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ה) הברית בין הבתרים
(פרק טח
כבר פעמיים  )1ניתנה לו לאברם ההבטחה ,שזרעו ינחלו את ארץ
כנען .עתה תחוזק הבטחה זו עלידי כריתה חגיגית של ברית .אך עוד
לפני כן ניתנה לו ההבטחה לזרע משלו ,ומשהוא מקבל אותה באמונה,
הרי נכרתתהברית .ובהזדמנותזו מודיעו ית' גם את אשר עתיד לקרות
לבניו .לא מיד תינתן להם הארץ המובטחת ,אבל היא תינתן להם אחרי
שיעברו סבל רב וקשה ומזקק .תחילה תהיה תקופה של גלות ושעבוד
במשך ארבע מאות שנה ,ורק אחר ירשו ארץ" ,כי לא-שלם עון האמרי
עד-הנה* (להלן פסוק טז) .והנה בריתזו היא השניה שהקב"ה כורת עם

)1

לעיל ,בי

יוג ,סו- .
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רלו

בני תמותה ,מטרתה של הראשונה,זו שנכרתה עם נח ,)2היתה  -הבטחת
עצםקיומה של האנושות .שם הבטיח ה' ,לא להביא עוד מבול על הארץ
"לשחת כל בשר" ,)3בעוד אשר ברית שניהזו מיועדתלייסוד מלכות ה'
עלי אדמות .אין ה' רוצה רק לקיים את האנושות בתור שכזו ,אבל הוא
הפץלקיימה בשביל עצמו .לשם כך היה צורך בעם סגולה .עם ההבטחה
החגיגית של ארץ הקודש לזרעו של אברם מיועדת-מוקדשת ממלכהזו
לברכה לאנושות כולה .יש איפוא בכריתת ברית שניה זו ,ברית אברם,
משום משמעות אוניברסלית רבה ,רבה יותר עוד מאשר לזו שנכרתה

עם נח.

ן

5רק תו ,פרוע א84 .חך הדברים האלה היה רבץ-ה'
אל-אברם במחזה לאמר ,אל-תירא אברם אנכי כגן לך

שכרך הרבה מאף.

אחר הדברים האלה.
אכן ,כריתת הברית שבה נקבע אברם באופן חגיגי להיות אב לאומה
שעתידה לרשת את ארץ הקודש,הריהיא קובעת תקופה חדשה הןבחייו
שלו הןבעיי האנושותכולה .ומאורע כזה הקובע תקופה חדשה ,מןהדין
שתיאורויובדל מן הקודם לו גם מבחינה חיצונית ,עלידי מלות פתיחה
מתאימות - .היה דבר-ה ../במחזה .הודעת דבר ה' לאדם במחזה
מהווהסוג חדש שלנבואה.בסיני ,בשעת מתן תורה,
לא ראוכל דמות -
*ותמונה אינכם ראים' וגו'  ,)4אבל שמעו קול ה' תוך כדי תופעות
נפלאות .בדומה לכך חזה אברם במחזה ,שבו נאמרו לו הדברים הבאים,
אלאשאין הבחוב מוסרלנופרסים על מחזה זה-.אל-תירא אברוג
מכאן שירא היה  -האם לא יבואו עליו המלכים בצבא רבכדי לנקום

במלים אלה פותחת תקופה חדשה,כי

)2

)3

)4

לעיל ס ,ט ואילך- .
שם פסוק
סו- .

דברים ד,יב- .

בראשית

מן

,דלו

חרפת מפלתם  ?)5האם ישוב ה' לעשות לו נס כמו שעצות לו זה עתה1

האם לאאיולתהיתהזו מצדולהיכנסלריב לאלוולסכן אתחיט השלטים
י מעשיו?
בגלל בן-אחיו ,שבו פגעהיד הגורלכפי שהיהמגיע לו עלפ
כשהרהוריםנוגים מעין אלה מטרידים את שלוותו ,סופיע הדר ה' ,והוא
שומע את הדברים" :אל תירא ,אברם ,אנכי מגן לך" ,כלומר אגן עליך
גם בעתיד - .שכרך וגו' ,ולא רק הגנה מבטיחו ה',כי אם גם שכר
רב בעבור לכתו בדרך ה' עדכה .במשפט זהיש משום קשר אל המאורע
הקודם וגם משום פתיחה לדו-שיח הבא - ,שכרך ,יש שרואים במלה
"שכרךי נשוא שני לנושא " -אנכי" ,לאמור :אני שכר רב לך .אולם
דברי אברם בשני הפסוקים הבאים אינם מתיישבים עם ביאורזה.

