למשמעותם של מתחמי ה"סנדל" בבקעת הירדן
בין התגליות המפתיעות בסקר הארכיאולוגי של בקעת הירדן  1נמצאים שלושה מתחמים מתקופת
הברזל ,ששניים מהם גם נחפרו לא מזמן  .מתחמים מיוחדים במינם אלה עוצבו בצורה של סנדל
או ,כפי שאני מציע כיום  ,של כף-רגל אנושית.
שלושת המתחמים הם רק חלק קטן מ 130 -האתרים מתקופת הברזל  ,1שנתגלו בסקר הר
)צפונית ליריחו ( .אורך הרצועה הזו כ65 -
מנשה ברצועה הצרה שבין נחל בזק לוואדי נועיימה
קילומטר ורוחבה – בין קילומטר אחד )בצפון( לחמישה )בדרום ,בין פצאל ליריחו ( .רובם המכריע
של האתרים  ,כ 90%-מהם ,לא היה ידוע בשל מיעוט המחקר הארכיאולוגי בבקעה  2 .האתרים
מתקופת הברזל ,כמו גם מתקופות אחרות  ,מייצגים מהפך בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של האזור .
מכאן שיש לדון מחדש בהיסטוריה של בקעת הירדן  ,בכל התקופות  ,כדי לבחון מסקנות ודעות
שהיו קיימות עד עתה .
במסגרת סקר הר מנשה  ,המציין השנה את יובל השלושים לקיומו  ,נסקרה בקעת הירדן
ברגל וברזולוציה גבוהה  .הסקר כאן נמשך  ,בהפסקות ,החל ב 1985 -והוא נמשך עד היום  .לשם
קבלת התמונה המלאה נסקרו גם ספר המדבר הסמוך ממערב וכן חלקים מההר המרכזי שבנחלת
מנשה .שטח הסקר הכולל עולה לשלושת אלפים קילומטרים רבועים ,בקירוב ,והשטח שנסקר
בבקעת הירדן עולה למאה וחמישים קילומטרים רבועים .
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בקעת הירדן ומאפייניה
החלק-שממערב-לירדן של בקעת הירדן המודרנית  3הוא חלק מהשבר הסורי אפריקני  ,המשתרע
בין הרי שומרון במערב להרי הגלעד במזרח  .אקלים האזור צחיח למחצה והוא מכוסה בעיקר
בקרקעות אבניות מדבריות ובחוואר הלשון  .כמות המים הניכרת  ,שמקורה בעיקר בחמשת
הנחלים הנשפכים לירדן ממערב  ,איפשרה חקלאות שלחין החל בתקופות קדומות  .גורם השפעה
נוסף היה המעבר בין ארץ ישראל המזרחית והמערבית  .דרך בקעת הירדן עברו תרבויות  ,חומרי
גלם ,מוצרים ובני אדם ,וקשה להבין חלק אחד בלא המידע על משנהו .
יותר ממאפיינים יישוביים אחרים  ,מצוינת הבקעה בעליות וירידות חדות ביישובה  .כך,
)תקופות הברונזה התיכונה
למשל ,האזור כמעט ריק במשך רובו של האלף השני לפני הספירה
שאן ושאר חלקיה של
והמאוחרת( .בתקופות אלה מצאנו יישובים רק בדרומו של עמק בית
הבקעה נותרו ריקים .
F2

על הרקע הזה יש לשוב ולציין את המהפכה היישובית של הברזל  .1על פי ממצאיו של ד ' בן-
יוסף  4היתה זו המהפכה הארכיאולוגית הגדולה בתולדות הארץ  ,עם עליה של  1,045%במספר
היישובים ,מהברונזה המאוחרת לתקופת הברזל  .רוב רובם של האתרים החדשים בתקופה זו
F3

 1על הסקר באזור ראה לאחרונה א' ,זרטל ,סקר הר מנשה ,כרך רביעי – מנחל בזק עד הסרטבה ,תל אביב וחיפה  ,2005עמ'
.21-9
 2בפעם היחידה נבדקה הבקעה בסקר החירום ב ,1967-שבו נתגלו פחות מ 10%-מכלל האתרים .וראה :פ' בר-אדון" ,הסקר
במדבר יהודה ובבקעת יריחו" ,בתוך מ' כוכבי )עורך( ,יהודה-שומרון-גולן ,סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ז ,ירושלים ,1972
עמ' .153-92
 3השם "בקעת הירדן" הוא מודרני .במקרא נקרא האזור "הערב" )??????
 4ד' בן-יוסף .2007 ,בקעת הירדן בתקופת הברזל א' ,עבודה לתואר דוקטור ,אונברסיטת חיפה ,עמ' ????.
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שייכים לסוג מתחמי המרעה  :מעגלי אבן שקוטרם כ 25 -מטר בממוצע  .אלה שימשו בסיס
למכלאות לצאן  ,וסביבם עמדו אוהלי המשפחה או השבט  .מסקנה זו נובעת ממציאות החרסים
סביב המתחמים ומההשוואה למאהלי בדואים בני ימינו  ,הזהים במבנם ובתיפקודם  .חלק אחר
ממכלול ה אתרים הם כפרים בעלי מתחמים וחצרות  ,המהווים אולי שלב מעבר ממצב הנוודות
למצב ראשוני של יישוב קבע .

תיאור המתחמים
 .1הראשון והגדול שבהם  ,ביד'ת א -שעב ) ,Bedhat esh-Sha'abנ"צ ישראל  ,1742*1988מס' 65
בכרך הרביעי של סקר הר מנשה  (5נמצא בעמק צר של ואדי וקילומטר אחד  ,בקירוב ,דרומית-
מערבית למרכז המושב ארגמן  .האתר נתגלה ב 10 -לנובמבר  1989ותוכניתו הוצגה במאמר
כבר ב 6 1998. -בשנים  2003-2002נחפר המקום בהנהלתו של דרור בן -יוסף ממכון זינמן
לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה  ,שגם פירסם את החפירה  7 .האתר הוא מתחם פתוח ,
ששטחו כ 12 -דונם ) 169מ' באורך ו 80 -מ' רוחב מירבי ( ומקומו בין ואדי ח 'רובה העמוק לבין
מרגלותיו של מדרון סלעי  .המתחם הוקף בקיר -מתחם רחב ונמוך  ,שרוחבו שתיים עד שלוש
שורות של אבנים גדולות  .בהיעדר אבני מפולת נראה שגובהו הנוכחי של הקיר  ,כ 50-ס"מ,
היה גם גובהו המקורי .
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המקום עוצב כ "סנדל" או רגל גדולה  ,עם "עקב" ) שטח  (Bו"כף-רגל קדמית " ) שטח .(A
ביניהם נמצאת ה "מותן הצרה " של המתחם  ,שבה היה גם פתח הכניסה

)שטח  .(Cהחצר

הפנימית )שטח  ,(Dשצורתה הותאמה לקיר החיצוני  ,נמצא בין ה "עקב" ל"קדמת הרגל ".
בשטח  Aהצפוני נמצא גם מבנה אבן עגול ) (U10שקוטרו כ 7 -מ' .מבנה זה נתפרש על ידינו
כבמה ,ששימשה אולי לצורכי פולחן  8 .מרכיב חשוב אחר הוא המסלול או "דרך התהלוכות "
F7

) ,(U11המקיף בחצי עיגול את העקב  .Bהנ"ל בנוי שתי שורות של אבנים גדולות במרחק של
 2.5מ' זו מזו  ,עם מילוי מורם ושרידים של ריצוף בפנים
ובקצהו השני הוא מגיע אל שטח

 .המסלול נפתח אל הכניסה C

 – Eרצועה צרה בין החצר

 Dלקיר המתחם והמדרון

הסלעים הוא חד -שכבתי .למרות זמן קיומו הארוך  ,לא נמצאו בו שינויים ארכיטקטוניים
שנעשו במשך השנים  .על פי עדותם של חרסי ראשית תקופת הברזל  ,מתוך  940החרסים
ויותר שמקורם בסקר ובחי רה ,נוסד המקום בסוף המאה ה 13 -או בראשית המאה ה12 -

