
1 
 

 

 

 מדבר שקר
מערב אסיה -ורי לחקר דרוםכתב עת היסט

 כ"א-כ'במאות ה

 

 

 

 מייסד: ד"ר חגי משגב

 עורך: הלל גרשוני

 

 גגיליון 

 2314 פברואדר

 



2 
 

  



3 
 

 תוכן
 5 .............................................................................. המערכת דבר

 7 . / שמואל בן שלום  ישראל מדינת של ההיסטורי קיומה לשאלת שוב

 13 . רשוני/ שמריה ג  לבנון בממלכת ישראל ממלכת מלחמת לתיארוך

 17 ......................... / אסף בראון  אסיה מערב רוםבד המדרכות לחקר

 בדרום המדיניים הארגונים של לדמותם קווים –" בנימין"ו" אהוד" על
 21 .......................... ניר רוט/  א"והכ' הכ המאות במפנה אסיה מערב

 25 ............................. / איתי אליצור  השני וביאליק הראשון ביאליק

 





 

5 
 

 דבר המערכת

 םהמחקרים האחרוניאת פרי ציבור החוקרים ניח בפני שמחים להאנו 
 תהיות באשר לעצםשמואל בן שלום מעלה  :זהבגיליון  '.וכו' וכו

שמריה גרשוני ; "ישראל"של מדינה כלשהי בשם  וריהגרעין ההיסט
ישראל מלחמות ממלכת באי דן בשאלת צ-במחקר היסטוריוגרפי

ניר ; באזור חוקר את צבען של המדרכותאסף בראון בממלכת לבנון; 
ום איתי יולסאזור; ב "בנימין"ל "אהוד"רוט דן בשאלת היחסים בין 

קר על חומסכם את הידוע במאל מחוזות הספרות והשירה  אליצור פונה
 ."ביאליק"משוררים הידועים בשם שני ה

בהזדמנות זו אנו ' של כתב העת בשיאו, ויליון דהמאמרים לגאיסוף 
יטב מחקריהם באשר ב לקהל החוקרים לשלוח אלינו את מקוראים שו

 .נידח זה, במאה נידחת זולאזור 
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שוב לשאלת קיומה ההיסטורי של 

 מדינת ישראל

 מאת

 שמואל בן שלום

יקורתי ממשי של המסורות עד העת המודרנית לא ניתן לדבר על מחקר ב
את יחס המחקר אליהן בתקופה זו ניתן להגדיר כנע בין  הציוניות;

 אמון מלא.בין התעלמות ל

ג להיג'רה זועזע העולם האקדמי עם פרסום מחקרו הכ"בראשית המאה 
ן זה הוכיח כי המסורות הציוניות ה 1.פורץ הדרך של שייסנמאכר

מאוחרות, משובשות ומגמתיות, אולם לא הציע כל דרך אחרת לקרוא 
שניסה  2אותן. שנים מספר לאחר מכן התפרסם ספרו של אויבלקייט

טורי האצור במסורות אלו. להתוות כיוון ראשוני לבירור המידע ההיס
סלקטיבית על בסיס ההנחה כי -החל ממנו התפתחה השיטה ההיסטורית

שהמסורות הנתונות בידינו אינן היסטוריות, עדיין מצוי בהן יסוד על אף 
 3.אותו ניתן לגלות במחקר מעמיקשהיסטורי משמעותי 

במאמר זה אנסה להראות כי הנחה מקסימליסטית זו בטעות יסודה, וכי 
 אין לתת כל אמון שהוא במסורות הציוניות. 

*** 

כיום מקובל במחקר להציב את המסורת כנקודת מוצא לכל מחקר, 
כתוצאה  ט לפי מידת התאמתו למידע המסורתי.והממצא החומרי נשפ

מכך נוצרים סיפורים אבסורדיים, המתארים מדינות זעירות וחסרות 
ך חוסר התאמה הן אופי שהתקיימו כביכול בזמנים לא זמנים, מתו

                                                                 

 .2207, הוצ' מרקור, טיטאן מדינת היהודים 1
. אין להוציא מכלל אפשרות 2211, הוצ' אופוס, פורט לונה דברי ימי הציונות 2

כי שייסנמאכר ואויבלקיט לא התקיימו כלל, ואין הם אלא פסבדונימים שנטל 
 לעצמו אחד מקודמיי.

 תרמידור ,מדבר שקרכתב העת למחקרים עדכניים על פי גישה זו ראה למשל ב 3
 , א וב.2313 וברוימר
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בנושא עמום זה התגבשו  4.לוגי והן למסורת המקובלתארכאולמידע ה
מניחה כי המדינה  ברנד-אסכולת אליצור 5:שלוש אסכולות מרכזיות

מתארת מדינה או ישות  אסכולת רטהתרכזה מסביב למישור החוף, 
מעריכה כי המדינה  גרשוני-אסכולת משגבנית מסביב לירושלים ומדי

 רוב אזורי הארץ, אם כי בשלב מאוחר מזה שמציעה המסורת.שלטה על 

אולם ברור כי הגישה הנכונה היא הצבתו של הממצא החומרי כקנה 
שהרי בעוד  יחיד, והמסורת אמורה להישפט לפיו;מידה עליון, אם לא 

נתון עובדתי, המסורת אינה יכולה אלא לשכנע אותנו כי הוא הממצא 
מין בסיפורים אלו, וכל הנחה שמעבר אדם מסוים בתקופה מסוימת הא

 לכך אינה אלא השערה.

כל זה נכון גם במקרה של מסורות הנראות על פניהן אמינות, אולם ברור 
י כבר שייסנמאכר עמד על היסוד המקראכי לא זה המקרה שלפנינו. 