הפסוק' 0ב-נ.דימומי  a~awאדני רי מה-תתן-לי י18כי
הולךערירי ,ובן-כמ"קביתי הוא דמשקאליעזר.וייצמר
אברם הולי לא גתתה זרע ,והנהבן-ביתי יורשאתי.

י

אדנ ד' .באשרלהיגויו של שם זה ,ראהביאורנו.לויקרא א ,א.)6
צורהזו של שם ה' באה כאן בראשונה .ובבר העירו חכמינו ז"לז) ,שעד
אברם איש לא קראו ית' אדון .שם האדנותמציין את ה' כאדוננו ,ואת

האנשים -כעבדיו .יחם זה של האדם אל קונו לא הובן בשלימותו עד
אברם .הוא הראשון שהבין תפקידו -להיות עבד ה' מבלי לתבוע שכר
כלשהו תמורת עבודתו ,בחינת שלא על מנת לקבל פרס .אלא ,מכיוון
שה' הבטיחלו ההבטחה רבת החסד "שכרך הרבה מאד",הרי הוא חפץ
אם אמנם שכר יינתן לו  -בזרע אנשים .כל שאר הדברים אין להם
ערךבעיניו .ברם ,אברם ,ענו הוא מאד" ,ואנכי עפר ואפר" )8הוא אומר
על עצמו,ואין הוא רואה עצמוראוי לנס זה,להוליד בן אחרשנים רבות
 )5ר דעת ר,לוי ,בראשית רבה מד ,ה (המ').
 )8ען סט ואילך ,בהוצאה העברית שע"י מוסד הרב קוק ,תשי"ג(דעי).
ז) ברכות ז ,ע"א (המ').
)8

להלן יח,כז- .

.

.

-
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ג

של עקרות ,והוא זקן ובא בימים .לכן הוא מביע את בקשתו בצורת
קובלנהעל מצבוהאומלל - .מה -תתן-לי
 ,השווה "מה תצעקאלי" ,)9
לשם מה תתןלי,איזו תועלתיש לכל ברכה בשבילי - .ואנכי ,הרי
זה ניגרה כמו להלןידויג
 - .הולך ,במובן של להסתלק מן העולםו
השווה ,וילך בלא חמדה" ,דברי הימים ב' כא,כ .ערירי ,בודד,
עזוב ,מלשון ערר ,כלומר ערום ,להיות בודד - .ובן -מ שק ,מלשון
משק-משך ,למשוך אל עצמו ,לקמעות קנין .לפיכך" ,בן-משק" הוא בן
הרכישה ,היורש ,זה שהבל יכהה שלוי השווה "בןבליעים  ,)10והשווה
צפניהב ,ט "ממשק חרול" ,וברור שהכתוב בוחרבביטוי זה משום צלילו,
הקרוב אל "דמשק" - .דמ שק .יש מפרשים  )11במובן איש-דמשק,
הדמשקאי ,ברם,לפי זההיה צריך להקדים את השם אליעזרלפני דמשק.
הלכך נראה לנו יותר לפרש :הוא הדמשק של אליעזר ,כלומר קרוביו
שבדמשק .אליעזר כבד זקן היה ,שהרי נאמר "זקן ביתו" .)12אין זה
סביר שיאריך ימים רבים אחר מות אברם ,וקרוביו שיושבים בדמשק,
הםאיפוא הממתינים שעושרו של אברם יעבורלידיהם1 - .)13י אמר.
חזרה כזאת של "ויאמר" שכיחה למדי; השווה למשל להלן ל ,כז; שמות
א,ט- .לי וגו'.אין אברםמעיז לבקש :תןלי זרע! והואמביע בקשתו
באופןצנוע עלידי תיאור המציאות המעציבה " -הןלי לא נחתהזרע".
יעם זאת יש בכאן בקשה נוספת מאת ה'  -לשמור על זרע זה כדי
שאמנם יוכל לרשת אותו ,כלומר שלא ימות על פני אביו ,שלאייאלץ
להגר לארץ אחרת ,כפי שקרה לאברם עצמו ,וכיוצא באלה.
)9

שמותיד ,סו- .

