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  אשר גרו�ברג

  
  "הנחל השוטפ בתוכ הארצ" (דה"ב ל"ב, ד)

  – ו"מוצא מימי גיחונ העליונ" (שמ, ל)
  פשוטו של מקרא על פי טעמי המקרא והממצא הארכאולוגי

  
  הקדמה

�פקת המימ לירושלימ. הבדה"ב ל"ב נזכרימ שני מעשימ שעשה חזקיהו בתחומ 
לקדמ מצור אפשרי מצד הצבא בתחילת הפרק מתוארות הפעולות שנקט חזקיהו כדי 

  לפנה"�: 701האשורי, שצר על ערי יהודה בשנת 

ַאַחֵרי ַהְּדָבִרימ ְוָהֶאֶמת ָהֵאֶּלה ָּבא ַ�ְנֵחִריב ֶמֶלְכ ַאּשּור ַוָּיֹבא ִביהּוָדה ַוִּיַחנ ַעל ֶהָעִרימ 
. מְירּוָשָלִִֵחִריב ּוָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל . ַוַּיְרא ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי ָבא ַ�נְ ַהְּבֻצרֹות ַוּיֹאֶמר ְלִבְקָעמ ֵאָליו

ב ַוִּיָּוַעצ ִעמ ָשָריו ְוִגֹּבָריו ִלְ�ּתֹומ ֶאת ֵמיֵמי ָהַעָינֹות ַאֶשר ִמחּוצ ָלִעיר ַוַּיְעְזרּוהּו. ַוִּיָּקְבצּו ַעמ ָר 
ֵלאמֹר ָלָּמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי ַאּשּור  ַוִּיְ�ְּתמּו ֶאת ָּכל ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ַהַּנַחל ַהּשֹוֵטפ ְּבתֹוְכ ָהָאֶרצ

  1ד).- ל"ב, אדה"ב (  ּוָמְצאּו ַמִימ ַרִּבימ

  ב�ופ הפרק מתואר מעשה נו�פ שעשה חזקיהו כדי ל�פק מימ לעיר:

ְצַלח ַוּיַ  ְוהּוא ְיִחְזִקָּיהּו ָ�ַתמ ֶאת מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹונ ָהֶעְליֹונ ַוַּייְּשֵרמ ְלַמָּטה ַּמְעָרָבה ְלִעיר ָּדִויד
  ).ל, שמ(  ְיִחְזִקָּיהּו ְּבָכל ַמַעֵשהּו

"כל המעינות" ו"הנחל השוטפ בתוכ הארצ" נ�תמו בגלל הנימוק "למה יבואו מלכי 
אשור ומצאו מימ רבימ". מכאנ שמקוממ היה מחוצ לירושלימ, שמ יכול היה הצבא 

עוד שלוש פעמימ  מופיע במקרא 'נחל שוטפ'האשורי להשתמש במימ. הביטוי 
מציפימ הזרמ מימ רבימ של  משמעותבכולנ  ,ב) ,ז"ירמיהו מ ;יב ,ו"� ;כח ',(ישעיהו ל

אפשר לזהות את שבו נחל בקרבת ירושלימ ה מהוהשאלה  נשאלתאת גדות הנחל. 
  ?"הנחל השוטפ", שנ�תמ ערב המצור הצפוי של �נחריב, וכיצד �תמו אותו

שילוח, שנקראת גמ את מפעל המימ המתואר בפ�וק ל מקובל לייח� לנקבת ה
נקבת חזקיהו, אשר מעבירה את מי הגיחונ אל ברכת השילוח. מלשונ הכתוב המזכיר 

 
כתר ירושלימ: תנ"כ נו�ח המקרא, לרבות טעמי המקרא, במאמר זה הוא על פי מהדורת   .1

ירושלימ תש"�, שהיא על פי הנו�ח והמ�ורה של כתר ארמ  האוניבר�יטה העברית בירושלימ,
  צובה.
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נבדוק להלנ כי היה גמ 'גיחונ תחתונ'.  ,את "מימי גיחונ העליונ" ה�יקו חוקרימ שונימ
עמ ההכנות שעשה קשור גמ את משמעותנ של מילימ אלו ונבחנ אמ מפעל מימ זה 

�תימת המעיינות ו"הנחל  נרושלימ מפני צבא �נחריב ובהחזקיהו כדי להגנ על י
היה זה מפעל מימ שנבנה ללא קשר עמ מ�ע שמא או השוטפ", כפי שפירשו רבימ, 

  �נחריב ליהודה.
הנקבה, כמו  ?מדוע נחצבה נקבת השילוח ,שאלה נו�פת שיש לתת לה מענה היא

(הגיחונ) אל אותו הביאה את המימ מאותה נקודת מוצא  – תעלת השילוח – קודמתה
), ושתיהנ עברו בתחומ המבוצר של 1מ�פר איור להלנ, ראו ; יעד (ברכת השילוח

העיר. מדוע אפוא במקומ לשפר את המפעל הקיימ (תעלת השילוח) בנו במקומו 
מפעל מימ אחר (נקבת השילוח), שהיקפ העבודה בו ומורכבותו גדולימ פי כמה 

  ?ונדרשו לו כמה שנות עבודה
לעיל על פי פי�וק הטעמימ יחד עמ התבוננות דוקדקת של הפ�וקימ קריאה מד

  מענה לשאלות שהועלו כאנ. ותמחודשת בממצא הארכאולוגי נותנ

  א. הפרשנות הרווחת

פרשנימ וחוקרימ רבימ, מ�ורתיימ כמודרניימ, הבינו את �תימת "ָּכל ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת 
ל"ב, ד) כח�ימה של הכני�ה מנחל קדרונ אל מעיינ  ַהַּנַחל ַהּשֹוֵטפ ְּבתֹוְכ ָהָאֶרצ" (דה"ב

אינ אחידות דעימ  2הגיחונ והפניית מימיו אל תוכ העיר באמצעות נקבת השילוח.
באופנ כללי ולא פירטו איזה חלק של הפ�וק ככ בהבנת פרטי התיאור. יש שכתבו 

 – מתייח� לחציבת נקבת השילוח. אחרימ ייח�ו את שתי הפעולות שנזכרות בפ�וק ד
ל�תימת הגיחונ  – �תימת "כל המעינות" ו�תימת "הנחל השוטפ בתוכ הארצ"

ולחציבת נקבת השילוח. לעומתמ הפרידו פרשנימ אחרימ בינ שני הביטויימ הללו 
לחציבת נקבת מתייח�ת �תימת "הנחל השוטפ בתוכ הארצ"  שרק פירשוושבפ�וק 
בקרבת העיר. לעומתמ היו  ואילו "כל המעינות" המ מעיינות אחרימ שנבעו  3השילוח,

�תימת הגישה למעיינ הגיחונ מתייח�ת לדווקא �תימת "כל המעינות" ששפירשו 
וחציבת נקבת השילוח, ואילו את "הנחל השוטפ בתוכ הארצ" המ זיהו כתעלה שא�פה 
מימ מנ העיר העליונה דרכ העמק המרכזי אל מאגר המימ שנבנה "ֵּבינ ַהחֹמַֹתִימ" 

 
בפירוט הדעות השונות הארכתי במקומ אחר ולכנ א�תפק כאנ ב�יכומנ. ראו: א' גרו�ברג, 'החלק   .2

שני מפעלי המימ של  – ) ונקבת השילוח (נקבת חזקיהו)IIהדרומי של תעלת השילוח (תעלה 
  .124- 71, תשע"א, עמ' 6 מחקרי עיר דוד וירושלימ הקדומהחזקיהו המלכ', 

לח�ימת הקטע הראשונ של  "בתוכ הארצ "הנחל השוטפאת �תימת  חלק מחוקרי ירושלימ ייח�ו  .3
תעלת השילוח, שנעשה בתקופת הברזל ב, כפי שנמצא בחפירות שערכ מ' פארקר ותועדו על ידי 

תגליות  – ירושלימ של מטהוינ�אנ,  '; א6והערה  77), עמ' 2וינ�אנ. ראו: גרו�ברג (לעיל, הערה 
  .63, ר' רייכ (מתרגמ), ירושלימ תש�"ח, עמ' 1911- 1909מעיר דוד 
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  (ישעיהו כ"ב, יא), או שייח�ו אותו לזרמ מימ בנחל קדרונ.
חלקמ קשור  4הקשיימ העולימ מפירושימ אלו רבימ והמ פורטו במאמר אחר.

להבנה של הטק�ט המקראי וחלקמ נובע מנ הממצא הארכאולוגי. להלנ עיקרי 
  הדברימ:

כי הפ�וקימ שבתחילת פרק  ,המכנה המשותפ של מרבית הפירושימ שלעיל הוא
לחציבת נקבת השילוח. מכיוונ שהדעה הרווחת, שכמעט אינ עליה  ח�ימתייל"ב מ

עוררינ, מייח�ת את התיאור שבפ�וק ל לחציבת נקבת השילוח על ידי חזקיהו, הרי 
שמעשה זה מתואר פעמיימ באותו פרק, בתחילתו וב�ופו. התיאור הכפול של אותו 

השוני  תמוה במיוחד לאורא הוו  5,מפעל מימ בפרק אחד מעורר תמיהה מצד עצמו
הבולט בינ שני התיאורימ. בתחילת הפרק מתוארת פעולת הר�, שנועדה למנוע מימ 
מהאויבימ, ואילו מטרתו של מפעל המימ המתואר ב�ופ הפרק הייתה ה�פקת מימ 

כללי ללא פרטימ הוא לתושבי העיר, כפי שאכנ עושה נקבת השילוח. התיאור הראשונ 
וניתנימ פרטימ נו�פימ, כמו  – גיחונ – מ המעיינפרק נזכר ֵש ואילו ב�ופ ה ,מזהימ

. התיאור הראשונ קשור למ�ע של המעיינ היח�י וכיוונ הזרמת המימ, ייעודמ וגובה
�נחריב ליהודה, ואילו התיאור השני ניתנ ב�יכומ ימי מלכותו של חזקיהו וללא כל 

המ מחזקימ את לקשר למ�ע �נחריב. השוני שבינ התיאורימ וההקשר השונה ש
  הגישה הרואה בהמ מעשימ שונימ.

