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 תודה דברי

  .שהניב את עבודת הדוקטור הזו ,מסע המחקר שליל שותפיםהיו בי ו תמכו, לילה שסייעו לכל א תודתי העמוקה מסורה

הפירוש בדרכי אותי שהוליכה  ,עידן-עתליה ברנר' פרופמורתי רבתי  ,בראש ובראשונה אני מודה למנחת העבודה

כל  .תחומית-ןביהעמידה בפני מופת של כתיבה מחקרית ו, המקרא והמגדר חקרפתחה בפני שערים חדשים ב ,והניתוח

יה  " .בקבלה ובתמיכה, רבהרגישות באלה לוו  ְתח ה פִּ ה פ  ְכמ   ".ְלׁשֹונ ּה ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת ְבח 

תודות  .מאירה פוליאק' פרופלובמיוחד  ,ואת דרכי יעינישהאירו את של בית הספר למדעי היהדות תודות לכל המרצים 

ולמזכירות בית הספר ליהדות שרה ורד , ענת אבירם ורות טיטונוביץ חוג ללימודי התרבות העבריתלצוות מזכירות ה

 .וליאת ניסנוב

טל -ולנילי קנימיכל קריסטל ל תמיוחדתודה . שלי שהיו שותפות לדרך המחקר והכתיבה היקרות יחברותיכל תודות ל

 .נוסח הסופי שלהה תוסייעו בשלבי עריכ עודדו, יעצו ,העירו, שקראו גרסאות שונות של העבודה

. עבודת הדוקטורלכתוב ולסיים את , ורשתמיכתם ועידודם אפשרו לי לחק ,כל בני משפחתי האהוביםלתודות מקרב לב 

, קימי, ליאור, מאיה, ליה −המקסימים  יונכדי ילנכדותי ,אשר לאחי ,ומיכל אילתכלותיי אורי ודני וניי ב   − יקירי נפשיל

     .איל ורוי
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 "כסיל", "הוות"

001 



7 

 

 000    במקרא קיניתאישה ומדייניות נשים 

 והשפעתה  תזכורת למערכת יחסים מורכבת – מדייןוישראל 

 על תיאור נשים מדייניות במקרא   

000 

 005    סיכום והדגשים

  

 002   סיכום: חלק שני

   

 002  ומסקנות סיכום –פרק ח 

 000 מפתח קיצורים

 005 תביבליוגרפירשימה 

  תקציר באנגלית

 



8 

 

 תקציר

ממלאות שמקראיות  נשיםאל דמויותיהן וסיפוריהן של שמונה  אלומת אור ותפנאני מבקשת להעבודת מחקר זו ב

מוצגות בהתאם לנורמות שאינן דמויות נשיות אלה הן . מאגי-פולחני-לפן הדתי יםהקשור ,תפקידים חברתיים

הן בעלות יוזמה וסמכות המתנהלות  ,בהקשר משפחתי" קלאסיים"בתפקידי נשים המגדריות  האנדרוצנטריות

 .ולעתים באופן סמוי ומעומעםמרומז אופן לעתים ב, לעתים בגלוימאגית מופיע -הקשרן לפעילות דתית. בעצמאות

מציעה , מאגי-פולחני-הדתי תחומיות ותוך התמקדות בפן-וניתוח ספרותי בגישות רב צמודהת קריאה באמצעו

 .  העבודה זווית פרשנית נוספת

' שופ)דבורה הנביאה , (יב' במ; 00–01טו ' שמ)מרים הנביאה : הדיון מתרכז בדמותן של שלוש נביאות

: מאגי-פולחני-לפן הדתיים נוספות הקשורות לטענתי ובארבע נש, (ב לד"דה|| ב כב "מל)וחולדה הנביאה ( ה–ד

, (ה–ד' שופ)יעל אשת חבר הקיני , (כה' במ)כוזבי בת צור , (יח, ד, ב' שמ)ציפורה בת יתרו כוהן מדיין ואשת משה 

ת"וכמו כן בדמות הנשית מספר משלי המכונה , (א כח"שמ)בעלת האוב מעין דור  , 2כא " ){ִמְדיָנִים} מדונים ֵאשֶׁ

 (. 05כז ; 04כה ; 02

הדיון נפרש על פני . המיוחד הזהלפן עיקר הניתוח והבחינה של הדמויות ופעילותן מתמקד בקשר שלהן 

חולדה ובעלת האוב  בפרק ד מוצגות. ז−פרקים ד, ארבעה פרקים ודמויות הנשים מובאות בו בצמדים בחלק א

 מוצג –טבעי -העל/בין האנושי לבין האלוהי פעילות הקשורה לתיווך –עיסוקן של שתי הנשים הללו  .הנביאה

הדיון . ולו באופן אישי ,בשעה גורלית לממלכתו אל האישההפונה  מלךשעניינו , המרכזי בסיפור נושאבמסגרת ה

, בבעלת האוב בוחן את פעילותה והתנהלותה המקצועית של בעלת האוב במפגש הטעון שבין המלך לנביא המת

". האוב"שהיא מגישה לשאול כארוחה טקסית הבאה לחתום את מעמד ההעלאה מן ואני מציעה לפרש את הארוחה 

על מעמדה , חברתית של יאשיהו-בדיון בחולדה אני עומדת על תרומתה של הנביאה ליישום הרפורמה הדתית

דיון זה מספק הצצה . בני זמנה( גברים)ועל סוגיית העדפתה על פני נביאים אחרים , האישי והציבורי הנכבד

ומלמד על מצב חברתי שבו הייתה גם לאישה אפשרות להגיע למעמד גבוה ולהיחשב מביאת , וליטיקה החצרוניתלפ

 . דבר האל

 ,בכנענים המופיעות בסיפור מלחמת ישראל, יעל אשת חבר הקיני ודבורה הנביאהבפרק ה מוצגות 

עם נשים  ,צבא שרי, םהיגימפגשים של מנבמדובר  כאןגם . בשופטים הבשירה שופטים ד ופרוזה במתואר בכ

ממנה את ברק לשר צבא , "נביאה"מכונה הדבורה . טבעי-העל/פעילות תיווך בין האנושי לבין האלוהילהקשורות 
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ניתן  ."בעלת כשפים"הסיפור על יעל זרוע רמזים להיותה  .ומוסרת לו נבואה חידתית על מות סיסרא ביד אישה

ובמהלכו מתבררת לה נבואת , (פתרון חלומותייתכן אף ו) ינציהדיוולהציע כי באוהלה היא מנהלת הליך של 

שתי הנשים הללו משפיעות על גורל ישראל  .כאשר מתגלה לה התפקיד המיועד לה היא הורגת את סיסרא. דבורה

  .מכוח יכולותיהן המיוחדות, ועל גורלם האישי של מנהיגי הצבא

אחותו הן מדיין ווציפורה בת יתרו כאשתו  :הבמחזור סיפורי מש ותמופיעפרק ו מתמקד בצמד נשים ה

שבה היא מבצעת טקס , (00−03 ד 'שמ)" חתן דמים"זיקתה של ציפורה אל המגיה באה לידי ביטוי בפרשת . מרים

כמו , הביצוע המיומן של כריתת הערלה. בדרך במלון, לעצירת ההתקפה האלוהית הפתאומית על משה או על בנו

, מרים. מאגיות-מצביעים על מיומנות של אשת מקצוע האמונה על פרקטיקות טקסיות, גם היותה בת כוהן מדיין

את דברי . על מקומה בהנהגה( יב' במ)נאבקת בהמשך , (טו' שמ)המובילה את הנשים בשירה בתום חציית ים סוף 

והאיום , הטרוניה שאמרו מרים ואהרן כנגד משה ניתן למקם בהקשר הרחב של חזרת ציפורה ויתרו למחנה ישראל

שלאחריו נדם ' שתי הנשים חוות מפגש דרמטי של התגלות ה. שיש בזה עבור מרים ואהרן בכל הקשור למעמדם

 .קולן

 ,מדיינית דמות אישה, (3−05 כה 'במ) זבי בת צורוהאחת היא כהדמות : מופיע זוג שונה במקצת זבפרק 

את כניסת כוזבי וזמרי איש ישראל אל  .ולמגפה שבאה בעקבותיה( 0−3כה ' במ)" בעל פעור"לפרשת הנקשרת 

. לשם הפסקת המגפה –שאינו מיני דווקא  –ניתן לפרש כניסיון לקיים טקס מאגי " אהל מועד"שבתחום " קבה"

ת מדונים "הדמות השנייה הנדונה בפרק היא  ניתן להסביר  .בארבעה פתגמים בספר משליהנזכרת , "{ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

טיפוס נשי זה הוא לדעתי וריאנט . הקבוצה האתנית, כקשורה למדיין –" אשת מדיָנים"הצירוף  –את גרסת הקרי 

נשים מדייניות עם  מקראית המזההלתפיסה וייתכן שהוא שריד , הרווח במשלי" נכריה/האשה הזרה"של טיפוס 

 .כשפים ומאגיה

ורי דמויות נשיות תוך השוואה לסיפ, מאגי-פולחני-הדתי בדגש על הפן, הנשים בעבודה סיפורי בחינת

מעניקה ממד נוסף ויתר מורכבּות לדמויות שלרוב מוצגות באמצעות קטלוג ומיון לייצוגי , בתרבויות המזרח הקדום

מלכות , נביאות, נוכריות, מפתות, זונות, פילגשים, נשים נשואות, אמהות, בתולות/נערות: נשיות סטריאוטיפים

לנו ביחס לנשים מקראיות הפעילות במרחב הציבורי בחברות שבהן קריאה כזאת מטרתה להעשיר את הידע ש. 'וכד

בסיפורים נוספות ומשמעויות  לחשוף היבטים חדשים, פטריארכלית-שולטת האידיאולוגיה האנדרוצנטרית

 . ולהציג את ההטרוגניות של ייצוגי הנשים במקרא ובדמויות
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  הקדמות

 תאישי הקדמה

 אנושיות דמויות בקרב הן, הקדום המזרח ובספרות במקרא נשית הבגבור מקדהתל בחרתי מחקרהכשהתחלתי את 

 וגבורה מאבק של דרמטיים סיפורים במרכז נשיות דמויות של הצבתן משמעות את לבחון ובניסיון, אלות בקרב והן

 ,ורחב ציפורה, דבורה, יעל היו שבחרתי המקראיות הגיבורות. הקדום במזרח מסורתיות חברות של בספרות

.החיצוניים הספרים מן, יהודית הוספנ עליהןו
1
  

התנהגות עצמאית ולקיחת יוזמה  םהבחירה נעשתה לאור עיצובן כדמויות נשיות שמאפייניהן הבולטים ה

ם נשיברובן  אלו הן. סמכות וכוח ,תושייהמיצובן כנשים בעלות לנוכח ו, מנוגדת למוסכמות החברתיות של קהילתן

ולוקחות , גדולה יותר ולעתים אף קבוצהכון עצמי מצילות את הקרובים להן סיתוך יים וטאשר בעזרת מעשים דרמ

ניתן למצוא קווי  השוני בין הסיפורים ובין הדמויותלמרות . בכך חלק במהלכים ההיסטוריים של ישראל המקראית

 לטת בהןששומופיעים בספרות של חברות מסורתיות  ים אלההעובדה שסיפור נתעניימבמיוחד . ביניהן דמיון רבים

. והמעמד מבוססים על הגמוניה גברית ות החברתיותההבני, התפקידיםו ,פטריארכלית-אידיאולוגיה אנדרוצנטרית

הן הודרו ממרבית התפקידים  .דוהפוליטי והדתי מוגבל מא, הנשים בקביעת הסדר החברתי ה מקוםהי הבחברות אל

 .בעלי החשיבות במוסדות השלטון ובמוקדי הכוח והסמכות

 השל גיבור ההתמ, נכתבו ונערכו בתקופות שונותששמדובר בטקסטים  אף על פילהראות כי  נתי היהבכוו

שמתגלגלת ועוברת בטקסטים רבים בספרות המזרח  התמ היאעצמאית העומדת במרכז סיפור מאבק וגבורה 

אלות על אודות מיתוסים ל סיפורי הנשים המקראיות הגבורה ולהשוות את מרכיבלעסוק בעיקר ב ביקשתי .הקדום

הנתפסים בחברות תפקידים מצוי ביצוע המרכזיים  בין מאפייניהןש, של תרבויות המזרח הקדום גיבורות

 . היפוך מגדריהמסורתיות כ

                                                
1
בהתאם לשימוש העכשווי , מופיעים בעבודה בכתיב מלא –כשאינם במסגרת ציטוט מן המקרא  –שמות פרטיים וכלליים   

 .ציפורה, כוזבי, כך למשל מדיין. הנהוג
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-ן הדתיפה ,בדמותן ופעילותןנוסף מאפיין מרכזי ש התבררל דבורה ויעל עאיסוף החומר  בשלבכבר 

,מאגי-פולחני
2
שלבסוף ) לאחר ניתוח סיפור יהודית. הראויה לואת תשומת הלב העכשווי המקרא לא קיבל בחקר  

עתליה ברנר ' ויופיע כמאמר נפרד בספר בסדרת הפרשנות הפמיניסטית למקרא בעריכת פרופ, לא נכלל כאן

דורש  ,פולחן ומאגיה ,דת ,הקשור לפרקטיקות של נבואה ,הגעתי למסקנה שמאפיין זה בסיפורי הנשים, [(0105]

לאור המסקנות שעלו מן החומרים החדשים . והבנתי שזהו הכיוון שבו אני מעוניינת להמשיך, מעמיקהבדיקה 

אלה ומסיפוריהן של  םמתוך הרמזים השונים בסיפורי חלץשניתן ל ומשמעויות עוד תובנות נןשיש הנחתי, שנוספו

את הדמויות הנשיות  הראיממאגי -פולחני-פן הדתיעוד מצאתי כי בחינת הסיפורים מן ה. דמויות נשיות נוספות

הובילו  המיקודהמיפוי החדש ושינוי . שעשויה להעניק נפח ורבגוניות לדמותן, אחרת, המקראיות מזווית נוספת

 .חלקן הושמטו ואחרות נוספו: באופן טבעי לשינוי בבחירת הדמויות הנדונות במחקר

 

 הקדמה כללית

 ממוקד שהדגש בסיפוריהן אינו, יות נשיות במקראעבודת מחקר זו מציגה ובוחנת את סיפוריהן של מספר דמו

בהתאם לנורמות האנדרוצנטריות )אחות , בת, אישה, כמו אםבהקשר משפחתי " קלאסיים"תפקידי נשים ב

, גלויכפי שעולה מן הטקסט ב, מאגי-פולחני-הקשר לפן הדתיב הן ממלאותשתפקידים ממוקד באלא , (במקרא

 .במרומז ובסמוי

ב לד "דה||  04−01ב ב כב "מל)הן חולדה הנביאה ( א כפי סדר הופעתן במקראלאו דווק)הדמויות 

ציפורה בת יתרו ; (ה–ד' שופ)דבורה הנביאה ויעל אשת חבר הקיני ; (א כח"שמ)בעלת האוב מעין דור ; (00−08

בת צור  כוזבי; (יב' במ; 00–01טו ' שמ)מרים הנביאה ; (4יח , 01−03ד , 03−00ב ' שמ)כוהן מדיין ואשת משה 

ת מדונים "ו( 3−05 כה 'במ) (.05כז , 04כה , 02, 2כא )מספר משלי " {ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ
3
  

, הנשים הללובסיפורי  מאגי-פולחני-הדתי פןהבבדיקת האלמנטים הגלויים של  יםמתרכזהניתוח והדיון 

 אות המוצעות הועלועל יסוד הקרי. המוטבעים בעומקם של הטקסטים, ת רמזים ושקיעים סמוייםחשיפב כמו גם

                                                
 
2

, טבעי-ני כוללת את כל הפרקטיקות הקשורות לתיווך בין העולם האנושי והעולם העלא" מאגי-פולחני-דתי"בצירוף 

 (.08' עמ, "הגדרות ומונחים"הרחבה בסעיף )ובאלה שנתפסות במקרא כעבודה לאלים זרים " לגיטימיות"המוכרות כ

3
 .פדיה המקראיתהמשנה והתלמוד נעשה לפי רשימת הקיצורים של האנציקלו, השימוש בקיצורי שמות ספרי המקרא 



12 

 

, בסדר החברתי דמויות הנשיות הנדונותלתפקיד של ה בעיקרלייצוג ו, למיצוב, שאלות חדשות הנוגעות למעמד

של מחברי הטקסטים כפי שהם  יםהאידיאולוגי ולצרכים  ותמטרביחס להן עלו גם שאלות לימא. הפוליטי והדתי

מאמץ להקטין  הנעששראה מדמויות הסיפורי של קריאה  .םמיקוד השונה של הקריאה בסיפורימה משתקפים

בהתאם לאופן ) צמודההקריאה ה. פולחניים/בתפקידים ועיסוקים דתייםשל נשים ולהעלים את מקומן והשתתפותן 

ובשילוב עם הדגשים , מאפשרת לחלץ שקיעים ולמלא פערים בטקסט( close readingשבו אני מבינה את המונח 

ניתן להגיע לתובנות חדשות ביחס לדמותן ומעמדן , גי שנחקר בהקשר לנשים רק מעטמא-פולחני-ומיקוד בפן הדתי

  .מאגית-פולחנית-של הדמויות ולהעשיר את הידע שלנו ביחס לנשים המקראיות במסגרת הדתית

: 0111אמית )עיבוד ועריכה שנמשך שנים רבות , חיבור, גיבוש ספרות המקרא הוא מעשה של איסוף

 לאורך, לכן .הוא הטרוגני ויש בו מקורות שונים מתקופות שונות ומחוגים חברתיים שונים הטקסט המקראי(. 00

 ועורכי מחברי לבין שבינינו השנים אלפי בן הפערש אין לשכוח, המוצעת המחודשת והקריאה העבודה כל

 נידונים ואנו, "לראשם להיכנס" לנו מאפשר אינו הזה הפער .במחשבה גם אלא, בזמן פער רק אינו הטקסטים

 מורכב יהיה לטקסטים שניתן הפירוש אם אפילו. שלנו העולם והשקפות תפיסות מתוך הטקסטים את ולפרש להבין

 . מכך המשתמע כל על, "שלהם" לטקסטים" שלנו" פירוש הוא עדיין – לעילא ומדוקדק ביותר

 

 



13 

 

 ומתודות תיאוריות, מחקרהעבודת נושא : מבואות

  יםהצגת הנושא והטקסט – פרק א

 שאלות, יסוד הנחות, נושא

הטקסטים תוך בחינת . טבעי-נושא העבודה הוא סיפוריהן של דמויות נשיות במקרא שיש להן זיקה אל העל 

פוליטי ודתי  ,חברתי ,עומק תרבותי מעצימה את קולן ומעניקה, יות הנשיםמנכיחה את דמוהתמקדות בפן זה 

סיפוריהן של הנשים המתוארות במקרא  בחינת, נוסף על כך .הדמויותשאר מקומן של הנביאות ושל ללמעמדן ו

 –היינו , קינית-היפותזה המדייניתהקשר של נשים אלה לזווית פרשנית נוספת ביחס למציעה  קיניות/כמדייניות

 4.בין ישראל ומדייןהמורכבת שיש במקרא היחסים  מערכתל

ית התקיימה הדרה כמעט מוחלטת של של החברה הישראלית המקרא  5במבנה האנדרוצנטרי והפטריארכלי

כי  מאיירס טוענת, יחד עם זאת. בהם שירתו גברים בלבדש ,נשים מן הדרגים הבכירים במוסדות הכהונה הרשמיים

: 0281) מחוץ למוסדות הללו וגם מחוץ למרחב המשפחתי הפרטי ניתן למצוא נשים בעלות מעמד והשפעה

יה ועל פי שנשים הודרו ממשרות של כהונה ולו ףא . (ב0115; 022−111: 0110; 03−02: 0220; 532−521

ומילאו  ,מרחב הציבורי המקודשבמצאו הנשים לעצמן נישה מסוימת בתוך הפולחן ו, באוהל מועד ובבית המקדש

ונוטלות ( 8לח ' שמ)משרתות באהל מועד שנשים יש ככל הנראה : תפקידים מסוימים בפולחן, מגבלותעם אמנם 

נזכרות גם נשים אופות ורוקחות  .(00א ב "שמ; 8לח ; 02–00 לה' שמ)ומתנות למשכן  חלק בהבאת מנחות

; 00–01טו ' שמ)ה נגינריקוד ו, בחגיגות ניצחון ובחגיגות דתיות בשירה תשתתפומנשים  .(01 א ח"שמ)במשכן 

; 0224טורן  ון דר; 03−02: 0220מאיירס )ובתפקידים נוספים , (03סח ' תה; 02ב ו "שמ; 2יח  ,00א ב "שמ

לפולחני אלים אחרים  ותרומתוארות נשים הקש תקופת המלוכהבים עוסקבטקסטים ה(. 001−002: 0118גפני 

בהקשר של (. 40: 0222בירד ; 01−15; 5−00: 0220אקרמן ' ס( )05מד , 08ז ' יר; 01טו  ,8א יא "למשל מל)

                                                
4
ת"בפרק על , "ישראל ומדיין"דיון בנושא     .בהמשך 000' עמ" {ִמְדיָנִים} מדונים ֵאשֶׁ

 
5

פרדס ; 0222; 51−33: 0223ברנר ; 45−32: 0221אקסום ; 010−045: א0288באל ; 11−10: 0221לפי טריבל 

 . י ואנדרוצנטריפטריארכל טקסט הוא שהמקרא הכול על כמעט מוסכם, ורבים אחרים 2−00; 0223
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ת של חברות מסורתיות בכלל ושל ישראל תרבותי-המורכבות הסוציו תאלה ולתיאור תמונההנשיות הפעילויות 

(.84−015: 0112" )הטרארכיה"משתמשת מאיירס במונח האנתרופולוגי , המקראית בפרט
6
 

תפקיד בתחום הנבואי : כי יש שוני לגבי תפקידי נשים בין הכהונה והנבואהמתוך הכתוב  לפי ברנר עולה

: 0285ברנר )היה שונה מזו שהייתה כלפי גברים ההתייחסות לנשים שעסקו בנבואה לא ו, היה פחות ְתלוי מגדר

, (01 טו' שמ)מרים אחות משה ואהרן  ,(4 ד 'שופ)דבורה הנביאה : ארבע נשים נזכרות בשם נביאה במקרא (.52

לֻּם בֶׁן ִתְקָוה   אשתחולדה   7(.04ו ' נחמ)הנזכרת בימי בית שני  ,ונועדיה( 00ב לד "דה || 04 ב כב"מל)שַׁ

הרווחים בחברה בישראל פים נשיים יסטריאוטל מנוגדים, הללו בטקסטיםת הנשיות הדמויו אפיוני

 ,לעתים. מאגי-פולחני-דתי נשים המשמשות בתפקיד או עיסוקהתייחסות אמביוולנטית כלפי עולה מהם  .המקראית

 ,מעמדןו ןניסיונות להקטין את חשיבות פעילות מזַּׁמן טבעי-אל העלשלהן הגיבורות ולעתים הקשר מואדרות 

רווחים הם בעיקר  .בטקסט המקראי עצמוניסיונות מעין אלה מורגשים  .גן באור שליליילהצ אףבמקרים מסוימים ו

 שבמסגרתה נתפסת ברורהאנדרוצנטרית -פטריארכאליתיה יבעלת הט שהיא בכללותה, הדורות לאורךבפרשנות 

  8.נחלתם הבלעדית של גבריםכפולחנית -פעילות הדתיתה

הוא בא לידי ביטוי  .ןיחס אמביוולנטי כלפי פרקטיקות של מגיה ומנטיקה וכלפי העוסקים בה במקרא קיים

, הכרה בקיומם הלגיטימיבומן הצד השני , גיהאמן הצד האחד בחוקים שונים האוסרים ומגנים את העיסוק במ

הרחבה בסעיף מגיה )בעיקר במסגרת פרקטיקות כוהניות שונים  טקסטיםבללא גינוי ולעיתים אף עם שבח ומופיע 

 (.02' עמ, ומנטיקה במקרא בהמשך

( המאפיינת את הפרשנות לדורותיה)השתחררות מסוימת מחלוקה מסורתית בינארית  זו יש העבודב

דמויות לרוב כמוצגות נתפסות ו' כך למשל נביאות ה. כשליליות או כחיוביותדמויות נשיות שבמסגרתה מתויגות 

                                                
6
על ידי אנתרופולוגים שלא הסתפקו במודלים , של המאה העשרים 21−81-נטבע בשנות ה" הטרארכיה"המושג   

המושג מסמן תבנית . מודרניות-תרבותית מורכבות של חברות מסורתיות פרה-ובתיאוריות הקיימות על התפתחויות סוציו

( יחסית למרכיבי יסוד אחרים)נוע בתוך ההירארכיה למעלה או למטה ל( פוטנציאל)ארגונית שבה לכל מרכיב יש יכולת 

 .(045−053: 0113; 17: ב5002מאיירס )בהינתן המצב והתנאים המתאימים 

7
. הנביאות בין אותה מונה איני ולכן ,מיוחסת לה פעילות נבואית אין אולם, (1ח ' יש) נביאה נקראת ישעיהו של אשתו 

 .(א"ע, מגילה יד) ואסתר חולדה, אביגיל, חנה, דבורה, שרה, מרים: אותנבי שבע מונה הבבלי התלמוד

8
 ואני, ואחרות טוענות( 17–11: 5002) שמש, (0−02: 0228)אקרמן ' ס, (01−00: 0223)פרדס , (0−2: א0288)באל   

 . עצמו ראמהמק יותר ואנדרוצנטריות פטריארכאליות רבים במקרים הן המקראי לטקסט שניתנו שהפרשנויות, כמותן
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כדמויות  –או הנשים המתנבאות ביחזקאל יג ( א כח"שמ" )בעלת האוב" כדוגמתות ולעומתן דמויות נשי, חיוביות

.לאלים זריםקשורות לכשפים ועבודה השליליות 
9
 ,(בהצבת הדמויות בצמדים)בתכנים כמו גם במבנה , כאן 

כלל בין  ,שיפוטית, "ערכית"מגיה שאין בהן הבחנה של על הגדרות עכשוויות של נבואה והעבודה  בוססתמ

ב אגר; 015−051, 20−25: 0224קרייר )לפעילויותיהם ותחומיהם השונים , טבעי-בהקשר של הפן העלעוסקים ה

(. 0−8: 0111 ;5−2: 0228 ניסינן; 0−00: 0223פרס 'ג; 0181, 0120: א0225טרגון  ;040–012: 0225

, "לא לגיטימי"או " גיטימיל"על בסיס  קטגוריות מתוחמותלשל הפרקטיקות השונות ומיון חלוקה כאן אין , כלומר

על , ביניהםהפעילויות שעניינן תקשורת סך ו, טבעי והאנושי-בין העל ךוויאלא הצבת הת ,על בסיס אתני או מגדרי

, לפי העיסוק הפרטני, מקום ך או מתווכתיש אמנם לכל מתוושל קו הרצף לאורכו   .continuum, קו רצף אחד

היא אפוא גישה  זו הגיש. ן הפרקטיקות השונותפה או נקודות מפגש בילהצביע על חפיניתן  רביםבמקרים  אולם

ואין בה בהכרח ביטוי לחלוקה , (השונים הןהיבטיעל )מאגיות /שעיקרה העיסוק בפרקטיקות תיווך מאנטיות

שען על טיב הפרקטיקה נהסיווג המסורתי של דמויות לחיוביות ושליליות אינו , כפי שאראה". טובים ורעים"ל

 . מאגי משותף לכולן-מאנטיהעיסוק ה. מאגית-יתהמאנט

 

 ומבנה מאפיינים, היבטים –הנשיות הדמויות  סיפורי

נשים  צמדבכל אחד מארבעת הפרקים אציג . מורכבת מארבעה צמדים של דמויות נשיםהשרשרת בנוי מהדיון סדר 

תם של נשים או גברים בהצ .הדמות או הפעילות, בין סיפוריהן ישנם קווי דמיון משמעותיים מבחינת התמהש

מעין דמות המכונה  ,דמות ניגודית או דמות משלימה, בבואההיינו הצבת הגיבור אל מול דמות , בצמדים

שכן , חלוקת הדיון לצמדים משמשת כאמצעי פרשני. היא אמצעי ספרותי רווח, doppelgängerבפסיכולוגיה 

על כל אחת מהדמויות  וח ההשוואה עולות תובנות חדשותמכ, (דמות תשליל)נגד -זהה או דמות, בעזרת דמות דומה

  10.צמדהמרכיבות את ה

                                                
9
 . 08' עמ, "הגדרות ומונחים"עבודה זרה ועבודה לאלים זרים בסעיף ', על המונחים עבודת ה  

10
, נטבע על ידי פרויד לתיאור דמויות ספרותיות בתרבויות השונות, דמות ראי/דמות בבואה−  doppelgängerהמושג  

וש באמצעי ספרותי זה בספרות המסופוטמית על השימ(. The Uncanny" [(0205 ]0251 :000−050"ומופיע במאמרו 

בספרות הכללית למשל נעשה שימוש במושג על ידי שקספיר ; (038−020: 0118שפרה ' ש; 22−84: 0222פוסטר )

דוגמה . שם משמשת רוח האב כדמות בבואה המבטאת את קנאת המלט ויצר הנקמה שלו באמו ובדודו, המלטבטרגדיה 
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ת ספרותית ותבניומוטיבים , בין הסיפורים יטתמ דמיוןצמדי הדמויות הנשיות מבוסס בעיקר על ב הדיון

אני , ףיהיות כל אחת מהנשים הללו על קו רצעל כדי להוכיח את הטענה . טקסטואליים-ביןוקשרים  משותפות

ולצדה דמות , "לגיטימית"ת בפרשנות כדמות שפעילותה סנשים דמות אחת שנתפה יצמדמ שלושהיבה במכוון במצ

זאת  .ת כקשורה לפולחן זרסנתפ –ובמקרה הרע , במקרה הטוב" תמפוקפק"פולחני -דתילתחום הה זיקתה שישני

 הגדרת. אף במאודלעתים , תדומו גדול ושפעילויותיהןאינו ניהן לחשוף את הזיקות ולהראות שהמרחק בי כדי

 טיבולאו דווקא מ ,פוליטי של מעמדן ופעילותן-ההקשר הדתיה מבעיקר נגזרת" שליליות"או " חיוביות"כ הנשים

 . מאגית שבה הן עוסקות-הפרקטיקה הפולחנית

-ביןי או טתמ)אחת מן הדמויות הנשיות בכל צמד קשורה באופן כלשהו , על סידור הנשים בצמדים בנוסף

ר מוסיף להדגשת המשותף והשרש. המוצבות בצמד העוקבשתי הדמויות הנשיות דמות אחת לפחות מל( ואליטקסט

 . שעליו הן ניצבות טבעי-בין הדמויות ולהבלטת קו הרצף של התקשורת עם העל

יעל אשת חבר הקיני ; הראשונים שמוצגים בעבודה הם בעלת האוב וחולדה הנביאה צמדיםשלושת ה

שתי הדמויות : שונה במקצת צמד מוצבבפרק הרביעי . הן מדיין ומרים הנביאהוציפורה בת יתרו כ; ודבורה הנביאה

והשנייה , נשיא מדיין זבי בת צורוכ: לכאורה" ממשית"האחת דמות , ות כדמויות נשיות שליליותסהמוצגות בו נתפ

  . דמות סטריאוטיפית

, (00−08ב לד "דה||  04−01ב ב כב "למ)וחולדה הנביאה ( כח א"שמ)בעלת האוב  הצמד הפותח הוא

 לא –כמעט עוררין  שאין במקרא היחידה הנשית הדמות היא חולדה: שכן עיסוקיהן מוצגים בסיפורים במובהק

בפיה  המוסרת' ה כנביאת פעילותה ולגבי" נביאה"כ כינויה שאלת לגבי – העכשווי במחקר ולא הקדומה בפרשנות

וכמובן באופן המוצלח " בעלת אוב"בכינויה , טבעי-עלל בין האנושי מתווכתכ מוצגת אף היא האוב בעלת. את דברו

וכן , הצבתי אותן בצמד מטעם זה. לו את שמואל הנביא המת" להעלות"שבו היא מוציאה לפועל את בקשת שאול 

 פעילות הקשורה לתיווך בין האנושי לבין –עיסוקן של שתי הנשים הללו : בשל דמיון תמטי בין סיפוריהן

בשעה גורלית לממלכתו ולו  לאשת המקצועהמתארת מלך הפונה  תמטיתבמסגרת  מודגש –טבעי -העל/האלוהי

, בחלומות –" לגיטימיים"באמצעים ' לאחר שדרש בה. שאול המלך נמצא במצוקה ערב מלחמה .באופן אישי

הנביא מוסר  כךו, אל המתלבקשתו את שמו "מעלה"זו . הוא פונה לאשת בעלת אוב, ולא נענה –באורים ובנביאים 

                                                                                                                                                  
: על השימוש באמצעי זה במקרא. קיל ומיסטר הייד'ר ג"דר רוברט סטיבנסון בספרו נגד מתא-לשימוש ספרותי בדמות

 (.0110 ;0285 זקוביץ; 11−10: 0220קנסקי -פריימר
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בעדו " 'לדרוש בה"המלך יאשיהו שולח את אנשיו  .נבואה על המלחמה נגד הפלשתים ועל גורלו האישי למלך

להם מוסרת והיא , אנשי המלך פונים לחולדה הנביאה .בעקבות מציאת ספר תורה בעת שיפוץ המקדש, ובעד העם

 . יהודה ונבואה אישית למלךנבואה כללית לעם ישראל על החורבן הצפוי לממלכת 

המופיעות , יעל ודבורה –לצמד הנשים בפרק השני  נקשר ,בעלת האוב וחולדה הנביאה ,הצמד הראשון

גם בסיפור זה מדובר על מפגשים של . (ה-ד ו 'שופ)בפרוזה ובשירה בסיפור מלחמת ישראל בכנענים המתואר 

בעלת "נה יולטענתי יעל ה, "נביאה"דבורה מכונה  .טבעי-עם נשים הקשורות לתחום העל ,שרי צבא, מנהיגים

שתי  11(.בדיווינציה ואולי בפתרון חלומות)טבעי -תיווך עם המרחב העלשל עוסקת בפרקטיקה כלומר  ,"כשפים

משפיעות על גורל ישראל ועל גורלם האישי של משתפות פעולה ו –שהכתוב אינו מפגיש ביניהן  –הנשים הללו 

 . מנהיגי הצבא

 .ציפורה אשתו ומרים אחותו: במחזור סיפורי משה ותמופיעמרכיבות שתי דמויות ההשלישי  הצמדאת 

אשת  ליעלקשורה  היא .(01−03 ד 'שמ" )חתן דמים"פרשת אירוע המגולל במאגי ב-ציפורה מבצעת אקט פולחני

מדה לציפורה הן על הוצמרים . (03א ' שופ) יןיהן מדוליתרו כ ייחוסן המשפחתי דרך, הקיני מן הצמד הקודםחבר 

בתפקידה , משום שציפורה מהווה איום על מרים, טענתי המוצגת בפרק ועל פי,  יסוד השתייכותן למשפחת משה

תחושת איום זו מצד מרים עומדת ברקע של הדברים שאמרו היא ואהרן על . פולחני ובמעמדה בהנהגה-הדתי

שתיהן ל ביחסו, "נביאות"שתיהן מכונות  ,ודבורה מרים. (יב' במ)האישה הכושית ועל מעמדו הייחודי של משה 

זּכות אותן אין בתיאור המקראי כדי לש מן הנימוק, כרוניסטיאאנהושמעו בפרשנות המקרא טענות כי הכינוי הוא 

 . בו

ת מדונים "אני מחברת בין כוזבי המדיינית ו, כאמור, הרביעי בצמד . הנזכרת בספר משלי" {ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

ייתכן שהם שריד  –( בגרסת הקרי" )אשת מדינים"והפסוקים המזכירים את , בעלת כשפים, לטענתי ,כוזבי היא

ת מדונים . "לתפיסה שזיהתה נשים מדייניות עם בעלות כשפים שכן היא , חותמת את העבודה" {ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

המדייניות   .אחדים קראייםמ סיפורים במרכז תוהמוצב הנשים המדייניות אתהדמות המייצגת באופן סטריאוטיפי 

 (. כוזבי, ציפורה, יעל) צמדיםה ארבעת שלושה מתוךב ותמופיע

                                                
11

ואינה מכונה  טבעי-לעל הקשורות בפרקטיקות כמתווכת העוסקת אישה בא כאן להגדרת, "בעלת כשפים", צירוף זה  

 (.08' עמ, "הגדרות ומונחים"הרחבה בסעיף )נביאה 
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, מאגי נועדה למקד את הקריאה בנושא הזה-פולחני-בחינת דמויות הנשים הללו ביחס לזיקתן לפן הדתי

עשוי להוביל מאגי -פולחני-מיקוד הדיון בפן הדתי. שנבדק ונבחן יחסית מעט בחקר הפרשנות הפמיניסטית למקרא

נשים "כמו למשל , למחקרים עתידיים על דמותן ומעמדן החברתי של נשים מקראיות נוספות שלא נדונו במחקר זה

או , (05−00א  כ "מל)האישה החכמה מאבל בית מעכה ; (0−04א יד "מל)האישה החכמה מתקוע ": חכמות

 (.  א טו"מל)ומעכה ( ב ט"מל –א טז "מל)מלכות כמו איזבל 

 

  גישות פרשנות –ב פרק 

 סינכרונית קריאה, ביקורתיניתוח ספרותי 

על ספרותי של המקרא ו-ת הקריאה והדיון בסיפורי הדמויות הנשיות בעבודה מבוססים על ניתוח ביקורתיוהצע

-משלבות בין חקר המקרא הקלאסי לפרשנות השוואתית רבהן  .גישות שונות של הביקורת הפמיניסטית למקרא

 ,פילוסופיה ,חקר הדתות, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה)מודלים מתחומים שונים וות על תיאוריות תחומית ומסתמכ

, ם של מרכיבי יסודהיעדראת הופעתם או , בין השאר, השוואתית בודקתההבחינה הספרותית (. ועוד לוגיהפסיכו

, ת חשיבות רבהוהספרותי תמוסכמוה מן הילסטי, כידוע. תבניות ומאפיינים קבועים המשותפים לסיפורים אחרים

.פעריםלשם השלמת ובאנלוגיות  ינעשה שימוש בניתוח בין־טקסטואל, בנוסף. והיא שופכת אור על המסופר
12
 

בהתאם  מבנה הסיפור והסוגה הספרותיתועל התייחסות אל  צמודהספרותי מתבסס על קריאה -הניתוח הביקורתי

 . לנהוג בחקר הספרות

ללא עיסוק מחקרי  ,סינכרונית של המקראקריאה  אוח הביקורתי היאחת מדרכי הפרשנות של הנית

שהן סוגיות  ,ב"עריכותיו וכיו, עיצובו, מקורותיו השונים, העלאתו על הכתב, חיבור הטקסט ןזמל ביחסבשאלות 

  .דיאכרוניות באופיין

שאלות נות על באה לעסינכרונית והיא אינה הה דגש על גישת הקריאבבעבודה נעשית בחינת הסיפורים גם 

את הסיפור  ןספרותית ובוח נקודת מבטמפונה אל הכתוב המקראי  הדיון .ארכיאולוגיותגיאוגרפיות או , היסטוריות

                                                
12

 תוך המסופר את לקלוט הקורא את מכוון שהוא בכך, השאר בין, ספרותי הוא סוג או ספרותית תבנית של כוחה" 

, דומה להתנהגות ציפייה מעוררת המשותפת הסיטואציה. מראש צפויה יותר או פחות עניינים להשתלשלות התייחסות

: 7221סימון " )לסוג השייך סיפור כל של ייחודו של הבנייה מדרכי אחת היא, החדש לבין המוכר בין הסמויה וההשוואה

87).  
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: 0228אקרמן ' ס ;000−000: 0281ברלין ) ל כיצירת אמנות שלמה על היבטיה השוניםוהמקראי ראשית כ

יחד . שאלת קיומן ההיסטורי אינה נדונהו, תופרותיסנתפסות בו כדמויות  הנשים המקראיותשל יותיהן דמו. (0−2

.תשילוב בין הגישו נעשהה הדיאכרונית ולעתים קריאהגישת בניתוח סיפורי הדמויות אין התעלמות מעם זאת 
13
 

המלך במבט ", כגון מאמרם של פרי ושטרנברג, עבודותיהם של חוקרים שוניםבבסיס הניתוח  הספרותי מצויות 

המציג את תיאוריית השלמת הפערים בטקסט באמצעות הקורא ואת הפרשנויות , (031−020: 0238" )אירוני

פרשנות "מאמרו של זקוביץ ; האפשרויות השונות שניתן לתת ליצירה הספרותית כתוצאה מקריאות שונות בטקסט

הם של בנוסף אסתמך על עבודותי(. 0222)סימון מאת  סיפורי הנביאיםהספר ; (451–402: 0100" )פנים מקראית

; (155−188: 0228" )סצינות דפוס והשימוש בקונבנציות ספרותיות"-ו( 0280) אמנות הסיפור במקרא ,אלטר

יהמקרא ופרשנות של הנרטיב פואטיקה ,ברלין; (0284) העיצוב האמנותי של הסיפור במקרא ,אפרת-בר
14
 (0281) ;

 ,זקוביץ; (0224) בעיצוב ובאמנות בחינות :הסיפור במקרא ,פולק; (ב0220) אמנות העריכה: שופטיםספר  ,אמית

  .ביקורתי-כלי עזר לניתוח הספרותי מציעים מגווןאלה ואחרים (. 0110) מקראות בארץ המראות

סוגות ספרותיות עתיקות  נמנו במקורם עלבעבודה  יםניתן להניח כי סיפורי הדמויות הנשיות המופיע

הם משקפים הדי . ונערכו בזמנים שונים ובמקומות שוניםעובדו , נאספו, פה ובכתב-שהועברו מדור לדור בעל

ם דיאלוג מנהליבכך הם . עיבודם ועריכתם, העתקתם, חיבורם עתותאת השיח התרבותי של ו, מסורות קדומות

.ישיר ועקיף עם התרבויות שבהן נוצרו
15  

במיתוסים של  של אלות המופיעותדמויות ניתוח השוואתי ל, לעתים, את הדיון בדמויות הנשים מלווה 

, (אישתר/איננהוהאלה המסופוטמית ואשרה  עשתורת, כנעניות ענת/האלות האוגריתיותבעיקר )המזרח הקדום 

                                                
13

 .145−142: 0224פולק ; 08−11: 0232דיון בנושא למשל וייס   

14
במקרה של קושי בתרגום . שמות ספרים ומאמרים שנכתבו במקור בלועזית מופיעים בעבודה בדרך כלל בתרגום לעברית  

 . הושאר השם בשפת המקור

15
    : ב0280פה לכתב כטקסט רבוד בישראל המקראית מובא למשל אצל זקוביץ -א תהליך מעבר של מסורות בעלדיון בנוש  

 .02−41: 0110נאמן ; 152−188, 4−5: 0224פולק ; 2−41
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עולה זיקה  המקראיים מן הסיפורים .קווי דמיון ומקבילות לדמויות המקראיות, בדמותן ובמעשיהן, שיש בסיפוריהן

.וח הסיפורים והדמויותלמיתוסים האלה וההשוואה ביניהם מספקת ממד נוסף בנית
16
 

 

  יםז מ  ר  ה  וטקסטואליות -בין ,מקראית-פרשנות פנים

-ביןהפרשנות ה יאה המשמשים כיום לבחינת טקסטים ספרותייםוהמרכזיים האמצעים  החשובים  בין 

כדי לתאר טקסטים ( 0281)נטבע על ידי קריסטבה ( intertextuality)טקסטואליות -בין המונח. טקסטואליות

את טקסטואליות מתארת -בין. למערכות סימנים אחרות ת סימנים שלעולם אינה סגורה אלא מרפררתכמערכ

כהפניה ממערכת סימנים אחת למערכת סימנים ות בין טקסטים ואת האופנים שבהם הם מתייחסים זה לזה זיקה

י מעבר בין בוחן תהליכ ,של השיח המקראימשמש כאמצעי עכשווי לפרשנות טקסטואלי -הבין עיוןה. אחרת

ר חבמציג את היכרות המטקסטואלי -העיון הבין. להבנה של הטקסטים הנבדקים םתורדמויות וסיפורים ו, מוטיבים

.המקראי עם מסורות וטקסטים נוספים שעמדו לרשותו
17
-מראה כי הפרשנות הבין (1−02 :0288)פישביין  

שבין טקסטים מאוחרים לטקסטים  מקראית בהרמזים-טקסטואלית נמצאת כבר במקרא עצמו כפרשנות פנים

טקסטואלית של הטקסטים -פרשנים שונים מציעים לראות בקריאה המדרשית סוג של פרשנות בין. מוקדמים מהם

בוחן את דרכי הקריאה המדרשית בשילוב עם קריאה , (0100) מדרש תנאיםבספרו , בויארין, לדוגמה. המקראיים

המדרש הוא פרשנות הבאה ליישב ". רכים הללו הולכות יד בידשתי הד: "לדבריו. טקסטואלית-ספרותית בין

לטענתו תהליכי דרש . טקסטואליות-סתירות ולמלא פערים בטקסטים המקראיים בין היתר תוך שימוש בבין

 (. 01−00: 0100)טקסטואלי עכשווי -שיושמו במכילתא דומים לאלה המיושמים בניתוח ספרותי בין

 מצדובסיפור גופו  אחד מצד המתרכזותדמויות הנשים  סיפורי שלובחינה קריאה  דרכימשולבות  בעבודה 

טקסטואלים שנמצאים מעבר למסגרות וההקשר של -מקראיים ובין-פנים ורמזים זיקות, הקשריםגם  בוחנותשני 

  .אלה מרחיבים את הפרשנות ומאירים את הסיפורים מזוויות נוספות. הסיפורים עצמם

                                                
16

: 0223 ;050−028: 0221 גרינשטיין; א0250קאסוטו : על הזיקה בין הטקסטים המקראיים והטקסטים האוגריתיים  

גרינץ : המצריים; 0220קנסקי −פריימר; 0228; 0220מלמט : המסופוטמיים; א0222אבישור ; 425−500: 0100; 02−18

 . 0281ופק 'שצ; 0225

17
; 083−031: 0285שטרנברג ; 021−028: 0285פורת -בן; 0281קאלר : טקסטואליות במקרא ובספרות הכללית-על בין  

זקוביץ ; ושם ביבליוגרפיה נוספת, 0100בויארין ; 50−58 :0115לוינסון ; ושם ביבליוגרפיה נוספת, 52−21: 0111טול 

0100 :402–451. 
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 עריםפ והשלמת, רמזים, שקיעים

הטקסטים אינם שמה גם את אלא מנסה להבין , קריאה מחודשת אינה מתייחסת רק למשמעות הגלויה של הדברים

אחת (. 00: 0111אמית )שעליהם הם נשענים , הגלויים והסמויים, היסודות האידיאיים אתו, מפורשותים אומר

מה עוניינים להעביר לקוראים ואת סופרים ועורכים מש מהאת  הניסיון לחשוףהיא המחודשת ת הקריאה ומטרמ

לעתים  .חייםים טפומכס טפח יםמגל יםבמרבית הנרטיבים המקראיים המספר. ים או מנסים להסתירהם מסתירש

בדיקה "לשם כך יש צורך ב. פערים שניתן להשלימם –קיימים בטקסט פערים שאין אפשרות להשלימם ולעתים 

דוגמה לקריאה  (.00: 0280אלטר " )קראי מוסר את סיפורוביקורתית מדוקדקת של הדרכים שבהן המחבר המ

המציג קריאה של ( 031−020: 0238" )המלך במבט אירוני"כזאת נמצא במאמרם הקלאסי של פרי ושטרנברג 

המגיע אל הקריאה עם המטען האסוציאטיבי שלו ועם השיח של תקופתו , הטקסט מנקודת מבטו של הקורא

פולק מוסיף שהשלמת הפערים  .ומעניק לטקסט את הפירוש המתקבל מהקריאה הזו" ממלא פערים"והוא  ,ותרבותו

: 0224 פולק)הלך הרוח והמניעים של הדמויות בסיפור  להבנת דרושהו הקורא של מעורבותוהיא חלק מ

110−118.)
18
  

 

 מספר וקורא

אשר מעצב את , פרבינו ובין המסופר ניצב המס. המידע בסיפור אינו מגיע אל הקורא במישרין ,לפי אלטר

בסיפור המקראי אין המספר (. 080–081: 0280)את הדמויות ואת משמעות הסיפור כראות עיניו , האירועים

 :זמנית בזירות שונות-הוא נמצא בו)מהדמויות ומהקורא  "יודע יותר"והוא תמיד , מותיר ספקות באשר למהימנותו

אמית ; 50: 0285וגם שטרנברג ; 100−100: 0224פולק )( משקיף עליו, גם מחוץ לעולם המסופרו ,באירוע עצמו

קולו נשמע , אפיוני הדמויות מפיו מתקבלים ללא עוררין, המספר נוכח ומתערב בסיפור(. 010−000: א0220

.באופן עצמאי או בתיווך הדמויות בסיפור והשקפת עולמו ניכרת בין בגלוי ובין בעקיפין בטקסט
19
 

                                                
 
18

  .083−002 :7272 שטרנברג :הקריאה ותהליך על פערים 

19
–177: 7228 פולק; 528−312: 0221סימון ; 28−014: 7277 אלטר :לקורא וההתייחסות המקראי המספר על עוד  

 מרכזיותו אי או מרכזיותו על אחרות לדעות. 35−80: 0228, 042−050: 7218 אבן: על נקודת התצפית של המחבר; 188

 ולתת המחבר את להעלים הקורא של יכולתו אי או ויכולתו מסוימת שיח צורת כמאפיין תפקודו, הטקסט בחקר" המחבר" של
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בדיון (. 88−010 :0280שטרנברג )בסיפור ובעולם המסופר , קריאהלקורא מעורבות פעילה במעשה ה 

היא תלויה , אומרת באל כי הענקת משמעות לטקסט היא תוצאה של תהליך הקריאה" משמעות טקסטואלית"על 

כי הטקסט מאפשר מתן משמעויות שונות בהתאם לקוראיו ולמטען , לדעתה, לפיכך ניתן להציע. בקורא

, (000−001: 0222)גרינשטיין , (0281)וכך גורסים גם קאלר , (00−01: 0282)האסוציאטיבי שלהם 

מציעה אמית כי העיון , (ב0220) העריכה אמנות: ספר שופטיםבספרה . ואחרים( 000−000: 0282)קינן −רמון

רכבות וחקר העריכה מאיר מחד את מ. במעשה העריכה של ספרי המקרא וניתוחו נותן בידי הקורא כלים כאלה

את המסרים ואת מגמות העריכה שברבדים הרבים בטקסטים , את הייצוגים של אסכולות שונות, דיאולוגיותהאי

שהיו מיועדים לקהלים שונים משכבות חברתיות , ומאידך הוא מאיר את המסרים הנמצאים בטקסטים, המקראיים

הטקסט וכך הוא זוכה  ניתוח כזה חושף את הקורא למורכבות של(. 1−04: ב0220)שונות ובתקופות שונות 

 .להעצמה של חוויית הקריאה

 

 ת הפרשנות הפמיניסטית למקראוגיש

 20:יהןבקצרה את מטרות גאצי ,ת לביקורת המקראוהפמיניסטי ותשמכיוון שאני מתבססת רבות על הגי

שירתה את  ,שהתרכזה בעולם הגברי ,לגלות ולהציג את האידיאולוגיה הפטריארכלית של הטקסט המקראי( א

התעלמות מעולם תוך במרחב הפרטי והציבורי של הגברים וקיבעה את כוחם וסמכויותיהם  וינטרסים שלהא

 .הנשים

לטקסט ( הקדומה והחדישה)בפרשנות ועל אידיאולוגיות הגמוניות גבריות להצביע על מגמתיות אנדרוצנטרית ( ב

נושאים והיא מותירה , ובהווה ת העולם החברתית המגדרית בעברסתפילאנדרוצנטריּות השפעה על  .המקראי

 .הקשורים לנשים בשולי המחקר

                                                                                                                                                  
 במאמרו, שאנועל ה פוקו של השגותכן בו, ([0238] 0115)" המחבר מות" :בארת של במאמרו –משלו  פרשנות לטקסט

  .([0232] 5002)" מחבר מהו"

20
מאירה ' הצגה זו של מטרות הפרשנות הפמיניסטית למקרא מבוססת על הנאמר בסדרת הרצאות בסמינרים של פרופ  

גישות ספרותיות  –דמויות נשים במקרא : "אביב-מגמת מקרא באוניברסיטת תל/ פוליאק בחוג ללימודי התרבות העברית 

 (. ג"סמסטר א תשע" )המקראית בספרות פסיכולוגיים והיבטים הנפש חיי"-ו( א"טר ב תשעסמס" )ופמיניסטיות
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שתיצור , ולכונן פרשנות נשית למקרא ,נשיים בסיפורי המקראוקולות ולחשוף היבטים  "הקול הנשי"לחלץ את ( ג

 .נשי חדשפרשני קאנון 

את המחקרים  הסקור בקצרוא, אתמקד כעת בהצגת מספר מושגים מרכזיים בפרשנויות פמיניסטיות

 21.בהם נעזרתי בעבודהש ,העדכניים בנושא

 

 קריאה מן השוליים

הן מוצבות אלא  ,כדמויות ראשיות, ברוב המקרים מקומן של הדמויות הנשיות בסיפור המקראי אינו במרכז

ת גם בתפקידן ומשמעותן של הדמויות המשניות ות הביקורת הספרותית למקרא מתרכזוגיש. דמויות משניותכ

כמו גם , מבקשות לחשוף את תרומתן לקידום העלילה ולהארת הדמות המרכזית בסיפור הן .בסיפור המקראי

: 0224אקסום )בין היתר אל מול גיבורים פסיביים , בעלות חשיבות בזכות עצמן, לעמוד על טיבן כדמויות פעילות

 (. 104–102: 0222סימון ; 25−82

שהן בדרך כלל , את הנשיםבפרט  עבירהת לות צעד נוסף ומבקשות הפרשנות הפמיניסטית הולכוגיש 

להוציאן מן הצללים אל האור ולאפשר להן השמיע  ,אל המרכז מן השוליים, בסיפורי הגברים" הדמויות המשניות"

את  לנשיםהפרשנות הפמיניסטית  מעניקהבכך . פערים בסיפוריהן זאת בין היתר באמצעות השלמת .את קולן

 .(25-52: 0112שולץ  ; 22−84: א0222פוקס ; 32–45 :0221אקסום )המקום המכובד המגיע להן 

 

 טקסט המשרת את ההגמוניה

סמלים ומוטיבים , מכילים דימויים דמויות הנשיותלהראות כי סיפורי ה בקשותת הפרשנות הפמיניסטית מוגיש

, ודעת מעמדת, שיוך מגדרי, הסיפורים מציגים אלמנטים המעצבים זהות. יום והסדר החברתי-המבנים את חיי היום

, הטקסטים ולעורכיהם להעביר מסרים תרבותיים למחבריהם מהווים גם אמצעי דידקטי המאפשר . מיניות ועוד

בכך משלימים הטקסטים האלה צורות )נורמות חברתיות באופן ישיר ובאופן עקיף להנחיל ו ותאידיאולוגילקדם 

סיפורי הדמויות הנשיות (. חוזים, מלכותייםצווים , מסמכים רשמיים, חוקים כגון ,אחרות של העברת מסרים

                                                
21

 0118דה בובואר ; [0825] 0285סטנטון : מבחר עבודות שהיוו אבני הדרך בהתפתחות הפרשנות הפמיניסטית למקרא  

'  עמ, הרחבה להלן)ת ואחרו 0221אקסום ; 0285ברנר ; 0288מאיירס ; 0228, 0221טריבל ; 0232מילט ; [0242]

04−02 .) 
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דתיות ועונים על צרכים /מחד הם מייצגים את הקונבנציות החברתיות. מאופיינים גם בהצגת אידיאולוגיות מנוגדות

הם . ומאידך הם אינם מהססים לקרוא עליהם תיגר ,של ההגמוניה האנדרוצנטרית ובכך מכוננים צרכים אלה

  .ותם בעת ובעונה אחתמסיגים אומסמנים גבולות 

 

 הסקיר –סטי יהחקר הפמינ

 ,הגישות אל. עבודה זובלגישות הביקורת הפמיניסטית של המקרא מקום מרכזי בבחינת סיפורי הדמויות הנשיות 

למשל )קריאות שונות  מן ובמקומן שלמכירות בקיו ,בוחנות את הטקסטים מזווית אידיאולוגית מסוימת שאמנם

 . ואינן מבטלות אותן ,(ת אחרותיוגישות פרשנבמסגרת 

הביאו  ואשר, ת בעבודותיהן ניתוח רב תחומיציגוהמ, שהציבו מספר חוקרות על מסד נסמכתבעבודה אני 

.טי בפרשנות הפמיניסטית למקרא בשלושים השנים האחרונותאלשינוי פרדיגמ
22
ל בספריה אכך למשל מציעה בַׁ  

( 0282) קריאה ניגודית של חיי נשים במקרא: הברית נגדו( א0288) מוות וחוסר סימטריה ,(0282) אהבה קטלנית

ממשיכה את ה, פוקס כדוגמתית לטקסטים המקראיים ומבקרת את הגישה הסלקטיבית של חוקרות חלופפרשנות 

פוקס קוראת את הטקסטים ". מגדר"אשר טבעה את המושג , (0238)ומילט [( 0242] 0118)בובואר -הקו של דה

פטריארכאליות מתבסס בעיקר על הנחות יסוד קו זה . בוחנת אותם בהקשר של פוליטיקה ומיןהמקראיים כאישה ו

המקראיים כיצירה מתייחסת אל הטקסטים טריבל  .(ועוד 45−50: ב0222; 042−031: 0280 וכן 0111)

ת וגניוזבגישות המיודנה ( 11−48 :0221) יםשל הטקסטבקריאה " ליזציהאפטריארכ-דה"מבצעת  ,מונוליתית

בספרה  ,ברנר המציעלטריבל בניגוד . (033−083: 0224 ;0228)ובפרשנות המסורתית  יםהמוטבעות בטקסט

נשיים קולות מגוונים וייצוגים שניתן למצוא בו כטקסט מורכב לקרוא את המקרא  ,(0285) האישה הישראלית

רים של מיניות במקרא חוקרת את נושא המגדר בהקש .החורגים מן המסגרת הפטריארכלית הקונבנציונלית, שונים

 The Intercourse of -וכן ב( 0221) הקולות הנשיים והגבריים במקרא: טקסטים ומגדרהמס ב−ברנר עם ון דייק

On Gendering Desire and 'Sexuality' in the Hebrew Bible Knowledge: (0222 .) בסדרת הפרשנות

השמיע מגוון קולות של חוקרות וחוקרים המציגים את הפמיניסטית למקרא שבעריכת ברנר ניתנת אפשרות ל

 נשים מקראיות מספרות - I Amבספרה . הפרשנות הפמיניסטית העכשווית תוך שימוש בתחומי מחקר שונים

                                                
22

 . 02−14: 0223פרדס : סקירה של הגישות הפמיניסטיות השונות למקרא  
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מעבירה ברנר את הדמויות הנשיות שאת סיפוריהן היא מספרת מן השוליים אל המרכז ונותנת להן מקום , (0115)

לעבודותיה הרבות של ברנר בחקר המקרא בגישות . במרכיבים שונים בסיפוריהןחדש באמצעות מיקוד חדש 

הניתוח והמיקוד של הצעות הקריאה שלי לסיפורי הנשים , הביקורת הפמיניסטית השפעה רבה על הדיון

 .  המקראיות

גישות בוחנת את סיפוריהן של מספר נשים מקראיות ב, (0223) הבריאה לפי חוהבספרה  ,פרדסגם 

חתן "כמו , חלץ קולות אנטיתטיים גם מתוך הטקסטים עצמםנות את מורכבות ורבגוניות הטקסטים ומנסות להבוח

באמצעות של הטקסט הבנה טובה יותר ל חותרת פרדס(. 21−001; 31−22 :0223)או שיר השירים " דמים

  .גישה רב תחומיתבחירה ב

בוחנת את סיפורי  ,(0110) המקראת ונש – קריאותו( 0220) בנתיב האלות בספריה, קנסקי−מריפרי

קריאתה . הנשים במקרא תוך השוואה לדמויות נשיות אנושיות ואלוהיות המתוארות בספרות המזרח הקדום

מאמרים של חוקרות . ופרשנות ספרותית פמיניסטית והיא מציעה ניתוח מקורי מודרנית -קדםפרשנות בין משלבת 

אידיאולוגיה ומניפולציה של : הם כתבו' רצח'", אקסום אמרה שלמלמשל  הםשלהם השפעה על עבודתי , אחרות

–40: 0224" )דמויות של נשים במקרא" ,בירדומאמרה של  ,(32–45: 0221" )הייצוג הנשי בסיפור המקראי

חשיבות רבה  .בנושא של דת ומיניות יםהעוסק (021−028 :א0282" )דת הנשים בישראל הקדומה"ו ,(88

שבהן היא ( 42−81: 0110; 0228; 0220)אקרמן בעבודות שונות ' יוון הפרשני של סלעבודת מחקר זו יש בכ

גם (. 1−01: 0222)כך גם מאמרה של בירד בנושא . בפולחן ובמגיה, בוחנת את מקומן של נשים מקראיות בדת

קה בין הפוליטישהעוסק בקשר הברור  ,(0111) פוליטיקה מגדרית בנרטיב המקראיהפרשנות של פוקס בספרה 

סייע  ,הגברית בחברות המסורתיות ובין הייצוג של הנשים במקראהפטריארכלית והאידיאולוגיה של השליטה 

 . לניסוח הרעיונות המוצגים

את יחס  הדמויות הנשיותכיצד משקפים סיפורי  ,בין השאר ,אני בודקת יםואחר האל אמצעות מחקריםב

 נורמותבהתאם ל תעלוואו שהן פ ,"פמיניסטיות-םקד"הן הדמויות האם  :המחברים אליהן ולנשים מסוגן

להעברת מסר כי נשים דמותן משמשת בכך והאם , ואף מורדות כעצמאיות ןהאם ניתן להגדיר ?דתיות/החברתיות

ה אינן חברבמקובל ל הפועלות בניגוד ,אגרסיביות ולא צייתניות, עצמאיות ובעלות רצון אישי, ישירות, נועזות

את מרב כמי שבאות מתוך קבוצה הנתונה למרּות ההגמוניה הגברית ומנצלות  מצטיירותאו אפשר שהן  ?רצויות

נשי רצוי  סטריאוטיפ  ,הן משמשות כמודלים חיובייםהאם , ואם כך. בה הן נתונותשבתוך המסגרת  האפשרויות
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הבשלה התפתחות ו( למרות היותם קצרים ותמציתיים)האם יש בסיפוריהן ו ?של ההגמוניה, של הפטריארכיה

  Bildungsroman?23-בסגנון ה של דמותן הפורצת את המסגרת ההגמונית אישיותית

הפרשנות והצעות , אשר הניתוחנוספים עבודותיהם של חוקרים וחוקרות  יצוינו אלה מחקריםבנוסף ל

[( 0242] 0118)בובואר -של דה המין השני. עבודת המחקר נסמכתעליו שחלק חשוב מהמסד  םהקריאה שלהם ה

עוסק במקומה ותפקידה של האישה והוא , אחד החיבורים המכוננים של החשיבה הפמיניסטית המודרנית ואה

פמיניזם וחתרנות של : בעיות מגדרבספריה  ,טלראב' ג; (010–21 ,במיוחד בפרק הסקירה ההיסטורית)בחברה 

האם למשל היא שואלת  כך. בודקת את גבולות ההתרסה הפמיניסטית ,(0114) טענת אנטיגונהו( 0221) זהות

הצליחה להשתחרר ממסגרת ההגמוניה  ,"מורדת וגיבורה פמיניסטית"שנחשבה מודל של  ,הגיבורה אנטיגונה

נה יכולה נהיא אי( צחהיוהמסגרת שנגדה התקוממה נ)או אולי מאחר שהמרד שלה גרם למותה , שכבלה אותה

שנטבע על " המבט החודרני" לוגיפסיכו-הסוציוההשלכות של המושג נעשה גם שימוש בבחינת  .כזהמודל כ שמשל

לפי . ביחס לדמויות יעל ומרים ,(2–0: 0222( ארבעת המושגים הבסיסיים של הפסיכואנליזהידי לאקאן בספרו 

המסמל את היחסים בין   (social construct)מבנה חברתי הוא" המבט החודרני" ,התיאוריה של לאקאן

, לסובייקט המסתכל, המבט שייך לגבר :י אינו נפרד מההיררכיה המיניתהמבט הגבר. הסתכלות לשליטה/היראי

מרחיבה את , מין זה שאינו אחדמבחר מאמרים בספרה ב ,ריאאיריג. הפסיבית, בעוד האישה היא הנצפית, יבהאקטי

. הגברית, השלטתשל הדמות  (scopus)יה ילתחום הכללי של שדה הראמוכנסת בו האישה כך שפרשנות המושג 

 (.0111)להתבוננות  מתאיםהיא תהווה אובייקט  .יותבהמסמל את שיוכה לפסי דבר

בכלי מחקר מתחום נעזרתי הטקסטים המקראיים החברה הישראלית כפי שהיא משתקפת מן לבדיקת  

ספרו של גוטוואלד בין המחקרים אציין את  .םלתקופת ישראל המוקד ותהקשורעבודות ובמיוחד ב ,הסוציולוגיה

 :Response"ואת מאמרו  ,ס""הלפנ 0521−0121הסוציולוגיה של ישראל המשוחררת  – בט של יהוההש, (0222)

                                                
23
שבה מתוארים סיפורי , 02-בא מתחום הספרות ומתאר סוגה ספרותית רווחת במאה ה Bildungsromanהמונח  

ופנימיים שמביאים בסופו של דבר  העוברת לאורך העלילה מאבקים ותהליכים חיצוניים, ה/התפתחות של דמות הגיבור

בין הדוגמאות הידועות ניתן למנות את גיבורי הרומנים . להתבגרות ולרכישת תובנות חדשות על עצמה ועל החברה והתרבות

. אליוט ועוד' דמויות שונות בספרי גורג, כגון אמה, ין אוסטין'את הגיבורות של ג, כדוגמת דיוויד קופרפילד, של דיקנס

. ועם זאת ניתן למצוא דמויות נשיות המתפתחות במהלך הסיפור, גות רוב הדמויות הנשיות כשהן כבר בבגרותןבמקרא מוצ

, עוברת למרותו של המלך אחשוורוש, דודה מרדכי –הנתונה בתחילת דרכה למרותו של גבר אחד , כך למשל אסתר המלכה

 (. 0110האוזר −עמיאל; 0282 מורטי)ומתעצבת כאישה עצמאית המשפיעה על גורלה וגורל בני עמה 
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Twenty-Five Years And Counting" (0222 :055−035 .) עבודות נוספות בתחום כמו למשל עוד סייעו לי

 . על העולם החברתי של המקרא( 0222)וברנר קוק  ,סימקינס בעריכתאוסף המאמרים 

המציעה לבחון את החברות המקראיות לאו דווקא , שה שימוש גם במחקרים שונים של מאיירסבעבודה נע

כפי שהוזכר לעיל , תרבותייים פטריארכלים אלא כסוגים שונים של מודלים הטרארכיים-באמצעות מודלים סוציו

האם " במאמרה נראורטאנתרופולוגיים של -לכך יש להוסיף את התיאוריות והמודלים הסוציו(. 05' עמ 3הערה )

לפיה נחשב הגבר שה הפטריארכלית סדנה בתפיאורטנר  .(32−82: 0224) "?אישה לגבר היא כמו טבע לתרבות

. בסימבוליקה שלה עמוזוהה מטבע וכיסוד ההאישה לעומתו נתפסת ו, כיסוד התרבות והשולט בסדר החברתי

, נשים" בחיבורה, רוזלדו .רות המסורתיותהסיבה העיקרית למעמדה הנחות של האישה בחב היאה זו סתפיה לדעת

השפעות בטבע ו=אישה / תרבות=עוסקת גם כן במשוואה הבינארית גבר (02−40: 0224" )תרבות וחברה

על דיכוי , עומד פוקו על הקשר שבין העדפה מינית לבין זהות( 0228) המיניות תולדותספרו ב. ההחברתיות של

הסוציולוגי של דיכוי הנשים בחברות  היבטדנה ב ,(1998) אברהם בניסיון ,דלייני. סוגי טאבועל מיניות האישה ו

 . לצייתנות עד כדי אבסורד את סיפורי הנשים המקראיות בתקופת האבות ההמסורתיות ומביאה כדוגמ

 

 וסקירות מבואות, הגדרות – פרק ג

 טבעי -הפן העל

כהונה לנבואה ול, יחסות קצרה למנטיקה ומגיההתימחייב  טבעי-מרחב העללבמתווכות בין העולם האנושי  העיסוק

כמו גם לנשים הקשורות לפרקטיקות , הללו בפרט תחומיםמקומן של נשים בכן לו ,במקרא ובמזרח הקדום בכלל

 .עבודהה שייעשה בהם שימוש לאורךראשית אציין מספר הגדרות ומונחים . טבעי-תיווך נוספות בין האנושי לעל

 

 יסוד הגדרות ומונחי

עברית המודרנית לא תמיד ניתן למצוא הגדרות מדויקות המתאימות למונחים הקשורים ה שלר המילים באוצ

מכלול הפרקטיקות הנכללות ייצוג ל, לדעתי, אינם מתאימים נחש, לחש, קסם, כמו כישוףמונחים ) מגיהו למנטיקה

אני  ,לפיכך .(ועוד אפוטרופאיםטקסים , פירוש אותות, ניבוי העתיד, כמו העלאה באוב ,מונחים מנטיקה ומגיהב
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כך . פרקטיקה המתוארת או נרמזת בסיפור המקראיההקשר ולפי ה ,יתעזובעברית ובל יםשונ מונחיםמשתמשת ב

   .ולא קוסם או מכשף ,(diviner" )דיוויינר"עור ב ןבלעם ב יכונהלמשל 

ים"הכינוי  פ  ת כ שָׁ ֲעלַּ  מאגי-טקסי-ורות לפן הדתיהנשים העוסקות בפרקטיקות הקשכך אכנה את  :"בַּ

אשר אינן מכונות בשם נביאה או בכינוי מובהק אחר  ,טבעי-על/ומתווכות בין המרחב האנושי לתחומי האלוהי

ת ּגֹויִם ִבזְנּונֶׁיָה : "4ג  וםמנח לקוחהכינוי  ."בעלת האוב" דוגמתכ ּמֹכֶׁרֶׁ ת ֵחן בֲַׁעלַׁת ְּכָשִפים הַׁ ֵמרֹב זְנּונֵי זֹונָה טֹובַׁ

יםּוִמשְ  כפי , שהוא בעל קונוטציות שליליות במקרא" מכשפה"איני מכנה את הנשים הללו בשם  ".ָפחֹות ִבְכָשפֶׁ

 (. 08כב ' שמ" )חוק המכשפה"שניתן ללמוד מ

, "טקסי-נבואיההפן ", "טקסי-דתיההפן " צירופים כגוןנרחב בההשימוש  :'מאגי-פולחני-הפן הדתי'הצירוף 

כההקשר אינו עוסק בדקדוקי , המאפיינים הרלוונטיים לפרקטיקה המתוארתיחס לכלל מתי' וכד" מאגי-טקסיההפן "

-הפרקטיקות הקשורות לתיווך בין העולם האנושי והמרחב העל סךכלל נ "מאגי-פולחני-דתי" צירוףב ,כך. פרטיה

כיוון מ ,'ניפולח'במונח  לא אשתמשבמרבית המקרים . ה לאלים זריםות כעבודסשנתפ הואל ,"לגיטימיות"ה, טבעי

עבודת הקודש הכוהנית דהיינו , "פולחן" (בפרשנות)המכונה  המקראי תחוםשהוא מעורר אסוציאציה הקשורה ל

להצגת פעולות ' טקסי'בעיקר במונח  מתוך כך אשתמשו, ב"וכיו הקרבת קורבנותשעיקרה , (לפי ספר ויקרא)

 . cultבמשמעות הרחבה של המונח  ותהליכים הקשורים לריטואלים

 עבודת" ,"עבודה זרה", "'עבודת ה"בפרשנות המקרא נעשה שימוש במונחים : 'עבודה לאלים זרים'המונח 

" עבודה"הפועל . טקסים לאלוהי ישראל וגם לאלים אחרים, פולחן, לתיאור פעילויות בהקשרים של דת" אלילים

עבודה "השימוש במונח . הוהי לתיאור אמונה ופעילות של שירות בקודש בהקשר לאל י"מופיע במקרא בספר דה

-לתיאור פעילויות דתיות" עבודת אלילים"מקורו בתקופת המשנה והוא משמש בחקר המקרא לצד המונח " זרה

עבודה "ייעשה שימוש בעיקר במונח , הואיל ולמונחים הללו קונוטציות שליליות. פולחניות הקשורות באלים זרים

 . 'אגית שאינה עבודת המ-פולחנית-לתיאור פעילות דתית" לאלים זרים
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 מבואות וסקירות 

במקרא ובספרות המזרח הקדום מנטיקה ומגיה
24
 

,בתרבויות המזרח הקדום ובישראל המקראית התקיימו פרקטיקות שונות הקשורות במנטיקה ומגיה
שבבסיסן   25

 חבויות נוספות מהמרישויות כטוניות ויש, ובין אלים הייתה מונחת האמונה בקיומו של ערוץ תקשורת בין בני אדם

ויש , רמזים ואותות ישירים ועקיפים ביחס לרצונם, סימנים, האלים מעבירים לבני האדם מסרים. טבעי-העל

יעידו , ובהתאמה ריבוי הפרקטיקות, על ריבוי הדרכים להעברת המסרים)לפענחם בעזרת מתווכים שונים 

(.ב"מעוננים וכיו, ידעונים, קוסמים –התארים השונים /השמות
26
המגיה נשלטה בידי קבוצה מצומצמת של  

 טבעי-עם המרחב העל שרּוקְ ים ותִ יטבע-שנחשבו בעיני עצמם ובעיני החברה כמי שנתברכו בכוחות על, מומחים

 .המידע על החומרים והטכניקות ששימשו למגיה בתרבויות המזרח הקדום הוא מקוטע וסתום. (083: 0112זינגר )

שמרו על אקסקלוסיביות של פעולותיהם ולא היו מעוניינים לחשוף את דרכי  נראה שבעלי הכישוף והפולחן

 .פעולתם

                                                
24

: 0220סקורלוק : ריטואלים ובעלי תפקידים שונים העוסקים בכך במקרא ובתרבויות המזרח הקדום, דיווינציה, על מגיה  

: 7222למשל פרבר  –במסופוטמיה ; 0114שמיט ; 0223פרס 'ג; 002−085: 0225גראב  ; 0224הנשאו ; 434−438

: 7222סאבו −פרנץ; 44−31: 7211 גרני –באנטוליה ; א0110אבוש  ;021−010: 5007בוטרו ; 0825−0212

: 7222 וויאט; 151−158: 0222סלה ; 011−001: ב0225טרגון  :באוגרית; 032−000: 0112זינגר ; 0112−0102

 .412−440: 0238טרנר : ומן ההיבט האנתרופולוגי .5005 פארדי ;0110 ;530−585

 
25
אופנהיימר מציע הגדרה . ל ידי חוקרי דתות בניסיון להבחין בין דת לבין מגיה ומנטיקהמנעד רחב של הגדרות ניתנו ע 

המאגיה היא מערכת מעשים או לחשים שתכליתם להשפיע השפעת כפייה על ההוויה באמצעות כוחות "כללית שלפיה 

. ים או הדמונים עצמםוכן תכליתם להשפיע השפעת כפייה על האל, טמירים הטמונים בה או באמצעות אלים או דמונים

שבעזרתן אפשר לנחש את רצון האלים ואת העתיד להתרחש וכן את סודות , המנטיקה היא מערכת הידיעות והפעולות

כיום יש תובנות חדשות בחקר הדתות לגבי היחס שבין דת ומגיה וההבדלים ביניהן וסביב השאלה (. 200: א0238" )ההוויה

החוקר טקסטים ופרקטיקות העוסקים , בוהק. נפרדת או כשני צדדים של אותה מטבע האם יש צורך להתייחס אליהן כתופעה

טוען שבין דת למגיה קיימת דואליות , במגיה לאורך ההיסטוריה היהודית ומתרכז במגיה יהודית שלאחר תקופת הבית השני

הכוהנים , משמשות את הנביאיםהמתבטאת בכך שהמקרא בדרך כלל אינו אוסר פרקטיקות של מגיה ודיווינציה כשלעצמן והן 

אלא קשורים ' האיסורים מופנים בעיקר כלפי אלה מבין העוסקים בהן שאינם שליחי ה. אחרים שפועלים בשמו' ושליחי ה

לפי הררי מקובל היום להגדיר את המגיה כאחת ממגוון הפרקטיקות הנכללות תחת (. 8−14: 0118)לעבודה לאלים אחרים 

 .(02−52: 0101) מכונה בשם דתהכותרת הרחבה והמקיפה ה

26
רשימה מצומצמת . 01−00יח ' הרשימה המקיפה ביותר במקרא של העוסקים בפרקטיקות הקשורות למגיה נמצאת בדב  

 .2כז ' יר; 3ב כא "מל; 00ז ' בשמ
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ומהוות חלק בלתי  ,מרכזיות ושוליות ,שאלות קיומיות באות להשיב עלהפרקטיקות של מנטיקה ומגיה 

. ורייםוהן ציבאישיים  הן, ם גורלייםאירועיבויום -נפרד מטקסים שמלווים את בני התרבויות השונות בחיי היום

הגדת , דיווינציה, כמו נבואה ,הפרקטיקות הנכללות תחת ההגדרה של מנטיקה ומגיהמגוון קווי המתאר והגבול של 

אינם תמיד ברורים וניתנים לסימון , ב"וכיורפואה , העלאה באוב, פתרון חלומות, כישוף, מגיה, מנטיקה, עתידות

 (.1−5: 0118בוהק ; 0−04: 0223ס פר'ג; 013−015: 0223טורן  דר ון; 014: 0282לואיס )

אינו עקבי  ןוכלפי העוסקים בה הןיחס כלפיהם מועטים וה במקרא ומנטיקההאזכורים של פרקטיקות מגיה 

לידי ביטוי בחוקים השונים האוסרים ומגנים את  הבא אמביוולנטיות זו (.085−083: 0100שמיט )וחד ערכי 

ז ' שמ)ללא גינוי , שלהם לגיטימי מעמדבאף הכרה בממשותם ובומאידך , (01−00יח ' דב)העיסוק במגיה מחד 

או משה ( מא' בר)' כך למשל יש הכרה בפותרי חלומות כמו יוסף המנחש ומגלה את העתיד ברצון ה(. 00, 00−00

: 0111רומר ; 130: ב0230ארצי )לעומת חרטומי מצרים שעיסוקם במגיה נתפס כשלילי ( ז' שמ)ואהרן 

יבוא במקומם של מגידי העתידות והמכשפים למיניהם ' ם מדגיש שהנביא המביא את דבר הספר דברי(. 00−00

למשל בסיפורי  27.ביניהם סיפורי נבואה, יסודות מאגיים מצויים בסיפורים מקראיים רבים(. 04−00יח ' דב)

ב ד "מל)מית החייאת בן השונ ;(0−2ב ד "מל)נס אסוך השמן  ;(04−05ב ב "מל" )יםבִ ם דֻּ יִ תַׁ שְ " –אלישע 

.ועוד, (2−8לח )בסיפור צל המעלות  וישעיהב ;(10−12
28 
הגינויים והאיסורים הרבים על פרקטיקות של מגיה  

כלפי העוסקים בהן הם כשלעצמם עדות על המשכיות הפרקטיקות הללו ברובד הקדום של הסנקציות ומנטיקה ו

א דוחה את היסודות וההסברים המיתולוגיים המקר(. 022: 0115ברנר ; 022: 0111מאיירס )התרבויות בישראל 

ובעיקר את המגיה ', שאינם ניתנים על ידי הטבעיים -נטית ומאגית המייחסת לבני אדם כוחות עלאשל פעילות מ

 (אנשי אלוהים ועוד, נביאים)' שליחי ה שלמאנטיות -היכולות המאגיות. שהן קשורות בעבודת אליליםכוהמנטיקה 

 (.200−200: א0238אופנהיימר )ו ומרצונ' נובעות מחסד ה

. מאגיות ומתייחסים לנושא בקצרה בפרקטיקות סקותשעו נשיםהטקסטים המקראיים ממעטים לתאר 

ִבים"...: ללא הסבר או פירוט, ף"לרוב משמש בתיאורים אלה השורש כש יָה ָהרַׁ ל ִאְּמָך ּוְכָשפֶׁ ב ט "מל" )זְנּונֵי ִאיזֶׁבֶׁ

                                                
27

 .33−008: 0225גראב ; 200−204: א0238אופנהיימר : על סוגי הנביאים והיסודות המאגיים והמנטיים בנבואה  

28
 .5007בוהק ; 0101הררי ; 7217פישביין : על מגיה במקרא ובתקופת הבית השני  
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יהֵמרֹב זְנּונֵי זֹונָה ט; (00 ת ּגֹויִם ִבזְנּונֶׁיָה ּוִמְשָפחֹות ִבְכָשפֶׁ ּמֹכֶׁרֶׁ ֲעלַׁת ְּכָשִפים הַׁ ת ֵחן בַׁ .(4ג ' נח" )ֹובַׁ
29
החוק המקראי  

ֵשָפה" יֶׁה, ְמכַׁ שהוא היחידי במקרא המתייחס לעיסוק בפרקטיקה של מגיה ודיווינציה בלשון ( 02כב ' שמ" )ֹלא ְתחַׁ

.שים שעסקו בפרקטיקות של כישוףשבחברות המקראיות היו נ, נקבה מלמד
30
, א כח"תיאור מפורט נמצא בשמ 

יח ' דב; 02כ ' וי) ומגיה דיווינציהל הסורים הקשוריאה רשימתבשעיסוקה נמצא , בסיפור בעלת האוב מעין דור

ְפרֹות ְּכָסתֹות עַׁל ָּכל...": שם מוזכרות נשים מתנבאות, 02−01יג תיאור נוסף נמצא ביחזקאל (. 00 י  ִלְמתַׁ ִציֵלי יָדַׁ אַׁ

ִּמְסָפחֹות עַׁל רֹאש ָּכל קֹוָמה ְלצֹוֵדד נְָפשות פרשנים מציעים שנשים אלה עוסקות בפרקטיקות . (08יג " )ְועֹׂשֹות הַׁ

 טורן דר ון ,(408: 0222) בוואןוייתכן שהן נביאות שקר , מאגיות כלשהן ומשתמשות בעזרים מאגיים שונים

(.22−015: 0223) קורפלו( 001: 0224)
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 במקרא ובספרות המזרח הקדוםהנבואה ונשים נביאות תופעת 

 מתה קיייתהנבואה היתופעת ". נביאות"שלוש נשים מכונות בטקסט , מבין שמונה הדמויות הנדונות בעבודה

צורות היו נבואה בתרבויות הללו ל. במסופוטמיה ובאנטוליה, במצרים – במרבית התרבויות במזרח הקדום

בעשיית אותות , התפקיד העיקרי של הנביאים התבטא בהשמעת דברי האלים. יםשונמשותפים וגם ומאפיינים 

שינויים ויצקו  העשו באך , בני ישראל שאלו את הנבואה מעמי הסביבה. ניבוי העתיד – ומופתים ובדיווינציה

נבואה במקרא  על) נבואה בתרבויות האחרות מסגרותבמידה רבה מ האשר הבדילו אות משלהםתכנים  הלתוכ

 . (0111 ניסינן; 0223 בלנקינסופ: ובתרבויות המזרח הקדום

' מודגש שנביא ה 04בדברים יח . 2א ' יר; 08יח ' דב; 18כב ' במ: הנביא מאופיין במקרא במספר טקסטים

 ופעולותיו ודבריו נעשים בשם, את מגידי העתידות ואת הקוסמים, בא להחליף את העוסקים בפרקטיקות של מגיה
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 כפי שהוזכר) זרות ביחס לנשים וזנות וכשפים למיניות מגיה של פרקטיקות בין הדפוס הקושר עצמו על במקרא חוזר  

 (.12'  בעמ

30
הוא מופיע יחד עם שני חוקים . 2−00ח י' לא ברור מדוע לא נכנס חוק המכשפה לקובץ חוקים העוסקים בכשפים בדב  

זֵֹבחַׁ ָלֱאֹלִהים יֳָחָרם ִבְלִתי : ָּכל שֵֹכב ִעם ְבֵהָמה מֹות יּוָמת: "נוספים המנוסחים כצווים אפודיקטיים ולכולם משותף גזר דין מוות

דֹו . לביעור האלילות מישראל שמות  משתקפת המלחמהספר בחוקים אלה בכי אבישור טוען (. 08−02כב ' שמ" )לַׁיהָֹוה ְלבַׁ

 .020−021: 0114צפתי וקליין : על חוק המכשפה ומקבילותיו המסופוטמיות

31
: במקרא ובמזרח הקדום; 080−081[: 0254] 0220זליגמן ; 212−244: ב0238אופנהיימר : על נביאי השקר במקרא  

 .020−025: 0223ניסינן 
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ּוֶּׁנּו: "'ה ר ֲאצַׁ י ְבִפיו ְוִדבֶׁר ֲאֵליהֶׁם ֵאת ָּכל ֲאשֶׁ ִתי ְדָברַׁ ב ֲאֵחיהֶׁם ָּכמֹוָך ְונָתַׁ רֶׁ ה במקרא /השם נביא". נִָביא ָאִקים ָלהֶׁם ִמקֶׁ

בשם נביא מכונים גם נביאים שונים  .שליחים הלגיטימיים המקבלים מסרים מאלוהי ישראלאינו שמור אך ורק ל

לעתים (. 08−08ב י "מל; 2−00א יח "מל)וביניהם גם נביאי הבעל והאשרה , (04−05יד ' יר)' שאינם שליחי ה

גם את הקטגוריה  יש לציין. ועוד 8ג ' מי; 0ב כג "שמ; כח א"כמו בשמ, מתנאמרים דברי נבואה גם על ידי נביא 

 מגיעיםהנביאים . המקבלת פרשנויות שונות כבר במקרא עצמו, 01−00יח  ריםשל נביאי השקר המוגדרת בדב

 –המסר האלוהי . פוליטיים וחברתיים, במגוון נושאים דתיים ועוסקיםחברתית האליטה הבדרך כלל משכבות 

חזון , חלום, מראהבאמצעות  או דיבורב ימסריכול להואנשים  תניתן ליחיד או לקבוצ –במפורש או ברמז או אות 

לא למותר לציין ש)או להתקבל במסגרת התנבאות אכסטטית  ,(ועוד 0' עו; 2−8א ' זכ; 3יב ' כמתואר בבמ)לילה 

 (seer) "רואה" במקרא הם נביאל המונחים המופיעים בהקשר. (נביאמי שאלוהים מתגלה אליו במקרא נחשב כל 

 "היםואיש האל" ,(2−01ל ' שכן ביו ;2א כא "דה; 00ב כד "שמ, גד) (visionary" )חוזה" ,(2א ט "שמ ,שמואל)

 (.03ב לו "דה) "מלאך אלוהים", (8ה  ,2ב ד "מל ,אלישע; 04, 08א יז "מל ,אליהו; 3−8ט  א"שמ ,שמואל)

והוא  מויש לו קשר ישיר ע, (4−2א ' יר)וירמיהו ( ג א"שמ)שמואל , (ג' שמ)כך משה  :האלבידי  נבחרהנביא 

את מקור  ורואים בו 'ה עצמם כשליחים ישירים של ואיםרוב הנביאים ר. ביצוע אותות ומופתיםבמקבל ממנו עזרה 

  32.כפופים לממסד השלטוני אינםבדרך כלל הם  .סמכותם

מלוכנית ותחילת -המקרא נעשתה בעבר הבחנה בין הנביאים הקדומים של התקופה הטרום בפרשנות

תפתחות על יסוד תפיסה ליניארית המבקשת לאתר ה, לבין הנביאים הקלאסיים המכונים גם נביאי הכתב, המלוכה

אופן תפקודם , כיום רווחת במחקר הגישה הגורסת כי מבחינת תחום פעילותם .בנבואה המקראית תהדרגתי

 נעוץההבדל ביניהם . דומים, שקדמו להם, היו הנביאים הקלאסיים ואלה המכונים הנביאים הראשונים, ומאפייניהם

יח כי בישראל היו סוגים ניתן להנ. בעיקר בכך שדברי הנביאים הראשונים לא השתמרו או שלא הועלו על הכתב
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ולכן  כמתווכים בין העם לאלוהיו, הכוהנים ותפקידי הנביאים פעילויות בין יש חפיפה והפולחן הדת של מסוימים בתחומים  

 פעלו הנביאים מרבית, לקבוצות השתייכו הכוהנים בעוד. נביאים וכוהנים בין ועימות ויכוח נקודות שונים בסיפורים נמצא

  .051' עמ 032הערה ; 15' עמ 18הערה  –ולויים  כוהנים על. כפרטים
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מצביעים על היבטים שונים  וכי המונחים השונים המתארים נביא, (בדומה לתרבויות שמסביבם)שונים של נביאים 

 33.והגדרתב

תפקידים נשים מילאו  ,ותגם הלא ממוסד וכמ ותהנבואה הרשמיבמסגרות , תרבויות המזרח הקדוםב

נראה כי הן היו , תופעת הנשים הנביאות של הליאו של הסברים שאין בו, מאופן הצגת הנביאות במקרא. שונים

ה תופעת הנביאות סגם בישראל נתפ, (בטקסט המקראי)כי למרות מיעוט מספרן  מכך ניתן להסיק .מקובלות

הפעילות הנבואית המיוחסת לנשים לא הייתה שונה שבהנחה  (. 031−030: 0113קנסקי −פריימר) כנורמטיבית

בדומה " נביאה"ניתן להבין את הכינוי המקראי  ,(כדוגמת חולדה הנביאה)גברים המיוחסת למהפעילות הנבואית 

האיפיון המגדרי של , לפי ניסינן 34(.04−05: 0101   גראב; 005: 0228קאמפ ; 52: 0285ברנר " )נביא"לכינוי 

גדרי הקיים על המבנה המ, "מטריקס"טבעי מושתת בעיקרו על ה-המתווכים העוסקים בקשר עם התחום העל

המגדרי קודם וקובע את " מטריקס"ה, במלים אחרות. דתי של החברה שבה הם פועלים-תרבותי-בהקשר הסוציו

לכן בחינת המשמעות המגדרית של העוסקים בנבואה צריכה להיעשות מול . טבעי-המגדר של העוסקים בתחום העל

 (.   18: 0101)תרבותיות שבהן הם פועלים -התבניות החברתיות

ָתה ִלי ּוִמי יִֵתן ָּכל עַׁם יְהָֹוה ": 02יא ' במבמשה אל יהושע שאומר  םדבריה מן ּנֵא אַׁ ְמקַׁ ה הַׁ ר לֹו משֶׁ וַׁיֹאמֶׁ

ת רּוחֹו ֲעֵליהֶׁם : יואל תבנבואחיזוק לכך ניתן . כאחדשנבואה ניתנת לגברים ונשים  עולה, "נְִביִאים ִּכי יִֵתן יְהָֹוה אֶׁ

ְשפ" זְיֹנֹות יִרְ ְוָהיָה ַאֲחֵרי ֵכן אֶׁ ת רּוִחי עַׁל ָּכל ָבָׂשר ְונְִבאּו ְבנֵיכֶׁם ּוְבנֵֹתיכֶׁם זְִקנֵיכֶׁם ֲחֹלמֹות יֲַׁחֹלמּון בַׁחּוֵריכֶׁם חֶׁ ג ) "אּוֹוְך אֶׁ

המביא אמנם רק , מן המוצג במקראהיה רב יותר בישראל הקדום ניתן להניח שמספרן של הנביאות  ,אם כך(. 0

המספר המשמעותי (. 3: 0118גפני )שבו  מהחטיבותאות אך הם מופיעים בכל אחת סיפורים בודדים על נשים נבי

מול הנחה זו ניצבת טענתה של (. 08−11: 0101 ניסינן; 05: 0101 גראב)של נביאות במסופוטמיה מחזק הנחה זו 

. ל הכללמעיד ע ויוצא מן הכלל שאינ ,תופעת הנביאות בישראל המקראית היא אנומליה חברתיתלפיה  אקרמן' ס

                                                
33
' ר; 0284; 321−210; א0238אופנהיימר ; 088–020[: 0254] 0220זליגמן : מקרא ובמזרח הקדוםנביאים ב, על נבואה 

 .0111ניסינן ; 0220מלמט ; 035–005: ב0225; 0281בלנקינסופ ; 045–001: 0281רופא ; 0281ווילסון  

34
ב כב ניתן "ולדה במלמהשוואה למעמדן של נשים נביאות בתרבויות השכנות ומההתייחסות של המלך והמשלחת כלפי ח 

זאת על יסוד התפיסה שהאלים בוחרים להשמיע את דבריהם . להציע כי מעמדן של נביאות לא היה שונה ממעמדם של נביאים

דבורה וחולדה נשים אינה צריכה לעורר , ולכן היות מרים(. במדבר כב, אתון בלעם)נשים וגם בעלי חיים , באמצעות גברים

' ס; 05−18: 0285האקט : על נביאות ונשים בדת ובפולחן במקרא ובמזרח הקדום. בואיותשאלות ביחס ליכולותיהן הנ

 .011–42: 0118גפני ;  421−303: 0111מרסמן ; 022−111: 0110מאיירס ; 42−81: 0110אקרמן 
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נשים , כאשר אין שלטון מרכזי חזק, בעיקר בתקופות לא יציבות, תנאים פוליטיים וחברתיים מסוימיםב, לדבריה

גם (. 42−81: 0110)נמצא במקרא נביאות בעתות כגון אלה . מצליחות להגיע לעמדות סמכותיות בתחום הדתי

היה המוסד השלטוני  -"household"הך שמחקרים ארכאולוגיים עכשוויים מצביעים על ככי  ,מאיירס טוענת

ניתן לשער כי , לדעתה(. 042: 0101)והמקום העיקרי של פעילות פולחנית  ,מלוכנית-קדםהמרכזי בתקופה ה

: 0288)כלכליים ותרבותיים , פוליטיים, זכו נשים למעמד גבוה והיו פעילות בנושאים חברתייםבתקופות אלה 

  (.042−022: 0101; ב0115; 045, 012

 ,אשת ישעיהו הנביאוכן , נועדיה, חולדה, דבורה, מרים" )נביאה"במקרא  בלבד מכונותחמש נשים 

, רחב: חמש נשים מקראיות נוספות ניתן לראות סוג של אורקלשל  בדבריהן. (ללא ציון שמה 1ח ' המוזכרת ביש

(.022−103: 0110קנסקי −מריפרי)אביגיל ואשת בעלת האוב , יעל, חנה
35
קבוצה של יתן למנות גם על אלה נ 

המוצגות בשם תואר ולא בשם פרטי ומספר נשים חכמות, 02−01יג ' ביח המתוארות כמתנבאותנשים 
36
שניתן  

והאישה החכמה ( 0−01א יד "שמ)האישה החכמה מתקוע  מוכ ,השראה אלוהיתכנאמרים בדבריהן  הבין אתל

(.02−00ב כ "שמ)מאבל בית מעכה 
 37

גים את הקשר של נשים למסורות החכמה סיפורי הנשים האלה מצי 

 (. 022: 0101מאיירס )המקראיות 
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 (.א"יד ע מגילה) ואסתר חולדה, אביגיל, חנה, דבורה, שרה, מרים: נביאות שבע מונה הבבלי התלמוד  

36
בלנקינסופ )או מעמד של אנשים שעיסוקם כלל גם דיווינציה וכישוף , לקבוצה" חכמים"רבויות השכנות נקשר הכינוי בת  

 (.41−44: 0223פרס 'ג; 050−081: 0225גראב  ; 2−35: ב0225

37
 על. 04−42: 0255פונטיין ; 51−33: 0225ברנר ; 04−02: 0280קאמפ : ונשים בספרות החוכמה": האשה החכמה"על   

 .410−412: 0100ופק 'שצ: נשים חכמות במקרא ובמקורות מצריים
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 38במזרח הקדוםובפולחן במקרא וכהונה בנשים 

בהם ש ,המקרא התקיימה הדרה כמעט מוחלטת של נשים מן הדרגים הבכירים במוסדות הכהונה הרשמיים  בספרות

אין בה שם מקביל בלשון נקבה , ה שכןגם בלשון העברית המקראית עצמה ניכרת ההדר. שירתו גברים בלבד

דם )קשר לטומאת נשים בתקופות שונות בחייהן נבקרב חוקרים שונים לכך ההסבר הרווח ". כהן"כינוי /לתואר

מצרים וחתי הורחקו נשים , שבמסופוטמיה זאת על אף .(043−054 :0114גלס אד( )דם הלידה, המחזור החודשי

  (.482: 0111מרסמן )הכהונה מן אך לא הודרו " טומאתן"מהחברה בזמן 

עם . מעמד הנשים בכל הקשור לדת ופולחן בתרבויות השונות של המזרח הקדום אינו עשוי מקשה אחת

כך . פולחניים היא בזיקה למעמד חברתי-בכל החברות הללו נגישותן של נשים למוקדי הסמכות והכוח הדתיים, זאת

מלכות  –נשים מן האליטה החברתית , ובאנטוליה במצרים, יהבמסופוטמ, למשל נוכל למצוא בתקופות מסוימות

בתו , (Enheduana)אנחדואנה  .מרכזי בהיררכיה הפולחניתבכיר ותפקיד כלומר ב, כוהנות ראשיותכ –ובנות מלך 

מיאדור -דה שונג)אישתר /הייתה כוהנת לאל סין ולאלה איננה, (ס"לפנה 04-המאה ה)מלך אכד  I-של סרגון ה

קמפ )שימשה ככוהנת לאתן ( ס"לפנה 04-המאה ה)אשת אחנאתון המצרי , (Nefertiti)כה נפרטיטי המל; (0110

שילי חתוואשת  Bentepsharri))בתו של הכוהן הגדול בנתפשרי , (Puduheppa)המלכה פודוֵחיפה ; (0100

(Hatushili)  0112גר זינ)שאושגה /הייתה כוהנת של האלה אישתר, (ס"לפנה 01-המאה ה)השלישי מחתי :

ויש להניח שגם באוגרית היו נשים שמילאו תפקידים ( khnt)במספר טקסטים מפניקיה נזכרות כוהנות (. 80−85

, תפילות –ניתן למצוא בטקסטים שונים , בתקופות שונות, במסופוטמיה(. 0150: 0225 טורן דרון )שונים בפולחן 

: מספר לא מבוטל של נשים שקשורות לפולחן –רשימות לקסיקאליות ורשימות אדמיניסטרטיביות , מכתבים

.251)–243  :0100לוין ; 0: 0224 הנשאו)זמרות ונגניות ועוד , מקוננות, כוהנות בעלות תפקידים שונים
39
בין  

נזירות במקדשי /שפעלו ככוהנות( 045−035: 0282; 013−015: 0234 האריס" )נדיתו"הנשים הללו נציין את ה

-ניתן להניח כי גם לנשים המקראיות הקשורות בפן הדתי. מיוחד ומכובד בקהילתןהאל שמש והיו בעלות מעמד 
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: 0225ויגרמאן : על כהונה במסופוטמיה. 33−004: ב0225בלנקינסופ ; 04−45: 0230הרן ": כהנים, כהנה"על   

 .021−081: 0112זינגר ; 0280−0223: 0225מקמאן : אצל החיתים; 0852−0880

39
-ברשימה של נשים שעוסקות בפעילות הקשורה לפן הדתי (khnt)כינוי כוהנת עלא מופיע ה-גם בכתובת בלעם מדיר  

עונות , חכמות: ויינפלד מתרגם את הכתובת בגוף שלישי רבות(. 428: 0100אחיטוב ; 001: 0283האקט )מאגי -פולחני

 (.018: א0222)רוקחות מור וכוהנות , (מקוננות: מפורש)
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מרחב בבפולחן ו בדרך כלל עבודות עזר, משנייםתפקידים המקראיות יש נשים ל. מאגי היה מעמד מיוחד-טקסי

(8לח ' שמ) או בתחומו משרתות באהל מועדשנשים שיש נראה : הציבורי המקודש
 40

חות ונוטלות חלק בהבאת מנ 

 בימי שמואל נזכרות גם נשים אופות ורוקחות במשכן .(00א ב "שמ; 8לח  ,02–00 לה' שמ)ומתנות למשכן 

נזכרות ביציאת מצרים ה נגינריקוד ו, בחגיגות ניצחון ובחגיגות דתיות בשירה תשתתפושמנשים  ;(01 א ח"שמ)

ון ; 03−02: 0220מאיירס . )(03סח  'תה; 02ב ו "שמ; 2יח  ,00א ב "שמ) ובתקופת המלוכה, (00–01טו ' שמ)

 (.001−002: 0118גפני ; 1−01: 0222בירד ; 0224דר טורן 

 

 " נכריה/אשה הזרה"ה

כוללת מגוון משמעים ותורמת  לחידתיות , (03: 0225; 022−085: 0284)  ברנרטוענת , "זרה"המילה העברית 

".נכריה"ו" אשה זרה"של הדמות המכונה במקרא 
41
רת עקב כך הן האם מדובר באישה שבאה השאלות המתעור 

או אפשר שמדובר באישה שהיא אחרת ביחס , או שיש לה זהות אתנית שונה, ממקום אחר והיא אינה מוכרת

היסטורית , סמלית, דתית, תרבותית, שאלה נוספת שעולה בהקשר זה היא המשמעות החברתית? לאישה החוקית

 . רייםבמונחים מגד, ופסיכולוגית של דמות נשית זו

כמציין אישה " האשה הזרה"בפרשנות המקרא הקדומה ובמחקרים עכשוויים מתייחסים בדרך כלל לכינוי 

ומציבים אותה לרוב בחלוקה בינארית , ('מדיינית וכד, עמונית, כנענית)בעלת זהות אתנית שאינה מבני ישראל 

סיפורים המציגים את האישה הנכרייה מביאה דוגמאות לשני , למשל, דור. לדמויות נשיות חיובית או שליליות

                                                
40

כמו גם היוחסין והטקס האפוטרופאי שמבצעת " נביאה"ות והכינוי של מרים הפעיל, סטל טוענת כי היוחסין−אודונל  

בנוסף היא מציעה כי . ציפורה מצביעים על מעמד פולחני נשי שאולי נשכח או הושכח בעריכות של הטקסטים המקראיים

דיון אחר  (.10−11: 0228)משתתפות בפעילות הקשורה לפולחן הרשמי , 02, 05−03, 00לה ' הנשים המתוארות בשמ

ח אֹהֶׁל מֹוֵעד"מתקיים בנושא  תַׁ ּנִָשים הַׁצְֹבאֹות פֶׁ משמעו , כאשר הוא מופיע בהקשר פולחני, "צבא"לפי מילגרום הפועל ". הַׁ

, 023: 0235כמו דה וו )פרשנים אחרים  (.01ד ' בהקשר לבמ 10' במיוחד עמ 08−43: 0281)השתתפות בעבודת אלוהים 

ת ְוֵאת ּכַּׁנֹו "א במובן זה ומציעים כי הביטויים "ם גם הם  את השורש צבמפרשי( 00: 0222בירד ; 181 ִּכיֹור נְחשֶׁ יַׁעַׁׂש ֵאת הַׁ וַׁ

ח אֹהֶׁל מֹועד  תַׁ ר ָצְבאּו פֶׁ צְֹבאֹת ֲאשֶׁ ְראֹת הַׁ ת ְבמַׁ ח אֹהֶׁל מֹוֵעד"-ו, (8לח ' שמ)נְחשֶׁ תַׁ צְֹבאֹות פֶׁ ּנִָשים הַׁ עוסקים , (00א ב "שמ" )הַׁ

  .035−021: 0111דיון בנושא מובא אצל גרינשטיין . ת באופן מעשי בפולחן הרשמיבנשים שמשתתפו

  

41
ניוסום ;   002−011: ב0225; 001−003: א0225יי ; 452−421: 0220בלנקינסופ : בספר משלי" האשה הזרה"על   

: 0110ופק 'שצ: ליעל המונחים השונים המתארים את האישה הזרה בספר מש. 015−044: 0100הורוויץ ; 85−28: 0222

10−14. 
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ושתי דוגמאות , (0−05כה ' במ)ופרשת בעל פעור וסיפור כוזבי , (0−00א יא "מל)סיפור נשי שלמה : השלילית

לפי (. 005−003: 0113( )ב' יהו)סיפור רות המואביה וסיפור רחב הזונה : המציגות את האישה הנכרייה החיובית

שהן , "נורמטיביות"נוכריות לבין נשים שהיא מכנה /בסיסית היא בין נשים זרותבסיפור המקראי החלוקה ה, אשמן

ההגדרה והקטלוג של הנשים השונות קשורים בקודים המגדריים של נשיות ואמהות . בדרך כלל נשים ישראליות

אישה חיובית או אישה שלילית  –לטענתי הצגת הנשים בחלוקה בינארית (. 002: 0118)בחברה הישראלית 

המאפיינים , של הייצוג הנשי ואינה משקפת את מגוון התכונות( רדוקציה)גורמת לרידוד  –( שחור ולבן)

במקרא נמצא באופן ברור קשר בין מוצא . והמורכבות של הדמויות הנשיות ואת יחסו של המחבר המקראי כלפיהן

ולתיאורן , (02, 05מד ' יר; 2ב כג "מל; 0−0כה ' במ)אתני זר של הנשים לבין פעילות של עבודת אלים זרים 

(. 00, 2מז ' יש" )בת בבל"; (00ב ט "מל)כך למשל איזבל : כקשורות למוטיב המיניות והפיתוי ובעיקר לכשפים

-xxv: 0221" )עם קשרים מחוצה לה, (דהיינו בתוך החברה)המכשפה היא אויב מבפנים "דאגלס טוענת כי 

xxvii" .)משמשת במקרא לרוב כאמצעי להגדרת הדמות ', אחרת'דמות נשית המייצגת , "הנכרייה", "האשה הזרה

מוצגות במקרא כנשים  –יעל כוזבי ו, ציפורה –בהן עוסקת העבודה ש שלוש מן הדמויות הנשיות. 'הראויה'הנשית 

. (להלן 42 'עמ 38הערה , פסיאודו פילון גם בעלת האוב אינה מקרב ישראלל המיוחסים הטקסטים לפי) זרות

במקרה הזה מדובר בנשים )שסיפוריהן נדונים כאן  הנשים הזרותהשתייכותן האתנית של היא נושא  בהה חשושאל

מה משקל ? מאגי-והזיקה שלהן לפן הטקסי האלהאם קיים קשר בין מוצאן של נשים . (מדייניות ואישה קינית

לקורא באמצעות  עורך להעביר/האם המוצא הזר מאפשר למחבר ?בסיפור הדמות הנשית הזומוצאה הזר של 

על  בפרקקיניות נדון בעבודה /נושא הנשים הזרות ובמיוחד הנשים המדייניות ?סיפוריהן מסרים אידיאולוגיים

  .000 'עמ, "האשה המדינית"
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 : חלק ראשון

 

 נשים העוסקות בתיווך בין העולם האנושי למרחב העל טבעי

 

 
 הנביאה וחולדה האוב בעלת :ראשון צמד−  דפרק 

 
 

מופיעה לצד חולדה הנביאה בצמד הנשים הראשון הפותח  מעין דור "בעלת האוב אשת"

בין  בעלות מקצוע שעוסקות בתיווךהן  בעלת האוב וחולדה הנביאה. את עבודת המחקר

. והשנייה בנבואה "אוב"מן ההאחת עוסקת בהעלאה , טבעי-העולם האנושי לעולם העל

אל שתיהן פונה מלך בשעת משבר . רתהמקרא מכיר בעיסוקיהן ומוסר אותם ללא ביקו

 . ייעוץ על גורל העם ועל גורלו האישי, כדי לקבל נבואה, צבאי/מדיני

. ב סביב שאול המלך הנמצא במצוקה ערב מלחמהוסיפורה של בעלת האוב נס

, ולא נענ –באורים ובנביאים , בחלומות –" לגיטימיים"באמצעים ' ה פניותיו אללאחר ש

 .את שמואל הנביא המת, לבקשתו, "אוב"מן המעלה  והיא" ת אובאשת בעל"הוא פונה ל

. המלחמה נגד הפלשתים ועל גורלו האישיתוצאות לשאול נבואה על משמיע שמואל 

 . נבואה והעלאה באוב, בסיפור בעלת האוב מתקיים מפגש בין שתי הפרקטיקות

 

 

 בעלת האוב מעין דור

 

 לנבואה " אוב"מן ה "העלאה"בין : מבוא

 שאול המלך והנביא שמואל, ש בין בעלת האובהמפג

מעין דור "אשת בעלת האוב", המפגש בין שאול המלך
42
מתאר בהרחבה ( 2−05א כח "שמ)ושמואל הנביא המת  

.אובבאמצעות ובתיווך בין החיים והמתים ובפתיחות סיפור על אישה העוסקת בקסמים 
43
סיפור מציג את האמונה ה 

סמית -בלוך)טבעיות שלהם -וביכולות העל, כלשהו של המתים גם לאחר מותםבקיום , (עולם המתים)בשאֹול 

                                                
42

שמות של אתרים גיאוגרפיים שמופיעה בהם . הוא בעין דור הנמצאת בנחלת שבט יששכר" בעלת האוב"מקום מושבה של   

מקורות מים טבעיים מהווים אתרים מועדפים (. 23: 0113סוצקובר )מרמזת על קרבתו של מקור מים טבעי " עין"המילה 

 (. 38[: 0251] 0100מובינקל ; 218: 0222ולץ סט)לקיום פולחן ודיווינציה 

43
 :7291 הופנר; 015−012 :ב7220 סיני-טור: וגם, להלן 41−40'  עמ –ונקרומנציה במזרח הקדום ובמקרא  "אוב"על   

: 0221לורץ ; 791: 7272 לואיס; 0−02: 0281פינקל ; 21−24, 40: 0228כהן ' ה; 011−014 :7218; 185−410

קולינס  ;032−080 :7229 פרס'ג; 0120−0180 :א7222 טרגון; 031−030 :7228 קרייר; 0224שמידט ; 085−108

 .ושם ביבליוגרפיה נוספת 2−35: 0112בֵרט ; 004−040: 0110
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טבעי ולפרקטיקות של מנטיקה ומגיה שהיו נהוגות -הסיפור מאפשר הצצה לתחום העל(. 001−004: 0220

 . בישראל המקראית ומציג לפנינו אישה שזהו עיסוקה

שבו מסופר על , ות החוץ מקראיתסיפור שאול ובעלת האוב שייך לדפוס ספרותי מוכר במקרא ובספר

הוא מבקש להיוועץ באלים בניסיון  .בדרך כלל בהקשר של פעילות מלחמתית, מלך או מצביא המצוי במשבר

.להבטיח את ניצחונו ולקבל מידע על גורלו האישי
44
הפנייה לאלים נעשית באמצעות מתווכים שונים שיש להם  

לפני ארון ' במקרא נעשית הדרישה בה) .מאגיים אחרים-טייםובעלי מקצועות מנ, נביאים: טבעי-קשר אל העל

.חלומות ועוד, אפוד, אורים ותומים, נביאים, באמצעות כוהנים, הברית
45
במסופוטמיה נמצא לעתים קרובות  

סיפור , למשל, נמנים הזהעל הדפוס הספרותי (. דמויות נשיות הקשורות לפרקטיקות השונות של הדרישה והתיווך

 ,וניתן למנות עליו, (01−04ב כב "מל)סיפור המלך יאשיהו וחולדה הנביאה , (כד−כב 'במ)לך מואב בלעם ובלק מ

(.ה−ד 'שופ)גם את סיפור המפגש בין יעל אשת חבר הקיני וסיסרא שר צבאו של יבין מלך חצור  ,לטענתי
46
 

, צףהמנטיקה והמגיה על אותו קו ר, סיפור בכך שהוא מציב את הנבואההעיקר חשיבותו של 

continuum ,זאת להבדיל מהצבתן . ואף מפגיש ביניהן, טבעי-הכולל מגוון של פרקטיקות הקשורות לעל

, אסורה" שלילית"מגיה כפרקטיקה /ומנטיקה, מזה, רצויה" חיובית"נבואה כפרקטיקה : בינאריהמסורתית באופן 

כפי שעולה , ולעוסקים בה מגיהבאימוץ יחסו של החוק המקראי ל ,מקורה אולי בין היתר בינאריות זו .מזה

', הכוללת בעלי מקצוע הנתפסים כשליליים בניגוד לדמות החיובית של נביא ה, 2−00מהרשימה בדברים יח 

                                                
44

מנהג רווח בתרבויות המזרח  וויקוסמים ואורקלים בהקשר לפעילות מלחמתית ה, שאילה ודרישה בנביאים, התייעצות  

דוד המלך מתייעץ עם כוהנים לפני ; (57כז ' במ)להיוועץ באלעזר הכוהן לפני יציאה למלחמה  ליהושעורה משה מ :הקדום

גם הם , האשורים. 77ב ג "מל; 72, 2א כב "מל ;5−3יח  ,71ז ' שופ; 9כח  ,77יד ' וגם שמ ,(2−00א כג "שמ)פרשת קעילה 

 :7290 אופנהיים) ים כדי לצאת למלחמהלא הסתמכו רק על מקצוענות צבאית אלא נעזרו באורקלים ובאותות מן האל

נהג לשאול באלים אישתר וסין באמצעות חלומות לפני שיצא למסעות ( ס"לפנה 332−302)המלך אשורבניפל  (:013−018

אולברייט )נביאים היו מלווים את צבאות אשור במסעות המלחמה שלהם . (051−050 :5009[ 7298] תדמור' ח) מלחמה

כדי ( מגידי עתידות/חוזים" )עררן וחזין"נכתב כי מלך חמת פנה בשעת מלחמה אל ( חמת)בת זכור בכתו(. 023−022: 0235

ייתן בידיו את הניצחון ויושיע אותו מאויביו , (בעל שמים)=החוזים הבטיחו לו כי בעלשמין . לדרוש את דברי האל מפיהם

 .(928 :א7297)אופנהיימר : לדוגמאות מממלכת מארי (.22: 7220 ויסמן ופידלר)

45
: 0251גבריהו  )אפוד ; ( 20−005: 0220רוויץ הּורוויץ והֹו; 022−081: ג0251סיני -טור)על אורים ותומים   

425−422 .) 

