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אוליכומי וארמילוס
גלגוליו של מיתוס חורי באפוקליפסה היהודית

ישראל קנוהל

א

לחוקשם,סעםסממוצאסרוורזשסלגשעוסהצפויס וקשלסוהדקוםסמזקחסתוקכשל,סככהסלנקאלס
מיסלצפוי,סמיסלאזוקסירוסנמצאתסלשוםסאקמנשל.סלחוקשםסלרשמוסאתסלממהכלסלרקושלס
"משתנש"סאוס"נלקשי"סראמצעסלאהףסלינשסהפנשסל פשקל.סממהכלסזו,סירלסיכנלסלעשקס
חקי,סמוהדתםסיהסארותסשיקאה,סנכרילסרשדשסלאיוקשםסרמלהךסלמאלסליהויסעיקלס
הפנשסל פשקל.סרודםסהכיסלששתלסמשתנשסרתסח ותסיהסלאשמפקשלסלחשתשת:סמזקחלס
המשתנש,סרדקוםסמזקחסתוקכשלסיהסלשום,סליתקעלסממהכלסריםסרשזוותנל,1סילששתלס
רמיךסתרופלסאקוכלסתחתסליפעתסלחוקשםסולחשתשםסליתהטוסעהשלסרמאלסלאקרעס
עיקלסהפנשסל פשקל.סרעררותסליתהטותסלחשתשםסעהסרשזוותנלסלגשעוסמשתו שםס
ומ וקותספוהחיסחוקשותסהממהכתסלחשתשם.2סלמשתו סלחוקשסעהסאוהשכומשסלגשעסהשדשנוס
קרסריפלסלחשתשת.3סמשתו סזלסלואסחהרסמ שפוקסקחרסשותקסעהסמהחמותסרשיסלאהשםס

אודותסלמהוכלסרימשם:

רשמשםסרדומשם,סהפנשסזמיסקרסמהךסאההוסרימשם.סשוירסאההוסעהסלכ סואנוס
לנכרד,סלקאיויסראהשם,סנשצרסהפנשוסמיתחוולסהקגהשוסויםס פהשסמירלסרשדו.
תיעסינשםסמהךסאההוסרימשם,סורינלסלתישעשתסאנוסשצאסנגדוסהרקרסוגרקס
עהשו.סרקחסאההוסמפנשוסושקדסאהסלאדמלסלאפהל.סשקדסלואסאהסלאדמלסלאפהלס
ואנוסלתששירסעהסכ אסלמהכות.סשוירסאנוסעהסלכ סוכומקרשסלנכרדסמירלס

אותו.סלואסמיתחוולסהקגהשוסויםס פהשסמירלסרשדו.
תיעסינשםסמהךסאנוסרימשם,סורינלסלתישעשתסשצאסאנוסנגדסכומקרשסהרקר.ס
כומקרשסמזקעסאההוסשצאסנגדסאנוסהרקר.סאנוסהאסשכוהסהיאתסאתסמרטסעשנשוס

קאוסושהלהםס1989,סעמ'ס29-23,ס76-71. 1ס
קאוסמשהקס2004. 2ס

קאוסגטקרורס1952;סלופנקס1990,סעמ'ס61-52. 3ס
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יהסכומקרש,סליתחקקסמשדשוסונמהט.סלואסעהלסהימשם,סאךסכומקרשסחיסאחקשו,ס
תפ סרקגהשוסוגקקסאותוסמטלסמיסלימשם.סלואסרהעסאתסמרוישוסוזקעוסנמלהס

ררטנוסיהסכומקרשסכמוסאקד.ס
כירהעסכומקרשסאתסזקעוסיהסאנוסלואסימחסוצחר.סל תוררסאנוסואמקס
הכומקרש:ס'ימחסאתלסרהרךסכשסרהעתסאתסזקעש,סאךסאהסתימחסכשסימתשס
רתוכךסמיאסכרד.סקאישתסערקתשסאותךסעםסאהסל עקסלנכרד;סינשתסערקתשס
אותךסעםסלנלקסאקנצחסליוצףס)ימוסלחוקשסיהסלחשדרה(;סויהשישתסערקתשס

אותךסעםסתימשיוסלנכרדס]...[4

אההו,סילשלסלקאיויסהירתסעהסכ סלמהכותסרימשם,סנוצחסרשדשסאנוסונאהץס
הרקוחס'אהסלאדמלסלאפהל',סכהומקסאהסליאוה.סאוהםסכומקרש,סילואס'מזקעסאההו',ס
מחדיסאתסלמהחמלסעהסליהטויסורמלהךסמהחמתוסראנוסלואסרוהעסאתסמרוישוס
יהסאנו.סרדקךסזוסמתערקסכומקרשסמזקעוסיהסאנוסולופךסהמעשיסאשילסלקלסלנויאתס
ררקרלסאתסעורקשלםסיהס'אהסל עקסלנכרד',סילואס'תיור'סקאיסלפנתשאויסלחוקש,ס
ויהס'תימשיו',סאחשוסוריסהווששתוסלנאמיסיהס'אהסל עק'.סלאהשםסלעורקשםסמגשחשםס
מגופוסיהסכומקרש.סר ופוסיהסדרקסתופ סאהסל עקסאתסליהטויסושוירסעהסכ אוס
רעשקסכומשל.סכומקרשסזומםסהלדשחסאתסאהסל עקסמכש אוסוהתפו סאתסליהטוי.סהיםס
כךסלואסשוצאסאהסמשמשסלאגםסורועהסאריסענרשתסלנשצרתסרתוךסלמשם.סלאריסשוהדתסהוס
תשנורסענרסלעיושסאריסצוק.סכומקרשסהורחסאתסלתשנורסונותיסהוסיםסלמרטאסאתסששעודו:

שלאסימוסאוהשכומש.סשעהלסהמהכותסלימשםסהדכאסאתסעשקסלמחמדסכומשלס
)פשקויסליםס'אוהשכומש'סרחוקשתסלואס'תדוכאסכומשל'(.סשכלסאתסאהסל עקס
ושרצוץסאותוסכמוסרי!סשמחץסאותוסתחתסקגהשוסכנמהל!סשקוצץסאתסתימשיוס
)אחשו(סכרנלסקצוץ!סשעשףסאתסכהסלאהשםסמיסלימשםסכמוסצשפוקשםסושירקס

אותםסככהשסחק סקשרשם.5

כדשסהלגיסעהסלתשנורסמפנשסאהסל עקסמחהשטסכומקרשסהמ וקסאותוסהשדשסלאהותס
למשנשרותסכדשסיתחראנלסאותוסר'אדמלסלאפהל',סריאוה.סלאהותסהורחותסעשמיס
אתסלתשנורסה'אדמלסלאפהל'סומנשחותסאותוסעהסכתפוסלשמנשתסיהסלענרס'אופהוקש',ס
מררשהוסלחוקשסיהס'אטה 'סלשוונשסלנויאסאתסלעוהםסעהסכתפשו.סאוהשכומשסגדהס
רמלשקותסהממדשםסמפהצתששם.סאהסל עקסואחשוסתימשיו,סצופשםסרענרסמפ גתס
ללקסומתחהחהשם.סמקורסרלהלספוקץסאהסל עקסררכש.סאשיתקסאחותוסיהסאהסל עקס

לתקגוםסלערקשסעהספשסזשנגקסתי "ט,סעמ'ס224–225. 4ס
זשנגקסתי "ט,סעמ'ס233. 5ס
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נחהצתסהעזקתוסומנ לסהפתותסאתסאוהשכומשסרר משל.סאךסהיווא,סאוהשכומשסחקיס
ועשווק,סאשנוסיומעסאתסישקתלסונגשנתלסיהסאשיתקסואףסאשנוסשכוהסהקאותסאתסעדששל.
אהסל עקסשוצאסהמהחמלסראוהשכומשסכילואסמהוולסרירעשםסרנשסרקשת,סאוהםס
שדוסיהסאוהשכומשסעהסלעהשונל.סאוהשכומשסעומדסמעהסהיעקסיהסכומשלסומגשעסהמרוםס
מיכנםסיהסלאהשם.סאהסל עקסנאהץסהנטויסאתסעשקוסכילואסמהוולסראחשוסתימשיו.ס
רעצתסתימשיוסלםסשוצאשםסהרריסאתסעזקתוסיהסלאהסלחכםס'אאל'סירשדוסלהוחותס
לעתשרשםסורלםסמשהותסלגוקה.סאאלסנעתקסהצאתסהעזקתם.סלואסמגשעסאהסאופהוקשס
לענרסלעומדסר'אדמלסלאפהל'סונויאסעהשוסאתסלעוהם.סמתרקקסכשסאופהוקשסהאסשדעס
דרקסעהסאוהשכומשסיצמחסעהסכתפו.סלואסאמנםסחיסרכארסרכתףסזוסאךסהאסשדעסאתס
 שרתו.סאאלסמצשעסהלרשאסאתסכהשסלחשתוךסיראמצעותוסלפקשדוסרשיסימשםסואקץ,ס
והלפקשדסרעזקתסכהשסזלסאתסאוהשכומשסמכתפוסיהסאופהוקש.סרצאתוסמיסלמרוםספונלס
אאלסאהסתימשיוסואומקסהוסכשסנימתוסעצורלסמיוםסיקאלסרתוךס'לאדמלסלאפהל'סאתס
למתשםסילםסכארר.6סאמשקלסזוסמר  תסאתסזשלושלסיהסל'אדמלסלאפהל'סעםסליאוה,ס
מרומםסיהסלמתשם.סאהסל עקסאו ףסאתסלאהשםסושוצאסיורסהמהחמלסכנגדסאוהשכומש.ס
אוהשכומשסאשנוסנרלה.סלואסמתקרקרסואומקסהאהסל עקסכשסשעהלסהימשםסושתפו סאתס
למהוכל,סשלקו סאתסכומשל,סושיתהטסעהסלמרדיסמרוםסמוירםסיהסלאהשם.סלואסמכקשזס
כשסשגקיסאתסלאהשםסמיסלימשםסושפשצםסהכהסערק.7ס שומוסיהסלטר טסכמעטסואשנוסרקשאס
אךסככהסלנקאלס ופקסרוסעהסלמפהלסל ופשתסינחהסאוהשכומשסמשדשוסיהסאהסל עק.
כפשסיצששיסלאקשסלופנק,8סמשתו סזלסמתאקסמאררסרשיסיתשסיויהות:סליויהתסיהס
אההו,סרנוסכומקרשסונכדוסאוהשכומש,סלמזוללסעםסליאוה;סכנגדסאנוסורנוסאהסל עק,ס
ימיכנםסרימשם.סאוהם,סכשוויסיאהסל עקס)וכמולוסגםסאחשוסתימשיו(סלגשחסמגופוס
יהסכומקרש,סנשתיסהקאותסאתסאהסל עקסגםסכרנוסיהסכומקרש.9סמנרודתסמרטסזאת,ס

לעשמותסרשיסאוהשכומשסהאהסל עקסוהתימשיוסלואסררחשנתסמהחמתסאחשם.

