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  והמנתש  ההומוגנייםבין
 גרויברגאשר
ירושלים

 תשנ"ט תשיעי, כרך ושומרון יהודהמחקרי
 .וש48.עיעיעע 11.ם8 ורוח. יהדות לימודי תר אדעת,

מבוא
 קצה אל מ', 533 שאורכה מנהרה, באמצעות הגיחון מעיין מי את מעבירה חזקיהו"'ינקיות
 המכונה סתומה, מים היום.בדיכת נמצאת הנקבה למוצא סמוך ירושלים. של המרכזיהגיא
 לנו-סטלג" סשלח "4יכת כנראה היא זו בריכה המים. נאגרו שבה "ל-מקרה,בריכת
 ימי בסוף רק במקורות הנזכר השילוח", "בריכת השם את שמזכיר סם - גיטו()נחמיה
 ט:יא(. ט:ן, )יוחנן השניהבית

 חזקיהו שעשה ההכנות במסגרת נחצבה חזקיהו שלקבת מסבירה, המקובלתהדיעה
 של מטרתו הספירה. לפני 701 בשנת יהודה ערי על שצר סנהריב, צבא בפני לעמודבמטרה
 מנהרה באמצעות העיר בתוך אגירה לבריכת הגיחון מי את להעביר הייתה זה מיםמפעל

 ההר. בבטןמוסתרת
 אליו. הקשורים המים ומפעלי הגיחון מעיין אזור מחדש נחקר האחרונותבשנים
 והברזל, התיכונה הברונזה מתקופות העיר לחומת ממזרח שנבנתה חומה, נחשפהבחפירות
 לנקבת שקדם המים, מפעל עובר החומה של הפנימי מידה דוד. עיר של המזרחיבמורד
 לבריכה הגיתון מי את הובילה זו תעלת השילוח". "תעלת המכונה - מ תעלה -חזקיהו
 חזקיהו. נקבת הציבת עם שימוש מכלל יצאה התעלה לעול. שנזכרה המרכזי, הגיאשבקצה

 פתרון מצאה המים על ההגנה שבעיית המעיד השילוח, תעלת של בחומה המוגןמהלכה
 הגיחון מי בהעברת יתרונה היה ומה חזקיהו נקבת נחצבה מדוע השאלה את מעוררנאות,
 פתרון השילוח. תעלת באמצעות לכן קודם גם אליה זרמו שהמים אגירה, בריכתלאותה
 ובירור במזרח, דוד עיר לרגלי שהתגלתה החומה, של בנייתה מועד בבירור כרוך זושאלה
 גם מסייעת אלה נושאים של הבנתם חזקיהו. ;קבת נחצבה מתי גס יבהיר זה בירורייעודה.
 הבית ימי בשלהי ושמותיו העיר בדרום-מזרח ירושלים של העירוני הסתחסלהבנת
הראשון.

 המקראיהתיאור
 בספר סנחריב: צבא את לקדם כדי בהן נקט שחזקיהו הפעולות מוזכרות מקומותבשני
 ומקובל העיר, אל מים הטיית על מסופר מקומות ובשני ב, הימים דברי ובספרישעיהו
 דברי ובספר ב מלכים בספר חזקיהו: ;קבת לחציבת מתייחסים אלה שתיאוריםלהניח
 4א סקלה נסטרת סך4רים ""חרי לב"א-ה: ב הימים דברי בספר התיאור להלן ב.הימים
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 קרא אליו. לבקקם ניאמר הבצרית צל-הצרים נוסו כיהודה נילא סלך-"שור,ס4סריב
 לקאים יגבריoy 1-שריי קוצץ ם. צל-!רושל למלקקה ושיו סנחריב, כי-בא!חזק!הו
 טת-9ל-סטצ!נות ולישמו צם-רב ויקבצו ושוהו. לעיר, מחוץ טשי לקינותאת-מימי
 ן?הסיק וכים. מים ומצאו "שור מלצי !ביאי לטה לאמר, בתוך-סטרן השיטףואת-מנחל

 את-הטליא ו!םןק "חרת החימה )לחוצה צל-המידלגת 21צל סירוסה טת-4ל-החימהןן4ן
 ומגוים". ללב שלח 1?צט דןיד,עיר

 לב פרק בתחילת שמתואר כפי סנחריב, צבא בפני לעמוד כדי חזקיהו שעשההמעשים
 אולם העיר. ובביצור מהאויבים מים למניעת בפעולות התרכזו ב, הימים דבריבספר

 את להבטיח שנועדו פעולות, ליהודה( סנחריב למסע ,בהקשר נזכרות לא הפרקבתחילת
 שמקובל לכך, הקשורה ביותר המורכבת ההנדסית הפעולה לא ואף לעיר המיםהספקת
 שמקובל הגיחון, הטיית הנקבה. חציבת - סנחריב למצור הקשורים לאירועים אותהלשייך
 של מלכותו ימי בסיכום ל, בפסוק הפרק, בסוף רק מתוארת חזקיהו, נקבת עםלזהותה
 לעיר למטה-מצריה 21שרם סצלייו גיחין סיסי טת-מיצא ימם !ס)ק!הו "והואחזקיהו:
 בספר מובא בתעלה לעיר מים הבאת של נוסף תיאור 44ל-סצשהו". )ח)ק!הו 1??יחןויד,
 צשה לטשי ד4ל-?בורתי חזק?הו דבןי "ן!תר חזקיהו: של פועלו בסיכום כ:כ, במלכיס

 סוטים דברי צל-עצר כתובים סלא-סם סעירה, את-סטרם שכא ואת-התצלהאת-הברעה
 חזקיהו. גקבת חציבת של תיאור לראות מקובל זה בתיאור גם זהורה".לסלכי

 בתחילת שניתן התיאור בין בולטים הבדלים על Ackroyd, TDY) ,1977 111אקרויד
 של כללי תיאור מובא הפרק בתחילת שבסופו. התיאור ובין ב הימים דברי בספר לבפרק

