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"אל תבוא בית-מרזח*.מימיה ט"ז,הזן

"וסר מרזח סרוחים"

(עמוטו,,ז)

מאת

יוסף ברסלבי
גדולהאי-הוודאותלגבי "אלתבואבית-מרזח"בירמיהט"ו,הולגבי "וסרמרזת
סרוחים" (עמוסו',ז).
ת"ע ארס תחת "בית-מרזח" ~ ,eiaaoשמשמעו "חג הוללות לבככנטים ,זבח
לאלים ,כינוס-של-שמחה" ,ותחת "וסר מרזח סרוחים" "-וסרו מצהלות סוסים";
ולא עוד ,אלא הוא מוסיף "אפרים" ,דהיינו" ,וסרו מצהלות סוסים מאפרים";
ההלגאטהגורסת תחת "בית-מרזח" " -בית משתה" ,ותחת "וסר מרזח סרוחים" -
"וסר מעשה הוללות"; אלא ,הואילוהמתרגמים ראו לעדעיניהם אתחגי ההוללות
היוונים-הלטסטיםאין ללמוד מהם על"בית-מרזח"ועל"מרזח-סרוחים" בתקופת

המקרא.

אצל חז"ל הלוקות הדעות:
ר'הונאשולח לבחל אתלמדנותו שלר' עק(המאההג'למריןהמקובל) ,בשאלה:
"מאןיחיבבי מרזיחא בריש מרזיחא" .ר' ענן מודה" :מרזיחא-לא ידענא
מאי ניהו" .הוא פונה אל ר' עוקבא ,והלה מסביר לו" :מרזיחא-אבל";
ען דא התפשה לבי "וסר מרזה סרוחים""-אבל ,שהוא מרוזת
(מתאבל ,נעשה יושב בראש סרוחים"" 3וסר" נדרש ,איפוא ,כ"שר",

בשקשמאליתג
לעומת תפיסת "בית-מרזח" ו"מרזח-סרובם" במוק "אבל" מצבת התפיסה
במשמעות "משתה ,שמחה וחג"; "ותקראנה(במתמואב) לעםלזבחיאלוהיהןויאכל
העם וישתחוו לאלוהיהן (במדבר כ"ה ,ב) מתרגם יונתן" :וקראה לעמא לדבחי
טעותהוןואכלון עמא ממרזיחיהון וסגדון לטעותהון"" ;3הכל סופדין וטופחין
עלמיתת הצדיק (שמואל)וזה הרשע(נבל) עושהלומרזיחים"" ;4בית-המקדש חרב
ורשע זה (אחשורוש)יושב ועושה לו מרזיחים"; מגם ושתי הרשעה עושה מרזיחים,
דכתיבוגםושתי המלכה עשתה משתה"" .5מרזח סרוחים" הוא "מרזח מרזיחים".8

 .מועדקטן פ"ג ,ה"ה;
 1כתיבוה סט ,ע"א-ט"ב;מיעדקטןכח ,ע"ב;יי
 2להחלפהשין שמאליה בסמךבכהים שלאחר המקרא ראה לאחרונה במגילות הגנוזות של מדבריהודה:
"נשיא נסי",ולהפך" :בר-כוסבה -בר-כושפה".
קבותיוספרידבי רב,מאיר איש-שלום,ווינא ,תרכ"ד ,פרשת בלק מ"ז,ע"ב. 8ובע
4

קוהלת רבה ,פרשת "טוב שם משמן טוב",סוף.

 5אסתר רבה ,פרשה א' וג/
 6ויקרא רבה ,פרשה ה'קג,ע"ב.
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הדעותהנמדות שלחז"לשבי "בית-מרזח"ו"מרזת סרוסם" עשרות אלפרשיה

הראשונים:
"בית-מרזה"  -מפרש רש"י -משתה .בספרי ,בפרשת בית-פעור,ראיתי-חזרו
לעשותלהםמרזיחין ,אבלרבותינופירשומרזח  -אבל"; "וסרמרזהסרוחים" מפרש
רש"י" :ויבטלון משתאות הממדלים וגסי-הרוח .מרזחות -לשון משתאות"; אבן-
עזרא למרזח(עמוס)" :מרזח -כמילת רנה ,להשמיע קול ,כמו אל תבואבית מרזח,
והוא המרזהוהואהשיר;וכשיבואהפורענותאזיסור השיר";ואילו הרד"ק רואהגם
ב"בית-מרזח" וגם ב"וסר מרזח סרוחים" " -אבל" דווקא ,אם כי הוא מוסיף:
"ואדוני אבי ז"ל פירש ,כי מרזח.הוא לשון הרמת קול בין לבכי
ובין לשמה ,וכן הוא בלשון ערבי-מרזיח"ק "וסר מרזח סרכים"
הוא מפרש":יקרברבוא אבלאותם סרוסם עלערשותם ...וסר-לשתקירבה ,כמו
סורה נבה פה ,אסורה נא ואראה; ..ומרזח -.רבותיםיפריטוהו אבל,וכן אל תבוא
בית מרזח,וסמכומזה הפסוק שהאבלמיסב בראש ,שנאמרוסר מרזחסרוחים ,מרוזח
נעשה כשר לסדוחים";..אםכימיד הואמביא את דעתיונתןבתרגומו לעמוס,כי
מרזח הואעניין של שמחה והילולים ,שהרייונתן תרגם .שם" :ויעדון(וסרו)מניוון
מרווחים ,ולא אמרכי האבליסור מהם ,אלא השמחה תסור מהם
מאזימיןהבינייםחוזרים פרשניםומילוניםפלהפיצולבין "בית-מרזח  -לאבל"
ובין "מרזח סרוחים  -לשמחה"; ולא עוד ,אלא כדי לחזק את סברתו של ר'יוסף
קמחי ,אבי הרד"ק,כי "מרזח הוא לשון הרמת קולבין לבכיובין לשמחה" הם
מבקשים ב"רזח" השתלשלות ושיכול-אותיות של "צרח  -רצח  -רזח" ,כלומר,
"רזח" ב"בית-מרזח"הוא "צריחהבקול אבל" וב"מרזחסרוחים" "-צריחה בקול
שמחה".
בהשלמות למילונו של יעקבלוי לתלמוד ולמדרשים מעיר פליישר ,כי השורש
"רזח" ,המשמעות "הרמתקולגדול" ו"צעקהגדולה",אינובנמצאבערבית הקדומה,
אף לא בערבית החדשה,ואביו של הרד"ק ,בהבטחתוכי"מרזיח"~ערבית משמעו
"הרמת קול בבכי ובשמחה" ,עד כמהשידועלו,לפליישר ,הוא "בורד עדהיום",
אםכיאינו מפקפקכיביסודוהיה שורש "רזח" ,שאבדלערבית.אליעזר בן*יהודה
במילות תמה על פליישר על אשר לא ידעכי כבר ר'יונה אבן-מנאח ,ב"ספר
השרשים" שלו ,פירש,כי"ענייןמרזח הוא הרמתקולבבכיוביללה ,אובניגון ובשמחה
בערבית אל-מרזיח ,והוא הקול";ויש להוסיףכי הד פירושו של אבן-ג'נאח וודאי
הגיע במשך הדורותגם אל אבן-עזראוגם אל ר'יוסףקמחי .ועודיותריש להדגיש,
כי כבר הרסת השתמש בשורש "רזח" במשמעות "הרמת קול בבכי
וב אבל "; במחלוקת העצומהבץהגאלהארצ-וראליבן-מאי בעו בדברחייב
כקרץחכמי דת (בבבל)
ראש-חדשם ,שעדים ועוור-שמם ,כותב הרס"ג" :תהי
)
!
(
ו
ח
ז
ר
אתאגרותיו (שלהגאון בן-מאיר)ויקרעו את בגדיהם 1י
על
במספד
עניי
הצאן ,אשרבידאכזרינפלוודמעות לרוב נערהעינם על קודש מחולל".8
ברם,פליישר לא צדקגםלגבי המילונים הערביים .לפי דבריו מצא במילונים

שיי
,עיר"ריח".

