç +hj####; %,j####*+ t,####Ys %,####p%& +D####3$ 
t,##Ys/%t,##† +d +,##4,##? +,##?<##; +ì+ _u##6L %_##ô4@ M##$td +£ '( X##`Cç %c##6yV D##48q###$/%DQ.##;° '( 8##Q6j$ %D##4,##? '( 8##Q6Yj$ %)##4 8##$DQ( 
%5T##; +D##$R %ì,##† )##4 A##-aç/+hj##; %)##4 <##`$& +,.##`s %+t+ _##o4d '( X##`Cç %+@M##aV D##48q###$ _.##;° '( 8##Q6j$/%+%,##? '( c##6yç +8##Q$,##j$ 
%)4 8$DQ( %A-aV D48q$ %t,† _Caç +hj;/M$,Q1;Dï %)4 _o`6ç +D$R +,.`s 56( +GTj4@ '( +,a$té %+,4ij$d g;D-$d/.‘‘
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 ןיינעה תא גיצהלו ותפקשה תא סּסבל ידכ םינוש תומוקממ םיקוספ יקלח וא םיקוספ
 ףקתשמש יפכ )הפ לעב טעמכ( ותרות חסונ תא בטיה ריּכה ןבומכ אוה .הבחר תרגסמב
 .םידוהיה ידיבש הרותה ןיבל ּהניב םילדבהה תא ןכו ,ושוריפ ךלהמב לילעב
 הקדצ ןוצרו םהרבא ידיב רואל אציש חסונה תא םיּכח-לא לש חסונה םאות דימת אל
 10.יתרודהמב ךכ לע יתרעהו )1962 ,הקדצ ןוצרו םהרבא(

 א םיכלמ ,לשמל ,הנשמה ןמ ףאו םיבותכהו םיאיבנה ירפסמ םיתעל םיבואש ויטוטיצ
 ’מע האר( 5 :טי תבש תכסמ ;7 :בי תלהוק ,11 :דל והיעשי ,16 :א ב םימיה ירבד ,28 :10
 רחאל’’ :םינורמושה רוקמ רבדב הקדצ לש ותרהצה ןויצל היואר .)דיה בתכב ב76 ,ב25 ,א4
 תלבוקמ הניא ,עודיכ ,וז העדו ,)5 הרוש א14 ’מע M#######a? +'#######Q;+g#######U$ 8#######UjOF( ‘‘םינברה ןמ ונדרפנש
 רשאמ רתוי ריהמו רתוי לק העימשה ךרד דומילה ותעדל .םויה םינורמושה לע תוחפל
 יוקיחה ךרד קר תגשומ הניא :רמוא אוה העידיה לע .)א29 ’מע( הנקסמה תקסה תטיש
 רמאי םא’’ ןיעמ הלאשה תגצה תטישב שמתשמ ןשרפה .)ב29( תואדו וניא יוקיחה יכ
 ,בור-יפ-לע ,הטטיצ שיש רבדה רשפ ורמוא/g########4,########ç בתוכ אוה רשאכו ‘‘הכו הכ ול רמאי... ךכ
 ריעמ דימו 40 :בי תומש רפס תא טטצמ אוה ,ו’’ט קרפל ושוריפ ךלהמב .שמוחה ןמ
 ’מע( קוספה תא טטצמו ‘‘ךכ אלא ךכ םידוהיה תרות לש חסונב יוצמ וניא הז טסקט’’

 יכ הקדצ ריעמ ,הלימה תירב עוציב םוי תודוא 14 :זי תישארב יּבגלו .)14-11 תורוש ב70
 ‘‘ינימשה םויה’’ םילמה יתשש םושמ ידוהיה חסונהמ חוטב רתוי ינורמושה חסונה
 א90 ’מע ומכ ןכ ירחא םגו 10-8 הרוש א77 ,3 :בי ’קיו ,12 :זי תישארב םג האר( וב תורסח
 ןיא ןכלו ,ליעל רומאכ ,דואמ םיּבורמ םה הרותה יחסונ ינש ןיב םילדבהה .)8 הרוש
 יפל ;16 :זי ’ארב קוספה שמשמ ךכל המגוד .םלוכל סחייתיש ןשרפהמ תוּפצל ןבומכ
 ּהנב תא ךרבמ םיהולא ינורמושה חסונב וליאו הרש תא ךרבמ םיהולא תידוהיה הרותה
 ןיבל םידוהיה ןיב תיניצר תקולחמ שי ובש רחא הרקמב .)16 הרוש א80 ’מע האר(
 יפב וז הלימ תיגהנ דציכ הקדצ ריּבסמ ,24 :ד תומשבש ’ותימה’ ,ןוגכ ,םינורמושה
 ,היה א’גנומ ויבא ,עודיכ .הנושה אטבמה תובקעב הנתשמ ּהעמשמ דציכו םינורמושה
 ןיב תקולחמה יניינע’’ עודיה ורוביחב וז היגוסל סחייתהש ןושארה ,הארנה לככ
 ,תמא .)ךליאו 83 ,1977 ,הדאחש ;20-6 תורוש ב78 ’מע( ‘‘םינורמושה ןיבו םידוהיה
 דגנ וא םידוהיה דגנ םיפירח סומלופ ירקמב לקתנ וניא הקדצ לש הז שוריפב ןייעמה
 לש וזש הארמו םהיתופקשה תאבהב קפתסמ אוה בור-יפ-לע ,תורחא תוינתא תוצובק
 לשמל :םידוהיה תסרג דגנכ ותהימת תא עיבהל יושע הקדצ .הנוכנה איה םינורמושה
 הנווכהש םירמוא םידוהיה םעפש רמוא אוה ‘םכש’ םשה יבגל 12 :זל תישארבב
 תוואכ םיראבמ םה ,םהל הקיצמ תועמשמה רשאכ .היתולובגמ לובגכ םעפו ‘סולבאנ’-ל
 תורוש א193 ,20–18 תורוש א157 ’מע( םיזירג רהב היהת אל ָהלְּביקהש םתילכתו םשפנ

  .)3–2 תורוש ב194 ,18–14

 הנווכה תיצמת תא איבמו ,רמולכ = <! רמול הקדצ גהונ שמוחה ןמ םיטוטיצ ירחא דימ
 ,א56 ,א51 ,א50 ,א41 ,ב36 ,א27 ,ב22 ,א17 ,ב9 ,א5 ,ב4 ,א2 ,ב1 :לשמל( תישארה הלימה םוגרת וא

 לש ותושרל יכ חינהל ריבס .)ב126 ,ב89 ,ב86 ,ב85 ,א83 ,א80 ,א74 ,ב72 ,א70 ,ב66 ,ב65 ,א63 ,ב59
 הפ לעב שוריפ וא/ו םוגרת תרוסממ רתוי וא/ו הרותל דחא יברע חסונמ רתוי דמע הקדצ
 .)15 הרוש ב153 ’מע האר( דחא

