
 בריאות וחולי בתפיסה המקראית :הנביא העיוור, אחיה השילוני

 יעל אברהמי

 תקציר

זיולוגית יההיסטוריה והאנתרופולוגיה של הרפואה מצביעות על פער בין התפיסה הפ

מאמר זה בא לבחון את הפער שבין שתי . לתפיסה התרבותית של בריאות וחולי

בתפיסה הפיזיולוגית חד במיוהמאמר מתמקד . התפיסות הללו בספרות המקרא

שלון וזקנה יכ, והתרבותית של עיוורון כמחלה אשר נקשרה מבחינה סמנטית לסכלות

מפתיעה דמותו של אחיה השילוני  ,לנוכח תפיסה זאת. ושהובילה למעמד חברתי שולי

המאמר מנתח  .עורך המקראי כנביא אמתה-ידי המחבר-אשר למרות עיוורונו מוערך על

, רותיות המתקיימות בשני הפרקים המזכירים את אחיה השילוניאת האנלוגיות הספ

 בפרט פרקים)' מערכי השוואה לסיפורים מספר שמואל א ,בשני הפרקים. יד-א יא ו"מל

. מציגים את אחיה כדמות בבואה של עלי מחד ושל שמואל מאידך( כח-ו, טו, א

, רואה-ות עיוורמאפשר לעלי להי, המאופיין ביכולת הראייה שלו, ההשוואה לשמואל

 מסתבר כי הנביא העיוור רואה על אף. ובמידה רבה משקם את תדמיתו של בית עלי

שבזכות הבחירה , עיוורונו של אחיה מוצג כמחלה פיזיולוגית. עיוורונו ולא בזכותו

 . האלוהית איננה הופכת למגבלה

  disability, סיפור בבואה, אנלוגיה ,ורוהנביא העי, אחיה השילוני: מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המכללה האקדמית לחינוך ,אורנים, ר יעל אברהמי"ד



 יעל אברהמי

08 

 

 מבוא

ניטש ויכוח בין התפיסה הרפואית והתפיסה  ,כאשר מדברים על בריאות וחולי

איבר שלא : מחלה היא מצב בלתי תקין ומדיד ,לפי התפיסה הרפואית. האנתרופולוגית

. ועוד מחוץ לטווח הנורמה שהםיולוגיים זמדדים פיבו נמצאים , מתפקד כראוי

חיק לכת על התפיסה האנתרופולוגית גורסת שהתרבות משפיעה באופן מר ,לעומתה

התפתחה גם תפיסה אנתרופולוגית זו  1.ועל החוויה הנרכשת הבריאות והחולי הגדרת

של מישל  עם חקר השיח של הרפואה שנציגו המובהק והחלוצי הוא ספרו מתוך מגע

עיסוק נרחב בנושא של לא קיים ך "בתנ 3691.2-פורסם בש הקליניקההולדת  פוקו

מוזכרות היות ואולם עיון במוגבל, הבחנות מסוג זהמודעות לאין גם ו, בריאות וחולי

באופן רחב  מלמד ,ועוד מהוןית, געוןיש, סחותיפ, אילמות, רשותיח, וורוןיכגון ע ך"בתנ

פור המקראי יות מוגבלות בסאפיון דמויות בעל. הגוף הבריא והגוף החולהעל תפיסת 

מסירת מסרים גלויים הנועד למדגים את השימוש בתפיסת הגוף הבריא והחולה 

  3.וסמויים בסיפור

, לעיוורון אפיונים פיזיים. לכך הך הוא דוגמ"האופן שבו מוצג עיוורון בתנ

ש לעיוורון בספרות המקראית גם אך י, שלעתים הובילו לקשיים חברתיים או כלכליים

וקונוטציה של ריחוק מן ( stigma)הערכה שלילית  ונים סמליים ומטפוריים כגוןיאפ

עיוורון  ,יתרה מזאת. היבטים רפואיים ותרבותיים כאחדישנם לעיוורון , כלומר 4.האל

תפיסות אלה שיוצגו  .ך כניגוד של ראייה ולא ניתן להבין את האחד בלי השני"מופיע בתנ

דמויות עיוורות מאופיינות בסיפור המקראי וע בקצרה בראשית המאמר מבהירות מד

והופעתן בסיפור אלו לאור תפיסות תרבותיות . מפלתןלקראת בסוף דרכן וכדמויות 

מנבא את פילוג הממלכה ומסירת חלקה המפתיעה דמותו של אחיה השילוני , המקראי

ן ה והאחרונה כאדם זקיהופעתו השניבגם ( 69-08א יא "מל)הצפוני לירבעם בן נבט 

 הוא מנבא אתו תניווכוחו הנבואי במ, בניגוד לדמויות זקנות ועיוורות אחרותו. ועיוור

אך לא , עיוור מבחינה רפואיתאמנם אחיה  (.3-36א יד "מל)בית ירבעם  ה שלמפלה

במאמר אנסה להסביר את הניגוד והייחוד בדמותו של . חברתית-מבחינה תרבותית

משקף ה, שווה לעליואחיה מ ,מחד. ויות בבואהאחיה תוך שימוש בניתוח אנלוגיות ודמ

משקף את יכולת הראייה של ה, שווה לשמואלוומאידך מ, את הפן הרפואי של עיוורונו

   .שהייתה קיימת כלפיואת ההערכה התרבותית  משמע , אחיה

 על העיוורון במקרא

וזה כך למשל ח. קיימים במקרא מספר תיאורים של עיני העיוור, מבחינה פיזיולוגית

ים [ ...]"ישעיהו כי יגיע יום ובו  ְורִּ ַקְחנָּה ֵעיֵני עִּ פָּ ַתְחנָּהָאז תִּ פָּ ים תִׁ ָאז ְיַדֵלג  .ְוָאְזֵני ֵחְרשִׁ

                                                             
1 Singer & Baer, 2011:1-2 
אחת הטענות המרכזיות בספר היא שמכלול של תפיסות ואידיאולוגיות . [3691] 6880 ,פוקו 2

תפיסה שסייעה , (0-7 בעיקר פרקים) הוביל לראיית מחלות כדבר מדיד ולכן גם אובייקטיבי
 (.38-ו 5בעיקר פרקים ) להבניית יחסי הכוח בממסד הרפואי

3 Schipper, 2006: 15-24 
 .המשךבהרחבה בראו על כך  4
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ֵלם רֹן ְלשֹון אִׁ ֵסַח ְותָּ ַאיָּל פִׁ ת ויכול פקיחת העיניים מוזכרת כאן לצד(. 5-9לה ' ישע" )כָּ

