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יודעימ המעיינימ ואפילו הקורא הפשוט שיצירת פירוש חדש למקרא היא 
מעשה לא פשוט הזקוק לשפע ברכות שמימ מעל ולמאמצימ רבימ מתחת. 
בכתיבת פירוש למקרא כרוכימ שני קשיימ מהותיימ. הקושי האחד נתונ 
בעצמ היומרה להתייח� לטק�ט העליונ ביותר והמקודש ביותר שבגדר 
הנמצא ולהיצמד אליו בצורה כלשהי. הקושי השני נובע מככ שכבר נכתבו 
למקרא במשכ 3,000 שנה פירושימ רבימ מאוד, והפירושימ הללו נוצרו 
על ידי אנשימ גדולימ מכל ההי�טוריה שלנו; ומי יכול להתיימר להצטרפ 

אל חבורה קדושה זו, ואפילו רק להיאחז בשוליה?!

את מפתח הכני�ה למעשה נכבד זה אפשר למצוא בדברימ שאמר רש״י 
לנכדו הרשב״מ (שכתב גמ הוא פירוש לתורה), שאילו היה בכוחו, היה 
כותב עוד פירוש לפי "הפשטות המתחדשימ בכל יומ״.1 בכל דור ובכל 
יומ עשוי להיפתח אור חדש או זווית ראייה חדשה. אכנ, לא רק פירושימ 
וחידושימ מתחדשימ בעולמ, בכל דור מתעוררות שאלות חדשות בקרב 
לומדי התנ״כ, הנ מתוכ מה שמע�יק את הלומד באופנ אישי הנ מתוכ 
עניינימ האופייניימ לתקופתו ולזמנו. ככ אפשר לראות בדברי המפרשימ 
איננ  האחד  בהנ  כי שאלות שע�ק  הדורות,  במשכ  שנכתבו  הגדולימ 
יש, תודה לא–ל, לומדימ  גמ היומ  מ�וג השאלות שהטרידו את חברו. 
המצריכות תשומת  באמתחותיהמ  חדשות  ושאלות  בתנ״כ  ומעיינימ 
לב, עיונ וה�בר חדשימ. כל אלה מאירימ את דברי תורת הנצח במגוונ 

ה�תכלויות המולידות ”פשטות המתחדשימ בכל יומ״. 

הביאור שלפנינו מבקש לפרש את המקרא במישור הפשט. לכאורה זהו 
המישור הפשוט ביותר, אכ לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר. הפירושימ 
על דרכ הרמז, הדרש או ה�וד פתוחימ יותר. המפרשימ בדרכימ אלו המ בני 
חורינ לקשר בינ הפ�וקימ שלפניהמ לבינ דברימ אחרימ המצויימ במרחבי 
הרמז, הדרש או ה�וד, והמ כבולימ פחות למלות המקרא ולמושגיו. לעומת 

פירוש הרשב״מ בראשית לז,ב.  .1
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פירוש  שכנ  רבימ.  יישומו התחבטו  ובדרכי  הפשט  של  בהגדרתו  זאת, 
פשוטו של מקרא צריכ להיות אחוז באופנ הדוק במשמעות המילולית 
והדקדוקית של המלימ ולא להניח ידו גמ מהקשרנ התחבירי והענייני. אכנ, 
בעיית היח� שבינ ׳פשוטו׳ ל׳משמעו׳, אינ לה פתרונ מלא.2 קושי עקרוני 
יותר הוא שבכתיבתו של פירוש על דרכ הפשט מנ�ה המבאר לעמוד על 
דעתו של המחבר; אולמ �פרי המקרא, שאינמ מבטאימ את דעתו של 
האדמ שכתבמ, אלא את התודעה האלוקית העומדת מאחוריהמ - אי 

אפשר למצות את פשרמ באותו אופנ.

לביאור זה הוצמדו מראי מקומות המפנימ למפרשימ רבימ, אולמ אינ הוא 
לקט מנ המפרשימ הללו. הוא לא נוצר בדרכ זו, ואינו מתכוונ להיות לקט 
או מבחר פירושימ שנכתבו במשכ הדורות. מראי המקומות מובאימ כאנ 
כדי להראות שיש לביאור בי�ו� במקורות אחרימ, או על כל פנימ 'חברה׳. 
אכנ, אינ תכליתו של הביאור הזה להציג חידושימ מהפכניימ; אדרבא, 
עיקר עניינו הוא לשמש ביאור שקופ. מגמתו היא להיות כה בלתי מורגש, 
עד שהקורא−הלומד לא יבחינ בקיומה של מחיצה בינו לבינ הכתובימ. 
מעשה ההנגשה הזה מבקש לאפשר לתורה לדבר בעצמה, לנביאימ לנבא 
את נבואתמ ולחכמימ ללמד את חכמתמ. כדי שלא להפריע לקולמ של 
יהיה בגדר שריונ  הפ�וקימ להישמע, מנו�ח הביאור בקיצור, ככ שלא 

מכביד ומ�תיר אלא מעטה קל שאיננו ניכר. 

במעמד הר �יני שמעו כל ישראל קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָ�פ,3 וחכמימ ביארו כי 
קול גדול זה לא פ�ק.4 תקוותי שמפעל זה יעזור לאנשימ לשמוע את 
הקול המידבר מנ התורה ומנ הנביאימ גמ בעולמ הע�וק והרעשני שלנו.

הרב עדינ אבנ ישראל (שטיינזלצ)

ראו למשל הקדמתו של רבי אברהמ אבנ עזרא לפירושו.  .2
דברימ ה,יח.  .3

אונקלו�; �נהדרינ יז ע״א.  .4
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ביאור התנ״כ שלפנינו בא להקל על הקורא במקרא בנ זמננו, לגשר על פערי 
השפה, תפי�ת העולמ והתרבות שבינו לבינ עולמ התנ"כ, להבהיר במידת 
האפשר עמימויות, ולענות על תמיהות וקשיימ, מודעימ ו�מויימ, בהבנתה.

לחיבור שני חלקימ המשלימימ זה את זה אכ אינמ זוקקימ זה את זה: 
ביאור צמוד המשולב במלות המקרא, והרחבות פרשניות וראליות נפרדות 

בתחתיתו.

הביאור מחולק ליחידות ענייניות, חלוקה שאינה עולה בקנה אחד עמ 
חלוקת הפרקימ המקובלת. כל עניינ ָּתחומ לעצמו, מוגדר בכותרת ופותח 
במבוא קצר. אינ לראות בתבנית המופיעה כאנ חלוקה פ�וקה של המקרא, 
והתמצאותו.  לנוחות הקורא  אלא מעינ הצעת הגשה כחלק מהביאור, 
מוצעת כאנ גמ תת−חלוקה לפ�קאות בתוכ כל עניינ, וכנ פתיחת כל דיבור 
בשיחה בשורה נפרדת. חלקימ פואטיימ קוטעו גמ המ לשורות בצורה 

המבליטה מלה או ביטוי חוזרימ.5 

בביאור מתפרשימ לשונ הכתוב והקשרי המשפטימ ברובד הפשוט ביותר, 
מתוכ חתירה לקיצור ולהקלה על שטפ הקריאה במקרא. כיוונ שככ אינ 
הפירוש צמוד לשיטה פרשנית אחת או לפירושימ ידועימ ומקובלימ דווקא. 
למרות מגמה זו במקרימ אחדימ מוזכרימ גמ פירושימ חלופיימ, כאשר 
יש יותר מפירוש פשוט אחד. אפ כאשר המ�ורת ההלכתית מפרשת את 
המקרא בדרכ שונה, יוזכר הדבר וינומק בקיצור בביאור עצמו או בהפניות 
המצוינות בו, כדי לדבוק בפשט העולה מנ הכתוב עצמו וגמ לעמוד על 

פירוש הכתוב כפי שנלמד בתורה שבעל פה. 

זו שתי מערכות  זו בצד  בטק�ט המשלב בינ פ�וקי המקרא לבינ הביאור מתקיימות   .5
פי�וק - �ימני הפי�וק שנבחרו לפ�וק עצמו, ו�ימני הפי�וק המתייח�ימ למהלכ הביאור. 
משומ ככ ומ�יבות דידקטיות רבימ בו �ימני פי�וק, גמ שלא לפי כללי האקדמיה ללשונ 

העברית הנוהגימ היומ. 
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יש לציינ כי גמ כשהדברימ כתובימ בלשונ �תמית ופ�קנית, הפירוש אינו 
מתיימר לקבוע כי זהו הפשט ואינ בלתו. אינ בככ אלא הצעה - לעתימ 
הקורא. מטעמימ  לב  ועל  פשוטו של מקרא  על  - המתיישבת  חדשה 
דידקטיימ לא נפרשו כאנ השיקולימ הפרשניימ העומדימ מאחורי הבחירה 

לבאר ככ ולא אחרת. 

בצדו הימני של כל ִמְפָּתח מופיע רצפ הפ�וקימ המנוקד והמפו�ק בטעמי 
המקרא כבתנ״כ קורנ, ובהמשכו ובצדו השמאלי מופיעות שנית כל מלות 
הפ�וקימ,6 וביניהנ משובצימ דברי הביאור הצמוד. ככ יוכל הלומד לשוב 
תמיד לעיינ בהקשר הרצופ של מילות התנ״כ, והקריאה בביאור לא תחליפ 

את קריאת המקור. 