 לאג ןופ לש ותרודהמ ירה ,תיתרוקיב הרודהמב רואל אצי םרט תינורמושה הרותה חסונ יכ ןייצל שי  $. 10
 לש יברעה םוגרתה ןהו ימראה םוגרתה ןהש בּוש ריכזנ הז רשקהב .ינרדומה רקחמה יכרוצ לע הנוע הניא
 .ב’’סשת ,ן’’שת ,הדאחש ;ב’’משת ,ם’’שת ,לט האר ,תויתרוקיב תורודהמב רבכ םימייק םינורמושה תרות
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 ,היפוסוליפב ,הרותל תיארקהו תינברה תונשרפב ,האופרב הקדצ לש הבחרה ותעידי
 לש תיברעה ונושל ינייפאמ לע .תינשרפה ותדובעב הפי םיפקתשמ יברעה קודקדבו
 תועונתה רדעה לשב תומיוסמ תובית חנעפל השק םיּתעל .רחא םוקמב רבכ יתנד הקדצ
 טעמכ םילימה תסיחדו ,תויטירקאידה תודוקנה ןומיסב קיתעמה תונלשר ,דחא דצמ
 לעופה תרות תא ריכה הקדצ .)Shehadeh 2005, 125-147( ינש דצמ ןהיניב חוור אלל
 םידמולמ לש םהיתועד תא גיצמ ,ללכ ךרדב ,אוה .שרושה תוישלש וא ירוציע תלתה
 תישארב לע שוריפה ךלהמב ,לשמל .םהיתומשב בוקנל אלב םישנא םתס וא םיינורמוש
 םידמולמהש הקדצ ןייצמ ינוא ןב/םימינב תא התדלב לחר לש ּהתומ תרכזה רחאלו הל
 הרקמב ומכ דבלב רוהט םוקמ לא אמט םוקממ אלא תמ ריבעהל וריתה אל םינורמושה
 ּהעמשמ יבגל .)20–19 תורוש ב151 ’מע( םכשל םירצמ ץראמ הרבעוה ותפוגש ףסוי לש
 דבלב הטימב הביכשה :םישוריפ ינש הקדצ ריכזמ הל תישארבב ‘הביכש’ הביתה לש
–12 תורוש א152( רתוי הריבס הנושארה תורשפאהו ,ינש דצמ ןימ יסחי םויקו דחא דצמ

 םימכחו םידמולמ לש םהיתומש תא תוקוחר םיתעל טטצמ אוה ,תאז תמועל. )13
 א127 ’מעו ,ב15 ’מע( םינדיעה בשחמב אכמס-רבכ )ומשב בקונ אל( ודוד :ןוגכ םיינורמוש

 תקולחמה יניינע ומכ וירוביחו א’גנומ ויבא ;)בקעי םולח רשפל רשאב ךליאו 15 הרוש
 ’מע( תישארב לע שוריפ ,הרותה לע שוריפ ,םיקלח השולש ןב םידוהיהו םינורמושה ןיב

 ירּוצ-לא קחסא ובא/)הדסח בא( ןסח-לא ּוּבא ’חיש-לא ;)בF 128א76 ,ב41 ;א31 ,א30 ,א16
.)4 הרוש ב154 ,3 הרוש ב149 ,9 הרוש ב128 ,ב79 ’מע( ילארשיה ינורמושה
 ישנא םשב םיתעלו םיביריה םשב םיתעל( םיינברה םידוהיה תא ריכזמ הקדצ ןכ 
 הרוש ב94 ,א60 ,א51  ,א32 ,ב21 ,א16 ,א14 ’מע( םיעדנמה ,ינאסקרק-לא ,םיארקה ;תקולחמה

 הרוש ב137 ,19 הרוש א132 ,2 הרוש ב129 ,16 ,1 הרוש א129 ,11 הרוש א107 ,8 הרוש ב103 ,10
 הרוש א157 ,3 הרוש א150  ,3 הרוש ב149 ,10 הרוש א141 ,16 הרוש ב140 ,16 הרוש א139 ,19
 אשונב .)4 הרוש ב196 ,14 הרוש א193 ,18 הרוש ב181 ,11 הרוש ב180 ,18 הרוש א158 ,18
 לארשי ינב תא המידו לארשי תנידמל זמר אוה םלוסה יכ העדה תרכזומ בקעי םולח
 הרוש א127 ’מע( רתויב תבגשנה המרל םתנידמב עיגהל ידכ וב ולעי םהש ינפמ םלוסל

 רוצ איהש הלְּביקב רבודמש ,ונייהד ,תרחא העד תרכזומ ךשמהב .)2 הרוש ב127–21
 הקדצ ריכזמ ןכ .ןכשמה ,הניכשה בשומו םימחרה םוקמ ,םיכאלמה לש םתבצחמ
 תלחנל םעפ ָהכיוש הלְּביקה .)18 הרוש ב201( ןדע ןג רעש אוה םיזירג רהש רחא םוקמב
  .)19 הרוש א199 ’מע ,13 הרוש א195 ’מע( ףסוי תלחנל םעפו םירפא

 שוריפ תוטישל זמר וא רוכזא םוש ןיא הקדצ לש הז ושוריפב יכ הדבועה ןויצל היואר
 .הלא תורוקמ לע ותוכמתסה תורמל יברעה קודקדה וא ,םיימלסומ םינשרפ וא ןארוקה
 לש ושוריפב תפקתשמ םיּכח–לא הקדצ לע )1037–980( אניס ןּבא לש הרורב העפשה
 םיקרפ ינשב .דרופסקוא די–בתכב א163–ב162 ,א113 ’מע ,חל ,הכ תישארב לע הקדצ
 ירבדמ הלמב הלמ טעמכ טטיצ הקדצו ,ןהיאצאצל רמתו הקבר לש ןתדילב רבודמ  הלא
 רפסל הקדצ שוריפל יתרודהמב אבומהמ חכוויהל ןתינש יפכ ,לודגה ןונאקבש אניס ןבא
.)53–52 ’מע יעיבר קלח האר( .Samaritan Update ב םיכשמהב תמסרפתמה תישארב
 באושה )1012–945( ’גויח דוד ןב הדוהי יבר ידוהיה קדקדמה תא יל הריכזמ וז העפות
 תא
 .• DC#############Q;%F ÅÉùÇF( דבלב תחא םעפ אלא התוא ריכזמ וניא ךא תיברעמ תיקודקדה ותרות
åà k. áû 20 ’וש 29 ’מע ,ב’’עשת ,ןויסו דתו(. 

 וא דחא שוריפ תאבהב קפתסמ וניא אוה יכ רהמ שיח דמל הקדצ שוריפב ןייעמה ןכ
 הנבה תויורשפאו םישוריפ לש העירי ארוקה ינפב חטוש אוה אלא ,דבלב תחא העד
 :םינוש םינפואב השרפתנ ‘עיקר’ הלימה המגודל .םהיניב עירכהל לדתשמו רואיבו
 םימל לעמ ותיצחמשכ םלועה לכ תא ףיקמ ;םימ לש םיימש ;םינושארה םיימשה
 רבסש ימ העט ;ץראה רוּדכ תא םיפיּקמ םימה יכ םימל תחתמ תרחאה ותיצחמו
 .)דיה בתכב א8 , א2 ’מע( ימימ רוציב רבודמש
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 ú6#EF-#™##################1,+( ָהלּביקה רה הבש םכש איה’’ הקדצ עבוק 30 :י תישארבבש ‘הרפס’ הביתה יבגל
 ב 61 ’מע ,הוושהו 3-2 הרוש א58 ’מע( ‘‘רתויב ריבסה אוה הז שוריפו )הליפתה ןוויכ
 לש ותעדל ,םכש איה 18 :די תישארבבש ‘םלש’ םג .)7 :בי תישארב לע ךורא ןויד ךליאו
 תישארבב רומאה ךכל היארו ‘‘םולשה ריע’’ םשב התנוכש הנושארה ריעה איהו ,הקדצ
 .18 :גל

 תאז םע דחיו םימיוסמ םיניינע יבגל היפוסוליפה ישנא לש םהיתועד תא ריכזמ אוה ןכ
 ריּכזמ ,ןכ ומכ .)א3 ’מע ,לשמל האר( אשונ ותוא יבגל הכלהה ישנא לש םהיתופקשה תא
 וא  ,םירבחה = Wn##.$ã+ וא ,ונירבח = $n##.$M##U! ונייהד ‘‘ותדע ינב’’ לש םהיתועד תא הקדצ
5#####6`$ +n#####.$M#####U$ = ךרד ,ורמואב ותואר תדוקנ תא עיּבמו םינוש םיאשונ יבגל ,ונירבח ידמולמ 
 ,א23 ,ב22 ,ב21 ,ב17 ,ב15 ,א11 ,ב10 ,א10 ,א8 ,ב6 ,א5 ,א4 ,א3 ’מע האר( ‘‘השלח וז הבוגת’’ ,לשמ