צא פעמים רבות עיניים סגורות מּור כבעל והאפיון של העיו. דיבורההליכה וה, שמיעהה

לפקַֹח  [...] קראתיך' אני ה": מן ההקשר הקונקרטי לתוך הקשר מטפורי רחב יותר

ְורות   ,בנבואה זאת(. 9-7מב ' ישע" )מבית כלא ישבי חֹשךאסיר להוציא ממסגר עינים עִּ

מות ם העצויהעיני, (30-68, 39)ה ועיוורון גם בפסוקים אחרים יהמשתמשת בדימויי ראי

והמשולה  , את חוסר ההבנה וחוסר הידיעה שבו שרויים בני ישראל בגלות תמתארו

  6.כפי שנראה גם בהקשרים נוספים  הדימוי הפיזי הופך לדימוי מטפורי 5.חשכהל

. ראינו שהעיניים הסגורות הן למעשה עיניים הנמצאות בחשכה בפסוק האחרון

כך . הות העינייםוורון במקרא הוא כעילפיכך לא מפתיע שהביטוי הפיזיולוגי השני ל

ְכֶהיןָּ עיניו מראֹתויהי כי זֵקן יצחק : "מתואר יצחק חשוב לציין  7.(א3כז ' בר" )ַותִּ

וממנה נבעו משמעויות אחרות  ,ה היא עמעום.ה.שהמשמעות הראשונית של השורש כ

מים המעבר בין האור לחושך בשעות בין ערביים מלווה בדמדו 8.פות וחולשהיכגון עי

תהליך זה של . המקשים על הראייה וממנו נובע הקישור בין עמעום לבין חשכה

 :כפי שאנו מוצאים לגבי יעקב, ד.ב.ת הראייה מתואר גם באמצעות הפועל כודרדריה

 או כובד הקישור בין כהות(. 38מח ' בר) לא יוכל לראותמזֹקן  כבדוישראל  ועיני"

אך ניכר שראו בו עדות , הוא קישור פיזיולוגי העיניים לזקנה המופיע בשני פסוקים אלה

ומשה בן מאה : "כמתואר בערוב ימיו של משה, ליכולת האדם לתפקד באופן כללי

משה מתואר כיוצא דופן  (.7לד ' דב" )ולא נס לחהלא כהתה עינו ועשרים שנה במֹתו 

9.ובפרט ביכולת הראייה שלו, גילוביחס לביכולותיו 
 שילוניה גם עיוורונו של אחיה 

 (.ב0א יד "מל" )משיבו קמו עיניוכי  לא יכֹל לראותואחיהו ": מתואר כנלווה לזקנה

עצירת הראייה מוסיף לביטויים הקודמים שמציגים עיוורון כחלק כתיאור העיוורון 

 10.דרדרות רפואיתימתהליך של ה

, והעיניים המתכהות של העיוור מזקנה, העיניים הסגורות של העיוור מלידה לצד

וככל הנראה היה , העתיק גם כתוצאה מענישה שוב לציין שעיוורון נגרם בעולםח

וינקרו ויאחזוהו פלישתים : "בולט במקרא סיפורו של שמשון. פרקטיקה צבאית מוכרת

ואת בני : "המלך האחרון של יהודה, סופו של צדקיהוכן ו 11,(63טז ' שופ" )את עיניו

ֵאהּו בבל ֵורעִּ צדקיהו  עיניצדקיהו שחטו לעיניו ואת  ב כה "מל" )ויאסרהו בנֻחשתים ויבִׁ

שמשון צריך . בשני המקרים בולטת הגבלת התנועה הנוצרת כתוצאה מהעיוורון 12. (7

אף היא לביטוי  הפכהפרקטיקת ענישה זאת . וצדקיהו מובל לבבל, שש את דרכוגל

                                                             
 309-307: 6880, פאול 5
 Sutskover, 2013: 94-95 ועל פקיחת עיניים כידיעה והבנה רא. 0קמו ' תה; 0יב ' השוו זכ 6
כדוגמה  0יב ' אוהרי ודולב מפרשים את המופע זכ. 7איוב יז ; 37יא ' זכ; 6ב ג "השוו שמ 7

  (Ohry & Dolev, 1982: 64) .ראייה כתוצאה משבץ מוחילפגיעה ב
  Accordanceכנת ואוחזר מתוך ת,  ,I HALOTכהה  8
9 Tigay, 1995  

 BDB: 878גם  ורא, 35א ד "השוו שמ 10
  6א יא "השוו שמ 11
 33נב ; 7לט ' ירמ השוו12



 יעל אברהמי

06 

 

קחים  ושֹחד לא תקח כי השֹחד: "מטפורי של חוסר הבנה " ברי צדיקיםויסלף דיַעֵור פִּ

לקוחה , קחיםפִׁ , בפסוק היש לשים לב שהמילה הנרדפת לחכמים המופיע 13(.0כג ' שמ)

הטלת . פקיחת העיניים כפי שהצגתי לעיל, הסמנטי של הראייה םאף היא מן התחו

: למשל בסדרת הקללות שבסיום ספר דברים, עיוורון חוזרת גם כאיום בעונש אלוהי

ה ה" געון ' ַיְככָּ וָּ בשִׁ מהון לבב רוןובעִּ ֵורוהיית ממשש בצהרים כאשר ימשש : ובתִׁ  העִּ

כח ' דב)באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע 

רף טמצ, העיוורון מוזכר כאן בצמידות למחלות המשפיעות על יכולת התפיסה 14(.60-66

-ז לנו על מצבו החברתיוייתכן שהוא אף מרמ 15,קשיי התנועה וההתמצאות של העיוורל

על אף  16.ככל הנראה בשל מגבלותיו הגופניות, היינו היותו עשוק וגזול, כלכלי של העיוור

דעה זאת , ך לפיה כל עיוורון הוא בהכרח עונש אלוהי"בתנ שאין אמירה ברורה

כאשר עבר בדרכו ראה איש : "כגון הברית החדשה, מסתברת לנו ממקורות אחרים

וָּלדעיוור מי  '?הוא או הוריו? מי חטא שהוא נולד עיוור, רבי': שאלו אותו תלמידיו. וום הִׁ