הבולט במסורות הציוניות, אולם ההגדרה הנכונה חריפה בהרבה: 
י, מקראיים כי אם כל עיקרן הוא מקראהמסורות אינן מכילות רכיבים 
  6מעטים שמקורם שונה.אלא שנוספו עליהם מוטיבים 

נתחיל בשמה של הממלכה, ישראל, בעוד ששמה הנכון היסטורית היה 
סו עצמם על צאצאי ממלכת צריך להיות יהודה, שהרי תושביה ייח

יהודה ה'היסטורית' וכינו עצמם יהודים, אך ישראל הוא הכינוי המיתי 
של הארץ המובטחת בתורה. פלשתין, שמה של ה'אנטי מדינה' שביקש 
האויב להקים, נתפס כיום כשם ה'היסטורי' של האזור, אך מקורו כמובן 

אשית האויב העיקרי של בני ישראל בר 7,בממלכת פלשת האגדית

                                                                 

הקמתה של מדינת  – איך באמת הוקמה מדינת ישראלראה למשל ח' משגב   4
על מה שהיה ועל מה שקורה  היהודים במחצית השנייה של המאה העשרים,

 . (3)לעיל הערה  א, מדבר שקר; נדפס מחדש ב2309
 .3לעיל הערה  5
החומר המקורי שנוצר על ידי סופרים מקצועיים ובין נראה כי ההבדל הוא בין  6

 .תוספות מאוחרות שמקורן בדמיון העממי, וראה להלן
א' קגן עליו עמד שהנוהג המקובל בתקופה ההיא,  יפל נוצרה ע "ין"מוספית ה 7

מוספית האצולה באונמוסטיקון שמות מנהיגי המדינה במאמרו המבריק 
, אולם לדעתי גם מקורו של נוהג זה ב , מדבר שקרכ''א-הישראלית במאות הכ

מדובר בצורת הסיום ללשון רבים השכיחה בארמית  מקראי;אינו רוסי כי אם 
 עתיקה, ראה למשל דניאל ז,ט. 

ין, המשקה המקודש במסורת השערה אפשרית נוספת היא כי יש כאן רמיזה לי
ועוד  מנין שאין אומרים שירה אלא על היין, היהודית )ראה בבלי ברכות לה:

בן בשם "יתכן כי במקרים מסוימים עלינו להעדיף השערה זו, למשל  .שם(
 ."גוריין
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תקופת המלוכה. לזיהוי עיר הבירה ה'אמיתית' של המדינה הועלו שלוש 
הצעות, וכולן מתוכן מתייחסות לעבר המיתי של המדינה. ירושלים 

תה בירת ממלכת יתה בירת ממלכתו של דוד, מודיעין הייהי
תה מקום מושבם של העולים עם עזרא יהחשמונאים. תל אביב הי

לא יתכן שעיר  –ב הוא כמובן אבסורדי בראשית בית שני. השם תל אבי
בירה תכונה בכינוי 'תל' שמשמעותו האטימולוגית בעברית, ערבית 

כינוי  אוגם השם האחר המוצע, גוש דן, ה 8חורבות. עיואכדית היא 
פולמוסי אנטי פלשתי, המכוון כלפי בני דן המקראיים, אויבי הפלשתים 

גם הכפילות המוזרה הנחה זו תתבאר  על פיבסוף תקופת השופטים. 
עיר  –שני מקומות שונים לחלוטין בשם דן במסורת הרשמית, המתארת 

העניין מבואר  ילפי דברי מרכז הארץ ואתר נידח בצפון הרחוק.גדולה ב
 מתוארים שני אזורים אלו כמשתייכים לשבט דן. מקראאכן ב –

דוד ומנחם הם כינויי המשיח  –יים מקראגם שמות המנהיגים כולם 
ממנו קם המלך הראשון ובחלקו שורת העתיקה, בנימין הוא השבט במס

שכן המקדש, וכן הלאה. כך גם האירועים ההיסטוריים, אלא שעניין זה 
 דורש מאמר נפרד. 

על כן עלינו להניח כי מקור המסורות הציוניות כולן הוא באגדה 
 זוקקות אף הן מחקר נפרד. ית, שנסיבות יצירתהמקראפנטסטית פסבדו 

לא ניתן להסתמך על מסורות אלו כהוכחה לכל תזה העוסקת  לפיכך
על מסורות אלו ניתן  יאלית בחבל הארץ הנידון במאה הכ';במציאות הר

לדבר אך ורק במסגרת ענף נפרד של המדע, שיגביל עצמו לעסוק בחקר 
התפתחות המסורות ללא כל נגיעה בהשלכותיהן על המציאות 

 הריאלית. 

*** 

נתונים העולים הנחה מתודולוגית זו נפנה לבירור ה לאחר שביססנו
 אולוגיים.מתוך הממצאים הארכ

אולוגיים הרבים שנערכו בחבל הארץ המכונה פלסטין הסקרים הארכ
ראשית המאה העשרים ידע חבל ארץ זה צמיחה במלמדים כי החל 

 סביב לשיאים ומגיעה המאה כל לאורך חומרית מרשימה, הנמשכת
אולם כל זיהוי של . החדשה המאה ובמפנה המאוחרות שיםיהש שנות

                                                                 

]גם המיקום הגאוגרפי של תל אביב הוא באזור בבל )דאעשראק של ימינו(,  8
כמוכח מספר יחזקאל. ואפשר שיש כאן גם התמזגות מסורות עם העי 

 המקראית. המערכת.[ 
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ם'( ים' )ואף 'פרוטו יהודייישבות עם גורמים אתניים 'יהודייאותו גל הת
אינו אלא השערה פורחת, שאין לה על מה שתסמוך. למרות חיפושים 
חוזרים ונשנים לא נמצאו כל מאפיינים יהודיים בולטים בכל שכבות 

מצומצמים בשטחם. המאפיינים ההתישבות, פרט למספר אזורים 
 החוף התרבותיים האופייניים לממצאים מתחלקים כדלהלן:  במישור

 מתפתחים ההר ובחבל ,בבירור אתרים שסגנונם אירופאי שכבת מופיעה
באזורים שונים ניתן כאשר בעיקרו,  תיכוני מזרח סגנון בעלי אתרים

ם ניתן ייהודי לזהות תערובת של סגנון אירופי ומזרח תיכוני. מאפיינים
לזהות בצפון אלקודס, בישובים מבודדים בחבל ההר המרכזי ובמה 
שמכונה תל בני ברק, במעין 'גטו' מבודד בצפון תל שיח' מוניס. 
באזורים אלו נפוצים כלי פולחן יהודיים קלאסיים, כמו חנוכיות בזיכי 

)להבדיל מחנוכיות נרות השעוה ששימשו בפולחן יום  9הזכוכית
 אירופי(.ההולדת ה

שהיסוד האפולוגוטי בה בולט למדי,  חוקרים מסוימים העלו השערה,
אולם השערה זו  ה המדינה היהודית חילונית בעיקרה;יתילפיה הש

 הייתהלוגי, המראה כי בחבל ארץ זה ארכאומופרכת מהממצא ה
ה דתית במפגיע. נמצאו )בעיקר במישור החוף( איצטדיוני יהאוכלוסי

כמות עצומה של  10,שהכילו עשרות אלפי מאמיניםפולחן ענקיים 
צלמיות ברבי, קייטי ואחרות, ויש לציין גם את תעשיית 'סרטי הפולחן'. 