 א189 ונירבח ינומדק ,ב177 ,ב158 ,ב157 ,ב151 ,א112 ,א77 ,ב-א74 ,א 60 ,א57 ,א56 ,ב36 ,א32 ,א28 ,ב25
 .)5 הרוש א196 ,10–9 תורוש

 תונמל דמוע אוהש רבדה שוריפ ‘עַדו’/ 5###########6O+% לעופב שמתשמ הקדצ רשאכש ןייצל יואר ןכ
 עדו’’ :לשמל ןיינעה ףוגלו תיצמת ןיעמ רצק רבסה וא הנודינ הבית לש היתויועמשמ תא
 תורחא תואמגודו ב40 ,ב36 ’מע האר( ‘‘אבה םלועל םייחה ץעו הזה םלועל תעדה ץע יכ
 ונל תקפסמ תרחא המגוד .)ב37 ,א36 ,א26 ,ב20 ,א20 ,ב12 ,ב11 ,ב8 ,א8 ,ב6 ,א6 ,ב5 ,א5 ,ב4 ,ב3 :ב
 וא תפומ ,)13 :בי תומש לשמל( ןויצ וא ןמיס :תואבה תוארוהב העיפומה ‘תוא’ הביתה
 ןייעמה ההות םיתעל .)ב11 ’מע האר ,3-2 :גי םירבד( המכוחו תלוכי ,)22 :ו םירבד( סנ
 הקדצ .19 :זכ תישארב ‘‘ךרוכב ושע יכנא’’ בקעי לש הז ומכ רקש קידצמ הקדצ דציכ
 בקעי תשיכרב רבודמש הלגמו המישנ התואב ףיסומ רעוכמ רבד רקשהש םנמא הדומה
 אצומ םירבדה ךשמהב .)7-1 תורוש א121 –17 תורוש ב120 ’מע( ושע לש הרוכבה תוכז תא
 ךותמו הליחת הנווכב השענ ןכא םא ,בקעי לש ולוק יוניש עיקומ ןכא הקדצש ןייעמה
 .)ב121 ’מע( תואמר
 אלל ,שפנ לכל טעמכ הוושה תוריהבב ללכ ךרדב תישענ הקדצ לצא םיניינעה תאצרה
 ונויד תא ,לשמל ,האר ,)19-18 תורוש ב15 ’מע( תומימעלו םומעשל םימרוגה םילמ יבוּביג
 םייחה ילעב ייח .םהיניב הנושה המו ףתושמה המ ,חמוצהו םייחה לעב ןיב רשקה לע
 םישרוש המכו דחא דצמ דחא ֶהּפ ,םיחמצהו םייחה ילעב םינוזינ דציכו חמצב םייולת
 ומכ חמצב םיינשמ םיקלח .םיחיינ םינורחאה וליאו םידיינ םינושארהש םושמ ,ינש דצמ
 ומכ ונה ץעבש ירפה ,ןכ ומכ .םדאה לצא רעישהו ןרופיצה ומכ םה ירפו ,םיחרפ ,םילע
 טושיק םשל ורצונ םילעה יכ ןעוטו ךישממ הקדצ .םייחה לעב לצא ערזהו בשעב םיערזה
 יקזנ ינפמ םיחלה םיקלחה לע םינגמ הלא םילעו ,חמצה ארבנ ונעמלש םייחה לעבל
 .)ב19 ’מע הוושה ,ב6-א5 ’מע האר( חורהו ,רוקה ,םוחה
 יחור ןודי אל’’ קוספה שמשמ תאז שרוד טסקטהש םושמ טרופמ ןוידל תפסונ המגוד
 םיתעל ,תאז םע דחי .)ךליאו 11 הרוש ב200 ,ב48-א48 ’מע( 3 :ו תישארב ,‘‘םלועל םדאב
 רוזחנ הבה’’ :עתפל ריהצמו ףוסב ךכל בל םש אוה ךא ,תמיוסמ היגוסב הקדצ ךיראמ
 תרּכזהב ןשרפה קּפתסמ םימיוסמ םירקמב .)8 הרוש ב134 ,2 הרוש א16 ’מע( ‘‘ונניינעל
 ’מע ;6-5 תורוש א38 ’מע( רואיבל קוקז וניא ,ןבומ ,עודי ךשמהה יכ םּכסמו םיטרפ רּפסמ

 ב122 ,20 ,12-11 תורוש א120 ,2 הרוש א112 ,8 הרוש א109 ,12 הרוש א57 ’מע ,21 הרוש ב51
 ,2 הרוש א180 ,21 ,2 הרוש ב179 ,14 הרוש א138 ,17 הרוש ב133 ,5-4 תורוש א131 ,11 הרוש

 ןמ רבכ הקדצ עבוק םירחא םירקמב םלוא .)1 הרוש א189 ,15 הרוש ב188 ,9 הרוש ב184
 א35 ’מע( ךכל םוקמה ןאכ ןיאו קומעו ,קיודמ ,טרופמ ןויע שרוד אשונה יכ הלחתהה
 ,17-16 תורוש ב45 ’מע ;םדאל טרפ םייח ילעבב לכשה תואצמיה תורשפא לע ,2-1 הרוש
 לכש םייח לעב םושל ןיא’’ ורמואב וז תורשפא החוד הקדצ ,רוציקב .)שפנה יגוס לע
 ףיסומ הקדצ .‘‘תואיצמהו הרותה ונל וארהש יפכ דבלב םדאה טעמל ימינפ רוּבידו
 ידכ .לכש ול שיש ּהרשפ ןיא ,יאמרו ימומרע ,תירּבדמה היחה ,שחנה תויה יכ עבוקו
 ומכ תומיוסמ תויח לצא תוימומרע לש תואמגוד הנומו הקדצ ךישממ ותעד תא ששואל
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 .)הטמל א99 ’מע ,20-3 תורוש א 35 ’מע( הלמנהו ,שיבכעה ,הרובדה ,ואתה ,לעושה
 ןוזמה תא םילמנה תריגא ומכ הלא םייח ילעב לש םימיוסמ םישעמ וא תויוגהנתה
 ותעדל יכ ןייצל ןיינעמ .םלצא לכש תואצמיהל החכוה חרכהב םניא הזב אצויכו ףרוחל
 רובידה אלב רמולכ ,דבלב ינוציח רוּביד ול היהו הוחו םדאב אּניק שחנה הקדצ לש
 תונושה תויונמאהו םיּקדה םינבומה תא קיפהלו בושחל ןתינ ותועצמאבש ימינפה
 הלּביקש המ ּהתלוזל ריבעהל ּהחוכב ןיא תרבוד אלה המהבה וא היחה .תוקומעהו
 רבכ םיתעל הקדצ עבוק ינש דצמ .)8-7 תורוש ב114 ’מע הוושה ,ב 37 ,א35 ’מע( הארשהב
 תוחיטבל ןמיס איהש ‘תשקה’ אלא רבסה ךירצמ וניאו ןבומ לוכהש הצקה תליחתב
 .)10–9 תורוש א55 ’מע ,8 :ט  האר(

