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 דמויות ביצה בשלוש כיפות לבנות מבנה לבן מעוטר ון חולפים על פניהמגיעים לפטרה מצפ

והמדריך ,  כך שאינם עוצרים במקום,למדריכים אץ הזמן להגיע לפטרה. בכניסה לואדי מוסה

כאשר , החל לנבוע,  לפי המסורת המקומיתאשר, בבניין זה נמצא המעיין' :מסתפק בהערה קצרה

 הכול שהרי ,1995אר פברו ב כך נהגתי גם אני בסיור הראשון שהדרכתי בפטרה.'משה הכה בסלע

 הובלתי את באותו היום.  שבירדן ולא בפטרהסיניקדש ברנע שבצפון  בסלע בהכהכי משה , יודעים

 הנוף למרגלותינויושבים במקדש הנבטי כש. מטבח-בל אל'קבוצתי לבמה הגבוהה שבראש ג

' ה':  פתחתי את הסברי בציטוט מדברי משהפסגות הר שעיראנו מוקפים ב ו, של פטרההמרהיב

רק מי שעמד במקום זה או תוך כדי דיבור התחוור לי כי ). 2:לג 'דב(' מסיני בא וזרח משעיר למו

 מראה קבר אהרון בראש לכך התווספו. במילים אלו' תאר את הופעת הבקרבת מקום יכול היה ל

כל אותו היום מצאתי עצמי חוזר . הפסגה שממערב לי והמסורת המקומית על הסלע שהכה משה

 והמסורת ,ר בתהום הפעורה בין המסורת המחקרית הממקמת אתרים אלו בסיניומהרה

וקבי בע, חוקת עד שבשבת פרשת יף להטרידניהנושא הוס.  בפטרה הממקמת אותםהמקומית

 ).8:לב' במ. ('י קדש היותוש': 'מקדש ברנע'מילים ל י"פירוש רשב אחרי קריאת התורה נתקלתי

 של קדש ושל  התרגומים והפירושים,לבדיקת כל ההזכרותי הובילה אותי "האפשרות שהציג רש

ולכתבי התרים והחוקרים אשר עסקו  הלאומית יהיאל הספר מכאן ו, בספרות היהודיתקדש ברנע

,  החזיר אותי ללמודים בחוגים ארכיאולוגיה בשטחנולדשהמחקר . בקדש או בקדש ברנע

  .  באוניברסיטה העבריתאגיפטולוגיה ומקרא, גיאוגרפיה

 ועזר לי השהובילני בנבכי הארכיאולוגיעמיחי מזר '  לפרופ:רצוני להודות למורי בחוגים אלוב

ל שלמדני לקרא בשטח את הגורמים "דב ניר ז'  לפרופ,מושכתמלחזור ללמודים אחרי היעדרות 

,  את הגיאוגרפיה ההיסטוריתי עליהאהיביהושע בן אריה ש' לפרופ, התהליכים שעיצבו אותואת ו

ר ארלט "אורלי גולדווסר ולד' לפרופ, נפתלי קדמון שממנו קיבלתי את חוקי הטופונימיה' לפרופ

עמנואל טוב , לפרופסורים אלכסנדר סופרו  שפתחו לי שער לעולמם הקסום של הפרעוניםדוד

  יבורך ומעל כולם. כל אלה יעמדו על הברכה,וישראל קנוהל שהראוני דרכים שונות בחקר המקרא

השעות תודה על  . את רזי מקורות התורה והנחה אותי בעבודה זויחשף בפני ברוך שורץ שר"ד

. ' ראמיםמביצי כינים ועד קרני' התעניינותו בכל פרט  ועלהרבות שהוא הקדיש לי ולמחקרי

  .ימחקרכל  דף ודף במשוקעות בהארותיו המחכימות והערותיו המאתגרות  ,תורתו

דן , יוחאי, י רמונהיילד, עידודם  של בני ביתימחקר זה לא היה יוצא מהכוח אל הפועל ללא 

אוזניהם .  אשתי האהובה נוריתכלותי עדי ורלוקה ובראש כולם,  אריאל וגדעוןיחתני, ונילי

 .והתעניינותם הרבה סיפקו לי את החמצן הדרוש לצלול למעמקי התורההכרויות לכל דבר חידוש 

תי נורית שסייעה לי בעצה טובה יי עמדה לצידי רעייבכל עת שהתלבטתי בניסוח מחשבות

'', ֵעֶזר, זכה': ל" אמרו חז כך על. ידיעותיה בתחום הלשון רוחבוהעמידה לרשותי את זמנה ואת

  .ואני זכיתי

  .מחקר זה מוקדש לאימי הלה שאהבתה ותמיכתה היו איתי לאורך כל הדרך
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ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

  

  

  מבוא

  
  ברנע קדש תיאוריית

 הר בולטים 1,מצרים יציאת מסלול של בהקשר בתורה המוזכרים אתרים כארבעים מתוך

 חשיבותם של סיני ושל קדש ברנע גדלה עד כדי כך 2.מיוחדת חשיבות כבעלי ברנע וקדש סיני

הסברה שיש קשר הדוק ביניהם ושהם אף ממוקמים שבמשך תקופה ארוכה רווחה במחקר 

  . בקרבה גיאוגרפית זה לזה

- הוא במהלך פרשני מורכב  ורב, שיש הממשיכים לדבוק בה גם כיום, יסודה של סברה זו

' על ההר הזההים האלֹ-העם ממצרים תעבדּון את- בהוציאך את': תחילתו בהבטחה למשה. שלבי

 המשכו של נושא זה היא הדרישה 3).1:שם(' היםהר האלֹ 'ההר שבסיפור הוא כמובן). 12:ג' שמ(

וקיומה , )23: ח;3: ה;18: ג'שמ(' הינואלֹ' נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה- נלכה': מפרעה

 4).13:שם(' היםאלֹ ההר'למרגלות ) א6–ב4:כד' שמ(של אותה ההבטחה הוא הקרבת הקורבנות 

: במרה נאמר). 23–22:שם טו( הגיעו יוצאי מצרים למרה 'יםהמעבר 'שלושה ימים לאחר , והנה

)  7–2:יז(' מסה ומריבה' לבין 'והנס'הקשר הפונטי בין ). 25:טו(' שם ׂשם לו חק ומשפט ושם נסהּו'

) 13–2:כ' במ(שמסופר עליו בחומש במדבר ' מי מריבת קדש'והקשר בין האחרון לנס המים ב

דרך ,  בנוסף לכך5.הביאו חוקרים מסוימים למסקנה כי מקומם של אירועים אלו הוא קדש ברנע

והן כמרחק , )23: ח;3: ה;18:ג' שמ(' שנזכרת הן כמרחק עד מקום הזבח לה' שלושת ימים במדבר

הנני ':  והפסוק בפרשת מסה ומריבה האומר; מתן חוק ומשפט במרה;)23–22:שם טו(עד מרה 

עם ' קושרים את מקומו של ה, )6:יז(' הצּור בחרב והכית בּצּור ויצאּו ממנו מים-עמד לפניך שם על

, לדעת חלק מהחוקרים, כל אלו מחייבים. קבלת החוק ועם מתן המים וממקמים אותם בחורב

 : או לזהות שתי מסורות מתחרות6,בסמיכות מיידית לקדש ברנע' הר מתן תורה'לאתר את 

.דש ברנעמסורת סיני ולעומתה מסורת ק
7  

ולימים התפתחה , עם התקדמות המחקר גדלה חשיבותה של קדש ברנע בעיני החוקרים

                                              
 מזרח בין לרגל עליה למסלול לג בבמדבר  התחנות רשימתמ חלק יחסיםימה חוקרים יש. 1:לג לבמדבר י"רש: ראו 1

 .142: 1972 קוטס ;א1940 נות: ראו. אתרים וחמשה כעשרים רק ישראל בני במסלול ומונים לסיני הירדן

  ;ח"תשכ ליונשטם ;190:ז"תשכ מזר ;108–106: 1950 ראולי ;440–430: 1885 וולהאוזן ;28–15: 1884 טרומבול: ראו 2

 .116:א"תשל הרן
 .7: 1984 בויי ;112:ד"ויסמן תשל: ראו 3
: ראו. רוע הדתי המרכזי בגיבוש עם ישראלי ראה בסעודת הזבח את האהבוד .27והערה , 112:ד"ויסמן תשל: ראו 4

 .24: 1899 הבוד
 . 75: 1965 ניומן ;111:ח" אהרוני תשי;150: 1956 ברייט ;104: 1950 ראולי ;439: 1885וולהאוזן :  ראו5

 .20: 1984 בויי ;151–148: 1954 גריי: ראו 6

 .205: 1971 היאט ;1 והערה, 105: 1950 ראולי: ראו 7
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לדעת החוקרים האוחזים  8.'תיאוריית ָקדש ברנע, 'לגביה תיאוריה מדעית מרחיקת לכת

לפי . ייםבשם המקום מורה על קדושת המקום מימים קדמונ' קדש'המרכיב הגנרי , בתיאוריה זו

 גובשו זה למרכז מסביב 9.תיאוריה זו היה בקדש ברנע ִמקָדש ומרכז אמפיקטיוני לשבטי הדרום

 רחל כשבטי זיהו אלה שחוקרים, שונות קבוצות נפגשו שם כי שסברו חוקרים יש. אלו שבטים

יתה מקום מושבו הקבוע של י אחרים סברו כי קדש ברנע ה10.לעם ישראל גובש ושם ,הלא שבטיו

משם נלקח משה למצרים ולשם הוא חזר בראש יוצאי מצרים כדי . שלא שועבד במצרים, שבט לוי

  11.במקדש המקומי' לעבוד את ה

 שמות בחומשים המופיעים האירועים לרוב הזירה את ברנע בקדש שראו חוקרים היו

 של ההתרחשות מקום יתהיה ברנע שקדש שונים חוקרים טענו אף השנים ובמהלך 12,ובמדבר

 של, )33–30, 15–4:יא' במ ;21–2:טז שם (ושלו מן ירידת של, )26–23:טו' שמ (מרה מי המתקת

 שם (יתרו ורביק של, )13–8:שם (עמלק מלחמת של, )7–1:יז' שמ (ומריבה מסהב ישראל בני ריב

–1:יב שם (משה על ומרים אהרן תלונת של, )29–16:יא' במ (הזקנים שבעים נויימ של, )27–1:יח

של מעשה , )3–1: כא;45–40:יד שם (חרמה מלחמת של, )יד–יג שם (המרגלים חטא של, )15

רים  מות משל, )יז–שם טז ( העדה ונשיאירם ואבידתן,  קרחשל מרד, )36–32:שם טו(המקושש 

 13).21–14:שם(המשא ומתן עם מלך אדום של ו) 13–2:שם( מי מריבה  עלעימותשל ה) 1:שם כ(

 14.ברנע בקדש האבות מספורי רבים מוקמו כן כמו

 כי היא הללו ייםהזיהו כל בבסיס העומדת ההנחה, במפורש הדבר הוזכר לא רוב פי שעל אף

 משה ששלח המרגלים את המזכירים המקומות ברוב 15.'ברנע קדש' של קיצור ואה 'קדש' השם

 אולם, )7:יד 'יה ;23:ט ;20–19:א 'דב ;8:לב 'במ ('ברנע קדש'מ נשלחו שהם נאמר הארץ את לתור

' קדש 'כי נחההה ).46:א 'דב ;26:יג 'במ ('דשק 'המקוצר בשם השתמש הסופר כי נראה פעמיים

 החוקרים נחלקו אוסביוס מאז 16.אוסביוס מימי כבר מקובלת 'ברנע קדש 'השם קיצור היא

 כאל ברנע קדש ואל קדש אל יחסותיההת אך 17,קדש/ברנע קדש עם לזהותו שיש האתר בשאלת

 צריכה ואינה להוכחה זקוקה שאינה כעובדה החוקרים רוב בקרב התקבלה וקיצורו מקום שם

                                              
: 1936 מיק ;114–110: 1950 ראולי ;420–419: 1948 סימפסון ;424–419: 1913 גרסמן ;71–60: 1906 מאייר: ראו 8

' קדש תיאוריית 'על דיברו חלקם, לעיל שאמרנו כפי. 101–90, 75–74: 1965 ניומן ;121–74: 1953 אוירבך ;41–35

 .ברנע לקדש מכוונים כשהם
 .14–13: 1941 מווינקל: ראו, ישראל של הקדום האמפיקטיוני כמרכז ברנע קדש על 9

  .161–147 ,114–110: 1950 ראולי ;190:ז"תשכ מזר ;ואילך 28: 1936 מיק :ראו 10

 .7–6: א" ייבין תשכ;86: 1965ניומן : ראו: ראו 11
שיאו של התהליך . 24–17: 1884 טרומבול: ראו. טרומבול  של בעבודתו כבר לראות ניתן התהליך של תחילתו את 12

 .יוגרפיה נוספתלושם ביב, 101–90, 75–74: 1965ניומן : ראו
 .230: 1948 סימפסון ;שם: ניומן: ראו 13
 .28–26: 1938 וטרמן :ראו 14
 .קדש אהרוני ;6: 1895 דרייבר: ראו 15
: ראו. פטרה היא לרקם בסמיכות ההזי הוא לקדש כקרובים מזכיר שהמקרא האתרים את והן ברנע קדש את הן 16

–8 שורות, 112:שם ; Κάδης -שקד, 7 שורה, 112:שם ; Βαρνή -ברנע, 27–26 שורות, 46:אונומסטיקון אוסביוס

 .Ρεχέµ‘ -רקם, 9–7 שורות, 144:שם ; Αρχέµ‘ -הרקם, 13–12 שורות, 36:שם ; Κάδης Βαρνή -ברנע קדש, 12

 .266–262: 1926 מוסיל;  278–276, 88–86: 1884 טרומבול ;  287: 1872 פלמר ;611–610: 1841 רובינסון: ראו 17
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   18.אחד למקום שונים שמות נחשבו השמות ושני, בדיקה

 שני הם ברנע וקדש קדש המקראית המסורת שבכל הצעתי ג"בתשס שנערך מפורט במחקר

 שעלתה, זו הפרדה 19.)1 איור( יהםבינ מוחלטת הפרדה להפריד ושיש לחלוטין שונים מקומות

 כל גישות לש מחודשת בחינה מחייבת ,המקראיות העדויות כל של מדויק ביקורתי ניתוח מתוך

 האתרים לשני התייחסו החוקרים, כאמור, שהרי, ברנע קדשו קדש לגבי תיהםומסקנו החוקרים

 כלש מתברר. להתירה שיש ואתרים אירועים של פקעת נוצרה כך ומתוך, אחד אתר הם כאילו

 ממצאי בהתעלמו, מינו בשאינו מין רבבע' ברנע קדש תיאוריית 'אל הוליךש מורכבה מבנהה

 הספרותיות התעודות בין להפריד מהצורך ובראשונה בראש, הכתובים של הביקורתי הניתוח

  .מהן מורכבת שהתורה

 לקדש קדש בין מוחלטת הפרדה שמחייבות ההוכחות מעגלי את נרחיב הנוכחית בעבודה

 מהתעודות אחד כל יחסה סיפורים אילו ונראה, לעצמו התורה ממקורות אחד כל נבדוק, ברנע

 סיפורים של לצמיחתם הרקע את להבין ננסה כך ךמתו. ברנע לקדש יוחסו סיפורים ואילו לקדש

  .אלו

  

   המחקר שיטת

 התורה של הביקורתי המחקר בשילוב הצורך על )Smith (סמית עמד' היט המאה בסוף כבר

 המקרא את והן המקראית הגיאוגרפיה את הן להבין כדי ישראל ארץ של הגיאוגרפיה חקר עם

 על הצהיר אוה The Historical Geography of the Holy Land, 1894 לספרו בהקדמה. עצמו

   20:כוונותיו

 […] to learn what geography has to contribute to questions of Biblical 

criticism; […] That part of criticism which consists of the distinction and 

appreciation of the documents, of which the Books of Scripture are 

composed, has contributed to the elucidation and arrangement of 

geographical details in history of Israel, […] there is no sphere in which 

the helpfulness of criticism, in removing difficulties and explaining 

contradictions, has been more apparent than in Biblical Geography. 

 אך, הגיאוגרפיה אל ומהמקרא המקרא אל מהגיאוגרפיה: קשר כיווני שני דרש סמית אמנם

 במחקר 21.ישראל-ארץ של הגיאוגרפיה הבנת על מקראה חקר בהשפעת רק עסק הוא בפועל

                                              
: 1953 אוירבך ;41–35: 1936 מיק ;420–419: 1948 סימפסון ;424–419: 1913 גרסמן ;71–60: 1906 מאייר: ראו 18

 .75–74: 1979 דייויס ;118–113: 1987 אקסלסון ;83–75: 1965 ניומן ;121–74

. שונים במאמרים אור ראו ברנע לקדש קדש בין ההפרדה ובעיקר התזה של העיקריים חלקיה. ג"תשס הכהן: ראו 19

 . ה"תשס ;1ב"תשס ;ב"תשס הכהן: ראו
 .20, 17: 1831 ג סמית: ראו 20
 הירדן בעבר המסעות תיאור בין התאמה אין כי למסקנה סמית את הובילה הירדן עבר של הגיאוגרפיה הכרת 21

–376: שם: ראו. הפרק הורכב שמהם השונים במקורות להבחנה אותו הובילה לא זו מסקנה אך. 'סיחון מלחמת'ו

380 ,444–445. 
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 השיטה של מהותה את להבין כדי. כיווניו בשני לגיאוגרפיה המקרא בין בקשר נשתמש ושלפנינ

  .אחת לשלמות ןהשתלבות ועל הדיסציפלינות שתי על במקצת נרחיב

יבוש של תרבות התחומה  המחקר מניח כי התורה היא פרי ג– מחקר ביקורתי של התורה

כבכל יצירה תרבותית . רח התיכון לכן יש להבינה על רקע תקופת המקרא במז,בזמן ובמרחב

,  לב לפגמים בחוקיות היצירהשמו'  החל מסוף המאה היח22.קיימת ונדרשת גם בתורה חוקיות

הבדלי סגנון והבדלים באוצר , ניתוקים ברצף הסיפור, כפילויות, תורה התגלו סתירותוב

   23:המילים

, )21–20 (השמים עוף. 2, )12–11:א (צמחיה. 1 :הוא א בבראשית הבריאה סדר – תוסתיר  .א

 בבראשית הבריאה סדר זאת לעומת). 27–26 (ונקבה זכר – אדם. 4,  )25–24 (חיים בעלי. 3

, )19 (השמים עוף. 4, )19 (חיים בעלי. 3, )9–8 (צמחיה. 2, )7:ב (לבדב זכר – אדם. 1 :הוא ב

' שמ (אחד במקום רעואל נקרא ציפורה אבי, משה חותן: אחרת ובדוגמא). 22–21 (אשה. 5

 כי מוכיחות לישבן ניתן שלא סתירות). 2:יח שם (יתרו שמו אחר ובמקום, )21–18:ב

  .שונים סופרים ידי על נכתבו הדברים

 על החוזרים פסוקים וחלקי פסוקים, שלמים סיפורים בתורה ישנם – וכפילויות חזרות  .ב

 למלך נלקחת שרה בהם סיפורים שני ;)ב–א' בר (בריאה סיפורי שני: למשל. בשינוי עצמם

ולמה ': העם תלונת ;)18–1:כ, 20–10:יב שם (אחותו היא כי הכריז ם)ה(שאבר אחרי זר

 להביא אֹתנּו אל[...] ולמה  ':וכפולתה) 4:כ' במ(' מּות שםהמדבר הזה ל אל[...]הבאתם 

 מילים או פסוקים של תומהכפילוי לחלק ).5:שם(' ומים אין לשתֹות [...]המקֹום הרע הזה 

 הן לניתוקים או לסתירות מצטרפות כפילויות כאשר אך 24,ספרותי נימוק למצוא ניתן

 .שונים בסופרים מדובר כי הההוכח את מחזקות

 של המשכו. לחלוטין אחר לעניין עובר והמספר הסיפור נקטע בהם מקומות יש – ניתוקים  .ג

ויהי  'פרעה מות את מזכיר הכתוב: למשל. רבים פסוקים לאחר רק נמצא הקטוע הסיפור

 בשעבוד עוסק הפסוק של המשכו. )1א23:ב' שמ(' בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים

 פרקים שני רק מבינים אנו פרעה מות של משמעותו את. פרעה של למותו קשר כל לו יןוא

האנשים המבקשים -מתּו כל- כי ן לך ֻשב מצריםמֹשה במדיָ  אל' ויֹאמר ה': יותר מאוחר

 פרעה של ומותו) א15:ב (משה של נפשו את שמבקש זה הוא פרעה. )21:שם ד(' נפשך-את

 עבודת על מעידים ניתוקים. ישראל את ולגאול ימהמצר לשוב למשה האפשרות את פותח

 . אחד למעשה שונות מתעודות סיפורים ששילב עורך

 אתונו סיפור כגון, הומוריסטי ואפילו קליל כתיבה סגנון בין בתורה להבחין ניתן– סגנון  .ד

מרבה להשתמש , שמאופיין בקפדנות לגליסטית סגנון לבין, )30–23:כב' במ (בלעם של

 כי לטעון ניתן אמנם ).מ–לה' שמ(כמעשה המשכן וכליו , טכני ובהגדרות מדויקותבפירוט 

 הנקודות לאחת מצטרף זה כששינוי כאן גם אך, תוכן משינוי לנבוע יכול סגנון שינוי

 .בכתיבה שונים קולמוסים של לעירובם ההוכחה את מחזק הוא, לעיל שהבאנו

                                              
 .544:ו"תשמ הרן: ראו 22

–177:א"תשע שורץ: ראו פירוט יתר. 163: 1992 ברטון: ראו. פירוט נוטנק שכאן אלא ברטון לפי הן הנקודות חמש 23

190. 

 .70–60: 1ה"תשכ קאסוטו: ראו 24
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 'ה בשם כלל בדרך משתמש י"ס: למשל. ינייםיאופ ופעלים מונחים יש תעודה לכל – אגרון  .ה

 ה"על 'בצרוף משתמש האחד, היםאלֹ בשם כלל בדרך משתמש ,משה ימי עד, א"ס ואילו

 מדבר כ"ס, )12–10:שם(' ממצרים א"יצ 'הצרוף את מעדיף והאחר) 17, 8:ג' שמ(' ממצרים

 מעדיף י"ס ילווא) 6:יז, 36, 2:יד' במ ;3:יז, 2:טז, 24:טו שם (ישראל בני תלונות על

 ).2:יז' שמ (ב"רי הפועל את זה בהקשר

מתקבלים סיפורים , כאשר בכל סיפור מפרידים את הקטעים שסותרים או כופלים זה את זה

השוואת הסיפורים המקבילים הראתה כי . מקבילים שכל אחד מהם רצוף ושלם בפני עצמו

הופרדה התורה , לב אחרי שלבש. במקרים רבים הם גם נבדלים זה מזה בסגנונם ובאגרון שלהם

תוך כך התברר כי סיפורים אלו נפרדים לארבע קבוצות כשכל קבוצה שלמה . לסיפורים מקבילים

עבודה . קיים בה חוט סיפורי רצוף ולעיתים היא אף מתייחדת בסגנונה ובאגרון שלה, לעצמה

הגדרת קבצים וגם כאן הובילו הסתירות והכפילויות ל, דומה נעשתה גם עם החוקים שבתורה

כך תוך הפרדה לסיפורים . שכל אחד מהם שייך לאחד מחוטי הסיפור, מקבילים של חוקים

 התגבשה  מאידך גיסאוצירוף הסיפורים הנפרדים לחוטי סיפור רצופים, אמקבילים מחד גיס

לפי השערה זו מורכבת התורה מארבע תעודות  25.'השערת התעודות'נ "לספה' במהלך המאה היט

 הכוהני המקור -   )P(כ " ס,האלֹהיסטי המקור -)E(א "ס,  המקור היהויסטי– )J(י "ס: עצמאיות

.דברים חומש של רובו את הכולל, הדבטרונומי המקור – )D (ד"וס
26

 מספר בן עריכה בתהליך 

 .מבטם נקודת את המשולב לטקסט מוסיפים השונים כשהעורכים לזו זו התעודות צורפו שלבים

  .העשרים ועד שנות השבעים של המאה 'יטבמשך רוב המאה ההשערה זו שלטה במחקר 

 התורה של משמעית וחד מדויקת חלוקה לאפשר אמורים שהיו מנחיםה קוויםה למרות

להפריד בין ', השערת המקורות החדשה'אבי , )Wellhausen( התקשה כבר וולהאוזן, למקורותיה

.כ"א ובנפרד ס"א והסתפק בקביעת סי"י לס"ס
27

 דעות חילוקי ימיםיק המחקר תחילת מאז 

.סיפורים ושל פסוקים של המדויק שיוכם ילגב נרחבים
28

החל משנות השבעים של המאה  

לה וכיום רבים לזניחה איטית של השיטה כו העשרים הביא הקושי בהבחנה בין המקורות

. לימי הבית השנימתארכים אותם ו29,כ בלבד"ד וס"מהחוקרים מקבלים את קיומם של ס
30
   

 של דרכו וממשיכי מתלמידיו חוקרים קבוצת עומדת התורה בחקר הנוכחית למגמה בניגוד

.התעודות בשיטת לדגול ממשיכה אשר הרן
31

 השערת 'של עיקריה את מקבלים אלה חוקרים 

 וראשונה בראש תלויה הספרותי המקור הגדרת, לדעתם. קלים בשינוים אך' הקלאסית התעודות

                                              
 . 1998 ניקולסון ;ה"תשנ פרידמן ;1992 ברטון: ראו', התעודות השערת 'על מקיפה לסקירה 25

 הפרקים לארבעת במבואות להלן וכן הקודמת בהערה המצוטטת הספרות ורא ותעודה תעודה כל על והרחבה אפיון 26

 . הבאים

 .193, 35: 1889 וולהאוזן: ראו 27

 שנת עד שהופיעו בפרסומים למקורותיו ג שמות חלוקת לגבי השונות הדעות מופיעות בה טבלהכדוגמא לכך ראו  28

 . 242 :1921 מורגנסטרן :ראו. 1921
 .2007 רומר ;1998 דיוור ;1994 י'ימאוצ: ראו ישראל וראשית מקראה בחקר המחלוקת זירות של נרחבת לסקירה 29

 סופרים בידי שנוצרה ותיתמלאכ יצירה בבסיסו הוא מקראה, בקנדה ואחדים, באירופה המקרא חוקרי לרוב' 30

 .1: 2008 קנאוף :ראו .')ההלניסטית בתקופה שנוספו אחוז 35–25 מלבד (האחמני השלטון תחת יהודאים

 ובציריך בוינה הקבוצה שערכה במפגשים. שמחה שבלו פרי סטקרט'ג, ןדֶ  ּבָ יואל, שורץ' י ברוך: שייכים זו לקבוצה 31

  .'neo-documentarians 'עצמם לכנות הקבוצה חברי החלו



 מבוא

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

6 

 או לשוניים מאפיינים סמך על התעודות לאחת טקסט של לשיוכו קודם זה ודבר, יפוריהס ברצף

.רעיוניים
32
   

 הרן לשיטת :הוא הקלסי המחקר שיטת לבין דרכו וממשיכי הרן שיטת בין נוסף הבדל

, א"ס, י"ס העלילתיות התעודות שלוש. רבה במידה עצמאיות הן מהן רכבתמו שהתורה התעודות

  33.בלבד א"ס על אלא מסתמך אינו ד"ס וגם, ביניהן ספרותית זיקה ואין עצמאי באופן נוצרו כ"וס

 התורה ויצירת, התעודות צירוף כי בעבודותיהם ומוכיחים חוזרים זו בדרך ההולכים החוקרים

 שסברו כפי בשלבים ולא אחד' מחבר 'בידי פעמי חד במהלך נעשו, החומשים חמשת בעלת הקנונית

 ככל נמנע עבודתו ובמהלך, ושמרן קפדן היה זה מחבר. הקלסית בצורתה התעודות השערת בעלי

.המקורי בטקסט מהתערבות האפשר
34

  

 של היצירה בחוקיות השונים לפגמים היחיד ההגיוני הפתרון היא' התעודות השערת'ש כיוון

' קלאסיתה המקורות שיטת'ב שהיו הקלים הפגמים את מתקנת הרן של ששיטתו ומאחר, התורה

 נוצרה התורה: הרן של מדרשו מבית' התעודות השערת 'את, זו לעבודה כבסיס, מקבלים אנו

שחוברו על ידי עורך ) י"א ואולי גם בס"ד בס"לבד מתלותו של ס(תעודות בלתי תלויות זו בזו מ

 זה בנושא עיסוק אגב אך. נתמקד ובו, קדש האתר הוא עבודתנו של המרכזי נושאה. אחד שמרן

 תוך, החדש התעודות חקר קבוצת של במחקריהם שהוצגה כפי התעודות שיטת את לבסס יךנמש

 אוריולת לתעודותיה התורה של המדויקת להפרדתה בנוגע חדשות הצעות כמה מציעים גם שאנו

 השימוש הוא התורה לחקר עמנו מביאים שאנו התוספת .ותעודה תעודה כל של המדויק

  .המקראית בגיאוגרפיה

 אחד הוא מקומות ובשמות םיגיאוגרפי בתיאורים השימוש - המקראית וגרפיההגיא חקר

 הרקע את להבין סיוןיבנ 35.עליה עולה המקראי שהסיפור הבמה לעיצוב הבולטים האמצעים

 המחקרי הענף התפתח, סיפורי המקרא מבחינה עובדתיתומתוך רצון לאמת את , הזה הגיאוגרפי

  .מקראית היסטורית הגיאוגרפי שנקרא

 של השפעתה את מתאר האחד: עיקריים ענפים לשני מתחלקת במיטבה היסטורית גיאוגרפיה

 .B: כונליף של המונומנטלי ספרו הוא, כזה למחקר מובהקת דוגמה. ההיסטוריה על הגיאוגרפיה

Cunliffe, Europe Between the Oceans: 9000 BC – 10000 AD .כיצד כונליף הראה זה מחקרב 

 את ועיצבו השפיעו, הגלובלי ומיקומה אירופה את מקיפיםה הימים ,האקלים, הטופוגרפיה

 36.ליבשת שמחוץ העולם עם קשריהן ואת ביניהן היחסים את, בה שהתפתחו האנושיות החברות

 ואת הטבעי הנוף את, הצומח את, בעבר שהייתה כפי הגיאוגרפיה את לתאר אמור האחר הענף

 עוסקה הגיאוגרף 37.מוגדרת היסטורית לתקופה בהתייחס זאת כל. לנוף האדם ימעש תרומת

 הטבעי הנוף הן, בעבר הנוף להשתנות שהובילו התהליכים את ולהציג לחקור אמור בהיסטוריה

                                              
 . 2010 ;2009 ;ז"תשס שורץ: ראו  הסיפור רצף בהדגשת המקראי הטקסט לניתוח דוגמאות 32

 ןדֶ ּבָ : ראו; י"מס גם יונקים ד"מס אחדים סיפוריים חלקים, בתוכם ואני, אחרים לדעת ואילו; עצמו הרןכך לפי  33

 . 141–140:להלן ;232–125: 2007

 .356–355: 2007 ָּבֶדן ;58–56:)בדפוס (שורץ: ראו 34

 .1987אמית : ראו 35

 .2008 כונליף :ראו 36

 .152–147:ל"אריה תש- בן: ראו37
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 בהתאם. זה ענף של סעיף היא המקראית טוריתההיס הגיאוגרפיה. האדם של כפיו יציר הנוף והן

 שחלו יםהשינוי את המראות מפות של ברצף המקרא ארצות את לשחזר אמורה הייתה היא לכך

 של מלא שיחזור לבצע כדי נתונים די מספקת אינה העתיקה פרותשהס אלא. המשֵנה בתקופות

 ומסלולי לגבו קווי טוטובשר האתרים בזיהוי לעיסוק זו דיסציפלינה הצטמצמה וכך ,תקופתה

   38.הקדמון המזרח פרותובס במקרא הנזכרים מסע

 הגיאוגרפיה של הציפלינדיס-לתת שייכים מקומות בשמות כללי ועיסוק אתרים זיהוי

. שנים אלפי במשך שינוי ללא כמעט נותרו ישראל בארץ מקומות שמות. טופונימיה -  הנקראת

, שנים מאות לאחר המקורי שמם אליהם חזר ,שונים כובשים ידיב שונה ששמם מקומות אפילו

 הקל ולו, שינוי כל גיאוגרפיים בשמות והיציבות ההמשכיות רקע על 39.מהארץ נעלמו כשהכובשים

 מהפכה או בשלטון לשינוי הוכחה להוות יכול שם שינוי 40.חשיבות רב הוא, בטופונים ביותר

 לאור. ארכיאולוגית בחפירה חורבן לשכבת ובמשמעותו בחשיבותו זהה והוא, אידיאולוגית

 בשמות האתר אותו את מכנות שונות ותתעוד כי יוכח אם הרי גיאוגרפיים בשמות ההמשכיות

  .הבדלל הסיבה את לחפש עלינו שומה שונים

 את להרחיב מקראית בטופונימיה העוסקים את מחייבת הגיאוגרפיים בשמות ההמשכיות

 םבתרגומי גם הנדון הטופונים את לחפש יש. המקראית לספרות מעבר אל החיפוש תחומי

 היהודית בספרות, למקרא שמחוץ מנהליות-ריאליותטריטו ברשימות, המקרא ספרי של העתיקים

 ובמפות וכיבוש מסע בתיאורי, הלכהה ובספרות ל"חז בספרות, קומראן ובכתבי ההלניסטית

   41.המקום בני השתמשו בהם הטופונימים את ששימרו

. יתה המשכיות השם כלי המחקר היחיד לזיהוי אתרים מקראייםיבראשית המחקר ה

 בו להופיע יכולים זהים שמות שכן ,בזיהוי לטעויות הובילה בלבד השם המשכיות על סתמכותה

 מרחב על המתפרשות עדויות ונוספות, החיפוש טווח שמתרחב ככל 42.שונים באזורים זמנית

, אוסביוס אצל למצוא ניתן לכך דוגמאות. זהה שם בעלי שונים אתרים למציאת הסיכוי גדל, הזמן

' בוצרה 'עם יחד) 43:ד' דב (ראובן שבנחלת' בצר 'את כלל הוא 'בצר' בערך: אבי הטופונימיה

כך גם בערך  43).1:סג, 6:לד' יש (שבאדום' בוצרה 'את להם וצרף ערביה הפרובינציה בירת שבבשן

ה  העיירה עקרּב,)4:לד' במ( בו נמצאים יחדיו מעלה עקרבים שבגבול הדרום של יהודה 'עקרבים'

   44).36:א' שו(ועקרבים של שבט נפתלי שבנפת שכם 

 למשל. 'שם תזוזת'ל הסיכוי גדל ,רב זמן פני על מתפרשות הטופונים על שהעדויות ככל

. אילת ועד חברון הרי של הדרומיים מהמורדות משתרעש לשטח היום מתייחס' נגב 'הטופונים

 בקעת ועד חברון הרי שממורדות השטח את רק זה טופונים כלל המקרא בתקופת זאת לעומת

                                              
 .138:שם: ראו 38

 .xi ,1 :2004 אליצור ;89:ח" אהרוני תשמ;20: רייני ֵשם;587–584:ב"וילנאי תשמ:  ראו39

 .101–97:שם, אהרוני: ראו לאחרת אחת תרבות או משפה בהעברה והשינויים השם השתמרות דרכי על 40

 . 82–78:שם: ראו 41

 בנחלת, )18:יב' יה (בשרון: אפק ;בדרום ישוב והאחר בצפון הר האחד): 2:כה א"שמ ;26:יט' יה (כרמל: למשל 42

 ).30–26:כ א"מל (ארם ובגבול) 30:יט שם (אשר בנחלת, )53:טו' יה (יהודה

 .15–8שורות  Boσόρ, 47:אונומסטיקון אוסביוס: ראו 43

 .12–7שורות , Aϰραββειν', 15:שם: ראו 44
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 בראשית ואילו 45.המקראי בנגב נכלל לא שבע-באר לבקעת שמדרום השטח. ערד – שבע-באר

 לזיהוי בזהירות להתייחס יש לכן 46.בנגב לישוב לציון ראשון חשבהנ הציונית ההתיישבות

  .אחרות מתקופות הבאות מעדויות המתקבלים נתונים על המסתמך מקראיים טופונימים

 אלא השם בהשתמרות להסתפק אין כי התברר יתהמקרא הטופונימיה מחקר התפתחות עם

 ראֹונ 47.תואם ארכיאולוגי ממצא וכן לסיפור מתאימה לסביבה הוכחה גם לו ולהוסיף להשתדל יש

 האתר שם מופיע לא דהיינו, חרבות לערים מיוחד ציון אין כלל בדרך שבמקרא כך על הצביע

 ההוכחה את לסייג יש לפיכך 48,בחורבנם גם שמם על לשמור המשיכו אתרים. חרב שהוא והציון

 האירוע אירע שבו בזמן קיים היה האתר כי להוכיח צורך אין. הארכיאולוגי מהממצא המתבקשת

  . אותו המזכיר הסיפור שנוצר לפני קיים היה האתר כי שנוכיח בכך די אלא במקרא המתואר

 של הביקורתי המחקר ממצאי: רביעי כלל להוסיף יש המקובלים הזיהוי כללי לשלושת

 זו דרישה למרות אך). 3:לעיל(' היט המאה בסוף סמית ידי על כבר הועלתה זו דרישה. המקרא

 למקורות שייכים וניםשהנת לכך לב לשים מבלי לפניהם המונחים בנתונים החוקרים משתמשים

 .משתבש האתר וזיהוי לו שייכים שאינם נתונים מסוים לטופונים לשייך עלולים אנו בכך. שונים

 אלו אתרים להזכרת עד). 11–10:נ' בר (אבל מצרים-גֹרן האטד ו של הזיהוי סיוןינ היא לכך דוגמא

 זו מנקודה). 9:שם(' מחנה כבד מאֹד '- המצרים בהשתתפות יעקב של ויהוההל מסע מתואר

 הגיאוגרפיה חוקרי הסיקו מזה. המלווים המצרים ללא יעקב בני של מסעם מתואר והלאה

 לחפש יש ולכן, בלבד מצרים גבול עד יעקב את ליוו) 7:שם (מצרים וזקני פרעה עבדי כי המקראית

 לתעודותיו ויהוההל סיפור הפרדת 49.כנען-אבל מצרים על גבול מצרים-גֹרן האטד ו  האתרים את

 שייך יעקב בני רק השתתפו שבו המסע ואילו, י"לס שייך המשתתפים רב ויהוהל מסע כי מלמדת

. אחר לסיפור -יעקב בני ומסע, אחד לסיפור שייכים המשתתפים רב והמסע הטופונימים. כ"לס

 מכך נובע אלא כנען-ריםמצ גבולל הגיע מסעהש מכך נובע אינו ההלוויה במסע המשתתפים שינוי

-גֹרן האטד ו לחיפוש הצדקה לפנינו מונח שהוא כפי בסיפור אין .כ"לס י"מס עבר התורה שמחבר

  50.כנען-אבל מצרים על גבול מצרים

 בשמות הדומה ואת ההמשכיות את זה במחקר חפשנ המקראית פונימיההטו של כדרכה

 בשמות שינויים אחר נעקוב במקביל .במקרא הנזכרים האתרים של ומיקום זיהוי לשם, המקומות

 במחקר היסוד מהנחות אחת .מסע רשימותב או טופונימים ברשימות ההתאמות ואי מקומות

 אם גם הםל ידועים בשמות להשתמש אותו מחייב לקוראיו מובן להיות הסופר של רצונוש ,היא

                                              
 .8–6:ד"תשל, משל: ראו 45

 קקר: ראו. בנגב כיושבים עצמם ראו לציון ראשון מתיישבי כי קרק הזכירה בנגב החלוצית ההתיישבות על בספרה 46

 בית אשקלון לכביש המשיק לשנה גשם מילימטר 400 בקו הנגב של הצפוני גבולו את קבעה עצמה קרק. 38: 2002

 .. 14:שם: ראו. גוברין

 .106–103:ח"תשמ אהרוני: ראו, הארכיאולוגי והממצא המתאימה הסביבה בנושא להרחבה 47

 .164–163:ז"תשכ נאור: ראו 48

 .63–62: 1993 דמסקי: ראו 49

 בפסוק המופיעים לאתרים הגיאוגרפי הקשרם לפי קדש של או שור של מקומם את לזהות הניסיון גם לכך בדומה 50

–26 מפות, 28:ד"תשכ אהרוני: ראו). 1:כ' בר(' ויגר בגרר גב וישב בין קדש ובין שּורויסע משם אברהם ארצה הנ'

 בזיהוי לסייע היכולים נתונים מספק אינו הואש כך ועל למקורותיו הפסוק חלוקת על. 213: 2ב"תשמ נאמן ;25

 .114–113:להלן ראו  האתרים
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 רשימות באותן השינויים לכן 51.עליה כתב הואש בתקופה מקובלים שהיו מהשמות שונים אלו

  .שונים כותבים בין בהבחנה לסייע לפחות או הכותב של זמנו את להסגיר יכולים

 בו משמשים שונים שמות בהםש מקריםל הדעת את לתת יש האתרים שמות ינתבח במהלך

' לֹו ׂשניר-צידֹנים יקראּו לחרמֹון ׂשריֹן והאמֹרי יקראּו': לכך דוגמה מביא ד"ס. אחד לאתר זמנית

 אחדב השימוש יגלה זה במקרה 52.אחד להר זמניים בו שמות בשלושה מכיר הפסוק. )9:ג' דב(

 צידוני סופר ואילו חרמון בשם השתמש העברי הסופר .המשתמש של זהותו את אלו משמות

מקרה  .שניר בשם להשתמש העדיף)  הפסוק בלשון אמורי (כנעני סופר בעוד שריון בשם השתמש

 בגלל  לשמם הגיאוגרפינוסףב אתרים שזכו בכינוי :ר בו משמשים שמות שונים באותה עתאח

,אירוע שקשור בהם
53

 כי להניח סביר 54. אחר הקרוב אליהםאתר על שם ישוב או כונו גם או ש

 מאותו ימנע לא זה דבר. בכינוי ישתמש הסמוך האתר את או האירוע את להדגיש מנסהה מספר

 או לאירוע בהקשר שלא םהמקו אותו את זכירמ כשהוא המקובל הגיאוגרפי בשם להשתמש מספר

  .ההוא המסוים לאתר

דרכים במקרה כזה ישנן . הסופר יכול להביא הן את שמו הגיאוגרפי של אתר והן את כינויו

השימוש באוגד הדרך הרגילה לציין זאת היא .  אחד כי שני השמות מכוונים לאתרברורות לציין

וא ִה ממרא 'ו )י"ס– 7: יד'בר(' עין משפט ִהוא קדש' כדוגמת' ב הוא א': היוצר משפט שמני' הוא'

-שם-ויקרא את':  דרך פחות מקובלת היא סקירה היסטורית כגון55).כ" ס-19:כג' בר(' חברון

 שיוך שמות שונים או) א"ס– 19:כח' בר(' העיר לראשֹנה-אל ואּולם לּוז שם-המקֹום ההּוא בית

וללא הסבר ' הוא'טופונימים ללא האוגד  עים שניימופאם  לכן. ד"לעמים שונים כפי שראינו בס

שים ומקומות  הצביע על שורה של אי)Cross(ס רֹו ְק .בדיקה הדבר מחייב ,לקשר בין שני השמות

 56.אשר זכו לשנים ואף לשלושה שמות מקבילים בתורה בכתבי הומרוס ובשירה האוגריתית

כשהמשורר . נבע הדבר ממבנה השירה הקדומה אשר הייתה בנויה מצלעות מקבילותלדעתו 

. השתמש בשם פרטי או בשם מקום בצלע אחת היה עליו להכניס את כינויו בצלע המקבילה

לדעת קרוס . הצלעות המקבילות יצרו את הזיהוי בין השם וכינויו והדבר לא הצריך הסבר נוסף

                                              
בצורתם המקובלת בעברית , רטהאוז מדוע הוחלט להשתמש בשמות גיאוגרפיים' בהקשר זה מאלף הסברו של א 51

על  , 'רטהאוז' א: ראו. זאת למרות שהתרגום כולו מנסה לשמור על שפה ארכאית. 'דקמרון'בת ימינו בתרגום 

עריכה מדעית (רטהאוז ' א, )תרגום מאיטלקית(שילוני ' ג, )1492ונציה  (דקמרון, ו'בוקאצ' ג: בתוך', התרגום

 .19–18' ובעיקר עמ, 20–17' עמ, ס"תש, כרמל:ירושלים, )והשלמת תרגום

 :ראו. זרים בפי מקום של שמו – אקסונים לבין יושביו בפי מקום של שמו – אנדונים בין מבדילה הטופונימיה 52

 .305: 1997 קדמון

 .ועוד) 19:שם טו(עין הקורא ) 5–4:ב' שו(בוכים , )2:ה' יה(גבעת הערלות , )11:נ' בר(אבל מצרים : למשל 53

 עירובין, בבלי(' טבריא של ימה 'הכינרת נקראת תלמודב .)ז:ג' עז(' יפוא ים 'התיכון הים את נהכי הסופר עזרא 54

, 1:טז, 32:יג' יה(ירדן יריחו , )כו:ב' דב(מדבר קדמות :  גםכך). ג ועוד הרבה:ט"פ, א:כלאים מג,  ירושלמי;ב–א:פז

מדבר עין גדי , )25–24:א כג"שמ(מדבר מעון ) 2:כו, 15–14:א כג"שמ(מדבר זיף , )יב:יח' יהו(און -מדבר בית, )ועוד

כולם נקראים על שם , )כ:ב כ"דה(ומדבר תקוע ) ח:כט' תה(מדבר קדש , )כד:ב ב"שמ(מדבר גבעון , )ב:א כד"שמ(

 .הישוב הסמוך להם במקביל להיותם חלק מגוף גיאוגרפי גדול יותר
כתף  אל, ')10:טו' יה(' יערים מצפונה היא כסלון כתף הר אל, ')8:טו' יה(' כתף היבוסי מנגב היא ירושלם אל' וכן 55

–על השימוש בכינויי הכיוון ). 14:יח' יה(' בעל היא קרית יערים קרית אל, ')13:יח' יה(' לוזה נגבה היא בית אל

 .47–44:ט" אליצור תשנ;109:ז"תשכ, קלאי:  ראוגיאוגרפיכדי להשיג יתר דיוק בתיאור ה', צפונה'ו', נגבה'

 . 2009קרוס : ראו 56
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וכיוון שהשם וכינויו היו ידועים מהשירה לא תמיד , עברו השמות והכינויים מהשירה אל הסיפור

   .  טרח כותב הסיפור להדגיש כי השם והכינוי מכוונים לנושא אחד

בדוק נ ,בסיפור המורכב ממקורות שוניםנקוט משנה זהירות ואנו נ, למרות הסברו של קרוס

האם שני הטופונימים שייכים לסיפור אחד או אולי יש להפרידם ולשייך כל אחד מהם לסיפור 

   57.שונה

 את זה מאירים כשהם הטופונימיה מחקר כלי ועמם המקרא חקר בכלי אשתמש זה במחקר

, במקרא הנזכרים האתרים של מדויק לזיהוי יסייעו המקרא של הביקורתי המחקר ממצאי. זה

  . למקורותיה התורה בהפרדת יסיעו בטופונימים והשינויים
  

  שלבי מחקרנותאור 
: הדבר ייעשה בשלושה מעגלים שונים. בפרק הראשון נבסס את החלוקה בין קדש לקדש ברנע

, בדיקה גיאוגרפית של האתרים והקשרם לשעיר, ד"בחינה ספרותית של הזכרת האתרים בס

פרק זה ירחיב ויעמיק . ותרגומי האתרים בספרות הבתר מקראית, לאדום ולמדבריות צין ופארן

  .  פרסמתיאותםנושאים שבהם עסקתי ו

 אחד כשלכל ההתור ממקורות בשלושה מופיע הירדן בעבר המסע מסלול כי נראהבפרק השני 

 זה והשוואתם מסלולים לשלושה הטופונימים הפרדת. לו המיוחדים הטופונימים רשימת מהם

 רועיהא. זו ברשימה קדש של מקומה ואת א"לס המיוחדת הרשימה את לזהות תאפשר לזה

 תמתואר זו הומלחמ ,מזלנו התמזל. סיחון מלחמת הוא המסע של זה קטע בתיאור המרכזי

 התיאורים שלושת בין הקשרים את מחדש נבדוק זה בפרק. מקומות שלושהב ובהרחבה בפירוט

 בדיקה. היום עד שהוזנחו הגיאוגרפיים בנתונים מרבי שימוש תוך זאת ונעשה, סיחון מלחמת של

 שישנם כיוון. א"לס אדום מלך עם ומתן המשא ואת סיחון מלחמת את לשייך לנו תאפשר זו

 הסיפור של המלא הנוסח את לשחזר וננסה לגופו תיאור לכ נבחן, התיאורים בין קלים הבדלים

 הדרך ד עלוא יאפשר לנו לעמ" שיוך המשא ומתן עם מלך אדום לס.התיאורים שלושת ינקו ממנו

  .א את קדש" בעל סבה ראה

י לקדש ונבדוק אם קדש ברנע הופיעה בחיבור "נחשוף את יחסו המיוחד של סבפרק השלישי 

ויש לקשור , י"ה הקרובה שמור מקום מרכזי בסיפורי האבות שבסנראה כי לקדש וסביבת. זה

לעומת זאת אין כל הזכרה של קדש בגרסת . רועים שבהם שמו של המקום לא נזכרילקדש גם א

 זיקהשאלת ההפסוקים בהם נדון יחייבו לתת את הדעת גם ל. י לסיפור יציאת מצרים"ס

  . ד"סל י"ת בין סהספרותי

קשורים ישירות או בעקיפין כ ה"בפרק זה נבחן את סיפורי ס. כ"הפרק הרביעי יוקדש לס

חלק מהעיון בפסוקים יוקדש להבחנה בתוספות שהוספו על ידי אסכולת . לקדש ולקדש ברנע

  .ומתוך כך ננסה להבין מה נצטייר בליבם של הכותבים השונים בדונם באתרים אלו, הקדושה

בפרק זה נראה כי ההתייחסות . יסטוריהפרק החמישי יעבירנו מהעיון הספרותי לעיון הה

ו מכוונת לאותו אזור בו מיקמו הסופרים המקראיים את מושב בני -ה-המצרית לארץ השאסו י

הבדלי המסורת עליהם עמדנו בפרקים הקודמים יאפשרו לנו לדון בזהותם של אותם . ישראל

זהותם עם אחד משבטי ואולי יש ל? אדומים או ָּכלבים, האם היו אלו מדיינים. 'ו-ה- שאסו י'

    ?ישראל

                                              
 . 6: 1895דרייבר : ראו. 1:זו עצתו של דרייבר המצטט את דילמן על שמות ג 57
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נפנה מבטנו גם לענייני ' קדש בתפיסת העולם של סופרי המקרא'כיוון שבנוסף לנושא המחקר 

  .לנושאים אלופסקאות   מספרנקדיש בסיכומי הפרקים, טופונימיה וחקר המקרא

  

  הערות לסימני השחזור

ם בו עבר מחבר  את המקו�  המספרייםנותבשחזור המקורות המרכיבים את התורה מסמ

 ,אינו מופיע בתורה הקנוניתטקסט שסימנו [ ] בסוגריים מרובעים . התורה ממקור אחד למשנהו

 . מחבר התורהממנה העתיקלפי שחזורנו היה בתעודה שאך 



ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

  

  עַ נֵ ְר  ּבַ ׁשדֵ  לָק ׁשדֵ ָק בין : ראשוןפרק 

  

  מבוא
, עם קדשה בסיני והציע לזהותו יָמ יוֵס יס שבאזור קִּד  לעין ַק )Rowlands(  הגיע רולנד1842ב

 2.את התשתית התיאורטית לזיהוי )Trumbull (לּומּברּוְט לאחריו הניח  1. ברנעהזהה לדעתו לקדש

 לספק מי שתיה רק  היה המעיין יכול. דלותו של מקור המיםהייתההעיקרית בזיהוי זה הבעיה 

סופר כלשהו ראה במקור מים דל זה את התחנה יעלה על הדעת כי לא ו ,חות מעטותלמשפ

 את )Woolley (ליוּו- ו)Lawrence ( לורנס לכן כשזיהו3. של יוצאי מצרים בדרכםהחשובה ביותר

יס ִּד מ מעין ַק "את במרחק של כעשרה קדירַ המים העשיר בעין אלקֻ ית ליד מקור המצודה המקרא

 לא זה מדבר נוה של המקראי שמו 4.אתדירַ אלקֻ  עין -] ברנע [קדש זיהויה והתקבל המחלוקת תמה

 החפירות 5.ומעינותיו הנוה יםנמצא שבבעלותו ,דיראתהקֻ  שבט שם על היום נקרא והאתר נשמר

 החפירות הבהירו זאת עם יחד 6.המקראית המצודה של השונים שלביה את חשפו שבמקום בתל

' הי למאה הקודמים יםשריד ובסביבתו דיראתאלקֻ  בתל אין כי הארכיאולוגיים יםוהסקר

 ,)46:א' דב (רבים ימים בקדש ישראל בני ישבו ,דברים שבספר סיפורה לפיש מאחר 7.נ"לפסה

 ]ברנע[ כקדש מקוםה בזיהוי ,האתר חופר, כהן פקפק ,זו תקופה התואם ממצא אין ובאתר הואילו

אהרוני הצביע על גדר מוגבהת וארוכה המקיפה את כל  8.מצרים יציאתל בזיקה במקרא המוזכרת

שה מהלכה בקטעים שונים באמצע המדרון מורה על כך שהיא לא שימ. חלקו העליון של הנוה

ם אחרים הביאה את אהרוני למסקנה כי גדר זו מגדירה אתר השוואה עם אתרי .)2איור  (גנהלה

   9.]ברנע[ קדש –מקודש 

 גם אך. וברנע קדש: אתרים שני שמות שילוב ברנע קדש בשם ראה )Albright ( ייטרַ אולּב

 ואהרוני הראל גם הלכו דומה בקו 10.אתדירַ אלקֻ  עין של הכללי וםבתח האתרים ישנ את זיהה הוא

                                              
 .152:ח"תשי דרומא בר ;199: 1884 טרומבול: ראו 1
 .299–237:שם, טרומבול: ראו 2
 :1938 ירויס: ראו, המים מקור של דלותו על). 2–1:לעיל (במבוא עמדנו החוקרים בעיני ברנע קדש של חשיבותה על 3

 .157–155:ח"תשי דרומא-בר ;247–242
 מתחילת המקום בזיהוי תקשורוה והמחלוקות המחקר תולדות על. 16:ד"תשל מזר ;71–69: 1915 ולורנס וולי: ראו 4

 .1988 רומן: ראו טרומבול ועד המחקר
 .44:א"תשמ חופי: ראו 5
 החופר של והכרונולוגיות הסטרטיגרפיות המסקנות על ביקורת. 1ז"תשמ ;1ג"תשמ ;ג"תשמ כהן; ג"תשכ דותן: ראו 6

 .הפרזות לישוב נוגעת ואינה המצודה של הבניה לשלבי רק יחסתימת הביקורת. ד"תשנ אוסישקין: ראו
 .42:ן"תש ע מזר ;33: 1981 כהן: ראו 7
: ראו. היסטורי בסיס כל אין מצרים יציאת לסיפור כי פינקלשטיין קבע זה נתון סמך על. 33, 21: 1981 כהן: ראו 8

 . 76–75: 2003 פינקלשטיין
: טרומבול ידי על שרוכזו שונות הצעות הוצעו', ברנע 'הספציפי המרכיב של פירושו לגבי. 109–108: ח"תשי אהרוני 9

 על לסמוך שאין המדבר שם על – נע בר, ישמעאל שם על –) יציב הלא הבן (נע בר, ישראל בני נדודי שם על - נע באר

 .'ברנע 'הספציפי למרכיב הדעת את מניח פירוש הוצע לא היום עד. 2 הערה, 25: 1884 טרומבול: ראו. תבואתו
 .4 הערה, 37: 1961 אולברייט: ראו 10
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 את. סמוכים אתרים שני בהם וראו ברנע וקדש קדש בין הפרידו אשר נון-בן גם ובעקבותיהם

  11.אתדירַ אלקֻ  בעין האחר אתו יסִּד ַק  בעין זיהו האחד

 אחדים פסוקים להפריד חוקרים מספר הביאו המקראי הסיפור של בגיאוגרפיה סתירות

  : אלֻקדיַראת מעין רחוק אחר לאתר ולשייכם, ]ברנע [קדש את המזכירים הכתובים מתוך

 הארץ לתחומי מדרום, במדבר ברנע קדש את ממקמים הכתובים רוב כי העובדה -

 הנגב שבמחוז קדש בין להפריד נאמן את ובעקבותיו )Alt( לטַא את ביאהה הנושבת

  12.ברנע קדשל) 23:טו יהושע(

 כי לקבוע )Wenham (וונהם את הביא) 21–14:כ 'במ (אדום גבול לבין קדש בין הקשר -

 בערבה לחפשה ויש שבסיני ברנע דשלק זהה אינה מריבה מי סיפור קשור שאליה קדש

  13.אדום לגבול קרוב

 שמות שני אינם' ברנע קדש'ו 'קדש'ש שהציעו, ע"והראב י"רש יםיהמודרנ חוקריםל קדמו

 שלאחריהם בדור רק נעשתה הנושא של פרטנית בדיקה 14.שונים אתרים מציינים אלא אחד לאתר

, ברנע קדש כי הסיק הוא מכאן. צין למדבר זהה אינו פארן מדבר כי קבע אשר, ן"הרמב ידי על

 מי פרשת של מקומה, צין במדבר המצויה, קדש עם זהה אינה ,)26:יג 'במ (פארן במדבר המצויה

 בחיןלה והצורך האפשרות את פעם מדי העלו אשר חוקרים היו היום ועד מאז 15).1:כ שם (מריבה

 ן"הרמב הזכרת תוך היותר לכל או, שהוא נימוק כל הבאת ללא לרוב אך, ברנע לקדש קדש בין

 אך  צין שבמדבר קדש לבין פארן שבמדבר ברנע קדש בין בחיןה אמנם ן"הרמב 16.להפרדה כבסיס

 ניתוח 17.ברנע כקדש) 46:א 'דב(' קדש 'את זההמ הוא דברים בחומשו בשיטתו עקבי אינו הוא

 הוא גם 18.דרומא בר ידי על נעשה, לכן קודם נדונו שלא מקורות לרבות המקורות של יותר נרחב

 בין ההפרדה על הקפדתו למרות אך ,שונים אתרים שני הם ברנע וקדש דשק כי הסיק ן"הרמב כמו

 על אף, לקדש כמכוונת )26:יג 'במ (יםתרה סיפורשב' קדשה 'את דרומא-בר פירש ברנע לקדש קדש

 למעשה בכך .)19:א' דב (רנעב קדש נקרא המקום ,דברים בחומש המופיע המקביל שבסיפור פי

  .אחד אתרב השמות בשני השימוש לאפשרות דרומא בר הסכים

 הבבדיק זאת נוכיח. שונים אתרים שני אכן הם ברנע וקדש קדש כי נראה זה בפרק

 ולקדש קדשל קשוריםה הגיאוגרפים הנתונים השוואת באמצעות, ד"ס של ספרותית-טקסטואלית

  .מקראית הבתר תבספרו הנמצא המידע בעזרתו ברנע

                                              
 .35' בעמ מפה, א"תשנ נון-בן ;קדש, אהרוני ;217:ח"תשכ הראל: ראו 11
 .1 הערה, 108: 1925 אלט ;213: 2ב"תשמ נאמן: ראו 12
 .152, 150, 1 הערה, 115: 1981 וונהם: ראו 13
  .'ברנע קדש ואיננו': מדייק, )14:כ' במ(' קדש'ל בפרושו ע"הראב. 'היו קדש ושני': ירעמ, 8:לב' לבמ בפרושו י"רש 14
 הוא) ה"דבג - 26:יג' במ (זה קדש': 'פארן במדבר ויחנו מחצרות העם נסעו ואחר 'ה"ד, 16:יב' במ על דבריו: ראו 15

 גם ן"הרמב מביע זו עמדה. 'מריבה מי עניין שם שהיה צן במדבר אשר קדש לא, פארן במדבר אשר ברנע קדש

 .'משפט עין אל 'ה"ד, 7:יד' בר ;'בקדש העם שבוי 'ה"ד 1:כ שם: ראו :אחרים במקומות
 ;ד–ג:מ"תש גולדהאר ;15 והערה', אדום, '13: ג"תרפ ;כג–כב:ע"תר הורוביץ ;1 הערה רנג, נא:ס"תר שווארץ: ראו 16

, 91:ז"תשי ;32 והערה א טור 81:ד"תשי סגל; 88 הערה 65:ה"תשכ גרינץ ;1 הערה 157 – 156:ט"תקצ קאפלאן

 .24–22: 1917 איזקס ;34 הערה
 .ז"גורפינקל תשס ;ס"תש מזוז ;'וטעם וישב העם בקדש'ה "ד,1:כ' ן על במ"רמב: ראו:  ראו 17
 .ז"תשכ ;1964 ;583–607, 159–169:ח"תשי דרומא-בר: ראו 18
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  19ד"ס בָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ וָקֵדׁש  .א
אשר צורפו יחדיו ומהוות את עיקרו של חומש דברים ד מורכב מארבע פרשיות עצמאיות "ס

 22,סגנונןמוצאן ובהן אחידות ב הרי 21,גם אם לא כולן נכתבו בידי סופר אחד 20).47:לב–3:א' דב(

עמו ' ברית ה, תולדותיו, דבטרונומי לגבי אמונת ישראלת של החוג התפיסתו המיוחד ן בהתניכרו

   24.)א5:שם(' בעבר הירדן בארץ מואב'א שנאומים שנ כפי משהב הושמו  כולם הדברים23.ומצוותיו

 מעשה ל ישיר בקשרד" בסשלוש מהן. חומש דבריםזכרת קדש ברנע במוארבע פעמים 

 ומהווה הקדמה) 2:שם א( את הדרך למקום תארת ואחת מ)23:ט, 14:ב, 19:א' דב(המרגלים 

. ד באו יוצאי מצרים לקדש ברנע בראשית מסעם" כי לפי סהרן חישב ומצא .סיפור זהל וקישור

וביתרת ארבעים ,  עזבו את המקום לאחר שהייה קצרהוהמרגלים שכתוצאה ממנהיה מעשה שם 

בני ציון העובדה ש בתחופד "שבנאום משה בס  המרגליםמעשהסיפור  25.השנים הם נדדו במדבר

 שלושים חלוף ב, בהודעה על מות דור המדברםומסתיי, )19:א' דב( לקדש ברנע  הגיעוישראל

 פעם אחת 26.)14: בשם (םי שנגזר עליהם בעקבות חטא כפ,שנים מאז עזבם את קדש ברנעונה ושמ

   27:ד" זה בסטופונים ההופעה היחידה של  וזו)46:א ('קדש'שם ה מופיע התיאור במהלך

  )19:שם א( קדש ברנע ונבֹא עד ]...[ דרך הר האמֹרי ]...[ונסע מחֹרב 

  )46: אשם(  ימים רבים כימים אשר ישבתםבקדשותשבו 

  )14:שם ב( נחל זרד שלֹשים ושמֹנה שנה עברנו את  עד אשרקדש ברנעהלכנו מ והימים אשר

 מהסיפור על  אמנם מוכר לנו,המסופר בטקסט אחיד ורצוף, סיפורקוצר במהלך שימוש בשם מ

  אפוא ייתכןלכאורה). 12–11:א י" דה;10–1:א יא"שמ(' יבש'קיצור ה שמופיע בו , גלעדיבש

אך שאר הפרטים הנמסרים בסיפור מציירים . קדש ברנע לש קיצור א הו46:א' דבבש 'קדש'ש

  ומאידך,)46:שם א(' ימים רבים 'קדש בפסוק המדבר על ישיבה עומד ה גיסאמחד: תמונה שונה

). 40: אשם(' ואתם פנו לכם וסעו המדברה': קדש ברנע ב עומדת ההוראה שניתנה למשהגיסא

והימים ':  אכן קוימה ובני ישראל עזבו את קדש ברנע מיד זוהוראה מהמשך הכתובים נראה כי

לפי מכאן ש). 14: בשם(' זרד שלֹשים ושמֹנה שנהנחל  עברנו את הלכנו מקדש ברנע עד אשר אשר

                                              
 ;14–10: 1ב" תשס;27–25:ב"הכהן תשס:  סעיף זה הוא הרחבה של דברים שכבר זכו להופיע במספר פרסומים19

 . 12–4: ה"תשס
יש שראו את כל . 5–1החוקרים נחלקו לגבי פסוקים . 6פסוק פרק א הנאום הראשון מתחיל ב. 40:ד"הרן תשס: או ר20

 ;54–53:שם הרן: ראו, ד"לס שייכים כולם ולכן הראשון לנאום הדבטרונומי הסופר כהקדמת הפסוקיםחמשת 

 ;31: 1963 ּבּויי ולקלרק: ראו. 3בפסוק ד כמתחיל רק " אחרים ראו את ס.25–24: 1995 מאן ;i ,1–9:1895 דרייבר

 .143–142, להלן: ראו. מוקים גיאוגרפים הביאו אותנו לתמוך בדעת המצמצמיםינ. 268:ח"רופא תשמ
 . 40:ד"הרן תשס:  ראו21
 . 41:שם:  ראו22
 . 45:שם:  ראו23
 .42: שם: ראו24
ד ששלושים ושמונה שנה מתוכן הן לאחר שעזבו את קדש "סס את חשבונו על ארבעים שנה במדבר לפי ס הרן מב25

 .117:א"תשל, הרן: ראו. ברנע
 .342–333: 1963,  מורן;120–119, 114–110: 1960, לוהפינק:  ראו26
 .ד"כ ולא לס" לסכיםייש שזה בפסוקיםאך ) 51:לב( דברים  בחומשמוזכר' מריבת קדש מי' אמנם המעין 27
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עזבו בני ישראל  28,)7: ב;3:שם א( ארבעים שנה  שבני ישראל היו במדבר המניח,ד"סהחישוב של 

 בין קדש ברנע היויתרת שלושים ושמונה השנים בו,  ליציאת מצריםהיי בשנה השנאת קדש ברנע

העזיבה המיידית של קדש ברנע אינה מתיישבת עם . 14:ב' רש בדב כאמור במפו– לנחל זרד

אין לדקדק ':  אותה בטענה כיו ופתר זו בבעיהנו הבחיהחוקרים 29.'ימים רבים'השהייה במקום 

לא יפתור את הדבר ' ימים רבים'הצירוף מ גם אם נתעלם שאלא 30.'יותר מדי בדבריו של משה

  :  ישנם נתונים נוספים המהווים תמורה וחיזוק לדברים אלובפסוק שכן ,הבעיה

 שנקשר אליה  במסלול יוצאי מצרים קדש כתחנה היחידהת מתייחדלמקוריהתורה ב –

 כ"סבפרשת מי מריבה שב, ד"ס בקדש כאן בייהתאר את השהפועל זה מ 31.'ישב'ועל הפ

 'חנה'על שלא כמו בפו 33.א"בסמקורם ש) 17:יא' שופ( יפתח הגלעדיובדברי  32)1:כ' במ(

של ישיבה ,  אלמנט של קביעות'ישב'ועל יש בפ,  האחרותהמופיע בקשר לתחנות המסע

  34. ואולי אף של שלטוןממושכת

 ,מסתברת אף מהמשכו של הפסוק, כל תחנה אחרתאשר ב מיותר,  בקדש ממושכתישיבה –

 .'ימים רבים' נמשכה כאמור  בקדשייה השהשעל פיו

ית ז פעולה פי'ישב' במספר מצומצם של פסוקים מציין הפועל רקתברר ש של דבר מלאמתו –

 או 'גר' ים בפעל'ישב'ף את הפועל ניתן להחליו , משמעותו אחרתכלל בדרך. של ישיבה

ויחי  ':ו לומקביל 36)12:יג' בר(' כנען ולוט ישב בערי הִּככר אברם ישב בארץ': למשל 35,'חי'

ענה , )8:מז' בר(' כמה ימי שני חייך'שאלה  הלעבתשובה  .)28:מז' בר(' יעקב בארץ מצרים

). 9:שם(' מעט ורעים היו ימי שני חיי ומאת שנה ימי שני מגורי שלֹׁשים': יעקב לפרעה

כי הּוא ': ד"ך גם בסכו 37;'שני חיי'כתחליף לביטוי ' שני מגורי'ים בפסוק זה מופיעות המל

                                              
 .4: כט;4–2:ח' דב:  וכן28
 .26: 1977,  וולש: ראו29
 השוו גם הרן. 26: 1977 וולש ;6: 1895  דרייבר;237:א1894בייקון : ראו. וולש-ו, בייקון, זו דעתם של דרייבר 30

 . 7והערה , 117:א"תשל
: 1972, קוטס: ראו, רשימת  התחנות והפעלים הצמודים להן. 'בוא'או ' חנה'לאזכור כל שאר התחנות  נלווה הפעל  31

שהיא אמנם תחנת המסע האחרונה אך בה החלה התיישבות ) 29:ג' דב(מופיע גם בשיטים ' ישב'הפועל . 137–136

 ).40:יח, 6:לב' במ(הקבע בעבר הירדן 
 .180:להלן: ראו. כ"פרשת מי מריבה שייכת ברובה לס 32
 .63–61:להלן: ראו. א" נאום יפתח נשען על ס33
דיון נרחב ). א"ע, כא:מגילה, בבלי(' אין ישיבה אלא לשון עכבה'כבר העיר על כך רבי יוחנן . 31, 25:כא' במ: ראו 34

בי אליעזר דברים ברוח זו ניתן למצוא כבר בפרקי דר. תתשלו–תתשלה: ד"תשמ, קיל: ראו', ישב'במשמעות הפועל 

נסים  ;530–512: 1979 גוטוולד ;26: 1977 וולש ;61–59שורות , 134:ב"הורוביץ תשל: ראו. ואצל חוקרים נוספים

 .73:ס"תש
נמצא או קיים במקום : 5הוראה . שכן במקום מסוים, התגורר, גר: 3הוראה . ב יש תשע הוראות שונות" לשורש יש35

: ראו. ביתו נמצא שם, חי שם, גר במקום מסוים: ר משמעו"השורש גו. טור ב, 803:ג, ז"שויקה תשנ: ראו. מסוים

–3: 1936יונג : ראו. 'to be, exist –להיות ' בקונקורדנציה של יונג היא 'Abide' אחת ההוראות לפועל .288:א ,שם

4. 
 . ועוד הרבה5:ו'  יש;25:יד'  דב;29:יג' במ:  ראו בדומה לכך36
כמו , לפי מונחי לשון זו פרעה חי מאות שנים. לשון חצר המלכות, על כך העיר יהודה כי יעקב השתמש בלשון גבוהה 37

: 1933יהודה : ראו. דהיינו קיום ארעי, ל מגוריםוואילו יעקב ציין בצניעות המתבקשת כי חייו הם בסך הכ, האלים

17–19. 
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למען ירבו 'כן ו) 20:ל' דב(' האדמה לשבת על'ומקביל לו בהמשך הפסוק ' חייך ואֹרך ימיך

 האפשרית בהם המשמעותשכך יש פסוקים  לענוסף ). 21:יא' דב(' על האדמה[...] ימיכם 

). 8, 5:א' עמ(' מאשדוד/ ָאֶון וִהְכַרִּתי יוֵשב מבקעת': 'חי'  היא'ישב' היחידה להבנת

.  במקרא גם כמטפורה לחיים'ישב'הפעל  להבין את מראות כי ניתן הדוגמאות הללו

מטפורה זו קיימת גם בשפות האחיות לעברית המקראית כפי שאנו למדים מכתובת מישע 

   38).10שורה (' מעלם. עטרת. בארץ. ישב. גד. ואש': מלך מואב

 'ימים אשר ישבתםכ' להבין את הביטוי יש מקום 'חי' בהוראה של 'ישב'ל לאור ההבנה של הפוע

 אלה - ילדיהםו , מתו הבוגרים יוצאי מצרים במדברד"סלפי . 'ימי חייכם' במובן בפסוק הנדון כאן

 שהו -  אירוע זה ואלה שנולדו לאחר)ב14:ב' דב( היה מתחת לגיל צבא  המרגליםאירועבזמן ילם גש

בראש . )16–14: ב,35:א' דב ( ימי חייהם, או לפחות רוב,היינו כל, מונה שנהבמדבר כשלושים וש

, ותשבו בקדש ימים רבים': ואומר להם, שגדל במדבר,  משה אל הדור החדשאפוא הספר פונה

פירוש זה עשוי . רוב ימי חייכם, ישבתם בקדש ימים רבים: ובלשוננו היום', כימים אשר ישבתם

 הפסוק נראה קטוע 'ישב' של ראה הרגילהולפי ההשכן , י הפירוש הרגילעל פנאפילו להיות עדיף 

 חסר את הפסוק. 'ימים אשר ישבתםכ '-מושווית לישיבה במקום אחר  הישיבה בקדש: בסופו

 'חי'בהוראת  'ישב'ם את י אך אם מבינ39.הנתון המורה היכן עוד ישבו בני ישראל ימים רבים

יה הארוכה ימדגיש את השהו  חוזרהפסוק על שלושת חלקיו. הפסוק אינו קטוע ולא חסר בו דבר

  .בקדש

כשהוא משיח לפי , ד"ספסוק זה ניתן להוסיף גם עדות עקיפה של עדות המפורשת העולה מל

  אלהיך ברכך בכֹל מעשה ידך ידע לכתך את'כי ה':  את המסע במדבר באמרוכםי משה ס:תומו

 קשור ד"ס ב' ידךמעשה'הצרוף של ברכה וש הצביע על כך דרייבר ).7:שם ב(' המדבר הגדֹל הזה

  :כך נאמר 40.לעבודת האדמה

למען  לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו ובא הלוי כי אין'

  ).29:יד' דב('  אשר תעשהמעשה יְדךָ   אלהיך בכל'היברכך 

  ).15: טזשם(' מעשה ידיך אלהיך בכל תבואתך ובכל 'כי יברכך ה'

' מעשה ידיך אלהיך בכל 'למען יברכך ה לגר ליתום ולאלמנה יהיה[...] ושכחת עֹמר בשדה '

  ).19: כדשם(

' מעשה יֶדךָ  ארצך בעתו ולברך את כל השמים לתת מטר אוצרו הטוב את  לך את'יפתח ה'

  ).12:שם כח(

 שם('  בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטֹבהמעשה יֶדךָ  אלהיך בכל 'והותירך ה'

  ).9:ל

                                              
 .361–357:ה"אחיטוב תשס:  ראו38
ואבן עזרא ' ישבתם בשאר המסעותכימים אשר ': י השלים"רש. הפסוק שנראה כקטוע הביא את הפרשנים להשלימו 39

אבן עזרא על  ;'ותשבו בקדש ימים רבים': ה"ד, 46:א' י על דב"רש: ראו. 'כימים אשר ישבתם ברגול הארץ': השלים

 .'כימים אשר ישבתם': ה"ד, 46:א' דב
 .35: 1895 דרייבר ;ראו 40
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 אלהיך ברכך בכֹל 'כי ה' במילים את תקופת המדבר משה סיכם  שכאשרעולהפסוקים אלו מ

הוא דיבר לא רק על הליכה במדבר אלא גם ) 7:שם ב ('המדבר הגדֹל הזה ידע לכתך את מעשה ידך

   41. ישיבה ממושכת ולא נדודיםת מאפיינוזו, עבודת אדמה על

  שתי תפיסות היסטוריות שונותבין סתירה פנימית ד"ס ב לכאורהת קיימ,לאור האמור לעיל

לסתירה זו . ש ארוכה בקדייה שה גיסא ומאידך]ברנע[ עזיבה מידית של קדש  גיסאמחד: לחלוטין

  :להלן הפתרונות ודחייתם. הוצעו מספר פתרונות

 42.זמן קצר ולמעשה שהו יוצאי מצרים בקדש ברנע רק ,אינם רבים כל כך' ימים הרבים'ה  .א

הישיבה הארוכה . שבפסוק' ימים רבים'ראינו לעיל כי לא ניתן להתעלם מהצירוף , אך

יש להבין את הפסוק כמדבר על לכן .  אישורה מחלקיו האחרים של הפסוקמקבלת את

 .לת הצעה אבכך נופ. ישיבה ארוכה

הפסוקים המדברים בעזיבה מהירה של קדש : כותב הפרק היה נתון להשפעות מנוגדות  .ב

 43.א" סואילו הפסוק המדבר על ישיבה בקדש נכתב בהשפעת, י" סברנע נכתבו בהשפעת

 אך אין בכך כדי) 141–140:להלן(א "י ומס"ב בחומש דברים אכן מושפעים מס–פרקים א

 וחוזר ומדגיש נתונים המדגיש, הסופר הדבטרונומילהסיר את התמיהה באשר להגיון של 

 פסוקים הוא עובר מהוראה לעזוב 21בתוך . היסטוריים שאינם יכולים לדור בכפיפה אחת

 מחזק את הישיבה ,)46:שם( באותו המקוםלשהייה בת ימים רבים ) 40:שם א(את המקום 

אין מדובר ). 14:שם(ומסכם בחישוב שעל פיו עזבו את המקום מיד ) 7:שם ב(במקום אחד 

שלב במודע שאלא בסופר , ורך שעיסוקו ליקוט מקורות וחיבורם הטכני זה לזהכאן בע

יוצרים את הסתירה ההפסוקים , יתר על כן 44.ובמתכוון מסורות קדומות ועבדם לצרכיו

 של הסופר הדבטרונומי ולא הועתקו לכאן מהמקורות גיעו מקולמוסוד ה"לכאורה בתוך ס

ד על "היא וריאציה של ס) 40:א(' דרך ים סוף'ההוראה לעזוב את המקום ב: העתיקים

 )46:א(לימי הישיבה בקדש ' רבים' תוספת התואר ;)97–96:להלן(א "פור המסע של ססי

 ;)82, להלן(ד ואינה מופיעה בסיפורים המקבילים של הישיבה בקדש "מופיעה רק בס

ד "מתאים רק לנאום הסיכום של משה בס' כימים אשר ישבתם'ובאותו הפסוק הצירוף 

משובצת בנאום הטפה אפייני ) 7:ב(' מעשה ידך' הברכה ל;ואינו יכול לבוא מתעודה אחרת

שייך למסורת ) 14:ב( שלֹשים ושמֹנה שנה מניין ;ד ואינה קיימת במקורות אחרים"לס

לכן אי אפשר לפתור את .  א"י ולא מוכרת לס"שאינה קיימת בס' ארבעים שנות מדבר'

  .עה ב לדחות גם את הצד בהשלכתה אל מקורות אחרים ויש"הסתירה הפנימית בתוך ס

                                              
ותשבו במדבר ימים ': בסכמו את יציאת מצרים מצהיר יהושע. ודים יש בספר יהושע בניגוד לנד-עדות דומה לישיבה  41

, מחבר הפרק קרוב ברוחו'הגיע משה ענבר למסקנה כי ) כד' יה(במחקר מקיף על ברית שכם ). 7:כד' יה(' רבים

 .130:ט"ענבר תשנ: ראו. 'תורתית-בסגנונו וברעיונותיו לאסכולה המשנה
 .7ותחילת הערה , 117:א" הרן תשל;1הערה , 19: 1884 טרומבול ;31: 1895דרייבר :  ראו42
עות וכל סטוריות קבוילשיטתו היו לפני הכותבים תבניות ה. תרון דומה הציע זכריה קלאיפ .237:א1894 בייקון : ראו43

. ד" אולץ לשלב בכתיבתו גם תבניות הסותרות את המהלך הכללי של סד"עורך ס. עורך שילב אותן בצורה שונה

 .274:ג1998 קלאי :ראו
 .62–60:ו" הרן תשנ;222–217:ז" רופא תשמ;381–378, 338–336: 1975טלמון :  על כותבי התורה כסופרים ראו44

:  ראו.ן של משה הוא נאום עצמאי שנכתב בקולמוס אחדמוכיח כי הנאום הראשובנושא זה חשובים דבריו של הרן ה

 .58–54:ד"תשסהרן 
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תחילה לשהייה קצרה ולאחר מכן לשהייה : פעמיים] ברנע[בני ישראל באו לקדש   .ג

היא ] ברנע[פירוש הכתוב כאילו כוונתו לומר שיוצאי מצרים חזרו לקדש , אך 45.ארוכה

חזרה למקום ). 3:טו' יה; 4:לד' במ(ישראל -ה בתחום ארץ קדש ברנע הייתשכן, בעייתית

מבטלות למעשה את העונש שאמור היה להרחיק את בני ' ימים רבים'ובעיקר ישיבה בו 

  .את הצעה גלכן אין לקבל גם  46.ישראל מהארץ המובטחת

שני אתרים ל התכוון הסופר הדבטרונומי' רנעקדש ב'באמרו ו 'קדש'  באמרו כיכרהרק ה

ללא צורך  יתרונו של פתרון זה בכך שהוא מיישב את הסתירה.  פותרת את הסתירהשונים

נראה כי בתפיסתו הגיאוגרפית . טםו את הפסוקים מפשהמוציאה פרשנות דחוקה וספקולטיביתב

,  עזבו בני ישראל מידהתאוש ו,רעה פרשת המרגליםי אה שב,קדש ברנע:  היו שני אתריםד"סשל 

  47. ישבו ימים רביםה וב,מאוחר יותר באו וקדש שאליה

 את  לכאורה נוגדת)46:א ( ימים רבים במקום אחדוב יששבני ישראלד "קביעת ס, ואולם

 'הדרך אשר הוליכך ה כל וזכרת את':  המדברים על ארבעים שנים קשות במדברד"ספסוקי 

תפיסה זו של נדודים ב). 4:כט:  וכן;2:ח' דב(' ען ענֹתך לנסֹתךלמ אלהיך זה ארבעים שנה במדבר

אלא ). 10:ב' עמ(' ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה': נבואת עמוסהדהדת ולא ישיבת קבע מ

 ניכרת הגזמת ,ד"הן בעמוס והן בס, ארבעים שנות הליכה במדברים המדברים על כתובשבכל ה

שמלתך לא בלתה ', )9:ב' עמ(' ר כגֹבה ארזים גבהוהאמֹרי מפניהם אש ואנכי השמדתי את': יתר

' לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם, ')4: כט;4:ח' דב(' מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה

נימוק והצדקה לקיום כ השתמש ביציאת מצרים  הסופר הדבטרונומיכאשרנראה כי . )5:שם כט(

ן גוזמה המוציאה את התיאור מתחומי נקט לשוו  הלך בדרכו של הנביא עמוסהוא, המצוות

' דב(  את ספר דבריםת הפותחהחטיבה הראשונה ,טבעי זה- לעומת תיאור מוגזם ועל48.המציאות

ל הגיאוגרפיה ע  הדבטרונומיהסופרחטיבה זו משקפת את תפיסת  . מנסיםפה ח)44:ד–3:א

  .בקדש' ימים רבים 'שהייהבמרכזו של הסיפור עומדת . יםיאת מצרוהכרונולוגיה של סיפור יצ

העוסקת בנושא , כחטיבה רציפהד "שבפי משה בסהיו חוקרים אשר ראו את סיפור המרגלים 

שם (ועד ההודעה על מות דור המדבר ) 19:א' דב(משתרעת מהגעת בני ישראל לקדש ברנע ו ,אחד

, ב– כי לא עניין אחד לפנינו בפרקים אמלמדת  חטיבה זובתוך) 46: אשם(' קדש'הופעת  49).15:ב

  : ואלו הם.אלא עניינים שונים

  ).40–19:א' דב( ביציאה מהירה מקדש ברנע ם מסתיי בודיבורשה,  המרגליםעניין  .א

 ).45–41:שם(מלחמת חרמה   .ב

  ).46:שם(בקדש ' ימים רבים 'ישיבה  .ג

  ).1:ב(הקפת הר שעיר   .ד

  ).13:ב(השלמת המסע עד נחל זרד   .ה

                                              
  .149: 1981 ונהם ;144: 1968 נות ;ריג:י" ורטהימר תש;יט:ח, ו"רטנר תרנ: ראו 45
 .216:א1998קלאי  ;157–156: 1ב"נאמן תשמ:  ראו46
בעבור ': כתב) 1:כ' במ(' וישב העם בקדש'ע אשר בפירושו על הפסוקית " נראה כי כך הבין את הפרק כבר הראב47

ים כמכוונים ן הבין את הדבר"ע לא פירט היכן כתוב הדבר אך כבר הרמב"הראב. 'שישבו שם ימים רבים כי כן כתוב

 .'וטעם וישב העם בקדש'ה "ד, 1:כ' ן על במ"רמב: ראו. 46:לדברים א
 .180: ח" רופא תשמ;4–3:ה"תשמ, ליכט:  ראו48
 .342–333: 1963,  מורן;120–119, 114–110: 1960,  לוהפינק: ראו49
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 ).14:ב(סיכום שלושים ושמונה השנים שעברו מקדש ברנע ועד נחל זרד   .ו

קדש : שני אתרים מתייחס אלניתן לסכם סעיף זה בקביעה הברורה כי הסופר הדבטרונומי 

, וקדש שאליה באו מאוחר יותר, ושאותה עזבו בני ישראל מיד, שבה אירעה פרשת המרגלים, ברנע

חזקה עליו כי ידע שאכן קיימים , הסופר התייחס אל שני אתריםו ואיל ה.ישבו ימים רביםושבה 

 - אחר וה, האחד נקרא קדש:אתריםה כדי לאמת את מציאותם של שני כך די ב.שני אתרים שונים

  .)9, 1איורים  (קדש ברנע

  

  הגיאוגרפיה בראי ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ ו ָקֵדׁש. ב
 אירוע. נוספים אתרים עם יחד במקרא זכרמו ברנע וקדש קדש האתרים משני אחד כל

' במ (פארן למדבר הן ,)7–6:יד' יה ;23:ט ,39–19:א' דב ;8:לב' במ( ברנע קדשל הן קשור המרגלים

' דב ;6:יד' בר (שעיר להר גם ברנע קדש קשורה לכאורה. )21:שם (צין למדבר גם ואולי )26, 3:יג

 הכתוב אותה קושר וכן) 51:לב' דב ;36:לג, 14:כז, 1:כ' במ (צין למדבר קשורה קדש גם. )2:א

   ).17–16:יא' שו ;16–14:כ' במ (אדום לגבול

 בסמוך שעיר אתו אדום את ,צין מדבר את איתרו מקראית בגיאוגרפיה שעסקו החוקרים רוב

 חד ברנע וקדש קדש כי ההנחה סמך על ,כנראה זאת עשו שהם אלא .נעבר קדש/אלֻקִדיַראת עיןל

 נלך ונא ,ברנע לקדש קדש בין לחלק הצורך אתו האפשרות את לבדוק בקשמ זה פרקש כיווןמ 50.ןה

 מיקוםה את תשקף כזו בדיקה רק. וצין שעיר, אדום :לעצמו טופונים כל בדיקת של הארוכה בדרך

   51.ברנע קדשו קדש של האמיתי הגיאוגרפי

  

  עירׂש ארצות, עירׂש הר, עירׂש. 1ב

 לקדש בסמוך שעיר של מקומו את קבעו מקראית בגיאוגרפיה שעסקו החוקרים רובכיוון ש

ימי החל מ ברשימות המצריות זכרתשעיר מו .שעיר של ההזכרות כל תא להלן נבדוק ברנע

 בהקשר  בה מופיע ששם זה המזכירות את שעיר יש רק אחתכל התעודותין  ב52.'אמנחותפ הג

  :ובה מופיעים הדברים הללו, ּבה מלך ירושלים'היא מכתבו של עּבִדיחֶ תעודה זו . גיאוגרפי

-a-di mâtâti Še-e-riki a (כרמל גת ועד שעיר מארצות/ נגדי איבה/ כולה המלך ארץ אבודה

di alGín-ti-ki-ir-mi-il.(53   

 כי החוקרים בין הסכמה קיימת זאת למרות 54.ימנית שין בעל הוא זו בתעודה Še-e-ri של התעתיק

 המוזכר שעיר של מיקומו לגבי דעות חלוקי קיימים אך. שמאלית בשין שעיר בתעודה לקרוא יש

 נאמן את הביאה מצומצם היה ירושלים ּבה מלך'עּבִדיחֶ  של ההשפעה תחום כי ההנחה. בתעודה

                                              
 ;41–35: 1936 מיק ;420–419: 1948 סימפסון ;424–419: 1913 גרסמן ;71–60: 1906 מאייר ;6: 1895 דרייבר: ראו 50

 .1987 אקסלסון ;קדש אהרוני ;83–75: 1965 ניומן ;121–74: 1953 אוירבך
אך אין לארבעת ) 14:טז, 7:יד' בר (ָּבֶרד וַלַחי רִֹאי באר , שדה העמלקית יחד עםמוזכר,  עין משפט היא קדש51

 .113–110:להלן: על כך ראו. הטופונימים האלו די נתונים כדי לאתרם עצמאית ואיתורם נובע ממיקומה של קדש
 .201–195:להלן: ראו', הג אמנחותפ בימי שעיר בסוגית דיון. 27–26: 1992 קיטשן ;2–1:א1969 ברטלט: ראו 52
 .217:ה"תשס רייני-כוכבי: עברי תרגום. 331: 1992 מורן ;714: 1939 מרקר ; EA 288:24–26: ראו 53
 .לעיל ומרקר מורן: ראו. Šeru ומורן Šeeri מתעתק מרקר 54
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דלות הממצאים מירושלים של ימי  55.ירושלים בהרי שבתעודה שעיר של ומומק את קבועל

יאולוגית זו טען קלאי  כנגד מציאות ארכאך.  בדעת נאמן,לכאורה,  תומכת56,הברונזה המאוחרת

 57.ּבה אלא על אזור ההשפעה המצרי שנשלט מעזה'כי לא על תחומי ממלכת ירושלים כותב עּבִדיחֶ 

זה  שבתעודתנו ומהעיסוק החוזר בנושא 53 ו24בשורות ' ארץ המלך כולה'הדבר מסתבר מהזכרת 

  שעיר בהרי ירושלים וכך ברטלטקבוע את מקומו של בהתאם לתובנה זו אין צורך ל286.58בתעודה 

)Bartlett( ,59בנגב' ארצות שעיר 'קבע את מקומם של ,הירדן עבר של ביותר החשובים מהחוקרים 

  60.הירדן בעבר מקומם את קבעו אחריםואילו 

 לימי והמתוארך) Tanis (בצוען' הב שושנק של המונומנטאלי בשער שנמצא אובליסק על

 - שעיר את כבש, )Tз-šзsw(  - השאסו ארץ את הרס 'כי פרעה מתפאר' הב רעמסס

 )S'r(.61 נמצא הפחות לכל או לשעיר מקביל 'השאסו ארץ' הטופונים כי מכך יוצא 

 ןובה', המתוארכות לימי רעמסס הב, )Tanis(שתי מצבות מצוען לנתון זה יש לצרף  62.בקרבתו

 ישראל ארץ של הקבע יושבי האסייתים הם зmw‘ מהעאמוץ השאסו בנפרד מוזכרת אר

 64. בשאסו שבמצבות אלו את תושבי עבר הירדן המזרחילראות הציע )Ward (ווארד 63.המערבית

  .בנגב כלומר ,מקום בקרבת או שם להיות חייבת שעיר גם אז הירדן בעבר היא השאסו ארץ אם

 התמקד ,שעיר הר/שעיר למיקום חותכת הוכחה מספקים אינם יםהמצר שהכתבים כיוון

על סמך ההזכרות  הראשון ש היה)Abel (לאּבֵ  65.בהם מופיע זה טופוניםש המקרא בפסוקי המחקר

 ביססו את )Bartlett (ברטלט ואחריו )Glueck ( גליק66.הציע למקם את הר שעיר בנגבבמקרא 

 לדרום עבר הירדן ותמכוונה שעיר של הזכרות שהכיר בעובדה כי יש ,ברטלט 67.הצעתו של אּבל

. ומאוחר על פי קני מידה של מוקדם  לשתי קבוצותאת הפסוקים העוסקים בשעירחילק , המזרחי

זוהה שעיר שבהר הנגב ורק מאוחר יותר ' מקורי'לדעתו הפסוקים הקדומים מתייחסים לשעיר ה

' פיה היסטורית מקראיתגיאוגר' כי חלק מהעוסקים בלצייןיש  68.עם אדום ולכן גם עם דרום ירדן

ולכן יש לבדוק , מדי של המקראותמי-לא ביקורתי וחד,  על פי פירוש פשטניהצעותיהםמציעים את 

 קבע את זמנם של הכתובים השונים בהתאם לחלוקת ברטלט לא . בעין ביקורתיתאת ממצאיהם

                                              
 .288–287: 1992 נאמן :ראו 55
 .1998סטיינר  ;59–58:ס"מאיר תש: ראו 56
 .16–14: 2001 קלאי :ראו 57
 .327–326: 1992 מורן ;28–27:ס"תש, רייני-כוכבי: ראו 58
 .42–41: 1989 ;2–1:א1969 ברטלט: ראו 59
 .8–7: 2001 קלאי ;27 :1992 קיטשן ;28 הערה, 167:ח"תשל הרן: ראו 60
 .25 תעודה, 101–100: 1971 גבעון :ראו 61
 .51: 1972 וורד : ראו62
 ;ואילך 10 שורה, 294, 76 תעודה, 125: 1996 קיטשן  ;28 תעודה, 106–104 ;27 תעודה, 104–102: 1971 גבעון: ראו 63

 על .חתי וארץ השאסו ארץ, )אסיתים (העאמו: גורמים שלושה זו בתעודה. ואילך 1 שורה, 300, 81 תעודה, 133

 .201–195:להלן: ראו, השאסו ארצת וזיהוי השאסו
 .51: 1972 וורד : ראו64
 .9: 2001 קלאי ;27: 1992 קיטשן: ראו 65
 .283–282: 1933 אבל :ראו 66
 .1987 אקסלסון ;44–41: 1989 ; א1969 ברטלט ;157–153: 1936 גליק: ראו 67
 .46–43: 1989 ברטלט: ראו 68
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  . הגיאוגרפית אלא קבע את המוקדם והמאוחר לפי החלוקה בחקר התורההמקובלתהמקורות 

וסק ביער שעיר ע) 10:טו' יה(הם  אחד מ69).1נספח ( פעם 39ך "שעיר והר שעיר מוזכרים בתנ

 יכול להוביל לכל )26:ג' שו ('וימלט ַהְּׂשִעיָרָתה'ואחר , שהיה קיים בחלק המערבי של הרי ירושלים

  כל70.יושבי שעיר ומכוונות לגורם האתני שישב בהר שעיר/שמונה מההזכרות עוסקות בבני. כיוון

:  לאזור גיאוגרפי בדרום וקיימת לגביהם מחלוקת החוקרים דלעילותמכוונ, הזכרות 27, שארה

בפסוקים שלפי נתחיל  . הללו הפסוקים27 להלן נבדוק את. או לדרום עבר הירדןהאם הכוונה לנגב 

פסוקים שהובאו כהוכחה לכך שהר שעיר היה לנעבור  ומהם , הם הקדומים ביותרורה התרחק

  .שיש להם משמעות גיאוגרפית לשאר הפסוקיםבנגב ו

 )4:ה' שו(' צעדך משדה אדֹוםיר בך משעאתצב' ה', )2: לג'דב (מסיני בא וזרח משעיר למו' ה

 על מדברים אינםש, עתיקים מזמורים לקבוצת שייכים 'ה הופעת תא המתארים ציטוטיםה שני –

 אלא, מתגלה הוא שבו המקום אל מגיע האל השב ,תיאופניה ,התגלות של הרגיל באופן' ה הופעת

 מהפתיחה לקוח הראשון הפסוק. באויביו להכות כדי, הקבוע ממקומו' ה יציאת ,כתיאומכיה

 .'פארן מהר הופיע / למו משעיר וזרח / בא מסיני' ה': צלעות שלוש יש זו בפתיחה. משה לברכת

 בתקבולת מקבילות צלעותה אם ?מקבילות הן אלו צלעות האם בשאלה נחלקו מונינודק כבר

 ,ותנרדפ אינן אם 71.המקום לאותו שונים שמות הם פארן והר שעיר, סיני הטופונימים הרי ,נרדפת

 אלא. דילמה אותה קיימת בה שגם דבורה לשירת שייך השני הפסוק 72.שונים באתרים מדובר אזי

הניתוח הספרותי אינו יכול להכריע בשאלת  .וסיני אדום שדה, שעיר: הם הטופונימים שכאן

. אלו בפסוקים זכריםמוה הטופונימים כל של הגיאוגרפי הניתוח לאור רק תוכרע וזו ,התקבולת

 הנדונים פסוקיםב אין מקום מכל). 135–128, להלן (ישיהשל פרקב מיוחד סעיף וקדשי זו לשאלה

  .שעיר באיתור לסייע היכול נתון כל

מסע המלחמה של כדרלעומר משולב בקטע הסיפור על  - 73)6:יד' בר(' שעיר בהרָרם החֹרי'

 איל 'ועד הירדן ומזרח סוריה דרך מעילם מוביל כדרלעמר של הקרבות מסלול 74.י"השייך לס

 לשדה הדרך. המלח ים שבאזור הקרב לשדה המלכים את הביא המלחמה מסע המשך. 'פארן

 בעין כאן זכרתמוה קדש את לזהות הוצע במחקר). 8–5:שם(' קדש היא משפט עין'ב העבר הקרב

 ששני מאחר כי טענו עיטם ובעקבותיו ברטלט 75.באילת - פארן איל אתו סיני שבצפון אלֻקדיַראת

                                              
 אדמוני ואדרת שכן, )25:כה' בר(' הראׁשֹון אדמֹוני ֻּכּלֹו כאדרת שער ויקראּו שמֹו ֵעָׂשוויצא 'רשימה גם את ב כללתי 69

מדרש (' הוא אדום ותבשילו אדום וארצו אדומה': ראו במדרש. שער שבפסוק זה הם מטפורה לאדום והר שעיר

 .b, cהערות , 193: 1964 ספייזר ;)ד:פרשה עה, בראשית, רבה
 'יען אמֹר מואב ושעיר' סוקיתפההוסיף את  להם יש ל.11:כה, 23–22, 10:ב כ" דה;38:א א" דה;21–20 :לו'  בר: ראו70

 .ההקבלה בין מואב ושעיר מורה כי שעיר בפסוק זה הוא גורם אתני. )8:כה' יח(
 .ב"ע–א"ע:שבת פט, בלי ב:ראו. ' וכושמות יש לו' ה': חנינא' יוסי בר' כך עולה מדברי ר 71
 .283: 1978 תרגום ניאופיטי ;305:תרגום פסידו יונתן: ראו 72
 המילה את לחזק ותפקידה, האכדית ומן אוגרית מכתבי היטב המוכרת אנקליטית' םמ 'היא' הררם'שב' מם'-ה 73

 .92: 1957 הומל: ראו. 'שעיר בהר החרי את': היום בלשוננו כאן לקרא יש לפיכך. הקודמת
 פרידמן: ראו. התורה את המרכיבות הראשיות מהתעודות אחת שאינה קדומה תעודה כולו בסיפור ראה פרידמן 74

 הפרק של ובשייכו בדחייתן, המלחמה מסע של כתיבתו זמן את לאחר בניסיונות באריכות נדון, להלן. 53–52 2003

   .108–104:להלן: ראו. י"לס
 .110–108:להלן: ראו זה במסע נוסף דיון. 157:ט"תשמ קלאי ;115, 42:ח"תשמ ;432:פארן, אהרוני: ראו 75
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 מסלול יוצרת זו הצעה 76.זה באזור שעיר הר את גם למקם יש לערבה ממערב נמצאים אלו אתרים

 לערבה ממערב ממוקם ,שלדעתם' שעיר הר'ל שבמואב מִקרָיָתִים: לחלוטין הגיוני בלתי קרבות

 להגיע מנת על זאת וכל סיני שבצפון אתדירַ אלקֻ  ולעין הערבה עמק של הדרומי בקצה לאילת משם

 של המלחמה למסע מציאותי מסלול לשרטט כדי 77.)22איור (המלח םי שלחופי הקרב לשדה

   78.הערבה לעמק וממזרח אבלמו מדרום שעיר הר את למקם יותר הגיוני, כדרלעומר

 קומראן במערת שנמצאו המגילות משש אחת, לבראשית חיצונית במגילה גם מתואר מסעה

 מתורגם) 15:יד' בר (הקרבות שבמסלול' שעיר הררם'. ארמית כתובה המגילה 79.)1Q20 (הראשונה

 היא ומסקנתם, נרחב דיון' גבל טורי'ל הקדישו הראשונים  התעודה מהדירי 80.'גבל טורי'כ במגילה

 התעודה שבעל מכאן 81.)23, 3 יםאיור (רדןהי עבר רמת שבדרום בלי'אלג אזור עם לזהותה יש כי

 ניאופיטי וםובתרג יונתן פסאודו בתרגום גם חוזר זה זיהוי. יבל'אלגב המקראי שעיר הר את ההיז

 - שעיר במקום המתרגמים כתבו משה ברכת את בתרגמם. ישראליים הארץ הארמיים התרגומים -

   82.הירדן עבר רמת שבדרום) באל'אלג (גבל אזור דהיינו, דגבלא טורא/גבלא

 חלוקת ובו לעשו יעקב בין המפגש סיפור –) 16:לג' בר (שעירה לדרכֹו עשו ההוא ביֹום וישב

 סיפור. מחנים הטופונים את סבירלה באה אטיולוגי סיפור הוא, מחנות לשני והרכוש המשפחה

 בשם והשימוש 84,)10:לב שם (יעקב בתפילת' ה שם גם יםמלמד כך על 83.י"סל שייך זה אטיולוגי

, 4:לב' בר (פעמים שלוש שעיר זכרמו בסיפור 85.י"בס הנוהג) 6, 2–1:לג, 23, 6:שם (שפחה העצם

 שיצטרף לכך יעקב של לכאורה-והסכמתו יחדיו ילכו שהשניים עשו של הזמנתו למרות). 16, 14:לג

 86.לדרכו איש האחים נפרדים) 15–12:לג שם (יותר אטי בקצב למקום שיגיע אף בשעיר עשו אל

–17:שם (לשכם גיעהו מערבה ןהירד את חצה ומשם סוכות לעבר פנה יעקב ואילו לשעיר שב עשו

 נמצאת שעיר כי מלמדים מערבה הירדן את חצה יעקב כי והעובדה הנפרדים המסלולים). 18

                                              
 .332–331: 1988 עיטם ;7:א1969 ברטלט: ראו 76
 כאשר הגיוני פחות עוד הוא המסלול. 266–262: 1926 מוסיל: ראו זה שבמסלול ההגיון חוסר על הצביע מוסיל כבר 77

 .אדום שבגבול קדש לבין שבסיני ברנע קדש יןב מפרידים אנו
: ראו. לערבה ממזרח המסע מיקום את שמחזקות נוספות תמיהות יש .12: 2001 קלאי ;42:ח"תשמ אהרוני: ראו 78

  .110–108:להלן
 .98: 2007 מכיילא ;30–27 שורות, XXI, לח:ז"תשי וידין אביגד:  ראו 79
 .29 שורה, שם:  ראו 80
 .כד:שם: ראו 81
 השם לשינוי מודע לא, בבבל שנכתב, אונקלוס תרגום. 283 :1978, ניאופיטי ;2:לג' דב:יונתן פסאודו תרגום: ראו 82

 .'וזיהור יקרי מסעיר אתחזי'כ' משעיר וזרח 'המילים את ומתרגם שעיר את מתעתק והוא הגיאוגרפי
 ).3–2:לב' בר (אלֹהים מלאכי מחנה עם יעקב מחנה במפגש מחנים הטופונים את תולה א"ס של האטיולוגי הסיפור 83
 ואילו, א"לס שייך) 29:לב (מהם האחד אך פעמים ארבע אלֹהים מופיע אמנם במפגש העוסקים הפרקים בשני 84

 לא עשו שכן זה בשם משתמש המספר. ועשו יעקב בשיחת מופיעים י"לס ששייכים) 11–10, 5:לג (האחרים שלושת

ודייק ). ב20:כז(' אלהיך לפני' כי הקרה ה': עשו תפקיד את בשחקו יעקב בפי הסופר םָׂש  כך על עדות. 'ה את מכיר

 .אלהיך ולא אלהי
 אמה העצם שם לעומת זאת. 5:יא' שמ ;43, 18, 12–9, 7, 4:ל, 29, 24:כט, 12:כה, 35:כד, 8–1:טז, 16:יב' בר: ראו 85

 .12:כג, 32, 27–26, 20, 7:כא' שמ ;3:ל, 13–10:כא, 17:כ' בר: ראו. א"בס הנוהג
 .123:להלן: ראו הזה השינוי להבנת 86
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  87.לירדן זרחממ

 .בלעם של הרביעי נאוםל יכותשי אלו מילים –) 18:כד' במ (אֹיביו שעיר יֵרשה והיה

עשה  אשר צפֹור את כל-וירא בלק בן'. מקורות שני הב מעורבים כי מורה בלעם פרשת של התחילת

 ולכן 88,)34, 29, 26, 21:כא שם(' האמורי מלך 'נקרא סיחון רק כה עד –) 2:כב' במ(' ישראל לאמֹרי

 מתאים) א11, 1א6, ב5, א4, א3:כב שם (רב כעם ישראל עם תיאור זאת לעומת 89.א"לס הפסוק שייך

 כן כמו 91).21:יא שם (' אנֹכי בקרבֹו רגלי העם אשרמאֹות אלף שש 'של במספר הנוקט 90,י"לס

  92).31–ב22:כב שם (בו ומתעלל בבלעם המהתל' ה מלאך של' שובבה'ה דמותו זה מקורל מתאימה

 השלישית הנקודה. שונים מקורות על מצביעים משליו את בהם נושא בלעםש האתרים גם

 לנו מוכר הפסגה ראש). 14:כג שם(' רֹאש הפסגה שדה צֹפים אל 'היא בלעם את אליה לקח בלקש

ר ותא. 'פני הישימֹן ונשקפה על': התיאור לו הוצמד שם 93,)20:כא שם (י"ס של המסע לולממס

 'פני הישימֹן בלעם רֹאש הפעֹור הנשקף על ויקח בלק את': רֹאש הפעֹור לפרשת בלעםזהה הוצמד ב

 ,פסגה)ה (היה ההר של הגיאוגרפי שמו. הם חד הפעור וראש הפסגה ראש כי נראה לכן). 28:כג שם(

 היה זה שהר כיוון אך). 20:יג, 3:יב' יה ;49:ד, 27:ג' דב (יהודה ושבט הארץ גבול מתיאור כמוכח

 כך כי להניח סביר 94.הפעור ראש – הסמוך הישוב שם על גם לכנותו היה ניתן' פעור בית'ל סמוך

  95).לסירוגין 9–1:כה' במ (בסיפורו חשוב אתר הוא פעור שבית א"ס בעל נהג

 לכן. המקראי סיפורב המקובלת מהלשון שונהה נמלצת פיוטית בלשון נישאו בלעם נאומי

 בשאלת נחלקו החוקרים ואכן. שיוכן את לזהות מאפשרותה האחיזה נקודות כותבבר מעטות

  96.א"לס י"ס בין הנאומים חלוקת

                                              
 . )29:לה' בר (יצחק מות עד אותם מפגיש אינו והסיפור, מזה זה רב במרחק האחים חיים כ"בס גם 87
 .8:ג' דב לפני התואר את קיבל לא עוג 88
 .61–60:להלן: ראו. א"מס נתוניה את יונקת, הזכרותיה בכל, סיחון מלחמת כי מלמדת הגיאוגרפית הבחינה 89
 הוא א"כס מסמנים ושאנ מה. הפוכה בצורה אותם סימן אך בדיוק חלקים לאותם 4–2 פסוקים את חילק פרידמן 90

 גריי גם. ראשונה והערה, 280: 2003 פרידמן: ראו, מציע שהוא בחלוקה בטחונו ואי לבטיו על. פךיוהה י"כס סימן

 רופא ;324–322: 1903  גריי :ראו. למקורותיהם החלקים את ליחס בלי אך צורה באותה אלו פסוקים  וחילק רופאו

2007 :55–56 . 
 המן על התלונה ואילו א"לס שייך הזקנים שבעים מעשה. מקורות משני מורכב) 34–4:יא' במ (התאוה קברות סיפור 91

  .241: 7 נספח: ראו, א"בס מצרים יוצאי של המצומצם מספרם על. 1999 סומר: ראו. י"לס שייכים השלו וסיפור
 .55: 2007 רופא: ראו 92
 )פסגה)ה( 'הטופונים של הזכרותיו שאר גם. 65–63:להלן: ראו, למקורותיהם כא במדבר המסעות בחלוקת נרחב דיון 93

 .237: 7 נספח: ראו. ממנו יונקות או י"לס שייכות) 1:לד, 27:ג' דב(
 אך. הירדן עבר ברמת פעור בית את שזיהו יש מואב ברמת פעור את מזהה שאוסביוס וכיוון' הפסגה 'הזכרת בגלל 94

 אלו' הפסגה אשדות'ב אלא בפסגה מדבר אינו והפסוק ,פעור בבית ולא פעור בהר עוסק 'פעור' בערך אוסביוס

 אוסביוס: ראו ).3:יב'  יהו;49:ד= עם שינוי קל . 17:ג' דב(' פסגה 'הנקרא ההר של המערביים המדרונות

 יש פעור בית את. Фογώρ –' פעור, '27–25 שורות, Βεθφογόρ ; 168 -' ביתפעור, '4–3 שורות, 48: אונומסטיקון

. הפיסגה ראש עם לזהות יש אותו ה'סיע להר שמצפון מוסא עיון בואדי, אמוס בעיון שנמצא הברזלי באתר לזהות

 .139–138: 2000 מקדונלד: ראו
. פעור בבעל הקשורה פולחנית ותזנ סיפורי שניהם, א"ס של מואב בנות ואירוע כ"ס של מדין מאירוע בנוי הסיפור 95

 .240: 7 נספח, להלן: ראו
 את שייך גריי .56: 2007 רופא ;231–229: 1894 בייקון: ראו. א"לס ורופא י"לס האחרונות ותהברכ את שייך בייקון 96

 גריי: ראו. לכאן שייכת אינה הרביעית הברכה ולדעתו י"לס השלישית, א"לסי השנייה, א"לס הראשונה הברכה
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 העמים: ביותר ברור, הורכבה שמהם המקורות בשני, בלעם פרשת של הגיאוגרפי הרקע

' ]ן[עמו בני ארץ'ב אולי מתגורר בלעם ;)7, 4:כב שם (ומדין) כד–כב' במ (מואב הם פרשהב הפעילים

 נאומיל הקשרב המוזכרים הטופונימים ;)1:שם (מואב בערבות נמצא ישראל מחנה 97;)5:שם(

 גם ופיעיםמ שלשתם .)14:כג שם (הפסגה וראש) 41:שם (בעל במות, )36:שם (ארנון: הם בלעם

 ראש גם זכרמו להם בנוסף .)20–19, 13:כא שם (הירדן בעבר ישראל בני מסע במסלול כתחנות

, 46:ד' דב (סיחון ארץ/במואב תחנה היא גם, פעור בית שמעל ההר ,כנראה ,הוא) 18:כג שם (הפעור

  .רחיהמז הירדן לעבר כיםשיי בשעיר העוסק הפסוק הוב כולה הפרשה כי עולה אלה מכל). 6:לד

 98 מבין התעודות המרכיבות את התורהםהקדו ,י"לס שייכים כה עד בהם שעסקנו הפסוקים

שעיר נמצאת , )Bartlett (שלא כדעת ברטלט,  אם כך.י"בס ששולבו יותר קדומים טקסטיםלו

, ינו את טיעונו העיקרי של ברטלטדחמאחר ש.  ביותרות הקדומותבדרום עבר הירדן גם לפי התעוד

אך כיוון שבשיח המחקרי הובאו גם פסוקים נוספים . ניתן היה להפסיק את דיוננו בנקודה זו

  .נעבור גם על פסוקים אלו,  להוכיח ששעיר מקומו בנגבבניסיון

 – )2–ב1:ב' דב( צפֹנה לכם פנו הזה ההר את סֹב לכם רב ]…[ רבים ימים שעיר הר את ונסב

 מסע, )46:א' דב (בקדש ישיבה: הם שמרכיביו ישראל בני מסע ממסלול חלק הם אלו םפסוקי

 נחל, )8:שם (מואב מדבר, )שם:שם (שעיר הר סיבוב, )1:ב שם (סוף לים המובילה בדרך במדבר

 בהבדלים זה מסלול תיאור). ואילך 26:שם (סיחון ומלחמת) 24:שם (ארנון נחל, )13:שם (זרד

) כא–כ' במ (במדבר חומשב האחד 99.א"ס על הנשענים יםמקביל יםתיאור שניב גם מופיע קלים

). 16:יא' שו ;1:כ' במ (קדשב ישיבה למסע קודמת שם גם). יא' שו (יפתח בנאום משולב משנהוו

' במ (סוף לים המובילה בדרך ישראל בני יוצאים במדבר חומששב א"ס קטעיב גם כך ד"בס כמו

 נאלצו הם 100)17:יא' שו ;20–14:כ' במ (באדום לעבור הורשו לא מצרים יוצאיש מאחר .)4:כא

 ממזרח כעובר ישראל בני מסע מסלול את לראות מקובל אמנם. לערבה מערבה אדום מגבול לפנות

 בקשר אדום מדבר את או אדום זרחמ את המזכיר אחד פסוק ולּו במקרא אין אך 101,לאדום

 את להפסיק בהוראה טעם יש, סוף ים אל דרום בכיוון היא כשהתנועה ,בערבה רק 102.למסע

 התיאור לפיש ,שעיר הר כי מסתבר, בערבה העובר זה מסלול לפי). 7 איור (צפונה ולפנות הסיבוב

 ד שעיר" ס לפידנו כי גםמסלול המסע סביב להר שעיר מלמ .לערבה ממזרח נמצא ,אותו סבבו

  . בדרום עבר הירדןנמצא

. ד והאסכולה הדבטרונומיסטית"הר לתפיסה הגיאוגרפית של סבו פותח צֹשאנו דנים הפסוק 

                                                                                                                                  
 לא שכן, י"בס המצוטט, קדום למקור או י"לס הרביעית הברכה את לשייך נראה לנו. 368, 360, 350, 344: 1903

 .א"בס שעיר של אחרת הזכרה כל מצאנו
 ;ם"תש רופא :ראו עלא-דיר בכתובת בער בר בלעם על. 326: 1903 גריי: ראו. נוסחה עדי פי על היא עמון ההשלמה 97

 .ו"תשנ לוין ;1991 הופטייזר ;ב"תשמ ויינפלד
 .23הערה , 238, 80:ה"פרידמן תשנ: ראו 98
 בעבר המסע מסלולי הפרדת על. א"ס של המסלול הוא המקבילים תיאוריםוב דברים בספר המשתקף המסלול 99

 .65–63, להלן: ראו התורה למקורות בהתאם הירדן
 הרן: ראו .לפניו הדברים היו א"ס על נשען דבטרונומיה סופרשה כיוון אך דברים בספר מופיע לא זה פרט אמנם 100

 .200: ד"תשס ל"הנ ;30הערה , 132 ;2הערה , 113 :א"תשל
 .137, 134:א"תשל הרן ;52:ד"תשכ אהרוני: ראו 101
 .81–80:ב"תשל שם-בן: ראו. שם-בן ישראל היה כך על שהצביע הראשון 102
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נו הפך  דובר על סיבוב ארץ אדום אשר בפסוק)2א18:יא'  שו;3א4:כא' במ (בקטעים המקבילים

תיאור נצחונו של .  בספר דברי הימים גםתופעה דומהבן יבחהדומני שניתן ל.  שעירלסיבוב הר

הפך ) 7: ידב"מל(' עשרת אלפים) מלח(המלח   בגיאדֹום הכה את הוא': אמציהו בספר מלכים

מופיע רק בדברי ה,  המשך הסיפור).11:ב כה"דה ( עשרת אלפיםשעיר בני וילך גיא המלח ויך את'ל

דומני ).  14:שם(הופך לאלוהי בני שעיר ) 20:שם(ואלוהי אדום ) 19, 14:שם(עוסק באדום , הימים

). 29–1:ב כ"דה(רדן ימלכי עבר השהחלפה כזו נעשתה גם במלחמת יהושפט בקואליציה של 

ן המתקפה ורשימת ּווכי )2:שם(' בא עליך המֹון רב מעבר לים מארם'בתחילת הסיפור נאמר 

מופיע שלוש פעמים  בהמשך הסיפור 103. כי מדובר באדום ולא בארםים מלמדהמשתתפים בה

אדם / תחילת הסיפור בו שרד הטופונים ארם).23, 22, 10:שם(' שעיר עמֹון ומֹואב והר בני'השילוב 

  .היה כתוב אדוםשעיר במקומות שבמקור  מראה כי בעל דברי הימים כתב הר

 מדרך הערבה מאילת ּומעצין גבר ונפן ונעבר דרך בשעירעשו היׁשבים -ונעבר מאת אחינּו בני

 כי משל זאב הראה' הערבה 'של פיםגיאוגרה ההקשרים כל בבדיקת - )8:ב' דב (מדבר מֹואב

 המובילה דרך כל 104.המלח ים את המקיפים הלשון וארוח למחשופי מכוון המקראי הטופונים

 דרכים אותן מכל כי לנו מסביר הפסוק. 'הערבה דרך 'היא שהוא כיוון מכל מחשופים אותם עברל

 אך. המלח וים הערבה עבר אל מדרום כלומר גבר ועציון אילת מכיוון הבאה לזו מתכוון הוא

 שבהמשך מאחר. 'הערבה דרךמ 'לתנועה אלא הדרך באותה לתנועה הכוונה אין כי מוסיף הפסוק

פסוק זה . מזרחה הערבה מדרך היה המסע שכיוון הרי מואב מדבר אל ישראל בני הגיעו הפסוק

  .ד שעיר נמצא בדרום עבר הירדן" לפי ס-פסוק הקודם דיון במחזק את מסקנתנו מה

 הנקודה את יהושע ספר מציין אלו םבמילי – )7:יב, 17:יא' יה( ה/שעיר העֹלה החלק ההר

 הרה את לזהות שהציע הראשון היה )Musil( מוסיל 105.הנכבשת הארץ בגבול ביותר הדרומית

 את מציינות שהמפות כיוון 107.החוקרים דעת על התקבל זה וזיהוי 106,נגבה במזרח בפסגה החלק

 109.זה באזור שעיר הר את גם לחפש שיש לכאורה נראה 108,שבנגב חצרה רכס גב על החלק הרה

 חלק של הערבי כשמו בה מופיע החלק הרהש הראשונה המפה כי ומצא בדק ברסלבסקי יוסף

 רכס על מופיעים לה קודמותה הבריטיות המפות בכל. 1947 משנת ליפשיץ מפת הנה חצרה מרכס

. אלו במפות מופיע אינו כלל חלק בל'ג השם ואילו ראכבא בל'ג-ו ליחאן'אג ראס השמות חצרה

 אישור אין זה ולזיהוי הואיל אך ,מוסיל של תיאורו על מסתמכת ליפשיץ מפת כי סבר ברסלבסקי

                                              
 .144: 1א"תשל אהרוני ;28 הערה, 205:ד"תשכ ליוור: ראו 103
 .האדום והים המלח ים שבין לעמק מכוון הטופונים כיום .2007 משל: ראו 104
 הקצוות נוסחת על. זה מדיוננו חורג הדבר אך יהושע גבולות לגבי משמעות יש' שעירה העולה החלק ההר 'לִמקום 105

 על.  ואילך74:שם: ראו, דיון בנוסחאות הגבול. 79–57:ח"תשס, ואזנה: ראו) מרחבי מריסמוס.." (עד.. מ"

ואזנה : ראו, כלליים גיאוגרפיים מושגים משולבים הקצוות בנוסחת כאשר השטח יתיבהתוו הבעייתיות

 .179:ח"תשנ
 .170: 1907 מוסיל :ראו 106
 .1962  כהן;מזר ההר החלק: ראו 107
 .15290301צ " בנ498ג"נ 108
 .121: 1967 גריי ;6: 1969 ברטלט ;154: 1936 גליק :ראו 109
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 הנשענת, בנגב שעיר הר לקביעת גם לכן 110.מוחלטת כעובדה ותקבלמ נמנע הוא הבריטיות מפותב

 לא זה דבר', חלק' ששמו הר בבירור מזהים היינו אם גם, כן על יתר  .ודאי בסיס חסר, זה זיהוי על

 חלק שחשבו כפי טופונים אינו' החלק ההר 'שכן, בו עוסק שהפסוק האתר על דבר מלמדנו היה

 עצם שם ולא, שעיר) הר (של רוןהמד את המתאר ,תואר שם, מורפולוגי מינוח אלא 111,מהחוקרים

  112.פרטי

 ואוגריתיים עבריים במקורות תייחסמה גנרי שם הוא שעיר הטופונים אטימולוגית מבחינה

' בר ('שעראדרת ֹו כאדמֹוני ֻּכל 'עשו של דמותו מהווה כך 113.)26:ג' שו ;10:טו' יה (מיוער לשטח

 שעיר איש אחי עשו הן': יצחק ברכת סיפורב מופיע ושעיר חלק בין הניגוד . מטפורה לארצו)25:כה

 שטח לעומת מדברי אזור על הניגוד יצביע לגיאוגרפיה בהשאלה). 11:כז' בר(' חלק איש ואנכי

  .מיוער

 העולם מלחמת עד ,שרד ,לפטרה טפילה שבין בשטח ,ירדן רמת מערבב אשר שראא אזורב

 היורד במדרון שראאל ממערב 114.אדום וערער מצוי אלון חברת של תיכוני ים יער ,הראשונה

 שייך המדרון של רובו אך טוראני-אירנו צומח של צרה ברצועה תיכוני הים הצומח מתחלף, לערבה

 אל העולים, )ערבי-הסהרו החבל (חלקים-שוממים מדרונות של זה שילוב 115.ערבי-הסהרו לחבל

 של אחר שטח בכל או בנגב נמצא ואינו לערבה ממזרח רק מתקיים )תיכוני-םהי החבל (מיוער הר

  .לערבה ממזרח מקומו שעיר) הר (כי, 'החלק ההר' השם מורה לכן 116.ישראל ארץ

 הכיבוש שנכתב הם מפסוקי הסיכום של ספר' ההר החלק'מזכירים את שני הפסוקים ה

 המשיכה זו פסוקים אלו מורים כי אסכולה 117.בקולמוסם של אנשי האסכולה הדבטרונומיסטית

  .ד וזיהתה את הר שעיר בעבר הירדן"את מסורת ס

, 1 פסוקים: מקורות שני שוזרת )לו' בר (עשו של גנאלוגיהה –) 8:לו' בר( שעיר בהר עשו וישב

 עוסקיםה 43–31 פסוקים ואילו 118.כ"ס של מקולמוסו הם עשו ובני שעיר בבני עוסקיםה 30–6

 היו שבמקורם אלמנטים ישנם שבנגב והעממים יהודה משפחות בין 119.י"לס שייכים באדום

 חור עם לזהות ניתן) 22, 12:ב 'דב ;30, 20:לו 'בר (החורי שעיר בני את: ולעשו לשעיר שייכים

 'בר (שעיר מבני שובל, )5:יג 'במ (שמעון ממטה או) 1:ד ;50, 19:ב א"דה ;2:כא 'שמ (יהודה ממטה

 שמקומו) 32:ב א"דה (יתר הוא) 26:לו 'בר (יתרן) 52, 50:ב א"הד (הכלבי שובל הוא) 23, 20:לו

 מצאצאי המנוחות לחצי קשור ודאי) 23:לו 'בר (שובל בן מנחת. חברון הר שבדרום יתיר בחורבת

                                              
הראל :  גם מנשה הראל אשר זיהה את הר החלק בהר לוץ ראו, כנראה,כך סבר. 49:ז"ברסלבסקי תשט: ראו 110

 .121:ג"תשנ
 .797:החלק ההר מזר ;6:א1969 ברטלט ;121: 1967 גריי ;512: 1962 כהן ;154: 1936 גליק ;170: 1907 מוסיל: ראו 111
 .188:ו"תשנ, אחיטוב: ראו מורפולוגי מינוח' חלק'ב ראה אחיטוב גם. 35:ס"תש משל: ראו 112
 אחיטוב ;288 :1992 נאמן ;365, 332–331: 1975 אסטור ;188–187: 1935 ;12 ערהה, 38: 1934 אולברייט: ראו 113

 .11 :2001 קלאי; 188:ו"תשנ
 .57–45: 1985 אלעיסווי ;107–108:ה"תשנ ליפשיץ ;218–216:ז"תשט ברסלבסקי: ראו 114
 .109:שם, ליפשיץ: ראו 115
 .ישראל-ארץ של הפיטוגיאוגרפיים החבלים מפת, 11:ד"תשנ ויזל: ראו 116
 .44–43:ד"תשס הרן: ראו בטרונומיסטיתדה והאסכולה הטבטרונומי החוג על. 9:ו"תשנ, אחיטוב: ראו 117
 .י" שייכים לס5–2ראה כי פסוקים נ) 143–142(להלן . 222:ה"פרידמן תשנ:  ראו118
 .222, 220:ה"פרידמן תשנ: ראו 119
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 החוריים  וארן אונם הם) 26–25:ב א"דה (ירחמאל בני ואונם אֹרן 120).52:ב א"דה (הכלבי שובל

 בנו גם הוא אך) 5:לו' בר (כנען בארץ אהליבמה לו שילדה עשו של בנו הוא קורח). 28, 23:לו 'בר(

 בני יןב גם נמנה והוא שעיר בהר נולד) 11:לו 'בר (עשו של נכדו קנז). 43:ב א"דה (הכלבי חברון של

 יש 121.)29:יג 'במ (הנגב בארץ ישב) 12:לו 'בר (עשו של נכדו עמלקו ,)9:ג ;13:א 'שו (יהודה

 הן נוודים שתנועת אלא 122.בנגב הוא שעיר הר של מקורו כי ךלכ כהוכחה זאת שראו מהחוקרים

 תנועה על 123.גיאוגרפי זיהוי עליה לבנות ואין וידועה מוכרת הנה השבטית בהשתייכות והן בשטח

 שעיר בהר עשו וישב ]…[ כנען ארץב רכש אשר קנינו כל ואת ]…[ עשו ויקח': המקרא אף מעיד כזו

  .שעיר להר מכנען המעבר עם רק לאדום עשו הופך אלו פסוקים לפי) 8–6:לו 'בר(' אדום הוא עשו

 בני בארת/יעקן האתר עם )Bartlett (טלטבר זהה) 27:לו 'בר (החורי שעיר של נכדו עקן את

 הוא המסעות ברשימת שמקומו כיוון .)6:י 'דב ;31:לג 'במ (במדבר הנדודים במסלול מופיעה יעקן

 שמציע זיהוימה ברטלט התעלם בכך 124.לערבה ממערב כללית למקמו ברטלט ציעה גבר עציון לפני

 הרי של המערבי במדרון דהיינו 125,מפטרה מילין עשרה , יעקן בני ותלבאר )Eusebius (אוסביוס

  .ירדן דרום

 )Edelman (אדלמן ובעקבותיו ברטלט זהה) 12:לו 'בר (עמלק של ואמו אליפז פילגש תמנע את

 ברמת גם יםקי דומה זיהוי אך 126.הנמנעת נחל - בערבית שמשמעו יהאלמניע ואדי ,תמנע מכתשב

 אדום רמת של יתרונה 127.הנמנעים מישור דהיינו) Khaur-al-mana'iyyin(' אלמנעין קעור'ב אדום

  .בודד כזיהוי עומדת אינה שתמנע בכך הוא

 אדום ואלופי עשו בני ושל החורי שעיר בני של הגנאלוגיות הרשימות את בדק )Knauf (קנאוף

, שובל, תמנע: שעיר בהר היושבים עשו ולבני החורי שעיר לבני זיהויים הציע הוא). 43–2:לו' בר(

 ירדן רוםד ברמת זיהויים נמצאו אלה לכל. וענה הימם, זרח, דישון, עלון, עוץ, עיבל, צבעון, מנחת

נמצאנו למדים כי גם , כ"מאחר שכל השמות הללו שייכים לרשימת בני שעיר של ס 128).6 איור(

 הבדל קנאוף מצא עשו ובני החורים בין לחלוקה גם .כ מזהה את שעיר ברמת דרום עבר הירדן"ס

 ורהמיש של פורה היותר המערבי בחלק ישבו) 20:לו' בר(' החרי שעיר בני '.מתוארים הם בו בשטח

 שהיה השטח הוא, שעיר בני של מושבם, המישור של מערבי חלק אותו 129.להם ממזרח עשו ובני

  .)7 איור (המקראי שעיר) הר (עם לזהות יש ואותו, ביערות מכוסה

, 4:בל ,6:יד' בר (י"ס .א"בס מופיע לא כלל שעיר הטופונים כי לקבוע ניתן ביניים כסיכום

, 2–1:ב' דב (ד"ס בפסוקי גם הדבר כך. הירדן עבר בדרום שעיר את מיקם )18:כד' במ ;16, 14:לג

 וראינו יותר מאוחרים במקורות גם נגענו דיון אגב 130).30–6:לו 'בר (כ"שבס מיםיובאנטרופונ, )29

                                              
 .שובים ולא קשרי משפחההם בעיקרם קשרים בין י, ח, ז, ד, 55–ב17:א ב"היחסים הגנאלוגיים שמתוארים בדהי 120
 .73–71: 1987 אקסלסון ; 338–330: 1978 וו-דה ;89–88: 1989 ;4–2: 1969 ברטלט ;הערה, 5: 1950 ראולי: ראו 121
 .9–6: 1995 אדלמן ;74: 1992 נאמן ;45: 1987 אקסלסון ;5: 1969 ברטלט: ראו 122
 .11: 2001 קלאי :ראו 123
 .3: 1969 ברטלט :ראו 124
 .Βηρωθ υιʇω�ν 'Ιαυκιʇµ'  יעקים בני בארות, '16–14 שורות, 46: ומסטיקוןאונ, אוסביוס :ראו 125
 .9: 1995 אדלמן ;88: 1989 ברטלט :ראו 126
 .105: 1995 קנאוף :ראו 127
 .זה סעיף של עניינומ שאינם אדום אלופי ומבצר למגדיאל הירדן בעבר זיהויים הציע גם הוא. 107–100:שם: ראו 128
 .106:שם: ראו 129
 .669–668 טורים: 'יחס 'ליוור: ראו גיאוגרפים שמות של האנשה על 130
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' יה (הדבטרונומיסטית הספרות דרך הירדן בעבר עירש מיקום אחרי ולעקוב להמשיך ניתן כי

 ,משמעית חד בצורה, לקבוע יש, לכן. )Eusebius (סביוסוא ועד הארמיים התרגומים ,)7:יב, 17:יא

  131.הירדן עבר בדרום שעיר הר/שעיר את הקובע, התייחסות של משתנה ובלתי ברור רצף שקיים

 שעירש םפסוקיה את להוסיף ניתן לערבה ממזרח שעיר את בבירור ממקמיםה לפסוקים

  :אז'החיג צפון או עמון, מואב לש גיאוגרפי בהקשר בהם מופיע
  

  )29:ב' דב (כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער

  132).11:כא' יש (משא דומה אלי קורא משעיר

  )8:כה' יח (יען אמֹר מואב ושעיר

  )23:ב כ"דה (ומואב על ישבי הר שעיר להחרים ולהשמידויעמדו בני עמון 

 נראה, הירדן בעבר שעיר הר נמצא ,ברור הגיאוגרפי ששיוכם ,הפסוקים בכל כי שקבענו לאחר עתה

  .שעיר מיקום לגבי מחלוקת בהם שתיתכן הפסוקים על זו קביעה משפיעה כיצד

 ברטלט אך ,שעיר בהר ולא שוע בהר עוסק עובדיה נביאה –) 19' עו (עשו הר את הנגב וירשו

)Bartlett( והר הנגב כי לנו נראה 133.והנגב שעיר הר בין ולזהות להקבלה כהוכחה אלו מילים הביא 

 ובנימין": יוכיח הפסוק של והמשכו, נרדפת בתקבולת  ולא ניגודית בתקבולת בפסוק מופיעים עשו

 בפסוק אין זאת עם. מזה זה עשו והר הנגב נפרדים גם כך הגלעד אינו שבנימין כפי 134."הגלעד את

 מבקעת דרומה השתרע לא המקראי הנגב שכן הערבה לעמק ממזרח ממוקם עשו הר כי הוכחה

. דהיום הנגב בתחומי עשו הר של ומומק את זהותל תיאורטית אפשרות קיימת לכן 135.שבע באר

 עשו הר של מיקומו על מדנולל יכול אינו הפסוק. חופפים מושגים אינם עשו והר הנגב מקום מכל

 הקודמים הפסוקים כל סמך על שבפסוק עשו את להבין יש .שעיר הר של מיקומו על לא ובודאי

  .הירדן לעבר כמכוון שהבאנו

 כי הר ציטוטה מהלכאורה עול - )2: א'דב(אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע 

 לכנות דרך על שם מטרתו של  נהוגעד היום.  אך לא כך הדבר136,נמצא בסמיכות לקדש ברנע שעיר

ך המובילה להר שעיר ואין ללמוד משמה של הדרך על היא הדר' דרך הר שעיר' ולכן 137.ההולך בה

שתי דרכים מופיעות בראש ספר דברים כמסלול בני . קשר גיאוגרפי בין הר שעיר לבין קדש ברנע

על שתיהן נאמר כי הן יוצאות מחורב ). 19:א(ודרך הר האמֹרי ) 2:א(דרך הר שעיר : ישראל

הגיעו עד קדש ברנע ובהמשך הדרך , צאו מחורבדהיינו הדרכים י). 19, 1:שם(ומגיעות לקדש ברנע 

                                              
 :1992 ןקיטש ;271–270 :1974 יפרטיו: ראו, הירדן עבר בדרום ואה שעיר של מקומה כי סוברים קיטשןו וייפרט גם 131

26. 
בצפון ) Dumat el Jendal(נדל 'והאנטרופונים מזוהה עם דומת אלג) 14:כה' בר (אלע דומה נמנה ברשימת בני ישמ132

 .371–370: 2004'  סומרסט ובוסורת;403–402: 2004צווימר : ראו. ערב
 .143: 1989 ברטלט :ראו 133
 .12: 2001 קלאי :ראו 134
 .8–6:ד"תשל, משל: ראו 135
 .154: 1936 גליק :ראו 136
 .50–47: 1991דרסי  ;49:ג"תשל ;114:א"הרן תשל; 7:ל" תש;44:ך" אהרוני תש;76–74: 1884טרומבול : ראו 137
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, פורש זה למרות נתון מ138.)1איור (אמורי ה לעבר הר הילהר שעיר והשניהאחת , התפצלו

הפרידו רוב החוקרים בין הדרכים וזיהו את דרך , המתחייב מהבנת המונחים הגיאוגרפים שבפסוק

 היחידים שקראו לאותה הדרך בשני 139.הר האמורי ודרך הר שעיר כשתי דרכים שונות לכל ארכן

יתכן כי ריבוי השמות נגרם על ידי ': הראשון אף הוסיף 140.הראל ואילן, ת היו רותנברגהשמו

 ובאותו כיוון  אך גם הוא לא הציע הסבר מדוע אותה הדרך141,"כיוון מבטו"המספר או " כוונת"

  .זכתה בשני שמות, מחורב לקדש ברנע, תנועה

 נראה כי הבדל השמות נובע ,ראינו כי מקומו של הר שעיר הוא ממזרח לערבהשמאחר 

 מתאר מסע אשר עבר בקדש ברנע בדרכו ראש הפרק 142:מההבדל הספרותי בין שני חלקי הפרק

 עוסק)  ואילך6:א(המשך הפרק .  דרך הר שעיר-קראת הדרך נולכן ) 145–143:להלן(להר שעיר 

  143).7:א ( הוא ארץ כנעןכאשר מגמת המסע עדיין הייתה הר האמורי, אירועי יציאת מצריםב

ולכן , מתוך נקודת המבט של יוצאי מצרים נמצאת קדש ברנע על הדרך מחורב אל הר האמורי

  144. דרך הר האמורי- את הדרך  מכנהמשה

מספר לנו , עם היוודע העונש על חטא המרגלים - )44:א' דב ('חרמה עד בשעיר אתכם ויכתו'

כשל וההעפלה הפכה  ניסיון זה 145).45–39:יד' במ(  על ניסיון לשינוי הגזרה על ידי פלישה לארץי"ס

 בצמוד לסיפור המרגלים מקובל  וסיפור המעפילים מופיעהואיל). 45:שם ('עד החרמה'למפלה 

 למלחמת נוסף הקשור נתון גיאוגרפי פיעד מו"סב 146.לשייך גם אותו לאירועי קדש ברנע

יש ללמוד , לכאורה). 44:א' דב(' בשעיר עד חרמה': המפלהם  מציין את מקוהסופר. המעפילים

 אך כבר ראינו כי 147. סמוך לקדש ברנעד מיקומו של הר שעיר צריך להיות"לדעת ס כימתוספת זו 

 את להסביר יש לכן). 25–24:לעיל ;2–ב1:ב' דב(ד ממקם את הר שעיר ממזרח לעמק הערבה "ס

  .ד"ס בתוך המחלוקת

–19:שם (ן פרשת המרגלים שבקדש ברנע בי) 44–41:א' דב ( סיפור המעפיליםד מיקם את"ס

                                              
בל 'אשר זיהה את שעיר בג,  המוקדמת של צבי אילןלכן יש לדחות את הצעתו ;27הערה , 230:ט"תשמ, קלאי: ראו 138

 :ראו. לכיוון קדש ברנע) בל שעירה'ג(שעיר ) through( וסימן דרך ההולכת מסיני דרך ,שעירה שבדרום מזרח סיניא

 .77:1970אילן 
 ;א301 –ב 300:ב/ט" משל תשל;52:ח" הראל תשכ;7:ל" תש;44:ך" אהרוני תש;83–74: 1884טרומבול :  ראו139

 .161: ט"תשמ,  קלאי;56–45: 1987אקסלסון 
גם הרן הבין כי שני השמות מתייחסים לאותה . 56:מ" אילן תש;52–51:ח"הראל תשכ ;106:ז"רותנברג תשכ: ראו 140

 .17הערה , 124:א"ן תשלרה: ראו. ך ראה בכך סתירה בלתי פתירההדרך א
 .106:ז"תשכ, רותנברג: ראו 141
 .161:ט"קלאי תשמ: ראו. בצורה דומה קבע כבר קלאי את הבדל השמות בין הדרכים 142
 ד"בס. 153: 1968 נות: ראו. אמורי במונח א"ס ואילו כנען במונח משתמש י"ס. מקבילים מונחים הם ואמורי כנעני 143

 .זה לצד זה יםהמונח שני את למצוא ניתן
 .95:ז"רותנברג תשכ: ראו. נראה כי לכך התכוון רותנברג בהפרידו במפת הנגב את דרך הר שעיר מדרך הר האמורי 144
 יחסים אותםיהמ ָּבֶדןנראה כי צדקו נות ופרידמן ולאחרונה גם ) 140–137(להלן . א"הרן מיחס את הפסוקים לס 145

 .151: 2007 ָּבֶדן ;226:ה"פרידמן תשנ ;273: 1968  נות;132:א"תשל, הרן: ראו. י"לס
 .44: 1989  ברטלט;77: 1965 ניומן ;112–111: 1950 ראולי ;153: 1936 גליק: ראו 146
 ;7–5:א1969 ברטלט ;232: ל"תש,  ליוור;258–257: 1959  סימונס;124:ך"תש,  גליק;283–282: 1933אבל : ראו 147

 .291: 1981 וייפרט ;14: 1992 ;44–43: 1989
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מהעובדה כי הסופר הדבטרונומי הוסיף לסיפור ). 46:שם( לבין הישיבה הארוכה בקדש )40

 במסלול המסע  לא בקדש ברנע אלא ניסיון ההעפלההמעפילים את שעיר ניתן ללמוד כי לדעתו היה

  .י שבידינו" מסורת זו לא השתמרה בס. שבסיני לעבר קדשמקדש ברנע

ונראה , )απο Σηειρ ('שעיר עד חרמהמ':  מופיע נוסח שונה במקצת לדבריםבתרגום השבעים

, )17:א'  שו;15:יב' יה(כיוון שחרמה שייכת לערי הנגב  148.כי התרגום הבין את חרמה כשם מקום

במבט ראשון  הפסוק בנוסח המסורה נראה 149.היו שלמדו מתרגום השבעים כי גם שעיר נמצא בנגב

במצב זה יש להעדיף את הנוסח .  לתיקונו של הפסוקכניסיון נראה כפסוק סתום ונוסח השבעים

' עד החרמה'אך נראה כי , אמנם יש וחרמה מופיע כשם מקום. 'שעיר עד חרמהב': הסתום

 לנוסח מתאים זה פירוש 150.'עד שהחרימום'שבפרשת המעפילים אינו מינוח גיאוגרפי אלא משמעו 

 הר לש מיקומו על מחרמה ללמוד אין זה הסבר לפי. דברים בחומש והן במדבר בחומש הן המסורה

  .שעיר

  

בני שמעון ישבו מאחר ש -) 42:ד א"דה ('מאות חמש אנשים שעיר להר  הלכו  שמעון  בני  מן'

 באותה מידה של כי נראה  אך152. היו שמיקמו את הר שעיר שבפסוק זה בהר הנגב151,המערבי בנגב

  .ניתן להבין את הפסוק כמתייחס לשטח שממזרח לערבה הצדקה

 כי המקום שימש מקדש התגלו כתובות וציורים היכולים לרמז ד שבצפון סינירּו'גת עַ נתילַ ּוּכב

ובות המזכירות תומספר כ" יהוה שמרנ" בין הכתובות ישנה אחת המזכירה את 153.לעוברי דרכים

 כמכוונת היש לפרשו נוסע שהגיע משומרוןל, כנראה,  שייכתשומרון'  הכתובת ה".יהוה תמנ"את 

כתובות  ראה ב155,ממקם את אדום הקדומה בנגבל הֶש ֶמ  154.שרגילים לעבדו בשומרון' לה

 מופיע בשתי הוראות שם זה 156. כי האתר עצמו הוא תימן שבאדוםלתימן הוכחההמתייחסות 

' יה ( שהוא גם טופונים באדום)11:לו' בר ( ונכדו של עשו157)18:כו' שמ(שם נרדף לדרום : עיקריות

הטופונים מופיע בנבואת ירמיה כשם נרדף  ).9:א'  עו;12:א'  עמ;13:כה'  יח;20, 7:מט'  יר;1:טו

ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות ':  לבצרה הוא קשורבנבואת עמוסו) 20, 7:מט' יר(לאדום 

הייתה בירת ) 12:א'  עמ;22, 13:מט'  יר;1: סג;6:לד' יש(בצרה  יש הסוברים כי). 12:א' עמ(' בצרה

 158.אות עם בוצירה שמדרום לטפילה שבדרום עבר הירדןאדום והיא מזוהה במידה רבה של וד

                                              
 .44 הערה, 31–30: 1895 דרייבר :ראו 148
 .115:ג"תשמ, מןנא: ראו 149
כך גם מתקבל מטעמי . 111: 1992 קלאי ;115:ג"תשמ,  נאמן;233:ל"תש,  ליוור;45:יד' על במ, עזרא אבן: ראו 150

 .חרמה המקרא היוצרים הפרדה בין שעיר לבין עד
 .101–100: 1984 ;200: 1980 רייני ;126:ג"תשמ, נאמן: ראו 151
 .6: 1969 ברטלט ;18:ז"תשמ, רייני: ראו 152
 .א/ז"תשמ, ל" הנ;1992, משל: ראו 153
 .46: 1982 ביק ;19, 9: 1982 אמרטון :ראו 154
 .175 :1995 משל :ראו 155
 .1ז" תשמ;1992, משל: ראו 156
 .ועוד 16 ד ש"שה ;6 מג' יש ;3 יב' יהו ;10 ב' במ וכן 157
 . 190–189: 2000 מקדונלד ;2–1: 1995אדלמן  ;104–101: 1992 ביינקובסקי ;46–45: 1989 ברטלט ;רייך בצרה: ראו 158
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 וכך גם חוקרים בני 159,את תימן בסמוך לבצרה) Eusebius(בהתאם לכך מזהה כבר אוסביוס 

ת נתילַ ּומאחר שהטופונים תימן אינו מכוון לּכ. רוד כתימן' לכן אין לזהות את כונתילת עג160.זמננו

שרגילים '  ה-הה  בצורה זן כתובות תימן כמקבילות לכתובת שומרון ולהביניש לראות את, דרּו'געַ 

 הוכחה למציאות המהוו, דרּו'געַ ת נתילַ ּוכתובות מּכה 161.שרגילים לעבדו בתימן' לעבדו בשומרון וה

  162.נ" סביב שנת שמונה מאות לפסה יהודאים או שמעונים בתימן שממזרח לערבה-' עובדי ה

 אותו קושרת' ומהם '- בפסוק הראשונה המילה). 42:ד א"דבהי (לפסוקנו נחזור ועתה

 א"דה (ניםוהמעֹו חם בני, הגיא, גדור: זכריםמו שבהם הקודמים בפסוקים יהודה בני להתיישבות

 הר שבדרום קדור לחבל כמתייחס )Musil (מוסיל פירש 39 שבפסוק גדור מבוא את). 41–39:ד

 164.לפטרה שממזרח מעאן העיר בשם השתמר המעונים של שמם כי טען הוא כן כמו 163,שעיר

 היום עד והנקרא לפטרה המוביל הנקיק הוא הידיעה א"בה' הגיא'ל המתבקש הזיהוי לפיכך

 והמכלול ,'גדור 'ולא) Γεραρα ('גרר 'בפסוק הגורס השבעים שתרגום אלא. הגיא כלומר סיקאל

 זה לאזור כי נראה לכן. הנגב למערב יותר מתאים חם בני את גם הכולל האתרים ארבעת של

 וראה והמעונים חם בני, הגיא, ררגל שעיר הר תא צרף נאמן 41.165–39 בפסוקים הדברים מכוונים

 ההתיישבות התרחבות של תיאור אהר 42–39 בפסוקיםו בנגב נמצא שעיר הר כי הוכחה בכך

 בשתי מדברים שהפסוקים אפשרות קיימת כי אפעל ציין לעומתו. דהיום הנגב בתחום ראליתהיש

 ממזרח הוא שעיר הר של מקומו כי שראינו מאחר 166.שמעון שבט של שונות התפשטות פעולות

 167,הדרומי הישוב התרחבות של טרוםהספק כל את לנו נותן הפרק כי להניח סביר, לערבה

 ויינפלד 168.שעיר בהר יהודאית/השמעונית ההתיישבות ועד הנגב במערב היהודאית מההתיישבות

 להכות כדי ואפרים יהודה כוחות איחוד על המדבר הנביא ישעיהו בדברי גם זו התרחבות ההיז

 משלוח ומואב אדום קדם בני את יבזו יחדו, ימה פלשתים בכתף ועפו': ובמזרח במערב באויביהם

  169).14:יא' יש(' משמעתם עמון ובני ידם
  

 רמת שבדרום בלי'אלג אזור הוא, Γεβαληνή - בגָבל שעיר הר את מיקם )Eusebius( אוסביוס

-eš שראא היום נקרא, ּךּבַ לשּו שמדרום שטחה, גבל מאזור חלק והנה 170).23, 3 יםאיור (רדןהי עבר

                                              
 .9–7שורות , 102 ;23–18שורות , 96: אוסביוס אונומסטיקון ,Θαιµάν 'תימן': ראו 159
 .11–10 :1995אדלמן ;1969 וו-דה :ראו 160
אמרטון נטה למסקנה זו אך בסופו של דבר נמנע מההקבלה בין כתובת שומרון לכתובות תימן כיוון שהיה לו קשה  161

 .19, 10: 1982 אמרטון: ראו. באדום', עובדי ה, לקבל קינים או נוודים אחרים
בחפירות בצרה נמצא שבר קערת  .1577:1992, משל: ראו .רוד כפי שקבע חופר האתר'זה התאריך לכונתילת עג 162

בצרה היתה שקערה זו מלמדת  .249:בצרהרייך : ראו נ"לפסה' ט-המאה ה פאיאנס מצרית ועליו שרידי כתובת מן

 לכן אין מניעה לראות את תימן .נ"לפסהסביב שנת שמונה מאות רוד 'מיושבת בזמן שנכתבו הכתובות בכונתילת עג

 .רוד כמכוונות לאדום שבעבר הירדן'שבכתובות מכונתילת עג
 .246: 1926 מוסיל :ראו 163
 .244–243: 1926 מוסיל :ראו 164
 .265–269:ז"תשמ,  נאמן;230–228:ב"תשל,  תדמור;7הערה , 108:ד"תשי,  אהרוני;109:ט"גרינץ תשכ: ראו 165
 .53:א"תשל אפעל: ראו 166
 .94–97:ט"תשנ, קליין: ראו, ת של התפשטות בני שמעון ובזמנהודיון נרחב בהיסטורי 167
 .לאדום תמורה הם הימים שבדברי שעיר הר/שעיר כי העובדה על הצבענו) 25–24 (לעיל 168
 148–147:ב"תשנ, ויינפלד: ראו 169
 .Σηειρ' שעיר', 24–23 שורות, 150:אונומסטיקון אוסביוס: ראו 170
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Šarā) 3 איור(. ושעיר דהיום אשרא בין קשר ייתכן האם Se'ir סטרקי? המקראי) Starcky( הוכיח 

. צלילי קשר – אחר קשר ייתכן השנים בין אך 171.השנים בין קשר כל אין פונטית מבחינה כי

 מופיע הז שטופונים נראה 172.שרא ששמו אז'החיג בצפון הררי רכס ציין )Ryckmans (ריקמנס

 הליכה יום של במרחק ,אז'החיג בדרום םמה האחד 173.הנבטי בעולם נוספים מקומות בשלושה

 כי ניחוה ערב חוקרי Dhū’l-Šarā.174 שרא-דהואל הנבטי האל קשור היה ואליו, ממכה דרומה

 טופונימים בגלגול המוכרות התופעות אחת 175.מקודש הר אף ואולי הר היא שרא המילה משמעות

 תוך וזאת ,ומוכר מובן ערבי שם שמתקבל כך השם שינוי היא הערבית לשפה המקומית מהשפה

 םבהצביע שראאב שעיר את זיהו )Wenning (וונינג וגם )Knauf (קנאוף 176.המקורי הצליל שמירת

   177.השם צליל השתמרות על

ולּו  מצאנו לא. בנגב שעיר הר/שעיר למיקום כהוכחה שהובאו הפסוקים על עברנו זה בסעיף

 לעומת זאת מצאנו .בנגב או בסיני, מחייב את מיקום הר שעיר ממערב לערבההנתון מקראי אחד 

 עבר בדרום נמצא שעיר הסופר של הגיאוגרפית בתפיסה כי בבירור המראים פסוקים ישנם י"בס כי

 אחרי ולעקוב להמשיך ניתן כי ראינו .כ"שבס מיםיובאנטרופונ ד"ס בפסוקי גם הדבר כך. הירדן

 התרגומים ,הדבטרונומיסטית הספרות ,הקלאסיים הנביאים דרך הירדן בעבר שעיר מיקום

 מתפרשים בשעיר העוסקים הפסוקים כל כי ראינו כן כמו. )Eusebius (סביוסוא ועד הארמיים

 הר/שעיר של ומקומ זה כי ספק של צל ללא לקבוע יש לכן. הירדן בעבר שעיר מיקום לפי היטב

 שמדרום שראא באזור השתמר שעיר השם צליל .מקראית והבתר המקראית הספרות בכל שעיר

 לפיכך .שעיר המקראי שמו את למקום נתן ,שכנראה תיכוני הים היער שרידי גם נותרו בו ּךלשוב

 כל בסקירת כי לציין יש. ביניהם קשר כל ואין ,ברנע קדש לבין שעיר בין גיאוגרפי מרחק יש

  .שעיר הר/לשעיר המתייחס א"ס של אחד פסוק ולּו מצאנו לא ,שעיר זכרמו בהם הפסוקים

  

                                              
 .986: 1966 סטרקי: ראו 171
 .247–246: 1965 ריקמנס: ראו 172
 .23 הערה, 75, 39: 2008 מעוז: ראו 173
 .103, 94: 2002 קינג ;246: 1965 ריקמנס ;51: 1897 וולהאוזן: ראו 174
 .986: 1966 סטרקי ;51: 1897 וולהאוזן: ראו 175
: ראו. פלה – פחל כדוגמת, כנענים לטופונימים יווניים שמות בבחירת גם מוכרת זו עהתופ. 22:'שם 'רייני: ראו 176

: ראו .ועוד הרטוב – ערטוף, אוני גיא – אעונה'ג: בעברים ערבים טופונימים בהחלפת גם נהגו כך. 1310:'חלפ' סמית

 .10:ה"תשס זיו
 .149–146: 2003 וונינג ;1073: 1992 קנאוף: ראו 177
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  אדום. 2ב

, 23:כ' במ(נמצא על גבול אדום ) 37:לג, 22:כ' במ(ר ההר הנמצא במרחק תחנה אחת מקדש הֹ

 מוזכרת ֻאֻדמֻ  )EA 256:24( עמרנהאלבמכתבי . לפיכך עלינו לזהות את מקומה של אדום, )37:לג

Udumu .אולברייט הציע לראות במכתב זה הוכחה לקיומה של אדום כבר בסוף המאה הארבע-

 178.רת במכתבי אלעמרנהאך נראה כי הכוונה לעיר בבשן ואילו אדום אינה נזכ, נ"עשרה לפסה

 כי ומקובל', קוס 'התיאופורי המרכיב את כולל 179,קוסמלךו קוסגבר ,שנים ממלכי אדוםשמם של 

 של זמנו בת מכרנך טופוגרפית ברשימה כי הראו וקנאוף עודד 180.האדומי הלאומי האל של שמו זה

ההזכרות  181.שבטים ובשמות םמיבטופוני' קוס 'המרכיב של הופעות ארבע לפחות יש', הב רעמסס

 182. של אדום ולמקומה כל נתון למהותהות מספקןומות של אדום והאל קוס אינדהמצריות הק

 פפירוס. נ"לפסה'  בהגיענו לסוף המאה היג מעט יותר אור על אדוםהמקורות המצרים שופכים

 להניח סיימנו] אשר[ב': השוסים שבטי של כארצם אדום את מזכיר )Anastasi ('ו אנסטסי

 בפפירוס מופיעה אדום 183.']…[ נפתח) ר(מ אתמבצר לעבור אדום של" שאסו "השוסים למשפחות

 לכן 184. - המציין עמים או שבטים 'הממיין 'ולא עם,  - זרות ארצות המציין ממייןה עם זה

 השטח הרי, גיאוגרפי באזור מדובר אם 185.אתני ולא גיאוגרפי מושג הנו אדום זו בתקופה כי נראה

 הרי של ביהמער במדרון האדומות החול אבני מחשוף הוא אדום לשם המתאים באזורנו היחיד

 כי להניח יש, האזור באותו יותר מאוחרת בתקופה לנו מוכרת אדום וממלכת הואיל 186.ירדן דרום

 קודם עוד ,וכנראה' היג המאה בסוף כבר המצרים מתכוונים אליה אדום ארץ של מקומה גם זה

  .נ"לפסה' היד במאה

 אלה Aribu(.187 (ערב כי מלכוון כנגד) נ" לפסה627–668(מסעו התשיעי של אשורבניפל 

פרטי המסע ממקמים .  בספר המזרחי של האימפריה מדמשק ודרומה עד אדוםיםשבוימתוארים כ

  188.בתחומי ממלכת ירדן של ימינו, את אדום יחד עם עמון ומואב

                                              
 ..333:ה"תשס רייני-כוכבי ;14: 1943 אולברייט: ראו 178
–137: 1989 ברטלט ;291: 1958 רד'פריצ: ראו B.56 מנסרה אסרחדון. ואשורבניפל אסרחדון בימי מוזכר קוסגבר 179

 מימי ברשימות מוזכר קוסמלך. 139–138:שם, ברטלט ;294: 1958 רד'פריצ: ראו BII.28 מנסרה אשורבניפל .138

 .128: 1989 ברטלט ;282: 1958 רד'פריצ: ראו. 'הג פלאסר-תגלת
 .120: 1995 דירמן:ראו 180
) …qs (קוס קורא הוא שם, נסוסימ של 13 רשימה על דבריו את מבסס עודד. 1984 קנאוף ;1971 עודד :ראו 181

 לכל ומסכים 8 טופונים של בקריאה עודד על חולק קנאוף .158: 1937 סימנס: ראו. 21ו, 13, 9, 8, 7 םמיבטופוני

: ראו. הירדן בעבר האדומים להופעת קודם וזמנה בערב מקורה' קוס'ב האמונה כי הטוענים חוקרים יש .השאר

 .1977 רוז ;48–47: 1893 ּבּוהל
 .27a: 1992 קיטשן :ראו 182
 שוסים -" שאסו" בסוגית נרחב דיון .א27: 1992 קיטשן ;184:ל"תש, מטמל ; British Museum ESA 10245: ראו 183

 .201–195:להלן: ראו, )20:יז ב"מל ;16–14:ב' שו(
 .108: 1995 קנאוף: ראו 184
 .2: 1995 אדלמן ;28: 1972 ברטלט :ראו 185
 .שם, אדלמן ;שם, ברטלט :ראו 186
 .298–297: 1958 רד'פריצ :ראו 187
 של מימיהם אשוריות בכתובות פעמים תשע מוזכרת אדום .149–147: 1984 אפעל ;139 :1989 ברטלט ;שם: ראו 188

 שניהל כמי מוזכר האחרון רק אך. ואשורבניפל אסרחדון, סנחריב', הב סרגון', הג פלאסר תגלת', הג ניררי-אדד

 .1 שורה, 151' עמ: 1993 הורוביץ :ראו. אדום לתוככי מלחמה מסע
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 552( מוזכר מסע מלחמה לארץ ַּאמר) נ" לפסה555–539(נאיד מלך בבל בכרוניקה של נבּו

 מחלוקת התקיימהבמשך שנים . du-um-mu-[…]:  של הכרוניקה ניתן לקרוא17בשורה ). נ"לסה

או בעיר אדומטו ) Adumu(האם מדובר בה בארץ אדום : לגבי ההשלמה הנדרשת לשורה זו

)Adumatu.(189מונומנטאליהתגלו תבליט , פילהסלע שממזרח לבוצירה בתחום ָט  בקלעת,  והנה 

 הכתובת מכריעה את המחלוקת בכך שהיא מוכיחה כי נבונאיד כבש את 190.וכתובת של נבונאיד

 גרייסון) Smith(סמית  השלמת הכתוב שהציעו לכן יש לקרוא את הכרוניקה לפי ו,דרום ירדן

)Grayson( ּבֹוליוו) Beaulieu( : ארץ אדוםuruA-du-um-mu.191  מוכיחה כתובת נבונאיד לענייננו 

   .כי אדום אליה התכוונו הבבלים ממוקמת בדרום עבר הירדן

הזכרנו  192.'[ ]מלך א[ ] לקוסג': ה נמצאה טביעת חותם ובה הכתובתביאראלם בחפירות אּו

ביארה אל לפיכך יש לשחזר את הטביעה מאום 193. כי אחד ממלכי אדום היה קוסגברלעיל

 מציאת טביעת חותם זו של מלך אדום באזור פטרה מחזקת את זיהויה 194.']דם[מלך א] בר[לקוסג'

  .של אדום בדרום ירדן

נ "ז לפסה– את אדום הקלאסית במאות טיש למקם, המקורות האשוריים והבבלייםלאור 

  .נ"לפסה'  במקורות המצרים כבר בסוף המאה היגמהות השם אזור זה תואם את .ממזרח לערבה

 היו שראו את ראשית , בעבר הירדן אדום הקלאסית מיקוםמרות הנתונים הברורים עלל

  :סס את עמדתו על שני אדניםמב שהוא כ זוטענה ב תמךתקופה מסוימת נאמן 195.אדום בנגב

196.נ"עבודותיו של פינקלשטיין שתארך את יישובי הר הנגב למאה האחת עשרה לפסה  .א
 

לפי ספר מלכים נכבשה אדום על ידי יואב שר : הדדמסקנותיו מסיפור כיבושי דוד ומרד   .ב

דד בראשית ימי  והייתה למדינה ואסלית עד מרידתו של ה197,)16–15א יא "מל(צבא דוד 

מלמדת לדברי נאמן כי באדום ' מזרע המלך' היותו של הדד 198).22–17:שם יא(שלמה 

-אם לא קודם לכן כבר במאה האחת, התקיימה ממלכה שושלתית מסודרת כבר בימי דוד

באדום הקלאסית כל סימני ישוב שניתן לתארכם  לטענת נאמן לא נמצאו 199.נ"עשרה לפסה

 אין בנמצא כל סימן לארכיטקטורה ובכל .ימי דוד ושלמה - 1'ב–'תקופות הברזל א ל

היכולים להצביע אולי על מספר מועט של ישובים קטנים , השטח נאספו רק מעט חרסים

                                              
 1976 לינדסיי ;111–104: 1975 גרייסון ;1925 סמית ;294: 1925 אולברייט: ראו 189
 .ב"תשס יטל'ואוצ רז, רז ;1997 וגוגול דאליי: ראו 190
 .166: 1989 ּבֹוליו ;105 :1975 סוןיגרי ;1925 סמית: ראו 191
 .XXIIB לוח, 399: 1966 בנט: ראו 192
193 qa-us-gab-ri 139–137: 1989 ברטלט ;294, 291: 1958 רד'פריצ: ראו. 
 .400 :1966 בנט: ראו 194
 ;149–147:ד"תשל משל ;1 מפה, 125' עמ ובעיקר, 143–113:א"תשל הרן ;50–49:ז"תשט ברסלבסקי: ראו 195

