
-

 - - .' - והאריהארגב
.:...

.,., .. ,.: .. 
 ייביןשמואל

 על-ישראל בן-מנהם פקחיה מלך יהודה מלך לעזריה _שנה חמשים"בשנת
 החטיא אשר בן-נבט ירבעם מחטאות סר. לא י ה' בעיני הרע ויעששנתים:

 בשמרת רכהו שלישו בן-רמליהו פקח עליו ויקשראת-ישראל:
 בארמי

 ביתד

 קר" - סילדמלך~)כתיב;
 מבני א"ש חמשים ועמו ואת-האריה את-ארנב

 כתובים הנם עשה וכל-אשר פקחיה דברי ויתר תחתיו: ושלך ויטתהוגלעדים
 ן. ישראל" למלכי הימים דבריעל-ספר

 מלכים ספר בעל מייחד אשר הפסוקים, ארבעת בת הקצרה, הסימקה זאת'
 בימי ונהיו באו אשר ולמאורעות בן-גדי בן-מנחם פקחיה ישראללמלך
 של לתולדותיו מתיחסים פסוקים שני רק הרי למעשה, הקצרה.מלכותו
 ספק ואק זו; בפיסקה )כה( והשלישי )כס הראשון הפסוקים הם הלאפקחיה,
 עלותו דבר א' : בהם מסופרים הצפת. ממלכת של רשמיות כתעודותשמקורם

 לתולדות המאורע של התיאום צית .בצירוף המלוכה, כיסא על פקחיהשל
 )או מלכים ס' של מחברו מידי תוספת שהוא )הסינכרוניזם(, ביהודההמלוכה
 ימי משך 3' הסינכרוניסט(ן - הזמנים מתאם שהיה המוקדמים העורכיםאחד

 הנראה. ככל )ובעיקרה מובאת הנא שאף ונסיבותיה, סופו פרשת הדמלכותו;

 הפסוקים שני הצפק(. ממלכת של רשמית תעודה מתוך במלה מלהאפילו
 ס' של היהודאי המחבר של דבריו )כה, והרביעי )כד( השני דהינוהאחרים,

 מלכים ס' מהבר של המסכמת הערכהו אלא אית ה"נ. הפסוק המו.מלכים

1 "... . אוהיוה.י ארבע של שם כאן בא המסורה1.'בגוףנוסח

. כ4-גו. ט"ו, מל"ב2.
-  ארץ-שיאי גמאוף גב' ירגעו מינות בוגר המהגר מש-ג ;ה לעמיל משווה?.

 rv~-ר( )יפר י'

נ .- ,. בקרוב[. מור לצאתוועד
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 ~הארזהארגבמה

 המר סופו 'את בעיניו המצדיקה היא זו שהערכה ,ם ומה_ פקחיה; שללימיו
 מלכים, ס' מחכר של עטו פרי הוא אף )כה, , הרביעי הפסוק ואילו ; כה()פס'
 . . המלכים. מן למלך המתייחסת פסקה כל של השגרתי המזם אלאאעו

 - ,.. -,י י ..ב.
.,. 

 שאעו רצח'פקחיה; את המתאר הפסוק הוא הזה הקטע בכל המענין הפסוק.
 אלא תחתיו"(, וימלך )"וימתחו הרצח,.מקומו.ותוצאותיו דבר בציתמסתפק
 בוצע שבעזרתה פקח של פמליתו את ; המעשה של המדויק מקומו את QSמפרט
 ברור: אית ההוכן כלל אל המדויק שלקשרם פרטים, שני ועודהרצח;

 .". . . ואת-האריה את-ארגב . .".
 ;,,..(..,.,. .. ....,ץ.