 ךרד .הנעמ תתל לדתשמו תולאש הלעמו הרותב טרפו טרפ לכל טעמכ בל םש הקדצ
 ןכ ינפל וליאו הפ וינב ינפל חנ לש ותשא האצי עודמ :ןשרפה ההות 16 :ח קרפב ,לשמ
 .)6-3 תורוש א52 ’מע( ּהתא גוודזהל חנ לש ובל לע הלעש ךכב הצוענ ךכל הּביסה ?ךפהל
 הדירטה ,20-11 :בי קרפ תישארב ,ירש ןיבל הערפ ןיב תמאב שחרתה המ :הלאשה
 רופיסו כ קרפב ךלמיבא םע ירשו םהרבא תשיגפ הוושהו ,רופס ןיא םינשרפו םירקוח
 7 :בי תישארב לע שוריפב ןודינב ותמורת תא םיֵרמ וננשרפ םג .וכ קרפב הקברו קחצי
 הייברה םוקמו הערפ לש תּורכזה ןימ רביאב הרומח העיגפ עגפ םיהולא יכ עבוקו
 תמצוע לשב שפנה תוחקלתהו רביאה תפקז תעינמ םע דחי םיצחומ םיבאכ ,היירפהו
 לש םקלח תנמ ויה הלא תורצו םיעגְּפ .ןתשה תלטה תעב הפירשו האיבה תעשב באכה
 ב147 ’מע םג הוושה ;9-7 תורוש א 64 ’מע( הערל הרשב ועגי אלש ידכ הערפ תיב ישנא
 .)2003 ,גלפ ,?עגנ אל וא עגנ :םשב העודי וז היגוס ;תונושאר תורוש
  הקדצל ול שי .חנ ומכ םיקידצל למוג לאהש לומגה תא סנ לע הקדצ הלעמ ז קרפ שארב
 וליאו םייקתהל היואר הנה ערה לע רבוג בוטה הבש המוא לכ’’ ןיעמ ףנכ תורמא המכ
 תורמא .)11-9 תורוש ב 50 ’מע( ןודבאו הילכ הלרוג יזא בוטה תא עירכמ הב ערה םא
 תורעהב ןהילע ונרעהו דיה-בתכ לכ ינפ לע תורוזפ תודחוימ תובשחמו ,תועד ,הלאכ
 רדג איה תּונתייצה :תופסונ תואמגוד המכ הנה .תינושארה ונתרודהמבש םיילושה
 ינב ועתרנ אל הדחפהה ילול ;)2-1 תורוש א92 ’מע( ןודבאה תּביס הריבעהו דסחה
 ’מע( תוומה ךרדב הכילהה הנה הנקזה ;)8 הרוש א100 ’מע( תונווע עוציבמ התומת

 תורוש ב119 ,17 הרוש א111 ’מע( ּהפוגל שפנ לכ הבש םיתמה תייחת םויב ;)8 הרוש א102
 ,ישונאה ןימה לע הרימשה ,הנוילעה הרטמל ןימ יסחי םייקל וגהנ םדק ישנא ;)16-15

 גשומ רשואה ;)11 הרוש ב160 ,15 הרוש ב112 ’מע( גנועו האנה תלבק םשל רשאמ רתוי
 אשונ לע .)8-7 תורוש א113 ’מע( הבוט תרּכהו  לאה תדובע ,תּונפגס :םיבצמ השולשב
 תא ריהזהל ידכ תוקוחר םיתעל בערה תא איבמ םיהולא :הקדצ בתוכ 1 :וכ ’ארב ,בערה
 רוקְמ איה הביקהש ינפמ הקוצמו ירמל םרוג ןוזמב עפש ,םיערה תא שינעהלו םיבוטה
 תחינז ידיל תואיבמה תוצירעו תונמחג רצוי ,תוליסכל םרוג עבוׂשה .תוערה תוואתה
 .)16-12 תורוש ב115 ’מע( לאה
 .)9 הרוש א117 ’מע( שנועב והשוע םע דחי קלח לטונ ריפחמה רבדה תא הנגמ וניאש ימ
 .)4-3 תורוש ב117 ’מע( ופוג תא סיממו אנקמה תבשחמ תא דירטמה הודמ איה האנקה
 ןמ שפנה תודרפיה אוה תוומה .)14 הרוש ב118( ונממ םישנאה םידחופ םיהולאמ דחופה
 המלש תויהל היושע הניא הנומאה .)ךליאו 8 הרוש ב200 הוושה ,1 הרוש א120( ףוגה
 ’מע הוושה ,1 הרוש ב138( ותלוז דובעל םינאממו הלעתי לאה תודחאב םידומשכ אלא

 .)לאה דוחיי עדמ אוה Go$heE+/ יוליגה עדמ יכ רכזומ םש ,7 הרוש ב192
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 תורוש א152 ’מע( ןימאמה לש וקלח תנמ אוה ןדע ןגו רפוכה לש ןדע ןג אוה הזה םלועה
 םיאצאצ תדלוהל אלש ןימ יסחי ןכו ,ןווע איה הנימ רביאב אלש השאה תאיב .)10–9
 .)17 הרוש ב163 ’מע( הבושתב הרזחה יביכרממ דחא הנה האדוהה .)10–9 תורוש ב160(
 ןמיס הנה הלימה תירב .)1 הרוש ב181 ’מע( תויחל תורבק יתב םכינטב תא ושעת לא
 .)11 הרוש א190( הנומאה ישנא
 ’מע לשמל( תומוקמ המכב רכזומש יפכ האובנה חור איה שדוקה חור הקדצ לש ודידל

 אלש רשואמ תינהנ איה ףוגה ןמ תדרפנ המשנה רשאכ .)14 הרוש א197 ,10–9 תורוש ב191
 םילכוא םדא ינבו שי .)5–2 תורוש א201( התמ הניאו תקרפתמ הניא ,רקיעה איה ,ראותי
 ,וב וסנתהש םירוזא לע ונעמשו וננמזב שחרתה הזו זרפומה רקויה ןמזב והער תא דחא
 שפנו ףוגמ בכרומ אוהו תרבוד היח ןיעמ אוה םדאה 11.)10–8 תורוש א201( הליג אלו םתס
 .)3 הרוש ב201(

 ’וגו ‘‘רתות לא םימכ זחפ’’ :ידוהיה חסונבו ’וגו ‘‘ריתות לא םימכ תזחפ’’ :4 :טמ קוספה
 אלו ודמעמו ויתוגרד תא דבאי ןבוארש בתוכ הקדצ .םירקוחו םינשרפ הברה קיסעה
 םושמ ,םריזחהל רשפא יא זאו המדאה לע םיכפשנה םימה ומכ םואמ םהמ ול ראשיי
 לבאה ימי יכ הקדצ ריכזמ דיה-בתכ ףוס תארקל .)19–17  תורוש ב193( ויבא בכשמ הלעש
)+,Q-oYE( םוי םישולש םה תמה לע )19 הרוש א202(. 
 ב51 ’מע( בידנרס רה תסרוג תרחא העדו םיזירג רהב העקתשה חונ תבית םידחא תעדל
 םוגרתב אלו ימראה םוגרתב אל רכזוה אל שרופמב םיזירג רהש ןייצל שי .)18-17 תורוש
 .)33–32 ,ן’’שת ,הדאחש ;25–24 ,ם’’שת ,לט( םכש ,ראשה ןיב ,םיאצומ םש ,יברעה

זמרהו שרדה ,טשפה תוטיש

 םישוריפב םשו הפ עגונ אוה תאז םע ,טשפה שוריפ תטיש תא הקדצ ץַמאמ ,ללכ ךרדב
 יפל וכלה םישרפמה יכ ןייצמ אוה תומוקמה דחאב .ןלהל הארנש יפכ )שרד( םיירוגלא
 ללכ יכ שוריפב ןייצמ אוה ןכ .)1 הרוש ב154 ’מע( שרדה תא ןיבהל םהמ רצבנו טשפה
 םג יזא םיזמרב הפ רבודמ םא ורמאו םיירוגלא םישוריפמ וענמנ םינורמושה ידמולמ
 ’מע( השק הלאכ תומוקמב ןוידהו ,םיזמר ּהבורב הרותה אהת ךכו ,םיזמר ויהי תורהנה