 5זרטל )הערה  ,1לעיל( ,עמ'  .242-238וראה דו"ח החפירה :דרור בן-יוסף" ,מתחם מתקופת הברזל הקדום בבקעת הירדן,
חפירות  ,"2003-2002עמ'  ???-724אצל זרטל )הערה  ,1לעיל( .בתיאור ובדו"ח נמצא פירוט של חלקי האתר ,תאריכו
וחפירתו.
A. Zertal, "The Iron Age I Culture in the Hill-Country of Canaan – A Manassite 7 Pespective", 6
Mediterranean Peoples in Transition – Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE, eds. S. Gitin, A.
 .Mazar and E. Stern, Jerusalem 1998, 220-238תוכנית המתחם הנידון מופיעה באיור  ,8שם .במאמר זה כיניתי אותם
בטעות "מתחמים מבוצרים" ,וטענתי שלא יכלו לשמש כמכלאות צאן.
.77-724 7
 8על כך עשויים להעיד ריכוז עצמות בעלי החיים במקום )בר-עוז ורבן-גרסטל אצל בן-יוסף ,הערה  ,2לעיל( ,עמ' ,764-762
יחד עם העובדה ש 53%-מסירי הבישול רוכזו בקרבתה של ה"במה" הנ"ל )בן-יוסף ,הערה  ,4לעיל ,עמ'  .(752-751עם זאת,
לא נמצאו עדיין במות פולחן מתקופת הברזל שצורתן מעוגלת )כמו אלה של מגידו וח' אבו זרקון שבעבה"י ,שתיהן מהברונזה
הקדומה(.
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לפנה"ס 9 .מהממצא הקירמי עולה שהמקום היה בשימוש מאות שנים  ,ככל הנראה כמקום
התכנסות ועליה לרגל  ,בלי שיגורו בו או שיוסב לסוג אחר של אתר .
ניתוח פונקציונלי של המתחם מבליט את יחידאיותו  :לא היה זה מקום יישוב )אלא א ם
עמדו בתוכו אוהלים  ,והדבר קשה מכל הבחינות ( ובוודאי לא מכלאה לבהמות  .המכלאות
מתקופת הברזל ולאחר מכן מוכרות לנו היטב  ,ואין הן דומות כלל לאתר הנדון .
במיוחד בולטים עיצובו ותכנונו של המקום  :כמו בשאר המתחמים מסוג זה  ,עיצובו
המיוחד אינו קשור בטפוגרפיה  .נראה ,לדעתנו ,שמדובר בצורה סימבולית  ,שמטרתם לבטא
רעיון .בבניית האתר הושקעו מחשבה ועבודה רבה  ,אך מספר החרסים ומגוונם אינם תואמים
את העוצמה הארכיטקטונית  ,ומכאן הפתרון של שימוש חלקי או ספוראדי  ,לא כמקום יישוב
קבוע.
חשוב גם למיקומו של האתר  .הקמתו למרגלותיו של מדרון סלע י ,הבנוי מדרגות  ,נובעת
מהצורך באבני בניה אך גם  ,ואולי לא פחות מכך  ,מהעיצוב כ "פרוטו-תיאטרון" .במקום כזה
יכול הקהל לשבת ולהתבונן  ,ואפילו להשתתף  ,בטקסים שנערכו לרגליו  .ואמנם ,מהמדרון
הנ"ל נשקף האתר בכל רוחבו ואורכו .
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 .2המתחם השני  ,יפית ) ) (3נ"צישראל  ,1628*1939מס'  105בכרך הרביעי של הסקר  ,(10נתגלה
ב .1.3.1996-שטחו )כ 5-דונם( קטן מזה של קודמו  ,והוא נמצא בעמק קטן למרגלות המתלול
המזרחי של הסרטבה  ,כ 700-מ' מערבית למרכזו של מושב יפית שבבקעת הירדן  .גם המתחם
הזה עוצב בצורה של סנדל או רגל  ,ללא צורך טופוגרפי בצורתו  ,וגם הוא נבנה למרגלותיו של
מדרון סלעי.
שלא כמתחם הראשון  ,דומה שיפית ) (3הוקף כולו  ,או כמעט כולו  ,במסלול בנוי  .בשנים
 2006-2005נחפר המקום בהנהלתו של דרור בן -יוסף .במהלך החפירה נחשף המסלול הנ "ל,
או "דרך התהלוכות " ,בשלושה מקומות שונים לאורך התוואי  .בדומה למסלול שב "עקב" של
ביד'ת א -שעב ,הונחו גם כאן שתי שורות מקבילות של אבנים גדולות  ,היישר על סלע האם
ובמרחק של  3-2.5מ' זו מזו  .המרווח שביניהן רוצף באבנים בינוניות שיצרו תשתית למסלול
11
רחב ,עליו הונחה שכבת עפר ששימשה להליכה .
החפירות ביפית ) (3מוכיחות שפנים המתחם היה חצר פתוחה שמולאה עפר במכוון ,
פולסה )בשיפוע מסוים ( ונדרכה ברגליים  .בכמה מקומות נמצאה שכבה קשה שהעידה על
דריכה כזו  .בראשונה הוקם כאן המסלול ובתוך המסגרת הזאת מילאו עפר  .על שכבה והונחו
קירות של נדבך אחד  ,ללא יסודות  ,ששימשו לחלוקה פנימית או לתמיכה נגד סחף  .המקום
נחלק באופן זה למעין רבעים  .מבנים קטנים אחדים  ,אולי מחסנים  ,נמצאו צמודים למסלול-
המתחם.
מספר החרסים שנמצאו בחפירה קטן מאוד  ,מה שמוכיח שוב על שימוש ספוראדי ולא על
מקום יישוב  .גם במקרה זה נראה  ,על דרך האלימינציה  ,כי אין מדובר במכלאה  ,במגורים או
במתחם לשימושים מ קובלים אחרים  12 .הגודל ,המבנה והעיצוב מוציאים שימושים אלה
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 9בן-יוסף )הערה  ,3לעיל( ,עמ' .765
 10זרטל )הערה  ,1לעיל( ,עמ' .337-333
 11המסלול ביפית ) (3בנוי מספר מתחלף של שורות אבנים :בכמה מקרים בנוי הקיר הפנימי )הפונה לתוך האתר( של המסלול
שתי שורות אבנים שנועדו ,כנראה ,לתמיכת המילוי.
 12המכלאה לגידול צאן ,בתקופת הברזל ובימינו כאחד ,היא מעגל בנוי אבנים שקוטרו בין  20ל 30-מ' .קיר האבן שימש
תשתית לגדר קוצנית מענפי שיזף ,שיצרה את המכלאה .סביב המתחם העגול עמדו ,ככל הנראה ,אוהלים; זה מקור החרסים
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מכלל אפשרות  .נבחנו גם האלטרנטיבות לשימוש ב "מסלול" :ברור שאין מדובר בביצור  ,בשל
הגובה הנמוך והנחיתות הטופוגרפית  .גם לא נמצאו אבני מפולת סביב הקיר  ,שיעידו על
נדבכים נוספים  .קיר תמך איננו בא בחשבון  ,משום אין לו מה לתמוך  .נמצא ,שגם במקרה דנן
מדובר במתחמים לשימושים מיוחדים  ,ככל הנראה פולחניים  .הצורה יוצאת -הדופן קשורה ,
יש לשער ,לאותה סמליות שהנחתה את מעצבי האתר הקודם .
תאריך הייסוד של האתרים  ,גם כאן  ,נקבע על ידי החרסים הקדומים ביותר שנמצאו
13
סמוך ליסודות .אלה תוארכו ,בכל המקרים ,לתקופת הברזל  1הקדומה.
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 .3המתחם השלישי  ,משואה ) ) (4נ"צ ישראל  1670*1966מס'  92בכרך הרביעי של הסקר (
נמצא בעמק אחר למרגלותיו המזרחיים של גוש הסרטבה  .המתחם הזה נפגע על ידי ערוצו של
ואדי מסטרה  ,שסחף את חלקו הדרומי  ,אבל צורתו האופיינית ברורה ל עין .גם כאן קיימת
ה"מותן הצרה " ,המייחדת את שאר האתרים  .האתר הזה נחקר פחות מאחרים ולא נחפר
כלל .מספר החרסים על פני השטח כאן אינו רב אבל ממצאי הסקר העלו שהאתר הזה נוסד ,
כקודמיו ,בראשית תקופת הברזל .1
F13

אתרים שצורתם דומה או קרובה ומאפייניהם משותפים
נוסף לשלושת האתרים החדשים שנזכרו  ,יש עוד שלושה מתחמים מאותה תקופה בעלי צורה
קרובה או זהה:
 .4אל עונוק )ערבית " :המחרוזת" האתר עשיר יחסית בחרסים  ,ובולט בו המספר הרב של
15

חרסים שסומנו בנקבים או חרותות – סימון אופייני לתקופה בנחלות מנשה וצפון אפריים .
 .6-5שני המתחמים של האתר בהר עיבל  16מעוצבים באותה צורה  .לגדול שביניהם  ,ששטחו 14.5
דונם ,אותה "מותן צרה " בצידו הדרומי ; בחלק הצפוני הוא מסתיים בקיר ישר  ,אך אין זה מפריע
לצורה הבסיסית  .גם המתחם הפנימי והקטן  ,שבתוכו נמצא המבנה הפולחני -המזבח ,מעוצב
באותה הצורה 17 .בהר עיבל ובאל עונוק אין מסלול מקיף.
כפי שראינו  ,כל האתרים – שהצורה המיוחדת משותפת להם – הם מתחמים גדולים יחסית  .הם
מוקפים קירות מתחם נמוכים  ,בלא תפיסה ביצורית  ,ובשטחם הפנימי מעטים המבנים לסוגיהם .
מקומם לרוב על קרקע נמוכה  ,בלי אפשרויות של תצפית או שליטה  .בעיצובם בולטת תפיסת
ה"כיכר הפתוחה " ,שאינה תואמת כלל את היישוב הצפוף של תקופת הברזל  18 1.לעתים יש בהם
מבנה פנימי דמוי -במה ,אך לא נמצאו בתי מגורים מכל סוג שהוא  .בשני מקרים מתוך שישה  ,ורק
F14

F 15

F16

17

F

שנמצאו בכל האתרים הנ"ל ,וראה דוגמאות בכרך הרביעי )זרטל ,הערה  ,1לעיל( ,אתרים מס'  83 ,69 ,67 ,64 ,22ועוד
רבים .השימוש בדגם המכלאה הנ"ל נמשך אצל הבדואים עד היום.
 13בעונת  2006נמצאו מתחת ליסודות של קיר המסלול מהערבי )שטח  (Bשני חרסים מעוטרים של פך או קדירה ,שתאריכם
סוף הברונזה המאוחרת ,ככל הנראה המאה ה 13-לפנה"ס .בסקר נמצאו על פני השטח שפות של סיר בישול מטיפוס ,A
שתאריכו סוף תקופת הברונזה המאוחרת ,וראהA. Mazar, "Giloh – An Early Iron Age Settlement Site Near :
/Jerusalem", IEJ 31 (1981), 1-22
 14זרטל )הערה  ,1לעיל( ,עמ' .307-305
 15ראה :י' פינקלשטיין ,הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים ,י-ם  ;262-260 ,1986א' זרטל ,ההתנחלות
הישראלית בהר מנשה ,חיפה  ;294-289 ,1988ולאחרונה עבודתו המסכמת של א' כהן ,טביעה על ידיות ושפות בתקופת
הברזל  1בהר המרכזי בא"י ,חיפה ) 2005עבודת גמר לתואר שני(.
 16ראה הדו"ח המוקדם של החפירהA. Zertal, "An Early Iron Age Cultic Site on Mount Ebal: Excavation :
.Seasons 1982-1987 – A Preliminary Report", Tel Aviv, 13-14 (1986-1987), 105-166
 17העיצוב בהר עיבל מעניין במיוחד ,כי המתחם הקטן עוצב בכיוון הפוך מהגדול  ,אבל שניהם בנויים לפי אותו מודל בסיסי.
 18פינקלשטיין )הערה  ,14לעיל(.
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בבקעת הירדן ,נמצא המתחם למרגלותיו של מדרון שיכול היה לשמש לישיבת קהל  ,מעין "פרוטו-
תיאטרון" 19 .בשניים מהם נמצא מסלול בנוי המקיף את המתחם או חלקו ; באחרים לא נמצא
מסלול כזה .מכאן שאין זהות במרכיבים השונים  ,פרט לצורה היסודית .
על פי ממצא החרסים  ,נוסדו שלושת המתחמים שנחפרו )ביד'ת א -שעב ,יפית ) (3והר עיבל (
בתחילתה של תקופת הברזל  ,1בסוף המאה ה 13 -או ראשית המא ה ה 12 -לפנה"ס;  20והסקר
מצביע על תקופת ייסוד זהה בשאר האחרים מאותה צורה  .חלקם נתקיימו זמן קצר וחלק אחר –
תקופה ארוכה יותר  .באתרים שנחפרו בבקעת הירדן נמצאה רק שכבה ארכיטקטונית אחת ובהר
עיבל – שתיים.
F18

F19

בכל המזרח הקדום לא ידוע לנו על אתרים שצורתם דומה ל "סנדל" .יש לציין את אי הופעתם
בעבר הירדן המזרחי  ,בחלקים אחרים של בקעת הירדן ובנגב  21 .אזורים אלה שותפים לשטח
המחקר שלנו במאפייניהם האקולוגיים .
F20

ה"גילגל" המקראי ומאפייניו
הגילגל נדון לא מעט בספרות  22אך עד  1991לא הוצע אתר ארכיאולוגי לזיהוי המושג הזה
חשיבות הגילגל כמר כז דתי קדום מוצגת היטב במקרא  23 .מהטקסטים עולה שמדובר בסוג של
אתר )בדומה להגדרות "עיר"" ,כפר"" ,מצודה"" ,מחנה" וכו'( ולא באתר ידוע במקום מסוים .
גבריהו  24מונה לפחות שבעה גילגלים בשמם :
.