1 7כ1
שים-
יר
שי
 8ספרבה"יסשפגיב",כ

שני,ירושלים ,תש-ב ,עמ' .108
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ערבים "מרזם" במשמעות "עץ בו שרם הגק מן האדמה" ק כלומה "סמוכה
להדלייתגפן" ,שם-עצםהמרמזעלשורש "רזח"במובן אשא ,הרם"" ,אלאשהשורש
לא נמסר במילוום" .תחת זאת לא מצא פליישר משום-מהכיהמילונים הערביים
הקלאסיים מביאים "מרזית" ,במם חרוקה 10במשמעות "קול חזק" ,אם כי הם
מיחסים דעהזוליחידזה או אתרורואים בה טעות" .שמאעלינו להסיק מכאןכי
"מרזיח" ,כ"הרמתקולביןלבכיובין לשמחה" ,שאבן-כנאתור'יוסףקמחימביאים
אותו מערבית ,צמח לכתחילה על קרקע הערביתהיהודית ,בהשפעת תרעםיונתן
והמדרשים.כיהריהיהודיםבימי-הבינייםסיגלו לערבית שבפיהםביטוייםעבריים
רבים ,ומהם עברוהביטטיםללשוןהערביתהמוסלמית.12

כדי לשקול את מהותם של "בית-מרזח" ו"מרזח סרוחים" מחדשעלינו לשוב
ולסקור את המובאות על "מרזה" בכמהמןהלשונותהשמיותהקדומות:האוגריתית,
האכאדית ,הצידונית ,הפונית ,הנבאטית והתדמורית-פלמירית ,שאשלמדיםעליהן
מתוךמחקריםשונים ,שלמעשה הםחוזרים חלקיתזה עלזה.
באוגריתית ,המאה הי"ד לפניה"ס ,קשור "מרזח" באל אבי האלים ,בענת בתו
ובשתיה עד לשכרה :כורשה.שרדון משחזרפיסקהאוגריתית האומרת" :ענתיושבת
במרזח אל" ט;א.פ.רייני,מביאביןתעודותאוגריתיות על "אחווה דתית" ,הקשורה
באלים ,ולה בתים וכרמים ,תעודה על "אל הקז בריבשבין שתיםמבנותיו ,הולך
למרזח ושותה שם לשכרה"" .הוא ,ואף בצלאל פורטן על המרזח  15מביאים את
דברהמלךנקמפעבןנקמדו ,המאההי"ד ,המתן "א-חוררשמילאחוזתם" שלאנשי-
מרזח(ריינל ,או "ביתאואנשי מרזח לאמני מרזח ולבניהם" (16פורטן); בהזדמנות
אסרתנלקחביתש"היהשייךלקבוצהשלאנשים"(רייני),או "שלאנשימרזה"(פורטן)
שהיו קשורים באל שתרן ,ובית אחרניתן להם במקומו ,או תמורתו(רייניופורטן);
במקום אחר נאמרכי כרמי אשחר(התורית) חולקובין "אנשי מעמדזה בעירוק"מ
וביןאלה שלהעירשך,שהיתהבתחוםשיפוטה שלאוגרית"(רייני),או"ביןאאימרזח
ןאנשי מרזת שלהעיר סמו"(פורטן); טכסטפרגמנטרי מאוד בכתב
שלהעירטךיבי
א"ב ,המתייחס ל"שדה וכרם",מזכיר מרזח חמשפעמים.17
אוסטרקון מן המושבה היהודית הצבאית באי אלפנטינה -יב ,מן המאה הה'
כותב אל תו" :דברתי עם
לפניה"ס ,מדבר על גבית כספים מהברי מרזח:
9

]נגבנה

10

ל * rjol

]ע~כ)) -514ע

איטי

קנ ]עלה)

 1112השיש:ציד 4עק]אצי

"00ע]2"6-

(.Fne&aenaer, Arabisch-Deutsches Lexicon zum Sprach~ebrauch 605 Maimonides, Frankf. arn

י

1,.Blau, The Emergence and Linguistic Backgraund ofJudeo-Arabic, Oxford, 1961.

ן , 1901ת5481

18

.483.ק , 1965,אCyrus, 11.Gordon, Ugaritic Text-1300

 14א.פ.רייני ,מצגה החברה האוגריתית ,ירושלים ,1987 ,עמ'  .?1אל ושתי בנותיו ,השותה לשכרה,
מזכירים קצת אתנוחופגותיו...
Archives from Slephantina, The Marzeab Assotiation, Berkley and Los-Angelos, 15

r Bezoalel P

. 179-183ק.1968,הפרק מלווה אפרטביבליוגרפיעשיר; את מחקרו שלרייגי ,הכתובעברית לאהכיר המהבר
לידיהגיע ספרו של פורטן לאחר שסקרתי את רובהמחקרים על "מרוח"הנקובים במאמרזה.
 17שם ,עמ' .180
 16שם,שם.
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אשיאן בדבר הכסף בעבור המרזח"; הוא ענהלי :אתןאותולהגי או לאגדל (יגדל?
ןאותו לך".18
י.בר .).אמורלוכיית
כתובתפונית(ומנחבין המאההג' למאה הא'לפניה"ס)nwsbsm ,במרסיי ,בדרום
צרפת ,אומרתבין השאר ,כי "כל מרזח אלים וכל (חבורת)בני אדם אשר יזבחו
'תם ...משאת על (כל) אחד מן הזבחים ,במידה שהושתה" 19...יש סבירים ,כי
"מרזח אלים " כאן משמעו "מרזח נכבדים",כי בלשוןהפיניקית נקראואנשים
נכבדים "אלים",כפישמתןלדון מכתובת חירבת-מעצוב ,שעל-יד מצובה ,בצפון
עמק-עכו.20

