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ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

תאמ 

בגר ליא 

ב םיבקמב 'תוכוסה גח'כ הכונח 

ה"כב שדקמה רוהיטו םילשוריל ותסינכ ,םיקבלסה לע יבקמה הדוהי לש ונוחצנ 

לארשי תודלותב תירוטסיה תינפת קפס־אלל וויה ,ם"הנפל 164/5 תנשב ולסכב 

הז ערואמל הרושקה תחא תיזכרמ היגוס ,םלוא '.םילשוריב שדקמה לש ויתודלותבו 

ל"זח ?םימי הנומש יבקמה הדוהי ימיב שדקמה תכונח הכרא עודמ :הרתפנ אל ןיידע 

.(ב"ע אכ תבש ילבב) ןמשה ךפ סנ רופיסב םיבישמו ?"הכונח יאמ" :םילאוש 

ףיסומ ,ילבבה דומלתב תפקתשמה וז תרוסמל םדק רשא ,תינעת תליגמל ןוילוכסה 

השמ ימיב שדקמה תכונח םע האוושה ןכו חבזמה תכונח ,םללכב .םיפסונ םירבסה 

ךרענש ינחלופ סקטכ הכונחה גח לש ויפוא ,םנמאו 2.םימי הנומש הכראש המלשו 

ורהיט וישנאו יבקמה הדוהי דציכ ראתמ א םיבקמ רפס .קפסב לטומ ונניא שדקמב 

תא וכנחו םישדח ןחלופ-ילכ וניכהו שדקמה תא ושדיק ,שדח חבזמ ונב ,שדקמה תא 

ףסוי .םימי הנומש הכשמנ חבזמה תכונח יכ ףיסומו ,הליפתו הריש ,תונברוקב חבזמה 

- ל הכונח יאמ' ,רסולפ 'ד :האר שדקמה תכונחלו םילשוריל הדוהי תסינכל ירוטסיהה עקרה לע 

םירחאו רמייהנפוא 'א :ךותב ,'יאנומשח תיב ידיב תיבה תכונח לש תוירוטסיהה תוביסנה 

,ו"נשת םילשורי ,קטש םחנמ לש ורכול םירקחמ ,ימורהו יטסינלהה םלועב םידוהיה ,(םיכרוע) 

J.C. VanderKam, 'Hannukkah: Its Timing and the Significance j 78-55 ימע 
 1 according to 1 and 2 Maccabees' Journal for the Study of the Pseudepigrapha

וא 164)שדקמה תכונח תנש לע קיר םג םשו ,[הכונח ,םאקרדת - ןלהל] (1987), 23-40 165 

תנש)ולסכב ה"כב אוה ףא םקוה שדקמב םמושמה ץוקישהש ןייצל יוארה ןמ .(ס"הנפל 167 

האצותכ השענ אוהש תורשפאהו שדקמה תכונח ךיראת לש ותוילמס לע דמלמה רבד ,(ס"הנפל 

ותדלוה םוי ןכו םוסינויד דובכל תוגיגח) םיקבלסה רובע ךיראתה תועמשמ לע .םדקומ ןונכתמ 

תורפסה הוושהו ,36-34 ימע ,םש ,םאקרדת :האר ,דחאכ םיבקמהו (סנפיפא סוכויטנא לש 

 M. Hengel, Judaism and Hellenism. Philadelphia 1974, II, p. 201, n. 271, לצא
 .203, n. 289

םילשורי ,דומלתהו הנשמה תפוקתב לאדשי ידעומ ,ירובת 'י :האר ל"זח תורפסב הכונחה גח לע 

םביט :ןוילוכסהו תינעת תליגמ ,םענ ר :האר ןוילוכסה תורוסמ חותינל .290-268 ימע ,ה"נשת 

272-264 ימע ,ו"נשת ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,םהיתודוקמו םנמז 

.ןלהל הארו ,[םענ - ןלהל] 
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בגר ליא 228 

רכזל עבקנ גחה יכ ףיסומ ,וירבד לע רזחו א םיבקמ רפסב שמתשהש ,והיתתמ ןב 

תורוקממ דחא אל ףא ,םלוא jxoxa>).3)'רואה' (גח) ארקנה שדקמב הדובעה שודיח 

.םימי הנומש ךשמב תאז גוחל הדוהי עבק עודמ ריבסמ וניא הלא 

לע-ףא .'ב םיבקמ רפסב יוצמ ויפואלו הכונחה גח ךשמל רתויב םודקה רבסהה 

ךכמ עבונ רבדה חכווינש יפכו - ונממ םלעתהל וא הז רבסה ץרתל וסינ םיברש יפ 

יטנתואהו םודקה רבסהה ותויהב ושרפלו תוסנל שי - דחאכ הימתמו עיתפמ אוהש 

.ונידיב יוצמה רתויב 

תוכוסה גחכ החמשב םימיה תנומש תא וגוחיו" :רמאנ ו ,י 'ב םיבקמ רפסב 

 (nuspaq oktco a^vwixaxcov■) םירהב תוכסה גחב המ ןמז ינפל םתוער תא םרכזב
."הדשה תויחכ תורעמבו 

םוקמל היה שדקמהש תעב ,ףלחש תוכוסה גחל תוכימסב הכונחה גח גצומ ןאכ 

הקיז ןאכ הרצונ עודמ ,תאז םע .גחה לש וכרוא תא הרואכל ריבסמה רבד ,הרז הדובע 

דעומה אוה תוכוסש ןוויכמ קר םאה ?םירחא םידעומל אלו תוכוסה גחל אקווד 

שולש ךשמב שדקמב ןכש םמושמה ץוקישה ירהו ?הכונחה גח דעומ ינפל ןורחאה 

?שדקמב םיבר םיסקט ומייקתה אל םהבש ,םינש 

תא תוחתופה תורגיאב גצומ תוכוסה גחל שדקמה תכונח ןיב רתוי ץימא רשק 

ילעב םישקבמ ט 'ספ א 'ב םיבקמב ."תוכוסה גח"כ ותוא תוגיצמה 'ב םיבקמ רפס 

06ץףזxaq 8 ־תן<;)תוכוסה גח ימי תא ושע התעו" :םירצמ ידוהימ תרגיאה 

 ;>cr^vo7rTvyua) [םירשעו השמחמ] רפס תחתופה היינשה תרגיאב םג ."ולסכ שדחב

תא [וב] םירשעו השמחב ולסכ שדחב תושעל םינוכנ ונתויהב" :(חי ,א) רמאנ הז 

ושעת ןעמל םכעידוהל וניאר (xov KaGapiopov xou 1epoo) שדקמה תרהט [גח] 

הימחנכ (ayr!xe coq aKT|vo7rny1a<; Kai xou 7rupo<;) שאהו תוכוסה גח םתא םג 

םנמא :הבושח הנקסמ הלוע ןאכמ ."םיחבז איבה חבזמה תאו שדקמה תא זא ולכלכב 

גח ןיעמ הכונחה גחב האר רבחמה יכ קיסהל ןתינ (ו ,י ב"קמ) רפסה לש ופוגמ 

םשב דעומה תא םינכמ ,ותישארב רפסל תופרוצמה תורגיאה יתשב ,םלוא .תוכוסה 

תורודל עבקנש דעומב רבודמ השעמלש ףא ("שאהו תוכוסה גח" וא)"תוכוסה גח" 

4.ומצע ינפב גחכ 

יוניכמ שחמומ הכונחה גח לש ינחלופה ןפה .325 בי םידוהיה תוינומדק ;ינ-ול ,ד א''קמ :האר 

.שדקמב ושי לש ורוקיב בגא רכונ אוהש ךכמו ,בכ ,י ןנחויב - evraivia - תינוויב 

.פק ,חעק ימע ,ב ,ך"שת ןג תמר ,םיינוציחה םירפסה ,אנהכ 'א יפ-לע םה םיאבומה םימוגרתה 

Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum תרודהמ יפ-לע אוה ינוויה רוקמה 
 ,Auctoritate Academiae Litterarum Gottingensis editum, vol. IX, fasc. D
 1967 Göttingen. רטיבה ;>vom! y1a 18; <ד<זן axםא רורב הז ןיאו ,השק (חי ,א ב"קמ) 01ן'זן

לש ןבומב ותוא םישרפמה שי .סוביטנגב אמש וא סוביטחקאב <TK^vo7c^yuxq תייטנ 
גח תנוכתמב ושעת' לש ןבומב תאז םימגרתמ םירחא םתמועלו ,'תוכוסה גח תא וגגחת/ושעת' 

,םש ,אנהכ ;32-31 ימע ,הכונח ,םאקרדנו םיכלוה הנושארה ךרדב .'תוכוסה גחכ' וא 'תוכוסה 
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229 ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

ולו ,ףילחהל הכונחה גח לוכי דציכ .תושק תולאש םיררועמ הלא םיבותכ 

אוה עודמו ?ולסכב ה"כ ינפל םיישדוחמ רתוי ודעומ הרותה יפלש גח ,העש תארוהכ 

תורגיאה ירבחמו ב םיבקמ רפס רבחמ - ותוא םירשקמ עודמ !?'תוכוסה גח' הנוכי 

,תוכוסל הכונח ןיבש רשקה תא ןיבהל חילצנ םא ?םידעומה ינש ןיב - תומידקמה 

ביטנ ףא תאז תובקעב .םימי הנומש ךשמנ גחהש ךכל רבסה םג ונידיב אהיש רשפא 

תונויסינה תא הליחת רוקסנ ךכ םשל .תיאנומשחה הפוקתב גחה ספתנ דציכ ןיבהל 

.הלא םיישק בשייל תנמ לע ושענש םיברה 

םידעומה ינש בוברע ירהש ,שבושמ טסקטהש ךכב רבדה תא וצרתש ויה (א) 

רפס) םינוש םיכמסימ השולשב עראי הזכ שוביש יכ חינהל השק םלוא 5.ריבס וניא 

.(ותוא תומידקמה תורגיאה יתשו ופוג ב םיבקמ 

תוכוסה גח תא גוחל ולכי אל םידרומה םיבקמהש ןוויכ יכ םירבוסה שי (ב) 

