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ארץ האל לבני האל: דב' לב 8–9 והנחלת ארץ ישראל

מאת

שרגא בר־און ויקיר פז

ִהַּצְבָּתה ְגבּולֹות ְוִהיַּפְלָּתה גֹוָרלֹות // ְלִמְסַּפר ַעִּמים / ּוְלִמיְנַין ֲעָמִמים

ְוָנְפלּו ַבְּנִעיִמים / ֲחָבִלים ַלְּנִעיִמים // ַאְרצֹות ֻאוִּמים / ַוֲעַמל ְלֻאוִּמים

ֹזאת ָהָאֶרץ ָנַחְלנּו ַבּגֹוָרל // ְוגֹוִים ְלָכדּוָה ֶמיּנּו ְּבֹלא גֹוָרל

ֶחיֶבל ַנֲחָלֵתינּו ֶניְהַּפְך ְלָזִרים // ְוֵגיא ֲאֻחוָּזֵתינּו ִניְמְּכָרה ְלָצִרים
)יניי, קדושתא לבמ' כו 52(1

מבוא

שירת האזינו )דב' לב(, השירה ההיסטוריוסופית הקדומה2 אשר משובצת בתורה כחתימת נאומיו 

של משה בערבות מואב ערב הכניסה לארץ, פותחת בהפניית המאזינים לאירוע חידתי קדום. 

נוסח  כי  ונראה  הנוסח,  בעדי  בולטים  נוסח  בשינויי   ,9–8 בפסוקים  נמסרת  זה  לאירוע  הרמיזה 

המסורה הוא משני לנוסח שהשתמר בקומראן ובתרגום השבעים:3 

על  קיסטר  מנחם  לפרופ'  ובייחוד  סיגל  מיכאל  פרופ'  מזא"ה,  חנן  גולדשטיין,  רוני  לד"ר  להודות  ברצוננו   *

הערותיהם.

מתוך פיוט ה, 'אומנם כל המונה משובח', מן הקדושתא 'ארץ מארצות צפיתה'. ראו: מחזור פיוטי רבי יניי   1

לתורה ולמועדים, ב, מהדורת צ"מ רבינוביץ, ירושלים תשמ"ה, עמ' 118. וראו להלן הערה 106.

 S. R. Driver, A Critical and ראו:  לפסה"נ.  השמינית  המאה  לאמצע  האזינו  שירת  את  לייחס  מקובל   2

 Exegetical Commentary on Deuteronomy³, Edinburgh 1973, pp. 346-347; O. Eissfeldt, Das Lied
 Moses Deut. 32, 1-43 und Das Lehrgedicht Asaphs Psalm 78 samt einer Analyse der Umgebung
 des Mose-Liedes, Berlin 1958, pp. 28-30; P. Sanders, The Provenance of Deuteronomy 32, Leiden
pp. 433-436 ,1996. לסקירה של קשת ההשערות שהועלו במחקר על זמנה ראו: ד' רפל, שירת האזינו, תל 
זו מאוחרת משירות מקראיות אחרות,  גם אם שירה  כי  נראה  פנים  2. על כל  41, הערה  אביב תשנ"ו, עמ' 

הרי משוקעות בה השקפות קדומות. על השקפות אלו ראו: י' קנוהל, מאין באנו: הצופן הגנטי של התנ"ך, 

ירושלים תשס"ז,  וכן: הנ"ל, אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית,   ;95–94  תל אביב תשס"ח, עמ' 

 R. Bergy, ‘The Song of Moses (Deuteronomy 32.1-43) and Isaianic Prophecies:  ;92–86  עמ' 

A Case of Early Intertextuality?’, JSOT, 28 (2003), pp. 33-54
במלאכים  האמונה  במקרא:  מלאכים  רופא,  א'  ראו:  ומשמעותם  בפסוק  הנוסח  בשינויי  מחקריים  דיונים   3
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ְּבַהנחל עליון גוִים בהפרידו בני אדם 

ַיצב גֻבֹלת עמים לִמספר בני ישראל. 

כי ֵחלק ה' ַעמו יעקב ֶחבל נחלתו. 
)על פי נוסח המסורה(4

בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב 

גבלת עמים למספר בני אל.

כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו ישראל.
)משוחזר על פי נוסח קומראן והשבעים(5

השירה מפנה למסורת העוברת מאב לבנו, מסורת על אודות אירוע שהתרחש בשחר ההיסטוריה, 

ולא את  בין עם ישראל לאלוהיו. אולם השירה אינה מפרשת את האירוע  ייחודית  זיקה  ושיצר 

אופייה של הזיקה ואת השלכותיה האקטואליות – לא עבור המאזינים לשירה ערב הכניסה לארץ 

ולא עבור הקוראים המיועדים של שירה נבואית זו. 

ה' ',  'נחלת  ליונשטם,  64–66; אך השוו: ש"א  ירושלים תשע"ב, עמ'  בבישראל לאור מסורות מקראיות, 

ירושלים  קאסוטו,  מ"ד  של  להולדתו  שנה  מאה  במלאת  לאור  יוצאים  במקרא:  מחקרים  )עורך(,  הנ"ל 

 תשמ"ז, עמ' 149–172; מ' סיגל, ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות, ירושלים תשס"ח, 

הכהנית  ההגות  בין  בינארית  ותיאולוגיה  אפותיאוזה  תיאופניה,  כהן:  מראה  שניידר,  מ'   ;198–196 עמ' 

 K. Budde,  ;244–234 בתקופת הבית השני לבין המיסטיקה היהודית הקדומה, לוס אנג'לס תשע"ב, עמ' 

 Das Lied Moses, Deut. 32, Tübingen 1920, pp. 18-20; P. W. Skehan, ‘A Fragment of the
 “Song of Moses” (Deut. 32) from Qumran’, BASOR, 136 (1954), pp. 12-15; J. H. Tigay,
 Deuteronomy: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation, Philadelphia 1996, 
 pp. 514-515; M. Mach, Entwicklungsstadien des jüdischen Engelglaubens in vorrabbinischer
 Zeit, Tübingen 1992, pp. 22-24, 77-79 and bibliography, p. 368; סנדרס, המקור )שם(, עמ' 154–161;
 E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible2, Minneapolis, MN and Assen 2001, p. 269; 
וכן   .J. Joosten, ‘A Note on the Text of Deuteronomy xxxii 8’, VT, 57 (2007), pp. 548-555

להלן הערה 7.

השוו לנוסח השומרוני: 'בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל. כי חלק ה'   4

עמו יעקב חבל נחלתו ישראל'.

הנוסחים המרכזיים החשובים לענייננו: קומראן – 4QDtj, קטע 13, שורה 14: 'בהנחי ]ל.....[ בני אלוהים ]'.   5

אל  מבני  ' ]נ[ כבדתה  ההודיות:  במגילת  מצויה  קיסטר,  ידי  על  שזוהתה  זה,  לנוסח  נוספת  אפשרית  עדות 

שו ]....... הצבתה ג[ בולות עמים' )מגילת ההודיות, טור כד, שורות 33–34; ראו: א' קימרון, מגילות מדבר 

 Ὅτε 99, והערתו של קיסטר שם(. תרגום השבעים –  יהודה: החיבורים העבריים, א, ירושלים תש"ע, עמ' 

 διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων
 ;θεοῦ καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ἰακώβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ἰσραήλ
למספר  עמים  גבולות  קבע  אדם,  של  בניו  את  בהפרידו  העמים,  את  עליון  חילק  'כאשר  מילולי:  בתרגום 

 מלאכי אל/אלוהים, וחלקו של האדון היה עמו יעקב, חבל נחלתו ישראל'. נראה כי הנוסח 'למספר מלאכי אל' 

 .)κατὰ ἀριθμὸν υἱῶν θεοῦ( 'מאוחר, וכי הנוסח המקורי היה 'למספר בני אל )κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ(

 אולם נוסח זה איננו מתועד ביוונית אלא רק בנוסח המקרא הארמני, המבוסס על גרסה של תרגום השבעים 

 J. W. Wevers, Notes on the Greek Text of Deuteronomy, )ըսկ թուոյ որդւոց Աստուծոյ(. ראו: 
 Atlanta, GA 1995, pp. 512-513; C. Dogniez, M. Harl et al., La bible d’Alexandrie: Le Deuteronome,

Paris 1992, pp. 325-326
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פסוקים אלו הפכו למרכזיים ביותר עבור פרשנים שביקשו לתלות בהם את תפיסת עולמם,   

וכך הועמדו במרכזם של פולמוסים בין קבוצות דתיות בעת העתיקה. 

במאמר קודם דנו בהרחבה בפולמוסים שנקשרו לפסוקים אלה, פולמוסים סביב מיתוס חלוקת   

קדומה  פרשנות  אחר  נעקוב  שלהלן  בדיון  בגורל.6  ישראל  ובחירת  לאלים/מלאכים  האומות 

לעם  ישראל  ארץ  הנחלת  את  מתארים  אלה  פסוקים  שלפיה  הטריטוריאלית,  הפרשנות  אחרת, 

ישראל. לפי פרשנות זו הצירוף 'חלק ה' ' התפרש לא רק כעמו של האל אלא גם כארצו הניתנת 

לישראל. נבקש להראות כי כבר בנוסח השירה הקדום חלוקת העמים לאלים שונים והזכייה של ה' 

בישראל כללה מרכיב טריטוריאלי, אם כי הוא שימש אך רקע ליצירת הקשר בין העם לאלוהיו. 

הפרשנות  אופק  צומצם  המונותאיסטית,  התפיסה  והתבססה  הכתוב7  נוסח  שתוקן  משעה  אולם 

ש' בר־און וי' פז, ' "חלק ה' עמו": על מיתוס בחירת ישראל בגורל והוויכוח הגנוסטי–הנוצרי–הפגני–היהודי',   6

תרביץ, עט )תשע"א(, עמ' 23–61. על תפקידו של הגורל לעניין חלוקת הארץ וגלגולי הפרשנות שנתלו בו 

בנוגע לפסוקים ולפרשיות הנדונים כאן ראו: ש' בר־און, הטלת גורלות, אלהים ואדם מן המקרא ועד שלהי 

הרנסנס, רמת־גן וירושלים ]בדפוס[ , עמ' 285–335. 

אנו מצדדים בטענה שזהו תיקון קדום ביותר וסבורים שהוא מבטא במפורש מסורת פרשנית עתיקה. לדעת   7

סנדרס התאריך המוקדם ביותר )terminus post quem( לתיקון בנוסח המסורה ובנוסח השומרוני הוא תקופת 

הגלות ואילו התאריך המאוחר ביותר )terminus ante quem( הוא אמצע המאה השנייה לפסה"נ, כאשר נפרדו 

 .370 הערה   ,368 עמ'   )2 הערה  )לעיל  המקור  סנדרס,  ראו:  והשומרוניות.  היהודיות  הקהילות  של  דרכיהן 

לחוקרים שהצביעו על כך שהנוסח המתוקן עמד כבר לפני בן סירא ראו להלן הערה 35. אפשר שכבר בספר 

היובלים יש עדות לנוסח המסורה: 'וכל נפש יעקוב אשר באו למצרים שבעים נפש ]...[ ויקברו בני ישראל את 

הנכרתים וינתנו בין שבעים האומות' )יובלים מד 33–34(. כפי שציינה ורמן, 'נראה שהמחבר מסתמך על נוסח 

המסורה של שירת האזינו ]...[ אם בני ישראל שבעים במספר, גם מספר האומות כך' )כ' ורמן, ספר היובלים: 

מבוא, תרגום ופירוש, ירושלים תשע"ה, עמ' 514(. לעומת זאת לדעת ברתלמי התיקון 'למספר בני ישראל' 

נעשה ממניעים תאולוגיים על ידי סופרים צדוקים במאה השנייה לפסה"נ. כוונתם הייתה לשמר את המספר 

שבעים שהובע בצירוף 'בני אל', ולשם כך ביקשו ליצור קשר ישיר לשבעים הנפשות שירדו מצרימה על פי 

דב' י 22. תיקון זה וחשיבות המספר שבעים הובילו לדעת ברתלמי לשרשרת תיקונים בבר' מו 27 ובשמ' א 5, 

ששם תוקן מספר בני ישראל לשבעים, בניגוד לנוסח המקורי – המתועד בתרגום השבעים ובקומראן – שלפיו 

מספר יוצאי ירך יעקב היה שבעים וחמישה. אולם אין הכרח שכוונת המתקנים בדב' לב 8 הייתה ליצור קשר 

 5  בין 'מספר בני ישראל' לבין שבעים הנפשות שירדו מצרים, ועל כן אין צורך להניח שהתיקונים בשמ' א 

 ובבר' מו 27 קשורים לתיקון בשירה, אלא הם עשויים להיות ניסיון ליצור האחדה עם המספר המופיע בדב' י 22. 

 D. Barthélemy, ‘Les Tiqquné Sopherim et la critique textuelle de l’Ancien Testament’, ראו: 

 C. :בעקבות ברתלמי הלך מק'קרתי. ראו .Congress Volume Bonn 1962, Leiden 1963, pp. 295-304
 McCarthy, The Tiqqune Sopherim and Other Theological Corrections in the Masoretic Text of
the Old Testament, Göttingen 1981, pp. 211-214. לעומת זאת טען הימבזה כי יש להפריד בין התיקונים. 
הוא המשיך וטען כי התיקון לדב' לב 8 נעשה מאוחר יותר במאה הראשונה לסה"נ, אולם אין כל בסיס לטענה 

 I. Himbaza, ‘Dt 32,8, une correction tardive des scribes: Essai d’interprétation et de ראו:  זו. 

datation’, Biblica, 83 (2002), pp. 527-548. לדעתנו הנוסח המקורי תוקן בשלב מוקדם ביותר, כנראה 
במאה הרביעית לפסה"נ, ואנו מקווים לפרסם בקרוב מחקר על כך.
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התאולוגית, וכנגדו הפך הממד הטריטוריאלי למרכזי בשירה בהתאם לשינויים היסטוריים וגאו־

פוליטיים. 

הייתה  שתכליתו  חז"ל  ובספרות  שני  בית  בספרות  פולמוסי  ממאמץ  חלק  היא  זו  פרשנות   

להצדיק את כיבוש כנען על ידי בני ישראל. מנחם קיסטר וקתל ברטלו עסקו בהרחבה לאחרונה 

בהצדקות תאולוגיות, מוסריות והיסטוריות שניתנו במקורות שונים על רקע ההתקפות המשתנות 

מצד לא־יהודים )פגנים, נוצרים וגנוסטיקאים( בתקופה היוונית־רומית על זכותם של ישראל על 

ארצם.8 אנו טוענים כי עבור מחברים שונים מילאו פסוקי השירה תפקיד מרכזי – אם כי לא תמיד 

מפורש – בעיגון ובהצדקה של זיקת עם ישראל לארצו.

זה נעמוד על שני אבות פירוש שקשרו בין פסוקי השירה לבין נתינת ארץ ישראל  במאמר   

ידי  לעם ישראל. לפי אב הפירוש הראשון החלוקה המתוארת בפסוקים היא חלוקת העולם על 

ה' את ארץ  הועיד  רומזת לאירוע קדמון שבמהלכו  זו השירה  ולפי פרשנות  בניו,  נח לשלושת 

ישראל לעם ישראל, עוד קודם להופעתו על במת ההיסטוריה. לפי הפירוש השני, שאיננו מוציא 

את הפירוש הראשון, הפסוקים מכוונים להנחלת ארצו של האל לבניו, ולעתים הם כוללים את 

גירושם של העממים שהתיישבו בה. 

הקדום  המזרח  רקע  על  בשירה  הטריטוריאלי  למונותאיזם: הממד  מהנותאיזם 

כדי לפתח את הדיון ַּבפירוש שזיהה את חלקו של ה' עם ארץ ישראל בפרשנות ימי הבית השני 

ובספרות חז"ל, נחזור לנוסחי השירה ונדון בממד הטריטוריאלי המתגלם בה. הנוסח המשתקף 

ממגילות קומראן ומתרגום השבעים, אשר כלל בפסוק 8 את המילים 'בני אל', הוא ככל הנראה 

נוסח השירה המקורי. לפי עדי נוסח אלו השירה אינה טוענת להתאמה מספרית בין נחלות העמים 

למספר בני ישראל – כבנוסח המסורה – אלא מתעדת אירוע קדום שבו חולקו עמי העולם בין בני 

האל. אולם השירה אינה מוסרת כמעט דבר על היווצרות היחס בין העם לארצו או בין האל לארץ 

ישראל. יתרה מזאת, ארץ ישראל או כינויים נרדפים המיוחדים לה אינם מופיעים בשירה כלל; 

 M. Kister, ‘The Fate of the Canaanites and the Despoliation of the Egyptian: Polemics among :ראו  8

 Jews, Pagans, Christians, and Gnostics: Motifs and Motives’, K. Berthelot, J. E. David, and
 M. G. Hirshman (eds.), The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought,
 Oxford and New York 2014, pp. 66-111, esp. pp. 66-84; K. Berthelot, ‘The Original Sin of the
 Canaanites’, F. Harlow et al. (eds.) The ‘Other’ in Second Temple Judaism: Essays in Honor
 of John J. Collins, Grand Rapids, MI 2011, pp. 49-66; idem, ‘The Canaanites who “Trusted
 in God”: An Original Interpretation of the Fate of the Canaanites in Rabbinic Literature’, JJS,
42 (2011), pp. 233-261; idem, ‘Philo and the Conquest of Canaan’, JSJ, 38 (2007), pp. 39-
 V. Aptowitzer, ‘Les premiers possesseurs de Canaan, légendes apologétiques et גם:  ראו   .56
exégétiques’, REJ, 82 (1926), pp. 274-286; וכן את מאמרו הקלסי של י' לוי, 'מריבה על קרקעה של 
ארץ ישראל בעת העתיקה', הנ"ל, עולמות נפגשים: מחקרים על מעמדה של היהדות בעולם היווני־הרומאי, 

ירושלים תש"ך, עמ' 60–78.
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עם ישראל כפי שהוא מוצג בשירה אינו ילידי, באשר אלוהים מוצא אותו 'בארץ מדבר'. שלא 

כספר בראשית, השירה גם אינה מוסרת דבר על אבות האומה, וממילא אינה דנה בזיקה קדומה 

שבין אבות האומה לארץ ישראל. השירה מעוניינת ביחסים שבין ה' לבניו־עבדיו,9 והארץ היא 

רק זירה להתרחשויות הדרמטיות הנוגעות ליחסים אלו. דומה שהשירה נכתבה לפני גלי ההגליות 

האשוריות והבבליות ולפיכך לא נדרשה להתמודד עם תופעת הגלות. כך כשה' מעניש את עמו 

הוא מביא עליהם 'לא עם', המאיים להשמידם אך לא להגלותם. כללו של דבר, בשירה אין זכר 

לגלות מהארץ, והיחסים הייחודיים בין ה' לעמו משפיעים על עצם הזכות לחיים ואינם מתורגמים 

למונחים של זכות על הארץ. 