כתובתנבאטית בפטרה,מן המאה הא' לפמה"ס ,מזכירה בהקשר למלך מת את
"עובידו ברוקיחאלוחברוהי מרזח עבדת אלהא".21
כתובת נבאטית בקירבת עבדת ,בסב ,שהיתה חקוקה ,כנראה ,במזבח-נסכים,
גאיא,
מדבר על הקמת סכרעל-ידיפלוניוחבריו ל"מרזת דושרא אלהא
 ...לרבאל מלכא מלךנבטו" .התאריך תואם את שנת (%אלוה"
לפרה"סיי.
לוו"יאי"ח
" גאיא " ,הטעון הבהרהר הואו לדעתי,אלוהי "הגיא" ,גיאיהכניסה
(א
לה
הקניתי רב-הרושם אלתוך קלחת פטרה ,שעלשמונקראה-פטרהבמקורותינו "רקם-
גיאה"וכיום הכפר "אל-ג'י",שלפניהכניסהלקניון.24
כתובתצידונית ,שנמצאהבפיריאוס של אתתה ,משנת 96למניין המקובל ,פותחת
יהמרזחנמשךיותרמדיימים,אולישבעה.25
במלים"ביוםד' למרזח",והיאמרמזתכ
אתרוב ההומר על "מרזח" תרמותעודותאפיגרפיותתדמוריות-פלמיריותמשנת
(29או)34לפניה"סועד 286למניין המקובל:
לה
הכתובת משנת 29מה לפמה"ס הקוקהבמזבח.היאמזכירה מרזח ,או חברי
מרזח ,שעשו מזבח לאלוהיהם עגליבולומלכבול .מספרם הוא תשעה ,והם נקובים
בשמותיהם.28
כתובתמשנת  119-118מודיעהכי "הכולא" ("המועצה")הקימה אנדרטהלזבידא,
אשר האלירחיבולהיה עד לקבלתו אתתפקידו כראש המרזח של.כמרי האלבל.
ראשות המרזחנקראת "רבנות מרזחות".27
18
19

שם עמ' ;179מזהראשונים 130, :ן 18, 1926,זצ nouveau Thiase 8 Palmyre, 5פט .Herald Ingholt,
נחום סלושץ ,אוצר הכתובותהפיניקיות ,ת"א ,תש"ב ,עמ' .149בדרך-כללישהבדלי קריאה ופירוש

במחקרים שמים.

 20שם ,שם; קדםלו.206.:ק . Fevrier, La Religion des Palmyreans1 Paris, 1931,ל)
 21פורטן ,ע"פ הערה  ,15לעיל; דלמן ,שקיבל בזמנו העתק הכתובת במגאים סידוריים קשים ,קרא כאן
0.
e
u
e Dalman, N
עבידו בריקא"Petra-Forscbungen, Leipzig, 1912, 5.9. : 113-114. 22ה 0 2, 1963,א ]. 13.סע .ג4.NeSew, Nabatean Inscriptions from 'Avdat ('Oboda) 18
קריאותאחרות. 188; 1 Starcky, Petra 6 % Nabateans, :ק 0 3, 1967,אvol. 17,וע Naveh, 1ן
 23אברהםנגבמביא בשם פרופ' מזר" ,גאיאהיתה ,כנראה ,בקרבת פטרה" (שם ,עמ'  ;)114בהערה ,9

כי

הואמביא שמות,כגון":עבדאלגיא",השכיחבכתובוהסיני,ואת דעתם שלחוקריםשונים הקושרים את השמות
;דבריםג ,כס,וד',מו),ויש לשאול אםאין לבקש גם שמות
ב"במותהגיא"וב"גיאמול פעור( -במדבר כ"א,י
פרטים בהערההבאה.
אלה בהקשר עם "אלהאגאיא".
 24אורךהגיאכשניק-מ.עברתי בובשנים  1924ו .1938-פרטים ראה:י
 .ברסלבסקי(ברסלבי) ,אלאילת
ואלים-סוף,הידעת את הארץ ,כרך ד' ,פרק "סלע רקם-גיאה קדש-ברגע" ,עמ' .249-247
 .סלושץ ,ע"פ.הערה ,19לעיל ,עמ' .116
 25חוזר במאמריםשונים .ראה:נ
 28אינגהולט ,ע"פ הערה ,18לעיל;פווריר לצ-פ.הערה ,20לעיל ,עמ' .206
(
 27מן הראשונים אינגהולטופווריר.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

~

בית מקרא )מח(
[]5

תשרי-כסלו תשל"ב

"אל תבוא בית-מרזח"; "וסר מרזח סרוחים"

כתובתאחרת,דו-לשומת,תדמורית-יוונית,מזהה"רבצתמרזחות"עם au~noalapxla

את המרזח עצמו עם ,aeinoaLaהמורכבת מאכילה ומשתיה .בראש המרזח עומד
"רב מרזיחא" ,ובמקביל,ביוונית
 ,ה%קס1ס"0אטס ,שהואכהן גדול ~jz7apxfspeu
אלא שלא תמיד'משמש ב"רבנות מרזחות"כהןדווקא :בראש "רבנות מרזחות".משנת
 243עמדירחואגריפא ,שלאהיה אישכהונה דתית,כי אם אזרח עשיר ,ש"כל השנה
ןישן לכמרים" ("ואסק חמרא עתיקא לכמריא שתה כלהמן בתה"),
העלהמביתויי
ו"שימש את האלים" ("די שמש אלהיא") ,אוליביין שהעלה להםפ.בר .).אחריו
מוזכריםבניו שלירחו אגריפא" ,הכתובא " (הכתב ,הלבלר) ,שוודאי גבה את
הכספיםמחבריהמרזח,הממונה על "בית דודא " (על"בית-הדודים" ,המטבח),
ו"הממזגנא" ("המוזג ,המשקה) ,ואחריהם "מסייעא כולהון" ("העוזרים
כולם")ס.

כתובת דו-לשומת משנת 268מציינתכי ראשהמרזיחאשלכמריבל,ביווניתzsils
,Beliusהואפרסי בשם ~Septimius Vor~dשהיהפרוקוראטור,וכנראהגםשבהמכס.27
בכתובתדו-לשונית פטמה אחת בא "מרזח"בלשוןרבים "מרזחים".27

ברם ,עלאףהכתובות הלא-מעטותשבירשחוזריםאימהולט(,)1926פווריי()1931
ו.וירולו ()1951ומודים,כי פרט לאכילהולשתיה במרזחאין לומר דבר ברוראיך

היה המרזח מאורגן,איזה תפקיד מילאבחיי החברה ,ומההיה ההבדלבינוכארגון
פרטיוביןפולחנים שלמקדשיםציבוריים.
לאחרתההביעאייספלד ( )1986את דעתו,כי הסברה האומרתכיהמרזחבירמיה
ובעמוסהיהאינסטיטוציה של סעודה פולחנית ,כמו אצלעמי המזרח.האחרים,וכי
השבעים תרגם "מרזת" ב01-סס) 8אל-נכוו,אינה תופסת .נכוןיותריהזה ,לדעתו,
אםנאמר,כיהיושניפעליםהומונימ?ים שלהשורש "רזת" האחד במשמעות "צעוק
משמחה,או מכאב",הנעוץבירמיהובעמוס,והשני במשמעות "התאחד,-הנעוץ בכל
התעודות מחוץ למקרא ,החל באמצע האלףהשני לפניה"ס וגמור בסוף המאההג'
למנייןהמקובל ,שמהםמוכח,כיהמרזח אצלעמיםימייםשוניםהיה':.חברהפולחנית
שניתןלהתאימה לeiaao~'-חיותי;28אך בצלצלפורטן ()1868שולל הבחנהזו .לדעתו
מראים "המרזחים" במקורותהשוניםכי לכלמקור אספקט אחר עלמושגזה.-
אורמיוחד ,אך מאוחר מאוד ,על "בית-מרזח" ,פסכת מפת-הפסיפס שלמידבא
בעבר-הירדן,מן המאה הול בהמשובצים ,ממזרהלים-המלה ,שםהשמותהנרדפים
~ Valouvaטס)זף
("בית-מרזההיא גס מיומם") ,ההסריס(באינומסטיקין
ם
י
ד
ו
מ
צ
ת
ו
מ
ש
ה
.
ה
ב
ר
ה
שמפת-מידבא מסתמכתעליו
~stovapaea
לבניין
לאבסביום,מן המאההדי
יחידבמינו בכל המפה.הבניין עצמוניתןלפירושיםשונים"נ
.