גחה תא וגגח םה ,שדקמב 'םמושמה ץוקישה' לש ותדימעו תוריזגה ימיב םילשוריב 

גח דעומ םות רחאל םיישדוחמ רתוי ,רמולכ ,שדקמה לש ורוהיט רחאל ,בר רוחיאב 

ירה ?םימולשת םידעומל שי םאה .תעדה לע לבקתמ רבדה ןיא .םלוא 6.תוכוסה 

E. Nodet. 'La Dedicace, les Maccabees ;פק 'םע ,ב ,ך"שת ןג תמר ,םיינוציחה םירפסה 

 334 .et le Messie' RB 93 (1986), p [הדונ - ןלהל]. םיכמות תרחאה העדב .J.A
 .Goldstein, II Maccabees, AB 41A, Garden City 1983, pp. 154, 171 f; קווש 'ד
לש ןהל הבורקה תורפסהו הדוהי רבדמ תוליגמ רקחל קירוא וכרמ תרגסמב הנתינש האצרהב) 

ב םיבקמ רפסל שוריפו ירבע םוגרת םסרפל דמוע ץרווש :ו"נשת ףרוח ,תירבעה הטיסרביתאה 

F.M. Abel, Les Livres Maccabees, Paris 1949, pp. 292 f. .(ןמ הלאונמע םע ףותישב 

לש םוגרת תויהל לוכי 'aq קאדןעסלתןץוט«; ףוריצה יכ ריעמ ךא ,הנושארה תורשפאכ םגרתמ 

לכב יכ םיריעמ ,32 ימע ,הכונח ,םאקרדנאוו (153 ימע ,םש) ןייטשדלוג .'תוכוסה גח ימיכ' 

דימת תרכונה (גח)8ק0זף תמודיקה הרסח (תוכוס)<ת0ןע07תןץ101 רכונ םהב תומוקמה תשולש 

העדכ םירבוסה םיקדוצ םא רתוי קוח תוכוסל הכונח ןיב רשקה יכ ןבומ .םיעבשה םוגרתב 

ויפל ,רחאה שוריפה לבקתי םא םג ךא !תוכוס גח ררק וב רבודמה גחה וא ירהש ,הנושארה 

ןתינ דציכ ריבסהל שי ןיידע ,תוכוסה גחכ ולסכב ה"כ תא גוחל םיארוק חי ,ט 'ספ ,א ב"קמב 

תעברא תא ולטנ אלו תוכוסב ובשי אל הכונחב ירהו) רחא גח לש ותנוכתמב דחא גח גוחל 

ירמגל רורב תוכוס םע ולסכ שדוח גח לש ילולימה רהרה ,םוקמ לכמ .(ןלהל הארו ,םינימה 

.(ץרוושו ,ןייטשדלוג ,לבא לש םהימוגרתמ הלועש יפכ)ט ,א ב"קמב 

ןיבה םגרתמהש רבס ,145 ימע ט''שת םילשורי ,(ךורב ל''י :םגרת)וימוגרתו ארקמה ,רגייג 'א 

.תוכוסה גח ושוריפ 'גח' םתס ל''וח לצא ירהש ,תוכוסה גחכ (הכונחה)גח הלימה תא תועטב 

R. Leszynsky, 'Das Laubhüttenfest םג האר .(ךליאו גי ,ג הכוס !ב ,ח א"למ :הוושה) 
 Chanukka', MGWJ 45 (1911), pp. 408 ff.. םג הוושה וז השיג לש התייחדל ,R. Doran

 Temple Propaganda: The Purpose and Character of 2 Maccabees, Washington
 4 ..1981, p

;434 ימע ,(ג''לרת) ד ,רחשה 'הכונחו הבאושה תיב תחמש' ,טרופפר י"ש ,לשמל האר 

 Hochfeld, 'Die Enststhung des Hanukkafestes', ZAW 22 (1902), p. 277; S.
 Zeitlin. 'Hannukkah: Its Origin and its Significance', JQR 29 (1938-39), pp. 23 f.
(הכונחה תא גוחל םירצמ ידוהי עונכשל יתלומעת עינמ קרו ךא הד היהש רבוס ןילטייצש אלא). 

 S. Krauss, 'La fete de Hanoucca' REJ 30 (1895) p. 29 :הוושה
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בגר ליא 230 

לשב שדוחב החדנש ,והיקזח חספב אוה ונמזב אלש דעומ לש ונויצל דיחיה םידקתה 

הרותה ,הז הרקמב םג ,םלוא .(ג-ב ,ל א"הבד) םיינכט םיישק לשבו םינהוכה תאמוט 

שיקהל ןיאש ןאכמ !(די-ט ,ט ימב)ינש חספ גוחל תורשפא םדאה ידיב העונ המצע 

הכונחל המ :תדמוע הניעב הלאשה ,ךכ םא .ונניינעל והיקזח ימיב חספה תייחדמ 
?תוכוסלו 

ותעפשהב וא תוכוסה גח לש תנוכתמה יפל גוחנ הכונחה גח יכ ורבס םירחא (ג) 

ז ללהה תרימא :גחה הוולמ הב החמשה :םיפתושמ םינייפאמ רפסמ לע ועיבצהו 

םימי הנומש ךשמב גחה לש וכרוא ;(הבאושה תיב תחמש תא ריכזמה)שאה ביטומ 

ןב אוה תוכוסה גח יכ בישהל שי ךכ לע ,םלוא י.(ז ,י ב"קמ)םירמת תופכב שומישהו 

לולכנ םא אלא) הכונחכ הנומש אלו ,(ומצע ינפב גח אוה תרצע ינימש) םימי העבש 

ללהה תרימא ףא .(דאמ ונממ הנוש אוה ול ךומס אוהש ףא לעש ,תרצע ינימש תא וב 

ימי לכ ללהה תרימא לש גהנמה לחה יתמ תעדל ןיאו ,תוכוסה גחל תדחוימ הניא 

יפכ ,םירמת תופכ תאישנ םג ןכו ,איה רשאב החמש לש יוליג םה רואו שא .הכונחה 

8.ןושחב ג"כב ועריא רשא ארקחה שוביכ תוגיגחב םתאישנמ דומלל ןתינש 

ןויצל וגגחנ םימיה תנומש יכ ו ,י ב"קמב רמאנה לע וכמתסה םירקוח רפסמ (ד) 

תובקעב .(ליעל האר)תורעמבו םירהב והש רשאכ ,תוכוסה גחב םידרומה לש םבצמ 

לארשי ינב ידודנ תא למיסש גחה םע והדזה םיגגוחה יכ הנעטה התלעוה תאז 

תא רזחשל רמייתמה .הוספ ותואב רמאנה תא םנמא בשיימ הז רבסה 9.רבדמב 

F.M, Abel,!50-44 ימע ,(ג"משת) ב-א ,רכ דמח הדשב ,'הכונחל תוכס ןיב' ,םיציק 'ג :האר 

 La fete de la Hanoucca', RB 53 (1946), pp. 538-546; .Z. Wacholder, 'A Letter'
 '?from Judah Maccabee to Aristobulus. Is 2 Maccabees l:10b-2:18 Authentic

 105 .HUCA 49 (1978), p [רדלוכו - ןלהל]. ללהה תרימא לע .(םש) טרופפר םג הוושה
רשקל וסינש ויה .םש תורפסהו 270-269 ימע ,םענ האר תוכוסל התקיז לע תורעשההו הכונחב 

רשא .55 'עה ,112 ימע ,רדלוכו :הוושה .הבאושה תמ תחמש ןמל הכונחה גחב שאה ביטומ ןיב 

הלוע ט ,ז ב"הבדמ םלוא ,םימי העבש הנמ גחה הס ,ח א"למ יפ-לע ,תוכוסה גח לש וכרואל 

Rankin, O.S., The :האר תוכוסו הכונח ןיב קימדה תודוקנ תריקסל .םימי התמש וכרואש 

 .Origins of the Festival Hanukkah, Edinburgh 1930, pp. 91-102 cf. 175f, אלא

,34-נ3 ימע ,הכונח ,םאקרדת .תוכוסה גח לש םופדה יפ-לע רצונ הכונח יכ רבוס וניא ןיקנרש 

.ןלהל הארו ,תוכוסה גחב העריא רשא ,המלש ימיב שדקמה תכונחב תדחוימ העפשה האור 

J. Goldstein, I Maccabees, AB 41, Garden City 1976, pp. 279 f. הלעה המוד הנעט 

לש ודניכ ירהש ,ישוקה תא ורתפ אל ןייטשדלוגו םאקרדנו ,תאז םע .[א"קמ ,ןייטשדלוג - ןלהל] 

ךשמהב ,םנמא ,תרכזנ המלש ימיב שדקמה תכונח וליאו תוכוסה גח אוה כ םיבקמב הכונחה גח 

ןיא ,ךכיפל .(ןלהל האר ,המלש תפוקתב םיאולימה ימי לע)ב םיבקמ תאצרהב תיזכרמ הנניא ךא 

.תוכוסמ עפשוה הכונח עודמ ריבסהל ידכ ,המלש ימיב שדקמה תכונחב יד 

.אנ ,גי א''קמ ,האר ארקחה שוביכ לע .זט ,ח רתסא לשמל הוושה החמש לש רליגכ רוא לע 

("םירמת תופכ לש חשאר םוי") םילשוריל ושי תסינכ םע "אנ עשוה" תואירקו םיפנעה תאישנ 

.(םירמת תופכ שרופמב תורכזנ ןנחויב)גי ,בי ןנחוי ;ח ,אי סוקרמ :ט-ח ,אכ יתמב םג תרכזנ 

.34-31 ימע ,הכונח ,םאקרדנו ; 336 ימע ,הדונ ;9 'עה ,13 ימע ,(5 הרעה ,ליעל) קוד :האר 
.105 ימע ,רדלוכו הוושה 
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231 ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

וב ןיא םידרומה לש יעראה םבצמ ,תאז םע .םידרומה לש ירוטסיההו ימואלה ןורכיזה 

ךנחנש רחאל הארנה לככ)'תוכוסה גח' םהיפב ארקנ הכונחה גח עודמ ריבסהל ידכ 

.חי ,ט 'ספ ,א ,ב"קמב שרופמב רמאנש יפכ (תורודל עבקנ גחהשכ ,שדקמה 

יכ רעשמ ןייטשדלוג .ןייטשלדוג הנורחאל עיצה ןיטולחל הנוש רבסה (ה) 

לע הטילשה ןדבא בקע ורסחש) רוביע ישדוח ינש תירבעה הנשל ףיסוה הדוהי 

לש ירשתל ההז השעמל היה ,תרבועמ אלה הנשה לש ולסכ שדוח ךכו ,(שדקמה 

10.ךומסל המ לע ןיא וזכ הרעשהל ךא .תרבועמה הנשה 

ןתינו שוביש טסקטב ןיא יכ ןעט רשא ,רביל 'מ הנפ הנוש ןוויכב (ו) 