 כשמרע "ומחוהי מילולית: הדברים את ת"י מתרגם הקדומים התרגומים מן;
 ; ." . : גלעדאי מבני גברא חמשץ ועמיה אריה וית ארגב ית מלכא ביתבאדרון
 מתרגמים: השבעים הכתוב. דברי את הוא rsn כיצד מכאן להסיק קשהיע"כ
 00ז."זוק "76קKhtVeia); '4 ואריה ארוב עם המלך בית לטי בשומרת-ויכהו
'AP(a

 00י
 תרגמה: הוולגאטה . 4. ." . . מאות הארבע מן איש חמישים אתו והיו

 (Argob) אריב ,( (iuxta~ עם יחד המלך בית 5ן( )ס"ט( בשדל בשומרע"ויכהו

 ששף מכאן י ,. ." . . גלעדים מבר איש המהתם ואתו (Arie), אריה עםיחד
 עצם ואריה'כשמות אריב התיבות את הב-גו והלאטיני, היווניהתרגומים,
 בנוסח מיוחד עג-ן קש זו ומבחיגה פקחיה; עם יחד  שנהרן אנשים שלפרטים
 על  שנסמך עליו מלמד מאות"( הארבע מן אנש )-חמשתם שסופוהשבעים,

 הנוסח שיבוש מתוך הסוף את כלל להבץ אץ שכן המסורה, מן שונה עברינוסח
 . - סתירות. המיישבת תיקל כוונת מתוך אוהמסורתי

, - 

ד

 ונצא רש"י זה. פסוק על במיוחד דעתם נתנו לא המסורתייםהפרשנים
 לזמר "יש אומר: הוא האריה על ואילו ארגב, נעמין הו"ל דרושיבעקבות

..,
 ובניו ב8גסטך ש' ינדזן, שגל, wfrh~ orI ofthe~ Version Septuatint מס :T*anslatlon Englah ר,4.

 - , .. . ~ . י' גנ5. ע' ג'סוטושף,בע-מ-ניויויקי
 . ים(. מקוס נקינה מוגנה: ניל שנורך שאה, מלסת-היי את נאן יסנין יש נך,.
 : - . 1132. 1955,.עמ' רומא, א', כרך .editlonl~' vultetae~ Saera, /BZbtla ר'8.
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31[ . ייבי;שמאי

 ארי "נהרג" כיצד להסביר בלי י, ארסת" באותו עומד זהב של אר"שהיה
 פקח.ה. עם המומתים בין האייה ואת אריב את כגמזה ברור מ"מ והב;של

 עם שבאו גיבורים, של פראיים שמות ובאריה כארוב הרד"ק רואהלעומתו
 בקצת כך מפרש הרלב"ג DA !. באו"( ואתו כך שמם היו גבורים )"ושניפקח
 ציתה. מצודת גם יוצא ובעקבותיהם isl~AWשינוי
 מחיקת מתוך אם הטסת, את לתקן מנסים המכריע ברובם ימענ בני המסרשיס,

 מתוך או ין; כאן מוכן אינו שלקשרן ב'(, סעיף בסוף והמובאות התיבותארבע
 :... . - ..,, עלטסחהשבעימ!י.ת'קתהמסתמך

- 
: 

 לבדוק יש מחיקות, או נוסח תיקוני שיוצעו לפני כי למחבר, לו נראהאולם
 מוצאם על הדעת את לתת "ט כך לשם ככתבו. הנוסח את להבק אמשרותשום
 המומת. המלך מנחם בן ופקחיה המתמרד רמליהו בן. פקח היריבים: שנישל

 דבר כי המחבר.על-כך, עמד ממוצא.גלעדי.'וכבר היו שניהם כידומה
 המפקדים מן היה כי להגות, קרוב ..ולפיכך בגלעדי; רק מסתבר.מעמד סליקי יכו האחרת, של ימיו לסוף קהוב הב' ירבעם על מקח שלהתמרדותו
 הצבא 'וצאי של ופיקודם גיוסם על הממלכה מטעם ממוגים שהיוהמקומיים

