נובעירהכהנים
חנן אשל

ובנימין  -תשמ"ז
מרו*
דעש
אתרלימודייהדותורוח
תו-

ברשימהקצרהזוברצונילדוןבפושיותהנוגעותבנובעיוהכהניםולהאיטמנקודת
מבט גאוגרפית ,בתקוה שגם אם לא כל ההשערות שיובאו להלןנכונות  -הרי עצם
העלאתן על הכתבתביאליתרהתבוננות ומחשבה במקראותהנדונות.
בתקופתהמקרא ,בדומהלימינו,היושתידרכיםשהובילומירושליםצפונה :הדרך
האחת הלכה לה מירושלים לבית-אל ולשכם,ואילוהשניה פנתהלצפון מזרה והלכה
צפונהדרךגבע ומכמש .בתאור המלחמהבין בעשאמלךישראלעל אסאמלךיהודה
(בסביבותשנת 885לפנה"ס)מתוארתמציאותזו" :ומלחמההיתהבין אסאובין בעשא
מלךישראלכלימיהם:ויעל בעשאמלךישראלעליהודהויבן אתהרמהלבלתיתתיוצא
וכא לאסא מלך יהודה :ויקח אסא כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית-ה' ואת
אוצרותביתהמלךויתנםבידעבדווישלחםהמלך אסא אלבן הדדבןטברמוןבןחזיון
מלך ארםהיושב בדמשק לאמור:בריתביניובינךביןאביוביןאביךהנהשלחתילך
שוהדכסףוזהבלך הפרה אתכריתך אתבעשאמלךישראלויעלהמעלי:וישמעבן הדד
אלהמלך אסאוישלח אתשריהחיילים אשרלועלעריישראלויך אתעיון ואתדןואת
אבלביתמעכהואתכלכנרותעלכלארץנפתלי...והמלך אסאהשביעאתכליהודהאין
נקיוישאו אתאבניהרמהואתעציה אשרבנה בעשאויבןבםהמלך אסא אתגבעבנימין
ואת המצפה"(.מלכים א' ,ט"ו .)22- 16
העיר הרמה מזוהה בברור בכפר א-רם (הנמצא מול המשביר המרכזי)ואילוגבע
בנימין מזוהה גםהיא בוודאות בכפרג'בע שמדרום למוחמס,היא מכמש המקראית.
המצפה מזוהה בתל א-נצבה,ביציאה הדרומית של אל-בירה!.
הרקעהגאוגרפישלהתרחשויותאלהברור .בעשאניסהלבצראתהרמההשולטתעל
הצומת בהעוזבתהדרךהצפוןמזרחית אתהמסילה הראשיתלבית-אלולשכם .לאחר
יבצורשתיערים :האחתגבע
שבן-הדדהפריעלתוכניתזוהרחיק אסא אתהסכנהעליד
בנימין,בסעיף-הדרךהמזרחית,והשניההמצפה ,הנמצאתעלהדרךהמובילהלבית-אל.
הסעיףהמזרחי מתואר בפרוטבנבואתישעיהו בתארו אתמלך אשור הבאלצורעל
ירושלים" :כאעלעיתעברכמגרון למכמשיפקדכליו:עברומעברהגבעמלוןלנוחרדה
הרמהגבעת שאולגסה...עודהיוםבנובלעמודינופףידוהרבת-ציון גבעתירושלים"

' .2)32- 28
(ישעיהוי
ת
י
מ
ו
ר
ד
לרמה
נבואהזו נותנתלנו מספרנתונים עלמיקומה שלנוב .נוב נמצאת
ולגבעת-שאול ,שכן מלך אשורהמגיע מצפון-מזרח עובר את הרמה ואחר-כךגם את
גבעת-שאוללפנישהואמגיעלנוב.נובנמצאת,אםכן,עלהמסילהשמצפוןלירושלים.
כמוכן ברור מכאןכינוב ישבה במקום קרובביותרלירושלים,שכן ,משםיוכלמלך
אשור"לנופףידו (לעבר) הרבת-ציון גבעתירושלים".
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ראהז.קלאי" ,רמה"" ,הרמה" ,אנצמ"ק ,ז' ,374 - 373 ,ושםבביליוגרפיה.וכןב .מזר" ,גבע",
אנצמ"ק ,ב.412-411 ,וז.קלאי "מצפה" "המצפה" ,אנצמ"ק ,ה .242-237 ,כאשר לחפירות
ארכיאולוגיות ראה סיכומו של מ .ברושי" ,מצמה" ,אנציקלוסדיה לחפירות ארכיאולוגיות ,ב,
,394-391וביבליוגרפיה מפורטת ככל הערכים הנ"ל.
עלהדרךהמזרחיתבהקשרלמימצא בשטחולמסעשמתוארבישעיהופרקי'ראהי.אליצור",שרידי
דרך מלךישראליתבין גבע למכמש" בתוךז.ח.ארליך (עורך)לפני "אפריםובנימיןומגשה"...
(לאו"מ א),ירושלים ,תשמ"ה ,עמ' !.76- 7