ינשבש ןוויכ ,תוכוסכ הכונח תא המדמ ב םיבקמ רפס ,וירבדל .וטושפכ וריבסהל 

הדוהי רציש שדחה גחה .שדקמב (inauguration) השדקה יסקט םימייקתמ םיגחה 

םה המ טריפ אל רביל ,םלוא 11.תוכוס - רתויב ול בורקה דעומה תומדב רצונ יבקמה 

הנפה םהילאש תורוקמהש תורמל תאזו ,םינייפאתמ םה המבו השדקה יסקט םתוא 

.שדקמהו ןכשמה וכנחנ םכלהמבש םיאולימה ימיב רבודמ יכ קפס םיריתומ םניא 

רקחמב בל תמושתל ללכ וכז אל םהש אלא ,רביל לש וירבדב קדצ שי יכ הארנ 

רבדה יכ ןכתיי .'ב םיבקמ רפס ירקוח ברקב אל ףאו הקיגרוטילהו ןחלופה תודלות לע 

34 ימע ,הכונח ,םקרדת .335-333 'טע ,הדונ םג הוושה .280-273 ימע ,א''קמ ,ןייטשדלוג :האר .10 

.שדקמה תכונחל ומדקש תוערואמה רבדב ןייטשדלוג לש הירואיתל םג הרושקה ,וז העצה החד 

הדוהיש ,ןייטשדלוג קדוצ םנמא םא :ףסונ ישוקב םילקתנ ןייטשדלוג לש וירבד יכ ףיסוהל שי 

ו"טב ('תוכוסה גח') שדקמה תא ךנח אל הז דציכ ,שדקמה לע ותוטלתשה תא ןווכמב ההשה 
זה"כב אלא שדוחב 

 11. 20-29 .M. Liber, 'Hanoucca et Souccot' REJ 16 (63) (1912), pp- ןמ עפשוה רביל
םג ןכו ,רבדמב ןכשמה תכונחל הכונח ןיב (29 ימע ,6 הרעה ,ליעל) םוארק רשיק וב ןפואה 

ג דעו 10-8 ו ב"הבד : 65,2 ,ח א"למ לע ךמתסה רביל .(5 הרעה ,ליעל)יקסנישל לש ורקחממ 

.הבחרה רתיב ןלהל ותדיי הלא תורוקמ .ול ךומסב וא תוכוסב ךנחנ שדקמה יכ הארנ םהב ,6-1 

 J.L. Rubinstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic
Periods, Atlanta 1995, pp. 58-63 [הכונח לש ויומיד יכ התרחאל ןעט [ןייטשניבור - ןלהל 

הז דמיד יכ רבס ךשמהב אבותש הנעטל המודבו ,הז גחב שדקמה לש ותויזכרממ עבנ תוכוסל 

לע דמע אל ךא ,הימחנו המלש ימיב רבעה ימידקת לע תוכמתסהב היצמיטיגל תונקהל דעונ 

הדונ םג ,ותוא ריכזהל ילבמ ךא ,רבילל המודבש ןייצל שי .םיאולימה ימיל רשקה (335-332) 

אלא .ינשה שדקמה תיבו המלש שדקמ תכונח ןיבל ולסכב ה"כב הכונח ןיב רשקה תא ריכזה 

ןיב רשקה תא רמשמ יבקמה גחהש ךכב הצמתמ םיאולימה ימיל תוכוס ןיב רשקה ,ודידלש 

םירבסה עיצמ הדונ) ףרוחל דעומה תרבעה ךות ךא ,רבעב םיאולימה ימי לש םרכזל תוכוס 

תוסחייתהה תא םג ריכזמ הדונ .(10-9 תורעה ,ליעל האר ,תוכוסל הכונח ןיב רשקל םיפסונ 

 C.L. Meyers and האר הד ךיראת לש ותועמשמ לע .חי ,ב יגחב ולסכב ד"כב שדקמה תכונחל

 E.M. Meyers, Haggau, Zecharia 1-8, AB 25B, Doubleday, New York, pp. 63 f.
שדוח ףוס לש תיראדנלקה ותובישח לע .שדקמב והשלכ ילמס השעמל הנווכה יכ םירעשמה 

 J, Morgenstern, 'The :האר ,השדחה הנשה וא ףרוחה תנוע תישארו הנפמה םויכ ,ולסכ

 Chanukkah Festival and the Calendar of Ancient Isral', HUCA 20 (1947), pp.
.(ליעל 1 הרעה הוושהו) 1-136 
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בגר ליא 232 

ימיב סומלופו תקולחמל אשונ וויה םיאולימה ימי יכ ררבתה הנורחאל קרש ךכמ עבונ 

.ינש-תיב ימיב םידוהיה ייחל יטנוולר וניאש ימעפ-דח עוריא רדגב םה ןיאו ,ינש תיב 

12.הנשב הנש ידמ םייקתמ םיאולימה ימי דעומ ןארמוקמ שדקמה תליגמ יפ-לע ,ןכש 

טלחהב איה םיאולימה ימיל םהיכמותו םיבקמה לש יהשלכ תוסחיתהש רורב ןאכמ 

ןיבל ב םיבקמב םיאולימה ימיל הפיקעה תוסחיתהה ןיב רשקה לע) תירשפא 

האר ,םיאולימה ימי דעומ לש וביטו ונמזל רשאב ינש תיב תותיכ ןיב תוקולחמה 

הכונח ןיב רשקה יכ ריענש ךכב רביל לש ותנעט תא קזחל םוקמ שי ,תאז רואל .(ןלהל 

המודב .םיאולימה ימי סקט איה תפתושמה הדוקנהו ,ףיקע אלא רישי וניא תוכוסל 

ואעת אל דעומ להא חתפמו" :ןכשמה תכונחב וינבו ןרהא תא השמ הווצמש יוויצל 

,ח ארקיו) "םכדי תא אלמי םימן תעבש יכ םכיאלמ ימל תאלמ םוי דע םימל תעבש 

.םילבויה רפסמ הייאר ףיסוהל התע ןתינ ,ססבתה םהילע תומוקמה יארמל .,3(גל 

הדוהי לש וחוצינב שדקמה תכונח דעומ לש ודוחיי תא ריכזהל שי הליחת 

אוה זט ב ב"קמב) הרזה הדובעה תאמוטמ שדקמה רהוט וב סקט הז היה .יבקמה 

הרונמה תורנ ,תרוטקה .םייתועמשמ םיצופיש רחאל ךנחנו ("הרהטה גח" הנוכמ 

םימיה לש רסחה יולימ ןיעכ ,םיבר תונברוק ואבוהו ,שדחמ ונקתוה םינפה םחלו 

תכונח יכ הדבועה .(ךליאו ול ,ד א"קמ :הוושה) שדקמב הדובעה התבשוה םהב 

לש יארקמה סקטל המודה סקט הז היה יכ הדיעמ ,םימי הנומש הכשמנ חבזמה 

םישמשמה םינהוכה תכינח ןכו שדקמ/ןכשמה תכונח וכרענ וב םיאולימה ימי תנומש 

םינושה תורוקמה ,רומאכ .(ןארמוקמ שדקמה תליגמבו ט-ח ארקיוב טרופמש יפכ)וב 

רפסמ ללוכ ב םיבקמ רפס ,ןלהל ררבתיש יפכ ךא ,גחה תא ךכ םירידגמ םניא 

הכונחה גחש הדבועה ,םלוא .הכונחה גח לש הז ויפואל רשאב תופיקע תויוסחיתה 

ונעבצה וילע ישוקה תא הריבסמ הניא םימי הנומש ןב םיאולימ סקט ודוסיב היה 

?'תוכוסה גח' הנוכמ אוה עודמ :ונירבד שארב 

גחש) םיאולימה ימי ןיב ירוטסיה רשק םייקש ךכב הנומט הבושתה יכ המוד 

ןחלופה יסקטו שדקמה ובש דעומה היה הז גח .תוכוסה גחו (םתומדב ךרענ הכונחה 

,4.ירבעה הנשה חולב רחא דעומ לכב רשאמ רתוי יזכרמ םוקמ וספת וב וכרענש 

ימע ,כ ,79-75 ימע ,א ,ז"לשת םילשורי ,שדקמה תליגמ ,ןידי 'י :4 זי - 9 די שדקמה תליגמ .12 

.ןלהל הארו ,54-44 

J. Milgrom, Leviticus 1-16, AB 3,. New York 1991,:האר ארקמב םיאולימה ימי לע .13 

 .pp. 494 ff [םורגלימ - ןלהל]. ןיב ןוימד תודוקנ האר (5 ימע ,6 הרעה ,ליעל)ןילטייצש ןיינעמ

האשנ רשא (טכ ב"הבד :ד-א ,חי ב"למ) ,חספה גחב שדקמב והיקזח ךרעש המרופרל הכונח 

.םיאולימה ימיל המודה יפוא 

גח לש ותובישח תא ,השחמה ךרוצל ,ןייצל דאר .320-319 ימע דוחייב ,ןייטשניבור שיגדמש יפכ .14 

.הנשב הנש ירמ שדקמה תיבל םירגה לכ ולעי וב ,טי-חי ,וט 'ספ ,די הירכזב תוכוסה 
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233 ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