 )10כמואל א' כה ,ת- .
 )11אונקלוס ,רמב"ן ,ספוריו ועוד (המ')- .
 )12להלן כד,ב- .
 )18על הקשרים שבין אברהם לדמשק יודעות לספר גם אגדותיהם של עמים
אחרים .באגדה המוסלמית נקרא עבד אברם בשם דימאסק ,והיא מספרת שהוא אשר
 דמשק .אילו היה באגדה זו בנגהו של ממש ,היהבנה את העיר וקראה עלשכי
מותר להניח,כי אכפם היה שמו דמשק בתחילה ,וכי אברם כינהו אליעזר ,כשהיה
לו לעבד ,עלפי אינה שהוא מאורע ,שבו נושע על יחה -

ה-י

בראשית מן
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לא יירשך זה,
ה5ס1קיס ד-ח .והנה דבי-הו אליו
י
מ
ח
ל
כייאם אמטר יצא ממעיך הואיירשך.ויורא אתו ההוצר
ויאמר הבט-נא המימימה וספר הכוכבים אם-תוכל
לספר אתם,ויאמר לו כהיהיהזרעך.
1הנה .אף עלפי שאברם לא בקש בקשה מפורשת ,באהלו תשובתו
ית' המרגיעה - .מ מעיך .ביטוי זה בא במקרא הן לגבי הגבר הן
לגבי האהזה.)14ביטויים אחרים הם" :יוצאי חלציו" ",)15יוצאי ירך".)16
 כה ,כלומר כה רבים וכה בלתי ניתנים לספירהיהיהזרעך .כוונתוית' היתהליתן יתר תוקף להבטחהזו עלידי הצבעה על תופעה הנראית

לעין.

פסוק  .1והמכמין בה' ,ויחשבה לו צדקה.

והאמין .אף עלפי

שהבטחה זו נראתה לו תמוהה  -הוא ,הזקן,

יזכה לצאצאים רבים ככוכבי השמים ,אף עלפי כן הוא בטח שהייקיים

את הבטחתו .להאמיןב ...פירושו לבטוח במישהו,ואילו להאמיןל- ...
ויח שבה ,השווה "ותחשב לו לצדקה",

להתיחס באימון לדבריו- .
תהלים קו ,לא - .צד קה ,כלומר זכות המחשבה והמעשה הנכונים
לפניוית' .בטחונו בהבטחת ה' נחשב לו לזכות.

5ס1ק ז .ויאמר אליוזאסיה' אשרהוצאתיך תצרכשדים
לתת לך את-הארץ הזאת לרשתה.

1י אמר וגו /מיד ה' גומל לו לאברם את הבטחון בו

* )1מות א ,יא- .
 )15להלן לה,יא- .
 )16שמות א ,ה- .

 -עלידי

בראשית פו

רם

הבטחהנוספת .הוא שב ומבטיחלו אתירושת הארץ ,תוך הוספתגילוי -
כלכולה שליציאתו מארץאבותיו ובואו לארץכנען לאהיו אלאכדיליחן

לו ארץזאת .כבר קודם אמר לו ה' "אתננה"  ,)17ו"אתן"  ,)18אבל עכשיו
צריכה ההבטחה הזאת לקבל תוקף,עלידי כריתתבריתחגיגית ,שאחריה
תיראה נתינת הארץ לאברם כעשויה זה מכבר " -נתתי"  - )19א שר
הוצא תיך וגו' .תכליתה שליציאת אברם מאור כשדים היתה,שיוכל
הואעצמו לעשות חזקה במתנתוית',כךשזרעואחריויזכובארץאבותיהם
כיורשים ולא כנובשים .לר ש תה יכול להיות מוסב על אברם או
גם עלבניואחריו .הקב"ה נותן לו את הארץמיד ,אךאין הוא אומר לו:
"עלה רש"  ,)20כלומר כבשה מיד ,אלא הוא משאיר את מועד ירושת
הארץ בלתי קבוע" .לרשתה" פירושו איפוא  -לרשת אותה בבוא
המועד ,לאחר זמן ,אם הוא עצמו ,אם עלידי צאצאיו.
יסיק

ח.