על פי ההקשר שבתחילת פרק ל"ב, מקומ המעיינות והנחל השוטפ שנ�תמו היה 
מחוצ לעיר, כפי שמעיד הנימוק שניתנ לאחר �תימתמ (בפ�וק ד): "ָלָּמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי 

יינ הגיחונ הוקפ בביצור לפי הממצא הארכאולוגי, מע ,ואולמַאּשּור ּוָמְצאּו ַמִימ ַרִּבימ". 
רב עצמה וגמ חובר אל העיר במ�דרונ מוגנ ומבוצר כבר בתקופת הברונזה התיכונה ב, 

הגיחונ והקטע הראשונ של תעלת השילוח נכללו אפוא  6לפנה"�. 1800�ביב שנת 
מנ המעיינות שנ�תמו או "הנחל השוטפ  אינ לזהותמ באחדבתוכ ביצורי העיר, ועל כנ 

  בתוכ הארצ".
קושי אחר הוא הזמנ הקצר שעמד לרשות חזקיהו, כפי שעולה מנ החשש המובע 
בכתובימ ומנ המרחק הקצר שבינ מחנה �נחריב בלכיש לבינ ירושלימ. זמנ זה לא יכול 
היה לאפשר הוצאה לפועל של מפעל מימ כה גדול ומורכב כמו נקבת השילוח. למפעל 

לפחות ארבע שנימ בעבודה של  7ו,זה נדרשו, על פי ההערכה של �נה, ויינברגר ושל
 

  .75-83), עמ' 2ראו: גרו�ברג (לעיל, הערה   .4
  , ורשה תרי"ב, כג ע"א.רד"למהד'  ,פרקי רבי אליעזר – ראו רד"ל, בפירושו לפרקי דרבי אליעזר  .5
, תשע"א, עמ' 140 קדמוניות', 2008-2010ראו: ר' רייכ וא' שוקרונ, 'חידושימ בחפירות עיר דוד   .6

70-79.  
 ,’A. Sneh et al., ‘The Why, How, and When of the Siloam Tunnel Reevaluatedראו:  .7

BASOR 359, 2010, pp. 57-65 פק החציבה ביומ היה של�מ"ק. איומ המצור  0.5. לפי אומדנמ ה
ת שהנ כחצי שנה פשר הוצאה לפועל של חציבת הנקבה גמ לפי הערכות הזמנ הנמוכוהצפוי לא ִא 
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עשרימ וארבע שעות ביממה שישה ימימ בשבוע. כלומר, לפחות שמונה שנות עבודה 
  בשעות האור בלבד. – 'רגילות'

  8ב. פרשנות הכתובימ על פי טעמי המקרא

  . דה"ב ל"ב, ד1

ֵטפ ְּבתֹוְכ בדה"ב ל"ב, ד נזכרימ שני מקומות שנ�תמו: "ָּכל ַהַּמְעָינֹות" ו"ַהַּנַחל ַהּשֹו
, הנחלקות דרכימָהָאֶרצ". את הפ�וקית "הנחל השוטפ בתוכ הארצ" ניתנ לקרוא בשתי 

  ביניהנ בפי�וק הטעמימ.
עמ הפ�קה קלה את הפ�וק : יש לקרוא (מיוצגת בטעמי המקרא) אפשרות א

  לאחר המילה "הנחל":

  רֵלאֹמ֑  ץָהָאֶר֭ -ְּבתֹוְך ףַהּׁשֹוֵט֥  ַחלַהּנַ֛ -ְוֶאת ֹותַהַּמְעָינ֔ -ָּכל- ֶאת ַוִּיְסְּתמּו֨ 

  

טעמי המקרא מ�מנימ תביר מתחת למילה "הנחל", והפ�וקית "השוטפ בתוכ הארצ" 
הפ�וקית "ואת הנחל השוטפ בתוכ הארצ"  ככ מתחלקתמוטעמת במרכא וטפחא. 

כלומר, את  ,השוטפ בתוכ הארצ" – ומשמעותה היא ש�תמו "את הנחל ,לשני חלקימ
לפי קריאה זו המילה "השוטפ" אינה שמ תואר אלא  .זורמ בתוכ הארצהזרמ המימ 

הנחל אינו 'נחל שוטפ' המלא במימ רבימ ועולה על גדותיו, אלא נחל "השוטפ  –פועל 
  9בתוכ הארצ", כלומר זורמ בתוכה.

הנחל השוטפ" הנ יחידה - : המילימ "ואת(שנדחתה על ידי הטעמימ) אפשרות ב
 ,, היה מטעימ את המילה "השוטפ" בתבירפירוש זהכ אילו תפ� בעל הטעמימאחת. 

בטפחא. חלוקת הפ�וקית תיראה  היו מוטעמות הארצ"-"בתוכהמוקפות המילימ ו
  להלנ:דכ

  ָהָאֶרץ ֵלאֹמר-ַהַּנַחל ַהּׁשֹוֵטף ְּבתֹוְך-ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת-ַוִּיְסְּתמּו ֶאת ָּכל

  

 
 3.0- 1.5- עד כשנה. הערכות זמנ אלו איננ �בירות, מכיוונ שלפיהנ היה ה�פק החציבה ביממה כ

מ"ק. ה�פק זה אינו �ביר בהתחשב ב�לע הדולומיטי הקשה מ�וג מיזי ַאְחַמר, שבו נחצבה נקבת 
), 2הערה השילוח. לדעות השונות על הזמנ שנדרש לחציבת נקבת השילוח ראו: גרו�ברג (לעיל, 

  .80עמ' 
  תודתי לד"ר אורי מלמד על עזרתו בהבנת הפרשנות על פי טעמי המקרא.  .8
שתי אפשרויות הקריאה) דומה להוראתה בעברית בת ימינו לפי בפ�וק זה ( 'נחל'משמעות המילה   .9

בינ שאפיק בעמק למתייח�ת הומתייח�ת לזרמ המימ עצמו, ולא כמשמעותה הרגילה במקרא, 
א,  איגוד, '"נחל איתנ"נהר, נחל ושבו לעתימ זורמימ מימ, ולא לזרמ המימ. ראו: י' אליצור, ' ,הרימ

  .5תש�"ח, עמ' 
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ש�תמו את "הנחל השוטפ", שהוא זרמ של  ,משמעות הפ�וקית לפי חלוקה זאת היא
לפי קריאה זו המילה "השוטפ" היא שמ תואר,  מימ רבימ, שמקומו "בתוכ הארצ".

בדומה לשאר המקומות והמתארת את הנחל כמלא במימ רבימ המציפימ את גדותיו, 
משמעות זאת  שבהמ מופיע 'נחל שוטפ' במקרא, כפי שהזכרנו בתחילת המאמר.

  ל�תומ נחל כזה.בקרבת ירושלימ, והקושי היעדרו של 'נחל שוטפ'  קושי מולמעוררת 
לעיל באות לביטוי בתרגומימ הקדומימ ובפירושי דשתי אפשרויות הקריאה 

  המקרא.
השבעימ והוולגטה תרגמו את "הנחל השוטפ" על פי האפשרות הראשונה: "הנחל 

ובעקבותיהמ הלכו  10שזורמ בתוכ העיר" (השבעימ) או "בתוכ אמצע הארצ" (וולגטה),
תרגמ באופנ דומה: "ְוָית  11שונימ. גמ התרגומ הארמי לדברי הימימלועזיימ תרגומימ 

ַנְחָלא ְּדָנֵגיד ִּבְמִציעּות ַאְרָעא ְּדִיְשָרֵאל [= ואת הנחל שמושכ (= שזורמ) באמצע ארצ 
ק פירשו לפי פי�ו 14ויהודה קיל 13מבינ המפרשימ המאוחרימ נראה כי רד"ל 12."ישראל]

טעמי המקרא. רד"ל פירש כי מהגיחונ "היו יוצאינ הנחל ושוטפ בארצ חוצ לעיר", וקיל 
  פירש שמימיו של הגיחונ היו "שוטפימ את נחל קדרונ".

תרגמה בדה"ב ל"ב, ד: "ונחלא רורבא דאית בגו ארעא [= והנחלימ  15הפשיטתא
ועל כנ  ,מימ רבימהגדולימ שיש בתוכ הארצ]". התרגומ יכול להתפרש לנחלימ נושאי 

משמעות זאת תואמת  16במקור העברי. 'נחל שוטפ'משמעותו קרובה למשמעות של 
רד"ק  יותר את אפשרות הקריאה השנייה שלעיל מאשר את האפשרות הראשונה.

פירש: "הוא גיחונ והיה אז מלא ושוטפ ו�תמו אותו". התיאור "מלא ושוטפ" תואמ 
כנ נראה כי רד"ק פירש לפי אפשרות  את המשמעות הרגילה של "נחל שוטפ" ועל

  הקריאה השנייה שלעיל.
 