(

0 Eissfeldt, Ethnolog. und Aicheolo8-irbaerung alttestamentalicheט0
!!- 28םOriens ,4
,אז70י
. 1ם , 8.45ח1111 )!96צ ;5.!65-176; Syriaחquus 5 )196
 29ע"פ הערה ,15לעיל ,עמ' .180
',

.

 80בעיניפ .ש אבלעשויהבנייןאולם בעל שלושהחדריםמקומריםוחלוןקשתי;הבנייןנתוןבתוךשיחים

עם עליםירוקים-חוורים,הנראיםנעצי-זיתCroisiere autour de !8 Mer~510]4, :

.1,n-51.Abel, UקLe:

.60.קParis, 191!,לפימ.אבי-יונהעשויהבנייןקונסישלנימפיון,או כיפה,ובשניצידיהקימוריםגליליים.
בשטח שלפגיהבניין נשפכיםמפיהנימפיון ומהקימור הצפונימים בשניכיוונים.הבניין הוא "בית-מרחץ".
,מדוע מתעקל
אמנם ,התבוננוה מראהסיאין "הירק החוור" "עצי-הית ,-אךאם הוא- ,שפכי
ים
סר
פז
הה
מראה שטת-
פס
הימנילמעלה,בעודשהגנייןעומדעלמורדגבעה?על מצבוהטופוגרפיהגבנוניוטלהבניין
מים-
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1

למעשהידועים לנו לפחות עוד חמישה מקומות בארץשהיו קשורים ב"מיומס":

א .עזה;ב .אשקלון;ג.ביןבנימינה לזכרון-יעקב;ד .גרש בעבה"יוה .בכפר
נקורה ,בקרבת שומרת-סבסטה! ,3בוגיליתי בשנת ,,1924ניקרה מסותרת ,חצובה
ובנויהלהפליא,באורך.5אמ' ,ובה מקדש , 32ואמת-מים חצובה לאורך כלהניקרה,
עד מקוםפריצתמעין-הכפר החוצה.83
.
ו
כ
ר
צ
מקור השם "מיומם"אינו ברור כל
מקובלכי הוא עזרמן המלה השמית
"מים" .צמיחתובחופי א"יוסוריה ,ומהם חדר אל תוך הארץ .הוא נמשך ,כנראה,
שבוע ימים .34כן מקובל ,כי ה"מיומס" היה מקום חגי הוללות ופריצות ,בדומה
למיסתריותשבפילהן בככוסואפרודיטה.
.
"
ס
מ
ו
י
מ
"
ל
ת
ו
נ
ו
ט
ל
ש
ה
בתקופההביזנטיתהלותנודותביחס
תחת
קונסטנטיןהגדול
נחוג המיומם ,תחת שלטל קתסטנטינוס נאסר; תחתיולינוסיולנס עלה ופרח שנית,
תחתתיאודוסיוסנתקייםזמן רב,אךבסוףימיונאסר .תחתארקדיוס,שנת,396הוגבל
אךנסבל; בשנת 399נאסרכלילןאףצווה לדכאות.
עלקיומו המאוחר של ה"מיומס" מעידה כתובת מגרש בעבה"י ,משנת  ,535שהיא
בת זמנה של מפת-מידבא בקירוב .בתקופה מאוחרתזו -סבורפ.מ .אבל -היה
ה"מיומס"עדיין נסבל; משום שטוהר ממנהגיו'הפרוצים%י על'כךניתן להוסיף ,כי
עצם קביעת השמות "בית-מרזחהיאגם מיומס" ברצפתכנסיהנוצרית מראה מצד
אחד,כי"המיומס"עדיין תפס מקום בולט במסורת שלתושבי ארץ מואב,ואולי של
תושבי הארץ בכלל,ואילו מצד שףהיה כברנקימהוללותומפריצות.
בספרות התלמודיתאין ה"מיומס" חג הוללות ופריצות במפורש .אמנם ,מאז
ביכלר ,המסתמך על קלרמון-שוע ,רווחת הדעהכי האגדה התלמודית-המדרשים,
זיהתה את הפולחן הטמא של בעל-פעור (במדבר כ"ה ,א-ט)( עם חם ההוללות
והפריצות שהיו נפוצים בסוריה במאה הג'  ,%אה דלמן טוען כי התדמית שקבע
קלרמת-עולפולחן בעל-פעור ושנתקבלעלדעת ביכלראינההולמת את העובדות
המקראיות :ב"ותקראנה לעם לזבחיאלוהיהןויאכל העם משתחוו לאלוהיהן"אין
רמז למעשי פריצות וטומאה .הללוהיוסעודות-זבחים למשם,והשווה:תהליםק"ו,
ןלהשוות "מרזה" במקרא ל"מיומס".39
כה),ואי
אל*

המעוגל משמאל ושורותהפסיפסים המקומרותמתחתיו; ואםזרמימיםלפנינו ,מה מהותו של הקוהאופקי באוהו
שבע ,מתחת לגרם השמאלי,שאין לו קשר עמו ,ומדוע פגעם של שרמים סצכע שלושת הצמחים בקצוהמז
לתיאורו שלאבי-יונה ראה :מפתמידבא ,תרגוםופירוש ,ארץ-ישראל ,ספר ב',ירושליםתשיעי
 ,עמ' 142
! 8פרטיםוביבליוגרפיה ראה:י
.ברסלבסקי(ברסלבי) ,מקדש מיומס לא-נודע במעבה-הר בקרבת שומרון
(מבסטה) ,לחקר ארצנו עברושרידים ,ת"א,תשי"ד ,עמ' .200-189
ן גדו"ח לחפירות שומרון-מבסטה משנת :!981
 38שם ,שם .אישור התגלית כראשונה נחקר הארץנית
'
S
a
m
a
r
i
a
,
00602, 1942.ן
k
u8.!.S
~The Buildings of
1.k crowfoot,
. i nKetbliae 51.Kenyon,שי
 38עלשיםניקרהזו נקרח הכפר -אל-נקורה*.י
.ברסלבטקי,שם ,שם.
7.Porles.Mayouma, Monatschrin, 1872, 5.253. 34
 85שם ,שם;ופ.מ
 .אגה ?4פ הערה ,30לעיל ,עמ' .82
 381אבל ,שמושם.
ahler, Une t
bocatite en~gnaaatiqtse mentioneh
d
a
1)87 )42(, 87
sur !8 Mosaique
1(6 M
16. Buec
.1%ע901,נ
 88פרלסואבל ,שם ,שם
 39ע"ס הערה ,21לעיל ,עמ'  .94אלאשאיןדלמןנוהן את דעתועליהושע כ-ה,יז והושע ט'י.
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"אל תבוא בית-מרדת-ו 'וסו מרזח סרוחים"