הושפעה  יים בעיקרם ומלמדים כי האוכלוסייהפולחנים אלו הם מערב
 מהאמונות המערביות. 

לוגים ארכאוההשערה הנראית לי כתואמת ביותר לעולה מהסקרים ה
חה במישור החוף אוכלוסיה המאה העשרים התפת היא כזו: במהלך

אל נכון יש לזהותה כממשיכת מדינת הצלבנים שנוצרית, -אירופית
נראה כי צאצאי הצלבנים לא  י"ג.-י"בששלטה באזור לאורך המאות ה

איבדו את ייחודם הדתי והתרבותי, ועם בוא עידן השגשוג העולמי 
משלהם. על קיומה  באמצע המאה הכ' גדל כוחם עד כדי הקמת מדינה

של מדינה כזו ניתן ללמוד ממסורות ערביות קדומות הטוענות כי 
האגדה  11בנים האימפריאליסטיים".בפלסטינה שולטים הצל"

                                                                 

 .3לעיל הערה  מציאות או מיתוס? –מדינת ישראל עמד על כך מ' רט  9
 .לנכון יש לזהותם עם פולחן מסי 10
 היהודי הכיבוש עול תחת שנה משמונים למעלה נאנקת האיסלאמית האומה" 11

 .2001ברשת אל ג'זירה, סביבות שנת דובר אלקאעדה  נאום ",המשותף הצלבני
יהודים המינוח האנאכרוניסטי 'יהודי' הוא מן הסתם תוספת שהכניסו שבויים 

, כפי שניתן לראות מהעדר ו' כ"גהבמהלך עריכת ארכיוני אל ג'זירה במאה 
 החיבור לפני המילה 'צלבני'.
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המאוחרת זיהתה מדינה זו עם השלטון הבריטי. במקביל, שגשגו 
התושבים האוטוכתוניים באזורי ההר המרכזי וקיימו אף הם שלטון 

 עצמי. 

 ;הניח כאילו התקיימו בחבל הארץ הנידון רק שתי מדינותואולם, אין ל
הנחה זו תהיה פשטנית מדי. התמונה העולה מהממצאים מתארת רצף 
של תרבויות שונות זו מזו, ממערביות לחלוטין )במישור החוף המרכזי( 
דרך מערביות בעיקרן, אך בעלות גוון מזרח תיכוני קל )ממלכת פריפריה 

רח תיכוניות בעיקרן )ממלכת פראור בנגב בנגב הצפוני, למשל( מז
המרכזי, היישוב הגדול בגליל התחתון( ועד מזרח תיכוניות לחלוטין 

לא ניתן למצוא רצף טריטוריאלי  .)בחבלי החוף הדרומי וההר המרכזי(
בין תרבויות קרובות זו לזו, ועל כן קשה לומר כי ישות מדינית אחת 

המציאות ההיסטורית קיימה חלשה על מספר ציויליזציות. נראה כי 
כעשר עד עשרים ישויות מדיניות זעירות, בהן צלבניות, סינקרטיסטיות 
וילידיות. יתכן כי העימותים ביניהם לבשו באגדה אופי דתי ונשמרו 
כ'משחקי הכדורגל' שמקורם בדת ההלניסטית הקדומה, המקושרים גם 

 הם עם פולחן מסי. 

יהודית? לדעתי, סקירה  הייתהת האם ניתן לומר כי אחת מאותן ישויו
של אופי היישוב היהודי יש בה כדי לשלול בתוקף השערה מעין זו. 
היישובים היהודיים בחבלי ההר המרכזי היו מרוחקים זה מזה ומוקפים 

אות שהתקיימו בחסד השלטון נראה כי אין לראות בהם אלא גטוחומות, 
ית לישובים המדובר בהתפתחות של מסורת הגטו האופיינ המקומי.

היהודים בימי הביניים. אלקודס, שזוהתה כ'ירושלים' הציונית, אכן 
הכילה יישוב יהודי גדול יחסית, אולם ברור כי לא יכלה להוות בירה 
של ישות יהודית, שהרי כמות הכנסיות והמסגדים שנמצאו בה היא 
הגדולה ביותר בכל האזור. כמו כן, נראה כי תושבי אלקודס היו שטופים 

גרסה פונדמנטליסטית ביותר של פולחן מסי האירופאי, שכללה ב
אקסטזות המוניות ומעשי הרס פולחניים. המקום המקודש ביותר 

)'הר הבית'( היה אסור לכניסת יהודים  אלחראם אלשריףליהודים, 
והודעות מטעם השלטונות הזהירו כי הנכנסים עלולים להפוך ל'טמאי 

ום מתוחכם ומצמרר. על כן נראה כי מת', מונח הלכתי שנוצל כאן כאי
 ציויליזציה סינקרטיסטית. הייתהממלכת אלקודס 

כ'עם'  כ'לבד מזאת ראוי לציין כי לא ניתן לדבר כלל על יהדות המאה ה
כידוע, התגבש העם היהודי  שאיפות לאומיות ואתנוגרפיות משלו.בעל 

א מתוך פסיפס של קהילות בעלות מוצ י"טבאירופה של שלהי המאה ה
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חלקן האמינו בדת היהודית העתיקה וחלקן בדתות  12;אתני מגוון
 15.או דת הבונים החופשיים 14טיליזםיהקפ 13,שונות, כמו הקומוניזם

סביר להניח כי תהליך האחדתו של עם אמור להימשך מאות שנים, כך 
 שלא נוכל לראות כל סיכוי להקמת מדינה יהודית בתקופה הנידונה.

 

 

 

                                                                 

מתי ואיך הומצא דבר זה היה ידוע היטב להיסטוריונים קדומים, ראו ש' זנד,  12
 abdallah frangi, plo, ע' פראנג'י, 2008א , הוצ' רסלינג, ת"העם היהודי

and palestine. 16 ,את'אלמפואצ, אלאסלמיה מעיה'אלגוכן   1983, לונדון 
' ואלתאריח אללה אלא ארא'אעד אלאמה מיר'צ פי סרחה, אסלאמי ור'מנט מן

 .חבר אלמוני, מקום ושנת הוצאה לא ידועים, מאלקאדמה יאל'ואלג
 .1925, מינכן מיין קאמפףא' היטלר,  13
 .שם 14
 .שם 15



 

13 
 

לתיארוך מלחמת ממלכת ישראל 

 בממלכת לבנון

 מאת

 שמריה גרשוני

פרק נרחב בחקר הממלכה הישראלית בשלהי המאה הכ' מתייחס 
לתיארוך התמוה, על פי המקורות הקיימים בידינו, באשר למלחמתו של 

 הצבא הישראלי בממלכת לבנון הסמוכה לממלכת ישראל.