ההרחבות כוללות חומרי רקע, מקבילות פנימ−מקראיות, פירושימ חלופיימ, 
העשרה בדברי מדרש ומחשבת ישראל לדורותיה, תעודות חיצוניות והערות 
לשוניות. בצדמ של אלו מופיע חומר ראלי מילולי וחזותי לגבי מקומות, 
עמימ, צמחימ ועצמימ המוזכרימ במקרא - בהתאמ לידע המדעי המעודכנ 

ביותר. חומרימ אלו מופיעימ בצד הכותרת 'העולמ׳.

המקורות,  בביאור.  והפניות המ�ומנימ  מקורות  מצוינימ  ה�פר  ב�ופ 
ולביאוריהמ  לפ�וקימ  כלל  בדרכ  העורכימ, מתייח�ימ  ידי  על  שנכתבו 
פרשנימ  ובמדרשימ,  חז״ל בתלמודימ  לדברי  במקומות אחרימ במקרא, 
ועוד.  מקראיימ, �פרי מחשבה, שאלות−ותשובות של חכמימ ראשונימ 
בלבד  כהפניה  צוינ  הוא  בביאור,  לכתוב  לגמרי  זהה  אינו  כאשר המקור 

(”ראו....״) ולא כמקור �תמי.

רצפ הפ�וקימ של התנ"כ המובא במהדורה זו הוא הנו�ח המדוקדק שנבחנ 
היטב בהוצאת 'קורנ'.7 המהדורה יכולה להתאימ ללימוד אישי, משפחתי 
או לימוד בחבורה. מחשבה ועבודה רבות הושקעו בעיצוב הנאה והנוח 

בתוכ הביאור הובא הנו�ח המקראי כקריאתו. כלומר, הקרי הוכנ� במקומ הכתיב, ושמות   .6
הוי״ה מ�ומנימ בדרכ כלל: 'ה'', או 'ה' אלוהימ' כשהצירופ הוא 'אדוני ה'', בהתאמ לצורת 

הקריאה המקובלת.
מכיוונ שבביאור ניטעימ שברי הפ�וק בתוכ הקשר טק�טואלי חדש, יש שהניקוד המקורי   
אינו מופיע בשלמותו בעקבות אילוצי התחביר החדש. כמו כנ הו�רו במקומות אחדימ 

המקפימ כאשר צירופ מקראי מוקפ נשבר במילות הביאור. 
לשמ דיוק הקריאה הובחנ כאנ השווא הנע מנ השווא הנח. �ימנו של השווא הנע בולט   .7
כדי לבדל את הקמצ הקטנ מנ הקמצ הגדול �ומנ הקמצ הקטנ   . יותר, למשל: 

. באמצעות �ימנ גדול, דוגמת 
https://korenpub.com/ ראו באתר ההוצאה:  קורנ  תנ"כ  הניקוד של  על שיטת  עוד   

koren/isrnis/koren-isrnis-about/witt-hniqvd.html
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ביותר. עיצוב זה הוא פרי שיתופ הפעולה בינ מ�ורת העיצוב המוקפד 
של הוצאת קורנ לבינ הני�יונ הרב שנצבר במכונ לפר�ומימ תלמודיימ. 
תודתנו לר' מאיר הנגבי שריכז את הפרויקט בתבונה, בעדינות וביעילות. 
ייזכר לברכה ר' חנוכ בנ ארזה ע"ה, אוהב תורה ושוחר �פר, אביהמ של 
שניימ מהעורכימ, שרוחו והכבוד שחלק למלימ שרו עליהמ בעת העבודה 

על החיבור.

�גנונ הכתיבה ישראלי−עכשווי. על אפ המגמה הכללית לשמר ככל האפשר 
את שגב המקרא, נושבת על פני החיבור גמ רוח מרעננת ורלוונטית לדורנו.

העורכימ



טו

�פר דברי הימימ עו�ק בעיקרו בתולדות ישראל, וביתר דיוק - בתולדות 
ממלכת יהודה, מראשיתה ועד לאחריתה. ה�פר מקביל בחלקימ נרחבימ 
ל�פר מלכימ, אכ הוא נושא גמ מאפיינימ ייחודיימ. שלא כ�פר מלכימ 
ו�פרימ הי�טוריימ אחרימ במקרא הנמנימ עמ חטיבת �פרי הנביאימ, 
או מקור  נמנה עמ �פרי הכתובימ, שדרגת קדושתמ  הימימ  דברי  �פר 
דבריהמ נופלת מזו של �פרי הנביאימ.1 קיימ הבדל מהותי יותר בינ �פר 
דברי הימימ ל�פר מלכימ - �פר דברי הימימ עו�ק אפ פחות מ�פר מלכימ 
בהי�טוריה החיצונית של מלחמות ושינויימ פוליטיימ, והוא מתמקד יותר 

ביח�מ של המלכ והמלכּות לענייני הקודש והקדושה.2

ב�פר דברי הימימ מצויות יותר רשימות יוח�ינ מאשר בכל �פרי המקרא 
יותר;  או  פחות  מושלמות  הרשימות  בנושאימ אחדימ  יחד.  האחרימ 
פעמימ רבות הרשימות מתארות שושלות תוכ כדי דילוג על אישימ שאינמ 
חלקיות  רשימות  הלומד  בעיני  נראות  הנ  ובמקרימ אחרימ  חשובימ,3 
כמה  קדומימ מאוד של  תולדות  �פרי  או  יוח�ינ  �פרי  ומקוטעות של 
את  כראוי  להבינ  כדי  מאוחר.4  בדור  �פרימ שנשמרו  ישראל,  משבטי 
ואכנ,  נו�פ.  רב  הפרטימ הכתובימ ב�פר דברי הימימ היה צורכ במידע 
והשלמות ל�פר  פירושימ, ה�ברימ  רבות של  רבותינו העירו שרשימות 
אבדו ולא הגיעו לידינו.5 בגלל אופי הרשימות והקשיימ בצירופ פרטיהנ 
אלה עמ אלה ובהבנת תכליתנ שימש �פר דברי הימימ מקור לדרשות רבות 
על המלימ עצמנ. ככ יצא שבחלקימ מנ ה�פר רב ה�תומ יותר מהגלוי.6 
וכל  ברוב המקרימ מקביל תוכנ ה�פר לזה של �פרי המקרא האחרימ, 

אחד מהפרטימ שבהמ מצוי הבדל מצריכ בירור ודיונ לעצמו.7 

ראו עוד מורה נבוכימ ח"ב מה.  .1
ראו למשל ברש"י דברי הימימ ב' ג,ח ובמבוא העניינ שמ ב,א.  .2

ראו אדרת אליהו דברי הימימ א' ב,כו; ו,ה.  .3
ראו רש"י דברי הימימ א' ז,יג; ח,א כט; רד"ק ז,א יב; אברבנאל מלכימ א' י,כב.  .4

ראו פ�חימ �ב ע"ב; רד"ק דברי הימימ א' א,לו; מלבי"מ כאנ פ�' ב ג ועוד.  .5
ראו ויקרא רבה א; פ�חימ �ב ע"ב ורש"י; מגילה יג ע"א; מצודת דוד דברי הימימ א' ח,א.  .6

לשיטת המלבי"מ בפירושו לאורכ ה�פר, בעל דברי הימימ חוזר על מאורעות קדומימ רק כאשר הוא מבקש   .7
להאיר פרט או פנ נו�פ שלא התבאר בכתובימ הקדומימ.





C

צפוני  עמ  הוא  (לח,ו)  יחזקאל  לפי 
גרממיא  עמ  אותו  זיהו  חז"ל  מרוחק. 
(יומא  גרמניימ  שבטימ  שהמ  אדומ,  של 
ה-8  אשוריות מהמאה  בתעודות  ע"א).  י 
לפנה"� נזכרת ארצ גמיר ה�מוכה למלכות 
אררטו, ששכנה �ביב ימת ואנ בהרי אררט 
בנ  הרודטו�  פי  על  היומ.  של  שבארמניה 
המאה ה-5 לפנה"�, ֹּגמר הוא העמ הקימרי 
בנ  יו�פ  ואילו  קרימ,  בחצי-האי  שישב 
מתתיהו זיהה את גומר עמ הגלטימ שישבו 

במרכז א�יה הקטנה. 

ליושבי  �מוכ  נזכר  (לט,ו)  ביחזקאל 
האיימ היוונימ; במ�כת יומא (י ע"א) זוהה 
מגוג עמ קנדיאה, כרתימ; בירושלמי מגילה 

(א,ט) - עמ גותייא, אחד השבטימ הגרמניימ; 
ויו�פ בנ מתתיהו זיהה אותו עמ ה�יקתיימ, 

עמ נודד ששכנ מצפונ לימ השחור.

המ  פעמימ.  כמה  יחד  נזכרימ 
העמימ  ברשימת  יפת  כצאצאי  נזכרימ 
בבראשית (י,ב). בישעיה (�ו,יט) מופיע תובל 
בית- עמ  תובל  זוהה  בחז"ל  ליוונ.  �מוכ 
בצפונ-מערב   Bithynia מדינת  היא  אונקי, 
א�יה הקטנה לאורכ חופי הימ השחור (יומא 
י ע"א). תובל נזכר כשמ ַעמ היושב במרכז 
ודרומה בתעודות אשוריות  א�יה הקטנה 
הי�טוריונימ  לפנה"�.  ה-9-8  מהמאות 
קדומימ כהרודוטו� זיהו אותו עמ השבט 

Tibareni, שישב לחופי הימ השחור.