 כי אץ ה"מימס" בעיפיחז"ל חג טל הוללות.ופריצוחז "ש להסיק מן הדרשות'

 ,.על "האוכליםכהים מצאןועגלים מתוך מרבק"(עמוסו' ,ד)דורשים חז"ל:' :כל
שבט ושבט לו היה(!)'מיומס בפמ עצמו;כיוון שהיה מבקשלילך למיומס שלוהיה
מעבירכל המרעהלפניווהיהנוטלהשמן שבהםועומדעליוושוחטו" מכאן שרק
האכילהוהשתיה שלהמרזחיםהקדומים נשתמרו ב"מיומס" באותה תקופה..41
על העדראופישלהוללותופריצותל"מיומס"בעיניחז"ל מראה הדרש" :ותאמר
שרה.אל אברם הנה עצרני ה' " וגו' " :אמרה ,יודעת,אני מאיכן.מכתי ,לא כשם
רמזכי'נשים
שאומרים קבוע (קובעת)היאצריכה,מיומםהיא צריכה".42כאן

-.לפניי

היונזקקותלמימיומםכסילהלהריון.43
ראיהחותכת להעדראופישלהוללותופריצותל"מיומס"בעיניחז"להוא הדרש:
 .כשהואהולך לטיל למיומס שלונוטל למומתלתשמישו; אבל
"מלך בשר ודם..
הקב"ה אינו כן ...כשהוא יוצא למיומס שלו ,למתן תורה""...
על"וסרמרזחסרוחים" דורשר'איבו(תחילת המאההדיבקירוב)" :שלוש עשרה
דימוסיאות(כתב-ידמינכן:מיומסיאות) 45היה לכל שבט ושבט ,ואחהלכולם,וכיוון
שגרמוהעוונותובאולידיעבירותומעשיםרעיםניטלוכולן ,לא נשתער אלאזהבלבד
להודיע כמה השא מרם"".46דימוסיאות" מפרשים ,ע"פ ב"ר פ"אי"ב" ,בתי-מרחץ
ציבוריים"ז 4אך גם "חגי-זבה כלליים" .48לדעת דלמן החליפו "דימוסיות"
ב"מיומסיות"" .בית-מרזח היא גם מיומס" במפת-מידבאציינה מקום סעודה של
'

זבחים.49

על מקומה של "בית-מרזח היא גם מיומס" ממזרה לים-המלח חלוקות הדעות.
לדעתא .מוסיללנשתמר השם".בית-מרזח"'בשם ע'ור-אל-מזרע;מקומה של העיר
היהבחורבות קצר-אל-בלידה(ארכלדיה)שמדרוםלואדי-בני*חמידה(אוחמאד),
כ* 6-5ק"ממןהים; לדעתפ.מ .אבל בבאב-א-ד'ראע ,אף הוא במרחק  6ק"מ
'

.ג;לפי מדרש הנחזמאי"ר ,ע-א" :כיחן שהיה
 40במד"ר פרשהי
עדר עמוכדישיהא אוכל מן צאנופסומין*.

לילךלמיומס שלוהיהנוטל

 41מ.א.מירקין .במדבר רבה ,ת"א ,תשכ"ד ,עמ'  ,242מפרש כאן ,בעקבות הערוך השלם" ,מיומס-חג
של הוללות" ,אםכי מן המדרש עצמואין הדבר משתמע כך ,אלא אם כן נס
מבק-מיכו לדרש על "וסרוחים על
ערשותם" ,הקודםלו. .
 .תהעאדאר,ברלין ,תרע"ב .עמ' ;448מביא גםגירסות אחרות" :סיגתי" תחת
 42בר"ר ,פרשה מ"ח;י
תחת -קבוע ,-ועוד ,אך הוא מעדיף את הגירסהשלעיל;מירקיןמעדיף דווקא אתהגירסות
"מכתי";
"
שתהעאדארקמימעט-יל בהן ספק .עם זאת הוא מפרש- ':קבוע-כוס תרופה ,גערבית.3
( 4קבעה)יגביע;
וכןיש מסרטים(ישעיה נ"א ,כב;ירמיה נ"א,יז) 'קובעת'' .מיומסע'מרחץ שלמים חמיםטבעיים כמוחמי-טבריא" .שם ,שם.
 .ברסלבסקי.,מאימי-דקלים (דקרי?"%ים-המלתסביב
 43עלשתייתמי-מעיינות,לריפוי בכלל ,ראה:י
סביב ,הידעת את הארץ ,כרך ג' ,עמ'  ;843-842ר'אבון אומר* :השותהמי דקרים מה הוא אומר?-ברוך
(יר .גרכותפ-ו,ח"ז).כןהיושותיםמיחמי-טבריה .שם ,שם.
שברא
ת-
מדרשות
 44רפוא
הלים.י"ח.
 45פרלס ,ע"פ הערה 84לעיל ,עמ' .253
יהיו אלה מקומות שעשועיםלאלילי כל שבט(ז).
 48ויקר-ר ,פרשה ה,ג;לוי,במילונו ,סבורכ

 47מירקין,ויקר"ר ,ת-א  ,1961עמ' .58

 48דלמן רואה גחם 2ז)6אף ,5חגי-זבחיםכלליים .ע"פ הערה !,2לעיל ,עמ' .94
49

שם,שם.
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קהים.50אךאםשימש"בית-מרזה" בכללמקוםרחצה,ואוליגםמקוםשתיית-מים-
חמים-מינרלים,הרישעלית לבקש את מקומה של "בית-מרזחהיאמיומם" במפת-
מידבאבמעיןהמיםההמים,החזקלמדי,בשם"חמאם-אבן-חמאד",שבקירבתואדי-
אבן-חמאד,ביןקיר-מואבלביןעיור-אל-מזרע,כמסומןבמפת-מידבא.הטמפרטורה
של המעיין ,שמדד א .מוסיל ,היתה  37;5מעלות צלסיוס .מעליה מצא סוכה ובה
מתרחץ ,שקרא בשם "סלימאןאבן דאוד" אלמהבןדוד) ,כייחמםאתהמיט,וקילל
את ה"ון" ("השד"),השוכן במקוםומוסיףמיםקרים למרחץ"...
עליכל-פנים ,ממפת-מידבאאין ללמוד על "בית-מרזח" ועל "מרזח סרוחים"
במקרא.
לדידם חשובה העובדה,כי בכל המרזחים שמחוץ למקראאין כלרמז ל"הרמת
קול בבכי ,או בצהלה" .לדעה הרווחת בפרשנות המקראכי "מרזה"ישלגזורמן
השורש "רזה" ,שהוא השתלשלות מ"צרח" -אין לה על מה שתסמוך .גם לפועל
"רזח"בפניעצמו לאמצינוכלרמזבמקורותהקדומים .לעומתאלהנמצאלסהפועל
"רזת" בלשתהערבית העשקהוהחדשה ,במשמעות ,שהפרשתםומילוממ למקרא לא
נתתעליה את הדעת ,ואפשר שבה המפתחהפילולוגילצמיחת השם "מרזח":
לנ) ,אומריםהמילונים הערביים הקלאסיים ,הוא "כרע ,נפל ונצמד לארץ,
באין יכולת לקום מפאת חולשה ,או עייפות"" .58אנשי רזח" (ותק כל)) הם
"אמרם כורעים-נופלים אין-אתים";וכן "בהמות רוזחות" שהן "מפלות מחולשה
ז הרמתהגפזהצתתתאל
ותשישות"" .ארזת" בערבית משמעו "הרםהס?עז אל=,כגי

סמוכתה".