חל עב -

גועיי

הכפר שנעבט (מנט מהל אל-פזל)

גם מפרשתפלגשבגבעה(שופטיםי"ס)13- 11עולה שגבעת-שאולנמצאתמדרום
לרמה" :הם עםיבוסוהיום רד מאודויאמר הנער אלאדוניו לכה נא ונסורה אלעיר
היבוסיהזאתונליןבה:ויאמראלאדוניולאנסוראלעירנוכרי אשרלאמבניישראל...
ויאמר אלנערולךונקרבה באחד המקומותולנו בגבעה או ברמה".
ואכן מדרום לכפר א-רם ישנו תל ("תל אל פול") שעליו החלחוסיין לבנות את
ארמונולפני מלחמתששת-הימים.תלזהנחפרבשנותה 30-וה40-והמימצאיםשנתגלו
בוכנראהמתאימיםלזיהויו עם "הגבעה"(היאגבעת-שאול,היאגבעת-בני-כנימין).3
פסוקיםנוספיםמבהיריםלנוביתרדיוקהיכןהאזור שבועלינולאתר אתנוב.נעיין
ברשימתהאנשים שמתוכםנפלובגורל אחדמן העשרהלעלותולשבתבירושליםבימי
שיבתציון .הרשימה מובאת כנחמיה י"א ,ולענייננו נוגעים פסוקים " :33-31ובני
בנימץ מגבע ומכמשועיהובית-אל ובנותיה :ענתותנבענניה חצוררמה "...חמשת
המקומותהאחרונים הםכעלי חשיבותלאיתורה שלנוב.
ענתות מזוהה בכפר ענתא הנמצא מדרום מזרח לגבעה .4חצור המצויינת בפסוק
לדעתיאינה הר בעל חצור(שליד עפרה) ,5וצודק אלט הסובר ש'חצור' שבפסוק זה
נמצאתממערבלכפרביתחנינה ,שםקיימתחורבה בשםח'רבתחזורששומרתאתשמה
3

4

5

ראהב .מזר "גבעה"" ,גבעתבנימין"" ,גבעת שאול" ,אנצמ"ק ,ב416-412 ,וכןל.א.סינקלר
"גבעתשאול",אנציקלופדיהלחפירותארכיאולוגיות,א,עמ' ,111 - 109ושםביבליוגרפיהוסיפרו
שלאולברייט מ924-נ ,המובא מהעלה.7
ז
.קלאי" ,ענתות"" ,ענתת" ,אנצמ"ק,ו,319 -318 ,וכןא.בירן",לבעייתזיהויה של ענתות",
ארץ-ישראלי"ח (תשמ"ה)עמי .214- 209אךראהגםא.דיגור,ענתא ,חדשותארכיאולוגיותפ"ו
(תשמ"ה) ,עמ'
 ,22ומאמרו כקובץזה.
-21וניראהב.קנאל"בעלחצור" ,אנצמ"ק,ב.288,וכןי
.אליצור"ויצאמבית-אל
עלהרבעלחצורהצפ
לוזה,למהלכו שלגבולבנימיי-אפרים"בתוך:מ.גושן-גוטשטייןוא.סימון(עורכים),עיוני מקרא
ופרשנות ,רמת-גן ,תש"ם ,עמ' .12- 11

של חצור המקראית(,6ביןביתחנניהלנביסמואל).ואילולגביענניהקייםויכוחבין
החוקרים.ישביןהחוקריםלהמנסים לקשוראתענניהלבית-עניא,כפרשבימיביתשני