ב

רשיסמשתו סחוקשסזלסורשיסלתשאוגנששלסיהסל שודו סרששמותסנרודותסמגעסקרות.10סששתכיס
יל שודו סרשרהסמ וקותסאהלסמארשוסילשגקסהשוויסמאשאוהלסירא שלסלרטנל.11סעהס
שעדסליפעלסאחקסלצרשעסהאחקונלסחורקסלמרקאסקושסגי,סידיסרזשרלסירשיסלמשתו ס

קאו:סגטקרורס1952,סעמ'ס49ס,סלופנקס1990,סעמ'ס60. 6ס
גטקרורס1952,סים,סלופנקס1990,סים. 7ס

ים,סעמ'ס39. 8ס
קאו:סלופנקס1990,סלע'ס9סרעמ'ס61. 9ס

קאוסל פקותסימצששיסהלסלופנקס1990,סעמ'ס40. 10ס
קאוסל שודו ,סעמ'ס72. 11ס
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לחוקשסעהסאוהשכומשסורשיסלחזונותסרפקרשםסז-חסר פקסדנשאה.12סדנשאהסקואלסרחזונוס
אתסלרקיסלזעשקלסיפשלסממההסדרקשסקלרס)דנ'סז,סח(.סרקיסזוסמ מהתסאתסלמהךסלקיעס
ישדרקסדרקשםסכנגדסלאהסושפגעסררדוישסעהשויס)יםסיםסכל(.סלמועצלסלימשמשתס
חוקצתסאתסדשנוסיהסמהךסזלסהארדויס)יםסיםסכו(.סרפקרסלראסר פקסדנשאה,סמתואקס
חזויסירוסקואלסדנשאהסאתסל'רקיסלמצעשקל'סלגדהלסעדסצראסלימשםסומפשהלסאקצלס
מצראסלימשםסומיסלכוכרשםס)יםסח,סט-ש(.סרקיסזוסאףספוגעתסרמרדיוסיהסיקסצראס
לימשםס)יםסיםסשא-שר(.סלמהאךסגרקשאהסראקסהדנשאהסכשסלרקיסלמצעשקלסמ מהתס
'מהךסעזספנשם'סאיקסשפגעסר'עםסרדוישם'ס)יםסיםסכג-כד(.סרששמתסל כמלסקחרלס
ררקרסלחורקשםסכשסלמהךסלקיעסועזסלפנשם,סלנזכקסרפקרשםסלההו,סלואסאנטשוכו ס
לקרשעש,סאפשפנ ,סוכשספקרשםסאהלסלתחרקוס רשרסינתס170סהפנשסל פשקל.13סקושסגיס

מצרשע14סעהסללררהותסלראותסרשיסלמשתו סעהסאוהשכומשסורשיס פקסדנשאה:
ס1 רינשסלמרקשםסשיסעשמותסרשיסאהולשסלימשםסורשיסדמותסמתגקלסלעיושלסחומקס.

רילס)רקיסאוסארי(.
ס2 למתגקלסגדהסועוהלסעדסהימשםסומדרקסדרקשסקלרסכהפשסאהולשסלימשם..
ס3 למתגקלסמצהשחסהפגועסרצראסלימשםסורמרוםסלמרדי..
ס4 רינשסלמרקשםסמגשעסרשצוסיהסלמתגקלסהאחקסיאהסזריסוחכםס)'עתשרסשומשי'ס]דנ'סז,ס.

ט[סילואסאאל(סמעששיסרכתרשםס)' פקשיספתשחו'ס]יםסיםסש[סילםסהוחותסלימשם(.
רצדסזאת,סמטעשםסקושסגיסאתסללרדהסלערקונשסירשיסלמשתו סעהסאוהשכומשסורשיס
 פקסדנשאה.סלמשתו סיהסאוהשכומשסלואסחהרסממחזוקס שפוקשםסעהסאודותסעשמותשםסרשיס
יויהותסלאהשםסרשח סהיהטויסרימשם,סואשהוסעהספשס פקסדנשאהסקרסאהסאחדסיוהטס
רימשםסולדמותסלמתגקלסלשאסדמותסאנוישת,ס'מהךסעזספנשם'סליואףסהיהטויסראקץ.15ס

ג

" פקסזקוררה"סלואסאפורהשפ לסלמשוח תסהזקוררהסריסיאהתשאה.סלחשרוקסרצוקתוס
לנוכחשתסנעקךסרמאלסלירשעשתסה פשקל,סאוהםסנקאלסכשסש ודותשוסרדומשםסשותק.16ס

רמלהךסל פקסמ פקסזקוררהסעהסמקאלסילקאלסהוסלמהאךסמטטקוי:

קאוסגיס2008. 12ס
קאוסרוהשנ ס1993,סעמ'ס333-274. 13ס

קאוסים,סעמ'ס493-492. 14ס
קאו:סים,סעמ'ס493-495. 15ס

האוקסלממצאס 37-30.ס עמ'ס רנולהסתינ"ט,ס 2-1;ס לעקותס 92,ס עמ'ס פהששיקסתימ"ד,ס קאוס 16ס
לנוכחשסרדרקסלקרעסלחשתשסהדמותוסיהסאקמשהו סאנשסחוזקסרשסמכמלסמיסלדרקשםסיכתרתשס
לגק לס כשס עתלס אנשס רוקס הלהיס ישתראקס כפשס 'אמאו '.ס רענששיס מפשקוישס רמשוחדס ים,ס

לנכונלסלשאס'אשמשם'סוהאס'אמאו '.סקאוסלגק אותסלמוראותסרלעקלסלראל.
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ושאחזסרשדשסושרשאנשסרשתסלהצות.סושקאנשסיםסאריסישיסוהלספנשסרתוהלסאיקס
האסשדעלסאשי.סושאמקסהשסמלסאתלסקואל.סואומקסאנשסקואלסאריסאחתסדמותס
אשיל,סודמותספנשלסכאשילסשפשפששל.סושעיסלמדרקסאהשסושאמקסלאריסלזאתס
איתסלרהששעהסלשאסוריעלסישודעלסאותוסלרהששעהסותלקסותהדסאתסאקמשהו .