 ב) ,ז"ירמיהו מ ;יב ,ו"� ;כח ',(ישעיהו ל 'נחל שוטפ'מ שנזכר בהמ בשלושת המקראות האחרי  .10
  מציפימ את גדותיהמ.התרגמו השבעימ והוולגטה במשמעות הרגילה של הביטוי: זרמ מימ או נחל 

המקור לתרגומימ הארמיימ במאמר זה הוא כדלהלנ: תרגומ יונתנ בנ עוזיאל ל�פר ישעיהו הוא   .11
הוא  �פרימשאר הרמת גנ תשנ"ו. התרגומ הארמי ל מ' כהנ (מהדיר),, מקראות גדולות הכתרלפי 
  ח.תשכ"- , ליידנ תשי"טד-ב כתבי הקדש בארמיתא' שפרבר, לפי 

) תרגמ יונתנ בנ עוזיאל: 10(ראו לעיל, הערה  'נחל שוטפ'בשלושת המקראות האחרימ שנזכר בהמ   .12
אבות פ"ב מ"ח; פ"ו  –שונ חכמימ: "כמעינ המתגבר" לל"ִּכְנַחל ְמַגַּבר", כמשמעותו בעברית (השוו 

  מ"א).
  .5לעיל, הערה ראו   .13
  .ירושלימ תשמ"ו, ח"ב, פירוש דעת מקרא ל�פר דברי הימימראו:   .14
 The Old Testament in Syriac, According to theתרגומ הפשיטתא מובא לפי מהדורת ליידנ:  .15

Peshitṭa Version, Leiden 1972-1998 התרגומ לירמיהו, שטרמ יצא לאור במהדורת ליידנ, נבדק .
  אמברוזיאנו�. כתב ידעל פי 

) תרגמה הפשיטתא: 10בשלושת המקראות האחרימ שנזכר בהמ "נחל שוטפ" (ראו לעיל, הערה   .16
  הנחל הגורפ, השוטפ. – לא דגרפ""נח



  אשר גרו�ברג

126 

  משמעות תיאור המקומ "בתוכ הארצ". 2

אפשרות  17המשמעות השכיחה בלשונ המקרא של 'בתוכ' היא 'בפנימ', בניגוד ל'בחוצ'.
 18אחרת היא 'בפנימ' בניגוד ל'פני השטח', ובמשמעות הדומה לזו של להיבלע בפנימ

  ).withinלבינ  in(כמו השימוש המבדיל באנגלית בינ 
לפי המשמעות השכיחה של 'בתוכ', תיאור הנחל שנ�תמ כנמצא "בתוכ הארצ" 

בארצ  –(דה"ב ל"ב, ד) בא להבהיר כי נחל זה היה ממוקמ בשטח ה�מוכ לירושלימ 
תי תיאור זה מעלה ש 19ולא במקומ מרוחק יותר, וככ פירש גמ יהודה קיל. –ירושלימ 

: א. �תימת הנחל נועדה (לשתי האפשרויות לקריאת הפ�וק שהוצגו לעיל) שאלות
למנוע מימ מנ הצבא האשורי הצפוי לצור על ירושלימ, ולכנ ברור שמקומו היה באזור 

 –השבעימ), ואזכור נקודה זו נראה מיותר  מירושלימ (אכ לא בתוכ העיר, כפי שתרג
שהנחל זרמ בחבל ארצ אחר ולמרות מרחקו  וכי היכנ אמור הנחל להיות? האמ ייתכנ

מירושלימ הוחלט ל�תמו? ב. הנימוק בדבר מניעת מימ מנ הצבא האשורי הצפוי לצור 
על ירושלימ, שניתנ ב�יפא של פ�וק ד, מתייח� גמ ל�תימת המעיינות. בהכרח שאפ 
 המ היו ליד ירושלימ, אכ לגביהמ אינ הכתוב מציינ את מקוממ. מדוע אמ כנ נזכר רק

  מקומו של הנחל שנ�תמ ולא של המעיינות שנ�תמו?
  לפי המשמעות השנייה של 'בתוכ', הנחל שנ�תמ זרמ מתחת לפני הקרקע. ככ 

ובעקבותיו הלכו קוהלר ובאומגרטנר  20אכנ תורגמ הפ�וק לגרמנית על ידי רודולפ,
קרקעי, שמקומו אינו נזכר במפורש -היה זה אפוא נחל תת 21במילונמ בערכ 'שטפ'.

בפ�וק, כשמ שגמ מקוממ של המעיינות אינו נזכר, מכיוונ שברור מנ ההקשר שמקוממ 
  היה ליד ירושלימ.

מעורר קושי רב לפי האפשרות פירוש "בתוכ הארצ" לפי המשמעות השנייה 
בגלל היעדרו של 'נחל שוטפ' השנייה של קריאת הפ�וק, שנזכרה לעיל ('נחל שוטפ'), 

לעומת זאת, לימ (מלבד הקושי ב�תימת נחל כזה). קרקעי מלא במימ בקרבת ירוש-תת
פירוש זה אפשרי לפי המשמעות הראשונה של קריאת הפ�וק, שנזכרה לעיל (נחל 

מ�תייע מנ הממצא הארכאולוגי, שלפיו היה ששוטפ, זורמ, בתוכ הארצ), והוא 
 

ראו לדוגמה: "ַחִמִּשימ ַצִּדיִקמ ְּבתֹוְכ ָהִעיר" (בראשית י"ח, כד, כו); "ַוֵּיֶלְכ ְיהֹוֻשַע... ְּבתֹוְכ ָהֵעֶמק"   .17
ְירּוָשָלִמ" (יחזקאל ַהַּמַחֶנה" (שמ"א י"א, יא); "ַעבֹר ְּבתֹוְכ ָהִעיר ְּבתֹוְכ - (יהושע ח', יג); "ַוָּיבֹאּו ְבתֹוכְ 

  ט', ד).
  ראו לדוגמה: "ְּבתֹוְכ ַהָּימ" (שמות י"ד, טז, כב); "ָּדֵמְכ ִיְהֶיה ְּבתֹוְכ ָהָאֶרצ" (יחזקאל כ"א, לז).  .18
 .14ראו לעיל, הערה   .19
 ,W. Rudolph, Chronikbücher (Handbuch zum Alten Testament I, 21), Tübingen 1955או:ר  .20

p. 308.  
 L. Koehler and W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Oldראו:  .21

Testament, subsequently revised by W. Baumgartner and J.J. Stamm, with assistance from 
B. Hartmann et al., vol. 4, Leiden 1999, p. 1475.  
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קרקעי שזרמ בתמידות לנחל קדרונ ויכול היה ל�פק מימ -בירושלימ זרמ מימ תת
  שורי שבא לצור על העיר, כפי שיובהר להלנ.לצבא הא

  . דה"ב ל"ב, ל3

 – ""ְוהּוא ְיִחְזִקָּיהּו ָ�ַתמ ֶאת מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹונ ָהֶעְליֹונ – את חלקו הראשונ של הפ�וק
  , הנחלקות ביניהנ בפי�וק הטעמימ.דרכימניתנ לקרוא בשתי 

העליונ של מימי : חזקיהו �תמ את המוצא (מיוצגת בטעמי המקרא) אפשרות א
  הגיחונ:

֚  אמֹוצָ֞ -ֶאת ָסַת֙ם  הּוְיִחְזִקּיָ֗  ּואְו֣ה    ֹוןֶעְלי֔ ָהֽ  ִגיחֹון֙  ֵמיֵמי

  

והיא יוצרת הפרדה בינה ובינ המילה  ,טעמי המקרא מ�מנימ פשטא במילה "גיחונ"
"העליונ". לפיככ המילה "העליונ" אינה מתייח�ת למילה "גיחונ" לבדה אלא לכל 
הביטוי "את מוצא מימי גיחונ", או ליתר דיוק לגרעינ השמני של ה�מיכות, "מוצא" 
(צורת הנ�מכ). הפ�וק מחולק כמתואר לעיל, ולפי קריאה זאת חזקיהו �תמ את 

הוא מקור  'מוצא'ולא את המוצא של ה"גיחונ העליונ". ה ,יונ של הגיחונהמוצא העל
כה", רהמימ, הנביעה. גמ בכתובת השילוח נמדד אורכ המנהרה "מנ המוצא אל הב

והכוונה למקור המימ, וככ במקומות שונימ במקרא. חזקיהו �תמ אפוא את מקומ 
  יציאת המימ ממערת הנביעה במפל� גבוה.

: חזקיהו �תמ את המוצא של "מימי גיחונ על ידי הטעמימ) שנדחתה( אפשרות ב
העליונ". כלומר, את הנביעה של ה"גיחונ העליונ". לפי קריאה זאת חלוקת הפ�וק 

  תהיה כלהלנ:

  מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹון ָהֶעְליֹון-ְוהּוא ְיִחְזִקָּיהּו ָסַתם ֶאת

  

  ירושי המקרא.שתי אפשרויות הקריאה באות לביטוי בתרגומימ הקדומימ ובפ
לפי האפשרות הראשונה (חזקיהו �תמ "את המוצא העליונ של מי  מהוולגטה תרג

ובעקבותיה הלכו תרגומימ לועזיימ אחדימ. מבינ המפרשימ המאוחרימ  ,הגיחונ")
פירש ככ 'מצודת דוד'. מכיוונ שחזקיהו �תמ את יציאת המימ של הגיחונ במפל� 

 – ה�יק כי היה גמ 'מוצא תחתונ' למעיינגבוה, ככל הנראה אל מפעל מימ, ניתנ ל
יצאו מימ אל מפעל מימ נו�פ. ככ אכנ מעיד הממצא בו מקומ במפל� נמוכ יותר ש

  הארכאולוגי, כפי שיובהר להלנ.
לפי האפשרות השנייה: "חזקיהו �תמ את זרמ המימ של הגיחונ  מהשבעימ תרג

תרגמה הפשיטתא:  ככלדומה בהעליונ", ובעקבותיו הלכו חלק מהתרגומימ הלועזיימ. 
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. ככ נאמר גמ במשנה העו�קת במעשיו של ""דעינא עליתא [= של המעיינ העליונ]
באופנ זה פירשו  22" (פ�חימ פ"ד מ"ט).ולא הודו לו – �תמ מי גיחונ העליונחזקיהו: "

מרבית המפרשימ והחוקרימ. מכיוונ שחזקיהו �תמ את ה"גיחונ העליונ" ה�יקו רבימ 
נקרא 'גיחונ תחתונ' וחוקרימ שונימ זיהו אותו בקצה הדרומי של כי היה גמ מעיינ ש

  נקבת השילוח.

  לעילש. מ�ורת קריאתמ של שני הפ�וקימ 4

ולכנ גמ שתי אפשרויות  ,שתי אפשרויות הבנה ננלכל אחד משני הפ�וקימ שלעיל יש
במ�ורת התנאית, בתרגומימ כאמור ל�ימונ טעמי המקרא. אפשרויות אלו מיוצגות 

עמ  23ובפירושי המקרא.בטעמי המקרא  – השבעימ, הפשיטתא והוולגטה – מהקדומי
, פי�וקמועל כנ מ�תבר ש ,בשני הפ�וקימ שלעיל אינ מחלוקת בינ בעלי המ�ורה זאת,

ומייצג  ,לוהקריאה שהייתה מ�ורה בפי כ משקפ אתכפי שבא לביטוי בטעמי המקרא, 
גמ את הפרשנות שהייתה מקובלת על בעלי המ�ורה. מ�ורת קריאה זאת מתאשרת 

  מנ הממצא הארכאולוגי.