שי ,םלוא '5.ןסינ שדוח תישארב ועריא (ט-ח 'יו) רבדמבש םיאולימה ימי ,עודיכ 

:תוכוסה גחל ךומס ,ירשתב םיאולימה ימי ןויצל תויודע 

"יעיבטה שדחה אוה גחב םינתיאה חרמ" שדקמה תכונח תא גגח המלש (1 

ימי תעבשל םידומצ ויה םיאולימה ימי תעבשש הארנו ,בורל רקבו ןאצ וחבזב 

16.תוכוסה 

יבש .ינש תיב ימי תישארב חבזמה תכונח םג ןכ ,ןושארה תיבה תכונחכ (2 

שדוחב חבזמה תא ונב ,קדצוי ןב עושיו לאיתלאש ןב לבבורז תושארב ,הלוגה 

תבישו המלש ימיל סחיב הלא תויודעמ 17.(ו־א ,ג 'זע)תוכוסה גח תא ושעו יעיבשה 

ךומס העריא ינשהו ןושארה שדקמה תכונח יכ תרוסמה רוריבב הלוע הימחנו ןויצ 

.תוכוסה גחל 

.תוכוסה גח דעומ לש רשקהב םיאולימה ימי תונברוק םירכזנ םילבויה רפסב (3 

םיאבומה גחה תונברוק לש תומישר יתש ללוכ םילבויה רפס ,ןמפיש הארהש יפכ 

גחב םיאבומה תונברוקה רפסמ (ד ,בל) היינשה המישרב .תוכוסה גח לש ךיראתב 

ינש םוקמב ,לשמל ךכ)רבדמב רפסב םיטרופמה הלא לע םינומ המכב הלוע תוכוסה 

םה הלא תונברוקש ,רובס ןמפיש .(םיליא הנומשו םירשע םילבויה הנומ םיליא 

דימצהל גהונה עקושמ םילבויה רפסב םגש ירה ,ךכ םא .םיאולימה תונברוק השעמל 

המישרהש ךכב אוצמל ןתינ וז הרבסל קוזיח '8.תוכוסה גחל םיאולימה ימי תא 

."וידי תא אלימ" בקעי תע ,הנוהכל הנומ יולש רחאל האב תונברוקה לש היינשה 

תא אלמיו" :ןכו הנוהכ ידגב ושיבלמ ,רשעמ ול ןתונ בקעיש ךכב אטבתמ יונימה 

םיאולימה ימי תא השעמל ראתמה ,ד קוספ רחאל דימ .(ט-ח ,ד 'ספ בל םילבוי)"וידי 

תיבב וברקוה רשא ,ירשתב רשע-השימחה תונברוק םירכזנ ,הנוהכל יול הנומ םהב 

אוה ךב .וילע וקלח םיבר םימכח ךא ,(63 ימע ,ץיבורוה 'דהמ)חס רבדמב ירפסב אביקע 'ר תעדכ .15 

:םג הוושה .78 ימע ,ו"לשת םילשורי ,שדקמה תליגמ ,ןידי 'י ;5 וי - 3 וט שדקמה תליגמב םג 

.206,201 ,ג םידוהיה תוינומדק 

לש ותובישח תא ריבסהל תונויסינל .123 ,ח םידוהיה תוינומדק ;א ,ד ב"הד !הס ,ב ,ח א"למ .16 

.25-20 ימע ,ןייטשניבור ,הוושה וד הפוקתב שדקמב גחה 

ימע ,ןייטשניבור תעדל .כ-זט ,ו דע :הוושה .חספל ךומס ,ןכמ רחאל םינש ךנחנ ומצע שדקמה .17 

"'הל הבדנ בדנתמ לכלו םישדקמה 'ה ידעמ לכלו םישדחלו דימת תלע ןכ ירחאו" :קוספה ןמ ,33 

.חבזמה תא וכנח תוכוסה תונברוק יכ הלוע (ה ,ג 'זע) 

L.H. Schiffinan, 'The Sacrificial System of the Temple Scroll and the Book :האר .18 

 223 .of Jubilees', Society of Biblical Literature Seminar Papers (1985), p. םאקרדנו

םניא םיטרופמה תונברוקה ןמ קלח יכ הדוה ךא תוכוסה גח תונברוק םה הלא םג יכ עיצה 

J.C. VanderKam, "The Temple Scroll and the Book of :האר .הז שוריפ םימלוה 

 Jubilees', Temple Scroll Studies (ed. G.J.Brooke; JSP Sup 7; Sheffield: Sheffield

 211-236 .Academic Press, 1989), pp. זט םילבויב תוכוסה תונברוק תמישר םג ,םוקמ לכמ

ימע ,םש ,םאקרדנו : 230 ימע ,םש ,ןמפיש האר .יארקמה וצה םע דחא הנקב הלוע הניא ,בכ 

.דבלב םימי העבש וכרא םיאולימה ימי םילבויה יפ-לעש ךכל בל םישל שי .231-230 
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ימי סקטל ירשתב ו"טב םיאבומה תונברוקה תא דימצמ םילבויה רפס ,ךכ םא ,לא 

.ירקמ רבדהש חינהל השק ,הכלהו היגולונורכ ולוכ-לכ הז רפסש ןוויכ .םיאולימה 

וא ,רשקה לש ותומדקל ןועטל התייה רבחמה לש ותרטמש רעשל ןתינ ףא אמש 

.תוכוסה גחל םיאולימה ימי ןיב ,ףצרה 

דמעממ םג הלוע תוכוסה גחל שדקמב ןחלופה תרדסה ןיב תצקמב המוד רשק 

תוכוסה רחאל דימ ךרענש יבמופ סקטב המתחנ הנמאה .הימחנו ארזע ימיב הנמאה 

,םלוא ,תיזיפ הניחבמ שדקמה תכונחב רבודמ אל ,םנמא ,ןאכ .(חי-די ,ח ;בע ,ז 'חנ) 

הז דמעמל תוסחיתהה ".שדקמב ןחלופה ירדסב המרופר םג ,רתיה ןיב ,העבק הנמאה 

םיעידומ םירבחמה .רתויב תניינעמ ,ב םיבקמ רפס תא המידקמה ,היינשה תרגיאב 

ושעת ןעמל םכעידוהל וניאר" :הנעטב ("שדקמה תרהט גח")גחה דעומ לע םינעמנל 

."םיחבז איבה חבזמה תאו שדקמה תא ולכלכב הימחנכ שאהו תוכוסה גח םתא םג 

לכ ןיא ירהש) הכונחל רחא םש קפס אלל אוהש ,"שאהו תוכוסה גח" ןיב רשקה 

ךשמהב 20.הימחנ ישעמל המ-םושמ רשקנ ,(ףסונ דעומ ןאכ רכזנ יכ חינהל םוקמ 

וכלהמב ורמאנש תוליפתהו הימחנ ימיב תונברוקה תברקה סקט תוכיראב ראותמ 

הימחנ ישעמ תא םירבחמה וריכזה עודמ :הלאשה תלאשנ .(ןלהל הארו ,ול-אכ 'ספ) 

הרומתהו ,הנמאה דמעמ יכ זומרל ושקיב תרגיאה ירבחמ יכ רשפא יהז רשקהב 

םנוניכו חבזמה תכונחל הארשה שמיש ,טרפב ןחלופלו ללכב תדה ייחל איבה אוהש 

הימחנ ישעמב זחאיהל םירבחמה ושקיב אמש וא .שדקמב הימחנ ירדסה לש שדחמ 

.םיבקמה ישעמל םידקתכ 

תוכוסה גחב םיאולימה ימי ונייוצ םהבש םירקמ רפסמ םימייק יכ ,ןכ םא ררבתמ 

םניא הלאש קפס ןיא .ינש תיב ימיב דחוימבו ,ןושאר תיב תפוקתב ול ךומסב וא 

תורודב החנזנש ,תיראדנלק ףא ילואו ,תינחלופ תרוסמב רבודמ אלא ,תוירקמ תויודע 

םיאולימ ימיב ולגד ןארמוק תכו םיקודצה ,ךשמהב רהבויש יפכ) רתוי םירחואמ 

קר וגהנ םיאולימה ימיש ורבס ל"זחו םישורפה וליאו ,ןסינ שדוחב וגגחנש םייתנש 

,הכונחלו תוכוסל ףתושמ הנכמ לע קיסהל ןתינ ךכמ .(שדקמהו ןכשמה תמקה תעב 

םשב ב םיבקמ רפסב גחה לש ויוניכ תנבהל ךרדה תא תללוס וז הנקסמש רשפאו 

."תוכוס" 

הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י ,לשמל האר ןחלופה םוחתב הנמאה הללוחש תורומתה טוריפל .19 

:330-324'מע ,םש האר ,דמעמה לש ונמז לע .362-331 ימע ,ח ,ז"טשת ביבא לת ,תילארשיה 

.44-34 ימע ,ןייטשניבור 

תובחהו לבלבתה רבחמה יכ םינעוט ,176-174 ,ב"קמ ,ןייטשדלוג ןכו ,120-117 ימע ,רדלוכו .20 

םירבדה לש לכשמהב תוחפל יכ הארנ ,םלוא .(ג דע) קיצ תביש ימיב שדקמה תכונחל השעמל 
תתירכ דמעמ.נ הרמאנש הליפתה לע תססבתמ הימחנ ימיב האשינש הליפתל תבחרנה תוסחיתהה 

תיב תכונחמ רתוי תיתועמשמ רבחמל התארנ הימחנ לש המרופרה יכ רשפא .(ט 'חנ) הנמאה 

.ינשה שדקמה 
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התייה אל ותוהמש ,שדח גח השעמל וגיהנה םהיכמותו םיבקמה יכ רוכזל ונילע 