רלמיךסלחשרוקסמצושסתשאוקסמפוקטסיהסאקמשהו :

וזלס שמיסאקמשהו סריסלארי:סיעקסקאיוסצרוע,סושדשוסעדספעמשסקגהשו,סואוקךס
פנשוסזקת,סויתשםסעיקלסאמלסרומתו.סועשנשוסעמורות,סוינשסרודרדשיסשלשוסהו.ס
ושעהלסושמהוךסראשמשםסמדשנתסליטיסארשסרהששעהסארשו,סוכהסאחשוסשזועוסממנו.17

עודסנאמקסעהסאקמשהו :ס"ולואסשמהוךסעהסכהסלעוהםסכוהו,סוממיהתוסמגעתס
מרצלסלאקץסעדסרצלסלאקץ,סאותותסשעיל,סושערודסערודלסזקלסאשהשסנשכק,סוהצדס
עהשויסשדרק,סואשיסמשסשעמודסהפנשו."18סעהספשסחהרסמעדשסלנו חסיהס פקסזקוררה19ס
אקמשהו סלואסזלסילקגסאתסלמישחסריסשו ף,סנחמשלסריסחוישאה.סוכךסמתואקסלדרק:ס
"ושראס)אקמשהו (סעהסאנישסרדוישסעהשונשם,סויםסאשתוסעיקלסמהכשםסרחשהסורכוחס
גדוה.סושעילסמהחמלסעםסרדוישםסושכהלסהלםסושלקוגסאתסמישחסריסשו ף,סנחמשלס

גק אותס מצושותס לאחקשםס לנו חס רעדשס 756.ס כ"שסייויס נו חס לואס רפנשםס למוראס לנו חס 17ס
יימלס ארשוס רמדשנתס ושמהוךס ליטיס ריס אקשמוהאו ס "לואס לאחקוי:ס למיפטס יהס יונותס
אמאו סורכהסלמרומותסשפוהספחדו"ס)נו חסכ"שסרשתסלמדקיסהקרנשםסרנשוסשוקרס2325/18(.

"ושעהסושמהוךסראשסמו סמדשנתסליטיסארשו"ס)נו חסכ"שסקומאסרזנטנזלס174.2( ס
"ושעהלסושמהוךסראמו סמדשנתסליטיסארשו"ס)נו חסכ"שסראו ףסג טקסרהונדויס942,9( ס

כ"שס )נו חס ממנו"ס שזשעוס קואשוס וכהס רהשעהס ארשס ויטיס מדשנתאס ראשמש ס ושמהוךס "ושעהלס ס
אור פוקדס2797סילתפק םסרשדשסשיקאהסהוש,סמוראסראריסימואה,סעמ'ס389(.

"ושעהלסושמהוךסראשמו סמדשנותסליטיסאיקסנטהסארשוסוכהסקואשוסשזועוסממנו"ס)נו חסלדפו ס ס
לקאיוי,סרויטאסקע"ט,סמוראסאצהסאריסימואהסתיש"ד,סעמ'ס382(.

'אשמשם',ס למרוקשתס לגק לס יהס ישרויס ליס ו'אמו 'ס 'אשמו 'ס 'אשמש ',ס לגק אותס כשס נקאלס ס
יהאסלורנלסע"שסלמעתשרשם.סריהרסמ ושםסלורנלסלגק לסלמיוריתסכיםסלמרוםס'אמאו 'ס
1906,ס ל מוךסהשקויהשםסוכךסלתלווסלנו חאותס'אמאו 'סאוס'עמוא 'ס)קאוסמקמוקיטששיס
עמ'ס183.(.סגםסלגק לס"וכהסאחשוסשזועוסממנו"סרכ"שסייויסנויאתסחותםסמרוקשותסהעומתס
שזשעוסממנו"סירדפו סרויטאסורנו חסיפק םס לגק לסלרהלסולפיוטלסשותקס"וכהסקואשוס

שיקאהסהוש.
כךסע"פסנו חסכ"שסקומאסרזנטנזלסלנ"הסונו חסכ"שסלמוזשאויסלרקשטשס382.8. 18ס

כךסרנו חסכ"שסרזנטנזלסוכ"שסלמוזשאויסלרקשטשסלנ"ה,סרנו חסכ"שסאור פוקדס2797סיפוק םס 19ס
רשדשסשיקאהסהושסוכיסרינשסכתרשסשדסנו פשםסמ פקששתסלרודהשאנלסראור פוקדסימ פקםס
2287/6ס160.2.סכמוסכיסמתועדתסגק לסזוסרנו חסיפק םסשהשנר,סרשתסלמדקיסתיכ"ז,סר,ס

עמ'ס56.
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ריסחוישאה."20סכרקסר רשקלסקאיונלסנשכקתסלזשרלסלרקוקלסירשיסתשאוקסמעישוס
יהסאקמשהו סר פקסזקוררהסורשיסלאמוקסר פקסדנשאהסעהסלמהךסלקיע,סלמ ומהס