יוחנן ט " )'אין זה אלא כדי שיגלו בו פעלי אלוהים; לא הוא חטא ולא הוריו' :ענה ישוע

עיוורון בדבר ה שסיפור זה כולל פולמוס עם התפיסה המשוקעת במקרא נראה(. 3-1

 17.עונש על חטאכ

דווקא מתוך . בא לידי ביטוי גם בתחום החוק מעמדם השולי של העיוורים

גינוי הציבורי ה, למשלכך . למעמדםמובלעת הקריאה להגן על עיוורים אנו רואים עדות 

ֵור ארור משגה" :של הפגיעה בעיוור , קונקרטי-מתאר קושי פיזי (א30כז ' דב) "בדרך עִּ

. של העיוורואולם ההקשר שבו הוא מופיע מעיד גם על הזיקה הסמנטית השלילית 

 'פס) " ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה" :הפסוק העוקב הוא הציווי למשפט צדק

ליתום , בין העיוור לגר אסוציאטיביתקרבה זו בין הפסוקים מעידה על זיקה (. א36

נוספת ליחס  הדוגמ. אשר נחשבים לאנשי שוליים התלויים בחברה לקיומם, ולאלמנה

ת שהזכרנו מצויה בסדרה של הוראות בעלות אופי ליּוהדיאלקטי שבין שני היבטי השּו

ֵורלא תקלל חרש ולפני : "ספר ויקראחברתי ב " 'מכשֹל ויראת מאלהיך אני ה תתןלא  עִּ

, רש ובעיוור מעידה על הקשיים הפיזיים שלהםיהקריאה שלא לפגוע בח(. 30יט ' ויק)

( 35' פס)יווי לשפוט בצדק לבין הצ( 31' פס)והופעתה בין הציווי שלא לעשוק ולהלין שכר 

גם כאן מופיעים פגועי החושים בזיקה לאנשים , כלומר. מעידה על מקומם בחברה

שהקשיים , אם כן, ראינו 18.לא סיועחלשים אשר אינם יכולים להגן על זכויותיהם ל

                                                             
 36טז ' דב השוו 13
 . אשר משתמש בפסוקים אלה, 0יב ' השוו זכ 14
 ;6-33נט ' ישע; 30-68ב ו "מל; 33יט ' בר: ה של העיוור חוזרים במקורות אחריםקשיי התנוע 15

 ;Wächter, 1999: 577 Avrahami 2012: 206; 220  ופירוט אצל 30איכה ד ; 37א ' צפ
, ו מלולעל כך רא. דימוי למצב משפטי של חוסר אוניםהעיוורון משמש אף כ, בהקשר הנוכחי 16

6889 :378 
 :Avrahami, 2012) .אברהמי כענישה אלוהית ודוגמות מרובות ניתן למצוא אצל דיון בעיוורון 17

76-79, 196-206)  
ואף , יט מופיעים גם הזקנים כמי שזקוקים להגנת המחוקק' מעניין שבהמשך הציוויים של ויק 18

ה"(: ואילך 11' פס)הם מוזכרים מיד לפני הציווי להגנה על הֵגר ומשפט הצדק  ְפֵני ֵשיבָּ קּום  מִׁ תָּ
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וההגבלות הקונקרטיים של עיוורים בתקופת המקרא התווספו להקשרים סמנטיים 

להגן על זכויות העיוור  שנועדו חוקים ה. סכלות וחוסר יכולת ,געוןישליליים כגון ש

 .מחזקים את התפיסה המתוארת

אלא נקשר , עיוורון אינו רק מצב פיזי, ות אלהאשניתן לראות ממספר דוגמ כפי

, וכיוון שראייה מזוהה עם אור. עיוורון מנוגד לראייה. לסדרה של ניגודים משלימים

כמאמר הפסוק , וזקנה או מוות, סכלות, הה עם חושךכך העיוורון מזו ,חכמה וחיים

לה באים לידי ואולם רעיונות א(. א30ב ' קה" )החכם עיניו בראשו והכסיל בחֹשך הולך"

אלא גם , כפי שעולה מן הדוגמאות שהבאתי, בנבואה ובפתגם, טוי לא רק בחוקבי

ורות ולעתים הן עי .דמויות עיוורות מצויות בשלהי יכולתן ,בזו אחר זו. ור המקראיפסיב

כך . העולה ממרחב האסוציאציות שתיארתי, הן במובן הקונקרטי והן במובן המושאל

למשל יצחק העיוור אינו מסוגל להבחין בין שני בניו והוא מוצא עצמו מרומה בידי 

 ( 6א ג "שמ)  "כהו עיניו"מתואר כמי ש ,זקןהעלי , בדומה. רבקה ויעקב בגלל עיוורונו

ידי אלוהים בכך שנלקחת ממנו -ובנוסף נענש על, של בניו הםה את פשעיוהוא אינו רוא

, מוצבת גם בניגוד חריף עם דמותו של שמואל דמותו (.67-11א ב "שמ) יכולת הנבואה

כמו מוגבלויות , עיוורוןנראה כי  19.חזון ומראה, וזוכה להתגלות 'הרואה'המכונה 

ות העיוור בסיפור הופכת דמ 20.משמש לסטיגמטיזציה בספרות המקראית, אחרות

 21.וכעת זקוקה לסיוע ורחמים ,לדמות טיפולוגית שנענשה

, אנו רואים כי לצד ההגדרות הפיזיולוגיות של עיוורון כעיניים עצומות, לסיכום

נלווה , התמצאות במרחב גוןכ ,נובעים מן העיוורוןהולצד קשיים פיזיים , חלשותו כהות

אדם חסר ערך , ר אדם בעל יכולת שכלית פחותהרואה בעיווהלמחלה גם מטען תרבותי 

אנו מוצאים כי עיוורון הוא , מן הצד התיאולוגי"(. עיוור משול למת"ל ש"וכבר אמרו חז)

תפיסה אחרונה זאת . תפיסה שמטילה אות קלון על עיוורים, מום המוטל כעונש מן האל

 –ית כאחד מוחשית ומטפור –הראייה  ה שלמתחזקת כאשר אנו בוחנים את מרכזיות

 . לנבואה

 הנביא העיוור –אחיה 

בלעם למשל מוצג . אחד ממאפייני הנביא במקרא הוא יכולת הראייה הייחודית שלו

גם (. 39כד ' במד" )עינים וגלוינֵֹפל  יחזהשדי  מחזהשֵֹמַע אמרי אל ויֵֹדַע דעת עליון "כ

: אשים את העםמ, למשל, ישעיהו. כינויי הנביא מעידים על מרכזיות הראייה לנבואה

" מהתלות חזולנו נכחות דברו לנו חלקות  תחזולא  ולחֹזים תראולא  לרֹאיםאשר אמרו "

ה משמש .א.בעוד השורש ר. 'חוזים'ו' רואים'ישעיהו מכנה את הנביאים (. 38ל  'ישע)

