
  ו"טבת התשע' ד                  ה "ב
  
  

  תוספת למאמר
  ו ובניומתתיה

  
  מאת דורון ויצטום

  

  

  

קבענו רשימת , כלומר. בן למתתיהאת מדגם " מבחוץ"בדקנו מתואר כיצד " מתתיהו ובניו"במאמר 

חישב את , בספר בראשיתשים מינימליים "כמדהמחשב חיפש אותם . ביטויים והקלדנו אותם למחשב

ובסופו של , ערך רנדומיזציה כדי לקבוע את המובהקות, אותם לפי מידות נתונות מראשסיכם , המפגשים

  .דבר סיפק לנו מספר המבטא את עוצמת המובהקות של המדגם כולו

  

  .מה גרם להצלחה זו, מה בעצם קרה כאן –" מבפנים" - נתבונן מקרוב , ועתה

אותיות וקובע  610ופיע בדילוג של הוא מ. בספר בראשית" בן למתתיה"ש יחיד של "מתברר כי יש מד

  : אשר חלקה הקטן מוצג לפנינו, טורים 610בזאת טבלה ובה 

  טבלה א     

*********************************************************  
 ואויתפללבעדכוחיהואמאינכמשיבדעכימותתמותאת
 אתאשתוואמהתיווילדוכיעצרעצריהוהבעדכלרחמלב

 רויקחלחמוחמתמימויתנאלרעכהואוישכמאברהמבבק
 עלאדותבארהמימאשרגזמלכאביאשבעוהוכחאברהמאת

 ויבקעעציעלהויקמוילכבנושנינעריואתוואתיצחק
 אילאחרנאחזבסבכבקרניווהברהמאתעיניוויראוהנ
 משניחיישרהותמתשרהבקריישנהועשרימשנהושבעשנ
 ישמהויענעפרונאתאברהמלתשדהקחממניואקברהאתמ
 שריצאתמשמויאלהארצאבנכתלהארצהזאתההשבאשיבא

 האשתנחוראחיאברהמוכדלכמבנצאתאשרילדהלבתואל
 אלהאישהחוצהאלהעינויבנללרבקהאחושמולבנוירצ
 קהמאלתיכיתבואאלמשפחתינממשפחתיומביתאביאזת
 ראליכרעאוטובהנהרבקהלפביהוהיצאהדברלאנוכלד

 וישאעיניוויראוהנהגמלימבאימותשארבקהאתעיני
 תרהחתיאשרעלפניממראהשדהאשרקנהאברהממאתבניח

 
  מלך אבי, בנו, בן מלך, בנך, בן, למתתיהבן 

*********************************************************  
 "בן"נמצאים בכתוב מופעים אחדים של המושג " למתתיה בן"ש של "כי בצמוד למד ,בולט לעין המתבונן

  , )ג, שם כב" (- - -  בנות יצחק וא -  - -"  , )ה, בראשית כד" (- - -  בנךההשב אשיב את  -  - -"  :כמלה

כרצף אותיות בשם " בן"מופעי זאת מלבד  ).טו, שם כד" (- -  -מלכה אשת נחור  בןלבתואל  - - - " 

  ".בןל"

ופעם אחת , ")המלכ בן" ("מלך בן"פעם אחת כ: בצמידות לביטוי הראשי המופיעאף היא " מלך"המלה 

הנקבעת על נתבונן עתה בקטע מטבלה . לכים ונשיאיםממתתיה יצאו מ, ואמנם ").מלךאבי" ("מלךאבי "כ

  :טורים 305 = 610/2 ובה" בן למתתיה"ש של "ידי המד

  



  בטבלה      

*********************************************************  
 ואבארשבעכישמנשבעושניהמויכרתובריתבבארשבעו
 תשנינעריואתוואתיצחקבנוויבקעעציעלהויקמויל

 אלהימיראהלוהשהלעלהבניוילכושניהויאמראברהמ
 אילאחרנאחזבסבכבקרניוהאברהמאתעיניוויראוהנ

 הארצעקבאשרשמעתבקליוישבאברהמאלנעריוויקמוו
 משניחיישרהותמתשרהבקריהשנהועשרימשנהושבעשנ

 יופגעוליבעפרושמעונשאתנפשכמלקבראתמתימלפני
 ישמהויענעפרונאתאברהמתהשדהקחממניואקברהאתמ

 הואחברונבארצכנענויקמרתשדההמכפלהעלפניממרא
 אלהארצאשריצאתמשמובנכתאלהארצהזאתההשבאשיבא

 ניווילכוכלטובאדניובידוויקמוילכאלארמנהרימ
 לכהאשתנחוראחיאברהמוכמבניצאתאשרילדהלבתואל