46
בפרק , ותידון בהמשך העבודה, 012−031 :5071 בריזון: טענתי זו מוצגת במאמר על הקשר בין יעל למגיה ומנטיקה  

 .82−005' עמ, שמוקדש ליעל
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: בסיפור מוצגת האמביוולנטיות כלפי פרקטיקת האובות בישראל המקראית. שעשוי להשתמש באותן הטכניקות

ברנר ) הומצד שני הכרה מובהקת ביעילות, (1כח )אול עצמו מצד אחד איסורה ורדיפת העוסקים בה בידי המלך ש

, לבין היותה יעילה, המתח שבין היות הפרקטיקה אסורה ומוקעת מבחינה רשמית(. 25: 0111אמית ; 20: 0285

של פרקטיקות  בינאריתמלמד שההצגה ה, ולא זו בלבד אלא אף משמשת להעלאת הנביא שמואל ומסירת נבואתו

נביאות ובעלות , "שליליות"ו" חיוביות"של דמויות נשים מתווכות כ –ובעקבותיה )יטימיות לג-לגיטימיות ולא

טשטוש גבולות  מצביעה על הצבת הנבואה והמגיה על קו רצף בנרטיב של שאול . אינה מספקת( בהתאמה, כשפים

שמואל הנביא ) עיעל שיתוף הפעולה בין העוסקים בתיווך בין העולם האנושי והעולם העל טבובין הפרקטיקות 

 פעולות בעלת האוב המתארות הן את ,ל"שאמ ו"השימוש במילים מן השורשים קסגם לכך תורם (.  ובעלת האוב

.והן פעולות הנחשבות כלגיטימיות במקרא, הנחשבות כלא לגיטימיות
47
  

 

י" ,מתיםתקשורת עם ה ת  מ  ל הַּ ש א  ֹׁר  ד ֹׁנ י ו  ע י ד  ל אֹוב ו  ֹׁא   (11 יח 'דב" )םש

בבסיס אמונה זו עומד . חוצת גבולות ותרבויות היא כי קיימת אפשרות ליצור קשר עם בני אנוש שמתו הנחה

לא ' יח" )ארץ תחתית"כמו , לתחום זה שמות רבים. השונה מעולם החיים, הרעיון שמוות מהווה תחום קיום מסוים

: ב0230 ליונשטאם)( 01לח ' יש; 00לב ' דב; 15לז ' בר)והידוע בהם הוא השאול ( 00איוב י )ארץ חושך , (04

המתים עם התקשרותמטרת ה(. 252−258
48
, על העתיד ויספקו להם מידע ,היא להביא לידי כך שהם ייעצו לחיים 

                                                
47
במהלך ניתוח , כפי שמוצג בהמשך" דרש"-ו" שאל"יחס לפעילות בעלת האוב יש שימוש לסירוגין בפעלים למשל ב 

 . הסיפור

48
וניתן למצוא בו כינויים שונים לצורת הנוכחות של  ,קיימת במקרא אי בהירות ביחס למהות ולממשות של ישויות המתים 

 :HALOTלפירושים השונים של רפאים ; ועוד 77ט ' מש; 77פח ' תה; 2יד ' יש) "רפאים"למשל , ישויות המתים

534−533, BDB :225 ;רפאים"; 320−211: 0222בונרייסין −רולרד " rp’m7219 דה מור: בטקסטים מאוגרית :

ּנְנּו שְֹכנֵי ": "שְֹכנֵי ָעָפר"או , (052−032: 0222פיטרד ; 101−145 יָך נְֵבָלִתי יְקּומּון ָהִקיצּו ְורַׁ ָעָפר ִּכי טַׁל אֹורֹת טַׁלֶָׁך יְִחיּו ֵמתֶׁ

ִפיל ץ ְרָפִאים תַׁ  ,(081−112 :7229שפרה וקליין ' ש" )עלילות גילגמש" בטקסטים מסופטמיים כדוגמת(. 72כו ' יש) "ָוָארֶׁ

מופיעים  ,(021−182 :7229 פארדי" )עלילות בעל" כגון, ואוגריתיים, (118−100: שם" )אנכידו והשאול, גלגמש"

מן הכתוב נוצר הרושם , בתיאור המפגש בין אודיסאוס לנביא המת תריזיאס. בהקשר למתים" רוח מת"ו "רוח"הכינויים 

 ,הומרוס)אודיסאוס מזהה בדמויות המתים העולים מן הבור את אמו ואת חבריו : שמדובר בדמויות בעלות צורה אנושית

ושמואל , אוב האישה רואה את שמואלבסיפור בעלת ה (.[082−088: 5071ארואטי ] 50−005שורות , XI אודיסיאה

אלא )אני נמנעת . דמות שמזוהה כשמואל המת-מציג מראה, סימן היכר שלו בחייו, אזכור מעילו של שמואל. משמיע את קולו

מכיוון , הרווחים במחקר( spirit, ghost, shade" )נשמות מתים", "רוחות מתים", "רוח"משימוש במונחים ( במסגרת ציטוט
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.להם בפתרון מצוקותיהם ועזרוי
49
 שימוש וכללבוצעו בידי אנשי מקצוע והמתים  פרקטיקות של תקשורת עם 

  (.000: 0224טורן  דר ון)שמידע מדויק עליהם לא הגיע לידינו , גייםכלים ועזרים מא, בטכניקות ואמצעים שונים

כפי שעולה מן הנוהג לציין בטקסט את מקום , במקרא נודעת חשיבות רבה לקבורה ולמקום הקבורה

.קבורתם של אנשים שעליהם מספר הכתוב
50
מתן , שכלל טיפול בקברים המשפחתיים, סוגיות של פולחן מתים 

קיומו של פולחן : או במסגרת איסור, מוצגת במקרא ברמיזה ובעמימותונות התקשרות עמם וניסימנחות למתים 

מספר אזכורים . 01−00יח ' ובדב 02, 3כ , 10יט ' בוי: המובע בקבצי החוקים בתורה, מתים נלמד מן האיסור עליו

ח )נביא ישעיהו ואצל ה( 04כג , 3ב כא "מל)המתים מובאים בהקשר לחטאי המלך מנשה  עם התקשרותביחס ל

(.4סה , 3נז , 4כט , 1יט , 02
51
אשר תומכים בהשערה שפולחן , מצטרף לאזכורים אלה "בעלת האוב"סיפור  

סמית ; 014: 0238אולברייט )בישראל המקראית  התקיימווכי הפרקטיקות הללו , מתים היה חלק מהדת והפולחן

 מאיירס; 43: 0222' נידיץ; 032−038: 0223 פרס'ג; 052, 014: 0282לואיס ; 022−084: 0288סמית −ובלוך

לנוכח הרמזים הבולטים לקיומו של פולחן ו, ממיעוט העיסוק בנושא(. 0220−0285: 0111מילגרום ; 022: 0111

.או מעין ניפוי מכוון, ניתן להניח שהטקסטים עברו עריכה, מתים
52
  

 

                                                                                                                                                  
אפשר שהרעיון של , (331−230: א0230)לפי ליונשטאם  .ונחים אלה אינו עולה מן המקרא גופו ביחס למתיםששימוש במ

 . 02קד ' ובתה 2ב ' באופן דומה לאזכורים בבר, 2יב ; 01−00רוחו מובא בקהלת ג /הפרדה בין גוף האדם ונשמתו

49
נה שיש בכוחם של המתים לשנות את גורל נעשו מתוך אמו" אֹבות", "אוב"טקסטים מאוגרית מראים שהפניות אל   

 (.99: 7227 ניהר)המבקש 

50
וקבורת רחל ( כג בראשית)כך למשל פירוט המידע על מקום קבורתם של האבות והאמהות בסיפור קניית מערת המכפלה   

 ,70א ב "מל)ה ומלכי יהוד (12ב י "מל; 9א טז "מל: למשל)קברי מלכי ישראל  ,(10כד ' יהו)קבורת יהושע  ,(72לה ' בר)

שבו מתעכב הכתוב על כך שמקום קבורתו , (5−3לד ' דב)חשיבות מקום הקבורה נלמדת גם מסיפור מות משה . ועוד( 17יד 

 .1−5 :7219ליכט :  וקבורה במקרא על קבר(. אולי בכוונה למנוע פולחן מתים)המדויק לא נודע 

51
 .0−00: 0118שמיט ; 015−018: 0220קנדי ; 201−200 :7254 ליונשטאם: אל המתים במקרא" דרישה" על  

52
בהתאם לאידיאולוגיה )הגינוי של העוסקים בפרקטיקת ההתקשרות עם המתים ( 002, 002: 0221)סמית ' לפי מ  

 . נובע מהתחרות של הפרקטיקה הזו עם מוסד הנבואה( הדויטרונומיסטית
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  "אֹובהמן העלאה "ו "אֹוב"

משמעותו ". יְִדעֹנִי"-ו" אֹוב: "המתים עם ניסיונות התקשרותלתיאור  במקרא משמשים שני מונחים עיקריים

.אינה ברורה, "אֹבות", "אוב"המדויקת של המונח 
53
ת /בעל" ,"אוב"גם בעלי המקצוע מכונים בדרך כלל  

ֵּמִתים"או " שֵֹאל אוב" ,"אובות","אוב ל הַׁ כישוף מופיע בין האיסורים הקשורים ל "אוב"ה(. 00יח ' דב" )דֵֹרש אֶׁ

כ ' בוי; העונש הוא כרת 3כ ' בוי: המתים בחוק המקראי הוא מחמיר התקשרות עםומגיה והיחס לפרקטיקה הזו של 

שניים )הנדיאדיס מופיעים במקרא על פי רוב ביחד בצירוף המתפרש כ "ידעוני"ו "בעל אוב". מוות בסקילה – 02

(.שהם אחד
54
 (.BDB :123, את סודות המתים)לדעת  –ע "נגזר מן השורש יד" ידעוני"המונח  

בעל אוב זה פיתום : "כדוגמת, (00יח ' על יסוד דב)ל מציגים פירושים שונים לבעל אוב ולידעוני "חז

, בעל אוב זה המדבר בין הפרקים ומבין אצילי ידיו"; (ז, סנהדרין ז, משנה" )המדבר משחיו וידעוני זה המדבר בפיו

" בעל אוב אחד המעלה בזכורו ואחד הנשאל בגלגולת... מדבר מאליו ידעוני זה המניח עצם ידוע בפיו והוא

(.ב"סנהדרין סה ע)
55
ל: "02ח ' על יסוד הכתוב ביש, לקולות גם" אוב"נקשר המקרא בחקר   ל-ִדְרשּו אֶׁ -ָהאֹבֹות ְואֶׁ

ְהּגִים  ּמַׁ ְפְצִפים ְוהַׁ ְמצַׁ יְִדעֹנִים הַׁ בֵ : "4כט -וב, ..."הַׁ ץ ְתדַׁ רֶׁ ְלְת ֵמאֶׁ ץ קֹוֵלְך ְוָשפַׁ רֶׁ ח ִאְמָרֵתְך ְוָהיָה ְּכאֹוב ֵמאֶׁ ִרי ּוֵמָעָפר ִתשַׁ

ְפֵצף (.HALOT :82−88 ;BDB :05" )ּוֵמָעָפר ִאְמָרֵתְך ְתצַׁ
56
, נאד יין או מים –עניינו כלי  "אוב"הסבר אחר ל 

ְתנִי רּוחַׁ ִבְטנִי: "08−02בהתבסס על איוב לב  ְטנִי ְּכיַׁיִן ֹלא יִָפֵתחַׁ ְּכאֹבֹות ֲחָדִשים ִהּנֵה בִ . ִּכי ָמֵלִתי ִמִלים ֱהִציקַׁ

".יִָבקע
57
 

או , הכוונה היא לאנשים העוסקים בהעלאת מתים "אוב"פרשנים מודרניים חלוקים בשאלה האם במונח 

                                                
53

א י "דה; 1יט , 02ח ' יש; 04ב "מל; 1א כח "שמ; 01−00יח ' דב; 51, 9כ  ,17יט ' וי": אבות/אוב"אזכורים נוספים של   

 . 9ב לג "דה; 71

54
 .0238−0232: 0111מילגרום ; 0122−0215: ב0222; 100−102 :7272 טרופר": ידעוני"ו" אוב"על הסמיכות בין   

נעשית בידי אישה הוא פרקטיקה ה ואילו אוב, מדובר בגבר שעוסק בדרישה אל המתים לואיס טוען כי כאשר נזכר ידעוני

(7272 :778.) 

55
 .52−24 :5070 בהקשר זה מלול  

 
56

ְהּגִים"לואיס  מציע כי התיאור   ּמַׁ ְפְצִפים ְוהַׁ ְמצַׁ יְִדעֹנִים הַׁ ל הַׁ ל ָהאֹבֹות ְואֶׁ הוא לגלוג על טכניקות של  72ח ' ביש" ִדְרשּו אֶׁ

  (.711, 717: 7272)פנייה אל המתים 

57
, 111: 7229 שפרה וקליין' ש" )ירידת אשתר לשאול"ה ככלי המאגי המתואר במיתוס חמת מעין זה משמש כנרא/נאד  

 (.22שורה 
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(.עזרים מאגיים)או לעצמים , למקום מושבן, לישויות וליא
58
מילה , Wanderwortהיא " אוב"הופנר מציע ש 

: 0232)העוברת מתרבות אחת לשנייה כשהיא שומרת על הצליל המקורי שלה ( גאיםרצף צלילים או ה)

 AB)של אנכידו נקרא ( utukku)הבור שחופר גלגמש כדי להעלות את הרוח , בשומרית, כך למשל(. 185−410

(lāl . באכדית נקרא הבורabu ;  בחיתית מתאר המונח a-a-bi ופורי בהתווסף המגדיר התיא –הן בור ריטואלי והן

d
A-a-bi –  את הישויות האלוהיות(deities) ; באוגריתיתeb ’ אוib ’ המשמש לצרכי פולחןמציין בור.

59
לדעת  

שהיה מיועד ( או כזה שנכרה במיוחד, טבעי)חור או בור באדמה , היה קבר אמיתי או מדומיין "אוב"ה, הופנר

או למתים יציאה  טבעיות-עלפשר לישויות לא נועדבור השימוש ב. ליצירת קשר בין החיים לבין עולם המתים

אלה כונו . ורק לעיתים גבר, אישה לרובעל הבור הייתה אחראית . לעולם החיים לפרק זמן קצר ,מעולם המתים

(.011−014: 0224" )אוב: "או בלשון קיצור, ת האוב/בשם בעל
60
 

וממשיכה להתקיים  האמונה כי אחרי מות האדם יורדת רוחו לשאול הבתרבויות המזרח הקדום רווח

: CAD)באכדית  etemmu, "רוח רפאים"אותו יצור מכונה בספרות המסופוטמית . מתהבבואה של האדם −כיצור

, המתים שוכנים מתחת לפני הקרקע. החיים בשאול נחשבו למעין בבואה קודרת של החיים עלי אדמות (.410−122

אשר מזמנים אותם במיוחד או כאשר ברצונם לפגוע אינם עולים לעולם החיים אלא כ( כמו גם אלי השאול)והם 

(.0−02: 0281פינקל )במישהו 
61
לעלות לעולם החיים השתמשו במנחות ( או אלי השאול)לצורך שידול המתים  

                                                
58

-טור: וגם. 58כג -ו 9ב כא "על יסוד מל, עצמים –" אבות"ל, אנשים –" אוב"מבחין בין , (01−05 :'א7222)בלקינסופ    

 .813−812: א0222טרופר ; 719: ב7251סיני 

59
 ;0883−0882: 0225סקורלוק ; 0221כץ ; 043−031: 0220מלמט : תים במסופוטמיהעל תפיסת המוות ופולחן מ  

 :7277 פופ: באוגרית ;004−040 :5005 קולינס; 0100−0111: 0225האס : באנטוליה ;015−001 :7227 בוטרו

 .523−522: 0222וויאט ; 052−022

60
. כדי להגיע לרוח המת שאיתו הוא מבקש לשוחח בסיפורים שונים בתרבויות העתיקות גיבור במצוקה נזקק לעזרת אישה  

ואודיסאוס נעזר בקירקה כדי להגיע לנביא המת  מנת לשמוע על גורלו-כך גלגמש נעזר בסידורי כדי להגיע לאותנפישתים על

 . [(082: 0101ארואטי ] 03−51שורות , XI אודיסיאה, הומרוס)תריזיאס 

61
כי אם לא ימלא את בקשתה היא תשבור , ראש הפנתיאון השומרי, על אנו אישתר/מאיימת האלה איננה" עלילות גלגמש"ב  

 (.511: 7229 שפרה וקליין' ש)את דלתות השאול ותאפשר למתים לעלות לארץ ולאיים על החיים 
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.(041: ב0110 מלול) כולל נסך דם קורבנות, מזון שונות
62
לאחר האירוע היו מכסים את הבור בחול או בלחם  

 –אלי השאול ושאר הישויות הכטוניות , המתים–על מנת למנוע משוכני השאול , ו בבדאו אפיל, שהיה מנחת קורבן

: 0220לואיס  ; 128−122: 0232הופנר )אפשרות לצאת שוב מן הבור לארץ החיים ללא השגחה והדרכה 

041−040 .) 

, בור או חור כלשהו באדמה, הדעה כי בפרקטיקת האוב נעשה שימוש בקבר מקובלתבמחקר המקרא 

ֲעִלי ִלי: "בטקסט מספר רב של פעמים י"השורש על נזכרשמואל הנביא  ופעתתיאור הב.  דרכו מועלה המתש " הַׁ

ת", (00, 8א כח "שמ) ץ-עִֹלים ִמן", (00" )ָלְך-ִמי ַאֲעלֶׁה-אֶׁ ֲעלֹות אִֹתי"-ו( 04" )ִאיש זֵָקן עֹלֶׁה", (01" )ָהָארֶׁ " ְלהַׁ

ל יְהָוה: "דומה לזה הפסוק בתפילת חנה(. 05) יֶׁה מֹוִריד ְשאֹול וַׁיָעַׁ ניתן להניח כי למקום (. 3א ב "שמ" )ֵמִמית ּוְמחַׁ

אין ספק שלא כל בור באדמה )המתים עם  תקשרותהבור או החור באדמה הייתה חשיבות לצורך ה, הימצאות הקבר

 . ת מקצוע/ההתקשרות נעזרו בבעלצורך של הניחויש ל ,(נחשב לבור ריטואלי

 

 קריאה חדשה

, מציג את סיום מערכת היחסים בין שאול ושמואל ,בעלת האוב ושמואל, המפגש בעין דור בין שאול המלך סיפור

בכל מערכה מספר תמונות שבמהלכן שתיים מתוך שלוש , לסיפור מבנה בן שלוש מערכות. ישהבתיווך הא

 . שיח-הדמויות מנהלות דו

ובמיוחד עם , (144: 0223אפרת -בר)ך הסיפור מתכתב עם אירועים ומפגשים קודמים של הנביא והמל

כאשר שאול פנה לנביא שיסייע לו במציאת אתונות אביו , סיפור פגישתם הראשונה של שאול ושמואל ברמה

(.י−ט א"שמ)שהלכו לאיבוד 
63
במפגש הזה , (בין שאול לבין אלוהים)בעוד במפגשים קודמים שמואל היה המתווך  

                                                
62

בטקס זה חופר אודיסיאוס בור . הדומה לתיאורי העלאה באוב במסופוטמיה וחתי Nekyia-מתואר טקס ה אודיסיאהב  

לפתות את הנביא העיוור תריזיאס ( כולל נסך דם)מנחות ונסכים , ראות שקיבל מקירקה ומנסה באמצעות זבחיםבהתאם להו

טקסים דומים מתאר טרנר גם אצל שבט  .[(082: 0101ארואטי ] 03−51שורות , XI אודיסיאה, הומרוס)לעלות מהשאול 

: 0233אצל קויפמן  –מתים בספרות הקדומה " העלאת"דוגמאות נוספות של Ndembu (0114[0232 :]58−52 .)הנדמבו 

001−000.  

63
א כח "שמ)בנושא הדמיון הרב בין סיפור המפגש האחרון בין שאול ושמואל שהתקיים באמצעות בעלת האוב בעין דור   

, (550: 7272)פולצין  ,(9: 7279)עסקו פוקלמן ( י−א ט"שמ)ובין סיפור המפגש הראשון בין שאול ושמואל ברמה  (2−05

 .ואחרים, (103−108 :5077)אולד 
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אציג אפוא היבטים מסוימים של הדמיון בין (. ווכת בין שאול לבין שמואלמתה)הוא של בעלת האוב תיווך תפקיד ה

ואציע שניתן אף לקשור בין , סמליים ומאגיים, תוך התמקדות באלמנטים נבואיים, שני המפגשים של השניים

ארוחה הזוכה להתעניינות מועטה  –שמגישה בעלת האוב לשאול  "דרישה באוב"הארוחה החותמת את הליך ה

מהווה , בהקשר הספרותי הרחב. במפגש הראשון ביניהם לבין סעודת הזבח שעורך שמואל –מחקר בלבד ב

שתחילתם בארוחה הטקסית , הארוחה בבית בעלת האוב סיום מעגלי לקשר ולמערכת היחסים בין המלך לנביא

 (. 02−04א ט "שמ)עירו של שמואל , בזבח שנערך ברמה

   

 "המבט לאחור", נתונים מטרימים

ע לסיפור המפגש בין שאול המלך ובעלת האוב מעין דור הוא המלחמה המתקרבת בין בני ישראל ובין הרק

" מבט לאחור"זכרים בטקסט שלושה נתוני מידע מטרימים שהם בבחינת מוקודם לסיפור המפגש . הפלשתים

,(032−024: 0224פולק ; 85−015: 0281זקוביץ )
64

המשך העלילה חיוניים להבנת האירועים ב, הכנה לבאות 

 .ומובילים את הקורא לקראת המפגש הגורלי

שעליהם סופר קודם לכן , (1א כח "שמ)הראשון חוזר ומזכיר את מותו וקבורתו של שמואל הנביא הנתון 

 ָהאֹבֹות ֵהִסיר ְוָשאּול: "שאול פעל לסילוק פרקטיקות מאגיות מישראל השני מיידע את הקורא כי(. 0א כה "שמ)

ת יִדְ -ְואֶׁ ץ עֹנִיםהַׁ עזרה והדרכה , השלישי מספר על כשלון מאמציו של שאול לקבל מידע(. 1א כח "שמ) "ֵמָהָארֶׁ

וַׁיְִשַאל ָשאּול בַׁיהָוה ְוֹלא ָענָהּו יְהָוה ּגַׁם בֲַׁחֹלמֹות ּגַׁם : "מאלוהים לקראת המלחמה עם הפלשתים בדרכים לגיטימיות

(.3כח " )ָבאּוִרים ּגַׁם בַּׁנְִביִאם
65
רוט של שלושה אמצעי דרישה מצביע על המאמץ של שאול לקבל מידע הפי 

(.40: 0115פידלר )המשבר הנפשי שבו הוא שרוי על מאלוהים ו
66
להפר את , בייאושו הרב, שאול מחליט אפוא 

                                                
 
64

עורך המבקש /מתואר על ידי שטרנברג כמקום מפגש של האסטרטגיות של המחבר" המבט לאחור"האמצעי הספרותי של  

 (. 570: 7272) יש חשיבות רבה להצביע על אירועים בעבר שכבר סופר עליהם ואשר להשפעתם על הסיפור העכשווי

65
' שופ" )שאל"ו( 9, 8ה ' עמ; 9נה  ,7לא ' יש" )דרש", (1ב  ,9א ' צפ; 2ג ' הו; 1לג ' ון בשמכג" )בקש"השימוש בפעלים   

מופיעים פעמים רבות " דרש"ו" בקש(. "BDB :275)מציג אפשרויות שונות של פנייה לאל , (11א יד "שמ; 51כ  ,2יח 

 . 9כד ' תה ;71כט ' יר; 52ד ' למשל בדב, בהקבלה

66
 ששון)במיוחד מגיפות , עי דרישה ושאילה באלים ידועה מסיפורים נוספים המתארים שעת משברשלישייה דומה של אמצ  

ובתפילתו של אכילס , (52−30: 5005 זינגר) II-לדוגמה הופעתם בתפילה של המלך החתי מורשילי ה(. 042−051: 5007

 (.[40: 0100ארואטי ] I :30−34שיר , הומרוס)באיליאדה 



46 

 

כוונתו הברורה היא לקבל מידע על תוצאות המלחמה עם (. 2כח )החוקים שהוא עצמו קבע ולפנות אל בעלת אוב 

לפייס את , יש פה ניסיון מצד שאול להשלים עם יריבו המושבע, ייתכן שלצד זה. ועל גורלו האישיהפלשתים 

ניתן אפוא להניח כי הפנייה של (. 04−10א טו "שמ)שמואל כפי שכבר ניסה לעשות בהזדמנות אחרת בעבר 

, בשמואל וש שובמּונעת מרצונו לפג ,ולא לפרקטיקה אחרת של הגדת עתידות, לאוב דווקא, בייאושו, שאול

 .חרף כל החיכוכים שהיו ביניהם, שוודאי היה עבורו דמות משמעותית

 

 (7−11כח )ובעלת האוב  מלך מפגש בין: מערכה ראשונה

 המלך מגיע אל בעלת המקצוע – ותמוסכמהיפוך : מצג

שאול מבקש מעבדיו
67
והמלך , נשיומעה של בעלת האוב מעין דור הגיע לאוזני איש. למצוא עבורו מישהי מתאימה 

הקוסם ושאר , הכוהן ,בדרך כלל הנביא. זהו מצב חריג. אל ביתה של בעלת האוב, מתחפש ויוצא בחשאי לדרך

כך למשל בלק מלך מואב מזמן אליו את בלעם . המעלה-טקסיים הם המגיעים אל האיש רם-בעלי מקצועות רוחניים

, (0−1ב  'דנ)פים והכשדים לפתור את חלומותיו המכש, האשפים, נבוכדנצר מזמן אליו את החרטומים, (כב 'במ)

אישה שהכתוב אינו , והנה כאן בעל השררה שאול הוא שמגיע אל בעלת האוב. הקורא מורגל להליך הזה. ועוד

.אלא את עיסוקה בלבד, מזכיר את שמה או את ייחוסה
68
הגעת שאול לבית , מבחינת הריאליה של העולם המסופר 

.ליד בור ריטואלי, שנערכת במקום ספציפי, מן הפרקטיקה הייחודית, יש לשער, בעלת האוב נגזרת
69
אולם מעבר  

ושינוי הנורמות  מוסכמותהיפוך ה. של המוכר והמקובלהיפוך  תריהיא ממלאת פונקציה ספרותית חשובה ביצ, לכך

וי לאירוע לקורא שהוא צפ יםומרמז, את סיפור המפגש בין שאול לבעלת האוב יםשמלוו יםמוטיב םההחברתיות 

                                                
67

 . 002הערה  24' עמ, רק על חולדהבפ –" עבד המלך"על   

68
הרטום ) .(Sedecla) מתאר את בעלת האוב כאישה מדיינית ששמה סדקלה( 1סד  קדמוניות המקרא)פילון -פסיאודו  

0232 :042) . 

  
69

מחמת פחדיה "המציע שלא ניתן היה להביא את בעלת האוב למחנה , סימון הפרשנות שלמ ני מסתייגתבנקודה זו א 

 (.27: 7221) "ומחמת הביזיון הוודאי שיגרם למלך ...המלך  האפשריים מן
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.דבר המגביר את הדרמטיות של הסיפור, לא מקובליםו שיש בו מרכיבים יוצאי דופן
70
  

 

 בית בעלת האוב

איש מיואש המתגנב , מוצג כאדם מושפל ,בניגוד למצופה ממלך וממנהיג צבאי שנלחם וניצח צבאות רבים ,שאול

,כשהוא מחופש, בחסות החשיכה, בחשאי
71
(. 42יד , 00−01א יא "שמ) ו אסר עליובבואו להיעזר במה שהוא עצמ 

בדיאלוג הראשון בינו לבין בעלת האוב הוא פונה אליה כבעל סמכות . הוא לא לגמרי נטול סממני אדנות, עם זאת

ר( -ָקֳסִמי) -קסומי: "ומעמד ֲעִלי ִלי ֵאת ֲאשֶׁ ר ֵאָליְִך-נָא ִלי ָבאֹוב ְוהַׁ לשון ציווי ולא אומר ב משתמשהוא (. 8כח " )אֹמַׁ

במבעו זה הוא ממצב עצמו כנותן . את מי שהוא יאמר לה "להעלות"אלא אומר לה , "להעלות"לה מיד את מי 

למראה יראת . שאול מצהיר על מטרת ביקורו ועל הציפיות שלו כבר בפתח דבריו. שולט בסיטואציהוהוראות 

ע ָלּה שָ )"בעלת האוב מרגיע אותה שאול בשבועה שלא יאונה לה רע  י יְהָֹוהוַׁיִָשבַׁ .(01 כח ,..."אּול בַׁיהָֹוה ֵלאמֹר חַׁ
72
  

ן יְִרּגְמּו : "אוב וידעוני דינם מוות בסקילה, 02כ ' לפי וי בֶׁ ְוִאיש אֹו ִאָשה ִּכי יְִהיֶׁה ָבהֶׁם אֹוב אֹו יְִדעֹנִי מֹות יּוָמתּו ָבאֶׁ

, (04-2יח ' דב)' טבעי שאינם נציגי ה-המקרא מגנה את כל העוסקים בתקשורת עם התחום העל". בםאָֹתם ְדֵמיהֶׁם 

 (.08כב ' שמ)אך עונש מוות ביחס לנשים נאמר בפירוש רק כאן ובחוק המכשפה 

שאול בדבריו מופיע במקרא בדרך כלל בקונוטציה שלילית בהקשר של  שבו משתמשמ "השורש קס

הוא  03כא ' ביח(. ועוד 08כב ' יח; 8כט , 2כז ' יר; 02ב יז "מל; 04, 01יח ' דב) לאלים זריםכשפים ועבודה 

ָּכֵבד-ִלְקָסם: "מתפרש כמונח כללי לאמצעי שאילה מאגיים ְתָרִפים ָרָאה בַׁ ִחִצים ָשַאל בַׁ ל בַׁ ם ִקְלקַׁ פוקלמן " )ָקסֶׁ

0283 :310.)
73
ְלנָה"אשר , מ בהקשר לפעילות המאגית של הנשים המתנבאות"יחזקאל משתמש בשורש קס  לֶׁ  ְתחַׁ

                                                
70

חולדה וכזבי , גם בסיפורים על יעל, בדומה לפגישה החריגה הזו הנערכת בביתה של בעלת האוב ולא במחנה של שאול  

מגיעה  משלחת נכבדים מטעם יאשיהו ,(02−08ד ' שופ)סיסרא מגיע לאוהל של יעל : מתקיימות הפגישות בביתה של האישה

ָבה"זמרי נכנס ל, (01−04ב כב "מל" )משנה"אל מקום מושבה של חולדה ב  .(3−8כה ' במ) פעור-של כזבי בפרשת בעל" קֻּ

71
כאן הוא בא בתיאור הסרת בגדי המלכות של שאול והתחפשותו לקראת . בסיפורי שמואל ושאול' מוטיב מנחה'הבגד הוא   

הופעת המוטיב כאן (. 78א כח "שמ" )ִאיש זֵָקן עֹלֶׁה ְוהּוא עֹטֶׁה ְמִעיל"מואל כוכן בזיהוי שלה את ש, המפגש עם בעלת האוב

ומהווה לפיכך רמז מטרים על הסרת , (08−02א טו "שמ)מתכתבת עם הסצנה של קריעת כנף המעיל של שמואל בידי שאול 

  .המלוכה משאול

72
 (. 517: 5007)בת כעבודה לאלים זרים במהלך פעילות הנחש' קליין מצביע על האירוניה שבשבועה בשם ה' ר  

73
 .HALOT: 052−024 ;BDB :720 : על קסם  
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ר נְָפשֹות יֹותּוְלחַׁ  ... אִֹתי ֱחזֶׁינָה ֹלא ָשְוא ָלֵכן: "באמרו, "ִתְחיֶׁינָה-ֹלא ֲאשֶׁ ם תֶׁ סֶׁ ְמנָה-ֹלא ְוקֶׁ  (.02−01יג " )עֹוד ִתְקסַׁ

74".אוב" באמצעות המתים אל פנייהרמז לכ, (0−00: 0224) סאגס מפרשזו של החייאת נפשות פעילות 
  

האוב מתכתב עם דברי התוכחה של שמואל הנביא המת בבית בעלת  "העלאת"ביחס ל" קסמי"השימוש ב

את : "ךהמל תפקידמ מודיע לו שמואל על הדחתושבו , אירוע קריטי עבור שאול, בפרשת המלחמה עם עמלק טַׁ ִּכי חַׁ

לך ת ְדבַׁר יְהָֹוה וַׁיְִמָאְסָך ִמּמֶׁ ן ָמַאְסָת אֶׁ ְפצַׁר יַׁעַׁ ן ּוְתָרִפים הַׁ ִרי ְוָאוֶׁ ם מֶׁ סֶׁ ה את מרי שאול שמואל משוו(. 01א טו "שמ" )קֶׁ

ניתן להניח כי הדברים הללו של (. 01טו " )און ותרפים"ואומר כי הפצרותיו של שאול כמוהם כ" חטאת קסם"ל

שבו הודיע שמואל לשאול , במעמד טעון וקשה זה(. 01−04א י "דה) י"דהשמואל מהדהדים גם בהאשמות של בעל 

הייתה : יחסים הסבוכה והמורכבת בין שמואל לשאולבא הסוף גם למערכת ה, (01 א טו"שמ" )ממלך ךמאסוי" 'שה

כאן מהדהד אפוא חטא קודם של שאול " קסמי"השימוש בביטוי (. 15א טו "שמ)זו הפגישה האחרונה ביניהם 

, טקסטואלי המחבר את הנבואה האחרונה של שמואל לשאול במלחמה שהתקיימה אז נגד עמלק-ביןומהווה קישור 

 . במלחמה הנוכחית נגד הפלשתים, משאול של אלוהים" הסתר הפנים"עם 

ניתן היה לצפות שתהא זו אישה חזקה . שמה של בעלת האוב יצא למרחוק והגיע עד אזני עבדי המלך

תחת זאת מוצגת בעלת האוב כאישה . הרגילה לפגוש זרים ומתנהגת במחיצתם בביטחון ובחופשיות, ועצמאית

כלפי האיש שהגיע לביתה ומבקש ממנה לבצע עבורו פעולה  ומתנהגת בחשדנות, היא חוששת להסתכן: מפוחדת

 . מאגית שנאסרה על ידי המלך

היא שואלת . נרגעת בעלת האוב מחששּה ובטחונה שב אליה, לאחר דברי ההרגעה והשבועה של שאול

ת" אינה  בשלב הזה במפגש בעלת האוב. את שמואל "להעלות"ומתרצה לבקשת שאול , (00כח " )ָלְך-ִמי ַאֲעלֶׁה-אֶׁ

מלבד  על אף שאין תיאור כיצד היא עושה זאת)ומציגה את המומחיות והמקצועיות שלה , מתבלבלת ואינה מהססת

 "להעלות"היא מצליחה (. היא משתמשת materia magica-באיזו טכניקה ובאילו עזרי ה, "קסמי"הביטוי 

(.01כח " )אלוהים"במהירות דמות שאותה היא מכנה 
75
וד שגם בעלת האוב וגם שאול מן הטקסט ניתן ללמ 

                                                
74

את ' צדות'שבו מתוארות המכשפות כ, לקוח מעולם המגיה הבבלי" לצודד נפשות"מציע שהמינוח , (111: 0114)כשר   

 .בני האדם כדי להשתלט עליהם( נשמות)=נפשות 

75
' כפי שניתן אולי  ללמוד מיש, "אלהים"ב מונחת התפיסה שנפשות המתים הן קויפמן מציע כי ביסוד פרשת הדרישה באו  

ל-ְוִכי: "72ח  ְהּגִים ֲהלֹוא-ָהאֹבֹות ְואֶׁל-יֹאְמרּו ֲאֵליכֶׁם ִדְרשּו אֶׁ ּמַׁ ְפְצִפים ְוהַׁ ְמצַׁ יְִדעֹנִים הַׁ ל-הַׁ יִים אֶׁל-עַׁם אֶׁ חַׁ -ֱאֹלָהיו יְִדרֹש ְבעַׁד הַׁ

ֵּמִתים  ות המזרח הקדום רווחה התפיסה שייחסה למתים כוחות מנטיים מיוחדים להגדת העתידבתרבוי(. 570: 7299" )הַׁ

 ilani-ilanu ,"אלים"בתיאורים של זבחי המתים במסופוטמיה נקראים המתים בשם . (008−002 :5005 גרסיאל)
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 .מאמינים שהדמות הנגלית לבעלת האוב והמדברת עם שאול היא דמותו של הנביא המת שמואל

 

 (11−12כח )מפגש עם נביא מת : מערכה שנייה

 (11−11כח )התגלות שמואל  –תמונה ראשונה 

חשש לחייה חוזר ביתר זהותו של האיש שהגיע לביתה והלבעלת האוב מתגלה , דמות העוטה מעיל הופעתעם 

ממה שאלה נוספת היא ו? השאלה היא מה קושר בין הדמות שהופיעה ובין זיהוי שאול על ידי בעלת האוב. שאת

.הטקסט אינו מספק תשובות מפורשות לשאלות הללו ?המת דמותהאם משאול המלך או שמא מ –היא יראה 
76
כל  

את בהלתה מן הגילוי , "(ותזעק בקול גדול)"ת דמוהשמתאר הכתוב הוא את תגובתה של בעלת האוב למראה 

ל" :שהאיש שהגיע אליה לדרוש במתים הוא המלך ואת תרעומתה על כך שהוא הוליך אותה שולל ר ָהִאָשה אֶׁ -וַׁתֹאמֶׁ

ָתה ָשאּול (.00כח " )ָשאּול ֵלאמֹר ָלָּמה ִרִּמיָתנִי ְואַׁ
77
ם ָרִאיִתי ֱאֹלִהי)"שנאמר על ידי בעלת האוב " ראיתי"את הפועל  

ץ-עִֹלים ִמן :נבואית-ניתן לפרש גם במשמעות מאגית"( ָהָארֶׁ
78
שמנהלת  התקשורת עם המתיםההליך המיוחד של  

, (01−04' פס, שאול אינו רואה אותו)המאפשרת לה לראות את המת , חושית-על" ראייה"בעלת האוב נותן לה 

                                                                                                                                                  
וכך גם  (.054−038 :7229 ; 387–379: 0221ון דר טורן )  ilu-’ibi’ ,"אלי האבות", (003−004 :7221 דראפקורן)

בהקשר של מתים במזרח הקדום " אלוהים"ו ilu""על השימוש בשמות (. 122: ב7295 ליונשטאם) ilibבאוגרית ובכנען 

על פסוק זה סבור לואיס  .(051−050: 0220אקרמן ' ס; 580−580, 041−040: 0222; 522−300 :7227גם לואיס  ראו

א כנראה להורות על הישות האלוהית של שמואל לאחר מותו ועל כך שהוא קדומים וב" אבות"מקביל ל" אלוהים"כי הכינוי 

 ,(51 מו)בספר קהלת החיצוני משבח הכתוב את שמואל על שניבא גם לאחר מותו (. 11: 7225)עודנו זוכה להערכה רבה 

 . [(005−003 :0228שליט ] VI ,102−102 קדמוניות)וכך גם יוסף בן מתתיהו 

76
שכן היה זה המלבוש המיוחד , שלבשה הדמות שנגלתה לבעלת האוב הוא שהביא לזיהוי הנביא" למעי"יש הסבורים כי ה  

ן ּכַׁ : "4יג ' בפירוש לזכ. לשמואל עַׁ ת ֵׂשָער ְלמַׁ רֶׁ דֶׁ זְיֹנֹו ְבִהּנְָבאֹתֹו ְוֹלא יְִלְבשּו אַׁ ּנְִביִאים ִאיש ֵמחֶׁ , "ֵחשְוָהיָה בַׁיֹום הַׁהּוא יֵבֹשּו הַׁ

לבש גם יוחנן " אדרת שער"; (8ב א "מל)היה המלבוש המיוחד שלפיו היו מזהים את אליהו " אדרת שער"מציין פולק כי 

 (. 051: 0222( )4מתי ג , הברית החדשה)המטביל 

77
 (.[003: 0228שליט ] VI ,111 קדמוניות)שמואל גילה לבעלת האוב את זהות שאול , לפי יוסף בן מתתיהו  

  
78

-ַאל": 01כח -משחק המילים ב כמו למשל, י"א ורא"מילים מנחות הנגזרות מהשורשים ירבסיפור המפגש נעשה שימוש ב

מוחשית וגם ראיה במשמעות -חושית ראייה רבות פעמים מציין במקרא" ראה" הפועל". ֱאֹלִהים ָרִאיִתי... ִתיְרִאי ִּכי ָמה ָרִאית 

בסיפורים המקראיים מופיעות לקסמות מתחום  ,לפי סוצקובר. (08−02א ט "שמ ,"הרֹאה"כך שמואל )נבואית –מאגית

ומשמשות כפרטים , בסיומים ובנקודות תפנית, בפתיחות: הראייה בתדירות גבוהה בנקודות אסטרטגיות שונות בעלילה

 (.28, 51: 5009)חשובים במסגרת פרטי הרקע 
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אלא , ה של בעלת האוב אינה גילוי זהותו של שאולהסיבה להזדעקות, קליין' רלדעת ". אלוהים"שאותו היא מכנה 

המתים  תקשורת עםממה שהכירה ממקרים אחרים של  בשונה אולי, הפחד שהטילה עליה דמות הנביא שמואל

האבות הסיר את "שהמלך , אלא משאול, פוקלמן טוען כי לא משמואל מפחדת בעלת האובגם (. 023: 0118)

ניתן להניח שהפחד של בעלת (. 021: 0221)גמן יוכך גם ברו, (313: 0283) (1א כח "שמ" )והידענים מהארץ

שלפניה עומד לא אחר מאשר המלך שאסר על  הכרההבעיקר מו, דמות של המתמה: האוב נבע משני הדברים

, בין המלך ובין הנביא, נמצאת בין שני מנהיגים, בעלת אוב מעין דור, אפשר שהיא מבינה פתאום שהיא. האובות

 . וברור לה שהמפגש הזה יהיה מפגש טעון וגורלי, ודאי הייתה ידועה בקרב העם שמריבתם

בשני המפגשים האלה יש מצב . של שאול ושמואל מחזיר אותנו אל מפגשם הראשון, האחרון, מפגש זה

: בשני המפגשים המטרה של שאול היא לקבל מידע על העתיד. ציפייה וגילוי מצד המשתתפים, של חוסר ידע

ְדְרָשה"ו, (2א ט "שמ" )ֹוש ֱאֹלִהיםִלְדר" במפגש הראשון מחפש שאול את . והכתובת היא שמואל, (2כח " )ְואֶׁ

והלה  ,את שמואל "להעלות"במפגש השני הוא מבקש מבעלת האוב (. 08ט )פוגש בו ואינו מזהה אותו , "הרואה"

ְוהּוא עֹטֶׁה ... ִאיש זֵָקן " –ת האוב על פי התיאור שמספקת בעל. אינו רואה אותו שאולאך , מופיע ומדבר אליו

ע ָשאּול ִּכי: "הוא מזהה מיד שהמדובר בשמואל –" ְמִעיל במפגש הראשון בין שמואל (. 04כח " )ְשמּוֵאל הּוא-וַׁיֵדַׁ

ת ָשאּול וַׁיהָֹוה ָענָהּו ִהּנֵה ָהִאיש: "אלוהים הוא זה שמגלה לשמואל מיהו שאול ,ושאול ְרִתי  ּוְשמּוֵאל ָרָאה אֶׁ ר ָאמַׁ ֲאשֶׁ

ִּמי (.02ט " )ֵאלֶׁיָך זֶׁה יְַׁעצֹר ְבעַׁ
79
בעקבות , כאשר בעלת האוב פוגשת במת היא מגלה בכוחות עצמה, לעומת זאת 

-חשיפת שאול על ידי בעלת האוב משמשת הוכחה לכוחות העל, לדעת סימון. את זהות שאול, שמופיעההדמות 

מה מתרחשת במפגש בין אשת ירבעם בן נבט המחופשת והנביא חשיפה דו. טבעיים שלה ולכך שהיא דוברת אמת

נועדה למנוע מראש כל , הסרת המסווה של הדורש אל הנביא"ועל כך מעיר סימון כי , העיוור אחיה השילוני

: 0222" )התחמקות אפשרית מן הדברים הקשים העתידים להיאמר באמצעות ערעור האמינות של המדיום הנבואי

25 .) 

                                                
  

79
מצב אירוני דומה ייווצר שוב במעמד  .אינו מזהה את שאול כאיש המיועד למלוכה, "הרואה", זהו מצב אירוני שבו שמואל

 . (3−00א טז "שמ)משיחת דוד 
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ביטוי זה מופיע (. 01כח " )ִתיְרִאי-ַאל"בעלת האוב במילים את מרגיע שאול , המת מופיעהדמות לאחר ש

.כלל מפי הדמות הסמכותית בסיטואציה-בדרך, כנוסחה הבאה להרגיע ולעודד, במקרא עשרות פעמים
80
בשלב זה  

ומי שירא הוא , בהמשך תהיה בעלת האוב הדמות הדומיננטית. שאול עדיין מתפקד כדמות הסמכותית בעלילה

 .שאול

 

 (11−11כח )בין שאול ושמואל  העימות –תמונה שנייה 

יודגש  .ממהר לכבד את הנביא ומשתחווה לפניו הוא, הופיעהבין מתיאורה של בעלת האוב ששמואל שאול לאחר ש

הוא  שמואל. אבל הוא משוחח עמו, שאול אינו רואה אותו. שבמהלך הסיאנס בעלת האוב היא זו שרואה את הנביא

נִי "שמואל פותח את דבריו בנזיפה : שפותח את השיחה ביניהם והוא כועס על שאול לכל אורך שיחתם ָלָּמה ִהְרּגַׁזְתַׁ

,"ְלהֲַׁעלֹות אִֹתי
81
חוזר על כך שאלוהים מאס בשאול ובחר לתת את הממלכה בידי , האשמת שאול בחטאיובממשיך  

ולבסוף מנבא לו את מפלתו במלחמה עם , (ד היה בין החייםכששמואל עו, דברים שנאמרו בפגישתם האחרונה)דוד 

רמז ואין בהם כל משפט חיובי אף לא נשמע שמואל לשאול  בדברי. ואת מותו ומות בניו בקרב זה, הפלשתים

 . לסליחה או תקווה

, במהלך האירוע אין התייחסות מהותית מצד שאול ושמואל לאופן המאגי שבו מתבצע המפגש הזה ביניהם

.המתים תקשורת עםיא אינו משמיע ביקורת על בעלת האוב או על הפרקטיקה של והנב
82
הכעס בדברי שמואל  

ֲעלֹות אִֹתי" נִי ְלהַׁ , להפרעה האישית שנגרמה לו מכוון כנראה ,המתייחסים לפן הטכני של הפרקטיקה ,"ָלָּמה ִהְרּגַׁזְתַׁ

                                                
80

נוסחה זו (. ועוד 18כא ' במ; 1מו  ,7טו ' בר)משה , יעקב, אברהם: באמצעות ביטוי זה מבטיח אלוהים הגנה לבחיריו  

והיא ידועה , (11−12 :0202קוהלר ) (70יא  ,7י ' יהו; 58כו  ,71כח ' בר)מופיעה גם כנבואת עידוד למנהיג בעת מלחמה 

למשל סדרת נבואות הרגעה והבטחה לאסרחדון , גם מתרבויות אחרות במזרח הקדום ובמיוחד מנבואות ואורקלים למלכים

; 2: 7221 פארפולה; 3: 0225אקרמן ' ג" )אל תירא"הפותחות ב, šīr takiltiהמכונות ( ס"לפנה 380−332)מלך אשור 

יעל היא משתמשת בביטוי זה כלפי סיסרא והיא הדמות הדומיננטית , יעל וסיסראבסיפור (. 702: 5005 ויינפלד וכהן

 . והסמכותית

81
וכן בכתובת קבר של בן , מופיע גם בכתובת הקבר של תבנת כהן עשתרת מלך צידונים" להרגיז את המתים"הביטוי   

 (. 170: 7254 ליונשטאם)שפטבעל השני מלך גבל 

82
שאינם מפקפקים ביכולת של בעלי , ל"מן הצד האחד חז –משות הכוחות של בעלי האוב על התפיסות המנוגדות ביחס למ  

 :7221סימון : )השוללים מכול וכול את האפשרות, ב"ומן הצד השני רבים מפרשני ימה, האוב ליצור קשר עם המתים

 (.  1הערה  21−24
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משמעות שלילית הקשורה  אול אל בעלת האובמייחס לפנייה של ש י"דהבעל , בשונה מזה. לפרקטיקה עצמה ולא

הראשונה  –בשתי סיבות  י"דהאת מות שאול ואת העברת המלוכה משאול לדוד תולה בעל . לאלים זריםבעבודה 

ובעוד שבספר שמואל מוזכרים . באוב "שאילה"מתייחסת לחטאים הקשורים במלחמה עם עמלק והשנייה ל

וַׁיָָמת : "י מובא תיאור הפוך"בספר דה, (ניסיונות שלא נענו)הלגיטימיים באמצעים ' ניסיונותיו של שאול לדרוש בה

ר ֹלא ָשָמר ְוגַׁם ִלְשאֹול ָבאֹוב ִלְדרש ר ָמעַׁל בַׁיהָֹוה עַׁל ְדבַׁר יְהָֹוה ֲאשֶׁ ֲעלֹו ֲאשֶׁ יֵַׁסב : ָשאּול ְבמַׁ ש בַׁיהָֹוה וַׁיְִמיֵתהּו וַׁ ְוֹלא ָדרַׁ

ְּמלּוָכה ְלָדִויד בֶׁן  ת הַׁ  (.01−04א י "דה" )יִָשיאֶׁ

ר ָמעַׁל בַׁיהָוה עַׁל וַׁיָָמת ָשאּול"בניסוחו , מביא תיאור כללי למדי של חטאי שאול י"דהבעל  ֲעלֹו ֲאשֶׁ ְדבַׁר -ְבמַׁ

ר ֹלא ִלְשאול ָבאֹוב -ְוגַׁם: "הוא מתעכב על הדרישה באובבהמשך הפסוק , לעומת זאת(. 01י א "דה" )ָשָמר-יְהָוה ֲאשֶׁ

מיקוד זה מלמד על החשיבות הרבה שמייחס  "(.לשאול"נראה כאן כמו גלוסה שמסבירה את " לדרוש"" )שוִלְדר

מאגית שבאירוע -הקשורה למשמעות הפולחנית, (שנאסרה על ידי שאול בעצמו)לפנייה אל בעלת האוב  י"דהבעל 

" עבודה הזרה"תן להניח כי הואם כך ני, בהמשך אציע כי הסעודה שהכינה בעלת האוב היא סעודה פולחנית. הזה

וכוללת גם השתתפות פעילה של שאול בסעודה , לעצם הפנייה לבעלת האוברק  אינה מתייחסתהמיוחסת לשאול 

חלק  ואא כח ה"מסבורה שאזכור הסרת האובות והידעונים במצג לסיפור בש ,(20−010: 0285)אמית . טקסית

בהמשך , שם. ספר דבריםהמתואר ב, באלוהים" ייםלגיטימ"בלתי נפרד מהמאבק על הגדרת אמצעי דרישה 

מדגיש הכתוב את המתווך הלגיטימי בין בני , (04−00יח ' דב)לאיסורים על פנייה לקוסמים ועוסקים שונים במגיה 

יָך  ֵאָליו ִתשְ : "מתווך זה הוא הנביא. אנוש והאל יָך ָּכמֹנִי יִָקים ְלָך יְהָוה ֱאֹלהֶׁ  (.  05יח ..." )ָמעּוןנִָביא ִמִקְרְבָך ֵמַאחֶׁ

אינו מתחשב במצב הייאוש והפחד שבו הוא , במהלך המפגש מתנהג שמואל באטימות רגשית כלפי שאול

מהווים המשך לדברים הקשים שנאמרו בפגישתם האחרונה  ,נמצא ודבריו הנאמרים בכעס ובלשון חריפה ומרה

 (. 03−15א טו "שמ)

הלְ "בצירוף  בשיחה עם שמואל משתמש שאול ֱעׂשֶׁ ומבקש את הדרכתו של שמואל , (05כח ) "הֹוִדיֵענִי ָמה אֶׁ

את השיחה ביניהם בזמן ששמואל משח את העלם  משקפת בהיפוךבקשה זו . ביחס למלחמה הקרבה עם הפלשתים

ה: "שם אומר שמואל לשאול. מבנימין למלך על ישראל ֲעׂשֶׁ ר תַׁ ְעִתי ְלָך ֵאת ֲאשֶׁ : 0222סימון ( )8א י "שמ" )ְוהֹודַׁ

מקבל שאול את , התנהגותו הכנועה של שאול המלך בפני שמואל מבהירה כי גם כאשר שמואל כבר מת(. 22

האיש שמשח את . אך גם דבר זה אינו משפיע על שמואל. הנביא המת כדמות סמכותית הנמצאת מעליו בהיררכיה

הוא כלל אינו מנסה לרכך את , ל כןיתר ע. שאול למלך על ישראל איננו מעוניין גם לאחר מותו להשלים עם שאול
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 עם שמיעת בשורת מותו הקרוב. דברי נבואתו המבשרים לשאול על מותו ומותם של בניו בקרב עם הפלשתים

פליאה , הנפילה חושפת את שאול כמי שמצוי במצב של פחד(. 01כח )מטיל עצמו שאול על הקרקע לפני שמואל 

זה . שבו הוא מתבשר בשורת מוות מפי הנביא המת, טבעי-עם העלוהתרגשות במהלך אירוע מאגי שבו נוצר קשר 

 יםגלתמ, משתקפים חיי הנפש של שאול אתבנפילה ז. רגע השיא של הליך הדרישה במתים, הרגע הדרמטי בסיפור

.הפחד והייאוש שלו לשמע הנבואה מפי שמואל, ייסוריו
83
נפילת שאול בבית בעלת האוב מתכתבת עם סיפור  

שם מסופר כי במהלך ההתנבאות נפל שאול לפני שמואל (. 01−04: א יט"שמ" )ניות ברמה"בהתנבאות שאול 

ל נָֹוית " ד בֹאֹו ְבנָֹוית { נָיֹות}וַׁיֵלְֶׁך ָשם אֶׁ ְתִהי ָעָליו ּגַׁם הּוא רּוחַׁ ֱאֹלִהים וַׁיֵלְֶׁך ָהלֹוְך וַׁיְִתנֵַׁבא עַׁ  :ָבָרָמה{ ְבנָיֹות}ָבָרָמה וַׁ

ט ּגַׁם  ָליְָלה עַׁל ֵּכן יֹאְמרּווַׁיְִפשַׁ יֹום הַׁהּוא ְוָכל הַׁ  ֲהגַׁם ָשאּול הּוא ְבגָָדיו וַׁיְִתנֵַׁבא גַׁם הּוא ִלְפנֵי ְשמּוֵאל וַׁיִפֹל ָערֹם ָּכל הַׁ

.התנבאות אכסטאטיתבמהלך " טרנס"של שאול מצב של  הנפילותניתן לראות בשתי ". בַּׁנְִביִאם
84
  

 

 (12−11כח )בין בעלת האוב ושאול  םחילופי הדברי –תמונה שלישית 

המהווה היפוך לעומת יחסיהם , בנקודה זו בסיפור חל שינוי במערכת היחסים בין בעלת האוב ובין המלך שאול

אך , שאול הגיע אל בעלת האוב מפוחד מן המלחמה ומיואש מחוסר ההיענות האלוהי. והתנהלותם בתחילת המפגש

לאחר . והיה עדיין במצב שאפשר לו להיראות כאדם מכובד וסמכותי בפניה ,ללא ידיעה ודאית באשר לגורלו המר

ובעיקר מההבנה שלו כי גזר הדין שנקבע לו ולבניו הוא , לשמע ההאשמות שהטיח בו הנביא, המפגש עם שמואל

לצד הפחד וההלם ממר גורלו ניתן ודאי להוסיף את הטלטלה . נותר שאול שוכב המום על הארץ, בלתי נמנע

ּגַׁם ּכֹחַׁ : "הסיפור מסמיך לתיאור שאול הנופל את ציון חולשת הגוף עקב הצום. טבעי-העל םה עליו במפגש עשעבר

ָליְָלה יֹום ְוָכל הַׁ ומכוון , של המחבר" מבט לאחור"ציון הצום הינו הערת (. 01כח " )ֹלא ָהיָה בֹו ִּכי ֹלא ָאכַׁל לֶׁחֶׁם ָּכל הַׁ

 . אל הארוחה של בעלת האוב, קדימה

 

                                                
 
83

חבר הקיני לארץ בעקבות ההלם של הרג סיסרא  קיים דמיון בין הסצנה הזו של נפילת שאול לתיאור של נפילת יעל אשת 

  (.57ד ' שופ)

84
 (.204−205: א0238)אופנהיימר : על נבואה אכסטאטית 



54 

 

 (12−11כח ) "הסעודה האחרונה": מערכה שלישית

 לסעוד שאול את משכנעת האוב בעלת

למראה הפחד וההלם שאחזו בשאול לוקחת בעלת האוב את היוזמה לידיה (. 00כח " )ותבוא האשה אל שאול"

ההלם ניתן להניח כי בעלת האוב מכירה את מצב הפחד ו. ומפצירה בו לאכול כדי שיתאושש ויוכל להמשיך בדרכו

 . וסביר שתדע לטפל במצב במקצועיות של אנשים שבאו לקבל את שירותיה שבו שרוי שאול ממקרים קודמים

ל"הביטוי ( 008−002: 0110) גרסיאלו( 011: 0222)לפי סימון  מלמד ( 00כח " )ָשאּול-וַָׁתבֹוא ָהִאָשה אֶׁ

היא בעלת האוב הואיל ו ,לדעתי. לארץ בזמן הופעת שמואל ושבה רק לאחר שנפלמקום כי בעלת האוב נעדרה מה

נחה זו של סימון ה. שהיא תימצא במקום אחרקשה להניח , שמנהלת את תהליך ההתקשרות בין החיים והמתים

נעלם והיא חוזרת לתפקד  ומפני ּהפחד: שאוללשל בעלת האוב  האף אינה מתיישבת עם השינוי שחל ביחסוגרסיאל 

שומעת את הבשורה הקשה שהשמיע , שהיא עדה לעימות בין שאול ושמואל, ילדעת, שינוי זה מלמד. כאשת מקצוע

 . ורואה את שאול נופל, שמואל

ל" מקובל , (42: 0285)לפי אלטר ". ויבוא אליה"מקבילה בלשון נקבה לצירוף " ָשאּול-וַָׁתבֹוא ָהִאָשה אֶׁ

כאשר , (ועוד 5ל , 11, 01כט ' בר למשל)נוסחה הנאמרת בדרך כלל בהקשר מיני " ויבוא אליה"לראות בצירוף 

לקרוא את הביטוי  ניתן( 042−051: 0220)ואדלמן ( 08, 01: 0222)רייס לפי . היוזמה לפעילות היא מצד הגבר

, אני מסתייגת מקו פרשני זה. כטקסט שיש בו קונוטציות של פיתוי מיני( 00−05כח )הזה ואת התיאור של המפגש 

חשיבותו לסיפור היא בכך שהוא . בסיפור אינו מרמז על סיטואציה שקשורה למין' אל+ בוא 'וסבורה כי הצירוף 

ואת היפוך התפקידים המגדרי שמתרחש בשלב זה , הנוכחית מציג את בעלת האוב כדמות הדומיננטית בסיטואציה

, הנשיתשבהן מבטא הצירוף יוזמה ודומיננטיות מצד הדמות " תבוא אליו"בדומה להיקרויות נוספות של  ,בעלילה

כך למשל בסיפור המפגש בין יעל וסיסרא . בניגוד לסיטואציה קודמת בין שני המשתתפים, ואת שליטתה במצב

ל-וַָׁתבֹא בַׁת"או בהקשר להמלכת שלמה , (00ד ' שופ) בַׁע אֶׁ לְֶׁך-שֶׁ ּמֶׁ היפוך התפקידים המגדרי (. 05א א "מל" )הַׁ

הופכת משלב מסוים לדמות , מנהיג הצבאי או המלךשהיא הדמות המשנית בסיפור לעומת ה, מתבטא בכך שהאישה

 .הדומיננטית המניעה את העלילה

שילוב של , כשילוב תפקידים בין ההופעה של הנביא וההופעה של בעלת האוב נראהמהלך ההתרחשות 

 השניים אמנם אינם מדברים זה עם. המתחלפים ביניהם, טבעי-מתווכים בין בני אדם למרחב העל, שני בעלי מקצוע

. ומתרחקת כאשר שמואל הנביא מדבר עם שאול מפנה לו בעלת האוב את הבמה. אבל הם משתפים פעולה, זו
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כאשר שמואל מסיים את דבריו מתחלפת אתו בעלת האוב והיא נכנסת לתפקיד הדמות הסמכותית השולטת 

, הדמות הסמכותית, הרואה ואיש האלוהים, בתחילת דרכו של שאול כמלך ישראל היה שמואל הנביא. בהתרחשות

תהיה זאת בעלת , ערב הקרב האחרון בחייו של שאול המלך, בסוף דרכו. והוא שהעביר לשאול את המסר האלוהי

ודרכה יקבל , שתיצור את הקשר עם הנביא המת, מתיםה תקשורת עםהמתווכת העוסקת ב, אשת המקצוע, האוב

 .  שאול את המסר האלוהי

יֹום ְוָכל-ִּכי ֹלא ָאכַׁל לֶׁחֶׁם ָּכל", נאמר על שאול שהיה חלש, כאמור ָליְָלה-הַׁ אכילה ואי אכילה משמשות ". הַׁ

הסירוב . כאמצעי תיאור עקיף הבא לבטא מצב נפשי ורגשי של הדמויות –המקראית והחוץ מקראית  –בספרות 

יג גרסיאל מצ(. 21−84 :0222מקינליי ; 015−048: 0222שרון )לאכול הוא סימן למצב של מצוקה ומשבר 

הסבר שני הוא . אובעלת הב פנייה אל לפי ההסבר הראשון צם שאול כהכנה ל. שלושה הסברים לצום של שאול

לפי ההסבר השלישי (. 4א כא "מל; 2א א "למשל שמ)שגרמה לאובדן התיאבון , המצוקה הנפשית של שאול

( 3א ז "שמ)במצפה  בדומה למסופר על המלחמה, הצום היה חלק מההכנות למלחמה, (המקובל על גרסיאל)

יוצרת זיקה בין חטאי שאול ובין הפרשה , טוען גרסיאל, שבירת הצום בבית בעלת האוב(. ואילך 04יד )ובמכמש 

 (.     002−001: 0110)המבשרת על עונשו 

ר ֹלא אֹכַׁל)"הסירוב לאכול הצום של שאול ו, לדעתי  את מצבו הנפשי והפיזי יםמציג( 01כח , "וַׁיְָמֵאן וַׁיֹאמֶׁ

מצב . דברי שמואללאחר שמיעת וגם ', עוד בטרם הגיע לבית בעלת האוב לאחר שלא נענה בפניותיו להשל שאול 

וגם בסיפור  ,(2−8א א "שמ)נפשי דומה ניתן לאתר בסיפור חנה המסרבת להשתתף בטקס הזבח המשפחתי בשילה 

וד שובר את הצום ואוכל לאחר ד(. 03−02ב  יב "שמ)הצום של דוד המלך בזמן מחלת בנו הראשון מבת שבע 

ָתה ֵמת ָלָּמה זֶׁה ֲאנִי : "הוא אומר זאת במפורש. כיר בכך שאין ביכולתו לשנות את רוע הגזרהשמת התינוק והוא מ ְועַׁ

אּוכַׁל לֲַׁהִשיבֹו עֹוד ֲאנִי הֵֹלְך ֵאָליו ְוהּוא ֹלא יָשּוב ֵאָלי : 0101 שמש; 018−041: 0222שרון ( )01ב יב "שמ" )ָצם הַׁ

51.)
85
א"הביטוי   , כלומר)משמש כאן לציון הכרה והבנה , המתאר את המבט של בעלת האוב, (00כח " )וֵַׁתרֶׁ

,(תפיסה שכלית
86
.והוא האות להחלפת התפקיד עם שמואל ולכניסתה מחדש לזירה כבעלת האוב 

87
היא מפעילה  

                                                
85
 .40−45: 0101שמש  אצל דיון בנושא 

86
: 7228 פולק)המתארת את המתרחש דרך עיני אחת הדמויות " והנה"בדומה לשימוש הספרותי בפסוקית ההכרה  

  .(705, 21: 7275 שטרנברג; 31−30: 0281ברלין ; 033−032
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מכנה את , רת בצורה כנועההיא מדב –כלפי שאול את האסטרטגיה שבה השתמש הוא עצמו בדבריו עם הנביא 

המלך שקיבל /מתייחסת אליו בכבוד ומגלה אמפתיה כלפי האיש, (00, 00כח " )ִשְפָחְתָך"עצמה פעמיים 

כשם שהיא שמעה  –ומפעילה עליו אמצעי לחץ , מציעה לשאול אוכל היא . באמצעותה את הידיעה על מותו הקרב

ת: "כך עליו לשמוע עתה בקולה, בקולו ונענתה לדרישתו ע אֶׁ ְשמַׁ ִפי ָואֶׁ -ִהּנֵה ָשְמָעה ִשְפָחְתָך ְבקֹולֶָׁך ָוָאִׂשים נְַׁפִשי ְבכַׁ

ר ִדבְַׁרָת ֵאָלי יָך ֲאשֶׁ ת לֶׁחֶׁם וֱֶׁאכֹול ִויִהי ְבָך ּכֹחַׁ ִּכי ֵתֵלְך . ְדָברֶׁ ָך ְוָאִׂשָמה ְלָפנֶׁיָך פַׁ ָתה ְבקֹול ִשְפָחתֶׁ ע נָא גַׁם אַׁ ָתה ְשמַׁ ְועַׁ

ְך ָדרֶׁ  אולד)בעלת האוב חוזרת על מטבעות הלשון שבהם משתמש המספר בתאור צומו של שאול  (.00−00כח ) :בַׁ

.החזרה הזו משמשת לדעתי כרמז להדגשת החשיבות שמייחס המחבר לארוחה (.102: 0100
88
הסכמת שאול  

מטקס הפנייה  ובהיותה חלק, על מצבו הנפשי, 01א י "המתבסס על דה, לטענת גרסיאל, לשבור את הצום מעידה

אלא שאפשר להציע הסבר אחר . (002−001: 0110) סיפור מותויוצרת זיקה בין חטאי שאול ובין אל המתים היא 

 . ולפיו הסכמת שאול לשבור את הצום ולהשתתף בארוחה נובעת דווקא מהבנתו את האופי הטקסי שלה

 

ק": מאפייני  הארוחהו מרכיבי ב  ר  ג ל מַּ הּו", "ע  ח  ז בָׁ ת  ּצֹות" ,"וַּ  (11א כח "שמ" )מַּ
   

קְוָלִאָשה " ב  ר  ג ל מַּ ֵהר  ע  בַׁיִת וְַׁתמַׁ הּובַׁ ח  ז בָׁ ת  ח וַָׁתָלש וַׁתֵֹפהּו  וַּ מַׁ ח קֶׁ ּצֹותוִַׁתקַׁ ּגֵש. מַּ ִלְפנֵי ָשאּול ְוִלְפנֵי ֲעָבָדיו וַׁיֹאֵכלּו  וַׁתַׁ

הּוא לַׁיְָלה הַׁ מּו וַׁיְֵלכּו בַׁ  . (04−05כח " )וַׁיָקֻּ

הסעודה שמציעה בעלת האוב להכין היא סעודה רגילה שתכליתה היחידה היא להחזיר לשאול את כוחותיו האם 

 ? או שמא יש בה יותר מזה, ולאושש אותו מהלם המפגש עם שמואל

ורואים , חוקרים ופרשנים שונים מציינים בחיוב את התנהגות בעלת האוב כלפי שאול בקשר לארוחה

. פירוש כזה מציב אותה בתפקיד הנשי המגדרי הקלאסי של אם ומארחת. ת אימהיתבהתנהלותה בשלב זה התנהגו

סימון מתאר אותה , ([002: 0228שליט ] VI ,141−140 קדמוניות)יוסף בן מתתיהו מתאר את אצילותה ונדיבותה 

המרכיבים (. 301: 0283)כמארחת למופת  –ופוקלמן ( 011−010: 0222..." )מכניסת אורחים כאברהם"כ

-בר: מכינה מתפרשים אף הם כחלק מארוחה רגילה המוגשת במסגרת של הכנסת אורחיםהיא שונים בארוחה שה

ִתזְָבֵחהּו: "מסביר את מרכיבי הארוחה כך, למשל, אפרת ְרֵבק"; ותשחטהו –" וַׁ הוא עגל מפוטם שהיה " ֵעגֶׁל מַׁ

                                                                                                                                                  
87

והאישה החכמה  (03−00ב כ "שמ)מעכה -האישה החכמה מאבל בית: "האישה החכמה"בדומה להתנהלות הדמות המכונה   

 (.04−10א כה "שמ)וכן בדומה לאביגיל , (0−04ב יד "שמ)מתקוע 

88
 ;22−80: 0224פולק ; 001−051: 0223שטרנברג : על חזרה מקשרת כאמצעי ספרותי  
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תנהגת ומתפקדת בהתאם לנורמות בעלת האוב מ(. 151: 0223)כי מכינים אותן במהירות  –המצות ; בביתה

הסבור שמדובר בארוחה רגילה וכי הדגש בה הוא אינו על המזון , טוען לואיס, המצופות מנשים בחברה המקראית

. רייס מציעה שהמוטיבציה של בעלת האוב היא הישרדות(. 002: 0282)כלפי שאול  השלהאמפתיה אלא על 

הייתה להציל את עצמה בעזרת פיתוי מיני של , שחששה לחייה ,כוונתה הראשונית של בעלת האוב, לטענת רייס

ל: "שאול אולם כאשר ראתה את מצבו הנפשי שינתה את הטקטיקה שלה והיא מנסה ". ָשאּול-וַָׁתבֹוא ָהִאָשה אֶׁ

, (מדובר במלך שאסר על האובות, כזכור)לשכנע אותו להשתתף בארוחה שתהווה מעין כריתת ברית בינה לבינו 

גרסיאל סבור שבעלת האוב היא אישה המפתה ומסיתה את המלך (. 03−02, 4: 0222)יא תציל את חייה ובכך ה

 (. 020: 0223)לחטוא 

אין תיאור של היעלמות של )עם סיום נבואת שמואל על גורל שאול  נגמרמהלך הדרישה באוב לא  לדעתי

 לשם כך יכולה. להשיב את רוחו של שאוללשבור את הצום ו רקוהסעודה שהכינה בעלת האוב לא נועדה , (שמואל

על כך נוסף הטיעון . שערכו רב והכנתו ממושכת, "עגל מרבק"בעלת האוב להגיש לשאול ארוחה פשוטה ולא 

היא מזכירה לשאול כי סיכנה את חייה עבורו ומילאה את בקשתו להעלות : שמשמיעה בעלת האוב כדי שיאכל

, אם מדובר בארוחה רגילה(. 00−01כח )כך שימלא את בקשתה ויאכל ב, ולכן היא מצפה להדדיות מצידו, באוב

" יש חוסר סימטריה", (011−010: 0222)וכדברי סימון , סימטרי הרי שהטיעון אינו, שתכליתה טובתו של שאול

סימון מסביר את חוסר הסימטריה בכך שהסעודה אינה סתם סעודה )בין הבקשה של שאול לזו של בעלת האוב 

בעלת האוב שסיכנה את חייה למען שאול קנתה לה מעין זכות לתבוע ממנו ": בהשבת אדם לחיים"ר אלא שמדוב

 ,בעלת האוב מתעקשת לשתף את שאול בארוחה ומנסה בבירור למנוע ממנו לעזוב את ביתה(. להתגבר על פחדיו

ובכללה את , תהלקשור את התנהגו נראה לי שיש. על אף שכבר קיבל את מבוקשו והצליח להיפגש עם שמואל

לקיום הסעודה יש ככל הנראה חשיבות למהלך התקין : תקשורת עם המתיםדווקא להליך ה, סימטריטיעונה הבלתי 

בסעודה הזו ניתן אולי למצוא מאפיינים שמופיעים בסעודות . מפצירה בשאול לקחת בה חלק היאועל כן , טקסהשל 

אפשר שהסעודה מתקיימת ". זבחי מתים"אף רמז ל וליאו, ריםזופולחנות לאלים שמתוארות בהקשר של עבודה 

 .לכבוד הנביא המת
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שמשמשות לתיאור  ,בחינה מדוקדקת של אוצר המילים והמטען הקונוטטיבי שלהם מעלה כי המילים

יש בהם כדי לרמז  .לקוחות ברובן מתחום הפולחן, הסעודה ולמרכיבי הסעודה וסוגי המזון שמגישה בעלת האוב

.ודה רגילה אלא בסעודה טקסיתשאין מדובר בסע
89
 

ב ק ר  ג ל מַּ ְרֵבק", לפי ההסבר הרווח :ע  : HALOT :208 ;BDB)ועניינו בשר משובח , פירושו עגל מפוטם" ֵעגֶׁל מַׁ

b310" .)ביחס  01ג  אכיובמל 00מו ' והשימוש במונח במשמעות זו מופיע למשל ביר, מסמל שפע" עגל מרבק

בהקשר זה את הופעתה  מזכירפאול . מוגש עגל המרבק בארוחת עשירים 4ו  'בעמ. לשכירי חרב שבעים ויהירים

 ,(3−2ו )שם " מזרקי יין"בהמשך לתיאור סעודת עשירי שומרון ובאזכור בספר עמוס " מרזח"של המילה 

הוא מציין כי יש הרואים (. 04ב יב "מל)והמקדש ( 1לח ' שמ)הנחשבים לכלי פולחן ונזכרים בין כלי המשכן 

ְרזֵחַׁ "ה, ר הסעודה הזו בעמוס סעודה טקסיתבתיאו -−021: 0222כך גם לואיס , (014−013: 0224פאול " )מַׁ

023.
90
  

אשר לאו , הגשת עגל המרבק לשאול בארוחת בעלת האוב מלמדת אפוא על הידור היתר של הארוחה

 .דווקא נועדה מעיקרה לצורכי השבת רוחו של שאול

הּו ח  ז בָׁ ת  ִתזְָבֵחהּו"מייחס לשימוש בפועל , (לעיל)אפרת -בניגוד לדעתו של בר, (0−0: 0223)מילגרום  :וַּ " וַׁ

נזכר במקרא לפחות מאה ועשרים פעמים וכמעט כולם " זבֹחל"הוא מציין כי הפועל . פולחנית-משמעות טקסית

                                                
89

אחת הדוגמאות שהוא מביא בטקסי היא תיאור הזבחים . ארוחה נלוות לתהליך טקסי לפניו במהלכו או אחריו, לפי טרנר  

 (. 010−012[: 0232] 0114)הקשורים להעלאה באוב אצל שבט הטלנזי בגאנה 

 

90
: 0254לפי ליכט , 08קו ' מונח המשמש שם גנאי לעבודת בעל פעור בתה" )זבחי מתים"מכונה במקרא " המרזח"סעודת   

או הנאכלים לכבודו גם במהלך , מדובר כנראה בארוחה טקסית שנועדה לכבד את המת במזונות המוגשים לו(. 214−213

האס : 048−042; 21−22: 0220אקרמן ' ס)מנהג זה רווח בתרבויות המזרח הקדום . הקבורה ובעיקר בימי זיכרון לכבודו

ב י "מל; 01טז ' שופ; 0כה ' במ; 05לד ' שמ-ומוזכר כנראה במקרא ב, (422−511: 0100גרינשטיין ; 0102−0102: 0225

הערה  045: 0220) 0−03כה ' אקרמן מציעה כי פסוק זה בתהילים מתאר טקס של המואבים או המדיינים בעקבות במ' ס. 02

רְ : "במקרא ניתן למצוא רק עדות מפורשת אחת לקיום מנהג זה בישראל (. 050 ש ִמן ְוָאמַׁ קֹדֶׁ ְרִתי הַׁ יָך ִבעַׁ ָת ִלְפנֵי יְהָֹוה ֱאֹלהֶׁ

בַׁיִת  יָך ְוֹלא ָשָכְחִתי... הַׁ ְרִתי ִמִּמְצֹותֶׁ ְעִתי ְבקֹול . ֹלא ָעבַׁ ּנּו ְלֵמת ָשמַׁ ִתי ִמּמֶׁ ּנּו ְבָטֵמא ְוֹלא נָתַׁ ְרִתי ִמּמֶׁ ּנּו ְוֹלא ִבעַׁ ְלִתי ְבאֹנִי ִמּמֶׁ ֹלא ָאכַׁ

זֵֹבחַׁ ָלֱאֹלִהים"החוק (. 01−02כו ' דב." )..יְהָֹוה ֱאֹלָהי 
 

דֹו ואוסר זבח ', מתיר זבח רק לה( 02כב ' שמ" )יֳָחָרם ִבְלִתי לַׁיהָֹוה ְלבַׁ

החוק מתכתב עם אזכורים נוספים האוסרים על בני ישראל להעלות זבחים לאלוהים אחרים ובמיוחד לזבחים . לאלים אחרים

 (. 08קו ' תה; 08כ ' יח; 1סה ' יש; 2יז ' וי" )יםזבחי מת"ל( בגלוי ובסמוי)הקשורים 
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ּגְִלּגָל ְוִהּנֵה: שמואל אומר לשאול, כך למשל. בכוונה לזבח שבפולחן ְדָת ְלָפנַׁי הַׁ ָאנִֹכי יֵֹרד ֵאלֶׁיָך ְלהֲַׁעלֹות עֹלֹות  ְויָרַׁ

ה ֲעׂשֶׁ ר תַׁ ְעִתי ְלָך ֵאת ֲאשֶׁ וַׁיַׁעַׁׂש ְשמּוֵאל ֵאת "; (8א ט "שמ:" )ִלזְבֹחַׁ זְִבֵחי ְשָלִמים ִשְבעַׁת יִָמים תֹוֵחל עַׁד בֹוִאי ֵאלֶׁיָך ְוהֹודַׁ

ְרדּו זְִקנֵי יֶׁחֶׁ ר ִדבֶׁר יְהָֹוה וַׁיָבֹא ֵבית ָלחֶׁם וַׁ ָך ֲאשֶׁ ר ָשֹלם בֹואֶׁ ר ָשלֹום ִלזְבֹחַׁ לַׁיהָֹוה ָבאִתי : ָהִעיר ִלְקָראתֹו וַׁיֹאמֶׁ וַׁיֹאמֶׁ

ח ת ָבנָיו וַׁיְִקָרא ָלהֶׁם לַׁזָבַׁ י ְואֶׁ ת יִשַׁ ֵדש אֶׁ ם ִאִתי בַׁזָבַׁח וַׁיְקַׁ ְדשּו ּוָבאתֶׁ גם ביחס לסעודה אצל (. 4−5א טז "שמ: )ִהְתקַׁ

להתייחס  יש, אם כך(. 0−0: 0223)יתן להניח שהזבח היה למטרות סעודה טקסית בעלת האוב אומר מילגרום כי נ

ִתזְָבֵחהּו"אל הפועל    .כאן לא כאל שימוש מושאל לציון שחיטת חולין אלא מלשון זבח טקסי" וַׁ

ּצֹות צֹות" :מַּ לאו דווקא בהקשר לחג )בשיח הפולחני במשמען כמנחה שניתנת לאלוהים " מקודש"הן רכיב " מַׁ

ר ִלְפנֵי יְהָֹוה(: "הפסח צֹות ֲאשֶׁ ּמַׁ ל הַׁ ָחד ִמסַׁ ן ַאחַׁת ְוָרִקיק אֶׁ מֶׁ לַׁת לֶׁחֶׁם שֶׁ (. ועוד רבים, 01כט ' שמ" )ְוִכּכַׁר לֶׁחֶׁם ַאחַׁת ְוחַׁ

צֹות ֵתָאֵכל ְבָמקֹו: "הכוהנים אוכלים ממנחת המצות בחצר אוהל מועד ּנָה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו מַׁ ת ִמּמֶׁ רֶׁ ּנֹותֶׁ ם ָקדֹש ְוהַׁ

ל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה  כי אם מאכל הנעשה לשם , המצה הנזכרת במקרא אינה לחם חול", לפי ליכט(. 2ו ' וי)בֲַׁחצַׁר אֹהֶׁ

: בארוחה שמגיש לוט למלאכים: המוגשות למלאכי אלוהיםת וזכרות בארוחמומצות (. 005−008: 0238) "מצווה

צֹות ָאָפה וַׁ " ה ּומַׁ ׂש ָלהֶׁם ִמְשתֶׁ ְוגְִדעֹון ָבא וַׁיַׁעַׁׂש ּגְִדי : "גדעון למלאך אלוהיםובארוחה שמגיש  ,(1יט ' בר" )יֹאֵכלּווַׁיַׁעַׁ

יַּׁגַׁ חַׁת ָהֵאָלה וַׁ ל תַׁ ק ָׂשם בַָׁפרּור וַׁיֹוֵצא ֵאָליו אֶׁ ָּמרַׁ ל ְוהַׁ ָבָׂשר ָׂשם בַׁסַׁ צֹות הַׁ ח מַׁ מַׁ ת קֶׁ פעם   .(02ו ' שופ" )שִעזִים ְוֵאיפַׁ

 .בסעודה של בעלת האובת לכבוד אורחים נוספת נזכרות המצו

 

 מקראיים לארוחה -הקשרים פנים

על האכלת שאול ואנשיו משתבצות היטב ( 01−05כה )ההתעכבות והכברת הפרטים  ,בקריאה כזו של הטקסט

ערב הקרב האחרון במלכותו ובחייו , משלימות את מלאכת החיבור בין האירוע הזהאף  הן .בסיטואציה ובהקשר

מן הבחינה הספרותית הארוחה הטקסית בבית  .לבין יומו הראשון במלכות שבו הוזמן לזבח אצל שמואל, של שאול

. 30−31' עמ ,כפי שיוצג להלן( 00−04א ח "שמ)בעלת האוב יוצרת זיקה בינה לבין הזבח אצל שמואל ברמה 

שהן מידע שהתברר , מוזכרות לפני סיפור המפגש עם בעלת האובה" מבט לאחור"בדומה להערות ה, בנוסף

יֹום ְוָכל-ִּכי ֹלא ָאכַׁל לֶׁחֶׁם ָּכל"גם ההערה ביחס לשאול על , כרלוונטי לסיפור ָליְָלה-הַׁ מסתברת ( 01כח " )הַׁ

אבל מכינה גם את הקרקע , היא משמשת להסביר את חולשתו הפיזית של שאול. כמשמעותית להתרחשויות הבאות

בקריאה ראשונה נקשרת ההערה על הצום להתמוטטות שאול , ינודהי. ובכך אולי מרמזת על חשיבותה, לסעודה

מאגי ואת -שמביאה בחשבון את ההקשר הטקסי, צמודהבקריאה . ולהצעת האוכל בקשר רגיל של סיבה ותוצאה
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כמעין תמרור שמכוון את הקורא לשים לב , כרמז מטרים ניתן לפרשההערה הזו את , ההקשר הספרותי הרחב

 . לעניין הסעודה

 

  במקראדות נשים סעו

מרביתן בנסיבות והקשרים , נשים שמכינותאו למזון ושתייה  ארוחותאזכורים ביחס ל מספר יםמצוי במקרא

ֻּ "כך למשל שרה מכינה . מיוחדים ברכת "הארוחה שמכינה רבקה ליצחק בפרשת ; (3יח ' בר)למלאכים " תגו  ע 

; (08−40א כה "שמ)סופו של דבר למותו של נבל המביא ב, המזון שמביאה אביגיל לדוד; (04-5כז ' בר" )יצחק

בספר משלי מתוארות ארוחות שמציעות נשים . ועוד( 8−03א יז "מל)סיפור אליהו וארוחת האלמנה מצרפת 

ָטְבָחה ִטְבָחּה ָמְסָכה יֵינָּה ַאף : "לחם, יין, בשר כוללת" חכמות"ה שמציעה דשנהה הארוחה. שונות לעוברי אורח

ְלָחנָ  ֲחִמי ּוְשתּו ְביַׁיִן ָמָסְכִתי" וגם, (0ט " )ּהָעְרָכה שֻּ   (.5ט " )ְלכּו לֲַׁחמּו ְבלַׁ

( 01−08 ט' מש) "כסילות אשת"כגון ארוחות , פולחנית לפעילות רמזים למצוא ניתןמן הארוחות  בחלק

,"דמויות נגד"המתוארות כ ,בין הדמויות הנשיות הללו הדמיון .(0−3ט ' מש)המואנשת " חכמה"הו
91
 בכך תבטאמ 

לסעודות אלו קווי דמיון לתיאור  .בסעודה להשתתף םתוא ומשכנעות ותמפת ,לביתן אורח עוברי מזמינות שהן

".הזרה אישהה" הארוחה של
92
סעודה זו  .(78 ז' מש) זבחה אשר הזבח מן נתחים "פתיים"ל מציעה הזרה האישה 

' שמ: למשל, שלום-למטרת ברית או מנחת פולחני חכזב BDB :1023 -במוגדר " שלמים")" זְִבֵחי ְשָלִמים" נקראת

ִּכי ָשָחה ": ותומ הואהזרה  אישההשתתף בסעודת הל שמתפתה זה של סופואלא ש(. ועוד 01ז ' וי; 02ו ' במ; 5כד 

יהָ  ְעּגְֹלתֶׁ ל ְרָפִאים מַׁ ל ָמוֶׁת ֵביָתּה ְואֶׁ יִ  .אֶׁ יָה ֹלא יְשּובּון ְוֹלא יִַׁשיגּו ָאְרחֹות חַׁ גְלֶׁיָה יְֹרדֹות "; (08−02ב ' מש" )יםָּכל ָבאֶׁ רַׁ

יָה יְִתמֹכּו ִבים ִּכי" כןו ,(3ה " )ָמוֶׁת ְשאֹול ְצָעדֶׁ ִמים ִהִפיָלה ֲחָלִלים רַׁ ֲעצֻּ גֶׁיהָ  ָּכל וַׁ ְרֵכי .ֲהרֻּ ל יְֹרדֹות ֵביָתּה ְשאֹול דַׁ ְדֵרי אֶׁ  חַׁ

יִם: "כך מתוארת" כסילות אשת" של הסעודה(. 03−02 ז" )ָמות (. 71 ט" )יִנְָעם ְסָתִרים ְולֶׁחֶׁם יְִמָתקּו ִביםּגְנּו מַׁ

 –" סתרים"ו" גנובים" –התארים  שני(. 032: 0100הורוויץ )סעודת עניים  ,דלה כארוחה זאת לפרש מקובל

                                                
 
91

 .48 :7217אבן ": דמות הנגד"על  

92
משמשות , "נכרי" "זר"המקבילות ל, "נכריה", "זרה: "ופק מציינת כי המלים המתארות את האישה הזרה בספר משלי'שצ  

(. 01פא ' תה; 05יט ; 02איוב טו ; 5סא ' יש)כלומר שייכות לעם אחר , לרוב בלשון המקרא לציון מוצא זר מבחינה אתנית

דימויים שונים בתיאורי האישה הזרה ייתכן שמרמזים על שקיעים מיתיים הקשורים לדמות האלה המסופוטמית אישתר 

הורוויץ ; 002−011: ב0225; 001−003: א0225)יִי ; (7272)קאמפ : נכרייה במשלי/על האישה הזרה .(10−14: 5005)

(5075 :015−044). 
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 באמצעות, מהזר, ידוע מהלא סכנות של התמה את מרחיביםו ,מה אסור-רומזים על קשר שבין המזון לדבר

יִם"ה .השימוש במים כסמל לאישה המים שמסמלים את אשת  ים עםמתכתבוהם סמל לאישה הזרה  "ּגְנּוִבים מַׁ

יִם " :החיוביתהנעורים  ָךְשֵתה מַׁ ָך ִמתֹוְך ְונֹזְִלים ִמבֹורֶׁ " גנובים"ב השימוש (.52: 0110ופק 'שצ) (05 ה" )ְבֵארֶׁ

 שהיא גם מה. ושאול תמוו של מאיימת משמעות "כסילות אשת" של בביתה על הסעודה נוסכים" סתרים"ו

ע ְוֹלא: "רפאים ורוחות מתים בין מתקיימת יהָ  ְשאֹול ְבִעְמֵקי ָשם ְרָפִאים ִּכי יָדַׁ אֶׁ , 591: 5075 הורוויץ( )77 ט" )ְקרֻּ

(.80−81: 5005 ופק'שצ; 519
93
  

מדיין בשטים בתקופת הנדודים של בני /ארוחת זבח אחרת הנזכרת במקרא קשורה לזבחים של נשות מואב

ן: "ישראל במדבר ֲחוּו ֵלאֹלֵהיהֶׁ ן וַׁיֹאכַׁל ָהָעם וַׁיְִשתַׁ ָ ָלָעם ְלזְִבֵחי ֱאֹלֵהיהֶׁ אן ל ְפעֹור וַׁיִחַׁר ַאף . וִַׁתְקרֶׁ ד יְִׂשָרֵאל ְלבַׁעַׁ וַׁיִָצמֶׁ

 שבו, (לצד מיניות וזנות)בפרשת פעור מוצג מרכיב הארוחה כאמצעי נשק נשי (. 0−1כה ' במ" )יְהָֹוה ְביְִׂשָרֵאל

(. 0−5כה ' במ)כדי לפתות את בני ישראל לעזוב את אלוהי ישראל ולפנות לאלים זרים " זרות"משתמשות נשים 

 ".זְִבֵחי ֵמִתים"מתוארת פעילות הפולחן הזר בבעל פעור כ 08קו ' בתה

סעודות של קיום , מרומזגלוי ולעתים בב, במקרים שונים הדוגמאות הללו מסתבר שהמקרא מייחסן מ

.ואולי לפולחן מתים" ת אליליםעבוד"ל ןלנשים זרות וקושר אות פולחניות
94
ניתן להציע שהארוחה  ,אם כך 

. והיא אולי סעודה של עולם החיים לכבוד עולם המתים, שמגישה בעלת האוב דומה לארוחות פולחניות כגון אלה

יב על כנו את סדר העולם בסעודה נועד לפייס את המת ולהש ההתקשרות עם המתיםניתן להניח כי סיומו של טקס 

אינה דמות , בהגישה ארוחה למלך ההלּום, אם כן, דמות בעלת האוב. שהופרע עם כניסת המת לתחומי החיים

 .הפועלת במסגרת דרישות הפרקטיקה, אשת מקצוע עניינית ותכליתיתדמות של אימהית דווקא אלא 

                                                
93

הגשת שתיה ומזון שיש בה רמזים להקשר פולחני מתוארת במפגש בין יעל אשת חבר הקיני וסיסרא שר הצבא הכנעני   

 (.ואילך 010' עמ, הרחבה בפרק על יעל)הארוחה מסתיימת במותו של הגבר (. ה−ד' שופ)

94
 .452−421: 0220נסופ בלנקי: והקשרה לפולחן מתים( 1נז ' יש" )עוננה"והאישה המכונה , "אשה זרה"על ה  
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 סגירת מעגל   –שאול ושמואל 

הטקסית בביתה של בעלת האוב מחזיר את הקורא לסיפור המפגש הראשון בין מהבחינה התמטית תיאור הארוחה 

א ט "שמ)ברמה , בבמה" זבח"אשר ראשיתה בארוחה טקסית הנקראת , ולמערכת היחסים ביניהם, שאול ושמואל

00−04.)
95
ר : "בזבח ההוא התעקש שמואל על כך ששאול ישתתף בארוחה  ת ָשאּול וַׁיֹאמֶׁ ן ְשמּוֵאל אֶׁ יַׁעַׁ ה וַׁ ָאנִֹכי ָהרֹאֶׁ

ּגִיד ָלְך ר ִבְלָבְבָך אַׁ ר ְוכֹל ֲאשֶׁ בֹקֶׁ יֹום ְוִשלְַׁחִתיָך בַׁ ם ִעִּמי הַׁ ְלתֶׁ ָבָמה וֲַׁאכַׁ דואג ששאול  אףשמואל (. 02ט :" )ֲעֵלה ְלָפנַׁי הַׁ

ר נָתַׁ : "יקבל את הנתח המובחר בארוחת הזבח ָּמנָה ֲאשֶׁ ת הַׁ ָבח ְתנָה אֶׁ ר ְשמּוֵאל לַׁטַׁ ְרִתי ֵאלֶׁיָך ִׂשים וַׁיֹאמֶׁ ר ָאמַׁ ִתי ָלְך ֲאשֶׁ

ם ִלְפנֵי ָשאּול: אָֹתּה ִעָּמְך ָעלֶׁיָה וַׁיָׂשֶׁ ת הַׁשֹוק ְוהֶׁ ָבח אֶׁ טַׁ ם הַׁ , ניתן השוק לכוהנים 08יח ' לפי במ(. 01−04ט ..." )וַׁיָרֶׁ

מושח שמואל את , עם עלות השחר, לאחר הארוחה(. 040: 0223אפרת -בר)ונתינתו לשאול היא סימן לחשיבותו 

בעוד שבארוחת הזבח ברמה (. 8י −  03ט )מגלה לו את עתידו ושולח אותו לדרכו , שאול למלך בביתו ברמה

בעלת האוב מפצירה בשאול לאכול . בסיפור שלפנינו הוא מודע לגורלו, שאול אינו יודע מה עומד לקרות עמו

,סית משובחתהיא מגישה לשאול ארוחה טק. לאחר ששמואל גילה לו את העתיד
96
. ושאול שובר את הצום ואוכל 

 מעורבות בכך כי אך ניתן להניח , הכתוב אינו מוסר מדוע נענה שאול להפצרות בעלת האוב והפסיק את הצום

ואולי אף הכרה כי הארוחה מהווה חלק  ,ההכרה וההבנה שנסתם הגולל ואין עוד אפשרות לשנות את גזר הדין

ְמִתי : "דומה הדבר למקרה שבירת צומו של דוד במות בנו אולי. מההליך של הפרקטיקה הזו י צַׁ יֶׁלֶׁד חַׁ ר ְבעֹוד הַׁ וַׁיֹאמֶׁ

ּנַׁנִי  ְרִתי ִמי יֹוֵדעַׁ יְחַׁ ְבּכֶׁה ִּכי ָאמַׁ ּנַׁנִי: 'ק)ָואֶׁ יָלֶׁד( ְוחַׁ י הַׁ אּוכַׁל לֲַׁהִשיבֹו עֹוד ֲאנִי הֵֹלְך : יְהָֹוה ְוחַׁ ְועַָׁתה ֵמת ָלָּמה זֶׁה ֲאנִי ָצם הַׁ

 (. 00−01ב יב "שמ" )ו ְוהּוא ֹלא יָשּוב ֵאָליֵאָלי

כפי שהארוחה אצל שמואל , של שאול בבית בעלת האוב מסמנת את סוף מלכותו" הארוחה האחרונה"

הּוא"שאול את ביתה עוד  לאחר הארוחה עוזב. הנביא ברמה סימלה את התחלת מלכותו לַׁיְָלה הַׁ ויוצא , (05כח " )בַׁ

 . את מותו לדרך אל המלחמה שבה ימצא

                                                
 
95

א א "שמ)נזכיר כי גם שמואל מתחיל את תפקידו בבית עלי הכהן בארוחת זבח שהביאו הוריו חנה ואלקנה למשכן בשילה  

 (.178: 5005 קנסקי−פריימר( )52

96
יעל  "הקריבה"ש ניתן להשוות לחלב ובמיוחד לחמאה בעלת האוב בארוחה זבחההמשובח והדשן ש את עגל המרבק  

 (.52ה ' שופ)אשר ביקש רק מים , גש עם סיסראבמפ
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ניתן לתאר כאירועים  –שמואל הנביא מזה ובעלת האוב מזה  –את שני המפגשים של שאול עם המתווכים 

בעלת האוב ממלאת את בקשתו , הדוחה את בקשת שאול ומשיב פניו ריקם, לעומת שמואל. מכוננים בחיי שאול

שאול את שלושת השלבים של טקסי  בשני האירועים עובר. תוך סיכון חייה ומתנהגת כלפיו בכבוד ובאמפתיה

:"Rites of Passage", מעבר
97
מסע שאול לחיפוש האתונות והמסע אל בעלת האוב ערב המלחמה : שלב ההפרדה 

; המפגש עם הנביא שמואל והמפגש עם בעלת האוב: "betwixt and between", השלב הלימינאלי; עם הפלשתים

במפגש . והשיבה למחנה ישראל שעות לפני הקרב האחרון, מההמלוכה במפגש בר  קבלת: שלב החזרה וההשלמה

ובמפגש עם בעלת האוב הוא מסיים את דרכו כמלך , הראשון עם שמואל מתחיל שאול את דרכו כמלך ישראל

 .המעגל נסגר. כמו גם את חייו, ישראל

 

 סיכום והדגשים 

בין הנביא ובעלת למעשה שיתוף פעולה שאול והנביא שמואל מתאר סיטואציה של , סיפור המפגש בין בעלת האוב 

ההצבעה על קווי הדמיון בין תיאורי הפגישות של שמואל ושאול לבין הפגישה . מאגי-האוב במסגרת הפן הנבואי

 . טבעי-בהצגת קו הרצף של התקשורת בין בני אנוש והעולם העל עיקרי יסוד-עם בעלות האוב מהווה מרכיב

ת: "מזווית אחת "האוב"מן  "העלאה"הפרקטיקה של בתחילה מוצגת  יְִדעֹנִים -ְוָשאּול ֵהִסיר ָהאֹבֹות ְואֶׁ הַׁ

ץ תקשורת עם  בפנינו התפיסה שלפיהמוצבת פעולתו של שאול  אזכורבאמצעות , כלומר(. 1א כח "שמ" )ֵמָהָארֶׁ

 שכן, קבילההזו כפרקטיקה השממנה מסתמנת , זווית אחרת מוצגתבהמשך העלילה . אינה לגיטימית המתים

הוא אינו . את הנביא שמואל ולראות אותו "להעלות"בעלת האוב מצליחה . במסגרתה נמסר לשאול מסר אלוהי

את הנבואה על תוצאות המלחמה עם הפלשתים . מגנה אותה או את שאול על הטכניקה שננקטה כדי להיפגש אתו

שאול לא . וובמסגרת "באו"מההליך של תקשורת באמצעות ועל גורלו האישי משמיע שמואל לשאול כתוצאה 

הביקורת . ומקבל אותו בביתה של בעלת האוב', הל פנייהשל " לגיטימיים"הצליח לקבל את המידע הזה באמצעים 

.י"דההיחידה המושמעת על דרך הפעולה הזו של שאול המלך מופיעה בשכתובו של בעל 

                                                
97

 0114)ופיתוחה בידי ויקטור טרנר , [(7207] 7290)חנפ -של ון" טקסי מעבר"בהתאם לתיאוריית שלושת השלבים של   

[7292] .) 
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ומקובל  ברור 'ועיסוקה כנביאת ה" נביאה"חולדה הנביאה היא האישה היחידה שכינויה 

. בהשוואה לנביאות האחרות במקרא –הקדום והעכשווי  –על העולם הפרשני ( בדרך כלל)

מתוארת במקרא כבעלת  היא. חולדה היא השנייה בצמד הנשים הראשון המוצג בעבודה

ייעוץ על גורל ושאליה פונה מלך בשעת משבר כדי לקבל נבואה ' נביאת ה, מקצוע מוכרת

פרשנים לאורך ההיסטוריה אינם ', על אף מעמדה כנביאת ה. יהעם ועל גורלו האיש

חדלים מלתהות מדוע נבחרה דווקא חולדה לאמת את מקור הספר שנמצא במקדש ולאשר 

. ירמיהו או צפניה –ולא הנביאים האחרים בני זמנה , את תוכן הדברים הכתובים בו

 .יהו עוסק פרק זהבדמותה של חולדה הנביאה ובתפקידה ברפורמה של יאש, בשאלה זו

 

 אישור אלוהי לטקסט מקודש: חולדה הנביאה

 

 רפורמת יאשיהו: ורקעמבוא 

.בזמן שלטונו של יאשיהו, חולדה הנביאה פעלה בשלהי תקופת המלכים ביהודה
98
ימי יאשיהו עומדים בסימן  

ובאו ליהודה שה)הרפורמה שמנהיג המלך לביעור מנהגי הפולחן הסינקרטי והסרת כל סממני הפולחן האשורי 

מילאה חולדה לפי הכתוב . אלוהי ישראל במקדש בירושלים' ולריכוז הפולחן לה (בימיהם של המלכים מנשה ואחז

 ". הרפורמה של יאשיהו"המכונֶׁה במחקר , פוליטי מרכזי באירוע הדרמטי של התקופה/הנביאה תפקיד דתי

                                                
98
 –בהסתמך על מקורות חיצוניים . יאשיהו עלה לשלטון ביהודה בהיותו בן שמונה שנים, 0ב כב "לפי המסופר במל 

במחקר קיים ויכוח לגבי הכרונולוגיה . ס"לפנה~ 341−312ניתן לתארך את תקופת מלכותו לשנים  –סופוטמיים ומצריים מ

, 0−00: 0222רומר ; 133: 0281פריסט ; 031, 053−058: ב0222ויינפלד : של שנות מלכותו של יאשיהו והרפורמה שלו

בזמן דעיכת האימפריה , תקופת שלטון יאשיהו מתחילה כשמונים שנה לאחר חורבן ממלכת ישראל. ושם ספרות נוספת

ש כדי להעביר לשלטונה בבל גוברת על אשור ופותחת במסעות כיבו. האשורית והתרופפות אחיזתה בשטחים שכבשה בעבר

והוא מופיע בארץ ישראל , יוצא לסייע לאשור במלחמתה בבבל, פרעה נכֹה, השליט המצרי. את מדינות הווסאלים של אשור

בידי , אביו של יאשיהו, בממלכת יהודה נרצח אמון. תקופה זו מתאפיינת בחוסר יציבות באזור כולו. בשלהי מלכות יאשיהו

, יאשיהו(. 402−404: ב0235ליוור ( )02−01ב כא "מל)זמן קצר לאחר עלייתו לשלטון , "אמון עבדי"קושרים המתוארים כ

הוא מנסה להשתלט על שטחים נוספים בארץ ישראל ולהשליט . אינו נתון במצוקה שלטונית, כפי שעולה מהמסופר במקרא

ב "דה, 02ב כג "מל)ון ממלכת יהודה שלא היו במקורן תחת שלט, אל-את הרפורמה הפולחנית שלו על הערים שומרון ובית

 (.014−022: 0220ויינפלד ; 023−022: 0228קרוס ) ( 11לד 
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"פר התורהס"המקדש נמצא -במהלך שיקום בית, 04−01ב כב "לפי התיאור במל
99
ונמסר על ידי הכוהן  

שפן מקריא באזני יאשיהו את . הלה קורא בו וממהר להביאו לפני המלך יאשיהו. הגדול חלקיהו לשפן סופר המלך

ספר "יאשיהו מתייחס אל . המלך נרעש מאוד לשמע הדברים וקורע את בגדיוו" ספר התורה"הדברים הכתובים ב

את מהימנות הספר  דוקלב כדי. ונוהג בו משנה זהירות, ול כאל אותשהובא אליו על ידי הכוהן הגד" התורה

מתווך בין העם , מנביא: והמסרים שבו מבקש המלך לקבל אישור נוסף מסמכות רוחנית גבוהה יותר מהכהונה

לשם כך מקים המלך (. 01ב כב "מל" )בעדי' לכו דרשו את ה":' לקבל מסר מהזה אשר יש לו היכולת , לאלוהיו

המשלחת פונה אל חולדה הנביאה בנושא . רים נכבדה שכוללת כוהנים וסופרים ואנשי מעלה נוספיםמשלחת ש

 . ולכתוב בו" ספר התורה"ודברי נבואתה הם אשר נותנים תוקף לאמיתות , הספר שהתגלה במקדש

ואשרור הכתוב בו על ידי חולדה הנביאה החל " ספר התורה"בעקבות מציאת , לפי גרסת ספר מלכים

חברתית מקיפה שמטרתה המוצהרת הייתה טיהור יהודה וירושלים מכל סממן -יהו בביצוע רפורמה פולחניתיאש

לבקשת יאשיהו מוסרת לו חולדה נבואה , כמו כן(. ב כג"מל)וריכוז הפולחן בירושלים  ה לאלים זריםשל עבוד

 . אישית על הגורל הצפוי לו

ולפיה יאשיהו פתח ברפורמה שש שנים קודם , יםמופיעה גרסה שונה במקצת לאירוע 00−08ב לד "בדה

(. 053−052: ב0222ויינפלד )גילוי הספר היה רק אחד מן השלבים בתהליך הרפורמה ". ספר התורה"למציאת 

.לחולדה הנביאה תפקיד משני ברפורמה, בסדר זמנים זה
100
   

                                                
99
 [:0221] 0222 קרוס; 40−50: 0235ויינפלד ; 1−03: 0235גרינץ : והדברים הכתובים בו" ספר התורה"על זיהוי  

 .42−48: 0110נאמן ; 024−082

 

100
כחלק , י מעוניין"מסבירים את ההבדל בגרסאות בכך שבעל דה( 01: 0223)גלעד -וגלאט( 114−400: 0222)יפת   

להציג את הרפורמה כיוזמה עצמאית של יאשיהו המתחילה עוד , מהאידיאולוגיה שלו הממקדת את הסיפור במלכי בית דוד

דוד כאל י מתייחס אל מלך הנמנה על בית "בעל דה, לפי אמית. ומאושרר על ידי חולדה הנביאה" ספר התורה"בטרם נמצא 

הכוהנים או הלויים מצומצם לאותם המקרים , תפקידם של הנביאים. נציגו של אלוהים והנביא נדחק למקום משני בחשיבותו

נמצא , כך למשל(. 011−010: 0281)שבהם המלך מפנה עורף לרצון האל או כאשר האל רוצה לתת למלך חיזוק נוסף 

ופגע " הקטיר על מזבח הקטרת"י נענש עוזיהו על כך ש"לפי דה(: 03−00ב כו "דה)המלך עוזיהו " צרעת"הבדלים בפרשת 

. הוא נענש על אשר לא הסיר את הבמות( 0−8ב טו "מל)בגרסת ספר מלכים . בזכות הבלעדית של הכוהנים לשרת במשכן

והשפעתו  מובלטים מקומו( לט−גרסה החוזרת בשינויים קלים בלבד בישעיה לו)יט –ב יח"במל: ברפורמה של המלך חזקיהו

וישעיהו נזכר רק בהקשר של מצור סנחריב ומחלת , לב מובלט מקום המלך ופעולותיו−ב כט"ואילו בדה, של הנביא ישעיהו

 .שונה מגמתיות בעלות עריכה גישות על בין שתי הגרסאות מעידות אי־ההתאמות ניתן להניח כי . חזקיהו
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, רמת יאשיהולאורך ההיסטוריה עסקו פרשנים וחוקרים רבים ברעיונות ובתפיסות שמבטאת רפו

ההשערות לגבי תוכנו . מוצגים במקראהם כפי ש, בפולחן ובקורות עם ישראל, ובשינויים שחלו בעקבותיה בדת

ולנדבך המבוסס ביותר  שנתגלה במקדש היו לאבן יסוד בחקר המקרא המודרני" ספר התורה"וזמן חיבורו של 

והרפורמה של יאשיהו " ספר התורה"בין  הקושרת, 0815-שהתפרסמה ב" וטה-השערת דה" לפי בתורת המקורות

עדיין נושא מרכזי במחקרים העוסקים בהתהוותם של ספרי המקרא  ןוה ,(42: 0110נאמן ; לספר דברים

מתואר על ידי גרינץ כסוגיה , שנתגלה" ספר התורה"העיסוק הנרחב ברפורמת יאשיהו וב. והתפתחות הדת היהודית

 (. 1: 0235" )ספריות שלמות"שעל אודותיה נכתבו 

והן במחקרים ית מודרנ-קדםההן בפרשנות , השאלה המרכזית המתעוררת היא מדוע במשך דורות

מדוע הוקטנה דמותה והועלמה מן הפרשנות ; חולדהאין כמעט דיון ב, העוסקים בתופעת הנבואה בישראלעכשוויים 

האישה היחידה בעלת , המקראי לפי הטקסט, שהייתה, ההיסטורית והדתית של עם ישראל דמות נשית מיוחדת זו

הסמכות הנבואית והדתית שהשתתפה ברפורמה מלכותית מהפכנית אשר השפיעה רבות על עיצוב עולמו הרוחני 

?והדתי של עם ישראל
101
  

 

 חולדה במקרא ובזיכרון ההיסטורי דמות

 אמיתות דברי ברלקבל אישור בדחולדה הנביאה מוצגת לראשונה כאשר משלחת הנכבדים שנבחרה על ידי יאשיהו 

, הופעת חולדה מתרחשת לאחר שנים רבות(. 00−08ב לד "דה||  04−01ב כב "מל)פונה אליה , "ספר התורה"

אין תיאור של  ,בדומה לשאר הנביאות. שבהן לא נזכרת אישה בתפקיד נביאה, ברצף ההיסטוריוגרפיה המקראית

 .  הקדשתה לתפקיד

נמסרים בסגנון שהם דברי נבואתה , אותה מיתר הנביאות המייחדים, המאפיינים העיקריים של חולדה

."קלאסיים"הנביאים המכונים 
102
לא , בנוסף. ודברי נבואתה מובאים בכתב, נבואה על חורבן יהודהנושאת היא  

ידועה ' ניתן להניח כי היא נביאת ה( שיידון לפרטיו להלן)מהתיאור של חולדה  .ים שלהאחרמסופר על עיסוקים 

וראו , כנראה בעל ייחוס ותפקיד במקדש או בארמון" )שומר הבגדים"היא נשואה לשלום בן תקוה  .ובעלת מעמד

                                                
101
 . 004−021: 0111אליאור : שנות המסורתיתעל שאלת נוכחותן והיעדרן של נשים בדת היהודית ובפר 

102
 (.211−214: א0238אופנהיימר )מימי עמוס ואילך , הכינוי המקובל במחקר לנביאי הכתב הראשונים 
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וסביר שמדובר במקום ציבורי שאליו היו באים אנשים , "במשנה", מקום מושבה בירושלים (.25' עמ, להלן

 (.5ד ' שופ, בדומה לדבורה הנביאה)להתייעץ עמה  

בחלק הכללי מאשרת הנביאה . למלך –ואישי , לעם –כללי : קיםהנבואה שמשמיעה חולדה כוללת שני חל

ב "מל)שתבוא כעונש על כך שהעם עזב את אלוהיו ופנה לעבוד אלים אחרים , את גזרת החורבן על ממלכת יהודה

כגמול על , בחלק האישי משמיעה חולדה דברי הרגעה למלך ומוסרת לו הבטחה מאלוהים(. 05ב לד "דה||  02כב 

ר" :התנהלותו ינָה ֵעינֶׁיָך ְבכֹל ָהָרָעה ֲאשֶׁ יָך ְבָשלֹום ְוֹלא ִתְראֶׁ ל ִקְברֹתֶׁ ְפָת אֶׁ יָך ְונֱֶׁאסַׁ ֲאנִי ֵמִביא  ָלֵכן ִהנְנִי אִֹסְפָך עַׁל ֲאבֹתֶׁ

לְֶׁך ָדָבר ת הַּׁמֶׁ זֶׁה וַׁיִָשיבּו אֶׁ ָּמקֹום הַׁ ל הַׁ  (. 01ב כב "מל" )עַׁ

בתיאורים ספרותיים ובממצאים  שיבותה ומעמדה מופיעח ,הד לזיכרון ההיסטורי על אודות חולדה הנביאה

 כןו( ג, מידות א, משנה)שני שערי הכניסה בדרום הר הבית נקראים בשמה . ארכיאולוגיים מתקופת הבית השני

שערי חולדה . דבר המעיד על החשיבות שיוחסה לה, (ז, בבא בתרא א' תוס)הוקם לזכרה קבר ליד קברי המלכים 

לוריא )ואצל המאירי בפירושו למידות א , א"אצל בעלי התוספות לכתובות קו ע, ב"שני ימהמוזכרים אף אצל פר

י "שביקר בהר הבית במסעותיו בא, לאשתורי הפרחי" כפתור ופרח"עוד מוזכרים השערים בספר (. 1−00: 0222

  .חולדה גם בדורות שאחרי החורבןהשתמרות זכרה של אלה מלמדים על  אזכורים. 01 −במאה ה

 

 חולדה והבחירה בה בראי הפרשנות  דמות

ממעיטים בדמותה ומבקרים את , ל מתייחסים באופן מעליב למעמדה של חולדה ולהשפעתה על רפורמת יאשיהו"חז

 ,ב"מגילה יד ע, תלמוד הבבליבדיון על דבורה ועל חולדה ב". חסרת כבוד"שהיא לדידם , התנהלותה מול המלך

ונקשרות בבעלי החיים ששמותיהן , מתייחסות בחוסר כבוד לגבריםשרות הנביאות כנשים יהישתי מתוארות 

משמעות מ פחיתהמנסה לה ,מסורת נוספת. (שם, מגילה)חסת לרחב הזונה ייתחולדה מ, ואם לא די בכך. מייצגים

ירמיה : "מוצבת חולדה בשלב התחתון בסולם הנבואהשם  ,(ו"פכ)בפסיקתא רבתי מצויה  ,יה הציבורית אליהיהפנ

וחולדה . צפניה בתוך בתי כנסיות[. היה מתנבא בשווקים]ירמיהו : יה אחד משלשה נביאים שנתנבאו באותו הדורה

 (.02: 0110אליאור )" אצל הנשים

השאלות הללו מתעוררות . במקרא עצמו אין תמיהות ביחס לבחירת אנשי יאשיהו להיוועץ באישה נביאה

, אישה, תמהים על כך שיאשיהו שלח משלחת אל חולדה הנביאהל "חז(. 3−8: 0101הנדי )רק בפרשנות המקרא 
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.במקום לפנות אל בני דורה הנביאים ירמיהו או צפניה
103
מפני (: "ב"יד ע' מג)בין ניסיונותיהם לפתרון הקושי  

; בהיותה אישה, מתוך הסברה שנבואתה תהיה מתונה, כלומר יאשיהו פנה אליה דווקא, "שהנשים רחמניות הן

חולדה אינה , היינו. מכיוון שירמיהו שהה באותו הזמן מחוץ לירושלים; "קרובת ירמיה היתה"דה מכיוון שחול

פרשני (. 02: 0110אליאור )אלא כממלאת מקומו של הנביא ירמיהו בשעת הדחק , מוחזקת כנביאה בזכות עצמה

גמה נוספת היא תגובת דו. ב"יד ע 'ל במג"מאמצים גם הם את ההסברים שמציגים חז, ק"י ורד"למשל רש, ב"ימה

 ". אוי להם כי היו שואלים לנשים: "משלחת הנכבדים לחולדה פנייתעל ( 0022−0141)יוסף אבן כספי ' ר

בדומה , חלקם. נמצא התייחסות אמביוולנטית אל דמות חולדה ומעמדההפרשנים העכשוויים בין 

ותולים את  ,הנביאה בתהליך הרפורמהת לתפקיד ולהשפעה של חולדה ועטמייחסים חשיבות מ ,לפרשנים הקדומים

אנשי האסכולה , המהפכנית במלך יאשיהו ובקבוצה מסוימת של אנשים שמאחריוהדתית הפעילות 

מאחר שחולדה נעלמה מן התמונה לאחר אשרור הספר ואינה נזכרת שוב בפרק כג , לגבי דידם. הדויטרונומיסטית

בלנקינסופ )תפקידה מוגבל להשמעת הנבואה בלבד , ורמההמתאר בפירוט את הפעולות שנקט יאשיהו בביצוע הרפ

נבואת חולדה אינה נאמרת על רקע , (021: 0220)נפלד ילפי וי(. 548−551: 0111גמן יברו; 054−033: 0223

מבין הפרשנים האחרים (. 4טו ' יר; 03ב כג "מל)אלא על רקע החטא ההיסטורי בימי מנשה , רפורמת יאשיהו

המתפלא על כך שהמלך פונה אל הנביאה על אף שמתגובתו לספר , לדה נזכיר את רומרשממעיטים בחשיבות חו

של חולדה לא " אורקל"ל, לטענת פיטש(. 080: 0112)ניתן להניח שהוא הבין בעצמו את חשיבותו ומשמעותו 

לותית הנה תוספת בתר ג, הוא סבור, והפנייה לחולדה, הייתה משמעות או חשיבות בתהליך הרפורמה של יאשיהו

: 0224)שהושמה בפיה בידי העורך , נבואת חולדה היא נבואה בסגנון של ירמיהו, לדעת אדלמן(. 20−81 :0101)

חולדה היא בובה , (0−4: 0115)לפי מקינלי (. 012−040, שם)שחולדה הייתה נביאה של האשרה  וייתכן, (048

יט על התנעת הרפורמה הועבר במתכוון המורי סבורה כי הקרד. שהחוגים הדויטרונומיסטים מושכים בחוטיה

טוענת כי חולדה  מסויו(. 840: 0101)י כלפי חולדה "בזיקה להתייחסות השלילית של ספר דה, מחולדה ליאשיהו

(. 101: 0111)וגרה בפרבר מרוחק של ירושלים ( valet" )מלביש"נשואה ל, הייתה נביאה בעלת מעמד שולי

: 0281)נביאה בעלת תפקיד זוטר הקשורה למקדש  – cult prophetess, "נביאת פולחן"פריסט מכנה את חולדה 

132 .) 

                                                
103

אך , (0א ' יר)בהתאם למסופר בטקסט המקראי החל ירמיהו לפעול מספר שנים לפני תחילת הרפורמה של יאשיהו   

 .יהבדבריו אין התייחסות מפורשת לגב
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עדיפות על פני לה הייתה ולכן , תפקיד זוטר במקדשהיה  ,שלּום בן תקוה, חולדהלבעלה של , לדעת גריי

ם בהיותה נביאה היא תוכל להעניק את הסמכות האלוהית לספר ולדברי: הטעם לבחירה בה כפול .הנביאים הגברים

, לעומת זאת, ירמיהו או צפניה. ובהיותה אישה היא תתנהג בהתאם להנחיותיהם של המלך ומשלחתו, הכתובים בו

מציע שחולדה הייתה , ל כנראה"בעקבות חז, וילסוןו' ר(. 203: 0234)מדי ובלתי צפויים " עצמאיים"היו נביאים 

 (. 011: 0281)דודתו של ירמיהו 

. י חולדה היא נביאה חשובה ובעלת מעמד בקרב האליטה של חצר יאשיהוחוקרים אחרים מציעים כ, מנגד

מעיד על ראשוניותו של  מעמדה המיוחד של חולדה בסיפור הרפורמה בספר מלכיםכי  למשל טוען מונטגומרי

פרשנים אחרים סבורים כי בשל (. 545: 0250)והוא סימן מובהק לאמיתותו , (ב לד"לעומת גרסת דה)הסיפור 

ניתן להניח כי חולדה עצמה הייתה קשורה לצוות המשרת , בעל משרה בארמון או במקדש, םואה לשלּוהיותה נש

: 0110אקרמן ' ס; 010−003 :0228קאמפ ; 132: 0281פריסט )ולכן הפנייה המלכותית מגיעה אליה , במקדש

ולדה שימשה בתפקיד מציעות כי אין זה מן הנמנע שח( 530−534: 0111)מרסמן ו( 100: 0220)אנו ויִוי(. 81

.ועל כן המלך פנה אליה, נביאה בחצר המלך
104
ואף על פי כן , אילן סבורה אמנם שנבואת חולדה היא נבואת שקר 

היות חולדה  לדעת הנדי(. 04, 1: 0101" )הנביאה הדויטרונומיסטית החשובה ביותר של זמנה"היא מכנה אותה 

הגם שאין בטקסט , לפי גפני(. 3−2: 0101)יות הלגיטימיות אישה לא צריך לעורר שאלות ביחס ליכולותיה הנבוא

לדעת ברנר ניתן (. 011: 0118)משתמע שהיא הייתה הבחירה הראשונה והיחידה , הסבר לבחירה בחולדה הנביאה

וזו הסיבה לבחירה בה , להניח שמעמדה של חולדה בהיררכיה היה גבוה ממעמדם של נביאים אחרים בני תקופתה

(0285 :52 .) 

