
 י.- ' זהב ועכברי זהבעפולי
7 ומאת י ,- :.נךי . .:.1- 

 מרגליתעתניאל

 נתקלים א% ה'-ף פרקים א' שמואל בספר הברית ארת לכידתבסיפרור
 חמש )מזה בתנ"ך פעמים שש מופיעה זו מילה "עיוולים". התמוההבמילה
 ולכן בעברית מקור 11 למלה אין כז(. כ"ח, דברים בספר ופעם כאןפעמים
 קרי בא הפעמים שש בכל מופיעה. היא בו ההקשר מן הסבר לה לחפשצריך

 להכין לס עוזרת היא אין ולכז בעברית מקור אין זו למלה גם אולם"טחרים",
 המלים מופיעות שבו ההקשר מן המלים. שתי מאחורי המסתתר הדברמהות
 דברים: שלושה ברוריםהאלו

 בדברים אלהים. למכת נחשבת היא שפה כל וכמו שפתית, מחלהזוהי1.
 ובגרב ובעפלים מצרים בשחין ה' "יבכה עם עפלים נמנה כז,כ"ח,
 וחשבה היא נשגם הצרעת כמו מנפתיות עור מחלות שלש .". . .ובחרס
 שחק מהן, אחת אשר וכר(, אלישע מרים, פרשות ראה אלהים,למכת
 מונה הפרק כל בכלל, מצרים. על הנחית שה' המכות מעשר היתהמצרים,

 לעונש. הראוי עם בהן יכה האל אשר המכותאת
 - כך: על מצביע ה' פרק א' שמואל בספר התאורגם
 - )קרי בעפלים אותם ויך וישמם האשדודים אל ה' יד ותכבד . . .)ה

 זבוליה. ואת אשדוד אתבטחרים(,
 ועד מקטן העיר אמר את ויך מאד, גדולה מהומה בעיר ה' יד ותהי . ..)ט(

 טחרים(. - )קרי עפלים להם וישתרוגדול,

 העיר", בכל מהומת-מות היתה "כי )יא(, ה' פרק קטלנית: מחלהזוהי2.
 בעפלים". הכו מתו לא אשר ואמרם . . ".)יב(
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 ועכ.ביכיזהבעפ11י-1הנ]2[

 "ויך ט: ה', בפרק ככתוב גדולה, במהירות המתפשטת נפוצה מגפה .זווגי3.
 אל ה' יד ותכבד ו!:-.:: פ16ק וכן .~.;'ן . גדול ועד מקטן העיר אהדאת

 שפירושם במונחים עפלים המלה את מתרגמים ואחרים השבעים תריםאמנם
  iaemoiroi~s גאה ומפרשיופרשו וכדומה, "מחלת-אחורים" או"אחורים"

 -שכן "דעת על  מלקלל זה פירוש אין רפואית מבחעה בר6: בה, ביהואאו
 לעיל המסורסות הסיעות ששלש קטלנית: אינה שכן וכל מגפה, אינה זומחלה
 דבת או :~Smallpo האבעבועות ממין במגפה הוא שהמדובר להניחיש

~ubonic' Plagueצלקות או מומים ומשאירה קטלנית, ביותר, נפוצה במהרה, המתפשטת 
..ן ; . , מתימממגההבאלהשאינם

-. -....
 בפרק המכה בתאור1'. בפרק הנזכרים עכברים, עם ההקשר מה לחקור גם-יש
 מאפשר אצו המכה תאור ברמז. לא ואף במפורש לא לעכברים, זכר איןה'

 קרבן על דהיעו אשם, על' מדבר ד,' ו', 'פרק ממגה. כחלק עכבריםכלל
 זהב:  רמרות_עשולת  של קרבן להביא,- הפלשתים לסרני מיעציםשהקוסמים

 את המשחיתית יכבר?כם וצלמי יפליכם  צלמי "ועשיתם ה פסוק אומראמנם,
 כמוסב הארץי .את לפרש."המשחיתים היה  מפרשט'מח ולכמההארץ"

 אד השדות. את המשחיתים עכבהים כמכת המכה את מכאן ופרשולעכברים
 המכה לתאור ברורה בסתירה עומד הוא כי אפשרן בלתי הוא זהפירוש
 לשדות הכוונה אין 1-"הארץ" לעפלים, מוסב "המשחיתים" אדם. בניכמחלת

 העפלים כמו העכנך;6 דהיש, הסלשתי6. ארץ למדינתם, אלאהפלשתים
 . - . ה . ' ן הפלשתים.משחיתיםאת

 המלח היא כולו, הסיפור כל ולאנת אלה, פסוקים להבנת המפתחדמלת
 ובץ שלו. האל של בץ בלבל, אלוהית דמות לציון מיוחדת וו מלה"צלמים".