 זמזהבבקעמשקלוושנאישנרכלוהגמלימלשתותויקחה
 אלהאישהחוצהאלהעינובנלולרבקהאחושמולבנוירצ

 אדנימאדויגדברויאמרעבדאברהמאנכיויהוהברכאת
 פחתקהמאלתיכיתבואאלמשנפחתיומביתאביאזתיממש

 אמראליההשקינינאותמהרותורדכדהמעליהותאמרשת
 ראליכרעאוטובהנהרבקהלבמיהוהיצאהדברלאנוכלד

 לחוניואלכהלאדניויאמרונקראלנערונשאלהאתפיה
 בוישאעיניוויראוהנהגמלימבאימותשארבקהאתעינ

 
    נשיא, שמעון, בנך, בן, למתתיהבן 

********************************************************* 
ואת , )כב, שם כד" ( -  - -ויקח האיש נזם  - - -: "כרצף אותיות בכתוב" נשיא"כאן אנו רואים את המונח 

   " -  - -י ופגעו לי שמעונ - - - : "אף הוא כרצף אותיות בכתוב, נשיאשאכן היה , שמעון, שם בנו של מתתיה

שם המפגשים היו בין , בניסוי הנזכר לעיל לא נכלל" שמעון"כי מפגש זה עם , יש לציין[ ).ח, שם כג(

  .]שים לבין הטקסט"שים ולא בין מד"מד

  

  :א נשוב ונתבונן בטבלה

*********************************************************  
 ואויתפללבעדכוחיהואמאינכמשיבדעכימותתמותאת

 עצרעצריהוהבעדכלרחמלבאתאשתוואמהתיווילדוכי
 רעכהואוישכמאברהמבבקרויקחלחמוחמתמימויתנאל

 עלאדותבארהמימאשרגזמלכאביאשבעוהוכחאברהמאת
 ויבקעעציעלהויקמוילכבנושנינעריואתוואתיצחק
 אילאחרנאחזבסבכבקרניווהברהמאתעיניוויראוהנ
 משניחיישרהותמתשרהבקריישנהועשרימשנהושבעשנ
 ונאתאברהמלישמהויענעפרתשדהקחממניואקברהאתמ
 אלהארצאשריצאתמשמויבנכתלהארצהזאתההשבאשיבא

 האשתנחוראחיאברהמוכדלכמבנצאתאשרילדהלבתואל
 אלהאישהחוצהאלהעינויבנללרבקהאחושמולבנוירצ

 משפחתיאלתבואכיקהמאלתינאזתאביומביתממשפחתי
 ראליכרעאוטובהנהרבקהלפביהוהיצאהדברלאנוכלד

 וישאעיניוויראוהנהגמלימבאימותשארבקהאתעיני
 רהחתיאשרעלפניממראהשדהאשרקנהאברהממאתבניחת

 
  משפחתיכי תבוא אל , אביומבית  ממשפחתי, מלך אבי, בנו, בן מלך, בנך, בן, למתתיהבן 

*********************************************************  
, ")המלכ בן("" מלך בן"פעם אחת כ: מופיעה בצמידות לביטוי הראשי" מלך"כבר צויין לעיל כי המלה 

  .שושלת מלוכהדבר הרומז על , ")מלךאבי" ("מלךאבי "ופעם אחת כ

  :ליצחק ,לבנואשה כי אדוניו צוה אותו לקחת  ,מספר אליעזר עבד אברהם, ברקעכי , נשים לב, והנה

-מ, שם כד" (-  - -  משפחתיכי תבוא אל , אז תנקה מאלתי. ממשפחתי ומבית אביולקחת אשה לבני  - -  -"

ך "נמצא בתנ" יחס"המושג [ לאב יחשך ה"או בלשון התנ, לאב) היחוס(מיוחד מודגש כאן היחס ב ).מא

  :בדילוגי אותיות לכךרמז עובדה זו הביאה לתור אחרי "]. יחש"ונכתב , נחמיה ודברי הימים, בספרי עזרא

  "- - -  יתחפשמ לא אובכי ת, אז תנקה מאלתי. ממשפחתי ומבית אביולקחת אשה לבני  -  - -"

  .יחש לאבש המינימלי של "כאן סומן המד, ואכן



מצויין . אך הוא מתייחס גם למושג נרחב יותר, לאב שיחמבטא ודאי " בן למתתיה"הביטוי 

, דהיינו, שושלת המלוכהכי ממתתיהו נשתלשלה ) ראה למשל באנציקלופדיה העברית(באנציקלופדיות 

  :עלינו לחפש את המפגשים. תנכתוב זאת בצורה מסודר. צאצאיו מתייחסים לשושלת זו

  .)זה האיות המקראי המקורי של מלה זו"   (מתיחש" –" בן למתתיה"