ראמצעותסלרקיסלזעשקל.
עהסאקמשהו סנאמק:ס"והצדסעהשויסשדרק'סוזלוסתקגומוסיהסלכתורסרדנשאהסז,סכל:ס
"ומהשיסהצדסעהאלסשמהה".סלאמוקסעהסאקמשהו :ס"ושעילסמהחמלסעםסרדוישםסושכהלס
הלם"סמרו  סעהסלמיךסלכתורסרדנשאה:ס"והרדשישסעהשונשיסשרהא."סארהסרצדסזאתס
נשכקתסכאיסגםסליפעלסמורלרתסיהסמשתו סאוהשכומש.סתחשהלסרוהטסהעששיסלדמשויס
לטשפוהוגש21סירשיסאוהשכומשסואקמשהו :סיתשסדמושותסיהסענרסזדונשסינוהדסרעררותס
זשווגסרשיסדמותסמקויעתס)כומקרש,סרהששעה(סורשיסארי.סשתקסעהסכי,סלדמשויסמתגהלס

גםסרפקטשסל שפוקשם:
עהסאקמשהו סנאמק:ס"ושעהלסושמהוךסראשמשםסמדשנתסליטיסארשסרהששעהסארשוסוכהס
אחשוסשזועוסממנו".22סליםס'אשמשם'סאוס'אמשם',סמימיסרמרקאסכצשויסהעםסעתשרסישירס
הפנשםסרערקסלשקדי.סררקאישתסשד,סלסנזכקשםסלאשמשם,סר מוךסהקפאשם,סרשיסלעמשםס
יאותםסלשכוסכדקהעומקסוחרקשו:ס"ושכוסאתסקפאשםסרעיתקותסרקנשםסואתסלזוזשםסרלםס
ואתסלאשמשםסריולסרקשתשם".סלכתורשםסר פקסדרקשםס)ר,סש-שא(סמזלשםסאתסלאמשםס
עםסלקפאשם:ס"לאמשםסהפנשםסשירוסרלסעםסגדוהסוקרסוקםסכענרשם,סקפאשםסשחירוסאףס
לםסכענרשםסולמוארשםסשרקאוסהלםסאמשם",סכמפוקיסרכתורשםסלההוסיר פקסדרקשם,ס
לאמשםסורדומלסהלםסאףסלקפאשם,23סנמנשםסעהסרנשסלענר.סעהסקרעסזלסמוריסמדקיס
ליםסרמדקיסרקאישתסקרא:24ס"אשמשם,סיאשמתיסנופהתסעהסלכה".סעםסזאת,סזשרתםס
יהסלקפאשםסהיאוהסעוהלסררשקוקסמכתורשםסקרשםסרמרקא.25סהאוקסלמצעסלמרקאש,ס
למזללסאתסלאמשםסעםסלקפאשם,סליםס'אשמשם'סאוס'אמשם'סשכוהסהלתפקיסככשנושס

הענרשםסישיסהלםסזשרלסהיאוה.
רמרקאסלמשהלס'אמשם'סאמוקלסרהיויסקרשםסולשאסמצששנתסימוסיהסעם,סמחרקוס
יהס פקסזקוררהסנטהסמשהלסזוסוצששיסראמצעותלסאתסיםסלמרוםסרוסמוהךסאקמשהו .ס
כזכוק,סעהספשסלמשתו סלחוקשסאוהשכומשסלענרסלוראסאהסל'אדמלסלאפהל'סויםסלואס
מתפתחסוגדה.סכאמוקסהעשה,סמתוךסדרקשוסיהסאאלס)קאוסהעשהסעמ׳ס75(סנשתיסהזלותס

ע"פסנו חסשיקאהסהושסאצהסאריסימואהסתיש"ד,סעמ'ס387. 20ס
עהסדמשויסזלסלעשקסררצקלסכרקסר.סווששזסאגרסדשונוסלמרשףסרדמושותסיהסענרשםסלעיוששםסאריס 21ס

ראגדותסיהסעמשםסיונשם.סקאוסווששזס1952.
הרשקוקסלנו ח,סקאוסהעשהסלע'ס14. 22ס

עהסלקפאשםסרמרקאסורכתרשסאוגקשת,סקאוסדשונוסיהסוששנפהדס1991סרפשקויוסה פקסדרקשםס 23ס
ר,סשא.

כו,סדס)מלדוקתסתשאודוקסאהררסעמ'ס151(. 24ס
שיעשלוסשד,סט;סכו,סשד,סשט;סתלשהשםספח,סשא;סאשורסכו,סל;סמיפטשםסר,סשח;סט,סשח;סכא,סטז. 25ס
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ררשקוקסאתסל'אדמלסלאפהל'סעםסליאוהסרוסמצוששםסלמתשם.26סאוהשכומשסלואסאפואסענרס
מטשהסאשמלסליוכיסריאוה.סדומל,סכשסליםס'אשמשם'סיאותוסמששחדסמחרקס פקסזקוררהס
המרוםסמהכותוסיהסאקמשהו ,סיםסלנריקסרמרקאסהענרשםסוהקפאשם,סלוהםסרשותקס
אתסמקכשרשוסיהסלמשתו סלחוקשסעהסלענרסמטשהסלאשמלסאוהשכומש,סליוכיסריאוה.
עהספשס פקסזקוררה,ס'אשמשם'סלשאסמדשנתוסיהסליטיס רוסיהסאקמשהו :ס"ושעהלס
ושמהוךסראשמשםסמדשנתסליטיסארשסרהששעהסארשו".סמוצגתסכאיסאפואסיויהתסמיוהית:ס
ל ר,סליטי,סימדשנתוסלשאס'אשמשם',סלריסרהששעהסולנכדסלעוהלסומוהךסר'אשמשם'ס
מדשנתס רו.סגםספקטשםסאהלסדומשםסהלפהשאסהאמוקסרמשתו סלחוקש:סכזכוק,סע"פס
משתו סזל,סאוהשכומשסלואסרנוסיהסכומקרשסוכומקרשסלואסרנוסיהסאההו.סאההוסגוקיס
מיסלימשםסורקחסאהסל'אדמלסלאפהל',סליאוה,סויםסר'אדמלסלאפהל'סגדהסומתעצםס