F21

F2

F 23

 .1הגילגל הקדום ביותר  ,זה של דברים יא ,ל ,בא ב"תדריך הטופוגרפי " לכניסה לארץ:
אַח ֵרי ֶדּ ֶר ְך ְמבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ ,בּ ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַ ,היּ ֵֹשׁב
ַר ֵדּן ֲ ,
" ֲהלֹאֵ -ה ָמּה ]עיבל וגריזים [ ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ֲר ָבה--מוּלַ ,ה ִגּ ְלגָּלֵ ,א ֶצלֵ ,אלוֹנֵי מ ֶֹרה".
ָבּע ָ

 19כידוע ,התפתח התיאטרון היווני מדגם אב שבו ישב הקהל על מדרון טבעי וצפה במחזה ,וראהM. Avi-Yonah, :
.Illustrated Encyclopaedia of the Clasical World, New York 1975, p. 451
 20על תאריכו של ביד'ת א-שעב ראה בן-יוסף )הערה  3לעיל( ,עמ'  ;750יפי ) (3נמצא בהליך של חפירה ולא פורסם עדיין;
על תאריך עיבל ראה זרטל )הערה  ,8לעיל( ,עמ' .154-151
 21יחסית ,זכה עבר הירדן המזרחי לסקרים ארכיאולוגיים רבים ,אך ברובם נעדרות תוכניות האתר .בהיעדר מדידה ותוכנית
קשה להשוות את האתרים הללו לאלה שלנו .הנגב נסגר ונחפר לא מעט ,אך חסר בו כמעט לגמרי השלב של תקופת הברזל ,1
הנפוץ כל כך בשומרון .הסקר שלנו הגיע מנחל בזק ועד סמוך ליריחו  ,ומתוצאותיו אפשר לקבוע בוודאות כי בבקעת הירדן
ובחלקיו האחרים של הר מנשה אין מתחמים דומים.
 22בעיקר עד שנות השמונים ,וראה בעיקרKraus, H. J., "Gilgal. Ein Beitrag zr Kulturgeschichte Israels", VT 1 :
(1951), 181-191; Muilenburg, J., "The Site of Ancient Gilgal", BASOR 140 (1955), 11-27` Bennett, B.
M., Jr. "The Search for Israelite Gilgal", PEQ 104 (1972), 111-122.; Landes, G. M., "Report on an
Archaeological 'Rescue Operation' at Suwwanet eth-Thanya in the Jordan Valley North of Jericho",
.BASOR SUP 21 (1975), 1-22
 23מוילנבורג )הערה  ,17לעיל(.12-11 ,
 24ראה ח"מ גבריהו" ,גילגל" ,אנציקלופדיה מקראית ב ,ירושלים  ,1973טורים  .490-487מעניין שבכל האזכרות נזכרים
האתרים בצורת היידוע "ה-גילגל" ,ולא בצורה סתמית.
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הפירושים השונים התעלמו לרוב מהריאליה הגיאוגרפית שבקטע  25 .גם הדיון הפרשני המקיף
27
שהופיע לאחרונה אצל כריסטנסן  ,הכולל ביבליוגרפיה  26 ,אינו מתייחס כמעט להיבט הגיאוגרפי .
הופעת הגילגל בפסוק זה לא הובנה  ,ניסו לקשור אותו בטעות לגילגל יריחו  28ובכל ההצעות לא
היה לכותבים אתר של ממש  .דווקא במקורות היהודיים  29יש ניתוח מפורט למדי של המקור הזה .
בצדק קושרת דעת מקרא את הביטוי "בארץ הכנעני " עם "הכנעני" בפרשת לך לך )בראשית יב ,ו(,
ושניהם צריכים להיות סמוכים זה לזה  .כבר ב 1917 -הצביע זלין  ,שחפר אז בתל בלאטה  ,על
31
ריאליה אפשרית במסורת הזו  30 .ב 1991-הצעתי לכלול במושג "גילגל" את המתחם באל -עונוק,
יחד עם המתחמים במזרח השומרון ובבקעת הירדן  .לאחר מכן  32פורסם האתר במלואו בכרך
33
השני של הסקר ,ובשנת  2000בא דיון על הקטע כולו וניסיון לפירושו המלא .
האתר אל -עונוק ,ששטחו כ 12 -ד' )נ"צ ישראל  ,(34 1852-1840נמצא על גבעה שטוחה
מדרום ובצמוד לנחל תרצה  .הוא מוקף בקיר נמוך של שתי שורות אבנ ים .בדומה לקירות המתחם
האחרים ,גם כאן הגובה הנוכחי היה זה המקורי  .המקום הזה  ,הסגלגל בצורתו  ,בנוי בצורת
"סנדל" עם "עקב" ו"כף-רגל" ,האופיינית לשאר האתרים  .הקיר החוצה בכיוון מזרח -מערב
מבדיל בין "העק" ל"רגל" ובחלק הדרומי יש מבנה  ,שלא נחפר  .אל-עונוק אינו בנוי כ "פרוטו-
תיאטרון" ואין בו – על פני השטח – מסלול מקיף.
F24

F26

F25

F27

F28

F 30

F 29

F31

F32
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 .2הגילגל השני ,שנזכר הרבה ,הוא זה של יריחו .האתר הזה מופיע לראשונה ביהושע ד  ,יט:
ַחנוַּ ,בּ ִגּ ְלגָּלִ ,בּ ְק ֵצהִ ,מ ְז ַרח יְ ִריחוֹ"
ַר ֵדּןֶ ,בּ ָעשׂוֹרַ ,לח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן; ַויּ ֲ
"וְ ָה ָעםָ ,עלוּ ִמןַ -היּ ְ

35

F 34

ההגדרה כאן אינה ברורה לגמרי  ,אך יש לשער שהמקום היה בין העיר לבין הירדן  .בהמשך מופיע
המקום ביהושע ה ,ט ואילך:
 25ראה ,למשל ,המאמרים השונים בD. L. Christensen (ed.), A Song of Power and the Power of Song, Essays :
D. L. Christensen, Word Biblical Commentary, Vol in: the Book of Deuteronomy, Winona Lake 1993.
.6A, Deuteronomy 1:1-21:9, 2nd ed and revised, Nashville 2001, 227-229
D. L. Christensen, Word Biblical Commentary, Vol 6A, Deuteronomy 1:1-21:9, 2nd ed and revised, 26
 ,Nashville 2001, 227-229בייחוד עמ' .225-224
 27מאלה יוצא מהכלל דיונו הקצר של גמסר B. Gemser. "Be'eber hajjarden", in Jordan Bordeland VT 2 :
.(1952), 349-355
 28ראו W. H. Brownlee, "Gilgal", in: G. W. Bromilee (ed.), International Standard Bible Encycolpedia,
.Grand Rapids 1979-1988, Vol. 2, 470-472
 29ראה א' מירסקי ,ספר דברים – חמישה חומשי תורה עם פירוש רש"י ודעת מקרא ,ירושים  ,2001קעז-קעח.
E. Sellin, Gilgal, Leipzig 1917. 30
A. Zertal. "Israel enters Canaan – Following the Pottery Trail", Biblical Archaeology Review 17*5, 31
 .(1991), 28-50, esp. 42בסיור שאורגן באתר אל-עונוק ב ,1988-בנושא "הגילגל מהו" ,השתתפו פרופ' ב' מזר המנוח
וחוקרים נוספים.
 32א' זרטל ,סקר הר מנשה כרך שני – העמקים המזרחיים וספר המדבר ,תל אביב וחיפה  ,1996אתר  160ועמ' 398- ,109
 ;394וכן זרטל )הערה  ,4לעיל ,אנגלית( ,איור .9
 33א' זרטל ,עם נולד – מזבח הר עיבל וראשית ישראל ,תל אביב .260-240 ,2000
 34ראה :א' זרטל .סקר הר מנשה כרך שני – העמקים המזרחיים וספר המדבר ,תל אביב וחיפה  397-394 ,1996ואיור
 .298הנ"ל הוצג גם ,עם צילום אוויר ,במאמר מ) 1998-זרטל ,הערה  ,3לעיל( ,איור .9
 35אצל ש' אחיטוב ,מקרא לישראל – ספר יהושע ,ירושלים  ,103-102 ,1995יש נספח מיוחד על הגילגל הזה .אחיטוב
מערבב את הגילגלים השונים ומגדיר את כולם בתוך גילגל יריחו ,אך רוב החוקרים מבדילים יפה ,וראה גםM. A. :
Woodstra, The Book of Joshua, Grand Rapids 1982, 94-95; K. A. Kitchen, "Gilgal", in: J. D. Dougleas
 (ed.), New Bible Dictionary, 469f.וראו גם י' קויפמן ,ספר יהושע ,ירושלים  .110 ,1970קויפמן דוחה בדין את
השקפת אלט על האופי האטיולוגי של הגילגל )שם.(30-29 ,25 ,
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יכם; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם
ֲל ֶ
ַלּוֹתי ֶאתֶ -ח ְר ַפּת ִמ ְצ ַריִ ם ֵ ,מע ֵ
הוֹשׁ ַעַ ,היּוֹם גּ ִ
ֹאמר יְ הוָה ֶ ,אל-יְ ֻ
" ַויּ ֶ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹ ם
ַחנוּ ְבנֵי -יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ִגּ ְלגָּל; ַו ַיּעֲשׂוּ ֶאתַ -ה ֶפּ ַסח ְבּ ְ
ַההוּאִ ,גּ ְלגָּלַ ,עדַ ,היּוֹם ַהזֶּה; ַויּ ֲ
36
ַלח ֶֹדשָׁ ,בּ ֶע ֶרב ּ ְַע ְרבוֹת יְ ִריחוֹ "
F 35

הזיהוי בין "מחנה" לגילגל מופיע ביהושע ח  ,ו ,בפרשת הגבעונים :
"וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל "
אַך -יְ הוָה ִמןַ -ה ִגּ ְלגָּל,
ַעל ַמ ְל ְ
 .3הגילגל הבא נזכר בספר שופטים  .פרק ב ' נפתח בפסוק הסתום ַויּ ַ
ֶאלַ -הבּ ִֹכים" .ה"בוכים" הוא ,כנראה ,מקום שבו נאספו השבטים  ,בדומה לאספת העם בשכם
)יהושע כד ( .לינדארס 37 ,שדן באריכות בקטע הנ "ל ,מביא את תולדות מחקר הקטע ולאיזה
מקור הוא מיוחס  38 .אם היה "בוכים" באזור בית אל  39 ,כי אז מקום הגילגל באזור נמוך .
איזכור נוסף ,אולי לאותו מקום  ,מופיע בפרשת אהוד בן גרא )שופטים ג ,יט(:
F36

F38

F37

ילים ֲא ֶשׁר ֶאתַ -ה ִגּ ְלגָּל"
"וְ הוּא ָשׁבִ ,מןַ -ה ְפּ ִס ִ

40

F39

שני הטקסטים מאשרים את ערכו הפולחני של הגילגל  41 .מבחינה גיאוגרפית ייתכן כי מדובר
בגילגל יריחו  ,והקונטקסט הגיאוגרפי עשוי לתמוך בכך  .אך מציאותם של כמה גילגלים בבקעת
הירדן ,לפי שיטתנו  ,מציעה שמדובר אולי בגילגל אחר  .שגם הוא נמצא בין הסרטבה לחוף ים
42
המלח.
F40

F41

 .4הגילגל הרביעי  ,הנזכר ביהושע טו  ,ז ,מוגדר היטב מבחינה גיאוגרפית  .הוא נמצא "נֹ ַכח
ָחל " .גם על מקומו של הגילגל הזה רבו הדעות  43 ,אך הכל
ֻמּים ֲ ,א ֶשׁר ִמ ֶנּגֶב ַלנּ ַ
ֲלה ֲאד ִ
ְל ַמע ֵ
מסכימים שהנ "ל נוסף לזה של יריחו  .מקומו תלוי בזיהויים של "מעלה אדומים "" ,עמק
F42