םינושה וייוניכמ הלועש יפכ)יעמשמ-דחו דיחא היה אל ומש ףאו הכרוצ לכ הרורב 

ןכ םא ןתינ .(ליעל האר)רואה גחו חבזמה תכונח ,תוכוס ,שדקמה תרהט :תורוקמב 

ןכ־ומכו שדקמה תכונח סקט תא קידצהל ,גחה לש וביט תא ריבסהל ידכ יכ ,רעשל 

םימידקת לעו תובא ישעמ לע ךמתסהל ךרוצ היה ,הנשב הנש ידמ ונויצ תא 

יושע "תוכוס"כ ולסכ שדוחב גח לש ונויצ יכ ,אופיא ,הארנ .םיינחלופו םייגרוטיל 

תורפסב ,רתוי רחואמש - גחה לש ויוניכ תועמשמ .הז ךרוצ לע תונעל היה 

התייה היושע "תוכוס"ה גחכ - (2 הרעה ,ליעל האר)"הכונח" םשב רכוי ,תידומלתה 

חבזמה תא וכנח ןויצ־יבש ,ןושארה שדקמה תא ךנח המלשש םשכ :ןמקלדכ תויהל 

םה .שדקמב ןחלופה תא ומקיש וישנאו יבקמה הדוהי ךכ ,הנמאה תא עבק הימחנו 

רתוי בורק ,רמולכ ,(השמ ימיב םיאולימה ימי לש םנמז)ביבאב אלו ,ףרוחב תאז ושע 

יפכ .ב םיבקמ תא המידקמה היינשה תרגיאב ןייענ וז הרעשה ססבל ידכ .תוכוסה גחל 

ושפיח (תרגיאה תא םהל םחייש ימ וא)וישנאו הדוהי יכ תדמלמ וז תרגיא ,חכווינש 

ךכ םשל ,ולסכ שדוח גח תא גוחל םירצמ ידוהי תא ענכשל םהילע ולקיש םימידקת 

.הימחנו המלש ישעמב דחוימבו ,םיאולימה ימי לע תורוסמב וזחאנ 

ב םיבקמ תרגיאב שדקמב ןחלופהו םיאולימה ימי 

תללוכ ,ופוג ב םיבקמ רפס תא המידקמה (חי ,ב - י ,א ב"קמ)היינשה תרגיאה 

תנבהל הבושח הנכות תרהבה .םיאולימה ימיל תופיקעו תורישי תויוסחיתה רפסמ 

יכ ונתנעט תא קזחל היושעו תיאנומשחה הפוקתה תליחתב הכונחה גח לש ויפוא 

החלשנ יכ המצע לע הדיעמ וז תרגיא .םיאולימה ימיב ךורכ תוכוסל הכונח ןיב רשקה 

,ןהוכה סולובוטסירא לא - יבקמה הדוהיו (םינקזה תצעומ) היסורגה ,םעה ידי-לע 

םא ,תקולחמ תמייק תרגיאה לש היוהיזו הביט לע .(י ,א ב"קמ)ימלת ךלמה לש ורומ 

ןיא םא םג ,ןכש 2'תערכמ תובישח רבדל ןיא ונניינעל ךא יתפייוזמ וא תירוקמ איה 

לע תדמלמ איה ,תימלשוריה הגהנההו יבקמה הדוהי תודמע תא גציימה ךמסמ איה 

ךמסמה רדגב ןיידע איה ךכיפלו ,רתוי רחואמ םיינש וא רודב םהל וסחויש תוסיפתה 

.הכונחה גח לש ויפואו וביטב ןדה רתויב םודקה 

האירקב הכישממו םנפיפא םוכויטנא לש ותומ תוביסנ טוריפב תחתופ תרגיאה 

הפוסב םג רכזנ 'הרהטה גח') הכונחה גח אוה אלה ,"שדקמה תרהט גח" תא גוחל 

,רדלוכו לש ורמאמ האר ימשר יבקמ ךמסמכ תרגיאה לש התוירוקמב תורפסו קירל 

היטרפל תרגיאה תא חתנמ רדלוכו .תיטנתוא תרגיאה יכ ידמל ענכשמ ןפואב ןעוטה ,133-89 ימע 

,(1 הרעה ,ליעל) רסולפ םג האר .ס"הנפל 163 ץיק ינפל אל הרוביח ןמז תא ךראתל עיצמו 

הסינ רבחמה יכו תפידומ תרגיאה יכ ,167-157 ימע ,ב"קמ ,ןייטשדלוג ןעט ותמועל .58-56 ימע 

,ב ,(1 הרעה ,ליעל) לגנה :האר תפסונ תורפסל .שדקמה תכונח ברע רבוחש ךמסמכ הגיצהל 
.70-69 ימע 
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האר ,חי ,א ב"קמב תוכוסה גחל הז גח ןיב הקיזה לע :זט ,ב ב"קמ ,תרגיאה לש 

וכרענש תוליפת יעטקו םיסקט לש םירואית רפסמ תוכיראב םיאבומ ךשמהב .(ליעל 

תודגא תואבומ ,ןכ-ומכ .הימחנו המלש ,השמ ימיב ,תרגיאה ירבדל ,שדקמ/ןכשמב 

ואבחוהש תרוטקה חבזמו (תירבה ןורא ,רמולכ)ןוראהו להואה לע ,חבזמה-שא לע 

הימחנ יבתכב ורמאנ הלא םירבד יכ בתכנ תרגיאה לש הפוסב .ןושאר תיב ןברוח םע 

הלא םירפס ףסא (יבקמה) הדוהיש ןכו םיאיבנהו םיכלמה לע םינוש םירפס ףסאש 

םה ףא גוחל םינעמנל תשדוחמ האירקב תמייסמ תרגיאה .המחלמה ימיב ורזפתהש 

.תויולג ץוביקל הווקתבו לאל האדוהב ,גחה תא 

תוברהלו הלא םיאשונב ךיראהל תרגיאה ירבחמ ורחב עודמ :לואשל שי 

אל םאה י שדוקה ילכ לש תומולעה םהיתודלותו שדקמב וכרענש םיסקט ירואיתב 

םרטב ?גחה תא גוחל הביסכ םיבקמה לש הרובגה ישעמ תא טרפל רתוי יעבט היה 

רסמה לעו תרגיאה ינייפאממ המכ לע דומענ הלא תולאש לע בישהל הסננ 

.םינעמנל רוסמל םישקבמ םירבחמהש 

ןיאש ףא ,יזכרמ םוקמ תרגיאב םיספות םיאולימה ימי יכ חכוויהל ןתינ ,תישאר 

הימרי ידיב חבזמה-שא לש התנפצה לע הדגאל רשקהב .הז םשב שרופמב םירכזנ םה 

לאו השמ לא ןנעב הלגתהש יפכ לאה דובכ האריי שאה הלגתתש העש יכ ,רמאנ 

תא השעו שדקמה תכונח ןברק תא איבה המלש יכ רכזנ ךשמהב .(גי-ח ,ב) המלש 

תא הלכאו םימשה ןמ שא הדרי המלשו השמ תוליפת תובקעבש ןכו ,"םימיה תנומש" 

ןתינ .המלש ימיבו השמ ימיב םיאולימה ימיל הנווכהש ןבומו - תונברוקה רשב 

,רבדמב לארשי ינב ידודנ תעב םיאולימה ימיל תפסונ תוסחיתה תרגיאב אוצמל 

'הפרשנ אלא תלכאנ תאטחה ןיא רשא ןעי' םותסה רמאמה תא השמל סחיימה קוספב 

22.םיאולימה תאטחל הנווכהש הארנו 

,525 ,81-80 ימע ,םורגלימ !אי-י ,ט !זי ,ח 'ר :האר םיאולימה תאטח לע .אי ,ב ב"קמ .22 
הזארפרפ ,הארנה לככ ,אוה ב םיבקמב הז קוספ .אכ-ג ,ד 'קד !די ,טכ ימש :הוושה .640-635 

יקוח לש רתוי אלמ רואיתמ עטק קר אוהש דואמ ןכתיר ,תאטחה תונברוק לע וצה לש 

.הקתעהה יכילהתב וא רפסה ףוגל הפוריצב םגפנ תרגיאה לש ירוקמה חוסינה יכו ,םיאולימה 

אלא וניא ל"נה קוספה יכ ןעוט ןייטשדלוגש אלא ,186-184 ימע ,ב"קמ ,ןייטשדלוג הוושה 

דימ קהא י"ע תאטח תליכאל עגונה ,הז וצ םלוא ,זי ,י 'קר לש יתויה חסונה לש לק שוביש 

לכ ול ןיא אליממו ,תרגיאב םיאבומה םירבדה לש םרשקה םע בלתשמ וניא ,וינב תומ רחאל 

לש הזארפרפב אלא יארקמ קוספ לש (שבושמ) טוטיצב רבודמ ןיא יכ הארנ .תורודל תועמשמ 

בותכשב אלא םיקוספ יטוטיצב אל תנייפואמ הלוכ תרגיאה ירהו ,םיאולימה ימיל עגונה קוח 

ב"קמ דוחייב הוושהו ,ךליאו 181 ימע ,םש ןייטשדלוג ,הימרי תרגא ןוגכ) ארקמה ןמ תוערואמ 

,תאטחה ןיד לע אקווד בכעתהל רחב תרגיאה רבחמש ןייצל יואר ,םנמא .(הליבקמ לכ אלל ב אי 

אמש .ותוא !רידחיימה תונברוקהו םיאולימה ימיב הדובעה רדסב וניינע לשב הארנה לככ תאה 

,םורגלימ ,הו שה) םיינשרפ םיישק ררועמו יאדיחי אוה םיאולימה תאטח ןידש ךכמ עבונ רבדה 

;ר"ע-ג"ע אמ סיר 'דהמ ,די ,א םיאולימד אתליכמ ,ארפס :הוושהו !638-636 589-581'מע ,םש 

.(ךליאו 562 ימע ,םורגלימ ! 14-10 זט שדקמה תליגמ 
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חבזמה-שא תרתסה לע הדגא איה תרגיאה רבחמ ךיראמ ובש ףסונ אשונ 

םה םינהכה .(ךליאו טי ,א ב"קמ) הימחנ ימיב הילוגלגו ןושאר-תיב תולג תפסותב 

םינימטמה יאצאצמ ןהכ חלשנ הימחנ ימיב וליאו ,השבי ראבב אשחב הונימטהש 

הימחנ הויצ תאז תובקעב .םימ אלא רבד ראבב אוצמל ודיב הלע אלש אלא ,התחקל 

ןאכ .חבזמה לע התלע הלודג שאש ךכל איבה רבדהו ,חבזמה לע הלא םימ תולעהל 

שאב ןדו רבחמה בש וירחאלו הימחנ ימיב הליפתה לש טרופמ רואית בלושמ 

,להואה תא הרעמב ןימטהל םילוגה לע הוויצ הימרי איבנה יכ רמאנ התע .השודקה 

קר ולגתי הלא םישדוקמ םיצפחש אבינ הימרי .תרוטקה חבזמ תאו ןוראה תא 

רואית רבחמה בלשמ ןאכ)ןנעב לאה דובכ הלגתי םייוליג םעו תודחוימ תוביסנב 

םידה וז תרוסמל .(ליעל רבסומכ ,המלשו השמ ימיב םיאולימה ימי לש עוטק 

ירבדל ,םירכזנ הלא םירבד 23.לארשי-ץראב החוור איהש חינהל שיו םירחא םירוביחב 

הנופ ףא רבחמה) הלא םירפס ףסא הדוהיש שגדומ ןכו הימחנ ירפסב ,רבחמה 

.(ןויעל םהילא וחלשיי הלא םירפס יכ םהל עיצמו םינעמנל 

לש םיעטוקמ םירוכזיא בוביג םה ןיאה ?הלא םירבד לש םתועמשמ איה המ 

איש ויה םיאולימה ימי יכ ךכל בל םישל שי ?רשפ תורסח תודגאו תויארקמ תודוזיפא 

יפכו ,המלש ימיבו רבדמב םידודנה ימיב םהירואיתב שגדומש יפכ ,שדקמב ןחלופה 

תסינכו שדקמה תושדקתה תא םינייצמ םה .ומצע תרגיאה רבחמ ירבדמ הלועש 

להואל ,שאל רשא 24.םוקמב הניכשה תוחכונל תודע םיווהמו םדיקפתל םינהוכה 

תא םילמסמ וללה ,ןושאר תיב ימימ תרוטקה חבזמלו תירבה ןוראל (?דעומ להוא) 