 משמש באופן כמעט בלעדי ה.ז.השורש ח, במגוון של משמעויות מוחשיות ומושאלות

                                                                                                                                                
י ְיהוָּה ַדְרתָּ ְפֵני זֵָּקן ְויֵָּראתָּ ֵמֱאלֶֹהיךָּ ֲאנִׁ מעניינת למעמדם השולי  הזוהי דוגמ(. 16יט ' ויק) "ְוהָּ

 .כתפקיד בחברה השבטית" מוסד הזקנים"בניגוד לעולה מ, של הזקנים
19 Sasson, 2004 
20 Olyan, 2009 Lawrence, 2013;  
21 Hartsock, 2008: 70-81 
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לעתים קרובות מתארים הנביאים את המסר האלוהי  22.באותת ההתנילתיאור חווי

שה לחֹדש ואני בתוך הגולה : "כמראה שנגלה לעיניהם ויהי בשלושים שנה ברביעי בחמִׁ

23(.3א ' יחז" )אלהים ואראה מראותעל נהר כבר נפתחו השמים 
בולט במיוחד הכינוי  

 24(.ב6א ט "שמ" )הרֶֹאה היום יקרא לפנים לנביאכי "שהוא כינוי ייחודי לשמואל ' רואה'

וככל הנראה , ולא את חוויית הנבואה, מציין את פעולת הנביא, לעומת זאת', נביא'השם 

הוא , במידה וכינוי זה מפורש כמשקף את החוויה הנבואית 25.'לדבר'מובנו המקורי 

קייימים , בנוסף לדיון האטימולוגי 26.ת השמיעה שבנבואהיחובר אצל החוקרים לחווי

יכולת נבואית לראייה שמעבר למציאות הרגילה שורים המעידים על התפיסה מספר סיפ

ְברם ואליהו אמר אל אלישע : "מובהקתאציג בקצרה דוגמה . היא תנאי לנבואה ויהי כעָּ

: שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי נא פי שנים ברוחך אלי

ב  ב"מל" )כן ואם אין לא יהיה אתי ֻלקח מאתך יהי לך תראהויאמר הקשית לשאול אם 

אם . נבחן ביכולת הראייה שלו, המבקש להיות נביא מדרגתו של מורהו, אלישע(. 6-38

ויהי המה הֹלכים הלוך וַדֵבר . "הרי שרוח הנבואה שורה עליו, יחזה בהתרחשות הפלאית

דו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים  הרֹאֶ ואלישע : והנה רכב אש וסוסי אש ויפרִׁ

עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים  ראהווהוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא 

 'פס)בהמשך מסתבר ששאר בני הנביאים לא ראו את המחזה (. 33-36' פס" )קרעים

היא תנאי לנבואת , מתת אל, גם בספרי הנבואה נרמז שיכולת הראייה המיוחדת 27(.39

 ואת ראשיכםהנביאים את עינכם את  צםויערוח תרדמה ' כי נסך עליכם ה: "אמת

  (.38כט ' ישע" )החֹזים כסה

, ושל ראייה כיכולת נבואית בפרט, לאור התפיסה התרבותית של העיוורון בכלל

דמותו של אחיה עומדת בניגוד מוחלט לכל . ך בדמות של נביא עיוור"מפתיע לפגוש בתנ

זכר במפגש השני של הקורא עיוורונו של אחיה מו. התפיסה של הראייה שהצגנו עד כה

בניגוד , ואולם(. ב0א יד "מל" )משיבו קמו עיניוכי  לא יכֹל לראותואחיהו " :עמו

אין כל עדות לזיקה בין עיוורונו לגורלו העתידי או , לדמויות עיוורות אחרות במקרא

גם בסגירת ' המחבר חוזר ומזכיר את אחיה כנביא ה –נהפוך הוא . לדחייה אלוהית

נבואת אחיה לירבעם בנוגע לקריעת . שני הסיפורים בהם הוא מוזכר המעגל של

שלון ילאחר תיאור כ. סוף פרק יבמוזכרת בשנית ב( 69-01א יא "מל)הממלכה משלמה 

ולא שמע המלך אל ": מסכם המחבר, המשא והמתן של רחבעם עם העם ופירוד המלוכה

בה מעם ה השילֹני אל  אחיה ביד' ה דבראשר  דברולמען הקים את ' העם כי היתה סִׁ

                                                             
והשווה השמות (. 6מו , 0כז , 35יז ' למשל בתה)אור נוכחות בהתגלות שאינה נבואית וכן לתי 22

 .'מחזה'ו 'חזון'
 08-06: 3678 ,סקירה אצל ויסמן ורא, וכך מרבית נביאי הכתב 23
 .על כך בהרחבה בהמשך המאמר 24
 ורא. ויכוחוולפיכך נתון הדבר ב, משמעות השורש בשפות שמיות אחרות בלבד זאת על סמך 25

Müller, 1998:130-136 
26  Brockington, 1948 
; 30-37ב ו "מל; כב' ראייה כיכולת נבואית מצויים בבמד-תיאורים נוספים של ראייה ואי  27

 7-0דניאל י 
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נבואת אחיה לאשת ירבעם בנוגע לחורבנה העתידי של גם (. 35א יב "מל) "ירבעם בן נבט