 36אחיטוב )הערה  ,32לעיל( .108-107 ,על ברית המילה ראה לאחרונה נ' שופק" ,ערל שפתיים" ,ספר אדם זרטל )בדפוס(.
 37ראה .B. Lindars, Judges 1-5, Edinburgh 1995, 73ff.
 38שם.74-73 ,
 39כך לדעת רבים ,וראו שם.76-74 ,
 40לניתוח מפורט של סיפור אהוד בן גרא ראו גם י' אמית ,ספר שופטים – אמנות העריכה ,י-ם תשנ"ט .185-159 ,על מהות
הפסילים יש ויכוח ער ויש הסוברים שהיו אבני גבול  ,וראה  ;G. F. Moore, Judges (ICC), Edinburgh 95מ' גרסיאל,
"פרשת אהוד בן גרא ושופטים ג ,יב-לז" ,הגות במקרא – מבחר מעיוני החוג למקרא לזכר ישי רון ,ב ,תל אביב 77- ,1977
 .57לינדארס )ליל ,הערה  (34אינו מוסיף כאן הרבה.
 41אבחנתו של י' קויפמן )הסיפור המקראי על כיבוש הארץ ,י-ם תשט"ו (77-76 ,חשובה למדי .קויפמן מאבחן שבגילגל
יריחו לא היה מקדש או מזבח ולא בוצעו שם פעולות פולחניות ,אבל אין הדבר שולל את החשיבות הפולחנית של הגילגל בכלל
ובייחוד זו של הגילגלים האחרים ,כגון בנבואות של עמוס והושע .גם הדעה הנחרצת שגילגל יריחו היה בנחלת בנימין אינה
עומדת בפני הביקורת .על פי יהושע ט"ו ,ו-ז ,היתה יריחו בנחלת מנשה ולפיכך היה גם הגילגל שם ,אך לענייננו הדבר אינו
מעלה ואינו מוריד.
 42הקונטקסט הגיאוגרפי כאן ברור למדי  .הגילגל של אהוד נמצא לא הרחק מיריחו ובין הר אפרים לבין מואב .לפי הטקסט
שלטו המואבים ביריחו בשעה זו ,ועולה מכאן שהגילגל היה ישראלי והעיר בשלטון מואבי  .לדעת קויפמן )י' קויפמן ,ספר
שופטים ,י-ם  (108-107 ,1961הגילגל היה מקדש כנעני.
 43אחיטוב )הערה  ,32לעיל( ,246 ,מסכים כי אין זה גילגל יריחו ומקומו בין יריחו לירושלים  .וזו גם דעת קויפמן )הערה ,32
לעיל(.179 ,
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עכור" וה"נחל" ,שאף אחד מהם לא זוהה  .סביר מאוד שהגילגל הזה היה קיים  ,ובהיעדרו של
44
סקר מפורט באזור ייתכן שלא נמצא עדיין .
F 43

 .5הגילגל החמישי נזכר ברשימת התחנות של שמואל

)אדם לפי

)שמואל א ז  ,טז-יז(:

התנ"ך הפסוקים הם לא טו -טז אלא טז-יז(
"וְ ָה ַל ְךִ ,מ ֵדּי ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה  ,וְ ָס ַבב ֵבּיתֵ -אל ,וְ ַה ִגּ ְלגָּל וְ ַה ִמּ ְצ ָפּה ; וְ ָשׁ ַפטֶ ,את-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל-
וּת ֻשׁ ָבתוֹ ָה ָר ָמ ָתה ִכּיָ -שׁם ֵבּיתוֹ"...
ַה ְמּקוֹמוֹתָ ,ה ֵא ֶלּה; ְ
מקום האתר הזה בגב ההר של אפרים בין בית אל
המקום לא זוהה ואפשר גם שלא נשתמר .

)ביתין( ,המצפה )תל אל -נצבה( והרמה.

 .6גם הגילגל השישי  ,הקשור לאליהו ואלישע )מלכים ב ב  ,א( אמור להיות בקר בת בית אל  .שם
מתרחש הדיון בין הנביאים  ,ורק לאחר מכן הם הולכים ליריחו  .בהעדר ציונים נוספים  ,נשאר
האתר הזה בלא הצעת זיהוי וייתכן שהיה זהה לקודמו  .ייתכן גם שזהו הגילגל של מלכים ב
ד ,לח ,אם כי ההקשר הגיאוגרפי מקרב אותו אולי לאזור הכרמל  .מהסיפור הזה עולה גם
שהנביאים נהגו להתגורר בגילגל  ,באורח זמני או קבוע.
)שמואל ב יט  ,מא( .העם עובר את הירדן
 .7גילגל אחר נזכר גם בפרשת דוד וברזלי הגלעדי
מזרחה וחוזר למערב  ,וייתכן כי מדובר בגילגל יריחו או אחד הגילגלים שבבקעת הירדן .
אותו האתר נזכר ,כנראה ,גם בשמואל ב יט ,טז.

45

F4

מרשימת האזכרות של המושג במקרא ) 37פעמים( ומתכנן עולה שהגילגל היה מחנה עם
אַך -יְ הוָה ִמןַ -ה ִגּ ְלגָּל" ) שופטים ב  ,א(
ַעל ַמ ְל ְ
תפקידים פולחניים מובהקים  .מהביטויים " ַויּ ַ
יך " )שמואל א י  ,ח( עולה שהאתרים ה יו ,לרוב,
ָר ְד ָתּ ְל ָפנַי ַ ,ה ִגּ ְלגָּל ,וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי י ֵֹרד ֵא ֶל ָ
ו"וְ י ַ
במקום נמוך.
46
החיפוש אחר הגילגל נמשך שנים רבות  ,ועיקרו – או כולו – התרכז באזור יריחו  .מצורת
החיפושים והוויכוח סביבם ברור שלא נמצא מועמד מתאים  .נראה שהסיבה לכישלון היתה
רעיונית ולא מקומית  :לפני שביררו בכלל מהו גילגל  ,חיפשו אתר ספציפי  .בנט  47שערך סקר
 .האתר בסוואנת א -תאניה 48 ,אחד
באזור יריחו  ,הגיע למסקנה שאין מועמד מתאים
המועמדים ,נתברר כיישוב קטן מתקופת הברזל  .2אבל גם בנט הגדיר נכונה את הגילגל
49
כ"מחנה".
F45

F46

F47

F48

 44סקר בנימין לא הגיע לאזור ,וראו א' דינור ונ' פייג" ,הסקר בחלקה המזרחי של מפת ירושלים" ,בתוך י' מגן ו'י פינקלשטיין
)ערכו( ,סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין ,ירושלים תשנ"ג.439-339 ,
 45כל הגילגלים שזוהו ממשיכים את קיומם לתקופת הברזל  ,2ומבחינה זו הם מתאימים למסורות על תקופת המלוכה.
 46מוילנבורג )הערה  ,20לעיל( 13 ,ואילך.
 47בנט )הערה  ,20לעיל( 115 ,ואילך.
 48שם ,איור  ;2לנדס )הערה  ,20לעיל(.
 49בנט )הערה  ,20לעיל(.111 ,

8

קוטר  50מציין את ההופעה המיודעת של שם האתר )"הגילגל"( ומציע שמקור שמו מהפועל
"גלל" .הוא חוזר על הפירו ש המקובל של השם כ "עיגול או מעגל של אבנים " .לדעתו ,היו
לפחות שלושה  ,ואולי אף חמישה  ,גילגלים שנודעו בשמם  .היחיד ביניהם הניתן לזיהוי ,
לדעתו ,הוא זה שב "קצה מזרח ירחו " ) יהושע א -ה( .בסיכומו של עניין  ,הגילגל הוא אתר
שמאפייניו ברורים  :מקום התכנסות ופולחן בתקופת הב רזל ,מחנה או מתחם  ,אולי במקום
נמוך .הגילגלים שזוהו גיאוגרפית נמצאים באזור מצומצם ומתוחם היטב  :בבקעת הירדן
ובינה לרמת בית אל  .שום גילגל לא נזכר באזורים אחרים בארץ )גליל ,נגב ,חוף ,עבר הירדן ,
עמקים( ,ולאי-אזכרה זו נודעת חשיבות רבה  .מכאן נראה  ,שהאתרים החדשים הם "גילגלים"
לכל דבר ועניין  .גם האלימינציה מסייעת לכך  :כיצד יוגדרו אחרת האתרים הללו  ,ואם הם
אינם גילגלים – כיצד נראו הללו?
F49

עיצובם המיוחד של המתחמים
האם צורת ה"סנדל""/נעל""/כף רגל " היא מקרית ומדוע היא חוזרת על עצמה ? לדעתנו ,אין
מקריות בעיצוב הנ "ל ,ובהעדר סיבה טופוגרפית או אחרת  51יש לשקול עיצוב על בסיס של רעיון או
אידיאה .עיצוב כזה איננו נדיר בארכיטקטורה של כל התקופות  52 ,ונראה שמאחורי האתרים הללו
)"הגילגלים"( עומד רעיון ,שלא היה ידוע עד עתה .
בחיפוש אחר רעיון כזה נידונו צורות שונות  " :סנדל"" ,נעל"" ,כליה" ו"שעועית" .שתי
האחרונות נדחו  .הראשונות" ,סנדל" ו/או "כף רגל " ,מאפשרות יתוח רעיוני מגובש של רעיון
מעניין.
F50

F 51

53

א" .סנדל" בספרות ההיסטורית המצרית :
 ,העשירה
המקבילה והמקור הקרוב ביותר לפירוש הצורה הזו היא הספרות המצרית
בסימבוליזמים בעלי רקע דתי או פוליטי  .בספרו המקיף ע ל הטרמינולוגיה היורידית של יחסי
החוץ .של מצריים אסף לורטון  54דוגמאות רבות של מינוח מצרי בשלטון  ,מהשושלות  12עד .20
מכל אלה עולה שכף -רגלו או סנדלרו של המלך  ,הדורכים על ארצות זרות  ,הם סמל שליטה
מובהק.
F52

F53

הראשון במושגים הנ "ל הוא  .R RDWYפירושו המילולי הוא "לרגלי" או "בעלות על "

55

F54

והוא קושר את "היות לרגל ]יו של מישה [" עם הבעלות עליו  .מונח זה קדום מאוד בטרמינולוגיה
המצרית ,והופעתו הראשונה  ,במשמעות דתית  56 ,היא בכתבי הפירמידות בשושלת ה 18 -מקבל
F5

W. R. Kotter, "Gilgal", The Anchor Bible Dictionary 2 (ed. D.N. Freedman), New York 1992, 1022- 50
1024.
 51עצם העובדה שרק שישה אתרים "זכו" לצורה זו ,באזור אחד ובתקופה אחת – מדברת בע דעצמה ,ומוציאה מכלל אפשרות
מקריות גרידא.
 52ראה ,למשל ,הרצאתו של ויטרוביוס :ר' רייך )תרגם וערך( ,ויטרוביוס – על אודות האדריכלות ,י-ם  ,1997עמ' ,32-28
 103-86ועוד; את עיצוב הכנסיות בתוכנית של הצלב.
 53תודתי הנאמנה נתונה לד"ר יוסף מזרחי מאוניברסיטת חיפה  ,שהביא לידיעתי את המובאות שלהלן.
D. Lorton, The Furidical Terminology of International Relations in Egyptian Texts Through Dyn. 54
XVII, Baltimore and London 1992.
 55דיונו של לורטון )הערה  ,46לעיל( ,הקשור לענייננו ,נמצא בעמודים .130-117
 56לורטון )הערה  ,46לעיל( עמ' .117
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 ונביא דוגמאות אחדות )כל המספרים הסידוריים מדיונו של, שלטונית-המונח משמעות פוליטית
(לורטון
.1"All life, stability…all the lands. All the foreign countries…are "at the feet" of this
good goddess" (Hatshepsut) 57
56F

.( הן "לרגלי" האלה הטובה הזו" )חתשפסות... כל הארצות הזרות,כל הארצות... יציבות, "חים.1
6 ."All the lands and every foreign country of Upper Rtnw and Lower Rtnw are "at
the feet" of this good god…" (Amenophis III) 58
57 F

"כל הארצות וכל הארצות הזרות של רת 'נו העליונה ורת 'נו התחתונה הן "לרגלי" האל
.6
.(' הטובה הזה" )אמנחותפ ג
underqat the ") "  תחת שלטון של,לרגלי/ שפירושו "מתחת,AE. HR RDYW המושג השני הוא
:(feet, under the sovereignty"
.2"I (Amun-Re) cause you to trample the princes of Dh (Syria-Palestine), and I spread
them out wunderqat your feet' (hr rdwy.k) throughout the foreign countries"
(Thutmosis III). 59
58F