: 1988 פינקלשטיין ;44, 9 הערה, 24: 1959 סימונס ;7 הערה, 128:ט"תשל עיטם ;36–35:ס"תש ;28–27: 1ט"תשל

251. 
 .86:א1992 נאמן ;248–245 :1988 פינקלשטיין: ראו 196
 ב"שמ: גם ראו. האדומים חללי במספר או המפקד של בשמו מזה זה השונים וריאנטים בארבעה מוזכר הכיבוש 197

 .73–72:א1992 נאמן ;13–12:יח א"דה ;2:ס' תה ;14–13:ח
 .1976 ברטלט  ;77–74:א1992 נאמן: ראו 198
 .76–75:שם, נאמן: ראו 199
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 .ת בהר הנגב בפריחה יישובי זו לעומת זאת מאופיינת תקופה200.קצרי ימים

  201.בהר הנגב, ידי דוד שנכבשה על, לכן הציע נאמן לזהות את אדום

סיפור נצחונו של דוד על , אפילו אליבא דנאמן, כיום. נכתבו הדברים נשחקו שני האדניםמאז 

 ;7:ב יד"מל(האדומים אינו אירוע היסטורי אלא השלכה של מעשה נצחונו של אמציה בגיא המלח 

 כי סיפורי המרידות נגד המלך )Edelman (הראתה אדלמן,  במקביל202.לימי דוד )11:ב כה "דה

 גם 203.הנם סיפורים שמטרתם תיאולוגית ובסיסם ההיסטורי רעוע, וביניהם מרידת הדד, שלמה

ותם למאה העשירית וכיום אפילו פינקלשטיין מתארך א, לגבי תיארוך ישובי הר הנגב חל שינוי

  . למקם את ראשית אדום בהר הנגבבניסיוןכך אין ממש  כיוון ש204.נ"לפסה

 על  אשר הצביע,לֶש ֶמ  בנגב הובא על ידי  הקדומה היהכי מקומה של אדום לקביעה  אחרנימוק

בבסיס דעתו של  205).16:כ' במ(' הנה אנחנּו בקדש עיר קצה גבּולךו': הצהרת משה למלך אדום

משל אמנם שייך פסוק . סוק היא קדש ברנע שבצפון סיניפזכרת במול עומדת ההנחה כי קדש הֶש ֶמ 

המורה כי הוא נכתב בזמנה של אדום  אך הסיפור מכיל נתון כרונולוגי ,'אדום הקדומה'זה ל

' במ(' דרך המלך'בפניית משה למלך אדום כלולה הבקשה ללכת ב. הקלאסית או אף מאוחר לכך

.ḫarrān šarri  תרגום לעברית של המונח האשורי שמה של דרך זו הוא).17:כ
 נתון זה מהווה 206

כתב לפני ידהיינו הסיפור לא יכול היה לה. לכתיבת הסיפור) terminus post quem(תיחום תחתון 

כשהכותב מתייחס . נ" לפסהשמינית האשורי על ארץ ישראל בסוף המאה ההשלטוןהשלטת 

קיימת רק בדמיונם של מספר  הקדומהיד על אדום אדום שבזמנו ואינו מעלאדום הוא מתייחס ל

  ? האם ניתן לייחס את הפסוק לכותב מאוחר ולמציאות מדינית מאוחרת.חוקרים

 207.'סאטראפיה של אדומיאה'לח נמצא במסיציליה ציין כי ים המ )Diodorus( דיודורוס

נראה כי יש להקדים את הקמת אדומיאה כבר ולכן , סאטראפיה הנו מונח אדמיניסטרטיבי פרסי

מפקד המצודה לשלוח אנשים ,  מערד נדרש אלישיב24 באוסטרקון 208.ן פרסלתקופת שלטו

                                              
 .73:שם: ראו 200
, ראו. הנגב בהר אשר לאדום מכוונים באדום דוד כיבושי כי קבעו אשר, ופינקלשטיין עיטם, ֶמֶשל: לנאמן קדמו 201

 'במ (משה דברי לע טיעוניו את ביסס וֶמֶשל זו לקביעתם מוקיםינ הביאו לא ופינקלשטיין עיטם. 195 הערה: לעיל

 .)16:כ
 לנחל ממערב אדומים של גדולות קבוצות ישבו ראשון בית ימי משךב כי סובר עדיין נאמן .179: 1996 נאמן: ראו 202

 הדרומי הגבול כי והוכיח זו מעין טענה בדחיית בהרחבה עסק ברטלט .33: ו"תשס ונאמן ליסובסקי: ראו. הערבה

 אדומים היו לא כלל כי מכך יוצא. לה מדרום ולא שבע בבאר היה ראשון בית ימי בסוף האדומים התיישבות של

 .1999 ברטלט: ראו. הנגב בהר
 .183–179:א1995 אדלמן: ראו 203
 פינקלשטיין :ראו 1467.1069 צ"נ אלמשאש רבת'ח – משוש תל של המקומי לשליט אלא שלמה או לדוד לא אמנם 204

2002 :114 ,116. 
 .175 :1995 משל: ראו 205

, נאמן: ראו). EA 199:10–13 (עמרנה מארכיון היא ḫarrān šarri המונח של ביותר הקדומה ההופעה 206

 ועד) לערך נ"לפסה 800(' הג ניררי-אדד מימי מופיע והוא האשורי המינהל במערכת יותר נפוץ המונח. 198:ה"תשל

 והערה, 183–182: 1970 עודד ;108: 1956 אופנהיים ;43–42: 1966 ויידנר ;101: 1992 ריינר: ראו. הפרסית התקופה

 .הביבליוגרפיה באיתור לי סייע אשר אונא-רוכיב לאמיַתי נתונה תודתי. 1980 קסלר ; 41

 .XIX 98:1 :דיודורוס :ראו 207
 .22:ד"תשמ יונה-אבי ;171 מפה, 109:ד"תשכ אהרוני ;236: ג"תשל שטרן: ראו 208
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מה כי פעולות ההגנה של ממלכת יהודה לא  דו209.'פן תבא אדם שמה'מת נגב ולחזקה לר) חיילים(=

 מכתב שכתב פקיד אדומי גבוה למפקד האדומי של  ועליונשאו פרי ובחורבת עוזה נמצא אוסטרקון

 עדות ברורה לשלטון אדומי , חופר האתר,אריה-אוסטרקון זה מהווה לדעת בית. המצודה

 רמזים לנוכחות 211.לפלישה אדומיתבערד  6את הרס שכבה  גםייחס  )Rainey (רייני 210.במקום

 212,אדומית בדרום יהודה אפשר למצוא במקדשי קיטמית וחצבה שחופריהם הגדירום כאדומיים

 גם התעודות וטביעות 213.)8איור (תחומי הנגב בים נוספים וכן בקראמיקה אדומית שנמצאה באתר

 350 של כמחקר 214.החותם שזמנן מסוף תקופת הברזל ועד התקופה הפרסית מחזקות השערה זו

בעוד בהר . מופיעים בתעודות אלו מראה מתאם גבוה בין השמות ואזורי הארץהשמות פרטיים 

 רוב השמות הם  לירושלים ועד באר שבע וערדםדרושמהמרכזי רוב השמות הם עבריים הרי 

  215.אדומיים וערביים

 עוד לפני חורבן סוברים כי ממצאים אלו מורים שמזרח הנגב נפל בידי אדוםהחוקרים ישנם 

ל הרשעה בספרות  אותה לסמך בכיבוש הבבלי ובחורבן יהודה הפאדוםחלקה של . בית ראשון

התאריך המדויק  216.הילה בחורבן ירושלים יוחסה לאפילו השתתפות פעו ,הנבואית המאוחרת

 ברור אך סביר להניח כי אם אכן השתלטו האדומים על אינולנפילת יישובי מזרח הנגב בידי אדום 

  . זה במקביל לכיבוש הבבלי או בסמוך לוהנגב היה

 משתקפת בדברים ,של כיבוש הנגב בידי אדום,  סבר כי מציאות מאוחרת זו)Bartlett (ברטלט

 'במ(' קצה גבולךוהנה אנחנו בקדש עיר ': אדום המושמים בפי משה בסיפור המשלחת למלך

יא קדש ברנע המזוהה כי קדש שבפסוק ה, ד שלוהנחת היסו ל בהתאםזאתהוא קבע   217.)16:כ

 עוד לפני, א שנכתב בזמן הבית הראשון"הפסוק שייך לס נראה כי )82–81 (להלן. אתדירַ בעין אלקֻ 

 גם הנחת היסוד על שלטון אדומי הסמוך ,כךמעבר ל. ההשתלטות האדומית המשוערת על הנגב

 היסטורית וזאת -אות הארכיאולוגית נוגדת את המצי מוטלת בספק שכן היאאתדירַ לעין אלקֻ 

  :מהסיבות הבאות

 גבולו הדרומי של המחוז הגיע עד באר שבע 218.עיקרו של מחוז אדומיאה היה באזור חברון -

                                              
 .48–51:ו"תשמ אהרוני: ראו 209
 .38–39:ו"תשמ אריה בית: ראו 210
 .25:ז"תשמ רייני: ראו 211
 .א1995  ;1995 ;ז"תשנ וישראלי כהן ;א1995 ;ז"תשנ אריה-בית: ראו 212
 .1995 אריה בית ;1985 2מזר :ראו 213
. וקטמית ערוער, מלחתה תל עוזה חרבת, שבע באר, מערד חותם וטביעות אוסטרקונים, דליה מואדי הפפירוסים 214

 .13 הערה, 111 ;11 הערה, 110: 1998 אפעל: ראו
 קבע הוא מדויק שאינו הציטוט סמך על .אפעל את בצטטו מדייק אינו ברטלט .115–114, 111–110:שם אפעל :ראו 215

 ברטלט: ראו. ויהודים ארמים, פניקים, ערבים עם יחד המקומית מהאוכלוסייה כחלק אדומים ישבו באדומיאה כי

1999 :106. 
 ;1898 טורי  ;15 :1ז"תשמ, נאמן ;21: ד' אי;7: קלז' תה;4–2:י א' מל; א' עו;לה ;14–12: כה' יח;22–7: מט'יר: ראו 216

 עוד לאדום השנאה  .10–8:ב"תשנ כוגן ;1982 ;34: 1972 ברטלט; 31–30: 1977 רוז ; 386, 378–377: 1971 מיירס

 12–10:ב"תשנ כוגן ;1972 קרסון: ראו. שני בית בימי וגברה הלכה
 .15: 1992 ברטלט :ראו 217
 .111–106: 1999 ברטלט :ראו 218
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  219.)8איור (את דירַ לקֻ עין א/ומעולם לא גבל בקדש ברנע

  220.את הפריד אזור שליטה ערבידירַ עין אלקֻ /דומיאה לקדש ברנעבין א -

גם אם הייתה בידנו הוכחה מוחלטת לשלטון אדומי בנגב לא היה בכך כדי לקרב את אדום אל 

 שבו משובץ,  כי סיפור המשלחת למלך אדום)63 ( להלןנראה, ועוד. את היא קדש ברנעדירַ עין אלקֻ 

אור כל אלו ל. אתדירַ  ואין לו כל קשר לעין אלקֻ עוסק במסע בני ישראל בעבר הירדן, הפסוק הנדון

  .בסיס לטענתו של ברטלטנשמט ה

 גבול מתיאורבהערת הפתיחה ואזנה טענה כי השתלטות האדומים על הנגב היא הגורם לשינוי 

ומילים ' אל גבול אדום' : הגבול נאמרבתיאור .)21:טו' יה (לרשימת ערי יהודה) 1:טו' יה(יהודה 

אל גבול ' :'בנגבה'ברשימת ערי יהודה הוספה המילה . מזרח לערבהמ את אדום שאלו מצינות

 ו להניח כיעלינ יש צדק בטענה זו אם 221.בנגבשמכוון לאדום  ולטענת ואזנה פסוק זה' אדום בנגבה

להערת הפתיחה של רשימת ' בנגבה'הוסיף את  שהסופר וכן כי.  שלטון אדומי בנגבהתקייםאכן 

רסית ולא התייחס למציאות הגיאוגרפית של סוף תקופת הברזל או של התקופה הפ ,ערי יהודה

  .למקומה המקורי של אדום

רון ועד בקעת באר ֶמֶשל הוכיח כי הנגב המקראי השתרע מהמורדות הדרומיים של הרי חב

 בין השאר הוא הסתמך על מחקריו של אהרוני אשר 222.ולא חרג דרומה מבקעת באר שבע, שבע

האחרים כולם ' נגבים'וה' נגב יהודה' ערי יהודה לבין ברשימת' נגבה' הקשר בין מחוז עמד על

שעליה , )21:טו' יה(יהודה ברשימת ערי ' בנגבה'לכן תוספת המילה  223.ת באר שבע וצפונהמבקע

אין כל אזור זה מרוחק מקדש ברנע ו.  שמצפון לבקעת באר שבעמורה על אזור,  ואזנהההצביע

יאור הגבול  מהשוואת תהמסקנכל אם כן אין להסיק .  יהודהובין גבולו הדרומי של שבטבינו קשר 

  .ערי הנגבלתיאור 

 פסוקים 91זכרת במואדום . לינו לעיל את הספקות לקיומולגבי שלטון אדום בנגב כבר הע

הם נתרכז להלן בפסוקים המועטים מ. שמעות גיאוגרפיתלרוב ההזכרות אין כל מ. )2נספח (שונים 

  :ניתן להסיק מסקנות גיאוגרפיות

  פסוק זה השייך לנאום הרביעיהמשכו שלדנו ב) 23(יל לע - )א18:כד' במ ('והיה אדֹום ירשה'

 את הנאום הרביעי יש לשייך  סיפור בלעם נטוע בגיאוגרפיה של עבר הירדן וכיהראנו כי. של בלעם

  .י"לס

 )50–43:א, א( ובדברי הימים )39–31:לו(בבראשית  - 'ואלה המלכים אשר מלכּו בארץ אדֹום'

 הרשימה שבדברי הימים יונקת מהרשימה שבחומש .םמופיעה שורה של טופונימים אדומי

ם בבירור נמצאים בדרום  המזוהי שברשימההטופונימים כל .י"בראשית וזו האחרונה שייכת לס

 הטופונימים שלא ניתן לזהות כי גם סובר , אשר חקר את הרשימה,)Bartlett (ברטלט .עבר הירדן

י נמצאת אדום " לפי סכיגם רשימת המלכים מלמדת , לכן 224. ממזרח לערבהנמצאים את מקומם

                                              
 .115–114: 1998 אפעל ;1995 אריה בית :ראו 219
 .47: 1955 קרוס ;90:1996–91 לוין ;48–49:ז"תשל משל ;246–248:ג"תשל שטרן: ראו 220
 .145–144:ח"תשס ואזנה :ראו 221
 .213–212: 2ב"תשמ נאמן: ראו. זו בדעה תמך נאמן גם .8–6:ד"תשל, משל: ראו 222
 .ז"תשי אהרוני: ראו 223
 .52–45 :1989 ;1965 ברטלט: ראו 224
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  . בעבר הירדן

) 14:יא(ישעיה  .כתוביםבהנביאים ו גם בדברי צאזיהוי מקומה של אדום בעבר הירדן נמ

 חיבור זה של שלושת .מואב ועמון,  את אדוםים בדיבור אחדקושר) 11:מ, 21:כה, 25:ט(וירמיה 

בדומה להם קושר משורר תהילים את אדום עם שבטי ). 41:יא(ספר דניאל ב מופיע גם םעמיה

לכן לפי העמים המופיעים . )7:פג' תה(' אהלי אדֹום וישמעאלים מֹואב והגרים'הערבים בצפון ערב 

  .רדןי יש למקם אותה בעבר ה,יחד עם אדום

 תראומתבספר . ספר דברי הימיםב ההזכרה המאוחרת ביותר של אדום במקרא נמצאת

 והנם 225)ל מאדֹם"י(מון רב מעבר לים מארם בא עליך ה': מתקפה של בני מואב ועמון על יהושפט

סאטראפיה 'בתקופה שה, הדברים נכתבו אחרי גלות בבל). 2:ב כ"דה(' היא עין גדיבחצצון תמר 

 , אינו מזהה את אדום עם אדומיאהבעל דברי הימיםאך , כבר קיימת בדרום יהודה' של אדומיאה

) Eusebius(אפילו אוסביוס  226. כלומר בירדן של ימינו,'מעבר לים' נמצאת אדום ,ולפי תיאורו

  עדיין מודע למקומה של אדום הקדומה והוא מזהה את ארץ אדוםנ"במאה הרביעית לספה

’Ιδουµαια עם מחוז גבל Γεβαληνή 227.)23, 3 יםאיור(ח לערבה שממזר   

  : זה בקביעות הבאותניתן לסכם סעיף

   . בעבר הירדן את אדום הקלאסית ממקמיםהמקורות האשוריים והבבליים -

  .הוא על אזור זה  מורה גםנ"לפסה'  מהמאה היגםי במקורות המצריאדום כשם אזור -

  .את אדום ממערב לעמק הערבהמחייב למקם אין אף פסוק מקראי אחד ה -

  .אזור בעבר הירדןלעם ו אדום הכתוב מכוון למוזכרהפסוקים בהם בכל  -

 הסלעים בצבע ותחילת. השנים במהלך התהשתנ אמנם 'אדום' המושג של המילולית משמעו

 עם וזוהה אתני למושג 'אדום 'הפך בהמשך. לערבה שממזרח הגיאוגרפי לאזור שמם את שנתנו

 חדשה גיאוגרפית משמעות גם המושג קיבל העם על השם החלת עם. זה באזור שהתגבש העם

 אזור על אלא' אדום 'השם הוחל לא מעולם אבל .זה עם ידי על שנשלט השטח כל על והוחל

  .הירדן שבעבר זה גיאוגרפי
  

                                              
 .144: 1א"תשל אהרוני ;28 הערה, 205:ד"תשכ ליוור: ראו 225
 אילן ;1א"תשל ;434 :1ד"תשכ, אהרוני: ראו ירושלים לכיוון יהודה מדבר דרך גדי מעין הוביל הפשיטה מסלול 226

 לים ממערב שעיר הר יקוםלמ הוכחה הקרב בסיפור ראהו' לים מעבר 'מהמלים התעלם ברטלט]. ? [פלדמן ;ג"תשל

  .113: 1999 ברטלט: ראו .המלח
 .Ιδουµαια’  אדומיאה ,25–23 שורות, 102:מסטיקוןאונו אוסביוס: ראו 227
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   צין פארן ומדברמדבר. 3ב

 עין זיהוי תההיי בנגב )Lawrence (ולורנס )Woolley (וולי של במסעם הכותרת גולת

, 1:כ' במ( צין במדבר נמצאת שקדש מאחר 228.קדשל זהה היא ,שלדעתם ברנע כקדש אתדירַ אלקֻ 

 דעת פירוש שאפילו מושרש כה זה זיהוי 229.צין כמדבר הנגב הר זוהה )51:לב 'דב ;36:לג, 14:כז

   230.בנגב ןצי מדבר את מסמן, בפטרה ברנע קדש את הממקם מקרא

 )פארן ממדבר כחלק צין מדבר ראיית אפילו ואולי( וצין פארן מדבריות של גיאוגרפית סמיכות

 התרים נשלחו כ"בס המסופר לפי .)26, 21:יג' במ (כ"לס השייכים פסוקים שנימ לכאורה עולה

מפסוק זה ). 21:יג' במ(' ויעלּו ויֻתרּו את הארץ ממדבר ִצן עד רחֹב לבֹא חמת' 231:הארץ את לתור

 נשלחו ממדבר  התרים כיכ" בס כבר נאמרהנה ו,עולה לכאורה כי התרים יצאו לדרכם ממדבר צין

 את מתור בחזרתם. התרים מסע בסוף יעהומופ שבה וצין פארן מדבריות בין זהותה). 3:שם (פארן

 מוזכרת, כ"בס ופעותיהה שאר בכל). 26:יג' במ(' קדשה מדבר פארן אל' אל תריםה באו הארץ

 בחזרת והנה )51:לב' דב ;36:לג, 14:כז, 1:כ' במ (צין במדבר נמצאתכ ישראל בני מסע של קדש

 המראים לכאורה כי מדבר והללפסוקים הבגלל שני  .פארן במדבר כנמצאת קדש תמוזכר התרים

   232.פארן ממדבר חלק הינו צין מדבר כי אהרוני קבע צין הוא מדבר פארן

'  במ;21:כא' בר( א"ס, )2:לג' דב(י "ס:  המופיע בכל המקורותפונים מוכרהוא טופארן מדבר 

ממדבר  ).3:ג' חב ;18:א יא"מל ;1:א כה"שמ( ובספרות המאוחרת) 26, 3:יג, 12:י' במ(כ "ס) 16:יב

כך כי מדבר זה נמצא בחצי האי סיני והוא נושק  ולכן אין חולק על ,זה נשלחו התרים אל ארץ כנען

 ואהרוני כי פארן הנו שם כללי )Simons ( הציעו סימונס השונותל סמך הזכרותיו ע.כנעןלגבול 

 פארן משלחת שנשלחה ממדברסיפור הלמד מ סימונס 233.הדרום שבשטח חצי האי סינילמדבריות 

 – מצלול שמו של המדבר בנוסף לכךעם זאת  . סינימזרח-ןצפוב  נמצא מדבר פארןכי) 26, 3:יג' במ(

 מדבר מכך הסיק סימונס כי ו.תל פיראן - מצלול שמו של אתר חשוב בדרום סיני לדומה, פארן

בקבעו   חיזק את מסקנתו של סימונסאהרוני .מזרח ועד דרום חצי האי סיני-רן משתרע מצפוןאפ

. שמו הנוכחי משמר את שמו המקראי של האתר ומקרא היה מיושב כבר בתקופת הפיראןתל כי 

 – בתקופת המקרא גרמה לכך שכל המדבר שבחצי האי סיני נקרא על שמה חשיבותה של פארן

 כל בסביבתו לא הניבו הארכיאולוגייםוהסקרים פיראן לם החפירות בתל  ואו234.מדבר פארן

                                              
 .1915 ולורנס וולי :ראו 228
 .92: 1984 רייני :ראו 229
 .55:ג"תשנ, וקיל אליצור: ראו 230
  .כ"לס שייך התרים סיפור. 136:להלן ראו, למקורותיו יד–יג' במ חלוקת על 231
אך להוכחת דבריו הוא מציין שלושה פסוקים ' קדש ברנע מתוארת בדרך כלל כמקום במדבר צן'אהרוני טען כי  232

 .159:ח"תשמ אהרוני: ראו. המדברים על קדש ולא על קדש ברנע
 .117:ח" תשי;'פארן' אהרוני ;160:ח" אהרוני תשמ;256: 1959 ראו סימונס 233
 .24:א"תשל ;117:ח"תשי אהרוני ראו 234
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בנוסף לכך קיים ספק לגבי קדמותו של השם פיראן ונראה כי הוא  235.ממצאים מתקופת המקרא

לפיכך לא  236.ני שרצו להאמין כי הם שוכנים לרגלי הר סי,הוענק לאתר על ידי הנזירים המקומיים

פארן  לכך שהואין כל הוכחניתן ללמוד משם המקום תל פיראן על מקומו של מדבר פארן המקראי 

   .הוא שם כללי למדבריות הדרום

האזור הדרומי ההררי הבנוי . א:  מתחלק לשני אזורים גיאוגרפים ראשייםחצי האי סיני

. ב.  מרושת בקווי שבר רבים שיצרו בו הרים גבוהים ומדרונות תלוליםהאזור. בעיקרו מסלעי יסוד

 באזור הצפוני נמצאות הדרכים 237.האזור הצפוני הרמתי שמשתפל במתינות צפונה אל הים התיכון

חנו במדבר פארן כיוון שיוצאי מצרים . המקשרות בין מצרים לארץ ישראל ולעבר הירדן המזרחי

סיני יש לאתרו  לכן אם מדבר פארן אינו כולל את כל שטח חצי האי ,)26, 3:יג, 16:יב, 12:י' במ(

  ).32איור (בצפון חצי האי 

סיני , )12–11:לג'  במ;1:יז, 1:טז' שמ(סין , )2א22:טו' שמ(שּור : כ מנויים מספר מדבריות"בס

 במזרח חצי נמצא מדבר פארן, מצריםלפי מהלך מסע יוצאי ). 26, 3:יג, 12:י' מב(ופארן ) 8 נספח(

 ברנעהיא קדש ) 26:יג' במ(' קדשה'ומתקבלת גם מהקשר בין מדבר פארן זו התמונה ה. האי סיני

א בו מופיע מדבר פארן " כך גם בס239).12:לעיל( המזוהה בעין אלֻקדיַראת שבסיני 238,)להלן(

).16:יב' במ( אחרי חצרות כתחנה
240

 צפון חצי האי סיני נחצה על ידי נחל אל עריש שיובליו 

אם מדבר פארן נמצא במזרח . ה והוא מתנקז אל הים התיכוןִּתיָ אבל 'העליונים נמצאים במורדות ג

רמת הר הנגב , חצי האי סיני הרי יש לזהותו ביחידה הגיאוגרפית שגבולה הצפוני הוא הים התיכון

במערב היא נתחמת על ידי נחל אל עריש . מה'בל עג'ִּתָיה וגאבל 'גגבולה הדרומי . ונחל צין דהיום

   .ובמזרח בערבה

המורים לכאורה כי מדבר פארן ומדבר צין ) 26, 21:יג' במ ( שני הפסוקים שלבדיקה פרטנית

' במ('  רחֹב לבֹא חמתִצן עד הארץ ממדבר ויעלּו ויֻתרּו את' הפסוק . אין הדבר כךמראה כי, חד הם

ִצן  ממדבר'התיאור  אך. ש בטעות כאילו נקודת המוצא למסע התרים הייתה מדבר ציןרַ פּו) 21:יג

ומשתמש ' ארץ'כתמורה להוא מופיע  ו'תר' לפועל  אלא'עלה' לפועל  קשוראינו 'א חמתרחֹב לבֹ עד

כתב ויעלו י במדבר צין היה צריך לההייתהאם נקודת היציאה ,  ודוק241.סחת הקצוות לתיאורהובנ

                                              
בניסיון לאתר את חומר . שם, שם, ראו אהרוני. י התבסס על חרסים ישראליים שמצא בנימין מזר במקום אהרונ235

  : 16.8.2004להלן קטע ממכתבו מיום . אולוג מחוז סיניישהיה בזמנו ארכ, הסקר של מזר פניתי אל אבנר גורן

שהיה ללא , מצא מתל פיראןשסומן כמ,  אכן היה שם שבר חרס אחד]...[: אשר לתקופה המקראית בתל פיראן'

 . אין ספק בהגדרה שלו–עם מירוק אבנים וצבע אדום , ארץ ישראלי, ספק ברזלי

הרבה יותר חשובה היא העובדה שבסקרים המדוקדקים .  זה היה החרס היחידי הקדום שיוחס לתל פיראן–אבל 

ות של הגרמנים בעשור האחרון לא גם בעבוד. לא נמצא בו חומר קדום בכלל, שלנו ובעשרות רבות של ביקורים בתל

 '.ובטעות יוחס לתל פיראן, אני משער שהחרס האחד הזה הובא לאתר בכיסו של אחד החוקרים. נמצא חומר קדום
 ..33: 1985 פינקלשטיין: ראו 236
 .27–17:ח"תשכ הראל: ראו 237
 הרי) 154:להלן (י"לס קדשה ואת כ"לס פארן מדבר את ולשייך) 26:יג (הפסוק את לחלק יש אם גם כי לציין חשוב 238

  ).166, להלן. (י"שבס ברנע דשק של תמורתו הוא כ"שבס פארן מדבר
 הראל ראו. בהתאם לקשר זה הציע מנשה הראל לזהות את מדבר פארן בחלקו הצפוני מזרחי של חצי האי סיני 239

 .166:ח"תשכ
ִרּמֹן  לפני מסעות ושני מסיני הלאה מסעות שלושה חצרות נמצאת) לג' במ (כ"ס של המפורטת התחנות רשימת לפי 240

 .74:ג"תשס הכהן: ראו.  מכתש רמון בואדי רימאן הואאותו הצעתי לזהות) 19–16:לג' במ(ָּפֶרץ 
 .108 הערה, לעיל ;79–57:ח"תשס, ואזנה: ראו ,)מרחבי מריסמוס (הקצוות נוסחת על 241
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 שניתן ללמוד ממסע  כללכן, כיוון שלא כך נכתב 242.רחֹב לבֹא חמת הארץ עד תויֻתרּו אממדבר צן 

 לא ניתן ללמוד .בר צין בדרום ועד רחֹב לבֹא חמת בצפוןד משתרעת ממ כנעןארץהתרים הוא כי 

  .רן או לחלק ממנו כי מדבר צין הוא שם נוסף למדבר פאממסע התרים

 את קובע זה פסוק). 26:יג 'במ(' קדשה פארן מדבר אל' חזרו תריםה, הזכרנו שכבר כפי

 243,א המגמה"כקדש בתוספת ה' קדשה'את  מבינים הכולאמנם . פארן במדבר' קדשה 'של ומהמק

תיבתי יכול להתקצר למילה אחת כאשר נוספת - דוטופונים, שכן בלשון המקרא. ולא כך הדבר

' יהו(' ימה'סוף ל-ים, )7:י' דב(' הגדגדה'ל) 33–32:לג' במ(' חר הגדגד'כך הופכת : א המגמה"עליו ה

רבת בני , ')12:א י"מל; 12:א לא"שמ(' יבשה'ל) 11:א י"מל; 11:א לא"מש(' יביש גלעד ',)6:כד

 ' שו;16:כא' במ(' בארה' שהפכה לX כך אולי גם באר 244.)29:שם(' רבתה'ל) 26:ב יב"שמ(' עמון

הדבר נכון הן  .א המגמה"תוספת העקב ' קדשה' לכן הן קדש והן קדש ברנע עשויות להפוך ל).21:ט

בכל אחד מהפסוקים יכול להתפרש ' קדשה'). 16:יא' שופ(בפרשת התרים והן בדברי יפתח הגלעדי 

 נמצאת קדש.  אתרים שונים שני אכן וקדש ברנע הםקדש 245.'אל קדש ברנע'או כ' אל קדש'כ

 היא למעשה קדש ברנע ששמה קוצר עקב תרים בפרשת התמוזכרה' קדשה'במדבר צין ואילו 

  . ולא במדבר צין ממוקמת במדבר פארן אכןא המגמה והיא" התוספת

פנויה הדרך לדון במקומו , מדבר צין כחלק ממדבר פארןמאחר שראינו שאין סיבה לראות את 

  .ובוטני גיאולוגי-אטימולוגי, מקראי-גיאוגרפי: מדברה לאיתור נתונים שלושה בידנו. של מדבר צין

 'במ(' קדמה המלח ים מקצה נגב גבול לכם והיה אדום ידי על צן ממדבר נגב פאת  לכם  והיה'

 ממדבר': הגבול אזור של כללי בתיאור נפתח הדרום גבול תוואי 246).2–1:טו 'יה קל בשינויו ,3:לד

 הגבול בתוך שהינו או לגבול מחוץ הנו צין מדבר האם מהפסוק ברור לא כלל. 'אדום ידי על צן

 אם אך לאדום בסמיכות הגבול יסומן הארץ תחום ךבתו הוא המדבר אם. ישראל מארץ חלק והוא

 של דעתה נראית זה בנושא 247.ישראל לארץ אדום בין המדבר יפריד לגבול מחוץ הנו צין מדבר

ם הפרדה והציון "וות אלא מאינה חלק מציון קצ' מדבר צןמ '-התחילית ם "המ כי ואזנה

 הנלמד הגיאוגרפי הנתון מקום מכל  248. נגב משתרעת אל מול מדבר ציןפאת  כיהגיאוגרפי משמעו

 המוצא נקודת את מחדד הפסוק של המשכו .לאדום סמוך הנו צין מדבר כי הוא התיאור מתחילת

 צין מדבר. המלח ים של מזרחו היא הפעם המוצא נקודת .'קדמה המלח ים מקצה' :הגבול של

. הערבה לעמק ממזרח נמצא לעיל שראינו שכפי לאדום והן המלח ים של מזרחול הן בפסוק נקשר

                                              
 ).29:א כג"שמ(' גדי-ויעל דוד משם וישב ִּבמצדֹות עין' והשוו 242
א "ה'כללי ב דיון .9:נספחות, ח"מושקוביץ תשמ: ראו. כשם מקום' קדשה'מלבד פירוש דעת מקרא הרואה את  243

 .29–26:ב" תשסקוגוט ;90.2גזניוס סעיף : ראו' המגמה
ככר ' תופעה דומה של קיצור המבוסס על המרכיב הגנרי של השם ומשמיט את המרכיב הספציפי אפשר לראות ב244

 דמוית סיומת עם אשר) 10:ד' וי(' העֹלה מזבח 'ןוכ, )23:יח ב"שמ ;3:לד' דב ;29–10:יג' בר(' הככר'ל שהפכה' הירדן

יואל אליצור הראה כי זו תופעה רחבה וקיצור השם תוך השמטת ). 16:ג, שם(' המזבחה'הופך ל'  המגמהא"ה'

 אלטבאואר ;ן"אליצור תש: ראו. מקובלת במקרא ובשמות מקומות בערבית) המרכיב הספציפי(= הכינוי המזהה 

 .י"תש
 .ה לקדש ברנע ואילו בדברי יפתח הכוונה לקדש הכוונתרים בפרשת הנו לדעת245
  .38–30:ח"תשנ הכהן: ראו םיוהתנאי יםיהמקרא לנתונים בהתאם הגבול של המלא מהלכו על 246
 .ז"תשמ ;207: 2ב"תשמ נאמן ;167:ט"תשכ גרינץ: ראו ארצות בין  הפקר כשטח  מדבר על 247
 .133–132:ח"תשס ואזנה: ראו 248
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   249.הירדן בעבר צין מדבר את ממקם מקראי-הגיאוגרפי התיאור כך אם

 ' אי;5: כב' מש;2: ד' עמ;13: כג' יה;55: לג'במ(קוץ , חוח: אחת מהוראותיו של השם צין היא

ה כי שמו של המדבר מכוון להרים המשוננים והמצוקיים הבונים את המדרון המערבי  נרא250).5:ה

 251.מדרונות תלולים אלה מהווים חומת מגן להרי אדום. של הרי ירדן בין אילת לצפון ים המלח

 252.והפליאוזואיקון התחתוןקמבריון -אזור זה מתאפיין בסלעי יסוד ואבן חול מתקופת הפרי

ישראל ובכך יוצרים נוף שונה -סלעים אלה שונים בצבעיהם ובצורת הבליה שלהם משאר סלעי ארץ

וכבר העיר , אנָ עה המרשימה ביותר של מחשוף גיאולוגי זה הנה בואדי דָ ההופ. ונבדל מסביבתו

 אם חוח וקוץ 253.ויתכן כי  מקור השם הוא צין) ض= ' צ(נא 'בנימין מזר כי דנא נכתב בערבית צ

וף סלעי היסוד שמו של המדבר הרי הוא יוגדר מבחינה גיאולוגית כמחשל האטימולוגיה אכן הם

  .)24איור (ר הירדן החול במדרון המערבי של דרום עבואבני 

 ).4:יג 'במ(' חמת לבא רחב עד צן ממדבר 'כמשתרעת כנען ארץ רתמתוא כ"שבס תריםה במסע

 הלבנון בבקעת גד מבעל 'משתרעת יהושע כבש שאותה כנען ארץ .יהושע בספר מופיע דומה שרטוט

 תחת גד מבעל': הוא הנשארת הארץ תחום, לזה בנוסף). 7:יב 'יה(' שעירה העולה החלק ההר ועד

 משתרעת יהושע ספר של הגיאוגרפית תפיסתו שלפי מכאן). 5:יג שם(' חמת לבוא עד חרמון הר

 ארץ את משרטטים התיאורים ושני מאחר. חמת לבוא ועד שעירה העולה החלק מההר כנען ארץ

 כוונתו החלק ההר כי) 26–25 (לעיל ראינו  254.צין מדבר את מתאר' החלק ההר 'כי מכך יוצא כנען

 ההרש מאחר. שעיר הר אל מהערבה לההעו ירדן דרום הרי של המערבי מדרוןש נובי-הסהרו חבלל

  .לערבה רחממזש נובי-הסהרו בחבל צין מדבר את לראות יש צין מדבר של תיאורו הוא החלק

 מקראית-ההגדה הגיאוגרפית. ל עבר הירדן א מצביעותשל מדבר ציןכל שלוש ההגדרות 

סלעי ם לתחוההגדרה הגיאולוגית מצמצמת את המדבר . ממקמת את מדבר צין ממזרח לים המלח

וההגדרה הבוטנית מחסרת ממדרון זה את , מדרון המערבי של דרום עבר הירדןב חולהיסוד ואבן ה

  . מכוסה ביער ים תיכוניראשו שהיה

  מדבר פארן יש לזהות את מקומו שלכיראינו לעיל  ,זיהויו של מדבר צין בעבר הירדןלעומת 

קדש ברנע  255. לכן מדבר צין אינו יכול להיות חלק ממדבר פארן ואף אינו גובל בו,בחצי האי סיני

גם זיהוי מקומם של מדבריות צין ופארן .  ואילו קדש נמצאת במדבר צין,נמצאת במדבר פארן

  . קדש וקדש ברנע כשני אתרים נפרדיםיתיראתומך ב

                                              
המלח והמשכו בנגב הממקמים את מדבר צין ממערב לערבה חייבים לכן לשרטט מדבר שתחילתו ממזרח לים  249

 .ט"סופר תשל: ראו. לחלוטין שונה הקלימטולוגי והבוטני,  המורפולוגיפיווכשהוא כולל גם קטע מהערבה שא
 .103–104:ב"תשנ וייס ;5540:י"תש יהודה בן: ראו 250
-בר: ראו. הגנה כלי שניהם, )8:ה ב"שמ(' צנור 'את וכן) 7:יז א"שמ(' צנה 'את צן מהשם כנגזרות ראה דרומא-בר 251

 .141–142:ח"תשי דרומא
 .דרום גליון, 1:250,000, גיאולוגית מפה ישראל: ראו 252
 .346:ל"תש הראל; 101:ז"תשכ קלאי: ראו 253
 .31: ה"תשל קלאי; 173:ו"תשל מזר ;7:יב' יה, י"רש: ראו 254
 לבין ברנע קדש בין הפרידל הביניים ימי פרשני את שהביאה המדבריות היה הסיבה העיקרית מקומם שלההבדל ב 255

 העם וישב 'ה"ד, 1:כ שם ;'פארן במדבר ויחנו מחצרות העם נסעו ואחר 'ה"ד, 16:יב' במ על, ן"רמב: ראו. קדש

 מדבר 'ה"ד, תוספות, א"ע:פט שבת, בבלי ;'צן ממדבר 'ה"ד, 3:לד' במ, י"רש ;'משפט עין אל 'ה"ד, 7:יד' בר'; בקדש

 התרגום שהוא' גיאה רקם': בהערה מתורגם' קדשה '-) M( ניאופיטי לתרגום הערה שהוסיף האדם להם קדם. 'צין

 .123: 1974 ניאופיטי: ראו. 'קדשה 'את תוספות אותן בעל הבין שכך ללמדנו, ברנע קדש של הקבוע
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  על שלושה וארבעה - סיכום. 4ב

 עבר דרום אל אותנו הוביל צין ומדבר אדום, שעיר: שבדקנו הטופונימים משלושת אחד כל

 מדובר אכן כי המסקנה את מחזקים הללו טופונימים תשלוש בין מקראייםה הקשרים. הירדן

  :זהל זה משיקים ובחלקם חופפים שבחלקם בתחומים

 גיסא מאידך אדום עם עשו וזיהוי) 8, 1:לו ,4:לב' בר (גיסא מחד שעיר בהר עשו של ישיבתו

נאום מה  מסתבר גםהדבר 256.הם חד ואדום שעיר כי למסקנה מובילה) הרבה ועוד, שם, שם(

 בני בט מישראל ומחץ פאתי מֹואב וקרקר כל דרך כֹוכב מיעקֹב וקם ש[...]' :השלישי של בלעם

הפסוק הראשון ). 18–17:כד' במ(' והיה אדֹום ירשה והיה ירשה שעיר אֹיביו וישראל עֹשה חיל :תש

הפסוק הראשון מזכיר שני עמים מואב ובני . פותח בגבורתו של ישראל ובכך מסיים הפסוק השני

 257. הקדומים של מואבה תושבייושת ה בני הם šutu שותוההמצרים למדנו כי מהכתבים . שת

.  ושעיר חד הםאדוםכפי שמואב ובני שת חד הם כך גם : מכאן שגם בפסוק השני קיימת זהות

שהופיע בסיפורי  את החופש שלקח לעצמו הסופר הדבטרונומי בהחליפו את אדום תואמתזהות זו 

  .א בשעיר"ס

המדבר מוגדר . נו חופף לשנים הקודמים אלא משיק להםהטופונים השלישי מדבר צין אי

 ,1:כ 'במ(ממוקמת במדבר צין גם קדש ה). 1:טו 'יה ;:לד 'במ(כנמצא בסמוך או גובל באדום 

נמצאים ) 37:לג, 22:כ' במ(ר ההר הנמצא במרחק תחנה אחת מקדש והֹ) 51:לב' דב ;36:לג, 14:כז

  ).37:לג, 23, ב16:כ' במ(על גבול אדום 

 מופיע שהוא כפי אדום. הירדן לעבר שייכים זה בסעיף בהם שדנו הטופונימים ושתשל

 של המערבי המדרון על רק כנראה שחל גיאוגרפי שם היה נ"לפסה' היג מהמאה המצרים בכתבים

 ולשמה אתני למונח אדום הפך יותר מאוחר. צין מדבר מכנה שהמקרא אזורל וחפף ירדן דרום הרי

 לה שנתן הגיאוגרפי באזור אדום גבלה זה בשלב .הירדן עבר רמת רוםבד שמושבה הממלכה של

 של התחום גם בהתאם גדל הממלכה של שטחה התפשטות עם .אותו כללה לא ,וכנראה שמה את

   .אדום הטופונים

 דרום רמת של ,הפורה ,המערבי חלקה את רק וכיסה מאדום בהקיפו מצומצם שעיר הטופונים

 זו. קדש - אחת בנקודה נפגשים הטופונימים שלושת .תיכוני ים ערבי מכוסה שהיה אזור, ירדן

 בנקודת קדש של פיגיאוגרה מיקומה .הירדן בעברש שעיר ובשולי אדום גבול על צין במדבר תנמצא

 ברנע קדש ובין קדש בין זהות להיות יכולה לא כי מורה הירדן שבעבר האזורים שלושת של המפגש

  .בסיני השמקומ

  
  
  מקראית-בתרהספרות ה. ג

 ,בראשיתל חיצונית המגיל, יהודית ספר את כוללת לענייננו הקשורה מקראית-הבתר הספרות

 על כלל בדרך השמר תוניוי כתובהה הספרות. וארמית ליוונית המקרא ותרגומי התנאית הספרות

 Κάδης  Βαρνή -ו Κάδης  - העבריים לשמות יווני בתעתיק הוהסתפק ברנע וקדש קדש השמות

 בספרות נדון הנוכחי בסעיף. המסורה בנוסח בדיון כלול אלו בטופונימים הדיון, לכן 258.מהבהתא

                                              
 .26 :1992 קיטשן ;271–270: 1974 וייפרט: ראו 256
 .21: 1992 קיטשן :ראו 257
 .55–54,להלן: ראו. זה מדגם המתרגמים סטו) 4:טו' יה (הדרום גבול בתיאור רק 258
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  .בתעתיק אלו בתרגום הטופונימים בהם מופיעיםש בפסוקיםו חיצוניתה

 כל. לימיהם עדכניים לשמות ברנע וקדש קדש השמות את החליפו, לארמית המקרא מתרגמי

 תרגום מונחי רק ןאינ גיאה ורקם רקם 259.היָאגֵ  םֶק לרֶ  הפכה ברנע קדש וכל 'םֶק רֶ 'ל הפכה קדש

 של בהקשר ובעיקר התנאית ספרותב פעמים מספר נדונו אלו ישובים. ממש של ישובים אלא

כיוון שהמידע הגיאוגרפי הנלמד מספרות ההלכה מאפשר דיון מפורט וזיהוי מ .ישראל-ארץ תחומי

תרגומי  ולהחיצוניתספרות נעבור לו בספרות זו וממנה  נתחיל את דיוננ,של רקם ורקם גיאה

  .תוניו וליתארמיל המקרא

  

  הספרות התנאית. 1ג

 מתקופת מקור זהו. דתחומין הברייתא אוה בהלכה הארץ בגבולות לדיון העיקרי המקור

 בנוסחאות מופיעה הברייתא .בארץ התלויות המצוות לצרכי הגבולות את המשרטט, התנאים

 263.ברחוב הכנסת בית של הפסיפס ברצפת ובכתובת 262,בירושלמי 261,בספרי 260,בתוספתא שונות

  264:הברייתא נוסח וזה
  

 דור שרושן מגדל וחומת אשקלון פורשת בבל עולי] חזיקו[שה מקום ישראל ארץ תחומי

 יבקה לבוצרה דמתחם זימרה טרכון ורקם ]...[ עצמה וגיאתו גיאתו מי וראש עכו וחומת

 ודרך דאשקלון וגנייה דגיאה רקם זהרזי ומלח נימרין סהדותה איגר דזרד ונחלה וחשבון

  .למדבר ההולכת הגדולה

 שונים חוקרים. גיאה ורקם 265טרכון רקם: רקם ששמם אתרים שני מציינת דתחומין הברייתא

  266:בגטין במשנה תמוזכרה רקם עם אלו אתרים לזהות ניסו
  

                                              
 ;14:כז; 22, 16–14, 1:כ; 26:יג' במ – קדש: אונקלוס תרגום: ראו. הרלוונטיים הפסוקים בכל אונקלוס תרגום כך 259

, כרקם קדש את מתרגם יונתן תרגום. 23:ט ;14:ב ;19, 2:א' דב  ;4:לד ;8:לב' במ – ברנע קדש. 46:א' דב; 37–36:לג

 של יד כתבי יש. גיעא כריקם ולפעמים גיעא כרקם ברנע קדש ואת, ריקם מתורגם שם, יד כז בבמדבר מלבד

 אחיד באופן מתרגם ניאופיטי יד כתב. יונתן תרגום: ראו. גיאה רקם מתורגמים 2:א' ודב 8:לב' במ שבהם התרגום

 בעדכון עקיב פחות הנו הפשיטתא. 1978 ניאופיטי ;1974 ניאופיטי: ראו. דגיעה כרקם נעבר קדש וכל כרקם קדש כל

. 8 הערה, 97: 1979 דייויס: ראו. הארמיים שבתרגומים השמות לחילוף זהים הם הרי מוחלפים כשאלו אך השמות

  .היד תביובכ בתרגומים ביותר הנפוץ תעתיק/האיות הוא שכן' גיאה רקם 'תעתיק/באיות להשתמש בחרנו
 .181:כפשוטה תוספתא ;ה:ד שביעית: ראו 260
 .117:דברים סיפרי ;51:י' דב: ראו 261
 ).א"ע טז (א:ו שביעית, ירושלמי: ראו 262
 .1ו"תשל ;ד"תשל זוסמן: ראו 263
: ראו. שבידינו הנוסחים משאר יותר ואמין ורלמק קרוב הוא שכן ברחוב כ"ביה כתובת נוסח את לצטט נובחר 264

 .255:ו"תשל זוסמן
 מדובר האם בשאלה החוקרים ונחלקו'  לבצרה  דמתחם  זימרה  טרכון  רקם':  הוא רחוב בכתובת מופיעה השם 265

 מעבר. תתש–תתרצז:ד"תשמ ספראי ;46:ם"תש יקספל ;234–236:ו"תשל זוסמן :ראו. אתרים בשני או אחד באתר

 .בטרכון מקומה, שבברייתא זו רקם כי החוקרים הסכימו, למחלוקת
 .150–151 הערות 235:ו"תשל זוסמן ;ו"תשט ;330–332 ,336:ב"תרצ פרס: ראו 266
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 אף, אומר  גמליאל רבן.  נחתם ובפני נכתב בפני שיאמר צריך,  הים ינתממד גט המביא

 נחתם ובפני נכתב בפני שיאמר צריך אינו, אומרים וחכמים 267,החגר ומן הרקם מן המביא

 מאשקלון,  כמזרח  ורקם  למזרח  מרקם,  אומר  יהודה  רבי [...] הים ממדינת המביא אלא

 לגטין ישראל כארץ עכו, אומר מאיר רבי. כצפון ועכו לצפון מעכו,  כדרום ואשקלון לדרום

  ).ב–א:א גטין, משנה(
  

  .ג:ז נידה, במשנה גם תמוזכר גרים או/ו יהודים בו שחיים כישוב, רקם

 268,דחגרא רקם טופוניםה טרכון רקם במקום מופיע, דתחומין הברייתא מנוסחאות בחלק

 את לזהות הציע מזר בנימין. במשנה גמליאל רבן שבדברי' והחגר הרקם 'השילוב את המזכיר

 פלסטינה הלימס של הרומאי המצודות קו עם' החגר 'את, הנבטים ממלכת עם שבמשנה' הרקם'

 שני על נשענת זו הצעה 269.ערביה הפרובינציה של הלימס עם שבברייתא' דחגרא רקם 'ואת

 והקריאה, אזור לשם עיר משם םהמקו את ההופכת והחגר הרקם של הידיעה א"ה: עמודים

 את בהכרח הופכת אינה זו תוספת כי גודבלט הראה, הידיעה א"ה לגבי, ואולם. בברייתא' חגרא'

 שנוסחה רחוב כתובת שהתגלתה משעה כי נראה, שבברייתא חגרא לגביו 270.אזור לשם העיר שם

 טרכון רקם לכן 271.מזר של ראיותיו נסתלקו מילאומ, עוד אפשרית זו קריאה אין, יותר אמין

 את ולזהות לנסות שיש ערים הן ,במשנה מוזכרתה ורקם ,דתחומין בברייתא מוזכרתה גיאה ורקם

  .מקומן

  

  ןכֹורָ ם ְט קֶ  רֶ .2ג

  שכן לפי קו הגבול שהם שירטטו זו272,יש חוקרים שזיהו את רקם טרכון עם רקם שבמשנה

 הקושי בניסיון זיהוי זה היא 273.נמצאת במזרח ומתאימה לדברי רבי יהודההרקם היחידה 

לגבול ישראל ואילו רקם שבמשנה הנה מזרחית -העובדה שרקם טרכון שבברייתא הנה בתחום ארץ

-היו שטענו כי תחום ארץ,  כדי ליישב את הסתירה בין הברייתא והמשנה274.ישראל-ומחוץ לארץ

                                              
, )27:יח' יה (בנימין בנחלת עיר האחד. שבמשנתנו רקם אינם והם, רקם ששמם ישובים שלושה מוזכרים במקרא 267

 מנשה צאצאי בין מוזכר אחד ועוד, חברון יוצאי ידי על שנוסדה עיר כלומר, )44–43:ב א"דה (חברון מבני האחר

 רקם גם נוקדה כך. סגולים בשני המסורה בנוסח מנוקדים רקם ששמם הישובים שלושת). 16:ז שם (הירדן בעבר

: השם הגית של שונות מסורות מופיעות המשנה של יד בכתבי). ילון 'ח של בניקודו אלבק' ח מהדורת (במשנתנו

 .נספח, 110:א"תשמ, אילן-בר :ראו. בקמץ או בצירה ף"וקו בשוא ש"רי
 ;38–41:ם"תש פליקס :ראו. 'דחגרא רפיח 'הירושלמי בנוסח. 4–19:ט"תשל דסברג ;38–41:ם"תש פליקס: ראו 268

 .4–19:ט"תשל דסברג
 ספראי: ראו. מוכחת כעובדה החוקרים ידי על ומצוטטת במחקר התקבלה זו הצעה. י"תש מזר: ראו 269

 צורך רואה הוא, הרומי המבצרים קו עם' החגר 'של הזיהוי את מקבל שספראי למרות. תתשיב–תתשיא:ד"תשמ

 .'ההלכתי הגבול אף זה שהיה ייתכן לא': כי להבהיר
 .18–16:ה"תשנ גודבלט: ראו 270
 .151 הערה ובעיקר, 234–235:ו"תשל זוסמן: ראו 271
 .150–151 הערות 235:ו"תשל זוסמן ;ו"תשט ;330–332 ,336:ב"תרצ פרס: ראו 272
 .שם זוסמן: ראו 273
 רבן גמליאל  אינו .123:ה" קליין תשכ:ראו. כבר קליין ציין כי רקם שבמשנה הנה במזרח מחוץ לגבול הארץ 274

מדינת 'גודבלט דן בהרחבה במונח . משתמש  במונח חוץ לארץ אלא  מעמיד את רקם בשורה אחת עם מדינת הים

דרך שימושו  להגדרת אזור החוף הנכרי שאינו , ישראל- בארץמשמו של מחוז החוף, ועקב אחר התפתחותו' הים
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 התלויות המצוות לגבי, כלומר 275.למצוות התלויות בארץ שונה מהתחום שנקבעישראל לגבי גטין 

 הוא יהודה שרבי מאחר. לארץ חוץ היא רקם גטין שלגבי בעוד, ישראל מארץ חלק היא רקם בארץ

 רבי מזכיר רקם מלבד. גבולות הארץלבדוק את דעתו לגבי  יש, לגבול מחוץ רקם את ממקםה זה

 ההלכתית המציאות אלו ערים שתי לגבי. לו חוצה הנמצאות גבול כערי ועכו אשקלון את גם יהודה

  :ברורה הנה

 את משאירה ובכך, הארץ בתחום, עכו העיר חומת דהיינו', דעכו שורא 'את מונה תאהבריי -

 שינוי בנושא הנה במשנתנו מאיר לרבי יהודה רבי בין המחלוקת 276.לתחום מחוץ העיר

 ואילו ישראל ארץ לתחומי עכו את לצרף מנסה מאיר רבי. גטין לעניין ישראל ארץ תחום

  .לגבול מחוץ משאירה יהודה רבי

 צומת דהיינו' אשקלון פרשת': הברייתא בראש: פעמיים בברייתא מוזכרת אשקלון העיר -

 מחוץ הם גם העיר גני כלומר' דאשקלון גנייה': הברייתא ובסוף, העיר שליד הדרכים

 הרי, ידוע אינו הגנים ושל הדרכים צומת של המדויק שמיקומם למרות. העיר לחומת

 עצמה העיר את משאיר כשהוא לאשקלון ממזרח עבר הארץ שגבול מהכתובת מסתבר

, )18:א 'שו (יהודה שבט בידי העיר נלכדה שופטים ספר לפי 277.ישראל ארץ לתחומי מחוץ

, כנראה לכן 278.הארץ בגבולות להכלילה בכדי זו בעובדה לכאורה די הלכתית מבחינהו

 אשקלון, המקראי הגבול על ההלכה הסתמכות למרות, כי להדגיש צורך יהודה רבי ראה

  .ישראל-ארץ לתחומי מחוץ הנה

 גבול את מייצגת עכו 279.הארץ גבולות של סכמתי כתיאור יהודה רבי דברי את לראות מקובל

 אינה שכן, כך הדבר שאין תוכיח עכו .הדרום גבול את ואשקלון המזרח גבול את רקם, הצפון

 הצפונית אינה והיא, המערבית בפינתו אלא הגבול במרכז אינה עכו. הצפון גבול את לייצג יכולה

 281,הגבול של מערבית הצפונית פינתו היא אכזיב למעשה 280.שבהן הדרומית אלא הצפון גבול בערי

: יהודה רבי של הניסוח גם. המערב לגבול אלא הצפון לגבול שייכת אינה, לה דרומה הנמצאת ועכו

-בר כבר ואכן. הצפון גבול את המגדירה היא ולא עכו את המגדיר הוא הצפון כי מראה' כצפון עכו'

 המקובלת הספרותית המתכונת את תואמים אינם בגטין יהודה רבי דברי כי, כך על עמד ילןא

 רבי כי נראה. המערב לגבול שייכות, אשקלון גם וכך, עכו 282.הארץ גבולות את המתארות במשניות

 את להדגיש כדי, בהתאמה ןולצפו לדרום אותן וחיבר הערים של הגיאוגרפי יחוסן את שינה יהודה

                                                                                                                                  
' המביא גט בארץ ישראל': מהמשך משנתנו. 'חוץ לארץ'ועד להיותו כינוי נרדף ל, ישראל בהלכה-שייך לתחום ארץ

ישראל -לציון אזור הנמצא מחוץ לתחומי ארץ' מדינת הים'נמצאנו למדים כי במשנתנו משמש המונח )  ג:גיטין א(

 .ושם דוגמאות נוספות, 27:ה" גודבלט תשנ:ראו. הבהלכ
 .110, 105: א"אילן תשנ- בר;87:ה"הילדסהיימר תשכ: ראו 275
 .קצ–קפח:ג"יודלביץ תש: וראו גם. כך לדעת  כל חוקרי הברייתא 276
 .4:א"פרדקין תשמ:  וראו גם. כך לדעת  כל חוקרי הברייתא). א"טז ע(א :שביעית ו, ירושלמי 277
טז (א :ו, שביעית, ירושלמי(כך משתמע מדברי  רבי ישמעאל  בן רבי  יוסי בדיון  על ביטול  מעשרות  באשקלון  278

ים כבר היו ידועים לחכמ, וככאלה, אך הנתונים הם מקראיים, אמנם הדיון התקיים בדור שאחרי רבי יהודה, ))א"ע

 .קודם לכן
 .103:א"אילן תשנ-בר; 330:ב"פרס תרצ: ראו 279
 .37:ם"פליקס תש: ראו 280
 .)180:ג" ליברמן תשנמהדורת(ו :שביעית ד,  תוספתא;א:שביעית ו, משנה: ראו 281
 .103–104: א"אילן תשנ-בר: ראו 282
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 את מביא לא הוא. לה שמחוצה לשטחים ההלכתית השתייכותן אתו ,ישראל-מארץ הערים ניתוק

 את להדגיש כדי הארץ בגבולות משתמש אלא, הארץ גבולות את לשרטט מנת על במשנתנו הערים

, להיות ולהעל או, קיימת בהן אשר הערים שלש לגבי, כן עושה הוא. הערים של ההלכתית הגדרתן

  . רקם לגבי גם מסתבר וכך ואשקלון עכו לגבי בבירור כך. הגדרתן לגבי מחלוקת

 בברייתא מהגבול שונה גטין לגבי הארץ גבול אין יהודה רבי דעתל כי נראה לעיל האמור לפי

 טרכון רקם עם לארץ חוץ הנה הלכתית שמבחינה שבמשנה רקם את לזהות אין כן על. דתחומין

  .ישראל-כארץ נחשבת ההלכה של ראותה מנקודת ראש, שבברייתא

 שבברייתא טרכון רקם עם שבמשנה רקם את לזהות אפשרות אין, דלעיל למסקנה בנוסף

 מוכר רקם ששמו ישוב ואילו, הבשן בדרום מקומה שבברייתא טרכון רקם. אחרת פשוטה מסיבה

  .ןהלל יידון שהעניין כפי, הבשן מן רחוק, בדרום היטב לנו

  

  םקֶ רֶ . 3ג

  : הוא כתבכך ו, יוסף בן מתתיהו זיהה את רקם בפטרה

ἐλθόντων δὲ καὶ συµβολῆς γενοµένης πίπτει τῶν Μαδιηνιτῶν πλῆθος 

ἀσυλλόγιστον καὶ ἀριθµοῦ κρεῖττον οἵ τε βασιλεῖς αὐτῶν ἅπαντες: πέντε δὲ 

ἦσαν, Ὦχός τε καὶ Σούρης ἔτι δὲ Ῥοβέης καὶ Οὔρης, πέµπτος δὲ Ῥέκεµος, οὗ 

πόλις ἐπώνυµος τὸ πᾶν ἀξίωµα τῆς Ἀράβων ἔχουσα γῆς καὶ µέχρι νῦν ὑπὸ 

παντὸς τοῦ Ἀραβίου τοῦ κτίσαντος βασιλέως τὸ ὄνοµα Ῥεκέµης καλεῖται, Πέτρα 

παρ᾽ Ἕλλησι λεγοµένη. (Josephus,  Antiquities, 4, 7, 1:161) 

מנה מרוב ין לא ו נפל מהמדינים המ, והגיעו הדברים לידי התנגשות, וכשבאו אלה283:תרגום

שנקראה על שמו , לעיר.  אִוי וצּור ֶרַבע וחּור והחמישי ֶרֶקם:הם היו חמשה. ומלכיהם כולם

 העם הערבי על שמו נודעה החשיבות הגדולה ביותר בארץ ערב והיא נקראת עד היום בפי כל

   .ובפי ההלנים פטרה, של המלך המייסד בשם רקם

 חיזוק לדברי בן 284.בלשון המקרא' רקמה '-השם רקם מתאים לסלעי פטרה על שלל צבעיהם ואכן 

במהלך העבודות לבניית סכר בכניסה . 1964 כי הנבטים אכן קראו לפטרה רקם התגלה במתתיהו

חקוקות ,  פירמידליות מצבות זיכרון',נפשות'שש התגלתה קבוצה של , לנקיק המוביל לפטרה

  286:סטֹורפֵ ס בן ֶת טריּו אחת מהן היא לזכרו של ּפַ 285.בסלע

  ד נפש פטריס בר

  טרפטס ויגר ערי

   מיתהוא ברקמו די

  בגרשו וקביר תמה די

                                              
 ; )117:א, שליט  (82:ז, ד, ד; )125:ט אשלימהדורת  (161:א, ז, ד,  קדמוניות: ראו 283
 על. 232–231:א"תשי סיני-טור: ראו, לארגמן הפונטית קרבתה ועל צבעים כשלל רקמה על. 3:יז'  יח;30:ה' שו 284

 .53–52:ט"תשס הרן :ראו, מוגדרת צורה יצירת ללא שונים עיםצב שמערבת אריגה -' רוקם מעשה'
' נפשות'ה צילום. 72:ד"תשנ נגב: ראו. נגב של בספרו רק לראותן ניתן. העבודות סיום לאחר עפר כוסו המצבות 285

 .ראשו על עומד כשהוא, במהופך הודפס
 .ה"דבג – שלי הוא לעברית התרגום. 1965 סטרקי :ראו 286
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  עבד לה תימו רבנה

אך נראה שקבר זה לא סיפק את קרוביו והם דאגו לשמר את זכרו גם בעירו , פטריוס נקבר בגרש

  .נבטי רקם/פטרה שעדיין שמרה על שמה השמי

בשורה של כתבים סיניים עתיקים . חרג מתחומי העיר והגיע אף עד סין' רקם'השימוש בשם 

 בחלק מהמקורות נכתב כי  תצין 287.כמרכז חשוב לסחר של סין, )Ta-ts'in(ן מוזכרת ארץ תצי

 )Hirth(יאוגרפיים של ארץ תצין הגיע הירת מבדיקת הנתונים הג 288).Li-kan(נקראת גם ליקן 

 הנו התעתיק הפונטי הסיני לרקם היא Li-kan וכי 289,למסקנה כי הכוונה לממלכת הנבטים

נ ועד המאה השישית "  לפסה91ליקן היא רקם מופיעה בכתבים הסיניים החל משנת  290.פטרה

   291.לספירה

כפי שמסתבר מהעתק ,  באימפריה הביזנטית היה מקובל השם רקם כשמה של פטרהגם

מתאר את , שנשלח לכנסיות שונות,  המכתב292.המכתב המיוחס לקירילוס הבישוף של ירושלים

בניין המקדש חידוש הנחת היסודות לב  העבודות של היהודיםשהביאה להפסקתרעידת האדמה 

 294. ברעשן בסיום המכתב מופיעה רשימת ערים  ומידת הנזק שנגרם לה293.ה לספיר363בשנת 

  295.ונראה כי הכוונה לפטרה שבה אכן אובחנו נזקי הרעש, אחת הערים ברשימה היא רקם

נבטי /ם בשמה השמיהמשיך השימוש ג,  פטרה-רומי של בירת הנבטים /במקביל לשמה היווני

וחשיבותה , במרחב ובזמן, התפוצה של השם רקם 296.כמקובל בהרבה ערים אחרות,  רקם-

  297.מורים כי סתם רקם היא בהכרח פטרה, האזורית של העיר

   

                                              
 .96–35: 1885 הירת :ראו 287
 תעודה, 40: 1885 הירת: ראו, ,Li-chien,  Li-kin, Li-ken,  Li-kien  כדוגמת Li-kan של וריאנטים לפעמים 288

E:1 ,44- F:1 ,48- I:1 ,68- P:5 ,77- Q:1 ,92-  R:1. 
 .173–172' עמ ובעיקר, 173–157:שם :ראו 289
 .1 הערה, 170:שם: ראו. יםעיצור חילוף מבוצע ולכן, Rל המקביל עיצור קיים לא בסינית 290
 את המזכירה ביותר הקדומה התעודה. B:5 -36 ;5 טור, A -35:שם: וכן, )288 הערה(, לעיל המוזכרים הכתבים ראו 291

 התעודה. יותר קדום שזמנם רועיםילא יחסתימת אך נ"לפסה 91 בשנת שנכתבה) A תעודה (Shih-chi היא, ליקן

 של לסחר ארכיאולוגית הוכחה. לספירה 556–386 השנים את המקיפה) I תעודה (Wei-shu היא ביותר המאוחרת

. קדומים הודיים באתרים הןו בפטרה הן שנמצאו) Mold Ware(' תבנית כלי 'שברי הם הרחוק המזרח עם פטרה

 .1999 גוגטה: ראו
 .1977 ברוק: ראו 292
 .268:שם: ראו 293
 .276:שם: ראו 294
 .67–65: 1980 המונד: ראו 295
 .עכו ועוד-פתולמאיס, בית גוברין-אלבתרופוליס, בית שאן-סקיתופוליס, רבת עמון-פילדלפיה 296
גולדבלט וכן האמונד הוסיפו לכך גם את קירילוס .  בכדי לבסס את הזיהויאברהם נגב הסתפק בכתובת פטריוס 297

 .67–65: 1980 המונד ;22והערה , 21–22:ה"גודבלט תשנ; 1316: 1992 נגב :ראו. והתעודות הסיניות
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  298היָאם גֵ קֶ רֶ . 4ג

 של הקדום גרעינו. סאמּו ואדי הכפר נמצא העיר אל שהוביל לנקיק מעבר, לפטרה ממזרח

 את הביאו, רקם היא לפטרה המקום וסמיכות, גיאה-ל י'גאל השם צליל קרבת. י'גאל נקרא הכפר

 יםִא ּנָ הַת  של העולם בתפיסת אך 299.פטרה עם שבברייתא גיאה רקם את לזהות החוקרים רוב

 לארנון מדרוםו רבהלע שממזרח השטח כל 300.ישראל-ארץ של הדרומי גבולה את ארנון נחל מהווה

 אפשרות כל אין ,בתוכה ונמצאת הארץ גבול את מגדירה גיאה רקםש מאחר .לארץ חוץ כן אם הוא

  .פטרה שליד י'גאלב ,לארנון מדרום לזהותה

 מחוץ הנה שבמשנה רקם. גיאה רקם לגבי גם הדבר כך טרכון רקם לגבי שראינו כפי, ועוד

 ולכן בבל עולי בהם שהחזיקו מהאתרים הנה תאשבבריי גיאה רקם ואילו ישראל-ארץ לתחומי

. שונים ישובים בשני מדובר לכן. ישראל-ארץ תחום בתוך נחשבת הנה ההלכה של ראותה מנקודת

) א"הרשב (אדרת אברהם בן שלמה: גיטין במסכת בדונם הביניים ימי פרשני כבר הגיעו זו למסקנה

  :כי קבע יג-ה במאה ספרד חכמי מגדולי

 ורקם, דמתניתין והיינו ישראל-ארץ של במזרחה והוא לארץ בחוצה הואו יש אחד רקם'

 מצרים מכבוש) ה"דבג – דתחומין לברייתא הכוונה (כד, יא דברים בספרי דמצינו וחגר

   301.'במשנתנו השנוי רקם אינו דחגרא רקם] …: [ פלשתים דארץ רקם היינו, בבל וכבוש

: בפרובנס התלמוד פרשני ומגדולי א"הרשב של דורו בן איריהמ מנחם משתמש המילים באותן

 גיאה רקם/ברקם הדיון את התלמוד מפרשי איחדו בעיונם 302.'משנתנו של רקם אינו דחגרא רקם'

 מסכם פלק יהושע שהרב עד רב כה בלבול הנתונים יצרו לחלקם. ברנע קדש/בקדש הדיון עם יחד

 הוא בהירה בלשון הסתירות את ליישב שהצליח מי 303.'ליישב גדול עיון וצריך': הבהכרז דיונו את

 דעוד ל"וי 'מבהיר הוא בגיטין המשנה על בדיונו. א"הרשב תלמידי מבחירי יחיאל בן אשר הרב

 304.'אדום ארץ אצל הוה ישראל ארץ של מזרחית ובדרומית ]…  [לארץ חוצה שהוא הוה אחד קדש

 ראובן בן ניסים והרב א"הרשב מתלמידי הוא גם וידאל קרשקש הרב גם כתבו דומים דברים

  305.יד-ה המאה בן בברצלונה ישיבה ראש גירונדי

מירושלים הוא  306.צומא-בר ישראל הנזיר-סייר בארץ, בראשית המאה החמישית לספירה

ובזמן ' רקם דגאיא'בדרכו מהר סיני לרבת מואב הוא התעכב ב. יצא לסיני ומשם לרבת מואב

 ביקור נוסף זה בסיני מראה גם הוא כי אין 307.שהותו במקום הוא ערך ביקור נוסף בהר סיני

                                              
פליקס : ראו. בחלק מנוסחאות הברייתא נכתב רקם דגואה או רקם גיעה אך רוב הנוסחאות הן רקם גיאה 298

 .19–4:ט" דסברג תשל;41–38:ם"תש
 פליקס ;239:ו" זוסמן תשל;316:ט" מזר תש;140:ה" תשכ;161:א/ט"תרצ,  קליין;247:ז"ברסלבסקי תשט: ורא 299

 .35:ה" גודבלט תשנ;104:א"אילן תשנ- בר;48:ם"תש
 .16–18:ח"תשנ הכהן: ראו 300
 .ג:א"רשב: ראו 301
 .7–8:ד"מאירי תשכה: ראו 302
 .א" ע,א:ל"תשפלק : ראו 303
 .ג:ו"תשל ש"רא: ראו 304
 .ג:ז"תשט ן"הר ;ה–ד:ם"תש קרשקש: ראו 305
 .1913 נאו :ראו 306
 .383–382:שם נאו :ראו 307
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 כמו כן 309.אתרַ דיומחזק את אפשרות הזיהוי שלה עם עין אלקֻ  308,לזהות את רקם גיאה בפטרה

נותר בסמוך למעיינות ישוב , ננטש מיושביו  שתל אלֻקדיַראתכי גם לאחר, עולה ממסע בר צומא

 של עין ואכן בכל נאת המדבר. אה החמישית לספירהאשר שמר על השם רקם גיאה לפחות עד המ

אהרוני ציין את הישוב המרכזי של  310.)2 איור(רובים השרידים מהתקופה הביזנטית  מאלֻקדיַראת

י יש לזהות אתר זה עם רקם  ונראה כ,09080051צ "את בנדירַ ר עין אלקֻ התקופה הביזנטית באזו

מתחבר אעין הייתכן כי שריד לשם רקם גיאה נותר בשמו של ואדי גַ  .גיאה שאותה ביקר בר צומא

  311.יסִּד ירעין ליד עין ַק לואדי ּב

 השכבה. במקום המאוחר מהממצא התקבל גיאה רקם עם אתדירַ אלקֻ  תל לזיהוי חיזוק

 312,זו לשכבה השייכת' יהד 'חותם טביעת. ציון שיבת מתקופת פרזות ישוב היא באתר העליונה

ההתאמה של רקם גיאה לממצא הארכיאולוגי  313.ציון שבי ידי על' הוחזק 'אכן המקום כי ורהמ

  314.אתדירַ מורים כי יש לזהותה בעין אלקֻ , ולמקורות הקשורים לסיני

של  ובו סקירה מקיפה The Way of the Wildernessאת ספרו ) Davies( פרסם דייויס 1979ב

 שוכנע כבר כי הואמבדיקת המקורות . כל המקורות ההיסטוריים שעסקו במסלול יציאת מצרים

 כמו כן הוא סבר כי המקום מתאים 315.לקדמונינו הייתה מסורת מוצקה שזיהתה את רקם בפטרה

 יחד עם זאת כיוון 316.רבלאירועים המיוחסים בתורה לקדש ובעיקר לישיבה הממושכת של עם 

שהוא זיהה את קדש עם קדש ברנע שבסיני הוא הודה כי אינו יכול להציע הסבר מניח את הדעת 

 כפי שראינו בסעיף זה אין מקום להתלבטותו של 317.להעברת המסורת של קדש מסיני לפטרה

במקביל לכך זיהתה . לקדמונינו אכן הייתה מסורת מוצקה שזיהתה את רקם בפטרה. דייויס

לכן יוחסו לפטרה כל אירועי יציאת מצרים הקשורים . מסורת זו את קדש ברקם היא פטרה

עין לו מעולם לא יוחסו לקדש ברנע היא רקם גיאה אותה יש לזהות באירועים א. לקדש

  .אלֻקדיַראת שבצפון מזרח חצי האי סיני

  

                                              
 גודבלט :ראו. זה לזיהוי הוכחה צומא בר  של ביקורו במסלול רואה, בפטרה אהגי רקם  את המזהה גודבלט 308

 בר של דגאיא רקם כי הוכחה גודבלט בכך רואה, סיני בהר בקורים שני כולל צומא בר מסע אם, אך. 22:ה"תשנ

 .22 הערה, שם :ראו. הברייתא של גיאה רקם אינה צומא
 .1 הערה, 383: 1913 נאו :ראו 309
 .ד"תשמ היימן ;102:ז"תשכ רותנברג ;120:ח"תשי אהרוני: ראו 310
 .ו" פרס תשט;קי, כו:ס"שווארץ תר: ראו 311
 .12–13: 1ג"תשמ כהן: ראו 312
 היתה שבע לבאר שמדרום  באזור היהודית האחיזה כי  מוסיף הוא כך על. האתר חופר כהן כבר הגיע זו למסקנה 313

 .663:ז"תשמ כהן: ראו. לחשוב מקובל שהיה מכפי נרחבת כנראה
. י'גאל/הגיא או הידיעה בהא הנקיק כלומר סיקאל הוא לפטרה המוביל מהנקיק שמו את שאב י'ג אל הכפר כי נראה 314

 .גיאה לרקם או לגיאה קשר כל לשם אין לכן
 .91, 29, 18–17: 1979 דייויס :ראו 315
 .17:שם :ראו 316
 נרתע אך, רקם בשם שונים אתרים שני לזהות האפשרות את לבחון החל דייויס כי לציין ראוי .75:שם :ראו 317

 .162: 1972 דייויס: ראו. זה הויימז המתבקשות מהמסקנות
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  )1Q20( מגילה חיצונית לבראשית. 5ג

 משש אחת נה השתמרה רק בקומראן והיאה. המגילה היא מעין מדרש על סיפורי בראשית

 שלא כבתרגומי אך, מגילה כתובה ארמיתה 318.הראשונה קומראן במערת שנמצאו המגילות

 בליק, לפי המסופר במגילה.  רקם-השתמש הסופר בטופונים קדש ולא בתחליפו , המקרא לארמית

  :אברהם הוראה לעלות להר בעל חצור ולראות מפסגתו את הארץ המובטחת
  

וחזית ארעא מן רמתא דא מן נהר מצרין עד לבנן ושניר ומן ימא רבא יד חורן וכל ארע גבל '

  'עד קדש וכול מדברא רבא די מנח חורן ושניר עד פורת

 ומן הים הגדול עד וראיתי הארץ מן הרמה הזאת מן נהר מצרים עד לבנון ושניר: ותרגומו

  319.חורן וכל ארץ גבל עד קדש וכל המדבר הגדול שבמזרח חורן ושניר עד פרת
  

שם פונה הגבול . עובר לאורך חוף הים התיכון ממצרים עד לבנוןכ  משורטט במגילהגבול הארץ

 זו  בנקודה320.)4איור (צפון אדום ביבל 'ומה לארץ גבל הוא אזור אלגמזרחה עד החורן ומשם דר

) 11–12שורות (סוגר התיאור את תחומי הארץ הנושבת ומפריד אותה מהמדבר הגדול שבמזרח 

 לבראשית המגילה החיצונית. בסמיכות לגבל שבאדום נמצאת קדש. אשר גם הוא בגבול ההבטחה

היא התעודה היחידה שבה מצוינת קדש במפורש בעבר הירדן במקום שבו מציינת הספרות 

  .התנאית את מקומה של רקם

  

   ספר יהודית.6ג

,  הטקסט שבידינו321.שנשתמרו בתרגום השבעים, ספר יהודית נכלל בין הספרים החיצונים

ככל הנראה בין המאה ,  התרגום היווני חובר322.הוא תרגום מן המקור העברי שאבד, יווניתהכתוב 

 הספר פותח בתיאור מסע מלחמה שיזם נבוכדנאצר 323.נ"נ למאה הראשונה לסה"הראשונה לפסה

ר לגייס את עמי המערב לצורך מלחמה זו ניסה נבוכדנאצ. מלך אשור נגד ארפכשד מלך מדי

ברשימת . לא כל העמים נענו לקריאתו וחלקם אפילו לעג למלך. מקיליקיה ודמשק ועד מצרים

ברשימה זו נמנית . וגרפיםהנקראים לקרב לא מנה הסופר עמים ומדינות אלא ערים ואזורים גיא

 נבוכדנאצר בהמשך הסיפור שלח). ט:יהודית א(אחרי חלחול ולפני נהר מצרים מופיעה  הגם קדש

כשהגיע . פרע מכל העמים שלא באו לעזרתו במלחמהי צבאו לה שר)'Oλοφέρνης (את הולופרנא

בני עמון  ר ראש כלאחיֹו. הולופרנא לשומרון הוא ביקש לברר פרטים על העם שישב באזור זה

סגרת זו ניתן לנו קיצור תולדות ישראל מימי אברהם בארם נהרים התנדב לספק את המידע ובמ

נע רקדש ב, סיני, ים סוף: סיכום יציאת מצרים מונה את תחנות המסע לפי סדרם. ועד שיבת ציון

סדר התחנות נראה כתמונת ראי של רשימת האתרים שמהם נקראו ). טו–יג:שם ה(רי וארץ האמֹ

                                              
.  ומופיעים בפרסומים מאוחרים4 נמצאו במערה , ששיכים למגילה,קטעים נוספים. ז"תשי וידין אביגד: ראו 318

 .2004 פיצמאייר ;1997מרטינז -גרסיה ;1995מורגנסטרן  :ראו
 .98: 2007 מכיילא ;12–10שורות , XXI, לח: ז"תשי, אביגד וידין: ראו 319
 .32, 28: ה"תשנ, שילר ;39: 1989ברטלט : ראו 320
 .ב"תשנ רויטמן ;1985 מור ;ז"תשי גרינץ: ראו 321
 .61–56:ז"תשי גרינץ :ראו 322
 .93: 1985 מור: ראו 323
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  .ספר יהודית קדש היא קדש ברנעבעל  לכאורה כי לגבי נראה, ואם כך הדבר, התושבים למלחמה

ספראי בדק את רשימת הנקראים למלחמה וזיהה את עמי האזור הרמוזים ברשימה 

ץ העיר נ אך כבר גרי325.כי הנבטים לא נכללו ברשימה, להפתעתו,  הבדיקה הבהירה324.הגיאוגרפית

 לפיכך גם בספר יהודית קיימת 326.פטרה בירת הנבטים/מקורות העברים היא רקםקדש של ה כי

שבעבר הירדן המזרחי , בירת הנבטים, קדש מציינת את  פטרה. ההפרדה בין קדש לקדש ברנע

 גבול ארץ וקדש ברנע היא אחת התחנות בדכם של יוצאי מצרים ומקומה בחצי האי סיני על

מתרגם הספר ליוונית לא תרגם את . יש לייחס הפרדה זו לסופר העברי של ספר יהודית. האמורי

  .השמות העבריםאלא הסתפק בתעתיק יווני של , הטופונימים לשמות מקומות המתאימים לזמנו

  

  יםארמי םמיגבול הדרום בתרגו. 7ג

 עדכניים לשמות ברנע וקדש קדש השמות את כאמור החליפו לארמית המקרא מתרגמי

 גיאה לרקם רקם בין יחסה לענין 327.גיאה לרקם ברנע קדש וכל לרקם הפכה קדש כל. לימיהם

  328:הקטעים בתרגוםו ירושלמי בתרגום מתורגם שהוא כפי הארץ גבול תיאור ביותר חשוב
  

  הקטעים תרגום  ירושלמי תרגום  לד לבמדבר המסורה נוסח

    והיה לכם פאתג

  ִצן ממדברנגב 

  ידי אדֹום והיה על

  לכם גבּול נגב 

  המלח מקצה ים

  .קדמה

   ונסב לכם הְגבּול ד

  מנגב למעלה עקרבים

  ועבר ִצנה

תֹוצאֹתיו מנגב לקדׁש ) והיּו(והיה 

אדר ועבר -צא חצרברנע וי

  .עצמֹנה

  תחומא לכון ויהוי ג

 קביל כל דרקם ממדברא מדרומא

 לכון ויהי דאדומאי תחומיהון

  דרומא

  דמלחא ימא מסיפי

  :מדינחא מן

  תחומא לכון ויקיף ד

 דעקרבית למסקיותא דרומא מן

  פרזלא טור לציני ויעיבר

  דרומא מן מפקנוי ויהוון

  ויפוק גיאה לרקם

  :לקיסם ויעיבר אדריא לטירית

 תחומא ויהוי: לכם והיה .3

 כלו רקם די מדברא מן דרומייא

 וייהוי דאדומאי תחומיהון קבל

  דרומייא תחומא לכון

  דמילחא ימא סיפי מן

  :מדינחא מן

' תחומ לכון ויקוף: כםל ונסב .4

 מסקיותיה }מ{מן דרומייא

 ויהוי פרזלא בטור ויעבר דעקרבין

  דרום מן מפקנוי

  ויפוק דגיעה לרקם

  :בקסם ויעבר אדרייא רתדי

 .'גיעה/האדגי רקם'כ ברנע קדש ואת' רקם) י(ד מדברא'כ צין מדבר את לתרגם ובחר מיםהמתרג

 כי מראה ,)4 פסוק (גיעה/גיאה רקם מכן ולאחר) 3 פסוק (רקם בתחילה: הטופונימים הופעת סדר

 סוףב, ועוד .שונים אתרים שני אלא קיצורו מכן ולאחר ,מילים שתי בן מקום בשם שימוש כאן אין

 מדברה עם זה מדבר יםמזה מתרגמיםהו ,צין מדבר בטופונים השימוש מקובל לא כבר שני בית ימי

 של מזרחית הדרומית הפינה הרי, חולק אין ושעלי, בפטרה רקם של זיהויה לפי. רקם העיר של

 רקם '– הגבול בתיאור השלישית הנקודה. פטרה/רקם של מדברה מול נמצאת הדרום גבול

 ורקם רקם כי נומלמד הגבול מהלך. הגבול של הראשית מנקודת מערבה הרחק נמצאת 'גיעה/האגי

                                              
 .ז"תשמ ספראי: ראו 324
 .19 והערה, 166:שם: ראו 325
 .וקדש: ה"ד, הערות, 78:ז"תשי גרינץ :ראו 326
  .259 הערה: לעיל: ראו לפירוט 327
 .208: 1980 2קליין: ראו .לתרגום וזכ, התורה מפסוקי חלק - קטעים רק אך קטוע אינו התרגום 328
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  .שונים אתרים הם גיאה

  

  שבעיםבתרגום הגבול הדרום . 8ג

דומה בעיקרו לנוסח ) 5–3:לד(נוסח תרגום השבעים לתיאור גבול הדרום בחומש במדבר  

332.המסורה
  .בפרטים רביםשונה ) 4–1:טו(לעומתו תרגום הגבול ביהושע  

  

333.והפעלים המקומות בשיטת מתואר הגבול
 נוסח ביןל טו ליהושע המסורה נוסח בין ההשווא 

334.הטופונימים בין המקשרים בפעלים רבים הבדלים מראה ,לד במדבר ולנוסח, השבעים
 הבדלים 

 פעלים ללא גבול ציוני שכללה ברשימה הוא התיאור של מקורו כי לשער שונים חוקרים הביאו אלו

                                              
 המובא השחזור על שהשפיעו ותחשוב הערות והעיר השחזור הצעת על עבר אשר דרשן גאי לידידי להודות ברצוני 329

 .כאן
 .המסורה בנוסח כמו, ביחיד היה העברי המצע כי להניח יש. ברבים גבולות על ובהמשך כאן מדבר היווני התרגום 330
 במקרא' לשון 'הגיאוגרפי המונח זאת לעומת. המלח ים של האגנים שני בין המפריד אי כחציבמפות מסומן הלשון  331

 הקדומה ההופעה הוא היווני התרגום. 242:ו"תשנ אחיטוב ;15:יא' יש ;19:יח, 5:טו' יה: ראו. ים ללשון תמיד מכוון

 .האי לחצי ממפרץ: הלשון של הגיאוגרפית בתפיסה לשינוי ביותר
 .Eννάκ' -ב) 4:לד (ִצנה של ההחלפה הוא היחיד ההבדל 332
 .129–128:ח"תשס ואזנה :ורא 333
 .132–130:ח"תשס ואזנה :ראו, העברים שבנוסחים הרשימה בפעלי מפורט דיון 334

  נוסח  תרגום השבעים  329 עברי לשבעיםשחזור מצע  )4–1:טו' יה( נוסח המסורה

 ויהי הגֹורל למטה בני יהודה א

אל גבּול אדֹום מדבר ִצן  למשפחֹתם

  נגבה מקצה תימן

  

 ויהי להם גבּול נגב מקצה ים המלח ב

  נגבהמן הלׁשֹן הפֹנה 

  

 ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר ג

רֹון ִצנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצ

  ונסב הקרקעהועלה אדרה 

  

  

  

 ועבר עצמֹונה ויצא נחל מצרים והיה ד

תֹצאֹות הגבּול ימה זה יהיה לכם ) והיּו(

  .גבּול נגב

 למטה יהודה  330  ויהי הגבולא

ול אדום ממדבר צן מגבלמשפחתם 

  עד קדש נגבה

  

  ויהי גבולם מנגב עד קצה ים ב

   הפונה נגבה 331המלח מהרמה

  

  ועבר מנגד למעלה העקרבים ג

וסבב צנה ועלה מנגב לקדש ברנע 

ונסב קדש ויצא חצרון ועלה אדרה 

  מים

  

  

  ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים ד

זה להם . והיה תוצאות גבולו ימה

  .גבול נגב

1 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς 

Iουδα κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ 

τῶν ὁρίων τῆς Iδουμαίας ἀπὸ 

τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Καδης 

πρὸς λίβα 

2 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια 

ἀπὸ λιβὸς ἕως μέρους τῆς 

θαλάσσης τῆς ἁλυκῆς ἀπὸ τῆς 

λοφιᾶς τῆς φερούσης ἐπὶ λίβα 

3 καὶ διαπορεύεται ἀπέναντι τῆς 

προσαναβάσεως Aκραβιν καὶ 

ἐκπεριπορεύεται Σεννα καὶ 

ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ Καδης 

Bαρνη καὶ ἐκπορεύεται Aσωρων 

καὶ προσαναβαίνει εἰς Aδδαρα 

καὶ περιπορεύεται τὴν κατὰ 

δυσμὰς Καδης 

4 καὶ πορεύεται ἐπὶ Aσεμωνα 

καὶ διεκβαλεῖ ἕως φάραγγος 

Aἰγύπτου καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ 

διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ τὴν 

θάλασσαν τοῦτό ἐστιν αὐτῶν 

ὅρια ἀπὸ λιβός 
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 כך על המרמזת הגבול לתיאורי מיוחדת טרמינולוגיה על הצביעה לעומתם ואזנה 335.מקשרים

, יהושע לספר השבעים תרגום את שחקרה ,מזור לאה 336.הרשימה של מקורי מרכיב הם שהפעלים

 לספר המסורה ונוסח השבעים תרגום כי ,שלה מחקרה סמך ועל קודמים יםמחקר סמך על קבעה

 שלא קדומה מהדורה על נשענות המהדורות שתי .יהושע ספר של שונות מהדורות שתי הן ,זה

 השינויים אלא הנוסח לשינויי הסיבה לא ואף הפעלים רשימת חשובה לא יננוילענ 337.שרדה

 כוללת םהשבעי בנוסח מופיעהה פונימיםוהט רשימת. הרשימה את םיהמרכיב המקומות בשמות

 קדש ברנע - Κάδης  Βαρνή  כשביניהם מופיעה )3, 1:טו( קדש – Κάδης  הטופונים את יםיפעמ

לאחר שהשם המלא כבר ,  התיאור במהלךשימוש בשם מקוצרלעיל עמדנו על התופעה של  .)3:טו(

 ,3נראה כי קדש שבפסוק לכן  .ניתומאוד ביונפוצה ו) 14:לעיל(התופעה מוכרת במקרא . הופיע

יל כלל זה גם על קדש ח האם ניתן לה 338. היא קיצורו של האחרון, מיד לאחר קדש ברנעמופיעהה

  ?1שבפסוק 

ממדבר  - שפט את המ. של שבט יהודה גבול הדרום לתיאורה מקדימהר העהווה כולו מהפסוק

כיוון שמדבר צין מציין ... עד ... מ: נוסחת מריסמוס מרחביכ לכאורה ניתן לראות  קדש נגבהעדצן 

מציינת קדש את פינתו הדרומית מערבית ולכן קדש , את פינתו הדרומית מזחית של גבול הדרום

  339.מכוונת לקדש ברנע

אך דווקא בתיאור .  בביטויי מריסמוס,-ל, אל, עד: לשמופיעה תמיד כתרגום  ἕωςהמילית 

 ים המלח צהק, נגב:  ישנם שלושה טופונימים2בפסוק . גבול הדרום היא מופיעה במובן אחר

 - ἀ̟ὸלמרות המיליות . ידועים שקשה לטעות בהםומות מוכרים שלושתם ש, והרמה הפונה נגבה

רשימה ההולכת ומתמקדת בנקודה ממנה יוצא אין כאן ביטוי מריסמוס אלא , עד/ אל– ἕως-ו... מ

  ?1כך הדבר גם בפסוק האם . הגבול

 גם  קדש ברנע. אינה קדש ברנע אלא שפך נחל מצריםהפינה הדרום מערבית של גבול הדרום

לכן .  אל חצרון ואדרקדש ברנע עבר מדרום להגבולשכן , ודה הדרומית ביותר בגבולאינה הנק

רשימה ההולכת אלא  , אינו  מריסמוס מרחבי המצביע אל קדש ברנע'ממדבר צין אל קדש'הביטוי 

  .2כפי שראינו גם בפסוק , דרומית מזרחית של גבול הארץומתמקדת בנקודה מסוימת בפינה ה

ידי תרגום השבעים ָקדש  נקראת על) 23:יהושע טו(ערי הנגב של יהודה ֶקדש השייכת ל, ועוד

Κάδης.כבר אלט ) Alt(ו  דעה ז340.אך הוא לא ניסה לאתרה,  קבע כי קדש זו שונה מקדש ברנע

מוסיף כי קדש זו נכללת בקבוצת הערים המזרחיות של יהודה הסמוכה אל מקובלת גם על נאמן ש

                                              
 .198, 55:ח"תשמ אהרוני ;76: 1980 אולד ;187: 1935 נות :ראו 335
 .130–129:ח"תשס ואזנה :ראו. הגבול תוצאות/יותוצאות והיו הצירוף וכן' תאר 'הפועל 336
 המקשרים בפעלים הרב השוני את להסביר יכול מהדורות שתי של קיומן .163 ובעיקר, 170–163:ד"תשנ מזור: אור 337

 .הטופונימים בין
 המהדורה בתרגום מדובר אם. המסורה שבנוסח' הקרקעה ונסב 'את מחליף, השבעים בתרגום' מים קדש וסבב' 338

 גבול בתיאור מופיע אינו, יחידאי הוא קרקע הטופונים כי העובדה על בהסתמך החילופין את להבין ניתן העברית

: ראו. ד, ב פרקים א הימים בדברי יהודה של בגנאלוגיה או טו ביהושע יהודה ערי ברשימת ולא לד בבמדבר הדרום

: ראו. 'ממנו ידוע בשם, נדיר במקרא שאזכורו, מקום שם המיר מעתיק 'כי ההנחה את להוסיף יש לכך. 1992 קוטר

 .367:ד"תשנ מזור
 .79–57:ח"תשס, ואזנה: ראו) מרחבי מריסמוס.." (עד.. מ "הקצוות נוסחת על 339
 .1 הערה, 108: 1925 אלט :ראו 340
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   341גבול אדום

  .ים תומכים בהפרדה בין קדש לקדש ברנעיונוהתרגומים הילפיכך נראה כי גם 

  

  סיכום -המקורות הבתר מקראים . 9ג

 עדכניים לשמות ברנע וקדש קדש השמות את החליפו לארמית המקרא מתרגמיש ראינו

רקם  , רקם נוסףועוד,  אלומקומות. הגיא לרקם ברנע קדש וכל לרקם הפכה קדש כל. לימיהם

ורקם , רקם טרכון מקומה בדרום הבשן.  וניתנים לאיתורםיתנאי הבמקורות מוזכרים ,טרכון

 מציינות את גבול הארץ ונמצאות לפנים מהגבול לפי הןשתי. את שבסינידירַ  בעין אלקֻ  מזוההגיאה

 , במזרח נמצאתמקורות נוספים גיטין ובבמשנהת מוזכרסתם רקם ה, לעומתן .הברייתא דתחומין

המקורות התנאיים מוכיחים כי . בירת הנבטים,  ויש לזהותה עם פטרה,ישראל-מחוץ לתחום ארץ

 . שבמקרא ובכך הם תומכים בהפרדה בין קדש לקדש ברנערקם ורקם גיאה הם מקומות שונים

רגום השבעים  לבראשית ומתתמהמגילה החיצונימקומה של קדש בעבר הירדן מקבל חיזוק זיהוי 

אם קדש המקראית היא  להבהיר כי ברצוננו .לתיאור גבול הדרום של שבט יהודה ביהושע טו

מרכזה של העיירה ואדי אין לזהותה במקום בו נמצאים שרידי העיר הנבטית אלא בסמוך ל, פטרה

  342. ב שם הולכים ונחשפים שרידי ישוב עירוני גדול מתקופת הברונזה התיכונה,)25איור ( מוסא

  

  גבול הדרום בנבואות יחזקאל . ד
הוא גבול ) 4–3:לד' במ(בסוף הסעיף הקודם עסקנו בתיאור גבול הדרום של הארץ המובטחת 

תימנה ופאת נגב ': יחזקאל ןזה זכה לתיאור גם בחזוגבול ). 4–1:טו' יה(הדרום של שבט יהודה 

נקודת , תמר 343).28: ודומה לו מח19:שם מז(' הים הגדול קדש נחלה אלמי מריבת  מתמר עד

 לפי גרסת 18:מח( הנקודה הדרומית בגבול המזרח של יחזקאל  גם היא,רוםהמוצא של גבול הד

בחלקה המזרחי ,  לפיכך יש לזהות את תמר במלחת סדום או דרומה לה344.) והפשיטתאהשבעים

 ואת 346,א המגמה" האליו נוספה נחל מצרים שכקיצור של  מקובל לראות'נחלה'את  345.של הערבה

   348: בהתאם לכך הוצבה ההקבלה הבאה347. עם קדש ברנעזהים מקדשמי מריבת '

                                              
 .213: 2ב"תשמ, נאמן: ראו 341
 .18 אתר, 264b: 2001 ואלמומני עמר :ראו 342
מי מריבת 'אך נראה שיש לקרוא גם כאן ) 19:מז' יח(' מי מריבות קדש'בתיאור גבול הדרום של הארץ מופיע אמנם  343

 .  הדרומי של הארץהלוגבהוא ) 28:מחשם  (גדכפי שמופיע בגבול הדרום של שבט ' קדש
 .167–166:ח" תשסואזנה :ראו 344
 הוא  וצוּב'ח-ודה לעין היא המצודה הצמ EICEBWN המס של איסיבה 15בצו המיסים מבאר שבע מופיע בשורה  345

 לכן .34: 1935 ;13–4: 1921אלט : ראו. θOMAPWN שבכתובת מופיע המס של תמר 17בשורה . מצד חצבה היום

 כהן ;1995 ;1992 כהן ;ט"תשיאהרוני : ראו.  במצד חצבה כפי שהציעו אהרוני וחופרי האתראין לזהות את תמר

ד דו- בן;)שם, שם: (אלט: אור. תמר במליחת סדום ו לזהות את גם בן דוד הציעבעקבותיואלט ו. ז"וישראלי תשנ

 .161:ב"תשס
 הפרשנים והחוקרים שעסקו, על ידי כל המתרגמים' נחלה'כך הובנה ). 40:לעיל(' קדשה'כפי שראינו בהקשר ל 346

 .בנושא
 . 169–168:ח" תשסואזנה ;917:ד"תשס כשר ;530: 1983 צימרלי:  ראו347
 .168–167:ח" תשסואזנה :ראו 348
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  28:מח, 19:יחזקאל מז        5–3:במדבר לד  

  אל פאת נגב/ו        נגב  והיה לכם פאת  

  תימנה       ידי אדום צן על ממדבר

  והיה גבול        בּול נגבוהיה לכם ג

      מתמר        המלח קדמה מקצה ים

  ונסב לכם הגבּול מנגב למעלה עקרבים  

  ועבר ִצנה

  מי מריבת קדש עד    תוצאותיו מנגב לקדש ברנע] והיו[והיה 

  אדר-ויצא חצר  

  ועבר עצמונה  

  נחלה    ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים  

  הים הגדול על/אל        .והיו תוצאותיו הימה  
  

 ואה זו נראה כי לא תמיד השתמש יחזקאל באותם טופונימים שהופיעו בגבול ההבטחהמהשו

תופעה זו . אך אין שינוי מהותי בקו הגבול,   והסתפק בפחות טופונימים לסימון הגבולכ"שבס

מקובל לראות בגבולות יחזקאל גרסה הובחנה גם בגבול הצפון ובגבול המזרח ובהתאם לכך 

  349.ץ בבמדברמקבילה לתיאור גבול האר

בכל הסעיפים הקודמים עמדנו על ההכרח הספרותי והגיאוגרפי להפריד בין קדש , ואולם

נקרא עיין הלפיכך לא ניתן להקביל בין המ. הן במקרא והן בספרות הבתר מקראית, לקדש ברנע

להציב את ההקבלה בין יש נראה ש. טבלה דלעיל כפי שמוצע בלקדש ברנע' מי מריבת קדש'

  :הבאהיחזקאל לבמדבר בצורה 

  28:מח, 19:גבול הארץ ביחזקאל מז    5–3:גבול הדרום בבמדבר לד  

  אל פאת נגב/ו        נגב  והיה לכם פאת  

  תימנה       ידי אדום צן על ממדבר

  והיה גבול        והיה לכם גבּול נגב

      מי מריבת קדש עד מתמר        המלח קדמה מקצה ים

  ונסב לכם הגבּול מנגב למעלה עקרבים  

  ועבר ִצנה

    תוצאותיו מנגב לקדש ברנע] והיו[והיה 

  אדר-ויצא חצר  

  ועבר עצמונה  

  נחלה    יםונסב הגבול מעצמון נחלה מצר  

  הים הגדול על/אל        .והיו תוצאותיו הימה  
  

                                              
 ;452:ן"גרינפלד תש ;116–115: 1976לונסון  ;177:ו"תשל ;55הערה , 267:ד"תשל, מזר ;79: 1917 איזקס :ראו 349

 .174–159:ח" תשסואזנה ;200: 1984 גרינברג ;528: 1983 צימרלי
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לפי הקבלה זו נראה כי בפינתו הדרומית מזרחית של הגבול השתמש יחזקאל בנוסחת קצוות 

כדי לצרף לגבול הארץ את השטח שבין תמר ' מי מריבת קדש עד מתמר') מריסמוס מרחבי(

  בשטח זה350)49–47:לעיל(ד פטרה  שלימוסאהיא העיירה ואדי , שבמליחת סדום למי מריבת קדש

  אמנם תוספת351.כמדבר צין) 42–41(נכלל המדרון המערבי של דרום עבר הירדן אותו זיהינו לעיל 

תופעה זו קיימת גם בתיאורי  אך , הדרום לכיוון תיאור גבולזו שמהלכה ממערב למזרח הוא הפוך

  : אחריםגבול

כל ערי המישור וכל ': תחום ממלכות סיחון ועוג אשר נפלו בידי ישראל מתואר במלים הבאות

התיאור עובר מדרום ). 10:ים גדבר(' סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן הבשן עד הגלעד וכל

היה אמור לתאר את ' סלכה ואדרעי עד'המשך הפסוק . דרך הגלעד אל הבשן, מהמישור: לצפון

 הפוך מכיוונו הכללי של אך ערים אלו ממוקמות בדרומו, הנקודות הקיצוניות בצפון הבשן

הנחל  עיר אשר בתוךשפת נחל ארנון וה מערוער אשר על': כך גם בתיאור נחלות ראובן וגד. התיאור

  וכל הר חרמון וכל הבשן עד]… [ והגלעד]… [ וכל ערי סיחון]… [דיבון המישור מידבא עד וכל

סלכה  דיבון ועד עד: גם כאן התיאור מתקדם מדרום לצפון כשהצרופים). 11–9:יהושע יג(' סלכה

דגם טריטוריאלי  בשגרת לשון של נראה כי תיאורי גבול נוקטים. עומדים בהיפוך לכיוון הכללי

הוא ביטוי שגור לתיאור הבשן כולו והוא יופיע בצורה זו ' )ואדרעי(הבשן עד סלכה ' דהיינו 352.קבוע

מתמר עד מי מריבת ' יש להבין גם את הביטוי , כנראה,כך. אפילו כשזה בניגוד לכיוון התיאור

מדבר צין המופיע בצורתו זו גם כשהדבר נוגד את הכיוון כדגם טריטוריאלי קבוע לציון ' קדש

  .הכללי של התיאור

 הוא חילק את הארץ .ערך מהפכה בחלוקת הארץ לשבטים, )13:מז(' בדבר ה, יחזקאל

והורה על שיבוץ חדש של השבטים לפי רצועות אלו , משתרעות מהים עד הירדןלרצועות רוחב ה

 יחזקאל את שבטי עבר הירדן אל בין השבטים שממערב אגב כך העביר). 28–23, 7–1:מח' יח(

–4:מח' יח(שני חצאי המנשה יאוחדו לשבט אחד שימוקם בצפון הארץ בין נפתלי לאפרים : לירדן

וגד ימוקם כשבט הדרומי ביותר ) 7–6:שם(ראובן ימוקם במרכז הארץ בין אפרים ליהודה , )5

 353,מיות של ההתנחלות בעבר הירדן המזרחינראה כי יחזקאל לא הכיר בלגיטי). 28:שם(בארץ 

מדהימה , על רקע תפיסה זו. נמצאת רק ממערב לירדן, הכשרה להתנחלות, ולגביו הארץ הקדושה

 השטח  את לתחום הארץ יחזקאלצרףהעובדה כי בפינה הדרומית מזרחית של ארץ ישראל 

). 28:שם(השטח תיפול בחלקו של שבט גד  תוספת 354.' מי מריבת קדשמתמר עד 'שממזרח לערבה

המחוקק . )א21:לג' דב(' ם חלקת מחֹקק ספּוןָש  כי ' לשבט גדמשה חדש לברכת טעםבכך ניתן 

                                              
 מי שהבדיל והפריד בין קדש לקדש ברנע לא עמד על משמעות הזכרת מי מריבת קדש כנקודה המגדירה את גבול גם 350

 .'מי מריבת קדש'ה "ד, 19:מז, שצט:ה"מושקוביץ תשמ: ראו. הארץ לפי יחזקאל
הניסוח המקראי לקו הגבול הדרומי אינו מבהיר מה ). 3:לד' במ(' …והיה  לכם  פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום' 351

קלאי בהסתמך על פסוק זה כלל את מדבר צין בתוך נחלת . גבול ישראל או המדבר: 'על ידי אדום'נמצא 

 .13: 2001 ;214:א1998 ;101:ז"תשכ, קלאי: ראו .ישראל-ארץ/יהודה
 .170:ו" מזר תשל; ה"קלאי תשל: ראו 352
 .173:ח" תשסואזנה ;115: 1976לונסון : ראו 353
 ויתרחב הגבול הדרומי לדרום ארץ שעיר ]…[':  הסיק כי בפסוק זה יחזקאל הרחיב את תחום הארץם"כבר המלבי 354

 ם"המלבי .'ופאת נגב תימנה': ה"ד,  קכד: ד,ז" תשים"המלבי: ראו. 'שהלכו שם ישראלועמון ומואב עד המדבר 

 .כאן למסקתנו מעבר הרבה הגבול את הרחיב
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  .שלפי יחזקאל ספון בחלקו של גד אינו משה כי אם אהרון

 נראה כי תיתכן סיבה נוספת לצירוף מדבר) 184–180:להלן(בדיון מפורט בסיפור מי מריבה 

גבול הדרום של יחזקאל מובן היטב בשלב זה של הדיון חשוב להדגיש כי . וך גבול הארץצין לת

  .קדש ומי מריבה בעבר הירדן, בהתאם לזיהוי מדבר צין

  

   פרק ראשוןסיכום
ב בחומש דברים הוכיחה ללא צל של ספק –בדיקת ההזכרות של קדש וקדש ברנע בפרקים א

ושאותה עזבו , שבה אירעה פרשת המרגלים, ש ברנעקד: שני אתריםכי הסופר הדבטרונומי הכיר 

 כדי זו בעדות  היהדי .ושבה ישבו ימים רבים, וקדש שאליה באו מאוחר יותר, בני ישראל מיד

אך חזרנו ובדקנו , לאמת את מציאותם של שני אתרים שונים האחד נקרא קדש והשני קדש ברנע

  .את הנתונים בשני מעגלי מידע נוספים

. הר שעיר ומדבר צין נמצאים ממזרח לעמק הערבה, רפית הראתה כי אדוםהבדיקה הגיאוג

.  היא קדש אשר לכן חייבת אף היא להיות בעבר הירדןאזוריםנקודת החיבור בין אותם שלושה 

  .קדש ברנע לעומתה נמצאת בצפון חצי האי סיני ולכן לא יכולה להיות זהות בין שני האתרים

טופונימים אלו . גיאה לרקם ברנע קדש וכל לרקם קדש כל הפכה לארמית המקרא בתרגומי

 נמצאת לפנים ,מציינת את גבול הארץ רקם גיאה. ים וניתנים לאיתורי התנאבמקורותמוזכרים 

- מחוץ לתחום ארץ במזרחנמצאתרקם לעומתה . את שבסינידירַ בעין אלקֻ  ויש לזהותה מהגבול

  .אלישר

ם נכשלו עם זאת ה. תה את רקם בפטרההייתה מסורת מוצקה שזיהשהיו חוקרים שסברו 

הדיון בפרק זה על  . הסבר מניח את הדעת להעברת המסורת של קדש מסיני לפטרהבמציאת

רקם גיאה הוא שמה . אין כאן העברת מסורת אלא שני אתרים שוניםחלקיו השונים הוכיח כי 

 טרה פ, המקראית היא קדשנבטית/ הארמית ואילו רקם,הארמי של קדש ברנע שבסיני

 ממזרח על גבול אדום, מדבר ציןקצהו המזרחי של  בהאתר נמצא.  דהיוםמוסאאדי ו ,ההלניסטית

 לבראשית ומתרגום תמיקומה של קדש בעבר הירדן מקבל חיזוק מהמגילה החיצוני. לערבה

מסורות הקושרות לפטרה  וכן מההשבעים לתיאור גבול הדרום של שבט יהודה ביהושע טו

הה כאן את יזיוסף בן מתתיהו . קרא מקשרם לקדשרים ואירועים שהמולסביבתה הקרובה את

צרף לכך גם את הסלע שממנו הוציא משה מים ואת מצבת  )Eusebius( ואוסביוס 355,קבר אהרון

  356.מרים

  שבדרום עבר הירדןמוסאואדי /ההפרדה בין קדש לקדש ברנע וזיהויה של הראשונה בפטרה

  .בנה המשך דיוננויהם אבני היסוד שעליהן י

אדום ומדבר צין נמצאים בדרום עבר הירדן ואילו קדש , שעיר, הדיון בפרק זה הוכיח כי קדש

כמו כן למדנו כי מימי שיבת ציון והלאה זוהתה קדש .  נמצאים בחצי האי סיניברנע ומדבר פארן

במקביל לכך זוהתה . אתדירַ ברנע  עם רקם גיאה שניהם אתרים בתחומי נאת המדבר עין אלקֻ 

 דהיום עם האתר הסמוך לעיירה שהנבטים קראו לו מוסאקדש המקראית שמקומה בעיירה עין 

  .רקם  וההילנים  פטרה

                                              
 .)117:א, שליט=( 83–84:ז, ד, ד קדמוניות ;37:לג; 22:כ במדבר: ראו 355
 .Kάδης  βαρνή - 'ברנע קדש ',12–8 שורות ,112:אונומסטיקון אוסביוס ;12–1:כ במדבר: ראו 356
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 .א"פסוק אחד שניתן לייחסו לס ולּולא מצאנו , מזכירים את שעירכל הפסוקים הבבדיקת 

לעומת זאת מצאנו כי הסופר הדבטרונומי והאסכולה הדבטרונומיסטית העדיפו את השימוש 

  .ובסיפורים שעסקו באדום הם החליפו את הטופונים וכתבו שעיר, בטופונים שעיר
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  ׁשדֵ א וזיקתו לָק "העימות עם מלכי עבר הירדן לפי ס: שניפרק 

  
  בואמ

 עד ישראל ובני האבות בסיפורי וממשיך 1)טו' בר (הבתרים בין בריתב תיאורו את תחילמ א"ס

 גם זו לאסכולה או זה לספר כיםשיימה יש 2.)כד' יה( היםאלֹ תורת ספר וחתימת שכם ברית

 עיקרי יפגיאוגר כרקע משמשים והגלעד השומרון אזורי 3.ניםראשו נביאים מספרי נרחבים חלקים

 מרים אהרון כמו המופת ואנשי האבות 4.ישראל לממלכת הספר מיוחס לכן ,האבות לסיפורי

 הוא משה עם רק. האדם מבני מרוחק כלל בדרך האל אך 5,יםינביא בקווים א"בס מצוירים ויהושע

  6.מלאכים ידי על או בחלומות שמגיע סרבמ להסתפק חייבים האדם בני שאר ואילו דברמ

ולכל היותר מטמיעים אותו בתוך , א"רוב החוקרים מפקפקים בקיומו של ס כי במבוא הזכרנו

 ורותממק בשלושה מופיע הירדן בעבר המסע מסלול כי נראה מחקרנו של זה בפרק. א"כסי י"ס

 מסלולים לשלושה ימיםהטופונ הפרדת. לו תהמיוחד טופונימים רשימת מהם אחד כשלכל התורה

   .זו ברשימה קדש של מקומה ואת א"לס המיוחדת הרשימה את לזהות תאפשר לזה זה והשוואתם

' שמ (במצרים םיחילהמת ואירועים מסעות של ברצף מצרים יוצאי של םמסע את מתאר א"ס

 ברמד אל מצרים יוצאי ובא א"סבש לאחר ).16:יב' במ (פארן במדבר החניה עד נמשכיםו) 17:יג

 לקדש ישירות א"ס עובר זה סיפורמ 7).לסירוגין טז' במ (ואבירם  דתן סיפורל דעיםומתו אנו ,פארן

 בספר מוזכרים אינם כלל כנען לארץ המשלחת וסיפור ברנע קדש 8.הירדן בעבר ולמסע) 14:כ' במ(

   9.זה

הוא  . שעסקו במסע בעבר הירדן מחקרים למעלה מעשרים2002 ב סקר)Dozeman (מןזדו

 Geography and Ideology in the Wilderness Journey fromבמאמר שכותרתו עשה זאת 

Kadesh through the Transjordan.10אך המחקרים , יהפגיאוגר המאמר אמור היה לעסוק ב

                                              
 ֶינקס :ראו. למקורותיו םהבתרי בין ברית סיפור חלוקת בנושא החוקרים דעות לסקירת. 283, 124: 1893 בייקון :ראו 1

1977 :33–34 ,67. 
 פרק. 68–67: שם ֶינקס: ראו, א"לס השייכים התורה פסוקי לרשימת. 57–56:ו"תשס רופא ;63–60:שם ֶינקס :ראו 2

 'בבמ המופיעים מהמסעות וחלק קדש אירועי את לה להוסיף ויש מלאה אינה זו רשימה כי) 63:להלן (יראה זה

 . 1:כב–14:כ
 .157:ד"תשס הרן ;101–60:שם ֶינקס :ורא 3
 .57:ו"תשס רופא ;א479: 1992 נקסיֶ : ראו 4
 .57:ו"תשס רופא ;157:ד"תשס הרן: ראו 5
 .שם ;שם: ראו 6
 ולא א"בס לא, אחד מסע לא אף בתורה מופיע לא) א"ס (ואבירם דתן ולסיפור) כ"ס (קורח לסיפור פארן מדבר בין 7

 .כ"בס
 נראה אנו. 152–151: 1968 נות: ראו. נפרדים מסיפורים חוברה התורה כי לדעתו כיחהמו נתק בכך ראה נות 8

 .קדש לאירועי ואבירם דתן סיפור בין המחבר מסע א"בס יש כי) 76–75:להלן(
 נראה אנו .157:ד"תשס ;30 הערה, 132 ;2 הערה, 113:א"תשל הרן: ראו. א"בס מקורה ד"שבס ברנע קדש כי סבר הרן 9

 .א"בס ולא י"בס מקורן ד"בס ברנע קדש של ההזכרות כל כי) 140–139:להלן(
 .2002 דוזמן :ראו 10
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יה פגיאוגרהמצוטטים בו עוסקים בהיסטוריה של עבר הירדן ולא בטופונימים המיצגים את ה

 ברורים היו לא, הירדן בעבר הקשורים הטופונימים שרוב כיוון. שהסיפורים האלה נטועים בה

 לצרכים מגויסת יהפגיאוגר או מדומה יהפגיאוגר כולה ברשימה שראו היו, לחוקרים

היכולה להשליט הגיון בבליל האתרים שבעבר הירדן שבתורה  אין כל פרשנות 11.אידיאולוגים

. פנימי ולהגיון הממשית יהפגיאוגרה לכללי יבתמחו מדומה יהפגיאוגר גם כי טוענים אנו. הקנונית

 הזריחה את רואים צפונה וכשנעים העמק מעמקי אל ההר מראש משקיפים מדומה יהפגיאוגרב גם

י שברשימת מסעות עבר הירדן צץ ועולה רק כאשר מפרידים את פגיאוגר הההיגיון. ימין בצד

כלי המחקר של עזרת רותיהם בלמקו) 1:כב–22:כ' במ(הערות המסע המתייחסות לעבר הירדן 

  .יה המקראיתפגיאוגרה

 ,האמורי מלך ,סיחון. 'סיחון מלחמת'ל מיוחד מקום שמור הירדן בעבר המסע אירועי בין

 וזכ הירדן בעבר המוקדמים כיבושיוש כשליט גם אלא בישראל שנלחם כמלך רק לא בתורה מוזכר

 החשיבות גם יםעול סיחון של יחודו מתוך ).30–27:שם (משלב והן) 26:כא' במ (בסיפור הן לסיקור

 )Bacon (בייקון כבר). 25–21:שם (בה וההתנחלות ארצו כיבוש, בסיחון ישראל מלחמת של היתרה

 כדי אחד נימוק ולּו הביא לא הוא אך, א"לס סיחון מלחמת של בשייכותה ספק קיים לא כי קבע

 של שיוכו בקביעת המסייעת בלבד תאח נקודה יש כי ציין )Noth (תנֹו 12.קביעתו את להצדיק

 כנעני שםב השימוש לעומת, )28, 26, 25, 21:שם (אמורי שםב התכוף השימוש והיא ,א"לס האירוע

 אין אך ,המערבי הירדן לעבר מתאים תנֹו בו שהשתמש המידה קנה 13.בו להשתמש מרבה י"ס אשר

 כנען העצם שם של אחת הופעה לא אף כולו במקרא אין. לירדן שממזרח לשטח שייכות כל לו

 די אין לכן. מערבה שמהירדן לשטח ורק אך ייחודי זה בשם השימוש. המזרחי הירדן לעבר בזיקה

   14.א"סל סיחון מלחמת  של שיוכה על ללמדנו כדי, המזרחי הירדן בעבר כשמדובר, אמורי שםב

 גבולה את סימן ארנון נחל. המלחמה של שיוכה בקביעת לסייע יכול אינו הסיפור רצף גם

 הופיע כבר ,סיחון מלחמת בסיפור המשולב זה נתון). 26, 24:כא' במ (האמורי ממלכת של הדרומי

 המסע הערת לכן). 13:שם (ארנון לנחל ישראל בני הגעת את שתיארה המסע הערתב לכן קודם

 למקור שייכים ארנון נחל את המזכירים התיאורים ושני ,סיחון מלחמת לתיאור פתיחה מהווה

). 13–12:שם ('מָשם ָנָסעּו ַויחנּו ':בלשונן ותידוייח מסע הערות משתי אחת היא זו מסע הערת. דאח

 מה לבין הללו המסעות שני בין משמעית וחד ברורה זיקה ליצור מאפשרת לא' משם 'המילית

 סיפור בין כי משמעי חד באופן לקבוע, א"ס את חקר אשר, )Jenks (ֶינקס היה יכול כך. להם שקדם

 שניתן אחד פסוק לא אף אין) כד–כב' במ (בלעם לסיפור) לסירוגין טז' במ (ואבירם דתן מרד

  16.י"לס' סיחון מלחמת 'ואת המסעות את לשייך פרידמן גם היה יכול וכך 15.א"לס לשייכו

                                              
 .174:שם :ראו 11
 .210: 1894 בייקון :ראו 12
 .162: 1968 נות :ראו 13
שער כי בפסוק זה היה שינוי של ו, י"לס) ב32:כא' במ ('את האמֹרי אשר ָשם) ַויֹורש(ויירש  'המשפט את שייך נות 14

: 1968נות : ראו. שהוא זר ללשונו' אמֹרי'ולא במונח ' כנעני'במונח , כנראה, השתמש כאן, כדרכו, י"העורך שכן ס

 בשם השתמש י"ס גם, המזרחי הירדן בעבר מדובר כאשר ,כי מוכיח הוא י"לס שייך אכן זה פסוק אם אולם .153

 .'אמֹרי'
 .55: 1977 ֶינקס :ראו 15
 .279–278: 2003 פרידמן :ראו 16
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 ב"מל (ישראל ממלכת לנחלת הפך ,)26, ב12:כא (סיחון של ארצו ,לארנון שמצפון השטח

 בין מאבק כנקודת מישע בכתובת תמוזכר, חילו את בה אסף שסיחון העיר, יהץ, כן וכמ. )33–32:י

 ספר מתוך לציטוט במה מהווה סיחון ארץ אל המסע סיפור, דעוו 17.ישראל לממלכת מואב

 ובין מֹואב בין מֹואב גבול ארנֹון כי': בארנון מואב של הצפוני גבולה את הקובע', ה מלחמות

 אשר הנחלים ואשד  .ארנֹון הנחלים ואת בסּופה והב את  'ה מלחמֹת בספר יאמר כן על  .האמֹרי

 אשר השטח מתיאור חיזוק מקבל אשר נתון )15–ב13:כא' במ(' מֹואב לגבול ונשען ער לשבת נטה

 קו על לישראל מואב בין לויכוח והד עד הוא זה ציטוט). ב26:שם( הראשון מואב ממלך סיחון לקח

 18).33–32:י ב"מל (ישראל ממלכת של הירדן בעבר הדרומי הגבול קו הוא מואב של הצפוני הגבול

 בסיפור המוגדר בשטח ישראל ממלכת של ומעורבותה עניינה על מראה הללו מהנימוקים אחד כל

 יש לכןו, זה אזור על לכתוב הצפון ממלכת סופרי את הביאו והמעורבות העניין. סיחון של כארצו

  19.א"לס סיחון ארץ אל המוביל ישראל בני מסע ולמסל אתו סיחון מלחמת את לשייך

 הדברים סיפור: מקומות בשלושה ובהרחבה בפירוט תמתואר 'סיחון תמלחמ'ו ,מזלנו התמזל

 שיעור" במסגרת הגלעדי יפתח של דבריו ,)25–21:כא (במדבר בחומש "המעשה שעת"ב

' דב( ד"בס הראשון בנאומו משה ודברי )22–19:יא' שו (עמון בני למלך העביר שהוא "היסטוריה

 עיקרו אך ,התיאורים בין הבדלים אמנם יש. ראשון בגוף כמובן הדברים מסופרים שם, )36–ב24:ב

 רשות לבקש כדי האמורי מלך סיחון אל משלחת נשלחה ישראל ממחנה: הוא אחד המעשה של

 בני של ידם .ביהץ נערך הקרב. בישראל למלחמה צבאו את ואסף לבקשה סרב סיחון. בארצו מעבר

  .)3 נספח (לנחלה להם הייתה סיחון וממלכת, גברה ישראל

 יסיפור שבין הקשר על וכן התיאורים שלושת בין פרותיהס הקשר על מדוע החוקרים

 הקשר מתוך 20).17:יא' שו ;21–14:כ' במ (אדום למלך מקדש שנשלחה והמשלחת לסיחון המשלחת

 הבדיקה 21.התיאורים בין פנימית כרונולוגיה ועל השפעה כיווני על להצביע ניסו פרותיהס

 השייכים האתרים מרשימת התעלמו והחוקרים, פרותייםוהס ההיסטוריים לנתונים הצטמצמה

                                              
  .ואשאה│רשה.כל.אש.מאתן.ממאב.אקח/מפניו.כמש.ויגרשה│בי.בהלתחמה.בה.וישב.יהץ/את.בנה.ישראל.לךומ'  17

 .19–18 שורות, 373–357: ה"תשס אחיטוב: ראו. '│דיבן.על.לספת./ואחזה.ביהץ    
) תמד, ולאו, הידן (הצפוני ביובלו או יּב'אלמּוג ואדי הוא, בארנון היה הקדום הגבול האם בשאלה מקדהת הויכוח 18

 רק או ישראל ממלכת של החוץ יחסי בתחום ממשי ויכוח זה היה האם לקבוע תאפשרו אין). 27 איור (יהץ עד המגיע

 מואב מלך מישע מקרבות מסתמןה הגבול קו כי טען ברטלט. לענות המקראי הסופר מנסה שעליו תיאורטי ויכוח

: 1970 ברטלט: ראו .זו טענה אמצו ובולינג דירמן. מדת ולואדי וולה לואדי הנחל במעלה ההופך הידן בואדי עבר

 .ס"תש הכהן: ראו', ה מלחמות מספר הציטוט במשמעות דיון. 42: 1988 בולינג ;64–63, 57: 1989 דירמן ;260–259
 של השתלבותה הוא בו השתמש שהוא הנימוק. גיאוגרפי נימוק סמך על א"לס סיחון מלחמת את שייך בייקון כבר 19

 א"לס הסיפור לשיוך היחיד הנימוק כי טען נות. 211–210: 1894 בייקון: ראו. א"ס של המסע בקו סיחון מלחמת

 צמח. 162: 1968 נות: ראו. כנענים להם קורא היה, לדעתו, י"ס. כאמורים האוטוכטוניים התושבים הגדרת הוא

 מופיע היה, לדעתו, אשר אלוהי ציווי בסיפור אין: א"לס במדבר שבספר סיחון סיפור לשיוך אחר נימוק הביא יורה

, אלו בעמודים מופיעים יורה של הנוספים נימוקיו. 206–205: ג"תשס יורה: ראו. י"מס חלק היה אם בהכרח

 .א"לס שייכים שאינם לפסוקים, נולדעת, יחסיםימת
 .181–180, 93–90: 1989 ברטלט ;184–182: 1972 סיטרס ון ;224: 1968 סומנר: ראו 20
 מלחמת ואת אדום מלך עם העימות תיאורי את התורה מחבר ינק ממנו כמקור ד"ס את ראו סיטרס ון-ו סומנר 21

הרן ופרידמן שייכו אותו . 264: 1903גריי : יא ראו" לסת המשא ומתןגריי שייך א .20 בהערה הפניות ראו. סיחון

–14:כ' במ(המשלחת הראשונה למלך אדום נות שייך את ). 277–276: 2003 פרידמן ;118:א"הרן תשל: ראו. י"לס

 .274: 1972נות : ראו. י"לס) 20–19:שם (שנייהא ואת ה"לס) 21, 18
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 תוך זאת ונעשה ,התיאורים ןבי הקשרים את מחדש נבדוק זה בפרק .הירדן בעבר המסע לסיפור

, התיאורים בין קלים הבדלים נםשיש כיוון .היום עד שהוזנחו ייםפגיאוגרה בנתונים מרבי שימוש

 הדיון .התיאורים שלושת ינקו ממנו א"ס של המלא הנוסח את לשחזר הוננס לגופו תיאור כל נבחן

  .לקדש זה מקור של זיקתו על לעמוד ויאפשר א"לס שייך אדום מלך עם העימות כי יוכיח

  

   בני ישראל בעבר הירדןותמסע. א

 בני מסע את בוניםה ואתרים אירועים רצף תוךב אחד אירוע היא א"שבס סיחון מלחמת

 מסעב הנוספים יםתרהא. המלחמה של התיאורים בשלושת כולם ומופיעים, הירדן בעבר ישראל

 ממזרח מסע, )17–16:יא' שו ;46:א' דב ;16, 14:כ' במ (ישראל בני ישבו בו המקום – קדש: הם

 ;א24:ב' דב ;13:כא' במ (ארנון )נחל (ֵעֶברֵמ ) 18:יא' שו ;8:ב' דב ;10:כא' במ (מואב במדבר/למואב

 לכלול יש. )20:יא' שו ;33:ב' דב ;23:כא' במ (סיחון עם הקרב מקום, יהץ וכמובן )18:יא 'שו

 )1:ב (בדברים שעיר הר סביב המסע הוא) 18:יא' שו ;4:כא' במ (אדום סביב המסע תא גם ברשימה

 המשותפת הבסיסית לרשימה .)17:יא' שו ;8–4:ב' דב ;21–14:כ' במ (אדום עם המפגש את כןו

 ים דרך'ב מסעה: םמה יםנבש רק המופיעים פרטים גם להוסיף אולי אפשר יםורתיאה לשלושת

 המלאה הרשימה .)13:ב' דב ;12:כא' במ (זרד נחלב המעבר או החניהו )1:ב' דב ;4:כא' במ(' וףס

 מזרח, סוף-ים דרך, וםאד עם מפגש, קדש: הבאים והאירועים האתרים את אפוא כוללת

  .סיחון נגד והמלחמה יהץ, ארנון) נחל(, זרד נחל, מואב מדבר/מואב

 וחוזרת מלחמה וסיפור מסע תחנות כוללת יאהו ,א"בס שמקורה רשימה בידנו יש עתה

 – נכנה הדיון שלצורך, המסע את להשוות וניתן מסע רשימת היא הרשימה. וריםאית הבשלוש

 המסע מסלול .מהן אחת כל ולשייך להגדיר, להבדיל ובכך מקבילות סעמ לרשימות ',סיחון מסע'

, פונון, צלמונה, ההר הור, קדש :התחנות ,הסדר לפי, מופיעים שם 22.לג בבמדבר מתועד כ"ס של

 ארבע ).49–37:לג' במ (מואב וערבות העברים הרי, דיבלתימה עלמון, גד דיבון, העברים עיי, אובות

–22:כ (ההר רהֹ, )37–36:לג = 22:כ (קדש :כא–כ במדברב גם זהה בסדר ,מופיעות הללו מהתחנות

 מכל 23).45–44:לג = 11:כא (העברים עייו) 44–43:לג = 11–10:כא (אובות, )41, 37:לג = 4:כא ;27

  .א"שבס זוו כ"סשב זו, המסע רשימות בשתי ופיעהמ קדש רק, אלה

                                              
 בתבניות המשתמשת קטלוגית רשימה כי בקצרה נאמר כאן. כ"לס ושיוכו לג בפרק בהרחבה נדון) 169–168(, להלן 22

 האחת. אהרון של קבורתו מקום לגבי סורותמ שתי קיימות בתורה, ועוד. כ"לס אופיינית, לג כבמדבר, קביעות

). 51:לב' דב, 39–38:לג, 29–22:כ' במ (ההר בהר אותו ממקמת והשנייה) 6:י' דב (במוסרה האירוע את ממקמת

 גם לשייך יש לפיכך. כוהני שהוא) 51:לב' דב, 24:כ' במ (מריבה מי לאירוע אהרון מות את קושרת ההר הר מסורת

, אהרון למות בפסוק שניתן, התאריך לאור יותר מתחזק זה קשר. כ"לס לג בבמדבר ההר בהר אהרון מות את

 עסק ולא המסע לתחנות רק התייחס, עצמאי מקור הוא הפרק כי להוכיח שניסה דייוויס. כ"לס האופיינית במתכונת

 מפרק אליו עתקהו ההר הר כי, זאת לנמק מבלי, קבע כ"לס הפרק של שייכותו את לבטל כדי. להן הנספחות בהערות

 .11, 8: 1983 דייויס: ראו. כוהנית לא למסורת שייך הוא ושם 1א4:כא
: 1968 ;171: 1940 נות: ראו. כ"לס כשייכים העברים ועיי אובות, ההר הֹר, קדש את וקבע זו השוואה ערך נות כבר 23

. א"לס שייך הוא העברים עיי את אך, כ"לס ואובות ההר הֹר את שייך, כא שבפרק כ"בס דיון ללא, לפניו, בייקון. 159

  .215–214: 1894 בייקון: ראו
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, מתנה 25,)מדבר (24,באר :התחנות את וכולל רצופה כרשימה מופיע מסלול של נוסף קטע

 עצמו בפני עומד זה מסלול ).19–16:כא' במ(  הפסגה וראש מואב בשדה אשר הגיא, במות, נחליאל

 מהמשפט חלק מתקשר זה מסלול אל 26.כה עד שהכרנו הסיפור לחוטי ישירות מתחבר ואינו

' אש הפסגה אשר על פני ירחֹוויעל מֹשה מערבֹת מֹואב אל הר נבֹו רֹ' : משה מות תיאור את הפותח

 שייך ' אשר על פני ירחֹו�ויעל מֹשה מערבֹת מֹואב אל הר נבֹו  ' : הפסוק של עיקרו. )א1:לד' דב(

 הביא אשר, השלישי למסלול ישירות מתקשר ' רֹאש הפסגה�ויעל מֹשה ': המשפט ואילו 27,כ"לס

 ושייך השלישי המסלול של פוריהסי לחוט שייך בדברים הפסוק. זו לנקודה בדיוק ישראל בני את

  .זה בזיהוי לסייע יכולה יתפגיאוגרה הבחינה .המקור בזיהוי עוזר אינו אך המקור לאותו

  :אחרים ממקראות גם לנו מוכר ואשדות ראש לו ויש' פסגה)ה( 'ששמו הר

 לֹא וֻכלֹו תראה קצהּו אפס משם תראנו אשר אחר מקֹום אל אתי נא לך בלק אליו ויֹאמר'

  .)14–13:כג' במ( 'הפסגה רֹאש אל צֹפים שדה ויקחהו  .משם לי וקבנֹו תראה

' דב ('מזרחה הפסגה אשדֹת תחת המלח ים הערבה ים ועד מכנרת וגֻבל והירדן והערבה'

  .)3:יב' יהו ;49:ד  =קל שינויב. 17:ג

 ים צפון על תצפית כנקודת מתנשא 28'פסגה)ה( 'ששמו ההר כי ברור אלו בפסוקים מהתיאור

 ממקמים יםפגיאוגרה הנתונים 29).14:כג' במ (מואב ותערב ועל ,)17:ג' דב (המלח ים הוא ערבהה

 ראש אל מוביל הנוסף מסלולה קטע .)26 איור( סיחון נגד הקרב מקום, ליהץ מערב מצפון זו פסגה

 מסלול שכן ,פלא כל בכך ןיוא 30.נגדו מלחמה או אליו פנייה, המקומי לךבמ התחשבות ללא הפסגה

 אל ישראל בני יםמגיע זה מסע תיאור לפי. לארנון שמצפון סיחון ממלכת את מכיר אינו כלל הז

 ולא מואבית היא הטריטוריה הסופר של ראותו מנקודת .)20:כא(' הגיא אשר בשדה מֹואב'

                                              
 מואב שבמשא' אלים באר 'עם )16:כא (שבבמדבר' באר 'את לזהות יש, אחרים חוקרים גם ובעקבותיו, בייקון לדעת 24

 ישנ שכן, לדבר רגליים ויש. 231: 1985 ווטס ;436, 262: 1959 סימונס ;160: 1894 בייקון: ראו) 8:טו' יש(

 ושרים, )15:טו' שמ (מואב שרי/למושלי ככינוי בתורה מופיע' מואב אילי 'התואר כן כמו. למואב שייכים הטופונימים

 שמשמעותו ath-Thamad – מד'תא בואדי הבאר את לזהות הציע מקדונלד). 18:כא' במ (הבאר את שכרו אלו הם

 באר עם זיהה שאותם אלה עצי צומחים בנחלש העובדה את גם הוסיף הוא לכך) רדודות בארות (=התמילות נחל

 .  אלות היא אלה של הרבים צורת שכן בסיס חסרת הנה האלה לעצי הזיקה. 76: 2000 מקדונד: ראו. אלים
  .kαι ἀπὸ Φρέατος –' ומבאר 'לאא' וממדבר 'גורס אינו השבעים 25
 and [… and they journeyed from … to … and from thence to]': י"לס הבא השחזור את הציע בייקון 26

from thence to Beer' י"ס של הסיפורי לרצף זה מסלול שיחבר שחזור נציע) 145 (להלן.  308: 1894 בייקון: ראו. 
 )49:לב' דב (עלה אל הר העברים הזה הר ְנבֹו אשר בארץ מֹואב אשר על פני ירחֹו': כ"שבס הציווי ביצוע הוא זה פסוק 27
 נמצא מהופעותיו שבאחת) 20:יג ;3:יב' יהו ;49:ד ;17:ג' דב(' הפסגה אשדות 'הטופונים. 78: 2000 מקדונלד: ראו 28

 אוסביוס: ראו. גנרי שם ולא ספציפי שם הוא פסגה/ה כי מלמד) 27:ג' דב(' הפסגה ראש 'עם הפרק באותו

 .24–22 שורות, Φασγα -' פסגה', 16:אונומסטיקון
 האיזור הוא מואב ערבות כי החוקרים בין כללית הסכמה יש. 138: א"תשל הרן:ורא. הרן גם זאת קבע דומה בלשון 29

 אינו י"ס. נוספת ביבליוגרפיה בשניהם. 426: 2007 משל ;87: 2000 מקדונלד: ראו. המלח ים של מזרחו שבצפון

 הגיאיות אחד הוא הפסגה לראש שבסמוך הגיא אל ישראל בני את מביא הוא גם אך מואב ערבות בטופונים משתמש

 .מואב ערבות יגיאוגרפה ששמו האזור הוא המלח ים מזרח צפון אל מואב מרמת היורדים
 .210 : 1894 בייקון: ראו 30



  א וזיקתו לקדש"העימות עם מלכי עבר הירדן לפי ס: פרק שני

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

65 

 32.שונים למקורות שייכים א"שבס סיחון מסעו, הפסגה ראש ועד מבאר המסע קו לכן 31.אמורית

  .כ"לס גם שייך אינו זה מסלול ולכן, לג מפרק לנו מוכרת אלו שבפסוקים נותמהתח אחת לא אף

 ובו סיחון מסע .הירדן בעבר למסע שונים מסלולים שלושה בידנו שיש מסתבר, לסיכום

 שבו המסלול שייך כ"לס. א"לס שייך ,ויהץ 'ארנון ֵמֵעֶבר, 'זרד נחל, מואב מדבר, קדש: התחנות

, דיבלתימה עלמון, גד דיבון, העברים עיי, אובות, פונון, צלמונה, רהה הור, קדש: התחנות מנותנ

, במות, נחליאל, מתנה, )מדבר(, באר: התחנות מנותנ השלישי במסלול. מואב וערבות העברים הרי

 של מותו מקום ,הפסגה ראש אל מוביל השלישי המסלול. הפסגה וראש מואב בשדה אשר הגיא

 עם תולדות את מספריםה התורה מקורות משלושת לאחד שייך זה מסלול גם). 2א1:לד' דב( משה

.כ"וס א"ס, י"ס: משה מות ועד מתחילתו ישראל
33

, כ"וס א"ס מסלולימ שונה זה מסלולש כיוון 

  .י"לס כולשיי יש

 מאפשרת התחנות ברשימת מזה זה השונים הירדן בעבר מסע מסלולי שלושה הגדרת

  :חבריו ובין בינו בדילהומ מסלול כל המייחדת בלשון להתמקד

  ).20–18:כא' במ (ג ב-ומ, ב א-מ – פעלים וללא קצרה בלשון המסע את מתאר י"ס -

 ).13–12:כא' במ (ב-ב ויחנו נסעו משם, א-ב ויחנו נסעו משם – בנוסחה משתמש א"ס -

 ;11:כא' במ (ג-ב ויחנו ב-מ ויסעו, ב-ב ויחנו א-מ ויסעו – בנוסחה המסע את תארמ כ"ס -

, 1:טז, 23:טו, 22:יד' שמ ('אב' בפועל 'חנה' הפועל את זה מקור חליףמ עמיםלפ ).48–5:לג

  ).9:לג, 22:כ' במ ;2:יט

 למידע המצטרפים פרטים של קצר מדיווח התפתחות על מראה מקור כל המייחדת הלשון

,משפט בונים אינם אך שלם
34

 גם מוכרת התיאור בלשון דומה התפתחות. שלם פועלי למשפט 

)SH 809-ו ARM I 26 (ביותר הקדומים התיאורים שני. שורייםא מסע מתיאורי
35

 מימי הם 

).נ"לפסה 1781–1809\18013(' הא ַאַדד-ַׁשמִׁשי
36
 37.ג אל ב-מ, ב אל א-מ במתכונת הם אלו תיאורים 

.)נ"לפסה 727–745(' הג פלאסר-תגלת של מימי גם מוכר וז במתכונת תיאור
38

 )DeZ 2521 (תיאור 

                                              
 .שם: ראו 31
 . 178: 1940 נות ;111: 1889 וולהאוזן ;210 : 1894 בייקון: ראו 32
 .א164: 1992 ברטון: ראו 33
 את לפאר הפרעונים נהגו) נ"לפסה 1425–1479(' הג ִתיֵמסְתחּו מימי החל. קצרה יותר עוד היא המצרית המסורת 34

 כיוון כינויי וללא פעלים ללא טופונימים של שורות מכילות אלו רשימות. כיבושיהם רשימת בהצגת עצמם

 קיטשן ; 2008 מזרחי ;57: 1994 קרהמלקוב ;א60–ב59: 1982 רדפורד ;191: 1937 נות: ראו .ביניהם המקשרים

2009 :1–2.   
 .12: ע"תש אונא-ברוכי: ראו 35
 .17–13: שם: ראו, וביבליוגרפיה תרגומן, הכתובות תיאור 36
 14:שם: ראו 37

 ištu Šubat-dEnl[ilki] a[n]a Tillaki ִתּלָ  אל ֶאנִלל-מֻׁשַבת
 ištu Tillaki ana Ašihimki ַאִׁשִחם אל מִתּלָ  

 ištu Ašihimki ana Yatiki ָיִת  אל מַאִׁשִחם
 ištu Yatiki ana Lakuširki ַלֻכִׁשר אל מָיִת 

 ištu Lakuširki ana Saggarātimki  ַסַּגָרִתם אל מַלֻכִׁשר

 .17:שם, וכן
 . 42–41:שם: ראו 38
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)נ"לפסה 1207–1243(' הא ִנֻנרַת -ֻתֻכלִת  לימי לשייכו שיש
39
 ג-ב משם, ילון ב-ב משם בנוסח משתמש 

.ילון
40

 הן הכוללים במשפטים נרחב שימוש יש ואילך )נ"לפסה 891–911(' הב ִנַרִרי-אדד מימי ורק 

.לינה או הגעה פועל והן יציאה פועל
41

    

 .ביניהם זיקהה מה לברר שי עתהו ,תיאורים בשלושה כאמור לנו מוכר א"ס של המסע מסלול

 שלושת כל או ,האחרים השנים ושינו העתיקו שאותו המקורי הסיפור הוא מהם אחד האם

 המקור הוא מובילים חוקרים שלפי ד"בס סקירתנו את נפתח .רביעי מתיאור יונקים התיאורים

 ייםונס הדבטרונומיסטית באסכולה נמשיך הדבטרונומי בסופר שנפתח כיוון. האחרים לקטעים

  . במדבר בחומש המופיע בנוסח
  

  ד"בס עירׂש בני עם קשרוה 'סיחון מסע'. 1א

 האחרים יםתיאורה שניל מילותיוב אפילו ולפעמים בתכנו דומה הוא אם גם, ד"בס התיאור

 הדובר. ד"ס של המיוחד יפרותסה בסגנונו ניתן הוא כאן. בסגנונו שונה הוא הרי, 'סיחון מסע' של

 והיגדים שונות הרחבות בסיפור שולבו כן כמו. ראשון בגוף נמסר סיפורשה כך משה הוא ד"בס

 אינו ד"בס הסיפור שנוסח לקבוע כדי בכך היה די 42.הדבטרונומי החוג של ורוח את התואמים

 כי טען )Sumner (מנרסּו .זו קביעה על חולקים קמו כבר אך, עליו מתבסס א"ס מסלולש הנוסח

 בזמנו קודם הוא ולכן ומאוזן שלם תיאור הוא ד"בס ירדןה עבר מלכי עם העימותים תיאור

 עוד הוסיף )Van Seters (סיטרס ון 43.יפתח שבנאום המקוצר ולתיאור במדבר שבחומש לתיאור

 ולא דעות 44.האחרים תיאוריםה עומתל ד"שבס התיאור קדמת וכחתלה יםיספרות נימוקים

 יפוריםלס ד"ס בין הזיקה: המקרא חוקרי בין במחלוקת השנויים הנושאים אחד את מייצגות

 א"וס י"ס קדמו הקלאסית המקורות חלוקת לפי. במדבר–בראשית שבחומשים כוהניים הבלתי

 כוהניים הבלתי לסיפורים ד"ס קדם' ויזיוניסטיםור 'מכוניםה החוקרים לפי. מהם ינק והוא ד"לס

 לדיון יהפגיאוגרה תרומת .זה בדיון יהפגיאוגרה של קולה נשמע לא היום עד .)29 הערה, 5:לעיל(

  .אדום עם ומתן משאב במיוחד בולטת מקראי-הספרותי

.  הסופר את האירוע בקדשמקםבשניהם מ. מאוד דומה תיאורבחומש במדבר ובנאום יפתח ה

סרב מלך אדום תיאורים ובשני ה,  אל מלך אדום בבקשת מעבר בארצות משלחמשם נשלחה

' במ( במסע סובב אדום ו את קדש ויצאור זמן הם עזבולאח,  באדוםו עברלאישראל  בני. לבקשה

                                              
 . 33:שם: ראו תיארוכה ועל, התעודה על 39
  .34:שם :ראו 40

 ištu idki.min ina uruMakriši ibīad  ילון  ַמכִרִׁש ) עיר(ל ב"הנ) הנהר(מן 

 ištu uruki.min ina uruNaprasi ibīad  ַנפַרִצ ילון) עיר(ל ב"הנ) ירהע(מן 

 
 . 16–13 שורות, 60 ;9–4 שורות, 55:שם: ראו 41
: ד"תשס הרן; 104–99: ט"תשל ליונשטם: ראו. המסע משלבי שלב לכל הנוגעות' ה מאת והוראות הטפה נאומי: כגון 42

 .ואילך 51: 1972 ויינפלד ;170–169
 .224: 1968 ומנרס: ראו 43
 הוא. יפתח ובנאום במדבר בחומש סיחון למסע הבסיס הוא ד"בס סיחון סיפור שנוסח קבע, לשיטתו, סיטרס ון 44

 ון אם גם. 184–182: 1972 סיטרס ון: ראו. עוג בסיפור ד"ס של הדומיננטיות על, זה במקרה, מסקנתו את ביסס

 .הירדן בעבר והמסע סיחון מלחמת לגבי דבר יחלהוכ בכדי בכך אין, עוג מלחמת לגבי צודק סיטרס
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 מלך וגם משלחת כל בו אין). א8–4:ב' דב(ד "ור שונה לחלוטין מופיע בסתיא). 18:יא'  שו;4:כא

 אוכל להם מספקים אף ,וכנראה בארצם לעבור ישראל לבני מתירים שעיר תושבי ;בו מוזכר אינו

 ושתיתי לי תתן בכסף ומים ואכלתי תשברני בכסף לאֹכ': לסיחון משה מפניית שעולה כפי, ומים

  ).29–28:ב' דב('בשעיר היֹשבים עשו בני לי עשו כאשר  .ברגלי אעברה רק

  

  שופטים  דברים  במדבר

  

  ִמָּקֵדׁש ַמְלָאִכים [...] 14:כ

   [...]ֱאדֹום ֶמֶלְך  ֶאל

   [...]ְבַאְרֶצךָ  ָּנא ַנְעְּבָרה 17:כ

 ֱאדֹום ַוֵּיֵצא רַתֲעבֹ לֹא, ַוּיֹאֶמר 20:כ

  .ֲחָזָקה ּוְבָיד ָּכֵבד ְּבַעם, ִלְקָראתֹו

  ֵמָעָליו ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיט [...] 21:כ

   סוף ַים ֶּדֶרְך  [...] 4:כא

  ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ִלְסבֹב

  

  

  

  

  

  

  

  

   [...]סוף ַים ֶּדֶרְך  1:ב

   ֵׂשִעיר ַהר ֶאת ַוָּנָסב

ָהָהר ַהֶּזה  ָלֶכם סֹב ֶאת ַרב 3:ב

  ֶכם ָצפָֹנהְּפנּו לָ 

 ִּבְגבּול עְֹבִרים ַאֶּתם [...] 4:ב

 ְּבֵׂשִעיר ַהּיְֹׁשִבים ֵעָׂשו ְּבֵני ֲאֵחיֶכם

 6:ב  [...]ָבם ִּתְתָּגרּו ַאל ה:ב [...]

 ַּבֶּכֶסף ֵמִאָּתם ִּתְׁשְּברּו אֶֹכל

 ֵמֵאת ַוַּנֲעבֹר ח:ב [...] ַוֲאַכְלֶּתם

  ירְּבֵׂשעִ  ַהּיְֹׁשִבים ֵעָׂשו ְבֵני ַאֵחינּו

  .ָקֵדָׁשה ַוָּיבֹא [...] 16:יא

 ַמְלָאִכים ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַלח 17:יא

 ֶאְעְּבָרה ֵלאמֹר ֱאדֹום ֶמֶלְך  ֶאל

  ְבַאְרֶצךָ  ָּנא

  ֱאדֹום ֶמֶלְך  ָׁשַמע ְולֹא

[...]  