 

                                                
104

, 0−02ב ז "שמ)במקרא מתוארים מספר נביאים ששימשו בתפקיד של יועצי מלכים וביניהם נתן וגד בחצר המלך דוד   

: על נביאי חצר(. 11, 05ב כט "דה" )חֹזֵה המלך"בתקופת המלך חזקיהו מכונים הנביאים גד ואסף בכינוי , (08−02כד 

 .020−088[: 0254] 0220זליגמן 
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  חדשהקריאה 

חברתיים החשובים בתולדות דת ישראל בשלהי /כנביאה על אחד האירועים הדתייםההשפעה של חולדה , לדעתי

 צמודהבחינת דמותה ותפקידה של חולדה ברפורמת יאשיהו תיעשה באמצעות קריאה . היא ייחודית בית ראשון

החלק הראשון : הדיון נחלק לשניים(. 00−08ב לד "דה||  04−01ב כב "מל)וניתוח ספרותי של שתי הגרסאות 

נימוקים לכך  וצגיו. מתמקד במאפיינים שקשורים לדמותה של חולדה כאישה מתווכת בעלת סמכות רוחנית

, הניתוח יכלול השוואה בין חולדה לדמויות אחרות העוסקות בנבואה. שחולדה משתייכת לחוגי הנביאים והאליטה

מנהיג המבקש לקבל מידע על העתיד באמצעות : בסיפורים בעלי תמה דומה המופיעות, מגיה ודיווינציה במקרא

, קריאה המתפלמסת עם הפרשנות הרדוקטיבית ביחס לחולדה תוצעחלק השני ב. בשעת מצוקה ומשבר, ת/המתווך

כסמכות הדתית הרוחנית העליונה היא ולא ירמיהו לשמש באמצעות דיון בשאלה מדוע נבחרה  ,מעמדה וחשיבותה

לשם כך אציב את חולדה בהקשר הפוליטי של כוחות ההנהגה ". ספר התורה"ביחס ל' לקבלת דבר הה פונים שאלי

 שיוכם המעמדי של חברי המשלחת ושל מבצעי הרפורמה ייבחן: שפועלים בתקופתה ואחראים על ביצוע הרפורמה

ירמיהו כמשתקף מיחסם של  גם מעמדו שלכמו  ,שרים ושאר בעלי תפקידים במקדש ובארמון, סופרים, כוהנים –

כמו גם , הבחירה בהשחוגי הרפורמה ו נמנים עם לחולדה וחברי המשלחת שפנמכאן יסתמן ש. חוגים אלה כלפיו

 .אלה עשויים ללמד על השתייכותה לחוגים, תכני נבואתה

הרפורמה  –שהתרחש מאתיים שנה קודם למלכות יאשיהו מקראי בהקשר זה אדון בקצרה בסיפור 

אף על פי שבסיפור יהואש אין דמות משפיעה . שלו קווי דמיון רבים לסיפור יאשיהו, ת של המלך יהואשהפולחני

שכן הוא שופך אור על , של נביא עשוי העיון בו לתרום להבנה טובה יותר של מעמד חולדה הנביאה והבחירה בה

 . (81' בעמ) ללוולהם נודע תפקיד מרכזי בתקופת שני המלכים ה, חוגי הכהונה ומהלכיהם בחצר
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 אימותו ואשרור על ידי נביאה', אות מה

במקדש כאות מאלוהים" ספר התורה"מציאת 
105
  

, בתקופת מלכותם של אביו אמון וסבו מנשהזרים אלים ל עובד העםשהרפורמה הפולחנית של יאשיהו באה לאחר 

 ;(42א כב "מל)יהושפט , (00−05א טו "מל)ויש בה קווי דמיון לרפורמות הפולחניות שערכו מלכי יהודה אסא 

אשר בוצעו ללא הסתמכות על ספר  (לא−ב כט"דה ||יט  –ב יח "מל) וחזקיהו (כד−ב כג"דה|| ב יב "מל)יהואש 

בנבואה או בטקסט קדוש היא דבר מוכר , תליית מהלך פוליטי באות שמימי, עם זאת(. 032: 0220ינפלד יו)כתוב 

בתרבויות גם  .(42−30: 0100נאמן ) המלך הראשון ללכת בדרך זוויאשיהו לא היה , ברחבי המזרח הקדום

. או בעזרת נבואה או אורקל, שהוצדקו באמצעות תלייתן באות שמימי, רפורמות פולחניותנעשו  השכנות לישראל

.המלכים הרפורמאטורים טענו כי הם מכוננים מחדש מקדשים ומבצעים טקסי פולחן שנשכחו
106
   

מהתנהלות . את השלב הראשון בתהליך רפורמת יאשיהו, לפי ספר מלכים, המציאת הספר במקדש מהוו

צורך הבדבר ' ניכר כי הם מתייחסים לאירוע כאל אות מה" ספר התורה"יאשיהו והנכבדים השונים סביב מציאת 

ספר או מגילה המשמשים (. 028: 0113רופא )ואל הספר עצמו כבעל כוח מאגי , חברתית/לבצע רפורמה דתית

' בירמיה לו מסופר כי ברוך בן נריה כותב מפי הנביא את דברי ה, לדוגמה. ואות נזכרים אצל נביאים נוספים כסמל

כאשר המלך שומע את תוכן המגילה הוא . היא נמסרת לאלישמע הסופר ומובאת בפני המלך יהויקים. על מגילה

                                                
105

 .140−150: 0101ניסינן ; 08−10: ב0220אמית : כאמצעי קשר בין האל לבני אדםעל מושג האות   

106
 214−380)סנחריב מלך אשור : מביא מספר דוגמאות לרפורמות כאלו( 040−038: 0113; 001: 0110)נאמן   

. מרדוך, יניסה ליצור תיאולוגיה חדשה לאל הלאומי אשור ולמזג את תאריו ומאפייניו עם האל הלאומי הבבל( ס"לפנה

שיקם את , (במקום מרדוך)למעמד של אל ראשי בבבל , אל הירח, העלה את האל סין( ס"לפנה 552−513)נבונאיד מלך בבל 

ראוי להזכיר גם את המהפכה . 041: 0224ובנושא זה דן גם הנדי . מקדשיו והעביר כספים ממקדשי אלים אחרים למקדש סין

שהיה , (ס"לפנה 0100−0025) II-המלך החתי מורשילי ה. ס"לפנה 01-חברתית של אחנתון במצרים במאה ה-הדתית

ומתואר , מספר שמצא שני לוחות עתיקים שעניינם ברית בין אל הסער ובין ערים בחתי, במצוקה עקב מגפה שפקדה את חתי

ו לאל הסער בתפילת. מורשילי דורש באלים באמצעות אורקל המאשר את הכתוב בלוחות. בהם מה שיקרה אם תיזנח הברית

בכל (. 52−31: 0110זינגר )מבקש את הסרת המגפה ומבטיח לחדש את הברית , תולה המלך את החטאים בתקופת אביו

' עמ, הרחבה בנושא בהמשך)הדוגמאות הללו הצלחת הרפורמות תלויה בהשתתפות האליטות החברתיות ובמיוחד הכוהנים 

81−84.) 
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.כנראה במטרה למגר את כוחה ,קורע ושורף אותה
107
רומר . 0−1ה ' זכ; 0−1ב  'חב; 0ג  – 2ב ' יח; 8ל ' וכן ביש 

 (. 022: 0104" )יהוה"שנמצא הוא אבן היסוד החדשה של הדת והפולחן ל" ספר התורה"טוען כי 

פולחניות אלא גם סיבות /ניתן כמובן להניח שמאחורי הרפורמה הזו מסתתרות לא רק סיבות דתיות

בדמותה של חולדה  שענייננומאחר (. טוייהן המובהקיםריכוז הפולחן בירושלים הוא אחד מבי)פוליטיות וכלכליות 

.בנושא הרפורמה מעבר לנדרש לצורך העיסוק בחולדה אין כאן, ותפקידה
108
 

 

 יםאלוהים באמצעות נביאל פנייהה

לצורך זה מקים יאשיהו את המשלחת . הוא אשרור הספר ומסריו, ננויוהחשוב לעני, השלב השני בתהליך הרפורמה

 .'היוצאת לדרוש בה

קוסמים ומגידי , נביאים)באמצעות מתווכים הקשורים לפרקטיקות של נבואה ודיווינציה  יםאלל הפנייה

בעיקר בהקשר של אירועי , של השליט בתרבויות המזרח הקדום הייתה חלק בלתי נפרד מהתנהלותו( עתידות

(.41: 0224 הנדי( )תהנהגתי/בשעת מצור או בעת מצוקה אישית, במהלך המלחמה, לפני יציאה לקרב)מלחמה 
109
 

א כג "שמ)הן ודוד ואביתר הכ;  (5−3יח ' שופ)בני דן והנער הלוי : ביניהן, זו היקרויות רבות במקראכ התנהלותל

הן נוכח האיום , (בדומה למשלחת של יאשיהו לחולדה)משלחות השרים ששלח חזקיהו אל ישעיהו ; (2−00

( 0−8לח ' יש; 0−00ב כ "מל)והן על רקע חוליו , (לז−ול עיהיש; 08−02ב "מל)האשורי בשעת מצור סנחריב 

בזמן מצור , באמצעות הנביא ירמיהו', הל פונהצדקיהו גם הוא  ;(52: 0112שילוני −רום; 032: 0284בלנטיין )

 (. 04−01לח , 0כא ' יר)נבוכדנצר על ירושלים 

שאין דבר יוצא דופן בפניית  ומעידות, באמצעות נביאים' הל פנייהדוגמאות אלו מציגות דפוס רווח של 

שלטונית -הבחירה של האליטה הדתית. אישה נביאה באמצעותההבדל היחיד הוא בכך שהפנייה נעשית . יאשיהו

                                                
107
גם לפעולת שריפת המגילה (. 028: 0113רופא )ואותו ביקש המלך להשמיד  שריפת המגילה מלמדת שיוחס לה כוח מאגי 

: 0282)אבוש : על טקסים אלה. המסופוטמיים maqlû-ה, והיא מזכירה את טקסי הכישוף, סממנים של טקס מאגי

143−150.) 

 
108
על החיבור . רחיב בעניינןרפורמת יאשיהו והאסכולה הדויטרונומיסטית אינן נושאים לדיון בעבודת המחקר הזו ולכן לא א 

רומר ; 0110נאמן ; ואילך 021במיוחד  [:0221] 0222קרוס ; 0220, 0220הדויטרונומיסטי ורפורמת יאשיהו ויינפלד 

 . ושם ספרות נוספת, 048−082: 0113רופא ; 0−00: 0222

 
109

   .18' עמ, הרחבה בנושא בפרק על בעלת האוב  
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החשוב ביותר של זמנה מעידה " ממצא"שתאמת את ה כדישל יאשיהו לפנות אל חולדה כאל סמכות רוחנית עליונה 

  .שיבות בהיררכיה הדתית שלטוניתעל כך שהיא כבר דמות ידועה ובעלת סמכות וח

אקרמן ' ס ;010−003 :0228קאמפ ; 52: 0285ברנר ; 132: 0281פריסט )כפי שמציעים הפרשנים 

ולא בלית , הבחירה המועדפת על המלך ושליחיו היאשחולדה  יש להניח, (530−534: 0111מרסמן  ;81: 0110

" ספר התורה"ראות של האישור האלוהי לאמיתות מייחס חשיבות לנִ , יש לשער, יאשיהו .ברירה הגיעו אליה

.רבת רושם, הוא נוקט במתכוון פעולה סמלית. שנמצא במקדש
110
נוצר הרושם שהרפורמה אינה יזמה פרטית של  

ובכלל זה , שהחוגים השלטוניים והדתיים, "ספר התורה"אלא נעשית בעקבות האות האלוהי של גילוי , המלך

.סמכו עליו את ידם, חולדה
111
 

 

 משלחת הנכבדים אל חולדה

יש להדגיש כי לא המלך שולח את . ניתן להניח שיאשיהו סומך על נושאי התפקידים שבמשלחת באופן אישי

אפשר שברור הן למלך והן למשלחת אל מי יש . אלא חברי המשלחת מיזמתם פונים אליה, המשלחת אל חולדה

חברתי -מעמדם חשובה לענייננו ביחס למעמדה הדתיבחינת הרכב חברי המשלחת ו. 'ה קבל  את דברלפנות כדי ל

 .של חולדה ואף עשויה להיות אחד המפתחות בסוגיית שאלת הבחירה בה

ן ֹׁה  כ יָׁה הַּ ק  ל  (.2ב לד "דה||  4כג , 4ב כב "מל)בימי יאשיהו " הכֹהן הגדול"משמש בתפקיד  ח 
112
הוא מעביר לשפן  

.מן חיזוק בדק הביתבז, בבית המקדש, לדבריו, שמצא "ספר תורה"הסופר 
113
  

                                                
110

ובו יקריא קבל עם את דברי הספר ', קיים את טקס חידוש הברית הקדומה עם הכאשר י, יאשיהו יעשה זאת גם בהמשך  

רומזת , "הברית הזאת"שמופיע בה הצירוף , 0−8יא ' ניתן להניח כי נבואת ירמיהו ביר(. 0−1ב כג "מל)שנמצא במקדש 

 .לאירוע הטקסי הזה

 
111
 .000−003: 0110נאמן : על החוגים שתמכו ברפורמה 

 
112
במחקר קיימת סברה כי חלקיהו הוא הכוהן הגדול הראשון . 12א ה "ימת היוחסין של בני צדוק בדהחלקיהו נזכר ברש 

לאחר הפסקה ארוכה מימי שלמה המלך עד לתקופת , שהביא לחזרתו של בית כוהנים זה לשמש בכהונה הגדולה, לבית צדוק

ליכט (. 030−030: א0235ליוור " )דולהאפשר שהרפורמה של יאשיהו כרוכה בתמורה שושלתית זו שבכהונה הג. "יאשיהו

ואין עדות לכוהן גדול מבית כוהנים , סבור כי מהטקסט המקראי עולה שבית צדוק שימש בכהונה גדולה כל ימי בית ראשון

, 02−02: 0111על מוסד הכהונה הגדולה ראו רּוק . 04−45: 0230הרן : כֹהנים, על כהונה(. 321−322: 0220)אחר 

 .382−215: 0100וגם מזרחי , 001−005, 051−050
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ר ֹׁפ  ס ן הַּ פָׁ בני , הוא אביו של ֲאִחיָקם הסופר וסבו של גדליהו, אשר קיבל את הספר מיד חלקיהו והעבירו למלך, שָׁ

,חוג הסופרים םהמשפחה נמנית ע. אחת המשפחות המיוחסות בממלכת יהודה
114
אשר נודעה לו חשיבות רבה  

.גורם חשוב בסיפור הרפורמהוהיא מהווה , במנהל הממלכה בישראל וביהודה
115
למשפחת סופרים זו מעמד  

 . והשפעה מתמשכת בחצר מלכי יהודה

יָׁה בין חברי המשלחת נזכרים גם יכָׁ ן מ  כ בֹור ב  עַּ
116
ל ך  מ  ד הַּ ב  יָׁה ע  ,וֲעשָׁ

117
נושאי תפקידים רשמיים בחצר  

 .המלך

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
113
אפשר שהסברה שחלקיה , ..."ופתחו וקראו' מצא חלקיה הכהן את ספר תורת ה", 8ב כב "בפירושו למל, ק"לדעת רד 

לפי )לפי שידע שהוא ספר תורה  –היינו , "ספר התורה מצאתי"עצמו קרא בספר לפני מסירתו לשפן נובעת מדברי חלקיה 

 (. 011הערה  020: 0118, ניין זהע בע"הערה של גפני על תה

  
114
 .0101−0102: 0238רייני : על הסופרים במקרא ובתרבויות המזרח הקדום 

 
115
(. 04כו ' יר)על השפעתו הרבה של אחיקם בן שפן בתקופת יהויקים ניתן ללמוד מכך שהצליח להציל את ירמיהו ממוות  

ולאחר מכן מינויו , "אשר על הבית"העלאת בנו גדליה לדרגת מעמדו הגבוה של אחיקם והשפעתו הרבה על יאשיהו ניכרים ב

על מעמדו החשוב של שפן הסופר ניתן (. 5−2מ ' יר)מנהיג שארית הפליטה בארץ , על ידי הבבלים למושלה של ארץ יהודה

. וזניושנמצא במקדש והוא זה שלוקח אותו אל המלך ומקריאו בא" ספר התורה"ללמוד מכך שהכוהן הגדול מביא אליו את 

מעידה גם היא מעמדו הרם של הסופר ( 00לו ' יר)ובתוך בית המלך ( 01לו ' יר)' הימצאותה של לשכת הסופר בתוך מקדש ה

 (.0104−0105: 0238רייני )

 
116
(. 00לו ; 00כו ' יר)שגם הוא שימש כשר בחצר יהויקים , עכבור מוזכר כאבי אלנתן. נזכר גם כשר של המלך יהויקים 

: 0220אחיטוב )ס "שישית לפנה-המתוארך למאות השביעית, "לחנניהו בן עכבר: "ופיע בחותם מירושליםהשם עכבור מ

000−000 .) 

 

117
, 1אוסטרקון )אנו למדים בעיקר מהופעתו במכתבי לכיש , כינוי לנושא תפקיד רשמי, כתואר" עבד המלך"על הצירוף  

ההנחה הרווחת . אדומיים וחותם פלשתי אחד, עמוניים, מייםאר, ובעוד כעשרים חותמות וטביעות חותם עבריים( 02שורה 

התואר מלמד . היה כללי ובא לציין שנושאו הוא בעל תפקיד חצרוני חשוב ורם מעלה" עבד המלך"במחקר היא שהתואר 

בדבריהם , חשיבות עבדי המלך מתבטאת בהשתתפותם באירועים שבהם הוא נוטל חלק. כנראה על הקרבה והנאמנות למלך

 .ושם ספרות נוספת, 031−030: 0110ליפשיץ : הם גם משמשים כעדים. יו ובעצות שהם נותנים לואל
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 ציבוריו עמד אישימ: חולדה הנביאה

 מעמדוייחוס 

,פחתי של חולדה הנביאה מוצגים באמצעות בעלהמעמדה וייחוסה המש
118
לֻּם בֶׁן  ס -ִתְקָוה בֶׁן-שַׁ ְרחַׁ ב הוא "בדה)חַׁ

ְסָרה {ָתְקהַׁת}נקרא בֶׁן תוקהת  ן חַׁ (.בֶׁ
119
לשאר הנכבדים ; בדומה לשפן הסופר)ם רשימת יחס בת שני דורות לשלּו 

ייחוסו ותפקידו מוזכרים על אף (. 1: 0115מקינלי )דבר המורה על ייחוס מכובד , (בסיפור הרפורמה דור אחד

ְבגִָדים"שלום מוצג כ. ואין לו כל תפקיד בסיפור הרפורמה, שהוא עצמו אינו נזכר שנית בטקסט ". שֵֹמר הַׁ

הייתה ( שמירה על בגדים –כמשתמע מן הצירוף )לא ברור האם המשרה . תואר זה אינו נזכר שוב במקרא/תפקיד

.בארמון המלך או במקדש
120
; 5כט , 4כח ' שמ)מופיע רבות במקרא בהקשר לכהונה " בגדים/בגד"שאזכור מאחר  

ם בן תקוה הוא הממונה על שמירת בגדי ואזי ייתכן ששלּו, ניתן לשער שמדובר בבגדי כוהנים, (ועוד 01כא , 4ו ' וי

שהיה  ,שפינחס המלבי: "המוכר מימי בית שני" המלביש"אולי בדומה לתפקיד . הפולחן של הכוהנים והלויים

; ד, מידות א, המוזכרת במשנה" לשכת פינחס המלביש"וכן , כב, ה, שקלים, ירושלמי" )מלביש בגדי כהונה גדולה

ם המציעה כי אזכור הבעל שלּו, (005: 0228)דבריה של קאמפ  לדעתי יש להסכים עם(. 558: 0220ייבין 

להציג את קרבתם  כדיואולי אף , תי מכובדורשימת היחס שלו הובאו על מנת להציג את חולדה כבעלת מעמד חבר

                                                
118

   .בהמשך 22'  עמ, בפרק על יעל –על הגדרת הנשים ומעמדן במקרא בהקשר המשפחתי   

119
, ר של יאשיהוושלּום בנו הבכו( 2ז ' עמ)ביניהן עבור שלּום בן יבש מלך ישראל , השם שלּום נמצא במקרא מספר פעמים 

: 0223כהן ' ג)השם היה נפוץ בארץ ישראל גם בתקופה שלאחר החורבן ובימי שיבת ציון (. 00כב ' יר)המולך אחריו 

380−384 .) 

 
120
במקדשי האלים בתרבויות המזרח הקדום היו נוהגים לשמור את הבגדים שלובשים הכוהנים ובאי המקדש האחרים בשעת  

אשר על ", 00ב י "היה ממונה פקיד ואפשר שהוא זה שנזכר במל"( מלתחה"כנראה )ה על חדר ז. הפולחן בחדר מיוחד

גם בארמונות המלכים היו מלתחות ופקידים אחראים . שעליו מצווה יהוא להוציא את מלבושי עובדי הבעל" המלתחה

ן חולדה הייתה ייתכן שהבסיס לפרשנויות שלפיה. 8−2ו ' כך למשל אס(. 0030−0030: 0230שטרן )למלבושי המלך 

ניתן להניח ". שומר הבגדים"בן תקוה כ שלּוםנובע מתיאור המשרה של ( 010−051: 0224אדלמן )נביאה של האשרה 

ת ָבֵתי : "שנעשה קישור לנשים האורגות בגדים לאשרה בתיאור של יאשיהו שהורס את בתי הקדשים בבית המקדש וַׁיִתֹץ אֶׁ

ר ְבֵבית יְהֹוָ  ְקֵדִשים ֲאשֶׁ ּנִָשים אְֹרגֹות ָשם ָבִתים ָלֲאֵשָרה הַׁ רמז לבגדי הרקמה שבהם  –" בתים לאשרה(. "2ב כג "מל)ה ֲאשֶׁר הַׁ

 (.288: 0251יונה -אבי( )02−08טז ' יח)כיסו את פסלי האלים 
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.לחוגי האליטה
121 
בניגוד לאלה ששמעו . ומאמתת את המסר האלוהי הכתוב בו "הספר"חולדה מאשרת את דברי  

, נראה שהיא מנוסה בדיבור ובהופעה בציבור. חולדה אינה מתוארת כנרעשת ונחרדת, לפניה "הספר"את דברי 

בדבריה היא ממלאת את . נבואת חורבן, אינה חוששת להשמיע את נבואתה ובדומה לנביאי התוכחה האחרים היא

דברי חולדה (. 031−035: 0222יפת )תפקיד האזהרה המוטל על הנביאים כדי להחזיר בתשובה את החוטאים 

 .  וההבטחה האישית ליאשיהו מתניעים את הרפורמה הפולחנית

-חולדה ומעידים על סמכותה הדתית חשיבותם ומעמדם של חברי המשלחת מלמדים על מעמדה של

הימצאות נבואת חולדה בהקשר התוכני הספציפי של רפורמת . חברתית ועל האמינות שלה בקרב חוגים אלה

 . יאשיהו תומכת בהנחה כי נשים בתפקידי נביאות לא נתפסו כתופעה יוצאת דופן

 

נ ה"מקום מושב הנביאה  ש  מ  ם בַּ לַּ ירּושָׁ  " ב 

-ה. זיהויו אינו ברור(. 00ב לד "דה||  04ב כב "מל" )משנה"במקום הנקרא , בת בירושליםחולדה הנביאה יוש

:HALOT 0140 וה-:BDB 020−021 , אחת המשמעויות עניינה ". משנֶׁה"מציגים מספר משמעויות למילה

יְ "כך למשל . שאחרי הראשון בסדר או בדרגה, משני, (00ב לא "דה, 2יא ' נחמ)' השני' לְֶׁך ָמְרֳדכַׁי הַׁ הּוִדי ִמְשנֶׁה לַּׁמֶׁ

ְשֵורֹוש (.1י ' אס" )ֲאחַׁ
122
או ( 08טו ' דב" )ִמְשנֶׁה ְׂשכַׁר ָׂשִכיר: "פי שניים, משמעות רווחת אחרת עניינה כפל 

תיאור מושב שני שערי חולדה בכניסה הדרומית של הר הבית ל בין מוצאים קשריש ש(. 08טז ' יר" )ִמְשנֵה ֲעֹונָם"

(.5: 0222לוריא )  השערים שני, (ב, מידות א) "במשנה" :סביריםומ "משנה"חולדה ב
123
 

                                                
121
אך , (000: 0110נאמן )הנביאים והסופרים בסוף ימי בית ראשון אמנם מועטות ומוגבלות , ידיעותינו על חוגי הכוהנים 

רק , מביניהם)תרמו את חלקם גם ביישום הרפורמה , כמו למשל משתתפי המשלחת, לא קשה להניח שאנשים מחוגים אלה

 (. 8ב לד "דה||  4ב כג "מל: חלקיהו הכוהן נזכר בשמו בקשר לרפורמה

 
122
 ". בבית אולפנא"ומתרגם , לימוד, י"מלשון שנ" במשנה"תרגום יונתן גוזר  

 
123
 מתארכו שהוא ,הקהירית הגניזה מן ירושלים מדריד מתוך ברסלבי יוסף מביא חולדה אודות שערי על ניןסיפור מע 

 ,חולדה שערי  ... שלמה אותו בנה מאז נשאר זה וצד : "...המדריך לשון וזו .הראשון הצלב מסע לפני שנה  150לכ־

 אל תולכנה אשר הכיפות באמצע ,עמוד ושם', הקטנה השמש'לה  יקראו ,אבן ובתוכן .הנביא שערי להם יקראו והערבים

 (מבפנים) מקום ואותו .זרתות ב"ג( העמוד של) היקפו .ישמעאל יתפללו בו אשר, (אמצע המסגד את תשאנה אשר: או)אמצע 

  (.00: 0222לוריא " )'במשנה בירושלים יושבת והיא' – המשנה שערי לו יקראו
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בהקשרים . עניינו שם של מקום או שעניינו ציון מעמד" במשנה"פסוקנו עולה השאלה האם לגבי 

וַׁיְצַׁו : "4ב כג "מופיעה המילה במשמעות של נושאי תפקיד במל, בפסוק זה" משנה"שעשויים לשפוך אור על הבנת 

ת לְֶׁך אֶׁ ּמֶׁ ף הַׁ סַׁ ת שְֹמֵרי הַׁ ִּמְשנֶׁה ְואֶׁ ת ּכֲֹהנֵי הַׁ ּגָדֹול ְואֶׁ ת ְׂשָריָה ּכֵֹהן : "08ב כה "מלו..." ִחְלִקיָהּו הַּׁכֵֹהן הַׁ ָבִחים אֶׁ ב טַׁ ח רַׁ וַׁיִקַׁ

ף ת שְֹמֵרי הַׁסַׁ ת ְשֹלשֶׁ נְיָהּו ּכֵֹהן ִמְשנֶׁה ְואֶׁ ת ְצפַׁ יכול " משנהי ה/כהן"הצירוף . 04נב ' בירהחוזר גם , "ָהרֹאש ְואֶׁ

: כך למשל בכתוב. ועניינו המעמד של הכוהנים הללו', משני'האחד מתבסס על המשמעות . להתפרש בשני אופנים

ְלִויִם ֵאת ֵהיָמן " יֲַׁעִמידּו הַׁ , (02, 2יא ' נחמ; 00ב לא "דה; 5וכן טז , 08−02א טו "דה" )ְוִעָּמהֶׁם ֲאֵחיהֶׁם הִַּׁמְשנִים... וַׁ

( 00−00: 0230)תפקיד כהני המשנה אינו ברור ולפי הרן . ויים ראשיים ולויים משנייםהמלמד על הבחנה בין ל

ידי אזכורי -אפשרות זו נתמכת על. אפשר שהיה זה תפקיד שמילא סגן כהנים בימי בית שני( 552: 0220)וייבין 

  "(.שריה כהן הראש", "חלקיהו הכהן הגדול" )"י המשנה/כהן"הכוהנים הבכירים לפני 

בו הוא  0−01ב כא "יפת בן עלי למלשל פירושו  על מבוסס" כהני המשנה"אחר להבנת הצירוף אופן 

ם יְהָֹוה קֹול : "01א ' פירוש זה מתבסס על הנאמר בצפ ,כשם של רובע" המשנה"מסביר את  יֹום הַׁהּוא נְאֻּ ְוָהיָה בַׁ

בֶׁר ּגָדֹו ִּמְשנֶׁה ְושֶׁ ָדגִים ִויָלָלה ִמן הַׁ עַׁר הַׁ שם הוא " משנה" מציע כי, (023: 0222)גם עודד  ". ל ֵמהַּׁגְָבעֹותְצָעָקה ִמשַׁ

" משנה"אפשר שהם כוהנים המשרתים במקום הנקרא " כהני המשנה", כלומר. של מקום או אזור בירושלים

אבל , היותו מקום מושבם של הכוהנים המשניים: ואפשר כמובן שהוא מלכתחילה נקרא כך על שם מעמדם)

אם אמנם מדובר בשם של מקום עולה השאלה האם מדובר באגף במקדש (. מקובל כשם מקוםכבר  –לענייננו 

 .או בשמו של רובע בירושלים" משנה"המכונה 

. פירושו הכוהן של רובע המשנה" כהן משנה"מציע כי התואר , 02, 2יא  'המסתמך על נחמ, ברקאי

ימי הבית הראשון היה מעמדו כשל עיר בפני אשר בשלהי , לדעתו השטח הגדול והאוכלוסייה הרבה של רובע זה

 (.52−30: 0282)שר עיר מיוחד וכוהן מיוחד  –הצדיקו שם מיוחד ואף פקידים רמי דרג , עצמה

הכוונה " משנה"כאשר ב, של מרחקים גדלים והולכים לראות בדברי צפניה תיאור ציורי אביגד הציע

והגבעות את סביבותיה , את העיר עצמה ואת היציאה ממנהשער הדגים מסמל , ("קֹול ְצָעָקה" נשמעמשם )למקדש 

שם משרתים כוהנים אשר השם של אחד האגפים או הלשכות במקדש  אהו" המשנה"ייתכן ש(. 54: 0281)

על כך אומר הופמן (. 4לה ' יר)מסופר כי ירמיהו התנבא בלשכת בני חנן במקדש ". כוהני המשנה"המכונים בשם 

שהיו כנראה מעין מקומות מגורים , פעילויות שונות נתקיימו בלשכות בבית המקדששה מן הטקסט המקראי עולכי 

 (. 033: ב0222)של נכבדים ובעלי משרות חשובים 
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, לפי רופא. בין בעלי התפקידים השונים הנזכרים במקרא כחלק מפקידות המקדש מצויים גם נביאים

.והם התמסדו כעובדי מקדש לצד הכוהנים מקצועי של נביאים-במשך תקופת המלכים התגבש מעמד חברתי
124
 

ה , 2ד , 03ב ' יר; 0ב כג "כגון מל, רופא מבסס את דבריו על האזכורים של כוהנים ונביאים יחדיו בכתובים שונים

 (. 080−081: 0113)ועוד  1ז ' זכ; 4ג ' צפ; 10

ת ִבירּוָשלַׁם בִַּׁמְשנֶׁה" ,לכן בֶׁ . בה של חולדה באזור כלשהו במקדשמקום מוש כנראה מתאר את" וִהיא יֹשֶׁ

שלפיה בטקסט הקצר שלפנינו כל פרט מוסיף משמעות לתיאור חולדה , הספרותית ביסודה, זאת על רקע ההנחה

, "במשנה. "ומעצם פניית משלחת המכובדים, רום מעמדה מובן מתיאור התפקיד והייחוס של בעלה. ופעילותה

לו רצה הכתוב לציין את אזור מגוריה של הנביאה . ודף או מיותרנמצא ע היה אילו בא לתאר את מעמדה, לפיכך

מרמזת שלמקום " בירושלים במשנה"ההתמקדות . הרי לשם כך די היה באזכור ישיבתה בירושלים – (ביתה)

שאולי הוא קשור למשתתפים נוספים , והוא שופך אור על היבט כלשהו בפעילותה, יש חשיבות" משנה"המתקרא 

בא לתאר את מקום " יושבת במשנה"ניתן להניח ש, מכל האמור לעיל". כוהני המשנה", פורמההלוקחים חלק בר

.שהיה כנראה באחת הלשכות במקדש או בשער של אחד מאגפי המקדש, פעילותה המקצועית
125
גם בתיאור מקום  

חַׁת: "ב בצורת הבינוני"פעילותה של דבורה הנביאה נעשה שימוש בשורש יש בֶׁת תַׁ ר ְדבֹוָרה ֵבין ָהָרָמה  ְוִהיא יֹושֶׁ תֹמֶׁ

יֲַׁעלּו ֵאלֶׁיָה ְבנֵי יְִׂשָרֵאל לִַּׁמְשָפט ְפָריִם וַׁ בהסתמך על התיאור הדומה של מקום מושבן (. 5ד ' שמ" )ּוֵבין ֵבית ֵאל ְבהַׁר אֶׁ

קום שבו ישבה חולדה היה מ" המשנה"ניתן להניח כי , אשר שימש אותן בפעילותן המקצועית, של שתי הנביאות

ואליו שמה פעמיה משלחת הנכבדים שנשלחה על ידי המלך יאשיהו , אשר אליו הגיעו אנשים להיוועץ בה, ציבורי

 .'הל פנותל

 

                                                
124

 .0230ונסון 'ג; 000−005: 0245הלדר : ית נביאי חצר ונביאי מקדשסוגי, על כתות מקצועיות של בני נביאים  

 

125
כי קשה לתאר נשים , אינו בתוך המקדש עצמו" המשנה"הנדי מביא ציטוטים מהפרשנות הנוצרית הקדומה שלפיהם   

די ללמד אין בה כ, ההדרה של נשים ממוסד הכהונה(. 03−02: 0101)אלא ממוקם ברובע אחר של ירושלים , נביאות במקדש

, גם אם במספר מצומצם, בתקופה המקראית נביאותקיומן של (. 18' עמ)על הדרה שלהן מתפקידים פולחניים אחרים במקדש 

 . ולא מן הנמנע שבנוסף לחולדה היו נביאות נוספות בתקופת המלוכה, נתפסה כנראה כנורמטיבית
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 ומאפיינים  מבנה –בואת חולדה ונ" התורה ספר "אשרור 

הנבואה כוללת . בעלי מבנה זהה( 08−01, 03−02כב )מורכבת משני חלקים ה הנבואלמשלחת  מוסרתחולדה 

ר יְהָֹוה ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל: "האופיינית לנבואה הקלאסית ,"נוסחת השליח"סחת פתיחה המכונה נו ּכֹה ", (05כב " )ּכֹה ָאמַׁ

ר יְהָֹוה ם"וכן , (08כב " )ָאמַׁ (.02כב " )יְהָוה-נְאֻּ
126
  

 

 נבואת החורבן ליהודה

' הודה ותולה את הרעה שיביא ההחלק הראשון הוא כללי ובו מאשרת חולדה את גזרת החורבן שיבוא על ממלכת י

ל" זֶׁה ְועַׁל-אֶׁ ָּמקֹום הַׁ ֵספֶׁר"בהתאם ל" יְֹשָביו-הַׁ כעונש על כך שהעם עזב את אלוהיו ופנה לפולחן של אלים " ִדְבֵרי הַׁ

(.05ב לד "דה||  02ב כב "מל)אחרים 
127
ְטרּו ": של בני יהודהחטא הפולחן את חולדה מדגישה בדבריה   וַׁיְקַׁ

( 8ב כג "מל)יאשיהו  רפורמה שמבצעתיאור הנזכר בזה חטא  .לעבודה לאלים זריםכביטוי  ,"ִריםֵלאֹלִהים ֲאחֵ 

שגם הוא ראה בו את הסיבה , (ועוד 01, 00, 8, 5מד ; 01, 4יט ; 05יח ; 2ז ; 03א ' יר)ובנבואות ירמיהו 

בלת ומקובלת על כל הי הנבואה היחידה של אישה במקרא המתקזו(. 040: א0235ליונשטאם )העיקרית לחורבן 

במיוחד רב הדמיון לנבואות " )קלאסיים"היא זהה כאמור בתוכן ובסגנון לנבואות של הנביאים ה. הפרשנים

: 0220ינפלד יו)ים הנחשבים אופייניים לטקסטים דויטרונומיסטים שונונמצא בה גם ביטויים וניבים , (ירמיהו

, 00ב כא "ובמל 04ב יז "למשל בשמ כמו, (08ב לד "דה || 03כב " )הנני מביא רעה(: "0: 0115מקינלי ; 038

.המתייחס בדרך כלל למקדש בירושלים, (02−08ב לד "דה||  02−01, 03כב ) "המקום הזה"; 01, 03
128
לא  

.לכל ממלכת יהודה ולימתכוונת למקדש או א חולדהלגמרי ברור האם 
129
חלקה הראשון של , לפי התיאור המקראי 

 .ואילו דבריה לגבי גורלו האישי של המלך התגשמו רק בחלקם( ורבן יהודהח)התגשם במלואו אה נבוה

                                                
126
המקראי הבסיסי התופס את האל כשופט ואת תפקיד  נוסחאות אלו מופיעות בנבואות אשר בהן בא לידי ביטוי הרעיון 

 (.021−020: 0113רופא )' מעין כרוז לדברי ה, הנביא כשליח

 
127
ספר מלכים והנביאים ירמיהו ויחזקאל מצביעים על התאמה בין מידת העונש למידת , (405: 0112) שילוני−לפי רום 

 (. 02ז ' יח; 2−8מד , 02ה ' יר; 0כה −  08כד , 4כד −  12ב כג "מל)החטא 

 
128
 .05יח ; 2−01ב ו "מל; 15, 02−11א ח "מל; 02ט , 03ז ' 2יהושע ה ; 01כט , 2כו , 5יא , 2ט , 10א ' כפי שכתוב בדב 

 
129
; 202: 0234גריי )הפרשנים השונים מסכימים כי נבואת חולדה כוללת שילוב בין רבדים קדומים ורבדים מאוחרים  

 (.02: 0283וואלאס 
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 נבואה האישית ליאשיהוה

אלא היא , בעוד בחלק הראשון חולדה אינה נוקבת בשם המלך ואינה כוללת אותו בין אלה שהנבואה מופנית אליהם

 היא, ואה האישית אל יאשיהוהנב, הרי שבחלק השני, (05ב לד "דה||  02ב כב "מל)גוף שלישי רבים ב משתמשת

מלווה בדברי הרגעה  היאאבל , חולדה אמנם חוזרת על נבואת החורבן ליהודה". מלך יהודה"פונה ישירות אל 

החלק  .תהיה דחייה בביצוע העונש וחורבן יהודה לא יחול בימיו' מסבירה כי עקב אמונתו בה ,חולדה. ועידוד למלך

אופן התנהלותה אופייני לנביאים אחרים . לקבל מידע על גורלו האישיהשני של הנבואה עוסק בבקשת יאשיהו 

, חולדה אינה חוששת להשמיע דברים קשים למלך ולנכבדים. במקרא המשמשים כשליחי האל ומעבירים את מסריו

".ִאיש"ולכנות את המלך 
130
מעידה על המצוקה  ,שהבקשה האישית שמועברת על ידי המשלחת לחולדה נראה 

את התקווה שבעקבות מילוי דברי הנבואה הנאמרים  והנבואה האישית מספקת ל. נמצא יאשיהו הנפשית שבה

אשר ניצל פעמיים ממוות , בדומה לגורלו של סבו חזקיהו, בחלקה הראשון יידחה חורבן ממלכתו לפחות עד למותו

(.4−3כ ; ב יט"מל)' החזקה בה  עקב אמונתו
131
לנבואת ישעיהו הנביא בנבואה האישית ליאשיהו קיים דמיון רב  

.ודחיית חורבן יהודה בימיו" מות המלך"במיוחד בנושא של  ,למלך חזקיהו
132
  

ל" ָך עַּ פ  ֹׁס  ל-א תָׁ א  פ  נ ֱאסַּ יָך ו  ֹׁת  לֹום-ֲאב שָׁ יָך ב  ֹׁת  ר ב  חולדה מנבאת למלך יאשיהו כי ימות  (:12כב " )ק 

א נהרג במגידו בקרב נגד המלך המצרי שכן הו, אך נסיבות מותו של יאשיהו סותרות את דברי הנבואה, בשלום

.הוא הובא לירושלים ונקבר עם אבותיו, עם זאת(. 01−04ב לה "דה||  02−11ב כג "מל)פרעה נכֹה 
133
  

                                                
130

היא אולי ניסיון להציג את חולדה כנביאה עצמאית ובלתי תלויה שאינה כפופה למרות המלך אלא " ְמרּו ָלִאישאִ "הפנייה   

 .לסמכות אלוהית בלבד

 
131
אין לשער שתיאור . תיאור רפורמת יאשיהו בפירוט כה רב יכול להתפרש רק כמסר של תקווה לבני זמנו של המחבר" 

" ומו מוצגת הקביעה שגורלה של ממלכת יהודה נחרץ ולא ניתן יהיה עוד לשנותובחיבור שבסי, מלכתחילה, הרפורמה נכתב

 (. 52: 0110נאמן )

  
132
, "לכן"ו" יען"בספר מלכים באה לידי ביטוי התלות המובהקת בין חטא ועונש באמצעות השימוש במילות הקישור  

כ , 00, 8יג )יחזקאל , (8כח , 4יט , 04ה )רמיהו י, (01כט , 3ח , 03ג )המאפיינות נבואות תוכחה רבות של הנביאים ישעיהו 

 .ועוד( 03

 
133
הוא מציג את מותו של . י עומד על הקושי ומסביר את הסתירה בין נסיבות מותו של יאשיהו ונבואת חולדה"בעל דה 

רכמיש מלך אשור בכ לצדנגד הבבלים פרעה נכה במסעו דרך ארץ ישראל כדי להלחם " שיצא לקראת"יאשיהו כעונש על כך 

הוא מציג , עם המצרים או כדי להצדיק את המוות של יאשיהו בקרב, כדי ליישב הסתירה מול נבואת חולדה. אשר על הפרת
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יָך : "הנבואה האישית ליאשיהו כוללת שלוש הבטחות ביחס לגורלו ל | ָלֵכן ִהנְנִי אִֹסְפָך עַׁל ֲאבֹתֶׁ ְפָת אֶׁ ְונֱֶׁאסַׁ

יָך  ָתה : "לאברהם בברית בין הבתרים' זאת בדומה להבטחת ה(. 08ב לד "דה||  01ב כב "מל..." )םְבָשלֹו| ִקְברֹתֶׁ ְואַׁ

יָך ְבָשלֹום ל ֲאבֹתֶׁ והוא מקביל במשמעו  01ב ' מופיע בשופ" נאסף אל אבותיו"הביטוי (. 05טו ' בר..." )ָתבֹוא אֶׁ

יָך"ול( 02מט ' בר" )נאסף אל עמיו"ל ּמֶׁ ל עַׁ ְפָת אֶׁ ף ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְונֱֶׁאסַׁ ר נֱֶׁאסַׁ הצירוף . ועוד( 01כז ' במ" )ּגַׁם ָאָתה ּכֲַׁאשֶׁ

יָך" ל ִקְברֹתֶׁ ְפָת אֶׁ (.05−03: 0111)לפי הרן כוונתו לעצם הקבורה , המופיע כאן" ְונֱֶׁאסַׁ
134
טו ' ק בפירושו לבר"רד 

ומזכיר את  ,"ה לבניךשלא תראינה עיניך בכל הצרות האלה אשר תקרינ, תמות בשלום": "בשלום"מסביר את  05

ניתן אם כך להסביר את דברי חולדה כהבטחה ליאשיהו שבזמן שימות ממלכת יהודה . ההבטחה הזאת ליאשיהו

משקפת את נסיבות מותו של  י"קרוס סבור שגרסת דה. (011: 0104רומר ) עדיין תיכון והוא לא יראה בחורבנה

,(028: 0228)יאשיהו 
135
חיית חורבן ממלכת יהודה הודות לצדיקותו של יאשיהו כד" בשלום"וכי ניתן לפרש את  

לעומתו סבור הלפרן כי בספר מלכים ביטוי זה מדבר על מוות (. 083: [0221] 0222קרוס )וחזרתו בתשובה 

 (.511: 0228)טבעי ולא אלים 

ת ניתן לפרש שהכוונה בנבואת חולדה הנה שיאשיהו ימות ויקבר בקבר אבותיו ולא באדמ, נוסף על אלה 

תפיסת הגלות כפי . ומת שם( 00כג )ונכדו יהויכין הוגלה לבבל ( 14כג )בנו יהואחז מת במצרים , בניגוד אליו. נכר

שעניינם בעיות של  ,שהיא באה לידי ביטוי בנבואת חולדה מדברת על קבורה בארץ ודומה ברוחה לדברי ירמיהו

, בנבואה האישית נותנת חולדה ליאשיהו תקווה(. 01טז )זהות דתית לנוכח התמודדות עם אלים אחרים בגלות 

 (.5−3ב כ "מל)גם כן בנבואה אישית , בסגנון דומה לזה שנתן הנביא ישעיהו למלך חזקיהו

החלק הראשון של נבואת . במחקר רווחת הדעה כי בנבואת חולדה משתקפות מסורות שונות וקולות שונים

תן לשייך אותו למקור הקשור לאסכולה הדויטרונומיסטית ובכך ני, חולדה משקף מצד אחד את חורבן בית ראשון

                                                                                                                                                  
, יאשיהו מסרב, פרעה מנסה להניא את יאשיהו ממלחמה. 'את יאשיהו באירוע הזה כחוטא שלא זיהה את פרעה נכה כשליח ה

טלשיר ; 501: 0228הלפרן : להרחבה בנושא. שם מת ונקבר עם אבותיומועבר לירושלים ו, נפצע במהלך הקרב במגידו

0223 :001−013. 

 

 
134

יָך"עוד על הביטוי   ל"על . 133−138: 0281פריסט ": אִֹסְפָך עַׁל ֲאבֹתֶׁ ְפָת אֶׁ יָך-ְונֱֶׁאסַׁ  :0223ון קולן : "ְבָשלֹום ִקְברֹתֶׁ

 .045−054: 0114נאמן : דעל הקונבנציות של נוסחאות הקבורה של מלכי בית דו. 053−031

   

135
[: 0221] 0222)קרוס סבור כי בנבואת חולדה נמצא גרעין של סיפור עתיק אמיתי הקודם למותו האלים של יאשיהו  

 (. 43הערה  083
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המתבטאת בנבואה , יותר לתקופת מלכות יאשיהו קרובהומצד שני מציגה הנבואה מציאות ש, שלאחר החורבן

(.083: [0221] 0222 קרוס; 133−138: 0281פריסט " )ונאספת בשלום אל אבותיך" ,האישית ליאשיהו
136
 

 (.30: 0100)גרסה של סיפור קצר יותר שנכתב ונערך בתקופת יאשיהו נאמן מציע שסיפור חולדה הוא 

חורבן  –ופנייה לאלים זרים לבין העונש שיבוא ' הזיקה בין עזיבת עבודת הבשני חלקי הנבואה מדובר על 

אלא אולי אך במעורפל בביטוי )אך אין בה אזכור של ריכוז הפולחן בירושלים ואין מדובר על עונש הגלות , יהודה

לדעת נות נבואת חולדה היא העדות הקדומה ביותר לדעה הקושרת את חורבן בית ראשון עם "(. על אבותיך"

 (.22−81 :0280)עדות שהטביעה את חותמה על הספרים ההיסטוריים של המקרא , הסינקרטיזם הדתי

העימות הנבואה האישית של חולדה ליאשיהו ניתנת כנראה בתחילת מלכותו ומשקפת את התקופה שלפני 

ולכן הנושא החשוב גם בנבואה  ,'שיאשיהו מתנהג בהתאם לדרישות ה מתוך הכתוב ניתן ללמוד. עם המלך המצרי

יש הסבורים כי מאחר . ירושלים ותושביה, האישית אינו העונש של יאשיהו אלא החורבן שיבוא על יהודה

; 100: 0220ויויאנו )הדויטרונומיסטית היא אינה מאפיינת את האסכולה , שהנבואה ליאשיהו התקיימה רק בחלקה

 ( 05−03: 0111הרן  ;083: [0221] 0222 קרוס

ועל , חברתית-מעידה על תודעה ומעורבות פוליטית, על חלקה הכללי וחלקה האישי, נבואת חולדה 

ין בדומה ליחסים ב)בהיבחרה לספק מידע על גורלו האישי של המלך , בעיני צמרת השלטון חולדההאמינות שיש ל

אישורה של חולדה למהימנות הספר ונבואתה על חורבן הממלכה בעתיד המיידי (. כ−ב יט"חזקיהו וישעיהו מל

 (. 012: 0222זביט " )הקנו לתורה שנתגלתה מעמד של מסמך רלוונטי ובעל תוקף מידי", (03−02ב כב "מל)

 

                                                
136
דויטרונומיסטי קרוב לזמנו -פרשנים שונים סבורים כי סיפור יאשיהו מכיל חומרים מסוימים שנכתבו על ידי מקור פרה 

ושם ביבליוגרפיה רחבה  41−35: 0110נאמן )בשילוב עם מחברים נוספים מאוחרים יותר של האסכולה הזו , ושל יאשיה

 (.בנושא
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  כוהנית והבחירה בחולדה-ניתופוליטיקה חצר: מיהואש ליאשיהו

ניתן . שייכת לחוגי בעלי התפקידים במקדשהמוכרת וידועה ' כנביאת ה חולדה הצעתי לראות אתכה  עדבדיון 

-וכמובן עצם הפנייה אליה משקפים את חשיבותה ואת מקומה בהיררכיה הדתית" משנה"להניח כי מקום מושבה ב

, אף מצד המלך עצמו ואולי, ניתן אף להניח שקיימת ציפייה מצד אותם חוגים שאליהם היא שייכת. שלטונית

 . יהלמו את הרעיונות התיאולוגיים שלהם השדברי

כדי לנסות לענות על שאלת הבחירה של משלחת הנכבדים בחולדה הנביאה ולא בנביאים אחרים בני 

בתוך כך אציג  .אתמקד בקצרה בחוגי הכהונה והאליטה החצרונית שהובילו את הרפורמה והיו בין מבצעיה ,זמנה

שכן הנסיבות הפוליטיות מבית ומחוץ , ר הרפורמה של המלך יהואש ולחוגים שהשפיעו עליההשוואה לסיפו

יהואש הומלך לאחר רצח אביו . (כד−ב כג"דה|| ב יב "מל)בסיפור רפורמת יאשיהו דומות לאלה שבסיפור יהואש 

ינת באי שקט מדיני תקופת מלכותו מאופי. אחזיה בהיותו בן שבע שנים והיה נתון להשפעת הכוהן הגדול יהוידע

גם המצב המדיני . מסע כיבוש של חזאל מלך ארם שביקש להפוך את כל ארץ ישראל לטריטוריה שלו –מחוץ 

 . המתבטאת במחלוקות פנימיות בין המלך לחוגי הכוהנים סביב נושא שיפוץ המקדש, מבית לוקה באי יציבות

ושל מקומה של  ,שורים לרפורמת יאשיהוהדמיון בין סיפורי שני המלכים מאפשר בחינה של החוגים הק

 חולדה הנביאה ביחס אליהם מתוך פרספקטיבה הקשורה למלחמות הנהגה בין חוגי כהונה וקבוצות אליטה אחרות

בעיקר מעמד , ניתן לראות התחזקות או היחלשות של שכבות חברתיות מסויימות בתרבויות השכנות לישראלגם )

מעורבותו והשפעתו של מעמד זה היוותה גורם משמעותי בהצלחת . חברתיות-רפורמות פולחניותבימי , הכוהנים

 (.20' עמ 013כמוצג בהערה , הרפורמה או בכישלונה

ב "מל)גם בין המלך ובין העם ו, המלך והעם'  נכרתת ברית בין ה  בסיפור יהואש ,בדומה לסיפור יאשיהו

,(03ב כג "דה||  02יא 
137
כמו גם )בסיפורים הללו . יהור יהודה מהפולחן הזרכך מתחילות הפעולות לט-ומיד אחר 

שהביא עימו מבבל" ספר התורה"עזרא והקראת על בסיפור 
138

פעולות , מבצעים המנהיגים טקסים פומביים( 

                                                
137
הרטום : מרכזיותו ועל הדעות השונות למקורו, המתאר את מערכת היחסים בין עם ישראל לאלוהיו" ברית"על המונח  

 .081-028: 0110 ויינפלד: במקרא ובמזרח הקדום" ברית"על ; 142−150: 0254

  

138
במעמד כל " ספר התורה"פולחני הנהיג רפורמה דתית וחברתית שלוותה בהקראת /ששימש כמנהיג הדתי, גם עזרא הסופר 

 (. י' נחמ)בין העם לאלוהיו ( אמנה)ובאשרור הברית , (ח' נחמ, חג הסוכות)בפעולות טקסיות של חגיגות , העם בירושלים
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כנראה כדי לקבל הסכמה רחבה למהלכי , חברתיות-בהשתתפות האליטות הדתיות, קבל עם ועדה, סמליות ציבוריות

.הרפורמה שלהם
139
  

קבוצה נוספת הנזכרת בהקשר . הן ולצדו כוהני המשנהועי רפורמת יאשיהו עומד חלקיהו הכבראש מבצ

ף"לחוגים מבצעי הרפורמה היא  סַׁ אלה נזכרים בסמיכות לכוהן הגדול חלקיהו וכוהני . (01ב יב "מל) "שְֹמֵרי הַׁ

ו: "זריםה האליםשל פולחן כלי המשתתפים בטיהור המקדש מו( 2ב לד "דה||  4כב ב "מל)המשנה  ת  וַׁיְצַׁ לְֶׁך אֶׁ ּמֶׁ הַׁ

ֵּכִלי ף ְלהֹוִציא ֵמֵהיכַׁל יְהָֹוה ֵאת ָּכל הַׁ סַׁ ת שְֹמֵרי הַׁ ִּמְשנֶׁה ְואֶׁ ת ּכֲֹהנֵי הַׁ ּגָדֹול ְואֶׁ ם ָהֲעׂשּויִם לַׁבַׁעַׁל ְוָלֲאֵשָרה ִחְלִקיָהּו הַּׁכֵֹהן הַׁ

ָשָמיִם וַׁיְִׂשְרֵפם ִמחּוץ ִלירּוָשלַׁם ְבשַׁ  ת ֲעָפָרם ֵבית ֵאלּוְלכֹל ְצָבא הַׁ נראה שגם (. 4כג ב "מל" )ְדמֹות ִקְדרֹון ְונָָׂשא אֶׁ

את יש המזהים . גם על הסדר והמשמעת בבית המקדש יםכוהנים הממונכ משמשים" שמרי הסף"בתקופת יהואש 

דות"קבוצת הכוהנים הממונה על ידי הכוהן הגדול יהוידע ונקראת בשם  עם" שמרי הסף"  08 ,8, 3יא ב "מל" )פקֻּ

בסיפור  (.03−02כט )בירמיהו גם " שמרי הסף"ניתן לקבוצת כוהנים המזוהה עם " פקידים"השם (. 08ב כג "דה|| 

והוא , להמלכת יהואש ולגידולו, מתואר יהוידע הכוהן כאחראי למרד נגד עתליה( ב כג"דה|| ב יא "מל)יהואש 

.יהואש מהווה גורם בעל השפעה בחצר המלך ומשתתף בניסיון הרפורמה של
140
חוגי הכוהנים והאליטה בסיפור  

בין חוגי . ביצוע הרפורמה שלובשותפות יהואש הם הקבוצות המשפיעות פוליטית ודתית בתקופת שלטונו ו

 (. 01ב יב "מל)כממונה על גביית תרומות למקדש " שמרי הסף"הכוהנים מופיעה גם קבוצת 

יחד עם כוהן , מוד ממאסרם לאחר החורבןניתן לל" שֹמרי הסף"סמכותם והתנהגותם של , על מעמדם

שמרי "על ניתן ללמוד , בנוסף. לאחר מכן הם הוצאו להורג בבבל(. 04נב ' יר= ב כה יח "מל)הראש וכוהן המשנה 

                                                
 
139

 –ורמות בתרבויות השכנות בכך שהמלכים לא הצליחו לשכנע את שכבות המלומדים נאמן מסביר את כישלון הרפ 

כך למשל ביחס למהפכה (. 001: 0110)בנחיצות הרפורמות ובבסיס התיאולוגי שלהן  –הכוהנים והסופרים , הפקידים

מקדשים השונים שפגעה קשות בחוגי הכוהנים והמשרתים ב, ס"לפנה 01-חברתית של אחנתון מלך מצרים במאה ה-הדתית

הוחזרו הפולחנים הקודמים למקדשים וחוגי הכוהנים , לאחר מותו סולק פולחן האל אתן. במצרים ועוררה עליו את כעסם

 . גם במסופוטמיה וחתי בוטלו הרפורמות לאחר מות המלכים הרפורמאטורים. תפסו שוב את מקומם באליטה החברתית

 

140
לפי ספר מלכים יהוידע : יבות רבה עוד יותר מזו המיוחסת לו בספר מלכיםי מייחס ליהוידע תפקיד בעל חש"ספר דה  

ואילו , (02ב יא "מל" )הכרי והרצים", "עם הארץ"משמרות הכהונה ו, שרי המאות: מנהל את ההפיכה בעזרת כוח צבאי

(. 08−02ב כג "דה)שם מועברים עיקר התפקידים מן הגוף הצבאי ללויים ולכוהנים . י בעלי התארים אינם אנשי צבא"בדה

הנחת . במקדש' י קיים מאמץ מכוון לתאר באופן רציף את תולדות עבודת ה"הסיבה להבדל נעוצה בכך שבספר דה, לפי יפת

, היסוד של עיצוב הפולחן מציבה את הלויים והכוהנים בכל התפקידים הקשורים לעבודת המקדש ובכללם תפקידי שוטרים

 (.025−000: 0222) שומרים ומשוררים, שוערים, שופטים
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" פקיד נגיד"פשחור כבראשון מתואר . ירמיהו הנביאלבין הן ופשחור הכהעימות בין משני אזכורים בעניין " הסף

כֶׁת-עַׁל אֹתֹו וַׁיִֵתן: "סר אותווירמיהו וא כה אתמבבית המקדש אשר  ְהפֶׁ ּמַׁ מכעיסה בבלית -משום שנבואתו הפרו ,"הַׁ

ר" :ירמיהו על פשחור ביחס לחורבן יהודהמדברי (. 0−0כ ' יר)אותו  ר-ֲאשֶׁ ָשקֶׁ ניתן , (3כ ' יר" )נִֵבאָת ָלהֶׁם בַׁ

לפעילות בתחום הנבואי ואולי היה קשור פשחור במקדש לא היה מנהלתי בלבדתפקיד ללמוד ש
141
: 0222ברין ) 

הן ושנשלחו אל צפניה בן מעשיה הכ( איגרות" )ספרים"מספר על ( ואילך 04כט ' יר)האזכור השני (. 004−005

ובהם הוא גוער בכוהני המקדש על , (כנראה נביא שקר בבבל)ויתר רעיו אנשי ירושלים בידי שמעיהו הנחלמי 

, (02כט " )הענתותי"שמעיהו מכנה את ירמיהו . אחרים מלהתנבא במקדש" משוגעים"שאינם מונעים מירמיהו ו

.מוצאו מכהונה שאינה קשורה לכוהני המקדשל ביחסאולי 
142
התכתבות זו מעידה גם היא על חשיבותם של כוהנים  

 .אלה הממשיכים לפקח על ענייני המקדש ממקום גלותם בבל

המתקיימת במקדש שנים רבות ואמונה על , הניםהיא קבוצה רמת דרג של כו" שמרי הסף"עולה אפוא ש

.וייתכן שאף מחוצה לו, השלטת הסדר והמשמעת בתחום המקדש
143
בידיהם הסמכות לגרש או לאסור את מי  

.מקובלים עליהםשדבריו אינם 
144
 ."פרסונה נון גרטה"נראה שבחוגי כוהני המקדש בזמן יאשיהו היה ירמיהו  

.ובעלת מהלכים במקדשיש לשער שחולדה הייתה מקושרת היטב 
145
" משנה"מקום מושבה של חולדה ב 

חוגי הכוהנים , "שמרי הסף"וכנראה גם אל , "כהני המשנה"מלמד על הקשר שלה לקבוצת הכוהנים המכונים 

                                                
 
141

 .552, 542−551: וביחס לפשחור, 541−525: 0220ייבין : על מערכת הפקידות בישראל ויהודה 

 
142

, שהותנעה על ידי הכוהן הגדול, שעיקרה ריכוז הפולחן וביעור הבמות, אם נקבל את ההצעה כי הרפורמה של יאשיהו 

ואולי אף ניסיון לכונן בלעדיות , כלכליים של כלכלת המקדשקשורה במאבקי כוח על שליטה בכהונה הגדולה ובמשאבים ה

השייך , אזי ייחשף גורם נוסף בבסיס המריבות בין כוהני המקדש בירושלים לבין ירמיהו הנביא, של הכהונה הירושלמית

 .למשפחת כוהנים מענתות

 
143

 (.02ט )לאוהל המשכן הם הלויים " שמרי הספים"א "בדה  

 
144

שהביאה לא פעם לעימותים בין , ה ביחס לסמכות בין כוהנים ונביאים בענינים הקשורים לדת ופולחןגרב מצביע על חפיפ  

 (. 008−002: 0114)שתי הקבוצות 

 

145
שימוש זה . הוא כוהני ואינו מופיע בטקסט המיוחס לדויטרונומיסט" תאסף"השימוש בפועל ( 132: 0281)לטענת פריסט   

 .ה לחוגי הכהונהבנבואת חולדה מעיד לדעתו על קרבת
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(.4כג )המנהלים את ביצוע הרפורמה בהנהגתו של חלקיהו הכוהן הגדול 
146
בניגוד לעימות בין ירמיהו הנביא  

מדוע נעשתה  ,אם כך ניתן אולי להסביר. הכוהן הגדול משתף פעולה עם חולדה הנביאה חלקיהו, ופשחור הכוהן

אל חולדה  ,שכללה את הכוהן הגדול שפן הסופר ונכבדים נוספים מחצר המלך יאשיהו ,הפניה של המשלחת

המועדפת  הבחירהמשמע זוהי . חולדה הייתה שייכת לחוגי המקדש והשלטון, בניגוד אליו: הנביאה ולא אל ירמיהו

 . על נושאי המשרות הרמות של המלך יאשיהו

 

 הדגשיםסיכום ו

מחבר הטקסט בחר לרמוז לנו על מעמדה . דמותה ופעילותה של חולדה הנביאה מתוארים בקיצור ובצמצום

, כל יתר קורותיה של אישה זו. ולהביא בעיקר את דברי נבואתה, באמצעות אזכור בעלה וציון מקום מושבה

כפי שבאה לידי ביטוי , אנחנו יודעים שבהחלטתה. נעלמים מעינינו ,ספק יוצאת דופן מבחינות רבותשהייתה ללא 

היא הייתה שותפה לרפורמה שהשפיעה השפעה דרמטית על התפתחותה , בדברים שאמרה למשלחת המלך יאשיהו

ידה במקרא שנבואתה סיפור של האישה היח הואסיפורה של חולדה . של הדת היהודאית ואחר כך גם הדת היהודית

נקודת מפנה שהביאה איתה שינויים רבים  .השפיעה על נקודת מפנה בתיאולוגיה של הדת והפולחן ביהודה

ובכל זאת לא זכתה לכבוד ולמקום הראוי לה בפנתיאון  ,בהתפתחות החיים הרוחניים של העם היהודי לדורות

 . המקראי

ובכך היא מייצגת את הגיבורה הנשית המקראית חולדה היא הנביאה היחידה שנבואתה נמסרת במקרא 

 .  הנבואה –בתחום שנתפס כבעל חשיבות עליונה בתקשורת בין בני ישראל ואלוהיהם 

 

 

                                                
146
היו בקרב הכהונה והממסד , (על רבדיה השונים)למרות ההשפעה הרבה של האידיאולוגיה הדויטרונומיסטית , לפי נאמן 

ואת עקבותיהם ניתן לראות בבירור בטקסט , שהתנגדו לריכוז הפולחן ולרעיונות הנוספים של הרפורמה, גם קולות אחרים

 (.108−116: 0110)מדבר המקראי ובמיוחד בספר בראשית עד ב
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 שיתוף פעולה –יעל ודבורה   :צמד שני –ה  פרק

 –המופיעות בסיפור אחד , דבורה הנביאה ויעל אשת חבר הקיני, רק זה עוסק בצמד נשיםפ

יָאה"דבורה מכונה . ה−הכנענים בשופטים דסיפור המלחמה נגד  ה נ ב  שָׁ אך עיסוקה  "א 

ידֹות"והיא מתוארת גם כ אינו מובהק וברור' כנביאת ה פ  ת לַּ ש  ת"וכמי ש" א  ה א  טָׁ ֹׁפ  -ש

ל א  רָׁ  ". י ש 

טבעי -שעיסוקה המקצועי כמתווכת בתחום העל, דמות השנייה היא יעל אשת חבר הקיניה

המלך שאול ושמואל הנביא , בין סיפור מפגש בעלת האוב. לבדאלא נרמז ב, איננו ברור

קיימים קווי דמיון  ,לבין סיפור מפגש יעל אשת חבר הקיני וסיסרא שר הצבא הכנעני

לבין אישה ' גם סיפור המלחמה בכנענים מציג שיתוף פעולה בין נביאת ה. יםתמטי

הנבואה והדיווינציה  – כאשר שתי הפרקטיקות, הגדת עתידות/העוסקת כנראה בדיווינציה

 . נמצאות על אותו הרצף ומשיקות זו לזו –

 

 יעל אשת חבר הקיני

 

 המפגש בין יעל וסיסרא  : מבוא

 :ובין יעל אשת חבר הקיני מופיע בספר שופטים בשתי גרסאות, שר צבא יבין מלך חצור, תיאור המפגש בין סיסרא

"(.שירת דבורה)" 04−02ה , וגרסה פואטית, 02−00ד , גרסה פרוזאית
147
המלחמה על  מספריםשני הטקסטים  

דבורה . דבורה ויעל –שתי נשים גיבורות המעורבות במעשי ישועה ואלימות בהם מוצגות ובין ישראל והכנענים 

ברק מבקש מדבורה שתצטרף . יוזמת את המלחמה בכנענים ואחראית לגיוס ברק בן אבינעם ולארגון צבא מתנדבים

נבואה חידתית גם משמיעה  היא. לבני ישראל' יעה דבורה נבואה על הניצחון שיביא הובתגובה משמ, למלחמה

ת-ִּכי ְביַׁד: "שלא ייזקפו לזכות ברק, ביחס לתוצאות המלחמה דבורה (. 2ד ' שופ" )ִסיְסָרא-ִאָשה יְִמּכֹר יְהָוה אֶׁ

חון על הכנענים בורח סיסרא לאחר הניצ. מצטרפת ללוחמים היוצאים למלחמה ואף נותנת את האות לתחילת הקרב

הורגת יעל את סיסרא ומגשימה בכך , בסופה של התרחשות שרוב פרטיה מעורפלים. לאוהל יעל אשת חבר הקיני

 .את נבואת דבורה

 

 

 

                                                
147
 . (21' הרחבה בעמ)בעבודה אתייחס לשני הפרקים כאל סיפור אחד   
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 מבחר פרשנויות

בין ההסברים הרבים לסיפור המפגש בין יעל וסיסרא רווחת במחקר הפרשנות הרואה בסיפור ביטוי של סוגה 

.אלימות ומוות, מרמה, סיפור פיתוי: צת תרבויותספרותית חו
148
דמות יעל אשת חבר הקיני מצטיירת כאחד  

.femme fatale, "האישה המפתה"הטיפוסים של מודל 
149
אך המשותף , לסיפורי הפיתוי גרסאות וגילומים שונים 

, משקה, מו אוכללכולם הוא דמות נשית שבכוונה תחילה מפתה את האויב ומביאה למותו בעזרת אמצעי הסחה כ

 . ובעיקר באמצעות מין, הבטחות שונות

יבמות קג )הפרשנויות לסיפור המפגש בין יעל וסיסרא כסיפור של פיתוי מיני מוכרות לנו כבר מהתלמוד 

טוענים כי ( 120: 0221)ל וגן אפיו: בין החוקרים העכשוויים רבים הם ההולכים בדרך זו(. ב"נזיקין כג ע, א"ע

" ספוג במין"מציגה את הסיפור כ( 04−42: 0115)רייס . ל של אישה מעידה תמיד על כוונה מיניתכניסת גבר לאוה

: 0221; 41−52: 0282)מוצאת בסיפור תמונות של מין ומוות ' ונידיץ, (05" )פאם פאטאל"ומתארת את יעל כ

: א0222;012−044: 0285)פוקס חוקרות כמו  ,בדומה .(23: 0118)רוצחת -ומכנה את יעל מפתה, (001−005

  :0112)שרון , (12−41: 0111)קליין ' ל, (013−012, 085−088 :0222)באך , (14: 0222)בירד , (22−84

לדעת . ערמומיות ומוות, תמה של מין עםמשייכות את הסיפור לסוגה של סיפורים ( 081: 0101)י ויִ ( 043−042

ומדובר פה , ראיים המזעזעים בבוטות שלהםללא ספק אחד הקטעים המק ואה 02−00ד ' הטקסט בשופ, הלפרן

אך נשארו בו , זקוביץ סבור כי מרבית הרמיזות המיניות הועלמו מן הטקסט(. 188−182: 0281)ברצח ממש 

מפרשת את המפגש  אשמןגם  (.134−124: א0280)מספיק רמזים כדי שניתן יהיה לקראו כסיפור של אונס ונקמה 

הגורסת שסיסרא אנס , ייִ (. 011−010: 0118)ופיתוי של יעל שמביא למותו כסיפור של איום באונס מצד סיסרא 

; 11−42: 0223)קרייגי (. 003: 0221)האנס הופך לקורבן  :מציעה לראות בסצנת ההריגה היפוך לאונס, את יעל

                                                
148
נזכיר את סיפור שמשון , אל או מפלצת וממיטה עליו אסון, בין  הסיפורים שבהם נמצא תמה דומה של אישה המפתה גבר 

סיפור המפגש  –ומן הספרות החיצונית  ,אבמקר, (ז 'אס)ואת מפגש אסתר המלכה עם המן במשתה ( 4−00טז ' שופ)ודלילה 

ה 'בידי פוע  (Yatpan)בספרות המזרח הקדום נמצא למשל את פיתוי והריגת יטפן(. יג−יהודית י)בין יהודית והולופרנס 

(Pugatu) ,אקהתבאפוס האוגריתי  ,אחותו של אקהת Aqhat) ;(CAT.1.17-1.19 )(23−28, 51 :7222 פרקר),  ואת

 :0228 הופנר) חדמו השיר שלבמיתוס החתי  (Hedammu)ופיתוי המפלצת חדמו  (Ištar/Šauška)שאושקה /אישתר

54−55). 

149
: ג0288באל ; 84−20 :7277פונטיין ; 012−044: 0285התייחסויות למודל זה במחקר ניתן למצוא אצל פוקס  

 .ורבים אחרים ,32−24 :5001בריזון  ;41−24 :7272אקרמן ' ס; 011−055
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, םצביע על זיקה בין שירת העלילה האוגריתית ובין סיפור המלחמה של בני ישראל בכנענימ, (142−180: 0228

ין גורס 'סוג. אלימה של האלה ענת לבין דמותה של יעלעצמאית והמדגיש את קווי הדמיון בין התנהלותה הו

' ל .(22−28: 0280)ועם זאת הוא סבור שהיא ביזתה את מנהגי הכנסת האורחים , שסיסרא כפה את עצמו על יעל

סיסרא הוא  ,מתיוסלדעת (. 40: 0288) קליין מתארת את יעל כמפתה ערמומית אשר מפרה את המנהגים הללו

(01−00: 0220) בעל הבית, בפנותו לאישה במקום לגבר, שהפר את המנהג
150
אלטר מציין כי על אף שהמילים  

בתפקיד , לנוכח הלוחם העייף, היא מיד מציבה עצמה, הראשונות של יעל לסיסרא יכולות להתפרש כהזמנה מינית

: 0285; 305−312: 0281)לד ונותנת לו חלב במקום המים שביקש מכסה אותו כמו שמכסים י, אימהי של מארחת

שאינו פיתוי , מציעה לקרוא את המפגש כסיפור פיתוי( 045−053: ג0288; 001, 018: ב0288)ל אגם ב(. 48

הגנה : המתבסס על אוסף מרכיבים אימהיים נוסכי ביטחון ורוגע שיעל מציגה בפני סיסרא פיתויאלא  ,מיני דווקא

אך סבורה שהם שלובים , ברנר אף היא מאתרת מאפיינים אימהיים בתיאור של יעל. מנוחה וחלב, באוהל

טים ה שופברנר מוסיפה כי גם בגרסה השירית ב .(301: 0225)וכך גם פוקלמן , 002: 0285)בקונוטציות מיניות 

 (. 011−015: 0221)ניתן למצוא מספר רכיבים המזכירים תהליך לידה 

 

  קריאה חדשה

ניתן למצוא בסיפור המפגש בין יעל לסיסרא רמזים גלויים וסמויים , לטענתי. צוני להציע קריאה מזווית אחרתבר

הדימויים והדיאלוג , האווירה, הרקע. לכך שהמתרחש בין השניים באוהל קשור לפרקטיקות של מגיה ודיווינציה

, ס המחפש מקלט אצל אישה בפתח אוהלהלא של מפגש מקרי בין מצביא מוב: מציירים תמונה אחרת מזו המקובלת

כדי ללמוד על , של מצביא מובס המבקש עזרה וייעוץ מאישה ידועה העוסקת במגיה, מודעת, אלא פגישה מכוונת

 .גורלו

, ביטויים ומרכיבים שונים המופיעים בסיפור, הצעת הפרשנות תוצג באמצעות בחינה וניתוח של מוטיבים

, כמו כן אערוך השוואה לסיפור המפגש בין שאול המלך. טיקות מתחום המגיהויכולים להתפרש כהצבעה על פרק

(.5−05א כח "שמ)ערב המלחמה בפלשתים , בעלת האוב מעין־דור ודמות שמואל הנביא המת
151
שני הסיפורים  

                                                
150

 .  011−050: 0114מלול : משפטיות-י האירוח בחברה המקראית ומשמעויותיהם החברתיותעל מנהג  

151
  .(81−013 :7221)ההשוואה לסיפור שאול ובעלת האוב מתבססת בעיקר על הניתוח הספרותי של סימון  
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מלך בזמן מלחמה ופנייתו למתווכת העוסקת בפרקטיקות /מספרים על מצוקה של מצביא( ה−ד' א כח ושופ"שמ)

מציגים שיתוף  שניהם, בנוסף. גיבורים דומים ועוד קווי דמיון, תמה, בשני הסיפורים נמצא רקע. יה ומנטיקהשל מג

העוסקות גם הן בקשר שבין העולם ( יעל ובעלת האוב)לבין מתווכות  (דבורה ושמואל)פעולה בין הנביאים 

.טבעי-האנושי והעולם העל
152
-הטקסיפן גש בין יעל וסיסרא מן הקריאה הבוחנת את סיפור המפאפוא אני מציעה  

שיש לה קווים משותפים עם בעלת האוב מזה ועם דבורה , "בעלת כשפים"ומציעה לראות את דמות יעל כ, מאגי

 .מזה

 

 גרסה פרוזאית וגרסה פואטית , ה–שופטים ד

דמויות  ןבהרקע זהה ומופיעות  ,יש עלילה בסיסית משותפת –פרק ד ופרק ה בספר שופטים  –לשתי הגרסאות 

אולם בכל סוגה , והן חולקות יסודות ומרכיבים נוספים, ההתרחשויות המתוארות בשתיהן דומות. זהות יותראש

במקרא ניתן למצוא סיפורים נוספים שיש  (.008−000: 0222אמית ; 015−012: 0221ברנר ) הטכניקה שונה

ובתיאור שירי ( 00−11יד ' שמ)וזאי המעבר בים סוף המופיע בטקסט פר כמו למשל סיפור, גרסאותלהם מספר 

קרוס טוען כי נוסח הפרוזה מתבסס על הנוסח (. 012−051: 0255קרוס ופרידמן ( )0−00טו ' שמ" )שירת הים"ב

גְֵלם (. 10: 0228קרוס )השירי  בהיגיון שברצף , בסדר ההתרחשויות)פולק סבור שעל אף שקיימים הבדלים בהֶׁ

שופטים ד הוא , טסוןאוו-מור ו לדעת דה(. 004: 0224)פות דבר מעשה אחד שתי הגרסאות משק, (האירועים ועוד

אחרים סבורים כי בשירה (. 182−120: 0221ן גל ואוכך גם פיו; xi: 0221)המבוא הפרוזאי של שירת דבורה 

תיאור המלחמה עם יבין מלך  ואבעוד פרק ד הפרוזאי ה, מתוארת אחת ממלחמות שבטי ההר המרכזי במלכי כנען

לפי  153(.021−021: 0282האוזר ; 004: 0228טוב ; 01−04: 0238וגם , 32−80: 0200אולברייט )צור ח

: 0288)לבין טקסט פרוזאי מאוחר , שירי עתיק משלבת בין טקסטש תיתעריכ המחבר עשה הרמוניזציה ,הלפרן

רה המביעה תודה המשולבת בין שני הטקסטים אומרת אמית כי מגמת העורך בשילוב השיעל העריכה (. 80−20

גם לדעת ברנר הטקסטים (. 014: ב0220)זהה במגמתה למגמת הגרסה הפרוזאית , על הניצחון במלחמה' והלל לה

                                                
152

, "מחזור בעל"וגריתי חוקרים שונים מצביעים על קווי דמיון תמטיים ולשוניים בין סיפורי יעל ודבורה לבין המיתוס הא  

: 0280טיילור ; 124−180: 0228קרייגי ; 000−000[: 0221] 7221 קרוס)שבו לאלות ענת ועשתורת מקום מרכזי 

 .02−15: 0222אופנהיימר : האלילי המיתוס שרידי עם המקרא התמודדות על(. 22−21: 0282רסמוסן ; 22−018

153
 .ועוד 7272 שטרנברג; 7272אלטר ; 02−11 :א7277 בל : נוספות לדעות  
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על אף שלא  154(.22: 0221) סיפוראינם סותרים אלא משלימים זה את זה ובמצורף נותנים תמונה מאוחדת של ה

השילוב מעניק , הנובעת ממוקדי התעניינות שוניםוכל גרסה מייצגת השקפת עולם , כל הפרטים וההדגשים זהים

לפיכך בחרתי . לדמויות העיקריות נפח גדול יותר ומוסיף ומשלים מידע על כל אחת מהדמויות ובמיוחד על דבורה

 155 .גם אני בקריאה המשלבת בין שתי הגרסאות

, תמוהיםצירופים אנו מוצאים באוצר המילים מבחר ביטויים ו –הפרוזאית והפואטית  –בשתי הגרסאות 

והם מעוררים תהיות , "שמיכה"כמו  (hapax legomena)ומילים יחידאיות , "ספל אדירים"למשל  ,סתומים

הוא בורח בכיוון הפוך אל , מדוע לאחר המפלה שנחל סיסרא: למשל, גם מבחינת העלילה עולות שאלות. רבות

מה המניע של יעל אשת חבר הקיני להרוג , רובעיק? מה התרחש באוהל? מדוע בחר באוהל יעל? עבר אוהל יעל

להרוג את האויב ובכך להשלים את , מכת המוות ,coup de grǎce -מדוע נבחרה יעל לבצע את ה? את סיסרא

תהיות  שתי הגרסאות  אינן עונות על? ומה הוביל את ברק דווקא לאוהל יעל? הניצחון של הישראלים על הכנענים

 .האל

 

 מטרימים ורמזים " המבט לאחור"

במצג לסיפור יעל וסיסרא בפרק ד נמסרים מספר נתוני רקע ופרטים בעלי אופי מטרים שהנם בבחינת הכנה לבאות 

זקוביץ ; 081: 0285שטרנברג ; 032−020: 0224פולק " )מבט לאחור"חלקם על דרך ה, (052: 0222ריי אמ)

0281 :85−015 .) 

ת-יַׁדִּכי בְ "נתונים אלה מתקשרים לנבואה של דבורה  הם חיוניים  .(2ד " )ִסיְסָרא-ִאָשה יְִמּכֹר יְהָוה אֶׁ

אלטר  על אמצעי ספרותי זה כותב .ומובילים את הקורא לקראת המפגש הגורלי, להבנת האירועים בהמשך העלילה

                                                
154

 של והמחברים העורכים העדיפו ספק של שבמקרים, ההנחה ידועה" ברנר כי אומרת רות במגילת גרסאות כפל על 

 או מקור להשמיט במקום, מינימליים שינויים הכנסת תוך מקורות לאחות, (ראשונים ונביאים התורה של ובעיקר) המקרא

... זו  לצד זו מקבילות פסקאות הושארו אחרות בפעמים גם. ענין באותו וחותהרו הגרסאות מן אחת לטובת שלמים מסורת

 שבין בפרטים והסתירות הניגודים את או, המיותרת החזרה את כך ומתוך, הבסיסית ההקבלה את לטשטש נסיון שנעשה בלא

 .122−410 :7271 הלפרן כך גם(. 82: 7277" )המחוברות הגרסאות שתי

 
155

ולא , 003' שיובא בעמ, יפים כמובן גם לדיון על דבורה –ה −מבוא ורקע על שופטים ד –ים כאן יצוין שהדברים הנאמר 

 . אחזור עליהם שם
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 כלומר הקוראים יודעים. מגיבורי הסיפורהקוראים זוכים במידע שנשלל , "האמיתי של הסיפור ברובד הסיפורי"כי 

 (. 01: 0280)שהגיבורים אינם יודעים אותו , משהו

ה וַׁיֵט ָאֳהלֹו עַׁד", נתון המידע הראשון יִן ִמְבנֵי חָֹבב חֵֹתן מֹשֶׁ ֵקינִי נְִפָרד ִמקַׁ בֶׁר הַׁ ֲענַּׁנִים)ֵאלֹון בצענים -ְוחֶׁ ( ְבצַׁ

ת ר אֶׁ ש-ֲאשֶׁ דֶׁ -מוצאה כנראה בנגב)רעאל מספר על קבוצת קינים שהעתיקה את מושבה לאזור עמק יז, (00ד " )קֶׁ

. הן מדייןווהוא מדגיש את קרבתם המשפחתית של הקינים ליתרו כ, סמוך לריכוז של ישראלים, (03א ' שופ, ערד

ה"אמית מציעה שהמידע על ייחוס חבר הקיני  מלמד על כך שחבר הקיני מקורב לבני ( 00ד " )ִמְבנֵי חָֹבב חֵֹתן מֹשֶׁ

(.024: ב0220)נטלו חלק בקרב וסייעו לצבא ברק , יוון שישבו באזורכ, ועשוי לרמז שהקינים, ישראל
156
  

ֲענַּׁנִים)ֵאלֹון בצענים " –הפסוק מציין את מקום מושבם  מקובל לזהות , למרות השוני במסורת הכתיב(". ְבצַׁ

ֲענַּׁנִים"את המקום עם   BDB :08-אחד ההסברים שמציע ה 157.כנחלת נפתלי 11הנזכר ביהושע יט " ֵאלֹון ְבצַׁ

: 0228) אקרמן' ס, (4: 0234)מזר (. shrine)למקומות הקשורים לאלה ולאלון הוא שמדובר בציון מקום מקדש 

אלון  –מציינים גם הם שאותם המקומות במקרא שנקראו על שם עץ מקודש ( 21−24: א0110)נפלד יויו (23−22

ה . היו קשורים לפולחן –או ֵאָלה  שימש לפי , ששמו מתפרש על דרך לשון הוראה, (3יב ' בר)כך למשל ֵאלֹון מֹורֶׁ

, (12ט ' שופ)ודומה הדבר ביחס למקומות כמו ֵאלֹון ְמעֹונְנִים . הסברה כמקום שבו ניתנו תשובות מפי מגידי עתידות

ָצב  הנביא הושע מגנה את עבודות הפולחן הנעשות במקומות שבהם נמצאים העצים . ועוד, (3ט ' שופ)ֵאלֹון מֻּ

לֹון ְוִלְבנֶׁה ְוֵאָלהעַׁ : "האלה חַׁת אַׁ ֵטרּו תַׁ ּגְָבעֹות יְקַׁ ָהִרים יְזֵַׁבחּו ְועַׁל הַׁ סביר להניח שגם ֵאלֹון (. 01ד ..." ) ל ָראֵשי הֶׁ

 (. 4−5 :0234מזר )ואולי אף מרכז פולחני קיני , בצעננים שבפסוקנו היה מקום מקודש

לְֶׁך": נתון נוסף מתאר את מערכת היחסים בין הקינים והכנענים ָחצֹור ּוֵבין ֵבית חֶׁבֶׁר -ִּכי ָשלֹום ֵבין יִָבין מֶׁ

ֵקינִי ין מציע שיש לפרש זאת לא רק כתיאור מערכת יחסים ידידותית אלא כציון ברית של 'סוג(. 02ד ' שופ" )הַׁ

 ומצד שני, נתון זה מציג את הקינים מצד אחד כמקורבים לבני ישראל ויושבים בתוכם(. 33−32: 0282)ממש 

                                                
156
 . 21' דיון על הקינים ומוצאם בעמ 

157
נזכרת קדש כעיר  57כא ' ביהו. ליד קדש, כאתר הנמצא מזרחית לתבור" אלון בצעננים"מזוהה  במחקר הארכיאולוגי 

 .(518: 7271אהרוני ) היא משויכת ליששכר 21א ו "ובדה ,נחלת נפתליהמקלט של הלוויים ב
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, הנתונים הללו על אודות הקינים 158.תבדלים מהם בכך שהם ביחסי שלום עם הכנענים המשעבדים את ישראלמ

 .מרמזים שהקינים יהיו מרכיב מרכזי בסיפור, בהימסרם בפתח הדברים

ְמּגַׁר בֶׁן ֲענָת ִביֵמי יֵָעל : "יעל אזכור שלבגרסה הפואטית מופיע  " ימיב"הביטוי (. 3ה ' שופ..." )ִביֵמי שַׁ

והקבלת " ִביֵמי יֵָעל"הצירוף  159.נאמר במקרא בדרך כלל לשם זיהוי תקופה בעבר לפי אישיות ידועה שפעלה בה

 0222קרוס )שלה עם סיסרא  מפגשיעל לשופט שמגר בן ענת מציגים את יעל כדמות ידועה ומוכרת עוד טרם ה

 (. 00−01: 0285האקט ; 010: [0221]

ֲחנֵה ִסיְסָרא ְלִפי-וַׁיִפֹל ָּכל"הוא הכתוב  הנתון הנוסף בגרסה הסיפורית ב ֹלא נְִשַאר עַׁד-מַׁ רֶׁ ָחד-חֶׁ הניתן , "אֶׁ

וטרם התמלאו דברי הכתוב על הניצחון המוחלט על , סיסרא עודו חי, כלומר. עוד לפני המפגש בין יעל וסיסרא

 . הזה בהמשך נחזור גם לנתון(. 023: ב0220אמית ( )2ד )ועל נתינת סיסרא ביד ברק , הכנענים

, וכפי שיוצג בהמשך, נתון הרקע על אודות הקינים מפנה זרקור לקבוצה זו ולקשריה עם ישראל

  160.השתייכותה של יעל לקינים היא משמעותית לשאלת זהותה המקצועית של יעל

 

?מי הם –הקינים 
161
  

( 0−03ד ' בר)ין והבל הפרשנויות המתארות את הקינים כצאצאי קין קשורות בסמיכות הפרשיות בין סיפור ק

(.04-02ד ' בר)לרשימות היחס 
162
מתפרש במשמעות חרש " קיני"ו, ן גזרונים שונים בשפות השמיות"לשורש קי 

: 0223אברמסקי ; 001: א0223ליונשטאם )ובהקשר של רועה צאן , (קינה)בהקשר לנגינה ושירה , מתכת

: 0228)אקרמן ' ס. קין ויובל-צאצאיו תובל פירושים אלה נקשרים בשם האב האפונימי קין וגם(. 042−042

                                                
158

ושהיא לפיכך , נתוני הרקע על אודות הקינים מונעים מן הקורא לנחש מראש שיעל מתכננת לרצוח את סיסרא, לפי אמית  

 (.022: ב0220)האישה הנרמזת בנבואת דבורה 

159
לְֶׁך ִשנְ " כך למשל  ל מֶׁ יְִהי ִביֵמי ַאְמָרפֶׁ ר ָהיָה ִביֵמי ַאְבָרָהם"; (7יד ' בר)ער וַׁ  . ועוד 7א ' יש ,7ב כא "וכן שמ ,(7כו ' בר)" ֲאשֶׁ

160
 . טוענת ששאלת זהותה האתנית של יעל הנה מרכיב חשוב בסיפור המפגש עם סיסרא( 022−081: 0101)יִי   

161
: 0224מקנוט ; 08−18 :7221ן שלו; 0−00 :7225הלפרן ; 040−041: 0110; 044−042 :7219 אברמסקי: על הקיני 

 .   ועוד ,011−013 :[0221] 7221 קרוס;  012−010

162
 .002−004: א0223ליונשטאם : על דעות שונות בנושא קין והזיקה לקינים  
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כמי שנמצא  –למרות הנסיבות שבעקבותיהן ניתן לו  –מציינת שהאות ששם אלוהים לקין מסמן אותו ( 011−010

רמזים לכך  (02−00: 0220ולדעת הלפרן )מכיל לדעתה  0−04ד ' סיפור תולדות הקינים בבר. תחת חסות אלוהים

במקרא מצויות מסורות שלפיהן חותן משה היה מדייני . סקים בפרקטיקות דתיותשהקינים נחשבו מתווכים העו

יש הסבורים שהקינים נמנו עם איגוד שבטי מדיין (. 03א ' שופ)ואחרות המתארות אותו כקיני , (0יח , 0ג ' שמ)

 02−13י ' אזכור חובב בן רעואל כמדייני בבמ ,(030−031: 0118)לפי דוזמן (. 383−382: א0230ליוור )

מספקים את הציר המחבר בין שבטי המדיינים והקינים באמצעות , 02, 00ד ; 03א ' ושינוי זהותו לקיני בשופ

יְַׁעֵבץ { יְֹשֵבי}ּוִמְשְפחֹות סֹוְפִרים יְֹשֵבו : "55א ב "בדה ֵרָכבהקינים נקשרים גם לבית  .הנישואים של משה לציפורה

ת ֲאִבי ֵבית ֵרָכבִתְרָעִתים ִשְמָעִתים ׂשּוָכִתים  ּמַׁ ָבִאים ֵמחַׁ ִקינִים הַׁ אשר קשריהם עם בני ישראל נזכרים גם  ,"ֵהָּמה הַׁ

  .בירמיהו לה

למשה , קינים לאלוהי ישראל-מציין את הקשר הדתי שבין המדיינים, (041−040: 0118) סופנבלנקי  

דרך הארוחה הטקסית שעורך יתרו , (0−02ד , ג' שמ)למשה בטריטוריה מדיינית ' החל מהתגלות ה, ולבני ישראל

  163(.02−10י ' במ)וכלה בבקשת משה לחובב להצטרף לבני ישראל למסע לכנען ( 01−00יח ' שמ)בהר האלוהים 

ובדרום יהודה , המכונה נגב הקיני, ערד-בנגב המזר מציע כי הקינים היו קבוצת משפחות כוהנים מדיינים שהתנחל

(.02ל , 2ב כד "שמ; 00ד , 03א ' שופ)
164
יתרו כוהן מדיין במצג  אלס הקינים והדגש המושם על ייח, ולדעת 

לפי השערתו . משמשים בפולחן, כוהנים: לסיפור המפגש בין יעל וסיסרא בא כנראה להורות על עיסוקם הפולחני

-קדש, כמו דן, נדדו בין מרכזים פולחניים נוספים שהקימוושימשו ככוהנים שמקדש בערד את ה הקיניםהקימו 

.(0−1 :0234) בתקופת ההתנחלות והשופטים זאת בדומה אולי ללויים ,נפתלי ושילה
165
מציעים ביחס ללויים  

פרשנים וחוקרים כי בתקופת השופטים וראשית המלוכה היו הלויים נוודים התלויים לפרנסתם בבעלי מקדשים 

תכן שהיו נודדים בין אתרי ויי, (114, 110: ב0220אמית ( )יח−יז 'כמתואר בשופ, למשל, סוגו של מיכהמ)

כי ברבות הימים התבססו הלויים , גרינץ גורס(. 422, 434−432: ב0230ליכט )הפולחן השונים בארץ ישראל 

המקדש  יגילוי הביאומן ההיבט הארכיאולוגי (. 04: 0235" )ונשארו כוהנים לעולם –בבמות ובמקדשים ככוהנים "

                                                
163
 . 000' עמ: על מערכת היחסים בין ישראל ומדיין 

164
 (.[721: 7217 שליט] V ,002 קדמוניות)יוסף בן מתתיהו : וגם  

165
 .ערה הזו הוא שיש לנו מידע מצומצם בלבד על תרבותם ופולחנם של הקינים והמדייניםהקושי בהש 
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בדבר הקשר לחיזוק המסורות  (034−032: 0282; 0−10: 0238 אהרוני)והבמה בחפירה ארכיאולוגית בערד 

( 02−01: 0220)הלפרן גם  (.013, 011−010: [0221] 0222קרוס )המיוחד בין הקינים לבין בני שבט לוי 

" קיני"כי השם ניתן אולי להניח . מוצא מקבילות בין העיסוק המקצועי המיוחד של הקיני לבין העיסוק של הלויים

: 0110אברמסקי ) גנאלוגיתו משפחתית אתנית וגםציין השתייכות משמעי הבא ל-במקרא הוא מונח רב" מדיני"או 

של קבוצה מדיינית  ,מקצועיכנראה , שם טיפולוגי המציין ייחודבמקרים מסוימים הוא יכול לשמש כ (.041

, כהונה ופולחן –צועי הן עיסוק מק ןמציית ומשמעוכפל את " קיני"השם  קבלעם הזמן מייתכן גם כי  166.מסוימת

לפי ההשערה , זהו תהליך דומה לזה שבו(. שבט כוהנים, כלומר)שזהו עיסוקה , והן קבוצה שבטית בין שבטי מדיין

כינוי המציין את בעלי , הן כיחידה שבטית והן כמעמד מקצועי –את כפל משמעו " לוי"קיבל השם  167,של ולהאוזן

  168.ואת מעמדם המיוחד בקרב בני ישראל, (00−04ח ; 51−51א ' במ)התפקידים באוהל מועד ובמקדש 

 

ר" ב   ?מאגי-השתייכות שבטית או עיסוק טקסי, שם פרטי –" ח 

שם זה מופיע   169.ה התייחסו הפרשנים בעבר כאל שם פרטי של הבעל של יעל-הנזכר בשופטים ד ו" חבר"לשם 

 . 11א ז "ודה 45כו ' במ, 02מו ' גם בבר

המילים . מערביים או אכדיים-נובעת כנראה ממקורות שמיים (br )ר "חבהשורש האטימולוגיה של 

abâru, ubburu איגוד , חיבור, באכדית עניינן קישור(BDB :082−088) ,בעברית  רחב משמעיםשדה להן  ויש

לפי . 22: 0283אוקונר ; 012−041: 0228כהן ' ה; (18−110: 0253 פינקלשטיין)ובשפות השמייות האחרות 

מתארת והמופיעה בטקסטים ממארי  ,באכדית hibru(m)-ת מנובע ,חבורה, במשמעות של אגד רהמילה חב, מלמט

ין 'כך גם סוג; 38−21: 0220; 044−043: 0230)קבוצה קטנה של משפחות בתוך שבט או קבוצה שבטית קטנה 

                                                
166
מקנוט  (.'חרשי מתכת וכד, צורפים)היא שהקינים היו בעלי מלאכה נודדים , פחות מקובלת במחקר, פרשנות נוספת 

 .041: 0118בלנקינסופ ; 041: 0110אברמסקי ; 004−005: 0224

167
 (. 022 :ב0220)מצוטט אצל אמית  

168
 (.021' עמ)בפרק על מרים  –( 04ד ' שמ" )אחיך הלוי"הרחבה בנושא ביחס לכינוי של אהרן  

169
לדבריה כך  .(718: 5009)ולאחרונה שמש , (25: 0228פיואל ; 01−00: 0220)הלפרן ; (0−3: 0234)כך למשל מזר  

 ,(יפתח בת ,לוט בנות כגון)אביהן  – נשואות נןאי אם: לפטריארך שיוכן באמצעות נשים להציג במקרא נהוג"שכן , יש לפרש

  ."(הרבה ועוד ,תקוה בן שלם אשת הנביאה חולדה ,אברם אשת שרי ,מנוח אשת ,פוטיפר אשת)בעליהן  – נישואיהן ולאחר
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לציון פעולת  באים( שמות ופעלים)ר במקרא "השימושים הרבים בשורש חב(. 058: 0283גריי ו 20: 0280

ל-ָּכל: "לדוגמה, התקשרות ִשִדים -ֵאלֶׁה ָחְברּו אֶׁ ק הַׁ לציון מלכי המזרח שנקבצו , בניין קל, (1יד ' בר) ..."ֵעמֶׁ

ת"; והתאגדו בים המלח ל-ְוִחבְַׁרָת אֶׁ יְִריעֹת ִאָשה אֶׁ ְקָרִסים-הַׁ הוא מי " ָחֵבר. "בניין פיעל, (3כו ' שמ" )ֲאחָֹתּה בַׁ

ְשִחית-ּגֹוזֵל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֵֹמר ֵאין : "לאנשים אחרים( רעיונית או פיזית)ר שנקש, שחובר ע ָחֵבר הּוא ְלִאיש מַׁ " ָפשַׁ

 ،. ועוד רבים ,(04כח ' מש)

השורש מופיע גם בכתובת (. 03: 0280אבישור ) חברמ: ר נזכר ברשימה של מזיקים מאוגרית"חב

-את הכתובת מפרשים סולה. bny š’l lʽštrt  bry tnt: ס"לפנה~ 211-המתוארכת ל, ספרד, פניקית מסביליה

מלחשים /הקוסמים, מגידי העתידות של עשתורת/נביאי(: "028−081: 0232)וואטיוני ( 22−018: 0233)סולה 

ר וכשפים מוזכר גם בטקסטים "הצירוף של חב. ר במשמעות מאגית"לפנינו שימוש בשורש חב, כלומר". של תנית

בין שיטות הכישוף במסופוטמיה מתוארות פעולות של קשירת קשר . maqlu-וה -šurpuה, דייםהמאגיים האכ

מי שעוסק במסופוטמיה בפרקטיקה הזו של קשירת קשר . הסרת קללות ועוד, מחוטי צמר לגירוש רוחות מזיקות

ייחס הנביא בלנקינסופ סבור שזאת הפעילות  שמ 170(.10: 0223פרס 'ג)מאגי בליווי לחש נקרא חובר ומלחש 

: 0222) בוואןוכך גם . (002: ב0225)ר "לא מופיע השורש חבאם כי שם ( 02−01יג )יחזקאל לנביאות השקר 

400−404). 

ת ...: "ר נזכר במקרא בטקסטים שונים בזיקה לכשפים ונחש"השורש חב יְִך ְבָעְצמַׁ ָבאּו ָעלַׁיְִך ְברֹב ְּכָשפַׁ

יְִך ְמאֹד  יְִךנָא בַׁ -ִעְמִדי... ֲחָברַׁ יְִך ּוְברֹב ְּכָשפַׁ ר ֹלא", (00, 2מז ' יש..." )ֲחָברַׁ ע ְלקֹול ְמלֲַׁחִשים חֹוֵבר ֲחָבִרים -ֲאשֶׁ יְִשמַׁ

ָּכם מד ' שביש" ֲחֵבָריו"על כך גם את  פיםמוסי( 030−031: 0118)פאול ( 28: 0283)אוקונור (. 3נח ' תה" )ְמחֻּ

ֹ "הצירוף . אליליםצלמי הבא בהקשר של , 00 , מופיע בספר דברים ברשימת העוסקים בכישוף ונחש" בר חברח

ֲעִביר ְבנֹו ּוִבתֹו ָבֵאש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹונֵן ּוְמנֵַׁחש ּוְמכֵַׁשף: "שואל אוב וקוסם, מלחש, לצד מכשף ְוחֵֹבר : ֹלא יִָּמֵצא ְבָך מַׁ

ֵּמִתים ל הַׁ בֶׁר"-ל, BDB :082−088-לפי ה(. 00−00יח ) "ָחבֶׁר ְושֵֹאל אֹוב ְויְִדעֹנִי ְודֵֹרש אֶׁ במקרא ישנה גם " חֶׁ

 (. א"סנהדרין סה ע)מכשף , חובר, במשמעות של קוסם, חברא, בתלמוד נזכר חבר גם. כישוף, לחש, הוראת קסם

חדשה  נוספתקריאה ב מכוונים לבחירהר בזיקה לכשפים ומגיה "העדויות הרבות על השימוש בשורש חב

בֶׁר"לקרוא כאן את  ניתן , לדעתי: ה-של שופטים ד ו שם הבעל  במשמעות)ת והרווח ותבאופן שונה מן הקריא" חֶׁ

                                                
170
: 0221קאזלס : על חבר בהקשר למגיה וכישוף; 000−011: 0220פישביין : על קשרים מאגיים כאמצעי הגנה 

 .ושם ביבליוגרפיה נוספת 10−15 :7229 פרס'ג; 80−81 :7277 ין'סוג; 79: 7277 ראבישו; 200−203
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בהתאם למשמעות זו שייכת יעל לקבוצת הקיני שעוסקת כנראה . ולתפסו כנושא משמעות מאגית, (קבוצה או

 ."אלון בצעננים", בפעילות מאגית במקום שיש לו חשיבות פולחנית

 

ת" ש   ? עיסוקתיאור בוצה או השתייכות לק, ייחוס משפחתי –" א 

ת"הצורה  כפי שעולה מן ההקשרים , במקרא בצירופים שמשמעםרבות מופיעה "( אישה"סמיכות של " )ֵאשֶׁ

מכאן נגזרת הפרשנות "(. אשת אביָך", "אשת משה", "אשת אברם)"אשתו של אדם מסוים , רעיה, השונים

בֶׁר( אדם בשם)כרעייתו של " אשת חבר הקיני"המקובלת ל בחינה , אולם. (045: 0225ון וולדה ) ני הקיניםמב, חֶׁ

אלא גם לשמות עצם כלליים , מעלה כי המילה חוברת לא רק לשמות המציינים את הבעל -של צירופי אשת

ת ָרע"כמו בצירופים , אפיון או עיסוק, המציינים תכונה ת ְּכִסילּות" ,(04ו ' מש" )ֵאשֶׁ ת", (01ט ' מש" )ֵאשֶׁ " ֵחן-ֵאשֶׁ

ת", (03יא ' מש) יִל-ֵאשֶׁ ת זְנּונִים"או  ( 01לא , 4יב ' מש" )חַׁ לציון תכונה או עיסוק מצוי גם מבנה (. 0א ' הו" )ֵאשֶׁ

-לפי ה(. 0יא ' שופ" )ִאָשה זֹונָה", (4ד ' שופ" )ִאָשה נְִביָאה: "לדוגמה, בצורת הנפרד" אישה"שבו באה המילה 

HALOT :41−44 ,יט ' שופ" )ִאיש ֵלִוי"לכינוי  יסוק או משרה ציבורית המקבילהתבנית כזו עשויה להצביע על ע

ת חֶׁבֶׁר"להבין את הכינוי יהיה ניתן , בהתאם לפרשנות זו(. 0 כמקביל ( 04ה , ובשירה, 02ד , המופיע בפרוזה" )ֵאשֶׁ

ת בֲַׁעלַׁת"לצירוף  , שבו מכונה דבורה "ִאָשה נְִביָאה"או לכינוי , (2א כח "שמ)דור -בסיפור שאול בעין" אֹוב-ֵאשֶׁ

 . במשמעות של עיסוק

 

 סיפור בשלוש מערכות: המפגש בין יעל וסיסרא

, יעל אשת חבר הקיני – דמויות ראשיותהמפגש בין יעל וסיסרא הוא סיפור דרמטי בשלוש מערכות המציג שלוש 

צאת ברקע היא דמות נוספת הנמ. שר צבא השבטים הישראליים סיסרא שר צבא יבין מלך חצור וברק בן אבינעם

המשמשות כמסגרת לעלילה ומתרחשות , סימטריה מתקיימת בין המערכות הראשונה והשלישית. דבורה הנביאה

המתרחשת בתוך , המערכה השנייה. בראשונה סיסרא מגיע לאוהל יעל ובשלישית ברק מגיע לאוהל .מחוץ לאוהל

 .והיא כוללת שלוש סצנות, היא לב העלילה, אוהל יעל
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 בדרך לאוהל יעל: שונהמערכה רא

 הופעת סיסרא 

חייליו של  .מושפל ומבוזה, ירד ממרכבתו ונס רגלי משדה הקרב, סיסרא נחל במלחמה עם בני ישראל מפלה גדולה

אך , הקורא מצפה כי גם סיסרא יברח איתם. שם קיוו למצוא מקלט והגנה, חרושת הגויים, סיסרא נסו לכיוון עירם

ההסבר  .אל אוהל יעל אשת חבר הקיני אשר נמצא בשטח ישראלי, יוון הפוךלמרבה ההפתעה סיסרא נס בכ

קיווה למצוא שם מחסה בעקבות ברית  שסיסרא הואהמקובל לשאלה מדוע הוא בוחר לברוח לכיוון אוהל יעל 

 (.052−031: 0222מאריי )השלום בין יבין מלך חצור לבין הקינים 

אם אכן הייתה קיימת ברית כזו מדוע חיילים כנעניים  .כאשר בוחנים מידע זה מתעוררות מספר שאלות

שנס , נאמר לנו מפורשות שברק רדף אחרי צבא סיסרא) ?נוספים מצבא סיסרא לא ביקשו מקלט אצל הקינים

ֲחנֵה ִסיְסָרא ְלִפי-וַׁיִפֹל ָּכל", לחרושת הגויים ב-מַׁ רֶׁ ָחד-ֹלא נְִשַאר עַׁד חֶׁ ף מוסי( 00−10: 0220)מתיוס  (.03ד , "אֶׁ

האם לא יהיה זה נכון יותר לפנות אל ראש השבט מאשר לנוס , אם אמנם סיסרא מבקש מקלט אצל הקינים: ושואל

שמא הייתה לסיסרא מטרה ? בעלי בריתו, מדוע סיסרא אינו פונה לבקש עזרה מפרנסי הקינים, היינו? "אשתו"אל 

ל"אל והאם הציון המפורש כי סיסרא נס ? ספציפית שבגינה ברח לכיוון זה ֵקינִי-אֶׁ בֶׁר הַׁ ת חֶׁ מעיד על " אֹהֶׁל יֵָעל ֵאשֶׁ

 ? בחירה מכוונת של יעד שנבחר מראש

וניתן להניח כי עשה זאת מסיבה שאינה קשורה לסיוע צבאי או , סיסרא ברח ליעד שהיה מסוכן מבחינתו

 –ע את דרכו אליה מטרה שהוא יד, אלא היה לו יעד מסומן, הוא לא מיהר אל מקום מקרינראה כי  171.למקום מקלט

אדגיש כי העובדה שגם ברק . שנמצא במקום המקודש אלון בצעננים, "אשת חבר הקיני", אוהל של אישה ידועה

הוא מכיר את המקום וכנראה מבין שאם סיסרא ברח לכיוון הזה הוא גם ם של יעל מלמדת שימגיע לאוהל המסו

מלמד , (02ד )ושמו נקרא עליה בהצגת הדברים , עלהיות האוהל שייך לי. הגיע לשם בכוונה תחילה ולא במקרה

 (. 3ה , "ִביֵמי יֵָעל"כפי שמשתמע מהתיאור )ובוודאי ידועה באזור , שהיא אישה עצמאית

גם שאול המלך מוצג במערכה , כמו סיסרא במנוסתו. הדמיון לסיפור המפגש בין שאול ובעלת האוב בולט

באל באמצעות מתווכת  "לדרוש"גנב בלילה כדי תיזהו אותו וממתחפש על מנת שלא , הראשונה בצורה משפילה

 (. 8א כח "שמ)העוסקת בפרקטיקה של יצירת קשר עם המתים 

                                                
171
  .(5: 7294)בניגוד למזר שמציע כי אוהל יעל שימש כמקום מקלט  
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א" רָׁ יס  את ס  רַּ ק  ל ל  א יָׁע  צ  ת   (11ד " )וַּ

את ִסיְסָרא"המשפט  הנאמר , "וֵַׁתֵצא יֵָעל ִלְקָראתֹו" –ומשפט דומה לו , פותח את המערכה הראשונה" וֵַׁתֵצא יֵָעל ִלְקרַׁ

בחברות . משפט זה הוא אחד המפתחות להבנת הסיפור(. 00ד )פותח  את המערכה השלישית  –על ברק 

המסורתיות של המזרח הקדום נתפסה יציאת אישה מן האוהל לקראת גבר שאינו מבני המשפחה כחריגה 

( 0לד ' בר" )הינָ א דִ צֵ תֵ וַׁ " את יש להזכיר "וֵַׁתֵצא"ביחס לפועל . מהוגנת, מהסטנדרטים של התנהגות נשית ראויה

ההתנהגות העצמאית של יעל היא  .שבאים בהקשרים שיש בהם קונוטציות מיניות (03 ל' בר" )ֵלָאהוֵַׁתֵצא " ואת

דבר זה בא לידי ביטוי גם . (01−11: 0221קליין ' ל)ה ות של צניעות האישה בחברות אללמוסכמבניגוד לנורמות ו

ק "מן נפ, "נפקנית"כמו המילה הארמית , א"נגזרת מן השורש יצ, שמשמעה זונה, "יצאנית"המילה העברית : בשפה

הבאה מן , wāṣītumברשימת מילים בבלית מזוהה המילה (. 51הערה , 010: 0220קנסקי −ימריפר) (יצא)=

ביטוי מקראי (. 83: 0220קנסקי −פרימר)זונה  – arimtuhעם המילה , (מן הבית)לצאת  – ūṣ(w)aהפועל 

האישה הזרה מתוארת . את הדמות הנשית השלילית" האישה הזרה"שבו מייצגת , יסה הזו מצוי בספר משלילתפ

 (. 00ז )שם היא לוכדת את קורבנותיה , ברחובות ובשווקים, כאישה המסתובבת מחוץ לביתה

מנהגי הכנסת אורחים כפי שהם מתוארים בסיפורי האבות ובסיפורים נוספים במקרא נתפסו כחובה 

הזקן ; 0יט ' לוט בבר; 0−03יח ' אברהם בבר)אך אין לשכוח שהייתה זו בעיקרה חובה גברית , שונה במעלהרא

יעל מקבלת את פני הזר ומכניסה )קיום מנהג הכנסת אורחים , בסיפור יעל, על פניו מוצג כאן(. 03−05יט ' בשופ

אישה מבצעת את תפקיד : ם מגדריאולם למעשה חל כאן היפוך תפקידי, (48−42: 0285אלטר , אותו לאוהלה

וגם בדיבור ( כך ברק-ההזמנה לאוהל והכנסת סיסרא ואחר)גם בעצם המעשה , השמור מסורתית לגבר, המארח

התנהלותה של יעל יוצאת דופן ( וגם עם ברק)במפגש עם סיסרא  172(.08ד " )סּוָרה ֲאדֹנִי סּוָרה ֵאלַׁי: "המבטא אותו

, אקטיביזם נשי מעיןזהו . ה מאישה נורמטיבית בחברות של המזרח הקדוםונראית כמנוגדת להתנהגות המצופ

 .שיכול להיתפס גם כמעשה חתרני

 

                                                
172
ל: "דברי יעל מזכירים את פניית לוט אל המלאכים  ְבְדכֶׁם-סּורּו נָא אֶׁ כדאי לשים לב לסגנון הפואטי של (. 5יט  'בר)" ֵבית עַׁ

 בחלקת טוענת כי יעל משכנעת( 791: 5009)שמש . אל תירא, סורה, סורה, סיסרא: ולשימוש במצלול, סט הפרוזאיהטק

ר -ִמי" :כסילות אשת המינית שבפי בהזמנה ר המשמש"סו-וקושרת את דבריה ל, לאוהלה להיכנס סיסרא לשונה את ִתי יָסֻּ פֶׁ

 (.79ט ' מש" )ֵהּנָה
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א" ירָׁ  (11ד ) "ַאל ת 

במקום להתחבא באוהל כפי שהיה . הסצנה הפותחת מציגה תמונה של קבלת פנים אך גם של היפוך תפקידים מגדרי

הפעם היחידה )בפנייתה אליו . יוצאת מהאוהל לקראת סיסראיעל , מצופה מאישה יחידה הנמצאת בקרבת שדה קרב

, הוא ביטוי מנחה בסיפור" אל תירא". "ַאל ִתיָרא"היא אומרת לו  (מפגש ביניהםבשבה קולה של יעל נשמע 

   173.וחשיבותו בכך שהוא חושף את אישיות המדבר

יע הדיאלוג הנקודה שבה מופ, בעיקר בתחילת כל סיפור חדשו, בכל אירוע סיפורי נתון

המלים הראשונות שאומרת דמות , וברוב המקרים; לראשונה ראויה לתשומת לב מיוחדת

ונודעת להן חשיבות  –אולי בצורתן יותר מאשר בתוכנן  –מסוימת יש בהן משום גילוי 

 (21: 0280אלטר )מיוחדת לאקספוזיציה של הדמות 

 

נתפס ה, עמדת סמכות לעומת הנמעןובעל ביטחון   מי שמרגיע הוא: ביטוי מסמנת היררכיה של סמכותב השימוש

אמנם ניתן לשער . הזקוק להרגעה, החלש סיסראהיא הסמכותית וכאן יעל . מעין זוזקוק להרגעה מה ו-ירא מדברכ

התקרבותו , ולצד זאת. שסיסרא ירא משום שצבאו נחל מפלה והוא בורח מפני רודפיו ואינו יודע מה יעלה בגורלו

מעלה תהיה מדוע גיבור מלחמה ( המשתמעת מיציאת יעל לקראתו והפצרתה בו לסור לאוהלה)המהוססת לאוהל 

שמא ירא סיסרא גם ממה שמצפה לו . ולא לגשת אל האוהל בצעד בטוח, אמור לחשוש מאישה אחת יחידה באוהלה

  ?שכנראה אינו אוהל רגיל, באוהל יעל

ניתן להניח . בבירור שיעל לא פחדה מסיסרא היציאה של יעל לקראת סיסרא והזמנתו לאוהל פנימה מראה

. שנהנתה מחופש תנועה וחופש דיבור מעבר למה שהיה לאישה רגילה, עצמאית, שיעל הייתה דמות ציבורית ידועה

מה שמרמז , ואף להזמין אותו להיכנס לאוהלה( ואחר כך לקראת ברק)היא אינה חוששת לצאת לקראת סיסרא 

                                                
173

מלים או שורשים החוזרים בתוך הטקסט חזרה משמעותית ומסייעים להבנתו ' טוי מנחהבי'או ' מלה מנחה'בובר מגדיר   

 . 43' עמ, בדיון על שאול ובעלת האוב –" אל תירא"עוד על הביטוי ; 084−022[: 0213] 0234)
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סיסרא אינו . מאפשר לה זאתשבעלת מעמד חברתי מקצועי כלשהו שהיא ובוודאי  ,שהיא רגילה לקבל זרים לביתה

  174.וכלל אינו משיב להזמנתה בדיבור אלא נכנס לאוהל, מסביר ליעל מדוע הוא הגיע אליה

 

 אוהל יעל

בקריאה שאני מציעה ההנחה היא שאוהל יעל אינו סתם אוהל מגורים אלא משמש כמקום שבו מתבצעת פרקטיקה 

ומציין בדרך כלל את מקום משכנו של אלוהי ישראל בתקופת , בהקשר פולחני" אֹהל"במקרא רווח . יתפולחנ

ל מֹוֵעד"-ו" ִמְשָּכן"המונחים (. 3, 0מ  ;10לט ' שמ)הנדודים במדבר  משמשים במקרא גם בדורות שלאחר " אֹהֶׁ

א ח "מל; 00א ב "שמ; 0יח ' ויה": אהל מועד"המשכן בשילה למשל נקרא ) לתיאור משכן האל הנדודים במדבר

ָבה" – בסיפור כוזבימופיע  ןאוהל פולחהמתאר כנראה אזכור נוסף במקרא  175(.4 (.8כה ' במ) "הקֻּ
176
על אוהלי  

(. 484−428: 0111פלמינג )פולחן בתרבויות אחרות במזרח הקדום ידוע למשל מאזכורים בטקסטים ממארי 

פנה כתר ": אוהל משמשות כשמות נרדפים למשכן האליםבכתבי אוגרית המקבילות הלקסיקאליות למשכן ו

, ויבואו האלים לאהליהם"; (52: 0222פרקר ) (10−11 שורות, CTA V ,אקהת) "ין פנה למשכנותיוה, לאהליו

  ; 511: ב0238ליונשטאם ; 03: א0250קאסוטו ( )08−02 שורות, CTA III  ,כרת) "עדת אל למשכנותיהם

ספרות ערבית המתוארכת למאות החמישית עד השביעית לספירה קיימים תיאורים גם ב(. 03: 0222גרינשטיין 

מציינים כי אוהל הפולחן היה מאויש ( 010: [0221] 0222)וקרוס ( 000: 0110)קנסקי −פרימר. של אוהל פולחן

ח ָהאֹהֶׁל"הביטוי  177.(oraculum)בכוהנות בנות המעמד החברתי הגבוה ושימש כמרכז נַׁחַׁש  תַׁ ד )ר בהמשך הנזכ" פֶׁ

(. 5יב ' במ; 18לט ; 2−01לג ' שמ; 0−0יח ' בר)מופיע במקרא בעיקר בהקשר של התגלות האל או שליחיו ( 01

 ;10, 00, 4כט  ,13כו ' שמ)נזכר עשרות פעמים ביחס לאוהל מועד בהקשר של פעילות פולחנית " פתח האהל"

                                                
174

ין יעל מציגה תמונה הפוכה לזו של סצנת המפגש ב, (א כח"שמ)השוואה למפגש בין שאול המלך ובעלת האוב מעין דור   

. ומנסה להימנע מלבצע את בקשתו, בתחילת המפגש מתייחסת בעלת האוב אל שאול בחשדנות ואפילו בעוינות. וסיסרא

 .(42' עמ)שאול מצהיר כבר בתחילת המפגש על מטרת ביקורו אצל בעלת האוב , בנוסף

175
 .028הערה  010' עמ: על אוהל מועד .(051−051 :ג5005)אבישור  ;82−25: 0228קרוס : על המשכן 

176
 .024' בפרק על כוזבי עמ" קבה"דיון במשמעות השם  

177
 .051−033: 0241מורגנשטרן : על אוהלי פולחן במזרח הקדום 
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אפשר לשער שהוא  –שאליו ממהר סיסרא , יעלהאוהל שבו פועלת  178(.ועוד 00א ב "שמ; 05לא ' דב; 5יב ' במ

 (.21−010: 0228אקרמן ' ס)אוהל פולחן 

  

 בתוך האוהל : מערכה שנייה

 ?הכנות: ה ראשונהתמונ

 פריטיםשבעה . חומרים שונים/תוך שימוש בחפצים, לאחר שיעל וסיסרא נכנסים לאוהל מבצעת יעל סדרת פעולות

,מקבת ,יתד, ספל אדירים, נאד חלב, שמיכה (:בשילוב גרסאות הפרוזה והשירה)נזכרים 
 

.הלמות עמלים
179
 

חלקם טריוויאליים , וניתן לכן להניח כי לדברים הללו, ההתרחשויות בתוך האוהל הן אינטנסיביות ודרמטיות

.עלילהיש תפקיד בעל חשיבות ב, כביכול
180
או , האם הם שייכים למכלול רגיל של חפצי בית ומזוןהיא השאלה  

 181?למכלול פולחנישהם שייכים 

 

 "הקריבה", חלב וחמאה, ספל אדירים, שמיכה: מונחים והבהרות

היא מילה " שמיכה(. "08ד " )וְַׁתכֵַׁסהּו בְַׁשִמיָכה" היא כניסת סיסרא לאוהל הפעולה הראשונה של יעלעם : שמיכה

, מדובר בכיסוי עור, (A)לפי תרגום השבעים . והגיזרון שלה אינו ברור, במקרא( hapax legomenon)יחידאית 

 . BDB :221-ובעקבותיו גם ה, שטיח, יריעה

כיסוי סיסרא בשמיכה מציג את ( 121: 0221)ל וגן אלפי הפרשנות של של פיו, באשר לשימוש בשמיכה

שהשמיכה שימשה לכיסוי פתח  יםמציע( 030: א0222)אבישור ו( 32: 0280) ין'סוג. התנהגותה האימהית של יעל

                                                
178
העלאת  –מקום פולחן ( 0; (1ה ' במ; 8כה ' שמ)משכן לאל ( 0: שלושה תפקידים, לפי התיאורים במקרא, לאוהל מועד 

; 0−01ל ' שמ)הקטרת קטורת , (13לט , 11כה ' שמ)מתן לחם הפנים , (0−4כד ' וי; 10−12כה ' שמ)נר תמיד על המנורה 

: ב0238ליונשטאם ( )00כה ' שמ; 0טז ' וי)' מקום להתגלות ה(   1. ועוד( 18−41כט ' שמ)העלאת קרבן תמיד , (03ד ' במ

540−541.) 