לנכדסאוהשכומש.ס
לאמוקסעהסאקמשהו סכשס"כהסאחשוסשזועוסממנו"סאשנוסמתראקסרלריקסלמששדשסיהס
 פקסזקוררהסיכיסהאסרקוקסמשלםס'אחשו'סיהסאקמשהו .27סאוהםסלליעקלסכשסמחרקוס
יהס פקסזקוררהסיארסמיסלמשתו סלחוקשסשיסרכוחלסכדשסהראקסגםסלשגדסזל.סכזכוק,ס
משתו סזלסמתאקסאתסחקדתםסומוקאםסיהסאהסל עקסויהסתימשיוסאחשוסמפנשסאוהשכומש.ס
המקאלסלענרסמתחהחהשםסלינששםסואהסל עקסלחקדסאףספוקץסררכש.סכאמוקסהעשה,28ס
לעורדלסכשסאהסל עקסותימשיוסשצאוסמגופוסיהסכומקרש,סארשוסיהסאוהשכומש,סלופכתס
אותםסהרנשוסיהסכומקרשסורכךסנשתיסהקאותםסגםסכאחשוסיהסאוהשכומש.סאפיקסאםסכיס
הומקסכשסלמשתו סלחוקשסמתאקסאתסאוהשכומשסכמשסי'אחשוסשזועוסממנו'.סחיורסהצששיס
כשסרוושסלדמשויסירשיס' פקסזקוררה'סורשיסלמשתו סלחוקשסנשכקשםסרש ודותס שפוקששםס
יאשנםסמצוששםסר פקסדנשאה.סדרקסזלסשיסרוסכדשסהלעשדסכשסלזשרלסירשיסלמשתו ס

לחוקשסה פקסזקוררהסאשננלסמתווכתסעהסשדשס פקסדנשאה.

תשאוקוסיהסליאוהסכ'אדמלסלאפהל'סמזכשקסהנוסאתסהיויסלכתורסראשורסש,סכא-כרסלמתאקס 26ס
אתסליאוהסכ"אקץסחיךסוצהמותסאקץסעפתלסכמוסאפה".סעהסכשנוששםסדומשםסהיאוהסר פקותס

למ ופוטמשתסקאוסלהדס1973,סעמ'ס179,סמ 'ס53.
כךס עהס כההשתס ראמשקלס אהאס רשוהוגששםס ר'אחשם'ס כאיס מדורקס האס כשס הטעויס נשתיס אמנםס 27ס
יאקמשהו סלטשהסמוקאסעהס רשרתו.סאהאסיאםסכךסלדרקסנשתיסלשלסהומקסזאתסרדקךספיוטלס
שותק,סכפשסילדרקסמנו חסרכתרשסשדסאחדשםס"וכהסקואשוסשזועוסממנו"ס)קאוסהעשהסלע'ס17(.ס
כאמוק,סגק תוסלששחודשתסיהסכ"שסייוי,ס"וכהסאחשו"סנקאשתסגםסרמרקלסזלסכגק לסמרוקשתס

ורילס)ילקשסאשיסל שפוקסמזכשקסישיסהאקמשהו סאחשם(.
העשהסלע'ס9. 28ס
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ד

מדשנתסמשתנשסלחוקשתסחדהלסהלתרששםסרמאלסליהויסעיקלסהפנשסל פשקלסכינכרילס
רשדשסלאיוקשם.סלאשמפקשלסלחשתשתסלגשעלסהרשצלס רשרסינתס1200סהפנל" .סלאםס
ששתכיסאפואסכשסלתקרותסלחוקשתסאוסלחשתשתסליפשעוסעהסל פקותסלתהמודשתסלמאוחקתס
מליסראהףסינשםסושותק?סאנשסחוירסיאפיקסהלישרסעהסיאהלסזוסרחשורסוהלרשאסהכךס

קאששלסמתחוםסאחק:
לזשרלסירשיסלמרקאסורשיסל פקותסלחוקשתיחשתשתסרוהטתסרמשוחדסרתחוםסלפוהחי.ס
חורקשםסלצרשעוסעהסלרקרלסקרלסירשיסטר שסלפוהחיסלמרקאשסהטר שםסלנזכקשםס
רטר טשםסחשתששם.29סכאמוק,סלטר טשםסלפוהחנששםסיהסלחשתשםסכוההשםסמקכשרשםס
קרשםסמיסלתקרותסלחוקשתסוהפשכךסלמכהוהסלפוהחנשסלמתגהלסרטר טשםסלחשתששםסלואס
המעילסמכהוהסחשתש–חוקש.סנרשאסכאיסיתשסדוגמאותסרוהטותסהזשרלסירשיסלפוהחיס
לחוקשיחשתשסורשיסקשטואהשםסמרקאששם:סכפשסילקאלסלחורקסדודסקששט,סשיסדמשויסקרס
רשיסישהוחסליעשקסהעזאזהסורשיסטר שםסרפוהחיסלחשתשילחוקש.30סשתקסעהסכי,סשתכיסכשס
ליםס'עזאזה'סעצמוסנורעסמיסלתקרותסלחוקשתסיכיסיםסדומלסנזכקסרטר טסילתגהלס

רעשקסאההחסירצפויס וקשלסירלסשירוסלחוקשם.31
לפוהחיסלכולנשסרתוקלסמתששחדסרישמויסרדםסכחומקסהחשטושסוהטלּוק.סרשיסליאקס
רורעסלחורסר פקסושרקאסשד',סמט-נגסכשסרשתסילתגהלסרוסנגעסשטולקסרעזקתסדםסיהס
צשפוק,סיניחטתסהצוקךסטר סזל.סרמלהךסלטר סמיתמישםסגםסרעץסאקזסור"ינשס
תוהעת",סכהומקסרפש תסצמקסצרועלסראדום.סגםסרטר סחוקשיחשתשסיהסטשלוקסרשתס