  ג. הממצא הארכאולוגי

  )II. החלק הדרומי של תעלת השילוח (תעלה 1

, עוברת לאורכ תחתית המדרונ המזרחי של עיר IIתעלת השילוח, שנקראת גמ תעלה 
 לזהות). ניתנ 1מ�פר איור ראו הדרומי של העיר ( דוד מנ הגיחונ ועד הברכה שבקצה

  24בה שני חלקימ:

 
וח�רה גמ  138רֹו�י  דה רמהאופ היא ח�רה בכתבי היד קאופמנאינה אלא ברייתא. זו משנה   .22

אכ בכ"י (פ�חימ נו ע"א),  בירושלמי. בבבלי המשנה אינה מובאת כמשנה אלא כברייתא בגמרא
ע"ד; -ט, לו ע"גפ"ירושלמי פ�חימ מקבילות:  בגמרא.מינכנ היא מופיעה גמ כמשנה וגמ כברייתא 

; בבלי ברכות י ע"ב. הביטוי "מי גיחונ העליונ" נזכר גמ א, יח ע"דפ"ע"א; �נהדרינ  , מפ"ונדרימ 
  , מז ע"ב).5לעיל, הערה  ,רד"ל 'בפרקי דרבי אליעזר פרק כ (מהד

על קדמותנ של מ�ורות התרגומימ כמ�ורות יהודיות יכולימ להעיד תרגומ הפשיטתא, שמצעו   .23
העברי קרוב לנו�ח המ�ורה, ותרגומ הוולגטה, שהתב�� על מקור עברי שהיה כמעט זהה לנו�ח 

לביבליוגרפיה בנושא זה ראו: ע' טוב, 'התרגומימ הארמיימ, הפשיטתא, והוולגטה המ�ורה. 
מחקרימ בלשונ לזכרו של  – ישראללמקרא למול נו�ח המ�ורה', בתוכ: ר"י זר וי' עופר (עורכימ), 

  .319-334, ירושלימ תשע"א, עמ' ישראל ייבינ
 R. Reich and E. Shukron, ‘Channel II in the City of David, Jerusalem: Some of itsראו:  .24

Technical Features and their Chronology’, in: C. Ohlig et al. (eds.), Cura Aquarum in 
Israel – Proceedings of the 11th International Conference on the History of Water 
Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Israel 7-12 May 

2001, Sieburg 2002, pp. 1-6 'יכומ המידע על תעלת השילוח ומחקרה ראו: ר' רייכ וא�ל .
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), 1מ�פר באיור  1נקודה ראו מ' מהמעיינ ( 190החלק הצפוני, עד למרחק של 
�) כתעלה שקורתה בגושי "לפנה 1800נחצב בתקופת הברונזה התיכונה ב (�ביב שנת 

כה כתעלה פתוחה. אבנ גדולימ. בקצה הדרומי שלה פנתה התעלה לנחל קדרונ והמשי
שמ יכלו לשאוב את המימ  ;יש להניח כי מי הגיחונ זרמו אל ברכת אגירה בנחל קדרונ

  וגמ להזריממ אל השטחימ החקלאיימ.
מנקודת הפנייה לנחל קדרונ ועד הברכה  – החלק הדרומי של תעלת השילוח

  נחצב כמנהרה צרה ונמוכה כאלפ  – מ' 200-שבקצה הדרומי של העיר, שאורכו קרוב ל
   

   

 
חידושימ בחקר בעיר דוד שבירושלימ: מאפייניה הטכניימ, תקופתה ותפקידה',  II'תעלה  ,שוקרונ

  .7-28טו, תש"ע, עמ'  ירושלימ

 

: מפעלי המימ בעיר1איור מ�פר
,2לעיל, הערה דוד (מתוכ: גרו�ברג,

נעשה לפי ר'האיור  .1, איור 73עמ' 
אבני דרכ בירושלימ:רייכ ואחרימ,

, ירושליממדריכ לאתרי העתיקות
. באדיבות רשות69תש�"ט, עמ'

 העתיקות ומכונ מגלי"מ).
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זל ב. במקומ שבו פנו המימ אל שנה מאוחר יותר, בתקופה הישראלית, תקופת הבר
של  Aנחל קדרונ נבנה קיר אבנימ שח�מ את דרכמ. בחלק הדרומי של המנהרה, בשטח 

), נמצא 1באיור מ�פר  3מ' מדרומ לגיחונ, ראו נקודה  290-325חפירות רייכ ושוקרונ (
ו�ימני החציבה מעידימ כי מהפיר נחצבה המנהרה לשני  ,פיר היורד אל המנהרה

י גמ דִ נקודת מפגש של שתי קבוצות חוצבימ נמצאה על יָ  25צפונה ודרומה. – כיוונימ
איור מ�פר ב 2נקודה ראו של חפירות שילה ( Bבחלק הצפוני של המנהרה, בשטח 

כי החלק הדרומי של תעלת השילוח נחצב בשיטת הפירימ.  ,ממצאימ אלו מעידימ 26).1
פירימ טבעיימ), שדרכמ ירדו כלומר, תחילה נחצבו פירימ (ייתכנ שנעשה שימוש גמ ב
  צפונה ודרומה. – למפל� המנהרה, ומהמ היא נחצבה במקביל לשני כיוונימ

את  שביכרההחציבה של החלק הדרומי של תעלת השילוח נעשתה בגישה 
 מה שתרמ בעיקרהמהירות על פני האיכות, לפחות בהשוואה עמ נקבת השילוח. 

קטעי החציבה הקצרימ  ול תעלת השילוח הילקיצור משכ החציבה של החלק הדרומי ש
יח�ית, כתוצאה משימוש בשיטת הפירימ. גורמ נו�פ שתרמ לקיצור משכ החציבה 

, שמותאמת Vאר המנהרה וממדיה. נחצבה מנהרה צרה ונמוכה בצורת האות ְת הוא ִמ 
איור ראו כרוחב הכתפיימ בחלקה העליונ (רחבה צרה בתחתיתה ו – לממדי החוצב

   ממדי המנהרה של תעלת השילוח קטנימ בהרבה מאלה של נקבת השילוח). 2מ�פר 
   

   

 
  .24), עמ' 24בעיר דוד' (לעיל, הערה  IIרייכ ושוקרונ, 'תעלה ראו:   .25
  .97-98מ' ), ע2ראו: גרו�ברג (לעיל, הערה   .26

(צילומ: אשר B: החלק הדרומי של תעלת השילוח מדרומ לנקודת המפגש בשטח 2איור מ�פר 
 גרו�ברג).
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), ולכנ נפח החציבה של יחידת אורכ ממוצעת בתעלת השילוח היה 3(ראו איור מ�פר 
אורכ זהה בנקבת השילוח. בהתאמ לככ היה זמנ כמחצית מנפח החציבה של יחידת 

החציבה קצר יותר. בנו�פ לככ לא טייחו את תעלת השילוח, למעט מקומות בודדימ 
שבהמ התעלה חוצה �דקימ או שברימ ב�לע, בעוד שנקבת השילוח טויחה לכל 

  אורכה עד שני שליש מגובהה. 
�לע שבו נחצב בזהירות המתבקשת מהיעדר ני�וי שישחזר את החציבה ב�וג ה

החלק הדרומי של תעלת השילוח ובתנאי העבודה של אותמ ימימ, ובה�תמכ על 
אומדנ הזמנ שנדרש לחציבת נקבת השילוח, ניתנ לאמוד את הזמנ שנדרש לחציבת 

מ', בכמה שבועות עד חודש  200- החלק הדרומי של תעלת השילוח, שאורכו קרוב ל
  27של עבודה במשכ כל שעות היממה.

   

 
מ'  50), ולפי מרחק מרבי של 7מדנ של �נה, ויינברגר ושלו (לעיל, הערה ומדנ מתב�� על האוהא  .27

מ' מכל כיוונ.  25(כאורכו של הקטע הארוכ ביותר שלא נחקר), שהוא מרחק חציבה של בינ הפירימ 
הזמנ שנדרש להחלפת המשמרות (שש ביממה)  ,כמו כנ הונח כי הודות לקטעי החציבה הקצרימ

היה חצי שעה ולא שעה. ההתקדמות לאורכה של תעלת השילוח הייתה לכנ קרוב למטר ביממה 
מ"ק). לחישוב המפורט ראו: גרו�ברג (לעיל,  0.5�"מ בנקבת השילוח ( 35- בהשוואה לכ ,מ"ק) 0.6(

  .101- 100), עמ' 2הערה 

: החלק הצפוני3מ�פר איור 
),VIIIשל נקבת השילוח (מנהרה

(צילומ: אשר VIמבט ממנהרה
 גרו�ברג).
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  . המנהרה המחברת את הגיחונ עמ תחתית פיר וורנ2

איור ראו ( VIמעיינ הגיחונ מחובר עמ תחתית פיר וורנ במנהרה שמכונה מנהרה 
מ'. �מוכ לפיר וורנ, במקומ שנמצא בו  2- מ' וגובהה הממוצע כ 24- ). אורכה כ4מ�פר 

מ'  2.5- מ' מתחילת המנהרה וכ 20.6-היומ קיר שחו�מ את המעבר אל הפיר (כ
, VIII), מ�תעפת ממנה מנהרה 4איור מ�פר ב 5נקודה ראו  ;מהמערה שבתחתית הפיר

). 1איור מ�פר ראו מ' ודרכה זורמימ מי הגיחונ אל ברכת השילוח ( 512.5שאורכה 
כה קטנה, שהיא חלק מברכת השילוח של התקופה הביזנטית, רתיימת בבהמנהרה מ�

  וממנה זרמו המימ דרומה במרכז העמק אל הברכה שהייתה בקצה העמק המרכזי, 
  

   

;87, עמ' 2לעיל, הערה גרו�ברג,  : תכנית השרידימ והמנהרות בקרבת הגיחונ (מתוכ:4איור מ�פר 
  אלי שוקרונ ומכונ מגלי"מ). ,באדיבות רוני רייכ
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שתי מנהרות אלה   28כת השילוח המדורגת מימי הבית השני.רבמקומ שבו נחשפה ב
של  מ'. מפל�ה 533מהוות את נקבת השילוח, המכונה גמ נקבת חזקיהו, שאורכה 

נקבת השילוח נמוכ מזה של תעלת השילוח, ועמ חציבתה היא משכה אליה את כל מי 
  הגיחונ, ייבשה את תעלת השילוח והוציאה אותה מכלל שימוש.