 ןמ תצקמ :ןוגכ .םיזמר לש הרוש רחאל וז העד ַעיּבה הקדצ .)16-14 תורוש א 28
 ןתינ םקלחבש ,תודוסל םיזמרּו תודיח םה ןדע ןגב םיצעה ינש יכ ורבס םינורמושה
 ‘ןדעה’ םינמנ ,ןושארה קלחב .םימותס וראשיי רחאה םקלחבו םהיתונופצ תא ףושחל
 .םש םדאב עטנ לאהש תעדה לעב ,רּבדמה חוכל למס ‘ןגה’ו תינחור האנהל זמר אוהש
 דחא דצמ תעדה תלעבו תרּבדמה ,שפנה תוחוכ ינש תא לּמסמ םייחה ץע ,ןכ ומכ
 םיעּדמה יליבשל זמר ‘תורהנה’ו ףוגה תוחוכ לּמסמ ‘‘תעדה ץע’’ .ינש דצמ ַתעצבמהו
 המכחה תויונמא אוה םדא סנכוה וכותלש ‘ןג’ ה יכ םידמולמה דחא רמא ןכ .תועידיהו
 גציימ הליכאל רוסאה ץעה וליאו םיחּבושמ םישעמל למס ונממ לוכאל רתומש ‘ץע’ -הו
 ףוגה תומלשבו הלימ תירבב הקדצ ןד 2 :זי לע ושוריפב .ב’’ויכו םיּנוגמה םישעמה תא
 דציכ :םילעמ לכשה ישולחש הישוקה תא ריּכזמ אוה .םהיניב דוּגינ לכ ןיא יכ ריהבמו
 הלרעה ,תמא ,ביגמ הקדצ ?רזגנ ףוגה ירביאמ דחאש תעב םלשו םת תויהל ןכתיי
 םלש םדאה תא השוע הווצמה יוּלימב תוּיצה ךא ףוגב המ ןורסחב רּבודמו תכתחנ
 לע הפידע הנומאב שפנה תומלשש םושמ ,רתויב הלענה תומלשה איה תאזו ושפנב
 הנומאב שפנה תומלשל וליאו ףולח תב תלעות ףוגה תומלשלש םושמ תאז .ףוגה תומלש
 יכ םיוסמ שוריפ החוד הקדצ םיתעל .)11-6 תורוש ב 74 ’מע( תידימת תלעות תויצבו
 D####s%$####_ +?####(%’’ ;10 הרוש א196 ’מע( תלבוס איהש המל רבעמ תועמשמ הביתה לע םיסימעמ
MaY? %g? "`s +,6eI 8$ J D\Y1ç 8P +GaU7.‘‘(.

 ייח תונשב ,1220 תנשב היסולדנאו ברגמה תוצראב העגפש לודגה בערה תקוצמל הנווכהש ןכתיי  $. 11
 .תונורחאה הקדצ
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 םירבסהו םיטרפ המכב ןייעמה שגופ ישילשה קרפה לע הקדצ לש ושוריפ ךלהמב
 וינפמ דרח היה אוהש םושמ םדא תא אלו הוח תא הּמיר שחנה ,לשמל ,ןויצל םייוארה
 םייערכ תלעב הפוקז היחמ שחנה ךפהנ ,רבד לש ופוסבו ,וב אּניקו םוצעל ותוא בשחו
 א36 ’מע( תּובילעו תּולפש לש ןמיס םלגתמ הז יונישבו ,ּהנטב לע ‘תלחוז/ָהחוש’ה היחל
 ןמ אלש תעדל וחכונ הוחו םדא .)3-2 הרוש א38 ’מע ,10 הרוש ב37 ’מע ;5 ,3 תורוש
 ןכלו ,םיוסמ ךאלמ טּבממ וא וז יניעל הז דובכ ללוחיו וז לומ הז םימורע ראשיהל רסומה
 אל םדא יכ םיאור ונא ךשמהב .)9-7 תורוש ב36 ’מע( הנאת ילעב םתוורע תא וריתסה
 ענכיהל אל וילע היהו הוח לע המשאה תא ליּטה אוהו םימורעמה תּביסל עדּומ היה
 םיהולאש םישנוע העשת הנומ ךליאו 14 :ג תישארב לע ושוריפ ךלהמב הקדצ .הוחל
 ,ראשה ןיב ,ףיסומ אוה םש .)2-1 תורוש א38 -17 תורוש ב37 ’מע( ןומדקה גוזה תא שינעה
 השאהו ףוגב שפנל המוד רבגה לש ודמעמ .רבגל האוושהב הלכשב התוחנ השאה יכ
 ב46 ’מע ,17-12 תורוש א38 ’מע( תלשומה איה שפנהו ףוגה תא להנמה עבטה ןיעמ הנה
 יבצמ יזא עבטה רמולכ השאה היהת תקסופהו הּנתשמ ןכא דוקפתה םא .)10 הרוש
 לש הלכש טועימ םושמ הער היהת תירחאהו ,ויתונוכתב ןהו ויתודימב ןה ותחשוי ףוגה
 לש ודיתע לע םג רוא ךפוש הקדצ .)17-15 תורוש א38 ’מע( יפואב ןהו דוסיב ןה השאה
 תוומ ולרוג יזא ויתוואתו וירצי יפ לע החנומ היהי םדאה םא .ןדע ןגמ ושוריג ירחא םדאה
 ושפנשכ קר שחרתמ ותומ יזא ףכה תא ועירכי ותרותו ולכש םא וליאו ,שנועו עובק
 ובו בש וניא םיתמה תייחת םויב ףוגה יכ הקדצ הּלגמ רתוי רחואמ .ףוגהמ תדרפנ
 םיינחורה םלועל תממורתמ םדאה לש ושפנ םא ,ןכ לע רתי .)16 הרוש  א40 ’מע( השלוח
 ושוריפב .)3-1 תורוש א21-39 תורוש ב38 ’מע( גנועו םעונ ייח היחת יזא םתיא תעעורתמו
 ץלאנ םדא לכש ַרַעש םייק אבה םלועל הזה םלועה ןיבש הקדצ ןייצמ 7 :ד תישארבל
 םיוולמו הז רעשב ול םיצבור םדא לש ויתונווע .ונממ סונמ ןיאש תוומה אוהו וכרד רובעל
 הקדצ ריּכזמ 13 :ד תישארבבש קוספה לע .)9-8 תורוש א 42 ’מע( האלה וכרדב ותוא
 םיוותשמ םניא ירה הליחמה לע ודבכ םא םג יתונווע :סרוגה ימינונא יפמ ליגר אל שוריפ
 ידכ אטוחל תוהש ודסחב קינעמ לאה .)20-19 תורוש ב 42 ’מע( לאה תליחמל םלדוגב
 םה תווצמל ותויצ יאו םדאה לכש לע הוואתה תוטלתשה .הבושתב רוזחלו תשעתהל
 הדמעש הנווכה תא ראבמ הקדצש ןייצל ןיינעמ .)5-4 תורוש ב 43 ’מע( עשרה ןיַעמ
 תא ןוחבלו םהיתובבל יכבנ לע דומעל ונוצרב )34 :גמ( ויחאו ףסוי תורכתׁשה ירוחאמ
.)א182( דוס אצי ןיי סנכנ תניחב ,םהיניב םיסחיה ביט