  ְּבָקֵדׁש ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב

   [...]18:יא

  ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ַוָּיָסב

 

 שני המייצגות אדום מלך עם ומתן המשא לתוצאות שונות רותמסו שתי לפנינו כי טען מזר

אין כאן מסורות שונות . א" אך כבר ראינו שמדובר במסלול אחד השייך לס45.שונים מסע מסלולי

ההבדל החשוב ביותר בין . אלא אירועים שונים במהלכו של מסלול אחד, ואין מסלולים שונים

. האירועים רצף תוךב המפגש של שיבוצו ודתד לשני התיאורים האחרים הוא נק" בסוראיתה

 הצורך .צפונה והפניה שעיר הר סיבוב הפסקת לאחר מופיע אלא בקדש ממוקם אינו ד"בס המפגש

' במ (בארצו מעבר לישראל לתת אדום מלך של סירובומ ישירה תוצאה הוא שעיר הר את סבובל

. זה למסע שהובילה הסיבה ללא) ב1:ב 'דב (שעיר סובב מסע מופיע ד"בס). 17:יא' שו ;21–20, 18:כ

 ובסתירה בניגוד עומדים) שם (אתם והמסחר) 1:ב (בשעיר היושבים עשו בני בגבול המעבר ולמעשה

 בובשס או, שעיר הר את לסבוב צורך היה לא ואז בשעיר שעברו או? נפשך ממה. אדום סובב למסע

 את שהפסיקו לאחר כי נראה) 88–86:להלן (א"ס של הטקסט בשחזור. דרכו עברו לא ואז שעיר את

 אדום תחום את חצו ושם הערבה לצפון, עקבותיהם על ושבו, ישראל בני פנו, שעיר הר סביב המסע

 של לישיבה מאוחר שזמנו זה למעבר מתייחס, עשו בני עם הקשר על בדברו - ד"ס. למזרח ממערב

 סבר הדבטרונומי שהסופר אפוא נראה). 1:ב (שעיר הר לסיבוב ומאוחר) 46:א (בקדש' רבים ימים'

 לישיבה הוביל, ד"מס השמיט הוא שאותו, הראשון המפגש. שעיר/אדום עם מפגשים שני שהיו

                                              
 .191–190:ז"תשכ מזר: ראו 45
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 בני עם סחרו ואף בשעיר ישראל בני עברו השני במפגש. שעיר הר סביב ולמסע' רבים ימים 'בקדש

  .עשו

 מחבר מעיני זה ועאיר נעלם כיצד ,כן אם ?א"ס של מהסיפור חלק היה השני המפגש האם

 התשובה? אדום עם הראשון המפגש ד"בס נכלל לא ומדוע? במדבר בחומש אותו כלל שלא התורה

 עם את ,רוחו בעיני, אהר סופרה .הדבטרונומי הסופר של עולמו בתפיסת טמונה הללו לשאלות

 על יראתךו פחדך תת אחל הזה היֹום '46:כנגדו עמודל היכול כוח כל שאין כגוף ,'ה פניוול ישראל

 מסע 'של וראיתה. )25:ב' דב( 'מפניך וחלו ורגזו שמעך ישמעון אשר השמים כל תחת העמים פני

 שהיה אדום מלך של הצבאית עליונותו על מורה ובשופטים בבמדבר משתקף שהוא כפי' סיחון

' דב( הזה ההטפה נאום את לראות יש). 17:יא' שו ;21:כ' במ (ישראל בני מסע את לעצור בכוחו

 מפני נסיגה ארית א"ס. אדום עם מעימות נמנע' יכול לכֹ'ה שישראל לכך דבטרונומי כהסבר )7–4:ב

 בתוך מעברה על סיפר לו כתחליףו ,זה מאירוע במכוון תעלםה ד"ס .אדום מלך של הצבאי האיום

   .שעיר בבני להתגרות ישראל על נאסר שכן אלים מעבר זה היה לא. שעיר תחום

 עם העימות לסיפור בסיס להוות היה יכול לא ד"בס שעיר יושבי עם הקשר תיאור, מקום מכל

 ההפך אלא א"בס לתיאור הבסיס אינו ד"בס' סיחון מסע 'לכן. יפתח ובנאום במדבר חומשב אדום

 הוסיףו עולמו לתפיסת התאים שלא מה את שמיטה ,א"ס מתוך נתונים ינק ד"ס. הנכון הוא

  47.לה שהתאימו חדשים סיפורים לתיאור

. התיאורים בין נוסף הבדל להסביר יכולה לו מאוחר ולכן א"מס כיונק ד"בס התיאור העמדת

 זה טופונים. 'אדום' השם משמש ,יפתח ובנאום במדבר בחומש משתקף שהוא כפי ,'סיחון מסע'ב

 שנכתב א"סש נראה. )25:לעיל ('שעיר 'הטופונים בעקביות מופיע שם, ד"ס של בסיפור מופיע אינו

 אדום בטופונים מהשימוש המעבר. אדום טופוניםב השתמש אדום ממלכת של פריחתה תבתקופ

 יכול שינויל הרקע. לאומית הגדרה פני על יתפגיאוגר הגדרה של העדפה על מעיד שעיר לטופונים

 שכבר האתנית הממלכה של שמה את החליף הדבטרונומי הסופר .אדום ממלכת היעלמות להיות

  .בזמנו ידוע יפוגרגיא במונח ,קיימת אינה

  

  יפתח בנאום למואב והמשלחת' סיחון מסע'. 2א

 מופיע ושאינ דבר, מואב למלך פניה על גם אדום למלך הפניה על מלבד, יפתח רספמ מונאוב

 הרי בתיאור מקומה לפי. )ב17:יא' שו ('אבה ולֹא שלח מֹואב מלך אל וגם': בדברים או בבמדבר

 שכן, תמוהה זו פנייה .)58 ,50 ,לעיל (מוסא ואדי היא, קדשב חנו ישראל שבני בשעה שתהנע הפניה

 הנה בקדש הישיבה, ועוד .מואב למלך לפנות טעם כל היה לא ,מואב מגבול רחוק, זה מאתר

 לעבר באדום תנועה ישראל מבני נמנעה אם. בארצו מעבר לאפשר אדום מלך של רובוימס תוצאה

. מאוחרת תוספת הנה מואב למלך הפניה כי נראה לכן ?מואב למלך הפנייה באה מה לשם, מואב

  ?מה ולשם זו פניה הוסיף מי

                                              
 .221: 1968 סומנר :ראו 46
 לגבי בעיקר, נוספות הוכחות. מהם ויונק י"ולס א"לס מאוחר ד"ס כי ההוכחה במבנה נוספת לבנה היא זו הוכחה 47

 ).141–140:להלן, ראו י"לס ד"ס בזיקת דיון. 232–125: 2007 ָּבֶדן: ראו א"ס
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 גם 48.א"לס יפתח ורפסי את לשייך יש כי, בנפרד אחד כל, טענו )Burney (ּבּורניו )Moore (מור

 ספרי לתוך ביניהם החיבור מעשה והמשך התורה מקורות של םהמשכיות לסוגית כנסילה בלי

 משתי זאת. א"לס לשייך אין מואב למלך הפניה את ,כלפנים על כי ועלקב ניתן, ראשונים נביאים

 .ב. 'סיחון מסע 'של ביותר הרב הפירוט נמצא שבו במדבר בחומש מופיעה אינה זו פנייה .א: סיבות

  .הסיפור של הכללית ובמסגרת הגיונית אינה מואב למלך יהיפנה, לעיל כאמור

 פניית בין ומפרידה האירועים ברצף פוגמת מוןע בני מלך אל יפתח פניית כי הראה מור כבר

 כאלוהי כמוש הזכרת, לכך בנוסף 49).31–30:שם(' לה הנדר - הטבעי והמשכה) ב11:יא(' לה יפתח

 אלוהי כמוש בין הבחין לא כבר הכותב בהש בתקופה נכתב הקטע כי מלמדת) א24:יא' שו (עמון

 של וייחוסו מואב מלך הזכרת, יפתח יפורס לתוך הנאום של ההחדרה 50.עמון אלוהי למלכום מואב

 לסיפור הושתל הנאום. הסיפור של נטגראלייא חלק אינו הנאום כי מורים מואב אלוהיכ כמוש

  .כמוש והזכרת מואב למלך הפנייה לו נוספו כך כדי ותוך ,א"מס

 יספר של הדבטרונומיסטי עורךל בו השינויים והכנסת הנאום תוספת את לשייך ניתן האם

  51?איםהנבי

 ד"ס לפי. ד"בס המשתקפת זומ שונה תפיסה ,לכאורה, מייצג יפתח בנאום מואב עם המפגש

 מלך סרב ,יפתח נאום לפי לויוא). 28:ב' דב (ומים אוכל ישראל לבני' בער היֹשבים המֹואבים 'מכרו

 הסופר כי להניח קשה .העמים שני בין קשר כל היה ולא, בארצו מעבר ישראל לבני לתת מואב

 מחלוקת זו אזי ,כן אם? הכתובים בין מחלוקת יש באמת האם אך ,ד"ס על חלק בטרונומיסטיהד

 ,ומים אוכל ישראל לבני מכרו המואבים כי, כאמור, ד"ס טוען גיסא מחד. ד"ס בתוך כבר שנמצאת

 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על ''ה בקהל יבואו שלא אלה ברשימת מואב מוזכר גיסא ומאידך

 בלחם קדמו שלא או) 28:ב (ומים לחם מכרו האם ).5:כג 'דב(' ממצרים בצאתכם ךבדר ובמים

 יפתח לנאום ד"ס ובין ד"ס בתוך לכאורה הסתירה להבנת המפתח כי לנו נראה 52?)5:כג (ומים

  53.'ער 'הטופונים בהבנת טמון

 בשישה מופיע הטופונים 54.מואב בתחום ביותר הבעיתיים המקומות משמות אחד הינו 'ער'

 אכן האם :המקורי בכתיב עוסקת האחת. מחלוקת זירות שתי קיימות אזכור כל כשעל פסוקים

                                              
 יפתח סיפור כי סבר לעומתו ּבּורני. 81–77, 25–22: 1898 מור: ראו. א"לס שייך יפתח סיפור של עיקרו כי טען מור 48

 עם במלחמה העוסק י"ס של והשני עמון עם מלחמה שעניינו א"ס של האחד: סיפורים שני של עריכה מעשה הוא

 .304–298: 1970 ּבּורני: ראו. מואב
 .1902 סמנד ;77: 1898 מור: ראו 49
   .299: 1970 ּבּורני: ראו 50
 א"מס נתונים שנטל דבטרונומיסטי סופר ידי על נכתב הסיפור ולדעתה יפתח סיפור את מחדש בחנה לוגן אליס 51

: ראו. עצמאי דיון וללא פרידמן על בהסתמך י"לס מייחסת היא יפתח נאום את. 65–683: 2009 לוגן :ראו. י"ומס

 .28 והערה, 674: שם
 בלעם שכירת היה מואב חטא כי להציע  ן"הרמב את הביא' בעור בן בלעם  את עליך שכר ואשר': הפסוק המשך 52

 אמנם. 43: 1895 דרייבר:  ראו. דרייבר גם הסתירה את פתר  כך. ובמים בלחם קידמום שלא היה עמון חטא ואילו

 והמים הלחם עניין אך, העמים משני לאחד רק לייחסו ניתן ולכן' עליך שכר אשר': יחיד בלשון נכתב בלעם עניין

 . למואב והן לעמון הן שייך והא' אתכם קידמו': רבים בלשון נכתב
 .13–9: ס"תש הכהן: ראו. בכתובים הופיע כבר' ער'ב הדיון 53
 .590: 1989 מילר :ראו 54
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 הכוונה האם: המקום במהות דנה אך, ער הכתיב את מקבלת אחרתה 55.עיר אולי או ער זה היה

 לנו תאפשר הפסוקים בדיקת 56?כולה למואב כינוי הנו ער אולי או אזור לשם, ישוב של לשמו

 הסתירה ובפתרון ער גדרתהב לנו שיסייעו ייםפגיאוגר נתונים המחלוקת דברי מתוך לנפות

  .ד"בס הפנימית

 ספר'מ זה ציטוט ).15:כא 'במ ('מואב לגבול ונשען ער לשבת נטה אשר הנחלים ואשד'. א

' האמורי ובין מואב בין מואב גבול ארנון 'כי לכך כהוכחה במדבר חומשב מובא'' ה מלחמות

 שעסקו החוקרים  רוב לדעת מורה עלוהפ שם בצרוף בפסוק מופיע' ער' כי העובדה 57).13:שם(

 לכך בהתאם 58.ער הנקרא המיושב האזור לעבר נטע שהגבול לאמר הפסוק כוונת כי, בפסוק

 בסמיכות נמצא' ער'ש מלמדנו ואה הרי 59',ער'ב מדבר אכן הפסוק אם כי החוקרים וסכימה

  60.לו ומדרום לארנון

). 28:כא 'במ ('ארנן במות בעלי מואב ער אכלה סיחון מקרית להבה מחשבון יצאה אש כי'. ב

 הכח של זהותו ועל זמנה על, מקורה על החולקים מחקרים של לשורה זכתה' המושלים שירת'

 מצפון ערים ולםכ 62,אתרים שלושה עוד בשירה מוזכרים' ער 'מלבד  61.בשירה המתואר התוקף

 הרחיקו לא החוקרים אך, לארנון מצפון עיר הינה' ער 'אף כי מכך ללמוד היה ניתן אולי. לארנון

  :שבפסוק' ער'ל אחרות יחסותיהת רותצו שלוש מוצאים אנו. כך כדי עד במסקנותיהם

  63.מכך הנובעת יתפגיאוגרה במשמעות דיון ללא ער הקריאה על שמירה .1

 שמדרום ער בכיבוש והן לארנון מצפון ערים בכיבוש הן עוסקים הפסוקים כי קביעה  .2

  64.לארנון

 הארמיים התרגומים )א(: הבאים מוקיםימהנ וזאת, בפסוק' ער 'ולא' ערי 'קריאת  .3

 ומורה' ארנון במות'ל' מואב ער 'בין הקבלה יוצר הפסוק )ב( 65.ערי במשמעות ער מתרגמים

                                              
 .89–88: ט"תשי קוטשר: ראו, היד ביובכת בתרגומים, ך"התנ של  השונים בנוסחים המופיעים  השינויים פרוט 55
 .76–75: 2000 מקדונלד ;ער עודד :ראו 56
 ;160: 1968 נות ;287, 284: 1903 גריי;  האמורי ובין מואב בין מואב גבול ארנון כי  ה"ד,  רפד' עמ,  ן"רמב :ראו 57

 .48: 1988 ּבֹולינג ;7–6: 1960 זיל ון ;250: 1948 סימפסון ;211: 1894 בייקון
 .435: 1959 סימונס ;58:ב"תשל שם-בן ;1988 ּבֹולינג ;6 הערה סוף, 18: 1979 וייפרט: ראו 58
 הרן מנחם. 15 פסוק, 239:ב"תשמ טל: ראו. 'קריה': כאן בתרגמו, בעיר' ער 'את מחליף  לתורה השומרוני התרגום 59

 .64:ג"תשל הרן: ראו. השומרוני כתרגום עיר הקריאה את העדיף
 .138: 1990 קנאוף ;7 והערה 18: 1979 וייפרט ;48: 1988 ּבֹולינג ;591: 1989 מילר :ראו 60
 השונות  הדעות וניתוח נרחבת ביבליוגרפיה כולל, 10–8: 1960 זיל ון ;96: 1969 ברטלט ;165–160: 1968 נות :ראו 61

 גם. 1968 הנסון ;1988 שמיט ;193–192: 1972 סיטרס ון ;1990 קנאוף ;21–18: 1979 וייפרט ;ספרו פרסום עד

 .לכתיבתו עד שהתפרסמו ההצעות וביקורת סיכום וכן נרחבת ביבליוגרפיה זה במאמר
 .נפח רייני: ראו. מקום בשם מדובר אכן ואם זיהויו ברור לא האחרון לגבי. ונפח מידבא, דיבון, חשבון הם האתרים 62
 .182, 33: 1990 מילגרום ;136: 1990 קנאוף ;94: 1969 ברטלט ;1972 סיטרס ון :ראו 63
 .7 והערה, 18: 1979 וייפרט; 57–58: ב"תשל שם-בן :ראו 64
 מופיע הפסוק. 199, 102: 1980 קליין ;)מואביי לחוות (203: 1974 ניאופיטי ;)מואב בלחית (174: 1884 ברלינר :ראו 65

 .'ידמואבא קרתהון לחיית': מתורגם הוא בהם קטעים בשני
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 יםמוזכר מח שבירמיהו' מואב משא'ב )ג( 66.מקום של פרטי שם ולא כללי שם שלפנינו בכך

 בידינו שנותרה מואב ערי של ביותר המלאה הרשימה זוהי. במואב יםאתר מעשרים למעלה

 שירת'ל בניסוחו מקביל נבואה שבאותה 45 פסוק ,כן על יתר. ברשימה נכללת אינה' ער'ו

  67.'ער'ל זכר אין בו וגם' המושלים

  .'מואב ער 'הצירוף של קיומו את בספק מעמידה' ער 'ולא' ערי 'בפסוק לקרוא האפשרות

 נראה).  19–18:ב 'דב ('עמון בני מול וקרבת ער את מואב  גבול את היום ברע אתה'. ג

 יש ולכן ,עמון בני לתחום בסמוך עצמם למצוא ישראל בני עומדים ממואב ביציאה כי מהפסוק

 יש הרי )24:שם (ארנון נחל הוא מואב של הצפוני השגבול כיוון. בעמון ההתגרות מפני להזהירם

 ובמזרח, האמורי יחוןס ממלכת במערב: מדיניות יחידות לשתי לארנון שמצפון השטח את לחלק

 שמדרום השטח מזרחב זה יהיה לעמון בסמיכות לחפש יש ער שאת כיוון 68).27איור (עמון ממלכת

 70.שמירה מגדלי בעיקר הינם זה בתחום המקראיים האתרים 69.מואב מזרח בצפון היינו ,לארנון

 אלא עיר של שמה' ער 'אין כי לסברה חיזוק יש ובכך, ישובכ לזהותו שניתן אחד לא אף בהם אין

  .יפגיאוגר אזור  של שמו

 לי עשו כאשר .ברגלי אעברה רק ושתיתי לי תתן בכסף ומים ואכלתי תשברני בכסף אכל '.ד

 הציע מהחוקרים אחד לא אף). 29–28:ב 'דב ('בער הישבים והמואבים בשעיר הישבים עשו בני

 .ער ששמו  מקום קיים היה כי לכך עדות כן אם מהווה זה פסוק. ער במקום רעי זה בפסוק גרוסל

 או 71,כולה למואב מקביל שם הינו' ער'ש או: מהשתיים אחת ללמוד ניתן לשעיר ער של מההקבלה

 בני'ל ההקבלה תהיהי 73',בער היושבים לוט בני 'בפסוק נכתב היה אם 72.במואב אזור שם שהינו

 הינו' שעיר'ש כפי למואב מחליף שם' ער'ב לראות חייבים והיינו, למתמוש' בשעיר היושבים עשו

 משני למסתבר בהתאם במואב אזור שם' ער'ב לראות יש, נכתב כך לאש מאחר. לאדום חלופי שם

 של עיקרה שאינו איזור על מורה' בער היושבים מואבים 'השילוב, כן על יתר. דלעיל הפסוקים

 המואבים כי בהודעה הרבותא מה, כן אלמלא. מסופקת ותלהי יכולה למואב ושייכותו מואב

                                              
 .256: 1948 סימפסון ;50: 1988 ּבֹולינג   b ;והערה, 193–192: 1972 סיטרס-ון  ;והערות, 161: 1968 נות :ראו 66
' יר('  [...]כמוש עם אבד מואב לך אוי. שאון בני וקדקד מואב פאת ותאכל סיחון מבין ולהבה מחשבון יצא אש כי'  67

 .)46–45:מח
 סימונס טוען 89–88' בעמ. 1947 סימונס ;250: 1997 וורשך ;מפה, 14:ח"תשמ ויינפלד ;53:ג"תשנ וקיל אליצור: ראו 68

 בין הפרדה ראובן בני יצרו התנחלותם לאחר כי נראה. היבוק ועד ארנון מנחל המדבר ברצועת החזיקה עמון כי

 .256:עמון עודד: ראו. חשבון נחל היה עמון של הדרומי וגבולה, ועמון מואב ממלכות
 .39: 1895 דרייבר ;133:א"תשל הרן ;ער עודד ;284: 1903 גריי :ראו 69
 .28 איור, 62: 1987 פרקר: ראו 70
 ירבת'בח' ער 'את המזהה מילר. 66–65: 1974 קייזר ;79 הערה, 117: 1959 סימונס: ראו, למואב מקביל כשם ער על 71

 .29:א1989 מילר: ראו. מואב רמת במרכז כלומר, מואב של' ליבה'ב עברו ישראל בני כי מהפסוק למד, בלועה
 שאין עורך טעות בכך רואה אך פיגיאוגר אזור על מדבר הפסוק כי להודות מוכן, עיר שם' ער'ב הרואה מילר גם 72

 המקורות ניתוח  על בעיקר מילר מתבסס, הפסוק של ההיסטורי הערך בביטול. 582: 1989 מילר: ראו. בה להתחשב

 ;1974 גון: ראו, המקורות של זה לניתוח היסוד הנחות על השגות. 192–193: 1972 סיטרס ון: ראו. סיטרס ון של

-ון של תשובותיו סתירת. 1980 ;1976 סיטרס ון: ראו, הביקורת למאמרי סטרס-ון של תשובותיו. 1978 ברטלט

 ).68–66 (לעיל שעיר בני עם בקשרים הדיון וכן, 56: 1989 דירמן: ראו נוספות השגות ;1976 גון: ראו, סטרס
 .33: 1895 מילר: ראו. 29 פסוק את מילר ציטט בטעות כך. 'ירשה ער את נתתי לוט לבני יכ': 9 בפסוק  שנכתב כפי 73
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   ?'ער'ב יושבים

 עדות. ומים אוכל ישראל לבני מכרו 'בער היושבים המואבים' כי אפוא מעיד 2:ב' בדב כתובה

 לא אשר דבר על ]...[' ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא': בדין המופיעים ההנמקה דברי את סותרת זו

 כי נראה, הסתירה למרות). 5–4:כג 'דב(' ממצרים בצאתכם דרךב ובמים בלחם אתכם קדמו

 דבר ,מואב תחום בתוך עבר ישראל-בני מסע מסלול: אחד יסודי בנתון מסכימים הפסוקים

 'ער' של הבא מהאזכור כמוכחש נראה זה בסיסי נתון. המואבים לבין ישראל-בני בין מגע שאפשר

  .ואבמ לתחום נכנסו לא כלל ישראל בני כי המלמד

). 9:ב 'דב(' ירשה ער את נתתי לוט לבני כי מלחמה בם תתגר ואל מואב את תצר לא'. ה

 מסלול על המצביעים א"ס לפסוקי תואם הוא ובכך ,ער לתחום כניסה על אוסר הפסוק לכאורה

 אין 'סיחון מסע' מסלול לפי). 18–17:יא' שו, 23, 13–11:כא' במ (למואב מזרחית הנמצא מסע

 יצרו ולא למואב ממזרח במדבר עברו ישראל בני הריש 'ה בקהל מלבוא המואבי ילתלפס הצדקה

  .המואבים עם מגע כל

 ךכ 74.ד"ס של למסלול 'סיחון מסע' מסלול בין לכאורה שקיים בהבדל זו הסתיר לישב ניתן לא

 תורומס או שונות היסטוריות תקופות המייצגים במסלולים ההבדל את לתלות ניתן לא גם

 מסלול על ספרותית מבחינה מבוסס ד"ס של המסלול הפרק בתחילת שראינו כפי שכן 75,שונות

 ששילב זה הוא, ד"בס ושילבו א"ס של המסע סיפור את שעיבד הדבטרונמי הסופר. א"ס של המסע

 הסופר כי להניח אין. )29–28 :ב' דב ('ער' יושבי עם מסחר יחסי על הנתון את זה בסיפור

 מזרחית נדידה מסלול על מעיד 9 פסוק: יוצר שהוא הפנימית לסתירה ודעמ היה לא הדבטרונומי

 על המעידים 29–28 פסוקים גם כך. מואב תחום בתוך מעבר על מעיד 18 פסוק לעומתו. למואב

  .אחר בכיוון הסתירה פתרון את לחפש יש לכן. המואבים עם מסחר יחסי על ואף מואב בתוך מעבר

 ואדי ידי על ומדרום יּב'מּוגאל ואדי ידי על מצפון תוחםהמ כאזור במחקר תמוגדר מואב

 ישבותיהת אזורי שני זה כללי אזור בתוך הגדיר ערביקוס הלימס של הסקר צוות 76.חסאאל

 78.בעל חקלאות לקיים ניתן שבו, יחסית פורה אזור - כרך רמת, במערב 77.מהותית מזה זה השונים

 בתקופת גם בדלילות מיושב היה זה מדברי שטח. מרעה שטח בעיקרו שהינו' מואב מדבר ',במזרח

 נחילהא ואדי והמשכו, דבה יואד הוא זה קו. האזורים שני בין מבדיל ברור יפגיאוגר קו 79.המקרא

                                              
 מסלול לפי כי וקבעו י"לס זה במסע העוסקים במדבר חומש פסוקי את שייכו יתגיאוגרפ בקורת שללא חוקרים היו 74

 סימפסון ;212–207: 1894 בייקון: ראו. מואב בתוך עברו ד"ס לפי ואילו  ממזרח מואב את  ישראל בני עקפו  זה

 שלושת כי הוכיח) 63:לעיל (יגיאוגרפה הניתוח. 91–84, 74–55: 1971 נות ;163: ח"תשל הרן ;254 –250: 1948

 .א"לס כולם שייכים' סיחון מסע  'של התיאורים
 עבר, לממלכה אבמו התגבשות שלפני לתקופה שייך הקדום: שונים הגירה גלי שני משקף ההבדל כי הניח מזר בנימין 75

 אחרי הירדן לעבר הגיע המאוחר הגל. המקומיים התושבים עם לסחור ישראל לבני ואפשר מואב רמת במערב

; 191–190:ז"תשכ מזר: ראו. מואב תושבי עם קשר כל יצר ולא ממזרח אותה להקיף אולץ, מואב ממלכת התגבשות

 ראה לא הרן. 114: 1959 סימונס; 166–163:ח"תשמ אהרוני; 8–7: 1960 זיל ון; 757:מצרים יציאת ליונשטאם

 .74–61, 41:ג"תשל הרן: ראו. שונות למסורות אלא הגירה  גלי לשני הוכחה המקורות שבין בהבדלים
 .319: 1994 מטינגלי ;709: 2ל"תש ליוור ;165: 1968 נות ;2: א1989 מילר :ראו 76
 .13: 1987 קוקי: ראו 77
 .1983 מטינגלי ;3' עמ ובעיקר, 3–1: 1991 רמיל ;320: 1994 מטינגלי :ראו 78
 .28 מפה, 62: 1987 פרקר ;4 מפה, 15: 1987 קוקי :ראו 79
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, טבעיים בגבולות ומוגן רמוגד היותו מלבד, המערבי האזור כי הראה כרך רמת סקר 80).27 איור(

 ,בפסוקים הדיוק סמך שעלכ סקריםה את םיקדה שם-בן 81.בביצורים מחוזק אף ,כנראה ,היה

  82.ער תחום עם המזרחי האזור תזהוול בדיוק הללו האזורים לשני מואב את לחלק הציע
  

 ,בדבריו מספר משה :הבאה בצורה ישבתימת ,המואבים עם הקשר בנושא, ד"סב הסתירה

 היא, כרך ברמת ועבר לא ישראל בני ד"ס שלדעת ומכאן, )8:ב 'דב(' מואב מדבר דרך ונעבר ונפן'

 מואב של עיקרה איגוף תוך. ובמים בלחם ישראל בני את קידמה לא אכן, זו מואב .גופא מואב

 ממואב יתפגיאוגר מנותקה ספר אזור -' ער 'לתחום והגיעו מואב למדבר ישראל בני חדרו, ממזרח

 וסיףה לכןו ,זה אזור לחצות ישראל בני את חייב מסעה מסלול 83.שלה השליטה בתחום עדיין אך

 הכניסה את לאסור הפסוק של כוונתו אין ).9:שם(' מואב את תצר אל' ההזהרה את לסיפור ד"ס

 אין ולכן ,למואב שייך, לעבור ישראל בני עומדים שדרכו, 'ער' תחום גם כי להודיע אלא, למואב

 תחוםב כלומר, מואב במדבר נמצאים כבר ישראל כשבני ניתנת ההוראה: ודוק. בתושביו להתגרות

 לתחום ומפורשת מיוחדת הוראה אלא, מואב לכל כללית הוראה זו שאין מכאן. מואב של השליטה

  85.ומים אוכל ישראל לבני 'ער' תושבי מכרו ,ד"ס לפי 84.בלבד זה ולתחום' ער'
  

). 1:טו' יש ('נדמה מואב-קיר שדד בליל כי, נדמה מואב ער שדד בליל כי, מואב משא'. ו

 בצלע למואב ער את הדקיםומ חבריםמ מואב על  ופשטא ער המילה תתח מהפך: המקרא טעמי

 לפי הפסוק פרוש. יהיהשנ בצלע למואב קיר את מצמיד המחבר שהקו כפי הפסוק של הראשונה

  : הנו הטעמים חלוקת

  , מואב על קינה

   /הושמד, נדמה)] הפסוק בראש מוזכרה מואב (הוא [מואב-ער על שודדים באו בו בלילה

  86.הושמד, נדמה)] מואב (הוא [מואב-קיר על שודדים באו בו בלילה

 הפירוש על המסורתיים הפרשנים חלקו בהם המקרים מעטים לא הטעמים סמכות למרות

 וכמה כמה אחת על ,המסורתיים הפרשנים אצל כך ואם 87.הטעמים לפי הפסוק מחלוקת הנובע

 כלל מתייחסת שאינה פסוקה של חלוקה במחקר למצוא ניתן לפיכך .המודרניים הפרשנים אצל

  :הבאות הצורות משתי באחת התקבולת את וקוראת המקרא לטעמי

 .נדמה מואב, קיר שדד בליל כי /  נדמה מואב, ער שדד בליל כי. א

                                              
 ואדי הקדום בשמו  זה ואדי. 584: 1989 מילר: ראו. כרך לרמת  טבעי כגבול  נחילהא  ואדי את  סימן מילר גם 80

 .580–579: 1931 ג סמית: ראו. כרך תרמ של המזרחי כגבול, סמית אצל כבר מוזכר, אסולטאני ואדי-ירס'מוח
 .88–87: 1992 מילר: ראו 81
 .ז, ו: מפות, 118' בעמ 48 הערה, 56:ב"תשל שם-בן :ראו 82
 בשליטת הנמצאים ותקוע גדי עין, מעון, ירואל, זיף:  ומדבריות, יהודה מנחלת חלק שהינו, יהודה מדבר כדוגמת 83

 .תקוע קלאי ;גדי עין ;מעון מדבר ;זיף מדבר ;יהודה מדבר מזר: ראו. ערים אותן
, 8–3:ב' דב (הנדונות הארצות לתחום הכניסה לפני ניתנו הוראותה שתי. ובעמון באדום לפגוע שלא להוראות בניגוד 84

19.( 
 התורה על ם"הרשב פרוש: ראו. מואבים של קבוצות שתי בין הבחנה ידי על הסתירה את פתר ם"הרשב כבר 85

 אתכם קדמו לא אשר בהן כתיב מואבים בשאר אבל': בער היושבים והמואבים ה"ד, )גדולות מקראות מהדורת(

 .'ובמים בלחם
 .ח"קס:ד"תשמ חכם: ראו 86
 .58–56:ו"תשנ קוגוט: ראו 87
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    .נדמה מואב-קיר, שדד בליל כי / נדמה מואב-ער, שדד בליל כי. ב

-שקיר כיוון 88.מואב-לקיר במוא-ער שנייהה ולפי' קיר'ל' ער 'והומוש הראשונה האפשרות לפי

-שקיר אלא 89.עיר של שמה אוה מואב-ער או 'ער 'אף כי להבין ניתן היה, ירע של שמה הוא מואב

 91.במרכזה שהעיר הרמה של שמה גם הוא כרך. עיר רק אינה 90,דהיום כרך עם המזוהה מואב

 המצב היה זה כי ניחלה סביר 92.הביניים ימיב גם קיים היה זה בשם מנהלי אזור כי עדויות בידינו

 יחסימת בישעיהו הפסוק כי יתכן. מואב-קיר או קיר האזור של מוש היה ואז, המקרא בתקופת גם

 מואב-קיר. לעיל שהגדרנו האזורים לשני בהתאם הארנון/יּב'מּוגאל לואדי שמדרום השטח לכל

  .מואב רמדב בצפון, לרמה ממזרח המיושב האזור ואה מואב-ער או 'ער'ו, כרך לרמת מכוון

  :ניתן לסכם את נושא ער בקביעות הבאות

 ולכן אין ראיה )1:טו 'יש ;28:כא 'במ( מואב-ער שעסקנו בהם אין הכרח לקרא בפסוקים –

  .לקיומו של אתר בשם זה

  .'ער'ישבות מואבי שנקרא ימדרום ובסמיכות לארנון היה אזור הת, במדבר מואב –

יכולים להתפרש כמכוונים לאזור , )1:טו(בישעיה הפסוק כולל ', ער'כל הפסוקים המדברים ב –

  .זה

חס הפסוק בישעיה יואליה מתי' ער'יתה במואב גם עיר ששמה ייתכן ומלבד אזור זה ה –

  .)1:טו(

' ער'וחצה את תחום , עבר במדבר מואב, תאר מסלול שעקף את עיקרה של מואב ממזרחא "ס

 סתירה פנימית פן מדויק מלמדת שאין כל באומסלול זההבנת  93.לפני הגיעו למעבר נחל ארנון

נכלל א ש"נאום יפתח כקטע של סלכן אין מניעה מלראות את . ד לנאום יפתח"ו בין סאד "בתוך ס

 מלך את א"ס של לתיאור הוסיף זה עורך כי לשער יש . הדבטרונומיסטיעורךסיפור יפתח על ידי הב

ון שבנאום יפתח ישנה תוספת שהוספה  כיו.עמון בני מלך של לארצו הסיפור את לקרב כדי מואב

תיאור ה את, כפי שהוא עומד לפנינו היום, אין לראות בנאום יפתח,  הדבטרונומיסטיעורךעל ידי ה

  . ינקו ממנוהתיאורים האחריםשני ש

                                              
 .1998 וייפרט  ;131–130: 1958 סקינר ;273: 1912 גריי  ;57: 1974 קייזר ;591: 1989 מילר ;99: ו"תשנ ויסמן: ראו 88
 .22: 1991 יונס ;250: 1997 וורשך ;554: 1998 וייפרט ;592–593: 1989 מילר: ראו 89
 שיש וסמליק יונס של דעתם נכונה אם גם. 180: 2000 מקדונלג ;89–85: 1992 סמליק ;22: 1991 יונס ;קיר עודד: ראו 90

 שמצפון המואבי בשטח שמקומה חרשת קיר: שונים אתרים בשני מדובר אזי, לארנון מצפון חרשת קיר את לאתר

 .לארנון שמדרום השטח בירת, דהיום כרך עם המזוהה מואב-וקיר, לארנון
 מילר: ראו, Ard el-Kerak) (כרך ארץ - אזור אותו את מכנה וורשך-ו' כרך רמת': שלו הסקר אזור את מכנה מילר 91

 .7–6: 1990 וורשך ;1991
 .3 הערה, 129: דמומבין-גודפרי: ראו. נוויריא ההיסטוריון בכתבי ד"הי במאה מוזכר כרך מחוז 92
 .18–16:ס"תש הכהן: ראו, זו לדרך זיהוי הצעת על 93
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  חומש במדברב ׁשדֵ לקָ  וההגעה' סיחון מסע'. 3א

  :לקדש מצרים יוצאי הגעת את מתארים פסוקים שני

 מרים שם ותמת בקדש העם וישב הראׁשֹון בחֹדש צן מדבר העדה כל ראליש בני ויבֹאו' -

  ). 1:כ' במ(' שם ותקבר

  ). ב16:יא' שו(' קדשה אויבֹ סוף ים עד במדבר ישראל וילך '-

, )22:כ( נוספת אחת פעם רק מופיע זה צירוף. 'העדה כל ישראל בני 'הצרוף מופיע הראשון בפסוק

 מופיע צין ומדבר קדש של הצירוף גם 94.בבירור כוהני שהנו) 29–22:כ (אהרון מות סיפורמ כחלק

 ואינו, מרים מות את מתאר הפסוק סוף). 51:לב' דב ;36:לג, 14:כז' במ (כוהניים בפסוקים רק

 על מרים שירת: ממנו מושפעות או א"לס שייכות פעילה כדמות מרים של ההופעות כל. כ"לס שייך

 יש לאלו 97.)9:כד' דב (הצרעת הזכרתו 96)16–1:יב' במ (תהצרע פרשת 95,)21–20:טו' שמ (הים

 רק). 8–4:ב' שמ (הולדתו בסיפור פעילה כדמות ,שם ללא, המופיעה משה של אחותו את גם לצרף

 גם 98.מותה דבר את להזכיר ראוי גם ולכן ,עליה לספר שראוי היסטורית דמות במרים רואה א"ס

 השייך בקטע וזאת נוספת אחת פעם רק ופיעהמ 'שם ותקבר מרים שם ותמת 'המוות נוסחת

 מי סיפור את הפותח הפסוק כי למדים נמצאנו 99.)6:י' דב( 'שם וִיקבר אהרֹן מת שם': א"לס

 פרה לפרשת צמודה והיא ,כ"לס כתשיי הפסוק תחילת. מקורות משני מורכב) 1:כ' במ (מריבה

  .להלן נעמוד זה בספר שילובו לוע ,א"לס שייך הפסוק של סופו .הכוהנית אדומה

. עמון בני למלך יפתח נאום את פותחה הפסוק הוא לקדש ההגעה את מתארה השני הפסוק

 תאפיינתמ יפתח בנאום זו יהיפנ .אדום מלך אל יהילפנ הקדמה הפסוק מהווה הנאום בתוך

הסיפור הנרחב יותר .  עם מלך אדום בחומש במדברסיפור המשא ומתן על ונשענת רב בקיצור

: לכן נחלקו בכך החוקרים.  לא נראה כמכיל בתוכו הוכחות חד משמעותיות לשיוכודברבחומש במ

 , ראה בסיפור שתי משלחות)Noth ( נות100.י" שייכו את סיפור אדום לס)Friedman (הרן ופרידמן

  גריי101.י"לס) 20–19:כ (שנייהא ואת ה"הוא שייך לס) 21, 18–14:כ(את המשלחת הראשונה 

                                              
 .22 הערה, לעיל: ראו. ההר הר מהזכרת עולה הדבר 94
 של [...] אכסטטית התנבאות של מחזות המתארים הסיפורים 'המקובל וכפי). 20:טו(' הנביאה מרים'ב עוסק זה קטע 95

 בהערה ההוכחות ריכוז, אך. י"לס מרים של ההזכרות כל את שייך נות יכ לציין יש. 157: ד"תשס הרן כך', הם א"ס

 . 145–144: שם נות: ראו. 94–92: 1968 נות: ראו. א"ס לטובת הכף את מטה הבאות ההערות ובשלוש זו
 ואהרן יםמר של טענתם, ועוד .123–121:ז"תשס קנוהל: ראו. א"סמ רק לנו המוכר מועד אהל מוזכר האירוע במהלך 96

 הערה ראו (א"ס מסורת לפי כנביאים שניהם את מעמידה) 2:יב' במ(' דבר בנו גם הלֹא' ה דבר במֹשה אך הרק'

 ).קודמת
 .א"ס של מהסיפור יונק הדבטרונומי הסופר כאן כי נראה אך ד"לס שייכת הצרעת הזכרת אמנם 97
 היא אך) 20:ו' שמ (מרים תמוזכר לא מהם באחת .כ"לס שייכות שתיהן .יחס רשימות בשתי מופיעה משה משפחת 98

 .חיים בו יוצק לא כ"וס בלבד ֵשם היא זו מרים מקום מכל). 59:כו' במ( האחרת ברשימה תמוזכר
 לדבריו .58 הערה, 72:ד"תשס הרן: כך', א"מס ישירה כהעתקה ונראה ד"מס וניסוחו בלשונו שונה 7–6:י דברים '99

–12:כא' במ (א"ס של המסע לנוסחת רק האופייני) 7:שם(' נסעּו משם 'יטויהב את להוסיף ניתן הרן של הכלליים

 .208: 1894 בייקון: ראו ).13
 .277–276: 2003 פרידמן ;118:א"תשל הרן: ראו 100
 לכן. שהוא כל סיפורי קו אל קשר ללא שנייהה המשלחת את מותירה מקורות לשני החלוקה. 274: 1972 נות: ראו 101

 .אחד למקור שייכות שתיהן תהינה, משלחות תיש לפנינו יש אם גם
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)Gray( חוקרים אלו לא הבחינו בכך  102.יא" לסותושייך אוהסיפור גדיר את מקור לה לא הצליח

' במ(' המלך דרך 'המונח הוא זה נתון. לשיוכו ובכך לתיארוכו המסייע נתון אולי קיים שבסיפור

 ḫarrān šarri.104 אשורי/האכדי המונח של לעברית תרגום הוא הדרך של שמה 103.)22:כא, 17:כ

 היה יכול הסיפור דהיינו .הסיפור לכתיבת) terminus post quem (ןתחתו תיחום מהווה זה נתון

 קשה לכן .נ"לפסה ח-ה המאה בסוף ישראל ארץ על האשורי השלטון השלטת אחרי רק להיכתב

 כי מוכיח' סיחון מסע' של התיאורים בשלושת הסיפור הופעת,  ועוד105.י"לשייך את הסיפור לס

  .המסע פרטי שאר כל םע יחד, א"לס שייך אדום מלך עם העימות

 יוצאי הגעת של תיאור היה א"בס כי להניח יש לכן, מקדש נשלחה אדום למלך המשלחת

 אל א"בס שמקורו מרים מות את שהצמיד התורה מחבר עבודת גם המצביע כך על. לקדש מצרים

מות מרים  ,חומש במדבר כפי שהוא משתקף ב,א"סב, ועוד. כ"בס שמקורו בפסוק לקדש ההגעה

 מופיע סיפור דתן ואבירם ולאחריו סיפור המשלחת שנשלחה מקדש א" בסלפניו. ק מהקשרומנות

 הקטע  שחזור. חסר קטע המחבר את שלושת האירועים,תורהבא כפי שנשתמר "בס. אל מלך אדום

וילך ישראל במדבר עד ים סּוף ויבֹא ':  בפסוק הפותח את נאום יפתחעיון מתאפשר מתוך החסר

 בין א שבתורה" והרי פסוק זה מספק בדיוק את הנתונים המתבקשים בס.)ב16:יא' שו(' קדשה

וילך ישראל 'א נאמר "על פיו ניתן לשחזר שבסיפור המעשה בס .סיפור דתן ואבירם למות מרים

 א"שילוב הקטע המשוחזר בתוך ס. 'ותמת שם מרים ותקבר שם במדבר עד ים סּוף ויבֹא קדשה

מות , מסע אל קדש, סיפור דתן ואבירם: א" בספרע של האירועיםנותן בידנו רצף הגיוני ובלתי מו

המסע לפי ניתוח זה מובנת הופעתו של  106.ת אל מלך אדום שנשלחה מקדשחהמשלומרים בקדש 

וסופר שהיה כותב את , אמנם הפסוק אינו מעניינו של מלך בני עמון.  בפתיחת נאום יפתחאל קדש

לא כתב אותו ,  יפתחנאום אך הסופר שכתב את .םהנאום מדעתו לא היה כולל פסוק כזה בנאו

 לא א"ס של לקדש המסע תיאור .' סיחוןמסע'א יחד עם שאר הפרטים של " מסבאוי אלא, מדעתו

 ינקו ממנו המקור אינו כא–כ בבמדבר' סיחון מסע' תיאור כי לקבוע יש לכןו ,במדבר בחומש נמצא

  .המסע תיאור את ד"סו יפתח נאום

 ממנו כמקור שימש מהם אחד לא אף כי הראתה 'סיחון מסע' של וריםהתיא שלושת בדיקת

                                              
 .264: 1903 גריי: ראו 102
: ראו. בהן ההולך של מגמתו שם על נקראו הדרכים שאר כל. משלה שם לה שיש המקרא בכל היחידה הדרך זו 103

, בעדמ, לאורך: בהוראה' דרך 'על. 50–47: 1991 דורסי ;76–74: 1884 טרומבול ;114:א"תשל הרן ;44:ך"תש אהרוני

 .166 והערה, 90:להלן: ראו, -ב

 .198:ה"תשל נאמן: ראו). EA 199:10–13 (עמרנה מארכיון היא ḫarrān šarri המונח של ביותר הקדומה ההופעה 104

 ועד) לערך נ"לפסה 800(' הג ניררי-אדד מימי מופיע והוא האשורי המינהל במערכת נפוץ מנהלי למונח הפך המונח

 והערה, 183–182: 1970 עודד ;108: 1956 אופנהיים ;101: 1992 ריינר ;43–42: 1966 דנרויי: ראו. הפרסית התקופה

 .הביבליוגרפיה באיתור לי סייע אשר אונא-ברוכי לאמיַתי נתונה תודתי. 236–183: 1980 קסלר ; 41
 .נ"לפסה תשמיני עד עשירית למאות י"ס את מתארכים המקורות של הקלאסית בחלוקה נוקטיםה החוקרים רוב 105
. אדום וגבול המדבר בין קשר כל היה לא זו שבתעודה חשב, א"ס של המקורי הפסוק את לזהות הצליח שלא, נות 106

 This makes‘: הכיבוש וסיפורי המדבר סיפורי בין קשר כל היה לא לכתחילה כי המוטעית למסקנה אותו הביא זה

it clear that the wilderness theme and the conquest theme in the Pentateuch have not been 

synchronized with each other from the very beginning, but stand side by side in relative 

independence and have been only loosly interwoven’ .152–151: 1968 נות: ראו. 



  א וזיקתו לקדש"העימות עם מלכי עבר הירדן לפי ס: פרק שני

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

77 

 ינקו 'סיחון מסע 'של התיאורים שלושת כל כי מהמסקנה מנוס אין .האחרים התיאורים שני ינקו

 הקרבה? כתובה תעודה זו הייתה או ,פה בעל שנמסרה מסורת זו הייתה האם .משותף ממקור

 – כתובה תעודה זו הייתה כי להניח מחייבת )3 נספח(' וןסיח מסע 'של יםתיאורה שלושת בין הרבה

 בהתאם שינויים בו ערך א"סמ' סיחון מסע' סיפור את בהעתיקו ,התיאורים בעלימ אחד כל. א"ס

  .עסק בו החיבור לצרכי

 ים עד במדבר ישראל וילך': הגלעדי יפתח מנאום הציטוט כי למדנו' סיחון מסע'ב העיסוקמ

 כמו. יפתח בנאום שרד אך בתורה נמצא שלא א"מס מקורי קטע הוא) 16:יא' שו(' קדשה ויבֹא סּוף

 של' סיחון מסע': שונים מסלולים משלושה נתונים התורה מחבר שזר כא–כ בבמדבר כי ראינו כן

 לקו השונים המסלולים שלושת את לחבר הצליח מחברה. י"ס ושל כ"ס של המסע מסלולי וכן א"ס

  107.יפגיאוגר הגיון בו אין אך, הספרותי רבמישו אחיד נראהש, אחד מסע

 

  סיכום. 4א

 בעבר מסע מסלולי שלושה כא–כ בבמדבר להפריד לנו פשריא ייםפגיאוגרה נתוניםב השימוש

 מדבר, קדש: התחנות ובו' סיחון מסע'. המסע תחנות וברשימת בלשונם מזה זה השונים הירדן

, קדש: התחנות נמנות שבו המסלול שייך כ"לס. א"לס שייך, ויהץ' ארנון ֵמֵעֶבר, 'זרד נחל, מואב

 וערבות העברים הרי, דיבלתימה עלמון, גד דיבון, העברים עיי, אובות, פונון, צלמונה, ההר הור

 מואב בשדה אשר הגיא, במות, נחליאל, מתנה, )מדבר(, באר: התחנות נמנות י"ס במסלול. מואב

  .הפסגה וראש

 במדבר בחומש: מקומות בשלושה תוארש' סיחון סעמ'ב התמקדנו המסלולים שלושת מתוך

 התיאורים שלושת בין הקרבה ).22–19:יא' שו (יפתח בנאוםו) 36–ב24:ב' דב (ד"בס) 30–21:כא(

 מחברי משלושת אחד כל עיני לנגד היה זה ספר. א"ס – כתובה תעודה על נשענים הם כי מלמדת

 אחד כל .שופטים ספר של בטרונומיסטיהד והעורך התורה מחבר, הדבטרונומי הסופר, התיאורים

   .עסק בו החיבור לצרכי בהתאם שינויים בו ערך' סיחון מסע 'סיפור את בהעתיקו מהם

  

  א"ס גרסת שחזור, לארנון מעבר אל ועד ׁשדֵ קָ  אל. ב
 לנגד עיני  מלמדת כי'מסע סיחון' שלושת התיאורים של  הקרבה הרבה ביןראינו לעיל כי

 בו ערך א"מס' סיחון מסע 'סיפור את בהעתיקו, התיאורים מבעלי אחד כל. א"עמד סהכותבים 

 ידי שילוב אך ניתן לשחזרו על ,מקור זה לא נמצא בידנו .עסק בו החיבור לצרכי בהתאם שינויים

. מלאכת השחזור מחייבת לחזור לפרטי שלושת התיאורים . הנמצאים בשלושת התיאוריםהנתונים

בחין בין ד יש לה" בס108.א"את כל הפרטים שאינם שיכים לס הפרידבחומש במדבר יש צורך ל

כמובן יש ו,  שהוא התבסס עליוא"סיפור של ס ובין ה הסופר הדבטרונומיהעיבוד המיוחד של

נאום . ד"ולא בגוף ראשון של משה הדובר כבס, א" כסגנונו של ס,גוף שלישיבאת האחרון לשחזר 

                                              
 בפרק ראה הוא, המקורות בין הפריד לא שהוא כיוון. יוגרפגיא הגיון כל אין כא שלבמדבר העובדה על הצביע מילר 107

 ברורים היו לא הירדן בעבר הקשורים הטופונימים רוב .585: 1989 מילר:  ראו. משמעות כל בו שאין נתונים גיבוב

 דוזמן: ראו. אידיאולוגים לצרכים מגויסת יהגיאוגרפ או מדומה יהגיאוגרפ כולה ברשימה ראו והוא לדוזַמן גם

2002 :174. 
 הסיפור ובפרטי בפעלים גם נדון להלן. י"וס כ"ס מסלולי את הבונים האתרים רשימת לגבי רק זאת עשינו, 63, לעיל 108

 .5 בנספח מוצגת למקורותיו כא–כ במדבר חלוקת. א"ס של הסיפור רצף בתוך ושולבו אלו מקורות לשני השייכים
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פיע בנאום יפתח ובתיאור נוסף שייך מן הסתם מוכלומר נתון ה, םיפתח יסייע לאימות הנתוני

  . א"לס
  

  ׁשדֵ קָ  אל. 1ב

המסע שילוב  ידי על א"בס לקדש מצרים יוצאי של הגעתם תיאור את לשחזר יש ,שראינו כפי

 ובלתי מופרע של  נותן בידנו רצף הגיונישילוב זה. מות מריםועם  סיפור דתן ואבירם עםלקדש 

ת אל מלך אדום חמות מרים בקדש והמשל, מסע אל קדש, רםסיפור דתן ואבי: א"האירועים בס

  :הבא השחזור את ולנ נותנת זה בסדר הפסוקים העמדת .שנשלחה מקדש

 ישראל וילך )34:טז' במ(תבלענו הארץ  כי אמרו פן ישראל אשר סביבֹתיהם נסּו לקֹלם וכל

 וישלח )ב1:כ 'במ (שם ותקבר מרים שם ותמת )ב16:יא' שו (קדשה ויבא סוף ים עד במדבר

  .)א14:כ' במ ;א17:יא' שו (אדֹום מלך אל מלאכים משה/ישראל

 ףסּו ים עד במדבר ישראל וילך': קצר למשפט אפוא א"ס מקפל במדבר מצרים יוצאי מסעות את

 בכך לא אך. אדום עד ממצרים המסע של סיכום לפנינו ,ראשון במבט .)ב16:יא 'שו ('קדשה ויבא

שאליו ,  אינו הים שבגבול מצרים הוא ולכן,פיע אחרי ההליכה במדברף בפסוק מוים סּו .מדובר

התשובה ? לאיזה ים מתכוון כאן הפסוק 109.)22:טו' שמ (הגיעו יוצאי מצרים לפני ההליכה במדבר

  .'עד'  היחס במילתטמונה

 התשועה סיפורל  האחד שייך. שלא במשמעותה הרגילה,'עד' תימיל פסוקים מופיעה המספרב

 לאחר שהמצורעים דיווחו על כך שמחנה .)20:ז–24:ב ו"מל( על שומרון  ארםדד מלךבן ה ממצור

ויֻשבו  [...] הירדן וילכו אחריהם עד':  נשלחה משלחת בעקבות חיילי ארם שברחו,ארם נמצא נטוש

לפי הפסוק הגיע . )15–16:ב ז"מל ('ו את מחנה ארםבֹזויצא העם וי .המלאכים ויגדו למלך

כשבשומרון המורעבת . מ בקו אוויר" ק35 המרחק בין שומרון לירדן הוא  אך.המשלחת עד הירדן

 שבפסוק במובנה הרגיל אלא במובן 'עד'חיכו לדיוח המשלחת לא יעלה על הדעת להבין את 

הדרך מלאה בגדים  כל': אך כשנוכחו כי, בעקבות חיל ארם לכיוון הירדן המשלחת הלכה 110.כיוון

  . שבו מייד אל המלך לדווח לו)א15:שם(' )בחפזם (ארם בהחפזםהשליכו  וכלים אשר

עד : בתיאור המראה אשר הֹראה את משה מרֹאש הפסגה' עד'שלוש פעמים מופיעה המילית 

אין נקודה בעבר הירדן ממנה ניתן לראות ). 3:שם(ועד צֹער ) 2:שם(עד הים האחרֹון , )1:לד' דב(דן 

 נראה .נה ניתן לראות גם את דן וגם את צוערואין נקודה ממ,  הוא הים התיכוןאת הים האחרון

 מערב ודרום , הים האחרון וצוער מסמנים במקרה זה כינויים לרוחות השמים צפון,לכן כי דן

, את נפתלי, )עד דן (נההראה למשה את הגלעד צפו' ה. משמעה כיוון' עד'והמילית , בהתאמה

                                              
 אחרי הגיעו שאליו אחר ים אלא, )א8:שם (ישראל בני עברו אותו םהי שאיננו, )11–10:לג' במ (סוף ים מוזכר כ"בס 109

 להזכירו בכדי דיו חשוב אינו ך"בתנ אחת פעם רק המוזכר זה ים). ב8:שם (איתם במדבר ימים שלושה של הליכה

 בעבר נמצאה נוסף ים הוא סּוף וים, במדבר אלישר ימי דברי את מסכם אינו הפסוק. במדבר המסע אירועי בסיכום

 ).להלן (ירדןה
 של דעתו את אימץ נאמן. 1951 גינזברג: ראו, )23:ב' דב ;19:י' בר(' ..ל סמּוך' 'לכיוון 'שהוראתה' עד 'המילית על 110

 .217: 2ב"תשמ נאמן: ראו. אלו פסוקים לגבי גינזברג
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   111).עד צוער (תימנהעת ירחו ואת הנגב ובק, )עד הים האחרון (ימהמנשה ויהודה , אפרים

 .)2:יד' הו(' אלהיך' שובה ישראל עד ה': גם בקריאת הנביא הושע' עד'זה מובנה של המילית 

עד ולא עד ' :יוחנן אמר' ור', גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד' : לוי'רמר אעל מילים אלו 

' עד, 'קע המציאות לאמוריוחנן החזירנו לקר' ו רללוי המריא על כנפי המדרש ואי' ר 112.'בכלל

  .בפסוק מסמנת את כיוון היעד בלבד ולא את ההגעה אליו

ערי המֻצרֹות אשר  וילכֹד את': הזכרת ירושלים במסע שישק במובן זה יש להבין גם את

 לפי 113. בכרנך אמון מקדשקיר מתועד היטב על שישקמסע . )4:ב יב"דה(' ירושָלִם ליהודה ויבֹא עד

 )ב16:יא' שו(  זהגם בפסוקנראה כי  114.לגבעון רק אלא הגיע עד ירושלים אל  המצרי שישקהתיעוד

 אך , לכיוון ים סוףדהיינו,  עד ים סוףיוצאי מצרים הלכו במדבר. 'כיוון ' היא'עד' משמעות המילית

 וכיוון שיוצאי מצרים ,אזיהינו את קדש בואדי מוסש מאחר .לא הגיעו עדיו כיוון שעצרו בקדש

  .משםחה רסוף בפסוק זה אמור להיות מז  יםהרי ,הגיעו ממערב

  :הירדן בעבר 'סוף ים' ששמו אתר על מצביעים נוספים פסוקים שלושה

 פארן בין סּוף מֹול בערבה במדבר הירדן בעבר ישראל כל אל מֹשה דבר אשר הדברים אלה' -

 דןהיר עבר את הטעימו הטעמים בעלי -) 1:א' דב(' זהב ודי וחצרֹת ולבן תֹפל ובין

משתמע אפוא . בכך הפרידו בין עבר הירדן לבין כל שאר הטופונימים שבפסוקו, באתנחתא

  דיבר בהםמשהש כי חציו השני של הפסוק הוא פירוט האתרים בעבר הירדן מן המסורה

רוב  ואכן . נמצאים בעבר הירדן,סּוףהם יניהאתרים וב: במילים אחרות. ישראל כל אל

.הירדן לעבר כשייך וקשבפס ףסּוהחוקרים רואים את 
115

  

לֹוא   אם יֹשבי תימן אדֹום ומחשבֹותיו אשר חשב אל לץ אאשר יע' ה לכן שמעו עצת' -

סּוף   צעקה בים מקֹול נפלם רעשה הארץ .לֹא ישים עליהם נֵוהם צעירי הצֹאן אםיסחבּום 

  רמת על של אדום עם תימן מורההשילוב בפסוקים אלו -) 20–21:מט' יר( 'נשמע קֹולה

 .הנביא ירמיה מתייחס אליו ים סוף שעבר הירדן ושם יש לחפש גם את

 תארבע - )31:כג' שמ(הנהר  ים פלשתים וממדבר עד סּוף ועד ך מיםֻבלג תי אושת' -

 ים.  השמיםרוחותמציינים את ארבעת בתיאור גבול הארץ המובטחת טופונימים ה

סוף   לכן מציין ים116.והצפון את הדרום  מצייניםמדבר ונהר. פלשתים מציין את המערב

                                              
כי לֹא  ה בעיניךעלה רֹאש הפסגה ושא עיניך ימה וצפֹנה ותימנה ומזרחה ּורא 'למשה ההוראה את תואמת זו תובנה 111

. י"בס שמצא מידע על נשען הדבטרונומי הסופר נראה אך ,ד"בס מופיע הפסוק. )27:ג' דב(' תעבֹר את הירדן הזה

  .237:להלן, 7 נספח: ראו
 .'שובה ישראל עד ה': ה"ד, ל"סימן תק, פרק יד, ילקוט שמעוני: ראו 112
 עיקר של עברי לתרגום. 186–178 אנגלי ותרגום יפיהירוגל טטקס, 101–89 התבליט תיאור: 1937 סימונס: ראו 113

 .237:ד"תשל מזר: ראו הטופונימים
 .251' בעמ ומפה, 250:ח"תשמ אהרוני ; 241' בעמ ומפה, 238:ד"תשל מזר: ראו 114
 .1ףסּו צפריר: ראו 115
 לכוון יכול) 31:כג 'שמ (בפסוקנו דברִמ  כי הראתה היא. ומדבר נהר הגיאוגרפים באלמנטים באריכות דנה ואזנה נילי 116

. 112–105: ח"תשס ואזנה: ראו. לפרת או לנילוס לכוון יכול שבפסוק נהר וכמוהו, הסורי דברלִמ  או סיני למדבר

 של עולמם מפת אם אך. ישראל ארץ מזרח ולדרום מזרח לצפון אלו גיאוגרפים אלמנטים מכוונים היום במפותינו

 .ולדרום לצפון מכוונים  אלו אלמנטים היו) 28 איור (מידבא למפת דומה הייתה הישראלים
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 אלא לים נוסף שהיה ,נמצא בדרוםאין הכוונה לים האדום ה, ויש לדייק .את המזרח

.מוסאואדי /יש לחפש ממזרח לקדשאת הים הזה . בעבר הירדן
117
 

 מלבד, כלומר ים ָאדום έρυθρά θάλασσα סּוף  תרגום השבעים מתרגם כמעט תמיד ים

 שאותו) ב16:יא' שו (הפסוק שאנו עוסקים בוו )להלן, 26:טא "מל(בסיפור אניות המלך שלמה 

  .סּוף גילות של יםר כאילו כדי להפרידו ולהבדילו מההזכרות ה Σιφ התרגום מתעתק

 של הבוטני זיהויו לגבי מחלוקת קיימת. הצומח מעולם כלשהו זן שם כידוע משמש' סּוף'

אמו של משה החביאה את  118.יםמתוק מים של בצומח מדובר כי כך על חולק אין אך ,הסּוף

כך .  שמימיו חייםמזוהה עם הנילוס המקראי  היאֹר).ב3:ב' שמ(' שפת היאֹר בסּוף על 'התיבה

' יש(' דללּו וחרבּו יאֹרי מצֹור קנה וסּוף קמלּו': נראה גם מהקשר של סוף לקנה בנבואת ישעיה

 שבמזרח הביצות לאזור ווןהמכ wfyt-3p –' הסּוף 'המצרי מהטופונים גם מובן וכך  119).6:יט

 אגם מוסא ואדי היא לקדש מזרחה, הירדן בעבר לחפש עלינו כי נראה לעיל האמור מכל 120.הדלתא

.מתוקים מים של
121

  

קרקעית . )Jafr (פר'גאלנמצא שקע , בדרום המדבר של רמת ירדן, מוסאואדי ממזרח ל

 השקע מנקז אגן פנימי  122).29איור(ר " קמ240החרסית השטוחה של השקע משתרעת על שטח של 

ורדים באזור פחות כיום י 124.כשמינית משטחה של ממלכת ידן, ר" קמ12,000 ששטחו כ123,סגור

 שנה היה בשקע 26,000שרידי קווי חוף קדומים מעידים כי לפני כאך , מ משקעים בשנה" מ50מ

 נערך רק קידוח, שהיה בעבר אגם,  בשטח125.ר" קמ1,800אגם מים חיים שכיסה שטח של כ

ממצאי . גיאולוגי אחד לבדיקת המשקעים ולימוד ההיסטוריה הגיאולוגית והקלימטולוגית שלו

 ,)Davies (דייויס 126. שנה16,000עד לפני כפר המשיך להתקיים 'גאלהקידוח הראו כי אגם 

, שנה 12,000 לפני עד לפחות להתקיים המשיך האגם כי הניחה, הקידוח ממצאי את שפרסמה

                                              
 בארץ והמדבר הספר בכנס גוברין' י שנשא,  '...ך מים סּוף ועד ים פלשתיםושתי את גֻבל' שכותרתה בהרצאה 117

 גוברין. המלח ים של הדרומי גןאב זה שבפסוק ים סּוף את לזהות הציע הוא ,2.12.2010ב בסוסיא שנערך ישראל

 מים של לאגם להפוך יכול הוא ,יבשימת הדרומי והאגן ,יורד הים שגובה שבתקופות לכך הוכחות סיפק לא

 המלח ים במפלס שינויים על. באדום סּוף ים היה כי ריםמו אשר בפסוקים דן לא הוא וכן, סּוף המגדל מליחים

 .107–106:להלן ראו, הדרומי האגן להתייבשות המביאים
 ;8–7: 1962 קופיסרוב ;575–574: 1928 לאו: ראו' סּוף'ה לזיהוי בנוגע תהשונו לדעות. 395: 1965 סניית: ראו 118

  .ףסּו צפריר ;291: 1968 פליקס
 .'ףּוים ס ':ה" ד18:פירושו על שמות יג:  ראו.'וסוף הוא לשון אגם שגדלים בו קנים'י "בהתאם לכך כבר קבע רש 119
 .202–201: 1947 גרדינר: ראו 120
 שנשאתי בקונגרס הבינלאומי החמישה ',ף וים נוסףֹוס ים, ףּוס ים': בהרצאה שכותרתה לראשונה העלתי זו הצעה 121

 .)5.8.2009(ט "ו באב תשס"טב, עשר למדעי היהדות
 .77: 1968הוקרייד ווייסמן :  ראו122
 . אגן ניקוז סגור הוא אגן שמי הנגר העילי נותרים בתוכו ולא זורמים לים123
 קוינטרו ;380: 2005 דייויס: ראו. ר"קמ 15,000 על משתרע הניקוז אגן כי כיםמערי אחרים מחקרים. 77: שם: ראו 124

 .113: 1998 וווילק
 .382: 2005 דייויס: ראו 125
 .392, 384' עמ:שם: ראו. בליה ידי על הוסרו ההולוקנים המשקעים של עיקרם כי מניחה החוקרת. , 395: שם: ראו 126
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 127.המלח ים מפלסי ממחקר ובעיקר, סמוכים ניקוז מאגני  שהתקבלו אקלים נתוני סמך על וזאת

 של המשוער החוף קו לאורך שאותרו אפיפליאולית אתרי מחמשה התקבל יותר מאוחר תאריך

 בודד של שריד. נ"לפסה 8,000ל קרוב עד בעינו נותר האגם כי מורים אלו אתרים 128.פר'גאל אגם

 ואדי בראש אותר, )לערך, נ"לפסה 6,000 ('ב קירמית-דםאתר חניה מסוף תקופת הניאולית ק

, אמנם בודדים, לנתונים מצטרף זה אתר 129.פר'גאל שקע אל המתנקז )al-Quwayer (קוואיראל

 לכן ייתכן כי האגם המשיך 130.'ב קירמית-קדם בנאולית יחסית לחה תקופה תת על המצביעים

, התגלו מחצבות צור, פר'גאלל שקע  ברכסים שמצפונו ש131.נ" לפס6,000להתקיים אפילו עד 

בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה , בייצור המוני, שבהם נוצרו מליוני מגרדי מניפה

הובילו אלפי טונות של מגרדי צור אל מחוץ  מוריםח שיירות כי העריכו האתרים מגלי. הקדומה

 כי יבים להניחיחמ, םביצור המגרדים ובשינוע, מאות האנשים שהיו מעורבים בחציבה 132.לאזור

 שיש בכך עדות לאגם עונתי שהיה קיים עדיין  יתכן133.גם בתקופות אלו היה באזור מקור מים זמין

  134.בתקופות אלו

למרות התערבות האדם באגן הניקוז של ים המלח עלה .  היה גשום במיוחד1991/2החורף של 

סביר  135.התקיים מספר חדשיםפר אגם עונתי ש'גאלבאותו חורף נוצר בשקע . מפלס הים בשנה זו

נוצר בשקע  1991/2בחורפים נוספים בהם היה משטר הגשמים דומה לזה של חורף  כי גםלהניח 

 שאליו מוסאואדי /סוף שממזרח לקדש יםכי , בזהירות רבה,  ניתן אולי לשער.פר אגם עונתי'גאל

י שנוצר באותו או האגם העונת, פר'גאלא הוא האגם הפרהיסטורי שהתקיים בשקע "מתייחס ס

  .ם גשומים גם בתקופות היסטוריותהמקום בחורפי
  

  ׁשדֵ בקָ . 2ב

 עומדים א"ס נוסח את לשחזר בבואנו .אדום למלך במשלחת עוסק א"ס של התיאור המשך

 האירוע והזכרת) 21–14:כ (במדבר בחומש שההמע בשעת כסיפור מופיעה המשלחת תיאור לפנינו

  136:יפתח בנאום

                                              
 שולדנריין: ראו, אלחסא ואדי מאגן דומים ממצאים על. 107–106:ןלהל: ראו פירוט ליתר. 393–392: שם: ראו 127

 .1994 וקלרק
 ווייזמן הּוקריֶדה: ראו. וווילק קוינטרו ידי על נוספים ושלושה, ווייזמן הּוקריֶדה של בסקר אותרו אתרים שני 128

 .120: 1998 וווילק קוינטרו ;1968
 .121–120: 1998 וווילק קוינטרו: ראו 129
 .115: 1998 ריהנ: ראו 130
 .30: 2003 סוליימן: ראו 131
 .45, 18: 2002 ורולפסון ווילק קוינטרו: ראו 132
 .46:שם 133
 .בקיץ להתקיים וחדל ומתייבש בחורף גשמים ממי ניזוןה אגם הוא עונתי אגם 134
 שנים שמספר ירדני משוטר שמע 1996ב כי) 2007 פברואר, ירדן של המזרחי במדבר בסיור (בפני העיד שמידע אבי 135

 האגם את זיהה כי) 28.2.2008ב רסיו (בפני העיד מרכוס מנחם. פר'גאל באגם בסירה לשוט היה ניתן, לכן קודם

 .1992 מחורף אויר בצילומי
 אדום למלך המשלחת לסיפור קשור ואינו הדבטרונומי הסופר של יצירתו הוא ד"בס שעיר עם הקשרים תיאור 136

 .68–66:לעיל (א"שבס



  א וזיקתו לקדש"העימות עם מלכי עבר הירדן לפי ס: פרק שני

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

82 

 אל וגם אדֹום מלך שמע ולֹא בארצך נא אעברה לאמֹר אדֹום מלך אל יםמלאכ ישראל וישלח'

  ).17:יא' שו ('בקדש ישראל וישב אבה ולֹא שלח מֹואב מלך

 .)68:לעיל (א"ס של המקורי לסיפור שייכת אינה כי ראינו ברכש מואב למלך פניה תמוזכר בפסוק

 פרטים הכיל המורחב הסיפור. במדבר חומששב א"סב יותר נרחבת בצורה מופיע המשלחת סיפור

 בנאום אחד לפסוק האירוע תומצת ,כנראה, ולכן ,יפתח לסיפור מאומה מוסיפים היו שלא רבים

 עם. א"בס שמקורם הפרטים מירב את מביא שבבמדבר הסיפור אזי זו הבחנה נכונה אם. יפתח

  :יפתח שבנאום לזה במדבר שבחומש הסיפור בין הבדלים הארבעל לב לשים יש זאת

 כל את ידעת אתה ישראל אחיך אמר כֹה  אדֹום מלך אל מקדש מלאכים מֹשה וישלח 14

 מצרים לנו וירעו רבים ימים במצרים ונשב מצרימה אבֹתינו וירדו 15  מצאתנּו אשר התלאה

 עיר בקדש אנחנו והנה ממצרים ויֹצאנו מלאך וישלח קֹלנו וישמע' ה אל ונצעק 16  ולאבֹתינו

 נלך המלך דרך  באר מי נשתה ולֹא ובכרם בשדה נעבֹר לֹא בארצך נא רהנעב 17  גבולך קצה

 אצא בחרב פן בי תעבֹר לֹא אדֹום אליו ויֹאמר 18 גבלך נעבֹר אשר עד ושמֹאול ימין נטה לֹא

 ונתתי ומקני אני נשתה מימיך ואם נעלה במסלה ישראל בני אליו ויֹאמרו 19  לקראתך

 וביד כבד בעם לקראתֹו אדֹום ויצא תעבֹר לֹא ויֹאמר 20  אעבֹרה ברגלי דבר אין רק מכרם

  )כ 'במ( מעליו ישראל ויט בגֻבלֹו עבֹר ישראל את נתֹן אדֹום וימאן 21  חזקה

 אם. השולח הוא משה במדבר חומשב ואילו המלאכים את השולח הוא ישראל יפתח אצל. א

 זאת לשנות התורה מחבר צריך היה לא' ישראל 'היה הכותבים לפני שעמד א"בס הנוסח

 זאת לשנות יפתח נאוםב הכותב חייב היה' משה 'הוא א"בס הנוסח אם אך. 'משה'ל

 א"בסש נול נראה לכן. עמון למלך המוכרת דמות להיות אמור אינו משה שכן' ישראל'ל

  .'משה וישלח ':כתוב היה הכותבים יניע לנגד שעמד

 המקביל בפסוק מוזכר נואי זה אתר אך ,מקדש המלאכים נשלחים במדבר בחומש. ב

' שו (הקודם הפסוק בסוף הוזכרה שרק קדש את להזכיר צורך אין ,ואמנם. בשופטים

 ידי על הוסף קדש הטופונים כי נראה )77–75:לעיל (א"בס המצב היה שזה כיוון. ) ב16:יא

 מריבה מי אירוע ידי על שהופרדו א"ס של הסיפור חלקי שני בין לגשר כדי התורה מחבר

  .ניהוהכ

 ואילו )17:כ' במ ('נא נעברה 'רבים בלשון אדום למלך הבקשה מופיעה במדבר בחומש. ג

 כדמות לישראל התייחס הנאום כותב. 'נא אעברה 'יחיד בלשון הוא השימוש יפתח בנאום

 והשתמש המשיך הוא לכך בהתאם. ביחיד 'שלח' פועלב השימוש שמוכיח כפי קולקטיבית

 שבבמדבר' משה וישלח 'הנוסח את להעדיף לנכון ראינוש מאחר. יחיד בלשון 'עבר' בפועל גם

  .במדבר חומששב א"סב מופיעה כפי רבים בלשון 'עבר' הפועל את גם להעדיף יש

 ויט 'לעומת) 17:יא' שו(' קדשב לישרא וישב ':לאירוע סיום נוסחאות שתי בפנינו מונחות. ד

 רבים ימים בקדש ותשבּו 'ד"בס אישוש יש שבשופטים לנוסח). 21:כ' במ(' מעליו ישראל

 הישיבה שכן זהכ בנוסח להשתמש היה יכול לא התורה מחבר). מו:א ('ישבתם אשר כימים

 הסופרים שראו א"ס נוסח כי נראה לכן). 1:כ (כ"מס בקטע אצלו הוזכרה כבר בקדש

 בקטע המקורי הקטע את להחליף נאלץ התורה מחבר .'קדשב לישרא וישב': הוא השונים

  .תוצאותיו את ולא העימות סיום את רק ןייהמצ

 תיאוריםב מופיעים שאינם צרופים שני )46:א (ד"בס ישנם בקדש הישיבה בתיאור
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 שהם או א"סמ מובאים אלו צרופים האם .'ישבתם אשר כימים'ו' רבים ימים': המקבילים

 בא' רבים מיםי 'הראשון צרוףה כי טעוןל ניתן לכאורה ?הדבטרונומי הסופר של הייחודית רומתות

 לא התורה מחברו ,גיסא מחד הקיצור לשם בו השתמש לא יפתח נאום כותבוש ,א"ס מתוך ד"לס

. גיסא מאידך בקדש הישיבה את כאן הזכיר שלא כיוון במדבר בחומש בו להשתמש היה יכול

 הדבטרונמי הסופר של מקולמוסו המגיע ,)1:ב' דב (ד"ס בהמשך' רבים ימים'ב שימושה, ואולם

 נתוןב ולא הדבטרונומי הסופר של ידיו מעשהב ,כנראה ,מדובר )46:א (קנובפסו גם כי מורה ,ועצמ

 משתרעתה התקופה כל על לאחור מביט 'ישבתם אשר כימים 'שניה הצרוף .א"סמ שאב שהוא

 משה של הסיכום לנאום רק מתאים זה צרוף). 16:לעיל (מואב בערבות החניה ועד מצרים מיציאת

  .א"ס על מתבסס ואינו ד"ס בעל של מקולמוסו הוא זה צרוף םג לכן. ד"בסש

 א"בס אדום למלך המשלחתו קדש סיפור את לשחזר יםמציע אנו התיאורים תהשווא לאור

  :הבאה בצורה

 מֹשה וישלח .שם ותקבר מרים שם ותמת קדשה ויבֹא סּוף ים עד רבבמד ישראל וילך

 התלאה כל את ידעת אתה שראלי אחיך אמר כֹה  ]לאמֹר [אדֹום מלך אל מלאכים

 מצרים לנו וירעו רבים ימים מצריםב בונש מצרימה אבֹתינו וירדו. מצאתנו אשר

 בקדש אנחנו והנה ממצרים ויֹצאנו מלאך וישלח קֹלנו וישמע' ה אל ונצעק .ולאבֹתינו

 דרך  באר מי נשתה ולֹא ובכרם בשדה נעבֹר לֹא בארצך נא רהבנע. גבולך קצה עיר

 בי תעבֹר לֹא אדֹום אליו ויֹאמר. גֻבלך נעבֹר אשר עד ושמֹאול ימין נטה לֹא נלך המלך

 אני נשתה מימיך ואם נעלה במסלה ישראל בני אליו ויֹאמרו .לקראתך אצא בחרב פן

 אתֹולקר אדֹום ויצא תעבֹר לֹא ויֹאמר. אעבֹרה ברגלי דבר אין רק מכרם ונתתי ומקני

  .בקדש ישראל וישב בגֻבלֹו עבֹר ישראל את ןנתֹ אדֹום וימאן .חזקה וביד כבד עםב

  סֹוף ים או סּוף ים. 3ב

 של הראשון קטעה לש התיאורים שלושת להלן. הירדן בעבר המסע להמשך ישראל בני יצאו מקדש

  :'סיחון מסע'

  
ב דברים    כא במדבר יא שופטים   

   ָהָהר ֵמהֹר ַוִּיְסעּו 4

  

   סוף ַים ֶּדֶרְך 

  

  ֹוםֱאד ֶאֶרץ ֶאת ִלְסבֹב

  ַּבָּדֶרְך  ָהָעם ֶנֶפׁש ַוִּתְקַצר

 

   ַהִּמְדָּבָרה ַוִּנַּסע ַוֵּנֶפן 1

   סוף ַים ֶּדֶרְך 

  ֵאָלי 'ה ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר

 ֵׂשִעיר ַהר ֶאת ַוָּנָסב

  ַרִּבים ָיִמים

  

   ַּבִּמְדָּבר ַוֵּיֶלְך  18

  

  

  ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ַוָּיָסב

 ...][ ֶאֶרץ מֹוָאב ְוֶאת

 מהֹר ויסעּו': הכוהני לג בפרק נמצאת מדויקתה שמקבילתו בתיאור פותח מדברב בחומש הפסוק

 שראינו כפי, א"סל שייכת הפסוק יתרת 137.כ"לס לשייכו יש ולכן )א41:לג=1א4:כא' במ ('ההר

 נמנו א"בס כי מלמדת הפסוקים שלושת השוואת. להלן פירוט ביתר וננתח ונחזור, )63 (לעיל

 כפי' וףס ים דרך'. ב. ודברים משופטים שמוכח כפי 'מדבר '.א :הבא הסדר לפי מקומות שלושה

 שהוא 'שעיר'ומ יפתח נאוםמ ,במדבר מחומש שמוכח כפי' אדום ארץ'. ג .ודברים במדבר שמעידים

                                              
 .22 הערה:לעיל: ראו כ"לס לג פרק של שיוכו על 137
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 המקשרים התנועה פעליב ביניהם חלוקים התיאורים ).25:לעיל (ד"סב 'אדום ארץ 'של תמורתה

 של המסע לתיאור שייך, במדבר בחומש הפסוק בתחילת יעמופה ,'נסע' הפועל .םטופונימיה בין

) 40, 7:א' דב (משה של הראשון בנאום פעמיים עוד מופיע ד"בס 'נסע'ו 'פנה' הפעלים צירוף .כ"ס

. א"בס מקורו איןו הדבטרונומי הסופר של לקולמוסו שייך הוא לכן 138,אחר במקור מופיע ואינו

 חמהנוס חומוכ יפתח בנאום המופיע 'וילך' הוא א"סל ךיישה הראשון התנועה פועל כי נראה פיכךל

' קדשה ויבא סוף ים עד במדבר ישראל וילך': א"סמ כמקורי שהגדרנוהו פסוקב מופיעה הדומה

 היחס אות עם מופיע הוא כשבשופטים' מדבר 'הטופונים מצורף התנועה לפועל 139.)16:יא' שו(

 של ניסוחו. 'המדברה' - הכיוון א"ה ספתתו עם וכן הידיעה א"ה עם ד"ובס, 'במדבר' – ת"בי

 היריאצוהו אישה )40:א 'דב (ברנע קדש את לעזוב ההוראה לניסוח זהה ד"בס הפסוק

 בנאום מקדש היציאה של הנוסח זאת לעומת 140.א"סב קדש אל המסע לתיאור מיתוהדבטרונ

 בנאום הניסוח כאן גם כי נראה לכן ).ב16:יא' שו  (א"בס לקדש ההגעה של הנוסח את תואם יפתח

 כפי' וףס ים דרך  'את להוסיף יש זה לצירוף. א"ס של המקורי הנוסח על שומר' במדבר וילך 'יפתח

  .ודברים במדבר החומשים שמעידים

 אם. )ב16:יא' שו ('סּוף ים' כינהו א"שס אגם בעבר היה אדום במזרח כי )81–80 (לעיל הראנו

 את לראות מקובל אמנם. מאד ארוכה בדרך דוברמ אזי זה לאגם להוביל אמורה 'סוף ים דרך'

 המזכיר אחד פסוק לא אף במקרא אין אך 141,לאדום ממזרח כעובר  אדום/שעיר הר סיבוב מסלול

, זו תנועה, לעיל שראינו כפי 142.ישראל בני מסע למסלול בקשר אדום מדבר את או אדום מזרח את

 כיוון .בארצו לעבור מצרים ליוצאי שרלאפ אדום מלך של סירובו של תוצאה היא ,א"ס מסורת לפי

 אל מערבה לפנות עליהם היה, האגם אל ישירות אדום בארץ מזרחה לעבור יכלו לא ישראל שבני

 צפון לפנות שם ,אילת מפרץ ראש עד ,שעיר להר ממערב, דרומה לרדת בערבה, הערבה עמק

 שקע אל אדום מזרח עד להברז מסילת היום עוברת בו במסלול ךיהמשלו, יתם בואדי ולנוע מזרחה

  .שעיר והר אדום ארץ את סובב אכן זה מסלול  143).10 איור (סּוף ים הוא פר'גאל

 'סוף ים' הטופוניםו המסלול אותו של ותחילת לע רק דברמ הכתוב כי היא אחרת אפשרות

וֳאני עשה המלך שלֹמֹה ' :שלמה אניות סיפור מלמדנו המפרץ של זה שם על .אילת למפרץ מכוון

 אלות גבר עציון הצירוף של. )26:א ט"מל(' סּוף בארץ אדֹום שפת ים אלֹות על גבר אשר את עציֹוןב

 נוסח של זו שבקריאה אלא. אילת מפרץ הוא שבפסוק סוף ים כי להניח מחייב אדום וארץ

  :בעיות שתי קיימות המסורה

  .מתוקים םמי של צמח שהוא סּוף לגדל יכולים ואינם מלוחים הם אילת מפרץ מימי. א

                                              
 .97–96:להלן: ראו. 40:א מדברים מיובא ב25:יד בבמדבר זה צרוף 138
' שו: ראו. 'בקדש ישראל וישב': הקודם הפסוק בסיום הופיע הוא שכן בו מופיע אינו, ישראל – המשפט נושא 139

 .18–17:יא
 .77–75:לעיל ;17:יא' שו (יפתח בנאום מופיע, א"בס קדש אל המסע של המקורי התיאור 140
 .8 מפה, 64: 2000 מקדונלד ;52: ד"תשכ אהרוני ;137, 134: א"תשל הרן: ראו 141
 .81–80:ב"תשל שם-בן: ראו 142
 ישראל בני פנו משם .אדום הרי לרגלי בערבה הנמצאת) 42:לג' במ (פונון היא, כ"בס קדש אחרי השלישית התחנה 143

 אלא. הערבה עמק אל מערבה מקדש ישראל בני פנו כ"בס גם כי ללמוד יש מכך). 44:שם (מאב גבול אל מזרחה

 את קבלו ואז דרומה תחילה פנו הם ד"ס לפי. דרומה פנו הם א"ס לפי ואילו צפונה בערבה פנו הם כ"ס שלפי

 .)3:ב' דב (צפונה לפנות ההוראה
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 144.'ים ָאדום'כלומר  έρυθρά θάλασσα ף סּו תרגום השבעים מתרגם כמעט תמיד ים. ב

 מעלה הדרום למימי בהם השתמשו הקלאסיים שהסופרים השמותסקירה מלאה של 

 של הצפוני חלקו את האדום הים בשם כינו הקלאסיים הסופרים: משמעית חד מסקנה

 איור (ערב איה חצי את וחובקים ממנו וצאיםהי המפרצים שני ואת ההודי האוקיאנוס

 בפסוק שדווקא אלא. שלמה ניותא בסיפור רק אילת מפרץ של בשמו קורא ראהמק 145.)11

 .האדום הים שםב משתמש אינו השבעים תרגום אילת מפרץ עם 'ףסּו ים' את קושרה זה

  .ףהתרגום מבחין בין ים זה לבין כל שאר ההזכרות של ים סּו

 ים' או 'הרחוק הים' שמשמעו έσχάτης θαλάσσης - אחר שם השבעים תרגום מרשו אילת למפרץ

נוסח עברי תרגום זה מצביע על  על כך ש)Montgomery (עמד מונטגומרי 1938ב כבר. 'הקצה

 סֹוף –ים זה סימן את קצה הארץ הנודעת ואכן  146.'ֹוףס ים' שעמד לפני המתרגמים ואשר גרס

   .העולם

ּומצאתם אֹתם בסֹוף ': פסוק אפשרי בףֹוס וסּוףחילוף ביעו על כך ש ופליקס הצ)Löw (לאו

   147.'ּומצאתם אֹתם בסּוף הנחל' :לדעתם ניתן לגרוס. )1ב16:ב כ"דה(' הנחל

.  גם את הבעיה הראשונהתפותר )26:א ט"מל( בסיפור אניות שלמה 'סֹוףים ' גרסהקבלת ה

וסּוף לא גדל על ,  מלוחיםהה על כך שמימיו ולכן אין לתמו,הים אינו נקרא על שמו של הצמח סּוף

  .חופיו

פר היה אולי 'גאל ובשקע 'ֹוףס ים'שמו המקראי של מפרץ אילת הוא כי ניתן לשער  ,םסיכול

 ישראל בני מסע על מספר כשהוא הכתוב מכוון ים לאיזה ןאם כ. 'ים סּוף'אגם שהמקרא הכיר כ

ולראות את מטרת חלקו הראשון ' סֹוף דרך ים'וס  לגריש האם? )1:ב' דב ;4:כא' במ ('סוף ים דרך'ב

ולראות את  'דרך ים סּוף' או לקבל את נוסח המסורה, סֹוף הוא מפרץ אילת של המסלול בים

   ? כמטרתו הסופית של המסעפר'גאלהאגם שאולי היה קיים בשקע 

 .אדום ארץ את לעקוף ההי 'סיחון מסע 'של התיאורים שלושת שמעידים כפי המסע כיוון

 המסע את ישראל בני השלימו לא, להלן שנראה כפי. 'סבב' הוא התיאורים בשלושת מופיעה הפועל

 בחומש מופיע שהוא כפי, 'לסבֹב '- המקור בצורת 'סבב' הפועל כאן מתאים ולכן ,אדום סביב

                                              
 .Σιφ  מתעתק התרגום שם ב16:יא' שו וכן בו עוסקים שאנו הפסוק מלבד 144
 המקורי בתעתיק המקורות כל את מצטט טאובל .35–33: 2004 טאובל ;5: 1962 קופיסרוב ;395: 1965 סניית :ראו 145

 .מהם אחד כל על קצר דיון עם לאנגלית ובתרגום
 .131: 1938 מונטגומרי:ראו 146
. שיטאולפ לשבעים המפנה לאו על דבריו את ביסס פליקס כי נראה .291: 1968 פליקס ;.575–574: 1928 לאו 147

 יתונרא. בפסוק גרסאות חילופי על מצביע לא' היבראיקה ביבליקה'ה וגם בתרגומים נמצאת לא המוצעת הגירסה

: הִנקּבה כפי שנמצא בכתובת  שכן המעיין הוא מוצא הנחל,תרגומיםלמרות שאינה נמצאת ב, ה המוצעתגרסה נול

 והיה': סֹוף הנחל הוא שפכולעומת זאת  .5 רהשו, 18:ה"תשס אחיטוב: ראו. 'הברכה.אל.המוצא .מן.המים.וילכו'

 ים אל הירדן שפך). 2א19:יח' יה ('נגבה הירדן קצה אל צפֹונה המלח ים לׁשֹון אל הגבּול) תֹצאֹות (תצאותיו) והיּו(

) א16:שם(נמצאים חיילי האויב במעלה הציץ , )1ב16:ב כ"דהי( לפי המתואר בפסוק .הירדן קצה/סֹוף הוא המלח

לכן לא יכול היה צבא יהושפט למצוא את האויב .  ירושלים והולכים ומתרחקים מסֹוף הנחלם לכיווןכשהם עולי

 מדבר דרך גדי מעין שהוביל הפשיטה מסלול על. מצאו באזור הסּוף של מעיינות אל ערוב, כנראה, בסֹוף הנחל והוא

 מתפצלה הדרך של נוסף קטע על]. ? [פלדמן ;ג"תשל אילן ;434: 1ד"תשכ אהרוני: ראו. ירושלים לכיוון יהודה

 .345' עמ ובעיקר, ב"תשנ עמית ראו ערובאל בואדי ההר מדרך
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  148.במדבר

 הפסוק המשך את במדבר חומשב חזקל יכול היה ,ד"בס רק מופיעה ,'רבים ימים' הצירוף

 עטו פרי הוא זה צרוף כי מראה בבמדבר מופיע אינו זה שצרוף העובדה. 'בדרך העם נפש רותקצ'

 בצורה א"ס את לשחזר יש כי עולה לעיל האמור מכל .א"לס שייך ואינו הדבטרונומי הסופר של

  .'אדום ארץ את לסבֹב ] ?סֹוף ים/ [ףסּו ים דרך במדבר וילך .בקדש ישראל וישב ]...[': הבאה

  

  הנחושת נחש אל מבט. 4ב

). 4:כא' במ ('בדרך העם נפש ותקצר' במשפט במדבר בחומש מסתיים אדום סביב המסע

 .)9–5:כא' במ (במדבר משובח רק מוזכרה הנחושת נחש לאירוע ופתיחה הקדמה שמשמ זה משפט

 שהרי, א"ס על מצביעה) 5:כא' במ(' הקלֹקל בלחם קצה ונפשנו מים ואין לחם אין כי': העם תלונת

' שמ ('טעמֹו כצפיִחת בדבׁש'ש ןָמ  לאכול שזכה כיוון וזאת ,ללחם הזדקק לא העם כ"ובס י"סב

, האל שם לפי א"לס שייך הנחושת נחש סיפור, ועוד. )ב8:יא' במ(' כטעם לשד השמן'ו) ב31:טז

 בנאום מופיעה אינה זו פרשה 149.א"מס רק לנו מוכרה )7:כא (ל"פל השורש ולפי ,)5:כא(' אלהים'

 המתעלם ד"ס בעל את גם ענינה לא שהפרשה ונראה עמון בני מלך של מענינו אינה שכן יפתח

  .ממנה

 והיכן ,מדובר מדבר באיזה מפרט אינו הכתוב). 5:כא (במדבר אירע הנחושת נחש מעשה

 במסע היו ישראל בני ,א"ס של ברצף סיפורה של מקומו לפני. הדבר אירע מדבר באותו בדיוק

 מואב של במזרחה ,מדברב ישראל בני את מוצאים אנו האירוע לאחר. דרומה כשפניהם בערבה

 בערבה המסע .לארנון שמצפון סיחון של לארצו בדרכם )ב18:יא' שו ;ב8:ב' דב ;ב11:כא' במ(

 בחומש? הכיוון שינוי נעשה ומתי היכן. סיחון ומארץ ממואב ההולכים את מרחיק  לדרום מצפון

 הוא שם, ד"בס מופיע כזה קטע. המסע חלקי שני בין רהמקש קטע חסר יפתח ובנאום במדבר

 הנכון לכיוונו המסע את המחזירה הוראה) 3:ב' דב(' צפֹנה לכם פנּו'. א: חוליות משתי מורכב

 הפסוק בניתוח). 8:ב שם(' גבר וֵמעציֹן ֵמאילת הערבה ִמדרך  [...]ונעבֹר'. בו. לצפון מדרום

 בני פנו המלח וים הערבה עבר אל מדרום המגיעה דרךשמה ללמדנו כוונתו כי ראינו) 25:לעיל(

  .שעיר והר אדום לעבר ישראל

. סופרים במסורת לתלות ניתן במדבר שבחומש א"בס הראשונה החוליה של חסרונה את

 על. הפוך בסדר התחנות אותן ברישום צורך אין עקבותיו על חוזר כשמסע כי שגרסה מסורת

' במ (גבר עציון עד יעקן מבני התחנות רשימת. לג בבמדבר כ"מס ללמוד יכולים אנו כזו מסורת

 המסע המשך. האדום הים לכיוון דהיום הערבה מרכזמ, לדרום מצפון, בערבה עוברת) 35–32:לג

 אך. הפוך בסדר התחנות ותןבא לעבור חייב היה זה מסע). 36:שם (לקדש מצרים יוצאי את החזיר

 אותן של חוזר פירוט על ויתר הכוהני הסופר. קדש היא גבר עציון לאחר מיד מופיעהה התחנה

 המסלול פירוט על הויתור אם. מדעתנו זה דבר שנבין, הקוראים עלינו שסמך כיוון אולי, התחנות

 פירוט על הויתור את צורה באותה לפרש יכולים אנו, סופרים מסורת על מעיד כ"בס החוזר

                                              
 ונסב': ד"ס של התיאור. הסיבוב השלמת על לכאורה מורה) 18:יא' שו(' אדֹום ארץ את ויסב': יפתח בנאום התיאור 148

 .הושלם שלא כסיבוב להתפרש יכול) ב1:ב' דב(' רבים ימים שעיר הר את
 שנשען העגל מסיפור חלק הוא אך ד"לס שייך אמנם האחרון הפסוק. 20:ט' דב ;2:יא' במ ;11:מח, 17, 7:כ' בר: ראו 149

 .א"ס על



  א וזיקתו לקדש"העימות עם מלכי עבר הירדן לפי ס: פרק שני

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

87 

 את פרש הדבטרונומי הסופר ואילו, עינוב הכתוב את השאיר התורה מחבר. א"בס החוזר המסלול

 מהוראה נבע ד"ס של שכדרכו מסלול שינוי. 'צפונה לכם פנו 'ההוראה הוספת ידי על הכתוב

  .)3–2:ב' דב(' ההר הזה פנו לכם צפֹנה לכם סֹב את רב אלי לאמֹר' ויֹאמר ה': 'ה של מפורשת

  :הסברים מספר להציע ניתן ד"בס רק מופיעה שנייהה החוליה כי לעובדה

 הייתה התורה מחברשל בעוד א"ס של המלאה התעודה יתהיה הדבטרונומי הסופר בידי .א

  150.חסרה תעודה

 ד"ס בעל ואילו בעינו 'חוסר'ה את הותיר התורה מחבר .מקשר פסוק היה לא עצמו א"בס .ב

 של בידיו היה כזה פיגיאוגר ידע כי מוכיח הכתוב. אישי ידע פי על החסר את השלים

 לפי אשר סיחון אל המשלחת בסיפור זאת ראינו 151.להציגו שש והוא רונומיהדבט הסופר

' ארנֹון בעבר/ֵמ  'נמצא אשר מהמחנה נשלחה יפתח נאום ושל במדבר חומש של הנתונים

 הארנון את העובר כי וסיףוה דייק הדבטרונומי הסופר אילוו, )18:יא' שו ;13:כא' במ(

–10:ב' דב (הקדם עמי ברשימת גם זאת כיחוה הוא). 26:ב' דב(' קדמֹות מדבר'ב נמצא

 בעמים רק סקהע המקורית הרשימה 152).6–5:יד' בר (כדרלעומר מסע על הנשענת) א12

 סמך על, כאן גם, כך). 23:ב' דב(' עזה עוקף 'נתוני את גם לה וסיףה ד"וס לירדן שממזרח

 המסע נתוני בין ולקשר לתאם הדבטרונומי הסופר הצליח פיהגיאוגרב בסיסי ידע

 .א"סב החסרים

 בידי והן התורה מחבר בידי הן המלאה בצורתו נמצא וזה, המקשר הפסוק את כלל א"ס  .ג

 שלמדנו כפי, אדום בארץ אלא שעיר בהר עסק לא א"סש אלא. הדבטרונומי הסופר

 :כתב הדבטרונומי הסופר). 28:לעיל (א"בס מופיע לא כלל שעיר הטופונים כי מהעובדה

). א8:ב' דב( 'עשו היֹשבים בשעיר ִמדרך הערבה מאילת וֵמעציֹן גבר  בני מאת אחינּוונעבֹר'

 אדום בארץ שעיר את ונחליף א"אם נחזיר את הפסוק לגוף שלישי בהתאם ללשונו של ס

 153.ִמדרך הערבה ֵמאילת וֵמעציֹן גבר עד ארץ אדום ויסעו: כך בערך האומר פסוק נקבל

 או, התורה מחבר של עינו :מויוטלאוטוןההו תופעת בגלל במדבר בחומש חסר זה קטע

 אל דרומה המסע תיאור שבסוף' אדום ארץ'מ דילגה ,אחריו שבאו המעתיקים אחד של

 : שביניהם הקטע נשמט וכך ,גבר עציון שאחרי' אדום ארץ'

   ויסעו[ .אדום ארץ את לסבֹב סוף ים דרך במדבר וילכו

 .בדרך העם נפש צרותק ]ארץ אדוםִמדרך הערבה מאילת ומעציֹן גבר עד 

                                              
 בדברים הארוך הנוסח כי כאן לטעון היה אפשר לכאורה .200–199: ד"תשס, הרן: ראו. הרן של מדבריו עולה כך 150

 לעיל ראינו כבר אך. במדבר לחומש חלקם רק ייבא התורה ומחבר המסע לתיאור המקור הוא שדברים מכך נובע

 .לתיאור המקור את ד"בס המתואר במסע לראות ניתן לא כי) 67(
 שלח למלכֹו שלֹוש ובשנת': יהושפט המלך לימי כבר והפצתה התורה דברי הוראת את מתארך הימים דברי ספר בעל 151

 ספר, ועמהם ביהּודה וילמדו .הכֹהנים ויהֹורם ישמעאל ועמהם [...] הלוים ועמהם .יהודה בערי ללמד [...] לשריו

: ראו הדבטרונומי החוג לסופרי זאת מייחס ויינפלד). 9–7:יז ב"דה(' בעם וילמדו יהודה ערי בכל ויסֹבו' ה תֹורת

 ידע כי להניח יש. דרכיה ואת הארץ את להכיר למדו הישובים בין  שסובבו סופרים אותם. 163, 54: 1972 ויינפלד

 .ד"ס אל דרכו מצא זה
 .108–107: להלן ראו. ד"ס של כתיבתו לפני הרבה נכתב המלכים מלחמת סיפור כי כיחיםומ הגיאוגרפיים הנתונים 152
 לכיוון מסע על מדובר המקומות בשני) 16:יא' שו(' סוף ים עד'ל בהתאם' אדום ארץ עד 'כאן לשחזר יםמציע ואנ 153

 .למטרתו שהגיע לפני שנעצר מסוים
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 מסע ואיות על הנחושת נחש אירוע את לקבוע יש כךלפי .הנחושת נחש סיפורל א"ס עבר זו מנקודה

 והיא ,זה לתיאור מתאימה אחת דרך רק. שבמזרח מדברה ועד במערב מהערבה אדום את החוצה

 מכרות זורבא עוברת זו דרך כי הנתון את לכך נוסיף אם 154.)10 איור (פינן ואדיב העוברת הדרך

 או בפונון הנחושת נחש אירוע את למקם הגיוני זה יהיה) 7388733911UTM צ"נ (שבפונון הנחושת

 שיאפשרו נתונים עצמו בסיפור אין אמנם 155.שבקרבתה נחאס בחורבת תהנחוש תעשיית באזור

 הנחושת נחש לאירוע בצמוד .התורה מחבר שהתווה במסלול כאן צועדים אנו אך, מוחלט זיהוי

, והנה .כ"ס למסלול השייכות )א11–10:כא' במ (העברים ייעו אובות התחנות את מחברה יבהצ

 כי נראה ).44–43:לג שם (פונון לאחר מיד אלו תחנות נמצאות ,לג בבמדבר, כ"ס של המסעות סדרב

  .בפונון אירע הנחושת נחש אירועש, דעתו את התורה מחבר גילה בכך

סיימנו ] אשר[ב': זכיר את אדום כארצם של שבטי השוסים מ)Anastasi ('פפירוס אנסטסי ו

 ברטלט 156.']…[נפתח ) ר(של אדום לעבור אתמבצר מ" שאסו"להניח למשפחות השוסים 

)Bartlett( הצביע על העובדה כי רשימת מלכי אדום )אינה רשימה שושלתית וגם ) 39–31: לו'בר

 כרשימת ראשי  לראות את הפרק לכן הוא הציע157. השלטון משתנה משליט אחד למשנהומקום

גם המקרא מגדיר שליטים  158. בו זמנית בחלקים שונים של אדוםשבטים אשר לפחות חלקם שלטו

מתייחסת ' שירת הים '159.אדום ולא כמלכי) 31: לו'בר(' ארץ אדוםבמלכים אשר מלכו 'אלו כ

מחקרים  160.נה כנראה לראשי שבטים או משפחותוהכוו) 15:טו 'שמ(לשליטי אדום כאלופים 

חדשים רואים את אדום אפילו בתקופת הברזל המאוחרת שהיא תקופת הפריחה של השלטון 

 לישראל לעבור בגבולו "מלך אדום" לא נתן קדשב 161.יפדום ולא כממלכה'צמי האדומי כצהע

בני ישראל חצו את לפי המסורת הכוהנית  פונון ברשימת האתרים משמע שכ מופיעה"ואילו בס

א לאחר "זה מסלול המסע שמתווה ס,  כפי שראינו. למזרח בתוך תחומי אדוםצפון אדום ממערב

ושליט זה לא חסם ) 41: לו'בר(' אלוף פינן' באזור זה יושב שליט אחר. אדום ממערבסיבוב ארץ 

  ).29–28:ב' דב(ד מוסיף למעבר באדום גם יחסי מסחר תקינים "ס. את דרכם של יוצאי מצרים

 את ,מקדש המשלחת סיפור אחרל מייד, א"בס לשחזר יםמציע אנו, לעיל האמור כל אורל

  :הבאים הפסוקים

                                              
 א"ס שלפי כיוון אך. לתיאור מתאימות מזרחה משם וממשיכות מוסא ואדי/קדש אל מהערבה העולות הדרכים גם 154

 .נקודה לאותה יחזירם א"שס להניח אין) 21–14:כ' במ (מזרחה מקדש לנוע ישראל בני הצליחו לא
 במתקני החפירות על. נחש אברמסקי: ראו, נחאס חורבת על. 84–83: 2000 מקדונלד: ראו פונון של זיהויה על 155

 .2008 וסמית לוי ;2004 ואחרים לוי ;1987 ולנזן קנאוף: ראו נחאס בחורבת, נ"לפסה' הב מהאלף, הנחושת הפקת
. a27: 1992 קיטשן ;37 תעודה, 134–131: 1971 גבעון ;184:ל"תש, מלמט ; British Museum ESA 10245 :ראו 156

 . 195–194: להלן ראו, )20:יז ב"מל ;16–14:ב' שו (שוסים -" שאסו"ה שבטי על הרחבה
 .19: 1985 בנט ;1965 ברטלט: ראו 157
 אדום ולא ארם 31 בפסוק גרס ֶלמר. 400: 1995 המילטון ;435–434: 1994 סקינר ;311–310: 1965 ברטלט: ראו 158

 . 3 הערה, 14: 1988 ֶלמר: ראו. ארמית הינה אדום מלכי רשימת כי וטען
 .155: 1982 וייפרט ;301: 1965 ברטלט: ראו 159
 .332:ג"תשל, קאסוטו ;313: 1965 ברטלט: ראו 160
 דרגת היא' יפדום'צ'. 29–28: 2001 סטין דר וון ביינקובסקי ;408: 1995 ויונקר לביאנקה ;52:א1992 קנאוף: ראו 161

: ראו. מקורביו על המינהל את המבסס, )יף'צ (תקיף מקומי מנהיג עומד שבראשה, מדינית התפתחות של ביניים

 *.18 הערה, 7:ט"תשמ פינקלשטיין
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 ויסעו [אדום ארץ את לסבֹב ]?סֹוף ים/[ףסּו ים דרך במדבר וילך .בקדש ישראל וישב[...] 

 העם וידבר. בדרך העם נפש ותקצר ]ִמדרך הערבה מאילת ומעציֹן גבר עד ארץ אדום

 קצה ונפשנו מים ואין לחם אין כי במדבר למּות ממצרים העליתנו למה ובמֹשה היםאלֹב

 רב עם וימת העם את וינשכּו השרפים הנחשים את בעם' ה וישלח .הקלֹקל בלחם

 את מעלינּו ויסר' ה אל התפלל ובך' בה דברנו כי חטאנו ויֹאמרּו מֹשה אל העם ויבֹא .מישראל

 כל והיה נס על אֹתֹו םושי שרף לך עשה מֹשה אל' ה ויֹאמר .העם בעד מֹשה ויתפלל הנחש

 איׁש את הנחש נשך אם והיה הנס על וישמהּו נחֹשת נחש מֹשה ויעש .וחי אֹתֹו וראה הנשוך

  .וחי הנחֹשת נחש אל והביט
  

  מואב מדבר. 5ב

 זה רמדב. במדבר מחומשו ד"מס כמוכח ,'ברמד 'לא ישראל בני את א"ס הביא המסע בהמשך

   162.יפתח בנאום והן בבמדבר הן שמופיע כפי ,מואב של במזרחה נמצא

–ב43:לג' במ (כ"בס מתועדות) 1ב11–10:כא (במדבר שבחומש העברים ועיי אובות התחנות 

 אלו יםפסוק אך 163:כ"לס 1ב11–10 פסוקים מיוחסים ולכן ,האחרים במקורות ותמוזכר אינןו) 44

 הריש 164).א4:כא' במ ('ההר מהֹר ויסעּו': כ"ס של הקודם לקטע ישיר באופן יםמתקשר םאינ

ויסעו מאֹבֹת  ויסעו בני ישראל ויחנו באֹבֹת ההר מהֹר ויסעּו': חלק לא רצף יוצר הקטעים חיבור

 לקטע שייך ואינו מיותר 'ויסעו בני ישראל 'המשפט. )1ב11–10+א4:כא' במ(' ויחנו בעיי העברים

 שבפרק המסע עם לחלוטין זההה קטע מקבלים אנו אלו מילים משמיטים כשאנו ואכן. כ"ס של

 = 1ב11–ב10+א4:כא' במ(' ויסעו מאֹבֹת ויחנו בעיי העברים ויחנו באֹבֹת ההר מהֹר ויסעּו': לג

 קטע עם נותרים אנו כ"לס שייכותה המילים את יא–י מפסוקים משמיטים כשאנו .)44–ב43:לג

' השמש ממזרח מֹואב פני על אשר במדבר ישראל בני ויסעּו' :א"ס של מופרע ולא ברור

   ).2ב11+א10:כא(

 המושג של המקובל הפרוש לפי. 'מואב מדבר דרך' ביטויב משתמש ד"בס המקביל התיאור

                                              
 פרק, לעיל (ואדום מואב הרי של המערבי במדרון שמקומו צין ממדבר זה מדבר להבדיל כדי חשובה זו הגדרה 162

 .אדום ארץ לסיבוב מואב את צירף ובכך המדבר הזכרת על ויתר יפתח נאום). 42–41:ראשון
 .214: 1894 ביקון: ראו 163
 .א"לס, אדום סיבוב ואת' סוף ים דרך 'את לייחס יש כי הראנו) 63 (לעיל בדיון 164

ב דברים    כא במדבר יא שופטים   

 ַוַּיֲחנּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוִּיְסעּו 10

  ְּבאֹבֹת

 ְּבִעֵּיי ַוַּיֲחנּו ֵמאֹבֹת ַוִּיְסעּו יא

  ָהֲעָבִרים

  

  מֹוָאב ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר

  ַהָּׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח

 ַהֶּזה ָהָהר ֶאת סֹב ָלֶכם ַרב 3

   ָצפָֹנה ָלֶכם נּוּפְ 

 ֵעָׂשו ְבֵני ַאֵחינּו ֵמֵאת ַוַּנֲעבֹר 8

 ִמֶּדֶרְך  ְּבֵׂשִעיר ַהּיְֹׁשִבים

  ָּגֶבר ּוֵמֶעְציֹן ֵמֵאיַלת, ָהֲעָרָבה

  מֹוָאב ִמְדַּבר ֶּדֶרְך  ַוַּנֲעבֹר ַוֵּנֶפן

  

  ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ַוָּיָסב[...]  18

  מֹוָאב ֶאֶרץ ְוֶאת

  

  

  

 
  ֶׁשֶמׁש חִמִּמְזרַ  ַוָּיבֹא

 מֹוָאב ְלֶאֶרץ
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 במסע עוסק) ב8:ב' דב(' מֹואב מדבר דרך ונעבֹר ונפן 'התיאור הרי 165,א אל בילוהמ כנתיב' א דרך'

 בבמדבר המתועד מהתיאור הדבטרונומי הסופר סטה זה פרוש לפי. מואב מדבר עבר אל

 והחליפו) ב18:יא' שו ;2ב11:כא' במ (מואב מדבר את החוצה המסע בקטע עוסקה ,פטיםובשו

 נול נראה ,מגמה בהוראת' דרך 'המפרש המקובל הפרוש לעומת .זה מדבר לא ובילמה מסע בקטע

 התיאור זהה זו הוראה לפי. -ב, בעדמ, לאורך: ההוראה את העדיףל יש נופנישל במקרה כי

  166.המקבילים סעהמ לתיאורי הדבטרונומי

 תהמיוחד ההנוסח על עמדנו) 65:לעיל (י"וס א"ס כ"בס המסע תיאורי בין שערכנו ואהובהש

  :מהספרים אחד כל לש

  ).20–18:כא' במ (ג ב-ומ, ב א-מ – פעלים וללא קצרה בלשון המסע את מתאר י"ס

  ).13–12:כא' במ (ב-ב ויחנו נסעו משם, א-ב ויחנו נסעו משם – בנוסחה משתמש א"ס

–5:לג ;11:כא' במ (ג-ב ויחנו ב-מ ויסעו, ב-ב ויחנו א-מ ויסעו – בנוסחה המסע את מתאר כ"ס

48.(  

 יותר רחב מגוון זה בספר לזהות יכולים אנו א"בס הירדן עבר מסע את לשחזר סיוןיהנ לאור עתה

' ישראל ניב ויסעּו' הנוסחו) 16:יא' שו (יפתח בנאום מתועד' ישראל וילך 'הנוסח. מסע נוסחי של

 שכולן הוא א"ס של המסע נוסחאות לכל המשותף). א10:כא' במ (א"לס כשייך הוא אף זוהה

  .המסע של היציאה הזכרת על מוותרות
  

  ארנון לנחל זרד נחל בין. 6ב

 תשלוש בכל מופיע' ארנון נחל 'והטופונים ד"ובס במדבר בחומש מתועד' זרד נחל 'הטופונים

  . א"לס כותםבשיי ספק אין לכן, התיאורים
  

 כי העובדה בצרוף זה תרגום. )Mujib (יּב'גמּולא כואדי ארנון נחל את מתרגם הסורי התרגום כבר

 על אשר ערוער 'עם המזוהה, )Arâ'ir' (ערעיר חרבת נמצאת יּב'גמּואל ואדי של הצפונית גדתו על

 כל על  למקובל זה זיהוי הפכו 167,)ועוד 2:יב' יהו ;48:ד, 12:ג, 36:ב' דב(' ארנון נחל שפת

                                              
 .50–47: 1991 דורסי ;76–74: 1884 טרומבול ;114:א"תשל הרן ;44:ך"תש אהרוני: ראו 165
, מבעד, לאורך: להוראה בהתאם מתפרשת במקרא המופיעה' דרך 'בה הראשונה הפעם זוהי, בזה המוצע הפרוש לפי 166

 .ומקרה מקרה בכל' דרך 'של ההוראה את מחדש לבדוק יש ד"בס הפחות לכל כי להסיק יש מכך. -ב
 ושם ביבליוגרפיה ,אולוורי ערוער: ראו,  על החפירות בערעיר.42–41: 2004 אליצור ;97–96: 2000מקדונלד : ראו 167

 .מקפת

ב דברים    כא במדבר יא שופטים   

  

  .ָזֶרד ַנַחלְּב  ַוַּיֲחנּו ָנָסעּו ִמָּׁשם 12

  ָנָסעּו ִמָּׁשם 13

   ַאְרנֹון ֵמֵעֶבר ַוַּיֲחנּו

  ָהֱאמִֹרי ִמְּגֻבל ַהּיֵֹצא ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר

  מֹוָאב ְּגבּול ַאְרנֹון ִּכי

  ָהֱאמִֹרי ּוֵבין מֹוָאב ֵּבין

 ַנַחל ֶאת ָלֶכם ְוִעְברּו מּוקֻ  ַעָּתה 13

  .ָזֶרד ַנַחל ֶאת, ַוַּנֲעבֹר ָזֶרד

  ְּסעּו קּומּו 24

  ַאְרנֹן ַנַחל ֶאת ְוִעְברּו

  

18  [...]  

  

  

  ַאְרנֹון ְּבֵעֶבר ַוַּיֲחנּון

  מֹוָאב ִּבְגבּול ָבאּו ְולֹא

 מֹוָאב ְּגבּול ַאְרנֹון ִּכי
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 נחל את - שנייהוה זרד נחל את לעבור מורה נההראשו :מסע הוראות שתי מציין ד"ס 168.החוקרים

שיערו החוקרים כי גם נחל זרד הוא בעל נתונים זהים ,  ההכרזה הזהה על מעבר הנחלבגלל .ארנון

, חסאאלואדי נתונים כאלו קיימים רק בד וע. אפיקו עמוק והוא מהווה קו גבול, לנחל ארנון לאמור

 מהווה גבול טבעי בין ורי ירדן אל דרום ים המלחהיורד מה, העמוק חלקו המערביב, וליתר דיוק
 כי הנחלים זרד וארנון מציינים את גבולה , כמעט ללא עוררין,כך נקבע במחקר .מואב ואדום

 כחיזוק 169. בהתאמהיּב'מּוגאלואדי עם חסא ואלהדרומי והצפוני של מואב ויש לזהותם עם ואדי 

 אשר מציגה נחל איתן מפת מידבא גם את החוקרים ו צרפחסא אלואדי  עם של נחל זרדהזיהוי 

עומדת מסורת ,  כנגד דברים ברורים אלו170.זרד - דהיינו ∆APE[Z]נשפך לדרום ים המלח ושמו ה

  .תנאית שונה לחלוטין

 קבעו בעת בה 171.ישראל ארץ של הגבול מקו קטעכ זרד נחל את מציינת 'דתחומין ברייתא'ה

ל זרד שבברייתא דתחומין אינו  נחךלכאי  172.רץלא חוץ היא לארנון שמדרום מואב כי התנאים

  בגבולה, המקראי את נחל זרדזהותיש ל,  לפי עדות התנאים,לכן 173.מדרום לארנוןלעבור  יכול
בת אותנו לבדוק י עדות זו מחי. היובלים של נחל ארנוןאחד עםדהיינו יש לזהותו  ,הצפוני של מואב

  .מחדש את הנתונים השאובים מהמקרא וממפת מידבא

 הדבטרונומי לנאום תוינייפוא ןה 'ֻקמּו': בהכרזה ופותחות ד"בס ותהמופיע המסע תוהורא

 את מייצגות אינן והן ,הדבטרונמי הסופר של ידיו מעשהכ ןלראות יש לכן ,)2:ב, 40, 21, 8, 7:א(

 במדבר בחומש רק נשמר ,וארנון זרד בנחלים שעסק, א"ס של המסע קטע. א"ס של המקורי הנוסח

 כבר היא הבאה והחניה ,)12:כא' במ (זרד בנחל אחת חניה תהיהי ,זה תיאור לפי 174).13–12:כא(

                                              
 .74: 2000 מקדונלד ;ארנון ליונשטאם ;58, 13:ב"תשל שם-בן ;286: 1903 גריי :ראו 168
 רוב הלכו בעקבותיו. 555: 1841 רובינסון: ראו. רובינסון חסא היהאלהראשון שהציע לזהות את נחל זרד בואדי  169

 ;74–73: 2000 מקדונלד ;319: 1994 מטינגלי ;709: 2ל"תש ליוור ;165: 1968 נות ;2:א1989 מילר: ראו. החוקרים

 . ירדן כמפת ותחדש מפות ואף היסטוריות מפות, לקסיקונים, אנציקלופדיות
 .זרד צפריר: ראו 170
ל צורך לדון בגבולות "ראו חז  לכן,ישראל בלבד-ישנה קבוצה שלמה של מצוות אשר ניתן לקיימן בתוך תחומי ארץ 171

 דרשה הדרכה , מעצם מהותה,ההלכה. התלויות בארץ ישראל ולתחום את השטח שעליו חלות המצוות-ארץ

 גבולותיה להכרת המיוחדת החשיבות על.  והיכן פטורים מהן,ורות בארץהמצוות הקש היכן חייבים בקיום: ברורה

 הברייתא .11–6:ם"תש פרדקין; 417–446:ם"תש פליקס: ראו המצוות קיום לצורך ישראל-ארץ של המדויקים

 קווים ציון ידי על והן, גבול נקודות של רצף שהם אתרים ציון ידי על הן בהלכה הארץ גבול את משרטטת דתחומין

בירושלמי ובכתובת ברצפת הפסיפס של בית , בספרי, הברייתא מופיעה בנוסחאות שונות בתוספתא. פייםגיאוגר

 )117:מהדורת פינקלשטיין(נא :סיפרי דברים י; )181:מהדורת ליברמן(ה :שביעית ד, תוספתא: ראו. הכנסת ברחוב

 .128–123:ו" זוסמן תשל;88–158:ד"זוסמן תשל ; )א"טז ע(א :שביעית ו, ירושלמי;
 .19–16: ח"תשנ הכהן: ראו 172
 כי נראה. 17–19:ה"תשכ הילדסהיימר: ראו. פתורה בלתי אותה והשאיר ההלכתית בבעיה הבחין הילדסהיימר 173

 מקראיים לאתרים זהים הינם כי'  דזרד ונחלה וחשבון יבקה'ל בהסברו מציין הוא ולכן ,לזוסמן גם הפריע הדבר

 לראות יש אולי. 'ג–א בדברים המתוארים ישראל בני למסעות -לצפון הדרום מן, הפוך ובכיוון בהתאם 'ובאים

–237:ו"תשל זוסמן: ראה. ההלכות לשאר הברייתא בין לסתירה תרוץ כמעין, לתחומים קשר לה שאין, זו בהבחנה

 .173 והערה 47:מ"תש פליקס גם בעקבותיו; 223 הערה 244' עמ וכן, 161 הערה ובעיקר 236
 .215: 1894 בייקון: ראו. א"לס כשייכים אלו פסוקים זיהה קוןביי כבר 174
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 ,ארנון בנחל חניה כל הייתה לא כך אם 175).18:יא 'שו (הארנון בעבר או) 13:שם (ארנון לנחל מעבר

  .ארנון נחל מיובלי כאחד דרז נחל את לזהות מניעה ואין

. סותר לכאורה מסקנה זו,  לנחל ארנוןשנייהד וההאחת לנחל זר, ד על שתי הכרזות המסע"ס

בני ישראל חדרו לתחום מואב והתקדמו צפונה : ד בצורה הבאה"אלא שיש להבין את מהלך ס

 מואב ואל תצר את אל': ניתנת ההוראה, עם הגעתם לתחום ער). 8:ב(בשטח המדבר המזרחי שלה 

מעבר ). 13(ה לעבור את נחל זרד ניתנת ההורא, לאחר המעבר בתחום ער). 9(' תתגר בם מלחמה

הראשון סיכם את הנדודים .  הזדמנות נאותה לשלושה נאומיםוהיו, נחל זרד או החנייה בסמוך לו

והשלישי זרז את העם להלחם בסיחון , )23–18( השני התריע מפני התגרות בעמון ,)16–14(במדבר 

, מעבר נחל זרד: יפגיאוגר הלשלושת הנאומים משפטי פתיחה המזכירים את מקומם). 15–24(

 אך למעשה כולם מציינים את היציאה ,לכאורה שמות מקומות שונים. מעבר ער ומעבר נחל ארנון

  .)להלן (אחת יתפגיאוגריחסים לנקודה יומת, מתחום מואב

 אך ניתן 176,לא ניתן להתווכח עם התיאור הפיזי של הנחל במפת מידבא שזוהה כנחל זרד

את האות האחרונה  .ההאות הראשונה של השם זרד חסרה במפ - Z .לחלוק על שמו של הנחל

אך השוואת האות לדלתא במילים אחרות שבמפה מראה כי אות זו ,  דלתא- ∆  החוקריםוקרא

פקי הרי לאות זו יש בסיס אלכסוני ואותיות הדלתא יש בסיס א בעוד שלכל שאר 177.שונה מהן

ואמנם המפרסמים הראשונים של הפסיפס ). 28איור ( אלפא - Aולמעשה אין היא דלתא אלא 

 178.נראה להם לקרואכך  לבין הדלתא ש,מזכירים את התלבטותם בין האלפא שעמדה לנגד עיניהם

 כתוברד ולא כפי שבאמת ]ז[ זרד החליטו לקרא עם נחל' ודאי'בגלל הזיהוי ה, בסופו של דבר

 ים בדרום זרד נחל את עתקוב אינה מידבא מפת גם, כך אם .אריע]* [- - APEA[*] בפסיפס

  .ארנון נחל מיובלי כאחד, ההלכה לנתוני בהתאם לזהותו המניע כל ואין ,המלח

הן תרגום יונתן והן . רמז לזיהויו המדויק של נחל זרד נותנים לנו התרגומים הארמים לתורה

 באחת הנוסחאות של 180. לנחל טרוויא)13: ב'דב( מתרגמים את נחל זרד 179'תרגום הקטעים'

 בהנחה כי 181.הנראה כשיבוש של טרוויא,  לשרוויה)12: כא'במ (ום ניאופיטי מתורגם זרדתרג

 ,וכיוון שלמדנו שהנחל נמצא בצפונה של מואב, התרגומים נותנים בידינו שם עדכני של נחל זרד

  .יּב'מּוגאלואדי , הארנוןעלינו לחפשו בין אפיקי 

 נחילהא  - הדרומי, )Heidan (ןידָ ִה  – הצפוני: עיקריים יובלים שלושה יּב'מּוגאל ואדיל

 שקטעים כך האפיק לאורך שמו את משנה מהיובלים אחד לכ. )es-Sa'ide (סעידהא – והמזרחי

                                              
 הגרפי מהדמיון הנובעת העתקה מטעות לנבוע יכול' עבר 'למילה הקשורות ם"ומ ת"בי  היחס אותיות בין ההבדל 175

 .137' עמ ובעיקר, 139–135: 1997 טוב ;198–197' עמ ובעיקר, 201–194: ן"תש טוב: ראו. האותיות בצורת
 .142' בעמ ופירוש 3 לוח: ג"תשי יונה-אבי: אור 176
 .2000 אליצור: ראו 177
 .379: 1900 ק'קוביצ; 24: 1900 שולֵטן ; 220: 1897 גנו-קלרמון ;173: 1897' לגרנג: ראו 178
. MS Or. 10794 Folio 8 ,- הבריטי שבמוזיאון, גסטר באוסף נמצא המסורתיים  מהתרגומים השונה זה תרגום 179

 .I :331, 1986 ;239: 1980 קליין: ראו. קליין ידי לע פורסם הקטע
 צלומי את שבדק אליצור יואל. 23 שורה, 1986 קליין: ראו, ַטרָדא - טרויא במקום קליין ההדיר המאוחר בספרו 180

: השם את וקרא, כסגול זיהה הוא הקמץ את. ד"ויו ו"ו של צירוף בעצם היא ת"הדל כי לי הראה, הנדון הקטע

 .148 לוח, II, 1986 קליין: ראו הקטע לוםצי. יאַטרוֶ 
 .M נוסח ,195–194: 1974ניאופיטי : ראו 181
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 לואדי הנחל במעלה הופך ןידָ ִה  ואדי 182).27 איור (שונים שמות נושאים, היובל אותו של שונים

 יּב'גמּואל ואדי הוא גם נקרא נחילהא ואדי. )et-Tamad (מדּתא לואדי הופך וזה )el-Wale (וולהא

 במעלה הופךו 183יּב'מּוגאל ואדי הוא ףא נקרא סעידהא ואדי. הדּבא לואדי הנחל במעלה והופך

 שמם את החליפו קטעים מאותם חלקש העובדה היא מבלבלת יותר עוד 184.סווקה לואדי הנחל

 דבהא וואדי, )el-Meḫeires (ירס'מחאל ואדי היה נחילהא ואדי: האחרונות השנים מאה במהלך

  es-Sultani(.185 (סולטניא ואדי היה דהיום

 אך )(Tarfawaya טרפוויה ואדי עם בתרגום שמוזכר טרוויא נחל את לזהות הציע הורוביץ

 ואדי את לזהות הציע, הורוביץ של קוב ךהמשיש שם-בן ישראל 186.זה ואדי נמצא היכן פירט לא

 מופיע )Abel (אּבל של במפתו 187.יּב'מּוגאל ואדי לש מזרחיים הדרום יובליםה  בין ויהטרפואל

 הצעות לפי 188.מזרח-מדרום ירס'מח ואדיל המצטרף הראשון הגדול כאפיק et-Tarfawiye ואדי

 . ארנון לנחל מדרום, מואב במדבר תחנה אלא מואב גבול את מסמן לא זרד נחל, אלו

 אלא זרד לנחל זיהוי יעמצ אינו התרגום כי ברסלבסקי יוסף טען שם-ובן הורוביץ כנגד

 היתה יכולה' פי'ה .τάρφεα - טרפיא הוא ליוונית זרד של התרגום .מילולי תרגום מיוונית מתעתק

 םישבתרגומ טרוויא כי לברסלבסקי נראה לכן 189.'טרוויא'ל ליהפך ובכך ם"ווי בשני להתחלף

 190.זה בשם נחל ולזהות לנסות ואין יפגיאוגר שם אינו הארמיים

 ובעיקר , של ברסלבסקי נראה לנו כי השם הזהה שמופיע בתרגומים שוניםלמרות טענתו

מראה כי התרגומים הארמיים אינם נוקטים כאן תרגום מילולי אלא , שרוויהשיבוש השם ל

 אחד (Thuraiya),  ריה'תא בודי השתמר טרוויא הטופונים כי יתכן. לימיהםמכוונים לשם עדכני 

 192.ריה הסמוך'תא יובל זה קיבל את שמו מקצר 191,יּב'מּוגאל  מזרחיים של ואדיהצפון  היובלים

 ,לא מן הנמנע כי בתקופת שימושה של המצודה היא לא נתנה את שמה ליובל הקטן הצמוד אליה

 זה אפיק נקרא,  אבל של לספרו המצורפת במפה. סווקה ואדי כיום הנקראאלא לאפיק המרכזי 

                                              
 .דיבון, מידבא גליונות 1:50,000 ירדן ;1:400,000 ירדן-ישראל מפת המדידות מחלקת :ראו 182
 South Levant N.H.36F4, 1:100,000, Diban, 1934; Survey of Palestine, Amman 1945, 1:50,000  :ראו 183
 .1:400,000  ירדן-ישראל מפת, המדידות מחלקת: ראו 184
 .X מפה: 1938 אּבל ;554 שאחרי' בעמ מפה: 1931 ג סמית :ראו 185
 .247: ג"תרפ הורוביץ: ראו 186
 ואדי המשכוב או מחירץאל ואדי במפה הנקרא לאפיק הכוונה כי נראה ,שם-בן  שפרסם הסכמטית המפה לפי 187

 רשת לפי הם הציון נקודות. ו מפה: ב"תשל שם-בן: ראו. 77404647 צ"נב יּב'גאלמּו לואדי המתחבר, חפירהאל

UTM 1:50,000 ,7162 גליון-II ,פי על הלועזי התעתיק. תרבה אבו :South Levant N.H.36.F4, 1:100,000 ,

 .דיבן גליון
 .X מפה: 1938 אבל: ראו  188
 12:כא לבמדבר יונתן תרגום גם. 262: ד"תשי בסקיברסל: ראו, כזה לחילוף דוגמאות של שורה מביא ברסלבסקי 189

 נחל כלומר', וסיגלי וגלי חילפי דמירבי נחלא': מתורגם זה בפסוק' זרד נחל'. זיהוי ולא מילולי תרגום לנו נותן

 .הקטעים בתרגום חסר זה פסוק. 14 והערה, 78: יונתן פסידו: ראו. וגומא סוף, ערבות מגדל/המרבה
 .שם: ראו 190
 יובלו, סועידה לואדי ומתחבר מזרח מצפון  המגיע יובל הינו ריה'תא ואדי. 78434804 צ"נב נמצא ריה'תא קצר 191

 .78244791 צ"נב, יּב'אלמּוג של המזרחי
 .51' בעמ 19 ואיור, 50: 1986 פרקר ;644 איור, 63: 1905 בסקי'ודומצ ברונו: ראו, האתר תיאור 192
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et-Tuweiya.193  

 י ברורפגיאוגר יוצרים יחדיו קו יּב'מּוגאלידה והקניון של ואדי  ואדי סוע,הטוויא/ואדי סווקה

ישראל שממזרח לירדן הן -זהו גבול הדרום של ארץ, כפי שראינו לעיל. מערב-שכיוונו הכללי מזרח

 -  המזרחיובחלקו נקרא נחל ארנון המערבי בחלקונראה כי גבול ש.  בספרות התנאיתבמקרא והן

 ומופיע במפת אּבל כואדי ואדי סווקהבקטע הנחל הנקרא היום  לזהות ים מציעו אנ.נחל זרד

 קרוב שהואמ טוויהא לשם יותר קרוב התרגומים של טרוויא שםה .ה את נחל זרד המקראיטוויא

 של הגבול מקו חלק מהווה טוויהא ואדי לכך בנוסף .שם-ובן הורוביץ ידי על שהוצע טרפוויהאל אל

 הוא הנחל לה מערבית. אפיו את הנחל משנה בה ודההנק היא השם משתנה בו המקום 194.מואב

 הוא הנחל שם שינוי מקום. למעבר ונוח מתון הוא הנחל זו לנקודה וממזרח ,למעבר וקשה מצוקי

 מדוהע 195.ער אזור/מואב ממדבר כשבאים הנחל את לחצות ניתן שבה ביותר המערבית הנקודה

 נחל הוא סווקה ואדי מימינו, מואב ברשבמד ער אזור אל כשגבו נמצא צפונה כשפניו זו בנקודה

 משתרעת צפונוכשמ ארנון נחל הוא יּב'מּוגאל ואדי ומשמאלו, עמון ממלכת לו צפוןכשמ זרד

 הייתה הבאה תחנתם. יהץ לכיוון מערבה צפון ישראל בני פנו זרד נחל מעבר לאחר. סיחון ממלכת

 ד"סש האזור הוא ארנון לנחל )בעבר/מעבר (מצפון כבר שהוא באזור זרד נחלל מערבית וניתפצ

 לסיחון משלחת ישראל בני שלחו, א"ס לנו מספר, זו מנקודה). 26:ב' דב (קדמות כמדבר מכירו

  ).19–18:יא' שו ;26:ב' דב ;21 + 13:כא' במ (חשבון מלך

 להוראה הנחל מעבר את הופך ד"ס. ארנון נחל את מזכירים סיחון סעמ של התיאורים שלושת

 מעבר על מדברים לא האחרים התיאורים שני). א24:ב' דב(' ארנֹן נחל את ועברו סעו קומו' 'מה

 מאודו קטן הבדל ביניהם עומד אך ,זהים כמעט התיאורים. השני בעברו החניה על אלא הנחל

 בנאום). 2ב18:יא' שו(' ארנֹון בעבר ויחנון 'לעומת) 2א13:כא' במ(' ארנֹון מעבר ויחנו': משמעותי

. הרגיל העתיד צורת נמצאת בבמדבר ואילו המוארך העתיד בצורת 'חנה' עלהפו מופיע יפתח

, דברים ובתוך (דברים בחומש בעיקר בתורה שנפוצה קדומה דקדוקית צורה הוא המוארך העתיד

 נעדרת זו צורה. באיוב - ובכתובים, בישעיהו ביותר נפוצה היא יםאיהנב בספרי). ד בפרק בעיקר

                                              
 .X מפה: 1938 אּבל: ראו 193
. זרד נחל עם הויוילז עקיפה כהוכחה צפריר אצל מופיע, טפילה ומחוז כרך מחוז בין מנהלי גבול חסאאל ואדי היות 194

 .812:זרד, צפריר: ראו. כרך מחוז של הצפוני לגבולו יותר מתאים זה נימוק כי נראה
 זיהיתי אופיו את הנחל משנה בה ובנקודה יּב'אלמּוג ואדי של במזרחו לסיור 1998 בקיץ יצאתי זו למסקנה בהתאם 195

 הדרך כי והתברר הרומית הדרך של נוספים קטעים התגלו נוספים בסיורים. 17:ס"תש הכהן: ראו. רומית דרך

 קנדי דוד של לידיו הגיע הדרך של שמעה. 49–48:ג"תשס דוד-בן ;א"תשס הכהן: ראו. יותר קדום תוואי על בנויה

. אויר ובתצלומי הנדון השטח מעל בטיסה הדרך את הזיה הוא מאמרי של תקציר לו שהעברתי ואחרי באוסטרליה

  :בנושא ממכתבו קטע להלן. מ"ק מעשרה למעלה פני על הדרך אחרי לעקוב ניתן דיווחו לפי

[…] Your findings are important and fit nicely with what I had spotted on vertical air 

photos of 1953. On those I saw the road run north from Thuraiya for at least 10 km. In fact 

it is running a little west of north. Then it starts to run due north and is almost certainly 

preserved in the modern tracks running direct to Jiza/ Ziza. […] 

In September this year I flew over that area with Bob Bewley and we identified stretches of 

the road south of Thuraiya and saw the sunken trace of a road running towards Umm er-

Resas […] 
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 בנאום רק זו צורה נשתמרה שלפנינו בתיאורים 196.במדבר חומשב רהונדי ויקרא חומשב לחלוטין

בחומש דברים מצביעים אולי על  הופעתו של העתיד המוארך בנאום יפתח והעדרו 197.יפתח

  להתאים אתמחבר התורהוהיא נכונותו של ) 97–96 (הלן ל ביתר פירוטד עליהועמנ שהתייחסות

י התייחסויות דומות עדיין לא מצביעות על  שת198.הדקדוק של הפסוקים לזה המקובל בימיו

   . למסגרת עבודה זוכת שייה שאינ נוספת אך הן מחייבות בדיקה,תופעה

  

  סיכום. 7ב

 עדו ואבירם דתן מאירוע א"בס ישראל בני מסע סיפור את לשחזר לנו אפשר זה סעיףב דיוןה

  199:ארנון נחל מעבר

כל ו .רץ ויֹאבדּו מתֹוְך הקהלוירדּו הם וכל אשר להם חיים שאֹלה ותכס עליהם הא

 ים וילך ישראל במדבר עד . אמרּו פן תבלענּו הארץכי ישראל אשר סביבֹתיהם נסּו לקֹלם

  ]לאמֹר[מלך אדֹום   וישלח מֹשה מלאכים אל. ותמת שם מרים ותקבר שםסּוף ויבֹא קדשה

רימה ונשב וירדו אבֹתינו מצ. התלאה אשר מצאתנו כֹה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל

וישמע קֹלנו וישלח מלאך ' ה ונצעק אל .במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבֹתינו

נא בארצך לֹא נעבֹר בשדה ובכרם  נעברה. ויֹצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך

ויֹאמר אליו . נעבֹר גֻבלך  דרך המלך נלך לֹא נטה ימין ושמֹאול עד אשר ולֹא נשתה מי באר

 ישראל במסלה נעלה ואם ויֹאמרו אליו בני .בחרב אצא לקראתך  בי פןדֹום לֹא תעבֹרא

ויֹאמר לֹא תעבֹר ויצא . דבר ברגלי אעבֹרה מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין

וישב ישראל ישראל עבֹר בגֻבלֹו  וימאן אדֹום נתֹן את .אדֹום לקראתֹו בעם כבד וביד חזקה

ִמדרך הערבה ויסעו . ארץ אדום  אתלסבֹב )?ףֹוס ים( ףּוס יםדרך וילכו במדבר . בקדש

 ובמֹשה למה אלהיםוידבר העם ב. העם בדרך  ותקצר נפשמאילת ומעציֹן גבר עד ארץ אדום

'  וישלח ה . כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלֹקל העליתנו ממצרים למּות במדבר

מֹשה  ויבֹא העם אל .רב מישראל וימת עםהעם  בעם את הנחשים השרפים וינשכּו את

הנחש ויתפלל מֹשה בעד  ויסר מעלינּו את' ה ובך התפלל אל' דברנו בה ויֹאמרּו חטאנו כי

ויעש  .הנשוך וראה אֹתֹו וחי נס והיה כל מֹשה עשה לך שרף ושים אֹתֹו על אל' ויֹאמר ה .העם

 .נחש הנחֹשת וחי ׁש והביט אלאי נשך הנחש את הנס והיה אם מֹשה נחש נחֹשת וישמהּו על

 בנחל ]ן[משם נסעּו ויחנּו. פני מֹואב ממזרח השמש  במדבר אשר על]?ויחנון[ויסעּו בני ישראל 

מעבר ארנֹון אשר במדבר היֹצא מגֻבל האמֹרי כי ארנֹון גבּול מֹואב בין ויחנּון משם נסעּו  .זרד

  .מֹואב ובין האמֹרי
  

                                              
 .1995 קאופמן ;1985 הופטייזר ;1987 צבי: ראו המוארך העתיד על. 136: 1987 צבי: ראו 196
 בנה שעליו הנתונים בסיס כי מראה, המסורה לנוסח א"מס במעבר רגיל לעתיד מוארך מעתיד הפועל שינוי 197

 המסורה מנוסח הנובעת הסטטיסטיקה לכן. חסר הוא המאורך העתיד תפרוסת של הסטטיסטיקה את הופטייזר

 .1985 הופטייזר: ראו. התופעה של האמיתית התפרוסת את משקפת ולא מוטה היא
ד כפי שמוכיחה הנוכחות התכופה של העתיד המוארך "ופעלה על סברור שהיא לא ה,  עריכהשיטתגם אם מדובר ב 198

 . ללא שינוימחבר התורהאותה קיבל , ד"בס
: ואה של הגרסה המוצעת כאן עם גרסת במדבר ראולהשו. כא–א שבבמדבר כ" ההדגשה מציינת שינויים מגרסת ס199

 .4נספח 
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   א"סב הירדן עבר מסעל חזורשה הצעת בעקבות. ג
 מחבר של לעבודתו נדירה הצצה לנו האפשר' סיחון מסע 'של השונים הנוסחים השוואת

 א"ס הכרת. אחת ליצירה שונים מקורותמ נתונים שילב וכיצד, למקור ממקור עבר כיצד .התורה

 זה סעיף. אדום-ישראל יחסי :המסע פרטי 'יער'ב שנבלע בנושא לדון הזדמנות מהווה המשוחזר

   .הללו הנושאים בשני יעסוק
  

  התורה מחבר של מלאכתו. 1ג

  :לקדש מצרים יוצאי הגעת את שציינו מקורות שני היו התורה מחבר לפני

  ).א1:כ' במ(' ישראל ָּכל העדה מדבר ִצן בחֹדש הראשֹון וישב העם בָקֵדׁש-ויבֹאּו בני '– כ"ס

' שו('  מרים ותקבר שםוילך ישראל במדבר עד ים סּוף ויבֹא ָקֵדָׁשה ותמת שם' – א"ס

  )ב1:כ' במ+ ב16:יא

 ניסוחוב לקדש המסע את וציטט כ"ס בענייני המשיך הוא) יט' במ (כ"סב עסק התורה מחברש כיוון

 200).א1:כ' במ(' בקדש העם וישב הראשון בחדש צן מדבר העדה כל ישראל בני ויבאו 'כ"ס של

 בפסוק. א"בס שמצא כפי קדשב מרים מות על המידע את כ"ס של המסע לתיאור צירף המחבר

 ים עד 'המסע הוא זה נתון. בתורה לשלבו היה ניתן שלא נוסף נתון היה א"ס של לקדש ההגעה

 בשני מתועד סוף ים לעבר המסע ).ב16:יא' שו(' קדשה ויבא סוף ים עד במדבר ישראל וילך': 'סוף

  :יםאחר פסוקים

  )ב25:יד' במ(' סוף ים דרְך  המדבר לכם וסעו פנו מחר'

  )40:א' דב(' סוף ים דרך המדברה וסעו לכם פנו ואתם'

 חשיבות רבי הם אך קלים נראיםה הבדלים שני ביניהם יש,הפסוקים בין הרב הדמיון למרות

  201:ביניהם הזיקה לקביעת גם ומכך הפסוקים של היחסית לכרונולוגיה

  40:דברים א ב25:במדבר יד  

  ואתם פנו  מחר פנו  א

  המדברה  המדבר  ב

 פועל ואחריו זמן תיאור מופיע שבו תחביר כי דוגמאות של בשורה הראה )Joosten (ןֶט סיֹו

 דברי בספרים רק למצאו וניתן המאוחרת המקראית לעברית אפייני הוא' פנו מחר 'כדוגמת בציווי

 לעברית שייך בבמדבר הפסוק כי הסיק הוא מכאן. ואסתר דניאל, הלתקֹ, נחמיה, עזרא, הימים

 במילה הנמצאת, המגמה א"ה כי הראה הוא זאת לעומת 202.שני בית ימי, חרתהמאו המקראית

 ימי, הקלאסית המקראית העברית של המובהקים מסימניה היא) 40:א' דב (ד"שבס 'המדברה'

                                              
 כל ואכן. 202 : 1894 בייקון: ראו. ממצרים יציאהה שנת את גם, כנראה, הפסוק כלל במקורו כי כך על העיר בייקון 200

 ;1:א' במ ;17:מ ;1:יט ;1:טז' שמ (מצרים ליציאת השנה את גם מביא הוא חודש הכולל תאריך מציין כ"שס מקום

 הראשֹון בחֹדש ִצן מדבר העדה כל ישראל בני ויבֹאּו': כ"ס נוסח את לשחזר ,כנראה ,יש לכן). 38:לג ;11:י ;1:ט

 .'בקדש העם וישב] מצרים מארץ לצאתם Xה בשנה[
 .מי מהם המוקדם ומי המאוחר. כרונולוגיה יחסית היא סדר הזמנים בין שני נתונים שמונחים לפנינו 201
  .338–337: 2005 יוסטן :ראו 202
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, ועוד .בבמדבר לפסוק קדום בדברים הפסוק כי אפוא מורה ההבדלים שני צרוף 203.ראשון בית

 תיאור לבין י"ס של בסיפור לכלב והתגמול לעם העונש הבטחת בין מוקם במדבר מחומש הציטוט

 הסיפורים בשני. כ"בס ולא י"בס לא, ביצוע – המשך אין שבפסוק לציווי. כ"ס של העם הענשת

 של מקורי חלק אינו הציטוט כי נראה לכן, סוף ים בדרך נעים מצרים יוצאי את מוצאים איננו

  .ד"מס במדבר לחומש יובא והוא התרים/המרגלים סיפור

 .בתורה אחד פסוק של גלגולו על לעמוד ,פעמי חד באופן, לנו מאפשר ד"מס הפסוק ייבוא

 ויבֹא סּוף ים עד במדבר ישראל וילך': 'קדש'ל מצרים יוצאי מסע את שתיאר פסוק היה א"בס

 ּוסעּו לכם פנּו ואתם': ההוראה את ד"ס יצר שבפסוק ייםפגיאוגרה הנתונים סמך על. 'קדשה

 מחבר). 40:א' דב (המרגלים מעשה את המזכירים משה דבריב אותה ושיבץ', סּוף ים רךד המדברה

 יצרש טקסטב. כ"ס של תיאורב השתמש ,)1:כ' במ (לקדש ההגעה סיפור את כשחיבר, התורה

 להשלים כדי. 'סּוף  ים עד 'המסע של הזכרה בו הייתה לא אך, מרים ומות 'קדש' והופיע המחבר

 שינוי בה ערך, ד"סב מצאש וריאציהוה את מחברה לקח, כ"בס ולא א"בס השהי, החסר הנתון את

 שבסיפור' ה בנאום המחודש הפסוק את ושילב, בימיו המקובל לזה התחביר את להתאים כדי קל

 בנאום שרד אך בתורה נכלל לא אמנם א"ס של המקורי הפסוק ).ב25:יד' במ (י"ס של המרגלים

  .ובדברים שבבמדבר המרגלים בסיפור נמצאים שלו מאוחרים םגלגולי ושני, )ב16:יא' שו (יפתח

 ועל הרבה רגישותו על מלמדים' סוף ים עד 'ובמסע מרים במות התורה מחבר של טיפולו

 היה ניתן ולכן דומים תיאורים שני לפניו עמדו שלפנינו במקרה. שלפניו למקורות שרחש הכבוד

 שנדחה בפסוק שהיו הנתונים את גם תורהב לשבץ דאג מחברה. מהם האחד את רק בתורה לשלב

  .המקורות מכל הנתונים כל את אלינו העביר וכך

  

  ? אחים–ישראל ואדום . 2ג

פותח צוהר ליחסים המורכבים בין ) 21–14:כ' במ(סיפור המשלחת ששלח משה אל מלך אדום 

א יה האיבה.  ומלך אדום הגיב באיבה'משלחת ישראל פנתה אל אדום כאל אח. ישראל לאדום

 ,י"תחילת האיבה בס.  לאורך כל הספרות המקראיתישראל-הרגש העיקרי המציין את יחסי אדום

 רגש האיבה 204).41: כז'בר(' הברכה אשר ברכו אביו יעקב על ם עשו אתוישטֹ': יעקב ועשופורי יסב

בידוע ': שמעון בר יוחאי'  רו החד משמעית שלעד קביעתמגיע  ו205, תוכחות הנביאיםעובר דרך

' בר( להרף עין רק במפגש יעקב ועשו במעבר יבוק  שרשרת האיבה מתנתקת206.'עשו שונא ליעקבש

יחסי השכנות הקשים בין שתי ים עמוקים שמקורם בי ליחסי איבה אלו שורשים היסטור207).4:לג

 ואולי השתלטות נוספת בימי אמציה שיעבוד אדום לישראל בימי הממלכה המאוחדת: הממלכות

 והשתתפותם  לחצם על גבולות יהודה, מאבק האדומים לעצמאות גיסאךומאיד,  גיסאמחד

                                              
 .41: לעיל,ראו המגמה א"ה על. שם: ראו 203
 על. 25: 2009 ושנאן זקוביץ: ראו, שנאה ,עברה מלשון', תעִבר אחיך ואת 'לעשו יצחק בברכת לגרוס הצעהה על 204

 .122:להלן ראו, י"לס זה סיפור של שיוכו
 ;89–76: ב"תשל הופמן ;21:ד' אי ;7:קלז' תה ;4–2: א' מל ;א' עו ;11:א' עמ ;לה, 14–12:כה' יח ;22–7:מט' יר: ראו 205

 .160–159: 1998 ניקולסון
 .שז: במדבר ספרי: ראו. 'רחוקה בדרך או 'ה"ד, סט פיסקא, במדבר ספרי 206
 .23–22:לעיל ראו. י"לס שייך זה סיפור גם 207
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  208.בהחרבת יהודה וירושלים

: צוויב מתבטאתאחים האחוות ים מתואר עשו כאחי יעקב וילמרות יחסי האיבה ההיסטור

, קשות בתוכחות על אדוםבגם הד לאחווה זו נמצא ). 8: כג'דב(' תתעב אדֹמי כי אחיך הוא לא'

עשיו לפגוע / כיצד יכול היה אדום,תוהים שני הנביאים אגב התוכחה. עובדיהנבואות עמוס ו

   209.באחיו

פילה על יחסי האיבה הגלויים ומוצאת את ע אחוות אחים זו המ ועל מה התבססהמתי נוצרה

 טען כי מקור האחווה הוא היחסים המיוחדים שנרקמו )Bartlett (ברטלט? יה במקראות אלובטּו

 במקביל הוא תלה את 210. ממלכת יהודה- אויב משותף כנגדבהתאחדם ראל בין אדום לממלכת יש

הפסוקים המורים על אחוות שעיר ויהודה במשפחות הרבות מבני שעיר שנקלטו ביהודה והפכו 

 במאמר מאוחר ויתר ברטלט על גרסתו והעדיף את פתרונו של 211.לחלק בלתי נפרד מהשבט

  212.פישֵביין

שלֹשה פשעי  על' כֹה אמר ה':  עמוס הנביא דבריהזרקור אלהפנה את ) Fishbane(פישֵביין 

 הצביע עלהוא . )11:א' עמ(' רדפֹו בחרב אחיו ושחת רחמיו  על ארבעה לֹא אשיבנּו אדֹום ועל

אחוות  '213.משמשים בכתיבת ברית ובהתייחסות אליהכמונחים טכניים ה' רחמים'ו' אח'ם המונחי

ל הקשרו לעניין הברית כבר עמדו חוקרים שקדמו שע aḫū, aḫḫūtuהיא המונח האכדי ' אחים

בכתובות אכדיות וארמיות ובשילוב של ' רחמים' פישֵביין עצמו הרחיב בהבנת המונח 214.לפישֵביין

עמוס במונחים אלו הוא הסיק כי בהיסטוריה של שני הנביא  משמושו של 215.'רחמים'ו' אח'

 לטענתו הרקע 216.תה הוא מתרעםהעמים הייתה קיימת ברית שאליה מתגעגע הנביא ועל הפר

 הם כיבושי דוד ושלמה באדום שהביאו לברית חסות בין  בין יעקב לעשו לבריתההיסטורי

   217.'אחוות אחים'הממלכה המאוחדת לבין אדום ולכן גם ל

 נגד הנביאים לתרעומת מקום כל אין, אדון-ָוסל יחסי, חסות יחסי הוא לאחווה הרקע אם

 אלא' אח 'הטכני במונח להשתמש יכולה חסות ברית אמנם ,ועוד .הברית שבירת על עשו/אדום

 218.אב-בן או אדון-עבד כיחסי מתוארים ואדונו הָוסל ויחסי ,'עבד 'הוא זו לברית הרווח שהמונח

                                              
 הופמן ;378–377: 1971 מיירס ;31–30: 1977 רוז ;67–63:ג"תשל ;69–63:ו"תשכ הרן ;ד"תשכ ליוור: ראו 208

 .1972 כרסון: ראו, שני בית ימי של ביהדות לאדום השנאה יחס על. 39:ה"תשנ פאול ;1982 ברטלט ;88–87:ב"תשל
 .12–10:א' עו ;11:א' עמ: ראו 209
 .15–12:א1969 ברטלט: ראו 210
 .2–5' עמ, שם: ראו 211
 .4 הערה, 26: 1972 ברטלט: ראו 212
 . 1970 פישֵביין: ראו 213
 . 1965 ּפריסט ;42–40: 1965 גרסטנברגר ;175: 1963 מורן: ראו 214
 .1972 ;316–315: 1970 פישֵביין: ראו 215
 בחיי פגיעה לתיאור אלא, אנוש לרגשות במקרא מתקשר אינו פיעל בבניין ת"שח שורשה כי כך על הצביע פאול 216

 לא כי לנו נראה. 1971 קוט ;40:ה"תשנ פאול: ראו. נשים, כעלמות שבפסוק' רחמים 'את לדעתו לפרש יש לכן. אדם

 הוא בכך). 15–13 (עמון על והנבואה) 10–9 (צור על הנבואה בין) 12–11 (אדום על הנבואה את עמוס מיקם לחינם

 יצר ובכך שבשני' הרות ִבקעם '- הרחם ולביקוע שבראשון אחים לברית אדום שבנבואת 'רחמיו'ו 'אחיו' את קשר

 .   המובנים שני את כוללתה משמעות דו אדום בנבואת
 .317: 1970 פישֵביין: ראו 217
 .1969 זויט: ראו 218
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 שווי גופים בין ביחסים לרוב משמש' אח 'במונח השימוש 219.כך על עמד עצמו פישֵביין גם

 שהנביא והמונח, צור-ישראל ברית, נוספת ברית מופיעה )א' עמ (בו עוסקים שאנו בפרק 220.כוחות

. צור מלך חירם עם דוד ברית היא צור-ישראל ברית לגבי). 9:א' עמ(' אחים ברית 'הוא בו משתמש

' אהב 'בפועל שימוש יש אלו ביחסים ואכן, שווים בין - ַּפריֶטטית ברית זו הייתה כי כך על חולק אין

 הנביא כי נראה לפיכך 221.שווים בן יחסים בתיאור הרווח נוסף טכני מונח שהוא) 15:ה א"מל(

  222.לאדום ישראל בין שווים ברית הייתה בה תקופה על מעידברית ה הפרת על בהתרעמו עמוס

כוחם של יוצאי , לפי הנחת המספר. א מספר על ישיבתם של יוצאי מצרים בגבול אדום"ס

 אך לא היה לעיל ידם להתקדם מזרחה  קדשעין/אמוס ממי עיןיהנות למצרים עמד להם כדי 

 נוצר איזון כוחות בין יוצאי מצרים ליושבי א מתאר מצב שבו"ס. מהמעין ולחצות את שטח אדום

 איזון הרי, א מבוסס על מציאות היסטורית" אילו היינו יכולים להוכיח כי הסיפור של ס.הר שעיר

 מתברר גם המגע הקרוב בין  היה כך223.ים להוות רקע מתאים לכריתת ברית בין שוו היהכזה יכול

 אלא  224.העמים שאפשר השתלבות של אלמנטים שבמקורם היו שייכים לעשו בתוך שבט יהודה

 אין די בו כדי לבסס הוכחה כי בני ישראל אכן ישבו -והמסופר , שבשלב זה יש בידנו רק סיפור

  .ואדי מוסא/בקדש

  

   פרק שניסיכום
 ובהרחבה בפירוט תואר האירוע. סיחון ולמלחמת הירדן לעבר הובילנו קדש אחרי המעקב

–19:יא' שו (יפתח בנאוםו) 36–ב24:ב' דב (ד"בס ,)30–21:כא (במדבר בחומש: מקומות בשלושה

: התיאורים מחברי משלושת אחד כל עיני לנגד כי מלמדת התיאורים שלושת בין הקרבה ).22

 הוא זהה נוסח עמד, שופטים ספר של מיסטיהדבטרונו והעורך התורה מחבר ,הדבטרונומי הסופר

 בו החיבור לצרכי בהתאם שינויים בו ערך' סיחון מסע 'סיפור את בהעתיקו מהם אחד כל .א"ס

  .עסק

  ארוך דיו זמן שהו בהבני ישראלשא ובתיאורים הנשענים עליו מתוארת קדש כתחנה "בס

במילים שהוא שם בפי משה גדיר זאת ד ה"ס. 'ישב' בפועל 'חנה'צדיק את החלפת הפועל הש

 נוצר איזון כוחות בין יוצאי מצרים תאר מצב בוא "ס. )46:א' דב ('ותשבו בקדש ימים רבים'

 אך לא היה לעיל מוסא ממי עיןליהנות  יוצאי מצרים עמד להם כדי כוחם של .ליושבי הר שעיר

וכיח כי הסיפור של אם היינו יכולים לה. ידם להתקדם מזרחה מהמעין ולחצות את שטח אדום

 להוות רקע מתאים לכריתת ברית בין  היה איזון כזה יכולא מבוסס על מציאות היסטורית הרי"ס

והיא יכולה להצדיק את ההתייחסות ) 11:א' עמ( ברית כזו מוזכרת בנבואת עמוס על אדום .שווים

  של המחקרבשלב זה .ישראל למרות יחסי האיבה ששררו בין הממלכות/אדום כאח ליעקב/לעשו

                                              
 . 315: 1970 פישֵביין: ראו 219
 .400: 1965 ּפריסט ;40: 1965 נברגרגרסט: ראו 220
 . 314: 1970 פישֵביין: ראו). 3, 1:יח א"שמ (ויהונתן דוד ברית גם כך 221
 . 406: 1965 ּפריסט: ראו 222
: ראו. העמים שני של הפרהיסטורי בשלב משותפת היסטוריה על מורה אח כאל לאדום ההתיחסות כי טען וולהאוזן 223

: 1977 רוז: ראו. האחווה ליצירת המתאימה כתקופה מצרים יציאת ימי על עיםמצבי אחרים. 429: 1885 וולהאוזן

 .546–545: ד"תשי קויפמן ;230:ל"תש ליוור ;32
 .3 הערה, 5: 1950 ראולי ;89–88: 1989 ;4–2:א1969 ברטלט ;73–71: 1987 אקסלסון ;338–330: 1978 וו-דה: ראו 224
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ואדי /אין די בו כדי לבסס הוכחה כי בני ישראל אכן ישבו בקדש, והמסופר, יש בידנו רק סיפור

  .מוסא

חזרו בני ישראל מערבה , מוסאואדי / לחצות את אדום באזור קדשהםנמנע מא "לפי סכיוון ש

נה על  המסע דרומה הופסק והעם פ. מדרומהאל הערבה בה פנו דרומה כדי לסבוב את ארץ אדום

המסע צפונה הביא  .'תולה זאת בצו ה, כדרכו, ד"ק לפניה זו וסוא לא מביא נימ"ס. עקבותיו צפונה

דרך ואדי . א"פונון ולשטח זה יש לשייך את סיפור נחש הנחושת של ס/פינןבני ישראל לאזור  את

בני ישראל בצפון מזרח אדום פנו . מזרחהו אותה עד צפינן חדרו בני ישראל אל צפון ארץ אדום וח

בהיותם במדבר ולפני כניסתם לאזור ער שנמצא בצפון מדבר מואב . צפונה אל עבר מדבר מואב

לאחר המעבר בשטח ער נשא . זהיר מפני התגרות במואבהוא  הובו, ד"סלפי , נאום נוסף משה נשא

 את שלושיםסכם משה זרד ובו הראשון קורא לעבור את נחל . ד"לפי ס,  שלושה נאומים עודמשה

זכיר משה לעם כי הם יוצאים בנאום השני ה. ש ברנע ועד נחל זרדושמונה השנים שעברו מקד

זרז משה בנאום השלישי . י התגרות בעמוניםזהיר מפנוה, ם ער ומגיעים לקרבת גבול עמוןמתחו

ו בנקודה שאשלושת הנאומים ני.  ולתקוף את סיחון מלך חשבוןארנוןאת העם לעבור את נחל 

נחל ארנון /יּב'מּוגאלח והופך לואדי ונחל זרד משנה את אפיו הנ/בה ואדי סווקההנקודה , אחת

מדרום להם אזור ער .  בני ישראל במפגש גבולותובנקודה זו של מעבר הנחל נמצא. שקשה לחצותו

  .  נמצא הגבול בין ממלכת עמון במזרח וממלכת סיחון במערב,מעבר לנחל, ומצפון להם המואבי

 טופונים. אדום השם משמש, יפתח ובנאום במדבר בחומש משתקף שהוא יכפ', סיחון מסע'ב

 להיות יכול לשינוי הרקע. 'שעיר 'הטופונים בעקביות מופיע שם, ד"ס של בסיפור מופיע אינו זה

 האתנית הממלכה של שמה את החליף הדבטרונומי הסופר כי נראה .אדום ממלכת היעלמות

  .בזמנו ידוע יפגיאוגר במונח ,להתקיים חדלה בימיוש

 ששמה עיר במואב הייתה אם גם כי למסקנה הגענו' ער 'את מזכיריםה הפסוקים כל מבדיקת

 מואב מדבר בצפון נמצא זה אזור. לעיר ולא לאזור מכוון א"בס ישראל בני שבמסע ער הרי', ער'

 הדּב דיוא ידי על מואב של מעיקרה מופרד האזור. יּב'מּוגאל ואדי ,הארנון אהו הצפוני וגבולו

 היה לא ער אזור. מואב של המזרחי ההגנה קו אתו הגבול קו את מהוויםה נחילה ואדי והמשכו

  .ד"וס א"ס של הסופרים בעיני כמואבים נחשבו תושביו אך ,מואב גבול בתוך

 הארץ מפריד הנחל בין מואב לגבול ותלפי הדיון ההלכתי בגבול. זרד מציין את גבול מואב נחל

הדבר תואם את הזכרתו של הנחל לאחר שבני ישראל נמצאים כבר במדבר . דןישראל שבעבר היר

יובלו , תונים אלו ולתרגומים הארמיים הצענו לזהות את נחל זד עם ואדי סווקהנבהתאם ל. מואב

  . הוא נחל ארנוןיּב'גמּואלהמזרחי של  ואדי 

ויות של המילית בדיקת המשמע. 'סוף עד ים'בפתיחה לנאום יפתח מוזכר מסע יוצאי מצרים 

מזכירים המבדיקת הפסוקים . 'לכיוון'כי מילית זו מופיעה בפסוק במשמעות  הובילה למסקנה' עד'

לאגם עונתי של מים ולי אסּוף שבפסוק מכוון  יםו  ייתכןכישיערנו סוף בקשר לעבר הירדן  יםאת 

נו על ההבדל בין השם הגנרי אגב כך עמד.  ממזרח לאדום)Jafr (פר'גאלמתוקים שהיה קיים בשקע 

סֹוף הוא שמו המקראי של  לבין ים, סּוףאגם מים מתוקים שעל גדותיו צומח ניתן לכל סּוף ה ים

  . )26:א ט"מלהשבעים ל(מפרץ אילת 

.  למואב ממזרח אשר במדבר כעובר ישראל בני מסע את מתארים יפתח ונאום במדבר חומש

 המפרש המקובל הפרוש לעומת. 'מֹואב מדבר דרך נעבֹרו ונפן 'במילים המסע אותו את מתאר ד"ס

 הפעם זוהי. -ב, מבעד, לאורך: ההוראה את להעדיף יש זה במקרה הרי, מגמה בהוראת' דרך'
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 הפחות לכל כי להסיק יש מכך. זו להוראה בהתאם מתפרשת במקרא' דרך 'המילה בה הראשונה

  .קרהומ מקרה בכל' דרך 'של ההוראה את מחדש לבדוק יש ד"בס

רק מעטים . מסע בני ישראל בעבר הירדן מסלול  אתיםכא בחומש במדבר מתאר–ים כפרק

פי  כ,מסע כדי להראות של אלודי באתריםאך ,  ניתנים לזיהויים אלומוזכרים בפרקמהאתרים ה

ה להשליט סדר בבליל יכולה אין כל פרשנות. יפגיאוגרל הגיון  אין כ,פיע בתורה הקנונית מוואשה

 שלושה בהם שזורים כי מצאנו אלו יםבפרק דיוןב. יכולה התעודות תורת אך, מסעבהאתרים ש

 אחד ללכ .כ"וס א"ס, י"ס – התורה מקורות של המסע תפיסת את מייצגיםה מסע מסלולי

 ֵמֵעֶבר', זרד נחל, מואב מדבר, קדש: התחנות ובו' סיחון מסע': משלו מסעות רשימת מהמקורות

, פונון, צלמונה, ההר רהֹ, קדש: התחנות נמנות שבו המסלול שייך כ"לס. א"לס שייך, ויהץ 'ארנון

 שבו המסלול י"ולס. מואב וערבות העברים הרי, דיבלתימה עלמון, גד דיבון, העברים עיי, אובות

 המקורות. הפסגה וראש מואב בשדה אשר הגיא ,במות, נחליאל, מתנה, )מדבר(, באר: נמנים

  :המסעות לתיאור משתמשים הם בה בלשון גם מזה זה שונים

  ).20–18:כא' במ (ג ב-ומ, ב א-מ – פעלים וללא קצרה בלשון המסע את מתאר י"ס

  ).13–12:כא' במ (ב-ב ויחנו נסעו משם, א-ב ויחנו נסעו משם – בנוסחה משתמש א"ס

–5:לג ;11:כא' במ (ג-ב ויחנו ב-מ ויסעו, ב-ב ויחנו א-מ ויסעו – בנוסחה המסע את מתאר כ"ס

48.(  

 אחיד נראהה, אחד מסע לקו השונים המסלולים תשלוש את לחבר הצליח התורה מחבר

 מיהרו במחקר כי יםוכיחמ בבמדבר כא–כ פרקים .פיגיאוגר הגיון בו אין אך, הספרותי במישור

 פירוש דרך ןאי. אלו בפרקים וקיימים חיים כ"וס י"ס עם יחד זה ספר. א"ס את להספיד מדי

   .אלו שבפרקים הטופונימים עירוב תא ירלהסב יכולהה אחרת

 לכל התייחסל יש, א"סמ יונקים' סיחון מסע 'של המפורטים התיאורים ששלושת כיוון

  .א"ס על כנשענות סיחון של ההזכרות

 לבחור עליו היה, דומה וניסוחם הנושא באותו שעסקו פסוקים שני התורה מחבר לפני כשהיו

 אדומה פרה עניין את המחבר כתב זה מסע שלפני כיוון. לקדש המסע הוא כזה מקרה. מהם באחד

 את לצטט צורך היה לא כבר לכן. לקדש המסע את גם כ"מס לצטט המשיך הוא ,)יט' במ (כ"מס

 שנמצאו העודפים הנתונים את .הקנונית בתורה מופיע לא א"ס של זה וקטע ,א"מס המסע אותו

 ההגעה לתיאור הצמיד הוא בקדש מרים תמו את. בתורה לשבץ דאג המחבר כ"בס היו ולא א"בס

  .התרים/המרגלים בסיפור' ה בנאום שיבץ הוא סוף ים אל המסע ואת כ"מס שלקח לקדש

 מנאום הציטוט. ממקורותיה התורה חיבור תוך שהושמט הקטע יפתח בנאום שרד ,למזלנו

 של זיהויו. א"מס מקורי קטע הוא) 16:יא' שו(' קדשה ויבֹא סּוף ים עד במדבר ישראל וילך': יפתח

  .הכיבוש וסיפורי משה מות עד במדבר המסע כל של רצוף תיאור א"בס יש כי מלמד זה קטע

-הלא ספרותל ד"ס בין הזיקה הוא המקרא חוקרי בין במחלוקת השנויים הנושאים אחד

 החוקרים לפי. מהם ינק והוא ד"לס א"וס י"ס קדמו הקלאסית המקורות חלוקת לפי. .כוהנית

 עם הקשר תיאור כי ראינו שלנו בדיון .האחרים למקורות ד"ס קדם' ויזיוניסטיםור' מכוניםה

' סיחון מסע 'לכן. א"בס אדום עם העימות לסיפור בסיס להוות היה יכול לא ד"בס שעיר יושבי

 את העלים, א"ס מתוך נתונים ינק ד"ס. הנכון הוא פךיהה אלא ,א"בס לתיאור הבסיס אינו ד"בס

 זה במקרה. לה שהתאימו חדשים סיפורים לתיאור והוסיף עולמו פיסתלת התאים שלא מה

 שעיר בטופונים אדום הטופונים החלפת גם. ויזיוניסטיםוהר וטעו הקלאסית העמדה צודקת
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  .א"לס כמאוחר ד"ס את מעמידה

 הוא שאותו, הראשון המפגש. שעיר/אדום עם מפגשים שני א"בס ראה הדבטרונומי הסופר

. שעיר הר את לסבוב כדי בערבה למסע ולאחריה' רבים ימים 'בקדש לישיבה להובי, ד"מס השמיט

   .עשו בני עם סחרו ואף בשעיר ישראל בני עברו השני במפגש

שם פנו דרומה ,  כי מקדש פנו בני ישראל מערבה אל הערבההתבררניתוח מסע בני ישראל מ

מאזור  צפונה וחציית אדום כדי לעקוף את אדום מדרום וממזרח אך מסלול זה נזנח לטובת מסע

 דילג על מחבר התורה דיון זה הוביל למסקנה כי .ואדי פינן מזרחה אל עבר מדבר מואב/פונון

' אדום ארץ'מ דילגה התורה מחבר של עינו ,כלומר .ההומויוטלאוטון תופעת בגללהמסע צפונה 

 נשמט וכך גבר וןעצי אחרי, שחזורנו לפי, הופיעש' אדום ארץ 'אל דרומה המסע תיאור שבסוף

ִמדרך  ויסעו[ .אדום ארץ את לסבֹב סוף ים דרך במדבר וילכו: שביניהם הקטע במדבר מחומש

  .בדרך העם נפש ותקצר ]ארץ אדוםהערבה מאילת ומעציֹן גבר עד 
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   י"בס  וָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ ׁשדֵ ָק : פרק שלישי

  

  מבוא
 הביאו במחצית ,שחופף להם גם חילוף שם האל, )ג–א' בר(ההבדלים בין שני סיפורי הבריאה 

להגדיר בחומש , )Astruc (קסטרּוואת ָא )Witter(ר עשרה את ויֶט - הראשונה של המאה השמונה

 , הרחיב את ההפרדה בין המקורות)Eichhorn (ייכהורן ֶא 1.בראשית שני מקורות ספרותיים שונים

 2.לפיהם הבדיל בין שני המקורות גם בשאר  החומשיםשוקבע בחנים ספרותיים ותיאולוגיים 

והוא , מסיפורו ניכר כי שם הויה היה מוכר מקדמת דנאהמקור הראשון שהוגדר הוא זה ש

  . 'יהויסט'לכן כונה מקור זה . ר בריאת העולםמשתמש בו כבר מסיפו

 נותו )von Rad (של פון ראדבאה לידי ביטוי מובהק במחקרים י "התפיסה הקלאסית של ס

)Noth(.
3

' בר(י בבריאת האדם "מתחיל סהפרדת המקורות בעבודותיהם של חוקרים אלו  לפי 

סיפור הדורות . חטאי צאצאיו עד סיפורי המבול ומגדל בבלוממשיך בתיאור חטאו ו) ב4:ב

י ממשיך בתיאור הצאצא "ס. והלך לארץ כנען' החוטאים מסתיים כשאברם נענה לקריאת ה

י בסיפור ההתגלות למשה "ניתן לעקוב אחרי ס. הנבחר בכל דור עד היווצרות עם ישראל במצרים

,  לפי גרסתור מכות מצרים וסיפור היםדרך סיפו, בסנה ושליחתו להעלות את ישראל ממצרים

ועד מעמד הר סיני וכיבוש ,  יוצאי מצרים עם משה בהםרבושהמשך באירועים שונים במדבר 

קליל והסיפור ,  מושכתנכתבה בלשון העלילה ,'י משתמש במונחים גשמיים לתיאור ה"ס. הארץ

.מלא הומור ואירוניה
4

 שבטי י הוא דרום ארץ ישראל ועיקר עניינו הוא"י של ספגיאוגר האופק ה

.הדרום
5

  .  לכן מקובל לחשוב כי מחבר הספר הוא יהודאי

כיום נחלקים ו,  של המאה העשריםשנות השבעיםב  החלה להיסדקהתפיסה הקלאסית

סיפור בשאלת נקודת סיומו של החיבור נעות הדעות בין . י"החוקרים כמעט בכל נושא שקשור בס

. ועד לסוף ימי ממלכת יהודה רחבעם או ימי דוד, כיבוש הארץ,המרגלים
6

 דעות   כך נחלקות

וניתן למצוא תומכים לכל אחת מהמאות מן המאה העשירית ועד , י"החוקרים גם על זמנו של ס

.נ"המאה השישית לפסה
7

, סופר, אספן סיפורים:  המחלוקת ירדה עד אופיו של הכותב היהויסטי

.דבטרונומי-עורך פוסטאסכולה או 
8
   

                                              

 פרידמן ;1992 פורי-דה ;411–396: ח"תשכ סנדלר: מתוך לקוחים י"ס על הנתונים. 1753 אסטרוק ;1711 ויטר: ראו 1

 . 2006 רומר ;15–3: 1998 ניקולסון ;82–49:ה"תשנ

 .1823 אייכהורן: ראו. הספר של הרביעית במהדורה רק נעשתה התורה לכל החלוקה הרחבת 2

 .1972 נות ;1966פון ראד : ראו 3

 .57:ו" רופא תשס;13: 1998 ניקולסון ;10: 1990רוזנברג ובלום  4

 .65–58:ה" פרידמן תשנ;1015: 1992פורי - דה;119: 1896דרייבר : ראו 5

 .209, 28–27:ד"תשס הרן ;1016: 1992פורי - דה;18הערה , 29: 1969אליס :  לפירוט הדעות וביבליוגרפיה ראו6

 .63הערה , 22: 2006 רומר ;1017–1016: 1992פורי -דה: ראו 7

 .27:ד"תשס הרן ;22–21: 2006 רומר ;1017–1016: 1992פורי -דה:  ראו8
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ות הרי סיפורי האב, י הוא מעמד הר סיני" הצביע על כך כי גם אם שיאו של ס)Ellis (אליס

.עוסקים ביציאת מצריםארוכים בשליש מאורך הסיפורים ה
9

אנומליה זו בפרק זה נראה כי  

. י" בסלקדש וסביבתה הקרובה שמור מקום מרכזי בסיפורי האבות. מתחזקת כשמדובר בקדש

לעומת . מוזכררועים שבהם שמו של המקום לא ילקדש גם איש לקשור , כפי שנראה, יתרה מזו

  . י לסיפור יציאת מצרים" סמסורתזאת אין כל הזכרה של קדש ב

זו תוביל אותנו לדיון   שאלה.י"נזכרת בסאם קדש ברנע הנבדוק בנפרד מהעיסוק בקדש 

  . ד"בשאלת הקשר הספרותי של מקור זה עם ס
  

  הראשית סיפורי ומספרי ָקֵדׁש. א

  בראשית בחומש ָקֵדׁש. 1א

י " לסשלושתם שייכים.  למצוא רק שלושה פסוקים המזכירים את קדשבחומש בראשית ניתן

 מלכי  חמשתמלחמת ארבעת המלכים כנגד: בסיפורים הקשורים לאברהםנמצאים  לושתםוש

 מושבו מקום העתקת ותאור )14:טז שם (רֹאי לחי באר מיקום פירוט ,)24–1:יד בראשית (הכיכר

 לא בהם מוזכרים ולא לעצמה כאילו עומדת קדש אלו בפסוקים. )1:כ שם (לדרום אברהם של

 קדש בין שהפרידו דרומא-בר ובעקבותיו ן"הרמב אפילו,  לכן. אדום ולא שעיר לא, צין מדבר

 את קדש שבחומש בראשית כשונה מקדש שבמסלול ראו,  ברנע במסלול יציאת מצריםלקדש

 והאחר ראה בה קדש נוספת שיש לחפשה 10,קדש ברנעה אותה עם האחד זיה. יוצאי מצרים

המוזכרת בחומש ,  לפיכך עלינו לשוב ולדון במיקומה של קדש11.בערבה מדרום לים המלח

  .בראשית

 מסע תיאורב - )24–1:יד בראשית( בעת המלכים כנגד חמשת מלכי הכיכרמלחמת ארקדש ב

 המשפט מופיע הכיכר ערי מלכי חמשת נגד ֶמרֹוְרָלעְּכדו ובראשם המלכים ארבעת של המלחמה

 )Emerton (ןטֹוְר ֶמ ֶא . )7:יד' בר( 'ויֻשבּו ויבֹאּו אל עין משפט היא קדש': לענייננו זו מלחמה הקושר

.עיקריים שלבים בשלושה שנכתבו ספרותיים מרכיבים לשישה המלכים לחמתמ סיפור את ניתח
12
 

, 11–10:יד' בר (סדום שבויי את המציל אברם של הגבורה סיפור לדעתו הוא ביותר הקדום השלב

 באותוו) 20–18:יד (שלם מלך מלכיצדק עם הפגישה נוספה זה לסיפור). 23, 22–21, 16–14, א13

 סיפור של האמינות את להגדיל שנועד, )9–1:יד (המלכים מסע גם נוסף מכן מאוחר מעט או שלב

 את ממנו שהשמיטה עריכה הראשוני הסיפור עבר התוספות בשלב כי סבר ֶאֶמְרטֹון. אברם

.המקורית הפתיחה
13

 ענר אשכֹל וממרא של ההזכרות וחריםמא בשלבים נוספו זה מורכב לסיפור 

                                              

 פסוקים בסיפורי האבות ורק 800, י שעוסקים בבריאת העולם"פסוקים של ס  150אליס מנה . 27: 1969אליס : ראו 9

לא בכל מקום אנו מסכמים עם חלוקת המקורות של . 40–33: שם: ראו.  פסוקים בסיפורי יציאת מצרים600

) 30–24:יא' במ(שנחה על הזקנים ' רוח ה, )16–8:יז' שמ(מלחמת עמלק , )25–22:טו' שמ(מי מרה : למשל. אליס

לפיכך יחס הפסוקים נוטה לכיוון סיפורי האבות אפילו . א"י ונראה לנו שיש לשייכם לס"שאליס שייך לס, ועוד

 .יותר מכפי שקבע אליס

 .'משפט עין אל': ה"ד, 7:יד בראשית על בפירושו ן"רמב: ראו 10

 .591–590, 531 ,162–159: ח"תשי דרומא-בר :ראו 11

 .1990 ;1971אמרטון : ראו 12

 .79: 1990 ;437, 434 :1971אמרטון : ראו 13
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 עין, )3 (השדים עמק, )8, 2 (בלע של ייםפגיאוגרה והזיהויים) 16, 14, 12 (לוט ושל) 24, ב13:יד(

,הסיפור של דומה בחלוקה תומכים אחרים חוקרים גם). 17 (שוה ועמק) 7 (משפט
14

 כולםו 

 גיבוש של האחרון לשלב שייכים בפרט יםפגיאוגרה זיהוייםהו בכלל המלכים מלחמת כי קובעים

  .הסיפור

.הספרותית אחידותו על בלהט והגן, הפרק של לחלוקה התנגד )Van Seters (רססיֶט  ון
15

 את 

 לדעתו שייך זה תיאור). 11–1:יד (המלכים מלחמת לתיאור בהתאם סיטרס ון קבע הפרק של זמנו

, וריתהאש התקופה סוף לפני בספרות מופיעה אינה זו סוגה לדבריו. 'מלחמה מסע דיווח': לסוגה

.בבלית-הניאו לתקופה במיוחד ניתיפיוא והיא
16

 מלחמת'ב מופיעים הסוגה של האלמנטים 

.הפרסית לתקופה הפרק את סיטרס ון תיארך לכך ובהתאם ביותר המאוחרת בצורתם' המלכים
17
 

,דוד לימי הפרק את ךתיאר מוקדם במאמר אשר ןרטֹוֶמ ֶא  אפילו
18

 הנימוקים עיקר את קיבל 

 שתיאור וקבע, המלכים מסע לגבי דעתו את שינה הוא לכך בהתאם. סיֶטרס ון שהעלה יםיהספרות

.נ"לפסה החמישית למאה השביעית המאה בין נכתב המסע
19

 הספרותיים הנימוקים חמשת להלן 

:המלכים מלחמת של זה לתיארוך
20

  

.הכוהנית לספרות ניותיאופי לשון מטבעות מכיל הפרק  .א
21

  

עמורה עם סדום: בזוגות כלל בדרך ותמוזכר כריהכ ערי  .ב
22

). 8:ט' הו (צבוים עם ואדמה 

).23:כט (דברים ובחומש בפרקנו רק קיימת יחדיו הזוגות שני בה מופיעיםש רשימה
23
  

הזכרת האמורי באזור ים . )7:יד(' האמֹרי היֹשב בחצצֹן תמר 'את גם הכו המזרח מלכי    .ג

 הם המערב אנשי כל לפיה האשורית התפיסה את ומשקפת יחידאית המלח היא 

.אמורים
24

 

 דברים בחומש כרתםהז על נשענת) 5:יד (ואימים זוזים רפאים: הקדם עמי הזכרת  .ד

 מחומש ההשפעה כיוון לקביעת אמרטון התנגד המוקדם במאמרו). 20, 11–10:ב(

                                              

 .R. de Vaux, W. Schatz, W: הם, החוקרים שמצוטטים בעמודים אלו. 76–74: 1990אמרטון : ראו 14

Zimmerli, C. Westermann. 