179
 .012' הרחבה בעמ "הלמות עמלים"ו "מקבת", "יתד"על   

180
 (.  045: ג0288)של טרנר " התהליך הטקסי"באוהל תואמת את שלב הלימינליות במודל  לפי באל ההתרחשות  

181
נזכרת במקרא " ספל"המילה . מופיעים במקרא רק כאן" ספל אדירים"-ו" הלמות עמלים"והצירופים " שמיכה"המילה  

ירופים הנדירים בטקסט קצר המקבץ של המילים והצ. נזכרת עוד חמש פעמים במקרא" נאד. "18ו ' בשופ, פעם אחת נוספת

 . זה מעלה גם הוא תהיות
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וכי הכוונה בסיפור היא שהשמיכה נועדה , (08מ  ;04כו ' שמ)בדומה למסך שכיסה את פתח אוהל המשכן , האוהל

.להסתיר את פנים האוהל
182
המשמשת בתור ( עשויה בד או עור)אני מציעה לפרש את השמיכה כיריעה מיוחדת  

מאחר שהמילה היא יחידאית ניתן להניח שאין מדובר בחפץ . כלשהי בתוך האוהל אביזר לצרכי פעילות מאגית

 . המשיחים לפי תומם על שלל חפצי יומיום, רגיל שכמותו היינו מוצאים בוודאי בסיפורי המקרא השונים

 כך למשל כיסויים מעורות ומאריגי בד. כיסויים של חפצי פולחן שונים מוזכרים במקרא במיוחד לגבי המשכן

לחלקם ניתנו שמות (. ד 'במבעיקר ב)השולחן וכלים שונים , המזבח, יקרים שנועדו לכסות את ארון העדות

ָּמָסְך: "מיוחדים ת", (5ד ' במ; 14, 00לט , 00לה ' שמ" )ָפרֹכֶׁת הַׁ הכיסויים . ועוד( 3לז , 00, 02כה ' שמ" )ּכַׁפֹרֶׁ

המקרא מציין את החשיבות של . ם נזכרים בהקשר אחרוהם אינ, הללו היו מקודשים ונועדו לצורכי פולחן בלבד

שכן הדבר עלול לסכן את , כיסוי כלי הקודש על ידי הכוהנים כדי שמי שנכנס למשכן לא יראה אותם ולא ייגע בהם

ִתְקִחי ְּכֵלי ִתְפַאְרֵתְך ִמזְָהִבי ּוִמּכַׁסְ : "ביחזקאל נזכרים בגדים מיוחדים לכיסוי צלמים או תרפים. חייו ִתי וַׁ ר נָתַׁ ִפי ֲאשֶׁ

ִתזְנִי ָבם ְלֵמי זָָכר וַׁ ֲעִׂשי ָלְך צַׁ ְמנִי ּוְקָטְרִתי נתתי : ָלְך וַׁתַׁ ִסים ְושַׁ ת ִבגְֵדי ִרְקָמֵתְך וְַׁתכַׁ ִתְקִחי אֶׁ תְ }וַׁ טז " )ִלְפנֵיהֶׁם{ נָתַׁ

על הם לציון שימושי הפו, BDB :420−420-לפי ה. י"בכל הדוגמאות הללו נעשה שימוש בשורש כס(. 02−08

ניתן , בהנחה כי שמיכה שייכת גם כן למכלול חפצי פולחן באוהל (.kusû  ,kusîtu: וכך באכדית)הסתרה , כיסוי

.כפעולה שיעל מבצעת על סיסרא כחלק מהליך טקסי כלשהו" וְַׁתכֵַׁסהּו"להבין את 
183
 

 ספל אדירים 

ומופיעה במקרא פעם אחת ( 05ה )דבורה היא נזכרת בשירת . הוראתה המדויקת של המילה אינה ברורה :ספל

שם משמש הספל כלי קיבול להמחשת כמות הטל שספגה (. 15−18ו ' שופ)בפרשת גדעון וגיזת הצמר , נוספת

ומופיע גם , אגן, מתאר קערה sapluבאכדית שם העצם (. ההקשר הוא קבלת אות מאלוהים)הגיזה באופן נִסי 

קאסוטו מוצא הקבלה בין שירת דבורה לבין שירת העלילה  (.BDB :215−213)בהקשר של מנחה או שלל 

:האוגריתית
184
ומפרש , (25 ,31 :א0250" )מת שמם דן"הוא מקביל לשם האוגריתי " ספל אדירים"את הצירוף  

גביע , נתן כוס בידו= " "מת שמם כס קדש ןד [רב עטם רא] בךיתן כס בדה כרפן בכלאת ידה : "אותו ככלי גדול

                                                
182

 . 0יט , 4יח ' מתיוס מציע לראות בפעולת כיסוי סיסרא חלק ממנהגי האירוח המקביל לפעולת רחיצת הרגלים בבר  

183
 (.045: ג0288)באל מציעה להבין את ההתנהלות האימהית של יעל במסגרת של הריטואל באוהל  

184
 (.515: 0100) אקהתספרות המקראית סימנים ברורים להיכרות עם עלילת גרינשטיין טוען שיש ב  
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מופיע ככלי שתייה פולחני בהקשר " מת שמם דן". "כוס קדש, ספל גבורי שמים, רב ועצום למראה כלי, בשתי ידיו

(.013: 0222סמית ; 31: 0222פרקר ; 31, 03: א0250)לאלים שונים באוגרית 
185
  

 (01ה ' שופ)בשירת דבורה (. 014: א0251סיני -טור)מצויה בכתובות פניקיות מקרתגו " אדיר"המלה  :אדיר

ד: "בתקבולת לגיבורים "אדירים"מוצבת  ִדיִרים ָעם יְהָוה יְרַׁ ד ָׂשִריד ְלאַׁ ּגִבֹוִרים-ָאז יְרַׁ נזכר " אדיר"התואר  ".ִלי בַׁ

ִדיִרים"בשירת הים מובא הצירוף (. 00, 3טו ' שמ)ומשמש כאחד מכינויי האל , במקרא בהוראת חזק ושליט יִם אַׁ " מַׁ

צֹאן"למשל בצירוף )בא בהקשר של צאן " אדירים" .ועוד( 01טו ' שמ)גדולים /במשמעות חזקים ִדיֵרי הַׁ כה ' ביר" אַׁ

; ועוד 08ג  'נח; 14כה ; 1יד ' יר)שליטים , מנהיגים, אצילים ציוןומשמש בנבואה במשמעות מושאלת ל, (14

BDB :00.)
186
 (. 014: א0251סיני -טור)קיבלה משמעות של מלך ושר ש זאת בדומה למלה רועה  

ככינוי לאלוהות ולמנהיגים מחזקות את ההשערה כי הספל של יעל הוא כלי " אדיר"ל היקרויות אלה

ולא כלי ששייך למכלול הכלים הביתי שהיו , לצרכים ריטואליים( כלי נסך)מפואר שמשמש כאביזר פולחני 

 הספל שבו השתמש גדעון במעמד הנסי היה שייך למכלול כליםכי ניתן אף להניח )בשימוש יומיומי רגיל 

ְמָאה"חיזוק להשערה הזו בא מן הכתוב כי בספל יעל (. פולחניים גם החמאה וגם השימוש (. 05ה " )ִהְקִריָבה חֶׁ

 . מאגית-מצביעים על סיטואציה טקסית" הקריבה"בפועל 

המקורות הכתובים . ואילו היא מגישה לו חלב, בשתי הגרסאות מבקש סיסרא מיעל מים: חלב וחמאה

.בויות המזרח הקדום מדגישים את המקום החשוב של החלב והחמאה בפולחןוהאיקונוגרפיים של תר
187
 כך למשל 

; (CTA XXIIIלאלים  פולחןהמופיעה בהוראות לסעודת " אננח בחמאת, די בחלב[  ]טב" באוגריתיתבהוראה 

החמאה נזכרת בטקסטים . (05−31: 0283ראטנר וצוקרמן ; 41, 03 :א1951דיון בנושא אצל קאסוטו 

                                                
185
 "רב ולעטם"כתקבולת ל, גדול או חזק – danânuעל סמך השורש האכדי " דן"קאסוטו מפרש את המלה האוגריתית  

 (.89: א7220( )עצום)

186
, אילים, עוטרים בראשי יעליםהמ( קערות וכלי שתייה ונסך)בישראל ובשכנותיה נמצאו כלים זואומורפיים טקסיים  

 (.008−010: 0221ציפר ; 000−010: 0288זבולון )וגם כלים שצורתם כראשי צאן וקרני איל , צבאים וראמים

187
, אני מתייחסת אליהם בנפרד(. 04לב ' דב, "האזינו"בדומה לאזכורם בשירת )החמאה מופיעה בפסוק בתקבולת לחלב  

אין להתעלם , "(כפל העניין במילים שונות)"ד החזרה הרעיונית שיש בתקבולת שכן לצד ממ, כאל שני מרכיבים שונים

השינוי והפיתוח שאף הוא מגולם , ובעיקר אין להתעלם מממד ההוספה, מהשוני הקיים הלכה למעשה בין שני המזונות

ה −יכרת בשופטים דלדעת קרוס ההשפעה הסגנונית והשירית של שירת העלילה האוגריתית נ. במעבר מצלע לצלע, בתקבולת

(0228 :040−041 .) 
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 GAהנקרא בשומרית )וכך גם החלב , (530: 0223שפרה וקליין ' ש)מיים בין המנחות שהוגשו לאלים מסופוט

(.582, 583: 0223שפרה וקליין ' ש; 10: 0220 אקרמן' ס)המתואר כמשקה האלים , (šizbumובאכדית 
188
פי ל 

ויות באוהל הגשת החלב במקום המים שביקש סיסרא מלמדת על השליטה המתמשכת של יעל בהתרחש, רייס

החמאה . עוד אפשר להניח כי יעל הגישה לסיסרא חלב לשתייה כחלק מהליך טקסי שהתקיים באוהל(. 11: 0115)

.שהוגשה בספל מפואר לא יועדה לסיסרא אלא שימשה כנראה למנחה בהליך זה
189
  

הבאת מנחות ובא בעיקר בהקשר של , שכיח במקרא"( הקריב)"בניין הפעיל בב "השימוש בשורש קר :"הקריבה"

: BDBועוד  04ו ' במ; 00, 2ג ; 0−1א ' וי)במיוחד לאורך כל ספרי ויקרא ובמדבר  ,וקורבנות בטקסים דתיים

 190.ולא מזון המוגש לסיסרא, מרמזת אולי על היות החמאה מנחה" הקריבה"הסמכת החמאה לפועל (. 828

 . של טקס פולחני השימוש בפועל הקריבה בצירוף להגשת החמאה מעניק להתרחשות אווירה

ניתן להניח שסיסרא הגיע . "שמיכה"מכוסה ב סיסראבעוד , כלי פולחןבחלב וחמאה  מגישה, אם כן, יעל

מ "מנוקד בנה" )נְִרָדם-ְוהּוא"תיאור סיסרא . חזיון או אורקל, אל יעל כדי לקבל מסר ביחס לגורלו באמצעות חלום

בישעיה מתואר . עשוי להזכיר חלומות נבואיים "שמיכה"כוסה בבהיותו מ( יֵשן, רדּום: מתאר את מצבו, כבינוני

צְֹבִאים עַׁל : "או חזון לילה, מצב של תרדמה וכיסוי הראש בזמן חלום ּגֹויִם הַׁ ְוָהיָה ּכֲַׁחלֹום ֲחזֹון לַׁיְָלה ֲהמֹון ָּכל הַׁ

ְּמִציִקים ָלּה יָה ּוְמצָֹדָתּה ְוהַׁ ְך ֲעֵליכֶׁם יְ  .ֲאִריֵאל ְוָכל צֹבֶׁ ת ִּכי נָסַׁ ּנְִביִאים ְואֶׁ ת הַׁ ת ֵעינֵיכֶׁם אֶׁ ֵצם אֶׁ ְרֵדָמה וַׁיְעַׁ הָֹוה רּוחַׁ תַׁ

חֹזִים ִּכָסה  (. 2−01כט " )ָראֵשיכֶׁם הַׁ

חלום "לרקע ליצירת תנאים ו, של טקס מאגי הליךמדובר בייתכן כי מכל הנזכר לעיל נוצר אפוא הרושם ש

 191.באוהל יעל" אינקובציה

                                                
188
, lišdumובאכדית   I.NUNבשומרית )באנטוליה השתמשו בחמאה או בשמנת החלב , במצרים הוגשו מנחות חלב לאלים 

החלב נמצא בין המנחות  .(7: 7220ציפר )בכלל ולאלי השאול בפרט  כמנחות לאלים( 7יא ' במ, הלא הוא הלשד המקראי

  .[(082−088 :5071ארואטי ] 41−03שורות , XI אודיסיאה, הומרוס)ח הנביא תריזיאס שמגיש אודיסאוס לרו

189
 .יעל נתנה לסיסרא חלב מקולקל שהרדים אותו, [(798: 7217שליט ] V ,018 קדמוניות)לפי יוסף בן מתתיהו  

190
 ח"זב בשורש שימושה באמצעות שם. טקסית לארוחה רמז ניתן כנראה למצוא, כזכור ,האוב ובעלת שאול גם בסיפור 

 .58' עמ, (58 כח א"שמ)

 
191

מערך  .הטקסט המקראי אינו מספק מידע על העזרים והטכניקות השונות ששימשו בפרקטיקות של מגיה והגדת עתידות

  .21−21 :5002הרן : על מערך הפולחן במקרא. (2א כג "למשל בשמ)פולחני הקשור בהגדת עתידות הוא השימוש באפוד 
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 דיווינציה: תמונה שניה

   במזרח הקדום ובמקרא –אינקובציה חלום 

לפיכך האמינו כי שינה . רת בין אלים לבני אנושולתקש האמצעים דנתפס כאח םחלוהבתרבויות המזרח הקדום 

מאפשרת לחולם לקבל מסר , הגשת מנחות ועוד, בליווי טקסים פולחניים של הקרבת קרבנות, במקום מקודש

דרשה פרשנות נחלומות  באמצעותהתגלות אלוהית ומסרים מהאלים ל(. 0822: 0225בר רפ)מישויות על טבעיות 

וצריך , היכולת או הסמכות לפרש חלומות לא הייתה נתונה בידי כל אחד 192(.oneiromancy)חלומות הפתרון ו

כמתואר )טבעיות ניתן היה לקבל גם מן המתים באמצעות שאילה באוב -מסרים מישויות על. היה להיעזר במומחים

 (. עלת האוב לעילבפרק על ב

" רואה"במסופוטמיה היה נהוג ש. שונים מתוארים בספרות המזרח הקדום ובמקרא" חלומות אינקובציה"

(IGI-DUG) , כוהנת הנַׁחַׁש , לעתים קרובות אישה –מומחה בהגדת עתידות(ה-šāiltu באכדית )–  יושב

, כוהנת הנחש הייתה שייכת לקבוצה .(mupaššir šunātiבאכדית )את החלום  םומתרג מסביר, למראשות החולם

חברתי של מתווכים שונים שעיסוקם הגדת עתידות ותפקידם היה לתת תשובות לאנשים שבאו /מעמד מקצועי

  TH) נזכרת בטקסט ממארי" חלום אינקובציה"העדות הקדומה ביותר ל(. 000: 0253אופנהיים )לדרוש באלים 

80.III)  0220 ןי ודוראקבונא)די לקבל מסר מהאלים בחלום במקום מקודש כ שוכבתר אישה שתאהמ :

: 0282אמיר )הפרקטיקה של חלומות אינקובציה ידועה גם מאוגרית ומתוארת באפוס על אקהת (. 050−052

  193(.48−42: 0222גרינשטיין )ובאפוס על כרת ( 014−058: 0222וויאט ; 50−53: 0222פרקר ; 010

לבין תיאור חלומות  "שמיכה"על הארץ באוהל יעל מכוסה בקיים דמיון רב בין תיאור סיסרא שוכב 

ממקדש אסקלפיוס , ס"החל מהמאה הרביעית לפנה, ובמיוחד אלה המוכרים מיוון, אינקובציה בעולם העתיק

                                                
192
חלומות ; 283−293: 0281ששון  ;015−005 :7225 בוטרו: במסופוטמיה( (oneiromancyירושם על חלומות ופ 

 נוגל; 401−405: 0224אוטוסון ;  0253אופנהיים : במקרא ובתרבויות נוספות; 002−012 :0228באטלר ' ס: אינקובציה

5001. 

193
, אשר פורש על ידי אמו, (ס"לפנה ~0044−0000)מלך לגש  של גודיאה" מסר-חלום"עדויות ממסופוטמיה מתארות  

 ון דר טורן)מפרשת את חלום בנה , האלה נינסון, כך גם אמו של גלגמש. (000−000 :7229 אופנהיים)האלה גטומונג 

מסופר על המלך תותמוס הרביעי " אסטלת הספינקס"בתיאור של חלום אינקובציה ממצרים הנזכר ב(. 757: 7228

בתפילתו לעצירת מגפה (. 527: 7229 אופנהיים)בין רגלי הספינקס המקודש בגיזה  אשר ישן ,(ס"לפנה~ 0410−0120)

 . (52−58 :5005 זינגר)מאל הסער לקבל מסר דרך חלום ( ס"לפנה~ 0100−0085)מבקש המלך החתי מורשילי השני 
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מביאה עדויות טקסטואליות , (00−08כח ' בר)אל -במאמרה על חלום יעקב בבית, אקרמן' ס. באתונה

בעורות לכיסוי החולמים במקדשי אפולו ואסקלפיוס באתונה ובמרכזי פולחן  ואיקונוגראפיות המתארות שימוש

 (. 20−001: 0220)נוספות  בערים יווניות

 :גם במקרא מתוארים חלומות כערוץ תקשורת עם אלוהים ונחשבים אמצעי לגיטימי לקבלת מסר מהאל

ְרֵדָמה עַׁל" זְיֹון לַׁיְָלה ִבנְפֹל תַׁ איוב לג " )ָאז יִגְלֶׁה אֹזֶׁן ֲאנִָשים ּוְבמָֹסָרם יְַׁחתֹם. ְתנּומֹות ֲעֵלי ִמְשָּכבֲאנִָשים בִ -בֲַׁחלֹום חֶׁ

 1−01נז ' אקרמן התיאורים ביש' סלפי . 00−01איוב ד ; 1−05א ג "מל; 3יב ' במ; 01−01לא ' וכן בר, (03−02

קשרים חלומות ישירות במקרים רבים נ(. 024−025: 0220)מרמזים לחלומות אינקובציה ליד קברים  4סה -ו

טבעי -אחד משלושת אמצעי ההתקשרות עם העל. 0יואל ג ; 08−10כג  'יר; 05, 3א כח "שמ; 0−3יג ' דב: לנבואה

(.3א כח "שמ" )חלומות"הוא " בעלת האוב"שאותם ניסה שאול המלך לפני שפנה ל
194
הסבר החלומות על ידי  

תפקיד של פותר חלומות ומגלה ימלא  שלימים ,יוסף כך למשל. דמויות שונות נתפס כפרשנות בהשראה אלוהית

הפותר  ,ודניאל ,(8מ " )הלוא לאלהים פתרנים: "אומר לשר המשקים, (0−10מא  ,5−02מ ' בר)עתידות במצרים 

ע : "מייחס את פשר החלום לאלוהים, (05−45ב  'דנ)בבבל  חלומות  יָא ּגֵָלא ָרזִין ְוהֹודַׁ י ֱאָלּה ִבְשמַׁ ם ִאיתַׁ ְלָּכא ְברַׁ ְלמַׁ

זְֵוי ֵראָשְך עַׁל ִמְשְּכָבְך ְדנָה הּוא ְלָמְך ְוחֶׁ יָא חֶׁ ֱהֵוא ְבַאֲחִרית יֹומַׁ ְדנֶׁצַׁר ָמה ִדי לֶׁ   195(.08ב ) "נְבּוכַׁ

 

 ?באוהל יעלחלום אינקובציה 

ח ָהאֹהֶׁל ְוָהיָה ִאם ִאיש יָ " :יעל אל סיסראפונה לאוהל  שנכנס לאחר תַׁ ר ֵאלֶׁיָה ֲעמֹד פֶׁ ר ֲהיֵש פֹה וַׁיֹאמֶׁ בֹוא ּוְשֵאֵלְך ְוָאמַׁ

ְרְת ָאיִן ף : "ברקע מהדהד המידע המקדים המתאר את השמדת כל צבא הכנענים ;01ד ' שופ" )ִאיש ְוָאמַׁ ּוָבָרק ָרדַׁ

ב ֹלא נִשְ  רֶׁ ֲחנֵה ִסיְסָרא ְלִפי חֶׁ ּגֹויִם וַׁיִפֹל ָּכל מַׁ ת הַׁ ד ֲחרֹשֶׁ ֲחנֶׁה עַׁ ּמַׁ כֶׁב ְוַאֲחֵרי הַׁ ָחדַאֲחֵרי ָהרֶׁ ד אֶׁ הציווי הזה (. 03ד , "ַאר עַׁ

שמבחינה דקדוקית אין , (ֲעמֹד)הצגת הציווי בצורת המקור  196.בנוי כחידה המאפיינת אורקליםהוא אינו ברור ו

ההסבר המקובל הוא שהציווי לעמוד . להציע להיגד הזה משמעויות שונות מאפשרת, מין ומספר, מיוצגים בה גוף

והן לגבי "( ִאיש יָבֹוא)"הן לגבי מי שיחפש אותו  "איש"המשתמש בכינוי , סראנאמר על ידי סי בפתח האוהל

                                                
194

ייה אל המתים אקרמן טוענת כי במקראית קיים טשטוש גבולות בין הפרקטיקה של החלומות והפרקטיקה של פנ' ס  

 (.014הערה  010: 0220)

195
 .045−034 :5000על כך פידלר . באשר לערכו ההתגלותי של החלום מצטיירת במקרא גישה אמביוולנטית  

196
 (.040−784: א7277)באל מתייחסת אל הדברים האלה כאל חידה ועורכת השוואה בינם לבין חידות שמשון   
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המשפט הזה עומד בהנגדה מוחלטת לצורה ולסגנון של המשפט "(. ֲהיֵש פֹה ִאיש)"בשאלה שׂשם בפי מבקשו , עצמו

ְשִקינִי: "הראשון שאומר סיסרא בדיאלוג עם יעל ט-הַׁ יִם ִּכי ָצֵמאִתי-נָא ְמעַׁ שם הוא פנה אליה בלשון (. 02 ד" )מַׁ

ברגיל הסדר : הוא משונה" אם איש יבוא" –סדר המילים במשפט . בקשה ובשפלות רוח ופה בלשון ציווי ואדנות

: 01ז ' שופ; "ֹלא תֹאבֶׁה ָהִאָשה-ְוִאם: "8כד ' בר; "יּוכַׁל ִאיש-ִאם: "03יג ' ברב כמו ,'יבוא איש')נושא -הוא נשוא

תָ -ְוִאם" שינה ולא לגמרי שולט -הסדר שלפנינו מלמד אולי שסיסרא כבר נמצא במצב של חצי(. ועוד, "היֵָרא אַׁ

ל מפרשת את הנחיית סיסרא ליעל אב. ואינו מתאמץ להסתיר את זהותו כפי שעשה בתחילת המפגש, בדבריו

במהלך שהותו  שנמצא אומר על עצמו כי ייהרג, כמעין אורקל אירוני המושם בפי סיסרא(" איש) ָאיִן "להשיב 

 יםנאמר הדבריםדגיש כי יש לה. (045−043: ג0288)משמעותו איש מת (" איש)אין : "ייהפך לַאין, היינו, באוהל

.לאחר שיעל מכסה את סיסרא בפעם השנייה
197
הציווי הזה הוא אולי אחד המפתחות לשאלה מדוע הרגה יעל את  

ִאָשה יְִמּכֹר -ִּכי ְביַׁד" ,ידה הנשמעת בנבואת דבורהנקשר אל הח, "איש"המדבר על , המשפט החידתי הזה. סיסרא

ת  . כפי שיתברר בהמשך, בשלב הזה בעלילה מתרחשת טרנספורמציה בזהות של יעל(. 2ד " )ִסיְסָרא-יְהָוה אֶׁ

 

 הרג סיסרא: תמונה שלישית

בֶׁר אֶׁ : "ההרג מתואר בטקסט הפרוזאי כך .שיאו של הסיפורכאן  ת חֶׁ ח יֵָעל ֵאשֶׁ בֶׁת וִַׁתקַׁ קֶׁ ּמַׁ ת הַׁ ם אֶׁ ל וַָׁתׂשֶׁ ד ָהאֹהֶׁ ת יְתַׁ

ף וַׁיָמֹת ם וַׁיָעַׁ ץ ְוהּוא נְִרדַׁ ִתְצנַׁח ָבָארֶׁ ָקתֹו וַׁ יֵָתד ְברַׁ ת הַׁ ע אֶׁ ובטקסט השירי  198,(00ד " )ְביָָדּה וַָׁתבֹוא ֵאָליו בַָׁלאט וִַׁתְתקַׁ

ְלמּות ֲעֵמִלים: "כך ְחנָה ִויִמינָּה ְלהַׁ ָקתֹו יָָדּה לַׁיֵָתד ִתְשלַׁ  (. 03−02ה " )ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה רֹאשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה רַׁ

משקה אותו , מתוך הטקסט ברור שבתחילת המפגש יעל אינה מפחדת מסיסרא ואף מכניסה אותו לאוהל

את  ,מסכנת את עצמההיא מדוע ? אם כך מדוע היא הורגת אותו. אולי כדי לקבל מסר בחלום, ומאפשרת לו לישון

                                                
197
מ ' בר)הסיטואציה של יוסף בבית האסורים וחלום שר האופים של פרעה הביטוי החידתי של סיסרא מזכיר את את  

המתייחסת לחלומות המופיעים בסיפור יוסף כאמצעי ספרותי ההופך את החלום , אני הולכת כאן בעקבות פוליאק(. 03−00

מצבו של סיסרא  ניתן אולי להציע כי גם בסיפור יעל(. 012−041: 0104)למשותף לכמה דמויות בסיפור ולא לחולם בלבד 

 .  הוא של חולם חלום אינקובציה שגם יעל שותפה לו

198
 (. 03−02 :7278( )סטקטו)מופיעה שורה של פעלים קצרים ומהירים , כאשר מגיע שיא הסיפור במקרא, אפרת-לפי בר  
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זוהי אולי השאלה המרכזית ועיקרו של כל ? במעשה זה, בעלי ברית ליבין מלך חצור, משפחתה ואת שאר בני הקיני

 . בטקסט אין רמז למניעים אישיים או פוליטיים שמעודדים את יעל להרוג את סיסרא 199.סיפור המפגש

 

 "הלמות עמלים", "מקבת", "יתד"

 תנזכר "יתד"ה"(. הלמות עמלים" )"מקבת"ו" יתד האהל"או  "תדי: "יעל משתמשת בשני כלים להרג סיסרא

: BDB :451 ; HALOT)כמוט עץ קצר המשמש לקיבוע האוהל לקרקע  תומפורש פעמים ארבעבסיפור המפגש 

ד , 12ג ' במ; 41לט , 10, 01לח ' שמ)היקרויותיה במקרא הן ברוב הפעמים בהקשר של אוהל מועד (. 451−450

וביתר הפעמים באה במשמעות , (04טז ' שופ)שם בהקשר של אריגה , ם בסיפור שמשון ודלילהיתד נזכרת ג(. 10

 (.   ועוד 01לג , 05, 01כב ' יש)מושאלת של חיזוק ויציבות 

בֶׁת"פרוזה הבגרסת  יעל מכונה תמשתהכלי השני שבו מש קֶׁ ְלמּות ֲעֵמִלים"מקביל לו" מַׁ  ,שבשירה" הַׁ

בצורת מקבת מופיעה ה. גרזן או פטיש –כלי עבודה כסוג של  HALOT: 113−112 -וב  BDB: 333-ב תומוסבר

ל : "...0נא ' בישהיחיד  ם-ְואֶׁ ְרתֶׁ בֶׁת בֹור נֻּקַׁ קֶׁ מתוך . נזכרת בקשר לבניית המקדש 2א ו "ובצורת הרבים במל, "מַׁ

שת המקבת משמ 4י ' וביר 00מד ' ביש. הכתוב ניתן להבין כי המקבת עשויה עץ או חומר אחר שאינו מתכת

מתפרש מלשון " עמלים(. "להכות) מ"נגזרת כנראה מהשורש הל, היא מילה יחידאית" הלמות" .ביצירת פסל אל

 . כלי עבודה שהיה באוהלמדובר ב וכנראה, BDB :235 עמל במשמע עבודה

בכך הם מצטרפים לחפצים האחרים שבהם . אזכורי היתד והמקבת במקרא הם לרוב בהקשרים פולחניים

 .שימוש במהלך ההתרחשות באוהל יעלנעשה 

  

לָׁאט" יו בַּ לָׁ בֹוא א  תָׁ ּה", "וַּ יָׁדָׁ  "ב 

יו" לָׁ בֹוא א  תָׁ . מאפשר להניח שסיסרא היה חסר מודעות למתרחש סביבו( 00ד " )וַָׁתבֹוא ֵאָליו בַָׁלאט"הביטוי  ":וַּ

(. 5א כד "שמ)ת כנף מעילו בדומה לדוד בהתקרבו אל שאול הישן לכרות א, חרישית, "בלאט"יעל מתגנבת אליו 

כאן מקביל " ותבוא אליו"הצירוף , ואחרים( 045: 0225)ון וולדה , (18: 0111)קליין ' ל (42: 0285) לפי אלטר

                                                
199
רבה ניתן לתלות את מעשה יעל בקשרי ק, שהעלתה כזכור את האפשרות שהקינים לחמו לצד ישראל, לדעת אמית 

 (.50הערה  707וכן  28: 7271)ושותפות אלה 
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כט ' למשל בר)שמקובל לראות בו נוסחה הנאמרת בדרך כלל כאשר מדובר באירוע מיני , "ויבוא אליה"לצירוף 

חשיבותו . רומז לעניין מיניאינו כאן  "ותבוא אליו"הצירוף  לדעתי. ריזום מצד הגבלרוב , (ועוד 5ל ; 11, 01

, "תבוא אליו"בדומה להיקרויות נוספות של  ,דמות הדומיננטית בסיטואציהיעל כלסיפור בכך שהוא מציג את 

כמו למשל בסיפור המפגש בין בעלת האוב )שבהן מתאר הביטוי את הדמות הנשית הדומיננטית השולטת במצב 

הוא  –שאומרת יעל לסיסרא בהגיעו " אל תירא"בדומה לצירוף  –הצירוף (. 43 'בעמ המלך שנדון לעיל ושאול

 . נעזר בה ומומת על ידה, והגבר תלוי בה, שבו האישה היא החזקה, ביטוי להיפוך מגדרי שמתקיים בסיפור זה

לָׁאט"  במקרא ומופיעהלאט /לט-מ נובעתש" בַָׁלאט"במלה  רתסיסרא מתוא שכיסתה את לאחר יעל התנהלות :"בַּ

בשני " בַָׁלאט"את  פרשל ניתןיות באוהל יעל להתרחשו נוגעב(. BDB :510)סוד , מסתורין במשמעות לרוב

ת ֲעָבָדו ": פירושה בכתוביםבדומה ל ,חרש, בסתר, בחשאיבמשמעות  –האחד  .אופנים ו ָשאּול אֶׁ ְברּו { ֲעָבָדיו}וַׁיְצַׁ דַׁ

ל ָדִוד  לָׁטאֶׁ לְֶׁך  בַּ ֵתן בַּׁמֶׁ לְֶׁך ְוָכל ֲעָבָדיו ֲאֵהבּוָך ְועַָׁתה ִהְתחַׁ ת " ;(00א יח "שמ)ֵלאמֹר ִהּנֵה ָחֵפץ ְבָך הַּׁמֶׁ וַׁיָָקם ָדִוד וַׁיְִכרֹת אֶׁ

ר ְלָשאּול בַָׁלט ְּמִעיל ֲאשֶׁ ב ִלבֹו וַׁיָבֹא ִלְשּכַׁ "; (4א כד "שמ) "ְּכנַׁף הַׁ ז וַׁיְֵשְת וַׁיִיטַׁ ָלט וַׁיֹאכַׁל בֹעַׁ ב ִבְקֵצה ָהֲעֵרָמה וַָׁתבֹא בַׁ

ְרּגְֹלָתיו וִַׁתְשָּכב ְתגַׁל מַׁ ר"מילה ל במשמעהמקבילה " בלאט", (031: 0282) לואיס לפי (.2רות ג " )וַׁ ֵסתֶׁ  ,"בַׁ

.מתים לפולחן של ריםשקהמשמשת במקרא בה
200
קושר  ,להגיית הגרוניות עגהנו ,"בלאט"פירוש שני למילה  

ֵּמי : "כשפים וקסמים במקרא תמתארה" לט"מילה ל התוא ְרטֻּ ְשִפים וַׁיֲַׁעׂשּו גַׁם ֵהם חַׁ ֲחָכִמים ְולְַׁמכַׁ ְרעֹה לַׁ וַׁיְִקָרא ּגַׁם פַׁ

ֲהֵטיהֶׁם ֵּכן יִם ְבלַׁ שתי המשמעויות של , לדעתי(. BDB :510( )"ְבָלֵטיהֶׁם: "04, 1ח  ,00ז -וב ,00ז ' שמ" )ִמְצרַׁ

-נמצא במצב של שינה או חציהוא אל סיסרא כאשר בחשאי מתקרבת יעל . מתאימות להתרחשות באוהל" בלאט"

 . המתקיים באוהל מאגי-כחלק מהליך טקסי, "להטיה"מה ב-כדי לעשות דבראולי , שינה ומכוסה בשמיכה פולחנית

ּה" יָׁדָׁ כאמצעי הגנה לאחר שגילתה את זהות  ןלוקחת אות היאהאם . "מקבת"ו "יתד"יעל בידיה מחזיקה : "ב 

 ? או בהחלטה רגעית לבצע הרג טקסי, סיסרא

המופיעה בו שבע " יד"למילה  לדעתיו( 300: 0225)פוקלמן מציין כי המחבר מתמקד בידיה של יעל 

ְכִתי ֵאלֶׁיָך "; (0ד " )וַׁיְִמְּכֵרם יְהָוה ְביַׁד יִָבין: "פעמים ת... ּוָמשַׁ ָך... ִסיְסָרא -אֶׁ ִתיהּו ְביָדֶׁ ִאָשה -ִּכי ְביַׁד"; (2ד " )ּונְתַׁ

                                                
200

ְך: "02מה ' לחיזוק טיעונו מביא לואיס  ציטוט מיש    ץ חֹשֶׁ רֶׁ ר ִדבְַׁרִתי ִבְמקֹום אֶׁ ֵסתֶׁ " מקביל לארץ חשך" סתר"שם " ֹלא בַׁ

 "בקברים היושבים"לדעתו רמז לפולחן זה בביטוי  שגם בו יש, 8 סה' וקושר זאת גם ליש, אחד מהשמות של עולם המתים

ְלֵקי" 3−2נז ' ליש וגם ְלֵקְך נַׁחַׁל ְבחַׁ ְכתְ  ָלהֶׁם ּגַׁם ּגֹוָרֵלְך ֵהם ֵהם חֶׁ ֱעִלית נֶׁסְֶׁך ָשפַׁ , 031: 0282; 032−084: 0282) ..."ִמנְָחה הֶׁ

 (.725−724: 7225) קברים ליד אינקובציה לחלומות מרמז 8 אקרמן טוענת כי סה' ס, 001' כפי שנזכר בעמ(. 030−031
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ת ת"; (2ד " )ִסיְסָרא-יְִמּכֹר יְהָוה אֶׁ ן יְהָוה אֶׁ ר נָתַׁ יֹום ֲאשֶׁ ָך-זֶׁה הַׁ ת"; (04ד " )ִסיְסָרא ְביָדֶׁ ם אֶׁ בֶׁת ְביָָדּה-וַָׁתׂשֶׁ קֶׁ ּמַׁ ד " )הַׁ

ְחנָה"; (04ד " )יְִׂשָרֵאל ָהלֹוְך ְוָקָשה-וֵַׁתלְֶׁך יַׁד ְבנֵי"; (00 .שיבות רבה בסיפורח (03ה " )יָָדּה לַׁיֵָתד ִתְשלַׁ
201
אפשר  

ובאה כמשלים לפועל , המילה יד מופיעה כאן ברוב המקרים כמטאפורה. להציע שהיא משמשת בו כמילה מנחה

: ב0220אמית )המניע את העלילה וגיבוריה " דאוס אקס מכינה"ההוא . 'שנושאו הוא ה( מכר/נתן)נתינה 

ו ' שופ)או מעניש את ישראל ונותנו ביד אויביו ( 04ד ; 11ג ' שופ) את האויב" בידם"מבטיח ונותן  , (022−028

 .לביצוע דברי הנבואה', ידה של יעל היא מעין שלוחה פיזית של יד ה. (0יג ; 0

ָקתֹו"–בטקסט השירי מתואר הרג סיסרא  בפעלים  –( 03ה " )ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה רֹאשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה רַׁ

' תה; 05ב כב "שמ; 00לג ' דב; 8כד ' במ; 3טו ' שמ)לוהי ישראל במופעו כאל מלחמה שבדרך כלל מתארים את א

המשמשים גם לתיאור כניעתם ומותם של אויבי  202,(02ה )שכב , נפל, תיאור מות סיסרא בפעלים כרע(. 00סח 

ֲאנְַׁחנּו ְבֵשם יְהָֹוה ֱאֹלהֵ : "כך למשל)אלוהים  סּוִסים וַׁ כֶׁב ְוֵאלֶׁה בַׁ ְמנּו  ֵהָּמה ָּכְרעּו ְונָָפלּו. ינּו נַׁזְִּכירֵאלֶׁה ָברֶׁ ֲאנְַׁחנּו קַׁ וַׁ

ובכללה הרג , ויחד הם תורמים להצגת המלחמה הזו בכנענים, מצטרף אל תיאור הריגתו, (8−2כ ' תה, "וַּׁנְִתעֹורר

ע" הפעלים את 203.'כמלחמת קודש שיוזמּה הוא ה, סיסרא בידי יעל ל ָּכרַׁ  גם להבין ניתן השירית שבגרסה" ָשָכב נָפַׁ

גְלֶׁיהָ  ֵבין" כשכוב סיסרא תיאור. באוהל הטקסית ההתרחשות של כייצוג  שבו אופןה את אולי מבטא יעל של" רַׁ

 לחלום ומצפה שוכב הוא כאשר, המכוסה סיסרא למראשות יושבת יעל: שרוופ האינקובציה חלום התבצעו

 הורגת, כלשהי עלומה מסיבה ,זה בשלב. יעל רועבו תפרש שאותו, מהאלים שיגיע למסר או לחזיון, אינקובציה

 .סיסרא את יעל

 –כנדרש בהתאם לנבואת דבורה  –אמית טוענת כי היעדר מניע לפעולה של יעל ועובדת היותה אישה 

: 0224)פולק (. 22−28: 0282)מחזקים את ההתרשמות שיעל הופעלה על ידי מי ששולט בכל מהלך ההתרחשות 

השראה מייחס המקרא למעשה , אנושית בכוח דחף פתאומי-גיבור מבצע פעולה עלטוען כי כאשר ( 042−051

                                                
201
ְחנָה"הפועל   השימוש המיוחד של צורת . ן"בתוספת נו" ִויִמינָּה"הוא יחידאי ומופיע כאן בצורה מליצית בהקבלה ל "ִתְשלַׁ

 . 03הערה  01' עמ: אוגריתית-על השירה הכנענית. הפועל נעשה כנראה בהשפעת שירת העלילה הכנענית

202
ונפל ( 70על יסוד איוב לא )כרע  ,ין יעל וסיסרא על הפעלים שכבחוקרים שונים מבססים את קריאתם לגבי מפגש מיני ב 

 . ואחרים 41−52 :7272' נידיץ; 729: 7275 כך זקוביץ. (7ז ' על יסוד אס)

203
 KTU-ב למשל, ענת האלה של המלחמות בתיאורי במיוחד, באוגרית האלים מלחמות בתיאורי גם מ שכיחים"צ והל"מח 

1.3.II , (.21−20 :7221 פרקר; 01−11: 0282אמיר ; 02 :א7220 קאסוטו) 0−40שורות 
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ניתן להניח שיעל פועלת , כלומר(. 3א יא "שמ; 04טו ; 02, 3יד ' שופ)הצולחת על הגיבור ' ה' רוח ,אלוהית

 . באירוע זה בכוח השראה אלוהית

בהריגת סיסרא  204.ועל רצונוודרכה יוצא לפ', בסיפור המלחמה עם הכנענים יעל משמשת ככלי ביד ה

ָחד: "שהרי כבר נאמר בטקסט)מביאה יעל להשלמת השמדת צבא הכנענים  ד אֶׁ ורק סיסרא , 03ד , "ֹלא נְִשַאר עַׁ

ת-ִּכי ְביַׁד"הסיפור הדטרמיניסטי שהחל בנבואת דבורה (. שרד מסתיים במערכה , "ִסיְסָרא-ִאָשה יְִמּכֹר יְהָוה אֶׁ

 -coup de grâceה, נותנת לסיסרא את מכת המוות, בידיה ממש, (יעל)ו אישה השלישית בתיאור הדרמטי שב

 .המביא לסיום המלחמה ולניצחון על הכנענים

 

 מורטם-פוסט

ץ"לאחר תיאור הריגת סיסרא מופיע בגרסת הפרוזה הביטוי  , לדעתי, פסוקית זו מתייחסת(. 00ד " )וִַׁתְצנַׁח ָבָארֶׁ

כפי שמציעים , שהחזיקה בידה "מקבת"ולא ל, (40: 0288קליין ' ל; 148−150: 0222וראו גרוספלד )ליעל 

זהו שימוש באמצעי . מבטא הכתוב את מצבה הנפשי של יעל כך(. 121−124: 0221ן גל ואפיו)מספר פרשנים 

המתבצעת דרך הצגת סימנים , חדירה לנפש הדמות –" חדירה מסכמת ישירה"עיצוב ספרותי שפולק מכנה 

ניתן להניח ו, מהבחינה הנפשית, במעשה ההרג של סיסרא חצתה יעל סף(. 031: 0224)וות גוף חיצוניים כמו מח

הזעזוע וסערת הרגשות שלה בעקבות  יםגלתמשבה  שבצעהלמעשה  פיזית תגובה ,נפילתה מתוארת כאןכי 

 . ההתרחשות באוהל

 

 

                                                
204

הקורא ספר שופטים מגלה בכל שלב של הקריאה שהאל מתערב : "על התגלויות אלוהיות בספר שופטים אומרת אמית  

אך גם התרחשויות שאין בהן סימנים גלויים וברורים . אותותיו נראים ורוחו צולחת, מלאכיו מגיעים. באופן ישיר בהיסטוריה

 . (10−11 :א7221" )מוליכות לאותה מסקנה, אלה
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 מחוץ לאוהל יעל: מערכה שלישית

ת . "והיא מעין תמונת ראי למערכה הראשונה, עלבמערכה השלישית מתרחש המפגש בין ברק וי ְוִהּנֵה ָבָרק רֵֹדף אֶׁ

ֵקש וַׁיָבֹא ֵאלֶׁיָה ְוִהּנֵ  ָתה ְמבַׁ ר אַׁ ת ָהִאיש ֲאשֶׁ ךָ אֶׁ ר לֹו ֵלְך ְוַאְראֶׁ יֵָתד ִסיְסָרא וֵַׁתֵצא יֵָעל ִלְקָראתֹו וַׁתֹאמֶׁ ה ִסיְסָרא נֵֹפל ֵמת ְוהַׁ

ָקתֹו את המבט  של  – יהוהשני, את  המבט  של יעל תמתאר נההראשו ("...והנה")ה פסוקית ההכר(. 00ד " )ְברַׁ

 205 .ברק

פונה אליו , היא יוצאת לקראתו ומבלי להמתין שיפנה אליה. מגיע לאוהל יעל, ברודפו אחר סיסרא, ברק

ביעה על והתנהלותה מצ, יה של יעל אל ברק שונה מהאופן שבו דיברה אל סיסראיאופן הפנ. ומדברת בלשון ציווי

ךָ  ל ְך"יעל משתמשת בביטוי . כך שהיא עברה שינוי מכונן בעקבות ההתרחשות באוהל הדומה לציווי , "ְוַאְראֶׁ

ְכָת ְבהַׁר ָתבור ל ְךֲהֹלא ִצָּוה יְהָֹוה ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל : "שנאמר במסר הנבואי של דבורה אל ברק (. 3ד ' שופ) ..."ּוָמשַׁ

, באופן המשקף היפוך תפקידים מגדרי, ברק היא מתנהגת מולו כדמות בעלת סמכותבמעמד המפגש הזה בין יעל ו

  206.בדומה לדבורה הנביאה

ךָׁ "-ו" ל ְך"צירוף הפעלים  א  אברם לעזוב את מולדתו וללכת לארץ בלתי ל' מזכיר את ציוויו של ה" ַאר 

ל-לְֶׁך: "נודעת ְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך אֶׁ ךָ -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹולַׁ ר ַאְראֶׁ ץ ֲאשֶׁ ְשָלֲחָך"את כן  ו, (0יב ' בר" )ָהָארֶׁ " ְלָכה ְואֶׁ

רבים ממופעיו של (. 01ג ' שמ)למשה כשמוסר לו את דבר שליחותו במעמד ההתגלות בסנה הבוער ' שאומר ה

; 0−1 יז א"מל; 04ו ' שופ)שליחיו , מפי האל בעצמו או באמצעות נביאיו, באים במסגרת צו אלוהי" ֵלְך"הציווי 

 . (01א כא "דה

ת הָ "  –הביטוי הזה מפי יעל  ָך אֶׁ ישֵלְך ְוַאְראֶׁ ָתה ְמבֵַׁקש א  ר אַׁ , מתכתב עם המבע החידתי של סיסרא –" ֲאשֶׁ

ח ָהאֹהֶׁל ְוָהיָה ִאם" תַׁ יש-ֲעמֹד פֶׁ ר ֲהיֵש א  ְרְת ָאיִן-יָבֹא ּוְשֵאֵלְך ְוָאמַׁ  ועונה על השאלות, (01ד " )פֹה ִאיש ְוָאמַׁ

יש-ִאם"מדברי סיסרא  ישיעל מזהה בברק את הא. שהתעוררו בעקבותיו והיא גם יודעת לשם מה יגיע , "יָבֹא א 

ָתה ְמבֵַׁקש"באמרה , היא מציגה לברק את סיסרא המת. האיש לאוהל שלה ר אַׁ בשלב זה ניתן לומר  207".ָהִאיש ֲאשֶׁ

                                                
205

 .55' עמ 83הערה ": והנה"על   

206
: 0101)יִי טוענת כי התנהגות יעל כלפי סיסרא וברק מציבה אותה כדמות בעלת זהות מגדרית מטושטשת ובלתי מוגדרת   

082 .) 

207
 (.72 כב ב"מל)" איש" יאשיהו המלך את מכנה הנביאה גם חולדה  
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דבריה אל ברק מלמדים אפוא . מתוקף נבואת דבורהשהוענקה לה ' כי יעל עוטה על עצמה את הזהות של שליחת ה

. וכעת מסתברת התנהגותה מול סיסרא, שהיא אימצה את הזהות החדשה כמי שאמורה להוציא לפועל את רצון האל

כאשר הוא נכנס לאוהל , עם זאת. בשתיקה: כלומר, ברק מקבל את דברי יעל כפי שקיבל את דברי דבורה הנביאה

ֹ "יעל נאמר עליו  ".א ֵאלֶׁיהָ וַׁיָב
208
וסימן שם את , "(ותבוא אליו)"שנאמר על יעל ביחס לסיסרא , צירוף זה 

שלרגליו , כעת הוא המצביא המנצח .למראה סיסרא ברקב השינוי שחלאת בביטוי זה מסמן , הדומיננטיות שלה

רא הדמות במפגש מחוץ לאוהל היה סיס: זוהי תמונת ראי לסצינת הפגישה עם סיסרא .מוטל מת שר צבא האויב

מחוץ ,  במפגש בין יעל לברק. ועם הכניסה לאוהל הפכה יעל לדמות הדומיננטית, הניצבת גבוה יותר בהיררכיה

הצגת העליות . ועם כניסת ברק לאוהל הפך הוא לדמות הדומיננטית, לאוהל יעל ניצבה היא במקום גבוה יותר

 .ב ולדרמה בעלילהוהירידות בהתנהלות ובחשיבות של הדמויות בסיפור תורמות לקצ

 

 סיכום והדגשים 

המנחה והקובע את העלילה ואת , היוזם, בפרשת המלחמה של הישראלים בכנענים מתואר אלוהים ככוח הפעיל

אלוהים הוא המושיע והמנצח במלחמה ואילו הדמויות האנושיות ממלאות (. 011−014: 0221ברנר )תוצאותיה 

 (. 022: ב0220אמית " )בגיבורים' עזרת הל"ואינן באות אלא , תפקידים משניים בלבד

פועלות בהתאם למסרים אלוהיים שקיבלו , דבורה הנביאה ויעל אשת חבר הקיני, שתי גיבורות הסיפור

דבורה היא המנהיגה האחראית לגיוס ברק . ולוקחות חלק באירועים המובילים לניצחון הישראלים על הכנענים

דבורה משמיעה את הנבואה שלפיה . ת את האות להתחלת המלחמהוהיא זו שנותנ יםישראליהשבטים הוצבא 

היא הורגת את סיסרא . יעל מוציאה לפועל את המסר שבדברי הנבואה(. 2ד )את סיסרא ביד אשה  יתןאלוהים י

מערכות נבואה ומגיה הפועלות במקביל  מציגסיפור המלחמה בכנענים (. 01−00ד )ובכך מגשימה את הנבואה 

אף על פי שבסיפורי שתי . טבעי-עוסקות בתקשורת בין העולם האנושי והעולם האלוהי העלש( וםואולי גם בתיא)

מציג לנו למעשה את מימוש התכנית האלוהית הן באמצעות  יםהסיפור, הנשים אין תיאור של התגלות אלוהית

, ווכים מחוגי המגיההדיכוטומית כדבורה הנביאה והן באמצעות מת, לפי החלוקה המקובלת" )לגיטימיים"מתווכים 

 .האל ותשליחשתיהן ". בעלת הכשפים"כיעל , אלה הנחשבים בלתי לגיטימיים

                                                
 
208

שאין  ,"אליו ותבוא"ביחס ל( 001-012' עמ)גם כאן מחזק את הפרשנות שניתנה לעיל " ויבוא אליה"ביטוי השימוש ב 

 .מיני לעניין מדובר ברמז
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, (כנראה בעקבות מסר אלוהי) הנביאה יוזמת את המלחמה. צמד  משתף פעולה במלחמה נגד הכנעניםה

על את גזר בעלת הכשפים מקבלת את המסר הנבואי ומוציאה לפו. מנבאת את תוצאותיה ואת גזר דינו של סיסרא

ָקתֹו : "הדין יֵָתד ְברַׁ ת הַׁ ע אֶׁ  (. 00ד " )וַׁיָמֹת... וִַׁתְתקַׁ
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המתוארת לא רק כנביאה וכמתווכת  ,ה עוסק בדמותה של דבורהזחלקו השני של פרק 

. שופטת ומשוררת, חברתית-אלא כמנהיגה פוליטית, טבעי-רוחנית הקשורה בתחום העל

ותפקידיה את המנהיג האידיאלי בתקופה שקדמה למלוכה  דבורה מגלמת במורכבות דמותה

 (. 21: 1111ברנר )בישראל 

אולם , דבורה ויעל –פרק הבין צמד הנשים שבהן פנים -אל-פניםלא מתואר מפגש אמנם 

, כפי שהוצע ,יעל. ייתן את סיסרא ביד אישה מתבררת כנבואה על יעל' נבואת דבורה כי ה

בין , כלומר. מגשימה את רצון האל והורגת את סיסרא, יבכוחותיה את המסר הנבואמקבלת 

מתבטא בשיתוף ה, אלוהייםהמסרים קבלת הבמרחב , יעל ודבורה מתקיים מפגש וירטואלי

 .מגשימהמקבלת ו השנייהמנבאת ו האחת: טבעי-הפעולה ביניהן בתחום העל

 

 

 ושופטת נביאה, פוליטית-מנהיגה רוחנית :דבורה

 

 ידההשופטת היח: מבוא ורקע

, מושיעים בספר שופטים/דבורה היא השופטת הרביעית בסדרה המתארת תריסר דמויות מנהיגים הנקראים שופטים

מושיעים המתוארים בספר שופטים /על חלק מהשופטים. ההתנחלות וראשית המלוכה, בתקופה של כיבוש הארץ

ולשליחותם יש , עלים בשמו וברצונושפו' השופטים מוצגים כשליחי ה. וחלקם הם דמויות עלומות ,מסופר בהרחבה

מתקופת הכיבוש וההתנחלות בכנען ועד הקמת המלוכה קמים שופטים הנלחמים בעמים . בעיקר משמעות צבאית

 . מושיעים את ישראל ומנהיגים את העם, המשעבדים

סיפורה מורכב משתי . והיחידה מביניהם המכונה נביאה, דבורה היא האישה היחידה מבין השופטים

(.ה−ד 'שופ)אחת בפרוזה ואחת בשירה , ידותיח
209
הרקע לפעילות דבורה הוא תקופת שעבוד בני ישראל ליבין  

שמקובל , בניגוד לשופטים אחריםו, דבורה יוזמת את המאבק בכנענים. באזור צפון ארץ ישראל, מלך חצור הכנעני

מותם פעילותה מוגבלת לאירוע אחד אבל כ. היא איננה מוצגת כלוחמת, המתוארים כמצביאים, "הגדולים"לכנות 

והייחוס שלה אינו , המידע ביחס לדבורה הוא מאוד מצומצם. (21−83: ב0220אמית ; 02−10: 0281ויסמן )

.המקרא אינו מזכיר שם בית אב ואף לא השתייכות לשבט או למשפחה: ידוע
 

פרטי המידע עליה מסתכמים בכינוי 

ת לִַׁפידֹות"מעורר השאלות  (. 4−5ד )ובציון מקום מושבה בהר אפרים , וג היה לפרשו כשם בעלהשנה, "ֵאשֶׁ

                                                
209
ניתן להניח . סיסרא ויבין, מוזכרת מלחמה עם מדין 01−00פג ' מתואר כיבוש חצור מיד יבין וגם בתה 0−00יא ' ביהו 

ינני נכנסת לדיון בשאלה האם לנוסחים השונים גרעין היסטורי והאם המאורעות א. שהיו מסורות שונות על קרבות אלה

  .המתוארים בסיפור דבורה תואמים את המציאות הארכיאולוגית
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שבמסגרתו בא ציון , "גדולים"באשר לשופטים המכונים  חסר דפוס העריכה הרווח בספר שופטים, בסיפור דבורה

.שופט/מינוי או הקדשה של מושיע, הקמה
210
אך בדומה לתיאורי השופטים ' בסיפורה יש מסירה של דבר ה 

או שליחו אל ' אך אין בו תיאור של התגלות ה( 01ה )' ובשירה יש מסירה של דברי מלאך ה, "ניםקט"המכונים 

.דבורה
211 
  

  

  מבחר פרשנויות

בעוד , לטענת אליאור. במאמרה על הנביאות במקרא ובמחשבת ישראל מביאה אליאור מדברי חכמים על דבורה

משוררת ויוצרת בעלת יכולת פיוטית  ,שופטת, היגהמנ, נביאה, שבמקרא מוצגת דבורה כאישה בעלת כוח ויוזמה

מאי : "ל מתקשים לקבל דמות נשית סמכותית ומנהיגה מסוגה של דבורה ומשתדלים להקטין את דמותה"חז, נדירה

ר . שהייתה עושה ְפִתילֹות למקדש? אשת לפידות חַׁת תֹמֶׁ בֶׁת תַׁ ר  –ְוִהיא יֹושֶׁ חַׁת תֹמֶׁ אמר רבי שמעון ? מאי שנאמר תַׁ

, היא טווה פתילות לנרות. בתלמוד הופך אפוא מעמד דבורה לשולי(. א"מגילה יד ע" )משום יחוד, ן אבשלוםב

החכמים אינם מסתפקים בהקטנת דמותה ומגנים אותה על יהירותה בשלחה לקרוא לברק במקום . ביראה ובצניעות

זלזולם (. חיה טמאה ומאוסה, ו סמורחולד א, "כרכושתא"המכונה בפיהם , לצד גינוי לחולדה הנביאה)ללכת אליו 

שמשמעותו בלשון התלמוד ( ב"מגילה יד ע" )זיבורתא"הם מכנים אותה : מופגן גם בהתייחסות לשמה של דבורה

לפי תרגום (. 08−01: 0110אליאור )ובהשאלה דבר גרוע שאין בו חפץ , (זיבורית)חלקת אדמה מוזנחת וגרועה 

פרדסים , והיא התפרנסה ממטעי תמרים ביריחו, קומות הנזכרים ביחס אליהלדבורה נכסים ורכוש בכל המ, יונתן

ן "הר, כך למשל. פרשני ימי הביניים גם הם מקטינים את פועלה של דבורה. אל-וכרמי זיתים בבקעת בית, ברמה

ייתה אומר על דבורה שכלל לא ה, (א"ל ע)ן על מסכת שבועות "בפירוש חידושי הר, (נסים בן ראובן גירונדי' ר)

הכוונה היא שבני ישראל התייחסו לדבריה כאל עצות שמקבלים מקרוב " ִהיא שְֹפָטה"ובכתוב , שופטת ממש

. ואינו מתייחס כלל להיותה נביאה או שופטת, לעושרה, בעקבות תרגום יונתן, י בפירושו מתייחס"רש. משפחה

 ".לא מצאנו לה נבואה לעתיד נבואתה היתה לזמנה כי"אומר על דבורה כי  5ד ' ק בפירושו לשופ"רד

                                                
210

ם יְהָוה מֹוִשיעַׁ ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל "על עתניאל בן קנז נאמר   ת-וְַׁתִהי ָעָליו רּוחַׁ ... וַׁיָקֶׁ  .(2−01ג ' שופ) "יְִׂשָרֵאל-יְהָוה וַׁיְִשפֹט אֶׁ

  .ועוד (יג' שופ)על שמשון נמסרת נבואה לפני הולדתו , (ו 'שופ)גדעון ממונה באמצעות מלאך אלוהים 

211
 .שייחוסו אינו מוזכר, (8−01 יב) לחם מבית לאבצן או, שבטו מוזכר שלא, (9 ה) ענת-בן לשמגר למשל זאת בדומה 
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בפרשנות ובחקר העכשוויים מוצבת דבורה כאחת הנשים החזקות , מודרנית-קדםה ותבניגוד לפרשנ

.במקרא
212
רת ומוצא בדמותה מאפיינים והיבטים אשר ושתעמשווה את דבורה לאלות האוגריתיות ענת ו יקרייג 

המסתמכת על , אקרמן' ס(. 124−180: 0228; 11−42: 0223)בדרך כלל מתארים דמויות נשיות אלוהיות 

גורסת שפעילות , (001' עמ במבוא לעבודה כמוזכר)התיאוריות והמודלים האנתרופולוגיים של מאיירס והאקט 

ל התיאור של אן ופיוגלפי (. 52−31: 0110)המלוכה -דבורה כנביאה וכמנהיגה הייתה אפשרית בתקופה של טרום

טו ' שמ)ומרים ( 01לד ; 05−00יח ' דב)משה , (2כ ' בר)מנהיגה כמו אברהם דבורה כנביאה מסמן ומציג אותה כ

: 0221)קבלת דבורה כדמות סמכותית מאפשרת להבין את יחס ברק כלפיה ואת הישמעותו להוראותיה (. 01

קליין דמות דבורה היא אנומליה הואיל ואישה בעלת תפקידים בתחום הנבואה והמשפט ובמעמד ' לדעת ל(. 52−85

 (.11: 0111)של דבורה לא מופיעה יותר במקרא כ

, אמית דנה באמביוולנטיות שבהצגת דבורה ואומרת כי על אף שאין ציון מפורש של מינוי דבורה למושיעה

אזכור דבורה בנקודה שבה : קיימים בטקסט שלושה גורמים המסייעים לבניית ההנחה כי היא תהיה המושיעה

ִהיא שְֹפָטה : "והדגשת היותה שופטת; המצביע על קשר עם האל, יותה נביאהציון ה; הצופה מצפה להקמת מושיע

ת יֲַׁעלּו ֵאלֶׁיָה ְבנֵי יְִׂשָרֵאל לִַּׁמְשָפט... יְִׂשָרֵאל -אֶׁ יחד עם זאת מוסיפה אמית כי כנגד שלושה גורמים אלה (. 5, 4ד " )וַׁ

, הדגשת היותה אישה; הקדשה לתפקידחוסר : ועיקריהם, קיימים שלושה גורמים אחרים שמערערים הנחה זו

לחימה ועל כן הצטמצם /שלא היה כרוך בהנהגה צבאית, ותפקידה; שאינה תורמת לתדמית הרווחת של המושיע

 (. 020−020: ב0220)שיפוטה ליישוב דינים בקרב בני ישראל 

, טת מקומיתהיא שופ: דמותה של דבורה תואמת את הסטריאוטיפ של מנהיג גדול רב כישורים, לפי ברנר

היא מכובדת יותר מאשר ברק ונושאת עמו באחריות הצבאית ; כנראה משוררת שחיברה את שירת הניצחון

ניתן להשוות , אם נעתיק את התיאור המקראי של פעילות דבורה במלחמה בכנענים למציאות העכשווית: למלחמה

 (. 30: 0285)ל "לרמטכ –רק המצביא ואת ב, (שר ביטחון)את דבורה לפוליטיקאי האחראי על המצב הביטחוני 

 

                                                
212

 (.033−038: 0281ווילסון ' ר)נביאה  –י ברור מדוע מכונה דבורה גם בפרשנות המודרנית נמצא מי שטוען שלא לגמר   
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 קריאה חדשה

בניתוח הספרותי של הסיפור איעזר בכיווני . רוחני-בקריאה לסיפור דבורה אתמקד בפעילותה הקשורה לפן הטקסי

לפיה הקורא מגיע באמצעות הכוונת המחבר ש, (085−013: ב0220; 82−000: 0282)הפרשנות של אמית 

הוא המושך בחוטים ומפעיל את גיבוריה ההיסטוריים של המציאות , [בסיפור]הוא המושיע ' ה"למסקנה כי 

המציגים את דבורה כמנהיגה , לאן ופיוגוכמו ברנר , עוד אסתמך על עבודות החוקרים שהוזכרו לעיל". האנושית

רק אישה שעוסקת לא  :וקווי דמיון למשה ,בעלת שיעור קומה דומה לזה של שמואל, חשובה של כלל בני ישראל

, המשפטי, הפוליטי, אלא מנהיגה בתחום המדיני, טבעי-בפרקטיקות שונות של תיווך בין העולם האנושי לעל

 .הצבאי ועוד

ת לִַׁפידֹות", "ִאָשה נְִביָאה" –להרחיב את משמעות הכינויים של דבורה  מאפשרתקריאה מחודשת   , "ֵאשֶׁ

ת יְִׂשָרֵאל" , (2ה )המופיע בשירה " ֵאם ְביְִׂשָרֵאל"ו, נוסח הפרוזאי של הסיפורהמופיעים ב, (4ד " )ִהיא שְֹפָטה אֶׁ

  213.המציגים את עיסוקיה

דרג והמעמד בין נביא המִ , כבר בסיפור דבורה ניתן למצוא את ניצני העימות ביחס לחלוקת התפקידים

. שמואל סיפוריבהק בשיבואו לידי ביטוי מו, מדינית-צבאית-בין מנהיגות רוחנית לבין מנהיגות שלטונית, ומלך

כמנהיגה  התואנסה להראות כי הכינויים של דבורה אינם קשורים בהכרח למעמדה המשפחתי ואינם מתארים א

מנהיגה הלוקחת חלק במגוון על ה כימצביעים על והם ,כל אחד מהם מדגיש היבט אחר בדמותה ,מקומית בלבד

חמה עם הכנענים משקפות ניסיון לאיחוד שבטי דמותה ופעילותה באירוע המל. תחומי החיים של שבטי ישראל

וניתן להניח כי הם בבחינת רמז מקדים לשינוי במנהיגות ובמבנה השבטי של בני ישראל שיחול  , ישראל השונים

 .מכונן ממלכת ישראל, בימי שמואל
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חברתי של -בשירה מציגים את ההקשר המשפחתי" אם בישראל"בפרוזה ו" אשת לפידות"פיואל וגן סבורים כי הכינויים   

המס −דייקון ; 30: 0285וכך גם רבים אחרים וביניהם ברנר , (120: 0221)שאין לו ביטוי מפורש בטקסטים , דבורה

 .30: 0110אקרמן ' ס; 33−32: א0111קנסקי −פריימר; 001−004: 0111
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 וניתוח סיפור המבנה 

המופיעה במרבית סיפורי , סיפור דבורה בנוי ברובו בהתאם לנוסחת העריכה האופיינית לספר שופטים

, (0ד )השעבוד : עונש. 0, (0ד )חטא עם ישראל . 0: ובה חמישה שלבים עיקריים, "(גדולים)" מושיעים/השופטים

 (.15: ב0220אמית ( )10ה )תקופת השקט . 5, הקמת מושיע: ישועה. 4, (1ד )זעקה . 1

ה מצביעות על ארבע −בשופטים ד מרבית הפרשנויות העוסקות בסיפור המלחמה והניצחון על הכנענים

, לדעת אמית. ולכל אחת חלק קטן בה, הפועלות בסיפור לפי התכנית האלוהית, סיסרא ויעל, ברק, דבורה: דמויות

הפער בין חלקו לבין חלקן של יתר . המעמד המרכזי בסיפור בעל אלוהים הוא גיבור היצירה  ,בסולם ההיררכי

ברנר גם היא גורסת שהגיבור (. 022−010: ב0220)אותן במעמד משני הדמויות הלוקחות חלק בסיפור מציב 

וכמי שקובע את מהלך , ככוח היוזם, המתואר כשותף פעיל, העיקרי של סיפור המלחמה בכנענים הוא אלוהים

 (. 011−014: 0221)ההתרחשויות ואת תוצאותיהן 

ננטית וכי היא זו המניעה את העלילה הדומי דמותסיפור מעלה כי דבורה היא הב ותהאנושי הדמויותבחינת  

 . הדמויות יתרומקשרת בדבריה בין 

  :סיפור לארבעה חלקים עיקריים שבהם דבורה מופיעה ופועלתהלחלק את אפשר 

 הצגת דבורה  .א

 ברק −  מפגש דבורה .ב

  השתתפות דבורה במלחמה בכנענים .ג

 שירת דבורה .ד

 .פולחני בהתנהלותה ובפעילותה-ים של הפן הרוחניבכל אחד מהחלקים באים לידי ביטוי המאפיינ

 

 הצגת דבורה 

: דתית הציבורית/ממלאת תפקידים סמכותיים חשובים בהיררכיה החברתיתאישה הדבורה כ תצגוטקסט הפרוזאי מב

ת יְִׂשָרֵאל" ת לִַׁפידֹות ִהיא שְֹפָטה אֶׁ המעודדת את  בטקסט השירי היא מתוארת כמשוררת .(4ד " )ִאָשה נְִביָאה ֵאשֶׁ



121 

 

ר ְדבֹוָרה: "הלוחמים ר ְדבֹוָרה"מקום מושבה הוא תחת (. 2ה )ֵאם ְביְִׂשָרֵאל "וכ, (0ה ..." )וַָׁתשַׁ ואזור  214,"תֹמֶׁ

ְפָריִם-ֵבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵבית"פעילותה הוא  בדומה למתואר , (5ד ) בני ישראל עולים אליה למשפט ועצה". ֵאל ְבהַׁר אֶׁ

, אין בטקסט פרטים אישיים על אודות דבורה(. 05−02א ז "שמ)ו ופעילותו של שמואל הנביא לגבי מקום מושב

, אולם. בהסתמך על אזור פעילותה ניתן לשייך אותה לשבט אפרים. ולא ברור לאיזה מן השבטים היא שייכת

אין פרטים על . ואולי אליו היא משתייכת, היא וברק נזכרים עם שבט יששכר, במניין השבטים שהשתתפו בקרב

יוזמת דבורה מלחמה להסרת שעבוד בתוקף מנהיגותה וסמכותה כנביאה . לפני אירועי המלחמההנבואית פעילותה 

וִַׁתְשלַׁח : "ממנה מצביא שינהיג את צבא בני ישראלמעורבותה מתבטאת בכך שהיא . שבטי ישראל בידי הכנענים

ש נַׁפְ  דֶׁ ִתְקָרא ְלָבָרק בֶׁן ֲאִבינֹעַׁם ִמקֶׁ אך היא מתלווה לצבא , ה משמשת כמצביאהנהיא עצמה אינ(. 3ד " )ָתִליוַׁ

דבורה נותנת את אות (. 8−00יז ' שמ)ומשה ( 0−4א טו "שמ)שמואל  ממלאיםבתפקיד דומה לזה ש, השבטים

בדומה , (0ה )ולאחר הקרב והניצחון על הכנענים היא כנראה מחברת את השירה ושרה , (04ד )הפתיחה למלחמה 

 (. 01−00טו ' שמ" )שירת הים"ם הנביאה בלמרי

ת: "דבורה אינה נזכרת בתיאור ההיסטורי שמציג שמואל, למרות מנהיגותה ותרומתה למלחמה -וַׁיְִשְּכחּו אֶׁ

ר לְֶׁך מֹוָאב וַׁיִלָ -ְצָבא ָחצֹור ּוְביַׁד-יְהָוה ֱאֹלֵהיהֶׁם וַׁיְִמּכֹר אָֹתם ְביַׁד ִסיְסָרא ׂשַׁ וַׁיְִשלַׁח יְהָוה . ... ֲחמּו ָבםְפִלְשִתים ּוְביַׁד מֶׁ

ת ת-אֶׁ ל ְואֶׁ בַׁעַׁ ת-יְרֻּ ת-ְבָדן ְואֶׁ ח-יְִפָתח ְואֶׁ ְתכֶׁם ִמיַׁד אֹיְֵביכֶׁם ִמָסִביב וֵַׁתְשבּו בֶׁטַׁ יֵַׁצל אֶׁ  (.2−00א יב "שמ" )ְשמּוֵאל וַׁ

  

 פירוש השם : דבורה

אך ניתן , יע במקרא ללא מדרש שםהשם דבורה אמנם מופ. ה נזכר שמה של דבורה שבע פעמים−בשופטים ד

שמות : "אומר האלובתרבויות המזרח הקדום שם משמעו של על חשיבות . להניח שהייתה לו משמעות כלשהי

, וניתנו בדרך כלל על ידי הורים או על ידי אנשים שהשתתפו בלידה, פרטיים בעולם העתיק היו מאד משמעותיים

(.232: 0225" )ר למקבל השםכתגובה למצב כלשהו במהלך הלידה שהיה קשו
215
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' נחמ; 71 צב' תה; 5 א יואל; 80 כג' וי; 51 טו' שמ) שונים בהקשרים במקרא ומופיע הקדומים עצי הפרי על נמנה התמר 

 (. ועוד 72 ח

215
 .11−12: 0111בומבך ;  52−80: 0118; 7271 גרסיאל: על שמות ומדרשי שמות במקרא  
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, שמו של אדם נתפס לעתים קרובות כבר השפעה על גורל נושא השם או כמצביע על תווים באישיותו"

ניתן להניח כי השמות שמעניק המחבר לגיבוריו ישמשו , לפיכך(. 88: 0288ברנר " )בתפקידו או במקצועו

 . פעילותה וגורלה, כאמצעי זיהוי של הדמות

אך ניתן , (זיבורתא)התפרש השם דבורה באופן מקטין ומשפיל , (003 'עמבכפי שנזכר ) ל"במסורת חז

האחראית על , "מלכת הדבורים"כדימוי ל: למצוא פרשנים קדומים שמפרשים את משמעות השם דבורה לחיוב

עבור וגם ( דבורה אחת)משמשת גם עבור היחידה ' דברתא'המילה  זאת בהסתמך על הארמית שבה. הכוורת כולה

עדה , נחיל, גם במקרא מופיעה הדבורה כדימוי לקבוצה גדולה". נחיל דבורים"במשמעות של , (דבורים)הרבים 

יזמן ' מדומה צבא אשור לדבורה שה 08ז ' וביש, לדבורים, ברדפם את בני ישראל, מדומים האמורים 44א ' בדב)

 . (בשריקה

. בהקשר של פריון, ש דימוי וקונוטציות חיוביותבתרבויות המזרח הקדום ואגן הים התיכון לדבורת הדב

וביוון , האחראית על פריון ולידה, (HannahHannah)חנה -הדבורה סמלה של האלה האם חנההייתה באנטוליה 

" מליסה"כונתה , חג פוריות ופריון חקלאי לכבוד האלה דמטר, Thesmophoria-העתיקה אישה שהשתתפה בחג ה

(melissa )– שלדבורה הנביאה היה גם תפקיד כלשהו שהיה קשור בלידה ובחניכה נשיתיתכן . דבורה . 

. קושרת את השם דבורה עם דיבור – HALOT :05-ו BDB 080:-של ה –פרשנות אחרת 

רווח במקרא ביחס " ִדֵבר"הפועל (. 42: 0110)קנסקי מצביעה על היות הדיבור כלי הנשק של דבורה −מריפרי

(. ועוד 0ב ' חב; 0ב כג "שמ; 0יג , 3, 0יב ' במ: כך)גם במשמעות של הוראה או נבואה  אל הנביאים ובא' לדברי ה

תפקידה לואולי גם , קשור לתפקידה כנביאה המתווכת בין האל לעם ומוסרת את דברי האל" דבורה"הסבר זה לשם 

 . להשמיע דברי תפילה ודברי שירה, רובילעורר ולעודד את הלוחמים בד

פירושו גם טענה " ָדָבר. "עניינו תפקידה כשופטת, ו הקשר בין דבורה לדיבורהסבר נוסף שבבסיס

המופיע גם בארמית מצרית , dīnu-u-dabābuשמקורו כנראה במונח המשפטי האכדי , "דין ודברים", משפטית

 נזכר גם בהקמת המערכת המשפטית שארגן משה בעצת חותנו "ָדָבר(. "15−41: 0238ספרלינג )בתעודות מיב 

ת: "יתרו ָתה אֶׁ ל-ְוֵהֵבאָת אַׁ ְדָבִרים אֶׁ ' שמ" )בַׁעַׁל ְדָבִרים"בשיח המשפטי במקרא מופיע גם (. 02יח ' שמ" )ָהֱאֹלִהים-הַׁ

שמה של דבורה . (8נ ' יש)" בַׁעַׁל ִמְשָפט"בדומה ל, (bēl dīni, המקביל לבעל דין, bēl dabābiבאכדית , 04כד 

 . נבואה ומשפט, שפע/פריון –עשוי אפוא לייצג שלושה היבטים 
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 (1ד )  "אשה נביאה"

בין הנביאות דבורה היא היחידה . המושיעים בספר שופטים הנקראת נביאה/דבורה היא היחידה בין השופטים

ִמְריָם "להבדיל ממבנה כגון " )ּוְדבֹוָרה ִאָשה נְִביָאה: "בהצגתה" נביאה"מופיע לפני כינויה " אשה"שהמסמן המגדרי 

ּנְבִ  ת לִַׁפידֹות: "מופיע שוב ברצף הכינויים המתארים את דבורה" אשה"(. "יָאההַׁ בנוסף (. ראו הדיון להלן" )ֵאשֶׁ

שבו  ,"איש אלוהים"כינוי ב" איש"לה ליהיא מקב" ִאָשה נְִביָאה"בצירוף , מסמן מגדרי" אשה"להיות המילה 

 (. 2ב ד "מל)אלישע , (01ב א "מל; 04א יז "מל)אליהו , (01, 3א ט "שמ)מכונים למשל שמואל 

 ניתן. אומר דרשני, שאינו מופיע בהצגתן של הנביאות האחרות במקרא, בצירוף זה" אשה"הדגש על 

לא רק כמגדיר מגדרי אלא גם כתואר כללי לציון סך פעילויותיה ועיסוקיה " ִאָשה נְִביָאה"להבין את הכינוי 

ת לִַׁפידֹות"והשונים ובהם  תִהיא "-ו" ֵאשֶׁ בצירוף זה מבטא את מעמדה של דבורה " נביאה"ה". יְִׂשָרֵאל-שְֹפָטה אֶׁ

מתוך הטבעיות שבה מוסר המספר את עובדת היותה אישה נביאה ניתן . כמתווכת בין העם לאלוהיו וכמנהיגת העם

' עמ ,נושא הנביאותבכפי שכבר נזכר במבוא )לשער שהתופעה של נשים נביאות הייתה רווחת בישראל המקראית 

10 .) 

בניסיון , הנתפס כלגיטימי, את המבט בתפקידה כנביאה מקדמטרתו ל" אשה נביאה"ייתכן שהצירוף כאן 

: שהן אולי מקובלות פחות, טקסית-שבתחום פעילותה הרוחנית, נוספות, לטשטש את קיומן של פרקטיקות אחרות

 .הדבור טקסית נוספת של-חניתמציין כנראה סוג של פעילות רו" אשת לפידות"בהמשך אציע כי הכינוי 

  

 נבואות דבורה

ֲאִבינֹעַׁם -וִַׁתְשלַׁח וִַׁתְקָרא ְלָבָרק בֶׁן: "בטקסט הפרוזאי. נזכרים דברי נבואה של דבורה –ה -ד ו –בשני הפרקים 

ר ֵאָליו ֲהֹלא ִצָּוה יְהָוה ֱאֹלֵהי ש נְַׁפָתִלי וַׁתֹאמֶׁ דֶׁ ְכָת ְבהַׁר-ִמקֶׁ ֲהֹלא ִצָּוה "מן הניסוח (. 3ד ' שופ..." )ָתבֹור יְִׂשָרֵאל ֵלְך ּוָמשַׁ

מדבורה או ישירות , משתמע שברק כבר קיבל ציווי ראשוני בדבר היציאה למלחמה בכנענים" יְִׂשָרֵאל-יְהָוה ֱאֹלֵהי

 216".ִעִּמי ֹלא ֵאֵלְךֹלא ֵתְלִכי -ֵתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִתי ְוִאם-ִאם: "על כך עונה ברק(. 022: 0110קנסקי −מריפרי)מאלוהים 

                                                
216
 ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ εὐοδοῖ τὸν ἄγγελον: שם כתוב, סיני מסתמך על תרגום השבעים לפסוק-טור 

κύριος μετ᾽ ἐμοῦ (for I know not the day on which the Lord prospers his messenger with me),  ומסביר

והוא חושש פן מלאך אלוהים לא יתגלה אליו , חות נבואיים כשלהכי ברק מבקש מדבורה הנביאה ללוות אותו כי לו אין כו

  (.82: 0230−0238)ולא יתלווה למלחמה 
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ס ִּכי ֹלא ִתְהיֶׁה ִתְפַאְרְתָך: "בתגובה משמיעה דבורה נבואה פֶׁ ר ָהֹלְך ֵאֵלְך ִעָּמְך אֶׁ וַׁתֹאמֶׁ
217
ָתה הֹוֵלְך ִּכי   ר אַׁ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ דֶׁ ל הַׁ עַׁ

ת ִסיְסָרא   218(.2ד " )ְביַׁד ִאָשה יְִמּכֹר יְהָֹוה אֶׁ

בורה לנבואה שהושמעה על ידי נביא אלמוני לאחאב לפני ברנר מצביעה על דמיון בין הנבואה הזו מפי ד

והנבואה ' בשני המקרים המנהיגים לא פנו מיוזמתם לדרוש בה(. 01−05א כ "מל)המלחמה נגד בן הדד מלך ארם 

 (.31−34: 0285)את הניצחון , עוד בטרם החלה המלחמה, המבטיחים מראש, היא יוזמה של הנביאים

החלק הראשון עניינו הבטחת אלוהים כי ייתן בידי בני ישראל את : לקיםדבורה מורכבת משני ח תנבוא

 נרתע אינו ברק. אומרת דבורה כי הניצחון על סיסרא יבוא מידי אישה, בחלק השני בתשובה לדברי ברק. הניצחון

. ובכך מחזקת את ברק, על ההבטחה האלוהית לניצחוןדבורה  לפני היציאה לקרב חוזרת. ויוצא לקרב דבריםהמ

ן יְהָוה : "נותנת את האות הנבואי להתחלת הקרבומלווה את ברק לקרב בהר תבור  היא ר נָתַׁ יֹום ֲאשֶׁ קּום ִּכי זֶׁה הַׁ

ת ָך ֲהֹלא יְהָוה יָָצא ְלָפנֶׁיָך-אֶׁ  (. 04ד ..." )ִסיְסָרא ְביָדֶׁ

 

ה" בֹורָׁ י ד  י עּור   (11ה " )עּור 

ְבִרי עורי עּוִרי עּוִרי ְדבֹוָרה עּוִרי"את המילים  ְביְָך בֶׁן ֲאִבינֹעַׁם-עּוִרי דַׁ מקובל ( 00ה " )ִשיר קּום ָבָרק ּוְשֵבה שֶׁ

ר משמעותו כאן "השורש עו. להסביר כקריאות עידוד שמשמיעה דבורה במהלך הקרב לעצמה וגם לברק

ל אחר קו, זה ניתן להבין את הקריאה כנאמרת מפי דובר עלוםהסבר לצד   BDB :214.219התעוררות לפעילות 

עורי עורי דבורה עוררי רבבות ': קריאה זו מתחזקת מניסוחו של תרגום השבעים. שאינו קולה של דבורה, בשיר

(. 011−100: 0228טוב )' בעם עורי עורי דברי שיר יחזק יקום ברק וחזקי דבורה את ברק ושבה שביך בן אבינעם

, כך אמר ברק לדבורה; לדבר שיר, (02, 2נא ' שי)כמו התעוררי התעוררי "יוסף קרא מציע לקרוא את הפסוק ' ר

אני לשורר שיר ואתה לשבות , אני לאומנותי וברק לאומנותו: כלומר –' קום ברק ושבה שביך': ודבורה משיבתו

 ". שדרכו של איש להלחם ודרך אשה לשיר, שבי

                                                
217
: HALOT-ו BDB :705 כך. (ר"פא מהוראות השורש)תהילה  במשמע" ִתְפַאְרְתָך" את מפרשים הפרשנים רוב 

507−502. 

218
 סבורה וכי אינה חיה היא שבה בחברה הנשים של לסטאטוס מודעת שדבורה נראה אלה מדברים כי גורס שטיינזלץ 

 (.21:  7271) במלחמה להשתתף צריכות שנשים

 
219

ם -עּוִרי עּוִרי ִלְבִשי" 2 נא' בדומה לזה נאמר ביש דֶׁ  .'ה לעורר לקרב את זרוע, ..."עֹז זְרֹועַׁ יְהָוה עּוִרי ִּכיֵמי קֶׁ
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, בשירתה המופיעות" עורי עורי"בעקבות השתתפות דבורה במלחמה נגד הכנענים וקריאות העידוד 

; 10−10: 0228ן אקרמ' ס; 22−21: 0282 רסמוסן)מוצגת דבורה בפרשנויות שונות כלוחמת גיבורה בעצמה 

41−44 .) 

 

   ברכות וקללות

מהצטרפות לשורות  ונמנעאלה שבטקסט השירי משמיעה דבורה ברכות למשתתפים במלחמה וקללות כנגד 

לְ : "כגון מרוז)הלוחמים  ר מַׁ יָה ִּכי ֹלאאֹורּו ֵמרֹוז ָאמַׁ ְך יְהָוה אֹרּו ָארֹור יְֹשבֶׁ ת יְהָוה -אַׁ זְרַׁ ת יְהָוה ְלעֶׁ זְרַׁ ָבאּו ְלעֶׁ

ּגִבֹוִרים ֵקינִי ִמּנִָשים ָבאֹהֶׁל ְתבָֹרְך : "ברכה נפרדת מייחדת דבורה ליעל(. 01ה , "בַׁ ת חֶׁבֶׁר הַׁ ְך ִמּנִָשים יֵָעל ֵאשֶׁ " ְתבֹרַׁ

ּנִָשים "נשאלת השאלה מי הן אותן . ויה יותר מכל הנשים יושבות האוהלהיתרון מדגישה כי יעל רא' מ(. 04ה )

ל  ? ומה ייחודן" ָבאֹהֶׁ

ל"ניתן להניח כי הצירוף , בהתחשב בעיסוקה של יעל שהוצג לעיל  נשים נוספות מבני  מתאר" ּנִָשים ָבאֹהֶׁ

שמשמש לצרכי באוהל , ומה ליעלבד, וישבו, הגדת עתידות, הקיני שהשתתפו בפעילות מאגית הקשורה לדיווינציה

הנוספות הברכה ליעל ולנשים  220.עמיתותיהמזה של הברכה מציבה את יעל במעמד רם , כלומר. פולחן ומגיה

יִֵתן -עַׁם יְהָוה נְִביִאים ִּכי-ּוִמי יִֵתן ָּכל"מסגרתה הוא מייחל ב, מזכירה את תגובת משה להתנבאות של אלדד ומידד

ת  (.  02יא ' במ" )יהֶׁםרּוחֹו ֲעלֵ -יְהָוה אֶׁ

כמו למשל בסיפור בלעם ובלק , ברכות וקללות מזוהות בדרך כלל עם פעילות הקשורה לנבואה ומגיה

ְדָבִרים " :כפי שמשתמע מדברי משה הקללה והברכה פועלות מכוח האל(. כד−כב 'במ) ְוָהיָה ִכי יָבֹאּו ָעלֶׁיָך ָּכל הַׁ

ר ְקָלָלה ֲאשֶׁ ְבָרָכה ְוהַׁ ִתי ְלָפנֶׁיָך ָהֵאלֶׁה הַׁ מפרש את היעדר שם האל ( 082−088: 0223)ינפלד יו (.0ל ' דב) ..."נָתַׁ

המאגי /מהכוח הנבואי. בניסוחי ברכה וקללה כזכר לתפיסה מאגית שלפיה הקללה והברכה פועלות מכוח עצמן

אך אולי , ביאהשיוחס למקלל או למברך ניתן להניח כי דברי הקללה והברכות שמשמיעה דבורה קשורים להיותה נ

ת לִַׁפידֹות"גם לפרקטיקה נוספת כניתן לקשרם   ?"ֵאשֶׁ

                                                
 
220

ְכמֹו"ל: דבורה לועגת לקבוצת נשים נוספת הנזכרת בטקסט  יהָ חַׁ מתוך תיאור הנשים ניתן להציע . של אם סיסרא" ת ָׂשרֹותֶׁ

שאותן מציגה דבורה באופן שלילי , בעלות תפקידים, יועצות, "נשים חכמות"אלא ב, בנות לוויה, שלא מדובר רק בנשות חצר

ל"לעומת ה ; 04−42: 0225יין פונט; 0285; 04−02: 0280קאמפ : במקרא ובמזרח הקדום" נשים חכמות"על ". ּנִָשים ָבאֹהֶׁ

 .33−84: 0225שרר ; 42−33: 0225ברנר 
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ידֹות" פ  ת לַּ ש   ( 1ד " )א 

ת לִַׁפידֹות"ולפעילותה כשופטת מתוארת דבורה בכינוי " אישה נביאה"בנוסף לכינוי  ת". "ֵאשֶׁ נזכר במקרא " ֵאשֶׁ

אשתו  –גזרת הפרשנות המקובלת על דבורה ומכאן נ, (22 'עמ) '...רעייתו של , 'איש-בדרך כלל במשמעות אשת

למותר (. שבט או מקום, לאב)כשם פרטי אינו מוכר במקרא ומופיע פה ללא ציון יחס " לפידות"השם . של לפידות

מצינו )בשם גבר נדירה ביותר במקרא " ות"הסיומת . לציין שדמות ממשית של אדם בשם זה אינה מופיעה בסיפור

, ות-בסיומת , כך, "לפידות"המילה (. יםבודדועוד  ,11ח ' עז, ְמֵרמֹות; 00א כא "מל, נָבֹות ;01כה ' בר, למשל נְָביֹת

 . נזכרת במקרא רק כאן

ל כזכור פירשו את הצירוף "חז(: 0סב ' יש; 4טו ' שופ)יש הקושרים את לפידות ללפידים בהקשר של אש 

הם מציעים שם כי , בנוסף". לפיד" יסוד על, (א"מגילה יד ע" )שהיתה עושה פתילות למקדש" –" אשת לפידות"

, לברק" לפידות"גם בפרשנות העכשווית יש המחברים בין ". ברק ולפידות קרובים בענין"דבורה נקראת כך כי 

ייתכן שדבורה  מכאן הוצע כי. בהסתמך על הצירוף של לפיד וברק כסמליו של אל הסער בפנתיאון המסופוטמי

ן גהסבר נוסף המקובל על חוקרים שונים וביניהם (. 43: 0110קנסקי −מריפרי) הייתה אשתו של ברק בן אבינעם

והוא נראה מתאים יותר , אשת להבה, אש-אשת, הוא אשת לפידים, (21−85: 0285)אקסום ו( 52: 0221)ל אופיו

  221.כפי שיוסבר להלן, לתיאור הפעילות של דבורה

ת"על דרך " אשת לפידות"צירוף המפרש את ה, ג"נתמך בדברי הרלבשלי כיוון הפרשנות  יִל ֵאשֶׁ ' מש" )חַׁ

, (010 'עמ)כמוזכר לעיל בפרק על יעל . ומתכוון בכך שלפידות מעיד על תכונה או אפיון של האישה( 01לא , 4יב 

" יםֱאֹלהִ -ִאיש" ,(0יט ' שופ" )ִאיש ֵלִוי", (01ט ' בר" )ִאיש ֲאָדָמה: "לציון עיסוק' -אשת/איש'מוכרים צירופים של 

ת ְּכִסילּות": או לציון תכונה, (א כח"שמ" )אשת בעלת אוב", (02א ב "שמ)  ם כךניתן א. 'וכד (01ט ' מש" )ֵאשֶׁ

  .מאפיין/כמתאר עיסוק או תכונה" אשת לפידות"להבין את הצירוף 

מרמז אולי על עיסוק הכרוך בשימוש , להבה או שריפה, הקשורה כנראה לאש, "לפידות"השימוש במילה 

ג ' שמ)' התגלות ה סמלי בתיאוריאש תפקיד לבמקרא . פולחן כלשהו/במסגרת טקסmateria magica" "-ש כבא

להבערת אש  –פולחני  נזכרת במקרא בהקשרגם האש (. 01יג , 00−01ו ' שופ)ומלאכיו ( 18מ , 00−00יג , 0

                                                
221

 (.124: 0281)הלפרן מתנגד להסבר זה בטענה שאין בטקסט דבר המכוון לפרשנות מעין זו   
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והיא משמשת  222,(0−4ח ' מב; 0−4כד ' וי; 01−00כז ' שמ)התמיד על המזבח ולהעלאת נר התמיד באוהל מועד 

-ָּכל: "מתכות)כמו כן משמשת האש לטיהור (. 248−242: 0251הירשברג ( )5−3ו ' וי)' סמל לנכונות לעבודת ה

ָטא ְך ְבֵמי נִָדה יְִתחַׁ ֲעִבירּו ָבֵאש ְוָטֵהר אַׁ ר יָבֹא ָבֵאש תַׁ ָּמיִם. ָדָבר ֲאשֶׁ ֲעִבירּו בַׁ ר ֹלא יָבֹא ָבֵאש תַׁ (. 01לא ' במ, "ְוכֹל ֲאשֶׁ

.(01לב ' שמ)טקס שריפת עגל הזהב  וכן, (0−01יט ' במ" )הּמפרה אדֻּ "ריטואל אש נוסף הוא 
223
בין הפולחנות  

וטקס ( 15לב ' יר, 01ב כג "מל)מוכר מן המקרא פולחן במסגרת עבודת המולך  הקשורים לעבודת אלים זרים

קשורים באש חוצים תרבויות וידועים ברחבי המזרח ריטואלים ה(. 3ב כא "מל; 02ב יז "מל)העברת הבנים באש 

הקשורים גם בעברות , הסרת קללות וגירוש רוחות רעות, טיהור, למשל ידוע על טקסי ריפוי במסופוטמיה. הקדום

 224.ברכות ותפילות ומבוצעים על ידי מומחים שונים, השבעות, והם מלֻּווים בלחשים, הצריכות כפרה

, ומגיה עוברת דרך הִקרבה הסמנטית בין אש ואור דיווינציהל" ותלפיד"אפשרות אחרת לקשר בין 

לגרמי השמים היה תפקיד חשוב בריטואלים ולחשי כישוף בתרבויות . מזלות, כוכבים –ועניינה גרמי השמיים 

 Enuma-ה –ה מסופוטמישנמצא בהאוסף האסטרולוגי הגדול ביותר מציגה את ( 0285) ריינר 225.המזרח הקדום

Anu Enlil. סווגו ונערכו לאוסף של , נצפואשר " צבא השמים"תופעות שונות הקשורות בכוכבים ובכולל  הוא

מתוך האיסורים והגינויים נגד עבודת גרמי השמים . של דיווינציה והגדת עתידות "מדע"אותות נחש שהתפתח ל

, ימת בישראל המקראיתונגד העוסקים בקריאת אותות אסטרולוגיים במקרא ניתן להניח כי הפרקטיקה הייתה קי

עבודת כוכבים ושאר גרמי השמים . והועלמה מן הטקסט בעריכות השונות יםזרשל אלים אך נתפסה כפולחן 

 . ועוד 03ח ' יח; 0י ' יר; 00−05מז ' יש; 5כב , 5ב כא "בישראל המקראית נזכרת במל
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 (. 248: 0251הירשברג )למשל ביוון , מנהג שמירת אש התמיד על מזבח האלוהות נהוג גם בדתות אחרות  
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 של ולשריפה, (143−150: 7272 אבוש) המסופוטמי(maqlû)  הִמְקלֶׁה לטקס, רשניםפ לדעת ,במיוחד טקס זה דומה 

: 5077 גרינשטיין; 54: 0282אמיר ; 129: ב7295 ליונשטאם)( 11−13שורות , KTU. 1.6.II) מות האוגריתי האל

513−518.) 

224
 בעזרת רעים דברים לבטל נועדוו וקללות כישוף נגד בעיקר כוונו הם. (maqlû) ִמְקלֶׁה וטקסי(šurpu)  שרֵפה טקסי 

 ;025−022: 5007 שפרה' ש; 707 :7282ריינר ) הכישוף או הקללה בהבאת שנחשד האדם בדמות שעווה צלמיות שריפת

 .( 262–251 :0224אבוש 
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 .0101רוכברג ; 0285ריינר : על אסטרולוגיה במזרח הקדום
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יִ : "בשירת דבורה נזכרים הכוכבים כמשתתפים במלחמה עם הכנענים ּכֹוָכִבים ִמְּמִסלֹוָתם ִמן ָשמַׁ ם נְִלָחמּו הַׁ

  (.01ה " )נְִלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא

, לשקיעים המיתולוגיים המצויים בטקסט המקראי" אשת לפידות"כמו כן אפשר לקשור את הביטוי 

. הוא אחד מכינוייה של האלה המסופוטמית אישתר" לפיד"כך למשל נמצא כי . בהשפעת התרבויות השכנות

האוד "וגם , (424: 0223 וקליין שפרה' ש" )שלהבת אש"ו" לפיד שמים וארץ"ודה היא מכונה בתפילה לכב

, כינויים אלה מופיעים כשהיא מוצגת כאלת מלחמה וכמשתתפת בקרבות(. 021: 0232 וייס" )המתלקח נגד האויב

 (. 450−453: 0222 אבוש)עם הכוכב נוגה , בהופעתה השמימית, וקשורים גם לזיהויה

הנלווית לעיסוקה של דבורה , עניינו פרקטיקה מאגית כלשהי" אשת לפידות"אפוא לשער כי הכינוי אפשר 

 .כנביאה

 

  שופטתהדבורה 

ר ְדבֹוָרה "הפסוק  חַׁת תֹמֶׁ בֶׁת תַׁ יֲַׁעלּו ֵאלֶׁיָה ְבנֵי יְִׂשָרֵאל לִַּׁמְשָפט... ְוִהיא יֹושֶׁ צורת הבינוני ב שימושהן ב, מדגיש" וַׁ

: 0110טלמון )שישיבתה שם היא פעולה קבועה , ציון בני ישראל העולים אל דבורה למקום מושבהוהן ב" יושבת"

' יהו; 02−01כא ' דב)למשפט במקומות ציבוריים מוכר מהמקרא " יושבים"תיאור שליטים או זקני הקהילה ה(. 43

תפקידי דבורה כשופטת  מוצא זיקה בין תיאור ,(012−040: א0222)אבישור . וגם מאוגרית, (01לא ' מש; 4כ 

ידון . תחת האדירים שבגורן, ישב בפתח השער: "אקהתלבין דנאל היושב למשפט בשער העיר באפוס האוגריתי 

ִהיא " (.58: 0222פרקר ; 014: 0282 אמיר; 3−2שורות , KTU 1.17.V..." )ישפוט משפט יתום. דין אלמנות

לצד נביאה ואשת , הכינויים המתארים את פעילות דבורהוהבאתו בשורת , מתפרש לציון יושבת בדין" שְֹפָטה

אמית ) אלא כולל גם עניינים שבין אדם לחברו, להעברת מסרים מאלוהים מוגבלמלמדת שעיסוקה אינו , לפידות

 .(31−34: ב0220

 

 (1ה ) דבורה המשוררת

. "אשת לפידות"או כ שופטת, בגרסה השירית של סיפור דבורה והמלחמה בכנענים דבורה אינה מתוארת כנביאה

ר ְדבֹוָרה ּוָבָרק: "כתוב עליה אפשר להניח שהיא המשוררת אשר חיברה את שיר הניצחון בעצמה (.  0ה ..." )וַָׁתשַׁ

פולחנית /ניתן לראות ביצירת השירה וביצועה בפי דבורה פעילות דתית(. 50: 0285ברנר )או ביחד עם ברק 
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שרבים סבורים שהיא העתיקה , שירת דבורהעל  226(.00—0טו ' שמ)המקבילה לפעילות של מרים הנביאה 

אומר פולק כי היא נוטה לריבוי תמונות בודדות שהקשר ביניהן , (51: 0230−0238סיני -טור)שבשירות המקרא 

סבורים כי ( 051−053 :0232)ין יוגויט( 40−41: 0221)המס −דייק ון(. 042: 0224)משתמע מכללן בלבד 

ניתן לשמוע דרכן את קולותיהן של הנשים , הללות את ניצחון האל על אויביו בשירותיהןכאשר מרים ודבורה מ

ניתוח השירה או בעיית תארוכה . ששירת ניצחון הייתה אחת מהפעילויות שבהן השתתפו, מלוכנית-קדםבישראל ה

 . תפקידיה של דבורהביטויים המופיעים בשירה הקשורים לתיאור דמותה ו ונדונים כאן רק ,אינם במסגרת עבודה זו

 

ל" א  רָׁ י ש  ם ב   (7ה )" א 

, שבו היא מציגה את עצמה כמי שקמה, (2ה " )אם בישראל"הכינוי היחידי המתאר את דמות דבורה בשירה הוא 

אך היא הרוח החיה והפועלת , היא אמנם אינה ממלאת תפקיד של מצביא. עשתה מעשה והביאה להצלת ישראל

 מהמסמן שמשוחררת כדמות במקרא מוצגת דבורה. 'בהתאם לציווי ה, ד הכנעניםבארגון וביציאה למלחמה נג

מקובל לפרש לכן   ."איש תאש"דמות הסטריאוטיפית המקובלת של כ נתפסתאינה אף ו" אם" של הביולוגי המגדרי

 את הפועל". ישראל"הנקראים פה בשם כולל , כמתאר דמות של מנהיגת שבטים רבים" אם בישראל"את הכינוי 

ְמִתי" ְמִתי ֵאם ְביְִׂשָרֵאל"בכתוב " קַׁ קַׁ ְמִתי ְדבֹוָרה שַׁ קַׁ , ולא כצורה הקדומה לנוכחת)יש המסבירים כגוף ראשון " עַׁד שַׁ

מבע הנאמר מפי דבורה המתארת את עצמה כדמות של אם משפחה אשר יצאה מהמרחב , (012' עמ וראו להלן

 (. 40−41: א0221המס −יקיד ון)ביטחוני של בני ישראל /המדיני הביתי אל המרחב הציבורי כדי לשנות את המצב

אחד המקרים שבהם נעשה  ואה "אם בישראל"וכי הכינוי  ,ר כי דבורה מתארת עצמה כמנהיגהשעניתן ל

מקביל כנראה לשם התואר " אם בישראל. "במקרא שימוש בדימויים ומטאפורות מהשדה הסמנטי של המשפחה

ְהיֵה: "כך למשל בדברי מיכה לנער הלוי)וסמכות  הדרכה, המציין מנהיגות, "אב" או , 01יז ' שופ, "ִלי ְלָאב ּוְלכֵֹהן-וֶׁ

כֶׁב יְִׂשָרֵאל ּוָפָרָשיו: "בדברי אלישע בעליית אליהו השמיימה אפשר להניח ששימוש (. 00ב ב "מל, "ָאִבי ָאִבי רֶׁ

 מכונה דבורה"שמש מציעה כי . משפחתי/לוגישאינה מבטאת רק קשר ביו, היינו, "ֵאם"דומה מתקיים לגבי מילת 
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לא כדי למלא תפקיד בחיים הדתיים חברתיים של עם א' ספרות לשם ספרות'מרבית השירה המקראית לא נוצרה כ" 

 .034' עמ, פולחנית הרחבה בפרק על מרים/על השירה כחלק מפרקטיקה דתית(. 81: 7277אבישור )ישראל 
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 את שהושיעה משום אלא ,(דבר יודעים איננו בחייה זה צד על (הביולוגי במובן אם היותה משום לא' בישראל אם'

הלפרן טוען שהתואר . הכינוי מבטא את תפקידה כמנהיגה בישראל, כלומר 227.)81: 0112" )משעבוד ישראל עם

וכנראה בעקבותיו מכנה אותה מחבר הנוסחה , וי המתאר את תפקידה כנביאהמשמש כאן ככינ" אם בישראל"

, חוקרים אחרים סבורים כי יתכן שתואר זה מרמז על הסמכות הדתית(. 122−410: 0281" )נביאה"הפרוזאית 

האקט ; 008: 0225בולינג )כמו לשליחי אלוהים אחרים במסורת הנבואית , הנבואית והמשפטית שניתנה לה

  228(.82: 0115ן ג; 08: 0285

 נגד המנהיגה את שבטי ישראל המציעה הקבלה בין תיאור דבורה , אקרמן' סר לדברי נקשהסבר זה 

ץ ָרָעָשה : "לתיאור אלוהי ישראל המופיע כאל מלחמה בפסוקים קודמים, הכנענים הםאויבי רֶׁ ... ָהִרים נָזְלּו ... אֶׁ

בעוד דבורה , במלחמה במישור המיתי שבטי ישראלאלוהי ישראל מנהיג את . (4−5ה " )ִמְפנֵי יְהָֹוה ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל

" אם בישראל"ועל כן היא מכונה , היא המקבילה האנושית של אלוהים ומשמשת בתפקיד השליחה והנציגה שלו

מעין הקדשה של דבורה " אם בישראל"אקרמן ניתן לראות בכינוי ' הצעה זו של סבעקבות  (.12−12: 0110)

ְמִתי"את הפועל . ד המנהיגה של ישראללתפקי הביטוי . 'עד שקמת': ניתן להבין גם כצורה הקדומה לנוכחת" קַׁ

תואר /ואפשר אם כך שזהו מעין תיאור הסמכת דבורה לתפקיד, דברים שנאמרים לדבורה, פנייה ואהבמקרה זה 

ם (: "05ג )ואהוד בן גרא ( 2ג )בנוסח ההקדשה של עתניאל גם מ מופיע "השימוש בשורש קו". אם בישראל" וַׁיָקֶׁ

 ". יְהָוה מֹוִשיעַׁ 
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, "שלנו ֵאם"כ נתפסת דבורה בעוד, ברנר לפי: סיסרא אם לתיאור הנגדה מעין" בישראל אם" בביטוי רואים אחרים 

 בנשים או אחרות באמהות מתחשבת ואינה בלבד בנה לגורל חרדה, רעה, כזרה סיסרא לעומתה אם תמוצב, חיובית כדמות

  (.705: 7221) בכלל

228
. וגם הוא בהקשר צבאי, "ִעיר ְוֵאם ְביְִׂשָרֵאל"במסגרת הצירוף , מופע מקראי אחד נוסף" אם בישראל"לצמד המילים   

עיר "וקוראת ליואב שלא להמית , "אישה חכמה"שבה מופיעה , (02ב כ "שמ)מדובר בפרשת מרד שבע בין בכרי בדוד המלך 

הוא עיר מרכזית שמסביבה " עיר ואם"ההסבר המקובל ל(. מעכה-עירּה אֵבל בית" )'נחלת ה"ולבֵלעַׁ את " ואם בישראל

כהקבלה " עיר ואם בישראל"מציעה להבין את , (03−02: 0280)קאמפ . כפרים התלויים בה מבחינה כלכלית וצבאית

שניתן " אם בישראל"מרחיבה את הפרשנות של קאמפ ואומרת כי ִאם הכינוי , אקרמן' ס". 'נחלת ה"פואטית לעיר שמגנה על 

אם ", שמגנה על העיר היא סמל של הנהגה" האישה החכמה"הרי ש, "'נחלת ה"מעכה מסמל את ההגנה על -לעיר אבל בית

ואולי כדי להצביע , כדי לתאר את עצמן" אם בישראל"במטאפורה של נראה שבשני המקרים משתמשות הנשים ". בישראל

 (. 18−41: 0228)על תפקיד המנהיגות הרוחנית שלהן 
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והוא מלמד שלדבורה חשיבות והשפעה בקרב מרבית , משמעו אם כן מנהיגת ישראל" אם בישראל"הכינוי 

גם ככינוי  ן את הצירוףלהבי ניתן, (21: 0285)כפי שמציעה אקסום . ולא רק בקרב אחד השבטים, שבטי ישראל

ת: "פרוזהה מתוארים בגרסתה, ים של דבורההתפקידהמבטא את מגוון  ת לִַׁפידֹות ִהיא שְֹפָטה אֶׁ -ִאָשה נְִביָאה ֵאשֶׁ

 ". יְִׂשָרֵאל

 

 מנהיגה ואיש צבא: דבורה וברק

, מערכות יחסים ידועות בין נביא ושליט במקראלאלה של  ים דומיםמערכת היחסים בין דבורה לברק מאפיינל

 ביחס דבורה של הסמכותי ומעמדה תפקידה על .וברק ליחסים בין שמואל ושאול דמיון בין יחסי דבורהקו וקיים 

 75 ה-ב כך) ראשונה מוזכרת דבורה בטקסט יחד מופיעים הם כאשר: הטקסטואלית מהבחינה גם לעמוד ניתן לברק

 וִַׁתְקָרא לַׁחוִַׁתשְ " – ביניהם מהשיח. אליו הולכת אינה והיא אליה ברק את מזמנת דבורה כי מסופר כן כמו(. למשל

ש ֲאִבינֹעַׁם-בֶׁן ְלָבָרק דֶׁ ר נְַׁפָתִלי ִמקֶׁ ְכתָ  ֵלְך יְִׂשָרֵאל-ֱאֹלֵהי יְהָוה ִצָּוה ֲהֹלא ֵאָליו וַׁתֹאמֶׁ  –( 9 ד' שופ..." )ָתבֹור ְבהַׁר ּוָמשַׁ

 מסר (752−710' עמ לעיל שהוצע כפי) או, לראשונה כעת ביניהם עולה בכנענים המלחמה נושא אם ברור לא

 ציווי קיבל כבר שברק משתמע" יְהָוה ִצָּוה ֲהֹלא" ההיגד מן. לברק הועבר כבר המלחמה בדבר מדבורה ראשוני

, המדיני בתחום ופעילותה דבורה מנהיגות(. 522: 5005 קנסקי−פריימר) מאלוהים או מדבורה, למלחמה לצאת

 ברק את וממנה, בכנענים המלחמה את זמתיו היא. הנביא שמואל של לפעילות דומה והנבואי המשפטי, הפוליטי

ְכתָ  ל ְך" ההיגד. בעמלקים המלחמה את ויוזם( 5−8 טו א"שמ) למלך שאול את מושח שמואל. הצבאי למנהיג " ּוָמשַׁ

ר" לאברהם האלוהי לציווי בדומה, לתפקיד ברק כהקדשת משמש ל יְהָֹוה וַׁיֹאמֶׁ ְדתְ  ֵמַאְרְצָך ל ָך ל ְך ַאְבָרם אֶׁ " ָךּוִמּמֹולַׁ

כָׁה" ממצרים ישראל בני את להוציא למשה" הציווי, (7 יב' בר) ְשָלֲחָך, ל  ל ְך " לגדעון והציווי, (70 ג' שמ" )ְואֶׁ

ְעתָ  ...ְבכֲֹחָך ְחִתיָך, ֲהֹלא ...ְוהֹושַׁ  בגיוס פעולה משתפים וברק דבורה(. 7: 7212 אקרמן' ג( )78 ו' שופ" )ְשלַׁ

 נחש נגד למלחמה ישראל בני את ומגייסים פעולה משתפים ושאול שמואל גם. למלחמה ובהתארגנות השבטים

 מיקום את שקובעת והיא המלחמה של כאסטרטגית דבורה משמשת האלוהי לציווי בהתאם(. יא א"שמ) העמוני

ְכתָ  ֵלְך: "הקרב  את נתשנות זו גם היא(. 9−1 ד) קישון נחל של למלכודת סיסרא את ומכוונת, "ָתבֹור ְבהַׁר ּוָמשַׁ

ר: "המלחמה להתחלת האות ל ְדבָֹרה וַׁתֹאמֶׁ ר הַׁיֹום זֶׁה ִּכי קּום ָבָרק אֶׁ ן ֲאשֶׁ ת יְהָֹוה נָתַׁ ָך ִסיְסָרא אֶׁ  דבורה(. 78 ד" )ְביָדֶׁ

 היא(. 2 ד) והלוחמים ברק את מעודדת הקרב בשדה הימצאותה אשר רוחנית/דתית מנהיגה של תפקיד ממלאת אף
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 במלחמה למלא שמואל שאמור ולתפקיד, (7−75 יז' שמ) עמלק עם במלחמה משה של לזה דומה תפקיד ממלאת

 (.טו א"שמ) עמלק נגד ובמלחמה( יג א"שמ) הפלשתים נגד

אין בכל סיפור המלחמה תיאור של המהלכים הצבאיים שלו והוא נמצא , הקרב תיאורבעל אף שברק נזכר 

ן ֲאִבינֹעַׁם: "...הקרבהמנהיגה הדתית אשר מעודדת אותו במהלך , בצלה של דבורה ְביְָך בֶׁ הלפרן ( )00ה " )ּוֲשֵבה שֶׁ

ת: "במלחמה' מדגיש את מעורבות ה ר הקרבואית(. 410, 123, 184: 0281 ת-וַׁיָָהם יְהָוה אֶׁ כֶׁב -ָּכל-ִסיְסָרא ְואֶׁ ָהרֶׁ

ת ֲחנֶׁה ְלִפי-ָּכל-ְואֶׁ ּמַׁ ב ִלְפנֵי ָבָרק-הַׁ רֶׁ כי השימוש הנזכרת בתיאור " פניל"אמית אומרת על מילת היחס (. 05ד ..." )חֶׁ

 (. 024: ב0220)ומבליט את התפקיד המשני ואולי אף הפאסיבי של ברק בראשית המלחמה , משמעי-בה הוא דו

 

  והדגשים  סיכום

הדגש  בפרק ד. ומשמשת שליחה של אלוהי ישראל המוסרת לעם את דבריהיא  .ומקובלת ידועהדבורה היא דמות 

. וכשופטת משניים( בהתאם לפרשנות שלי" )אשת לפידות"כנביאה ואילו תפקידיה כא על תפקידה של דבורה וה

מגוון התפקידים . פעילותה הטקסית כמשוררתעל ו' כשליחת ה"( אם בישראל)"א על מנהיגותה ובפרק ה הדגש ה

ודאי חלקן היו  .דתיות ופעילויות הנהגה שונות-שהיא מרכזת בידיה פעולות רוחניותעל כך של דבורה מעיד 

 .היו פחות מקובלותייתכן ש –שאינן מפורטות אך לדעתי נרמזות  האל –מקובלות בפולחן הממסדי וחלקן 

מנהיג  למנותיכולה דבורה  לת ובטוחה במעמדהמנהיגה מקובנביאה המתווכת בין העם לאלוהיו ובהיותה  

א הצטרפו לקריאה לצאת למלחמה לקלל את אלה שלכדמות רוחנית היא יכולה  .בולנזוף אליה ואותו לזמן , צבאי