"ארתזח" משמעו'יהישעןונוח בשכיבה".54

כידועהיועמיקדם ,ועמםבתוכם,אוכליםבשכיבה למחצהובהשענות עלכרים.
וכןביות" .בדרך-כלל היו היוונים אוכלים בשכיבה'נאומר אמחצה פלאסלייר
בספרו"היייוםיוםביווןבתקופתפריקלס" -אוליתרדיוקכשרגק,המשרועות על
המטה ,אולם מחצית השףהעליונהזקופה; אונטויה מעטונתמכתבכרים ובכסתות,
כפי ושראה הדבר עלגבי כדים מצוירים ותבליטים כה רבים המתארים תמונות
ממשתאוא"" .הנביא עמוס מתאר את עשירי שומרון" :השוכבים על מיטות שן
וסרוחים על ערשותם ואוכלים כרים מצאן"(ר.ד); "היושביםבשומרון בפאת מטה
ובדמשק ערש"פ ',ש; ועלבגדים חבוליםיטו אצל כל מזבח"(ב',ח) .גם אבותינו
המאוחריםהיו "בכל הלילותאוכליםביןיושביםובין מסובים",
בליל פסה -

ואילי

"כולתמסובים".
"וסרמרזחסרוחים" מתרגםיונתן":יעדוןמגהוןמרזיחימ ומככם" ,כלומר" ,וסרו

.ביסלבסקי,ים-המלתסביבס
 50פרטיםיאה:י
.290ביב,הידעת אתהאיץ,כידג' ,עמ' ;378-377יפז
סלא-גידע" ,ע"פ הערה ,31לעיל ,עמ'
מיימ
Wien, !907, 8.158. 51

Alois Musil, Ajrabia
Petraea, M
a
o

*גנ ~ &$dטללתם  4עלם ושצעק) ".%
53

52

1ננ~)

b

4נ נול.

"מקדש

,

נכל) ננ) נ= 44נ בנג.4
 54כךבערביתהתקנית.מפי מעדענו הבלשן ר'יצחק שבטיאג
רוקה,
Robert
RaGdi~re,
ר דוד nריכת דn
ה בעe
i
t
o
u)% vieq
בתרשמו שלdיהושע iיג
 Orece 55פ*

תל-אביב ,1987 ,עמ' .138
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"אל תבוא בית-מרזח"" ,וסר מרזה סרוחים"

מהם משתאות ומצעות.%לפי השורש "רזח"'בערביתתהיה משמעות "וסר מרזח
סרוחים " " -וסרה שכיבת אין-האונים של הסרוחים על מיטותיהם מרוב שתיה
תלילה";ואילו משמעות "בית-מרזח" בירמיהתהיה "בית-הסבה"
,,או"בית-
מרבץ"
בשעת משתה .מחרסי לכיש למדת על "גית-הרפד" ,כלומר על "בית-
ריפוד-יצועים" ללינה לאורחימת ,ואילו "בית-מרזח" היה ביסודו "בית"משכב"
או "בית-מרבץלאכילהולשתיה".
ברם ,השאלה המביכההיא :מההיהתוכן "בית-המרזח"בימיירמיה .לדעהכי
"בית-המרזח"היהבית ל"הרמתקולבבכיוביללהעל המת"איןהצדקה ,לא בלבד
משום שלאמציר בכל "המרזחים" הרבים מחוץ למקרא רמז כלשהולכך ,אלאגם
משוםשמסקנהזו מתבקשתמדבריהנביאירמיהעצמו;כיהריהנביאמבדיל במפורש
בין "אל תבוא"(!)ובין "אל תלך"(ו) :כאן "לבוא אל בית מסוים" וכאן "ללכת
ולספוד לאבאותובית".
המספד בישראלהיהנערך ברחובותהעיר ,בחוצותיה; בשוקיה ,על שתיה ,ואף
בכרמיה8קלראווהולשיתוףהרבים .על ההספד המר ברשות-הרביםמעידהביטוי
הלא-מובהר כל-צרכו; "ה תשוטסנה בגד רות" (ירמיה  tD"bל; שמפרשים
נוהתם לפרשו כ"התהלכנה בגדרות"; אך אדם משוטט ב"חוצות" ו"בכל הארץ" ,%
אך לא "בגדרות" .ב"גדרות"היוסוגרים על חצרות ,כרמים,דירי-צאןופרצות.
"הגדר" ,בדרך-כלל ,היתה "דחויה" וקלהלפריצה .בגדרהיו מסתתריםנחשים:
"ופורץגדרישכנונחש"".מתשוטטים"אינם"משוטטים"".המתקנים",כדרכם,מתקנים
"התשוטטנה בגדרות" " -השתרטנה בגדודות" ,כלומר" ,שרוטנה
עצמכן על-ידי התחדדות" .לדעת פרופ' טור-סיני "מסתברת קריאה זו"  ,%אך
לדידהניתנת "התשוטטנה בגדרות" להתבאר ללא תיקועם:
יש
למור מ"שוט"  " -הצלף ,השתער" ,כתן" :שוטשוטףכייעבור"" ,שטו העם
%קטף",ושד.את "התשוטטנה בגדרות" י~מ,ןפמ,לפרש "הצלפנה
עצמכן בגדרות" ,כלמר" ,הצלפה את שדשן בגדחת ,למען יפצעמ"פ.
לפציעתהשדיםמרובשן על מתהתכווןגםהנביאיחזקאלבנבאו " :שכרוןויגון
תימלאי-ושדיך תנתקי".%נוהגזההיהרווח אצלעמיםקדומים ועודתרווח
אצלעמיםפרימיטיביים ,כוללא"יוהמזרחהקרוב ,עד ימתן%
ל