 שגתמרד,טד שעה נסמך, ועליהם תמיכה, מצא ובקרבם עבר:היהדן,בני
 בן )דהיינו יבש בן שלוב היה לא כי להניח  שנראה אלא בלבד, זו ולאירבעם.
 המלוכה מן להדיח פקח של שלוחי אלא מזרחה(, בעבר-הורדן גלעד יבשהעיר
 פקח. למען המלוכה את ולתפוש כיסאו, על שעלה לאחה -רבעם כן וכריהאת
 מצביא'גלעדי פקח ששלם דומה בעצמו; להתמלך שמצא'שלום.לגכקכיוון
 ביכר זה גם אך. שלום; את להעניש גד(, שבט בן )דהינו גדי בן מנחם אתאחר;
 פקחיה.היה בנו שאף ומכאן בפקחי להכיר ולא לעצמו, הכיסא אתלשמור
 גלעדי.ממוצא

 ט %" .ך' : ר. ,: הרו.)ינתוב'"נ.,:,ך פירוש ר'%".
 -ך-

 '-ת נ-..' - .

 4. 1(-;.. .. ,ן,. ר.פירושויגהוג"נ.י..1.
- 

,.. ' .- ' 
 הנ.י. ינהיג פירשו ר'"!. '-1"

 (7ieB~aks מונטגומרי ;מ"י;(ועןוןנש,עמ.".יןגפ שטאדה ומש,גדגעקג~ת!!.

!951100, tofKinfs,j '14",[נן747,_ע' ,ןנ)( )954! גריי ו 451( ע .(see ; .י , . 
 גיבוריו- מאות *וארבע קלוסמרמן: כגון2ן.

 ואת-האריה..:"(; ארנבי "את )במקומן
 . : , . ן. תה"ש, בעקבוה 4(, הע' 568, ע' הקודמה, בהערה לעיל, ברינגר' לפימצוטט
ן' . ואילך. 87נ עע. תשב-ח, ירושלים, זר-כבוד, ספר במאסף המחבר מש"מ ר,13.  
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 והאי.יהאר_גב]4ן

-
 דהינו גיבורימו חיל בשומרון קים היה כי והוא לב, לתשומת ראוי אחר דבר
 של הגיבורים יחידת לטלך,,כדוגמת ראש משמה ששימשה קבע, צבאחטיבת
 מלך npp מלחמת על תומו ל"י הכתונימיהמספר ואחד ושלמהנו.דרדרי
 עיבורים חטיבת היתה כי מלמדנו יהודה, מלך בפחז ארם מלך ורצךושראל
 גבור זכרי "ויהרג : ;אמר שם עכז ; ימים גאותם .הצפק מלכות בצבא נסכנאת
 במובן לא כאן משמשת גיבור תיבת כי ספק כל ואין וו; וגו' מעשיהו: אתאפרים
 חיל חטיבת איש המדויק! הטכני כמובנה אלא מלחמה: כנכורה מצטייןאיש

  משתחינה יותר טבעי מה ואם-כך, אפרים. מלך של ראשו משומריהגיבורים,
 מאושי הן אף בשומרון, המולך גלעד, מיוצאי 'פקחיהן של ראשו שומריחטיבות

 שנקראה ארנבו הבל מבני מהן האחת הנדק, ובמקרה' מזרחהןעברדהירדן
 ' -'ן " -. ,: - --בקיצור:עלשםמוצאה:'אר1ב.

 : .ד
 אריב. של זו דרך על גם-כן כאן פיתרון את לחפש יש כי דומהאשר-לאריה,

 התקופה.הישראלית מן החשים ראשי גבי שעל החרותת את קישר-מזרכבר
 לוחמים חטיבות בית-לחם,:עם בסביבות נמצאו כי 'בהםהקדומהרשנאמר

 על לבאות.וי עבד "חץ החרותת: מלמדת לדבריו" לקרב: עצמםשקודשו
 נדרים במעשה - הזה המחבר לדעת כנראה- כנענימן לוחמיםהתקדשות,