 מניעת על דגש שימת תוך הארץ", בתוך השוטף "הנחל וסתימת המעיינות" "כלסתימת
 זאת, לעומת העיר. לתושבי מים הספקת על ולא אשור" "מלכי ומכל סנחריב מצבאמים
 של שיתופם מודגש הפרק בתחילת העיר. תוך אל המים הטיית של תיאור ישנו הפרקבסוף
 "עם של השיתוף וכן המעיינות סתימת על ההחלטה בקבלת חזקיהו של וגיבוריו""שריו
 נזקפת כולה וההצלחה לבדו חזקיהו מוזכר הפרק שבסוף בעוד ההחלטה, בביצוערב"

 התייחסות הפרק שבראש בתיאור לראות קשה לכן מעשהו". בכל יחזקיהו "ן?ילחלזכותו:
 הסופר חפץ כאשר שכן העיר, תוך אל הגיחון מי הוזרמו שבעזרתה חזקיהו,לגקבת

 ובצורה פעמיים זאת עושה הוא לעיר והזרמתם מים הטיית של פעולה לתארהמקראי
 קורא. לכל המובנתברורה,
 ישעיהו מנבואת סיוע מקבלת סנחריב מצור עם חזקיהו נקבת את מקשרת שאינההדיעה
 על שנודע משעה בירושלים שהתרחשו לאירועים ליחסה שמקובל כב:ח-יא(,,ישעיהו
 )"ת ס?צר. לית אל-נשק כיום-ההוא 1תבט !הודה, 9עך את "עגל ליהודה: סנחריבפלישת
 ם !רושל )טת-4מי סמסתעה. הברכה טת-מי יתקבצו כי-רבו, ראיתם ציר-דןדמקיצי
 ולא ס!ש4ה, סיריה לסי סהממזם 4יו משירם וקקןה סחיטה. לכצי שיטיס ויקצויערים,
 " רקיעם. לא סרחיק ייערה טל-עשיהצ'כיים

 ולביצור לעיר המים הספקת על הגנה לצורך שנעשו הפעולות מודגשות ישעיהובספר
 ישעיהו ובספר יח-יט( )פרקים ב מלכים בספר בהן. נזכרת אינה הנקבה חציבת אךהעיר,
 לרבות יהודה, לערי סנחריב של מסעו פרטי לתיאור רב מקום מוקדש לו-לזן)פרקים
 של החציבה מעשה נזכר לא אלה בתיאורים גם אך ונאומיו. לירושלים רבשקה שלהגעתו
 היה שניתן ירושלים, להגנת משמעות רב הנדסי מפעל ספק כל ללא שהיה חזקיהו,וקבת
 ליהודה. סנחריב פלישת בעקבות נעשה אכן אם זה בהקשר שייזכרלצפות

 השוטף "הנחל סתימת את או המעיינות" "כל סתימת את זיהו רבים מקראפרשני
 על ל( )בפסוק בסופו המתואר עם ב, הימים בדברי לב פרק שבתחילת הארץ",בתוך
 הייתה זו ו-ד. ג בפסוקים בהכללה שנאמר את זה פסוק מפרט ולדעתם הנקבה,חציבת
 כגון: בעברית, חדשים פרשנים של וכן ומלבי"ס, רד"ק כגון מסורתיים פרשנים שלדעתם
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 183-182, ,תשנ"ד, עודד מקרא"; "דעת בפירוש ,תשמ"ד( וחכם תשמ"טן )תשמ"ו,קיל
 ווייזר )תשי"ח( הרטום התנ"ך, עולם באנציקלופדיה 1%6( )תשנ"ד, והופמן 242ןתשנ"ה,
 ומדמן קורטיס כגון אחרים פרשנים גם כתבו דומים דברים הימים(. דברי)תשמ"א,
486-487(1994, Madsen, ש~ ~(curtis 1965 )187 מאיירס, (Myers, ויפת Japhet,) 
 במחקר הרווחת הדיעה גס זוהי אחרות. לדיעות גם המפנה ,1993(,982-983

 תשנ"ב(. שילה, תשנ"א/ב; גרוט, )דההארכיאולוגי
 ובין הפרק בתחילת המסופר בין הקשר את שוללים מעטים וחוקרים פרשניםרק

 סנחריב לפלישת קודם עוד חזקיהו חצב הלקנה שאת סובר, וחלקם בסופו,המסופר
 וכן ,Williamson, 186; 1952, (Simons ,1982 )380 וויליאמסון סימונם לדעתליהודה.
 ואשל סנחריב, של בואו לפי מספר שנים חזקיהו נקבת נחצבה 204ן ,תשל"ח, אהרונילדעת

 ידין הספירה. לפני 705 בשנת באשור חזקיהו של למרידתו חציבתה את קשר)תשנ"א(
 במצור, לעמוד ביכולתו לבטוח לחזקיהו שאפשרה הנקבה, חציבת את ציין 311(,תשכ"ג,

 זאת, לעומת )תש"ם(, עמירן לדעת החציבה. מעשה של המדויק למועד התייחס לאאך
 על הסתמכה שהיא אלא ירושלים, על סנחריב מצור שלאחר בשנים חזקיהו ןקבתנחצבה
 לאחר לעיר. סכנה הייתה לא ולכן המנהרה לאורך זרם מים של טבעי שקילוחהסברה

 אם שכן לקבל, קשה הלקבה חציבת מועד של ההקדמה את המים. נקיק הורחבהמלחמה
 מהתיאור במיוחד העולים המים, הספקת בנושא הכבדים לחששות מקום היה לאכך

 המים הספקת מערכת על להגן שנועדו אחרות בפעולות צורך היה לא וכן ישעיהו,שבספר
 הלקבה. של קיומה בשל בטוחה כבר הייתה זו שכןלעיר,

 חזקיהו שנקבת הדיעה לדחיית נוספת סיבה ציין ,Williamson) ,1982 )380ויליאמסון
 שלא חזקיהו, של לרשותו שעמד הקצר הזמן והיא ליהודה סנחריב פלישת בעתנחצבה
 שנדרש הזמן את העריך ,(מ00ת1,י( ,1911 39-401 וינסאן גדול. כה מפעל של בנייהאפשר
 רוזנברג לחישובו. הבסיס את פירט לא אך חודשים, אחד-עשר עד בשישה הנקבהלחציבת
19981(Rosenberg, גם שלהערכתו אלא שנה, חצי נדרשה הנקבה שלחציבת העריך 
 סבירה. הערכה היא חודשים תשעה שלתקופה