  "לשושלת" –" בן למתתיה"

  "המלוכה" –" בן למתתיה"

הסיכוי לשלושת המפגשים : אך מדידת המובהקות מביאה להפתעה של ממש, קטן" כותרת"זה מדגם 

  !אחד למאתיים אלף) בערך(האלה הוא 

ובה " בן למתתיה"של היחיד ש "שנקבעה על ידי המד, נתבונן בקטע מן הטבלה: גדולה מזה אך ההפתעה

  :טורים 203 = [610/3]

  גטבלה      

********************************************************* 
 וישמאתועלהמזבחממעללעצימוישלחאברהמאתידווי

 אילאחרנאחזבסבכבקרניווילכאברהמויקחהיראוהנ
 רכאברככוהרבהארבהאתזרעכככוכביהשמימוכחככיב

 לנחוראחיכאתעוצבכרוואתבוזאחיוואבנימהגמהוא
 משניחיישרהותמתשרהבקריתארבעהואחבריהושבעשנ

 מבחרקברינוקבראתמתכאישממנואתקברולאיכלהממכ
 נישבבתוכבניחתויענעפרונהחתיאתאברהמבאזניבנ

 ישמהויענעפרונאתאברהמלאמרלואדנישתאקברהאתמ
 הלמקנמאברהלסביבוללגבכאשרבהבווכלהעצאשרבשד

 אשרלושימנאיהמשלבכליאמראברהמאלעבדוזקנביתו
 ריצאתמשמויאמראליואבשאלהארצאבנכתההשבאשיבא

 שבעתיזאתרקאתבנילאתשבשמהוישמהעבדאתידותחתי
 מועשהחסדעמאדניאברהמהנהואברהמהקרהנאלפניהי

 האשתנחוראחיאברהמוכדהעלשכמהולכמבנדהלבתואל
 אלהבארלשאבותשאבלקתותרצעודשתמהרותערכדהאלה

 ראליובתבתואלאנכיבנמלכהאשרילדהלנחורותאמרא
 אלהאישהחוצהאלהעינויהיכראתאבנלושמולבנוירצ

 נומספואלגמלימומימלרחצרגליוורגליבתנתיומלי
 נלואתכלאשרלווישבעניאדנילאמרלאתקתיזקנתהוי

 ואמלאימשפחתיאלקהמאלתיכיתבואנאזתאבימביתוי
 נאדניאהוגמלגמליכאשאבהואהאשהאשרהכיחיהוהלב

 שרילדהלומלכהואשמהנזמעלאפהוהצמידימעלידיהו
 ראליכרעאוטובהנהרבקהלפניכקחבצאהדברלאנוכלד

 ומובבקרויאמרשלחנילאדניויאמראחיהואמהתשבהנ
 

    משפחתי אל, אבי ומבית) ממשפחתי(, המלוכה, לשושלת ,בנים, בן מלך, בנך, בן, למתתיהבן 
********************************************************* 

כל אחד מן כאשר  "המלוכה" –" לשושלת" –" בן למתתיה" המשולש כאן אנו רואים את הצירוף

המלה  – חסירה כאן מלה אחת מקשרת, אומנם .שים המינימליים נפגש עם שני האחרים"המד

  :נמצא בפסוק המסומן בטבלה" מתיחש"ש מינימלי של "שמד, מתברר". מתיחש"המקראית 

  ,"- - - שפחתי מ תבוא אלכי , יתאז תנקה מאל. יתי ומבית אבחממשפה לבני שחת אולק -  - -"

  :משלים את המפגש המרובעו

  "המלוכה" –" לשושלת" –" מתיחש" –" בן למתתיה"

הכל נמצא פה כמקבץ על פני טבלה : הקטן" הכותרת"הצלחת מדגם מאשר  יותרכאן יש הרבה : כלומר

  !אחת ויחידה

* * *  

  



התובנה עיקר היא שהביאה ל )שהיא תצפית אפוסטריורית( בטבלה א ההתבוננות: התהליךהבה נסכם את 

התבוננות , ואז. טבלה בניתן ב) בבדיקה אפריורית" נשיא"המונח מציאת ( אישוש ראשון. לעילשהושגה 

  :זוגות הביטוייםשלושת חיפוש אפריורי של למחודשת בטבלה א הביאה 

  "מתיחש" –" בן למתתיה"

  "לשושלת" –" יהבן למתת"

  "המלוכה" –" בן למתתיה"

נמצאים על פני אותה  אלהים מתברר כי מפגש, יתר על כן. מדגם זעיר זה הניב מובהקות חזקה מאד

  .טבלה

* * *  

  

  