עם זאת יסודות טריטוריאליים מוזכרים בשירה: בהפניה לאירוע הקדום מיוחסת לעליון הצבת   

'גֻבלות עמים' )פסוק 8(, לאחר מכן אפשר שנרמזת כניסת ישראל לארץ: 'ַירִּכבהו על במתי ארץ' 
)פסוק 13(, והשירה מסתיימת, לכל הפחות בנוסח המסורה, בכפרת האדמה )פסוק 43(.10 

רוני גולדשטיין דן בפסוקים העומדים במרכז עיוננו לאור מקבילות מן המזרח הקדום והעלה   

ה'  הפך  שבמהלכה  גאוגרפיות,  נחלות  לחלוקת  בטבורו  הקשור  האל  השגבת  בהמנון  שמקורם 

לראש הפנתאון וזכה להיות הנוחל והמנחיל המרכזי,11 ושהחלוקה הקדומה יצרה זיקה משולשת 

20( דווקא בעת זעמו, ואילו  19( וכאל 'בנים' )פסוק  בשירה האל מתייחס אל עמו כאל 'בניו ובנותיו' )פסוק   9

כאשר הוא ניחם הם מכונים 'עבדיו' )פסוק 36(. בפסוק 43 כתוב בנוסח המסורה ובנוסח השומרוני 'כי דם עבדיו 

סנדרס, המקור  דיונו של  ראו  יקום'.  בניו  דם  'כי  נאמר  ובתרגום השבעים   )4QDtq( ואילו בקומראן  יקום', 

)לעיל הערה 2(, עמ' 253–254. אנו סבורים כי יש לקשור גם תיקון זה בנוסח המסורה לאותה מגמה תאולוגית 

שהובילה לתיקון של 'בני אל' ל'בני ישראל': לפנינו מגמה למנוע את הסברה – שככל הנראה היו שאחזו בה – 

שבניו של האל בפסוק 43 קשורים לבני האל שבפסוק 8. עם זאת יש לשים לב שהנוסח 'בניו' לצד האזכורים 

הקודמים בפסוקים 19 ו־20 אפשרו כבר בשלב מוקדם לזהות את 'בני אל' בפסוק 8 כבני ישראל, ובכך להעניק 

לכתוב פירוש הדומה לנוסח המסורה ולייתר את התיקונים. בכוונתנו להרחיב בנושא בהזדמנות אחרת. 

הפסוק  נוסח  לשחזור  והצעה  סיכום  מגוונות.  נוסח  מסורות  ולפסוק  מאוד,  קשה  עמו'  אדמתו  'וִכפר  הביטוי   10

 .A. Rofé, Deuteronomy: Issues and Interpretation, Edinburgh 2002, pp. 47-54 ראו:  המקורי 

גם  וכפר אדמת עמו'. אך  נכתב:  הנוסחים מקומראן  ובאחד  בוולגטה  בנוסח השומרוני, בתרגום השבעים, 

כך הקשרו של הביטוי מעורר קשיים, ופרשנים ישנים וחדשים נתלבטו בביאורו. גינזבורג פירש את הביטוי: 

נוספות  ראיות   .3 עמ'  )תשט"ו(,  כד  תרביץ,  האזינו',  שירת  'סיום  גינזבורג,  ח"א  ראו:  עמו'.  דמעת  'מחה 

לפירוש זה הביא י' אבישור, 'מלים וצירופים מהמקרא לאור מקביליהם באכדית', שנתון למקרא ולחקר המזרח 

הקדום, ב )תשל"ז(, עמ' 11–13. טור־סיני ביאר את המילה 'אדמתו' כמורה על דם, ולדבריו מובנו של הביטוי: 

 'וכיפר דם עמו'. ראו: נ"ה טור־סיני, פשוטו של מקרא: פירוש לסתומות שבכתבי הקדש לפי סדר הכתובים 

במסורת, א, ירושלים תשכ"ב, עמ' 232. עם זאת, כפי שכתב רופא )שם(, הפסוק בהחלט סובל את הפירוש 

בבירור  עולה  העתיקים  התרגומים  מן  מקרה  בכל  הראשוני.  מובנו  שזהו  וייתכן  כארץ,  האדמה  את  המזהה 

שכבר בימי הבית השני התפרש הביטוי כמורה על הארץ, וכיוון שעיקר ענייננו כאן בפירושים מתקופה זו 

ואילך, אין צורך להכריע באופן חד־משמעי במובנו הראשוני של הפסוק. 

ראו במאמרו של ר' גולדשטיין 'נחלת ה' והמלכתו', בחוברת זו )לעיל עמ' 5–28(. ראו גם: הנ"ל, 'בהנחל עליון   11

5–22. במאמרים אלו אף עומד  )תשע"א(, עמ'  גויים: בחינה מחודשת לאור מקורות אכדיים', תרביץ, עט 

גולדשטיין על הקרבה הרעיונית בין פסוקי השירה לבין תה' מז, שנראה שגם בו נעשו תיקוני סופרים על מנת 

להקהות את התפיסה ההנותיאסטית. 
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בין אל, עם וארץ. אם השערתו נכונה, הרי כבר בחומרים שעמדו בפני מחברה של שירת האזינו 

בלט המרכיב הטריטוריאלי.12 

ֶאנֶמַׁשרה',13  'תבוסת  המכונה  אכדי  בטקסט  מאלפת  במקבילה  למצוא  ניתן  זו  לטענה  חיזוק   

שהוא  בכך  ייחודי  זה  קטע  האזינו.14  שירת  לבין  בינו  הדמיון  על  לאחרונה  עמד  ושגולדשטיין 

משלב חלוקה קוסמית של כוחות שונים מחד גיסא וחלוקה של העולם הארצי לנחלות בין אלים 

מאידך גיסא. בחלק ששרד מסופר כיצד הביס ַמרֻּדך את אנמשרה ושבעת בניו. הטקסט נקטע 

ומיד מתואר מרדך מחלק מחדש את הכוחות הקוסמיים, שהיו קודם לכן ברשותם של ָאנּו, ֶאנִלל 

ונינֹורתה, בינו לבין ַנּבּו וֵנרַגל.15 לאחר החלוקה המשולשת לוקח מרדך את השלטון על השמים 

והארץ )bēlut šamê u erṣetim(, ונאמר כי הוא 'עלה וישב בקרב שמים / ואת המושב של אנו נטל 

 בגאון'.16 לאחר השגבתו של מרדך מופיע תיאור חלוקה נוסף – הנובע ככל הנראה ממקור אחר17 – 

'בל תפס  ֵּבל, הוא מרדך:  בין עשרה אלים. החלוקה נפתחת באל  הפעם עשר ערים המחולקות 

'האלים כולם  ]iṣṣabat[ את בבל'. לאחר מניית תשעת האלים האחרים ועריהם מסכם המחבר: 
]ilāni kališunu[ תפסו חלקות־שדה ]eqlēti[ '.18 כך מזוהים האלים עם הערים, וכל אל אחראי גם 

לתושבי עירו, שמפנים אליו את פולחנם. 

לה.  אחראי  שגם  זה  הוא  כי  במפורש  נאמר  לא  אך  חלקו  את  ראשון  נוטל  בל  זו  בחלוקה   

לאלים  הערים  לחלוקת  אחראי  מרדך  כי  לטעון  העז  לא  אולי  שהמחבר  הציע  למברט  וילפריד 

מרדך  של  מקומם  'לאור  גולדשטיין,  בצדק  שטוען  כפי  זאת,  עם  השומרי־אכדי.19  מהפנתאון 

ובבל בראש רשימת הנחלות של האלים, ומאחר שהרשימה מופיעה מיד לאחר תיאור עלייתו של 

 מרדך וישיבתו על מושב ָאנּו, נראה שכוונת הרשימה – לפחות בהקשר שבו היא נתונה לפנינו – 

 KTU2, 1.3,ב־ לדוגמה  טריטוריאליות.  נחלות  יש  האל  לבני  כי  מצוין  האוגריתיים  מהטקסטים  בכמה  גם   12 

סס: 'כפתר כסא �בתה חכפת ארצ נחלתה'. ראו:  vi 14-16 מצוין כי כפתור ומצרים הם נחלותיהם של כ�ר־וֿח
 M. Dietrich, O. Loretz and J. Sanmartin (eds.), The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit,
 )KTU2, 1.5, ii 15-16=( KTU2, 1.4, viii.12-14וב־ .Ras Ibn Hani and Other Places, Münster 1995
נוספות ראו: סנדרס, המקור  נחלתה'. להפניות  ֿח ארצ  ֿח 'מכ כסא �בתה  נחלתו של מות בשאול:  מפורטת 

)לעיל ההערה 2(, עמ' 157–158, הערה 289.

 W. G. Lambert, Babylonian Creation Myths, Winona Lake, IN :החיבור פורסם לאחרונה מחדש. ראו  13

pp. 290-298 ,2013. החיבור שרד בעותק אחד מקוטע המתוארך לתקופה מאוחרת, ככל הנראה הסלווקית או 
הפרתית. אולם היצירה נערכה מוקדם בהרבה, ככל הנראה בתקופה הבבלית הקדומה או הכשית המוקדמת. 

ראו: שם, עמ' 289.

גולדשטיין, נחלת ה' )לעיל הערה 11(, עמ' 8–9.  14

טור ג, שורות 13–23.  15

טור ד, שורות 5–6; תרגום על פי גולדשטיין, נחלת ה' )שם(, עמ' 8.  16

הדבר ניכר בין השאר בשינוי פועלי הלקיחה )ilqe/iṣṣabat( וכן במעבר ממרדך לבל. ראו גם: גולדשטיין,   17

נחלת ה' )שם(, עמ' 9 והערה 15.

טור ד, שורות 7–17; תרגום על פי גולדשטיין, נחלת ה' )שם(, עמ' 9.  18

ראו: למברט, מיתוסים בבליים )לעיל הערה 13(, עמ' 286.   19
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הנחלות  מנחיל  היותו  על  גם  ואולי  כנחלה,  בבל  את  שקיבל  מרדך,  של  עדיפותו  על  להצביע 

לאלים האחרים'.20 אפשר שיש בכך לחזק את הזיהוי בשירת האזינו בין עליון לה', המשמש הן 

כמנחיל והן כנוחל.

לזו המופיעה באודה האולימפית השביעית,  דומה  ב'תבוסת אנמשרה'  תיאור החלוקה השני   

ששם מספר פינדר, 'על פי ספורים קדומים' את שאירע 'כשזאוס ובני־האלמות חילקו את הארץ 

דומה  מיתוס  הביא  אפלטון  יושביו.21  על  מסוים  ארץ  חבל  קיבל  אל  וכל   ,' ]χθόνα δατέοντο[

בלא   – אזוריה  לפי  כולה  הארץ  את  ביניהם  האלים  חילקו  דנא  'מקדמת  'קריטיאס':  בדיאלוג 

ויישבו את ארצותיהם'.22  ]δίκης δὴ κλήροις[ , אפוא, זכו לשלהם  ]...[ בגורלות צדק  מריבה 

בכל החלוקות הללו נוצר קשר בין האל לקבוצה האתנית המתגוררת בחבל הארץ שנפל בחלקו. 

מיתוס זה עולה יפה עם תפיסה הנותאיסטית שלכל עם אל ייחודי משלו, אשר שליטתו תחומה 

בטריטוריה מסוימת. 

כאמור הקשר בין האל לארצו הוא הנחת יסוד בשירה אך אינו מרכיב מרכזי הזקוק להדגשה.   

בשלב מאוחר הובילו שני גורמים מרכזיים להסטת הדגש מן הממד התאולוגי לממד הטריטוריאלי. 

של  התגבשותה  עם  ההנותאיסטית  התפיסה  שעוררה  התאולוגית  הבעיה  היה  הראשון  הגורם 

עמים  גבלות  'יצב  במקום   – עצמו  השירה  נוסח  תוקן  אף  מסוים  בשלב  מונותאיסטית.  השקפה 

למספר בני אל' גרסה השירה: 'יצב גבלות עמים למספר בני ישראל' – כך שההיבט ההנותאיסטי 

נדחק לשוליים. הגורם השני הוא הגורם הפוליטי – הגלות מן הארץ הציבה את המובן מאליו בסימן 

שאלה, והשיבה המורכבת אל הארץ הצריכה עיגון זכותו של עם ישראל על ארצו במיתוס המכונן. 

ראשון בית  גלות  לאחר  לשירה  הפנים־מקראית  הפרשנות 

משעה שהחלו גלי ההגליות בשלהי ימי הבית הראשון, וכאשר ביקשו הגולים להקנות משמעות 

חדשה לשירה העתיקה, קיבל המרכיב הטריטוריאלי שעלה מן השירה משנה חשיבות. פרשנות 

בתהלים,  עד  במזמור  ביטוי  לידי  באה  הארץ  הנחלת  את  המדגישה  עיוננו  שבמרכז  לפסוקים 

המשופע ארמזים לשירה. כאמור כותב השירה הקדומה עוד לא טעם את טעם הגלות; אולם בעל 

מזמור עד בתהלים כתב מתוך כאב התבוסה והגלות.23 מזמור זה פותח בשילוב המרכיב הלאומי 

והטריטוריאלי הנשען אף הוא על פסוקינו: 'ְזֹכר עדתך קנית ֶּקדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה 

 שכנת בו' )פסוק 2(. נראה כי המשורר שיבץ כאן כמה מלשונות השירה: 'ְזֹכר ימות עולם' )פסוק 7(, 

גולדשטיין, נחלת ה' )לעיל הערה 11(, עמ' 9.  20

האודה האולימפית השביעית, שורות 55–56; ראו: אוריפידס, אלקטרה, תרגם א' שבתאי, תל אביב תשס"ב,   21

עמ' 118–119. וראו גם: בר־און ופז, חלק ה' עמו )לעיל הערה 6(, עמ' 26 והערה 11.

אפלטון, קריטיאס 109ב–ג; ראו: כתבי אפלטון, ד, תרגם י"ג ליבס, ירושלים תשכ"ה, עמ' 12 )בשינויים(.   22

וראו גם: בר־און ופז, חלק ה' עמו )שם(, עמ' 27, 53–54. 

 ,)2 586 לפסה"נ. ראו: סנדרס, המקור )לעיל הערה  מקובל לתארך את המזמור לתקופת הגלות, מעט אחרי   23

M. Dahood, Psalms, II: 51-100 (AB), Garden City NY 1970, pp. 199-220 ;368 'עמ
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9(.24 המשורר פירש כאן את  'יעקב חבל נחלתו' )פסוק  6( וכמובן  'הלוא הוא אביך קנך' )פסוק 

הביטוי 'שבט נחלתך' באופן כפול: הן כמכוון לעם )'עדתך'( והן באופן טריטוריאלי )'הר ציון'(.25 

בעוד שפסוקי השירה מורים לאדם מישראל לזכור את יצירת הזיקה בינו לבין אלוהיו בראשית 

הזמן, הרי כאן פונה המשורר אל ה' בתביעה 'זכר עדתך קנית קדם'.26 מתוך מצוקת הגלות עולה 

ההיבט הטריטוריאלי, והוא בא לידי ביטוי בקינה שנועדה לעורר את זעם האל על כך שהר ציון 

ועליו מקדשו מחולל על ידי הגויים, כפי שמתואר בהמשך המזמור.27 

לשעתו:  נבואה  בשירה  הנביא  זכריה  ראה  השני  הבית  ימי  שבראשית  פלא  לא  זאת  לאור    

'ונחל ה' את יהודה חלקֹו על אדמת הֹקדש ובחר עוד בירושלם' )זכ' ב 16(.28 מתוך תפיסה היסטורית־

טיפולוגית של השירה29 תיאר הנביא בחירה מחודשת בעם, במתכונת הבחירה הקדומה המתוארת 

 – הטריטוריאלי  המוטיב  ובין  העם  בחירת  בין  זיקה  בולטת  החדש  בתיאור  האזינו.   בשירת 

המושגים נחלה וחלק מזוהים עם הנחלת ארצו של ה' לעמו ישראל.30 

בחילוף 'שבט נחלתך', הדומה ללשון הפרפרזות המאוחרות יותר ביר' י 16; נא 19.  24

43: 'וכפר אדמתו עמו', אשר יש המפצלים לשניים 'וכפר  ניתן להבחין ביסוד דומה בחתימת השירה בפסוק   25

אדמתו ועמו'.

הוכחה לכך ש'קדם' פירושו ראשית הזמן ולא רק עבר היסטורי ניתן לראות בפסוקים 12–13, שמתואר בהם   26

בָעזך  פוררת  בֶקרב הארץ: אתה  ישועות  ּפֵעל  מֶּקדם  מלִּכי  'ואלהים  המיתי של האל, שמלך מקדם:  מאבקו 

'ו' דברים קדמו לבריית עולם, יש מהם שנבראו ויש מהם שעלו  ים ִׁשברת ראשי תנינים על המים'. והשוו: 

 במחשבה להבראות ]...[ ישראל עלו במחשבה דכת' "זכור עדתך קנית קדם" )תה' עד 2(' )בראשית רבה א, ד 

פרקי  חז"ל:  אורבך,  א"א  ראו:  הזמן  בראשית  ישראל  בחירת  על  עוד   .) ]6 עמ'  תיאודור–אלבק,  ]מהדורת 

468–469 והפניותיו שם. אורבך קשר את הפירוש התאוגוני לזיהוי  אמונות ודעות2, ירושלים תשמ"ג, עמ' 

'בני ישראל' כ'בני אל' אך לא הביא את פסוקנו.

גם בהמשך המזמור יש שימוש בדב' לב 8. כך בפסוקים 16–17 תיאר המשורר את בריאת העולם: 'לך יום אף   27

לך לילה אתה הכינות מאור ושמש: אתה הצבת כל גבולות ארץ קיץ וֹחרף אתה ְיצרתם'. נראה כי המשורר 

פירש את הצבת גבולות העמים שבשירה כהצבת גבולות הארץ בראשית הזמן. יתרה מזאת, אזכור המאורות 

מורה שפרשנות פנים־מקראית זו מיוסדת על נוסח השירה הקדום, שבו הופיעו בני האלוהים – צבא השמים. 

גבולות  ואת  עונותיה  את  שיקבעו  מנת  על  המאורות  לשלטון  הארץ  גבולות  את  האל  הציב  הזמן  בראשית 

היום והלילה. אין כאן חלוקת עמים לאלים שונים ואף לא חלוקה של גרמי השמים לצורכי פולחן אלא פירוש 

פונקציונלי לבריאת המאורות. 

הפרפרזה על לשון השירה בפסוק זה ברורה. הנביא סיכל את מטבעות הלשון מן השירה. את שם העצם 'נחלתו'   28

הפך לפועל המציין את פעולתו העתידה של האל כפעולת הנחלה; הוא המיר את 'ישראל'/'יעקב' ב'יהודה', 

לנוכח הנסיבות ההיסטוריות של אבדן ממלכת הצפון, ישראל, וציין אותם כחלקו של ה'. 

רפל ראה בשירה נוסחה למחזורי ההיסטוריה, אם כי אף הוא ציין שמן השירה לא ברור אם המחזור המתואר בה   29

עתיד לחזור על עצמו שוב ושוב )כידוע חלק מפרשני ימי הביניים ובראשם הרמב"ן פירשו את השירה פירוש 

היסטורי לינארי(. ראו: רפל, שירת האזינו )לעיל הערה 2(, עמ' 11–17.

לו  לקיחה  היינו  ל'ובחר',  כמקבילה  או  הנחיל  בהוראת  'ונחל'  שונים.  באופנים  להיקרא  עשוי  עצמו  הפסוק   30

 לעם. לפי ההוראה הראשונה משמעו של הפסוק שה' ינחיל ליהודה את חלקו הטריטוריאלי על אדמת הקודש. 

לפי ההוראה השנייה יש לקרוא את המילים 'יהודה חלקו' כשם ותמורתו – בדומה למשמעו בשירת האזינו – 

היינו: ה' יבחר מחדש את יהודה, שהוא חלקו של אלוהים, והאירוע יהיה על אדמת הקודש. 