 את מזכיר שאינו המקראי, התיאור מן העולה הקושי על עמד )תשנ"ד(אוסישקין
 חזקיהו. של מלכותו ימי בסיכום רק אלא סנחריב למצור בהקשר הלקבהחציבת

 למצור קשור היה לא זה מים שמפעל אוסישקין, הציע הארכיאולוגי הממצא עלבהסתמך
 הגיחון מי העברת הייתה מטרתו לעיר. מים של האספקה הבטחת לנושא לא ואףסנחריב

 על-ידי נשללה אוסישקין של דעתו קדרון. בנחל שהיה המלכותי, הפארק - המלך גניאל
 העיר בתוך היה המעיין שמוצא המעידים הכתובים, המקורות בכך ותומכים )תשנ"ו(,מזר
 Adan~. ,(Bayewitz) 1979 תשנ"ה, 1גרוסברג, לה מחוץולא

 גם ביטוי לידי באות ב הימים דברי בספר לב בפרק האמור להבנת האפשרויותשתי
 המתייחסות לזו, זו מנוגדות חז"ל, מסורות לשתי בקשר שונים פרשנים שלבדבריהם
 בשלילה. והאחרת בחיוב האחת חזקיהו, על-ידי גיחון" "מילסתימת

 מן סירא בן בספר ביטוי לידי באה בחיוב חזקיהו למעשה המתייחסתהמסורת
 בהטות עירו חוק "יחזקיהו הגיחון: הטיית על חזקיהו את המשבח ההלניסטית,התקופה

 מח:כב-בג סירא, ובן מקוה" הרים ויחסום צורים )=בנחשול לנחשת ]יחצב מים, תוכהאל
 גם מצויה חזקיהו של למעשיו חיובית התייחסות תשל"ב[. ירושלים סגל, מהדורת)17(,

 דברים ארבעה עשה יהודה מלך "יחזקיהו' נאמר: שם )ובמקבילות, נתן דרביבאבות
 דרבי )אבות המקום" לדעת דעתו והסכימה גיחון מי סתם המקום לדעת דעתווהסכימה

 ו, ב, א, נוסח תשנ"ז(, ירושלים תשכ"ז, יורק )ניו תרמ"ז וינה שכטר, מהדורתנתן,

 המופיעה בברייתא מצויה והיא בשלילה חזקיהו למעשה מתייחסת אחרתמסורת
 סתם לו הודו לא שלשה ועל לו, הודו nw>w על המלך, חזקיה עשה דברים "ששהכמשנה:
 ומקבילות(. ט ד, פסחים )משנה, לו" הודו ולא העליון גיחוןמי

 של למעשהו השונה ההתייחסות את תלו אלה, למקורות שהתייחסו שונים,פרשנים
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 שנאמר כפי וגיבוריו", "שריו את במעשה שיתף האם בשאלה הגיחון, את שהיטהחזקיהן,
 שהינו להניח שמקובל בתיאור הפרק, בסוף שהרי שיתפס, שלא או לב, פרקבתחילת
 המקורות את הסבירו כך על בהסתמך דבר. כך על נאמר לא הנקבה, חציבתתיאור

 לחציבת גם מתייחס הפרק בתחילת שהמתואר שהבינו, כמקורות חזקיהו אתהמשבחים
 המקורות את ואילו לכך, בקשר וגיבוריו" "שריו עם התייעץ אכן וחזקיהןהנקבה,
 לנאמר קשור אינו הפרק בסוף שהנאמר שהבינו כמקורות הסבירו מעשיו אתהשוללים
 תרנ"ד-תרנ"ז(. רטנר, ע"א, כג, תרי"ב, רד"ל, הימים, לדברי רד"ק )פירושבתחילתו
 של המקובלת ההבנה על הערעור את מחזק דוד בעיר שהתגלה הארכיאולוגיהממצא

 חזקיהו. )קבת של חציבתה מועדעיתוי

 הארכיאולוגיהממצא
 חזקיהו ~קבת את חצב מי השאלה על מענה שיתן לצפות היה שניתן הארכיאולוגי,הממצא
  הנקבה,  למוצא  סמוך 880! בשנת שהתגלתה השילוח", "כתובת הוא הדבר, נעשהומתי

 תשנ"ג, )אחיטוב, הכתובת באיסטנבול.  העדמוך  המורח לעתיקות  במוזיאון  פיוסונמצאת
 אך ראשון, ממקור אינפורמציה והכולל החציבה, מעשה את המתעד מסמך, הינה16-13(

 לחציבת הרקע את או החייבה מועד על מזהים פרטים הנותן היסטורי, מסמך היאאין
 לא ואף סנחריב את לא יהודה, ממלכי אחד לא אף של שמו את מזכירה היא איןהנקבה.
 ומבנה קדום  אמנם הכתובת של לגנונה ,תסש585ן, )1982 בחציבה הקשור כלשהואירוע

 שכותב הנמנע מן לא אך כך, על מעיד דברים שבספר חוקים בשני גם החוזרהכתיבה,
 וידה דלה אותה משייך סגנונה פי על תשמ"ב(. )טלשיר, זה בסגנון שימוש עשהמאוחר
1968(Vida, Della (Levi מחציבת מאוחר מועד - הספירה לפני השביעית למאה 
 מן גם מלכותיים. אגלים אולי לפניו, שהיה במקור השתמש הכותב כי נראה, שכן -הנקבה
 של סגנונו ועוד, זאת זו. למאה מתאימה שהכתובת וידה, דלה סבר הפלאוגרפיתהבחינה

 ואין לכותב, מוכר שהיה קדום, חיבור על מעיד לעיס ראה - )17( )מח:כב-כג סיראבן
 את שבחנו אחרים, חוקרים וגם ,Beentjes), 19891 מקראיים במוטיבים שימוש רקכאן

 והשביעית השמינית למאות אותה משייכים והלשונית, הפלאוגרפית הבחינה מןהכתובת
  תומכות שהן אף אלה, קביעות Hackett). (Hendel, 1997; 51., 0 )1996 הספירהלפני