בטרם נעמיק בגוף המחקר חשוב לציין כי המינוח המקובל "צבא" 
שאין  –בהקשר ייתכן שהוא מוגזם למדי, ודי אם נזכיר את התמונה 

של אחד מראשי ה"צבא" מתבונן במשקפת  –להטיל ספק באמינותה 
ללא הסרת כיסויי העדשות. באחד המקורות על נוכחות ה"צבא" בלבנון 

ייחסו למיליציות חמושות. למרות רווח המינוח "פלנגות", בהת
מחלוקת החוקרים ביחס למקור זה המתאר את המלחמה בלבנון כמאבק 
פנים לבנוני המייתר את נוכחותה של ממלכת ישראל בלבנון, נראה 
שאין עוררין על כך שהמינוח "פלנגות" התייחס במקורו לצבא 
ת הישראלי. השימוש במינוח "צבא" במאמר זה יהיה אפוא לשם נוחו

 הקריאה בלבד. 

כדי לברר את תיארוך המלחמה, מיתוסים הקיימים ביחס אליה, ואף כדי 
לזהות שותפים בה, שומה עלינו לבחון בראשית דברינו את המקורות 
השונים הקיימים בידינו. העדות הראשונה על נוכחות הצבא הישראלי 

, 1982. מקורות נוספים מתייחסים לשנים 1978בלבנון מתוארכת לשנת 
. חשוב לציין שברבים מהמקורות חוזר ומופיע השם "אריק 2006, 1985

שרון", אף שהופעת השם באה בהקשרים שונים ואף מנוגדים. עוד נשוב 
 ונדון בדמות אגדית )?( זו להלן.

הוא בעייתי ביותר. יש בידינו  – 1978שנת  –התיארוך המוקדם ביותר 
י בשנים מאוחרות יותר עדויות חד משמעיות על קיומו של צבא ישראל
המדגיש כי פלישתו  1978משנה זו, עובדה הסותרת את המקור לשנת 

של הצבא הישראלי ללבנון הייתה למספר חודשים, כשלאחר מכן הוא 
נסוג לממלכתו. תיאור הפלישה והנסיגה מופיע בכל המקורות, כך שאין 

שת לראות במקור זה אותנטיות, כי אם ניסיון להקדים את תאריך פלי
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הצבא הישראלי ללבנון בהתאם לזכייתה של ממלכת ישראל בתחרות 
הפייטן שהיה נציגה של ממלכת ישראל בתחרות  1.פיוטים כלל יבשתית

משרידי הפיוט המיוחס לליטני, נראה שהיה  2,היה דני ליטני 1978בשנת 
שייך לכת הישראלים המשיחיים באותה תקופה: "כמה טוב לי בחיי 

פשוט קורה ]...[ ימות משיח ]...[". פלישת הצבא ]...[ מאמין שזה 
הישראלי ללבנון נקראה על שם הפייטן 'מבצע ליטני'. אך, כאמור, 

 מקור זה אינו מהימן כל צרכו.

כותב עתים בן המאה הכ', שחלקים מכתביו  – 3()?ע"פ אוריאל צור
הגיעו כמעט בשלמותם לידינו, בתקופה שקדמה לפלישת הצבא 
הישראלי ללבנון נסוג הצבא משטח מיושב של ממלכת ישראל באזור 

מערבי של הממלכה. אם נתייחס לדבריו בזהירות הנכונה, -החוף הדרום
בשטח כל  מתוך הבנה שהצבא הישראלי הזעיר לא יכול היה להחזיק

הממלכה, תוך שהוא מנסה לספח אליו שטחים נוספים, קרי לבנון, נוכל 
להבין את הצורך בנסיגה מהשטחים הדרום מערביים. לפיכך ניעזר 
במקורות שבהם מופיע תיארוך הנסיגה. קיימים שני תיארוכים לנסיגה 

'חבל ימית'.  B'חבל עזה', ובמקור   Aמאותו שטח, הקרוי במקור
ליים נראה שהיה קושי לצבא הישראלי להחזיק בשטח, מהשמות הסמ

קושי שגרם למוות ולצורך בתעוזה כדי להחזיק בשטח. תיארוך הנסיגה 
, זהה לאחת ההצעות לתיארוך פלישת הצבא 1982הוא  Bעל פי מקור 

, 2005הוא  Aהישראלי ללבנון. במקביל, תארוך הנסיגה על פי מקור 
 .2006 –ראלי ללבנון כמעט זהה לתיארוך פלישת הצבא היש

נראה שהמפתח לפיענוח התעלומה הוא דמות המוזכרת הן בהקשר 
"אריק  –לפלישה ללבנון והן בהקשר לנסיגה מהשטח הדרום מערבי 

                                                                 

מטילים ספק בהשתתפותה של ממלכת אמנם יש לציין שרבים מהחוקרים  1

ישראל בתחרות זו, שיועדה לממלכות ביבשת אירופה, בעוד ממלכת ישראל 

 ממוקמת בדרום מערב אסיה, כידוע.
יש הגורסים את שמו "דני ליטאי", בזיהוי הפייטן עם דמות שעודדה כיתות  2

ו עיסוק שאיננו ברור כל צרכ –פייטנים באותה תקופה ואף עסקה ב'העמדה' 

לחוקרים בני ימינו. ]יש לציין שהגרסה "ליטני" מתאימה להיותו פייטן, מלשון 

ליטניה=פיוט; ושמא היא הנותנת וזו גרסה נוחה מדי שעוותה על שום אותו 

 דמיון. המערכת.[ 
 כך שמו לפי שחזורי, בניגוד לגרסה התמוהה "אורי אליצור". 3
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שרון". דמות זו ידועה במחקר במספר הקשרים שונים ואף סותרים. 
קיים תיאור של "אריק שרון" כמצביא ישראלי שניצח בקרב בחצי האי 

יאור אחר מצייר אותו כשר הצבא שנסוג מחצי האי סיני, וכשר סיני. ת
צבא שכשל בפלישה ללבנון. על פי תיאור שלישי הוא עמד בראש 
הממלכה לאחר מצביא ישראלי שנסוג מלבנון, ונסוג בעצמו משטחים 

 בדרום מערב הממלכה. 