25.ינשל ןושארה שדקמה תיב ןיב םילדבהה תאו ומעל לאה ןיב תורשקתהה יעצמא 

ךכל הייפיצו םיעוגעג רדגב ןה ,שדחמ םייוליגל הווקתהו םתנפצה תודוא תודגאה 

הבורקה הפוקתב לעפ יכ קפס ןיאו ,יבקמה הדוהי לש וחילש תא וב םיאור םיברש ,סומלפוא .23 

:האר .והימרי ידי לע וחקלנ ובש תוחולהו תירבה ןורא יכ סרוג ,ב"קמב תרגיאה רוביחל 

C.R. Holladay, Fragments from Hellenistic Jewish ;Praep. Evang. 39:5 ,סויבסוא 

 .Authors, vol. I: Historians, Chico 1983, pp. 93 ff., esp. pp. 134 f ןיב הקיוה לע
,תוכירא רתיב תאבומ המוד הדגא .ךליאו 122 ימע ,רדלוכו ,האר סומלפוא לש ורוביחל תרגיאה 

אנהכ 'א .םימיה תירחא דע ורמשיי םילכה יכ הימרי רמוא םש ,י-ז ,ו (Baruch 2)'א ךורב ןוזחב 

לפנ קראה יכ רכונ אל גכ-וי ,בנ 'ריבש ךכב תרוסמה שרוש יכ ןירב רעשמ ,אפק ימע ,ושוריפב 

רשא .ב־א ,ו םילקשב שדקמה םוחתב תירבה קרא תזינג לע תודגאה םג הוושה .םילבבה ידיב 

ףוסוליפה ,תרגיאה לש רעושמה ןעמנלש ךכ לע דמוע (120-117 ימע) רדלוכו ,השודקה שאל 

ורוביחב בחרנ קיר שידקה אוה ןכש ,שאה אשונב דחוימ ןיינע היה ,םולובוטסירא ידצמ-ידוהיה 

.יניס רה דמעמב התואיצמלו םימשה ןמ שאה תדיריל 

.203-202 ,ג םידוהיה תוינומדק :לשמל הוושה .24 

.(גי-בי ,ג ארזע) שדקמה יתב ינש תא תוארל וכזש קיצ-יבש ןיבמ הלא לש םתבוגת הוושה .25 

קראה ןה ולאו ינש שדקמל קשאר שדקמ ןיב ויהש םירבד השימח ולא" :ב"ע אכ אמוי יפ-לע 

קיר ךות ארמגב הלוע הז רמאמ ."םימותו םירואו שדקה חורו הניכשו שא םיבורכו תרופכו 

םיבר תורוד ,השודקה שאה לש התויזכרמ לע ונממ דומלל ןתית ,הכרעמה שא לש הייפואב 

.ןאכ המדנה תרגיאה לש הימי רחאל 
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24.ומע םע לאה לש דסחה אולמ תא למסת וזו ,תומלש ידיל עיגי שדקמב ןחלופהש 

דעו הימרי ימימ םילכה תנפצה לע הבותכה תרוסמה תרימש תא ןייצמ תרגיאה רבחמ 

קר רסח לגעמה תא םילשהל תנמ לע .יבקמה הדוהי ידיב ךליאו ןאכמו ,הימחנ ימיל 

27.שדקמב הניכשה תארשהו יבקמה הדוהי ידי-לע השודקה שאה תאיצמ :דחא טרפ 

:שדקמב ןחלופה תשודק לש תוגרד יתשל תסחיתמ תרגיאה יכ רמול ןתינ ,ךכיפל 

ימיב שממתה ןכא הז רבד .םיאולימה ימי סקט תועצמאב שדקמה תכונח - תחאה 

.םימי הנומש ןב סקט וב ךרענו ,םקוש חבזמה ,רהוט שדקמה תיב ירהש ,םיבקמה 

הגשוה םרט וז ךא ,השודקה שאהו םיירוקמה שדקמה ילכ לש םתרזחה - היינשה 

ךישממכ ,וז הייפיצ לש דיפלה אשונכ תרגיאב גצומ יבקמה הדוהי .הל םיפצמ ןיידעו 

.הימחנ לש וכרד 

תואב ריכזהש תורוסמה יכ המוד ?הלא םיאשונ טרפל תרגיאה רבחמ רחב עודמ 

ןייצל ךרוצה תאו וישנאו יבקמה הדוהי ידיב שדקמה תכונחל היצמיטיגלה תא ססבל 

שי ,ןכש .םיאולימה ימיב שדקמה תכונח לש תרוסמל ךשמהכ - תאז .הנש ידמ התוא 

גוחל הלוגה ידוהי תא ענכשל ץמאמה אוה הלא תוינחלופ תורוסמל עקרה יכ רוכזל 

הז גחש איה תרגיאה רבחמ ינפב תדמועה היעבה .(חי ,א) "שדקמה תרהט" גח תא 

םע ההוזמה ןיטולחל שדח דעומב קר אל רבודמ ירהש :ינכפהמ שודיח רדגב אוה 

ופוג שדקמל םג עגונ אוה אלא - םיבקמה - לארשי םעב תיתד-תיטילופ הצובק 

רבודמ ירה - תיטנתוא ןכא איהש הדימב - תרגיאה ירבחמ לע .(םירופל דוגינב תאזו) 

ידוהי תא ענכשל (21 הרעה ליעל הוושה) םילשוריב היסורגהו יבקמה הדוהיב 

תוסחיתהה 28.שדקמה רוהיט לש הז שדח גח ןויצל תיתד הקדצה תמייק יכ ,הצופתה 

החיתפה ןמ ירהש ,תרתוימ התייה הרובגה ישעמו יבקמה קבאמה תודלותל תרגיאב 

29.לארשי-ץרא ידוהי וכז הל העושיל םיעדומ םינעמנה יכ רכינ תרגיאה לש םויסהו 

תיתד היצמיטיגל קינעמ אוה ןיאש איה ב םיבקמ רפס לש תושלוחה תחא ,םלוא 

.שדקמה רוהיטל סחייתמה גח לש תורודל העיבק לש םידקתל תיאמצע 

ךכב ,שדחה גחה לש תורודל ותעיבק תקדצה תייגוס םע דדומתמ תרגיאה רבחמ 

ישדקמ סקטב שדקמה תכונח תרוסמ לש הכשמהכ ,ותועמשמ תא שיגדמ אוהש 

הימריש ךכב (ז ,ב)תרגיאב אטבתמ ויהולאו םעה ןיב םיסחיל הלא םיינחלופ םיעצמא ןיב רשקה .26 

(eloq)דסח השעי לאהשכו תויולגה ץוביק םע קר הלגתי םתנפצה םוקמ יכ ,וילא םיוולנל עידומ 

.ומע םע 

לש תינחלופה םתובישח תא םמורמ היה רבדהש ןבומו ,תרגיאב זמרנ הז ןיינע יכ ורבסש שי .27 
.םש תורפסהו ,112-111 ימע ,רדלוכו ,הוושה .הכונחה גח תאו הדוהי ישעמ 

לש הפוסב תורגיאה יתשב אבומ ,םירופה גח תא גוחל םידוהיה תוצופת תא ענכשל המוד קיסינ .28 

לע תדמלמ ,תודרפנ תורגיא ורביח רתסאו יכדרמש הדבועהו רשפא .(בל-כ ,ט) רתסא תליגמ 

.שדחה גחה לש ותוציחנב רוביצה תא ענכשל ץמאמה 

אוהש יפכ ב םיבקמ רפסל הפרוצ תרגיאהש רחאל ,םימיל ,םוקמ לכמ .100,97 ימע רדלוכו האר .29 

.רפסב אליממ הטרופ וישנאו הדוהי תרובג ,ונינפל חנומ 
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239 ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

תרגסמב ורוהיט וא ,שדקמה תכונח יכ זמור אוה וז ךרדב .םיאולימ ימי השעמל אוהש 

שאה לע תודגאה ,וזמ הריתי .שדקמב הניכשה שודיחל תיחרכה ,םיאולימ ימי תנומש 

השודקה לש התרזחל הייפיצה תא םיקזחמ םימודקה ןחלופה יצפחו השודקה 

ןוויכ ,וז הייפיצ לש לגדה אשונכ הדוהי גצומ תרגיאה לש הפוסב .שדקמל הקיתעה 

דוד ירפסו םיאיבנהו םיכלמה ירבד תא םג ןכו ,התוא םידעתמה םירפס ץבקמ אוהש 

תניכשל הייפיצהו םיאולימה ימי לש םתובישח תא םינעמנל הריכזמ תרגיאה .(די ,ב) 

לש שדחמ הנוניכל בושחו לודג דעצ ושע וישנאו הדוהי יכ תזמור ךכבו ,שדקמב לאה 

ךרעש סקטב הנושארבו שארב ,הימחנ ישעמ לש השגדהה תטלוב דחוימב .וז השודק 

ןכו ,השודקה שאה הנפצוה הב הרעמה ןמ םימ חבזמה לע ולעוה ואישבש ,שדקמב 

אוה הדוהי יכ איה םירבדה תנווכ םאה .הז סקט ךלהמב הרמאנש הליפתה טוריפ 

307 הימחנ לש וכישממ 

רעשל השק ןכלו ,העטקנו המגפנ איהש הארנ וז תרגיאב תורוסמה ףסואמ 

קזחמ ,ונידיב יוצמ אוהש יפכ ,הנכות יכ קפס ןיא ,םלוא .רבחמה תנווכ תא קייודמב 

ןייצל בושח .דועו תאז 31.ןיפיקעב םג ולו ,שדקמב הדוהי ישעמ לש היצמיטיגלה תא 

:תרגיאה לש הנכות ןיבל ,תוכוסה גחו םיאולימה ימי לש רשקה ןיב יומס רשק שי יכ 

סקטה רואיתב הכיראמו (תוכוסה גחב) המלש לש םיאולימה סקט לע תזמרמ איה 

תוכוסה גח יאצומב הנמאה תתירכ לע תרוסמל רשקנ יאדול בורקש ,הימחנ ךרעש 

לש ומש ןויצ םג ,תרגיאה לש הנכותל המודב יכ ,רעשל ןכ םא רשפא .(ליעל האר) 