ה�פר נפתח ברשימת יוח�ינ מקוצרת של האנושות בכללה, רשימה שיש לה כיוונ מוגדר. 
מופיעות  בהמשכ  הישראלית.  האומה  לאבות   – ומשמ  נח,  עד  הראשונ  באדמ  תחילתה 
הרשימות  וקצרות.  צדדיות  כרשימות  המוצגות  אברהמ,  מצאצאי  העמימ  של  רשימות 
הללו מפוזרות ב�פר בראשית, והנ איננ עיקר עניינו של �פר דברי הימימ, שכאמור עו�ק 

בעיקר בשבט יהודה ומלכות דויד.

תחילה מופיעה רשימת שמות פשוטה של אבות ובנימ, החל מאדמ, מבלי 
לציינ אפילו שפלוני הוליד את פלוני. 

זוהי שושלת מ�וימת של צאצאי 
אדמ הראשונ, שלא נכללימ בה קינ ובניו, למשל, שלא שרדו לדורות 

ובניו:2  הבאימ.1 

כאנ מגיע פירוט מ�וימ של העמימ והממלכות שיצאו מבניו של נח 
והתפשטו בעולמ:  

, שב�פר בראשית נקרא ריפת,3    
, שאולי קשור לשמה הקדומ של יוונ, הלא�,  

 בבראשית: דֹדנימ.4 זוהי רשימת היוח�ינ של בני יפת, שאולי 
הוא בנו הגדול של נח.5 

 

ביאור 

 העולמ
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ַעמ בעל שמ דומה למשכ, מושכי, מופיע 
במקורות אשוריימ בשני אזורימ - בא�יה 
הקטנה ובהרי הקווקז במזרח הימ השחור 

(אבחזיה של היומ). 

יש המזהימ אותו עמ פר�,  בחז"ל 
תראקיה  היא  תרייקי,  בית  עמ  ויש 
חצי-האי  של  המזרחי  האזור   ,( )
הבלקני מצפונ-מזרח ליוונ (יומא י ע"א). 
בתעודות מצריות עתיקות מ�ופ המאה 
ה-13 לפנה"� מוזכרת 'תרש' בינ גויי הימ, 

הפלשתימ. 

כאחת  (נא,כז)  בירמיה  נזכרת 
מממלכות אררט. חז"ל מזהימ אותה עמ 
(ירושלמי  א�ייא שבמרכז א�יה הקטנה 
מגילה א,ט). במחקר היו שזיהו את אנשיה 
נודדימ  שבטימ  קבוצת  ה�קיתימ,  עמ 
השחור  לימ  שמצפונ  בערבות  שישבו 
לציונ  זה  בשמ  השימוש  הכ�פי.  והימ 
באמצע המאה  רק  גרמניה התחיל  אזור 

ה-10 ל�ה"נ. 

בלוח העמימ בבראשית (י,ב) מכונה 
ריפת. חז"ל זיהו אותה עמ מלכות חדייב 
או  הִחדקל  של  המזרחית  שפתו  שעל 
עמ הרי אורל, שנקראו בעבר הרי ריפאנ 
(בראשית רבה לז,א; ירושלמי מגילה א,ט); 
פרכונ  עמ  מזוהה  היא  ירושלמי  בתרגומ 
(פרכוי) שמדרומ-מזרח לימ הכ�פי; יו�פ 
בנ מתתיהו פירש שהיא פפלגוניה שבמרכז 
השחור  הימ  לחופי  הקטנה  א�יה  צפונ 
(ממזרח ל-Bithynia); והיו שראו בה כינוי 
היוונית  ב�פרות  שנזכרו  ריפאו  להרי 
הקלא�ית וזוהו כהרי אורל או הקרפטימ 

(פילניו�).

מופיעה ביחזקאל (כז,יד) כמדינה 
גמ  ב�ו�ימ.  �חרו  שבה  צפונ  בירכתי 
כעיר  נזכרת  היא  אשוריות  בתעודות 
מ�חר מרכזית במרכז א�יה הקטנה. יש 
שמזהימ אותה עמ העיר Gürün בתורכיה. 
כגרמניקה,  זוהתה  ירושלמי  בתלמוד 
פרובינציה  שהייתה  בקומגני  ומחוז  עיר 
 - יונתנ  ובתרגומ  הקטנה;  בא�יה  רומית 
עמ ברבריא שבצפונ אפריקה. (בתקופות 
העותמנית  האימפריה  כונתה  מאוחרות 

על ידי היהודימ תוגרמה).

כשמ  (כז,ז)  ביחזקאל  נזכרת 
במדרש  צור.  עמ  ש�חרו  איימ  קבוצת 
אל�.  עמ  זוהתה  (לז,ד)  רבה  בראשית 

חוקרימ רבימ מזהימ אותה עמ קפרי�ינ, 
האיימ  שהיא  טענ  מתתיהו  בנ  ויו�פ 
האיאוליימ, כלומר האיימ הִליַפאִרִיימ בינ 
איטליה ו�יציליה, שמקור שממ איאולו� 
(Aeolus). גמ לפי יונתנ אלישה היא מדינת 

איטליה.

זוהתה עמ תר�ו� בדרומ-מזרח 
 ((Tartessos תרתי�ו�  או  הקטנה  א�יה 

בדרומ-מערב חצי-האי האיברי.

בתנ"כ  מקומות  במ�פר  נזכרימ 
כז,ו)  יחזקאל  ה,י;  ירמיה  כג,יב;  (ישעיה 
כיושבי איימ הקשורימ לצידונימ ולצורימ 
לפי  ימי.  ב�חר  שע�קו  (הפיניקימ) 
האכאימ,  המ  א,ט)  (מגילה  הירושלמי 
פלופונ�ו�  כלומר תושבי צפונ חצי-האי 
ביוונ העתיקה. במגילות ימ המלח וב�פר 
יו�יפונ זוהו הכיתימ עמ תושבי רומא, וככ 
המ מזוהימ במפרשימ. הועלתה השערה 
כי הכתימ ישבו בעיר הנמל הקדומה קיטונ 
קפרי�ינ  של  המזרחי  שבחופ  בלרנקה 
הממצא  פי  עיר שעל  א,ו,א),  (קדמוניות 

הארכיאולוגי ישבו בה פיניקימ.

בכתובות פיניקיות מהמאה 
ה-8 לפנה"� נזכר 'אורכ מלכ דננימ', ושמ 
בא�יה  קיליקיה  שבדרומ  אדנה  עירו 
עמ  זוהו  השבעימ  בתרגומ   הקטנה. 

רודו�.

זוהה עמ שבט השוכנ בלוב ממערב 
למצרימ או עמ ארצ פונט מדרומ למצרימ, 
שנזכרה בתעודות מצריות עתיקות. אנשי 
המלחמה מבניו היו מומחימ בהגנה, והיו 
בעלי בריתמ של המצרימ (ראו ירמיה מו,ט; 

יחזקאל ל,ה; נחומ ג,ט).

(י,ז)  בראשית  ב�פר  נזכרת  �בא 
בתוכ קבוצת עמי כוש שמקוממ באפריקה 
אנשי  (מה,יד)  ישעיה  ב�פר  המזרחית. 
�בא מאופיינימ בגובהמ, ובתהלימ (עב,י) 
אפריקה  במזרח  כ�וחרימ.  תוארו  המ 
ישנמ שבטימ, כמו ה-Samburu שמדרומ 
ל�ודנ וה-Swahili (שבעברית שממ נהגה 
'ְ�בא-הילי'), הנחשבימ לאנשימ הגבוהימ 
ייתכנ שהשמ �בא הורחב לעמי  בעולמ. 
מצטיינימ  שחלקמ  אפריקה,  מזרח 
ואנשי  כוש  יושבי  הנובימ  כגונ  במ�חר, 
מצפונ   (meroe) במרואי  שישבו   המידות 

לחרטומ. 

 העולמ



J

 מימינ:
 לוחמימ פלשתימ 
 איור לפי תבליט 
המאה ה-11 
 לפנה"�
מקדש רעמ�� 
 ה-3 
האבו, מצרימ
 משמאל:
מעמי כנענ

, הוליד בינ השאר
נראה שנמרוד היה הדמות   
הראשונה של מלכ גדול ששלט מעבר לקבוצה הקטנה של בני עמו, 

לעמ, האיש שהפכ   , קורותיו.  פירוט  בלי  נזכר  ולכנ 
 

שמופיעימ לפעמימ בלשונ המקראית כמקבילימ לבני מצרימ,6 
 הפלשתימ אפוא המ גזע מעורב 
שיצא מנ הפתרו�ימ והכ�לוחימ, או עמ שהגיע ממקוממ של עמימ 
אלה.7 הפלשתימ היו ללא �פק זרימ בארצ, ופלשו אליה ממקומ אחר. 

, אנשי האי כפתור, כרתימ של ימינו. 