   3שמקומו נקודה  ,5(ראו איור מ�פר  בשני שלבימניתנ להבחינ  VIבמנהרה 
   מ' 1.6-1.7-גובהה כ – בשלב הראשונ נחצבה מנהרה נמוכה ורחבה 29.)4באיור מ�פר 

  
   

 
היומ זורמימ המימ אל נחל קדרונ בתעלה העוברת למרגלות המצוק הדרומי של עיר דוד. תעלה   .28

 .R. Reich and Eראו:. עלת ההזנה של ברכת השילוחזאת היא מימי הבית השני ושימשה כת

Shukron, ‘On the Original Length of Hezekiah’s Tunnel: Some Critical Notes on David 

Ussishkin’s Suggestions’, in: A.M. Maeir and P. de Miroschedji (eds.), “I Will Speak the 

Riddles of Ancient Times” – Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai 

Mazar on the Occasion of his Sixtieth Birthday 2, Winona Lake 2006, pp. 795-800 ; 'א
מחקרי  ,'שרידימ חדשימ מנ הרחוב המדורג העולה מבריכת השילוח להר הבית'שוקרונ ור' רייכ, 

  .15 , תש�"ז, עמ'2 עיר דוד וירושלימ הקדומה
מערכת המנהרות והחציבות 'ר' רייכ וא' שוקרונ, ; 63, 61, 31), עמ' 3רה ראו: וינ�אנ (לעיל, הע  .29

  .5-13ד, תשנ"ט, עמ'  חידושימ בחקר ירושלימ ,'ה�מוכות למעיינ הגיחונ, ירושלימ

הקטע המזרחי של: 5איור מ�פר
, מבט למזרח. שימו לבVIמנהרה 

להבדל בינ החלק התחתונ הרחב לבינ
החלק העליונ הצר (צילומ: אשר

 גרו�ברג).
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�"מ וגובהה הגיע  40-60-�"מ. בשלב השני הגביהו את המנהרה בכ 70-110-ורוחבה כ
�"מ.  40-55-המוגבה צר מהחלק התחתונ ורוחבו כמ' בממוצע. החלק העליונ  2- לכ

יחד עמ החלק התחתונ קיבלה המנהרה מתאר של צוואר בקבוק. הגבהת התקרה לא 
נעשתה בקטע המערבי של המנהרה, שנמצא מֵעבר לקיר החו�מ היומ את המעבר 

ניכר בכיווני החציבה השונימ  VIלתחתית פיר וורנ. ההבדל בינ שני השלבימ במנהרה 
  וגמ ב�יתות העדינ יותר של החלק העליונ, שמעיד על עבודה קפדנית יותר. שלהמ

בכחצי  VIIIנמוכ ממפל� הרצפה של מנהרה  VIמפל� רצפת ה�לע של מנהרה 
. בעבר היה מפל� VIIIעמוקימ יותר מאשר במנהרה  VIועל כנ המימ במנהרה  ,מטר

ה�לע של מנהרה  הרצפה של שתי המנהרות אחיד, אכ שכבת המלט שהונחה על רצפת
VI  כדי להגביהה ולהשוותה עמ זו של מנהרהVIII .רה בחפירות מ' פארקר�30הו  

 לפנה"� 800שנת לרוני רייכ ואלי שוקרונ  תיארכו VIאת החציבה של מנהרה 
כחלק ממפעל המימ של  VIIIיחד עמ מנהרה  VIלדעתמ נחצבה מנהרה   31.בקירוב

ונמוכה, אכ לאחר שיצרו את החיבור עמ נקבת השילוח. בתחילה נחצבה מנהרה רחבה 
. לשיטתמ VIIIלגובה התקרה של מנהרה  VIהמעיינ הגביהו את התקרה של מנהרה 

   קדמה חציבתה של נקבת השילוח למ�ע �נחריב ליהודה בכמאה שנה.
שייכימ לשני מפעלי מימ שלא נעשו ברצפ זה  VIלדעתי, שני השלבימ של מנהרה 

חיבור של מעיינ הגיחונ עמ תחתית פיר  –אחר זה וגמ לא על פי אותו תכנונ. האחד 
אכ דעתי  32(נקבת השילוח). ככ �בר כבר וינ�אנ, VIIIחציבת מנהרה  –וורנ, והשני 

  שונה בכמה פרטימ, כפי שמתקבל מהממצאימ הארכאולוגיימ של השנימ האחרונות.
(בשלב זה נחצבה  VIבמפעל המימ הראשונ נחצב החלק הנמוכ והרחב של מנהרה 

, ומפל�מ בפיר וורנ עלה VI). כתוצאה מככ מילאו המימ את מנהרה IVגמ מנהרה 
מ' מעל ב�י� הפיר היומ. גובה זה של המימ  2.5- כ –לגובה המימ בתעלת השילוח 

נו של מפעל מימ זה, כפי בפיר, שצורתו אינה �דירה, הקל על השאיבה ממנו. זמ
לפנה"� לערכ. במועד זה הזינו מי הגיחונ  800שתיארכוהו רייכ ושוקרונ, הוא שנת 

  במקביל שני מפעלי מימ באמצעות שתי יציאות שנמצאות במפל�ימ שונימ. דרכ

 
  .64, 61-62, 51, 47. על מילוי המלט ראו שמ, עמ' 31), עמ' 3ראו: וינ�אנ (לעיל, הערה   .30
מחקרי עיר דוד ראו: ר' רייכ וא' שוקרונ, 'מבט חדש על תאריכ חציבתה של נקבת השילוח',   .31

 R. Reich and E. Shukron, ‘The Date of the Siloam;69- 53, תשע"א, עמ' 6 וירושלימ הקדומה

Tunnel Reconsidered’, Tel Aviv 38, 2011, pp. 147-157.  
היא מפעל המימ  VI. גמ י' שילה �בר כי מנהרה 63-64, 61), עמ' 3ראו: וינ�אנ (לעיל, הערה   .32

שנועד לחבר את הגיחונ עמ פיר וורנ ואילו נקבת השילוח מאוחרת לו, אולמ הוא לא התייח� לשני 
דו"ח ביניימ לחמש עונות , 1978-1982ד א', חפירות עיר דו. ראו: י' שילה, VIהשלבימ של מנהרה 

האנציקלופדיה החדשה לחפירות יט; הנ"ל, ערכ 'ירושלימ', - , עמ' יח, ירושלימ תשמ"דחפירה
. לה�בר נרחב של שני מפעלי המימ 625- 623ב, ירושלימ תשנ"ב, עמ'  ארכיאולוגיות בארצ ישראל
  .88-95), עמ' 2ראו: גרו�ברג (לעיל, הערה 
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מ�פר איור ב 1, שמקומו נקודה 6איור מ�פר ראו  – 'המוצא העליונ'היציאה העליונה (
 –) הזינו המימ את תעלת השילוח, ואילו דרכ היציאה התחתונה ('המוצא התחתונ' 4

ואת  VI) הזינו המימ את מנהרה 4באיור מ�פר  2, שמקומו נקודה 7ראו איור מ�פר 
  פיר וורנ.

, שבו הגביהו את תקרת המנהרה וגמ הרימו את מפל� VIהשלב השני של מנהרה 
, נעשה לדעתי בימי חזקיהו VIIIהרצפה של מנהרה  הרצפה שלה והשוו אותו עמ מפל�

(נקבת השילוח), שראשיתה �מוכ לקצה המערבי של  VIIIיחד עמ חציבת מנהרה 
). עמ השלמתה של נקבת השילוח היא משכה אליה 4באיור מ�פר  5(נקודה  VIמנהרה 

  את כל מי הגיחונ וייבשה את תעלת השילוח.

  המקרא והממצא הארכאולוגיד. פרשנות הכתובימ על פי טעמי 

  "הנחל השוטפ בתוכ הארצ" –. החלק הצפוני של תעלת השילוח 1

לפי דה"ב ל"ב, ד, על פי השבעימ והוולגטה וקריאתמ של בעלי המ�ורה המיוצגת 
השוטפ בתוכ הארצ". כלומר, את הנחל שזורמ  –בטעמי המקרא, �תמו את "הנחל 

  מ מימ זה הוא לדעתי מי הגיחונ שזרמובתוכ הארצ, ולא את "הנחל השוטפ". זר
  

    

: 'המוצא העליונ' של הגיחונ: ראשיתה של תעלת השילוח (הפתח בצד ימינ, מעל המדרגה6 איור מ�פר
 השישית), מבט למזרח ממערת הנביעה של הגיחונ (צילומ: אשר גרו�ברג).
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חלק  33מתחת לפני הקרקע בחלק הצפוני של תעלת השילוח ופנו ממנה אל נחל קדרונ.
זה היה מנהרה, שפעלה במשכ יותר מאלפ שנה לפני ימי חזקיהו, וזרימת המימ 
הקבועה בה הייתה לתושבי ירושלימ כנחל זורמ אכ לא כ'נחל שוטפ' שמימיו מציפימ 
את גדות הנחל. הממצא הארכאולוגי מאשש קריאה זאת, וגמ מעיד כי את המילימ 

ל 'בתוכ' שהו�ברה לעיל, הדומה לזו "בתוכ הארצ" יש להבינ לפי המשמעות השנייה ש
קרקעי, שיצא לפני השטח וזרמ לנחל -של להיבלע בפנימ. כלומר, היה זה נחל תת

קדרונ. מכיוונ שהצבא האשורי יכול היה להשתמש במימ הזורמימ בנחל קדרונ בעת 
המצור על ירושלימ, החליט חזקיהו להטותמ אל העיר. הטיית המימ היא '�תימת' 

  הנחל השוטפ.
'�תימת' החלק הצפוני של תעלת השילוח נעשתה על ידי חציבת המנהרה של 
  החלק הדרומי של תעלת השילוח, שהיטתה את מי הגיחונ אל הברכה הנמצאת בקצה