–112: 1975ון סיטרס : ראו. שהם מאוחרים יותר) 12(' בן אחי אברם'והמילים ) 20–18:יד(מלבד סיפור מלכיצדק  15

120 ,296–308. 

 .299, 120: 1975ון סיטרס : ראו 16

 .305: 1975ון סיטרס : ראו 17

 .1971אמרטון : ראו 18

 .102, 97–93: 1990אמרטון : ראו 19

 .הנימוק הראשון פורט במאמרו המוקדם ובנוסף לו דן אמרטון בעוד ארבעה נימוקים. 93–91:שם: ראו 20

נימוק זה לא מנע . 91: 1990 ;404 :1971אמרטון : ראו). 14(ילידי ביתו ו) 21, 16, 12, 11 (רֻכש:  מטבעות הלשון הן21

 . דודלתארך את הפרק לימי, במאמרו המוקדם, מאמרטון

 .9:ב' צפ ;11:ד' עמ ;40:נ, 18:מט, 14:כג' יר ;19:יג, 9:א' יש ;32:לב' דב ;28, 24:יט, 20:יח, 10:יד, 10:יג' בר:  ראו22

מאמרטון ומקורותיו נעלמו שני הפסוקים של ירמיה המזכירים את סדום ואת עמורה . 92–91: 1990אמרטון : ראו 23

 ). 19:י' בר(ים שני הזוגות י אשר כבר בה מופיע"וכן הרשימה הגנאלוגיות של ס) 40:נ, 18:מט(' ואת שכניה'

 .92:שם: ראו 24
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,בראשית לחומש דברים
25

 לגבי סיטרס ון של טיעוניו את קיבל המאוחר במאמרו אך 

.העמים בשמות השימוש שלבי
26
 הרפאים עם האמורים את זיהה ד"ס כי קבע סיטרס ון 

 את ומציין נוסף צעד מתקדם) 20, 11–10:ב' דב (הירדן עבר תיאור. כענקים שנחשבו

 הוא האחרון השלב. לרפאים בהתייחסם הירדן עבר עמי השתמשו בהם השונים השמות

).5:יד' בר (יםיספציפ פיםגיאוגר לאזורים אלו שמות שיוך
27

 

 של ניתוחו את דחה אמרטון. 'מלחמה מסע דיווח 'לסוגה שייך המלכים מלחמת תיאור  .ה

 המקראי התיאור את קיבל אך זו ספרותית סוגה של התפתחותה שלבי לגבי רססיֶט  ון

.האשורית התקופה לסוף קודמת שאינה זו לסוגה כשייך
28

 

,בעלמא השערות בגדר שהינם, ספרותיים נימוקים אותם עם להתעמת מתכוונים אנו אין
29
 

מק ע': מקראי-פנים יפגיאוגר לזיהוי מתייחסת זו עובדה. עובדה על הדיון את לבסס יםמבקש אלא

 בכתיבת ביותר המאוחר לשלב החוקרים ידי על יוחס זה זיהוי). 3:יד' בר('  הּוא ים המלח הִׂשִּדים

  .בדיוניהם החוקרים שהעלו הנתונים לכל בהרבה קדום הויהזי כי מתברר והנה הפרק

 ומחקר 31, שלושה קידוחים גיאולוגים30,מחקר שרידי קווי חוף עתיקים סביב ים המלח

 למדונו על שינויים במפלס הים וִאפשרו ליצור 32, שינויים במערות המלח בהר סדוםמדוקדק של

קו . -402לקו גובה יש מקום מיוחד , בתוך מערכת זו של שינויי מפלס. כרונולוגיה של שינויים אלו

איור  (המפריד בין האגנים הצפוני והדרומי של ים המלח', לינץ-זה הוא רומו של המפתן במיצר

 כשהמפלס 33.בש האגן הדרומי והופך לעמקי מתי-402כשהמפלס יורד אל מתחת לקו גובה . )12

תקופה רק מי שחי בסביר ש.  חוזר העמק להיות חלק מים המלח-402חוזר ועולה אל מעל קו גובה 

עמק ': יצור את הזיהוייכול היה ל, האגן הדרומישל הצפה שבאה לאחר התייבשות , כזו

 והגיע' מ 402-  קו מתחת אל דיר הים שמפלס לאחר שנים כעשר 1987ב. ' ים המלחהּוא הִׂשִּדים

 הפסוק מתכוון אלה בולעניםל כי נראה. שיבש בשטח בולענים להיווצר החלו' מ -405 לקו לערך

' בר(' שמה סדֹם ועמֹרה ויפלו ועמק הִׂשדים בארֹת בארֹת ֵחמר ויֻנסּו מלְך ' :'בארות'ה את בתארו

 על מפלס נמוך ה מעיד הזכרת הבארותהריידים  עם ים המלח זיהוי עמק הש בניגוד ל34).א10:יד

  35.ואגן דרומי יבש

                                              

 .405: 1971אמרטון : ראו 25

 .93–92: 1990אמרטון : ראו 26

 .118–117: 1975ון סיטרס : ראו 27

 .93: 1990אמרטון : ראו 28

 .73:שם: ראו 29

 .69: שם, -403 כשמפלס  ים המלח היה 1982המחקר פורסם בשנת .85–69: 1982 1קליין: ראו 30

 .424–422: 2006מיגווסקי ואחרים : ראו 31

לביבליוגרפיה . פרסם מחקרים רבים על המערות ותיארוכן, החוקר המובהק של מערות הר סדום, עמוס פרומקין 32

 .4הערה , 87–86: ג"תשס ;342: 2002אליצור ופרומקין : מלאה ראו

 .31: ו"תשס,  כהן;83: ג" תשס;340–339: 2002אליצור ופרומקין :  ראו33

 .2001 רזו פרומקין: ראו 34

 הכיכר ערי פרחו בה בתקופה: שונות היסטוריות לתקופות ששייכים מרכיבים מכיל הנוכחית במתכונתו הסיפור 35

, השדים קבעמ בארות/בולענים כשנוצרו. בולענים היו ולא מוצף המלח ים של הדרומי האגן היה, מלכים להן והיו
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נ היה האגן הדרומי מוצף ובשיאו הגיע מפלס הים "ם הראו כי באלף השלישי לפסההמחקרי

].19 איור['  מ380-עד 
36

, נ ירד מפלס הים בצורה דרסטית" לקראת סוף האלף השלישי לפסה

נגדעה ית המפלס  אך עלי,נ חזר המפלס ועלה" במהלך האלף השני לפסה37.והאגן הדרומי יבש

נ היה מפלס ים המלח נמוך מקו " באלף הראשון לפסה38].19 ראיו[חדות ברבע האחרון של האלף 

, נ החל המפלס לעלות"במחצית האלף הראשון לפסה). 12 איור(והאגן הדרומי היה יבש '  מ-402

.' מ-402 את קו נ חצה הים"יה לפסהינאך רק לקראת סוף המאה הש
39
   

 .מכיל נתונים המגיעים מתקופות שונות' מלחמת המלכים' סיפור עולה כימכל האמור לעיל 

 המילים למעט 9–4, 2–1:יד(במלכי הכיכר  ְּכדוְרָלעֹוֶמראירוע או סיפור קדום שנושאו מלחמת 

 וערי הכיכר ,תקופה בה האגן הדרומי היה מוצף, נ" שייך לאלף השלישי לפסה)'השידים בעמק'

ונפילת מלך סדום ומלך ) 8, 3(עמק השידים הוא , אגן הדרומירב ב מיקום הק;עמדו על תילן

 יבש תקופה בה, נ"שייכים לסוף האלף השלישי או ראשית האלף השני לפסה) 10(עמורה לבאר 

 האלף לאמצע שייך )3 (המלח יםכ םהִׂשִּדי עמקזיהוי  ;ארותב/ ונוצרו בו בולענים,האגן הדרומי

.השידים עמק את והציף חזר והוא הים מפלס עלה בה תקופה, נ"לפסה השני
40

 הראשון באלף 

 את שכלל סיפור להיווצר היה יכול לא, יבש היה המלח ים של הדרומי האגן כאשר, נ"לפסה

                                                                                                                                  

 מערביםה ושירים עם סיפורי של דומה תופעה על. לבארות ליפול שיכלו מלכים היו ולא הכיכר ערי התקיימו לא

 .189–188: 1974 תומפסון: ראו שונות מתקופות נתונים

התחלנו את סקירת שינויי מפלס ים ). 13איור  (-300 חופרי ערי הכיכר טוענים כי הערים מצביעות על מפלס בגובה  36

, צאפי, מיירהנו, רע'באב אד: נ שכן רק באלף זה התקיימו בדרום ים המלח ערים"המלח באלף השלישי לפסה

, 114–113: 1992ושאוב ראסט : ראו. ת ידר שבבראשיערים אלו מזוהות עם ערי הכיכ). 13איור (פיפה וחנזיר 

 .58–54: 2000 מקדונלד ;119–117

בתקופה זו התמוטטה התרבות . נ מוכרת מרחבי המזרח התיכון" לפסה2,300תקופת היובש שהחלה בערך ב 37

 .ובהם גם ערי הכיכר' ארץ חרבו המרכזים העירוניים של תקופת הברונזה הקדומה ג וב,האכדית במסופוטמיה

 .427, 3איור , 425: 2006 ואחרים מיגווסקי ;38–37: 2001 ואחרים גטסוב ;117: 1995ואמרי ניב : ראו

 ברבע האחרון של האלף רעב וחדירה של נוודים לתחומים המיושבים, אבדן יבוליםשורה של עדויות מצביעה על  38

:  ראו.חברתי הביא בסופו של התהליך לשקיעת האימפריות האשורית והבבלית/הלחץ הכלכלי. נ"השני לפסה

התפרצות הר הגעש מ שנבע עולמי אקלימי ישינו של תוצאה הן אלו תופעות כי טען יורקו. 1987ניומן ופרפולה 

 .1999יורקו : ראו ).נ" לפסה1140–1159(עשרה שנים - שנמשכה תשע,3 הלקה

אך הגרף המשני והנתונים הארכיאולוגים , 0ה כי חציית הקו הייתה רק בסביבות שנת מרא) 12איור (ראשי  הגרף ה39

 מעגנת :אדון חפר שני מעגנים על חוף ים המלח-פסח בר. נ"מורים כי הדבר אירע כבר בסוף המאה השניה לפסה

שימושם של אתרים אלו . רבת מזין בשפך נחל קדרון' ח–יהוד אלוקצר ,  היםבחר בצפוןאלם ' רוג–המלח 

-בר. 29–18, 13–3:ן"אדון תש-בר: ראו. ' מ-395כמעגנים מוכיח כי בסוף התקופה ההלניסטית עלה מפלס הים ל 

וא נקבע וה, אך לא נמצאו מבנים שניתן לשייך לשלב זה. אדון זיהה באתרים אלו גם שלב ששייך לתקופת הברזל

כי ההוכחות , עמיחי מזר כבר העיר. על סמך מעט חרסים שנמצאו באתר ולא הגיעו מתוך לוקוסים חתומים

: ראו. בהתאם לכך הוא לא כלל את המעגנים בין אתרי תקופה ברזל. לתקופת הברזל באתרים אלו הן קלושות

 .453–451: 1992מזר ע ; 38: 2009אדון ואחרים -בר

 לשאר ההשוואה אולם. הפסוק נוסח היה זה אכן אם ,)8, 2 ('צֹער היא בלע': הזיהוי את גם לייחס ניתן זה לשלב 40

 .695:ב"תשל אחיטוב: ראו .'צֹער מלך ובלע 'בפסוק לגרוס ויש סופרים טעות שלפנינו ייתכן כי מורה הכיכר ערי
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–1פסוקים  ( מלחמת המלכיםסיפורלפיכך סביר להניח כי . 'המלח ים הוא םהִׂשִּדי עמק 'זיהויה

 יוצר אילוכ להשערה מקום אין כך אם. נ"לפסה השני האלף של יהיהשנ במחצית כבר נוצר) 10

.ד"ס מפסוקי שראתוה את קיבל הסיפור
41

  

גם הדמויות . מלח היא אזור ים ה'מלחמת המלכים'סיפור ית עליה עולה פגיאוגרהבמה ה

נוצר בקרב יושבי אזור  לכן טבעי להניח כי הסיפור. הראשיות בסיפור זה שייכות לאזור ים המלח

האלף השני אל האלף הראשון מושם הוא הועבר ממספר סיפורים אחד למשנהו , ים המלח

משיכו להשתמש במשפט  וכך ה, המספרים סיפרו את הסיפור בנוסחו המילולי המקורי.נ"לפסה

 זיהוי קדש עם . גם בתקופה שלמשפט זה כבר לא הייתה כל משמעות'המלח ים הוא םהִׂשִּדי עמק'

 מלמד כי באחד משלבי מסירת הסיפור הגיע הסיפור לאזור קדש או שהוא מלמד )7:יד(עין משפט 

 .'ִהוא ָקֵדׁש ' את הזיהוי'עין משפט' לה מקום ידוע דיו כדי שהסופר המקראי יוסיףתייכי קדש ה

 אל הסופר המקראי היא שאלה שעוד נצטרך לתת עליה את 'מלחמת המלכים'יצד הגיע סיפור כ

הסופר המקראי השתמש בסיפור זה כרקע היסטורי לסיפור גבורת אברם , מכל מקום. דעתנו

 פה הביא לכך שגם אם במקורו הזמן הארוך של המסירה בעל. )23, 22–21, 16–14, א13–12:יד(

.כיום כבר לא ניתן לזהותן,  בדמויות היסטוריות אמיתיותהמלכים מלחמת סיפורעסק 
42

  

ניתן , נשען על השערות ספרותיות בלבדיות מבטלות כל תאריך הפגיאוגרות המאחר שהעובד

לכאורה יש לסמוך על הופעת שם . לשוב ולנסות לשייך את הפרק לפי התאמתו למקורות התורה

)ב22:יד ('אל עליֹון קֹנה שמים וארץ' הרמֹתי ידי אל ה': 'ה
43

 ובהתאם לכך לשייך את הסיפור 

 אינה) 35:יג( גרסת הפסוק בשבעים ובפשיטתא והגרסה שמשתקפת בספר היובלים אך. י"לס

לא ייתכן לתלות עליו , כיוון שלא ניתן להוכיח כי שם זה אכן מקורי בפסוקמ. 'כוללת את שם ה

.את זיהוי השייכות
44

סיפור . י בגלל הקשרו הספרותי"יש לייחס את הפרק לס'  אך גם ללא שם ה

כל מעורבותו של אברם לא באה אלא כדי להציל את לוט . ינו עומד לעצמוהגבורה של אברם א

המחזור מתחיל . עובדה זו מציבה את הפרק במרכזו של מחזור סיפורי לוט וסדום). 16, 12:יד(

מחזור ). 28–1:יט(ם בחרבן סדום יומסתי) 13–5:יג(ישבות לוט בסדום יבפרידה מאברם והת

) 27, 24, 14–13:יט, 13, 10:יג(במחזור סיפורים זה ' ופעת שם הה. י"סיפורי לוט כולו שייך לס

. שייכות זויםמחזקי "המוכר לנו רק מס) 24–21, 19, 14–12(והשימוש בשם אברם 
45

  

 המשך). 6–5:יד(' רןאפ איל 'ועד הירדן מזרחו סוריה דרך מהמזרח הגיעו המלכים ארבעת

 עין'ב עברה לשם והדרך המלח ים של הדרומי באגן הקרב לשדה המלכים את הביא המלחמה מסע

 פארן איל ואת אתדירַ אלקֻ  בעין קדש את זהה המודרני המחקר). 8–7:יד(' קדש היא משפט

                                              

 it provides geographical': 'המלכים מלחמת 'לגבי פינקלשטיין של הפסקנית קביעתו תמוהה לכן 41

information relevant only to the seventh century B.C.E.'. 48: 2007 ופינקלשטיין מזר: ראו. 

 את לזהות סיוןינ על .המקראיים ובלקסיקונים באנציקלופדיותותדעל , אריֹוך, אמרפל כדרלעומר הערכים: ראו 42

, פה בעל מסירתו במהלך סיפור בכל שחלים בשינויים דיון .1980 סןאאנדר: ראו, אתו אשר והמלכים רלעומרוכד

 .111–87: 1969 אליס: ראו, בראשית מספר דוגמאות םע

 .1982 מזר: ראו, שבפסוק הסינקרטיזם על 43

 תומכים יותר מאוחרים המחקרים אך. חשיבות לו לייחס ואין מקרי הוא בתרגומים' ה שם חסרון כי טען אמרטון 44

 .203:ו"תשס צפור ;51–50: 1994 טוב ;78: 1990 אמרטון: ראו. כתוספת' ה שם בראיית

 .61–59, 52–51: 2003 פרידמן ;34: 1969 אליס ;135–133, 123–122: 1893 בייקון: ראו 45
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  :המתואר הקרבות מסלול על שאלות מספר מציבים אלו זיהויים 46.באילת

 הנו הקרב שדה בעוד שבסיני אתדירַ אלקֻ  לעין צבאי במסע האסטרטגי גיוןיהה מה  .א

 ).14 איור(? המלח ים באזור

 לקבל קשה. 'המדבר על אשר': היא' פארן איל'ל בפסוק הניתנת יתפגיאוגרה ההגדרה  .ב

 .הים על אשר אילתל כמכוונת זו הגדרה

, כלומר' ויבואו וישובו 'במילים המשכו את הכתוב מציין' פארן איל 'עד המסע כשהגיע    .ג

 המשך את לקבל ניתן לא, אילת עם פארן איל את לזהות היה ניתן אם גם. לאחור פנו

 .)14 איור (לאחור כפניה אתדירַ אלקֻ  עין לעבר המסלול

, ומצרים אתדירַ אלקֻ  עין עם הירדן שממזרח ךהמל דרך את המקשרת הישירה הדרך  .ד

 הגיע מה ולשם, זו בדרך שימוש נעשה לא מדוע כך אם 47.צין ובנחל נהדָ  בואדי עוברת

  ?)14 איור( אילת עד המלחמה מסע

 אינו הסיפור לפיכך. ברנע קדש לבין קדש בין להפריד יש הראשון בפרק שנפרס המתאר לפי

 מוסא עין/קדש אל אלא סיני שבצפון אתדירַ אלקֻ  עין]/ברנע [קדש אל המגיע מלחמה מסע מתאר

 של עדותו את לקבל וניתן אילת עם' פארן איל 'את לזהות סיבה יןא כך אם 48.ירדן םשבדרו

 עקבה היא 49,ילאִא מָא מזרחה ימים שלושה של במרחק אותה הממקם )Eusebius (סביּוֶס ּוֶא 

.דהיום
50

 יוצאת האחת, דרכים שתי יוצאות מהעיר .מזרחה ישירות מעקבה יוצאתה דרך אין 

 את חוצה, צפונה מתעקלת ואיתו םֶת יָ  לואדי נכנסת ,מזרח לצפון מעקבה יוצאת והאחרת דרומה

 מטר 1000 עד 600 מתנשא מ"ק כששים שארכו זה רכס. ּבֶק נָ א סכר אל ומטפסת אָמ ְס ִח  מישור

.)10 איור (המישור מעל
51

 נמצא המעלה של ראשו. תלול במעלה הגבהים הפרש על מתגברת הדרך 

 איננו שאותה רומית לדרך מתייחס ֶאּוֶסביּוס. מעקבה מסע ימי כשלושה שהם, מ"ק כשמונים

 דומה היה הרומית הדרך של המסלול כי להניח מחייבים השטח תנאי אך. ארכה מלואב מכירים

 היא שם אָמ ְס ִח  מישור של ניהצפו מחלקו לנו מוכרת הרומית הדרך. היום ימתהקי הדרך למסלול

                                              

 .157:ט"תשמ קלאי ;115, 42:ח"תשמ ;432:פארן אהרוני: ראו 46

. 3 מפה 45:ח"תשמ;  11:ל"תש אהרוני: ראו, שעיר להר עד צן ונחל ברנע קדש, סיני דרך ממצרים הדרך תיאור על 47

 .142: 1974 אולברייט ;145–146: 1936 גליק: ראו, זו דרך של חשיבותה על. 21 במספר מסומנת הדרך

כן אין לראות  כמו. אם כך אין לראות את הסיפור כמעניק לאברהם חזקה בארץ כיורשם של כדרלעמר ובעלי בריתו 48

קלאי : ראו, על מגמות אלו בפרשנות ובהיסטוריה של ההיסטוריוגרפיה. בו את מסלול יציאת מצרים בכיוון הפוך

 .314–311:ן" קאסוטו תש;164–168, 125:ט"תשמ

מדבר פארן , אוסביוס איחד בערך זה את פארן. 13–19 שורות, φαραν -' פארן, '166:אונומסטיקון אוסביוס: ראו 49

דוגמאות לכך הבאנו .  היו לו נתונים רק על מיקום אחדכאשרים בעלי שמות דומים הוא נהג כך באתר. ואיל פארן

 ,עקבה אינו מתאים למדבר פארן/ממזרח לאאילה, שאוסביוס הציע לפארן, מאחר שהמיקום). 7:לעיל(במבוא 

 . פארן  למיקומה של אילנראה שיש בכך עדות

 לזהות ניתן לא. נ"לסה השביעית המאה ועד הראשונה מהמאה במקום השהתקיימ עיר שרידי בעקבה חפר פרקר 50

 התקופה של אאילה עם לזהותה יש אך, )6:טז, 22:יד ב"מל ;26:ט א"מל ;8:ב' דב (המקראית אילת עם זו עיר

 .82: 2000 מקדונלד ;1997 ;1996 פרקר: ראו. הקלאסית

 .26–25: 2000 מקדונלד: ראו 51
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.היָמ חוֶמ  באזור כחיוהנ מהכביש מערבה ּבֶק נָ א סכר של המדרון על התגברה
52

 צופה המדרון 

 מדיני גבול של עבריו משני נמצאים אָמ ְס ִח  ומישור ּבֶק נָ א סכר. אָמ ְס ִח  מישור על ושולט דרומה

 מישור יתפגיאוגר מבחינה 53.מדָיןל והמישור לאדום נקבא סכר שייך מדינית מבחינה. יפגיאוגר

 עבר רמת של הדרומי קצהַ  את מציין נקבא סרָ  ואילו ערב מדבר של הצפוני קצהו הוא סמאִח 

  .הירדן

 למרחק והן, )6:יד' בר ('המדבר אשר על': פארן איל של יפגיאוגרה תיאורל הן מתאים זה קו

  .סביּוֶס ּוֶא  מעיד שעליו עקבה/אילָ ִא מָא

 אכן' פארן איל'. דלעיל השאלות כל את פותר הירדן עבר בדרום פארן לאי ושל קדש של זיהוין

. ֶמרֹוְרָלעְּכדו של המלחמה במסע ביותר הרחוקה הנקודה אוהי, ערב מדבר - ' המדבר על 'נמצאת

' קדש היא משפט עין אל 'ובאו פנו שם. היום של מעאן אזור עד עקבותיהם על הלוחמים שבו ממנה

.דהיום מוסא עין היא
54
. המלח ים בדרום הקרב שדה ואל הערבה אל קצרה דרך יוצאת זו מנקודה 

 מכיוון בהגיעו הכיכר מלכי ברית את להפתיע סופרהמ לפי ֶמרֹוְרָלעְּכדו הצליח זה מסלול בנקיטת

  ).14 איור (צפוי לא

 ים באזור שנוצר קדום סיפור הוא) 11–1:יד' בר (המלכים חמתמל סיפור כי ולומר לסכם ניתן

 זיהינוש קדש אותה היא זה בסיפור קדש. י"ס של ולוט אברהם סיפורי מחזורמ חלקל והפך המלח

 עין/מוסא לעין היה ,י"ס לפי כי מלמדנו הסיפור. מוסא לעין הסמוך השטח היינו, וןהראש בפרק

כמו כן למדנו כי באחד משלבי מסירת הסיפור הגיע הסיפור לאזור . משפט עין הוא קדום םש קדש

' עין משפט'ה מקום ידוע דיו כדי שהסופר המקראי יוסיף לתיי או שהסיפור מלמד כי קדש ה,קדש

  .'וא ָקֵדׁשִה 'את הזיהוי 

 מופיע )14–ב6:טז' בר( למדבר הגר יציאת של הראשון סיפורה בסיום – רֹאי לחי ובאר קדש

על כן קרא לבאר באר לחי רֹאי ': אחרים אתרים לשני בזיקה קדש של מקומה את המציין תיאור

 הדמויות. למדבר הגר יוצאת בהם סיפורים שני מציגה התורה. )14:טז' בר(' ָּבֶרדהנה בין קדש ובין 

 פורהסי. י"בס רק אלה מותבש מופיעיםה ושרי אברם הן) טז' בר (הראשון בסיפור הפועלות

 לעומתו). 13, 11–9, א7, ב5:טז(' ה מלאך הוא הגר אל דוברה והמלאך' ה בשם ורק אך משתמש

, 17, 12:כא (היםאלֹ מלאך הוא והמלאך ,היםאלֹ בשם רק) 21–9:כא שם (השני הסיפור משתמש

.א"לס והשני י"לס הראשון הסיפור משויך לכך בהתאם). 20, 19
55

  

 ובהתאם חומה משמעותו בארמית' שורא'). ב7:טז(' רשּו בדרך העין על 'נמצאת הגר י"בס

                                              

 סקרנו זו במסגרת. לפטרה שהובילו העתיקות הדרכים את לזהות הייתה שמטרתו בסקר השתתפתי 1998 בפברואר 52

 .ס"תש גורן: ורא הסקר של ראשוני ח"דו. לפטרה חומימה שבין הרומית הדרך שרידי את גם

ו כי הממצאים הקדומים יובלינג ובעקבותיו גם פטר פר קבע. 32: 1992שנקס : ראו.  להרשל שנקסראיון קרוס בכך 53

 פר ;111–110: 1981יובלינג : ראו. אז'שייכים תרבותית לחיג, נקבאבמישורי חיסמה וואדי רם שמדרום לראס 

1992 :42. 

ן בהתיחסו לתרגום "הרמב. 'ותבו ואתו למישר פלוג דינא': תרגם אונקלוס' וישבו ויבאו אל עין משפט'את המלים  54

על אמות המים הרבות , פטרה בפריחתה. 'כי היה מישור נאה מעותד למלכים'ו, הציע  כי הכוונה למקום פלגי מים

 .'משפט עין אל': ה"ד סוף 7:יד בראשית על ן"רמב: ראו .מתאימה בהחלט לתיאור זה, בימיו של אונקלוס, שבה

 .63, 55: 2003 פרידמן ;140–138, 128–126: 1893 בייקון: ראו 55
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 שור של משמעותה היא שחומה נראה 56.חומה מוקף, חגור מקום היינו' חגרא'כ' שור 'ורגםת לכך

 'באלַֹהי אדלג שּור כי בָכה ארּוץ גדּוד, ')22:מט' בר ('בנֹות צעדה עלי שּור': נוספים פסוקיםב גם

 אליו המדבר של כשמו מצרים יציאת בסיפור מופיע שּור הטופונים). 30:יח' תה = 30:כב ב"שמ(

 'שּור'המונח  כי במחקר התקבל לפיכך). א22:טו' שמ (הים ברמע לאחר מייד מצרים יוצאי הגיעו

המוזכרות בנבואת ֶנֶפְרִתי ' חומות המושל' הם 57,הדלתא במזרח המצריים הגבול צוריילב מכוון

)nfrty (אֻנָה ובתולדות ׂש )Sз-n-h.t(כךמ 58. כגבול בין מצרים לנודדי החולות של סיני 

   59.למצרים, סיני צפון מרכז דרך שבע מבאר שהובילה הדרך היא שור דרך כי החוקרים הבינו

 מדבר באר שבע הוא  במבט ראשון כילכן נראה, )ב14:כא (שבע באר למדבר יצאה הגר א"בס

מיקום זה של  .א"בסי והן לסיפור גירוש הגר "ית הן לסיפור בריחת הגר בספגיאוגרהבמה ה

 באר ִמּבֹואק בא ויצח':  ארץ הנגב בפסוק אחרעם יחד רֹאי ַלַחי באר  מקבל חיזוק מהזכרתהאירוע

 ואת בנגב הסיפור את ממקם ירושלמי תרגום גם). 62:כד' בר('  והוא יֹושב בארץ הנגברֹאי ַלַחי

.'חלוצה ובין רקם בין 'רֹאי ַלַחי באר
60

 ַלַחי באר ואת דרֶ ּבֶ  את החוקרים חיפשו זו לתובנה בהתאם 

.מצאו ולא חיפשו. עברנ לקדש שבע באר בין רֹאי
61

  

 יצחק של פגישתם בתיאור מופיע) 62:כד' בר (בנגב רֹאישלכאורה ממקם את באר לחי הפסוק 

שהיה יצחק הולך תמיד אל ': ן" העיר הרמבזה פסוק על 62.י"ס של מקולמוסו הוא וגם ורבקה

 ביותר החשובים האתרים אחד היא רֹאי ַלַחי באר י"מסופר בסלפי הואכן  63.'המקום ההוא

 וישב יצחק עם באר': מאוחר יותר הפך למקום מושבו הקבוע של יצחק ש,יצחק סיפורי במחזור

).ב11: כה'בר(' רֹאי ַלַחי
64

 הבאסיפור אטיולוגי אפוא  הוא רֹאי ַלַחיסיפור ההתגלות להגר בבאר  

                                              

 .י"תש מזר:ראו 56

עד היום לא נמצאו סימנים לחומה בגבולה המזרחי של . 160: 2005הופמייר  ;8:ח"תשמ הרוני א;שם, שם:  ראו57

שהפרידה בין , כשבעים מטר רחבה, תעלה חפורה, אליםעל ידי גיאולוגים ישר, אך במקומה התגלתה. מצרים

 ;1975 ;1973ויסברוד וסנה : ראו). 16איור (ן עם האגמים אלבאלח ותמסח וקשרה את הים התיכו, מצרים לסיני

מופיעה על גבול מצרים תעלה ובה שורצים תמסחים , לכנען' בתיאור הגראפי של מסע המלחמה של סתי הא. 1987

 בין מצרים לסיני וכקו הגנה בגבולה ייחס לתעלה זו אשר שימשה כקו מפרידמת' שּור'נראה כי המונח ). 15 איור(

ויש , נ"אין חולק על כך שהתעלה הייתה בשימוש במחצית השנייה של האלף השני לפסה. המזרחי של מצרים

או אפילו לימי מריקרה ) נ" לפסה1962–1991(' לימיו של אמנחמת הא, המקדימים אותה כבר לתחילת האלף

 .38–37: 1977 שאה: ראו). נ" לפסה2040–2070(' סוף האלף השלישיששלט ב

 . ביבליוגרפיה נרחבת118ושם בהערה , 188: 1996 הופמייר ;601:אחיטוב שור:  ראו58

 .17 איור ,103: 1974 משל ;25–26 מפות ,28:ד"תשכ אהרוני: ראו 59

 .14:טז' בר על ירושלמי תרגום: ראו 60

 .42 הערה, 92: 1987 אקסלסון: ראו 61

 של תגיגנאלוה מהרשימה לנו המוכרים) 15 (אברהם משפחת בני בו מופיעים ;)7 (לאברהם השבועה תמוזכר בפרק 62

 בייקון: ראו). 56, 52, 51, 48, 44, 42, 40, 35, 31, 12, 7, 3, 1:כד' בר(' ה שם ופיעמ ארכו לכלו ;)24–20:כב' בר (י"ס

 .70–67: 2003 פרידמן ;150–144: 1893

 .'ראי לחי רבא מבוא בא': ה"ד, אתר על ן"רמב: ראו 63

 את למקום נתן אברהם. י"ס של הסיפורי בקו היטב משולב האתר. ידוע מקום כאל באר לחי רֹאיל מתייחס הפסוק 64

 שוייך זה סיפורי קו לפי. שלו הקבע למחנה האתר הפך יותר ומאוחר במקום בקביעות לבקר נהג יצחק, שמו
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עתו שנות הופיִה . סיפורים כאלו נוצרים סביב אתרים ידועים ומפורסמים. להסביר את שם המקום

עלינו לחזור  ַלַחיכדי לעלות על עקבותיה של באר . לושו מחזקים טענה זוישל הטופונים וש

  .  לסיפורי הגר במדבר

 מבחינת שונים סיפורים הם אלו ,הגר סיפורי שני של יהפגיאוגרב הראשוני הדמיון למרות

 בנה עם רשתמגו הגר א"בס ואילו ,גברתה אל שבה אך הריונה בזמן בורחת הגר י"בס. עלילתם

 אינה עליה מוצגים שהם יתפגיאוגרה הבמה שגם מתברר. אברהם למאהל חוזרת ולא ישמעאל

,ןתגממ שם על ונקרא המקרא בעולם כיםשדר היות. זהה באמת
65

 גבול אל שהובילה דרך כל הרי 

' רשּו דרך' את לזהות הכרח אפוא אין. 'רשּו דרך 'להיקרא יתהיה עשויה מצרים של הדלתה

 בדרך העין 'את לחפש סיבה ואין ,למצרים שבע באר ביןש הדרך עם י"שבס הגר בסיפור הנזכרת

  .שבע באר במדבר) ב7:טז(' שור

 .'טרה הקטנהפ'מצפון לפטרה נמצא רובע המסחר של העיר הנבטית המכונה בפי המטיילים 

איור  ('דארֶ ּבַ לאסיק ': ובפי תושבי האזור נקרא המקום, )א'ביצ (איידָ במפות הוא מופיע בשם ּב

 אל עין' עוברת בּךּבָ בארד לשּואלמציין כי הדרך מ, 1924ח מסע בירדן "בדו,  ברסלבסקי66.)25

 האתר .19719738צ " נמצא בנ והוא,ומעיין חתום בתים 30בו כש נטוש כפר  הוא, חיאתר ה67.'חי

.רחוקה מהעין ומדרכים ראשיות, מוסתר בבקעה פנימית קטנה
68

בדרך משובשת ' חי' ניתן להגיע ל

י "גם ס, כפי שראינו לעיל. ד דרומהארֶ ּבַ אלשעולה מסיק   צפונה או בדרך עפרמוסאיוצאת מעין ה

) עין( חי על הדרך שמחברת את   עיןמיקומה של, לכן. קדש/מוסאש בסמיכות לעין מזהה את קד

 דרֶ ּבֶ   מקומם של אם כך69.אירֹ ַלַחיד מאפשר לזהות את המקום עם באר ארֶ ּבַ )אלסיק (קדש עם 

בדרום עבר הירדן בסמוך לואדי ,  הראוים במקומים נמצאאתרים וה,ם לא נעלרֹאי ַלַחי באר שלו

 מתחזקת התמיהה שהעלינו רֹאי ַלַחיד ובאר רֶ ּבֶ  של זיהויים עם 70. היא קדש המקראיתמוסא

                                                                                                                                  

 כבר ,יצחק של באחריותו, משני כמחנה ראי לחי באר על. 71: 2003 פרידמן ;151: 1893 בייקון: ראו. י"לס הפסוק

 המסורות של מקורן כי סבר אקסלסון .82:ג"תשנ וקיל אליצור :ואר יצחק של עיקריה וכמחנה אברהם בימי

 .92: 1987 אקסלסון: ראו. ראי לחי באר היא ביצחק שקשורות

 .50–47: 1991,  דורסי;76–74: 1884 טרומבול ;114:א"תשל,  הרן;44:ך"תש, אהרוני: ראו: ראו 65

 גם. 151:ו"תש גליק ;379–377: 1872 פלמר: ראו: ראו .'בארדאל' ול קרא גליק ואילו' בארידאל' למקום קרא פלמר 66

 קריר אינו המדובר הנקיק .קר בערבית מובנן שתיהן ,יהביטו דרכי שתי  את המקום מתושבי לשמוע ניתן כיום

 .לשמו הסיבה זו אין לכןו ,בסביבה הנקיקים משאר יותר

 .216:ז"תשט ברסלבי: ראו 67

 .21.2.96ב במקום ביקורי על מבוססים הנתונים 68

 ,42: אונומסטיקון אוסביוס:ראו .נמצאת בסמוך לפטרה' באר הגר'יתכן כי נתון זה היה לפני אוסביוס כשקבע כי  69

 .18   שורה,Bαραδ' ברד'

 שכבות. שבפסוק ברד את זה באתר לזהות יםמציע ואנ). 194.977 צ"נ (א'ביצ האתר נמצא בארד אל לסיק בסמוך 70

IV–VI שכבות. 'ב קירמית-הקדם יאוליתיתהנ לתקופה שייכות II–III ושכבה מתוארכות אינן I הרוסה נמצאה 

 ציון אין כלל בדרך במקרא כי כך על הצביע לאור מנחם. 1992 לשבליה: ראו. מתוארכת אינה היא וגם מאוד

 םג שמם על לשמור המשיכו אתרים. חרב הוא כי והציון האתר שם מופיע לא דהיינו, חרבות לערים מיוחד

, הגר על הסיפור שסופר בשעה חרבה היתה' ברד'ש למרות כי להניח ניתן. 164–163:ז"תשכ נאור: ראו. בחורבנם

 . שמה נשמר עדיין



 י"קדש וקדש ברנע בס: פרק שלישי

פורי התורהָקֵדש בסי, גד הכהן-דוד בן  

113 

והפך , י" סאל, מעיין קטן ונסתר בדרום עבר הירדן, רֹאי ַלַחי הגיע באר  כיצד.בסוף הדיון הקודם

  ? למקום מחנה הקבע של יצחק

בפסוק חומש בראשית מתאר את מסעו של אברהם דרומה  – בדרום אברהם וישיבת קדש

הפסוק נחלק  .)1:כ' בר(' ויגר בגרר וישב בין קדש ובין שּור ויסע משם אברהם ארצה הנגב': הבא

לגבי סוף הפסוק אין . רוישב ויג, ויסע: לשלוש פסוקיות בהתאם לשלושת הפעלים המופיעים בו

 ואבימלך שרה לסיפור הפתיחה היא זו פסוקית 71.א"לס שייכת' ויגר בגרר'פסוקית חולק על כך ש

 סיפורים לשני א"ס גרסת הוא זה סיפור 72.א"לס יכותובשי ספק אין אשר) 17–2:שם (גרר מלך

 רבקה סיפור והאחר) 20–10:יב שם (מצרים ומלך שרה סיפור האחד ,י"בס הנמצאים דומים

  ).11–6, 1:כו שם (ואבימלך

י מהווה "בס. ניתן לשייך לשני מקורות' ויסע משם אברהם ארצה הנגב': את ראש הפסוק

אל ) 1:שם יח(ודם בֵאלֹני ממרא ית קישור המעבירה את אברהם ממקום מושבו הקיתיאור זה חול

משם ויסע : א" תיאור זה משתלב היטב גם בס73).31:שם כא(מקום מושבו החדש בבאר שבע 

  .הנגב ויגר בגרר אברהם ארצה

שני האתרים המוזכרים בו . י"מתאים לס' ין שורוישב בין קדש וב'חלקו המרכזי של הפסוק 

 וניתן לראות בהזכרתם כאן ,)ב13, ב7:טז, א7:יד שם(י "סיפורי ס לשי פגיאוגרמשולבים ברקע ה

 שּור הרישא "לפסוקית זו אין כל משמעות בס, ועוד 74.הטרמה לסיפורים שיסופרו מאוחר יותר

  75,א"ססיפורי האבות שבמופיעה ב אינה קדשוגם , מקור זהאינה מוזכרת ב

 , גיסא שייכים למקורות שוניםנראה כי קדש ושור מחד גיסא וגרר מאידך, לסיכומו של עניין

 בקצרהלמרות מסקנתנו זו נדון . קדש של או שור של ,גרר של מקומםואין ללמוד מהפסוק על 

 גם כי להוכיח וברצוננו 76,א"לס כולו הפסוק את שייך בייקון שכן לפנינו מונח שהוא כפי בפסוק

  .ניםשו אתרים הם ברנע וקדש קדש זו דעה לפי

  . ר וגררשּו, ארץ הנגב:  מוזכרים בפסוק עוד שלושה אתרים קדשמלבד

 כי הנגב המקראי השתרע מהמורדות הדרומיים של הרי) 37 (כבר ראינו לעיל –ארץ הנגב 

  .חברון ועד בקעת באר שבע ולא חרג דרומה מבקעת באר שבע

                                              

: ראו' שור ובין קדש בין וישב 'במילים א"ס את התחיל, לעורך הפסוק של הראשון חלקו את שייךש ,פרידמן גם 71

 .61: 2003 פרידמן

. בראשית בסיפורי א"בס הנדיר 'ה שם  מופיע 18 פסוקב אמנם .62–61: 2003 פרידמן ;138–136: 1894 בייקון :ראו 72

 18 בפסוק גורסים השבעים תרגום של יד כתבי מספר וכן השומרוני החומש אך, כוכב הערת, 138:שם בייקון: ראו

 .53:ו"תשס רופא: ראו. אלֹהים
 פעמיים מופיעה הברית כריתת. א"וס י"ס: מקורות משני מורכב) 34–22:כא' בר (שבע בבאר הברית סיפור 73

 אברהם העניק אשר ִּכְבׂשֹת ַהּצֹאן שבע לזכר, האחד. שבע באר העיר לשם נימוקים שני וניתנים, )א32, ב27:שם(

על כן קרא  'המשפט). 31, 24–23:שם (ואבימלך אברהם שנשבעו השבועה לזכר והאחר, )א31–28:שם (לאבימלך

 .משותף לשני המקורות) א31:שם(' למקֹום ההּוא באר שבע

האתרים קדש וגרר נושאים את אברהם דרומה מבאר שבע היא . י"יש בהטרמה זו סטייה משטף הסיפור של ס 74

 .י"קום הסיפור התוכף בסמ

 .)14:כ' במ(א רק כתחנה במסלול מסע בני ישראל "קדש מופיעה לראשונה בס 75
 .136: 1894 בייקון: ראו 76
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   .הדלתא במזרח םהמצריי הגבול לביצורי מכוון 'שּור'כי ) 111 (ראינו לעיל – שּור

 המזכירים החיצוניים המקורות ואת המקראיים המקורות את בדקו שונים חוקרים – גרר

 מערבה צפונה, הנגב במערב היה גרר ארץ של מקומה כי הסכימו כולםו, גרר את

.ברנע מקדש
77

  

 גבול ובין, ברנע קדש עם החוקרים זיהו אותה, קדש בין נדד אברהם ,שלפנינו הפסוק לפי

 ןצפואך גרר נמצאת , שור ובין ברנע קדש בין גרר את מציב הפסוק, לכאורה. בגרר וישב 78,מצרים

. ולכן אינה ממוקמת בין קדש ברנע ובין שורברנע מקדש יתמערב
79
   

י של גרר לבין מקומה העולה לכאורה פגיאוגרנאמן ניסה לפתור את הסתירה בין מקומה ה

רצה ויסע משם אברהם א'הוא קבע כי תחילת הפסוק . על ידי הצעת זיהוי חדשה לשּור, מהפסוק

 מזה הוא הסיק כי שּור בפסוקנו אינה 80.מכוונת למסעו של אברהם ממצרים צפונה אל הנגב' הנגב

  אפילואין כל בסיס לפתרונו של נאמןאך . גבול מצרים אלא אתר שמקומו אי שם בנגב מצפון לגרר

 הוא ולכן, מצרימה ירד לא םאברה זה במקורהרי ש, א" שייך לס כולופסוקלפי הדעה הטוענת ש

   .צפונה ממצרים עלה לא

 כי קדש וקדש ברנע הם אתרים  עלינו לקבוע,א"פסוק כולו שייך לסגם לפי הדעה הטוענת שה

י של גרר לבין מקומה העולה פגיאוגר פותרת את הסתירה בין מקומה הרק קביעה זו. שונים

בר הירדן ולא בקדש ברנע שבצפון הפסוק עוסק בקדש אשר בעיש לקבוע כי . לכאורה מהפסוק

, ומשתמש בדרך הראשית העוברת על חוף הים התיכון, ההולך מקדש שבעבר הירדן למצרים. סיני

אכן נמצאת בין קדש שבעבר הירדן , ארץ גרר שבמערב הנגב, לפי מסלול זה. עובר בדרכו בארץ גרר

  . ובין שור הוא גבול מצרים

' בר(' ויגר בגרר וישב בין קדש ובין שּור רהם ארצה הנגבויסע משם אב ':כי הפסוקניתן לסכם 

הטוענת כי הפסוק  הדעה לפי. קדש של מקומה על ממנו ללמוד ואין שונים למקורות שייך) 1:כ

כך . ניתן להביא גם פסוק זה כהוכחה לכך שקדש וקדש ברנע הם אתרים שונים ,א"כולו שייך לס

  .ללית שציירנו עד כהמשתלבת גם קדש שבבראשית בתמונה הככך  וא
  

  י"ס של עולמו מפת. 2א

 סיפור, המלכים מלחמת סיפור י"ס אל הגיע כיצד: תמיהות שתי העלה הקודם ףבסעי הדיון

 ַלַחי באר  אל אותו המקורהכיצד הגיעו ?שסבב בין התושבים שגרו בסמיכות לים המלח מקומי

רשימות  טמונה בתי התמיהות לשתשובה אפשרית? הירדןמעיין קטן ונסתר בדרום עבר , רֹאי

  . י" של סהגנאלוגיות

 תמונה מסודרת של תולדות ות היוצרותגנאלוגיה של רשימות סידרבחומש בראשית נמצאת 

                                              

 או הרירה-בוא בתל  ואחרים אשריעה בתל אותה שזיהו יש. עצמה גרר העיר של מקומה בזיהוי נחלקו החוקרים 77

 גרינץ ;ז"תשט נאור: ה"תשכ ;ד"תשי אהרוני: ראו. גרר ארץ של מיקומה לגבי מחלוקת אין אך, מה'ג בתל

 . ס"תש' י אליצור ;58–59:ם"תש פליקס ;108–111:ט"תשכ

 ..25–26 מפות ,28:ד"שכת אהרוני: ראו 78

 בחיןה נאור גם כי נראה. 9 הערה, 108:ד"תשי אהרוני :ראו. בגרר מהדיון הפסוק את והשמיט בבעיה הבחין אהרוני 79

 . 74:ז"תשט נאור: ראו. 'שור ובין קדש בין וישב 'המילים את ממנו השמיט הוא בפסוק בדונו שכן, בבעיה

 .213: 2ב"תשמ נאמן :ראו 80
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 האחת רשימת אנכית:  משנהסידרה זו נחלקת לשתי סדרות.  עד ירידת בני יעקב למצריםהעולם

היא , )י' בר( 'לוח העמים' ,חרתהא. פטריליניארית אשר יוצרת קו רציף בין אדם ליעקב ובניו

  81.י המקראשנותנת לנו מבט על העמים שהיו ידועים לסופר, פקיתורשימה א

י "רשימה של סה ).י' בר ('לוח העמים'בי המשובצת "לענייננו חשובה רשימת העמים של ס

כ המונה " זאת לעומת הרשימה השמית של ס.מחבר בין ההורים לצאצאיהםה' ילד' בפועל ניכרת

אין רצף ספרותי בין  ו, היא מקוטעתי"ה של סרשימהבצורתה הנוכחית . אבות וצאצאיהם

כ "י שכבר הופיעו בס"מחבר התורה ויתר על נתוני ס קיים שכן אינוהרצף הספרותי . המרכיבי

.כ" רק את הנתונים שלא היו כדוגמתם בס'לוח העמים'וצירף ל
82

 נוכל לשחזר ה זועל בסיס הנח 

 ויהיּו בני: י נמצאת בסוף הפרק הקודם"כותרת הרשימה של ס. י" סאת חלקה הגדול של רשימת

 נֹח ומאלה נפצה כל  שלֹשה אלה בני )וחם הּוא אבי כנען(התבה שם וחם ויפת  נֹח היֹצאים מן

).19–18:ט' בר( 'הארץ
83

 )12–8 (כוש:  שלצאצאיהם. י שבידנו אינו מזכיר את צאצאי יפת"ס 

 לכן יש לשחזר )6 (כ"אגב הזכרת אפונימים אלו בס מופיעים ,י"בס) 19–15 (כנעןו) 14–13 (מצרים

שכן הם סותרים , )כ"ס (7י את בני כוש שבפסוק " לא ניתן לשחזר לס.י את כוש מצרים וכנען"בס

.י"נתונים שכבר קיימים בס
84

 במסופוטמיה ן ממקמות אות)12–8 ( רשימת ערי נמרוד וערי אשור

.בני שם לןאותומשייכות 
85

ּו שנמרוד הופיע ברשימה המקורית כבן ּכַ אשורולוגים רבים הציעו כי  

).ּו(בני ּכּושמופיעים גם כה,  תושבי מסופוטמיה הקדומים'שיםּכַ ' ההם
86

 מחבר התורהנראה כי  

.טעה ובגלל הכתיב הזהה צרף את נמרוד לצאצאי כוש החמי
87

י " לשחזר בסמצאצאי חם ניתן,  לכן

ש ואת נמרוד וצאצאיו יש את ּכַ . 'את מצרים ואת כנעןוחם ילד ': רק משפט שנראה בערך כך

כ "מופיעים אגב הזכרתו בס, י"בס) 29–24 (ארפכשד צאצאיו של). 21(להעביר לרשימת בני שם 

בני הרשימה המלאה של י את "לא נוכל לשחזר לס. י"ולכן נשחזר גם את הולדת ארפכשד בס, )22(

.י"שיש בהם סתירה לכתוב בס) 23–22(כ "שם ובני ארם מס
88

 לשחזר את ים מציעואנמתוך כך  

  :י בצורה הבאה" העמים של סרשימת

 ְׁשלָֹׁשה ֵאֶּלה יט:ט  .ת ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַעןַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיפֶ  נַֹח ַהּיְֹצִאים ִמן  ַוִּיְהיּו ְבֵנייח:ט

  ֶיֶפת ָיַלד ֶאת [� .ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּול � א: י� .ָהָאֶרץ נַֹח ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל ְּבֵני

                                              
, אפריקה: עמים וגזעים רחוקים .210: 1987 וונהם ;663–662: 1974 ווסטרמן: ראו, זו לתעודה נרחבת ביבליוגרפיה 81

 . של סופרי המקראמעבר לאופקםהם היו . הלא נכללו ברשימ, אוסטרליה והאמריקות, רוב אירופה, מזרח אסיה

 .113: 1904דרייבר : ראו

 אליס: ראו. בראשית ומששבח ותגנאלוגיה הרשימות כלל לגבי אליס של מסקנתו זו. 215–214: 1987 וונהם: ראו 82

1969: 1931. 

סימפסון כי בני נח  הציע, שם של בנו היה לא יפת כי עולה 21 שמפסוק ומאחר) 18–15 (כנען בני של הפירוט סמך על 83

 .560: 1952סימפסון : ראו .שם יפת וכנען: י הם"לפי ס

 שהוא) 24 (ארפכשד בן) 25 (עבר בן) 29–28 (יקטן בני הם י"ס לפי ואילו חם בן כוש בני הם ושבא חוילה 7 פסוק לפי 84

  .שם של  בנו כנראה

 .122–120: 1904 דרייבר: ראו 85

 .b408:1994 פרטהיים ;69–68: 1ל"תש ליוור: ראו 86

 .b408:1994 פרטהיים ;69–68: 1ל"תש ליוור ; האשורולוגים לראשוני ביבליוגרפיה ושם, 120: 1904 דרייבר: ראו 87

 ).11 (כוש בני ברשימת הזכירו י"ס ואילו שם של כבנו 22 בפסוק מופיע אשור 88
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 ְלָהִבים ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת תלּוִדים ְוֶא   ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאתיג  ]ְכָנַען ִמְצַרִים ְוֶאת ּוְלָחם ֻיַּלד ֶאת ]...[

 ּוְכַנַען טו  .ַּכְפּתִֹרים ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת  ְוֶאתיד  .ַנְפֻּתִחים

 ַהִחִּוי ְוֶאת  ְוֶאתיז   .ָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי ַהְיבּוִסי ְוֶאת  ְוֶאתטז  .ֵחת ִצידֹן ְּבכֹרֹו ְוֶאת ָיַלד ֶאת

  .ַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנפֹצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני ַהְּצָמִרי ְוֶאת ָהַאְרָוִדי ְוֶאת  ְוֶאתיח  .ַהִּסיִני ַהַעְרִקי ְוֶאת

 ּוְצבִֹים ַעד ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה  ַעָּזה  ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעדיט

 ח � .ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול ְּבֵני ֲאִבי ָּכל] ַאְרַּפְכַׁשד ַּכש ְוֶאת ֶאת[ הּוא ֻיַּלד ַּגם ּוְלֵׁשם כא � .ָלַׁשע

ֵּכן ֵיָאַמר  ַעל' ַצִיד ִלְפֵני ה ָהָיה ִגּבֹר  הּואט  . הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץִנְמרֹד ְוַּכׁש ָיַלד ֶאת

  ִמןיא  . ַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָערי  .'ִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני הְּכ 

ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין   ְוֶאתיב  .ָּכַלח ְרחֹבֹת ִעיר ְוֶאת ִניְנֵוה ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן ֶאת

 ּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני כה  .ֵעֶבר ָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת  ְוַאְרַּפְכַׁשד ָיַלד ֶאתכד � .ַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלהּכָ 

 ַאְלמֹוָדד ְוֶאת  ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאתכו   . ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן ָבִנים

 עֹוָבל ְוֶאת  ְוֶאתכח  .ִּדְקָלה אּוָזל ְוֶאת ֲהדֹוָרם ְוֶאת  ְוֶאתכז  .ָיַרח ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת תָׁשֶלף ְוֶא 

 ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ל  .ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן יֹוָבב ָּכל ֲחִויָלה ְוֶאת אֹוִפר ְוֶאת  ְוֶאתכט  .ְׁשָבא ֲאִביָמֵאל ְוֶאת

  .םִמֵּמָׁשא ּבֲֹאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקדֶ 

המהווה את השלד לפרק , כ" התייחסו לפרק הקנוני או לס'לוח העמים'הדיונים במהותו של 

י "הרשימה של ס. י"גם למהותה של רשימת העמים של ס, למעשה, הדיונים הללו מכוונים .כולו

,  אב קדמון-ות אלו זכו באפונים וקבוצ, שבטים ומקומות אשר הסופרים הכירו,  עמיםמייצגת

 כל את להציג אפשרה זו סכמטית הצגה. הקבוצה כולה ונחשב כאביה הביולוגימייצג את ה

   89.אחד משפחה עץ של כענפיו עולם באי כל את ואיתם האפונימים

 שהקשרים המשפחתיים כביכול שברשימה מהו הסדר, אם הרשימה אינה גנאלוגיה אמיתית

י פגיאוגרעמים ושבטים שחיו באותו איזור : יתפגיאוגר דרייבר קבע כי הכתיבה היא ? לפיונקבעו

.זכו באב קדמון משותף
90

ים אך ישנם יאמין כי הרשימה ביסודה מצביעה על קשרים גנטץ הרינְ  גְ 

  אלכסנדר סבר כי יחסי המשפחה משקפים בריתות ויחסי 91.יפגיאוגרמסודרים בסדר פרטים ה

.בן-יחסי אחווה ויחסי אב: שהרי בריתות יצרו יחסים מעין משפחתיים בין בעלי הברית. חסות
92
 

 מתייחס המשפחה עץ על המרחק כי העריךי ופגיאוגריחד עם זאת הוא לא ביטל את הנימוק ה

 הגנאלוגי המרחק גם קטן כך יתפגיאוגר יותר קרובים היו שהעמים ככל: אמיתי יפגיאוגר למרחק

.שביניהם
93

 זאת עם יחד. כולה לרשימה משותף מנחה קו למצוא ניתן לא כי טען )Sarna (הסרנ 

.כנען ארץ הוא יפגיאוגר מרכז יש לרשימה כי טען הוא
94

  

 העמים רשימתואכן  .הרשימה סדר בקביעת יהפגיאוגרה של מקומה על עמדו החוקרים רוב

–10(נחלות נמרוד ואשור מוגדרות על ידי שמות ערים : יהפגיאוגר ל מתאפיינת בזיקתהי" סשל

                                              
 השוואה זו מצוטטת על ידי .)שם (תופעה זהה אצל היווניםדרייבר מציין . 189–187: 1910סקינר  ;112:שם:  ראו89

 .68: 1989 סרנה ;הערת כוכב, 190: 1910 סקינר: ראו. חוקרים אחרים

 .113: 1904דרייבר : ראו 90
 .53:ט"גרינץ תשכ:  ראו91

 .116: 2000 הרטלי ;980: 1992 אלכסדר: ראו. הרטלי ון'ג גם תמך זו בדעה 92

 .ב980: 1992 אלכסדר: ראו 93

 .69–68: 1989 סרנה: ראו 94
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כנען זוכה בסימון ,  והעיקר;)30(ים פגיאוגר גם מקום מושבם של בני יקטן ניתן במונחים ;)12

.)19 (ה ולשעעז, צידון: משורטט כמשולש שקודקודיו הםי "בס כנען גבול. גבולו
95

מקובל לשרטט  

.ארבעת כיווניהרץ בציון אתחומיה של 
96

שרטוט התחום כמשולש  הסטייה מהמתכונת המקובלת ו

.ם ויפת בצפון מערבחם בדרו, ֵשם בצפון מזרח: להתאימו לשלושת בני נח, כנראה, בא
97
 סיּולִ נֶ קוְר  

)Cornelius(מרכזה של כל .  מפות בעולם העתיק יצגו אידיאולוגיהכי, בשורה של דוגמאות,  הוכיח

 98. מקודש אזורינותו או שצייןיאת מרכז התענ, רטט המפה מקום מושבו של משמפה ציין את

  99.ארץ כנעןבמרכז מפת עולמו את  י הציב"יוצא מזה שס

 ,)ַהַעְרִקי(ַעְרַקת , ֵחת, ִצידֹן . חלוקת העולם כנען ושל שלמטעהשרטוט המשולש יוצר מצג 
 והם ממוקמים צפונה )18–15(כולם בני כנען , )ַהֲחָמִתי( וֲחָמת )ַהְּצָמִרי(ֻצֻמר , )הַאְרָוִדי(ַאְרָוד 

 בני יקטן נמצאים ברשימת בני שם ואמורים ; כלומר מחוץ למשולש המציין את גבול כנען100,צורל

בחצי האי  ממוקמים, שזהותם מוכרת, ם שברשימת יקטן העמי אך, לארץ כנעןלהיות מצפון מזרח

.מיועד לבני חם בתחום שלכאורה ,ערב
101

מציין את אי כנען ובני יקטן מוכיחים כי המשולש הצאצ 

 הוסיף , לידיוהי השתמש במפה מילולית שהגיע"בעל ס.  מרכיב מקורי במפת העולםארץ כנען אינו

  102.כטבור העולםו  כמרכז המפהובכך קבע את ארץ ישראל, לה את המשולש המציין את ארץ כנען

, דרך זו מתבססת על ההנחה כי במרכז המפה. ישנה דרך אחרת להגדיר את מרכז המפה

הגבוהות ביותר וככל שמתרחקים תהינה רמות הדיוק והפירוט ,  הרשימהבעל מושבו של מקום

 הדגימו תפיסה זו בבדיקה מדוקדקת של מערכת ליסובסקינאמן ו. אלו רמות צטמצמומנקודה זו י

.נחלות השבטים
103

יורדות , ככל שנחלת השבט רחוקה יותר.  נחלת יהודה ניתנת בפירוט ודיוק רב

  להוסיף לרשימת העמיםי עלינו"ישם בדיקה זו על מפת עולמו של סיכדי ל. רמות הפירוט והדיוק

  .י" אך שייכים לס'לוח העמים'י גם עמים שלא הוזכרו ב"של ס

שכן  )י' בר ('לוח העמים'דרייבר הצביע על כך שהעמים הקרובים יותר לישראל לא נכללו ב

                                              

 .א985: 1992אלכסנדר : ראו 95

 .20–15:מז' יח ;12–1:לד' במ: ראו 96

. העולם רוחות ארבע ירשושי בנים ארבעה מנח להעמיד ה"הקב שביקש': הסבר לה ומצא זו סטייה על עמד המדרש 97

 לבראשית הגדול מדרש: ראו. 'בארץ עמנו חולק יהיה שלא כדי, רביעי בן יוליד שלא כדי אבא את אסרס: חם אמר

 .כה:ט
98
 .223: 1998 קורנליוס : ראו 

 .68: 1989 סרנה: ראו 99

 .47:ג"תשנ וקיל אליצור ;15 מפה, 21:ד"תשכ אהרוני: ראו 100

יקטן אלמֹודד שלף חצרמות ירח הדֹורם אּוזל דקלה : והערכים ;ה"תשכ ליונשטאם ;131–130: 1904דרייבר : ראו 101

 .יםיקראמ ולקסיקונים באנציקלופדיותעֹובל אבימאל שבא אֹופר חוילה יֹובב  
) ט–יובלים ח(לתיאור חלוקת העולם בין בני נח . ספר היובלים שינוי מרכז המפה בדרך דומה נעשה על ידי מחבר 102

המפה תיארה את העולם כדיסק שטוח . תה ידועה היטב בעולם ההלניסטייהשתמש המחבר במפה יוונית שהי

מחבר ספר היובלים שינה את קו מרכז העולם . היה בעיר דלפי שביוון, הוא מרכז העולם, מרכז הדיסק. מוקף בים

 .281–277:א" ורמן תשס;1999אלכסנדר : ראו.  קבע את העיר כטבור העולםךוכ,  בירושליםותיארו כעובר

 .ו"תשס ליסובסקינאמן ו: ראו 103
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.הם זכו ברשימות נפרדות
104

  גם אתכלול בהי יש ל" לכן כשמשרטטים את מפת העולם של ס

)6–1:כה' בר(ורה אברהם וקט בני רשימת
105

בני . י" לסיםהשייכואת החלקים מרשימת בני עשו  

י רציף בין פגיאוגר יוצרים קשר  הםבכךו , במדבר מהפרת ועד דרום חצי האי ערבקטורה פזורים

.השטח של נמרוד ואשור לבין בני יקטן
106

ושל ) 28:י( קשר זה מתבטא בשיוכם של שבא לבני יקטן 

  ).3:כה(ולבני קטורה מאידך גיסא , מחד גיסא) ארפכשד(לנמרוד ) 11:י(אשור 

.ישנן כפילויות) לו' בר(ברשימת בני עשו 
107

 חוזרים ומופיעים 5–2 כל הנתונים שבפסוקים 

 ואילו הרשימה )5(' לֹו בארץ כנען אשר ֻילדּו'הרשימה הראשונה מדברת בבני עשו . 14, 10בפסוקים 

שמות נשי עשו המנויות בפרק זה שונות משמות ). 9(בהר שעיר השניה עוסקת בתולדות עשו 

אילֹן החתי  בשמת בתשונה מזה של ) 2:לו(אילֹון החתי   עדה בת שמה הפרטי של:כ"נשותיו בס

 יהּודית בת לבין) 2:לו(צבעֹון הִחוי  ענה בת  אהליבמה בת מרכיבי שמה של אין כל קשר בין;)34:כו(

ישמעאל אחֹות נביֹות  מחלת בתאינה ) 3:לו(ישמעאל אחֹות נביֹות  בשמת בתו ;)34:כו(בארי החתי 

.כ"ים מוכיחים כי בפרק לו ישנם נתונים שאינם מקולמוסו של סשמות הנש. )9:כח(
108

 הרשימה 

.כ" ס שלרשימת העמיםיה בנויה כיי ואילו השנ" העמים של סרשימתל הראשונה דומה במבנַה 
109

 

לרשימת בני ). 5–2:לו( הסדרה הראשונה של בני עשו  י את" של סהרשימיש לצרף ל, נולדעת, לכן

).43–31:לו( גם רשימת מלכי אדום ואלופיו י שייכת"עשו של ס
110

  

 מראה עדיפות ברורה לבני , גם את בני קטורה ובני עשותכוללי ה" של סמפת עולמובדיקת 

. צאצאי מצרים וכנען, עד נכדיו, העומק הגנאלוגי של חם מגיע רק לשלושה דורות. שם על בני חם

:זוכה שם לריבעים וחימשים לעומתו
111

קטורה  ;יקטן בני, יקטן, עבר, ארפכשד ;אשור, נמרֹד, ּכש 

;בני עשו, עשו, יצחק,  אברהם;בני דדן, דדן, יקשן, )אברהם(
112

 ומלכי אדום מוצגים כמערכת בת 

                                              

 .113: 1904דרייבר : ראו 104

  .כ"ס של אחד מאפיין ולּו בפסוקים אין 105

 אפעל ;240: 1904 דרייבר: ראו, הקטורת בסחר כעוסקים זיהוים ועל, הקטור בני של יתגיאוגרפה תפרוסתם על 106

 על. 1958 גורדון: ראו, הבשמים בסחר מעורב היה אברהם גם כי אפשרות על. 81–80:ג"תשנ וקיל אליצור ;ו"תשל

 את דחה תומפסון. 186–172:  1974 תומפסון: ראו, שלה ההיסטוריות דחיית ועל זו תיאוריה של פיתוחה המשך

 .זה בסחר הספרותי אברהם של מעורבותו את דחה לא אך הבשמים בסחר עסק ההיסטורי אברהם כי האפשרות

 .441: 1971 וייפרט: ראו 107

 .313: 1904דרייבר : ראו 108

 עם פעמיםול מקשר פועל ללא כלל בדרך הצאצאים שמות את מונה כ"ס ואילו' ילד 'בפועל להשתמש מרבה י"ס 109

 בארי החתי יהּודית בת, אילֹן החתי בשמת בת את כ"ס של הרשימה כללה במקורה כי להניח יש. 'היה  'הפועל

 .עשו של כנשותיו ישמעאל אחֹות נביֹות את מחלת בתו

 .92: 2003 פרידמן ;313: 1904דרייבר : ראו 110

 .a408:1994 פרטהיים: ראו 111

בני , דדן, יקשן, אברהם, עבר ,ארפכשד ,שם :דורות שבעה של גנאלוגי עומק לשם נותנת לעבר אברהם של ייחוסו 112

. דורות תשעה של מערכת לנו הרי) 26:יא, 25:י (י"מס לנו שמוכרים ותרח פלג את גם זו לרשימה נוסיף אם. דדן

 .עשו לבני שם בין הגנאלוגי המרחק לגבי גם עולים זהים נתונים
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.שמונה דורות
113

 השתמש י"ס המפה שי שלפגיאוגר רמת הפירוט של בני שם מורה כי מרכזה ה

, בתוך נחלה זו שייכת רמת הפירוט הגבוהה ביותר לדרום.  לא הייתה ארץ כנען אלא נחלת שם,בה

אך רק עשו הוא אדום זכה לפירוט שמות שליטיו ושמות אמהות העם בנוסף . לבני עשו ובני יקטן

 י"א מרכז המפה שסירמת הפירוט הגבוהה של עשו מלמדת כי אדום ה. לפירוט הצאצאים

  . ישב באדוםט המפהמשרט,  הרשימהבעללאור כל זאת ברור כי . השתמש בה

עומד בבסיס חלוקת י הפגיאוגרשרת להבין את העיקרון ה הרשימה באדום מאפבעלהצבת 

בני שם ובהם גם . הקו המפריד בין בני שם לבני חם הוא הבקע הסורי אפריקאי. העולם בין בני נח

פת לא ניתן לשחזר את רשימת בני י. צאצאי אברהם ממוקמים ממזרח לקו זה ובני חם ממערבו

כיסתה את איי הים התיכון ואת השטח , כנראה, כ היא" אך אם היא דומה לרשימה של ס,י"של ס

  .הסורי אפריקאי דהיינו מצפון לסוריהשמצפון לבקע 

 יהיה ברור עוד יותר אם נצרף למפה ,י"עומד בבסיס מפת סי הפגיאוגר-קשר הגנאלוגיה

הדברים אמורים  .י"ם בסיפור שמספר ס אך מופיעיותגנאלוגינתונים שאינם מופיעים ברשימות 

 התאמה תיחד עם נתונים אלו מתקבל). 38–30:יט(מואב ועמון :  לוט וצאצאיו ישמעאל ולגבילגבי

 מתקייהתאמה זו ). יעקב(ת אל ישראל גנאלוגילבין קירבתם ה, י של בני שםפגיאוגרבין מיקומם ה

לפניו נמצא אדום הוא . מה מזרחהכשפניו קד,  משרטט הרשימה עמד במערב אדוםרק בהנחה כי

. מאביו, דודו של יעקב, ישמעאל נמצא ,במדבריות ערב, מימינו. ישראל/אחיו תאומו של יעקב, עשו

. לגשויצאצאי הסב אברהם מפ,  בני הדודיםממזרח לאדום ולישמעאל נמצאים בני קטורה שהם

.אחי אברהם, הרןשהם נכדיו של , לאדום נמצאים מואב ועמון בני לוט) מצפון(משמאל 
114

 מואב 

מצפון לעמון ועד דרום . ית לאדום ולמשרטט המפהפגיאוגרבנה של הבת הבכורה קרוב יותר 

ית פגיאוגרה אשתו קרובים ּכָ לְ  מִמ  נחורצאצאי. בני נחור, תורכיה נמצאים שאר קרובי אברהם

נמצאים , המשפחה הקרובים למעגל בני חוץמ. ו ראומה נמצאים בצפוןלגשילבני לוט ואילו בניו מפ

האח הצעיר ,  ואילו בני עבר. ובני ארפכשדַּכשלבני לוט נמצאים בני ) מצפון(משמאל . שאר בני שם

נמצאים ) במערב(מאחרי המחבר . כשהם חופפים בשטחם את שטח בני קטורה, נמצאים במזרח

מרכזה של . הצעיר בבני נח, חם נמצאים בני יפת שם ולבני מצפון לבני, בני חם והרחק משמאל

 לה את שירטוט גבול כנען כמשולש שבא י הוסיף" סבעל אך,  הוא מערב אדוםמפה מילולית זו

  . מרכז המפה הוא ארץ כנען כי לגבי דידוהראותל

עלה את ה) ב11:כה, 62:כד, 14: טזשם(י רֹאי ַח לַ  ובבאר) 9–1:יד' בר( םמלכיההדיון במלחמת 

  בדרום ירדןים קטנים אתריה המשתקפת בהם היא שלפגיאוגר סיפורים שההשאלה כיצד הגיעו

אדום מאפשרת ב  העמיםבעל רשימתהצבת . י" סלידי בעל , לאזור ים המלחךסיפור מקומי ששייו

אם  . ַלַחי רִֹאי באר מלחמת המלכים ואת סיפורי גם אתקבוצה של מספרי סיפוריםאותה לשייך ל

ה יש למקם את מרכז פעילותה באזור קבוצמת העמים וסיפורי באר ַלַחי רִֹאי שייכים לאותה רשי

 נקודת המבט הבאה לידי הוא בעלאזור זה הנמצא במערב אדום ב  היושברק. קדש/ואדי מוסא

 כך שהוא מכיר את המקום ויכול לכלול אותו  סמוך לבאר ַלַחי רִֹאינמצאו, ביטוי ברשימת העמים

                                              

. זמנית בו לשלוט שיכלו מקומיים מלכים מייצגת אוהי שושלתית רשימה אינה המלכים רשימת כי הראה ברטלט 113

 של כרונולוגי רצף של הרושם את יוצר זה מצג. הרשימה מחבר הציג אותו המצג חשוב לענייננו. 1965 ברטלט: ראו

 .מלכים שמונה

 .93: 1969 אליס ;224–223: 1904 דרייבר: ראו 114
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י והוא ערך בהם שינויים כדי להתאימם "סיפוריו של המספר שישב בקדש הגיעו לבעל ס .בסיפוריו

ולרשימת ) 24–12:שם יד( הוא השתמש כבסיס לסיפור גבורת אברם םמלכיהבמלחמת . פרולִס 

,  תובנה זו.ו כי ארץ כנען היא מרכז העולםאמונת את ציגהעמים הוא הוסיף את גבול כנען ובכך ה

  .י"מקורותיו של סמחייבת אותנו לדון ב ,י מוצאם בקדש"רים לנו מסשסיפורים המוכ
  

   הסיפורים מאדוםיבעקבות מספר. 3א

י "אף שהבחינה באופן עקרוני בין ס, )Wellhausen (ןזֶ אּוולהַ של וֶ ' תורת התעודות החדשה'

.ניהם באופן מלא ובצורה משכנעת להפריד ביתמיד הצליחה לא ,א"לס
115

תגר חוקרים  הדבר א

  ארבעה קווי סיפור נפרדים)Smend (דנְ ֶמ  הגדיר ְס 1912ב .שונים להציע הצעות חלוקה מפורטות

.P-ו J1 ,J2 ,E  אותםסימןו ,בתורה
116

ה  קיבלו את החלוק)Fohrer (רהרֶ  ופֹו)Eissfeldt ( דטלְ פֶ אייְס  

החליף  דטלְ פֶ אייְס בנוסף לכך . )J(י " ס– J2ולכנות את , ד אך הציעו לפשט את הסימניםנְ ֶמ שהציע ְס 

 מקור 'דהיינו, N כ זהסימן מקור רהרֶ פֹו. )Lay Source(' עממי מקור 'לאמור L בJ1את הסיגלום 

,)Nomadic Source(' נוודי
117

 ייחד והוא, באדום נכתב זה מקור כי טען )Pfeiffer (רייפֶ פַ ְּפ  ואילו 

).South/Seir Source(' שעיר/דרום מקור 'לאמור, S הסיגלום את לו
118

 מקור אינו S לדעתו 

.ה לשבטי הדרום ולדתםאיב ומביע הצפון שבטי את מכיר אינו הוא שכן, ישראלי
119

 Sלמקור  

:קטעיםיוחסו שישה 
120

, )13–5:יג(התיישבות לוט בסדום ) י לסירוגין' בר(י " העמים של סרשימת 

ורשימת ) 4–1:כה(בני קטורה , )26–1:יט(חרבן סדום , )24–1:יד( והצלת לוט המלכיםמלחמת 

 של סיפורים אלו הוא באזור ים המלח אך וצאםשמטען  רייפֶ פַ ּפְ ). 43–31:לו ( ואלופיומלכי אדום

,  ואלופיוהיא רשימת מלכי אדום, לדעתו, שיאה של ספרות זו. הם נאספו וצורפו יחדיו באדום

.םשהיא שריד אמיתי לאנאלים של אדו
121

 ניסה לא אך באדום הפרקים כותב את מיקם רייפֶ פַ ּפְ  

.התורה אל אלו אדומיות רשימות הגיעו כיצד להסביר
122

   

בעקבות מאמריהם של פון ַראד ונֹות נזנחו הניסיונות לחפש את המקורות הספרותיים שקדמו 

 ,כפי שראינו בסעיף הקודם.  המסורותי ועמדו בבסיסו ואת מקומם תפשה כידוע שיטת חקר"לס

. י"הסיפורים שמוצאם בקדש מחייבים להחזיר לשולחן הדיונים את העיסוק במקורותיו של ס

 לעיל ושהגדרנום, )ב11:כה, 62:כד, 14:טז (רֹאי יַח לַ מזכירים את באר שלושת הפסוקים ה

 כמו כל יתר החוקרים ,ְּפַפייֶפראין פלא בדבר שכן . Sב נכללו לא בקדש שמוצאם כקטעים

 זאת לעומת רֹאי יַח לַ באר . רק קטעים שמוצאם אינו ישראלי S יש לכלול בסבר כי, והפרשנים

                                              

 .55–10: 2007 בדן: ראו 115

 .30–16: 1912 סמנד: ראו, שונים מקורות לשני J חלוקת על 116

: 1998 ניקולסון: ראו בנושא להרחבה. 179–174: 1969 והררפ' ורג'ג ;199–194, 170–169: 1965 אייספלדט: ראו 117

43–45. 

 .167–159: 1948 ;1930 ּפפייפר: ראו 118

 .166, 160: 1948 ;72–71: 1930 ּפפייפר: ראו 119

 .160: 1948 ּפפייפר: ראו 120

 .167–166, 162–161: 1948 ;72: 1930 ּפפייפר: ראו 121

 S את הכיר יחזקאל הנביא. הגלות בזמן אדום לספרות התוודעו הישראלים כי ּפפייפר טען המוקדם במאמרו 122

 .בספרו הזכירה לא שכן זו מדעה נסוג ּפפייפר כי נראה. 72: 1930 ּפפייפר: ראו. הספר את קרא בודאי השני וישעיה
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 בסיפור, )טז' בר (הגר גירוש בסיפור. בספק מוטל אינו הישראלי שמוצאם בסיפורים מוזכרת

 הישראלי הנושא) ב11:כה (יצחק של מושבו מקום ובהזכרת) 67–62:כד (ורבקה יצחק של פגישתם

נקודה זו מביאה את הדיון היישר אל לב  .רֹאי ַלַחיבאר  וזכרתמ בו עיסוק ואגב העיקר הוא

 במקורה הדילמה .)Tudor (רדֹוּויט שניסח )Empirical Dilemma ('פיריסטיתְמ הֶא  דילמה'ה

, קבוצה לקחת מנת על': שהיא הקבצה לכל נכונה היא אך, סרטים של סוגות בהגדרת עוסקת

. הקבוצה מרכיבי את לבודד תחילה צריך, שייםהרא מאפייניַה  של רשימה ולעשות אותה לנתח

 מתוך רק לגלות שאפשר 'ראשיים מאפיינים 'בסיס על רק לבודד ניתן האלו המרכיבים אתש אלא

  123'םבידוד לאחר םעצמ מרכיביםה

 אינה שבמקורה ספרות. א : הם, ְּפַפייֶפר שהגדירם כפי, S של הראשיים המאפיינים שני

 על חולקים אך רְּפַפייפֶ  של השני המאפיין את מקבלים אנו. באדום הספרות וצאמ. ב יתישראל

 לספרות שייכים Sל שייך שְּפַפייֶפר הקטעים ששת כל לדעתנו. הראשון המאפיין של הגדרתו

ורשימת ) 4–1:כה( בני קטורה  יחד עם רשימת)י לסירוגין' בר(י "רשימת העמים של ס: הישראלית

ך בה בעת א, ת את העולם מנקודת מבטו של היושב בקדשו מתאר)43–31:לו(מלכי אדום ואלופיו 

 הם חלק בלתי נפרד שלולכן ) 119:לעיל(לתיאור הקשרים המשפחתיים של יעקב  הבסיס הן

  .הספרות הישראלית

מלחמת המלכים והצלת לוט סיפור , )13–5:יג(התיישבות לוט בסדום סיפור  בדומה לכך גם

מחזור סיפורי חלק מ שייכים לספרות הישראלית בהיותם )26–1:יט(חרבן סדום סיפור ו )24–1:יד(

.בזיקה לשלושת הסיפורים הללו מחזקת את שייכותם לספרות זו  אברהםהופעתו של .לוט
124

 לכן 

 לספרות שייכים הם זאת ולמרות באדום נוצרו Sל שייך שְּפַפייֶפריש לקבוע כי כל ששת הקטעים 

  .הישראלית

 יצחק של פגישתם סיפור, )טז' בר (הגר גירוש סיפורקטעים אלו יש להוסיף את שישה ל

באר הללו זיקה חזקה ל ת האירועיםשלושל .)ב11:כה (יצחק של מושבו ומקום) 67–62:כד (ורבקה

 חי הסמוכה לואדיאלעם עין  יש לזהות את באר ַלַחי רִֹאי, )112:לעיל(כפי שכבר הזכרנו . ַלַחי רִֹאי

קטן וזניח זה הנמצא  להניח כי סופר שישב ביהודה יכול היה לדעת על מעין קשה. קדש/מוסא

. מספר סיפורים שישב באזור קדש יכול היה לכלול בסיפורו את באר ַלַחי רִֹאירק . בדרום אדום

ראשית בשני מאחר שהגר היא הדמות הראשית באחד מסיפורי באר ַלַחי רִֹאי ויצחק הוא הדמות ה

עד . צאם בקדשהסיפורים האחרים יש לראות גם בשלושת הקטעים הללו סיפורים ישראליים שמו

לגבי שלושה מהם .  קטעים השייכים לספרות הישראלית ומוצאם באדוםתשעהכה מנינו 

  .  שבאדוםקדשאזור מוצאם בניתן לדייק עוד יותר ולקבוע ש, המזכירים את באר ַלַחי רִֹאי

                                              

 To take a genre as the':בסרטים עסק שכאמור' האמפריסטית הדילמה 'של המקורי הניסוח להלן 123

'western', analyze it, and list its principal characteristics, is to beg the question that we 

must first isolate the body of films which are 'westerns'. But they can only be isolated on 

the basis of the 'principal characteristics' which can only be discovered from the films 

themselves after they have been isolated'. 5: 2003 טיודור: ראו. 

 ;)12–8:שם(וחלוקת שטחי המרעה ביניהם ) א7:יג' בר(לוט התיישב בסדום בעקבות הריב בין רועיו לרועי אברם  124

להביא חרבן על ' וכוונת ה, )אילך ו14:שם יד(בסיפור מלחמת המלכים והצלת לוט היה זה אברם שהציל את לוט 

 ). 32–20:שם יח(סדום היא הרקע לניסיונו של אברהם להציל את העיר  
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סיפור ברכת :  שלושה סיפורים נוספיםקדשבסיפורי האבות שמוצאם יש לשייך ל, נולדעת 

  .וסיפור קבורת יעקב סיפור מפגש יעקב ועשו במעבר יבוק,  לבניויצחק

 שני – )17:לג–4:שם לב(וסיפור מפגש יעקב ועשו  )45–1:כז' בר (סיפור ברכת יצחק לבניו

יקרבּו ימי אבל אבי ': רק על רקע מחשבתו של עשו. קשר ספרותי חזקהסיפורים קשורים ביניהם ב

את הכנותיו להקריב חצי , )א8:לב(ן את פחדו של יעקב ניתן להבי, )ב41 ('יעקֹב אחי ואהרגה את

ואת ) 21–14:לב(את המנחה שהוא שלח לעשו , )9–ב8:לב(ממחנהו כדי להציל את החצי הנותר 

.התרפסותו לפני אחיו
125

ויְשטֹם עשו ': נו את הסיבה לאיבתו של עשוהמַספר אינו מסתיר מאת 

,י" מאחר שסיפור המפגש במעבר יבוק שייך לס).א41:כז(' הברכה אשר ברכֹו אביו יעקֹב על את
126
 

) ב27, ב20:כז ( ברכת יצחקבסיפור' הופעת שם ה. יש לשייך לספר זה גם את סיפור ברכת יצחק

  .י"מחזקת את זיהוי שני הסיפורים כשייכים לס

למרות זאת ). 1:כו' בר(גרר גור בי כי יצחק עבר ל"לפני סיפור ברכת יצחק לבניו מספר לנו ס

 י של סיפור ברכת יצחק לבניו ושלפגיאוגראנו מבקשים לטעון כי באר ַלַחי רִֹאי נמצאת ברקע ה

.סיפור מפגש יעקב ועשו
127

 128.מכל המקומות שיצחק שכן בהם רק הר שעיר היה מקום ציד 

במצוקי אבן החול שסמוכים לו ממערב ובמישורי ספר המדבר שצמודים לו , בשטח יער שעיר

שפנים , דרבנים, חזירים, צבאים, ראמים, חמוריםי, איילים, יעלים:  למצואממזרח ניתן היה

ניתן היה לשלוח אדם לציד ולצפות לאוכל שיהיה מוכן לארוחה  רק באזור זה 129.וארנבים

חיפזון . על היות הציד זמין מעיד גם החיפזון בפעולותיהם של רבקה ויעקב). 4–3:שם כז(הקרובה 

יעקב   בהמשך הסיפור).14:כז(' וילך ויקח ויבא ותעש': זה ניכר בסדרה של ארבעה פעלים רצופים

אבל אין ) 34:כז(עשו התחנן לקבל ברכה גם הוא . יח לקבל את הברכה שהייתה מיועדת לעשוהצל

הנה משמני הארץ יהיה ':  יצחק העניק לו נחלהעשו את  כדי לפייס).37( בפי יצחק ברכה נוספת

 מידי יא ליעקב שההיש לשים לב להבדל בין הנחלה הממשית שנתנה לעשו לבין הברכ). 39(' מושבך

.)28('  הארץויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני': שמים
130
היכן היא אותה נחלה שניתנה לדעת  

                                              

 מחוות הם, )ב3:לג (פעמים שבע ארצה וההשתחוויה) 15–13, 8, 5:לג, 21, 19:לב (עבדך – אדוִני בלשון השימוש 125

 לרגלי': עמרנהאל במכתבי הווסלים למכתבי בפתיחה מופיעות שהן כפי) יעקב (ווסל) עשו (אדון ליחסי יניותאופי

, )74 (119, )68 (116, )60 (113, )50 (111, )45 (109:ה"תשס רייני-כוכבי: ראו. 'נפלתי פעמים ושבע פעמים שבע אדוני

 .הרבה ועוד) 78 (122, )75 (120

 .י" מנינו את הנימוקים לשיוך הסיפור לס)23–22, לעיל(במסגרת הדיון במיקומם של שעיר והר שעיר  126

 רִֹאי ַלַחי באר את הפך שיצחק לאחר נעשה הוא אם הגיון כל נוגד) 1:כו' בר (בגרר לישיבה רעב בזמן יצחק מעבר 127

 נראה לכן. קדש עין/מוסא עין השופע המעין נמצא רִֹאי ַלַחי לבאר בסמוך שהרי, )ב11:כה (הקבוע מושבו למקום

 .י"בס שהיו כפי האירועים סדר על שומר אינו הבתור האירועים סדר זה במקרה כי

  .56–55: 1989 ברטלט ;74:1984, כוכבי: ראו 128

 בעלי של התפוצה לנתוני בהתאם בעבר החי שחזור ועל, זה באזור היום שנמצאים החיים בעלי על מבוסס המידע 129

 הרלן ;2008 ;2006 פז: ראו. הרלן של ממאמרה תוספות עם פז עוזי של בספריו נמצאתה' יט-ה המאה בסוף החיים

1982 :77. 

  .84 הערה, 22:לעיל: ראו. 'ה את מכיר שאינו לעשו מיועדת הברכה שכן זה בפסוק מוזכר האלהים 130
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' דב(' הר שעיר יֻרשה לעשו נתתי את כי': ד" בס רקת בשמהמוזכרנחלה זו  131?המָספר לעשו

).5:ב
132

באר ב יצחק של הקבע מחנה הוא האירוע מתרחש בו המקום הרי שעיר היא הנחלה אם 

מחנה הקבע של יעקב אינו מגיע יותר ל, ו לעשהוענקה  ובשעיררֹאי יַח שליטה בבאר לַ ה .רֹאי יחַ לַ 

  133. וברבות הימים נשתכח מקומופורי האבותי חוזר להופיע בסאינו, אתר ה,אביו

  : תמיהותשתי מעורר  מפגש יעקב ועשוסיפור 

 ומדוע, מדוע לא עשה זאת).  14:לב(אם אכן התכוון יעקב לנוע עם כל מחנהו להר שעיר . א

  ?)17:לג(ופנה לכיוון סוכות 

 ומדוע 134?עם עשולשם מה הקשר ,  לא התכוון ללכת להר שעיר כללאם יעקבלעומת זאת . ב

  ?לספר לו על הכוונה ללכת לכאורה להר שעיר

 לפי .רֹאיבאר לחי היה ב כי מחנה הקבע של יצחק  למי שכבר סיפר הגיונית רק נראיתהפרשה

דיין בבאר לחי מחנהו של יצחק אביו נמצא עש יעקב סבר ניח כייש לה, י"התפתחות הסיפור בס

נמצא ה לפייס את עשו  עליו תחילה היה,אם יעקב רצה לבקר את יצחק, לכן. רואי אשר בהר שעיר

נתון זה . כי יצחק כבר לא נמצא בבאר לחי רואי,  בפגישתם התברר ליעקב,מן הסתם. בשטח זה

ויעקב : שעירהלדרכו וישב ביום ההוא עשו  ':כיוון המסעאינו מופיע בסיפור אך מסתבר משינוי 

ואל התחנות הבאות , הפניה לסוכות הובילה את יעקב אל ממערב לירדן). א17–16:לג(' ֻסכֹתהנסע  

   ).21:לה(ומגדל עדר ) לד' בר(שכם : י"בסיפור של ס

.י רֹאיחַ סיפורי יצחק היה בבאר לַ סבר כי מקור ) Axelsson(כבר ֶאקֶסלסֹון 
135

מיקום המחנה  

אך לא רק יצחק .  מוסיף ומחזק את קביעתו של ֶאקֶסלסֹוןרֹאי יחַ באר לַ שבו ניתנו ברכות יצחק ב

 שרי מפני רחהב הגר). 14–ב6:טז' בר(אברם הוא גיבור נסתר בסיפור בריחת הגר . קשור לאתר זה

  היה זהמן הסתם. י רֹאיַח באר לַ מ רב לא במרחק אברהם מאהל את ממקם הזה תוןנהו, גברתה

הנה בין לבאר באר ַלַחי רֹאי ] אברם[על כן קרא ': לפי המספר נתן למעיין את שמו אברם אשר

כלומר על הדרך שהובילה ) 7:טז(' דרך שּור'המלאך מצא את הגר על ). 14: טז'בר(' קדש ובין ָּבֶרד

לפי כיוון התנועה של הגר ומהכרת . רבה אל הנגב והלאה דרומה אל גבול מצריםמהר שעיר מע

ממקם את מחנה אברהם ן כי המספר יש להבי, )25איור (יאור שלושת האתרים המופיעים בת

.בקדש או בסמוך לה
136

  

: בתיאור מסע ההלוויה של יעקב מופיע התיאור הבא – )13–7:נ' בר( סיפור קבורת יעקב

' בר(עבר הירדן כן קרא שמּה אבל מצרים אשר ב על[...] גֹרן האטד אשר בעבר הירדן  ויבֹאּו עד

                                              

 מדרש: ורא. יצחק עבור שלמה נחלתו את ששמר לאברהם בניגוד לעשו יצחק שהעניק הנחלה על תמהו ל"חז כבר 131

 .'בנו יצחק מעל וישלחם  'ה"ד, ז פסקה, סא פרשה, בראשית, רבה

 ).141–140:להלן (א"ס על רק ולא י"ס על גם נשען ד"ס כי להוכחה נוסף נדבך יש בכך 132

 ברסלבי: ראו. שעיר הר את לעשו ניקההע יצחק ברכת כי שהציע הראשון היה ברסלבסקי שיוסף דומני 133

 .219:ז"תשט

 .'יעקב וישלח 'ה"ד, ג פסקה, עה פרשה ,בראשית ,רבה מדרש: ורא. יעקב של זה צעדו על תמהו ל"חז כבר 134

 .בנגב נמצא המקום כי סבר אקסלסון. 92: 1987 אקסלסון: ראו 135

מסביר כיצד התגלגלה אל המסורת , וסביבתה, מוסאהיא ואדי , הקשר של סיפורי אברהם ויצחק אל קדש 136

: 1996בלוני :  ראו. מקום עקידת ישמעאל',מזבח אברהם 'בח היא'דמאלבל 'מקומית האמונה כי הבמה בראש גה

8 ,29 ,80. 
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 הירדן הוכחה כי הייתה מסורת שזיהתה את קבר יעקב בעבר תיאור זהנות ראה ב .)11–10:נ

ואין כל סיבה ) 30:מז(י מספר לנו כי יעקב ביקש להיקבר בקבורת אבותיו " ס אולם137.המזרחי

כרת הכנענים יושבי הארץ מלמדת כי המקום נמצא הזגם  .למקם את קברי האבות בעבר הירדן

.)א11:נ(' האבל בגֹרן האטד וירא יֹושב הארץ הכנעני את': בארץ כנען
138

  

.שישק שבתבליט y-w-r-w-d-nיו הציע לזהות את ירדן שברשימה עם ירדן זִ 
139

 פיתח  דמסקי

 על יעבהצ הוא. 'אבל מצרים'ו' גרן האטד' לזיהוי יםפגיאוגרעמד על הנתונים הו, את הנושא

וריאציות של שם זה במקורות נוצרים על , נ"הזכרת ירדן על ידי יוספוס במאה הראשונה לסה

.נ"הזכרתו בכרוניקה סורית מהמאה השביעית לסהעל ו, נ"מהמאה השישית לסה
140

 דמסקי קיבל 

נקודה של מעבר נחל ובהתאם לכך הסביר ' עבר' לראות במילה )Gemser( ר ֶחמֶס את הצעתו של

.נחל מצרים בסמוך לישוב ירדן של כנקודת המעבר' עבר הירדן'את 
141

להתנגד לפירוש זה  יש 

  : סיבותלושמש

לכן אין להניח שניתן שם . הוא בעל גדות מתונות וניתן לחצותו בכל נקודה' נחל מצרים'  .א

.מיוחד למעבר זה
142
 

' עבר העמק'אך הצירופים . מתייחס למעבר נחל או נהר' עבר' קבע כי המונח ֶחמֶסר  .ב

' עבר'מוכיחים כי המונח ) 30:ב כו" דבה;13:ל' דב(' עבר לים'או ' עבר הים'ו) 7:א לא"שמ(

 המציין במקרא נקודת הטופונים. יפגיאוגרשל כל גוף , מציין את צידו הרחוק מהכותב

, 28:ג'  שו;23:לב' בר(שאליו מצורף שם הנחל ' ַמֲעַבר'בנוי מהמגדיר הגנרי , מעבר של נחל

  . 'ֵעֶבר' ולא 'ַמֲעַבר'הוא ,  של נחלהחצייהמקום המונח המקראי לנקודת  מכל 143).6–5:יב

 המציין במקרא נקודת מעבר של נחל בנוי מהמגדיר הגנרי הטופוניםכפי שראינו זה עתה   .ג

 נספח(רף תמיד שם הנחל ואף לא פעם אחת שם הישוב הסמוך למעבר שאליו מצו' מעבר'

9.( 

אנו חוזרים למשמעותו הרגילה של , אינו מכוון למעבר נחל מצרים' ןעבר הירד'אם הצירוף 

                                              

 .170, 126: 1971 וו-דה. 88 :1972 נות: ראו 137

-' – גרן ועין ,g?-r-n i-d-m-m – אדם גרן: גרן המרכיב ובהם בנגב טופונימים שני מופיעים מכרנך שישק בתבליט 138

n-g-r-n) 4, 128–127 טופונימים, 86 :1937 סימונס: ראו). 4 טופונים, 11 שורה. 

 .ך"תש זיו: ראו 139

 .64–54: 1993 דמסקי: ראו 140

 .1 בהערה וביבליוגרפיה, 63–62:שם: ראו 141

. ט"תשל נאמן: ראו, מצרים נחל לזיהוי אפשרויותה על. הבשור נחל לגבי והן ערישאל ואדי לגבי הן ןנכו הדבר 142

 מתעודות נתונים מעֵרב מצרים לגבול קרבתם סמך על האתרים את לזהות הניסיון כי כך על עמדנו) 8 (במבוא

 .לסמוך מה על לו אין ולכן, שונות
בנבואות ישעיה מופיע הטופונים בתוך . בלבד ללא תוספת של מרכיב ספציפי' מעבר' יכול להופיע גם כ הטופונים143

, ֶּגַבע, ַמְעָּבָרה, ִמְכָמׂש, ִמְגרֹון, ַעַּית: רצף טופונימים המתארים את דרך ספר המדבר שמגיעה לירושלים מצפון

את ' מעברה'ברצף זה מציינת . )32–28י ' יש(ִּגְבַעת ְירּוָׁשָלִם , ִצּיֹון) -תּבַ  (-ַהר בית, נֹב, ֵּגִבים, ַמְדֵמָנה ,ֲעָנתֹות, ַלְיָׁשה

, זיו: ראו, זיהוין ותאור מסע המלחמה, על הדרכים המוזכרות בפסוק). ואדי סויניט(מעבר נחל מכמש 

 .75–73:א"תשנ
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. של הירדן צידו השני-הצירוף 
144

גורן האטד ואבל מצרים נמצאים בדרום ארץ כנען הרי  מאחר ש

ממזרח , רק שם.  של יעקב ישב ממזרח לירדןההלוויהמי שסיפר את הסיפור המקורי על מסע 

למעשה הירדן אינו מפריד בין . 'בעבר הירדן'ניתן היה להתייחס לאתרים בכנען כנמצאים , לירדן

כל ארץ , אך במבט ממזרח.  למקומו של המספר שמיקמנוהו בקדש שעל גבול אדום אלהאתרים

ננו לעניי). 30:א כו"דבה(' עבר הירדן מערבה'או ) 7:יב, 1:ה' יה(' עבר הירדן ימה'כנען נקראת 

  העובדהוזאת למרות) 1:יב' יה(' בעבר הירדן מזרחה השמש'חשובה במיוחד הזכרת נחל ארנון 

' עבר הירדן'נראה כי השימוש במונח . שמעשית נחל ארנון נמצא מעבר לים המלח ולא מעבר לירדן

ם עבר הירדן המערבי כלל גם את הנגב ועבר הירדן המזרחי כלל ג: דהיינו, היה זהה לשימושו היום

  .את מואב ואדום

  

  סיכום. 4א

הדיון בהזכרות של קדש בסיפורי  .י" של ס סיפורי האבותמקורותמ  אחדסעיף זה עמדנו עלב

חי אשר אלעם עין ) 14:טז' בר(' בין קדש ובין ברד'זיהוי באר ַלַחי רִֹאי אשר האבות הוביל אותנו ל

 את המעין הזעיר  בסמוך לה הכיררק מי שישב בקדש או. עין קדש ובין סיק אל ברד/בין עין מוסא

 ירִֹא י ַח קושרים את הגר ואת יצחק לבאר לַ לכן הסיפורים ה .הזה ויכול היה לכלול אותו בסיפורו

גם סיפור ברכת יצחק וסיפור מפגש יעקב ועשו במעבר יבוק התברר לנו כי  . באזור זהנוצרו

 כמו  כלוםאין לו ולקדשאפילו סיפור שמצאנו כי . מסופרים מנקודת המבט של היושב בקדש

 שייכים הללו הסיפורים כל . במספרי הסיפורים שבקדשוצאוויה של יעקב מוסיפור מסע ההל

  .בקדש ישב י"שבס האבות סיפורי ממַספרי אחד לפחות כי מלהסיק מנוס איןו י"לס

, במבט ראשון אוניברסאלינראה  הראה כי גם טקסט שי"רשימות הגנאלוגיות של סהדיון ב

מצאנו מתאם בין מיקומם .  את ישראל במרכזומעמיד,  כלוםתולדות עם ישראלולה אין לו ולכאור

מתאם זה מתקיים רק בהנחה ). יעקב(ת אל ישראל גנאלוגיבין קירבתם ה וי של בני שםפגיאוגרה

אחיו , לפניו נמצא אדום הוא עשו. כשפניו מזרחה, בקדש, כי משרטט הרשימה עמד במערב אדום

ממזרח לאדום . מאביו, דודו של יעקב, נמצא ישמעאל) מדרום(מימינו . ישראל/תאומו של יעקב

) מצפון(משמאל . מפילגשוצאצאי הסב אברהם , ולישמעאל נמצאים בני קטורה שהם בני הדודים

 הבת הבכורה נה שלמואב ְב . שהם נכדיו של הרן אחי אברהם, לאדום נמצאים מואב ועמון בני לוט

, המשפחה הקרוביםמעבר למעגל בני . ית לאדום ולמשרטט המפהפגיאוגרהוא הקרוב יותר 

,  ואילו בני עבר. ובני ארפכשדַּכשלבני לוט נמצאים בני ) מצפון(משמאל . נמצאים שאר בני שם

מאחורי המחבר . כשהם חופפים בשטחם את שטח בני קטורה, האח הצעיר נמצאים במזרח

הצעיר בבני , בני שם ולבני חם נמצאים בני יפתמצפון ל, נמצאים בני חם והרחק משמאל) במערב(

 לגבי דידוש ראההמוהוסיף לה את שרטוט גבול כנען כמשולש מפה מילולית זו י השתמש ב"ס. נח

  .עולםמרכז ה ארץ כנען היא

לא היה לו ו  היה סיפור מקומי שסופר באזור ים המלחשבמקורו, גם סיפור מלחמת המלכים

 צרף אליו את סיפור גבורתו הודאימספר י כש מסיפורי האבותחדהפך לא,  כלוםולתולדות ישראל

  . של אברם
  

                                              

 נהר של השני מצידו – במובן כולן פעמים 29 עוד' הירדן עבר 'המונח מופיע, בהם עוסקים שאנו פסוקיםב מלבד 144

 .9 נספח: ראו. הירדן
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  145)2:לג' דב(' ת קדשבבֹואתה מִר '. ב
 הנמצאות בזיקה למסלול המסע של יוצאי מצרים אין אף אחת ׁשבין כל ההזכרות של ָקדֵ 

 בקשר עקיף ליוצאי מצרים  ניתן למצוא את הטופונים הזה).10נספח  (י"סשניתן לשייכה ל

:פותח את ברכת משהם השבעים לפסוק הבתרגו
146

מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר ' ה '

 'רבבֹת קֹדש'את המילים ). 2:לג' דב(' למו) אש דת( מרבבת קדש מימינו אשדת פארן ואתה

  .'ׁשרבבת ָקדֵ ' דהיינו µυριάσιν Καδηςמתרגם השבעים  , שבנוסח המסורה

. י"שתי הזכרות של מאורעות עבר המשולבות במשלי השבטים מוכרות לנו רק מסיפורי ס

' שמ(למשה בסנה ' רומז לסיפור התגלות ה' יוסףברכת 'המופיע ב) 16:לג(' ׁשְֹכִני ְסֶנה'' כינויו של ה

האֹמר לאביו ּולאמֹו לֹא ראיתיו ואת אחיו לֹא הכיר ואת בָנו לֹא ': והפסוק, י"השייך לס) 3–2:ג

רומז להתגייסות בני לוי להרוג בעם ' ברכת לוי' המופיע ב' כי שמרּו אמרתך ובריתך ינצֹרּו ידע

המאורעות המוכרים לנו . י"סיפור השייך גם הוא לס, )29–26:לב' שמ(ולמשה ' מתוך נאמנותם לה

בו בפסוק ש. י"לס  את ברכת משה משייכים)23, 13, 12, 11, 7, 2:לג ('י והשימוש רק בשם ה"מס

ניתן ללמוד מכך כי בכתבו ). להלן(מופיעים סיני והר פארן בצלעות מקבילות ) 2:לג(אנו עוסקים 

 את מקומו הארצי כנהמהי שהוא המקור היחיד "לס ך יש זיקהגם בכ. סיני כוון הפייטן להר סיני

).20, 18, 11, ב3:יט' שמ(הר סיני  -' של ה
147

 ,27: ד,1:ג' שמ(הים א עוסק בהר האלֹ" לעומתו ס

).13:כד, א לפי השלמת תרגום שבעים3:יט, 5:יח
148

  

 דת אש 'בביטוי' דת 'המילה סמך על הפרסית לתקופה הפסוק את תיארך )Young (יונג

.'למו
149

.זרם/שפע מובנו בסורית' אשד'ו', תאשד 'הוא הכתיב נוסח כי זליגמן העיר כבר כך על 
150
 

 של פירושו לפי הרי, משמעות חסר הפסוק את מותיר הקרי מסורת לפי' דת אש 'הביטוי בעוד

.'להם שפע) האל של (מימינו': הביטוי משמעות זליגמן
151

 שראו את הביטוי  היו פרשנים וחוקרים

רכב אלהים ':  בהתאם למקבילו במזמור הצפוני,בא השמיםשבברכת משה כמכוון לצ' רבבת קֹדש'

 :הפסוקבהתאם לכך קשרו אותו להמשך ). 18:סח' תה(' קֹדשרבתים אלפי שנאן אדני בם סיני ב

  זליגמן152.'ויו של הו כשתי צלעות המתייחסות למל'מימינו אשדת למו/ אתה מרבבת קדש '

/  מהר פארן הופיע/  משעיר למו זרחו / באמסיני ' ה': לעומתם הצביע על ארבעת הפעלים שבפסוק

                                              
 של כרונולוגי לדירוג הגיאוגרפי הדיון הוביל במאמר. ח"תשס הכהן: ראו. לפרסום זכה כבר זה סעיף של עיקרו 145

 .לקדש י"ס של יחסו נתלהב הגיאוגרפי הדיון ישמש כאן. 'ה בהופעת שעוסקים המזמורים
 של אוסף הוא האחד. שונים מזמורים לשני הפרק לחלוקת יסוד ישש למרות, לג לפרק המקובל בשם כאן נשתמש 146

 זליגמן: ראו). 29–24, ב21, 5, 3, 2(' ה הופעת את מתאר, עוסקים אנו בו והאחר). 25–6:לג (השבטים משלי

 .193–189:ב"תשנ
–269: 1894 ביקון: ראו. 2 לפסוק שייך כאן שהבאנו הנימוק רק אך, י"לס לג פרק של בשיוכו בהרחבה דן בייקון 147

273. 
  .כ"לס דנים אנו בו הפסוק או הפרק את לייחס ניסו לא מעולם אך סיני בטופונים משתמש כ"ס גם 148
 .285–284: 2003 יונג: ראו 149
 .111:ט"תשמ אבישור ;191:ב"תשנ זליגמן: ראו 150
, ל על אתר"פרוש שד: ראו. כמכוון לאשדות הפסגה' אשדות 'את לראות ציעה לוצאטו .422: 2001 שופק: ראו 151

אך היא ) להלן(לאשדות הפסגה יכולה לתמוך בפרושנו לפסוק ) ימין(מדרום ' אמנם העמדת ה. 'מסיני בא' ה': ה"ד

 .חסרת משמעות בפסוק עצמו
, 198: 1948 ופרידמן קרוס ;455:ז"תשמ ויינפלד ;שקד מרבבת: ה"ד ן"ורמב עזרא אבן, י"רש של רושיהםיפ :ראו 152

 .76: 1975 ;1964 מילר ;8 הערה
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 –זרח ,  אתה–בא : המבנה הכיאסטי של זוגות הפעלים בתקבולת). 2:לג' דב('  מרבבת קדשאתהו

מאחר שבשלוש הצלעות הראשונות הפעלים . מראה כי מדובר במבנה פיוטי בן ארבע צלעות, עהופי

  אמנם נוסח המסורה153. כמכוונת לטופוניםיש להבין גם את הצלע הרביעית, מכוונים לטופונימים

 תרגום גרסתאת טופונים מקבלים ' רבבת קדש' ברואיםאך החוקרים ה', קֹדש'קורא בפסוק 

  כנגד נימוקים אלו עומדיםµυριάσιν Καδης.154 –' ׁשרבבת ָקדֵ  ': שהבאנו לעילהשבעים

ִעמו רבבות : היינו 155'ועימי רבון מלאכים קדישין':  המתרגמים את הפסוק,התרגומים הארמיים

לפי התרגומים ו 156, אין לקרוא בפסוק ָאָתה אלא ִאתֹה, לדעת התרגומים,כלומר. םמלאכים קדושי

אי אפשר ו.  רק שלושה פעלים דומים ולא ארבעה פעלים במבנה כיאסטי אפואמונחים לפנינו

על אף היא נתמכת הקריאה ִאתֹה , יתרה מזו. להסיק מהמבנה הפיוטי על קיומו של טופונים רביעי

התרגום היווני תומך הן , כלומר). 'קֵֹדש'ולא ' ָקֵדש'אף שהוא גורס כאמור  (ידי תרגום השבעים

  .פועל הרביעיההן בביטול ובקריאה ָקֵדש 

' מדברים על הופעת ההשלושה מזמורים  הוא אחד מ'ברכת משה'בראש ' הופעת התיאור 

 אלא, מגיע או בו הוא מתגלה' אליו ההמזמורים אינם מתייחסים למקום ש –שלא באופן הרגיל 

 זליגמן ואילו 157,עמו לעזרת' ה תכיציא זאת ראה )Cross (סקרֹו . לדרכולמקום שממנו הוא יצא

ממקומו ' מכל מקום מדובר ביציאת ה 158.השבטים באסיפת להשתתף כיציאה זאת ורא ורופא

  159: שירת דבורה ונבואת חבקוקשני הפסוקים הנוספים בקבוצה זאת הם. הקבוע

עבים נטפו מים הרים  שמים נטפו גם בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם' ה

  ).5–4:ה' שו( אלהי יְשראל ' זה סיני מפני ה'נזלו מפני ה

  160).3:ג' חב(' פארן סלה אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר

חשוב לציין . משדה אדום ומתימן, מהר פארן, משעיר, כיוצא מסיני' ואר הבשלושת המזמורים מת

' זאת למרות שזה מקומו של ה. 'ים ציֹון או ירושלים כמקומו של המוזכרכי במזמורים אלו לא 

 כפי לדרכו יוצא ' הוזה המקום ממנו, )13–12:א ח"מל(עלי אדמות מזמן בניית מקדש שלמה 

                                              
 .191–190:ב"תשנ זליגמן :ראו 153
 זליגמן ;12 הערה, 235:ח"תשמ רופא ;48: 1987 אקסלסון ;1 הערה, 167: 1961 ביירלין ;119–118: 1896 ָּבל :ראו 154

 בנוסח לא, זו לגרסה בסיס אין אך', קֵדש מִריַבתִמ  'לגרוס הציע מזר. 457:קדש מריבת ליונשטם ;191–189:ב"תשנ

 . 112:ה"תשמ מזר: ראו. השבעים בנוסח ולא המסורה
 .283: 1978 ניאופיטי ;305:יונתן פסידו: ראו 155
 .210: ד"תשנ טל: ראו .'ואתו'כך גם הנוסח השומרוני הגורס  156
 .105–99: 1973 קרוס :ראו 157
 .236:ח"תשמ רופא ;192:ב"תשנ זליגמן: ראו 158
 ופרק, אלו פסוקים אך. 55–54: 1987 אקסלסון: ראו. 18, 9–8:סח' תה את גם הפסוקים לרשימת צירף אקסלסון 159

 המקום ולא' ה מגיע אליו המקום הוא התרחשותה ומקום, באויביו האל מלחמת – בתאומכיה עוסקים, כולו סח

 .יוצא הוא ממנו
 את ורואים' מדין ארץ יריעות ירגזון כושן אהלי ראיתי און תחת': 7 פסוק את גם ג' בחב' ה להופעת המצרפים יש 160

 ממנו במקום עוסק אינו זה פסוק שגם אלא .144: 1998 סטגר ;1992 בקר: ראו. כושן/ומכוש מדָיןמ גם כמופיע' ה

 .84:ט"תשמ אבישור: ראו. מגיע הוא אליו במקום אלא' ה יוצא
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,  אי הכללתה של ירושלים).2:נ' תה(' יֹפי אלֹהים הופיע ֹון מכללמצי': שמכריז משורר תהילים

ואמנם הסכימו .  על קדמותם של שלושת המזמוריםיםמורהמבנה הפיוטי של הפסוקים ו

, ביותר במקראהחוקרים כי שירת דבורה וברכת משה הם מהטקסטים הקדומים
161

 וכי גם פרק ג 

.קדום הוא, עם קשריו למזמורי אוגרית, בחבקוק
162

  

' ה': חנינא' יוסי בר' ר של הר סיני מביא הבבלי את דברי זיהויובמסגרת הדיון התלמודי ב

שמות יש לו מדבר צין שנצטוו ישראל עליו מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו מדבר קדמות שנתנה 

ם עליו ומה שמו "קדומה עליו מדבר פארן שפרו ורבו עליה ישראל מדבר סיני שירדה שנאה לעכו

לעיל הנם שמות רשימה יוסי הטופונימים שב' ברי רהיינו לד). ב"ע–א"שבת פט ע, בבלי ('חורב שמו

  .הר סיני/מקבילים לסיני

 ו בין האתרים שבברכת משה וראהפרידוהם . דרך הפוכה נקטו התרגומים הארץ ישראליים

 בדרך 163. ישמעאל– עשו והר פארן –שעיר ,  ישראל–סיני : אותם כמרמזים על עמים שונים

ה נרחבת  הוכחה להופע,ופיעה' ה מהם מקומותחוקרים הרואים ברשימת הההפרדה הלכו גם 

  164.הנגב ודרום ירדן,  סיני פני המשתרעת על,' ההקף של-ורבת

ו חוקרים הוביל', נוסף על מה שנראה כתפרוסת רחבה של הופעת ה, קדמות המזמורים

למסקנה כי המזמורים הם שריד למסורת שבני ישראל קלטו מתושביהם הקדומים של מדבריות 

  166.מדרום היא מסורת שקדמה להופעת ישראל על במת ההיסטוריה'  כלומר הופעת ה165.הדרום

 במזמורים האם:  גם שאלה ספרותית כאמורפיע היאמו' הבעיית תפרוסת האתרים מהם 

?  מופיעות בתקבולת נרדפת או שהן מופיעות בתקבולת משלימה הצלעות'המתארים את הופעת ה

לפנינו תקבולת ואם .  הרי הטופונימים הם שמות שונים לאותו המקום לפנינו תקבולת נרדפתאם

  .אזי מדובר באתרים שונים משלימה
  

  ? ת קֵֹדשו רבבֹת ָקֵדש ארבבֹ. 1ב

האם הפסוק : לשאלה עיקרית אחתהשאלות שהעלינו לעיל מובילות , מבחינת מחקר זה

 רבבת - צבא מעלה  בתיאור עוסקאו, רבבת ָקֵדשפותח את ברכת משה מזכיר את הטופונים ה

  . להגיד את דברםאתריםן יש לתת לולכ, הספרותי אינו יכול להכריע בשאלות אלוהניתוח  ?קֵֹדש

 לסיני את המגדיר פוהוסיושניהם  167,)8 נספח(כ "י ובס" הטופונים סיני מופיע רק בס– סיני

                                              

 מזמורים, התורה לספרות מאוחר תאריך הקובעים תלדע גם. 193–192:ב"תשנ זליגמן ;79–77: 1980 פרידמן: ראו 161

 .270: 1994 סיטרס ון: ראו. ההתגלות של הספרותיים לתיאורים קודמים אלו

 .89–86:ט"תשמ אבישור: ראו 162
 .283: 1978 ניאופיטי ;305:יונתן פסידו :ראו 163
 .193:ב"תשנ זליגמן ;59: 1987 אקסלסון ;453:ז"תשמ ויינפלד ;א1984 קנאוף :ראו 164
 .199–198: 1989 ;18, 16:א1969 ברטלט ;65, 58 :1987 אקסלסון :ראו 165
 ברשימות' ו-ה-י 'על. מצריות טופוגרפיות ברשימות' ו-ה-י השאסו ארץ 'הזכרת תא גם לכך שהוסיפו חוקרים יש 166

 ליציאת והקשרה זו ארץ של מקומה על. 423 :2001 שופק ;1979 ;1976 גרג ;241: 1971 גבעון: ראו המצריות

 ).203–192:להלן (=2007 הכהן ;76–69: ד"תשמ גבעון: ראו מצרים
 כפי אך. )18, 9:סח'  תה;5:ה' שו( יהודאי ולא ישראלי שמוצאם פיוטים בשני הטופונים נמצא לתורה מחוץ 167

 .36:ח"תשס הכהן: ראו). 2:לג' דב (י"ס את מצטטים אלו פיוטים, אחר במקום שהראינו
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וזו , סביבתו הקרובה של ההרכ את שם ההר גם ל"כהתפתחות מאוחרת הנחיל ס .'הר'הגנרי 

 יש ,כ" לסגםודאי בי ּו"קדומה לס' ברכת משה'מאחר ש. מדבר סיני, כ"ורק בס, כ"מכונה בס

 היכן ממוקם הר זה והאם ניתן .להבין את סיני גם בברכה זו כמכוון להר סיני ולא למדבר סיני

  ?לזהותו

  ההיצע הרב מלמד שהנתונים שבידינו168. כהר סיני במחקרּווה זושה הרים שוניםעשרים ושל 

, סין-  ראה את מקור שמו של ההר ב)Perlitt (ליטְר ּפֶ  .אינם מספיקים לזהות את ההר זיהוי מוחלט

 מדבר –י המדבר הסמוך להר היה בוודאי נקרא על שם ההר  אם כך הוא הדבר אז169.אל הירח

כ סין הוא שמו של מדבר הנמצא במרחק של ארבע תחנות או לפחות שתי "אלא שלפי ס. סין

 קימת זיקה כי וסברחוקרים אחרים ). 15–12:לג'  לעומת במ2:יט, 1:יז' שמ. (סיניתחנות ממדבר 

 ובין 'סנה'קיבל את שמו מפרשת ההתגלות בהזיקה קיימת בין אם ההר  170. לבין הסנה הר סיניבין

 מספקת  היאהרי,  היא נכונההנחה זואם .  כדי ליצור את הזיקה להר' סנה'אם הסופר קרא לשיח 

סיפור . י"ה של סנתון זה נמצא בסיפור הסנ.  הר סיניזהות את מקומו של לנתון המאפשר

לסיפור ) א"ס(' היםהר האלֹ'מורכב מצירוף סיפור ההתגלות ב) 17: ד– 1:ג' שמ(ההתגלות למשה 

' שמ (ןבמדיָ בבית רעואל חותנו , לפני פרשת הסנה, י משה נמצא"לפי ס). י"ס(ההתגלות בסנה 

אירעה  הסנה אם כך נראה כי פרשת). 19:ד (מדָיןבעדיין יושב אחרי פרשת הסנה משה ). 22–15:ב

   171.מדָיןבגם הר סיני נמצא לבין סיני אזי ' סנה'אם אכן קיימת זיקה בין ובמדָין 

  :י" של ס יוצרת שתי בעיות בסיפורכאילו הוא אירע במדָיןאירוע הסנה הצגת 

אך אין זו שליחות , משה מקבל את השליחות, בתורה הקנוניתלפי מהלך האירועים   .א

משה חוזר לבית חותנו וממתין שם עד לקבלת הידיעה על מות פרעה . לביצוע מיידי

לשם מה ). 20:שם ד(רק לאחר מכן הוא חוזר למצרים כדי לבצע את השליחות ). 19:ד(

 ?הביא המספר את סיפור השליחות טרם זמנה

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך ': י הוא"סהפסוק האחרון לפני פרשת הסנה ב  .ב

 אל' ויאמר ה': י מיד לאחר פרשת הסנה הוא"הפסוק המופיע בס). א23:ב' שמ(' מצרים

מי שביקש ). 19:ד(' נפשך האנשים המבקשים את מתו כל משה במדין לך ֻשב מצרים כי

מות מידע על אם כך ההמשך הישיר ל). 16:ב(י הוא פרעה "את נפשו של משה לפי ס

  ?מדוע הופסק הרצף על ידי סיפור הסנה. פרעה הוא ההודעה למשה על כך

ההודעה למשה על מות , )א23:ב(מות פרעה : אחר ברצף  נכתבי" כי סנונראה לבגלל בעיות אלו 

, )20:ד(' החמר וישב ארצה מצרים בניו וירכבם על אשתו ואת ח משה אתויק, ')19:ד(פרעה 

שמתי  המפתים אשר משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל אל' ר הויאמ': ההתגלות בסנה וסיומה

.) ואילך21ד(' ]...[בידך ועשיתם לפני פרעה 
172

מגילות  לוש התורה היו שמחברעל שולחנו של  

                                              
 .ומפה טבלה, 37–36: 1988 אריה בית: ראו 168
  .312–311: 1997 פרליט: ראו 169
 .332: 2007 בדן ;1992 סילי ;20: 1985 לונסון ;85:ד"תשנ רופא :ראו 170
 .148, 144–142: 1998 סטגר ;61: 1998 קרוס ;333: 1978 וו-דה: ראו 171

 ממדָין משה יציאת מסיפור שעולות הסתירות בחינת סמך על וזאת ברויאר גם הצביע האירועים של דומה סדר על 172

 .171–170:ה"תשס ברויאר: ראו). 20–18:ד' שמ(
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 173',אחר המדבר ' ההתגלותא הייתה"בס. ןיָ ממערב למד למשה' סיפרו על התגלות ה שתים מהןו

סיפור שני הנוסחים  ראה במחברלא פלא שה. )31יור א (ן למצריםיָ י בדרכו של משה ממד"ובס

על רקע , )א"ס(רועה צאן יתרו , אי אפשר היה לספר את סיפור משה. אחד ושזר אותם יחדיו

ונשזר בתוך סיפור ההתגלות , ממקומו) י"ס(לכן הוזז סיפור הסנה ). י"ס(ן יציאתו של משה ממדיָ 

  .א"שבס

 נמצא על  סינינמצא כי הר, 'סיני'ל' סנה' קיימת זיקה בין ובהנחה כי, לפי סדר זה של הדברים

  174:י"בב בסמשיחת הפרידה בין משה לחֹית זו עולה גם פגיאוגר מסקנה .ן למצריםיָ הדרך ממד

אֹתֹו '  המקֹום אשר אמררעּואל המדָיני חֹתן מֹשה נֹסעים אנחנּו אל ה-ויֹאמר מֹשה לחֹבב בן

 אל כי אם  ויֹאמר אליו לֹא אלך. דבר טֹוב על ישראל' אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה

  )30–29:י' במ(מֹולדתי אלך  ארצי ואל

 השיחה .ית עליה מתנהלת שיחה זופגיאוגרעל הבמה ה ניתן ללמוד  השיחהמדברי משתתפי 

בצומת . מדָיןל בדרך המובילה  יוצאי מצריםתנהל מסע הלנקודה זועד . התקיימה בצומת דרכים

לכן זה היה הזמן הנכון לנסות  , התכוון משה לפנות לכיוון ארץ כנען ובכך להתרחק ממדָיןהז

היא שלב מקדים למילוי הצו  שיחה זו.  להמשיך וללוות את יוצאי מצרים המדָינילשכנע את חֹבבו

אל הארץ אשר  העם אשר העלית מארץ מצריםלך עלה מזה אתה ו': משה בהר סיניניתן לש

 נערכה ולפיכך צומת הדרכים ב. )1:לג' שמ(' וליעקֹב לאמֹר לזרעך אתננה נשבעתי לאברהם ליצחק

י נמצא הר סיני בסמוך לצומת דכים על "לפי ס, או בניסוח אחר. השיחה נמצא בסמוך להר סיני

 יוצאי הגיעואליה , יעה אל קדש ברנע יוצאת דרך המגהמצומת ז. הדרך המובילה ממצרים למדָין

  ).133–132:להלן( י"מצרים בהמשך מסעם בס

 ברח משה כי ספרמ מתתיהו- בן יוסף ?מדָין על רודבבי "י כיוון ספגיאוגרלאיזה אזור 

  175:ים האדוםבסמוך לש )Μαδιανη( מדָין לעיר ממצרים

εἴς τε ̟όλιν Μαδιανὴν ἀφικόµενος ̟ρὸς µὲν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ 

 העיר 176.מקורות הקלאסיים והערבייםבחוזר ומופיע כנמצאת ממזרח לים האדום  מדָיןזיהוי 

ן בהתאם  לכ,)30איור (אז 'חיגֵעיּב שבצפון מערב איר שֻ 'מזוהה עם החרבות שבסביבות ַמעמדָין 

   177.אז'חיג מערב בצפון מדָין ארץ מזוההות הקלאסיים למסורת המקור

אז התגלו שרידיה של תרבות 'בסקר צפון החיג: למיקום זה ניתן לצרף זיהוי ארכיאולוגי

ינת בכלי חרס השונים י מאופזו תרבות 178.)30איור (קּוָרָיה  בעיר שמרכזה, ומפוארתמפותחת 

הכלים המעוטרים . ישראל וסוריה- בחרסיות ובמרקם שלהם מכל קראמיקה הידועה בארץ

ודמות , וכן בציורים של יענים ועופות אחרים,  בכמה צבעים,מאופיינים בעיטור גיאומטרי מסובך

                                              
 הראל ראו .מערבה מהמדבר פירושו' המדבר אחר 'הרי למזרח המקרא מתכוון קדמה/קדם שבמונח מאחר 173

 .166:ח"תשכ
 .258: 2003 פרידמן ;170: 1894 בייקון: ראו. י"לס זה קטע של שייכותו על חולק אין 174
 .)63:א, מהדורת שליט( 257:א:יא, קדמוניות ביוספוס : ראו 175
 689:ג"תשכ, ליוור: ראו 176
 .149–148: 1983 קנאוף ;226–225, 207–206: 1976 ברטלט :ראו 177
 .1970 ואחרים פר :ראו 178
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ובאתרים לאורך דרכי , מים נמצאו באתרי מכרות הנחושת בערבה כלי חרס דו179.אדם מוזרה

  גם אלה הוכיחה כי הדומיםכליםהבדיקה פטרוגרפית של . המסחר הראשיות משני עברי הירדן

ה מצביעה על בעליהם כחרשי יָ רָ  תפרוסת זו של קראמיקת קּו180.אז' שבצפון החיגהיָ רָ מקורם בקּו

על .  קבוצות18אז הגדירו בקרמיקה שמוצאה מקוריה 'וקרי צפון החיגס. מתכת ואנשי שיירות

תארכו רותנברג , סמך ממצאים מצריים שנמצאו יחד עם חרסים מקבוצות אלו במקדש בתמנע

מציינים כלים והם , נ"יב לפסה-יג ועד אמצע המאה ה- לראשית המאה הA–Bוגלס את קבוצות 

 פר הצביע על אפשרות 181. אברזלתקופת האוחרים ל והמA–B פוסיםימדייניים שאינם שייכים לט

כלי קוריה מכל מקום  182.נ"הסיא לפ-  אל תוך המאה הA–B להאריך את זמנם של טיפוסים

בשטח שהמקורות , אז' החיגנ התקיימה בצפון מערב" היג לפסהמצביעים על כך שהחל מהמאה

  .תרבות עצמאית, הקלאסיים מגדירים כמדָין

 במזרח ישבו אשר) 2–1:כה' בר (אברהם פילגש הקטור מבני אחדכ ןדיָ מ מוזכר י"בס

 לוא שבטים של מקומם. )3:םש (ןדָ וְד  אבָ ְש  גם ןמדיָ  בצד מופיעים קטורה בני ברשימת 183).6:שם(

 קטורה של שמה 184.הקלאסיים במקורות מדָין תיאור את התואם דבר אז'חיג מערב בצפון מזוהה

 הבשמים סחר ואכן .הבשמים סחר – צאצאיה של ידם משלח על צביעלה יכולו לקטורת קשור

שפעת גמלים תכסְך ': השני ישעיהו בימי אפילו המדָינים של בתדמיתם מרכיבים הם גמלים וגידול

  185.)6:ס' יש(' יבשרּו' לם משבא יבאּו זהב ולבֹונה ישאּו ותהלֹות הְכֵרי מדָין ועיפה כֻ ִּב 

 אז'החיג מצפון שהשתרעה לאימפריה מדָין הפכה השופטים בתקופת כי הטוענים חוקרים יש

' שו ;12–1:לא, 6:כה, 7, 4:כב' במ( יזרעאל עמק עד משם צפונה אף ואולי הירדן עבר מרכז ועד

. בפסוקים אלו מדובר בהתפשטות שבטי מדָין ולא בשטחה של מדָין עצמהכי  ייתכן אך 186.)6–1:ו

אם בכוונת .  כבר התקיימו ממזרח לירדן ממלכות אדום מואב ועמוןי"ב סלזכור כי כשנכתועוד יש 

 כיושב בשטח שבו התקיימה מאוחר יותר אחת מממלכות )15:ב' שמ (ההכותב היה לתאר את מש

היה משתמש בשם המתאים לזמן הכתיבה ומוסיף הערה המצביעה על מדיינים היושבים , אלו

 חותנו מושב מקום –' מדָין ארץ 'כי נראה ולכן אלו מותבש השתמש לא הכותב. טריטוריהבאותה 

  .אז'החיג מערב בצפון לאדום מדרום אלא אדום או מאב עמון של בשטחם הייתה לא משה של

                                              
 .86–87:א"רותנברג וגלס תשמ: ראו 179
 .109:שם: ראו 180
 .שם: ראו 181
' ח-ביאנקובסקי  הציע להאריך את זמנה של הקראמיקה המדיינית אל המאה ה. 42: 1992 ;89–73: 1988 פר :ראו 182

אלא ,  שבטוילאןI בשטח 40ך חרס מדייני נוסף שנמצא בבור ואולי אף מאוחר יותר וזאת על סמ) 'ברזל ב(נ "לפסה

 ;261261: 2001 ביאנקובסקי : ראו.נישהארט שעיבד את הקראמיקה של טוילאן אינו בטוח שהחרס אכן מדיָ 

 .60: 1995 הארט ;8' הע, 26, 2' הע, 23: 2001ביאנקובסקי וון דר סטין 
 .ב815: 1992 מנדנהול :ראו 183
 .295–293, 289–288: 1926 מוסיל :ראו 184
 הנוסח במקום מדָין  דבורה בשירת לגרוס )Schloen (ְשלֹוַאן את הביאה הבשמים בסחר המדָינים של מעורבותם 185

. הבינלאומי בסחר כעוסק כולו הפסוק את ולראות, )10:ה' שו(' על ִמִּדין יושבי 'המסורה בנוסח המופיע הסתום

 .27–25: 1993 שלואן: ראו
 .ב20:א1992 הלפרן ;330–327: 1975 דומברל :ראו 186
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 ניתן לכאורה לבסס 187.יש הרוצים למקם את מדָין ממזרח לים האדום וגם בחצי האי סיני

 188,ממקם את מדָין בין פלוסיון לים האדום אשר במקום אחר מתתיהו-ף בןזאת בהסתמך על יוס

ויֻקמו ממדין ויבֹאו פארן ויקחו ': ועל מסלולו של הדד מזרע מלך אדום בבורחו מפני חיל דוד

 בקטע המוזכר עוסק מתתיהו-ף בןאולם יוס). 18:א יא"מל(' אנשים עמם מפארן ויבֹאו מצרים

 ולעומת זאת כאשר הוא עוסק במשה 189,בתקופת שאול המציינת את שיא ההתפשטות המדיינית

גם הפסוק העוסק בהדד אינו מלמד .  כפי שציטטנו לעילממזרח לים האדוםהוא ממקם את מדָין 

יה במדָין הוא ילאחר שה. הדד ברח  מאדום למדָין. ממנו אלא בדיוק את ההפך' נדרש'את מה ש

ואכן . ומדָין אינה בחצי האי סיני,  לכן אינה במדָיןפארן. פארן בדרכו למצרים] מדבר[חצה את 

ואדי רם באזור המקומות המתאימים לשהייה ארוכה בדרך בין אדום למצרים הם נאות המדבר ש

 בנוסף ראוי לציין כי 190.)10 איור(בין רמת אדום לראש מפרץ אילת , אז'החיגהנמצאות בצפון 

' מדייניים'בלמעלה משלוש מאות אתרים שנסקרו בדרום וצפון סיני נמצאו רק שלושה חרסים 

 לפיכך ברור כי חצי האי סיני לא היה חלק 191.עבדאלכולם באחד האסמים במצודה המצרית בביר 

  .אזית'מהתרבות הצפון חיג

ל הדרך המקשרת בין צפון ע, וך לצומת דרכיםי הר סיני נמצא בסממכל האמור לעיל עולה כ

. )17 איור(דרך החוגגים  - 'חגאל ידועה היום כדרּב  העוברת במסלול זההדרך .אז למצרים'החיג

 מצפון מערב 'נטפים'כיום עובר בתוואי דרך זו כביש המחבר את העיר סואץ עם מעבר גבול 

 דרך המגיעה אל קדש ברנע היא עין  להר סיני יוצאתךכן למדנו כי מהצומת הסמו- כמו.לאילת

  .אלֻקדיַראת

צמתים מהם יוצאות דרכים לכיוון קצימה וקדש ברנע יש חמשה , לארכה של דרך החוגגים

  : חלהלן תיאור הצמתים ממערב למזר). 32, 17 יםאיור(

. ממנו יוצאות שתי דרכים.  נמצא מזרחית למעבר המיתלה-צומת מצבת פארקר   .א

. מזרח-האחרת כיוונה צפון. רבה אל רס סודר וחוף מפרץ סואץהאחת פונה דרום מע

מִּביר ָחָסֶנה . ה מגיעה לּביר ָחָסֶנה וממשיכה צפונה לאל ערישדֶ ָמ בביר ְּת הדרך עוברת 

היא , מזרח והיא מגיעה עד ְקֶציָמה ועין אלֻקדיַראת-צפון- שכיוונה מזרחיוצאת דרך

-מערב דרום-ס שכיוונו הכללי צפוןממערב לצומת מצבת פארקר נמצא רכ. קדש ברנע

  .רחהאבל 'חיטן וגאלבל 'ג, גידיאלבל 'ג: מזרח ופסגותיו הן

מהצומת יוצאת דרך  . נמצא בערך במחצית הדרך בין סואץ לאילת–ל 'ָנחֵ אצומת ַקְלַעת   .ב

 .הצומת נמצא בלב מישור נרחב ואין הרים בסביבתו. צפונה אל ּביר ָחָסֶנה

האחת פונה . מהצומת יוצאות שתי דרכים.  במזרח חצי האי סיני נמצא–צומת ָּתֶמד   .ג

האחרת פונה לצפון . שעירה מדרום ומגיעה אל נּועיֶּבהאבל 'עוקפת את ג, מערבה- דרום

                                              
 .55–54 והערות, 13: 2001 ספרקס :ראו 187
 ).196:א, שליט מהדורת (140:ג,ז,ו יותקדמונ יוספוס: ראו 188
 .330–327: 1975 דומברל :ראו 189
 שייכים, נקבא לראס שמדרום ,רם וואדי חיסמה במישורי הקדומים הממצאים כי קבעו פר גם ובעקבותיו יובלינג 190

 .42: 1992 פר ;111–110: 1981 יובלינג: ראו. אז'לחיג תרבותית
 ציר על הייתה לכנען הצבאית הדרך על ששמרה זו מצודה .1982:129 פר ;ב טור 91:א"תשמ, סרותנברג וגל: ראו 191

 .בסיני ניםמדיָ  לישיבת כהוכחה לשמש יכולים אינם אלו חרסים  ולכן ראשי מסחרי
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גם צומת זה נמצא ). להלן(ָזה 'עָ אלמזרח ומגיעה אל ּכּוְנתיָלה שם נפגשת הדרך עם ַדְרּב 

 .במישור ללא הרים סביבה

מהצומת . מ מזרחית להר הנושא שם זה" ק2.5 נמצא כ– ַטִריףאִשם 'חַ בל 'צומת ג  .ד

האחרת פונה . נּועיָּבה-מערב ופוגעת בדרך ָּתֶמד- האחת פונה לדרום. יוצאות שתי דרכים

 . ּכּוְנתיָלה מעט דרומה מּכּוְנתיָלה-צפונה ופוגעת בדרך ָּתֶמד

עם , מסואץ, עה ממערב בצומת זה מתאחדות דרך החוגגים שמגי–זה 'עאלצומת דרּב   .ה

. הדרך המאוחדת יורדת במעלה נטפים אל ראש מפרץ אילת. דרך עזה שמגיעה מצפון

.דרך עזה עברה בדרכה מצפון דרומה את ְקציָמה וּכּוְנתיָלה
192

, ָנֶקּבא הצומת נמצא בָקע 

  . 'עת הירחבק'מישור שטוח שמוכר בעברית כ

 מקשרת ביןדרך הה הוא ההר היחיד הנמצא סמוך לצומת על )89851139צ "נ (ַטִריףאִשם 'ַח בל 'ג

קדש ברנע מאידך /ועל דרך המגיעה אל עין אלֻקדיַראת,  מחד גיסאארץ מדיןלהדלתא של מצרים 

.ַטִריףאִשם 'חַ בל ' לדעתנו יש לזהות את הר סיני בג.גיסא
193

 מטר 874, נו מרשים בגובהו ההר אי

למרות זאת בגלל המישור . ולמעשה רק כמאתיים מטר מעל המישור שבו הוא נמצא, מעל פני הים

.למרחוקהשטוח בו הוא נמצא ניכר ההר 
194
   

שהם מקורות התלויים זה , טופונים זה מופיע רק בברכת משה ובנבואת חבקוק – הר פארן

נראה כי כפי  אך, שירה המקראיתאמנם אין קיום עצמאי מחוץ לגבולות ה' הר פארן' ל195.בזה

 לעיל .הוא ההר שבמדבר פארן' הר פארן'כך ) 2:יט' שמ( שבמדבר סיני  המיוחדהוא ההר' רהה'ש

 בין שמדבר פארן מכסה את . מדבר פארןבהצעות השונות לזיהוי מקומו שלכבר עסקנו ) 40–39(

בין שהוא מציין רק את צפון חצי האי ואפילו אם הכוונה רק לחלקו המזרחי של צפון , כל חצי האי

.כולל בתוכו את ההר המכונה הר סיניהמדבר , י סיניחצי הא
196

 יכול  הקדוםמחבר המזמורלכן  

  ). 2:לג' דב( הר פארן – סיני : ליצור את התקבולתהיה

 הקבוע מוזכרים עוד שלושה כיוצא ממקומו' במזמורים הקדומים המתארים את ה

נח מורג הראה כי בהשפעת האכדית הורחבה משמעות המו .שעיר ותימן, שדה אדום :טופונימים

.'ארץ' והפכה למקבילה ל'שדה'
197

בפרק הראשון עסקנו .  לכן שדה אדום משמעו ארץ אדום

–33:לעיל(בר הירדן המזרחי הגדרנו בדרום ע, אדוםאת . שעיר ותימן, בהרחבה בטופונימים אדום

 ואכן בשני). 32–19:לעיל (דרום עבר הירדן המזרחיהדיון בטופונים שעיר הוביל אותנו אל גם ). 38

                                              

  .א"תשמ משל :ראו, לארכה והאתרים הדרך של מפורט לתיאור 192

 Estelle לו שקדמה נראה.  The Exodus Decoded, 2006:בסרטו 'יעקובוביץ שמחה ידי על כבר הוצע זה זיהוי 193

Nora Harwit Amrani וכותרתו 2001ב שפרסמה אינטרנט בדף From the Golden Calf to Ten 

Commandments and Beyond .מקראי-גיאוגרפי ביסוס ללא הובאו אלו הצעות. ברשת נמצא לא כבר זה דף.  

. ההר אל להגיע לי התאפשר לא. לישראלים בטיול המותר לתחום מחוץ הוא שנים שכבר באזור נמצא ההר 194

  . היטב המקום את המכיר, סיני מחוז ארכיאולוגי שהיה, גורן אבנר עם השיח על מבוסס כאן התיאור
 .93–92:ט"תשמ אבישור :ראו 195

 כי ראינו כן כמו. סיני האי חצי צפון של במזרחו הנמצא ָטריףאשם 'בל חָ 'גב סיני הר את לזהות הצענו לעיל 196

 מדבר הטופונים כי לטעון אין לכן). 133–128:לעיל (מאוחרת כהתפתחות כ"ס ידי על נוצר סיני מדבר הטופונים

 .פארן במדבר נמצא אינו סיני שהר חמוכי סיני

 .138–133:ד"תשל מורג: ראו 197
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  תימןבין שהטופונים). 4:ה'  שו;4:לב' בר( הוא קשור לשעיר  מוזכר בהםשדה אדוםשהמקראות 

 אתריםמיקומם של שלושה  ).31:לעיל(תימן נמצאת באדום , מכוון לעיר ובין שהוא מכוון לאזור

 ת הטופונימים קבוצ.סיני והר פארן) הר( המקבילים אתרים האלו שונה במובהק ממיקום

מחזירה אותנו אל מחנה , שעיר ותימן,  שדה אדוםהיינו,  שבדרום עבר הירדןהמצביעה על אתרים

, החזירונו אל קדשהללו  מאחר ושלושת הטופונימים .יוצאי מצרים ואל מַספרי הסיפורים בקדש

  .ׁשת ָקדֵ ָֹאָתה מרבבו'יש לגרוס בפסוק הפותח את ברכת משה ש נראה

 החוקרים החליפוהו לכן, יתפגיאוגר משמעות חסר נראה' ֹת ָקֵדשרבב 'הצירוף – ׁשדֵ ֹת ָק רבב

קדש היא מאחר ש, ואולם198.'ָקדש ערבות 'או', ָקדש מריבת', 'ָקדש מריבת מי' :יותר מובן בצירוף

מתצורת , אבן החול הלבנה. יש מובן לביטוי ככתבוניתן אולי לשער כי  , שבדרום ירדןמוסאואדי 

אבן זו נסדקת בהתבלותה . ת ראשי ההרים סביב לפטרהמכסה א,  שבחבורת רם)Disi (ידיס

.  בצירוף רבבות ָקדשכי לנוף זה מתכוון הכתובייתכן אולי ). 33 איור(ויוצרת  נוף של אלפי כריות 

הפסגה הבודדת של ההר במדבר מ  האחד.שני מקומותכיוצא מ'  את התארהפסוק מואם כן הדבר 

  .רבבות הפסגות סביב פטרהין במ הר שעירמוהאחר , פארן הוא הר סיני

כיוצא מסיני אך במקביל לכך קיימים תיאורים אחרים ' במזמורים הקדומים מתואר ה

 עשןנֹו כאש ויעל עשב' יו ה עשן כלו מפני אשר ירד עלסיַניוהר ': יסינַ המתארים את הגעתו להר 

כך . )א20:יט' שמ ('ראׁש ההר  אלסיניהר  על' וירד ה ';)18:יט' שמ( 'אדההר מ הכבשן ויחרד כל

והנה במקביל לכך , מתואר כיוצא מתימן ומקדש' ראינו לעיל כי ה. הדבר גם לגבי תימן וקדש

' תה(' יסע קדים בשמים וינהג בֻעזֹו תימן' : את הגעתו לאתרים אלהישנם תיאורים המתארים

, )14:ט' זכ('  בסערות תימןךפר יתקע והלוש ב'עליהם יראה ויצא כברק חצֹו ואדֹני ה' וה ';)26:עח

' בפסוקים אלו מתוארת הופעת ה). 8:כט' תה. ('מדבר קדש' יחיל מדבר יחיל ה' ל הקו'

, סערה 199,התחלחלות הטבע: וים את ההתגלות בסיניולקדש עם אותם סממנים המ/בתימן

   200).15:יט' שמ(ברקים  וקול שופר 

                                              
 ליונשטם ;191–189:ב"תשנ זליגמן ;12 הערה, 235:ח"תשמ רופא ;48 :1987 אקסלסון ;119–118: 1896 ָּבל :ראו 198

 .457:מצרים יציאת
 .ד"תשכ ליונשטם: ראו 199
 מַדֵּבר המזמור כי כך על הצביע אף והאחרון כנעני מקורו כט מזמור כי, בנפרד מהם אחד כל, טענו וגינזברג גסטר 200

 התקבלה זו הבחנה. ט"תרצ ;131–129:ו"תרצ גינזברג ;1947 ;13 הערה, 382: 1933 גסטר: ראו. הסורי הִמדבר על

 קרוס ;6: 1950 אולברייט: ראו. ובמקבילותיו כט במזמור דיון בכל מוצא לנקודת והפכה רבים חוקרים ידי-על

 של חוזרת בבדיקה. 1974 גרלד'פיצ ;ואילך 62: 1967 וןיוהנס ;175: 1966 דהוד ;1962 הלד ;156–151: 1973 ;1950

 של זיקתו למרות כי אבישור יצחק הראה המזמור של אוגריתי/הכנעני מקורו להוכחת שהובאו יםהנימוק כל

 עבריים במזמורים גם כולן נמצאות והספרותיות הסגנוניות, הלשוניות התופעות כל, הכנענית לספרות המזמור

 במזמור מרכזיות ליםמי כן על יתר. 45–40, 75–25:ט"תשמ אבישור: ראו. הכנענית לשירה ליחסם חשב לא שאיש

 אינם ודתיים מיתולוגיים כמושגים במזמור המשמשים מילים וצירופי האוגריתיים בטקסטים מצויות אינן

 הקדומה המקראית השירה למקצב המזמור קרוב מקצבו מבחינת גם. 36–37:שם: ראו. באוגריתית כלל קיימים

 לנו מוכר לקדש הקשור ִמדבר, ולענייננו. 21–19: 1950 קרוס ;45:שם: ראו. הכנענית השירה למקצב מאשר יותר

 לאור. 30–31:ט"תשמ אבישור ;13 הערה, 101:ח"תרצ גויטיין: ראו. בצפון כדוגמתו ואין, הירדן עבר רמת בדרום

 .הקדומים העבריים והמזמורים השירות לעולם שייך כט מזמור לפיה אבישור של דעתו את לקבל נראה זאת כל
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  תמסקנו. 2ב

כל שורה בנויה משתי . שיר קדוםכלולות שתי שורות של  ,פותח את ברכת משה הבפסוק

 פועל  לוצמודו ,בכל אחת מארבע הצלעות מוזכר טופונים .צלעות מקבילות כדרך השירה הקדומה

' ָזַרח'ו' ָּבא'שבתקבולת השניה מופיעים במבנה כיאסטי לפעלים ' ָאָתה'ו' הֹוִפיעַ '  הפעלים.תנועה

ם הטופונימי .בולת הראשונה מה שקושר את שתי התקבולות ליחידה פיוטית אחתשבתק

: הטופונימים החופפים שונים מ בכל תקבולתות הראשונותבצלע, סיני והר פארן) הר: (החופפים

 את מושבו נת הצלע הראשונה מצייתקבולתבכל . תקבולתכל  בות השניותבצלע, ֹת ָקֵדששעיר ורבב

 בן ארבע מזמורה.  את מושבו בעבר הירדן המזרחיההשניהצלע  ואילו בחצי האי סיני' של ה

תמונה זו נשנית בשירת דבורה בה קיימת .  לסיני זהההצלעות מעמיד את קדש ברמת חשיבות

 וחוזרת בשלישית בנבואת חבקוק  מאידך גיסאי לסינ מחד גיסאהקבלה בין שעיר ושדה אדום

  . את תימן להר פארןהמקבילה

עליה בסעיף הקודם יחד עם הבנת קדש הצבענו ש,  בקדשמספרי הסיפוריםם של פעילות

? י"כיצד נעלם אתר זה מתיאור יציאת מצרים של ס: מעוררות את השאלה' כמקום מושבו של ה

 לתאר משוררכיצד יכול היה ה:  כמופיע משני מקומות שונים חייב לעורר שאלה נוספת'תיאור ה

, 112–110:להלן ( לשאלות אלו נתייחס בפרק החמישי201?תכיושב בשני מקומות בו זמני' את ה

  .)174והערה 
  

  ?ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ כיר והשתמש בטופונים  מהמקורות המי. ג
פעם אחת היא מוזכרת בתיאור מסע יוצאי מצרים  .קדש ברנע מוזכרת תשע פעמים במקרא

 וחמש פעמים בזיקה )41:י, 3:טו' ה י;4:לד' במ( כאתר על גבול הדרוםשלוש פעמים , )2:א' דב(

לרשימה זו יש להוסיף . )10ספח  נ;7:יד' יה ;23:ט, 14:ב, 19:א' דב ;8:לב' במ(למעשה המרגלים 

 )41( ראינו לעיל שהרי, )26:יג' במ(בסיפור המשלחת ששלח משה לארץ כנען המוזכרת ' קדשה'את 

נבדוק מי מהמקורות השתמש  בסעיף זה .המגמה א"ה לה שנוספה ברנע קדש היא זו 'קדשה 'כי

  .בטופונים קדש ברנע

א "ה.  המגמה הצמודה לטופונים קדשא"היא ה' קדשה'נקודה חשובה בבירור שיוכה של 

ניתן למצאה בכתובות  202.המגמה היא מסימניה המובהקים של העברית המקראית הקלאסית

ן אבקומר. אך הופעתה הולכת ונמוגה עם הזמן 203.שמה-ביתה ו, העירה: מימי הבית הראשון כגון

הדבר מלמדנו כי . א המגמה היא נדירה ואפשר למצאה בביטויים שאינם מצביעים על כיוון"ה

                                              
 גלו .ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן"בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב': יאיוח בר שמעון רבי דברי על 201

בבי ': על כך השיב אביי? בבבל היכא :שואלת הגמרא' [...] גלו לבבל שכינה עמהן ,[...]שכינה עמהן למצרים 

, בבלי('  אלא זמנין הכא וזמנין הכא, והכא ולא תימא הכא.כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא

 בו ישבה לא השכינה כי להבהיר וממהר בבבל כנסיות בתי לשני השכינה גלות את מתאר אביי. )א"כט ע:מגילה

 .ביניהם זמנה את חילקה אלא מקומות בשני זמנית
 .338–337: 2005יוסטן : ראו 202
, )72:שם (2שורה , 17חרס , ד חרסי ער-' ביתה'. 42:ג"תשנ, אחיטוב: ראו. 7שורה , 4מכתב ,  מכתבי לכיש-' העירה' 203

 ).278:שם (14שורה , צירוף שני, וספר בלעם, )78:שם (20שורה , 24 חרס -' שמה'
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בתרגום השבעים נפוצה התופעה של  204.נהירה לכותבא זו כבר אינה "משמעותה המקורית של ה

בעברית  205.א המגמה כחלק מאותיות שם המקום ולא כטופונים עם יחסת המגמה"תרגום ה

חוצה ומעלה ואינה מצורפת , א המגמה לביטויי כיוון כלליים כמו מטה"התנאית מוגבלת ה

תקופה , שבפסוקנו לימי הבית הראשון' קדשה'לאור נתונים אלו מתבקש לתארך את . םלטופוני

' קדשה' ולא סביר לשייך את 206,פי החוץ מקראיאא המגמה מופיעה בה בממצא האפיגר"שה

  . יותראו למעתיק מאוחר שני שחי בתחילת ימי בית התורה מחברל

ובחנו במעשה הכבר מתחילת מחקר התורה הביקורתי . 'קדשה'תשומת לב מיוחדת תוקדש ל

כדי לזהות את המקור אליו שייכת  207.לארץ כנען שני סיפורים מקביליםששלח משה המשלחת 

שתמש מ ולבדוק מי מהם , לזהות את שני המקורות השזורים בפרקה עלינויהי' קדשה'המילה 

  .בטופונים קדש ברנע

דיון במקורות שעמדו לפני הסופר הדבטרונומי יוביל אותנו ל' קדש ברנע' בטופונים עיסוקה

  .ד"בכתבו את ס
  

   בארץ המובטחתמרגליםתיירים ו. 1ג

בסיפור זה . לחת ששלח משה לארץ כנעןיד בחומש במדבר נגלל בפנינו סיפור המש–בפרקים יג

בסיפור זה נשלחו שנים עשר נציגי העם ממדבר פארן . קל לאתר את הנוסח הכוהני של האירוע

בחזרתם מקץ ארבעים יום הם הוציאו את דיבת הארץ רעה והעם תקף את . לתור את הארץ כולה

ם הנאמנים הם כלב השליחי. העם נענש בארבעים שנות מדבר בהם ימותו כולם. משה ואהרון

בסיפור זה עוברים כחוט . כנס לארץיויהושע אשר עקב זה זכו לשרוד ארבעים שנה במדבר ולה

, 32:יג(דבת הארץ , )36, 35, 27, 10, 7, 5, 2, 1:יד, 25:יג' במ(עדת בני ישראל /ים עדהי הביטוהשני

לבז ם אשר אמרתם וטפכ'עם התשובה הכיאסטית , )3:יד(' יהיו לבזטפנו 'חשש העם ו, )36:יד

, 34, 7, 6:יד, 32, 25, 21, 17, 16, 2:יג(ר "והפעלים תו) 10:יד('  וכן המושג כבוד ה208).31:יד(' יהיה

, 21, א17–1:יג( את ההפרדה בין הסיפור הכוהני  ומאשרמחזקדבר ה) 36, 29, 27 ,2:יד(ן "ולו) 36

  209.השונה, לסיפור הנוסף) 38–26, 10–2, א1:יד, 32, א26–25

 ,רצוף למדי אף הוא,  שניהני אנו נותרים עם סיפורוכשמפרידים מהפרק את הסיפור הכ

. הפותח בהוראותיו המפורטות של משה למשלחת ועובר לביצוע השליחות באזור חברון בלבד

. ים בהבהתאם להוראות הביאה המשלחת אל משה מפרי הארץ ודווחה על הארץ ועל היושב

רק . המשלחת דווחה על טובה של הארץ אך גם על חוזקו של העם היושב בה ועל עריו הבצורות

יתר המרגלים המליצו לא לעלות לארץ , כלב  הוא השליח הנאמן שניסה לעודד את בני ישראל

                                              
 .69: 1986 קימרון :ראו 204
 .199–197: 1841 פרנקל :ראו 205
 ).202הערה : לעיל(א המגמה מסתמכים על מאמרו של יאן יוסטן " הנתונים הקשורים לה206
 .128:שם:  לביבליוגרפיה קודמת ראו.132–128: 1903גריי : ראו 207
: ראו' חוק זיידל'ביבליוגרפיה נוספת על . קנ:ז"זיידל תשט: ראו, על הציטוט המופיע בדרך כלל בצורה כיאסטית 208

 .51הערה , 18: 1997לוינסון 
: חלוקה צבעונית ברורה ראו. 112–101: 1968 נות ;128:שם: ראולביבליוגרפיה קודמת . 132–128: 1903גריי : ראו 209

 .11 נספח :ראו שלנו החלוקה להצעת .266–262: 2003פרידמן 
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הודיע למשה כי העם ' וה,  העם הגיב בבכי.בי הארץ הענקיםוחיזקו את דבריהם בהזכרת יוש

בבוקר נסה העם לכפר על . ץ לא יזכה לראותה מלבד כלב אשר יראַה וזרעו ירשנהשמאס באר

  .הם נחלו מפלה' אך ללא עזרת ה, חטאו בהעפלה אל ההר

כוהני מופיע גם בראש חומש דברים כחלק מהנאום ההיסטורי של -נוסח דומה לסיפור הלא

מסלול המסע אל ההר ואל נחל : הנושאים הבאים בשני הנוסחים מופיעים כסדרם 210.משה

על העם והערים , דיווח על טובה של הארץ, החזרה למחנה,  דוגמאות מפרי הארץהבאת, אשכול

העונש לכל הדור ההוא לא לראות את , המסקנה שאין לעלות, מצאות ענקיםההבצורת שבה ועל 

' אזהרת משה כי ה, להעפיל ולעלותרצון העם , הגמול לכלב אשר הוא ובניו ירשו את הארץ, הארץ

ד מספר משה "ההבדל העיקרי בין הסיפורים הוא שבנאומו בס. והמפלה ההעפלה, אינו בקרבם

 כוהני-לאולא כלב כפי שמסופר בסיפור ה) 33–29:א' דב( העידוד שהוא עצמו השמיע את דברי

 אלא גם סיפור במהלך דומה של ה לא רק מתבטאת בין שני הנוסחיםהקרבה .שבחומש במדבר

  :בשימושי לשון דומים

  דברים      כוהני-הסיפור הלא, במדבר

  )24:א(ויעלו ההרה         )17:יג(ההר  ועליתם את

  )24:א(נחל אשּכֹל  ויבֹאו עד      )23:יג(נחל אשּכֹל  ויבֹאו עד

  [...]ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים 

  )25:א( מפרי הארץ ויקחו בידם    )23:יג(התאנים  הרמֹנים ומן ומן          

  )25:א( דבר אֹתנווישבו         )26:יג(תם דבר אֹוישיבו 

  )25:א(טובה הארץ       )27:יג(וגם זבת חלב ודבש ִהוא 

  )28:א(עם גדול ורם           )28:יג(עז העם 

  )28:א (ערים גדֹלֹת ובצורֹת בשמים     )28:יג( והערים בֻצרות גדֹלֹת מאֹד

  )28:א' דב(בני ענקים ראינו שם  וגם      )28:יג( הענק ראינו שם ִלֵדיי וגם

  )26:א(ולא אביתם לעלות         )31:יג(לא נוכל לעלות 

  )35:א(יראה איש באנשים האלה  אם         )23:יד(יראו  אם

אשר נשבעתי לתת לאבתיכם [...] את הארץ     )23:יד(את הארץ אשר נשבעתי לאבתם 

  )35:א(

 'אשר מֵּלא אחרי ה[...] יפנה  י ָּכֵלב בןזולת    )24:יד(וימלא אחרי [...] ועבדי ָכֵלב 

  )36:א(

  )36:א(ולו אתן את הארץ ולבניו         )24:יד (יֹוִרשנהוזרעו 

  )39:א(המה יבאו שמה [...] ובניכם     )31:יד(הארץ   וידעו אתאֹתםוהבאתי 

  )41:א(אנחנו נעלה ' חטאנו לה  )40:יד(כי חטאנו ' אשר אמר ה[...] הננו ועלינו 

  )42:א( כי אינני בקרבכם[...] לא תעלו     )42:יד ( בקרבכם' אין התעלו כי אל

  )42:א (ולֹא תנגפו לפני אֹיביכם      )42:יד(ולֹא תנגפו לפני אֹיביכם 

  )43:א(ותעלו ההרה     )44:יד(ראש ההר  ויעפלו לעלות אל

  )44:א(הישב בהר ההוא [...] ויצא      )45:יד(הישב בהר ההוא [...] וירד 

                                              
 .153–141: 2007בדן :  ראו210
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  211 )45:א (חרמה עד[...] ויכתו אתכם       )45:יד (רמההח ויכתום עד

מחזק את הקשר בין שני  כוהני שבבמדבר-שליחים בסיפור הלא המעשה בסופו של תון סתוםנ

הננו ועלינו ' אחורנית אומרים בני ישראל  האירועיםלהשיב את גלגלסיון יבנ. הנוסחים של הסיפור

' חטאנו לה' : וביתר הדגשה בפסוק המקביל.)ב40:יד' במ(' כי חטאנו 'האמר  המקום אשר אל

וה אשר וומה המצ, מהו החטא). 2א41:א' דב (' אלהינו'הצונו  אנחנו נעלה ונלחמנו ככֹל אשר

 את מהות 212).א27:א' דב(או לנרגנות באהלים ) ב1:יד' במ(בוודאי אין הכוונה לבכי בלילה ? הופרה

). 24–7:ט' דב(' הקציף העם את ה, ד"לפי ס,  המקומות שבהםרשימתתוך  ניתן למצוא בהחטא

פי  הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את  אתכם מקדש ברנע לאמֹר עלו ורשו את'הובשלַֹח ': נאמר שם

                                              
211
 וסעו המדברה  לכםפנו'ומקבילו ) 25:די' במ(' פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף'לא כללתי בהשוואה את הפסוק  

 וראו בפירוט. שכן הפסוק בבמדבר הוא תוספת מאוחרת הבנויה על פי הפסוק בדברים) 40:א' דב(' דרך ים סוף

 'ועננך עֹמד עלהם ובעֻּמד ענן אתה הֹלך לפניהם יֹומם ובעמּוד אש לילה'את הפסוק גם  לא כללתי כך .97–96לעיל 

' בה ובענן יֹומם באש לילה ַלראֹתכם בדרך אשר תלכו[...] ההֹלך לפניכם בדרך 'ה כמקבילו ומה שנרא) 14:יד' במ(

כמו כן לא כללתי את המשפט . והשני מופיע בדבריו אל העם' שכן הראשון מופיע בדברי משה אל ה, )ב33: א'דב(

 ופיע בתרגום השבעים מאינו המשפט .)39:א'  דבוקרוב לו 31:יד' במ(' יהיה אשר אמרתם לבז וטפכם'הזהה 

 καί πάν παιδίον νέον όστις ούκ οίδεν σήμερον άγαθόν ή  :הכולל רק את חלקו השני של הפסוק

κακόν (Deut. 1:39) - ובניכם אשר לא ידעו ': שהוא תרגומו של, צעיר אשר לא ידע היום טוב ורעואת הבן ה

וטפכם אשר ':  מיותרת יש הכפלהעברי בנוסח ה,כן ש. נראה כי גרסת השבעים קרובה יותר למקור.'היום טוב ורע

כ אשר "הקטע החסר בשבעים זהה לגרסת ס, ועוד. 'ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע/ אמרתם לבז יהיה 

מתייחסות ' אשר אמרתם'כ אינו מוטל בספק מאחר שהמילים "שיוכו של הפסוק בבמדבר לס. בחומש במדבר

המשולב היטב בקטע סיפור הכולל את כל המאפיינים של הסיפור ) 3:יד' במ(' בזנשינו וטפנו יהיו ל': לפסוק קודם

ד "שכן מלבד מקום מפוקפק זה אין בכל ס, ד לא היה אפשרי"כ בס"ציטוט של משפט מס). 10–2:שם(הכוהני 

: 1985דרייבר :  ראו.בידי הסופר הדבטרונומיכ לא היה "כ ונראה שס"התייחסות אחת לסיפורים המופיעים בס

28.   