37ארץ האל לבני האל: דב' לב 8–9 והנחלת ארץ ישראל  ]9

זכו לפירוש חדש בהתאם לתנאים הגאו־פוליטיים החדשים שנוצרו בתקופת  פסוקי השירה   

ה' חוזר  שיבת ציון: דברי הנבואה הגלומים בשירה מתגשמים; תפילת משורר תה' עד נענית; 

)אף אם  ומנחיל את העם הנבחר על אדמתו הנבחרת  וחוזר  גבולות העמים במקומם  ומציב את 

יצירת  את  מתארת  האזינו  שירת  זה  פירוש  לפי  בירושלים'.31  עוד  'ובחר  בהיקפה(:  מצומצמת 

הזיקה לא רק בין ה' לבין העם, אלא גם ובעיקר – בין ה' ועמו לבין הארץ. 

בדומה לכך בחטיבת 'שבח אבות עולם' בספר בן סירא מופיעה פרשנות המזהה את הנחלה בדב'   

לב 9 עם ארץ ישראל: 'וברכה נחה על ראש ישראל, ויכוננהו בברכה ויתן לו נחלתו, ויציבהו 

לשבטים לחלק שנים עשר' )בן סירא מד 22–23(.32 במונחים נחלה וחלק ובפועל יצ"ב מהדהדת 

בבירור השירה אך הם מקנים לה כעת פירוש טריטוריאלי מובהק.33 בן סירא הדגיש את שבחו של 

יעקב, אשר זכה לנחלה, דהיינו לארץ ישראל, שהובטחה לאברהם ויצחק, והיא חולקה בין שנים 

'יצב גבלות עמים' כמתייחס להצבת גבולות  עשר בניו, השבטים. נראה כי בן סירא פירש את 

השבטים.34 כפי שהראו מספר חוקרים,35 בן סירא השתמש כאן ככל הנראה בנוסח המסורה לדב' 

לב 8–9, נוסח שהופיע בו הצירוף 'בני ישראל', שהוא זיהה עם שנים עשר בניו של ישראל.36 

25: 'בית גאים ִיסח ה' ויצב גבול אלמנה'. פסוק זה יכול  אפשר שפרפרזה דומה לפסוק זה מופיעה במש' טו   31

חלוקתי;  לצדק  אלוהית  כדאגה  מתפרשת  האלמנה  גבול  הצבת  קיומית  בפרשנות  אופנים:  בשני  להתפרש 

ישראל  מפני  הגויים  הורשת  את  כמתאר  מתפרש  הוא   – העצימה  היהודית  המסורת  אשר   – לאומי  בפירוש 

השבים מהגלות. תיאורה של ישראל כאלמנה עולה מאיכה א 1. והשוו לפרפרזה הכוללת יסוד אישי ולאומי 

גם יחד בתפילת אלישבע, בלוקס א 50–56.

הציטוט על פי מהדורת מ"צ סגל, ספר בן סירא השלם2, ירושלים תשי"ט.  32

להצעות פירוש אחרות ראו: שניידר, סולם יעקב )לעיל הערה 3(, עמ' 236, הערה 58. אנו חושבים שהפירוש   33

הטריטוריאלי עדיף בבירור הן לאור לשון הכתוב והן לאור המיתוס המפותח שאנו מציגים להלן. יש לציין 

שגם בהמנון 'שבח החכמה' )בן סירא כד 1–12(, המבוסס על דב' לב 8–9, חלקו של ה' מזוהה עם עם ישראל 

אך גם עם ציון וירושלים: 'ובכן בציון התיצבתי / בעיר אהובה כמוני נחתי / ובירושלים ממשלתי / ואשריש 

בעם נכבד / בחלק ה' נחלתו' )פסוקים 11–12(. 

מ' קיסטר, 'לפירושו של בן סירא', תרביץ, נט )תש"ן(, עמ' 367.  34

 P. C. Beentjes, ‘Ben Sira 3(, עמ' 235–238;  )לעיל הערה  יעקב  קיסטר, בן סירא )שם(; שניידר, סולם   35

 44:19-23 – The Patriarchs: Text, Tradition, Theology’, G. G. Xeravits and J. Zsengellér
 (eds.), Studies in the Book of Ben Sira: Papers of the Third International Conference on the
 Deuterocanonical Books, Shime’on Centre, Pápa, Hungary, 18-20 May, 2006, Leiden 2008,
 pp. 224-226; Tz. Novick, ‘Wisdom’s Wandering Wandering: On the Evolution of a Motive’,
Henoch, 30 (2008), pp. 109-110, n. 22. בן סירא אף הכיר את נוסח השירה המקורי )כפי שברור בבן סירא 

יז 17(. לדיון והפניות ראו: בר־און ופז, חלק ה' עמו )לעיל הערה 6(, עמ' 28. 

זיהוי זה מתועד במקורות נוספים. קיסטר העיר שזיהוי 'מספר בני ישראל' עם 'חלק שנים עשר' הוא פירוש   36

בלתי רגיל והפנה לפליאה נוצרית שעליה עמד ש' ליברמן, מחקרים בתורת ארץ ישראל, ירושלים תשנ"א, 

'בני ישראל' עם שבעים יורדי  367. אולם דווקא הזיהוי של  עמ' 97–109. ראו: קיסטר, בן סירא )שם( עמ' 

)כולל  'שמות בני ישראל' הוא שנים עשר  1, ששם מספר  א  מצרים קשה גם בהתייחס ללשון הפסוק בשמ' 

יוסף(, ואילו המספר שבעים מייצג את 'ֹיצאי ירך יעקב'. למעשה סביר יותר להסביר את 'למספר בני ישראל' 

כשנים עשר על פי המקרא עצמו: ביהו' ד 5 מצווה יהושע על כל אחד משנים עשר האנשים שנבחרו להרים 
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פירוש טריטוריאלי נוסף נמצא ב־4Q369, שכונה על ידי מהדיריו הראשונים 'תפילת אנוש',   

ואילו אלישע קימרון כינה אותו 'דברי הודות על חסדי האל':

פלגתה נחלתו לשכן שמכה שמה ]לעולם[ 

היאה צבי תבל ארצכה ועליה שע ]שועיכה ותשם[ 

עינכה עליאה וכבודכה יראה שם ל ]עולם להיות[ 
לזרעו לדורותם אחזת עולמים.37

ג'יימס קוגל טען באופן משכנע כי נושא הקטע הוא הנחלת ארץ ישראל ליעקב.38 הדבר בולט 

במילים ' ]להיות[ לזרעו לדורותם אחזת עולמים' – ציטוט כמעט ישיר של הבטחת האל ליעקב 

4(. הקטע כולל ארמזים וציטוטים  'ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אֻחזת עולם' )בר' מח 

 2 טז   ;23 יד   ;11 יב  )דב'  שם'  שמו  'לשכן  כגון  וארצו,  ישראל  על  המוסבים  נוספים  מקראיים 

 ועוד(; 'וכבודו עליו ֵיראה' )יש' ס 1–2(; 'עיני ה' אלהיך בה' )דב' יא 12(; 'צבי היא לכל הארצות' 

)יח' כ 6, 15; והשוו: יר' ג 19(.39 

קוגל אף ציין, בצדק, כי ברקע השורה הפותחת נמצא התיאור בדב' לב 8–40.9 ואכן השורש   

פל"ג נקשר במקומות אחרים לפסוקי השירה, כמו לדוגמה בקטע 4Q215a, שחוקרים כבר עמדו 

על הקשר בינו לבין דב' לב 41:8 'ועבודת הצדק פלג גבולותם ]   [ / בדורותם'.42 השורש פל"ג 

'דכד מפלג מרימא עממא'. נוסף על כך סביר שניכר בקטע   :8 אף משמש בפשיטתא לדב' לב 

פסוק  – מלבד  היחיד במקרא  זהו המקום   .)8 פסוק  גם  )וראו שם  ישראל'  בני  'למספר שבטי   אבן על שכמו 

השירה – שמופיע בו הצירוף 'למספר' + 'בני ישראל', וסביר מאוד שהפרשנים הקדומים קשרו בין הפסוקים 

זו נמצאת בתרגום  ישראל. עדות מפורשת לקריאה מעין  והבינו שגם בשירה מדובר על שנים עשר שבטי 

שמופיע  כפי  בדיוק   – ישראל'  דבני  שבטייה  'למניין   :8 לב  בדב'  המתרגם  הקטעים(  בתרגום  )וכן  נאופיטי 

5. ואכן הזיהוי של 'למספר בני ישראל' כשנים עשר ולא כשבעים מצוי בכמה וכמה  בתרגום יונתן ליהו' ד 

מקומות נוספים, עד שדומה שהוא הפירוש הנפוץ כבר מימי הבית השני. לדוגמאות נוספות ראו: שניידר, 

סולם יעקב )לעיל הערה 3(. על משמעותה של החלוקה התריסריונית של העולם נבקש לעמוד במקום אחר. 

4Q369, טור ב, שורות 1–4; ראו: א' קימרון, מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, ב, ירושלים תשע"ב,   37

עמ' 46.

 J. Kugel, ‘4Q369 “The Prayer of Enosh” and Ancient Biblical Interpretation’, DSD, 5 (1998),  38

מבואות  קומראן:  מגילות  )עורך(,  קיסטר  מ'  בקומראן',  המקרא  'פרשנות  כדורי,  י'  וכן:   ;pp. 119-148 
ומחקרים, ב, ירושלים תשס"ט, עמ' 391–393. לעומת קוגל חוקרים רבים סבורים כי הנושא כאן הוא דמות 

משיחית, לאור זיהויו עם בנו בכורו של האל בהמשך הקטע, שיידון בהמשך המאמר. להפניות למחקרים ראו 

להלן הערה 108.

כדורי, פרשנות המקרא )שם(, עמ' 392.  39

קוגל, תפילת אנוש )לעיל הערה 38(, עמ' 131–132.   40

 E. G. Chazon and M. E. Stone, ‘4QTime of Righteousness’, S. J. Pfann, Ph. S. Alexander et al.,  41 

 Qumran Cave 4, XXVI: Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, 36), Oxford 2000, 
pp. 172-181; וראו: בר־און ופז, חלק ה' עמו )לעיל הערה 6(, עמ' 34.

4Q215a, טור ב, שורות 9–10. חזון וסטון, המהדירים הראשונים, סברו כי המילה 'גבולותם' מצטרפת ישירות   42
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גם רישומו של פסוק 9 – 'כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו )ישראל(' – שהתפרש על ידי המחבר 

שהאל פלג ליעקב את נחלתו.
נראה אפוא כי המחבר פירש את פסוקי השירה כתיאור הענקת ארצו של האל לישראל.43  

חלק א

החלוקה המשולשת של העולם לבני נח – 
ההנחלה הקמאית של ארץ ישראל לעם ישראל

במקורות שהבאנו מתקופת הבית השני הובנו הפסוקים כמתייחסים להנחלת ארץ ישראל. עם 

זאת ממקורות אלו לא ברור לאיזה אירוע בדיוק רומזים הפסוקים, ומתי זכה עם ישראל לארצו. 

לפני  עוד  האנושית,  ההיסטוריה  בשחר  כי  הטוענת  השירה  לפסוקי  פרשנות  נפרוס  זה  בחלק 

הופעת העם על במת ההיסטוריה, הוצבו גבולות ארץ ישראל עבור עם ישראל. במספר מקורות 

מימי הבית השני, במדרשים מאוחרים )וכן בפרשנות התורה מימי הביניים( מתגלה לפנינו מסורת 

על הנחלה קדומה של ארץ ישראל כחלק מחלוקת העולם לשלוש בין בני נח. נטען כאן כי מיתוס 

חלוקת העולם בין שלושת בני נח הוא שילוב של האנשת המיתוס היווני של חלוקת העולם בגורל 

בין שלושה אחים אלוהיים, מסורות ספר בראשית ופסוקי שירת האזינו. 

אחים שלושה  בין  בגורל  העולם  חלוקת  מיתוס 

מיתוס חלוקת העולם לשלושה אלים הוא קדום מאוד. כאמור בחיבור 'תבוסת אנמשרה' מסופר כי 

מרדך, נבו ונרגל חילקו ביניהם שווה בשווה את הכוחות של האלים שהביסו. ב'ַאתַרַח'סיס', סיפור 

המבול הבבלי, מדובר לא רק על חלוקת כוחות בין שלושה אלים אלא על חלוקה משולשת בגורל 

 / ]isqam iddû ilū izzūzū[  של היקום כולו בין אנו, אנליל ואנכי: 'הפילו האלים גורל ויחלקו 

אנו עלה השמימה / ]אנלל[ לקח את הארץ לממשלתו; / מנעול, "מכמרת", לתהום־ים, / נתנו 

מיתוס  אלים.  שלושה  לממשלת  והים  הארץ  השמים,  של  חלוקה  מופיעה  כאן  הנסיך'.44  לאנכי 

דומה מופיע ב'איליאדה' ומושם בפיו של פוסידון:

א' קימרון,  'הציב'. ראו:  והציע להשלים:  נוספת,  כי יש שם מקום לתיבה  ל'בדורותם'. אולם קימרון העיר 

מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, ג, ירושלים תשע"א, עמ' 37.

 ‘[I]n keeping with Deut. 32:8-9, 4Q369 :קוגל הבחין בפירוש חריג לפסוקי השירה שמשתקף מקטע זה  43

 maintains that Israel’s נחלה was at some point allotted by God. It is of course interesting that our
 text speaks of Israel’s נחלה – its territory – being separated off, rather than the people of Israel
 , ]38  ’as stated in Deut. 32:8 ,נחלה being separated off as God’s )קוגל, תפילת אנוש ]לעיל הערה 
עמ' 132(. קוגל סבור שיש להבין פירוש זה על רקע הגישות השונות לקדושת הארץ בתקופת בית שני )שם, 

הערה 21(. כפי שנראה להלן פירוש זה הוא נפוץ יותר מכפי שנדמה.

לוח א, שורות 9–16; ראו: ש' שפרה וי' קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, תל   44
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הן שלושה אחים ]ἀδελφεοὶ[ אנו, בניו של קרונוס, אשר ילדה ריה: זאוס ואני ושלישי הוא 

 , ]τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται[ האדס, המולך על דרי שאול. את הכול חילקנו לשלושה

וכל אחד זכה למנת כבודו בשלטון; קיבלתי ]ἔλαχον[ אני את ממשלת הים האפור, שם 

אשכון לעד, כי זהו חלקי שעלה בגורל; האדס קיבל ]ἔλαχε[ את חשכת האופל וזאוס קיבל 

]’ἔλαχ[ את הרקיע הרחב אשר במרומי איתר ועננים; אך האדמה ואולימפוס התמיר עודם 
 45. ]ξυνὴ πάντων[ משותפים לכולם

האחים זאוס, פוסידון והדס )פלוטו( חילקו ביניהם את השמים, הים והשאול. ממיקומו של תיאור 

החלוקה במקורות מאוחרים, למשל בדברי פסידו־אפולודורוס, ברור שהיא התקיימה מיד לאחר 

הניצחון בקרב נגד הטיטנים: 'חמושים ב ]כלי נשק[ אלו, הם ]האלים[ הכניעו את הטיטנים ]...[ 

והם הטילו גורל ]διακληροῦνται[ עבור השלטון, זאוס זכה ]λαγχάνε[ לממשלה בשמים, פוסידון 

בים ופלוטו בהדס'.46 בדומה למסורת המסופוטמית מדובר כאן על חלוקה משולשת של היקום בין 

אלים, אולם חשוב להבחין שב'איליאדה' שלושת האלים החולקים הם אחים.

יש דמיון גם בין חלוקה קדומה זו לבין תיאור החלוקה בפסוקי השירה.47 עם זאת יש גם הבדלים   

בין השירה ובין מיתוסים אלו. מיתוסים אלו דנים בחלוקה של אזורים קוסמיים שונים )שמים, ים, 

שאול(, ואילו הארץ משותפת לכולם, בעוד שהשירה עוסקת בחלוקת הארץ לבני האלים. 

מיתוס של חלוקה משולשת של הארץ עצמה בין שלושה אחים, הקשור לסיפור בראשית, מצוי   

בחזיונות הסיבילות:

אז  שפות,  מיני  לכל   ]διέστρεφον[ נפלגו  האנשים  ולשונות  המגדל  התמוטט  וכאשר 

מלאה כל האדמה ממלכות נפרדות של בני תמותה. אז בא הדור העשירי של אנשים הוגים 

 Κρόνος[ למן היום אשר בא מבול על האנשים הקדמונים. וימלכו קרונוס וטיטן ויפתוס

 Γαίης τέκνα φέριστα καὶ[ בניהם המצוינים של גיה ואורנוס , ]καὶ Τιτὰν Ἰαπετός τε
Οὐρανοῦ[ , הנקראים בפי אנשים ארץ ושמים ]γαῖάν τε καὶ οὐρανόν[ , שמות שניתנו 
להם על היותם הראשונים מבין האנשים ההוגים. לשלושה חלקים ]נחלקה[ הארץ, נחלה 

לכל אחד ]τρισσαὶ δὴ μερίδες γαίης κατὰ κλῆρον ἑκάστου[ . וימלוך כל אחד בחלקו 

 μερίδες τε[ זה בזה כי נשבעו שבועה לאביהם והחלקים חולקו באופן צודק  ולא נלחמו 

 W. G. Lambert and A. R. Millard, Atra-Hasıs: The Babylonian :אביב תשנ"ז, עמ' 91; לאכדית ראו

Story of the Flood, Oxford 1969, p. 4
איליאדה טו, שורות 187–193; ראו: הומרוס, איליאדה, תרגם א' ארואטי, ירושלים תשע"ב, עמ' 344–345   45

)בשינויים(.

 Apollodorus, The Library, I, ed. J. G. Frazer (LCL, 121), Cambridge MA :הספרייה א, ב, 1; ראו  46

p. 10 ,1967. ראו גם: בר־און ופז, חלק ה' עמו )לעיל הערה 6(, עמ' 26, הערה 10.
)לעיל  עליון  בהנחל  גולדשטיין,  וכן   ;124 הערה   ,59  ,27–26 עמ'  )שם(,  עמו  ה'  חלק  ופז,  בר־און  ראו:   47 

הערה 11(, עמ' 8–11. 
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 ὑπερβασίην[ אז מלאו ימיו של אביהם בזקנה וימת. ובניו הפרו את השבועות . ]δίκαιαι
ὅρκοισιν[ ובעשותם הרע עוררו מריבה אחד כנגד השני.48 

במצרים,49  לפסה"נ  השנייה  במאה  הנראה  ככל  שפעל  זה,  קטע  של  היהודי־הלניסטי  הכותב 

איחד את המסורת היהודית על אודות מגדל בבל עם המסורת המיתולוגית היוונית המתפרשת 

באופן אווהמריסטי. פרשנות אווהמריסטית היא פרשנות המזהה את האלים עם דמויות אנושיות 

בידי  שנהפכו   – ויפתוס  טיטן  קרונוס,  האחים,  שלושת  שלפנינו  הפרשנות  פי  על  היסטוריות. 

המחבר מטיטנים, בני אלים, לבני אדם – חילקו ביניהם בגורל את העולם. המחבר העתיק אפוא 

האיונית,  המפה  על  והסתמך  הארץ  לחלוקת  כולו  היקום  של  מחלוקה  המשולשת  החלוקה  את 

שלפיה העולם נחלק לשלוש יבשות: אפריקה, אירופה ואסיה.50 

יש לציין כי קרונוס, טיטן ויפתוס אינם קשורים בשום מקום אחר לחלוקת העולם.51 עם זאת,   

י' ריידר, בתוך: הספרים החיצונים, ב, מהדורת א' כהנא, תל  105–116; ראו: תרגום  ג,  חזיונות הסיבילות   48

אביב תש"ל, עמ' שפז )בשינויים(. ליוונית ראו: J. Geffcken, Die Oracula Sibyllina, Leipzig 1902. יש 

 μερίδες τε δίκαιαι דמיון רב בין תיאור החלוקה כאן לבין הקטע מ'קריטיאס' שצוטט לעיל, בייחוד בביטויים

ו־δίκης δὴ κλήροις. דמיון זה שב ומאשר את הסתמכותו של מחבר הספר השלישי של חזיונות הסיבילות על 

המיתוס היווני של חלוקת העולם.