 ופיזרתי אותם מתחת לרגליך בכל,(א"י- " גרמתי לך לרמוס את ]לדרוך על [ נסיכי ג 'אהי )סוריה.2
;('ארצותיהם הזרות" )תחותמס ג
U

U

.5"[….] who did not recognize Egypt, they are underqat your feet (hr.rdwy.k) forever
and ever" (Tutankhamun) 60
59F

.(אמן-'ענח- הם מתחת לרגליך לתמיד ולנצח" )תות, [ אלה שלא הכירו במצריים....]" .5
U

"שלטון/ שפירושו "מתחת לסנדלרים

61

U

,AH. HR TBWTY

F60

המושג השלישי בהקשר זה הוא

: להלן הדוגמאות.("under the sandals, sovereignty")
.9"(His) father Amun has commanded that all the lands be placed 'under the sandals'
(hr, tbwty.f)" (Thutmosis III) 62
61F

.(' "אביו אמון ציווה שכל הארצות יונחו מתחת לסנדליו" )תחותמס ג.9
.17"(I Amun-Re') have given to you all stability and dominion and the nine bows
'under your sandal' (hr. tbwty.k)." (Amenophis III). 63
62F

.('רע( הענקתי לך יציבות ושלטון ואת תשע הקש תות תחת סנדליך" )אמנחתפ ג- אמון, ")אני.17

E Naville, The Temple of Deir el Bahari III, London 1896, pl. 85. 57
Reisner-Dunham, Barkal 19, fig. 58
.126 ,( לעיל,22  וראה גם לורטון )הערהUrkunden des aegyptischen Altertums IV, 614' 16-17 59
. שם, וכן לורטון שםUrk IV 2084, 12 60
. ואילך129 ' עמ, שם, לורטון61
.130 ' עמ, ולורטון שם62Urk IV, 776,3
Gayen, Louxor, pl. 51. 63
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מדוגמאות אלה  ,ומרבות אחרות שבטקסט  ,יוצא שדריכת הסנדל וכף -הרגל הם סמל מובהק
לשלטון ,על עם או על טריטוריה  .כמונח דתי )שלטון האל ( מתחילים להשתמש במונחים האלה
במצריים כבר באלף השלישי  ,בטקסטים של הפירמידות  .בממלכה התיכונה והחדשה הו פכת
דריכת הרגל ,הטבעית או נעולת הסנדל  ,לסמל מובהק של בעלות על טריטוריה .
ריטנר 64 ,שעסק במכניקה של המאגיקה המצרית הקדומה  ,מפתח את הנושא בעיקר באשר
לשבויים.
F63

ב .דריכת הרגל כסמל פיזי לשליטה על עמים וארצות זרות :
הביטוי הפיזי לדוגמאות שלמעלה מתחיל עם נושא הסנדל ה מופיע על האלה של נערמר  ,מראשית
השושלת הראשונה במצרים  65 .הדמות בתבליט נושאת זוג סנדלים  ,סמל השלטון  ,יחד עם כלי
חרס .דוגמאות נוספות יש מקברו של תות -ענח'-אמן ובמקומות אחרים  .על חלקם הפנימי של
סנדלי המלך שנמצאו בקבר  66מצוירים שבויים מארצות זרות שונות יחד עם "תשע הקשתות",
ביטוי כללי לארצות נכר  67 .כאשר המלך נועל את סנדליו וצועד הוא דורך על האויבים והארצות
הזרות ומבטא בכך את שלטונו  .דוגמא אחרת הקשורה לענייננו הוא הדום -הרגליים העשוי עץ
68
שנמצא גם הוא בקבר  .גם עליו  ,כמו בסנדלים  ,מצוירים אויבי מצריים ו "תשע הקשתות ".
 .דוגמאות
כשרגלי המלך על ההדום הוא שולט שליטה מאגית באויבים ובארצות הנכר כאחד
אחרות ,לאורך ההיסטוריה המצרית  ,מביא גם ריטנר.
F64

F 65

F6

F67

ג .דריכה והמצאות תחת הרגליים כביטוי לשליטה במכתבי אל -עמרנה
69

במכתבים מקובל הביטוי האכדי " ,"supal sepe sariהחוזר הרבה בנוסחאות הפתיחה  .פירושו
F68

המילולי "מתחת לרגלי המלך " ,והממשי – "שלטון המלך " ] המצרי[ על השליט /הארץ .חוזרת ם
הצורה הגורסת שכותב המכתב "עפר" או "ער לרגלי המלך " .בהעדר מקבילות בספרות האכדית
יש לקבל את דעת לורטון ,

F69

70

שהנוסחה נוצרה בהשפעתה של הצורה המצרית

.hr rdwy/tbwty

לקביעה זו נודעת חשיבות רבה להמשך הדיון .
השליטה והבעלות באמצעות "דריכה" או "הנחה תחת הרגל " מתבטאים באותם מכתבים
שמקורם בנסיכים או מושלים הנחותים מפרעה  ,התלויים בו או נמצאים תחת שלטונו  .נוסחאות
חוזרות על עצמן אלה עומדות בניגוד לנוסחאות הפתיחה בין מושלים שווים במעמדם הפוליטי
)מצריים/בבל/מתני/אשור( .הנוסחה הקבועה של מושל או נסיך נחות -דרגה היא "שבע פעמים שבע
לרגלי אדוני נפלתי " – בצורות שונות  .נוסחה זו חוזרת על עצמה בפתיחתם של כל המכתבים

R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, Chicago 1993, 119-136. 64
W. S. Arnett, The Pre-Dynastic Origin of Egyptian Hieroglyphs. Evidence of the Development of 65
Rudimentary Forms of Hieroglyphs in Upper Egypt in the Fourth Millenium B.C., Washington 1982,
 Pl. LI.מהלוח של נערמר יוצא שכבר בתחילת התקופה השושלתית במצריים שימש הסנדלר סמל שלטון על טריטוריה
ואוכלוסיה כאחד.
 66ראו K. Mallakh and A. C. BRACKMAN, The Gold of Tutankhamen, Montreal-Toronto 1978, fig.
 .151 and p. 326וכן ריטנר )הערה  ,45לעיל( ,איורים .8-6
 67על תשע הקשתות ראוE. Uphill, "The Nine Bows", Jaarbericht van het Vooasiatisch-Egyptische :
Genotschpa (Gezelschap) "Ex Oriente Lux" Leiden 1967, 393-420.
 68מלאח' וברקמן )הערה  ,58לעיל( ,לוחות  123 ,82ועמ' .318 ,303-302
69

 70לורטון )הערה  ,46לעיל( ,עמ' .127
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כמעט 71 ,לעתים עם הנוסחה "הדום רגליך " 72 .זו מתאימה לשליטת פרעה על אויבים וארצות על
ידי דריכה על ההדום שהאויבים עליו  .וורסיות של אותו רעיון יש בנוסחה שהשליט הנמוך הוא
"]העפר[ תחת שני סנדלי המלך אדוני "  73או "הקרקע אשר הוא ]פרעה[ דורך עליה " 74 .בעלשפט
מושל גזר משתמש בנוסחה הבאה  " :לבינה יכולה למוש מתחת לחברתה  ,אולם אנוכי לא אמוש
75
מתחת שתי רגלי המלך אדוני ".
F71

F 70

F73

F72

F74

כף הרגל בתרבויות שונות

76

F 75

לכף-הרגל נודעת משמעות בתרבויות רבות  .החל בשנות השמונים למאה ה 20 -החלו להתפרסם
תוצאות החפירה במקדש מתקופת הברזל בעין דארה ) (Ein Daraשבצפון סוריה  67 ,ק"מ צפונית
ה
מערבית לחלב  77 .המקדש ,בסגנון ניאו -חיתי ,דומה במבנהו לתיאורו של מקדש שלמ
בירושלים 78 .הכניסה למקדש הוצבה באבני סף גדולות ושטוחות  ,שהונחו זו לצד זו וזו אחר זו  .על
F 76

F7

החיצונית מביניהן נחרתו בתבליט שקוע ) (bas reliefשתי כפות רגליים אנושיות זו ליד זו  ,הפונות
 .החופרים

אל תוך המקדש  .באריח הסף הבא  ,לכיוון פנים המקדש נחרתה כף רגל אחת
והמפרסמים כאחד ראו בה את רגלי האלוהות הנכנסת לתוך הבניין  79 .במאמר שהופיע לא מכבר
F78

81

הראה אחראטי  80שטביעת כף הרגל הפכה  ,כבר בתקופות הפרהיסטוריות  ,סמל לקיום האנושי .
כף הרגל  ,המופיעה הרבה בציורי סלע )מהתקופה הפרהיסטורית ואילך ( היא גם סמל לעוצמה
ולאלוהות .בציורי סלע במרכזו של מדבר סהרה מופיעות כפות רגל רבות  82וכך גם בלוב ובמקומות
אחרים .חרותות של סנדלים  ,במשולב עם כפות רגליים או בנפרד מהן  ,מופיעות גם ברחבי צפון
אפריקה ועד האיים הקנאריים  .כך נמצא בהרי האטלס במרוקו שלושה זוגות של סנדלים עם
חרותות נוספות.
F80

F79

F81

רגל וכף רגל במקרא )א(
למונח הכללי "רגל" משמעויות רבות ומגוונות במקרא  83וכף הרגל ,יחד עם הדריכה בה  ,היא אחת
 ,שיש להן גם משמעות
החשובות בהן  .המשמעויות הללו נחלקות לארבע קבוצות עיקריות
כרונולוגית:
מדרך הרגל כסמל בעלות על ארץ /טריטוריה; הרגל כאמצעי קבוע לשמירת הארץ ; הכנעת
האויבים באמצעות דריסתם בכף הרגל; ולבסוף ,דימויו של הדום -הרגל למקום המקדש .
F82

 71ראה :צ' כוכבי-רייני ,למלך אדוני – מכתבי אל-עמארנה ,ירושלים  ,2005פתיחה של המכתבים בעמ' .298-114
 72שם ,מכתב א"ע  ,85ע'  ;127א"ע  ,106ע' .144
 73מכתבו של נסיך צור )?( ,א"ע  ,295ע'  ;130א"ע  ,141ע'  ;180א"ע  ,253ע'  193ושאר מכתבי לביא מושל שכם.
 74שם ,מושל עכו למלך מצרים ,א"ע  ,232ע'  ;200מושל גת )?( למלך מצרים ,א"ע  ,366ע' .210
 75שם ,א"ע  ,292ע'  ;224א"י  ,331ע' .235
 76אני חייב תודה לד"ר עוזי אבנר שהפנה אותי לחלק מהמקורות הנוגעים לכף הרגל בתרבויות השונות.
A. Abou Assaf, Der Tempel von 'Ain Dara, Damaszener Forschungen III, Mainz 1990. 77
 78ג' ה' מונסון" ,מקדש שלמה והמקדש בעין דארא שבסוריה" ,קדמוניות כט) 1/תשנ"ו.38-36 ,(1996-
 79שם ,ע' .34
A. Achrati, "Hand and Foot Symbolisms: From Rock Art to the Qur'an", Arabica 50 (2003), 500- 80
477.
W. Howells, Getting here: The Story of Human Evolution, Washington 1993, 51. 81
J. Leclant and P. Huard, La culture des chasseurs du Nil et du Sahara, vol 1-2, Algiers, 176. 82
 83ש' אבן שושן ,קונקורדנציה חדשה לתנ"ך ,ת"א .1061-1059 ,2000
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המשמעות הראשונה  ,החשובה במיוחד לענייננו במאמר זה  ,רואה את מדרך הרגל כסמל
לכיבוש הארץ ולבעלות עליה  .הפיתוח הישראלי של התפיסה המצרית  ,מקורה של השקפת
המקרא ,היא התערבות ה ' בעצמו ואיית הרגל כסימבוליות אלוהית :