 לסייע כדי בהן אין חזקיהו, בימי שנעשה מעשה מתעדת שהכתובת המקובלת,בדיעה
 אין וכן הכתובת, מתארת שאותה החציבה, מלאכת נעשתה שבו המדויק המועדבקביעת

 זה. למעשה הרקע את לקבוע כדיבהן
 עד ידועה הייתה שלא חומה, לאחרונה נחשפה דוד עיר במזרח הארכיאולוגיותבחפירות

 המזרחי במורד והברזל, התיכונה הברונזה תקופות של העיר לחומת ממזרח שנבנתהכה,
 שנחשפו הקטעים פי על תשנ"ט(. ורייך, שוקרון תשנ"טן תשנ"ז, ושוקרון, )רייך דוד עירשל

 הקצה מן העוברת הגיחון, למפלס דומה שמפלסה סלע, מדרגת על החומההושתתה

 קטנות גוויל מאבני נבנתה החומה 1(. )מפה הגיחון אזור עד ומגיעה העיר שלהדרומי
 של הצפוני ובקטע מ', ל-3.0 מגיע הדרומי בקטעה החומה עובי בגסות. שהוקצעוובינוניות,
 מדרגת ובין בינה מילוי של עיבוי עם מ', לכ-1.80 - לגיחוןן מדרום מ' )כ-100החומה
 מטרים עשרות כמה הממוקמת העיר, חומת ובין זו חומה בין ההבדל שמאחוריה.הסלע
 בנויה  והיא מ' 5.0-3.5 עובייה יותרו  רבה העיר  חומת של עצמתה בולט. לה,ממערב
 - ן תשמ"ד, )שילה,  החומה על יותר טובה המה  המאפשרת ונסגות, קדמות שלבשיטה
 מ'(. 5 החומה עובי - 46 תשנ"א/א דה-גרוס, מין כ-3.5 1ם בשטח החומהרוחב

 לפני השמינית המאה לסוף לאחרונה, שהתגלתה החומה, מתוארכת החרסים ממצאלפי
 מדרגת  ובין  החומה שבין המרווח שמעל הריבוד שכבת חזקיהו. לימי כלומרהספירה,



,י,,),,,,,,,(,
 ירושלים חומות עללחימה י.."ש

 פי על גם תשכ"ד(.,גבריהו,
 - החומה להבקעת שנועדו מצור, פעולות לא ואף לחימה הייתה לא האשורייםהמקורות
 תושביה יציאת את ומנע העיר על שהוטל הסגר של הוא סנחריב של באגליםהתיאור
 חסמתי בכלוב. כציפור מלכותו עיר בירושלים כלאתי חזקיהו[ ]=את אותו "ואילוממנה:
 )תדמור, לטאבו"[" לו ]"הפכתי ממנו מנעתי עירו משער היציאה ואת במשלטיםאותו

 שנזכר ביהודה, הערים 46 של והכיבוש המצור תיאור ובין זה תיאור בין ההבדלתשמ"ה(.
 נתונים לאור 225(. הערה 101, תשנ"ז, )אפעל, בולט ירושלים, על המצור לתיאורקודם
 סנחריב, מצור בשל חרבה לא השכונה אם הראשונה, שאלות: בשתי לדון הראוי מןאלה
 והשנייה, הספירה? לפני השמינית המאה בסוף חורבנה סיבת להיות הייתה יכולהמה
 מסופר בנייתן שעל החומות, מן אחת עם לאחרונה שהתגלתה החומה את לזהות ניתןהאם

במקרא!
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 החומותיים ובין האחרתהחומה

המלי
 הוא בירושלים, חומה שבנה במקרא נאמר שאודותיו ושלמה, דוד לאחר הראשון

 ן2על קירוצה טת-ול-סחיטה טסן "pSCD~1 ליהודה: סנחריב למסע ובהקשרחזקיהו,
 חומה של ביצור על לב:ה(. ב הימים )דברי "סלת..." החיטה ולחויהצל-הטוךלית
 )כב:י(: ישעיהו בספר גם מסופר ליהודה, סנחריב למסע לשייכו שמקובלבירושלים,

 "בין מים מאגר בניית על מסופר )יא(, העוקב כפסוק שם, סחוטה". לכער סלקים .ותתצו .".
 אותה בניית לצורך נעשתה הבתים הריסת כי ללמד יכולה הפסוקים צמידותסהמס1ם".

 מבנייתה. כתוצאה שנתחם לשטח החומותייס" "בין הכינוי את שהעניקהחומה,
 לאחר חזקיהו שעשה ההכנות מן חלק ישעיהו שבספר בתיאור לראות מקובלכאמור,
 "בין הכינוי נוצר הקמתה שבשל שלעיל, החומה יכולה ולכן ליהודה, סנחריבפלישת

 קכזן תשט"ז, )אברבנאל, חזקיהו שבנה האחרת" "החומה עם זהה להיותהחומותיים",
 אות 10 הערה כב:יא, תשמ"ד, חכם, לבה, ב הימים דברי תשמ"א, וייזר, ' 174 תשל,שד"ל,
 לבואו להתכונן שנותר הקצר והזמן סנחריב צבא של האיום גודל ,(0יק8](. ,1993 1983ד,

 שהיה ברובע, המגורים מבתי שנלקחו באבנים השתמשו זו חומה בניית שלצורך לכךגרמו
 לכשר סלקים "נתתצו התיאור מכוון ולכך נהרסו אלה בתים החומותיים". "ביןבנוי

 עצמת על 174(. תש"ל, שד"ל, עם: והשווה ,Japhet ,1993 983 ראה: כב"י. Inlywllסחימה"
 )דברי הצפויה המלחמה לקראת בהכנות רב" "עם של השיתוף גם מעיד המאמץריכוז
 לביד(. בהימים
 החומה, עם לזהות 60( )תש"ם, אביגד הציע האחרת( )=החומה אחרת" "החומהאת

 החומותיים", "בין שנבנה המים, מאגר של מקומו ואת המערבית, הגבעה אתשהקיפה
 החומותיים" "בין הכינוי המרכזי. הגיא בקצה השילוח, בריכת של במקומה אביגדאיתר
 חזקיהו, שבנה החדשה החומה ובין הקדומה דוד עיר חומת שבין לשטח לדעתומכוון