ואקח מכם ': ד הִמספר מפורש"בס. להקבלות שבין שני הסיפורים יש להוסיף את ִמספרם של היוצאים למסע

לחשבו  הִמספר נסתר אך ניתן כוהני שבחומש במדבר-בסיפור הלא). ב23:א( 'שנים עשר אנִשים איש אחד לשבט

 אחד וישֻאהּו במֹוט בשנים ּומן הרמֹנים ּומן ויבֹאּו עד נחל אשכֹל ויכרתּו משם זמֹורה ואשכֹול ענבים': מהכתוב

 לכן יש להניח כי אשכול הוא מטונימיה של הגפן ,אין צורך בשני אנשים כדי לשאת אשכול). 23:יג(' התאנים

העברת עצים בדרך זו מתוארת בציורים . אשר נלקחה על שורשיה עם האדמה השומרת על חיותה) זמורה(

 הכוונה לשני –' במֹוט בשנים'. אחד בכל קצה,  כל מוט מחייב שני אנשים–'  במֹוטוישֻאהּו '). 34איור (המצרים 

. לכן כל עץ חייב ארבעה נושאים). 34איור (גם זה כדרך נשיאת האצים במצרים , אנשים בכל אחד מקצות המוט

בידי ארבעה   הרי לנו שלושה עצים שכל אחד מהם נישא – 'מן הרמֹנים ּומן התאנים'מלבד האשכול הובאו גם 

 .כוהני בחומש במדבר-אנשים ובסך הכל שנים עשר איש גם לפי הסיפור הלא
בפסוק המצטט את ) 25:קו( בתהילים זהו פועל נדיר המופיע. דבטרונומיסופר ה הוא מקולמוסו של ה'רגן' הפעל 212

 .)28:טז' מש; 24:כט' יש (י מקומות בלבדשנעוד וב ,פסוקנו בדברים
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עלו  'פסוק זה המצווה הייתה לפי 213).23:ט' דב('  אלֹהיכם ולֹא האמנתם לו ולֹא שמעתם בקֹלו'ה

 בסוף סיפור המרגלים מלמדנו מוזכר החטא ה214.הסירוב לעלות והחטא הוא' הארץ ורשו את

אשר עלה רש כ הארץ  אלֹהיך לפניך את'ראה  נתן  ה': ד"שהפסוק הפותח את מעשה המרגלים בס

ולֹא ': ותגובת העם לדיווח המרגלים, )21:א' דב(' תחת תירא ואל  אלֹהי אבֹתיך לך אל'דבר ה

 וככל הנראה דברים אלו כוהני-מייצגים נכונה את רוח הסיפור הלא, )26:שם ('אביתם לעלֹת

הדיבור . 'דבטרונומיזציה' מאליו כי הפסוקים המקורים עברו  אמנם מובן.נאמרו בו במפורש

' נתן לפניך': יםיוהנוסח המקורי הוחלף או הוספו לו ביטויים דבטרונומ,  לדיבור ישיר הפךהעקיף

'  יר;25:י, 1:ח'  יה;8:לא' דב(אל תירא ואל תחת  '215'עלה רש') 8:כא'  יר;32, 26:יא, :ד' דב(

א " שמ;23:ט, 43, 26:א (' אלֹהיכם'פי ה ותמרו את'ו) 20:כח, 13:א כב" דה;6:ב'  יח;27:מו

בבמדבר ללא הציווי כוהני -שבסיפור הלא' חטא המרגלים'לא ניתן להבין את עם זאת  216.)15:יב

 לא ניתן :גם ההפך הוא נכון.  המקורו שלד אינו סגנונ"גם אם הסגנון שבס, שבדברים' עלה רש'

המידע .  בחומש במדברכהני- פור הלאללא מידע הניתן רק בסיד "סשב  מעשה המרגליםלהבין את

אך , )36:א'  דב;24:יג' במ( ניתן בשני המקומות נצל מעונש המרגליםי לה זכהכלב בן יפנהכי 

  .)30:יג (נגד עצת המרגלים קיים רק בחומש במדברהמידע על עמידתו האיתנה 

 שבבמדבר ברורה כוהני-לאד והסיפור ה"היות שהזיקה בין תאור מעשה המרגלים שבס

-סיפור המרגלים הלא במידה מסוימת של ביטחון כמה פרטים החסרים מניתן לשחזר, לחלוטין

 זו יש להוסיף לעובדה). 12 נספח(המופעים המקבילים  ריכוז הנתונים הנמצאים בשני  על ידיהניוכ

המופיע ' ת עד"כת' ובמיוחד צרוף הלשון 217,עשרים ביטויים זהים או דומים הנתונים בסדר זהה

כל אלה . ואין לו מקבילה מקראית נוספת) 44:א'  דב;45:יד' במ(רק בשני הנוסחים שלפנינו 

  218.הנוסח זהכוהני מבוססים על -מהווים ראיה מספקת כי שני המופעים של הסיפור הלא

.  משולבים שני יסודות אטיולוגיים219, עצמו ובהתייחסויות אליוכוהני- הלאבסיפור המרגלים

למקום ההוא קרא נחל אשכול על  ':  הסמוך לחברוןאת שמו של נחל אשכול להסביר  באדהאח

האחר בא להסביר כיצד הפכה חברון . )24:יג' במ(' כרתו מָשם בני ישראל אֹדות האשכול אשר

ליוור ). 14:יד' יהו ('יפנה הקנזי לנחלה עד היום הזה חברון לָכֵלב בן תהין היכ על ':ביםָכלֵ הלנחלת 

                                              
הוא '  את הארץ אשר נתתי לכם /עלו ורשו'. ד" הפסוק קשור בכל חלקיו לסיפור המרגלים כפי שהוא מופיע בס213

הוא '  אלֹהיכם'פי ה ותמרו את'. )א21:א(' עלה רש   /הארץ  אלֹהיך לפניך את'ראה  נתן  ה'ציטוט כיאסטי של 

 .ב26:ציטוט מדויק של א
 ).25–24:קו' תה(''  הלֹא שמעו בקֹול וירגנו באהליהם .לדברֹו האמינו לֹא חמדה בארץ וימאסו'  השוו214
סיון לתקן יתיאור הננוסחים המקבילים של  המקורי שכן הוא מופיע בכהני- הלא שייך כנראה לסיפור'עלה' הפעל 215

ים ובשאר התורה י פעמ41ד " ושם העצם ירושה מופיעים בס'ירש' הפעל .)2א41:א' דב ;ב40:יד' במ(את המעוות 

 ).18:כד'  במ;7:טו' בר(פעמים בלבד 
 ).44:יד(ואינו מופיע בסיפור המעפילים בבמדבר ) 43:א(ד "ר המעפילים שבסהביטוי מופיע בסיפו 216
217
  .252: 1993 טיגאי :ראו, עים הזהה שבסיפור בקביעת רמת השפעה ספרותית על חשיבות סדר האירו 
והערה , 131: 1972 נות :ראו. ממקור ראשון שהגיע אליו ל סיפור המרגליםעד היה מידע " כבר נות הסיק כי לס218

368. 
'  דב;13–8:לב' במ: מתייחס הכתוב לאירוע בחמשה מקומות נוספים, מלבד הסיפור עצמו שעל חלקיו עמדנו לעיל 219

 .25–24:קו'  תה;9–6:יד'  יה;23:ט, 14:ב
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 לבעלי ביםָכלֵ  סיפורים אטיולוגיים אלה נוצרו באזור חברון כדי להסביר כיצד הפכו ההראה כי

 היו גוף םהיה צורך בסיפור האטיולוגי כיוון שה, צאצאי הקניזים, לָכֵלבים. השליטה בהר חברון

 בורי הג220. והסיפור קשר אותם להיסטוריה הקדומה של בני ישראל,פח לשבט יהודהחיצוני שנס

. כוהני הוא כלב והשטח שנסקר על ידי המרגלים הוא אזור חברון-הראשי בסיפור המרגלים הלא

-יפגיאוגרהרקע ה.  שבחומש במדברכוהני-לאד ונכון גם לגבי הסיפור ה"הדבר בולט במיוחד בס

י " בעל ס221.י"לסלכן ייך אותו למסורת היהודאית והיסטורי שמשתקף בסיפור המרגלים מש

כדי להסביר מדוע לא נכנסו בני ישראל , בָכלֵ השתמש בסיפורים האטיולוגיים שסבבו בחוגי בני 

 רתםהזכבגלל י וזאת "שייך את סיפור המרגלים לס ָּבֶדן גם 222. בנדודיהם במדברלארץ והמשיכו

  223).4:ו' בר (י"מס רק לנו מוכריםה) 33:יג' במ(' נפילים'ה של

 והוא כוהני-לא הסיפור ההמופעים שלגם הרן ראה את כל ההקבלות והדמיון הרב בין שני 

 26, 24–22, 20–ב17:יג' במ(א "שייכים לסד "קבע כדרכו כי כל הקטעים בבמדבר המקבילים לס

שם  (י"ד הוא שייך לס"בס את הקטעים שאין להם הקבלה 224.)45–40, 25:יד, 33, 31–]'ויראום'מ[

 בחומש משלחת לכנעןהשל  כוהני-לא הסיפוריש לציין כי ה,  אולם225.)24–11, 9–8, 4–3, ב1:יד

 כפילויות או סתירות פנימיות  כוללאינו ,והני הכ סיפור התריםאחר שהופרד ממנול, במדבר

 למקורות שונים יוצרת שני סיפורים ו חלוקת, אדרבא.מחייבות לחלקו לשני מקורות שוניםה

 הקביעה כי .י"שייך לסיש לקבלו כסיפור אחד הסיפור ה בגלל אחידותו ורציפותו של 226.קטועים

אינו מכיר את סיפור ש  כמקורא" סמותירה את, י"לסכוהני שייך כולו - ים הלאסיפור המרגל

  .את קדש ברנע ואף לא את המסורת על ארבעים שנה בין מצרים לארץ המובטחת, המרגלים

ד "המקרא כי החלקים הסיפוריים של סחוקרי היה מוסכם על רוב , עד מחקריו של הרן

.א" סיובעברית, JE מה שהם כינו מבוססים על
227

החלקים הסיפוריים ' : לעומתם טען כי הרן

                                              
ליוור התייחס למעשה המרגלים כסיפור בסיסי . 102: 1968 ;130: 1972 נות ;238, 231–227:ל"תש, ליוור:  ראו220

 למרות שהוא לא הבדיל בין מקורות התורה הרי כל הוכחותיו לגבי שיוך סיפור. שנוספו לו רבדים מאוחרים

 .  כוהני-לאהבסיס למסורת היהודאית מתייחסות לסיפור ה
 פרידמן: ראו. נימוק ללא זאת עשה אך י"לס המרגלים בסיפור יםכוהני-לאה הקטעים כל את שייך פרידמן גם 221

2003 :262–266  . 
 ראוי שהיה כפי, י"ס על ולא המקראי הסופר על דיבר ולכן המקורות בחלוקת הכיר לא ליוור .239:שם ליוור: ראו 222

 .כאן
' במ ;21:יג' שמ (האש ועמוד הענן עמוד: י"לס הסיפור לשיוך נוספים נימוקים שני מנה ןדֶ ּבָ . 151: 2007 ןדֶ ּבָ : ראו 223

 ולגבי א"לס שייך הראשון כי לנו נראה שכן אלו נימוקים מנינו לא). 18–17:יד' במ ;7–6:לד' שמ(' ה ומידות) 14:יד

   .109–108: 1968 נות: ראו. ד"לס מאוחרת תוספת הוא כי נות קבע כבר השני
מותאמים בתכלית עם 'א בכך שהם "רן נימק את שיוך הקטעים לס ה.16והערה , 198–197:ד"תשס, הרן: ראו 224

, הרן: ראו. 'א בלבד"מיוסדים על ס) 11:י–8: ט,29:ג–9:א' דב(ד "ושהחלקים הסיפוריים בס' 'ד" ססיפורו של

 .157:ד"תשס ;30הערה , 132 ;2הערה , 113:א"תשל
אך חלוקתו שונה , י"א לס" בין סכוהני-לא גם בייקון חילק את הסיפור ה.16והערה , 198–197:ד"תשס, הרן: ראו 225

  .189–179: 1894בייקון : ראו. מזו של הרן
 .64הערה , 153–152: 2007 ןדֶ ּבָ :  ראו226

 .132–125: 2007 ןדֶ ּבָ : ראו,  סקירה מפורטת של המחקר עם ציטוט מדברי החוקרים227



 י"קדש וקדש ברנע בס: פרק שלישי

פורי התורהָקֵדש בסי, גד הכהן-דוד בן  

141 

ים סיפור המרגלבסעיף זה ראינו כי  228.'א בלבד"מיוסדים על ס) 11:י–8: ט;29:ג–9:א' דב(ד "בס

 )23:כט' דב(עמדנו על כך כי רשימת ערי הכיכר ) 108–107(לעיל  .י בלבד"ד מבוסס על ס"בס

כמו כן ראינו כי הגדרת הר שעיר . י" מסןיונקות את נתוניה) 20, 11–10:ב' דב(ורשימת עמי הקדם 

כתמורה לברכה שגזל , י"מתבססת על הנחלה שנתן יצחק לעשו בס) 5:ב' דב(כירושתו של עשו 

.י"כשייך לס) 22:ט, 15:ח, 16:ו' דב( הצביע על אירוע מסה )Baden (ָּבֶדן). 123:לעיל(מנו יעקב מ
229
 

 י"נו רק מסמוכרים לה) 22:כט(ום ועמורה אדמה וצבֹיים להוסיף את מהפכת סדלרשימה זו ניתן 

כשהם , י"א אלא גם על ס"ד מתבסס לא רק על ס"לכן אין מנוס מהמסקנה כי ס. )108–107לעיל (

  230.בנפרד זה מזה
  

  ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ י ו"ס. 2ג

בחומש ש י" ברובד סד ישנם נתונים שאינם נמצאים" שבס המרגליםבסיפור  כיראינו לעיל

די לכאורה  231.י בנוסחו המלא" על נתוני ס ברובם יש לקבוע שהם מבוססים בכל זאת.במדבר

סופר  נתון המבוסס על מה שראה ה)19:א' דב (ד"ראות באזכור קדש ברנע בסבמסקנה זו כדי ל

י לא כלל מיקום " המרגלים של ס כי סיפור,בדוחק,  מנגד ניתן לטעון232.י"בס הדבטרונומי

הכיר את מאחר שהסופר .  והסופר הדבטרונומי הוסיף נתון זה לסיפור233,י של המאורעותפגיאוגר

לפי פסוק זה ). 2א17:יג' שמ(' נחם אלֹהים דרך ארץ פלשתים ולֹא'א היה לפניו הפסוק האומר "ס

 מדרום לשורת ההרים של י עובר המסלול החלופ234.לא עבר מסע בני ישראל לאורך חוף צפון סיני

                                              
 .157:ד"תשס ;30 הערה, 132 ,2 הערה, 113:א"תשל, הרן: ראו 228

 .בדן של הוכחותיו על ונוסיף מסה אירוע על נרחיב) 176–175 (להלן. 207–203: 2007 ָּבֶדן: ראו 229

 .176–175, 146:להלן ראו נוספת הוכחה. 2007 בדן: ראו ד"ס כתיבת בזמן נפרדות תעודות א"וס י"ס היות על 230
 .368 הערה, 131: 1972 נות: ראו. נות כבר כך 231
ארבעים שנות מדבר הוא : למשל. י" סמשל בהכרח הם ד"ס מחדש שכאילו הסיפור נתוני כל כי מכך להסיק אין 232

אין להתפלא על כך ). 4: כט,4–2:ח ,7: ב;3:א(ד "בסלמרות זאת הוא שכיח . כ"נתון שרקעו הסיפורי מופיע רק בס

–165: להלן, ראו. 204: 1993מייר : ראו. )25:ה, 10:ב' עמ(ר ומקובל שכן כבר עמוס משתמש בנתון זה כמידע שגו

166. 
 הנגב את מזכיר והוא המרגלים בסיפור גיאוגרפי למיקום מהתייחסות נמנע לא י"ס שכן, דחוק נימוק זהו פניו על 233

 ).24:א' דב ;23:שם (אשכול נחל ואת) 22:שם (חברון את, )22, 17:יג' במ(
יים בין הפלשתים המתוארים בספר בראשית לבין הפלשתים גיאוגרפ גרינץ הצביע על שורה של הבדלים חברתיים ו234

לפיכך הוא שיער שהיו שניים עד שלושה גלי הגירה פלשתיים ובהתאם . המוכרים לנו מספרי נביאים ראשונים

קאסוטו והרן . שבע-באזור באר' םהפלשתים הראשוני'מיקם את ) 23–1:כו, 34–32:כא(לתיאורי ספר בראשית 

ולכן ' הפלשתים הראשונים'של יציאת מצרים היא מקום מושבם של ' ארץ פלשתים'הלכו בעקבותיו וקבעו כי 

,  קאסוטו;99–129:ט"גרינץ תשכ: ראו. שבע-היא הדרך היוצאת מאיסמעיליה לעבר באר' דרך ארץ פלשתים'

שבניתוח הטיפולוגיה יתה להיות הדעה המקובלת עד דעה זו קרובה הי. 123:א"תשל,  הרן;106:ה"תשכ

. 1985מזר ע : ראו. והכרונולוגיה של הקראמיקה הפלשתית הוכיח מזר כי היה רק גל אחד של התיישבות פלשתית

ומאחר שאזור ההתיישבות הראשוני של הפלשתים היה במישור החוף , כיוון שאין חולק על ממצאיו של מזר

: 1995סטגר : ראו. היא הדרך העוברת לאורך חוף צפון סיני' דרך ארץ פלשתים'ה כי אין מנוס מהקביע, הדרומי
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ולכן ניתן לכנותו , מסלול זה מגיע עד קדש ברנע המסמנת את גבול כנען. )32, 17 יםאיור (צפון סיני

דבטרונומי כי ה ברור לסופר היה, י הגיע עד חברון" כיוון שמסלול המרגלים בס235.'דרך קדש ברנע'

והיה בידו לקבוע את מעשה המרגלים , ולא מדרום לה' דרך קדש ברנע'מסע בני ישראל אכן עבר ב

  236.י"גם אם המקום לא צוין במפורש בס, בקדש ברנע כמסקנה הגיונית של גיאוגרף

ד שהסופר הדבטרונומי שילב בתוך " לטעון טיעון זה לגבי מעשה המרגלים שבס אמנםניתן

מסגרת זו שנבחרה על ידי הסופר ). 19:א' דב(מסגרת סיפורית המתארת את מסע יוצאי מצרים 

י במקורו לא "אם ס. שראל הגיעו אליו ושהמרגלים נשלחו ממנוחייבה לציין את המקום שבני י

טיעון זה תקף גם לגבי . כלל טופונים כזה היה הסופר הדבטרונומי חייב להביאו מידיעתו האישית

הלכנו  והימים אשר': ד" שבסא בתיאור המסעי גם הההמרגלים המופיע של מעשה  נוספתהזכרה

הדֹור אנשי המלחמה מקרב  תֹם כל עד  שלֹשים ושמֹנה שנהנחל ֶזֶרד עברנו את מקדש ברנע עד אשר

 נדמה שטיעון זה אינו תקף לגבי שתי ,עם כל זאת). 14:שם ב ('להם 'המחנה כאשר נשבע ה

' דב(שליחת המרגלים מקדש ברנע  את המציינתהאחת היא זו . ההזכרות הנוספות של המעשה

יהודאי המסביר את ישיבת הכלבים בחברון והאחרת היא זו המופיעה בסיפור האטיולוגי ה, )23:ט

גם לסיפור השני . י"כבר ראינו לעיל כי הפסוק הראשון נשען על הסיפור של ס). 14–6:יד' יהו(

שראינו לעיל נראה שהוא עמד בבסיסו של סיפור כפי , אלא,  ולא עוד237.י"קשרים חזקים לס

. וזכרבשני טקסטים אלו לא היה חיוני להזכיר את קדש ברנע ובכל זאת המקום ה. המרגלים

 ד" בס יש להניח כי קדש ברנע מוזכרת לכן.'משיח לתומו'כ קדש ברנע  אתריזכהבשניהם הסופר 

.י" המלא של סנוסח ב הדבטרונומיכיוון שהיא עמדה לפני הסופר
238

  

  

  ראש חומש דברים. 3ג

נאומו . ללא התייחסות להזכרתה בראש חומש דברים, ש ברנע לא יהא שלםדהדיון בק

לפני ). 6:א' דב(' אלֹהינו דבר אלינו בחֹרב לאמֹר' ה': ד מתחיל במילים"הראשון של משה בס

י לנאום פגיאוגרת הרקע ההיסטורי וה המניחה אהסופר הדבטרונומיהנאום נמצאת הקדמת 

הסופר שאין להם כל קשר להקדמת ) 2–1:א(בראש חומש דברים מופיעים שני פסוקים ). 5–3:א(

                                                                                                                                  

ולכן הפכה בימי הממלכה , זו אכן הדרך הקצרה ביותר המקשרת את מצרים עם כנען. 343–342, 2איור , 336

 .1987 ;1982 אורן ;37–36:ח"אהרוני תשמ: ראו. החדשה לדרך צבאית מבוצרת
,  אהרוני;76–74: 1884טרומבול : ראו.  בין עמי המזרח נהוג עד היום לכנות דרך על שם מטרתו של ההולך בה235

 .50–47: 1991 דורסי ;114:א"תשל,  הרן;7:ל" תש;44:ך"תש
 .87:לעיל: ראו, א"התוספות הגיאוגרפיות של הסופר הדבטרונומי בתוך נתוני ס על 236
, )ב14, ב9, ב8:שם('' כי מילא אחרי ה') 9:שם(הארץ הובטחה לו , )8–7:יד' יה( כלב הוא המרגל הנאמן היחיד 237

) 7:שם ('רגל'וכן השימוש בפועל ). שם:שם(' ּגדֹלֹות בֻצרֹות'והערים כ) 12:שם(רץ כענקים תיאור תושבי הא

 . שבסיפור הכוהני'תור'המחליף את הפועל 

 לא י"בס כי להניח קשה. ממנו נשלחו שהתרים כמקום ברנע קדש את זיהה כ"ס גם כי נראה) 159–155 (להלן 238

 יותר סביר. מדעתם הזיהוי את יצרו היהודאי הסיפור על הנשענים אחרים מקורות שני ואילו עברנ קדש הוזכרה

 הבסיס הוא זה סיפור. המרגלים נשלחו ממנו כמקום ברנע קדש שובצה הראשוני האטיולוגי בסיפור כבר כי להניח

 לסיפור הנתונים את הדבטרונומי הסופר ינק ממנוש י"ס של המרגלים לסיפור והן כ"ס של התרים לסיפור הן

 . ד"ס של המרגלים
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אלא כל אחד מהם מציג נתונים שאינם , לא רק שאין להם קשר.  או לנאום משההדבטרונומי

אחרי הּכֹתֹו את ': ותר היא ברורה ביההגדרת הזמן בהקדמ. העולים בקנה אחד עם הנאמר בהקדמ

זאת כל לעומת  ,)36, 24:ב' דב(ארצו של סיחון הייתה מצפון לנחל ארנון ). 4(' סיחֹן מלך האמֹרי

. נמצאים מדרום לנחל ארנון ולכן קודמים למלחמת סיחון1נמנים בפסוק האתרים ה
239

 2 פסוק 

כל מה שקשור לסיני קודם בזמנו לאירועי עבר הירדן  וברור כי, מתאר מסלול בחצי האי סיני

.ובהם מלחמת סיחון
240

 שבראש חומש דברים 2 ולא את פסוק 1 פסוק אתלא לכן אין לשייך  

ן בכל פסוק  לכן נדו ברוראינופסוקים ה שני ימי ביןהקשר הפנ. לקולמוסו של הסופר הדבטרונומי

 לזה ומה מקומם בראש חומש נו ננסה להבין למה צורפו שני פסוקים אלו זהילגופו ולאור מסקנות

  .דברים

פארן  במדבר בערבה מֹול סּוף בין ישראל בעבר הירדן כל אלה הדברים אשר דבר מֹשה אל'

 שבפסוק ונימיםבטופ ורא אשר וחוקרים פרשנים היו – )1:א' דב ('תֹפל ולבן וחצרֹת ודי זהב ובין

.משה נאום של המדויק המקום אל מכוונתה רשימה זה
241

 מרכיבי של פרטנית בדיקה אולם 

בכך הפרידו ו באתנחתא הירדן עבר את הטעימו הטעמים בעלי. זו דעה לדחות מחייבת הרשימה

 בכך הם הבהירו שלדעתם חציו השני הפסוק .סוק הטופונימים שבפבין עבר הירדן לבין כל שאר

  :בעבר הירדן הללו אתריםה  שלםוממקזהות את  ואמנם ניתן ל.הוא פירוט אתרי עבר הירדן

 הצבענו על מיקומו של מדבר צין במדרון המערבי של דרום רמת עבר, )42–41( לעיל –מדבר 

שמשתרע מחצי האי ערב מדבר נוסף נמצא במזרח עבר הירדן והוא חלק מהמדבר . הירדן

  .ועד סוריה

 ים משני עברימשתרעים מחשופי חוואר הלשון הל הראה כי טופונים זה מכוון לֶש ֶמ  – ערבה

.המלח מאזור חצבה ועד מצפון ליריחו
242

  

.הירדן לעבר כשייך שבפסוק ףסּו רוב החוקרים אכן רואים את – סּוף
243

את  כך גם בנבו

אם לֹוא   תימן ּומחשבֹותיו אשר חשב אל יֹשבי אדֹוםאשר יעץ אל '  הלכן שמעּו עצת' :ירמיה

 סּוף יםצעקה ב מקֹול נפלם רעשה הארץ. יסחבּום צעירי הצֹאן אם לֹא יִשים עליהם ְנֵוֶהם

מורה כי ים סוף שבפסוק  סוף עם אדום ותימן השילוב של ים). 21–20:מט' יר(' נשמע קֹולה

 ישראל וילך': פותח את נאום יפתחלכיוון זה מצביע גם הפסוק ה.  בעבר הירדןנמצא

  .)81–78:לעיל(' קדשה ויבֹא סּוף ים עד במדבר

 ָנֶקּבא ַראסבאזור ) 6:יד' בר(' איל פארן'הוכחנו כי יש לזהות את ) 110–109( לעיל –פארן 

יש , שבבראשית'  פארןאיל'גם אם פארן שבפסוקנו אינה זהה ל. שבדרום רמת עבר הירדן

  .)10איור  (לזהותה באותו אזור

                                              

 .להלן ראו, 1 שבפסוק האתרים של מיקומם 239

 .'אומרים יש': ה"ד, דברים ספר ראש, ע"הראב: ראו 240

 .28: 1943 נות ;'הדברים אלה': ה"ד, ם"רשב: ראו 241

 .2007 משל: ראו 242

 .1ףסּו צפריר: ראו 243
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זהות על סמך דמיון הצליל עם העיירה טפילה שעל דרך המלך  מקובל לתֹפל את – תֹפל

.)10איור  (בצפון אדום
244

  

 ולזהות את לבן שבפסוקנו )Grdseloff (ףלֹו במקום אחר הצעתי לקבל את הצעת גרדזֶ –לבן 

שם הצעתי כי השם לבן השתמר . ימות הטופוגרפיות המצריותשברש' ארץ השאסו לבן'עם 

מזרח -צפון, ממזרח) UTM 785343צ "נ(ם אּביַאד 'ברוג, יַאדִּב  ַא–בתרגומו הערבי 

.ילהפִ לָט 
245

  

.חצרים הם מחנות קבע של רועי צאן – חצרֹת
246

 כיוון שכך ניתן למצאן בכל מרחב המחיה 

 לזהות את חצרות שבפסוקנו עם חצרות שבמסלול יוצאי  סיבהשל רועי הצאן ולכן אין

ס  של הלימס ערביקּוצוות הסקר). 18–17: לג,16:יב, 35:יא' במ(מצרים בחצי האי סיני 

שבות השונים זה יהגדיר במואב שני אזורי התי) גבול האימפריה הרומית עם שבטי ערב(

 248.שבו ניתן לקיים חקלאות בעל,  אזור פורה יחסית-רמת כרך ,  במערב247.מזה מהותית

גם שטח מדברי זה היה מיושב בדלילות . שהינו בעיקרו שטח מרעה' מדבר מואב,  'במזרח

 'ער'עם ) 73–72( את השטח שיושב בדלילות במזרח מואב זיהינו לעיל 249.בתקופת המקרא

חצרֹת כי  נונראה ל). 14 איור ;29, 18, 9:ב'  דב;15:אכ' במ(שבמסלול יוצאי מצרים 

  . שייכת לאזור זהשבפסוקנו

ֵהיַּבה 'ּדֻ אן נמצא מישור יּבָ ה וחצי קילומטר צפונה מִד  כשלוש763492צ " בנ–די זהב 

.
250

מישור זה נמצא .  זהבית– תרגומההב ו'ֵהיַּבה היא צורת ההקטנה של ד' ּדֻ 

 ואנ. רת על גדתו הצפונית של נחל ארנון עם דרך המלךבצומת בה מתחברת הדרך שעוב

  251.)35 איור (היבה'דאזהות את די זהב במישור  ליםמציע

מול סּוף בין פארן ובין  ':אזור כמגדירים שלושה מהטופונימים שבפסוק לא באו לצורך עצמם אלא

ן הפרוזה של וומצא כי היא שכיחה בלש', מול'אליצור בדק את הופעותיה של מילת היחס . 'תֹפל

 לפי 252.העברית המקראית ואינה ידועה בשאר רבדיה של העברית או בשפות שמיות אחרות

                                              

. חליפית הצעה הציע לא אך המקובלת לדעה התנגד אחיטוב. 337:ח"תשמ אהרוני ;83–79: 1947 גרדזלוף: ראו 244

 .1ב"שמת אחיטוב: ראו

 .11: 2007 הכהן: ראו 245

 .273: 1ה"תשכ ליונשטאם: ראו 246

 .13: 1987 קוקי :ראו 247

 .3: 1991 מילר ;320: 1994 ;1983מטינגלי : ראו 248

. מרוכזים בשטח שמצפון לכביש כרך קטרנה, הישובים המקראיים שבמדבר מואב. 4מפה , 15: 1987קוקי : ראו 249

 .28מפה , 62: 1987פרקר : ראו

 אדהיבה ואדי המלך דרך תא חוצה 76464905 צ"בנ, )35 איור (III-7263 + IV-7163 מדבא גליון, 1:50000 ירדן: ראו 250

 . זהה בשם כפריר נמצא 76244904 צ"ובנ

 מראה זו הערה. זהב די עם המקום את לזהות אין כי להעיר טרח הוא אך, סמית אצל לראשונה מופיע לזהב הקשר 251

 .1 הערה, 373: 1931 ג סמית: ראו. במוחו חלפה הזיהוי מחשבת כי
 .18, 8: ה"תשס אליצור: ראו 252
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 253.'למרגלות', 'בסמוך', 'אצל': ה של המילה הואהוא קבע כי פירוש, הקשריה של המילה במקרא

  254.העברית המודרנית חידשה את המילה במשמעות הפוכה מזו שהייתה לה במקור

 255.'צד אחורי'במשמע ' מול'אגב דיון הזכיר אליצור שלוש ברייתות שבהן משמש שם עצם 

לפיכך הוא הציע . 'מול'ל לפסוק בתורה הכולל את " שתים מהברייתות הן פרשנות חזהוא מצא כי

דק אם אליצור צו. מהוה פרשנות למילה המקראיתל ה"היא מילה מלאכותית בלשון חז' מול'כי 

. 'מול'לפירושיה של ', מערב '- יתפגיאוגרה הובמשמעות', אחור'בנקודה זו הרי יש להוסיף את 

עדיפה משמעות , )ב1:א' דב( שהאחד מהם הוא הפסוק בו אנו עוסקים 256,קיםואמנם בשלושה פסו

   257.זו

ים ' ממערב ל: הרי השטח שהם מגדיריםפארן ותֹפל,  ים סּוףאם זיהינו נכון את מקומם של

 אדוםרמת את כשאנו משבצים .  את רוב שטחה של רמת אדוםמכסה ,'רן ובין תֹפלבין פא'ו 'סּוף

, חצרות, לבן, אדוםרמת :  צפונהאדוםואי מסע ברור מו מתקבל ת, אלהשל טופונימים במקומם

 הרשימה את ותלה, דרך תוואי על מצביעה בפסוק האתרים תרשימ כי טען הרן 258.די זהב

 מופיעה אינה זו רשימה אמנם 259.'אחר מקום משום לנו ידועה שאינה מסורת של יסודות'ב

 ן צפורמת אדום יוצא מ שמסמנים האתריםמסלולה. מקורה את לזהות יתןנ אך, אחר במקום

ומשם צפונה במקביל לדרך , מקומה של לבן, חסאמזרחה אל עבר יובליו המזרחיים של ואדי 

.המדבר של ימינו
260

מסמנים ו, כ"א ובס"מתוארים בס פונה בכיוון הפוך למסלולים הל זה מסלו

 המשכוואכן . י"לכן יש לשייך מסלול זה לס ,)143והערה , 84:לעיל(מקדש מערבה מסלול היוצא 

מתחיל מצפון לארנון ומגיע עד הפסגה י ה" מצרים של סהוא מסלול יוצאימסלול זה הטבעי של 

י בצורה "יש לשחזר את מסלול מסע בני ישראל בעבר הירדן לפי סתנו לדע ).20–16:כא' במ(

  : הבאה

משם לבן ּומלבן חצרֹת ּומחצרֹת די זהב ּומדי ָזָהב [. תֹפל- מֹול סּוף בין פארן ובין]וישבו[

באר חפרּוה שרים כרּוה נדיבי   .עלי באר ענּו לה אז ישיר ישראל את הִשירה הּזֹאת. ]בארה

                                              
 .11–9: שם: ראו 253
 .18, 7: שם: ראו 254
 .4 הערה, 8: שם: ראו 255
 כשהוא בלק ידי על נאמר זה משפט. )ב5:כב' במ(' הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והּוא יֹשב ִמֻּמִלי '256

ויהי כשמֹע כל המלכים אשר בעבר הירדן בהר  ';מואב בערבות לו ממערב יושב ישראל ועם מואב ברמת נמצא

 הנמצא' הים חוף'ל כתמורה בפסוק מופיע' הלבנון מול'). א1:ט' יה(' ובשפלה ּובכֹל חֹוף הים הגדֹול אל מּול הלבנֹון

 .הלבנון להרי ממערב
 הדברים את כשהבאתי. האחרים המובנים לפרשו וחייבים' ממערב'כ' מול 'את לפרש ניתן לא האחרים בפסוקים 257

' יה ;18:כה' בר (פסוקים בשלושה אשר', פני על 'בצרוף גם הדבר כך כי ובי מיני לי השיב הוא, אליצור יואל בפני

 . מתאים אינו זה מובן הופעותיו שאר ובכל' ממזרח'כ להבינו חייבים) 7:טו א"שמ ;3:יג
. 'והמקומות אשר עותו שם ארחות דרכם': כבר ספורנו ראה באתרים המנוים בפסוק חלק ממסלול יוצאי מצרים 258

 .'אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל': ה"ד, 1:א'  ספורנו על דב:אור
 .20הערה , 200:ד"הרן תשס:  ראו259

 ;18–17:ס"תש: הכהן: ראו. ופרסמנו זיהינו שאותה רומית דרך יותר מאוחר נסללה המקראית הדרך תוואי על 260

 .א"סתש
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ּומבמֹות הגיא  ּוממתנה נחליאל ּומנחליאל במֹות  מתנה]באר[ומ. תםהעם במחֹקק במשענֹ

בטקסט , 20–17:כא' במ + 1:א' דב (.אשר בשדה מֹואב רֹאש הפסגה ונשקפה על פני הישימֹן

  )הודגשו התוספות והשינויים מנוסח המסורה

 שכן אינו ,י" מס ישיראינו ציטוטהוא , י" מבטא כנראה את מסלול יוצאי מצרים לפי ס1' אף שפס

 ,לעיל(ב  – אמ: )א20–ב18:כא' במ(י " המסעות שניתן לשייך לסתוכר לנו מארבעמנוסח בנוסח המ

 י נמצאים בפסוק"נראים כתחילתו של מסלול סהלפני האתרים , פסוקהבתחילת , ועוד). 65

 מקומם בפסוק זהו,  להסבירם כחלק מהמסלוללא נראה שאפשרש' במדבר בערבה'הטופונימים 

  . יבודי אך עבר ע" שהפסוק מייצג חומר שהיה במקורו בס נראהלמרות זאת. םסתו

.כ"א וס" סותר את מסלולי המסע בעבר הירדן של ס1:א' מסלול המסע המופיע בדב
261
 

 זה שהחליט לא לכלול את  הנתונים ואמחבר התורה ה. פונה מזרחה והאחרים מערבההראשון 

 יהיה זה אך טבעי להניח כי המחבר הוא , לכן,הסותרים כששילב את המקורות השונים לספר אחד

ש ד ושתל אותם ברא"ניסח אותם מחדש כפתיחה לס, י"זה שלקח את הנתונים הסותרים שבס

 ראינו כי מחבר התורה השתדל לכלול בתורה את מירב הנתונים מכל המקורות כבר. חומש דברים

 כ"מס בציטוט מתחיל )1:כ' במ (לקדש ההגעה הפסוק המתארכי ) 97–96:לעיל( למדנו. שהיו בידיו

 כדי. א"בס שהיה' סּוף ים עד 'המסע את בפסוק לשלב ניתן היה לא. א"סמ בציטוט ומסיים

, ד"סב מופיעה שהיא כפי הפסוק של הווריאציה את התורה מחבר לקח החסר הנתון את להשלים

 בנאום המחודש הפסוק את ושילב, בימיו המקובל לזה התחביר את להתאים כדי קל שינוי בה ערך

   ).ב25:יד' במ(' סּוף ים דרך המדבר לכם ּוסעּו פנּו מחר': י"ס של המרגלים שבסיפור' ה

אז , י"ורשימת האתרים שבראש חומש דברים אכן שייכת לס, נתוניםאם פרשנו נכון את ה

 מחבר כ אותם שזר"א וס"ס, י"ס:  שלושת המקורות לצדמורה כיד "לס י"העברת הפסוקים מס

מהותית את המקורות השזורים סתרו  נתונים שמחברד שאליו העביר ה"מונח גם סהיה , התורה

.יחדיו
262

ד עדיין לא צורפו התעודות האחרות זו לזו " יש בכך הוכחה נוספת לכך שבזמן כתיבת ס

  .מגילות נפרדותכ התקיימואלא 

 הפסוק) 149(כפי שראינו לעיל  -) 2:א' דב ('שעיר עד קדש ברנע אחד עשר יום מחֹרב דרך הר'

ספר אחד הִמ . ד"לכן הפסוק אינו שייך לסו  לנאום משהסותר את הקדמת הסופר הדבטרונומי

 הפסוק מספק לנו כןול, עשר אינו מספר טיפולוגי וגם אינו נובע מרשימת מסעות יוצאי מצרים

שכן יש טעם , כנראה שלא? י כלליפגיאוגר לספק מידע  הפסוק באהאם. י בלתי תלויפגיאוגרנתון 

. י על המרחק בין חורב לקדש ברנע רק אם הוא בא בצמוד להזכרת אחד מהםפגיאוגרבמידע 

 נתן האם. לכן נראה כי גם פסוק זה הוזז ממקומו. הפסוק מנותק מקשר כזהכחי ובמקומו הנ

  ?פסוקהמקומו המקורי של לשחזר את 

א אשר אינו מכיר את פרשת המרגלים ואינו מזכיר את קדש ברנע "שייך לסהפסוק אינו 

                                              

 אינם זה באזור המסלולים אם גם. אחד לאזור המסלולים שלושת מתכנסים, ארנון לנחל מצפון, המסלול בהמשך 261

  .זה את זה מהותית סותרים אינם הם, זהים

 חליפית אפשרות פני על עדיפה זו מסקנה). 7–6:י' דב (ד"בס א"מס קטע ופעתמה גם מתחייבת זו מסקנה כי נראה 262

 הפסוקים את מצא מאוחר מעתיק. פסוקים מספר בו וחסרו פגום היה, התורה מחבר בידי שהיה א"ס שלפיה

 .ד"בס ושיבצם החסרים
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 ממקם את סיפורכ " נראה כי ס)166–165( להלן . מכיר את חורבאינוש כ"לס  או)140:לעיל(

 להשתמש בטופונים  אך במסלול המוביל לאירוע זה הוא העדיף)8:לב' במ(קדש ברנע  בהתרים

 אינו אם הפסוק .כ"אינו שייך לס) 2:א' דב(לכן המסע שאנו עוסקים בו ). 12:י' במ(מדבר פארן 

י משתמש בטופונים " בדפים הקודמים ראינו כי ס.י"כ יתכן לשייכו לס"א או לס"לס, ד"שייך לס

מסעות תואם את ארבעת החוסר זה . 'נסע' הפועל  בפסוקתיאור מסלול חסרכ. קדש ברנע

לכן הן על דרך השלילה . י לפועל"גם בהם לא נזקק ס אשר )20–ב18:כא' במ(י "המוכרים לנו בס

 , חורב–בפסוק יש טופונים נוסף אלא ש, י"לס) 2:א' דב(והן על דרך החיוב יש לשייך את הפסוק 

.ד"סתו ושאב אא וממנו "והרן כבר קבע כי חורב נחשב לאחד מסימני ההיכר של ס
263

 בשורות 

  .הבאות נבדוק קביעה זו

 בעוד חורב פיעמו בפסוקנו מלבד 264.שֵֹמם כמו ב"חר של פועל בינוני צורת הוא רבחֹ -  חורב

, פסוקים בחמישה חורב מוזכר לתורה מחוץ 265).13 נספח (ד"בס מחציתם, פסוקים עשר-שישה

.התורה דברי על נשענים וכולם עצמאיים שאינם
266

 הפסוק מלבד, תורה פסוקי שלושה עוד רק 

 אלו פסוקים של שייכותם את לבדוק עלינו. ד"בס שלא חורב את מזכירים, בו עוסקים אנוש

  .י"לס )2:א' דב (פסוקנו ותשייכ את לשלול או לאמת כך ומתוך

 -). 6:יז' שמ ('הצּור בחֹרב והכית בצּור ויצאו ממנו מים ושתה העם  עלמד לפניך שםעֹהנני '

). 6–5(הכה בצור במטהו ', בהוראת ה,  פרצו המים מהצור לאחר שמשהבסיפור מסה ומריבה

' קח בידך היאֹר ומטך אשר הכית בֹו את':  כבר היה בשימוש בעברמטה זההמַספר מזכיר לנו כי 

. )ב15:ז(' נהפך לנחש תיקח בידך והמטה אשר': את היאֹר נאמרהכה משה על המטה בו ). א5(

ולאותות ) 18–14:ז(בהזכרות אלו קושר מטה משה את סיפור מסה ומריבה למכת הדם בידי משה 

בו הוטלה שליחות הגאולה , ראינו לעיל כי הסיפור).  לסירוגין20:ד–1:ג. (הסנהשניתנו לו בסיפור 

 )2:ד (מטה משה  באחד:בשני הסיפורים מופיע מטה. י"א וס"ס:  תעודותמורכב משתי, על משה

שהוא ) 13–8:יז(האחרון חוזר ומופיע בסיפור מלחמת עמלק ). ב20, 17:שם(הים ובשני מטה האלֹ

מטה משה וא "מטה האלֹהים שייך לסמהפרדת המקורות שם עולה כי   267.א"סיפור מובהק של ס

.י"סיפור מסה ומריבה שייכים לסלכן גם ו
268
   

, י" בססמוכים בפרקים המוזכרהמקום לא .  זה כי הטופונים חורב מיותר בסיפורליט טעןְר ּפֶ 

                                              

 157:ד"תשס ןהר: ראו 263

ד אך אינו "ד שם חדש שהומצא על ידי ס"פרליט ראה בשם חורב שבו משתמש ס. 318–316: 1977 פרליט: ראו 264

 .310: 1977פרליט : ראו. יכול להסביר מדוע נבחר שם זה

 .69:כח, 16:יח, 8:ט, 2:ה, 15, 10:ד, 19, 6:דברים א:  ראו265

' תה ;2–1:ה' דב על נשען 22:ג' מל ;1:ג'  נשען על שמ8:א יט"מל ;3, 1:י' דב על נשענים 10:ב ה"דה= 9:א ח"מל 266

 .16–8:ט' דב על נשען 19:קו

שלושה אלו ). ב12, ב10:שם(אהרון וחור , )13, א10, א9:שם( הדמויות המופיעות לצד משה בסיפור הן יהושע 267

יהושע וחור מופיעים כדמויות פעילות בשלבים , ועוד). 14–13:כד(א "פיעים יחדיו גם בסיפור הר האלהים של סמו

  .93: 1894בייקון : ראו. א"המוקדמים של יציאת מצרים רק בס

 ראו, י"לס לשיוכו נוספות והוכחות ומריבה מסה בסיפור נרחב דיון. שורץ י"ב של בשיעוריו קיבלתי זו בנהתו 268

 .176–175:להלן
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 ליטְר ּפֶ ניתן לטעון כנגד . הניח כי חורב הוא תוספת מאוחרתהוא  לפיכך 269.לאחריולא לפניו ולא 

 הר סיני ושם – חליפי שם יש למקום י"שבס כיוון הטופונים חורב אינו חוזר בפרקים הסמוכיםכי 

ה להר סיני יובסיפור העליה השני) 23, 20, 18, 11:יט' שמ( בסיפור מעמד הר סיני י" בסזה מופיע

 שאין כל כיווןועוד  270.מסה ומריבהסיפור   לאחרמייד י" בסשני הסיפורים הבאים )3–2א4, 2:לד(

 אין סיבה לראות את ,סיבה שהייתה יכולה להביא מאן דהוא לשתול בסיפור את הטופונים חורב

י הרי "כיוון שהסיפור שייך לס.  מתחילתו כשייך לסיפור מסה ומריבהויש לראותו, חורב כתוספת

 , בטופונים חורב כאןוקאי בחר להשתמש דו"בעל סיתכן כי . שספר זה משתמש בטופונים חורב

  271.בו יצאו מים חיים מהסלעכדי להדגיש ולהעצים את הנס , ששמו מצביע על יובש ושממה

,  התמורה הר האלֹהיםמקרא פעמיים מופיעה ב- )1:ג' שמ ('הר האלֹהים חֹרבה ויבא אל'

ליט לראותה כתוספת ְר ותיו ּפֶ ת ובעקבבשניהם הציעו נֹוו) 18:א יט" מל;1:ג' שמ( )ה(חֹורב

כיוון שאין הסבר ואין סיבה .  גם כאן הם לא הסבירו לצורך מה הובאה תוספת זו272.מאוחרת

א "מל(מתאר את מסע אליהו ההפסוק .  כחלק מהפסוקה יש לקבל,כתוספת) ה(לראות את חֹורב

 תן משה ובהרעוסק ביתרו חֹ) 1:ג' שמ(בסיפור משה   הפסוק273. משהשליונק מסיפורו ) 18:יט

שהם נמצאים לפנינו בנוסח כפי , הפסוקיםברצף . א"ולכן אין ספק בשייכותו לס, האלֹהים

בהפרדה כזו יעמוד המשפט . י" ולייחסו לס'חֹרבה ויבא' המשפט  אתנתק לא ניתן ל,המסורה

 הצענו לפי השחזור שי" בסהמשפט משתלב היטב, אך. י"לעצמו ללא כל קשר לסיפור של ס

   ):129:לעיל(
  

מֹשה במדין לך ֻשב   אל'יֹאמר ה ויט:ד � ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים כג:ב

בניו  אשתו ואת  ויקח מֹשה אתכ:ד  נפשך האנשים המבקשים את מתו כל  כי מצרים

אליו בלבת  'א מלאך ה וירָ ב:ג   ויבֹא חֹרבה � א: ג�החמֹר וישב ארצה מצרים  וירכבם על

  [...] אש מתֹוך הסנה וַיְרא והנה הסנה בֹער באש והסנה איננּו ֻאכל

י שאם לא "הצירוף הוא הכרחי לס, ויתר על כן. י" בס'ויבֹא חֹרבה' זה משתלב הצירוף לפי שחזור

מעמיד את האירוע במקומו ' ויבֹא חֹרבה'הצירוף . כן יחשוב הקורא כי עניין הסנה אירע במצרים

 יש י מכיר את חורב" מאחר שס.י" לכן יש לשייך גם את חֹורבה שבפסוק זה לס.י הנכוןפגיאוגרה

 לראותו ואין ,בסיפור מקורי הוא) 6:יז' שמ(שבסיפור מסה ומריבה ' חורב'כי  חה נוספתבכך הוכ

  .מאוחרת כתוספת

 ממלאים יוצאי מצרים את פסוק זהב -) 6:לג' שמ ('עדים מהר חֹורב ישראל את ויתנצלו בני'

  עומדים בסתירה לפסוק קודםצועהיההוראה וב. )ב5:שם(' ועתה הורד עדיך מעליך': ההוראה

                                              

  .6:לג' שמ עד מוזכר אינו הטופונים הסיפור אחרי. 1:ג' בשמ רק מופיע הטופונים ומריבה מסה סיפור לפני 269

שכן היא מניחה כי הר חורב הוא , הטענה כי הר סיני הוא שם חליפי להר חורב היא במידה מסוימת הנחת המבוקש 270

 . ֶּפְרליט שטען כפי, תוספת ואינו) 6:יז' שמ(מקורי בפסוק 

  .207: 2007 בדן: ראו 271

 .309: 1977 פרליט ;398 הערה, 139: 1972 נות :ראו 272

: 2004 ושנאן זקוביץ: ראו', משה חיי סיפור בעקבות הולך אליהו הנביא של חייו שסיפור הוא המפורסמות מן '273

  .169–167:שם ראו, זו קביעה מבוססת עליהן דוגמאות. 167
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אם לא שתו איש עדיו עליו ). 4(' שתּו איש עדיו עליו הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא  העם אתוישמע'

כי המשך המסע יהיה '  הוא תגובה להודעת ה4ֶאבל העם בפסוק . לא היו להם עדיים להוריד

ים יניפיומכיל סימנים א) א5–1:לג(קטע זה ). א5, ב3:לג(' ולא בהנהגת ה) 2:לג(בהנהגת מלאך 

אירוע הורדת . לגאולת העם ממצרים' עלה' והשימוש בפועל 274)ב1(שבועת הארץ לאבות : י"סל

אך כאמור לעיל הוא עומד בסתירה , לאחד המקורותיניים יאינו מכיל סימנים אופ) 6–ב5(העדיים 

 לכן). 95הערה , 75:לעיל(א "עוסק באוהל מועד ושייך לס)  ואילך7(המשך הפרק . י"לנאמר בס

שלושת אם כך ניתן לסכם ולומר כי  275.א"שייכים לס והטופונים חורב 6סביר להניח כי פסוק 

   .ו והשתמשו בת השם חורב אא הכירו"י והן ס"ס מזכירים את חורב מורים כי הןהפסוקי התורה 

 כמו. כ"א או לס"לס, ד"אינו שייך לס) 2:א' דב(סוק נשוא דיוננו כי הפ) 145, 142(ראינו לעיל 

י משתמש בטופונים קדש ברנע ויתכן כי גם חסרונו של פועל המסע בפסוק "כן עמדנו על כך כי ס

י הוא החשש כי חורב "ך לסמה שמנע מאתנו לקבוע בבירור כי הפסוק שיי. י"רומז על שייכותו לס

 לאחר שבדקנו את כל הפסוקים המזכירים את חורב  עתה.א"המוזכר בפסוק יכול להופיע רק בס

אחד עשר יום מחֹרב דרך ' לקבוע כי הפסוק  אנו יכוליםי משתמש בטופונים זה"סומצאנו כי גם 

   .י" שייך לס)2:א' דב(' הר שעיר עד קדש ברנע

מאחר ?  ומדוע הוא הוזז ממקומו,י"ן היה מקומו המקורי בסי היכ"אם פסוק זה שייך לס

י היה מייד לאחר שיחתו של "נראה כי מקומו בסשהפסוק מתאר את המסע מחורב לקדש ברנע 

  ).רוגיןייד לס–יג' במ(לפני מעשה המרגלים ו) 32–29:י' במ (חֹבב בן רעואל המדיינימשה עם 

   :מספר סיבות להזזת הפסוק ממקומוניתן לשער 

.  פארן מדבר–בשם כללי יותר , קדש ברנע, כ בחר להחליף את הטופונים המדויק"ס -

  .מחבר התורה כיבד החלטה זו והשמיט את הפסוק שהוביל לקדש ברנע

לא ו) 16:יב, 12:י' במ(שילוב המקורות כבר הכיל שני תיאורים של הגעה למדבר פארן  -

 .תיאור נוסף של אותה הדרךצורך בהיה 

תבערה : ועוד ארבע תחנות) 33:י' במ(כבר הכילה תיאור של שלושה ימי מסע התורה  -

התיאור המפורט ). 16:יב(ומדבר פארן ) 35(חצרות , )34:שם(קברות התאוה , )3:יא(

 .י"נתון שסתר את אחד עשר הימים של ס, מדבר על שישה עד שבעה ימי מסע

מסע  הלשי " את תיאור סשמיטמספקת בכדי שמחבר התורה יהייתה  הללוכל אחת מהסיבות 

את . אלא הזיזם, המחבר כדרכו לא ויתר על הנתונים הנמצאים בפסוק. קדש ברנעעד מחורב 

ושני הפסוקים , )1:א' דב (י"הוא הצמיד לנתוני מסע נוספים שמקורם בס, י"ככתבו בס, הפסוק

  .ניטעו יחדיו בראש חומש דברים

) הר( נותן בידנו נתון חשוב לזיהוי מקומו של י" המסע מחורב אל קדש ברנע כשייך לסיזיהו

חֹבב בן רעואל לאחר שיחתו של משה עם י "בס הפסוק לעיל ראינו כי במקורו הופיעבדיון . חורב

, 20, 18, 11:יט' שמ(בהר סיני , י"לפי ס, עד אותה שיחה שהו יוצאי מצרים. )32–29:י' במ (המדייני

                                              
, 301: 2003פרידמן : ראו). 4–3:שם כו(וליצחק ) 17–16:כב' בר(י מופיעה ההבטחה בלשון שבועה לאברהם " רק בס274

 .21והערה , 109:ד" הרן תשס;3הערה 
 הוא המקום 6פסוק  .הדברים טרם פורסמו בשמו. י שורץ" את ניתוח המקורות בפסוק זה קיבלתי בשיעוריו של ב275

ֵהר ולהשמיט ָמ  - מקום ֵמַהר ִב גרוסלכן הציע נות ל. 'הר' בו מופיע הטופונים חורב עם המגדיר הגנרי היחיד

 .17הערה , 309: 1977פרליט : ראו. מהפסוק את חורב
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). 6:שם יז(י כבר הגיעו יוצאי מצרים במקור זה לחורב "ני בסלפני הזכרת הר סי). 3–2א4, 2:לד,  23

  276.י חורב וסיני חד הם"מכך אנו למדים כי בס

  האם השימוש באחד משני השמות?ד דווקא בשם חורב"מדוע בחר ס, אם חורב וסיני חד הם

: יםד בזיקה לשלושה נושא" חורב מוזכר בס? שבזיקה אליו מוזכר המקוםים נובע מהנושאבלבד

ומעשה העגל ) 79:כח, 16:יח, 2:ה, 15, 10:ד(מעמד הברית , )19, 6:א(המסע מחורב אל קדש ברנע 

מסע השתמש בטופונים חורב בתיאור  אשר ,י"ד מס"אמנם את המסע  אל קדש ברנע ינק סו). 8:ט(

 אך דווקא בנושאים אלה, א"ד מס" את שני הנושאים האחרים קיבל ס.)146: לעיל;2:א' דב(זה 

, 15, 1:לב' שמ(' ההר'א כמעט ואינו משתמש בטופונים חורב אלא בהר האלֹהים או בקיצורו "ס

 וזו ההזכרה היחידה של ,)6:שם לג(א בטופונים הר חורב "לאחר מעשה העגל משתמש ס רק). 19

  .ד בטופונים חורב אינה נובעת מהנושא שבזיקה אליו המקום מוזכר" לכן בחירת ס.א"חורב בס

א מלמדת כי זה שמו "י והן בס"י העובדה שהטופונים חורב מופיע הן בסנראה לנו כ

חורב ? ומה שמו[...] שמות יש לו ' ה': חנינא' יוסי בר'  על כך כבר העיר ר. ההרי שלפגיאוגרה

  . הסופר הדבטרונומי בחר להשתמש בשם חורב כיוון שזה שמו של ההר277.'שמו

 לפי השחזור ?י גם בכינוי הר סיני"י של ההר מדוע זכה ההר בספגיאוגרוא שמו האם חורב ה

  של הרכינויולפיכך ניתן להניח כי  .אירע הדבר בחורב) 148:לעיל(י "שהצענו לסיפור הסנה של ס

הר 'בשלב כלשהו ובדרך שאינה ברורה כל צרכה הפך .  במסורת היהודאית היה הר הסנהחורב

למשה ובני ' י מדבר על התגלות ה" כי סיפור הסנה גרם לכך שכאשר סיתכן. 'סיניהר 'ל' הסנה

 את ההתגלות י" ס בכך קשר.סיניהוא מכנה את המקום הר סיני או '  מקומו של האו על, ישראל

י פגיאוגרי בשמו ה"השתמש ס,  בכל שאר ההתייחסויות להר278.לבני ישראל עם ההתגלות למשה

  . חורב-קום של המ

ד מייחס לחורב "ס. אחד להר חליפיים שמות הם סיני והר חורב הר כי ראינו הקודמים בדפים

הבקשה לא , )ב69:כח, 2:ה, א13:ד' דב(הברית בחורב : א מייחס להר האלֹהים"את האירועים שס

לכן . )17–12:ט(ומעשה העגל ) 11–8:ט, ב13:ד(לוחות האבן , )16:יח(' פן אמות' 'לשמוע את ה

 צעד התקדם התורה מחבר .עלינו להניח כי לדעת הסופר הדבטרונומי חורב והר האלֹהים חד הם

מסע ולּו  מוזכר  לא12: לבמדבר י2:בין שמות יט. האלֹהים והר סיני חורב בין זהות ויצר נוסף

הם מוזכרים כיושבים במדבר , שבו לא זזו יוצאי מצרים ממקומם, בקטע ספרותי ארוך זה. אחד

לגבי מחבר   כימזה ניתן ללמוד). 6:לג' שמ( ובהר חורב 281 ליד הר האלהים280, ליד הר סיני279,סיני

                                              
י בני ישראל הוציאו איתם "לפי ס). 2:א' דב(י כי המרחק בין חורב לקדש ברנע הוא אחד עשר יום "למדנו מס 276

 10 הבקר במערב ארצות הברית היה כקצב ההתקדמות של מובילי). 38:יב' שמ(ממצרים גם את צאנם ואת בקרם 

רביע סיפר לי כי כילד הוא עזר לאביו להעביר את -עלי אבו. 113–112: 1976מלון : ראו. מ ליום" ק16שהם כ, מייל

בארבעה ימי הליכה עם הצאן הם עברו .  לאזור שער הגיא207185/578891צ "נ, )חורבת דרגות(ת 'עדרם מדוריג

מתאים קדש ברנע /מ מעין אלֻקִדיַראת" ק150כלפיכך כל הר שהוא במרחק של . וםמ לי" ק15 כשהם, מ"כששים ק

 .למרחק המוזכר בראש חומש דברים

 .ב"ע–א"ע, פט: שבת, בבלי: ראו 277

 .60: 1974ילדס 'צ: ראו 278

 .12:י, 5, 1:ט, ]2–1:י' וי [+4:ג, 19, 1:א' במ:  ראו279

 .1:ג' במ ;34:כז, 46:כו, 1:כה, 38:ז' וי ;32, 29, 4, 2:לד, 18:לא, 23, 20, 11:יט' שמ:  ראו280
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עלינו להשלים את כיוון שכבר דנו בסיני ובחורב  .הר האלֹהים חד הםו  הר סיני,התורה הר חורב

  .דיוננו בעיון בטופונים הר האלהים

שנים מהפסוקים בהם מוזכר הר האלֹהים  282.א" זה מוכר לנו רק מסטופונים – הר האלֹהים

ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן '. )27:ד, 1: ג'שמ(יכולים לסייע בזיהוי מקומו של ההר 

 יחדיו שאוגד , זהפסוקעל סמך  )1: ג'שמ(' מדין וִינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים

 או את המדיינים בחצי 283,מדָין בהאלֹהיםם את הר יש הממקמי, 'הר האלוהים'מדבר ו, מדָיןאת 

שון כאן ל' מדבר' סברו כי ,יתכן כי החוקרים שביקשו לזהות את הר האלֹהים במדָין 284.האי סיני

היינו ,  וינהג את הצאן אחר מקום מרעה:ומובנו של הפסוק הוא, י בכללפגיאוגר ִמְרֶעה ואינו ציון

וישלח משה את חתנו וילך ': א"נוגד פסוק אחר מסן אולם זיהוי הר האלֹהים במדיָ  .לחיפוש מרעה

, )5:םש(באותה שעה נמצא מחנה יוצאי מצרים בסמוך להר האלֹהים ). 27:שם יח(' לו אל ארצו

   285. ארצו של יתרו– מדָיןהים אינו בתחום הר האלֹמלמדת כי ' אל ארצו'והעובדה כי יתרו הולך לו 

י פגיאוגרנתון ) 1:ג(ן ניתן לדלות מהפסוק הראשון בו עסקנו הר האלֹהים אינו במדיָ ש מאחר

 286,פירושו ממערב למדבר' אחר המדבר ' לפיכךקרא למזרחקדמה מתכוון המ/במונח קדם. חשוב

 התנועה יכולה להתבצע בכל כיוון כל - ממערב למדבר –לפי הפירוש הראשון . או מהמדבר מערבה

 וכיוון שמקומה של , מהמדבר מערבה-לפי הפירוש השני . מדָיןבצעת ממערב למדבר עוד היא מת

 הוא הקו המחבר את ראש מפרץ' אחר המדבר'הרי ) 132–130:לעיל(מדָין הוא ממזרח לים האדום 

 נוסף העוסקהפסוק לה מהלעו פירוש זה תואם ).31איור (של מפרץ סואץ העליון אילת עם חלקו 

אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהּו בהר ' ויאמר ה': א"הוא מסבהר האלוהים וגם 

אהרן הולך לקראתו ממצרים לכיוון .  למצריםמדָין משה נמצא במסע מ).27:ד' שמ(' האלהים

הדרך הקצרה המקשרת את מדָין להים נמצא על מכאן שהר הא. האלהים והם נפגשים בהר מדָין

 מהלכה של דרך 287).31, 17איורים ( דרך החוגגים–' חגאלרב דהדרך המכונה היום  היא ,ומצרים

 288. מהמדבר מערבה–' אחר המדבר'זו תואם את הכיוון הכללי של משה ברעותו את צאן יתרו 

ככל . כיוון שמשה מתנהל במדבר עם צאנו יש להניח כי הר האלֹהים היה במרחק לא רב ממדָין

 לכן יש לזהות את הר , והסיפור יאבד מאמינותו,נתרחק ממדָין' חגאל ּבְר  מערבה על דַ רחיקשנ

 אותו זיהינו לעיל יףִר ַט אם ִש 'בל חַ 'גק נמצא באזור זה בדיו. 'האלֹהים במזרחה של דרב אלחג

י מצומצם היו הרים שונים שבני ישראל פגיאוגרקשה להניח כי באזור . י"בהר סיני שבס) 133(

  .ַטִריףאִשם 'ּבל חַ 'ג זו הסיבה היחידה לזהות את הר האלֹהים ב איןאך, קידשו

                                                                                                                                  

 .13:כד, )לפי נוסח השבעים (3:יט' שמ:  ראו281

 ).273רה והע: 148:לעיל( הטופונים מופיע גם בסיפור אליהו אשר לדעת החוקרים יונק מסיפורי משה 282
 .148, 144–142: 1998 סטגר ;61: 1998 קרוס ;333: 1978 וו-דה: ראו 283
 .54–55שם הערות , רשימה ביבליוגרפית נרחבת. 13: 2001 ספרקס: ראו 284
 .392 הערה, 137: 1972 נות ;166:ח"הראל תשכ:  ראו285
הים = הוא הים שבמערב ) 8:יד'  זכ;20: ב' יו;2: לד;24:יא' דב(הים האחרון 'וכך  .196: 1930אדמס -פיתיאן: ראו 286

 .התיכון
 166:ח"תשכ, הראל: ראו 287
ים גיאוגרפית של פסוקים אלו נעלמה מעיני חלק מהחוקרים ולפיכך הם קבעו כי אין נתונים גיאוגרפמשמעותם ה 288

 .138–137: 1972נות : ראו. 'הר האלהים'קומו של למי
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 מבני  קבוצהום וממערב להר מדר הוא איתרַטִריףאִשם 'ּבל חַ 'גבסקר שערך אבנר למרגלות 

 כל 289).18 איור(קדשים בודדים ועוד מספר מ, מקדשיםצמדי  שנים עשר מהם. רוחב קטורים

 בכל). המבנה של רחבו אל היא והכניסה, הארוך בקיר נמצא הפתח (רוחב מבני הם מקדשיםה

 ובמבנה, לכניסה שממול הקיר אל צמוד נוסף מבנה השמאלי המבנה בתוך נמצא המקדשים צמדי

 עירה החופר). 19 איור (מקודש ץע ניטע או מצבה עמדה שבמרכזו אבנים עיגול נמצא הימני

 ממצאים מחפירות מקדשים 290.ואשרתו אל עבור היו המקדשים שצמדי יתכן כי רבה בזהירות

בשימוש עד סוף תקופת הברונזה נ אך מבני רוחב היו " החמישי לפסהקטורים תוארכו לאלף

.הקדומה
291

 מלמדים כי ההר היה קדוש כבר בתקופת ַטִריףאִשם 'בל חַ 'שלמרגלות ג  מקדשים אלו

 –א "חוקרים שונים טענו כי שמו של ההר בס. קדומה יותרבתקופה  הברונזה הקדומה או אפילו

יוצאי ני שהוא נקשר לסיפור משה וההר היה ידוע כאתר קדוש עוד לפהר האלֹהים מלמד כי 

יש סימנים המעידים על ו בצמוד לג ש'חאלעל דרּב היחיד  ַטִריף הוא ההראִשם 'בל חַ 'ג 292.מצרים

  .ַטִריףאִשם 'בל חַ ' בגהאלֹהים לזהות את הר לכן יש, פולחן קדום

אם צמדי המקדשים אכן שימשו לעבודת אל ואשרתו הדבר יכול להסביר את צורת הרבים 

 השם .בראשית תולדות עם ישראל מעיד שם העם' אל' על עבודת .'הר האלֹהים'בשמו של ההר 

 אדם בני קבוצת על המולך הוא' אל 'האל כי להכריז וכוונתו, אל שורי/ישרה משמעו ישראל

ניתן למצוא שרידים למסורת קדומה כתבים שמוצאם בממלכת אפרים ב 293.זה שם הנושאת

כשהקים ירבעם  294.)ב35:עח'  תה;א8:כד, 22:כג' במ(לפיה אל הוא שהוציא את ישראל ממצרים ש

' הנה אלֹהיך ישראל אשר העלּוך מארץ מצרים': נבט את עגלי הזהב בדן ובבית אל הוא הכריז- בן

מקובל לפרש את לשון הרבים בפסוק זה כמכוונת לשני העגלים ולזהות את האל . )2ב28:א יב"מל(

מכלל אפשרות את הפירוש כי לשון הרבים  אך אין להוציא 295.' עם ההבלתי נראה הניצב עליהם

 האפשרות 296.אשרה אל ובת זוגו -וג אלים בלתי נראים שניצבו עליהם מכוונת לא לעגלים אלא לז

' אל'ב ראה הקדום שישראל לכך המסורת ושרידי' האלֹהים הר 'בשם הרבים צורת את להסביר

  .ַטִריףאִשם 'בל חַ 'גב האלֹהים הר של הזיהוי את מחזקים ממצרים שהוציאם האל את

                                              
 .120: 1984 אבנר :ראו 289
 .120–119:שם :ראו 290

 .122:שם: ראו 291

 עוד לפני בוא יוצאי מצרים נות ראה בהר מקום קדושגם  .119–114:ד"תשל, ויסמן ;15: 1918דרייבר :  ראו292

 .138: 1974נות : ראו. נים בעיקר למדיָ לדעתו היה המקום קדוש. למקום
 .  72–71:ח"תשס קנוהל ;228:ז"תשנ קוגוט :ראו 293
 :ראו א"וס י"ס למקורותיו בלעם סיפור חלוקת על. 84: 2002' מ סמית: ראו. הפסוק כוונת את כך פירש יתסמ גם 294

 תהלים. י"בס יותר המופיע ה"על הפועל לעומת, א"לס אופייני ממצרים לגאולה בהקשר א"יצ הפעל. 24–23:לעיל

 . 1995גולדר : ראו. הצפון בממלכת שמוצאם אסף מזמורי לקבוצת שייך עח
 .ז"תשס ונג'צ ;83:שם: ראו 295
 וטען, אל לפולחן שריד העגלים בפולחן ראה דיוור גם. 84:שם: ראו). tr (שֹור רבות פעמים אל נקרא אוגרית בכתבי 296

 האלים של הקדמונים הוריםה ,ואשרה אל על. 282: 2005 ורדיו: ראו. ואשרה בעל את עבדו בדן במקדש כי

 הפיגורטיבי בממצא .נרחבת ביבליוגרפיה ושם, 55–52:ח"תשס גרינשטיין: ראו, האלים בבמלכת והמושלים

 אורנן: ראו. פר על הניצבות לאלות דוגמאות גם יש אך, פר על כניצבים זכרים אלים כלל בדרך מתוארים

 .8 איור, 75:שם: ראו. דן בתל שנמצא ברונזה תליון היא אלו וגמאותמד אחת. 77–76:ח"תשס
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 שמטרתו ישלב-רבנקטנו במהלך ונים קדש ברנע י השתמש בטופ"בתהליך ההוכחה כי ס

 הוא פסוק )2:א' דב ('אחד עשר יום מחֹרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע':  כי הפסוקראותהייתה לה

הר חורב והר האלֹהים הם , כי הר סיניהרחבנו במקצת את מסגרת הדיון והראנו . י"השייך לס

  .ם להר אחדשמות שוני

ים המופיעים בזיקה להר סיני מאפשרים לזהות אותו יפגיאוגרהראנו כי הנתונים ה -

, הדרך הקצרה המובילה ממדָין למצרים', חגאלַטִריף הנמצא על דרּב אִשם 'חַ ּבל 'בג

 . יוצאת דרך לעין אלֻקדיַראת היא קדש ברנעוובסמוך לצומת ממנ

  .ד"כ או לס"לס, א"אינו שייך לס) 2:א' דב(הוכחנו כי הפסוק  -

י מכיר ומשתמש בטופונים חורב ובכך התאפשר שיוכו של הפסוק "סכי הצבענו על  -

 .י"לס

). 32–29:י' במ(י היה לאחר שיחתו של משה עם חובב "מצאנו כי מקומו של הפסוק בס -

 נמצאים יוצאי מצריםי המתחיל בסיפור מסה ומריבה שבו "בסכך נוצר רצף אירועים 

יני ומסתיים במסע ת משה להר סיהר סיני ובעליממשיך במעמד , )6:יז' שמ(חורב ב

ובהר סיני שמות חליפיים י ראה בחורב "רצף זה מוכיח כי ס. מהר חורב אל קדש ברנע

 .להר אחד

 ,א המראים כי לא ניתן לזהות את מקומו של הר האלֹהים במדָין"הבאנו את פסוקי ס -

 .'חגאלקומו על דרּב ויש לזהות את מ

ההר היה ידוע כאתר קדוש עוד לפני מד כי  הר האלֹהים המל–א "שמו של ההר בס -

ּבל 'והמקדשים הקדומים לרגלי ג, מחד גיסאיוצאי מצרים שהוא נקשר לסיפור משה ו

מאפשרים ואולי אפילו מחייבים לזהות גם את הר האלֹהים , מאידך גיסא ַטִריףאִשם 'חַ 

ורת  צמדי המקדשים למרגלות ההר מאפשרים להסביר את צ.ַטִריףאִשם 'חַ ּבל 'בג

 . זיהוי זהיםומחזק' אלֹהים'הריבוי בשמו של ההר 

י הר חורב והר האלוהים הם שמות " מסתבר שבס,לפי ניתוח הפסוקים שערכנו -

י יהיה חייב " מסקנתנו כי חורב הוא סיני בסשלא יקבל אתמי . חליפיים להר אחד

' הים חֹרבהויבֹא אל ַהר הֱאלֹ ':א"להחזיק בזיהוי כפי שהוא מופיע בפסוק המיוחס לס

מאחר שהן את הר סיני והן . א הר האלֹהים וחורב חד הם"מסקנה כי בסב ו)1:ג' שמ(

ַטִריף יש לזהות גם את הר חורב בהר אִשם 'ַח ּבל 'את הר האלֹהים הצענו לזהות בג

297.זה
 

  .הר חורב והר האלֹהים חד הם, בכך מתברר כי הר סיני -

  

  'הָקֵדָׁש 'לאן שייכת . 4ג

  נשלחו ממנוהמרגליםשהגענו למסקנה כי קדש ברנע היא האתר ) 142–141:לעיל(דיון קודם ב

והיה  '298:ראיה ברורה לכך יש ברשימת גבולות הארץ. הכיר אתר ששמו קדש ברנעכ "סגם . י"בס

'  יהו;4–3:לד' במ(' והיה תוצאותיו מנגב לקדש ברנע] …[ידי אדום  ִצן על נגב ממדבר לכם פאת

                                              
 הר לכן. ליכה עם עדרי צאןעשר ימי ה-שהם אחד, קדש ברנע/מ מעין אלֻקִדיַראת" ק140-ִשם אַטִריף נמצא במרחק של כ'ּבל חַ 'ג 297

    .276הערה , לעיל: ראו.  הוא מועמד ראוי לזהותו כהר חורבזה
 .6 הערה, 117:א"תשל, הרן ;237: 1894 בייקון: ראו, כ"לס הגבולות רשימת של שיוכה על 298
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 בכתוב שפתחנו בו מספר 'קדשה' עלינו לשוב לדיון בשיוכה של המילה ים אלו לאור נתונ).3–1:טו

מדבר פארן ָקֵדָׁשה ויִׁשיבו  ישראל אל עדת בני כל אהרֹן ואל מֹשה ואל וילכו ויבֹאו אל': במדבר

   .)1ב26–25:יג' במ(' העדה כל אֹתם דבר ואת

: לפסוקים הכוהניים שבפרקומתקשר ישירות , כ"בסגנונו ובלשונו לס, התיאור שייך בתכנו

) 17–16, 2פסוקים (בתחילת הסיפור משה שלח אנשים לתור את הארץ . כ"ייחודי לס' תור'הפועל 

תואמת את נקודת היציאה ) 26(' אל מדבר פארן'גם החזרה . 'וישובו מתור הארץ'ובפסוק כה 

וגם . כ" לסיפורי סגם היא אופיינית) 26(הופעת אהרון לצד משה ). 2(' ממדבר פארן '-כ "שבס

' וישיבו אותם דבר ואת כל העדה':  המשך הפסוק299.שייך לתעודה זו' כל עדת בני ישראל'הביטוי 

מתייחס למשה נראה כ' אותם'הוא כוהני ו' העדהכל ' הביטוי .מתקשר היטב לתחילתו) 1ב26(

אֹתם וישיבו ' אלא שהצירוף .כ" הם חלק בלתי נפרד מס1ב26–25 לכאורה פסוקים לכן. אהרוןלו

' דב(' וישבו אֹתנו דבר ':ד" בסים המקביליםנוסחמה כפי שמוכחי " לסכ אלא" אינו שייך לס'דבר

ורכב משתי  כמ26לפיכך יש לראות את פסוק  300).7:יד ('ואשב אֹתֹו דבר' ובספר יהושע )25:א

 לשייכה לכל נמצאת בנקודת המגע בין שתי התעודות ומבחינת ניתוח הפסוק ניתן' קדשה'. תעודות

  : מהמקורות או להסירה לחלוטין מבלי שהדבר יפגע ברצף הסיפוראחד

 מֹשה ואל  וילכו ויבֹאו אל26:יג  . ויֻׁשבו מתּור הארץ מקץ ארבעים יום25:יג: כ"הסיפור לפי ס

  ). ָקֵדָׁשה(מדבר פארן  ישראל אל עדת בני כל אהרֹן ואל

ומחבר התורה ' אותו'י היה כתוב "בס [ אֹתםוישיבו) ָקֵדָׁשה(מֹשה   ויבֹאו אל26:יג: י"הסיפור לפי ס

פרי   דבר ויראּו את301 ]התאים את כינוי המושא לנאמר בפסוק הכוהני

  302[...]לֹו ויֹאמרו   ויספרּו27:יג  .הארץ

מדבר פארן  אל':  כדוגמת מצטרף אליו עם יחסת כיווןאחר שטופונים  אחדוניםהשילוב של טופ

.)2ב1:ג' שמ(' הר האלֹהים חֵֹרָבה ויבֹא אל'הוא נדיר ביותר ומופיע רק עוד פעם אחת ' ָקֵדָׁשה
303 

 כפי שראינו). 148:לעיל(י "א עם ס"ון בפסוק ההוא הגענו למסקנה כי יש בו שילוב של סבדי

 בדרך. לסגנון הכוהני יש דרכים ברורות לציין טופונים הבא בתמורה לטופונים אחר) 9(במבוא 

 מערת המכפלה אל אל'כדוגמת ' ב אל אאל ': כלל יופיע כל אחד מהטופונימים עם המילית אל

' בא  הוא': היוצר משפט שמני' הוא'כ נפוץ גם השימוש באוגד " בס304).9:כה' בר ('ןשדה עפרֹ

                                              
 .106: 1968 נות ;130: 1903 גריי ;184, 179: 1894 בייקון: ראו 299
הוא כולו ) 27:יג(' פריה נו וגם זבת חלב ודבש ִהוא וזההארץ אשר שלחת  ויֹאמרו באנו אללֹו ויספרּו': הפסוק הבא 300

 )2ב26:יג ('העדה כל ואת 'המילים לכן . מסרו המרגלים את הדיווח למשה בלבדי"הפסוק מלמדנו כי בס. י"של ס

 .המורכב בפסוק אחידות להשיג שנועדה התורה מחבר של כתוספת לראותן ויש מיותרות הן
 ,י"נּו שהיה מכוון למשה בס ֶהֱעִליָת -שינה מחבר התורה את הפועל מצורת יחיד  שם, 5:כ' בבמ מצאנו דומה שינוי 301

 ).130 הערה, 180:להלן (הכוהני בפסוק  ֶהֱעִליֻתנּו המכוון למשה ולאהרון-לצורת רבים 
 .144 ,130: 1903 גריי: ראו. דומה חלוקה מביא) Nöldeke (קלדינ בעקבות גריי כבר 302
 .אך בצירוף זה אין שני טופונימים) 43, 15, 6:י' יה(' המחנה הגלגלה אל' מבנה דומה מופיע בצירוף 303
' יה(' גלילות הירדן מול ארץ כנען אל אל'ואולי גם ) 19:יח' יה(' קצה הירדן נגבה המלח צפונה אל לשון ים אל' וכן 304

 ).7:ב ה"דה = 6:א ח"מל(' תחת כנפי הכרובים קדש הקדשים אל דביר הבית אל אל, ')11:כב
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  הטופונים השני ללא תוספתמופיע  ספוריםמקרים ב305).19:כג' בר(' ממרא הוא חברון'כדוגמת 

  306).49:לב' דב(הר העברים הזה הר נבו  אל': 'אל ' המיליתאוהאוגד 

, )4:לד' במ(ת בתוך גבולות ארץ כנען כ קדש ברנע נמצא"ואולם העובדה המכרעת היא שלפי ס

יימנע מהזכרה מפורשת של קדש ברנע כמקום שהמרגלים נשלחו ממנו אל כ "סולכן מן הדין היה ש

ידי  הארץ אֶשר נשאתי את אתם תבֹאו אל אם' :)28:יד(' ומציונו כמקום שבו נשבע ה, ארץ כנען

אינה , ' קדש ברנעאל' שה הוא שפירו',קדשה ' המלה כי מכךעולה). 30:שם(' לשכן אתכם בה

י כמקום פרשת "מוכרת לבעל ס' קדש ברנע'שמאחר . יד–הני שבבמדבר יגומתאימה לסיפור הכ

:  ובהתאם לכך לקבל את השחזור שהוצע לעילי"לס) 26:יג' במ(' קדשה'יש לשייך את , המרגלים

, 27–26:יג ( [...]לֹו ויֹאמרו  ויספרּו .פרי הארץ  דבר ויראּו אתאֹתומֹשה ָקֵדָׁשה וישיבו  ויבֹאו אל

  ).ההדגשה מציינת שינוי מנוסח המסורה
  

   פרק שלישיסיכום
בין קדש 'הדיון בהזכרות של קדש בסיפורי האבות הוביל אותנו לזיהוי באר ַלַחי רִֹאי אשר 

רק מי שישב . עין קדש ובין סיק אל ברד/חי אשר בין עין מוסאאלעם עין ) 14:טז' בר(' ובין ברד

לכן הסיפורים . דש או בסמוך לה הכיר את המעין הזעיר הזה ויכול היה לכלול אותו בסיפורובק

נושאים ה מצאנו כי בין הסיפורים .רִֹאי נוצרו באזור זההקושרים את הגר ואת יצחק לבאר ַלַחי 

 סיפור מפגש , סיפור ברכת יצחקבאר ַלַחי רִֹאי יש לכלול אתי של קדש ושל פגיאוגראת חותמה ה

 כמו סיפור מסע ההלוויה של ,כלום  ולאאפילו סיפור שאין לו ולקדשו ,עקב ועשו במעבר יבוקי

 ואין ,י"לס שייכים הללו הסיפורים כל. מוצאו במספרי הסיפורים שבקדש -  י" בגרסת סיעקב

  .בקדש ישב י"שבס האבות סיפורי ממַספרי אחד לפחות כי להסיק אלא נוסמ

 היא שירטוט מילולי של מפת העולם כפי שהכיר )לסירוגין, י' בר(י "רשימת העמים של ס

משולש זה בא . ארץ כנען שורטטה במפה זו כמשולש שקודקודיו הם צור עזה ולשע. י" בעל סאותה

  רמת הפירוט של כלל הנתוניםבבדיקת. מרכז העולם,  כי ארץ כנען היא מרכז המפהלהכריז

  ברור מתאםזיהינו. דת מבטו של היושב בקדש כי המפה משורטטת מנקומצאנו י"סב יםהגנאלוגי

 משרטט לפני). יעקב(י של בני שם ובין קירבתם הגנאלוגית אל ישראל פגיאוגרבין מיקומם ה

נמצא ) דרוםב(מימינו . ישראל/ו תאומו של יעקבאחי,  נמצא אדום הוא עשו)במזרח(הרשימה 

, ם בני קטורה שהם בני הדודיםממזרח לאדום ולישמעאל נמצאי. מאביו, דודו של יעקב, ישמעאל

שהם נכדיו של , לאדום נמצאים מואב ועמון בני לוט) צפון(משמאל . צאצאי הסב אברהם מפילגשו

ית לאדום ולמשרטט פגיאוגר הבת הבכורה הוא הקרוב יותר נה שלמואב ְב . הרן אחי אברהם

שם ולבני חם מצפון לבני , נמצאים בני חם והרחק משמאל) במערב (שרטטמאחורי המ. המפה

                                              
כתף  אל, ')10:טו' יה(' יערים מצפונה היא כסלון כתף הר אל, ')8:טו' יה(' כתף היבוסי מנגב היא ירושלם אל' וכן 305

 תיאורים אלו שייכים לספר ).14:יח' יה(' בעל היא קרית יערים קרית אל, ')13:יח' יה(' לוזה נגבה היא בית אל

 על השימוש .23–21:ו"אחיטוב תשנ: ראו. לשונו וענינו שייך לאסכולה הכוהנית, שביהושע שלפי סגנונוהנחלות 

 אליצור ;109:ז"תשכ, קלאי: כדי להשיג יתר דיוק בתיאור הטופונים ראו', צפונה'ו', נגבה '–בכינויי הכיוון 

 .47–44:ט"תשנ
גם פסוק זה הוא מתוך ספר ). 1:טו' יה(' אל גבול אדום מדבר צן נגבה, ')14:יח' יה(קרית יערים עיר בני יהודה ' וכן 306

 .ראו הערה קודמת. הנחלות ששייך לאסכולה הכוהנית
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י השתמש במפה מילולית זו והוסיף לה את שירטוט גבול כנען "ס. הצעיר בבני נח, נמצאים בני יפת

  . שלגבי דידו ארץ כנען היא מרכז העולםראהכמשולש המ

מופיע '  את המקומות שההמציינים  יש ארבעה טופונימיםהפותח את ברכת משה, בפסוק

ת ֹרבבשעיר ו ובאחרת ,סיני והר פארן) הר(באחת  :וצותטופונימים אלה מתחלקים לשתי קב. מהם

בחצי האי סיני ואילו הטופונים השני '  מציין הטופונים הראשון את מושבו של הקבוצה בכל .ָקֵדש

המזמור בן ארבעת הצלעות מעמיד את קדש ברמת . מציין את מושבו בעבר הירדן המזרחי

שעיר ושדה סיני לדבורה בה קיימת הקבלה בין נשנית בשירת  תמונה זו. חשיבות מקבילה לסיני

  . לתימןוחוזרת בשלישית בנבואת חבקוק המקבילה את הר פארן, אדום

 מייחדת את 'יחד עם הבנת קדש כמקום מושבו של ה בקדש פעילותם של מספרי הסיפורים

. י לפני שירושלים תפסה את מקומו"קדש כמקום החשוב ביותר בהיסטוריה הקדומה של ס

י סימן על המפה המילולית של העולם מסמל את הזזת מרכז הכובד מקדש "ש שבעל סהמשול

   .לירושלים

הראינו כי מדבר פארן אינו . בפרק זה עסקנו בשלושה אתרים ששמם מכיל את המרכיב פארן

מזרחה , שם כללי לכל מדבריות הדרום אלא שם ספציפי למדבר הממוקם בצפון חצי האי סיני

עם ' איל פארן' כי אין לזהות את מצאנו) 8–5:יד' בר( מסע המלכים קת מסלולבדיב. ערישאלמנחל 

איל  את  לזהותהצענו ֶאּוֶסביּוסבעקבות התיאור באונומסטיקון ל. מדבר פארן שבחצי האי סיני

  הצענו לזהות)1:א' דב(את פארן שבראש חומש דברים  גם . בדרום אדוםנקּבאס  באזור רַ פארן

  ).6:יד' בר(יל פארן שבמסע המלכים תו אזור בו הצענו לזהות את אבאו, נקבאבאזור רס 

, כנראה, המכוון) 1:א' דב( את חצרות: יע שורת זיהויים חדשיםצהדיון הוביל אותנו לה

 במזרח רמת מואב הוא האזור שזיהינו בפרק השני הצענו לזהות, למחנות הקבע של רועי הצאן

 בין אשר רֹאי לחי באראת  ;דיבון/ןדיּבמצפון להיבה ש'בד  זיהינו)שם:שם ( את די זהב;'ער'כאזור 

עין /קדש) עין(מחברת את  ההדרך  על שנמצא חי עין עם לזהות הצענו )14:טז' ר (ברד ובין קדש

 ַטִריףאִשם 'חַ בל ' הצענו לזהות בגאת סיני ואת הר האלֹהים, חורבאת  ;בארד) אלסיק ( עם מוסא

היא , אז'המקשרת בין צפון מערב חיג', חגא דרּב – החוגגים הנמצא בסמוך לצומת דרכים על דרך

 .את היא קדש ברנעדירַ מצומת זה יוצאת דרך צפונה אל עבר עין אלקֻ . מדָין המקראית עם מצרים

  . לציין את שטחה של רמת אדום בא'תֹפל פארן ובין מול סּוף בין'הראינו כי הצירוף כמו כן 

' מלחמת המלכים'י מפלס ים המלח הוכחנו כי סיפור בעזרת הנתונים העולים ממחקר שינוי

 במלכי ְּכדוְרָלעֹוֶמראירוע או סיפור קדום שנושאו מלחמת . מכיל נתונים המגיעים מתקופות שונות

תקופה בה , נ" שייך לאלף השלישי לפסה)'השידים בעמק 'המילים למעט 9–4, 2–1:יד(הכיכר 

הוא עמק השידים ,  מיקום הקרב באגן הדרומי;ל תילןהאגן הדרומי היה מוצף וערי הכיכר עמדו ע

שייכים לסוף האלף השלישי או ראשית האלף ) 10(ונפילת מלך סדום ומלך עמורה לבאר ) 8, 3(

 הוא םהִׂשִּדי עמק' הזיהוי ;בארות/תקופה בה יבש האגן הדרומי ונוצרו בו בולענים, נ"השני לפסה

 את והציף חזר והוא הים מפלס עלה בה תקופה, נ"לפסה השני האלף לאמצע שייך) 3(' המלח ים

.השידים עמק
307

 האפשרי התאריך את מציין ולכן נתון זה הוא הנתון המאוחר ביותר בסיפור 

, נ"לפסה הראשון באלף). 10–1פסוקים ( הנוכחית במתכונתו הסיפור ליצירת ביותר המוקדם

                                              

 לשאר ההשוואה אולם. הפסוק נוסח היה זה אכן אם ,)8, 2 ('צֹער היא בלע': הזיהוי את גם לייחס ניתן זה לשלב 307

 .695:ב"תשל אחיטוב: ראו .'צֹער מלך ובלע 'בפסוק לגרוס ויש סופרים טעות שלפנינו ייתכן כי מורה הכיכר ערי
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 עמק 'המשפט את שכלל סיפור להיווצר היה יכול לא, יבש היה המלח ים של הדרומי האגן כאשר

 השניה במחצית כבר נוצר) 10–1פסוקים (פיכך סביר להניח כי הסיפור ל. 'המלח ים הוא םהִׂשִּדי

 השראתו את קיבל הסיפור יוצר כאילו להשערה מקום אין כך אם. נ"לפסה השני האלף של

.ד"ס מפסוקי
308

  

גם הדמויות . היא אזור ים המלח' מלחמת המלכים'ית עליה עולה סיפור פגיאוגרהבמה ה

לכן טבעי להניח כי הסיפור נוצר בקרב יושבי אזור . הראשיות בסיפור זה שייכות לאזור ים המלח

 אל האלף הראשון -   מהאלף השני,א הועבר ממספר סיפורים אחד למשנהוושם הו, ים המלח

 על הנוסח המילולי  כדי שמירהו תוךה והרחיב לסיפור המקוריהמספרים השונים הוסיפו. נ"לפסה

 גם בתקופה שלמשפט זה 'המלח ים הוא םהִׂשִּדי עמק'וכך המשיכו להשתמש במשפט , המקורי

  .כבר לא הייתה כל משמעות

למדנו כי במקורו , י"א וס"ס:  בהטלת שליחות הגאולה על משה וחלוקתו למקורותיומהדיון

ויקח משה , ')19:ד(ההודעה למשה על מות פרעה , )א23:ב(מות פרעה : י ברצף כזה"היה כתוב ס

 ההתגלות  )1:ג(' ויבֹא חֹרבה' ,)20:ד(' החמר וישב ארצה מצרים בניו וירכבם על ואתאשתו  את

שמתי בידך  המפתים אשר משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל אל' ויאמר ה': בסנה וסיומה

שלוש מגילות ושתים  התורה היו מחברעל שולחנו של  נראה כי .) ואילך21:ד(' ועשיתם לפני פרעה

י היא "ובס', אחר המדבר ' ההתגלותהייתהא "בס. למשה ממערב למדָין' מהן סיפרו על התגלות ה

 ראה בהם סיפור אחד ושזר אותם מחברלא פלא שה.  למצריםןמדיָ הייתה בדרכו של משה מ

על רקע יציאתו של משה , )א"ס(רועה צאן יתרו , אי אפשר היה לספר את סיפור משה. יחדיו

  .א"ונשזר בתוך סיפור ההתגלות שבס, ממקומו) י"ס(לכן הוזז סיפור הסנה ). י"ס (מדָיןמ

ד  הראתה "בחומש במדבר ובס: י מופעיוכוהני של המשלחת לכנען על שנ- בדיקת הסיפור הלא

לעובדה זו יש להוסיף עשרים ביטויים זהים או דומים . אי אפשר להבין מופע אחד ללא משנהוכי 

 ;45:יד' במ(המופיע רק בשני הקטעים הללו ' ת עד"כת'ובמיוחד צרוף הלשון , הנתונים בסדר זהה

ים ראיה מספקת כי שני המופעים של כל אלה מהוו. ואין לו מקבילה מקראית נוספת) 44:א' דב

כוהני משולבים - בסיפור הלא.סיפור המרגלים המלא של נוסחהכוהני מבוססים על -הסיפור הלא

כוהני הוא - בור הראשי בסיפור המרגלים הלאיהג. בָכלֵ ים שסבבו בחוגי בני ישני סיפורים אטיולוג

  .י"י לייחס את סיפור המרגלים לסלכן טבע. כלב והשטח שנסקר על ידי המרגלים הוא אזור חברון

ד בסיפורים " בהם את תלותו של ס שראינוסיפור המרגלים הוא אחד משלושה סיפורים

רשימת עמי ו) 23:כט' דב(רשימת ערי הכיכר השניים האחרים הם . י"היסטוריים שמקורם בס

) 5:ב' דב(שו  שעיר כירושתו של עוהגדרת הר , שבסיפור מלחמת המלכים)20, 11–10:ב' דב(הקדם 

  .י"מתבססת על הנחלה שנתן יצחק לעשו בסה

חומש דברים מעמידים פסוקים אלו כקודמים הפותחים את בשני הפסוקים הטופונימים 

 שני הפסוקים מציינים  מצאנו כי.דבטרונומיולכן אין מוצאם , ד"בזמנם למסגרת הסיפורית של ס

ד מהפסוקים היו נתונים שלא התאימו בכל אח. י" של ס בני ישראל במסלול מסע שוניםקטעים

הוא זה שלקח את הנתונים ומחבר התורה , לנוסח התורה שיצר המחבר תוך שילוב התעודות

הפסוק הראשון עבר שכתוב שהתאים אותו  .ושתל אותם בראש חומש דברים, י"הסותרים שבס

                                              

 it provides geographical': 'המלכים מלחמת 'לגבי פינקלשטיין של הפסקנית קביעתו תמוהה לכן 308

information relevant only to the seventh century B.C.E.'. 48: 2007 ופינקלשטיין מזר: ראו. 
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  .י"ד ואילו הפסוק השני השתמר כפי שהיה במקורו בס"לעמוד בראש ס

אז , י"ורשימת האתרים שבראש חומש דברים אכן שייכת לס,  נכון את הנתוניםרשנויאם פ

כ אותם שזר מחבר "א וס"ס, י"ס: ד מורה כי לצד שלושת המקורות"י לס"העברת הפסוקים מס

ד שאליו העביר המחבר נתונים שסתרו מהותית את המקורות השזורים "היה מונח גם ס, התורה

ד עדיין לא צורפו התעודות האחרות זו לזו " שבזמן כתיבת סיש בכך הוכחה נוספת לכך. יחדיו

  .אלא התקיימו כמגילות נפרדות

 הוא,  אחדלאירוע כמכווניםראה שמחבר התורה , במקורות התורה עמדו שני סיפוריםשכ

 דאג במהלך שזירת הסיפורים סיפור הטלת שליחות הגאולה על משה למדנו כימ. שזר אותם יחדיו

אי אפשר היה . טים אף אם הדבר דרש שינוי סדר האירועים באחד מהם לתיאום הפרהמחבר

 שונה לכן). י"ס (מדָיןעל רקע יציאתו של משה מ, )א"ס(רועה צאן יתרו , לספר את סיפור משה

ונשזר בתוך סיפור ההתגלות , ממקומוהוזז ) י"ס( סיפור הסנה ,י"המהלך הכרונולוגי של ס

  .א"שבס

ד טופונימים שבו הטופונים השני מופיע כתמורה לראשון ללא פעמיים נתקלנו בפרק זה בצמ

הר האלהים חורבה 'בדיקת הצמדים הראתה כי בצמד . מילית קישור המצביעה על זהות האתרים

שייך ) 26:יג' במ(' מדבר פארן קדשה'בצמד ו, י"א והשני לס"שייך הטופונים הראשון לס) 1:ג' שמ(

למרות . מחברמדים אלו מלמדים על הקפדתו היתרה של הצ. י"כ והשני לס"הטופונים הראשון לס

שהיה סבור כי שני טופונימים מצביעים על מקום אחד הוא לא הוסיף מילית קישור שלא הייתה 

  .כנס בו ולפרום את החוט המקשר בין התעודותיכך הוא הותיר לנו פתח לה. בטקסט המקורי
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  מבוא
 בין נמצאים חלקיו של החיבור 1.תורההמקור הכוהני מהווה כמחצית החומר הכלול ב ,כ"ס

עיקרו של התיאור עוסק . דהיינו מבריאת העולם ועד כיבוש הארץ, ב"ליהושע כ' בראשית א

כ מאופיין בנטייה " ס2.בפרוטרוט בתקופת המדבר כתקופה מכוננת בתולדות העם ובמוסדותיו

בהגדרות מדויקות ובלשון המשתמשת , בפירוט טכני, בקפדנות לגליסטית, י פולחןש עניינידגלה

כ בתוכו חטיבה "כבר כלל ס,  התורהחוברו המקורות זה לזה ונוצרה כש3.בתבניות קבועות

 4.כו–ט בחומש ויקרא פרקים יז"חטיבה זו אותרה והוגדרה ברבע האחרון של המאה הי. מיוחדת

 בתוך כל 6. משפט ופולחן, ובהשקפותיה בענייני אמונה5,החטיבה בולטת בייחודה הלשוני והסגנוני

 בהתאם לכך 7.והן הדרישה להתקדשות ישראל' הן קדושת ה: ר נושא הקדושהאלה מודגש ביות

בליע בתוכו את עשוי לה' ספר הקדושה'מוש במונח  השי8.'ספר הקדושה'מקובל לכנות חטיבה זו 

ההנחה כי מדובר בקובץ שהועלה על הכתב כמגילת ספר עצמאית בנפרד משאר הכתבים 

דים חוקרים אשר רואים כנגד דעה זו עומ 9.כ"ושולב בכתבים אלו בתהליך עריכת ס, הכוהניים

לדעתם מעולם לא התקיימה מגילה . כ"בחטיבה זו המשך והשלמה לחלקים שכבר היו קיימים בס

 Holiness'חוקרים אלו מעדיפים להשתמש במונח . 'ספר הקדושה'עצמאית שניתן לקרוא לה 

Code/Legislation' 10.'תורת הקדושה' ובעברית   

 הקדושה התברר כי קיימים כתובים בעלי סימנים אופייניים לה תורתהעיסוק בכבר מתחילת 

 11, האלהכתוביםהקנוהל עסק בחלק גדול של . כו–גם מחוץ לחטיבה העיקרית של ויקרא יז

 –' אסכולת תורת כהונה': שתי אסכולות כוהניות עצמאיותכ את יצירתן של "והגדיר בתוך ס

אינם יוצרים גוף , ק"כתובים שיצאו מקולמוס אהה כיוון ש12.ק" אה–' אסכולת הקדושה'ו, כ"תו

                                              
 .112:ם"הרן תש:  ראו1
 .45–44, 41:ו"רופא תשס:  ראו2
 .2:ט"הרן תשמ:  ראו3
 .418–368: 1893 קלוסטרמן ;638–637: 1886דילמן  : ראו4
 .28–27:ט" שורץ תשנ;3הערה , 11:ג"קנוהל תשנ:  ראו5
 .30–24:ט" שורץ תשנ;184–120, 13, 11:ג"קנוהל תשנ:  ראו6
 .559: 2007 ניהן ;25:ט"שורץ תשנ:  ראו7
כ "ד וס"דיון נרחב בתולדות המחקר ובקשריו הספרותיים של ספר הקדושה עם ס. 1093:ח"הרן תשכ:  ראו8

 .11–4: 2007ניהן : ראו
 .24–17:ט"שורץ תשנ: ראו,  בתורה ובמחקר' ספר'דיון נרחב בשאלה זו והגדרת המונח  9

 .563–559 ;401–396: 2007 ניהן ;24–17:ט" שורץ תשנ;1990 סן ;1974וגנר :  ראו10
 .106–60:ג"קנוהל תשנ:  ראו11
 .15:שם:  ראו12



   קדש וקדש ברנע בספרות הכוהנית-הגבול הקדוש : פרק רביעי

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

160 

 לכן, כתובים אלו נוספו לטקסט כוהני קיים. לא סביר כי הם נכתבו כספר עצמאי, ספרותי רצוף

  .ק"אהוספות ת : לכנותםנונראה ל

תקופת המדבר כתקופה  עיקרו ומרכזו של הסיפור הכוהני היא .כ"שונה הדבר בכתבי תו

 ,רוגין בחומשים שמות ובמדברימופיעות לסה, המסעהערות  .מכוננת בתולדות העם ובמוסדותיו

 מחבר של  היו מי שרצו לראות בהערות המסע תוספת.יוצרות מסגרת אחידה לסיפורי תקופה זו

פרשת מ אמורות להעבירנוהיו  שת מסעו של העראך חסרונן 13,עתקו מבמדבר לג אשר הוהתורה

קברֹות ל) א" ס– 3:יא' במ( ומתבערה )1:שם כ(למדבר צין ) יד–יג' במ(התרים במדבר פארן 

דר יומו של  לא הייתה על סמסע כתיבת הערות ת כיומלמד )י" ס– רוגיןיס ל34–4:שם (התאָוה

   14. לא באו מקולמוסוואלה,  התורהמחבר

 15,דרך סיפור בקיעת הים,  מצריםיציאתסיפור  מהוות שרשרת הקושרת את המסעתחנות 

שחוליותיה שלובות זו , על שרשרת סיפורית זו). 1א1: לד'דב(ועד מות משה בהר נבו , דברהמסע במ

ק והם הוסיפו לה "יצירה זו הייתה בידי בני אה. כ"נתלו  סיפורי המדבר והחוקים של תו, בזו

 לראות ותכ מצדיק" המסע היוצרות מסגרת אחידה ליצירת תוהערות. והשלימו אותה בפרי עטם

כ אך מונח זה כבר התייחד " מן הראוי היה לקרוא ליצירה זו ס16.מקור עצמאיכ "ביצירת תו

ה בתוכה גם את תוספות  התורה וכללמחברבמחקר ליצירה הכוהנית השלמה שהייתה בידי 

 ה בתוכת הכוללזו,  כדי להתייחס אל היצירה הכוהנית הקדומהכ"סתשתמש במונח לכן נ. ק"אה

גובש לכדי יצירה ש חומר זו ואנו רואים ביצירה, ק"ל בני אהכ שאינם מקולמוסם ש"סאת חלקי 

  17.ק" אה צורפו אליה תוספותיהם של בניספרותית כתובה טרם

ננסה . ו בעקיפין לקדש ולקדש ברנעקשורים ישירות אכ ה"בפרק זה נבחן את סיפורי ס

ק ומתוך כך להבין מה נצטייר בליבם של " לתוספות אהכ"סתלהפריד בתוך סיפורים אלו בין 

  . השונים בדונם באתרים אלו הכוהנייםכותביםה
  

                                              
 .הערת כוכב, 140: 2003פרידמן : ראו 13
 ייתכן כי הערת מסע חסרה גם בין. 169–168: להלן,ראו) לג' במ(דיון ביחס שבין הערות המסע לרשימת המסעות  14

 ).י" ס– 20:כא' שניהם במ(הגיא אשר בשדה מֹואב לרֹאש הפסגה 
לבין ) 8: טו;2א21:יד' שמ(דחקה וערמה את הים '  בסיפור הים יש להבחין בין הסיפור שבו רוח קדים עזה מאת ה15

: ראו) 22, ב, 1א21, 16:שם יד(חומה מימין וחומה משמאל , הסיפור שבו משה נטה את ידו על הים והים נבקע

 ''אני ה  כיוידעּו מצרים': פעמים' הכריז ה, ע שקבל משה לפני בקיעת היםבתוך הוראות המס. 72–71 :1894בייקון 

נוקט לשון גוף ראשון ' כשה' 'אני האלוהי'פי השימוש ב כ על"קנוהל קבע כי ניתן לזהות את תו). 18, 4:יד' שמ(

 .כ"תולפיכך יש לשייך את סיפור בקיעת הים ל). 90:ג"קנוהל תשנ(' בדבורו עם משה לבדו
כ כלל "כי סת, איני בא לטעון בכך. כ רק סיפור דור יוצאי מצרים די היה בכך כדי לראות בו ספר"גם אם היה בתו 16

ברור לנו כי הספר כלל גם פרקים קודמים ומאוחרים . רק את הערות המסע עם הסיפורים והחוקים שתלויים בהם

 . סגרת עבודה זוכ חורגת ממ"הגדרתו המדויקת של סת. ליציאת מצרים
שורץ : ראו. כ"כדי להבדילו מהיצירה הכוהנית השלמה היא ס' כ הקדום"ס' זו היצירה שברוך שורץ הגדיר כ17

 .84:ט"תשנ
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  כ"ש ברנע בסדֵ ק: תיירים ומגדלי בקר. א
והיה לכם  '18: לכך יש ברשימת גבולות הארץ ברורהראיה. כ הכיר אתר ששמו קדש ברנע"ס

-–1:טו'  יהו;4–3:לד' במ(' והיה תוצאותיו מנגב לקדש ברנע] …[ידי אדום  ִצן על נגב ממדבר פאת

3.(  

 כי יש) 155–154(אמנם הראינו לעיל . כ קושר לקדש ברנע הוא סיפור התרים"האירוע שס

 אך הטופונים ,י" לס אלאכ" לא לסקדש ברנעשכוונתה אכן ל) 26:יג' במ ('הָקֵדָׁש  ' המלהיחס אתלי

' במ( 'הארץ אות אתּכֹה עשו אבֹתיכם בשלחי אֹתם מקדש ברנע לר':  כוהני נוסףקטע ב מופיעעצמו

שה כפי המע. )38–1:שם (ראובן ובני גד בני תנאי מופיע בסיפור פסוק זה שייך לנאום משה ה).8:לב

 על ידי רוב החוקרים ךי משו8 פסוק .כוהני- מורכב מסיפור כוהני וסיפור לאשהוא מופיע לפנינו

 את .כ" ולשייך את הפסוק לסת המקובלדעה לחלוק על הים מבקשונ א19.כוהני-לסיפור הלא

בטים לצאת  בסיפור אחד הציעו הש20.פורים המקבילים שבפרקיהס טיעוני אבסס על הפרדת

–20( ההצעה באה מפי משה אחרבסיפור ה). 24(ומשה קבל את הצעתם ) 17(חלוצים לפני אחיהם 

 השבטים ביקשו לבנות גדרות לצאנם וערים אחדבסיפור ה). 27–25(והשבטים קבלו את הדין ) 23

 כבשו ראחבסיפור ה). 38–34(השבטים אכן בנו ערים בני ו) 24(שר את הבנייה י משה א,)16(לטפם 

 להשאיר את טפם נשיהם מקנם ובהמתם ובקשם שבטיה). 3 ( בנויות עריםבני ישראל ארץ ובה

בכל אחד מהסיפורים ישנם ביטויים ). 33( ומשה נתן להם את הערים ,)26(באותן ערים קיימות 

 הופרדו ועורבבו עם הסיפור  בטקסט שלפנינואשרהחוזרים ונשנים ומחברים את חלקי העלילה 

הסיפור האחד ). 30–29, 22, 5(' אחוזה'והאחר ב) 19–18(' נחלה'סיפור אחד עוסק ב. המקביל

האחיכם יבֹאו למלחמה ' ועל תמיהתו של משה ,)32, 19(מתייחס לנחלות שמשני עברי הירדן 

). 16(' ּפֹהגדרֹת צֹאן נבנה למקננו 'ראובן באותה הלשון בני משיבים בני גד ו) 6(' פֹהואתם תשבו 

הפנייה של השבטים אל משה בלשון אדוננו והתייחסותם לעצמם :  משלו בריחיםאחר הלסיפור

                                              
 .6הערה , 117:א"תשל, הרן ;237: 1894בייקון : ראו, כ"על שיוך הרשימה לס 18
: ראו.  הוא שייך למחבר התורה8ובו פסוק ) 15–7(את נאום משה כולו . י"א וס"ס, כ"בייקון חילק את הפרק בין ס 19

כ אך את נאום משה הוא שייך לתוספת המאוחרת "י וס"ם של סנות ראה בפרק סימני. 241–240: 1894בייקון 

הרן : ראו. י"א ואילו פרידמן שייכו לס"כהני לס-הרן שייך את הסיפור הלא. 241–234: 1968נות : ראו. ד"לס

 .301 :2003  פרידמן;6הערה , 117:א" תשלהרן: ראו, 8 שיוך פסוק .302–300: 2003פרידמן  ;135–134, 114:א"תשל
 ליונשטם: ראו. היו שראו בסיפור התנחלותם של בני ראובן וגד יחידה ספרותית אחת שאינה מתחלקת למקורות 20

 פרידמן :ראו. ני מקורות אך קשה להפריד ביניהם טען כי הפרק אמנם בנוי משפרידמן. 79: 1969 אוטוסון ;ג"תשל

, פון ראד. שם, וביבליוגרפיה נוספות בהערות, 121:ז"כסלו תשס: ראו, לאחרונה חזר על טענה זו כסלו. 300: 2003

: 1934פון ראד : ראו. אך החלקים שאינם כוהניים לא אפשרו לו להרכיב סיפור רצוף נוסף. מצא סיפור כוהני רצוף

. ולהפריד בפרק שני סיפורים מקבילים שכל אחד מהם שלם ורצוף, תן להתמודד עם בעיה זו דומני כי ני .139–134

הבדלים אלו נובעים .  להצעת בדןנוים קלים בין הצעתיש הבדל. 170: 2007 ָּבֶדן ;14 ונספח, הצעתנו להלן: ראו

  . בעבודה זוערכנוממסקנות הדיון הגיאוגרפי ש
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 א שברגיל הו, והשימוש בעתיד מוארך 21)32, 27, 22–20('' לפני ה 'מונחה, )31, 27, 25, 5–4(כעבדיו 

   22).23, 20, 15, 7( מופיע ארבע פעמים  הואלו בפרקנויד ואונדיר מא

. מופיעה פעמיים בפרקהרשימת ערי עבר הירדן חלוקת הפרק לשני מקורות מקבלת חיזוק מ

, שבם, אלעלה, חשבון, נמרה, יעזר, דיבון, עטרות:  המופיעים ברשימה הראשונההטופונימיםכל 

  בראשמוזכרהלכן ברור כי כל השטח ). 38–34 (השנייה חוזרים ומופיעים גם ברשימה )3(נבו ובעֹן 

שבם , נמרה: יש הבדלים קלים בין שתי הרשימות. הפרק כלול ברשימה המופיעה בסופו של הפרק

 ההבדלים 23.בהתאמה, אחרת ברשימה השבמה ובעל מעֹוןה האחת הן בית נמרה  של הרשימובעֹן

למסקנה זו ניתן להוסיף . בשלושה טופונימים אלו מורים כי הרשימות לא יצאו מקולמוס אחד

 24, בכתובת מישעמוזכרהוא טופונים קדום ה' בית בעל מעון/בעל מעון'הטופונים : תיעוד חיצוני

מכאן ). 23:מח' יר(מופיע בנבואת ירמיה למואב ' בית מעון' ואילו הטופונים 25ובחרסי שומרון

הושמט , נ"סוף המאה השביעית לפסה, לימי ירמיהו, נ"המאה התשיעית לפסה, שבין כתובת מישע

 מן 26. מתוך אמונת ישראלוי אמונת כנעןיפ נמאבק עלהשמטה זו תואמת ל. הבעל מתוך הטופונים

 מאוחרת' ןבעֹ'הכוללת את הטופונים , 3ההבדלים בשמות האתרים אנו למדים כי הרשימה בפסוק 

 התורה היה מחבר נראה כי כבר 27.'בעל מעֹון'שבה מופיע הטופונים , 38–34לרשימה שבפסוקים 

ת ההערה א', בעל מעון'בצמוד ל, מודע להבדלים בין הרשימות ולכן טרח להוסיף לרשימה השנייה

 28.ללמדנו שלדעתו מדובר באותה רשימה אלא ששמם של חלק מהמקומות שונה) 38(' מּוַסּבֹת ֵׁשם'

בתחילת . מהשוואת השמות שבהם קורא הפרק לטריטוריה הנדונה הבדלים דומים מתקבלים

' ממלכת סיחֹן מלך האמֹרי'ואילו בסוף הפרק מדובר על ) 1(' ארץ יעזר וארץ גלעד'הפרק הרי זו 

                                              
 .מקדש/משכן/או בתחומו של הארון', פולחני ומשמעו לפני הארון המסמל את נוכחות ה-הוא מונח טכני'' לפני ה '21

 .83:ד" תשס;26: 1978הרן : ראו
 .1995 קאופמן ;1985 הופטייזר ;1987צבי : ראו,  על העתיד המוארך22
האנציקלופדיות והלקסיקונים המקראיים אשר כך רואים את הדבר העורכים של .  שיבוש של מעֹן כנראה בעֹן הוא23

 ;198–197 ובעיקר, 201–194:ן"תש טוב: ראו, מ/ על חילוף האותיות ב.'בעל מעֹון'/'מעֹון''מפנים לערך  ' בעֹן'בערך 

 .137' עמ ובעיקר, 139–135: 1997 טוב
 .30, 9 תשורו ,373–357:ה" אחיטוב תשס:  ראו24
גם אם אין הכוונה לבעל מעון שבעבר הירדן אלא לישוב . דהיינו בעלא מבעל מעון', בעלא בעלמעני' מוזכר 27בחרס   25

. נ"בטופונים ישראלי בן המאה השמינית לפסה' בעל'מלמד החרס על קיומו של השם התיאופורי , שמקומו בשומרון

 .248–246' עמ,  שם:ראו, שומרון חרסי לתיארוך. 272–271:ה"אחיטוב תשס: ראו, לכתובת המלאה
 המונותיאיזם בהתפתחות השלבים על .101–65, 47–43: 2002' סמית מ: על בעל באמונת ישראל הקדומה ראו 26

  .199–195' עמ ובעיקר 199–182' עמ, שם: ראו הישראלי
ניכרת באותו הפרק כמין 'שוהצביע על כך ,  זכריה קלאי ראה הבדל כרונולוגי בין רשימות הטופונימים שבפרק לב27

קלאי : ראו. 'כן שלוש החטיבות השבטיות הרשמיות ואחרי, ראובן-שכן נמנית תחילה חטיבה של גד, השתלשלות

קלאי לא הבחין בהבדל ובהתפתחות בשמות האתרים ובמשמעותו הכרונולוגית וכן לא עשה את הצעד . 211:ז"תשכ

 .  את התורהותות המרכיבתעודהנוסף של שיוך הרשימות ל
 שמות עבודת אלילים הם והיו האמוריים קורים ]...[': 'ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם'ה "ד, שם, י"רש:  ראו28

 תובנה זו קיבלתי כתורה שבעל. ']...[חרים עריהם על שם עבודת אלילים שלהם ובני ראובן הסבו את שמם לשמות א

 .רופא' פה בשיעוריו של פרופ
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מֹואב ֲאֵיִליל  כן על על':  ים יעזר– מפלת מואב מכנה את ים המלח ירמיה הנביא בתארו את). 33(

לפיכך חייבים למקם את יעזר ממזרח ). 32–31:מח' יר(' עד ים יעזר נגעו [...]ולמֹואב ֻּכלֹה אזעק 

א ובכתובים הנשענים על מלחמת סיחון של " בס.בדיוק בשטחה של ממלכת סיחון, לים המלח

 29.)34, 27–25:כא' במ (העיר הראשה בממלכככעיר בירתו של סיחון ו מופיעה חשבון ,וזתעודה 

לפיה , למציאות גיאוגרפית זו. מורה כי יעזר הייתה העיר המרכזית' ארץ יעזר' המונח לעומת זאת

יש עדות מקראית בפסוק שציטטנו מירמיה וכן בדברי , הירדן ר היא העיר המרכזית בעבריעז

ויפקידם [...] בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשּו וימצא בהם גבֹורי חיל ביעזיר גלעד ': הימים

–31:א כו"דבה(' דבר האלהים ודבר המלך הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דויד המלך על

והנה אזור . שימות הטופונימים למדונו כי אין מדובר באזורים שונים אלא באזור אחדשתי ר). 32

עשה זאת , ןשתיאר את עבר הירדן המזרחי כארצו של סיחו א"ס. זה זוכה בשתי כותרות שונות

הכותרות השונות תואמות את רשימות . מכיר את אותו השטח כארץ יעזרלפני זמנו של ירמיהו ה

 ראובןבני בני גד ובנו ארץ סיחון יחד עם הרשימה המפורטת של הערים ש. הטופונימים השונות

א " לסים מאוחר)3, א1 ( רשימת הערים שנכבשועם ואילו ארץ יעזר ,א" שייכים לס)38–33(

  .או לתקופה מאוחרת יותר, לימי ירמיהים ושייכ

שיבותו של ח: כ" ישנם נתוני תוכן ולשון המשייכים אותו בבירור לסא" שאינו סבסיפור

30;)28, 2(אלעזר הכהן 
 31;)12(בפרשת התרים ' יפונה כנאמני ה-נון יחד עם כלב בן-שע בןהזכרת יהו 

ארבעים  32;)28(ישראל יהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ,  של אלעזר הכהןהופעה יחדיוה

 ם כלתֹ עד' ו34)11(' מבן עשרים שנה ומעלה'הצרופים  33;)13(שנה במדבר כתוצאה מאירוע התרים 

ועמם ,  שהזכרנום לעיל37)32, 27, 22–20( ''לפני ה' ו36)32, 22, 5(' אחוזה 'יםנח המו35;)13 ('הדֹור

  39.)9, 7(א " הנדיר הנ והשורש38;'נשיאי העדה' ובעיקר )4, 2(' עדה'

                                              
 .22:ט'  נח;19:יא'  שו;27, 21, 10:יג, 5, 2:יב, 10:ט'  יה;6:כט, 46:ד, 6, 2:ג, 30, 26, 24:ב, 4:א' דב:  וכן29
, 22, 21, 19, 2:כז, 63, 3, 1:כו, 4, 3:יט, 4, 2:יז, 16:ד, 32:ג' במ: כ"מופיע בעיקר בס' הכהן) אהרוןבן ( אלעזר 30

 .33:כד'  יה6:י' דב: א פעמיים"מופיע בסללא תוספת תוארו ' אלעזר'. 17:לד, 54, 51, 41, 31, 29, 26, 21, 13, 12:לא
 ).136:לעיל(כל אלה שייכים לסיפור הכוהני . 38, 30, 6:יד' במ:  ראו31
 ).51:יט, 1:אכ, 1:יד( הצירוף בסדר זה מופיע בחלקים הכוהנים בספר יהושע 32
 ללא אך, הסופר הדבטרונומי מזכיר אותה כעובדה ידועה. א"י ובס" מסורת ארבעים שנה במדבר לא מופיעה כלל בס33

, 34–33:יד' במ(כ "בהקשר זה מופיעה המסורת רק בס). 4:כט, 4, 2:ח, 7:ב, 3:א' דב(כל קשר לסיפור המרגלים 

   ).13:לב
 ' וי;26:לח, 14:ל' שמ: (ונפוץ רק ברשימות המפקדים הכוהניות) 29:יד' במ(כ " צרוף זה מופיע בסיפור התרים של ס34

 ).11:לב, 4, 2:כו, 29:יד, 45, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 3:א'  במ;5, 3:כז
 .כ"שניהם ס) 35:שם(' במדבר הזה יתמּו ושם יֻמתּו'ו) 33:יד' במ(' תֹם פגריכם עד': הצירופים,  במקביל לו35
, 10:כה, 34:יד' וי; 13:נ, 30:מט, 4:מח, 11:מז, 43:לו, 20, 9, 4:כג, 8:יז' בר: כ ראו" אחוזה בתורה מיוחדת רק לס36

 .49:לב'  דב;28, 8, 2:לה, 7, 4:כז' במ; 28, 24–21, 16:כז, 46–45, 41, 34–24, 13
 .61:כו'  במ;15:י'  וי;26:כט'  שמ;1:יז' בר: ראו. כ"מונח זה מופיע בעיקר בס 37
 .13:לא, 2:טז, 34:ד' במ; 22:זט' שמ:  ראו38
 .כ"השייכת לס) 17–4:ל' במ(הפועל מופיע עוד מספר פעמים כולם בפרשת נדרי אישה  39
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א " אינו שייך לסהנאום. תרים לפרשת ה חוזר בומשהש נמצא נאום הטפה 15–7 בפסוקים

–16(לתשובת השבטים והצעתם ) 6(ל משה  קוטע את רצף הסיפור ומפריד בין תמיהתו ששכן הוא

  היו חוקרים שראו את הנאום כיצירתו41,ד"פייני ביותר לסווץ נאומי הטפה א מאחר ששיב40).19

פרטים בנאום  כנגדם יש להצביע על 42.ד"סב  פרטי סיפור המרגלים התורה המבוססת עלמחברשל 

 במדברשנה  ארבעים ;)ב12(  בנוסף לכלב כמרגל נאמןיהושע: ד"גמתם בס ואין דוכ"השייכים לס

 ;)13 (הדֹור תֹם כל ועד) 11( הצרופים מבן עשרים שנה ומעלה ;)13(למעשה התרים ' כתגובת ה

  ).9, 7(א "והפעל הנ

–26:יד(בסיפור התרים ' חלק גדול מהנתונים הכוהניים שבנאום משה נשענים על נאום ה

ועל אוצר המילים של הפסקה כמאפיינים את '  קנוהל הצביע על מבנהו הכללי של נאום ה43).35

בכך מתבהרת . ק" לכן גם נאום משה לבני גד ולבני ראובן מקורו בקולמוסם של בני אה44.ק"אה

   45.גם עצם הופעת נאום ההטפה בסיפור

ם בנאום גם נתונים ושימושי לשון כ נמצאי"מלבד הנתונים שאין ספק בשייכותם לס

' קדש ברנע' הטופונימים 46:כ"צאים בסיפור התרים של סי ושאינם נמ"מיוחדים לסיפור של סה

תם יוא 48)12, 11(' א אחרי"מל' ו47)9, 8(' ה את הארץ"רא'הצירופים כן ו, )9(' נחל אשכול'ו) 8(

 ולּוי שלובים היטב זה בזה ולא ניתן למחוק "כ ובס"ים שמקורם בסהנתונ  49.)11( לאבות שבועהה

  ).15 נספח(אחד מהם מבלי לפגוע ברצף הנאום 

קנוהל . כ עלינו לחזור לתחילתו של הסיפור"ים בסכדי להבין את השתלשלות מסורת התר

אני  אשר': 'אני האלוהי'הכולל את ה' ק על סמך צו ה"האך את תחילתה של פרשת התרים לישי

.)2א2:יג' במ(' נֹתן לבני ישראל
הוא קבע את ' אני האלוהי'בדברו על ה, אולם באותה נשימה 50

לשון גוף ראשון כלפי עצמו בדיבורו עם משה ' בעה כתובים נוספים נוקט הרבא[...] ': הכלל הבא

כ האל נוקט לשון כזו בדיבורו עם משה "בתו. ק"ריכה של אהכולם שייכים לרובד הע, ואהרון

                                              
. א"אך לא כולם זיהו את תמיהתו של משה ותשובת השבטים כשייכים לס. עובדה זו כבר הובחנה על ידי החוקרים 40

–139: 1997 שורן ;494: 1990 מילגרום ;21–20:ג" ליונשטם תשל;665–659: 1903בנטש ; 241: 1894בייקון : ראו

140. 
  .58–10: 1972 ויינפלד ;6–4: 1943נות :  ראו41
 .271: 1972 נות ;241: 1894 בייקון : ראו42
 .93:ג"נוהל תשנק:  ראו43
 .87:ג"קנוהל תשנ:  ראו44
נאום הטפה נוסף . 3הערה , 11:ג"כך קנוהל תשנ',  חופשית ובעלת סגנון של הטפהק בכללה היא לשון"לשון סה' 45

 .29והערה , 69:ג"קנוהל תשנ: ראו. 45–43:יא' ק מופיע בוי"מפרי קולמוסם של בני אה
 .הערות, 301: 2003פרידמן : ראו 46
 .)18:יג' במ(י "הצירוף מופיע כמשימת השליחות בס 47
 . 14:יד'  יה;36:א'  דב;24:יד' במ: י"ל הנוסחאות של סוהוא אופייני לכמתאר את נאמנותו של כלב  הביטוי 48
האדמה אשר 'הצירוף לכן ). 4–3:שם כו(וליצחק ) 17–16:כב' בר(י מופיעה ההבטחה בלשון שבועה לאברהם " רק בס49

 .21והערה , 109:ד"הרן תשס ;3הערה , 301: 2003פרידמן : ראו, י"שייך לס) 11(' נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקֹב
 .87:ג"קנוהל תשנ:  ראו50
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 לפי ,לכן). 2א2–1:יג' במ ( לבדונוקט לשון גוף ראשון בדברו עם משה' בסיפור התרים ה 51.'לבדו

  .כ"סתל עיקרה של פרשת התרים יש לשייך את, העיקרון שקבע קנוהל

  :ת הבאותוביל למסקנומ ,ובסעיף זה,  בפרק הקודםמחקרנו

הוא בשני סיפורים אטיולוגיים שמקורם בהר י "ס של  של סיפור המרגליםומקור  .א

  ).140–139, לעיל(חברון 

 כ"סתהרובד הבסיסי הוא הסיפור של . כ בנוי משני רבדים"סיפור התרים של ס  .ב

 ).35–26:יד' במ(' ק את נאום ה"ואליו הוסיפה אה

נמצאים שני סיפורים מלאים ומקבילים ) לב' במ(' תנאי בני ראובן וגד'בסיפור   .ג

 .כ"סא והשני של "האחד של ס

 .ק"של אהתוספת הוא ) 15–7:לב' במ(נאום משה   .ד

 .י" של ס המרגליםמיוחדים לסיפורנתונים ושימושי לשון הנאום משה מכיל גם   .ה

 אחד ףי שלובים היטב זה בזה ולא ניתן למחוק א"כ ובס"הנתונים שמקורם בס  .ו

  .ם מבלי לפגוע ברצף הנאוםמה

בהר : תרים בצורה זו/לאור מסקנות אלו ניתן לנסות ולשער את השתלשלות מסורת המרגלים

 בנחל י פר עציהאחד סיפר על איסוף. חברון סבבו שני סיפורים אטיולוגיים הקשורים למרגלים

 סיפורים צייןלפחות אחד ה). 139:לעיל(אשכול והשני על הבטחת משה לכֵלב לתת לו את חברון 

י אשר יצר "סיפורים אלו אומצו על ידי מחבר ס.  ממנו שהמרגלים נשלחואת קדש ברנע כמקום

. מהם את מעשה המרגלים שבא להסביר מדוע לא זכו יוצאי מצרים להיכנס לארץ מדרום

משימת תיור כלל  כ שפיתחה והרחיבה אותה האסכולה הכוהנית לידיה הגיעיהודאית המסורתה

כלב : הכירה שני שליחים נאמניםו  את שמות התריםה פירטהכוהניתמסורת ה 52.ישראלית

הועלה הסיפור על , כ"סת -  אחדבענף ה. שלב זה התפתח הסיפור הכוהני לשני ענפים מ53.יהושעו

 וניתק את חוליות כ"סת המסע של  הערותסיפור זה הוחדר לשרשרת. 'לשון כוהנית'הכתב ב

 נראה כי בשלב זה עדיין כלל הסיפור את קדש ברנע כנקודת השילוח של התרים ולא 54.השרשרת

  .נקבעה מסגרת זמן למסע התרים

הטופונימים קדש :  היהודאי האטיולוגי של הסיפורמוטיביםהשתמרו , ק" אה–בענף השני 

מלא ' והביטוי ) שם, שם('  הארץה את"רא'יחות בצירוף תיאור השל, )9–8:שם (ברנע ונחל אשכול

                                              
 .90:שם: ראו 51
. כ את הסיפור מנוסח קדום שהיה לפניו"כ כאחד משני המקומות בהם שאב ס" נות ראה את סיפור התרים של ס52

שנות עצמו ' אסכולת תולדות המסורות'ן טען כנגדו כי בכך נות חותר תחת יסודותיה של דֶ ּבָ . 234: 1972נות : ראו

תרים אינה /אך מסורת המרגלים. 245–244: 2007 ןבד: ראו. כ מסתמך על מסורת כלל ישראלית"שהרי ס, יסדה

 במסורת הכוהנית ם וקדש ברנע או מדבר פארן אינם מופיעי,א"היא אינה ידועה לס. מסורת כלל ישראלית

י " ופיתוחה כסיפור מלא שייך לס,ראינו כי תחילתה של מסורת המרגלים היא בהר חברון. לג'  במ–הקדומה ביותר 

 . כיונק ממסורות הר חברוןו לראותאו, י"יונק סיפור זה מסכ כ"לכן אין מנוס מלראות את ס
אין . כ הכיר את הסיפור היהודאי"כ מראה כי ס"י וסיפור המרגלים של ס"הקשר הספרותי בין סיפור התרים של ס 53

 .י" הסופר הכוהני הכיר את סבכך הוכחה מספקת כדי לקבוע כי
דיון בנושא זה ראו ). 1:כ' במ(דש כ לא מפרט היכן חנו ובאיזו דרך הגיעו מהר סיני למדבר פארן ומשם לק"סת 54

 .169:להלן
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' במ (ראובן ובני גד בני תנאי בסיפורש  המעשה בנאום משהשולב במתכונת זו .)12–11('' אחרי ה

 בזמן כתיבת הסיפור כבר הייתה נפוצה בעם המסורת בדבר ארבעים שנה ששהו יוצאי ).15–7:לב

, 10:ב' עמ(ופיעה כנתון ידוע ומקובל בנבואת עמוס מסורת זו מ. מצרים בדרכם לארץ המובטחת

מסורת ארבעים  ק בנושא זה הוא תליית"חידושה הגדול של אה). 4, 2:ח, 7:ב' דב(ד "ובס) 25:ה

  .)13:לב' במ(בסיפור התרים  ות המדברשנ

הנאום כלל ). 35–26:יד' במ('  כנאום הכ"סתק הוסף גם לסיפור התרים של "חידוש זה של אה

שבועה זו ). 30:שם(' ידי לשכן אתכם בה הארץ אֶשר נשאתי את אתם תבֹאו אל אם': 'עת האת שבו

' במ(נמצאת בתוך גבולות הארץ הכ את קדש ברנע "חייבה לנפות מתוך סיפור התרים של תו

 מדבר – הטופונים קדש ברנע בשם כללי יותר פתק היה החל"הפתרון שבו נקטו סופרי אה). 4:לד

נמצא בתוך גבולות כי המסורת קושרת את האירוע לאתר הר את העובדה שאינו מסגי, פארן

לסיפור כמו כן הוסף ). 11:י' במ (כ"סת שינוי זה הצריך שינוי מקביל גם במסלול המסע של .הארץ

' נאום ההנאמר ב לבין  התריםמסעכדי לתאם בין , )ב25:יג' במ(' ארבעים יום'התרים הנתון של 

ֹנֹתיכם  עו הארץ ארבעים יֹום יֹום לשנה יֹום לשנה תשאּו את תתרתם א במספר הימים אשר'

  55).א3:שם יד(' ארבעים שנה
  

  כ" בסֵדׁשקָ . ב
מלכתחילה היה על  ).13–1:כ' במ(כ קושר לקדש הוא אירוע מי מריבה "מרכזי שסהאירוע ה

ת כניסתם לארץ משלא עשו כן נענשו במניע). א12:כ(לעיני בני ישראל '  להקדיש את האהרוןמשה ו

שני בני ת ולאחר מ' דברי המ ציטוט משה אותנו לרקוש ם של ראשי העםעונש). ב12:כ(המובטחת 

 אך ,בפעולתם'' להקדיש את ה'משה ואהרון לא הצליחו  56).א3:י' וי(' קֵדשבקרֹבי א ':רוןאה

: ור במיליםפ ואמנם לאחר מתן העונש מסתיים הסי.מתקדש באירוע מי מריבה' נמצא המעונשם 

 קדש מדבר מי מריבת': הכוהנית הוא במסורת  של המקום המלאושמו ,)ב13:כ' במ(' ֵדש בםוִיק'

   57).28: מח,19: מז'יח(' מי מריבת קדש ':או בקיצור, )51: לב' דב;14:שם כז(' ִצן

נקרא ) 13:כ' במ(' מי מריבה'קדש ואילו בשם  נקרא  בני ישראלם של מושב מקוםיש לציין כי

 מ"במרחק של כק. זיהינו את קדש במרכז העיירה ואדי מוסא) 55(,   לעיל58.המעין הסמוך לישוב

מי 'העיקרי באזור שאותו יש לזהות עם ) 7401535757. צ.נ(נמצא המעיין זרחה ממרכז העיירה מ

                                              
קנוהל הראה כי סיפור המן ). 35:טז' שמ(כ רק בסיפור התרים ובסיפור המן "עניין ארבעים שנה במדבר מופיע בס 55

 .25–24:ג"תשנ  קנוהל:ראוק "כ נערך בידי אה"של ס
' ם על במ"רשב: ראו. 'מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה' 'כ את דעתו כי ה"בשני סיפורים אלו מגלה ס 56

 .10:כ
' במ(רק בזיקה למות אהרון ' קדש'ללא המגדיר הספציפי ' מי מריבה' האירוע מוזכר בשמו .279:ג1998קלאי :  ראו57

 .24:כ
 הפסוקים אך, 119:א"תשלהרן : ראו. ורואה בשם זה את שמו של הישוב' מי מריבת קדש' הרן המצטט כאן 58

 ' דב;24: כ'במ: ראו.  מצרים מושבם של יוצאיםבזיקה למקו למעין ולא זיקהעושים זאת ב' מי מריבה'המדברים ב

 .32:קו, 8: פא' תה;8:לג
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 לעומקם של כל יכנס נצטרך לה יחודו של אירוע מי מריבת קדש כדי להבין את 59.'מריבת קדש

  .סיפורי המים במדבר

  .  מי מריבהסיפור. המסע אל קדש ב. א:  לפי שני מרכיביו מי מריבהלהלן נדון באירוע
  

  )1:כ' במ( 'וישב העם בקדש'. 1ב

 ישראל כל ויבֹאו בני': הגעת בני ישראל לקדש נתלה בפסוק המתאר את אירוע מי מריבה

  )75(לעיל ). 1:כ' במ(' ם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שםצן בחֹדש הראשון וישב הע העדה מדבר

 שיך אינו'  בני ישראל כל העדהויבֹאּו' הצרוףטען כי ) Noth(נֹות . א"הראינו כי מות מרים שייך לס

 במסע מקדש להור ההר, ומופיע רק פעם אחת נוספת,  משפט זה הוא אכן נדיר ביותר60.כ"לס

מופיע '  בני ישראלויבֹאּו'הצרוף .  בתיאור הכוהניכל אחד ממרכיבי המשפט מקובלאך ). 22:כ(

גם ). 9:לג, 22:כ' במ ;2:יט, 1:טז, 23:טו, 22, 16:יד' שמ(כ "מספר פעמים בהערות המסע שבסת

 לייחס יש לכן 61. בשר מבשרו של האגרון הכוהניהוא,  כמיותר ראה אותונותש', כל העדה'המונח 

  .כ"לסת דיוק ולייתר כ"לס הפסוק תחילת את

  נמצאיםבני ישראלש אמרנכ כבר " וכיוון שבס,החוקרים לא הפרידו בין קדש לקדש ברנערוב 

 את התיאור כאן  החוקרים ראו,)26:שם יג] (ברנע[הוא קדש ) 12:שם י(מחנה שבמדבר פארן ב

י "ס, ואולם 63.י" לס-  אחריםו 62,מחבר התורה הפסוק ל תחילתיש שייחסו את .כמיותר) א1:כ(

                                              
לכן נקרא המעין על שם יוצרו עין . וענת כי המעיין נוצר כשהכה משה בסלעמוסא טואדי המסורת המקומית ב 59

,  ערוצי נחליםנוצר בפי מעיינות ולאורךסלע גיר ה(= טרוורטין שתחתיו נובע המעיין הוא סלע, הסלע. מוסא

 סימנים נוספים של). בהם המים מתאדים ומשאירים אחריהם תמיסה רוויה במיוחד של מרכיבי קלציטבמקומות 

סימנים אלו מציינים שלב שבו מפלס המעיין היה . טרוורטין ובאותו מפלס אפשר לראות על הסלע שבגב הבניין

יתכן כי השינויים בספיקת המעיין עמדו בבסיס המסורת . תה רבה יותריגבוה ממפלסו היום והנביעה בו הי

  :של מרים ושל משה בנביעה' התערבותם'שסיפרה על  

ושלש מתנות טובות ניתנו על . משה ואהרן ומרים:  דו להן לישראל  ואלו  הןשלשה פרנסים טובים עמ

מתה מרים נסתלקה הבאר וחזרה .  באר  בזכות מרים[...]. באר  ועמוד  ענן והמן:  ידיהם  ואלו  הן

  )י פרק רבה עולם סדר ([...]ואהרן להן לישראל  בזכות  משה  

אם כך . באר שניתן לבני ישראל בזכות מרים/לע הנו אותו המעיןלפי מדרש זה הרי המעין שיצר משה בהכותו בס

 - במדבר תנחומא: ראו. אין עוד צורך להתלבט בהבנת המדרש המספר על נדידת הבאר במדבר בעקבות בני ישראל

 .מוסאקשור בשמה של מרים הוא עין המעיין / הבאר.ב סימן
 .144: 1968 נות: ראו 60
 .70: 1979 מילגרום ;א"הורביץ תשל: ראו.  כלל ישראל בספרות הכוהניתין אתיהוא מונח המצ' עדה' 61
 .275: 2003פרידמן :  ראו62
. הפסוק שייך לסיפור המרגליםשפרנקל טען  .244–242:ד"פרנקל תשנ ;119:א" הרן תשל;260–256: 1903 גריי : ראו63

- הפריד בין המקור הכהני למקור הלא בסיפור המרגלים הוא. בפרק כלדעתו הפסוק הושמט מפרק יג והושתל כאן

 הוכנסו כאילו' בקדש העם וישב  'המילים על הצביעו נות של' פרשניו 'גם .האחרוןהגדיר את מקורו של כהני מבלי ל

 .167 הערה, 156: 1993 ואובריאן קמפבל: ראו. י"מס
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וישב העם ' לכן לא ניתן לייחס את 64.)10 נספח (צריםבהקשר של יציאת מאינו מזכיר את קדש 

א שכפי ששחזרנו לעיל תיאר כנראה את "כמו כן לא ניתן לייחס את הביטוי לס. י"לס' בקדש

 לעומת 65).16:יא' שו( 'וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה': ההגעה לקדש בנוסח משלו

והיציאה מקדש מוזכרת מייד ) 36:לג' במ(ת מדבר צין בסדר המסעוקדש מופיעה כתחנה בזאת 

על כן לכתחילה אין ). 37: לגשם( בסדר המסעות מופיעה גםו) 22:כ' דב(לאחר סיפור מי מריבה 

 הוכחנו קדש כפי שכבר, ועוד. הפסוק מחזקת שייכותו לרצף הכוהניתחילת  להוציא את מקום

 כן יש מקום להזכיר במקור זה את ההגעה לקדש  על.כ" גם בסוקדש ברנע הם אתרים שונים

  .אלהרי מדובר בשתי תחנות נפרדות במסלול המסע של בני ישר, בנפרד מההגעה לקדש ברנע

, כ" סשלהוא ' וישב העם בקדש'אם : 'ישב' הפועל בכך עדיין לא פתרנו את שיוכו שלאלא ש

 הדבר בולט במיוחד כשאנו משווים את סדר .כ"סת במסעותהבתיאור דאי ייח יהא זה ביטוי

:  כתובסעותבסדר המ. כ"סת את סיפור המסגרת של ותבונ המסע ההערותהמסעות בבמדבר לג ל

  מדוע מופיע.' העם בקדשוישב':  המסע המינוח הואהערתואילו ב'  ִצן ִהוא קֵדש  בִמדברויחנּו'

 הערות  עלינו לעמוד תחילה על היחס ביןלפני שאנו עונים על שאלה זו?  המסעהערת ב'ישב'פועל ה

  .המסע לסדר המסעות

 הוא לג במדבר -  המסעות רסד כי טען נות. זה פרותיס קשר בניתוח נחלקו המקרא חוקרי

 שמות בחומשים המסע בהערות מופיעותה השונות התחנות את זה בפרק שריכז עורך בודתע

 עומדים כנגדו 66.אחת ספציפית דרך של אתרים רשימת - מסע לרשימת ןאות והוסיף ובמדבר

   67.לג פרק של פרותיתס הרחבה המפורט בתיאור שראו חריםא חוקרים

 ני עלינו לפנות לש, הערות המסע לסדר המסעותכדי לגבש את דעתנו בשאלת יחסי התלות בין

מופיע בהערות ה) 12:י' במ ;1:יז' שמ(' למסעיהם[...] ויסעּו 'ירוף  הצ.א: הבדלים בין הרשימות

 ובסיפור) 12:י' במ(הערות המסע מופיע בהמדבר פארן .  ב. המסע ואין כדוגמתו בסדר המסעות

 הערות המסע קשורה לכך גם העובדה כי. המסעות סדר וחסר ב68,)26, 3:יג' במ (כ"סתהתרים של 

  69).1:כ' במ(ִצן  מדברממדבר פארן לקדש שביוצאי מצרים ת היכן חנו וכיצד הגיעו ו מציינןאינ

בראשונה הוא מקשר בין . ים בהערות המסעיצרוף זה מופיע פעמ – 'למסעיהם[...] ויסעּו '

 מופיע הצרוף עם היציאה ממדבר סיני כמקשר בינויה יבפעם השנו. )1:יז' שמ( סין ורפידים מדבר

                                              
אך לא מזכיר את ', ומצטט פיוט קדום המכיר את קדש כמקום מושבו של ה, י מזכיר את קדש בסיפורי האבות"ס 64

–16:כא' במ(י המשולבים בסיפור מי מריבה הכוהני מתחברים לאירוע הבאר "פסוקי ס. קדש בזיקה ליוצאי מצרים

 ).187, 185:להלן(מקדש רחוק , שמקומו הגיאוגרפי הוא מצפון לארנון) א18

סוף ויבא קדשה ותמת שם  ים וילך ישראל במדבר עד': הוא שהצענו לעילא לפי השחזור " תיאור ההגעה לקדש בס65

 .76: לעיל,ראו). ג1:כ' במ + 16:יא' שו( 'מרים ותקבר שם
 .28–5:א1940 ;243–242: 1968 נות: ראו 66
 זו בדעה שהחזיקו חוקרים של נוספת לרשימה. 60–59: 1979 דייויס ;309–308 ובעיקר, 321–301: 1973 קרוס: ראו 67

 .13 הערה, 8: 1983 דייויס: ראו. 19ה המאה מסוף החל
 בשיוכן של השכבות השונותדיון . 136 : לעיל,כ ראו"י לסיפור התרים של ס" דיון בהפרדה בין סיפור המרגלים של ס68

  .166–164: לעיל,בסיפור התרים ראו
ים טעו לחשוב כי קדש וקדש ברנע חד הם וכך עד היום לא נערך דיון בהבדל זה שבין הרשימות שכן החוקרים השונ 69

 .גם מדבר פארן ומדבר צין
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דייויס למד מכך כי לנגד עיניו של כותב הערות המסע עמדה  .)12:י' במ( לבין החניה במדבר פארן

 הניח שהרשימה ידועה לקוראיו ולכן הרשה לעצמו לקצר ולהשתמש הכותב. רשימה קיימת

 סדרהיא ' מסעיהם'שאינה נזקקת ל,  רשימה מלאה יותר70.במקום לפרט את התחנות' מסעיהם'ב

בין  ו).14–12:לג' במ( דפקה ואלוש את התחנותבין מדבר סין ורפידים   מונהרשימה זו. המסעות

 לא  מדבר פארן . עשרים תחנות שאף לא אחת מהן מופיעה בהערות המסע נמנותמדבר סיני וקדש

   71. בין תחנות המסע של סדר המסעותנמנה

 התחנות וזריכ המסעות מלמד כי רשימה זו אינה סדר העדרו של מדבר פארן מ– מדבר פארן

 לפני מדבר פארןמופיע ה 'למסעיהם[...] ויסעּו ' הצרוף של , ועוד.המסע הערותב מופיעותה השונות

 והעדר מסעות בין מדבר פארן לקדש שבמדבר צין מלמד כי לפני הסופר הכוהני עמדה )12:י' במ(

סופר זה לא ידע . רשימת מסעות שלתוכה הוא שיבץ את המסע למדבר פארן ואת סיפור התרים

את מדבר פארן בתוך הרשימה ולכן ויתר על פירוט המסעות בין מדבר סיני למדבר   במדויקלמקם

  . פראן ובין האחרון לקדש

לפני  הכיר רשימה מלאה של מסעות ורשימה זו עמדה כ"סת בעלמלמדים כי  שני ההבדלים

ה בידי ת הי זורשימה .אלו דרישות עומד ב) לג'מב(סדר המסעות . כ"כל מי שהחזיק בידיו את סת

ישראל סיפורי בני ה את הבסיס למסגרת הספרותית של ת והיוו, כשניגש לעבודתוכ"סתהסופר של 

כ כך שהיא הייתה לנגד עיניו של כל מי שהחזיק בידיו "הסופר הכוהני כלל אותה בסת. במדבר

  .מגילה זו

השתמש הסופר  מדוע  עולה ביתר שאת השאלה המסעהערותסדר המסעות קדם לש מאחר

  על כךפועל זה מצביעכי  לנו נראה?  קדשה לתחנ,שהוא חריג בפעלי המסע', ישב' פועלב הניהכו

 ולפיה קדש לא) 99–97:לעיל(א "ובס) 16–15:לעיל(ד "סב היה שותף למסורת שזיהינו כ"סתש

 כ"סתגם לפי מסתבר אפוא ש. אלא מקום בו שהו בני ישראל זמן ארוך, הייתה נקודת חניה רגילה

 בדרך מנוסחבסדר המסעות הופיע לא הנתון זה . את החניה לישיבת קבע שהייה שהפכה זויתה יה

 יכולים להיות הבדלי  בסוגה זוItineraria(.72  ('מסע יומן'או ' תיאור מסע'הניסוח של הסוגה 

 בבמדבר לג. בוע לכל מסע ומסעאך בתוך כל רשימה הניסוח ק, ניסוח בין רשימה אחת לחברתה

  .'החנ' ומגיע אל תעודתו עם הפועל 'נסע'כל מסע מתחיל בפועל 

ניתן להפריד מתוך הפסוק את ,  ההגעה לקדשנוסחב כ"סת שאינם קטעיםה כל הגדרת לאחר

  :כ"סת הנוסח המקורי של

  ' וישב העם בקדש�  בחדש הראשוןצן  מדבר�ישראל  ויבאו בני'

 נבע 'בחדש הראשון' התאריך ייתכן שאף ו'העדה כל'סוק את הצרוף ק שילבו בפ"בני אה

 -א ומיד המשיך באירועי קדש "מתוך ס התורה צירף לקדש את מות מרים מחבר 73.מקולמוסם

  .התלונה על חוסר מים

                                              
 .7 :1983דייויס  : ראו70
 ,ִמְתָקה, ָתַרח ,ָתַחת ,ַמְקֵהלֹת  ,ֲחָרָדה, ָׁשֶפר ַהר, ְקֵהָלָתה, הִרָּס , ִלְבָנה, ִרּמֹן ָּפֶרץ, ִרְתָמה, ֲחֵצרֹת, ִקְברֹת ַהַּתֲאָוה 71

 )36–16:לג' במ(  ֶעְציֹן ָּגֶבר  ,ַעְברָֹנה, ָיְטָבָתה, חֹר ַהִּגְדָּגד ,ְבֵני ַיֲעָקן  ,מֵֹסרֹות  ,ַחְׁשמָֹנה
  .66–65: לעיל,ראו' תיאור מסע' על הסוגה 72
ואכן כל מקום . 202: 1894בייקון : ראו. יקון העיר על כך כי במקורו כלל הפסוק גם את שנת היציאה ממצריםי ב73

, 1:ט ,1:א'  במ;17: מ,1: יט,1:טז' שמ(כ מציין תאריך הכולל חודש הוא מביא גם את השנה ליציאת מצרים "שס
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  ?כ" בסים לקדשמתי הגיעו יוצאי מצר. 2ב

' במ ('ישב'אליה הפועל נקשר קדש היא התחנה היחידה ש, א" ובסד"כ כמו בס"בסראינו ש

 ההכרה בהפסקה כזאת . ושהייה ממושכת במקוםהפסקה בנדודים)  15( המציין כאמור לעיל ,)1:כ

בני ישראל  כי בסכות הושבתי את':  לישיבה בסוכהק"אה המתחזקת לאור הנימוק שמביא

 ,עלינו לזכור כי ליושבי הערים הסוכה הנה מבנה עראי 74).43: כג'וי('  אותם מארץ מצריםבהוציאי

 הפסוק 76.מהווה הסוכה מבנה קבע המסמל פסק זמן בנדודים 75,הוא ביתםהל ושהא, אך לנוודים

הדיון מ,  ועוד.דברמשמעותי דיו בכדי לסמל לדורות הבאים את כל השהות בממדבר בפסק זמן 

 'גד עצום מאֹד ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני'למדנו כי הפסוק בסיפור תנאי בני גד ובני ראובן 

 הדיווח על אודות. ק" לתוספות אהקכ ולייתר דיו"שייך לס) 11  נספח;163–162 : לעיל;1א:לב' במ(

' שמ(ונו על ידי השלו לאותה האסכולה אשר סיפרה לנו על רעב לבשר ושברהמקנה הרב שייך 

שני סיפורים אלו יכולים לדור בכפיפה אחת רק אם הפרידה ביניהם תקופה  77).13–6, 3–2:טז

  .ארוכה של ישיבה במקום אחד ופיתוח חקלאות

ני ישראל במדבר כ שהו ב"סבו סותרת את ההנחה המקובלת במחקר ולפיה מסקנה ז 

 נראה כי מסקנה זו נשענת על קרבתה 78. הם הגיעו לקדש זוארבעים שנה ורק בסוף תקופה

ישראל מארץ מצרים  בשנת הארבעים לצאת בני'  אהרוןהגיאוגרפית של קדש להור ההר שם מת

אשר , לדווח התרים' תגובת הגם לדעת החוקרים  79).38: לג'במ(' בחדש החמישי באחד לחדש

 העלו כלל את האפשרות מורה על נדודים ולא, ק שמה בפי משה בנאומו לבני גד ולבני ראובן"אה

 בישראל וינעם במדבר 'אף ה ויחר': ישיבה ארוכה במקום אחדל היותשהכוונה בדבריו יכולה ל

 היטיב לתאר )Bacon (ייקון ּב80).13:לב' במ(' 'הדֹור העֹשה הרע בעיני ה תֹם כל ארבעים שנה עד

 Endless marching and counter-marching across ':במדבראת מה שמקובל לראות כתנועה 

                                                                                                                                  

 Xבשנה ה [ִצן בחֹדש הראשֹון  מדבר� ישראל ויבֹאו בני': כ"סתלכן יש כנראה לשחזר את נוסח ). 38:לג, 11:י

 .'וישב העם בקדש] םלצאתם מארץ מצרי
 .43–40:ג"קנוהל תשנ: ראו. ק"ישראל קנוהל הראה כי פרשת המועדות הנה תוספת של אה 74
 .גוטשטיין אהל:  ראו75
 .'סוכה דירת קבע בעינן': ובלשונם, הגמרא מציינת שורה ארוכה של ַּתָּנאים אשר פוסלים סוכה נידפת כעלה ברוח 76

 .90–88:א"משל תשל: ראו, על הסוכה כמבנה המציין הפסקה בנדודים. ב"ע:סוכה ז, בבלי: ראו
קנוהל : ראו. ק"מלמדת כי פרשת השלו שייכת לאה) 12:טז' שמ(' אלהיכם' וידעתם כי אני ה' מטבע הלשון 77

 .24:ג"תשנ
 גם פרשנים מסורתיים סברו כי בני ישראל .33–32: 1986  דרייבר;119–118:א"תשל, הרן ;260–257: 1903גריי : ראו 78

וישב 'ה " ד,שם, ן"רמב ;'בחדש הראשון'ה "ד, 1:כ'  לבמושו בפירע"ראב: ראו. הגיעו לקדש רק בשנת הארבעים

 .'העם בקדש
א חיבר את " התורה שבעקבות סמחברגם ). 38–37:לג, 22:כ' במ( מסע אחד מקדש  שלמרחק נמצא ב בהור ההר79

בתורה אמנם אין . כי לדעתו מדובר באותו תאריך, לכאורה, רומז) 1:כ(ההגעה לקדש ואת מות מרים באותו הפסוק 

קובעת שמתה בשנה הארבעים ליציאת , מתתיהו-אך מסורת המצוטטת כבר על ידי יוסף בן, תאריך למות מרים

 בהחלט ייתכן כי אותה המסורת מתבססת  רק על הנתונים שהזכרנו .78ו , ד, ד:וספוס קדמוניותי: ראו. מצרים

 .כאן ולא על ידע חיצוני
 .ק"שראינו כי הוא שייך לאה,  הפסוק הוא חלק מנאום ההטפה של משה לבני גד ולבני ראובן80
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the desert […] north and south, east and west'.81  רק קדשהגיעו יוצאי מצרים לאם אכן 

 בעיה זו מחייבת להפנות את .בקדש נותר די זמן לשהייה ארוכה לא , הארבעים לנדודיםבשנה

  .כ" לפי סיכי המסעותתשומת לבנו לתאר

הוא אחד מחמשה מסעות בהם בצמוד לתיאור ) 1:כ' במ (בראש סיפור מי מריבההפסוק 

מתכונת התאריך כוללת לרוב את ). 3:לג, 1:כ, 11:י'  במ;1:יט, 1:טז' שמ( גם תאריך  מופיעהמסע

ריך תא. את ההגדרה כי תאריך זה הוא ליציאה מארץ מצריםכן  ו,היוםאת  החודש ואת, השנה

 בפסוק העוסק במות אהרון וכן) 3:לג' במ( במסע הראשון בסדר המסעות במתכונת זהה קיים גם

חשוב ביותר התיאור הכפול של הבנת תאריכים אלו ל). ב38:שם(מופיע כנספח לסדר המסעות ו

  :ההגעה למדבר סיני

  ).1:טי' שמ(' ישראל מארץ מצרים ביֹום הזה באו ִמדבר סיני בחֹדש השלישי לצאת בני'

  )א2:שם(' ויסעּו מרפידים ויבֹאּו ִמדבר סיני'

.  את הפסוק השני לכאורההפסוק הראשון כבר מביא את יוצאי מצרים אל מדבר סיני ובזה מייתר

ס כל ו בין הפסוקים וייחהייתור זה הביא חוקרים לגרוס היפוך סדר הפסוקים או לחילופין הפרד

כ מורה כי "אלא שהופעת תאריכים אך ורק בצמוד להערות מסע של סת 82.מהם למקור שונהאחד 

  הערת מסעכ כשהשני בהם הוא" שני הפסוקים שייכים לס,לכן .כ" שייכים לסתאריכיםה

  תאריך ההגעה לסיני וכמוהו כל התאריכים שמשולבים בהערות המסע גם אם.כ"לסת אופיינית

אנו נותרים עם סתירה פנימית , אם כך 83.כ" מסעדיין חלק בלתי נפרד כ הם"מאוחרים לסת

מחד גיסא נתונים המורים של שהות ארוכה בקדש ומאידך גיסא תאריך הגעה לקדש : כ"בס

, בניגוד להנחה המקובלתש מורהתאריכים דיוק ב , אך. מותיר די זמן לשהות כזואינושלכאורה 

הרבה הוא עשוי לרמוז להגעה  ;ציון ההגעה לקדש אינו בהכרח מתפרש כמתכוון לשנת הארבעים

  .לכןקודם 

  מצרים יוצאיעברועל קצב המסע ניתן ללמוד משבעת המסעות מרעמסס עד מדבר סין אותם 

בשנה השנית בחודש  ': יוצאי מצריםאת מדבר סיני עזבו 84. בחודש ימים בלבדכ"לפי הנחתו של ס

 85. את תחנות המסע בין סיני לקדשתו מפרטןאינ הערות המסע ).11: י'במ(' שהשני בעשרים בחד

                                              
 .237:א1894בייקון :  ראו81
 .3: 1983דייויס :  ראו82
 .כ" סמחברק או בידי "כ הוא הוסף על ידי אה"אם תאריך ההגעה לסיני אינו מקורי לסת 83
על הים ,  פי החירות– 3, )שם( איתם - 2, )20:יג+ שם ( סוכות - 1מסע ). 37:יב' שמ(נקודת היציאה הייתה רעמסס  84

 לפי במדבר ).1:יז+ שם ( מדבר סין - 7, )1: טז;27:טו( אילים - 6, )23:טו( מרה - 5, )22:טו( מדבר שור - 4, )2:יד(