של דבורה ואולי אף מהווה  הפי הקריאה שלי עוסקת בפרקטיקות מקבילות לאל-שעל, לברך את יעלגם ו, בכנענים

ּוִמי ") ואף מייחל לה "תחרות"מבחינה זו דומה התנהגות דבורה לזו של משה שאינו חושש מ. מקצועית מתחרהלה 

את מועד ', וקובעת כנביאת ה, דבורה מלווה את הצבא למלחמה בכנענים(. 08יא ' במ ,"םיִֵתן ָּכל עַׁם יְהָֹוה נְִביִאי

דבורה מברכת את יעל על שהשלימה את הניצחון על הכנענים עם הרג סיסרא ובעקיפין גם את . תחילת הקרב

דבורה  מאפיינים אלה מציבים את. ודיווינציה שאפשר שגם הן עוסקות בפרקטיקות של מגיה, האחרותהנשים 

 . מנהיגה המקבילה מבחינות רבות למשה ולשמואלמתווכת ו, נביאהכ

, סיפור דבורה מאפשר התבוננות קצרה לא רק על פעילויות התיווך בין העולם האלוהי והאנושי של אישה

 .אלא גם על נשים נוספות הקשורות לפן הזה, בעלת תפקידים במרחב הציבורי
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 ?יריבות מקצועית –ם ציפורה ומרי:  צמד שלישי –פרק ו 

 

שתיים מבין הדמויות , ואחותו משה אשת ,צמד הנשים השלישי הוא ציפורה ומרים

הגם , מלוות אותו בנקודות מפתח בחייוו הנשיות המופיעות במחזור סיפורי משה

מרים : טבעי-לשתיהן קשר לתחום העל. שהעלילה אינה מפגישה ביניהן פנים אל פנים

 ".חתן דמים"צעת טקס מאגי להרחקת האל המתקיף בפרשת נביאה וציפורה מב נקראת

לאחר פרשת  –ציפורה . מורחקות ממשה לאחר התרחשות שבה משתתף אלוהים שתיהן

ן" ים-ֲחתַּ מ  " שיתהאשה הכֻּ "לאחר שיחת התלונות שבה נזכרת  –ומרים , (ד 'שמ" )דָׁ

 (. יב 'במ)

 

 ציפורה

 

 ורקע מבוא

ליד . והגעתו למקום יישוב בני מדיין תיו של משה לאחר בריחתו ממצריםציפורה נזכרת לראשונה בסיפור קורו

הבאר נחלץ משה לעזרת בנותיו של כוהן מדיין
229
ומאפשר להן להשקות את צאן , בסכסוך שבינן לבין רועים 

, המשיא לו את ציפורה, (רעואל) בעקבות המפגש ליד הבאר מוצא משה מחסה אצל יתרו(. 03−00ב ' שמ)אביהן 

גרשם  –למשה וציפורה שני בנים . צאן כרועהמשה נשאר במדיין בבית יתרו ועובד (. 0ג ' שמ)שבע בנותיו אחת מ

: ציפורה היא מוגדרת ביחס לגברים שבחייה באזכורים המעטים על אודות(. 4יח ' שמ)ואליעזר ( 1יח , 00ב ' שמ)

 . בת יתרו כוהן מדיין ואשת משה

 אמו המאמצתואחותו , אמו: נמנית על הדמויות הנשיות המושיעות המופיעות במחזור סיפורי משה ציפורה 

חתן "המכונה פרשת , כדמות אינדיווידואלית עצמאית מתוארת ציפורה רק באירוע אניגמטי אחד. בת פרעה –

לאחר האירוע הזה נעלמת ציפורה מסיפור משה ושליחותו במצרים ונזכרת שוב בבמדבר (. 01−03ד ' שמ" )יםדמ

מקובל בפרשנות הקדם מודרנית ובמחקר . בהגיעה עם אביה יתרו ובניה למחנה בני ישראל בהר האלוהים, יא

                                                
229
, (וכך אכנה אותו להלן; ועוד, 0ג ' שמ)במקומות אחרים במקרא מכונה חותן משה יתרו (. 08ב ' שמ)הנקרא כאן רעואל  

ניתן להניח שהשמות השונים שבהם נקרא כוהן ...". ובני ֵקינִי חֹתן משה: "03א ' בשופ(. 00ד ' שופ)חובב , (08ד ' שמ)יתר 

ליונשטאם ; 0−00: 0231אולברייט : על שמותיו השונים של יתרו. מדיין נובעים מעריכה של מסורות שונות אודותיו

 .254−252: ב0235

http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/40/midyan.htm#Stay_Put#Stay_Put
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ת בשיחה שמתנהלת בין הנזכר, משהנשא ש" האישה הכושית"דמות המכונה עם ההעכשווי לזהות את ציפורה 

.יה נענשת מריםטשבע, 0יב ' מרים ואהרן בבמ
230
  

 

 של ציפורה בסיפורי משההמיצב 

.Hero on Quest,"הגיבור במסע חיפוש"שמשויך לסוגה , סיפורה של ציפורה ארוג במחזור סיפורי משה
231
 

ציפורה נכללת בין הנשים . רת תפקיד הנשים בחיי הגיבוסוגה וביניהם מרכזיּוהלסיפורי משה מאפיינים רבים של 

 . במהלך חייו( משה)המושיעות המלוות את הגיבור 

בצד . מעמדה ותפקידיה של ציפורה בסיפורי משה נעות מן הקצה אל הקצה, הדעות השונות על מקומה

וגם לאחר שיתרו , אחד נמצא למשל אלטר הטוען כי מכיוון שציפורה כלל איננה נזכרת בשמה בסצנת הבאר

דמותה של ציפורה ויחסיה עם משה אינם ממלאים שום תפקיד בעל "..., משה אין שום פרטים על אודותיהמשיאּה ל

(. 20: 0280(" )כמעט אינה חורגת מכלל זה' חתן דמים'גם האפיזודה היחידה והחידתית של )ערך בהמשך הסיפור 

תפקיד השולי של האישה המשקפת גם לדעתה את ה, פוקס מסכימה אתו באופן כללי ביחס לסצנת האירוסין

אך מוסיפה שאין להסיק מהמפגש הזה לבדו על המקום הספרותי של הכלה בסיפור כולו , והנישואין בחיי המנהיג

(.45−43: ב0222)
232
לתלות את מוסד המילה " בלתי נתפס"הוא טוען כי . לפי סגל לציפורה מעמד שולי בלבד 

                                                
230
 .שם מופיע השם כושן בתקבולת למדיין, 2ג ' הפרשנות הזו מסתמכת על חב 

 
231
. שייכים סיפורי משה לסוגת הגיבור במסע החיפוש, ואחרים 0221רגלן , 0288פי התיאוריה שהציעו קמפבל -על 

כמו פגישה , את הסוגה ותהמאפיינ( typescene)דפוס -מקובל לזהות סצינות" הגיבור במסע"או " הגיבור הבורח"בסיפורי 

המופיעה בסיפורנו וכן בסיפור עבד " הפגישה ליד הבאר" במקרא רווחת סצנת הדפוס)בין הגיבור למיועדת להיות אשתו 

בריחת הגיבור ממולדתו ואימוצו על ידי אדם בעל ; (0−04כט ' בר, ופגישת יעקב ורחל, 01−01כד ' בר, אברהם עם רבקה

מא ' רב, יוסף; 05−02' בר, כך גם יעקב)נישואי הגיבור הבורח לבת המארח במקום המקלט ; (כוהן, מלך, ראש שבט)מעמד 

וראו אלטר [(. 000−015: 0225ליכטהיים ]המצרי , sinuhe, וכן בסיפור שנהאת; 08−02א יא "מל, הדד האדומי; 45

. יש משמעות כפולה" מסע הגיבור"לפי המודל שהציעו קמפבל ורגלן  לשימוש במונח . 30−22: 0280; 155−138: 0228

 .ני הרבדים יחד הם שיכוננו ויגבשו את זהותו המחודשת של הגיבורש. נפשי-פיזי ופנימי-חיצוני: המסע מתרחש בשני רבדים

 

232
הפיחות במעמד סיפורי הכלות מרבקה דרך רחל ועד לציפורה מעיד על התמקדות המספר בגיבור הנבחר , לדעת פוקס  

בעוד הכלה , (בגרות ועצמאות)הנישואים מהווים שלב מעבר מכונן בחיי הגיבור . ולא בכלה או בנישואי הגיבור, וייעודו

הפערים הדיאלוגים והשילוב של המוטיבים המוכרים מסצנות , החסרים, החזרה. עצמה משמשת כאובייקט שולי בלבד

 (. 45−50: ב0222)האירוסין האחרות ניתנים לפענוח כאסטרטגיות פטריארכליות 
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לדעתו אין מדובר בסיפור אטיולוגי . רי בלבד בסיפורי משהדמות שהיה לה תפקיד מינו, היהודי החשוב בציפורה

עורך בעל אידיאולוגיה אנדרוצנטרית שם משפט /טוענת כי מחבר שולץ(. 54: 0231)עבור מנהג ברית המילה 

( 01: 0221) טסלדעת קוגם (. 11: 0111)יחיד בלתי ברור בפיה של ציפורה ובכך הפך אותה לבלתי רלוונטית 

ואילו הדמות המשמעותית עבור , ציפורה היא רק דמות משנית במחזור סיפורי משה ומדיין( 0015: 0220)וברנס 

בקצה השני נמצאים אלה המייחסים חשיבות רבה לתפקידה ומעמדה של ציפורה . יתרו כוהן מדין, משה היא חותנו

גלה ציפורה לא כדמות טוען כי בטקסט הזה מת, לדוגמה, סימון. שבו יש לה תפקיד מרכזי, "חתן דמים"בסיפור 

אינטואיציה מדהימה ותושייה "המפגינה , פעילה, בעלת תפקיד שולי אלא כדמות נשית יוזמת" טריוויאלית"

הרחב דוגמאות אלה ממחישות את המנעד הפרשני (. 041−041: 0111)וכך גם קאמפ  ,(082: 0110" )עילאית

 .לאורך הדיון, וחלקו עוד יוצג בהמשך, בפרט" חתן דמים"ביחס למקומה של ציפורה בחיי משה בכלל ובפרשת 

  

ן: "מצג ים-ֲחתַּ מ   (11−12ד ' שמ" )דָׁ

, שד)טבעית -שייך לסוג ספרותי שבו התמה המרכזית מתארת מאבק בין בן אנוש לישות על" חתן דמים"סיפור 

אגדות עם , סיםאפו, בספרות המזרח הקדום ובספרות יוון רווחת התמה הזו במיתוסים(. אל ועוד, מלאך, דמון

שבסופו נהרג , אנכידו ופר השמים, בתיאור המאבק בין גלגמש, "עלילות גלגמש"באפוס המסופוטמי  :וסיפורים

( 02−11: 0282אמיר ; 0−40שורות ,  KTU 1.3.II)במחזור בעל ; (012−012: 0223שפרה וקליין ' ש)הפר 

(. 013−012: 0222סמית )זריות בבני אנוש נלחמת באככשהיא מתוארת האלה האוגריתית ענת בהופעה דמונית 

 .ועוד, אודיסאוס בקיקלופ, פרסאוס במדוזה, מהמיתולוגיה היוונית מוכרים המאבקים של תזאוס במינוטאור

בתיאור המלאך  מופיעים בהםהורג או בני אנוש המאיים על טבעי -יצור עלסיפורים מקראיים על 

ובסיפור , (01−18כב ' במ)בפרשת בלעם , (02−11, 01יב ' שמ)המשחית הממית את הבנים הבכורים במצרים 

 מאפיינים משותפים עם שני סיפורים מקראיים" חתן דמים"לסיפור (. ב יט"מל)המלאך המכה במחנה אשור 

(.במדבר כב)וסיפור בלעם ( 00−10לב ' בר)מאבק יעקב במלאך במעבר יבוק : אחרים
233
הדמיון העיקרי ביניהם  

המאבק בין יעקב והמלאך . פה של מלאך אלוהים דווקא על מי שיצא לדרך באישור האלבהתק בא לידי ביטוי

לאחר שיעקב נשמע לצו האל לשוב לארץ אבותיו ויוצא לדרך , במעבר היבוק מתרחש בחניית הלילה בדרך לכנען

                                                
233

 (. 12−31: 0280)גלר : על המשותף והשונה בין שני הסיפורים  
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זמינו שה)הולך אל בלק מלך מואב  הואשעה שבבסיפור בלעם נקרה בדרכו של בלעם מלאך ממית (. 1לא ' בר)

 (. 01כב ' במ)לצאת לדרך ולמסור את דבריו ' לאחר שקיבל אישור מהוזאת , (לקלל את ישראל

? מי הוא מושא ההתקפה? מה המניע להתקפה של אלוהים: מעורר שאלות רבות" חתן דמים"סיפור 

י נוגעת של מ" לרגליו"? מה מקום המילה בסיפור? ולמי מדוע מבצעת ציפורה כריתת ערלה? אחד מבניו? משה

ָתה ִלי: "מה משמעות הביטויים שמשמיעה ציפורה? של הבן? של האל? של משה –ציפורה  ן ָדִמים אַׁ -ו" ִּכי ֲחתַׁ

ן ָדִמים לַּׁמּוֹלת"  ? לאן נעלם משה במהלך האירוע? מדוע נסוג המתקיף? למי מכוונים הדברים? "ֲחתַׁ

 

 מבחר פרשנויות

נים פרשנים אל הקשרה של הפרשה ברצף הספרותי של מחזור סיפורי בניסיון למצוא הסבר לזעם האל ולתקיפה פו

; התגלות האל בסנה הבוער)הוא שלב נוסף במערך הניסיונות והאותות " חתן דמים"פולק מציע כי סיפור . משה

בפני משה על מנת לשכנע אותו לא להתחרט ולמלא את ' שמציג ה( היד המצורעת; מטה רועים שהפך לנחש

(.005: 0223)השליחות 
234
התקפת אלוהים מהווה תמרור אזהרה כללי למה שעלול לקרות למי שיסרב למלא את  

שקושר , פרופ(. 0−1: 0252בלאו ; 24: 0254טלמון ; 54−58: [0245] 0231בובר )טוענים אחרים , דברי האל

ליחות שהאל היסוסיו הרבים וניסיונותיו להתחמק מהש, גם הוא את התקיפה בכעס האל כלפי משה על סירוביו

, מציע לראות בסיפור מסר שמעביר המקרא על כך שהקרבה לאלוהות, (01, 01, 0ד ; 00ג ' שמ)הטיל עליו 

מסוכנת ועלולה להכניס  יאה –כמו למשל בסיפור עקדת יצחק בבראשית כב  –במיוחד של נבחרי האל ומשפחתם 

 (. 422: 0221)אותם למצבים הרי גורל 

ואחרים מסבירים את התקפת אלוהים כרמז ( 451−450: 0283)בינסון רו, (52−31: 0232)קאסוטו 

ל"ומתוך שבפסוק הקודם לפרשה נאמר , הוא בנו של משה, לדעתם, מתוך שמושא ההתקפה: לעתיד ְרָת אֶׁ -ְוָאמַׁ

ר יְהָוה ְבנִי ְבכִֹרי יְִׂשָרֵאל ְרעֹה ּכֹה ָאמַׁ ת. פַׁ לַׁח אֶׁ ר ֵאלֶׁיָך שַׁ ְבֵדנִ -ָואֹמַׁ תְבנִי ְויַׁעַׁ ְלחֹו ִהּנֵה ָאנִֹכי הֵֹרג אֶׁ ְתָמֵאן ְלשַׁ ִבנְָך -י וַׁ

ָך ' באשר לצפוי ולבלתי צפוי בקשר עם המשה עבור  משמשת כהמחשההאל ת התקפ, (00−01ד ' שמ" )ְבכֹרֶׁ

: 0230)לטענת קוסמלה . (52−31: 0280גלר ) במיוחד מכת הבכורות, עונשים הצפויים לפרעהוכדוגמה ל

פעולות כריתת הערלה והנגיעה שביצעה ציפורה הן , (014−015: 0224)ופולק ( 451: 0283)רובינסון , (01−04

                                                
234

כך אצל אברהם . או מלאכו ומתן אותות ומופתים מתוארים גם בסיפורי הקדשה של מנהיגים אחריםהתגלות של האל   

 (.225−221: ד0230)ליכט : 'על מלאך ה. ואחרים( 00−41ו ' שופ)גדעון , (05−00יז , 0−02טו ' בר)
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שנועד להציל את הבנים הבכורים מידי , בבחינת רמז מקדים לסימון דם זבח הפסח על מזוזות בתי בני ישראל

חתן "יפור בס, הוא הקישור בין מה שאירע בלילה במלון" דם"טוען ש( 58−52: 0280)גלר . המלאך המשחית

הברמן סבורה כי הצהרת אלוהים לגבי מכת הבכורות נועדה להיות . 00−01יב ' לבין דם הפסח בשמ, "דמים

בדומה להקמת המזבחות שביצעו אברהם , תזכורת למשה לבצע אקט פולחני כלשהו לכבוד האל בדרכו למצרים

 (.  01−04: 0111( )08כו ' בר)ויעקב ( 2יב ' בר)

.בישראל את הסיפור למנהג ברית המילה ותשרקו ותשונ ותיופרשנ
235
א נסוב הדיון סביב "בנדרים לב ע 

, (145: 0882)ולהאוזן  כך. השאלה האם הסיבה להתקפת אלוהים על משה הייתה על כך על שלא היה נימול

.מסיבה זושמשה הותקף על ידי אלוהים  ניםטועואחרים  (000−001: 0222)' קוטץ ובעקבותיו
236
 :0228)גונקל  

: 0230)גם לדעת אייכרוט . בישראל כאגדת פולחן הבאה לנמק את מנהג ברית המילה הסיפורמסביר את , (14

סיפור אטיולוגי המתאר פציעת גוף שנגרמה  ואה" חתן דמים", ואחרים( 15−21: 0231)מורגנשטרן , (018

בדומה לאיסור על אכילת ) נקשר לאיבר הפגוע ומסביר את מנהג המילהאשר  ,טבעית-בעקבות מאבק עם ישות על

(.10לב ' בר, גיד הנשה בעקבות פציעת יעקב במאבקו במלאך במעבר יבוק
237
  

, 04, 01−00יז ' בר" )אות ברית"כ נתפסהמילה מנהג . 2−04יז ' לפי בר ,מצוות המילה ניתנה לאברהם 

ה החברתית כסמל ואות על המילה וחשיבות, (824−210: ג0230)ליכט לפי  .ובין אברהם וזרעו' הבין ( 01−05

 "המתפרש", (0−2ה ' יהו)במקרא אנו למדים ממעשה המילה הקולקטיבי שביצע יהושע בנכנסים לארץ  לברית 

לד ' בר)" אונס דינה"גם מסיפור  חשיבות המילה נלמדת. כסימן לתחילת חיי העם בארצו על פי מצוות התורה

                                                
235

אך  ,מֹואבו עמֹון, ֱאדֹום יעמ ,לישראל השכנים העמים עולה כי מנהג המילה היה נהוג במרבית 04−05 ט 'מן הכתוב ביר  

, הנראה ככל, מילה נעשתה שם, ממצרים רק קיימת המילה למנהג ארכיאולוגית עדות(. 38: א0222הופמן )אין ראיה לכך 

שימרון ] 014 ב) הרודוטוס גם(. 421−423: 7299 ששון)ששון מציע שהמנהג הובא למצרים מאסיה  .לכוהנים

: 0221פרופ : על המילה באיסלם .הקדום במזרח המילה מנהג תפוצת על מספר ([048: 0101אברמוביץ −וצלניק

 . 040−023: 0221שוורץ −איילברג: על תיאוריות אנתרופולוגיות הדנות במשמעות מעשה המילה. 505−508

 
236

, חולי שהכה בו אחוז רעדה עקב היה שמשה ומכיוון, על משה על שלא מל את בנו נעשתה מסביר שההתקפה עזרא אבן 

 . לבנה במקומו המילה ברית את ציפורה יצעהב

237
: 0112)וויאט . 0−5: 0113ווינסלאו ; 12−31: 0280גלר ": חתן דמים"על הדמיון בין סיפור המאבק ביבוק ו  

: 0222בתרגום פארדי ) KTU 1.24-ו 1KTU 1.2: מביא כהשוואה סיפורים אטיולוגיים דומים מאוגרית( 400−403

 . הוא טקס מילה, המבוצע בהקשר של נישואים, מתואר בהםלדעתו הטקס ה(. 024−081
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עוד מציע ליכט שהמילה . ת נישואין עם בני ישראלהמציג את ההשקפה שערל אינו יכול לבוא בברי, (04−05

ל נחלקים "חז (.211: ג0230" )חתן דמים"כנרמז ב, מפני פגיעתו של אל זועם" תריס"משמשת כ( כאות ברית)

עבודה זרה כז )גם ביחס למילה שמבצעת ציפורה נותרו חילוקי דעות . בשאלה האם מותר לאישה לבצע מילה

(.א"ע
238
  

כפי שמוכר מתיאורים של טקסי דתיים , "דם ריטואלי"שאלת מעמדו של הדם כגם בהקשר זה עולה 

 אשר  (רומי, יוון)אשר רווחו בקרב תרבויות המזרח הקדום ובתרבויות אחרות ( קורבנות)ומנחות דם  במסופוטמיה

.ייחסו לדם סגולות מאגיות
239
קרבנות בטקסי , (8כד ' שמ)תפקיד חשוב בכריתת ברית  "דם ריטואלי"גם במקרא ל 

(.ועוד 11ח ; 02ד ' וי; 00כט ' שמ)לאל 
240
הירשברג ) (4−2וי יד )לדם מיוחס גם תפקיד של חיטוי וטהרה   

שוורץ עורך בדיקה של החומרים המקראיים הקשורים בדם בתוך ההקשר הרחב של −לברגיאי .(352: 0254

לפי פרדס (. 04: 0221)ן ומילה תופעות דומות בתרבויות שונות ומגיע למסקנה כי קיים קשר בין טקסי פריו

.מנחת דם/ציפורה מביאה לאל המתקיף קרבן, (35: 0223)
241
היא מתגברת על המוות והופכת את הדם לסמל  

יְִך ֲחיִי"כפי שעולה מן  הציווי )החיים  הוא דוגמה " חתן דמים"סביר להניח כי , לדעת מאיירס(. 3טז ' יח, "ְבָדמַׁ

 (. 41: ב0115)ובוצע על ידי נשים , והקזת דם( מילה)ימת באברי מין שכלל פגיעה מסו אפוטרופאילטקס 

אבישור . המתרחש במדבר לפולחן ומעשי כשפים" חתן דמים"כיוון פרשנות נוסף קושר את תיאור אירוע 

רואים בסיפור שריד לאמונות שרווחו ( 010: 0232)רמן וקרטיס יוש( 48−51 :א0110;  012−058: א0222)

מזיקים שנמצאים במדבר ונוהגים לתקוף ושדים  ,המזרח הקדום בדבר קיומם של רוחות רעותבקרב תרבויות 

.כדי לפייסם יש צורך במנחת דםו, עוברי אורח
242
דוגמאות ידועות ממסופוטמיה ללחשים נגד שדים ורוחות הם  

                                                
238

 (.0253תרגום כהנא ; 01מקבים ב ו ; 31מקבים א )בספרי המקבים מתוארים שני מקרים של נשים שמלו את בניהן   

239
גלר ; 033−023: 0232מקרתי ; (52−20: 0232)חוצה תרבויות , כסמל רב משמעי" דם הריטואלי"טרנר מגדיר את ה  

0220 :22−004. 

240
כי דם מייצג את , אבוש טוען(. 005−003: 0282" )לדם שניתן לאלוהים יש שימוש של תחליף תמורת חיים", לפי לוין  

לואיס ; (213: 0220)מילגרום  :המיוחסת לדם במקרא סמליות ומשמעות פולחנית על(. 12−48: ב0110)מקור החיים 

 .25−010: 0100בקמן : אנטוליהב; 005: 0228בוטרו : במסופוטמיה (148: 0113)

 
241

 (.42−51; 4−2יד ' וי) מצרעת טהרה בטקסי מופיע ומכפר מטהר כמרכיב ציפורים ובדם בציפורים השימוש  

242
, רגליו אלא ממנו שיירו ולא המילה ועד מראשו, [משה את] בלעוהו וחימה אף חבלה מלאכי" כי מסופר א"ע לב בנדרים  

ויהי בדרך במלון : "מסופר( 44−42[: 0245] 0231)במדרש אגדה שמביא בובר . "בנה רלתע את ותכרת [ציפורה] באה מיד
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: 0281פרבר )הרות ויולדות , שאיימו בעיקר על תינוקות, lilûולילו  lamaštuהלחשים נגד השדות למשתו 

שהייתה ידועה בעיקר כמאיימת על מוסד , ארדת-או נגד השדה ליל, (081−085: 0118שפרה ' ש; 412−413

(.510: 0111 פונטיין; 501−500: 0222הוטר ; 04−15: 0282פרבר )הנישואים 
243
, (21−23: 0254)טלמון  

ואחרים מציעים אף הם ( 02−11: 0110) קנסקי−מריפרי, (011−013: 0220)רייף , (04−08: 0230)קוסמלה 

ולקשור ספציפית את , לקרוא את הסיפור בהקשר של אמונות על שדים ורוחות שרווחו בקרב עמי המזרח הקדום

 (20−20: 0285)גם ברנר . למנהגי פולחן מדייניים ולא למנהגי המילה הישראליים ,כריתת הערלה שבסיפור

, (42−51: 0238)כפי שמציע נות  (או לבגרות מינית)נישואין מנהג מילה הקשור לבסיפור על סבורה שאם מדובר 

פרדס מאתרת . בגרות מיניתלשאינן קשורות לנישואין או  ,מעשה זה שונה מהנורמות של מילת בוגרים במקרא

בין דמותה  עומדת על הדומהו, לבין התמה של המיתוס המצרי על איזיס ואוזיריס" חתן דמים"דמיון בין סיפור קווי 

(.21−22: 0220)יפורה לזו של האלה איזיס של צ
244
נה במיתוס המצרי מצילה האלה איזיס את בעלה אוזיריס ומגִ 

ניתן למצוא בסיפור שרידים , לדעת פרדס. שהיה אל המדבר והמגפה, סת, על בנה הורוס מפני אחיו של אוזיריס

.המונותאיזם של מסורות פגאניות שנשתמרו במקרא לאחר שמרביתן הוצאו ממנו עם התגברות
245
 

 

                                                                                                                                                  
" חתן דמים"אבישור מפרש את סיפור ". והיה בולע את משה מראשו ועד בריתו, ונדמה לו לנחש, ה את אוריאל"שלח הקב

מתוארים בהם . טאש שבסוריה-ןס שנמצאו בארסלא"לפנה שני קמעות פיניקיים עם כתובות השבעה מן המאה השביעית לאור

כל עוד לא נבלע האדם כולו ניתן להצילו על ידי פעולה . מזיקים הבולעים אדם עד למבושיו –בדומה למדרש על הנחש  –

 (.ושם ביבליוגרפיה נוספת, 0−02: 7270; 012−058: א7222)מאגית 

243
הן נחשבות כבנות דמותה הדמונית של . אנזובעלות רגלים וטפרים כמו נשר ה, השדות מתוארות כדמויות זואומורפיות 

אישתר בעלת /ייצוג ויזואלי הממחיש את האספקטים הדמוניים של איננה(. 008−011: 0112בריזון )אישתר /האלה איננה

 . Burney Reliefהכנפיים והטפרים הוא תבליט בורניי  

 
244
 .453−458: 0222אסמן : על האלה המצרית איזיס 

245
המיתוס מספר על כרונוס שהעלה את בנו לעולה . פילון מגבל בהקשר למילה מביא אאוזביוס בכתביו מיתוס נוסף שמספר  

 (.823−822: ג0230ליכט )לאביו אורנוס בעקבות מגפה וערך מילה לעצמו וללוחמיו 
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  חדשהקריאה 

בעיקר בשאלות , כפי שהוצג, יםדנ" חתן דמים"הפרשנויות הקדומות כמו גם המחקר העכשווי ביחס לסיפור 

. ואינם מרבים לעסוק בדמותה ופעילותה של ציפורה ,שמעורר הפן האלים של אלוהים או בנושא המילה והקשרה

עשו במסגרת גישות הפרשנות הפמיניסטית למקרא ובהם היא ההתמקדות בציפורה היא בעיקר נחלת מחקרים שנ

 . מוצגת כגיבורת הסיפור וזוכה למעמד ולהכרה כגיבורה מקראית

, (011[: 0221] 0222)בעקבות קרוס , מאגי-מחודשת בוחנת את דמות ציפורה מן הפן הטקסיהקריאה ה

אלה (. 041−013: 0222)פרופ ו( 25−23: 0228)אקרמן ' ס, (558: 0223)מרסמן , (458: 0283)רובינסון 

  אקרמן' ס. ציפורה כוהנת מדיינית אשר מילאה את תפקיד אביה יתרו בביצוע האקט של המילהבמציעים לראות 

פולחני שציפורה עסקה -מרמז אולי על פעילויות נוספות בתחום הטקסי ,שנעשה במיומנות ,מוסיפה שמעשה המילה

 (. 24−25: 0110)בהן 

אני טוענת כי ליתרו ולאהרן הכוהנים , פולחני-הקושר את ציפורה לפן הטקסי ,שני הזהבהמשך לקו הפר

תפקידיה ומקומה של ציפורה בחיי , יש השפעה על מעמדה" חתן דמים"המופיעים במסגרת החיצונית של סיפור 

כמי  –הרן וא, באירוע ציפורה את רזי המקצוע ושאת מקומו היא ממלאתכנראה כמי שממנו למדה  –יתרו : משה

סיפור מציג את ציפורה לא ה. נפקד באירוע-משה הוא נוכח. שעל מקומו ותפקידו היא עשויה להוות תחרות או איום

אלא אף בהחלפת  –אהרן ויתרו , משה –רק בהיפוך תפקידים מגדרי ביחס לשלושת הגברים שנזכרים בסיפור 

ים ממלא את תפקיד הדמון המתקיף וציפורה היא אלוה. עם אלוהים: תפקידים עם הדמות הזכרית המובהקת במקרא

 .נההמגִ בתפקיד הדמות הלוחמת

הדמויות ואוצר המילים והביטויים מאפשרים להציג את , בקריאה המחודשת אנסה להראות כי הרקע  

 .ימאג-אישה הקשורה לפן טקסי ,"בעלת כשפים"ציפורה כ

 

 והקשרו הסיפורי" חתן  דמים"מבנה 

שהמסופר בה , (המסגרת: להלן; 02−11, 04−02ד ' שמ)אירוע מוקף מסגרת מוצג  ( 04−03ד ' שמ)סיפור ב

במסגרת שלוש דמויות  .עצמושל ההתרחשות הדרמטית ולאורה נחשף פן חדש בסיפור  רקעה והקשרהמהווה את 

תרון מסופר בה על הפ. וברקע דמותו הדומיננטית של אלוהים המכתיב את המתרחש, יתרו ואהרן, משה: אנושיות

אחרי ההצעה , האחרון שמציע אלוהים לסירובים והטיעונים השונים של משה הממאן לקבל עליו את השליחות
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ֵבר" ר ְתדַׁ ְהיֶׁה ִעם ִפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאשֶׁ אהרן "הפתרון המוצע מגיע בדמותו של . שגם לה סירב משה, (00ד " )ְוָאנִֹכי אֶׁ

ת : "יהיה לו לפה ויחלק אתו את השליחות, יםאשר ילווה את משה בדרכו למצר" אחיך הלוי ְמָת אֶׁ ְוִדבְַׁרָת ֵאָליו ְוׂשַׁ

ֲעׂשּון ר תַׁ ְתכֶׁם ֵאת ֲאשֶׁ ְהיֶׁה ִעם ִפיָך ְוִעם ִפיהּו ְוהֹוֵריִתי אֶׁ ְדָבִרים ְבִפיו ְוָאנִֹכי אֶׁ ל ָהָעם ְוָהיָה הּוא יְִהיֶׁה . הַׁ ְוִדבֶׁר הּוא ְלָך אֶׁ

ָתה ִתהְ   .נמוך ממנו בדרגה, אהרן מוצג פה על ידי אלוהים כעוזר של משה(. 04−02" )יֶׁה לֹו ֵלאֹלִהיםְלָך ְלפֶׁה ְואַׁ

, יןייתרו כוהן מד, בתום מעמד השיחה עם אלוהים ולפני יציאת משה לשליחותו הוא נפנה להיפרד מחותנו

; 08ד )זיבתו משה מעלים ממנו את מטרת המסע למצרים ואת הסיבה האמיתית לע. שקיבל אותו אל משפחתו

אירוע חוזר הכתוב אל אהרן ומתארו יוצא בצו האל הלאחר (. 043 'בעמ הרחבה על מעמד יתרו תובא בהמשך

 (. 02ד )לקראת משה לפגוש אותו במדבר בדרכו למצרים 

בכל אחד מחלקי . בנם ואלוהים המוצג במופע אלים ומאיים, ציפורה, משתתפים משה עצמו אירועב

כמתבטא בשימוש בפעלים המוסבים על הדמות המקדמת את , תמקדות היא באחת הדמויותהסיפור הקצר הזה הה

, "וישב", "וילך: "בחלקה הראשון של המסגרת משה הוא הדמות הפעילה. (03−02 :0284אפרת -בר) העלילה

בחניית . (01ד " )ויקח", "וישב", "וירכבם", "ויקח"ובהמשך (. 08ד " )ואראה", "ואשובה", "אלכה", "ויאמר לו"

בחלק (. 04ד " )ויבקש המיתו", "ויפגשהו: "שהוא הפעיל בחלק הזה של האירוע, הלילה עובר המיקוד אל אלוהים

כי ציפורה היא הדמות הדומיננטית ( 05ד " )ותאמר... ותגע ... ותכרת ... ותקח : "השלישי מעיד רצף הפעלים

בחלקה השני של . סיפור הפנימיהמסיים את ( 03ד " )וירף ממנו"ההיגד המתאר את נסיגת האל . בהתרחשות

שולח ,  (04−03ד )ובהמשך להבטחת אלוהים למשה על הליווי של אהרן  האירועמיד לאחר סיום , המסגרת

 (.02−10ד )והשניים נפגשים , אלוהים את אהרן לקראת משה

". חתן דמים"לבין ההתרחשות בפרשת או המעגל החיצוני " המסגרת"נראה שאין קשר בין , על פניו

ואילו הסיפור  ,הפגישה בין משה לאהרן, עזיבת יתרו, מינוי אהרן –המסגרת עניינה ההיערכות לקראת השליחות 

אלא שלדעתי לסיפור . הוא אפיזודה תמוהה שלכאורה אינה מעוגנת בכל אותה התרחשות שמתוארת לפניה ואחריה

כך . א התמקדות בדמותה ובתפקידה של ציפורהוהמפתח לחשיפתה הו, יש זיקה הדוקה לרצף שבו הוא משובץ

 שלהם( הסטטוס)על המיצב ו ,יתרוו מרים, בין משה ואהרןש המשפחתיתמבט חדש על מערכת היחסים נשיג 

 .בהנהגה ובסיפור יציאת מצרים
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 משמעות השם : ציפורה

(. 2כד ' יהו; 01, 4, 0כב ' מב)מלך מואב  ,"ָבָלק בֶׁן ִצפֹור"שם ל בדומה, שמי מערבי אהו "צפורה"מקור השם 

לדמותם לשמות של בני אדם יש בדרך כלל משמעות הקשורה ( כמו גם בספרות המזרח הקדום)בסיפור המקראי 

.משמשים ככלי פרשניהם ולעתים קרובות , שלהם סיפורלאו 
246
יש המייחסים לבני אדם ששמותיהם נקראו על  

 (. 040: 0251לוני א)על תכונה מיוחדת שלהם  המצביעשם עופות הסבר 

. בדיון בשם ציפורה בודקת ברנר היקרויות של נשים המתוארות כציפורים בספרות של תרבויות אחרות

 מסכניםש כיצורים נתפסותה, בעלות תכונות דמוניות נקבה ממין" ציפורים"בין הדוגמאות נמצא בעיקר תיאור של 

הסירנות , אל השאול במיתולוגיה היוונית ,דסהָ ההרפיות הקשורות ל למשל כך. גיבורים אנושיים ושמימיים

דמויות , 043 'עמוכבר הוזכרו לעיל (. 31−30: 0115)אשת הציפורים מסיפורי אלף לילה ולילה או באודיסאה 

, כמו השדות למשתו ,המופיעות בדמות ציפור או חצי אישה חצי ציפור נשיות בטקסטים מיתולוגיים ממסופוטמיה

אלה האוגריתית ענת מסופר כי לבשה דמות של נשר כאשר ביקשה להרוג את בן האנוש על ה. ארדת ולילו-ליל

 נאק תשב; ב"ע ק וביןעיר)ל "חז אגדותהנזכרת ב לילית השדה דמות נוספת היא(. 33−38: 0222פרקר )אקהת 

.ומקורה כנראה בשדות המסופוטמיות, (510−512: 0112 דן)ובספר הזוהר  (ועוד א"ע עג ב"ב; ב"ע
247
לה הא 

: 0223פרדס ) "חתן דמים"דמיון רב לסיפור  (045' עמ)כאמור  לסיפורהו, מופיעה בדמות ציפור המצרית איזיס

 (.021: ב0111קנסקי −פריימר; 21−22

מיתולוגי בסיפור -רמז להקשר הדמוני, המופיע לראשונה בציון נישואיה למשה, ניתן לראות בשם ציפורה

את היפוך  השל שמה מבליט "תהדמוני" מליותסה. וטרופאי הקשור למגיהשבו יהיה לה תפקיד אפ, "חתן דמים"

ואילו ציפורה ממלאת , עת האל ממלא את תפקיד הדמון המתקיף את ההולכים במדבר, התפקידים שחל בסיפור

 . נהתפקיד של דמות לוחמת ומגִ

 

                                                
246

בחייהם מסמל את המפנה העתיד לחול ( 05יז )ושל שרי לשרה ( 5יז ' בר)כך לדוגמה שינוי שמו של אברם לאברהם   

הערה  000' עמ: על מדרשי שמות במקרא. ועוד( 02−08לב ' בר)ישראל , (13כז ' בר)יעקב  וכן (.002: ב0110ויינפלד )

005. 

 
247

 . 01−05לד ' מופיע לצד עופות לילה דורסים נוספים ביש" לילית"השם   
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 אלימות ופיוס באמצעות מנחת דם: האירוע

ְך בַָּׁמלֹון וַׁיְִהי: "אירוע מתרחש בדרך למצריםה רֶׁ דֶׁ עניינה שטח חניה פתוח מרוחק " מלון"המילה . (04ד ' שמ) "בַׁ

אין ו) 8, 1ד ' כפי שניתן ללמוד בעיקר מיהו, כנראה ליד מקור מים או נווה מדבר, (BDB :511−514)מיישוב 

שבו , מסוכן, ןמלמדנו שמדובר במקום לא מוג –בהיותם בדרך  – ההתרחשותציון מיקום . (הכוונה לפונדק דרכים

 . פועלות רוחות רעות וישויות דמוניות

ֵקש ֲהִמיתֹו" ההתקפה של אלוהים מתוארת במילים ".וַׁיְבַׁ
248
בלתי הטקסט אינו מביא נימוקים לרצון אלוהי  

כדי לפייס את הישות האלוהית  (הרחבה להלן) "ָעְרלַׁת ְבנָּה"לא ברור מדוע בוחרת ציפורה לכרות את . זהצפוי 

זה ניתן לשער שהיה )אך ברור שהיא מבצעת אקט קיצוני של פגיעה גופנית שקשור להקזת דם  ,אותם שמתקיפה

(מרכיב חשוב בטקסים מאגיים בתרבויות שונות במזרח הקדום
249
וכפי שעולה מן הטקסט נראה שהיא יודעת מה , 

 . ואיך עליה לעשות זאת, עליה לעשות כדי להפסיק את ההתקפה

 

ה" ֹׁרָׁ פ ח צ  קַּ נָּׁה וַּת  ת ב  לַּ ר  ת עָׁ ֹׁת א  ר כ  ֹׁר וַּת   (05ד )" צ

את  –" ויפגשהו)"בניגוד לכל העמימות הנוצרת בסיפור משימוש בכינויים חבורים שלא ברור אל מי הם מוסבים 

היגד  05מופיע בפסוק ד "( אתה... ותאמר"? ממי – "ממנו"? של מי –" לרגליו"? את מי –" ויבקש המיתו"? מי

ת ָעְרלַׁת ְבנָּה" :יפורהברור ביחס לפעולת צ ח ִצפָֹרה צֹר וִַׁתְכרֹת אֶׁ   ."וִַׁתקַׁ

, היינו)מלה את בנה  היאבטקסט לא נכתב ש. בידי ציפורה היא הפעולה המרכזית באירוע" מילה"ביצוע ה

ת ָעְרלַׁת ְבנָּה"אלא ( ל"שורש מופועל מ  מושעשה שיבשאר המקרים במקרא העוסקים בהסרת הערלה נ". וִַׁתְכרֹת אֶׁ

(.31: א0115מאיירס )ל "מו-ב
250
. שימושים שונים במקראו משמעיםת "שורש כרל, BDB :511−514-לפי ה 

 (. 04א "שמ; 01כ ' דב; 08טו ' בר)גזירה , עניינה חיתוך המשמעות הרווחת

: BDB) סלע, אבן קשהשהיא סכין עשוייה מ סכין צורבבאבן או לכריתת הערלה משתמשת ציפורה 

נחשבה בעולם הקדום כאבן קדושה שאינה מקבלת טומאה והשימוש בה לצורכי פולחן ידוע עוד  אבן הצור. (842

                                                
248

 .פרשנות מקובלת במחקרינה זו א .ההתקפה הייתה על ציפורה כלומר, "ויבקש המיתה"בנוסח השומרוני כתוב   

249
 .25−010: 0100בקמן ; 12−48: ב0110אבוש ; 352−358: 0254הירשברג   

250
ועל כן אין פועל , ואין תיאור החיתוך, ששם מוזכרות ערלות הפלשתים שביקש שאול מיד דוד, 05−02א יח "למעט שמ  

 .   ל"ת ולא מו"לא כר –רלוונטי 



144 

 

שימוש מקביל באבן צור לביצוע מילה מופיע בספר יהושע (. 080−081: 0230 שטקליס) מן התקופה הניאוליתית

ניסה לכנען וטרם לפני הכ' למול את בני ישראל בהתאם לצו ה" חרבות צֻּרים"משמשות את יהושע שם . (0−1ה )

: 0233ששון )סכין צור למילה כמו גם לניתוח גופות מתים מוכר ממצרים /השימוש בחרב. חגיגת הפסח

421−423).
251
שם האלים אל וענת המתאבלים על , מאוגרית מחזור בעלהשימוש בצור נזכר במנהגי אבלות ב 

 KTU" )יסרוט לחיו וזקנו, יחתוך בתער, עורו יפגע באבן צור( אל: ")שורטים את בשרם באבן צור, מותו של בעל

1.5.VI , עורה תפגע באבן צור( ענת"); (02−02שורות( "...KTU 1.6.I , 51−50: 0282 אמיר( )0שורה .) 

,שאינו מזוהה בשמו, "ערלת בנה"לאחר כריתת 
252
פורה ברגליים או באבר המין של אחד צנוגעת  

.לק מהטקסכנראה ח וזהו, (לא ברור של מיגם כאן )הנוכחים 
253
הרגלים וחלקיהן השונים משמשים במקרא לא  

(" לרגליו)ותגע "הביטוי . (15: 0228סטל −אודונל) לאברי המין והרבייה,  euphemism,"לשון נקייה"פעם כ

המאגי של הפעולה ועל הידע -מתאר את הנגיעה שנעשית לאחר ביצוע כריתת הערלה ומצביע על האופי הטקסי

מסוג זה מזכירים " נגיעה"טקסים של (. 058: 0101; 34: א0115מאיירס ) ריטואלים שאשל ציפורה בנוהכוהני 

פועל השימוש ב. (ועוד רבים 4א ' וי; 01כט ' שמ) "לסמוך יד: "או הבאים להקריב טקסי נגיעה שמבצעים הכוהנים

, (05לב ' בר)המתאר את נגיעת המלאך בירך יעקב " ויגע" :זכורים נוספיםבהקשר זה מתכתב עם א" ותגע"

' שמ)במצרים לפני מכת הבכורות  בבתי בני ישראלמזוזות על ההמתאר את מריחת הדם על המשקוף ו "והגעתם"ו

המרכיב הטקסי של הנגיעה ברגלים מהווה מעשה שהוראתו הסמלית היתה מסתמא הזדהות ", לפי בובר(. 00יב 

קוסמלה מציע (. 81: [0245] 0231" )בדומה לסמיכת הידיים על ראש הקורבן, העושה עם העצם שנגע בו

קושר בין הנגיעה ברגליים הוא שציפורה נוגעת ברגליו של הבן שבו ביצעה את המילה ומסמנת אותו בדמו ובכך 

היה , לדעתו אם מעשה המילה אמנם נועד לפייס את הישות המתקיפה". חתן דמים"בכינוי " דמים"לבין המונח 

שסימן את המשקוף ומזוזות  (01יב ' שמ)לאות הדם  זאת בדומה. ה בוצעצורך להציג את הדם ולהראות שהמעש

, ההסבר שנותן קוסמלה ניתן להחיל באותה מידה גם בנוגע למשהאת (. 04−05: 0230)בתי בני ישראל במצרים 

                                                
 
251

גליל )והכנת סכיני צור לשימוש במילה נמצאים בתמשיח קיר בקבר מבני חסן במצרים תיאורים איקונוגרפיים של מילה  

 (. 58−52: 0110וזקוביץ 

252
, משה את מלה היא שבהן מסורות גם קיימות, בנה עורלת את כורתת ציפורה המסורה שבו מנוסח שעולה התיאור לצד  

  .לעיל 012' כמוזכר בעמ

253
 .420−420: 0282מלול : ריתת ברית במזרח הקדוםבנושא נגיעה באברי ההולדה בזמן כ  



145 

 

אפשר לפיכך . ושהרי ההתקפה מלכתחילה היא כנגד, מאותו הטעם ממש, היינו להציע כי הנגיעה הייתה במשה

.כדי להגן עליו ולסמן גם אותו כשותף לטקס נעשובמשה והצגת הדם  של ציפורהעה שהנגי
254
המיומנות שמגלה  

ות בכל הקשור לטקסים הכרוכים בפציעה בקיאאישה בעלת ידע מקצועי ו ציפורה בשימוש באבן הצור מציגה

.התאםעל מודעותה לסכנות הדרך מבעוד מועד והיערכות ב למדתאף מאולי ו ,ובמנחת דם סמלית
255
  

 

ן" י ֲחתַּ ר כ  ֹׁאמ  י-וַּת ה ל  תָׁ ים אַּ מ  מּוֹלת. דָׁ ים לַּ מ  ן דָׁ ה ֲחתַּ רָׁ ּנּו ָאז ָאמ  מ  ף מ  י ר   (11−12ד " )וַּ

חתן דמים ", בשינוי, והיא חוזרת ואומרת, אלוהים מרפה מן המותקף, "חתן דמים אתה לי"ציפורה מכריזה 

ואפשר שזהו קול המספר הכופל את דבריה כמעין , ועאפשר שזוהי חזרה של על הדברים בעת האיר" )למולות

(.נוסחת סיכום
256
 .אינו ברור, המופיע במקרא רק כאן, "דמים"ו" חתן"צירוף המילים  

במקרים . בלשון המקרא משמעו בדרך כלל איש צעיר העומד להתחתן או מי שהתחתן זה עתה" חתן"

כי ציפורה מתכוונת בהיגד הזה למשה ניתן להסביר  לפי פירוש זה(. 02ב ח "מל)מסוימים הכוונה לבעל של הבת 

.ובכך קושרת אותו לטקס כריתת הערלה של בנו, בעלה
257
 naatah מילה , בערבית פירושה חיתוך העורלה

(tinunāh בעקבות טקס המילה שהיה נהוג , ומכאן בערבית כינוי לחותן, שמבצע את חיתוך הערלה, הוא מי שמל

נתון זה שופך (. 35: א0115מאיירס ; 55: [0245] 0231בובר ; BDB :138; תםלבצע בגברים קרוב לזמן חתונ

(.כריתת הערלה)ל שעניינו מילה "שורש מוהמ ניתן לפרש" מוֹלת"כש, "חתן דמים למּוֹלת"אור על הצירוף 
258
 

ועל הבנת , שפירושה להגן, האכדית hatânuיסוד -על" חתן"הסבר נוסף להיגד הסתום נסמך על הבנת המילה 

                                                
254

יְִך ֲחיִי: "3טז ' ביח" משל האסופית"פרשנות דומה ניתן לתת למתואר ב   ר ָלְך ְבָדמַׁ יְִך ֲחיִי ָואֹמַׁ ר ָלְך ְבָדמַׁ ההיגד ". ָואֹמַׁ

 .'הונשמע כסוג של השבעה או הבטחה מאת , "(חתן דמים"בדומה למילים )מושמע פעמיים " בדמיך חיי"

 
255

היו גם , (מלאכה שנתפסה כמעשה כישוף)שהיו לדבריה חרשי מתכת , מציעה שהמדיינים( 012−012: 0224)מקנוט  

 .ומכאן כנראה הידע של ציפורה, מומחים בפרקטיקות של טקסים ומאגיה

 

256
 (.02−02לב ' בר)גם בסיפור מאבק יעקב והמלאך במעבר היבוק עצירת התקפת המלאך כרוכה בהיגד מילולי   

  

257
 (. ב"נדרים לא ע)משה או הבן , ל נחלקו בדבר מי נקרא חתן"כבר חז  

258
; 21−000: 0232מיטשל ; 05−02: 0230קוסמלה  –ובמקרא " חתן דמים"בסיפור " חתן"לפרשנות לשונית ופירוש ל  

 .31−33: א0115מאיירס ; 425−508: 0221פרופ ; 021−022: 0283' קוטץ



146 

 

לפי משמעים אלה נקשר ההיגד עם רוחות או אלים . מגן, אל, שפירושה אדון, בערבית maula בעזרת" למוֹלת"

.מגנים שאליהם פונה ציפורה כחלק מהריטואל
259
 

ואת הביטוי , ניתן לפרש כהיגד ראשון של לחש שמבוצע במהלך הטקס" חתן דמים אתה לי"את הביטוי 

. בניסיון להפכו ממזיק לשומר ,מגן/המכונה אדון, רש כשיתוף המתקיףניתן לפ –" חתן דמים למולת" –השני 

כפתיח או , (יב מד' שמ; 03ד ' בר)בטקסים והתחלה או סיום בתיאורי השבעה  יןלצי" אז"מילית עשויה ה במקרא

ה בהתאם לשימוש ז(. 08, 02, 01, 00ה ' שופ)להצהרה חגיגית ו( 02כא ' במ; 0טו ' שמ" )אז ישיר משה: "לשיר

.כנוסח הצהרה המציין את סיום הטקס 03ד ' ניתן להבין את שמ
260
  

 

 הרקע המשפחתי של ציפורה: בת הכוהן

ליתרו שבע בנות והן רעו את . המתואר במקרא ככוהן וכמנהיג מנוסה, ציפורה היא בת למשפחת יתרו כוהן מדיין

' הנוהג המשתקף מדברי לבן ליעקב בבר לפי. ניתן להניח שאף אחת מהן לא הייתה נשואה :(03ב ' שמ)צאן אביהן 

.הייתה בתו הבכורה –ציפורה  –ניתן לשער שהראשונה להינשא , 03כט 
261
  

 

 חובב − רעואל – יתרו

אין בכתוב אזכור של תגובת יתרו לכך שחתנו משה אינו מספר לו על התגלות אלוהים אליו ועל השליחות הלאומית 

כמו כן אין התייחסות במקרא לחזרת ציפורה . למטרת המסע למצרים משקר לו באשר הואשאו לכך , עליו הטלושה

יהָ "והיא נלמדת רק מתוך אזכור שיבתם למחנה ישראל , ובניה למדיין זאת הפעם ) 0−3יח ' בשמ, "ַאחַׁר ִשלּוחֶׁ

לבקר את חתנו משה לאחר , עם ציפורה ובניה, כאשר מגיע יתרו(. את ציפורה בתו למשה" מוסר"השנייה שיתרו 

                                                
259

ת ִאיש ָקנִיִתי: "לבנה בשם קין בקראהחוה  לדבריציפורה  דבריאת הדמיון בין הברמן מציגה בהקשר זה    ד ' בר" )יְהָֹוה אֶׁ

 (. 04: 0111)לאב ולאלוהים , בשני ההיגדים מכוונות שתי הנשים את דבריהן לבן, לדעתה(. 0

260
' ש)מאגי -כולם תפקיד סמלישל, ב"במשחקי מצלול וכיו, בלשון נופל על לשון, הלחשים מאופיינים בלשון פיגורטיבית  

 (.023: 0118שפרה 

 
261

אולם ניתן למצוא רמזים לביקורת , בפרשנות היהודית אין דיון נרחב בכך שציפורה אשת משה היא בתו של כוהן זר 

כי  02יח ' ל ומנסה להדגיש בפירושו לשמ"י מסתמך על חז"רש. בדיונים על אודות יתרו" הזרות האתנית"כללית בנושא 

' ובמ 00יח , 03ב ' ראו פירושיו לשמ)ן מציין כי יתרו התגייר ונקרא חובב "גם הרמב. גייר ואף גייר את בני משפחתויתרו הת

 . של משה" המורה הרוחני"של יתרו מאפשר את היות יתרו " גיור"ה(. 02י 



147 

 

ק: "יציאת מצרים הוא מתקבל על ידי משה בכבוד רב ובהכנעה חּו וַׁיִשַׁ את חְֹתנֹו וַׁיְִשתַׁ ה ִלְקרַׁ (. 2יח ..." )לֹו-וַׁיֵֵצא מֹשֶׁ

מציע את עזרתו ומנחה את משה בהקמת הוא  :אל מול משה המנהיג החדש מוצג יתרו בדמות מנהיג וכוהן מנוסה

המשפטי והדתי , בכך הוא מתערב בתחום הפוליטי(. שמות יח)ישראל מערכת משפטית מסודרת והיררכית לבני 

פולחני כאשר הוא מזמין ומארח את -יתרו במעמדו ככוהן מדיין מתערב גם בתחום הטקסי. של הנהגת בני ישראל

ֹ : "אהרן וזקני ישראל לסעודה טקסית, משה ה עָֹלה ּוזְָבִחים ֵלאֹלִהים וַׁיָב ח יְִתרֹו חֵֹתן מֹשֶׁ א ַאֲהרֹן ְוכֹל זְִקנֵי יְִׂשָרֵאל וַׁיִקַׁ

ה ִלְפנֵי ָהֱאֹלִהים לאחר הסעודה הטקסית וההדרכה שנותן למשה בענייני מנהיגות (. 00יח " )לֱֶׁאָכל לֶׁחֶׁם ִעם חֵֹתן מֹשֶׁ

ת: "ומשפט נשלח יתרו חזרה למדיין ה אֶׁ לַׁח מֹשֶׁ ל-וַׁיְשַׁ : [0221] 0222)קרוס (. 02יח " )ַאְרצֹו-חְֹתנֹו וַׁיֵלְֶׁך לֹו אֶׁ

סבורים כי יתרו כוהן מדיין נשלח חזרה לביתו מאחר ( 010−051: 0118)ובלנקינסופ ( 0224; 025−005

" שלח"הפועל . הנהגה והפולחן של מעמד הכוהנים הישראליםהשנוכחותו ופעילותו פגעו לכאורה בסמכויות 

מעין ניסיון לסימון הגבולות של  ,ייןניסיון התנתקות של משה ממד עשוי לבטא ציפורה וליתרו לשהמופיע בהקשר 

מבקש משה  ,בשעה שבני ישראל נמצאים במדבר פארן, 02י ' בבמ, עם זאת .ניםמדייהמערכת היחסים שלו עם 

ל : "מחובב בן רעואל להתלוות אליהם להמשך המסע ה נְֹסִעים ֲאנְַׁחנּו אֶׁ ִּמְדיָנִי חֵֹתן משֶׁ ה ְלחָֹבב בֶׁן ְרעּוֵאל הַׁ ר משֶׁ וַׁיֹאמֶׁ

ְבנּו ָלְך ִּכי יְהָֹוה ִדבֶׁר טֹוב עַׁל יְִׂשָראל ֵתן ָלכֶׁם ְלָכה ִאָתנּו ְוֵהטַׁ ר יְהָֹוה אֹתֹו אֶׁ ר ָאמַׁ ָּמקֹום ֲאשֶׁ (.02י ' במ" )הַׁ
262
עולה   

ה-חָֹבב בֶׁן"האם : שאלה ִּמְדיָנִי חֵֹתן מֹשֶׁ או שמדובר בבנו של יתרו , וחובב הוא שם נוסף שלו, הוא יתרו" ְרעּוֵאל הַׁ

משה , על כל פנים .(011' בעמ 002הערה : על שמותיו של יתרו) אחיה של ציפורה, (שרעואל הוא שם נוסף שלו)

בציון הפועל , משחובב אינו משתכנע מדגיש משה את חשיבותו. מנסה לשכנע את בן משפחת אשתו להצטרף למסע

ֲעזֹב אָֹתנּו ִּכי עַׁל-ַאל"": ראיה"ופעולה הקשורה ל" ידעת" ְעָת ֲחנֵֹתנּו בִַּׁמְדָבר ְוָהיִיָת ָלנּו ְלֵעינָיִם-נָא תַׁ י ' במ" )ֵּכן יָדַׁ

משה משתמש בביטוי (. 10י ' במ)כנען ני ישראל לב מסעל יגמול לו אם הוא יצטרף' ומבטיח לחובב כי ה(. 10

או ענן ' ה שבה ארון הבתקופעל הקושי בפירוש כזה  .להיות למורה דרך –שנהוג לפרשו " ְוָהיִיָת ָלנּו ְלֵעינָיִם"

והיית 'השבעים מתרגם : ניתן לעמוד משינויי הנוסח בתרגומיםמורה את דרכם של בני ישראל הוא היחידי ההכבוד 

היות : "מילגרום מסביר כי. 'והיית חביב עלינו כבבת עינינו: ומוסיף, בלשון עבר' מורה' –ותרגום יונתן ', לנו זקן

                                                
262

מסורת בדבר השפעתו שמות  על יתרו אינו אלא שריד דל של ' חוקרים רבים סבורים שהנאמר בס: "ליונשטאם אומר   

ראו בפרק שנושאו  המדיינית על מדיין והתיאוריה(. 253: ב0235"  )המכרעת של יתרו על עיצוב דמותה של תורת משה

 .  בהמשך 000' עמ ,"האשה המדינית"
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: א0222" )באה לציין מורה דרך כנראה שהמקור כאן הוא שירי" עינים"שבשום מקום אחר במקרא אין המלה 

  ".מאיר עיננו", "בבת עיננו: "כביטוי מליצי" עינים"ב מפרשים "ל ופרשני ימה"חז(. 32

, תחום הנבואהתיאורים ממרכזי במקום  י"שורש ראל .נקשר למושג הראייה" להיות לעינים"הביטוי 

יֹום לַּׁנִָביא ִּכי: "חוזהאו טבעית נקרא רואה  ן בסגולת הראייה העלאדם שניח .וראיית העתיד המגיה  ְלָפנִים יִָקֵרא הַׁ

ה ר", (2א ט "שמ" )ָהרֹאֶׁ ֱחזּו ֹלא ְולַׁחֹזִים ִתְראּו ֹלא ָלרִֹאים ָאְמרּו ֲאשֶׁ : א0238 אופנהיימר)ועוד , (01ל ' יש) "ָלנּו-תֶׁ

ם "המכונה בשירתו , אייה ונבואה מצוי גם אצל בלעםר, קשר בין עיניים(. 81: ב0222 מילגרום; 321−324 ְשתֻּ

י יֱֶׁחזֶׁה"אשר  ,"גְלּוי ֵעינָיִם"-ו "ָהָעיִן דַׁ ֲחזֵה שַׁ חזה "עלא קרוי בלעם -כתובת דירב. (05−03; 1−4כד ' במ" )מַׁ

בין אמצֵעי הלחש שמשמשים את מלך בבל (. 051: ג0222מילגרום ; 011: 0283האקט )רואה האלים , "אלהן

לְֶׁך ָבבֶׁל ": בכבד' ראייה'נחש נכללת הפרקטיקה של  −03כא ' תוארים ביחהמ ד מֶׁ ִחִצים  ...ִּכי ָעמַׁ ל בַׁ ם ִקְלקַׁ ִלְקָסם ָקסֶׁ

ְתָרִפים ָרָאה בַָּׁכֵבד " ידעת"ו" להיות עינים"מן הקשר שבין ראייה לנבואה ניתן לדעתי להבין את הביטויים  ".ָשַאל בַׁ

ראיית שבדברי משה ליתרו במשמעות ( BDB :123)חושית -מעות של ידיעה עלע במש"הנגזר מן השורש יד

.עתידות
263
 

שניתן לומר עליו כי הוא ( אב או אח)מדרגת קרבה ראשונה , של ציפורהה תבן משפחמדובר אם כן ב

ם מוזמנישוהים במחנה בני ישראל ו –מדיינים  –הוא ובני משפחתו . המגיה והגדת עתידות, קשור לתחום הכהונה

מציין שזוהי ( 0: 0113)ווינסלואו (. 084 'עמ ,על חובב בפרק שנושאו מריםעוד )למסע לכנען אליהם להצטרף 

הנמצאת מחוץ לתחום , (קינים/מדיינים)כנראה הפעם הראשונה במקרא שבה קבוצה אתנית ספציפית 

' והכרה בגדולת ה( 00ב ' שמ)מצטרפת אליהם באמצעות נישואין , (נכריים/זרים)דתי של בני ישראל /האידיאולוגי

 (. 00יח ' שמ)

אשר המשיכה להתגורר , של כוהן מדייני( הבכורה כנראה)היא גם בתו , ציפורה אינה רק אשתו של משה

מנהגים לניתן להניח כי ציפורה נחשפה לאמונות ו. בבית המשפחה או בקרבתו שנים לאחר נישואיה למשה

קרוס מסתמך על (. 01−00: 0230, קוסמלה)כי המשיכה לקיים אותם וניתן לשער של מדיין פולחניים /הדתיים

המוסיפה כי , אקרמן' סכך גם (. 011 :[0221] 0222)הרקע המשפחתי של ציפורה ומציע שהיא הייתה כוהנת 

פולחני /יש לה תפקיד כוהני" חתן דמים"ניתן להניח שבסיפור , קשור תמיד לכוהנים" הדם"הואיל ובמקרא נושא 

                                                
263

: 0111מילגרום ": ידעני"על ע ו"על השורש יד. 41−45: 5009 סוצקובר :י וזיקתו לראיית העתיד"על השורש רא  

0232−0221. 
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חתן "סביר אם כן להניח שלרקע המשפחתי הכוהני של ציפורה השפעה על מהלך האירועים ב(. 24−25: 0110)

ידוע ממקורות שונים כי בתרבויות המזרח הקדום היה מקובל שבנות האליטה החברתית מילאו , בנוסף". דמים

.תפקידים הקשורים למערכת הדת והפולחן
264
ייתכן והמדיינית ניתן לשער כי ציפורה שייכת גם היא לאליטה  

 .מגיהו פרקטיקה של פולחןב עסקהש

 

 ציפורה אל מול הדמויות הגבריות בסיפור

היא הדמות . עצמאית ובעלת ידע וקור רוח, מציגה אישה יוזמת" חתן דמים"דמותה של ציפורה בסיפור 

ור עומד כאמור הסיפ. ללא שיוך משפחתי לגבר, נזכרת בסיפור בשמה הפרטי בלבד ציפורה. הדומיננטית בסיפור

 : הדבר בא לידי ביטוי במספר אופנים. בסימן היפוך וחילופי תפקידים מגדרי

 .יכולה לואף ציפורה היא האישה היחידה במקרא המתמודדת עם אלוהים בעצמו ו :מול האל

' שמ)לא כאשר אביה משיא אותה למשה . יתרו ומשה קולה אינו נשמע, במערכת היחסים בין ציפורה :מול משה

ולא כאשר היא מגיעה עם אביה ( 08−02ד ' שמ)לא כאשר משה מתייעץ עם יתרו ביחס למסע למצרים , (00 ב

ציפורה מגלה יוזמה ותושייה , כאשר אלוהים מתקיף(. 14: 0111 שולץ( )שמות יח)ובניה למחנה בני ישראל 

אף מחליפה אותו היא  .ףמפני המתקי גן על משפחתושי ממנו מצופהמשה אבי המשפחה שתפקידים עם ומחליפה 

היא האישה היחידה במקרא שעליה מסופר כי ביצעה אקט טקסי . בתפקיד האב בבצעה את פעולת כריתת הערלה

אקרמן טוענת כי ' ס. שמורות לגברים, בהקשרים שונים, פעולות אלו. שיש בו הקזת דם ופעולה של כריתת עורלה

 (. 24−25: 0110)יין בפעולה זו היא מחליפה גם את אביה יתרו כוהן מד

לביסוס הטיעון אציג בקצרה . פולחני מול אהרן-ניתן להצביע גם על היפוך תפקידים בהקשר הטקסי :מול אהרן

 .את דמותו של אהרן בהקשרים הרלוונטיים

  

                                                
264

 .15' כמתואר בעמ  
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 "חתן דמים"וזיקתו לסיפור  אהרן

אך ברור מן הטקסט שהוא , רטיםסיפור פבפעילותו ותפקידיו במצרים טרם פגישתו עם משה אין , מעמדו, על אהרן

(. 03−11, 04−02ד ' שמ)אל משה ' בהתאם לדברי ה, האיש המיועד לקחת חלק בפעילויות של משה במצרים

ֵלִוי"בביטוי  "ַאֲהרֹן ָאִחיָך הַׁ
265
ד ' שמ)מתאר אלוהים את אהרן בפעם הראשונה שבה הוא מופיע בסיפור במקרא  

שאמנם מתייחס )השבטי  ושנאמר על אהרן אינו בא לתאר את מוצא" לוי"ניתן להניח כי במקרה הזה הלוואי (. 04

שיש לו ופולחנית של אהרן -כמגדיר של הפעילות הדתית, "לוי"אהרן הוא שאלא בא לציין , (0ב ' שמ, אל לוי

"עזר למשה"כישורים מתאימים להיות ל
266
ְעִתי ִּכי : "...אל משה' בשליחותו במצרים כדברי ה  ֵבר יְ -יָדַׁ ֵבר הּואדַׁ " דַׁ

(.011: [0221] 0222קרוס ( )04ד )
267
" לוי"הרטום משער שכינוי זה בא לו על רקע מעמדו החברתי ופעילותו כ 

 (. 002−011: 0251)בקרב בני ישראל במצרים ובהנהגת העם לענייני פולחן יחסב

ִתיָך ֱאֹלִהים ְלפַׁ : "אלוהים מייעד ומקדיש את אהרן לנביא למשה באמרו ְרעֹה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך יְִהיֶׁה ְרֵאה נְתַׁ

ָך תפקידו הנבואי מוגדר כחזרה בפני פרעה . "נביא"אהרן  מכונהזו הפעם היחידה במקרא שבה (. 0ז ' שמ) "נְִביאֶׁ

ֵבר ֵאת ָּכל: "והעם על דברי אלוהים שנמסרו למשה ָתה ְתדַׁ ל-אַׁ ֵבר אֶׁ ָך ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך יְדַׁ ּוֶׁ ר ֲאצַׁ ְרעֹה ְושִ -ֲאשֶׁ תפַׁ -ְבנֵי-לַׁח אֶׁ

ותפקידו של אהרן , ודברו כדבר אלוהים, יהיה משה כאלוהים, אם כן, מול פרעה(. 0ז ' שמ" )יְִׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו

" נביא"ולא )עם הכינוי החבור לציון היותו נביאו של משה , "נביאך. "האל/להעביר לפרעה את דברי משה, לתווך

. ויחד הם מצביעים על היות אהרן עזר ומשנה למשה, " אחיך הלוי" מצטרף לתיאור, ('שמוסב ברגיל על ה, כללי

: וממלא אותן מיידית, כבר בהתגלות הראשונה אליו, אהרן מקבל את הוראות אלוהים ללא ערעור, בניגוד למשה

ִּמְדָבָרה וַׁיֵלְֶׁך וַׁיְִפּגְֵשהּו ְבהַׁר הָ " ה הַׁ את משֶׁ ל ַאֲהרֹן ֵלְך ִלְקרַׁ ר יְהָֹוה אֶׁ ק לֹווַׁיֹאמֶׁ הפגישה בין (. 02ד ' שמ" )ֱאֹלִהים וַׁיִשַׁ

                                                
265

 .058' עמ, על מערכת היחסים של אהרן עם משה ועם מרים בפרק על מרים  

 

266
בסיטואציה  –משה אינו מוצג לאהרן , "אהרן אחיך הלוי"בעוד אהרן מוצג למשה כ: הטקסט אינו סימטרי באזכור האחים  

 . ולא להפך, אהרן משמש את משה. 'משה אחיך הלוי'כ – 04ד ' שמ, המקבילה של היציאה לקראת האח

 

267
וגם ככינוי המאפיין את תפקידם , שם של האב האפונימי של בני שבט לוי, במקרא משמש השם לוי גם כשם פרטי  

מציין את מעמד " לוי"לפי מובינקל הכינוי (. ועוד 00−04ח ; 51−51א ' במ)כהונה ופולחן  -ועיסוקם המקצועי של הלויים 

(class ) נַׁעַׁר ִמֵבית -וַׁיְִהי"אמית סבורה כי בעקבות ולהאוזן רבים למדים מן הפסוק (.  05הערה  42[: 0251] 0100הכהונה

ת יְהּוָדה ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא גָר חַׁ והם , ולא שבט, על שלב שבו היו הלויים מעמד ומקצוע( 2יז ' שופ" )ָשם-לֶׁחֶׁם יְהּוָדה ִמִּמְשפַׁ

: ב0230ליכט : מעמדם ותפקידיהם, מוצאם, על הלויים(. 02הערה  022: ב0220)ופולחן הסתובבו בארץ וסיפקו צורכי דת 

431−428. 
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במקום הזה ייפגש משה שוב עם יתרו כמסופר . בדרך בין מדיין ומצרים" בהר האלהים"משה ואהרן מתקיימת 

בין אין הטקסט המקראי מזכיר פגישה  "חתן דמים"פגישתם של משה ואהרן לאחר אירוע תיאור ב. 2יח ' בשמ

. מת לאחר האירוע ובהמשך המסע יתפוס אהרן את מקומה לצד משה ויבצע פעולות מאגיותנעל היא. אהרן וציפורה

לא מוזכר מפגש בינה לבין , חוזרת עם אביה יתרו ובניה למחנה בני ישראל כמתואר בשמות יח יאגם כאשר ה

שם נזכרת , גם בנסיבות השיחה של מרים ואהרן בבמדבר יב. נפקדת-בשתי הפגישות  ציפורה היא נוכחת. אהרן

ּכִֻּשית" ניתן להניח כי , אף על פי כן. בין אהרן ומריםבינה ללא מסופר על מפגש , (המזוהה כציפורה" )ָהִאָשה הַׁ

מסורת שהיו מודעים כנראה ל, ל"חז. דמותו של אהרן נמצאת ברקע היחסים בין משה ובני משפחת יתרו כוהן מדין

עלמותה של ציפורה מן הטקסט לאחר אירוע יה ומסיבתמשפחה י הלגבין פשהיה קיים אפשרות של מתח העוסקת ב

: חזרה למדיין המספרים כי אהרן היה אחראי לשליחת, מצריםבמסע לאהרן למשה הצטרפות ותיאור " חתן דמים"

, על הראשונים אנו מצטערים: אמר לו. למצרים? ולאן אתה מוליכם. אמר לו אשתי ובני? מה טף ונשים אלו עמך"

באותה שעה הלכה לבית (. שמות יח)לכי לבית אביך : לציפורה[ משה]באותה שעה אמר ! גם באלו ועכשו נצטער

 . י"וכך גם רש(. מסכת עמלק, פרשת יתרו, 0יח ' מכילתא לשמ" )אחר שילוחיה: לכך נאמר. אביה ונטלה שני בניה

כשמשה פוגש , "יםחתן דמ"ובניגוד לשתיקה במהלך אירוע , מטרת המסע מפני יתרושל בניגוד להסתרה 

ה ְלַאֲהרֹן ֵאת ָּכל: "באהרן אומר הכתוב יַּׁגֵד מֹשֶׁ ר ְשָלחֹו ְוֵאת ָּכל-וַׁ ר ִצָּוהּו-ִדְבֵרי יְהָוה ֲאשֶׁ , (08ד ' שמ" )ָהאֹתֹת ֲאשֶׁ

כפי , מיד בפגישתם הראשונה משה משתף את אהרן בנושא השליחות ונותן בו אמון. ומציג מערכת יחסים שונה

שם משה שותק ואילו אהרן . טוי בפגישה הראשונה של משה ואהרן עם זקני ישראל והעם במצריםשבא לידי בי

ה וַׁיַׁעַׁׂש : "מנהל את הפגישה ומבצע פעילויות מאגיות לצד משה ל משֶׁ ר ִדבֶׁר יְהָֹוה אֶׁ ְדָבִרים ֲאשֶׁ ֵבר ַאֲהרֹן ֵאת ָּכל הַׁ וַׁיְדַׁ

 (.11ד " )ָהאֹתֹת ְלֵעינֵי ָהָעם

 

 יםהדגשסיכום ו

ניתן לומר כי , ותה במהלך התקפת אלוהים בחניית הלילהלמאופן התנה. היא ציפורה" חתן דמים"גיבורת סיפור 

. מאגי שלה כדי לבלום את התקפת היישות הדמונית-היא מוצגת ככוהנת או כבעלת כשפים המשתמשת בידע הטקסי

מקום מסוכן שבו נמצאים , במדבר, למצריםבדרך אלא , בטריטוריה מוכרת לה, ציפורה אינה נמצאת בביתה במדיין

 . מזיקים כוחות
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כריתת  –הפעולות שמבצעת ציפורה וההיגד המלווה אותן נראים ונשמעים כטקס שכולל פציעה גופנית 

ומעין השבעה או לחש ( הצגת מנחת הדם) של משתתף באירוע" רגליו"מנחת דם המתבטאת בנגיעה ב, רלהוע

ף: "שאכן נסוג, את האל המתקיף הרחיקל אלה נועדו לפייס ולניתן להניח כי כ. המלווה טקס ּנּו וַׁיִרֶׁ . (03ד " )ִמּמֶׁ

תואם את השלבים במודל התהליך הטקסי שמציג טרנר , הצגה ואמירה, ההליך שמבצעת ציפורה מורכב מפעולה

רקע כל האלמנטים המופיעים במעשים של ציפורה הם אלמנטים פולחניים ובהצטרפם ל [(.0232] 0114)

מסתמן שמדובר בטקס שנערך בידי אישה שהפרקטיקות , ולמיומנות שהיא מגלה במהלך האירוע ההמשפחתי של

 . מוכרות לה והיא מנוסה בהן ההאל

אם מתוך , הוא משקיף מהצד כאשר ציפורה מבצעת את הטקס. במהלך כל האירוע הזה משה אינו מתערב

שבו אלוהים  נוסף גם במקרה. הלם וחוסר יכולת תגובההכרה במיומנות המקצועית שלה והסכמה ואם מתוך 

 .משה שותק והתנהגותו פסיבית, (יב 'במ) "צרעת"באותה מכה ו ,מרים –מתקיף אישה אחרת קרובה למשה 

טקסיים מלוות -עלות בכל הקשור להליכים פולחנייםושתי דמויות גבריות מרכזיות ושתי דמויות נשיות הפ  

נביאה או בעלת כשפים , אף על פי שציפורה אינה מכונה בשם כוהנת. רה ומריםציפו, יתרו ואהרן: את משה

ציפורה . ביכולות המקצועיות שלה היא תופסת לצד משה את מקום אביה יתרו הכוהן" חתן דמים"בסיפור , במקרא

ע אלא שציפורה לא תמשיך לעמוד לצידו של משה במס. מצליחה לפייס או להרתיע את האל בטקס שהיא עורכת

חתן "לאחר . אלוהים ייעד את תפקיד המלווה של משה לאהרן אחיו הלוי. ולא תממש שוב את יכולותיה, למצרים

מוחלפת באהרן ועתידה לחזור עם , כמו יתרו אביה שנשאר מאחור, ציפורה. נעלמת  ציפורה מן העלילה" דמים

 ,"האשה הכשית"אם יש לזהותה עם , הציפור. אולם גם אז לא יישמע קולה(. שמות יח)אביה למחנה בני ישראל 

.תופיע שוב כמושא שיחתם של מרים ואהרן בבמדבר יב
268
  

בין שהתקשורת  ניתן למקם במנעד של צורות" בעלת כשפים"את מנחת הדם והטקס שמבצעת ציפורה כ

אל טקס זה מזכיר את הפעולה הסמלית של מריחת הדם על מזוזות בתי בני ישר. טבעי-בני אנוש והעולם העל

( אלוהים)אפוטרופאיות הללו המתקיף -פולחניות-בפעולות הטקסיות. במצרים כדי להסיט את המלאך המשחית

  .והאישה המגינה משתפים פעולה

                                                
268

ניתן להסביר את העלמותה של ( 102−104: 0222" )דמויות המשניות בסיפור המקראי"בהתאם להגדרה שנותן סימון ל  

י להיותה דמות משנית במחזור סיפורי יח כביטוי ספרות ואת האזכור הקצר של חזרתה בשמות" חתן דמים"ציפורה לאחר 

 . משה
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משוררת המובילה , מתוארת מרים כנביאה 11−11טו ' בחגיגות הניצחון על המצרים בשמ

, נות משותפת עם אהרןתלובתיאור שיחת , בבמדבר יב. את הנשים בנגינה ומחול לצד משה

 ".אחות אהרן"היא נקראת 

, דמות סמכותיתהיא  דבורהה −בשופטים ד. מרים נבדלת מן הנביאות דבורה וחולדה

חולדה נקראת לאמת ולאשרר את דברי ספר  ;דתית-שופטת ומנהיגה פוליטית, נביאה

דיה נראה שמרים נאבקת על מעמדה בהיררכיה ועל תפקי ,לעומתן. התורה שנמצא במקדש

 .פולחניים לצד משה ואהרן בהנהגת בני ישראל-הרוחניים

  

 ?כוהנת? נביאה −מרים 

 

 מריםהצגת 

והיא האישה הראשונה המכונה , (01−00טו ' שמ)במקרא בשמה לאחר יציאת בני ישראל ממצרים  מרים מופיעה

כד ' דב;  52כו , 0כ  ,0−05יב  'במ)על אף שהיא נזכרת בשמה רק במספר טקסטים בודדים . במקרא בשם נביאה

. היא מצטיירת כדמות הנשית החשובה ביותר בתקופת הנדודים של בני ישראל במדבר, (02א ה "דה; 4ו ' מי; 2

אחות המופיעה ללא ציון שם בסיפור עם האת מרים  בפרשנות הקדם מודרנית ובמחקר העכשווי מקובל לזהות

 (. 2−2, 4ב ' שמ)הצלת משה מן היאור 

 שירהפסוק הראשון ב שרה את, בחגיגות הניצחון על המצרים לצד משה ובני ישראלמרים משתתפת 

,המושר שם
269
הטקסט העיקרי העוסק במרים (. 01−00טו ' שמ)מנגנת בתוף ומובילה את הנשים המחוללות  

בעקבות שיחה זאת ננזפים מרים ואהרן (. 0−05יב ' במ)מתאר שיחה שהתנהלה בינה לבין אהרן על אודות משה 

מקוללת ומורחקת מן המחנה לשבעה , "צרעת"היא מוכה ב. אך העונשים מוטלים על מרים בלבד, ידי אלוהיםב

 . 0כ ' עד לציון מותה בבמ, מרגע זה ואילך נעלמת מרים מן הטקסט המתאר את מסע הנדודים במדבר. ימים

בחצרות עד משתקפים בתיאור ההמתנה  מעמדה של מרים ויחס הכבוד שלו היא זוכה מבני ישראל

מקומה המיוחד של מרים קיים גם (. 0כ ' במ)תיאור האבל על מותה בוכן , (05יב ' במ) "צרעת"לריפויה מן ה

לצד משה ואהרן  ,בזיכרון הקולקטיבי של ישראל המקראי כפי שעולה מאזכורה בנבואת תוכחה של הנביא מיכה

יִם  ִּכי: "נהיגו אותם במדברשהעלו את בני ישראל ממצרים וה', כשלישיית המנהיגים שליחי ה ץ ִמְצרַׁ רֶׁ ֱעִלִתיָך ֵמאֶׁ הֶׁ

ה ַאֲהרֹן ּוִמְריָם ת מֹשֶׁ ְשלַׁח ְלָפנֶׁיָך אֶׁ  (. 4ו " )ּוִמֵבית ֲעָבִדים ְפִדיִתיָך ָואֶׁ

                                                
 
269

מייחסים כיום חוקרים שונים ( 511−520: 7222)בעקבות הפרשנות של קרוס ופרידמן ". שירת מרים"השירה מכונה גם 

  (.9הערה  715: 7228טריבל )למרים " שירת הים"את 
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על מרים שלא נוספות ל רומזים אולי על קיומן של מסורות קדומות "מקורות מאוחרים כגון מדרשי חז

, ים-לצד השמות מר" מרים"בקרב נשים בימי בית שני מופיע השם (. 81−85: 0118י גפנ)הוכנסו לקנון המקראי 

השם מרים . מכלל שמות הנשים היהודיות בתקופת בית שני הידועים לנו 51%-המהווים כ, שלום ושלמציון, מריה

על  שכיחות השם עשויה ללמד(. 005, 21, 83−82: 0111; 082−020: 0284חכלילי )רווח במשפחות כהונה 

.בתקופה זו המקראית דמותה, מריםמידת הפופולאריות של 
270
 

, דמותה, (בהשוואה לריבוי אזכוריהם של משה ואהרן)למרות מיעוט התיאורים של מרים במקרא 

שבו נענשה בעקבותיה העסיקו  "צרעת"שיחתה עם אהרן ובמיוחד עונש ה, התנהגותה השנויה במחלוקת, תפקידיה

 . ות/וקריםדורות רבים של פרשנים וח

 

 דמות מרים בפרשנות לאורך הדורות

אך לא חשובה , מודרנית מצטיירת כדמות נשית מוערכת ומכובדת-מן הפרשנות הקדם דמות מרים המשתקפת

התמקדו בעיקר במעורבותה בהצלת משה מן , ל ופרשני ימי הביניים"ביניהם חז, דורות רבים של פרשנים. במיוחד

ִשית  ָהִאָשה "היאור ובסוגיית  ּכֻּ : 7227גרץ )חשיבות תפקידיה לצד משה ואהרן בופחות במהות ו, בבמדבר יב" הַׁ

בהשלימם את הפער שמניח המקרא באשר לחיי האישות של , ל"חז(. 000: 0111 סילברמן-קרמר; 772−725

בתורו עם המזוהה , מזהים את מרים עם אפרת אשת כלב בן חצרון, האם היו לה ילדיםוהאם הייתה נשואה  –מרים 

ויקח לו כלב : "ואף מייחסים אליה את דוד המלך, (למשל את חור)מעניקים לה בנים , (ב"ע סוטה יא)כלב בן יפונה 

 (. יז, ר א"שמ" )את אפרת ותלד לו את חור ומנין שדוד בא ממרים דכתיב ודוד בן איש אפרתי

ח "בדרשם את הכתוב , ל"חז". נביאה"פרשנים לאורך הדורות משתהים מעט על כינויה של מרים  וִַׁתקַׁ

ּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן שהיתה מתנבאה כשהיא אחות : "מייחסים לה נבואה על הולדת משה, (01טו ' שמ" )ִמְריָם הַׁ

הדגש במדרש (. א"יג ע –ב "סוטה יב ע; א"מגילה יד ע" )אהרן ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל

הולך בעקבות , 00טו ' י בפירושו לשמ"רש. ולא אחות משה, דווקא" אהרןאחות " כך שהיא מכונההוא על 

פרשנים אלה מגבילים את פעילותה הנבואית . 05א ' בפירוש לשמ( 02-המאה ה)וכך גם הכלי יקר , המדרש

                                                
270

 .30−35: 0224ברוק : על מרים במגילות מדבר יהודה  
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ע מסביר כי מרים קיבלה את "ראב. עוד לפני תקופת הנדודים במדבר, לנבואה אחת ויחידה ביחס להולדת משה

 . ומציע לקשרו לפעילותה במצרים, ביאה בזכות היותה אחות אהרןהתואר נ

על יסוד זיהויה , חיבור בין מרים למיםבבעיקר  בפרשנויות שונות עוסקתההתייחסות לדמותה של מרים 

: 0223כך למשל פרדס )ועל שום חגיגות חציית ים סוף והסמיכות לפרשת מרה , עם אחות משה הניצבת ליד היאור

במיוחד ראוי לציון המדרש על באר המים הפלאית שליוותה את בני ישראל במדבר וסיפקה (. 3ה הער 000−000

.ועם מותה של מרים יְבשה, להם מים די צורכם
271
מרבית המדרשים על אודות מרים מייחסים לה , לפי שטיינמץ 

 (.18−12: 0288( )פריון והורשה)בראש ובראשונה דאגה להמשכיות המשפחה 

על אף , לדעת טריבל. ת הביקורת הפמיניסטית למקראושל מרים מואר בפרשנויות מגיש מעמדה הנכבד  

הרי שהצבתה לצד משה ואהרן מרמזת על חשיבותה , שאין בידינו היכולת לשחזר את התפקיד ההיסטורי של מרים

י המאבק עוד גורסת טריבל שסיפורה של מרים נמצא בלב סיפור. הקשור לשירה ונבואה, ועל תפקידה הפולחני

והם , והעונשים שנענשה עניינם הרחקתה מההנהגה וניסיון להקטין את דמותה ומעמדה, בתקופת הנדודים במדבר

ברנס (. 033−083: 0224) קשורים לא רק למאבקי הכוח והסמכות בהנהגת בני ישראל אלא גם להיותה אישה

י לצד משה  בחגיגות הניצחון על לאור הצבת מרים בהופעתה ראשונה בטקסט המקראטוענת כי ( 41: 0282)

שמרים פעלה כמנהיגה דתית אשר מילאה ניתן להניח " נביאה"וכינויה ( בפי ברנס" חגיגות ריטואליות)"המצרים 

בקרב בני ישראל הבאה לידי ביטוי בהמתנה מרים מציינת את חשיבותה של גפני . תפקידים הקשורים בפולחן

ברנר מציעה כי (. 84−85: 0118)ובכבוד שחלקו לה במותה " רעתצ"לריפויה ושובה למחנה בעקבות מחלת ה

" המנהיג האידיאלי"שייכת לטיפוס הספרותי של , משוררת ומנהיגה ,במגוון תפקידיה כנביאה, כמו דבורה, מרים

מדיניים , מלוכנית בישראל המקראית הממלא תפקידי מנהיגות בתחומים ציבוריים פוליטיים-קדםבתקופה ה

בהסתמך על תיאוריות , וטוענת, דנה בדמות מרים כאחת מארבע הנביאות במקרא אקרמן' ס(. 53: 0285)ורוחניים 

פולחני בעל סמכויות -כי נשים כמו מרים מצליחות להגיע למעמד חברתי, ומודלים שונים מתחום מדעי החברה

: 0110)וחזקים דיים  במרחב הציבורי בתקופות שבהן המבנים הארגוניים השלטוניים המרכזיים אינם מגובשים

ויש , שברי סיפורה של מרים יוצרים את הרושם שתפקידה היה גדול הרבה יותר מהמתועד, לפי פרדס (.42−81

                                                
271

שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים : "א"של מרים ראו למשל תענית ט ע" הבאר הנסית"על   

מתה מרים . באר בזכות מרים עמוד ענן בזכות אהרן מן בזכות משה, מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן' וג

 ". לעדה ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים( כ' במ)נסתלק הבאר שנאמר 
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את תלונת מרים ואהרן בבמדבר יב מציעים (. 05: 0223)להניח שהיו עליה מסורות נוספות שלא נכללו בקנון 

אחרים לפרש כחלק בלתי נפרד מסיפורים במקרא ו( 002−008: 0111)קאמפ  ;(014: [0221] 0222)קרוס 

ניתן לראות בהם ביטוי למאבקי  ,במיוחד. על ההגמוניה והמקום בההיררכיה שעניינם העימות בין כהונה ונבואה

.לבין בית משה, שאליו משויכת מרים, ובמקרה הזה בין בית אהרן, שליטה בין משפחות כהונה ומשפחות לויים
272
 

את הסדר בכך  וסיכנה" על כך שהעזה לתבוע לעצמה מעמד תרבותי מרכזי"מרים נענשת  הסבר לפיו פרדס מציעה

 (.05: 0223)החברתי 

 

 קריאה חדשה

לא רק , זאת. דמותה של מרים כאחת הדמויות הנשיות המרתקות במקרא מן הקריאה והפרשנות המוצעת עולה

תה האישה הראשונה המתוארת במקרא ולא רק מהיו, במקרא "נביאה"מתוקף היותה האישה הראשונה שמכונה 

, מצטיירת מרים כדמות נשית מרתקת במיוחד; שנטלה חלק בהנהגת בני ישראל לצד משה ואהרן, כדמות ציבורית

טקסי -הפן הפולחני בהקשר שלבהיותה האישה היחידה שהעזה לערער על הסמכות והמעמד המועדף של משה 

 . ון לחזק ולשמר את מעמדה ואת תפקידיהבניסי, המזוהה בדרך כלל עם הכוהנים והלויים

שמשמשת לצד משה ואהרן בפעילויות , אני מציעה לראות את מרים כדמות בעלת סמכות בתחומי הפולחן

פולחניים הגלויים וגם הסמויים המצויים בטקסטים על אודות -הדיון יתרכז בבחינת האלמנטים הטקסיים. טקסיות

במסגרת הפרשנות שאציע . כקשורים למעמדה ותפקידיה" אחות אהרן"-ו" הנביא"ובמהלכו יתבררו כינוייה , מרים

אטען כי הדברים שנאמרו בשיחתה עם אהרן בבמדבר יב הובנו והתפרשו על ידי אלוהים לא רק כערעור על סמכות 

אשר חומרתם מהדהדת , הבנה זאת מתבטאת בעונשים הקשים שהוטלו עליה. אלא כמרי עקיף נגד אלוהים, משה

.2כד  'דביד ומוזכרת ב−בויקרא יג הצרעת בחוק
273
בחינת העונשים שהוטלו על מרים תסייע לבסס את הפרשנות  

לפן  קשורהבתחרות על מקום בהיררכיה ה, בתפקידים, שלפיה השיחה של מרים ואהרן עוסקת במעמד, המוצעת

תאפשר לקורא , ים בטקסטטקסית תסייע למלא פער-קריאה מן הזווית הפולחנית. טקסי ולשירות בקודש-הפולחני

                                                
272
מרגליות טוען שההדגשה בבמדבר יב היא על מעמדו  .22−22: 0114גראב  ; 15−55: 0115ראו בנושא גם קרוס  

 (.011: 0281)הנבואי של משה 

273
תתרכז הצעת הפרשנות שלי בבחינת המרי של , אלא בסיפורי גיבורות, אינו עוסק בסיפורי עימות אלה המכיוון שמחקר ז  

 .ולא במסגרת הרחבה של סיפורי עימות ומאבק על הגמוניה במקרא, ד פולחנימרים כממלאת תפקי



157 

 

ותאיר אותם , (0−05יב ' במ; 01−00טו ' שמ)לבחון מחדש את השאלות והקשיים שמציבים הטקסטים הנדונים 

 . מזווית נוספת

בירור ספרותי וניתוח טקסטואלי המשלב בין שני הטקסטים , צמודההבדיקה תיעשה באמצעות קריאה 

מציגה מסגרת ספרותית  קריאה המשלבת בין שני הטקסטים סיפור בהבחינת . העיקריים שבהם מופיעה מרים

משהו של מרים מזווית " שקופה"הארת דמותה הל תרוםתש( גם אם לא נמסרה כיצירה מלוכדת אחת)מקיפה 

, אדון בטקסט של במדבר יב ראשית. לם הכבד של משה ואהרןותנסה לחלץ אותה מצִ , תוסיף לה נפח ועומק, נוספת

. ונחשפת התחרות ביניהם, אהרן ומרים, מובהק ההיררכיה של שלושת המנהיגים משהשכן בו מוצגת באופן 

בחגיגות הניצחון על המצרים  הופעתה הראשונה ועל הצבתה לצד משה הקריאה בבמדבר יב שופכת אור על

.בשמות טו
274
טקסי בשני הטקסטים ממצבת אותה כמנהיגה חברתית -באמצעות הפן הפולחני מרים בחינת דמות 

 2כד  ריםבדב האזכורו ,ת וכצלע חשובה במשולש המשפחתי שהנהיג את בני ישראל במסעותיהם במדברודתי

 . על מגוון משמעויותיו, מפתח להבנת דמותה ולסיבות לעונש שהוטל עליה בבמדבר יב כןמהווה גם 

 

יָׁם ר   משמעות השם: מ 

מצרי ונגזר  השם מקורהסברה ש תמקובלבמחקר  .אינו ברורמקראית ומקורו -לא ניתנת פרשנות פניםשם מרים ל 

.אהבה, merמהמושג 
275
, חפני, משה: סברה זו מתיישבת עם הופעת שמות נוספים ממקור מצרי בסיפורי משה 

מי(. 01: 0282ברנס )פנחס ועוד  אינו " מרים"כי  טועןאחיטוב . מערבי-אחרים סבורים כי מקור השם מרים הוא שֶׁ

הוא מציע לפרש את השם על . 'לא נהגה העיצור ר( ב"שושלת י)במצרים  שם מצרי שכן בימי הממלכה התיכונה

מציע פרשנות  זביט(. 430: א0238)ים ( האל)ברוכת : במשמעות, שעניינו ברכה, ר"יסוד השורש האוגריתי מר

הוא מוסיף כי שמות עם המרכיב . שמשמעותו אדון( Mar" )ָמר"לפיה השם מרים נגזר משמו של האל הארמי 

 (.588−582: 0110)מופיעים רק בשבט לוי " ָמר"ורי התיאופ

                                                
274

הטוענת שאין קשר בין שני הטקסטים וכי יש לקרוא כל טקסט בנפרד ולהבין את דמותה  של מרים , זאת בניגוד לברנס  

ירה ספרותית ומנתחת בדיקת הטקסט המקראי בעבודה מתייחסת אל הטקסט כיצ(.  20: 7271)בבמדבר יב בנפרד משמות טו 

 .72−50'  עמ, כפי שהוצג בפרק המבואות, אותו בקריאה סינכרונית

 

275
עם רכיב תיאופורי , (אהב" )מרא"על בסיס , mry(t), באונומסטיקון המצרי ניתן למצוא שמות שונים של הצירוף מרי  

: 7271ברנס ; 722: 7219ינר גרד)ב "אהובת האל אמון וכיו, אהובת האל פתח: אשר משמעותם, Amonאו  Ptahכמו 

 (.19: 7227סטל -אודונל; 2−70
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, ציות-המוכר מן המקרא בהוראת אי, י"השם מרים נגזר מן השורש מר, (000: 0220)לדעת פישביין 

עולה בקנה , למצער הדמיון הצלילי בין שמה של מרים ללשון מרי וא, גיזרונה של המילה. התמרדות, התנגדות

 –( ואשר עליה היא נענשת)עם הפעולה שהיא מבצעת בדברה כך  ולמעשה, יבאחד עם משמעות דבריה בבמדבר 

תואמת אפוא את קו הפרשנות המוצע  פישבייןהצעתו של . ואהרן מריםפני -יציאה כנגד הבחירה המפלה במשה על

 .בקריאת סיפור מרים כסיפור של מורדת

 

 ( 1−11יב ' במ)השיחה בין מרים ואהרן 

ֵבר ִמְריָם וְ " ה עַׁלוְַׁתדַׁ ר ָלָקח-ַאֲהרֹן ְבמֹשֶׁ ִשית ֲאשֶׁ ּכֻּ ְך. ִאָשה כִֻּשית ָלָקח-ִּכי אֹדֹות ָהִאָשה הַׁ ק אַׁ ה ִדבֶׁר -וַׁיֹאְמרּו ֲהרַׁ ְבמֹשֶׁ

ע יְהָוה-יְהָוה ֲהֹלא ּגַׁם מתאר ( 0−05יב )קולה של מרים  נשמעהטקסט העיקרי שבו  .(0−0יב ' במ) "ָבנּו ִדֵבר וַׁיְִשמַׁ

 הואהראשונה עוסקת באישה הכושית ש: שתי סוגיות עולות בשיחה ושתיהן קשורות במשה. ה לבין אהרןשיחה בינ

 . ביחס למרים ואהרן ווהשנייה עוסקת בסמכויות ובמעמד הבכיר שיש ל, נשא

" מוטיב התלונות"שגם בהם רווח , קוטס קושר את השיחה לאירועים נוספים בסיפורי הנדודים במדבר

הטענות והמרידות , קוטס סבור כי לכל התלונות. תיגר על מנהיגות משה ובעקיפין על אלוהיםשעיקרו קריאות 

ובאור זה יש להבין גם את שתי הסוגיות בשיחה שבין מרים , כללית ולא אישית-כנגד משה יש משמעות פוליטית

הפעם הראשונה טוענים כי זו ( 240−240: 2008)ואלטר ( 024: 0220)ריסון אה(. 030−030: 0238)ואהרן 

הביקורת והטרוניה של מרים ואהרן על מעמדו של משה , לדעתם. שבה ניתן לזהות מרד ראשון ואישי נגד משה

" האשה הכשית"מוטיב זה מובלע בסוגיית . בשיחה זו מציגות את המוטיב הספרותי של קנאה או יריבות בין אחים

למעשה אין ביניהן , ף כריכת שתי הסוגיות בשיחה אחתמנגד יש הסוברים כי על א. ומובע בבירור בסוגיה השנייה

מדובר בשני סיפורים שונים אשר , לדעת המחזיקים בעמדה זו(. 51: 0282ברנס ; 20−22: 0238נות )קשר 

במסגרת הקריאה המחודשת אני מציעה ששתי הסוגיות  .מסיבות עריכתיות שאינן ברורות לקורא חוברו יחדיו

 (.להלן 020−021 'עמ)זו העולות בשיחה קשורות זו ב

 

 מרים לצד משה ואהרן בהנהגת בני ישראל ומערכת היחסים ביניהם

שמות טו הם היחידים ברצף העלילתי של יציאת מצרים שבהם נזכרים שמות שלושת בהטקסטים בבמדבר יב ו

בדו בראש בבמדבר יב ניצב משה ל, על פניו. בשניהם מוצגת היררכיה. גם יחד –אהרן ומרים , משה –האחים 
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ואהרן , בהמשך אראה כי מרים מוצבת למעשה לבדה בתחתית)הפירמידה ומרים ואהרן ניצבים זה לצד זה מתחתיו 

כדמות נשית , בשמות טו מוצגת מרים לצד משה במסגרת אירוע דרמטי בתפקיד בעל משמעות ציבורית(. מעליה

ּנְִביָאה ִמְריָם: "ומוזכר בשמו בהצגת מרים, אהרן נפקד מן הסיטואציה. סמכותית הימצאות מרים אל ". ַאֲהרֹן ֲאחֹות הַׁ

כמו , עצם קיומה)וכמובן השיחה בין אהרן ומרים בבמדבר יב , "אחות אהרן"ו" נביאה"כינוייה , מול נפקדות אהרן

על ההיררכיה בין השלושה בפרק טו . מצביעים על קשר מקצועי ושיתוף פעולה בין מרים לאהרן, (גם תכניה

 . 038−032 'עמב, ןלהלארחיב 

 

ה" − משה מָׁ ֲאדָׁ נ י הָׁ ל פ  ר עַּ ם ֲאש  ֹׁל הָָׁאדָׁ כ ֹׁד מ  א נָׁו מ  ה עָׁ יש מש  א  הָׁ  (3יב ' במ) "ו 

אירועים שבהם מילא משה את תפקיד המנהיג הפוליטי  –ומתן עם פרעה ולאחר חציית ים סוף -בתום המשא

מעמדו . ן הסתם כהכנה להמשך שליחותומ, רוחני/את משה גם בתפקיד המנהיג הדתי חברמציב המ –והצבאי 

ְבדֹו: "המיוחד מודגש כבר בסיום פרק יד ה עַׁ יֲַׁאִמינּו בַׁיהָֹוה ּוְבמשֶׁ הוא : מבליטה פן נוסף" שירת הים(. "10" )וַׁ

ה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל: "יחד ִעם בני ישראל' המוביל את טקס הניצחון ושר את שירת הלל לה , (0ו ט' שמ..." )ָאז יִָשיר משֶׁ

ניתן אולי לראות בשלב זה את תחילת הבנייתו ומיצובו של משה כדמות המנהיג . רוחני/והוא ממלא תפקיד דתי

, הצבאי, הפוליטי: אשר תפקידיו כוללים מגוון סמכויות בתחומי השלטון העיקריים, והשליט המקראי האידיאלי

שמות )המשפט יוצגו בהמשך המסע במדבר  סמכויותיו של משה בתחום(. נבואה וכהונה)פולחני והטקסי -הדתי

ֵבר"בשימוש החוזר בנוסחאות כגון ' בדומה לכך מוצג מעמדו של משה בפני ה(. יח ל יְהָוה וַׁיְדַׁ ה-אֶׁ ' שמ" )ֵלאמֹר  מֹשֶׁ

מיד בתום , 00−03טו " )מי מרה"מנהיגות משה מודגשת גם בתחילת סיפור (. ועוד 4טז , 02, 05, 0יד , 0יג 

ת"בשימוש בצירוף החריג , (01−00טו ' החגיגות בשמ ה אֶׁ ע מֹשֶׁ (.ע בבניין הפעיל"נס; 00טו " )יְִׂשָרֵאל-וַׁיַׁסַׁ
276
 

 שמקבל הדגשמוטיב , בחירתו ומנהיגותו של משה: דברים−בולט בשתי הפרשות מוטיב מרכזי בספרי שמות

ל משה אינו רק ביחס לעם מעמדו המיוחד ש. בתיאור מעמדו של משה ויחסיו עם אלוהים ,משמעותי בבמדבר יב

רק " נביא"משה מכונה אף על פי ש(. 2יב ' במ" )בכל ביתי נאמן הוא"המעיד עליו , אלא גם מצד האל, (מנהיגכ)

ל-ְוֹלא(: "01לד )בסוף ספר דברים , פעם אחת ר יְָדעֹו יְהָוה ָפנִים אֶׁ ה ֲאשֶׁ הכתוב , "ָפנִים-ָקם נִָביא עֹוד ְביְִׂשָרֵאל ְּכמֹשֶׁ

  .'ג בתיאור קרבתו אל המפלי

                                                
276

: שהוא בדרך כלל בבבניין קל והטיית הרבים, ניסוח לשוני זה חורג מן הנוסח הרגיל של תיאור מסעות בני ישראל במדבר  

 (.ועוד 11, 71י ' במ; 7יז , 7טז , 72יד ' שמ" )'על פי ה...ויסעו"



160 

 

אומר הכתוב ( הנתפסת בפרשנות המקרא כביקורת של השניים על משה)לאחר השיחה בין מרים ואהרן 

ר עַׁל ְפנֵי ָהֲאָדָמה: "על משה ה ָענָו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאשֶׁ עוד בטרם התערב  מופיעתיאור ה. (1יב ' במ) "ְוָהִאיש משֶׁ

ההשהיה והעיכוב , פולקלפי . המוסר לנו אפיון של משה, תערבות מטעם המספרוהוא מסתבר כה, אלוהים בשיחה

באה בסמוך , הערה זו על ענוותנותו של משה(. 050: 0224)כאן הם אמצעי ספרותי להגברת המתח אצל הקורא 

אשר אינו מרגיש רם ונישא מתוקף , שמדגישה גם היא את ענוות משה( 05−08יא ' במ)לפרשת אלדד ומידד 

. 'על כך בפני המלין משה אינו , מצד אלדד ומידד אף על פי שקיימת לכאורה קריאת תיגר על מנהיגותו. דומעמ

למשה אין התנגדות שהעם כולו , יתר על כן. שעמו יש לו קשר ישיר, הוא אינו חש איום על מעמדו בעיני האלוהים

ד בולט לביקורתם של מרים ואהרן ביחס ענוותו של משה עומדת בניגו(. 02יא ' במ)תשרה עליו ' יזכה שרוח ה

 .למעמדם בהייררכיה המנהיגותית

 אהרן

' אך ברור מתוכן דברי ה, פעילותו ותפקידיו במצרים טרם פגישתו עם משה, מעמדו, אין בסיפור פרטים על אהרן

 רֹןַאהֲ . "שאהרן הוא האיש המיועד לקחת חלק בפעילויות של משה במצרים( 03−11, 04−02ד ' שמ)אל משה 

ֵלִוי ָאִחיָך כעזר , כפי שכבר הוצג, הוא מתואר(. 04ד ' שמ)מתארו אלוהים בפעם הראשונה שבה מופיע בסיפור , "הַׁ

ולא דברי  ,משהדברי  למסירת ותוליפעאת  תוחמת( 0ז ' שמ, למשה' בדברי ה" )נביאך"אהרן  כינוי. למשה

אהרן חווה מספר התגלויות . על משה ועל מריםמר על אהרן מזה שנאשנאמר " נביא"ובכך שונה הכינוי  , אלוהים

בסיפורים על אודות אהרן מופיעים (. 0יט ' במ; 0יב ' שמ)שבהן אלוהים מדבר ישירות אל משה בנוכחותו 

מופתים שהוא מבצע במצרים ובמדבר לצד משה בהמתבטאים בעיקר באותות ו ,מאפיינים הקשורים לתחום הנבואי

והיותו הדמות הפעילה " מאגית-נסית"השתתפותו בפעילות , "לוי"הצגתו כ (.0 ח, 01ז , 11, 04−05ד ' שמ)

 .מעידים על פעילותו בתחום הפולחני" מעשה העגל"ב

גם  –ויחד איתו הוא נושא ונותן , אהרן מוצג  כיד ימינו של משה, בכל הקשור לפעילות השניים במצרים

וגם שותף להנחתת עשר המכות על , ישראל ממצריםלשחרור בני  –מול זקני ומנהיגי ישראל וגם מול פרעה 

אהרן אינו מופיע , והן במהלך החגיגות הן בחציית ים סוף, הן בסיפור היציאה ממצרים, למרות זאת. מצרים

שמו נזכר במאורע זה רק כאשר הכתוב מציג את מרים כאחותו . והטקסט אינו מספר על תפקיד כלשהו שהוא ממלא
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, פולחנית של כוהן במשכן ומייצג הכהונה בישראל תתרחש רק מאוחר יותר-ות הדתיתקבלת הסמכ(. 01טו ' שמ)

(.ועוד 44, 40כט  ,0כח ' שמ)בהמשך תיאורי הנדודים במדבר 
277
  

היעדרו של אהרן מתיאור חגיגות הניצחון
278
ונשיאתה יחד איתו , לט לנוכח הצבת מרים לצד משהוב 

ּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן : "שירה ומחול, ה את העם בנגינהכמנהיגה ומוביל, תפקיד ִטקסי מרכזי בחגיגות ח ִמְריָם הַׁ וִַׁתקַׁ

ִפים ּוִבְמחֹֹלת יָה ְבתֻּ ּנִָשים ַאֲחרֶׁ אןָ ָכל הַׁ ת הַׁתֹף ְביָָדּה וֵַׁתצֶׁ ן ָלהֶׁם ִמְריָם ִשירּו לַׁיהָֹוה ִּכי גָאֹה ּגָָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה  .אֶׁ עַׁ וַׁתַׁ

יָם (.01−00טו ' שמ) "בַׁ
279
ת-ָאז יִָשיר: "זאת בדומה לנאמר על משה בתחילת השירה  ה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל אֶׁ ִשיָרה -מֹשֶׁ הַׁ

זֹאת לַׁיהָוה ושיתוף הפעולה ביניהם , הטקסט מציג הקבלה כלשהי בתפקידי מרים ומשה בחגיגות, היינו(. 0טו " )הַׁ

, כשאהרן אינו מופיע, דווקא כאן" חות אהרןא"כינויה של מרים . דומה לשיתוף הפעולה בין משה ואהרן במצרים

, זה לצד זה, שניהם –מציב אותה ואת אהרן אחיה באותה שורה הכינוי  .מקביל אותה גם לאהרן בתפקיד או במעמד

 .ממלאים תפקיד תחת משה

 

                                                
277

גם . לפי המקורות העתיקים משה משרת ככוהן ולא אהרן. מעמדו של אהרן כאבי הכוהנים בין החוקרים קיים ויכוח לגבי  

עם ריכוז עבודת הפולחן בירושלים , לפי השקפת חקר המקורות לא נתגבשה דמותו של אהרן אלא בתקופה שאחרי גלות בבל

 (.71−71: ב7222בלנקיסופ ; 15−12: 7295הרן ; 752−718: 7220הרטום  )

 

278
הנכון בעיני כי מפני שהוזכרו בשירה : "שנאמר על מרים כך" אחות אהרן"מרגיש בהיעדרו ומפרש את הצירוף ן "הרמב  

משה ומרים ולא הוזכר אהרן רצה הכתוב להזכירו ואמר אחות אהרן דרך כבוד לו שהוא אחיה הגדול ואחותו הנביאה מתיחסת 

 ".'אליו שגם הוא נביא וקדוש ה

 

279
נכתב בידי מרים והוא , הקצר יותר, סבורים כי דווקא הבית האחרון של השירה( 511−520: 7222)קרוס ופרידמן   

לעומתם . הינה תוספת במסגרת עריכה מאוחרת, זו המיוחסת למשה, המורחבת" שירת הים", לדבריהם. השיר העתיק יותר

יָרה ", החוזר ומושר מפי מרים בסופה, יש הסוברים כי הפסוק הפותח של השירה ירּו ַליהָוה כִׁי/ ָאשִׁ גָאֹה גָָאה סּוס ְורְֹכבֹו -שִׁ

גויטיין ; 72−77: ב7227קאסוטו )והוא אחד השירים הקדומים ביותר במקרא , הוא הגרעין המקורי של השירה, "ָרָמה ַביָם

 עתיקות באורך הטקסט מועלית הטענה כי שירת דבורה/כנגד ההנחה הכורכת מקוריות(. 575: 7220ויסמן ; 1: 7277

 (.890−897: ב7297אחיטוב )הנחשבת כעתיקה היא שירה ארוכה 
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 ?"נביאה"

 
ּנְִבי)"מרים היא הדמות הנשית הראשונה בספרי התורה המוצגת כנביאה  ח ִמְריָם הַׁ וכמו (. 01טו ' שמ, ..."ָאהוִַׁתקַׁ

.גם היא מכונה כך פעם אחת בלבד, אחיה משה ואהרן
280
  

, שהיא מכונה נביאה לא מופיע במקרא תיאור הקדשה שלה לתפקידפי ביחס למרים ניתן לומר כי אף על 

שאר זאת בדומה ל. 'ועל אף שהיא פעילה לצד משה בחגיגות הניצחון לא מצוין כי היא נבחרה להנהגה על ידי ה

הם , בבמדבר יב מרים ואהרן אינם מתוארים כנביאיםו הואיל. שאין הכתוב מתאר את הקדשתן לתפקיד, הנביאות

: וכך מתואר מיד בהמשך, (0יב ' במ" )ָבנּו ִדֵבר-ֲהֹלא ּגַׁם"כך עולה מדברי מרים לאהרן : חווים התגלות אלוהית

ל" ר יְהָוה ִפְתאֹם אֶׁ ל-וַׁיֹאמֶׁ ה ְואֶׁ ֹ -מֹשֶׁ לַאֲהר ד יְהָוה ...  ִמְריָם-ן ְואֶׁ ר ִשְמעּו. וַׁיְִקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְריָם וַׁיְֵצאּו ְשנֵיהֶׁם... וַׁיֵרֶׁ -וַׁיֹאמֶׁ

כלומר , ההקשר אינו נבואי, יםקודמ אירועיםכמו בהתגלות אלוהים לאהרן ב, גם כאן(. 4−01יב ' במ..." )נָא ְדָבָרי

על פי מכאן ניתן ללמוד כי אף . לוהי כלשהו שיש להעביר לעםואין מדובר במסר א, תוכן הדברים הוא אישי –

תפקיד זה . הם אינם מתווכים ישירים עצמאיים בין אלוהים ובין העם, שמרים ואהרן חווים התגלויות של אלוהים

אין בטקסט , כמו כן. פולחני-והם משמשים לצדו כנראה בתפקידים הקשורים לתחום הטקסי, מיועד למשה בלבד

ואין שום אזכור , (המוסרת לברק דבר נבואה, מדבורה, להבדיל למשל)רה לפעילות נבואית של מרים עדות ברו

 . לגבי השתתפות שלה בביצוע אותות ונסים לצד משה ואהרן

נשאלת ביחס למרים השאלה אילו אלמנטים או , למן הפרשנות הקדומה ועד המחקר העכשווי, לפיכך

".נביאה"ר מאפיינים של נבואה מזכים אותה בתוא
281
  

ואחרים ( 530: 0111)מרסמן , (002: 0224)הנשאו , (22−22: 0282)ברנס , (30: 0285)ברנר 

מציעה שהתואר ניתן למרים על , למשל, ברנס. ביחס למרים הוא אנאכרוניזם" נביאה"מציעים שהשימוש בתואר 

והחיל זאת על סיפורי מסעות בני  ידי עורך מאוחר שהכיר מימיו את מוסד הנבואה ואת התופעה של נשים נביאות

 כי בתקופת הנדודים במדבר( 20−25: 0110)טוענת  אקרמן' בניגוד לדעה זו ס(. 28−22: 0282)ישראל במדבר 

                                                
280

למעט (. 1כ ' בר)שם נקרא אברהם נביא בפי אלוהים , נזכר לראשונה במקרא בפרשת שרה ואבימלך" נביא"הכינוי   

 . מרים ומשה, רק ביחס לאהרן" נביאה/נביא"בספרי התורה מופיע הכינוי , אזכור זה

 

281
לא מצאתי ששאלות . ביחס לדבורה" שופטת"לגבי הכינוי מודרנית והעכשווית -הקדםשנות בפרשאלה דומה מתעוררת   

שוני . שלא תמיד נמצא תיאורים של פעילותם, מסוג זה מתעוררות תכופות לגבי גברים המכונים נביאים או שופטים במקרא

 .זה נובע לדעתי מהטיה אנדרוצנטרית שבפרשנות
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אפשרות ( נשים מהאליטה החברתית)ניתנה לנשים כמו ציפורה ומרים  – התקופה הלימינאלית של עם ישראל –

כמו תקופת , שה לראות אותן מבצעות בתקופות מאוחרות יותרשק, למלא תפקידים הקשורים לתחום האלוהי

 . כאשר בישראל כבר קיימים מוסדות וארגונים שלטוניים מסודרים, המלוכה ולאחריה

מספר מרכיבים תמטיים ולשוניים שיש להם  ייבחנועל מנת לבחון את זיקת מרים לתחום המוגדר כנבואה 

 .בטקסטים שבהם היא מופיעה, קשר לנבואה

 

יָׁם " ר  ר מ  ב  דַּ ה... וַּת  מש   (1יב ' במ" )ב 

הפועל ". ותען", "ותדבר: "ושתיהן עניינן מבע מילולי, שתי פעילויות של מרים נזכרות בטקסטים על אודותיה

ֵבר" שאמנם מצויה , (נסתרת)הבחירה בצורת היחיד . מתאר את שיחתם של מרים ואהרן( בלשון יחיד, כך" )וְַׁתדַׁ

דגש תמטי עליה מושם ו מרים מבליטה את, (0ה ' שופ; 0טו ' למשל שמ)ה /נושא שאינו יחידבמקרא גם עבור 

 (. 35−33: ב0221המס −קיון די)וניתן להניח שכך היא מוצגת כיוזמת השיחה , (240: 0118אלטר )

ֵבר " הצירוף  נ ' תה; 08איוב יט ; 2, 5כא , 8יב ' במ)' לדבר נגד': מופיע בהוראות שונות במקרא" בְ + דַׁ

(. ועוד 2א ' זכ; 0ב ' חב; 0א ' הו; 08א כב "מל; 0ב כג "שמ; 8, 3יב ' במ)' לדבר אל או דרך מישהו;  '(2עח , 01

ֵבר"ההסבר המקובל לצירוף ל קוטס )איתו /ולא אליו, הוא שמרים ואהרן מנהלים שיחה על משה ונגדו" בְ ...וְַׁתדַׁ

 (. 030−030: 0111פישר ; 030: 0238

א ' יר; 4לח ' יש; 02א כא "מל; 4ב ז "שמ; 01א טו "שמ)כפתיח של נבואות רבות  תמשמש "דבר"לשון 

ר נזכר מספר "השורש דב(. BDB :080)אל ישראל באמצעות הנביאים ' שבהן מובאים דברי ה( ועוד 0ב ' חב; 4

ה : "במשך השיחה שלפנינו' פעמים בהקשר של התגלות ה ְך ְבמשֶׁ ק אַׁ ב רֲהרַׁ ֹ  ד  רָוה ֲהֹלא ּגַׁם ָבנּו יְה ב  ' ובדברי ה, ..."ד 

רבֲַׁחלֹום : "אליהם ב  ל פֶׁה "וגם , "בֹו ֲאדַּ ה אֶׁ רפֶׁ ב   ". בֹו ֲאדַּ

 

יָׁם" ר  ם מ  ה  ן לָׁ עַּ תַּ  ( 11טו ' שמ" )וַּ

ן ָלהֶׁם ִמְריָם"הפעילות המילולית השניה של מרים מוצגת בכתוב  עַׁ ל התחי"י כאן יכול להיות במשמעות "ענ". וַׁתַׁ

כמו כן אנו מוצאים (. BDB 220−221:; 05איוב ט ; 01א ד "שמ; 8ח ' שופ" )השמיע", "קרא בקול", "לדבר

משמעות . )BDB :222)לזמר , י משמעו לשיר"נ'השורש ע: כפי שמוכר מן הערבית, י במשמעות שירה"במקרא ענ
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ת: "02כא ' במ, "שירת הבאר"למשל ב, י"זו ניתן להחיל על מופעים נוספים של ענ ִשיָרה -ָאז יִָשיר יְִׂשָרֵאל אֶׁ הַׁ

זֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו אנָה הַּׁנִָשים ִמָּכל... : "3−2א יח "בשמ, "ָלּה-הַׁ ְּמחֹלֹות ( ָלִשיר)ָעֵרי יְִׂשָרֵאל לשור -וֵַׁתצֶׁ ... ְוהַׁ

ְרןָ ִהָּכה ָשאּול בֲַׁאָלָפו ְודָ  ֲחקֹות וַׁתֹאמַׁ ְמׂשַׁ ּנִָשים הַׁ ֲענֶׁינָה הַׁ זְַּׁמרּו   ֱענּו לַׁיהָוה ְבתֹוָדה: "2קמז ' וכן בתה, "ִוד ְבִרְבבָֹתיווַׁתַׁ

".ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור
282
" ותען"ע "לדעת ראב. 'וזמרה להם מרים' –" וזמרת להון מרים"תרגום יונתן מתרגם בפסוקנו  

. לנהל, פירושו לפתוחש, εξάρχωבפועל " ענה"תרגום השבעים מתרגם . ומרים כלל אינה שרה, נגינה וכאן עניינ

 (. 53: 0118אלרעי −שנהר)הוא מי שמנהל את טקס הפולחן , הפותח, האקסארכוס

נזכר במקרא מספר פעמים בהקשר של דברי נביא כשליח  י"מציין כי השורש ענ( 42: 0222)ורגון 

ת לשלהי המאה המתוארכ, עלא-בכתובת בלעם מדיר(. 00ב ' מל; 5ו ' מי; 05, 3א כח "שמ)המוסר את דברי האל 

".עונה"כנראה במשמעות ה, "עניה"ובכללם אישה המכונה , נזכרים סוגי קוסמים, ס"השמינית לפנה
283
על פירוש  

על סמך תיאורים אלה ניתן להשוות , לפי גפני". רוקחת מור וכהנה: "זה מעיד גם המשך הכתוב המוסב על האישה

 (. 20: 0118)את מרים לנשים המתנבאות ממארי 

מעניק לטקסט גוון הקשור , 00טו ' המלווה במחול ונגינה בשמ, "ותען"וא להציע שהשימוש בפועל ניתן אפ

עשויה להוות רמז , להשמעת קולה של מרים –דבר וענה  –הופעתם של שני הפעלים הללו דווקא . לפעילות טקסית

 . פולחני-דתיומצביע על הזיקה של מרים לתחום ה, לשוני המובלע בטקסט

 

 םשירת מרי

,"שירת הים"', במהלך חגיגות הניצחון על המצרים שרה מרים לצד משה שיר תהילה לה
284
ומלווה את השירה  

זֹאת לַׁיהָֹוה וַׁיֹאְמרּו ֵלאמֹר: "משה פותח. בנגינה בתוף ִשיָרה הַׁ ת הַׁ ה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל אֶׁ  ומרים, (0טו ..." )ָאז יִָשיר משֶׁ

ּנְ : "ממשיכה ח ִמְריָם הַׁ ִפים ּוִבְמחֹֹלתוִַׁתקַׁ יָה ְבתֻּ ּנִָשים ַאֲחרֶׁ ָ ָכל הַׁ אן תֹף ְביָָדּה וֵַׁתצֶׁ ת הַׁ ן ָלהֶׁם . ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן אֶׁ עַׁ וַׁתַׁ

יָם  (. 01−00טו " )ִמְריָם ִשירּו לַׁיהָֹוה ִּכי גָאֹה ּגָָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה בַׁ

                                                
282

( ח, מועד קטן ג)ובמשנה ( 9מז )סירא -כגון בבן, מקראית-גם בעברית הבתר במשמע שירה מופיע" ענה"הפועל   

 (.27: ב5005אבישור )

283
ראו גם מלמט " ענה"על הפועל . ונראה שמדובר במתנבאת, "ענה"הוא צורת הבינוני לנקבה מן " עניה"לפי פירוש זה   

7299 :15−11. 