 .1הקבוצה הראשונה :כף הרגל כסמל בעלות על טריטוריה
ָהר נְ ַהרְ -פּ ָרת,
אָ " .כּלַ -ה ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁר ִתּ ְדר ְֹך ַכּףַ -ר ְג ְל ֶכם בּוֹ ָל ֶכם יִ ְהיֶה ִ :מןַ -ה ִמּ ְד ָבּר וְ ַה ְלּ ָבנוֹן ִמןַ -הנּ ָ
84
ֻל ֶכם) ".דברים יא ,כד(
אַחרוֹן --יִ ְהיֶהְ ,גּב ְ
וְ ַעד ַהיָּם ָה ֲ
F83

תפיסה זו ,המשווה דריכה בכף רגל לבעלות על טריטוריה  ,חוזרת פעמיים גם ביהושע :
בָ " .כּלָ -מקוֹםֲ ,א ֶשׁר ִתּ ְדר ְֹך ַכּףַ -ר ְג ְל ֶכם בּוֹ ָל ֶכם נְ ַת ִתּיוַ :כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּיֶ ,אל-מ ֶֹשׁה) ".יהושע א ,ג(

85

F 84

ביהושע יד חוזרת הנוסחה  ,בתוספת הקשר בין המצוות והאמונה לדריכת הרגל:
ַח ָלה
אָרץ ֲא ֶשׁר ָדּ ְר ָכה ַר ְג ְל ָך ָבּהּ ְ ,ל ָך ִת ְהיֶה ְלנ ֲ
ג" .וַיִּ ָשּׁ ַבע מ ֶֹשׁה ַ ,בּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ִ ,אם-לֹא ָה ֶ
86
אַח ֵרי יְ הוָה ֱאל ָֹהי) ".יהושע יד ,ט(
אתֲ ,
עוֹלםִ :כּי ִמ ֵלּ ָ
ֶיך ַעדָ -
וּל ָבנ ָ
ְ
F85

והדבר חוזר שוב בצורה שלילית  ,בהזכרת המקום שלא תהיה עליו בעלות :
ָת ִתּי ֶאתַ -הר
ֻשּׁה ְל ֵע ָשׂו  ,נ ַ
אַר ָצם ַ ,עד ִמ ְד ַר ְך ַכּףָ -רגֶלִ :כּי-יְ ר ָ
ד" .אַלִ -תּ ְתגָּרוּ ָבם ִכּי לֹאֶ -א ֵתּן ָל ֶכם ֵמ ְ
87
ֵשׂ ִעיר) ".דברים ב ,ה(
F86

יש עניין בעובדה שהקבוצה הראשונה מתייחסת רק לשלבים הראשונים של ההתנחלות הישראלית
בכנען וא ינה קשורה כלל לאבות  .על פי השקפת העורך המקראי  .הופעתם של הציוויים האלה  ,רק
בדברים וביהושע  ,אינה מקרית  .השלטון בארץ באמצעות כף רגל אינו מופיע כלל בתורה  ,פרט
לדברים ,ואין לו רמז אחרי אמצעיתו )פרק יד ( של ספר יהושע  .אין כאן מצב ריאלי אלא הבטחה
אלוהית ,סימבולית ,ויישום של מושג השליטה מההיסטוריה המצרית  .ברור שמקור המושג הזה
בספר דברים  ,והוא חוזר פעמיים ביהושע  .המושג גם קשור רק לשנים הראשונות  ,עם הכניה
 84בפירוש המלא של ספר דברים מ ,2001-הכוללת ביבליוגרפיה רבה ,נתפס הפסוק בלא הבלטה או דיון ,וראהD. N. :
Christensen, Word Biblical Commentary, vol 6A, Deuteronomy 1:1-21:9, revised, Nashville 2001, 207
 ff.ההתייחסות היא רק לגבולות ההבטחה ,וראה גם The Interpreters Bible, Nashville 1953, 407.
 85גם כאן אין התייחסות ל"מדרך רגל" ,וראהC. Pressler, Joshua, Judges and Ruth, London 2002, 13-14; The :
) Interpreters Bibleהערה  ,83לעיל( ,עמ'  .554אין התייחסות גם אצל בולינגR. G. Boling, Joshua, A New :
Translation with Notes and Commentary, New York 1982, 114-115.
 86כמו לגבי ספר דברים ,גם בכל הפירושים על ס' יהושע חמקה הנקודה הנ"ל מעין המפרשים ,ואין התייחסות למשמעות
"דריכת הרגל" בסיפורי הכיבוש ,וראה למשל י' קויפמן ,ספר יהושע ,י-ם ) The Interpreters Bible ;176 ,90 ,1970הערה
 ,83לעיל( ,עמ'  ;626פרלסר )שם ,לעיל( ,עמ'  .92-91חוסר ההתייחסות חוזר גם אצל בולינג )הערה  ,83לעיל( ע' .357
וראה גם מ' ענבר ,יהושע וברית שכם  ,י-ם .158 ,1999
 87כריסטנסן )הערה  ,82לעיל( 35 ,ואילך .גם כאן ,וכן בביליוגרפיה אין התייחסות פרטנית למושג "דריכת רגל" .וכך גם ב-
) Interpreters Bibleהערה  ,82לעיל( ,עמ' .342-341
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לכנען .למרות שספרי דברים  88ויהושע נחשבים למאוחרים בעריכתם  ,מעניין שכף הרגל מופיעה
רק בהקשר לראשית העם בארץ  .קשה מא וד להניח שמטבע הלשון הזה  ,המצרי במקורו  ,יוכנס
לספרים הללו רק במאה השביעית לפנה "ס ,והעדות הארכיאולוגית החדשה מתארכת אותו יפה
למאות  13-12לפנה"ס .מכאן גם הכרונולוגיה הפנימית של תפקיד הרגל וכף הרגל בתהליך
ההתיישבות.
F87

 .2הקבוצה השנייה :הרגל כסמל לקשר בין הארץ לעם ולהבטחה האלוהית לבעלות על הארץ
בשתי המובאות ממלכים ב ודברי הימים ,

89
F8

בוֹתם ַ :רק ִאם-יִ ְשׁ ְמרוּ ַלעֲשׂוֹתְ ,כּכֹל
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
א" .וְ לֹא א ִֹסיףְ ,ל ָהנִ יד ֶרגֶל ִי ְשׂ ָר ֵאלִ ,מןָ -ה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר נ ַ
90
תּוֹרהֲ ,א ֶשׁרִ -צוָּה א ָֹתם ַע ְב ִדּי מ ֶֹשׁה) ".מלכים ב כא ,ח(
וּל ָכלַ -ה ָ
יתיםְ ,
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
F 89

יכם ַ :רק ִאם -יִ ְשׁ ְמרוּ
בוֹת ֶ
ֱמ ְד ִתּי ַל ֲא ֵ
ב" .וְ לֹא א ִֹסיף ְ ,ל ָה ִסיר ֶאת ֶרגֶל ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵ ,מ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲ ,א ֶשׁר ֶהע ַ
תּוֹרה וְ ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ְ ,בּיַד-מ ֶֹשׁה ) ".דברי הימים ב
יתים ְ ,ל ָכלַ -ה ָ
ַלעֲשׂוֹתֵ ,את ָכּלֲ -א ֶשׁר ִצוִּ ִ
לג ,ח(.
הזדקקותו של עורך דברי הימים למטבעות הלשון מספר דברים  91אינה מוטלת בספק  ,אבל מעניין
כי הפרשנים לא עלו על הקשר של "רגל ישראל " ,שאינו פחות מובהק מעשיית המצוות  .מושג
הדריכה בכף הרגל  ,המתחיל בספרים דברים ויהושע  ,עובר התפתחות  ,עם הפיכתה של הרג ל
למושג בעלות קבוע הקשור למילוי המצוות  .אבל יש לקחת בחשבון שההעדר ההתייחסות ל "מדרך
כף רגל " ,האופייני לכל המפרשים ולכל הפירושים לדורותיהם  ,נבע מהעדר הריאליה שנתגלתה
עתה .לו עמדו התגליות הללו לעיני המפרשים  ,אין ספק שמושג "הרגל" היה מקבל משמעות שונה
לגמרי .מבחינה זו דומה שאין כלל לחפש משמעויות כאלה בפירושים עד עתה .
 ,וייתכן
במובאות המאוחרות הללו נדונה גם האפשרות הריאלית שהעם יגלה מאדמתו
שהמושג נכתב לאחר חורבן שומרון ב 722 -לפנה"ס .הגלות מוגדרת כהסרת הרגל מעל הארץ ורגל
ישראל ,מכאן ,היא מקור הבעלות  .תפיסה זו  ,השונה מזו של הקבוצה הראשונה  ,מקורה בחיי-
קבע והיא מתחזקת על ידי יחזקאל  ,נביא הגלות:
F 90

תוֹך ְבּנֵי-
וְאתְ -מקוֹם ַכּפּוֹת ַר ְג ַלי ֲ ,א ֶשׁר ֶא ְשׁ ָכּןָ -שׁם ְבּ ְ
אָדם ֶאתְ -מקוֹם ִכּ ְס ִאי ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ֶ ,בּןָ -
גַ " .ויּ ֶ
וּב ִפ ְג ֵרי
נוּתםְ ,
יהם ִ ,בּ ְז ָ
וּמ ְל ֵכ ֶ
עוֹלם; וְ לֹא יְ ַט ְמּאוּ עוֹד ֵבּית -יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֵה ָמּה ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ָ
מוֹתם) ".יחזקאל מג ,ז(
יהםָ ,בּ ָ
ַמ ְל ֵכ ֶ

 88ראו M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomistic School, Oxford 1972. :ויינפלד מבסס את דעתו
על הקשר בין חלקים בספר דברים לבין חוזים הניאו -אשוריים.
 89י' קלימי ,ספר דברי הימים ,כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים  ,י-ם  ,127 ,2000משווה את שני המקורות בלי להתייחס
לרגל ישראל.
 90ראו לאחרונה פירושיהם של פריץ ושל ברוגמןV. Fritz, I & II Kings, A Continental Commentary, :
 .Minneapolis 2003, 388-392; W. Brueggeman, I & II Kings, Macon 2000, 531 ff.בשני הפירושים אין כל
התייחסות למושג הרגל כסמל לבעלות.
 91קלימי )הערה  ,83לעיל(.126 ,
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אבל עוד קודם לכן  ,כבר בספר דברים  ,מתייחס הפסוק לחוסר היציבות של הרגל  ,הסמל לקיום
העם ,בגולה:
ָתן יְ הוָה ְל ָך ָשׁם ֵלב ַרגָּז  ,וְ ִכ ְליוֹן ֵעינַיִ ם
נוֹח ְל ַכףַ -ר ְג ֶל ָך; וְ נ ַ
יע  ,וְ לֹא-יִ ְהיֶה ָמ ַ
וּבגּוֹיִ ם ָה ֵהם לֹא ַת ְר ִגּ ַ
דַ " .
ָפשׁ) ".דברים כח ,סה(
וְ ַד ֲאבוֹן נ ֶ

92

F91

הקבוצה השלישית :הכנעת האויבים )והרשעים( תחת כף הרגל
השקפה זו היא העתקה  ,מילולית כמעט  ,של הראיה המצרית שנדונה למעלה  .תפיסה זו חוזרת
אצל טוכולתי -נינורתה הראשון ) 1206-1242לפנה"ס( ,המדבר על השפלתו של מלך בבל קשתיליה
93
הרביעי" :דרכי ברגליי על צווארו המלכותי כמו על הדום רגלים ".
F92