םהישעמ תא תומדל םהיכמותו םיבקמה לש םנויסנמ עבונ ,"תוכוסה גח"כ דעומה 

.הימחנו ןויצ-יבש ,המלש וכרעש םיסקטל 

רפס תא המידקמה היינשה תרגיאב םיאולימה ימי לש םמוקמ תא רזחשל וניסינ 

שדקמה רהוט וב גחה לש ונויצל עקרקה תא רישכהל הדעונ איה יכ ונחנה .ב םיבקמ 

לש ובושל תויפיצה חופיט ךותו ינשו ןושאר-תיב ימיב ךכל םימידקתה ןויצ ידי-לע 

יפכ .תירבה ןוראו תרוטקה חבזמ ,השודקה שאה וב ונכש תע ,ותלודג ימיל שדקמה 

,הימחנ ימיב הנמאה דמעמ ןכו ,המלש ימיב םיאולימה ימיל םימידקתה ,ונחכונש 

הדבועה .הנודנה תרגיאב םישגדומ הלא םיעוריאו תוכוסה גחל ךומסב וכרענ 

,הנודנה תרגיאה לש ןיטישה ןיבמ הלוע ףא תוכוסל הכונח ןיב הפיקעה הקיזהש 

םידעומה ינשל יכ הדבועה לשב "תוכוס" ארקנ הכונחה גח יכ ונתנקסמ תא תקזחמ 

םירקמ ףוריצ לש האצות וז הדבועב תוארל השק ןכש ,םיאולימה ימיל העיגנ התייה 

קיזחהו בתכש םירפסל ךשמהכ ,םישודקה םירפסה רומישל סחיב ,337-336 ימע ,הדונ רבוס ךכ .30 
.הימחנ 

םיברב הכונחה גח לש ותגהנהל עקרקה תא רישכהל תרגיאה תרטמ יכ רובסל לבוקמש ףא .31 

ןכלו ,וישנאו הדוהי ומויש ישדקמ סקטב גחה לש ודוסי יכ ןייצל בושח ,(97 ימע ,רדלוכו ,לשמל) 

.יתייעבה אוה ינחלופה ןפה 
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תפסונ היגוסל תוסחיתה שרוד םיאולימה ימיל הכונח ןיב הקיזב וננויד ,םלוא .דבלב 

.ךכ לע תונושה תועדהו הנש ידימ גהנש דעומ םה םיאולימה ימי םאה - 

ינש תיב ימיב םיאולימה ימי לע תוקולחמה 

תרגיאבש וז ןוגכ ,תיאנומשחה הפוקתה תישארב םיאולימה ימיל תוסחיתהל 

ימי לש םנויצו םייפוא יכ הדבועה עקר לע - תאז .תדחוימ תועמשמ שי ,ליעל הנודנש 

וז היגוסב תקולחמה רקיע .ינש תיב תותיכ ןיב יתוהמ תקולחמ עלס וויה םיאולימה 

הנש ידימ גוחנ וא ,שדקמה תכונח תעב קר גוחנש ימעפ-דח אוה הז דעומ םא התייה 

7 ןכמ רחאל 

תישארב הארנה לככ הרבוחו ןארמוק תוליגמ ןיב האצמנש ,שדקמה תליגמ 

ינימשה םויה תאו םיאולימה ימי תעבש תא גוחל שי יכ תעבוק ,תיאנומשחה הפוקתה 

,ל"זח .םינהוכה תשדקהו ןחלופה יטרפ רואיתב הכיראמו הנש ידימ םהל חפסנה 

יתנש דעומל םוקמ היה אל תישורפה הכלהב יכ המודו ,וז העיבקב וריכה אל ,עודיכ 

32.הזכ 

,םישורפה ברקב הל תודגנתההו וז העיבקל םיקודצה תדמעב שי דחוימ ןיינע 

שאר ןיבש םימיה תא תנייצמ תינעת תליגמ .תינעת תליגמל ןוילוכסב זמרנש יפכ 

םוצל ןיאש םיבוט םימי ,רמולכ) דימתה םקוה םהבש םימיכ ,וב ינימשל ןסינ שדוח 

לש םנוחצינב רבודמ יכ טרפמ ,השרפמו הליגמל חפסנה ,ןוילוכסה .(םהב תונעתהלו 

תוחנמ ילבבב הליבקמה ךא ,דרופסקוא די־בתכ יפ-לע ךכ) םיסותייבה לע םימכחה 

הפלחוה םידיחי לש םהיתובדנמ דימתה תונברוק תאבהשכ ,('םיקודצ' תסרוג ב"ע הס 

הדבועל בל םישל שי ,םלוא 33.רוביצה יפסכמ ןחלופה ןומימל לקשה תיצחמ תנקתב 

םימי םתוא םה - ןסינב 'ח דע 'א - םישורפה לש םנוחצנ סחייתמ םהילא םימיהש 

,ןכ-ומכ .הנש ידמ םיאולימה ימי תא םהב גיהנהל שי יכ תעבוק שדקמה תליגמש 

סקטכ ,רבדמב םיאולימה ימי ומייקתה םהבש םימיה םתוא םה הלא ,אביקע 'ר תעדל 

34.ימעפ דח 

 L.H. Schiffiiiann, The Milluim Ceremony in the Temple ;(12 32. הרעה ,ליעל)ןידי :האר

 Scroll', in: G. J Brooke, (ed), New Qumran Texts and Studies, Leiden 1994, pp.
ל"זח לש םתדמעל .(הליגמכ םיאולימל ינימשה םויה לש ותובישח לע םש הארו) 241-254 

'דהמ)זל ,א םיאולימד אתליכמ ,ארפס :(א"ע חל) ה ,א אמוי ,ימלשורי ;א"ע גמ הכוס :הוושה 

םיאולימ" ,האנ 'שו להונק 'י :םג האר .4 'עה ,77 ימע ,ןידי :א"ע ב אמוי :(ב"ע-א"ע גמ ,סיד 

.44-17 ימע ,(ג"נשת)בס ץיברת ,"םירופיכו 

ירוטסיה קירל .םיקודצ םירכזנ הזינגב אצמנש ןוילוכסה לש דיה בתכב םג .21-20 ימע ,םענ האר .33 

H. Lichtenstein, ,Die Fastenrolle, eine Untersuchung zur :םג הוושה הז עטקב 
 291-293 .Jüdisch-Hellenistischen Geschichte', HUCA 8 (1931-32), pp .

,םלוא .206 ,201 ג םידוהיה תוינומדק : םג הוושהו ;(63 ימע ,ץיבורוה 'דהמ) חס רבדמב תפס .34 

שארל רדא ג"כ ןיב ולח ןרהאו השמ ימיב םיאולימה ימי יכ ונעטו ךכ לע וקלח םיבר םימכח 
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241 ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

תליגמ לש התדמע דגנכ אצוי תינעת תליגמל ןוילוכסה יכ ןועטל וסינש ויה 

ילבבב ויתוליבקמו ןוילוכסה - תישאר :םיישק ינש תררועמ וז הנעט ".שדקמה 

תכל םיסחיתמכ םירבדה תא שרפל רתוי לקו ,םיקודצ וא םיסותימ םיסרוג 

,הביריה הצובקה לע ןוחצינ ריכזמ ןוילוכסה - תינש ;ןארמוק תכל רשאמ תימלשוריה 

םישורפה ךכיפלו ,ןחלופב תברועמ התייה אלו שדקמב הטלש אל ןארמוק תכ םלוא 

םיקודצה םג ןארמוק תכל המודב יכ ,הארנ ךכ םושמ .הילע רובגל ללכ וכרצנ אל 

םימיה תנומשב ,הנש ידמ םיגהונ םיאולימה ימי היפל תיתכלהה הסיפתב ודדיצ 

".ןסינ שדוח לש םינושארה 

תבישו המלש ימיב ועבקנ ול םימידקתהש ,תוכוסה גחב םיאולימה ימי ןויצ 

תכו םיקודצה ,םישורפה לע תולבוקמ ויהש תושיגה ןמ תחא אל ףא םאות וניא ,ןויצ 

'ח-ל 'א ןיב ,ביבאב אוה םיאולימה ימי דעומ יכ ומיכסה וללהש הארנ ,ןכש .ןארמוק 

,םיקודצהו ןארמוק תכ ןיבל םישורפה ןיבש תוקולחמה רואל .םהל ךומסב וא ןסינב 

ךפה ,יבקמה הדוהי ידי־לע וגהנוהש םיאולימ ימיכ ,הכונחה גח לש ורכז יכ הארנ 

אקווד אלא ןסינב וגהנ אלש םיאולימ ימיב רבודמש ןוויכמ - תישאר .דחוימב יתייעב 

ררועל היה לולע ,םיאולימ ימי סקט הוויה ורוקמבש גח לש יתנש ןויצ ־ תינש .ףרוחב 

ןבומ תאז םע .הנשב הנש ידמ םיאולימה ימי ןויצ תא וללשש הלא ברקב תורמרמתה 

.הכונחה גח לא ןארמוק תכו םיקודצה לש םסחי תא רזחשל תורשפא לכ ןיאש 

םימי הנומש וכשמנש םיאולימ ימי הכונחה גח תויהמ תומלעתהה 

תא ןוחבל התע ןתינ ,תיאנומשחה הפוקתב םיאולימה ימי לע סומלופה עקר לע 

וניתונקסמ םע תובלתשמ ןה דציכו תונושה תורוסמב הכונחה גח גצומ וב ןפואה 

תליגמל ןוילוכסה תורוסמ .ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיל הכונח ןיב רשקה חותינמ 

א"קמב שגדוה הז ןיינע ירהו ,דרופסקוא די-בתכב ךכ)חבזמה ןיינבב תוקסוע תינעת 

תורנה תקלדהבו (הרונמל ינמז ףילחת ןיעמ וויהש) םידופיש תנקתהב ;(ךליאו ול ,ד 

ז הבר םלוע רדס ;(א"ע גמ-ד"ע במ ,סיר 'דהמ)ול ,א סיאולימד אתליכמ ,ארפס :ןסינ שרוח 

.(32-31 ימע ,רנטר 'דהמ) 

Y. Erder, 'The First Date in Megillat Ta'anit in Light of the Karaite :האר 
 263-283 .Commentary on the Tabernacle Dedication', JQR 82 (1992), pp. הוושה:

םימיל תינעת תליגמב זמרנה דעומהש ךכב רפוכ ,115-114 ימע ,רדלוכו .112-110 ימע ,א ,ןידי 