 בעשאעלייתו לשלטון של . המשך ספר מלכיםמוזכרת ב( דא י"מל) ירבעם שושלת

ְלכו הכה את כל בית ירבעם לא השאיר כל : "נבואה זאת מתוארת כהתגשמות ויהי כמָּ

דו נשמה לירבעם עד ה  28.(66טו א "מל" )השילֹני אחיה עבדו ביד דבראשר ' ה כדברשמִׁ

סטוריה יבולטים בהאזכורים אלה מציבים את אחיה כאחד מן הנביאים ה

. המדגישים את דברי הנביא והתגשמותם כאחד מגלגלי ההיסטוריה, הדויטרונומיסטית

דורש  ,עורךה-ניגוד מובנה זה בין עיוורונו של אחיה והערכתו החיובית בידי המחבר

 .מאמרההאחרון של  וביאור לו אקדיש את חלק

 אחיה כדמות בבואה

נראה שיש לקרוא את שני , וורונויעל מנת להבין את דמותו של אחיה בהקשר לע  

ְספר הסיפורים אודותיו כסיפורי בבואה ל סיפור . סיפורים המצויים בספר שמואלמִׁ

ההקבלה . תית בין שני סיפוריםבבואה הוא סיפור שבו אנו מזהים אנלוגיה עליל

של הדמויות המקבילות בסיטואציה  ןהעלילתית הזאת מאפשרת להשוות בין מעשיה

כאשר לעתים הקריאה , מתוך ההשוואה ניתן ללמוד על כל אחת מן הדמויות. דומה

לעתים נמצא  29 .אחרתהבשני הסיפורים זה לצד זה מיטיבה עם דמות זו וממעיטה בערך 

אשר חושף מסרים , השוואה לסיפורשל אחת ונוכל לקיים מערך יותר מאנלוגיה 

מתוך , תסינכרוני באופן כזה היא קריאה הקריאה בסיפורים  30.אפשריים לגבי הדמויות

לפי גישה זאת ניתן לפרש ולהבין את המסופר  .מקראית-גישה המוכרת כפרשנות פניםה

דרך , 'מתקן'מספר המקראי ולראות כיצד ה לאור הדהודים בין סיפורים ודמויות שונות

כל אחד מן הסיפורים , כפי שאציג 31.דמויות שהופיעו בסיפורים אחרים, סיפור מחדש

כאשר אנלוגיה אחת היא , בהם מופיע אחיה מכיל אנלוגיה לשני סיפורים מספר שמואל

בפרק זה אנסה להראות שבניית דמותו של . ה בין אחיה לעלייבין אחיה לשמואל והשני

 .יל לשמואל ולעלי גם יחד מובילה לפתרון חידת הנביא העיווראחיה כמקב

פקיד ששלמה המלך מינה מוצג לקורא בספר מלכים א כ ירבעם בן נבט האפרתי

בנביא פגש ירבעם  יום אחד(. 60, 69א יב "מל)על מס העובד של שבטי אפרים ומנשה 

ושהם , את ירבעם' מצא'מעניין כי הכתוב מספר שאחיה (. 66' פס)בשם אחיה השילוני 

כבר בשלב . המפגש לא היה אקראי ואחיה תכנן אותו בקפידה, כלומר. היו לבדם בשדה

של ספר  םלשלושת הפרקים הראשוניגיאוגרפיים זה של הסיפור אנו מוצאים הדהודים 

אשת  ,חנה ,ג-ובשמואל א א, השילוניפוגש באחיה  האפרתיכאן ירבעם . שמואל א

האנלוגיה בין אחיה . בשילהעלי היושב ב יםפוגש, שמואל ובהמשך בנה ,האפרתיאלקנה 

אחיה מכונה שילוני ויושב . לעלי מתחזקת לנוכח האפשרות שאחיה הוא מצאצאי עלי

מוזכר כהן בשם  ואל אבספר שמ, בנוסף. מקום פולחן המזוהה עם שושלת עלי, בשילה

                                                             
 35ב י "השוו דה 28
וכיצד הן משפיעות על הבנת הדמות והמסר של , ות לסיפורי ודמויות בבואהאהגדרות ודוגמ 29

 (6883) זקוביץ הסיפור ניתן למצוא אצל
 3601, גרסיאל 30
31 Sandmel, 1961 Fishbane, 1984: 350-379; 
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בר וגם אם לא מד 32.(30, 1יד )מכהן בקודש בשורותיו של שאול ה, נינו של עלי, אחיה

כיוון מ. הזיקה השמית מחזקת את הזיקה בין אחיה לבית עלי, סטוריתיבאותה דמות ה

בהתאם לנבואה , עלירש את אביתר הכהן מבית ישלמה ג ,ך"שלפי המסופר בתנ

קיימת אפשרות שאחיה קשר עם , (67א ב "מל) (א ג"שניתנה לשמואל בשמ)הקדומה 

יוצרת הקבלה בין אחיה , אם כן, תיחת הסיפורפ 33.המלך ירבעם כדי לנקום בשלמה

 .לעלי

' פס)רושו יופ( 18-13א יב "מל)הוא מעשה סמלי רבעם ואחיה המפגש שבין י עיקר

ויהי בעת ההיא וירבעם : "מתקופת ראשית המלוכהאשר מהווים בבואה לסיפור  (16-16

]...[ חדשה  למהיצא מירושלם וימצא אֹתו אחיה השילֹני הנביא בדרך והוא מתכסה בשֹ

ויאמר לירבעם קח : שנים עשר קרעים ויתפש אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה

ֵרַע את הממלכה מיד שלמה ונתתי אלֹהי ישראל הנני קֹ' לך עשרה קרעים כי כה אמר ה

התרחשות זאת מהדהדת למספר אירועים (. 66-13א יב "מל" )לך את עשרה השבטים

הבולט מכולם הוא ההכרזה של שמואל על . אולהמסמלים את אובדן הממלכה של ש

' ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך כי מאסתה את דבר ה: "לקיחת המלכות

ויאמר : ויחזק בכנף מעילו ויקרעויסֹב שמואל ללכת : מהיות מלך על ישראל' וימאסך ה

א "שמ" )את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך' אליו שמואל קרע ה

לא ברור האם  –חוסר בהירות לגבי שייכות הבגד  םבשני הסיפורים קיי(. 69-60ו ט

יחד  34.ם המעיל שייך לשמואל או לשאולאולא ברור , השלמה שייכת לאחיה או לירבעם

והדמיון , בשני המקרים ברור שקריעת הבגד מסמלת את לקיחת המלוכה ,עם זאת

. יה בין הדמויות השותפות לעלילההעלילתי והמילולי שבין הסיפורים יוצר אנלוג

ובאופן מפורש יותר דרך , ההשוואה בין ירבעם לדוד מובעת באופן סמוי דרך העלילה

א "מל) "בניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד" :ההשוואה בינו לבין דוד בדברי אחיה

והוא , של דוד" בנו"שלמה מוזכר רק כ ,במסגרת המפגש בין אחיה לירבעם 35.(ב66יא 

שמלכותו  עם זאת ברור  .לתיאור בגדו של ירבעם 'למהשֹ'בחירה במילה הדהד דרך המ

-המומלך על דודבדומה ל)ידי נביא -בסתר עללאחר שירבעם מומלך . היא זאת שנקרעת

זאת רדיפה  36.(08א יא "מל) את ירבעםמבקש להמית שלמה , (א טז"שמב ידי שמואל

הנוצרת בין אחיה לדוד מובילה באופן  והאנלוגיה, מהדהדת את רדיפות שאול את דוד

                                                             
שכן , במאמר זה לא אכנס לשאלה הכרונולוגית העולה מזיהוי זה. 380-386: 3601 ,גרסיאל 32