ביאור 
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נזכרת כשמ חבל ארצ שיש בו זהב, 
ושנהר הפישונ מקיפ אותו (בראשית ב,יא); 
וכנ  כג);  פ�'  (להלנ,  כאחד מצאצאי שמ 
כמקומ מושבמ של בני ישמעאל (בראשית 
כה,יח). נראה שהחוילה שבאזור �ודנ של 
היומ, מקומ מושבמ של צאצאי חמ, אינה 
למצרימ,  ממזרח  שבמדבריות  החוילה 
חוקרימ  יש  ישמעאל.  בני  שכנו  שבה 
'חוילה' היא שמ עצמ כללי  כי  הטוענימ 
חול  מציינ מדבריות  והוא  מ'חול',   שנגזר 

בכלל.

לפי תרגומ יונתנ אלו עמימ 
ושבטימ השוכנימ מדרומ ל�ודנ. �בתא המ 
ה�מראי, Semburai, ו�בתכא המ הלזינגאי, 
בנ  יו�פ   .Zande השבט  בני  המ  שאולי 
הא�טברימ,  עמ  אותמ  זיהה  מתתיהו 
שב�ודנ.  השחור  הנילו�  ליד  היושבימ 
השבטימ  אלו  ע"א)  י  (יומא  הבבלי  לפי 
ה�קיתיימ, עמימ א�יאתיימ נודדימ החיימ 

מצפונ לימ הכ�פי והימ השחור.

(כז,כב)  ביחזקאל  גמ  נזכרת 
�וחרימ.  של  כעיר  לשבא  ב�מיכות 
מרכזית  עיר  רגמת',  עמ  מזוהה  במחקר 
שישבה על דרכי המ�חר בינ שבא ודדנ. 
העיר מופיעה גמ בכתובות דרומ-ערביות 
עתיקות. בתרגומ יונתנ זוהתה עמ לוב ועמ 

ְמָוִריִטינֹו�, שזיהויו אינו ידוע.

וזיהוימ  כוש,  כצאצאי  נזכרימ 
אינו ידוע. משערימ כי ישבו במזרחה של 
שכנ  (אתיופיה)  �ופ  לימ  �מוכ  אפריקה 
שני מקומות הנמצאימ שמ נושאימ שמות 
דומימ. יצוינ כי שמות עמימ אלו מופיעימ 
מופיע  אפ  ודדנ  שמ.  כצאצאי  גמ  בתנ"כ 
כאחד מצאצאי יפת (ראו בראשית י, ד; י, 

כח; כג, ה; כה,ג ועוד). 

כוש  לעמי  ב�מיכות  מופיעימ 
ופוט שחיו קרוב למצרימ (ישעיה �ו,יט; 
נזכרימ כעמ שכירי  וכנ  ל),  כז,י;  יחזקאל 
חרב בשירות הצורימ, הצידונימ והמצרימ. 
 (Lydia) לוד  נזכר  הי�טוריות  בתעודות 
הקטנה.  א�יה  מערב  לחופי  שישב  כעמ 
שמקורו  נודד  עמ  שהיה  שיערו  כנ   על 

במצרימ. 

אלכ�נדריה  באזור  ששכנ  עמ 
במצרימ התחתונה (ראו יונתנ ור�"ג). 

בתנ"כ  זה  לשמ  מקבילות  אינ 
ובתעודות חיצוניות. היו שזיהו אותמ עמ 
(תרגומ  למצרימ  הלובימ ששכנו ממערב 

השבעימ, יו�פ בנ מתתיהו).

בתנ"כ  זה  לשמ  מקבילות  אינ 
(שבעימ,  בתרגומימ  חיצוניות.  ובתעודות 
יונתנ) זוהו עמ תושבי צפונ-מזרח הדלתא 

של הנילו�.

משמעות השמ פתרו� במצרית 
מצרימ  כלומר  הדרומית',  'הארצ  היא 
(כט,יד),  יחזקאל  דברי  לפי  העליונה. 
ֹאָתמ  ַוַהִשבִֹתי  ִמְצַרִימ  ֶאת�ְשבּות  ְוַשְבִּתי 
פתרו�  ְמכּוָרָתמ,  ַעל�ֶאֶרצ  ַּפְתרֹו�  ֶאֶרצ 
היא ארצמ המקורית של המצרימ. בתרגומ 
ירושלמי המ פלו�אי, שחיו בחלק הצפונ-

מזרחי של הדלתא של הנילו�.

בתנ"כ  זה  לשמ  מקבילות  אינ 
המ  יונתנ  בתרגומ  חיצוניות.  ובתעודות 

ְּפַנְטַ�ְכָנֵאי, תושבי אזור קירניקה בלוב.

במחקר אינ הכרעה חד-משמעית 
בתנ"כ  הפלשתימ.  של  למוצאמ  באשר 
לפלשתימ.  שונות  התייח�ויות  קיימות 
בלוח העמימ כאנ (ובפרשיות בראשית ונח) 
המ מצאצאי חמ, מאזור מצרימ, אכ על פי 
מאפיינימ שב�פר בראשית (פרקימ כ, כא, 
כו) נראה יותר כי המ שמיימ (השמ אבימלכ, 
עי�וק במקנה ועבודת אדמה). על פי �פרי 
הנביאימ (עמו� ט,ז; ירמיה מז,ד) מוצאמ 
חיצוניימ  במקורות  (כרתימ).  מכפתור 
לפנה"�)  (בינ המאות ה-11-13  מצריימ 
אנו מוצאימ מצד אחד את גויי הימ שהגיעו 
מאזור הימ האגאי ופלשו לחופי אגנ הימ 
חרב  מוצאימ שכירי  ומצד אחר  התיכונ; 
בשורות הצבא  'שרדונה'  פלשתיימ בשמ 
באתרימ  הארכיאולוגי  בממצא  המצרי. 
אכ  מיקניימ  מאפיינימ  נמצאו  פלשתיימ 
גמ שיטות קבורה מצריות (אנתרופואידימ) 
התומכימ  בקרמיקה  מצריימ  ואלמנטימ 
כי השמ  נראה  חמ.  מבני  בככ שמוצאמ 

'פלשתימ' כולל קבוצות אתניות שונות.

חלק 
התגוררו  וחלקמ  כנענ,  בארצ  כעמימ שחיו  נזכרימ  הללו  מהעמימ 

באזורימ �מוכימ לה. 

 העולמ
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  שיש הרואימ בו את אבי הכשדימ, 
מ�תבר שהיו שני אנשימ  הבבלימ, 
שנקראו 'משכ', האחד מבני יפת והשני מבני שמ. בבראשית נקרא 

האחרונ ַמש.8 
 והעמימ התחילו 
שהיה  שונות,   ושפות  לאומות  להתפצל 

הוא   – עמימ  וכמה  כמה  של  אביהמ  היה  הקטנ,  כנראה האח 
ששכנ בתימנ.  

שהאומות  ייתכנ 
ההודי.  האוקיינו�  באזור  או  באפריקה  שכנו   הללו 

כאנ באה רשימת היוח�ינ הישירה של אברהמ: 
 בנו של תרח,
כיוונ שהקדוש ברוכ הוא שינה את שמו לאברהמ, והוא 

לא יופיע שוב בשמ אברמ, יש לציינ זאת.9 

ביאור 
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שמה של ממלכה ואזור גאוגרפי 
בדרומ חצי האי ערב, על שפת האוקינו� 
חיצוניות  בתעודות  מוזכר  השמ  ההודי. 
על  היומ.  עד  ונשתמר  שונות  מתקופות 
פי כתובות שנתגלו משערימ כי הממלכה 

נתקיימה עד המאה ה-3 לפנה"�.

ארצ זו נודעה כמקור לזהב משובח 
איוב  מה,י;  תהלימ  יג,יב;  ישעיה  (ראו 
לגבי  קיימות  אחדות  טז). השערות  כח, 
מיקומה: על פי הי�טוריונימ קדומימ היא 
שוכנת בחופה המערבי של הודו (יו�פ בנ 
אחרות  דעות  לפי  הירונימו�);  מתתיהו, 

אופיר הייתה עיר נמל בחצי-האי ערב או 
(קיימת השערה שהשמ  במזרח אפריקה 

'אפריקה' מקורו במלה 'אופיר'). 

 Nabaiate מזוהה עמ השבט הערבי
ישראל,  ארצ  של  המדברי  ב�פר  ששכנ 
רבות בתעודות אשוריות  והוזכר פעמימ 
(מהמאה ה-7 לפנה"�). לפי מקורות אלו 
מדרומ-מזרח  או  ממזרח  שכנ  זה  שבט 
הנבטימ,  אלו  לציינ שאינ  (יש  קדר  לבני 
ושממ  ערב,  מצפונ  שהגיעו  אלה  שהמ 
ידי  על  לפנה"�  ה-4  במאה  להמ   ניתנ 

היוונימ).

בני נח

  �דר הופעתמ כאנ מושפע מחשיבותמ 
ישמעאל,  בתולדות  מתחיל  הפירוט  ואולמ  הולדתמ,  מ�דר  ולא 
ובקיצור רב, כפי שמופיע בתורה:10   

אחריו  
חלק מהשמות 

הללו מקובל לזהות עמ שבטימ ערביימ ועמימ שחיו בקרבתמ. 

