
-"...עיתעלבא"
העילזיהויחדשפתרון

נון-בןיואל
שבות-אלוןעציון-הרישיבת,מוריםלהכשרתהרצוגיעקבמכון

עם"-ו,אלחביתמצד",י"אללביתמקדם"כשוכנתבמקראהעינזכרהרביםבמקומות
ביתאנשישכל,גםנזכרהמכריעובשלביהושעבספרהעישלכיבושהבסיפור.1"און-בית
לאאשראלוביתבעיאישנשארולא":ישראלבניאחריבמרדףהעילאנשיהצטרפואל

בספר.(יז,'חיהושע)"ישראלאחריוירדפו,פתוחההעיראתויעזבו,ישראלאחרייצאו
.(כח,'בעזרא)יחד"והעיאלביתאנשי"נזכרו,מבבלהעוליםברשימות,עזרא

ברובומלכתחילההתרכזהעיאחרישהחיפוש,לכךהביאונוספיםושיקוליםאלהכל
.יחסי4בביטחוןשזוהתהמאז,אל3בית=ביתיןשלהמיידיתבקרבתה

זיהושע,ג,ג,י,ח"ב-יבראשית1
"

.ב
.ט,ב-ייהושע2
מוצאי.אוןביתעםאשרהעי.,העישלוהזיהויהחיפושגלגוליעלגריס'ישלהמקיפהסקירתוראה3

.(זהלמאמרוהןלהלןההפניותכל)מפורטתביבליוגרפיהושם,278-289'עמ,ט-תשב,ירושלים,דורות
Itlneranum,ביתירבערך,(נ-לטה3331התלמודבתקופתמבורדוהנוסעידי-עלכבר4 Burdigalense,

-אלבית:ר-למגלחילופילבושים,(תרציד,ירושלים,5'חוב'גכרך,ארצישראלייםמחקרים,קליין'ש)
כפתור,הפרחיאשתורי'רידי-עלשנה670-כלפניוכמובן,(כיוםהכפרשםהוא)ביתין-ביתיר-ביתיל

ההולכיםוכל,ק.[.ו.שלבסקררובינסוןידי-עלובימינווי-רצ'עמ,א"יפרק,ז"תרנ,ירושלים,ופרח
גבול,לשנסמירושליםההרדרך,מקראי-היסטורי-הגיאוגרפיההקשרעלמבוססהזיהוי.בעקבותיו
הממצאעלגם,אולברייטשלחפירותיוומאג,השםדמיוןעל,(יח,ז-טיהושע)ואפריםבנימין

:ראהאולברייטשלהחפירותעל.ומוצקהמלאהנראיתההיסטורייםלנתוניםשהתאמתו,הארכיאולוגי

(1968)39

"4450,J . L . Kelso;(1939)74;5ח57,56,558450(1934-ן,W . F . Albright
טחונה-אבראםאלביתאתלזהותוהצעה,והעיאלביתזיהויעלאחדערערנשמעהאחרונותבשנים

ההרלדרךבהחלטסמוכההיאגם,(ישראלברשת17021462.צ.נ)לביתיןמדרוםמ-ק3-כ,בירה-שבאל
.צ.נ)לפסגותשממזרחמיסיה-אלבחורבתהעיאתולזהותלחפורליבינגסטוןמנסהזהפי-על.הראשית

5:11G(1985)ק.78:ראה.(17231452 . Bimson , Bar;11.1:15(1989)קD . Livingston , Bar
:אחרותתמיהותנוספותועוד,כאןגםחווריםחיאן'חרעםאותל-אעםשבזיהויהתמיהותכלאולם

מאשרכחורבותיותרנראיםהמקומותושני,טחונה-אמראםמ-ק2-כ,מידיקרובלהעיהמוצעהזיהוי
.כתלןולאכחורבהטחונה-אראםמופיע,פינקלשטיין'ישערך,אפריםארץשלבסקר).מבוצריםכתילים
ומדרוםממזרחדווקאנמצאהעמוקהגיא,שהיאדרךלשוםקשוראימו,מבודדלהעיהמוצעהמקום
והממצא,האתרבשםלדמיוןבסיסשוםאין,('ח-'וביהושע,שמצפוןהגיאבמקום),המוצעלאתר

אחדמענייןקברלמעט,ואילךהלניסטיחומרבעיקרמכיל,ידיעתילמיטב,כהעדהארכיאולוגי
.(ואברזל)ההתנחלותמתקופת

zm
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שמעולאאך,אל5לביתמדיקרוביםהמוצעיםשהזיהויים,טענואכןאחדיםחוקרים
.כלל6מבטיחותנראולאהאלטרנטיביותהצעותיהםואף,להם

לבין,לביתיןמזרח-מדרוםמ"ק2-כ,תל-א'חרביןניטשהזיהויעלהעיקריהויכוח
בפינקראכך-תל-א'חר.דיבואןדירהכפרשלעבריומשני,משםדרומהמעט,חיאן'חר

האבניםגל=החורבה;העיהשםכתרגוםהתפרש-והנישאהבולטהתלהמקוםאנשי הגדול7
.חיאן8סעיאןןהעי:קלבשינויהמקוריהשםכנושאתהתפרשהחיאן'חרבעוד,

איננוכזהשתרגום,בכךכברהואהראשוןבזיהויהקושי,בצדקגרינץשטעןכפי
השםשלפירושושזהו,וודאותכלאיןואף,השמות9בשימורכללמקובלואיננו,מסתבר

בזמןגם,פרטיכשםהעירשםזהו,2י"עית"מ11"עיה"ס"העי"ש,לאמריותרנכון.0נ"העי"
.בחורבנה10רקולא,שנושבה

בתקופתמבוצרותכנעניותמעריםמכיריכשאנוכמו,תלבכללאיןחיאן'בחר,מאידך
,שנערכוהסקריםפי-על,שםהארכיאולוגיהממצאגכ.והמאוחרת13התיכונההברונזה

.שהוצעו14נוספיםבמקומותגםכמו,ואילךשניביתמימיהוא

והגיעה,30-השנותבראשיתקראוזה-מרקהיהודית'הגבחפרהעצמותל-א'בחר
000,2-ומ,([.8.)הקדומההכנעניתבתקופהרקמיושבהיהשהתל,משמעית-חדלמסקנה

'גגםהגיעמסקנותלאותן.וחרבשומםהתלהיההשופטיםלתקופתועדבקירובס"לפנה

.1560-הבשנותהנוספתבחפירהקאלאוי
שלא,ההואבמקוםשכנה,יהושעימישלאו,האבותימישל"העי"שהנמנעמן,לפיכך

'חראתזיההכןועל,נכוריאל,גרינץ'ישהסיקכפי,הרלוונטיותבתקופותכללמיושבהיה

.4,7,23הערות,(שב,גרינץ5
.5,6,9הערות,שם,גרים6

.279-281,283'עמ,שם,גרינץ7
.278-279'עמ,שם,גרינץ8

.283-284'עמ,שם,גרית9
.28'עמ,שם,גרינץ10
,לחודובנותיהאלביתמופיעותכאןהמנויותאפריםבערישדווקא,לכךלבשים.כח,'ז'אהימים-דברי11

בספר"עיה"."בנותיה.עםאחתכל,לצפוןושכםלמזרחנערן,למערבגזרכמו,לחודובנותיהועיה

.זהלפסוקמאודמתאימה,להלןכמוצע,אפרים-הרשלהמזרחי 12

כנהוג,במקומה'הוהשלמת,נפילתהאובמבטא'התאיפוסאלאכאןואין,עיה("עית--כח,'יישעיהו
שהצורה,וכמובן,הטיותי,סמיכות,ריבוי),האחרותהצורותכללעומת,הנפרדתהנקבהבצורתבעברית
ייתכן.('וכדחטאת,זמרת,שירת,'תהסיומתאתהנושאתהיא-בשירהבעיקרהנשמרת-הקדומה
"הרמה"ו,.הגבעה"בכמו,הידיעה'הנוספהואליה,עי(עיה(עיתשלנוסףקיצורהיא.העי.שהצורה ,

שרווח,עיצוריםשיכולשלפנינוגםייתכןאבל.285'עמשם,גריסזאתשמפרשכפי,(!בערביתרם-אל
אותההיא,עיה;העישלוהא,ועודןרזם-רמז,כשבה-כבשה,שלמה-שמלה)המקראיתבעברית
.מסיימתשהיאוביןפותחתשהיאבין,האות

בתקופתשנבנו,והחלקלקותהחומותידי-עלמכרעתבמידהנבנתההארץמתיליברביםהתלצורת13
כערים,בהעיוגםאלבביתגםקלאסיתללצורתמצפיםאנולפיכך.כידוע,'ב2התיכונההברונזה
.האבותמימיבתורהשנזכרו
,קלאסיתלישתל-א'בחר.הגובלברכסוממערבמצפוןנבלעתשהיאפי-על-אף,תלצורתישבביתין
הבעיה.היסטורימובןבשום,בושכנהלאהמקראיתשהעי,והתברר,שנחפרעד-אליונמשכוכולםולכן

.לתקופהאופייני,מבוצרתלידי-עלאלא,חורבהאוכפרידי-עללהיפתריכולהאיננהשנוצרה

.לעיל4הערהראה.14
;28-33'עמ,1933ישראלארץלחקירתידיעות15

J(,1965.16)ק.29;8139(ן1976. .A . Callaway , BA;3251עא(1935)קץSyria
.282-283,286'עמ,שם,גרינץ16

-ומירוסותל-א'חר-ממערבו.אלביתבביתיןלכפרממזרחייבואןדירהכפר:1'מסאיור
.העישלכמקומהבעברשהוצעו,חיאן'חר
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אתחיזקהסתוםהמבוי.פתוחה7יכשאלההעישלזיהויהאתוהשאיר,און-ביתעםתל-א
שלילתכדיעד,יהושעבספרבמיוחד,המקראבחקרהקיצוניתהאטיולוגיתהמגמה

כדי,כביכול,במאוחר18שנתחבר,אגדהלסיפורוהפיכתו,הסיפורשלהאוטנטיות
.המקוםלאנשימוכרשהיה,הבולטהתלאת"להסביר"

.286-288'עמ,שם,גרינד17
:עודוראה,281-282'עמ,שם,גרינץ18

M/8,11נק(1935),קק.29-7. . Noth , Bethel and
:ראה,אלביתשלכיבושההואהואהעיכיבוששסיפורהשערההעלהאולברייט