  

   

 
כמה חוקרימ זיהו את "הנחל השוטפ בתוכ הארצ" עמ תעלת השילוח כולה, מבלי להתייח� לשני   .33

חלקיה (מתוכ הנחה שהמ בני אותה תקופה), ואת �תימת הנחל ייח�ו לח�ימת הקטע הראשונ 
  .3ראו לעיל, הערה  –שלה, שנעשה בתקופת הברזל ב 

ונקבת השילוח בדופנ המערבית של VI: 'המוצא התחתונ' של הגיחונ: פתחה של מנהרה 7איור מ�פר 
מערת הנביעה של הגיחונ. שימו לב לחלק הכהה שראשו בגובה פני המימ בתעלת השילוח (צילומ: אשר

 גרו�ברג).
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העמק המרכזי, וח�ימת המקומ שבו פנו המימ לנחל קדרונ בקיר אבנימ. על ידי פעולה 
  יר.זאת מנעו מימ מהאויבימ וגמ דאגו לה�פקת מימ לתושבי הע

חציבת החלק הדרומי של תעלת השילוח מתוארת בדה"ב (ל"ב, ד) מנקודת המבט 
של מניעת מימ מהצבא האשורי: "ָלָּמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי ַאּשּור ּוָמְצאּו ַמִימ ַרִּבימ". אותה 
פעולה מתוארת בישעיהו (כ"ב, ט) מנקודת המבט של תושבי העיר: "ַוְּתַקְּבצּו ֶאת ֵמי 

כה רביטוי זה משקפ את ה�פקת המימ ה�דירה של מי הגיחונ לב 34ַּתְחּתֹוָנה".ַהְּבֵרָכה ַה 
התחתונה, שקודמ לכנ אגרה רק מי גשמימ. על פי ה�בר זה יש לזהות את מקומה של 

, שאליה מגיעה של היומ אַחְמרַ -לת ֶא ּכֶ רְ ִּב כה התחתונה" בקצה העמק המרכזי, בר"הב
ימי הבית השני, כפי שהציעו חוקרימ  תעלת השילוח ובה נחשפה ברכת השילוח של

שונימ. השימוש החריג היחיד במקרא בשורש 'קבצ' לפעולה של אי�ופ מימ, בישעיהו 
: ה"ב (ל"ב, ג)כפי שנאמר בד שגוי�ו לעבודה, רבימהלעובדימ כ"ב, ט, בא כנראה לרמז 

מנהרה עובדימ אלה המ צוותי העבודה הרבימ שגוי�ו לחציבת ה 35."ַוִּיָּקְבצּו עמ רב"
של החלק הדרומי של תעלת השילוח ולחיזוק ביצורי העיר. המ ירדו בפירימ ומכל פיר 
חצבו את המנהרה לשני כיוונימ. השימוש בצוותי העבודה הרבימ קיצר את זמנ חציבת 

והדבר היה הכרחי בגלל האיומ הממשי של מצור מצד הצבא האשורי, שכבר  ,המנהרה
תנ לשער בזהירות המתאימה כי החלק הדרומי של פלש ליהודה. כפי שנאמר לעיל, ני

  תעלת השילוח נחצב תוכ כמה שבועות עד חודש.
על תעלת השילוח הגנ חזקיהו על ידי בניית חומה במקביל לה, מהמצוק שבדרומ 
 ,העיר ועד מעיינ הגיחונ. כמה קטעימ של החומה נחשפו בחפירות הארכאולוגיות

שבנה חזקיהו, שנזכרת בפ�וק ה: "ְוַלחּוָצה ונראה שיש לזהותה עמ החומה ה"אחרת" 
לבניית החומה השתמשו באבנימ שנלקחו מבתי השכונה ה�מוכה,  36ַהחֹוָמה ַאֶחֶרת".

 
 ב בישעיהו ("משא גיא חזיונ") על חורבנ הבית הראשונ"חז"ל דרשו את החלק הראשונ של פרק כ  .34

 ת החלק השני של הפרק), אפ שא23-24עמ' בובר  'מהד, תענית כט ע"א; איכה רבה פתיחתא כד(
, לפי לשונות גי�א מאידכא). �נהדרינ כו ע"( קישרו חז"ל עמ מצור �נחריב – התוכחה לשבנא –

פירוש דעת ( ע' חכמ, כפי שפירשו שד"ל והמשא לימי פלישת �נחריב ליהודהמכוונ הכתובימ 
  ), וככ נקטנו כאנ.עמ' רלג ,ירושלימ תשמ"ד ח"א, ,מקרא ל�פר ישעיהו

, שתרגמ: וזיאלעמד לפני יונתנ בנ עהנובע מהשימוש בשורש 'קבצ' לאי�ופ מימ קושי נראה כי ה  .35
רש"י . "התחתונה] כהרבאת העמ אל מי ה תמא�פ[= ו ָתאָעיְ ֵריְכָתא ַארְ י ְּב ֵמ א לְ ת ַעָּמ ּונ יָ ּת"ּוְכַנְש 

הביא את תרגומ יונתנ בנ עוזיאל וכתב שהאנשימ נא�פו בברכה כי שמ הייתה נקודת התורפה של 
נמצא בירמיהו  – בירושלימ בהקשר להתקבצות אנשימ –בשורש 'קוה'   . שימוש חריג הפוכהעיר

ג', יז: "ְוִנְקוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִימ". גמ כאנ נועד השימוש החריג להבליט את המ�ר: הגויימ יתקבצו 
  לירושלימ כמעט מאליהמ, כמו שמימ נקווימ אל מקומ נמוכ.

 6-7-מ' ממזרח לחומת העיר והיא הו�יפה לה שטח של כ 30-חומה זאת נמצאת במרחק של כ  .36
"ומחוצ, חומה אחרת, דונמ. החומה הייתה אפוא חומה קדמית לעיר, כפי שתרגמ השבעימ: 

ומחוצ לחומה חומה  =[ָתא ְניָ א חֹורְ ּורָ א שּורָ שא ּדְ רָ ָב נ לְ ִמ תרגומ הארמי: "ּודומה לו הקדמית", ו
לראשונה  . השטח שנו�פ לעיר הוא, ככל הנראה, המקומ המכונה "ֵּבינ ַהחֹמַֹתִימ", שנזכר"]אחרת
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ימ ָּבֵּתי ְירּוָשַלִמ ְ�ַפְרֶּתמ ַוִּתְתצּו ַהָּבִּת  שנהר�ו, כפי שנאמר בישעיהו (כ"ב, י): "ְוֶאת
"מלמד שהיו נותצינ בתיהמ ומו�יפינ על ְלַבֵּצר ַהחֹוָמה", וכפי שביאר המדרש: 

  ככ ביארו גמ פרשני מקרא רבימ. 37.החומה"
 יחזקיהו ִחַּזק עירומפעלו של חזקיהו להגנת ירושלימ מתואר גמ ב�פר בנ �ירא: "

"צ �גל, ירושלימ מ' מהד], 17כג [-" (מח, כבצורימ שתַּכנחֹ בַויחצֹ אל תוכה מימ בהטות
). תיאור זה אינו יכול להתייח� לנקבת השילוח, כפי הה�בר הרווח, מכיוונ 2תשי"ט

כה התחתונה' רשנקבת השילוח רק החליפה את תוואי הולכת המימ מהגיחונ אל 'הב
טתה את המימ למקומ אחר, כפי שנאמר בבנ �ירא. נראה על כנ כי התיאור יאכ לא ה

מהלכ המימ מהחלק הצפוני של תעלת השילוח אל נחל של בנ �ירא מכוונ לח�ימת 
קדרונ ולהטייתמ אל תוכ העיר באמצעות החלק הדרומי של תעלת השילוח, כפי 

  שהו�בר לעיל.
מי הגיחונ הזורמימ בתעלות פתוחות מהחלק הצפוני של תעלת השילוח אל 

(ישעיהו ח', ו),  "ַההְֹלִכימ ְלַאט ֵמי ַהִּשלֹחַ " יהשטחימ החקלאיימ בנחל קדרונ המ לדעת
בהקשר למימ  'שלח' שורשהשימוש ב. את בימי אחז, אביו של חזקיהושנזכרימ 

אנו מוצאימ במקומות נו�פימ במקרא. ככ  הזורמימ בתעלות לשטחימ חקלאיימ
ְשָלַחִיְכ ": יג ',ד ה"שש, וב"ְוֶאת ְּתָעלֶֹתיָה ִשְלָחה ֶאל ָּכל ַעֵצי ַהָּשֶדהד: " ,א"יחזקאל לב

לאחר שמימ אלה הוטו על ידי חזקיהו מהתעלות הזורמות בנחל קדרונ  ".ֵּד� ִרּמֹוִנימַּפרְ 
 – כה התחתונה' ונאגרו בה, המ גרמו לשינוי שמה כעבור זמנ: בימי נחמיהראל 'הב

"ברכת השילוח" (יוחננ ט', ז)  – (נחמיה ג', טו); ב�ופ ימי הבית השני "ְּבֵרַכת ַהֶּשַלח"
משמעותמ של  39.ובמקורות חז"ל 38צוי בכתבי יו�פ בנ מתתיהווהקיצור "שילוח", שמ

  .מי השילוחבה  ימאגרנכה שרהבשמות אלו היא: 

 
ביבליוגרפיה לממצא הארכאולוגי של לבישעיהו כ"ב, יא, לאחר הפ�וק המו�ר על בניית החומה. 

 שלילת הזיהוי של החומה ה"אחרת" עמ 'החומהלהרחבה של הה�בר הניתנ כאנ ולהחומה, 
ומקוממ של  "נקבת חזקיהו"מתי נחצבה 'א' גרו�ברג, הרחבה' שחשפ נ' אביגד ברובע היהודי, ראו: 

כיצד התכוננ ; הנ"ל, '63-74תש"�, עמ' , ט מחקרי יהודה ושומרונ, 'בינ החומותיימ והמכתש
; הנ"ל (לעיל, הערה 113-128תש�"ו, עמ' , יא חידושימ בחקר ירושלימ, 'חזקיהו למצור �נחריב?