' במה מרע כי איימתה.
ויאמרו ארניי

אברםאינו שואל ישירות ,אימתי עליו לרשת את הארץ ,שכן ,יודע
הואכי ירושתה של ארץ שכבר מיושבת עלידי אנשים אחרים תלויה
במעשיהם של תושביה .לבן הוא מבקש רק לדעת ,מהם המומנטים
שיביאוהו לרשתה  -האם ,למשל ,עליו להמתין עד שתימלא סאתם
של תושבי הארץ ,ואם כן ,במה יכיר ששעת הירושה הגיעה? או שמא
על צאצאיו להוכיח עצמם ראויים לרשתה ,ואם בן ,מה ילמדם שהגיעו
למטרה הנכספת?  -במה אדע ,כלומר מה יראהלי אולבני אתרי,
שמועד ירושת הארץהגיע.

ז )2לעיל יג ,סו,יז- .
 )19להלן פסוקיה- .

 (zoדברים א ,כא.

-
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הסס1קיס ס-יב51 .אצר אליו קחתלי עגלה כהחלשת ועז
כהטליאה ואיל כהחלש ,ותר וגוזל .ויקח-לו את-כל-אלה
ויבתר אתם בחזךויתז א-ם-בתרו לקראתרעינו,
ואת-
הצפר לא בתר .וירד העיט על-הפגרים ,וישב אתם
אברם.ויהדדהצכהט לבוא ותרדמה נפלה על-אכרם ,והנה
אימה חפשה גדלה נפלת עליו.

ה' חפץ לכרות ברית עם אברם,ויחד עם זאת לענות לו על שאלתו,

אימתי יהא על בניו לרשת את הארץ .בשעת כריתת ברית ,כך היה
מקובל ,היו מבתרים בהמה לשניים ,וכורתי הברית היו עוברים בין
הבתרים 1השווהירמיה לד,יה .ואכן ,להלן  )21מסופר שתנור עשןולפיד
אשעובריםביןהגזרים ,סמל להדרת קדשוית' .בכךמתחייב ה',כביכול,
לקיים את הבטחתו .כאן אין אברם מקבל עדיין על עצמו התחייבות
נגדית .דבר זה יהיה רק מאוחר יותר ,בברית המילה - .(zzעגלה...
1עזי1 .איל וגו' .ודאי שבחירתם שלבעליחייםמסויימים אלה תואמת
אתהענין .מיוצגים כאן כל אלה הראויים להיות קרבים קרבן .והנה הם
נועדו ,ודוקא הם ולא אחרים ,לקרבן ,משום שהם הם המסוגלים ביותר
לסמל את אישיותו של האדם .וודאי שכאן הם מסמלים את עם ישראל,
לפי כתותיו ודורותיו השונים - .מ שלש ,כמו תרגום יונתן" :ברת
הלת שנין' ,כלומר בת שלוש שניםג ,)2כלומר שמלאו לה שלוש שנים,
בדומה לביטוי "עגלת שלשיה" ישעי' טו ,ה .אונקלוס וכ
ן המדרש )24
ם ובו /אחרים ,למשל שד"ל ,)25
מבארים  -שלוש עגלות ,שלוש עזי
מפרשים שלישית לבטן ,פירוש המובחר מכל הוולדות של הבהמה.
-

 )21פסוקיז- .
2ב) פרקין- .