W,ח1939748450ן),ק.16. . F. Albright



וכיוון,יהושעבספרהכיבושבסיפוריביותרהמפורטהסיפורהואהעישכיבושכיוון
מכאןצמחה-"העי"עםקשרבלי,יוסףבניבידאלביתשלכיבושהנזכר'אשבשופטים
המקורכביכולהוא,יהושעספרולא,'אשופטיםספרלפיה,במחקרהשלטתהתיאוריה

שמתאר,יהושעספרבעוד,ומתמשךמדורגכתהליךהארץלכיבושאמיןהיותרההיסטורי
.כביכולומגמתיתמאוחרהוא,יהושעבהנהגתוקצראחידכיבוש

אתלא,לדעתנו,משקףאינווהבנתוהמקראמחקרשלזהמצבכי,לקבועמחובתנו
למבוישנכנס,עצמוהמחקרשלידוקוצראתאלא,העתיקהההיסטוריהאתולאהמקרא
מקוםבכלהמקראעללהסתמךהדעתעלמתקבללא.דרךלולפלסהצליחולאסתום

עלמסתערים,מצאנושלאמקוםבכלואילו,היסטורי-ארכיאולוגיביסוסלושמוצאים
ניצבתכי,שנודהמוטב.ממנותמתעלמיםאו"מאוחרתאגדה"לאותוהופכיםהמקרא
יכולתנו-באי"אשם"איננוהמקרא.לפתרוןומחכה,העישלהזיהויחידתלפנינועדיין
לתעלומהלעבורהמקוםכאן.היסטורי-גיאוגרפיזיהוישלובסיסיתרציניתבעיהלפתור
לידמה'מרג'חרהוא,המדברבספר,המזרחיבאגף,סבירזיהויללאחשובאתרשלאחרת
שלידהאתרשללאופיוהנוגעים,מזרי'עשלממאמרואחדיםמשפטיםלהלן.סמיהעין
:ולזיהויוסמיהעין

לתרוםכדיבו~'י,זהנידחבאזורדונם30ששטחהמבוצרתעירשלקיומהעצם"
והשניהשלישיבאלףכמו.המלוכהבתקופתאפריםבהריההתיישבותמערכתללימוד
,זהבאתרהגלוםההתיישבותפוטנציאלשלמלאניצולהיההמלוכהבתקופתגם,ס"לפנה
אתלהצדיקכדיאלהבנתוניםהיהדי.פוריהולבקעה,חשובמיםלמקורלקרבתוהודות
'עמ)(?)ראשיתדרךמכלריחוקולמרות,עירוניאופיבעלקבעיישובשל,במקוםקיומו

191).
ואחד,אפריםהרישלהמדברספרברצועתהיחידהאתרהיאמה'מרגחירבת"

בתקופההןעירונייישובשלרציפותבושהיתה,בכללאפריםבהרי,הבודדיםהאתרים
אחדמה'מרגחירבתשלהאתרהיה'בהברזלבתקופת.המלוכהבתקופתוהןהכנענית
בתחומיפינקלשטיין22שמנה,אתרים190מתוך.אפריםנחלתבכלהגדוליםהיישובים

193981,Y . Aharoni , Rewritting Israel ' s Conquest;63-8.8נק35(ן1939,קק,A . Alt

Israelite ofז"ש,Sh . Yeivin;23-6.7848(1982),קק,Y . Yadin;76-55.(1976)קק

;(1971)Conaan , Ystanbul

,ירושלים,השופטים,ישראלעםשלההיסטוריה,(עורך,מזר'ב:בתוך,וההתנחלותההיאחזות,אהרוני'י
פרשת,מזרבי182י-169'עמ,(ד-תשל,'ומקראיתאנציקלופדיה,העי,ייבין'ש73י-56'עמ,ד"תשמ

.145-150'עמאן-תשם,ו"טישראל-ארץ,ישראלבהרההתנחלותז

ספרבתוך,מיושבתלחברה,למחצהנוודיםמחברתהמעברעלבמאמרו,זהבענייןידין'ישלדבריוראה20
Cambridge)(ן1979,המזרחלחקרהאמריקניס"ביהשלעבודתושנות75-לקרוסשערךהסיכום

והעדותהמקראיהסיפורביןהסכמהשישמקוםבכל.:כישםכותבידין.קק.68-57)(1900-1975)

פעםבכל,מאידך.מקראימקוראותושלההיסטוריתבמהימנותספקלהטילסיבהאין,הארכיאולוגית
,האפשרותאתלבדוקעלינו-העיבמקרהכמו-המקראיהסיפוראתנוגדתהארכיאולוגיתהעדותשבה

-66'עמשם).העורךשלמוטעיתהבנהאו,מאוחרתפרשנות,איטיולוגיהואבמקראהמסויםשהפרק

,אביב-תל,והשופטיםההתנחלותתקופתשלהארכיאולוגיה,פינקלשטיין'ישלספרומתוךהתרגום,(67
שלהאפשרות.היגיוןוחסרתעקביותחסרת,מוזרהעמדה,לדעתי,זוהי,הכבודכלעם.272'עמ,1986
,המדעיהמחקרשלתמציתושהיאשעה,דעתועלכללעולהאיננהמדע-איששלבהבנהאובזיהויטעות

.יותרקצת-אולי-להבין,פוסקבלתיבמאמץ,וטעותתהייהביןומחפשהמגשש,במיטבו

'עמ,תשאב,ירושלים,ג-כישראל-ארץ,אפריםשבהרימה'מרגבחירבתהישראליתהעירביצורי,מזרעי21
174-193.

Landעשעץט8,5יך(-16-15Aviv(1988-ן89,קק.183-117.אפריםבסקרי22 of Ephraim8חז
.1986אביב-תל,והשופטיםההתנחלותתקופתשלהארכיאולוגיה

המדברספרברצועתמצוייםשנייםרקומאלה,דונם20עלבגודלםעולים16רק,זונחלה
.דומהגודלבעליאתרים4רקמצוייםהמרכזיההרברצועתואילו,(יבעית'וגמה'מרג)

המרכזיםאחד,(?)הנידחמיקומהלמרותהיתהמה'מרגבחירבתהמבוצרתשהעיר,מכאן
התופעה"(174'עמ).אפריםנחלתבתחומי,המלוכהבתקופתביותרהחשוביםהעירוניים

הםכאלה.המרכזיההרבחבלידועה,מעייןשלמרגלותיותלולמדרוןעלהבנויתלשל
אופייניהתיישבותדגםאיפואזהו.רומיידהץ2בל'ג)חברוןותל,(דודעיר)הקדומהירושלים
ברונזהקערתהיאבחפירתנומיוחדמימצא"(190'עמ)."ישראלארץשלההררילאזור
קערותעלגרשוני21'לשלממחקרה.במקצתמעובהושפהשקועבסיסבעלתשטוחה
,המאוחרתהברונזהבתקופתבשימושהיואלהשקערות,עלהישראלמארץהברונזה
ישכאן....ס"לפנהא"היהמאהלאחר,זהמטיפוסקערותידועותלא.'אהברזלובתקופת

מתקופתיישובשכבתנמצאה,מה24'מרגחירבתבמדרוןזוהר'משלשבחפירותיו,לציין
."המאוחרתהברונזה

הגדולהקושיבגלל,מזראתמתמיהאשר,למדימרשיםבממצאכן-אםפוגשיםאנו
ונשענתמיסודהמוטעיתהיאשלדעתנוקביעה,"ראשיתדרךמכלריחוקו"ובגללבזיהויו

,יתבררלהלן.ישראל25בארץהדרכיםשלהקלאסיבמחקרבינתייםשמקובלמהעלרק
המפורסםמכמשלמעברדרומהשממשיכה,מאודחשובהדרךעלנמצאתמה'מרג'שחר

שלהזיהוימאמצי.הרמה=רם-אלבצומת,המרכזיתההרדרךעםומתחברת,(ד"יא"שמ)

.המחקרמצבואתבתחוםהחוקריםגדולישלידם-קוצראתהםגםמשקפיםמה'מרג'חר

שניתן,שיעראולברייט.נרחביםדיוניםקלאי'וזאולברייטפ"והקדישוהאתרלזיהוי
הואהסיקוזהבשםעירשלקיומהעל26'אפרים'בשםעירעםמה'מרגחירבתאתלזהות

'אפריםעםאשרחצורביבעל:צאנואתאבשלוםגזזשבוהמקוםשםמציוןאחריםוחוקרים
.כגן,ג"יב"שמ)

,טעןשבו,המפורסם27בדיונוקלאי'זשלל,אפריםבשםמקוםשלקיומוועצם,זוהצעה
'בשמואלבספרושהפסוקעפרהלעירהנראהככלהכוונההיוונייםהמקורותשבשני
איןאולברייטשלשלהצעתונראה,אכן.זהבשםלעירולא,אפריםשבטלאזורמתכוון
הנזכרמקוםשם,שלישהבעלעםמה'מרגחירבתאתלזהותהצעההעלהקלאי.יסוד

באואיש":בגלגלהיותובעתהנראהככל,אלישעמעשיבתיאורבלבדאחתפעםבמקרא
"בצקלונווכרמלשעוריםלחםעשריםבכוריםלחםהאלוהיםלאישויבאשלשהמבעל

בתיאור'שלישהארץ'הזכרתעלמתבססשלישהבעלשלמקומהזיהוי.(מב,'דב"מל)
אפריםבנחלתהמחוזותאחדשלשמוהנראהככלזהושם,שאולבידיהאתונותחיפוש

שיארך,למסקנהקלאיהגיעמקורבאותו'ארצות'השארמזיהויכתוצאה.(ה-ד,'טא"שמ)
היאמה'מרגחירבת.אפריםנחלתשלמזרחיים-הצפוןבמורדותלהימצאחייבת'שלשה
זיהויזהשאין,מובן.שלשה28בעלעםזיהויהמתבקשולפיכךזהבאזורהמרכזיהאתר
.זהבמקוםהישראליתהעירשלשמהלזיהוייותרטובההצעהאיןאך,ודאי

.ועוד,גבעון;יב'וג,אלביתיביתיןוגם23
.הדרומיהמדרוןבחומתבלבדבדיקהחתך24
,10,26,54,56,57,81,88,89,90,109מפות,1974,ירושלים,המקראלתקופתכרטאאטלס,אהרוני'י25

מהדרךשמתעלמות,162-163מפותגםוכן,הרמהאלמכמשדרך:התמוהותהמפותובפרט-111
.כדלהלן,הגוליםאתהגלוובההבבליםעלו,הנראהככל,שבה,הנוחה,המזרחית