 מזה בתנ"ך, :bibire עשרה שבע מופיעה צלם המלה זרים. אלילים או אליםשל
 - -יששפעמיםהכוונהלדמותה'ן'

 .' -ן . ן ט
 ז11  .ךי4?:( ,4,.

-, 
 ן " ,, 1-*, -י.'יי:., :[ל,ו  V'-*,1? ., -י2י  ,: ן'? .

 --., .ן : .,מ-ל בצלפו::: משהיארם אלהיםי ושמר . . . בו: א',בראשית
 . . בצלמו. הארם אלהים ויברא . . .בז:

 .'. אקו:-. ברא אלהים.ן.'.ב%לם
 נ-' ל. , :'.. :- - " ד-

 .ן "ך' ףיך,יש -. , האדם,.. את עשה אלהים :'.:לצלם ט ט', .-קח

T ",ן,,"קע:ו,ע .War ,2  41 ש 44 גב השץהי( h u v i d i d r s -  יה וקורא זה, ממין מגע" המתאר 
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:,יע'תניאי
נ~: מרגיית'-

 .. . כצלמו ויולד:בדמותו בדמותו, אדם אלהים ברא ה; -נ:: ג ה', "-,.
 -") . 7 .. -ן. , ; אלהים(: -")דהינובצלם ק -. ,.

 . איש... :...אךבצלמיתהלך ל"ט,זתהלים
- 

י. -
.,שמונהפעמיםמדוברבצלמיא~יםזרים:

", 
 ,י - .,

 ואת מזבחתיו, את רתצהו הבעל בית הארץ עם כל ויבואו יח: י"א, ב'מלכים
 .., -צלמיושברוהיטב...ןן,י:נ"- ,;,ך .,4.,

-'.: 

 ואת מזבחתיו,, ואת ויתצהו הבעל העם'בית כל כבואו : כ"ג:ח ב',דבה"י

 : "" --י; ': ' - צלכיושברו.:.- ל . .'יי.-

 - . . . אלהיכם וכוכב צלמיכם וכיון מלככם סכות . . .: בו ה',עמוס

 ואת תאבדו, ממכותם צלמי כל ואת משכיותי כל את . . .: נב ל"ג,במדבר
,, 

כלבמותם...ושלאליליכנען(_
 ע,_ :_..

 .' . -", -נ . בו.... עשו שיקוציהם תועבותם, ...צלמי: כךיחזקאלז',

 יר' . -י--' : . ט"ז,יז..:.;:ותע~ילךצלמדזכר.ן.יץ-
 ל-"; ' ( י :...מחוקהעלהקיה,צלמיכשדיים.:. כ"ג,ידמסד

 . - ס"' תבזה... צלמם :..בעיר : - כ ע"ג,ת"ילים
.-

- .
 2 , י ...,,., .-...

 ומאחר שלפגיי, בסיפור הן צלם המלה מופיעה בה! הנותרות הפעמיםשלוש

 אל, דמות, זולת אחר לדבר "צלם" המלה משמשת 'שבו אחד ישם אףואץ

 גם מה אלייים, צלמי של במוב, "צלמי" שלפנינו בסיפור גם להבין אסחייבים

 קרבנות ההסטוריה,בי מן 'ודעיס ואנו צלמיךזהב של אשם בקרבןשמדובר
:. ... .. 
 _ק,ץ. ... להבין איפורם יש האל. בדמות עפצם היוכאלה

 עכבריכם... וצלמי עפליכם...צלמי)
"

 .ל

 ....יכבריהזהבוצלמיטחריכם...
_.

 ס.

 עפול בדמות ו,או עכבר בדמות אל האל, בדמות זהב לפסיליכמתיחסים
 .'- , יהיה. אשה האחרק זה יהיה עפלים(, של)יחיד

-. 
cra. 

-:-- , .... 4. 
 המל" להבנת אחינה נקודות שתי איפוא לסיש

 :. "עפולים"

 שנשארו באלה צלקות או מומים המשאירה קטלנית למגפה מתיחסתהיא1.
 "עפולים". ונקראת אלהים, מכת היא המנפהלפליטה.