אנוסמוצאשםסלרקרתסצשפוקשםסוישמויסרצמקסאדוםסורעץסאקז.32
רתחוםסזלסמתגהשםסהעשתשםספקטשםסרעהשסדמשויסמורלרסהטר שםסלחוקששםיחשתששםס
דווראסרמרוקותסרתקימרקאששם.סכךסלואסלדרקסראיקסהמנלגסרישקתסל'היויסיהס
זלוקשת'ס—ספש תסלצמקסלצרועלסראדוםסימחצשתלסנריקתסהרקנשוסיהסליעשקס
למיתהחסהעזאזהסומחצשתלסנריקתסה העס)מינלסשומאסו,סו(.סלחכמשםסלתהרטוס
ריאהתסטעמוסיהסמנלגסזלסיאשנוסנזכקסרתוקל,33סוכפשסילקאלסמילסוששנפהד,34סשיס

מיוםסלררהלסהדרקשםסאהוסרקשטואהשםסחשתששםסינועדוסה שהורסמגפל:

עמ'ס 2004,ס תגקיכליס 2004;ס לופנקס 1993;ס וששנפהדס 1983;ס מוששקס קאוס כההשותס ה רשקותס 29ס
464-421;סזשנגקס2006.

קאוסקששטס1987. 30ס
שנור רשסוושהלהםס1993. 31ס

קאוסזשנגקסתי "ט,סעמ'ס200-194,סורמשוחדסר עשפשםסמ 'ס26,ס34,ס47. 32ס
קאוסגוהדיטששיסתי"ם. 33ס

קאוסוששנפהדסתי"ם,סעמ'ס85;סלנ"הסתי" .סרמאמקסזלסלצרשעסוששנפהדסגםסעהסמנלגסחשתשס 34ס
למררשהסהמנלגסיהסחשתוךסלצמקסלאדום.
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מרשאשםסיעשקסעזשם,סרוהעשםסזקסמצמקסכחוה,סצמקסאדום,סצמקסצלור,סצמקס
יחוקסוצמקסהריסוימשםסרקאיו.סמורשהשםסאתסליעשקסהדקךסלמורשהלסאהס
לאושרסואומקשםסהוסכך:ס"לאהסיהסאקץסלאושרסיגקםסהמגפלסזו,סקאל!סלנל,ס

אה,סלראנוסהךסיעשקסעטוקסזקסזלסכדשסהפשש סאותךס]...[35

תשאוקסליעשקסכמתנלסמרויטת,סינועדלסהפשש סאתסלאהסלזועםסולנוגף,סמזכשקס
הנוסאתסאפשונוסיהסליעשקסהעזאזהסרפקרשסדקרשסאהשעזקס)פקרסמ"ו(36סכיוחדסלנשתיס
היטי:ס"הפשכךסנתנוסהוסיוחדסרשוםסלכשפוקשםסיהאסהרטהסרקריסיהסשיקאהסינאמקס
'גוקהסאחדסהל'סוגוקהסאחדסהעזאזה".37סכאמוק,סנזכקתסרישקתסצמקסאדוםסגםסרטר ס
לחוקשסיהסטשלוקסרשת,38סאהאסיריהסרשטועוסיהסלטר טסהאסרקוקסהמלסאוסהמשסנריקס
יםסלצמק.סנקאלסילמרקאסנש לסהטיטיסאתסמימעותוסלמרוקשתסיהסישהוחסליעשקס
כדוקויסיכוונתוסהפשש סאתסלאהסלזועםסוהפשכךסלימשטסאתסמנלגסעשטוקסרקנשסליעשקס

רצמקסלצרעונש.סאוהםסלמנלגסמתגהלסרמרוקותסלרתקימרקאששם.
דומלסישיסרממצאסזלסמתחוםסלפוהחיסמיוםסכוחסמראקסרערוקסזשרתסלמרוקותס
לשלודששםסהמשתו סלחוקשסיהסאוהשכומש.סרקורדסלמרקאשסעוילסמחרקוסיהס פקסדנשאהס
ישמויסמ ושגסרמשתו סזל:סלואסנוטהסמאפששנשםסמ ושמשםסמדמותוסוממעישוסיהס
אוהשכומשסומ גהםסהעשצורסלדמושותסלמ ומהותסע"שסלרקיסלזעשקלסולרקיסלמצעשקל.ס
אוהםסלואסמימשטסאתסלש ודסלמשתשסלמורלרסולרוטלסיהסלוהדתסלדמותסלמקויעתס
מתוךסזשווגסיהסאהולותסיטנשתסוארי.סככהסלנקאלסלשלסדשמושסזלסזקסהקוחו.39סאוהם,ס
מוטשרסמשתשסזלסולפקטשםסלכקוכשםסרוסהאסנעהמוסמיסלזשכקויסיהסלחרקלסלשלודשתס