W,444508(23-1922),קק.26.133-124 . F . Albright , Ophra and Ephraim
בשנתארכיאולוגיסקר,וגולןשומרון,יהודה(עורך,כוכבי'מ:בתוך,.אפרים-והרבנימין-ארץ",קלאיזי27

.172-173'עמ,ב"תשל,ירושלים,ח"תשכ
שללזכרומחקרים,ישראלותולדותהמקרא,(עורך,אופנהיימר:בתוך,"ואפריםשלישהבעל",קלאי'ז28

.191-204'עמ,1972,אביב-תל,ליגוריעקב



הכנעניתבתקופההאתרמקום8)מרזבנהדהר;וסביבותיה(ג)מרגימהחרבת:2'מסאיור
סמיהבקעתהתמונהבתחתית.המוצלהשסחבתחתית-סמיהעין,(הקדומה
לכפרמערבההמטפסוהכביש"אלוןדרך"ידי-עלנחצית,המדברבספרהפוריה
.(מזר'עבאדיבות)חצור-הרולפסגתמאלכ

.[(טייבה)עפרה;עפריים=אפרים].אולברייטהצעתאתבשלילתוקלאיעםהדין
ובאזור,אפריםנחלתשלהמזרחייםבמדרונותנמצאתשלישהשארץבכךגםעמוהדין
ואולישעורים,[שלישהבעל]בעלתבואתשמגדל,קטןלכפרהמתאיםשםשזהואלא.הזה
ובקעהחשובמעייןליד,ניכרבגודלמבוצרתעיר'שהולם,דברשוםבוואין,חיטיםגם

.להלןשיתבררכפי,חשובהדרךלידוגם,(בממוצערוחב'מ200-ואורךמ"ק5.1)'פוריה
העירשלשמהלזיהוייותרטובההצעהאין"ש,מזר'עשמנסחכפי,היאהזיהויבעיית,אכן

זיהויבידושאיןאלא,הזיהוימהצעותנוחהדעתואין-לאמור,"זהבמקוםהישראלית

.העגולהמגדל-מעליו,החרבהמערב-בצפון,החפיר-בחזית,מרגימהחרבת:3'מסאיור
,(סה'נג-א)השחר-כוכברכסברקע.לושממזרחהפוריההבקעה-לאתרמעבר

.(מזר'עבאדיבות)

ובכך,עית=עיה=העי-הזאתהעירלזיהויבהרבהטובההצעהנציעלהלן.יותרטוב
נחלתבדרוםמקראי-היסטורי-הארכיאולוגיבמחקרבעיותשלרחבמכלוללפתורנוכל

.בנימיןארץובגבולאפרים

המזרחיתהדרך
מירושליםההרמדרךשמסתעפת,סלולהדרךכנראהמתוארתבמקראתאחדיםבמקומות

לדעתי.ולמחנייםסוכותלעמקן,שומרוןמדברדרך,ומוליכה(רםאל;,הרמהליד,צפונה
באזורהירדןלבקעתיורדת,סמיהלעיןוממשיכההידועמכמש-במעברהדרךעוברת
סוכות,יבוק-נחלפיתחתואלהעיראדםלגשרופונהמשכםהיורדתלדרךמתחברת,פצאל
.שבגלעדלמחנייםועולה,ופנואל

,שםגבשןאלפונה,כלומר;"בשדהגבעתהואחתאלביתעולהאחתאשיבמסילות...":לא,'כשופטים29
נכחעד...המדברדרךאלישראלאישלפניויפנו.:מג-מב,שם,"המסילותאלהעירמןונתקנוהו":לב

י"...במסילותויעוללהו,הרימוןסלעאלהמדברהוינוסוויפנו":מז-י,ה'מי,שםי"שמש-ממזרחהגבעה
,הרימוןלסלעעדהמזרחיבספרומהלכה,לגבעהמצפוןהמזרחיתהדרךהסתעפותמשתקפתאלהבכל

אנציקלופדיה,כהן'גראה18131473ן.צ.נ,לושממזרחרומנה-אקובתעםאו,רמוןעםכמקובלהמזוהה
שלמהלכהפי-עליפהמתבארהרימוןוסלעשילהלביןגלעדיבשביןהקשר.2-1051'עמ,'המקראית ,,,

עובדיהלנבואתוגםא-יא-שמ-גלעדיבשלהצלתשאוללמלחמתגםהרקעטמוןובכך,המזרחיתהדרך,, N-.בבזקויפקדם",לדעתי..הגלעדאתובנימין":יטפסוק,,',,, " DWשלכתחומהלפרשוגםאפשר-ח,א-י



לאתרשממזרחוהבקעה(התמונהבשמאל)מרגימהחרבתשלהדרומיהמירון:4'מסאיור
.(מזר'עבגוייבות)

הוכרהראשון-ביתבימיישראללממלכתמחנייםואזורסוכותעמקשלחשיבותם
-עברשלהמדייניםשבטיועםהעמוניםעםומרקשהמאבקשלמוקדהיההאזור-מזמף3

מתואר,יח-יז,ג,יא-בשמ.עצמהבעירדווקאולאו,הטריטוריאליהתחוםבענייןהמאמרכבהמשך,בזק
מתוארד-יובפרק,(ד,'טא-שםוראה).שועלארץאל,עפרהדרךאל":השםתחתהמזרחיתהדרךמןקטע
שאול-בןהמלכתשתוצאתו,גלעדיבשלאנשידודביןומתןהמשאמופיעח-ד,'בב-בשמ.מכמשמעבר

גבעוןבמדברהראשון,הדרךשלחלקיםשנימתואריםוכטכד,'בב-בשמ.נרבןאבנרידי-עלבמחניים
דב.בשמגםכך.יבוקובנחל,לבקעהבמורד,"הערבהדרך"והשני,גבעון;)

"
הנזכרותהדרכיםעל.ז

בחלקגםהמזרחיתבדרךשימושהחשבוןמןלהוציאאיןאבל,מיוחדדיוןלקייםיש'כ-1-טב-בשמ
צומתעללהשתלטנועדה-יז,ו,טא"מל-ישראלמלךבעשאידי-עלהרמהבניית.ל.הנמהפרקים
שתיעללהגןנועדו,הגנהשלבמבצעאסאידי-עלוהמצפהבנימין-גבעבנייתואילו,החשובותהדרכים

דרךעלוהמצפה,לפניושאולשלכמעשהו,הקשהמכמשלמעברסמוך,המזרחיתהדרךעלגבע-הדרכים
הגוליםמחנהגם.בהמשךיבואוהוא,לב-כח,'יבישעיהוהואהעיקרישהמקורכמובן.הידועהההר
אלהיהאשרהדבר":להלןשיוסברכפי,המזרחיתבדרך,לבבלהוגלוומשם,הדרכיםבפרשתהיהבבלה
,באזיקיםאסורוהואאותוכקחתוהרמה-מןטבחיםרבנבוזראדןאותושלחאחר,'המאתירמיהו
.(א"מירמיהו).בבלההמוגליםויהודהירושליםגלותכלבתוך

בימיישראל-ארץשלצבאיתהיסטוריה-עורךן)ליוור'יבתוך,ואחאבדודבמערכותסוכותעמק,ידין'י30
.נ170-18'עמ,1964,אביב-תל,המקרא

,ועתיקותיהישראל-ארץלחקירתהחברה,שומרוןארץבתוך,.מנשהבתוךאפריםבתוךגלעד",הראל'מ
.47-51'עמ,ד"תשל,ירושלים

.המלוכה31לתקופתועדהשופטיםתקופתדרך,לארץישראל-בניכניסתמאזהירדן

תוךכנראה,בגלבועובניושאולנפילתלאחר,שאולבןבושת-איש=אשבעלברחלמחניים
עמקועלהצפונייםהעמקיםמעבריעלהפלישתיתההשלתלטותאתלבלוםמאמץ

,מלכותו33בהתערער,אבשלוםבנובומרדכאשרנאמניועםדודברחלמחניים.הירדן32
שלהנחושתמפעלינבנוסוכותבעמק.מחודשת34בהמלכהלירושליםלבסוףחזרומשם

הקדמיותעמדותיוהיוושם,מצרים36מלךשישקמפנינבטבןירבעםברחלשם,שלמה35

.אחאב37מולהארמיםושל,העמוניםמולצרויהבןיואבשל

,'חב"שמולבסוף,א"יא"שמ,ב-י-'י,'ח-וי-'גשופטים,'ג-'בדברים,ליב-א-ל,ד-כ-א"כפרקיםבמדברעיין31

-גדעוןובפרשת-,ז,ד,ב"בבמדבר-בלעםבפרשתהמדייניםשלחלקםאתלצייןחשובבמיוחד.א.י-'י
להבדיל),סוכותלעמקכאויבהמדייניםאתשקושריםפרקים-יב-ה,'ח,כה,'זובפרט,'ז-'ושופטים

ברבלעםכתובות.טזן,'אשופטים,'יבמדבר,ח-י,'ד-'בשמות-בדרוםהידידותייםוהקינימדייןמשבטי
אוכסוכותהמזוההעלא-דירבתלשנתגלו,63ן-61'עמ,מ-תש,ירושלים,בלעםספר,רופא'א)בעור

"Dשביעית,ירושלמיתלמודפ-עלההסמוכה Dזהדבריםמצבלהפליאשלימים._,.תרעלו;סוכותב-ה,
עדסוכותבאזורעמוןובניהמדייניםלביןישראלביןהדתיואףהמדיניהמתחעלמעידיםשהםואפשר
.המלוכהתקופתסוף

-ביתחומתעלהוקעתם,בגלבועובניושאולנפילת-יא,ט"כא"שמ-ביזרעאלהפלישתיםעםהמלחמה32
בעמקיםהפלישתיתשהשליטה,מוכיחים,א,ל,א-שמ-גלעדיבשאנשיידי-עלגופותיהםוחילוץשאן
ורק,(וגדעוןברקאצלכמו)הגלעדובהריהגלבועבהריחסהישראלובנישאולשצבאבעוד,מכרעתהיתה

במהירותהגלבועראשאללהימלטהצליחלאהנראהוכפי,והוכהלעמקירדהמכרעתבמערכה
לבלוםכמאמץ,במחנייםבושת-איש;ואשבעלאבנרשלוהתבצרותםנסיגתם,כן-אם,מסתברת.הדרושה