 שהם שמאחר נותנת הדעה זהב. עשויות אל של דמויות היו עפולים""צלמי2.
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 אותו מתארים ששניהם הרי עכברים, צלמי עם כצמד הומן כלמופיעים
 מהווים אלה צלמים עכבר,עפולן שדמותו אל צלמי הם והצלמיםהאל,
 -מנהגי עם אנלוגיה ומתוך ,המכה.בפלשתים;- את ששלה לאל אשםקרבן
 הוא כקרבן הוגשו צלמיו אשה' האל כי להניח לנו מותר הקדומיםהעמים

האל.אשהלוהומשהקרבן..
 -ק-

 . . ך '
 . ג,. -','

 הם כי פלשתיות. ראות מנקודת לשאלה לנשח עלי% זה. אל לזהות עתהמסה
 הקושרים חט הם הפלשהום והכסחם והקוסמים המראה, במכה הוכו אשרהם
 עכבר,עפול. האל עם .- דהי% העפולים, וצלמי העכברים צלמי עם זומכה
 אל- לבז מנפהומכת-אל בק קשר הפלשתים של באמונה איפות לחפשעלתו

 נדודי על בסיפורים היונית במיתולוגיה כזה הקשר מופיע ואמנםעפול-עכבר,
 היווצת, במיתולוגיה היה Apollo האל מהם. אחד היו הפלשתים אשר היםעיי

 בתכונתו לו עבדו קרובות ולעתים והרפואה, המחלות אל גם תפקידיו, יתרבז
 . ן. ן ר( ;Apollo - -סי, -בפיהם מגפה-נקראה אסקלפיוס. לב% במקום.זו
 הרחק לא הקטנא אסיה לחוף שפלשו כרתים אמר על מספרת חיתית האגדהן

 מקדש ב6קום' בש' כאשם בלילה.' אותם'ן ' הכתה עכברים ומכת'מסררה,
Smintheus.-לApollo את הפולשים ב% למקדש ומסביב עפולו-עכבר, הוא 

 ב; להט ואלד מקומית אשה הפולשי*א מנהיג נ.' Sminthium ההדשהעירם
 Teucra. ולאמרה לארץ קראו. שמו ועל הארץ על מלך אשר זס0ט0ז,.בשם

 זה.: עם של המרכזי המקדש היה עמולו-עכבר לאל ב-Sminthiumהמקדש
 רעמסס על.ידי הנזכהים הפלשתים כמו לכנעז פלשו אשר הים עףי,ברשימת

 ישבו שהם מזכיר אמון ו-ת ה-.Teucra,~ נוכרים הריס בפפירוסהשלהבי
 מסתבר ולכן ישראלית ' -עיר ככר היתה, . דאר שלמה בימי , אולם י::בדאר

שהטויקרי
 דוד, מימי יאוחר כרתימילא ממוצא הם נם לסלשתים, הצטרפו

 על שלהם האל את אתם הביאו שהם ספק אין שמואל. בתקופת בערךדהיינו
 לראות שבתוכם והטויקרה הפלשתים בשביל הוא טבעי לכן ופולחנו.אגדותיו
 זרן-' אל קדשי חטיפת בנקבות בעדיהם שפרצה במגפה "פולו-ונחצי

-- 
. 

 הספור שלפנינו.עם. ,הסיפור' משיוים'אח כאשר . יותר עוד. .בולטסדבה:זה
 -.'"י ~, ותבנתסר! .החוסמים, את שפקד העונש כהנת; חטיפת עלבאילואדה

 308(. 00נ-98, 43-82, )איליאדה טרויה לטני היונים מהנה על באיליאדה השודה2(
 ,.ש ": Strabo )48""15 .Papyrus. %111 ,נ 48ב(

- -. 1 ., 

)5Amo~ Ven .Papyrus )5,י. גי(: הערה ראה איליאדה 

- 
 := י
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עתניאי
]5[ מרזיית

 עמולו פיבוס :.".
 . '. כבוהשרפותששרפוהמתים ולא בהם, טנע:. -

 . . במחנה... אלוה חצי התעופסו ימיםתשעה
 הדואים. במות לראות כאב לבה י..4.

 ,- האכאים, בצבא אוכלים ודבר מלחמה יען ממות, נמלט אך אם . .".