הכוללת  הקדומה,  השכבה  שונים;  בזמנים  שחוברו  שכבות,  משלוש  מורכב  השלישי  הספר  קולינס  פי  על   49

 J. J. ונוספו עליה קטעים במאה הראשונה לפסה"נ. ראו:  את הקטע הנדון, חוברה במאה השנייה לפסה"נ, 

 Collins, ‘The Third Sibyl Revisited’, E. G. Chazon, D. Satran and R. A. Clements (eds.), Things
 Revealed: Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone, Leiden
 M. M. Piotrkowski, ראו:  עדכנית  מחקר  ולסקירת  דומה  לעמדה   .and Boston, MA 2004, pp. 3-19
 ‘Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and its Community in Hellenistic Period’,
Ph.D. dissertation, Hebrew University of Jerusalem, 2014, pp. 213-232; פיוטרקובסקי עצמו סבור 
170–168 לפסה"נ במצרים. לעומת זאת לדעת בויטנוורף הספר השלישי  שהחלקים הקדומים חוברו בשנים 

 R. Buitenwerf, Book III of the Sibylline Oracles 80–40 לפסה"נ באסיה הקטנה. ראו:  חובר בשנים 

and its Social Setting, Leiden 2003, pp. 124-134. אולם פרסומם של שני פפירוסים המתוארכים למאה 
והמכילים ככל הנראה קטעים מהספר השלישי של חזון הסיבילות, מאשש את קיומו של  השנייה לפסה"נ, 

חיבור קדום שהשתקע בגרסה המאוחרת. ראו: פיוטרקובסקי, כוהנים בגלות )שם(, עמ' 216 והערה 19. 

על ההשפעה של המפה האיונית על תפיסתם הגאוגרפית של בעל ספר היובלים והמגילה החיצונית לבראשית   50

7(, עמ' 16–17, 243–249; על השפעת המפה האיונית כבר על לוח  ראו: ורמן, ספר היובלים )לעיל הערה 

 P. Alexander, ‘Notes on the “Imago Mundi” of the Book of Jubilees’, JJS, 33 :העמים במקרא ראו

(1982), pp. 197-213
ראו:  לטרטרוס.  והושלכו  זאוס  ידי  על  שהובסו  כטיטנים  ב'איליאדה',  כבר  יחדיו  מוזכרים  ויפתוס  קרונוס   51

גיה  של  בניהם  הם  השניים  הסיודוס  פי  על  195ב.  המשתה  אפלטון,  והשוו:   ;481–478 שורות  ח,  איליאדה 

134, 137. לעומת זאת טיטן איננו שם פרטי אלא  ואורנוס, שהולידו גם את שאר הטיטנים. ראו: תאוגוניה 

)Euhemerus( עצמו, שממנו הושפע מחבר הספר השלישי של  שם גנרי. כפי שציין בויטנוורף, אווהמרוס 

 חזיונות הסיבילות, כבר פירש את השם טיטנים אצל הסיודוס כשם פרטי. ראו: בויטנוורף, ספר שלישי )לעיל 

הערה 49(, עמ' 175
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כפי שמחבר הסיבילות ציין מפורשות בהמשך, קרונוס הוא אביהם של זאוס, פוסידון ופלוטו,52 

שאליהם נקשרה כאמור מסורת החלוקה המשולשת של העולם. אם כן המחבר העביר את החלוקה 

המשולשת דור אחד לאחור: מבניו של קרונוס לקרונוס ואחיו.53 

מן החיבור של מיתוס חלוקת העולם בין בני אלים – שהפכו לבני אדם – לדור הפלגה נראה   

שדב' לב 8 )בנוסחו המקורי( עמד לנגד עיניו של המחבר. על פי השירה עליון חילק את הנחלות 

בגורל בין בני האל 'בהפרידו בני אדם', ביטוי שפרשנים רבים בעת העתיקה הבינו אותו כמתייחס 

למגדל בבל ולדור הפלגה.54 גם כאן ניכר עיבוד של המסורת היוונית שמיקמה את חלוקת העולם 

בין זאוס לאחיו אחרי הניצחון על הטיטנים, באשר ניסיונם של הטיטנים להגיע לשמים הושווה 
במקורות יהודים־הלניסטיים למגדל בבל.55

יש דמיון מובהק בין חלוקה זו של העולם בין שלושה אחים בני תמותה באמצעות הטלת גורל   

לבין המסורת של חלוקת העולם בין שלושת בניו של נח המתוארת במגילה החיצונית לבראשית 

ובספר היובלים. כל התיאורים אף כוללים הפרת שבועה כתוצאה מהסגת גבול.56 כנה ורמן עמדה 

על נקודות דמיון רבות בין חזיונות הסיבילות לספר היובלים.57 אולם לאור ההבדלים ביניהם היא 

חזיונות הסיבילות ג, 138–144; ראו: תרגום ריידר )לעיל הערה 48(, עמ' שפח.  52

בהמשך דבריו תיאר המחבר כיצד כשלה חלוקה זו והובילה למלחמת אחים. אף שהמחבר לא הזכיר מפורשות   53

את החלוקה בין זאוס, פוסידון ופלוטו, אפשר לשער שהוא סבר כי חלוקה משולשת זו אכן התבצעה כתוצאה 

מכישלון החלוקה המשולשת הראשונה בין קרונוס לשני אחיו. 

ייתכן שהמחבר אף תלה את עצם גישתו האווהמריסטית בפסוק בנוסחו המקורי: 'בהנחל עליון גוים, בהפרידו   54

אל ]υἱῶν θεοῦ[ '. אם שני חלקי הפסוק נקראים  אדם ]υἱοὺς Ἀδάμ[ , יצב גבולות עמים, למספר בני  בני 

האדם  בני  עם  מזוהים  להיות  האל  בני  יכולים  לפיכך  אדם'.  ל'בני  מקביל  אל'  'בני  הביטוי  הרי  כתקבולת 

הקדומים, כשיטתו של מחבר הספר השלישי של חזיונות הסיבילות. המתרגם היווני של פסוקי השירה הבין 

את הביטוי 'בני אדם' כבניו של אדם הראשון. ואפשר שהעובדה שלאדם הראשון היו שלושה בנים חיזקה את 

הפרשנות המשולשת של בני אל.

 M. R. Niehoff, Jewish Exegesis and Homeric Scholarship :ראו: פילון, על בלילת הלשונות 4–5; וכן  55

 J. C. :למסורות שנח היה ענק, צאצא של בני האלים, ראו .in Alexandria, Cambridge 2011, pp. 79-86
Reeves, ‘Utnapishtim in the Book of Giants?’, JBL, 112 (1993), pp. 110-115; וראו תגובתו של 
 R. V. Huggins, ‘Noah and the Giants: A Response to John C. Reeves’, JBL, 114 (1995), pp.
 ;2  ,3 )Sethians( סברו שחם הוא צאצא העירין. ראו: פנריון לט,  פי אפיפניוס כת השתיים   103-110. על 

וכן: ריווס, אותנפישתים )שם(, עמ' 112 הערה 8.

על דמיון בין חלוקת העולם בחזיונות הסיבילות ובספר יובלים ראו כבר: הגינס, נח והענקים )שם(, עמ' 106   56

7(, עמ' 18–19; הנ"ל, 'ספר היובלים בהקשר הלניסטי', ציון,  17; ורמן, ספר היובלים )לעיל הערה  והערה 

 A. Buchler, ‘Traces des idees et des coutumes Hellenistiques :סו )תשס"א(, עמ' 288–289. וראו גם

חלוקה  לתיאורי  יווניות  דוגמאות  שתי  עוד   .dans le Livre des Jubiles’, REJ, 89 (1930), p. 327
 C. Berthelot, ‘Casting Lots and Distributing Territories: The Hellenistic כעת:  ראו  אחים   בין 

 Background of the Book of Jubilees and the Genesis Apocryphon’, J. S. Baden, H. Najman and
 E. J. C. Tigchelaar (eds.), Sibyls, Scriptures, and Scrolls: John Collins at Seventy, Leiden 2017,

pp. 148-166
'הסבילה מספרת אפוא, בדומה ליובלים על חלוקת הארץ )יובלים ח 10 – ט 13; חזיונות הסביליות, ספר ג 114–115(;   57 
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'ששני  חזיונות הסיבילות אלא  הסיקה שלא נראה שספר היובלים הכיר את הספר השלישי של 

החיבורים עיבדו חיבור אחד היסטוריוגרפי באופיו',58 שנתחבר ככל הנראה במצרים. חיבור זה 

ביקש ככל הנראה 'ליצור תואם בין המקרא לבין הספרות ההלניסטית'.59 

יסוד  ועל  נח,  לבני  העולם  חלוקת  על  המיתוס  במפורש  הופיע  המשותפת  במסורת  לדעתנו   

מיתוס זה בנה מחבר הספר השלישי של חזיונות הסיבילות את מיתוס הטיטנים. ראיה לכך ניתן 

למצוא בשמו של האח השלישי בחזיונות הסיבילות. נראה כי המחבר בחר בטיטן יפתוס בגלל 

הדמיון בין שמו לבין הגיבור המקראי יפת, בנו של נח.60 נוסף על כך הופעתו של יפתוס בחזיונות 

ברשימת  יפת  של  ממיקומו  הושפעה  הנראה  ככל  האחים  ברשימת  השלישי  במקום  הסיבילות 

וזאת אף שאצל הסיודוס, שעליו הסתמך  ועוד(,   10 ו   ;32 ה  ויפת', בר'  )'שם חם  נח  שמות בני 

המחבר, יפתוס מופיע לפני קרונוס, צעיר ילדיהם של גיה ואורנוס. 

נראה אפוא שהמסורת הקדומה תיארה את חלוקת הארץ בין בני נח על בסיס מיתוס מעין זה של   

חלוקת היקום בין האחים זאוס, פוסידון והדס. מחבר הספר השלישי של חזיונות הסיבילות, שפנה 

 אל קהל יווני, פיתח מיתוס 'פסידו־יווני' מחודש והפך את בני נח, שהופיעו במסורת שלפניו – 

בעל  לעומתו  מואנשים.  לטיטנים   – ואחיו  זאוס  של  הדגם  על  בעצמם  מבוססים  היו  ושכאמור 

ספר היובלים והמגילה החיצונית לבראשית שימרו את המסורת על החלוקה לבני נח של החיבור 

הקדום. 

יש להדגיש כי אין מדובר רק בהתאמה בין מסורת יוונית לבין מסורת מקראית, אלא במהלך   

יצירתי: במקרא לא מוזכרת חלוקת העולם בין בני נח, וממילא סיפור בני נח לא נקשר ישירות 

בסיפור דור הפלגה.61 הקישור בין הפרשיות הוא יצירה חדשה של המסורת שלפנינו, המרחיבה 

116(; על מות האב )יובלים  14–15; ספר ג  על השבועה שנשבעו בני הדמות ששרדה את המבול )יובלים ט 

 ;)121–118 ג  ספר   ;33–28 י  כנען,  אודות  על  )ביובלים,  השבועה  הפרת  על   ;)118–117 ג  ספר   ;17–15  י 

על הרצון לשלוט בעולם כולו, על המלחמה הראשונה ועל שביית שבי )יובלים יא 2; ספר ג 120–161(' )ורמן, 

ספר היובלים ]שם[ , עמ' 18(.

שם.  58

שם, עמ' 19.  59

 J. P. Brown, Israel and Hellas, :רבים כבר עמדו על האפשרות שיש קשר בין יפת ליפתוס. ראו לדוגמה  60

 I, Berlin 1995, pp. 82-83; M. L. West, East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek
 Poetry, Oxford 1997, pp. 289-290; B. Louden, ‘Iapetus and Japheth: Hesiod’s Theogony, Iliad
and Genesis 9-10’, Illinois Classical Studies, 38 (2013), pp. 1-22 ,15.187-93; הגינס, נח והענקים 
17; וכן: ג' דרשן, 'סיפורי ראשית בכתיבה הגנאלוגית של ישראל ויוון:  55(, עמ' 106, הערה  )לעיל הערה 

תעודות ספר בראשית לאור הספרות הגנאלוגית היוונית ומסורות נוספות ממזרח הים התיכון הקדום', עבודת 

דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ב, עמ' 88, הערה 91.

י(  )בר'  המבול  סיפור  לאחר  האחת   – מקבילות  גנאלוגיות  רשימות  שתי  מופיעות  בראשית  בספר  אדרבה,   61

באשר  פרשנית  בעיה  מעורר  הפרשיות  כפל   .)32–11 יא  )בר'  הפלגה  או  בבל  מגדל  סיפור  לאחר  והשנייה 

בגויהם'  בארֹצתם  ללֹׁשֹנתם,  'למשפֹחתם,  העמים  התפלגות  את  מתאר  י  פרק  העמים.  הפצת   לתהליך 

)בר' י 20 וכיוצא בו פסוקים 5, 31(, ואילו סיפור הפלגה מגיע רק בראשית הפרק הבא, ודומה שמוצא רשימות 
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את הסיפור המקראי באמצעות המיתוס היווני. אם כן המסורת הקדומה שעמדה בפני מחבר הספר 

השלישי של חזיונות הסיבילות והחיבורים הנוספים שיידונו להלן קשרה ככל הנראה בין המסורת 

היוונית הקדומה של חלוקת היקום בגורל בין שלושה אחים לבין המסורות בספר בראשית על 

התפלגות בני נח לעמים, סיפור הפלגה ושירת האזינו. 

שם בנחלת  ישראל  ארץ  נפילת 

השירה.  לפסוקי  הסיבילות  בחזיונות  כבר  נקשר  אחים  לשלושה  העולם  חלוקת  מיתוס  כאמור 

לעומת מיתוס זה, במסורות שנדון בהן עתה נוסף המרכיב המכריע שארץ ישראל נפלה בחלקו 

פי המתואר  על  בסיפורי בראשית, אדרבה,  מופיעה מפורשות  אינה  זו  תוספת  נח.  בן   של שם, 

בבר' י לאורכה של ארץ ישראל – 'מציֹדן ּבאכה ְגָררה עד עזה ּבאכה סֹדמה ועֹמרה וַאְדָמה וְצֹבִים 

עד ָלַׁשע' – התיישבו בני כנען, ועל שמם נקראת הארץ במקומות רבים בתורה ארץ כנען. זאת 

בעוד שאנו יודעים מהמשך המקרא כי נחלה זו מיועדת לעם ישראל. 

להלן ַנראה כי גם פיתוח המענה לבעיה טקסטואלית ותאולוגית זו נתלה בפסוקי השירה או   

למצער כי המרכיבים השונים הלכו ונקשרו לפסוקי השירה במרוצת הדורות. בספר היובלים מצוי 

המיתוס המלא של חלוקת העולם לבני נח, ואף ניתן למצוא רמז לכך שהמחבר קשר זאת לחלוקת 

לא  שבה  לבראשית,62  החיצונית  במגילה  לשחזר  ניתן  דומה  מיתוס  השירה.  בפסוקי  המתוארת 

מפורשים הפסוקים שבהם נתלה המיתוס. ובמדרשים מעוגנים כל פרטי החלוקה הזאת בפסוקי 

השירה. 

 I. Knohl, ‘Nimrod, Son of Cush, King of Mesopotamia, and the Dates :אלו ממקורות שונים. ראו

 of P and J’, C. Cohen et al. (eds.), Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern
 Literature, and Postbiblical Judaism Presented to Shalom M. Paul on the Occasion of His
 Seventieth Birthday, Winona Lake, IN 2008, pp. 45-52; וראו גם: דרשן, סיפורי ראשית )שם(, עמ' 59–68 
וההפניות הרבות שם. על בעיות אלו מבקשים להשיב המיתוסים התולים את חלוקת העולם בין בני נח בדורו 

של פלג, כמו בספר היובלים, כפי שנראה להלן.

כעת:  ראו  הארץ  לחלוקת  באשר  לבראשית  החיצונית  והמגילה  היובלים  ספר  של  המסורות  בין  להשוואה   62

ורמן, ספר היובלים )לעיל הערה 7(, עמ' 15–17 ודבריה המצוטטים לעיל בהערה 57; לטענת ורמן 'המגילה 

ומקורותיו  היובלים  'ספר  הנ"ל,  גם:  ראו  נח'.  בני  בין  הארץ  חלוקת  בסיפור  אף  מצע  משמשת  החיצונית 

 E. Eshel, ‘The Imago Mundi of the Genesis וכן:   ;154–135 עמ'  )תש"ע(,  מגילות, ח–ט  הארמיים', 

 Apocryphon’, L. LiDonnici and A. Lieber (eds.), Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and
 .Tradition in Ancient Judaism (Betsy Halpern-Amaru Festschrift), Leiden 2007, pp. 111-131
לעומת זאת יש הסוברים שספר היובלים הוא שקדם למגילה החיצונית לבראשית, ואחרים העלו את ההשערה 

 D. A. Machiela, The Dead Sea Genesis :ששני החיבורים יונקים ממסורת משותפת. לדיון בעניין זה ראו

לספר  לבראשית  החיצונית  המגילה  בין  המדויק  היחס  לענייננו   .Apocryphon, Leiden 2009, pp. 8-17
יובלים אינו משמעותי. 
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היובלים בספר  העולם  חלוקת  שם' – מסורת  משכנות  '

ספר היובלים מתאר בפירוט את האירוע הקדום שבו הוצבו גבולות עמים שונים, צאצאי שלושת 

בני נח. לאחר שנח קילל את כנען, עזב חם את אביו והקים עיר ובעקבותיו עשה כן יפת. לעומתם 

שם נותר עם אביו ובנה עיר בקרבתו.63 לאחר מכן מופיעות שתי חלוקות שיטתיות של הארץ 

לבני נח: בשלב הראשון חולקה הארץ להלכה )דה יורה( בין בני נח, וספר היובלים מייחס שלב זה 

לימיו של פלג; בשלב השני מופיעה החלוקה המעשית, ושלב זה אירע בדור הפלגה, המזוהה כדור 
אחד מאוחר יותר – דורו של רעו. 

לפי המתואר ביובלים, לאחר המבול עמדה הארץ כולה לרשותם של בני נח, והם החלו לחלק   

ביניהם את הארץ בימי פלג, וכך דורש ספר היובלים את שמו:

ויקרא שמו פלג. כי בעת אשר נולד החלו בני נוח לחלק להם את הארץ ועל כן קרא שמו 

ויחלקו  ושלשה  השלושים  היובל  בראשית  ויהי  לנוח.  ויגידו  ביניהם  לחלק  ויתעו  פלג. 