םייומידה תטיש

 ,יהולאה רפסה( הרותב יכ הקדצ ןייצמ 11 :א תישארבבש ‘ונימל’ הביתל ושוריפ ךלהמב
 יפכ ירה .ינש דצמ חמצה ןיבל דחא דצמ ןמויק יאו תווצמה םוּיק ןיב יוּמיד שי )רוקמב
 םויק ךכ ,הזה םלועב בוט ליעומהו קיּזַמ והשמו ליעומ והשמ חמצה םלועב שיש
 לש ּהתלעמכ ףוגה יבגל חמצה לש ותלעמ .)ב7 ’מע האר( אבה םלועב ליעומ תווצמה
 םלועה ייח יכ עבוקו 2 :בל םירבד תא הקדצ ריּכזמ רשקה ותואב .המשנה יבגל הווצמה
 ייח וליאו ,רחא בצמל םיוסמ בצממ ורבעמו ,ותונתשה ,ותשלוח לשב ’אשד’ל םימוד הזה
 קרפל ושוריפ תליחתב .ירפ אשונו ,ביצי ,קזח אוהש ינפמ ‘בשע’ה ומכ םה אבה םלועה
 הדש ןיעמ ןושארהש םושמ אבה םלועה תא םיגיּשמ הזה םלועב יכ הקדצ ןייצמ ו’’ט
 הנומאה תליתש ידי לע םיאצאצה תועצמאב אבה םלועב תוְּכזל ןּתינ ןכ .ינשה יפלכ עורז
 .)20-18 תורוש א68 ’מע( םירוציה יזר תיינקהו םהב

 תא הריהבמ איהש םושמ הקדצ לש תינשרפה ותדובעב החיכש וזה יומידה תּטיש
 םיטושפה ףוגה ירביא לע ורּבדב .עמושה וא ארוקה ידי לע תוּלקב תטלקנו בטיה ןיינעה
 זכרמבש ךלמל ףוגה עצמאבש בלה תא הקדצ הּמדמ ,ותקולח יפ לע םיבּכרומהו
 .)א20 ’מע( ותיערמ ןאצ לע ףיקשהל ידכ ,ותכלממ
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 םיריזו ינש ןיעמ בלל סחיב םה דבכהו שארה יכ ןייצמו ףיסומ אוה םוקמ ותואב
 ןושארה רביאה אוה בלה .םילגרמ תקזחב םה םישוחה וליאו ךלמה תא םיתרשמה
 העד הקדצ ריכזמ ךשמהב .)ב20 ’מע ,3 :טכ םירבד( ‘‘תעדל בל’’ הרותה ישנא יפל רצונש
 ,שדוקה םלועב שפנהו לכשה דמעמכ ונה ןדע ןגב םייחה ץע דמעמ יכ תסרוגה תימינונא
 ’מע האר( תואיצמה םלועב תימהבה הוואתה חוכ דמעמ אוה תעדה ץע דמעמ וליאו

 וליאו בוטה תיישעו תיתמא תוקבדל ליבומ ןושארה .)15 הרוש א40 ’מע ,8-6 תורוש א27
 .21 :ט תישארב לע שוריפב אצמנ האנ יוּמיד .םיבעתנ םישעמלו דרמל םידעומ וינפ ינשה
 המשנה תא ריכעמ ,שארה לא הלוע ,בלה לא עיגמה דא איה תוְרכׁשה’’ בתוכ הקדצ
 תא םיריתסמ ןנעהו לפרעהש יפכ ףוגה לע ותראה תא ַענומו ,תעדה רואמ תחַרוזה
 ךלהמב .)21 הרוש ב195 הוושה ,18-15 תורוש א56 ’מע( ‘‘םוקיה לע שמשה רוא תחירז
 תא הלעמו עיקרה לגלגבש תורואמבו םיבכוכב הקדצ קסוע 14 :א תישארבל ושוריפ
 חנ ראשנ לגלגהש ןכתיי ,תויורשפא המכ הלעמ אוה .עיקרב םתעונתל רשאב הלאשה
 ,םימרוז םימב ענ גדהש יפכ אל וא לגלגה טומיזאב םיענ םהינשש וא ,וב םיענ םיבכוכהו
 וז היגוסב רובידה תא ביחרמ הקדצ .)ב9 ’מע( םיחנ םיבכוכהו ענ היהי לגלגהש ןכתייו
 יכ עדוי ינא’’ ,לשמל ,ריכזמ אוה .םינורמוש לש םטע ירפ םירקחמ לע ןכ םג וכמתסהב
 .)א10 ’מע( ‘‘הלוגע העונתב ודחייו עיקרה לגלג תא ארב הלעתי ארובה
 תעדה ץעמ םלכא ינפל הוחו םדא יכ הקדצ בתוכ 25 :ב תישארבל ותוסחייתה ךלהמב
 ףיסומ ןאכמ .יהולאה רואה ,ונייהד ,תדהו לומגתה ישנא לש יחצנה יוסיכב םישובל ויה
 ינפמ תורקי תופילחו םיראופמ םידגבב ותיב ינב תא רבוקש ימ העוט יכ ריהצמו הקדצ
 הקדצכ םתוא תתל םדאל ול היהי בטומ ךכל יא .תולביהל םפוסש עדוי יאדווב אוהש
 ’מע הוושה ,9-8 תורוש ב34 ’מע( דיתעב ול הנלעות םהיתוליפת ירהש םינויבאו םיינעל

 .)12 הרוש ב37

המשגהה תקחרה

 , לשמל .)Q#r#C#Y#?F anthropomorphism##################,+( המשגהה תקחרה תטישב ליגרב טקונ הקדצ
 רואה יכ ‘עדי’ רמולכ ‘אריו’ הביתהו’’ בתוכ אוה 4 :א תישארבב ‘אריו’ לעופל וסחייתהב
 האר’ תועמשמב ‘הארו’ ּהשריפש ימו ;תויחה ייח ורשכ ובו המכחה רדה הלגנ וב יכ בוט
 יוארה ןמ הברדא ,הייארה רביא ול היהיש ידכ ףוג הלעתי ארובה ןיא יכ הגש ,‘ויניעב
 ,א19 ’מע הוושהו דיה בתכב  ב1 ’מע( ‘‘ובּוט תא ריכהו עדי אוה תמדוקה ותעידיב יכ ןבויש

 ב58 ’מע ,6 :ג תישארב יבגל 3 הרוש ב36 ’מעו 26 :א תישארב ,‘‘ונתומדכו ונמלצב’’ יבגל
 ינב ןושלכ הרות הרּביד’’ ןורקיעה תורחא םילימב .)5 :אי תישארב יבגל 12-11 תורוש
 21 :ח קרפב תאצמנ תפסונ המגוד .)א31 ,א25 ’מע האר( הקדצ לצא ןאכ שממתמ ‘‘םדא
 MÜ/,#############C$M#############L 5#############6`ç - ףוריצה .)15-14 תורוש א 52 ’מע( ‘ברוקמ’ ןאכ ועמשמש ‘‘הוהי בל’’ יבגל
 הקדצ לש ונושלב םג חיכש ארובה לע בסומה ‘‘תינושארה/תמדוקה ותעידיב’’ רמולכ
 הרוש ב9F 102 הרוש ב79 ,7 הרוש בF 52ב31 ,א30 ,א29 ,א22 ,ב21 ,ב19 ,ב8 ,א8 ,א5 ,א4 ’מע לשמל(

11F 12110 הרוש אF 1229 הרוש בF 13214 הרוש א158 ,20 הרוש ב137 ,א134 ,1 הרוש ב(. 