ואילו,ממנואותםהרחיקהמכמששמלחמת,החיוניהאזור,סוכותעמקעלהפלישתיםהשתלטותאת
.מחדשאליואותםקרבהגלבוע-יזרעאלמלחמת

קשרמוכיחה-כט-כז,ז-יב-שמ-אישיתלדודכך-ואחרשאול-לביתוהגלעדמחנייםאנשישלנאמנותם33
עלהואגםהתנהלאבשלוםעםהקרב.החוקיהשלטוןעםוכמובן,ירושליםועםבנימיןארץעםמיוחד

.כו-כד,שם-זהבאזורהשליטה
מקומו,היאזהבענייןלדיוןהחשובהוהשאלה,הירדןבמעברדודשלמחודשתהמלכהמתארט-יב.שמ34

.בפרטזהובעניין,בכללהגלגלשל
,רביםשמתקניםלצייןיש..צרתןוביןסוכותבין,האדמהבמעבה,המלךיצקםהירדןבככר.:מו,זא"מל35

.עלא-דירבתלנמצאו,ומפוחיםכבשנים
קשרלהניחיש."פנואלאתויבןמשםויצא,בהוישבאפריםבהרשכםאתירבעםויבן.:כה,ב"יא-מל36

פי-ועל,וגבעוןחורון-ביתדרךירבעםאחרידווקאמרדףשמתארת,שישקכתובתלביןזויציאהבין
:בתוך,ישראללארץשישקמסע,מזר'בראה,ופנואלסוכות,אדמה,צמרים,למגדלמזרשלקריאתו

,185'עמ,שםובמפה,182-189'עמ,1964,אביב-תל,המקראבימיישראל-ארץשלצבאיתהיסטוריה
,120מפה,המקראתקופת,כרפא-אהרוני'ישלרצונומאודמובן.המזרחיתהדרךלמעשהמתוארת
,תרצהקריאתלגביהספק,מהרשימהשכםשלהיעדרהאבל,גבעוןאחרין!59.מס)תרצהאתלהכניס

עלבמאמרו,זרטל'א.דווקאהמזרחיתהדרךעםהיטבמסתדרים,הרשימהאתמזרקראשבווהסדר
ברשימת58'מס,מגדלאתמזהה,82-86'עמ,(ט-תשם)א-כקדמוניות,ישראלבממלכתהדרכיםמצודות
.(מתאימותהוכחותבהשאין,פדילבנידל'מגבמקום)לפצאלמערב-מצפון,מחייר-אבוום'רוגעם,שישק
יהושע-המזרחיאפריםבגבולבנימיןעריביןבמקראשחקומהלצמריםדעתואתנותןהואאיןאבל

אם,שישקבכתובתהמקומותשסדרהרי,בחשבוןזאתכללוקחיםאם.יט,ד,ג"י'בהימיםדבריכבן,ח"י
את.הוכחהלהומשמש,דווקאהמזרחיתהדרךאתהולם,מזרקריאתפי-עללהבנהניתןבכללהוא

-63,וראה,המזרחיתהדרךלאורךבנימיןוצפוןאפריםארץשלהמזרחיבספראפואלחפשישצמרים

196480Sן),קק.55 . Herman , ZDPV.בןירבעםשלונפילתועלייתו,ארליך,חזאבלאחרונהוראה
.320-324'עמ,ב"תשנ,ירושלים,ד"יכתלנו,נבט

בסוכותולא,הידועסוכותבעמקמדוברהמקומותשבשני,בהנחהוזאת,טז,'כא.מל,יא,א-יב"שמ37

בארםהמלחמותמפתחוהוא,שכםכמוחשובסוכותשעמק,סיחמתהליםשמשתמעוכפי,ניידות
צבאיתהיסטוריה:בתוך,ואחאבדודבמערכותסוכותעמק,ידין'יוראה,בכללהירדןובעבר,ובאדום

.170-181'עמ,1964,אביב-תל,המקראבימיישראל-ארץשל



במעלההן,המלוכהמתקופתמובהקיםממצאיםולמרותומקובלידועזהשכללמרות
והדרך,החוקריםבתודעתהקצוותנתחברולאעדיין,מכמש39במעברוהןפצאל38

פי-על-אף,ההר40דרךשלמשניכסעיףנחשבת,'יבישעיהושנזכרה,בנימיןבארץהמזרחית
למעברלהיכנסכדי,אל-ביתבאזורמזרחהלפנותכדאימדועהגיווןשוםכזאתבדרךשאין
הקצרהההרדרךאללחזורכדירקזהוכל?סוויניטנחלבתוךוהקשההעמוקמכמש

??הרמהי4=רם-אלליד,ההיסטוריותהדרכיםבצומתוהפשוטה

,עית=העיאחריהמחקריהחיפוששלהתוצאותאחתהואזההיגיוןחסרשיבוש
מופיעהמזרחיתהדרךאתהמתארהעיקרישהפסוקמכיוון.אלבית=לביתיןבצמוד

בשערי,אשורית,זרכובששלהופעתואפשרותעלאיוםנבואתשלבמסגרתה,בישעיהו
:המזרחיתבדרךירושליםאלכעולהמתוארהוא,ירושלים

.כליויפקידלמכמש,במגרוןעבר,עיתעלבא"
;;==;;;~,

=

=

.נסהשאול-גבעת,הרמהחרדה,לנומלוןגבע,מעברהעברו
=;;;=;;==;=========

.ענתותעניה,לישההקשיבי,גלים-בתקולךצהלי
.העיזוהגביםיושבי,מדמנהנדדה

."ירושליםגבעת,ציון-בתהרידוינופץ,לעמודבנבהיוםעוד
===================

.(לב-כח,'יישעיהו)

,הקשהמכמשמעברדרךפלישתיואפילובבלי,ארמי,אשוריצבאבעלייתטעםשוםאין
זהצבאכןאםאלא-שכם,אלבית,ירושלים-הפשוטהההרדרךלפניופתוחהכאשר
החיוניהאזורעל,חכמהראשית,להשתלטומטרתו,הירדן-מבקעתאו,הירדן-מעברמגיע

'א,155-173'עמ,ב.תשנ,ירישלים,ג-כישראל-ארד,הירדובבקעתשנחפרונוצריםמגדלישני,ייבין,ז38

כרך,קדמוניות,ישראלבממלכתהדרכיםמצודותשללתולדותיהן,"מבצרעירעדנוצריםממגדל.,זרטל
במדברעתיקותדרכים,דמתי'ע,אילן'צ.מוחייר-אבוום'לרוגהנוגעובפרט,82-86'עמ,ט"תשמ,'ט

.43-52'עמ,1975,אביב-תל,17/18,אביב-תלמוזיאוןשנתון,שומרון

.למכמשגבעביןישראליתמלךדרךשרידי"מאמרוכןולפני.זהבספר,אליצוריואלשלמאמרוראה39
.71-76'עמ,ה-תשם,ירשלים,ומנשהובנימיןאפריםלפני,(עורך)ארליך'חזאבבתוך

,105'עמ,(סגחריבמסע),154מפה,99'עמ,1974,ירושלים,המקראלתקופתכרטאאטלס,אהרוני'י40
הדרךנכונהמתוארתשבוהיחידהמקום,(89)88מפה,60'בעמגםראהאך,גבוכדנצרןמסע)162מפה

,77'בעמ,101מפה,66'בעמ,99מפה,65'בעמואילו,"עפרהדרך,עלהמפורשהפסוקבגללהמזרחית
סנחריבבמסעותכמו,ממנהגמורההתעלמותיש,123מפה,79'ובעמ,121מפה,78'בעמ,120מפה

,מזר'בשללמפהוהשווה,120מפה.,שישקבמסעגםכד.תמוהותלתוצאותשמביאמה,ונבוכדנצר
.185'עמ,36הערהלעיל,צבאיתהיסטוריה

.29הערהלעילראה41
שבאלחילבנוסך,משניבמאמץירושליםאלזובדרךעלהאמנםהאשורישהצבאהדברפירושאין42

בכךדי.ליהודההמסעעלהאשוריבתיעודכיסויאיןכזהלהסבר-ט"י,יז,יד,ח-יב-מל-מלכיש
-מצפוןהעולההדרךתיאורידי-עלבשעריהזרכובששלהופעתובאפשרותירושליםעלמאייםשהנביא'

היאגם,הראשוןההסברפי-על,זובדרךירושליםעלשעלה,אשוריחילשלהזכרתואי,מאידך.מזרח
ומבקשים,ירושליםבענייןמגמתייםהאשורייםהמקורותשכן,כזהמאמץהיהשלא,לכךהוכחהאיננה .

.ירושליםבשעריתבוסתואתולטשטש,בלכישסנחריבנצחוןאתלפארכדי,כנראה,בלכיש,להחליפה

לחקרשנתון,לאחזישעיהובנבואתבעשא-אסאלמלחמתרמז,אשלחנןשלמאמרוראהשונההסברעל
.250-253'עמ,84-1983,'ח-'זהקדוםהמזרח

שהיא,בנימיןארץאלביותרוהקצרההסלולהבדרךלעלותכך-ואחרסוכותעמקשל
.'מצפוףירושליםעלהחולשהחיוניהאזור

.הכלאתומסבירהקצוותאתקושר,סמיה-עיךלידמה'מרגבחרבת"עית,שלזיהויה

הטיפוסלאחר,הזרהצבאשלהראשונהתחנתוהםהפוריהוהבקעההשופעהמעיין
ולעבורעליולהשתלטיצליחאךואם,מכמשלמעברימשיךמשם.הירדןמבקעתהקשה
,שאולנגדהעולה,הפלישתישהצבא,לביושם.לפניופתוחהלירושליםהדרךתהיה,אותו
אלמזרחה,עפרהלעברצפונה,מכמשמאזור,הארץלטיהורמשחיתראשישלושהשולח

עלההזההצבאאם,טעםשוםלושאיןדבר-חורון-ביתדרךאלומערבההמדבר
,סוכותיימעמקשעלהלצבאהתיאורשכוונת,ליברורלכן.חורוןביתבדרךמלכתחילה

,סוכותבעמקוהברזלהנחושתמרכזיועלהצפונייםהעמקיםעלהשתלטותמסעלאחר
.הפלישתית45ההגמוניהבסיסהיתהבהםשהשליטהמרכזים
ובחזרהירושליםאלזובדרך,הנראהככל,הואגםנעהבבלישהצבא,לכךגםלביושם