וליפת, איש איש נחלתו בשנה הראשונה בשבוע  את הארץ לשֹלשה חלקים, לשם ולחם 

הראשון ועמהם אחד מאתנו ]המלאכים[ אשר נשלח אליהם. ויקרא לבניו ויגשו אליו הם 

ובניהם. ויחלק את הארץ בגורל, ירושה לשלושת בניו. ויושיטו ידיהם ויקחו ספר מחיק 

נוח אביהם. ויצא בספר גורל שם פנים הארץ, אשר ינחל לרשתה, הוא ובניו לדורות עולם 

]...[ וישמח נוח כי יצא חלק זה לשם ולבניו. ויזכור את כול אשר דבר בפיו בנבואה. כי 

קודשים  קודש  עדן  גן  כי  וידע  שם.  במשכנות  אלוהים  וישכון  שם  אלוהי  ה'  יבורך  אמר 

ומשכן אלוהים הוא. והר סיני באמצע המדבר והר ציון באמצע טבור הארץ. ויברך את אדון 

וידע כי חלק כבוד וברוך נפל  האדונים ואלוהים עד עולם אשר שם בפיו דברי אלוהים. 
לשם ולבניו לדורות עולם.64

מיד לאחר מכן מתוארת חלוקה נוספת, הפעם בין נכדיו של נח: כל אחד מבני נח קבע את הגבולות 

של נחלות בניו. החלוקה מסתיימת בשבועה שמטילה חרם על מי שיסיג גבול: 'כך חלקו בני נוח 

לבניהם לפני נוח אביהם וישבע אותם בחרם ארור כול איש ואיש אשר יחשוב לתפוש נחלה אשר 

יצאה בגורלו'.65 

לאחר התיאור המפורט של הצבת גבולות העמים בא סיפור הפלגה, ועל פיו נעו יושבי אררט   

לכיוון שנער בימיו של רעו ובנו שם את המגדל. לאחר שהרס האל את המגדל פנו העמים השונים 

איש לנחלתו, מלבד כנען:

וירא כנען את ארץ הלבנון עד נחל מצרים כי יפה מאד ולא הלך אל ארץ נחלתו אל מערב 

הים. וישב בארץ הלבנון ממזרח וממערב לשפת הירדן ועל שפת הים. ויאמר לו חם אביו 

יובלים ז 13–16.  63

יובלים ח 8–21. כל התרגומים של ספר היובלים הם על פי ורמן, ספר היובלים )לעיל הערה 7(.  64

יובלים ט 14.  65
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וכוש ומצרים אחיו: כי ישבת בארץ אשר לא לך, ולא יצאה לנו בגורל ]...[ לא תשב במושב 

שם כי לשם ולבניו יצאה בגורלם. ארור אתה וארור תהיה מכול בני נוח בקללה אשר הקמנו 

בשבועה לפני השר הקדוש ולפני נוח אבינו. ולא שמע להם וישב בארץ הלבנון מחמת עד 
מבוא מצרים, ובניו, עד היום הזה. על כן נקראה הארץ הזאת ארץ כנען.66

היובלים את  נקראה הארץ ארץ כנען. בכך פתר מחבר  הפסוק החותם את הקטע מסביר מדוע 

הקושי שהוזכר לעיל: ארץ ישראל יועדה לזרעו של שם אך נקראה ארץ כנען לא משום שהיא 

שייכת לכנען אלא דווקא מפני שהוא התנחל בה בניגוד לחלוקה הקדומה.67 

 68.9–8 נראה כי בסיפור חלוקת הארץ בספר היובלים התבסס המחבר בין השאר על דב' לב   

התבססות זו בולטת בקשר שיצר המחבר בין שמו של פלג לבין חלוקת העולם בין בני נח: 'כי 

בעת אשר נולד החלו בני נוח לחלק להם את הארץ ועל כן קרא שמו פלג'. ההסבר הניתן לשמו 

של פלג מבוסס על הפסוק 'כי בימיו נפלגה הארץ' )בר' י 25(. כפי שציינו למעלה, הפועל פל"ג 

נקשר בכמה מקומות לפסוקי השירה. אולם נראה שלרוב הובן תיאור זה כמתייחס להפצת העמים 

בעקבות חורבן מגדל בבל, המתוארת מיד בפרק הבא, כפי שראינו לעיל בחזיונות הסיבילות.69 

יובלים י 28–34.  66

קיסטר העיר שטיעון זה מופיע גם בבראשית רבה סא, ז )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 667(. ראו: קיסטר,   67

גורל הכנענים )לעיל הערה 8(, עמ' 70. לדיון מקיף במניעים התאולוגיים ובהקשר האקטואלי שביסוד תיאור 

ורמן טענה שתיאור  75–76 והספרות המובאת שם. לעומת זאת  זה ראו: קיסטר, גורל הכנענים )שם(, עמ' 

 זה משקף את המציאות הפוליטית של תקופתו של יוחנן הורקנוס. ראו: ורמן, ספר היובלים )לעיל הערה 7(, 

וראשית  הפרסית  התקופה  של  יהודה  של  המצומצמים  האוטונומיה  מגבולות  'היציאה  לדבריה   .47–46 עמ' 

התקופה ההלניסטית והשתלטות על חבלי ארץ שיש בהם גם ערים הלניסטיות שתושביהן המקוריים כנענים 

ופיניקים, יצרה כפי הנראה תגובת נגד עוינת. מחבר ספר היובלים, אף שאינו מאוהדי החשמונאים, מודע 

לשאלות הזמן ומגיב עליהן' )שם, עמ' 47(.

כמה חוקרים כבר עמדו על הקשר לפסוקי השירה, אולם הם לא הביאו ראיה לדבריהם ולא עמדו על האופן   68

שבו מתפרשים הפסוקים. ונדרקם ציין בלי לפרט כי שלושת המקראות שהיו השראה לסיפור חלוקת הארץ 

 J. C. VanderKam, ‘Putting Them in Their :ביובלים הם בר' י–יא, דב' לב 8 וספר הנחלות ביהושע. ראו

 Place: Geography as an Evaluative Tool’, J. C. Reeves and J. Kampen (eds.), Pursuing the
 Text: Studies in Honor of Ben Zion Wacholder on the Occasion of His Seventieth Birthday,
 ‘Jubilees 8-10 seeks to establish Israel’s Sheffield 1994, pp. 46-69. וראו גם את דבריו של סקוט: 
 ancestral right to the promised land, a conception that is probably derived from the Song of
 Moses. For Deut. 32:8-9 strongly implies that during the original division of the world among
 the nations, God established Israel’s right to the Land’ (J. M. Scott, Geography in Early Judaism
(and Christianity: The Book of Jubilees, Cambridge 2002, p. 35. אפשר שבעל ספר היובלים ִארמז 
לדב' לב 8–9 לפחות עוד פעמיים בחיבורו: בפרק טו 31–32 ובפרק מד 33–34. ראו: ורמן, ספר היובלים )שם(, 

עמ' 296. עוד על החומרים המקראיים שמהם הורכבה פרשייה זו ביובלים ועל האופן שבו הם שופכים אור 

על השימוש בשירה ראו: ש' בר־און, 'הטלת גורלות אלהים ואדם', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תשע"ב, עמ' 242–253. 

ראו לעיל הערה 61.  69



47ארץ האל לבני האל: דב' לב 8–9 והנחלת ארץ ישראל  ]19

לעומת זאת בעל ספר היובלים קרא את הפסוק 'כי בימיו נפלגה הארץ' בהקשר של הפרק שבו 

בני  את  ומתאר  נח  בני  בתולדות  והעוסק  בבל,  מגדל  לתיאור  הקודם  פרק  בספרו,  מופיע  הוא 

יפת, חם ושם 'למשפֹחתם ללֹׁשֹנתם בארֹצתם לגויהם'.70 הפרק נחתם בפסוק 'אלה משפֹחת בני נח 

לתולֹדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול'.71 סביר שבעל ספר היובלים הבין את 

הביטוי 'נפרדו הגוים' לאור 'בהפרידו בני אדם' שבפסוקי השירה.72 אם כן לפי בעל ספר היובלים 

הנחלת הגויים, הפרדת בני האדם והצבת גבולות העמים המתוארים בשירה מתייחסים להיפרדות 

הגויים כתוצאה מחלוקת העולם בין בני נח לאחר המבול. 

לבראשית  החיצונית  במגילה  החלוקה  עולמים' – מסורת  ירותת  '

)1QapGen( בעייתי, אולם למרות הקשיים  מצב ההשתמרות של המגילה החיצונית לבראשית 

אף  היובלים.  שבספר  לזה  מאוד  הדומה  נח,  לבני  החלוקה  מיתוס  את  בבירור  בה  לשחזר  ניתן 

שהתורה אינה קושרת מפורשות את נח לחלוקת הארץ לעמים, התפקיד החשוב ביותר שמייחדת 

די  'הוא  לבניו:  הארץ  חלוקת  היא  הראשונה,  בהזכרתו  כבר  לבראשית,  החיצונית  המגילה  לו 

'ונוח חלק בעדב ליפת ולבנוהי למירת  זו מופיעה בהמשך המגילה:  ירושה  יפלג כול ארעא'.73 

יובלים י 2, 19, 31.  70

יובלים י 32.  71

אנו מודים למיכאל סגל, שהסב את תשומת לבנו לאפשרות זאת. קישור מפורש בין 'נפרדו הגוים' ל'בהפרידו   72

בני אדם' מופיע במדרש פתרון תורה לפרשת האזינו, המתוארך למאה העשירית–האחת עשרה. ראו: א"א 

אורבך, ספר פתרון תורה, ירושלים תשל"ח, עמ' 312; הציטוט לפי מאגרים: מפעל המילון ההיסטורי ללשון 

העברית )ללא סימני ההתקנה(. אך שלא כספר היובלים, בעל המדרש קרא את בר' י כתוצאה של מגדל בבל: 

' "בהנחל עליון גוים" וג'. בדור הפלגה שהנחל בכל אחד ואחד ארץ בלבד ויישוב בלבד. "בהפרידו בני אדם". 

וג'.  עיר"  לנו  נבנה  "הבה  וג'.  אחדים"  ודברים  אחד  "שפה  להם  בהיות  אחד.  במקום  יושבים  שהיו  בשעה 

וקילקל הקב'ה את עצתם והפרידם לכל אחד ואחד ובלבל לשונם. שנ' "מאלה נפרדו איי הג' " וג'. ושילח בני 

גמר לגמר. בני מדי למדי. בני יוון ליוון'. והשוו למדרש מספרי דברים שיא )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 352( 

שיובא להלן.

62(. ראו: 17. הציטוטים הם על פי מהדורת משילה )לעיל הערה  מגילה חיצונית לבראשית, טור ג, שורה   73 

 E. Eshel, ‘The Noah Cycle in the Genesis Apocryphon’, M. E. Stone et al. (eds.), Noah and His
Book(s), Atlanta, GA 2010, p. 80. אשל עמדה על מסורות שלשלת – מוטיבים שונים במגילה החיצונית 
לבראשית הנקשרים לגיבורי בראשית שונים )אנו רואים בהן טיפולוגיות(. היא הקבילה לדוגמה בין חנוך, 

שנאמר עליו: 'עדבא פליג' )ככל הנראה עם מלאכים(, לבין חלוקת הגורל של בני נח; המוטיב החוזר יוצר 

הקבלה בין גורלות שמים לגורלות ארץ. משרידי המגילה לא ניתן לקבוע בוודאות אם הדברים מוסבים על 

פלג ועל הכתוב האטיולוגי בבר' י 25 כפי שטען פיצמאייר, או שמא הם מוסבים על נח עצמו כהשערת משילה. 

 J. Fitzmyer, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1: A Commentary, Rome 1966,  ראו: 

של  עמדתו  יותר  מסתברת  האחרות  העדויות  מכלל  )שם(.  לבראשית  החיצונית  המגילה  משילה,   ;p. 140
משילה.
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 ירותת עלמים ]...[ לשם נפק עדבא תניאנא למירת לה ולבנוהי ל ]ירותת ע[ ל ]מים [ ]..[ ולחם 

] נפ[ ק ] עדבא תלת[ יא למירת לה ] ו[ ל ]בנוהי עלמי[ ן'.74 

את  להדגיש  נועד  זה  צירוף  עלמים'.  'ירותת  הצירוף  נוסף  בגורל  החלוקות  מן  אחת  בכל   

מעמדה המחייב של החלוקה בגורל שערך נח – החלוקה לא התבצעה לשעתה בלבד אלא סימנה 

את הטריטוריות המיועדות לכל אחד מבניו לעולמי עד. נראה כי זהו תרגום של המונח המקראי 

'אֻחזת עולם' המופיע בהקשר של הנחלת ארץ כנען לאברהם וליעקב )בר' יז 8; מח 4. והשוו: וי' 

כה 34(, והמתורגם בפשיטתא 'יורתנא דלעלם' )בר' יז 8( או 'ירתותא לעלם' )שם מח 4(. הביטוי 

'אחזת עולמים' מופיע כאמור ב־4Q369 בקשר להנחלת הארץ. עם זאת הצירוף הארמי 'ירותת 

עולמים' הוא נדיר ונקשר כאן באופן מובהק לחלוקת העולם בין בני נח.75 כפי שַנראה להלן, יש 

לו מקבילה מאלפת בצירוף 'ירושת עולמים' בספרא, הדנה אף היא בחלוקה הקדומה.

לאחר חלוקה ראשונית זו מתארת המגילה חלוקה שנייה של הארץ, שבמהלכה חילק כל בן את   

הארץ לבניו: 'בני נוח ]ח[ ל ]קו[ עדביה ]ון בין בניהון[ '.76 

נפלה  לא  בתורה  המופיעה  כנען'  ש'ארץ  בבירור  עולה  נח  ידי  על  בגורל  הארץ  מחלּוקת   

בחלקו של כנען. כנען, בנו של חם, הפר את צו הגורל והתיישב בארץ לא לו. למשפחתו של 

ארפכשד,  של  בגורלו  נפלה  ישראל  ארץ  אפריקה.77  עם  לזהותה  שיש  הדרום,  ארץ  נועדה  חם 

שכפי שמשתמע מהמגילה עצמה, אברהם עתיד היה לרשתו.78 בקטעים שהשתמרו מהמשכה של 

המגילה לא מתוארת בפירוש ההפרה של תוצאות הגורל על ידי כנען. אולם מפירוש הניתן לחלום 

שחלם נח, המופיע לפני החלוקה,79 מתיאור הפולשים במגילה כיושבים בארצו של נח רגע לפני 

מגילה חיצונית לבראשית, טור טז, שורות 12, 14, 26.  74

ביטוי דומה מופיע שם בטור כא, שורה 12, בהבטחת האל לאברהם 'לזרעך אנתן כול ארעא דא וירתונה לכול   75

עלמים'. והשוו לפשיטתא לבר' יז 8: 'ואתל לך ולזרעך ]...[ כלה ארעא דכנען ליורתנא דלעלם'. אפשר גם 

שהביטוי 'ירותת עלם' משקף מונח משפטי הקשור לשטרות ירושה. השוו לשימוש בביטוי 'מתנת עלם' בשטר 

 Y. Yadin et al. (eds.), The Documents from :מתנה מארכיון בבתא: פפירוס ידין 7, שורות 5, 51; ראו

the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters, III, Jerusalem 2002, pp. 80-86
מגילה חיצונית לבראשית, טור יז, שורה 22.  76

מגילה חיצונית לבראשית, טור טז, שורות 26–28. לתיאורים אחרים של המעבר של חם לאפריקה ראו ברטלו,   77

הכנענים שבטחו באלוהים )לעיל הערה 8(. 

על כך ועל המחלוקת בין תיאור המגילה למדרשי חז"ל ראו: ג' בן־עמי־צרפתי, 'הערות על המגילה החיצונית   78

 ,)62 )לעיל הערה  החיצונית לבראשית  258–259; משילה, המגילה  עמ'  )תשי"ט(,  כח   לבראשית', תרביץ, 

עמ' 92–93.

הפרת  את  הנראה  ככל  מתאר  בידינו  שנותר  החלום  פירוש  קטע  יד–טו.  טורים  לבראשית,  חיצונית  מגילה   79

גבולות הנחלה על ידי בני נח )טור יד, שורות 15–22(. הדובר אל נח בחלום מבאר את התמונה הסמלית של 

ענפי החוטר השלישי הפולש לתוך נופו של החוטר הראשון. מעט המילים שהשתמרו בקטע מתארות ככל 

הנראה פלישה של אחד הבנים האחרים או של שניהם לתחומו של ֵשם. פירוש זה מתאר אותם כמחליפים את 

גורל נחלתם בגורל אחר, כעולה משורה 22: 'שלחפא עדבה לעדב'. החזון מתפתח כך שמתברר שהפולשים 

לארץ מתנהגים באופן מרושע. רשעים אלו מוצגים ככל הנראה כיושבים בארצו )של נח המזדהה בשלב זה 

עם נחלת הבן הצדיק( ומציקים לבן השלישי, הצדיק )טור טו, שורות 8–9(. החלום מסתיים בחזון אפוקליפטי 
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הופעת הנקם של אלוהים, ולאור ההדגשה החוזרת שחלוקה זו נועדה לקבוע את גבולות העמים 

השונים עד עולם, ניתן לשער כמעט בוודאות שאחד הקטעים שלא השתמרו במגילה תיאר את 

הפרת תוצאות הגורל על ידי כנען.80 לפיכך יש להניח שגם בתיאור החלום וגם במעמד החלוקה 

בגורל ביקש הכותב בראש ובראשונה לבאר את זכותו של ֵשם על ארץ ישראל, וליישבה עם פשט 

המקראות בבר' י–יא. 

במדרש הקמאית  החלוקה 

במדרשים מאוחרים לא רק חלוקת העולם בין בני נח נקשרה לפסוקי השירה, אלא גם המיתוס 

כמסגיר  התפרש  לתוכה  כנען  של  פלישתו  למרות  ישראל  לבני  הארץ  הענקת  על  המפותח 

פרשנות לדב' לב 8–9. 

במדרש  מצוי  נח  לבני  הארץ  הנחלת  על  והיובלים  לבראשית  החיצונית  המגילה  למסורת  הד   

קדום בספרא:

'ואני אתננה לכם לרשת אתה' )וי' כ 24( – עתיד אני ליתנה לכם ירושת עולם. שמא תאמרו: 

אין לך תתן לנו אילא משלאחרים. והלא משלכם היא! והיא אינה אילא חלקו שלשם ואתם 

בניו שלשם, והם אינן אילא בני חם.

ומה טיבן לתוכה? אילא שהיו שומרי מקום עד שתבואו.81 

חלקה הראשון של הדרשה מניח חלוקה קדומה בין בני נח, ושארץ ישראל נפלה בחלקו של שם. 

לבראשית.  החיצונית  ובמגילה  היובלים  בספר  המתוארת  הראשונה  לחלוקה  מקבילה  זו  חלוקה 

לענייננו חשוב במיוחד הדמיון בין הביטוי 'ירושת עולם' שבספרא לבין 'ירותת עולמים' במגילה 

שארץ  ונאמר  נח,  של  בניו  בין  העולם  חלוקת  על  מדובר  המקורות  בשני  לבראשית.  החיצונית 

ישראל נפלה בחלקו של שם. הדמיון הלשוני עשוי להעיד על מסורת משותפת המשוקעת בשני 

שנראה  כפי  אולם  האזינו,  משירת  הנדון  הפסוק  את  מציינת  איננה  זו  דרשה  אמנם  החיבורים.82 

להלן במדרש מאוחר תיאור הכנענים כ'שומרי מקום' נקשר מפורשות לפסוקי השירה.

שבו האל ומלאכיו מופיעים ונוקמים ברשעים. כשנח קם משנתו הוא מספר את דברי החלום רק לבנו ֵשם ובכך 

זו עומד  מסתיימת פרשת החלום. מכאן ככל הנראה ניגש נח היישר לחלוקת הארץ לבניו. במוקד התגלות 

חטאו של בנו הקטן, לאו דווקא חטא בעל משמעות מינית כפי שעולה מפשט המקרא, אלא חטא של אי קבלת 

ההכרעה באשר לתחומי ירושתו. 

ראו ניתוחה של אשל, מחזור נח )לעיל הערה 73(, עמ' 89–92; וכן: בר־און, הטלת גורלות )לעיל הערה 68(.  80

ספרא, קדושים פרק יא, יז )מהדורת וייס, דף צג ע"ג(. כל הציטוטים ממקורות חז"ל הם על פי מאגרים: מפעל   81

המילון ההיסטורי ללשון העברית )ללא סימני ההתקנה(, אלא אם כן צוין אחרת.