ינושל חותינו ,הקיטנמס ,ןורזיג

 ןורזיגה תרותב שומיש השוע אוה יכ תעדל םג חכונ הקדצ לש ושוריפב ןייעמה
 הּנוכ ‘עיקר’ה יכ הקדצ רמוא 8 :א תישארבל וסחייתהב .)etymology ,היגולומיטאה(
 הלמהו )ב3 ’מע( ‘תוממור’-מ רזגנ ’םימש’ םשה ירה ,ומורו והבוג ללגב ‘םימש’ םשב
 .)15-14 תורוש ב46 ’מע ,10-9 תורוש ,א19 ’מע( רצונ הנממ יכ ‘המדאה’ ןמ הרזגנ ‘םדא’
 ,ב24 ’מע( לקו הפי ‘המדא’-מ ןורזיגה יכ ‘השּביה’ ןמ אלו ‘הדשה’ ןמ אל רזגנ אל ‘םדא’ה

 תודוא תיברעב יוצמה לע הז ונורזיגב ןעשנ הקדצ יכ חינהל דואמ ריבס .)17-16 תורוש
 ינפ ןמ םדאו( ¶@tR 8##################P !tD##################O +W}% )םור שרושהמ ,םיימש( A##################`4 ןמ A##################`$2 ונייהד רומאה
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 ףיסומ ‘יח’מ ‘הוח’ םשה ןורזיג תא ריּכזמה 20 :ג תישארבל ושוריפ ,ךשמהב .)המדאה
 א 41 ’מע ,17-13 תורוש ב 39 ’מע( ‘ךונח’ ו ‘לבה’ ,‘ןיק’ ,‘תש’ ומכ תופסונ תואמגוד הקדצ
 .)2 הרוש א44 ’מע ,3-2 תורוש
 é +Jh#####Q1$g#####$B?#####(( תרחא ןושלב םירידנ הלאכ םיירבע םינורזיג יכ הקדצ עבוק הז ירחא דימ
+,##########a-;+[##########Yç g##########s 8##########$ D##########4i##########? 8##########Q6j$ '( ,##########òç( תיברעב ץופנו ליגר הז ןיינע ירהש ךכ לע המת ינאו. 
 אּמש הרעשהה תא הלעמו 15 :ב תישארבבש ‘חונ’ לעופב הקדצ ןד תרחא  תונמדזהב
 ,לוּבמה ישנאל דוגינב ,אוה יכ שארמ עדי לאהש םושמ רכזנה שרושהמ רוזג ‘חֹונ’ םשה
 הרוש ב47-21 הרוש א 47 ’מע ,2-1 הרוש א29 ’מע( 14 :ה םירבד הוושהו ,ביציו ןתיא ראשיי
 ןייצמ אוה ןכ .)א4 ’מע( 9 :א -ל שוריפה ךלהמב עיפומ הבית עמשמב םש/A##################O+ .)ךליאו 1
 ‘בקעי’ םשה לש ונורזיגל רשאב .)8 -5 תורוש ב113 ’מע( ‘אבשע’מ חוקל ‘ושע’ םשהש
 ינפמ רשפאו ,ושע ויחא ירחא ףדר ,בקע אוהש םושמ :תויורשפא יתש הקדצ הלעמ
 םשה .)15-13 תורוש א 123 ’מע( 26 :הכ תישארב ,‘‘ושע בקעב תזחא ודי’’ יכ וילע רמאנש
 ובלש ושוריפ תיברעב |$#\5################## רמולכ ‘יול’ וליאו יתקוצמ תא האר םיהלא ועמשמ ‘ןבואר’
 ‘היפוסוליפ’ ינוויה חנומה יבגל םג .)17-16 ,5 הרוש ב132( האל ותשא לא הטנ בקעי לש
 .)13 הרוש ב172 ’מע( המכחה בהוא ועמשמ ‘ףוסוליפ’ םשה יכ הקדצ ןייצמ
 קודקדה יכבנב יקב היה רבחמה יכ ,לשמל ,לילעב הארמ הקדצ לש הז שוריפב ןויעה
 עודיה ד’’מל םוקמ תא אלממ תירבעב שוגידהש ריעמ אוה .ולש היגולונימרטהו יברעה
 שמשמ ינושל חותינ לש תרחא המגוד .)Shehadeh 2005 ;15–14 תורוש ב126 ’מע( תיברעב
 תישרוש איהו דיתעה ןויצל ּהב ד’’ויהו ‘יפוי’ הרשפ הנושארה ‘תפי’ ובש 27 :ט קוספה
 תפסונ המגוד .)ךליאו 14 הרוש ב 56 ’מע( תישרוש איה הלימה ףוסבש ו’’יתהו ‘יפוי’ב
 יתלב ,טושפ’ והשמ ונייהד ,7 :א תישארבב הנבומל רשאב ‘עיקר’ הלימה תשמשמ
 ,ב8 , ב2 ’מע( 3 :זי רבדמבו 3 :טל תומש םירפסב םיקוספה יפ לע )M#####CY®F N#####Y; 8#####;<H#######ï( ‘בכרומ
.)דיה בתכב א9
 םימיה תרכזהל דוגינב עודיה א’’הב העיפומה 31 :א תישארבבש ‘יששה’ הביתה לע
 יפכ ‘ישש’ רכזוה אל םדוקש םושמ תרתוימ א’’ההש ןכתיי :הקדצ ריעמ םימדוקה
 רתי .האירבל ישש םויב רבודמש וחילשל עידוה לאה יכ ןכתייו ;5 :זט תומשב םיאצומש
 םויה’ ל הנווכהש ןכתייו ,עדוימ ראותב עדוימ יתלב םש ראתל תירבעב רתומ ,ןכ לע
 תרוצב לעופ הקדצ יפל ונינפל ‘‘ךילא רמא רשא’’ 2 :בכ תישארבב .)ב 22 ’מע( ‘יששה
.)14-8 תורוש ב 94 ’מע( המגוד דוע םש איבמו רבעב ועמשמ ךא דיתעה

 םנה היחה יאגה וליאו טוריפ שי םדאה יאגהבו ,ןושלה תא םדאל קינעה םיהולא
 יבּכרה ךכ ,םייפוס יתלב טעמכ םה עיּבהל קוקז םדאהש םירבדהו ליאוה .םייללכ
 רבע לכל םימעה ורזּפתה לוּבמה ירחא .)9-7 תורוש ב38 ’מע( ץק ילב טעמכ ויהי םיאגהה
 תונושלבש ינושה תּביס םיפוסוליפה תעדלו ,שדוקה ןושְל אל ,ולשמ ןושל התיה םע לכלו
 עבט וא תמיוסמ ןושל לש דחוימה ּהבצמב וא םיבכוכ תצקמ לש ףוריצב וא הצוענ
 תישארבב ‘הוחתשנ’ לעפבש ן’’ונה . )7-4 תורוש א 58 ’מע( יפרגואיג םרוג רמולכ ,םוקמה
 םע רזח קחצי םא תמייקתמ הנושארה תועמשמה .תולדגהו יובירה ןונ איה 5 :בכ
 .)21-20 תורוש ב96 ’מע( היינשה תועמשמה םייקתת ותברקה לש הרקמב וליאו םהרבא
 תויהל הכפהו החפש התיהש השא אוה ‘שגלפ’ הביתה לש ּהעמשמ יכ עבוק הקדצ
 יכ הקדצ רמוא 29 :הכ תישארבבש ‘ףיע’ ראותה לע .)17-16 תורוש ב100 ’מע( שיא תשא
 וניא הז רואיב .)16-13 תורוש א114 ’מע( ‘בערה’ ןכו תירבעב בור-יפ-לע ‘ןואמיצ’ב רבודמ
 ימראה םוגרתב .םינורמושה תרותל יברעה םוגרתב אלו ימראה םוגרתב אל ףקתשמ
 אלה ראותה ןתינ יברעה םוגרתב וליאו ,‘ךשנ’ עמשמב ‘ץיקע ,תיכנ’ :תואבומ ינורמושה
 ,Tal, 2000 ;115–114 ,ן’’שת ,הדאחש ;95–94 ,ם’’שת ,לט( שושת ,ףיע = z##################ò™####ï = _##################a#ï, ץופנ

 התיבה בש רשאכ ):8##################6##C##4( ‘ץּוקע’ היה ושע יכ הקדצ ריכזמ רתוי רחואמ ))658 ,528
.)7-4 תורוש ב115 ’מע( הרוכבה תא ויבאמ שקיבו הדשהמ
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היפרגוילביב

+MP !M( !nY-aEF )ÅùäÑ(. 5Y4d +W[-$2 '( ~-1$B +W~-$2. _.1YL [=+@ @9$F MY;%B: t+@ 8oQ-E +,.Y$Z.  