ֹאמר ֶא ל-
הוֹשׁ ַע ֶאלָ -כּלִ -אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ,וַיִּ ְק ָרא יְ ֻ
הוֹציאָם ֶאתַ -ה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ֶ ,אל-יְ ֻ
א" .וַיְ ִהי ְכּ ִ
וְּארי ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ;
יכם ַעלַ -צ ֵ
ְק ִצינֵי אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֶה ָה ְלכוּא ִאתּוֹ ִ ,ק ְרבוּ ִשׂימוּ ֶאתַ -ר ְג ֵל ֶ
94
יהם) ".יהושע י ,כד(
אר ֶ
יהם ַעלַ -צוְּ ֵ
ָשׂימוּ ֶאתַ -ר ְג ֵל ֶ
וַיִּ ְק ְרבוַּ ,ויּ ִ
F93

אָבי ִ ,כּי לֹא ָיכֹל ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָה ֱאל ָֹהיו ִ ,מ ְפּנֵי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲ ,א ֶשׁר
ָד ְע ָתּ ֶאתָ -דּוִ ד ִ
אַתּה י ַ
בָ " .
95
ְס ָבבֻהוַּ --עד ֵתּת-יְ הוָה א ָֹתםַ ,תּ ַחת ַכּפּוֹת רגלו ) ַר ְג ָלי() ".מלכים א ה ,יז(
F 94

ָד ַע ְתּ
ֲפר ַר ְג ַל ִי ְך ְי ַל ֵחכוּ; וְ י ַ
אַפּיִ ם ֶא ֶרץ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ְך ַ ,וע ַ
יהם ֵמינִ יק ַֹתיִ ְךַ --
רוֹת ֶ
ג" .וְ ָהיוּ ְמ ָל ִכים א ְֹמנַיִ ְך  ,וְ ָשׂ ֵ
ִכּיֲ -אנִ י יְ הוָהֲ ,א ֶשׁר לֹאֵ -יבֹשׁוּ קֹוָי) ".ישעיהו מט ,כג(
ַא ָציִ ְך; וְ ָק ְראוּ ָל ְך ִעיר יְ הוָה ,
ְה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַעלַ -כּפּוֹת ַר ְג ַל ִי ְך ָכּלְ -מנ ֲ
חוֹח ְבּנֵי ְמ ַענַּיִ ְך  ,ו ִ
ד" .וְ ָה ְלכוּ ֵא ַליִ ְך ְשׁ ַ
ִציּוֹן ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל) ".ישעיהו ס ,יד(
וּל ֻא ִמּים ַ ,תּ ַחת ַר ְג ֵלינוּ) .תהלים מז ,ד(
ַד ֵבּר ַע ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ ְ
ה .י ְ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ".
יכם ַ :בּיּוֹם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ַ ,
סּוֹתם ְר ָשׁ ִעים ִכּי-יִ ְהיוּ ֵא ֶפר ַ ,תּ ַחת ַכּפּוֹת ַר ְג ֵל ֶ
ו" .וְ ַע ֶ
)מלאכי ג ,כא(
ָא ְמ ָח ֵצם ,וְ לֹא יְ קוּמוּן וַיִּ ְפּלוַּ ,תּ ַחת ַר ְג ָלי) ".שמואל ב כב ,לט(
ָא ַכ ֵלּם ו ֶ
ז" .ו ֲ
מושג השלטון על העולם באמצעות כף הרגל מורחב ומתורגם גם כשלטון הקוסמי של האל
בעולם:
יך כֹּלַ ,שׁ ָתּה ַת ַחתַ -ר ְג ָליו) ".תהלים ח ,ז(
ָד ָ
ֲשׂי י ֶ
ילהוְּ ,בּ ַמע ֵ
חַ " .תּ ְמ ִשׁ ֵ
למרות שהקבוצה השלישית באה לביטוי ב עיקר בספרות המאוחרת יחסית – מלכים ,נביאים
ותהלים ,יש בה חזרה על הנוסחאות העתיקות של כניעה  ,כולל אלו של מכתבי אל -עמרנה .אין גם
להוציא מכלל אפשרות שהרעיון המרכזי הנ "ל המשיך ללוות את ההגות הישראלית בזמן המלוכה .
הדמיון הרב לעולם הרוחני המצרי  ,והאפשרות הסבירה ש התפיסה הזו מצרית ביסודה  ,מחזק גם
 92כריסטנסטן )הערה  ,77לעיל( עמ'  .701גם כאן אין התייחסות מיוחדת לשאלת כף הרגל וסמליותה ליציבות העם.
 93בוינג )הערה  ,83לעיל( ,עמ'  .86השפלה דומה ,בלי דריכה על הצוואר ,נמצאת גם בתבליטי שלמנאסר השלישי הניאו-
אשורי )ראו .(J. B. Pritichard, The Ancient Near East in Picures, Princeton 1954, #351, 355.
 94בולינג )הערה  ,83לעיל( שם ,המשווה לתהלים קי ,א וכן לדברים לג ,כט.
 95ב' עודד )עורך ראשי( ,עולם התנ"ך – מלכים א' ,תל אביב .63 ,1994
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 ,או
את דעתנו שאתרי "כף הרגל " ותפיסת הרגל כסמל להתנחלות בארץ הובאו לכנען מתוך
בהשפעת ,התפיסה הפוליטית המצרית  .אפשר אמנם לשער  ,אם רוצים להפיס את דעת האסכולה
המשנה תורתית  ,שהמונחים הללו הגיעו ממצריים מאוחר – במאות שביעית -שישית לפנה"ס –
אולם במאות הללו לא השתמשו כבר בנוסחאות הקדומות במצריים  ,וגם קדמותם של אתרי כף
הרגל מחלישה מאוד את האפשרות הזו  .עלפי הממצא נפסק קיומם של אתרי הגילגל – בבקעת
הירדן ,בנחל תרצה ובהר עיבל – זמן רב לפני גיבושה של האסכולה המשנה תורתית .

הקבוצה הרביעית :דימוי המקדש לרגל/הדום הרגליים
התפיסה המצרית  ,שההדום הוא טריטוריה שהרגלים דורכות עליה  ,חוזרת גם כאן  .הבעלות
באמצעות הרגל מעמיקה ומתרחבת בתפיסה הטקסטואלית המקראית והארץ כולה הופכת להדום
רגליו של האל  .יש כאן גם קשר ישיר לתפיסה הראשונית של בעלות באמצעות דריכה וגם פיתוח
של הקבוצה השנייה – בעלות באמצעות הרגל:
א.

וּכ ֶע ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָ ,לט ַֹהר".
ֲשׂה ִל ְבנַת ַה ַסּ ִפּיר ְ ,
וְת ַחת ַר ְג ָליו ְ ,כּ ַמע ֵ
"וַיִּ ְראוֵּ ,את ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ; ַ
)שמות כד ,י(

ב.

וּמקוֹם ַר ְג ַלי
ַח ָדּו ְל ָפ ֵאר ְמקוֹם ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְ ,
וּתאַשּׁוּר י ְ
" ְכּבוֹד ַה ְלּ ָבנוֹן ֵא ַליִ ְך יָבוֹא ְ ,בּרוֹשׁ ִתּ ְד ָהר ְ
ֲא ַכ ֵבּד) ".ישעיהו ס ,יג(

ג.

רוֹממוּ ,יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ  ,וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווַּ ,ל ֲהדֹם ַר ְג ָליו ָ :קדוֹשׁ הוּא  ) ".תהלים צט  ,ה ,והמקבילה
" ְ
בתהלים קלב ,ז(

ד.

ָכר ֲהדֹם-
יך ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶא ֶרץ ִ ,תּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ; וְ לֹא-ז ַ
ָעיב ְבּאַפּוֹ ֲאדֹנָי ֶ ,אתַ -בּתִ -ציּוֹן ִה ְשׁ ִל ְ
יכה י ִ
" ֵא ָ
ַר ְג ָליוְ ,בּיוֹם אַפּוֹ) ".איכה ב ,א(

ה.

אָרץ ֲהדֹם ַר ְג ָלי ; ֵאי-זֶה ַביִ ת ֲא ֶשׁר ִתּ ְבנוִּ -לי ,וְ ֵאי-זֶה ָמקוֹם
וְה ֶ
אָמר יְ הוָה ַ ,ה ָשּׁ ַמיִ ם ִכּ ְס ִאי ָ ,
"כֹּהַ ,
נוּח ִתי) ".ישעיהו סו ,א(
ְמ ָ

ו.

יך  ) ".תהלים קי ,
יך ֲ ,הדֹם ְל ַר ְג ֶל ָ
אָשׁית אֹיְ ֶב ָ
ימינִ י ַעדִ -
" ְל ָדוִ דִ ,מ ְזמוֹר :נְ ֻאם יְ הוָה ַ ,לאדֹנִ י ֵשׁב ִל ִ
א(

ז.

נוּחה
אַחי וְ ַע ִמּי ֲ :אנִ י ִעםְ -ל ָב ִבי ִל ְבנוֹת ֵבּית ְמ ָ
ֹאמרְ ,שׁ ָמעוּנִ י ַ
ָקם ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך ַ ,עלַ -ר ְג ָליוַ ,ויּ ֶ
" ַויּ ָ
ינוֹתיִ ,ל ְבנוֹת) ".דברי הימים א כח ,ב(.
ַה ִכ ִ
וְל ֲהדֹם ַר ְג ֵלי ֱאל ֵֹהינוּ ,ו ֲ
ַל ֲארוֹן ְבּ ִריתְ -יהוָהַ ,

מקום הרגל מושווה למקדש )ישעיהו ס ( ולשמים )ישעיהו סו ( .הדום הרגל מושווה לארון הברית ,
 .יש כאן
ומכל אלה יוצאים הקשר ההדוק בין הרגל והדום הרגל לבין הקדושה על כל צורותיה
פיתוח נוסף ש ל קדושת הרגל וההדום  ,שהתרחק כבר מנקודת המוצא  :כף הרגל כסמל בעלות על
טריטוריה.
ובסיכום ,עשרים ושתיים המובאות מהספרות המקראית מצביעות על סמל מרכזי לבעלות
ושליטה על טריטוריה – כף הרגל והקשור בה – הרגל ,ההדום וכו ' .הסמל הזה נלקח ישירות
מהעולם הרוחני והאיקונוג רפיה המצרית  ,אך במקור המקראי הוא מתפתח ומשנה את צורתו  .הן
הרגל והן ההדום מקבלים כאן התרחקות מהסמל הקדום והפשוט יחסית  ,שיש לו קודם כל ערך
 ,ובקונטקסט
פוליטי .במצריים של הממלכה החדשה היה מדרך הרגל סימן לבעלות בלבד
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המקראי מקבלת הבעלות הנ "ל ערך אלוהי ומקודש  ,עד שהיא "נודדת" הרחק ממקומה הראשון
בלי שתאבד את משמעותה.
נקודה חשובה נוספת היא קדמום של הסמלים הללו  .בוויכוח הנמשך על הכרונולוגיה של
 ,1נודע ערך
המקור המקראי  ,והערעור הבסיסי על הקשר בין ראשית ישראל לתקופת הברזל
מהפכני לתגליות החדשות  .הן מייתרות סופית את התיא רוך על בסיס ספרותי  ,הנהוג הרבה
במחקר .יחד עם המזבח בהר עיבל  ,עומד עתה לרשותנו אמצעי תיארוך מובהק לחלק ניכר
מהטקסטים הנזכרים למעלה  .בתיארוך עקיף כזה  ,משום שזה הישיר מתקבל כאן באמצעים
ארכיאולוגיים.