 )28וכן תרגום השבעים והסורי ,השומרוני והירונימוס.
גם רש"י (הס.),
 )24בראשית רבה מד,יז,
וכנראה בעקבותי
 )25עפ"י הרד"ק בשורשים ,שורש  1גהמ')- .
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 -עגלה ועז ואיל שהגיעו לשליש

י לשון המשנה )26
ויש מבארים עלפ
גידולם .אולם ,אם נקבל אתביאורו של תרגום יונתן ,והוא המסתבר לנו
ביותר,יש להבין ,מדוע על בהמות אלה להיות בנות שלוש דוקא.וייתכן
שפרט זה באכדי לסמל את עם ישראל בתקופההרביעית ,כאשר מושלם
יהיה ,לאחר שקדמו לו שלושת האבות הראשונים  -אברהם ,יצחק
ויעקב .אבלייתכן גם ,שזהו משום שהשנההרביעיה אצל הבהמה היאזו
שבה הבהמה חזקה ביותר ,ובכך גם יתברר ,מדועאיןציווי זה חל על
העופות שהיה על אברהם להביא .וגם ייתכן,בי שלוש הבהמות באות
לסמל את שלושת הדורות הראשונים ,שלא סבלו מן השיעבוד ,ואילו
תור וגוזל מסמלים את הדורהרביעי ,אשר אמנם שועבד; תור  -השווה
' כגוזל זה;
=אל תתן לחית נפש תורך" ז ,)3אך מאידך זכה בהגנתו ית
השווה "על גוזליו ירחף= - .)28וא ת-הצפר לא ב תר .שלושת
הדורות הראשונים לאהיו שלמים .לכן היה על אברם לבתר את שלוש
הבהמות .אולם דור המעונים שנגאלו ,זה שהתור והגוזל סמל להם -
קנינו של הקב"ה היו כל בולם ,ולכן אותם לא בתר .והם ,התור והגוזל,
בשם צפור הם מצויינים כאן ,בלשון יחיד,כי הכתוב רואה אותם ,את
בני ישראל שבמצרים והיוצאים משם ,כיחידה אהום  -העים ,שם
קיבוץ המסמל את הכוהותהעויניםשהתקיפואתישראלבתקופהההיא- .
איש ,השווה "מיד איש אחיף -.)29וישב ,והם הושברהוברחו
בזכותו של אברם .ויהי השמש וגו' .מכא שברית זו נכרתה
ביום ,לעומת הדיבור הקודם (פסוק ה) ,שכמובן היה בלילה .פסוק ו
מהווה הפסקה; בכל לבו בטח אברם בה' ,ולכן ניתנו לו למחרת הבטחה
מחודשתוכריצועהברית - .ותרדמה,זוהי שינהנביאית - .אימה
וגו' .המלה חשכה היא תמורה לאימה  -דוקא החשכההיוותה אתהיסוד

המפחיד.

.)28עד שיהר
(הח')- .

משולשין"

ז )2תהלים עד ,יט- ,

פ )2דברים לב- ap ,
9ט לעיל ט ,ה- .

בבא מציעא סח ,ע"א,והשיה שם רה"י ד"ה משולשים
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הפמוק'ס יג-טז1411 .מך לחכים ידע תדע כי-נךןיהיה

זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ,ארבע שצת
שנה.ונםאת-הגוי אשריעבדודן4גכי ,ואתרי-כן ירט
ברכש גדול .ווסתה תבוא אל-נחתיך בשלום ,תקבר
בשיבה טובה .ודוררביעי ישובו הנה,כי לא-שלםעין
ה84מדי עד-הנה.