. מדבר סין, ים סוף, אילים, רהמ, מדבר אתם, פי החירות, אתם, סוכות:  לא היו שבעה אלא שמונה מסעות11–5:לג

 חודש למדבר סין הגיעו תוךו) א3:לג' במ' בחֹדש הראׁשֹון בחמשה עשר יֹום לחֹדש הראשֹון': הם יצאומרעמסס 

 ).1:יז' שמ(' בחמשה עשר יֹום לחֹדש השני לצאתם מארץ מצרים': ימים
כ אמנם מזכיר את ההגעה לקדש "סת). 12:י' במ(בלי כל פירוט ' מסעיהם'בין מדבר סיני למדבר פארן מוזכרים  85

 .אך לא את היציאה ממדבר פארן או את התחנות עד קדש) 1:כ' במ(
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 הראוי לציין כי מן 86.עשרים ואחד מסעות בין סיני לקדש, גמסעות בבמדבר לה סדר מונה ןלעומת

  תחנות בעשר תוך שימוש' עבר צבאו של סתי הא87,גבול מצריםשעל , את המרחק בין רפיח לסילה

, ראשית דרכםב  יוצאי מצריםמסעקצב כן  ו, בין סיני וקדשותסע משל המספר המועט 88.בלבד

 השנייה בשארית השנה  הדרך בין מדבר סיני לקדש אתכ ניתן היה לעבור" בתפיסת סמלמדים כי

 להיות צריך) 1: כ'במ( כתאריך הגעתם לקדש מופיעהלכן החודש הראשון  89.ליציאת מצרים

 ליציאת מצרים ולא שנת הארבעים ,או לכל המאוחר הרביעית, החודש הראשון לשנה השלישית

תחנה הראשונה  הר ההר כמוזכר רשימת המסעות והן בסדר המסעותב  הן.כפי שרגילים לפרש

בשנת הארבעים לצאת בני ישראל  ': מת אהרוןבהר ההר). 37:לג=22: כשם(לאחר עזיבת קדש 

 לפי חשבונו של הסופר יוצא מכך כי). 38:שם לג(' מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש

כ "תסב ש עדתקופה ארוכה דייה 90.יוצאי מצרים בקדש למעלה משלושים ושש שנים הכוהני שהו

  .'ישב'היא מתייחדת בפועל 

ובניכם יהיו רֹעים במדבר ': ק לסיפור התרים"שהם מתוספות אה' תובנה זו נתמכת בדברי ה

ליוצאי מצרים מובטחים חיי שלוה  91).33: יד'במ(' ם במדבר עד תם פגריכ]…[ארבעים שנה 

המציאות של  92.פסטורלית של רועים היושבים במקומם ולא מציאות חסרת מנוחה של נדודים

 ולכן באה ההצעה לגרוס בפסוק ,לא התאימה לתמונת העונש שציירו לעצמם החוקרים' רועים'

ו דורש תיקון שכן דווקא רועים תואם את הסיפור לשיטתנו הפסוק אינ 93.תועים במקום רועים

  . על כל חלקיוכ"בס

בנאום משה לבני גד ובני ראובן השייך ש  באחד הפרטיםמסקנה זו מחייבת עיון מחודש

 בישראל 'אף ה ויחר': הצבענו לעיל על המשפט שנראה כתומך בהגעה מאוחרת לקדש. ק"האל

יש לשים לב כי  .)13:לב' במ(' 'שה הרע בעיני ההדֹור העֹ תֹם כל וינעם במדבר ארבעים שנה עד

 ניתן על מהותה של אותה תנועה.  במדבר אלא על תנועה במדברנאום משה אינו מדבר על נדודים

בית ישראל כאשר ינֹוע  הגֹוים את הנה אנֹכי מצוה והנעֹותי בכל כי':  הנביאעמוסאולי ללמוד מ

דבר היא מטפורה המתארת ניעור לצורך ניפוי  הזכרת התנועה במ יתכן כי).9:ט' עמ(' בכברה

                                              
 , תחת, מקהלֹת, חרדה,שפר  הר,)קהלתה(קהלה  , רסה, לבנה, רמֹן פרץ,רתמה,  חצרֹת, קברֹת התאוה,מדבר סיני 86

' במ(ִצן ִהוא קדש   מדבר, עציֹן גבר, עברֹנה,)יטבתה(יטבת  , חֹר הגדגד, בני יעקן, מֹסרֹות, חשמֹנה, מתקה,תרח

 ).36–16:לג
: ראו. הקלאסית בתקופה סילהכ הידועה) rw3t (סארו היא, 'אה סתי של המסע בתיאור ביותר המערבית התחנה 87

 .94–90: 2005הופמייר 
 .1920גרדינר :  ראו88
, 106: 1950 ראולי: ראו.  שנתיים בלבד ארך כל המסע ממצרים דרך עבר הירדן עד ערבות מואב שיער כיראולי כבר 89

133. 
 בני שהו, פסקות ואילו בגל הנדידה השני לשיטתו של ראולי היו שני גלי יציאה ממצרים האחד ערך את המסע ללא ה90

 .105: 1950ראולי : ראו. שלושים ושמונה שנים] ברנע[ישראל בקדש 
 .164: לעיל, ראו.ק" על שיוכו של הנאום לתוספות אה91
ים כאידיאל על חייהם של הרוע. 'להודיע חסדיו של מקום, למה נכתבו המסעות הללו': 1:לג' י על במ"רש: ראו 92

 .47–42, 21–17:א"הראובני תשנ: ראו, מקראי
 .80:א" ליכט תשנ;183–182:ט" גייגר תש;45:ד" כהנא תרע;79: 1886דילמן :  ראו93
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ואין היא באה ללמדנו על ארבעים שנות נדודים ) 13:לב' במ(' כל הדור העשה הרע'וסילוק של 

 זהה  בהכרח אינוָנע מלמד כי )ב12:ד' בר(' ָנע ָוָנד תהיה בארץ' גם ענשו של קין  ואולי.במדבר

  .ָנדבמהותו ל

 יש ראה בקדש את התחנה היחידה בה כ"סתר כי לסיכום שלב זה של הדיון ניתן לומ

 חישוב קצב המסע ומספר התחנות מאפשר להניח כי. 'חנה' במקום הפועל 'ישב'להשתמש בפועל 

 הגיעו לקדש שבמדבר צין בחודש הראשון בשנה השלישית או הרביעית  בני ישראלכ"בתפיסת ס

   . ושהו במקום כשלושים ושבע שניםליציאת מצרים

שהיה לשבטי , עצום מאודה, רבהמקנה את ה, מרעההשנות  ארבעים ה לכך אתוסיפה ק"אה

  .הארוכה במקום אחד  הסוכה כמסמלת את השהותאת ו,עבר הירדן

  

  במדבר מים. ג
 הראשון: ניסיים שאפשרו לבני ישראל לשתות מים אירועים  מדובר עלתורהבארבע פרשיות ב

  סיפור מי מריבההשלישי, )7–1:שם יז (מריבה סיפור מסה והשני, )26–22: טו'שמ( מרה סיפור

הצביעו  החוקרים .)18–16:שם כא( ומהאירוע הרביעי נותרה בידינו שירת הבאר 94)13–1: כ'במ(

' שמ(ורה בעץ בסיפור הראשון הייתה הכשרת המים לשתיה קש:  קשרים שונים בין הסיפוריםעל

באירוע הראשון  ;)18:כא, 11, 9–8:כ' במ ;5:שם יז(' מטה'ובשלושת הסיפורים האחרים ב) 25:טו

 הקשר הפונטיכי ) 1:לעיל(הזכרנו במבוא  .)25:טו' שמ('  ומשפט ושם נסהוחֹקׁשם ׂשם לו 'נאמר 

הביא חוקרים , 'שמי מריבת קד'ו 'מריבה'זהות השמות  בתוספת' ]ומריבה[מסה 'בין ניסיון לבין 

, ולדעת רוב החוקרים כמובן , אחד שמקומו בקדשאירועלמסקנה כי מדובר בתיאורים שונים של 

 כי הסכימו, הפרידו את סיפור מרה מהסיפורים האחריםש חוקרים ו גם פרשנים95.ברנעהוא קדש 

  96. לאירוע אחדותמתייחסה הם מסורות שונות' מי מריבה'וסיפור '  מסה ומריבה'סיפור 

ועל תפיסתו של כל ,  נעמוד על המקורות שהם שייכים אליהם,להלן נבחן את סיפורי המים

את האתר שהיווה את הבמה הגיאוגרפית לסיפור ואת הדרך בה , ית המים במדברימקור את בע

יחסם את ו,  משמעותו של סיפור מי מריבהעל רקע מידע זה נבין את מלוא. ת המיםינפתרה בעי

  .של המקורות הכוהניים לקדש

  

  )26–22: טו'שמ(מרה מי . 1ג

' שמ( השליך עץ אל המים ,'בהוראת ה, בסיפור מי מרה הומתקו המים המרים לאחר שמשה

כן  ולֹא יכלו לשתֹת מים ממרה כי מרים הם על': והנה לפני סיפור הנס מודיע לנו הכתוב). 25:טו

 בו השם  במקראזהו המקרה היחידנראה לנו כי , מבדיקה שערכנו). 23:שם(' שמה מרה ראק

הסיפור עוסק בהמתקת המים ואילו השם . קשור למקוםטיולוגי הנו בניגוד גמור לסיפור ההא

                                              
 .175: ראו דיון להלן.ד" אירוע מסה ומריבה זכה לשלוש הזכרות בס94
 . 75: 1965  ניומן;111:ח" תשיאהרוני ;150: 1956 ברייט ;104: 1950 וליאר:  ראו95
 קאסוטו ;145:ח" ליונשטם תשי;87: 1938 רודולף ;258: 1903 גריי ;'קח את המטה': ה"ד, רעו: ב: בכור שור:  ראו96

: 1993 שמידט ;197–196, 5:א"  ליכט תשנ;115: 1987 אקסלסון ;115:ו" רופא תשמ;מ" מרגליות תש;141:ה"תשכ

 .30–26: 2007 ניהן ;72–69
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 באחד הגיעו 98. לכן נראה כי לפנינו שני סיפורים97.האטיולוגי מתייחס למרירותם קודם להמתקה

ת  והמשיכו בדרכם למעיינוקראו שמה מרה, את המיםלא יכלו לשתות , יוצאי מצרים למרה

ויסעּו מפני החירֹת ויעברּו ':  הכוהני שבבמדבר לג המסעות בסדרנאמרסיפור זה דומה ל. אילים

ויסעּו ממרה ויבֹאּו אילמה  :ויחנו במרההים המדברה וילכּו דרך שלֹשת ימים במדבר אתם  בתֹוך

יפור זה  לכן יש לשייך ס).9–8:לג' במ( 'שם ויחנּו ּובאילם שתים עשרה עינֹת מים ושבעים תמרים

  .כ"סתל

העם התלונן על חוסר מים , הסיע משה את ישראל מים סוף אל מרה כוהני- הלאבסיפור

  :המתיק להם את המים' ומשה בהוראת ה

מֹשה   וילֹנּו העם על24 �  ויבֹאּו מרתה23 � סּוף ישראל מַּים  ַוַּיסע מֹשה את22:טו' שמ

המים וימתקּו המים ָׁשם ָׂשם לֹו  ישלך אלעץ ו‘ ויֹורהּו ה‘ ה  ויצעק אל25  .נשתה לאמֹר מה

אלֹהיך והישר בעיניו תעשה ‘ שמֹוע תשמע לקֹול ה  ויֹאמר אם26  .חֹק ומשפט וָׁשם נסהּו

‘ אשים עליך כי אני ה שמתי במצרים לֹא המחלה אשר יו ָּכלֻחק-לוהאזנת למצֹותיו ושמרת ּכָ 

  .רֹפאך

ושפטתי בין ': אמר לו משה, וקר עד הערבכשתמה יתרו על עיסוקו של משה במשפט העם מן הב

בשלב זה של הסיפור , כיצד). 16:יח' שמ(' תֹורֹתיו ֻחקי האלֹהים ואת איׁש ובין רעהּו והֹודעתי את

סיפור מי סיומו של  החוקים שקיבל משה ב הםהווה אומר אלו?  לעםםהיו למשה חוקים להודיע

יש  99,א" בסיתרו הוא חותן משה רקשמאחר ). ב25:טו' שמ(' שם שם לֹו חֹק ומשפט': כאמור, מרה

התעודה היחידה המשתמשת ,  ועוד.א"את הנס במרה לסגם  יתםא ו הללוחוקיםה את לייחס

 בשם  גם משתמשת, כתחנה במסע יוצאי מצרים הקודמת לכל מסע במדברסּוף יםבטופונים 

  .א"לסכוהני -דבר המחזק את שיוך סיפור מרה הלא 100,)18:יג' שמ( אלהים

א "ל סלפי הסיפור ש. מרה היו מרים ולא ניתן היה לשתותםב  המיםניתן לסכם ולומר כי

 לא יכלו יוצאי מצרים לשתות את מי מרה ומיד כ"סתלפי . 'וימתקו המים'נעשה לבני ישראל נס 

  .המשיכו למעיינות אילים

 במרחק שלושה ימי הליכה  המוזכרת בוכ מאפשר לנו למקם את מרה"סיפור המסע של סת

' במ=א23–ב22:טו' שמ(' ויבֹאו מרתה מצאו מים ולֹא ימים במדבר וילכו שלֹשת':  מצריםמגבול

  . גיאוגרפי אמיתידעלכן יש לקבלו  כמי' משיח לתומו'כ מספק לנו נתון זה כ"סת). 8:לג
  

                                              
שם (בית אל , )30:שם כה(אדום , )37–36: יטשם(מואב , )14–13:שם טז(באר לחי ראי , )9:יא' בר(בבל : השוו 97

נחל , )11:שם נ(אבל מצרים , )31:שם(פניאל , )29:שם(ישראל , )3:שם לב(מחנים , )48:שם לא(גל עד , )19, 17:כח

שם (ועין הקורא ) 5–4:ב' שו(בוכים , )28:שם ח(העי , )9:שם(גלגל , )2:ה' יה(גבעת הערלות , )24–23:יג' במ(אשכול 

 ).19:טו
חלוקת הסיפור למקורותיו כפי שאני מציע . י שורץ" על חלוקת סיפור מי מרה לשני מקורות למדתי בשיעוריו של ב98

 .כאן אינה זהה לחלוקה שהציע שורץ
 .9: 1894בייקון :  ראו99

, 4:כא, 25:יד' במ ;31:כג, 19:י' שמ( מופיע גם בתעודות אחרות סּוף יםיש לציין כי . 75, 71 :1894קון יבי:  ראו100

 . אך לא כתחנה הקודמת למסע במדבר)1:ב, 40:א' דב ;10:לג
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  )7–2:יז' שמ( מסה ומריבה .2ג

' שמ(הכה בצור במטהו ', בהוראת ה, בסיפור מסה ומריבה פרצו המים מהצור לאחר שמשה

  .י"מוזכר כאן משייך את הסיפור לסה וראינו כי המטה) 147:לעיל(כבר עסקנו בסיפור זה ). 6–5:יז

סיפור מסה לדעתו אין לראות את  .מובילה למסקנה הפוכה ההרן בנה מערכת טיעונים

תמיך ואוריך לאיש ': בברכת משה, י" בסמוזכרי מאחר שסיפור בשם זהה כבר "ומריבה כשייך לס

 בניסיוןי עוסק " של סהסיפורלדעתו . )8:לג' דב(' מי מריבה חסידך אשר ִנסיתו במסה תריֵבהו על

, ועוד .לעומת זאת במסה ומריבה שבחומש שמות אין ללוי כל חלק.  שמעורב בהם שבט לויוריב

' דב ('אלֹהיכם כאשר נסיתם ַּבמסה' לֹא תנסּו את ה': פעמיםד שלוש "בסזכר מואירוע מסה 

ּובתבערה ּובמסה ּובקברֹת התאוה מקצפים ' 102,)15:ח(' המֹוציא לך מים מצּור החלמיש' 101;)16:ו

 103,א" סנשענים עלד כ"שראה את כל הנתונים ההיסטוריים שבס, הרן. )22: ט'דב('' הייתם את ה

 אינו  שבשמות יז מסה ומריבהסיפור, לדברי הרן, לכן. א היה סיפור מסה"למד מכך כי גם בס

   104.א"יש לשייכו לסלדעתו י ו"שייך לס

הם רק חלק מרשימת האתרים שמונה , )22:ט' דב(ד " יחד עם מסה בסהמוזכריםהאתרים 

, )16–8:שם( בחורב חטא העגל: הרשימה המלאה היא. 'בני ישראל את ההספר ובהם הקציפו 

  ).23:שם(קדש ברנע סיפור המרגלים בו) 22:שם(קברֹת התֲאָוה , מסה, תבערה

 ד" בהזכרת קדש ברנע נשען ס ואילו105,א" ס בחומש שמות הוא כולו משלחטא העגלסיפור 

 סדר האירועים כפי. י"א ומס"ד מערבת נתונים מס" רשימת האירועים שבס לפיכך106.י"ס על

חטא , )7–2:יז' שמ) (ומריבה(מסה : חומשים שמות ובמדברד שונה מסדר האירועים ב"מופיע בסה

' במ(וקדש ברנע ) רוגיןיס ל34–4:שם (קברֹת התֲאָוה, )3–1:יא' במ(תבערה , )25–1:לב' שמ(העגל 

  .א"ד אינם לקוחים מטופס מגובש של סי"לכן האירועים שמציג לנו ס). רוגיןיס ל45:יד–1:יג

 זה לא א אך עותק של חיבור"ניתן לטעון כי הסופר הדבטרונומי הכיר את הסיפורים של סי

 כי סופרי המקרא הנחת יסוד במחקר המקרא היאאך . היה לפניו ולכן טעה בסדר הדברים

 אי אחידות . לשיעוריןו עבודתם עש כינראהסם עבודה מתוקנת ולא והשתדלו להוציא מקולמ

אין  לכן). 5–4:לעיל( המקרא חקרהביאו לעולם את כפילויות ומה שנראה כטעויות הן הנקודות ש

הסופר הדבטרונומי טעה או שינה ביודעין ובמתכוון את סדר הפסוקים מסיבות כי לטעון 

 לחילופין ניתן לטעון כיוהנסטון . מבלי להביא לכך הוכחה או נימוק מניח את הדעתהשמורות

)Johnstone (ומחבר התורה הוא זה שהפך את ,א"ד מייצג את סדר האירועים בסי"הסדר בסש 

                                              

 והוא אינו שם ,סיוןי מסה משמעותו נ,שלפנינו ולכן לפי הניקוד ,מורה על יידוע' ַּבמסה'ת בפתח " אמנם ניקוד הבי101

. ת כאילו היא מנוקדת בשווא והבינו את הפסוק כמכוון לאירוע מסה ומריבה"אך החוקרים ראו את הבי, מקום

 .244: 1998 יוהנסטון ;880:ח"ליכט וליונשטם תשכ: ראו

 ).6:יז' שמ(היחיד בתורה בו יצאו מים מהצור אירוע מסה ומריבה הוא האירוע  102

  .260–258: 2003 פרידמן ;132:א"תשל, הרן: ראו:  ראו103

 .132:א"תשל, הרן: ראו:  ראו104

 .  414–407: 1991 ויינפלד ;131–130: 1894בייקון :  ראו105

 אך כיוון, 137–136: לעיל,ראו. י"כ וסיפור המרגלים של ס"ל ס אמנם בסיפור קדש ברנע שזורים סיפור התרים ש106

 .י בלבד"כ הוא נשען באירוע זה על ס"ד אינו מכיר את ס"שס



   קדש וקדש ברנע בספרות הכוהנית-הגבול הקדוש : פרק רביעי

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

176 

יוהנסטון ביסס את טענתו על ההנחה כי  107.לסיפור העגל) מריבהו(הסדר והקדים את סיפור מסה 

כמוכח , חורב/ שזמנו לאחר אירועי סיניואירוע מי מריבה הם אירוע אחד) ומריבה(אירוע מסה 

וכמו כן , נשענת על הנחת המבוקש שטרם הוכחהיוהנסטון  שטענת אלא. ד"מסדר האירועים בס

מאחר שלא ניתן להוכיח כי . סר בטענתו נימוק לשינוי סדר האירועים על ידי מחבר התורהח

 כי הסופר יש להניח, א"ד את סדר האירועים בסי"שינה מחבר התורה או ס) ומריבה(בעניין מסה 

 א ולאחר" ס לפי' את ה הקציפו בהםבני ישראלש את המקומות כסדרם תחילה הדבטרונומי רשם

לפי הנחה זו  108.י" בס כפי שמצא' את ה הקציפו בהםבני ישראלש את המקומות מכן מנה כסדרם

, חטא העגל: בהות עוראשסדר המנקבל שוב רשימה בכך א שכן "א ניתן לייחס את מסה לסל

, י" גם לא ניתן לייחס את תבערה לסדומה סיבה מ.א"סבהאירועים סותר את סדר , מסה ותבערה

שייך את חייבים לאנו , אם כך .י"ברשימה את סדר האירועים בסשכן אז יסתור סדר האירועים 

 מייצגים א ואכן"חטא העגל ותבערה לקוחים מס: במילים אחרות. י" מסה לסא ואת"תבערה לס

י ומייצגים "וקדש ברנע לקוחים מסקברֹת התֲאָוה , ואילו מסה. א"נכונה את סדר האירועים בס

  .י"נכונה את סדר האירועים בס

  סדר האירועיםכמוהוו, )א5:יז' שמ(חוזר ומופיע בסיפור מסה ומריבה מטה משה ה

אם כך עלינו ליישב את . י"שייך לס) ומריבה( מצביעים על כך שסיפור מסה ד" בסהמוזכרים

  .עליההרן הצביע י ש"הסתירה בתוך ס

בגוף שני ' מופיעה פניה לה, 'וללוי אמר'לאחר הכותרת , )11–8:לג' דב( לשבט לוי ברכת משהב

מסה הטופונימים  בקטע זה מופיעים. לשבט זה' הסוקרת את היחסים המיוחדים בין ה) 10–8(

   :ומריבה בצלעות מקבילות

)8:שם (מי מריבה תריבהּו על/  במסה אשר נסיתֹו
109

  

  עמדו בובני לויש סיוןיבנמדבר מן הסתם ' נסיתֹו במסה' הרי הצירוף האנו עוסקים בברכשמאחר 

לכן לא מדובר .  מתכוון לפאר את בני לויאשר כנראה' תריבהּו'כך עלינו להבין גם את . בהצלחה

   110.בריב כנגד בני לוי אלא בעמידה לצידו של לוי בריבו

  :פיע התיאור הבאבצמוד להזכרת מסה ומי מריבה מו

  ).9:שם( :ואת בנו לֹא ידע/ ואת אחיו לֹא הכיר / האֹמר לאביו ולאמֹו לֹא ראיתיו 

 בני לוישהוא האירוע ' בנו לֹא ידע אחיו לֹא הכיר ואת ואת'מתאים למילים  ה האירוע היחיד

 ּו אישִהרג'בפקודת המבצע מצווה עליהם משה ). 29–26:לב' שמ( להרוג בבני ישראל התגייסו בו

כי איש ִּבבנֹו ובאחיו 'ובסיכומו הוא מצהיר ). 2ב27:שם(' קרֹבֹו רעהּו ואיש את אחיו ואיש את את

 קשה ביותר ועמדו בניסיוןבאירוע זה אכן התנסו בני לוי . )ב29:שם(' ולתת עליכם היֹום ברכה

                                              

 .246–244, 26: 1998 יוהנסטון : ראו107

עמד לפניו גם ) 23–22:ט' דב(א סובר כי במקרה שלפנינו " שטען כי הסופר הדבטרונומי מתבסס בעיקר על סןדֶ ּבָ גם  108

 .210–208: 2007 ןדֶ ּבָ  :ראו. י"ס

 .כ"סתששייך ל) 13–2:כ' במ( אין כל קשר לסיפור הוצאת המים מהסלע , כאןלהזכרת מי מריבה 109

 : ראו.)22:שם נא(' מֹועַ ואלֹהיך יריב ' ;)8:שם נ(' מי יריב אתי נעמדה' ;)17:א' יש(' שפטּו יתֹום ריבּו אלמנה':  השוו110

 .12הערה , 5: 2010פרנקל 



   קדש וקדש ברנע בספרות הכוהנית-הגבול הקדוש : פרק רביעי

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

177 

זהו לדעת הרן , כאמור לעיל.  ובכהונה גברו עליהם וזכו בברכה,רבו עם אחיהם/ הם נלחמו111.בו

  112.סהמסיון שאליו כוון הפסוק שעסק ביהנ

אמנם שמו . מצטייר כאירוע שלו ביותר) 7–2:יז' שמ ( הנוכחיתאירוע מסה ומריבה במתכונתו

 אך ,)4:שם(משה חשש שעומדים לסקלו ו) 2:שם( הכתוב מעיד על ריב ,מעיד כי היה במקום עימות

 מוזכר הלעומתו אירוע מסה. ימות ומאבק והאירוע עבר בלי אלשוואהתברר שזה היה חשש 

,  ולפי ברכת משה,)22:ט, 16:ו' דב(' את הבו הקציפו בני ישראל ש,  מצטייר כאירוע קשהבדברים

 האם היו 113. בני לוי בעם מכה קשההכוש מתברר, 29–26:לב' אם אמנם הכוונה בה למסופר בשמ

 השני סיפור , על מי מנוחותהתנהלהאחד סיפור מסה ומריבה ש:  סיפורים שוניםלושהי ש"בס

סיון והכו ישבו עמדו בני לוי בנ) ?ומריבה(השלישי סיפור מסה ו' מסה בו הקציפו העם את ה

  ?באחיהם

 ּפרֹו ּפְ  גם הציע,ברכת משה ללויב יפור מלחמת בני לויסלמסה  נים שליעל בסיס סמיכות העני

)Propp(לראות במלחמת בני לוי ) 7–2:שם יז ( את סופו של סיפור מסה ומריבה)29–26:לב' שמ( .

הן את מסה ומריבה והן את מלחמת  בניגוד להרן הוא שייך הוא יכול היה להעלות הצעה זו שכן

) 7–2: יז'שמ(א את כל האירועים שבין מסה ומריבה "ְּפרֹוּפ שייך לס 114.בני לוי למקור אחד

ְּפרֹוּפ אינו מפרט את . כ"למעט סיפור בנית המשכן השייך לס) 29–26:לב(למלחמת בני לוי 

מלחמת ,  מסה ומריבה115:א"ך קובע את הסדר הבא לאירועי סהפסוקים השייכים לכל אירוע א

  .אירוע העגלו הברית בהר האלֹהים, ביקור יתרו, מלחמת עמלק, בני לוי

  טענתםנו לתנראי ,תוצאותיו החמורות של חטא לא ידועמלחמת בני לוי מלמדת על מאחר ש

  שניאלא שלא כּפרוּפ ראינו כי.  מסה ומריבהו של אירוע אלה שראו את המלחמה כסופשל

תואם את הידוע  המתקבל סיפור שלם  שני הסיפורים את כשמחברים116.י" שייכים לסהאירועים

  : מסה ממקורות אחרים עללנו

תריבּון  לנּו מים ונשתה ויֹאמר להם מֹשה מה מֹשה ויֹאמרו תנּו  וירב העם עםב:יז שמות

מֹשה ויֹאמר למה זה   ויצמא שם העם למים וילן העם עלג:יז  .'ה תנסּון ֶאת עמדי מה

לאמֹר מה ' ה  ויצעק מֹשה אלד:יז  .מקני בצמא בני ואת העליתנּו ממצרים להמית אֹתי ואת

מֹשה עבֹר לפני העם וקח אתך מזקני  אל'  ויֹאמר הה:יז  .מעט ּוסקֻלניאעשה לעם הזה עֹוד 

הצּור   הנני עֹמד לפניך שם עלו:יז  .היאֹר קח בידך והלכת בֹו את ישרֵאל ומטך אשר הכית

                                              

וית אחוי לא : 'ואת אחיו לא הכיר 'הקשר בין הברכה ללוי לבין מלחמת לוי מופיע כבר בתרגום ניאופיטי למילים 111

 קשר זה חוזר ומופיע גם אצל. 287: 1974ניאופיטי : ראו). ואת אחיו לא ידע במעשה העגל(= חכם בעובדה דעגלה 

 ;'האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו'ה "ד, 9:על לגי " רש;'וללוי אמר'ה "ד, שצד: בכור שור:ראו. יםיפרשני ימי הבינ

 .'האמר לאביו'ה "ד, 9: ספורנו על לג;'אשר נסיתו במסה'ה "ד, 8:אבן עזרא על לג

–241: 1928סוטו קא:  על הקשר בין מסה ומריבה ובין מלחמת בני לוי כבר עמדו קאסוטו ובעקבותיו ליונשטם ראו112

 . א171, ב169:א" ליונשטם תשל;242

' במ(י " שהיה כשש מאות אלף איש לפי סשהם כחצי אחוז מסך יוצאי מצרים, )ב28:לב' שמ(כשלושת אלפי איש  113

 ).21:יא

 .א" לס7–2:יז' י ואת  מסה ומריבה שבשמ"הרן שייך את מלחמת בני לוי לס. 63–61: 1987 פרוּפ:  ראו114

 .128הערה , 88–85: 1987פרוּפ :  ראו115

 .207: 2007 ןדֶ ּבָ : ראו. י" לס שייך את מלחמת בני לוי לסיפור מסה ומריבה ואת שניהםקשר ןדֶ ּבָ  גם 116
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 כו:לב .יעש כן מֹשה לעיני זקני ישראל ובחֹרב והכית בצּור ויצאּו ממנּו מים ושתה העם

  ויֹאמר להם כֹהכז:לב  .ני לויב לפּו אליו כס אלי ויא'האמר מי לשער המחנה ויֹ בויעמֹד מֹשה

 מחנה והרגּו איׁש בירכֹו עברּו ושּובּו משער לשער חרבֹו על אלֹהי ישראל שימּו איׁש' אמר ה

העם ביֹום  דבר מֹשה ויפֹל מן כלוי  ויעשּו בניכח:לב  .קרֹבֹו רעהּו ואיׁש את אחיו ואיׁש את את

 באחיו ובנֹו ב כי איש'הה מלאּו ידכם היֹום לר מֹש ויֹאמכט:לב  .פי איׁשכשלֹשת אל, ההּוא

ריב בני ישראל ועל   על )ומריבה( ויקרא שם המקֹום מסה ז:יז. ולתת עליכם היֹום ברכה

  .אין בקרבנּו אם' לאמֹר היש ה' ה נסֹתם את

ני מעמד הר  של סיפור מסה ומריבה ממקם את מלחמת בני לוי והקדשת הלויים לפ זהשחזור

  .   ליצירה הנוכחית הדבריםשולבושומה עלינו להסביר מדוע הופרד הסיפור וכיצד  אם כך .סיני

עבֹר לפני העם וקח ִאתך מזקני ':  מסה ומריבהי מספק לנו נתון גיאוגרפי לגבי מקום אירוע"ס

 בחֹרב והכית הצּור הנני עֹמד לפניך שם על: היאֹר קח בידך והלכת ישראל ומטך אשר הכית בֹו את

 עולה כי אתר מסה ומריבה נמצא במרחק לא ים אלו מפסוק).6–5:יז' שמ(' בצּור ויצאּו ממנּו מים

, כ"סתה ומריבה לקטע מסע של בסיפור מס התורה הצמיד את בעיית המים מחבר 117.רב מחורב

ב ובדומה לו 1:יז ( ממקם את חוסר המים ברפידיםכ"סת 118.)ב1: יזםש (שגם בו מוזכר חוסר מים

וללא כל , )8:שם(יד לאחר מלחמת עמלק שאירעה ברפידים א מי"יש לציין כי בס. )ב14:לג' במ

 מכך אנו 119).5:שם יח(הים האלֹאנו מדווחים על ביקורו של יתרו במחנה הנמצא בהר , מסע

הים האלֹהר ,  התורה הר חורבמחברלגבי . הים סמוכים מאוד זה לזההאלֹלמדים כי רפידים והר 

 מייד אחרי מחבר שילב הכיוון שכך. חורבל ממסה ומריבה  הסיפורעוברי "סב 120.והר סיני חד הם

נו לסיפור מסה שחזור אם נכון . הסיפורים שמקומם בהר האלהים ובהר סיני כלאתרפידים 

הר / חורב–סיפורי חטא שונים שמקומם זהה מקורות ובהם  שני מחברעמדו לפני האזי , ומריבה

השאירם , רי החטא שוניםכיוון שסיפו.  מכה קשהוכההבשניהם העם : סופם דומהגם  ו,האלהים

 וסיפור העגל כפי ,י לפני מעמד סיני" סיפור מסה ומריבה כפי שהופיע בס: במקומםמחברה

 לצרף מחבראת תוצאות חטא מסה ומריבה בחר האך  .א אחרי הברית בהר האלהים"שהופיע בס

 הכך הופרד סיפור מסה ומריב. לתוצאות חטא העגל בגלל המרכיבים הדומים בשני הסיפורים

  . לאחר מעמד הר סיניהחטא לפני מעמד הר סיני ותוצאותיו בצמוד לסיפור העגל: לשני חלקים

                                              

 ).20ור אי(יני מפת חורב וס אדריכום ;'עבור לפני העם': ה" ד5:יז'  על שמן"רמב: ראו' כמהלך פרסה או פרסאות' 117

בצמוד ) א"ס(כ לא היה סיפור מים היה מחבר התורה אמור לשבץ את מלחמת עמלק שנערכה ברפידים " אם בסת118

 ).כ"ס(למסע לרפידים 

: ראו? האם היא נמצאת במקומה או שמקומה אחרי מתן תורה:  לגבי מקומה של פרשת יתרותנאים כבר נחלקו 119

א "י שורץ הראה כי אירועי ס"ב. הלכה יא, א פרק א:מגילה טו, י ירושלמ;א:זבחים קטז= ב :עבודה זרה כד, בבלי

  .2009שורץ  : ראו. בפרשה זו ניתנים כסדרם

 .150: לעיל, ראו120
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 הגיעו בני כ"סתבסיפור של : הדיון באירוע מסה ומריבה הוביל אותנו לשני סיפורי מים

כפי שנהגו במרה כך גם כאן המשיכו יוצאי מצרים במסע נוסף . ישראל לרפידים ולא מצאו מים

  121.שם כנראה נמצאו להם מים) 16:לג' במ=2:יט' שמ(ר סיני מרפידים למדב

 לאורך הגלגולי ביותר וניתן לעקוב אחרי תא מורכביי ה"סהתפתחות מסורת מסה ומריבה ב

. י" היא בברכת משה שמקורה קדום והיא מובאת בסאירוע הקדומה ביותר של ההזכרתו. זמן רב

 שעומדים בו בני לוי בהתעלמם מקרובי ניסיוןקשור במים ועל  הממנה אנו למדים על ריב

הסיפור המלא ניתן לנו מקולמוסו .  במסההניסיוןאירוע זה הוא . לצידם בריבם' משפחתם כשה

 הניסיוןכאן מופנה הזרקור אל .  כפי שהצענו לשחזרושל הסופר היהודאי במעשה מסה ומריבה

  וריב אלא על סכנה ממשית לחייו של משהניסיוןי מספר לנו לא רק על "ס. 'שמנסה העם את ה

לאחר מכן משה אסף את בני לוי והורה להם  .וציא ממנו מיםהבחורב וכה משה בצור שה 'בצו ה

' וה', העם ניסה את ה: סיונותי היו מעורבים בו שני נשכן נקרא מסה האירוע.  בחוטאיםנקוםל

 הוכפל י" של העתקת ס בשלב מאוחר יותר122.ד"בס  מסה מוזכר האירוע בשם.ניסה את בני לוי

 בשם. )7:יז(' ריב בני ישראל על'ביאור איתה הו 'מריבה' פההוס לטופונים מסה. שם המקום

  . )9–8:צה (תהיליםב  שכתב את פרק צה ידוע המקום למשורר'מסה ומריבה'הכפול 

  .כיֹום מסה במדבר /כם כמריבה אל תקשּו לבב

  .בחנּוני גם ראּו פעלי/ אשר ִנסּוני אבֹותיכם 

  ).10–8:צה' תה[...] (ארבעים שנה אקּוט בדֹור 

' סיונות והמריבות שיוצאי מצרים ניסו בהם את הי רמז לכל הנ8במריבה ומסה שבפסוק יש שראו 

 על 8פסוק  אם 124. אחרים ראו את הדברים כמכוונים לאירוע מסע ומריבה123,במשך ארבעים שנה

,  מלמדנו שבאירוע זה בני ישראל הקשו לבם9שתי צלעותיו מדבר באירוע מסה ומריבה אז פסוק 

אירוע זה היה חמור דיו כדי שהמשורר יראה בו את . ולמתוזכו בתשובה ה' ניסו ובחנו את ה

משורר זה עדיין מכיר את  125).10:שם(המייצג הנאמן לארבעים שנות יחסים קשים במדבר 

צה בתהילים בדברו על מזמור נראה כי משורר . 'הסיפור המלא של ניסיון בני ישראל ופעלו של ה

  .ד וברכת משה מכנים מסה"את אותו האירוע שסאירוע מסה ומריבה משווה לנגד עיניו 

 של אירוע מסה ומריבה חדש התורה פיצל את הסיפור לשני חלקים ובכך יצר מצג מחבר

  .ויכאירוע של

                                              

א היה בהר האלהים מקור מים שעל מימיו זרה משה את "לפי ס. י היו מים בחורב לאחר שמשה הכה בצור"לפי ס 121

'  ההר היֹרד מןהנחל 'השליך משה את עפר העגל אל , א"סמסיפור זה שיינק , ד"גם לפי ס). ב20:לב' שמ(עפר העגל 

 .)ב21:ט' דב(

: על הדעות השונות ראו. 115:ו"תשמרופא : ראו. 'מסה' גם רופא סבר כי שמו המקורי של האתר בספר שמות היה 122

 .307–306: 1974ילדס 'צ

 .'אל תקשו לבבכם': ה"ד, ר:ן" חכם תש;'כיום מסה': ה"ד, ע על אתר"ראב:  ראו123

 .'כיום': ה"ד, פירוש מצודת דוד על אתר:  ראו124

אקוט ': ה"ד,  מצודת דוד;'ארבעים שנה': ה"ד, י על אתר"רש: ראו. 'קטט'יש המפרשים מלשון ' אקוט' את המילה 125

' קצץ'י ורואים בה את הפועל " שבמילה אקוט בצדת"יש המחליפים את הטי. 'אקוט': ה"ד,  מצודת ציון;'בדור

 .'ארבעים שנה אקוט בדור': ה"ד, רא–ר:ן"חכם תש: ראו. שבא להביע מורת רוח
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  )13–1:כ' במ( מי מריבה. 3ג

 אל אוהל מועד ושם ומשה ואהרון נסוג.  העדה על חוסר מיםהתלוננהגם בסיפור מי מריבה 

לאסוף את העם ולדבר אל הסלע למען , נחה את משה לקחת את המטהה' ה. 'תגלה להם כבוד הה

ויצאו מים 'כה בסלע פעמיים המשה ו את שתי ההוראות הראשונות ומשה ואהרן בצע.  מימיוייתן

 ',מטהה'  אתורה למשה לקחתה'  ה126: לשונו ונקודת מבטו הקשרוכ לפי"סיפור שייך לסה .'רבים

מוכר לנו כמטה '  הנמצא לפני ההמטה). 9–8:כ(' כאשר צָוהו'  מלפני ה המטהאת'לקח משה ו

) שם(' מרי-אות לבני'מטה זה נועד להיות ). 25–24:יז' במ ( הסמוך לזהכוהניהאהרון שבסיפור 

ולו גוענו בְגַוע ' גם הביטוי .)10:כ( משה ואהרון אל הקהל גם באירוע מי מריבה ונובתואר זה פ

האם  [...]הן גַוְענו אבדנו כלנו אבדנו ': מתייחס לסופו של סיפור מטה אהרון) 3:כ('' אחינו לפני ה

 ;אהרון מופיע לצד משה לאורך רובו של הסיפורלפי המתכונת הכוהנית  ;)28–27:יז(' ו לְגֹועתמנ

  127.הם כוהניים מובהקים) 12, 10, 8, 6, 4:שם(' קהל'והפעל ושם העצם ) 6:כ('' כבוד ה'

 אינם למרות זאתו ,בתוך הסיפור הכוהני ישנם שני משפטים המשתלבים היטב בסיפור

ולמה ': 5 והמשכו פסוק 128'וירב העם עם מֹשה 'א3י את פסוק " ּבייקון שייך לס.כ"שייכים לס

  לֹא מקֹום זרע ּותאנה וגפן ורמֹון ּומים אין העליתנּו ממצרים להביא אֹתנּו אל המקֹום הרע הזה

 'לון'כ משתמש בדרך כלל בפועל "בעוד ס) 7, 2:יז' שמ ('רב'י משתמש בפעל " ואכן ס129.'לשתֹות

הם הפירות שהביאו גפן תאנה ורמֹון , וכן). 20, 6:יז, 11:טז, 36, 29, 27, 2:יד'  במ;8, 7, 2:שם טז(

  130).136: לעיל;23:יג' במ(י "השליחים מהארץ בסיפור המרגלים של ס

אל ' פניה ישירה של ה: ק" שייכים לאההכוהני שבסיפור לשוןהנתוני חלק מקנוהל הראה כי 

 מי החטא והעונש בסיום  סיפורוכן  131).12:כ( בגוף ראשון' במהלכה משתמש השמשה ואהרון 

' עניינם הוא התקדשות הש, )13–12:כ(' ויקדש בם [...] האמנתם בי להקדישני יען לא ':מריבה

עורכים 'קבע קנוהל כי  הללונתונים שני העל סמך . ק"האוהיא תכלית הכול ב, ישראלבתוך בני 

עיצוב הנוסח 'בדברו על  132.'בקדש  המריבהסיפורק אחראים לעיצוב הנוסח הסופי של "בני אה

אנו מעוניינים לראות כיצד ו, דעתו כי קדם לו נוסח אחר של הסיפורגילה קנוהל את ' הסופי

  .ק"כ אל הנוסח הסופי שעוצב בידי אה"התפתח הסיפור מהסיפור הראשוני של סתו

                                              
 אחדים. 256-259: 1986 גריי ;119:א"תשל הרן ;145-147: 1968 נות ;202-204, 196, 149: 1894 בייקון: ראו 126

 .להלן: ראו, הפרשה של השונים במרכיביה דיון. א"לסי או י"לס השייכים קטעים גם בפרשה ראו מהם
', קהל'. כ"ס לםכו ז:יז ;יט:טז ;כא, י: יד' במ ;כג, ו:ט' וי ;לה-לד:מ ;יז, טז:כד ;י, ז:טז' שמ: ראו'', ה כבוד '127

 .נוספת ביבליוגרפיה ושם, 216: 1984 דּבָ : ראו. ועוד ג:טז ;ו:יב' שמ ;ו:מט ;ד:מח ;יא:לה ;ג:כח' בר: ראו

  .א"יש לייחסו לס) 75(י גם את מות מרים אשר כפי שראינו לעיל "ן שייך לס בייקו128
 .216: 1984 דּבָ  ;196: 1894 בייקון:  ראו129
 גם  בניקוד .י"של ס) 5:כ' במ(' למה העליתנו'יטוי מחבר התורה שילב את הנוסחים תוך הוספת וו החיבור לב 130

 על.  ֶהֱעִליֻתנּו המכוון למשה ולאהרון-לצורת הרבים ,  ֶהֱעִליָתנּו המכוון למשה-הפועל חל כנראה שינוי מצורת יחיד 

ם אֹת-י והפכו ל"שם שינה מחבר התורה את כינוי המושא אותו שהיה בס, 158:ראו לעיל, 26:יג'  דומה בבמשינוי

 . לנאמר בפסוק הכוהניכדי להתאימו
 .90:ג"קנוהל תשנ:  ראו131
 .90-91: שם: ראו132
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מראים  ה חספוסים מצויים)כוהני-לאחר שהופרד מהטקסט הלא( הכוהני בסיפור מי מריבה

ודברתם [...] קח את המטה ': למשה'  מופיע בהוראת האחדחספוס  133:הוא בנוי משתי שכבותכי 

 134?תה לדבר אל הסלעי לשם מה היה על משה לקחת את המטה אם ההוראה הי).א8:כ(' הסלע אל

). 3:כ(' ויקדש בם' ישראל את ה-המה מי מריבה אשר רבּו בני':  מופיע בסיום המעשהחספוס אחר

הם נושאו ,  חילוף לא מוסבר בין בני ישראלמדבר במשה ואהרון הרי יש בפסוק' ויקדש בם'אם 

מדבר בבני ' ויקדש בם'ואם . הם הנושא של סוף הפסוקלבין משה ואהרון , ל ראשית הפסוקש

כי  אין הצדקה לקביעה ולכן.  בסיפור אין בפרש כל ידיעה על פורענות שפגעה בעםישראל הרי

  את הנתונים בהםמצאנוש חספוסים אלו שייכים לפסוקים 135.מדבר בבני ישראל' דש בםויק'

ק לסיפור "ם וענשם של משה ואהרון הם תוספות של אהא ולכן יש לקבוע כי חט,ק"כים לאהישיה

ק "תוספות אהי וב"ס הדברים שמקורם בכשאנו מפרידים מתוך הכתוב את .כ" של סתמי מריבה

  136:כ"סת של  הראשונינותר התיאור

לעדה היה מים  צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ולֹא העדה מדבר ישראל כל ויבאו בני

  אל'קהל ה למה הבאתם את' לו גוענו בְגַוע אחינו לפני הלאמֹר  אהרֹן מֹשה ועל ויקהלו על

פתח אֹהל מֹועד  ויבֹא מֹשה ואהרֹן מפני הקהל אל .המדבר הזה למּות שם אנחנו ובעירנו

 המטה והקהל את קח את .מֹשה לאמֹר אל' וידבר ה. אליהם' ה פניהם וירא כבֹוד ויפלּו על

ויקח   .בעירם העדה ואת הסלע והשקית את העדה אתה ואהרֹן אחיך והֹוצאת להם מים מן

פני הסלע ויֹאמר  הקהל אל ויקהלּו מֹשה ואהרֹן את .כאשר צוהּו' המטה מלפני ה מֹשה את

הסלע  ידֹו ויך את וירם מֹשה את .הסלע הזה נֹוציא לכם מים נא המֹרים המן  שמעּולהם

ישראל  רבּו בני המה מי מריבה אשר .במטהּו פעמִים ויצאּו מים רבים ותשת העדה ובעירם

  .'ה תא

ידעו כי משה ואהרון לא  הם .ק"ֵאלו הוספו לסיפור בידי בני אה. בסיפור זה אין עונש ואין חטא

  137.תלו בסיפור מי מריבה את חטאם וענשםוגיע לארץ המובטחת זכו לה

 .הסיפור נובע מאינו' מי מריבה' ולכן שמו של המעין ,אינו מופיעה בסיפור הכוהני' רב'הפועל 

) 13:כ(נו  שהצעושל הפסוק האחרון בשחזור' מי מריבה'פק בשייכותו של השם למרות זאת אין ס

מי 'כיצד הגיע השם  .'ויקדש בם'ק בהוסיפם לפסוק את המילים " זאת הוכיחו בני אה.כ"לס

 מעיןהיה ' מי מריבה'התשובה המתבקשת היא כי ? לסיפור שאינו משתמש בפועל ריב' מריבה

 מהזכרתו , לכאורה,טופונים מוכר וידוע מוכח' מי מריבה'היות  . שלכן הוזכר בשמוידועמפורסם ו

 עשר מזמורים-מזמור זה הוא אחד משנים. )ב8:פא' תה(' אבָחְנך על מי מריבה סלה': בתהילים פא

                                              
 .198–197:א"ליכט תשנ: ראו. די יעקב ליכט טענה זו הועלתה כבר על י133
: ראו. 'כמו והכיתםואחרים אמרו כי מלת ודברתם ': ע"ראב על נקודה זו עמדו כבר פרשנים שאת דבריהם דחה ה134

ה לקחת את המטה "לא צוה הקב': ם ראה צורך להבהיר"גם הרשב. 'קח את המטה': ה"ד, 8:כ' במ: אבן עזרא

 .'ודברתם אל הסלע': ה"פרושו ד: ראו. ' שעשה ברפידיםפילהכות בו הסלע כ
 .196:א"ליכט תשנ:  ראו135
 בספרות הכוהנית הוא מופיע רק עוד ).2-9:כג' דב(ד " פעמים רצופות בחוקת סמופיע שש) 4:כ('' קהל ה' הצירוף 136

לפיכך יש . 78:שם:ראו. ק"הל את הצירוף ללשון אהולכן שייך קנ, )3:טז(פעם אחת נוספת במחלוקת קרח ועדתו 

 .כ היה העדה או הקהל"פור של סתלשער כי הביטוי המקורי בסי
 .51:לב'  דב;14:כז, 24:כ' במ: כ בכל מקום שהוזכר בו מותם הקרב של אהרון ומשה" הדבר חייב הוספת העונש בס137
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 משימוש ח זה מוכ138.קובץ מזמורי אסף מוצאו בממלכת ישראל. המיוחסים לָאָסף) פג–עג, נ' תה(

 יוסף: משבע ההזכרות של שבטי רחל 139;ש תכוף בשם אלֹהים או אללעומת שימו', מועט בשם ה

לעומת הזכרת יהודה ) 3:פ(ומנשה ) 3:פ(בנימין ) 3:פ, 67, 9:עח(אפרים , )6:פא, 67:עח, 16:עז(

ניתן לטעון כי . א"המוכרת לנו רק בס) 10:עח( ומהזכרת ברית אלֹהים ;)68:עח, 2:עו(פעמים בלבד 

יבה הדבר מוכיח כי מי מר, א"למרות שהמעין לא מוזכר בס, אם משורר צפוני הכיר את מי מריבה

אלא שמבדיקת הסיפורים המצוטטים במזמורי אסף מתברר כי . הוא מקום ידוע ומפורסם

 לכן הזכרת מי מריבה במזמורי אסף 141,כ" ואת ס140י"א גם את ס"המשורר הכיר מלבד את ס

אינה מלמדת כי מי מריבה הוא מקום  אך היא, אולי מלמדת שסיפור מי מריבה היה סיפור ידוע

  .ידוע

י נקרא "בס. כ"לחוג של יודעי סמחוץ ' מי מריבה'המעין בקדש לא היה מוכר כי מוכיח ש"ס

י מתייחס לשם זה כשם ארכאי שאינו בשימוש כפי "ס). א7:יד' בר(' עין משפט'המעין שבקדש 

, ֵעין ָקֵדׁשי המעין היה ידוע כ"כתיבת סבזמן . )א7:יד' בר(' עין משפט ִהוא ָקֵדׁש'שמסתבר מהזיהוי 

: לא היה מוכר וידוע חוזרת התמיהה' מי מריבה'אם השם . לא כעין משפט וגם לא כמי מריבה

  להנציעו, נשוב לדון בתמיהה זו? לסיפור שאינו משתמש בפועל ריב' מי מריבה'כיצד הגיע השם 

  ).להלן(בסעיף המסקנות תשובה 

לֹא האמנתם בי 'מי מריבה שבו חטאם של משה ואהרון היה כיצד יש להבין את סיפור 

כדי  ?)ב13:שם(' וִּיָּקֵדׁש בם' אך סופו של המעשה היה ,)12:כ' במ(' לַהְקִּדישני לעיני בני ישראל

בחמישה מקומות  .עלינו להרחיב מעט בנושא הקדּושהלהבין את מהות חטאם של משה ואהרון 

מביע את רוממות ' קדוש' התואר 142.'תורת הקדושה' בוכולם' כתואר לה' קדוש'כ משמש "בס

  לא. אינה ניתנת לשינויוהיא, היא תכונתו המהותית' קדושת ה 143.' הטוטליתתֹורּוחֵ אֲ 'האל ואת 

                                              
' לאסף מזמור, ')פג, פב, עט, עו, עה, עג, נ(' מזמור לאסף': לאסף הכותרת של כל אחד ממזמורים אלו משייכת אותו 138

. 2001 יופה ;1995גולדר : ראו, על מוצאם הצפוני של מזמורי אסף). פא(' לאסף'או ) , עח, עד(' משכיל לאסף') פ, עז(

 .ט"ליונשטם תשי: ראו, על מוצאו הצפוני של מזמור פא
, 18, 10, 8, 7:עח, 17, 14, 4, 2:עז, 10, 2:עו, 8,  2:עה, 22, 12, 10, 8, 1:עד, 28, 26, 1:עג, 23, 16, 14, 7, 6, 2:נ:  ראו139

 .13, 2:פג, 8, 6, 1:פב, 10, 2:פא, 20, 15, 8, 5, 4:פ, 1:עט, 59, 51, 35, 31, 22, 19
 מתייחסים לסיפור מסע )20:שם(' הן הכה צּור ויזּובּו מים'ו) 15:עח ('יבקע ֻצרים במדבר וישק כתהֹמֹות רבה '140

' שמ(מתייחס לסיפור המן במקור זה ) 24:עח' תה ('גן שמים נתן למֹווימטר עליהם ָמן לאכֹל ּוד ';י"ומריבה של ס

 ויפל בקרב מחנהּו סביב למשכנֹתיו :כעפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול ימים עֹוף כנף וימטר עליהם ';)9–7:יא' במ ;24–א15:טז

ואף אלֹהים עלה בהם ויהרֹג  : לֹא זרּו מתאָותם עֹוד ָאְכלם בפיהם:ויֹאכלּו וישבעּו מאֹד ותאָותם יִבא להם

:  והזכרת שבע מכות מצרים;)33–31:יא' במ (י"שבס התאוה קברות סיפור על נשען )31–27:עח' תה(' במשמניהם

גרינברג : ראו, י"תואם את מכות מצרים בס) 51–44:עח' תה(מכת בכורות , דבר, ברד, ארבה, צפרדע,ערוב, דם

 .73:ב" תשל;249: 1971
ויֹוצא נֹוזלים  ';בסיפור הכוהני של מעבר הים) ב21:יד' שמ(' וִּיָּבְקעּו המים'מתייחס ל) 13:עח(' קע ים ויעבירםב '141

 .כ"מתייחס לסיפור מי מריבה של ס) 16:עח' תה ('מסלע ויֹורד כנהרֹות מים
 .257:ט"שורץ תשנ:  ראו142
כוהנית לקדּושה בתפישה - על ההבדל בין קדּושה בתפישה הלא.55הערה , שם: על מקור המונח ראו. שם:  ראו143

 .263–258:שם: ראו, הכוהנית
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 האל מקדש את ישראל בהשראת שכינתו .אך ניתן לקדש או לחלל את שמו, ניתן לקדשו או לחללו

 כדי שקדושה זו תתממש 144.אך אין זו רק תכונה מּוקנית אלא גם ובעיקר תכונה ִנקנית, בתוכם

שם  ולֹא תחללּו את ':'ם ולהימנע מחילול הלהיות קדושי, מוטלת על ישראל החובה להתקדש

   ).32:כב' וי( 'מַקִּדישכם'  אני התֹוך בני ישראל בָקְדִׁשי ונקדשתי

  ביצוע מתחייבת יתר זהירות אוןבקרבת ש,ליכט הצביע על קדּושֹות המסוכנות לבני אדם

בין הקדּושות הללו הוא מנה  145.להגן על בני האדם, לפחות בחלקם, טקסים מיוחדים המכוונים

' במ ( שהיוו סכנה ללוייםכלי המקדש ,)28:שם יז(המקדש עצמו שהיווה סכנה ליוצאי מצרים את 

 ככל ).13–2: טז'וי ( שבו אהרון עצמו היה בתחום הסכנהוכמובן קודש הקודשים, )20–19, 15–4:ד

שורץ ). 3:שם י ('ִּבקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש '' וכפי שקבע ה, רמת הסכנה כך עלתה גםשרמת הקדושה עלתה

פעמית -ראה בקידוש המקדש וכליו תוצאה של משיחה חד) כ"סת(=כ הקדום "שסהצביע על כך 

ראתה קדושות אלו כמעשה מתמשך ) ק"תוספות אה(=תורת הקדושה לעומת זאת . בשמן הקודש

תמידית במקומות הקדושים הללו , הקפדה יתירה כיוון שכך היה צורך ב146.'ומתמיד של ה

נדב ואביהו בני אהרון לא . 'והסכנה בהם הייתה גדולה במיוחד לאלה שהיו קרובים ביותר לה

.  של מקורביוהקפדה- תחת אי' של ההיה בכך הקפדה. )2–1:י' וי(הקפידו די הצורך במשכן ומתּו 

כך יש להבין גם את . )3:שם(ום הקודש  בהראותו את הקפדתו היתרה עם קרוביו במק התקדש'ה

וקא הם סטו ווד, כמשה ואהרון' לא היו בני אדם קרובים לה. חטא משה ואהרון במי מריבה

להקפיד ' אי הקפדתם של משה ואהרון חייבה את ה. והו כלשונועולא ביצ' יה קלה מצו היסט

 פירוש זה .ָקֵדׁש - וניתן טעם חדש לשמו של המקום, מתקדש'  ובכך נמצא ה,הם נענשו. עמם

ומצביע על קֵדש כמקום , 'אתר המובהק של התקדשות הלאירוע מי מריבה הופך את המקום ל

  147.כ" גם בסקדֹוש

 הדרום  בתיאור גבול' קדשמי מריבת' לציון מיוחד הזכרת הראויבין ההזכרות של מי מריבה 

יחזקאל הקשר בין ספר  הזכרה זו חשובה במיוחד לאור). 28:מח, 19:מז' יח (בנבואות יחזקאל

  צרףיחזקאלבהזכרה זו ראינו כי ) 58–56:לעיל (ראשוןהפרק ה בסוף 148.לספרות הכוהנית בכללה

לינו את ההשערה כי עהגם . 'מי מריבת קדש מתמר עד'השטח שממזרח לערבה  את לתחום הארץ

 האם ניתן לזהות את מקום קברו .ספון בחלקו של גד ההדבר נעשה כדי למצב את אהרון כמחוקק

  ?של אהרון

צ "נ(הרּון  בל' מתנשאת מעל ראשי ההרים פסגתו של גמוסאואדי /ממערב לקדש

 האל 149.קברו של אהרון, ר ההר עם הֹ והיהודיתוסלמיתת המו המזוהה במסור)188890969725

  150:טיב לתאר את המקוםיה

                                              
 .263–262:ט"שורץ תשנ:  ראו144
 .46:ו"ליכט תשל:  ראו145
 .263–262:ט"שורץ תשנ:  ראו146
  .' הקבוע של השכנוי ראה את קדש כמקום מ"כי ס) 134–133( ראינו לעיל 147
 .375–367:ח" הרן תשס;774, 65–56:ד" כשר תשס;84: 2000כהן -לויט: ראו 148
 .ושם ביבליוגרפיה נוספת, 228–217:ה" וילנאי תשמ;70: 2000מקדונלד : ראו 149
 .70:ז"תשט ברסלבסקי לפי התרגום. 86: 1885 האל: ראו 150
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זו שהקים כאן שתהא כבירה מ, שכבוד אלוה ממעל חפף עליו, אין לך מצבה לזכרו של אדם

 ובא לכלל רושם רב רּוןאה בל'באזור זה של רכסי פירמידות הרריות טבעיות מזדקר ג. הטבע

ההר . לא נתן לו למות באי כבוד, ציות-בגוזרו על עבדו מות מוקדם על אי', ה [...] .ביותר

  .והוא ניצב כאן כמונּומנט לזכרו, המצוין ביותר בכל הארץ הזאת נתקשר בשמו לעולמים

ממוקמות על ראשי ההרים פולחן המוכח מקבוצה של במות  הר זה היה קדוש גם לנבטים כפיה

 כל מקומות הפולחן האלו. חּב'ְד ַמ אלבל 'רס וגְד ַמ אלבל 'ג, אַת ּבּו'בל ח'ג, יירֶמ בל נּו'ג: סביב לפטרה

  אין אפשרות לקבוע אם הכירו הנבטים מסורת151. מכיוונים שוניםהרּון בל'פונים אל עבר ג

או שקדושה קדומה של ההר הביאה ,  וזו הביאה לקדושתו של ההר, להר זה אהרוןשקשרה את

  יותר אין הר מתאים,מוסאואדי /בטווח יום מסע מקדש ,מכל מקום. לזיהויו עם קבר אהרון

   152.וןקבר אהר  המסורת אודותזהותו עם להרּון בל'גמ

 אם  אך.נכלל הר זה בתחומו של שבט גד, יחזקאללפי חלוקת השבטים וסימון גבול הדרום ב

 או לציין כנקודה ,ם הארץהיה לקבוע כי מדבר צין כלול בתחודי  ,זו הייתה כוונתו של יחזקאל

לציון  בחרשתמש באפשרויות אלו וה אליחזקאל . ר ההר או את קדש של הגבול את הֹהמזרחית

 כגבול הארץ יינו את מי מריבת קדשצב  כידומה . מי מריבת קדש– וקא את המעייןדוהגבול 

   153.בהענישו את משה ואהרון 'התקדש ה המקום בו אתבארץ  לוכלל התכוון יחזקאל

ֵאלו הוספו לסיפור בידי בני .  ואין חטא, אין עונשבסיפור מי מריבה זיהינו סיפור קדום שבו

' ק של צו הייום מדוקק יצרו סיפור חדש שבו אי הקפדתם של משה ואהרון ב"תוספות אה. ק"אה

וניתן טעם חדש לשמו של , מתקדש' משה ואהרון נענשו ובכך נמצא ה. להקפיד עמם' חייבה את ה

  . קֵדש כמקום קדֹושו זו מצביע עלהאירוע במתכונת .ָקֵדׁש -המקום 
  

  )א18–ב16:כא' במ( באר חפרוה שרים. 4ג

עלי ': השירהה נותרה לנו זמאירוע . אירוע המים הרביעי המוזכר בתורה הוא אירוע הבאר

 וכן, )א18–ב17:כא' במ('  באר חפרּוה שרים כרּוה נדיבי העם במחֹקק במשענֹתם :באר ענּו לה

אז : העם ואתנה להם מים למֹשה אסֹף את' אשר אמר הִהוא הבאר ': הקדמה קצרה לשירה שרדה

 : הנתונים שניתן ללקט מפסוקים קצרים אלו הם.)א17–ב16:שם(' ישיר ישראל את השירה הזֹאת

 לפי הנאמר . השירה היא תגובת העם לקבלת המים.'ה אסף את העם לתת להם מים בצו המש

רים הם ראשי העם ובפעולה זו היו המים ניתנו בעקבות פעולה כל שהיא של השמסתבר ש, בשיר

                                              
 . נוספת יוגרפיהוביבל שרטוטים ושם, 25–7: 2008 מעוז:ראו 151
 אחת תחנה מֹוֵסָרהב אהרום נקבר לפיה מסורת שימר א"ס). 22:כ לו ובדומה, 37:לג' במ (כ"ס לפי מקדש אחד מסע 152

 אוסביוס: ראו. לפטרה מערבה מילין כעשרה, יעקן בני בארות את זיהה אוסביוס). 6:י' דב (ַיֲעָקן-בארֹת ּבני אחרי

Βηρωθ υιʇω –' םיעני בני בארות, '14-16 שורות, 46:אונומסטיקון ɶν 'Ιαυιʇµ .בני) 84:לעיל (א"ס שבמסלול כיוון 

. הרּון בל'ג של המערבי המדרון רגלי אל אותם הביא יעקן בני מבארות מסע יום הרי, דרומה בערבה פנו ישראל

 .ההר בהֹר אהרון נקבר, לפיה כ"ס מסורת את סותרת אינה א"ס תמסור
' המלּוכה' הר עשו והיתה לה ועלּו מֹושעים בהר ציֹון לשפֹט את':  תפיסה דומה אנו מוצאים בסיום נבואת עובדיה153

 ).21:א' עו(
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סופר מן הסתם על , בקטעים החסרים לנו. יהם של אותם שריםתמעורבים גם משענותם או מטו

   154.עוסק במעין אירועהשמן הראוי לזכור כי באר ומעיין הם מושגים חופפים וייתכן . חוסר מים

  לקטע,)62–61:לעיל ()15–12:כא' במ (א ברורה"שירת הבאר נמצאת בין קטע ששייכותו לס

 ).65–64:לעיל(י "לעיל זיהינו כשייך למסלול ס ש)19–ב18:כא(מוביל ממדבר לראש הפסגה   המסע

' ומשם בארה': ים לשני הספריםיניפיוולל אלמנטים אכ הלפני עניין הבאר מופיע מסע אחד בלבד

  אך מאידך גיסא,)65:לעיל(י "הוא אופייני לס ג ב-ומ, ב א- מ גיסא מבנה המסע דמח). א16:כא(

שבו המסע י "לבאר אין המשך בסדר המסעות של ס. א"אופיינית רק לס' ומשם'מילת הפתיחה 

 המילה במקום גורס השבעים. )ב18:כא(' וממדבר מתנה'מופיע מיד אחרי שירת הבאר הוא ה

בסדר המסעות של ' באר' משולבת , לפי עדות השבעים.Φρέατος -' ומבאר 'המילה את' וממדבר'

כך את הקשר יצר  התורה שמחבר מקולמוסו של , כנראהיאה' ומשם'אם כך פתיחת המסע . י"ס

  .י"מסעות סלא לשירת הבאר ו"בין מסעות ס

 זה מקורי הרי ניתן לקשור אותה לפסוקי "אכן שייכת לס שירת הבאר  כפי שמסתבראם

 שירת , כסדרםי" ס פסוקיואכן כשקוראים רק את. בסיפור מי מריבהכ "השזורים עם פסוקי ס

  155: בצורה הבאהי"הכתוב בס את  אפואיש לשחזר. הבאר היא המשכו הישיר של ריב המים

 לֹא  המקֹום הרע הזה  ממצרים להביא אֹתנּו אלנּותָ העלי למה ּוויֹאמרמֹשה  וירב העם עם

העם ואתנה להם  למֹשה אסֹף את' אמר ה]וי[מקֹום זרע ּותאנה וגפן ורמֹון ּומים אין לשתֹות 

באר חפרּוה שרים כרּוה נדיבי  :לה  עלי באר ענּו השירה הזֹאת אז ישיר ישראל את: מים

  ).א18–ב16:כא+5+א3:כ' במ(העם במחֹקק במשענֹתם  

סיפור מאחר שסיפור זה עוסק בריב סביר להניח שבסיומו הופע פסוק דומה לפסוק המסיים את 

   ).א13:כ' במ(' המה מי מריבה אשר רבּו בני ישראל את ה: מי מריבה

 זו 156.כ"סתי אזי סיפור זה דומה ביותר לסיפור מי מריבה של "אם זה אכן סיפורו של ס

עים מהסיפור של הני קטו התורה לשבץ בתוך הסיפור הכמחברהסיבה שהביאה את יכולה להיות 

י ולא שיבץ את כולו בתוך סיפור מי מריבה " את הסיפור של סמחבראם כך מדוע פיצל ה. י"ס

  ?הכוהני

. ק"תוספות אהכלל את כבר כ ש" הוא ס התורהמחבר שהיה בידי הסיפור הכוהנייש לזכור ש

 שכן  התורה הפריד את השירה מהסיפור המשולבמחבר. י" היה שונה מהסיפור של ססיפור זה

אם כך .  שהסתיים בענשם של משה ואהרוןנוגדת את רוח הסיפורשירת ההודיה של בני ישראל 

. י"סבהדבר אז מקומה של שירת הבאר מצביע על מקומו הגיאוגרפי של סיפור מי מריבה 

 מתקבל הסיפור) 145:לעיל( י"סבסדר המסעות כשמצרפים את שחזור סיפור הבאר לשחזור 

   .י"אל בעבר הירדן לפי גרסת סהמלא של מסע בני ישר

                                              
וברור שמדובר באותה ) 16, 13:שם( עין לבין) 20, 11:כד' בר(במפגש עבד אברהם עם רבקה יש חילוף בין באר  154

 . נקודה בדיוק
 .130הערה ו, 180: לעיל, ראו155
ין נחל יבאותם המים עצמם נקדש אחר כך בענ':  בין סיפור מי מריבה לשירת הבאררש כבר ספורנו הצביע על הק156

, 13:כ' ספורנו על במ: ראו. 'ארנון שהראה אז לישראל שאותם המים היו בלתי טבעיים כמו שהורו אז בשירתם

 .'ויקדש בם': ה"ד
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משם לבן ּומלבן חצרֹת ּומחצרֹת די זהב ּומדי ָזָהב [. תֹפל-מֹול סּוף בין פארן ובין]וישבו [

נּו ממצרים להביא אֹתנּו אל המקֹום הרע תָ  למה העליויֹאמרּווירב העם עם מֹשה  ].בארה

למֹשה אסֹף את העם ' אמר ה]וי[ לֹא מקֹום זרע ּותאנה וגפן ורמֹון ּומים אין לשתֹות   הזה

באר חפרּוה שרים   : עלי באר ענּו לה אז ישיר ישראל את השירה הזֹאת: ואתנה להם מים

 בארומ. 'המה מי מריבה אשר רבּו בני ישראל את ה. כרּוה נדיבי העם במחֹקק במשענֹתם

ה ּומבמֹות הגיא אשר בשדה מֹואב רֹאש הפסג ּוממתנה נחליאל ּומנחליאל במֹות מתנה

בטקסט הודגשו , 20–ב16:כא+א5+13+א3:כ' במ + 1:א' דב (.ונשקפה על פני הישימֹן

  )התוספות והשינויים מנוסח המסורה

-בין פארן ובין': י"סובלשון , נמצאת ברמת אדום, כ מיקם את סיפור מי מריבה"סבה קדש ש

 ,אין כל קשר לקדשי "של ס' מי מריבה' בבאר היא לסיפור המים,  כאןעלפי השחזור המוצ.  'תֹפל

  .רמת אדום רחוק מווהמסורת היהודאית מיקמה אות

  

  מסקנות. 5ג

הפרדנו כל סיפור . במסע בני ישראל במדבר זה סקרנו את ארבעת סיפורי המים סעיףב

יש א "סב. למקורותיו ונסינו לשחזר את הסיפור של כל מקור ומקור ולבדוק את הקשרם לקדש

מרה זו . ד בדרך נס המתיק משה את המים המרים במרהמספר כיצ ה,רק סיפור מים אחד

 שבעבר אין לסיפור מרה כל קשר לקדש. ממוקמת במדבר במרחק שלושה ימי מסע מגבול מצרים

  .הירדן

המדברת , שירת הבארהוא האחד . מזכירים אירועי מים הצטט שני פיוטים קדומיםי "ס

ברכת משה לבני לוי ובו מבורכים א  הואחרה. באספקת מים על ידי ראשי העם בעזרת משענותם

  :סיוןיבני לוי על עמידתם בנ

  :מי מריבה תריבהּו על/ אשר נסיתֹו במסה 

 והאירוע היה ,שמו מסהשצלעות כמתייחסות לאתר אחד בלבד את שתי הניתן להבין אמנם 

 אך באותה מידה של צדק ניתן להבין צלעות אלו ,מי מריבה הם כונולכן ו ,קשור במים

  .אירוע מסה ואירוע מי מריבה: סות לשני אירועים שוניםכמתייח

עולים ה הנתונים  אתי הבין את הפיוט כמכוון לשני אירועים שונים וקשר אליהם גם"ס

צור והוציא מים / משה בסלעהכה שבשניהם לכך הוא יצר שני סיפוריםבהתאם . משירת הבאר

 , משהועם'  ה עם רבהעם. ני לויקשור ספרותית לברכת משה לב,  מסה–הסיפור הראשון . לעם

אך גם באמצאות משה סיפק לעם מים ' ה.  ועמד לסקול את משהבקרבו' כפר בהימצאו של ה

עוד לפני  ,תחילת הריב בסיפור מסה היה.  בני לויהוטל על  ביצוע ההוראה.הורה להכות בעם

סיפור . בחורבור צה  במהלך האירוע התקדמו משה והעם והגיעו אל.י מצרים לחורבשהגיעו יוצא

  .זה קשור גיאוגרפית לחורב ואין לו כל קשר לקדש

  אך.רב העם עם משה  בסיפור זה גם. הוא באוירה שונה לחלוטין, מי מריבה– אחרהסיפור ה

הזכרת גפן תאנה מ אנו לומדים זאת. נושא הריב היה על כך שמשה לא הביאם לארץ המובטחת

–136:לעיל(י "בסיפור המרגלים של ס) 23:יג' במ( ץארההפירות שהביאו השליחים מהם  ,רמוןו

  סייםי" שססביר, כיוון שהסיפור התחיל בריב. פק לעם מים והעם ענה בשירת הבאריס' ה .)137
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 המריבה את סיפור .)13:כ' במ (''המה מי מריבה אשר רבּו בני ישראל את ה': את האירוע במילים

  .גם סיפור זה רחוק גיאוגרפית מקדש. ןן לנחל ארנומצפוי בבאר "מיקם ס ושירת הבאר

בשני המקרים המשיך העם במסע . יה במרה וברפידיםיכיר מסורות של חוסר מי שת הכ"סת

רופא טען כי תיאור מי . קדש לכ"סתאת הנס שבקבלת מים שמר .  נמצאו להם מיםבהעד התחנה 

לפי שחזור סיפורי המים של אך  157.מריבה הוא עיבוד מוסרי ללגנדה הפשוטה של מסה ומריבה

  ולעומת זאת הוא, אין כל קשר לסיפור מסה ומריבהכ"סתסיפור מי מריבה של לי מסתבר כי "ס

למקם את סיפורו  בחר כ"סתעל סמך דמיון זה מפתיע כי . י"חופף את סיפור מי מריבה של ס

 מסורת הכוהניתכן נראה כי בל.  מסורת קדומה אחת שקשרה לקדש סיפור מיםולּואין . בקדש

)  או אירועאו אדם( אתר :תופעת טלסקופיה ולפיה הייתה לקדש חשיבות מיוחדת שנוספה לה

) אירוע/או לאדם(לאתר שחשיבותו גדולה מושך אליו סיפורים שבמקורם לא היה להם כל קשר 

לה לרמוז כי יכו) 51:לב'  דב;14:כז' במ(' מי מריבת קדש'כ מכנה את המקום " העובדה שס.זה

מגדיר ה  את בין השנים הוא הוסיףבחין וכדי לה,כ הכיר מקום נוסף שנקרא מי מריבה"ס

  158. לשם המעין קדשספציפיה

 ה אתיבתלו בסיפור מי מרק שידעו כי משה ואהרון לא זכו להגיע לארץ המובטחת "בני אה

. ק מימד של קדושה למקום ונתנה טעם חדש לשמו של המקום"בכך הוסיפה אה. חטאם וענשם

 חשיבותו של המקום .בהענישו את משה ואהרון'  נקדש הסמוך לו ה שבמעיןקדש הוא המקום

  . גדולה דיה כדי שיחזקאל יכלול אותו בתוך גבול הארץ הייתההניתבמסורת הכו
  

  כ"עולמו של ס. ד
או ' זה ספר תֹולדֹת':  הפותחות במיליםבחומש בראשית נמצאת שורה של רשימות גנאלוגיות

ולם עד יוצרות תמונה מסודרת של תולדות הע ו159,כ"שייכות לס רשימות אלה. 'אלה תֹולדֹת'

בני , )10–9:ו(נח , )ה' בר(בסדרה זו ניתן למנות את תולדותיהם של אדם . ירידת בני יעקב למצרים

 יצחקאברהם ו, )17–12:כה(ישמעאל , )32–27:יא(תרח , )26–10:יא(ֵשם , )סרוגין לפרק י(נח 

 האחת רשימת:  משנהזו נחלקת לשתי סדרות סידרה 160).2:לז(ויעקב , )30–1:לו(עשו , )20–19:כה(

כ " העמים של סרשימת ,האחרת. אנכית פטריליניארית אשר יוצרת קו רציף בין אדם ליעקב ובניו

  161.נותנת לנו מבט על העמים שהיו ידועים לסופר הכוהניה, היא רשימה אופקית, ) לסרוגיןי' בר(

רשימתו של כל אחד מבני נח . צאצאי נֹח,  העמיםרשימתכ הוא "הבסיס למפת עולמו של ס

 ומסתיימת, וצאצאיהם בניו ברשימת ממשיכה', xבני  ':פותחת בכותרת הנושאת את שמו

   ):5י ובשינו, 31, 20(' תם בגֹויהם למשפחֹתם ללשֹנֹתם בארצxֹ אלה בני ':בסיכום

 ג   . ְּבֵני ֶיֶפת ּגֶֹמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרסב �נַֹח ֵׁשם ָחם ָוָיֶפת   ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ְּבֵניא

ה ִנְפְרדּו  ֵמֵאּלֶ ה   . ּוְבֵני ָיָון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש ִּכִּתים ְודָֹדִניםד  .ּוְבֵני ּגֶֹמר ַאְׁשְּכַנז ְוִריַפת ְותַֹגְרָמה

                                              

 .115:ו"תשמרופא :  ראו157

שבא להבדיל בין ' יהודה'וכמו המגדיר הספציפי , שבא להבדיל בין קדש לקדש ברנע' ברנע' כמו המגדיר הספציפי 158

 .אה בבנימיןכנר, )26:ז' נח(בית לחם יהודה לבית לחם אחרת 
 .41–39:ו" רופא תשס: ראו159
 .vi:1904דרייבר :  ראו160
 .210: 1987 וונהם ;663–662: 1974 ווסטרמן: ראו, זו לתעודה נרחבת ביבליוגרפיה 161
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 ז  . ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַעןו  .ִאֵּיי ַהּגֹוִים ְּבַאְרצָֹתם ִאיׁש ִלְלׁשֹנֹו ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם

ָחם  י ֵאֶּלה ְבנֵ כ � .ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתה ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא ּוְבֵני ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן

  . ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרםכב  �. ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְלׁשֹנָֹתם ְּבַאְרצָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם

ֵׁשם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְלׁשֹנָֹתם ְּבַאְרצָֹתם   ֵאֶּלה ְבֵנילא  �  . ּוְבֵני ֲאָרם עּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר ָוַמׁשכג

 .נַֹח ְלתֹוְלדָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמּבּול  ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵניבל  .ְלגֹוֵיֶהם

  )י' בר(

 בני להם צרפנו את, שבבראשית י י"נתוני סי על סמך "כפי שציירנו את מפת העולם של ס

 ובכך  בני ישמעאל ובני עשוולדות ת אתכ" של ס העמיםרשימתעלינו לצרף ל כך ,קטורה ובני עשו

כ ניתן לעמוד על מרכז המפה תוך לימוד רמת הפירוט של " גם בס.כ" לפי סליצור את מפת העולם

, יפת: יפת הוא שני דורות ובמקרה אחד שלושה דורות העומק הגנאלוגי של בני.  השוניםהעמים

 העמים זכה שם רק רשימתב. בני רעמה, רעמה, כּוש, חם: חם זכה לריבעים. גֹמרבני , גֹמר

שני דורות : תולדות שם גם את בני אברהם לצרף לישאך . בני ארם, ארם, שם: בשלושה דורות

רורה לעשו כ קיימת עדיפות ב"גם ברשימת סיוצא מכך כי . לישמעאל ושלושה דורות לעשיו

  . גם מפה זו מקורה באדוםולכן,  עם נשיו ואלופיומוזכרה

מפת העולם העתיק תוארה על ידי כותב שעמד בואדי לית  כי המסורת הראשונראינו

 מלבד ההבדלים. כ"י וס"ס: הגיע לידינו בשתי גרסאותמסורת זו . )119–118:לעיל (קדש/מוסא

. י הוסיף למפה את גבולות ארץ כנען"ס. משמעותי ביותר, בפרטי הגרסאות ישנו עוד הבדל אחד

המסורת . כ השאיר את המפה כמות שהיא"ס.  עולמו ארץ ישראל היא מרכזי כי" סהראהבכך 

 , עלי אדמותהנקודה הקדושה ביותרהי זו. רה מפה אשר מציינת את מרכז העולם שמתהכוהני

 קדושתה של קדש במסורת .קדש/מוסאוליתר דיוק בואדי , באדוםאינה בירושלים אלא והיא 

בני האדם הקרובים , ההקפדה היתרה על משה ואהרון. הכוהנית עולה גם מסיפור מי מריבה

  . של המקום ובכך גם על קדושתו' מסוכנותו'מורה על ', ביותר לה

  

  סיכום פרק רביעי

 תוספותהלבין ,  בין החיבור הכוהני הקדוםכ"ס בתוך פרדנו העקבות חוקרים קודמיםב 

 -ספר תורת כוהנים  כינינו את החיבור הקדום.  אסכולת הקדושהשנוספו לאותו החיבור על ידי

את דברי אסכולת הקדושה בחרנו לכנות . תה זו מגילה כתובהי כדי להדגיש כי לדעתנו הי,כ"סת

ק כדי להדגיש שהדברים מעולם לא הועלו על הכתב כמגילה עצמאית אלא הוספו "תוספות אה

סעות סדר המכ לכתוב את ספרו עמד לפניו "הראנו כי כשבא בעל סת. כ"כ ובכך נוצר ס"לכתבי סת

להערות המסע שהפכו לשלד הסיפורי  את הנתונים  המסעותסדר לקח מזהסופר . )לג' במ(

מדבר פארן אל בין הערות המסע /כ הוסיף את קדש ברנע"סת.  סיפורי המדבר אליוהוצמדוש

  . ובכך ניתק את רצף חוליות המסע נשלחו התרים לתור את הארץו ממנכאתר

 -לתעודותיו ) לב' במ( ראובן וגד הפרדנו את סיפור תנאי בני, במהלך הדיון שעסק בקדש ברנע

 בדיקת ההבדלים בין קבוצות הטופונימים שבשתי התעודות והשוואתם לנתונים מחוץ. כ"א וס"ס

  . כ מאוחר לו"א קודם לימי ירמיהו וס"לתורה מלמדת כי ס

בסיפור התרים אפשרו לנו ' הקשרים בין נאום משה בסיפור תנאי בני ראובן וגד לנאום ה

בהר חברון סבבו שני : כ"י ומסורת התרים של ס"לשלות מסורת המרגלים של סלעמוד על השת

האחד סיפר על איסוף עצי פרי בנחל אשכול והאחר . סיפורים אטיולוגיים הקשורים למרגלים
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לפחות אחד הסיפורים ציין את קדש ברנע כמקום . לתת לו את חברוןסיפר על הבטחת משה לכֵלב 

י אשר יצר מהם את מעשה "ים אלו אומצו על ידי מחבר ס סיפור.שהמרגלים נשלחו ממנו

  המרגליםמסורת. המרגלים שבא להסביר מדוע לא זכו יוצאי מצרים להיכנס לארץ מדרום

המסורת . האסכולה הכוהנית כמשימת תיור כלל ישראלית שמקורה בהר חברון פותחה בידי

משלב זה התפתח . יהושעולב כ: והכירה שני שליחים נאמנים הכוהנית פירטה את שמות התרים

סיפור . 'לשון כוהנית'הועלה הסיפור על הכתב ב, כ" סת-בענף האחד . הסיפור הכוהני לשני ענפים

ייתכן כי בשלב זה . כ וניתק את חוליות השרשרת"התרים הוחדר לשרשרת הערות המסע של סת

רת זמן למסע עדיין כלל הסיפור את קדש ברנע כנקודת השילוח של התרים ולא נקבעה מסג

  .התרים

הטופונימים קדש :  היהודאי האטיולוגי של הסיפורהשתמרו מוטיבים, ק" אה–בענף השני 

 והביטוי ) שם, שם('  הארץה את"רא'תיאור השליחות בצירוף , )9–8:שם יג (ברנע ונחל אשכול

 ראובן ובני דג בני תנאי  בסיפור המעשה בנאום משהשולב במתכונת זו .)12–11:יג('' מלא אחרי ה'

 בזמן כתיבת הסיפור כבר הייתה נפוצה בעם המסורת בדבר ארבעים שנה ששהו ).15–7:לב' במ(

' עמ(מסורת זו מופיעה כנתון ידוע ומקובל בנבואת עמוס . יוצאי מצרים בדרכם לארץ המובטחת

סורת ק בנושא זה הוא תליית מ"חידושה הגדול של אה). 4, 2:ח, 7:ב' דב(ד "ובס) 25:ה, 10:ב

  ).13:לב' במ(ארבעים השנה ששהו בני ישראל במדבר בסיפור התרים 

  ישבו בני ישראל זמן ארוך דיו כדי להצדיק אתבהשכ ראה בקדש את התחנה היחידה "סת

את , את ארבעים שנות המרעהק הוסיפה לכך "אה. 'חנה' במקום הפועל 'ישב'בפועל  ושמהשי

ואת הסוכה כמסמלת את השהות הארוכה ,  הירדןשהיה לשבטי עבר, העצום מאוד, המקנה הרב

  הגיעו בני ישראלכ" לפי סחישוב קצב המסע ומספר התחנות מאפשר להניח כי .במקום אחד

 ושהו במקום במדבר צין בחודש הראשון בשנה השלישית או הרביעית ליציאת מצריםשלקדש 

  . כשלושים ושבע שנים

התקדש בעם בהענישו ' א משה מים מהסלע והבו הוצישכ שייך לקדש את אירוע מי מריבה "ס

ֵאלו . חטאואין ,  שבו אין עונשכ" של סתבסיפור מי מריבה זיהינו סיפור קדום. את משה ואהרון

כ ואת הסיפור הסופי ובו "ת הסיפור הראשוני של סתנו איהשוו. ק"הוספו לסיפור בידי בני אה

ייתה כל זיקה בין סיפור מסה ומריבה התברר כי אין ולא הו,  לשאר סיפורי המיםק"תוספות אה

ק כפי " עם תוספות אה זהכ או לסיפור"לסיפור מי מריבה של סת, נו אותורכפי ששחז, י"של ס

תוכן הסיפורים שונה לחלוטין ומיקומם הגיאוגרפי מעמידם במרחק רב זה . כ"סב שהוא מופיע

  . מזה

. י"ר מים אחר ששחזרנו בס לסיפוכ"של סתלעומת זאת מצאנו זיקה בין סיפור מי מריבה 

הסיפור . י השזורים בתוך סיפור מי מריבה ושירת הבאר" מחברת בין פסוקי סכסדרוי "קריאת ס

. סיפק לעם מים והעם ענה בשירת הבאר' ה. שנוצר בקריאה זו גם הוא סיפור ריב הקשור למים

 י סיפר"ס. 'מריבההמה מי ': י סיים את האירוע במילים"סביר שס, כיוון שהסיפור התחיל בריב

פעלה . קדש המעין בלעאת הסיפור סיפרה כ "סתמסורת  ואילו, את סיפורו על באר מצפון לארנון

שחשיבותו גדולה מושך אליו סיפורים ) או אדם או אירוע(אתר : כאן תופעת הטלסקופיה ולפיה

  .זה) אירוע/או לאדם(שבמקורם לא היה להם כל קשר לאתר 

 של תלו בסיפור מי מריבהואהרון לא זכו להגיע לארץ המובטחת ידעו כי משה וק "בני אה

 שקדושתו  את תפיסתה כי ָקֵדש היא אכן מקום קדֹושק"אהגילתה בכך .  את חטאם וענשםכ"סת
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 נחשפת גם בבדיקת מפת עולמו של  של קדושת קֵדשתפיסה זו. 'מסכנת את הקרובים ביותר לה

אלא . ות דומות ביותר ושתיהן שורטטו בקדששתי המפ. י" והשוואתה למפת עולמו של סכ"ס

 המסורת הכוהנית . את גבולות ארץ כנען כדי לציינה כמרכז עולמותוי הוסיף למפ"בעל סש

 הנקודה הקדושה ביותר , מרכז העולםה את המפה כמות שהיא ובכך אולי גילתה לנו כיהשאיר

 ןבחזופיסה זו משתקפת גם נראה כי ת .קדש/וליתר דיוק בואדי מוסא,  באדוםהוא, עלי אדמות

בנחלת השבט , מי מריבה לתחום הארץאת  קדש ו סיפח את אשריחזקאל של אחרית הימים

  . גד- הדרומי 
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  תיאוריהלמהיסטוריה היסטוריה ולסיפור מ-קדש: חמישיפרק 

  

  מבוא
 הורכבה  התעודות שהתורה אחת מארבעו על חשיבותה של קדש בכלבפרקים הקודמים עמדנ

משותף אמנם לארבע , כרון העבר הרחוקיז, נותרה הישיבה בקדש בגדר סיפורעם זאת . מהן

עתה עלינו לנסות ולהתחקות אחר . ואולי האגדית, התעודות אך עדיין בתחום המסורת העממית

 יבתם של בני ישראל בקדש בתחילת ימיהם כעם יש סיפור.הרקע ההיסטורי למסורת סיפורית זו

  . 'יהו ָשאסּוארץ ה' ובהן ָשאסּו היסטורי ממשי לאור רשימה מצרית של ארצות אישושקבל ל עשוי

 בהצגת עצמם את לפאר מצרים מלכי נהגו) נ"לפסה 1425–1479(' הג ְתחּוִתיֵמס מימי החל

 שמות של רבות שורות מכילות םמקדשיה קירות על שנחקקו אלו רשימות. כיבושיהם רשימת

 חלק ומעליה חומה קו דמוית סגלגלה מסגרתב מוקפים השמות. פרעה שכבש ואזורים עמים ,ערים

 רשימות 'במחקר מכונות אלו רשימות. צוארו על וחבל כבולות שידיו שבוי של העליון גופו

' הב ַרְעְמֵסס של בארמונו העמודים אולם קירות על נחשפה 1939–1938 בחפירות 1.'טופוגרפיות

 באסיה שמקומם מטופונימים המורכבת ארוכה רשימה שבסודן )Amarah‘ (המערבית בעמארה

-כ האסיאתית הרשימה להלכ ,האתר חופר )Fairman (ןרָמ פֵ  של הראשוני הדיווח לפי. אפריקהבו

  2.שמות 104

 מארהע מרשימת רצופים טופונימים ששה של שורה לפרסם הורשה )Grdseloff (גרדזלוף 

  3:לאדום כשייכים הגדירם שהוא

  Tз-Šs S’rr  4 שערראסּוָׁש ארץ ה  .92
        

 Tз-Šs R/Lbn  לבן/ר אסּוָׁש ארץ ה  .93
      

 Tз-Šs Pyspys  5 פיספיסאסּוָׁש ארץ ה  .94
        

                                              

 .1: 2009 קיטשן ;79:ח"תשמ, אהרוני ;98–1: 2003 ;א56–55: 1982 רדפורד ;5–3: 1937 סימונס: ראו  1

 .141: 1939 ֵפרָמן :ראו 2

 .83–79: 1947 גרדסלוף :ראו 3

 :1ד"תשל ;ד"תשל גבעון :בעקבות העברי התרגום .75 :1996 קיטשן ילפ התעתיק .217 :1969 קיטשן לפי הירוגליפים  4

של גבעון ' שוסו 'התרגום פני על מזר את נוהעדפ. 154:ג"כתש מזר בעקבות הלכנו בו' ָשאסּו 'התעתיק למעט, 77

 עוד מה) šз(  שומר במלואו את התעתיק של ההירוגליף המציין את בריכת הלוטוס ' ָשאסּו'. א: משתי סיבות

והוא מהווה ) 3(ף " שתעתיקו הפונטי אלוגליף המציין את העיט ההיר הבריכה אחרי מופיע מקומות שבמספר

י השם עם התעתיק שמציע גבעון מזהה את נושא. ב. ף הכלול בהירוגליף הקודם"הכפלה פונטית וחיזוק של האל

נקיטת עמדה לגבי האטימולוגיה של ' ָשאסּו'אין לראות בבחירת התרגום . זיהוי שאינו ודאי) 14:ב' שו(' שוסים'ה

 ).להלן(השם 

 .78: 1980 אדל :ראו זה לטופונים נותהשו הקריאה הצעות ריכוז  5
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 Tз-Šs Smt   שמתאסּוָׁש ארץ ה  .95
        

 Tз-Šs Yhw  6יהו אסּוָׁש ארץ ה  .96
        

 Tз-Šs <T>wrbr   תורבראסּוָׁש ארץ ה  .97
         

' הב ַרְעְמֵסס של מימיו הרשימה כי החופר הבהיר מעמארה  הטופונימים פרסום לפני עוד

 לא בלֵ סֹוב אמון מקדש עמודי על שנחקקה רשימה, 'הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ של טופוגרפית מרשימה הועתקה

 מהשמות חלק רק בה לזהות וניתן גרוע השתמרות במצב נותרה בלֵ מסֹו הרשימה 7.מעמארה רחוק

 לרשימה להלן תייחסנ לכן. מעמארה להעתק לפנות חייב זו לרשימה להתייחס שהרוצה כך

' הב ַרְעְמֵסס מימי הוא גם זו רשימה של נוסף העתק. 'הב ַרְעְמֵסס/'הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ כרשימת המאוחדת

 28 את רק כללה זו רשימה 8.שבסודן) Aksha (אָש ְק בַא המקדש בחצר המערבי הקיר על נמצא

 שלוש בין קלים הבדלים. זה דיוננול רלוונטית ואינה הארוכה רשימהה של הראשונים הטופונימים

 ָאֶמְנחֹוֶתּפ ימי שזמנו קדום מנוסח הועתקו שלשתן כי למסקנה )Edel( לדֶ ֵא  את הביאו הרשימות

  9.לכן קודם אף או) נ"לפסה 1352–1390(' הג

ארץ ' ובהן ָשאסּוונראה כי מקומן של ארצות ה, ָשאסּובפרק זה נסכם את הידוע לנו על ה

', עוסקות בראשית האמונה בהנבדוק את התיאוריות השונות ה. הוא בעבר הירדן' יהו ָשאסּוה

  . בשבט יהודה ואולי בשבטי לאה'יהו ָשאסּו'ונציע לזהות את ה

  

  10אסּו יהו ארץ הָׁש - ׁשדֵ קָ . א
 צואו  לאר, יהו את האל ומכוון לפי ויינפלד לארץ שנוודיה עבד' יהו ָשאסּוארץ ה'הטופונים 

היה ישוב ' ארץ' לדעת גבעון משמעות השם היא שבמרכזה של אותה 11.יהול שם נקרא עששבט ל ש

   12.על שמו של האל שמקדשו שם' יהובית 'שנקרא 

                                              

 אסטור: ראו. מכוונות וחלקן ריותמק חלקן , אסטור סבר כי בהעתקת ההירוגליפים של טופונים זה חלו טעויות6

, )rз/drw ( -וונת וקבועה של סימן המיתר מכ החלפה אלא טעויות אלו אין גרג לדעת .17–16 הערות, 20–19: 1979

 . משנים את התעתיקאינם של אסטור  מכל מקום גם תיקוניו.12: 1976גרג : ראו. )wз(  -בסימן לאסו 

' ָשאסּוה ארצות 'שלוש של רשימה מלבד. ואילך 142: 2002 ;239–236 לוחות: 1998 ואחרים ֶלקלנט ;165:שם: ראו 7

 …šsw yh נכתב האחת על לענייננו השייכות כתובות ועליהם אבנים שתי עוד בסולב נמצאו, IV עמוד על שהתגלתה

 ָשאסּוה ארץ'= ' ]פיס[גס ָשאסּו] ארץ['ל אולי המכוונת …šsw gys השניה ועל', ]ו[-ה-י ָשאסּו]ארץ['כ להבין שיש

 .28–27: 1971 ;245: 1964 גבעון: ראו. 'פספיס

 .63: 1980 אדל ;71: 1996 ;211: 1969 קיטשן :ראו 8

 במקדשים החקוקות לרשימות כי ניחלה עלינו היה הרשימות שבין ההבדלים ללא גם. ואילך 65: 1980 אדל: ראו 9

 . 'הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ לימי קודם הרשימה את לתארך סיבה אין לכן. פפירוס גבי על כתוב טופס קדם

  .2007הכהן :  ראו,כבר זכה לפרסוםסעיף זה  10

 .451: ז"ויינפלד תשמ: ראו 11

 .77: 1ד"גבעון תשל: ראו 12
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' הט המאה שזמנה 13,מישע מצבתב היא אותיותיו בארבע' ה שם של ביותר הקדומה ההופעה

 14,בלבד העיצוריות האותיות בשלוש' ה שם נכתב זו לכתובת קודם כי טענו ופרידמן ְקרֹוס. נ"לפסה

' השני פיטס'ה על הארוכה בכתובת. תנועות ללא, עיצורי בכתב שנכתבו השמיות השפות כדרך

 קצרה בצורה מכן ולאחר המלאה בצורתו אחת פעם. פעמיים' ה שם מופיע 15דרּו'גְ עַ  נתילתּומּכ

שבמצרים מושבת חיילים יהודים ) Elephantine( נ התקיימה באי ֵיּב"לפסה' ה-במאה ה 16.'יהו'

בעותק של חומש ויקרא בתרגום  17.יהו בכתביהם  אותוהם מכניםו' אשר גם בנו במקום מקדש לה

ם בתרגולא  )27:ד, 12:ג' וי('  פעמיים שם התורגםמ) נ"מאה שלישית לפסה(השבעים מקומראן 

 תעתיק זה 18.כפי שנוהג התרגום בשמות פרטיים,  אלא בתעתיקKYPIOΣ -' קיריוס'ובל המק

 -פסוקים האלו הוא  התעתיק בשני ה19.שלב קדום של תרגום השבעים,  החוקריםלדעת, מייצג

Iαω נ" לסה56-117(ס יטּוִק ָט . 'יהו '– בלבד אותיות שלוש כבעל' ה שם את מתעתק והוא (

) Assmann(ולדעת ַאְּסַמן , תיארו את אלוהי העברים בדמות חמור) נ" לסה46-127(ס אכּורָ ְט לֹווּפְ 

 נעירת קול הזכיר לכותבים אלו את  צלילו אשר,Iao –ביוונית ' אור זה מתעתיק שם הנבע תי

רומית  כשמו של -מופיעים גם בספרות ההלניסטית Iαη לו דומה ותעתיק זה תעתיק 20.החמור

 תנועה אלא ואינ 'יהו'בטופונים המצרי ו "הו .'יהו' –'  וכולם מכוונים לשם ה21,אלוהי העברים

אור האמור ל Y-h-w-a .22  שבטופונים הואהתעתיק המלא של כל ההירוגליפים. עיצור

 ַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפבטופונים מרשימת ' יהו'ל כל החוקרים כי המרכיב הספציפי  מוסכם עלעיל

  .'הנו שם ה) 96(' הב

  :  התמקדו בשלושה נושאיםָשאסּוהמחקרים שעסקו בארצות ה

                                              

 .18 השור, 361–358:ה"תשס אחיטוב: ראו 13

 .105: 1975 ופרידמן קרוס: ראו 14

 ולכן, עדיין לאור יצא לא רוד'עג כונתילת חפירות של המדעי הפרסום. חרס עשוי גדול אגירה כלי הוא פיטס 15

 . ח"תשל משל: ראו. ישראל מוזיאון של בקטלוג להם שניתן לכינוי בהתאם הוא לכתובות ההתייחסות

 .237–236:ה"שסת אחיטוב: ראו 16

הן בכתבים ' יהו'יש לציין כי בֵיב לא נמצאו כתבי קודש והזכרותיו של . יב ליונשטאם ;105: 1968פורטן :  ראו17

משתמשת לכל אורכה , שעוסקת בבניית המקדש היהודי במקום, B.19תעודה , עם זאת. 106:פורטן: ראו. חילוניים

 .144–139: 1996פורטן : ראו. 'יהו '- 'בשמו המקוצר של ה

18 4QpapLXXLevbולוח 174: 1992סקהאן ואחרים :  ראו XL , 20פרגמנט. 

 . 113–112: 2003 טוב ;1980 סקהאן ;197: 1969סטגמן :  ראו19

 .37: 1997אסמן :  ראו20

 251–182(ואצל אוריגינס ) נ"לפסה'  האמאהה(בשלוש אותיות אצל דיודורוס מסיציליה ' טים של תעתיק שם ה ציטו21

, 110: 1986ביץ ואחרים : ראו, תעתיק זהה בפפירוסים שונים שעוסקים בכשפים. 29: 1980סקהאן : ראו, )נ"לסה

: ראו, Iaoת אלים שונים וביניהם שבו האורקל מזכיר שמו, ציטוט מדברי האורקל של אפולו מקלארוס. 310

 .)20–19 שורות, 1.18 ספר( 131:מקרוביוס

 . 'יהו 'בספרות המקובל בתעתיק נוקטים אנו. 24: *1999 אחיטוב ראו', יהוא ָשאסּוה ארץ': מתעתק אכן אחיטוב 22
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ומאידך גיסא הפכו לשם נרדף לאויבי ',  אשר מחד גיסא עבדו את הָשאסּומהותם של ה .א

ס "שס/ה" ואשר לדעת מספר חוקרים נגזר משמם הפועל שס23,)16–14:ב' שו(ישראל 

  24.גזל/שמשמעו שדד

  ?ו בלבנוןבעבר הירדן א, בנגב: ָשאסּומקומם של ארצות ה .ב

 .'ומשמעותו להבנת מקורה ותולדותיה של האמונה בה' יהו ָשאסּוארץ ה'הטופונים   .ג

  

  אסּוָׁש ה. 1א

,  במקורות המצריים סיכם גבעון את זמנםָשאסּובעבודה מקיפה שבדקה את ההזכרות של ה

 ִתיֵמסְתחּו בכתובות המצריות החל מימי  אמנם מופיעיםָשאסּוהגבעון הראה כי . מהותם ומקומם

 היו ָשאסּו ה25.'יט–'אך עיקר הופעתם היא בכתובות מימי השושלות יח', השושלת הכועד ' הב

 מקורם בדרום ארץ ישראל ועבר .שחיו במדבר ולפעמים התיישבו בספר המדבר, רועים-נוודים

 בשלב מאוחר 26.והגליותרה וכאשר אנו מוצאים אותם במקומות אחרים הרי זה עקב הגי, הירדן

 לגבי 27.מצרים שבמזרח ובצפון לכינוי לכל נוודי המדבר ואף לכל אויבי' ָשאסּו'הפך המונח 

לראות את שמם כנגזר מפועל , )Müller (לרשל מּו האטימולוגיה של שמם התלבט גבעון בין הצעתו

 .לנדוד/לנוע שמובנו ,šзs המצרי המקור לבין 28,לגזול/לשדוד ובנושמ, ס"שס/ה"שס עברי/שמי

  29.עברי/שקלול הנתונים הוא העדיף את המקור השמי לאחר

 לדעתו ניתן אולי לייחס את ראשית הופעת 30. הרחיב את הגדרותיו של גבעון)Ward (ווארד

 עיקר ביקורתו על אך 32. והמונח התייחס גם לנוודי נוביה31,לימי השושלת החמישית כבר ָשאסּוה

 בדרום ָשאסּושל הסכים כי מקורם ווארד ה. ָשאסּוולתחומי מחייתם של הגבעון נוגעת למהותם 

 אינו מקבל את דעת גבעון לגבי  אך הוא33.חיו כרועים נוודים ואף בנו יישובי קבעירדן מקום בו 

 הן בעיקר בהקשר ָשאסּוההוא מצביע על העובדה כי ההזכרות של .  שמחוץ לאזור זהָשאסּוה

 כשכירי חרב ושודדי דרכים המתגוררים והן, ולדעתו הם מופיעים הן כרועים שוכני אהלים 34,צבאי

                                              

 .11:נ'  יר;22:מב, 14:יז'  יש;20:ב יז'  מל;1:א כג"שמ: וכן 23

 .272: 1992 רדפורד ;27 הערה, 32: 1943 אולברייט ;131: 1893 מולר :ראו 24

 .234–219: 1971 גבעון :ראו 25

 .239–235:שם: ראו 26

 213, 31–30:שם: ראו 27

 .27 הערה, 32: 1943 אולברייט ;131: 1893 מולר :ראו 28

 .264–261: 1971 גבעון :ראו 29

 .57–56:שם :ראו. גבעון מסקנת את ווארד מחזק השם של אטימולוגיהה לגבי .1972 ווארד: ראו 30

 באפשרות מותנית היא שכן בספק מוטלת קבלתה. 'יבה השושלת מימי הופעה עוד קיימת אולי. 37–36:שם: ראו 31

 .58: 1973 אחיטוב ;194: 1971 גבעון ;37:שם: ראו. Š3sw – ָשאסּוה עם המארות שבכתבי  Swsw -ה  של הזיהוי

 .59, 56, 40–37: 1972 ווארד :ראו 32

 בדרום שעיר את הממקם קיטשן דעת  את מקבל הוא שכן, לנגב ולא ירדן לדרום מכוון ווארד .51–50:שם: ראו 33

 .1 הערה, 51:שם: ראו .ירדן

 .52:שם: ראו 34
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 לא ָשאסּומתוך כך הגדיר ווארד את ה 35.ביישובי קבע או בסמוך להם בכנען ובדרום סוריה

חי בשוליים של ישובי , כלכלי המורכב מיחידות אתניות שונות- אלא כגורם חברתי,נוודים/כרועים

  36. חלק מגוף זהחבירו אך אינו/לעפירוגורם זה דומה . הקבע ומתפרנס מקשריו עמם

  
  'אסּוָׁש ארצות ה'לשאלת מקומם של . 2א

ראו את ,  ואחריו רוב החוקרים שעסקו בנושא, שפרסם את הרשימה,)Grdseloff( גרדזלוף

 ָשאסּוה ארץ 'כאן קראו ולכן פונטית הדגשה לצורך כהכפלה' שערר ָשאסּוהארץ 'ש הכפול ב"הרי

 ובתוכם הטופונימים יתר את ראו הם לכך  בהתאם. המקראית שעיר עם אותה וזיהו' )S'r (שער

 עליהם חלק )Astour (רטֹוְס ַא 37.כנען ולדרום) S'r (שעיר להר כקשורים )Yhw (יהו ָשאסּוה ארץ

ש לצורך הדגשתה אלא טופונים "לדעתו אין כאן הכפלת האות רי 38.ָשאסּוה ארצות באיתור

שם מזוהה הטופונים באזור '  הגְתחּוִתיֵמס הצביע על איות דומה ברשימת רטֹוְס ַא 39.שונה

 מנקודה זו המשיך אסטור והשווה את רשימת 40.מערב סוריה-האדמיניסטרטיבי של אמורו במרכז

שבמדיַנת מהמגדל הדרומי שבפילון הקדמי במקדשו '  הגַרְעְמֵסס לרשימת ארצות הָשאסּוששת 

–70ר מטופונימים טֹוְס רכיב ַא ההשייכת לענייננו'  הגַרְעְמֵסס את הרשימה הטופוגרפית של 41.ּואּבהָ 

ר טֹוְס הרשימה שיצר ַא.  אשר יחדיו מהווים לדעתו רשימה אחת121–111 בצרוף טופונימים 75

ציע ה ולעוד שבעה הוא 43, ארבעה מתוכם הוא זהה בבטחה כערים בלבנון42. טופונימים13כוללת 

 ַרְעְמֵסס ברשימת 44.רת מסע מלחמה בלבנוןר שהרשימה כולה מתאטֹוְס מכאן הסיק ַא. זיהוי לבנוני

 ָאֶמְנחֹוֶתּפ שברשימת ָשאסּוה ארצות שש מתוך שלוש של שמותיהןר את טֹוְס זיהה ַא' הג

 עם) yh(' ה-י '- 115 את, )rbn(' לבן 'עם ההיז הוא) rbnt(' רבנת '- 71 טופונים את. 'הב ַרְעְמֵסס/'הג

 לכן). twrbr (תורבר עם ההיז הוא )br(' בר '- 112 בתוספת )t<w>r(' תור '- 116 ואת) yhw(' יהו'

ר זיהויים בלבנון טֹוְס  בהתאם לכך הציע ַא45. מקומן בלבנוןָשאסּוה ארצות שאר גם כי שיער הוא

 רטֹוְס את הצעתו של ַא קיבלו )Kitchen (ןֶש יְט  וִק )Bartlett (טלֶ ְט ְר  ּבָ 46.גם לשערר שמעת ופיספיס

                                              

 .א1166: 1992 ;56–52: 1972 ווארד :ראו 35

 *.22: 1999 אחיטוב ;1995 ;60: 1991 רייני ;א1167–ב1166: 1992 ;53: 1972 ווארד: ראו 36

 אדל ;2–1הערות, 271: 1974 וייפרט ;69:ד"תשל ;241: 1971 ;255: 1964 גבעון ;82, 80–79: 1947 גרדסלוף: ראו 37

 .67 הערה, 272: 1992 רדפורד ;95 הערה, 78: 1980

 .1979 אסטור :ראו 38

 22:שם: ראו 39

 מספר ואת śa-‘-r-ar אותו ומתעתק 93-כ אסטור ממספר מעמארה' בה ַרְעְמֵסס שברשימת 92 טופונים את. שם: ראו 40

 .19:שם: ראו ša-‘-r-r מתעתק הוא' הג תחותימס ברשימת 337

 .19:שם :ראו 41

 בטעות פוצל אשר אחד טופונים וראסט לדעת מהווים 112 + 116 טופונימים אך, טופונימים 14 כוללת הרשימה 42

 .27–26: שם: ראו. הסופר של באזמלו

43 70 – hrnm ,71 – rbnt ,120 – ímt ,121 – r>w<d .169–168: 1937 סימנס לפי התעתיק. 

 .28: 1979 אסטור :ראו 44

 .שם: ראו 45

 .שם: ראו 46
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 48. בדרוםָשאסּולזהות את ארצות ה אחרים לעומתם המשיכו 47. בלבנוןָשאסּווזיהו את ארצות ה

 יש ההצעהלפני קבלת . רטֹוְס  של הצעת ַא קבעו את עמדתם ללא בדיקה מעמיקהאך אלו גם אלו

  :תייחסות לשלוש שאלותלבדוק אותה תוך ה

  ? בלבנוןָשאסּוהאם אכן ישבו  .1

 לזיהוי יכולה להוות בסיס' הג ַרְעְמֵססהאם הרשימה הטופוגרפית של  .2

  ?בלבנון'  הבַרְעְמֵסס/' הגּפֶת חֹונְ ֶמ הטופונימים שברשימת ָא

  ?ָשאסּו ארצות  ששהאם ניתן להגדיר בלבנון אזור של .3

  

  ? בלבנוןאסּוָׁש האם היו ארצות . 3א

 בין גבול מצרים ָשאסּו ממקמת את ה49מהמקדש בכרנך' האֶסִתי מפת מסע המלחמה של 

 מזכיר את )Merneptah (חַת פְ נֶ ְר  המתוארך לימי ֶמ )Anastasi( 'י ואִס ָט ְס נַ  פפירוס ָא50;לכנען

: מכריז פרעה'  הדַרְעְמֵססהמתוארך לימי '  ובפפירוס האריס א51', של אדוםָשאסּומשפחות ה'

 של הדרומי מיקומם את מחזקים אלה כל 52.'ָשאסּוההשמדתי את יושבי שעיר מבין שבטי '

 ).kušu (שּוקּו-ו) šutu (תּושּו המונחים כתובים במספר מופיעים התיכונה בממלכה. ָשאסּוה

מזהים ' תּושּו' את ה53.נ"לפסה 'טו בתחילת המאה הָשאסּומונחים אלו נעלמו עם השימוש במונח 

' שּוקּו' לכך מזוהים הובהתאם). 17:כד' במ( כהקבלה או כהשלמה למואב עם בני שת המופיעים

  . הוא כאמור המונח החליפי לתושבי שני אזורים אלוָשאסּו ה54.דרום עבר הירדן/כתושבי אדום

 קרב בתיאור: סוריה בדרום או בלבנון ָשאסּוה את הממקמים אחרים כתובים יש זאת עם יחד

 נשלחו אלו מרגלים. חת מלך של בריתו בעלי היוש ָשאסּוה לשבטי בנים, מרגלים שני מוזכרים קדש

 של ביערות ָשאסּו מוזכרים' הב ַרְעְמֵסס מימי' א אנסטאסי בפפירוס 55;'בה ַרְעְמֵסס את להטעות

                                              

 ממקם הוא שאותה שעיר עם' שערר 'בזיהוי ההצעה את סייג קיטשן. א26: 1992 קיטשן ;79: 1989 ברטלט: ראו 47

 כל את אסטור בונה שעליה היסוד אבן הוא בלבנון' שערר 'זיהוי שכן, תמוהה קיטשן של עמדתו. הירדן עבר בדרום

 ?ההצעה שארית את לקבל זאת ובכל זה זיהוי לבטל קיטשן יכול כיצד. שלו ההתיאורי

 .1982 גרג ;95 הערה,78: 1980 אדל: ראו 48

 ונתונים אתרים כוללת רשימה כל). Itineraries  (מסע יומני של מצרוף כנראה מורכבת טופוגרפית רשימה 49

: 1982 רדפורד ;191: 1937 נות: ראו. מפה של מילולי כתיאור מסע רשימת כל לראות ניתן. אחת דרך של גיאוגרפים

: 2009 קיטשן: ראו, טופוגרפיות רשימות של שונים ולסוגים יותר רחבה לתמונה. 57: 1994 קרהמלקוב ;א60–ב59

' הג תחותימס של הרשימות כי הסכים קיטשן גם שונים מסוגים רשימות של קיומן למרות. 2008 מזרחי ; 2–1

 ברשימות והסמליות יציההקומפוז את הדגיש מזרחי. 5:שם: ראו, דרכים תיאורי הן סוריה לצפון המתייחסות

 .מסע יומני על מבוססות הרשימותש סובר הוא גם אך. היסטורי כמקור מערכן ומפחית

 .ב1165: 1992 ווארד ;11 תעודה, 60–39: 1971 גבעון :ראו 50

 .37 תעודה, 134–131: 1971 גבעון :ראו 51

 .37 תעודה, 134–131:שם :ראו 52

 .21: 1992 קיטשן ;1980 גרג :ראו 53

 .22–21: 1992 קיטשן :ראו 54

 .14 תעודה, 69–65: 1971 גבעון :ראו 55
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 ששה מוזכרים' הד סֵמ יִת חּוְת  מימי קצרה טופוגרפית ברשימה 56;וסוריה ישראל-ארץ צפון

 כי נראה ולכן בצפון כולם הם זו מרשימה המוכרים הטופונימים. אסּוָׁש  – מהם שאחד טופונימים

 של המתים ממקדש דומה ברשימה 57;בלבנון, שברשימה ָשאסּו הטופונים את גם למקם יש

 המוכר זה טופונים yn šзsw  .(58‘ (אסּוָׁש -עין הוא 2 טופונים בתבי' הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ

 לאור 60.הלבנון בבקעת החוקרים לדעת ממוקם 59,עמרנהאל במכתבי) alE-ni-šá-şi(' שאסי עין'כ

 ְתחּוִתיֵמס של' הסורית רשימה'ב 159 טופונים את להשלים גרג הציע בלבנון ָשאסּוה של ההזכרות

 לשאלה התשובה לכן Orontes.(61 (אורנת] של אסּוָׁש [ה כלומר Š[зs]-w-r-nt ולקרא š-w-r-nt -' הג

' הג ְתחּוִתיֵמס בימי כבר כנראה בלבנון ָשאסּו יישובי ואף ָשאסּו שבטי היו: חיובית הנה הראשונה

 להלן 62.בלבנון ָשאסּו ארצות גם שהיו להניח יש כי מכך הסיק אסטור. 'הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ בימי וודאי

  .זו השערה נבדוק

. בספק הרשימה של אחידותה את עמידהמ 63,)21 איור (ורסטא ציגהש האתרים מפת בחינת

 hrnm ,71 - rbnt ,75 - šbdn ,117 - 70 הטופונימים את. אזורים שני על מצביעה האתרים תפרוסת

- śnnr ,119 - bbd ,120 – ímt ,72 טופונימים ואילו. לבנון במזרח רטֹוְס ַא מזהה – tdqn>y<b ,73 - 

qrbq ,111 - rwír ,113 - qmq ,114 – qbr’ ,118-ו - mndr הזיהויים רשימת 64.לבנון למערב שייכים 

 את להפריד עלינו רטֹוְס ַא של זיהוייו לפי גם, לכן. למשנהו אחד מאזור מדלגת רטֹוְס ַא ציעהש

. הרשימה לשני קווי מסע האחד עובר לאורך עמק הליטני אל בקעת הלבנון והמשכה עמק הארנת

שהרי , יש ברשימה זו יותר משני מסעותואולי . המסע השני עובר על קו החוף במערב הלבנון

 ,גרג של קראתו נכונה אם, ועוד 65.דגון בית - ישראל-בארץ זיהוי הוצע b<y>t dqn – 72 לטופונים

 הרי יש לזהות אתר זה באדום rwir  (,66 ( שברשימה הוא האנתרופונים רעואל111ומספר 

לא '  הגַרְעְמֵסס הטופונימים ברשימה הטופוגרפית של 125בין ,  ועוד67.ולא בלבנון) 17:לו' בר(

 נראה כי כדי לפאר את 68.פרעה זהנכבש על ידי שידוע ממקורות אחרים  מקום אחד ה ולּומופיע

 מרשימותיהם של פרעונים טופונימים לרשימותיו הטופוגרפיות קו סופריוהעתי'  הגַרְעְמֵסס

                                              

 .ד36 תעודה, 129:שם :ראו 56

 .ב1165: 1992 ווארד ;11: 1966 אדל :ראו 57

 .א5 תעודה, 24–22: 1971 גבעון :ראו 58

 .568: 1939 מרקר ; EA 187:12  :ראו 59

 .ב1165: 1992 ווארד ;29: 1979 אסטור ;1975 רייני ;58: 1973 אחיטוב :ראו 60

 .201: 1979 גרג :ראו 61

 .29: 1979 אסטור :ראו 62

 .49 הערה: לעיל, ראו מסע כמפות טופוגרפיות רשימות על. 28–24:שם הטופונימים בזיהוי ודיון, מפה, 34:שם: ראו 63

 הטופונימים תעתיק. המסע קווי לשני המתאים כפול זיהוי להם שמוצע או זיהוי כל מוצע לא הטופונימים לשאר 64

 .169–168: 1937 סימנס לפי נעשה

 .13 הערה, 76: 1930 ּבֹוֶרה :ראו 65

 .14: 1976 גרג :ראו 66

 נוסף צעד הלך גרג .25: 1979 אסטור :ראו האל את המלווה/ההולך היא rwir שתעתיקו הטופונים של משמעותו 67

 . 'רעואל'כ שברשימה 111 מספר את זיהה הוא ולכן המלך כרעַ  וההמלו/ההולך את בתרגמו

 .12 והערה, 1: 2004 וילסון :ראו 68
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 69.כל ערך עצמאי'  הגַרְעְמֵססלרשימות הטופוגרפיות של  כי אין קבע אהרוני כבר,  ואכן.קודמים

 הועתקה ית והיא אינה מקור את האפשרות כי הרשימה בה אנו דניםר העלהטֹוְס אפילו ַא

לרשימה הטופוגרפית של ' ָשאסּוארצות ה'הקבלת ,  בנוסף לכך70.' הבַרְעְמֵססמרשימותיו של 

' ארצות'בדיקת ה. ' הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ נעשתה תוך ניתוקן מהקשרן ברשימה של ' הגַרְעְמֵסס

 Qnt-kmr,71  -98 טופונים מופיע' ָשאסּוה ותארצ'ל צמוד בעמארה כי מראהבהקשרן המקורי 

  72.ישראל ולא ללבנון-והשייך לארץ' גנת כרמל'כ זהה לדֶ שֵא 

אך במקביל אנו . ושערר) ת(ר הוכיח אמנם כי קיימים בלבנון הטופונימים לבנטֹוְס ַא: לסיכום

 74. ובישראל73)20:לג' במ(בסיני ) 1:א' דב(ם עבר הירדן מכירים את הטופונים הראשון גם בדרו

  ובהתאם לכך לצרכים פונטיםש"שבו הוכפל הרי' ירשע'אפשר להבין כ' שערר'ואילו את הטופונים 

מורכבת ממספר רשימות '  הגַרְעְמֵססמאחר שהרשימה הטופוגרפית של .  לזהותו בלבנוןאין צורך

 ואין הכרח לזהות את ,' הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ לא ניתן להקבילה לרשימה של ,שהתערבבו

 ָאֶמְנחֹוֶתּפיזוהו לכן לפי הקשרן הגיאוגרפי ברשימת  ָשאסּוארצות ה. בלבנון' ָשאסּוארצות ה'

  .' הגַרְעְמֵססולא על סמך זיהוי מפוקפק ברשימה מעורבת מימי '  הבַרְעְמֵסס/'הג

ר בין הרשימות הטופוגרפיות עדיין עומד הטיעון כי טֹוְס למרות הביקורת על ההשוואה שערך ַא

  .'ָשאסּוארצות 'תן לזהות בלבנון  האם נייש לבדוקלכן .  בלבנוןָשאסּוהיו יישובי 

מציגה רצף של ששה טופונימים אשר '  הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפהרשימה הטופוגרפית של 

נראה כי מדובר באזור נרחב המאובחן . 'ָשאסּוארץ ': המרכיב הגנרי של כל אחד מהם הוא

ר טֹוְס הזיהויים שַא,  והנה75.ָשאסּואקונומי המוכר לנו כ-בתושביו שברובם משתייכים לגוף הסוציו

נמצאת בבקעת הלבנון ) ת( לבנ76: בלבנון נמצאים באזורים שאינם רצופיםאסּוָׁש הציע לארצות ה

. בעמק הליטני ובסמיכות למישור החוף: הוצע זיהוי כפול' תורבר'ל. בעמק הליטני' פיספיס'ו

ם הזיהויי. לא הוצע כל זיהוי' יהו/ה-י'ל. במישור החוף' שמת'הוצע זיהוי בהר הלבנון ול' שערר'ל

בנוסף . אלא מפוזרים באזורים שונים של לבנון, המוצעים בלבנון אינם יוצרים אזור אחיד ורצוף

 אנשי מדבר ולכן סביר לחפש את אזור התיישבותם בספר אסּוָׁש לכך עלינו לזכור כי במקורם היו ה

הנשלט  בודדים אך יפחת הסיכוי למצוא אזור ָשאסּוככל שנעריב נוכל אולי למצוא יישובי . המדבר

                                              

 .7, 5: 2009 קיטשן ;79:ח"תשמ אהרוני: ראו 69

 .24: 1979 אסטור :ראו 70

 .75: 1996 קיטשן :ראו 71

 .68: 1980 אדל :ראו 72

 בהערה ושם, 451: ז"תשמ, ויינפלד: ראו. סרגון של ובאנאלים שישק בכתובת גם מוזכרת בסיני רפיח שבאזור לבן 73

 .24: *1999 אחיטוב ;נוספת ביבליוגרפיה 14

 .60:ד"תשנ, קדמון: ראו 74

כך . בתרבות ואולי גם בלשון, ישב סמוך לקרובים להם במוצאי כאשר נוודים הופכים ליושבי קבע הם נוטים להת75

: ראו. השרדן ממזרח לסכל והישראלים בגב ההר, הסכל מצפון להם, התיישבו הפלשתים במשור החוף הדרומי

וכך , עו בקרב המתיישבים החדשיםאם היו באזורים אלו מעט תושבים אוטוכטוניים הם נטמ. 260:ע"זרטל תש

-רי יֹושב בהר והכנעני יֹוֵשב עלעמלק יֹושב בארץ הנגב והחתי והיבּוסי והאמֹ': נוצרו גופי התיישבות כמעט הומוגנים

 ).29:יג' במ('  הים ועל יד הירדן

 .34 איור: להלן ;28–24' בעמ ודיון, מפה, 34: 1979 אסטור: אור 76
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ר עצמו טֹוְס אפילו ַא. 'ָשאסּוארצות ' ועוד נמוך מכך הסיכוי למצוא אזור רצוף של ָשאסּועל ידי ה

 ָשאסּו בבקעת הלבנון שבמזרח ומעריך כי יתכנו ארצות ָשאסּוקובע כי יש סבירות למיקום ארצות 

 נמצאים על שפת ָשאסּו הזהה כשייכים לארצות חלק מהטופונימים שהוא 77.גם באזורים אחרים

ר הממקמת טֹוְס לכן הצעת הזיהוי של ַא. ָשאסּורחוק מאזור המחייה הטבעי של ה, הים התיכון

ועוד פחות .  סבירות נמוכההיא בעלתבמזרח הלבנון ואחרים במערב ' ָשאסּוארצות ה'חלק מ

, בדרום עבר הירדןש' שעיר/ שעררָשאסּוארץ ה'ן שממנה עולה הפרדה בין ֶש יְט סבירה הצעתו של ִק 

  78. שהוא מוכן לראות כמפוזרות בלבנוןָשאסּולבין שאר ארצות ה

  

  אסּוָׁש הארצות . 4א

 ערכנו) 32–19(לעיל . ' שעירָשאסּוארץ ה'יש לתעתק כ) 92( שערר אסּוָׁש את הטופונים ארץ ה

קורות המצריים ובמקרא הביאה בדיקת ההזכרות של שעיר במ. שעירמיקומו של דיון מקיף ב

מוגדר ו  ידועהם התכוונו לאזור' שעיר' כשהסופרים הקדמונים כתבו :למסקנה חד משמעית

   .  במערב רמת דרום עבר הירדן

טופונים זה מוזכר בספר . הוצע זיהוי כללי בדרום עבר הירדן המזרחי) 93('  לבןאסּוָׁש ארץ ה'ל

 )144–143' עמ(לעיל  79.חסאאל בטפילה שמדרום לואדי המזוהה, )1:א' דב(דברים יחד עם תופל 

צ "שבנ) לבן(=ם אּבַיאד ' ברוגו לזהותהצענו אּביַאד ו-כי השם השתמר בתרגומו הערבי הצענו 

785343 UTM 80.לטפילה מזרח-צפון, ממזרח   

ונים טופ. מופיע נתון נוסף החשוב לענייננו'  הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפברשימה הטופוגרפית של 

-Tз םן ראה  כמייצג את ההירוגליפיֶש  שקיְט    Snhs-pwn  ברשימה הוא45

Šs Pwn פאואן אסּוָׁש ה ארץ 'שמשמעם) Pawan('.81  סס את בי ואף הקריאה הצעת את קיבל לדֶ ֵא

 האינטרס המצרי במכרות  גרג הוסיף לכך את82.וזיהה את הטופונים עם פונון שבערבהנכונותה 

יש ', ָשאסּוארץ 'פונון והסיק מכך שאם פונון שבמורד המערבי של הרי דרום עבר הירדן נחשבה ל

 אם 83.שימה באותה הר97–92טופונימים , ָשאסּולחפש בקרבתה גם את הקבוצה של שש ארצות ה

                                              

 .29:שם :ראו 77

 .47 הערה, 196:לעיל: ראו 78

 .337:ח"תשמ אהרוני ;83–79: 1947 גרדסלוף: ראו 79

 של South Levant 1:100,000 מפת על מבוסס Abyad, Rujm el/al: בגזטיר השם .16 :1955 ירדן לפי המיקום 80

: 1992 רדפורד: ראו. לעמאן שמדרום ליבונה עם לבן תא לזהות הציע רדפורד. 1945–1943 מהדורת הבריטי הצבא

272. 

 .74: 1996 קיטשן לפי והתעתיק ,219: 1969 קיטשן לפי ההירוגליפים 81

 .74–73: 1980 אדל :ראו 82

 מדובר שכן, )97–92 (הָשאסּו ארצות לשאר) 45 (פונון בין בכתובת ההפרדה על לתמוה אין. 20–19: 1982 גרג:ראו 83

 הם 65–66 טופונימים. אחד למסע שייכת) 45 (פונון. הָשאסּו ארצות של שונים בקצוות נגעו שכנראה שונים במסעות

 הרשימה  חלוקת על. הָשאסּו ארצות לששת הגיע אשר, אחר מסע של תחילתו את את המציינים ורפיח כנען

 בפונון נוודים נוכחות על המצביע ארכיאולוגי ממצא על. א26–ב25: 1992 קיטשן: ראו שונים למסעות הטופוגרפית

 .2004 ואדמס לוי: ראו



  מסיפור להיסטוריה ומהיסטוריה לתיאוריה-קדש : פרק חמישי

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

200 

  שעיר ולבן היא יוצרות מקבץ של שלוש ארצותהרי יחד עם'  פונוןָשאסּוארץ ה'נכונה הקריאה 

  . סמוכות זו לזוָשאסּו

וזאת למרות שהוצע לזהותה '  תורבורָשאסּוארץ ה'נראה כי למקבץ זה ניתן לצרף גם את 

 והמתועתק    ההירוגליף שצורתו כיכר לחם  עלנשענת' תורבור' הקריאה 84.עבר הירדןבצפון 

 Amarah(.85‘( ב ולא בכפולתה שבעמארה מערבלֶ גליף זה מופיע רק בכתובת מסֹו אך הירו).t (ף"ת

 לראות הציע )Redford (דְר פֹוְד רֶ  86).Wrbr(' ורבר 'הוא בעמארה הטופוניםתעתיקו של אותו 

 מעבר שמשמעו) Ybr(' יבר 'של כוריאנט אותו וזיהה הנכונה הקריאה את מעמארה בטופונים

 לפי 88.חמש פעמים'  הגְתחּוִתיֵמסשל '  הטופוגרפיתרשימה'ב מופיע יבר הטופונים 87.נחל

מספר ', יבר'הראה רדפורד כי חייבים לזהות את , לפניו ולאחוריו' יבר'הטופונימים אשר צמודים ל

בהתאם לכך הוא הציע לזהות את . כנהר פרת, 306מספר ', יבר'ואת , כנהר הירדן,  שברשימה15

 לפי אותו קו 89.בהתאמה) ארנון(יב 'זרקא ומוג, נחלים ירמוך כמעברי ה99- ו92, 90מספרים ' יבר'

'  יברָשאסּוארץ ה'היא ' רבר וָשאסּוארץ ה' את ָשאסּולזהות ברשימת ארצות ה ֶרְדפֹוְרדניתוח הציע 

כי הטופונים המציין , להוסיףיש  כאן 90.חסא שמצפון לטפילהאלצמוד למעבר ואדי כאזור ה

'  שו;23:לב' בר(שאליו מצורף שם הנחל ' מעבר'בנוי מהמגדיר הגנרי , במקרא נקודת מעבר של נחל

 91).29:י' יש(בלבד ללא תוספת של מרכיב ספציפי ' מעבר'אך הוא יכול להופיע גם כ) 6–5:יב, 28:ג

 מורה בהכרח על אינו' מעבר'מוכיחים כי הטופונים ) 4: יד;23:א יג"שמ(נחל מכמש ' מעברות'

המתגבר על הבדל גבהים משמעותי ,  מעלה–' נקב'מעבר של נחל זורם אלא יכול להצביע על כל 

 חסאיבר בואדי /זיהויו את ובר. שרטט קו מסע שכיוונו הכללי מצפון לדרום ֶרְדפֹוְרד 92.בדרך

 ' לבןָשאסּוארץ ה' ואת נואם נכונה השערת, ועוד. ממקם אותו מצפון לשעיר ושובר את קו המסע

  לזהות אתנראה לנו לכן . ממזרחחסא עוקף מסלול המסע את מעבר ואדי אּבַיאדם 'יש לזהות ברוג

  . היורדים מרמת עבר הירדן הדרומיתםמעבריהאחד מאזור הצמוד ל כ' וברָשאסּוארץ ה'

מצאצאי הקינים אשר ' שמעתים'עם משפחת ה 'שמת' הציע לזהות את )Grdseloff (גרסדלוף

 93.הביהוד )95('  שמתָשאסּוארץ ה'קם את י מ הואבהתאם לכך). 45:א ב"דבהי(חברו לבני כלב 

                                              

 .82: 1947 גרדלסלוף :ראו 84

 .27–26: 1971 גבעון :ראו 85

 .76–75:שם: ראו 86

 להבין אולברייט הציע שאותו' אבל'ל פונטית קרבה יש' יבר'ל כי מציין רדפורד .69 הערה, 272: 1992 רדפורד: ראו 87

 .39: 1934 אולברייט: ראו. מים זרם, יובל-כ

 .64: 1982 רדפורד: ראו. 306 -ו 99, 92, 90, 15: טופונימים 88

 ).2:טז' יש(' ארנון מעברת 'בשם במקרא גם מופיע ארנון נחל מעבר. שם 89

 .69 הערה, 272: 1992 רדפורד: ראו 90

, מעברה, מכמׂש, מגרֹון, עַית: מצפון לירושלים המגיעה המדבר ספר דרך את המתאר רצף מתוך אחד הנו הטופונים 91

' מעברה 'מציינת זה ברצף. )32–28:י' יש (ירושלם גבעת, ציֹון) -ַּבת (-בית הר, נֹב, גבים, מדמנה ,ענתֹות, לישה, ֶגבע

 זיו: ראו, המלחמה מסע ותאור זיהוין, פסוקב המוזכרות הדרכים על). סויניט ואדי (מכמש נחל מעבר את

 ).136 הערה, 125:לעיל. (75–73:א"תשנ

 .6 הערה, 225–224: 1931 ג מיתס: ראו 92

 .81–80: 1947 גרדסלוף :ראו 93
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 לטופונים זה את )Weippert (טְר יּפֶ י בדרום עבר הירדן הציע וִ ָשאסּובגלל הזיהוי של ארצות ה

 94).8:שם(שישב בהר שעיר ) 12:לו' בר(ואת הזיהוי עם שמה בן רעואל מבני עשו ' שמה 'הקריאה

הקריאה לדעתו . 'שמעת'ולא כ' שמה'ן לקרוא את הטופונים כלעומתו טען אחיטוב כי לא נית

 )‘(ן " ושתעתיקו הוא עיטען כי ההירוגליף המציג זרוע  לדֶ ֵא  95.'שמת'היחידה האפשרית היא 

וזיהוי הטופונים עם ' שמעת'מתעתיק הטופונים ולכן אפשרית הקריאה חייב להיות חלק 

 ארץ' אין בכך כדי למקם את ,היא נכונה' שמעת'ם הקריאה אגם  כי נונראה ל 96.השמעתים

זמן רב לפני שהקנים ',  הגָאֶמְנחֹוֶתּפביהודה שכן העדות על ארץ זו היא מימי '  שמעתָשאסּוה

' שמעת/ שמתָשאסּוארץ ה'לכן יש לחפש את ). 16:א' שו(של השמעתים חברו ליהודה אבותיהם 

  .ָשאסּובדרום ירדן יחד עם שאר ארצות ה

 עם המרכיב ָשאסּוניתן לסכם פרק זה ולומר כי מאחר שההקשרים הגיאוגרפים המוכחים ל

לבן ורבר ,  שעירָשאסּוומאחר שלארצות ה, נמצאים כולם בדרום עבר הירדן המזרחי' ארץ'הגנרי 

 שברשימת ָשאסּויש לזהות בסביבה זו את כל שבע ארצות ה, ופונון ניתן להציע זיהוי באזור זה

 פונון על גבול הערבה –והשביעית , שש מהן ברמת עבר הירדן המזרחי. ' הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ

  97.והמדרון המערבי של רמת עבר הירדן

  

  יהו אסּוָׁש ארץ ה. 5א

 שהתגלה בקבר המתוארך , i-h-w-i-w גבעון הציע לראות בטופונים שמרכיביו הם

 גרג, )Ward ( ווארדכנגד הצעה זו יצאו 98.'את ההופעה הקדומה ביותר של שם ה' לשושלת היא

)Görg(תמיד מתועתק צרוף שני ההירוגליפים הראשונים כי , רדהראו כל אחד בנפשר טֹוְס  וַא 

ולא קיים כל קשר פונטי בין טופונים זה ', הו-א'חייבים לקרוא טופונים זה לכן  з.(99(ף "כאל

  100.'יהו'ל

 יהו הטופונים את )Krahmalkov (בקֹולְ הָמ רָ ְק  זכירה, המצריות 'הדרכים מפות'ב דיון אגב

)Yahu (מספר  טופונים זה הוא101.מה שממקם אותו בנגב או בסיני, מחברון דרומה מסע קו בסוף 

רשימה זו אינה עצמאית אלא . מהמקדש הגדול במדינת האבו'  הגַרְעְמֵססהקצרה של  ברשימה 13

  - שברשימה הקצרה 13 טופונים 102.' הגַרְעְמֵססהעתק של קטע מהרשימה הארוכה של 

                                              

 .271: 1974 וייפרט :ראו 94

 .59: 1973 אחיטוב :ראו 95

 .78: 1980 אדל :ראו 96

 לרמת עלה ומשנהו בערבה עבר שהאחד מסעות כשני' הב ַרְעְמֵסס של הטופוגרפית ברשימה מסעותה את לראות יש  97

 .83 הערה: לעיל, ראו. המזרחי הירדן עבר

 .27: 1971 גבעון :ראו 98

  .שם :ראו. a-hu-u כאן תיעתק גבעון גם 99

 .10 הערה, 18: 1979 אסטור ;9–7: 1976 גרג ;58: 1971 רדווא :ראו 100

 .61: 1994 קרהמלקוב :ראו 101

 .84: 1937 סימונס :ראו 102
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 את). 198–197(שבה עסקנו לעיל ,  ברשימה הארוכה)yh(' ה-י' - 115הוא העתקו של טופונים 

  103. יהו- בקֹולְ הָמ רָ ְק  בסיס לקריאה של ַה ואין-שניהם יש לקרוא יִ 

 טְר יּפֶ יוִ  הציעו 'הג ַרְעְמֵסס של הטופוגרפיות ברשימות) yi-ha ,)115=13 הַ -יִ  הטופונים את

 שבהם השמות את )Hess (סהֶ  בדק 1991-ב 104.כאנתרופונים ולא כתיאופונים לראות רטֹוְס וַא

 כל בדיקת לאחר 105.ישראל אלהי של לשמו קשר להם אין כי למסקנה והגיע, ia-weו ia המרכיב

 סהֶ  הגיע, ישראל היולאל, אחרת או זו במידה, קרוב שתעתיקן', ואללח אוגרית ממצרים, השמות

   106.'יהו ָשאסּוה ארץ'ב ורק אך ייתכן הקשר כי למסקנה

המתוארך לסוף השושלת עותק של ספר המתים המצרי עם פרסום  2008-בנתון זה השתנה 

אדוני ' adōnī-rō'ē-yā'עותק זה היה שייך ל ). לערך, נ" לפסה1230–1330(ט "ח או לשושלת הי"הי

 השתייך זה שם נשאש אדםה כי ברור כן וכמו 108',יה '- תיאופורי מרכיב יש זה לשם 107.'יה-רועה

 ריידֶ נֶ  ְש 109.מצרית בקבורה להיקבר כדי מתים ספר לעצמו והכין הגבוהה המצרית לחברה

)Schneider(אינו הזה המתים ספר.  ציין את הימצאותו של המרכיב התיאופורי אך לא דן במקורו 

-אדוני רועה'הימצאותו של  את. 'הג ּפָאֶמְנחֹוֶת  של זמנו לאחר כלומר, ח"הי השושלת לסוף קודם

השתלבותו של . ָשאסּו על רקע השליטה המצרית על ארצות הניתן להביןבתקופה זו במצרים ' יה

   110.בחברה המצרית הגבוהה מקבילה להשתלבותם של נסיכי כנען בחברה זו' יה-אדוני רועה'

 שייכת זו חרפושית 111.' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ זיכרון גדולה מימי בסמוך לפטרה נמצאה חרפושית

 בעשר שנערכו ציד במסעות אריות 102 של ציד על' הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ מדווח ובה' ותהארי ציד 'לקבוצת

 הציע לקשור אותה עם שלטון ,ווארד שפרסם את החרפושית 112.לשלטונו הראשונות השנים

                                              

 .115 טופונים - 169, 165:שם ;13 טופונים - 174:שם :ראו, ותעתיקם הירוגליפיםה 103

 .72 והערה, 30: 1979 אסטור: ראו 104

 .1991 הס: ראו 105

 כי) 198–197( כבר הראינו לעיל הרי, ליהו מכוון הַ -יִ  הטופונים כי משמעי חד באופן יוכח אם גם. 188:שם: ראו 106

אלא העתק של רשימות קדומות שעברו מספר ידיים עד שנחקקו על קירות המגדל במדינת , הרשימה אינה מקורית

 .האבו

 .2008 שניידר: ראו 107

ר שמו של ַיֻשַי מוזכ, ששלח ֻמתַּבעל מפחל, 256במכתב . עמארנהאלמופיע במכתבי ' יה'שם נוסף ובו המרכיב  108

Yašuya .שם בו ראה מורן ואילו, ִמַתני-חתי שם 'ַיֻשיַ 'ב ראה ֶוֶּבר. 19 שורה, 207–206:ה" תשסרייני-כוכבי: ראו 

 אדוני לגבי גם תקף זה ויכוח. 310–309: 1992 מורן ;ח:שם רייני-כוכבי ;1319: 1915 קנודטזון: ראו. שמי תיאופורי

 .יה-רועה

 .120–119:שם: ראו 109

 ברוח וחונכו למצרים הובאו אלו נסיכים. כנען נסיכי מבין ערובה בני לקחת המצרים נהגו' הג תחותימס מימי החל 110

: ראו, הגבוהה בחברה ושילובם במצרים כנען בני של קליטתם על ;208: 1982 אפעל: ראו. המצרית התרבות

 .114, 112, 84: 1996 מיירהופ

 .החרפושית את לאתר לי סייעה אשר דוד לארלט נתונה תודתי. XXVII לוח: 1973 ווארד: ראו 111

 ר'פלטצ: ראו, המצרית פריההאימ ברחבי שנמצאו זהות חרפושיות 123-מ אחת היא בפטרה שנמצה החרפושית 112

2000 :62.  



  מסיפור להיסטוריה ומהיסטוריה לתיאוריה-קדש : פרק חמישי

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

203 

 על המצויין הזמן אז כך אם 113.ָשאסּועולה מרשימת ארצות ה הירדן כפי הבעבר'  הגָאֶמְנחֹוֶתּפ

 למסע עליון תאריך הוא ,)נ"לפסה 1382(' הג ָאֶמְנחֹוֶתּפ לשלטון העשירית השנה ,אלו חרפושיות

 114.שנמצאה ליד ואדי מוסא מלמדת כי האזור לא פונה מיושביוזו חרפושית  .ָשאסּוה ארצות כנגד

  גם על רקע זה ניתן להבין. לא ברחו מפני צבא מצרים ונותרו במקומם תחת שלטון מצריָשאסּוה

 במסע אסּוָש  מחמישים שנה לאחר כיבוש ארצות היותר במצרים 'יה-אדוני רועה'מצאו של יאת ה

  . ' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ

 ואדיב 115.'יהו'נ היו בדרום עבר הירדן נוודים עם קשר כלשהו ל"לפסה' כבר במאה היד

 היא  הנבטית מזוהה עם רקםהאתר .פטרה מצטלבים נתונים מקראיים עם נתונים מצריים/מוסא

מרכיבות את של קדש בכל התעודות ה על חשיבותה בפרקים הקודמים עמדנו.  המקראיתקדש

את מקומו הקבוע של ראו בקדש  י ולפיה"מצוטטת בסה הצבענו על מסורת קדומה כן וכמ .התורה

המקורות המצריים במקביל מורים . מרמז על קדושתו,  קדש– גם שמו המקראי של המקום 116.'ה

וחרפושית של פרעה זה המצביעה על ',  הגָאֶמְנחֹוֶתּפ הנמצאת בדרום ירדן בימי יהו אסּוָׁש על ארץ ה

אם אין מקריות בהצטלבות הנתונים הללו באזור פטרה אזי יש  .פטרהסמיכות לשלטונו נמצאה ב

  .'יהו אסּוָׁש ארץ ה' את פטרה/ואדי מוסאבאזור זהות ל

  

  סיכום. 6א

 אסּוָׁש מופיעה רשימה של שש ארצות '  הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפברשימות הטופוגרפיות של 

להקביל את הרשימה לטופונימים הנזכרים  רטֹוְס ַאבדקנו את הצעתו של . יהו ָשאסּוובהן ארץ ה

הרשימה מצאנו כי .  בלבנוןּואסָׁש ולאור זאת לזהות את ארצות ה'  הגַרְעְמֵססברשימותיו של 

 אינה יכולה לסייע באיתור היא ו, נתונים ממסעות שוניםתמערב'  הגַרְעְמֵססהטופוגרפית של 

 לא ניתן  אך למרות זאת, בלבנוןָשאסּו נתונים המצביעים על התיישבות  אמנםיש. 'ָשאסּוארצות ה'

ודאי וודאי שאין בלבנון ששה . 'אסּוָׁש ארץ ' אזור התיישבות שיצדיק את השם בלבנוןלזהות 

ים יהאזור היחיד שבו מצביעים הנתונים המצר. 'אסּוָׁש ארצות  ' אותםאזורים רצופים שניתן לכנות

 מצטלבים מוסאואדי ב.  הוא דרום רמת עבר הירדן המזרחיָשאסּויחד עם ' ארץ'על מרכיב גנרי 

ל שלטון ם נתונים מצריים עבמקום ע' בודת העעל הנתונים המקראיים על שהות יוצאי מצרים ו

                                              

 החרפושית את לקשור מציעים, מוסא בואדי החדשה הצנרת להנחת במקביל הנערכות ההצלה חפירות מפרסמי 113

 ואלמונני עמר: ראו. העיירה במרכז ומתגלה ההולך' ב התיכונה הברונזה בתקופת שתחילתו חבהנר הישוב לשרידי

 הברונזה מתקופת בישול סיר של שבר נמצא, מוסא ואדי של הצפוני שבקצה ,טאוילן באתר .ב264: 2001

 נמצא זה שבר כי מציין באתר שחפר ביאנקובסקי אמנם .4.1 ולוח, 49: 1995 וביינקובסקי בנט: ראו. המאוחרת

 על מורה והוא המאוחרת הברונזה בתקופת מקורו זה שחרס העובדה את לשנות בכך אין אך', ב ברזל של בשכבה

 .4 הערה, 262: 2001 ביינקובסקי :ראו. זו בתקופה פטרה בסביבות אנושית פעילות

 ָשאסּו'נ היה הסיבה שבגללה עזבו ה" לפסה1382לעבר הירדן ב'  הגָאֶמְנחֹוֶתּפבכך אנו מתקנים את הצעתנו כי מסע  114

 הפך במסורת העברית לישיבת יוצאי ָשאסּוי מקום מושבם המקורי של אותם וכ, את מקום מושבם בקדש' יהו

 .15: 2007 הכהן: ראו .מצרים בקדש

 .60: 1973 אחיטוב :ראו 115

  .134–133:לעיל, ראו). 3:ג' חב (ותימן) 4:ה' שו (אדום שדה ומקבילותיו) 4:ה' שו ;2:לג' דב (משעיר' ה הופעת על 116



  מסיפור להיסטוריה ומהיסטוריה לתיאוריה-קדש : פרק חמישי

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

204 

 שברשימה 'יהו אסּוָׁש ארץ ה' לראות בפטרה וסביבתה את ים מציעו ולכן אנ,' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ

  .' הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפהטופוגרפית של 

וניתן להציע בו זיהויים לחמש מתוך שבע . ָשאסּוהיה אזור של נוודי דרום רמת עבר הירדן 

  :'הב ַרְעְמֵסס/'הג ָאֶמְנחֹוֶתּפברשימת  ש'ָשאסּוארצות ה'

  .תואדי פינן היורד לערבה מרמת עבר הירדן הדרומי     פונוןאסּוָׁש ארץ ה. 45

יער שעיר שהיה קיים במערב רמת עבר הירדן מטפילה      שערראסּוָׁש ארץ ה. 92

  .דרומה

  .לטפילה יתמזרח 785343צ "נ ,)לבן(=ם אּביאד 'רוג    לבן/ר אסּוָׁש ארץ ה. 93

  ]?[     פיספיסאסּוָׁש ארץ ה. 94

  ]?[שמעת     שמתאסּוָׁש ארץ ה. 95

  .פטרה/ואדי מוסאאזור     יהו אסּוָׁש ארץ ה. 96

  .ערבהפטרה אל ה מ'לותמע'אחד ה,  מעבר–' יבר'  תורבר/ובר אסּוָׁש ארץ ה. 97

בואדי . הנתונים המצריים מעבירים את הישיבה בקדש מתחום הסיפור אל ההיסטוריה

'  עובדי ה.' הגָאֶמְנחֹוֶתּפבימי , נ"לפסה 1382-כבר ב' דרום עבר הירדן ישבו עובדי ה שבקדש/מוסא

 למצרים והשתלבו בחברה אלו נותרו במקומם תחת שלטון מצרי ונראה כי חלקם אף הובאו

  .המצרים

  

   מהיסטוריה לתיאוריה– ׁשדֵ קָ . ב
 אל תםכיצד הגיעה אמונו ,נ" לפסה'יד המאה המחצית בדרום עבר הירדן ביהומי היו עובדי 

הרשימה ש להכריז )Grdseloff ( מיהר גרדזלוף,אסּוָׁש  שש ארצות ה רשימתעם פרסום ?ישראלבני 

המקוריים שהנחילו ' הרואה עמים אלו כעובדי ה, קינית-ניתמוכיחה את נכונות התיאוריה המדיָ 

 את בני ישראל או קבוצה אסּוָׁש   אחרים ראו ב117.את אמונתם זו למשה וליוצאי מצרים

  118.' ישראל והנחילה לו את אמונת השהשתלבה בעם

בסעיף זה ננסה להצביע על קשר אפשרי בין הממצא שסוכם בסעיף הקודם ובין נושא 

 של האמונה מקורהלנבחן את התיאוריות השונות . ת המקראייםמסורות קדש שבמקורו, מחקרנו

  .קנות הפרקים הקודמים במחקרנו זה ונציע תיאוריה המבוססת על מס,'בה

  

  קינית-מדָיניתאוריה היהת. 1ב

 גם). 15:ג' שמ (האלֹהים בהר משה עם בדברו זה בשמו לראשונה התגלה 'ה כי לנו מספר א"ס

' קינית מקורה של האמונה בה-מדָיניתלפי התיאוריה ה ).2:ו םש (משה בימי הדבר היה כ"ס לפי

  גםקדמה למשה' כהוכחה לכך שאמונת ה 119. ומשה למד וקיבל אמונה זו מחותנו יתרומדָיןהוא ב

   121.' המכוון לה'יו' נטען כי כבר יוכבד אמו של משה נושאת את המרכיב התיאופורי 120,כ"בס

                                              

 .154–153: 1950  ראולי;81: 1947גרדזלוף : ראו 117

 .ואילך 272: 1992 רדפורד ;166–158: 1987 אקסלסון: ראו 118

 השתלשלות את מפרט ראולי. 154–149: 1950 ראולי ;338–330: 1978 וו-דה: ראו' יתמדָינה התיאוריה 'על 119

 , von der Alm הפסאודונים תחת 1862-ב פורסמה אשר, )Ghillany (גילני של הראשונה מההצעה אוריהיהת
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ן ומשה נמלט יָ  למצרים ממדה לקח השערה זו צעד נוסף והציע כי יוכבד הגיע)Rowley (ראולי

 שני נתונים המוכיחים  הצביע על)de Vaux (וו-דה 122. כדי למצוא מקלט במשפחת אמומדָיןל

א "י והן ס"העובדה כי הן ס. א: יםמדָינלדעתו את הבסיס ההיסטורי של קשרי משה עם ה

 מעידות על יחסי איבה מדָיןכל שאר ההתייחסויות ל.  ב123.מדָיןמסכימים בדבר שהותו של משה ב

שם  (מדָיןמלחמת , )6–3:שם כה(שה בעל פעור מע, )7, 4:כב' במ(פרשת בלעם :  לישראלמדָיןבין 

 קשה ,וו-כך טען דה, לאור מסורת עוינת זו). ז–ו' שו(ים מדָינומלחמת גדעון בפולשים ה) 12–1:לא

124.מדָיןלשער כי סופר מאוחר יבדה מלבו יחסים קרובים בין משה לכהן 
  

הקשר . בלימי משה ' קדמות אמונת ה. א:  אדניםני בנויה על שקינית-מדָינית ההתיאוריה

. 'ים והקינים והקשר המיוחד של כל אחד משני אלמנטים אתניים אלו אל המדָינלוגי בין הֵגֵנָאה

' יו'מהופעת המרכיב התיאופורי  מוכחת ,המחזיקים בתיאוריה זאתטענת לפי , 'קדמות אמונת ה

 בעוד ', הגָאֶמְנחֹוֶתּפ כבר בימי הוי ארץ  מהזכרת היא מוכחתוכן, בשמה של יוכבד אמו של משה

ים מדָינ בין הלוגיֵגֵנָאהקשר ה 125.'את משה ויציאת מצרים הם מתארכים לימי ַרְעְמֵסס הב

אך , )1: יח,17–16:ב' שמ(י מדָינכחותנו של משה א נחשב "י והן בס"הן בס:  הוא ברורוהקינים

 נזכר גם כבנו של קין חנוך אך ,)4:כה' בר (מדָין חנוך היה בנו של ;)16:א' שו (קיניחשב כהוא גם נ

 ואכן 127,פירוש השם קין הוא חרש מתכת 126;)22–18:שם ד(קין - וסב סבו של תובל)17:שם ד(

חרשי המתכת היו קבוצה מצומצמת  128).22:שם ד(' חֹרש נחֹשת וברזל-לֹטש כל'נחשב כקין -תובל

 נמצאו באתרי מכרות הנחושת ,אז'מערב חיג-צפון, מדָין כלי חרס שמקורם בהנהו, ונבדלת

 שלאה כי הקינים היו תת קבוצה נרלכן  .נים היו חרשי נחושתהמדיָ בין  כלומר 129.בערבה

  :'קושרים אלמנטים אתניים אלו לאמונת הבמקרא חוטים רבים  130.ניםמדיָ ה

                                                                                                                                  

: ראו נוספת לביבליוגרפיה. מקפת ביבליוגרפיה ושם, 4 הערה, 149:שם: ראו. שונים חוקרים ידי על אימוצה ועד

 .424: 1974 ווסטרמן

 היא אך לוי בת היא משה של אמו א"בס גם. )59:כו' במ ;20:ו' שמ( יֹוכבד - אמו של משה בשמה כ נזכרת"רק בס  120

 ).1:ב' שמ(' לוי-בת-וילך איש מבית לוי ויקח את': בשמה נזכרת אינה

 של כהטיה להתפרש יכול וכבדי של בשמה' יו 'המרכיב לפיה הדעה על. 160–159: 1950 ראולי ;91: 1936 מיק: ראו 121

 .יוכבד ליונשטאם: ראו, תיאופורי בהכרח ואינו היה/הוה 'הפועל

 .160–159: 1950 ראולי: ראו 122

 .332, 330: 1978 וו-דה :ראו 123

 .330:שם :ראו 124

' ִּפתֹם וַרְעְמֵסס'על סמך הזכרת ' אלה הרואים ביציאת מצרים אירוע היסטורי מתארכים אותו לימי רעמסס הב 125

 .87–85 ,72–69:א1998 קיטשן: ראו ).11:א' שמ(כמפעלי בניה בהם שולבו בני ישראל 

 .לישראל ישראלים בין היחס דוגמתכ, )21:כד' במ (קין הוא העם של שמו הרי קינים נקראו העם בני אם  126

 .116:ד"תשי אברמסקי: ראו 127

 הלפרן ;33, 30, 24:ז"תשל אילת ;117:ד"תשי אברמסקי: ראו, דוקיהקפ בדרום הכסף כלי תעשית מרכז, ַתַּבל על 128

 .17: א1992

 .א"תשמ וגלס רותנברג: ראו 129

 .153–152: 1950 ראולי ;144:ו"תשל אברמסקי ;127–126: ד"תשל, מזר: ראו 130
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הגיב ) 8:יח' שמ(' לפרעֹה ולמצרים' אשר עשה ה-את כל ':לחֹתנוכשסיפר משה , א"לפי ס  .א

 הסיקו מדברי יתרו). 11:יח' שמ(' האלהים מכל'  כי גדול העתה ידעתי ':יתרועל כך 

אך משנוכח . כשווה לשאר האלים'  את הראה יתרו כי עד אותו הרגע החוקרים

יוצא מכך כי ליתרו הייתה ידיעה קודמת של . גדול מכל האלוהים' הבין כי ה, בנפלאותיו

אחד ',  כי הוא היה כהן היםהניחו החוקר) 1:שם יח(ומאחר שיתרו היה כהן ', ה

 .ןמדיָ מהאלים הרבים של 

ט וכריתת הברית בהר ופי בכינון מערכת הש היה תפקיד מכריעליתרו, א"לפי ס  .ב

 וצטרפהואילו אהרון וזקני ישראל רק , קריב את הקורבןההוא זה ש). יח' שמ(האלוהים 

 ).12:יח' שמ( חלק פעיל בפולחן ו נטללאאליו ו

 למשה יוחס שיצורו נחושת נחש היה שבירושלים המקדש בבית כי רמספ מלכים ספר  .ג

 חריטה התגלתה שבע בבאר שנמצא המזבח מאבני אחת על). 4:יח ב"מל ;9:כא' במ(

 במקדש גם והנה. ביהודה מקודש פולחני חפץ היה הנחש כי להסיק וניתן 131,נחש בצורת

 132.מוזהב שראשו נחושת נחש נמצא ,בתמנע המצרי המקדש חורבות על שנבנה ,ימדָינה

 הדתית המסורת בין לקשר ארכיאולוגית הוכחה בכך יש ,מסוימים חוקרים לדעת

  .והיהודאית ניתהמדיָ 

  133).3:ד' בר(' היה הראשון שהביא מנחה לה ,הֵאפונים של הקינים, קין, י"לפי ס   .ד

 .)15:ד' בר('  אות מאת הקין נשא עליו, י"לפי המסופר בס  .ה

 והנה ).55:ב א"דה (ֵרכב בית אבי חמתו הקינים בין קשר מוזכר לוגיותֵגֵנָאה ברשימות  .ו

כנושאי הגחלת של האמונה התמימה  ֵרכב בן יונדב צאצאיבתקופת ירמיה נחשבים 

   .)16–1:לה' יר( 'בהוהמקורית 

אין בידינו מאחר ש. 'קינים עם אמונת ה-נים חוטים הקושרים את המדיָ ואעיקרה של התיאוריה ה

 קשריםאת ה  בפירוטיש לבחון 134,קינים או הניםידי המדיָ -על' כל הוכחה חוץ מקראית לעבודת ה

  : שמנינו לעילמקראייםה

 בהכרזהים שכן ניתן לראות מדָינ על ידי ה'לעבודת ה יתרו כהוכחה  את הכרזת לקבלאין  .א

 135',ה בגדולות להכרה מנותימה כדמויות שראליםי שאינם אלוב ספרותי שימוש זו

  .)2: כז'מש( 'זר יהללך 'בבחינת

 למרות.  הם שני עניינים שוניםהיו בין העם לאלו וכריתת הבריתשיפוטכינון מערכת ה  .ב

 אין כל ',הר האלהים' ב לפי המסופר שם ושניהם אירעוא"שניהם שייכם לסש העובדה

הברית . 'הב האמונהיתרו אין ולא כלום עם  עצתט בופילכינון מערכת הש .קשר ביניהם

,  כדים יט עדבפרקש  בסיפור האלֹהיסטימופיעהזו הא היא "בהר האלֹהים שמתאר ס

'  עשה הכל הטובה אשר'יש לראות כתגובתו ל) 12:יח ( הנזכר כאןאת קורבן יתרו לוואי

                                              

 .ב643: 1992 מנור :ראו 131

 .1596: 1992 ;147: 1988 רותנברג: ראו 132

  .105: 1910 סקינר: ראו', ה פולחן יסדכמי קין על 133

 .177: 1909  ווארד :ראו 134

 .68–66: 2003 אמית ;336–335: 1978 וו-דה: ראו 135
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היווסדה וקיומה של  הוכחה לואין ב ו– ולא כחלק מסיפור הברית )9:שם(' לישראל

136.נים המדיָ אצל' הב האמונה
 

 137.ת נחשיםו האוחזותאלהן בכנען והן במצרים נמצאו חפצי פולחן מעוטרים בדמויות   .ג

כרח  אין ה, תפוצתו של הנחש בזיקה לפולחן היא רב תרבותיתחפצים אלו מראים כי

ונחש הנחושת המיוחס למשה אינו מהווה , מקור קדושתו של הנחשלראות במדָין את 

 .והיהודאית המדָינית הדתית המסורת בין הוכחה לקשר

לכן מובן . בשמו כבר במעשה הבריאה'  ובתעודה זו מופיע ה,י"סיפור קין והבל שייך לס  .ד

בא ולו הוא סיפור אטיולוגי ה הסיפור כ,ועוד. ' תהיה להי" בסמאליו כי מנחתו של קין

 אין ללמוד פיכך ל.'באת קרבנות לה ואין ללמוד ממנו על תחילת ה,'אות קין'להסביר את 

 .בקרב הקינים' מקרבנו של קין על קדמות האמונה בה

 חרשי – בקינים לתת שנהגו האות את להסביר הבא אטיולוגי סיפור הוא קין אות  .ה

 .'בה האמונה עם קשר כל לכך אין 138.עליהם להגן כדי, המתכת

 בישובים העוסק גיאוגרפי קשר למעשה הנו הימים בדברי, לכאורה, הגנאלוגי הקשר  .ו

 .כברֵ  בית בישוב קינים ישבו ציון שיבת בתקופת כי מלמדנו זה קשר 139.כברֵ  ובית חמת

 ֵרכב בני, ועוד 140.קינים הם ,אהלים שוכני שהיו, כברֵ  בני כי ללמדנו כדי ההז בנתון אין

 יין לשתות שלא אביהם מצוות על בקפדנות ששמרו מיל כדוגמה ירמיה דבריב מוצגים

  .'בה האמונה עם כלום ולא בכך אין .באהלים לגור אלא בית לבנות לאו

 אמונת אם גם. ופרמנ' ה לעבודתו' בה לאמונה קינים-ניםהמדיָ  את קושריםה החוטים כל ,לסיכום

 עיקרה דייןע ,היסטורית כאמת ןלמדיָ  משה של הקשר את לקבל ניתן אם וגם ,משה לימי קדמה' ה

 אסּוארץ הָש ' האם יכולה  141.בלימה על תלויה קינים-ניםמדיָ ה בקרב' בה אמונה – התיאוריה של

  ?קינית-לשקם את התיאוריה המדָינית' יהו

 להוות יכולה' יהו הָשאסּו ארץ 'כי טענו )Rowley( ראולי גם בעקבותיוו )Grdseloff (גרדזלוף

 של מקומן על יסודי דיון ליב זו טענה טענו הם 142.קינית-המדָינית תיאוריה לתקפות הוכחה

 כי מקומה של) 132–130(ראינו לעיל . 'יהו הָשאסּו ארץ 'של מקומה על ובעיקר הָשאסּו ארצות

לכן אין , אז בתחום אדום'אז ואילו ארצות הָשאסּו נמצאות צפונה לחיג'מערב חיג-מדָין היה בצפון

 כי הָשאסּו היו נו טע ווינפלד)Herrmann(ֶהְרָמן . לטענתם של גרדזלוף וראולי על מה לסמוך

                                              

 .336: 1978 וו-דה: ראו, יתרו קרבן של ההיסטוריות ושלילת יח שמות של ספרותית בחינהל 136

, 169: 1988 רותנברג ; CLXXXI ולוח ,33 הערהו ,109–110:ך"תש ואחרים ידין ;465 ציור, 161: 1954 רד'פריצ :ראו 137

 .2 הערה

 .124:ד"תשי אברמסקי: ראו 138

נוסח השבעים  (יםהַּמרכבת וחַצר סּוס-ביתשייכים גם האתרים , האזור אליו שייך בית רכב,  למערב נחלת יהודה139

 של המקומית לקבוצה רכב בית את לשייך ניתן לכן). 1:ח ב"שמ (האמה מתג גם וכנראה) 31:ד א"דה ;5:יט' יהל

 .  ששמם נגזר מהמרכבה וחלקיהטופונימים

 .18–14: 1993 יטסני: ראו 140

-333: 1978 וו-דה: ראו .יםמדָינוה הקינים בין לוגיֵגֵנָא קשר כל אין, ולדעתו, הֵגֵנָאלוגיות הרשימות את ניתח וו-דה 141

–334. 