ברור שקיים בלבול בזהות הדמויות שהזכרנו לעיל. קשה להניח שאותו 
ש את חצי האי סיני יהיה גם זה שייסוג ממנו. נראה שדמיון אדם שכב

בשמה של דמות אחרת הוביל לשגיאה זו. ידוע לנו על דמות בת 
נראה שדמות זו היא אריק שרון הקדמון  4התקופה בשם "אריק סיני".

סיני. אריק שרון השני היה כנראה  –)הראשון( שכונה על שם כיבושיו 
עם  5מה שסימל אביו, נסוג מכיבושי אביו.בנו, שבניסיון להתנער מכל 

נסיגתו מדרום מערב הממלכה נוצרה אפשרות צבאית לאריק שרון 
לפלוש לתחומי ממלכת לבנון. כיון שמדובר בתקופת דור בין האב ובנו, 

, על פי כתביו של סופר החצר 1967 –ותקופת כיבושי סיני ידועה לנו 
תאריך הקטן בעשרים שנה  נוכל לפסול כל –אורי דן  –של אריק שרון 

משנת כיבוש זו. כלומר, תאריך פלישת הצבא הישראלי לממלכת לבנון 
. מהתיארוכים שהבאנו לעיל, אין תאריך אחר 1987לא יוקדם לשנת 

, שנה שבה הספיק אריק שרון השני לסגת משטחים 2006מלבד שנת 
בדרום מערב הממלכה הישראלית, וכמעט במקביל לפלוש לממלכת 

 .לבנון

 

                                                                 

לא נמצאו סימוכין. ]נראה כי אמנם יש המזהים בדמות זו פייטן, אך לדעה זו  4

 מקור זיהוי זה בבלבול עם שמו של פייטן אחר, "אריק לביא". המערכת.[
נראה שכת "המתנחלים" שחיה בתקופה זו תמכה בנסיגה זו, משום שבכתביה  5

 מוזכר פעמים רבות אריק שרון כ"גיבור המתנחלים" וכאדם נערץ עליהם.
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 לחקר המדרכות בדרום מערב אסיה

 מאת

 אסף בראון

לוגי ארכאודרום מערב אסיה במאה הכ' והכ"א מותיר אחריו ממצא 
מרתק, בדמות מדרכות הצבועות בצבעים שונים. כיוון שמלבד תשעת 

ועוד שורה  ספריו המונומטליים של ג'ייסון, האנציקלופדיה של בודואה
 הנושא כמעט ולא זכה להתייחסות, ים בכתבי עת מיקרונזייםשל מאמר

 מצאתי אותו כבקעה נאה להתגדר בה.

אחוז מכלל  60לוגיים המצויים בידינו, עולה כי ארכאומהנתונים ה
 45המדרכות בשטח הגאוגרפי הנ"ל היו צבועות בצבעים אדום לבן, 

ברור,  .דום צהובאחוזים בצבע א 16-אחוזים בצבע כחול לבן, ועוד כ
-חברתית-דתית-אפוא, מנתונים אלו, כי כל צבע ייצג מגמה פוליטית

אסטרופיזיקלית שונה, וכי מגמות אלו היו -פוליריתמית-אתנוגרפית
 שרויות במאבק מתמיד.

לבן הייתה נפוצה בעיקר -מעניין לציין, כי המדרכה הצבועה באדום
קר באיזור לבן, היה נפוץ בעי-באיזורי מישור החוף, בעוד הצבע כחול

ההררי ובפרט בירושלים. באיזורים כפריים שני הצבעים נמצאו נדירים, 
והלא אך טבעי הוא, שכן הפעילות הדתית האינטנסיבית התרכזה בערים 
הגדולות, ולא תמיד הגיעה לאיזורי הספר. זוהי פרדיגמה ידועה היטב 

 במחקר.

ר החוף, לבן התיישבה בעיקר באיזור מישו-נמצא, אפוא, כי כת האדום
לבנים השתכנו באיזור ההררי. עתה -בעוד שריכוזי אוכלוסיית הכחולים

רק שומה לפנינו לברר כיצד היה בדיוק מהלך העניינים, וכיצד התרחש 
 בדיוק מאבק האיתנים בין הכוחות.

בנוגע לסדר האירועים, אנסח את כאן את דעתי בקצרה: סביר להניח, 
יר הראשית בו כונתה על פי שהמאבק התחיל באיזור ההררי, אשר הע

האחד, ריבוי  –רוב 'ירושלים'. קביעה זו מתחזקת לאור שני ממצאים 
לבנים גם בעיר זו, מה שמוכיח שהייתה שם נוכחות -הפסים האדומים

מסמכים רבים שבהם  –לבנה למשך פרק זמן ניכר. והשני -אדומה
 נשתמרה הקריאה 'לחלק את ירושלים' )כמו גם 'שתי מדינות לשני

 עמים'( שסביר כמובן, שהיא מתייחסת לסכסוך הנ"ל. 
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לבנים הצליחו להדוף את מתקפתם של -רק מאוחר יותר, הכחולים
לבנים ולגרום להם לסגת לכיוון מישור החוף. לא ניתן -האדומים

להעלות על הדעת שום סיבה אחרת נראית לעין, מדוע שאנשים יבחרו 
 זה. מרצונם החופשי לגור באיזור חולי וצחיח 

תל אביב.  –במישור החוף הקימו האדומים לבנים את עירם המרכזית 
בנוגע למקור שם זה הוצעו במחקר מספר סברות. רובם המוחלט של 
החוקרים דחה על הסף את הצעתו התמוהה של פינקלשטיין, לפיה העיר 

מערב -נקרית על שם ספרו של אביהם המיתולוגי של הילדים הדרום
טין שדמות זו, שעל פי המסורת קרויה 'בנימין זאב אסייתים )ברור לחלו

הרצל' היא דמות מיתית לחלוטין שהומצאה בתקופה מאוחרת יותר. 
ניתן לזהות זו על פי הקישור של דמותו אל החיה המיתולוגית, הזאב, 
וכן מכך שהשם 'הרצל' מגיע מהמילה 'ארץ'(. תחת זו הוצעו סברות 

שמו של מנהיג מיתולוגי אחר,  הירש הציע שהעיר קרויה על –אחרות 
יעקובי כתבה שמדובר בשם גנאי -האנסבכר-בשם 'אביב גפן'. אבוטבול

שהקנו לעיר אויביה, והוא הלחמה של המילים 'טלא' )מלשון טלאי( 
ו'ביב'. עבורנו נראית כרגע מסתברת יותר הערכתו של אברמסון לפיה 

שימש ככל שם של חפץ עתיק ש –שם העיר קשור למילה 'טלוויזיה' 
הנראה לצרכי פולחן. הוא נתגלה בכמויות גדולות בדרום מערב אסיה 

 ובעולם העתיק בכלל, ותקופת הפריחה שלו הייתה קצרה יחסית.