 בפותר~הלומות" או בכהן או הרואים באחד ונשאלאבל.הבה

 האל( כעס שביתה שבגלל )הכהנת הנערה "השיבו - הרואה: כלחס--רען
 . ירצמ:. אולי פרו: ונכמר . . . חיות( מאה )קרבן קדושה הקטומבה ונהר . ..
 )והכהנת(" לאלים הקטומבה עליה רטען . . . מהירה אניה . . . שולחים( נוהם .-

 קדשי את להחזיר מיעץ טרויה לפני היוונים במחנה הרואה שכלחם כשם.:
 בערי נם כן חיות, מאה של מפואר אשם קרבן בלדר והנועם הנעלבהאל

 הנעלב האל קדמי את להחזיר דומה במקרה הקוסמים הכהמם מיעציםפלשתים
 הם אל לאותו קדושות היות מאה במקום אלא מפוארי, אשם בלוויוהזועם
 עכבריו. ושל עפולו של לו: הקדושות החיות ושל האל של זהב צלמימציעים
 דהיתו בשפות, המכה האל הוא השבו( הברית בארק השוכן האלבעיניהם,
 טרויה. לפי דומה במצב אנותיהם unle כפ' נהב והםעפולו,

 ב'שעיהו נמלאת ראשת בית ימי בסוף בירושלים עכבר אל לפולחן *דות.

 אכלי בתוך, אחת( )קרי אחד אחר המות אל והמטהרים .המתקדשים . . .'
 , .. , והעכבה והשקץ החזירבשר

 הנמרם הקרבן חיוה ולפי בירושלים, זרה עבודה פולחם על מדברהפסוק
 התכוון שלהם הזרים האלים את לזהות אפשר זה בפולחן נאכל שבשרםכאן

 אינה טחרים כן עפלים כמו "טחרים"! בקרי "עפלים" הכתיב הוחלף מדוע,
 מאות כל כמעט להסביר. כדי באה לא היא ולכן בעברית, ידועהמלה

 המקרים ובכל סופר", .:טעות של עמן הנם בתנ"ך וכתיב קרי שלהמקרים
 למקום הקבלה מתוך או ההקשי מתוך הנסן  המסת את  לשחזר אפשרהאלה
 בלתי ללשן מחשבו אבל מותות אמנם שהיו מלים של מקרים שלשה יםדומה.
 ", "פנל" משרש המורות המלים נקיה: ללשך "קרי- ירי על הוחלפו ולבןנקיה

י  יא. נ-ה, ו', מרק א. שהשלי(
 ב. ג', ירמיהו מו; י*ג, ישיעוו ל; ב"ח, דברים4(.
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 והב 11כברי והבעפ1לי61[

 הקרי האלה המקרים כשלשח י. ו-"שיניהם" "חריהם" צואה, שפירועןוהמלים
 ניבול שנחשב עממי בטוי במקום באה נקיה ששפה אלא הכתיב כמו וברורמובן
 ולא במתוקנת, מסורסת מלה הוחלפה לא : "עפלים" הוא מהכלל היוצאפה.
 שאף אחרת במלה מובנת בלתי מלה הוחלפה אלא בנקיה, מלוכלכתמלה
 אחד; הסבר רק לכך יש בהחלפה. תועלת רדם כאן אץ מובנת, בלתיהיא

 בספרי שתופיע היה נסבל שלא כזאת תועבה היתה כשלעצמה "עפלים"המלה
 בהקשר אסור כה מושג המאוסרת בתקופה העורכים כשכיל ציצנה מלההקדש,
 ספרי הקראת בשעת והניה בלויה את למבע היה שצריך גבראל אלהיעם

 קרא לא הקהל שרוב מאחר אולם כליל, אותה למחוק העזו לא מאידך,הקדש.
 לקרי, כתיב בתקת הסתפקו' את.הקראתם, שמע רק אלא החפרים אתבעצמו
 את במקומו .ושמו המקורי הכתיב את' העלימו מאוחרים מקומות בכמה,ורק
 עם בהקשר נסבלת בלתי שהיתה מלה "נעלמה" כך ידי על ככתיב.הקרי

 -. .ץ - הוסבה. מבלי.שפילושה אולםאלהךישראל;
 עד ישראל עם של המאבק בתקופת חיו השבעים, וכמוהו המאוחרהעורך
 האלים לנבם, ובתרבותה. ביוונית והטמיעה ההתבוללות סכנת עדההתיומת,

 הסופר כבימי ועשתורת בעל עוד היו לא והתגוללות טביעה סכנת היואשר
 להשמיט נהי קדומים ניטים Athene. ואתנה 110סק4 עפולו אלאהקדום,
 שאול לבית הנסיכים בשמות (px ישראלי, בהקשר :'בעל" השם אתבמקרא
 העזו לא מאוחרים בימים וממיבושת. אישבושת נכתבו אשר ומפיבעלאישבעל
 ידי על "עפולו" המתועב השם את להשמיט מסה והעורך הכתוב, אתלשעת
 מלוכלכתן למלה תרגום ידי על זאת ניסו והשבעים בכתיב, קריאתלפת
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