קיסטר עמד על הדמיון בין הטענה 'אין לך ליתן לנו אלא משל אחר' לבין טענה דומה שהועלתה על ידי מאני,   82

אלא  מינים  או  גויים  בפי  מושמת  איננה  הטענה  כאן  קיסטר,  שציין  כפי  אולם  אפיפניוס.  אצל  ושנשתמרה 

בפיהם של ישראל עצמם, המבטאים חוסר נוחות בעניין ירושת הארץ. ראו: קיסטר, גורל הכנענים )לעיל 

הערה 8(, עמ' 79–80.
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בעוד שהמקור מהספרא מתאר את החלוקה הראשונה בין בניו של נח, בספרי דברים מופיעה   

דרשה על דב' לב 8 המקבילה ככל הנראה לחלוקה השנייה, המתוארת בספר היובלים ובמגילה 

החיצונית לבראשית, חלוקה שהתרחשה ככל הנראה בדור הפלגה:

'בהנחל עליון גוים' – כשהנחיל הקדוש ברוך הוא עולם לאומות פירש תחומה לכל אומה 

ובני מדי למדי  ובני מגוג למגוג  גומר לגומר  יהו מעורבבין. שילח בני  ואומה כדי שלא 

ובני יוון ליוון ובני תובל לתובל. פירש תחומן כדי שלא יכנסו לארץ ישראל, 'יצב גבולות 

עמים'.83 

מדרש זה קושר ישירות בין בר' י לבין שירת האזינו, ועל פיו השירה הקדומה מבארת את תכלית 

הצבת גבולות העמים בשחר ההיסטוריה כדי להותיר את ארץ ישראל ריקה עבור ישראל. 

מקבילה שלמה ומדויקת יותר לספר היובלים מצויה במדרש אגדה לבראשית, מדרש מאוחר   

מימי הביניים,84 בפירושו לבר' יב 6:

צדק  'ומלכי  כמו שנאמר  שם,  של  נפלה בחלקו  ישראל  שארץ  לפי  אז בארץ'.  'והכנעני 

18(.85 נח החרים בשעה שחלק הקב"ה את הארץ לשלשה בניו, שלא  מלך שלם' )בר' יד 

יהא אחד מהם נכנס לתחום חבירו, וז' עממין עברו בארץ ישראל ועברו על החרם, לפיכך 

צוה הקב"ה כי החרם תחרימו, ובעת שעבר אברהם לא היה עדיין נכנס לשם, אלא הכנעני 

ספריית המדינה ברלין,  בכ"י  חסר  בסוף הדרשה  ציטוט הפסוק   .)352 עמ'  )פינקלשטיין,  דברים שיא  ספרי   83 

Or. Qu. 1594 )אלוני ולווינגר 33(. והשוו למדרש בפתרון תורה, לעיל הערה 72.
על איחורו המובהק של מדרש זה ראו: ש' בובר, מדרש אגדה על חמשת חומשי תורה, א: בראשית שמות,   84

וינה תרנ"ד, עמ' ix–v. עוד על מדרש זה ועל יחסו לר' משה הדרשן ראו: ח' מאק, מסודו של ר' משה הדרשן, 

ר' משה  חלק מדרשותיו ממדרשו של  אגדה שאב  פי מאק בעל מדרש  על   .197–195 עמ'  ירושלים תש"ע, 

)ובכללה  חיצונית  בספרות  הדרשן  משה  ר'  שעשה  השימוש  על  טוב.  לקח  מדרש  בתיווך  לרוב  הדרשן, 

המופיעה  המשולש  החלוקה  למיתוס  נוספת  לדוגמה  הפנה  קיסטר   .130–128 עמ'  שם,  ראו:  היובלים(  ספר 

ּוְבּגֹוָרל   / ַּבֲחִליָׁשה  ּוְבֶחֶבל   / ה  ֶׁשָּיְבׁשָּ ֵמַאַחר   / ְּכבּוָׁשה*  '*ָמְדדּו  מן המאה התשיעית–עשירית:  אנונימי  בפיוט 

 M. Kister, ראו   .)77 עמ'  תשל"ד,  ירושלים  האנונימוס,  פזמוני  פליישר,  )ע'  ְׁשֹלָׁשה'  ֹנַח  ִלְבֵני   / ִנְׁשַּתְּלָׁשה 

 ‘Ancient Material in “Pirque de-Rabbi Eli‛ezer”: Basilides, Qumran, the “Book of Jubilees” ’,
 A. M. Meir, J. Magness and L. H. Shiffman (eds.), ‘Go Out and Study the Land’ (Judges 18:2);
 Archaeological, Historical and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel, Leiden 2012, p. 73, 

n. 16
כאן רומז המדרש על המסורת המזהה את מלכיצדק מלך שלם כצאצא של שם ולא כמלך כנעני. על מסורות   85

אלו ביהדות העת העתיקה ראו: ר' אליאור, 'כיפורים, כפרה, טומאה וטהרה – זיכרון ושכחה, "באר העבר" 

א׳  שם;  הרבות  והפניותיה   27 עמ'  )תשע״א(,  א  כב,  ישראל,  במחשבת  ירושלים  מחקרי  הנשייה',  ותהום 

 J. Kugel, The Bible as it ;גרינולד, 'דמותו המשיחית של מלכיצדק', מחניים, קכד )תש״ל(, עמ׳ פח–צח

Was, London 1997, pp. 160-162; י' פז, 'קודם מתן תורה: האבות וחוקי משה בספרות חז"ל על רקע ספרות 
בית שני ואבות הכנסייה', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ט, עמ' 59.
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בלבד, ולפיכך נפלה ארץ ז' עממים לישראל, לפי שנפלה כל הארצות לז' עממים בחלקו 

של שם, וכן הוא אומר 'יצב גבולות עמים למספר בני ישראל'.86 

מדרש מאוחר זה מתמצת את אותו הסיֵפּר עם אותם המוטיבים שבספר היובלים – חלוקת העולם 

הנדונים.  השירה  בפסוקי  מפורשות  אותו  תולה  ואף   – כנען  עמי  ופלישת  חרם  הטלת  נח,  לבני 

נראה כי הדרשן קרא את הפסוק כך: יצב גבולות )שבעת( עמ)מ(ים למספר בני ישראל. אמנם הוא 

לא פירט את הקשר בין שבעת העממים לבין 'מספר בני ישראל', אולם, כפי שנראה להלן, אפשר 

שפירוש שהשתמר בארמנית עשוי לשפוך אור על קשר זה. 

דרשה המשלבת בין חלקה השני של דרשת הספרא הרואה בעמי הארץ 'שומרי המקום' לבין זו   

המופיעה במדרש אגדה לבראשית מצויה במדרש מאוחר נוסף, מדרש הגדול לבר' י:

והניחן  ארצות  עשר  שנים  הקב"ה  נטל  העולם  את  שכשחלקו  להודיעך  נתיחסו?  למה 

והארודי  והסיני  והערקי  והחוי  והגרגשי  והאמרי  והיבוסי  וחת  וצידון  כנען  והן  לישראל. 

והצמרי והחמתי. וכן הוא אומר: 'בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים 

למספר בני ישראל'. 

ומה טיבן של כנענים בתוכה? שומרי מקום הן עד שיבואו ישראל.87 

מדרש זה קושר מפורשות בין רשימת היחס של בני כנען בבר' י 15–18 ובין שירת האזינו. המדרש 

יוצר הקבלה בין כנען ואחד עשר בניו ל'מספר בני ישראל', ומזהה שתים עשרה ארצות שניתנו 

פסוקי  מרכיבי  כל  את  מפורט  באופן  פירש  המדרש  שבעל  נראה  ישראל.  שבטי  עשר  לשנים 

השירה: בעת שהנחיל האל את הארץ לכל בני האדם, הוא העמיד את גבולות שנים עשר עממי 

כנען )כנען ואחד עשר בניו(, עבור שנים עשר בני ישראל. 

ההנחה שפסוקי השירה מתייחסים להנחלת ארץ ישראל כבר בדור הפלגה הפכה לדרך המלך   

בהבנת הפסוקים. המיתוס המפותח המתאר את חלוקת העולם בין בני נח אינו נזכר מפורשות אף 

לא באחד מן הפירושים, אולם תוך כדי קשירת הפסוק משירת האזינו להפצת העמים, שימרו חלק 

מהפירושים הדים למיתוס שעלה מן המקורות הקדומים. המפורסם שבהם הוא פירוש הרשב"ם על 

דב' לב 8–9, הקושר את הפסוקים, כמו מדרש הגדול, לשנים עשר בני כנען: ' "משם נפרדו איי 

מדרש אגדה, לך לך יב, ו )מהדורת בובר, עמ' כז(. סקוט וקיסטר קשרו קטע זה ליובלים – אם כי ללא ציון   86

דב' לב 8 – וקיסטר אף טען שייתכן שבמקור העברי של ספר היובלים י 32 הופיעה המילה 'חרם', כמו במדרש 

אגדה. ראו: סקוט, גאוגרפיה )לעיל הערה 68(, עמ' 39; קיסטר, גורל הכנענים )לעיל הערה 8(, עמ' 71. וראו 

 M. Himmelfarb, ‘Some Echoes of Jubilees in Medieval Hebrew Literature’, J. C. Reeves גם: 

 (ed.), Tracing the Threads: Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha, Atlanta, GA 1994,
 pp. 120-123; Sh. Talmon, ‘ “Exile” and “Restoration” in the Conceptual World of Ancient
 Judaism’, J.-M. Scott (ed.), Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives,

Leiden, Boston and Köln 2001, p. 114
מדרש הגדול )מהדורת מרגליות, עמ' קצג(. מרגליות העיר על אתר: 'מקורו נעלם'.   87
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הגוים איש ללשונו" )בר' י 5(, ושם תמצא שהציב גבולות עמים, בני כנען, שנים עשר כנגד מספר 

בני יעקב שהיו שנים עשר, שתמצא כנען ואחד עשר בניו שנים עשר'.88 על פי הרשב"ם חלוקה 

זו התבצעה בימי אברהם, אחרי מות נח. 

זכרו  בא  שלא  אף  השירה,  בפסוקי  שנתלה  מפותח  מיתוס  הצגנו  זה  בחלק  דבר,  של  כללו   

במקרא. על פי מיתוס זה השירה מתעדת חלוקה קמאית של העולם לשלושת בני נח, ובמסגרת 

זו  פרשנות  ההיסטוריה.  במת  על  הופעתו  לפני  עוד  ישראל  לעם  ישראל  ארץ  הוענקה  זו  חלוקה 

אחים  שלושה  בין  היקום  חלוקת  אודות  על  קדומות  מיתיות  מסורות  רקע  על  התגבשה  לשירה 

הלניסטית  בהשפעה  המקורי.  השירה  שבנוסח  אל'  'בני  לצירוף  בהתייחס  הנראה  ככל  אלוהיים, 

לארץ  שם  זכה  שבה  חלוקה  נח,  בני  בין  הארץ  של  קדומה  חלוקה  אודות  על  מסורת  התפתחה  זו 

ישראל. מסורת זו זכתה לביטויים מגוונים הן בספרות הבית השני והן בספרות הרבנית. 

ב חלק 

האל  לבני  האל  ארץ 

לעומת החלוקה הקמאית שתוארה לעיל, על פי פרשנות אחרת הפסוקים הנדונים מתארים כיצד 

נתן האל לבניו )או בנו( את חלקו, כלומר הם מתארים את הנחלת ארץ ישראל לעם ישראל ברגע 

הופעתו על במת ההיסטוריה. 

הכנענים גירוש  על  שלמה  האל' – חכמת  ילדי  של  ראויה  מושבה  '

לישראל  ארצם  ומסירת  השמדתם  הכנענים,  גירוש  את  המחבר  הצדיק  שלמה89  חכמת  בחיבור 

באמצעות תיאור מעשי האכזריות הנוראים שלהם:

'מאלה', אם אין כאן שיבוש נראה שהרשב"ם שאל את הנוסח מן הפסוק בעל התוכן   5 י  לשון הפסוק בבר'   88

זה ומדרשים עליו עומדים ביסוד  9(. פסוק  יא  )בר'  'ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ'  הדומה בפרק הבא: 

הפירוש. גם הרמב"ן, בפירושו לבר' י 15, קשר בין סיפור הפלגה, התיישבות כנען בארץ הנקראת על שמו 

כי ארץ כנען לגבולותיה מאז היתה לגוי היא ראויה  'ודע  ופסוקינו, תוך שהוא רומז למדרשים שדנו בהם: 

לישראל והיא חבל נחלתם, כמו שנאמר "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני 

ישראל", אבל ְנתנה הקב"ה בעת הפלגה לכנען, מפני היותו עבד לשמור אותה לישראל, כאדם שמפקיד נכסי 

בן האדון לעבדו עד שיגדל ויזכה בנכסים וגם בעבד'. הרמב"ן התבסס בין השאר על המדרשים שנבחן להלן.

אין הסכמה במחקר באשר לזמן חיבורו של חכמת שלמה, והועלו הצעות לתארכו משנת 220 לפסה"נ עד 50   89

לסה"נ. אולם כיום מרבית החוקרים תמימי דעים שהספר חובר בערך בין 50 לפסה"נ ל־50 לסה"נ במצרים. 

 D. Winston, The Wisdom of Solomon, (AB, 43), Garden City, NY :לסקירת התיארוכים השונים ראו

 1979, pp. 20-25; L. L. Grabbe, Wisdom of Solomon, Sheffield 1997, pp. 87-90; M.-F. Baslez,
 ‘The Author of Wisdom and the Cultured Environment of Alexandria’, A. Passaro and G. Bellia
 (eds.), The Book of Wisdom in Modern Research: Studies on Tradition, Redaction, and Theology, 
Berlin and New York 2005, pp. 33-52. וינסטון תיארך את הספר לתקופתו של קליגולה )37–41 לסה"נ(; 
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פעולותיהם  בגלל  שנאת   ]4[ הקדמונים  קודשך  ארץ   ]οἰκήτορας[ יושבי  את  וגם   ]3[

סעודת־אכילת־ אכזריות,  ילדים  שחיטות   ]5[ זימה,  וטקסי  כישוף  מעשי  המתועבות: 

קרביים של בשר אדם. את חניכי־המיסטריות מקרב חגיגת־דם דיוניסית ]6[ ואת ההורים, 

אשר  שהארץ  כדי   ]7[ אבותינו,  בידי  להשמיד  רצית  חסרות־אונים,  נפשות  של  רוצחים 

 ἀξίαν[ תקבל מושבה ראויה ]ἡ παρὰ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ[ יקרה לך מכל הארצות

 91. ]θεοῦ παίδων[ 90 של ילדי האל ]ἀποικίαν

בעל חכמת שלמה תיאר את הורשת יושבי הארץ הקדמונים על ידי בני ישראל בגלל חטאיהם.92 

בפסוק 7 מכונים בני ישראל θεοῦ παίδων. המילה παίς יכולה באופן עקרוני לציין הן עבד והן 

היא  שני  בית  ובספרות  'עבד',  לתרגום  שבעים  בתרגום  רבות  פעמים  משמשת  היא  ואכן  ילד. 

מקבילה במידה רבה ל־δοῦλος. אולם, כפי שהראה בנג'מין רייט, חכמת שלמה יוצא דופן בעניין 

זה ויש לתרגם את παίς בכל היקרויותיו בחיבור, ללא יוצא מן הכלל, 'ילד'.93 מחבר חכמת שלמה 

גראב סבר כי הספר חובר בתקופת אוגוסטוס )27 לפנה"ס – 14 לספירה(; ואילו בסלז טענה כי הוא חובר סביב 

שנת 20 לפסה"נ באלכסנדריה.

ἀποικία פירושה קולוניה, מושבה. המילה לקוחה מחיי היוונים שבנו מושבות הרחק מעיר האם. מעניין לציין   90

שתרגום השבעים השתמש במילה זו על מנת לתרגם את המילה 'גולה', הנתפסת כבניית מושבה הרחק מארץ 

ישראל )ראו: שופ' יח 30; יר' לא 7; לה 4, 6 ועוד הרבה; עזרא י 6–8 ועוד(. הפרשנים התקשו בפירוש המילה 

וטענו שאין היא מתאימה בהקשר זה שכן אם מדובר על קולוניה מתחייב מכך שארץ האם שלה תהיה מצרים, 

 A. T. S. לדוגמה:  ראו  נכר(.  ארץ   ,παροικία מצרים  מכונה   10 יט  )בפרק  סבירה  בלתי  הנראית  אפשרות 

 Goodrick, The Book of Wisdom, New York 1913, p. 260; J. Reider, The Book of Wisdom, New
York 1957, p. 151. לעומת זאת וינסטון טען שיש להבין את ἀποικία בפסוק זה לא כמושבה אלא כ'הגירה' 
89(, עמ' 241. אולם לטענתנו  )שימוש מעין זה רווח אצל פילון(. ראו: וינסטון, חכמת שלמה )לעיל הערה 

פסוק זה מבוסס על השירה, ובשירה מתואר האל כמוצא את ישראל 'בארץ מדבר'. לפיכך ניתן להגדיר ברוח 

יוונית את ארץ המדבר כארץ האם של ישראל. על רקע זה תיאר בעל חכמת שלמה את עם ישראל כמגיע 

מושבה  שם  לייסד  מנת  על  שפשעו   )οἰκήτοραι( הקדמונים  תושביה  את  ומגרש  האל  של  ארצו  אל  מבחוץ 

ראויה. 

 J. Ziegler, Sapientia Salomonis, Göttingen 1962, ליוונית ראו:  3–7; תרגום שלנו.  יב  חכמת שלמה   91 

pp. 132-133
זהו הסבר שהמקרא מעניק מספר פעמים לגירוש עמי כנען. ראו למשל: בר' טו 16; שמ' כג 24; וי' יח 24–29;   92 

 B. J. Schwartz, :דב' יח 9–12; וראו המקבילות שציין וינסטון, חכמת שלמה )לעיל הערה 89(, עמ' 2. ראו גם

 ‘Reexamining the Fate of the Canaanites in the Torah Traditions’, C. Cohen, A. Hurvitz and
 S. M. Paul (eds.), Sefer Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee Volume, Eisenbrauns 2004, 
pp.151-170. על הקשר הפולמי בין קטע זה לבין טענות אחרות המצדיקות את כיבוש ארץ כנען ראו כעת: 
 K. Berthelot, ‘ “Ils jettent au feu leurs fils et filles 8(, עמ' 80;  קיסטר, גורל הכנענים )לעיל הערה 

 pour leur dieux”: Une justification humaniste du massacre des Cananéens dans les textes juifs
 anciens?’, RB, 112 (2005), pp. 161-191

B. G. Wright III, ‘עבד/ΔΟΥΛΟΣ: Terms and Social Status in the Meeting of Hebrew- ראו:   93

 Biblical and Hellenistic-Roman Culture’, idem, Praise Israel for Wisdom and Instruction:
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אף הבחין היטב בחיבורו בין παίς ל־δοῦλος. לדוגמה בפרק יח 9 מדובר על 'אבותינו' ובפסוק 

 94.)δοῦλος( )δεσπότῃ( ל'עבד'  'אדון'  ואילו בפסוק הבא מונגד   ,)παίδων( 'ילדים'  לאחריו על 

נוסף על כך המחבר תיאר לאורך כל החיבור את ישראל כבניו של האל תוך שהוא משתמש ללא 

 )τοὺς υἱούς σου( 'בניך'  בין  החליף  הוא  הנדון  בפרק  לדוגמה   .παίςב־ והן   ὑιόςב־ הן  הבחנה 

בפסוק 19 ל'ילדיך' )παίδων σου( בפסוק 20 ושב ל'בניך' )τοὺς υἱούς σου( בפסוק 95.21 לפיכך 

ברור שיש לתרגם את הצירוף θεοῦ παίδων בפסוק 7 בקטע הנדון 'ילדי האל' או 'בני האל'.96 

נראה שהקשר בין ילדי האל לבין נחלתו של האל בפסוק 7 מארמז לפסוקי השירה על פי נוסח   

השבעים )המקורי(, שמדובר בו על הצבת גבולות העמים לבניו של האל )υἱῶν θεοῦ(. המחבר 

זיהה את בני האל עם בני ישראל באופן העולה היטב עם נוסח המסורה המשני. אך קשה לדעת אם 

עמדו לפניו שני הנוסחים או שמדובר פה בפרשנות בלבד. על פי פירושו של בעל חכמת שלמה 

רק בעת הנחלת הארץ לבני ישראל נוצר קשר בין ארצו של האל )'הארץ אשר היא יקרה לך מכל 

ראשון  במבט  הכנענים.  להורשת  הכפולה  הנמקה  נתן  הוא  זאת  עם  האל.  של  לבניו  הארצות'( 

נראה כי לפנינו שינוי חריף בהחלטה האלוהית – מתחילה הייתה ארץ ישראל שייכת לכנענים, 

ורק לאחר שהרשיעו היא יועדה לישראל. אולם קריאה דקדקנית מעלה כי לארץ ישראל מעמד 

מיוחד, בהיותה 'ארץ קדשך' ו'ארץ יקרה מכל הארצות' – ארץ זו ראויה למושבה של בני האל. 