על כל פנים, הן ריבוי הטלוויזיות בעיר, והן הכמות חסרת התקדים של 
לבן מעידים על היותה של תל אביב -המדרכות הצבועות בצבע אדום

ל המדרגה הראשונה. ייתכן בהחלט שהכהנים הבכירים שעיר דתית מן 
עדויות מן התקופה מראות כי אכן  1דת זו שהאמינו בה, השתכנו שם.

נתקיימה בשלב מסוים מדינה שכונתה 'מדינת תל אביב'. מדינה זו, 
 לבנים, בלא כל ספק.-הייתה כמובן מדינתם של האדומים

שכן במקביל לכמויות אולם ממלכת תל אביב כנראה לא האריכה ימים, 
לבנות בעיר ניתן למצוא גם -הבלתי נתפסות של מדרכות אדומות

כמויות בלתי מבוטלות של מדרכות כחולות לבנות בעיר, מה שמעיד 
ללא ספק על כיבוש. ואכן, המושג 'כיבוש' מוזכר פעמים רבות בכתבים 

 אביבים מאותה התקופה, מה שמאשש את הטענה לחלוטין.-התל

                                                                 

אנשים הפועלים מכח  –ח 'כהנים' כיום מקובלת הגדרות של אופנבאך למונ 1
 .סמכותם הרוחנית, מבלי שיצטרכו לנמק את עצמם
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פו של מאבק דרמטי זה? קשה לשער, אולם אם נסתכל על מה עלה בסו
לבן, אך -לבן והן את הכחול-דגל צרפת, המשלב בתוכו הן את האדום

-סביר לשער כי שני העמים הובסו בסוף על ידי עם שלישי )האדומים
 2צהובים?(, הוגלו יחדיו אל מעבר לים, ושם התאחדו.

 

מצפות לחוקר בעל שאלות עוד נותרו פתוחות והן ממתינות ו כמה
מי עומד מאחורי  –שיעור קומה ושאר רוח, שיבא ויציע עבורן פתרון 

המדרכות השחורות לבנות? וכיצד ניתן להסביר את ריבוי האמצעי 
הפולחני הקרוי 'פסי האטה' )המקור האטימולוגי של השם עודנו לוט 
בערפל(, הן בקרבת החברות האדומות לבנות והן באלו הכחולות 

נוספים שיבואו וישלימו  ריםמחקלמתין נותר לנו אלא להלא  לבנות?
 את המלאכה.

 

 

 

                                                                 

יים ובהם ראשונלוגיים ו ממצאים ארכאואמר למערכת נתגלשהגיע המר לאח] 2
צבועים באותם א "אה הכבראשית המ "ישראל" מבנים רבים במדינתנצפו 
 [המערכת.שובים אלו לאמור כאן. ר את הקשר של ממצאים חבריש לו ,םצבעי
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קווים  –על "אהוד" ו"בנימין" 

לדמותם של הארגונים המדיניים 

בדרום מערב אסיה במפנה המאות 

 הכ' והכ"א

 מאת

 ניר רוט

 

 מבוא
בנימין את  1במאמרו "מי היה בנימין הישראלי?" מתאר א' אליצור

מערב אסיה בין -כמנהיג חשוב ששלט באזורי החוף של דרום ליהישרא
רה פתוחה במאמרו של אליצור היא מי המאות הכ' והכ"א. שאלה שנות

 שלט בשאר חבלי דרום מערב אסיה באותה התקופה.

שאותה  2במאמרי זה אנסה להתחקות בעקבות הצעתו של ח' משגב
מערב אסיה שתי ישויות שונות ולברר מה היה -התקופה התקיימו בדרום
 , שמרכזה באזורי ההר.המעמדה של הישות השניי

 

 על דמותו של "אהוד"
מסורות רבות מאותה התקופה מספרות על שליט בשם "אהוד" ששלט 

למסורות על . בניגוד הפעל ב "בנימין הישראלי"שבאותה התקופה 
קושרות אותו  "החוף המסורות על "אהוד לאזורבנימין שקושרות אותו 

מייחסות לו בנייה באופן ברור לירושלים. במיוחד בולטות המסורות ה
 בשם "הולילנד".של מבצר אדיר בירושלים 

                                                                 

  .ואילך 13, עמ' שקר אדבר מ 1
 ואילך. 6עמ'  ,שם 2
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של אהוד להנהיג מדינה דתית ששולטת על  יומרתואת שם זה מראה 
 החילונית של בנימין.  המקומות הקדושים, בניגוד למדינתו

ששולט בנוף  מקורות בני התקופה מתארים את "הולילנד" כמבצר אדיר
 כל הרואים אותו השתוממו על גודלו ועוצמתו ויש שאף ;של ירושלים

לצת שעל הגבעה". מנגד, מקורות בנימיניים )כגון כינו אותו "המפ
התקופה בשם "דן מרגלית" שהיה כנראה סופר חצר  בן ןהיסטוריו

לטעון שהמצודה הנ"ל הוקמו בעזרת  בחצרו של אותו בנימין( ניסו
 .מעשי שחיתות ושוחד עצומים

 

 בתמונה: תצפית על עתיקות  הולילנד

ל אהוד, במיוחד מעניינת אין להכחיש כי יש כמה סתירות בדמותו ש
העובדה כי יש מסורות הקושרות אותו לאזור לבנון דווקא. אך מסורות 
אלה אינן אמינות בעליל: בחלקן הוא מוזכר כגיבור מלחמה מיתולוגי 
למחצה שפלש לבירת לבנון כשהוא מחופש לאישה כדי לבלבל את 

פורי האויב )סיפור זה מושפע ככל הנראה מהמיתולוגיה היוונית ומסי
טרויה( ובחלקן הוא מוזכר כמנהיג כושל שניסה לכבוש כמה כפרים 
נידחים בדרום לבנון ונכשל. אולי יש בסיפורים אלו הד לנסיונות של 

 אהוד להרחיב את תחום שלטונו לכיוון צפון.

 על העיר "בנימינה"
נולד בעיר הנקראת "בנימינה". ככל  אהודמסורת מעניינת טוענת שאותו 

ורת זו הינה מסורת מומצאת שמטרתה לטעון לבעלות על הנראה מס
 שטחים מרכזיים מממלכתו של "בנימין הישראלי".