 חזקיהו נקבת כי שכתב 621(, )תשנ"ב, שילה גם סבר כך המערבית. הגבעה אתשהקיפה
 בניית לצורך הבתים הריסת תיאור הממתימי". שיבין הבריכה אל מימיה את"העבירה
 החומה, בתוואי שעמדו בתים להריסת 56-55ן )תש"ם, אביגד של לדעתו מתייחסהחומה

 הגבעה ביצור של זה מבצע הרחבה". "החומה - היהודי הרובע בחפירות שנמצאכפי
 את גם חצב שבמסגרתן סנחריב, פני לקידום חזקיהו של מהכנותיו חלק היההמערבית
הנקבה.
 הרבה העבודה בשל סנחריב מסע ובין חזקיהו נקבת חציבת שבין הקשר, בהבנתהקושי
 הוסבר ירושלים, על ההגנה מתכנני לרשות שעמד הקצר והזמן זה במפעל כרוכהשהייתה
 הגבעה את שהקיפה שהחומה שטען, אביגד של בהצעתו גם קיים דומה קושילעיל.

 בשנות נבנתה זו שחומה אמנם אפשר ליהודה. סנחריב מסע בעת נבנתה כולההמערבית
 ואולי תשנ"אן )אשל, לבאות התכונן שבמהלכן סנחריב, למסע שקדמו חזקיהו, שלמלכותו

 ירושלים של ההתרחבות שתהליך הסוברות, בדיעות למצוא ניתן לכך חיזוק לכן. קודםאף
 כתוצאה - קצרה זמן תקופת במהלך התרחש לא הספירה לפני השמיניתבמאה

 אלא - הספירה לפני 722 בשנת שומרון חורבן לאחר כירושלים רבים פליטיםמהתקבצות
 "בין השם מעיד כך על נוסף תשנ"ח(. ואריאל, )דה-גרוט והדרגתי ארוךבתהליך

 זו רב במרחק בנויות שאינן להניח שסביר חומות, שתי בין הממוקם אזור עלהחומותיים"
 המזרחית ולחומה העיר של הדרומית לחומה הכוונה אביגד של הצעתו פי על ואילומזו,
 אך העיר חומות בתוך אמנם נמצא ביניהן הנמצא רב. ביניהן והמרחק לזו זו הניצבותשלה,
 חומות. שתי בין דווקאלאו
 מעיר החדש הארכיאולוגי הממצא עם בבד בד המקראי התיאור את לבחון אפואיש
דוד.



 69 והמכתש הרומ)תיים בין של ומקומם חזקיהו" "נקבת נחצבהמתי

 על-ססודלות. "...מעל לב:ה: ב הימים בדברי לקרוא יש הטעמים פיסוק מסורת פיעל
 5ן8100 51 ,.וש );1906-1940 השבעים בתרגום תורגם גם כך "חרת". סתימהשחושה,

 מסורת לפי כלומר: קדמית", אחרת, חומה "ומחוץ, חזקיהו בנה פיו שעל ,ח0(ת5ז8(,1851
 פרשנות זוהי האם לדעת ניתן שלא אלא נוספת. חומה - קדמי בקו - בחוץ חזקיהו בנהזו
 בעת שונות בערים קדמית חומה של מקיומה הושפעה זו שפרשנות או לגופו הטקסטשל

העתיקה.
 ממנה שקטעים לעיל, שנזכרה החומה עם לזהות ניתן האחרת" "החומה שאתנראה,
 של הדרומי הקצה מן העובר בתוואי דוד, עיר של המזרחי במדרון האחרונות בשניםהתגלו
 היא זו חומה והברזל. הברונזה מתקופות העיר לחומת ממזרח הגיחון, אזור עד ומגיעהעיר
 שתי בין נמצא העיר של המזרחית החומה ובין שבינה והשטח לעיר, וחיצונית קדמיתחומה
 תשנ"ט/אן ,גרוסברג, החומותיים" "בין המקראי הכינוי את לייחס ניתן זה לשטחחומות.

 חומה הוא אף בנה חזקיהו, של בנו מנשה, כי להזכיר יש לכך בהקשר 1(. מפהתשנ"ט/ב,
 )דברי סך)יס..." בשער ולביא 34סל לגיחין מ~ך9ה ~עיר-ד)יד חיצינה "...חימהחיצונית:
 והמשיכה לגיחון סמוך שהחלה - קדמית - חיצונית חומה זו הייתה לג:ידן. בהימים
 את המשיך שמנשה אפוא, ייתכן יב:לט(. ג:ג, נחמיה ,לפי העיר בצפון שהיה הדגים,לשער
 כך יבאש1פ)מ(, ,cuftis 124; 1930 ןש ,Madsen ,1994 )499 צפונה מהגיחון חזקיהוחומת
 הוכחה זו להשערה נמצאה טרם העיר. במזרח ארוכה רצועה היה החומותיים" "ביןשאזור
 הגיחון. מעל מנשה חומות את זיהה ,Bahat) )1981 בהט אך הארכיאולוגיבממצא

 גם להסביר עשוי כב:יא( (Inlyw1 החומה" לבצר הבתים "ותתצו לפסוק שלעילהביאור
 לפני השמינית המאה בסוף זה במקום היישוב חרב פיו שעל הארכיאולוגי, הממצאאת

 ההתקפה בשל לא כן, אס פסקה, ההתיישבות ליהודה. סנחריב מסע של זמנו -הספירה
 הסמוכה בשכונה בתים הרסו שבגינה החומה, בניית בשל דווקא אלא סנחריב צבאשל

 שמטרתה הבתים, של זה הרס מעיד הדברים מני היו כך אם לבנייתה. באבניהםוהשתמשו
 )תעלת ם תעלה על אלא הסמוך המגורים רובע על הגנה הייתה לא החומה שלהעיקרית
השילוח(.
 הכתובים, מן העולה העדות את אפוא תואמת החומה בניית לזמן הארכיאולוגיתהעדות
 לעיל(, - כב:יא )ישעיהו חזקיהו בימי רק לראשונה החומותיים" "בין הכינוי נזכרשבהם
 העיר חומת ובין - האחרת" "החומה - החדשה החומה שבין לאזור כנראה מכווןוהוא