אך תושביה  לבניו,  יותר מכול  לאל מתאימה  לזה: הארץ השייכת  זה  הנימוקים מצטרפים  שני 

הקדמונים לא היו מסולקים ממנה אלמלא פשעו.

והעריסים המלך  חלקי' – בן  לי  תנו  '

לאור הפירוש לפסוקי השירה המובלע בחכמת שלמה נוכל כעת לנתח מחדש דרשה ידועה מספרי 

דברים:

 ]א[ 'כי חלק ייי עמו'. 

משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריסין. התחילו העריסין נוטלין גונבין אותה. נטלה מהן 

 Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the Septuagint, Leiden 2008, 
pp. 242-243

4–5 יש הבחנה ברורה בין δοῦλος ל־παῖς. אף במופעים אחרים ברור מההקשר שאין  גם בחכמת שלמה ט   94

.)ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν ( 9 יח ;)παῖς δὲ ἤμην εὐφυὴς( 19 מדובר על עבד אלא על ילד. ראו: שם ח

ראו: חכמת שלמה ה ἐν υἱοῖς θεοῦ( 5(; ט 7 )υἱῶν σου καὶ θυγατέρων(; טז 26 ,10 )υἱούς σου(; יח 4   95

)υἱούς σου(; יט 6 )οἱ σοὶ παῖδες(. לצד שימוש בכינוי זה לישראל השתמש בו בעל חכמת שלמה גם לתיאור 

צדיקים יחידים. כך בפרק ב 13 הוא כינה את הצדיק 'ילד האדון' )παῖδα κυρίου(, ומעט הלאה בפסוק 18 – 'בן 

 .)ὑιὸς θεοῦ( 'האל

וכך אכן תרגמו לדוגמה וינסטון, חכמת שלמה )לעיל הערה 89( ושטיין, בתוך: מהדורת כהנא )לעיל הערה   96

48(, א, עמ' תצז. לעומת זאת המתרגם הסורי תרגם את הצירוף θεοῦ παίδων בפסוק הנדון: 'עבדוהי דאלהא'. 

J. A. Emerton (ed.), The Peshitta of the Wisdom of Solomon, Leiden 1959, p. 20 :ראו
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ונתנה לבניהם.97 התחילו להיות רעים יותר מן הראשונים. נולד לו בן. אמ' להן. צאו מתוך 

שלי. אי איפשר שתהיו בתוכה. תנו לי חלקי שאהיה מכירו.

 ]ב[ כך כשבא אבינו אברהם לעולם יצא ממנו פסולת. >ישמעאל וכל בני קטורה. כשבא 

הראשונים.  מן  יותר  רעים  להיות  חזרו  אדום.  אלופי  וכל  עשו  פסולת<  ממנו  יצא  יצחק 

כעיניין  כמותו.  כשירין  בניו  כל  נולדו  אלא  פסולת  ממנו  יצא  לא  אבינו  יעקב  וכשבא 

שנאמר 'ויעקב איש תם יושב אהלים' )בר' כה 27(.

 ]ג[ מהיכן המקו'ם מכיר את חלקו. מיעקב. שנאמר 'כי יעקב בחר לו יה'. 

'כי חלק ייי עמו יעקב חבל נחלתו' )תה' קלה 4(.98 

דרשה זו זכתה לתשומת לב מחקרית בשל הדמיון למשל הכרם בברית החדשה, שדיון בו חורג 

ממסגרת מאמר זה.99 מרבית החוקרים ניתחו את המדרש כחטיבה אחת העוסקת בבחירת ישראל, 

וחלקם אף ראו בו פולמוס אנטי־נוצרי. כך לדוגמה פירש דרשה זו ישראל יובל: 'המדרש שבספרי 

והאוונגליונים. הוא טוען, שהבחירה היא ביעקב דווקא,  מביע השקפה הפוכה מזו של פאולוס 

ואף אחד מבניו לא נדחה. בהמשך מדבר הדרשן היהודי על היות  והיא סופית ואחרונה, הואיל 

יעקב  שבחירת  פאולוס,  לטענת  בניגוד   – לעולם  המתקיימת  בחירה  כלומר  "סגולה",  ישראל 
ברחם אמו ודחיית עשיו מוכיחות שהבחירה אינה מוקנית בהכרח לבכור'.100

על פי קריאה זו העריסים ובניהם נמשלים לאברהם ויצחק, ואילו בנו של המלך הוא יעקב.   

אולם עיון מדוקדק מעלה שהמדרש כפי שהוא לפנינו מורכב, שכן הנמשל )קטע ב( כלל אינו 

 J. C. Greenfield, ‘ “Nasû-nadanu” and its ראו:  'נטל/נתן'  הצירוף  של  והמקראי  האכדי  הרקע  על   97

 Congeners’, S. M. Paul, M. E. Stone and A. Pinnik (eds.), ‛Al Kanfei Yonah; Collected Studies
 of Jonas C. Greenfield on Semitic Philology, II, Leiden and Jerusalem 2001, pp. 720-724; C. J.
 Labuschagne, ‘The “nasû-nadanu” Formula and its Biblical Equivalent’, M. S. H. G. Heermavan
 Voss, Ph. H. J. Houwink ten Cate and N. A. van Uchelen (eds.), Travels in the World of the Old
 Testament: Studies Presented to M. A. Beek on the Occasion of His 65th Birthday, Assen 1974,

pp. 176-180
ספרי דברים שיב )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 353(. דיון בהמשכו של מדרש זה ראו: בר־און ופז, חלק ה' עמו   98

)לעיל הערה 6(, עמ' 45–46.

מתי כא 33–46; מרקוס יב 1–12; לוקס יט 9–19. להשוואה בין המשלים ראו לדוגמה: ד' פלוסר, 'משלי ישו   99

והמשלים בספרות חז"ל, ד: עוד שני משלים של ישו', יהדות ומקורות הנצרות: מחקרים ומסות, תל אביב 

 M. Derret, Studies in the New Testament, II, Leiden 1978, pp. 92-98  ;183–182 עמ'  תשל"ט, 

וההפניות שם, וכן המאמרים בהערה הבאה. 

י"י יובל, שני גויים בבטנך: יהודים ונוצרים – דימויים הדדיים, תל אביב תש"ס, עמ' 32. לדעת יובל רק על   100

רקע פולמוסי זה ניתן להבין מדוע הציג הדרשן באופן חריג את אברהם ויצחק כעריסים רק מפני שיצא מהם 

 E. Mihaly, ‘A Rabbinic Defense of the Election of Israel’, HUCA, 35 (1964), :זרע פסול. ראו עוד

pp. 103-143. לביקורת על קריאתו של מיהלי ראו: אורבך, חז"ל )לעיל הערה 26(, עמ' 471, הערה 23; וכן: 
H. W. Basser, Midrashic Interpretations of the Song of Moses, New York 1984, pp. 132-139
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חופף למשל )קטע א(, לא בתוכנו ולא בפירושו לכתוב.101 המשל עוסק במלך שנתן את חלקו 

לעריסים, שהיו זרים למלך ולא ממשפחתו, ואחר כך החליף את העריסים שפשעו בו בבנו המקורב 

לו. לעומת זאת הנמשל מתאר את עץ משפחתו של אברהם, שמתוכו נבחר יעקב, מפני שכל בניו 

היו נאמנים. לפי הנמשל היה על המשל לתאר מלך שהעדיף בן מסוים על פני בנים קודמים שלו. 

נוסף על כך לא ברור מהנמשל למה מכוון השדה, 'חלק', העומד במרכזו של המשל. חיזוק לטענה 

בדבר חוסר ההתאמה בין המשל לנמשל ניתן למצוא בהופעתו של אותו הנמשל על משל אחר 
מספר פסקאות לאחר מכן בספרי.102

משעה שמוציאים את הנמשל, מתבאר המשל  בין המשל לנמשל.  ברור אפוא שיש להפריד   

בספרי באופן עצמאי בצורה ברורה: הוא עוסק לא בבחירת יעקב על ידי האל אלא בהנחלת הארץ, 

חלקו של האל, ליעקב. סיום קטע א – 'תנו לי חלקי שאהיה מכירו' – קושר את המשל ללשון 

הפסוק 'כי חלק ה' עמו'. נראה שלדעת הדרשן יש להבין פסוק זה כך: חלק ה' )ניתן( לעמו. יש 

לציין כי הביטוי 'מכיר את חלקו' קשור לשלב הסופי של הנחלת קרקע, שבו נוצרת הזיקה בין 

הקרקע לבעליה המסוימים.103 כאן הועתק המינוח מן השדה ההלכתי לדרשה, הטוענת שהקשר 

המחייב הממשי שנוצר בין ה' לארצו החל בהולדת בנו. 

ג:  בקטע  הוא  מכירו'  שאהיה  חלקי  לי  'תנו  במילים  המסתיימת  הדרשה  של  הישיר  המשכה   

'מהיכן המקום מכיר את חלקו?'. התשובה על שאלה זו נגזרת מצלע הפסוק השנייה, המזהה את 

'חלק ה' עמו' עם 'יעקב חבל נחלתו'. תשובה זו שימשה כנמשל המקורי למשל שבראשית 

הדרשה: היא זיהתה את בנו של המלך שבמשל עם יעקב שבפסוק. 

אם כן לפנינו פירוש לפסוקי השירה כמתארים את הדרמה הגאו־פוליטית של ארץ ישראל:   

האל נתן את הארץ לעממי כנען בתור עריסים, מעין שומרי מקום )בדומה לתיאור בספרא ובמדרש 

הגדול שהבאנו לעיל(, אולם משפשעו חזור ושנה הם נדחו מן הארץ לטובת בנו של האל. ממילא 

 אין מקום לראות דרשה זו כדרשה אנטי־נוצרית הנוגעת בסוגיית הבחירה – אם כי אפשר שקטע ב 

אכן היה פולמוסי בהקשרו המקורי – אלא כחלק ממאמץ פרשני להצדיק את גירוש הכנענים ואת 

פלוסר חש בחוסר ההתאמה שבין המשל לנמשל אך לא הציע להפריד ביניהם. ראו: פלוסר, יהדות ממקורות   101

הנצרות )לעיל הערה 99(, עמ' 183.

ספרי דברים שמג )מהדורת פינקלשטיין עמ' 397(. מקור זה עוסק בבחירת ישראל לעניין קבלת התורה. אך   102

לא נראה שממנו התהווה המדרש הנדון, באשר הנמשל אינו תואם את כל מרכיביו של המשל. יש לציין כי שני 

פסוקים מתהלים מתאימים באורח מפליא למשל שבדרשה: 'ה' אמר אלי בני אתה אני היום ְיִלדתיך: ְׁשאל ממני 

ְוֶאתנה גוִים נחלתך' )תה' ב 7–8(. המשל מתאר במדויק את העולה בפסוקים אלו – יש כאן קשר בין לידת הבן 

לבין העברת נחלת הגויים לידיו. 

השוו: ' "כי תבאו" יכול משבאו לעבר הירדן? תלמוד לומר "אל הארץ", ארץ המיוחדת, יכול משבאו לעמון   103

ומואב תלמוד לומר "אשר אני נותן לכם" ולא עמון ומואב, מניין אתה אומר כיבשו אבל לא חילקו, חילקו 

למשפחות, ולא חילקו לבתי אבות ואין כל אחד ואחד מכיר את חלקו, יכול יהו חייבים בשמיטה? תלמוד לומר 

 "שדך" שיהא כל אחד ואחד מכיר שדהו, "כרמך" שיהיה כל אחד ואחד מכיר את כרמו' )ספרא, בהר פרשה א, ב 

]מהדורת וייס, דף קה ע"א[ (. וראו גם: ספרא, מצורע פרשה ה, ב )מהדורת וייס, דף עב ע"ד – עג ע"א(. 
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זכות ישראל על ארצו. מאמץ דומה נעשה כאמור בחכמת שלמה. שם, כמו כאן, מופיעה סיבתיות 

כפולה לנחלת הארץ: רשעת הגויים וזיהוי בין בני ישראל לבני האל, וכתוצאה מכך ניתן חלקו 

של האל לבניו. דמיון זה עשוי להעיד שחכמת שלמה והספרי ינקו ממסורת פרשנית משותפת.

האל ובן  האל  צבי' – בני  נחלת  '

בדומה לספרי דברים מדומה ארץ ישראל בתנחומא לשדה משובח שניתן לבנו של המלך תוך 

קישור לפסוקי השירה )בהשלמות קלות(:

23(. זש'ה 'איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה  'כי תבואו אל הארץ ונטעתם' )וי' יט 

נחלת צבי צבאות גוים' )יר' ג 19(. משל למלך שהיו לו פילגשים והיו לו בנים הרבה. והיה 

לו בן אחד מן מטרונה אשתו. והיה מחבבו יותר מדאי. נתן המלך לכל בני הפילגשים שדות 

וכרמים. ואחר כך נתן לבנו פרדס אחד שממנו היה כל קלרין ]cellarium, מזווה, מצרכי 

מזון[ שלו עולה. שלח הבן ואמר לאביו. לבני הפילגשים נתת שדות וכרמים ולי נתת פרדס 

אחד בלבד. אמ' לו אביו. חייך כל קלארין שלי מן הפרדס הזה היה עולה. ולפי שאני מחבבך 

יתר מאחיך לפיכך נתתי אותו לך. 

כך הקב'ה ברא אומות העולם. כמה שנ' 'ששים המה מלכו' ]ת[ וגו' )שה"ש ו 8(. אלו אומות 

לאומות העולם  וחילק הקב'ה  ישראל.  כנסת  זו   .)9 )שם  יונתי תמתי'  היא  'אחת  העולם. 

שדות וכרמים. שנ' 'בהנחל עליון גוים'. ונתן להם לישראל ארץ־ישראל קלרין של הקב'ה. 

קרבנות ממנה. לחם הפנים ממנה. הביכורים ממנה. כל טובות שבעולם ממנה. כל כך למה. 
שהפריש בין בנה של מטרונה לבני הפילגשים. שנ' 'ואני אמרתי איך אשיתך בבנים'.104

זה הם מתוארים כבניו של  שלא כבמשל בספרי דברים, שהגויים נמשלו בו לעריסים, במדרש 

)'איך  בירמיה  הפסוק  ראשית  על  מסתמך  האל  של  כבניו  הגויים  תיאור  מפילגשיו.  אך  מלך, 

'יצב  אשיתך בבנים'(, אולם אפשר שיש כאן הד פרשני לנוסח הפסוק המקורי בשירה, הגורס: 

גבלות עמים למספר בני אל'. הדרשן קשר כאן בין חלוקת הארצות לגויים לבין פסוקי השירה. 

 אמנם הוא לא ציין כיצד נתינת ארץ ישראל – שהוא מכנה 'קלרין של הקב"ה', בעקבות יר' ג 17 – 

לעם ישראל נקשרת לשירה, אך הדברים מתבארים במפורש בגרסה שונה מעט של המשל במדרש 

תהלים המאוחר:

19(. מהו 'צבאו'  וארץ צבי נחלתי אותך. שנ' 'ואתן לך נחלת צבי צב' ]אות[ גוים' )יר' ג 

גוים'. שכל הגוים צובין בה ורוצין אותה.

משל למלך שהיה יושב על שולחנו והיו לו בנים הרבה. והיה אוהב את הקטן. והיה עושה 

תנחומא, קדושים יב.  104
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להן מתנות. והיה בהן שדה אחת גדולה והיו הכל צובין בה. אמ' להן. זו שלי היא. וכן הוא 
אומ' 'בהנחל עליון גוים'. וחלקו למי נתן. לבנו הקטן. שנ' 'יעקב חבל נחלתו'.105

דרשת הפסוק בנויה על ריבוי המשמעות של המילה 'צבי' – היא מציינת את רצונם של הגויים 

בארץ ישראל, את הנער הקטן ואת מצלול הלשון הנופל על לשון בין 'צבי' ל'צבאות' )ואפשר 

שהדרשן אף כיוון לדמיון שבין 'צבי' לבין 'יצב'(. הדרשן קשר כאן ישירות בין ארץ ישראל לבין 

חבל נחלתו של האל בדב' לב 9, פסוק שהוא קרא כך: האל נתן ליעקב את חבל נחלתו, דהיינו 

את ארץ ישראל. שלא כבתנחומא, בדרשה זו אין הגויים מתוארים כבני הפילגשים וישראל אינו 

בן המטרונה, אלא ישראל הוא צעיר הבנים, האהוב על האל, ואילו הגויים הם אחיו הבוגרים. עם 

זאת הן בתנחומא והן במדרש תהלים הדגש איננו על הורשת הארץ מפני הגויים־העריסים עם 

הופעתו של ישראל, כמו בספרי דברים, אלא על נתינת ארץ ישראל מראש ובמכוון לעם ישראל 

ללא תלות במעשי הגויים. 