 העולמ
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 . מאברהמ  קטורה 
מכאנ שבני מדינ, שלעמ ישראל היו מגעימ הי�טוריימ אתמ כיחידימ 
וכקבוצות, היו מעינ בני דודימ של ישראל.  
, שהופיעו כבר ברשימות הללו.11 ייתכנ שמדובר בקבוצות 

יחד באותו מקומ או בעמימ שונימ בעלי אותו שמ.  שחיו 
  

  הוא יעקב, שאמנמ 
לא נקרא ככ בלידתו, אבל לאחר זמנ קיבל את השמ ישראל.12 

  
 שזרעו נזכר כמה פעמימ כאויבמ של 

 : ישראל.13

ביאור 
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בני יקטנ וישמעאל

זיקתה של רשימת היוח�ינ הבאה לבני עשו מו�ברת ב�פר בראשית. 
שמ נאמר שבני שעיר היו שבט שחי באותה ארצ שבה התיישב עשו, 

ולאחר זמנ המ התערבו ונעשו לעמ אחד.14  
, שאולי קשור לשבט 
 , נקראה  או עמ בשמ זה שחי בארצ ישראל,15

שהפכה פילגשו של בנו הגדול של עשו, אליפז.16 

בנ שעיר:17
הוא דישנ, בנו האחרונ של שעיר:18 ייתכנ 

שה�יומת 'ָ נ' הייתה אופיינית למבנה הדקדוקי של לשונמ. 

רשימה נו�פת באה להשלימ את �יפורו של עשו: 
 . , שמלכו מלכימ
ייתכנ שה'מלכ' כאנ מרמז להנהגתו של משה רבנו, שאמנמ הוא לא 
נקרא במפורש מלכ על ישראל, אבל היה המנהיג המרכזי הראשונ 

של עמ ישראל. המלכ הראשונ באדומ היה 
אדמ שלא בא ממשפחתו, ושמו 
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באדומ  התקיימה  המלכות 
לאורכ שנימ, אכ לא באופנ רצופ. היו זמנימ 
שבהמ משלו באדומ נציבימ מטעמ מלכ 
א'  מלכימ  ח,יד;  ב'  (ראו שמואל  יהודה 
יח,יב- יא,טו-טז; כב,מח; דברי הימימ א' 
האדומימ  מרדו  תקופות שבהנ  והיו  יג), 
השלטונ  את  לעצממ  והשיבו  ביהודה 
קלז,ז).  תהלימ  ח,כ-כב;  ב'  מלכימ  (ראו 

מ�תבר שהדד היה המלכ החשוב האחרונ 
באדומ באותה תקופה, שכנ מאז לא נמנו 
מלכימ, ולשליטימ המקומיימ היה שלטונ 
חלקי בדרכ כלל. אדומ התחלקה לשבטימ 
'אלופימ'  נקראו  שמנהיגיהמ  ולמחוזות 
דרשות  כאנ;  ומלבי"מ  רד"ק  רש"י  (ראו 

הר"נ ב ד"ה זה).

מחוז של אחד מאלופי עשו.19
 המדיינימ היו שבטימ 
'ארצ מדינ', לא ברור אמ מדובר  נוודימ. גמ אמ היה מקומ שכונה 
באזור אחד קבוע. המלכ ששלט באדומ נלחמ עמ מדינ דווקא בתחומ 

מואב, ושמ הבי� את המדיינימ. 

. בתורה הוא נקרא ַהַדר, ועירו – ָּפעּו,20 
 לא ברור אמ אלה שמות פרטיימ, 

ביאור 

 הרחבות

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



YY

 (Allupu כאנ (ובלוחות אוגרית 
אלו,  ייתכנ שמושלימ  צבא.  קציני  אינמ 
ככ  כינו  שושלתיימ,  ראשי שבטימ  שהיו 
את עצממ בעקבות משמעותו המקורית 
תהלימ  (ראו  פר   - אלופ  העצמ  של שמ 
כח,ד).  דברימ  ורש"י  יונתנ  וכנ  קמד,יד 

בשירת הימ מופיע התואר 'אלופ' כמקביל 
ל'ֵאילי מואב' (שמות טו,טו). יש מי שטענ 
כי המונח 'אלופ' הוא מונח השאול מכבש 
ירמיה  (ראו  העדר  בראש  לעמוד  שאולפ 

יג,כא).

מקצועות או כינויימ הרומזימ לעניינימ אחרימ. 
, מושלימ אזרחיימ, מעינ נ�יכימ קטנימ שעמדו בראש שבטימ 

ב

היו  

רשימות היוח�ינ האלו הנ רשימות פנימ-ישראליות. אינ הנ מאורגנות באופנ קווי מובהק 
דברימ  מצויימ  בכללו  הימימ  דברי  ב�פר  כאמור,  למשפחה.  ממשפחה  עוברות  אלא 

מקוטעימ, ולשמ הבנת הפרטימ הכתובימ בו כראוי יש צורכ במידע רב נו�פ.

–

 הוא יעקב
 אלה בני לאה לפי �דר הולדתמ.

אפ על פי שנפתלי, גד ואשר נולדו לפני שנולדו יו�פ ובנימינ, המ 
נזכרו אחריהמ משומ שיו�פ ובנימינ היו בני רחל, האשה האהובה.1 

–

אלה  
בנו  לאוננ  גמ  אירע  וככ 
וה�יפור  יהודה של  השני. 
חמשת הבנימ  מ�ופר בפירוט ב�פר בראשית.2 
האלה לא חיו יחד, ובלשונ חכמימ: לא היו בעולמ אחד.3 שני הראשונימ 
שמתו כנראה לא השאירו אחריהמ תולדות, ואפ על פי כנ שמותיהמ 

ועובדת מותמ חוזרימ ומופיעימ ברשימות היח� של יהודה.4

 

איתנ והימנ המ   

 העולמ
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שמואל  ב�פר  גמ  מופיע 
אבל  הצבא,  על  אבשלומ  שמינה  כאיש 
(ראו  בבירור  שמ  מתואר  איננו  ייחו�ו 
שעמשא  העובדה  כז,כה).  ב'  שמואל 
את  מ�בירה  דויד,  של  אחותו  בנ  היה 
יואב שהרג אותו  מינויו ואת מניעיו של 
לאחר מכנ, שכנ כל האירועימ הללו המ 
אביו  המשפחה.  חוג  בתוכ  התרחשויות 
אפ  ישמעאלי  כאנ  מכונה  עמשא  של 
יתרא  נקרא  הוא  פי שב�פר שמואל  על 
מורה  אינו  זה  שכינוי  ייתכנ  הישראלי. 
(ראו  מגוריו  מקומ  על  אלא  מוצאו  על 

 ירושלמי יבמות ח,ג; רש"י, רד"ק ומלבי"מ 
כאנ). 

אינו נזכר במקומות אחרימ. 
שהיה  יֻפנה,  בנ  לכלב  שהכוונה  אפשר 
(ראו  בתורה  שהופיעה  חשובה  אישיות 
במדבר יג-יד). אינ זו הפעמ היחידה שאדמ 
נזכר בשינוי השמ, בינ אמ היו לו שני שמות 
או שהוא נקרא בכינוי על שמ מי שגידל 
כאנ  רד"ק  (ראו  הוריו  על שמ  ולא  אותו 
והביאור לפ�' מט; �וטה יא ע"ב; ירושלמי 

קדושינ א,ב).

שמות משוררימ הנזכרימ ב�פרנו וב�פר תהלימ,5 ואפ שאינ ודאות 
שמדובר באותמ אנשימ, בהחלט ייתכנ שאיתנ האזרחי והימנ האזרחי 
שמופיעימ בתהלימ המ מבני זרח. שניהמ בצד עמ כלּכֹל ודרע, שנקרא 
 , גמ דרדע, נזכרימ כאנשימ שהיו מפור�מימ בחכמתמ.6 
שלא נזכר כאנ מיהו, אבל שמו ידוע מ�פר יהושע כאחד מבני זרח,7 
בנו היה  ב�פר יהושע הוא נקרא עכנ, וכנראה כונה בשמ זה 
שעשו על יריחו,  על , מזהמ  מפני שהיה

ביאור 
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, בנו9 או אחד מבניו10  נגרמה מפלה לישראל.8  ובגלל חטאו 
שמבני זרח היה  של

החשיבות  שמבחינת  זרח,  של  מצאצאיו  כמה  שהוזכרו  לאחר 
יהודה,  שבט  של  הדומיננטי  החלק  היו  לא  הגדולה  ההי�טורית 

, נולדו  חוזרת הרשימה לע�וק בבני פרצ. 

, שהיה  הידוע בזמנ יציאת מצרימ.11 
 שהיה כבר מבאי 
רות,12  במגילת  כמ�ופר  ומיושביה.   הארצ 

לישי,13 אחר  כתיב  הוא   ,
בניו של  – היה בנו  –

– שמעא נזכרימ בכמה מקומות ב�פר שמואל.14 
גמ אמ לא  היה הבנ  – –
 , ישי היו  של בני  האחרונ.15 
, או אבישי שנקראו על שמ אממ משומ כבודו של דויד,16 היו 

בני צרויה היו בינ גיבוריו של �פר שמואל,  –
והמ נ�פחו לדויד בהיותמ בני אחותו. 