רגל וכף רגל במקרא )ב(
זיהויים של אתרי "כף הרגל " כאתרי הפולח ן הקדומים של הישראלים מעלה סדרה מעניינת של
אפשרויות חדשות .הזיהוי עשוי להסביר מונחים אחדים  ,שמקורם לא היה ידוע עד עתה .
בשמות כג ,יד-יז ,נאמר כך:
ֹאכל ַמצּוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר
ָמים תּ ַ
ָלים ָ ,תּחֹג ִלי ַבּ ָשּׁנָה  .טו ֶאתַ -חג ַה ַמּצּוֹת ִ ,תּ ְשׁמֹר ִשׁ ְב ַעת י ִ
" ָשׁלֹשׁ ְרג ִ
כּוּרי
יקם; וְ ַחג ַה ָקּ ִציר ִבּ ֵ
ֵראוּ ָפנַי ֵ ,ר ָ
את ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ; וְ לֹא-י ָ
ָצ ָ
אָביב ִ ,כּי-בוֹ י ָ
מוֹעד ח ֶֹדשׁ ָה ִ
ית ָך ְל ֵ
ִצוִּ ִ
יך ִמןַ -ה ָשּׂ ֶדה; ָשׁלֹשׁ
ֲשׂ ָ
אָס ְפּ ָך ֶאתַ -מע ֶ
אָסף ְבּ ֵצאת ַה ָשּׁנָה ְ ,בּ ְ
יךֲ ,א ֶשׁר ִתּ ְז ַרע ַבּ ָשּׂ ֶדה ; וְ ַחג ָה ִ
ֲשׂ ָ
ַמע ֶ
96
כוּר ָךֶ ,אלְ -פּנֵיָ ,האָדֹן יְ הוָה ".
ֵר ֶאהָ ,כּלְ -ז ְ
ְפּ ָע ִמיםַ ,בּ ָשּׁנָה י ָ
F95

לוח שלושת הרגלים נחשב כאחד הקדומים במקרא  ,הוא מהווה יחידה "סגורה" ומקדים את
לוחות החגים בדברים טז  ,ויקרא כג ובמדבר כח ואילך  .לפי לוח גזר  97היתה כבר חלוקה חקלאית
F96

קדומה לחדשים ועונ ות ,בדומה לזו של שמות כג  .ה"רגל" המקראי מתורגם לאנגלית כ,festival -
בלי כניסה למקור המונח  98 .המשמעות המקורית של "רגל" ,לפיכך ,היא "חג" ,או "מועד" ספציפי,
הקשור ב "ראיית זכורך " על ידי "האדון יהוה " .המונח "רגל" חוזר גם בפרשת בלעם במדבר כב ,
כח ,לב-לג ,במשמעות "פעמים".
ליונשטאם  99מסיק מכך שמקור המונח בשלושת הפעמים בשנה שבהם חייב היה כל זכר
"להראות אל פני ה '" .הביטוי "נכון למועדי רגל " ) איוב יב  ,ה( 100 ,לעומת זאת  ,שפורש לעתים
כ"מעידה" או נפילה  ,עשוי לקרב אותנו לתפיסה אחרת  :לפיה היה המנוח "רגל" קשרו למועד או
חג ,כמו בשמו ת כג  .מקור המונח "עליה לרגל " ,שאינו נזכר במקרא  ,אינו ברור  .ייתכן מאוד
שמקורו בצורה הנרדפת בשמות לד  ,כד:
F97

F98

F9

אַר ְצ ָךַ ,בּ ֲעל ְֹת ָך ֵל ָראוֹת ֶאת-
ַחמֹד ִאישׁ ֶ ,אתְ -
ֻל ָך; וְ לֹא-י ְ
ֶיך  ,וְ ִה ְר ַח ְב ִתּי ֶאתְ -גּב ֶ
אוֹרישׁ גּוֹיִ ם ִמ ָפּנ ָ
ִכּיִ -
יך ָ ,שׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה .
ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ

 96ראו B. R. Childs, Exodus, A Commentary, London 1974, 483-486.
 97ש' אחיטוב ,הכתב והמכתב  ,אסופת כתובות עבריות מא"י וממלכות עבה"י מימי בית ראשון ,י-ם .232-228 ,2005
 98כך גם אצל צ'יילדס )הערה  ,88לעיל( ,451 ,המתעלם ממשמעות "רגל".
 99י"ש ליונשטאם" ,רגל ,רגלים ,עליה לרגל" ,אנציקלופדיה מקראית ז ,י-ם  ,1976טורים .327-325
 100על הביטויים והלשון הקשה בספר איוב ראה סקירתו של י ' הופמן ,שלמות פגומה ,ספר איוב ורקעו ,י-ם 183 ,1995
ואילך.
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אפשר להציע ש "העליה לראות את פני ה ' חוברה ,בתקופה כלשהי  ,אל המושג "רגל" ) חג ,מועד(
משמות כג וכך נוצרה "העליה לרגל " .מהפסוקים האלה עולה שכל זכר חייב היה "לעלות" לראות
את פני האלוהים ,והתגליות החדשות מרחיבות ומציעות הסבר שונה למשמע ות המונחים.
המונח "רגל" בשמות כג  ,יד ,שמשמעותו "גח" ,כפי שעולה מהמשך הפסוק )"תחוג"( ,נובע
כנראה מצורת ה "גילגלים" הפולחניים .המתחם שצורתו כף רגל  ,שאליו נהגו לעלות כדי "לראות
את פני ה '" ,העניק את שמו למונח הכללי של "חג" – "רגל" .מונח זה נשתרש בטרמינולוגיה
העברית הקדומה והפך שם נרדף לחג ומועד  .אבל המקור הזה לא היה ידוע כלל עד שנתגלו
האתרים בבקעת הירדן.
המונח השני בהקשר זה הוא "לעלות לרגל " .הראינו למעלה את מקורו המשוער  ,ופירוש זה
מתבאר עתה טוב יותר  " .לעלות לרגל " ,שמשמעו "להגיע למקום קדוש " ,מתברר כהגעה פשוטה
אל מתחמי כף הרגל.
האנשים היו "עולים לרגל " ,או "עולים אל ]המקום שצורתו [ הרגל" פשוטו כמשמעו ,
והמונח נשתגר שוב – ללא מושג על מקורו.
 .אתרי כף הרגל היו
ההסבר הזה מאיר באור חדש לגמרי את הפולחן הישראלי הקדום
מקומות הפולחן החדשים של אוכלוסיית הברזל  1שנכנסה לבקעת היר דן .אליהם "עלו לרגל "
שלוש פעמים בשנה  101כדי לראות את פני האל .
F 10

מדוע עוצבו המתחמים בצורת כף רגל?
שאלה חשובה היא מדוע וכיצד עוצבו המתחמים בדרך שעוצבו  .אבל פני שנשיב על השאלה ראוי
לדון מעט בחברה שהקימה אותם  .המפעל של בניית המתחמים מעיד על קהילה מאורגנת עם
מנהיגות בעלת אידיאולוגיה  ,שכלכלתה ואורח חייה נוודי בעיקרו  102 .העבודה הרבה של בנייתם
ותחזוקם לא היתה מבצע של משפחה אחת או אפילו כמה משפחות  .במקום אחר כבר הבעתי את
הסברה ,כי התפיסה המקראית של ארגון חברתי ומנהיגות במאה ה 12 -לפנה"ס מקבלת צידוק הן
מתוצאות הסקר והן מבנ ייתו של המזבח בהר עיבל  ,שנועד לקהל רב  .קשה מאוד להגן על תיאוריה
אחרת ,הרואה בתפרושת האתרים הללו מקרה בלבד  .ה"דבק" הסוציאלי של הקהילות הללו היה ,
בראש וראשונה  ,אתרי הפולחן שלהם  .יש להוסיף לכך גם את הארכיטקטורה המשותפת
103
)המתחמים( והקרמיקה הזהה  ,אף כי זו אינה מעידה בהכרח על מוצא אתני משותף .
נראה כי לפנינו עיצוב אידיאולוגי -דתי של אתרים  ,שנועד להביע רעיון מסוים  .הצורה
הייחודית של כף הרגל קשורה ישירות לתפיסת העולם שבדברים ויהושע  ,לפיה מבטא מדרך כף
הרגל בעלות על הארץ החדשה  .ראינו כבר שמקור התפיסה הזו במצריים ; אבל ש ם מופיע הדבר
רק בביטויים ספרותיים ובציורים על חפצים  ,ולא בצורת אתרים  104 .אפשר להניח שעם הכניסה
F10

F 102

F103

 101כל החגים הנזכרים בשמות כג הם חגים חקלאיים ,כפי שהראו מזמן במחקר .אפשר להניח שבראשית התקופה ,שעה
שהאוכלוסיה היתה נוודית ברובה )כפי שהראו ממצאי הסקר והחפירות ( ,נהגו חגים אחרים ,שהיו קשורים יותר לגידול צאן.
 102על הנוודות בבקעה בראשית תקופת הברזל ראו אצל זרטל )הערה  ,1לעיל( ,עמ'  ;69-64על הנוודות בחברה הישראלית
בראשיתה ראו.R. de-Vaux, Ancient Israel, vol. 1 – Social Institutions, New York 1965, 3-19 :
 103במקומות אחדים כבר הצעתי שהארכיטקטורה היא ה "סמן האתני" הטוב ביותר ,במיוחד כאשר מקורה במבנים דתיים ,
וראה זרטל.
 104יש היגיון רב בהעדר אתרים כאלה במצריים ,שהלא מדובר בשלטון על ארצות נוכריות ולא על מצריים עצמה  .סימולן של
הארצות הנוכריות באה כסנדלו של המלך  ,שעליו מופיעות "תשע הקשתות".
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לכנען הוחלט בהנהגה הדתית /פוליטית של האוכלוסיה החדשה לעצב את אתרי הפולחן שלהם
בדמות הסמל לבעלות ולשליטה על הארץ החדשה – כף הרגל.
אם נכון הדבר  ,עולות מכך כמה מסקנות חשובות .ראשית ,בולט הקשר האידיאולוגי בין
מערכת המושגים של האוכלוסיה החדשה )ההנהגה והכהונה ( לבין בנייתו והקמתו בפועל של
המושג בשטח  ,במקום שכל מבקר יוכל לראות את הצורה הזו בעליל  105 .שנית ,המתחמים הללו
מתארכים את מערכת ההגדרות של "מדרך כף רגל " בספרים דברים ויהו שע למאות 12-13
לפנה"ס .אפשר לומר  ,בעקבות התגלית  ,שתפיסת הבעלות באמצעות דריכת כף רגל נוצרה במאות
הללו ,בראשית תקופת הברזל  .מכאן שגם קטעי המקרא הרלבנטיים שייכים לאותה תקופה ,
בניגוד גמור ל "מאחרים" אותם .שלישית ,העובדה שרק חמישה אתרים מסוג זה נמצאו  ,ומקום
כולם בין הירדן והסרטבה להר עיבל  ,עשויה להצביע על אותו נתיב כניסה ממזרח למערב  ,המופיע
106
בדברים יא ,כט-ל .רעיון זה כבר הצענו לפני כמה שנים .
ראשית ישראל  107 .התגליות החדשות שמות לאל את הנסיונות לאחר את ההתגבשות
הדתית-לאומית של האוכלוסיה החדשה  ,לקשור אותה לכנענים וברא ש וראשונה – לערער את
הבסיס ההיסטורי של המקרא הקדום .
F 104

F 105

F 106

 105ייתכן מאוד שמכאן גם תפיסת ה"פרוטו-תיאטרון" ,לפיה יכול הקהל לראות בפועל את צורת כף הרגל של האתר.
 106זרטל )הערה  ,22לעיל( ,שם.
 107הבסיס העיקרי לדחיה הזו ,עד עתה ,היתה תגלית המזבח בהר עיבל .זו לא זכתה ,לצערנו ,להתייחסות לפי ערכה בחלק
מהמדע ה"פורמלי".
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