 לשער גם שמן את העניקו העיר, של הדרומי בקצה שנפגשו החומות, שתי לה.שממערב
 העיר מן צדקיהו נמלט שדרכו סייד", צל-גן עשר ההמתים בין "שער מקום,שבקרבת
 שבקצה האגירה לבריכת צמוד היה המלך גן לט:ד(. ירמיה וכן: נבזז ירמיה כה:ד, ב)מלכים
 ג:טו(. נחמיה - לגו-סטלד" סשיח ,"עיסת המרכזיהגיא

 לחזק כדי ליהודה סנחריב מסע בעת חזקיהו נקבת נחצבה פיה שעל המקובלת,הדיעה
 זו חומה האחרת". "החומה של קיומה עקב נסתרת סנחריב, צבא בפני העיר עמידתאת
 לאו( אם ובין לעיל, כאמור החומה, בניית של מטרתה הייתה זו אם )בין 11 תעלה עלהגנה
 חזקיהו נקבת בחציבת כלשהי תועלת הייתה לא לכן לעיר. המים הספקת הובטחהובכך

 סנחריב למסע קדמה הןקבה שחציבת הסוברת, הדיעה זאת לעומת עצמה. מטרהלאותה
 בתחום כבדים חששות על המעיד ישעיהו, בספר הנאמר עם מתיישבת אינהליהודה,
 מטרת אולם, האחרת". "החומה של קיומה עם מתיישבת היא אין וכן לעיר המיםהספקת
 נהרסו שבתיה הסמוכה, השכונה על ולא 11 תעלה על להגן לעיל, כאמור הייתה,החומה
 מ' בכ-2.5 גבוה nv>D~w ת, תעלה יצאה הנקבה חציבת לאחר החומה. בנייתלצורך
 כל הייתה לא ולכן ,3111((, )1996 מים יותר הוליכה ולא שימוש מכלל חזקיהו,מנקבת
 שבעת אפוא, מעיד החומה של קיומה ממים. יבשה תעלה על שתגן חומה, בבנייתתועלת
 חזקיהו. נקבת נחצבה טרםבנייתה
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 חזקיהן נקבתחציבת
 "החומה המים. בהספקת תורפה נקודת היוותה ולכן לחומה, צמודה הייתה 11תעלה

 לחשש, מקום והיה לה, הסמוכה העיר מחומת בעצמתה נפלה חזקיהו, שבנההאחרת",
 העיר את לסכן כדי בו יהיה לא אם גם מהחומה, קטע על התקפי מאמץ של ריכוזשבעת
 חומה על שהושתתה הברזל, תקופת של העיר חומת - לה ממערב חומה של קיומה)בשל

 העיר. של המים הספקת את ויסכן 11 בתעלה פגיעה יאפשר התיכונה(, הברונזהמתקופת
 המים, על ההגנה לבעיית קבע של מענה למתן חזקיהו התפנה סנחויב צבא נסיגתלאחר
 חזקיהו. לקבת חציבת על הוחלט ואז החדשה, החומה על עזה למתקפה גם מענהשישמש
 )תש"ס(, עמירן של כדעתה צבאו, ונסיגת סנחריב מצור לאחר נחצבה שהרקבה נראה,לפיכך
 אחרים. מנימוקיםאך

 ניתן שם העיר בתוך למקום "העירה", המים את להביא היה חזקיהו עקבת שליעודה
 שהייתה בבריכה תשנ"ו( מזר, תשנ"ה, )גרוסברג, אותם ולאגור המים את לשאובהיה

 קדרון, שבנחל לגנים ולא אל-סקרה, בריכת היום המכונה הסתומה, הבריכה שלבמקומה

 שהמים להניח, וסביר קדרון לנחל הזרימו המים עודפי את )תשנ"ד(. אוסישקין שטעןכפי
 חזקיהו ?קבת חציבת הוציאה כאמור Adan~. ,(Bayewitz) )1979 בבריכות שםנאגרו

 חזקיהו על הדברים מכוונים שלכך ואפשר יותר, גבוה שמפלסה 11, תעלה אתמשימוש
 - דוד לעיר מתחת למערב, המים את והזרים העליון" גיחון מימי מוצא אתש"סתם
 הימים לדברי הארמי התרגום וכן ,ט31( )1996 "הבריכה" אל - דויד" לעיר מערבה"למטה

 לב"ל(.ב

 המכתש - החומותייםבין
 על הנביא ניבא הספירה לפני השביעית המאה של השנייה במחצית צפניה שלבנבואתו
 קיים כשצר ~ngy קיל נאם-ה' כהוא כקם "והיה ירושלים: על להתרחש שעומדאסון,
 שרתו כנען כל-עם ?ךטה כי סקוטש, ישבי סילילו ~niyQio. לדיל )שור מך-ממשוה,)יללה

 הקבלות: שתי אלה בפסוקים יש א:י-יא(. ,צפניה סעף"פל-נטילי
 מייןה מןןיללה הדגים משער צעקה"קול)י(

 המכתש". ישבי a>1~le)יא( מהגבעות. גדולושבר
 העיר. חלקי כל על שיבוא האסון, את להמחיש נועדו אלה בפסוקים הנזכריםהמקומות

 דווקא שאינם העיר, של שונים חלקים מציינים הנזכרים שהמקומות להניח, כן עלניתן
 של הצפונית בחומה ממוקם שהיה הדגים", ב"שער מתחילה צפניה נבואת לזה. זהסמוכים
 )"טלפון העיר הגנת של התורפה נקודת - לג:יד( ב הימים דברי וכן: יב:לט ג:גן ,נחמיההעיר
 - לו שמדרום למקום מתייחס הפסוק המשך ואילו - אזיד( ירמיה - סשה"הלמח

 מזר, 54; תש"ם, )אביגד, העיר של המערבית הגבעה עם לזהותו שמקובל -ה"משנה"
 אלה מקומות לשני המקבילה 621ן. תשנ"ב, שילה, תשנ"ב, 42-41ן תשל"ו,תשי"ח,
 לעיר מצפון היה שמיקומן "הגבעות", הן הדגים" ל"שער המקבילה י. פסוק בסוףמתחילה
 ברקאי, תשל"ו, ,קלונר, עצמו בפני מקום הוא ש"הגבעות" גם ואפשר וגלעה(, גרב)גבעת
 מיקומו שאת - "המכתש" - יא פסוק בתחילת מובא לשטנה" המקביל המקוםתשנ"ז(.
 המזרחית. בגבעה המערבית, לגבעה במקביל לאתריש