 .על ההקשר הספרותי של הדמות המשפיע האינהיא 
  150: 3605, אברמסקי 33
מעילו . ומסמל את זהותו, המקרים הבגד שייך למלךבשני , בניגוד לדעת רוב המפרשים, לטעמי 34

יהונתן מוסר את , 0א יח "שמ)של שאול מוזכר שלוש פעמים נוספות כסמל לאיום על שושלתו 
, במקרה של אחיה וירבעם (.דוד כורת את כנף מעילו של שאול ,36, 5א כד "שמ; מעילו לדוד

ים בפסוק מצביע על כך שמדובר אך ניתוח הפעל, מסורתיים וחדשים, אמנם נחלקו הפרשנים
 ולעמימות הפירוש בשני המקרים רא; Chun, 2006לניתוח הפעלים ראו . בבגדו של ירבעם

 97: 3607 ,גבריהו
 Holder, 1988: 30 ;603-606: 6831 ,פריש 35
 36 Cohn, 1985a: 26 
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בין ירבעם לדוד ובין שלמה לשאול האנלוגיה  37.טבעי לאנלוגיה בין שלמה לשאול

  38.הרואהשמואל דמותו של ל הנביא דמותו של אחיהידי האנלוגיה בין -עלמושלמת 

מצד אחד אחיה הוא . שתי האנלוגיות שהצגתי יוצרות יחד מערך השוואה מרתק

כפילות זאת תתבהר  39.ומצד שני הוא בבואה של שמואל שירש אותו, עליממשיכו של 

 (. א יד"מל)הוא סיפור נפילת ירבעם , עם ביאור האנלוגיות שבסיפור השני על אחיה

 (א טו"שמ)מואל ש                (א יא"מל)אחיה השילוני                         (א א"שמ)עלי 

 דוד                             ירבעם                          חנה אם שמואל

 שאול                             שלמה 

 

, (ב0א יד "למ)אחיה עיוור  הפעם מציין המספר כי, בפרק יד אנו פוגשים שוב באחיה

האפיון של אחיה . ולא הולך בדרך (0, 6' פס)הוא יושב בשילה בניגוד לסיפור הקודם ו

פרק זה כתוב בזיקה . מחזק את אפיונו כעיוור המתקשה בתנועה ,וכיושב על מקומ

מפגש של אשת ירבעם עם הוהוא מספר על נפילת בית ירבעם דרך , ישירה לפרק יא

בעניין מחלתו  שלח את אשתו לבקש את עצת אחיהירבעם שהפרק פותח בכך  40.אחיה

 זיההאחיה . תההים גילה לאחיה את זהוואך אל ,אשת ירבעם התחפשהאמנם . של בנו

פרק העלילתית להאנלוגיה . קץ השושלת המשותפתאת את קולה וניבא את מות בנם ו

בפתיחת ספר  41.בהרחבה לא נדונה במחקראך , הראשון בספר שמואל נדמית ברורה

  ,השל עקרותהמחלת ו האפרתי בעקבות שיחה עם בעלה אלקנה, חנהעולה  שמואל

בעקבות , ירבעם אשת, סיפור הנדון במאמר זהוב. כהןבהיא פוגשת שם , בשילהלמקדש 

היא פוגשת  שם בשילהעולה למקדש , ומחלת בנם האפרתיירבעם שיחה עם בעלה 

ה בספק ידהנשים להתייעץ בעניין הקשור למחלה אשר מעמבאות בשני המקרים . בנביא

 . שלהןהזרע או השושלת את המשכיות 

נראה , אשר חנה מגיע לשילהכ. אינה שלמההנוצרת בין אחיה לעלי ההקבלה אך 

כהו "מציין המחבר ש ,והגיע למקדשנולד  שכן רק לאחר שבנה שמואל, שעלי עדיין רואה

הוא אינו מבין את מעשיה של , למרות שעלי רואה ,עם זאת. (6א ג "שמ) של עלי "עיניו

מטילים ספק ביכולותיו  ,(36-37 'פס)הם יחנה והשיחה בינ ה שלחשדו בשכרות. חנה

 אחיה ,לעומתו. ולאובדן השושלת שלו עצמו יות ומהווים רמז להמשך הפרשההנבוא

, (5, 6א יד "מל)מוצג כנביא עיוור אליו מגיעה אישה המתאמצת להסתיר את זהותה 

                                                             
 ,Holder וראו, ניכר שהסיפור עוסק בשלמה לא פחות משהוא עוסק בירבעם. 601: 6831 ,פריש 37

1988: 29-31  
 Sweeney, 2007: 160; 150: 3605 ,אברמסקי  38
 אך ללא ניתוח השלכותיה , (Sweeney 2007: 160)סוויני  כפילות זאת מוזכרת בקצרה אצל 39

 .הפרשניות
 ,Holder)הולדר  למשל. יד נדון בהרחבה במספר מחקרים-מבנה המסגרת של פרקים יא 40

 ואחרים 6831, פריש; (1988
  Cohn, 1985bמלבד הערה חולפת אצל   41

מפגש בין 
  וניאפרתי לשיל

קריעת הגלימה 
  הממלכה וקריעת
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ו של אחיה מודגש עקב כוח (.9' פס)ולמרות זאת הוא מזהה אותה ומבין את מניעיה 

  42.ורונוירבעם למרות התחפושת ועיו תיכולתו לזהות את אש

לסיפור ביקורו של שאול גם יקורה של אשת ירבעם אצל אחיה מקביל סיפור ב

פני לעומדת שמלכותו  בן מלכותמבקש בשני הסיפורים . (א כח"שמ) אצל בעלת האוב

בשני המקרים בן המלכות מתחפש על מנת להסוות את . סיומה להתייעץ עם הנביא

 .רים בן המלכות נחשף וזוכה לתוכחהבשני המק .דברי נחמהבעקב כך זהותו ולזכות 

אך ניתן לראות שקיימת , מן הניגוד המגדרי ןהאנלוגיות בין הסיפורים מורכבות ויש בה

מערך השוואה זה  43.ובין אחיה לשמואל מאידך, השוואה בין אשת ירבעם לשאול מחד

, שושלתיים, קשור אחיה בקשרים גיאוגרפיים, גם בפרק יד, מציע שכמו בפרק יא

המערך הספרותי מציע אנלוגיה דווקא בין אחיה לבין  ,מאידך. ילו בעיוורונו לעליואפ

 .הנביא הרואה, שמואל

 (כח ב"שמ)שמואל                       (א יד"מל)אחיה השילוני                         (א א"שמ)עלי 