ה

לדוד בביתברזילי בגלעד (שמו-בי-ז ,כח) ,מתיגםיינתן -מכפיו וקוליז*,
" 58משכב
י"-.מככיב" 8ז8קש0זן)ביוונית ,א8ס8ברומים .וכברהרד"קהעירכי-מבכין*
נם
תי
יר
שנכ
היינו- ,מצעותוספות
טפות-או
פירושם-מצעות.-
,
ש
י
כ
ל
,
ר
נ
י
ס
ר
ו
ט
(
יירמיזוירושלים ,ת-ש ,עמ' .110
ר
נ
י
ש
ז 5נ .ה; טורט
ת
ו
ד
ו
ע
ת
ם
י
ב
ת
כ
מ
מימ
 58עמוס ה',סו-יז;ירמיה מ"ח,לח :קוהלתי"ג,ה; *לויקראו אכר אל אבל"ראוילהעירכי הללוהיו
מיטיבים גםלרנןבכרמים(ישעיה ט-ז,י).
 59ירמיה ה',א;זכריה ד',י.
 60טור-סיני ,פשוטו של מקרא ,כרך ג',ירושלים ,י ,196עמ' .851
 81ישעיה כ"ח,טו; במדברי-א,ה.
 62עמדתי על כךבשיחתי -המספד במנהגי האבלות במקרא"" ,מידע-הארץ-למקרא" (כ"ט שיחות בפרקי
היום בת-2ן),תל-אביב ,תש-ל ,עמ' .112
 68יחזקאל כ"ג,לד.
 64אצלהערביםהקדומיםהיוהנשיםקורעותבגדיהן ,שורטותבצפרניהן אתלחייהן ואתמניהן עדזוב דם,
מכותופוצעותעצמןבנעליהןותולשותשערותיהן .אצל שבט ה-ז85אבדרוםאפריקה קורעת אלמנה אתשדיה,
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על טכסי האבלשהיונערכים ברחובותיה שלעירגם"מצרים ובחוצותיה מעיד
.
הרודוטוס במאה הד)לפני!המניין המקובל- :
"כאשר מת אחדמבניהבית',שהיה-נכבדבעיניהם ,כלהנשים אשרלביתהזהטחות
יכןמשאירות את המתבנית,והן מסתובבות
את ראשן,אוגם אתפניהן ,בטיט,ואזיר
בעירומכות אתעצמן,ושמלותיהן מופשלותודדיהן מפלות ,ועמהן כלנשי המשפחה.
גםהגבריםעומדיםומכים את עצמם.65גם הםבגדיהם.מוכשלים .אחרי(עשותם זאת
הם מביאים את המת לחניטה" .%ציורים מצריים קדומים קתארים נשים מקוננות
חשיפות-חיה,שמית אפר עלראשן ומטפחות'עלפמהן6י.
אדלוסטר 141לחופיהציבורי שלחשיפתהשינםבריי
 6ולספידהעליהן
אנומוצאיםבתבליטהסרקופאגשלאחירםמלךגללמןהמאה ה"4ב לפנה"ס(ראיתיו
בבית-הנכותלביירות) .בשתי דפנות-הרוחבשל הסרק4פאג מופגעות ארבעהמויות
נשים מקומו" .חזיהז של ארבע הנשים חשופים .קפלי כותנתן הקרועה המופשלת
תלויים להן מעללמתנים .מנחם הרןהגדיר שתים מהן כ"סופקות עלירך ,".אםכי
שורות אחדותלפניכן הוא כותב ,שהן "סופקותבכפיהן מעלמתניהן" ף,והריאין
"הירך" מעללמתנים".המתבונןבתבליטמוצאכיכפותידיהןשלהמקומותקעורות
כלפימעלה ,אלבי
ןהשדים.70הן כמעטמגעותזובזו,וכאילותומכותבשדים;.ועל-
כל*פמם ,משבהות לא רקמןהירכים,כי אםגםמןהבטןומןהמתנ?ם .לדעתםהיתה
כוונת האמן ללא ספק ל"ספידה על שדים" ,שהיא קשה ומכאיבה לאץ*ערוךיותר
מ"ספיקה עלירך"; אלא,כדישלאלכסות אתהשדיםבכפותהידיםהסופדותהוריד
אותןאדעת קצת למטה מהן ,ובכותואותן אלביןהשדים ביקש לתאר את הספידה
'

-

"אלית

עליהז.71

-

זרועותיה ושוקיה באבנים.חדות 1%")(;6-Testament, Abriged Edition, London,נו .Frazer, Fo&lorל)3.
.379, 381ק  1923,לפיא .מופיע היו שבט הבדוים ,הצחור
,התיאהא והעזאזמה(נגב) ,בסוף המאה
ים) קורעים את כת(וע
הי"טובתחילת המאההנוכחית(ואולי גםכיו
ה.מ"צווארםעדסבורם,זוכי
םעפר ואפר על
בם
נת
ראשם .הנשיםהי
sb4
u.aM r A
ו שורטותגצפרניהן אתפגיהן ואתחזן עד שפוךדם,Ethno- .ות Petraea,
ן

-

~ .

'

logischerReisebericht,Wien, 1908,5.427.428.

 65לפי מאמר משנת 1914היוהמקיננותבכפרקובייבהמצפוןלירושלים קורעות אתשמלתןהק עדהגויתן,
לבל תיגלה ערוותן ,צועדות במעגל ,מטוחות עלפניהן ,חולשות שערותיהן ,נותנות אישה אתידה על כתף
רעותיומקוננות;ובשהיומגיעותלהזכרת שםהמאהיוקרוביו(הגברים) של המלקופצים אלתוך מעגל-הנשים
וטופחים אף הם גידיהם על חזם ועל פניהם ,חוזרים למקומם ,סובבים עם השאר ,ואילו קרובים אחרים.היו
קופצים אל תוך המעגל תחתיהם.ריקור-קינה זה נמשך שבעהימים,כן בבית-הקברותוכןבביתו של האבל:

. )68(, 1914.
iches aus 01-~qubtbt bei Jerusalem 2.1(.M.G
(1dad, Volkstuemli
6 1!. 14. Hadcפט 1!. 1!. Spoer
5.245.
 68כתבי הרודוטום ,בתרגומו של אלכסגדו שור ,כרך א,ירושלים ,תרצ"ה ,עם.118 ,
- 67פני עולם המקרא ,-א' ,עמ'  ;124ב' ,עמ'  .264אך שתים מן הנשים אינן "מחזיקותידיהן לצד
הצדעים ,-כמבואר שם,כי אס -טופחותעלפגיהן ,-אלאכדי שלא לכסות אתהפניםהעביר האמן אתהידים
אל עברהצדעים .ל-חשיפת החזה" ,ראה שם ,כרך ג' עמ' .195
88
מנתם הרן ,התבליטים של דפנות הסארקופאגום של אפייט מלך גבל ,ידיעות ההברה לחקירת א"י
ועתיקותיה ,שנהי"ס ,תשט-ו ,עמ' .56
 89השווה,:ממתנים ועדירכים*(יחזקאל ב"ו ,מה; דברים ל"ז,לד;ירמיה מיה,לז; עמוס ח',
0ז -כאילו לוחצות למעלה" ;;.23ע , Paris 1928.ק?8ץ' 1א  nllmmrierre Montet, Biblosתמונות:
ע.f-xxxv-1כ.ספיקה על
שוטחותהנשים את כשוהידיהןוסופחותעלאחורייריכיהן,כפישראיהי אצל

".

נשיםאורגיות.