 .154–153: 1950 ראולי ;81: 1947גרדזלוף  :ראו 142
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להצביע על קשר בין ארץ אדום , לכאורה, ניתן 143. לכך כל הוכחהו הביא לאםמדָינים אך ה

 הראה דומברלכפי ש, שהרי מדָינים פרצו מעבר לתחומה של ארץ מדָין. ניוהמדָינים כגורם את

)Dumbrell.(144  ני אפשרי בין רעואל חותן משה המדיָ קשר הוא הצביע על כמו כן)18–16:ב' שמ; 

 גם בכך אין הוכחה  אך145).8:שם(שישב בהר שעיר ) 13:לו' בר(לבין רעואל בן עשו , )29:י' במ

תה קיימת בימי מסע ישהי' יהו ָשאסּוארץ ה' קיים פער זמנים בין המדָינים שכןבקרב ' לאמונה בה

יג -נים על במת המזרח התיכון במאה ה לבין הופעת המדיָ ,נ" לפסהיד- במאה ה,' הגָאֶמְנחֹוֶתּפ

דוד כי המדָינים המופיעים במרכז עבר הירדן המזרחי -לאחרונה הציע חיים בן, ועוד 146.נ"לפסה

 עיקרה פיכך ל147.בין הישות המִדינית מדָיןוהם בני העיר מדָין שמצפון לארנון ואין כל קשר בינם 

 סם' לה להיות יכולה אינה' יהו הָשאסּו ארץ 'וגם בלימה על תלויה קינית-המדָינית התיאוריה של

  .'חיים

,  על הר סיני אותועבדושויינפלד טענו כל אחד בנפרד כי האל הקדמון ו )Axelsson (ןסֹולְ ֶס ְק ָא

 ססיבינפלד י ואילו ו,ן לא נימק את טענתוסֹולְ ֶס ְק ָא 148.'יוצאי מצרים למקום הוא ההגעת עוד לפני 

מלמדת שהר זה ה) 12: יח'שמ( של יתרו במקום  הפולחנית פעילותו.1:  יסודותינ שעל  טענתואת

 הוא שיער כי זה היה זה שמו הקדום 150).33: י'במ('' הר ה'הר שמו של ה. 2 149,נים למדיָ היה קדוש

  151.של ההר

 הטענה השניה). ב( לעיל מדנוכבר עהפרכתה של פעילותו הפולחנית של יתרו בהר האלֹהים על 

ו נים הם שקראוהוהמדיָ , נים עוד לפני שבני ישראל הגיעו למקוםמניחה כי ההר היה קדוש למדיָ 

תיאוריה בהתאם ל' נים עבדו את ה מניחה כי המדיָ שכן היא', הנחת המבוקש 'יאה זוטענה  .'הר ה

מאחר שכבר ראינו כי ו ,מופרכת השערה יאה מדָיניתמאחר שראינו כי גם התיאוריה ה. מדָיניתה

ן על סֹולְ ֶס ְק ם של ויינפלד וָאיהתו לטענ בסיסאין 152,את שמו הקדום של ההר'' ר הה'אין לראות ב

  .מה לסמוך

מידה גדושה ביה מאופיינים בקינית כולה וכל אחד ואחד ממרכי-התיאוריה המדָינית, לסיכום

   . ואין להם על מה לסמוךאפילו של ניחושים בעלמאו ,של ספקולציה
  

                                              

 .454:ז"תשמ ויינפלד ;215: 1967 הרמן :ראו 143

 .330–327: 1975 דומברל: ראו .דָינים הגיעו עד מרכז עבר הירדן המזרחילטענתו מ 144

 .328: שם :ראו 145

 במת על ניםהמדיָ  הופעת גם תוארכה) 131–130:לעיל (קוריה כלי – המדָינית הקראמיקה הופעת תיארוך בסיס על 146

' היד במאה יהו ָשאסּוה שבטי כי וויינפלד הרמן של תםהשערל יסוד אין לפיכך. נ"לפסה יג-ה למאה ההיסטוריה

 .ניםמדיָ  יוה נ"לפסה

 .2008 דוד-בן: ראו 147

 .58: 1987 אקסלסון ;451:ז"תשמ ויינפלד: ראו 148

 .449:ויינפלד: ראו 149

 .451:שם: ראו 150

 .שם: ראו 151

 הרי, ִשם אַטִריף'חַ  בל'בג ההר את נכון זיהינו אם. חורב היה ההר של הקדום שמו כי הראינו) 151–150 (לעיל 152

 ).152–151:לעיל(' ולא את ה' אל ואשרתו'המקדשים שלמרגלותיו מוכיחים כי בהר זה עבדו את 
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  קסוס ותיאוריית ָּכלבחת היתיאורי. 2ב

,  עם ישיבת בני ישראל בארץ גושן במזרח הדלתא של מצריםָשאסּוגבעון קשר את ישיבת ה

 את והרכיבש את אחד הגורמים  לנדודי יוצאי מצרים וראה בבני ישראל קשראת נדודי הָשאסּו

' יהו ָשאסּוארץ ה'הוא ראה את אך מאידך גיסא  153. מחד גיסא'ב הַרְעְמֵסס בימי ָשאסּוה

 גם חוקרים אחרים 154.'ג הָאֶמְנחֹוֶתּפשהיה במקום בימי , אלוהי ישראל' כמתייחסת למקדש ה

  155. באותה הארץ' לקיומו של מקדש ה עדותבני ישראל אועדות לנדודי ' יהו ָשאסּוארץ ה'ברואים 

. ביציאת מצרים . א: שני מרכיביםיציאת מצרים לל יחסתיהמסורת המתפריד את ד הְר פֹוְד רֶ 

 את סיפור יציאתהוא ראה , הכהן המצרי, )Manetho (תֹונֶ על בסיס תיאוריו של ָמ  156.כיבוש הארץ

צחון וליציאה יה לנ גרסה שהפכה את המפל157.מצרים כגרסה כנענית לגירוש החקסוס ממצרים

,  והנה158.מקובלת כיום גם על חוקרים אחריםיה זו של גרוש מצרים ירא. משעבוד לגאולה

 עולה כי הצבא , החקסוס אתכהשה ,'אס העחֵמ א שר צבאו של יַ אנָ ּבָ ס בן ָאעחֵמ מהביוגרפיה של יַ 

זה כחלק מהמערכה לגירוש מקובל לראות מצור . המצרי צר על העיר שרוחן במשך שלוש שנים

הנסיגה אזי , קסוס התבססו בשרוחן שבשפלת החוףחהלאחר נסיגתם ממצרים  אם 159.קסוסחה

 יציאת מצרים  כל קשר למסלול במסלול זה אין לנסיגה160.בצפון סיני' הים-דרך'עה במסלול התבצ

נחם אלֹהים  ולֹא'א מבהיר במפורש "ס,  יתר על כן161.מערבית לאילת- צפונית,מוביל אל הר חורבה

 בהֹוציאך את'א שכבר הודיענו " ס מחזקת את תפיסתהבהרה זו. )2א17:יג' שמ(' דרך ארץ פלשתים

ור הדרך אל אותו ההר מובילה כאמ. )ב12:שם ג(' האלֹהים על ההר הזה העם ממצרים תעבדּון את

 לכן אין כל בסיס לזיהוי יציאת). 17איור (הים -לכיוון שונה לחלוטין מדרך ארץ פלשתים היא דרך

  . עם שבטי ישראלקסוסח עם יציאת מצרים וזיהוי הקסוסחה

בלתי  מסיבה 162.יהו ָשאסּוסיפור שנוצר בעקבות נדודי הד כְר פֹוְד את כיבוש הארץ ראה רֶ 

 יחד עם גורמים נוספים יצרה את ,שם.  את אדום והגיעה בנדודיה לכנען זו עזבה קבוצה,ידועה

ה האמונה והפכה ככבמשך השנים הזד. יהוב האמונהוהנחילה לו את , הגוף האתני המוכר כישראל

  . לבדו כמולך על העולם כולו'הבאמונה ל

                                              

 .ד"תשל ;271–267: 1971 גבעון: ראו 153

 .א/ד"תשל, גבעון: ראו 154

 .106–105: 1992 הלפרן ;334: 1978 וו-דה ;106–105:א1971 וייפרט: ראו 155

באסכולת תולדות המסורות  נות שהתווה בכיוון הלך הוא בכך. 422: 1992 ;151–150: 1987 רדפורד: ראו 156

)Traditionsgeschichte .(1972 נות: ראו. 

 נגד יוספוס :ראו. יוספוס ידי על מצוטטה בקטע, מנתו היה החקסוס עם מצריםב ישראל בני את שזיהה הראשון 157

  .כ:אפיון

 . 35–33 :קנוהל  ;41: 1997 אסמן: ראו 158

 .260:שרוחן אחיטוב: ראו 159

 שהתפצלה משנית דרך על והאחרת הים-דרך על האחת. אלפארעה ותל ול'אלעג תל: זיהויים שני הוצעו לשרוחן 160

 .שרוחן אחיטוב: ראו. מזרחה הים-מדרך

 .297 והערה, 153:לעיל ראו, סיני/האלֹהים הר גם שכונה חורב הר של מקומו על 161

 של טענותיו דחיית. 1977 רוז: ראו, אדום של הקדמון כאל' ה את לראות הצעה על. ואילך 272: 1992 רדפורד :ראו 162

 .א1978 ברטלט: ראו, רוז
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 הוא. ישראל בעם השתלבה' יהו ָשאסּו'ה קבוצת כי דְר פֹוְד רֶ  של בקביעתו הסתפק לא ןסֹולְ ֶס ְק ָא

 164.יהודה שבט ממרכיבי היוש 163,יםבָכלב םלזהות הציעו, זו קבוצה דיוק ביתר להגדיר צורך ראה

 165.לפיה יהודה הוא השם הגיאוגרפי של חבל ההר הדרומי בארץ ישראלשמץ את הדעה י אהוא גם

היו תושבי הדרום שרק בימי דוד אוחדו לגוף ) 10:א כז"שמ (ן ירחמיאל וקי,קנז, ָכלב ,בני שמעון

 האמונהלבים הנחילו לשבט יהודה את  הכָ 166.שבטי אחד שנשא את שמו של חבל ההר שבנחלתם

  167.ודוד הפך אמונה זו לדת ממלכתו' הב

אך יש ,  באחד ממרכיבי עם ישראליהו ָשאסּו התן לזהות אסֹולְ ֶס ְק ָאמקובל עלינו ניסיונו של 

  :ָכלב משתי סיבותהזיהוי עם   אתלדחות

שההזכרה הקדומה  מאחר 168.'ל העהשם יהודה כולל בתוכו מרכיב תיאופורי המצביע   .א

מרכיב תיאופורי זה השם יהודה הכולל  להניח כי חייבים ,מקורה בעבר הירדן'  הביותר של

 ישם גיאוגרפי מקורלכן אין לראות בשם יהודה .  זה מאזורו שהגיעמהגריםהובא על ידי 

  . הדרומי של ארץ ישראל המערביתלאזור ההר

י "הגיעה מעבר הירדן אלא גם חלק גדול מסיפורי הראשית של ס' לא רק אמונת ה  .ב

  נשא בצקלונו גם את,'הב האמונה להניח כי מי שהביא עמו את טבעי). 125–104:לעיל(

י יה משלב את אבותיו בסיפור אם הסופר היה מבני ָכלב הוא ה.י" הראשית של ססיפורי

 וקנז הוא נכדו של עשו )14, 6:יד' יה ;12:לב' במ( יזקנִ ָכלב הוא  אך .הראשית של עם ישראל

 אמנם ).51-54:א א"דה( הם אלופי אדום ,)42, 15:לו' בר(ונמנה בין אלופיו ) 36:א א"דה(

 ,)15, 13:א ד"דה(ם  בדברי הימילוגיות של שבט יהודהֵגֵנָא הקנז וצאצאיו שולבו ברשימות

אין וגם בדברי הימים , לוגיות של שבט יהודה בתורהֵגֵנָאקנז אינו מופיע ברשימות האך 

כיוון שקנז וָכלב הם אלמנטים .  ואבותיו אינם מופיעים בה,הוא בשר מבשרה של הרשימה

אין  גם ולכן ,י"של עם ישראל אין לראות בָכלבים את נושאי המסורת של סלוגיה ֵגֵנָאזרים ב

  .'לראותם כמנחילי אמונת ה

  .יס עליו נבנתה תיאוריית ָּכלבס הבקורסבכך 
  

  יהודהההיסטוריה הקדומה של . 3ב

מירב הנתונים  .שבט יהודה - מועמד טבעי מבין שבטי ישראל' יהו ָשאסּו' לםלדעתנו קיי

להוסיף  ולנתונים אלו ברצוננ. שלישיהמצביעים על שבט זה כיושב בקדש שבאדום נדונו בפרק ה

 תוך ניתן לעמוד על מלוא משמעותו של מסלול מסע זה רק. י" בני ישראל בסמסעגם את מסלול 

  . א"כ ובס"השוואתו למסלולי המסע בס

                                              

 .413, 410–409: 1990 מטינגר גם בעקבותיו .161–158, 93–87, 80–79 :1987 אקסלסון: ראו 163

 , 52 הערה, 94: 1987 אקסלסון: ראו. מאוחרת כתופעה יהודה שבט גיבוש את ראה אקסלסון 164

 .145–143:  1987 אקסלסון: ראו 165

   .1974 צובל ;153–152:שם: ראו 166

 .169–158 :1987 אקסלסון: ורא 167

 פקוקפ לא אך, התיאופורי המרכיב צורף שאליו שהשור בזיהוי התחבטו החוקרים .35:כט' בבר השם מדרש ראו 168

 .488:יהודה ליונשטם: ראו. התיאופורי המרכיב של במהותו
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' במ (המסעות סדרב: כ"בס פעמיים מופיע מואב ערבֹת ועד ַרְעְמֵססמ ישראל בני מסע מסלול

 הערות 169.רצוף כמעט מסע קו ויוצרות ,ובמדבר שמות בחומשים הפזורות מסע ובהערות) 49–1:לג

 ניתן ספורים מסעות רק. א"לס שייכותה מסע הערות עם כ"ס של מסעות יחדיו שוזרות המסע

אל ויסע מֹשה את ישר, ')א18:יג' שמ(' ויסב אלֹהים את העם דרך המדבר ים סּוף': א"לס לייחס

 דרך שלֹשת' ויסעו מהר ה, ')174:לעיל ;1א23+א22:טו' שמ(' ויבֹאּו מרתה]/ויחנו במרה [מים סוף

מקברֹות ' 170,)33:י' במ(' ימים לתור להם מנוחהנֹסע לפניהם דרך שלֹשת ' ימים וארֹון ברית ה

 במדבר  ויחנּו נסעו העם מחצרֹותואחר', )35:יא' במ(' התאָוה נסעו העם חצרֹות ויהיּו בחצרֹות

 א"ס של המסע רותבהע ).63:לעיל( הירדן בעבר המסעות רצף ובהמשך 171)16:יב' במ(' פארן

 יביד שהיה א"בס כי להניח יש. האלֹהים הרל מרהמ המובילים המסעות חסרים, הקנונית שבתורה

 שנערכה עמלק מלחמת הריש ,לרפידים מרה בין שקישר אחד מסע לפחות ההי ,התורה מחבר

 לרפידים מרה בין האירועים רובש אלא 172.א"ס של מקולמוסו היא )13–8:יז' שמ( ברפידים

 שלמ כולו שאינו היחיד סיפורה. כ"סמ באים סיפורה של זה בקטע המסעות ולכן ,כ"לס שייכים

 מן צנצנת להניח ווייהצ מופיע אירועה של בסופו. י"ס של סיפורו גם בו שזורש המן אירוע הוא כ"ס

 לעסוק התורה מחבר המשיך ולכן ,כ"ס של המן סיפור את מסיים זה צווי). 36–31:טז שם ('ה לפני

 מתוך לרפידים המסע בציטוט צורך עוד היה לא ךשכ כיוון. לרפידים המסע את ממנו והביא כ"בס

-75:לעיל (א"ס בנוסח לקדש מצרים יוצאי הגעת לתיאור שאירע כפי מהתורה הושמט והוא ,א"ס

 השתמש כבר התורה שמחבר מאחר שהושמט כ"ס של ערבֹות מֹואב אל למסע שאירע וכפי ,)76–

  ).1:כב' במ (א"ס של דומה במסע

 ארנון לנחל מצפון תחנות רק ןבה כלולות אך, )א20–ב17:כא' במ (מסע הערות שי י"בס גם

 חומש בראש המופיעים האתרים את י"לס לשייך הצענו) 145:לעיל (השלישי בפרק). 65–64:לעיל(

 קשה. הפסגה ראש שלרגלי הגיא ועד אדום רמתמ המוביל רצוף מסע קו חזרולש) ב1:א (דברים

 הערות היו אכן י"בס ילוא שכן, לקדש מצרים בין השקישר מסעות רשימת תהיהי י"בס כי להניח

' במ (י"לס השייך השלו סיפור ואל קברֹות התאָוה אל שהוביל כלשהו מסע תורהב מופיע היה ,מסע

                                              

 .169–168:ראו לעיל,  המסעותסדרדיון ביחס שבין הערות המסע ל 169

שהרי רעואל , י"כו לסושאין ספק בשי) 32–29:י' במ(אמנם מופיע מייד לאחר סיפור חובב בן רעואל ' המסע מהר ה 170

 –' עינים'המנחה את העם מייתר את הצורך בחובב כ'  אך ארון ה,)22–16:ב' שמ(י "הוא שמו של חותן משה בס

מסע שלושת הימים בהנחיית הארון אינו מתאים . ות שוניםלמקורשייכים  לכן סיפור חובב ומסע הארון ,מורה דרך

לסיפור ' הר האלֹהים'א בין "המסע קושר בס. א"ס אך המסע מסתדר היטב ברצף של ,י"לרצף הסיפור של ס

 אך כיוון ששם זה הוא יחידאי ,י"אמנם נראה כשייך לס) 29:שם('' הר ה '-בנוסף לכך שמו של ההר  .תבערה

שהוא כינויו ' הר האלֹהים'קל יותר להגיע לשם זה תוך שינוי . מעתיקבמקרא יש לראותו כשינוי השם שהיה לפני ה

 '',ארון ברית ה'שאלת הצירוף ). 150, 129–128:לעיל(י "שהוא כינויו בס' הר סיני' תוך שינוי א מאשר"של ההר בס

) 8:י' דב (ד"בס זה רוףיצ מתיישבת בהופעת, א"ולכאורה אינו מופיע בס) 44: יד'במ(י "שהוא צירוף הקיים בס

 תוצאה של שת הלויים היא הקדובי ש"סיפור של סמה סיפור זה שונה. א" על סהנשען הלויים הקדשת בסיפור

 ).29–26:לב' שמ(חלצותם להרוג בעם יה

והעם לֹא נסע עד האסף  ' עומדת בזיקה לסוף הפסוק הקודם)א16:יב' במ(' ואחר נסעּו העם מחצרֹות' תחילת הפסוק 171

 .96–95 הערות, 57:לעיל, ראו. א"אירוע זה שייך לס. 'צרעת מרים' המסיים את אירוע )ב15:שם(' מרים

 .267 הערה, 147:לעיל: ראו, א"לס עמלק מלחמת של שיוכה על 172
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 שייך) 2:א' דב (ברנע קדש אל מחורב המסע תיאור כי) 146:לעיל (שיערנו אמנם. )לסירוגין יא

 של לֶאּפֹוס היהודאיים האטיולוגיים ומרכיביו ליםהמרג סיפור את לקשור בא זה תיאור אך ,י"לס

  .הירדן בעבר למסע קודם י"בס מסע הערות רצף על זה מפסוק ללמוד אין. מצרים יציאת

 בין המחברות המסע הערות יוצרות כ"וס א"ס המקורות משני אחד בכל כי ולומר לסכם ניתן

 י"בס. מואב ערבות ועד צריםממ ישראל בני מסע של ורצוף שיטתי תיאור ,השונים הסיפורים

 יש. הפסגה אשדות למרגלות הגיא ועד מאדום, הירדן בעבר רק מסעות של תיאור היה זאת לעומת

 תיאור י"בס אין אך ,במדבר מצרים ליוצאי שאירע על וסיפורים מצרים יציאת על סיפורים י"בס

  .הירדן עבר ועד ממצרים מסע של רצוף שיטתי

י מוטמעים נתונים " של ססיפורי הראשית ב; אדוםהיא י"נקודת המוצא למסעות ס

  ממנולמדנוש קדום מקור טטי מצ" ס;)125–104:לעיל( מקורם באזור קדש ורים כיגיאוגרפים המ

  בשבט יהודה נטמעו אלמנטים שבמקורם היו;)135–134לעיל (' כי בקדש היה מקום מושבו של ה

 שבט יהודה ;ט היה במגע קרוב עם תושבי אדוםהדבר מלמדנו כי השב). 27–26:לעיל(מבני עשו 

 שבט של וספר ,י"ס ואכן .'יהו'הנושא בשמו את המרכיב התיאופורי ' שבטי יה' היחיד מבין הוא

 המסורת .ָלאל אחר כינוי או שם כל' לה קדם לא זה ובספר ,דנא מקדמת' ה של שמו את מכיר ,זה

 ָשאסּורשימת ארצות ה. ראשית הימיםמ' היהודאית שוזרת את הישיבה בקדש עם האמונה בה

באדום לכן נראה ' נ עבדו את ה"לפסה' מוכיחה כי כבר במאה היד'  הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפבמסע 

 'יהו ָשאסּו' ויש לזהות שבט זה כ, היסטורית את ישיבת שבט יהודה בקדשעובדהלנו כי יש לקבל כ

  :תו נוספות מסקנות עולזהמ .של המקורות המצרים

שבט יהודה לא יתה במרוצת הזמן ליהקבוצה שה, אם יציאת מצרים היא אירוע היסטורי. א

  .ה חלק ממנהתיהי

 םבטרם הגיע' יוצאי מצרים לא ידעו את ה, אם יציאת מצרים היא אירוע היסטורי. ב

 עם אל הר האלֹהיםהים שב האלֹזהות  לגביהשערתנומסקנה זו מחזקת את . לאדום

  173).152–151:לעיל (ואשרתו

ל ּב'ג אותו זיהינו בהים האלֹהרהאחד  :המסורת הקדומה הכירה שני הרים קדושים. ג

,  אותם עבדו חברי הברית שנקראה ישראל,מקום מושבם של אל ואשרתו, ַטִריףאִשם 'חַ 

',  מקום מושבו של ה,אותם זיהינו בפסגות שסובבות את פטרה, רבבות קדשהאחר ו

: ליושב בשני הרים' הפך את ה' הסינקרטיזם בו זוהה אל עם ה. אותו עבד שבט יהודה

  174.תימן/שעיר/פארן ורבבות קדש/חורב/סיני/היםהר האלֹ

  

  תיאוריית בני לאה. 4ב

 ברמת אדום את ארץ הָשאסּו יהו ועמה  הסקנו כי יש לזהותהמקורות המצרייםמניתוח 

 מֹול סּוף בין': בראש חומש דברים מתואר חבל ארץ בנוסח). 203–199:לעיל(ארצות ָשאסּו נוספות 

 עמדנו על כך כי הוא מתאר את רמת אדום) 145:לעיל(בניתוח הפסוק ). ב1:א' דב ('פארן ּובין תֹפל

                                              

 they': ויהודה ישראל לממלכות שהפכו, והדרום הצפון אנשי על בדברו סוגין של הנחתו את תואמת מסקנתנו 173

were always two distinct ethnic, political and probably also religious entities' .סוגין :ראו 

2001 :9  . 

  ?כיושב בשני מקומות בו זמנית' כיצד תואר ה): 135 (לעיל העלינו אותה לשאלה תשובה נמצאה בכך 174
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מאחר שהצענו לזהות את שבט . י"כאזור המוצא של מסלול מסע בני ישראל בעבר הירדן לפי ס

י ששבט זה לא כיסה את כל שטחה של רמת אדום וחייבים להניח כי יהודה עם הָשאסּו יהו הר

אין לראות בשבטים אלה את שאר . דברים ישבו שבטים נוספיםבשטח המתואר בראש חומש 

שכן קבוצה שהתגבשה במקום בו עבדו את , שבטי ישראל ואת קדש כמקום בו התגבש ישראל לעם

  . 'אל'רי לא הייתה נושאת בשמה את המרכיב התיאופו' יהו'

 לאישה  אהרוןכ נשא"לפי ס. 'קיים קשר אמיץ בין אהרון וצאצאיו לשבט יהודה ולאמונת ה

' במ(עמינדב נשיא שבט יהודה -הוא נחשון בן, )23:ו' שמ(' עמינדב אחֹות נחשֹון-אלישבע בת 'את

 של צדוק  עמד בהרחבה על הקשר)Axelsson(ָאְקֶסְלסֹון ). 10:א ב" דה;14:י, 17, 12:ז, 3:ב, 7:א

הנים הגדולים ו צדוק זה הוא אבי שושלת הכ175.'הב האמונהלביסוס על תרומתו הכהן לדוד ו

 עד החלפתה ,וברוב ימי הבית השני הבית הראשוןימי בכל   ובפולחן הרשמיששלטה בבית המקדש

   176.נ"יה לפסהיהנים מבית חשמונאי במחצית המאה השנובכ

  המרכז הקוסמי,כי המסורת הכוהנית שמרה בידה מפת עולם שמרכזה) 188–187:לעיל(ראינו 

כ "תלו בסיפור מי מריבה של סת ק" בני אה כי,עמדנו על כך. הוא בקדש', מושבו של ה, עולםה של

קדֹוש  את תפיסתה כי ָקֵדש היא מקום ק"אהגילתה בכך .  של משה ואהרוןאת חטאם וענשם

  מקום המסורת הכוהנית ראתה את.)183–182:לעיל(' שקדושתו מסכנת את הקרובים ביותר לה

  במסורתה של קדשחשיבות. )38–37:לג, 22:כ' במ (סמוך לקדשקבורתו של אהרון בהור ההר 

 177,צדוק הכוהנים מבנילמשפחת  שכנראה השתייך, אל הנביאקיחזתה כה גדולה עד שי היהכוהנית

 כ" שבסאף על פי ועוד ). 184:לעיל (מוסאואדי /קדשב לגבול ישראל את מי מריבה הוא המעין צרף

 הנזכרת בשמה 'לוי-יֹוכבד בת' הרי אמו של משה היא, )3–2:ו' שמ(בשמו רק בימי משה ' מתגלה ה

והוא מורה  ,'מרכיב תיאופורי המכוון לההשם יוכבד כולל יתכן כי  178.)59:כו' במ (כ"בסרק 

כל מ .לפני הולדת משה' הכיר את ה , כולו או חלקו,שבמסורת הכוהנית מוסתרת דעה כי שבט לוי

יש להבהיר . שבט לוי או לפחות של משפחת אהרון הוא בקדש מקורו של  גםההשערה כי הלועאלה 

 מררי, פנחס, חּור, מרים, משה:  שמות מצרייםו נשא אחדים מהם שכן,לוי בני אין מדובר בכלכי 

של הקשרים  .כי מקורם של אלו הוא במצריםטבעי להניח  ו179,)24:ו' שמ(וכן אסיר בן קורח 

 ולשלב המוקדם ביותר של שבט יהודה והקשר של כל אחד מהם לקדשאהרון וצאצאיו עם 

   . כי אלמנטים אלו ישבו יחדיו בקדשאולי מרמזים 'האמונה בה

 כי  לשעראוליניתן הוא בקדש   חלק משבט לוי ואולי גם של של שבט יהודהואם מקור

 בני - קבוצת ההתייחסות הקרובה ביותר לשבט יהודה שישבו ברמת אדום הםהשבטים הנוספים 

                                              

 .  166–161 :1987 אקסלסון: ראו 175

 .  ב"תשל ליכט :ראו 176

 .  3:ד"תשס רכש :ראו 177

וילך איש מבית לוי ויקח ': בשמה נזכרת אינה היא אך ,לוי בת היא משה של אמו א"בס גם. כ"ס – 20:ו' שמ גם ראו 178

   ).1:ב' שמ(' לוי-בת-את

 סיפקו לא אך מצרי כשם אהרון את גם לראות האפשרות את העלו שונים חוקרים. 226–224: 2005 הופמייר: ראו 179

 .  223:שם: ראו. לכך מספקת הוכחה
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 ולעבודת  למשפטלאה נפגשו בני )א7:יד' בר(' עין משפט ִהוא קדש'בש  טבעי להניח אם כך.לאה

   181.לנקודת גיבושם של שבטי לאה, יהומקום פולחנו של , כך הפכה קדש 180.'ה

  

  פרק חמישיסיכום 
שש מהן . אסּוָׁש מופיעות שבע ארצות '  הבַרְעְמֵסס/' הגָאֶמְנחֹוֶתּפגרפיות של ברשימות הטופו

 להקביל את הרשימה ַאְסטֹורבדקנו את הצעתו של .  מופיעות ברצףיהו ָשאסּוובהן ארץ ה

.  בלבנוןָשאסּוולאור זאת לזהות את ארצות ה'  הגַרְעְמֵססלטופונימים הנזכרים ברשימותיו של 

 אינה יכולה היא ו, נתונים ממסעות שוניםתמערב'  הגַרְעְמֵססה הטופוגרפית של הרשיממצאנו כי 

אך לא ,  בלבנוןָשאסּו נתונים המצביעים על התיישבות נם ישאמנם. 'ָשאסּוהארצות 'לסייע באיתור 

 ודאי וודאי שאין בלבנון ששה ',ָשאסּוארץ 'ניתן לזהות בלבנון אזור התיישבות שיצדיק את השם 

ים יהאזור היחיד שבו מצביעים הנתונים המצר. 'ָשאסּוארצות  ' אותםרצופים שניתן לכנותאזורים 

 את האזור של שש ארצות . הוא דרום עבר הירדן המזרחיָשאסּויחד עם ' ארץ'על מרכיב גנרי 

 פונון יש לזהות באזור מכרות ָשאסּוואת ארץ ה,  ובהן שעיר ולבן יש לזהות ברמת אדוםָשאסּוה

 מצטלבים הנתונים המקראיים מוסאואדי  ב.ל ואדי פינן היורד מרמת אדום אל הערבההנחושת ש

 ו ולכן אנ,' הגָאֶמְנחֹוֶתּפל שלטון במקום עם נתונים מצריים ע' בודת העעל על שהות יוצאי מצרים ו

 ָאֶמְנחֹוֶתּפ שברשימה הטופוגרפית של יהו ָשאסּו את ארץ המוסאואדי  לראות ביםמציע

  .' הבֵססַרְעְמ /'הג

מציעה חקסוס ואת התיאוריה האת תיאוריית ה ,קינית-מדָיניתהתיאוריה הבחנו ופסלנו את 

לדעתנו קיים . 'שהשתלבו בעם ישראל והנחילו לו את אמונת ה, את בני ָּכלב' יהו ָשאסּו'לראות ב

  . יהודה– מועמד טבעי מבין שבטי ישראל' יהו ָשאסּו'ל

 מסלול של רושחז ענוהצ שלישיה בפרק .י"ס את יצרהש הספרותית המסורת יצאה זה משבט

. הפסגה ראש למרגלות אשר בגיא ומסתיים אדום ברמת מתחיל זה מסלול. י"בס ישראל בני מסע

 י"בס אין אך, במדבר מצרים ליוצאי שאירע על וסיפורים מצרים יציאת על סיפורים י"בס יש

 נתונים טמוניםי " הראשית של ס בסיפורי;קדש ועד ממצרים מסע של רצוףו שיטתי תיאור

 מבני אלמנטים שבמקורם היו  בשבט יהודה נטמעו;ם המורים כי מקורם באזור קדשיגיאוגרפי

 מכיר י"ס ;' כי בקדש היה מקום מושבו של ה ממנולמדנושי מצאנו את המקור העיקרי "בס ;עשו

 היחיד מבין  יהודה הוא שבט;ָלאל אחר כינוי או שם כל' לה קדם לא זה ובספר דנא מקדמת' ה את

שוזרת את הישיבה  המסורת היהודאית .'יהו'הנושא בשמו את המרכיב התיאופורי ' שבטי יה'

 מוכיחה ָשאסּורשימת ארצות הבמקביל לכך מצאנו כי . מראשית הימים' בקדש עם האמונה בה

 לקבל כעובדה  כי יש לכן נראה לנו.באדום' עבדו את ה',  הגָאֶמְנחֹוֶתּפבימי , נ"לפסה 1382-כבר בש

  . של המקורות המצריםיהו ָשאסּוהיסטורית את ישיבת שבט יהודה בקדש ויש לזהות שבט זה כ

. ועמה ארצות ָשאסּו נוספות' ארץ הָשאסּו יהו'המקורות המצריים ממקמים ברמת אדום את 

הירדן הצעתנו להבנת הפסוק הראשון בחומש דברים כפותח את מסלול מסע בני ישראל בעבר לפי 

מאחר . לפני יציאתם למסע) ב1:א' דב(י בני ישראל ישבו ברמת אדום "מסתבר כי לפי ס ,י"לפי ס

                                              

 את וזיהה ברנע לקדש קדש בין הבדיל לא שאהרוני אלא. משפט עין של שמה משמעות את אהרוני כבר הסביר כך 180

 .  104:ח"תשי אהרוני: ראו. בפסוק שכתוב כפי בקדש ולא ברנע קדש/אלֻקדיַראת בעין משפט עין

 .1:לעיל, קדש תיאוריית ראו 181
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בט זה לא כיסה את כל שטחה של רמת אדום ש הרי שיהו ָשאסּושזיהינו את שבט יהודה עם ה

קבוצת ההתייחסות . כי בשטח שמתואר בראש חומש דברים ישבו שבטים נוספיםוחייבים להניח 

לפי השערה זאת ניתן .  קבוצת בני לאה, כנראה,יתהי יהודה לפני התגבשות עם ישראל השל שבט

טבעי . מימי קדם' לראות את קדש כמקום גיבושה של קבוצה זו שישבה ברמת אדום ועבדה את ה

שם היה  שכן  ,התקבצה קבוצת השבטים למשפט) א7:יד' בר(' עין משפט ִהוא קדש' כי בלשער

 הפסגות שממערב לואדי –את מקום מושבו הם זיהו ברבבות קדש ש' המקדש המרכזי לה

  . קדש/מוסא
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  היסטוריה ותיאוריה, סיפור -קדש : סיכום

  

 סיני הר לטיםוב מצרים יציאת מסלול לש בהקשר תורהב המוזכרים אתרים כארבעים מתוך

 ולימים ,ברנע קדש של חשיבותה גדלה המודרני מחקרב .מיוחדת חשיבות כבעלי ברנע וקדש

 האוחזים החוקרים לדעת. 'ברנע ָקדש תיאוריית 'לכת מרחיקת מדעית תיאוריה לגביה התפתחה

 שבטים גובשו זה מרכז סביב. הדרום לשבטי ונייאמפיקט מרכז ,ִמקָדש ברנע בקדש היה בתיאוריה

 שמות חומשיםב המופיעים רועיםיהא בולר זירהה את ברנע קדשב שראו חוקרים יש. לעם אלו

 ההנחה, במפורש הדבר הוזכר לא רוב פי שעל אף .האבות ספורימ רביםל זירה ואף, ובמדבר

 מבנהה כל. 'ברנע קדש' של קיצור הוא 'קדש' השם כי היא הללו הזיהויים כל בבסיס העומדת

 הניתוח מצאימ בהתעלמו ,מינו בשאינו מין ערבב' ברנע קדש תיאוריית' אל הוליךש מורכבה

 שהתורה הספרותיות התעודות בין להפריד ךמהצור ובראשונה בראש, הכתובים של הביקורתי

  .מהן מורכבת

 חקר עם התורה של הביקורתי המחקר בשילוב הצורך על סמית עמד' היט המאה בסוף כבר

 אמנם .עצמו המקרא את והן המקראית הגיאוגרפיה את הן להבין כדי ישראל ארץ של הגיאוגרפיה

 הוא בפועל אך, הגיאוגרפיה אל המקראומ המקרא אל מהגיאוגרפיה: קשר כיווני שני דרש סמית

 השתדלנו זה במחקר. ישראל-ארץ של הגיאוגרפיה הבנת על המקרא חקר בהשפעת רק עסק

  .כיווניו בשני לגיאוגרפיה המקרא בין בקשר שתמשלה

 מתעודות נוצרה התורה: הרן של תיקוניו עם 'התעודות השערת 'את קיבלנו זו לעבודה בסיסכ

 במחקר .אחד שמרן מחבר ידי על שחוברו) י"סוב א"בס ד"ס של מתלותו לבד (בזו זו תלויות בלתי

 ממצאי. זה על זה מאירים כשהם טופונימיהה מחקר כלי עמםו המקרא חקר בכלי השתמשנו זה

 והשינויים, במקרא יםהנזכר האתרים של מדויק לזיהוי סייעו המקרא של הביקורתי המחקר

  .המקראי בסיפור תירותס זיהויב נוסף ככלי שמשו בטופונימים

 בחינה: מעגלים בשלושה עשהנ הדבר. ברנע לקדש קדש בין החלוקה את נובסס הראשון בפרק

 אדוםל, לשעיר האתרים של הגיאוגרפיים הקשרים ניתוח, ד"סב האתרים הזכרת של ספרותית

 ספרותומה מקראה תרגומימ מתקבליםה הגיאוגרפיים הנתונים בדיקתו, ופארן צין מדבריותלו

 ללא הוכיחה דברים בחומש ב–א בפרקים ברנע וקדש קדש של ההזכרות בדיקת. מקראית הבתר

, המרגלים פרשת אירעה שבה, ברנע קדש: אתרים שני הכיר הדבטרונומי הסופר כי ספק של צל

  . רבים ימים ישבו ובה, יותר מאוחר באו שאליה וקדש, מיד ישראל בני עזבו ושאותה

 כי הראינו צין ומדבר שעיר הר, אדום זכרוהו בהםש הפסוקים כל של הגיאוגרפי ניתוחב

,  קדש היא הללו האזורים שלושת בין החיבור נקודת. הערבה לעמק ממזרח נמצאים אלו אזורים

 גם .סיני האי חצי בצפון נמצאת לעומתה ברנע קדש. הירדן בעבר להיות חייבת היא אף ולכן

  .ברנע לקדש קדש בין זהות אין כי הוכיח הגיאוגרפי ניתוחה

 אלו בתרגומים. לארמית המקרא תרגומיב גם קיימת ברנע לקדש קדש בין ההפרדה כי הוכחנו

 התנאיים במקורות מוזכרים אלו טופונימים. היָאגֵ  םֶק לרֶ  ברנע קדש וכל םֶק לרֶ  קדש כל הפכה

 ויש, זה מגבול לפנים ונמצאת הדרומי ישראל ארץ גבול את מציינת גיאה רקם. לאיתור וניתנים

 הראינו .ישראל-ארץ לתחום מחוץ, במזרח נמצאת לעומתה רקם. שבסיני אתדירַ קֻ אל בעין לזהותה
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 קדש היא נבטית/הארמית רקם ואילו, שבסיני ברנע קדש של הארמי שמה הוא גיאה רקם כי

 על, צין מדבר של המזרחי בקצהו נמצא האתר. דהיום מוסה ואדי, ההלניסטית פטרה, המקראית

 מהמגילה גם חיזוק מקבל הירדן בעבר קדש של מיקומה כי מצאנו. לערבה ממזרח דוםא גבול

  .טו ביהושע יהודה שבט של הדרום גבול לתיאור השבעים ומתרגום לבראשית החיצונית

 אחד כשלכל התורה ממקורות בשלושה מופיע הירדן בעבר המסע מסלול כי ראינו השני בפרק

 את וינוזה מסלולים לשלושה הטופונימים נוהפרד. ול המיוחדים הטופונימים רשימת מהם

 של זה קטע בתיאור המרכזי רועיהא. זו ברשימה קדש של מקומה ואת א"סל המיוחדת הרשימה

' דב ;30–21:כא' במ (מקומות בשלושה ובהרחבה בפירוט המתוארת סיחון מלחמת הוא המסע

 תוך ,סיחון מלחמת של תיאוריםה שלושת בין הקשרים את נובדק. )22–19:יא' שו ;36–ב24:ב

 מסע סיפור את לשחזר לנו האפשר זו בדיקה. היום עד שהוזנחו הגיאוגרפיים בנתונים מרבי שימוש

  .ארנון נחל מעבר ועד ואבירם דתן מאירוע א"סב ישראל בני

 בני ישראלנמנע מ א" סלפי. הירדן בעבר המסע ואיות של מפורט תיאור כולל ששחזרנו א"ס

 בחרו  בני ישראלניתוח פרטי המסע הסקנו כימ. מוסאואדי /לחצות את אדום באזור קדש

 המסע . מדרומה אל הערבה בה פנו דרומה כדי לסבוב את ארץ אדום, מערבהלהתרחק מאדום

 ,ון את בני ישראל לאזור פונהמסע צפונה הביא. על עקבותיו צפונהדרומה הופסק והעם פנה 

דרך ואדי פינן חדרו בני ישראל אל צפון ארץ אדום . ולשטח זה יש לשייך את סיפור נחש הנחושת

שבמדבר ' ער'בצפון מזרח אדום פנו בני ישראל צפונה דרך אזור . וחצו אותה עד לצפון מזרחה

 בעקבות. המעבר בשטח ער הביא את בני ישראל אל נחל ארנון ואל גבול סיחון האמורי. מואב

 נחל את ישראל בני חצו ,המסע מסלול של גיאוגרפי ניתוח לפי ,בה ובנקודה, לירדן יצאנו זו ההבנ

  .מקראית דרך ואיות על שנסללה, ידועה לא רומית דרך ופרסמנו זהינו ארנון

 להשתמש הסופר את שהביא דיו ארוך זמן בה שהו ישראל שבני כתחנה א"סב מתוארת קדש

 בו נוצרש צבמ מתאר א"שס כך על הצבענו. 'חנה 'במסעות בלהמקו הפועל במקום 'ישב 'בפועל

 ממי להנות כדי להם עמד מצרים יוצאי של כוחם. שעיר הר ליושבי מצרים יוצאי בין כוחות איזון

 איזון. אדום שטח את ולחצות מהמעין מזרחה להתקדם ידם לילא היה לא אך, קדש עין/מוסה עין

 עמוס בנבואת מוזכרת כזו ברית. שווים בין ברית לכריתת מתאים רקע להוות היה יכול כזה כוחות

 למרות ישראל/ליעקב כאח אדום/לעשו ההתייחסות את להצדיק יכולה והיא) 11:א' עמ (אדום על

  .הממלכות בין ששררו האיבה יחסי

 בסיפורי מרכזי מקום שמור הקרובה וסביבתה לקדש כי מצאנו. י"סב נועסק השלישי פרקב

 הרשימות. נזכר לא המקום של שמו שבהם פרקים גם לקדש לקשור יש כי ינוהרא. י"סב האבות

 י"ס של הגנאלוגית הרשימה את ששחזרנו לאחר .לכך דוגמה משמשות י"ס של הגנאלוגיות

 ההתייחסויות שאר את לה הוספנו ,)י' בר( העמים לוחב כ"ס של הרשימה עם יחד השזורה

 זיהינו מרכזה שאת מפה יוצרים הגיאולוגים הנתונים .י"סל השייכות בראשית חומשמ תוהגנאלוגי

 ואדימ שם בני של הגיאוגרפי המרחק בין מתאם מצאנו .אדום בני זכו שלו היתר פירוט לפי באדום

 הרשימה משרטט עמד, הצעתנו לפי). יעקב (ישראל אל אלוגיתהגנ קירבתם לבין, קדש/מוסה

 של תאומו אחיו, עשו הוא אדום נמצא יולפנ. מזרחה כשפניו, קדש/מוסה ואדיב, אדום במערב

 לאדום ממזרח. אביו אח, יעקב של דודו, ישמעאל בני ונמצא) מדרום (מימינו. ישראל/יעקב

 משמאל. מפילגשו אברהם הסב צאצאי, הדודים בני שהם קטורה בני ונמצא ישמעאל ולשבטי

 הבת של נהְב  מואב. רהםאב אחי הרן של נכדיו שהם, לוט בני ,ועמון מואב ישבו לאדום) מצפון(
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 המשפחה בני למעגל מעבר. המפה ולמשרטט לאדום גיאוגרפית יותר הקרוב הוא הבכורה

 בני ואילו. ארפכשד ובני ַּכש בני ישבו לוט לבני) מצפון (משמאל. שם בני שאר ונמצא, הקרובים

 ונמצא) בבמער (המחבר מאחורי. קטורה בני לשטח ףחופ שטחםכש, במזרח ישבו הצעיר האח, עבר

 מפה כי הבּנּו. נח בבני הצעיר, יפת בני היו חם ולבני שם לבני מצפון, משמאל והרחק חם בני

 כמשולש )19:י' בר (כנען גבול שירטוט את לה הוסיף והוא י"ס מחבר של בידו הייתה זו מילולית

  .כנען ארץ הוא המפה מרכז דידו לגבי כי הראותל שבא

 כי, החוקרים תמסקנ את אימצנו )24–1:יד' בר (המזרח מלכי מלחמת סיפור ניתוח לאחר

 לסיפור צרף ישראלי מבני פרמָס ו, באדום או המלח ים באזור פרשסּו מקומי סיפור זה היה במקורו

 :ואדום המלח ים אזורב במקורם סופרו סיפורים גם כי מצאנו. אברם של גבורתו מעשה את

 יצחק ברכת סיפור ;ברד)אל סיק(ו קדש) עין (שבין חי בעין זיהינו שאותה, רֹאי לחי באר סיפורי

 אפילוש מצאנו. בקדש היושב של המבט מנקודת סופריםמ יבוק במעבר ועשו יעקב מפגש וסיפור

 .אדוםשב הסיפורים במספרי מקורו ,הירדן עבר עם כלום ולא לו שאין י"בס יעקב של ההלויה מסע

 לצקלונו אסף זה פרמַס . בקדש ישב ותהאב סיפורי ממַספרי אחד כי מלהסיק מנוס אין לכן

 גוון להם עניקוה קדש של הגיאוגרפית המבט נקודת את בתוכם הנושאים מקומיים סיפורים

  .ישראלי

–4:ה' שו ;2:לג' דב (ממקומו' ה יציאת את המתארים העתיקים השיריים הקטעים את בדקנו

 משתמשים אלו תיאורים.  י"סב מצוטטתה' משה ברכת'ל שייך בקטעים ראשוןה). 3:ג' חב ;5

 האי בחצי, פארן הר- ותמורתו סיני) הר (את כוללת האחת. טופונימים קבוצות שתי של בהקבלה

 אתרים בוצתק. ותימן אדום, )השבעים קריאת לפי ('ָקדש רבבות', שעיר את כוללת והאחרת, סיני

  .קדש ואה שמרכזם באתרים, הירדן עבר רמת בדרום' ה של מושבו מקום את מתארת זו

 שזוריםבתיאור אירועי קדש ברנע  .נו מבטנו גם לעבר קדש ברנעיבמקביל לעיסוק בקדש הפנ

מקורו של ש  הצבענו על כך.י" ססיפור המרגלים שלכ עם נתונים מ" סנתונים מסיפור התרים של

האחד . בבו שני סיפורים אטיולוגיים הקשורים למרגליםותסהבאזור זה . הר חברוןהסיפור הוא ב

סיפורים . לתת לו את חברון על הבטחת משה לכֵלב -והאחר , יפר על איסוף עצי פרי בנחל אשכולס

הסביר מדוע נאלצו יוצאי י אשר יצר מהם את מעשה המרגלים שבא ל" סבעלאלו אומצו על ידי 

באפוס יציאת הסיפור שולב הצענו כי . מצרים לעקוף את ארץ כנען ממזרח ולעבור בעבר הירדן

  ). 2:א' דב(  את יוצאי מצרים מחורב אל קדש ברנעה על ידי הערת מסע שהובילי" סמצרים של

בדיקת מ). 1:א' דב( דברים פותח את חומשזהינו גם בפסוק ה ידו של מחבר התורה  מגעאת

נקודת המוצא של המסע . ואי מסע ברורות כי הם יוצרים למדנומוזכרים בפסוק האתרים ה

 המציינים יחדיו את שטחה של רמת 'מֹול סּוף בין פארן ובין תֹפל': מתוארת על ידי שלושה אתרים

  שממזרח למואב אלחצרותו ,פלתֹ/ילהפִ  שממזרח לָט  לבן דרךהן מזרח צפומשם יצא המסע. אדום

בני הוא מסלול זה המשכו של תוואי הראינו כי .  שנמצאת על גדתו הצפונית של נחל ארנוןדי זהב

 מסלולהתחילת . )20–16:כא' במ(ארנון ומגיע עד הפסגה נחל מתחיל מצפון לה י"סב שישראל

מובילים את כ ו"א ובס"המתוארים בס בכיוון הפוך למסלולים  מאדום מזרחה פונהי"סשחזרנו בש

, מאדום עד נחל ארנון,  לכן לא שיבץ מחבר התורה את הקטע הסותר, מקדש מערבהבני ישראל

חומש כפתיחה לכלולים בקטע זה הוא שתל אותם ים הוכדי לא לאבד את הנתונ, )כא' במ(במקומו 

   .   ) ב1:א' דב (דברים
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ספר (כ " סת ביןכ"ס בתוך פרדנו העקבות חוקרים קודמיםב. כ"סל נוקדשה הרביעי פרקה את

 התוספות שנוספו לאותו החיבור על ידי ,ק" אהלבין,  החיבור הכוהני הקדום,)תורת כוהנים

פזורות בחומשים שמות  להערות המסע ה)לג' במ(סעות  המסדרהשוואת . אסכולת הקדושה

 את ו והוא לקח ממנכ" סת עמד לפני מחברסעותמה סדרובמדבר הובילה אותנו למסקנה כי 

. כ" של סת שאליו הוצמדו סיפורי המדבר הסיפורי הפכו לשלדהערות אלו. הנתונים להערות המסע

 הוסיף את כ" סתסעות והסקנו מכך כיהמסע למדבר פארן יוצר נתק ברשימת המהצבענו על כך ש

בחינת פרטי סיפור  .התרים את מעשה בהכדי שיוכל לתלות   כחוליה בשרשרת המסעותמדבר פארן

 למדה אותנו )7-16:לב' במ(לבני ראובן מופיעים בנאום משה לבני גד ו והשוואתם לפרטים ההתרים

 ואת) 33:שם יג(ור של התרים  ארבעים ימי הסיאירוע אתל הם אלו שהוסיפו  ק" אהסופרי כי

  .)34:שם ( ארבעים שנה במדברשלהעונש 

באירוע זה הוציא משה  .)1-13:כ' במ (הוא אירוע מי מריבהשייך לקדש  כ"סהאירוע החשוב ש

 כי גם בו קיים הראינוניתוח האירוע ב. התקדש בעם בהענישו את משה ואהרון' מים מהסלע וה

  .ק" אהשל שאליו נוסף רובד כ" סתתיאור של

ראה ) א" סכמו(שגם הוא  כ"סת שייך ל)א1:כ' במ (תיאור ההגעה לקדשהצבענו על כך ש

  כי גםהסקנו זה מ.'חנה'פועל במקום ב' ישב'להשתמש בפועל בה יש שבקדש את התחנה היחידה 

 כפי במדבר ישראל בני מסע קצב הכרת .ראה בקדש מקום בו ישבו בני ישראל זמן רב כ"סת

 הגיעו כ"ס לפי כי חשבל אפשר זו בתעודה התחנות שאר הכרתו, כ"שבס המסע תבתחיל המתואר

 ושהו מצרים ליציאת הרביעית או השלישית בשנה הראשון בחודש צין שבמדבר לקדש ישראל בני

  .שנים ושבע כשלושים במקום

 שמספר  כי הסיפורמצאנו ,לשאר סיפורי המים כ"סתכשהשוונו את סיפור מי מריבה של 

 סיפר י"ס. )א17-18:כא' במ (הבארכלל גם את שירת ו י"סוסס על סיפור דומה שהיה במב כ"סת

 יתכן . לקדש המסורת הכוהנית קשרה את הסיפוראך, את סיפורו על באר שנמצאת מצפון לארנון

שחשיבותו גדולה מושך אליו ) או אדם או אירוע(אתר : פעלה כאן תופעת הטלסקופיה ולפיה כי

העברת סיפור מי . זה) או לאדם או לאירוע(לא היה להם כל קשר לאתר סיפורים שבמקורם 

  .מריבה אל קדש מורה על חשיבותו הרבה של המקום במסורת הכוהנית

ככל שרמת הקדושה עלתה כך עלתה גם רמת . ליכט הצביע על קדּושה כמסוכנת לבני אדם

ק ראתה את הקדּושה "ביע על כך שאהשורץ הצ ).3:י' וי ('ִּבקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש' 'וכפי שקבע ה, הסכנה

מצרוף דברי חוקרים אלו הסקנו שבמקומות קדושים היה צורך  .'כמעשה מתמשך ומתמיד של ה

לפי  .' והסכנה בהם הייתה גדולה במיוחד לאלה שהיו קרובים ביותר לה,תמידיתובהקפדה יתירה 

. לא ביצעוהו כלשונוו'  סטו סטיה קלה מצו המשה ואהרון ,ק לסיפור מי מריבה"תוספות אה

להקפיד '  חייבה את ה בקיום הצואי הקפדתם. כמשה ואהרון' מעולם לא היו בני אדם קרובים לה

. ָקֵדׁש -וניתן טעם חדש לשמו של המקום ,  במי מריבהמתקדש' ובכך נמצא ה, הם נענשו. עמם

יע על קֵדש ומצב', פירוש זה לאירוע מי מריבה הופך את המקום לאתר המובהק של התקדשות ה

פח יס אשר יחזקאל ןבחזו ביטוי מוצאת הכוהנית במסורת קדש של חשיבותה . ביותרכמקום קדֹוש

  .)28:מח, 19:מז' יח( השבט הדרומי , גדישראל בנחלת- לתחום ארץהאות

 על נחשפה 1938–1939 בחפירות. ההיסטורי לעיון הספרותי מהעיון עברנו החמישי פרקב

 טופוגרפית רשימה, שבסודן' מערב עמארה'ב' הב רעמסס של ונובארמ העמודים אולם קירות

  הטופונימים פרסום לפני עוד .אפריקהבו באסיה שמקומם מטופונימים המורכבת ארוכה
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 של טופוגרפית מרשימה הועתקה' הב רעמסס של מימיו הרשימה כי החופר הבהיר מעמארה

 הואו, מארהע מרשימת רצופים מיםטופוני ששה של שורה לפרסם הורשה גרדזלוף. 'הג אמנחותפ

  :שעיר עם זיהה הוא אותו S’rr  שערר הטופונים לאור בעיקר, לאדום כשייכים הגדירם

  Tз-Šs S’rr  ארץ השאסו שערר  .92

 Tз-Šs R/Lbn  לבן/רארץ השאסו   .93

 Tз-Šs Pyspys  ארץ השאסו פיספיס  .94

 Tз-Šs Smt  ארץ השאסו שמת  .95

 Tз-Šs Yhw  ארץ השאסו יהו  .96

 Tз-Šs <T>wrbr  ארץ השאסו תורביר  .97

 ברשימת והן 'הג אמנחותפ ברשימת הן שכן באדום הטופונימים ששת זיהוי את קיבל לא אסטור

שם מזוהה '  הצביע על איות דומה ברשימת תחותימס הגאסטור .S'rr - שערר נרשם 'הב רעמסס

מנקודה זו המשיך אסטור . וריהמערב ס-הטופונים באזור האדמיניסטרטיבי של אמורו במרכז

מהמגדל הדרומי שבפילון הקדמי '  לרשימת רעמסס הגארצות השאסווהשווה את רשימת ששת 

שארבעה מתוכם הוא זהה , פונימים טו13הרשימה שיצר אסטור כוללת . שבמדיַנת האבובמקדשו 

ת רעמסס ר שרשיממכאן הסיק אסטו. ציע זיהוי לבנוניהולעוד שבעה הוא ,  כערים בלבנוןבוודאות

 שש ארצות השאסו ברשימת אמנחותפ , ולכן גם מקבילתה,מתארת מסע מלחמה בלבנון' הג

  . מתארת אתרים בלבנון,'רעמסס הב/'הג

 אחיד קו מסעבלבנון אינם יוצרים זיהה  שאסטור 'רשימת רעמסס הגב אתריםההוכחנו כי 

אחרים במישור החוף ומעטים , חלקם בעמק הליטני,  מפוזרים באזורים שוניםהאתרים. ורצוף

 הולא ניתן לראות הרשימה מדלגת מאזור אחד למשנהו ללא סדר הגיוניהראינו כי . בהר הלבנון

'  ואמנם חוקרים שונים כבר עמדו על כך כי אותה רשימה של רעמסס הג. מסע מלחמהתכמייצג

ת מסע ה כרשימ לראותלכן לא ניתן.  של קודמיו שונותהועתקה כנראה מרשימות טופוגרפיות

  .  של ארצות השאסוןללמוד ממנה על מקומ בלבנון

 חי, מורכב מיחידות אתניות שונותהכלכלי - כגורם חברתי הוגדרוהשאסוהצבענו על כך ש

חבירו אך /גורם זה דומה לעפירו.  בשוליים של ישובי הקבע ומתפרנס מקשריו עמם,בספר המדבר

ככל שנעריב .  לבנוןמזרח ב השאסואזור התיישבותלחפש את היה סביר לכן  .אינו חלק מגוף זה

 , אך יפחת הסיכוי למצוא אזור הנשלט על ידי השאסו,נוכל אולי למצוא יישובי שאסו בודדים

 ואמנם גם אסטור לא הצליח לזהות אזור . קטן יותר'ארצות שאסו'והסיכוי למצוא אזור רצוף של 

  .בלבנון' ארצות השאסו'הכרח לזהות את  אין  הסקנו כי לאור כל זאת.כזה

 45טופונים שביעית שמסתתרת ב' ארץ שאסו 'ארצות השאסו יש להוסיףשש ת רשימל

קיטשן כמייצג את ראה  Snhs-pwn -את שם המקום . 'רעמסס הב/'ת אמנחותפ הגברשימ

 את וססבי אחרים חוקרים. ')Pawan (פאוואן השאסו ארץ 'שמשמעם ,Tз-Šs Pwn םההירוגליפי

אפשר ' שערר '- 92 טופונים את ; את הטופונים עם פונון שבערבהריאה זו וזיהו של קנכונותה

עם הר  92 את טופונים זהותל  יש בהתאם לכך.ש לצרכים פונטים"שבו הוכפל הרי' שעיר' כקרואל

ם אּביאד 'רוג לזהות בהצענו' לבן/ר' – 93 טופונים את ; אדוםיער שעיר שבמערב רמתשעיר או 
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 בעבר זיהוי הצעות הוצעו שמעת/שמה/שמת – 95 לטופונים ;לטפילה יתרחמז, ) בערביתלבן(=

מצאצאי הקינים ' שמעתים'עם משפחת ה הטופונים את קושר ביהודה הזיהוי. וביהודה הירדן

 היא מימי אמנחותפ 'השאסו שמעתארץ 'שהעדות על  אלא ).45:א ב"דבהי(אשר חברו לבני כלב 

יש סברנו כי  לכן ).16:א' שו( חברו ליהודה , של השמעתים אבותיהם,ניםיזמן רב לפני שהק', הג

 לראות רדפורדהציע ' תורביר/ובר' – 97 טופונים את ; ביהודההשאסו שמעתלדחות את זיהוי ארץ 

צמוד כאזור ה' ארץ השאסו יבר' זיהה את  לפיכך הוא.נחל מעבר שמשמעו) Ybr(' יבר 'של כוריאנט

לבין ' יבר' בין את הקשר הראינו בהקשר זה. חסא שמצפון לטפילהאללמעבר ואדי 

והוא אינו בהכרח מעבר נחל ' מעבר'. )6–5:יב, 28:ג'  שו;23:לב' בר(המקראי ' מעברות/מעבר'

. )4: יד;23:א יג"שמ(טווח קצר ב  גדולמתייחס לכל קטע דרך שצריך להתגבר על הפרש גבהים

' ותלמע' הדאח כ'יבר'הות את  לזהצענו 92-93מסתמן בטופונימים ע הבהתאם למסלול המס

  . בין רמת אדום והערבהיםהמקשר

 את גם לזהות יש לפיכך ,באדום זיהויים להציע ניתן השאסו ארצות שבע מתוך לחמש

 זיכרון גדולה בסמוך לפטרה נמצאה חרפושית .באדום' ארץ השאסו יהו' ובהם יםאחרה האתרים

ד שפרסם את החרפושית הציע לקשור אותה וואר. )נ"לפסה 1382(' מהשנה העשירית לאמנחותפ הג

 בואדיש הסקנו מזה . הירדן כפי שעולה מרשימת ארצות השאסובעבר' עם שלטון אמנחותפ הג

 עליון תאריך איה נ"לפסה 1382 שנת לפיכך .החרפושית נשלחה שאליו מצרי שליט ישב אמוס

 ישיבת בני ישראל על ת המסורת המקראית מצטלבקדש/בואדי מוסא .השאסו ארצות נגד למסע

 המקום הוא אחת מארצות השאסו  המעידים כי עם נתונים מצריים)פרק שלישי(' ועל עבודת ה

שברשימת ' ארץ השאסו יהו' את ואדי מוסא לראות בהצענולפיכך . 'שנכבשו על ידי אמנחותפ הג

  .'רעמסס הב/'אמנחותפ הג

 את העורר' רעמסס הב/'ברשימה הטופוגרפית של אמנחותפ הג' יהוארץ השאסו 'הזכרת 

וכיצד הגיעה אמונתם , נ"לפסה'  בדרום עבר הירדן במחצית המאה הידיהוהשאלה מי היו עובדי 

מציעה לראות ריה הואת התיאו ,קינית-התיאוריה המדייניתבחנו ופסלנו את . אל בני ישראל

תנו קיים לדע. 'שהשתלבה בעם ישראל והנחילה לו את אמונת ה, קבוצה חיצונית' יהושאסו 'ב

   .יהודה – מועמד טבעי מבין שבטי ישראל' יהושאסו 'ל

 של שחזור הצענו השלישי בפרק .י"ס את שיצרה הספרותית המסורת יצאה יהודה משבט

 ראש למרגלות אשר בגיא ומסתיים אדום ברמת מתחיל זה מסלול. י"בס ישראל בני מסע מסלול

 אין אך, במדבר מצרים ליוצאי שאירע על םוסיפורי מצרים יציאת על סיפורים י"בס יש. הפסגה

י טמונים נתונים " בסיפורי הראשית של ס;קדש ועד ממצרים מסע של ורצוף שיטתי תיאור י"בס

 מבני אלמנטים שבמקורם היו  בשבט יהודה נטמעו;גיאוגרפיים המורים כי מקורם באזור קדש

 מכיר י"ס ;'מקום מושבו של הי מצאנו את המקור העיקרי שלמדנו ממנו כי בקדש היה "בס ;עשו

 היחיד מבין  שבט יהודה הוא;ָלאל אחר כינוי או שם כל' לה קדם לא זה ובספר דנא מקדמת' ה את

 את הישיבה השזר המסורת היהודאית .'יהו' הנושא בשמו את המרכיב התיאופורי שראלשבטי י

של ' ָשאסּו יהו'ה כלזהות שבט ז לכן נראה לנו כי יש. מראשית הימים' בקדש עם האמונה בה

  .לקבל כעובדה היסטורית את ישיבת שבט יהודה בקדשהמקורות המצרים ו

. ועמה ארצות ָשאסּו נוספות' ארץ הָשאסּו יהו'המקורות המצריים ממקמים ברמת אדום את 

לפי הצעתנו להבנת הפסוק הראשון בחומש דברים כפותח את מסלול מסע בני ישראל בעבר הירדן 

מאחר . לפני יציאתם למסע) ב1:א' דב(י בני ישראל ישבו ברמת אדום "ר כי לפי סמסתב, י"לפי ס
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שזיהינו את שבט יהודה עם הָשאסּו יהו הרי ששבט זה לא כיסה את כל שטחה של רמת אדום 

קבוצת ההתייחסות . מתואר בראש חומש דברים ישבו שבטים נוספיםכי בשטח הוחייבים להניח 

לפי השערה זאת ניתן . קבוצת בני לאה, כנראה, יתהי עם ישראל השל שבט יהודה לפני התגבשות

טבעי . מימי קדם' לראות את קדש כמקום גיבושה של קבוצה זו שישבה ברמת אדום ועבדה את ה

שם היה  שכן , התקבצה קבוצת השבטים למשפט) א7:יד' בר(' עין משפט ִהוא קדש'לשער כי ב

הפסגות שממערב לואדי , הו ברבבות קדששאת מקום מושבו הם זי' המקדש המרכזי לה

  . קדש/מוסא

בדקנו את הנתונים . 'ותתעודה השערת 'של תקפותה בהוכחת נדבך הוסיף מחקרנו

פרקים אלו מתארים את מסע בני ישראל . כא בחומש במדבר–פרקים כהגיאוגרפים המרוכזים ב

אך די באתרים אלו כדי , רק מעטים מהאתרים המוזכרים בפרקים אלו ניתנים לזיהוי. בעבר הירדן

 השערתרק .  אין כל הגיון גיאוגרפי, בתורה הקנוניתלהראות שלכתוב כפי שהוא מונח לפנינו

 מסלולי שלושה שזורים אלו שבפרקים הוכחנו. והיגיון סדר אלו בפרקים להשליט כולהי התעודות

 אחד ללכ. כ"וס א"ס, י"ס התורה מקורותמ שלושה של המסע תפיסת את המייצגים מסע

 ֵמֵעֶבר', זרד נחל, מואב מדבר, קדש: התחנות ובו' סיחון מסע': משלו מסעות רשימת מהמקורות

, פונון, צלמונה, ההר הור, קדש: התחנות נמנות שבו המסלול שייך כ"סל. א"סל שייך, ויהץ 'ארנון

 שבו המסלול - י"סול. מואב וערבות העברים הרי, דיבלתימה עלמון, גד דיבון, העברים עיי, אובות

  . הפסגה וראש מואב בשדה אשר הגיא ,במות, נחליאל, מתנה, )מדבר(, באר: נמנים

 לנו האפשר התחנות ברשימת מזה זה השונים הירדן בעבר מסע מסלולי שלושה הגדרת

  :חבריו ובין בינו בדילהומ מסלול כל המייחדת בלשון להתמקד

  ).20–18:כא' במ (ג ב-ומ, ב א-מ – פעלים וללא קצרה בלשון המסע את מתאר י"ס -

 ).13–12:כא' במ (ב-ב ויחנו נסעו משם, א-ב ויחנו נסעו משם – בנוסחה משתמש א"ס -

 ;11:כא' במ (ג-ב ויחנו ב-מ ויסעו, ב-ב ויחנו א-מ ויסעו – בנוסחה המסע את מתאר כ"ס -

, 1:טז, 23:טו, 22:יד' שמ(' בא 'בפועל' חנה 'הפועל את זה מקור מחליף לפעמים). 48–5:לג

  ).9:לג, 22:כ' במ ;2:יט

 למידע המצטרפים פרטים של קצר מדיווח התפתחות על מראה מקור כל המייחדת הלשון

 מוכרת התיאור בלשון דומה התפתחות כי מצאנו. שלם פועלי למשפט, משפט בונים אינם אך שלם

  . אשוריים מסע מתיאורי גם

 במישור אחיד נראהה, אחד מסע לקו השונים המסלולים שלושת את לחבר הצליח התורה מחבר

   .פיגיאוגר הגיון בו אין אך, הספרותי

 ישנם כי הוכחנו ,באדום שמקורם י"ס וסיפורי ברנע שבקדש המרגלים אירועי בבדיקת

-19:א' דב (המרגלים אירוע: י"ס לש היסטוריים בסיפורים ד"ס של תלותו בהם ניכרתש סיפורים

 נתונים על שענותנ) 20, 11–10:ב' דב (הקדם עמי מתורשי) 23:כט' דב (הכיכר ערי רשימת ;)40

) 5:ב' דב (עשו של כירושתו שעיר הר הגדרת ;)יד' בר (המלכים מלחמת בסיפור רק נמצאיםה

 נתוניםה כל של בדיקה מחייבים אלו נתונים .)ב39:כז' רב( לעשו יצחק שנתן הנחלה על מתבססת

  .י"ס ועל א"ס על ד"ס של שענותויה של מחודשת הערכהו מקורם הגדרת ,ד"סשב ההיסטוריים

 במחקר. שבתורה והכפילויות הסתירות את להסביר סיוןיבנ לעולם באה' התעודות השערת'

 והסתירות הכפילויות את להסתיר התורה מחבר ניסה בהם מקומות על להצביע ניתן כי מצאנו זה

  .אחר במקום ושתילתם הסותרים הפרטים הזזת ידי על או תיאום יצירת לשם סדר שינוי ידי על
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הדיון בהטלת שליחות . שינוי סדר לשם יצירת תיאום מצאנו בהטלת שליחות הגאולה על משה

: ברצף כזה י" ס אתלשחזר  הוביל אותנו להציע,י"א וס" סהגאולה על משה וחלוקתו למקורותיו

קח משה את אשתו ואת בניו וי, ')19:דשם (ההודעה למשה על מות פרעה , )א23:ב' שמ(מות פרעה 

אל משה ' ויאמר ה': ההתגלות בסנה וסיומה, )20:שם(' וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים

  .) ואילך21:שם(' ]...[פתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המֹ

 את שתיארו םסיפורי שני ,השאר בין, ובהן מגילות שתי היו התורה מחבר של שולחנו על

 ההתגלות הייתה א"סב. למדין ממערב ההתגלות הייתה בשניהם .משה על הגאולה שליחות הטלת

 אפשר אי. למצרים ממדין משה של בדרכו ארעה היא י"סב ואילו, במדיין משה של שהותו בזמן

 השונ לכן). י"ס (ממדין משה של יציאתו רקע על, )א"ס (יתרו צאן רועה, משה סיפור את לספר היה

 את עזב שמשה לאחר היה המקורי בהקשרו שזמנו, )י"ס (הסנה סיפור. י"ס של הכרונולוגי המהלך

 משה של שהותו בזמן שאירע, א"סשב ההתגלות סיפור בתוך ונשזר הוקדם, מצרימה בדרכו חותנו

  . במדין

 משה ליציאת ולהצמידו) 1א23:ב' שמ (פרעה מות ציון את גם להעביר היה יכול התורה מחבר

 הותיר הוא אך .למשה וההודעה פרעה מות שבין המקורי רצףה על לשמור ובכך) 19:ד שם (ממדין

 ,במכוון או במקרה, בכך. משה על השליחות הטלת לפני, י"סב המקורי במקומו פרעה מות ציון את

  .א"ס בתוך שולב בטרם שהיה כפי י"ס של הסיפור את לשחזר לנו המאפשר עוגן נוצר

 כ"ס לפי. אהרון מות מתיאור במחקר מוכרת אחר במקום ושתילתם תריםהסו הפרטים הזזת

 את הותיר התורה מחבר. במוסרה - א"ס לפי ואילו, )23-29:כ' במ (ההר בהור אירע האירוע

 שהיו, א"ס פסוקי את ואילו, כ"ס של ברצף והמקורי הנכון במקומו, שהוא כמות כ"סב הטקסט

' דב (ד"סב אותם ושתל ממקומם ניתק) 5-9:כא שם (ושתהנח נחש אירוע לפני  להופיע אמורים

  ).20:ט' דב (אהרון חטא להזכרת בסמוך) 7–6:י

 חומש בראש גם איתרנו אחר במקום ושתילתם הסותרים הפרטים הזזת של דומה תופעה

. י"ס של מצרים יוצאי מסלול אורימת חלק במקורם היו החומש שבראש פסוקיםה שני .דברים

 שילוב תוך מחברה שיצר התורה לנוסח התאימו שלא נתונים היו הפסוקים משני אחד בכל

 חומש בראש אותם ושתל ד"סל כפתיחה מחדש אותם ניסח, י"ס נתוני את לקח מחברוה, התעודות

  .דברים

 לפני. לקדש ההגעה בתיאור לזהות הצלחנו המקורות מכל הפרטים כל לשמירת אחר פיתרון

-ויבֹאּו בני ':כ"ס האחד. לקדש מצרים יוצאי הגעת את יינושצ מקורות שני היו התורה מחבר

וילך ישראל  ':א"סוהאחר , )א1:כ' במ(' ישראל ָּכל העדה מדבר ִצן בחֹדש הראשֹון וישב העם בָקֵדׁש

  )ב1:כ' במ+ ב16:יא' שו(' במדבר עד ים סּוף ויבֹא ָקֵדָׁשה ותמת שם מרים ותקבר שם

 וציטט כ"ס בענייני המשיך הוא) יט' במ (כ"בס עסק ההתור מחבר לקדש ההגעה לפניש כיוון

 על המידע את צירף המחבר כ"ס של המסע לתיאור). א1:כ' במ (כ"ס של בניסוחו לקדש המסע את

 ניתן שלא נוסף נתון היה א"ס של לקדש ההגעה בפסוק אך. א"בס שמצא כפי בקדש מרים מות

 את להשלים כדי). ב16:יא' שו(' סוף ים דע 'המסע הוא זה נתון. כ"מס שנלקח פסוקב לשלבו היה

 לכם פנו ואתם': ד"בס שמצא דומה נתון את העורך לקח, כ"בס ולא א"בס שהיה, החסר הנתון

 המקובל לזה התחביר את להתאים כדי קל שינוי וב ערך ,)40:א' דב(' סוף ים דרך המדברה וסעו

 לכם וסעו פנו מחר': י"ס של המרגלים שבסיפור' ה בנאום המחודש הפסוק את ושילב, בימיו

  ). ב25:יד' במ ('סוף ים דרְך  המדבר
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 שרחש הכבוד ועל הרבה רגישותו על מלמד שנדחו בפסוקים התורה מחבר של טיפולו

 כל את אלינו העביר וכך הדחויים הנתונים את גם בתורה לשבץ דאג מחברה. שלפניו למקורות

 כי מורה ד"סב מהם חלק ושתילת קוריהמ ממקומם הפסוקים העברת .המקורות מכל הנתונים

 גם מונח היה לצידן. יחדיו שזר אותן כ"סו א,ס, י"ס: תעודות שלוש מונחות היו התורה מחבר לפני

יש בכך הוכחה . שאליו העביר המחבר נתונים שסתרו מהותית את המקורות השזורים יחדיו ד"ס

ת זו לזו אלא התקיימו כמגילות ד עדיין לא צורפו התעודות האחרו"נוספת לכך שבזמן כתיבת ס

  .נפרדות

 ללא לראשון כתמורה מופיע השני הטופונים שבו טופונימים בצמד במחקרנו נתקלנו פעמיים

 חורבה האלֹהים הר 'בצמד כי הראתה הצמדים בדיקת. האתרים זהות על המצביעה קישור מילת

 שייך) 26:יג' במ (קדשה ארןפ מדבר 'בצמד. י"סל והשני א"סל הראשון הטופונים שייך) 1:ג' שמ(

 על. מחברה של היתרה הקפדתו על מלמדים אלו צמדים גם. י"סל והשני כ"סל הראשון הטופונים

 הייתה שלא קישור מילת הוסיף לא הוא אחד מקום על מצביעים טופונימים שני כי סבור שהיה אף

  .התעודות בין רהמקש החוט את ולפרום בו להיכנס פתח לנו הותיר הוא כך. המקורי בטקסט

 לשורה זיהויים והצענו הכתובים את מחדש ניתחנו כך אגב אך, בקדש דן המחקר של עיקרו

ים סּוף שבעבר הירדן , רקם ורקם גיאה, מדבר צין ומדבר פארן, אדום והר שעיר: טופונימים של

ן שבראש ופאר) 6:יד' בר(איל פארן שבמסע המלכים , )26:א ט"מלהשבעים ל(וים סֹוף ) ב1:א' דב(

י  חצרות וד,רֹאי לחי באר, זרד נחל, סיני והר האלהים, חורב', ת ָקֵדשֹרבב, ')1:א' דב(חומש דברים 

  ).ב1:א' דב (זהב

 זיהינו. 'ה ובאמונת ישראל תולדות בראשית קדש של וחשיבותה מרכזיותה על עמד זה מחקר

 ידוע שהיה קדש/מוסא יואד אזור. הירדן עבר בדרום פטרה שליד מוסא ואדי בעיירה קדש את

 בראשי. לאה בני שאר אולי ועמו יהודה שבט של מושבו מקום היה', יהו השאסו ארץ'כ למצרים

 שבמקום והמעין' ה של משכנו מקום את ראו םה) 2:לג' דב(' קדש רבבות 'הם קדש שמעל ההרים

 הנחילו שאותה' יהו'ב האמונה התגבשה שם .למשפט התכנסות מקום היה) 7:יד' בר(' משפט עין '–

  . ישראל שבטי לשאר יותר מאוחר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  נספחים
  

 שעיר-הר, שעיר  1

  אדום  2

  'מסע סיחון' טבלה משווה לתיאורי  3

  המשוחזר א"ס לעומת כא-כ בבמדבר א"ס  4

  כא- חלוקת המקורות בבמדבר כ 5

  מקורותיוחלוקת בראשית י ל, לוח העמים  6

  ומספרם של יוצאי מצרים' ל בית פעורגיא מו'  ה7

   סיני 8

  טופונים+  ההופעות של הצירוף ְּבֵעֶבר  9

  קדש ברנע קדש ו10

  תיומקורויד ל-חלוקת במדבר יג 11

  י" סיפור המרגלים לפי ס 12

   חֵֹרב 13

  תיומקורוחלוקת במדבר לב ל 14

  )6-15:לב' במ (י בנאום משה"נתוני ס 15

  

225  

227  

231  

232  

233  

235  

236  

243  

245  

249  

250  

254  

257  

258  

260  

  
  

  מקרא

את   כדי לסמןהמספרייםהשתמשנו בסמל בשחזור המקורות המרכיבים את התורה  - �

  . המקום בו עבר מחבר התורה ממקור אחד למשנהו

 אך לפי שחזורנו היה , שאינו מופיע בתורה הקנוניתטקסט יםמנמססוגריים מרובעים  - [ ] 

  .מחבר התורהיק ממנה העתבתעודה ש
  .סוגריים מרובעים שבתוכם נקודות מסמנים דילוג לצרכי קיצור –[...] 



 



  נספחים

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

225 

  שעיר הר, שעיר :1 נספח

  )6:יד' בר: (ַהִּמְדָּבר  ַעד ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעלֵׂשִעירָרם ַהחִֹרי ְּבַהרֲ  ְוֶאת. 1

  )25:כה' בר: ( ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשוֵׂשָערַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת . 2

  )4: לב' בר: ( ְׂשֵדה ֱאדֹוםֵׂשִעירֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה  ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל. 3

 ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶׁשר ָנא ֲאדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַיֲעָבר. 4

  )14:לג' בר(: ֵׂשִעיָרה ֲאדִני  ָאבא ֶאל

  )16:לג' בר: (ֵׂשִעיָרהַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו . 5

  )8:לו' בר: ( ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹוםֵׂשִעירַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר . 6

  )9:לו' בר: (ֵׂשִעירְוֵאֶּלה ּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום ְּבַהר . 7

  :ַהחִֹרי יְׁשֵבי ָהָאֶרץ לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנהֵׂשִעיר  ֵאֶּלה ְבֵני. 8

  )20-21:לו' בר: ( ְּבֶאֶרץ ֱאדֹוםֵׂשִעירֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְּבֵני ְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשן ֵא . 9

 )30:לו' בר: (ֵׂשִעירַאּלּוף ִּדׁשן ַאּלּוף ֵאֶצר ַאּלּוף ִּדיָׁשן ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶאֶרץ . 10

 )18:כד' במ: (ְׂשָרֵאל עֶׂשה ָחִיל אְיָביו ְויִ ֵׂשִעירְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה . 11

  )2:א' דב: ( ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ ֵׂשִעיר-ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרְך ַהר. 12

ֶאְתֶכם ַוַּיְּכתּו ' ַוֵּיֵצא ָהֱאמִרי ַהּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהדב. 13

  )44:א' דב(: ַעד ָחְרָמה ִעירְֵּׂש ב

  )1:ב' דב: ( ָיִמים ַרִּביםֵׂשִעיר ַהר ֵאָלי ַוָּנָסב ֶאת' סּוף ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ַוֵּנֶפן ַוִּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים. 14

יְראּו ִמֶּכם ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ְויִ ְּבֵׂשִעירֵעָׂשו ַהּיְׁשִבים  ָהָעם ַצו ֵלאמר ַאֶּתם עְבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ְוֶאת. 15

ַהר  ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ָרֶגל ִּכי ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי לֹא ַאל. 16:ְמאד

  )4-5:ב' דב: (ֵׂשִעיר

ֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְצין ָּגֶבר ַוֵּנֶפן ַוַּנֲעבר ֶּדֶרְך  ִמֶּדֶרְך הָ ְּבֵׂשִעירֵעָׂשו ַהּיְׁשִבים  ַוַּנֲעבר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני. 17

  )8:ב' דב: (ִמְדַּבר מֹוָאב

 ָיְׁשבּו ַהחִֹרים ְלָפִנים ּוְבֵני ֵעָׂשו ִייָרׁשּום ַוַּיְׁשִמידּום ִמְּפֵניֶהם ַוֵּיְׁשבּו ַּתְחָּתם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְבֵׂשִעיר. 18

  )12:ב' דב: (ָלֶהם' ָנַתן ה ֲאֶׁשרִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו 

ַהחִֹרי ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרֻׁשם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַעד   ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֶאתְּבֵׂשִעירַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְׁשִבים . 19

  )22:ב' דב: (ַהּיֹום ַהֶּזה

 ַהַּיְרֵּדן ֶאל ֶאֱעבר ֶאת  ְוַהּמֹוָאִבים ַהּיְׁשִבים ְּבָער ַעד ֲאֶׁשרִעירְּבֵׂש ִלי ְּבֵני ֵעָׂשו ַהּיְׁשִבים  ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו. 20

  )29:ב' דב: (ֱאלֵֹהינּו נֵתן ָלנּו'  ה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

) ֵאְׁשָּדת( ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרֲבבת קֶדׁש ִמיִמינֹו ִמֵּׂשִעירִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ' ַוּיאַמר ה. 21

  )2:לג' דב: (ָלמֹו] ׁש ָּדתֵא [

ַמְלֵכיֶהם ָלַכד  ֶחְרמֹון ְוֵאת ָּכל ַּבַעל ָּגד ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ַּתַחת ַהר  ְוַעדֵׂשִעירָהָהר ֶהָחָלק ָהעֶלה  ִמן. 22

  )17:יא' יה: (ַוַּיֵּכם ַוְיִמיֵתם

 ֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ִמַּבַעל ָּגד ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ְוַעדְוֵאֶּלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהֹוֻׁשַע ּוְבֵני ִיְׂשרָ . 23

  )7:יב' יה: ( ַוִּיְּתָנּה ְיהֹוֻׁשַע ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיֻרָּׁשה ְּכַמְחְלקָתםֵׂשִעיָרהָהָהר ֶהָחָלק ָהעֶלה 

 ְיָעִרים ִמָּצפֹוָנה ִהיא ְכָסלֹון ְוָיַרד ֵּבית ֶּכֶתף ַהר  ְוָעַבר ֶאלֵׂשִעירַהר -ְוָנַסב ַהְּגבּול ִמַּבֲעָלה ָיָּמה ֶאל. 24

  )10:טו' יה: (ֶׁשֶמׁש ְוָעַבר ִּתְמָנה
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:  ָלֶרֶׁשת אֹותֹו ְוַיֲעקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִיםֵׂשִעירַהר  ֵעָׂשו ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַיֲעקב ְוֶאת ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת. 25

  )4:כד' יה(

  )26:ג' שו: (ַהְּׂשִעיָרָתהַהְּפִסיִלים ַוִּיָּמֵלט   ִנְמַלט ַעד ִהְתַמְהְמָהם ְוהּוא ָעַבר ֶאתְוֵאהּוד. 26

' שו: (ָעִבים ָנְטפּו ָמִים ָׁשַמִים ָנָטפּו ַּגם  ְּבַצְעְּדָך ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגםִמֵּׂשִעירְּבֵצאְתָך ' ה. 27

 )4:ה

  )11:כא' יש: (ִּמֵּליל ִּמַּלְיָלה ׁשֵמר ַמה ׁשֵמר ַמהִמֵּׂשִעיר ֵרא ַמָּׂשא ּדּוָמה ֵאַלי ק. 28

 )8:כה' יח: (ַהּגֹוִים ֵּבית ְיהּוָדה  ִהֵּנה ְּכָכל ְוֵׂשִעירּכה ָאַמר ֲאדָני ֱיהִוה ַיַען ֲאמר מֹוָאב. 29

  : ְוִהָּנֵבא ָעָליוֵׂשִעירַהר  ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ַעל ֶּבן. 30

:  ְוָנִטיִתי ָיִדי ָעֶליָך ּוְנַתִּתיָך ְׁשָמָמה ּוְמַׁשָּמהֵׂשִעיר  ּלֹו ּכה ָאַמר ֲאדָני ֱיהִוה ִהְנִני ֵאֶליָך ַהרְוָאַמְרָּת . 31

  )2-3:לה' יח(

  )7:לה' יח: ( ְלִׁשֲמָמה ּוְׁשָמָמה ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמּנּו עֵבר ָוָׁשבֵׂשִעירַהר  ְוָנַתִּתי ֶאת. 32

ֱאדֹום   ְוָכלֵׂשִעיר ָּלְך ְׁשָמָמה ִתְהֶיה ַהר ָׁשֵמָמה ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ֲחַלת ֵּביתְּכִׂשְמָחְתָך ְלנַ . 33

 )15:לה' יח: (' ֲאִני ה ֻּכָּלּה ְוָיְדעּו ִּכי

 )38:א א"דה: ( לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה ְוִדיׁשן ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשןֵׂשִעירּוְבֵני . 34

 ֲאָנִׁשים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְפַלְטָיה ּוְנַעְרָיה ּוְרָפָיה ְוֻעִּזיֵאל ְּבֵני ִיְׁשִעי ֵׂשִעירְּבֵני ִׁשְמעֹון ָהְלכּו ְלַהר  ֶהם ִמןּוֵמ . 35

  )42:א ד"דה: (ְּבראָׁשם

ם ְּבבָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָנַתָּתה ְלִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא ָבהֶ   ֲאֶׁשר לֹאֵׂשִעיר ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר ְוַעָּתה ִהֵּנה ְבֵני. 36

  )10:ב כ"דה: (ִּכי ָסרּו ֵמֲעֵליֶהם ְולֹא ִהְׁשִמידּום

  : ַהָּבִאים ִליהּוָדה ַוִּיָּנֵגפּוֵׂשִעיר ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ְמָאְרִבים ַעל' ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה ָנַתן ה. 37

  ָעְזרּו ִאיׁשֵׂשִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהְׁשִמיד ּוְכַכּלֹוָתם ְּביֹוְׁשֵבי ֵׂשִעיר יְׁשֵבי ַהר ָאב ַעלַוַּיַעְמדּו ְּבֵני ַעּמֹון ּומֹו. 38

  )22-23:ב כ"דה: (ְּבֵרֵעהּו ְלַמְׁשִחית

  )11:ב כה"דה: (ָלִפיםֲעֶׂשֶרת אֲ ֵׂשִעיר  ְּבֵני ַעּמֹו ַוֵּיֶלְך ֵּגיא ַהֶּמַלח ַוַּיְך ֶאת ַוֲאַמְצָיהּו ִהְתַחַּזק ַוִּיְנַהג ֶאת. 39
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  אדום :2 נספח

  

:  ֱאדֹוםְׁשמֹו  ֵּכן ָקָרא  ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִכי ַעלָהָאדם ָהָאדם ַיֲעקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ַוּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל. 1

  )30:כה' בר(

  )4:לב' בר:  (ֱאדֹום ְׂשֵדה ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל. 2

  )1:לו' בר: (ֱאדֹוםְוֵאֶּלה ּתְלדֹות ֵעָׂשו הּוא . 3

  )8:לו' בר: ( ֱאדֹוםַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא. 4

  )9:לו' בר: ( ְּבַהר ֵׂשִעירֱאדֹוםְוֵאֶּלה ּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי . 5

  )16:לו' בר: ( ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֱאדֹוםֲעָמֵלק ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז ְּבֶאֶרץקַרח ַאּלּוף ַּגְעָּתם ַאּלּוף  ַאּלּוף. 6

ֵעָׂשו ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף ַׁשָּמה ַאּלּוף ִמָּזה ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְרעּוֵאל ְּבֶאֶרץ -ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל ֶּבן. 7

  )17:לו' בר: (ָׂשוֵאֶּלה ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת עֵ ֱאדֹום 

  )19:לו' בר: (ֱאדֹוםֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם הּוא -ֵאֶּלה ְבֵני. 8

  )21:לו' בר: ( ֱאדֹוםְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשן ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְּבֵני ֵׂשִעיר ְּבֶאֶרץ. 9

  )31:לו' בר: (ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְך ִלְפֵני ְמלָ ֱאדֹום ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ . 10

  )32:לו' בר: (ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה- ֶּבַלע ֶּבןֶּבֱאדֹוםַוִּיְמלְֹך . 11

' בר: (ֱאדֹום ְלמְׁשבָתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם הּוא ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹוםַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי . 12

  )43:לו

  )15:טו' שמ: ( ֵאיֵלי מֹוָאב יאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנמגּו ּכל יְׁשֵבי ְכָנַעןֱאדֹוםָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי . 13

ַהְּתָלָאה   ּכה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכלֱאדֹוםֶמֶלְך  ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל. 14

  )14:כ' מב: (ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו

  )18:כ' במ: (ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתךָ   לֹא ַתֲעבר ִּבי ֶּפןֱאדֹוםַוּיאֶמר ֵאָליו . 15

  )20:כ' במ: ( ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקהֱאדֹוםַוּיאֶמר לֹא ַתֲעבר ַוֵּיֵצא . 16

  )21:כ' במ: (ְׂשָרֵאל ֵמָעָליוִיְׂשָרֵאל ֲעבר ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט יִ   ְנתֹן ֶאתֱאדֹוםַוְיָמֵאן . 17

  )23:כ' במ: ( ֵלאמרֱאדֹום ְּגבּול ֶאֶרץ ַאֲהרן ְּבהר ָהָהר ַעל מֶׁשה ְוֶאל ֶאל' ַוּיאֶמר ה. 18

  )4:כא' במ: (ָהָעם ַּבָּדֶרְך   ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁשֱאדֹוםֶאֶרץ  סּוף ִלְסּבב ֶאת ַוִּיְסעּו ֵמהר ָהָהר ֶּדֶרְך ַים. 19

  )18:כד' במ: ( ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל עֶׂשה ָחִילםֱאדֹוְוָהָיה . 20

  )37:לג' במ: (ֱאדֹוםַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוַּיֲחנּו ְּבהר ָהָהר ִּבְקֵצה ֶאֶרץ . 21

' במ: (ַהֶּמַלח ֵקְדָמה  ִמְקֵצה ָים ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול ֶנֶגבֱאדֹוםְיֵדי  ִצן ַעל ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת. 22

  )3:לד

  )8:כג' דב: (ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי  ִּכי ָאִחיָך הּוא לֹאֲאדִמיְתַתֵעב  לֹא. 23

  )1:טו' יה: (יָמןִצן ֶנְגָּבה ִמְקֵצה ֵת   ִמְדַּברֱאדֹוםְּגבּול  ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמֵּטה ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפחָֹתם ֶאל. 24

  )21:טו' יה: ( ַּבֶּנְגָּבה ַקְבְצֵאל ָוֵעֶדר ְוָיגּורֱאדֹוםְּגבּול  ְיהּוָדה ֶאל ַוִּיְהיּו ֶהָעִרים ִמְקֵצה ְלַמֵּטה ְבֵני. 25

' שו: (פּו ָמִיםָעִבים ָנְט  ָׁשַמִים ָנָטפּו ַּגם ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגםֱאדֹום ְּבֵצאְתָך ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּדָך ִמְּׂשֵדה ' ה. 26

  )4:ה

 ְוַגם ֶאלֱאדֹום ָּנא ְבַאְרֶצָך ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶלְך   ֵלאמר ֶאְעְּבָרהֱאדֹום  ֶמֶלְך  ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל. 27

  )17:יא' שו: (ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָקֵדׁש
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ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב ַוַּיֲחנּון ְּבֵעֶבר  ֶאֶרץ מֹוָאב ַוָּיבא ִמִּמְזַרח  ְוֶאתֱאדֹוםֶאֶרץ  ָסב ֶאתַוֵּיֶלְך ַּבִּמְדָּבר ַוּיָ . 28

  )18:יא' שו: (ַאְרנֹון ְולֹא ָבאּו ִּבְגבּול מֹוָאב ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב

 ּוְבַמְלֵכי  ּוֶבֱאדֹוםַעּמֹון אְיָביו ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני לִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם ָסִביב ְּבכָ  ְוָׁשאּול ָלַכד ַהְּמלּוָכה ַעל. 29

  )47:א יד"שמ: (ִיְפֶנה ַיְרִׁשיעַ  צֹוָבה ּוַבְּפִלְׁשִּתים ּוְבכל ֲאֶׁשר

כל ָּדִוד ְּב  ֶאת'  ֲעָבִדים ְלָדִוד ַוּיֹוַׁשע הֱאדֹום  ָׂשם ְנִצִבים ַוְיִהי ָכלֱאדֹום  ְנִצִבים ְּבָכלֶּבֱאדֹוםַוָּיֶׂשם . 30

  )14:ב ח"שמ: (ֲאֶׁשר ָהָלְך 

  )26:א ט"מל: (ֱאדֹוםסּוף ְּבֶאֶרץ  ְׂשַפת ַים ֵאילֹות ַעל ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת ָוֳאִני ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמה ְּבֶעְציֹון. 31

  )14:א יא"מל: (ֶּבֱאדֹוםִמֶּזַרע ַהֶּמֶלְך הּוא ָהֲאדִמי ָׂשָטן ִלְׁשלֹמה ֵאת ֲהַדד ' ַוָּיֶקם ה. 32

א "מל: (ֶּבֱאדֹוםָזָכר  ַהֲחָלִלים ַוַּיְך ָּכל  ַּבֲעלֹות יֹוָאב ַׂשר ַהָּצָבא ְלַקֵּבר ֶאתֱאדֹום ַוְיִהי ִּבְהיֹות ָּדִוד ֶאת. 33

  )15:יא

  )48:א כב"מל: ( ִנָּצב ֶמֶלְך ֶּבֱאדֹוםּוֶמֶלְך ֵאין . 34

  )8:ב ג"מל: (ֱאדֹוםר ֶזה ַהֶּדֶרְך ַנֲעֶלה ַוּיאֶמר ֶּדֶרְך ִמְדּבַ  ַוּיאֶמר ֵאי. 35

ָהָיה ַמִים ַלַּמֲחֶנה   ַוָּיסֹּבּו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹאֱאדֹוםְיהּוָדה ּוֶמֶלְך  ַוֵּיֶלְך ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶלְך . 36

  )9:ב ג"מל: (ְוַלְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם

  )12:ב ג"מל: (ֱאדֹום ֵאָליו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ּוֶמֶלְך ַוֵּיְרדּו' ה ַוּיאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֵיׁש אֹותֹו ְּדַבר. 37

  )20:ב ג"מל: (ַהָּמִים  ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֶאתֱאדֹוםַמִים ָּבִאים ִמֶּדֶרְך  ַוְיִהי ַבּבֶקר ַּכֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוִהֵּנה. 38

ֶמֶלְך  ֵמאֹות ִאיׁש ׁשֵלף ֶחֶרב ְלַהְבִקיַע ֶאל ַוִּיַּקח אֹותֹו ְׁשַבעָחַזק ִמֶּמּנּו ַהִּמְלָחָמה  ַוַּיְרא ֶמֶלְך מֹוָאב ִּכי. 39

  )26:ב ג"מל: ( ְולֹא ָיכלּוֱאדֹום

  )20:ב ח"מל: (ְיהּוָדה ַוַּיְמִלכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך   ִמַּתַחת ַידֱאדֹוםְּבָיָמיו ָּפַׁשע . 40

 ַהּסֵביב ֵאָליו ְוֵאת ָׂשֵרי ֱאדֹום הּוא ָקם ַלְיָלה ַוַּיֶּכה ֶאת ָהֶרֶכב ִעּמֹו ַוְיִהי ַוַּיֲעבר יֹוָרם ָצִעיָרה ְוָכל. 41

  )21:ב ח"מל: (ָהֶרֶכב ַוָּיָנס ָהָעם ְלאָהָליו

  )22:ב ח"מל: (ְיהּוָדה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָאז ִּתְפַׁשע ִלְבָנה ָּבֵעת ַהִהיא  ִמַּתַחת ַיד ֱאדֹוםַוִּיְפַׁשע. 42

ְׁשָמּה  ַהֶּסַלע ַּבִּמְלָחָמה ַוִּיְקָרא ֶאת ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ְוָתַפׂש ֶאת] ֶמַלח) [הֶמַלח( ֵגי ְּב ֱאדֹום ִהָּכה ֶאת הּוא. 43

  )7:ב יד"מל: (ָיְקְתֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ָּתה ַאָּתה ִויהּוָדה  ּוְנָׂשֲאָך ִלֶּבָך ִהָּכֵבד ְוֵׁשב ְּבֵביֶתָך ְוָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפלְ ֱאדֹום ַהֵּכה ִהִּכיָת ֶאת. 44

  )10:ב יד"מל:  (ִעָּמְך 

) ַוֲארֹוִמים(ַהְיהּוִדים ֵמֵאילֹות  ֵאיַלת ַלֲאָרם ַוְיַנֵּׁשל ֶאת ֲאָרם ֶאת ָּבֵעת ַהִהיא ֵהִׁשיב ְרִצין ֶמֶלְך . 45

  )6:ב טז"מל: (ָּבאּו ֵאיַלת ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה] ַוֲאדֹוִמים[

:  ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוַח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתםֱאדֹוםֶקֶדם  ְּבֵני ף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה ַיְחָּדו ָיבּזּו ֶאתְוָעפּו ְבָכֵת . 46

  )14:יא' יש(

  )5:לד' יש: (ַעם ֶחְרִמי ְלִמְׁשָּפט  ֵּתֵרד ְוַעלֱאדֹום ִרְּוָתה ַבָּׁשַמִים ַחְרִּבי ִהֵּנה ַעל ִּכי. 47

ה ָמְלָאה ָדם ֻהַּדְׁשָנה ֵמֶחֶלב ִמַּדם ָּכִרים ְוַעּתּוִדים ֵמֶחֶלב ִּכְליֹות ֵאיִלים ִּכי ֶזַבח ַליהָוה ֶחֶרב ַליהוָ . 48

  )6:לד' יש: (ֱאדֹוםְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ 

 ֲאִני ְמַדֵּבר ִּבְצָדָקה ַרב  ֲחמּוץ ְּבָגִדים ִמָּבְצָרה ֶזה ָהדּור ִּבְלבּוׁשֹו צֶעה ְּברב ּכחֹוֵמֱאדֹוםֶזה ָּבא  ִמי. 49

  )1:סג' יש: (ְלהֹוִׁשיעַ 

ְקצּוֵצי ֵפָאה ַהּיְׁשִבים ַּבִּמְדָּבר ִּכי  מֹוָאב ְוַעל ָּכל ְּבֵני ַעּמֹון ְוַעל  ְוַעלֱאדֹום ְיהּוָדה ְוַעל ִמְצַרִים ְוַעל ַעל. 50

  )25:ט' יר: (ֵלב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְרֵלי ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים ְוָכל ָכל
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  )21:כה' יר: (ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוֶאת  ְוֶאתֱאדֹום ֶאת. 51

ֶמֶלְך ִצידֹון ְּבַיד  ֶמֶלְך צר ְוֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ְוֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ְוֶאל  ְוֶאלֱאדֹוםֶמֶלְך  ְוִׁשַּלְחָּתם ֶאל. 52

  )3:כז' יר: (ּוָדהִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיה ַמְלָאִכים ַהָּבִאים ְירּוָׁשַלם ֶאל

ָּבֶבל  ָנַתן ֶמֶלְך  ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו ִּכי  ַוֲאֶׁשר ְּבָכלּוֶבֱאדֹוםַעּמֹון  ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְוַגם ָּכל. 53

  )11:מ' יר: (ָׁשָפן-ֲאִחיָקם ֶּבן-ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ְׁשֵאִרית ִליהּוָדה ְוִכי ִהְפִקיד ֲעֵליֶהם ֶאת

' יר: (ְצָבאות ַהֵאין עוד ָחְכָמה ְּבֵתיָמן ָאְבָדה ֵעָצה ִמָּבִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם'  ּכה ָאַמר הֶלֱאדום. 54

  )7:מט

  )17:מט' יר: (ַמּכֹוֶתהָ  ָּכל  ְלַׁשָּמה ּכל עֵבר ָעֶליָה ִיּׁשם ְוִיְׁשרק ַעלֱאדֹוםְוָהְיָתה . 55

לֹוא ִיְסָחבּום  יְׁשֵבי ֵתיָמן ִאם  ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאלֱאדֹום ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל' ה ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת. 56

  )20:מט' יר: (לֹא ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהם ְצִעיֵרי ַהּצאן ִאם

א ְּכֵלב ִאָּׁשה  ַּבּיֹום ַההּוֱאדֹוםָּבְצָרה ְוָהָיה ֵלב ִּגּבֹוֵרי  ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר ַיֲעֶלה ְוִיְדֶאה ְוִיְפרׂש ְּכָנָפיו ַעל. 57

  )22:מט' יר: (ְמֵצָרה

 ּוְבֵהָמה ּוְנַתִּתיָה ָחְרָבה ִמֵּתיָמן ִמֶּמָּנה ָאָדם ְוִהְכַרִּתי ֱאדֹום-ָלֵכן ּכה ָאַמר ֲאדָני אלקים ְוָנִטִתי ָיִדי ַעל. 58

  )13:כה' יח: (ּוְדָדֶנה ַּבֶחֶרב ִיּפלּו

ִנְקָמִתי ְנֻאם   ְּכַאִּפי ְוַכֲחָמִתי ְוָיְדעּו ֶאתֶבֱאדֹוםִּמי ִיְׂשָרֵאל ְוָעׂשּו  ְּבַיד עַ ֶּבֱאדֹוםִנְקָמִתי  ְוָנַתִּתי ֶאת. 59

  )14:כה' יח: (ֲאדָני אלקים

 ֲעֵרִלים ִיְׁשָּכבּו ְוֶאת ָחֶרב ֵהָּמה ֶאת ַחְלֵלי ִנְּתנּו ִבְגבּוָרָתם ֶאת ְנִׂשיֶאיָה ֲאֶׁשר  ְמָלֶכיָה ְוָכלֱאדֹוםָׁשָּמה . 60

  )29:לב' יח: (יְרֵדי בֹור

 ֱאדֹום ֵׂשִעיר ְוָכל ָּלְך ְׁשָמָמה ִתְהֶיה ַהר ָׁשֵמָמה ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ְּכִׂשְמָחְתָך ְלַנֲחַלת ֵּבית. 61

  )15:לה' יח: (' ֲאִני ה ֻּכָּלּה ְוָיְדעּו ִּכי

 ֻּכָּלא ֲאֶׁשר ֱאדֹום ְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ְוַעל י ַעללֹא ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ִדַּבְרִּת  ָאַמר ֲאדָני אלקים ִאם ָלֵכן ּכה. 62

  )5:לו' יח: (ֵלָבב ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש ְלַמַען ִמְגָרָׁשּה ָלַבז ַאְרִצי ָלֶהם ְלמֹוָרָׁשה ְּבִׂשְמַחת ָּכל ֶאת ָנְתנּו

ָנִקיא  ָׁשְפכּו ָדם י ְיהּוָדה ֲאֶׁשרְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה ִּתְהֶיה ֵמֲחַמס ְּבנֵ ֶוֱאדֹום ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ִתְהֶיה . 63

  )19:ד' יו: (ְּבַאְרָצם

ַהְגלֹוָתם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ְלַהְסִּגיר  ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל ְׁשלָׁשה ִּפְׁשֵעי ַעָּזה ְוַעל ַעל' ּכה ָאַמר ה. 64

  )6:א' עמ: (ֶלֱאדֹום

 ְולֹא ֶלֱאדֹוםַהְסִּגיָרם ָּגלּות ְׁשֵלָמה  ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל צר ְוַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ַעל' ּכה ָאַמר ה. 65

  )9:א' עמ: (ָזְכרּו ְּבִרית ַאִחים

ָרְדפֹו ַבֶחֶרב ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַרֲחָמיו  ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל  ְוַעלֱאדֹוםְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי  ַעל' ּכה ָאַמר ה. 66

  )11:א' עמ: (ֹו ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצחַוִּיְטרף ָלַעד ַאּפ

:  ַלִּׂשידֱאדֹום ָׂשְרפֹו ַעְצמֹות ֶמֶלְך  ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי מֹוָאב ְוַעל ַעל' ּכה ָאַמר ה. 67

  )1:ב' עמ(

ְוִציר ַּבּגֹוִים ֻׁשָּלח קּומּו ְוָנקּוָמה ' ֵאת ה ְׁשמּוָעה ָׁשַמְענּו ֵמ ֶלֱאדֹוםָאַמר ֲאדָני אלקים  ֲחזֹון עַבְדָיה ּכה. 68

  )1:א' עו: (ָעֶליָה ַלִּמְלָחָמה

  )8:א' עו: ( ּוְתבּוָנה ֵמַהר ֵעָׂשוֵמֱאדֹוםְוַהֲאַבְדִּתי ֲחָכִמים ' ֲהלֹוא ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה. 69

ְצָבאֹות ֵהָּמה ִיְבנּו ַוֲאִני ֶאֱהרֹוס ְוָקְראּו ' ָאַמר ה ֻרַּׁשְׁשנּו ְוָנׁשּוב ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ּכה ֱאדֹוםתֹאַמר -ִּכי. 70

  )4:א' מל: (עֹוָלם ַעד' ָזַעם ה ָלֶהם ְּגבּול ִרְׁשָעה ְוָהָעם ֲאֶׁשר
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 :ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף  ְּבֵגיאֱאדֹום ֲאַרם צֹוָבה ַוָּיָׁשב יֹוָאב ַוַּיְך ֶאת ְּבַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת. 71

  )2:ס' תה(

  )10:ס' תה: ( ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ָעַלי ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעיֱאדֹום מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל. 72

  )11:ס' תה: (ֱאדֹום ִמי יֹוִביֵלִני ִעיר ָמצֹור ִמי ָנַחִני ַעד. 73

  )7:פג' תה: ( ְוִיְׁשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִריםֱאדֹוםָאֳהֵלי . 74

  )10:קח' תה: (ְפֶלֶׁשת ֶאְתרֹוָעע  ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ֲעֵליֱאדֹום ְחִּצי ַעלמֹוָאב ִסיר רַ . 75

  )11:קח' תה: (ֱאדֹום ִמי יֹוִבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי ָנַחִני ַעד. 76

  )7:קלז' תה: ( ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלם ָהאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּהֱאדֹוםִלְבֵני ' ְזכר ה. 77

' אי: (ּכֹוס ִּתְׁשְּכִרי ְוִתְתָעִרי ָעַלִיְך ַּתֲעָבר ְּבֶאֶרץ עּוץ ַּגם] יֹוֶׁשֶבת) [יֹוֶׁשֶבתי (ֱאדֹום י ְוִׂשְמִחי ַּבתִׂשיִׂש . 78

  )21:ד

  )22:ד' אי: (ַחּטאָתִיְך   ִּגָּלה ַעלֱאדֹום ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך ָּפַקד ֲעֹוֵנְך ַּבת ֲעֹוֵנְך ַּבת ַּתם. 79

  )41:יא' דנ: ( ּומֹוָאב ְוֵראִׁשית ְּבֵני ַעּמֹוןֱאדֹוםּוָבא ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוַרּבֹות ִיָּכֵׁשלּו ְוֵאֶּלה ִיָּמְלטּו ִמָּידֹו . 80

ִעירֹו ְּבעֹור ְוֵׁשם -ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבַלע ֶּבן  ִלְפֵני ְמָלְך ֱאדֹוםְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ . 81

  )43:א א"דה: (ִּדְנָהָבה

  )51:א א"דה: (ַאּלּוף ְיֵתת] ַעְלָוה) [ַעְלָיה( ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ֱאדֹוםַוָּיָמת ֲהָדד ַוִּיְהיּו ַאּלּוֵפי . 82

  )54:א א"דה: (ֱאדֹוםַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי . 83

  )8:ב כא"דה: (ְיהּוָדה ַוַּיְמִליכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  ַּתַחת ַיד ִמ ֱאדֹוםְּבָיָמיו ָּפַׁשע . 84

:  ַהּסֹוֵבב ֵאָליו ְוֵאת ָׂשֵרי ָהָרֶכבֱאדֹום ָהֶרֶכב ִעּמֹו ַוְיִהי ָקם ַלְיָלה ַוַּיְך ֶאת ָׂשָריו ְוָכל ַוַּיֲעבר ְיהֹוָרם ִעם. 85

  )9:ב כא"דה(

' ה ד ַהּיֹום ַהֶּזה ָאז ִּתְפַׁשע ִלְבָנה ָּבֵעת ַהִהיא ִמַּתַחת ָידֹו ִּכי ָעַזב ֶאתְיהּוָדה עַ   ִמַּתַחת ַידֱאדֹוםַוִּיְפַׁשע . 86

  )10:ב כא"דה: (ֱאלֵֹהי ֲאבָתיו

ֱאלֵֹהי ְּבֵני ֵׂשִעיר ַוַּיֲעִמיֵדם לֹו ֵלאלִֹהים   ַוָּיֵבא ֶאתֲאדֹוִמים ַוְיִהי ַאֲחֵרי בֹוא ֲאַמְצָיהּו ֵמַהּכֹות ֶאת. 87

  )14:ב כה"דה: (ְׁשַּתֲחֶוה ְוָלֶהם ְיַקֵּטרְוִלְפֵניֶהם יִ 

 ּוְנָׂשֲאָך ִלְּבָך ְלַהְכִּביד ַעָּתה ְׁשָבה ְּבֵביֶתָך ָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפְלָּת ֱאדֹום ָאַמְרָּת ִהֵּנה ִהִּכיָת ֶאת. 88

  )19:ב כה"דה: (ַאָּתה ִויהּוָדה ִעָּמְך 

  )20:ב כה"דה(: ֱאדֹוםָהֱאלִֹהים ִהיא ְלַמַען ִּתָּתם ְּבָיד ִּכי ָדְרׁשּו ֵאת ֱאלֵֹהי ָׁשַמע ֲאַמְצָיהּו ִּכי ֵמ  ְולֹא. 89

  )17:ב כח"דה: (ֶׁשִבי  ָּבאּו ַוַּיּכּו ִביהּוָדה ַוִּיְׁשּבּוֲאדֹוִמיםְועֹוד . 90
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  'סיחון מסע' לתיאורי משווה טבלה :3 נספח 

  

  יא שופטים  ב-א דברים   כא-כ במדבר

   ִמָּקֵדׁש ַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכיםַוִּיְׁש  14:כ

   [...] ּכֹה ָאַמר ֶמֶלְך ֱאדֹום ֶאל

   [...]ָּנא ְבַאְרֶצךָ  ַנְעְּבָרה 17:כ

  ]...[ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹר 18:כ

  

   סּוף  ֶּדֶרְך ַים ַוִּיְסעּו ֵמהֹר ָהָהר4:כא

   ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְסבֹב ֶאת

ְּפֵני מֹוָאב  ר ַעלַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁש  ]...[ 11:כא

   ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש

   ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרד ִמָּׁשם ָנָסעּו 12:כא

   [...]ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ִמָּׁשם ָנָסעּו 13:כא

     ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹריִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב

יחֹן ִס  ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל 21:כא

  ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר ֶמֶלְך 

  

 לֹא ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצךָ  22:כא

    ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר

  ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך 

  ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ  ַעד ֲאֶׁשר

  

ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר  ָנַתן ִסיחֹן ֶאת ְולֹא 23:כא

  ִּבְגֻבלֹו 

ַעּמֹו ַוֵּיֵצא ִלְקַראת  לּכָ  ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת

ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה ַוָּיבֹא ָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם 

  ְּבִיְׂשָרֵאל

  ָחֶרב  ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפי 24:כא

  ַאְרצֹו  ַוִּייַרׁש ֶאת

  

  ֵמַאְרנֹן 

  ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון  ַעדַיּבֹק ַעד

  

  

  

  

   [...] ָיִמים ַרִּבים  ְבָקֵדׁשַוֵּתְׁשבּו 46:א

   [...] סּוף ֶּדֶרְך ַים ַוֵּנֶפן ַוִּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה 1:א

   ָיִמים ַרִּבים ֵׂשִעיר ַהר ַוָּנָסב ֶאת

   ִמְדַּבר מֹוָאב ַוֵּנֶפן ַוַּנֲעבֹר ֶּדֶרְך ]...[ 8:ב

ַנַחל ָזֶרד   ַעָּתה ֻקמּו ְוִעְברּו ָלֶכם ֶאת13:ב

   ַחל ָזֶרדנַ  ַוַּנֲעבֹר ֶאת

   [...]ַנַחל ַאְרנֹן ְוִעְברּו ֶאת קּומּו ְּסעּו 24:ב

  

 ֶאל ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות ָוֶאְׁשַלח ַמְלָאִכים 26:ב

   ִּדְבֵרי ָׁשלֹוםִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון

  ֵלאמֹר

  ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך  27:ב

  

   [...]ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך ֵאֵלְך 

ָהָאֶרץ   ֶאלַהַּיְרֵּדן ר ֶאתֶאֱעבֹ ַעד ֲאֶׁשר ...29:ב

  ֱאלֵֹהינּו נֵֹתן ָלנּו‘ ה ֲאֶׁשר

ְולֹא ָאָבה ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַהֲעִבֵרנּו  30:ב

   [...] ּבֹו

  ַעּמֹו  ַוֵּיֵצא ִסיחֹן ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוָכל 32:ב

    ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה

   ְלָפֵנינּו ֱאלֵֹהינּו‘ ַוִּיְּתֵנהּו ה 33:ב

   ַעּמֹו ָּכל ָּבָנו ְוֶאת  אֹתֹו ְוֶאתַוַּנְך 

    [...]ָעָריו ָּכל ַוִּנְלּכֹד ֶאת 34:ב 

  

 ְוָהִעיר ַאְרנֹןַנַחל  ְׂשַפת ֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעלֵמ  36:ב

 לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר ַהִּגְלָעד ְוַעדֲאֶׁשר ַּבַּנַחל 

    נּוֱאלֵֹהינּו ְלָפֵני‘ ַהּכֹל ָנַתן ה ֶאת ָׂשְגָבה ִמֶּמּנּו

   ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים 17

  ֶמֶלְך ֱאדֹום ֵלאמֹר ֶאל

  ָּנא ְבַאְרֶצָך  ֶאְעְּבָרה

  ְולֹא ָׁשַמע ֶמֶלְך ֱאדֹום 

    ַׁוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָקֵדש

  

   [...]ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוָּיָסב ֶאת [...] 18

  ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב ִמִּמְזַרחַוָּיבֹא 

  
  
  

  ָבאּו ִּבְגבּול מֹוָאב  ְולֹאנּון ְּבֵעֶבר ַאְרנֹוןַוַּיחֲ 

  ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב

 ִסיחֹון ֶמֶלְך  ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל 19

  ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון

  ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְׂשָרֵאל 

   ָּנא ְבַאְרְצךָ  ַנְעְּבָרה

  

  

    ְמקֹוִמי ַעד

  

ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר  ִסיחֹון ֶאתֶהֱאִמין  ְולֹא 20

  ִּבְגֻבלֹו 

  ַעּמֹו  ָּכל ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹון ֶאת

    ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ְּבָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם ִעם

   ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי‘ ַוִּיֵּתן ה 21

  ַעּמֹו ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ַוַּיּכּום  ָּכל ִסיחֹון ְוֶאת ֶאת

 יֹוֵׁשב ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי לַוִּייַרׁש ִיְׂשָרֵאל ֵאת ּכָ 

ְּגבּול   ַוִּייְרׁשּו ֵאת ָּכל22  ָהָאֶרץ ַהִהיא

  ֵמַאְרנֹון ָהֱאמִֹרי 

  ַהַּיְרֵּדן ַהִּמְדָּבר ְוַעד  ּוִמןַהַּיּבֹק ְוַעד
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  המשוחזר א"ס לעומת כא-כ בבמדבר א"ס :4 נספח

  כא-כ במדבר לפי א"ס

  

 ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה 14:כַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם  :::: 1:כ

 ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל  ֶמֶלְך ֱאדֹום  ֶאלִמָּקֵדׁשַמְלָאִכים 

 ַוֵּיְרדּו 15:כ  ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל

ִים ָיִמים ַרִּבים ַוָּיֵרעּו ָלנּו ֲאבֵֹתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצרַ 

ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַלח ‘ ה  ַוִּנְצַעק ֶאל16:כ  ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו

  ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלךָ 

 ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְׁשֶּתה ָּנא ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה  ַנְעְּבָרה17:כ

  ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך לֹא ִנֶּטה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר ֵמי ְבֵאר

ַּבֶחֶרב   ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן18:כ  ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ 

ִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה   ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני19:כ  ֵאֵצא ִלְקָראֶתךָ 

 ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתִּתי ִמְכָרם ַרק ֵאין ֲעֶלה ְוִאםנַ 

 ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעבֹר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום 20:כ  ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעבָֹרה

  ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנתֹן ֶאת21:כִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה 

  ִיְׂשָרֵאל ֵמָעָליו                     ַוֵּיט  ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו

  ֶאֶרץ ֱאדֹום  סּוף ִלְסבֹב ֶאת  ֶּדֶרְך ַים:::: 4:כא

    ָהָעם ַּבָּדֶרְך  ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש

 ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאלִֹהים ּוְבמֶֹׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים 5:כא

 ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם  רָלמּות ַּבִּמְדּבָ 

ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ‘  ַוְיַׁשַּלח ה6:כא  ַהְּקלֵֹקל

 ַוָּיבֹא ָהָעם 7:כא  ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל ָהָעם ַוָּיָמת ַעם ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת

‘ ה ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל ֶאל‘ ַבהִדַּבְרנּו  מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי ֶאל

 8:כא  ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת

ֵנס ְוָהָיה  מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֶאל‘ ַוּיֹאֶמר ה

 ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת 9:כא  ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי ָּכל

 ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ְיִׂשֵמהּו ַעלוַ 

    ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ָוָחי

  ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַעל: 11: כא :ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  10:כא

ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל  12: כא ב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁשְּפֵני מֹוָא

ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ּ ַוַּיֲחנּו ִמָּׁשם ָנָסעו 13: כא ָזֶרד

 ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין  ַהּיֵֹצא ִמְּגֻבל ָהֱאמִֹרי

   ָהֱאמִֹרי

  אןכ המוצע השחזור לפי א"ס

 כי אמרו פן ישראל אשר סביבֹתיהם נסּו לקֹלם וכל[...] 

סּוף ויבֹא  ים וילך ישראל במדבר עד .תבלענו הארץ

 וישלח מֹשה מלאכים .ותמת שם מרים ותקבר שם קדשה

 כֹה אמר אחיך ישראל אתה ידעת  ]לאמֹר[מלך אדֹום  אל

וירדו אבֹתינו מצרימה ונשב . התלאה אשר מצאתנו את כל

 ונצעק אל .מים רבים וירעו לנו מצרים ולאבֹתינובמצרים י

וישמע קֹלנו וישלח מלאך ויֹצאנו ממצרים והנה אנחנו ' ה

נא בארצך לֹא נעבֹר בשדה  נעברה. בקדש עיר קצה גבולך

 דרך המלך נלך לֹא נטה ימין  ובכרם ולֹא נשתה מי באר

 ויֹאמר אליו אדֹום לֹא תעבֹר. נעבֹר גֻבלך ושמֹאול עד אשר

ישראל  ויֹאמרו אליו בני .בחרב אצא לקראתך פןבי 

מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם  במסלה נעלה ואם

ויֹאמר לֹא תעבֹר ויצא אדֹום . דבר ברגלי אעבֹרה רק אין

 וימאן אדֹום נתֹן את .לקראתֹו בעם כבד וביד חזקה

  ישראל עבֹר בגֻבלֹו 

  . וישב ישראל בקדש

ויסעו . ארץ אדום  אתלסבֹבסוף   דרך יםוילכו במדבר

 ותקצר עד ארץ אדום' ִמדרך הערבה מאילת ומעציֹן גבר'

וידבר העם באלֹהים ובמֹשה למה . העם בדרך נפש

 כי אין לחם ואין מים  העליתנו ממצרים למּות במדבר

בעם את הנחשים '  וישלח ה .ונפשנו קצה בלחם הקלֹקל

העם ויבֹא  .רב מישראל העם וימת עם השרפים וינשכּו את

' ה ובך התפלל אל' דברנו בה מֹשה ויֹאמרּו חטאנו כי אל

' ויֹאמר ה .הנחש ויתפלל מֹשה בעד העם ויסר מעלינּו את

הנשוך  נס והיה כל מֹשה עשה לך שרף ושים אֹתֹו על אל

הנס  ויעש מֹשה נחש נחֹשת וישמהּו על .וראה אֹתֹו וחי

  .ינחש הנחֹשת וח איׁש והביט אל נשך הנחש את והיה אם

פני                                ויסעּו בני ישראל במדבר אשר על

משם  .משם נסעּו ויחנּו בנחל זרד. מֹואב ממזרח השמש

 מעבר ארנֹון אשר במדבר היֹצא מגֻבל האמֹרי ויחנּוןנסעּו 

  .כי ארנֹון גבּול מֹואב בין מֹואב ובין האמֹרי
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  )עורךעורךעורךעורך, ככככ""""סססס, א"ס, יייי""""סססס (כא-כ במדבר המקורות חלוקת :5 נספח

 ַוֵּיֶלְך ִיְׂשָרֵאל 16:יא' שו[ ּבְָקדֵשׁ  הָעָם וַיֵּׁשֶב הָרִאׁשֹון ּבַֹחדֶשׁ  צִן ִמדְּבַר הָעֵדָה ּכָל יִׂשְרָאֵל ְבנֵי וַיָֹּבאוּ  1:כ

 עַל, וַיִּּקָהֲלוּ     לָעֵדָה, יִםמַ  הָיָה וְֹלא 2:כַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם  ]סּוף ַוָּיבֹא ָקֵדָׁשה ַים ַּבִּמְדָּבר ַעד
 4:כ  ‘ה לִפְנֵי ַאחֵינוּ  ּבִגְוַע גָוַעְנוּ  וְלוּ  לֵאֹמר מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּומֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּומֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּומֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו    ַוָּיֶרב ָהָעם ִעםַוָּיֶרב ָהָעם ִעםַוָּיֶרב ָהָעם ִעםַוָּיֶרב ָהָעם ִעם 3:כ  .ַאהֲרֹן וְעַל ֹמׁשֶה

דְּבָר אֶל‘ ה ְקהַל תאֶ  הֲבֵאֶתם וְלָָמה / ֶהֱעִליָתנּוֶהֱעִליָתנּוֶהֱעִליָתנּוֶהֱעִליָתנּוָלָמה ָלָמה ָלָמה ָלָמה וְ וְ וְ וְ  5:כ  וְּבעִירֵנוּ  אֲנְַחנוּ  ׁשָם לָמוּת הַּזֶה הַּמִ

 לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים  לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים  לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים  לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים     ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזהַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזהַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזהַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה    ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאלִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאלִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאלִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאל ֶהֱעִליֻתנוּ ֶהֱעִליֻתנוּ ֶהֱעִליֻתנוּ ֶהֱעִליֻתנוּ 

 כְבֹוד יֵּרָאוַ  ּפְנֵיהֶם עַל וַיִּּפְלוּ  מֹועֵד ֹאהֶל ּפֶַתח אֶל הַּקָהָל ִמּפְנֵי וְַאהֲרֹן ֹמׁשֶה וַיָֹּבא 6:כ        ַאִין ִלְׁשּתֹותַאִין ִלְׁשּתֹותַאִין ִלְׁשּתֹותַאִין ִלְׁשּתֹות
ָ  וְַאהֲרֹן ַאּתָה הָעֵדָה אֶת וְהְַקהֵל הַּמַּטֶה אֶת ַקח 8:כ  ּלֵאֹמר ֹמׁשֶה אֶל‘ ה וַיְדַּבֵר 7:כ אֲלֵיהֶם‘ ה  ָאִחיך

 וְאֶת הָעֵדָה אֶת וְִהׁשְִקיתָ  הַּסֶלַע ִמן ַמיִם לָהֶם וְהֹוצֵאתָ  ֵמיָמיו וְנַָתן לְעֵינֵיהֶם הַּסֶלַע אֶל וְדִּבַרְּתֶם
 אֶל הַּקָהָל אֶת וְַאהֲרֹן ֹמׁשֶה וַיְַּקִהלוּ  10:כ  צִוָּהוּ  ּכַאֲׁשֶר‘ ה ִמּלִפְנֵי הַּמַּטֶה אֶת ֹמׁשֶה וַיִּּקַח 9:כ  עִירָםבְּ 

 דוֹ יָ אֶת ֹמׁשֶה וַיָּרֶם 11:כ  ָמיִם לָכֶם נֹוצִיא הַּזֶה הַּסֶלַע הֲִמן הַּמֹרִים נָא ׁשְִמעוּ , לָהֶם וַיֹּאֶמר הַּסָלַע ּפְנֵי
 ְ  וְאֶל ֹמׁשֶה אֶל‘ ה וַיֹּאֶמר 12:כ וְּבעִירָם הָעֵדָה וַּתֵׁשְתְּ  רַּבִים ַמיִם וַיֵּצְאוּ  ּפַעֲָמיִם ּבְַמּטֵהוּ  הַּסֶלַע אֶת וַיַּך

ֶ  הַּקָהָל אֶת ָתִביאוּ  ֹלא לָכֵן יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי לְעֵינֵי לְהְַקדִּיׁשִֵני ּבִי הֶאֱַמְנּתֶם ֹלא יַעַן ַאהֲרֹן  הָָארֶץ אֶל ההַּז
י אֲׁשֶר דֵשׁ ‘ ה אֶת יִׂשְרָאֵל ְבנֵי רָבוּ  אֲׁשֶר ְמרִיָבה ֵמי הֵּמָה 13:כ לָהֶם נַָתּתִ   ּבָם וַיִּּקָ

ֵדׁש  ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים 14:כ ֵדׁש ִמּקָ ֵדׁש ִמּקָ ֵדׁש ִמּקָ ַהְּתָלָאה  ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ֶמֶלְך ֱאדֹום  ֶאלִמּקָ

   ַוֵּיְרדּו ֲאבֵֹתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו15:כ  ָצָאְתנּוֲאֶׁשר ְמ 

  ֵצה ְגבּוֶלךָ ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְק ‘ ה  ַוִּנְצַעק ֶאל16:כ

 ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך לֹא ִנֶּטה ָיִמין  ָּנא ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר  ַנְעְּבָרה17:כ

 19:כ   ִלְקָראֶתךָ ַּבֶחֶרב ֵאֵצא  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן18:כ  ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ  ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר

ָּדָבר ְּבַרְגַלי  ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתִּתי ִמְכָרם ַרק ֵאין ִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה ַנֲעֶלה ְוִאם ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני

 ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנתֹן 21:כה  ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעבֹר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָק 20:כ  ֶאֱעבָֹרה

טַוּיֵט]  ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָקֵדׁשיז:יא' שו[ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו  ֶאת טַוּיֵ טַוּיֵ ָרֵאל    ַוּיֵ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ דֵשׁ  וַיִּסְעוּ  22:כ ֵמָעָליוֵמָעָליוֵמָעָליוֵמָעָליו    ִיׂשְ  וַיָֹּבאוּ  ִמּקָ
 אֱדֹום אֶרֶץ ּגְבוּל עַל הָהָר ֹהרבְּ  ַאהֲרֹן וְאֶל ֹמׁשֶה אֶל‘ ה וַיֹּאֶמר 23:כ  הָהָר ֹהר הָעֵדָה ּכָל יִׂשְרָאֵל ְבנֵי

י אֲׁשֶר הָָארֶץ אֶל יָֹבא ֹלא ּכִי עַּמָיו אֶל ַאהֲרֹן יֵָאסֵף 24:כ  לֵאֹמר  אֶת ְמרִיֶתם אֲׁשֶר עַל יִׂשְרָאֵל לְִבנֵי נַָתּתִ
 ַאהֲרֹן אֶת וְהַפְׁשֵט 26:כ  הָהָר ֹהר ֹאָתם וְהַעַל ּבְנוֹ  אֶלְעָזָר וְאֶת ַאהֲרֹן אֶת ַקח 25:כ  ְמרִיָבה לְֵמי ּפִי
 וַיַּעֲלוּ ‘  ה צִוָּה ּכַאֲׁשֶר ֹמׁשֶה וַיַּעַשׂ  27:כ  ׁשָם וֵּמת יֵָאסֵף וְַאהֲרֹן ּבְנוֹ  אֶלְעָזָר אֶת וְִהלְּבַׁשְּתָם ּבְגָדָיו אֶת
 ּבְנוֹ  אֶלְעָזָר אֶת ֹאָתם שׁ וַיַּלְבֵּ  ּבְגָדָיו אֶת ַאהֲרֹן אֶת ֹמׁשֶה וַיַּפְׁשֵט 28:כ  הָעֵדָה ּכָל לְעֵינֵי הָהָר ֹהר אֶל

 וַיְִּבּכוּ  ַאהֲרֹן גָוַע ּכִי הָעֵדָה ּכָל וַיִּרְאוּ  29:כ  הָהָר ִמן וְאֶלְעָזָר ֹמׁשֶה וַיֵּרֶד הָהָר ּבְרֹאשׁ  ׁשָם ַאהֲרֹן וַיָָּמת
ְ  הַּכְנַעֲִני וַיִּׁשְַמע 1:כא יִׂשְרָאֵל ּבֵית ּכֹל יֹום ׁשְֹלׁשִים ַאהֲרֹן אֶת ְ  יִׂשְרָאֵל ּבָא ּכִי הַנֶּגֶב ֹיׁשֵב רָדעֲ  ֶמלֶך  דֶּרֶך

ּתֵן נָֹתן ִאם  וַיֹּאַמר‘ לַה נֶדֶר יִׂשְרָאֵל וַיִּדַּר 2:כא  ׁשִֶבי ִמּמֶנּוּ  וַיִּׁשְבְּ  ּבְיִׂשְרָאֵל וַיִּּלָחֶם הָאֲָתרִים  הָעָם אֶת ּתִ
י ּבְיָדִי הַּזֶה  וְאֶת אְֶתהֶם וַיַּחֲרֵם הַּכְנַעֲִני אֶת וַיִּּתֵן יִׂשְרָאֵל ּבְקֹול ‘ה וַיִּׁשְַמע 3:כא  עָרֵיהֶם אֶת וְהַחֲרְַמּתִ

                        חָרְָמה הַּמָקֹום ׁשֵם וַיְִּקרָא עָרֵיהֶם
 ֱאדֹום ֶאֶרץ ִלְסבֹב ֶאת/] ַוָּיָסב18:יא' שו[סּוף  ֶּדֶרְך ַים]  ַוֵּיֶלְך ַּבִּמְדָּבר18:יא' שו[ הָהָר ֵמֹהר וַיִּסְעוּ  4:כא

 ִּכי   ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאלִֹהים ּוְבמֶֹׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר5:כא  ָהָעם ַּבָּדֶרְך  ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש

ְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים הַ ‘  ַוְיַׁשַּלח ה6:כא  ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקל

ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל ‘ ִדַּבְרנּו ַבה מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי  ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל7:כא  ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל ָהָעם ַוָּיָמת ַעם ֶאת

מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים  לֶא ‘  ַוּיֹאֶמר ה8:כא  ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת‘ ה ֶאל

 ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם  ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל9:כא  ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי ֵנס ְוָהָיה ָּכל אֹתֹו ַעל
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 11:כא  ּבְֹאֹבת וַיַּחֲנוּ  ֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְסעּו ְּב 10:כא  ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ָוָחי ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת

 ִמָּׁשם ָנָסעּו 12:כא  ְּפֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַעל הָעֲבָרִים ּבְעִיֵּי וַיַּחֲנוּ  ֵמֹאֹבת וַיִּסְעוּ 

 ִּכי ַאְרנֹון  ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהּיֵֹצא ִמְּגֻבל ָהֱאמִֹרי ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון 13:כא  ְּבַנַחל ָזֶרד, ַוַּיֲחנּו

 ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת  ֶאת ‘ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה  ַעל14:כא  ְּגבּול מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי

ם 16:כא  ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער 15:כא  ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון ָ םּוִמׁשּ ָ םּוִמׁשּ ָ םּוִמׁשּ ָ         ְּבֵאָרהְּבֵאָרהְּבֵאָרהְּבֵאָרה    ּוִמׁשּ
ֵאר    ִהואִהואִהואִהוא ֵארַהּבְ ֵארַהּבְ ֵארַהּבְ ר ַהּבְ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ  ָאז ָיִׁשיר  ָאז ָיִׁשיר  ָאז ָיִׁשיר  ָאז ָיִׁשיר 17:כא    ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִיםָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִיםָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִיםָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים    ְלמֶֹׁשה ֱאסֹף ֶאתְלמֶֹׁשה ֱאסֹף ֶאתְלמֶֹׁשה ֱאסֹף ֶאתְלמֶֹׁשה ֱאסֹף ֶאת‘ ‘ ‘ ‘ הההה) ) ) ) ַוּיֹאמרַוּיֹאמרַוּיֹאמרַוּיֹאמר ( ( ( (ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ֲאׁשֶ

ָה ְנִדיֵבי ָהָעם ָה ְנִדיֵבי ָהָעם ָה ְנִדיֵבי ָהָעם ָה ְנִדיֵבי ָהָעם ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּו 18:כא  ָלּהָלּהָלּהָלּה     ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו    ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאתַהִּׁשיָרה ַהּזֹאתַהִּׁשיָרה ַהּזֹאתַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת    ִיְׂשָרֵאל ֶאתִיְׂשָרֵאל ֶאתִיְׂשָרֵאל ֶאתִיְׂשָרֵאל ֶאת

 20:כא  ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹותּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹותּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹותּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות 19:כא         ַמָּתָנה ַמָּתָנה ַמָּתָנה ַמָּתָנה]]]]ומבארומבארומבארומבאר[/[/[/[/ִּבְמחֵֹקק ְּבִמְׁשֲענָֹתם ּוִמִּמְדָּברִּבְמחֵֹקק ְּבִמְׁשֲענָֹתם ּוִמִּמְדָּברִּבְמחֵֹקק ְּבִמְׁשֲענָֹתם ּוִמִּמְדָּברִּבְמחֵֹקק ְּבִמְׁשֲענָֹתם ּוִמִּמְדָּבר

                ְּפֵני ַהְיִׁשימֹןְּפֵני ַהְיִׁשימֹןְּפֵני ַהְיִׁשימֹןְּפֵני ַהְיִׁשימֹן    ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעלּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעלּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעלּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל

לֹא ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה , ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצךָ  22: כא ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר ִסיחֹן ֶמֶלְך  ח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאלַוִּיְׁשלַ  21:כא

ִיְׂשָרֵאל  ָנַתן ִסיחֹן ֶאת ְולֹא 23: כא ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ   ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר

  ַעּמֹו ַוֵּיֵצא ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה ַוָּיבֹא ָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכל לֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאתֲעבֹר ִּבְגבֻ 

  ֹוןְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמ ַיּבֹק ַעד ַאְרצֹו ֵמַאְרנֹן ַעד ָחֶרב ַוִּייַרׁש ֶאת ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפי 24:כא

  ְּבנֶֹתיהָ  ָעֵרי ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל  ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל25:כא

ַאְרצֹו  ָּכל  ִּכי ֶחְׁשּבֹון ִעיר ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ִהוא ְוהּוא ִנְלַחם ְּבֶמֶלְך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוִּיַּקח ֶאת26:כא

ֵאׁש   ִּכי28:כא  ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְֹׁשִלים ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון  ַעל27:כא  ַאְרנֹן ִמָּידֹו ַעד

ְדָּת ְלָך מֹוָאב ָאבַ   אֹוי29:כא   ָאְכָלה ָער מֹוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרנֹן ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון ֶלָהָבה ִמִּקְרַית ִסיחֹן

ִּדיבֹן   ַוִּניָרם ָאַבד ֶחְׁשּבֹון ַעד30:כא  ְּכמֹוׁש ָנַתן ָּבָניו ְּפֵליִטם ּוְבנָֹתיו ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶלְך ֱאמִֹרי ִסיחֹון ַעם

  ֵמיְדָבא  נַֹפח ֲאֶׁשר ַעד ַוַּנִּׁשים ַעד
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ֶמר יֶפֶת ּבְנֵי 2  ....ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּולַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּולַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּולַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ַהַּמּבּול וָיָפֶת חָם ׁשֵם ֹנחַ  ּבְנֵי ּתֹולְֹדת ּלֶהוְאֵ  1:י  וָּמגֹוג ּגֹ
ְ  וְתֻבָל וְיָוָן וָּמדַי ֶמר וְּבנֵי 3  .וְִתירָס וֶּמׁשֶך ים שׁ וְַתרְׁשִי אֱלִיׁשָה יָוָן וְּבנֵי 4  .וְֹתגַרְָמה וְרִיפַת ַאׁשְּכְנַז ּגֹ  ּכִּתִ

 וִּמצְרַיִם ּכוּשׁ  חָם וְּבנֵי 6  .ּבְגֹויֵהֶם לְִמׁשְּפְֹחָתם לִלְׁשֹנוֹ  ִאישׁ  ּבְַארְֹצָתם הַּגֹויִם ִאיֵּי ִנפְרְדוּ  ֵמאֵּלֶה 5  .וְֹדדִָנים
כָא וְרַעְָמה וְסְַבּתָה וַחֲוִילָה סְבָא כוּשׁ  וְּבנֵי 7  .וּכְנָעַן וּפוּט  ְוכּוׁש ָיַלד  ְוכּוׁש ָיַלד  ְוכּוׁש ָיַלד  ְוכּוׁש ָיַלד 8888  .וּדְדָן ׁשְבָא הרַעְמָ  וְּבנֵי וְסְַבּתְ

ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד     ַעלַעלַעלַעל' ' ' ' ַצִיד ִלְפֵני הַצִיד ִלְפֵני הַצִיד ִלְפֵני הַצִיד ִלְפֵני ה    ָהָיה ִגּבֹרָהָיה ִגּבֹרָהָיה ִגּבֹרָהָיה ִגּבֹר    הּואהּואהּואהּוא 9     ....ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ    ֶאתֶאתֶאתֶאת

     ִמן ִמן ִמן ִמן11  .... ִׁשְנָער ִׁשְנָער ִׁשְנָער ִׁשְנָערַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץ 10     ....''''ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני הִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני הִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני הִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה

ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה      ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת12        ....ָּכַלחָּכַלחָּכַלחָּכַלח    ְרחֹבֹת ִעיר ְוֶאתְרחֹבֹת ִעיר ְוֶאתְרחֹבֹת ִעיר ְוֶאתְרחֹבֹת ִעיר ְוֶאת    ִניְנֵוה ְוֶאתִניְנֵוה ְוֶאתִניְנֵוה ְוֶאתִניְנֵוה ְוֶאת    ָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן ֶאתָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן ֶאתָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן ֶאתָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן ֶאת

    ְלָהִבים ְוֶאתְלָהִבים ְוֶאתְלָהִבים ְוֶאתְלָהִבים ְוֶאת    ֲעָנִמים ְוֶאתֲעָנִמים ְוֶאתֲעָנִמים ְוֶאתֲעָנִמים ְוֶאת    לּוִדים ְוֶאתלּוִדים ְוֶאתלּוִדים ְוֶאתלּוִדים ְוֶאת    ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאתּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאתּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאתּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאת 13     ....ּוֵבין ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלהּוֵבין ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלהּוֵבין ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלהּוֵבין ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה

ּוְכַנַען ּוְכַנַען ּוְכַנַען ּוְכַנַען  15        ....ַּכְפּתִֹריםַּכְפּתִֹריםַּכְפּתִֹריםַּכְפּתִֹרים    ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאתַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאתַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאתַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת    ַּפְתֻרִסים ְוֶאתַּפְתֻרִסים ְוֶאתַּפְתֻרִסים ְוֶאתַּפְתֻרִסים ְוֶאת     ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת14     ....ַנְפֻּתִחיםַנְפֻּתִחיםַנְפֻּתִחיםַנְפֻּתִחים

    ַהִחִּוי ְוֶאתַהִחִּוי ְוֶאתַהִחִּוי ְוֶאתַהִחִּוי ְוֶאת     ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת17     ....ָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשיָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשיָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשיָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי    ַהְיבּוִסי ְוֶאתַהְיבּוִסי ְוֶאתַהְיבּוִסי ְוֶאתַהְיבּוִסי ְוֶאת     ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת16     ....ֵחתֵחתֵחתֵחת    ִצידֹן ְּבכֹרֹו ְוֶאתִצידֹן ְּבכֹרֹו ְוֶאתִצידֹן ְּבכֹרֹו ְוֶאתִצידֹן ְּבכֹרֹו ְוֶאת    ָיַלד ֶאתָיַלד ֶאתָיַלד ֶאתָיַלד ֶאת

     ....ַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנפֹצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִניַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנפֹצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִניַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנפֹצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִניַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנפֹצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני    ַהְּצָמִרי ְוֶאתַהְּצָמִרי ְוֶאתַהְּצָמִרי ְוֶאתַהְּצָמִרי ְוֶאת    ָהַאְרָוִדי ְוֶאתָהַאְרָוִדי ְוֶאתָהַאְרָוִדי ְוֶאתָהַאְרָוִדי ְוֶאת     ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת18     ....ייייַהִּסינִ ַהִּסינִ ַהִּסינִ ַהִּסינִ     ַהַעְרִקי ְוֶאתַהַעְרִקי ְוֶאתַהַעְרִקי ְוֶאתַהַעְרִקי ְוֶאת

     ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצבִֹים ַעד ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצבִֹים ַעד ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצבִֹים ַעד ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצבִֹים ַעד    ַעָּזהַעָּזהַעָּזהַעָּזה     ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעד ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעד ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעד ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעד19

     ֲאִבי ָּכל ֲאִבי ָּכל ֲאִבי ָּכל ֲאִבי ָּכל    הּואהּואהּואהּוא    ּוְלֵׁשם ֻיַּלד ַּגםּוְלֵׁשם ֻיַּלד ַּגםּוְלֵׁשם ֻיַּלד ַּגםּוְלֵׁשם ֻיַּלד ַּגם 21  .ּבְגֹויֵהֶם ּבְַארְֹצָתם לִלְׁשֹֹנָתם ׁשְּפְֹחָתםלְמִ  חָם ְבנֵי אֵּלֶה 20     ....ָלַׁשעָלַׁשעָלַׁשעָלַׁשע

וּר עֵילָם ׁשֵם ּבְנֵי 22     ....ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹולֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹולֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹולֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני  וְחוּל עוּץ אֲרָם וְּבנֵי 23  .וַאֲרָם וְלוּד וְַארְּפַכְׁשַד וְַאׁשּ
 ֵׁשם  ֵׁשם  ֵׁשם  ֵׁשם     ּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִניםּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִניםּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִניםּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים 25     ....ֵעֶברֵעֶברֵעֶברֵעֶבר    ָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאתָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאתָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאתָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת    ַׁשד ָיַלד ֶאתַׁשד ָיַלד ֶאתַׁשד ָיַלד ֶאתַׁשד ָיַלד ֶאת ְוַאְרַּפכְ  ְוַאְרַּפכְ  ְוַאְרַּפכְ  ְוַאְרַּפכְ 24  .וַָמשׁ  וְגֶֶתר

ָׁשֶלף ָׁשֶלף ָׁשֶלף ָׁשֶלף     ַאְלמֹוָדד ְוֶאתַאְלמֹוָדד ְוֶאתַאְלמֹוָדד ְוֶאתַאְלמֹוָדד ְוֶאת     ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת26     ....ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטןָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטןָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטןָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן

ֲאִביָמֵאל ֲאִביָמֵאל ֲאִביָמֵאל ֲאִביָמֵאל     עֹוָבל ְוֶאתעֹוָבל ְוֶאתעֹוָבל ְוֶאתעֹוָבל ְוֶאת    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת 28        ....ִּדְקָלהִּדְקָלהִּדְקָלהִּדְקָלה    אּוָזל ְוֶאתאּוָזל ְוֶאתאּוָזל ְוֶאתאּוָזל ְוֶאת    ם ְוֶאתם ְוֶאתם ְוֶאתם ְוֶאתֲהדֹורָ ֲהדֹורָ ֲהדֹורָ ֲהדֹורָ      ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת27        ....ָיַרחָיַרחָיַרחָיַרח    ֲחַצְרָמֶות ְוֶאתֲחַצְרָמֶות ְוֶאתֲחַצְרָמֶות ְוֶאתֲחַצְרָמֶות ְוֶאת    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת

 ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא  ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא  ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא  ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא 30     ....ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטןֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטןֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטןֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן    יֹוָבב ָּכליֹוָבב ָּכליֹוָבב ָּכליֹוָבב ָּכל    ֲחִויָלה ְוֶאתֲחִויָלה ְוֶאתֲחִויָלה ְוֶאתֲחִויָלה ְוֶאת    אֹוִפר ְוֶאתאֹוִפר ְוֶאתאֹוִפר ְוֶאתאֹוִפר ְוֶאת     ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת29        ....ְׁשָבאְׁשָבאְׁשָבאְׁשָבא    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת

 ִמׁשְּפְֹחת אֵּלֶה 32  .לְגֹויֵהֶם ּבְַארְֹצָתם ׁשֹֹנָתםלִלְ  לְִמׁשְּפְֹחָתם ׁשֵם ְבנֵי אֵּלֶה 31     ....ּבֲֹאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדםּבֲֹאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדםּבֲֹאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדםּבֲֹאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם
 .הַּמַּבוּל ַאחַר ּבָָארֶץ הַּגֹויִם ִנפְרְדוּ  וֵּמאֵּלֶה ּבְגֹויֵהֶם לְתֹולְֹדָתם ֹנחַ  ּבְנֵי
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   מספרם של יוצאי מצרים ו' עֹורגיא מול בית ּפ'ה: 7נספח 

, 37:יב' שמ ('ֹות אלף רגלי הגברים לבד מטףמא כשש ':יוצאי מצרים יש מספר קבוע לכ"סב

-תת ויחידה מספר: מובנים בשני משמשת ֶאֶלף המילה. )51:כו, 46:א' במ ;26:לח שם לו וקרוב

 נמנו ובהם כ"בס המוזכרים, הִמפקדים שני 1.אב בית/מורחבת למשפחה המקבילה שבטית

 ישראל עם של גדלו על מדבר כ"כשס כי מעידים, )51:כו שם (נפש 601,730-ו) 46:א' במ (603,550

 את, הלויים את סיףלהו יש כ"ס שמונה הללו רגלים אלף מאות ששל. כמספר לאלף מכוון הוא

, 32:ב, 46:א' במ ;26:לח, 38–37:יב' שמ(ערב רב  ובנוסף להם גם הזקנים את, הטף את, הנשים

 2.נפש ןמליו שלושה עד םכשני היו כ"ס בתפיסת מצרים יוצאי כי לשער יש אלו תוספות עם. )51:כו

 רשימת בסוף מתואר מחנה בני ישראל אמנם כךו ,גדול חנייה משטח הצריך זה עצום מספר

 בית. )49:לג' במ (' בערבֹת מֹואבמבית הישמֹת עד אבל השטיםהירדן  ויחנו על': כ"ס של המסעות

 ואבל 3,המלח ים מזרח פוןבצ אשר )Suweima (לסווימה סמוך עזיימה-אל תל עם מזוהה הישימות

 המחנה 4).36 איור (מואב ערבות במזרח, כפריין-אל העיירה באזור חמאם-אל בתל מזוהה השיטים

 של שטח על', הירדן על ויחנו 'נאמר שהרי הירדן שפת ועד מואב הרי ממרגלות כמשתרע מתואר

  5.ר"קמ ששים ותלפח

 מול בגיא': המחנה ממוקם שם ,ד"סב ישראל מחנה מתיאור מצטיירת לגמרי אחרת תמונה

 יחד פעור בית מופיעה) 20–15:יג (שביהושע ראובן ערי ברשימת 6).6:לד ;46:ד ;29:ג' דב(' פעֹור בית

 מצפון, מואב ערבות באזור נמצאת היא גם כי ללמדנו) 20:שם (מֹותאשדֹות הפסגה ובית היִש  עם

 כל 8.מואב ערבות אל הירדן עבר מרמת היורדים הגאיות באחד, דיוק ליתר או 7,המלח לים מזרח

                                              
 .286–270: 1979גוטוולד  ;21:יב א"דה ;6, 5:יב' זכ ;1:ה' מי ;23:כג א"שמ ;15:ו' וש ;30, 21, 14:כב' יה: ראו 1
 .78:ה"תשמ ליכט: ראו 2
 .89–88: 2000 מקדונלד ;הישימות בית מזר ;ב טור, 106: ג"תשי גליק: ראו 3
 ממזרח נמצא התל גליק של תיאורו לפי. 90–89: 2000 מקדונלד ;אבל 'ליונשטאם ;א106–ב105:ג"תשי גליק: ראו 4

 .21501389 צ"נ, מטבע-אל תל זו בנקודה נמצא) 35 איור (במפה. מקטע יואד ומעל יןיכפר לעיירה
 מ"ק 5-כ של במרחק עזיימה-אל ותל מ"ק 11 של במרחק חמאם-אל תל, מ"ק 13כ  של במרחק נמצא מטבע-אל תל 5

 בן לעם נםלדו נפש 33כ של צפיפות היא הדבר ותמשמע הנתון בשטח. מ"ק 7כ הוא ביניהם האנכי המרחק. מהירדן

 ההנחות. לדונם נפש 50ל רק הצפיפות תעלה, ליוניםימ כשלושה היו ישראל במחנה כי נניח אם גם. נפש מליון שני

 ברושי ;א"תשמ שילה: ראו. לדונם נפש 60ל 25 בין נעות הקדמון המזרח בערי האוכלוסים צפיפות מקדם לגבי

 .148:ד"תשמ וגופנא
 המונח כי אליצור של טענתו כנגד אמורים הדברים. עצמו בגיא אלא, הגיא ליד אשר במישור לא .בגיא – לדייק ויש 6

 שלנו מהפסוק מביא אהו ההוכחה את שכן, המבוקש את מניח הוא בטענתו. רחב למישור גם להתייחס יכול גיא

 .341: 2002 ל"הנ ;97:ג"תשס ופרומקין אליצור: ראו. 6:לד' דב וממקבילו
 אך. הירדן עבר ברמת פעור בית את שזיהו יש מואב ברמת פעור את מזהה שאובסביוס וכיוון' הפסגה 'הזכרת בגלל 7

 אשדות'ב אלא בפסגה מדבר אינו והפסוק, פעור בבית ולא הפעור ראש המכונה בהר עוסק' פעור 'בערך אוסביוס

 ,אוסביוס: ראו). 3:יב' יה ;49:ד לק שינוי עם= ;17:ג' דב(' פסגה 'הנקרא ההר של המערביים המדרונות אלו' הפסגה

: 2000 מקדונלד ; Фογώρ –' פעור, '27–25 שורות, Βεθφογόρ ; 168 - 'ביתפעור', 4–3  שורות ,48: אונומסטיקון

138–139. 
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 בני את הממקם ד"ס לכן. בשטחם קטנים הם מואב לערבות הירדן עבר מרמת היורדים הגאיות

 ישראל בני את ד"ס לתפיסת בניגוד עומד זה שרטוט. קטן ששטחו מחנה לנו משרטט, בגיא ישראל

 בני מספר לגבי לחלוטין שונות תפיסות מיצגים הפסוקים שני. )10:א' דב(' ככֹוכבי השמים לרֹב'

 שהיו המקורות מאחד הנתונים את הדבטרונומי הסופר שאב מהם באחד כי להניח יש לכן, ישראל

 המתאר הפסוק על זאת לאמר אפשר אי. תפיסתו את נוגדים שהדברים לב לשים מבלי, לפניו

 על נשען ד"ס בעל כי להניח ניתן זאת לעומת. השמים ככוכבי כמספר ישראל בני מספר את במפורש

 השלישי בפרק. פעור בית בית מול בגיא ישראל מחנה מקום את בתארו האחרים המקורות אחד

 נטל מהם ממי, )176–175:לעיל (בנפרד א"ס את והן י"ס את הן הכיר הדבטרונמי הסופר כי ראינו

 בתיאור נמצאת התשובה? פעור בית מול בגיא כיושבים ישראל בני את המתאר הנתון את ד"ס

בעבר הירדן בגיא מּול בית פעֹור בארץ סיחֹן  ':'העדֹת והחקים והמשפטים 'את משה נתן בו המקום

 הזכרת). 46:ד ('הכה מֹשה ובני ישראל בצאתם ממצריםמלך האמֹרי אשר יֹושב בחשבֹון אשר 

 גם מתחייב' פעור בית מול 'כיושב א"בס ישראל מחנה תיאור 9.א"מס יונק הפסוק כי מורה סיחון

  :משה מות על השונים מהתיאורים

את ָּכל ' גה אשר ַעל פני ְיֵרחֹו ויראהּו הויעל מֹשה מערבֹת מֹואב אל הר ְנבֹו רֹאש הִּפְס  1

 ואת ָּכל נפתלי ואת ארץ אפרים ּומנשה ואת ָּכל ארץ יהּודה עד 2. הארץ את הגלעד עד דן

אליו ' ה  ויֹאמר4. ואת הנגב ואת הככר בקעת ְיֵרחֹו עיר התמרים עד צֹער 3. הים האחרֹון

זרעך אתננה הרִאיתיך בעיניך זֹאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקֹב לאמֹר ל

ויקּבֹר אֹתֹו בגי בארץ  6. 'בארץ מֹואב על פי ה' וימת שם מֹשה עֶבד ה 5. ושמה לֹא תעבֹר

  )6–1:לד' דב (.איש את קֻברתֹו עד היֹום הזהמֹואב מּול בית פעֹור ולֹא ידע 

 ְנבֹו הר '– )א1:דל' דב(' ויעל מֹשה מערבֹת מֹואב אל הר ְנבֹו רֹאש הפסגה אשר על פני ירחֹו'

 רֹאש הפסגה ואילו, )49:לב שם (כ"בס משה למות המקדים וויימהצ לנו מוכר' אשר על פני ירחֹו

 מקורות לשני הציטוט את לחלק יש לפיכך). 64:לעיל ;20:כא' במ (י"ס של המסע ממסלול לנו מוכר

ויעל מֹשה רֹאש , 'כ"ס – 'ויעל מֹשה מערבֹת מֹואב אל הר ְנבֹו אשר על פני ירחֹו': הבאה בצורה אלו

הציווי אינו מופיע . יתכן שלמקור זה יש להוסיף גם את הציווי לעלות לרֹאש הִפסגה. י" ס–' הִפסגה

כי  עלה רֹאש הִּפסגה ושא עיניך ימה וצפֹנה ותימנה ּומזרחה ּוראה בעיניך': ד"י אך נמצא בס"בס

 לא התורה מחבר. י"בס גם היה זה מעין ציווי כי להניח טבעי. )27:ג' דב(' לֹא תעבֹר את הירדן הזה

 הציווי נמצאו כבר ובתורה, ד"בס נמצאה כבר שבו האינפורמציה שכן בתורה הפסוק את כלל

  ).49:לב' דב (ְנבֹו הר יםֲעָבִר ה להר לעלות וכפולתו) 12:כז' במ (יםֲעָבִר ה להר לעלות

ּוראה ': כ"בס פעמיים המופיע והצ את תואם משפט זה –) 1ב1:לד(' את ָּכל הארץ' ויראהו ה'

  ).1ב49:שם לב(' ּוראה את ארץ כנען ')1ב12:כז' במ(' את הארץ

 הנמצא הצו מילוי הוא זה תיאור –) 3–2ב1:לד(' עיר התמרים עד צֹער[...] את הגלעד עד דן 

  10).27:ג' דב(' שא עיניך ימה וצפֹנה ותימנה ּומזרחה ּוראה בעיניך': י"מס אותו שינק ד"בס

                                                                                                                                  
, המלח ים לעבר היורד גיא בתוך הנמצא היחיד האתר. בגיא פעור בית את גם לחפש יש בגיא נמצא ישראל מחנה אם 8

 .160: 1987 איבך :ראו .מוסא עיון של הברזלי האתר הוא, המישור אל גיא במוצא ולא
  .62:לעיל ראו, א"לס סיחון סיפור של שיוכו על 9

 )3:לד (צֹער ועד) 2:לד (האחרון הים עד, )1:לד (דן עד כי הראינו) 79–78:לעיל(' עד 'המילית משמעות על יוןבד 10

 .בהתאמה ותימנה ימה, צפונה: משמעותם
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אליו זֹאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק ּוליעקֹב לאמֹר לזרעך אתננה ' ה ויֹאמר'

 שבועה בלשון לאבות ההבטחה. י"לס שייך כולו פסוקה –) 4:לד(' הרִאיתיך בעיניך ושמה לֹא תעבֹר

כי  ּוראה בעיניך': י"מס אותו שינק ד"בס הנמצא הצו את תואם הפסוק של וסופו 11,י"לס פייניתוא

 27:ג' דב(' לֹא תעבֹר את הירדן הזה

 משה למות המקדים ווייהצ את תואם 'וימת שם מֹשה 'וףהצר – )5:לד' דב(' וימת שם מֹשה'

 במקורות גם הופיע 'וימת מֹשה 'קיצורו או זה משפט כי להניח טבעי אך, )50:לב שם (כ"בס

  .האחרים

  )7:יב'  במ;31:יד' שמ(א זכה משה בכינוי זה "רק בס –'' עבד ה'

-אל לואדי ומצפון יּב'מּוג-אל ואדיל שמדרום השטח הוא מואב של עיקרה –' בארץ מֹוָאב'

נלחם במלך מֹואב הראשֹון ויקח את ָּכל ארצֹו מידֹו  'חשבון מלך סיחון כי לנו מספר א"ס  12.ָחָסא

 השטח על גם השתרעה מואב ארץ בה תקופה יתהיה א"ס שלפי ומכאן, )ב26:כא' במ(' עד ארנֹן

הגיא ' נזכר) 20–ב18:שם (לארנון מצפון המשתרע י"ס של ישראל בני מסע במסלול. לארנון שמצפון

 נבֹו הר כ"בס. מואב נקרא לארנון שמצפון השטח גם, י"ס לפי כי ללמדנו )20(' אשר בשדה מֹואב