284
למיתוסים בבליים ובמיוחד , ילה המיתית של המזרח הקדוםחוקרים שונים סבורים כי לשירת הים זיקה לשירת העל  

 (.  א7227קאסוטו )אוגריתיים /למיתוסים כנעניים
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שלוש מהן מופיעות . המציגות אותןבמסגרת הכותרות " שירה"מקראיות מופיעה המלה שש יצירות ב

לב −11לא ' דב)שירת האזינו / ושירת משה ( 02כא ' במ)שירת הבאר , (0−02טו ' שמ)שירת הים : בספרי התורה

.(00−00: 0288אבישור ) (44
285
  

נגינה ומחול במהלך , בשירה שמות טו הוא הטקסט המקראי הראשון שמתאר השתתפות פעילה של נשים

הנגינה ליוותה ריקודים וטקסים . קום נכבד בפולחן כמו גם בחיי החולין בתרבויות המזרח הקדוםאלה תפסו מ. טקס

חגיגות וסעודות , טקסי משפחה ושבט, שירי מלחמה וניצחון, לחימה בשדות הקרב, תהלוכות, שונים במקדשים

.(011−012: 0114 שול; 0330−0332: 0225דה מרטינו ) וכן פולחנים אכסטטיים, טקסי קבורה, מלכותיות
286
 

, מתוך מקורות ספרותיים של המזרח הקדום נראה כי לנשים היה תפקיד מרכזי בחיבור ושירה של שירי ניצחון

.משוררות/משוררים וכוהנות/וגם שירי תהילה לאלים שאותם שרו כוהנים, שירי לעג לאויבים
287
הנגינה בתופים  

(.2−8: 0111 פז)ק ובממצא הארכיאולוגי "ות המזהועדויות על כך ניתן למצוא בספר, מזוהה לרוב עם נשים
288
 

סח ' תה; 3א יח "שמ; 14יא ' שופ: בליווי שירה ומחולבתוף בטקסט המקראי עוד שלושה תיאורי נשים המנגנות 
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עוד בנושא השירה (. כג' יש)ושירת הזונה ( ה' יש)שירת הכרם , (ב כב"שמ)שירת דוד : שלוש השירות הנוספות הן  

 (.77−80: 7271ברנס ; 7272פותיג  :על נשים ושירי ניצחון במקרא; 77−572: 7277אבישור : המקראית

 
286

: 7222דה מרטינו ; 891−875: 7222קילמר ; 78−718: 7228הנשאו : שירה ומחול במזרח הקדום, על נגינה  

אקרמן ' ס; 5001פז : בישראל הקדום. 51−11: 5001פרנקלין ; 775−772: 5008שול ; 5005בראון ; 5997−5992

0100. 

287
(. ס"לפנה~ 5572−5520)מלך אכד  I-בתו של סרגון ה, כוהנת סין, Enheduanna, ואנהההימנונות של אנחד: לדוגמה  

; 89יא ' שופ)בנגינה ובמחולות לקראת גיבורים השבים ממלחמה , גם במקרא ניתן למצוא אזכורים של נשים היוצאות בשירה

: 7277גויטיין  ביניהם, רים רביםבנושא שירת ונגינת נשים במקרא עסקו חוק(. ועוד 59סח ' תה; 75כא ; 9−1א יח "שמ

ובנגינה ( בנעימה ולחן)במקדש התבטאו ברינה ' השיר והמזמור הפולחני הקשורים לעבודת ה. 82−91: 7221מאיירס ; 1−8

 . בכלים

288
מצרים , בטקסים דתיים בתרבויות מסופוטמיה(frame drum) " תוף מרים"עדויות לשימוש בתוף המכונה בפינו   

לאור ריבוי צלמיות נשיות מנגנות . ות משחר ההיסטוריה ומיוצגות באיקונוגרפיה כבר מתקופות פרהיסטוריותקיימ, ואנטוליה

בתוף בהקשרים פולחניים בממצא הארכיאולוגי ממסופוטמיה והלבנט מציעים החוקרים כי נגינת נשים בתופים מסוגים שונים 

בתרבויות של המזרח  "תוף מרים"גם לפי מאיירס שימש (. 012−021: 0280תדמור ' מ)בפולחני פריון רווחה מזרח הקדום 

: 5008שול ; 501−510: 7228מאיירס )אם כי ידוע שלעתים ניגנו בו גם גברים , הקדום כלי נגינה של נשים בעיקר

מוסיקליות של נגינת נשים בתוף בתרבויות שונות במזרח -דבלדיי מציגה דוגמאות אתנו(. 17−77: 5001פז ; 571−557

 (.707−718: 7222)דום במהלך ההיסטוריה הק
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.4לא ' קישור נוסף עולה מיר. 03
289

לפעילות של מרים בחגיגות הניצחון על המצרים דמיון לתיאורי   

יא ' שופ)בת יפתח , (5ד ' שופ)דבורה הנביאה  :ירועים הקשורים לניצחון במלחמהבאאחרות השתתפותןשל נשים 

 (. 00−01יהודית טו )ויהודית ( 14

. שירת מרים הייתה מיועדת לנשים, שירת משה יועדה לגבריםשי כי בעוד "אומר רש" שירת מרים"על 

מתעלם מכך שהיא והנשים האחרות אך הוא אינו , "שירת הים"י מקטינה את חלקה של מרים ב"פרשנותו של רש

והצגתה רק בסוף , טריבל טוענת כי מרים הייתה זו ששרה את השירה. ניגנו ויצאו במחול במרחב הציבורי, שרו

האסטרטגיה המקראית מציבה את . השירה נעשתה מתוך כוונה להדגיש את מקומה המשני של מרים לעומת משה

ובכך מפחיתה במידה מסוימת בחשיבות ,  ..."אז ישיר: "קול משה, הקול הנשי שמרים מייצגת כהד לקול הגברי

(.021−020: 0224) תפקידה של מרים
290
  

גורס כי שירת נשים , למשל, ןיגויטי. מספר חוקרים קושרים את שירת מרים לסגנון קדום של נבואה

נוגרפיים מלמדים כי מחקרים אנתרופולוגיים ואת, לדבריו. הייתה הצורה המקורית הראשונית של הנבואה הנשית

ג החי במדבר תוארינשות שבט ה לדוגמה, עוד קיימות בעולם תרבויות שבהן השירה מסורה בידי נשים בלבד

, מכיוון שהייתה מתנבאת אכסטטית בהשפעת שירה" נביאה"נות משער כי מרים כונתה (. 050: 0232)הסהרה 

ּוָפגְַׁעָת חֶׁבֶׁל נְִבִאים יְֹרִדים : "...5א י "בשמ – קראהוא מסתמך על תיאורים דומים של התנבאות במ. נגינה ומחול

ָבָמה ְוִלְפנֵיהֶׁם נֵבֶׁל ְותֹף ְוָחִליל ְוִכּנֹור ְוֵהָּמה ִמְתנְַׁבִאים ָתה ְקחּו: "05ב ג "ובמל, "ֵמהַׁ ְמנַּׁגֵן וְַׁתִהי -ְועַׁ ִלי ְמנַּׁגֵן ְוָהיָה ְּכנַּׁגֵן הַׁ

, גפני טוענת כי במקרא מקובל לתאר פעולה נבואית של נביא מיד עם הצגתו(. 001: 0238" ).יְהָוה-ָעָליו יַׁד

כי  ,תגורס הברנס לעומת(. 81: 0118)טקסית -ולפיכך היא מזהה בהופעה המוזיקלית של מרים פעילות נבואית

אין במקרא תיאור של ריקוד ושירה הן בעלות צביון פולחני מובהק וכי , חגיגות הניצחון שמובילה מרים בנגינה

על כך שפעילותה ותפקידיה של מרים הן בתחום הפולחני , לדעת ברנס, הדבר מעיד". חילוני"חגיגות בעלות אופי 

(0282 :12 .) 
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לזיהוי התוף ככלי נגינה נשי יש , לפי מאיירס. כלי נגינה נפוץ ומקובל במזרח הקדום, השם תוף במקרא מתאר תוף יד  

לטענתה בכל מקום בו נזכר תוף בהקשר של חגיגות או טקסים . משמעות להבנת טקסטים מקראיים בהם נזכרת נגינה בתוף

; 00פא ; 05סח )' לסדרה של מזמורי תהילים המתארים תהלוכות לכבוד ה בהקשרבמיוחד . יח שנשים השתתפו בהםניתן להנ

  (.79−51: 7227מאיירס )הופעת נשים בביצוע נגינה בציבור מעצימה את מעמד הנשים , לדבריה(. ועוד 4קנ ; 1קמט 

290
הייתה ארוכה " שירת מרים"כי ( 5−92: 7228)ברוק מציע , (4Q365)לאור פרגמנטים של שמות טו שנמצאו בקומראן   

 .יותר מזו שנזכרת בטקסט המקראי
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משקפת את חשיבות תפקידיה ואת בראש הנשים השרות  השתתפותה הפעילה של מרים בשירת הים

היבט יש פעילות מרים לצד משה בחגיגות לניתן לומר כי  .(44: 0281 ינזלץישט) עמדת המנהיגות שהיא תופסת

 . כפי שיוצג להלן, "אחות אהרן"גם לכינויה של מרים  לדעתיקשורה  זאתפעילות . ציבורי-טקסי

 

  מרים האחות

  (12טו ' שמ) "אחות אהרן( "11כו  ' במ" )אחתם", (7, 1ב ' שמ" )אחתו"

אזכור מפורש יחיד בא ברשימת יחס של משפחות הלוי . מריםבמקרא קיימת עמימות לגבי הסטטוס המשפחתי של 

של מרים לצד משה לא מובעת מפורשות  םאזכוריהבשני . בה היא נמנית כאחת מילדי עמרם ויוכבדש, 52כו ' בבמ

, "אחות אהרן"היא מוצגת כ, בעוד מרים שרה בעקבות משה ולצדו, בשמות טו. זיקה משפחתית ישירה ביניהם

. בבמדבר יב היחס המשפחתי בין שלושת המנהיגים אינו נזכרגם . משפחתי בינה לבין משה מבלי שנזכר קשר

ְלָמה"מכונה גם ה ,אחות הילד, בשמות ב אם "לבין  נההמחבר אף אינו קושר ישירות בי. איננה נזכרת בשמה, "ָהעַׁ

ה בהמשך כמשה , (היא אינה מוצגת כבתה של יוכבד, כלומר" )הילד . (13: 0228סטל −אודונל) (01ב ' שמ)המזוהֶׁ

ומרים אינה נכללת , נזכרים רק אהרן ומשה כבני יוכבד ועמרם 01ו ' גם ברשימות היוחסין של בני הלויים בשמ

מרים נזכרת כבתו של עמרם ברשימת יחס המהווה חלק ממפקד כללי של שבטי ישראל . 01א כג "וכן בדה, ביניהם

 . 02א ה "בדה

המלווים את אלה הם " אחות אהרן"ו" אחתם", "אחתו"ובדה שהתיאורים בולטת הע, לנוכח עמימות זאת 

בספרות המזרח הקדום יש (. 002: 0111 סילברמן−קרמר)מרים באירועים בעלי חשיבות שבהם היא נזכרת 

נמצא את האחות הביולוגית של הגיבור בתפקיד של   ובסיפורים רבים, משמעות מטאפורית ומיתית" אחות"לכינוי 

".מושיעה/המצילה"פוס דמות מטי
291
מרכיב מרכזי ובעל " אחות"ביחס למרים מהווים כינויי הגם , לדעתי 

                                                
291
 מחזור בעלמצילה אותו מהשאול כמסופר ב, של האל בעל( ובת זוגו)אחותו , האלה האוגריתית ענת: מספר דוגמאות 

 אוליקומיהשיר של ו( Hedammu( )CTH 348) השיר של חדמובמיתוסים החתיים (. 042−031: 0222סמית )

(Ullikummi( )CTH 345) ,אחיה תשוב , שאושקה באה לעזרת אל הסער/האלה אישתר(Tessub) , ומצילה אותו מאויביו

אחותו של , בללי/מסופר על גשתננה אישתר לשאול/ירידת איננהבמיתוסים המסופוטמיים (. 55−35: 0228הופנר )

איזיס גם במיתוס המצרי (. 125, 132: 0223שפרה וקליין ' ש)ה המתנדבת להחליף אותו בשאול למשך חצי שנ, תמוז/דומוזי

 [(. 0202בביט ]פלוטרכוס )הרג אותו , אחיו, לאחר שסת, לחיים, אחיה ובן זוגה, מחזירה איזיס את אוזיריס ואוזיריס
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מעבר לציון ; (01טו ' שמ, "אחות אהרן)"והן בקשר לאהרן ( 2, 4ב ' שמ, "אחתו)"הן בקשר למשה , משמעות

.משמעות הקשורה לתפקידיה ומעמדה של מריםיש לו , משפחתית/זיקה ביולוגית
 292

 

 

 ?האם מרים –( 7, 1ב ' מש" )אחתו"

ברהיטות ובאופן . היא יוזמת את המהלכים להצלת הילד. מתוארת כנערה המגלה אומץ לב ותושייה רבההאחות ה

ֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָשה : "ליה את אם הילדאומביאה , משכנע היא פונה לבת פרעה ְרעֹה הַׁ ל בַׁת פַׁ ר ֲאחֹתֹו אֶׁ וַׁתֹאמֶׁ

ת ִמן ָהִעבְ  יָלֶׁדֵמינֶׁקֶׁ ת הַׁ יָלֶׁד. ִריֹת ְוֵתינִק ָלְך אֶׁ ת ֵאם הַׁ ְלָמה וִַׁתְקָרא אֶׁ ְרעֹה ֵלִכי וֵַׁתלְֶׁך ָהעַׁ ר ָלּה בַׁת פַׁ  (. 2−8ב " )וַׁתֹאמֶׁ

מקובל ( מסכת דשירה, פרשת בשלח, 01טו ' מכילתא לשמ; כב, ר א"שמ; יג−סוטה יב)ל "במדרשי חז

.שהלזהות במרים את האחות המשתתפת בסיפור הצלת מ
293
ב "פרשני ימה, פילון, ף בן מתתיהוכמוהם גם יוס 

.השונים וכך מקובל גם במחקר העכשווי
294
  

 

 (11כו  ' במ" )אחתם" ,(12טו ' שמ) "אחות אהרן"

ח ִמְריָם )"מוצגת כנביאה וכאחות אהרן  והיא, בחגיגות ובשירת הים מרים היא משתתפת פעילה לצד משה וִַׁתקַׁ

 ֹ ּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהר תהַׁ תֹף ְביָָדּה-ן אֶׁ  –והשני , את עיסוקה החברתימתאר הכינוי הראשון , לכאורה(. 01טו ' שמ, "הַׁ

, גם אם יש לה מעמד, ניתן לראות כי האישה בספרות המקראית, לדעת אליאור. את ייחוסה וזיקתה המשפחתית

לגברים במשפחתה וכפופה  האישה מוגדרת ביחס. ריבונית או כמי שעומדת ברשות עצמה, אינה נחשבת כעצמאית

ניתן להניח שזו הסיבה לכך שבמרבית סיפורי המקרא מוצגות הנשים בצירוף (. 041: 0111אליאור )למרותם 

כך לדוגמה . בסיפור גם אם אין לגברים הללו תפקיד פעיל –אב או בן , אח, בעל –שמות גברים מבני משפחתן 

                                                
292

ויצחק את שבמסגרתם מציגים אברהם " האישה האחות"כך למשל בסיפורי ". האחות"במקרא יש מיקוד מיוחד במוטיב   

מרב , כמו רחל ולאה בנות לבן" נשים אחיות"וכך ביחס ל, (1כו : יצחק; 5כ ; 71יב ' בר: אברהם)נשותיהם כאחיותיהם 

קאמפ בוחנת את מוטיב האחיות במקרא בהקשר . ועוד( יחזקאל כג)האחיות המטאפוריות אהלה ואהליבה , ומיכל בנות שאול

 (.551−517)בהיותה בת לוי , ובתוך כך את דמות מרים, (20−559: 5000)לויים ונושא הטהרה , של כהונה

 

293
 (.ב"סוטה יא ע)ל אף מזהים אותה עם אחת מן המיילדות העבריות "חז  

 
294
וכי את הקשר המשפחתי בין שלישיית המנהיגים יצר , ברנס טוענת כי מדובר בסיפור על אודות משה שאינו קשור למרים 

  (.20−28: 0282)עורך מאוחר /מחבר

 



169 

 

ן ִתְקוָ , לבעלה: אצל חולדה הנביאה לֻּם בֶׁ ס שַׁ ְרחַׁ ן חַׁ אך אזכור ייחוסו , אין כל תפקיד בסיפור( 04ב כב "מל)ה בֶׁ

נשים שהצליחו להגיע לתפקידים סמכותיים . תורמת להבנת חשיבות תפקידהוזו , מספק עדות למעמדה החברתי

או , הן מונהגות על ידי גברים; אינן מוצגות כנשים עצמאיות, כמו מרים ודבורה, הקשורים בהנהגה טקסית ודתית

 (. 53: 0285ברנר )חולקות איתם את המנהיגות 

במיוחד , "אחות משה"ולא , דווקא" אחות אהרן"מוצגת כאן בצירוף  מריםנשאלת השאלה מדוע  על כן

 . כאשר אהרן כלל אינו מצוין כמשתתף באירוע

לדו מנמקים זאת בכך שאהרן ומרים נו, "אחות אהרן"שעמדו על הקושי בצירוף , ב"ל ופרשני ימה"חז

י מסביר כי בגין התפילה ובקשת הסליחה של אהרן "רש(. כב, ר א"שמ; ב"סוטה יב ע; א"מגילה יד ע)לפני משה 

 ,רבה בראשיתב". אחות אהרן"הוא זכה לכך שמרים כונתה ( ויידון בהמשך, 00−00יב ' במ)ממשה למען מרים 

של  אישי קשרכמציין  הצירוף את ל"פרשים חזמ , (52 לד' בר)" דינה אחי ולוישמעון " הצירוף עלבמדרש 

מכונים  הם ולכן ,הדינ עבורב נפשם את חירפו ולוי שמעון :תביולוגי-תמשפחתיזיקה  וקאוולאו ד ,מסירות נפש

 .(י, ר פ"בר) עבורה" נפשונתן " שאהרן על :"אהרןאחות " מרים מכונה מדוע שאלהב גם כך. אחיה

הדרך של המחבר למקד את המבט במערכת , מצעי הזרהא היאשל הכינוי " המוזרות"ברלין טוענת כי 

פרופ סבור שמכיוון שלא ידוע (. 02−08: 0281)ובתוך כך גם לתרום לאיפיון הדמויות , היחסים בין דמויות שונות

: 0222)ניתן להניח כי אהרן אחיה הוא הדמות הגברית המשפחתית האחראית עליה , על נישואין של מרים

מציין העורך המקראי את , המסמן את הזיקה המשפחתית של מרים, "אחות אהרן"בכינוי , ברנס פיל(. 543−542

 (.011, 32, 42, 8: 0282)מעמדה ההנהגתי לצד משה ואהרן 

מעבר לקשר  –יש מקום לתלות את הכינוי בקשר כלשהו , שניתן אמנם להעלות, לצד הסברים מעין אלה

קשר זה בא לידי ביטוי בסצינה (. קיים בין מרים למשהואינו מת)שמתקיים בין מרים לאהרן  –המשפחתי 

ובהמשך מתחנן אהרן בפני משה שיסלח , שבה השניים חוברים לדבר על משה מאחורי גבו, המתוארת בבמדבר יב

בפרשה הפותחת בציון מותה של : בנוסף ניתן לציין את תיאורי מותם הסמוכים. להם ויסייע בריפויה של מרים

כך , הקשר שלהם. מרים ואהרן הם אפוא מעין צמד(. 01−02כ )נזכר גם מותו של אהרן ( 0כ ' במ)מרים בקדש 

 .מבוסס על קרבה מקצועית, להלןיוצג 

אחות "קושרות את הצירוף ( 2הערה  84: 0282)וברנס ( 024: 0224)טריבל , (38: 0224)בירד 

וככזה הוא מזוהה כתחום , פולחני-טקסיתפקיד שהיה כנראה בתחום ה, לתפקיד של מרים בחגיגות הניצחון" אהרן
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שמייצג , ההקשר הפולחני של המעמד נובע כנראה מאזכור השם אהרןש מציעה, כך גם הנשאו. הפעילות של אהרן

הגורס בפירושו  ,יקר-מעניין להזכיר בהקשר זה את הכלי(. 002: 0224)את האבטיפוס של הכהונה המוקדמת 

נובעת מכך שמרים ואהרן עמדו באותה מדרגה של , "אחות משה"ולא , "אהרןאחות "כי הסיבה לכינוי  01טו ' לשמ

 ". אבל לא למשה, לפי שהייתה דומה לו בנבואה: "יכולת נבואית

ואולי גם , שלפיו ייתכן שצירוף מרים לאהרן מרמז על הקבלה כלשהי בתפקידיהם, אני מאמצת הסבר זה

סברה זו מתחזקת לאור השימוש . לפני היציאה ממצרים פולחני-על שיתוף פעולה ששרר ביניהם בתחום הטקסי

כמו גם )שימוש זה רווח במקרא . המקובל במילים המציינות קשרי משפחה לתיאור המעמד של נושאי משרה

,(ק"בספרות תרבויות שונות במזה
295
במשמעות צאצאי אהרן  ,02כא  'יהו" )בני אהרן הכוהנים"למשל בצירופים  

אלישע את מכנה  (00ב ב "מל" )אבי"; המציין השתייכות לקבוצת נביאים (15א כ "מל" )בני הנביאים"; (הכוהנים

ן נִָביא ָאנִֹכי"עמוס  שבדברי "בן" להימאת ה ;מורו ורבו, אליהו הנביא ניתן לפרש ( 04ז " )ֹלא נִָביא ָאנִֹכי ְוֹלא בֶׁ

 04, 01ה ' בנחמ ;(030−031; 20−24: 0232 וייס) מקצועית לכת, לקבוצה השתייכות לציון, הוראה מושאלתכ

ץ : "בתפקיד זהה, חבר במשרה, על יחס של עמית" אח"מורה השימוש ב רֶׁ ָחם ְבאֶׁ ר ִצָּוה אִֹתי ִלְהיֹות פֶׁ ּגַׁם ִמיֹום ֲאשֶׁ

לְֶׁך ָשנִים ְשֵתים  ּמֶׁ ְסְתא הַׁ ְחשַׁ יִם ְלַאְרתַׁ ד ְשנַׁת ְשלִשים ּוְשתַׁ ְׂשִרים ְועַׁ ָחה ֹלא יְהּוָדה ִמְשנַׁת עֶׁ פֶׁ י לֶׁחֶׁם הַׁ ְׂשֵרה ֲאנִי ְוַאחַׁ עֶׁ

ְלִתי  (. 021: 0251פריימן " )ָאכַׁ

ֲהֹלא : "04ד ' שמ" )אחיך הלוי"ביחס למרים ניתן להקביל לכינוי של אהרן " אחות אהרן"את הצירוף 

ְעִתי ִּכי ֵלִוי יָדַׁ ֵבר הּוא-ַאֲהרֹן ָאִחיָך הַׁ ֵבר יְדַׁ ת אהרן באוזני משה בפעם הראשונה כינוי שבו מכנה אלוהים א, (..."דַׁ

מבחינת המידע הנחוץ לדמויות במסגרת : לפחות במקרה זה נוצר הרושם שהכינוי מיותר. שבה אהרן נזכר במקרא

אינו ממלא פונקציה ו, (ולא מטעם המספר, והרי הכינוי מסור במסגרת דיאלוג בין אלוהים למשה)העולם המסופר 

ניתן . יודע שאהרן הוא אחיו לבטחו, ודאי יודע באיזה אהרן מדובר( שומעים/וגם הקוראים)משה : אינפורמטיבית

משמעות נוספת על זו ( כינויה של מרים מקביל לזה של אהרן, כאמור)אפוא לשער שלשני הכינויים האלה 

ויש בהם , מטען משמעות שהוא מעבר לציון קרבת דם –למשה ולקורא  –הם מוסרים . המשפחתית, הטריוויאלית

עמיתתו של , מרים'משמעו לפיכך " מרים אחות אהרן. "עיסוק, תפקיד: ע ודגש על אפיון אחר של אהרן ומריםמיד

הלא גם בנו )"כפי שמשתמע בבמדבר יב , מרים הפועלת לצד אהרן בתחומי פעילותו ,'המסייעת לאהרן/ אהרן 

                                                
295

נעשה בבריתות והסכמים בתרבויות המזרח הקדום ( אח ועוד, אב)שימוש רב במונחים מהשדה הסמנטי של המשפחה   

 (.021−022: 0228קרוס )
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מחליפה מרים את אהרן  "ת אהרןאחו"מתוקף תפקידה כ, במעמד חגיגת הניצחון, בשמות טו, וכאן..."(. דֵבר

.וממלאת את מקומו לצד משה
296
יב מצביעה על ההקבלה בתפקידים ובמעמד ' גם שיחת התלונות ביניהם בבמ 

 .טקסי-ביניהם בתחום הפולחני

כאמצעי תיאור ספרותי ותמטי שדרכו מציג המחבר את היחס " אחות אהרן"להבין את הכינוי יש לפיכך 

לאהרן היה תפקיד : ממצב ומדרג את שני האחים ואת אחותם בהיררכיה המנהיגותית, בין תפקידי אהרן ומרים

והנס כולו , אך הוא אינו מוזכר באירוע של חציית ים סוף, במיוחד ביחס לעשר המכות, מיוחד לצד משה במצרים

ת רק בסיום אך היא נזכר, בחגיגות הניצחון תופסת מרים את מקומו הנכבד של אהרן לצד משה. מיוחס למשה בלבד

יש קשר " אחות אהרן"ו" נביאה"להלן אציע כי לתפקיד ולמעמד העומדים מאחורי הכינויים של מרים . השירה

 . ולשיחת התלונה של מרים ואהרן" האשה הכשית"ישיר לסוגיית 

   

ית"  כֻּש  ה הַּ שָׁ  (יב 'במ)ותלונת מרים ואהרן " הא 

בין " התלונות"שנשא משה לאישה פותח את שיחת ( 0יב ' במ)" יתהִאָשה הּכֻּשִ "ההיגד הקצר והתמוה על אודות 

"הִאָשה הּכִֻּשית"צירוף המלים . מרים ואהרן ומבטא את הסוגיה הראשונה הנדונה בה
297
המופיע פעמיים בטקסט  

.עשוי לרמז על הבעייתיות של הנושא, "(ִאָשה כִֻּשית ָלָקח-ִּכי)"ומודגש בפסוקית ההנמקה , כה קצר
298
  

                                                
296

 .031' עמעל אהרן   

יעֹות אֶ " – 1בהסתמך על ההקבלה בין כושן ומדיין בחבקוק ג   297 י ָאֳהֵלי כּוָשן יְִׁרגְזּון יְרִׁ יתִׁ ְדיָןַתַחת ָאֶון ָראִׁ ניתן   –" ֶרץ מִׁ

לא סביר להניח כי מדובר פה בהעברת ביקורת על צבע עורה של אשת . כאישה המדיינית" האשה הכשית"להבין את הכינוי 

. עור הוא אמביוולנטי-היחס במקרא לנשים כהות, ולמרות זאת. ולא צבע, במקרא מבטא מרכיב אתני" כשית"כי השם , משה

המדרשים השונים ביחס לאישה הכושית משקפים . 2ש א "כמו למשל שה, הוא יפה" שחור"ם קיימים טקסטים ותיאורים שבה

: 5005)מלמד  :על האישה הכושית(. 22: 5007אלרעי −שנהר)את הקרבה הקיימת בין סטריאוטיפים מגדריים לאתניים 

 . במקרא ובתרבות היהודית" האדם השחור"ושם ביבליוגרפיה נרחבת בנושא , (717−781

  

298
, עורך מאוחר/מצביע על התערבות מחבר" הִאָשה הַּׁכִֻּשית"הסבור כי החזרה על הכינוי , מקובלת עלי ההנחה של קרוס  

על הנישואים האקסוגמיים של משה ( המאפיינת את העריכה הדויטרונומיסטית)אשר בחר לכלול בשיחה זאת את הביקורת 

הטקסט המקראי מעיד כי בכל התקופות שולבו נשים נכריות (. 014−013[: 0221] 0222)ובמיוחד מדיינית , לאישה נוכריה

, לעתים מקבל: יחס המחבר המקראי כלפי תופעת הנשים הנכריות הוא בעל מנעד רחב. יהודאית-רבות בחברה הישראלית

: 0113דור ; 022: 0284ברנר )עד כדי הכרזת מלחמה עליה , לעתים אדיש ולעתים מביע התנגדות חריפה כלפי התופעה

תוספת מאוחרת המביעה באמצעות מרים ואהרן את השקפת עולמם של " הִאָשה הַּׁכִֻּשית"ניתן גם לראות בכינוי (. 005−011
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.ביחס לזיהוי האישה הכושית הועלו הצעות שונות
299 

תרגום יונתן מזהה את האישה הכושית עם מלכת 

ף בן יוסוכך גם (. 231: 0220קלאי -ילין)לאישה במסגרת מסע מלחמה לאתיופיה  שלפי האגדה משה נשאּה, שבא

ּכִֻּשית" מים אתתרגום השבעים והוולגאטה מתרג(. [31−30: 0228שליט ] II ,050, קדמוניות) מתתיהו " הִאָשה הַׁ

( 015 :0238)ל ופרשנים כגון אולברייט "חזאצל וכך גם , מזוהה כציפורה היאבתרגום ניאופיטי  . 'אתיופית'ל

נות מונה מספר גרסאות שקיימות במקרא על מוצאה (. 014−013[: 0221] 0222; 08הערה  30: 0228)וקרוס 

המכנה (. 00ד , 02א ' שופ)וקינית ( 0יב ' במ)כושית , (02י ' במ; 0ח י, 0ג , 03ב ' שמ)מדיינית : של אשת משה

הוא ו, ציפורה אינה" הִאָשה הּכִֻּשית"נות לדעת (. 038−032: 0220)המשותף לכל הגרסאות הוא היותה אישה זרה 

ע לא אף הוא מצי בלנקינסופ(. 24: 0238)מדיין כנרדף לכוש  אינו מקבל את הפרשנויות המסבירות את השם

הוא מקבל את הפרשנות כי כושן מקבילה . אלא כאישה שנייה שנשא משה, לזהות את האישה הכושית עם ציפורה

מדובר באישה  לפי הסברים אלה(. 2הערה  014: 0118)ולכן הוא סבור ששתי הנשים הן ממוצא מדייני , למדיין

ם ואהרן לא הייתה אלא שיחת סתמית או מותר להניח כי השיחה בין מריו, נוספת שמשה נשא במהלך המסע במדבר

.שיחה בפרשההמקום להשתומם על פשר שילובה של  שיבמקרה זה  .שיחת רכילות פרטית
300
  

ּכִֻּשית"כי ( המקובלת במחקר)אם נאמץ את ההנחה  ונקבל את ההצעה של קרוס , היא ציפורה" הִאָשה הַׁ

בליס )אישה בעלת תפקיד פולחני  כוהנת מדייניתלראות בה ( 24−25: 0110) אקרמן' סו( 014: [0221] 0222)

פולחנית , יקבל העיסוק בסוגיה משמעות פוליטית, (פרק על ציפורהב כמוצע)" בעלת כשפים"או , (002: 0111

האישה הכושית בסוגיה השנייה הנדונה בהמשך השיחה בין את עניין קשר ניתן ל, במקרה זה. לצד האישית, ודתית

 (. משה ומעמדוסמכויות )מרים לאהרן 

מבין המענים השונים . בנקודת הזמן הזאת נשאלת השאלה מדוע עולה נושא נישואי משה לציפורה

אל , עם אביה יתרו ושני בניה, שובה של ציפורה, לדבריו. המשכנעת ביותרהיא פרשנותו של מילגרום  ,לשאלה

: 0221)את השיחה בין מרים ואהרן הוא שעורר ( 5יח ' שמ)מחנה בני ישראל ואל משה לאחר היציאה ממצרים 

                                                                                                                                                  
על הנשים הזרות ועל (. 013−044: 0111קאמפ )ויחסם לנישואים עם נשים זרות , הלויים והכוהנים בתקופת שיבת ציון

 .000' עמ, המשךב" אשת מדינים"בפרק על  –נשים מדייניות 

299
אחותו שניצבה על היאור , בפעם הראשונה הייתה זו: זוהי פעם נוספת בסיפורי משה שבה יש קושי בזיהוי הדמות הנשית  

 (. שמות ב)

300
( ב"וכן תוספתא יבמות סב ע, א, ספרי זוטא יב)המסתמכים על המדרש , ע"י וראב"מעניין לציין את פירושי רש  

ן מתעלם מכל שיחת "הרמב. רים ואהרן עוסקת בחיי האישות של משה ביחס לפרישותו מציפורהומסבירים כי השיחה בין מ

 .במשה" לשון הרע"הוא מציין כי מרים דיברה  2כד ' אך בפירושו לדב, התלונות
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, כי קיימת אפשרות ששובה של ציפורה אל משה בליווי בני משפחתה, ואני כמותו, עוד סבור מילגרום(. 22−81

 (. להלן על כך)והיווה את הגורם לשיחה הזו , אצל מרים ואהרן כאיום על מעמדם סנתפ

ְך : "דם הנמוך ממעמדו של משההסוגיה השנייה באותה שיחה היא תלונת מרים ואהרן על מעמ ק אַׁ ֲהרַׁ

ה ִדבֶׁר יְהָֹוה ֲהֹלא ּגַׁם ָבנּו ִדֵבר מנהיגות , פרשנים שונים סבורים כי התלונה משקפת מאבק על מעמד(. 00יב " )ְבמשֶׁ

מעוגנת גם בסמיכות הפרשיות שבין תלונת מרים ואהרן לפרשת  אתפרשנות ז. פולחני-וסמכויות בתחום הדתי

: 0282ברנס ; 430: א0238אחיטוב ( )03−02יא ' במ)ובעיקר לפרשת אלדד ומידד , נים המתנבאיםשבעים הזק

ליונשטאם מקשר בין תלונות והתקוממויות מצד גורמים שונים בקרב בני ישראל (. 050: 0111קאמפ ; 001

רד הגלוי של כמו למשל המ)שגם עיקרן היה התנגדות לזכויות היתר של אהרן ומשה , במהלך הנדודים במדבר

 (. 052−030: ב0223)לבין תלונתם וטרונייתם של מרים ואהרן , (דתן ואבירם בבמדבר טז, קרח

להצגת מרד נגד " מסווה"ריסון קושר בין שתי הסוגיות ומציע כי סוגיית האישה הכושית שימשה כאה

להיותו נשוי לבתו של כוהן טוען כי הערעור על מנהיגותו הייחודית של משה קשור  באטלר' ט(. 025: 0220)משה 

אך לא , שתי הסוגיות קשורות ביניהןגם לדעתי (. 2−05: 0222)מדייני שאליו הוא מתייחס כאל מדריך ומורה 

ְך"נפרד מהמשך דבריהם , סוגיית האישה הכושית אינה סיפור עצמאי. דווקא" מסווה"כ ק אַׁ ה ִדבֶׁר יְהָוה-ֲהרַׁ , "ְבמֹשֶׁ

לתלונה  ,ואולי אף את הזרז, (021−024: 0111)כפי שמציעה קאמפ , "(הפרולוג)" אלא יש לראות בה את הפתיח

וחששו למעמדם , חשו מרים ואהרן מאוימים, דווקא באותה נקודת זמן, מסיבה כלשהי .שבחלק השני של דבריהם

 .קשורה באישה הכושית של משה אתסיבה זכי ניתן להציע . יותר מאשר קודם

מסופר כי  0−8יח ' בשמ. נחזור לפרטי מידע קודמים, פשר קיומה של השיחהעל מנת לנסות ולהבין את 

יז ' שמ)למחנה בני ישראל בשבתו ברפידים כולם שבו , יתרו אביה ושני בניה, למדיין לחהציפורה אשת משה ששּו

תפות מסופר כי יתרו כוהן מדיין ערך סעודה פולחנית לכבוד אלוהי ישראל בהשת 00יח ' בשמ(. 04לג ' במ; 0

בהתאם , מתוארת הקמת מערכת משפטית ומערכת אכיפת חוק 01−03יח ' בשמ. אהרן וכל זקני ישראל, משה

.לייעוץ שנותן יתרו למשה
  

(.02יח ' שמ)בסיום הפרשה מסופר כי יתרו נשלח חזרה לביתו במדיין 
301
י ' אך בבמ 

שלא ישוב  ב בן רעואל המדיינימפציר משה בחוב, מסופר כי בזמן שבני ישראל נמצאים במדבר פארן 02−10

                                                
 
301

מרבית הפרשנים סבורים כי יתרו כוהן מדיין נשלח חזרה לביתו מאחר שנוכחותו ופעילותו פגעו לכאורה בסמכויות  

(. 7228; 722−572[: 7211] 7221)על התיאוריה המדיינית ראו קרוס . נהגה והפולחן של מעמד הכוהנים הישראליםהה

ּלּוֶחיהָ : "ח משמש גם בתיאור שובה של ציפורה"השורש של " חְֹתנֹו-ַויְַשַּלח מֶֹשה ֶאת : "וגם ביחס ליתרו, (5יח ' שמ" )ַאַחר שִׁ

 . מעיד אולי על פרידה שלא מרצון הצד המשולח( BDB :7077−7072-לפי ה send away)השימוש בפועל (. 51יח ' שמ)
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בארבעת הפסוקים המתארים את השיחה יש בדברי משה ". ְוָהיִיָת ָלנּו ְלֵעינָיִם"ו אלא יצטרף אליהם למסע, למולדתו

ְבנּו ָלְך ִּכי: דגש על הטוב שיבוא על חובב אם יצטרף להתיישבות בכנען כחלק מן העם -יְהָוה ִדבֶׁר-ְלָכה ִאָתנּו ְוֵהטַׁ

ְבנּו ָלְך...  יְִׂשָרֵאל-עַׁלטֹוב  ר יֵיִטיב יְהָוה ִעָּמנּו ְוֵהטַׁ טֹוב הַׁהּוא ֲאשֶׁ (.10, 02" )ְוָהיָה הַׁ
302
משה מתייחס בדבריו אל  

ְעָת ֲחנֵֹתנּו בִַּׁמְדָבר-ִּכי עַׁל: "כאל מנהיג שהדריך אותו בעבר ,חובב בכבוד ומבקש ממנו להדריך אותו גם , "ֵּכן יָדַׁ

כך למשל "(. חסד"כמו גם לשון )במקרא משמשות בתיאורי ברית " טובה"ביע על כך שלשונות ויינפלד מצ. בעתיד

ל: "בהתייחסות להבטחת ברית עולם לדוד ֵבר אֶׁ ת-וְַׁתדַׁ ְבְדָך אֶׁ זֹאת-עַׁ טֹוָבה הַׁ  11א כה "וכן בשמ, (08ב ז "שמ" )הַׁ

היה לו יתרו , כאשר שהה משה במדיין כבר(. 054' עמ, עוד על חובב בפרק שנושאו ציפורה(. )33: ד0110)ועוד 

.משה ממשיך להתייחס כלפיו כאל דמות סמכותית, כאשר הוא מגיע לביקור, והנה. יועץ ואב רוחני
303
 יתרו מצדו 

.אינו מהסס לייעץ למשה גם כאשר זה כבר נמצא בתפקיד נכבד של מנהיג
304
בתו של , על כך נוסיף את ציפורה 

מקצועיותה וגבורתה כאשר הצליחה באמצעות מעשה פולחני , ת תושייתהאשר כבר הוכיחה א, יתרו ואשת משה

עתה מציע משה למשפחת . 00−04ד ' בשמ" חתן דמים"בהופעתו האלימה בפרשת , להתגבר על זעם האל ולפייסו

זהו מהלך פוליטי ודתי משמעותי ביותר שיש לו השפעה על מערך . אשתו תפקיד חשוב ומעמד בהנהגת בני ישראל

 . זה אשר הוציא את בני ישראל ממצרים, הקודם ההנהגה

יש מקום , מקראי של האירועים וזהותם של המשתתפים באירועים אלה-לנוכח הרצף הכרונולוגי הפנים

אפשר שההתפתחויות הללו נתפסות בעיני מרים . להציע שהשיחה בין מרים ואהרן התקיימה בגינם ובעקבותיהם

ומהוות בשל כך איום על מעמדם , קת התפקידים ובהרכב המנהיגותיואהרן כאות לשינויים עתידיים בחלו

מתבהרת שיחתם ומתבהר הקשר בין אזכור , לנוכח השינוי והאיום שהוא נושא בחובו עבור השניים. ותפקידיהם

לבין הערעור על בלעדיות סמכותו ( בת למשפחת הכוהנים המדיינית, ציפורהאם מזהים אותה כ)האישה הכושית 

                                                
302

בכנען כבני ברית של ( משבטי מדיין)עם הקינים ומציאותם של שבטי הקיני " חסד"יחסי ה. תגובה של חובב אינה נמסרת  

 .77ד , 79א ' ובשופ 9א טו "היהודאים נזכרת בשמ

 

303
ת ָהִאיש"יוחד של משה כלפי יתרו בהיגד המספר מתאר את היחס המ, לפי קוטס   ת אֶׁ בֶׁ ה ָלשֶׁ ל משֶׁ (. 00ב ' שמ" )וַׁיֹואֶׁ

וכי תבנית , הוא מדגיש שהיגד זה נוגע ליתרו ולא לציפורה(. BDB :181−184)היה מרוצה , במשמעות הסכים" ויואל"

 (. 5−3: 0221)התנהגותית זו של משה כלפי יתרו חוזרת גם בשמות יח 

 

304
ופועל ' בכל עניין אחר הוא מתייעץ עם ה. ינת כי זוהי היוזמה העצמאית היחידה של משה בספר במדברדאגלס מצי  

 (.58: 0221)בהתאם להנחיותיו 
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, ניתן להניח כי מרים יזמה את השיחה עם אהרן מאחר שראתה בעצמה ובו בחירי אלוהים. ו של משהומנהיגות

". 'ֲהֹלא ּגַׁם ָבנּו ִדֵבר ה: "כמתבטא בתקשורת הבלתי אמצעית עם האל, שותפים שווים לצד משה בהנהגת בני ישראל

 . הרן בגילוי ההתנגדות למשהמבטא גם את קולו של א, לשון רבים, "ָבנּו"ו" וַׁיֹאִמרּו"השימוש ב

 

 תגובת אלוהים לשיחה

אלוהים מתערב באופן פתאומי במהלך השיחה בין מרים לאהרן והשניים נקראים לצאת ולהתייצב בפניו בפתח 

תלונות "ההבדל הבולט בין שיחת מרים ואהרן לבין סיפורים אחרים השייכים לדפוס הספרותי של . אוהל מועד

, (טז ועוד 'במ; 3−2טז ' שמ)וא שבכל שאר הסיפורים משה הוא זה העונה למקטרגים ה, (0238קוטס " )במדבר

שבו , בפתח האוהל מתנהל מעין משפט. כאשר משה הוא נושא השיחה הוא שותק ואלוהים הוא המגיב, ואילו כאן

.ניתנת הזכות להגן על עצמם לאלצמד הנאשמים 
305
   

 

ל" ֹׁה  א ח הָׁ תַּ ם",  "פ  נ יה  אּו ש  י צ    "וַּ

ל" ר יְהָוה ִפְתאֹם אֶׁ ל-וַׁיֹאמֶׁ ה ְואֶׁ ל-מֹשֶׁ ל-ַאֲהרֹן ְואֶׁ ל מֹוֵעד וַׁיְֵצאּו ְשָלְשָתם-ִמְריָם ְצאּו ְשָלְשְתכֶׁם אֶׁ ד יְהָוה ְבעַּׁמּוד  :אֹהֶׁ וַׁיֵרֶׁ

יֲַׁעמֹד  ֹׁה לָענָן וַׁ א ח הָׁ תַּ ם ַאֲהרֹן ּוִמְריָם וַׁיְִקָרא פ  נ יה  אּו ש  י צ   (.4−5יב " )וַּ

 

ובאמצעות זימון מדורג הוא מציג בפני , ים מתערב בשיחה בין מרים ואהרן בהתגלות בפתח אוהל מועדאלוה

אהרן , ואומר אל משה, בתחילה מתגלה אלוהים בדיבור: להתגלות שני שלבים. המשתתפים את הההיררכיה שלהם

כ ם"ומרים  ת  ש  לָׁ אּו ש  ל צ  ל מֹוֵעד א  בשלב זה הוא יורד ומתגלה לפניהם . מגיעים אל אוהל מועד שלושהה". אֹהֶׁ

ח ָהאֹהֶׁל", בעמוד ענן תַׁ יֲַׁעמֹד פֶׁ נ יה ם", משם הוא קורא אליו את מרים ואהרן לבדם". וַׁ אּו ש  י צ  מן הדברים האלה ". וַּ

ועם קריאת אלוהים מתוך עמוד הענן יצאו אהרן , אהרן ומרים נכנסו לאוהל מועד כאשר צוו, ניתן להבין כי משה

אוהל  בתוךקריאת אלוהים ויציאת אהרן ומרים מלמדת על כך שהם שהו יחד עם משה . ל פתח האוהלומרים א

ברוב הסיפורים אף (. 3כ  ,01, 5יד ' במ: למשל)מופיע אהרן , כי בכל סיפור שמוזכר בו אוהל מועדזכיר נ. מועד

: ב0238ליונשטאם ( )08, 00, 02יז , 05, 2יז , 2, 4י ' וי)יש זיקה מובהקת בין אוהל מועד לדיני הכהונה 

                                                
305

אלימה וקשה ביותר , תגובת אלוהים היא מהירה', בקדושה ובכוהני ה', בכל הקשור לפגיעה בה, בסיפורי הנדודים במדבר  

 (. 0−00טז ' במ; 2−00לב ' שמ)וכך גם ביחס לפגיעה במשה (. 0−0 י' וי; 11−15טז , 10−13טו ' במ)
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514.)
306
ובספרי , (01טז , 01, 8, 0ג ' וי; 40לט , 02לה ' שמ)בספרי שמות וויקרא עובדי המשכן הם אהרן ובניו  

 02י , 0−11ד , 42, 5−3ג , 48−54א ' במ)במדבר ודברים מצטרפים הלויים למשפחותיהם לעבודה במשכן 

לענייננו משמעותית העובדה שמרים (. 18, 01ג  ;50א ' במ)תפקידים הכניסה לאוהל מועד מוגבלת לבעלי (. ועוד

ולעונשים שיוטלו עליה , אפשר לקשור עניין זה לתפקידים שמילאה. נמצאת בתוך האוהל המקודש לאלוהים

 . בהמשך

  

ה" י ב מש  ד  ב  עַּ ר ב  ב  דַּ ם ל  את  דּועַּ ֹלא י ר   (1יב ) "ּומַּ

.ואהרן נשמעת כפסק דין תגובת אלוהים במהלך ההתגלות למרים
307
הוא נוזף בשניהם על שהעזו לדון במעמדו של  

ר ִשְמעּו: "ביחס אליהם בפרטו, מתווכים בכלל/משה ומסביר להם את מקומו המיוחד של משה ביחס לנביאים -וַׁיֹאמֶׁ

בֶׁ -נָא ְדָבָרי ִאם ְתוַָׁדע בֲַׁחלֹום ֲאדַׁ ְרָאה ֵאָליו אֶׁ ה ְבָכל-ֹלא :בֹו-ריְִהיֶׁה נְִביֲאכֶׁם יְהָוה בַּׁמַׁ ְבִדי מֹשֶׁ פֶׁה . ֵביִתי נֱֶׁאָמן הּוא-ֵכן עַׁ

ל בֶׁר-אֶׁ ה ֲאדַׁ ה-פֶׁ ְבִדי ְבמֹשֶׁ ֵבר ְבעַׁ ם ְלדַׁ דּועַׁ ֹלא יְֵראתֶׁ נַׁת יְהָוה יִַׁביט ּומַׁ ה ְוֹלא ְבִחידֹת ּוְתמֻּ ְראֶׁ  (. 3−8יב " )בֹו ּומַׁ

דברי אלוהים נסבים על תפקידם ומעמדם של הנביאים
308
ועל אופן ההתגלות אליהם באמצעות ' י השליח 

אך כבעל מעמד זוטר בהשוואה למעמדו , אלוהים מתאר את הנביא כשליחו. תהליכים מעורפלים של חזיון או חלום

הוא מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי מערכת היחסים שלו עם משה שונה . המיוחד והבלעדי של משה

נבחר להיות איש " עבדו"משה . המוסרים את דבריו לעם, ם כוהנים ונביאיםמהקשר שלו עם שליחיו האחרים וע

נַׁת יְהָוה יִַׁביט"בביטוי . וניתנה לו הזכות הייחודית לפנות אל אלוהים ולדבר עמו פנים אל פנים, אמונו מציג " ּוְתמֻּ

                                                
306

 .215−287: ב7297ליונשטאם  –' משכן ה, על אוהל מועד  

 

307
כך למשל בפרשת בנות . 'משמש במקרים שונים במהלך המסע במדבר כמקום שבו מתנהל משפט לפני ה" פתח האֹהל"  

ֹ "בדיון בסוגיית (. 0−00כז ' במ)צלפחד  כי אוהל ( 010: 0111)מציעה מאיירס ( 00א ב "שמ; 8לח ' שמ" )באותהנשים הצ

הערה  13' עמ –" הנשים הצֹבאות"על )מועד היה נגיש לגברים ונשים אשר הגיעו אליו כדי להתייעץ ולקבל תגובה מאלוהים 

41.) 

308
יֲאֶכם ה"   ם יְִׁהיֶה נְבִׁ היינו שייך ', אם יהיה נביאכם ליהוה'גם תרגום השבעים מתר. פסוק זה אינו ברור(: 9יב ' שמ..." )'אִׁ

 (.85: 7212)ופרידמן  (501: [0221] 0222)קרוס כך מפרשים גם . משמע נביא אמת', לה
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רה זו של משה הגד. אותוהוא מגדיר גם כנאמן ביתוש ,אלוהים את מערכת היחסים האישית שבינו לבין משה

.את הפונקציות המנהיגותיות בתחומים השונים שאלוהים הפקיד בידיו, סביר להניח, כוללת" נאמן"כ
 309

  

אך ניתן להניח כי , על משה שניהלה מרים עם אהרן" הפרטית"אלוהים התערב בשיחה , לכאורה

שנאמרים הברורים  םדבריה. מכיוון שזיהה בתלונת מרים כלפי משה ביקורת עקיפה עליו עצמו ההתערבות נעשתה

את יחס האל כלפיהם ומבהירים להם כי מעמדם הוא משני ביחס למשה בהיררכיה המנהיגותית  להםמסבירים 

מתוך דברי אלוהים והסבריו ביחס להגדרת הנביא   ,על אף שהדברים אינם נאמרים במפורש(. 031: 0238קוטס )

אך הם אינם ניצבים באותו המקום בהייררכיה עם , ית כלשהיאורקול/עולה כי גם למרים ואהרן פונקציה נבואית

 (.053: 0281 וילסוןו' ר )משה 

 

  העונשים

ת . "רק על מרים. ועונש מוטל על מרים, ניתן גם גזר הדין, לאחר פסק הדין, בהמשך ההתגלות עַׁ ְוִהּנֵה ִמְריָם ְמצֹרַׁ

ָשלֶׁג ".ּכַׁ
310
שים שמוטלים עליה מלמדים כי דבריה נתפסו ככל והעונשים הק, היא מיידית התגובת אלוהים כלפי 

אך בעיקר יש , תלונת מרים הייתה אמנם קריאת תיגר על מנהיגות משה. הנראה כחטא גדול וכמרי כלפי אלוהים

אך למעשה הכוונה היא , לכאורה נושא השיחה הוא משה. בה ביקורת וערעור על ההעדפה של אלוהים את משה

ה ְועַׁל-וַׁיִֹּלנּו עַׁל: "נאמר 0 בר ידכך למשל בבמד. למי שבחר בו ובהמשך מבהיר אלוהים , "ַאֲהרֹן ּכֹל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל-מֹשֶׁ

ל: "על מי הם מלינים ֵבר יְהָוה אֶׁ ל-וַׁיְדַׁ ה ְואֶׁ ת-עַׁד. ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-מֹשֶׁ ִלינִים ָעָלי אֶׁ ר ֵהָּמה מַׁ זֹאת ֲאשֶׁ י ָלֵעָדה ָהָרָעה הַׁ -ָמתַׁ

ִלינִים ָעלַׁי ָשָמְעִתיְתלֻּּנֹות ְבנֵי יִׂשְ  ר ֵהָּמה מַׁ , ואילו אהרן, בעקבות השיחה הזאת נענשת מרים (.03−02" )ָרֵאל ֲאשֶׁ

רּו)"שגם הוא השתתף בה  ֹׁאמ  י ה ִדבֶׁר יְהָֹוה ֲהֹלא ּגַׁם ָבנּו ִדֵבר וַּ ְך ְבמשֶׁ ק אַׁ כפי שניתן להבין . יוצא פטור מעונש, "(ֲהרַׁ

דּועַׁ "אליהם ' מדברי ה ם ּומַׁ את  ה ֹלא י ר  ְבִדי ְבמשֶׁ ֵבר ְבעַׁ ִבי ֲאדֹנִי ַאל נָא ָתֵשת ָעֵלינּו "ומדברי אהרן אל משה , "ְלדַׁ

                                                
 
309

י לֹו ַביִׁ : "12א ב "הגדרה זו מופיעה גם לגבי שמואל בשמ  י יֲַעֶשה ּוָבנִׁיתִׁ ְלָבבִׁי ּוְבנְַפשִׁ י לִׁי כֵֹהן נֱֶאָמן ַכֲאֶשר בִׁ ימֹתִׁ ת נֱֶאָמן ַוֲהקִׁ

ְתַהֵּלְך לְִׁפנֵי י ָכל-ְוהִׁ יחִׁ ים-ְמשִׁ יא ַליהָוה... יְִׁשָרֵאל -ַויֵַדע ָכל: "וגם, "ַהיָמִׁ ' מכל נבחרי ה(. 50א ג "שמ" )כִׁי נֱֶאָמן ְשמּוֵאל ְלנָבִׁ

 (.57כה , 78א כב "שמ)' שמואל ודוד נקראים נאמני ה, לתפקידי הנהגת ישראל רק משה

 

310 
עניינו צבע " מצורעת כשלג"יש חילוקי דעות בין הפרשנים האם התיאור . 772' עמ, "צרעת"על ה –" מצרעת כשלג" 

: על ההיסטוריה של הצרעת(. 7הערה  815: 7272רובינסון ; 797, 75: 7275ברנר )צורת הקשקשים או המרקם , הנגע

מילגרום ; 771−777 ;118−117: 7215טס ; 81−27: 7299ווילסון ' ק: על הצרעת במקרא ובמזרח הקדום; 7272וויטלי 

 . 97−72: 5077אברהם ; 197−772: 7227
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ר  ָטאת ֲאשֶׁ ר  נֹוַאל נּוחַׁ אנּווֲַׁאשֶׁ טָׁ וממילא כשותפים לתחושת , הן מרים והן אהרן מוחזקים כשותפים לשיחה, "חָׁ

, ולא אל האלוהים, ומיהר לפנות אל משה, לקח מן השיחהנראה כי אהרן היה זריז בהפקת ה. האיום על מעמדם

ניתן ללמוד כי אין הוא , (00לב ' שמ" )עגל הזהב"למשל בפרשת , מתיאורים אחרים של אהרן. בבקשת סליחה

אהרן : וכך גם במקרה הזה. ווממהר להודות בטעות ולבקש את סליחת, נוהג לערער על מנהיגותו וסמכותו של משה

" אדני"ומאשש זאת באמצעות פנייה אליו בתואר , למשה" נביא"כ, א מכיר במעמדו המשני למשההבהיר מיד שהומ

ר ָעׂשּו : "רק העם הוא שנענש שםתולה אהרן את מעשיו בעם וגם  "עגל הזהב"בפרשת ) ת ָהָעם עַׁל ֲאשֶׁ וַׁיִּגֹף יְהָֹוה אֶׁ

ר ָעָׂשה ַאֲהרֹן ת ָהֵעגֶׁל ֲאשֶׁ תשובה לשאלה מדוע אהרן לא נענש קשורה לתפקידו כי ה סקנפלד מציעה (.15לב , "אֶׁ

בהתאם לחוקי הטהרה החמורים ביחס  ,ללא פגם, וטהור" נקי"עורך יש עניין להשאיר את אהרן /למחבר: ככוהן

 (.50: 0228)לכוהנים 

ה ִבי ֲאדֹנִי ַאל נָ " –לאחר שאהרן ממהר לבקש ממשה לסלוח לשניהם על חטאם  ל משֶׁ ר ַאֲהרֹן אֶׁ א וַׁיֹאמֶׁ

ר ָחָטאנּו ר נֹוַאְלנּו וֲַׁאשֶׁ ָטאת ֲאשֶׁ משה תפילה קצרה ותמציתית שבה הוא מבקש  משמיע –( 00יב " )ָתֵשת ָעֵלינּו חַׁ

, בהשוואה לקוצרה היחסי של השיחה(. 01יב " )ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּה: ""צרעת"מאלוהים לרפא את מרים מה

" 'יריקת ה" – 04−05; "צרעת"ה – 01יב )מרים  מתבלטת ההרחבה היתרה שבה מתואר העונש החמור של

, על השלכותיה) "צרעת"הוענשה דווקא בהיא ומדוע , מדוע רק מרים: שתי שאלות עיקריות מתעוררות(. והבידוד

 (. וגם הן בבחינת ענישה, שיפורטו

 –יזי באופן פ, "צרעת"מחלת ה –באופן פיזיולוגי : בפגיעה אישית וציבורית חמורה יםמתבטאים עונשה

. בפני בתו( האב)במעין קללה מאגית המדברת על יריקת האל  –ובאופן מילולי , הרחקה מן המחנה לשבעה ימים

. באבדן המעמד –ולמעשה , מתבטאת בקלון ובהשפלה פומבית "צרעת"הפגיעה הקשה ביותר שבאה בעקבות ה

 .תה של מרים כממלאת תפקיד פולחנידמומאפשרים תובנות נוספות על  ו והשלכותיוחומרת, "צרעת"הניתוח עונש 

  

  במקרא וחוקי טומאה וטהרה "צרעת"מחלת ה

" הביתצרעת "ומתייחסת גם ל ,אדם בבניחמורים וקלים  ,צרעת המקראית היא שם כולל לנגעי עור שוניםה

המוכרת כמחלת )אינה מחלת הצרעת של ימינו ככל הנראה המקראית  הצרעת(. 14−52יד ' וי" )הבגד תצרע"ו

: 7222דאגלס ; 70−77: ב7222אבישור ; 12−19: 7272לוין )סוג של מחלת עור פטרתית אלא היא  ,(נסןה

היא מחלה כרונית , "צרעת אפריקאית"המכונה גם , הצרעת המקראית ניתנת לריפוי ואילו מחלת הנסן (.777−772
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ב בויקרא המחלה פוגעת לפי הכתו. 50-ותחילת המאה ה 72-חשוכת מרפא המטופלת בהצלחה רק מסוף המאה ה

המובא כתסמין , שינוי צבע השיער במקום הנגוע". צרעת אפריקאית"מה שאין כן ב, כלי בית וקירותיו, גם בבגדים

לא נזכרת בספרות המקראית אחת , כמו כן. אינו מוכר במחלת הנסן, (1−8יג ' וי)של הצרעת המקראית של 

(.בהונות, אצבעות, אף, אוזניים) נשירת אברי גוף –התופעות הקשות של מחלת הנסן 
311
" צרעת"נראה אם כך שה 

  312.ברוב במקרים אינה הצרעת האפריקאית, ובכללה צרעת מרים, הנזכרת במקרא

. ונחשבה לסוג של טומאה, לוותה בתרבויות המזרח הקדום בסטיגמה חברתית שלילית" צרעת"מחלת ה

, הורחק מן החברה לפרק זמן "צרעת"מי שחלה ב. האדם הטמא הפריע לסדר החברתי ולכן נחשב כמסוכן לחברה

, ולכן היה צורך להרחיקם פיזית ולנדותם, לפי המקרא המצורעים נחשבים לטמאים. עד לשלב הריפוי של המחלה

 (. יד−יג ראויק) "צרעת"בהתאם לחוק ה

ול על חריגה מסמכות או חיל – 'נתפסה כעונש על חטא כנגד ה  (וחוליים אחרים)המקראית הצרעת 

והיא נכללת ברשימת הקללות שבספר , (03−00ב כו "דה; 5ב טו "מל, עוזיהוכפי שמתואר בפרשת צרעת )הקודש 

(.15, 02כח )דברים 
313
ומכאן צמחה , גלס טוענת כי לפי התפיסה המקראית הקדושה היא תכונה של האלוהותאד 

וחלק ניכר , מנהגים שונים בתורהחשיבות הקדושה והטהרה מתוארת בחוקים וב. תפיסת הקדושה ככליל השלמות

הנבחרים (. 24−23: 0114)מוקדש לתיאור מקיף של השלמות הגופנית ובמדבר ויקרא  יספרהספרות הכוהנית במ

 צמח-כהן)חויבו בשמירה מיוחדת על טהרתם וקדושתם , ובמיוחד הכוהנים, למשרות של משרתי האל בקודש

מתוך . 0−05כא ' הן מתואר בויווחד לשמירה על פרישּות הכמערך חוקים מי(. 482: 0111מרסמן ; 085: 0110

הכוהנים ממונים על בדיקת (. יד−יג 'וי)היה נתון בידי הכוהנים  "צרעת"הטקסט המקראי עולה כי הטיפול במחלת ה

והם אחראים על , הם אלה שקובעים האם יש להרחיק את המצורע מהחברה לתקופת הירפאות, נגעי העור ואבחונם

   (.82−010: 0110פארן )מצורע לאחר ריפויו טיהור ה

                                                
 
311

ר ּכֵַּׁמת ְתִהי נָא ַאל"ייתכן כי לכך מכוון הביטוי   חֶׁם ְבֵצאתֹו ֲאשֶׁ  (. 00יב ' במ" )ְבָׂשרֹו ֲחִצי וַׁיֵָאֵכל ִאּמֹו ֵמרֶׁ

312
אברהם ; 771−777 ;118−117: 7215טס : על הצרעת במקרא ובמסופוטמיה; 7272וויטלי : על ההיסטוריה של הצרעת  

 .81−27: 7299ווילסון ' ק; 97−72: 5077

313
". זָכֹור"הוא אחד החוקים היחידים במקרא שבהם נעשה שימוש בציווי ( 2כד )חוק הצרעת המופיע בדיני ספר דברים  

ובשלוש פעמים , (7כ ' שמ" )ַקְדשֹוזָכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת לְ : "מופיע במקרא בדיבר הרביעי מתוך עשרת הדברות" זָכֹור"

א ' יהו)ולגבי כיבוש הארץ ( 71כה ' דב)לגבי זיכרון המלחמה בעמלק , (1יג ' שמ)לגבי איסור אכילת חמץ בפסח : נוספות

מחללי : לדוגמה, והעוברים עליהם נענשים באופן חמור ביותר, הללו מלווים באזהרות חמורות" זָכֹור"כל ציוויי ה(. 71

  (.15−19טו ' במ)השבת קדושת 
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כוללים רחיצה וטהרה של , שנערכו מחוץ למחנה, (ויקרא יד" )צרעת"תיאורי טקסי ההיטהרות מן ה 

יֹות ִצֳפִרים-ְשֵתי"המטוהר וטקס שבו נעשה שימוש ב ז ְוֵעץ ְטהֹרֹות חַׁ רֶׁ ת ּוְשנִי אֶׁ הציפור האחת נשחטת ". ְוֵאזֹב תֹולַׁעַׁ

.נטבלת בדם ומשולחת והשנייה
314
פרה "מזכירים טקסי פולחן וטהרה כמו " צרעת"תיאור טקסי ההיטהרות מה 

ּמה האלמנטים הדתיים . אינו עוסק בעניני רפואה בלבד" צרעת"וניתן לשער כי ריפוי ה, ושילוח השעיר לעזאזל" אדֻּ

 . מאגי-טקסי-ם במישור הדתימאגיים מעידים שכדי להסיר את מעמד הטמא ולאפשר לו לחזור לחברה נעשים טקסי

 

 הרחקה מן המחנה 

שטחי ההפקר , המדבר, השדה –בתרבויות המזרח הקדום נתפסו המקומות שמחוץ ליישוב הקבע או המחנה המוגן 

(. 40−50: 0100אברהם )וכמקומות שיש בהם טומאה , כמקומות מסוכנים שבהם שוכנים שדים וכוחות דמוניים –

שהוא , בין עולם התרבות לבין העולם נטול התרבות, כהפרדה בין הטהור והטמא ההרחקה מן המחנה נתפסה גם

.פראי ומסוכן, תחום מופקר
315
אנשים שחלו במחלה או  בידודאלא גם לשם , הרחקה לא נעשתה רק לצורכי ענישה 

 .לקו בהפרשות שונות שנתפסו כטומאה

רוכה תמיד במניין של שבעה ימים יד מלמדים כי ההיטהרות הייתה כ−חוקי הטומאה והטהרה בויקרא יג

אלא גם פרק זמן המאפשר , אלטר מציין כי שבעה ימים של ריחוק ובידוד אינם רק לצורכי ריפוי(. או מכפלתם)

, מן החברה כמעשה ענישתי כל אדם הרחקתו של(. 244: 0118" )טריותה"לתחושת הבושה לאבד במקצת את 

ברה עם תום ההרחקה היה כרוך בטקסי טיהור שנעשו בידי כוהן תהליך החזרה לח. מורחקאת ה תביישומ משפילה

  (.0−8יד ' וי)

 

 וטהרה טומאה

לתרום להסבר  יכולים 'נגעי עור וכד מומים, מחלות, טומאה וטהרההקשור  בכלהמחמירים ביחס לכוהנים  החוקים

 . מרים של" צרעת"ה עונשמשמעות  סביב מתעוררותה השאלות של ולהבנה

                                                
314

 .משווה את ציפורה לציפורים המשמשות בטקסי טיהור של המצורע 3ב ' לשמ (א לב"פר)רבה שמות מדרש    

315
לבני אדם ולכל דבר , לעצמים, נעשה בו שימוש ביחס למקומות. הבדלה, ש הוא הפרדה"אחד המובנים של השורש קד  

 (.BDB :717−711)הקשור באל 
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אבל , בני ישראל אינם נדרשים להישמר מטומאת גוף( טו−כמפורט בעיקר בויקרא יד) ההתורלפי חוקי 

כעולה , הוא אינו יכול להשתתף בזבחים למשל)ובקהילה  המשפחה בתוך, קודשעם המגע א מנודה ואסור בהטמ

( 0−2כב , 0−05כא ' וי)חוקי הטומאה והטהרה המחמירים של הכוהנים (. 120: 0235 שמאי בן( )3ט ' מבמ

ואיסור מנהגי אבלות שיש בהם פגיעה ( למעט בני משפחה)הימנעות מקרבה למתים , כוללים שמירה על טהרת גוף

ציוויי , איסורי אכילה, וכן החמרות בדיני אישות, (5−3כא ' וי)שריטת הגוף , גילוח הזקן, בגוף כמו תלישת שיער

.פרישות ועוד
316
" בת כהן"בעיקר , שעניינם בני משפחת הכוהןבמקרא נמצא גם חוקים ביחס  לטומאה וטהרה  

 . ניתן אולי להסביר את עונש מרים בהקשר הזה(. 00−01כב ' במ)

 

 עונשי מרים בפרשנות 

שהופיעה אצל משה באחד האותות שניתנו לו במעמד הסנה הבוער כדי  "צרעת"מרים דומה בתיאורה ל" צרעת"

בשני (. 'יום מרומז לנוכח סירובו להיענות מיד לבקשת האולי כא; 3−2ד ' שמ)לשכנעו לקבל את שליחות האל 

לפי דברים רבה . מיד "צרעת"אך במקרה של משה אלוהים מסיר ממנו את ה, "צרעת"המקרים אלוהים גורם ל

וכך מפרשים . על מרים כדי לשמש דוגמה לדורות הבאים להיזהר בלשון הרע "צרעת"הוטל עונש ה, (יג, פרשה ו)

אך אינו פוטר את אהרן מאשמה בסוגיית , ה האחרון מבקר בחריפות את מרים על חטאהז. ע"י וראב"גם רש

אלא עניין זה , לפי נות מרים ואהרן לא נענשו על תלונתם ביחס למעמדו המיוחד של משה". האשה הכשית"

" כשיתהאשה ה"הוטל על מרים דווקא בגלל התבטאותה בנושא  "צרעת"כי עונש ה טועןהוא . הסתכם בנזיפה בלבד

לדעת טריבל נענשה מרים על היחס (. 20−21: 0238)ועל שהייתה הדוברת הראשית בחלקה הראשון של השיחה 

הביקורת של מרים כלפי האישה הכושית נוגעת בנושא הטומאה , לדבריה. הגזעני שהפגינה כלפי אשתו של משה

טוענת , לכן. בגלל צבע עורה" הטמא"בפי מרים מלמד שהיא רואה אותה כ" האישה הכושית"הביטוי . והטהרה

: 0224"( )כשלג)"שצבעה לבן , שאחזה בה "צרעת"נענשה בכך שהיא עצמה הפכה לטמאה בעקבות ההיא , טריבל

או  הצורה את אלא, צבע הנגעאת מתאר  אינו" מצרעת כשלג" ביטויבניגוד לטריבל טוענת ברנר שה(. 022−022

: 0223)פרדס , (004−003: 0221)ל אפיון וג (.797, 75 :7275ברנר )שהוא מעין קשקשים  ,שלוהמרקם 

                                                
316

נזכיר את חוקי שמירת טהרת הכוהנים וצוות עובדי המקדש בתרבות החיתית שגם הם מחמירים ומפורטים לשם השוואה   

 (.002−000: 0222מקמאן )מאד 
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, מצביעה על היחס הפטריארכלי, למרות חלקו של אהרן בשיחה, ואחרים מציעים כי הענשת מרים בלבד( 04−05

 . כלפי נשים המבקשות מעמד ותפקידים במרחב הציבורי, האנדרוצנטרי

מרים , לדבריה. מרים ר שונה לעונשמתנגדת לפרשנות הזאת ומציעה הסב( 032−021: 0111) פישר

קורח )כפי שנענשו מורדים אחרים , עונש מוות על המרי שגילתה כלפי משה ואלוהיםבהייתה אמורה להיענש 

בהקשר במדבר ושל בני ישראל עוד טוענת פישר כי בהקשר הכללי של מחזור הנדודים (. טז 'במ ,ועדתו למשל

זאת בדומה למשה . בחטא שחטאה ,מרים לפני הכניסה לכנען את מותלקשר עולה הצורך  ,במדבר יבהספציפי של 

שלושת שלדעת פישר הסיבה לכך  ."מי מריבה"שכניסתם לכנען נמנעה בעקבות החטא שחטאו בפרשת , ואהרן

כי כל מי שגילו עולה  ,בהיגד האלוהי הנאמר לאחר פרשת המרגלים קשורה ,את חייהם במדבר מסיימיםהמנהיגים 

מדבר יב בשיחת התלונות ב(. 03−15יד ' במ ;למעט כלב בן יפונה ויהושע בן נון)ה לא ייכנס לכנען על עשרים שנ

 (.020−020: 0111) לבדה נושאת בעונשהיא וזו גם הסיבה לכך ש( 'מרי נגד ה)מרים מציגה את חטאה של 

  

 חדשה קריאה –עונשי מרים 

 אהרן ותפקודו ביחס לעונש מרים 

ּנ ה  "... ָשלֶׁגִמְריָ ו ה  ת ּכַׁ עַׁ ֹׁן  ם ְמצֹרַׁ ן ַאֲהר י פ  לוַּ ת ִמְריָם-אֶׁ עַּ ֹׁרָׁ צ ּנ ה מ  ה   תהעיקרי דמותבשלב זה הופך אהרן ל(. 01יב " )ו 

והן את נקודת המבט של אהרן , (הראשון" והנה)"התיאור מציג הן את נקודת המבט מטעם המספר . בדרמה

,(השני" והנה)"
317
את מבטו : "מצרעת"רן ואת הנראּות של מרים האת הראייה של אה –" המבט"ומדגיש כך את  

לאור תפקידו , אלא גם ובעיקר, ("מצרעת"כמי שמתבונן באחותו ה)של אהרן ניתן לפרש לא רק במישור האישי 

,"מבט חודרני"כ, של אהרן
318
. ובנגעי עור אחרים "צרעת"מבטו הקליני של כוהן שיש לו הסמכות לטפל במקרי  

: 0101ברתור ) מכריז עליו כטמא ומורה על בידוד וטיהור, לאחר בדיקה מעמיקההן מבסס אבחנה של הנגע והכ

84−85 ;043−042.)
319
  

                                                
317

מופיעה בצמוד למילים " הנה"כאשר (. 58' עמ 83הערה ) "והנה"-מבט המספר מתבטא כאן בפסוקית הכרה הפותחת ב  

 (32−21: 0113סוצקובר )נושא הראייה  י היא מחזקת ומדגישה את"הנגזרות משורש רא

 
318

 . 91−17: 7211לאקאן : על המבט החודרני ראו 

319
כאמצעי " נקודת מבט"להדגמת השימוש ב( 789−787: 5071)מבטו של הכוהן בטיפולו בנגעים מובא אצל ברתור   

 .עיצוב ספרותי בחוק המקראי
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ר : "בתחילה הוא פונה אל משה. אהרן מבקש לעזור למרים ומתחנן עבורה ָטאת ֲאשֶׁ ַאל נָא ָתֵשת ָעֵלינּו חַׁ

ר ָחָטאנּו היקרויות רבות  "חטאת"למילה . ם הייתה חטאומודה כי השיחה בינו לבין מרי, (00יב " )נֹוַאְלנּו וֲַׁאשֶׁ

: BDB( )ועוד 02ב יב "מל; 02כג , 12ז ' וי)בהקשר של אחד מסוגי הקרבנות הבאים לכפר על חטאים 

ומדגיש בכך עד כמה הוא , במובן חטא גדול כלפי אדם ואלוהים" חטאת"אהרן משתמש פה בצורה (. 118−101

ומתפקד במהלך האירוע , רן נראה שהוא אינו חושש לפגיעה במעמדומאופן התנהלותו של אה. מתחרט על השיחה

הוא כנראה גם מרגיש מידה מסוימת של אחריות למצב שאליו נקלעה . הדרמטי הזה ככוהן מומחה בעל ניסיון

. ההיררכיה בין מרים ואהרן מתבהרת בשלב זה. אל אלוהים ומבקש להביא לריפוי מרים" צועק", משה נענה. מרים

פונה לטיפול , ככוהן אשר זיהה את הנגע, והוא, זקוקה לעזרתו, היא עכשיו כפופה לו. שותקת, "אחות אהרן", מרים

שתי הדמויות הגבריות . מבקש ממשה הרם ממנו בדרגה לסלוח למרים ומשכנע אותו להתפלל לאלוהים עבורה –

מרים תיעלם  .טקסי לצד משה-ניאהרן הוא הכוהן העוסק בפן הפולח, משה הוא המנהיג –עוסקות בטיפול במרים 

.מהנהגת בני ישראל
320
  

" נביאה"מ, באופן פתאומי וברגע אחד הופכת מרים מאישה עצמאית וסמכותית שאלוהים מדבר אתה

המשמעות של גזר הדין שהוטל על מרים . "צרעת"לאישה שאלוהים מעניש ב, ושותפה להנהגה לצד משה ואהרן

היא . "צרעת"מרים אינה רק חולה ב. המורכב מקטגוריות שונות, מתהיא מעבר מיידי למצב של השפלה מועצ

ר ": המתאר את גורלה בדימוי חידתי המדמה אותה לוולד מת, נתונה כעת לשיפוטו ולחסדיו של אהרן הכוהן וַׁיֹאמֶׁ

ה  ל משֶׁ חֶׁם ִאּמֹו וַׁיֵָאֵכל ֲחִצי ְבׂשָ ... ַאֲהרֹן אֶׁ ר ְבֵצאתֹו ֵמרֶׁ   .(00−00יב " )רֹוַאל נָא ְתִהי ּכֵַּׁמת ֲאשֶׁ

. מחוללת היפוך במעמדה של מרים "צרעת"פרדס גורסת כי הדימוי שבו משתמש אהרן מבהיר כי ה

או עובר נֶׁפֶׁל שבשרו מתכלה , תינוק מת: ואף גרוע מזה, מדמות של אם לאומית היא הופכת להיות כעין תינוק

ֹ מ"ניתן להניח כי דימוי זה קשור לכך שבמקרא ה(. 04−05: 0223) ומורחק מן החברה ומכל , משול למת "רעצ

היא נחשבת ליצור , ומורחקת מן המחנה "צרעת"בכל עוד היא נגועה : כך גם מרים. התפקידים שמילא טרם מחלתו

אשר  "צרעת"מוכה ה(. 83−82: א0110מלול )ומשולה למי שהוא ספק חי ספק מת , טמא הנמצא במקום מסוכן

נראה שלימינאליות זו עומדת . ליצור לימינאלי והופך, תפס כאדם חסר זהותמיושב נהורחק מן החברה למקום לא 

                                                
 
320

 (.720' עמ)מתבצעת לטענתי גם ביחס לציפורה פולחני מאהרן -ניסיונות להרחקת אישה הקשורה לפן הטקסי 
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.בבסיס הדימוי שבו משתמש אהרן לתיאור מרים
321
בין החיים  נמצאתגלס מתארת את מצבה של מרים כמי שאד 

 נמצא, חסר זהות, היא דמויית ולד שבימיו הראשונים הוא עדיין חסר שם" מצֹרעת"המרים (. 000: 0221)והמתים 

.ועלול למות, בתחום בלתי מוגדר
 322

  

במילים . את דימוי הוולד המת ניתן להסביר גם בהקשר הכוהני של טומאת המת האסורה על הכוהנים 

דבר שיכול , טמאה כל חייהחולה ואהרן מבקש ממשה לא להוסיף על עונשה של מרים כדי שלא תישאר , אחרות

דוגמה למצב כזה מצויה בתיאור . באופן קבוע ותיחשב למת לגרום לכך שהיא תהיה מורחקת מהחברה וממשפחתה

והוכה ' הקטיר על מזבח הקטורת במקדש ה, שנכנס לתחום המקודש למרות אזהרות הכוהנים, המלך עוזיהו

נאלץ להעביר את המלוכה לבנו יותם  עוזיהו. פגיעה בקדושההחריגה מתחומו והעונש על היא  "צרעת"ה. "צרעת"ב

(.03−00ב כו "דה; 5ב טו "מל" )ָחְפִשיתבית הַׁ "ולהתבודד ב
323
 

המחוקק לשמר בתודעה מבקש " זכור"במצוות  ."כורזָ " מרים נזכרת בספר דברים במצוות" צרעת"   

נקשר בסוגיית הסמכות וההימנעות מערעור  זה של מריםאזכור (. 012: 0101ברתור )אירועים מכוננים מן העבר 

ָצרַׁ : "עליה ר ְבנֶׁגַׁע הַׁ ת ִלְשמֹר ְמאֹד ִהָשמֶׁ רּו עַׁ מ  ש  ם ת  ית  ּו  ר צ  י ם כֲַּאש  ו  ל  ֲֹׁהנ ים הַּ כ כ ם הַּ ת  ר יֹורּו א  ֹׁל ֲאש  לֲַּעשֹות כ כ ו 

ְך ְבֵצאְתכֶׁם ִמִּמְצָריִם: לֲַּעשֹות רֶׁ יָך ְלִמְריָם בַׁדֶׁ ר ָעָׂשה יְהָֹוה ֱאֹלהֶׁ  תמשמש המצווה לזכור(. 8−2כד " )זָכֹור ֵאת ֲאשֶׁ

מדגיש ו ,רים ונשים כאחד להתרחק מהתחום המקודש המיועד אך ורק לבעלי תפקידים שהוקדשו לכךכאזהרה לגב

  .את בלעדיות סמכותם

 

 

                                                
321

ְוִכי יִּנָצּו ֲאנִָשים ְונָגְפּו ִאָשה : "00−01כא ' משפטי ניתן ללמוד גם משמ/דתי" משולל ערך"ולד כ/על מקומו של העובר  

ר יִָשית ָעָליו בַׁעַׁ  יָה ְוֹלא יְִהיֶׁה ָאסֹון ָענֹוש יֵָענֵש ּכֲַׁאשֶׁ ן ִבְפִלִליםָהָרה ְויְָצאּו יְָלדֶׁ חַׁת . ל ָהִאָשה ְונָתַׁ ָתה נֶׁפֶׁש תַׁ ְוִאם ָאסֹון יְִהיֶׁה ְונָתַׁ

 (. 025−023: 0111מאיירס )הקנס והעונש הם רק ביחס לאישה ההרה ולא ביחס לוולדות ". נָפֶׁש

 

322
שתמש משה שבו מ, "קברות התאווה"אפשרות נוספת היא לראות בדימוי הוולד מפי אהרן המשך לדימוי קודם בפרשת  

משה מסרב לשאת לבדו את תלונות (. 75יא ' במ)ואת העם הוא מדמה לתינוק , במטאפורה של אישה יולדת לתיאור עצמו

 .והוא משתמש בה במטאפורה של אב, תשובת אלוהים אינה מבוששת לבוא. העם ומעביר את הטיפול בעם לאלוהים

  

323
 (. 24−25: 0100אברהם )ובר כנראה בצרעת אפריקאית במקרה שלו מד. על עוזיהו מסופר שלא נרפא ממחלתו  
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 ביחס לעונש מרים  ותפקודומשה 

א נָׁא לָׁה" פָׁ ל נָׁא ר   (13יב " )א 

חלות על באה לידי ביטוי האמונה כי האלים הם אלה המביאים את המ, כמו בשאר תרבויות המזרח הקדום, במקרא

דוגמה למוטיב האל  .והם גם אלה המביאים לחולים מרפא –בדרך כלל בשל חטאים ומעשי כשפים  –בני האדם 

ָך" :לבני ישראל' כמרפא נמצאת בסיום תיאור הברית בין ה . 1קמז , 1קג ' וכן בתה, (03טו ' שמ" )ִּכי ֲאנִי יְהָוה רְֹפאֶׁ

 נָא ְרָפא נָא ֵאל: "ופונה בבקשה לאלוהים שירפא את מרים אשר נעתר לבקשת אהרן, כך משתמע גם מדברי משה

ניתן לשער שזו נוסחה קדומה של תפילה או לחש שהייתה נאמרת במהלך )ביטוי הנשמע כנוסח השבעה , "ָלה

 (. ניסיונות ריפוי

על השאלה מדוע אהרן אינו מבקש בעצמו מחילה ורפואה מאלוהים אלא פונה למשה משיב קויפמן 

או נגעי עור אחרים אינו מתבצע על ידי הכוהן אלא בידי איש אלוהים או  "צרעת"שריפוי ה( 542−550: 0252)

ישעיהו את ; (0−04ב ה "מל)אלישע מרפא את נעמן : הוא מסתמך בהסבר שלו על סיפורי נביאים מרפאים. נביא

הערה  023: 0112)הן וגם הנביא הכוגם בריפוי יכול להיות ' הרן טוען כי נציג ה(. 00לח ' יש; 2ב כ "מל)חזקיהו 

0 .) 

יכול לעזור רק משה ומבין שהמשני בהיררכיה לצד משה ניתן לומר שבאירוע הזה אהרן מפנים את מעמדו 

שריפוי ( וידע מניסיון אישי)תפלל משה לאלוהים מתוך אמונה לבקשתו מ .'ה" נאמן"בהיותו כוהן בעצמו ו למרים

( 3−2ד ' שמ" )הסנה הבוער"כפי שנעשה לו עצמו במעמד , מרים רפא אתל לנתון בידי אלוהים והוא יכו "צרעת"ה

שמשה אינו יש להדגיש (. 0−04ב ה "מל, סי גם בסיפור צרעת נעמןמתואר במקרא כמעשה נִ " צרעת"ריפוי ה)

משה , כפי שמתואר בסיפורי המסע במדבר. אלא רק רפואה למחלתה, מבקש מאלוהים מחילה שלמה עבור מרים

גם כאשר הוא ואהרן נענשים בפרשת מי )נו מערער על העונשים שמטיל אלוהים על מי שמעורר את כעסו אי לרוב

ההפצרות של אהרן הביאו אותו להתפלל (. 00כ  'במ', הוא מקבל את החלטת ה מריבה בכך שלא ייכנסו לארץ כנען

 .אך באופן חלקי בלבד ,נעתר לתפילת משה' ה. עבור מרים ולהשאיר בידי אלוהים את ההחלטה על גורלה
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 ת משהתגובת אלוהים לבקש

ק ְבָפנֶׁיָה "אלוהים מגיב לבקשת משה בהיגד  אולם , משמעותו ביחס למרים אינה ברורה(. 04יב ..." )ְוָאִביָה יָרֹק יָרַׁ

 . שמדובר במטאפורה שעניינה השפלהר ברו

יריקת עונשין , יקה בפני מריםיר –מרים כביטוי פיזי של הקללה המטאפורית  "צרעת"פרדס מפרשת את 

מייצגת במטאפורה הזו את עם , המדומה כאן לבת סוררת, שמריםמציעה גלס אד(. 05: 0223)הוא האל , של האב

תיאור זה (. 022, 022: 0221)מעניש את העם על חטאיו שוהאב היורק בפניה של בתו מייצג את אלוהים , ישראל

לכינויי  צטרףמ, כפי שהיא מוצגת בדימוי, נענשת בידי אביהש( הפעם כבת, שוב כדמות חסרת שם)של מרים 

רמז  ישבדימוי מרים לבת כי  הציעניתן ל .על סמך הזיקה לגברים שבמשפחהנקבעת בעיקר זהותה : "אחות"ה

 .  'של ה" בניו"מנהיגים אחרים במקרא מכונים שם שמשה וכ ,'של ה" בתו"פולחני כ−לתפקידה הדתי

ייתכן שניתן להסביר  בפנים את היריקה המטאפורית .צון להשפיל את מריםר נראה כי יש בענישה

חלק מטקס של השפלת ( ממשית, פיזית)מהווה יריקה בחוק זה  .בחוק הייבום המופיעש באמצעות השוואה ליריקה

את יורקת בפניו ומלווה , האישה היבמה המסורבת חולצת את נעלו של סרבן הייבום(. 2−01כה ' דב)היבם הסרבן 

מדובר בסוגיה רחבה ומורכבת של סירוב למלא ". בית חלוץ הנעל"הסרבן נושא את הכינוי . היריקה במעין קללה

 – זה של מרים וזה של היבם המסרב – בשני המקרים. סירוב שעלול לסכן את הסדר החברתי, אחר חוקים ונורמות

 תבטאזלזול ברצון האלוהי המ)האלוהי  הפרת החוק –של היבם  דוגמהב. יש ערעור על מקור הסמכות האלוהית

בפני , בשני המקרים ניתן העונש באופן פומבי. משהאת  םאלוהי העדפה שלביקורת על ה –של מרים  דוגמהוב, (בו

עונש היבם נעשה לעיני הזקנים ועונשה של מרים מוצג לא רק בפני משה ואהרן אלא בפני כלל בני . מנהיגי החברה

 . ישראל

ניתן לשער , לרגע הזה פעלה לצד משה ואהרן כמנהיגה במעמד שווה או לפחות כשותפה שעד, עבור מרים

ואפשר שבשל כך נקשר ', יצאה כנגד משה בחיר ה, מרים חרגה מתחומיה. שמדובר בהשפלה וקלון קשים ביותר

רק  נוגע לא" זכור"במצוות האפשר שאזכור מרים , כלומר. בחוק הצרעת בספר דבריםבאזהרה של מרים שמה 

. המודגשת בלשון החוק, אלא גם לעניין סמכות הכוהנים והלויים, (הקשר המובהק והגלוי לעין) "צרעת"בנגע ה

על אף שהכתוב אינו מספר על הקדשה של מרים לתפקיד  ."צרעת"לקתה בולכן  סמכותה מרים חרגה מתחומי

העונש . א במעמד שווה להםמהשיחה בבמדבר יב עולה שמרים מתנשאת לחשוב שהי, כלשהו לצד משה ואהרן

 . וממילא את מקומה, שמוטל עליה מבהיר לה את התנשאותה
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ומרחיק אותה ממנו , פולחני-בתחום הטקסי –פוגע במרים בדיוק במקום החשוב לה  "צרעת"עונש ה

את מצבה החדש של מרים ניתן להסביר בהתאם . היה לה חלקאחרים שבהם כנראה ציבוריים ומתפקידי הנהגה 

שלפיו מצבים לימינאליים של השפלה והרחקה משמשים גם כדי לציין מעבר של אדם ממעמד  טרנרשל  למודל

 (. 005−003: 0114)חדש , חברתי אחד למעמד חברתי אחר

שהעם כולו המתין במקומו עד שנרפאה מרים ושבה  תיאורישראל מעיד ה-בני בקרבעל מעמדה של מרים 

.ורק אז המשיך במסעו –" ףְוַאחַׁר ֵתָאסֵ : "כפי שכתוב –למחנה 
324
היא נעלמת  .קולה של מרים שוב לא נשמע, אך 

ניתן להניח כי הריפוי היה של מחלת . (0כ ' במ) אינה מוזכרת עד למותהו במדבר מסעלחלוטין מסיפורי ה

 .לא הוסיפה למלא תפקידים לצד משה ואהרן, ועל אף ששבה אל המחנה, בלבד "צרעת"ה

  

 מות מרים 

וַׁיָבֹאּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדבַׁר ִצן ": מלמד על הכבוד הרב שרוחש לה העם (0כ ' במ)של מרים  תיאור מותה

ב ָהָעם ְבָקֵדש וַָׁתָמת ָשם ִמְריָם וִַׁתָקֵבר ָשם ש ָהִראשֹון וַׁיֵשֶׁ ".בַׁחֹדֶׁ
325
ג מסיק מכך כי מרים הייתה דמות בעלת "רלב 

ְבנֵי ": צאת עדות למעמדה המכובד של מרים בחזרה המשולשת של אזכור העם בתיאורמוטריבל . עמדה ומשמעות

יחס זה מלמד אפוא על היות מרים מוכרת ופעילה במרחב (. 022−081: 0224) "ָהָעם"ו" ָּכל ָהֵעָדה", "יְִׂשָרֵאל

שכן , ר זמן קצרהיא מתה כעבו, פרדס טוענת כי על אף שמרים שבה למחנה בני ישראל לאחר הירפאה. הציבורי

בימי מנהיגות משה יש צורך להשתיק ולקבור במדבר אישה בעלת כוחות נבואיים אשר מעזה לדרוש מקום מרכזי 

 (. 05: 0223)וסמכותי בהנהגה 

 

                                                
324

ְעתֹו: "ף "נעמן יש שימוש בפעלים מן אס" צרעת"גם בתיאור    -ייתכן שב(. 1, 9וכן , 1ב ה "מל" )ָאז יֱֶׁאסֹף אֹתֹו ִמָצרַׁ

ר ֵתָאֵסף" ועל חזרת מרים ( עמןכמו שנאמר על נ" צרעת"היאספות מן ה)מעיד על ריפוי : יש לפועל תפקיד כפול שכאן" ְוַאחַׁ

 "(. ַהַמֲחנֶה הּוא ְוזְִׁקנֵי יְִׁשָרֵאל-ַויֵָאֵסף מֶֹשה ֶאל: "10יא ' בדומה לבמ, על דרך חבירה)למחנה 

 

 
325

ָהָאֶרץ -ַעָמיו כִׁי ֹלא יָבֹא ֶאל-יֵָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל: "ואין הכתוב נמנע מלתאר את חטאיו, באותו הפרק נזכר גם מותו של אהרן 

ְבנֵי יְִׁשָרֵאל ַעל ֲאֶשרֲאֶשר נָ  י לִׁ יֶתם ֶאת-ַתתִׁ יָבה -ְמרִׁ י ְלֵמי ְמרִׁ  (.58כ ' במ" )פִׁ
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 הדגשיםסיכום ו

ֲהֹלא ּגַׁם "ודבריה עם אהרן " נביאה"ו" אחות אהרן"כינוייה , השתתפותה הפעילה של מרים בחגיגות חציית ים סוף

ולצד , לנוכח זאת. (אך מהותו אינה מפורטת) פולחני שמילאה מרים-מרמזים כולם על תפקיד טקסי" ָבנּו ִדֵבר

, דבריה על האישה הכושית ראויים להתפרש כביטוי לחשש מפני אבדן מעמדה, הערעור על מעמדו הרם של משה

 . אל מול הצטרפותה של ציפורה ובני משפחתה למחנה

פירוט העונשים . נענשת מעידים על החומרה שבה נתפסו דבריההיא שפילים שבהם העונשים הקשים והמ

ביקורת של מרים ואהרן על משה הוההדגשה הרבה על ההשפלה והקלון שבאים בעקבותיהם מבהירים כי דברי 

 על בחירתו במשה וכמרי לא רק כנגד ביקורתכ יד אלוהים נתפסו עלנראה שהדברים הללו  .גרמו לחרון אלוהים

ותואם במידתו את , עונש אירוני וטרגי עד מאוד הואהעונש הכבד שהושת על מרים . משה אלא בעיקר כנגדו

 . סמכותה ומעמדה –היא נפגעת במה שחשוב ויקר לה : המעמד שהיה לה קודם לכן

זו האישה שיוצאת אל . דמותה של מרים יכולה לשמש כמודל מקראי של אישה מורדת וגיבורה פמיניסטית

, (0114באטלר ' ג)בדומה לאנטיגונה . משה כנגד הפיחות שחל או עומד לחול במעמדה בהנהגת בני ישראל מול

מרים (. 00יב " )ַאל נָא ְתִהי ּכֵַּׁמת"דתי של מרים המתואר כ-כך גם מצבה החברתי, שהמרד שלה הביא למותה

של  העונש. לשינוי הן ראויות לכבוד אך בשל ההעזה והניסיון להביא, ואנטיגונה התקוממו נגד ההגמוניה ונכשלו

 .נאלםנעלמת וקולה הניצחון  תשהובילה את העם בשיר מנהיגהה. קשור לטומאה וטהרה ולשירות בקודשמרים 
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 "{מדונים}מדינים אשת"ו יב  ז כָׁ  – המדייניות :רביעי צמד – ז פרק
 

אשת "השנייה זבי ווכהאחת . בצמד הרביעי שתי נשים מדייניות שקולן לא נשמע

בתו של , "המדינית"המכונה  ,זביוכ. דמות סטריאוטיפית מספר משלי, "{מדונים}מדינים

כנראה בהקשר )מובאת למחנה בני ישראל על ידי זמרי , אחד מחמשת נשיאי מדיין, צור

מתוארת " {מדונים}אשת מדינים. "אתו היא נהרגת בידי פינחס הכוהן יחדו ,(פולחני-טקסי

 . שהקשר אתה עלול להביא לאסוןכדמות שלילית 

 

 בת צור זביוכ

 

  "בעל פעור"סיפור כוזבי ופרשת  –מבוא ורקע 

ת ְבנֵי יִ  ה ּוְלֵעינֵי ָּכל ֲעדַׁ ִּמְדיָנִית ְלֵעינֵי משֶׁ ת הַׁ ָחיו אֶׁ ל אֶׁ יְַׁקֵרב אֶׁ ְׂשָרֵאל ְוִהּנֵה ִאיש ִמְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָבא וַׁ

ח אֹהֶׁל מֹוֵעד תַׁ ח . ְוֵהָּמה בִֹכים פֶׁ ח רֹמַׁ ּכֵֹהן וַׁיָָקם ִמתֹוְך ָהֵעָדה וַׁיִקַׁ ְלָעזָר בֶׁן ַאֲהרֹן הַׁ יְַׁרא ִפינְָחס בֶׁן אֶׁ וַׁ

ל ֳקָבָתּה . ְביָדֹו ת ָהִאָשה אֶׁ ת ְשנֵיהֶׁם ֵאת ִאיש יְִׂשָרֵאל ְואֶׁ ָבה וַׁיְִדקֹר אֶׁ ל הַׁקֻּ וַׁיָבֹא ַאחַׁר ִאיש יְִׂשָרֵאל אֶׁ

ּגֵָפה מֵ  ּמַׁ  (.3−8כה ' במ)עַׁל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל וֵַׁתָעצַׁר הַׁ

 

ִּמְדיָנִית"סיפור כוזבי   מעשי אלימותמתאר אחד מן האירועים המתרחשים בעת מסעות בני ישראל המתאפיינים ב" הַׁ

 יםלא תמיד ברור האלימות הסיבה למעשיהמניע או . דמויות פרטניותציבור או כלפי כלפי  ,מובשבידי אלוהים או 

; (04−03ד ' שמ" )חתן דמים"סיפור ב' את התקפת הלמשל נמצא אחרים הסיפורים בין ה. תמסתיים במוו םחלקו

רגימת פרשת ; (0−5י ' וי)פרשת נדב ואביהו בני אהרן ; (יז−טז 'במ)קורח ועדתו פרשת  ;(יב 'במ)מרים עונשי 

 .פולחני-טקסי-לפן הדתי זיקהכל הסיפורים הללו ל(. 01−01כד ' וי)הישראלי המקלל 

ללא שם וללא קול מופיעה דמות נשית , (0−5כה " )בעל פעור"פרשת ל בצמודהמופיע , זביוור כבסיפ

 ,למחנה בני ישראלהמביא " איש מבני ישראל"הסיפור מתאר . עם כניסתה למחנה בני ישראלבידי כוהן שנהרגת 

ָחיו" ל אֶׁ יְַׁקֵרב אֶׁ ִּמְדיָנִית"אישה המכונה  ,ולעיני משה וכל בני ישראל" וַׁ ל מֹוֵעד "בשעה שהם , "הַׁ ח אֹהֶׁ תַׁ . "בִֹכים פֶׁ

ֹ )"כלי נשק לוקח , יוצא מתוך הקהל, מתרחשהצופה ב ,פינחס בן אלעזר בן אהרן הכוהן נכנס אחרי איש , "(מחר

והורג את , מבלי שנאמר כי קיבל ציווי ממשה או מאלוהים לעשות זאת "בהקֻּ "מקום המכונה נית ליישראל והמדי

ּגֵָפה ֵמעַׁל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל"כי בהמשך מסופר . שניהם ּמַׁ  ". וֵַׁתָעצַׁר הַׁ

כה )מתגלה רק לאחר שהאירוע מסתיים ו ,המתוארת בהרחבה, "איש ישראל"ו" המדינית"זהותם של 

נסיכי /אחד מחמשת נשיאי, זבי בתו של צורוהיא כ" המדינית. "(000: 0222דאגלס )מעוררת שאלות  (04−05
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שניהם  ".נשיא בית אב לשמעוני", זְִמִרי בֶׁן ָסלּוא הוא" איש ישראל"ו" בני ישראלאיש מ"והאיש המכונה , מדיין

 .זבי במדייןוזמרי בישראל וכ –נמנים על המעמד הגבוה בקהילתם 

ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלכֶׁם "את המדיינים ולהכות אותם " לצרור"זבי נזכרת שוב בשמה בציווי אלוהים למשה וכ

ר ר-ְּכלּו ָלכֶׁם עַׁלנִ -ְבנְִכֵליהֶׁם ֲאשֶׁ ָּכה ְביֹום-ְדבַׁר ָּכזְִבי בַׁת-ְפעֹור ְועַׁל-ְדבַׁ ּמֻּ ּגֵָפה עַׁל-נְִׂשיא ִמְדיָן ֲאחָֹתם הַׁ ּמַׁ ר-הַׁ " ְפעֹור-ְדבַׁ

זבי ובתגובה על מעשה הרג כ ."פעור-בעל על דבר"זבי למגיפה והציווי האלוהי הזה קושר את סיפור כ(. 08כה )

 : 'אומר ה וזמרי

ת ִקנְָאִתי ְבתֹוָכם ְוֹלא ִפינְָחס  נְאֹו אֶׁ ת ֲחָמִתי ֵמעַׁל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְבקַׁ ּכֵֹהן ֵהִשיב אֶׁ ְלָעזָר בֶׁן ַאֲהרֹן הַׁ בֶׁן אֶׁ

ת ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְבִקנְָאִתי ת ְבִריִתי ָשלֹום. ִכִליִתי אֶׁ  ְוָהיְָתה לֹו ּוְלזְַׁרעֹו ַאֲחָריו. ָלֵכן ֱאמֹר ִהנְנִי נֵֹתן לֹו אֶׁ

ר ִקּנֵא ֵלאֹלָהיו וַׁיְכֵַׁפר עַׁל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל  חַׁת ֲאשֶׁ ּנַׁת עֹוָלם תַׁ  (.00−01כה )ְבִרית ְּכהֻּ

 

שם מופיע התיאור בהבדלים מסוימים המבטאים . 08−11קו ' זבי נמצא בתהווסיפור כ "בעל פעור"הד לפרשת 

ל ְפעֹור וַׁיֹאכְ : "תפיסה אחרת של האירוע עַׁ ּגֵָפהוַׁיִָצְמדּו ְלבַׁ ִתְפָרץ ָבם מַׁ ְלֵליהֶׁם וַׁ עַׁ יְַׁכִעיסּו ְבמַׁ יֲַׁעמֹד . לּו זְִבֵחי ֵמִתים וַׁ וַׁ

ּגֵָפה ּמַׁ ֵלל וֵַׁתָעצַׁר הַׁ ד עֹוָלם. ִפינְָחס וַׁיְפַׁ ב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר עַׁ ֵלל", פינחסמעשה הטקסט מזכיר רק את ". וֵַׁתָחשֶׁ  "וַׁיְפַׁ

את בפירוש ואינו מזכיר  ,בגין התערבותו נעצרה המגפהש, (BDB :801-הלפי , interposed, התערבכלומר )

. בפרשת המזבח שבנו שבטי עבר הירדן 02כב ' נזכרת גם ביהו" בעל פעור"פרשת . של כוזבי וזמרי מעשה ההרג

וגוזר גזירה שווה בין חטא , הן עומד בראש משלחת המזכירה את חטאי העבר של בני ישראלופינחס בן אלעזר הכ

ְרנּו "... :יםזרלאלים הנתפס כעבודה , לבין המזבח שנבנה בעבר הירדן "בעל פעור" הַׁ ר ֹלא ִהטַׁ ת ֲעֹון ְפעֹור ֲאשֶׁ אֶׁ

ת יְהָֹוה ֲעדַׁ ּנֶׁגֶׁף בַׁ זֶׁה וַׁיְִהי הַׁ יֹום הַׁ ד הַׁ ּנּו עַׁ ".ִמּמֶׁ
326
 

כאירועים  (כה 'במ" )בעל פעור"להציג את אירועי , בפרשנויות הרבות לסיפור, אזכורים אלה מאפשרים

להציגם  –ומאידך , במדבר ונשארו בזיכרון הקולקטיבי המקראי מצד אחד מסעיים שאירעו בתקופת הטדרמ

למשל מאבקי שלטון )והם משקפים אידיאולוגיות שונות , בתקופות שונות, כסיפורים שהופיעו בהקשרים שונים

 (. ואחרים 005−011: 0113 דור; 010: [0221] 0222קרוס ; 422: 0221מילגרום , וכהונה בימי שיבת ציון

                                                
326

דֹו"ניתן להציע שהחוק    המתיר זבח רק לאלוהי ישראל ואוסר זבח , (02כב ' שמ" )זֵֹבחַׁ ָלֱאֹלִהים יֳָחָרם ִבְלִתי לַׁיהָֹוה ְלבַׁ

' במ" )לזבחי אלהיהן"ות בנות מואב הקוראות לבני ישראל לבוא שבה מתואר, "בעל פעור"מתכתב עם פרשת , לאלים זרים

החוק מתכתב גם עם אזכורים נוספים האוסרים על בני ישראל (. 25הערה  48' עמ: למתים" אלהים"על הכינוי ( )0כה 

קו ' תה; 08כ ' חי; 1סה ' יש; 2יז ' וי" )זבחי מתים"ל( בגלוי ובסמוי)להעלות זבחים לאלים אחרים ובמיוחד זבחים הקשורים 

  (.013: 0224פאול " )מרזח"שמו של אתר בעל פעור הוא ( המאה השישית לספירה)בהקשר זה יצויין כי במפת מידבא (. 08
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שאלות  אלא מציב, עצמו זביוכביחס לסיפור שאלות תמטיות וספרותיות לא רק  האירוע הזה מעלה

. מוסר האלוהי וכן לחופש הפעולה של מי שרואים עצמם שליחיולבמישור התיאולוגי והאתי בכל הקשור לצדק ו

לא אכנס לשאלות התיאולוגיות , טקסי-הפולחני פןמן ה הואיל ועבודה זו עוסקת בפרשנות של סיפורי נשים

.והאתיות הדנות בהצדקת או הוקעת האלימות המתוארת בסיפור זה ובאחרים כמותו
327
   

 

 מבחר פרשנויות 

, "בעל פעור"זבי המשך תמטי לתיאור טקסי הפריון לאלי מואב בפרשת ומקובל לראות בסיפור כהמקרא בחקר 

מדרג את החטא המתואר בפרשת ( 010−010: [0221] 0222)קרוס (. 0−5כה ' במ)שכללו סעודות ויחסי מין 

זבי לפרשת בעל פעור הוא והחיבור בין סיפור כ(. לב 'מש)בעל פעור כנמוך בדרגה אחת בלבד מפרשת עגל הזהב 

  .לדעתו משני

התקיימו גם זבי הם חלק מטקס נישואין שבמסגרתו ומרי וכזמעשי פרשנות שלפיה  מציעיםים אחרים חוקר

ל "הנימוק לסברה זו הוא שאם היה מדובר ביחסי מין בלבד יש לשער שזמרי לא היה מביא את האישה . יחסי מין אֶׁ

ָחיו ִּמְדיָנִית"ההיגד ". אֶׁ ת הַׁ ָחיו אֶׁ ל אֶׁ יְַׁקֵרב אֶׁ נתפס כאותו חלק בטקס הנישואין שבו מביאים את הכלה לבית " וַׁ

זבי למעשים מיניים והפרשנות הקושרת את כ(. 21: 0110 ניקזלוט−סיון; 038: 0101ריס )משפחת הבעל 

סיפור , (005−011: 0113)דור  פיל(. 012' עמ להלן)שנקשר למיניות ושקר , שמהמדרש מסתמכת בין היתר על 

זבי וזמרי מגויס כאמצעי תעמולה לצרכי המאבק האתני בתקופת שיבת ציון ולניסיון לאסור נישואי והנישואין של כ

 ריסכך גם . 10י ' נחמ; 00י , 00−05ט ' כפי שהוא בא לידי ביטוי בעז, בין בני ישראל ועמי הארץתערובת 

ולפיו , כיוון נוסף מציע קרוס. הקושר את הסיפור לכרונולוגיה העריכתית המאוחרת של המקרא, (08−02: 0100)

(. 58−52: 0228)ית אהרן בין בית משה לב −יש לקרוא את הסיפור הזה במסגרת המלחמות בין בתי כוהנים 

.ככופר נפש, (04כה " )וַׁיְכֵַׁפר עַׁל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל : "...המתאר את מעשה פינחס, "ויכפר"מפרשת את הפועל מונרו 
328
 

                                                
327

מציגה וונג שתי תמיהות ביחס ללגיטימציה המוסרית של ( 005' הרחבה בעמ)בספר ויקרא " כפר"בדיון על המונח   

שאלת  –הלגיטימציה של הקרבת קרבן כדי לקבל את סליחת האל והשנייה האחת היא שאלת : הקרבת קורבנות לאל

 (.  22−81: 0101)הלגיטימציה של אל שבוחר לסלוח למאמיניו באמצעות קבלת קרבנות מידיהם 

 

 
328

: א0230ליכט ": הכפרה במזרח הקדום"על ; 010−011: א0230ליונשטאם : במקרא ובמזרח הקדום" כפר"על  

014−013 . 
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היא . רבן אדם שנועד להביא להפסקת המגפהוזבי כריטואל קוטוענת שניתן להסביר את ההרג של זמרי וכהיא 

ועורכת השוואה בין שני הטקסטים המקראיים לבין , (טז 'וי)השעיר לעזאזל זבי לפרשת וקושרת בין סיפור כ

: למשל. שנועדו לכפר על חטאים ולהסיר מגפות מהצבא החתי( subtitute" )תחליף"תיים של יריטואלים ח

 Ashella  -ובריטואל ה( גבר חתי ושבויה מבנות האויב)מדובר בקרבן אדם Pulisa (CTH 407 ) -בריטואל ה

(CTH 349 )מדובר בקרבן איל.
329
ייתכן , למרות ההבדלים בין הריטואלים האלה לטקסטים המקראיים, לטענתה 

בדומה לאלו שהתקיימו בתרבויות המזרח הקדום , שהם משמרים סוג של ריטואלים קדומים שרווחו גם בישראל

תחליף את טקסי ה זכירה קנסקי מ−מריגם פרי(. 000−003: 0100)ואולי אף בתרבויות מרוחקות יותר כמו יוון 

הוצאה להורג של חפים מפשע  לדעתה, אלא שבניגוד למונרו. היווני  pharmakos-ואף את ריטואל ה, האשוריים

( 080: 0112)מילגרום  (.002: 0110)כתחליף כפרה למנהיגים שחטאו אינה מסתברת כרקעו של סיפור מקראי 

 הוא מציע כי .01יז  'ובבמ( 04כה )המופיע כאן " ויכפר"ממשיך קו זה ומבסס גם הוא את פרשנותו על הפועל 

בדומה לפעולה שנעשתה על ידי , הריגת כוזבי וזמרי החוטאים הייתה מעשה כפרה של כוהן שתפקידו להגן על העם

 (. 00−05יז  'במ)אהרן הכוהן להפסקת המגיפה בפרשת הקטורת 

 

 קריאה חדשה

זבי עמדה השוללת ות מאפשר פרשנות לפיה קיימת בסיפור כהיחס האמביוולנטי של המקרא לנישואי תערוב

עם נשים זרות  ןהוקעת נישואיכזבי כאיסור או ופירוש סיפור כ, אף על פי כן. נישואין עם אישה ממוצא אתני שונה

שבעצמו נשוי לאישה , "לעיני משה"מעשה פינחס מתרחש : לנוכח ההקשר, נראה לי חלש( מואביות ומדייניות)

בהמשך הסיפור משה מתיר לבני ישראל לשאת את בתולות מדיין לאחר ניצחון בני ישראל במלחמה . מדיינית

ומקשה על  הבחירת זמרי לערוך טקס נישואין בעיתוי ובמקום המתוארים נראית תמוה(. 08כז ' במ)במדיינים 

. או לגרש נשים זרותיש לציין כי לא נזכרים במקרא מקרים המאשרים את יישום הציווי להרוג . קבלת הסבר זה

דור . לטקס נישואין זיקהזבי וזמרי בידי פינחס ואת קבלתו על ידי אלוהים בולכן קשה להסביר את מעשה הרג כ

: 0113" )כפי שהוא מוצג במקרא' האישה הנכרייה השלילית'מייצג בצורה תמציתית את דגם "טוענת כי הסיפור 

זבי והנשים המדייניות נובע ום ציפורה המדיינית לבין סיפור כוכי ההבדל בין ההתייחסות לנישואי משה ע, (003

                                                
329

 .030: 0111קולינס Pulisa: -על ה; 42−58: 0222גרני : טואלים של תחליף אצל החיתיםריעל   
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משינוי ביחסים בין מדיין וישראל בתקופות ו ,אולי מהגישות השונות במקרא כלפי נישואין עם נשים מדייניות

 .(052: 0101. )שונות

נכרייה סתייג מהפרשנויות הקושרות כמעט כל סיפור מקראי הכולל פולחן זר ואישה יש לה, יתר על כן

(.י"גם אם מופיע בו השורש זנ) בהקשר מינילמעשים 
330
פרשנות כזו נתקלת , באופן ספציפי, זביובסיפור כ 

של  "הבקֻּ "ל, לעיני משה ובני ישראל, כמי שנכנס בהפגנתיות, ןשבט שמעובן נשיא , החל מתיאור זמרי: בקשיים

בזמן  וכלה במיקום המעשה לעיני משה ובני ישראל, פהיעיתוי של קיום טקס פריון או נישואין בזמן מגלעבור , זונה

האירוע מתרחש לאחר שמשה  –זאת ועוד . (08: 0100 ריס)טקס אבלות או תפילה " אהל מועד"שמתקיים לפני 

ולכן קשה להניח שזמרי יתגרה , (5כה " )הנצמדים לבעל פעור"מצווה על שופטי ישראל להרוג את האנשים 

מופיע בהקשר " לזנות"הפועל . שאין בסיפור תיאור ספציפי שקושר את כוזבי לזנות מה גם. במשה בגלוי בשעה זו

 . וכוזבי הרי מתוארת כמדיינית" בנות מואב"ל

איש " "פתח אהל מועד" "ויקרב"כמו למשל  ,מילים וביטויים שונים, זבי מופיעים כינוייםובסיפור כ

. הקשרם הספרותי בפרשה זאת ובהיקרויותיהם במקראב הם ייבחנו .טקסית-מרמזים על הוויה פולחניתה, "ישראל

הקושרת את הסיפור , (020−020: 0113; 000: 0110)קנסקי −מריאני מציעה פרשנות בכיוון שמתווה פרי

 פנייהאלא עניינה , תמיניפעילות שלא כרוכה בה  היינו פרקטיקה, מאנטי-בזיקה לפן המאגיעבודת אלים זרים ל

זבי הנכרייה למטרת טקס פריון וזמרי אינו מביא את כשלשער  ישהשונים בטקסט  מן הרמזים. אלוהים אחריםל

זבי וניתן גם להניח כי כ .לעצירת המגפה דרךאלא מנסה למצוא , פה משתוללת בבני עמויבעל אופי מיני בזמן שמג

ִּמְדיָנִית" רתית בתרבויות בקרב בנות האליטה החב מקובלכ ,מאנטי-פולחני בהקשר מאגי-משמשת בתפקיד דתי "הַׁ
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פריצות וזנות , י הוא ניאוף"מובנו הראשוני של השורש זנ, BDB :025−023-לפי ה ":ויחל העם לזנות אל בנות מואב" 

בשימוש  0−0כה ' בבניין קל מופיע בבמ" לזנות"השימוש בפועל (. ועוד 02עג ' תה; 1ג ' הו; 3ג ' יר; 04לח , 10לד ' בר)

ְמִתי ֲאנִי ": 5כ ' האבות והידעונים בוי, כך מופיע הפועל גם בהקשר לעבודת המולך. פעור-מושאל בהקשר של עבודת בעל ְוׂשַׁ

זֹנִים ַאֲחָריו ִלזְנֹות ַא ִתי אֹתֹו ְוֵאת ָּכל הַׁ ְחתֹו ְוִהְכרַׁ הּוא ּוְבִמְשפַׁ ת ָפנַׁי ָבִאיש הַׁ ָּמםאֶׁ ב עַׁ רֶׁ ּמֹלְֶׁך ִמקֶׁ השימוש בשורש זה מציג ". ֲחֵרי הַׁ

הדימוי של ישראל לאישה . חוסר נאמנות, היא נתפסת כבגידה: את ההשקפה הדתית המקראית ביחס לעבודה לאלים זרים

ב ' יר)ם נואפת רווח במקרא בהקשר של עבודת אלים זרים או כריתת ברית עם עמים שאינם מקובלים על אלוהי, זונה, בוגדת

מרבית , י"בירד טוענת כי למרות הקונוטציה המינית של השורש זנ(. 012−031: 0110הופמן ( )ואילך 0ג ,  ואילך 02−00

( ועוד 1ה ' הו; 11כ ' יח; 0ג ' יר; 12טו ' במ; 2יז ' וי)השימושים בשורש זה במקרא אינם קשורים ישירות למין לדוגמה 

 (.9−11901: ב0282)
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מביא אישה  יש להניח כי זמרי. (15 'בעמכמתואר )וידוע מטקסטים שונים  המזרח הקדום ובישראל המקראית

 או לביצוע תפילה, מומחית, אשת מקצוע ,טבעי-הידועה כמתווכת בין העולם האנושי לעולם העלמדיינית 

 . לשם עצירת המגפה( inercession)השתדלות 

מי הייתה , זבי שבגינו הם נהרגווקדת בשאלות מה היה החטא הגדול של זמרי וכהפרשנות המוצעת מתמ

 . שהריגתה הביאה להפסקת המגפה ,זבי ואיזו חשיבות הייתה להוכ

כהתייחסות ( 08כה )פעור -זבי במסגרת הכללית של עבודת בעלולהבין את האזכור הנוסף של כניתן 

 . ופולחנות לאלים זריםקשורה באופן ישיר לעבודה  ייתה כנראההש ,כבעלת כשפים הכתוב אל פעילותה

 

 והגדרות מונחים

לשם הבנה טובה יותר של , "ויקרב"ו" קבתה", "קבה"לפני הדיון במבנה הסיפור ובניתוחו יובאו הסברים למונחים 

 . הפרשנות המוצעת

 

ה" בָׁ ּה", "קֻּ תָׁ  (2כה " )בר  ק  יַּ וַּ ", (1כה " )ֳקבָׁ

בָׁה" ָבה"המילה  :"קֻּ  ,שבפסוקנו" ֳקָבָתּה"שממנה הצורה הנוטה , המילה ֵקָבה ;מילה יחידאית במקרא יאה :קֻּ

אולם שונות , המילים קרובות ביניהן בצליל. בפירוט איבריה של בהמה נזבחת, 1יח ' מופיעה במקרא רק כאן ובדב

. ור המסגרתוהן ביחס לסיפ, ממלאת תפקיד הן בתוך הסיפור עצמו( ב"שורש קב)" הבָ קֻּ "המלה  .במשמעות

, לפי נות(. lupanar)מדובר באוהל גדול ששימש כבית זונות  BDB :833-לפי ה. כחדר" הבָ קֻּ "הפשיטתא מפרשת 

במחקר העוסק באוהלי פולחן מראה מורגנשטרן (. 028: 0238) "דר נישואיןח" או יא חדר פנימיה" הבָ קֻּ "ייתכן ש

(. 051−033: 0241)שמשמעותה סוג של אוהל מקודש , בערבית qubbatuכי ייתכן שיש למילה זו קרבה למילה 

מציינים כי בספרות ערבית המתועדת למאות ( 010: 0222; 008: 0230)וקרוס ( 000: 0110)קנסקי −מריפרי

שהיה מאויש בכוהנות בנות , עשוי יריעות עורהחמישית עד השביעית לספירה קיימים תיאורים של אוהל פולחן 

איסלמית נמצאו באוהל -קדםבחצי האי ערב בתקופה ה(. oraculum)מש כמרכז נַׁחַׁש המעמד החברתי הגבוה ושי

בדרך כלל שירתה באוהל המקודש . האוהל היה נישא על גבי גמל וליווה את השבט בנדודיו. מקודש פסלי האלים
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נמצא מקום משכן האלים , אזכור של אוהל פולחני (.055: ד0222מילגרום ; 181, 023: 0235 וו-דה)כוהנת 

.שונים מן המזרח הקדוםבטקסטים פולחניים ומיתולוגיים 
331
 

בפרשת בלעם . להשמיע, שמשמעו לדבר qabûניתן לפרש גם על דרך הפועל האכדי " קבה"את השם 

ב מופיעות במקרא "מילים משורש קב. מ שמשמעותם לקלל"ר וזע"לצד אר, ב"מופיע עשר פעמים השורש קב

זְעֹם ֹלא זָעַׁם יְהָֹוהמָ "למשל בפסוק )בסיפור בלעם  בֹה ֵאל ּוָמה אֶׁ קֹב ֹלא קַׁ ובארבעה כתובים , (8כג ' במ, "ה אֶׁ

 . 1ה , 8ג  –ושניים באיוב , 04כד , 03יא ' מש –שניים במשלי : נוספים

" קבה"אפשר להציע כי המילה , ב בסיפור בלעם"ועל יסוד הנוכחות המשמעותית של קב, מסמיכות הפרשיות

היו אוהלי , נוודים-שהיו כנראה שבטים חצי, וניתן להניח כי למדיינים)אוהל פולחני  −שמעים לשני מ תייחסתמ

בשם הקשור לפעילות הנעשית מכונה האוהל ש ייתכןו(. דיבור מחֹולל)וקללות ( פולחן אשר ליוו אותם בנדודיהם

(. 511: ב0238 יונשטאםל; עם נביאו או ִעם העם' שמשמעותו אוהל התוועדות  ה, "אוהל מועד"בדומה ל)בו 

" הבָ קֻּ "השאלה אם כך היא האם ה. זבי וזמרי הייתה אוהל פולחניושאליה נכנסו כ "קבה"אפשר לפיכך להציע כי ה

: 0101) דורכפי שמציעה , עצמו" אהל מועד"או שהכוונה ל "אהל מועד"בקרבת  שנמצא היא אוהל פולחן מדייני

  ."הבָ קֻּ "אגפיו מכונה כאן משאחד , (044

ּה" תָׁ חלקי קרבן המיועדים המפרט  ,1יח ' דב יסודעל , היא ֵקָבה או בטן" ֳקָבָתּה" ,BDB :833−832-לפי ה :"ֳקבָׁ

, אונקלוס(. ב"סנהדרין פב ע) בתלמוד הבבלי מתואר המעשה כחדירה לאברי המין של כוזבי. או אברי המין ,לכוהן

ק "רד(. 038: 0101ריס )לו קונוטציות מיניות   שיתרגום ש, 'רחמה' = "קבתה"טה  מתרגמים אא והוולגתהפשיט

ֹ ' מן הצורה" קבתה"את  מציע לגזור ֹ " משקל על ',תבֶׁ ק  מילגרום .הנקביים המין לאברי לעג, (01 ט' הו" )תשֶׁ ב

משקף את הדעה כי זנות או זנות מקדשית עומדת בלב המעשה הזה  "ֳקָבָתּה"לדעת לוין הביטוי (. 005: 0221)

(0111 :088.) 