פרשתעלבקוסמיםושאל,הדרך-אםעלהתלבטבבלשמלךמוצאיםאנותחילה.ממנה
,לירושליםהדרךובימינועמון-בנילרבתהדרךבשמאלו-בגלעדהנראהככל-הדרכים46

היתהלכן.ירושליםאנשישלויאושםאכזבתםלגודל,שלוהעיקריכמאמץ,בחרהואבה

ירושליםגולישלהשבוייםמחנה,בבנימין,לירושליםמצפוןהדרכיםצומת,"הרמה"
כמקלטהמצפהנבחרהמצפוןלשםובסמוך,לביתוהנביאירמיהושוחררמשם,בבלה47

,ואפריםמנשהבעריהתושביםידעולאגםלפיכך.שחרבה48ירושליםבמקוםוכמרכז
אלביתלאזורשהגיעועד,בירושליםהמתרחשעלבדיוקובשומרוןבשילה,בשכם

לחלוטיןוניתק,המזרחיתבדרךהשתמשאלא,כללבהפגעשלאשומרוןדרך,והמצפה49

.השומרוןמןבנימיןובארץבירושליםהמערכהאזוראת

ראה-ירושליםעלהשליטהמפתח,הדרומיבחלקהבפיט,בנימיובארדהשליטההיתההתקופותבכל43

תפתחמצפון.,יד,,אוירמיהו;לב-כח,,יישעיהו;כב-יז,ו-ט'אמלכיםי'הב-שם,'י-'ופרקיםיהושע
לעומת.בוהשליטהועלהזההאזורמתוךהתנהלוהמקבייהודהשלמלחמותיורוב.ועוד,"הרעה

ניקנורעלהניצחוןולעומת,המקדשטיהוראתשאיפשרו,(ארבעהמתוך)הראשוניםהנצחונותשלושת
החשמונאיםמידיירושליםבאזורהשליטהאתוהוציאה,בקכידסמולבאלעשההמפלהבאה,בחדשה
הניצחון.לתמונהאותםהחזירה,הבאבשלב,מכמשבאזוריונתןשלהתבססותו.יהודהשלבמותו

בכיבושגם.רומאנגדהגדוללמרדוהוביל,חורון-בית-ירושליםבדרךהושג66בשנתהגדולהקנאי ירושלים
.מצפוןלעירופרץ,סמואל-נבידרך,מערב-מצפוןהעיקריהכוחעלה1099ן)הצלבניםידי-על

בימינו.הצלבניתירושליםממלכתשלגורלהנגזר1191ן)זובמשימההארילברד'ריצנכשלכאשר
הלגיוןופריצת,ח"תשבניסן,יעקב-ונוהסמואל-בנביהחיוניהמרחבעלההשתלטותבנסיונותהכישלון

ירושליםעלולמצור,הצופים-הרלניתוקהביאו,ראח'ג'שיחעדהמדינההכרזתעםמצפוןהערבי
שחרוראתאיפשרהימיםששתבמלחמתהראלחטיבתידי-עלהאזורכיבוש.העצמאותבמלחמת
.הצנחניםחטיבתידי-עלוממזרחהמצפונההעתיקהירושלים

,הראלמנשההואותוצאותיהסיבותיה,מכמשמערכתשלנכוןניתוחתוך,זוהשערהשהעלההיחיד44
.14הערה,51'עמ,ד,תשל,ירושלים,שומרוןארץ,"מנשהבתוךאפריםבתוךגלעד"במאמרו

העבריםיעשופן,פלישתיםאמרוכי,ישראלארץבכלימצאלאוחרש.:כב-יט,ג-יא"בשמשמוסברכפי45
.....מחרשתואתאישללטושהפלישתיםישראלכלוירדו.חניתאוחרב

הדרך.בגלעדאובדמשקלהיותיכולההדרכיםפרשת.כז-כופסוקיםובפרט,כט-כג,א"כיחזקאל46

,ירושליםואנשי,ישרהעמוןבנילרבתהדרךבעוד-כזפסוקשם-ימינהפנייהמחייבתלירושלים

נגד.להתחמקלירושליםויניח,בעמוניםקודםיטפלשנבוכדנצר,שוואתקוותמקווים,הנביאלדברי טיפוחה
.שםהנביאצועקזואשליהשל

מירמיהו47

"
.א

,מרכזימקדשבהיעדר,דומהתפקידהמצפהמילאהאחריםבזמניםשגם,לצייןיש.י,א"מ-מיהירמיהו48

אפשר-שאי,להדגשהלבושים,נו-מו'גפרק,הראשוןהמקביםספרוראה,א"כשופטים,'זא-שמעיין

.לפנים,בישראלאלטרנטיבין)תפילהמקוםהיתהוהמצפה,לירושליםקרבנותלהביא
.החורבןאחריוחציכחודש'הלביתקרבנותעםמביתםיצאושהאנשים,לבושים,ה-ד,א"מירמיהו49



און-וביתאל-בית.העישלהמוצעומקומה"המזרחיתהזרך"אזורמפת:5'מסאיור

,מינהלימרכזלושימשהשהעיר,חקלאי50-כפרימחיהמרחבהיהמבוצרותכנעניותלערים
התקופותבכלשררוהאלההגומליןיחסי.צרהבשעתמקלטואףושלטונימסחרי

,לעריםמסביבלהתרכזהאוכלוסיהרובאתשהביאה,התעשייתיתהמהפכהועדהעתיקות
אדמהשלשפע,מרוביםמעיינות,ראשיתדרךכמו,מיוחדותנסיבותרק.ענקייםבכרכים
זויחסיתקרובותמבוצרותעריםשללייסודןהביאוובנהרותבחוףרביםמעגניםאופוריה
ל"הנהמיוחדותמהסיבותאחתאף.מזוזומ"ק4-5שלמינימלייםבמרחקיםזהוגם,לזו

עריםלשתיהיסטורי-הגיאובמרחבבסיסשוםואין,אלביתסביתיןבאזורקיימתאיננה
כפריםפריפריית,עצמאיתשליט,עצמישלטוןאחתשלכל,והעיאל-ביתכמומבוצרות
2שלבמרחקזהוכל,מים-מקורואף,חשובהדרךעלשליטה,מסביבחקלאיים

~

rD

'הגבשלשממצאיהם,בכךפלאכלאיןלכן.שבתתחומישניבקושישמפרנסמרחק
הברונזהבתקופתמיושבתהיתהתל-אחרבתכי,הורוקאלאווי'גושלקראוזה-מרקה

בעוד,כללקיימתהיתהלא,אלבית=שבחיןבזמן,לערךס"לפנה2400עדהקדומה
השניהאלףבתחילת,אולברייטשלחפירותיוממצאיפי-על,הוקמה,אלביתסביתין
.עולם52שממתהיתהכברתל-אשחרבתבזמןפניםכלעל,כן-לפנימעטאףואוליס"לפנה
:הזהלממצאאחדפירושרק-לדעתי-יש

([.8.)ס"לפנההשלישיהאלףביןמיקומהאתששינתה,אחתעיראלאאינםוביתיןתל-א

בערדעמירן'רשלמחפירותיה.בארץרביםבמקומותשקרהכפי,(א.11.8)השניהאלףלבין
הכלליהממצאומן,אחרים55וממקומותירמות54מחפירותוגם,הקדומה53הברונזהשל

הברונזהעריביןרציפותשוםשאין,בבירורעולהבכללהאזורובארצותישראל-בארץ
שלמשמעותיתמעברתקופתביניהןמפרידה,'בהתיכונההברונזהערילביןהקדומה

,קודםרקעללא,השניהאלףבראשיתנוסדורבותחדשותערים-5"נוודיםהשתלטות

31קתדרה,ואוכלוסיהיישובים,1[התיכונההברוצהבתקופתישראל-ארץ,גופנא'ורברושימי50

.24בעמיוהמפה,26-31עמי,דן"תשמ)
עבודת),עמרנהאלתעודותלפיישראל-בארץההיסטוריתוההשתלטותהמדיניהמערך,נאמן,נ

.(ה"תשל)אביב-תל,(דוקטור
בתולדותהפתוחההאוניברסיטהמחקרי,מילאת,ישראלבניבידיהארץכיבושערבבכנעןהעיר,גונן'ר

.25-38'עמ,(ג,תשמ)'א,ובתרבותוישראל
-אלובאיגרות,ב"י'בהמלכיםברשימתובפרט,א"י-'יפרקיםביהושעכמו,הכנעניבמובן"עירמלך"51

מפה,48'ועמ,38מפה,35'עמ,1974,ירושלים,אהרוני'י,המקראלתקופתכרטאאטלסראה,עמרנה
,המקראבימיישראל-ארץשלצבאיתהיסטוריה:בתוך,הישראליהכיבוששלפניכנען,מזר'בוראה,63

.47-56'עמ,1964

:וראה,15הערהלעילראה52

196839Yן)53 . L . Kelso

,

AASOR,(35-193457-55ן

"
8450,Albright.יל.ק

Jerusalem,1Amiran(ן1978.