M#P 5#=>F >. +,#o$)#P )Åùäà). <#Q$ã +,#C$8#;D#VF _#$@D#ujO %5#$t+_#jO %+"#4+,#jO. %"#$,#QjO +Wi#Q`$5#Yç %+,#y1$'#Yç. 
!8##UY$_##jO %{8##$[##YjO <##Q-jO %g##ôôjO +G##oQ4M##E %+,##òY; 8##oQ4M##ç 8} M##aß +A##$~##Y;)##O +,´... +,##UCuE +W%,7 8##P 
)#*+ +,#oQ$ã +Gu#\4ê +h#Q;+)#$ ]D#4A#v 8#Y6†[ +WD#\$,(. ’’%J D#4i#? ,#?ë +,#C$8#;D#V "#$,#Yq$ %J <#Q$Mq#$ %+"#?q+ 8#P 
<Q-ç‘‘ •. åÅä, םיּכח-לא הקדצל הנווכה.

h##################.$tZF m. )åàÅÖ!(. ’’_##################eCY; A##################$8##################;> 8##################rj4& 567 A##################e; +,##################Qo4D##################P  Å: åä.‘‘ http://
shomron0.tripod.com/2014/janfeb.pdfF •. ÖF %D-./ '( N4Ns. 

h###.$tZF m. )åàÅÖã(. ﾕﾕh###;m n###?g###E +,###.oYO 567 A###e; +,###Qo4D###P - +,r###=2 +W%&F +ñn###.$"###$B Å-ä.ﾔﾔ 
http://shomron0.tripod.com/2014/julaug.pdf

h#######.$tZF m. )åàÅÖiÜ(. ﾕﾕh#######;m n#######?g#######E +,#######.oYO 567 A#######e; +,#######Qo4D#######P - +,r#######=2 +,#######y$[(F +ñn#######.$"#######$B 
Ç-åà.ﾔﾔ http://shomron0.tripod.com/2014/novdec.pdf

h###.$tZF m. )åàÅÖt/åàÅÑ(. ﾕﾕ5###;¶ %8###;+i###aE: t@+A###$B '( +WtM###V +,###C$8###;> %+,###1;+K( ,6Y¨UT###\O.ﾔﾔ 
http://shomron0.tripod.com/2014/novdec.pdf. http://www.almawked.com/?

page=details&newsID=7031&cat=2

h#########.$tZF m. )åàÅÑ!(. h#########;m n#########?g#########E +,#########.oYO 567 A#########e; +,#########Qo4D#########P - +,r#########=2 +,#########y$,#########/F +ñn#########.$"#########$B 
åÅ-áà. :http://shomron0.tripod.com/2015/mayjune.pdf

h####.$tZF m. )åàÅÑã(. h####;m n####?g####E +,####.oYO 567 A####e; +,####Qo4D####P - +,r####=2 +,####;+M}F +ñn####.$"####$B áÅ-Öà. 
http://shomron0.tripod.com/2015/julyaugust.pdf

h.$tZF m. )_.f +,\-}(. ’’_eCY;+d A$8;D$d 567 Ae; +,Qo4DP ä: á.‘‘

n#?g#EF :. +. )ÅùÉà(. +,#?@@ +,#e;D#?Z '( h#;m %_#eCY; +WA#`$2 +G#rY?Z +,#4+@tZ '( +,#Q4@+Z +,#aQY?Z.  <#Q$ã 
8u\4êF [$M6â.  

DC##Q;%F R. )ÅÉùÇ(. <##Q$ã +J'##a$& ì%+B "##;%| +,##6V %<##Q$ã +J'##a$& ì%+B +G##y6V JM7 S<##;D##$ D.Y7 M##P t+%t 
+,##e$A7 +G##a;%| M##.YH4§ %g##? +A##Qu;i##j$ %n##..j$ +,##a-? +G##eQ1; +,7 @"##`E @MH##ç 8##;HD##â DC##Q;%. 8##?D##UE ,##Y?d 
+G.;%AE: M;Ds. 

 ינומדק .)באז ןב ’יו יבצ ןב ’י לש תופסוהו תורעה םע )ט’’צרת( ןהכה .י ,יזע ןב
 ,ביבא לת ,’ד תסנכ ךותמ תדחוימ האצוה .‘‘תיברעה ןושלב םהימכח ירובחו םינורמושה

321-327.
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 תשרפל ירוצה ןסח-ל-וּבא לש ושוריפ ,תינורמושה תונשרפה ןמ’’ .)ח’’כשת( .ש .א ,ןיקלה
.246–208 ’מע בל וננושל  .‘‘וניזאה

 יברעה םרוקמב ’גויח הדוהי ’ר לש קודקדה ירוביח השולש .)ב’’עשת( .ד ,ןויסו .ע ,דתו
 .בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש ראב .תיתרוקיב הרודהמ ,השדח תירבעל םמוגרתבו

 .תומש ,תישארב א ךרכ .תיתרוקיב הרודהמ ,הרותל ינורמושה םוגרתה .)ם’’שת( .א ,לט
 .ב’’משת ,םירבד,רבדמב ,ארקיו ,ב ךרכ .ביבא-לת תטיסרבינוא

 הנש רפס ;תונופס .‘‘ינורמוש שובלב הרותה לע יארק שוריפ’’ .)ד’’כשת( .א ,םטשנויל
 .ד’’ר-ז’’סק ’מע ,םילשורי .ינימש רפס ,חרזמב לארשי תוליהק רקחל

 ןמ םירמאמ ףסוא .תיארקה תורפסבו תינורמושה תורפסב םינויע .)2008( .א ,םטשנויל
.תירבעה ןושלל הימדקאה :םילשורי .ואלב עשוהי ךרע ,ןובזיעה

 וז - ?‘‘עגנ אל’’ וא ‘‘עגנ’’ םאה ?ונמא הרשב הערפ ‘‘עגנ’’ םאה’’ .)2003( .א ,גלפ
/http://www.hofesh.org.il/freeclass :םג האר .ףרוח ,27-26 תישפוח תודהי ‘‘.הלאשה

parashat_hashavua/05/02_lech_lecha/1.html

 השגדה םע ינורמוש חסונו ידוהי חסונ .הרות ישמוח השמח .)1962( .ר הקדצו .א ,הקדצ
 ןמ קיתע ינורמוש די בתכ יפל תישארב רפס .תואחסונה יתש ןיב םייונישה לש תקיודמ
 ,1965 ,1964 ,1964 םינשב רואל ואצי םירתונה םישמוחה תעברא .ביבא-לת .11ה האמה

1961. 

 הרודהמל אובמ .םינורמושה לש הרותה חסונל יברעה םוגרתה .)1977( .ח ,הדאחש
.)המסרופ אלש רוטקוד תדובע( תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .תיתרוקיב

-תישארב :א ךרכ ,םינורמושה לש הרותה חסונל יברעה םוגרתה .)ן’’שת( .ח ,הדאחש
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 .ב’’סשת
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