  .81), עמ' 2
. בפירוש זה תומכ הממצא הארכאולוגי של הר� 24עמ' בובר  'מהד, איכה רבה פתיחתא כד  .37

העליונ  הנ בנוי החלקמהאבנימ הקטנות ששל השכונה ה�מוכה ב�ופ המאה השמינית לפנה"� ו
  ראו בהפניות הביבליוגרפיות שב�ופ ההערה הקודמת. – של החומה

  ועוד. ,340ב,  מלחמת היהודימ  .38
  י ועוד.-�וכה פ"ד משניות ט  .39
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   – . המוצא העליונ והמוצא התחתונ של הגיחונ2
  תחילתנ של תעלת השילוח ונקבת השילוח   

לפנה"�, קודמ לימי חזקיהו, זרמו מי הגיחונ ממערת  800כאמור לעיל, �ביב שנת 
פל� גבוה לתעלת השילוח ובמפל� נמוכ לתחתית פיר הנביעה לשני מפעלי מימ: במ

  .VIוורנ באמצעות מנהרה 
המיוצגת בטעמי  לפי דה"ב ל"ב, ל, על פי הוולגטה וקריאתמ של בעלי המ�ורה

, חזקיהו �תמ את 'המוצא העליונ' של מי הגיחונ. מקומ זה, כפי שהציע דנ המקרא
). 4 באיור מ�פר 1נקודה ראו הוא מקומ יציאת המימ אל תעלת השילוח ( 40גיל,

ואל תחתית פיר וורנ  VIמקומ יציאת המימ אל מנהרה  י'המוצא התחתונ' הוא לדעת
הזרימ חזקיהו את  VI). דרכ המוצא התחתונ ומנהרה 4 באיור מ�פר 2נקודה ראו (

) שאותה חצב. ה�תימה של VIIIהמימ אל עיר דוד באמצעות נקבת השילוח (מנהרה 
על ידי ח�ימת הקטע הראשונ של תעלת השילוח, כפי  'המוצא העליונ' נעשתה

והמימ הוזרמו  41שפירשו כמה מחוקרי ירושלימ וכפי שנמצא בחפירות של מ' פארקר,
  אל נקבת השילוח, שנמצאת במפל� נמוכ יותר.

בדרכ  – את המימ – ְּשֵרמ" = הובילמילהלנ: "ַוּיַ דהמשכ הפ�וק היא כמשמעות 
ובכיוונ מערב (הקטע  VIשל מנהרה נמוכ המערבה" = במפל� -ללא מכשולימ; "למטה

הוא בכיוונ  – VIIIוראשיתה של מנהרה  VIמנהרה  – ת השילוחהראשונ של נקב
. באופנ דומה תרגמ ה= היעד ה�ופי של הנקבה ומקומ �יוממערב); "לעיר דויד" 

התרגומ הארמי הוולגטה כי המימ הופנו "מתחת לקרקע בכיוונ מערב עיר דוד", ולפי 
בצינורות מתחת למישור עיר  יד [=וִ דָ א ּדְ ָּת רְ ר ַק ֵמיַש ע לְ רַ ּלְ ינ ִמ ִב זְ ַמרְ ְּב הובלו המימ "

  ."דוד]
במל"ב (כ', כ) נזכר מפעל מימ שעשה חזקיהו: "ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ִחְזִקָּיהּו ְוָכל ְּגבּוָרתֹו 

א ֶאת ַהַּמִימ ָהִעיָרה...". מקובל לזהות מפעל ַוַאֶשר ָעָשה ֶאת ַהְּבֵרָכה ְוֶאת ַהְּתָעָלה ַוָּיֵב 
כה שנבנתה ליד הקצה הדרומי של רכה" יכולה להיות ברמימ זה עמ נקבת השילוח. "הב

כת השילוח של רכה קטנה, שהיא חלק מברהנקבה, במקומ שבו נמצאת היומ ב
  התקופה הביזנטית, כדי לאפשר גישה למימ לצורכ שאיבתמ.

 
40.  D. Gill, ‘The Geology of the City of David and its Ancient Subterranean Waterworks’, in: 

D.T. Ariel and A. De Groot (eds.), Excavations at the City of David 1978-1985 4 (Various 
Reports), Jerusalem 1996, p. 25.  

  .3ראו לעיל, הערה   .41
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  ילוח?ה. מתי נחצבה נקבת הש

  42שלוש אפשרויות הועלו בנוגע למועד חציבתה של נקבת השילוח בימי חזקיהו:

קודמ למ�ע �נחריב ליהודה. אולמ, לדעת כמה מהחוקרימ הושלמה הנקבה רק   א.
על הקושי בה�בר זה  – בעת מ�ע �נחריב ליהודה ותחת האיומ של המצור הצפוי
ל"ב, ל אלא גמ בפ�וק ד  לדעת ה�וברימ כי חציבת הנקבה מתוארת לא רק בדה"ב

הרי שפ�וק ד  ,כתבנו לעיל. אמ הנקבה הושלמה קודמ למ�ע �נחריב ליהודה ,שמ
בעוד שעל פי העדות המקראית בפ�וקימ  ,מתאר מאורע שקרה קודמ למ�ע זה

ב פ�וק ד עו�ק במעשימ שנעשו לאחר ש�נחריב כבר צר על ערי יהודה ותחת -א
לככ, על פי ה�בר זה חציבת הנקבה הייתה גורמ איומ ממשי של מצור קֵרב. בנו�פ 

בעוד שבפ�וק ל (וגמ במל"ב  ,מהותי בעמידתה של ירושלימ כנגד הצבא האשורי
כ', כ) אינ המקרא יוצר כל זיקה בינ חציבת הנקבה לבינ העמידה כנגד צבא 
�נחריב. גמ העדות המקראית על החשש של חזקיהו מפני ה�פקת מימ לאויבימ 

רות שהנקבה הושלמה קודמ למ�ע �נחריב ליהודה. אמ נקבת שוללת את האפש
השילוח הייתה פעילה באותמ ימימ, מי הגיחונ זרמו דרכה אל תוכ העיר, אל 

  כה התחתונה', ולא היה מקומ לחשש שהאויבימ ייהנו מנ המימ.ר'הב
אפשרות זאת היא הרווחת ביותר ב�פרות. לעיל  –בעת מ�ע �נחריב ליהודה   ב.

ת זאת גמ מנימוקימ הקשורימ לטק�ט המקראי, גמ בגלל הממצא שללנו אפשרו
פשר הוצאה לפועל של מפעל מימ כה הארכאולוגי וגמ בגלל הזמנ הקצר שלא ִא 

  גדול.
שתי �יבות איננ מאפשרות  – לאחר מפלת צבא �נחריב וה�תלקותו מירושלימ  ג.

ימ. זמנ עד למותו של חזקיהו עברו שלוש שנממאורע זה . 1לקבל אפשרות זאת: 
) שלה VIIIזה היה קצר מכדי להוציא לפועל את חציבת נקבת השילוח (מנהרה 

 
. יש �וברימ כי נקבת 80-83), עמ' 2להרחבה ולדיונ באפשרויות אלו ראו: גרו�ברג (לעיל, הערה   .42

נחצבה הנקבה ) 31דעת רוני רייכ ואלי שוקרונ (לעיל, הערה ל .השילוח לא נחצבה בימי חזקיהו
ב�ופ ימי יואש מלכ יהודה.  – ה שנה לפני מ�ע �נחריב ליהודהלפנה"�, כמא 800�ביב שנת 

תעלת  – לדעתמ הפעולה המתוארת בדה"ב ל"ב, ד מתייח�ת לח�ימת מפעל המימ הכנעני
השילוח, שהייתה יבשה ממימ, על ידי �תימת הקטע הראשונ שלה ה�מוכ לגיחונ, מכיוונ שהיא 
הייתה נקודת חולשה בהגנה על העיר. במאמר בעברית המ מ�בירימ ככ גמ את פ�וק ל. אולמ, אינ 
המ מ�בירימ כיצד ה�יפא של הפ�וק "ויישרמ למטה מערבה לעיר דויד" מתיישבת עמ ה�בר זה. 

דעתמ של לפי ייחו� שני פ�וקימ לאותו מפעל מימ. לעיל בדבר  תישעליו עמדגמ הקושי קיימ 
חו�ר האפשרות  לאורמנשה (נקבת השילוח נחצבה בימי  ,)7�נה, ויינברגר ושלו (לעיל, הערה 

 – ימ מפעל כה גדול בעת מ�ע �נחריב, וגמ לא בשלוש השנימ האחרונות לשלטונ חזקיהולהשל
וגמ את המתואר בפ�וק ד (�תימת  לאחר מפלת �נחריב). את מפעל המימ שמתואר בדה"ב ל"ב, ל

השילוח, ומאורע זה מתואר אפוא  תעלתהמ מייח�ימ לחציבת החלק הדרומי של  הנחל השוטפ)
  לעיל. תיפילות זאת עמדפעמיימ. על הקשיימ בכ
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מדנ של �נה, ויינברגר ושלו שהובא לעיל, לפחות שש שנות ונדרשו, על פי הא
בשעות האור בלבד (גמ אמ נניח שעבדו כל שעות היממה והזמנ  – עבודה 'רגילות'

. מדוע זנחו 2 43;שו זמנ נו�פ)שנדרש יפחת לשלוש שנימ, התכנונ וההיערכות דר
את תעלת השילוח, שעברה בתחומ המבוצר של העיר, ובמקומ לשפר את החלק 
הדרומי שלה (הרחבתו, הגבהתו וטיוחו) ואת ההגנה עליה העדיפו להתחיל 

  במפעל מימ חדש, שמורכבותו והיקפ העבודה בו גדולימ פי כמה?