 הקשר על רמז גם מזר הכנענית. והמלחמה הפריון אלת במקדש הקרבלפני
 ועל !י, אשכבה" לוחם בתוך "נפשי הביטוי ובין אלה הקדשה כתובותשבין

 תדעו כך ומשום לעצמם, הישראלים 1nlblto זו התקדשות שמוהנהאפשרות
 מדבר האחד כתובים: שני על הדעת את לתת יש זו ומבחינה "לביאים".בשם

 איני 1 על-מצפה אריה רקרא . . . עיד יראה "אשר המגדל: על שהוצבבצופה
 אין וכמובן ,ןן ." . . כל-הלילות נצב אנכי ועל-משמרתי יום תמיד עומדאנכי
 ברור המדברת; והיא המצפה, על הוצגה )אריה( החיה כי להניד מתכותהנכיס
 והכתוב "האריות". - הגיבורים חטיבת לאיש מכווצם הנביא שדבריאיפוא

 ים )י"ס מייי "ן4 עע' )ג",י(' '-נ ייך לי שי' נ' :י. ינשא1,גי.~חעיהוםויטת
 אע-פ ז(; ג', )שהיש ישראל- מגברי לה סביב גירים ששים שלשלמה מטתו "הנה השווה16.
 20צ[. ע' הקודמת(, )בהערה כנ-ל ]ר' שלמה בימי ~ה צבאי ארגון ההקיים חם לדעת איו כי טבור,שמזר
 ז. כ-ח, דה-ב18.
 1"הפרסס(; ינויי שמגא, ביעדי עיומס נעורך(, יוריא ג-צ גקונץ מני נ' ר'י;.
 י;נ. ע' 4[(, )בע' ננ.1וגן

ט ר'18. נ ג  מואילך. עע' 134)1854(, מס' BASOR/ קרוס, ופ*מ מיליק 
. 318. ע, 14(, )נחע. כנ-ל מור ה;ור' נ-ז, תה'9מ

-- " 

 ז. ה. ו', כ-א, יש.0נ
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]5ן ייברשמיאי

 למצד אל-דרד נבדלו הקדי ומן . ; ". : דויד על  ~1nDDl באשרם המטפלהשני,
 אריה ופני ורמח צגה ערכי למלחמה צבא ההיל,אנ= גברימדברה
 ויהיה ."י!. למהר.. ההרים על וכצבא-ם המחבר( של )ההדגשהפניהם.
 גיבוריהם בחיל שהיתה בנו, ופקחיה גדי בן מזהם ימי את ביותר הולםהדבר
 זה ביטוי תלד אם ם. פניה אריה שפני גד, בני יחידת המלך()משמר
 על אריה עור של מסכות לובשים המתקדשים'לקרב שהיו קדומה,בעובדה
 קשה tQK~n1 מרא פניהם מראה את לתאר ציורי ביסר אלא אש אופגיהם,

 היחידות שתי את אלא ואת-האריה" "את-ארנב שאץ מעתה, אומרהווה
 בוודאי אתו, נהרי ואלה פקחיהו, של. ראשו משומרי שהיו הגדי, ומן ארעבמבני

 לבדו פקת לא כי לפרט, לנכת הכתוב מצא כך ומשום המלך. על להגןבנסותם
 ובעזרתם גלעדים", "מבני א"ש המטעם של יחידה עמו היתה אלא זאת,ביצע

 תה"שם, של הגרסה גם מכאן.מובנת שעשה. מה ועשה הארמון עלהשתלם
 חמצתם פקה עם היו ולמע המסורה, של מה במקצת מלא nou לפנישהיה
 מאות ארבע של חטיבה מתוך חמשים( שר של בפיקודו סדירה )יהידהאיש

 יצאי מאה של סדירות יחידות ארבע כלומר, סתם(, חיל אמד גאו"רבורים"
 ואחת. אחת כלצבא

 תשל בכסלו כ"1ירושלים,
.,)1%70.צ(

.. 

 ט. י-ב, דה*א21.

 50. ע' לעיל ר'22.
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