חי ,א ב םיבקמב רכזנה ''שאה גח''ב רבודמ יכ רזחשמ תאז םוקמבו םיאולימה ימי םה ןסינב ח-א 

.הכונחה גח תא ססבל ידכ ,הז םולע גחב זחאהל שקיב תרגיאה רבחמ ,ותעדל .הימחנ ימיל סחיב 

''שאה גח" תא תוהזל רתוי לק ,רבד וילע עודי אלש גח לש ותואיצמ תא רעשל םוקמב יכ ,המוד 

.םיאולימה ימי םע וא תוכוסה גח םע 

לעו הנש ידימ גוחל שי םיאולימה ימי תא יכ וקיסה םה דציכ תורעשהלו םיקודצה תדמע חותינל 

תיקודצה הכלהה ,בגר 'א האר ,ןארמוק תכ לש וול םיקודצה תדמע ןיב םיירשפאה םילדבהה 

תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,ינש תיב ימיב לארשי־ץראב תדו הרבח ייח לע םיקודצה תעפשהו 

לע .ויתודלותו םיאולימה ימי סקט לש ויפוא לע םג םש הארו ,127-119 ימע ,ט"נשת ןליא-רב 

.א קרפ ,םש האר םיסותייבל םיקודצה ןיב הקיזה 
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בגר ליא 242 

השמ לש םהימיב םיאולימה ימיל האוושהב ןכו ני,םימי הנומש ךשמב רוהט ןמשב 

ריבסהל ידכ ןוילוכסה לעב ידי לע ואבוה םידופישהו חבזמה ,ןמשה השעמ .המלשו 

םניא המלשו השמ יאולימ לש םרוכזיא ,תאז תמועל .םימי הנומש גחה ךשמנ עודמ 

גח לש וכרואל ענכשמ רבסהכ (המראפ די-בתכ)ןוילוכסה לעב ידי לע םילבקתמ 

נ8.םימי העבש קר וכשמנ םה ודידלש ןוויכ ,הכונחה 

,ןמשה) םיסנ ישעמב הכונחה גח לש וכרוא תא הלות ל"זח תורפס ,ךכיפל 

ןמ תומלעתה ךות ,םימי הנומש ךשמב חבזמה לש שדוחמה וניינבב וא (םידופישה 

תכונחמ םיבייחתמה םיאולימ ימי ןיעמ הכונחה גח תויה לש עלוקהו טושפה ןורתפה 

םיענמנ והיתתמ ןב ףסויו א םיבקמ רפס םג אלא ,ל"זח קר אל ,םלוא .חבזמה 

גחה תעיבק תא םינייצמ םה ובש םעטה ןמ הלועש יפכ ,הז רשק לע עיבצהלמ 

0U) חבזמה תכנח ימי" יכ ועבק לארשי להק לכו הדוהי ,א םיבקמ יפ-לע תורודל 

 1p1oo'epEpou xou eYKouviapou tou 0ua1a<m^ הנש םדעומב םישענ ויהי

תא גוחל" תורודל קוח עבקנ יכ ןייצמ והיתתמ ןב ףסוי וליאו ."הנומש םימי הנשב 

(sopxa^siv !ףע avaic^aiv xcov 71ep1 xov vaov) שדקמב הדובעה שודיח 

תכונח לש לפרועמה חוסינב םיקפתסמ תורוקמה ינש ,רמולכ ."םימי הנומש ךשמב 

3,.םיאולימ ימיב רבודמ השעמל יכ ןייצלמ םיענמנו ,הדובעה שודיח וא חבזמה 

,וא 'ב םיבקמ רפס אוה םיאולימה ימיל הכונחה גח תא רשקמה דיחיה רוקמה 

גח תודלותל רתויב םודקה רוקמה איהש ,ותוא המידקמה היינשה תרגיאה ,קויד רתיל 

תרגיאה רבחמ ,םנמא .(18 הרעה ליעל הארו ,תיטנתוא תרגיאה םא דוחייב)הכונחה 

ולסכב ה"כ גח תא הנכמ אוהש ךות ,תלתפנ ךרדב םידעומה ינש ןיב הקיזה תא רצוי 

חבזמה תכונחש הדבועה םצע תא שיחכהל ןיא ,ונחכונש יפכ ךא ,"תוכוסה גח" םשב 

.םיאולימ ימי הדוסיב התייה 

יכ םידומ םניאו הכונחה גח לש הז ןייפאממ תורוקמה ראש לכ םימלעתמ עודמ 

לע תוקולחמה תודוא וניתועידי תובקעב ?םיאולימה ימי תנוכתמב גוחנ הכונחה גח 

גח יכ הרהצה .ךכל רבסה עיצהל התע ןתינ ,תיאנומשחה הפוקתב םיאולימה ימי 

תשגנתמו תויתייעב תרצוי ,םיבקמה וכרעש םיאולימה ימיל רכז השעמל אוה הכונחה 

העדל קוזיח ךכב תוארל ולכי םישורפה :םיאולימה ימי רבדב תונוש תורוסמ םע 

יכ הארנ ,דרופסקוא די-בתכל עורז רוא רפס תסרגבו המראפ די-בתכב תאבומה אסרגה יפ-לע .37 

.רוהט ןמש לש ונורסח תמחמ הרונמל ףילחת ושמיש םידופישה 

אוהו...העבש אלא הניא השמ השעש הכנח אלהו" :(2 הרעה ליעל) םענ האר קילוכסה לע .38 
בתכב הליבקמה .(265 ימע ,םש ,םענ ,המראפ די-בתכ) "העבש אלא הניא המלש השעש הכנח 

גחה לש וכרוא תא ץרתל דעונ המלש יאולימל רשקהש רשפא ךא ,דאמ תשבושמ דרופסקוא די 

שגדומ וניא הכונחה גח לש וכרואל םיאולימה ימי קב רשקה ,םוקמ לכמ .(266 ימע ,םש ,םענ) 

םירואית קבש יתשהו הבריקה לע הדמע ףא (55 'עה ,171 ימע ,267 ימע ,םש) םענ .קילוכסב 

.ב םיבקמב תרגיאל הלא 

.324 בי םידוהיה תוינומדק ;(חיק ימע ,אנהכ תרודהמ)(חנ)טנ ,ד א"קמ .39 
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243 ב םיבקמ רפסב םיאולימה ימיו תוכוס ,הכונח 

תכו םיקודצה םג :הנשב הנש ידמ םימייקתמ םיאולימה ימי היפל ,הל ודגנתהש 

ןוויכ ,ךכל םידגנתמ ויה ,יתנש דעומ םה םיאולימה ימי יכ וסרג רשא ,ןארמוק 

עינמ הלא תותכ ינבל היה ךכ .ןסינב םייקתהל םיכירצ םיאולימה ימי םדידלש 

רוא לש ביטומ - רחא ןכות וב קצונ ומוקמבו ,הכונחה גח לש הז ויפוא תא חיכשהל 

40.(ןמשה ךפ סנ רופיסבו והיתתמ ןב ףסוי ירבדמ הלועש יפכ) 

תכונח לש תרוסמה םע והדזה אל תותכה שולש םנמא םא :הלאשה הלוע התע 

ימיל הכונח ןיב הקיזה הליחתכלמ הרצונ עודמ ,ול ךומסב וא תוכוסה גחב חבזמה 

?תוכוסלו םיאולימה 

שדקמה תכונח וא םיאולימה ימי לע היפל ,תפסונ תרוסמ התייה ,ונחכונש יפכ 

ינפל העצבתה שדקמה תכונח יכ ,רוכזל שי ףאו .ול ךומסב וא תוכוסב ךרעיהל 

תויטילופה תוביסנהש המוד .ןארמוק תכו םיקודצה תכ ,םישורפה תכ לש ןשוביג 

ולסכב ה"כב שדקמה תיב תא ךונחל ותוא ואיבה ,יבקמה הדוהי ימיב תויאבצהו 

תא המידקמה ,היינשה תרגיאה רבחמ הסינ ,רצק ןמז רובעכ .(1 הרעה ,ליעל הוושה) 

תא ריבסהלו ץרתל ,(הל ףתוש ומצע יבקמה הדוהי יזא ,תיטנתוא איה םאש)ב םיבקמ 

.ליעל רבסוהש יפכ ,תונוש םיכרדב שדקמה תכונח השעמ 

קידצהל ידכ ךא ,זעונ השעמ התייה םימי הנומש ךשמנש סקטב שדקמה תכונח 

םימוד םיסקטב תולתיהל םהיכמותו םיבקמה לע היה תורודל הרכז תא ליחנהלו התוא 

אלא ,ןסינב וכרענ אל םה םגש םיסקט .הימחנו המלש דחוימבו ,לארשי ילודג וכרעש 

"תוכוס"כ "הכונח" לש ויוניכ תא ןיבהלו שרפל ןתינ ךכ .ולסכ שדוחל ךומס ,תוכוסב 

ימיב התלגתהש) שדקמב השודקה שאה לע תורוסמהו םיאולימה ימי תשגדה תא ןכו 

.ב םיבקמ תחיתפב היינשה תרגיאב (םיאולימה 

,םויה ותנוכתמב הכונחה גח לש ותוחתפתה תישארש ירה ,ונחותינב ונקדצ םא 

.תיאנומשחה הפוקתב םיאולימה ימי לש תויתייעבב הצוענ 

תלפרועמ ,הארנכ ,התייה םימי הנומש דעומה תעיבקל הביסה" :(271 ימע) םענ הריעהש יפכ .40 

תעדל ."התמש רפסמל םייתוכאלמ 'םיצורית' וחפסנ תורוסמה ןמ תחא לכל .אנד תמדקמ 

לש האצותכ ,םירוא גחל ישדקמ גחמ ךפה הכונחה גח ,284-264 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)דלפכוה 

לע עיפשהל תורשע תומירסמ םלוע תוסיפת וב ןפואה לע .םישורפה לש תיאתמשח-יטנא המגמ 

'ג :םיאנומשחל ל"וח לש םסחי רבדב תועדה יקוליחו תורעשהה לשמל האר ,ירוטסיהה חרכיוה 

ביבא לת ,לארשי תודלותב םירקחמ ,?"םיאנומשחה תא הימכחו המואה החיכשהה" ,קלא 

ירקח ,"תינרדומה היפארגוירוטסיהב םיאנומשחה דרמ" ,קרפא 'י :הוושה ;25-15 ימע ,ז"ישת 

.40-15 ימע ,ם"שת ,ביבא לת תיאנומשחה הפוקתה 
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