 שאול                      אשת ירבעם                          חנה אם שמואל

                בן ירבעם                         העדר בן

בין אם בקיצור נמרץ עד כדי , ארבע האנלוגיות שהוצגו לעיל נזכרו אצל חוקרים קודמים

לא מצאנו פרשן אשר מעמיד את כל ארבע האנלוגיות  ,עם זאת. בין אם בפירוט, רמיזה

, בשני הפרקים בהם אחיה השילוני מופיע. ןבתוך מערך השוואה שלם כפי שאציג להל

האנלוגיה בין אחיה לעלי פועלת לטובת . ניתן להשוות אותו לעלי מחד ולשמואל מאידך

משפיע על יכולת שכדבר , כמחלה סבעוד שעיוורונו של עלי נתפ. דמותו של אחיה

. עיוורונו של אחיה מדגיש את בריאותוהרי , השיפוט שלו וכסמל לסיום השושלת

ובמידת מה משקם את , את יכולת הנבואה שלו למרות הקושי הפיזירונו מבליט ויוע

  44.זו שושלתלאינו בן הוא עצמו גם אם , בני עלישל שושלת הכבוד 

לשמואל  אחיהפירוש אחרון זה מתחזק אם לוקחים בחשבון את האנלוגיה שבין 

יו הראשון של ספר שמואל מאופיין במהלך חצ(. אחיה כנביא ממליך)א יא "שהוצגה במל

מוצא סיפור לידתו מדגיש זאת דרך שמות סמליים כמו . שמואל א כדמות שרואה היטב

' פס" )'נראה את פני ה"והקדשתו לאל ו, (3א א "שמ" )צופים"המשפחה במקום בשם 

יכולת הראייה של  45(.6א ג "שמ)שם הוא משרת בקודש לצד עלי העיוור , בשילה( 66

בעוד שעלי , (63, 35, 3' פס)מראה והתגלות , זוכה לחזון כאשר הואמודגשת שמואל 

של שמואל באה על ונבואתו ראייתו . מתבשר ששושלתו לא תזכה עוד לשמש במנהיגות

  46.רונוועד כדי עיו ראייתו של עליחולשת חשבון 

                                                             
42  Sweeney, 2007: 184 
 57-98: 3660 ,זקוביץ  43
סות יתפ הכהונה משקפות תעל כך ששושלו( Hutton, 2011:135)הוטון  הערתו של ורא 44

 .ממשות גנטית ןספרותיות והיסטוריות גם אם אין בה
 35א ד "השוו שמ 45
46 Sasson, 2004 

מבקשת  אשה
 על בנה

 –בקשת עזרה 
 מלך במסווה
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. יש הדגשה של יכולת הראייה שלו, שאוללשמואל גם במפגש הראשון בין 

כינוי ייחודי , (36, 30, 33, 6א ט "שמ) 'נביא'ולא  'רואה'זה שמואל הנביא מכונה בפרק 

ירבעם שמתחיל כדמות אנלוגית  ,(יד-א יא"מל)והנה במהלך מחזור סיפורי ירבעם  47.לו

החשש שלו מאיבוד אמון העם  48.הופך לדמות אנלוגית לשאול, כפי שהדגמתי, לדוד

 :ברי התוכחה של אחיהדכמו גם , שלונו של שאולימזכיר את כ, מסיבות פולחניות

מֹותיך מתוך העם ואתנך " דחייה של המהדהדים לתיאורי הבחירה וה" על עמי נגידהרִׁ

אחיה אולי , במילים אחרות 49(.18כה , 30יג , 3י , 39א ט "שמ) 'נגיד'המכונה בהם , שאול

מבחינה פיזית הוא . כממשיך דרכו של שאולמזוהה אך , מעוצב כבן שושלתו של עלי

זה פרשני  מעצב -הלך פניםמ. אך מבחינה סמלית הוא רואה כמו שמואל, עלי עיוור כמו

 . בית עליובמידת מה משקם גם את תדמיתו של , ועל לטובת אחיהפ

 ,בחינת דמותו של אחיה כדמות בבואה לעלי מחד ולשמואל מאידך, יתרה מזאת

, נם עיווראחיה אמ, אמבחינה רפואית גריד. מסבירה את האנומליה של הנביא העיוור

כפי שהצגתי בראשית אך . במחלת זקנה המשפיעה על יכולת הראייה הכלומר הוא לוק

, המשפטיים, המטפוריים, סטיגמטיזציה של עיוורון מצויה ברבדים הלשוניים, ידברי

התפיסה של עיוורון כעונש אלוהי היא התפיסה . והסיפוריים של ספרות המקרא

. של אחיה יתואר כמחלה גם מן ההיבט התרבותי ולכן אנו מצפים שעיוורונו ,הרווחת

ואולם אנו רואים שמבחינת הערכת . ההקבלה בינו לבין עלי מוסיפה על ציפייה זו

למעשה . אחיה אינו חולה - תיאולוגית שהוא מייצג-העורך והתפיסה התרבותית-המחבר

. וססתהמייצג את השושלת הג, לעומת בנו החולה של ירבעם, הבריא, אחיה הוא הרואה

והערכה זאת , (66טו , 35א יב "מל)' המחבר מעריך את אחיה כמי שמוסר את דבר ה

אחיה חולה מבחינה  –במילים אחרות . ידי הקבלתו של אחיה לשמואל-מת עלמתעצ

מן הצד  .מבחינה תרבותית, ואפילו במובן הנבואי של המילה, רואה ךא, פיזיולוגית

ֵּור [...] םש"סיפור זה מבהיר שאלהים , התיאולוגי ֵקח או עִׁ הים ואל(. ב33ד ' שמ" )פִׁ

ְורים' ה"אך הוא גם , אמנם מעניש בעיוורון ואפילו העיוור עשוי , (0קמו ' תה" )פֵֹקח עִׁ

  .אם זהו חפצו של האל, ואפילו ראייה נבואית, לזכות לראייה

 אחרית דבר

אחיה הקריאה בסיפורים על , במידה ואנו מקבלים את מערך ההשוואה שהצגתי

 :השילוני במסגרת אינטרטקסטואלית מובילה לשני כיוונים אפשריים

ניתן לראות בסיפורים על אחיה השילוני תיקון לאופן שבו דמותו של עלי מופיעה  .א

מהווה הוכחה , בן דמותו של עלי, באופן כזה אחיה. שמואל אספר בראשיתו של 

 .  להמשכיות בית הכהונה משילה והפיכתו לבית נבואה

                                                             
מגוון יותר ומתייחס לשמואל גם מחוץ לסיפור זה ' רואה'וש במילה השימ ,בספר דברי הימים 47