ההוכחות לחוסר אמיתותה של אותה מסורת רבות: על פי רוב הזיהויים, 
בנימינה שכנה קרוב לקיסריה, בירתו של בנימין הישראלי. בנוסף, עצם 

טענו שזהו שם נרדף שמה הוא שם בנימיני מובהק )יש אף חוקרים ש
 לעיר קיסריה, בירתו של בנימין(.

שובים ילאחרונה אף התגלה ממצא שטוען שמקורם של כל שמות הי
שם "מושבות הברון", הוא  באזור שליטתו המרכזי של בנימין, המכונה



קווים לדמותם של הארגונים המדיניים בדרום  –על "אהוד" ו"בנימין" 
 ניר רוט/  סיה במפנה המאות הכ' והכ"אמערב א
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מנם באותו מקור בנימין של אותו בנימין ובני משפחתו. א םבשמותיה
ב המקורות בנימין נזכר כאדם נזכר כאדם ממוצא צרפתי ואילו ברו

אבל התיאורים של בנימין כאדם עשיר המכונה  3ממוצא אמריקאי
 ו"הנדיב הידוע" מתאימים לידוע לנו על בנימין. 4"הברון רוטשילד"

  

"מושבות הברון": הצעות שחזור של מגרש הגולף בקיסריה )מימין( 
 ורחוב בכפר זיכרון יעקב )משמאל( 

ם השנים בנימינה הפכה בעיני בני ירושלים עש ראוי להזכיר כי נראה
למעין מקום מיתולוגי, כך למשל בשיר בשם "ימי בנימינה" שכתיבתו 
מיוחסת לא פחות מאשר לאותו "אהוד" ישנם מאפיינים מיתיים 

 ברורים:

  לילד שדיבר אל כוכבים ]...[
  ]קים[שהמתיק סודות עם סביונים ושח
  - שספר כל נמש חרש ובחול נרדם
 ?מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם

]...[ 

  עמים אני כמעט מדעתי יוצא[לפ]
 .כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא

                                                                 

 .ועיין מחקרו של אליצור הנזכר לעיל 3
הוא כינוי שרווח באותה התקופה לאנשים עשירים ועיין לדוג' רוטשילד  4

 .ילד"בפיוט "לו הייתי רוטש
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 על דמותה והיקפה של ממלכתו של אהוד
הקמתה של ממלכתו של אהוד קשורה ככל הנראה באירועים שחלו 

בעקבות אירועים אלה  .בתחילת המאה הכ"א ומכונים "האביב הערבי"
זתם של השליטים הערבים באזורי הפריפריה של הממלכות נחלשה אחי

 שלהם והמיעוטים שעד אז נהנו מחסותם חשו מאוימים. 

מית. בעקבות שאככל הנראה, עד אז שלטה על אזורי ההר הממלכה הה
אירועי האביב הערבי הצטמצמה השפעתם של ההאשמים להר הבית 

ה התקיפה בלבד )עדויות רבות מאותה התקופה מצביעות על שליטת
של ירדן בהר( ואילו יהודי ירושלים, בדומה למיעוטים רבים במזרח 
התיכון באותו זמן, נאלצו להקים לעצמם מדינה עצמאית כדי להיאבק 

 מול ארגוני האסלאם הקיצוני.

מידת השליטה של "אהוד" על אזורי יהודה ושומרון המרוחקים 
תקופה בירושלים שנויה במחלוקת. מצד אחד עדויות מאותה ה

מצביעות על כך שברחבי יהודה ושומרון התחוללו מאבקים בין חמולות 
מקומיות כאשר היהודים מבקשים לשווא עזרה מממלכתו העשירה של 

ומהצד השני ידוע לנו כי שר הכספים של אותו  5,""בנימין הישראלי
-"אהוד", אדם נכבד בשם "בראון" מכונה בחלק מהמקורות "בראון

יע על כך שהוא הגיע מחברון וגם עיר זו נכללה חברון", דבר שמצב
 בתחומי ממלכתו של אהוד.

                                                                 

בדומה לרבים מהמוסלמים הסונים שביקשו באותה התקופה עזרה מסעודיה  5
 ונסיכויות המפרץ העשירות ללא הועיל
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 ביאליק הראשון וביאליק השני

 מאת

 איתי אליצור

בעשורים הראשונות לקיומה של המדינה, היה נפוץ מאד הספר שהוצג 
גורסת שביאליק היה אדם אחד.  כספרו של ביאליק. המסורת העממית

ואולם בניגוד למסורת העממית, כיום אנו כבר יודעים בוודאות 
שביאליק אינו אדם אחד אלא שנים. כפי שמלמד המחקר וכפי שיוכח 

 במאמר זה.

מחקר כתבי ביאליק מלמד שאי אפשר שביאליק היה אדם אחד. היו שני 
אשון חי ברוסיה אנשים, ביאליק הראשון וביאליק השני. ביאליק הר

ובאוקראינה ולמד בישיבת וולוז'ין. ביאליק השני חי בתל אביב. כתיבתו 
של ביאליק הראשון עוסקת בחיי היהודים בגולה, בפוגרומים, ובעולם 
הישיבות. ביאליק השני עוסק בפריחת האביב ובאהבה שבינו לבינה, 

אשון נושאים שעניינו את משוררי תל אביב בזמנו. שמו של ביאליק הר
הוא חיים נחמן, שם טיפוסי ליהודי מזרח אירופה בזמנו. שמו של 

 ביאליק השני הוא חן, שם תל אביבי טיפוסי.

 התכנים והסגנון
ביאליק השני מרבה לכתוב בסגנון מקראי, ועוסק באהבה שבינו לבינה. 
הוא כותב למשל: "קומי צאי אחותי כלה". הוא עוסק באהבה שבינו 

ת על התנ"ך, ואם ביאליק למד בישיבת וולוז'ין לבינה. הלשון מבוסס
לא יתכן שידע תנ"ך. לא יתכן אפוא שביאליק הראשון כתב את השיר 

 הזה.