היה איש שנקרא 

–

מהתואר  בנ פרצ בנ יהודה 
ִאָּשה, וגמ מהאמור בפ�וק הבא, משתמע שעזובה הייתה אשתו של 
כלב, ונראה שאינ הכוונה שהוא הוליד אותה אלא שהוליד ממנה.17 

, מאשתו השנייה,   כנ הוליד ילדימ
אשה אחרת,  גמ עליה   
זיהתה אותה עמ מרימ אחותו של  ומ�ורת חכמימ  ידוע דבר,  לא 
חור הופיע בתורה כאיש מ�תורי שהיה קרוב  משה.18 
מאוד למשה רבנו וליווה אותו עד מעמד הר �יני.19 משה �מכ עליו 

באופנ מלא והעניק לו �מכות, אולי מכיוונ שהיה בנ אחותו. 
 שהיה האדריכל הראשי של 
המשכנ,20 ולכנ יש מקומ להזכירו גמ במקומ שאחרימ אינמ נזכרימ. 

כלב  של  אביו  בנימ כמה  לו  היו  שכבר 
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בנ מנשה, שהיה  גלעד היה בנו של מכיר ומשפחתו 
כה חשובה ומיוחדת, שחבל ארצ שלמ נקרא על שמה. מכיר אפוא 
חצרונ נשא אותה  היה הראש והאדונ של ארצ גלעד,21 

בהיותו אלמנ, או שהייתה אשה נו�פת על נשותיו הראשונות, 
אז 

ב�פר במדבר נזכר שיאיר כבש חלק 
מהגלעד, אכ לא ברור מהיכנ בא. מהרשימה המופיעה כאנ מתברר 
שמבחינת ייחו�ו הרשמי לבית אבותיו בא משבט יהודה, אבל מצד 
אמו הוא מבני מכיר.22 כאשר מכיר לקח את הגלעד, נלווה אליו יאיר 
וגמ הוא כבש שטח מ�וימ בגלעד. על כנ נקרא המקומ על שמו 'חוות 

יאיר',23 אבל מ�תבר שהאזור שכנ על גבול ממלכה זרה –
ישראל, ארצ  שבצפונ-מזרח  הממלכות 

 חוות יאיר לא נשארו זמנ רב בתחומ שלטונמ של ישראל, 
 , גמ  שלקחו  מ�ביב,  העמימ  ידי  על  ונכבשו 
הערימ ה�מוכות לה, שהיו 
בני מכיר אלא פרטימ מקוטעימ  יוח�ינ שלמה של  זו רשימת  אינ 

חצרונ.24  של  חותנו  היה  מפני שמכיר  רק  כאנ  המובאימ 
אל אפרת, אשתו. לחלופינ יתפרש  , בא כלב

ביאור 
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חוות יאיר וקנת

עבר  במרכז  ההררי  החבל 
ובצפונו.  בבשנ  הגובל  המזרחי  הירדנ 
וחצי  ראובנ  גד  נחלות שבט  היו  בשטחו 
המנשה. מתואר בתנ"כ כארצ טובה למרעה 
ומשופעת ביערות (במדבר לב,ד ושמואל 

ב' יז,כו-יח,ח).

ארצ  חבל  הנ  יאיר  חוות 
הגלעד  בינ  המזרחי  הירדנ  עבר  בצפונ 
מנ  'חוה' שאולה  (המלה  והבשנ.  הצפוני 
המקיפה  אבנימ  גדר  ומשמעה  החורית, 
שדה, או שמקורה בערבית, ומשמעה ָשמ 
הארכיאולוגי  בממצא  אוהלימ).  מעגל   -
צווארונ  שפת  קנקני  נמצאו  באזור 
האופייניימ לתקופת ההתנחלות. החוות 
היו בשכנות לממלכת גשור, שלא נכבשה 
בינ  היח�ימ  יג,יג).  (יהושע  יהושע  בימי 

ישראל לגשור ידעו מעלות ומורדות. בימי 
בנישואי  ביטוי  לידי  באו  הקשרימ  דויד 
א'  (שמואל  גשור  מלכ  בת  למעכה  דויד 
ג,ג), ובתקופת המלוכה נכבשו החוות על 
ידי גשור וארמ כנזכר כאנ. ממלכת גשור 
מוזכרת בתעודות מצריות (תל עמארנה) 

מהמאה ה-14 לפנה"�.

מקובל לזהותה עמ קנואת שבמזרח 
הדרוזימ,  הר  בשולי  מחוז  עיר  הבשנ, 
מצריות  בתעודות  נזכרת  היא  חורנ.  הר 
קדומות מהמחצית הראשונה של האלפ 
מערי  אחת  הייתה  קנת  לפנה"�.  השני 
הדקפולי� בתקופה ההלני�טית. בתקופת 
המשנה ציינה את גבול ארצ ישראל לעניינ 

מעשרות (תו�פתא שביעית ד, יא). 

הפ�וק: חצרונ מת ביישוב אפרתה ה�מוכ לבית-לחמ, שהיה שייכ 
לכלב. ואולי כלב הוא שקרא למקומ על שמ אשתו אפרת.25 

 

הקודמת:  לרשימה  נלוות  הבאות  היוח�ינ  רשימות 
נקרא כפי שנקרא גמ בנו של  שהיה 
חצרונ. כמו כמה שמות, גמ שמ זה חוזר ומופיע באותה משפחה. 
כל אלה בניו של ירחמאל, מאשה אחת מנ 

ה�תמ. 

 בנו 
האחר של ירחמאל:

שַמי  בנ 
לו צאצאימ  היו  ידוע אמ  לא  ב היו
על  יוח�ינ  רשימת  שישאירו  בנימ  היו  לא  פנימ  כל  ועל  כלשהמ, 

 העולמ
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השאלה  עולה  כאנ  גמ 
מיהו כלב, מפני שבת בשמ עכ�ה הייתה 
לכלב בנ יֻפנה (ראו יהושע טו,יג-טז). ושמא 
כלב בנ יֻפנה הוא כלב בנ חצרונ. בדור הוריו 
של כלב היו ללא �פק נישואימ קודמימ, 

שכנ מ�ופר שהיה לכלב אח שאביו נקרא 
קנז. (ראו יהושע טו,יז; הביאור שמ יד,ו; 
�וטה יא ע"ב; רד"ק, רלב"ג ומלבי"מ כאנ 

ואדרת אליהו פ�' ט). 

, בנו האחר של נדב שמו. 
ב  שנזכר קודמ

כל  

ביאור 
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טו,נה),  (יהושע  יהודה  בנחלת  עיר 
המזוהה עמ תל זיפ. התל נמצא כ-7 ק''מ 
מדרומ לחברונ בקרבת יטה, בדרכ לכרמל 
ולמעונ. נמצאו בו שרידי חומה וממצאימ 
אחרימ מתקופת המלוכה. מדבר זיפ הוא 
זיפ, ואליו נמלט  שטח המרעה שבקרבת 

דויד מפני שאול. הזיפימ מופיעימ ב�פר 
שמואל כמי שני�ו לה�גיר את דויד המלכ 

לידי שאול (ראו שמואל א' כג,יט; כו,א).

ראו 'העולמ' להלנ דברי הימימ 
א' יג,ה.

שהוזכר קודמ, מת בעודו צעיר בחיי  . אחלי,  
אביו, או שנולד מאוחר יותר.26

אינ לדעת כיצד 
התרחש מעשה חריג זה. אולי ירחע השתלב יפה בבית אדוניו ומצא 

בתו.  לו את  ומעבידו השיא  ואז התגייר  בעיניו,  חנ 

לא ברור מדוע נזכרת הרשימה הזו, ולא ידוע גמ מי 
היה אלישמע, שהוא האחרונ בשושלת ואולי גולת הכותרת שלה. 
גדליה  נתניה שהרג את  בנ  ישמעאל  אותו עמ �בו של  היו שזיהו 
באותו  מדובר  אמ  לדעת  אינ  הכתובימ  מגופ  כי  אמ  אחיקמ,   בנ 

אדמ.27 

 , חצרונ: בכור 
ידי  על  נתיישב  ייתכנ שהמקומ  יהודה.  בארצ  גמ שמ מקומ  שהיה 

זיפ29  זיפ או מישע.28 
 

היישוב  היה  נקרא 
, שהוא   
, שלא הוזכר קודמ אבל  בנ נו�פ במשפחה באותו שמ. 

בוודאי שייכ לרשימה:30 
את  נקראה  וממנה הוא

ו  את31
נקראה 

, שהיה כאמור בנו של כלב בנ חצרונ,32 והיה
אחריו , מושל, או: מיי�ד לאמו

ּבֹעז, שהוזכר לעיל,33 שהיה  , שאולי הוא אביו של
, ושמותיהמ:  ו

 העולמ
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ו חלק מהשמות שקראו לאנשימ היו בעלי משמעות 
חלומות,  מדברי  ואפילו  מזיכרונות  נבעו ממעשימ,  וחלקמ   מובנת 
ככ שקשה לשער את משמעותמ.34 לחלופינ: מבני שובל היה המושל 
היו  מנוחות.35  שנקרא  המקומ  חצי   על 

משפחות
, יושבי צרעה ואשתאול. שתי ערימ אלה מופיעות בנחלת 
שבט דנ, אבל מכיוונ שהשבטימ היו קרובימ זה לזה וגמ התערבו זה 

בזה, אפשר שהאנשימ התייח�ו דווקא לשבט יהודה.36 
ישבו ב וכנ  נטופה,37  יושבי   , יושבי היו 

קשורימ לצרעה.38  השני של היו 

בצד רשימת משפחות יהודה ויישוביהמ, מצוינות משפחות נו�פות 
�פרי  מעתיקי   , של ארצ. באותו חבל  ששכנו 
ייתכנ   40 המקומ שנקרא תורה, או גמ חכמימ ובקיאימ39
שהמקומ נו�ד על ידי אדמ ששמו יעבצ, שייחו�ו אינו ברור, ושמא 

ביאור 
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 אומ-טובא 
 ('נטופה'?)