 בגיא ממוקם שהיה ומלאכה, מסחר של רובע עם המכתש את זיהה 54( )תש"ם,אביגד
 ,תשנ"ב, שילה סבר לעומתם תשנ"ב(. 42-41, תשל"ו, )תשי"ח, מזר גם סבר וכמוהוהמרכזי,
 נראה, אולם ירושלים. של הדרומית-מערבית בגבעה ממוקם היה המכתש שגם621(,

 המזרחי במדרון לעיר שנוסף בשטח העיר, בדרום-מזרח "המכתש" את לזהות אולישאפשר
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 השם את לו העניק הנמוך ומיקומו - החומותיים" 'יבין - לקדרון וסמוך דוד עירשל
 במחצית זה בסקוס יישוב של קיומו על צפניה נבואת מעידה נכונה זו הצעה אםמכתש.
 הספירה. לפני השביעית המאה שלהשנייה
 בין - הראשון הבית ימי במהלך שלה והנמוך המזרחי בחלק לירושלים שנוסףהשטח

 הראשונה" )ה"חומה העיר לחומת מחוץ השני הבית בימי היה - המכתש /החומותיים
 שנוסף השטח עם אז זוהה זה ששטח נראה אך דוד(, עיר של המזרחי המדרון בראשעברה
 צוקרמנדל, מהדורת ד, ג, )סנהדרין התוספתא מן להבין שניתן כפי ראשון, בית בימילעיר
 הבית ובימי הראשון הבית בימי לירושלים שנוספו בחלקים עוסקת התוספתא 418(.עמ'
 ובשר שני מעשר לאכול מותר בירושלים והיכן העיר קדושת של מבט נקודת מתוךהשני

 "התחתונה" בשם הראשון הבית בימי לעיר שהתוסף השטח את מכנה התוספתאקרבנות.

 מן תשנ"ט/ב(. )גרוסברג, אותו הולם אכן זה וכינוי בירושלם", היה בצעין מ"שתי אחת-
 בית בימי במקום התיישבות אודות ידוע לעיל, שנזכר זה, אזור של הארכיאולוגיהממצא
 אודות השני הבית בימי בירושלים שרווחה מסורת משמרת שהתוספתא אפשר ולכןשני,
 לראשונה. בחומה והקפתו זה אזור של בנייתומועד

טיכוסן
 ערי על שצר אשור, מלך סנחריב, צבא בפני לעמוד כדי חזקיהו שעשה ההכנה פעולותבין

 - מנהרה באמצעות הגיחון של הטיה המקרא מזכיר לא הספירה, לפני 701 בשנתיהודה
 סנחריב שפלש משעה חזקיהו לרשות שעמד הזמן גם כי להניח, סביר חזקיהו.נקבת

 העיר של המים מקור על הגן חזקיהו זה. מורכב מים מפעל של חציבה אפשר לאליהודה
 את שהעבירה השילוח(, )תעלת ם תעלה על שהגנה אחרת"(, )"חומה חומה בנייתבאמצעות

 באבנים השתמשו החומה בניית לצורך העיר. בתוך שהייתה אגירה, בריכת אל הגיחוןמי
 החומה". לבצר הבתים "והתצו - שנהרסו הסמוך, המגורים רובע מבתישנלקחו
 חזקיהו החליט ולכן המים, הספקת על בהגנה תורפה נקודת זו הייתה החומהלמרות
 חזקיהו. נקבת - שמו על היום הקרוי המים מפעל חציבת על סנחריב צבא נסיגתלאחר
 של מלכותו שנות בסיכום רק הימים דברי בספר והן מלכים בספר הן נזכרת זופעולה
 דוד, עיר שבמזרח החומות שתי בין שנתחם אזור, יצרה חזקיהו שבנה החומהחזקיהו.
 צפניה בנבואת המכונה המקום הוא זה שמקום אפשר, החומותיים". "בין במקראהמכונה
 "המכתש".בשם

 מקורותרשימת
 תש"ם, נ',אביגד
 ירושלים. ירושלים, של העליונההעיר
 תשט"זן י',אברבנאל
 יפו. מהדורת ישעיהי, אחרונים, לנביאיםפירוש
 תשל"ח, י',אהרוני

 ירושלים. ארד-ישראל, שלהארכיאולוגיה
 תשנ"ד, ד',אוסישקין
 28-3. עמ' 70, קתדרה, חזקיהו", בימי ירושלים של המים"מפעלי

 תשנ"גן שי,אחיטוב
 ירושלים. שני, בית ימי וראשית ראשון בית מימי עבריות כתובותאסופת

 תשנ"ז; י',אפעל
 ירושלים. הקדום, במזרח וגילוייו המצור נצורה:כעיר
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 תשנ"א, חי,אשל
 מקורות, ראשון: בית בימי ירישליס )עורכיסן, גונן ור' עמית ד' בתוך: לירושלים", סנחריב"מסע

 156-143. עמ' 15(, )עידן עזר וחומר נבחרות פרשיותשיכזמים,

 תשנ"ז, ג',ברקאי
 של הצפוני החפיר של וזמנו שכם לשער מצפון הראשון הבית מתקופת קברים"שלושה
 26-7. עמ' 83, קתדרה,ירושלים",

 חמ"י,גבריהו
 בן דוד )ספר בתנ"ך מחקרים קובץ לדוד: עז ירושלים", ותשועת בחזקיה סנחריב"מלחמת תשכ"די

 368-367. עמ' ירושלים,גוריון(,

 תשנ"הן א',גרוסברג
 187-179. עמי 75, קתדרה, הורדוס", מצבת של ומקומה השני הבית בימי השילוח"מעיין

 תשנ"ט/א, אי,גרוסברג
 42-30. עמ' )כסלו-טבת(, 21 שדה, תנובות המקודשת", ירושלים של"גבולותיה