עוד כותב ביאליק השני: "הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי 
חיקך מקלט ראשי. קן תפלותי הנדחות". גם זה שיר שעוסק באהבה 

 שיבת וולוז'ין.שבינו לבינה, ואינו אופייני לי

בניגוד לביאליק השני, ביאליק הראשון עוסק בחיי היהודים בגלות. הוא 
כותב בסגנון תלמודי, ככל בן ישיבה. הוא כותב את השיר "על 
השחיטה". מקור השם בברכה שמברך השוחט על שחיטתו. ברכה 
שיהודי ממוצע בתל אביב לא שמע עליה מעולם. שם הוא כותב: 
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ַמי  " י, םשָׁ לָׁ ים עָׁ שּו ַרֲחמ  יָׁן... ַבקְּ טַהַתלְּ חָׁ אר קּום שְּ י, ! ֵהא ַצּוָׁ ֵפנ  רְּ  עָׁ
ב לֶּ  ..." כל אלה הם ביטויים תלמודיים שמקורם בספרות חז"ל.ַככֶּ

ביאליק השני מרבה לעסוק גם בתהליך שיבת ציון. מעניין השמוש 
ד. זוהי מלה מקראית, שאין לה שמוש לא שעושה ביאליק השני במלה נֵ 

לשון חז"ל ולא בלשונם של יהודי הגלות. אבל יש לה שמוש במקרא. ב
במקרא היא מצינת את דרכו של עם ישראל אל ארצו. על המים שישראל 

יםעברו בהם ביציאת מצרים נאמר " ל  מֹו ֵנד ֹנזְּ בּו כְּ צְּ ". כך נאמר גם נ 
בספר יהושע על מימי הירדן. ביאליק השני השתמש במלה הזאת, אלא 

אנשי תל אביב הכופרים, הוא מתלונן שהנד כבר אינו  שכדרכם של
ֲעֵלה, ֲעֵלה  ֵרד. ֵנד, ַנד ֵנד ַנדעומד, אלא הוא נד ממקומו. וכך הוא כותב: "

ֵרד לָׁ  ַמה. וָׁ ַמעְּ ה? הה מַ לְּ טָׁ מָׁ י, ַרק לְּ י ֲאנ  ה ֲאנ  תָׁ אָׁ ". ברור שמקור המלה נד וָׁ
ד יעמוד בנס. יכול להיות רק התנ"ך, וכונתו של ביאליק לכפור בכך שהנ

הוא מטיף לכך שאת הגאולה נביא רק אני, אני ואתה. זוהי השקפת עולם 
מנוגדת למקובל בישיבת וולוז'ין, כך שלא יתכן שביאליק הראשון כתב 

 את השיר הנ"ל.

ביאליק השני משבח את הפרשים. הוא כותב: "רוץ בן סוסי, רוץ ודהר, 
החלוצים בארץ, רוץ בבקעה טוס בהר". גישה זאת מתאימה לגישת 

שסגדו לפרשים, בחירבת אל זייד נמצא פסל של פרש, המיוחס לתקופה. 
לא יתכן שמלים אלה יצאו מתחת ידו של ביאליק הראשון, שאצלו הסוס 

ַבץהוא בטוי גנאי, בו הוא מגנה את הפורעים הגויים: " רְּ יֵרי ַיַער  מ  ֲחז 
ם ַבַעת סּוֵסי ָאדָׁ רְּ ם ּומ  ֵטף -ע  ַטפְּ ֹדם מְּ םַקרְּ יָׁדָׁ ם רֹוֵתַח בְּ  ". דָׁ

 זמנם של ביאליק הראשון וביאליק השני
ביאליק השני חי לכל המוקדם במאה הששית לפני ספירת הזומבים, אז 
הוקמה העיר תל אביב. לעומת זאת, ישיבת וולוז'ין הוקמה זמן רב לפני 
כן, בסביבות המאה השמינית או השביעית לפנסה"ז. ומסתבר שזאת 

 לותו של ביאליק הראשון.תקופת פעי הייתה

חוקרים המתמחים בתיארוך מצאו עדויות לקיומם של שטרות הנושאים 
את דיוקנו של ביאליק. מכאן משמע שביאליק הראשון חי בזמן שבו 
עדייין היה נפוץ המניין לשטרות. שלמיטב ידיעתנו כבר לא היה נפוץ 

 שית לפנסה"ז.יבתל אביב במאה הש

 ר אחוד ביאליק?החל ממתי נפוצה האמונה בדב
הטעות הזאת כנראה קדומה מאד. מצוי בידינו עותק עתיק של כתבי 
ביאליק שנכתב עליו "הוצאת דביר תל אביב תשי"א". מה שמלמד 
שכבר אז רווחה הטעות הזאת. אמנם, יתכן שהעורך זייף גם את 
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מלמדות שהתאריך לא יכול להיות  14התאריך, אולם בדיקות פחמן 
 הרבה יותר מאוחר.

מסתבר שכבר בשנת תשי"א היו שכרכו יחד את כתבי ביאליק הראשון 
 עם השני.

 

 

מדוע כרכו הקדמונים שני כותבים שונים בכרך אחד? קשה לדעת. לא 
 נותר אלא להעלות השערות.

בחלק מהעותקים המסורתיים של כתבי ביאליק, השיר הפותח נקרא אל 
קומו מלמד שהוא הצפור. השיר הזה מופיע תמיד כפתיחה לספר, ומי

י העורך כהקדמה לספר. לא מתקבל על הדעת שמישהו משני ידל נכתב ע
הביאליקים יכתוב שיר שהנמען שלו אינו אדם. אל נכון זוהי הקדמתו 
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תיאור אדם שחי  דיי לשל העורך, שרצה לאחד את שתי הדמויות ע
 בגולה ודורש את שלום אחיו החלוצים שבארץ ישראל.

*** 
 :מעיר דוד ברוקנר

ה" גם הם מוכיחים מו טָׁ מָׁ ה ַמה לְּ לָׁ ַמעְּ בן שדבריו של ביאליק השני "ַמה לְּ
כמאה עדים על אי שייכותו לעולם התלמודי, שכן אילו היה תלמיד 
ישיבת וולוז'ין היה מאמין שכל שהמסתכל בדברים אלו רתוי לו שלא 
בא לעולם. במידה )זהירה מאוד( לפיה שמע ביאליק השני על אימרה 

הרי שיש כאן מענה מתריס לה, המורד במיסטיקה  תלמודית זו,
ה!". תָׁ אָׁ י וָׁ י, ֲאנ   ובמיסתורין הדתי: "ַרק ֲאנ 

ביאליק הראשון נמנה על מפרשי המשנה, אך רק עותק בודד מפירושו 
למסכת כלאים התגלגל לידינו. הוא הודפס בתל אביב בשנת תר"ץ 

אלא )כלומר, בעירו ובתקופתו של ביאליק השני(. לא זו בלבד 
שכמקובל בספרות הרבנית צויין שם המחבר בראשי תיבות בשער 

עקבות כך וב –הספר. אפשר לקבוע כמעט בודאות לאור זה, שכבר אז 
 ל הבלבול בין השניים.הח –

 

 

 

 