 הרחבה על תפקיד הראייה(. 38, 7ב טז "דה)וכן לחנני , (66כט , 60 כו, 66א ט "דה ורא)
 Avrahami, 2012: 270-273 ובסיפור זה רא

48 Cohn, 1985a: 30-34 
 605: 6831, פריש 49
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סיון לאחד בין שושלת עלי ושושלת ינן לראות בסיפורים על אחיה השילוני נית .ב

המאבק הניטש בראשית ספר , במילים אחרות. שמואל לכדי שושלת שילונית אחת

שמואל בין שתי משפחות אלה דרך דמויותיהם של שמואל ועלי עובר כאן טשטוש 

 .דמויות אלה בתוך דמותו של אחיה-ארכישל דרך מיזוג 

קריאת דמותו של אחיה בתוך מערך ההשוואה מהווה מעשה  ,ת מן האפשרויותבכל אח

קריאה מסוג זה מובילה באופן מיידי לשאלת זהות המחבר . מקראית-פרשנות פניםשל 

וכאן אוכל להציע , נושא זה ראוי למאמר נפרד .כאלהת יופרשנושעשוי להיות מעוניין ב

מסמך 'ן כזה עשוי להיות אופייני לסיון תיקויניתן לשער כי נ. השערה בסיסיתרק 

חוקרים העוסקים בהשתלשלות הכתיבה של ספרי (. Prophetic Record)' הנבואי

 50(יא-א א"שמ) "החיבור האפרתי"כמו , נביאים ראשונים טוענים כי חומרים קודמים

זה מכונה ( משוער)מסמך . סטוריה הכתובה של הממלכה הצפוניתישולבו בתוך הה

, שכן הוא מאופיין בנקודת מבט נבואית שאוהדת את הלויים בכלל 'מסמך הנבואי'ה

הם אלה שחיברו את סיפור ' מסמך הנבואי'אם אכן מחברי ה 51.ואת שושלת שילה בפרט

הרי שדרך , "החיבור האפרתי"כרות עם יתוך ה( יד-א יא"מל)המלכת ונפילת ירבעם 

טרנספורמציה מלאה  ועוברת, עיצוב דמותו של אחיה נגאלת שושלת עלי מעיוורונה

מטושטש ותיק בין בתי הכהונה של עלי ושמואל והסכסוך ה, כמו כן .מכהונה לנבואה

מאוחר יותר גם  52.סטוריות לא ברורות למחברת מאמר זהימסיבות שנסיבותיהן הה

זקו את דמותו של אחיה כאחד מנביאי ימסמך זה עבר עריכות דויטרונומיסטיות שח

 (.66א טו "מל)מסרו אכן התקיים נביאים שדבר האל ש –האמת 

ומספר מקורות , מעלתו של אחיה נשמרה גם במסורת היהודית המאוחרת

במקומות אחרים הוא מוצג כמי   53.מציינים אותו כתלמידו של עמרם ומורו של אליהו

אנו מוצאים גם לפחות , עם זאת(. 'בראשית רבה לה ב)שביכולתו לקרב את המשיח 

, מליך את ירבעםהכך שעונש על . ל עיוורונו של אחיה כעונשמרמזת ע אשרמסורת אחת 

נראה שהתפיסה העמוקה של עיוורון (. 'י, בראשית רבה סה" )תלמיד רשע"והעמיד 

מלט יהמשווה לשמואל מתקשה לה, עד כי אפילו אחיה י מושרשת כה עמוקכדבר שליל

ולא  עיוורונו על אףקריאת הסיפור כפשוטו מראה שהנביא מתפקד , ובכל זאת 54.ממנה

 . בזכות עיוורונו

                                                             
 00-58 :6883 ,רופא אצל ורא "החיבור האפרתי"לביאור המושג   50
  (Hutton, 2009: 138-156)הוטון  דיון מלא בהיפותזת המסמך הנבואי מצוי אצל  51
אשר אינו עוסק ( Hutton: 2011)הוטון  פיצול ואיחוד ספרותי בתוך בתי כהונה מוזכר אצל 52

 . בדמויות הנדונות במאמר זה
 . מביא בנספח מקורות אלה (3600) גבריהו  53
קיימות מספר גרסאות לגורם . הנביא העיוור מתבאי, לטירסיאסואה ההשומתבקשת  54

 זקוק, הנביא העיוור נותר דמות שולית. ובכולן הוא ענישה של האלים, לעיוורונו של טירסיאס
 :Hartsock, 2008) .אך מבחינה רוחנית מקבל יכולות של ראייה יוצאת דופן, לסיוע ורחמים

76-81) 
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 רשימת מקורות

כרך ) םעיונים בספר מלכי ,(רךעו)צ לוריא "ב: בתוך. מרד ירבעם (.3605) 'ש ,אברמסקי

 .קריית ספר: ירושלים .(153-196' עמ ',ב

צ "ב: בתוך. הסיפורים על אחיה השילוני במקרא ובמסורת ישראל(. 3607)י "חמ, גבריהו
' עמ) מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל :שה גולדשטייןספר מ ,(רךעו)לוריא 

 .החברה לחקר המקרא בישראל: אביב-תל( 91-03

באנאלוגיות  ,עיון ספרותי במערכי השוואה :'ספר שמואל א(. 3601) 'מ, גרסיאל
 .רביבים: גן-רמת .ובמקבילות

 .08-57 ,(ט"ל)' ד/ד"י בית מקרא .דגמים ומבנים במראותיו של עמוס(. 3678) 'ז, ויסמן

על תחפושת וגמולה בסיפורי  :יראה לבב' כי האדם יראה לעינים וה(. 3660) 'י, זקוביץ
  .אקדמון: ירושלים. המקרא

 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .מקראות בארץ המראות(. 6883) 'י, זקוביץ

משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח  ,חברה(. 6889) 'מ, מלול
 . אילן-אוניברסיטת בר: ןג-רמת .הקדום

 .עם עובד: אביב-תל(. כרך א ,מקרא לישראל) סו-ישעיה פרקים מ(. 6880) 'ש, פאול

-תל .(ברוך' נ 'תר)ארכיאולוגיה של המבט הרפואי  :הולדת הקליניקה (.6880) 'מ, פוקו
 .רסלינג: אביב

: שבע-באר. סיפור פילוג הממלכה בספר מלכים :הקריעה הגדולה(. 6831) 'ע, פריש
 .גוריון-אוניברסיטת בן

 .כרמל: ירושלים .מבוא לספרות ההסטורית שבמקרא(. 6883) 'א, רופא
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