 תשנ"ט/ב; א',גרוסברג
 487-469. עמ' יט, תחומין, ירושלים", של המקודשים"תחומיה

 תשנ"א/א; א',דה-גרוס
 מקורות, ראשון: בית בימי ירושלים )עורכימן, גונן ור' עמית ד' בתוך: דוד", עיר"חפירות
 50-40. עמ' ירושלים, 15ן, ,עידן עזר וחומר נבחרות פרשיותסיכומים,

 תשנ"א/בן א',דה-גרוט

 בית בימי ירושלים )עורכימן, גונן זרי עמית ד' בתוך: ראשון", בית בימי בירושלים המים"מפעלי
 134-124. עמי ירושלים, 15(, )עידן עזר וחומר נבחרות פרשיות סיכומים, מקורות,ראשון:

 תשחח, ד"צ, ואריאל אידה-גרוט
 בחקר חידושיט )עורכים(, ברוך וא' פאוסט א' בתוך: דוד", בעיר לחומות מחוץ הישראלי"הישוב
 12-9. עמי ג,ירושלים,

 תשנ"ד, י',הופמן
 אביב. תל ישעיהו, התנ"ך, עולםאנציקלופדיה

 תשי"ח, rWNהרטום
 אביב. תל הרסוס, א"ש על-ידי מפורש הימים יצריספר
 תשמ"אן א',וייזר

 אביב. ותל ירושלים מפורש,תנ"ך
 קיל(. ו" מירסקי א' מדן, מ' )בעריכת ירושלים מקרא(, דעת פירוש עם )תנ"ך ישעיהוספר תשמ"די ע',חכם

 תשמ"ב, צ',טלשיר
 35-23. עמ' נא, תרביץ, )ה(דבר'", 'וזה הפירוט"נוסחת

 משכ"ג, י',ידין
 גן. רמת הארכיאולוגיים, הממצאים לאור המקרא בארצות הלחימהתורת

 תשי"ח, ב',מזר
 824. טור ג, מקראית, אנציקלופדיה ירושלים", "ירושלם,הערך

 תשלה, ב',מזר
 ירושלים. בארץ-ישראל, וגלילותערים

 תשנ"ב, ב',מזר
 614. עמי ב, ישראל, בארץ ארכיאולוגיות לחפירות החדשה האנציקלופדיה "ירושלים",הערך

 תשג-ו, ע',מזר
 188-187. עמ' 78, קתדרה, לשוא:", חזקיהו נקבת נחצבה"האם
 תשנ"ק ב',עודד

 תל-אביב. ב, מלכים התנ"ך, עולםאנציקלופדיה
 תשנ"ה; ב',עודד

 תל-אביב. ב, הימים דברי התנ"י, עולםאנציקלופדיה
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 תש"ם, רי,עמירן
 העיון חוג )דברי ישעיהו בספר עיוניפ ,עורך(, לוריא ב"צ בתוך: חזקיהו", ותעלת השלוח"מי

 ו-265. 251 עמ' ובמ,וחד 266-245, עמי ירושלים, ב, המדינה(, נשיא בביתבתנ"ך

 תשמ"ו; י',קיל
 מירסקי א' מדן, מ' ;בעריכת ירושלים מקרא(, דעת פירוש עם )תנ"ך א-ב הימים דבריספר
 קילו.וי'
 תשמ"טן י',קיל

 א-ב מלכיםספר
 )תנ"י

 ויי מירסקי אי מדן, מי ;בעריכת ירושלים מקרא(, דעת פירוש עם
קיל(.
 תשל"ו; עי,קלונר
 הרביעי הארכיאולוגי הקונגרס ראשון", בית ימי בסוף ירושלים העיר ותחומי הקברים"עיר

 27. עמ' ירושלים,בישראל,
 תרי"ב, די, לוריא -רד"ל

 ורשה. הרד"ל, פירוש עם אליעזר דרביפרקי
 ד"א,רטנר

 וילנה. רבת, עולםסדר תרנ"ד-תרכזי
 תשנ"ח; ת', ווינטר ג' אבני רי,רייך

 ירושלים. הארכיאולוגי, לגן מדריך -ירושלים
 תשנ"ז, א', ושוקרון ר'רייך

 139. עמ' קו, ארכיאולוגיות, חדשות דוד", עיר"ירושלים,

 118-116. עמ' קט, ארכיאולוגיות, חדשות הגיחון", מעיין"ירושלים, תשנ"טי א', ושוקרון ר'רייך

 תש"לן ש"ד, לוצאטו -שד"ל
 תל-אביב. שלזינגר, פ' מהדורת ישעיהו, ספר על - לוצאטו דוד שמואל ר' - שד"לפירוש
 תשנ"ט, ר', זרייך א'שוקרון

 בחקר חידושים ,עורךן, ברוך א' בתוך: דוד", עיר במזרח הראשון הבית ימי משלהי"חומה
 16-14. עמ' ד,ירושלים,

 תשמ"דן י',שילה
 ירושלים. 19(, )קדם חפירה עונות לחמש ביניים דו"ח -1982: 1978 א', דוד עירחפירות

 תשנ"בן י',שילה
 עמ' ב, ישראל, בארץ ארכיאולוגיות לחפירות החדשה האנציקלופדיה "ירושלים",הערך

.626-623
 80-65. עמ' נ, ציון, ביהודה", סנחריב"מלחמת תשמ"הי ח'תדמור

1977;P.R, Ackroyd 
 6ןן" Testament, Old the of~ Study the Journalfor Exegete", as Chronicler ,2.קע

2-32.
1979;(Bayewitz), ],. Adan 

 of 'Fountain "The 'ח511081 6חפ Solomon's '001ע חCentury the 1-81"ע.8.ם
 ,"Jerusalem ,/2/ ,29 .קק.92-100

1981;1(., Bahat 
 ofManasseh  Wall "The תו ,"Jerusalem ,/!)/ 31 , .קק,235-236

 Beentjes ,.2(.ק;1989
Woudeder van 111ץ%1 ,"15-25 :18 .5.ג Sira Ben 0ת saay /4 Isaiah: and "Hezekiah 

(OudrestamentischeTestament Old the of Study the מן Avenues New )64.(, 
 ,Leiden, xxv)~ Studiin .קק.77-88
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