 שרידימ ארכיאולוגיימ 
מימי בית שני 

שנזכר  לירושלימ  �מוכ  יישוב 
לבית- ב�מיכות  בתנ"כ  במ�פר מקומות 

לחמ יהודה (שמואל ב' כג,כח; עזרא ב,כב; 
נחמיה ז, כו; דברי הימימ יא,ל). הוא זוהה 
בד-חלופ  ח'רבת  עמ  או  אומ-טובה  עמ 
גמ  ימינו.  של  לתקוע  מצפונ  כקילומטר 
בתחומ נחלת בנימינ מצויימ שרידי יישוב 
ערבי בשמ ח'רבת נטפ, כ-2.5 ק"מ ממערב 
למעלה החמישה. ייתכנ שהשתמר בו שמ 
בו  ויש  נחפר,  טרמ  קדומ. המקומ  יישוב 

שרידי יישוב מהתקופה רומית-ביזנטית.

הועלתה אפשרות שמדובר 
באדמ ששמו חצי שהתייח� לשני אבות. 
ביטוי  זה  בצירופ  רואה  אפשרות אחרת 
לחלוקה המנהלית של העיר מנחת, שחצי 
האחר  וחציו  בבית-לחמ  היה  מתחומה 
יש  קרית-יערימ.  של  המנהלי  בתחומה 
שבט  בני  גורשו  מנחת  שאל  הטוענימ 
בנימינ לאחר מלחמת האחימ של פילגש 
שבט  בני  גרו  מנחת  במחצית  בגבעה; 
יהודה ובמחצית השנייה המגורשימ משבט 

בנימינ. 

נקרא על שמו.41 אותנ משפחות נקראו 
 אולי מבני הקיני, ממשפחות יתרו חותנ משה,42 

בני רכב היו שבט שחי לעצמו   – ֵשמ אדמ שהיה
וניהל אורח חיימ לא רגיל.43 

שושלת היוח�ינ של בית דויד מפורטת כאנ בעיקר בתחילתה וב�ופה. 

היה  , נולדו
ה אלמנתו  שנולד 

נקרא הבנ הזה כלאב;44  נבל הכרמלי. במקומ אחר  של 
הקשר  . , הוא אבשלומ,45 שהיה 

של אבשלומ לגשור בא לביטוי בבריחתו לשמ מפני אביו;46 הבנ 
היה  שנולד

, נולדו – לדויד  בנימ 

ש  הבנימ 
בת  בת-שבע  היא  שנולדו   המ

אליעמ.47
קצת תמוה שהשמות  נו�פימ. בנימ  אלה  

 העולמ
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אלישמע ואליפלט ניתנו פעמיימ לילדימ שונימ. ייתכנ ששניימ מילדיו 
הרשומימ כאנ  מתו וקרא לבאימ אחריהמ בשמותמ.48 
כפי  דויד.  בני  של  נמנו, שלא  המ
הנראה, היא לא הייתה אחותמ ממש שהרי לא התייח�ה אל דויד 

כבתו, אלא הייתה אחות אבשלומ מאמו.49 
של רחבעמ שמלכ תחתיו, וכנ  היה  היה 

שושלת הדורות הלאה – 
, שנקראבמקומות רבימ ֻעזיהו 

ביאור 
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– – נקרא 
– ו

שמ  ושהה  לבבל  בשבי  שנלקח  יהויכינ  הוא   ,
שנימ רבות עד �ופ ימיו, היה

 אפשר לפרש שא�יר היה בנו של 
יכניה, ושאלתיאל – בנו של א�יר, אבל ייתכנ שיכניה א�יר הוא שמ 

יכניה.50  בנו של  היה  ושאלתיאל  אחד, 

אחיו  היה 
– ו הייתה

להבהיר  כדי  נצרכ  הכולל  המ�פר  שלומית.  לאחר  נמנו  החמישה 
שיושב ח�ד הוא שמ אחד ואינו שני שמות.51

לאחריו52 ולאחריו באימ בשושלת  היה 
הדורות:

 
ב�כ הכול היו בנימ ובני בנימ לשכניה.53

 אלה המ בנימ.

–
כמה  מגיעה  הזו  היוח�ינ  רשימת  לפי החשבונ,  הכול. ב�כ   
בנ  זֻרבבל  זֻרבבל הוא  כי אמ  בניינ הבית השני,  דורות אחרי  וכמה 
שאלתיאל הידוע,54 הוא היה מראשי ישראל בתחילת ימי הבית השני, 

וכאנ מפורטימ כמה דורות אחריו. 

–
כאנ באה עוד רשימת יוח�ינ חלקית של שבט יהודה. 

שהיה מצאצאי  55 ובנו , צאצאי
זרח בנ יהודה,56 שהוזכרו לעיל.57

 
המקומ המשפחות שחיו בצרעה.

 לפי המדרש, היא הייתה אמו של שמשונ 
, המיי�ד  הגיבור שאיננה נזכרת בשמה ב�פר שופטימ.58 
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המ  היישוב  כל  שהיה  והראש של  
אולי משומ ככ נקראת העיר גמ   שהיה 

בית-לחמ וגמ אפרתה.59 

ביאור 

מלשונ 
היהודייה  אמ אשתו  ברור  לא  הפ�וקימ 
היא היא בתיה בת פרעה, ואמ היא אשתו 
של כלב או של מרד. לפי המדרשימ, בתיה 
משה  את  שגידלה  פרעה,  בת  הייתה  זו 
רבנו, ה�תפחה לעמ ישראל ונישאה לאיש 
היו שלמדו  כאנ  מנ ההקשר  ששמו מרד. 
ש'מרד' הוא כינויו של כלב בנ יֻפנה עצמו. 
מכיוונ שכל האנשימ והנשימ הנזכרימ פה 

המ בני שבט יהודה, אפשר לשער שהתואר 
'אשתו היהודיה' מורה על ככ שלא הייתה 
יהודייה מלכתחילה אלא נעשתה יהודייה 
(ראו רד"ק כאנ; מגילה יג ע"א; �נהדרינ יט 
ע"ב. לחלופינ, הכתוב מדבר באשה אחרת 
שהיא יהודייה מלידה ובא להדגיש שאינ 
היא בתיה בת פרעה. ראו ויקרא רבה א; 

אדרת אליהו כאנ). 

 הרחבות
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יהודה מזוהה עמ הכפר  שבנחלת 
הערבי חו�אנ, כ-6 ק"מ ממערב לבית-לחמ 
ומדרומ לירושלימ. חושה היא עיר מוצאו 

של ִ�בכי, אחד מגיבורי דויד שייזכרו להלנ 
(דברי הימימ א' יא,כט).

, כנראה משורש המלה חלי  
שפירושה תכשיט, דומה לשמ עדי, 

 

, שלא נזכר קודמ לכנ,60 
 

שהיה במשפחה זו איש בשמ 
 , , בצער.  , במעינ לשונ נופל על לשונ
לחלופינ: מלת  לוואי,61  , ככ  , התפלל
או:  נחָלתי,   , וכדומה,62 לנדר  פתיחה
מה שדרוש להציל אותי  לעזור לי,  ַהצלחתי, 

, כדי שלא אהיה עצוב. 
 אפ על פי שהוא ביקש בקשות מופלגות, 

ה' נענה לו, והוא אכנ היה איש מוצלח וחשוב.63
 

שהיה   
שלא מ�ופר למה נקראה ככ.64  משפחת

, שנזכר במקומות אחרימ כאיש גדול, גיבור חיל   
וראשונ לשופטימ, וכקרוב משפחתו של ָּכלב,65  

זו עיר מפור�מת בבעלי  הייתה   שנקראו ככ
המלאכה שחיו בה.66 מכיוונ שיואב איננו שמ נפוצ, היו שזיהו אותו 
עמ יואב בנ צרויה, הקרוי בדרכ כלל על שמ אמו. לפי זה, שמ אביו 

היה שריה.67 
, שהיה שייכ לאותה משפחה, היו 

68

 אשתו של כלב69
של כלב, ואולי: של מרד

העיר 
, שאולי היא כונתה כאנ קודמ 'אשתו 

היהודיה',

 העולמ



CJ

חכמימ 
וכליונ  מחלונ  עמ  ושרפ  יואש  את  זיהו 
לפי  א,ד).  (רות  מואביות  נשימ  שנשאו 
היו שמותיהמ  לא  וכליונ  דבריהמ מחלונ 
הראשונימ אלא כינוייהמ שציינו ששניהמ 
'ְוָיֻשבי  הביטוי  גמ את  ימימ.  לא האריכו 

ָלחמ' דרשו לאותו עניינ, ואמרו שלב�ופ 
זה  לפי  לבית-לחמ.  המשפחה  שבה 
מועתקימ   - 'עתיקימ'  המלה  מתבארת 
ממגילת רות, שכנ בה מובא ה�יפור במלואו 
(ראו רש"י, רד"ק ואדרת אליהו כאנ; בבא 

בתרא צא ע"ב; �פרי במדבר עח). 