ידע תדע .לשאלה "במה אדע" (aoניתנת התשובה הזאת .על אברם
לדעת ,שרק אחרי ארבע מאות שנה של עבדות וגרות יירש זרעו את
הארץ .והנה סבל משולש נגור כאן על אברם וזרעו :א) גרות " -כי-גר
יהיה זרעך בארץ לא להם"; ~) עבדות " -ועבדום"; ג)עינוי "-וענו
אתם" .לא בבת אחת באוגזירותאלה.גריםהיו תמיד ,גם אברם וגםיצחק
ויעקב,כפי שהוא עצמו אומר" ,גר-ותושב אנכי עמכם"  ,)81אף עלפי
שכבר היהיושב אז למעלה מששים שנה בארץ .העבדות החלה עם מותם
של אחרוני בני יעקב ,כמאה ועשרים שנה לפני יציאת מצרים .ואילו
העינוי החל רק סמוך ללידת משה ,דהיינו כשמונים שנה לפני היציאה
משם .נמצינו איפוא למדים ,שקביעת התקופה של ארבע מאות שנה
אינה חלה בשום פנים על כל שלוש הגזירות שנתנבא כאן אברם עליהן,
אלא על הראשונה שבהן בלבד  -על הגרות .ומכאן ,שלאייתכןכיבני
ישראל שהו בארץ מצרים במשך ארבע מאות שנה .ואם בכל זאת נאמר
"ומושב בני ישראל אהדר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות
שנה"  ,)82וקביעה זו מוקשה משום טבלת היוחסין המובאת שם ,)88הרי
כברעמדוחכמינוז"לעלקשיים אלה*י) ,ואנחנו נטפל בפתרונותהשונים
במקטע  --וגם את-הגוי וע /כזמר את המצרים  --ואתה
תף .אתה לא תראה בסבל בנז ,והגם שאף הוא ואף בס יצחק ובדו
ט) לעיל פסוק ח- .
1ק להלן כג,
ה -
 )82שמות יב1 ,נ -
מ) שם ה טזואילך- .
)
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יעקב גרים היו בארץ כנען,אין זה נחשב לסבל בשבילו ,שכןרגילהיה
בכך ,ולכן אפשר לכנות למצבו ,לעומת זה של יורדי מצרים  -שלום
וגם שיבה טובה .אבל הראב"ע (aaסובר "עד סוף זה הקץ  -מהיומם
כלומר אמנם תתגשמנה שלוש הגזירות :גרות ,עבדות ועינוי בתקופת

שהות בני ישראל במצרים ,אלא שאת ארבע מאות השנה יש למנות
מעבשיו ,כאילו נאמר  -גרים יהיו ,וישעבדו ויענו אותם עד לשנה
הארבע מאות מהיום ,דהיינו שהקב"ה מודיע על מועד הגאולה ,מבלי
שיאמר מועדי תחילתן של הגזירות הללו מהם ,ולפי זה מיושבים
 .הפרשנים החדשים מבארים כאן
הכתובים יפה1 - .ד1ר רביעי
את המלה "דור" במאה (שנה) ,אךאין פירוש זה מתיישב ,במובן ,אלא אם
כן נניח,כי אמנם שהותם של בני ישראל במצרים נמשכה ארבע מאות
שנה ממש.ואילולפי התפישה המסורתיתיש לפרש המלה "דור" כפשוטה,
הדור הרביעי של יורדי מצרים ,דהיינו לוי ,קהת,
כמקובל,
לאמור -
עמרם ,משה (או  -יהודה ,פרץ ,חצרון ,כלב) ישוב לארץ כנען- .
כי לא -שלם וגו' .זהו טעמה של נבואה זו כולה .הארץ תימסרלידי
הדורהרביעי ,ולא עתה ,משום שרק אז ישלםעון האמרי .והכתוב מזכיר
כאן דוקא את האמרי ,אף כי כמובן הוא מתכוון לכל העמים תושבי
הארץ ,משום שהאזור שבו היה אברם גר בעת ההיא היה בידיו של
הלה.)"6

109ק יז.ויהי השכהו בושה ועלטה היה ,והנה תנור עשן
ולפיד אנט אהגר עברבין הגזרים האלה.
 1הי ,השווה להלן מב ,לה; מלכים ב' יג,כא .תמיד מוסב "ויהיק
י
על"והנה" שאחריו ,והמשפטשלפני "והנה" בא לקבוע אתמועדהמאורע.
באה ,לשון עבר ,ולכן הטעם הואמלעיל - .על טה ,כלומר חושכו
 )35פסוק יג,
 (aeלעיליד ,ינ -

ד"ה ד' מאות שנה (הס').
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רמה

הסמיך שלהלילה - .ה
י ה ,במקום היתה  - f(stתנדר וגו' .מחזהזה
של תנור עשן ואבוקת אש ,לסמל את תפארת ה' העוברתבין הבתרים
לשם כריתת הברית הואבא.