,

Early Arad.א 54,
Tel Yarmuth81de Miroschedgy , The Early Bron

~e
Age Fortification.ק ארץ

.*34-*27,עם,1990ן)א-כישראל
הברונזהתקופתבסוףשחרב,המלחיםמזרח-בדרוםענקקברותוביתגדולאתר,דיראע-אבאבלמשל55

,כוכבי'מ-:ראה,שנהפכוהככרערישלהקברותביתעםאותושזיהוויש,נתחדשולא,הקדומה

קדמוניות,ראע'ד-אבבאבחפירות,תדמורמי27ן,עמ,אן-תשל),ירושלים,'אלחפירותאנציקלופדיה
ק.[קקה,508ג1898ין1968ןקק.41-12.:וכן59ן-56'עמ,(ט-תשכ),ירושלים,'אכרך

רי,38-44עמי,(ט"תשכ)ירושלים,'בכרך,קדמוניות,ישראל-בארץ1התיכונההברונזהתקופת,כוכבי,מ56
:עודוראה,45-49'עמ,שם,1התיכונההברונזהתקופתשלהקיראמיקה,עמירן

6Intermediate(ן1974; Early Bronze - Middle Bronze Age , Levant8אז,Pray.א
21Finkelstein(ן1989,קק.140-129. , Levant.ץ



מחדשקמושלאכאלהגםויש,סמוךבאתרמחדשוקמו,מקומןאתשינואחרותוערים
'רשלבממצאיהנתעמקאם,מסוימתבמידההשתנהשהאקלים,אפילוייתכן.כלל57

.המלוכה58לתקופתועדהשלישיהאלףמסוףשוממהשנותרה,בערדעמירן

,הידלדל(שמצפוןהעמוקבנחלקטןמעיין)תל-אשלהמיםשמקור,להשערהמקוםיש
הברונזהבתקופתשילהשלגםכך-ואחרשכםשללהקמתןובמקבילשפעוביתיןומעיינות
על.תל-לאממערבמ"ק2-כ,ההרגבשלהראשיתהדרךעלאל-ביתגםהוקמההתיכונה

שלהיאהטעות.בלבדאחתעיראלאזמנית1בועריםשתיכאןהיוולאאיןפניםכל
זהפיעלופירש,זמנית-בוהתיליםשניאתבשטחשפגש,המודרניהיסטורי-הגיאוהמהקר

.בזמן-בומבוצריםהאלההתיליםשניהיולאהיסטוריתתקופהבשום.המקראאת

אל-בית"און-בית

,להעיוגםאל-לביתגםשסמוכה,העתיקהאון-ביתהיאתל-אשחרבת,גרינץשלהשערתו
-תמידכמעט-במקראנזכרתאון-שביתמאחר,רבפנימיהיגיוןבהשיש,השערההיא
עמוסהנביאיםובפי,חייישובכמקוסלאכןפיעלואף,אזורשלאומקוםשלעתיקבשם

פירושואוןהנביאיםשלהשמות-במדרשאמנם.אל-ביתשלגנאילשםהפךהוא,והושע
-בביתנבטבןירבעםשהקים,הזהב-עגלימקדש,כמובן,הואהחטא,(טב"יהושע)חטא
כמוממש"און"השם:משמעותקרבתעלמורההשמותשללשוניניתוחגםאולם.אל

,עתיקמקדשלגמרילכןהולם"און-בית".59"כח"פירושו,.ל.י.אהשורשומן,"אל"השם
לאכיאף,סביבהבאותה.תל-א'חרבראשקראוזה'הגבשמצאההמקדשכמוממש
השםשינויאף.הסמוכהלוזבעיר,יעקבידי-על"המקוס"כךאחרנתקדש,אתרבאותו

קדושתאת"און-בית"השםנשאהאבותימיעד.העתיק69לשםמאודדומה,חדשלשם,לוז
משכםהראשיתהדרךעל,ס"לפנההשניבאלףשהוקמה,החדשההעירואילו,האתר

המקוםלהתקדשותהביאוומסקנותיו61ליעקבההתגלותחלום.לוזנקראה,לירושלים
חזרהשהקדושהמשעהאולם.אל-לביתשהפכה,לוזבעיר,המאורעמכח,ולזרעםלאבות
הושעיצאו,הכנענייםהפולחןלמקומותדומהאופיבעלת,אתר-קדושתשלצביוןוקיבלה
אתודרשו,און-ביתהעתיקהאליליהמקדשבשכזמנםשלאל-לביתוקראו,נגדוועמוס
-ובית":ואמרו-לעיניהםהיתהחריבהאון-ביתשהרי-חורבןושלחטאשלבמובןהשם
,האזורכללבדרךפירושובמקרא"און-בית"שלהדגישצריך,כמובן.'וכד62"לאוןיהיהאל
מכמששביןהמדבר-ספרהיאהזאתוהסביבה,אוןשלוהמקדשהעירפעם-אישכנושבו

היהשלאבמקומות,(11.8.14),ס"לפנההשניהאלףבראשיתקמושילהיבתישכםבתלהמבוצרותהערים57
.צ.נ)רפיד-א'בחרקדומהברונזהשליישובהיהשילהלתלמדרום.([.8.,,השלישיבאלףיישובבהם

,אפריםסקר,פינקלשטיין'יראה-שילהבתלהיישובקם11התיכונההברונזהובתקופת,(17671618
בצורהכעירקמהאלביתגם.142-143'עמ,והשופטיםההתנחלותתקופתשלהארכיאולוגיה:בתוך

זמןמאותוהסהקדומההברונזהמסוףבביתיןשנמצאוהחרסיםוגם,11התיכונההברונזהבתקופת
.52הערהלעילראה,([.8.ע1).חרבהכברתל-אשבו

,107-110,עם,(א"תשנ)ירושלים,א-כישראל-ארץ,הקדומהערדאוכלוסיתשלמוצאהלשאלת,גוברין'י58
.אקליםשינוישלהאפשרותעלמוצעתביבליוגרפיהושם

יש.,ל"זנון-בן'ימ"אשלמאמרווראה,ג,ט.מכטי,א,לבראשית,"ידילאליש","אוניוראשיתכוחי"59
.ג"וכשל,ירושלים,הדתיהחינוך,החינוךמשרד,ומעשעוןפרקי,.ידילאל

,(ה"תשמ,'נציון,בישראלהקדומיםהפולחןאתרישלמקומםלבעית:אוןוביתאלבית,נאמן'נראה60
.15-25'עמ

.סו-1,ה"ל,כב-יא,ח.כבראשית61
ההושעועייןהן,'העמוס62

"
י,ח

"
.ה

,(א"זעזרא,יב,ח"ייהושע)"און-ביתמדברה"עלהפסוקיםמוכיחיםכך.סמיה63עיןלבין
"אללביתמקדםאון-ביתעםאשרהעי".הןג"יא"שמ)"און-ביתקדמתמכמש"ועל

שללתחומהמקדם,אוןבית(אזור)מדברעםאשר,העיתחום,לפיכך,פירושו,(ב,'זיהושע)
.אל-בית

(המקראבתקופת)העירשלהטריטוריאליהמרחב

לעתים.חומותיהשבתוךלעירמתכווןהואתמידלאעירשלשםמזכירהמקראכאשר
מובהקתדוגמא.לעירשמסביבולכפריםלשדות,לעירהסמוךלתחוםהיאהכוונהקרובות

:זהפסוקי"ורשל"חזהסבירווכך,(א,'ושם)"ביריחויהושעבהיותויהי":הפסוקהיאלכך

.64"היהעירשלבעיבורה"

הכתובמתייחסרביםבפסוקיםכי,6"יסודבמאמרהראהכבר,אליצוריואל'ר,ידידי
כפרייםשלוכמנהגם,העירמןנפרדבלתיכחלקלעירשמסביבהטריטוריאלילמרחב
שכהראהכן-כמו.שייכיםהםשאליו,הכפרשםעללשדותקוראיםאשר,היוםעדערביים
מתכווניםאינםבמקראמפורטיםגיאוגרפייםוהסבריםשטחתיאוריכי,אליצוריואל

מימיםבשילו'החגהנה",למשלכך.החקלאיתלסביבתואלא,וידועמרכזילמקום
ומנגב,שכמהאל-מביתהעולהלמסילההשמשמזרחה,אל-לביתמצפונהאשר,ימימה
אותהלתלותטעםואין,ידועשמקומה,שילהלעירמכווןאיננו,(יט,א"כשופטים)"ללבונה
שנמצא,שבכרמיםהמחולותלמקוםאלא,אחתפעםרקהמקראבכלשנזכרת,בלבונה
ללבונהמזרחית,כמובן,ששוכן,שילהמתלמערבהמ"ק3-4-כ,לבונהעמקשלבדרומו

.מדרומהולא
לעירמתכווןאיננו,ועיבלגריזיםשלמיקומםעל,(ל,א"י)דבריםבספרהפסוקגםכך
זרטל'א,כידוע,מצאשם,עיבללהרשמסביבהפתוחלמרחבאלא,לכלהידועהשכם
אמנםאם.ההתנחלותימיבראשיתנון-בןיהושעשלהמזבחאתבושזיהה,מיוחדמבנה
הכנעניבארץ,השמשמבואדרךאחרי":הדרךמורההפסוקהרי,זהבמקוםהטקסנערך

-שאי,ונידחמרוחקלאתרבאמתמוביל,"מורהאילוניאצל,הגלגלמול,בערבההיושב
,"העי":כילהסיקישאלהעקרונותשניפי-על.מיוחדהסברבליאליולהגיעאפשר

אלאלתלתלכמולעירעירכמומתייחסאיננו,במקרא"אל-ביתמצד"אושמקדם
גםאל-ביתשללתלצמודאיננוהעישלהתלולפיכך,שמסביבהולפריפריהלעירמתייחס

המרחביםלשנימתכוון,אל-לביתממזרחהעיאתבהגדירו,המקרא.הכתוביםפי-על
,אל-ביתשללחסותהנתוניםשהיו,והכפריםהשדותהעריםשתישלהטריטוריאליים

דרומהכנראהנמשכו,העישלאלהואילו,חצור66הרלמרגלותעד,צפונהכנראהנמשכו
מגדירשהדברמבלי,מקדםועימיםאל-בית:לאמרכן-אםומדויקנכון.הרימוןלסלעעד

.שלהןהמרחבבתוךעצמןהעריםנמצאותהיכן,בדיוק
שלוהאורבאתפורשויהושע-אהלואתנוטהאברהםשבו,הזההמצברק,כןעליתר

,ומנשהובנימיןאפריםלפני,עורךן,ארליךח-זאצלראההן,ג"יא"שמ)"אוןביתקדמתמכמש.לעניין63

,הגיאוגרפיתהתפיסהאליצוריואלשלומאמרו,5'הע49'עמ,ימיניארץ-מאמרו,ה"תשמ,ירושלים
.12-13,15'עמ

.תחומהלביןעירשלעיבורהביןמבחיניםאמנם,ב"עו"ננדריםבבלי,שםי"רש64
אצלשובנדפס.םן"תש)6/ב"כוארץטבע,המקראיתובגיאוגרפיה,הערביבכפרהטריטוריאליתהתפיסה65

.11-17'עמ,ה.תשמ,ירושלים,ומנשהובנימיןאפריםלפני,(עורך)ארליךח"ז
,אליצור'ישלמאמרווראה,כג,ג"יב"שמפי-עלואפריםבנימיןגבול,רמאללהקמרשלפסגתו,'מ10;666

-ם"תש,ייד,אילן-בראוניברסיטתשנתון,.ואפריםבנימיןגבולשללמהלכו-לוזהאלמביתויצא"

.א"תשמ



גיאוגרפילתיאורהמקראאתמביאהואדווקא,חשוביםעריםשתישלתחומיםשניבין-
וביןאל-ביתביןאברהםשלהמיוחדהגיאוגרפילמקומו,כמובן,מתכווןאשר,מפורטכה