דרשה מעין זו של התנחומא ומדרש תהלים עמדה כבר לפני יניי, אשר בקרובה לבמ' כו 52   

קשר ישירות בין פסוקי השירה, הנחלת ארץ ישראל ויר' ג 19:

ִייַצְב ]ָּתה[  ְּבגֹוָרלֹות  ְּגבּולֹוֶתיָה   / ִהיְצַּפְנָּתה.  טּוְבָך  ַרב  ֵמֵעין  ָּבּה   / ָצִפיָתה.  ֵמֲאָרצֹו[ ת  ]ֶאֶרץ 

]...[ / ֶהיְרֵאיָתה ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִּים. / ְוהֹוַדְעָּתה ְלַעם ַהְמַעט ִמּגֹוִּים. / ֶזה ְּבַהְנִחיְלָך ּגֹוִּים. / ֶחְמַּדת 

ְצִבי ]ִצְבאֹות ּגֹוִּים[ . / ]ט....ָל[ ִכן ָעָמְדָּתה. / ְיסֹודֹוֶתיָה ַעל ֵּכן ָמְדָּתה. / ְּכלּוַלת ֶחְמָּדָתּה ֲאֶׁשר 

ִייַּמְנָּתה. / ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָנְמָּתה.106 

בכורו לבנו  האל  ארצכה' – ארץ  תבל  צבי  '

:4Q369לאור האמור בתנחומא ובמדרש תהלים ראוי לשוב ולעיין בקטע מ־

פלגתה נחלתו לשכן שמכה שמה ] לעולם[ 

היאה צבי תבל ארצכה ועליה שע ]שועיכה ותשם[ 

עינכה עליאה וכבודכה יראה שם ל ]עולם להיות[ 

לזרעו לדורותם אחזת עולמים. וכו ]ל מצוותיכה[ 

ומשפטיכה הטובים בררתה לו למ ]ען אשר יאור[   5

באור עולמים ותשימהו לכה בן בכו ]ור ואת זרעו[ 

מדרש תהלים ה, א )מהדורת בובר, דף כו ע"א(.  105

פיוט א בקדושתא 'ארץ מארצות צפיתה'. ראו: מהדורת רבינוביץ )לעיל הערה 1(, עמ' 115. בהמשך הקרובה   106

8–9 וקרא את הפסוקים כמתייחסים  יניי פרפרזה מפורשת על דב' לב  זה( עשה  )ראו הציטוט בראש מאמר 

להורשת הארץ.
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כמוהו לשר ומושל בכול תבל ארצכה.107

מלבד הקשר בין המשפט הפותח של קטע זה לבין דב' לב 8–9, שעמדנו עליו לעיל, יש להדגיש 

בקשר לדיוננו שני מוטיבים: 'צבי תבל ארצכה' ויעקב כבנו של האל.

ככל  מארמז  הארצות,  מכל  הטובה  הארץ  כלומר  ארצכה',  תבל  כ'צבי  ישראל  ארץ  תיאור   

הנראה ליח' כ 6, 15 )'צבי היא לכל הארצות'( וכן ליר' ג 19 )'ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים'(, 

שעליו הסתמכו התנחומא ומדרש תהלים. ראוי גם לשים לב לדמיון באופן שבו מתוארת ארץ 

8–9: 'הארץ אשר יקרה לך מכל הארצות'  ישראל כאן ובמקורות שראינו לעיל בקשר לדב' לב 

]...[ שכל  'וארץ צבי נחלתי אותך  )תנחומא(;  )חכמת שלמה(;'ארץ־ישראל קלרין של הקב'ה' 

הגוים צובין בה ורוצין אותה' )מדרש תהלים(. 

כפי שטען באופן משכנע קוגל, בהמשך הקטע יעקב/ישראל מתואר כבנו בכורו של האל:   

ישראל'  בֹכרי  'בִני  ה':  בשם  ההכרזה  על  בעיקר  מבוסס  זה  תיאור  בכור'.  בן  לכה   'ותשימהו 

)שמ' ד 22(.108 קוגל ביקש לדייק בבחירתו של המחבר להשתמש בפועל 'ותשימהו': 'מובן שעם 

ישראל לא "נולד" כבכורו של האל, אולם האל מינה את ישראל לבכורו – כלומר העניק לו תואר 

כבוד זה'.109 תואר זה מסגיר את ההנחה שגם העמים האחרים נחשבים לבניו של האל. לאור הקשר 

לפסוקי השירה ניתן לשער שהנוסח המקורי לדב' לב 8, שלפיו האל הציב את גבולות העמים לבני 

האל, עמד גם הוא בפני מחבר הקטע. 

נראה כי החיבור בין דב' לב 8–9, ארץ ישראל כנחלת צבי וישראל כבנו של האל )ואולי אף   

)לעיל  ב  יהודה,  מדבר  מגילות  קימרון,  ראו:   ;7–1 שורות  ב,  טור  האל',  חסדי  על  הודות  'דברי   ,4Q369  107 

הערה 37(, עמ' 46.

 ,)38 הערה  )לעיל  המקרא  פרשנות  כדורי,   ;131–127 עמ'   ,)38 הערה  )לעיל  אנוש  תפילת  קוגל,  ראו:   108 

ב  יהודה,  4–6; ראו: קימרון, מגילות מדבר  ג, שורות  'דברי המאורות', טור   ,4Q504 עמ' 392. והשוו גם: 

)שם(, עמ' 57. זאת בניגוד לדעתם של חוקרים רבים אשר זיהו את הבן עם דמות משיחית. לדעתם מחבר הקטע 

 C. A. :כיוון לתה' פט 28, ששם ההקשר המשיחי מובלט: 'אף אני בכור אתנהו עליון למלֵכי ארץ'. ראו לדוגמה

 Evans, ‘Are the “Son” Texts at Qumran Messianic? Reflections on 4Q369 and Related Scrolls’,
 J. H. Charlesworth et al. (eds.), Qumran Messianism: Studies on the Messianic Expectations
 in the Dead Sea Scrolls, Tübingen 1998, pp. 135-153; G. G. Xeravits, King, Priest, Prophet:
Positive Eschatological Protagonists of the Qumran Library, Leiden 2003, pp. 89-94. למחקרים 
 L. Doering, ‘God as Father in Texts from Qumran’, F. Albrecht :התומכים בקריאתו של קוגל ראו

 and R. Feldmeier (eds.), The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine
 Parenthood in Antiquity, Leiden 2014, pp. 107-135; J. L. Pannkuk, ‘Prayers of the Antediluvian
 Patriarchs: Revisiting the Form and Function of 4Q369 Prayer of Enosh’, DSD, 24 (2017), 
 B. Wold, ‘Is 2–3. וראו כעת:  39–40, הערות  pp. 38-58. לסקירת מחקר מקיפה ועדכנית ראו: שם, עמ' 
 the “Firstborn Son” in 4Q369 a Messiah? The Evidence from 4QInstruction’, RevQ, 29 (2017),

pp. 3-20
כדורי, פרשנות המקרא )שם(.   109
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הגויים כבניו האחרים של האל(, חיבור המופיע בתנחומא ובמדרש תהלים, הוא קדום ומשתקף 

כבר בקטע שלפנינו. עם זאת קיים הבדל בין המקורות באשר לסיבת העדפתו של ישראל על פני 

הגויים: לפי קטע זה הדבר נבע מכך שישראל הוכרז כבן הבכור; על פי התנחומא ישראל הוא בן 

המטרונה, והגויים הם בני הפילגשים; ובמדרש תהלים דווקא העובדה שישראל הוא בן הזקונים 

היא שהופכת אותו לאהוב על אביו.

לבסוף, למרות ההבדלים ביניהם, נראה שהמקורות שנדונו בחלק זה – 'דברי הודות על חסדי   

האל', חכמת שלמה, הספרי, התנחומא ומדרש תהלים – משקפים כולם מסורת פירוש דומה לדב' 

לב 8–9: נחלתו של האל, הארץ הטובה מכל הארצות, ניתנה לבנו של האל.

9 –8 לב  לדב'  נוצרית  בפרשנות  הארץ  הורשת  על  יהודיות  למסורות  הדים 

המתואר  האירוע  שלפיה  פירוש  מסורת  של  קיומה  על  מעידים  מאוחרים  נוצרים  פרשנים  גם 

בפסוקי השירה הוא הורשת הארץ על ידי בני ישראל. אחד הפירושים שנאספו בחיבור המיוחס 

מסורת  על  דווקא  הנראה  ככל  מבוסס  בארמנית,110  והשתמר  בסורית  במקור  שנכתב  לאפרם, 

פרשנות עברית ולא סורית:

הוא אומר 'בזמן שעליון חילק את כל הגויים ]զազգս[ ופיזר את בני האדם, הציב גבולות 

 ]ըստ թուոյ[ בני ישראל', אבל העברי 'למספר ]ի թիւ[ במספר ]հեթանոսաց[ עמים

בני ישראל'. 

משום שהעמים ]հեթանոսք[ חולקו לשבעים לשון, לפי הדמיון לשבעים הנפשות שירדו 

למצרים. 

הגויים  לשבעת  ביחס   ]հեթանոսաց[ עמים  גבולות  הציב  ]האל[  הוא  בנוסף,  אבל, 
]ազգացն[ אשר חולקו לירושה למספר בני ישראל.111

הפירוש הראשון נסמך על אות היחס 'במספר', המציינת הקבלה מספרית מלאה בין העמים לבין 

'למספר' ומפרש אותו:  מספר בני ישראל.112 לעומת זאת הפירוש השני גורס את הנוסח העברי 

זה מוסיף על הפירושים הקודמים שהבאנו הבחנה בין המילים  עבור מספר בני ישראל. פירוש 

הנרדפות 'גוי' )ազգ( ו'עם' )հեթանոս(.113 הבחנה זו מיוסדת ככל הנראה אף היא על המקור 

את התרגום מסורית לארמנית לא ניתן להקדים מן המחצית הראשונה של המאה התשיעית, אך סביר שהוא   110

 E. G. Mathews, Jr. (ed.), The Armenian זה ותיארוכו ראו:  נעשה במאה האחת עשרה. עוד על חיבור 

 Commentaries on Exodus-Deuteronomy Attributed to Ephrem the Syrian (Scriptores Armeniaci,
 26), Louvain 2001, pp. x-xii; idem (ed.), The Armenian Commentaries on Genesis Attributed to

Ephrem the Syrian (Scriptores Armeniaci, 24), Louvain 1998, pp. xxiv-li, esp. pp. xlvi-li
E. G. Mathews, Jr. (ed.), The Armenian Commentaries on Exodus- ראו:  תרגום שלנו. לארמנית   111

Deuteronomy Attributed to Ephrem the Syrian (Scriptores Armeniaci, 25), Louvain 2001, p. 196
לא ברור לאיזה נוסח התכוון המחבר. בפשיטתא: 'למניינא דבני איסראיל'.  112

nations. ראו: פירושי  הבחנה זו בין 'גוים' ל'עמים' טושטשה בתרגום לאנגלית – שתי המילים תורגמו שם   113
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העברי, שכן בתרגום השבעים, בפשיטתא וכן בתרגום הארמני למקרא אין כל הבחנה בין 'גוים' 

פי  על  בהתאמה.   ,ազգו־ 'עממא'   ,ἔθνος מילה:  באותה  מתורגמות  המילים  ושתי  ל'עמים', 

הפירוש המיוחס לאפרם הגויים הם שבעת העממים אשר חולקו לשנים עשר שבטי ישראל )נראה 

כי מספר בני ישראל מתפרש כאן כשנים עשר כמו בפירוש המובא מיד לאחר מכן, שעל פיו מספר 

בני ישראל מתייחס לשנים עשר השליחים(. לפי פירוש זה יש לקרוא את הפסוק כך: כאשר הנחיל 

עליון לישראל את שבעת העממים הוא הציב את גבולות שאר העמים מסביב לגבולות שנים עשר 

שבטי ישראל. 

ייתכן שקריאה כזאת, המבחינה בין 'גוים' ל'עמים' בפסוק וכך מנתקת את מספר בני ישראל   

ממספר העמים, היא העומדת ברקע מדרש האגדה לבראשית, שדנו בו לעיל: 'לפי שנפלה כל 

הארצות לז' עממים בחלקו של שם, וכן הוא אומר "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל" '. 

ממרב  אישועדד  סורים.  פרשנים  אצל  מצויה  לאפרם  המיוחס  שבפירוש  לזו  דומה  פרשנות   

)המאה התשיעית( ואישו בר נון )743–828(, שליקטו פירושים קדומים לפסוק הן בנוסחו הסורי 

שאצל  בעוד  אולם  הסורי.  הנוסח  פי  על  לפסוק  זהה  פירוש  שניהם  הביאו  היווני,  בנוסחו  והן 

אישועדד הפירוש הטריטוריאלי הוא רק אחת האפשרויות לפרש את הנוסח הסורי,114 על פי אישו 

בר נון זוהי אפשרות הפרשנות היחידה:

שאלה: בכמה דרכים מתפרש הפסוק הזה: שהציב גבול עמים למספר בני ישראל? 

הכנעניים,  העמים  את  מלפניהם  השמיד  דהיינו  אחד:  באופן  הסורי  הנוסח  לפי  תשובה: 

והציב את גבול האדומים, העמונים ו ]עמים[ אחרים בקרבתם, לפי מספר שבטיהם. כלומר 

לקח ]נסב[ אדמה מן הכנענים ונתן ]ויהב[ לבני ישראל, כפי שמספיק היה להם, והגביל את 
אותם עמים אחרים לצד גבולם ]של ישראל[ .115

לפירוש  יהודית  מסורת  נשמרה  מסכמות,  רשימות  שמסרו  אלו,  מחברים  של  שבדבריהם  דומה 

כפי  הטריטוריאלית,  הפרשנות  הפכה  אלו  לפסוקים  השונים  הפירושים  מגוון  מתוך  הפסוקים. 

שמעיד אישו בר נון, לדרך המלך בהבנת האירוע הקדום המתואר בשירה.116 

אפרם לשמות–דברים )לעיל הערה 110(, עמ' 147.

C. van den Eyden (ed.), Commentaire d’Išo‛dad de Merv sur l’ancien testament, II : Exode-  114

Deuteronome (Scriptores Syri, 80), Louvain 1958, pp. 134-135
 E. G. Clarke, The Selected ראו:  קלרק.  אצל  המצולם  היד  בכתב   10 שורה  16–25ב,  שורה  25א,  דף   115

Questions of Ishō bar Nūn on the Pentateuch (Studia Post-Biblica, 5), Leiden 1962
במקרא יש חוסר סימטרייה בין מספרם הטיפולוגי של עמי כנען, שבעה )דב' ז 1(, למספר העמים ולשמותיהם   116

 ;21–19  ברשימות שונות, ויש הבדלים רבים בין הרשימות המונות אותם בשמותיהם. השוו למשל: בר' טו 

2. ביהו' יח מופיעים רק שבעה שבטים היורשים את הארץ בגורל, ואולי הייתה מסורת  23, 28; לג  שמ' כג 

עתיקה ששבעת שבטי ישראל ירשו את שבעת עמי כנען.
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סיכום

במאמר זה דנו בפרשנות לפסוקים חידתיים בשירת האזינו המפנים לאירוע קדום שנוצר בו קשר 

ייחודי בין ה' לישראל. על פי פרשנות זו עיקר עניינה של שירת האזינו היה לבסס את זכותו של 

עם ישראל על ארץ ישראל, הגם שארץ ישראל לא נזכרה כלל בשירה. טענו כי אף שלא הייתה 

וכי  אורכה,  לכל  השירה  את  שהבריח  ציר  פיתחה  זו  פרשנות  השירה,  של  המקורית  מגמתה  זו 

נרחב  זכתה לפיתוח  היא  יותר  ניתן להתחקות אחריה בפרשנות פנים־מקראית לשירה. מאוחר 

הן על בסיס נוסח השירה המקורי וביתר תוקף לאחר שינוי נוסח השירה, שבו החליף הצירוף 'בני 

ישראל' את הצירוף 'בני אל'. מסורות פרשניות אלו לא נותרו נחלתה של קבוצה זו אחרת אלא 

גם  מתמדת  ונוכחותן  נוצרים,  פרשנים  ואצל  חז"ל  בספרות  השני,  הבית  בספרות  למצאן  ניתן 

בספרות ימי הביניים.

במסגרת זו התחקינו אחר שני סוגי פירושים שנתלו בפסוקי השירה. לפי אב הפירוש הראשון   

הפסוקים מבליעים מיתוס של חלוקת העולם על ידי נח לשלושת בניו. לפי פרשנות זו השירה 

רומזת לאירוע קדמון שבמהלכו הועיד ה' את ארץ ישראל לעם ישראל, עוד קודם להופעתם על 

במת ההיסטוריה. תכנית אלוהית זו שובשה על ידי הפרת החרם על ידי כנען ופלישתו לנחלת 

יווניים  מיתוסים  בהשפעת  ההלניסטית  בתקופה  התגבש  לשירה  זה  פירוש  כי  הראינו  יעקב. 

המתארים חלוקה של היקום בין שלושה אחים־אלים. הקבלה תרבותית זו מתאימה בייחוד לנוסח 

השירה שלפיו חולקה הארץ למספר 'בני אל'. במסגרת פרשנות זו קושרה השירה לשתי פרשיות 

מקראיות אחרות: קישור מתבקש לסיפור דור הפלגה וקישור מקורי יותר לבני נח. לאור הניתוח 

הטקסטואלי יש לשער כי מקור קדום שאבד, ושהדיו נשמרו בחזיונות הסיבילות, העניק משמעות 

אווהמריסטית למיתוס יווני על בסיס סיפור בראשית על בני נח. 

בפירוט  ותואר  שב  רבניים  מקורות  ובמספר  היובלים  בספר  לבראשית,  החיצונית  במגילה   

מיתוס החלוקה הקדומה בין בני נח בתוספת הדגש שארץ ישראל נפלה בחלקו של שם. במהלך 

הפרשנות  נחשפה  השונים  המקורות  בין  והלשוניים  הנרטיביים  והשוני  הדמיון  אחר  התחקות 

החדשה שהוקנתה לשירה במקורות אלו. פרשנות זו הולמת בייחוד את הנוסח 'יצב גבלות עמים 

למספר בני ישראל' בשירת האזינו. 

אב הפירוש השני, שאיננו מוציא את אב הפירוש הראשון, מדגיש את הנחלת ארצו של האל   

 – – דהיינו ארץ ישראל  ה'  ה' עמו' כחלק  'חלק  לבניו. נראה שמסורות אלה הבינו את הצירוף 

ישראל,  בני  מפני  כנען  עמי  את  להוריש  האלוהית  ההחלטה  נוספת  מהמקורות  בחלק  לעמו. 

גם  העמים.  חטאי  ועל  לישראל  ה'  שבין  אב–בן  יחסי  על  מרכיבים:  שני  על  הנסמכת  החלטה 

פרשנות זו לשירה קדומה היא, ונראה שבמקורה היא נתלתה בנוסח השירה המקורי. אולם עצם 

השינוי בנוסח השירה נקשר היטב בתוכן הפירוש. 'בני ישראל' שבנוסח המשני הם הם 'בני אל' 

שנים  חז"ל  בספרות  מופיע  והוא  שלמה,  חכמת  החיבור  מן  עולה  זה  פירוש  הראשוני.  שבנוסח 

רבות לאחר שנוסח המסורה התקבע והתקבל כנוסח המוסמך. ואכן משעה שהתקבע נוסח המסורה 
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הפכה המשמעות הטריטוריאלית לפסוקי השירה החידתיים לדרך המלך בפירושם, כפי שמעידים 

פרשנים נוצריים. 

יש במאמר זה תרומה להבנת האופן המופלא שבו התגבשו מסורות פרשניות שונות, פשטו   

התפתחות  עם  יחד  והתפתחו  הסובבת,  התרבות  עם  נרחב  דיאלוג  כדי  תוך  צורה,  ולבשו  צורה 

הנוסח. המקרה שלפנינו מעניין בייחוד מפני שהוא מעניק משמעות לפסוקים חידתיים הנוגעים 

המשוכללת  הפרשנות  ישראל.  ולארץ  ישראל  לעם  ישראל  כאלוהי  ה'  שבין  הזיקה  לשורשי 

והמפותחת לפסוקי שירה אלו משלבת סיפור עלילתי מפותח ופירוש מדוקדק למילות השירה. 

קשה לשער אם ועד כמה תרמה השירה עצמה לפיתוחן של פרשנויות אלו, או שמא ביקשו להן 

לתלות  הפרשני  המאמץ  עצם  אולם  השירה.  בפסוקי  להיתלות  דרך  קיימות  אגדתיות  מסורות 

בפסוקי השירה מיתוסים מכוננים באשר לזכותו של עם ישראל על ארצו שב ומצביע על מעמדם 

המרכזי של פסוקים אלה בקרב מחברים שונים בעת העתיקה.
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