חציבת נקבת השילוח מביאימ שלוש האפשרויות שלעיל והזמנ הרב שנדרש ל תדחיי
 ,כי חזקיהו החל בחציבה של הנקבה כמה שנימ קודמ למ�ע �נחריב ליהודה ,למ�קנה

אכ מפעל המימ ה�תיימ רק לאחר מפלת צבא �נחריב. ייתכנ שההחלטה על מפעל 
לפנה"� וחששו מפעולת  705מימ זה הייתה קשורה למרידה של חזקיהו באשור בשנת 

היה קיימ רק  ודברימ אינמ יוצאימ מגדר השערה. בתקופה זעונשינ מצד אשור, אכ ה
ואילו המקומ שעובר בו החלק הדרומי של התעלה  ,החלק הצפוני של תעלת השילוח

 היה אז מחוצ לתחומ המבוצר של העיר. לכנ נבחר למפעל המימ מהלכ מוגנ הרבה יותר
  ומ�תבר שגורמ הזמנ לא היה אילוצ מכריע בהחלטה. – בבטנ ההר –

לפנה"� טרמ הושלמה נקבת השילוח. מי  701ת פלישת �נחריב ליהודה בשנת בע
ולכנ היה חשש שהצבא האשורי ישתמש במימ אלה. בגלל  ,הגיחונ זרמו לנחל קדרונ

האיומ המוחשי של מצור מצד הצבא האשורי, שיכול היה לצור על ירושלימ תוכ זמנ 
 ,ת חציבת נקבת השילוחקצר (צבא �נחריב חנה בלכיש), לא ניתנ היה להשלימ א

וחזקיהו נדרש לפתרונ אחר שניתנ היה ל�יימו תוכ זמנ קצר. פתרונ זה היה חציבת 
כה התחתונה'. על רהחלק הדרומי של תעלת השילוח והטיית המימ באמצעותו אל 'הב

תעלת השילוח הגנ חזקיהו על ידי בניית חומה במקביל לה, היא החומה ה"אחרת", 
ולבנייתה השתמשו באבנימ שנלקחו מהבתימ בשכונה  שנזכרת בדה"ב ל"ב, ה,

  ה�מוכה לה, שנהר�ו (ישעיהו כ"ב, י).
לאחר מפלת צבא �נחריב יכול היה חזקיהו להשאיר את המצב הקיימ, שבו 

כה התחתונה' דרכ תעלת השילוח, ובמידת הצורכ לשפר רזורמימ מי הגיחונ אל 'הב
מ�תבר כי חזקיהו החליט לזנוח את את מפעל המימ הזה ואת ההגנה עליו. אולמ, 

להיות העמל  ותלככ יכול ותתעלת השילוח ולהשלימ את חציבת נקבת השילוח. ה�יב
בשלב מתקדמ של העבודה ואולי אפ קרוב ל�יומ, ומהלכה  מצאהיוההרב שהושקע בה 

ועצמת החומה  ,המוגנ יותר בבטנ ההר (תעלת השילוח נחצבה �מוכ מאוד לפני ה�לע
נפלה מזו של החומה שקדמה לה במזרח). משהושלמה הנקבה, שמפל�ה שהגנה עליה 

 
ושלו  , וראו שמ את הקושי בקבלת האומדנימ הנמוכימ יותר. �נה, ויינברגר7ראו לעיל, הערה   .43

, VIאמדו בשנה נו�פת את הזמנ שנדרש לתכנונ ולהיערכות, לחציבת החלק המזרחי של מנהרה 
על שני  VIשיצר את החיבור עמ מעיינ הגיחונ, וליצירת הקשר עמ פיר וורנ (מתוכ הבנה שמנהרה 

  מדנ של ארבע שנימ שנזכר לעיל.ו), ומכאנ האVIIIשלביה נחצבה יחד עמ מנהרה 
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נמוכ יותר, היא שבתה את מי הגיחונ וייבשה את תעלת השילוח, כפי שהיא מוכרת לנו 
וייתכנ שלכנ "לא הודו  ,היומ. מעשה זה אירע לאחר שהתגשמה הנבואה להצלת העיר

  חכמימ" על מעשה זה (פ�חימ פ"ד מ"ט). לו

  ו. �יכומ

  ב ל"ב נזכרימ שני מפעלימ שעשה חזקיהו בתחומ של ה�פקת המימ לירושלימ.בדה"
המפעל הראשונ נעשה במ�גרת ההכנות של חזקיהו למצור אפשרי של צבא 

ובו �תמו את "הנחל השוטפ בתוכ הארצ" (דה"ב ל"ב, ד). לפי השבעימ  ,�נחריב
 �תמו את "הנחל, המיוצגת בטעמי המקרא והוולגטה ולפי קריאתמ של בעלי המ�ורה

 יקרקעי. זרמ מימ זה הוא לדעת-השוטפ בתוכ הארצ", כלומר, את זרמ המימ התת –
מי הגיחונ שזרמו מתחת לפני הקרקע בחלק הצפוני של תעלת השילוח ופנו ממנה אל 

כה ושימשו גמ להשקיית השטחימ החקלאיימ רוקרוב לוודאי שנאגרו בב ,נחל קדרונ
ות פתוחות בנחל קדרונ אל השטחימ החקלאיימ המ בנחל. מי הגיחונ הזורמימ בתעל

  ."ַההְֹלִכימ ְלַאט ֵמי ַהִּשלֹחַ "שמכונימ בישעיהו ח', ו: 
כה רקרקעי נעשתה על ידי הטייתמ של מי הגיחונ אל 'הב-�תימת זרמ המימ התת

החלק הדרומי של המנהרה של התחתונה', שבקצה העמק המרכזי, באמצעות חציבת 
תעלת השילוח וח�ימת מעבר המימ לנחל קדרונ. מעשה זה מתואר גמ בישעיהו כ"ב, 

יחזקיהו ]): "17כג [-ט: "ַוְּתַקְּבצּו ֶאת ֵמי ַהְּבֵרָכה ַהַּתְחּתֹוָנה", וב�פר בנ �ירא (מח, כב
עבודה ". לפעולה זאת גוי� כוח צורימ שתַּכנחP  בַויחצP בהטות אל תוכה מימ ִחַּזק עירו

רב, כפי שנאמר בדה"ב ל"ב, ד: "ַוִּיָּקְבצּו ַעמ ָרב". חציבת החלק הדרומי של תעלת 
השילוח נעשתה בזמנ קצר של כמה שבועות עד חודש. על תעלת השילוח הגנ חזקיהו 
על ידי בניית החומה ה"אחרת" (דה"ב ל"ב, ה) לאורכ תחתית המדרונ המזרחי של עיר 

כה התחתונה' גרמה ראל 'הב ֵמי ַהִּשלַֹח"טייתמ של "דוד במקביל לתעלת השילוח. ה
כת השילוח" ב�ופ ימי רלשינוי שמה, כעבור זמנ, ל"ברכת ַהֶּשַלח" (נחמיה ג', טו) ול"ב

  .מי השילוחבה  ימאגרנכה שרהבהבית השני. משמעותמ של שמות אלו היא: 
ב ל"ב, ל) המפעל השני מתואר ב�יכומ ימי מלכותו של חזקיהו (מל"ב כ', כ; דה"

ובו הזרימו את מי הגיחונ אל תוכ העיר. מפעל זה  ,וללא קשר למ�ע �נחריב ליהודה
כה התחתונה' שבדרומ העיר. רהוא נקבת השילוח, שהובילה את מי הגיחונ אל 'הב

נקבת השילוח את מי הגיחונ וייבשה את תעלת אליה  משכהבגלל מפל�ה הנמוכ יותר 
  השילוח.

) מחברת את VIי מנהרות. מנהרה אחת (מנהרה נקבת השילוח מורכבת משת
 הא נראוהמעיינ עמ תחתית פיר וורנ. החלק הנמוכ והרחב של מנהרה זאת, כפי שה

לפנה"�. המנהרה השנייה (מנהרה  800היומ, נחצב קודמ לימי חזקיהו, �ביב שנת 
VIII מוכ לקצה המערבי של מנהרה�מתחילה  (VI תיימת  512.5, אורכה�מ' והיא מ

כת השילוח של התקופה הביזנטית, ואפשר ששמ הייתה רכה קטנה, שהיא חלק מברבב
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כה התחתונה', רכה" שנזכרת במל"ב כ', כ. משמ זרמו המימ דרומה אל 'הבר"הב
שהייתה בקצה העמק המרכזי. מנהרה זו היא מפעלו השני של חזקיהו. במ�גרת מפעל 

את מפל� הרצפה הגביהו ו VIIIלגובה התקרה של מנהרה  VIזה הגביהו את מנהרה 
הגיע אורכו של  VI. יחד עמ מנהרה VIIIוהשוו אותו עמ מפל� הרצפה של מנהרה 

, כפי שנעשה על ידי VIIIמ'. אומדנ הזמנ שנדרש לחציבת מנהרה  533-מפעל המימ ל
שש  נ�נה, ויינברגר ושלו, הוא של שלוש שנימ בעבודה במשכ כל שעות היממה, שה

  בשעות האור בלבד, מלבד הזמנ שנדרש לתכנונ ולהיערכות. – שנות עבודה 'רגילות'
חזקיהו החל בחציבה של נקבת השילוח כמה שנימ קודמ למ�ע �נחריב, וייתכנ 

לפנה"�. בעת פלישת �נחריב  705שפעולה זאת הייתה קשורה למרידתו באשור בשנת 
שמי  לפנה"� מפעל המימ טרמ הושלמ. כדי לתת מענה מידי לחשש 701ליהודה בשנת 

הגיחונ ישמשו את הצבא האשורי חצב חזקיהו את המנהרה של החלק הדרומי של 
כה התחתונה'. רק לאחר מפלת צבא �נחריב רתעלת השילוח והיטה את המימ אל 'הב

ולכנ אינ הנקבה נזכרת במקרא בקשר למ�ע  ,השלימ חזקיהו את חציבת נקבת השילוח
כותו של חזקיהו, במל"ב (כ', כ) �נחריב ליהודה אלא רק ב�ופ ה�יכומ של ימי מל

  ובדה"ב (ל"ב, ל).
כנות בשמ זה אפשר ל(ראויה לכנ נקבת השילוח להיקרא בשמ 'נקבת חזקיהו' 

, מכיוונ שבמ�גרת מפעל המימ של נקבת VIגמ את מנהרה  VIIIמנהרה בנו�פ ל
זו היא נקבת חזקיהו השנייה. קדמה לה  נקבה .)חזקיהו שיפרו גמ את המנהרה הזאת

הרה של החלק הדרומי של תעלת השילוח, שנחצבה על ידי חזקיהו לקראת מצור המנ
  �נחריב, אותה ניתנ לכנות נקבת חזקיהו הראשונה.
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