וי

ירך-

על עקרון-אמנותזה ראה הערה ,67לעיל .והשווהמונטה (שם).
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"אל תבוא בית-מרזחן "וסר ממזח סרוסים"

לחשיפת החזה בעת אבלוקינות מתכוון הנביאישעיה באומרו" :פשוטה ועורה
וחברה עלחלצים ,עלשדיםסופדים ,עלשדי-המד ,עלגפןפוריה"".
הרודוטוס מספרכיגםהגברים בזמןהיומפשילים אתבגדיהםומכים את עצמם.
גם מנהגזההיה משותף לכל המזרח :בשירההאוגריתית ,בתיאור אבלו של אל,אבי
ן השאר" :כויחרום אל את ההזה".13
האלים ,ושלענת בתו ,עלמות.בעל ,נאמרבי
ועוד עלר'עקיבא,להבדיל,נאמר ,כשמתר'אלעזרחלץלפניור'עקיבאשתיידיו,
תהצדיק" 75
והיהמכהעללבווהדםשותת" ח;והשווה" :הכלסופדיןוטופחיןעלמית
לחשיפת החזה ,או חלק ממם,אולינתכוונו חז"ל בדברם על "חליצת הכתף".78
גם אם נערכו אבל ומספד בבתיםפרטייםניכר.בהפרדה שהנביאירמיה מפריד
בין "אלתבואבית-מרזח"ובין "ואלתלך לספודואלתנוד להם"כי "בית-המרזח"
לאשימשמקום "לבכי,ליללה ולמספד
בסיכומם של "המרזחים" הקדומיםמצטייר "המרזח" כרשות של חבורה סגורה.
החברותבמרזחחייבה השתתפותבהוצאות .מספראנשיהמרזהיכולהזה'להצטמצם
עדכדי תשעה .במרזח עמד מזבח ,עליו הובאוקרבנות ,אוזבחים ,לאלים1למתים.

אתהזבחיםהיומבשליםב"דודים"ואוכליםאותםבליווישתיתיין
 .על הרשמתחברי
המרזח ועלגביית הכספים מהם היה ממתה "כתובא" ,על "בית-דודא" (המטבח)
המבשל ,ועל הגשת ה=ן "הממזפא" .בראש המרזח עמד "רב מרזיחא" .ראשות
המרזחות נקראה "רבנות מרזחות" (כך עכ"פ ,בתדמור-פלמירה) .המשתתפים
במרזחהיווודאיגברים בלבד".
בימי הנביא ירמיההיונוהגי האבלות, ,והתורה אוסרתם ,עד"ץ רווחים
ל ה
ההתחדדות חסימת הקרחה בראשלגביירמיה (ט"ז ,ו; מ"א ,ה) ,כמולגבי עמוס,
ישעיה,יחזקאל,ועוד,היולגליותומובנותמאליהן;אךאופישלפולחןאליליל"בית-
המרזח" בימיו של ירמיה וודאי שלאהיה.כיאילו היה ל"בית-המרזח" אופי של
פולחןאלילי לאהיה דברה' אלירמיה" :אל תבואבית-מרזח",כיממילא לאהיה
הנביא באאליו.
הבראת האבלים במקראניתנת להתחלק לשלושצורות:א an~s .אבלים בבית
האבל; "פריסת הלחםלנחמועל מת"(ירמיהט"ז,ס,הוא "לחםהאנשים"ביחזקאל
ן אצלדוד ,לאחרנפילת אבנרבידייואב
כ"ד,יז;ב .הבראתאבלים ברוב עם,כי
בשערי תברק :מיבואכל העם להברותאתדוד לחם" (שמו"בג',לה);היתהזומעין
טכס ברשותהרבים ,עוד בתקופת התלמוד מציד" :בחולו של מועדאיןמבריןאת
האבל ברחובה של עיר" (מועד קטן פ"נ ,מ"ז) .מנהג אבל ברבים זה קיים אצל
 72ישע ל"ג,יב; ,ש"ייאש ב-שדים" כאן *שדית*".ם מסתמכים על ההמשר "שדי חמד* ,בשיז
שמאלית ,וע
יל "גפן פוריה"; אך כשם שמנקשים לקרוא "על שדים"בשין שמאלית ,במובן 'שדות,-כןניתן
לקרוא-עלשדי חמד,-בשיןימנית" .השדים" משולות לאשכלותענביםגנפןסוריה .השווה-:ויהיוגאשדיך
(שיה-שז'.ט).וכן -אשתך כגפן פוריה"(תהלים קכ"ח,ג).
כאשכלות
ן-
פדיהמקראית ,ערך -אבל" ,עמ' .40
פו
גל
הק
שד אנצי
 74מועד קטן בז ,ע-ב; שמחות ט'; לדעת ר' עולא "הספידה על הלב" בספידה על שדים" (שם ,שט).
15

קוהלת רבה ,הערה ,4לעיל.

.

- 78איןקורעיןולאחולצין אתהכחף",בחול-המועד,לגלותה (מועדקטןפ-ג,מ.ו;ב.מועדקטןכ-ב,ע-ב).
 77בקובייבההיה אחד מקרובי המתזובח זבח ,אך רקגבריםהיואוכלים ממנו D~P .הערה ,85לעיל ,עמ'

.244
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הפלחת במעוה; נ סעודה בחבורה ב"בבית-מרמ' :בבית-המרזה תדאי עמד
מזבח; על המזבח הובא זבח,אולי לה' ,אך לכבוד המת ("ועלבגדים חבוליםיטו
אצלכל(ו)שזבח" ,עמוס ב' ,ח,אולינתכווןהנביאגם למזבח בבית-מרזח).האכילה
היתה ב"רזיחה" ,היינו ,בשכיבה .ההבראה היתה (מלווה ,כמובן ,שתיית "יין-
תנחומים" .אפשר שלאות השתתפותהיתה כוס-התנחומים סובבת על כלהמסובים.
ן ה'"
על סיבוב הכוס בשתיה בחבורה בכללניתן להקיש מ"תסוב עליך כוסימי
(חבקוק ב',סו); מ"גםעליךתעבור(!) כוס ,תשכריותתערי"(איכהד' ,כא) ,ומיקח
את כוסהיין החמה הזאתמידיוהשקית אותו את כלהגויים אשראנכי שולח אותך
אליהם" פרמיה כ"ה ,טופל); אצלהיוונים היתה הסעודה פותחת בגביע שליין
ושותיםממנועל-פיהתור.79
מבושם,שהיהעוברמיד אלידבסיבוב,וכלהקרואיםהי
יששבקידוש שבשבת סובבתכוסו של המקדש עלהיין על כלהמסובים והםטועמים
ממנו .89אצל הבדוים עובר ספל הקפה הקטן ,המתרוקן בלגימות קצרות אחדות,
כלהמסובים .מכאןשמו" :ראג'ע" "תוזר".
על"-פמנריזח סרוחים" בעמוסהוא "לשוןנופל-עללשון":היינו" ,רזיחת(שכיבת)אין.
אותם של סרוחים" מרובשתיהוזלילה.

..,.

 18אצלפלחים מקובלכיקרובים,שכניםוידידים,פעמים אףבניכפריםסמוכיםורחוקיםמגישים לאבלים
כבשים,עזים-,אורז ,קפה ,סוכרוכדומה,הנאכלים בסעודותגדולות,אפילו במשך כלהשנה.
רוברטפלאסלייר ,ע"פ הערה ,55לעיל ,עמ' .138
9
80
י כפישראיתיבגיח משפחה ציוניתבלוגדון.
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