, 63, 3:כו שם(' מואב ערבֹת 'נקרא המלח ים מזרח שבצפון והמישור, )49:לב' ד (מואב בארץ נמצא

 ד"ס. 'מואב ארץ 'הוא לארנון שמצפון השטח גם כ"בס לפיכך). 13:לו, 1:לה, 50, 49, 48:לג, 12:לא

 ליציאת הארבעים שנת בסוף ישראל למחנה חסויבהתי) 5:א' דב(' מואב ארץ 'בטופונים משתמש

 לים פוןשמצ במישור, לירדן ממזרח ישראל בני נמצאים מסעם של זה בשלב). 3:שם (מצרים

 מתייחס מואב הטופונים א"בס. 'מואב ארץ 'הוא לארנון שמצפון השטח ד"בס גם לפיכך. המלח

 שמצפון השטח ואילו, )90–89:לעיל ;8:ב' דב ;11:כא' במ (לארנון מדרום אשר מואב של לעיקרה

 היה שבמקורו לעובדה מודע א"ס גם, נאמר שכבר כפי אך). 24:כא (סיחון לממלכת שייך לארנון

א אנו מוצאים את הטופונים "גם בס, ועוד). ב26:שם(ממלכת סיחון בשליטת מלך מואב  של השטח

אך כל , כ"כל החוקרים וכל המחקרים שנגעו בפסוק זה שייכו אותו לס). 1:כב(' ערבות מואב'

כ המזכירים את ערבֹת "המחקרים הללו התעלמו מהבדל גיאוגרפי ברור בין פסוק זה לכל פסוקי ס

כ המזכירים את בני ישראל בערבֹת מואב טורחים להזכיר כי בני "כל שמונת הפסוקים של ס. מואב

 לירדן ֵמֵעֶבר'מושיב את בני ישראל ) 1:כב(ואילו הפסוק המדובר ',  ירדן ְיֵרחֹועל'ישראל נמצאים 

 )65:לעיל(א "אופיינית לס, גם נוסחת המסע שאינה מזכירה את נקודת המוצא של המסע. 'ְיֵרחֹו

א יכול להשתמש בשם " לכן גם ס13.'ַויסעּו בני ישראל ַויחנּו בערבֹות מֹואב מעבר לירדן ְיֵרחֹו'

  .אחד ממקורות התורהוטופונים זה יכול להשתייך לכל ', ארץ מואב'הגיאוגרפי 

  14.כ"מס רק לנו מוכר זה צרוף – ''ה פי-על'

 )6:לד' דב(' ויקבֹר אֹתֹו בגי בארץ מֹואב מּול בית פעֹור ולֹא ידע איש את קֻברתֹו עד היֹום הזה'

 מדויק ציון לנו נותנת הפסוק תחילת. אחת בכפיפה לדור יכולים שאינם נתונים שני יש זה בפסוק –

. )29:ג' דב(' בגיא מּול בית פעֹור 'היה הוא גם אשר, ישראל למחנה בסמיכות משה קבורת מקום של

                                              
 .21והערה , 109:ד" הרן תשס;3הערה , 301: 2003פרידמן : ראו 11
 .319: 1994 מטינגלי ;709: 2ל"תש ליוור ;165: 1968 נות ;2: א1989 מילר :ראו 12
ואילו בתיאור המסע מאויתת , בכתיב חסר' ערבֹת'כ מאייתים "כל שמונת הפסוקים של ס כי העובדה מעניינת 13

 .בכתיב מלא' ערבות'
 .5:לו, 38, 2:לג, 13:י, 23, 20:ט, 49, 45, 41, 37:ד, 51, 39, 16:ג' במ ;12:כד' וי ;1:יז' שמ: ראו 14
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, זה למקור שייך אינו הפסוק של סופו לכן, משה קבורת מקום את ידע במחנה שהיה מי כל לפיכך

 רופא 15.'לה מקדש היה בְנבֹו כי למדים אנו מישע ממצבת. האחרים מהמקורות לאחד לשייכו ויש

 אזי רופא של השערתו נכונה אם 16.משה של קברו יתהיה זה מקדש של קדושתו סיבת כי שיער

ולֹא ידע איש את קֻברתֹו  'המשפט את לשייך אין ולכן, הכוהניים לסופרים ידוע היה משה של קברו

כי שם חלקת ': גד שבט לגבי י"מס לנו הידוע את תואם המשפט זאת לעומת. כ"לס 'עד היֹום הזה

  17.נסתר היא' ספון 'הפועל של מהוראותיו אחת שהרי, )2א21:לג' דב(' מחֹקק ספּון

  : למקורותיהם ולשייכם משה מות על השונים התיאורים את להפריד יכולים אנו עתה

את ָּכל ' ויראהּו ה אשר על פני ירחֹו  �ויעל מֹשה מערבֹת מֹואב אל הר ְנבֹו  1:לד - כ"ס

  .' בארץ מֹואב על פי ה� ויָמת שם מֹשה 5: לד�הארץ 

 ואת ָּכל 2:לד .את הגלעד עד דן �' ַוַּיְרֵאהּו ה � רֹאש הפסגה �ויעל מֹשה  1:לד - י"ס

 ואת הנגב 3:לד. נפתלי ואת ארץ אפרים ּומנשה ואת ָּכל ארץ יהּודה עד הים האחרֹון

אליו זֹאת הארץ אשר '  ויֹאמר ה4:לד. ואת הככר בקעת ירחֹו עיר התמרים עד צֹער

לאמֹר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לֹא נשבעתי לאברהם ליצחק ּוליעקֹב 

   . ולֹא ידע איש את קֻברתֹו עד היֹום הזה� 6:לד � וימת שם מֹשה 4:לד  .תעבֹר

  .'ויקבֹר אֹתֹו בגי בארץ מֹואב מּול בית פעֹור � 'עבד המֹשה ) שם(וימת  '- א"ס

–1:כה' במ(' עורפ בעל' שהממע גם מסתבר' פעור בית מול 'כיושב א"בס ישראל מחנה תיאור

9:(  

ותקראָן לעם לזבחי  2:כה וישב ישראל בִשטים ויחל העם לזנֹות אל בנֹות מֹואב 1:כה

בישראל  ' הויצמד ישראל לבעל פעֹור ויחר אף 3: כהאלֹהיהן ויֹאכל העם וישתחוּו לאלֹהיהן

חרֹון אף נגד השמש וישֹב '  לה אל מֹשה קח את ָּכל ראשי העם והֹוקע אֹותם'  הויֹאמר 4:כה

 ִהרגּו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעֹור  ויֹאמר מֹשה אל שֹפטי ישראל5:כהמישראל ' ה

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני מֹשה ּולעיני כל עדת בני  6:כה

ך אהרֹן הּכֹהן ויקם מתֹ-אלעזר בן- ַוַּירא פינחס בן7:כהישראל והָּמה בֹכים פתח אֹהל מֹועד 

ַויבֹא אחר איש ישראל אל הֻּקבה וידקֹר את שניהם את איש  8:כההעדה ויקח רֹמח בידֹו 

ַויהיּו המתים במגפה  9:כהֳקבתּה ותעַצר המגפה מעל בני ישראל ישראל ואת האשה אל 

אהרֹן -אלעזר בן-פינחס בן 11:כהאל מֹשה לאמֹר ' וידבר ה 10:כה .ארבעה ועשרים אלף

ישראל -ישראל בקנאֹו את קנאתי בתֹוכם ולֹא כליתי את בני-מעל בניהּכֹהן השיב את חמתי 

והיתה ּלֹו ולזרעֹו אחריו ברית  13:כההנני נֹתן לֹו את בריתי שלֹום  לכן אמֹר 12:כהבקנאתי 

ושם איש ישראל הֻּמכה אשר  14:כהעֹולם תחת אשר קנא לאלֹהיו ויכפר על בני ישראל  כֻהנת

ושם האָשה הֻּמכה המדָינית  15:כהאב לִשמעֹני -נשיא בית לּואס-ֻהכה את המדָינית זמרי בן

צרֹור  יז,כהאל מֹשה לאמֹר ' ה וידבר 16:כהאב במדָין הּוא -רֹאש ֻאמֹות בית צּור-ָּכזּבי בת

כי צֹררים הם לכם בנכליהם אשר ִנְּכלּו לכם על דבר פעֹור  18:כהאת המדָינים והכיתם אֹותם 

 .א מדָין אחֹתם הֻּמכה ביֹום המגפה על דבר פעֹורועל דבר ָּכְזִּבי בת נשי

                                              
 .368–357:ה"תשס אחיטוב: ראו). 18–17 שורות. (יהוה.לי]/כ.ת[א. משם.ואקח '15
 .240–239:ח"תשמ רופא: ראו 16
 .2 הוראה', ספון, '1312: 2003 שושן-אבן: ראו 17
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 זו חלוקה 18.כוהני למספר 18–6 פסוקים ואת כוהני-לא לסיפור 5–1 פסוקים את לשייך מקובל

  :בעיות מספר יוצרת

. משה מאת - והאחרת', ה מאת הוראה האחת: עונש הוראות שתי מצויות 5–4 בפסוקים -

 שונות הן ההוראות. 'ה לצו בצוע הוראת אינה העם לשופטי משה מאת ההוראה

 .אחד ממקור לבוא יכולות אינן ולכן, ביניהן פנימי קשר בלי, לחלוטין

 .דבר אירע טרם הכוהני בסיפור הרי? 6 בפסוק ישראל עדת וכל משה בוכים ולמה מה על -

  .המגפה התפרצות על נתון כל בסיפור אין אך, המגפה עצירת על מספר 8 פסוק -

' שיטים'ב ישראל מחנה. 'וישב ישראל בִשטים': לאירוע הרקע בתיאור כבר נרמז לבעיות הפתרון

 משפט. כ"לס זה משפט לשייך יש לכן, )63:לעיל ;49:לג' במ (כ"ס של המסע ממסלול רק לנו מוכר

 זה השלובים סיפורים שני אלא זה אחר זה הבאים סיפורים שני לפנינו אין כי מלמדנו הפתיחה

  .בזה

 רעיון פיתח כסלו 19).4–3 (אפו חרון את' ה הביע שבו הכלי היא) 9–8 (המגפה כי הציע מילגרום

-הלא' בסיפורים'ש' ה אף לחרון כפירוש המגפה אנוש את פיתח' כוהני עורך, 'ולדעתו, זה

 הפירושים בשל 21.ראלביש' ה אף חרון היא המגפה כי שקבע י"רש להם קדם כבר 20.כוהניים

 אנו, בזה זה שלובים כוהני-והלא הכוהני שהסיפור ומאחר', ה אף כחרון המגפה את הרואים

 5–4  פסוקים. לעיל עליהן שהצבענו הבעיות נפתרות בכך. כ"לס 4–3 פסוקים את לשייך מציעים

 המתבטא' ה אף לחרון מתוודעים אנו. ביניהם חספוס קיים ולכן וניםש למקורות שייכים אכן

 המגפה והזכרת 6 בפסוק ישראל ועדת משה של בכיים מוסברים בכך. 4–3 בפסוקים כבר במגפה

ויקח רֹמח בידֹו ַויבֹא אחר איש ישראל אל הֻּקבה ': פינחס מעשה בעקבות נעצרה המגפה. 8 בפסוק

'' להקח את ָּכל ראשי העם והֹוקע אֹותם ' 'ה צו ביצוע הוא זה מעשה. )א8–ב7(' וידקֹר את שניהם

  ).14(' אב לִשמעֹני-נשיא בית סלּוא-זמרי בן, 'הוא אחד מראשי העם' איש ישראל'שהרי , )4(

 ללא, וברור קצר כוהני-לא סיפור מתקבל למקורותיו פעור מעשה את מפרידים כשאנו

  :סתירות וללא כפילויות

ותקראָן לעם לזבחי אלֹהיהן ויֹאכל העם  2:כה עם לזנֹות אל בנֹות מֹואב ויחל ה�  1:כה

ִהרגּו איש אנשיו הנצמדים לבעל   ויֹאמר מֹשה אל שֹפטי ישראל5: כה�וישתחוּו לאלֹהיהן 

  .פעֹור

 רק לנו המוכרים) א5 (ישראל שופטי הזכרת בגלל א"לס לשייך יש כוהני-הלא הסיפור את

  ).יח' שמ (א"מס

) 5, 2 (פעֹור בעל, לוהיהןא לעבודת הצטרפות, )ב1 (מואב בנות אל העם בזניית עוסק א"ס

 כיוון. הסיפור של סופו וחסר האירוע מקום חסר זו בגרסה ).5 (בעם להכות לשופטים וההוראה

, פעֹור] בעל [לבית בסמוך הוא האירוע מקום כי לשער יש פעור בעל בעבודת מדובר זה בסיפור שגם

                                              
 ביבליוגרפיה 2 בהערה, שם, )בהכנה (כסלו ;288–287: 2003 פרידמן ;380: 1903 גריי ;239–237: 1894 בייקון: ראו 18

 ..נוספת
 .213: 1990 מילגרום: ראו 19
 לבין) 4–3 (כוהני-הלא בסיפור' ה אף חרון בין קשר שיש סובר שורץ גם, כסלו של עדותו לפי. 5):בהכנה (כסלו: ראו 20

 .9:שם: ראו). 11 (הכוהני בסיפור' ה אף חרון השבת
  .'בישראל' ה אף ויחר': ה"ד, 3:כה' במ על י,רש :ראו 21
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 29:ג' דב לפי לשחזר אולי ניתן הסיפור תחילת את 22.שבו המרכזי המקדש שם על הנקרא ישוב

ויחל העם לזנֹות אל בנֹות  פעור] בעל[בגיא מּול בית  וישב ישראל': כ"בס האירוע למקום ובהקבלה

האיש  כל': הוא דבטרונומי ניסוחב ,האירוע של סופו. )1:כה'  עם במ29:ג'  של דבשילוב(' מֹואב

, כ"ס סיפר שעליה במגפה מדבר אינו זה פסוק .)3:ד' דב(' 'פעור השמידו ה אשר הלך אחרי בעל

 מחנה את מיקמו א"וס כ"ס, התעודות שתי .א"ס סיפר שעליה פעֹור לבעל הנצמדים בהריגת אלא

', פעור בית'ל ממערב אשר המישור כל פני על המחנה את פרשֹ כ"ס. 'פעור בית'ל מוךבס ישראל

  .'רפעֹו ]בעל [בית מּול בגיא' המחנה את הצניע א"ס אילוו

 ראה בגיא ישראל מחנה את קםימ אשר הסופר אך, ישראל בני מספר את מונה אינו א"ס

בדרך המלך ': לסיחון והן אדום מלךל הן יתויבפנ משה דברי, ואכן. במספרו קטן עם רוחו בעיני

 לרכז היה ניתן א"ס בתפיסת כי מורים )1ב22:כא וקיצורו, ב17:כ' במ(' נלך לֹא נטה ימין ושמֹאול

 רגההד הייתה אלפים שרי ועוד 23.דיהיִצ  לשני לגלוש מבלי אחת דרך פני על ישראל בני כל את

 ליוצאי). 25, 21:יח' שמ (א"בס כמתואר, השיפוט מערכת של מחדש הארגון במסגרת ביותר הגבוה

 רכב. בודדים נפש אלפי בן ההי א"ס מתאר אותו שהעם נראה 24!רבבות שרי נדרשו לא מצרים

 על זו למסקנה הגיע הוא. נפש 7,000–5,000 על עלה לא מצרים יוצאי של מספרם כי טען פיטרי

 גושן ארץ של שטחה ;)11:יז' שמ (שקולים היו הצדדים שני כוחות כי נראה בה ,עמלק מלחמת סמך

 ;איש 20,000-כ היה, נ"לסה' היט המאה סוףב, תושביו שמספר תומילאת ואדי עם המזוהה

 השונים במקורות הבחין לא פיטרי 25.)24, 16:יא' במ (העם להנהגת בלבד זקנים בעיםש וקביעת

 שייכים הזקנים שבעים מינוי והן עמלק מלחמת הן כי כך על עמד לא ולכן ,התורה הורכבה מהם

  26.א"לס

 העםשש מאֹות אלף רגלי ': על מדבר משה גיסא מחד. פנימית סתירה לכאורה קיימת י"בס

 קטן הוא ישראל מחנה של שטחו ומאידך גיסא גם בספר זה 27,)א21:יא' במ(' אנֹכי בקרבֹו אשר

 השני המובן לפי זו סתירה לפתור ניתן אולי. )א20:כא' במ(' גיא אשר בשדה מֹואב'ב למקמו וניתן

 על מדבר י"ס זה הסבר לפי. אב בית/מורחבת למשפחה המקבילה שבטית-תת יחידה: אלף למילה

  .מזה למעלה מעט או נפש אלפים לעשרת להגיע היכול אב בתי מאות שש בן עם

 כ"ובס, נפש אלפים כעשרת בת בקבוצה מדובר י"בס. בודדים אלפים מצרים יוצאי היו א"בס

 את לתלות יש אולי? המקורות בין זה הבדל נוצר כיצד. יותר ואולי נפש מליון לשני ספרםמ עלה

 בקרב הרושם את להגביר כדי הסיפור נתוני את ולהעצים להגדיל הסיפורים מספרי בנטיית ההבדל

 המובהקת הדוגמה. מוגזמים ונעשים הנתונים הולכים הסיפור ממקור שמתרחקים ככל. שומעיהם

 המספר. קרקר בקרב' הג שלמנאסר שהרג', המלכים 12 יתיקואליצ 'לוחמי מספר יאה זו לתופעה

                                              
  .162:לעיל ראו, יותר מאוחרות בתעודות השמטתו ועל א"בס מקומות בשמות' בעל 'האלוהות בשם שימוש על 22
 .63–61:לעיל: בהרחבה ראו א"לס אלו אירועים של שיוכם על 23
 .זו לנקודה לבי תשומת את הפנה, 2007 בדצמבר בפטרה שהדרכתי, שבסיור פלדמן לגדעון נתונה תודתי 24
 .214, 211, 207: 1906 פטרי :ראו 25
 א"בס רק). 28:יא' במ ;9:יז' שמ (הזקנים יםשבע ובפרשת עמלק במלחמת המפתח מדמויות אחת הוא נון בן יהושע 26

 .מצרים יציאת של המוקדמים בשלבים כבר מופיע יהושע
 המן על התלונה ואילו א"לס שייך הזקנים שבעים המעש. מקורות משני מורכב) 34–4:יא' במ (התאוה קברות סיפור 27

 .י"לס ולכן השלו לסיפור שייך ישראל בני במספר העוסק הפסוק. 1999 סומר :ראו .י"לס שייכים השלו וסיפור



  נספחים

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

242 

 29,000-ל ולבסוף 25,000-ל, 20,500-ל, הקרב לזמן בסמוך שנחקק, מּכּוְרח במונוליט 14,000-מ גדל

 סכום ,למשל .מןהז עם ההגזמה תופעת מוכרת במקרא גם 28.האירוע מזמן רחוקה שהתעודה ככל

ב "שמ(' כסף שקלים חמשים'ב מדבר המוקדם הסיפור. היבוסי נהַרוְ א גורן עבור דוד ששילם הכסף

' שקלי זהב משקל שש מאֹות'והסכום עלה ל, ואילו בסיפור המאוחר הפך הכסף לזהב, )24:כד

  29).24:ב כא"דה(

תחילתו .  על כיוון התפתחותו של הסיפור אוליםההבדלים במספרם של יוצאי מצרים רומזי

. והם סיפרו על אלפים ספורים של יוצאי ממצרים, יתה כנראה בקרב בני יוסףישל הסיפור ה

, ושם כבר סיפרו על שש מאות אלף רגלי כשהכוונה, הסיפור של בני יוסף הגיע לשבט יהודה

הגברים ' של למספר ממשי, האלף, במסורת הכוהנית הפכו בתי האב. לשש מאות בתי אב, כנראה

  .נפש מליון משני למעלה בוש עם על המצביעים) 37:יב' שמ ('לבד מטף

  

  

  

  

  

  

  

                                              
 .164–143: 2000 יאמאדה :אור 28
 .107: 1885ולהאוזן : ראו 29
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  סיני :8 נספח
  

  י"בס
  )11:יט' שמ: (ִסיָניַהר -ָהָעם ַעל-ְלֵעיֵני ָכל' ְוָהיּו ְנכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ה .1

: ָהָהר ְמאד-ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל'  ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הִסיַניְוַהר  .2

 )18:יט' שמ(

 )20:יט' שמ: (ראׁש ָהָהר ַוַּיַעל מֶׁשה-ְלמֶׁשה ֶאל' ראׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא ה- ֶאלִסיַניַהר -ַעל' ַוֵּיֶרד ה .3

ָהָהר -ַאָּתה ַהֵעדָתה ָּבנּו ֵלאמר ַהְגֵּבל ֶאת- ִּכיִסיָניַהר -יּוַכל ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל-לֹא' ה-ר מֶׁשה ֶאלַוּיאֶמ  .4

 )23:יט' שמ: (ְוִקַּדְׁשּתֹו

 )2:לד' שמ: (ראׁש ָהָהר- ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעלִסיַניַהר -ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶקר ְוָעִליָת ַבּבֶקר ֶאל .5

  )3–2א4:לד' שמ ( ִסיַניַהר-ם מֶׁשה ַבּבֶקר ַוַּיַעל ֶאלַוַּיְׁשּכֵ  .6

  

  כ"בס
ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר  ִסיָני ֵאיִלם ּוֵבין-ִסין ֲאֶׁשר ֵּבין-ִמְדַּבר-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ֲעַדת ְּבֵני-ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיבאּו ָּכל .1

 )1:זט' שמ: (יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

 )1:יט' שמ( :ִסיָניִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר -ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני .2

 )2:יט' שמ: (ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר- ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן ִסיַניַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבאּו ִמְדַּבר .3

: מֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן- ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל ִסיַניַהר-ַעל' ה-ִּיְׁשּכן ְּכבֹודוַ  .4

 )16:כד' שמ(

: ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּב  ִסיַנימֶׁשה ְּכַכּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר-ַוִּיֵּתן ֶאל .5

 )18:לא' שמ(

ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור -ָהָהר ּומֶׁשה לֹא-מֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן- ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַידִסיַניַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר  .6

 )29:לד' שמ: (ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו

 )32:לד' שמ: ( ִסיָניִאּתֹו ְּבַהר' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ַצֵּום ֵאת ָּכלְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַויְ -ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל-ְוַאֲחֵרי .7

ְּבִמְדַּבר ' ָקְרְּבֵניֶהם ַלה-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת- ְּביֹום ַצּותֹו ֶאתִסיָנימֶׁשה ְּבַהר -ֶאת' ֲאֶׁשר ִצָּוה ה .8

 )38:ז' וי: (ִסיָני

 )1:כה' וי: (ֵלאמר ִסיַנימֶׁשה ְּבַהר -ֶאל' ַוְיַדֵּבר ה .9

' וי(  : מֶׁשה- ְּבַיד ִסיַניֵּבינֹו ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר' ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹורת ֲאֶׁשר ָנַתן ה .10

 )46:כו

 )34:כז' וי: (ִסיָניְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר -מֶׁשה ֶאל-ֶאת' ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ה .11

 ְּבאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִסיַנימֶׁשה ְּבִמְדַּבר -ֶאל' ַוְיַדֵּבר ה .12

 )1:א' במ: (ִמְצַרִים ֵלאמר

 )19:א' במ: (ִסיָנימֶׁשה ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר -ֶאת' ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה .13

 )1:ג' במ: ( ִסיָנימֶׁשה ְּבַהר-ֶאת'  ַאֲהרן ּומֶׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר הְוֵאֶּלה ּתֹוְלדת .14

ָהיּו ָלֶהם ַוְיַכֵהן - ּוָבִנים לֹא ִסיַניְּבִמְדַּבר' ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה' ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה .15

 )4:ג' במ: (ְּפֵני ַאֲהרן ֲאִביֶהם-ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ַעל
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 )14:ג' במ: (ֵלאמר ִסיַני מֶׁשה ְּבִמְדַּבר-ֶאל' ַוְיַדֵּבר ה .16

:  ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאמרִסיַני-מֶׁשה ְבִמְדַּבר-ֶאל' ַוְיַדֵּבר ה .17

 )1:ט' במ(

'  ְּככל ֲאֶׁשר ִצָּוה הִסיָני ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה-ַוַּיֲעׂשּו ֶאת .18

 )5:ט' במ: (מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת

 )12:י' במ: ( ַוִּיְׁשּכן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרןִסיָניִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִמִּמְדַּבר -ַוִּיְסעּו ְבֵני .19

' במ: (ִסיָניְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר -ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי מֶׁשה ְוַאֲהרן ַהּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת-ְבֵאֶּלה לֹאּו .20

 )64:כו

 )6:כח' במ: (' ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַלהִסיַניעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר  .21

 )15:לג' במ( :ִסיָניַּבר ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדם ַוַּיֲחנּו ְּבִמְד  .22

 )16:לג' במ: ( ַוַּיֲחנּו ְּבִקְברת ַהַּתֲאָוהִסיָניַוִּיְסעּו ִמִּמְדַּבר  .23

) ֵאְׁשָּדת( ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרֲבבת קֶדׁש ִמיִמינֹו ִמִּסיַני' ַוּיאַמר ה .24

  )2:לג' דב: (ָלמֹו] ֵאׁש ָּדת[

  

  

  

  ך"נב
  )5:ה' שו: (ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל'  ִמְּפֵני ה ִסיַניֶזה' ָהִרים ָנְזלּו ִמְּפֵני ה .1

 )9:סח' תה: ( ִמְּפֵני ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלִסיַניָׁשַמִים ָנְטפּו ִמְּפֵני ֱאלִֹהים ֶזה -ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַאף .2

 )18:סח' תה: ( ַּבּקֶדׁשִסיַני ֲאדָני ָבם ֶרֶכב ֱאלִֹהים ִרּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן .3

 ָיַרְדָּת ְוַדֵּבר ִעָּמֶהם ִמָּׁשָמִים ַוִּתֵּתן ָלֶהם ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת ֻחִּקים ּוִמְצֹות ִסיַני-ְוַעל ַהר .4

  )13:ט' נח: (טֹוִבים
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  טופונים+ ְּבֵעֶבר ההופעות של הצירוף : 9 נספח

ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול ְוָכֵבד ְמאד ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ִׁשְבַעת - ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּוְּבֵעֶברּגֶרן ָהָאָטד ֲאֶׁשר -ַוָּיבאּו ַעד .1

 :ָיִמים

ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה - ַעלָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים-ָהֵאֶבל ְּבגֶרן ָהָאָטד ַוּיאְמרּו ֵאֶבל-ַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ֶאת .2

 )10-11:נ' בר:  ( ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶברָאֵבל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר

 ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהּיֵצא ִמְּגֻבל ָהֱאמִרי ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ֵמֵעֶברִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו  .3

 )13:כא' במ(: ּוֵבין ָהֱאמִרי

 )1:כב' במ: (ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵמֵעֶבר ְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאבַוּיִ  .4

' דב:  ( ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנהֵעֶבר-ָלנּו ֶאל-ִמי ַיֲעָבר ַלָּים ִהוא ֵלאמר ֵמֵעֶבר-ְולֹא .5

 )13:ל

 ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני -ְוַאֶּתם ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶברְקֵניֶכם ֵיְׁשבּו ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם מֶׁשה ְנֵׁשיֶכם ַטְּפֶכם ּוִמ  .6

 )14:א' יה: (ַוֲעַזְרֶּתם אֹוָתםֲאֵחיֶכם ּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל 

ֱאלֵֹהיֶכם נֵתן ָלֶהם ְוַׁשְבֶּתם ' ה-ֶׁשרָהָאֶרץ אֲ -ֵהָּמה ֶאת-ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם ְוָיְרׁשּו ַגם' ָיִניַח ה-ַעד ֲאֶׁשר .7

 )15:א' יה(:  ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהָּׁשֶמׁשְּבֵעֶבר' ְלֶאֶרץ ְיֻרַּׁשְתֶכם ִויִרְׁשֶּתם אֹוָתּה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם מֶׁשה ֶעֶבד ה

 -ִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשֵניסּוף ִמְּפֵניֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמ -ֵמי ַים-ֶאת' הֹוִביׁש ה-ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר .8

 )10:ב' יה(: ַהַּיְרֵּדן ְלִסיחֹן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתםְּבֵעֶבר ַמְלֵכי ָהֱאמִרי ֲאֶׁשר 

-ַהָּים ֵאת ֲאֶׁשר-לעַ ַמְלֵכי ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר - ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ְוָכל ְּבֵעֶבר-ַמְלֵכי ָהֱאמִרי ֲאֶׁשר-ַוְיִהי ִכְׁשמַע ָּכל .9

ָהָיה ָבם עֹוד רּוַח -ַוִּיַּמס ְלָבָבם ְולֹא] ָעְבָרם) [ָעְבָרנו(- ִיְׂשָרֵאל ַעד-ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵני ְבֵני-ֶאת' הֹוִביׁש ה

 )1:ה' יה: (ִיְׂשָרֵאל-י ְּבֵניִמְּפנֵ 

 ָלֵתת אָתנּו ְּבַיד ַהַּיְרֵּדן-ָהָעם ַהֶּזה ֶאת-יר ֶאתַוּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֲאָהּה ֲאדָני ְיהִוה ָלָמה ֵהֲעַבְרָּת ַהֲעִב  .10

 )7:ז' יה(:  ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶברָהֱאמִרי ְלַהֲאִביֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו ַוֵּנֶׁשב 

מּול ַהְּלָבנֹון -ֶאל ַהַּיְרֵּדן ָּבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוְבכל חֹוף ַהָּים ַהָּגדֹול ְּבֵעֶבר -ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר-ַוְיִהי ִכְׁשמַע ָּכל .11

 )1:ט' יה: (ַהִחִּתי ְוָהֱאמִרי ַהְּכַנֲעִני ַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

ַהָּבָׁשן - ַהַּיְרֵּדן ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ְּבֵעֶברֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִרי ֲאֶׁשר -ְוֵאת ָּכל .12

 )10:ט' יה: (תֲאֶׁשר ְּבַעְׁשָּתרֹו

 ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ַהָּׁשֶמׁש ִמַּנַחל  ְּבֵעֶברַאְרָצם-ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְרׁשּו ֶאת-ְוֵאֶּלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהּכּו ְבֵני .13

 )1:יב' יה: (ָהֲעָרָבה ִמְזָרָחה-ַהר ֶחְרמֹון ְוָכל-ַאְרנֹון ַעד

 ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ִמַּבַעל ָּגד ְּבִבְקַעת ַהְּלָבנֹון ְּבֵעֶברה ְיהֹוֻׁשַע ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִהּכָ -ְוֵאֶּלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר .14

 )7:יב' יה(: ָהָהר ֶהָחָלק ָהעֶלה ֵׂשִעיָרה ַוִּיְּתָנּה ְיהֹוֻׁשַע ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיֻרָּׁשה ְּכַמְחְלקָתם-ְוַעד

 ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ְּבֵעֶבר ָנַתן ָלֶהם מֶׁשה - ַנֲחָלָתם ֲאֶׁשרִעּמֹו ָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי ָלְקחּו .15

 )8:יג' יה(: 'מֶׁשה ֶעֶבד ה

ְקֵצה - ּוֵבית ִנְמָרה ְוֻסּכֹות ְוָצפֹון ֶיֶתר ַמְמְלכּות ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ַעד-ּוָבֵעֶמק ֵּבית ָהָרם .16

 )27:יג' יה(:  ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ֵעֶברִּכֶּנֶרת-ָים

 )32:יג' יה(:  ְלַיְרֵּדן ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ֵמֵעֶברִנַחל מֶׁשה ְּבַעְרבֹות מֹוָאב-ֵאֶּלה ֲאֶׁשר .17
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' יה(: ן ַנֲחָלה ְּבתֹוָכםָנַת - ַלַּיְרֵּדן ְוַלְלִוִּים לֹאֵמֵעֶברָנַתן מֶׁשה ַנֲחַלת ְׁשֵני ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה -ִּכי .18

 )3:יד

 )5:יז' יה(: ַלַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר ְמַנֶּׁשה ֲעָׂשָרה ְלַבד ֵמֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר-ַוִּיְּפלּו ַחְבֵלי .19

 ַהְמַנֶּׁשה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם  ֵׁשֶבט-ַנֲחָלתֹו ְוָגד ּוְראּוֵבן ַוֲחִצי' ְכֻהַּנת ה-ֵחֶלק ַלְלִוִּים ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי-ִּכי ֵאין .20

 )7:יח' יה(: ' ַלַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם מֶׁשה ֶעֶבד הֵמֵעֶבר

ָראמֹות ַּבִּגְלָעד -ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמיׁשר ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ְוֶאת- ְלַיְרֵּדן ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ָנְתנּו ֶאתּוֵמֵעֶבר .21

 )8:כ' יה(: ַּבָּבָׁשן ִמַּמֵּטה ְמַנֶּׁשה] ּגֹוָלן) [ּגָלון(-תָגד ְוֶא -ִמַּמֵּטה

ֶאֶרץ - ּוְלכּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם ֶאל-ֱאלֵֹהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ְוַעָּתה ְּפנּו' ְוַעָּתה ֵהִניַח ה .22

 )4:כב' יה( : ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר'ֲאֻחַּזְתֶכם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם מֶׁשה ֶעֶבד ה

ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ] ְּבֵעֶבר) [ְמֵעֶבר(ֲאֵחיֶהם -ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ָנַתן מֶׁשה ַּבָּבָׁשן ּוְלֶחְציֹו ָנַתן ְיהֹוֻׁשַע ִעם .23

 )7:כב' יה(: ָאֳהֵליֶהם ַוְיָבְרֵכם-ְוַגם ִּכי ִׁשְּלָחם ְיהֹוֻׁשַע ֶאל

 ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ְּבֵעֶברֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ' ָאַמר ה-ָעם ּכההָ -ָּכל-ַוּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל .24

 )2:כד' יה(: ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

-ֶאת] ָוַאְרֶּבה) [ָוַאְרּבֶ (ַען ֶאֶרץ ְּכנָ - ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכלֵמֵעֶברַאְבָרָהם -ֲאִביֶכם ֶאת-ָוֶאַּקח ֶאת .25

 )3:כד' יה: (ִיְצָחק-לֹו ֶאת-ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן

 ַהַּיְרֵּדן ַוִּיָּלֲחמּו ִאְּתֶכם ָוֶאֵּתן אֹוָתם ְּבֵעֶברֶאֶרץ ָהֱאמִרי ַהּיֹוֵׁשב -ֶאְתֶכם ֶאל] ָוָאִביא) [ָוָאִביאה( .26

 )8:כד' יה(: ְּפֵניֶכםַאְרָצם ָוַאְׁשִמיֵדם ִמ -ְּבֶיְדֶכם ַוִּתיְרׁשּו ֶאת

 ְּבֵעֶבר ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם -ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר-ְוִעְבדּו אתֹו ְּבָתִמים ּוֶבֱאֶמת ְוָהִסירּו ֶאת' ה-ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת .27

 )14:כד' יה(: 'ה-ַהָּנָהר ּוְבִמְצַרִים ְוִעְבדּו ֶאת

ָעְבדּו -ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר-ִמי ַתֲעבדּון ִאם ֶאת-ּיֹום ֶאתַּבֲחרּו ָלֶכם הַ ' ה- ַרע ְּבֵעיֵניֶכם ַלֲעבד ֶאת-ְוִאם .28

ֱאלֵֹהי ָהֱאמִרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְׁשִבים ְּבַאְרָצם ְוָאנִכי -ַהָּנָהר ְוִאם ֶאת] ֵמֵעֶבר) [ֵּבֵעֶבר(ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר 

 )15:כד' יה(: 'ה-ּוֵביִתי ַנֲעבד ֶאת

 )17:ה' שו(: ן ָלָּמה ָיגּור ֳאִנּיֹות ָאֵׁשר ָיַׁשב ְלחֹוף ַיִּמים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן ְודָ ְּבֵעֶברִּגְלָעד  .29

  ְּבֵעֶברְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר-ָּכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ְׁשמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶאת-ַוִּיְרֲעצּו ַוְירְצצּו ֶאת .30

 )8:י' שו(: מִרי ֲאֶׁשר ַּבִּגְלָעדַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ ָהאֱ 

 ְּבֵעֶברֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב ַוַּיֲחנּון -ֶאֶרץ מֹוָאב ַוָּיבא ִמִּמְזַרח-ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת-ַוֵּיֶלְך ַּבִּמְדָּבר ַוָּיָסב ֶאת .31

 )18:יא' שו: (ָבאּו ִּבְגבּול מֹוָאב ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב-ַאְרנֹון ְולֹא

 ֵמֵעֶברַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֲאֶׁשר -ַהַּנַער נֵׂשא ֵכָליו ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל-ָׁשאּול ֶאל-ְיִהי ַהּיֹום ַוּיאֶמר יֹוָנָתן ֶּבןוַ  .32

 )1:א יד"שמ(: ַהָּלז ּוְלָאִביו לֹא ִהִּגיד

ַהֶּסַלע - ִמֶּזה ְוֵׁשןֵמָהֵעֶברַהֶּסַלע -ֵׁשןַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים -ּוֵבין ַהַּמְעְּברֹות ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש יֹוָנָתן ַלֲעבר ַעל .33

ְוָהֶאָחד ; מּול ִמְכָמׂש, ַהֵּׁשן ָהֶאָחד ָמצּוק ִמָּצפֹון:  ִמֶּזה ְוֵׁשם ָהֶאָחד ּבֹוֵצץ ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֶסֶנהֵמָהֵעֶבר

 )4-5:א יד"שמ. (מּול ָּגַבע, ִמֶּנֶגב

ֵמתּו ָׁשאּול -ָנסּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְוִכי- ַהַּיְרֵּדן ִּכי ְּבֵעֶבר ָהֵעֶמק ַוֲאֶׁשרְּבֵעֶבר-ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר-ַוִּיְראּו ַאְנֵׁשי .34

 )7:א לא"שמ: (ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶהןְפִלְׁשִּתים ֶהָעִרים ַוָּיֻנסּו ַוָּיבאּו -ּוָבָניו ַוַּיַעְזבּו ֶאת
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ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר -ָהר ַוָּיבאּו ֵחיָלם ְוׁשֹוַבְך ַׂשר ַהּנָ ֵמֵעֶברֲאָרם ֲאֶׁשר -ר ַוּיֵצא ֶאת+ַוִּיְׁשַלח ֲהַדְדֶעזֶ  .35

 )16:ב י"שמ(: ִלְפֵניֶהם

 ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל ִמֵּבית ְׁשָאן ַעד -ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר-ֲאִחילּוד ַּתְעָנְך ּוְמִגּדֹו ְוָכל-ַּבֲעָנא ֶּבן .36

 )12:א ד"למ: (ְלָיְקְמָעם ֵמֵעֶבר ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעד

ֲעָבָדיו - ַהָּנָהר ְוָׁשלֹום ָהָיה לֹו ִמָּכלֵעֶברַמְלֵכי -ַעָּזה ְּבָכל- ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעדֵעֶבר-הּוא רֶדה ְּבָכל-ִּכי .37

 )4:א ה"מל: (ִמָּסִביב

 ְוָהִרּמֹוִנים )ְּׂשָבָכההַ (שבכה ְלֵעֶבר ִמַּמַעל ִמְּלֻעַּמת ַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר -ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ַּגם-ְוכָתרת ַעל .38

 )20:א ז"מל: (ַהּכֶתֶרת ַהֵּׁשִניתָמאַתִים ֻטִרים ָסִביב ַעל 

 אֹוַפֵּני ְנחֶֹׁשת ַלְּמכֹוָנה ָהַאַחת ְוַסְרֵני ְנחֶֹׁשת ְוַאְרָּבָעה ַפֲעמָתיו ְּכֵתפת ָלֶהם ִמַּתַחת ַלִּכּיר -ְוַאְרָּבָעה .39

 )30:א ז"מל: (תלֹיֹוִאיׁש  ֵמֵעֶבר ַהְּכֵתפת ְיֻצקֹות

ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזאת ֲאֶׁשר -ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָינּוד ַהָּקֶנה ַּבַּמִים ְוָנַתׁש ֶאת-ֶאת' ְוִהָּכה ה .40

 )15:א יד"מל: ('ה-ֲאֵׁשֵריֶהם ַמְכִעיִסים ֶאת-ַלָּנָהר ַיַען ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאתֵמֵעֶבר ָנַתן ַלֲאבֹוֵתיֶהם ְוֵזָרם 

ָהראׁש ְוַׂשַער ָהַרְגָלִים ְוַגם - ָנָהר ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ְּבֶעְבֵרי ְּבַתַער ַהְּׂשִכיָרה-ַּבּיֹום ַההּוא ְיַגַּלח ֲאדָני .41

 )20:ז' יש (:ַהָּזָקן ִּתְסֶּפה-ֶאת

ַאְרָצה ַנְפָּתִלי ְוָהַאֲחרֹון ִהְכִּביד ֶּדֶרְך ִּכי לֹא מּוָעף ַלֲאֶׁשר מּוָצק ָלּה ָּכֵעת ָהִראׁשֹון ֵהַקל ַאְרָצה ְזֻבלּון וְ  .42

 )23:ח' יש: (ַהּגֹוִים ַהַּיְרֵּדן ְּגִליל ֵעֶברַהָּים 

 )1:יח' יש: (כּוׁש- ְלַנֲהֵרי ֵמֵעֶברהֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים ֲאֶׁשר .43

 )22:כה' יר: ( ַהָּים ְּבֵעֶברֲאֶׁשרַמְלֵכי ִצידֹון ְוֵאת ַמְלֵכי ָהִאי -צר ְוֵאת ָּכל-ַמְלֵכי-ְוֵאת ָּכל .44

 )10:ג' צפ: (יֹוִבלּון ִמְנָחִתיּפּוַצי -כּוׁש ֲעָתַרי ַּבת- ְלַנֲהֵריֵמֵעֶבר .45

ְלָטה ַהְּנָעִרים ַוָּימּותּו ָוִאָּמ - ַהִּמְדָּבר ַוִּיַּגע ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית ַוִּיּפל ַעלֵמֵעֶבר רּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה -ְוִהֵּנה .46

 )19:א' אי: (ִּדי ְלַהִּגיד ָלְך ֲאִני ְלבַ -ַרק

: ּוְכֶעֶנתַנֲהָרה -ֲעַברּוְׁשָאר ֻאַּמָּיא ִּדי ַהְגִלי ָאְסַנַּפר ַרָּבא ְוַיִּקיָרא ְוהֹוֵתב ִהּמֹו ְּבִקְרָיה ִּדי ָׁשְמָרִין ּוְׁשָאר  .47

 )10:ד' עז(

ַנֲהָרה -ֲעַברֱאָנׁש ] ַעְבָּדְך ) [ַעְבָּדיְך (ַאְרַּתְחַׁשְׂשְּתא ַמְלָּכא - ֲעלֹוִהי ַעלְּדָנה ַּפְרֶׁשֶגן ִאַּגְרָּתא ִּדי ְׁשַלחּו .48

 )11:ד' עז: (ּוְכֶעֶנת

 ַנֲהָרא ַּבֲעַברְמהֹוְדִעין ֲאַנְחָנה ְלַמְלָּכא ִּדי ֵהן ִקְרְיָתא ָדְך ִּתְתְּבֵנא ְוׁשּוַרָּיה ִיְׁשַּתְכְללּון ָלֳקֵבל ְּדָנה ֲחָלק  .49

 )16:ד' עז(: א ִאיַתי ָלְך לָ 

 ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ּוְׁשָאר ְּכָנָוְתהֹון ִּדי ָיְתִבין ְּבָׁשְמָרִין ּוְׁשָאר-ְרחּום ְּבֵעל-ִּפְתָּגָמא ְׁשַלח ַמְלָּכא ַעל .50

 )17:ד' עז(: ַנֲהָרה ְׁשָלם ּוְכֶעת-ֲעַבר

' עז(:  ַנֲהָרה ּוִמָּדה ְבלֹו ַוֲהָלְך ִמְתְיֵהב ְלהֹוןֲעַברִּליִטין ְּבכל ְירּוְׁשֵלם ְוַׁש -ּוַמְלִכין ַּתִּקיִפין ֲהוֹו ַעל .51

 )20:ד

ָׂשם ְלכם -ַנֲהָרה ּוְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנָוְתהֹון ְוֵכן ָאְמִרין ְלהם ַמן- ֲעַבר ֲאָתה ֲעֵליהֹון ַּתְּתַני ַּפַחת-ִזְמָנא-ֵּבּה .52

 )3:ה' עז(: ָנא ְדָנה ְלַׁשְכָלָלהְטֵעם ַּבְיָתא ְדָנה ִלְבֵנא ְוֻאַּׁשְר 

- ַנֲהָרה ַעלַּבֲעַברַנֲהָרה ּוְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנָוֵתּה ֲאַפְרְסָכֵיא ִּדי - ֲעַברְׁשַלח ַּתְּתַני ַּפַחת-ַּפְרֶׁשֶגן ִאַּגְרָּתא ִּדי .53

 )6:ה' עז(: ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא
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: ַּתָּמה- ַנֲהָרה ַרִחיִקין ֲהוֹו ִמן ַּבֲעַברר ּבֹוְזַני ּוְכָנָוְתהֹון ֲאַפְרְסָכֵיא ִּדיַנֲהָרה ְׁשַת - ֲעַברְּכַען ַּתְּתַני ַּפַחת .54

 )6:ו' עז(

ֱאָלָהא ֵדְך ּוִמִּנְכֵסי ַמְלָּכא ִּדי -ָׂשֵבי ְיהּוָדֵיא ִאֵּלְך ְלִמְבֵנא ֵּבית-ַתַעְבדּון ִעם-ּוִמִּני ִׂשים ְטֵעם ְלָמא ִדי .55

 )8:ו' עז(: ָלא ְלַבָּטָלא-ְסַּפְרָנא ִנְפְקָתא ֶּתֱהֵוא ִמְתַיֲהָבא ְלֻגְבַרָּיא ִאֵּלְך ִּדי ַנֲהָרה ָאֲעַברִמַּדת 

ְׁשַלח ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא ְּכֵנָמא ָאְסַּפְרָנא -ַנֲהָרה ְׁשַתר ּבֹוְזַני ּוְכָנָוְתהֹון ָלֳקֵבל ִּדי- ֲעַברֱאַדִין ַּתְּתַני ַּפַחת .56

 )13:ו' עז(: ֲעַבדּו

ִּדי ִיְׁשֲאֶלְנכֹון ֶעְזָרא - ַנֲהָרה ִּדי ָכלַּבֲעַברּוִמִּני ֲאָנה ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַמְלָּכא ִׂשים ְטֵעם ְלכל ִּגַּזְבַרָּיא ִּדי  .57

 )21:ז' עז(: ֱאָלּה ְׁשַמָּיא ָאְסַּפְרָנא ִיְתֲעֵבד-ַכֲהָנה ָסַפר ָּדָתא ִּדי

ַעָּמא ִּדי -ְלָכל] ָּדאְיִנין) [ָּדְאִנין(ֶלֱהֹון -ִביָדְך ֶמִּני ָׁשְפִטין ְוַדָּיִנין ִּדי-ִּדיְוַאְנְּת ֶעְזָרא ְּכָחְכַמת ֱאָלָהְך  .58

 )28:ז' עז(: ָיְדֵעי ָּדֵתי ֱאָלָהְך ְוִדי ָלא ָיַדע ְּתהֹוְדעּון- ַנֲהָרה ְלָכלַּבֲעַבר

: ָהֱאלִֹהים-ֵּבית-ָהָעם ְוֶאת- ַהָּנָהר ְוִנְּׂשאּו ֶאת ֵעֶברַפֲחוֹותָּדֵתי ַהֶּמֶלְך ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶלְך ּו-ַוִּיְּתנּו ֶאת .59

 )36:ח' עז(

- ַהָּנָהר ֲאֶׁשר ַיֲעִבירּוִני ַעד ֲאֶׁשר ֵעֶברַּפֲחוֹות-ִלי ַעל-ַהֶּמֶלְך טֹוב ִאְּגרֹות ִיְּתנּו-ַעל-ָואֹוַמר ַלֶּמֶלְך ִאם .60

 )7:ב' נח(: ְיהּוָדה-ָאבֹוא ֶאל

:  ַהָּנָהר ָוֶאְּתָנה ָלֶהם ֵאת ִאְּגרֹות ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ִעִּמי ַהֶּמֶלְך ָׂשֵרי ַחִיל ּוָפָרִׁשיםֵעֶברַּפֲחוֹות -לָוָאבֹוא ֶא  .61

 )9:ב' נח(

' נח(: ָּנָהר הַ  ֵעֶברָיָדם ֶהֱחִזיק ְמַלְטָיה ַהִּגְבעִני ְוָידֹון ַהֵּמרנִתי ַאְנֵׁשי ִגְבעֹון ְוַהִּמְצָּפה ְלִכֵּסא ַּפַחת-ְוַעל .62

 )7:ג

-ַיְהָצה ְוֶאת-ִמְגָרֶׁשיָה ְוֶאת-ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְוֶאת- ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ְלִמְזַרח ַהַּיְרֵּדן ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ֶאתּוֵמֵעֶבר .63

 )63:א ו"דבה(: ִמְגָרֶׁשיהָ 

: ה ְּבכל ְּכֵלי ְצָבא ִמְלָחָמה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלףָהראּוֵבִני ְוַהָּגִדי ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁש - ַלַּיְרֵּדן ִמןּוֵמֵעֶבר .64

 )38:א יב"דבה(

- ַהָּנָהר ְוׁשֹוַפְך ַׂשר ֵמֵעֶברֲאָרם ֲאֶׁשר-ַוַּיְרא ֲאָרם ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְלחּו ַמְלָאִכים ַוּיֹוִציאּו ֶאת .65

 )16:א יט"דבה(: ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר ִלְפֵניֶהם

 ַלַּיְרֵּדן ַמֲעָרָבה ְלכל ֵמֵעֶברֵמאֹות ַעל ְּפֻקַּדת ִיְׂשָרֵאל -ַחִיל ֶאֶלף ּוְׁשַבע- ְוֶאָחיו ְּבֵני-ַלֶחְברֹוִני ֲחַׁשְבָיהּו .66

 )30:א כו"דבה: (ְוַלֲעבַדת ַהֶּמֶלְך ' ְמֶלאֶכת ה

 ַלָּים ֵמֲאָרם ְוִהָּנם ְּבַחְצצֹון ָּתָמר ִהיא ֵעין ֵעֶברֵמ ַוָּיבאּו ַוַּיִּגידּו ִליהֹוָׁשָפט ֵלאמר ָּבא ָעֶליָך ָהמֹון ָרב  .67

  ) 2:ב כ"דבה(: ֶּגִדי
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   וָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ ׁשדֵ  קָ :10 נספח

  
  גיאוגרפי/   מקור     קשר היסטורי                קדש        

  סיפורי אברהם  י"ס        )7:יד' בר( 'ויֻשבּו ויבֹאּו אל עין משפט היא קדש

  סיפורי אברהם  י"ס    )14:טז' בר (ָּבֶרדר לחי רֹאי הנה בין קדש ובין על כן קרא לבאר בא

  אברהם סיפורי  י"ס    )1:כ' בר(וישב בין קדש ובין שּור  ויסע משם אברהם ארצה הנגב

  מדבר צין, מי מריבה  כ"ס    )1: כ'במ(וישב העם בקדש …צן -העדה מדבר-ישראל כל-ויבאו בני

  אדום, מסע במדבר  א"ס      )14:כ' במ(ם וישלח  משה  מלאכים מקדש אל מלך אדו

  אדום, מסע במדבר  א"ס        )16: כ'במ(והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך 

  מות אהרן  כ"ס    )22: כ'במ(העדה הר ההר -ישראל כל-ויסעו מקדש ויבאו בני

  מדבר צין, מי מריבה  כ"ס    ) 14: כז'במ(הם מי מריבת קדש... כאשר מריתם פי במדבר צן 

  מדברצין , מסע במדבר  כ"ס      )36:לג' במ(ן גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש ויסעו מעציו

  אדום, אהרן, מסע  כ"ס      ) 37: לג'במ(ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום 

    מסע במדבר  א"יונק מסהד "        ס  )46:א' דב(ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם 

  מדבר צין, מי מריבה  כ"ס             )51:לב' דב(קדש מדבר צן במי מריבת ... על  אשר  מעלתם  בי 

  מסע במדבר  א"ס  )16:יא' שופ) (אל קדש(=וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה 

  אדום, מסע במדבר  א"ס            ) 17:יא' שו(וישב ישראל בקדש 

  גבול הדרום  כוהני      ) 19:מז' יח(מי מריבות קדש -ופאת נגב תימנה מתמר עד

  גבול הדרום  כוהני    )28: מח'יח(הים הגדול -יה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה עלוה

  

                     קדש ברנע      

  מרגלים  י"ס      )26:יג' במ) (אל קדש ברנע(=קדשה � אל מֹׁשה ויבאו 

  מרגלים  כ"ס  )8: לב'במ(כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ 

  גבול הדרום  כ"ס    )4:לד' במ(אתיו מנגב לקדש ברנע והיו תוצ…ונסב לכם הגבול 

  מסע במדבר  י"ס      )2:א' דב(אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע 

  מסע במדבר, מרגלים  ד"ס    )19:א' דב( ונבא עד קדש ברנע ]... [ דרך הר האמרי [...]ונסע  מחרב

  מרגלים  י"ד יונק מס"ס  )23: ט'דב(אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ ' ובשלח ה

  מסע במדבר  ד"ס  )14: ב'דב(והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד 

  גבול הדרום  דבטרונומיסט        )41: י'יה(ויכם יהושע מקדש ברנע ועד עזה 

  מרגלים  י"      יונק מס  )7:יד' יה(אתי מקדש ברנע לרגל את הארץ ' בשלח משה עבד ה

  גבול הדרום   כ"ס            )3:טו' יה( ברנע ועלה מנגב לקדש
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  ) עורךעורךעורךעורך, כ"ס, יייי""""סססס( יד למקורותיו-חלוקת במדבר יג: 11נספח 

ָ  ׁשְלַח 2:יג  .ּלֵאֹמר ֹמׁשֶה אֶל‘ ה וַיְדַּבֵר 1:יג  לְִבנֵי ֹנֵתן אֲִני אֲׁשֶר ּכְנַעַן אֶרֶץ אֶת וְיָתֻרוּ  אֲנָׁשִים לְך
ׁשְלָחוּ  אֲֹבָתיו ַמּטֵהלְ  אֶחָד ִאישׁ  אֶחָד ִאישׁ   יִׂשְרָאֵל דְּבַר ֹמׁשֶה ֹאָתם וַיִּׁשְלַח 3:יג  .ָבהֶם נָׂשִיא ּכֹל ּתִ  ּפָארָן ִמּמִ

  .זַּכוּר-ּבֶן ׁשַּמוּעַ  רְאוּבֵן לְַמּטֵה  ׁשְמֹוָתם וְאֵּלֶה 4:יג  .הֵּמָה יִׂשְרָאֵל ְבנֵי רָאׁשֵי אֲנָׁשִים ּכֻּלָם  ‘ה ּפִי עַל
ָשכָר לְַמּטֵה 7:יג  .יְפֻּנֶה-ּבֶן ּכָלֵב יְהוּדָה לְַמּטֵה 6:יג  .חֹורִי-ּבֶן ׁשָפָט ׁשְִמעֹון לְַמּטֵה 5:יג -ּבֶן יִגְָאל יִׂשּ

 זְבוּלֻן לְַמּטֵה 10:יג  .רָפוּא-ּבֶן ּפַלְטִי ִבְניִָמן לְַמּטֵה 9:יג  .נוּן-ּבִן הֹוׁשֵעַ  אֶפְרָיִם לְַמּטֵה 8:יג  .יֹוסֵף
ֶה לְַמּטֵה יֹוסֵף לְַמּטֵה 11:גי  .סֹודִי-ּבֶן ּגַדִּיאֵל יאֵל דָן לְַמּטֵה 12:יג  .סוּסִי-ּבֶן ּגַדִּי ְמנַׁשּ   .ּגְַמּלִי-ּבֶן עַּמִ

-ּבֶן ּגְאוּאֵל גָד לְַמּטֵה 15:יג  .וָפְסִי-ּבֶן נְַחּבִי ַנפְּתָלִי לְַמּטֵה 14:יג  .ִמיכָאֵל-ּבֶן סְתוּר ָאׁשֵר לְַמּטֵה 13:יג
  .יְהֹוׁשֻעַ  נוּן-ּבִן לְהֹוׁשֵעַ  ֹמׁשֶה וַיְִּקרָא הָָארֶץ אֶת לָתוּר ֹמׁשֶה ׁשָלַח אֲׁשֶר הָאֲנָׁשִים ׁשְמֹות האֵּלֶ  16:יג  .ָמכִי

     ....ָהָהרָהָהרָהָהרָהָהר    ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאתַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאתַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאתַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ּכְנָעַן אֶרֶץ אֶת לָתוּר ֹמׁשֶה ֹאָתם וַיִּׁשְלַח 17:יג

    ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאםָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאםָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאםָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם    ִהוא ְוֶאתִהוא ְוֶאתִהוא ְוֶאתִהוא ְוֶאת    ֶרץ ַמהֶרץ ַמהֶרץ ַמהֶרץ ַמהָהָאָהָאָהָאָהָא     ּוְרִאיֶתם ֶאת ּוְרִאיֶתם ֶאת ּוְרִאיֶתם ֶאת ּוְרִאיֶתם ֶאת18:יג

הּוא יֹוֵׁשב הּוא יֹוֵׁשב הּוא יֹוֵׁשב הּוא יֹוֵׁשב     ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשרָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשרָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשרָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר    הּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאםהּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאםהּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאםהּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם    ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 19:יג        ....ָרבָרבָרבָרב

ַאִין ַאִין ַאִין ַאִין     ָּבּה ֵעץ ִאםָּבּה ֵעץ ִאםָּבּה ֵעץ ִאםָּבּה ֵעץ ִאם    ָרָזה ֲהֵיׁשָרָזה ֲהֵיׁשָרָזה ֲהֵיׁשָרָזה ֲהֵיׁש    ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאםַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאםַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאםַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאםּוָמה ָהָאֶרץ ּוָמה ָהָאֶרץ ּוָמה ָהָאֶרץ ּוָמה ָהָאֶרץ  20:יג     ....ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִריםָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִריםָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִריםָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים

 הָָארֶץ אֶת וַיָּתֻרוּ  וַיַּעֲלוּ  21:יג     ....ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִביםְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִביםְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִביםְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים
דְּבַר ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי      ַעד ַעד ַעד ַעד ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא22:יג  .חֲָמת לְֹבא רְֹחב עַד צִן ִמּמִ

ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו     ַוָּיבֹאּו ַעדַוָּיבֹאּו ַעדַוָּיבֹאּו ַעדַוָּיבֹאּו ַעד 23:יג     ....ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִיםְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִיםְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִיםְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים

    24:יג     ....ַהְּתֵאִניםַהְּתֵאִניםַהְּתֵאִניםַהְּתֵאִנים    ָהִרּמִֹנים ּוִמןָהִרּמִֹנים ּוִמןָהִרּמִֹנים ּוִמןָהִרּמִֹנים ּוִמן     ּוִמן ּוִמן ּוִמן ּוִמןִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִיםִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִיםִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִיםִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים

    25:יג     ....ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל    ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשרַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשרַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשרַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר

 ַאהֲרֹן וְאֶל ֹמׁשֶה אֶל ֹבאוּ וַיָּ ////מֶֹׁשהמֶֹׁשהמֶֹׁשהמֶֹׁשה    ַוָּיבֹאּו ֶאלַוָּיבֹאּו ֶאלַוָּיבֹאּו ֶאלַוָּיבֹאּו ֶאל וַיֵּלְכוּ  26:יג     ....ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹוםַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹוםַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹוםַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום
ל    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ָּדָברָּדָברָּדָברָּדָבר םםםם ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו אֹת ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו אֹת ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו אֹת ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו אֹתּפָארָן ִמדְּבַר אֶל יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי עֲדַת ּכָל וְאֶל לּכָ לּכָ לּכָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת םםםםַוַּיְראּוַוַּיְראּוַוַּיְראּוַוַּיְראּו ָהֵעָדהָהֵעָדהָהֵעָדהָהֵעָדה    ּכָ

 ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם    לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאללֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאללֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאללֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל     ַוְיַסְּפרּו ַוְיַסְּפרּו ַוְיַסְּפרּו ַוְיַסְּפרּו27:יג  ....ְּפִרי ָהָאֶרץְּפִרי ָהָאֶרץְּפִרי ָהָאֶרץְּפִרי ָהָאֶרץ

ְיִלֵדי ָהֲעָנק ְיִלֵדי ָהֲעָנק ְיִלֵדי ָהֲעָנק ְיִלֵדי ָהֲעָנק     ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגםַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגםַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגםַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגם     ֶאֶפס ִּכי ֶאֶפס ִּכי ֶאֶפס ִּכי ֶאֶפס ִּכי28:יג     ....ִּפְרָיּהִּפְרָיּהִּפְרָיּהִּפְרָיּה    ְוֶזהְוֶזהְוֶזהְוֶזה

ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב  ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר  ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר  ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר  ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר 29:יג     ....ָרִאינּו ָׁשםָרִאינּו ָׁשםָרִאינּו ָׁשםָרִאינּו ָׁשם

מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה     ָהָעם ֶאלָהָעם ֶאלָהָעם ֶאלָהָעם ֶאל     ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת30:יג     ....ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדןַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדןַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדןַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן    ַעלַעלַעלַעל

ָזק ָזק ָזק ָזק חָ חָ חָ חָ      ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאלָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאלָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאלָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל     ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר31:יג     ....ָיכֹול נּוַכל ָלּהָיכֹול נּוַכל ָלּהָיכֹול נּוַכל ָלּהָיכֹול נּוַכל ָלּה    ִּכיִּכיִּכיִּכי

 ָבהּ  עָבַרְנוּ  אֲׁשֶר הָָארֶץ  לֵאֹמר יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי אֶל ֹאָתהּ  ּתָרוּ  אֲׁשֶר הָָארֶץ דִּּבַת וַיֹּצִיאוּ  32:יג     ....הּוא ִמֶּמּנּוהּוא ִמֶּמּנּוהּוא ִמֶּמּנּוהּוא ִמֶּמּנּו
ינּו ינּו ינּו ינּו ְוָׁשם ָרִא ְוָׁשם ָרִא ְוָׁשם ָרִא ְוָׁשם ָרִא  33:יג  .ִמדֹּות ַאְנׁשֵי ְבתֹוכָהּ  רִָאינוּ  אֲׁשֶר הָעָם וְכָל ִהוא יֹוׁשְבֶיהָ  ֹאכֶלֶת אֶרֶץ ֹאָתהּ  לָתוּר

  ַוִּתָּׂשא ָּכל1:יד  .ּבְעֵינֵיהֶם הָיִינוּ  וְכֵן ּכַחֲגִָבים ְבעֵינֵינוּ  וַּנְִהי הַּנְפִלִים ִמן ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנקַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנקַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנקַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק    ֶאתֶאתֶאתֶאת

נוּ  2:יד     .... ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּואקֹוָלם ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת  יִׂשְרָאֵל יּבְנֵ  ּכֹל ַאהֲרֹן וְעַל ֹמׁשֶה עַל וַיִּּלֹ
דְּבָר אוֹ  ִמצְרַיִם ּבְאֶרֶץ ַמְתנוּ  לוּ  הָעֵדָה ּכָל אֲלֵהֶם וַיֹּאְמרוּ   ֵמִביא‘ ה וְלָָמה 3:יד  .ָמְתנוּ  לוּ  הַּזֶה ּבַּמִ
את הָָארֶץ אֶל ֹאָתנוּ   וַיֹּאְמרוּ  4:יד  .ִמצְרָיְָמה ׁשוּב לָנוּ  טֹוב הֲלֹוא לָבַז יְִהיוּ  וְטַּפֵנוּ  נָׁשֵינוּ  ּבַחֶרֶב לְִנּפֹל הַּזֹ
ָנה  ָאִחיו אֶל ִאישׁ   עֲדַת ְקהַל ּכָל לִפְנֵי ּפְנֵיהֶם עַל וְַאהֲרֹן ֹמׁשֶה וַיִּּפֹל 5:יד  .ִמצְרָיְָמה וְנָׁשוָּבה רֹאשׁ  ִנּתְ
 7:יד  .דֵיהֶםּבִגְ  ָקרְעוּ  הָָארֶץ אֶת הַּתָרִים ִמן יְפֻּנֶה-ּבֶן וְכָלֵב נוּן-ּבִן וִיהֹוׁשֻעַ  6:יד  .יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי

  .ְמֹאד ְמֹאד הָָארֶץ טֹוָבה ֹאָתהּ  לָתוּר ָבהּ  עָבַרְנוּ  אֲׁשֶר הָָארֶץ  לֵאֹמר יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי עֲדַת ּכָל אֶל וַיֹּאְמרוּ 
את הָָארֶץ אֶל ֹאָתנוּ  וְהִֵביא‘ ה ּבָנוּ  חָפֵץ ִאם 8:יד   .שׁ וּדְבָ  חָלָב זָבַת ִהוא אֲׁשֶר אֶרֶץ  לָנוּ  וְּנָתָנהּ  הַּזֹ
ְ  9:יד ְמרֹדוּ  ַאל‘ ּבַה ַאך ירְאוּ  ַאל וְַאּתֶם ּתִ  ִאּתָנוּ ‘ וַה ֵמעֲלֵיהֶם צִּלָם סָר הֵם לְַחֵמנוּ  ּכִי הָָארֶץ עַם אֶת ּתִ
ירָאֻם ַאל  יּבְנֵ  ּכָל אֶל מֹועֵד ּבְֹאהֶל ִנרְָאה‘ ה וּכְבֹוד ּבָאֲבִָנים ֹאָתם לִרְּגֹום הָעֵדָה ּכָל וַיֹּאְמרוּ  10:יד  .ּתִ

 .יִׂשְרָאֵל



  נספחים

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

251 

כֹל    ִביִביִביִבי    ַיֲאִמינוּ ַיֲאִמינוּ ַיֲאִמינוּ ַיֲאִמינוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ָאָנהָאָנהָאָנהָאָנה    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעדָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה     מֶֹׁשה ַעדמֶֹׁשה ַעדמֶֹׁשה ַעדמֶֹׁשה ַעד    ֶאלֶאלֶאלֶאל‘ ‘ ‘ ‘  ַוּיֹאֶמר ה ַוּיֹאֶמר ה ַוּיֹאֶמר ה ַוּיֹאֶמר ה11:יד כֹלּבְ כֹלּבְ כֹלּבְ ר    ָהאֹתֹותָהאֹתֹותָהאֹתֹותָהאֹתֹות    ּבְ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ     ֲאׁשֶ
יִתי יִתיָעׂשִ יִתיָעׂשִ יִתיָעׂשִ ִקְרּבוֹ     ָעׂשִ ִקְרּבוֹ ּבְ ִקְרּבוֹ ּבְ ִקְרּבוֹ ּבְ ּנוּ  12:יד  .ּבְ ּנוּ ַאּכֶ ּנוּ ַאּכֶ ּנוּ ַאּכֶ ֶבר    ַאּכֶ ֶברַבּדֶ ֶברַבּדֶ ֶברַבּדֶ ּנוּ     ַבּדֶ ּנוּ ְואֹוִרׁשֶ ּנוּ ְואֹוִרׁשֶ ּנוּ ְואֹוִרׁשֶ ה    ְואֹוִרׁשֶ הְוֶאֱעׂשֶ הְוֶאֱעׂשֶ הְוֶאֱעׂשֶ דֹול    ְלגֹויְלגֹויְלגֹויְלגֹוי    אְֹתךָ אְֹתךָ אְֹתךָ אְֹתךָ     ְוֶאֱעׂשֶ דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ ּנוּ     ְוָעצּוםְוָעצּוםְוָעצּוםְוָעצּום    ּגָ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ     ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר 13:יד  ....ִמּמֶ
ה המֹׁשֶ המֹׁשֶ המֹׁשֶ ְמעוּ         ‘‘‘‘הההה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    מֹׁשֶ ְמעוּ ְוׁשָ ְמעוּ ְוׁשָ ְמעוּ ְוׁשָ י    ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    ְוׁשָ יּכִ יּכִ יּכִ ה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְבכֲֹחךָ ְבכֲֹחךָ ְבכֲֹחךָ ְבכֲֹחךָ     ֶהֱעִליתָ ֶהֱעִליתָ ֶהֱעִליתָ ֶהֱעִליתָ     ּכִ הַהּזֶ הַהּזֶ הַהּזֶ ְרּבוֹ     ַהּזֶ ְרּבוֹ ִמּקִ ְרּבוֹ ִמּקִ ְרּבוֹ ִמּקִ ב    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ  14:יד  ....ִמּקִ ביֹוׁשֵ ביֹוׁשֵ ביֹוׁשֵ     יֹוׁשֵ

ְמעוּ     ַהּזֹאתַהּזֹאתַהּזֹאתַהּזֹאת    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ ְמעוּ ׁשָ ְמעוּ ׁשָ ְמעוּ ׁשָ י    ׁשָ יּכִ יּכִ יּכִ ה    ּכִ הַאּתָ הַאּתָ הַאּתָ ֶקֶרב‘ ‘ ‘ ‘ הההה    ַאּתָ ֶקֶרבּבְ ֶקֶרבּבְ ֶקֶרבּבְ ה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ּבְ הַהּזֶ הַהּזֶ הַהּזֶ ר        ַהּזֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ַעִין    ַעִיןַעִיןַעִיןַעִין    ֲאׁשֶ ַעִיןּבְ ַעִיןּבְ ַעִיןּבְ ה    ִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאה    ּבְ הַאּתָ הַאּתָ הַאּתָ     םםםםֲעֵלהֶ ֲעֵלהֶ ֲעֵלהֶ ֲעֵלהֶ     עֵֹמדעֵֹמדעֵֹמדעֵֹמד    ַוֲעָנְנךָ ַוֲעָנְנךָ ַוֲעָנְנךָ ַוֲעָנְנךָ ‘ ‘ ‘ ‘ הההה    ַאּתָ
ד דּוְבַעּמֻ דּוְבַעּמֻ דּוְבַעּמֻ ה    ָעָנןָעָנןָעָנןָעָנן    ּוְבַעּמֻ הַאּתָ הַאּתָ הַאּתָ ה 15: יד ....ָלְיָלהָלְיָלהָלְיָלהָלְיָלה    ֵאׁש ֵאׁש ֵאׁש ֵאׁש     ּוְבַעּמּודּוְבַעּמּודּוְבַעּמּודּוְבַעּמּוד    יֹוָמםיֹוָמםיֹוָמםיֹוָמם    ִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶהם    הֵֹלךְ הֵֹלךְ הֵֹלךְ הֵֹלךְ     ַאּתָ הְוֵהַמּתָ הְוֵהַמּתָ הְוֵהַמּתָ ה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוֵהַמּתָ הַהּזֶ הַהּזֶ הַהּזֶ ִאיׁש     ַהּזֶ ִאיׁש ּכְ ִאיׁש ּכְ ִאיׁש ּכְ     ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ּכְ
ר    ַהּגֹוִיםַהּגֹוִיםַהּגֹוִיםַהּגֹוִים    ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ  רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ְמעוּ     ֲאׁשֶ ְמעוּ ׁשָ ְמעוּ ׁשָ ְמעוּ ׁשָ ְמֲעךָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ׁשָ ְמֲעךָ ׁשִ ְמֲעךָ ׁשִ ְמֲעךָ ׁשִ י 16: יד .ֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹר    ׁשִ ְלּתִ יִמּבִ ְלּתִ יִמּבִ ְלּתִ יִמּבִ ְלּתִ ה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלָהִביאְלָהִביאְלָהִביאְלָהִביא‘ ‘ ‘ ‘ הההה    ְיכֶֹלתְיכֶֹלתְיכֶֹלתְיכֶֹלת    ִמּבִ הַהּזֶ הַהּזֶ הַהּזֶ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַהּזֶ
ע    ררררֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ     ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ ָחֵטם    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    ִנׁשְ ׁשְ ָחֵטםַוּיִ ׁשְ ָחֵטםַוּיִ ׁשְ ָחֵטםַוּיִ ׁשְ ר    ַוּיִ ְדּבָ ּמִ רּבַ ְדּבָ ּמִ רּבַ ְדּבָ ּמִ רּבַ ְדּבָ ּמִ ה 17: יד .ּבַ הְוַעּתָ הְוַעּתָ הְוַעּתָ ל    ְוַעּתָ לִיְגּדַ לִיְגּדַ לִיְגּדַ ר    ֲאדָֹניֲאדָֹניֲאדָֹניֲאדָֹני    ּכֹחַ ּכֹחַ ּכֹחַ ּכֹחַ     ָנאָנאָנאָנא    ִיְגּדַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ ְרּתָ     ּכַ ּבַ ְרּתָ ּדִ ּבַ ְרּתָ ּדִ ּבַ ְרּתָ ּדִ ּבַ   .ֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹר    ּדִ

ִים    ֶאֶרךְ ֶאֶרךְ ֶאֶרךְ ֶאֶרךְ ‘ ‘ ‘ ‘ הההה 18:יד ִיםַאּפַ ִיםַאּפַ ִיםַאּפַ א    ֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסד    ְוַרבְוַרבְוַרבְוַרב    ַאּפַ אנֹׂשֵ אנֹׂשֵ אנֹׂשֵ ע    ָעֹוןָעֹוןָעֹוןָעֹון    נֹׂשֵ עָוָפׁשַ עָוָפׁשַ עָוָפׁשַ ה    ָוָפׁשַ הְוַנּקֵ הְוַנּקֵ הְוַנּקֵ ה    לֹאלֹאלֹאלֹא    ְוַנּקֵ הְיַנּקֶ הְיַנּקֶ הְיַנּקֶ ִנים    ַעלַעלַעלַעל    ָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹות    ֲעֹוןֲעֹוןֲעֹוןֲעֹון    ּפֵֹקדּפֵֹקדּפֵֹקדּפֵֹקד    ְיַנּקֶ ִניםּבָ ִניםּבָ ִניםּבָ ים    ַעלַעלַעלַעל    ּבָ ׁשִ ּלֵ יםׁשִ ׁשִ ּלֵ יםׁשִ ׁשִ ּלֵ יםׁשִ ׁשִ ּלֵ     ׁשִ
ִעים    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל ִעיםִרּבֵ ִעיםִרּבֵ ִעיםִרּבֵ ה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ַלֲעֹוןַלֲעֹוןַלֲעֹוןַלֲעֹון    ָנאָנאָנאָנא    ְסַלחְסַלחְסַלחְסַלח 19: יד ....ִרּבֵ הַהּזֶ הַהּזֶ הַהּזֶ גֶֹדל    ַהּזֶ גֶֹדלּכְ גֶֹדלּכְ גֶֹדלּכְ ךָ     ּכְ ךָ ַחְסּדֶ ךָ ַחְסּדֶ ךָ ַחְסּדֶ ר    ַחְסּדֶ רְוַכֲאׁשֶ רְוַכֲאׁשֶ רְוַכֲאׁשֶ אָתה    ְוַכֲאׁשֶ אָתהָנׂשָ אָתהָנׂשָ אָתהָנׂשָ ה    ָלָעםָלָעםָלָעםָלָעם    ָנׂשָ הַהּזֶ הַהּזֶ הַהּזֶ ְצַרִים    ַהּזֶ ְצַרִיםִמּמִ ְצַרִיםִמּמִ ְצַרִיםִמּמִ     ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    ִמּמִ
ה הֵהּנָ הֵהּנָ הֵהּנָ י‘ ‘ ‘ ‘ הההה    ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר 20: יד .ֵהּנָ יָסַלְחּתִ יָסַלְחּתִ יָסַלְחּתִ ְדָבֶרךָ     ָסַלְחּתִ ְדָבֶרךָ ּכִ ְדָבֶרךָ ּכִ ְדָבֶרךָ ּכִ ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת‘ ‘ ‘ ‘ הההה    ְכבֹודְכבֹודְכבֹודְכבֹודָּמֵלא  ְויִ     ָאִניָאִניָאִניָאִני    ַחיַחיַחיַחי ְואּוָלםְואּוָלםְואּוָלםְואּוָלם 21: יד 30.ּכִ לּכָ לּכָ לּכָ . ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ּכָ

בִֹדי    ֶאתֶאתֶאתֶאתָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים     ִּכי ָכלִּכי ָכלִּכי ָכלִּכי ָכל 22:יד בִֹדיּכְ בִֹדיּכְ בִֹדיּכְ ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי     ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר אֹתַֹתיאֹתַֹתיאֹתַֹתיאֹתַֹתי    ֶאתֶאתֶאתֶאת וְ ּכְ

    י ַלֲאבָֹתם ְוָכלי ַלֲאבָֹתם ְוָכלי ַלֲאבָֹתם ְוָכלי ַלֲאבָֹתם ְוָכלָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּת     ִיְראּו ֶאתִיְראּו ֶאתִיְראּו ֶאתִיְראּו ֶאת    ִאםִאםִאםִאם 23:יד  ....ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִליֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִליֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִליֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

     ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל24: יד ....ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ 

ַנֲעִני    ְוָהֲעָמֵלִקיְוָהֲעָמֵלִקיְוָהֲעָמֵלִקיְוָהֲעָמֵלִקי 25: יד    ....ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנהָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנהָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנהָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה    ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרָהָאֶרץ ֲאֶׁשרָהָאֶרץ ֲאֶׁשרָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַנֲעִניְוַהּכְ ַנֲעִניְוַהּכְ ַנֲעִניְוַהּכְ ב    ְוַהּכְ ביֹוׁשֵ ביֹוׁשֵ ביֹוׁשֵ ֵעֶמק    יֹוׁשֵ ֵעֶמקּבָ ֵעֶמקּבָ ֵעֶמקּבָ נוּ     ָמָחרָמָחרָמָחרָמָחר    ּבָ נוּ ּפְ נוּ ּפְ נוּ ּפְ     ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ּוְסעוּ ּוְסעוּ ּוְסעוּ ּוְסעוּ     ּפְ
ר ְדּבָ רַהּמִ ְדּבָ רַהּמִ ְדּבָ רַהּמִ ְדּבָ ֶרךְ     ַהּמִ ֶרךְ ּדֶ ֶרךְ ּדֶ ֶרךְ ּדֶ    .סּוףסּוףסּוףסּוף    ַיםַיםַיםַים    ּדֶ

את הָרָעָה לָעֵדָה ָמַתי עַד 27:יד  .לֵאֹמר ַאהֲרֹן וְאֶל ֹמׁשֶה אֶל‘ ה וַיְדַּבֵר 26:יד  ַמּלִיִנים הֵּמָה אֲׁשֶר הַּזֹ
לֻנֹּות אֶת עָלָי י עָלַי ַמּלִיִנים הֵּמָה אֲׁשֶר יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי ּתְ  ִאם‘ ה ְנאֻם ָאִני חַי אֲלֵהֶם ֹמראֱ  28:יד  .ׁשָָמעְּתִ
דְּבָר 29:יד  .לָכֶם אֶעֱׂשֶה ּכֵן  ּבְָאזְנָי דִּּבַרְּתֶם ּכַאֲׁשֶר ֹלא  לְכָל ּפְֻקדֵיכֶם וְכָל פִגְרֵיכֶם יִּפְלוּ  הַּזֶה ּבַּמִ

 נָׂשָאִתי אֲׁשֶר הָָארֶץ אֶל ּתָֹבאוּ  םַאתֶּ  ִאם 30:יד  .עָלָי הֲלִיֹנֶתם אֲׁשֶר  וָָמעְלָה ׁשָָנה עֶׂשְרִים ִמּבֶן ִמסְּפַרְכֶם
 לָבַז אֲַמרְּתֶם אֲׁשֶר וְטַּפְכֶם 31:יד  .נוּן-ּבִן וִיהֹוׁשֻעַ  יְפֻּנֶה-ּבֶן ּכָלֵב ִאם ּכִי ּבָהּ  אְֶתכֶם לְׁשַּכֵן יָדִי אֶת
דְּבָר יִּפְלוּ  ַאּתֶם רֵיכֶםוּפִגְ  32:יד  .ּבָהּ  ְמַאסְּתֶם אֲׁשֶר הָָארֶץ אֶת וְיָדְעוּ  ֹאָתם וְהֵבֵיאִתי  יְִהיֶה   .הַּזֶה ּבַּמִ

דְּבָר רֹעִים יְִהיוּ  וְּבנֵיכֶם 33:יד דְּבָר ּפִגְרֵיכֶם ּתֹם עַד זְנוֵּתיכֶם אֶת וְנָׂשְאוּ  ׁשָָנה ַארְּבָעִים ּבַּמִ  34:יד  .ּבַּמִ

ָָנה יֹום ָנהלַשָּׁ  יֹום יֹום ַארְּבָעִים הָָארֶץ אֶת ּתַרְּתֶם אֲׁשֶר הַיִָּמים ּבְִמסְּפַר ׂשְאוּ  לַׁשּ  ַארְּבָעִים עֲֹוֹנֵתיכֶם אֶת ּתִ
נוָּאִתי אֶת וִידַעְּתֶם ׁשָָנה י‘ ה אֲִני 35:יד  .ּתְ את הָרָעָה הָעֵדָה לְכָל אֶעֱׂשֶה ֹזאת ֹלא ִאם דִּּבַרְּתִ  הַּזֹ

דְּבָר עָלָי הַנֹּועָדִים  וַיָּׁשֻבוּ  הָָארֶץ אֶת לָתוּר ֹמׁשֶה ׁשָלַח אֲׁשֶר ׁשִיםוְהָאֲנָ  36:יד  .יָמֻתוּ  וְׁשָם יִּתַּמוּ  הַּזֶה ּבַּמִ
 הָָארֶץ דִּבַת מֹוצִאֵי הָאֲנָׁשִים וַיָּמֻתוּ  37:יד  .הָָארֶץ עַל דִּבָה לְהֹוצִיא הָעֵדָה ּכָל אֶת עָלָיו) וַיַּּלִינוּ  (וילונו
 לָתוּר הַֹהלְכִים הָהֵם הָאֲנָׁשִים ִמן חָיוּ  יְפֻּנֶה-ּבֶן וְכָלֵב נוּן-ּבִן וִיהֹוׁשֻעַ  38:יד  .‘ה לִפְנֵי ּבַּמַּגֵפָה רָעָה
     ....ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹדְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹדְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹדְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹד    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאלַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאלַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאלַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל     ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת39:יד  .הָָארֶץ אֶת

ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי ‘ ‘ ‘ ‘ ָאַמר הָאַמר הָאַמר הָאַמר ה    ַהָּמקֹום ֲאֶׁשרַהָּמקֹום ֲאֶׁשרַהָּמקֹום ֲאֶׁשרַהָּמקֹום ֲאֶׁשר    ָעִלינּו ֶאלָעִלינּו ֶאלָעִלינּו ֶאלָעִלינּו ֶאל ִהֶּנּנּו וְ  ִהֶּנּנּו וְ  ִהֶּנּנּו וְ  ִהֶּנּנּו וְ     ָהָהר ֵלאמֹרָהָהר ֵלאמֹרָהָהר ֵלאמֹרָהָהר ֵלאמֹר    רֹאׁשרֹאׁשרֹאׁשרֹאׁש     ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל40:יד

ַּתֲעלּו ַּתֲעלּו ַּתֲעלּו ַּתֲעלּו     ַאלַאלַאלַאל 42:יד     ....ְוִהוא לֹא ִתְצָלחְוִהוא לֹא ִתְצָלחְוִהוא לֹא ִתְצָלחְוִהוא לֹא ִתְצָלח‘ ‘ ‘ ‘ ִּפי הִּפי הִּפי הִּפי ה    ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאתַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאתַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאתַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת 41:יד  ....ָחָטאנּוָחָטאנּוָחָטאנּוָחָטאנּו

ֲעִני ָׁשם ִלְפֵניֶכם ֲעִני ָׁשם ִלְפֵניֶכם ֲעִני ָׁשם ִלְפֵניֶכם ֲעִני ָׁשם ִלְפֵניֶכם ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכנַ ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכנַ ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכנַ ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכנַ  43:יד     ....ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכםְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכםְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכםְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם‘ ‘ ‘ ‘ ִּכי ֵאין הִּכי ֵאין הִּכי ֵאין הִּכי ֵאין ה

     ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל44:יד     ....ִעָּמֶכםִעָּמֶכםִעָּמֶכםִעָּמֶכם‘ ‘ ‘ ‘ ִיְהֶיה הִיְהֶיה הִיְהֶיה הִיְהֶיה ה    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא‘ ‘ ‘ ‘ ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי הֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי הֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי הֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ה    ַעלַעלַעלַעל     ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי    ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרבּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרבּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרבּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב

ִני ִני ִני ִני  ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנעֲ  ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנעֲ  ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנעֲ  ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנעֲ 45:יד     ....ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנהָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנהָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנהָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה    ּומֶֹׁשה לֹאּומֶֹׁשה לֹאּומֶֹׁשה לֹאּומֶֹׁשה לֹא‘ ‘ ‘ ‘ הההה    רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִריתרֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִריתרֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִריתרֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִרית

        ....ַהָחְרָמהַהָחְרָמהַהָחְרָמהַהָחְרָמה    ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעדַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעדַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעדַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד

                                              
-108: 1968נות : ראו,  הם תוספת מאוחרת20-ב11:ידנות הביא שורה ארוכה של נימוקים המראים כי פסוקים . 30

לבין העונש ) 12:יד(' גדֹול ועצּום ממּנּו-ואעשה אֹתך לגֹוי'לנימוקיו של נות ניתן להוסיף את חוסר ההתאמה בין . 109

 ).י"ד משתמש בנתונים שינק מס" ס– 37:א' דב(' תבֹא שם-אתה לֹא-גם בגללכם לאמֹר‘ בי התאנף ה-גם': למשה
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  כ"ס

 ; הוצאת דיבת הארץ רעה-חטא התרים , המשלחת תרה את כל הארץ,  מדבר פארן-מקום האירוע 

עונש ארבעים שנה במדבר כנגד . כלב ויהושע, דמויות ראשיות משה ואהרון.  התלונה-חטא העם 

טפנו יהיו 'ו) לו: יד;לב:יג(דבת הארץ , עדת בני ישראל/עדה: חוזריםים ביטו. ארבעים יום תיור

  .ן"ר ולו"וכן הפעלים תו',  לבז

  

  ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת  ְׁשַלח2:יג  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֶאל‘  ַוְיַדֵּבר ה1:יג

  ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל3:יג  .ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהםִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד 

 5:יג  .ַזּכּור- ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן  ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם4:יג  .ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה  ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ‘ִּפי ה

  .יֹוֵסף- ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיְגָאל ֶּבן7:יג  .ְיֻפֶּנה- ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן6:יג  .חֹוִרי-ן ָׁשָפט ֶּבןְלַמֵּטה ִׁשְמעֹו

- ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן10:יג  .ָרפּוא- ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן9:יג  .נּון- ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן8:יג

 ְלַמֵּטה 13:יג  .ְּגַמִּלי- ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן12:יג  .סּוִסי- ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ַּגִּדי ֶּבן11:יג  .סֹוִדי

 16:יג  .ָמִכי- ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן15:יג  .ָוְפִסי- ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן14:יג  .ִמיָכֵאל-ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן

 17:יג  .נּון ְיהֹוֻׁשעַ -ָהָאֶרץ ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן ָׁשַלח מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשרֵאּלֶ 

ְרחֹב ְלבֹא  ִצן ַעד ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר  ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת21:יג �ֶאֶרץ ְּכָנַען   ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת

 ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל  ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֶאל26:יג  . ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום25:יג � .ֲחָמת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   ַוּיִֹציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו אָֹתּה ֶאל32:יג � ִמְדַּבר ָּפאָרן ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֲעַדת ְּבֵני ָּכל

ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי  ָהָעם ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ֵלאמֹר

  .יֶהםַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעינֵ  ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן  ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת33:יג  .ִמּדֹות

ַאֲהרֹן ּכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה ְוַעל  ַוִּיּלֹנּו ַעל2:יד � קֹוָלם ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת  ַוִּתָּׂשא ָּכל1:יד

 נּו ֶאלֵמִביא אָֹת ‘  ְוָלָמה ה3:יד  .ָמְתנּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָהֵעָדה לּו ֲאֵלֶהם ָּכל

  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל4:יד  .ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנּפֹל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה

  .ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְקַהל  ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל  ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל5:יד  . ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה ָאִחיו

 ֲעַדת ְּבֵני ָּכל  ַוּיֹאְמרּו ֶאל7:יד  .ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם ַהָּתִרים ֶאת ְיֻפֶּנה ִמן-נּון ְוָכֵלב ֶּבן- ִויהֹוֻׁשַע ִּבן6:יד

‘ ָחֵפץ ָּבנּו ה  ִאם8:יד  . ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר

ִּתְמרֹדּו  ַאל‘  ַאְך ַּבה9:יד  .ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל

 ַוּיֹאְמרּו 10:יד  .םִּתיָראֻ  ִאָּתנּו ַאל‘ ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַוה ִּתיְראּו ֶאת ְוַאֶּתם ַאל

‘  ַוְיַדֵּבר ה26:יד � . ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִנְרָאה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֶאל‘ ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ָּבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ה ָּכל

ְּתֻלּנֹות ְּבֵני  תָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶא   ַעד27:יד  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאל

לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם  ִאם‘ ה ָאִני ְנֻאם  ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי28:יד  .ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי

ְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִמְסּפַ  ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל  ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל29:יד  . ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם ְּבָאְזָני

ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל  ִאם30:יד  . ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ָעָלי ָוָמְעָלה

  ְוֵהֵביאִתי אָֹתם ְוָיְדעּו ֶאת ֶיה ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְה 31:יד  .נּון-ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן-ָּכֵלב ֶּבן ִאם

 ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר 33:יד  . ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה32:יד  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה

 ַּתְרֶּתם ֶאת  ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר34:יד  .ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר ְזנּוֵתיֶכם ַעד ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת

  .ְּתנּוָאִתי ֲעֹונֵֹתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת

את ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹ לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ִּדַּבְרִּתי ִאם‘  ֲאִני ה35:יד

ָהֵעָדה  ָּכל ָעָליו ֶאת) ַוַּיִּלינּו(ָהָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו וילונו  ָׁשַלח מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת  ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר36:יד  .ְוָׁשם ָיֻמתּו
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 38:יד  .‘ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה  ִדַּבת ַוָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי37:יד  .ָהָאֶרץ ַעל ְלהֹוִציא ִדָּבה

  .ָהָאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַההְֹלִכים ָלתּור ֶאת ְיֻפֶּנה ָחיּו ִמן-נּון ְוָכֵלב ֶּבן-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן
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  .י"סיפור המרגלים לפי ס :12 נספח

יוח הוא על טובה הד. המשלחת עולה להר חברון ולנחל אשכול בלבד,  קדש ברנע–מקום האירוע 

 סרוב העם לעלות ולכבוש את –החטא . ופריה של הארץ ועל העובדה כי יש בה ערי מבצר גדולות

הדור החוטא ימות במדבר . אהרון ויהושע לא מוזכרים בסיפור. דמויות ראשיות משה וכלב. הארץ

  . אך הסיפור אינו מזכיר ארבעים שנה

  

  ד" סעיבודי ב"ס  י בגרסת במדבר"ס

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם �  17:יג

  ִהוא ָהָאֶרץ ַמה ּוְרִאיֶתם ֶאת 18:יג  .ָהָהר ֶאת
 ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט ְוֶאת

 הּוא יֵֹׁשב ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 19:יג  .ָרב הּוא ִאם
הּוא  ה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשרָרעָ  ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם

 20:יג  .יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים
ָּבּה ֵעץ  ָרָזה ֲהֵיׁש ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם

ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ  ִאם
   �  .ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים

ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן  ֲעלּו  ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעדַוּיַ  22:יג
ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים 

  .ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים
  ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו   ַּוָיבֹאּו ַעד23:יג

ֻאהּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂש 
    .ַהְּתֵאִנים ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן

  ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות  24:יג
   � .ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר

  ָקֵדָׁשה � מֶֹׁשה  ַוָּיבֹאּו ֶאלּ� 26:יג
  .ְּפִרי ָהָאֶרץ ְראּום ֶאתַוּיַ  � ָּדָבר ַוָּיִׁשיבּו אָֹתם

  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ַוְיַסְּפרּו 27:יג
    .ִּפְרָיּה ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה

 ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ֶאֶפס ִּכי 28:יג
   .ָנק ָרִאינּו ָׁשםְיִלֵדי ָהעֲ  ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגם

 ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי 29:יג
ַהָּים ְוַעל  ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ַעל

  .ַיד ַהַּיְרֵּדן
מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה  ָהָעם ֶאל ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת 30:יג

 31:יג  .ָיכֹול נּוַכל ָלּה ִּכיַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה 
  ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו  ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר

   � .ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו  ִּכי ָהָעם לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל
  

  ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש  ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרְך ַהר 2:א
ַהִּמְדָּבר   ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב ַוֵּנֶלְך ֵאת ָּכל19 � .ַּבְרֵנעַ 

ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר 
ֱאלֵֹהינו אָֹתנּו ַוָּנבֹא ַעד ‘ ָהֱאמִֹרי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

ַהר   ָּבאֶתם ַעד ָואַֹמר ֲאֵלֶכם 20  .ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 
‘ ְרֵאה ָנַתן ה 21  .ֱאלֵֹהינו נֵֹתן ָלנּו‘ ה ֲאֶׁשר ָהֱאמִֹרי

‘  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה ֲעֵלה ֵרׁש ָהָאֶרץ ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת
 22  .ֵּתָחת ִּתיָרא ְוַאל ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ַאל

ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים 
 ָהָאֶרץ ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ָּדָבר ֶאת ָלנּו ֶאת ְלָפֵנינּו ְוַיְחְּפרּו

  ָּבּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא  ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה
ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים  ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר 23  .ֲאֵליֶהן

  .ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לּו ָהָהָרהַוִּיְפנּו ַוַּיעֲ  24
  
  

    .ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוְיַרְּגלּו אָֹתּה ַוָּיבֹאּו ַעד
   ַוִּיְקחּו ְבָיָדם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ 25
  
  
  

  ַוּיֹוִרדּו ֵאֵלינּו
  ַוָּיִׁשבּו אָֹתנּו ָדָבר 

  ַוּיֹאְמרּו
  .ֱאלֵֹהינו נֵֹתן ָלנּו‘ ה טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ֱאלֵֹהיֶכם‘ ִּפי ה  ַוַּתְמרּו ֶאתלֹתְולֹא ֲאִביֶתם ַלעֲ  26



  נספחים

ָקֵדש בסיפורי התורה, גד הכהן-דוד בן  

255 

  
  

  �  .ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא � 1:יד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם  מֶֹׁשה ַעד ֶאל‘ ַוּיֹאֶמר ה 11:יד
ַיֲאִמינּו ִבי ְּבכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶׁשר  ָאָנה לֹא ְוַעדֶּזה ַה 

   ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו 12:יד  .ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו
 13:יד  .ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו ְוֶאֱעֶׂשה אְֹתָך ְלגֹוי

ֶהֱעִליָת   ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי ‘ה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל
  ְוָאְמרּו ֶאל14:יד  .ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו תְבכֲֹחָך ֶא 

ְּבֶקֶרב ‘ ַאָּתה ה יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָׁשְמעּו ִּכי
ַוֲעָנְנָך ‘ ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ה  ֲאֶׁשר ָהָעם ַהֶּזה

עֵֹמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם 
ָהָעם ַהֶּזה  ְוֵהַמָּתה ֶאת 15: יד .ָלהּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָליְ 

ִׁשְמֲעָך  ָׁשְמעּו ֶאת ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר
ָהָעם  ְלָהִביא ֶאת‘ ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה 16: יד .ֵלאמֹר

ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַהֶּזה ֶאל
ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ַּכֲאֶׁשר  ְוַעָּתה ִיְגַּדל 17: יד .ַּבִּמְדָּבר

ֶחֶסד  ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב‘ ה 18: יד .ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר
 נֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל

ָנא  ְסַלח 19:יד  .ִרֵּבִעים ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ָּבִנים ַעל
ֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך ְוכַ 

‘  ַוּיֹאֶמר ה20: יד .ֵהָּנה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד
 ְוִיָּמֵלא  ָאִני ַחיְואּוָלם  21: יד .ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרךָ 

ָהֲאָנִׁשים  ִּכי ָכל 22: יד .ָהָאֶרץ ָּכל ֶאת‘ ה ְכבֹוד
ָעִׂשיִתי  אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ֶאתְּכבִֹדי וְ   ֶאתָהרִֹאים

ִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְבִמְצרַ 
    .ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

  ָהָאֶרץ  ִיְראּו ֶאת  ִאם23:יד
  

  .ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוָה  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ְוָכל
 ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו 24:יד

ָּבא  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ַוֲהִביאִֹתיו ֶאלַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי
    .ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה

  
  
  
  
  
  
  

  ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק  25:יד
   � .סּוף ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים

 ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת 39:יד
    .י ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמאֹדְּבנֵ 
ָהָהר  רֹאׁש ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל 40:יד

ִּכי ‘ ָאַמר ה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר  ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ֵלאמֹר
    .ָחָטאנּו

  

אָֹתנּו ‘  ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ְּבִׂשְנַאת ה27
הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי 

 ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת ָאָנה ֲאַנְחנּו עִֹלים 28  .ְלַהְׁשִמיֵדנּו
ַעם ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגדֹלֹת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר 

    .ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמִים ְוַגם
   .ִתיְראּון ֵמֶהם ַתַעְרצּון ְולֹא לֹא  ָואַֹמר ֲאֵלֶכם29
ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיָּלֵחם ‘  ה30

    .ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכםְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם  ָלֶכם
ֱאלֶֹהיָך ‘  ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר ְנָׂשֲאָך ה31

  ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם  ְּבנֹו ְּבָכל ִאיׁש ֶאת ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא
 ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם 32  .ַהָּמקֹום ַהֶּזה ּבֲֹאֶכם ַעד ַעד

 ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶרְך 33  .יֶכםֱאלֹהֵ ‘ ַמֲאִמיִנם בה
ָּבֵאׁש ַלְיָלה ַלְראְֹתֶכם  ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחנְֹתֶכם

  .ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו
  קֹול ִּדְבֵריֶכם  ֶאת‘ ַוִּיְׁשַמע ה 34
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר
  
  
  

ִיְרֶאה ִאיׁש ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה  ִאם 35
  ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה 

    .ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם
 ֶאֵּתן ֶאת ְיֻפֶּנה הּוא ִיְרֶאָּנה ְולֹו-זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן 36

ר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ָּבּה ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁש  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך 
    .‘ה

 ַאָּתה לֹא ַּגם ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹר‘ ִּבי ִהְתַאַּנף ה ַּגם 37
נּון ָהעֵֹמד ְלָפֶניָך הּוא -ְיהֹוֻׁשַע ִּבן 38  .ָתבֹא ָׁשם

    .ִיְׂשָרֵאל הּוא ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ָיבֹא ָׁשָּמה אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי
  ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשרִיְהֶיה ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז 39
  ָיְדעּו ַהּיֹום טֹוב ָוָרע ֵהָּמה ָיבֹאּו ָׁשָּמה ְוָלֶהם לֹא

  .ֶאְּתֶנָּנה ְוֵהם ִייָרׁשּוָה 
  

    .סּוף  ְוַאֶּתם ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים40
  
  

ֶלה ֲאַנְחנּו ַנעֲ ‘ ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו לה 41
ֱאלֵֹהינו ַוַּתְחְּגרּו ִאיׁש ‘ ִצָּונּו ה ְוִנְלַחְמנּו ְּככֹל ֲאֶׁשר

   .ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ַוָּתִהינּו ַלֲעלֹת ָהָהָרה ֶאת
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 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת 41:יד
    .ָלחְוִהוא לֹא ִתְצ ‘ ִּפי ה

ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ‘ ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה ַאל 42:יד
ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ָׁשם  43:יד  .ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם

ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי  ַעל  ִּכי ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב
    .ִעָּמֶכם‘ ִיְהֶיה ה ְולֹא‘ ה
  

 רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִרית ַלֲעלֹות ֶאלַוַּיְעִּפלּו  44:יד
    .ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ּומֶֹׁשה לֹא‘ ה
   ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא45:יד
  

  .ַהָחְרָמה ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד

  

   
  ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם‘ ַוּיֹאֶמר ה 42

   
ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא  לֹא ַתֲעלּו ְולֹא

   .ְיֵביֶכםִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אֹ
   

  
‘ ִּפי ה ַוַּתְמרּו ֶאת  ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם43

   .ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו ָהָהָרה
  

 ַוֵּיֵצא ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם 44
  ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים 

 ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו 45  .ָחְרָמה ַעדְּבֵׂשִעיר  ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם
  .ְּבקְֹלֶכם ְולֹא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם‘ ָׁשַמע ה ְולֹא‘ ִלְפֵני ה
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   חֵֹרב :13 נספח

ֱאלִֹהים ַהר הָ  ַהּצאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבא ֶאל צאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ּומֶׁשה ָהָיה רֶעה ֶאת. 1

  )1:ג' שמ: (חֵֹרָבה

 ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶׁשה ְלֵעיֵני ְּבחֵֹרבַהּצּור   ִהְנִני עֵמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל.2

  )6:יז' שמ: (ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

  )6:לג' שמ: (חֹוֵרבֶעְדָים ֵמַהר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני.3

  )2:א' דב: (ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ   ֶּדֶרְך ַהרֵמחֵֹרב ַאַחד ָעָׂשר יֹום .4

  )6:א' דב: (ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה ֵלאמר ַרבְּבחֵֹרב ֱאלֵֹהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו '  ה.5

' ּנֹוָרא ַההּוא ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶּדֶרְך ַהר ָהֱאמִרי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה הַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוהַ   ַוֵּנֶלְך ֵאת ָּכלֵמחֵֹרב ַוִּנַּסע .6

  )19:א' דב: (ֱאלֵֹהינּו אָתנּו ַוָּנבא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 

ר ְּדָבָרי ֲאֶׁש  ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ִלי ֶאת-ֵאַלי ַהְקֶהל'  ֶּבֱאמר הְּבחֵֹרבלֶֹהיָך -אֱ '  יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ה.7

  )10:ד' דב: (ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון ָהֲאָדָמה ְוֶאת  ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִתי ָּכל

' דב: ( ִמּתֹוְך ָהֵאׁשְּבחֵֹרבֲאֵליֶכם ' ְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר ה  ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאד ְלַנְפׁשֵתיֶכם ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכל.8

  )15:ד

  )2:ה' דב: (ְּבחֵֹרבֱאלֵֹהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית '  ה.9

  )8:ט' דב: (ָּבֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם' ַוִּיְתַאַּנף ה' ה  ִהְקַצְפֶּתם ֶאתּוְבחֵֹרב .10

ֱאלָֹהי ' הקֹול   ְּביֹום ַהָּקָהל ֵלאמר לֹא אֵסף ִלְׁשמַע ֶאתְּבחֵֹרבֱאלֶֹהיָך ' ָׁשַאְלָּת ֵמִעם ה  ְּככל ֲאֶׁשר.11

  )16:יח' דב: (ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות ָהֵאׁש ַהְּגדָלה ַהּזאת לֹא ְוֶאת

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר מֶׁשה ִלְכרת ֶאת ֶאת' ִצָּוה ה  ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר.12

  )69:כח' דב: (ְּבחֵֹרבָּכַרת ִאָּתם 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִעם'  ֲאֶׁשר ָּכַרת הְּבחֵֹרבָּבָארֹון ַרק ְׁשֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ִהִּנַח ָׁשם מֶׁשה  ֵאין .13

  )9:א ח"מל: (ְּבֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

לִֹהים  ְיָלה ַעד ַהר ָהאֱ  ַוָּיָקם ַוּיאַכל ַוִּיְׁשֶּתה ַוֵּיֶלְך ְּבכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים לַ .14

  )ח:א יט"מל: (חֵֹרב

  )22:ג' מל: (ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ָּכל  ַעל ְבחֵֹרב ִצִּויִתי אֹותֹו  ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר.15

  )19:קו' תה: ( ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכהְּבחֵֹרבֵעֶגל   ַיֲעׂשּו.16

: ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים ִעם'  ֲאֶׁשר ָּכַרת הְּבחֵֹרבָנַתן מֶׁשה  ַרק ְׁשֵני ַהֻּלחֹות ֲאֶׁשר ֵאין ָּבָארֹון .17

  )9:א ח"מל= 10:ב ה"דה(
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  )עורךעורךעורךעורך, כ"ס, א"ס(ותיו מקור חלוקת במדבר לב ל:14 נספח

 וְִהּנֵה ּגִלְעָד אֶרֶץ-וְאֶת יַעְזֵר אֶרֶץ-אֶת וַיִּרְאוּ  ְמֹאד םעָצוּ  גָד-וְלְִבנֵי רְאוּבֵן לְִבנֵי הָיָה רַב וִּמְקנֶה 1:לב
 הַּכֹהֵן אֶלְעָזָר-וְאֶל ֹמׁשֶה-אֶל/ מֶֹׁשה-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוּיֹאְמרּו ֶאל- ַוָּיבֹאּו ְבֵני2     .ִמְקנֶה ְמקֹום הַּמָקֹום

 הָָארֶץ 4  .וְּבֹען וְּנבוֹ  וּׂשְָבם וְאֶלְעָלֵה וְחֶׁשְּבֹון וְִנְמרָה זֵרוְיַעְ  וְדִיֹבן עֲטָרֹות 3  .לֵאֹמר הָעֵדָה ְנׂשִיאֵי-וְאֶל
ָ  ִהוא ִמְקנֶה אֶרֶץ יִׂשְרָאֵל עֲדַת לִפְנֵי' ה ִהּכָה אֲׁשֶר  ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניךָ - ַוּיֹאְמרּו ִאם5 .ִמְקנֶה וְלַעֲבָדֶיך
את הָָארֶץ-אֶת יֻּתַן ָ  הַּזֹ ָ  לַעֲבָדֶיך  /ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְבֵני6 .ַהַּיְרֵּדן-ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת-ַאל  הלַאֲחֻּז

 תנואון    לָּמָהוְ וְ וְ וְ  7 .ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו פֹה רְאוּבֵן וְלְִבנֵי גָד-לְִבנֵי ֹמׁשֶה וַיֹּאֶמר
ׁשָלְִחי אֲֹבֵתיכֶם עָׂשוּ  ּכֹה 8  .'ה לָהֶם נַָתן-אֲׁשֶר הָָארֶץ-אֶל ֹברֵמעֲ  יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי לֵב-אֶת) ְתִניאוּן(  ֹאָתם ּבְ

דֵשׁ   יִׂשְרָאֵל ּבְנֵי לֵב-אֶת וַיִָּניאוּ  הָָארֶץ-אֶת וַיִּרְאוּ  אֶׁשְּכֹול נַחַל-עַד וַיַּעֲלוּ  9  .הָָארֶץ-אֶת לִרְאֹות ּבַרְנֵעַ  ִמּקָ
י ָבַע הַהוּא ּבַיֹּום' ה ַאף-וַיִּחַר 10  .'ה לָהֶם נַָתן-ראֲׁשֶ הָָארֶץ-אֶל ֹבא-לְִבלְּתִ  יִרְאוּ -ִאם 11  .לֵאֹמר וַיִּׁשּ

צְרַיִם הָֹעלִים הָאֲנָׁשִים י אֲׁשֶר הָאֲדָָמה אֵת וַָמעְלָה ׁשָָנה עֶׂשְרִים ִמּבֶן ִמּמִ   וּלְיַעֲֹקב לְיִצְחָק לְַאְברָהָם ִנׁשְּבַעְּתִ
י 12  .ַאחֲרָי ִמלְאוּ -ֹלא ּכִי ִנּזִי יְפֻּנֶה-ּבֶן ּכָלֵב ּבִלְּתִ  ַאף-וַיִּחַר 13  .'ה ַאחֲרֵי ִמלְאוּ  ּכִי  נוּן-ּבִן וִיהֹוׁשֻעַ  הַּקְ
דְּבָר וַיְִנעֵם ּבְיִׂשְרָאֵל' ה  ַקְמּתֶם וְִהּנֵה 14  .'ה ּבְעֵינֵי הָרַע הָֹעׂשֶה הַדֹּור-ּכָל ּתֹם-עַד ׁשָָנה ַארְּבָעִים ּבַּמִ

 ֵמַאחֲרָיו ְתׁשוּבֻן ּכִי 15  .יִׂשְרָאֵל-אֶל' ה-ַאף חֲרֹון עַל עֹוד לִסְּפֹות  חַּטִָאים אֲנָׁשִים ּתַרְּבוּת אֲֹבֵתיכֶם ּתַחַת
דְּבָר לְהַּנִיחוֹ  עֹוד וְיָסַף רֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה  ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְד 16 .הַּזֶה הָעָם-לְכָל וְׁשִחַּתֶם ּבַּמִ

ְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו -ֲהִביאֹֻנם ֶאל- ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם17  .ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו

 ִּכי לֹא 19  .ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹוָּבֵּתינּו ַעד - לֹא ָנׁשּוב ֶאל18  .ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ

 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה 20  . ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה

לְחָָמה' ה לִפְנֵי ּתֵחָלְצוּ -ִאם  הַּזֶה הַדָּבָר-אֶת ּתַעֲׂשוּן-ִאם  לִפְנֵי הַיַּרְדֵּן-אֶת חָלוּץ-ּכָל לָכֶם וְעָבַר 21  .לַּמִ
 וִּמיִּׂשְרָאֵל' ֵמה ְנִקיִּם וְִהיִיֶתם ּתָׁשֻבוּ  וְַאחַר' ה לִפְנֵי הָָארֶץ וְִנכְּבְׁשָה 22  .ִמּפָנָיו ֹאיְבָיו-אֶת הֹורִיׁשוֹ  עַד' ה

את הָָארֶץ וְהָיְָתה  וּדְעוּ ' לַה חֲטָאֶתם ִהּנֵה ּכֵן    ַתעֲׂשוּן ֹלא-וְִאם 23  .'ה נֵילִפְ  לַאֲחֻּזָה לָכֶם הַּזֹ
ְמצָא אֲׁשֶר חַּטַאְתכֶם  25  .ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו- ְּבנּו24  .אְֶתכֶם ּתִ

ָ עֲבָ   לֵאֹמר ֹמׁשֶה-אֶל רְאוּבֵן וְּבנֵי גָד-ּבְנֵי וַיֹּאֶמר  ִמְקנֵנוּ  נָׁשֵינוּ  טַּפֵנוּ  26  .ְמצַוֶּה אֲֹדִני ּכַאֲׁשֶר יַעֲׂשוּ  דֶיך
ָ  27  .הַּגִלְעָד ּבְעָרֵי ׁשָם-יְִהיוּ  ּבְהְֶמּתֵנוּ -וְכָל לְחָָמה' ה לִפְנֵי צָבָא חֲלוּץ-ּכָל יַעְַברוּ  וַעֲבָדֶיך  ּכַאֲׁשֶר  לַּמִ
ּטֹות אֲבֹות רָאׁשֵי-וְאֶת נוּן-ּבִן יְהֹוׁשֻעַ  וְאֵת הַּכֹהֵן לְעָזָראֶ  אֵת ֹמׁשֶה לָהֶם וַיְצַו 28  .דֹּבֵר אֲֹדִני  לְִבנֵי הַּמַ
כֶם רְאוּבֵן-וְּבנֵי גָד-ְבנֵי יַעְַברוּ -ִאם אֲלֵהֶם ֹמׁשֶה וַיֹּאֶמר 29  .יִׂשְרָאֵל לְחָָמה חָלוּץ-ּכָל הַיַּרְדֵּן-אֶת ִאּתְ  לַּמִ
 חֲלוּצִים יַעְַברוּ  ֹלא-וְִאם 30  .לַאֲחֻּזָה הַּגִלְעָד אֶרֶץ-אֶת לָהֶם וְּנַתּתֶם פְנֵיכֶםלִ  הָָארֶץ וְִנכְּבְׁשָה' ה לִפְנֵי

כֶם ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן -ַוַּיֲענּו ְבֵני/לֵאֹמר רְאוּבֵן וְּבנֵי גָד-ְבנֵי וַיַּעֲנוּ  31  .ּכְנָעַן ּבְאֶרֶץ ְבֹתכְכֶם וְֹנאחֲזוּ  ִאּתְ

ָ -אֶל' ה דִּּבֶר אֲׁשֶר אֵת ֵלאמֹר  ּכְנָעַן אֶרֶץ' ה לִפְנֵי חֲלוּצִיםַנְחנּו ַנֲעבֹר / נַעֲֹבר נְַחנוּ  32  .נַעֲׂשֶה ּכֵן עֲבָדֶיך
 רְאוּבֵן וְלְִבנֵי גָד-לְִבנֵי ֹמׁשֶה/ַוִּיֵּתן ָלֶהם מֶֹׁשה/וַיִּּתֵן 33  .ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן] נוּ [אֲחֻּזַתְוִאָּתנּו / וְִאּתָנוּ 
ֶה ׁשֵבֶט יוְלַחֲצִ  ן    ֶמֶלךְ ֶמֶלךְ ֶמֶלךְ ֶמֶלךְ     עֹוגעֹוגעֹוגעֹוג    ַמְמֶלֶכתַמְמֶלֶכתַמְמֶלֶכתַמְמֶלֶכת----ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתַמְמֶלֶכת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי -ֶאת/ אֶת יֹוסֵף-בֶן ְמנַׁשּ ׁשָ ןַהּבָ ׁשָ ןַהּבָ ׁשָ ןַהּבָ ׁשָ  הָָארֶץ ַהּבָ
ַעְטרֹת - ְוֶאת35  .ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער-ִּדיבֹן ְוֶאת-ָגד ֶאת- ַוִּיְבנּו ְבֵני34  .סִָביב הָָארֶץ עָרֵי ּבְִגבֹֻלת לְעָרֶיהָ 

 ּוְבֵני ְראּוֵבן 37  . ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹת צֹאן ֵּבית ָהָרן-ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת- ְוֶאת36  .ַיְעֵזר ְוָיְגְּבָהה-ֶאתׁשֹוָפן וְ 

ִׂשְבָמה -ַּבַעל ְמעֹון מּוַסּבֹת ֵׁשם ְוֶאת-ְנבֹו ְוֶאת- ְוֶאת38  .ִקְרָיָתִים, ֶאְלָעֵלא ְוֵאת-ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת-ָּבנּו ֶאת

-ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת- ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן39 .ְׁשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבנּו-ְראּו ְבֵׁשמֹת ֶאתַוִּיְק 

ַנֶּׁשה ָהַלְך ְמ - ְוָיִאיר ֶּבן41  .ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּה-ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן- ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת40  .ָּבּה-ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר

ְּבנֶֹתיָה ַוִּיְקָרא ָלה -ְקָנת ְוֶאת- ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת42  .ַחּוֵֹתיֶהם ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחּוֹת ָיִאיר-ַוִּיְלּכֹד ֶאת

  .נַֹבח ִּבְׁשמֹו
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ממלכת ' השטח המדובר הוא . חדשה יש בניה יימותאין ערים. השבטים מציעים לעבור חלוצים

  .עבר הירדן, פה. נחלה: מונחים חוזרים .'ןסיחו

 ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת  ַאל�ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך   ַוּיֹאְמרּו ִאם5 �מֶֹׁשה   ֶאל�ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן   ַוָּיבֹאּו ְבֵני2

 ַוִּיְּגׁשּו 16 �.  ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו פֹה ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְבֵני6 .ַהַּיְרֵּדן

 ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד 17  .ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו

ָּבֵּתינּו ַעד   לֹא ָנׁשּוב ֶאל18  . ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ֲהִביאֹֻנם ֶאל ֲאֶׁשר ִאם

 ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו   ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה19  .ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו

ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם ְוַהּיֵֹצא   ְּבנּו24 �ה  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁש 20  .ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה

 ְוִאָּתנּו  ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר � ַנְחנּו ַנֲעבֹר 32 �ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאמֹר   ַוַּיֲענּו ְבֵני31 � .ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו

 ִּדיבֹן ְוֶאת ָגד ֶאת  ַוִּיְבנּו ְבֵני34  �חֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ַמְמֶלֶכת ִסי  ֶאת� ַוִּיֵּתן ָלֶהם מֶֹׁשה 33.ַלַּיְרֵּדן

 ָעֵרי  ֵּבית ָהָרן ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת  ְוֶאת36  .ַיְעֵזר ְוָיְגְּבָהה ַעְטרֹת ׁשֹוָפן ְוֶאת  ְוֶאת35  .ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער

ַּבַעל  ְנבֹו ְוֶאת  ְוֶאת38  .ִקְרָיָתִים, ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ן ְוֶאתֶחְׁשּבֹו  ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת37  .ִמְבָצר ְוִגְדרֹת צֹאן

- ַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן39  .ְׁשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבנּו ִׂשְבָמה ַוִּיְקְראּו ְבֵׁשמֹת ֶאת ְמעֹון מּוַסּבֹת ֵׁשם ְוֶאת

ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב -ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן  ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת40  .ָּבּה י ֲאֶׁשרָהֱאמִֹר  ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת

  ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת42  .ַחּוֵֹתיֶהם ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחּוֹת ָיִאיר ְמַנֶּׁשה ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת- ְוָיִאיר ֶּבן41  .ָּבּה

  .א ָלה נַֹבח ִּבְׁשמֹוְּבנֶֹתיָה ַוִּיְקרָ  ְקָנת ְוֶאת
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ָגד ָעצּום ְמאֹד   ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני1 �נֶֹתיָה ַיְעֵזר ַוִּיְלְּכדּו ְּב  ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת

ֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה ְוֶאל ַוּיֹאְמרּו ֶאל � 2 .ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ַוִּיְראּו ֶאת

 4  .ת ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן ֲעָטרֹו3  .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר ַהּכֵֹהן ְוֶאל

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  ֻיַּתן ֶאת�  5 . ַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנהִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא וְ ' ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ה

ֵלב ְּבֵני  ֶאת) ְתִניאּון(תנואון   ָלָּמה7  ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְבֵני ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה לִ �6   ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָּזה

  ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת8  .'ָנַתן ָלֶהם ה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל

 ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר בֹא ֶאל ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִבְלִּתי ָהָאֶרץ ַוָּיִניאּו ֶאת אּו ֶאתַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַוִּיְר   ַוַּיֲעלּו ַעד9  .ָהָאֶרץ

ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ָהעִֹלים ִמִּמְצַרִים ִמֶּבן   ִאם11  .ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר' ַאף ה  ַוִּיַחר10  .'ָנַתן ָלֶהם ה

 12  .ִמְלאּו ַאֲחָרי  ִּכי לֹא ה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹבֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמ 

ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר ' ַאף ה  ַוִּיַחר13  .' ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי ה נּון-ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ִויהֹוֻׁשַע ִּבן-ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן

 ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים 14  .'ַהּדֹור ָהעֶֹׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה ּתֹם ָּכל  ַעדַאְרָּבִעים ָׁשָנה

 ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד ְלַהִּניחֹו ַּבִּמְדָּבר 15  .ִיְׂשָרֵאל ֶאל' ה  ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ַחָּטִאים

 21  .ַלִּמְלָחָמה' ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה ִאם ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעׂשּון ֶאת ִאם�  �20   .ָהָעם ַהֶּזה לְוִׁשַחֶּתם ְלכָ 
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ְוַאַחר '  ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה22  .אְֹיָביו ִמָּפָניו ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת' ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה ָחלּוץ ֶאת ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל

ֵּכן  לֹא ַתֲעׂשּון  ְוִאם23  .'ּוִמִּיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה' יֶתם ְנִקִּים ֵמהָּתֻׁשבּו ִוְהיִ 

מֶֹׁשה  ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל  ַוּיֹאֶמר ְּבֵני25 � .ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם' ִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַלה

 27  .ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו  ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל26  . ַיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ְמַצֶּוה ֲעָבֶדיךָ  ֵלאמֹר

ָזר  ַוְיַצו ָלֶהם מֶֹׁשה ֵאת ֶאְלעָ 28  . ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ּדֵֹבר ַלִּמְלָחָמה' ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָּכל

ַיַעְברּו   ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאם29  .ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל נּון ְוֶאת-ַהּכֵֹהן ְוֵאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן

ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ' ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה ִלְפֵני ה ַהַּיְרֵּדן ָּכל ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת ָגד ּוְבֵני ְבֵני

  ַוַּיֲענּו ְבֵני31 .לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם ְונֹאֲחזּו ְבתְֹכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען  ְוִאם30  .ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה ֶאת

ֶאֶרץ ְּכָנַען ' ִצים ִלְפֵני ה ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּו32  .ֲעָבֶדיָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה ֶאל' ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאמֹר

ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבלֹת ָעֵרי  � ֶאת �ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן   מֶֹׁשה ִלְבֵני� ַוִּיֵּתן 33. � נּו �ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת 

  .ָהָאֶרץ ָסִביב

  

  

  )6-15:לב' במ( י בנאום משה" נתוני ס:15 נספח

ָהָאֶרץ  ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל-ֶאת) ְתִניאּון(תנואון   ָלָּמה7  ְבֵני ְראּוֵבןָגד ְולִ   ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְבֵני6:לב

ַנַחל  ַוַּיֲעלּו ַעד 9  .ָהָאֶרץ ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם 8  .'ָנַתן ָלֶהם ה ֲאֶׁשר

  ַוִּיַחר10  .'ָנַתן ָלֶהם ה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר בֹא ֶאל ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִבְלִּתי  ַוָּיִניאּו ֶאתץָהָארֶ  ַוִּיְראּו ֶאת ֶאְׁשּכֹול

ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ָהעִֹלים ִמִּמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֵאת   ִאם11  .ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר' ַאף ה

 ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי-ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן 12  .ִמְלאּו ַאֲחָרי ִּכי לֹא  ַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹבָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁש 

 ּתֹם ָּכל ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד' ַאף ה  ַוִּיַחר13  .' ַאֲחֵרי הּוִּכי ִמלא  נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן

 ִלְסּפֹות עֹוד ַעל   ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים14  .'ַהּדֹור ָהעֶֹׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה

  .ָהָעם ַהֶּזה  ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד ְלַהִּניחֹו ַּבִּמְדָּבר ְוִׁשַחֶּתם ְלָכל15  .ִיְׂשָרֵאל ֶאל' ה ֲחרֹון ַאף
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מפת איתור  - 1איור 

/ קדש ברנע: אתרים

, רקם/קדש, רקם גיאה

הר שעיר ומדבר , אדום

  צין

  

  

  

  

  

  

  

  

 סקר אזור עין – 2איור 

קדש ברנע /אלקודיראת

  )120:ח"אהרוני תשי(
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  האזורים הגיאוגרפיים בעבר הירדן– 3איור 

   )ה"שילר תשנ(

 

 מפת האתרים שראה אברהם מראש הר – 4איור 

ושניר ומן מן נהר מצרים עד לבנון ': בעל חצור

מגילה (' הים הגדול עד חורן וכל ארץ גבל עד קדש

  )ז"אביגד וידין תשי:  מארמיתתרגום, חיצונית לבראשית

 

  

  

  

  

  

  

' דב( 'פנו לכם צפונה': משמעות ההוראה - 5 איור

 .הר שעיר בהתאם להצעות השונות למיקום )2:ב

להוראה זו יש משמעות רק כאשר ממקמים את הר 

ואת מסלול מסע בני ישראל , הירדןשעיר בדרום עבר 

  בערבה
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השלכת המפה הסכמטית של קנאוף . בני שעיר החורי ובני עשו היושבים בהר שעיר  מפת זיהוי– 6איור 

  .ירדן-על מפת ישראל) 1995(
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בני שעיר החורי ובני עשו היושבים  מפת זיהוי – 7איור 

על ) 1995(השלכת המפה הסכמטית של קנאוף . בהר שעיר

 ויזל(ל ישרא- הפיטוגיאוגרפיים של ארץמפת החבליםעיבוד 

 )11:ד"תשנ

 בהם נמצאה ישראל- בארץ מפת האתרים– 8איור 

  )40: 1995ית אריה ב(קיראמיקה אדומית 

  

  

  

  

  

  

 קדש – 9איור 

 .וקדש ברנע

קטע ממפת 

 'רןמדבר פא'

) 1590אדריכום (

וקדש קדש  –

שני ברנע הם 

  .שוניםאתרים 
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  )286: 107-108מפת הבסיס לפי אריאל  (איתור אתרים בדרום ירדןמפת  – 10איור 

  פר'ע אל גשק

  נקב-רכס א

  חסמא

המסילה 

  אזית'החיג
  פארן איל

   ּתֶֹפל

  ים סּוף

ים 
  סֹוף

  פינן
  פונון

  12איור 
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  )55: 2004אובלת (הקלאסיים  הים האדום במקורות – 11איור 

  

 מסמנים את xהמספרים על ציר ( פלס ים המלח בעשרת אלפים השנים האחרונותשינויים במ - 12איור 

  )425: 2006, מיגווסקי: מתוך. -402בגובה ' שימו לב למפלס המפתן של מיצר לינץ. השניםלפני זמננו

  

  נ" לסה0
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  )2009 קורבט: לפי (-300ח כשמפלס הים היה שטח ים המל

  

מסע 'מסלול הצעה חדשה ל – 14איור 

  'כדרלעומר

  

  )11לוח , 1920, גרדינר. (תבליט מכרנךקטע ,  לכנעןמסע סתי הראשון – 15איור 

 

-מיצר
   'לינץ
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המישורים . ניתן לראות במפה את קווי החוף הקדומים(תואי תעלת הגבול הקדומה  – 16איור 

  )543: 1975, ויסבורד וסנה. נ"ציינים את משורי ההצפה של האלף השני לפסההאלוביאלים מ
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  )116: 1984אבנר ( מפת סקר אתרי פולחן בנגב ובסיני – 17איור 
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  )121: 1984אבנר (בל האשם אטריף ' אתרי פולחן קטורים למרגלות ג– 18איור 

  

  

בל ' טיפוסי מקדשים לרגלי ג– 19איור 

  )123: 1984אבנר (טריף -האשם א

הר סיני והר  –) 1590אדריכום  ('רןמדבר פא'קטע ממפת חורב וסיני  – 20איור 

בציור הם נראים סמוכים זה לזה אך הר חורב נמצא ליד . חורב הם שני הרים נפרדים

לפיכך מסע של יום . 12ישראל ואילו ליד הר סיני נמצאת תחנה - שבמסע בני11תחנה 

, מלחמת עמלק, להר חורב קשר האמן את רפידים. אחד לפחות מפריד בין שני ההרים

הר סיני קשור . ההתגלות למשה בסנה וההתגלות לאליהו הנביא, את המים מהצורהוצ

הר זה מזוהה במפה עם הר קתרינה שבדרום . שבירתם ומעשה העגל, לקבלת הלוחות

  .חצי האי סיני
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  )34 :1979 אסטור ילפ( מופיעים ברשימות טופוגרפיות מצריות הטופונימים איתור -לבנון  – 21איור 
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. מסלול מסע המלחמה של כדרלעומר – 22איור 

 המסלול שמתקבל ממיקום הרכנגדו המסלול המקובל ו

  שעיר בנגב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קטע ממפת רובינסון – 23איור 

יבל נמצא בפינה 'ג/אזור גבל). 1841(

מדרום , הדרומית מזרחית של המפה

  לואדי אלחסא
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כמחשוף סלעי היסוד מדבר צין ת ר אמבחינה גיאולוגית יש להגדי :הגדרה גיאולוגית, מדבר צין – 24איור 

  )גליון דרום, מפה גיאולוגית,  ישראל:ל פיע ( דרום עבר הירדןואבני החול במדרון המערבי של

  

  ים

  המלח
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  ואדי מוסא/  מפת איתור אתרים באזור פטרה – 25איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מסלולי הפלישה לעבר -26איור 

 )42:ד" תשכלפי אהרוני(הירדן 

לפי אליצור (ומיקום ראש הפסגה 

  )127:ג"וקיל תשנ
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 אזור ער – 27איור 

וממלכות מואב עמון 

הכהן (וסיחון 

  )11:ס"תש

  

  

  

  

  

  

   – 28איור 

  מפת מידבא

  

  נילוס

  מזרח

  מערב

  צפון

  דרום
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 Map of the Hashemite Kingdom of Jordan, Royal (פר'ג-שקע אל אגן הניקוז של – 29איור 

Jordanian Geographic Center(  
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 ו מפת האתרים שנמצא– 30איור 

 קיראמיקה - כלי קוריה בהם

  )86:א"רותנברג וגלס תשמ(' ניתמדיָ '

 

  .'מדבראחר  ה'= מקשרת את מדיין למצרים מובילה מערבה הדרך ה). 1913גרסמן ( מדיין וסיני – 31איור 
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   חצי האי סיני מפת תבליט– 32איור 

 

   בליית אבן החול הלבנה באזור פטרה– 33איור 
  

גננים מצריים ( – 'וישֻאהו במֹוט בשנים '- 34 איור  

פרט מתוך הסדרה הגדולה של תבליטי פונת . נושאים עץ

   )בחרי-במקדש חאתשפסות בדיר אל
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  מפה טופוגרפית, היבה'דיבון ואד/אזור דיּבן – 35איור 
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במפה הודגשו העיירות סוימה ואלכפרין , ר" מסמנת קמ במהכל משבצת(המלח - מפת צפון מזרח ים– 36איור 

  )כ" של מחנה ישראל לפי סומטבע ושטחוכן תל אל
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Abstract 
 

Introduction: Among the some forty sites mentioned in the Torah in connection 

with the route of the Exodus, Mount Sinai and Kadesh-barnea are marked by their 

special significance. The importance of Kadesh-barnea grew in scholarly research 

upon the emergence of a fascinating scientific hypothesis concerning this site, the 

"Kadesh-barnea hypothesis". The proponents of this hypothesis maintain that the 

generic component "Kadesh" as a place name indicates the site's sanctity from 

ancient times. According to this theory, Kadesh-barnea contained a temple, an 

amphictyonic center for the southern tribes, around which they coalesced. Some 

scholars argue that this was a meeting place for different groups, whom these 

scholars identify as the tribes of Rachel and the tribes of Leah, and it was there that 

they came together to form the Israelite people. Others contend that Kadesh-barnea 

was the arena of most of the events depicted in the books of Exodus and Numbers 

and the venue of many of the Patriarchal narratives. 

Although this is usually not stated outright, the underlying assumption of all of 

these identifications, from as early as the time of Eusebius, is that the name "Kadesh" 

appearing alone is short for "Kadesh-barnea." Since Eusebius, scholars have 

disagreed regarding the site to be identified with Kadesh-barnea/Kadesh, but most 

scholars have accepted the assumption that Kadesh-barnea and Kadesh are a 

toponym and its abbreviation as a fact needing neither proof nor examination. The 

two terms were simply deemed to refer to a single place. Scholars have thereby 

created a Gordian knot of events and sites to be untied. However, it emerges upon 

examination that the entire complex structure that gave birth to the "Kadesh-barnea 

theory" is a confused conflation of data. It ignores the findings of critical analysis of 

the relevant Biblical texts, ande it ssentially disregards the need to distinguish the 

literary documents that compose the Torah from one another. 

From the end of the eighteenth century, the contradictions, duplications, breaks 

in narrative continuity and stylistic inconsistencies in the Torah, both in the narrative 

and in the legal passages, began to be studied critically. The source-critical solution 

to these and other literary features of the Torah was that when the contradictory or 

duplicate passages are separated in each story, we obtain parallel narratives, each of 

which in itself is, or was originally, whole and continuous. A comparison of the 

parallel narratives showed that in many instances they are also distinct from one 

another in style and organization. Stage after stage, the Torah was separated into 

parallel narratives. In the course of this undertaking, it was learned that these 

narratives fall into four sources, each originally complete and consisting of a 
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continuous narrative thread and often exhibiting a unique style and structure. 

Similar examination of the laws in the Torah was conducted, and there, too, the 

contradictions and duplications led to the definition of parallel corpora of laws, each 

of which is connected to one of the narrative threads. Thus, during the nineteenth 

century, the separation into parallel narratives, on the one hand, and, on the other, 

the connecting of the distinct narratives into continuous narrative threads led to the 

formulation of the Documentary Hypothesis. According to this theory, the Torah is 

composed of four independent documents: J, E, P, and D, that were joined together 

in a redactional process consisting of a number of stages, with the different redactors 

adding their own perspectives to the combined text. 

Beginning in the 1970s, the difficulty in distinguishing between the sources led, 

in some, though not all, branches of Pentateuchal studies, to the gradual 

abandonment of the documentary approach in its entirety. At present, many 

scholars, especially of the European school, accept, at most, the existence only of D 

and P (which may or may not be a source, and which they, like the nineteenth-

century, Wellhausenian, scholarship, date to the Second Temple period). 

In contrast to this dominant trend in current Pentateuchal research, a group of 

scholars, mostly from among the students of Menahem Haran and the adherents of 

his school, continues to champion the Documentary Hypothesis. These scholars 

accept the main principles of the classical Documentary Hypothesis, but with minor 

changes. They make the definition of the literary source contingent primarily on the 

narrative continuity and insist that this stage precedes its attribution to one of the 

documents on the basis of linguistic or ideational characteristics. According to this 

group of scholars, the documents from which the Torah is composed are to a great 

degree independent. The three documents, J, E, and P, were created independently, 

with no literary connection between them, and D, too, is familiar only with, and is in 

fact based largely  on, E (and possibly also, in part, on J). 

In their work, the scholars who follow this theory (now referred to as the “neo-

documenatians”) repeatedly demonstrate that the combining of the documents to 

produce a canonical Torah of five books was conducted in a one-time act by a single 

compiler ("Redactor") and not in stages, as was thought by the advocates of the 

classical Documentary Hypothesis. This compiler was pedantic and conservative, in 

the course of his work refraining to the greatest extent possible from intervention in 

the text. 

Since the separation into four documents is the simplest and most logical 

explanation for the present state of the Torah, and since the neo-documentarians’ 

explanation corrects the minor defects of classical source criticism, we have based 

this study on these modifications of the Documentary Hypothesis: the Torah was 

produced from documents independent of one another (except for D's dependency 
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on E, and on J) that were joined together by a single conservative compiler. In the 

course of the work, we offer several new proposals concerning the precise separation 

of the Torah into its documents, and we provide a meticulous description of each 

document in each case. The addition that we bring to the critical study of the Torah 

is the use of Biblical geography. 

By the late nineteenth century, George Adam Smith was aware of the need to 

combine critical Biblical scholarship with the geographical study of the Land of 

Israel in order to understand both the geography of the Bible and the Bible itself. 

Smith saw the need to proceed in two directions, from the geographical evidence to 

the Bible and from the Biblical evidence to geography, but in practice he was 

concerned solely with the influence of Biblical scholarship on the understanding of 

the geography of the Land of Israel. The present study makes bidirectional use of the 

connection between the Bible and geography. 

The use of geographical descriptions and place names is one of the leading 

means employed by Biblical writers to fashion the stage on which the Biblical 

narrative plays out. The attempt to understand this geographical setting, along with 

early scholarship’s admitted desire to factually confirm the Biblical narratives, 

resulted in the development of the branch of scholarship known as historical 

geography of the Bible. 

Historical geography is divided into two main branches. One describes 

geographical influence on historical events, and the other aims to depict the 

geography itself: the fauna and flora, the natural landscape and man's contribution 

to the landscape, as they were in the past, all in reference to a defined historical 

period. The historical geography of the Bible is a section of the latter branch. 

Accordingly, it should have reconstructed the Biblical lands in a continuum of maps 

showing the changes that occurred in the sub-periods. Ancient literature, however, 

does not provide sufficient data for a complete reconstruction of the period, and so 

the discipline was essentially limited to site identification, and to the charting of the 

boundaries and itineraries mentioned in the Bible and in the literature of the Ancient 

Near East. 

Site identification and the general occupation with site names belong to the 

geographical sub-discipline of toponymy. Toponyms in the Land of Israel have 

remained virtually unchanged over the course of thousands of years, and even 

names that were changed by various conquerors were often restored centuries later 

when the conquerors were gone. Against this background of continuity and stability 

of geographical names, any change, even the slightest, in a toponym is of great 

importance. It might be indicative of a change of regime or of an ideological 

revolution, and it is of the same importance and significance as an archaeological 

destruction stratum. 



Abstract 

David Ben-Gad HaCohen, Kadesh in the Pentateuchal Narratives 

4 

 

This study thus makes use of the tools of Biblical criticism and geography, with 

the mutual insights they provide. The findings of critical Biblical scholarship aid in 

the precise identification of the sites mentioned in the Bible, and the toponymic 

changes serve as an additional tool in identifying and analyzing the inconsistencies 

in Biblical narrative. 

In Chapter One we provide a basis for the differentiation between Kadesh and 

Kadesh-barnea. This is carried out in three circles: a literary examination of the 

mention of the two sites in D; an analysis of their geographical connections with Seir, 

Edom and the wildernesses of Zin and Paran, and an examination of the relevant 

geographical data that can be derived from the Targumim and the post-Biblical 

literature.  

An examination of the references to Kadesh and Kadesh-barnea in chaps. 1–2 of 

the book of Deuteronomy proves that the Deuteronomic author was familiar with 

two sites: Kadesh-barnea, in which, he believed, the episode of the spies occurred 

and from which the Israelites departed immediately thereafter, and Kadesh, where 

they arrived subsequently and in which they remained for a lengthy period. 

The geographical analysis of all biblical passages in which Edom, Mount Seir, 

and the wilderness of Zin appear shows that they are all located to the east of the 

Arabah valley. Kadesh is the juncture where these three regions come together, and 

therefore it too must be in Transjordan. Kadesh-barnea, in contrast, is in the northern 

Sinai Peninsula. The geographical analysis as well demonstrates that Kadesh and 

Kadesh-barnea are not one and the same site. 

 The separation of Kadesh from Kadesh-barnea is also reflected in the Aramaic 

Targumim, in which every instance of Kadesh is rendered as "Reqem," and Kadesh-

barnea as "Reqem-geiah." Both of these toponyms are mentioned in the Tannaitic 

literature and can be identified. Reqem-geiah marks the southern boundary of the 

Land of Israel and is to be identified in Ein el-Qudeirat in Sinai. Reqem, in contrast, is 

situated in the East, beyond the territory of the Land of Israel. Reqem-geiah is the 

Aramaic name for Kadesh-barnea in the Sinai, while the Aramaic/Nabatean Reqem is 

the Biblical Kadesh, the Hellenistic Petra, and the present-day Wadi Musa. The site is 

located at the eastern end of the wilderness of Zin, on the boundary of Edom, to the 

east of the Arabah valley. The location of Kadesh in Transjordan is supported by the 

Genesis Apocryphon, the Book of Judith and the LXX version of the description of 

the southern boundary of the tribe of Judah in Josh. 15. 

In Chapter Two we note that the Israelites’ itinerary in Transjordan appears in 

three of the sources of the Torah, each of which has its distinctive list of toponyms. 

The separation of the toponyms into three routes and the comparison of the routes 

with one another enable us to identify the itinerary unique to E and the place of 

Kadesh in the list. The central event in the description of this itinerary is the war 
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against Sihon. Fortunately, this war is depicted in detail and extensively in three 

places (Num. 21:21-30; Deut. 2:24-36; Judg. 11:19-22). We examine the connections 

between the three depictions, making maximal use of geographical data that has 

been neglected in scholarship to date. This in turn enables us to reconstruct the 

narrative of the Israelites' journey according to E, from the uprising of Dathan and 

Abiram until the arrival at the ford of the Arnon. 

E’s narrative contains a detailed account of the route of the Israelites’ journey in 

Transjordan. According to E, the Israelites refrained from transversing Edom in the 

Kadesh/Wadi Musa area (Num. 20:14-21). We conclude from our analysis that the 

Israelites, choosing to keep their distance from Edom, turned to the west, to the 

Arabah, where they then turned southward in order to circumvent the territory of 

Edom from the south. The southward journey was halted and the march turned 

again to the north. The northward journey brought the Israelites to the Punon 

region, which was the venue of the copper serpent narrative (Num. 21:5-9). The 

Israelites entered northern Edom through Punon/Wadi Finan and crossed the 

Edomite territory to the northeast, where they turned to the north, through the Ar 

region in the wilderness of Moab. The passage through the Ar region led them to 

Wadi Arnon and to the boundary of Sihon the Amorite. In light of our analysis we 

traveled to Jordan and, at the spot where, according to our geographical analysis of 

the itinerary, the Israelites crossed Wadi Arnon, we identified a previously unknown 

Roman road paved over a Biblical road. 

Kadesh is portrayed in E as a station at which the Israelites stayed for a period of 

time lengthy enough for the narrator to use the verb ישב (dwell, abide) only in 

reference to this site; this verb appears in all of the references to the stay at Kadesh 

attributed to E. The document portrays equilibrium of power between those who 

had left Egypt and those dwelling in Mount Seir. The former were strong enough to 

benefit from the waters of Ein Musa/Ein Kadesh, but they were not capable of 

advancing eastward from the spring and crossing Edomite territory. This 

equilibrium of power could have constituted a suitable background for the forging 

of an alliance between equals. Such a pact is mentioned in Amos' prophecy against 

Edom (Amos 1:11), and could justify relating to Esau/Edom as a brother to 

Jacob/Israel, despite the hostile relations that reigned between the kingdoms. 

J is the subject of Chapter Three. According to our findings, Kadesh and its 

immediate surroundings occupy a central place in the patriarchal narratives in J, and 

Kadesh is also to be linked with events occurring at unnamed locations, as is 

illustrated by the genealogies in this document. Remains of a J genealogical list are 

interwoven with P's genealogical list in the table of nations (Gen. 10). These remains 

and their present location within the P list enable us to reconstruct the original list of 

J, to which we may add the other genealogical references in the book of Genesis that 
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belong to J. In the full list we see a correlation between the geographical distance of 

the descendants of Shem from Wadi Musa/Kadesh and their genealogical proximity 

to Israel (Jacob). We propose that the creator of the list – which is actually something 

of a map – was located in western Edom, in Wadi Musa/Kadesh, facing eastward. In 

front of him was Esau, the twin brother of Jacob/Israel; to his right (= to the south) 

was Ishmael, Jacob's uncle, his father's brother. To the east of Edom and the 

Ishmaelite tribes are the descendants of Keturah, who are cousins: the descendants 

of the grandfather Abraham from his concubine. To the left (= to the north) of Edom 

are Moab and Ammon, the descendants of Lot, who are the grandchildren of Haran, 

Abraham's brother. Moab, the son of the firstborn daughter, is the closest 

geographically to Edom and to the creator of the map. The other descendants of 

Shem are located beyond the circle of close family members. To the left (= to the 

north) of the descendants of Lot are the offspring of Kash and of Arpachshad. To the 

east are the descendants of Eber, their youngest brother, with their territory 

congruous to that of the offspring of Keturah. Behind the author (= in the west) are 

the seed of Ham, and far to the left, to the north of the descendants of Shem and the 

descendants of Ham, are the offspring of Japheth, the youngest of Noah's sons. The 

author of J was in possession of this verbal map, to which he added the delineation 

of the territory of Canaan (Gen. 10:19) as a triangle designed to demonstrate his own 

point of view, placing the land of Canaan at the center of the map. 

After analyzing J’s narrative of the war of the kings of the East (Gen. 14:1-24), we 

accept the scholarly conclusion that this was originally a local narrative recounted in 

the area of the Dead Sea or in Edom, to which an Israelite narrator added Abram's 

courageous act. We also show that additional narratives belonging to the Dead Sea-

Edom area, i.e. the narrative of Beer-lahai-roi, which we situate in Ein Hai, between 

(Ein) Kadesh and (Siq el-) Bared, the blessing of Isaac and Jacob and Esau's meeting 

at the ford of the Jabbok (both of which are told from the perspective of someone 

situated at Kadesh) and even a narrative that has nothing to do with Transjordan, 

namely that of Jacob's funeral procession as described in J, all originated with 

storytellers in Edom. Thus, we are compelled to conclude that one of the storytellers 

of the patriarchal narratives resided in Kadesh. This storyteller added to his 

repertoire local tales from the Dead Sea region, imparting to them an Israelite 

coloration. 

We go on to examine the ancient poetic passages describing YHWH’s leaving 

His place (Deut. 33:2; Judg. 5:4-5; Hab. 3:3), the first of which  belongs to Moses' 

blessing quoted in J. These descriptions use two parallel toponym groups. One 

includes (Mount) Sinai and its substitute, Mount Paran, in the Sinai peninsula, while 

the other contains Seir, "Ribeboth-kadesh" (according to the reading of LXX), Edom, 

and Teman. This group of sites describes YHWH’s dwelling place as situated in the 
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southern Transjordanian Heights, centering around Kadesh. 

Along with our interest in Kadesh in J, we also explore Kadesh-barnea. J’s 

account of the events at Kadesh-barnea includes data from the spies' narrative, now 

amalgamated with the scout's narrative in P. J's account originated in the Hebron 

hills, where two etiological narratives relating to the spies were current. One told of 

the gathering of fruit trees in Wadi Eshcol, and the other of Moses' promise to Caleb 

to give him the town of Hebron. These narratives were embraced by the author of J, 

who fashioned from them the episode of the spies in order to account for the 

Israelites’ failure to conquer Canaan from the south. The narrative was incorporated 

in J’s wilderness account by means of the itinerary note leading from Horeb to 

Kadesh-barnea (Deut. 1:2). Since the journey to the wilderness of Paran had already 

appeared in P's itinerary note (Num. 10:12) as well as in that of E (Num. 12:16), the 

compiler of the Torah transferred the parallel itinerary note, that had appeared in J, 

to the beginning of the book of Deuteronomy (1:2). 

Chapter Four is devoted to P. Following earlier scholars, we divide P between 

eP, the early Priestly composition, and H, the additions attached to that composition 

by the Holiness School. A comparison of the full priestly itinerary (Num. 33) with 

the individual itinerary notes scattered throughout Exodus and Numbers leads us to 

conclude that the author of eP was in possession of the full list and that he took the 

data for the scattered itinerary notes from it. These then provided the framework for 

the wilderness narratives in P. The mention of the wilderness of Paran in Numbers 

10:12 causes a disruption in the separate itinerary notes, from which we conclude that this 

station was added by eP to the original priestly itinerary in order to provide a venue 

for the episode of the scouts. Further, an examination of the details of P’s scouts 

narrative in comparison with Moses’ rebuke of the Gadites and Reubenites (Num. 

32:7-16) shows that it was the authors of H who added to this event the scouts' 

journey of forty days and the punishment of forty years in the wilderness. 

The main event that P locates at Kadesh is that of the Waters of Meribah (Num. 

20:1-13), in which Moses brought water forth from the rock and YHWH affirmed His 

sanctity in the sight of the people by punishing Moses and Aaron. An analysis of the 

event shows that it too consists of an  original eP account to which an H stratum was 

added. 

The notice of the arrival at Kadesh (Num. 20:1a) belongs to eP, who (like E) 

viewed Kadesh as the only station for which the verb "ישב" (reside, abide), as 

opposed to "חנה" (encamped), is appropriate. This confirms that eP too regarded 

Kadesh as the place where the Israelites remained for a considerable time. Our 

comparison of the eP account of the episode of the Waters of Meribah to other water 

narratives revealed that it is based on a similar narrative in J, one that included the 

song of the well (Num. 21:17-18a). J told of a well located to the north of the Arnon, 
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while the Priestly tradition connected the same tradition with Kadesh. A telescopic 

process took place here, in which a site, character or event of great importance 

attracts to itself narratives originally unconnected to it. The shifting of the Waters of 

Meribah narrative to Kadesh is indicative of this site’s great importance in the 

Priestly tradition. 

Our detailed examination of the Priestly tradition reveals that the length of time 

spent in the wilderness -- forty years  (Num. 14:33) – as well as the tradition that the 

Transjordanian tribes had vast amounts of livestock (Num. 32:1a) and idea of the hut 

as symbolizing the stay in the wilderness (Lev. 23:43) were all contributed by H. 

Evidently H imagined a lengthy stay in a single place. A calculation of the pace of 

the Israelites' journey and of the number of stations at which they encamped allows 

us to assume that according to H, the Israelites arrived at Kadesh in the wilderness 

of Zin in the first month of the third or fourth year of the Exodus, and that they 

remained there for some thirty-seven years. 

H added a dimension of sanctity to eP’s Meribah narrative, thus providing a new 

explanation for the toponym Kadesh: the place where YHWH affirmed His sanctity. 

In Chapter Five we proceed from literary to historical study. Excavations 

conducted in 1938–1939 reveal a lengthy list of toponyms from Asia and Africa on 

the walls of the hypostyle hall of Raamses II at Amara West in Sudan. Even prior to 

the publication of the toponyms from Amara, the archeologist who discovered the 

list asserted that while it dates from the time of Raamses II, it was been copied from 

a topographic list of Amenhotep III. Grdseloff was permitted to publish a series of 

six contiguous toponyms from the Amara list: 

92. Shasu land Seir - S’rr 

93. Shasu land R/Lbn 

94. Shasu land Pyspys 

95. Shasu land Smt/Sm't  

96. Shasu land YHW 

97. Shasu land <T>wrbr 

 

Grdseloff defined the list as belonging to Edom, based mainly on the S'rr 

toponyms that he identified with Seir. It was further widely agreed that YHW stands 

for the Tetragrammaton. Astour did not accept the identification of the six toponyms 

as referring to sites in Edom, since in both the list of Amenhotep III and that of 

Raamses II S'rr appears with double "R".  Noting a similar spelling in the list of 

Thutmose III, in which the toponym is identified with the administrative district of 

Amuru in central-western Syria, he proceeded to compare the list of the six Shasu 

lands with a list of Raamses III from Medinat-Habu. The list compiled by Astour 

consists of thirteen toponyms, four of which he identified with certainty as cities in 
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Lebanon, and for seven more of which he proposed sites in the same region. He 

concluded that the list of Raamses III describes a military campaign to Lebanon and, 

consequently, that the parallel six lands of the Shasu in the list of Amenhotep III 

/Raamses II also refers to sites in Lebanon. 

We demonstrate that the sites in the Raamses III list do not form a homogeneous 

and continuous itinerary. They are scattered in different regions: some in the Litani 

valley, others in the coastal plain, and a few in Mount Lebanon. The list skips from 

one area to another, without any logical order, and it cannot be viewed as 

representing a military campaign. Various scholars have already noted that this list 

was apparently copied from topographical lists belonging to Raamses III’s 

predecessors. It therefore cannot be considered a homogeneous list, and the location 

of the Shasu lands cannot be learned from it. 

Additionally, we note that the Shasu were a socioeconomic group composed of 

distinct ethnic units. They lived in the desert fringe on the edge of permanent 

settlements, and their livelihood came from ties with those settlements. Theoretically 

therefore the area of Shasu settlement could perhaps be sought in eastern Lebanon. 

The further to the west we search, though sporadic Shasu settlements might be 

found, the lesser the probability of finding an area under Shasu control and the 

smaller the chance of locating a continuous area that might be called the "lands of 

the Shasu." Astour, too, was unsuccessful in identifying such a region. In light of all 

the above, the "lands of the Shasu" need not be identified in Lebanon. 

To the list of the six Shasu lands we should add a seventh, concealed in toponym 

45 in the list of Amenhotep III/Raamses II. Kitchen regarded this toponym, Snhs-

pwn, as meaning "land of the Shasu Pawan." Other scholars confirmed this reading 

and identified the toponym with Punon in the Arabah. Toponym 92 can be read as 

"Seir," with the "R" doubled for phonetic purposes, and can accordingly be 

identified with Mount Seir or the Seir forest in the west of the Edom plateau. We 

propose identifying toponym 93, Lbn ("white" in Hebrew), with Abiad ("white" in 

Arabic), to the east of Tafila. Redford proposed viewing toponym 97 as a variant of 

Ybr, meaning “beyond the stream,” and identified "land of the Shasu Wbr” as the 

area adjoining the Wadi al-Hasa ford to the north of Tafila. In this context, we show 

the connection between "Ybr" and the Biblical "ma'avar/ma'abrot" (Crosse, Gen. 32:23; 

Judg. 3:28; 12:5-6). "Ma'avar" is not necessarily a crossing point of a stream over a 

ford, and relates to any short section of a path that has to overcome a height 

differential (I Sam. 13:23; 14:4). In accordance with the itinerary indicated by 

toponyms 92-93, we suggest identifying "Ybr" as one of the "ascents" connecting the 

Edom plateau and the Arabah. 

For four of the seven Shasu lands good identifications can be proposed in Edom 

and none of the other three lands have an identification outside Edom. Accordingly, 
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toponym (96): "the land of the Shasu YHW" should be identified in Edom as well. 

A large memorial scarab from the tenth year of Amenhotep III (1382 BCE) was 

discovered close to Petra. Ward, who published the scarab, proposed linking it with 

the rule of Amenhotep III in Transjordan, as is indicated by the list of the Shasu 

lands. We conclude from this that an Egyptian ruler to whom the scarab was sent 

governed from Wadi Musa. Likewise, 1382 BCE is the upper chronological limit for 

the campaign against the Shasu lands. The Biblical tradition of the Israelite sojourn 

in Wadi Musa/Kadesh and of the worship of YHWH there (Chapter Three) is 

congruous with the Egyptian data attesting that this site was one of the Shasu lands  

conquered by Amenhotep III. We thus surmise that this was the "land of the Shasu 

YHW" in the list of Amenhotep III/Raamses II. 

The reference to the "land of the Shasu Yhw" raises the question of who the 

worshipers of Yhw in southern Transjordan in the fourteenth century BCE were and 

how their cult ultimately became that of the Israelites. We examine, and reject, the 

well-known Midianite-Kenite Hypothesis as well as the theory that "Shasu YHW" is 

an external group that joined the people of Israel and imparted to it the belief in 

YHWH. Instead, we suggest that there is a natural candidate for "Shasu Yhw" among 

the Israelite tribes themselves: Judah.  

The tribe of Judah had close contact with the inhabitants of Edom, and elements 

originally belonging to Esau can are named among his desendents. It may therefore 

be suggested that Judah had its beginnings in the land of Edom. The literary 

tradition that produced J, in which it is claimed that the name YHWH was known 

from the dawn of history, would then originate from this tribe. The Genesis 

narratives of J, mainly those related to Isaac, are connected with Kadesh and its 

surroundings; J’s account of the wilderness wandering begins only at Edom; Judah is 

the only tribe whose name (in Hebrew) bears the theophoric component YHW. 

Therefore we suggest identifying the tribe of Judah as the Shasu tribe that settled in 

Kadesh, the "land of the Shasu YHW". The hilltops above Kadesh, "Ribeboth-kadesh" 

(Deut. 33:2), were the abode of YHWH, and the spring located there, "En-mishpat" 

(Gen. 14:7), was the site at which the tribe assembled for judgment. It was there that 

the belief in YHW was formulated, later to be imparted to the rest of the Israelite 

tribes. 

Aditional findings: This work is primarily concerned with Kadesh, but in the 

course of our study we have reanalyzed and offered new identifications for a series 

of toponyms: Edom and Mount Seir, the wilderness of Zin and the wilderness of 

Paran, Reqem and Reqem-geiah, yam suf in Transjordan (Deut. 1:1b) and yam sof (LXX 

to I Kings 9:26), El-paran in the campaign of the kings (Gen. 14:6) and Paran at the 

beginning of the book of Deuteronomy (Deut. 1:1), "Ribeboth-kadesh," Horeb, Sinai, 

and the mountain of God, Wadi Zered, Beer-lahai-roi, Hazeroth, and Di-zahab 
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(Deut. 1:1b). 

This study adds a stratum to the validity of the Documentary Hypothesis. It pays 

special attention to Chapters 20–21 of Numbers, which describe the journey of the 

Israelites in Transjordan. Only a few of the sites mentioned in these chapters can be 

identified, but these suffice to show that the extant canonical text of the Torah lacks 

all geographical logic. Only the Documentary Hypothesis is capable of instilling 

order and logic in these chapters. We have shown that three separate itineraries, 

representing conceptions of the route of the Exodus belonging to the three sources, J, 

E, and P, are woven into these chapters. Each of the sources has its own itinerary. 

The "Sihon journey," with the stations of Kadesh, the wilderness of Moab, wadi 

Zered, "beyond the Arnon," and Jahaz, belongs to E. P’s route consists of  the stations 

of Kadesh, Mount Hor, Zalmonah, Punon, Oboth, Iye-abarim, Dibon-gad, Almon-

diblathaim, the hills of Abarim, and the steppes of Moab. The itinerary of J lists Beer 

(Midbar), Mattanah, Nahaliel, Bamoth, the valley that is in the country of Moab, and 

the peak of Pisgah. The sources differ from each other stylistically. J uses concise 

language with no verbs: “and from A, B, and from B, C.” E uses the formula “from 

there they set out and encamped at A, from there they set out and encamped at B.” P 

mainly employs the formula: “they set out from A and encamped at B, and they set 

out from B and encamped at C.” These three formulae demonstrate a development 

from a short notice to a full verbal sentence; such a development is known from the 

Assyrian itineraries as well. The compiler of the Torah succeeded in forging the three 

different routes into a single text that gives the appearance of literary homogeneity 

but has no geographical logic whatsoever. 

We show in our examination of the Kadesh-barnea spiece episode, and in our 

study of the J narratives that originate in Edom, that some passages in D exhibit the 

latter’s marked dependence upon the historical narratives of J. Among these are the 

episode of the spies (Deut. 1:19-40); the list of the cities of the plain (Deut. 29:23), and 

the list of the early peoples (Deut. 2:10-11, 20), which rely on data that appear only in 

the account of the war of the kings (Gen. 14), and the definition of Mount Seir as the 

inheritance of Esau (Deut. 2:5), which is based on the account of the territory that 

Isaac gave to Esau (Gen. 27:39b). These data compel us to examine all the historical 

narratives in D, to define their source, and to reevaluate D's dependence on E and on 

J. 

The Documentary Hypothesis was meant to explain the contradictions and 

duplications in the Torah. This dissertation reveals the possibility of indicating 

places where the compiler has attempted to conceal the duplications and 

contradictions and to achieve apparent harmonization by changing the order of 

certain passages or by moving the contradictory data and inserting them elsewhere. 

Examples of changed order are the account of Moses’ commissioning and the Waters 
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of Meribah narrative. Regarding the former, we show that in the original sequence 

of events in J the death of Pharaoh (Exod. 2:23a) was followed by Moses’ being 

informed of this (4:19), after which came the notice of his setting out on his journey 

to Egypt (4:20), then the commissioning at the bush and finally the instruction to 

perform the marvels before Pharaoh (4:21 ff.). The compiler of the Torah had two 

commissioning narratives: this one, and that of E. In both, the event took place to the 

west of Midian. But while in E it occurred during Moses' stay in Midian, in J it 

happened on his way from Midian to Egypt. Since Moses could not be said to be 

tending Jethro’s sheep after his departure from Midian (J), the chronological order 

was adjusted in favor of E, and the bush narrative (J) was relocated at an earlier 

point in time. 

A well-known example of relocation of contradictory items is the portrayal of the 

death of Aaron. According to P it occurred at Mount Hor (Num. 20:29-22), while E 

places it at Moserah (Deut. 10:6). The compiler left the P text unchanged, in its 

correct and original place in the priestly continuum, and moved the E passage from 

its original location, just before the bronze serpent narrative (Num. 21:5-9), to an 

appropriate spot in D (Deut. 10:6-7), alongside the mention of Aaron's sin (Deut. 

9:20). 

Here we indicate a similar instance, at the beginning of Deuteronomy. The two 

verses that open the book were originally part of J's description of the route taken by 

the Israelites. Each of the two verses contained data that did not accord with the 

narrative of the combined documents; the compiler took the data of J, reformulated 

them as a preface to D, and inserted them at the beginning of the book of 

Deuteronomy. His treatment of these verses demonstrates the respect he had for his 

sources: he incorporated the data rather than eliminating it, thereby transmitting all 

the data in the source documents. This example also demonstrates that when the 

compiler combined J, E and P, D was present alongside them, and it was to this 

document that he transferred data that were unsuitable for incorporation with the 

other sources. This constitutes additional support for the theory that the redaction of 

the Torah was done in a single phase, subsequent to the composition of D. 

Twice in the course of our research we encounter a toponym pair in which the 

second member appears as a substitute for the first, with no connective indicative of 

the identity of the sites. In the first pair, "the mountain of God, Horeb" (Exod. 3:1), 

the first toponym belongs to E and the second to J. In the second pair, "in the 

wilderness of Paran, at Kadesh" (Num. 13:26), the first toponym belongs to P and the 

second to J. These pairs too attest to the compiler’s extreme meticulousness. Even 

though he was of the opinion that the two toponyms refer to a single place, he did 

not add a connective that was not present in either of his source texts.  

The compiler’s attempt to conceal some of the duplications and contradictions 
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invites continued exploration of the question of whether this phenomenon exists 

in other narratives as well. It also raises the larger issue of the criteria employed by 

the compiler in his treatment of contradictions and duplications in general, many of 

which he did not attempt in any way to harmonize as he did in the few places that 

this study examined. 
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