.העיכבושלקראת,האורבשללמקומו,ההיסטוריבמובן,ובעקבותיו-העי
מכיוון,כללמאריךהיהלא,עצמההעירשלהבנויהתלאתלתארהמקראבאאילו

מחפשיםשאנו,אלינובניגוד.אליהלהגיעאיךוידע,הבנויההעיראתהכיראדםשכל
,המיושבותהעריםאתהכירוהמקראאנשי-צפונותיהםאתלפענחומנסיםחרביםתילים
בקרבהפתוחמקוםאללכווןצורךכשהיהאלא,מפורטגיאוגרפילתיאורנדרשוולא

."ידועהלעירמסוימת

"ההרה"
318היוהעברילאברם)נודדשבטלחנותיכולשבומקוםאיןתל-א'לחרביתיןבין

,למארבגדולכוחלהכניסאפשרשבומקוםאיןוגם(יד-יג,ד"יבראשית,לוחמים-חניכים

שמסופרכפי,(העי)הסדןלבין(אל-בית)הפטישביןעצמואתשימצאומבלישיתגלהמבלי
.'ח-'זביהושע

המרחבאתלפנינופותחסמיהעיןשלידמה'מרגבחרבתהעישלזיהויה,זהלעומת
-ביתעםהמלחמהשאיננה,העיעםמלחמהולניהול,האבות"שבט"שללמקומוהדרוש

אחדפסוקעלשנשענת,לטענהלהתייחסהמקוםכאן.'אבשופטיםתוארהאשר,אל
אחרייצאולאאשראל-וביתבעיאישנשארולא":יהושעבספרהעי-מלחמתבתיאור
חמורהוטעות,ביותרחשוביםהםבמקראכאלהשרמזיםספקאין-(יז,'חיהושע)"ישראל
דווקא.ההבנהבשטףלהםשמפריעמהכללמחוקשמנסים,חוקריםאותםטועים

אותל-אחסידיטוענים,לפיכך.ראשונהממדרגהפענוחמפתחותבהןישאלה"הפרעות"
,אל-ביתאנשיאתגםגררההעיעלשהמלחמהברור,העישלכמקומההקרובהסביבתה

אותןמזכה,רגילה-הבתלי,היתירהשקרבתן,ביותרקרובותעריםבשתירקייתכןוזה
.'וכד"מקדם"ו"מצד"כמותיאוריםשלכזהבשפע

,האזורשובאלאהעיראיננה,העיבמלחמתשנזכרה"אל-בית"-טעותזוהיגםאבל
עםויהיו,מישראלאלפיםשלושתשאוללוויבחר":שאולאצלכמוממש,ההרדיוקוליתר
מכמשגם.(ב,ג"יא"שמ)"בנימיןבגבעתיונתןעםהיו,אל-ביתובהרבמכמשאלפיםשאול
שמביתהרכסאלאשאיננו,"אל-ביתהר"וכמובן,מחוזותייהםהזהבפסוקבנימיןוגבעת

בגבולהאמורהפסוקאתגם,בצדק,אליצור66יהודהמפרשכך.חצור-הרושיאווצפונהאל
עולה,המדבר,מזרחהיריחולמייריחומירדן,יוסףלבניהגורלויצא":ואפריםבנימין
מדברדרך,מיריחו,כלומר,(א,ז"טיהושע)"...לוזהאל-מביתויצא.אל-בית,בהרמיריחו

בגבולגםכך.לוזלעירדרומהומשם,הצור(בעל)הרשפסגתו,אל-ביתהראל,און-בית
-ביתמדברהתוצאותיווהיו,ימהבהרועלה,מצפוןיריחוכתףאלהגבולועלה":בנימין
גם.(יג-יב,ח"ייהושע)"...אל-ביתהיאנגבהלוזהכתףאל,לוזההגבולמשםועבר.און
ואת,אוןביתשלהמדברספרן).את-שלהןהאזוראתכאןמתארותאל-ביתוגםאון-בית
כגבולחצור(בעל)הראתשמזכיר,בשמואלהפסוקמאודמדייקלפיכך.אל-ביתשלההר

חשיבותו.(כג,ג"יב"שמ)"אפריםעםאשרחצורבבעללאבשלוםגוזזיםויהיו":אפרים
הדגשההיטבלנותתפרשדרכינופי-עלאבל,דיההוכרהטרםחצורהרשלהגדולה

,עצמהלעירכוונתנואם,הכרמלבקצהחיפההעירשלמפורטגיאוגרפילתיאורנזדקקלאאנחנוגם67
,חיפהבסביבותשיערךאושנמצאקליטהמרכזאוצבאימחנה,טקס,לאירועמתכווניםאנואםאלא

.גיאוגרפילפירוטנדרשיםאנואליואנשיםלכווןוכדי
.ו,ב"כוכןטזיד-יבן,ד"יא"שמהיטבעיין,הסיפורבהמשךגםוכך68

,ריטמאיירליין-ביצוע)מרגימהבחירבתהישראליתהעירשלאיזומטרישחזיר:6'מסאיור
.(מזר'עבאדיבות

,"ההרה"המילהשלטיבהמה-אל-לביתמשכםאברהםשלבמסעו,התורהשלחשובה
,ולניתוחלזיהויהיפותההוכחותאחתטמונהכאןההרוןבאזורהיאגםשוכנתשכםוהלוא
אתאחריושמשךוהוא,אברהםשלמקומוהוא,חצור-הרהוא"ההרה":כאןשמוצע
,ההרהמשםויעתק":הפסוקכלשון,וייחודיתמפורטתכהגיאוגרפיתבהגדרההצורך
אל-ביתבין.(ח,ב"יבראשית)"...מקדםוהעימיםאל-בית,אהלהויטאל-לביתמקדם
הרשוםשאיןלצייןלמותר.להזכירוטעםשיש,חשיבותבעלהרלהימצאצריךהעילבין

ההרזה.חצור(בעל)הרמתנשאסמיה-לעיןביתיןביןאך,תל-א'לחרביתיןביןכזה
.השבטיםשנינחלותגבולעל,ואפריםבנימיןבאזורי,('מ016,1)הארץבמרכזביותרהגבוה
החרמוןמן,עצומיםארץמרחביעלולהשקיףלצפותאכןניתןחצור(בעל)הרשלמראשו

השומרוןמרחבי,וירושליםיהודה,המלח-ויםהירדןבקעת,מואבוהריהגלעד,הגלילוהרי
הזהלמקוםדווקא.אשקלוןועדהכרמלמן-החוףועמקהשפלה,השרון,ובנימין

לוטוישא":העיוביןאל-ביתבין,לוטושלאברהםשלהענייןבהמשךהפסוקיםמתאימים
נאשא,מעמולוטהפרדאחריאברםאלאמר'וה...הירדןככרכלאתויראעיניואת

אשרהארץכלאתכי-וימהוקדמהונגבהצפונה,שםאתהאשרהמקוםמןוראהעיניך
.(טו-יד,ג"יבראשית,"עולםעדולזרעך,אתננהלךרואהאתה

חיצוניתבמגילהמופיעה,חצור(בעל)להרזותצפיתשקושרת,עתיקהמסורת
שניעלמצביעאיננומקדם/מיםהיחסיהכיווניםפירוטגם.בקומראןשנמצאהלבראשית
הכיווןבגלל,והכיווןהמרחקבהגדרתקושיעלדווקאאלא,ממשסמוכיםמקומות

.הניכרוהמרחק(מערבדרום-מזרח-צפון)האלכסוני
הגיא-ובהמשך,והמורדהשברים-השערלפני-נזכרוהן,'ז)יהושעבספרהעיבסיפור

שללמדימדויקתיאורזהו.(טו-יד,יא,'ח)להשממזרחוהערבההמדבר,לעישמצפון
המדבר,העמוקיםהגיאיות,התלולהמורד,השבוריםמצוקיועל,סמיה-עיןסביבת
,"שברים"לאאבל,אלהמתיאוריםחלקנמצאיםתל-א'בחרגםאמנם.ממזרחוהערבה

.יותרהרבהמתאימהסמיה-עיןוסביבת)



ההרהמשםויעתק"-ביניהןהמתנשאחצורוהר"אלביתתחום""העיתחום":7'מסאיזו
ויקרא'להמזבחשםויבןמקדםוהעימיםאלבית,אהלהויטאללביתמקדם
.(ח,ב"יבראשית)'"הבשם

הרחבבהקשרההזיהויהצעת

מאזובפרט,האחרונותבשניםזכהההתנחלותתקופתשלארכיאולוגי-ההיסטוריהמחקר
בסיכומיםגםולאחרונה,ובחפירותבסקריםאינטנסיבילטיפול,הימיםששתמלחמת
ידי-עלשנערך,מנשההרסקר.והחפירותהסקריםתוצאותעלכברשמסתמכים,ראשונים

שנערך,יהודהסקר,פינקלשטייןישראלידי-עלשנערך,ובנימיןאפריםסקר,זרטלאדם
ובנגב,הנגבבהרשנערךהמקיףהסקר,(כמובן,שלוהצוותעםאחדכל),עופראביידי-על

יינל'פי
-

נח
ייייג,ז,'ז

י,
'י,שחe1A(ן,,קישק)'נ"קיבשייהההפזרהתי,ההתנחי'י""

ממצאיםבעזרתהמקראלהבנתניסיוןעללדברניתןלראשונה.ומרתקחדשלשלב

בספרונעשההאלההנסיונותאחד.המקרא-ארץשלביותרהחשוביםהאזוריםמךמקיפים
,1986,אביב-תל,והשופטיםההתנחלותתקופתשלהארכיאולוגיה,פינקלשטיין'ישל

.(321-269'עמ)ד"י-חיפרקים

ההתנחלותתפרוסתביןברורההתאמה('יבפרק)מראהשפינקלשטייןלאחרדווקא
ובהרהירדןבבקעתשמתחילההתנחלות-,ההתנחלותהשלהמקראיהתיאורלבין

לדברישמתאים,עיבלבהרהמפליאהממצאולאחר,ושילהשכםבאזוריבפרט,המרכזי
התיאורשלההיסטוריהערךאתלשלולבן"י,א"יבפרקים)באהוא-מיוחדבאופןהתורה