זשנגקסתי "ט,סעמ'ס210. 35ס
מלדוקתסקד"הס)וקילסתקש"ר(,סר"שאסע"א. 36ס

משמשס לימשנשס רשוםס למוראס לחטאתס העגהס רשח ס דומלס מוטשרס מצושס לתנאשםס ר פקותס 37ס
למשהואשםס)וש'סט,סר(.סוכךסינשנוסרמכשהתאסדמשהואשםס"'ושאמקסאהסאלקיסרחסהךסעגה'סוג'ס
—סמהמדסיאמקסהוסמילסהאלקוי:סאלקיסאחש,סאףסעהספשסינתקצלסלמרוםסהכפקסעהסעונותשס
צקשךסאתלסהתיסהתוךספשוסיה טי,סהיהחסדקויסהפנשךסעדסיהאסתכנ סהמרדי,סימאסש טנךס
ררשאתךסהמרדי"ס)לנו חסע"פסכ"שסוטשריס66סיהסל פקאסעמ'סרפח,סרמלדוקתסלצשהוםסיהס
א'סא'ספשנרהיטששיס]תיש"ז[(.סהדשויסרזשרלסאפיקשתסרשיסלדרקשםסלההוסעהסרקריסלמשהואשםס

ורשיסליעשקסהעזאזהסקאוסרנולהסונאלסתינ"ג,סעמ'ס40-39.
זשנגקסתי "ט,סעמ'ס197,ס עשףס26. 38ס

אמנםסמשוח שםסלזשווגסוללוהדלסה'רנשסלאהולשם'סררקאישתסו,סר-ד,סאוהםסיםסמדורקסרזשווגס 39ס
עםסרנותסלאדםסואשהוסרמשתו סלחוקשסשיסזשווגסעםסאריסולוהדלסממנל.סלכתורסר פקסשחזראהס
)טז,סז(ס"ותרחשסכהשסתפאקתךסמזלרשסומכ פשסאיקסנתתשסהךסותעישסהךסצהמשסזכקסותזנשסרם"ס
מצששיסאמנםסזשווגסרשיסאשילסהצהםסלעיושסממתכותסשרקות,סאוהםסכתורסזלסמתאקסראופיס
מטפוקשסאתסלאהשהותסרשקויהשםסואשיסרוסלשגדסממישסעהסרשוםסשח שסמשיסעםסצהםסלמרשאשםס

הלקשויסוההשדל.
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ולםסצפשםסועוהשםסרתרופלסמאוחקתסשותק,סריעלסירלסנשכקתספתשחותסקרלסשותקס
הש ודותסמשתששםסמורלרשם.ס

לדוגמלסירלסע רנוסכאיסלשאסחהרסממכהוהסקחרסשותקסיהסתחששתסאהמנטשםס
משתששםסו וגשס פקותסדחוששםסריהלשסלתרופלסלתהמודשת.סרשמשסרשתסינשספקחוסל וגותס
ל פקותשותסיהסלמרקאסלמיוכתרסויהסלחזויסלאפורהשפטש.סרחשרוקשםסאהלספותחוס
רלקחרלסש ודותסמשתששםסילמרקאסלזכשקםסראופיסרצקסאוסמקומז.סכךסהמיהסמקחשרשםס
ומפתחשםסמחרקשס פקסחנוךסו פקסלשורהשםסאתסלמשתו סיהסמקדסלמהאכשםסלנופהשם,ס
יאהשוסנריקתסגםסדמותוסיהסעזאזה.סקרסחשרוקסאחדסממכהוהסלחשרוקשםסלההוסנכההס
ררנויסלשלודשסולואסלאפורהשפ לסיר פקסדנשאה.סרתרופלסלתהמודשתספ רלסכתשרתס
חשרוקשםסמ וגסזל.סככהסלנקאלסמיוםסילררוצותסיעמדוסמאחוקשלםסחדהוסמהלתרששםס
ראופיסגהושסומאוקגי.סאוהםסכתרשםסמ וגסזלסזוכשםסהעדנלסמחודיתסריהלשסתרופתס
לתהמוד.סחשרוקשםסכפקרשסדקרשסאהשעזקסוכ פקסזקוררהסמשצגשםסקנ נ סיהסל וגותס
ל פקותשותסיהסלמרקאסלמיוכתרסויהסלאפורהשפ ל.סחשרוקשםסאהלסאףסמעהשםס
רמהואסלעוזסיוקלסיהסש ודותסמשתששםסימותנוסאוסנדחוסרשדשסלמרקאסולתהמוד.40ס
כיםסילמ וקתסלשלודשתסישמקלסרמיךסדוקותסאתסמנלגסרישקתסל'היויסיהס
זלוקשת'סאףסיהאסנשתיסהוסמרוםסרכתורשםסלמרקאששם,סכךסנימקסזשכקויסל שפוקסעהס
אוהשכומשסלענרסלמטשהסמוקאסעהסאחשו,סענרסינוהדסמזשווגסרשיסאהולותסזדונשתסהאריס
וגדהסריאוה,ס'מדשנת'סארשסארשו.סהמשתו סזלסנודעלסליפעלסמ ושמתסעהסחזונותס

דנשאהסאוהםסלואסמגשעסהרשטושסעזסומפוקיסקרסר פקסזקוררה.
אשיסאנוסשכוהשםסהדעתסראופיסוודאשסמשליסלררוצותסרחרקלסלשלודשתסיישמקוס
אהמנטשםסאהלסרמיךסזמיסכלסקר.סששתכיסימדורקסריקשדשסלכשתותסיהסתרופתסלרשתס
לינש,סיחשוסריוהשסלחרקלסלשלודשת.סליעקלסמעשיסזוסעיושלסהל רשקסאתסלזשרלס
למתגהלסרשיס פקותסרומקאיסורשיסל פקותסלרקאשת.סאפיקותסאחקתסלשאסימדורקס
רררוצותסהאסכשתתשותסילשוסמקוחרותסמעוהמםסיהסחז"ה,סיפועהיסמיתרףסרחשרוקס

כדוגמתס פקסלקזשםסורמשדלסמ ושמתסראומנותסיהסרתשסלכנ ת.

הקיצורים הביבליוגרפיים
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