הפסוקים 'ח-כא .זמום ההוא כרת ?1י 4טן14-מימביית

ל18מר ,לזרעך נתתי את-הארץ הזאת מנהר מצרים ער-
הנהר הנדל נהר-פרת .את-הקיני ואת הקנזי ואת
הקדמני .ואת-החתי וחת-הפרזי ואת-הרפאים.
ואת-
האמרי ואת-הכנעני ואת-הגרגריואת-היטוסי.
ברית ,השם שניתן למעשה המתואר קודם - .לאמר ,כלומר
הברית שאליההוסיף ה' את ההבטחה "לזרעך*וגו'- .מנהר מצרים.
כאן מצויינים תחילה גבולות הארץ ,באופן כללי .נהר מצרים ,ייתכן
שזהו הנילוס (השווה יהושעיג ,ג ודברי הימים א' יג ,ה); אך במקומות
אחרים מוזכר כגבול דרומי "נחל מצרימא (במדבר לד ,ה;יהושע טו ,ד),
והוא הנקראכיום ודי-אל-עריש ,בנגבה של הארץ ,ומסתבר שלכךהכוונה
גםכאן .(saעד-הנהר הגדל וגו' .ואמנםכןהיהבימי דוד ושלמה
(מלכים א' וע א,ד ,ח ,מה) - .את-הקיניוגר .עתה מתה הכהסב
את כל העמסים תושבי הארץ בפרוטרוט ,עשרה במספה
בולט הוא העדרו של החוי ברשימה שבכאן ,וראה הסכמה המשווה
שבהערה  .)89ייתכן שהיגר לארץ במועד מאוחר יותר ,ואזור מושבו
נקרא תחילההקיני,הקניזי ,הקדמתיאו ארץהרפאים .לעומת זאת ,אחד
עשרהעמיםהמנוייםלעילי,יטואילך ,לאכולםהוכנעו .מאלההמוזכרים
כאן ,הרי הקיני ,הקניזי ,הקהמוני והרפאים אינם כנענים - .החתי
נקרא לעיל (י ,טו) חת ,והשווה "ארץ החתים' (יהושע א ,ד) כשם
לכל כנען ,ומאידך "מלכי החתים" (מלכים א'י ,כס ומלפיט ב' ז ,ו)
כציון למלכים שמחוץ לארץ כנען' .)89החתים ההגוררו בדרוס הארץ,
באזור הברון (השווה להלן פרק בג) ובמרכזה (השווה במדבריג ,כטז
י )1ר' גזניוס  ,147 5הערה - .2
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 )88אך השהה דילמן ,שלדעתו הכי לזרוע
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שתאים א ,כ -- .0הפרזה הף
יחמי פתחש אלה מחטמם
"
S
w
בכפרים בלתי מברורים שמם ושם הכנענים משמש לעתים כשם בלעדי
לכל יושבי הארץ (לעיל יג ,ז ~הלן לד ,ל) - .הרפאים ,השווה
לעיל יד ,ה - .הא מרי ,מלשון אמיר ,דהיינו ראש ,פסגה ,כלומר
יושבי הפסגות 1השווה במדבריג ,כס .האמורי היה יושב בהרי אפרים
ויהודה והתפשט גם למרחבי עבר הירדן מזרתה .משום היותו השבט
המלחמתי,הרי נקראים בשמו כל תושבי הארץ ,במיוחד כאשר מדובר
י בא כאן במובן הצר ביותר של השם,
בעסקי מלחמוד  -הכנענ
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מפני
הגרג שי איננו מזוהה .לפי חכמינו ז"ל הרי
בני ישראל לאפריקה,בימי יהושע בןנון .בערבית משמעו של שם זה
הוא  -בוץ שחור ,הווה אומר אלה היהטבים בבתי אדמת חמר- .
היבוס ק היושב בתוך יבוס ומסביבה ,העיר שנקראת מאוחר יותר -
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* (aeהסורים נקראו בפי אנשי אשור האטי ,ואצל המצרים  -חתא
 )40ירושלמי שביעית ו ,א (המ')- .
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