המקובלבעקבות,המוקדמותהנחותיוסמךעל,הארץוכיבושמצריםיציאתעלהמקראי
הוכחושלאדברים-הכותביםמגמותועל,המקראספריכתיבתזמןעלהביקורתיבמחקר
,לטענהמופרזערךמייחסהואכן-כמו.עליהםחולקים,מדעאנשיגם,ורבים,מעולם
לראשונהאותההעלהשאולברייט70טענה-ס"לפנה12-הבמאהרקחלהגמלשביות
,מכרעתחשיבותבעלת,חיתיתתעודהאפילוכללמביאואינו-מבוססת71דיאיננהאבל
שגמלים,לאמרנכון.לגמלמספואמנתהשארביןנזכרתשבה,ס72"לפנהז"היהמאהמן

אלפיורק,ס"לפנההשניהאלףבכלהיומסחרשיירותלמסעקטניםבמספריםמבויתים
פי-על,כך-כמו.השופטיםבתקופתהופיעו,המוניביותבתור,מדיךשבטישלהגמלים
הירדןובעברבנגב,בסיניישראל-בנישלהנדודיםאזורירובומבוקריםזהיריםזיהויים

רציניים,מדעשאנשי,מצער.לגמליםזקוקיםואינם,וחמוריםצאןעםבהחלטאפשריים
,הצדקהללא,לאחרכדיאו,היסטוריערךלשלולכדי,כאלהסברותעלנשענים,בתחומם

הכיבושתיאורייתעלפינקלשטייןשלבדיונו.יהושעספראתוגםבראשיתספראתגם
שהזיהוימניחכשהוא)בעיהגדולהפערעלבמיוחדפינקלשטייןמסתמך270ן'עמ)האחיד

גםכי,קביעתו.('ח-'ז)יהושעבספרהכיבושבסיפוריביותרהבפורטכסיפורשמופיע,(נכווי
בסביבתמחפששהואמפני,לינראיתאינה,מתאיםאתרשוםנתגלהלאהקרובהבסביבה
מרדמה'שחר,חשוביםארכיאולוגיםהודופה-בעלבשיחה.לעילכמוסבר,אלבית=ביתין
שנשמעת,זהבענייןהראשונהההצעהזו"וש,ארכיאולוגיתמבחינהאפשריזיהויהיא

בלתיבאופןמוצגת"יריחובעיית"."העיבעיית"להיפתריכולהכך."ראשוןבמבטהגיונית
אתשוללתאיננהקניון'ק-(271'עמ)פינקלשטייןאצלוגם,המקומותברובמדויק

בראשיתגםלתפקדוהמשיכהזמןלאחרשוקמההתיכונההברונזהשחומת,האפשרות
חפירתומאזשידועכפי,בקבריםוגםבתלגםחרסיםיששממנה,([.1.8)המאוחרתהברונזה

שלהבעיה.ד73"הימהמאהדווקאובפרט,קניוןשלבחפירתהגםשנמצאווכפי,גרסטנגשל
בעייתוכמובן,שבמקראהתיאוראתלהוכיחשיוכלו,[.8.חומותמצאהשלא,היאקניון

,טועןוודכיאף,ס"לפנהג"והיו"הטלמאהמתאיםחומרמציאתמאישנובעתהתאריך
כמו,ולתפקדלהמשיךיכלוהתיכונההברונזהמןיריחוחומות,מקוםמכל.כוהחומרשיש

"מצאנולא"על.זואפשרותשוללתאיננהקניון'קוגם,רבזמןעוד,בארץרביםבמקומות

טענתהעיקר.משהו"לבנות"מאודקשה,גוניים-דוכליםכמו,מוגדרקירמילחומרביחס
קשהבוודאיזהועלביותרסחוףכשהואנמצאשהתל,הוא-'יריחואתסחפנו'-קניוןשל

.בנות

.298,בעמ107-ו,295,בעמ106מפותראה69

.96-97'עמ,(ג-תשי)ירושלים,הנצרותועדהאבןמתקופת70

The(ן1975,קק.71.63-60 Camel and the Wbeel.8811181.R .W
11Listsע".5.0.3.(1959),ק.72.29 from Alalakhחסם5א",Wiseman.3.או ,,

:גםוראה;195-204'עמ,א"יפרק,אביב-תל,יריחואתחשפנו,קניון,ק73 2:16,848(1990),קק.61-44.,,,,,,,,.,

,

B . G . Wood



בספראין:יהושעספרבקריאתרביםחוקריםבושטעו,מרכזידברלהדגישישבאן
באזוריםנרחבתלהתנחלות-קצרזמןתוך-שמובילצבאיכיבוששלתיאוריהושע

פרקסוף)ובצפון('יפרקסוף)בדרוםבפרט,מלחמהכלבסוף,נכוןלאפשוטזה.שנכבשו

עלמעידיהושעשספר,היחידותוהערים,לגלגלהמחנהאלהעםוכליהושעחזרו,(א"י
.(יג,יא,א"י)וחצור(כח,כ-יט,'ח)העי,(כד,'ו)יריחוהן,ישראלבידישריפתן

אתאלא,תילןעלעומדותעריכשרףלאשיהושע,מפורשפסוקנזכראףבאחרונה
מפתחאיננוהכנעניותבעריםשהממצא,פינקלשטיין'יצודקלפיכך.(יג,א"י)לבדהחצור

היחידותהערים.זאתטועןאיננויהושעספרשגםאלא,ולומנולאופיו,הישראלילכיבוש
משנההעישאלתפתרון.וחצורהעי,יריחוהן-יהושעספרפי-על-ושרףיהושעשכבש
היא-בונהשפינקלשטייןהסתירה.לכתמרחיקבאופןמיסודההתמונהאתלפיכך
פי-עלהאחידהכיבוששלבתיאוריהדיונואתפינקלשטייןמסכם275'בעמ.מאודמוגזמת

:אומרוהוא,יהושעספר

להחזיקבזמןובוהארכיאולוגיתלעדותנאמניםלהיותמבקשיםאםכי,ונאמרנסכם"
השתלטוישראלשבטי:כךהמאורעותאתמלשחזרמפלטאין,האחידהכיבושבתיאורית

הושקעמיוחדמאמץ.חשובותכנעניותעריםהרסתוך,צבאיבמסעכנעןשלרובהעל
לאהמערכהבתום.ובעמקיםהחוףבמישורמסוימיםושטחיםיהודההרי,השפלהבכיבוש
,שנשמו,הארץשלהפורייםבאזוריםלהתיישבלהםשניתנהההזדמנותאתהמנצחיםניצלו

מבחינההקשה,המיוער,הטרשיבהרלהיאחזוהעדיפו,מתושביהם,בחלקםלפחות
."בונלכדוהחוקריםמןשחלק,הדבריםשלכזהשחזורלקבלקשהכי,מובן.טופוגרפית

התיאורהלוא!מקראגםשיודע,רציניארכיאולוגמפיכאלהדבריםלשמועמוזרכמה
כתוביםשאינםובעמקיםבשפלהכיבושיםלהוציא,ומופרךמוקשהכשחזורהנשמע,הזה
מתערבתרקוגזר,וההרהשפלהלגבולרקפונהלדרוםהמסעשכן-יהושעבספרכלל

עמקמעריאחתאףולא,ישירותנפגעתחצוררקובצפון,('יפרק)לתגבורתכוחבמשלוח
הישראלישהכיבוש,בבירורמוכיחים,(ג"יפרק)הנשארתהארץוגבולות,(א"יפרק)יזרעאל
לאחורונסיגהצבאייםפשיטהמסעותשלהזההשיחזור,בכךבהתחשב-בלבדבהרהוא
ותהליך,מלחמהכלבתום,הגלגלאלנסיגה:מתאריהושעשספרמהבדיוקכמעטהוא

"שי1,עךריו,נ
"הןת,חי,ההתשי,מש

,ו,)
אינם,'אפרקושופטיםיהושעספרגםכמו,התיאוריםשני.מקוםבכלרחבהלהתנחלות
3-ב-זומבטמנקודת.ויפהטובהבצורהזהאתזהמשלימיםאלאזהאתזהסותרים

פתרוןישליריחו.וחצורהעי,יריחו-ספרופי-עליהושעאתלחפשצריךבלבדערים
לשאלתהפתרוןשלחשיבותועצומהכהלפיכך.החפירותלממצאימתאימהוחצור,דחוק

.בההחפירותוממצאהעישלזיהויה

סיכום
,ס"לפנההראשוךובאלףהשניבאלףכנעניתכעיר-העישללזיהויהמתאיםאתריש.א

חרבתוזו-חשובהודרךפוריהבקעהאיתוימיםלמקורבסמוך,קלאסיתכעיר
.סמיהעיןשלידמה'מרג

להוציא,ביסודיותנחפרהטרםכיאף,המאוחרתמהברונזהגםיישובשכבתבאתריש.ב
מתקופההעירבעיקרהואכהעדשנחפרמה.הדרומיבמדרוןמוגבלתחתךחפירת

.המלוכה

סהרמהלידשמסתעפת,המזרחיתהדרךהיא,עיתסהעייושבתלהשבסמוך,הדרך.ג

באזורהירדךלבקעתיורדת,וימיהלעיךצפונהממשיכה,מכמשבמעברעוברת,רם-א
אדםגשרואתהירדןככראתחוצה,(היוםשל"אלוןררך"למדהיםבדמיון)פצאל
.שבגלעדלמחנייםועולה,ופנואלסוכותאל,העיר

אתבחשבוךלוקחיםשאנוברגע,לזיהוימאודמתאימיםשבמקראוהתיאוריםהפסוקים.ד
.הבנוייםהתיליםאתרקולא,העריםשלהטריטוריאליהמרחב

.והגיאוגרפיההיסטוריביסוסואתומקבלחוזריהושעבספרהמפורטהתיאור.ה

-אליצוריואלהערת
?ימיהבעיןהעיאתלזהותאפשראימדוע

נון-בןיואלהרבשללהצעתוהשגות

ברצוןהתיאוריהשלשראשיתהנדמההפעםגם,ההיסטוריתהגיאוגרפיהשלבעולמהאחתלאשקרהכפי
.בווזוקושיותשתילתרץ

אלארו-ללא-העםאתנביאהבה'.:להרצלהמיוחס,הידועהפתגםאתמצטטהייתיכאילוסטרציה
ואולם.שם-ללא-הברוליהאתראלזיהוי-ללא-הבקראיתהעיראתנזווגהבא-שלנובנדון),עסי-ללא-הארץ

.תירוץמהםלרקוחכדיקושיותבשתידילא

:הבאיםהטעמיםמןסמיהבעיןלהיותיכולהלאהעי
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