שאולי היה אדמ ידוע שלא היה צורכ לייח�ו:70 
 אולי זהו שמו.71 

מקצת האנשימ שנזכרו עד כה היו מבני זרח בנ יהודה, ורובמ מבני 
פרצ. כעת מובאת רשימה קצרה מאוד של ענפ אחר של השבט. 

. ֵשלה קרא לבנו על שמ ֵער אחיו שמת,72   
 משפחות שע�קו בעיבוד 
מהמשפחות  היו   פשתנ,73 
נשאו נשימ ממואב.   הללו, 
ו�פרימ  מועתקימ מרשימות אחרות  או  קדומימ   ,

ביאור 
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CK

ערי שמעונ

ערי  לרשימת  דומה  הרשימה 
שינויי  למעט  (יט,א-ט),  ביהושע  שמעונ 
כתיב וחילופ בשמות המקומות ֵּבית ִּבְרִאי 

במקומ השמות  כאנ  המופיעימ  וַשַעָרִימ, 
לא  אלו  מקומות  וָשרּוֶחנ.  ְלָבאֹות   ֵּבית 

זוהו.

אולי שמות מקומות, או:  אחרימ. 
יושבי המקומות  אזורי נטיעות וגדרות,74 
הללו ע�קו בעבודתו של המלכ, ואולי היו מפור�מימ בשל ככ. עד 

כאנ רשימת היוח�ינ המקוטעת למדי של בני יהודה.

–
גמ הרשימה הזו כללית למדי, אכ יש בה ללמד על קורות שבט שמעונ. תחילה נטפל 

השבט לשבט יהודה, אכ מאוחר יותר הוא פרצ כשבט לוחמ.75

של שאול, 
של שֻלמ, וכנ שושלת הדורות הלאה – 

היו 
של בני שמעונ 
 מ�פרמ היה תמיד קטנ בהרבה מזה של בני 

בני שמעונ יהודה. 

היו   שניהמ שמות של מקומות,
או  פחות  המ המקומות  אלה  בני שמעונ  של 

 העולמ



CU

בני שבט שמעונ.  של  כיישוביהמ  יהושע  ב�פר  גמ  שנזכרימ  יותר 
שבט שמעונ הפכ להיות כמעט חלק משבט יהודה. בני יהודה פר�ו 
עליהמ את ח�ותמ, ובני שמעונ ישבו בנחלה שהייתה מובלעת בנחלת 

הפרזות שלהמ הערימ  יהודה.76 
ב�כ הכול – 

זה היה אזור מגוריהמ 
ואל היישובימ האלה המ התייח�ו.77 היו כמה ערימ ראשיות, ו�ביבנ 

כמה וכמה כפרימ ועיירות. 

– והתפשט  פרצ  זמנ שבט שמעונ  לאחר 

ביאור 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



CV

, שהוזכרו כל האנשימ ה
, לא היו אנשימ פשוטימ אלא  כל אחד 

מהמ היה מנהיג של קבוצת אנשימ גדולה, 
משפחותיהמ התרבו מאוד. מכיוונ שנחלותיהמ היו בנגב שאינו איזור 

טוב לעבודת האדמה, המ התפרנ�ו בעיקר מרעיית צאנ. 
אזור  

, מבני
בני חמ, שישבו באותו מקומ לא היו אנשי מלחמה. 

הנשיאימ ה 
לישראל,78  , אנשי שבט מעונ, שהציקו 

– עד יומ כתיבת  השמידו אותמ  ,
נמצא  נראה  הדברימ,79  במקוממ
שנדדו בחיפושיהמ אחר מרעה, והגיעו לארצ מיושבת, כבשו אותה 
והתיישבו בה. לא ברור אמ מדובר בחלק מנחלת יהודה שלא נכבש 

או שהגיעו דרומה מנ הגבול של ארצ יהודה.

– – אחר חלק
הר שעיר היה 
אזור מגוריהמ של האדומימ, ובו נותרו שרידימ מעמלק ששאול לא 

בני שמעונ   השמיד. 
 

–
גמ כאנ מובאות רשימות יוח�ינ מקוטעות המתייח�ות לשבטימ שישבו בעבר הירדנ – 

ראובנ, גד וחצי שבט מנשה. 

מבחינת �דר  בעצמ
, כמ�ופר ב�פר בראשית,80  , משכב את התולדות
הבכורה שזכה לה יו�פ התבטאה 
בככ שבניו קיבלו נחלה כפולה. מלבד זאת, מ�תבר שלחלקימ מבני 
אולמ יו�פ  יו�פ היה מעמד מיוחד בישראל.81 

ישראל,82  כבכור  מיוח�  ואיננו  הבנימ,  מקטני  נחשב  עדיינ 



CW

יהודה  של  האישיות  והחשוב  הגדול  נעשה   ,
המלכ  המלכות,  שושלת  לעניינ  אחיו  בינ  הבולטת  הייתה 
הייתה החברתי  או המעמד  הנחלות  מבחינת   יצא 

אחרי ההקדמה ביח� למעמדו של ראובנ בינ השבטימ באה רשימת 
והאישימ  היוח�ינ: 
החשובימ מצאצאי ראובנ בדורות שלאחר מכנ היו83 שלא הוזכר 
של שמעיה, וכנ שושלת הדורות  של יואל,  ברשימה
והוא  הלאה –
 – , הנקרא גמ תגלת פלא�ר84
בארה האשורימ הגלו תחילה את שבטי עבר הירדנ, 

ביאור 
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עיר בגדה הצפונית של נחל ארנונ. 
ק"מ  כ-5  עראער,  בח'רבת  נשתמר  שמה 

מדרומ-מזרח לדיבונ.

עיר בנחלת שבט ראובנ בארצ המישור 
(ראו במדבר לב,לח). היא  שבצפונ מואב 
שוכנת למרגלות הרי מואב, ב�מוכ להר נבו 
שממנו ראה משה את הארצ. נבו נזכרת 
בכתובת מישע (המאה ה-9 לפנה"�) כעיר 
ידי  על  באכזריות  ישראל  מידי  שנכבשה 
המואבימ. אינ בידינו זיהוי ודאי של העיר. 
החוקרימ ני�ו לזהותה עמ אחד משרידי 
היישובימ שבמדרונ היורד מהרי מואב אל 

ערבות מואב.

מזוהה עמ הכפר הנוצרי מאעינ, 
7 ק"מ מדרומ-מערב למידבא.

נזכרימ גמ בתהלימ (פג,ז) כחלק 

מקבוצת שבטימ או עמימ עוינימ לישראל 
ששכנו במדבריות עבר הירדנ המזרחי. לפי 
ָיִזיז  כי  וייתכנ  מקנה,  אנשי  המ  המתואר 
ַהַהְגִרי (דברי הימימ א' כז,לא) הממונה על 

צאנ דויד המלכ הוא בנ העמ הזה.

הוא האזור הפורה בקצהו הצפוני 
הבשנ משתרע  המזרחי.  הירדנ  עבר  של 
מנהר הירמוכ ועד הר חרמונ, ומעמק הירדנ 
במערב עד להר הדרוזימ, והוא כולל את 
כיוונ  מישורי.  ברובו  האזור  הגולנ.  רמת 
הבזלת  אינמ מחלחלימ באדמת  שהמימ 
החר�יתית, גדל בבשנ עשב רעננ מרבית 
מרעה  למקומ  נחשב  השנה, והשטח 
נחשבו  בו  שגדלו  והצאנ  הבקר  איכותי. 
למשל  (ראו  ביותר  ושמנימ  משובחימ 
עמו�  לט,יח;  יחזקאל  לב,יד;  דברימ 
ההרחבה  עוד  וראו  כב,יג.  תהלימ   ד,א; 

שמ).

, בני אותו  ובאותה עת בארה הוא שעמד בראש שבט ראובנ.85 
, המנהיג – כשהתייח�ו86  השבט

אחריו
השבט, או: ראש השבט   מערֹער87  
המשיכו  המ  נח�מו,  לא  וכיוונ שבמדבר  הנזכר 
להתפשט  עד למקומ שבו מגיע הפרת קרוב ביותר לארצ 
ומכיוונ שלא עמד בפניהמ מעצור  ישראל. 

מדיני כלשהו, המ התפשטו הלאה והלאה במדבר ה�ורי.88 
שבט של ערבימ מצאצאי  בני ראובנ

ההגראימ   הגר.89 
 90

ראובנ, לבני  �מוכ  או:  לעומתמ,   ,
ראובנ.  לגבול  מצפונ  הירדנ שבעבר 

ישבו אלה  – מ�וימ,  בדור  היה 
הראשימ91

היו השבעה92  הכול.  ב�כ   –
של צאצאימ   ,

שהיה 
ה של  נרחב  חלק 

 העולמ