(. 543: 0222)מתארות את האוהל הפולחני של כוזבי , "קבתה"-ו" קבה", טוענת כי שתי המלים לוצקי 

זאת . אולם המשמעות של שתי המלים כנראה שונה, "קבתה"ל" קבה"אמנם מתקיים משחק צליל בין , לדעתי

 . 02כא ' בוי" להקריב"ו" ויקרב"-ו, 0ג -ו 04ב ' בבר" ערום"ו" ערם"בדומה לשימוש ב
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שאני מפרשת , (005' עמ)בשירת דבורה " נשים באֹהל"גם את אוהל יעל ואת אוהלן של ה ניתן לציין בהקשר זה  

 .ודיווינציה מגיהכאוהלים שהתנהלה בהם פעילות של 
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מצביעה על ( 5הערה  011: 0111)קאמפ (. הפעיל) "ֵרבקְ יַׁ וַׁ "הפועל  משמש בתיאור פעולותיו של זמרי: "בר  ק  יַּ וַּ "

, פולחני, כמונח כוהני שעניינו קרבה לתחום מקודש בספר במדבר תבדרך כלל משמשבבניין קל ב "כך שלשון קר

(.כוהנים או לויים לרוב)נבחרים לשהכניסה אליו מותרת רק 
332
ְלִויִם עַׁל ִמְשּכַׁן : "כך לדוגמה  ת הַׁ ְפֵקד אֶׁ ָתה הַׁ ְואַׁ

ת  הּו ְוָסִביב לִַּׁמְשָּכן יֲַׁחנּו... ָהֵעדֻּ זָר . ְוֵהם יְָשֲרתֻּ ְלִויִם ְוהַׁ ִּמְשָּכן יִָקימּו אֹתֹו הַׁ ֲחנֹת הַׁ ְלִויִם ּובַׁ ִּמְשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו הַׁ ּוִבנְסֹעַׁ הַׁ

ָקֵרב יּוָמת מציין הכתוב פעמיים , לאחר פרשת מות בני אהרן נדב ואביהוא על הקריבם אש זרה; (42−50א ' במ" )הַׁ

ת : "כי הכוהנים הם השומרים על המשכן וכל אחד אחר שיתקרב למשכן יומת ת ָבנָיו ִתְפקֹד ְוָשְמרּו אֶׁ ת ַאֲהרֹן ְואֶׁ ְואֶׁ

ָקֵרב יּוָמת זָר הַׁ ּנָָתם ְוהַׁ ֹ "וכך גם ; (01ג ' במ" )ְּכהֻּ ח ה ְוַאֲהרֹן ְוהַׁ ִּמְשָּכן ֵקְדָמה ִלְפנֵי אֹהֶׁל מֹוֵעד ִמזְָרָחה משֶׁ נִים ִלְפנֵי הַׁ

ָקֵרב יּוָמת זָר הַׁ ת ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוהַׁ רֶׁ ִּמְקָדש ְלִמְשמֶׁ ת הַׁ רֶׁ באיסורים הללו מכוון לבני " הזר". (18ג " )ּוָבנָיו שְֹמִרים ִמְשמֶׁ

.גם על זרים שאינם מבני ישראל וממילא חל האיסור, שבטי ישראל האחרים
333
  

 

 מסגרת ומבנה, רקע

פרשת בעל ו( כד−כב 'במ)פרשת בלעם הקשר בינו לבין  – רחב רקע עלסיפור ה את בוחנתקריאה המחודשת ה

ִּמְדיָנִית"זבי מתוארת בו בכינוי ווכ, "והנה"נפתח במילית כוזבי סיפור (. 0−3כה  'במ) פעור והנשים המואביות  "הַׁ

ופרשת בנות צלפחד ( במדבר כו)המפקד בערבות מואב : הוא נקטע על ידי פרשות אחדות. ת שםאישה חסר

,(במדבר ל)ופרשת נדרי נשים ( במדבר כט" )יום תרועה", (במדבר כח)קורבנות , (במדבר כז)
334
ומתחדש  

סגרת המ: נמצא בתוך שתי מסגרותסיפור ה(. במדבר לא) ניםיבתיאור מלחמת המצווה של בני ישראל במדי

וקשורה לפרשת בלעם העוסקת , (0כב  'במ)בתיאור חניית בני ישראל בערבות מואב  החיצונית מתחילה

את ניסיונותיו להיפטר מהם באמצעות , חששו של בלק מפני ישראלסיפור המסגרת מתאר את . בדיווינציה ונחש

                                                
332
ועל כן היא סבורה שמדובר כאן ביחסי , מעלה קונוטציות מיניות( הפעיל)וקרב ( קל)השימוש בפעלים בוא , לדעת דור 

 (.044: 0101) שותאי

333
 .5−52: 0223מילגרום : ב בהקשר לכניסה לתחום המקודש"על משמעות השורש קר 

 
334

  .001: 0285ליכט : על חלוקת הסיפור לשני חלקים
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.בלעם בן בעור נביא/כשףמ/קוסםה ,הדיוויינר הואמומחה ה .שכירת כישוריו של מומחה זר ואת כישלונו
335
 במשל 

ְך ּכֹוָכב ִמיֲַׁעקֹב ְוָקם ֵשבֶׁט ִמיְִׂשָרֵאל : "... על כל העמיםאת ניצחון בני ישראל  מתארבלעם הוא  שנושא ןהאחרו ָדרַׁ

ר ָּכל ְבנֵי ֵשת ְרקַׁ ֲאֵתי מֹוָאב ְוקַׁ ץ פַׁ ה ָחיִלְוָהיָה ֱאדֹום יְֵרָשה ְוָהיָה יְֵרָשה ֵׂשִעיר אֹיְָבי .ּוָמחַׁ ֵראִשית ּגֹויִם ... . ו ְויְִׂשָרֵאל עֹׂשֶׁ

שּור ְוִעּנּו ֵעבֶׁר ְוגַׁם הּוא ֲעֵדי אֵֹבד... . ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד המסגרת  (.02−04כד " )ְוִצים ִמיַׁד ִּכִתים ְוִעּנּו אַׁ

עור ובנות מואב המתארת את פ פרשת בעלשהיא , פרשת בלעם מובילה את הקורא למסגרת הפנימיתהחיצונית של 

ל ְבנֹות מֹוָאב: "יםזראלים  תבני ישראל לעבוד הדחת ל ָהָעם ִלזְנֹות אֶׁ ב יְִׂשָרֵאל בִַׁשִטים וַׁיָחֶׁ אןָ ָלָעם ְלזְִבֵחי . וַׁיֵשֶׁ וִַׁתְקרֶׁ

ן ֲחוּו ֵלאֹלֵהיהֶׁ ן וַׁיֹאכַׁל ָהָעם וַׁיְִשתַׁ , 3−8כה ' במ)זבי וסיפור כפרשה זו מהווה את הרקע ל(. 0−0כה " )ֱאֹלֵהיהֶׁ

.המתרחש כנראה באותו המקום (08, 04−05
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מפורש של אלוהים הבציווי  קישור בין בעל פעור וכוזבי נעשה 

ר, ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלכֶׁם"למשה לצרור את המדיינים ולהכות בהם  ְדבַׁר -ְפעֹור ְועַׁל-ְדבַׁר-נְִּכלּו ָלכֶׁם עַׁל-ְבנְִכֵליהֶׁם ֲאשֶׁ

תָּכזְִבי  ָּכה ְביֹום-בַׁ ּמֻּ ּגֵָפה עַׁל-נְִׂשיא ִמְדיָן ֲאחָֹתם הַׁ ּמַׁ בעל פעור וכוזבי , קישור בין בלעם (.08כה " )ְפעֹור-ְדבַׁר-הַׁ

ה עַׁל :הנשים המדייניות שנלקחו בשבי במלחמהנעשה בדבריו של משה על , (בהיותה אישה מדיינית) וַׁיְִקצֹף משֶׁ

ָחיִל ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים וְ  ָבִאים ִמְצָבא הִַּׁמְלָחָמהְפקּוֵדי הֶׁ ֵּמאֹות הַׁ ם ָּכל נְֵקָבה. ָׂשֵרי הַׁ ִחיִיתֶׁ ה הַׁ ר ֲאֵליהֶׁם משֶׁ ֵהן ֵהּנָה ָהיּו . וַׁיֹאמֶׁ

ת יְהָֹוה ֲעדַׁ ּגֵָפה בַׁ ּמַׁ ל ְדבַׁר ְפעֹור וְַׁתִהי הַׁ ל בַׁיהָֹוה עַׁ עַׁ ל זָָכר בַָׁטף ְוָכל ְועַָׁתה ִהְרגּו כָ . ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ִבְדבַׁר ִבְלָעם ִלְמָסר מַׁ

עַׁת ִאיש ְלִמְשּכַׁב זָָכר ֲהרֹגּו ֲחיּו ָלכֶׁם . ִאָשה יֹדַׁ ר ֹלא יְָדעּו ִמְשּכַׁב זָָכר הַׁ ף בַּׁנִָשים ֲאשֶׁ טַׁ  (. 04−08לא ' במ)ְוכֹל הַׁ

בלעם , כפי שהוצג)בעניין המלחמות בעמים הזרים , שתי המסגרות נקשרות לסיפור גם מבחינה תמטית 

לצד פינחס וצור אבי , בלעם נקשר לסיפור כוזבי גם באזכורו(. 02−05כד , את נבואתו בתיאור מפלת העמיםחותם 

ה אָֹתם וַׁיְִשלַׁח:  "3−8לא ' בתיאור המלחמה בבמ, כוזבי ת ... מֹשֶׁ ס-ְואֶׁ ינ חָׁ ְלָעזָר-בֶׁן פ  ּכֵֹהן אֶׁ  ִמְדיָן-עַׁל וַׁיְִצְבאּו ... הַׁ

ר ת יְהָוה ִצָּוה ּכֲַׁאשֶׁ ה-אֶׁ ת ... מֹשֶׁ ְלֵכי-ְואֶׁ ְלֵליהֶׁם-עַׁל ָהְרגּו ִמְדיָן מַׁ ת חַׁ ת ֱאִוי-אֶׁ ם-ְואֶׁ קֶׁ ת רֶׁ ת צּור-ְואֶׁ ת חּור-ְואֶׁ ע-ְואֶׁ בַׁ  רֶׁ

ת ְלֵכי ֲחֵמשֶׁ ם ְוֵאת ִמְדיָן מַׁ ל עָׁ ב ָהְרגּו ְבעֹור-בֶׁן ב   (.3−8לא ' במ" )בֶָׁחרֶׁ
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קשר נוסף בין מדיינים לפרקטיקה של מגיה מופיע בפרשת בלעם בתיאור משלחת של זקני מדיין ששלח בלק מלך מואב   

 013' עמ, "אשת מדינים"הרחבה בדיון על (. 2כב ' במ" )נֵי מֹוָאב ְוזְִקנֵי ִמְדיָן ּוְקָסִמים ְביָָדםוַׁיְֵלכּו זִקְ : "אל בלעם בן בעור

 . ואילך
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מציעים שחילופי הזהות בין הנשים ( 022−085: 0111)ולוין ( 58−31: 0228)קרוס , (024−022: 0238)נות 

 (.היהויסטי והכוהני)שני מקורות / ורות המואביות לנשים המדייניות נובע ממעשה עריכה של שתי מס
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 לעבודה לאלים זרים בסיפור כוזביים רמז

 שמה וכינוייה: זביוכ

זבי מוצגת בסיפור וכ. מעשיה והיחס אליה משתקפים ממדרש שמה ומהכינויים שבהם היא מכונה, זביודמותה של כ

תופסת מקום היא על רקע זה ניתן לתהות מדוע . כאישה אשר קולה אינו נשמע מרגע הופעתה ועד למותה המעשה

בתו של צור נשיא   –יחוסה המשפחתי י ומדוע חשוב להזכיר את, פרשת בעל פעור והמלחמה במדייניםבכה חשוב 

נְִׂשיא ִמְדיָן -ְדבַׁר ָּכזְִבי בַׁת-עַׁל"בין היתר , בציווי של אלוהים למשה להכות את המדיינים תיאור החוזר גם, מדיין

ָּכה ְביֹום ּמֻּ ּגֵָפה-ֲאחָֹתם הַׁ ּמַׁ  (. 08כה ' במ" )הַׁ

 הומכינויי, על נגזרותיו" ָּכזְִבי" האפשרות ללמוד משהו על דמותה עולה מעיון באטימולוגיה של השם

ִּמְדיָנִית" ָּכה" ,(04−05 ,3כה ) "הַׁ ָּכה"ו( 05כה " )ָהִאָשה המֻּ ּמֻּ טקסטואליים -ביןוהקשריהם ה( 08כה " )ֲאחָֹתם הַׁ

, שעניינה משיכה מינית, האכדית kuzbu המילה נקשרת קונוטציה מינית אירוטית על יסוד "כזבי"ם בש. במקרא

-הסבר אחר קושר את השם לשורש השמי(. BDB :532 ;ABD :014−015)שניות ואף פתיינות חו, אירוטיות

, ל"וכך אמנם מפרשים חז(. 02, 05כח ' יש; 01, 01טז ' שופ)המקביל במקרא לשקר ולשווא , ב"מערבי כז

(.ב"סנהדרין פב ע)הקושרים אותה לרמייה ושקר 
337
  

זבי כמקרה פרטי המדגים את ומציגות את סיפור כ (453−542: 0222)ולוצקי ( 001−005: 0224)לייק 

הפרשנויות הללו מתייחסות . פעור-שחטאו בני ישראל בפרשת בעל יםזרלאלים החטא הקולקטיבי של עבודה 

מסתמכות על הן  .יםזרלאלים לסיפור כאל אירוע העוסק בטקס פריון או טקס אחר בעל אופי מיני הקשור לעבודה 

,"ויצמד", "לזנות"השימוש בפעלים כמו , "בנות מואב"המתאר את  בטקסט מרכיבים תמטיים ולשוניים
338
 

לוצקי מציעה כי השם . "קבה"זבי בוובמיוחד על ההתייחדות של זמרי וכ ,בו על משמעויות מיניות ותמצביעו

אשר הבנתן עשויה , (אחת הקשורה במין והשנייה בשקרים)משמש כמטאפורה בעלת מספר משמעויות " כזבי"

זבי על דמות נשית ערמומית המופיעה ולפי הסבר זה מצביע השם כ(. 543: 0222)ר את אירועי בעל פעור להסבי

מפתה גבר בעזרת שאישה  :בסיפורי פיתוי ואלימות השייכים לתבנית דפוס רווחת בתרבויות המזרח הקדום
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 . ב"א ובסנהדרין צג ע"ביבמות עב ע" כוזיבא-בן"כוכבא המכונה -ב לגנאי מופיע גם בשמו של בר"השימוש בשורש כז  

 

338
. ד הסברים שונים הקשורים למשמעות חיבור וכוללים קשר במובן פיזי ובמובן מושאל"לשדה הסמנטי של השורש צמ  

, לדבוק, להתחבר: הנזכר בבמדבר כה ובתהילים קו בא במשמעות מושאלת" פעור-ויצמדו לבעל"הצירוף  BDB 855:לפי 

 .  בעבודת אלוהות זרה, פולחנית-מבחינה דתית
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היא , לפרשנות זובהתאם , זביומטרת כ. (לעיל 21' עמ 048הערה ) משקה ופיתוי מיני, אוכל –אמצעים שונים 

ברובד (. 0−0כה " )בנות מואב"בדומה לתיאור מעשיהן של , פעור-עבודת בעל, זרלאל להדיח את זמרי לעבודה 

, אישתר המסופוטמית או עשתורת הכנענית/במשמעו האירוטי לאלות כמו איננה" כזבי"נוסף ניתן לקשור את השם 

: 0100 ריס)מאגי -פולחני-זה נרמז גם קשר של כוזבי לפן הדתיבקישור כ. הוא אחד מהמאפיינים שלהן kuzbu-ש

מציעה שכוזבי הייתה כוהנת ונביאה של אחת האלות הכנעניות אשרה או עשתורת ומסתמכת בין  לוצקי (.01

זבי והרג כ(. 548: 0222" )לאלהיהן: "אלא אלים שונים" בעל פעור"נזכר לא רק  0כה ' השאר על כך שבבמ

.כביטוי למאבק בעבודת אלילים ובמיוחד למאבק בעבודת הבעללפיכך ס מוסבר וזמרי בידי פינח
339
  

מדברי הנביא שעולה כפי , לקסם וכשפיםגם  ,במשמעות של שקר ורמייה ,"כזב"את אני מציעה לקשור 

 : "כזב"ו "קסם" שבהם הוא מרבה להצמיד לשונות ,יחזקאל על נביאי השקר

ם ָּכזָב ָהאֹמְ  סֶׁ יֵם ָדָברָחזּו ָשְוא ְוקֶׁ ם יְהָוה וַׁיהָוה ֹלא ְשָלָחם ְויֲִחלּו ְלקַׁ ם . ִרים נְאֻּ ֲחזֵה ָשְוא ֲחזִיתֶׁ ֲהלֹוא מַׁ

ם יְהָוה וֲַׁאנִי ֹלא ִדבְַׁרִתי ם ְואְֹמִרים נְאֻּ ְרתֶׁ ם ָּכזָב ֲאמַׁ בְֶׁרכֶׁם ָשְוא . ּוִמְקסַׁ ן דַׁ ר ֲאדֹנָי יֱהִֹוה יַׁעַׁ ָלֵכן ּכֹה ָאמַׁ

ם ָּכזָב ָלֵכן  ֲחזִיתֶׁ ם ֲאדֹנָי יֱהִֹוהוַׁ קְֹסִמים ָּכזָב . ִהנְנִי ֲאֵליכֶׁם נְאֻּ חֹזִים ָשְוא ְוהַׁ ּנְִביִאים הַׁ ל הַׁ ְוָהיְָתה יִָדי אֶׁ

ם ִּכי אֲ  ְעתֶׁ ת יְִׂשָרֵאל ֹלא יָבֹאּו ִוידַׁ ל ַאְדמַׁ ִּמי ֹלא יְִהיּו ּוִבְכָתב ֵבית יְִׂשָרֵאל ֹלא יִָּכֵתבּו ְואֶׁ נִי ֲאדֹנָי ְבסֹוד עַׁ

ר ָבא ; (3−2יג ' יח)יֱהִֹוה  ְלֵלי ְרָשִעים ֲאשֶׁ ְּואֵרי חַׁ ל צַׁ ֲחזֹות ָלְך ָשְוא ִבְקָסם ָלְך ָּכזָב ָלֵתת אֹוָתְך אֶׁ ' יח)בַׁ

ר ֲאדֹנָי יֱהִֹוה וַׁיהָֹוה ֹלא ; (14כא  יָה ָטחּו ָלהֶׁם ָתֵפל חֹזִים ָשְוא ְוקְֹסִמים ָלהֶׁם ָּכזָב אְֹמִרים ּכֹה ָאמַׁ ּונְִביאֶׁ

 (.08כב ' חי)ִדֵבר 

 

ִּמְתנְַׁבאֹות ִמִלְבהֶׁן)"כך גם בעניין נביאות השקר  ֲעֵלי ְׂשעִֹרים ּוִבְפתֹוֵתי "(: "ְבנֹות עְַּׁמָך הַׁ ִּמי ְבשַׁ ל עַׁ ְלנָה אִֹתי אֶׁ לֶׁ וְַׁתחַׁ

ר ֹלא ִתְחיֶׁינָה ְבכַׁזֶׁבְ  יֹות נְָפשֹות ֲאשֶׁ נָה ּוְלחַׁ ר ֹלא ְתמּותֶׁ ִּמי שְֹמֵעי ָכזָבלֶׁחֶׁם ְלָהִמית נְָפשֹות ֲאשֶׁ כזב , היינו(. 02יג " )כֶׁם ְלעַׁ

ב רווח בספרות הנבואה ובספרות "כז שורשה. קסמים וכשפים, נקשר עם נבואות שקר, "שקר"שמשמעו , כאן

(. 04, 00ב ' מי; 4ב ' עמ; 0יב , 01ז ' הו; 08כב , 14כא ' יח; 00נז , 02, 05כח , 14כא ' ישב למשל) החוכמה

" כזב"אך במשמעות הנוספת של , זבי כמפתה מיניתומציג את כ" כזבי"ב בשם "השימוש בשורש כזניתן להניח כי 

במסגרת , באמצעות דברי שקר ופולחנות לאל זרזבי כאישה שמפתה ומדיחה לעבודה ומציג הכינוי את כ (שקר)

יחס הכתוב כלפי השם מבטא את , ואם כך". בעלת כשפים"כ, טבעי לבני אנוש-עיסוקה בתיווך בין העולם העל

אלא , היא אינה מוצגת באופן נייטרלי כמי שעוסקת במגיה –כלומר , העיסוק של האישה הנושאת שם זה

 . כמי שמתנבאת מלבה נבואות שווא, כשרלטנית
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 (.038: 0101)ריס מציב את הרג כוזבי בהקשר של אלימות ומין ומתאר את מעשה ההרג מידי פנחס כאונס   
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יָׁנ ית" ד  מ   (11−11 , 2כה ) "הַּ

יְַׁקֵרב "נכתב  בפעם הראשונה. שמהציון ללא , לבדו" המדינית"שלוש פעמים מציג הכתוב את האישה בכינוי  ... וַׁ

דבר המיודע כבר /אדםבאה ברגיל כשה"( מדיניתה)"באמצעות יידוע , הצגה כזו. זהו מבנה חריג". את המדינית

היינו , משלא הוצגה אף אישה מדיינית, כאן"(. נתון"הוא בבחינת )כלומר כבר הוצג ברצף השיח קודם לכן , ידוע

ְוֵשם ִאיש : "שתיהן לאחר מותה, "המדינית"פעמיים נוספות מופיע הכינוי  .'ויקֵרב אישה מדינית'מצפים למבנה כגון 

ת ָּכה אֶׁ ר הֻּ ּכֶׁה ֲאשֶׁ ִּמְדיָנִית -יְִׂשָרֵאל הַּׁמֻּ ָּכה הִַּׁמְדיָנִית ָּכזְִבי בַׁת... הַׁ ּמֻּ ּמֹות ֵבית-ְוֵשם ָהִאָשה הַׁ " ָאב ְבִמְדיָן הּוא-צּור רֹאש אֻּ

מתוארת שוב ושוב בטקסט כה קצר היא לשם מה אך ניתן לתהות  ,וייחוסה זבי מוצגת בשמהוכ(. 04−05כה )

 (. אדון בהמשך ,"איש ישראל"הנזכר שלוש פעמים בכינוי  ,בזמרי)כמדיינית 

אני מציעה לבחון את האפשרות  ,המופיע כבר בתחילת האירוע" המדינית"לאור התמקדות המחבר בכינוי 

ההרגשות והכוונות שהיו "שתפקידם להעלות בזיכרון את , מנחה בסיפור משמש כמילה מנחה או כביטויכי הכינוי 

(.010: 0232 וייס)ולחשוף קשרים סמויים " דבוקים בו שם
340
ניתן בהקשר המיידי : לכינוי משמעויות שונות 

. גם את עיסוקהאת מוצאה כמו מתאר ה, המוכרת בכינוי זהזרה זבי כאישה ולהציג את כ הכינוי כוונתכי להניח 

. נבואות שוואלו גיאממרמזים על הקשר שלה לפן ה" המדינית"והכינוי , הנזכר רק לאחר סיום האירוע, מהש

שכנראה ידעו לנוכחים באירוע היא הייתה מוכרת מדיינית לא הוזכר כי אישה האפשר אם כך להציע כי שמה של ה

.לשם מה הובאה אל מחנה בני ישראל בזמן המגפה
341
, הטקסט המקראי ניתן לדעתי בהקשרים הרחבים יותר של 

"מילת מפתח"כמעין " המדינית"להבין את הכינוי 
342
המצביעה על הצד העויין במערך היחסים האמביוולנטיים  

ִּמְדיָנִים : "למשה לאחר האירוע' פולחני הבא לידי ביטוי במיוחד בציווי של ה-כלפי מדיין בהקשר הדתי ת הַׁ ָצרֹור אֶׁ

ם אֹוָתם  (.02כה " )ְוִהִּכיתֶׁ

                                                
340

 .80−84: 0282קינן −רמון: לדמויות בסיפור וחשיבותו להבנת הסיפור על המיקוד במתן שם או כינוי   

341
ת מדונים "ביחס לכוזבי קשור בכינוי " המדינית"בהמשך אציע שהכינוי    הנזכר בספר משלי בארבעה " {ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

בפרק המוקדש . ולחן זרמקראי ביחס לנשים מדייניות הקשורות לכשפים ופ-זיכרון קולקטיבי פנים, לדעתי, ומייצג, משלים

ומציעה להתייחס לכינוי כחלק מההתפתחות בלשון שהביאה לכך שעיסוק ( 000' עמ)אני מרחיבה בנושא " אשת מדינים"ל

בדומה , פולחני-הפך במהלך השנים למונח כללי המאפיין אנשים הקשורים לפן הטקסי', מדיין, 'מסוים של קבוצה אתנית

 (.04לא ' מש; 8כג ' יש)במשמע סוחר " כנעני"או ( 0ב )יאל לתיאור קוסמים או מכשפים המופיע בספר דנ, "כשדים"למונח 

 

342
. לציון מילה שיש לה קשר בלתי נפרד לעלילה ולמשמעותה( 03−02: 0230)מונח ספרותי שנטבע על ידי רוזנצווייג   

   (                       20−21: 0224פולק )מילת המפתח חזקה יותר ממילה מנחה 
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ם" ֹׁתָׁ  (11כה ) "ֲאח

ּכה"זבי בשמה מתאר אותה בכינוי והטקסט השני המציג את כ כה )בציווי לצרור את המדיינים ולהכותם  ,"אחתם המֻּ

זבי כבתו של צור נשיא מדיין כבר הגדירה אותה ביחס למדיינים והצביעה על ייחוסה ועל והצגת כ(. 02−08

יבמות סג )היותה אישה נכרייה לל קושרים את הכינוי "חז. שאלה" אחתם"ולכן מעורר התיאור , מעמדה החברתי

ועוד כי יחשבו לעשות  –זבי וועל דבר כ: "מדבריו של אבן עזרא עולה הדגשת הקשר לשם הצדקת הציווי(. א"ע

מוזכרת גם , "שמעון ולוי אחי דינה"על  הכתוב , 05במדרש רבה לבראשית לד ". זבי אחותםולכם רע בעבור כ

ת יויש משמעו" אחתם"שלכינוי להניח  ניתן(. י, ר פ"בר)על שמסרה נפשה למען עמה " אחתם"כונה היא מ: כוזבי

 .תונוספ

בדיקת . (028' בעמ)כפי שהוצג  , משמעות מטאפורית ומיתית" אחות"בספרות המזרח הקדום יש לכינוי  

מחזקת את האפשרות , רןהמתאר לדעתי את תפקידה לצד אה, (01טו ' שמ)ביחס למרים " אחות"הישנות התואר 

מה שהוא מעבר לזיקה -והוא מציין דבר, זבי יש משמעות מטאפוריתוביחס לכ" אחתם"שלכינוי 

משמעות הקשורה בעבודה , "אשת כשפים"זבי כוהקשורה לתפקידה של כ התייחסותזוהי . משפחתית/הביולוגית

 זקאלשומרון וסדום ביח, אפוריות יהודהולאחיות המט 3−00בדומה לאחות הנזכרת בדברי ירמיהו ג , יםזרלאלים 

 .44−31טז 

 

 פעולה ותוצאה − "איש ישראל" ,זמרי

כפי שמתברר , הבא לידי ביטוי במגפה, השתלשלות הדברים מפרשת בעל פעור מתוארת בציון חרי אף אלוהים

להוראה שנתן וכי הוא אינו מודע , זביוניתן להניח כי זמרי מבקש לנסות להפסיק את המגפה בעזרת כ. בהמשך

ל ְפעֹור: "משה לשופטים עַׁ ּנְִצָמִדים ְלבַׁ ל שְֹפֵטי יְִׂשָרֵאל ִהְרגּו ִאיש ֲאנָָשיו הַׁ ה אֶׁ ר משֶׁ בהתאם לצו , (5כה " )וַׁיֹאמֶׁ

ש ְויָשֹב חֲ : "האלוהי ָשמֶׁ ע אֹוָתם לַׁיהָֹוה נֶׁגֶׁד הַׁ ת ָּכל ָראֵשי ָהָעם ְוהֹוקַׁ ח אֶׁ ה קַׁ ל משֶׁ ר יְהָֹוה אֶׁ " רֹון ַאף יְהָֹוה ִמיְִׂשָרֵאלוַׁיֹאמֶׁ

 (.4כה )

בטרם  (8כה ) "איש ישראל"פעמיים ו (3כה ) "איש מבני ישראל"זבי פעם אחת וזמרי מכונה בסיפור כ

ן ָסלּוא נְִׂשיא : "פעם נוספת באה במסגרת זיהוי זהו, זמריבשם מזהה אותו הכתוב  ֵּכה זְִמִרי בֶׁ ּמַׁ ְוֵשם ִאיש יְִׂשָרֵאל הַׁ

או להרכב שבטי , ישראל לעםבא לציין שייכות " איש ישראל"כינוי ה, אמיתלפי (. 04כה " )ב לִַׁשְמעֹנִיֵבית ָא

; 01, 04, 8ז ' שופ)היא מצביעה על שימוש נרחב בצירוף בהקשרים צבאיים (. 08: ב0222)לפי ההקשר , כלשהו



202 

 

אולי בעל תפקיד בהקשר  ,א אתני ישראליהווה אומר איש ממוצ(. ועוד ,04−05, 02, 0יז , 04, 00יד , 3א יג "שמ

מביא אישה ממוצא אתני , (לויים או כוהנים)צבאי אך באופן ברור לא נושא תפקיד שקשור למשרתים בקודש 

ניתן להניח שהשימוש בכינויים נעשה " המדינית"זבי נזכרת רק בכינוי ומכיוון שגם כ. מדייני למחנה בני ישראל

 . משמעות של הסיפורהוממלא תפקיד ברובד קה עיסו-רומז על מקצועה, במכוון

ולנוכח איסורים כגון אלה המגבילים , "מדינית"זבי ווכ" איש ישראל"לנוכח הדגש המושם על היות זמרי 

קרוב , זבי לתחום המקודשואפשר להציע כי כניסת זמרי וכ, את הכניסה למתחם המקודש למשרתים בקודש בלבד

זבי לקיים טקס פולחני כלשהו ואם כוונת זמרי הייתה לאפשר לכ, זאת ועוד. תםהייתה הסיבה להריג, לאוהל מועד

מוטל  –ובכך לפגוע בקדושת המקום  או אפילו טקס שעניינו פנייה לאלוהי ישראל, לאל זר בתחום של אוהל מועד

ָקֵרב יּוָמת" הציווי מתוקף ,על שניהם עונש מוות זָר הַׁ .(2יח , 18, 01ג , 50א ' במ) "ְוהַׁ
343
אומר , במעשה הרג זה 

לה ' יר; 4כג , 01ב יב "מל)של המשכן " שומרי הסף"מגלמת התנהגות פינחס את הדמות האידיאלית של , מילגרום

4( )0223 :42.)  

" המדינית"ו" איש ישראל"השימוש בכינויים ולא בשמות מדגיש אפוא את הפרת האיסור ועולה ממנו ש

על שניהם  .פינחס הכוהן כמי שפולשים לתחום של הכוהנים והלויים הם נתפסים על ידי. חרצו בכך את גורלם

, "קבה"הם נכנסים ל. זבי מודעים לזעם שהם מעוררים אצל פינחסוזמרי וכשנראה לא הכתוב  ןמ .מוטל עונש מוות

 (. 20: 0110זלוטניק −סיון)מופתעים על ידי פינחס ואינם מנסים להתגונן 

 

                                                
343

( ועוד 2−2מג ; 18−12כג ; 00ה )הנביא יחזקאל מציג הכנסת פולחן לאלים זרים לתחומי המקדש כחילול הקודש   

 (.  30−32: 0114כשר )ומדבריו מודגשת החשיבות שבהרחקת זרים מן המתחם המקודש 
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 קנאות דתית − פינחס

מתיאור ההתרחשות נראה . אלעזר הכוהן הוא הדמות הדומיננטית והוא היחיד ששמו נזכר בסיפור עצמופינחס בן 

(.422: 0221מילגרום )לא בתכנון מראש ל ,כי הפעולה של פינחס נעשית באימפולסיביות
344
עדת "פינחס נמצא ב 

פתח אוהל מועד  "בִֹכים"הם אל אחיו לעיני כל הע מביא אותה, "המדינית"רואה את זמרי מגיע עם , "בני ישראל

פינחס ". וידקֹר... ויבֹא ... ויקח ... ויקם ... וירא : "פעולות פינחס מתוארות ברצף פעלים. "קבה"ונכנס איתה ל

מתגובת אלוהים המתגמל את פינחס בברית . אינו מחכה להוראה ממשה או משופטי ישראל ופועל על דעת עצמו

 . זבי היה חמור ביותרוכי החטא של זמרי וכובכהונה לדורות ניתן להבין אישית 

מסופר על  02−01א ט "בדה? ניתן לשאול מה לכוהן וכלי נשק. להרג זמרי וכוזבי" רֹמח"פינחס משתמש ב

התיאור שלו כממונה על המופקדים ". שֹמרי המבוא"ועל " שֹמרי הספים לאהל"על הלוויים " נגיד"פינחס כי היה 

 (.  423−481; 000−008: 0221 מילגרום)סביר את הימצאות הנשק בידו יכול לה" אהל מועד"על הגנת 

זבי מופיע ולאחר סיפור כ. 05פינחס בן אלעזר נזכר בפעם הראשונה במקרא ברשימות היחס של בני לוי בשמות ו 

אה בבסיפור ההתמקדות בפינחס (. 08כ ' שופ; 11כד , 01−01כב ' יהו; 3לא ' במ)פינחס ככוהן בעל תפקיד חשוב 

פינחס המלווה את  רבתיאור מלחמת המצווה של בני ישראל במדינים נזכ. אולי לנמק את בחירתו לכהונה הגדולה

"מלחמה-משוח"ככוהן  (3לא ' במ)הצבא 
345
והוא מלווה את משלחת הנשיאים אל , (028: ד0222מילגרום ) 

כה ' במ)בתיאור הרג כוזבי וזמרי (. כב' יהו)השבטים שהתיישבו בעבר הירדן המזרחי לפני הכניסה לארץ כנען 

-לפי ה(. 011: 0220 גלר)ר הנזכר בדרך כלל בהקשר של פעולות פולחניות "נעשה שימוש בשורש כפ( 01

BDB :422−528 ,בספרי התורה . משמעות הפועל ּכֵפר היא כיסוי. טיהור, ר לניקיון"בגיזרונו נקשר השורש כפ

: 0230שמאי -בן)ית של טיהור טומאה ובייחוד מירוק חטאים במשמעות פולחנ, כפרה, ר"רווח השימוש בכפ

שימוש זה מציג את מעשה (. 21, 81−80: 0101וונג )בעיקר בטקסטים המיוחסים למקור הכוהני , (011−014

                                                
344

גיפה שולל לדעתי את כיוון כהרג ספונטני ולא כמעשה מתוכנן של הקרבת קורבן כדי להסיר את המ, הצגת מעשה פינחס  

 (.020' הנזכר בעמ)הפרשנות של מונרו 

 

345
' עמ 44הערה )טבעי מלווים את הצבא למלחמה -במסופוטמיה היו מתווכים שונים שעסקו בתקשורת עם העולם העל  

לכוהן הגדול והוא שני בחשיבותו , "משיח מלחמה"במשנה נקרא כוהן זה (. 0−4כ ' דב)לצבא בני ישראל נתלווה כוהן (. 40

 (.022: ה0222מילגרום " )משוח מלחמה"כ ב נקרא פינחס "בויקרא רבה פר .(א, סוטה ח, משנה)
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.לטהר מחטא, פולחני שמיועד לכפר-פינחס כמעשה כוהני
346
מעשה ההרג של כוזבי וזמרי בידי פינחס מציג את  

סיפור קנאתו של פינחס (. 02−08לב ' שמ)בתגובת משה למעשה העגל למשל  ,המצוי במקרא מוטיב הקנאות דתית

ובמקבים ד  03בספר מקבים א ב  ,(01מה )מקראית אצל בן סירא -שימש דוגמה לדורות ונזכר בספרות החוץ' לה

ויורידם אליהו " :נחסיכדומה לזו של פ' מתאר את קנאת אליהו הנביא לה 41א יח "ג בפירושו למל"הרלב. 00יח 

י "ואפשר שהוא בעצמו שחט אותם בקנאו לש, יתכן שצוה העם לשחוט אותם שם –אל נחל קישון וישחטם שם 

' תפיסת ה מוטיב ".י וזהו היותר נאות"זבי בידו בקנאותו לשוכמו שהרג שמואל את אגג בידו והרג פנחס זמרי וכ

' לה' קנאה' ייחוס, לפי כשר. ועוד, 08 כ ,1ח ' ביח; 00, 03לב ' לאלים זרים מופיע גם בדב פולחןכאל קנא בזיקה ל

בתפיסה זאת (. 043 :0114) לאשתו איש בין כיחסיםישראל ו 'ה יחסי את המתארת כוללת הסבתפיכנראה  נעוץ

 .האישה הזרה, "מדינית"הכעס הרב המובע בהריגת פינחס את האת  תלותאולי ל ניתן

 

 סיכום והדגשים 

מצדו האחד פרשת . מאגית-ומשולב בתוך המסגרת של פרשות הקשורות בפעילות מאנטיתזבי תחום וסיפור כ

ומצדו השני המלחמה במדיינים כנקמה על מעשה בעל פעור , (0−5כב ' במ)ופרשת בעל פעור ( כד−כב 'במ)בלעם 

 (. לא 'במ)

כמו  ,סטבטקתמטיים ולשוניים מרכיבים על המסתמכת על פרשות המסגרת ו, מתוך הפרשנות שהצעתי

סיפור העולה כי , ועודוהעונש חומרת החטא  ,ב"וקר "קבה"לשונות ו" המדינית"ו" איש ישראל"שימוש בכינויים 

ה אפה שבימתרחש על רקע המג אירועה. יםזרלאלים פולחני ובבסיסו מעשה עבודה -קשור ככל הנראה לפן הטקסי

לשם כך . זמרי ניסה למצוא פתרון להפסקת המגפהניתן להניח כי . בני ישראל בעקבות עבודה לבעל פעורל כעונש

וידועה אולי כמי " המדינית"אישה המכונה , זבי בתו של צור מנשיאי מדייןוהוא מביא למחנה בני ישראל את כ

לאוהל פולחן מדייני או )של אוהל מועד המקודש זבי לתחום וזמרי מכניס את כ. מאנטית-שעוסקת בפעילות מאגית

נראה כי לעיתוי ולכניסה לאזור המקודש שאליו מביא . תפילות בציבור/קינותטקס  שעתב( ולתוך אוהל מועד עצמ

הייתה ידועה גם " המדינית"זבי וניתן להניח שכ. של פינחס בן אלעזר הכוהן תוזבי יש קשר לתגובוזמרי את כ

טקס מאגי בו  ייםבעצם הכניסה לתחום המקודש ובוודאי בניסיון לקוכי פינחס ראה , "בעלת כשפים"לפינחס כ
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במזרח ; 081−081: 0112מילגרום ; 011−014: 0230בן שמאי : ר ורעיון הכפרה במקרא"על האטימולוגיה של כפ  

 . 014−013: א0230ליכט : הקדום
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אולי . והן תחום הסמכות, הן התחום הפיזי: פלישה לתחום של הכוהנים, חילול הקודש( זרלאל  פולחןשנתפס כ)

 . לזרעו הכהונהבטחת הב' מהשבשלה הוא זוכה , הייתה זאת עבורו הזדמנות להציג את קנאותו לאלוהים

בהתאם  ,מדייניםובפעור  לפרשת בעל קשורמי שכל ב תשמתבצע יגותזבי פותח את סדרת ההרוסיפור כ

 ים אתרגוה, "כל זכר"והורגים  מדיינים במלחמהבני ישראל מנצחים את ה(. 0−1לא ; 02−08כה ) לציווי האלוהי

 (. 8לא ) בלעם בן בעורואת  ,זביוביניהם צור אבי כש" חמשת מלכי מדין"

ולהצגת דמות , מאגי-פולחני-דתיהחשיבות של סיפור כוזבי לעבודת המחקר היא בהקשרו המובהק לפן ה

בנוסף מעלה הסיפור תובנות בנוגע לזיקתן של דמויות נשיות . נשית שכנראה עוסקת בפרקטיקה הקשורה אליו

במישור הכללי מציג סיפור כוזבי את מוטיב הקנאות הדתית  שביטוייה מלווים את חיי . מדייניות וקיניות לישראל

 .דים במדבר ועד ימינומתקופת הנדו, הדת לאורך ההיסטוריה
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ת מדונים "הצירוף  ש  יָׁנ ים}א  ד  ועל פניו עניינו אשת , החוזר ארבע פעמים בספר משלי" {מ 

הקריאה . קינית/מדיינית" בעלת כשפים"דמות של ל  רומז, אישה סכסכנית ומציקה, ריב

המחודשת מעלה את האפשרות שהנשים המדייניות הנזכרות במקרא קשורות לתחום 

ת "נוצרה דמותה של , ובהשפעת סיפוריהן, טבעי−וך בין העולם האנושי לעלהתיו ש  א 

יָׁנ ים}מדונים  ד     ."{מ 

  

ת מדונים " ש  יָׁנ ים}א  ד   "{מ 

 

 טיפוסי הנשים בספר משלי 

ספר משלי
347
דמויות הנושאות משמעות חיובית כמו  םחלק, מתאר מגוון של טיפוסים ספרותיים נשיים 

( 03יא " )אשת חן", (0−3ט  ,0−10ח , 5−01ד , 01−08ג , 01−11א  :החכמה המואנשת)" ָחְכמֹות/ָחְכָמה"

לאחדות מן הדמויות . דמויות הנושאות משמעות שליליתאולם לרוב אלה טיפוסי , (01−10לא  ,4יב " )אשת חיל"ו

 :"פה וסרת טעםאשה י"; 01ל  :"אשה מנאפת"; 02כג  :"זונה"; 04ו  :"אשת רע)"מוקדש פסוק אחד " שליליות"ה

אשה )"מוקדשים מספר פסוקים ואף הקבצים , "האשה הזרה"ובראשן הדמות נשית המכונה , ולאחרות( 00יא 

ט  :הכסילות המואנשת –" אשת כסילות"; ועוד 5ז , 04ו , 01ה , 03ב  :"אשה נכריה"; 5ז , 01, 1ה , 03ב  :"זרה

המובע יחס ה. גם כייצוגים מטאפוריים של טיפוסי נשיםהדמויות הנשיות הללו מוצגות גם כבנות אנוש ו(. 01−08

: לגינוי ,(00ח ..." )טֹוָבה ָחְכָמה ִמְפנִינִים-ִּכי: "ספר משלי כלפי הדמויות הנשיות החיוביות והשליליות נע בין שבחב

ת ֵלב, ִשית זֹונָה "... רַׁ ת. ּונְצֻּ ְלָלּהָקמ: "בין ברכה והלל, (01−00ז ..." )הִֹמיָה ִהיא ְוסָֹררֶׁ ְעָלּה וַׁיְהַׁ ְשרּוָה בַׁ " ּו ָבנֶׁיָה וַׁיְאַׁ

ְרּכֶָׁך ְוַאל: "לאזהרה, (08לא ) ְרֵחק ֵמָעלֶׁיָה דַׁ ל-הַׁ ב אֶׁ ח ֵביָתּה-ִתְקרַׁ תַׁ  (.8ה " )פֶׁ

, תה מוצג כמסוכןיקשר א. האישה הנכרייה מעוצבת כדמות נשית שלילית ומאיימת/ דמות האישה הזרה 

ל : "כגון, מצעות דימויים שונים של השאול והמוותומתואר בא, מביא לאסון, הרסני ל ָמוֶׁת ֵביָתּה ְואֶׁ ִּכי ָשָחה אֶׁ

יהָ  ְעּגְֹלתֶׁ ספר משלי מזהיר שוב ושוב את הקורא מפני נשים זרות או (. ועוד 02ז , 5וכן ה , 08ב ) "ְרָפִאים מַׁ

בהתאם לקווים הרעיוניים הבאים  ךחינוהוראה וחוקרים סבורים כי ליצוגי הדמות הנשית הזו היו מטרות . נוכריות

 (.  10−15: 0110ופק 'שצ)בו לידי ביטוי 
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לתארוכו ולהשוואות בינו לבין ספרות החכמה בתרבויות , לחלוקתו לקבצים, הספראינני נכנסת לפרשנות ביחס לתוכן   

 . ועוד 0100הורוויץ ; 0110ופק 'שצ: על ספר משלי; 551−533: ב0238אחיטוב : על כך. המזרח הקדום
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הפרשנות הרווחת . ומשתנה מפרק לפרק, של האישה הזרה או הנכרייה בספר משלי אינה ברורה הזהות

ואינה מייחסת משמעות אתנית , זנות ורוע, ניאוף, במחקר קושרת את מגוון הדמויות הנשיות הללו לפריצות מינית

: 0228פונטיין ; 014−044; 012−001 ;030−035: 0100הורוויץ " )האשה הנכריה"ו" האשה הזרה"ינויים לכ

על כזרות  מוצגתשזרותן , זאת בשונה מן ההתייחסות לנשים הנכריות הנזכרות בעזרא י ובנחמיה יג( )051−031

י הנשים הללו ניכרת מגמה להדגיש יש הטוענים כי בתיאורי טיפוס, בניגוד לכיוון פרשני זה(. בסיס אתני מובהק

לפי קאמפ קיימת זיקה (. 24−25: 0222ניוסום ; 421, 452: 0220סופ נבלנקי; 0285קאמפ )את היותן בנות נכר 

: 0285)מלוכנית ותחילת המלוכה בישראל -קדםבין תיאורי הנשים במסורת החכמה לנשים החכמות של התקופה ה

על אף שטיפוס זה , בהקשר היסטורי ספציפי" האישה הזרה"ת טיפוס גם וושינגטון מציע למקם א(. 001−000

 (. 052−084: 0225)מופיע גם בספרות המאוחרת לכאורה לתקופתו 

אך טרם זכתה , "שליליות"ייכת כנראה לקטגוריה של הדמויות הנשיות הודמות המש תוצגבפרק זה 

ת מדונים "דמות  –להבלטה במחקר   (. בעקבות גרסת הקרי, אשת מדיינים: להלן" ){ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

 

ת מדונים " ש  יָׁנ ים}א  ד   "{מ 

 : בקבצים של פתגמים בודדים, דמות נשית זו מופיעה במשלי ארבע פעמים

ת מדונים : "2כא  בֶׁת עַׁל ִפּנַׁת ּגָג ֵמֵאשֶׁ  " ּוֵבית ָחבֶׁר{ ִמְדיָנִים}טֹוב ָלשֶׁ

ת : "02כא  ץ ִמְדָבר ֵמֵאשֶׁ רֶׁ ת ְבאֶׁ בֶׁ ס{ ִמְדיָנִים}מדונים טֹוב שֶׁ  " ָוָכעַׁ

ת מדונים : "04כה  בֶׁת עַׁל ִפּנַׁת ּגָג ֵמֵאשֶׁ  " ּוֵבית ָחבֶׁר{ ִמְדיָנִים}טֹוב שֶׁ

ת מדונים : "05כז  גְִריר ְוֵאשֶׁ לֶׁף טֹוֵרד ְביֹום סַׁ  " נְִשָתָוה{ ִמְדיָנִים}דֶׁ

ת מדונים "קרי לגרסת הכתיב בצירוף בין גרסת ה, לענייננו, בכל הפתגמים מתקיים אותו הבדל מעורר סקרנות ֵאשֶׁ

לֶׁף טֵֹרד ִמְדיְנֵי ִאָשה : "נאמר, שעוסק בבן כסיל ובמדייני אישה, בפתגם דומה". {ִמְדיָנִים} ּוֹת ְלָאִביו ֵבן ְּכִסיל ְודֶׁ יט )הַׁ

01 .) 

ת ִמְדָונִים "מספר האזכורים של  הכינוי , וואהלשם הש. מרמז על חשיבותהבספר משלי " {ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

 . 01−10לא -בו 4יב -ב: רק פעמיים בו מופיע " אשת חיל"
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טוב 'ביחס של , שלושה מן הפתגמים העוסקים באשת מדיינים מעוצבים במבנה השוואתי בן שני חלקים

מבנה ההשוואה מדגיש את , כלומר. גרוע ממנו[ ב]-והיחס היתרוני מלמד ש, עצמו הוא מצב שלילי[ א. ]'[ב]-מ[ א]

(.58: 0221סנל ; 00: 0110ופק 'שצ)דבר רע ביותר ובלתי רצוי בעליל [ ב]ת היו
348
  

, למושגים מדון" {ִמְדיָנִים}ִמְדָונִים "מקושרת המילה , HALOT :12−41, 45-ו BDB :193במילונים המקראיים 

טו ' ופיעה במשמ" מדון", למשל)ומופיעות בו פעמים רבות , אופייניות לספר משלי הלשונות אל. מדנים, מדונים

הוא בעיקר מונח נרדף במשמעותו " מדון"בפרשנות המקובלת (. 00כט , 05כח , 01כו , 01כב , 04יז , 08טז , 08

(. ועוד רבים 8כה , 3יח , 0יז : וגם לבדו, למשל 08טו  –" מדון"בתקבולת ל)הרווח גם הוא במשלי " ריב"למונח 

כהן ' ה)אישה וכחנית ומתקוטטת , כאשת ריב" שת מדיניםא"החוקרים המסתמכים על פרשנות זו תופסים את 

בירד מעירה כי אישה (. 402, 411: 0100הורוויץ ; 10: 0225פונטיין ; 20: 0280קרנשו ; 012−041: 0228

 (. 40−88 :0224)מתוארת לעתים רבות במושגי ריב ומדון  "(contentious) רעה"

 

 החדש נותפרש

לבין גרסת " מדונים"נובע מן החילופים שבין גרסת מסורת הכתיב " אשת מדינים"כיוון פרשנות שונה לדמותה של 

מבדיקת יתר המילים  נוספים יבואוחיזוקים  .(04וכה  2כא " )בית חבר"הצירוף  ומן, "ִמְדיָנִים"מסורת הקרי 

 . אישהדמות הוהצירופים הנקשרים ב

אני מציעה לקרוא : ים מקראית מוקדמתבחילופי הגרסאות שבין המסורות יש רמז לפרשנות פנאפשר כי 

הפנים מקראי בנוגע ( subtext-ה)כהד היסטוריוגרפי מן הרובד הסמוי " בית חבר"את חילופי הגרסה ואת הצירוף 

כהתייחסות ספציפית לאישה נכרייה בת " אשת מדינים"ולהבין את הכינוי , ליחסים המורכבים בין ישראל ומדיין

בפרק , לעיל וכבר עמדתי על היחס שבין מדיין לקינים)שתיים מדייניות ואחת קינית  –שלוש נשים במקרא . מדיין

השתייכותן של נשים אלה למדיין . הגדת עתידות וכישוף, מופיעות בסיפורים הקשורים למגיה –( 21 'עמ ,על יעל

האתני קשור ויש בה אולי להצביע על חותם אתני מגדרי שמובלע בטקסט ומגדיר כל אישה שמוצאה , מעניינת

 . במדיין כאישה שעוסקת בכשפים

                                                
348

 למשל במקבץ, פתגמים הבנויים במתכונת של הטוב היחסי אופייניים לספרות החוכמה ומובאים גם בספר קהלת  

ן ֵשם טֹוב: "הפתגמים בפרק ז מֶׁ ָּמוֶׁת ְויֹום טֹוב ִמשֶׁ ְך טֹוב ֵמֵראִשיתֹו ָדָבר ַאֲחִרית טֹוב", (0ז ) "ִהָּוְלדֹו ִמיֹום הַׁ רֶׁ ּה רּוחַׁ  אֶׁ   "רּוחַׁ  ִמּגְבַׁ

 (. 8ז )
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יָׁנ ים}מדונים " ד   חילופי גרסאות –" {מ 

ת מדונים "ים שבהם נזכרת פסוקב לבין " מדונים"בספר משלי יש חילופים בין מסורת הכתיב " {ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

יח : בפסוקים נוספים במשליגם וא ניתן למצ" ִמְדיָנִים"לבין " מדונים"חילופים דומים בין ". ִמְדיָנִים"מסורת הקרי 

 .01ב כא "וכך גם בשמ, במשמעות של ריבכאן ככל הנראה , 00כו -ו 02כג , 08−02

. מדיינים ומדייניות, מתקיימים בכתובים שונים שבהם מדובר על מדיין, כתיב/לא רק קרי, חילופים שונים

. "מדין"הוא בנו של  4כה ' בנו של קין ולפי ברהוא  02ד ' שלפי בר, חילוף ראשון נמצא בשינוי היוחסין של חנוך

ובישמעאלים ( 13לז ' בר" )מדנים"ב( 08לז ' בר" )מדינים"חילוף שני מופיע בפרשת מכירת יוסף  שם מתחלף 

(.08לז ' בר)
349
, (0−4כה ' במ)בתחילת פרשת בעל פעור מתוארת הזהות האתנית של הנשים המדיחות כמואבית  

שיוכו האתני של חותן משה יתרו (. 02−08כה )מדיינים מוחזקים כאחראים למעשה ואילו מן ההמשך עולה שה

מופיע " מדיני"שם התואר (. 00ד , 03א ' שופ)ופעם אחרת כקיני ( שמות ב)כוהן מדיין מופיע פעם כמדייני 

, 3כה ' במ)זבי וכל ביחסשלושתן , שלוש פעמים" מדינית"ו, (02י ' במ)עבור יתרו , במקרא רק פעם אחת

04−05.) 

   

 "בית חבר"

האטימולוגיה של השורש . 04כה -וב 2כא -ב –:מופיע במשלי פעמיים( צורת הפסק של חֶׁבֶׁר" )בית ָחבֶׁר"הצירוף 

באה  יעל בסיפור ."אשת חבר"בדיון על הצירוף , (010 'עמ) ר ושימושיו השונים במקרא נדונו בפרק על יעל"חב

ֵקינִי ִּכי ָשלֹום ֵבין יִָבין : "ראההיקרות הנוספת היחידה של הצירוף במק ת חֶׁבֶׁר הַׁ ל אֹהֶׁל יֵָעל ֵאשֶׁ גְָליו אֶׁ ְוִסיְסָרא נָס ְברַׁ

לְֶׁך ָחצֹור ּוֵבין  רמֶׁ ב  ית ח  ֵקיני ב   . (02ד " )הַׁ

ועניינו , משמעותו שלילית –במשלי " אשת מדינים"בהקשר של " בית חבר"הצירוף המיוחד  לדעתי

בדומה  ,וכשפים מאגיתמתאר אישה נכרייה הקשורה לפרקטיקה " ובית חבר( מדינים)ם אשת מדוני. "כשפים ומגיה

ת : "בישעיהלכתוב  יְִך ְבָעְצמַׁ י ְךְברֹב ְּכָשפַׁ רַּ  ֲחבּור: "ובהקשר של עבודת אלילים, (00לו  גםו, 2מז " )ְמאֹד ֲחבָׁ
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בסחר ימים נקרא הסוחרים הערבים רוכבי הגמלים כונו מדיינים או ישמעאלים כדרך שהסוחר שהיה קשור , לפי ויינפלד  

 (. 012: ג0110)כנעני 
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ִבים כן ...מי יוחן חובר נשוך": מוד לאשת מדוןבצחובר  מופיע בן סיראאצל (. 00מד ' וראו גם יש; 02ד ' הו" )ֲעצַׁ

(.81, 25[:0251] 0222סגל ; 01−04יב " )חובר את אשת מדון
350
במשמעות של , חברא, בתלמוד נזכר חברגם  

מפרש , (00−00מאות )מפרשני ימי הבינים בפרובנס , רבי יוסף קרא (.א"סנהדרין סה ע)מכשף , חובר, קוסם

ר" ב  ית ח  ר"ך על סמ, כבית מכשפה" ב  ב  ר חָׁ ֹׁב    .ואני מקבלת את פירושו, (405: 0100הורוויץ ) 00יח ' בדב" ח

 

 "אשת מדינים"מילים וצירופים שליליים הנקשרים ל

" יום סגריר", (05כז ; 01יט "  )דלף טורד", (02כא " )כעס", (04כה ; 2כא " )פנת גג", (02כא " )ארץ מדבר"

ּוֹת", (05כז " )נְִשָתָוה", (05כז ) הדימויים וההשוואות , הביטויים, כל הצירופים –( 01יט " )ְּכִסיל", (01יט ) "הַׁ

מקומות בהם על מדובר ו, (005−000: 0223מקינליי ) הם בעלי משמעות שלילית" אשת מדינים"המובאים ביחס ל

 .מצבים מסוכנים ולימינאליים או דברים שמביאים הרס ואסון, מסוכנים

המקומות , ות המזרח הקדום שייך המדבר לאותם המקומות שמחוץ ליישוב הקבעבתרבוי(: 02כא )" ארץ מדבר"

, שבהם שוכנים שדים וכוחות דמוניים, מקומות מסוכנים, שטחי הפקר, הבלתי נושבים שנתפסו כמקומות פראיים

המדבר במקרא כשמוזכר  פעמים רבות(. 40−50: 0100אברהם ; 10−31: א0233 טלמון)וששוררת בהם טומאה 

 "ארץ צלמות"ירמיהו מתאר את המדבר כ(. ועוד 05ח ' דב; 5כ ' במ; 01טז , 00יד ' שמ)מתואר באופן שלילי  הוא

 . במרחב לימינאלי, בשולי התרבות, ארץ מדבר היא מחוץ לתרבות(. 10ב ) "ארץ מאפליה"ו( 3ב )

קב ' תה)מבודד ללא מחסה מקום : מרביתם שליליים, גגות במקרא הקשרים שונים/לגג(: 04כה , 2כא )" פנת גג"

הוא כנראה המקום המסוכן ביותר , קצה הגג, פינת הגג(. 5א ' צפ; 00ב כב "מל) יםזרלאלים מקום פולחן , (8

ה ְלגַּׁגֶָׁך ְוֹלא: "מצטווה אדם הבונה ביתו לשים מעקה בגגו 8כב ' בדב. בבית ֲעקֶׁ ָתִׂשים -ִּכי ִתְבנֶׁה בַׁיִת ָחָדש ְוָעִׂשיָת מַׁ

ָך ִּכיָדִמים בְ  ּנּו-ֵביתֶׁ ּנֵֹפל ִמּמֶׁ " לשבת בארץ מדבר"ל" לשבת על פנת גג"טור סיני מפרש את הדימויים בין ". יִפֹל הַׁ

שם בריחה ממקום ישוב מתוארת , 8-2הוא מוצא הקבלה לביטויים אלה במזמור תהלים קב . כמקומות מבודדים

רָדִמיִתי ִלְקַאת : "בדימוי של ציפורים בָׁ ד  ְהיֶׁה ְּכִצפֹור בֹוֵדד עַׁל  :כֹוס ֳחָרבֹותָהיִיִתי ּכְ  מ  ְדִתי ָואֶׁ : 0242) :גָׁגָשקַׁ

00−00.) 
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נשוך  חובר יוחן[ י(]ה) מי" :כשפיםלר וקשכהמתפרש  ,"חובר"לצד  "אשת זדון"בפרגמנט של בן סירא מן הגניזה מופיע   

 (.013, 010, 02: 0221סירא -בן" )זדון ומתגלגל בעונתיו אשת את חובר כן: שן[ י]וכל הקרב אל ח



211 

 

יז ; 03יב : בספר משלי. מופיע בספרות החכמה פעמים רבותוכמצב שלילי במקרא כעס מתואר (:  02כא )" כעס"

 . ועוד 01יא  ,2, 1ז  ,03ה  ,01ב  ,08ובספר קהלת א , 1כז ; 05

, 08י ' מופיע גם בקה( 01יט ; 05כז )מופיע בשני פסוקים במשלי " דלף טורד(: "05כז ; 01יט )" דלף טורד"

" דלף", לפי גרינשטיין .נזילה וטפטוף לא רצויים, כגשם חזק או דליפה( 411: 0100)והוא  מוסבר על ידי הורוויץ 

 (.510: 0100) עלילות בעלמופיע גם באוגריתית ב

: BDB)יום גשום במיוחד , יום של גשם מתמשך ומשמעו, ף שמופיע רק כאןצירוהוא  :(05כז )" יום סגריר"

321 .) 

ּוֹׁת"  1י ' מש; 11איוב ו )וכן רשע ( 1צא ' תה)שמשמעותו הרס ואסון , י"נגזר מן השורש הו" הוות(: "01יט )" הַּ

ההשוואה של (. 00 נה, 01לח ' תה; 1ז ' מי)דברי מרמה ותככים , "מרמות"מקביל גם ל" דברי הוות"; (01ה ' תה

טירית יותר אאך בו בזמן הופכת אותה גם לס, אומר אלטר, האישה לאסון היא קיצונית יותר מאשר לגשם מטריד

 –מקביל למושגים דומים , (000−010: 0218) גיוםהמסתמך על , ארצי לפי" הווה"המושג  (.024: 0285)

 (.150: ב0230)ות הקשורה למאגיה שנעשה בהם שימוש במשמע, "הות"ובאוגרתית  hawâtumבאכדית 

יל" הוא נמנה עם הטיפוסים . הכסיל הוא מונח רווח בספרות החכמה המקראית לציון טיפש(: 01יט )" כ ס 

העושה , (3−2יח )היותו איש ריב ומדון  מוזכרבין התכונות השליליות המיוחסות לכסיל . השליליים בספר משלי

היחס המומלץ (. 02ד )כי הכסילים אינם יודעים אלא לעשות רע  נכתב קהלתבגם (. 02יג ; 01ו )מעשים רעים 

זאת בדומה למסקנה (. ועוד 00יז , 2יד , 01יג )הימנעות מהתרועעות עמו , לגבי הכסיל במשלי הוא התרחקות ממנו

 .  מוטב לסבול ממצבים ומקומות מסוכנים על פני שהייה במחיצתה": אשת מדינים"העולה מפתגמי היתרון לגבי 

השאלה היא מה . מסוכן ואף הרה אסון, כשלילי" אשת מדינים"עם כל הביטויים הללו מציגים את הקשר  

 .מהכל כך מסוכן בקשר ע

 

 במקראקינית אישה מדייניות ונשים 

בצמוד לפרשת בעל (. 0יח , 05−03ד , 00ב ' שמ)ציפורה אשת משה  יאבמקרא ההראשונה מדיינית ההאישה 

בעל פעור  ןבה מסופר על בנות מואב אשר פיתו את בני ישראל להשתתף בפולחש ,(0−5במדבר כה )פעור 

בתו של נשיא מדיין , נזכרת אישה מדיינית, יםזרלאלים והואשמו בפריצות מינית ובפיתוי בני ישראל לעבודה 

אשת "וגדרת כמיעל (. 02לא , בהמשך נזכרות נשי מדיין שנלקחו בשבי; 08, 04−03, 5−2כה ' במ)זבי בת צור וכ
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(.04−02, 3ה  ,02−00ד ' שופ) "חבר הקיני
351
בספר משלי " אשת מדינים"האם קיימת זיקה בין הטיפוס של  

ונשים מדייניות אחרות המתוארות , (00ד ,05א ' שופ)מדייני /אשר שיוכה האתני היה קיני ,לבין יעל הקינית

 ? "בעל פעור"ובמיוחד בפרשת , במקרא

. "אשת מדינים"טיפוס של בין הקה בין סיפורי הנשים המדייניות והאישה הקינית לניתן למצוא זי לטענתי 

מעין מקרה פרטי שדרכו מתומצת המסר האידיאולוגי של המסגרת ככל סיפור מסיפורי הנשים אני מציעה לבחון 

טי של סיפור כוזבי כמקרה פר; (בפרט למכת בכורות)חתן דמים כהקדמה למכות מצרים : הרחבה שבה הוא נטוע

במסגרת הניצחון , סיפור יעל כאירוע נקודתי של הכנעת האויב; חטא ההיצמדות לנשות מואב ועבודת בעל פעור

 . מאגי-לפן הטקסיכקשורים  ,בצורה כזו או אחרת, הללו ניתן להביןכל הסיפורים את . הכללי על הכנענים

 

  –ישראל ומדיין 

 נשים מדייניות במקרא  והשפעתה על תיאור מורכבתמערכת יחסים תזכורת ל

בהתגבשות  מדייןשאלת התפקיד המעצב של " המדיינית ההיפותזה"במסגרת חקר המקרא נדונה תחת הכותרת 

מנסה להתחקות אחר מערכת היחסים בין ישראל הקדום היפותזה המדיינית ה 352.הדת והאמונה של עם ישראל

, הגם שלא יורחב בנושא זה .םהוהנקמה ב בשאלה מה הסיבה למוטיבים של השנאהלשכניו המדיינים ולדון 

עשוי להשתלב , המהווה חלק נכבד בעבודת מחקר זו, הנשים מדייניות בטקסט המקראי הבחינה והדיון בסיפורי

 .במסגרת הדיון הרחב בהיפותזה ולתרום לה היבטים חדשים

, קרבה ומלחמה, ותתוף פעולה ויריביש,ת על קשרים ומעורבויות ומדיין מלמדל ההתייחסויות המקראיות

.משפחתיות ודחייה
353
מורכבת ונובעת ככל הנראה מקיומן של מסורות  אמערכת היחסים המתוארת במקרא הי 
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 .וענת ששאלת זהותה האתנית של יעל היא מרכיב חשוב בסיפור המפגש עם סיסראט( 022−081: 0101)יִי   

 
352
במיוחד , 0288קנאוף ; 101−112: 0225; 0221דאמברל ; 383−320: א0230ליוור : בנושא יחסי ישראל ומדיין 

קרוס  ;155−130: 0224סיטרס  ון; 012−010: 0224מקנוט ; 803: 0220מנדנהול  ;21−27: 7227 סרנה; 051−032

  .042−050: 0101דור ; 030−084: 0118דוזמן ; 31−21: 0228

353
, גם ביחס למערכת היחסים של ישראל עם מואב קיימות במקרא גישות אמביוולנטיות המשקפות כנראה מסורות שונות  

אין עם ובאיסור הנישו( כה−במדבר כב)יחס עוין נמצא למשל בפרשת בלק ובפרשת בעל פעור . בזמנים ובחוגים שונים

: ב0230ליוור )שהייתה סבתא רבתא של דוד המלך , מאידך מצוי סיפור רות המואביה(. 01, 0יג ' נחמ;  4דב כג )מואביות 

212−201 .) 
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, (10א א "דה||) 0כה ' לפי בר. מצד אחד אנו מוצאים מסורות על יחסי קרבה וקשרים גיניאלוגיים. ועריכות שונות

קשרים משפחתיים ותרבותיים בין  תיאורים של. קטורההיה אחד מחמישה בנים שנולדו לאברהם מאשתו  "מדין"

מצד שני נמצא (. 03−02כה  ,02י ' במ; יח, ד−ב 'שמ)בימי הנדודים במדבר מופיעים הן מדיין וישראל לבין כ

מוצגים  ,בימי השופטים, ובהמשך ,(לא 'במ)מסורות על יחסי עוינות ומלחמות עם המדיינים סמוך לכיבוש כנען 

 (. ח−ו 'שופ)עמלק לים המדיינים כשותפ

למשה ' התגלות ה :אירועים בחיי משה ובני ישראל בתקופת הנדודים במדבר בשורתהמדיינים נזכרים 

בו משתתפים ש ,הן בזבח בהר האלוהיםויתרו ממלא תפקיד של כ. בשמו המפורש מתרחשת בטריטוריה מדיינית

לו להקים את המערכת המשפטית שככל  עמסיידריך את משה ומיתרו  354(.00לח ' שמ)משה ומנהיגי ישראל 

הן מדיין להצטרף לבני ישראל למסע ולהתיישבות ויתרו כ-קש מחובבמבמשה . הנראה ליוותה את בני ישראל

הדבר החשוב ביותר שעל , מצד שני. (לעיל 042' כמוזכר בעמ) (02−10י ' במ"  )לעינים"בכנען ולשמש למשה 

כוזבי  האירוע עםבעקבות פרשת בעל פעור ו(. 1לא ' במ)נים השמדת המדיי ואמשה לעשות לפני מותו ה

פינחס הכוהן אף מביא אתו אל . ת כמלחמת קודשסמלחמה הנתפ, יוצאים בני ישראל למלחמה במדיין" המדינית"

 . כלי קודש של המשכן –" התותחים הכבדים"את שדה הקרב 

משה מהווים זיכרון של של  כמדריךתרו ין ותפקידו החשוב של ייהן מדויתרו כ בתלציפורה  משה נישואי

.בין בני ישראל והמדייניםהמשפחתי הקשר 
355
המסורות בדבר הקשר של משה עם בית  השתמרות ,לטענת קרוס 

משמע הן עתיקות , שלא ניתן להעלימן בקלות מלמדת ,מדיין אתמול המסורות העוינות  אל, הן המדייניוהכ

 (. 011[: 0221] 0222) ומבוססות מאוד

מערכת היחסים בין חובב (. 011[: 0221] 0222)קרוס היו הקינים מרכיב חשוב באיחוד שבטי מדיין י לפ

ן אִֹסְפָך : "2א טו "מדייני משתקפת בצורה ברורה בשמ/הקיני רּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעָמֵלִקי פֶׁ ֵקינִי ְלכּו סֻּ ל הַׁ ר ָשאּול אֶׁ וַׁיֹאמֶׁ

ד ִעם ּכָ  סֶׁ ָתה ָעִׂשיָתה חֶׁ ר ֵקינִי ִמתֹוְך ֲעָמֵלקִעּמֹו ְואַׁ ֲעלֹוָתם ִמִּמְצָריִם וַׁיָסַׁ ד"המילה ". ל ְבנֵי יְִׂשָרֵאל בַׁ סֶׁ -מקבילה ל" חֶׁ

                                                
 

354
טז ' שופ ;05לד ' שמ) אליו ולהתקרב אלוהים את לעבוד כאמצעי חשוב נתפסים משותפת ארוחה שעיקרם לאל זבחים 

 (.0כה ' במ)אלוהים אחרים הדבר נכון גם לגבי עבודת  (.01

355
. אינם משמשים בכהונה הגדולה אלא בני אהרן וצאצאיו –בניה של ציפורה המדיינית  –בניו , למרות מעמדו של משה  

: ב0233טלמון ; 040−050[: 0885] 0252ולהאוזן ) 02א ב "שמ; 11יח ' אזכור של כוהנים צאצאי משה נמצא בשופ

 .(088−082: ב0220אמית ; 524−525
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ר את היחסים בין הקינים והישראלים ימזכפסוק זה לפי ויינפלד (. BDB :118−112)עשיית טובה  ,"טובה"

, 02י ' במ)ק איתו את הארץ המובטחת משה מבטיח לחובב לחל, כזכור(. 118: 0282)בתקופת הנדודים במדבר 

 (.21' הקינים עמ על) (.10

ס ' למעט אזכור בכתוב השירי שביש) 08א יא "במקרא נזכרת מדיין בפעם האחרונה כקבוצה אתנית במל

המלחמה במדיינים אינה נזכרת יותר בתקופת שיבת ציון בספרי עזרא . 55א ב "ובדה 02א ל "בשמ – והקינים ,(3

ִחִתי, הְּכנֲַׁענִי: "אינם נזכרים ברשימות של איסור נישואין עם נשים נכריות לאחר שיבת ציון והם, ונחמיה ְפִרזִי, הַׁ , הַׁ

יְבּוִסי ּמֹנִי, הַׁ ִּמְצִרי ְוָהֱאמִֹרי, הַּׁמָֹאִבי, ָהעַׁ  ,(ה−ד 'שופ)כמו גם סיפור יעל אשת חבר הקיני  ,עובדה זו(. 0ט ' עז" )הַׁ

נטמעו בקרב שבטי ישראל ובשאר העמים השכנים ( וביניהם הקינים)המדייניים מחזקים את ההנחה כי השבטים 

, מקראיות-בעדויות החוץ (.0−3 :0234מזר )לישראל כמו מואב ואדום והפסיקו להתקיים כקבוצה אתנית ייחודית 

 . ס אין המדיינים מופיעים במקורות האשוריים"כבר בסוף האלף השני לפנה

ם : "פעור מופיע הציווי האלוהי המפורש למשה במסגרת פרשת בעל, מצד שני ִּמְדיָנִים ְוִהִּכיתֶׁ ת הַׁ ָצרֹור אֶׁ

ֹ . אֹוָתם ת נְִׂשיא ִמְדיָן ֲאח ל ְדבַׁר ָּכזְִבי בַׁ ר נְִּכלּו ָלכֶׁם עַׁל ְדבַׁר ְפעֹור ְועַׁ ָּכה ְביֹום ִּכי צֲֹרִרים ֵהם ָלכֶׁם ְבנְִכֵליהֶׁם ֲאשֶׁ ּמֻּ ָתם הַׁ

ּגֵָפה עַׁל ְדבַׁר פְ  ּמַׁ כ ' יח; 03−08כב ' יהו; 1−4ד ' דב)פרשה זו נזכרת במקרא שש פעמים (. 02−08כה " )עֹורהַׁ

היא אף משמשת דוגמה למתתיהו . כזיכרון לחטאי עם ישראל, במפורש וברמז, (08−10קו ' תה; 01ט ' הו; 00−03

נשאר ( ח−ו 'שופ)ון עמלק ובני קדם בימי גדע, ןיהניצחון על שבטי מדיגם (. 50, 03מקבים א ב )החשמונאי 

מפלה זו (. 1ט " )יום מדין"הנביא ישעיהו מזכיר את . רים של ישראלמכניצחון על האויבים ה ספרותיבזיכרון ה

מתייחס למפלת אויב באופן כללי  אינוישעיהו . משמשת כסמל ומופת למפלה מוחלטת של אויבי ישראל לדורות

ובכללה נפילת עורב שר מדיין במקום המכונה , 05ז ' שופב תזו המתואר – אלא מתייחס לניצחון במלחמה מסוימת

להצלת ' נזכרת מפלת מדין כמופת להתערבותו של ה( 00, 01פג )גם בתהלים  (.03י ' יש)המוזכר אצלו , צור עורב

 .ישראל

פולחנות  עםמדיינים ובמיוחד הנשים המדייניות , מקראי נקשרו מדיין-ספרותיבזיכרון הסביר להניח ש

אם  (.מדיינית/זבי ויעל הקיניתוכ, ציפורה –כפי שעולה מסיפורי נשים ספציפיות )ים ועם פעילות מאגית זר לאלים

ת מדינים"הכינוי אפשר ש ,כישוףוהגדת עתידות , מגיהבהקבוצה האתנית מדיין מזוהה עם אנשים שעוסקים  " ֵאשֶׁ

מות וכינויים של קבוצות אתניות נוספות מוכרים במקרא ש. לתחומים אלה הקשורכללי הפך במהלך השנים למונח 

הארץ היעודה , משמש במקרא כשם כללי לארץ נחלתם של בני ישראל "כנען"השם  :כללייםשהפכו למונחים 



215 

 

ובאה לציין " כנעני"נתגלגלה המילה , בשל עיסוקם של יושבי כנען במסחר(. ועוד 8יז , 10יא ' בר)לאבות האומה 

לז ' מתוארים בבר, 04ח ' הנזכרים בשופ, הישמעאלים(. 012: ג0110ויינפלד ) עודו, 04לא ' מש; 8כג ' יש)סוחר 

השתייכות אתנית מציין מקום ו "יםדִ ׂשְ ּכַׁ "(. 210−211: ג0235ליוור )כשבטי נוודים סוחרים  0לט ; 13, 08, 05

קוסמים או הם " יםכשד" 0ב ' בדנ :כמו גם עיסוק (ועוד רבים 4−5לב ' יר; 02יג ' יש; 04−03כה , 0ב כד "מל)

חוזים )עדויות על עיסוקם של הכשדים  באסטרולוגיה . מנחשי עתידות אחרים לצדמכשפים המשמשים את המלך 

רואי עתידות שהסתובבו ברחבי , וכך גם ביחס לכשדים נודדים. ידועות ממקורות יווניים( בכוכבים את העתיד

 (. 120: א0230 ארצי)הלניסטי -העולם הרומי

ניתן למצוא מקבילות בין העיסוק המקצועי של הקינים לבין . ראוי לציין במיוחד את הקיניםבהקשר זה 

מציין " קיני"ייתכן גם כי השם (. 02−01: 0220הלפרן ; 013, 011: [0221] 0222קרוס )העיסוק של הלויים 

הכוללת שבטים , תניתהוא שמה של הקבוצה הא" מדייני"בעוד )ביסודו ייחוד מקצועי של קבוצה מדיינית מסוימת 

: 0110אברמסקי )גנאלוגית /השתייכות משפחתית – "מדיני"ואילו , ציין עיסוק" קיני" כלומר ,(וקבוצות שונות

והן קבוצה , כהונה ופולחן ומאגיה –את משמעו ומציין הן עיסוק מקצועי " קיני"עם הזמן מכפיל השם (. 041

בתיווך בין העולם  מזוהים כקשוריםאנשיו חלק משבט ש, כלומר)שזהו עיסוקה המקצועי , שבטית בין שבטי מדיין

 (.טבעי-האנושי והמרחב העל

  

 סיכום והדגשים 

בטקסטים במשלי " ִמְדיָנִים"לבין מסורת הקרי " מדונים"בפרק זה הצעתי לראות בחילופים בין מסורת הכתיב 

כך גם לגבי הצירוף . שים מדייניותרמז לפרשנות פנים מקראית מוקדמת ביחס לנ" אשת מדינים"שבהם נזכרת 

 . שעניינו אולי בית שנעשים בו מעשי כישוף, (04וכה  2כא " )אשת מדינים"הנסמך ל" בית חבר"

כוזבי ויעל , ציפורה –נחש וכישוף , העובדה ששלוש נשים המופיעות בסיפורים הקשורים להגדת עתידות

אם נקבל את . שור בין מדייניות לבין עיסוק בפולחן ומאגיהיש בה אולי כדי לרמז על קי ,קיני/הן ממוצא מדייני –

דמות נשית הקשורה לפרקטיקות  יאה" קינית"או " מדינית"ההצעה כי האישה בעלת הזהות האתנית המתוארת כ

ניתן אולי להניח כי ייחוד זה של אשת המדיינים הביא לכך שהיא לא נכללה תחת המודל הכללי  ,של פולחן ומגיה

אשת "ביסוד גרסת הקרי של , תיצעה לפי, עומד" אשת מדינים"זה של  אפיון ".אשה נכריה"או ה" רהאשה ז"של ה

המחברים בזיכרון הקולקטיבי של ו)המקראית  ספרותב נמצאש" טיפוס"ועשוי להצביע על , במשלי" מדינים
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אישה שעוסקת בתיווך מטאפורה הבנויה על דמותה של אישה נכרייה בת מדיין ומגדירה אותה כמעין , (והעורכים

 ".בעלת כשפים", טבעי-בין האנושי והמרחב העל

קריאה כזו מציעה לראות בסיפורי הדמויות הנשיות הללו לא רק תופעה של מקרים פרטיים יחידים אלא 

בהם חלק בחברות ציבוריות שנשים לקחו -עיסוקים ופעילויות חברתיות, סיפורים שמייצגים מגוון של מעמדות

 .המקראיות
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 :חלק שני

 ומסקנות סיכום –פרק ח 

קשר שלהן לפן מתרכזת בו הן של שמונה דמויות נשיות במקראמחקר זו עוסקת בקריאה מחודשת בסיפוריעבודת 

הקריאה המחודשת מסיטה את המיקוד מן . טבעי-מאגי ובפעילותן במרחב התיווך שבין האנושי לעל-פולחני-הדתי

 מתמקדתהקריאה המחודשת . בדרך כלל נקודת המבט של מחברי הטקסטאליו הופנתה ש ,הגיבור הגברי בסיפור

-זיקה של נשים מקראיות לפן הדתיבהעיסוק . אותהמאירה ו, שהיא לרוב דמות משנית, בדמות הנשית בסיפור

אלה באים . מהמוסכמות המקובלות בחברתן חריגהמאגי מבליט גם את היפוך התפקידים המגדרי ואת ה-פולחני

-הפוליטי והדתי ויציאה מהמיצב הקלאסי, הימצאות ופעילות במרחב הציבורי, עצמאות וחופש דיבורלידי ביטוי ב

מעמדי בחברות המקראיות ובחברות המסורתיות של -בהקשר המשפחתי" נורמטיביות"סטריאוטיפי של נשים 

 . תרבויות המזרח הקדום

ממשיך  רבים הוא מקריםב. י בלבדקיומן של דמויות הנשיות המוכרות לנו מן המקרא הוא לא רק ספרות

, סיפורי הנשים שבידינו הם קצרים. בזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי של ישראל הקדום והמודרניגם תקיים לה

פרגמנטריים ומהווים בדרך כלל חלק משני בסיפור מורכב שיש בו פערים ואי בהירויות המקשים על ההבנה אך 

שתי להראות כי ניתן למצוא ברמזים בסיפורי הדמויות הנשיות עוד בעבודת מחקר זו ביק. מהווים אתגר לקורא

מסיפורים מקיפים יותר  שנותרובבחינת שקיעים אולי פרטים שהם , ומקומן פעילותן, פרטים משמעותיים על דמותן

במאגיה , הצטיירה באופן ברור יותר תמונת עולמן של נשים מקראיות שעסקו בנבואה, כך ניתן לשער, שבהם

 . חןובפול

הוצאתן מן השוליים אל המרכז , טבעי-הייתה כי ההתמקדות בקשר שבין הדמויות לפן העל מוצאהנחת ה

-מקראית וקריאה בין-והארת היבטים נוספים בדמותן באמצעות השימוש במסורת עתיקה של קריאה בין

ם והדמויות תוך ניתחתי את הסיפורי מחקרב. להבנת הדמויות ופעילותןתרומה  ריםטקסטואליות עכשווית ת

ביקורתי ושימוש בכלים פרשניים -ניתוח ספרותי ובשילוב סיפורי דמויות נשיות מספרות המזרח הקדוםהשוואה ל

מאפשרת לחשוף היבטים  ה המוצעתקריאה. מתחומי חקר שונים ובראשם גישות הביקורת הפמיניסטית למקרא

חשיפת השקיעים שבטקסטים והארת . בדמויותכמו גם מגמות ומשמעויות מחקריות חדשות בסיפורים ו, חדשים

 .דרש וסוד, רמז, הצד המואפל שלהם עשוייה לאפשר לקורא כניסה לפרדס מופלא של פשט
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טבעי יש השפעה על -לפן העל זיקתןלהתנהלותן ובמיוחד ל, בחרתי להציג ולחקור דמויות שלפעולותיהן

, כנשים לגיטימיות ומקובלותבמקרא ובפרשנות אלה הן דמויות שחלקן נתפסות . החברה הישראלית של תקופתן

בסיפורי . שמוצאן האתני אינו מישראל ואשר היחס כלפיהן נע בין אמביוולנטיות לשלילה 'אחרות'דמויות  וחלקן

 .  כל הדמויות מדובר בנשים שבהתנהלותן מצויים מאפיינים של היפוך תפקידים מגדרי

ארבע דמויות של , דבורה וחולדה, מרים: שלוש נביאות .שמונה נשים תיוהדיון והניתוח התרכזו בדמו

ת "המכונה  ,ודמות נשית אחת מספר משלי, יעל ובעלת האוב מעין דור, כוזבי, ציפורה: נכריות/נשים זרות ֵאשֶׁ

 השעונה על סיפורי הנשים הוצגו בצמדים בסדר תמטי ורעיוני הקשור לחלוקה מסורתית". {ִמְדיָנִים}מדונים 

המחקר מבקש להצביע על . כשליליות אורית שבמסגרתה מתויגות דמויות נשיות כחיוביות פרשנות בינא

הגדרות שאין בהן הבחנה , כרוניזם שבהצגה כזאת אל מול ההגדרות העכשוויות של נבואה ושל מגיהאהאנ

. שוניםטבעי ופעילויותיהם בתחומיהם ה-העלו בתיווך בין העולם האנושישיפוטית בין כלל העוסקים " ערכית"

לקטגוריות מתוחמות על ( והעוסקים בהן)בעבודה נעשה ניסיון להימנע מחלוקה ומיון של הפרקטיקות השונות 

במחקר זה אני מבקשת להציב את סך הפעילויות . על בסיס אתני או מגדרי או, "לא לגיטימי"או " לגיטימי"בסיס 

המיצב של כל אחת מהדמויות המתווכות . אחד" קו רצף"טבעי והאנושי על -שעניינן תקשורת מתווכת בין העל

מוגדר על פי הפעילות הפרטנית שלה ובמקרים רבים ניתן להצביע על חפיפה או נקודות מפגש בין הפרקטיקות 

המחקר בא להראות כי הסיווג הפרשני המסורתי של דמויות הקשורות לתיווך בין . השונות והדמויות שעוסקות בהן

-העיסוק המאנטי. מאגית-ת או שליליות אינו נשען על אופי או טיב הפרקטיקה המאנטיתטבעי לחיוביו-האנושי לעל

 . מאגי משותף לכולן

ב לד "דה||  04−01ב כב "מל)וחולדה הנביאה ( א כה"שמ)בפרק ד בעבודה מתוארות בעלת האוב 

. טבעי-העל-והיעיסוקן של שתי הנשים מוצג בטקסט המקראי במפורש כתיווך בין האנושי לבין האל(. 00−08

סיטואציה של שיתוף פעולה בין בעלת אוב  שאול והנביא שמואל מתאר למעשה, לת האובסיפור המפגש בין בע

קווי הדמיון התמטיים והתכניים בין תיאורי הפגישות של שמואל ושאול . נבואי-המאגי ובין הנביא במסגרת הפן

( בעלת האוב" )העלאה מן האוב"וה( שמואל)הנבואה  –לבין הפגישה עם בעלת האוב מציבים את שתי הפרקטיקות 

 . טבעי-של תקשורת בין בני אנוש והעולם העל" קו רצף"על אותו  –

חברתית של המלך -בדיון העוסק בחולדה עמדתי על תרומתה של הנביאה ליישום הרפורמה הדתית

חולדה היא האישה היחידה  .יאשיהו שהשפיעה רבות על התפתחותה של הדת היהודאית בשלהי ימי ממלכת יהודה
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בני זמנה והיחס ( גברים)סוגיית בחירתה והעדפתה על פני נביאים אחרים . במקרא הנוטלת חלק במהלך מעין זה

לאישה אפשרות להגיע למעמד גבוה  יששל מעמד הכהונה והאליטה החצרונית כלפיה מלמדים על מצב חברתי שבו 

ובכך היא , חולדה היא הנביאה היחידה שנבואתה נמסרת במקרא. רוחני ולהיחשב מביאת דבר האל-בתחום הדתי

מייצגת את הגיבורה הנשית המקראית הלגיטימית בתחום שנתפס כבעל חשיבות עליונה בתקשורת בין בני ישראל 

 . הנבואה –ואלוהיהם 

, יםסיפור המלחמה בכנענ, בסיפור אחד(. ה–ד' שופ)בפרק ה הוצגו יעל אשת חבר הקיני ודבורה הנביאה 

. בהתאם למסרים אלוהיים ופועלות, מוצגות שתי גיבורות העוסקות בתקשורת בין העולם האנושי והמרחב האלוהי

המסר ליעל נדרש מן הטקסט . מהצגתה כנביאה ומתוכן דבריה –המסר האלוהי לדבורה משתקף מן הכתובים 

הסיפור מציג מימוש של תכנית  ,לפי הקריאה המחודשת. האניגמטי המתאר את המתרחש באוהל אשת חבר הקיני

והן באמצעות מתווכים , כדבורה הנביאה( לפי החלוקה המקובלת" )לגיטימיים"הן באמצעות מתווכים , אלוהית

 . בסיפור הזה שתיהן שליחות האל". בעלת הכשפים"כיעל , הנחשבים בלתי לגיטימיים, מחוגי המגיה

ב ' שמ)אשתו ציפורה בת יתרו כוהן מדיין : שהפרק ו מתמקד בצמד נשים המופיעות במחזור סיפורי מ

בפרשנות המוצעת זיקתה של ציפורה (. יב' במ; 00–01טו ' שמ)ואחותו מרים הנביאה , (4יח , 01−03ד , 03−00

. בו היא מבצעת טקס לעצירת ההתקפה האלוהית הפתאומיתש" חתן דמים"לידי ביטוי באירוע באה אל המגיה 

מרמזים על היותה אשת מקצוע האמונה על פרקטיקות , ו גם היותה בת כוהן מדייןכמ, התנהגותה במהלך האירוע

בתום חציית ים סוף . מכונה נביאה אך קולה הנבואי לא נשמע בטקסט, אחות משה ואהרן, מרים.  מאגיות-טקסיות

כאשר היא  ,במדבר יבבאנו פוגשים בה שוב . שירה ובמחולהיא מתוארת כמנהיגה שמובילה את הנשים ב( טו' שמ)

ּכִֻּשית"מתלוננת על אשת אחיה  . ונוזף בה ובאהרן" ִפְתאֹם"אלוהים מופיע . ועל הדרתה מעמדת כוח בהנהגה" הַׁ

הרחקה , שעניינם טומאת הגוף ,ומחומרת העונשים שהוטלו עליה בעקבות שיחה זו" אחות אהרן"מתוך כינוייה 

 .פן האלוהיתחום הקשור להיו לה תפקידים משמעותיים בניתן ללמוד כי  ,מהמחנה וכנראה גם מההנהגה הפולחנית

אישה מדיינית , (3−05כה ' במ)הדמות האחת היא כוזבי בת צור : בפרק ז מופיע צמד שונה במקצת

החשיבות של סיפור כוזבי לעבודת . ולמגפה שבאה בעקבותיה( 0−3כה ' במ" )בעל פעור"הנקשרת לפרשת 

. מאגי והצגת דמות נשית העוסקת בפרקטיקות הקשורות אליו-פולחני-לפן הדתי תו המובהקזיקתהמחקר היא 

ת מדונים "הדמות השנייה היא   –את גרסת הקרי (. 05כז ; 04כה ; 02, 2כא )הנזכרת בספר משלי , "{ִמְדיָנִים}ֵאשֶׁ

ִאשה ה"וריאנט של טיפוס  דמות זו היא לדעתי :האתנית מדייןהצעתי לקשור לקבוצה  –" אשת מדיָנים"הצירוף 
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. וייתכן שהוא שריד לתפיסה מקראית המזהה נשים מדייניות עם כשפים ומגיה, הרווח במשלי" נכריה/הזרה

, ציפורה –נחש וכישוף , העובדה ששלוש נשים המופיעות בסיפורים מקראיים שלדעתי קשורים להגדת עתידות

ן היותן מדייניות לבין עיסוק בפולחן יש בה אולי כדי לרמז על קישור בי, קיני/הן ממוצא מדייני –כוזבי ויעל 

" טיפוס"ועשוי להצביע על , במשלי" אשת מדינים"ביסוד גרסת הקרי של , לפי הצעתי, אפיון זה עומד. ומגיה

ת "ירסת הקרי ג. שנמצא בספרות המקראית והוא מעין מטאפורה הבנויה על דמותה של אישה נכרייה בת מדיין ֵאשֶׁ

 ". בעלת כשפים", טבעי-ה אותה כאישה שעוסקת בתיווך בין האנושי והמרחב העלמזהה ומגדיר  "{ִמְדיָנִים}

אני . בחברות מקראיות שונות, סיפורי הדמויות הנשיות הנכללות במחקר זה נכתבו ונערכו בתקופות שונות

-מציעה לראות בסיפורים הללו לא רק תופעה של מקרים פרטיים יחידים של דמויות נשיות הקשורות לפן הדתי

, טבעי-תיאורי נשים העוסקות בתיווך בין האנושי לעלשל  סיפורים אלה הם אסופה מייצגת. מאגי במקרא-פולחני

סיפורי הדמויות . ציבוריות בחברות המקראיות בתקופות שונות-עיסוקים ופעילויות חברתיות, במגוון מעמדות

דתיות וחברתיות המלוות את בני ישראל , תאידאולוגיו, הנשיות משולבים בטקסטים שעולות בהן סוגיות פוליטיות

מציג את אחד הניסיונות הראשונים לאחד את שבטי , למשל, סיפור דבורה ויעל. לאורך ההיסטוריה המקראית

סיפור בעלת האוב מציג את . צבאית אחת במלחמה על מעמד ושלטון בארץ ישראל-ישראל תחת הנהגה דתית

סיפור חולדה מציג . כמו גם את מאבקי השליטה בין הנבואה והמלוכה ,המאבק לביעור פרקטיקות מאגיות אסורות

הכוהנים והלויים בירושלים כנגד מרכזים דתיים , מלחמה בעבודה לאלים זרים לצד מאבק פוליטי וכלכלי של המלך

מציג את , המתרחש בשלב גיבוש העם היוצא ממצרים במסעו לארץ ישראל, סיפור מרים. אחרים בממלכת יהודה

-גה הדתיתשל נשים מההנהגה השלטונית ובמיוחד מההנה( לאורך ההיסטוריה המקראית)רה המתמשכת ההד

מעלים את נושא הנשים הנכריות שהצטרפו לבני ישראל " אשת מדינים"כוזבי ואזכורי ו סיפורי ציפורה. פולחנית

בפרט ושל עם ישראל  ד הכהונהבדלנית של מעמ-מגדרית-ומציגים את ההטיה האנדרוצנטרית( במסגרות שונות)

 . הטיה שבאה לידי ביטוי לאורך ההיסטוריוגרפיה המקראית ונמשכת עד ימינו ,בכלל

המתמקדת בכמה פנים שגם הפרשנות קריאה , בסיפורי נשים קריאה מחודשת ביקשתי להציג במחקר זה

 מהווה לדעתי ,דיו שלא נחקר, בקרב נשים מאגי-פולחני-הדתי העיסוק. ממעטת לחקור אותםהפמיניסטית למקרא 

מואשמת השל המלכה איזבל למשל סיפוריהן , יפוריהן של נשים מקראיות נוספותס שבו ייבחנופתח למחקר עתידי 

: המלכה מעכה אם המלך אסא; (00ב ט "מל" )זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים: "...בכשפים ועבודה לאלים אחרים

הנשים המתנבאות ביחזקאל יג ;  (01א טו "מל" )לאשרהלצת אשר עשתה מפ, ויסרה מגבירה, וגם את מעכה אמו"
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סיפור בו( 11−15לא ' בר)סיפור רחל אזכורי התרפים ב; שאת פעילותן מקובל לפרש כמעשי כשפים, 02−00

 .(00−03א יט "שמ)מיכל בת שאול 

נשים מחודשת של מסקנות ותובנות ישנות ביחס ל חינהקריאת סיפוריהן של הדמויות הנשיות תאפשר ב 

הייתה  השתתפותן של נשים בחיי הדת והפולחןלפיהן ש שערות הפרשניםמנם הוהא. אלה והנשים המקראיות בכלל

נשים בחיים של ם השתתפות ומנהא? את התמונה כולה ציגותמ בלת לפעילות בפולחן המשפחתי בלבדמוג

-תיווך עלבעיסוק הנשי ת ביחס לת והתיאוריותפיסוכמה מן המחדש רצוי לבדוק שמא ? הציבוריים הייתה אנומליה

-לתיווך עם העולם העלקשורות הגוניות של נשים מקראיות רבה .המדריכות את פרשנות המקרא לדורותיה ,טבעי

נשים יוצאות דופן וכי התופעה של נשים פעילות במדובר מעלה את הסברה שלא , כפי שהוצגה בעבודה זו, טבעי

מחקר בנושא יוכל לחשוף עוד המשך האני סבורה ש. בפרשנות המקראיותר מכפי שמוצג  הבמרחב הציבורי גדול

 שיתרמו לחשיפתשל פרשנות אפשרויות נוספות  לפתוחו ותאחררמזים לפעילות כזו בסיפורי נשים מקראיות 

 .בישראל הקדוםבתולדות הפולחן והאמונה  נשיםתמונה הכללית של ה
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 קיצורים מפתח

 .(0251−0288, מוסד ביאליק: ירושלים) ה מקראיתאנציקלופדי, (עורך)ד קאסוטו "מ מ"א

 ספריית האנציקלופדיה המקראית מ"סא

  

Anchor Bible AB 

David Noel Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary (New York: 

Doubleday, 1992). 

ABD 

Anchor Bible Reference Library ABRL 

 Archiv für Orientforschung  AfO 

Association for Jewish Studies Review AJSreview 

Alter Orient und Altes Testament AOAT 

American Schools of Oriental Research ASOR 

Biblical Archaeologist BA 

Biblical Archaeology Review BARev 

Biblical Archaeology Society BAS 

Bulletin of the American Schools of Oriental Research BASOR 

F. Brown, S.R. Driver, and C.A. Briggs, The New Brown, Driver, Briggs, 

Gesenius Hebrew and English Lexicon, with an Appendix Containing the 

Biblical Aramaic (Peabody, MA: Hendrickson, 1979). 

BDB 

Biblica Bib 

Biblical Interpretation BibInt 

Biblical Research BibRes 

Biblical Theology Bulletin BTB 

Ignace I. Gelb et al. (eds.), The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of 

the University of Chicago (Chicago: Oriental Institute, 1964–). 

CAD 

J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East (New York: C. 

Scribner's Sons, 1995). 

CANE 

M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartín (eds.), The Cuneiform Alphabetic Texts 

from Ugarit, Ras Ihn Hani, and Other Places (KTU: second, enlarged edition; 

Miinster: Ugarit-Verlag, 1995).  

CAT 

Catholic Biblical Quarterly CBQ 
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W.W. Hallo and L.K. Younger (eds.), The Context of Scripture (Leiden: E.J. 

Brill, 1997−2002).  

COS 

E. Laroche, Catalogue des textes hittites (Paris: Klincksieck, 1971). CTH 

K. van der Toorn, B. Becking, and P.W. van der Horst (eds.), Dictionary of 

Deities and Demons in the Bible (Leiden: E.J. Brill, 1995; Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1999).  

DDD 

M. Berrenbaum and F. Skolnik (eds.), Encyclopaedia Judaica (2nd ed.; Detroit, 

MI: Macmillen Reference, 2007). 

EncJud-BS 

C. Roth and G. Wigoder (eds.), Encyclopedia Judaica (Jerusalem: Keter, 1971). EncJud-RW 

The Feminist Companion to the Bible FCB 

The Feminist Companion to the Bible – 2nd series FCB2 

L. Koehler and W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 

Testament (trans. M.E.J. Richardson; Rev. by W. Baumgartner and J.J. Stamm; 

Leiden: E.J. Brill, 1994–2000). 

HALOT 

Hebrew Annual Review HAR 

Hebrew Studies HS 

Harvard Semitic Monographs HSM 

Harvard Theological Review HTR 

Hebrew Union College Annual HUCA 

Journal of the American Academy of Religion JAAR 

Journal of the Ancient Near Eastern Society JANES 

Journal of the American Oriental Society JAOS 

Journal of Biblical Literature JBL 

Journal of Cuneiform Studies JCS 

Journal of Hebrew Scriptures JHS 

Journal of Near Eastern Studies JNES 

Journal of Northwest Semitic Languages JNSL 

Journal of the Palestine Oriental Society JPOS 

Journal for the Study of the Old Testament JSOT 

Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series JSOTSup 

Journal of Semitic studies JSS 

Keilschrifttexte aus Boghazköi  KBo 
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M. Dietrich, O. Loretz, and J Sanmartín (eds.), The Cuneiform Alphabetic Texts 

from Ugarit, Ras Ihn Hani, and Other Places (second, enlarged edition; 

Miinster: Ugarit-Verlag, 1995). 

KTU 

New Century Bible Commentary NCBC 

Oxford Bible Series OBS 

Old Testament Library OTL 

Oxford Theological Monographs OTM 

Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale RA 

E. Ebeling et al. (eds.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen 

Archäologie (Berlin: W. de. Gruyter, 1928−2013). 

RLA 

State Archives of Assyrian Studies SAAS 

Society of Biblical Literature SBL 

SBL Monograph Series SBLMS 

Scandinavian Journal of the Old Testament SJOT 

G.J. Botterweck and H. Ringgren (eds.), Theological Dictionary of the Old 

Testament (Trans. J.T. Willis; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974−2006). 

TDOT 

G.J. Botterweck and H. Ringgren (Hgg.), Theologisches Worterbuch des Alten 

Testaments (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1973). 

TWAT 

Ugarit–Forschungen UF 

Vetus Testamentum VT 

Supplements to Vetus Testamentum VTSup 

C.A. Newsom and S.H. Ringe (eds.), The Women’s Bible Commentary 

(Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1998). 

WBiC 

C. Meyers, T. Craven, and R.S. Kraemer (eds.), Women in Scripture: A 

Dictionary of Named and Unnamed Women in the Hebrew Bible, the 

Apocryphal/Deuterocanonical Books, and the New Testament (Boston: 

Houghton Mifflin, 2000). 

WiS 

Women in Judaism WJ 

Zeitschrift fur Assyriologie und vorderasiatische Archaologie  ZA 

Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte ZABR 

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ZAW 

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft Supplemenbände ZDMGSup 
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0224 Abusch, Tzvi, 'Anti–Witchcraft Literature: Texts and Studies Part I: The Nature 

of Maqlû: Its Character, Divisions, and Calendrical Setting', JNES 33: 251–262. 

0282 Abusch, Tzvi, 'Maqlû', in RLA 7: 346–351.  

0222 Abusch, Tzvi, 'Ishtar', in DDD: 450–453. 

 Abusch, Tzvi, Mesopotamian Witchcraft: Toward A History and Understanding א0110

of Babylonian Witchcraft Beliefs and Literature (Ancient Magic and Divination, 

5; Leiden: Styx-Brill). 

 Abusch, Tzvi, 'Sacrifice in Mesopotamia', in I. Baumgarten (ed.), Sacrifice in ב2002

Religious Experience (Boston: E.J. Brill): 39−48.  
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02. 

0280 Avishur, Yitzhak, 'The Ghost Expelling Incantation from Ugarit', UF 13: 13–25. 

: אביב-תל) 3יחידה  –מבוא למקרא , (עורך)ויסמן ' בתוך ז', השירה המקראית' ,יצחק, אבישור 0288
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Publication). 
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48–51. 

: ך"עולם התנ ,(עורכים)אבישור ' טלמון וי' שבתוך  ',(00טו ' שמ) "ותען להם מרים"' ,יצחק, אבישור ב 0110

 .28: (דברי הימים: אביב-תל) שמות

  



226 

 

: ך"עולם התנ ,(עורכים)אבישור ' טלמון וי' שבתוך  ',(מ–כה' שמ)המשכן וחנוכתו ' ,יצחק, וראביש ג0110

 .051−051 :(דברי הימים: אביב-תל) שמות

  אבן

 הספרות', ניסיון לסינתיזה מחקרית של תחום מרכזי בסיפורת: ומחבר, מספר, סופר, 'יוסף, אבן 0224

08−02 :012−031. 

 (.אקדמון: ירושלים) הסיפורת מונחי ןמילו, יוסף, אבן 0228

  אברהם

 וקדשות זונות, הומוסקסואלים, מצורעים, ופוחזים ריקים: המקרא בתקופת שוליים אנשי ,נחום, אברהם 0100

 (.ביאליק מוסד: ירושלים)

  אברמסקי

                      .044−042: ז מ"אבתוך ', הקינים, בני קיני, הקיני, קיני' ,שמואל, אברמסקי 0223

', טיפולוגי-שם שבטי או שם מקצועי; מוצאם והשתלבותם ביהודה –הקינים ' ,שמואל, אברמסקי 0110

(: דברי הימים: אביב-תל) שמואל א: ך"עולם התנ, (כיםעור) גרסיאל' אברמסקי ומ' שבתוך 

040−041. 

  אדלמן

0220 Edelman, Diana, King Saul in the Historiography of Judah (Sheffield: JSOT 

Press). 

0224 Edelman, Diana, 'Huldah the Prophet – of Yahweh or Asherah?', in A. Brenner 

(ed.), A Feminist Companion to Samuel and Kings (Sheffield: Sheffield Academic 

Press): 231–250. 

  אהרוני

0238 Aharoni, Yohanan, 'Arad: Its Inscriptions and Temple', BA 31: 2–32. 

 (.צבי-בן יד :רושליםי) היסטורית גיאוגרפיה :המקרא בתקופת ישראל ארץ ,יוחנן ,אהרוני  0282

  סטל–אודונל

1998 O'Donnel–Setel, Drorah, 'Exodus', in WBiC: 30–39. 

  אוטוסון

1974 Ottosson, Magnus, 'חלום' , in TDOT 4: 423−425. 

  ולברייטא

0200  Albright, William F., 'The Earliest Forms of Hebrew Verse', JPOS 2: 69−86. 

0231 Albright, William F., 'Jethro, Hobab, and Reuel in Early Hebrew Tradition', CBQ 

25: 1–11. 

  



227 

 

 .021−011: ג מ"אבתוך , 'חמת' ',יליאם פוו, אולברייט 0235

0238 Albright, William F., Yahweh and the Gods of Canaan: A Historical Analysis of 

Two Contrasting Faiths (Winona Lake, IN: Eisenbrauns). 

  אולד 

0100 Auld, Graeme A., I & II Samuel: A Commentary (Louisville, KY: Westminster 

John Knox Press). 

  אופנהיים

0253 Oppenheim, Leo A., The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East 

(Philadelphia: Lancaster Press). 

0231  Oppenheim, Leo A., 'The City of Assur in 714 B. C.', JNES 19: 133−147. 

  אופנהיימר

  .210–321 :ה מ"א בתוך ,'נביא, נבואה' ,בנימין, אופנהיימר א0238

 .244–212: ה מ"אבתוך  ,'שקר נביא, נביא' ,בנימין, אופנהיימר ב0238

 (.האוניברסיטה העברית –מאגנס : ירושלים) הנבואה הקדומה בישראל, בנימין, אופנהיימר 0284

 פולק 'פו הופמן 'בתוך י ',האלילי המיתוס שרידי עם המקרא התמודדות, 'בנימין ,אופנהיימר 0222

מוסד : ירושלים) ליכט יעקב של לזכרו יהודה מדבר ובמגילות במקרא מחקרים :בליעק אור, (עורכים)

  .02−15(: ביאליק

  אוקונור

0283 O'Connor, Michael P., 'Northwest Semitic Designations for Elective Social 

Affinities', JANES 18: 67–80.  

  אורטנר

0224 Ortner, Sherri, 'Is Female to Male as Nature is to Culture?', in M.Z. Rosaldo and 

L. Lamphere (eds.), Women, Culture and Society (Stanford, CA: Stanford 

University Press): 67−87. 

  אחיטוב

 .430–431: ה מ"אבתוך , 'מרים', שמואל, אחיטוב א0238

 .533–551 :ה מ"אבתוך , 'משלי' ס, משלי' ,שמואל, אחיטוב ב0238

 .000–000: ו מ"א בתוך ',עכבור' ,שמואל, אחיטוב 0220

מבואות : ספרות המקרא, (עורכת)טלשיר ' בתוך צ', הכתובות העבריות והמקרא, 'שמואל, אחיטוב 0100

 .420−424(: צבי-יד בן: ירושלים) ומחקרים

  אייכרוט

0230 Eichrodt, W., Theology of the Old Testament (OTL; London: SCM Press).  



228 

 

  שוורץ−איילברג

0221 Eilberg−Schwartz, Howard, The savage in Judaism: An Anthropology of Israelite 

Religion and Ancient Judaism (Bloomington, IN: Indiana University Press). 

  אילן

0101 Ilan, Tal, 'Huldah, the Deuteronomic Prophetess of the Book of Kings', Lectio 

difficilior 1: 1–16. 

  איריגארי

 (.רסלינג :אביב-תל ; ליבר 'מה דתרג) מבחר :אחד שאינו זה מין, לוס ,ריאאיריג  0111

  אלוני

   .040: א מ"אבתוך ', איה, 'נחמיה, אלוני 0251

  אלטר

0228 Alter, Robert, 'Biblical Type–Scenes and the Uses of Convention', Critical 

Inquiry 5: 355–388. 

 (.אדם: אביב–תל; צינגל' תרגמה ש) אמנות הסיפור במקרא, אורי, אלטר 0280

0281 Alter, Robert, 'From Line to Story in Biblical Verse', Poetics Today 4: 615–637. 

0285 Alter, Robert, The Art of Biblical Poetry (New York: Basic Books).  

0118 Alter, Robert, The Five Books of Moses: A Translation and Commentary 

(London: W.W. Norton).  

  אליאור

 נוכחותן לשאלת": עיניים לה שאין יפה עלמה"ו" דומם טבע, "נפקדות נוכחות"' ,רחל, אליאור 0111

 .021–004 :50 אלפיים ',הישראלית ובמציאות יתהיהוד בדת, הקודש בלשון נשים של והעדרן

 .01–08: 05 חופשית יהדות, 'נקודות מבט משתנות: ל"נביאות במקרא ובמסורת חז' ,רחל ,אליאור 0110

  אמיר

מכון אזורי , בית אוסישקין: קיבוץ דן) עלילות כנעניות שנמצאו באוגרית: אלים וגיבורים, דוד, אמיר 0282

 (.לטבע והיסטוריה

  אמית

  .011–001 :08 מקרא בית ',י"דבה' ס של במשנתו והנביאים הנבואה תפקיד' ,יאירה, אמית 0281

במהימנות ובמגמתיות בסיפור , עיון בעיצוב העולם: שלוש ואריאציות על מות שאול, 'יאירה, אמית 0285

 .20−010: ל בית מקרא', המקראי

0282 Amit, Yairah, 'Judges 4: Its Contents and Form', JSOT 39: 89–111. 

 

 

 

 



229 

 

 Amit, Yairah, '"The Glory of Israel Does Not Deceive or Change His Mind": On א0220

the Reliability of Narrator and Speakers in Biblical Narrative', Prooftexts 12: 

201−212.  

 .(ביאליק מוסד: ירושלים; ו, מ"אס) העריכה אמנות :שופטים ספר ,יאירה, אמית ב0220

משרד : אביב-תל; ספריית אוניברסיטה משודרת) היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא, יאירה, אמית א0222

 (.ההוצאה לאור –הביטחון 

 .05−10: יא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום', וסירוב גדעון למלוך" איש ישראל", 'יאירה, אמית ב0222

0222 Amit, Yairah, The Book of Judges: The Art of Editing (Leiden: E.J. Brill). 

 –משרד הביטחון : אביב-תל; ספריית אוניברסיטה משודרת) מקראי סיפור לקרוא, יאירה, אמית 0111

 (.ההוצאה לאור

ת ידיעו: אביב-תל) עקיפים ובעיקר סמויים, פולמוסים גלויים: גלוי ונסתר במקרא, יאירה, אמית 0111

 (.אחרונות

  אסמן

0222 Assmann, Jan, ' Isis', in DDD: 456−458. 

  אקסום

0285 Exum, Cheryl J., '"Mother in Israel": A Familiar Figure Reconsidered', in M. 

Letty and M. Russell (eds.), Feminist Interpretation of Scripture (Philadelphia: 

Westminster Press): 73–85. 

0221 

 

Exum, Cheryl J., 'Murder They Wrote: Ideology and the Manipulation of Female 

Presence in Biblical Narrative', in A. Bach (ed.), The Pleasure of Her Text: 

Feminist Readings of Biblical and Historical Texts (Philadelphia: Trinity Press 

International): 45–67. 

0221 Exum, Cheryl J., Fragmented Women: Feminist (Sub)versions of Biblical 

Narratives (JSOTSup, 163; Sheffield: JSOT Press). 

1994 Exum, Cheryl J., 'Second Thoughts About Secondary Characters: Women in 

Exodus 1.8−2.10', in A. Brenner (ed.), A Feminist Companion to Exodus to 

Deuteronomy (FCB, 6; Sheffield: Sheffield Academic Press): 75−87. 

  'ג אקרמן

0225 Ackerman, James S., 'Prophecy and Warfare in Early Israel: A Study of the 

Deborah–Barak Story', BASOR 220: 5–13. 

 

 

 



230 

 

 'אקרמן ס

0282 Ackerman, Susan, 'Eroticism and Death', in P.L. Day (ed.), Gender and 

Difference in Ancient Israel (Minneapolis: Fortress Press): 43–74. 

0220 Ackerman, Susan, 'The Deception of Isaac, Jacob's Dream at Bethel, and 

Incubation on an Animal Skin', in G.A. Anderson and S.M. Olyan (eds.), 

Priesthood and Cult in Ancient Israel (JSOTSup, 125; Sheffield: JSOT Press): 

92–120. 

0220 Ackerman, Susan, Under Every Green Tree: Popular Religion in Sixth–Century 

Judah (HSM, 46; Atlanta: Scholars Press).  

0228 Ackerman, Susan, Warrior, Dancer, Seductress, Queen: Women in Judges and 

Biblical Israel (ABRL; New York: Doubleday). 

0110 Ackerman, Susan, 'Why Is Miriam Also Among the Prophets? (And Is Zipporah 

Among the Priests?)', JBL 121: 47–80.  

0100 Ackerman, Susan, 'Mirrors, Drums, And Trees', in M. Nissinen (ed.), Congress 

Volume Helsinki 2010 (VTSup, 148; Leiden: Brill): 537 – 567. 

  ארואטי

 (.האוניברסיטה העברית – מאגנס: ירושלים; ארואטי 'תרגם א)אדה יילא ,הומרוס 0100

 (.רסיטה העבריתהאוניב – מאגנס: ירושלים; ארואטי 'תרגם א) אהיודיסא ,הומרוס 0101

  ארצי

 .135−120: ד מ"אבתוך ', כשדיים, כשדים, 'פנחס, ארצי א0230

 .148−135: ד מ"אבתוך ', כשפים, 'פנחס, ארצי ב0230

  אשמן  

 (.ידיעות אחרונות: אביב-תל) אמהות ונשים נכריות במקרא, בנות: תולדות חוה ,אהובה, אשמן 0118

  'ג באטלר

0221 Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subverion of Identity (New 

York: Routledge). 

 (.רסלינג: אביב-תל; רז' תרגמה ד) יחסי שארות בין חיים למוות: טענת אנטיגונה, ודית'ג, באטלר 0114

  ' ט טלראב

0222 Butler, Trent C., 'An Anti–Moses Tradition', JSOT 12: 9–15. 

  'טלר סבא

0228 Butler, Sally A.L., Mesopotamian Conceptions of Dreams and Dream Rituals 

(Münster: Ugarit-Verlag). 



231 

 

  באך

0222 Bach, Alice, Women, Seduction and Betrayal in Biblical Narrative (Cambridge: 

Cambridge University Press). 

   לאב

0282 Bal, Mieke, Lethal Love: Feminist Literary Reading of Biblical Love Stories 

(Indiana Studies in Biblical Literature; Bloomington, IN: Indiana University 

Press). 

 Bal, Mieke, Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of א0288

Judges (Chicago: University of Chicago Press). 

 Bal, Mieke, Murder and Difference: Gender, Genre, and Scholarship on Siesra’s ב0288

Death (trans. M. Gumpert; Indiana Studies in Biblical Literature; Bloomington, 

IN: Indiana University Press). 

 .Bal, Mieke, 'Tricky Thematics', Semeia 42: 133–155 ג0288

0282 Bal, Mieke, 'Introduction', in M. Bal (ed.), Anti–Covenant: Counter–Reading 

Women's Lives in the Hebrew Bible (Bible and Literature, 22; Sheffield: Sheffield 

Academic Press): 11-24. 

  בארת

 .(רסלינג: אביב תל ;משעני 'ם דתרג) המחבר מות ,רולאן, בארת [7297] 5002

  בביט

0202 Plutarch, 'On Isis and Osiris', in Plutarch, Moralia V (trans. F. Cole Babbitt; Loeb 

Classical Library; London: W. Heinemann, 1927).  

   בובר

 (.שוקן: ירושלים) משה, מרטין, בובר [0245] 0231

עיונים בדפוסי : דרכו של מקרא, בובר' מבתוך , 'סגנון המלה המנחה בסיפורי התורה', מרטין, בובר [0213] 0234

 . 084−022(: מוסד ביאליק: ירושלים) ך"סגנון בתנ

  בוהק

0118 Bohak, Gideon, Ancient Jewish Magic: A History (Cambridge: Cambridge 

University Press).  

   בוואן

0222 Bowen, Nancy R., 'Daughters of Your People: Female Prophets in Ezekiel 13: 

17–23', JBL 118: 417–433. 

  



232 

 

 בוטרו

0220 Bottéro, Jean. Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods (trans. Z. Bahrani 

and M. van de Mieroop; Chicago: University of Chicago Press). 

0228 Bottéro, Jean, Religion in Ancient Mesopotamia (trans. T. Lavender–Fagan; 

Chicago: University of Chicago Press). 

0110 Bottéro, Jean, Everyday Life in Ancient Mesopotamia (Baltimore, MD: Johns 

Hopkins University Press).  

   בויארין

מכון : ירושלים; לוביש' תרגם ד) אינטרטקסטואליות וקריאת מכילתא: םמדרש תנאי, דניאל, בויארין 0100

 (.שלום הרטמן

  בולינג

0225 Boling, Robert G., Judges (AB; New York: Dubleday). 

  בומבך

0111 Bohmbach, Karla G., 'Name and Naming in the Biblical World', in WiS: 33–39. 

   י ודוראןאקבונֵ 

0220 Bonechi, Marko, and Durand, Marie, 'Oniromancie et magie á Mari á l’époque 

d’Ébla', in P. Fronzaroli (ed.), Literature and Literary Language at Ebla 

(Quaderni di Semitistica, 18; Florence: Università de Firenze): 151–159. 

  בירד

0224 Bird, Phyllis A., 'Images of Women in the Old Testament', in R.R. Reuther (ed.), 

Religion and Sexism: Images of Women in the Jewish and Christian Tradition 

(New York: Simon and Schuster): 41–88. 

 ,Bird, Phyllis A., 'Women's Religion in Ancient Israel', in B.S. Lesko (ed.) א0282

Women's Earliest Records from Ancient Egypt and Western Asia: Proceedings of 

the Conference on Women in the Ancient Near East, Brown University, 

Providence, Rhode Island, November 1987 (Brown Judaic Studies, 166; Atlanta: 

Scholars Press): 081−028. 

 Bird, Phyllis A., 'The Harlot as Heroine: Narrative Art and Social Presupposition ב0282

in Three Old Testament Texts', Semeia 46: 119−139. 

0222 Bird, Phyllis A., Missing Persons and Mistaken Identities: Women and Gender in 

Ancient Israel (Minneapolis: Fortress Press). 

  



233 

 

0222 Bird, Phyllis A., 'The Place of Women in the Israelite Cultus', in A. Bach (ed.), 

The Pleasure of Her Text: Feminist Readings of Biblical and Historical Texts 

(Philadelphia: Trinity Press International): 3–20  

  בלאו

 .1–0: כו תרביץ, 'תן הדמיםח', יהושע, בלאו 0252

  סמית-בלוך

0220 Bloch–Smith, Elizabeth M., 'The Cult of the Dead in Judah: Interpreting the 

Material', JBL 111: 213–224. 

  בליס

0111 Bellis, Alice O.,  'Cushite Woman, Wife of Moses (Num 12:1)', in WiS: 219. 

  בלנטיין

0284 Balentine, Samuel E., 'The Prophet as Intercessor: A Reassessment', JBL 103: 

161–173. 

  בלנקינסופ

0281 Blenkinsopp, Joseph, A History of Prophecy in Israel: From the Settlement in the 

Land to the Hellenistic Period (Philadelphia: Westminster Press).  

0220 Blenkinsopp, Joseph, 'The Social Context of the "Outsider Woman" in Proverbs 

1–9', Bib 72: 457–473. 

 ,'Blenkinsopp, Joseph, 'Deuteronomy and the Politics of Post–Mortem Existence א0225

VT 45: 1–16. 

 Blenkinsopp, Joseph, Sage, Priest, Prophet: Religious and Intellectual ב0225

Leadership in Ancient Israel (Louisville, KY; Westminster John Knox Press). 

0223 Blenkinsopp, Joseph, A History of Prophecy in Israel (Revised and Enlarged; 

Louisville, KY: Westminster John Knox Press). 

0118 Blenkinsopp, Joseph, 'The Midianite–Kenite Hypothesis Revisited and the 

Origins of Judah', JSOT 33: 131–153. 

  סירא-בן

; העברית ללשון ההיסטורי לוןמיהמפעל )  קונקורדנציה וניתוח אוצר המלים, המקור :סירא-בן ספר 0221

 (.הספר והיכל העברית ללשון האקדמיה: ירושלים

 (.מוסד ביאליק: ירושלים; צ סגל"ההדיר מ) םסירא השל-ספר בן [7221] 7221

  פורת-בן

 .021−028: 14 הספרות', טקסטואליות-בין, 'זיוה, פורת-בן 0285



234 

 

  שמאי-בן

 .011−014: ד מ"אבתוך ', כפרה, 'מאיר הלל, שמאי-בן 0230

 .120−124: ג מ"אבתוך ', טמאה וטהרה, 'מאיר הלל, שמאי-בן 0235

   בקמן

0100 Beckman, Gary M., 'Blood in Hittite Ritual', JCS 63: 95–102. 

  אפרת-בר

 .(ספרית פועלים: אביב-תל) העיצוב האמנותי של הסיפור במקרא ,שמעון, אפרת-בר 0284

 (.דעוב עם :אביב-תל; מקרא לישראל) ופירוש מבוא עם שמואל ,שמעון, אפרת-בר 0223

  בראון

0110 Braun, Joachim, Music in Ancient Israel/Palestine: Archaeological, Written, and 

Comparative Sources (trans. D.W. Stott; Grand Rapids, MI: Eerdmans).  

  ברויגמן

0221 Brueggemann, Walter, First and Second Samuel (Louisville, KY: John Knox 

Press). 

0111 Brueggemann, Walter, 1 & 2 Kings (Smyth and Helwys Bible Commentary, 8; 

Macon, GA: Smyth & Helwys).  

  ברוק

0224 Brooke, George J., 'Power to the Powerless: A Long–Lost Song of Miriam', 

BARev 20: 62–65. 

  ברט

0112 Barrett, Caitlín E., 'Was Dust Their Food and Clay Their Bread? Grave Goods, 

the Mesopotamian Afterlife, and the Liminal Role of Inana/Ishtar', JANER, 2: 

7−65. 

  בריזון

0112 Brison, Ora, 'Aggressive Goddesses, Abusive Men: Gender Role Change in Near 

Eastern Mythology', in A. Alonso and F. Rita (eds.), VI Congresso Internazionale 

di Ittitologia Roma, 5–9 settembre 2005 (Part I; Studi Micenei ed Egeo–

Anatoloci, XLIX; Roma: Cnr, Istituto per Gli Studi Micenei Ed Egeo–Anatolici): 

67–74. 

0101 Brison, Ora, 'Jael, eshet heber the Kenite: A Diviner?', in A. Brenner and G.A. 

Yee (eds.), Joshua and Judges: Texts@Contexts (Minneapolis: Fortress Press): 

139–160. 



235 

 

0105 Brison, Ora, 'Judith: A Pious Widow Turned Femme Fatale, Or More?', 

forthcoming. 

  ברין

דברי : אביב–תל) ירמיהו: ך"עולם התנ, (עורך)הופמן ' בתוך י, 'פשחור בן אמר הכהן' ,גרשון, ברין 0222

 .005–004: (הימים

  ברלין

0281 Berlin, Adele, Poetics and Interpretation of Biblical Narrative (Sheffield: 

Almond Press). 

  ברנס

0282 Burns, Rita J., "Has the Lord Indeed Spoken Only Through Moses?" (Atlanta: 

Scholars Press). 

0220 Burns, Rita J., 'Zipporah', in ABD 6: 1105. 

  ברנר

0280 Brenner, Athalya, Colour Terms in the Old Testament (JSOTSup, 21; 

Sheffield: University of Sheffield).   

  .085–022 :למקרא  בית ,'במקרא זרות נשים' ,עתליה, ברנר 0284

0285 Brenner, Athalya, The Israelite Woman: Social Role and Literary Type in Biblical 

Narrative (The Biblical Seminar; Sheffield: JSOT Press). 

 (.הקיבוצית התנועה של לחינוך הספר בית ,אורנים :אביב-תל; אפיק) אהבת רות, עתליה, ברנר 0288

0221  Brenner, Athalya, 'A Triangle and a Rhombus in Narrative Structure: A Proposed 

Integrative Reading of Judges 4 and 5', in A. Brenner (ed.), A Feminist 

Companion to Judges (FCB, 4; Sheffield: Sheffield Academic Press): 98–109. 

0225 Brenner, Athalya, 'Figurations of Women in Wisdom Literature', in A. Brenner 

(ed.), A Feminist Companion to Wisdom Literature (FCB, 9; Sheffield: Sheffield 

Academic Press): 50−66. 

0223 Brenner, Athalya, 'Women's Traditions Problematized, Some Reflections', in B. 

Becking and M. Dijkstra (eds.), On Reading Prophetic Texts: Gender-Specific 

and Related Studies in Memory of Fokkelien van Dijk−Hemmes (Biblical 

Interpretation Series, 18; Leiden: E.J. Brill): 53−66. 

0222 Brenner, Athalya, The Intercourse of Knowledge: On Gendering Desire and 

'Sexuality' in the Hebrew Bible (Biblical Interpretation Series, 26; Leiden: E.J. 

Brill). 



236 

 

0115 Brenner, Athalya, I Am: Biblical Women Tell Their Own Stories (Minneapolis: 

Fortress Press). 

–דייק וןברנר ּו

 המס

 

0221 Brenner, Athalya and van Dijk–Hemmes, Fokklein, On Gendering Texts: Female 

and Male Voices in the Hebrew Bible (Biblical Interpretation Series, 1; Leiden: 

E.J. Brill). 

  ברקאי

 יהודה מחקרי ',הראשון הבית ימי בשלהי ירושלים של האמידים רובע – "המשנה"' ,גבריאל, ברקאי 0282

  .30–52: ט ושומרון

  ברתור

ספריית אוניברסיטה ) ראייה ספרותיתהחוק המקראי ב: מעשה בשבויה יפת תואר, אסנת, ברתור 0101

 (.ההוצאה לאור –משרד הביטחון : אביב-תל; משודרת

  גבריהו

 .425−422: א מ"אבתוך ', אפד, אפוד, 'חיים משה יצחק, גבריהו 0251

  גוטוולד

0222 Gottwald, Norman K., The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of 

Liberated Israel 1250–1050 B.C. (Maryknoll, NY: Orbis Books). 

0222 Gottwald, Norman K., 'Response: Twenty Years and Counting', Semeia 87: 

255−265.  

  ןיגויטי

 (.יבנה: אביב-תל) בחינתו הספרותית והחברתית: עיונים במקרא, שלמה דב, גויטיין 0232

  ונסון'ג

0230 Johnson, Aubrey B., The Cultic Prophet in Ancient Israel (Cardiff: University of 

Wales Press). 

  גונקל

   (.ביאליק מוסד :ירושלים ;טז, מ"סא) המקרא ספרות; בראשית אגדות  ,הרמן, גונקל 0228

  גיום

0218 Guillaume, Alfred, Prophecy and Divination (London: Hodder And Stoughton). 

  גלעד–גלאט

0223 Glatt–Gilad, David A., 'The Role of Huldah's Prophecy in the Chronicler's 

Portrayal of Joshiah's Reform', Bib 77: 16–31.  



237 

 

  וזקוביץ גליל

תמשיחי קיר מקבר מצרי בבני (: 0ה ' יהו" )עשה לך חרבות צרים", 'יאיר, גרשון וזקוביץ, גליל 0110

 .58−52(: דברי הימים: אביב-תל) יהושע: ך"עולם התנ, (עורכים)זקוביץ ' גליל וי' וך גבת', חסן

   גלר

0280 Geller, Stephen A., 'The Struggle at the Jabbok: the Uses of Enigma in a Biblical 

Narrative', JANES 14: 37–60. 

0220 Geller, Stephen A., 'Blood Cult: Towards A Literary Theology of the Priestly 

Work of the Pentateuch', Prooftexts 12: 97−124. 

  גן

0115 Gunn, David M., Judges (Blackwell Bible Commentaries; Malden, MA: 

Blackwell). 

  גן ופיואל

0221 Gunn, David M. and Fewell, Danna N., Narrative in the Hebrew Bible (OBS; 

Oxford: Oxford University Press). 

  גפני

0118 Gafney, Wilda, Daughters of Miriam: Women Prophets in Ancient Israel 

(Minneapolis:  Fortress Press). 

  ספר'ג

0223 Jeffers, Ann, Magic and Divination in Ancient Palestine and Syria (Leiden: E.J. 

Brill). 

  באגר

0225 Grabbe, Lester L., Priests, Prophets, Diviners, Sages: A Socio–Historical Study of 

Religious Specialists in Ancient Israel (Valley Forge, PA: Trinity Press 

International).  

0114 Grabbe, Lester L., 'A Priest is without Honor in his Own Prophet: Priests and 

Other Religious Specialists in the Latter Prophets', in L. Grabbe and A. Ogden-

Bellis (eds.), The Priests in the Prophets (London: T & T Clark): 79−97. 

0101 

 

Grabbe, Lester L., '"Her Outdoors": An Anthropological Perspective on Female 

Prophets and Prophecy', in J. Stökl and C.L. Carvalho (eds.), Prophets Male and 

Female: Gender and Prophecy in the Hebrew Bible, the Eastern Mediterranean, 

and the Ancient Near East (Ancient Israel and its Literature, 15; Atlanta: SBL): 

11–25. 



238 

 

  גרדינר

0213 Gardiner, Alan H., 'The Egyptian Origin of Some Egyptian Personal Names', 

JAOS 56: 189–197. 

  גרוספלד

0221 Grossfeld, Bernard, 'A Critical Note on Judges 4: 21', ZAW 85: 348–351. 

  גריי

0234 Gray, John, I & II Kings: A Commentary (Philadelphia: Westminster Press). 

0283 Gray, John, Joshua, Judges, Ruth (Rev. ed.; NCBC; Grand Rapids, MI: 

Eerdmans). 

  גרינץ

 .03–1 :יא בית מקרא ,'דברים וספר יאשיהו של "הרפורמה" על הסיפור' ',יהושע מ, גרינץ 0235

 .(מוסד ביאליק: שליםירו) משלים, מזמורים, סיפורים :מספרות מצרים העתיקה ',יהושע מ ,גרינץ 0225

  גרינשטיין

0221 Greenstein, Edward L., 'The Formation of the Biblical Narrative Corpus', AJSRev 

15: 151−178. 

 .02−18: מכמנים', מורשת הספרות הכנענית בכתבי הסופרים העברים, 'אליעזר אד, גרינשטיין 0223

0222 Greenstein, Edward L., 'Kirta', in S.B. Parker, Ugaritic Narrative Poetry 

(Writings from the Ancient World, 9; Atlanta: Scholars Press): 9–48. 

0222 Greenstein, Edward L., 'Reading Strategies in the Book of Ruth', in A. Bach (ed.), 

Women in the Hebrew Bible: A Reader (New York: Routledge): 211−223. 

0111 Greenstein, Edward L., 'Recovering "The Women Who Served At The Entrance"', 

in G. Galil and M. Weinfeld (eds.), Studies in Historical Geography and Biblical 

Historiography Presented to Zecharia Kallai (Leiden: E.J. Brill): 165−173. 

מבואות : ספרות המקרא, (עורכת)טלשיר ' בתוך צ', הספרות האוגריתית, 'אליעזר אד, גרינשטיין 0100

 .425−500(: צבי-יד בן: ירושלים) ומחקרים

  גרני

0222 Gurney, Oliver R., Some Aspects of Hittite Religion (Oxford: Oxford University 

Press). 

  גרסיאל

 .(רביבים: רמת גן) מדרשי שמות במקרא  ,'ל משה, גרסיאל 0282

 ',(כה–ג, ח"א כ"שמ)האוב  בין שמואל הנביא ובין בעלת –שאול במצוקתו  המלך' ',ל משה, גרסיאל 0223

  .023–020: מא בית מקרא



239 

 

, (עורכים)גרסיאל ' אברמסקי ומ' בתוך ש', (א כח"שמ)העלאת שמואל באוב ' ,'משה ל, גרסיאל 0110

 .008−002(: דברי הימים: אביב-תל) אל אשמו: ך"עולם התנ

: נג מקרא בית', שופטים בספר ספרותי כתכסיס ומקומות אישים של שמות מדרשי'', משה ל, גרסיאל 0118

52−80. 

  גרץ

0220 Graetz, Naomi, 'Miriam: Guilty or Not Guilty?', Judaism 40: 189–192.  

  דאגלס

0221 Douglas, Mary, 'Introduction: Thirty Years After Witchcraft, Oracles and Magic', 

in M. Douglas, Witchcraft Confessions and Accusations (London: Tavistock): 

xiii−xxxvii.  

0221 Douglas, Mary, In the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of 

Numbers (Sheffield: JSOT Press). 

0222 Douglas, Mary, Leviticus as Literature (New York: Oxford University Press). 

  .(רסלינג: אביב-תל) וטאבו זיהום המושגים של ניתוח :וסכנה טוהר ,מרי, דגלס 0114

  דאמברל

0221 Dumbrell, William J., The Midianites and Their Transjordanian Successors (PhD 

Dissertation; Cambridge, MA: Harvard University). 

0225 Dumbrell, William J., 'Midian – A Land or A League?', VT 25: 323–337. 

  דבלדיי

0222 Doubleday, Veronica, 'The Frame Drum in the Middle East:  Women, Musical 

Instruments, and Power', in Ethnomusicology: Journal of the Society for 

Ethnomusicology 43: 101−134. 

  בובואר דה

 (.בבל: אביב-תל; פרמינגר' תרגמה ש) העובדות והמיתוסים: א המין השני, -סימון דה, בובואר [0242] 0118

 

 דה וו

 

0235 Vaux, Roland de, Ancient Israel: Its Life and Institutions (London: Darton, 

Longman Todd). 

  מור דה

0223 Moor, Johannes C. de, 'Rapi’uma-Rephaim', ZAW 88: 323−345. 

 

 

 



240 

 

  מור דה

 וואטסון -ו

0221 Moor, Johannes C. de, Watson, Wilfred G.E., 'General Introduction', in J.C. de 

Moor and W.G.E. Watson (eds.), Verse in Ancient Near Eastern Prose (AOAT, 

42: Kevelaer, Neukirchen–Vluyn: Butzon & Bercker), ix–xviii. 

   ודה מרטינ

0225 Martino, Stefano de, 'Music, Dance and Processions in Hittite Anatolia', in CANE 

2: 2661−2669. 

  דה שונג מיאדור

0110 De Shong Meador, Betty (ed.), Inanna, Lady of Largest Heart: Poems of the 

Sumerian High Priestess Enheduanna (Austin: University of Texas Press).  

  דוזמן 

0118 Dozeman, Thomas B., 'The Midianites in the Formation of the Book of Numbers', 

in T. Römer (ed.), The Books of Leviticus and Numbers (BETL, 215; Leuven: 

Peeters): 261−284. 

  דור

 –מאגנס : ירושלים) ציון שיבת בימי ההיבדלות שאלת? הנכריות הנשים גורשו האומנם ,יונינה, דור 0113

 .(העברית האוניברסיטה

0101 Dor, Yonina, 'From the Well in Midian to the Ba'al of Peor: Attitudes to the 

Marriage of Israelite Men and Midianite Women', in A. Brenner and A.C.C. Lee 

(eds.), Leviticus and Numbers: Texts@Contexts (Minneapolis: Fortress Press): 

141–161. 

  דלייני

0228 Delaney, Carol, Abraham on Trial: The Social Legacy of Biblical Myth 

(Princeton, NJ: Princeton University Press).  

  דן

 (.מרכז זלמן שזר: ירושלים) העת העתיקה: תולדות תורת הסוד העברית, יוסף, דן 0112

 

 דראפקורן

 

0252 Draffkorn, Ann E., '’Ilani/Elohim', JBL 76: 216−224. 

 

 

 



241 

 

 

 האוזר

0282 Hauser, Alan J., 'Two Songs of Victory: Exodus 15 and Judges 5', in E.R. Follis 

(ed.), Directions in Biblical Hebrew Poetry (JSOTSup, 40; Sheffield: JSOT) 265–

284. 

   האלו

1995 Hallo, William W., 'Scurrilous Etymologies', in D.P. Wright, D.N. Freedman and 

A. Hurvitz (eds.), Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, 

and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob 

Milgrom (Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 767−776. 

  האס

0225 Haas, Volkert, 'Death and Afterlife in Hittite Thought', in CANE 3: 2021−2030. 

  האקט

0285 Hackett, Jo Ann, '"In the days of Jael": Reclaiming the History of Women in 

Ancient Israel', in P.L. Day (ed.), Gender and Difference in Ancient Israel 

(Minneapolis: Fortress Press): 15–38. 

0283 Hackett, Jo Ann, 'Some Observations on the Balaam Tradition at Deir ʽAllā',  

BA 49: 216−222. 

  האריס

0234 Harris, Rivkah, 'The Naditu Woman', in E. Reiner (ed.), Studies Presented to Leo 

Oppenheim (Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago): 106–135. 

0282 Harris, Rivkah, 'Independent Women in Ancient Mesopotamia?', in B.S. Lesko 

(ed.), Women's Earliest Records from Ancient Egypt and Western Asia: 

Proceedings of the Conference on Women in the Ancient Near East, Brown 

University, Providence, Rhode Island, November 1987 (Brown Judaic Studies, 

166; Atlanta: Scholars Press): 145–165.  

  האריסון

0220 Harrison, Roland K., Numbers: An Exegetical Commentary (Grand Rapids, 

MI: Baker Book House).  

 

 

 

 



242 

 

 הברמן

0111 Haberman, Bonna D., 'Foreskin Sacrifice: Zipporah’s Ritual and the Bloody 

Bridegroom', in E. Wyner–Mark (ed.), The covenant of Circumcision: New 

Perspectives on an Ancient Jewish Rite (New Hampshire: Brandeis University 

Press): 18–29. 

  הוטר

0222 Hutter, Manfred, 'Lilith, לילית', in DDD: 520−521. 

  הומרוס

 (.העברית האוניברסיטה – מאגנס: ירושלים; ארואטי 'תרגם א)אדה יילא ,הומרוס 0100

 (.האוניברסיטה העברית – מאגנס: ירושלים; ארואטי 'תרגם א) אודיסיאה ,הומרוס 0101

  הופמן

: אביב-תל) ירמיהו: ך"עולם התנ ,(עורך)הופמן ' בתוך י', (04ט ' יר" )כל מול בערלה", 'יאיר, הופמן א0222

 .   38(: דברי הימים

עולם  ,(עורך)הופמן ' בתוך י', (4לה ' יר" )דליהו איש האלוהיםלשכת בני חנן בן יג", 'יאיר, הופמן ב0222

  .                  033(: דברי הימים: אביב-תל) ירמיהו: ך"התנ

 (.עם עובד: אביב-תל; מקרא לישראל) עם מבוא ופירוש ירמיה, יאיר, הופמן 0110

  הופנר

0232 Hoffner, Harry A. Jr., 'Second Millennium Antecedents to the Hebrew’ôb', JBL  

86: 385–401. 

0224 Hoffner, Harry A. Jr., '’ôbh', in TDOT 1: 130–134. 

0228 Hoffner, Harry A. Jr., Hittite Myths (Atlanta: Scholar Press). 

   רוויץהֹו

0220 Hurowitz Victor (Avigdor), 'The Expression ûqsāmîm b
e
yādām (Numbers 22:7) 

in light of Divinatory Practices from Mari', Hebrew Studies 33: 5−15.  

 .(העברית האוניברסיטה –מאגנס : ירושלים) עם מבוא ופירוש משלי ,אביגדור, הורוויץ 0100

  רוויץהֹוהּורוויץ ו

0220 Hurowitz Wayne and Hurowitz Victor (Avigdor), 'Urim and Tummim in Light of 

a Psephomancy Ritual from Assue (LKA 137)', JANES 21: 95−115. 

  הירשברג

 .248−242: א מ"אבתוך ', אש, 'חיים זאב, הירשברג 0251

 .352−858: ב מ"אבתוך  ,'דם' ,חיים זאב, הירשברג 0254

  



243 

 

 הלדר

0245 Haldar, Alfred, Associations of Cult Prophets Among the Ancient Semites 

(Uppsala: Almquist and Wiksells). 

   הלפרן

0281 Halpern, Baruch, 'The Resourceful Israelite Historian: The Song of Deborah and 

Israelite Historiography', HTR 76: 379–401. 

0288 Halpern, Baruch, The First Historians (San Francisco: Harper & Row).  

0220 Halpern, Baruch, 'Kenites', in ABD 4: 20−21. 

0228 Halpern, Baruch, 'Why Manasseh is Blamed for the Babylonian Exile: The 

Evolution of a Biblical Tradition', VT 48: 473–514. 

  המורי

0101 Hamori, Esther J., 'The Prophet and the Necromancer: Women's Divination for 

Kings', JBL 132: 827–843. 

  הנדי

0224 Handy, Lowell K., 'The role of Huldah in Josiah's Cult Reform', ZAW 106: 40–53. 

0101 Handy, Lowell K., 'Reading Huldah as Being a Woman', BibRes 55: 5−44. 

  הנשאו

0224 Henshaw, Richard A., Female and Male: The Cultic Personnel: The Bible and the 

Rest of the Ancient Near East (Princeton Theological Monograph Series, 31; 

Allison Park, PA: Pickwick). 

  הרודוטוס

   (.כרמל :ירושלים ; אברמוביץ−צלניק 'שימרון ור' תרגמו ב) היסטוריה ,הרודוטוס 0101

  הרטום

 .010–002: א מ"אבתוך ', אהרן', 'שמואל א, הרטום 0251

 .150–142: א מ"אבתוך ', ברית', 'שמואל א, הרטום 0254

 (.יבנה :אביב-תל) ת מבואו רוףיבצ חדש רושיפ רשיםומפ :החיצונים הספרים, 'א שמואל, הרטום 0232

 (.יבנה :אביב-תל; הרטוםש "א ופירשתרגם ) קדמוניות המקרא, פילון ודואפסי 0232

  הרן

  .45–04 :ד מ"אבתוך  ,'כהנים, כהנה' ,מנחם, הרן 0230

 (.דעוב עם :אביב-תל) היסטוריים עיונים :במקרא ומוסדות תקופות  , מנחם, הרן 0220

 ימי מוצאי עד הצורה ושינויי שני בית ימי סוף עד הגיבוש תהליכי :5 המקראית האסופה ,מנחם, הרן 0111

 (.ביאליק מוסד :ירושלים) הביניים



244 

 

האוניברסיטה  –מאגנס : ירושלים) מבחר מחקרים ספרותיים והיסטוריים: מקרא ועולמו, מנחם, הרן 0112

 (.העברית

  הררי

צבי לחקר קהילות -מכון בן: ירושלים ) מקורות, שיטה, מחקר: הכישוף היהודי הקדום, יובל, הררי 0101

 (.ישראל במזרח

  ואטיוני

0232 Vattioni, Francesco, 'Deuteronomio 18:11 e un’inscrizione spagnola', Orientalia 

36: 178–180. 

  וואלאס

0283 Wallace, Howard N., 'The Oracles against the Israelite Dynasties in 1 and 2 

Kings', Bib 67: 21–40. 

  וויאט

0222 Wyatt, Nick, 'The Religion of Ugarit: An Overview', in W.G.E. Watson and  N. 

Wyatt (eds.), Handbook of Ugaritic Studies (Leiden: E.J. Brill): 529−585. 

0110 Wyatt, Nick, Space and Time in the Religious Life of the Near East (The Biblical 

Seminar, 85; Sheffield: Sheffield Academic Press). 

0112 Wyatt, Nick, 'Circumcision and Circumstance: Male Genital Mutilation in 

Ancient Israel and Ugarit', JSOT 33: 405−431. 

  וויטלי

0285 Wheatley, Margaret A., Leprosy: A Disease Apart: A Historical and Cross 

Cultural Analysis of Stigma (Unpublished Ph.D. Dissertation; Ottawa: Carlton 

University). 

  'ק ווילסון

0233 Wilson, Kinnier J.V., 'Leprosy in Ancient Mesopotamia', Revue d’assyriologie et 

d’archéologie orientale 60: 47–58. 

  'ר ווילסון

0281 Wilson, Robert R., Prophecy and Society in Ancient Israel (Philadelphia: Fortress 

Press). 

 

 

 

 

 



245 

 

  סוימו

0111 Weems, Renita J., 'Huldah, the Prophet: Reading a (Deuteronomistic) Woman's 

Identity', in B.A. Strawn and N.R. Brown (eds.), A God So Near: Essays on Old 

Testament Theology in Honor of Patrick D. Miller (Winona Lake, IN: 

Eisenbrauns): 321–339. 

  וינסלואוו

0113 Winslow, Karen S., 'Ethnicity, Exogamy and Zipporah', Women in Judaism 4: 1–

13. 

  וונג

0101 Wong, Sonia K. 'The Notion of כפר in the Book of Leviticus and Chinese Popular 

Religion', in A. Brenner and A.C.C. Lee (eds.), Leviticus and Numbers: 

Texts@Contexts (Minneapolis: Fortress Press): 77−95. 

  ושינגטוןו

0225 Washington, Harold C., 'The Strange Woman ( נכריה/אשה זרה)  of Proverbs 1–9 and 

the Post–Exilic Judean Society', in A. Brenner (ed.), A Feminist Companion to 

Wisdom Literature (FCB, 9; Sheffield: Sheffield Academic Press): 157–184.  

  ויגרמאן

0225 Wiggermann, Frans A.M., 'Theology, Priests and Worship in Ancient 

Mesopotamia' CANE 3: 1857−1882. 

  ויויאנו

0220 Viviano, Pauline A., 'Huldah (person)', in ABD 3: 321.  

  ויינפלד

 .50–40 :77 מקרא בית ,'הדבטרונומיסטית והאסכולה דברים ספר מוצא' ',מ, ויינפלד  0235

0220 Weinfeld, Moshe, Deuteronomy and the Deuteronomic School (Oxford: 

Clarendon Press). 

'קללה' ,משה, ויינפלד 0223 .020–085: ז מ"אבתוך  ,  

0282 Weinfeld, Moshe, 'The Tribal League at Sinai', in P.D. Miller, P.D. Hanson and 

S.D. McBride (eds.), Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore 

Cross (Philadelphia: Fortress Press): 303–314. 

0220 Weinfeld, Moshe, Deuteronomy 1–11 (AB; New York: Doublday). 

 ראשון בית חורבן ועד מההתנחלות ישראל בתולדות מפנה תקופות :יאשיהו עד מיהושע ,שהמ, ויינפלד 0220

  (.האוניברסיטה העברית –מאגנס : ירושלים)



246 

 

 במדבר: ך"התנ עולם ,(עורכים)אבישור ' מילגרום וי' י בתוך ',עלא-הכתובות מדיר' ,שהמ, ויינפלד א0222

 .018: (הימים דברי :אביב-תל)

  עולם ,(עורך)עודד ' ב בתוך ',יאשיהו של הרפורמה; (לה–לד) יאשיהו מלכות' ,שהמ, ויינפלד ב0222

 .052–053(: הימים דברי :אביב-תל) ב הימים דברי: ך"התנ

 'ש, טלשיר 'צ בתוך', הקדום ובמזרח בישראל פוליטית" ידידות ברית" של משמעה' ,שהמ, ויינפלד  0110

 של הספרים הוצאת :שבע באר) המקרא בעולם מחקרים :לשמואל תשורה ,(עורכים) סיון 'ד, יונה

 .028−081 (:בנגב גוריון-בן אוניברסיטת

 :(דברי הימים: אביב-תל) בראשית: ך"עולם התנ ,(עורך)ויינפלד ' בתוך מ', מורה אלון' ,משה, ויינפלד א0110

21−24. 

 בראשית: ך"עולם התנ ,(עורך)ויינפלד ' בתוך מ', "אברם ולא יקרא עוד את שמך", 'משה, ויינפלד ב0110

  .                  210(: דברי הימים: אביב-תל)

דברי  :אביב-לת) בראשית :ך"עולם התנ, (עורך)ויינפלד ' בתוך מ', ישמעאליםארחת ' ,משה, ויינפלד  ג0110

 .012(: הימים

: (דברי הימים: אביב-תל) במדבר: ך"עולם התנ, (עורך)ד וייפל' מבתוך ', חסד; טובה, 'משה, ויינפלד ד0110

33. 

  ויינפלד וכהן

 בראשית :ך"עולם התנ, (עורך)ויינפלד ' בתוך מ', (0טו ' בר" )אל תירא", 'חיים, משה וכהן, ויינפלד 0110

 .012(: דברי הימים :אביב-לת)

  וייס

 הספרות החדש-פי עיקרי מדע-קרא עלשיטת מחקר והסתכלות במ: המקרא כדמותו, מאיר, וייס 0232

 (.מוסד ביאליק: ירושלים)

  ויסמן

, (עורך)עודד ' בתוך ב?', ההיתה קיימת מנהיגות לאומית בישראל של תקופת השופטים, 'זאב, ויסמן 0281

 .02−10(: אוניברסיטת חיפה: חיפה) 5 מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל

: אביב-תל) 01–9יחידות  − מבוא למקרא ,(עורך)ויסמן ' ז בתוך ',מוריתהספרות המז' ,זאב, ויסמן 0221

 (.האוניברסיטה הפתוחה

  ויסמן ופידלר

 01–9יחידות  − מבוא למקרא, (עורך) ויסמן' בתוך ז', ספרות הנבואה' ,רות, זאב ופידלר, ויסמן 0221

 (.האוניברסיטה הפתוחה: ביבא-תל)

  ולהאוזן

0882 Wellhausen, Julius, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bucher 

des Alten Testaments (Berlin: G. Reimer).  



247 

 

0252 [0885] Wellhausen, Julius, Prolegomena to the History of Ancient Israel (New York: 

Meridian Books). 

  המס–ון דייק

0221 Dijk–Hemmes, Fokklein van, 'Traces of Women's Texts in the Hebrew Bible', in 

A. Brenner and F. van Dijk–Hemmes, On Gendering Texts: Female and Male 

Voices in the Hebrew Bible (Biblical Interpretation Series, 1; Leiden: E.J. Brill): 

17−111. 

0111 Dijk−Hemmes, Fokklein van, 'Mothers and a Mediator in the Song of Deborah',  

in A. Brenner, (ed.), A feminist Companion to Judges (FCB2, 4; Sheffield: 

Sheffield Academic Press): 110−114.  

  טורן דר ון

1994 Toorn, Karel van der, From Her Cradle to Her Grave: The Role of Religion in the 

Life of the Israelite and Babylonian Woman (trans. S.J. Denning–Bolle; The 

Biblical Seminar, 23: Sheffield: JSOT Press). 

0225 Toorn, Karel van der, 'Theology, Priests, and Worship in Canaan and Ancient 

Israel, in CANE 1: 2043−2058. 

1996 Toorn, Karel van der, Family Religion in Babylonia, Syria and Israel: Continuity 

and Change in the forms of Religious Life (Studies in the History and Culture of 

the Ancient Near East, 7; Leiden: E.J. Brill). 

1993 Toorn, Karel van der, 'Ilib and the "God of the Father"', UF 25: 379–387. 

  וולדה ון

1995 Wolde, Ellen van, 'Ya’el in Judges 4', ZAW 107: 240–246. 

  ון חנפ

0231 [7207] Gennep, Arnold van, The Rites of Passage (trans. M. B. Vizedom and G.L. 

Caffee; London: Routledge & Kegan Paul). 

  סיטרס ון

0224 Seters, John van, The Life of Moses: The Yahwist as Historian in 

Exodus−Numbers (Kampen, Netherlands: Kok Pharos). 

  קולן–ון

0223 Keulen, Percy S.F. van, 'The Meaning of the Phrase wn'spt 'l–qbrtyk bsl'm in 2 

Kings xxii 20', VT 46: 256–260. 

  



248 

 

 ורגון

-תל) מיכה: ב עשר–תרי: ך"התנ עולם, (עורך) ורגון' ש בתוך, '"בלעם אתו ענה ומה"', שמואל, ורגון 0222

 .82(: הימים דברי: אביב

  זבולון

 :ד ישראל–שנתון מוזיאון ארץ :עם וארץ – ישראל', ראשיתם של קנקני הראש בכנען' ,עוזה, זבולון 0288

000–010. 

  זביט

: יא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ',מח ספר דבריםהאתוס הישראלי שבו צ, 'ציוני, זביט 0222

011−001. 

0110 Zevit, Ziony, Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches 

(New York: Continuum).  

  זינגר

0110 Singer, Itamar, Hittite Prayers (Writings from the Ancient World, 11; Atlanta: 

SBL). 

 (.מוסד ביאליק: ירושלים) החתים ותרבותם, איתמר, זינגר 0112

  זליגמן

יפת ' טוב וש' ע, הורוביץ' א בתוך ',ואופיה תולדותיה, בישראל הנבואה לבעיות' ,אריה יצחק, זליגמן [0254] 0220

מיסודו של סדרת ספרים לחקר המקרא ) יצחק אריה זליגמן – המקרא בספרות מחקרים ,(עורכים)

 .088–020 :(העברית האוניברסיטה – מאגנס: ירושלים; ש פרי"ס

  זקוביץ

  .Zakovitch, Yair, 'Sisseras Tod', ZAW 93: 364–374 א0280

 .2−41: א מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי', פה לסיפור שבכתב-מסיפור שבעל, 'יאיר, זקוביץ ב0280

 האוניברסיטה – מאגנס: ירושלים) ביקורתי-ספרותי ניתוח: (טז–יג פטיםשו)חיי שמשון , יאיר, זקוביץ 0280

 (.העברית

העיקרון האסוציאטיבי בסידור ספר שופטים ושימושו כמכשיר לאבחנת שלבים , 'יאיר, זקוביץ 0281

מאמרים במקרא ובעולם : ספר יצחק אריה זליגמן, (עורכים)רופא ' זקוביץ וא' בתוך י', בגיבוש הספר

 .85−015 :(רובינשטיין' א: ירושלים) העתיק

  .035−023: נד תרביץ', ממד נוסף להערכת הדמויות בסיפור המקראי –סיפור בבואה , 'יאיר, זקוביץ 0285

 (.הקיבוץ המאוחד: אביב-תל) מקראות בארץ המראות ,יאיר, זקוביץ 0110

מבואות ומחקרים  :ספרות המקרא, (עורכת)טלשיר ' צ בתוך ',פרשנות פנים מקראית' ,יאיר, זקוביץ 0100

 .451–402: (צבי-יד בן :ירושלים)

  



249 

 

 חכלילי

 .000–088 :יז ישראל ארץ, 'השני הבית בתקופת יהודים אצל וכינויים שמות' ,רחל, חכלילי 0284

0111 Hachlili, Rachel, 'Hebrew Names, Personal Names, Family Names and 

Nicknames of Jews in the Second Temole Period', in J.W. van Henten and A. 

Brenner (eds.), Families and Family Relations As Represented in Early Judaism 

and Early Christianity: Texts and Fictions. Papers Read at NOSTER Colloqium, 

Amsterdam, June 1998 (Leiden: E.J. Brill): 83−115.  

  טוב

0228 Tov, Emanuel, 'The Textual History of the Song of Deborah in the A Text of the 

LXX', VT 28: 224–232. 

  טול

0111 Tull, Patricia, 'Intertextuality and the Hebrew Scriptures', Currents in Research 8: 

59−90. 

  סיני-טור

  .(יבנה: אביב-תל) שלמה משלי ,פתלי הרץנ, (טורטשינר) סיני-טור 0242

 .014: א מ"אבתוך ', אדיר הצאן, אדיר, 'נפתלי הרץ, סיני-טור א0251

 .015−012: א מ"אבתוך ', בעל אוב, אוב, 'נפתלי הרץ, סיני-טור ב0251

מים, 'נפתלי הרץ, סיני-טור ג0251  .081–022: א מ"אבתוך ', אורים ותֻּ

 ירוש לסתומות שבכתבי הקודש לפי סדר הכתובים במסורתפ: פשוטו של מקרא ,לי הרץנפת, סיני-טור 0230−0238

 (.קרית ספר: ירושלים)

  טיילור

0280 Taylor, Glen J., 'The Song of Deborah and Two Canaanite Goddesses', JSOT 23: 

99–108. 

  טלמון

 .23–21: ג ארץ ישראל ',תן הדמיםח' ,שמריהו, טלמון 0254

 Talmon, Shmariahu, 'The "Deseret Motif" in the Bible and the Qumran א0233

Literature', in A. Altmann (ed.), Biblical Motifs: Origin and Transformations 

(Studies and Texts, 3; Cambridge, MA: Harvard University Press): 31−63. 

בתוך ', (דיון בהרצאת גבריהו)דן -אפרים ומסע בני-ם של מיכה בהרבית האלהי'שמריהו , טלמון ב0233

, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל) דיוני החוג למקרא בבית דוד בן גוריון :שופטים בספר עיונים

 .520−523(: קרית ספר: ירושלים; י

  



250 

 

0110 

 

: אביב-תל) שופטים: ך"התנעולם , (עורך)גליל ' בתוך ג', (4ד ' שופ) "היא שפטה"' ,שמריהו, טלמון

 .43 :(דברי הימים

  טלשיר

0223 Talshir, Zipora, 'The Three Deaths of Josiah and the Strata of Biblical 

Historiography (2 Kings XXIII 29–30; 2 Chronicles XXXV 20–5; 1 Esdras I 23–

31)', VT 46: 213–236. 

  טס

 .228–224: ו מ"אך בתו', צרעת' ,עקבי, טס 0220

  טרגון

 Tarragon, Jean–Michel de, 'Witchcraft, Magic, and Divination in Canaan and א0225

Ancient Israel', in CANE 3: 2071–2081. 

 Tarragon, Jean–Michel de, 'Temples et pratiques rituelles', in M. Yon, M. Sznycer ב0225

et P. Bordeuil (eds.), Le pays d’Ougarit autour de 1200 av. J.-C.: histoire et 

archeologie: actes du Colloque international, Paris, juin − juillet 1993 (Ras 

Shamra-Ougarit, 11; Paris: Éd. Recherche sur les civilizations): 203−210.  

  טרופר

0282 Tropper, Josef, Nekromantie: Totenbefragung im Alten Orient und im Alten 

Testament (AOAT, 223; Kevelaer, Neukirchen–Vluyn: Butzon & Bercker). 

 .in DDD: 806–809 ,'אוב Tropper, Josef, 'Spirit of the Dead א0222

 .in DDD: 907-908 ,'ידעני Tropper, Josef, 'Wizard ב0222

  טריבל

0221 Trible, Phyllis, 'Depatriarchalizing in the Biblical Interpretation', JAAR 41: 

30−48. 

0228 Trible, Phyllis, God and the Rhetoric of Sexuality (Ouvertures to Biblical 

Theology; Philadelphia: Fortress Press). 

0224 Trible, Phyllis, 'Bringing Miriam out of the Shadows', in A. Brenner (ed.), A 

Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy (FCB, 6; Sheffield: Sheffield 

Academic Press): 166–186.  

  טרנר

0232 Turner, Victor W., The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual )Ithaca, 

NY: Cornell University Press). 

  



251 

 

0238 Turner, Victor W., 'Religious Specialists: I Anthropological Study', in D.L. Sills 

(ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences 3 (New York: Macmillan, 

1968−1978): 437–442. 

 (.רסלינג: אביב-תל'; ילביץרחמ' תרגם נ) מבנה ואנטי מבנה: התהליך הטקסי, ויקטור, טרנר [0232] 0114

  מתתיהו בן ףיוס

 (.ביאליק מוסד: ירושלים ;שליט 'א תרגם) היהודים קדמוניות ,[פלביוס יוספוס]יוסף בן מתתיהו  0285

  ייִ 

0221 Yee, Gale A., '"By the hand of a woman": The Metaphor of the Woman Warrior 

in Judges 4', Semeia 61: 99–132. 

 Yee, Gale A., 'I have perfumed my bed with myrrh': The Foreign Woman (’išša א1995

zārā) in Proverbs 1–9', in A. Brenner (ed.), A Feminist Companion to Wisdom 

Literature (FCB, 9; Sheffield: Sheffield Academic Press): 110–126. 

 ,'Yee, Gale A., 'The Socio-Literary Production of the Foreign Woman in Proverbs ב0225

in A. Brenner (ed.), A Feminist Companion to Wisdom Literature (FCB, 9; 

Sheffield: Sheffield Academic Press): 127−130. 

2007 Yee, Gale A., 'Introduction: Why Judges?', in A.G. Yee (ed.), Judges & Methods: 

New Approaches in Biblical Studies (Minneapolis: Fortress Press): 1−13. 

0101 Yee, Gale A., 'The Woman Warrior Revisited', in A. Brenner and G.A. Yee (eds.), 

Joshua and Judges: Texts@Contexts (Minneapolis: Fortress Press): 175–190.  

  ייבין

 .451−431: ד מ"אבתוך ', לוי, 'שמואל, יןייב 0230

 .541−525: ו מ"אבתוך ', פקידות, 'שמואל, ייבין 0220

  יפת

מוסד : ירושלים) המקראית המחשבה בעולם ומקומן הימים דברי בספר ודעות אמונות ,שרה, יפת 0222

 .(ביאליק

  'כהן ג

 .384–380: ז מ"אבתוך ', שלם, םשלּו, 'גאולה, כהן 0223

  'כהן ה

0228 Cohen, Harold R. (Chaim), Biblical Hapax Legomena in the Light of Akkadian 

and Ugaritic (SBL Dissertation Series; Missoula, MT: Scholars Press). 

 

 

 



252 

 

 צמח-כהן

עולם  ,(עורך)פלד נויי' מ בתוך', (ט−דברים ח)נגע הצרעת וזכירת צרעת מרים , 'דוד, צמח-כהן 0110

 .085−083 (:דברי הימים: אביב-תל) דברים: ך"התנ

  כהנא

 .רלא−עב(: מסדה: אביב-תל) ב−ספרי מקבים א: הספרים החיצוניים ב, אברהם, כהנא 0253

  כץ

חיבור לשם קבלת תואר ) תפיסת המוות והשאול במסופוטמיה לאור המקורות השומריים ,דינה, כץ 0221

 (.אביב-טת תלאוניברסי: אביב-תל ;דוקטור

  כשר

 .(העברית האוניברסיטה –מאגנס : ירושלים) יחזקאל עם מבוא ופירוש א, רימון, כשר 0114

  לאקאן

0222 Lacan, Jacques, 'The Eye and the Gaze', in J. Lacan, The Four Fundumental 

Concepts of Psycho–analysis (ed. J.A. Miller; trans. A. Sheridan; New York: 

W.W. Norton): 67–78. 

  יסאלו

0282 Lewis, Theodore J., 'Death Cult Imagery in Isaiah 57', HAR 11: 267−284.   

0282 Lewis, Theodore J., The Cult of the Dead in Ancient Israel and Ugarit (Atlanta: 

Scholar Press). 

0220 Lewis, Theodore J., 'Ancestor worship', in ABD 1: 240–242. 

1991 Lewis, Theodore J., 'The Ancestral Estate (נחלת אלהים) in 2 Samuel', JBL 110: 

597–612. 

0222  Lewis, Theodore J., 'El's Divine Feast' (CAT 1.114), in S. B. Parker (ed.), 

Ugaritic Narrative Poetry (Atlanta: Scholar Press): 193−196.  

1999 Lewis, Theodore J., 'Dead', in DDD: 223−231. 

0113 Lewis, Theodore J., 'Covenant and Blood Rituals: Understanding Exodus 24: 3−8 

in its Ancient Near Eastern Context', in S. Gitin, J. E. Wright and J.P. Dessel 

(eds.), Confronting the Past: Archaeological and Historical Essays on Ancient 

Israel in Honor of William G. Dever (Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 341−350. 

  לוין

0282 Levine, Baruch A., The JPS Torah Commentary: Leviticus (New York: JPS). 

0111 Levine, Baruch A., Numbers 21–36: A New Translation with Introduction and 

Commentary (AB; New York: Doubleday). 



253 

 

', ישראל אלוהי עבודת בניהול נשים של להשתתפותן בחנים :ומקוננות קינות על', 'ברוך א, לוין 0100

בתולדות ישראל , מחקרים במקרא: תשורה לצפרירה, (עורכים)ברנר ואחרים ' ע, גרובר' בתוך מ 

גוריון -הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן: באר שבע) ברק-דום מוגשים לצפרירה בןובמזרח הק

 .251–243(: בנגב

  לוינסון

מאגנס : ירושלים) ל"אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז: הסיפור שלא סופר ,יהושע, לוינסון 0115

 .(האוניברסיטה העברית –

  לוצקי

0222 Lutzky, Harriet C., 'The Name "Cozbi" (Numbers XXV 15, 18)', VT 47: 546–549. 

  לוריא

 .1−00: יד בית מקרא', שערי חולדה, 'ציון-בן, לוריא 0222

  לורץ

0221 Loretz, Oswald, 'Nekromantie und Totenevokation in Mesopotamien, Ugarit und 

Israel', in B. Janowski, K. Koch, G. Wilhelm (Hgg.), Religionsgeschichtliche 

Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, 

Internationales Symposion Hamburg, März 1990 (Orbis biblicus et orientalis, 

129; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht): 285–318. 

   ליוור

 .320–383 :ד מ"א אבתוך ', דינימ, מדין' ,יעקב, ליוור א0230

 .201–212: ד מ"אבתוך ', מואב' ,יעקב, ליוור ב0230

  .030–030 :ג מ"אבתוך  ',חלקיה, חילקיהו' ,יעקב, ליוור א0235

 .404–402 :ג מ"אבתוך  ',יאושיהו, יאשיהו' ,יעקב, ליוור ב0235

 .902−906 :ג מ"אבתוך ', ישמעאלי, ישמעאל' ,יעקב, ליוור ג0235

  ליונשטאם

 .201−200: ב מ"א', דרישה אל המתים', 'שמואל א, ליונשטאם 0254

 .010−011: ד מ"אבתוך ', כפר', 'שמואל א, ליונשטאם א0230

 .254−231: ד מ"אבתוך ', מות', 'שמואל א, ליונשטאם ב0230

 .040: ג מ"אבתוך ', חלדה', 'שמואל א, ליונשטאם א0235

 .254−252: ג מ"אבתוך ', יתרו', 'אל אשמו, ליונשטאם ב0235

 .423–480: ה מ"א', משה', 'שמואל א, ליונשטאם א0238

 .548–510: ה מ"אבתוך '', משכן ה', 'שמואל א, ליונשטאם  ב0238

 .004–002: ז מ"אבתוך ',  קין והבל', 'שמואל א, ליונשטאם א0223



254 

 

 .030–052: ז מ"אך בתו', דתן ואבירם, קרח', 'שמואל א, ליונשטאם ב0223

  לייק

0224 Leik, Gwendolyn, Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature (London: 

Routledge). 

  ליכט

 .214−213: ב מ"אבתוך ', זבחי מתים', 'יעקב ש, ליכט 0254

 .014−013: ד מ"אבתוך ', הכפרה במזרח הקדום', 'יעקב ש, ליכט א0230

 . 431−428: ד מ"אבתוך ', לויים, לוי', 'קב שיע, ליכט  ב0230

 .210–824: ד מ"אבתוך ', מילה', 'יעקב ש, ליכט  ג1962

 . 221–225 :ד  מ"א בתוך  ',מלאכים', ה מלאך' ',יעקב ש, ליכט ד0230

 .005−008: ד מ"אבתוך  ',מצה', 'יעקב ש, ליכט 0238

 .321−322: ו מ"א', צדוק', 'יעקב ש, ליכט 0220

 .1−5: ז מ"אבתוך  ',קבורה, קבר', 'יעקב ש, ליכט 0223

 (.האוניברסיטה העברית –מאגנס : ירושלים) פירוש על ספר במדבר', יעקב ש, ליכט 0285

  ליכטהיים

0225 Lichtheim, Miriam, 'The Story of Sinuhe', in M. Lichtheim (ed.), Ancient 

Egyptian Literature: A Book of Readings I (Berkeley: University of California 

Press): 222–235. 

  ליפשיץ

–052: יג הקדום והמזרח המקרא לחקר שנתון ,'"המלך עבד" ועל "יהוה עבד" על' ,עודד, ליפשיץ 0110

020. 

  מאיירס

1983 Meyers, Carol L., 'Procreation, Production, and Protection: Male–Female Balance 

in Early Israel', JAAR 51: 569–593. 

0288 Meyers, Carol L., Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context (New 

York: Oxford University Press). 

0220 Meyers, Carol L., 'Of Drums and Damsels: Women's Performance in Ancient 

Israel', BA 54: 12−27. 

0221 Meyers, Carol L., 'The Drum-Dance-Song Ensmble: Women's Performance in 

Biblical Israel', in K. Marshall (ed.), Rediscovering the Muses: Women's Musical 

Tradition (Boston: Northeastern University Press): 49−67. 

  



255 

 

0224 

 

Meyers, Carol L., 'Miriam the Musician', in A. Brenner (ed.), A Feminist 

Companion to Exodus to Deuteronomy (FCB, 6; Sheffield: Sheffield Academic 

Press): 207−230. 

0111  Meyers, Carol L., 'Female Sorcerer (Exod 22:18; Isa 57:3)', in WiS: 197. 

 .Meyers, Carol L., Exodus (Cambridge: Cambridge University Press) א2005

 Meyers, Carol L., Household and Holiness: The religious Culture of Israelite ב0115

Women (Minneapolis: Fortress Press). 

0113 Meyers, Carol L, 'Hierarchy or Heterarchy? Archaeology and the Theorizing of 

Israelite Society', in S. Gitin, J. Edward Wright and J.P. Dessel (eds.), 

Confronting the Past: Archaeological and Historical Essays on Ancient Israel in 

Honor of William G. Dever (Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 245−256. 

2013 Meyers, Carol L, Rediscovering Eve: Ancient Israelite Women in Context (New 

York: Oxford University Press). 

  מאריי

0222 Murray, Donald F, 'Narrative Structure and Technique in Deborah–Barak Story 

(Judges 4. 4–22)', in J. Emerton (ed.), Studies in the Historical Books of the Old 

Testament (Leiden: E.J. Brill): 155–189. 

  מובינקל

0100 [0251] Mowinckel, Sigmund, Religion and Cult, The Old Testament and the 

Phenomenology of Religion (ed. K.C. Hanson; trans. J.F.X. Sheehan; Eugene, 

OR: Cascade Books). 

  מונטגומרי

0250 Montgomery, James A., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of 

Kings (ICC; Edinburgh: T & T Clark). 

  מונרו

0100 Monroe, Lauren A.S., 'Phinehas' Zeal and the Death of Cozbi: Unearthing a 

Human Scape–goat Tradition in Numbers 25:6–18', VT 62: 211–231. 

  מורגנשטרן

0241 Morgenstern, J., 'The Ark, the Ephod and the Tent of Meeting', HUCA 17: 153–

266; 18: 152. 

0231 Morgenstern, Reuss J., 'The "Bloody Husband" (?) (Exod 4 24–26) Once Again', 

HUCA 34: 35–70. 



256 

 

  מורטי

0282 Franco Moretti, The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture 

(London: Verso).  

  מזר

 .3–0: ז ארץ ישראל ',"חובב חותן משה"המקדש בערד ומשפחת ' ,נימיןב, מזר 0234

  מזרחי

0100 Mizrahi Noam, 'The History and Linguistic Background of Two Hebrew Titles 

for the High Priest', JBL 130: 687–705.  

  מיטשל

0232 Mitchel, T.C., 'The Meaning of the Noun htn in the Old Testament', VT 19: 93–

112. 

  מילגרום

0223 Milgrom, Jacob, Studies in Levitical Terminology, 1: The Encroacher and the 

Leviate, the Term 'Aboda' (Near Eastern studies, 14; Berkley: University of 

California Press).  

0281 Milgrom, Jacob, 'The Term ʽAboda' in J. Milgrom, Studies in Cultic Theology and 

Terminology (Studies in Judaism in Late Antiquity, 36; Leiden: E.J. Brill): 18−46. 

0221 Milgrom, Jacob, 'Excourse 61: The Apostasy of Baal Peor', in J. Milgrom, The 

JPS Torah Commentary: Numbers (Philadelphia: JPS): 476−480. 

0220 Milgrom, Jacob, Leviticus 1−16 (AB; New York: Doubleday). 

' בתוך מ', (02−10י ' במ" )והיית לנו לעינים"; "ידעת"; "רעואל המדיני-חבב בן", 'יעקב, מילגרום א0222

 .33−32 (:דברי הימים: אביב-תל) במדבר: ך"עולם התנ, (עורך)פלד נויי

: אביב-תל) במדבר: ך"עולם התנ, (עורך)פלד נויי' בתוך מ', (3יב ' במ" )במראה", 'יעקב, מילגרום ב0222

 .81 (:דברי הימים

 במדבר: ך"עולם התנ, (עורך)פלד נויי' בתוך מ', (02כד ' במ" )אשורנו...אראנו", 'יעקב, מילגרום ג0222

 .051 (:דברי הימים: אביב-תל)

: אביב-תל) במדבר: ך"עולם התנ, (עורך)פלד נויי' בתוך מ', (8כה ' במ" )הקבה"' ,יעקב, מילגרום ד0222

 .055 (:דברי הימים

, (עורך)פלד נויי' בתוך מ', (3לא ' במ" )הכהן לצבא"; (לא' במ) "מדין מלחמת"' ,יעקב, מילגרום ה0222

 .028−022 (:דברי הימים: אביב-תל) במדבר: ך"עולם התנ

0111 Milgrom, Jacob, Leviticus 17−22 (AB; New York: Doubleday). 

2007 Milgrom, Jacob, 'Kipper', in EncJud 12: 180−183. 



257 

 

  מילט

0232 Millet-Murray, Kate, Sexual Politics (Boston: New England Free Press).  

  מלול

0282 Malul, Meir, 'Touching the Sexual Organs as an Oath Ceremony in an Akkadian 

Letter', VT 37: 491–492. 

פלד נויי' מ בתוך', משפטי של המצורע בישראל והמזרח הקדום-מעמדו החברתי, 'מאיר, מלול א0110

 .83−82 (:דברי הימים: אביב-תל) ויקרא: ך"עולם התנ, (עורך)

 (:דברי הימים: אביב-תל) ויקרא: ך"עולם התנ, (עורך)פלד נויי' מ בתוך', אבת וידענים, 'מאיר, מלול ב0110

012−041. 

מזוז ' הלצר ומ' בתוך מ', כמה היבטים של מוסד האירוח במקרא ומשמעויותיהם, 'מאיר, מלול 0114

, מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון בלשון העברית ובלשונות השמיות :תשורות לאבישור, (עורכים)

(: פרסומי מרכז ארכיאולוגי: אביב-תל) יצחק אבישור ליובלו השישים וחמשמוקדשים לפרופסור 

011−050 .   

2011 Malul, Meir, 'Jewish Necromancy by Means of Human Skulls and Bones and the 

Biblical (ות)אוב (ם)ידעוני ,  and *תרפים', JNSL 37:  57–94.  

  מלמד

: חיפה) בתולדות התרבות היהודית' אחר'האדם השחור כ? עורוהיהפוך כושי  ,אברהם, מלמד 0110

 .(זמורה ביתן −אוניברסיטת חיפה 

  מלמט

0230 Malamat, Abraham, 'Mari and the Bible: Some Patterns of Tribal Organizations 

and Institutions', JAOS 82: 143–150. 

 .21–20: ה ארץ ישראל ',ענה' ,אברהם, מלמט 0233

האוניברסיטה  – מאגנס: ירושלים) מערביות–שתי תרבויות שמיות, מארי וישראל ,אברהם, מלמט 0220

 . (העברית

1998 Malamat, Abraham, Mari and the Bible (Leiden: E.J. Brill). 

  מנדנהול

0220 Mendenhall, George E., 'Midian', in ABD 4: 816. 

  מקמאן

0225 McMahon, Gregory, 'Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia', in 

CANE 3: 1981−1996. 

0222 McMahon, Gregory, 'Instructions to Priests and Temple Officials' in COS 1: 

217−221. 



258 

 

  מקנוט

0224 McNutt, Paula M., 'The Kenites, The Midianites, And The Rechabites As 

Marginal Mediators In Ancient Israelite Tradition', Semeia 67: 109–132. 

  מקינליי

0222 McKinlay, Judith E., 'To Eat or Not to Eat: Where is Wisdom in This Choice?, 

Semeia 86: 73−84 

0115 McKinlay, Judith E., 'Gazing at Huldah', The Bible and Critical Theory 1: 1–15. 

  מקרתי

0232 McCarthy, Dennis J., 'The Symbolism of Blood and Sacrifice', JBL 88: 166−176. 

  מרגליות

 .010−042: כה בית מקרא, 'אופייה של נבואת משה: ב"במדבר י, 'משולם, מרגליות 0281

  מרסמן

0111  Marsman, Henni J., Women in Ugarit and Israel: Their Social and Religious 

Position in the Context of the Ancient Near East (OTS, 49; Leiden: E.J. Brill). 

  מתיוס

0220 Matthews, Victor H., 'Hospitality and Hostility in Judges 4', BTB 21: 13–21. 

  נאמן

 הראשון הבית ימי בסוף המקראית וריוגרפיהההיסט של עיצובה: ההווה את המכונן העבר ,נדב, נאמן 0110

 .(הס ארנה :ירושלים) החורבן ולאחר

0114 Na'aman, Nadav, 'Death Formulae and the Burial Place of the Kings of the House 

of David', Bib 85: 245−254. 

2006 Na'aman, Nadav, 'The King Leading Cult Reforms in His Kingdom: Josiah and 

Other Kings in the Ancient Near East', ZABR 12: 040−168. 

2011 Na'aman, Nadav, 'The "Discovered Book" and the Legitimation of Josiah’s 

Reform', JBL 130; 47−62. 

  גלונ

0112 Noegel, Scott B., Nocturnal Ciphers: The Allusive Language of Dreams in the 

Ancient Near East (American Oriental Series, 89; New Haven, CT: American 

Oriental Society). 

  נות

0230 Noth, Martin, Exodus: A Commentary (trans. J.S. Bowden; OTL; London: SCM 

Press).  



259 

 

1968 Noth, Martin, Numbers: A Commentary (trans. J.D. Martin; OTL; London: SCM 

Press). 

1972 Noth, Martin, A History of Pentateuchal Traditions (trans. B.W. Anderson; 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall).  

0280 Noth, Martin, The Deuteronomistic History (JSOTSup, 15; Sheffield: JSOT 

Press). 

  'נידיץ

1989 Niditch, Susan, 'Eroticism and Death in the Tale of Jael', in P.L. Day (ed.), 

Gender and Difference in Ancient Israel (Minneapolis: Fortress Press): 

 43–57.  

1993 Niditch, Susan, War in the Hebrew Bible: A Study in the Ethics of Violence 

(Oxford: Oxford University Press). 

0222 Niditch, Susan, Ancient Israelite Religion (Oxford: Oxford University Press). 

 0118 Niditch, Susan, Judges: A Commentary (OTL; London: Westminster John Knox 

Press). 

  ניהר

0228 Niehr, Herbert, Religionen in Israels Umwelt: Einfuhrung in die 

Nordwestsemitischen Religionen Syrien-Palastinas (Würzburg: Echter).  

  ניוסום

0222 Newsom, Carol A., 'Woman and the Discourse of Patriarchal Wisdom: A Study of 

Proverbs 1-9', in A. Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible: A Reader (New 

York: Routledge): 85–98.  

  ניסינן

0223 Nissinen, Martti, 'Falsche Prophetie in neuassyrischer und deuteronomistischer 

Darstellung', in T. Veijola (ed.), Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen 

(Helsinki: Finnische Exegetische Gesellschaft): 172−195. 

0228 Nissinen, Martti, References to Prophecy in Neo-Assyrian Sources (SAAS, 7: 

Helsinki: Neo-Assyrian Texts Corpus Project).  

0111 Nissinen, Martti, Prophets and Prophecy in the Ancient Near East (Leiden: E.J. 

Brill). 

 

 

 

 



260 

 

0101 

 

Nissinen, Martti, 'Prophecy and Omen Divination: Two Sides of the Same Coin' 

in A. Annus (ed.), Divination and Interpretation of Signs in the Ancient World, 

(Oriental Institute Seminars, 6; Chicago: Oriental Institute of the University of 

Chicago): 341−351. 

0101 Nissinen, Martti, 'Gender and Prophetic Agency in the Ancient Near East and in 

Greece', in J. Stökl and C.L. Carvalho (eds.), Prophets Male and Female: Gender 

and Prophecy in the Hebrew Bible, the Eeatern Mediterranean, and the Ancient 

Near East (Atlanta: SBL): 27−58.   

  סאגס

0224 Saggs, H.W F., '"External Souls" in the Old Testament', JSS 19: 1−12. 

  סגל

 .(קרית ספר: ירושלים; מהדורה חמישית מתוקנת ומורחבת) מבוא המקרא, משה צבי, סגל 0231

 והחזרת הגניזה מתוך שנתגלו העבריים השרידים כל כולל :השלם סירא בן ספר ,משה צבי, סגל [0251] 0222

 (.ביאליק מוסד :ירושלים) ומפתחות פירוש, מבוא םע, החסרים הקטעים

  ין'סוג

0280 Soggin, Alberto J., 'Heber der Qenit: Das Ende eines biblischen 

Personnennamens?', VT 31: 89–92. 

0282 Soggin, Alberto J., Judges: A Commentary (OTL; London: SCM Press). 

  הסולֵ –סולה

0233 Solá–Solé, Josep María, 'Nueva inscripción fenicia de España (Hispania 14)', 

Rivista degli Studi Orientali 41: 97–108. 

  סוצקובר

חיבור לשם קבלת ) בספר בראשית ולכידות הטקסט "ראייה"השדה הסמנטי    ,טליה ,שטדלר−סוצקובר  0113

 .(אביב-אוניברסיטת תל :אביב-תל; דוקטורתואר 

  סטולץ

0222 Stolz, Fritz, ' River, נהר', in DDD: 707−709. 

  סטיבנסון

; אופק' תרגמה ע) בבקבוק השד; דיהי ומיסטר קיל'ג ר"ד של המוזר המקרה ,לואיס רוברט, סטיבנסון 0100

   (.כתר: ירושלים

  סטנטון

0285 [0825] Stanton, Elizabeth Cady, The Woman's Bible (New York: Prometheus Books). 

  



261 

 

 זלוטניק−סיון

0110 Sivan−Zlotnick, Helena, 'The Rape of Cozbi (Numbers XXV)', VT 51: 69−80. 

  סימון

', שבע-על האינטרפרטאציה של סיפור דוד ובת: סיפור מקראי בתפיסה אירונית, 'אוריאל, סימון 0221

 .528−312: ב הספרות

 . (מוסד ביאליק: ירושלים; טו, מ"סא) סיפורי נביאים: קריאה ספרותית במקרא ,אוריאל, סימון 0222

-תל) השעה שאלות באור המקרא, המקרא באור השעה שאלות :ורדפהו שלום בקש ,אוריאל, סימון 0110

 (.אחרונות ידיעות :אביב

קוק , סימקינס

 וברנר

 

0222 Simkins, Roland A., Cook, Stephen L. and Brenner, Athalya, The Social World of 

the Hebrew Bible: Twenty-five Years of the Social Sciences in the Academy 

(Semeia, 87; Atlanta: SBL). 

  סלה

0222 Xella, Paolo, 'The Omen Texts', in W.G.E. Watson and N. Wyatt (eds.), 

Handbook of Ugaritic Studies (Leiden: E.J. Brill): 353−358.  

   סמית

0221 Smith, Mark S., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in 

Ancient Israel (San Francisco: Harper). 

0222 Smith, Mark S., 'The Baal Cycle', in S. B. Parker (ed.), Ugaritic Narrative Poetry 

(Atlanta: Scholar Press): 81–176. 

–סמית ובלוך

 סמית

 

0288 Smith, Mark S. and Bloch–Smith, Elizabeth M., 'Death and Afterlife in Ugarit 

and Israel', JAOS 108: 277–284. 

 

 סנל

 

0221 Snell, Daniel C., Twice-Told Proverbs and the Composition of the Book of 

Proverbs (Winona Lake. IN: Eisenbrauns). 

  ספרלינג

0238 Sperling, David S., 'The Akkadian Legal Term "dīnu–u–dabābu"', JANES 1: 35–

40. 



262 

 

  סקורלוק

0220 Scurlock, Jo Ann, ' Magic', in ABD 4: 464−468. 

0225 Scurlock, Jo Ann, 'Death and the Afterlife in Ancient Mesopotamian Thought', in 

CANE 3: 1886–1887. 

  סקנפלד

0228 Sakenfeld, Katharine D., 'Numbers', in WBiC: 49−56. 

  סרנה

0220 Sarna, Nahum M., The JPS Torah Commentary: Exodus (Philadelphia: JPS). 

  עודד

עולם , (עורכים)וכמן ק' עודד ומ' ב בתוך', (04ב כב "מל" )והיא ישבת במשנה", 'בוסתנאי, עודד 0222

 .023 :(דברי הימים: אביב-תל)מלכים ב : ך"התנ

  האוזר−עמיאל

 The ברומן ובעיצובו בבילדונגסרומן ביקורתי דיון :נשית וחניכה גברית חניכה  ,תמי, האוזר−עמיאל 0110

mill on the floss לאוניברסיטת ת: אביב-תל; מוסמךחיבור לשם קבלת תואר ) אליוט 'ורג'ג של-

 (. אביב

  פאול

 (.עם עובד: אביב-תל; מקרא לישראל) עמוס עם מבוא ופירוש', מ, שלום, פאול 0224

 (.עם עובד: אביב-תל; מקרא לישראל) סו עם מבוא ופירוש−ישעיה מ', מ, שלום, פאול 0118

  פארדי

0223 Pardee, Dennis, 'Marzihu, Kispu and the Ugaritic Funerary Cult: A Minimalist 

View', in N. Wyatt, W.G.E. Watson and J.B. Lloyd (eds.), Ugarit, Religion and 

Culture: Proceedings of the International Colloquium on Ugarit, Religion and 

Culture, Edinburgh, July 1994: Essays Presented in Honour of Professor John 

C.L. Gibson (Ugaritisch-biblische Literatur, 12; Munster: Ugarit-Verlag): 

273−287. 

0222 Pardee, Dennis, 'Dawn and Dusk (1.87): The Birth of the Gracious and 

Beautiful Gods', in COS 1: 274−283. 

2002 Pardee, Dennis, Ritual and Cult at Ugarit (Writings from the Ancient World, 10; 

Atlanta: SBL). 

  פארן

 (:דברי הימים: אביב-תל) ויקרא: ך"עולם התנ, (עורך)פלד נויי' בתוך מ', יד−ויקרא יג, 'מאיר, פארן 0110

82−010. 



263 

 

  רפולהאפ

0222 Parpola, Simo, Assyrian Prophecies (SAAS, 9; Helsinki: Helsinki University 

Press). 

  פוליאק

0104 Polliack, Meira, 'Joseph and his Dreamscapes: From Trauma to Discovery', in A. 

Brenner−Idan (ed.), Discourse, Dialogue, and Debate in the Bible: Essays in 

Honour of Frank H. Polak (Hebrew Bible Monographs, 63; Sheffield: Sheffield 

Phoenix Press): 136−159. 

  פולצין

0282 Polzin, Robert, Samuel and the Deuteronomist (San Francisco: Harper & Row). 

  פולק

 .(מוסד ביאליק: םירושלי; יא, מ"סא) ובאמנות בעיצוב בחינות: במקרא הסיפור ,רנקפ, פולק 1994

0223 Polak, Frank H., 'Theophany and Mediator: The Unfolding of a Theme in the 

Book of Exodus', in M. Vervenne (ed.), Studies in the Book of Exodus: Redaction, 

Reception, Interpretation (BETL, 126; Leuven: Leuven University Press): 113–

147. 

 'מבתוך בתוך , "והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו ולא ילבשו אדרת שער" ,פרנק, פולק 0222

 .051 :(דברי הימים: אביב-תל) זכריה: עשר ב–תרי: ך"עולם התנ, (עורך)קוכמן 

  פונטיין

0288 Fontaine, Carole, 'The Deceptive Goddess in Ancient Near Eastern Myth: Inanna 

and Inaras', Semeia 42: 84–102. 

0225 Fontaine, Carole, 'The Social World of Women in the World of Wisdom', in A. 

Brenner (ed.), A Feminist Companion to Wisdom Literature (FCB 9; Sheffield: 

Sheffield Academic Press): 24−49. 

0228 Fontaine, Carole, 'Proverbs', in WBiC: 153-160. 

0111 Fontaine, Carole, 'Lilith', in WiS: 531. 

  פוסטר

0222 Foster, Benjamin R., 'Ea and Saltu', in M. De Jong Ellis (ed.), Essays on the 

Ancient Near East in Memory of J.J. Finkelstein (Memoirs of the Connecticut 

Academy of Arts & Sciences, 19; Hamden, CT: Archon Books): 79−84. 

 

 

 



264 

 

 פופ

0280 Pope, Marvin, 'The Cult of the Dead at Ugarit', in G.D. Young (ed.), Ugarit in 

Retrospect: Fifty Years of Ugarit and Ugaritic (Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 

159–179. 

  פוקו

 .(רסלינג: אביב-תל ;משעני' תרגם ד) מות המחבר, פוקו מישל [0232] 0115

  (.המאוחד הקיבוץ :אביב-תל ;אש 'תרגם ג  ) תהרצון לדע: המיניות תולדות ,פוקו מישל  0228

  פוקלמן

0283 Fokkelman, Jan P., Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel: A Full 

Interpretation Based on Stylistic and Structural Analysis II: The Crossing Fates 

(Studia Semitica Neerlandica, 23; Assen: Van Gorcum).  

0225 Fokkelman, Jan P., 'The Song of Deborah and Barak: Its Prosodic Levels and 

Structure', in D.P. Wright, D.N. Freedman and A. Hurvitz (eds.), Pomegranates 

and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and 

Literature in Honor of Jacob Milgrom (Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 

595−628. 

  פוקס

0280 Fuchs, Esther, 'Female Heroines in the Biblical Narrative', Mankind Quarterly 23: 

149–160. 

1985 Fuchs, Esther, 'Who Is Hiding the Truth? Deceptive Women and Biblical 

Androcentrism', in A. Yarbro Collins (ed.), Feminist Perspectives on Biblical 

Scholarship (Chico, CA: Scholars Press): 137–144. 

 Fuchs, Esther, 'Status and Role of Female Heroines in the Biblical Narrative', in א1999

A. Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible: A Reader (New York: Routledge): 

77–84.  

–Fuchs, Esther, 'Structure and Patriarchal Functions in the Biblical Betrothal Type ב1999

Scene: Some Preliminary Notes', in A. Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible: A 

Reader (New York: Routledge): 45–51. 

2003 Fuchs, Esther, Sexual Politics in the Biblical Narrative: Reading the Hebrew 

Bible as a Woman (JSOTSup, 310; Sheffield: Sheffield Academic Press). 

 

 

 



265 

 

  תיגופ

1985 Poethig, Eunice B., The Victory Song Tradition of the Women of Israel (Ann 

Arbor, MI: University Microfilms International). 

  פז

 לאור  IIהברזל בתקופת ישראל-בארץ ומשמעותה בתוף הנגינה :ואלות נשים, תופים על, פז שרית 0111

 (.אביב-אוניברסיטת תל: אביב-תל; חיבור לשם קבלת תואר מוסמך) הארכיאולוגי הממצא

  פידלר

 שנתון, "ביחס לחלום במקרא וזיקתה למזרח הקדום ערכיות-דו: "הבר"ו "התבן" בין' ,רות ,פידלר 0111

 .034–045: יב לחקר המקרא והמזרח הקדום

חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת : ?"חלומות השוא ידברו",  רות, פידלר 0115

 (.האוניברסיטה העברית – מאגנס: ירושלים) בישראל הקדומה

  פיואל

0228 Fewell, Dana N., 'Judges', in WBiC: 73−83. 

  ל וגןאפיו

0221  Fewell, Dana N. and Gunn, David M., 'Controlling Perspectives: Women, Men, 

and the Authority of Violence in Judges 4 and 5', JAAR 58: 389–411. 

  פיטרד

0222 Pitard, Wayne T., 'The Rpum Texts', in W.G.E. Watson and N. Wyatt (eds.), 

Handbook of Ugaritic Studies (Leiden: E.J. Brill): 259−269. 

  טשפי

0101 

 

Pietsch, Michael, 'Prophetess of Doom: Hermeneutical Reflections on the Huldah 

Oracle (2 Kings 22)', in M. Leuchter and K.P. Adam (eds.), Soundings in Kings: 

Perspectives and Methods in Contemporary Scholarship (Minneapolis: Fortress 

Press): 71–80. 

  פינקל

0281 Finkel, Irving L., 'Necromancy in Ancient Mesopotamia', AfO 29: 1–17. 

  פינקלשטיין

0253 Finkelstein, Jacob J., 'Hebrew  br and Semitic  br', JBL 75: 328–331. 

  פישביין

0220 Fishbane, Michael A., Studies in Biblical Magic: Origins, Uses and 

Transformations of Terminology and Literary Form (Ann Arbor, MI: University 

Microfilms International). 



266 

 

0288 Fishbane, Michael A., Biblical Interpretation in Ancient Israel 

(Oxford: Clarendon Press). 

  פישר

0111 Fischer, Irmtraud, 'The Authority of Miriam: A Feminist Rereading of Numbers 

12 Prompted by Jewish Interpretation', in A. Brenner (ed.), Exodus to 

Deuteronomy: A Feminist Companion to the Bible (FCB2, 5; Sheffield: Sheffield 

Academic Press): 159−173. 

  פלוטרכוס

0202 Plutarch, 'On Isis and Osiris', in Plutarch, Moralia V (trans. F. Cole Babbitt; Loeb 

Classical Library; London: W. Heinemann, 1927).  

  פלמינג

2000 Fleming, Daniel E., 'Mari's Large Public Tent and the Priestly Tent Sanctuary', VT 

50: 484–498. 

  פילון ודואפסי

  (.יבנה: אביב-תל; הרטוםש "א ופירשתרגם ) קדמוניות המקרא, פילון ודואפסי 0232

  בררפ

0281 Farber, Walter, 'Lamastu', in RLA 6: 439-446. 

0282 Farber, Walter, '(W)ardat-lilî(m)', ZA 79: 14−35. 

0225 Farber, Walter, 'Witchcraft, Magic, and Divination in Ancient Mesopotamia', in 

CANE 3: 1895–1909. 

  פרדס

 .(המאוחד הקיבוץ: אביב-תל) למקרא פמיניסטית ספרותית גישה: חוה לפי הבריאה ,אילנה, פרדס 1996

  פרויד

0251 [0205] Freud, Sigmund, The Uncanny, in J. Starachey (ed. and trans.), The Standard 

Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud XVII (London: 

Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis): 212−252. 

  פרופ

0221 Propp, William H., 'That Bloody Bridgroom (Exodus IV, 24–6)', VT 43: 495–518. 

0222 Propp, William H., Exodus 1–18 (AB; New York: Doubleday). 

  פרי ושטרנברג

 ועל שבע בת בסיפור המספר של תחבולותיו על :אירוני במבט המלך, 'מאיר, מנחם ושטרנברג, פרי 0238

 .031−020: א הספרות', הפרוזה של לתיאוריה הפלגות שתי



267 

 

  פרידמן

0225 Freedman, David N., 'The Aaronic Benediction (Numbers 6:24–26)', in J.M. 

Flanagan and A.W. Robinson (eds.), No Famine in the Land: Studies in Honor of 

John L. McKenzie (Missoula, MT: Scholars Press): 35–48. 

  פריימן

 .021–082 :א מ"אבתוך , 'אח ואחות' ,אברהם חיים, פריימן 0251

  קנסקי–מריפרי

1992 Frymer–Kensky, Tikva, In the Wake of the Goddesses: Women, Culture and 

Biblical Transformation of Pagan Myth (New York: Fawcett Columbine). 

 .Frymer–Kensky, Tikva, 'Deborah 2 (Judges 4–5)', in WiS: 66–67 א0111

 Frymer–Kensky, Tikva, 'Zipporah (Exod 2:21–-22; 4:20; 24–26; 18:2–6; Num ב0111

12:1)', in WiS: 170–171. 

2002 Frymer–Kensky, Tikva, Reading the Women of the Bible (New York: Schocken 

Books). 

0113 Frymer–Kensky, Tikva, Studies in Bible and Feminist Criticism (Philadelphia: 

JPS).  

  פריסט

0281 Priest, John, 'Huldah's Oracle', VT 30: 366–368. 

  סאבו−פרנץ

0225 Frantz−Szabό, Gabriella, 'Hittite Witchcraft, Magic, and Divination', in CANE 3: 

2007−2019. 

  פרנקלין

0112 Franklin, John C., 'The Global Economy of Music in the Ancient Near East', in 

J.G. Westenholz (ed.), Sounds of Ancient Music (Jerusalem: Bible Lands 

Museum): 27−37. 

  פרקר

0222 Parker, Simon B., 'Aqhat', in S.B. Parker (ed.), Ugaritic Narrative Poetry 

(Atlanta: Scholar Press): 49–80. 

  ציפר

 ס"לפנה 0211–5111 5יום בכנען בתקופת הברונזה התיכונה –חיי יום :והכנעני אז בארץ ,עירית, ציפר 0221

 (.לישרא-מוזיאון ארץ: אביב-תל)

  



268 

 

 צפתי וקליין

0114 Sefati, Yitschak and Klein, Jacob, 'The Law of the Sorceress (Exodus 22:17[18]) 

In the Light of Biblical and Mesopotamian Parallels', in C. Cohen, A. Hurvitz and 

S.M. Paul (eds.), Sefer Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee Volume (Winona 

Lake, IN: Eisenbrauns): 171–190. 

  קאזלס

1973 Cazelles, Henri, 'hbr', in TWAT 2: 721–726.  

  קאלר

1983 Culler, Jonathan D., The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction 

(Ithaca, NY: Cornell University Press). 

  קאמפ

0280 Camp, Claudia, 'The Wise Women of 2 Samuel: A Role Model for Women in 

Early Israel', CBQ 43: 14–29. 

1985 Camp, Claudia, Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs (Sheffield: 

Almond).  

0228 Camp, Claudia, '1 and 2 Kings', in WBiC: 102−116. 

0111 Camp, Claudia, Wise, Strange and the Holy: The Strange Woman and the Making 

of the Bible (JSOTSup, 320; Sheffield: Sheffield Academic Press). 

  קאסוטו

 (.מוסד ביאליק: ירושלים) האבות מתקופת כנעניים עלילה שירי: האלה ענת, שה דודמ, קאסוטו א0250

 .88–85: א ישראל ארץ ',ראשית ההיסטוריוגראפיה בישראל' ,משה דוד, קאסוטו ב0250

0232 Cassuto, Umberto, A Commentary on the Book of Exodus (trans. I. Abrahams; 

Jerusalem: Magnes Press – The Hebrew University). 

  קוהלר

0202 Koehler, Ludwig, 'Die Offenbarungsformel "Fürchte dich nicht!" im Alten 

Testament', Schweizerische Theologische Zeitschrieft 36: 33–39. 

  קוטס

0238 Coats, George W., Rebellion in the Wilderness: The Murmuring Motif in the 

Wilderness, Traditions of the Old Testament (Nashville: Abingdon Press). 

0221 Coats, George W., 'Moses in Midian', JBL 92: 3–10. 

 

 

 



269 

 

 'קוטץ

0222  Kutsch, Ernest, 'Der sogenannte "Blutbrautigam": Erwagungen zu Ex 4, 24', in W. 

Voigt (Hg.), XX. Deutscher Orientalistentag, Erlangen 1977 (Zeitschrift der 

deutschen morgenländischen Gesellschaft Supplemenbände, 4; Wiesbaden: Franz 

Steiner Verlag): 122–123.  

0283 Kutsch, Ernest, 'htn', in TDOT 5: 270– 277.  

  קויפמן

 (.מוסד ביאליק: ירושלים)א  ליתתולדות האמונה הישרא ,יחזקאל, קויפמן 0252

 קובץ :המקראית היצירה של מכבשונה ,קויפמן' בתוך י', לספור על בעלת האוב' ,יחזקאל  ,קויפמן 0233

 .018−005 ):דביר :אביב-תל) מאמרים

   קולינס

0110 Collins, Billie J., 'Necromancy, Fertility and the Dark Earth: The Use of Ritual 

Pits in Hittite Cult', in P. Mirecki and M. Meyer (eds.), Magic and Ritual in the 

Ancient World (Religions in the Graeco-Roman World, 141; Leiden: E.J. Brill): 

224−241. 

0111 Collins, Billie J., 'The Pulisa (CTH 407) Ritual', in COS 3: 161. 

  קוסמלה

0230 Kosmala, H., 'The "Bloody Husband"', VT 12: 14–28. 

  קורפל

0223 Korpel, Marjo C.A., 'Avian Spirits in Ugarit and in Ezekiel 13', in N. Wyatt, 

W.G.E. Watson and J.B. Lloyd (eds.), Ugarit, Religion and Culture: Proceedings 

of the International Colloquium on Ugarit, Religion and Culture, Edinburgh, July 

1994: Essays Presented in Honour of Professor John C.L. Gibson (Ugaritisch-

biblische Literatur, 12; Munster: Ugarit–Verlag): 99−113. 

  קילמר

0225 Kilmer, Ann D., 'Musik. A. I. In Mesopotamien', in RLA 8: 463–482. 

  'ל קליין

0288 Klein, Lillian R., The Triumph of Irony in the Book of Judges (Sheffield: 

Almond). 

0221 Klein, Lillian R., 'A Spectrum of Female Characters', in A. Brenner (ed.), A 

Feminist Companion to Judges (FCB, 4; Sheffield: Sheffield Academic Press): 

24−33. 



270 

 

0111 Klein, Lillian R., From Deborah to Esther, Sexual Politics in the Hebrew Bible  

(Minneapolis: Fortress Press). 

  'קליין ר

0118 Klein, Ralph W., 1 Samuel: Translation and Commentary (Word Biblical 

Commentary, 10; Nashville: T. Nelson).  

  קמפ

0100 Kemp, Barry J., The City of Akhenaten and Nefertiti: Amarna and its 

People (London: Thames & Hudson). 

  קמפבל

0288 Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces (London: Abacus). 

  קנאוף

0288 Knauf, Ernst A., Midian: Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und 

Nordarabiens am ende des 2. Jahrtausends v. Chr. (Wiesbaden: Harrassowitz).  

  קנדי

0220 Kennedy, Charles A., 'Dead, Cult of the', in ABD 2: 105–108. 

  קרוס

0230 Cross, Frank M., 'The Priestly Tabernacle', in G.E. Wright and D.N. Freedman 

(eds.), The Biblical Archaeologist Reader (ASOR; Missoula, MT: Scholars 

Press): 201−228.  

0224 Cross, Frank M., 'Prose and Poetry in the Mythic and Epic Texts from Ugarit', 

HTR 67: 1–15. 

1994 Cross, Frank M., Conversations with a Bible Scholar (ed. H. Shanks; 

Washington: BAS).  

0222 [0221] Cross, Frank M., Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the 

Religion of Israel (Cambridge, MA: Harvard University Press). 

 

1998 

 

Cross, Frank M., From Epic to Canon: History and Literature in Ancient Israel 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press). 

0115  Cross, Frank M., 'The Priestly Houses of Early  Israel', in J.T. Strong and S.S. 

Tuell, Studies on the Polity of Ancient Israel in Honor of S. Dean McBride Jr. 

(Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 35−55.  

  



271 

 

 קרוס ופרידמן

1955 Cross, Frank M. and Freedman, David N., 'The Song of Miriam', JNES 14: 237–

250. 

  קרייגי

0223 Craigie, Peter C., 'Three Ugaritic Notes on the Song of Deborah', JSOT 2: 33–49. 

1978 Craigie, Peter C., 'Deborah and Anat: A Study of Poetic Imagery (Judges 5)', 

ZAW 90: 374–381. 

  קרייר

0224 Cryer, Frederick H., Divination in Ancient Israel and its Near Eastern 

Environment: A Socio-historical Investigation (JSOTSup, 142; Sheffield: JSOT 

Press). 

  קריסטבה

0281 Kristeva, Julia, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art 

(ed. L.S. Roudiez; trans. T. Gora, A. Jardine and L.S. Roudiez; New 

York: Columbia University Press). 

  סילברמן−קרמר

0111 Kramer−Silverman, Phyllis, 'Second Revisit: Miriam', in A. Brenner (ed.), Exodus 

to Deuteronomy: A Feminist Companion to the Bible (FCB2, 5; Sheffield: 

Sheffield Academic Press): 104−133. 

  קרנשאו

0280 Crenshaw, James L., Old Testament Wisdom: An Introduction (Atlanta: John 

Knox Press). 

  ראטנר וצוקרמן

0283 Ratner, Robert, and Zuckerman, Bruce, "'A Kid in Milk'?: New Photographs of 

KTU 1.23, Line 14", HUCA 57: 15−60. 

  רגלן

0221 Raglan, L., 'The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama', in R. Segal (ed.), 

In Quest of the Hero (Princeton, NJ: Princeton University Press): 136–147. 

  רובינסון

0282 Robinson, Bernard P., 'The Jealousy of Miriam', ZAW 101: 428–432. 

1986 Robinson, Bernard P., 'Zipporah to the Rescue: A Contextual Study of Exodus IV 

24–6', VT 36: 447–473. 

javascript:open_window(%22http://alephprd.tau.ac.il:80/F/7LC2HMQUA6MPY77ABBF2Q6T41SUXYQ1LK6MI2K1MF55TA7D62Q-04332?func=service&doc_number=001132042&line_number=0012&service_type=TAG%22);


272 

 

  רוזלדו

0224 Rosaldo, Michelle Zimbalist, 'Women, Culture and Society: A Theoretical 

Observation', in M.Z. Rosaldo and L. Lamphere (eds.), Women, Culture and 

Society (Stanford: Stanford University Press): 17–42. 

  רוזנצווייג

 (.מוסד ביאליק: ירושלים; עמיר 'י הערות והוסיף תרגם) כתבים מבחר :נהריים, פראנץ, רוזנצווייג 0230

  רוכברג

0101 Rochberg, Francesca, In the Path of the Moon: Babylonian Celestial Divination 

and its Legacy (Studies in Ancient Magic and Divination, 6; Leiden: E.J. Brill). 

  בונרייסין−רולרד

0222 Rouillard−Bonraisin, Hedwige, 'Rephaim, רפאים', in DDD: 692−700. 

  שילוני–רום

 – מאגנס: ירושלים) כית"תנ תאולוגיה: וגלויות חורבן של בעידן אלהים ,דלית, שילוני–רום 0112

 .(העברית האוניברסיטה

  רומר

1997 Römer, Thomas C., 'Transformations in Deuteronomistic and Biblical 

Historiography: On 'Book–finding' and Other Literary Strategies', ZAW 109: 1–

11.  

0111 Römer, Thomas C., 'Competing Magicians in Exodus 7−9', in T.E. Klutz (ed.), 

Magic in the Biblical World: From the Rod of Aaron to the Ring of Solomon 

(London: T&T Clark): 12−22. 

0112 Römer, Thomas C., 'Von Maulwürfen und verhinderten Propheten: Einige 

Anmerkungen zum prophetischen Buch', Communio Viatorum 51: 173–183. 

0104 Römer, Thomas C., 'The Case of the Book of Kings', in D.V. Edelman (ed.), 

Deuteronomy-Kings as Emerging Authoritative Books: A Conversation (Ancient 

Near East Monographs, 6; Atlanta: SBL): 187−201. 

  רופא

 –מאגנס : ירושלים) סוגיה ותולדותיה, הסיפורת הנבואית במקרא – סיפורי נביאים ,אלכסנדר, רופא 0281

 (.העבריתהאוניברסיטה 

 .(כרמל: ירושלים) המקרא לספרות מבוא ,אלכסנדר, רופא 0113

 

 

 



273 

 

 רוק

0111 Rooke, Deborah W., Zadok’s Heirs: The Role and Development of the High 

Priesthood in Ancient Israel (OTM; Oxford: Oxford University Press). 

  רייני

 .030–030 :ה מ"א בתוך ',ופרס', 'פ אנסון, רייני 0238

  ריינר

0285 Reiner, Erica, Astral Magic in Babylonia (Transactions of the American 

Philosophical Society, 85; Philadelphia: American Philosophical Society).  

  רייס

0222 Reis, Pamela T., 'Eating the Blood: Saul and the Witch of Endor', JSOT 73: 3–23. 

0115 Reis, Pamela T., 'Uncovering Jael and Sisera: A New Reading', SJOT 19: 24–49. 

  רייף

0220 Reif, Stefan C., 'What Enraged Phinehas? A Study of Numbers 25:8', JBL 90: 

200–206.   

  ריס

0100 Rees Anthony, '[Re] Naming Cozbi: In Memoriam, Cozbi, Daughter of Zur', 

BibInt 20: 16−34. 

0101 Rees, Anthony, 'Numbers 25 and Beyond: Phinehas and Other Detestable 

Practice(r)s', in A. Brenner and A.C.C. Lee (eds.), Leviticus and Numbers: 

Texts@Contexts (Minneapolis: Fortress Press): 163−177. 

  קינן−רמון

 (.ספריית פועלים: תל אביב; הרציג' תרגמה ח) בימינו הסיפורת של הפואטיקה, שלומית, קינן−רמון 0282

  רסמוסן

0282 Rasmussen, Rachel C., 'Deborah the Woman Warrior', in M. Bal (ed.), Anti–

Covenant: Counter–Reading Women's Lives in the Hebrew Bible (Bible and 

Literature, 22; Sheffield: Sheffield Academic Press): 79−93.  

  שפרה' ש

ספריית אוניברסיטה ) על ספרות המזרח הקדוםשיחות  :המילים ככישוף והכישוף שבמילים ,שפרה 'ש 0118

 (.ורההוצאה לא – משרד הביטחון: אביב-תל; משודרת

  שפרה וקליין' ש

 .(עם עובד: אביב-תל) הקדום המזרח משירת אנתולוגיה: ההם הרחוקים בימים ,יעקב, קלייןו שפרה 'ש 0223

  



274 

 

 שול

0114 Schuol, Monika, Hethitische Kultmusik: eine Untersuchung der Instrumental- und 

Vokalmusik anhand hetithischer Ritualtexte und von archaologischen Zeugnissen 

(Orient-Archäologie, 14, Rahden/Westf: Verlag Marie Leidorf).  

  שולץ

0111 Scholz, Susanne, 'The Complexities of "His" Liberation Talk: A Literary Feminist 

Reading of the Book of Exodus', in A. Brenner (ed.), Exodus to Deuteronomy: A 

Feminist Companion to the Bible (FCB2, 5; Sheffield: Sheffield Academic Press): 

20−40. 

0112 Scholz, Susanne, Introducing the Women's Hebrew Bible (London: T&T Clark 

International). 

  שטיינזלץ

ההוצאה  – משרד הביטחון: אביב-תל; משודרת אוניברסיטהספריית ) נשים במקרא, עדין, נזלץישטי 0281

  (.ורלא

  שטיינמץ

0228  Steinmetz, Devorah, 'A Portrait of Miriam in Rabbinic Midrash', Prooftexts 8: 

35–65. 

  שטקליס

 .080−081 :ד מ"אבתוך ', כלי צור, כלים' ,משה, שטקליס 0230

  שטרן

 .0030−0030 :ד מ"אבתוך ', מלתחה, 'אפרים, שטרן 0230

  שטרנברג

', אסטראטגיות של עודפות אינפורמאציונית –מיבנה החזרה בסיפור המקראי , 'אירמ, שטרנברג 0223

 .001−051 :05 הספרות

 .010–88: 10 הספרות ',בה באמנות המקראעולם ופרספקטי, לשון, 'אירמ, שטרנברג 1982

0285 Sternberg, Meir, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and 

Drama of Reading (Bloomington, IN: Indiana University Press). 

 −שימרון וצלניק

 'אברמוביץ

 

   (.כרמל :ירושלים ; אברמוביץ−צלניק 'שימרון ור' תרגמו ב) היסטוריה ,הרודוטוס 0101

 

 

 



275 

 

 שירמן וקרטיס

0232 Shearman, S.L. and Curtis, J.B., 'Divine–Human Conflicts in the Old Testament', 

JNES 28: 231–242. 

   שליט

 .(ביאליק מוסד: ירושלים ;שליט 'א תרגם) היהודים קדמוניות ,[פלביוס יוספוס]יוסף בן מתתיהו  0228

   ןושל

0221 Schloen, D., 'Caravans, Kenites, and Casus Belli: Enmity and Alliance in the 

Song of Deborah', CBQ 55: 18–38. 

  שמידט

0224 Schmidt, Brian B., Israel’s Beneficent Dead: Ancestor Cult and Necromancy in 

Ancient Israelite Religion and Tradition (Winona Lake, IN: Eisenbrauns). 

  שמיט

0114 Schmitt, Rüdiger, Magie im Alten Testament (AOAT, 313; Münster: Ugarit–

Verlag). 

0118 Schmitt, Rüdiger, 'The Problem of Magic and Monotheism in the Book of 

Leviticus', JHS 8: 2–12. 

0100 Schmitt, Rüdiger, 'Theories Regarding Witchcraft Accusations and the Hebrew 

Bible', in S.M. Olyan (ed.), Social Theory and the Study of Israelite Religion: 

Essays in Retrospect and Prospect (Resources for Biblical Study, 71; Atlanta: 

SBL): 181−194. 

  שמש

ֹ ולא ע"' ,יעל, שמש 0113 סיפור יהודית כסיפור מתקן : (טז, יהודית יג ) "שתשה עמי חטא לטמאה ולב

 .022–052: טז שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום ',לסיפור יעל וסיסרא

?', האמנם מצויה שנאת נשים במקרא –( 03קהלת ז " )מוצא אני מר ממות את האשה", 'יעל, שמש 0112

 .22−010: יט שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

0101 Shemesh, Yael, '"Do not bare your heads and not rend your clothes"', in A. 

Brenner and A.C.C. Lee (eds.), Leviticus and Numbers: Texts@Contexts 

(Minneapolis: Fortress Press): 33–54. 

  אלרעי–שנהר

 ,כנרת: אור יהודה) רש ובספרות העברית החדשהבמד, נשים במקרא :זמן אשה ,עליזה, אלרעי–שנהר 0118

 .(ביתן–זמורה

  



276 

 

 ופק'שצ

חיבור ) המצרית החכמה לספרות ואהובהש המקראית החכמה בספרות נבחרים מונחים ,נילי ,ופק'שצ 0281

 .(האוניברסיטה העברית: ירושלים ;דוקטורתואר לשם קבלת 

-תל) משלי: ך"התנ עולם, (עורכת)ופק 'שצ' בתוך נ', מבואות ופירושים: משליספר ' ,נילי, ופק'שצ 0110

 (.דברי הימים: אביב

ברנר ' ע, גרובר' בתוך מ', על נשים חכמות במקרא ובמקורות המצריים הקדומים, 'נילי, שופק 0100

בתולדות ישראל ובמזרח הקדום מוגשים , מחקרים במקרא: תשורה לצפרירה( עורכים)ואחרים 

 .412–410(: גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן :באר שבע) ברק-לצפרירה בן

  שרון

0222 Sharon, Diane M., 'When Fathers Refuse to Eat: The Trope of Rejecting Food and 

Drink in Biblical Narrative', Semeia 86: 135−148. 

0112 Sharon, Diane M., 'Choreography of an Intertextual Allusion to Rape in Judges 5: 

24–27', in K.F. Kravitz and D.M. Sharon (eds.), Bringing the Hidden to Light: 

Studies in Honor of Stephen A. Geller (Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 249–269. 

  שרר

0225 Schroer, Silvia, 'Wise and Counselling Women in Ancient Israel: Literary and 

Historical Ideals of the Personified HOKMÂ', in A. Brenner (ed.), A Feminist 

Companion to Wisdom Literature (FCB, 9; Sheffield: Sheffield Academic Press): 

50−66. 

  ששון

0233 Sasson, Jack M., 'Circumcision in the Ancient Near East', JBL 85: 473–476. 

0281 Sasson, Jack M., 'Mari Dreams', JAOS 103: 283−293. 

 

0118 

 

Sasson, Jack M., 'Oracle Inquiries in Judges', in Chaim Cohen et al. (eds.), Birkat 

Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature, and Postbiblical 

Judaism Presented to Shalom M. Paul on the Occasion of His Seventieth Birthday 

(Winona Lake, IN: Eisenbrauns): 149−168. 

  'תדמור ח

: בבל ויהודה, אשור, (עורך)כוגן ' מ: בתוך', מסעות המלחמה האשוריים לפלשת, 'חיים, תדמור [7298] 0113

 .002−054: (אליקמוסד בי :ירושלים) מחקרים בתולדות המזרח הקדום

 

 

 



277 

 

 

 'תדמור מ

1982 Tadmor, Miriam, 'Female Cult Figurines in Late Canaan and Early Israel – 

Archaeological Evidence',  in T. Ishida (ed.), Studies in the period of David and 

Solomon, and Other Essays: Papers Read at the International Symposium for 

Biblical Studies, Tokyo, December 1979 (Tokyo: Yamakawa-Shuppansha): 

139−173. 



Tel Aviv University 

The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities 

The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies 

 

 

  Between Biblical Heroines and the Divine Sphere:  

       Female Heroics as Intermediaries between the 

          Human and the Divine in the Bible and  

                 Ancient Near Eastern Literature 

 

 
Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy 

 

By 

Ora Brison 

 

 

Under the Supervision of 

Prof. Athalya Brenner-Idan 

 

Submitted to the Senate of Tel Aviv University 

March 2015 



 i 

Abstract 

 

In this dissertation, I suggest a new reading that directs the spotlight on the stories and 

representations of eight female biblical figures as they are, I argue, associated with 

diverse aspects of religious/magical/divinatory and ritualistic nature.  These characters 

are not represented in "classical" roles or a family context, as would be expected by 

biblical, male-dominated norms, but are instead unique, independent, authoritative 

figures who actively participate in social, religious, and political life. On the narrative 

level, the religious/divinatory activities these women are engaged in appear 

sometimes openly, sometimes subtly implied, and sometimes deeply embedded in the 

texts. However, in all cases these characters are set apart from other female biblical 

characters. This dissertation offers a new interpretation of these figures by revisiting 

their stories through an interdisciplinary reading of the texts. Special emphasis is put 

on literary-critical methodology and feminist biblical interpretation approaches. This 

reading approach also compares the biblical heroines' stories with those of other 

female figures in Ancient Near Eastern literature.  

The study focuses on the three prophetesses: Miriam (Exod. 15: 20-21; Num. 

l2); Deborah (Judg. 4-5); and Huldah (2 Kgs. 22 || 2 Chron. 34); as well as on five 

other women who, I argue, are associated within a religious/magical/ritual context: 

Zipporah, daughter of Jethro, priest of Midian and wife of Moses (Exod 2: 16-22; 4: 

26-22; 18:4); Cozbi, daughter of Zur (Num. 25: 6-15); Yael, the Kenite (Judg. 4-5); 

the "Ba’alat Ov" of Endor (I Sam. 28); and, finally, the “Woman of 

{Madonim/Midianim}” mentioned in Proverbs (21: 9, 19; 25: 24; 27: 15).   

 The discussion, analysis and examination of these figures focuses on their 

intermediary activities associated with the religious/magical/ritual domain. Part A of 
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my dissertation presents the stories of the eight female figures in four pairs from 

chapter four to seven of the dissertation.  

Chapter four presents the first pair: the "Ba’alat Ov" of Endor and the 

prophetess Huldah. I have chosen to open the study with these women as the texts 

uniquely and openly describe two women who act as intercessors between the human 

world and the divine/supernatural realm. In each of the women's stories, a king 

consults a woman at a critical time for his kingdom and his own destiny. In the story 

involving the “Ba’alat Ov,” my study deals with the encounter between her, King 

Saul, and the dead prophet Samuel, focusing on the activities and professional 

conduct of the “Ba’alat Ov.” I interpret the post-séance meal she serves as a 

ceremonial-ritualistic dinner marking the end of the conjuring process. In the 

discussion about the story of Huldah, I concentrate on the prophetess's highest status 

and her contribution to the religious-social reform of King Josiah. I also discuss the 

circumstances of the preference she enjoyed by being chosen by the king and the elite 

circle over other, contemporary (male) prophets such as Jeremiah or Zephaniah. She 

was asked to verify the authenticity of "The Book" discovered in the Temple and 

declare it the word of God. This discussion and analysis also provides a glimpse into 

court politics during the last generations of the Kingdom of Judah. 

Chapter five presents Yael the Kenite and Deborah the prophetess. Both 

appear in a story describing the war between the Israelites and their oppressors, the 

Canaanites. The story is recited in the book of Judges twice: in prose (4:17-22), and in 

poetry (5:24-27). Here, again, we have an encounter between leaders and warlords 

and women who are associated with the supernatural realm. Although Deborah is 

named a prophetess, there is no clear description in the Bible of her receiving God's 

word. She gives to Barak Ben Avinoam, whom she has chosen to lead the Israelites’ 
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army, the enigmatic prophetic oracle, and in so doing announces the victory over the 

Canaanites and the death of Sisera, the Canaanites' army commander. I suggest that 

the story of Yael shows numerous clues hinting she is a practitioner of arcane arts, a 

woman who engages in the practice of mediation between the human and supernatural 

worlds. The encounter with Sisera in her tent might be presented as a session of 

divination, and perhaps of an incubation-dream interpretation séance that ends when 

Yael kills Sisera. Her killing Sisera is linked to the prophecy of Deborah, and suggests 

she might also have been a messenger of God as prophesied by Deborah. 

Chapter six focuses on a pair of women in the Moses Stories Cycle: Moses’ 

wife, Zipporah, daughter of Jethro, priest of Midian, and his sister Miriam. Zipporah's 

religious-cultic act is clearly reflected in the episode of the "bridegroom of blood" 

(Exod. 4: 26-22), where she performs a cultic, apotropaic ritual of cutting off her son's 

foreskin to avert a divine attack on Moses or his son. Zipporah's skillful actions and 

the fact that she is the daughter of a priest of Midian, more than hint at her expertise 

and experience in ritual-magical practices.  

Miriam, leading the Israelite women in the religious liturgy and celebrations 

after crossing the Red Sea (Exod. 15: 20-21), is presented as prophetess, but no 

prophecy of hers is mentioned in the biblical texts. In Numbers l2, Miriam is 

presented as struggling for a higher leadership role, as described in the “complaints 

conversation” between her and Aaron against Moses. Her complaint can be explained 

in the broader context of Zipporah's return to the camp of Israel in Exodus 18.  

Zipporah and her Midianite family's return most likely threaten Miriam and Aaron's 

leadership. I suggest that God's intervention in their conversation shows that the 

conflict here is much more than a power struggle among human rivals, and is actually 

a rebellion against God. Miriam is punished with leprosy and is sent away from the 
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Israelites camp for seven days. As the biblical text never mentions her until her death, 

I suggest that she was probably banished from the leadership. 

In chapter seven, a different pair is described: Cozbi, daughter of the Midianite 

leader Zur, and the “Woman of {Madonim/Midianim},” mentioned in the Book of 

Proverbs. Cozbi is associated with the seduction of the Israelites to the worship of 

“Ba’al Peor” (Num. 25: 1-3), and with the subsequent plague (Num. 25: 1-6). Cozbi, 

named in the story "the Midianite," and Zimri, son of Saluh, named "the Israelite," 

approached the “Kubbah” (interpreted as a tent), in front of the tabernacle. I suggest 

that this act could be understood as an attempt to perform a religious-magical 

ceremony—not necessarily sexual—in order to stop the plague. In my dissertation, I 

also explore how the killing of Cozbi might be understood as an act of religious 

zealotry by the priest Pinchas Ben Elazar.   

The “Woman of {Madonim/Midianim},” who is mentioned in the Book of 

Proverbs in four verses (21: 9, 19; 25: 24; 27: 15), is generally interpreted as “a 

Contentious Woman”. I propose to interpret the "Cree" (reading) version "Midianim" 

- as related to the ethnic group Midian. This figure is, in my opinion, a variant of the 

“Foreign Woman / Strange Woman” type portrayed in Proverbs. I suggest she is 

probably a reminder of the identification of Midianite women with sorcery and magic. 

Throughout my exploration of these female figures and their stories, I also 

point to the interesting fact that circumstances involving women of Midianite/Kenite 

ethnic origin—as exemplified in the stories of Yael, Zipporah, and Cozbi—are 

presented in a context of magic and divination. This suggests a connection between 

the Midianite/Kenite origin and the practices of magic and divination.  
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By reviewing these female figures' stories from a new perspective, this study 

aims to produce a multifaceted presentation of them, figures who are traditionally 

described as a one-dimensional, stereotyped characters, classified as, mothers, wives, 

harlots, tricksters, prophetesses, strangers, "wise," queens etc. These figures are 

generally characterized in binary division as positive or negative figures. 

I suggest a new spectrum of reading that aims to enrich our knowledge of 

these biblical figures and their activities in the public sphere. I also show that the 

heterogeneity of women's stories in biblical texts and contribute to a better 

understanding of the paradigm of women in Ancient Near Eastern literature.  
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