עמדממזרחלירושליםעלהדרךהישנהליריחו.המקוםנזכרבכתביהנוצריםונקראהיום
אלעזריה(על שם אלעזרמביתעניא שהוזכר באותםסיפורים) .אך נראה,שיש לקבל
דוקא אתהדעההמניתה ששמהשלענניהנשתמרבכפרביתחנינה .8אםנקבל השערהזו
הרי הרשימה המופיעה בספרנחמיה מוסברתיפה.היאמתחילה במזרח,בענתות,והיא
ממשיכהומונהישוביםלכוון מערב :ענתא " -נוב"  -ביתחנינה  -ח'רבתחזור.
אחר-כךהיאפונה צפונהומזכירה אף את הרמה.
מספדנחמיהעולה ,אםכן,שנוב נמצאתבין ענתאלביןביתחנינהומישעיהועולה
שנוב נמצאתבין הגבעהלירושלים.
נקודהשעליה הסתמכוהחוקריםבנסיונם לקבוע אתמיקומה שלנובלירביתעניא
 אל-עזריההיא ,שלדעתםישללמודמהפסוקים שמנובהיתהתצפיתעלירושלים(שכן משם מלך אשורינופףידווכו').ומכאן שנוב עמדהעל רכס הרהזיתים  -הר
הצופים ,בסמוךלאל-עזריה .9אךיתכןשלבטוי"ינופף" שבפסוקזהיש משמעות של
איוםולא שלנפנוףידבפועל.אךגם אםנבין אתהפסוק כפשוטו,איןהכרח לקבל את
.אליצור 10הראהשלעתיםיתואראדםכנמצא
ההנחהשהתצפיתהיתהמתוךהעיר,שכןי
בעירמסויימתכאשרברורשהכוונה לשטחההחקלאישלאותההעיר(הדוגמא הבולטת
ביותרהיאכיהושע,פרקיםה -ו ,שםמסופרש"יריחוסוגרתומסוגרתמפניבניישראל
איןיוצאואין בא" .ולפניכן"ויהי בהיות יהושע כיריחו" ,וברור שהכוונה לשטחה
החקלאי שליריחו).לכן,יתכן שגם בפסוקהנדון בישעיהואין הכוונה שמתוךהעיר
קיימתתצפית עלירושלים ,אלא שמשטחה החקלאיישנה תצפיתשכזו.
על-פיהנתוניםהעוליםמישעיהוומנחמיהצריכהנובלהימצאביןהגבעהלירושלים
וגםביןענתאלביתחנניה.נתוניםאלהמביאיםאותנו לחפשאתנובבתוך שטחשועפט.
ואכן ,בשטחזהישנןשתיחורבותעתיקות:א.שועפט-גרעיןהכפר.ב.צומעהי שבהם
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יא .אלט ראה (4. 41! Hazor, Baal-Hazor PJB 24 )1928
על חורבה זאת שזוהתהנכון עליד
.12- 16קוכן אנצמ"ק,ג,ערך"חצור .270 ,"2אךאיןלקבל אתניסיונו שלאלט לאחדביןחצור
שנזכרתכנחמיהלביןהר-בעל-חצורהנזכרבשמואל(וראה הערה.)5ובאותהמידהאי אפשרלקבל
אתדעתושלב.מזרשישלפסולאתהזיהויבח'ח'זורמכלומכלגם באשרלחצורהנזכרתבנחמיה.
ראהב.מזר",מגבעועדבאר-שבע",עריםוגלילותבארץישראל,ירושלים,תשל"ו,עמ' 85וכעיקר
הערה.5
בשיטהזוסולניםאולכרייט,דלמן,קליין,קלאיועוד .ראה:ש.קליין,ארץיהודה  -תלאכיכ,
תרצ"ט ,ע.27 %

. 8-10.ק  the old Testament BASOR, 9)1923(,מ] W.E gbright. Bethany
ande
~
l
-Full.A
. 158-160.ק(4 )1924
- W.F. All
Rbright, Excavations
O
פ SResults 8! TA
. 53.ק.Dalmaa, Jerusalem uns seinGalande, Gutersloh, ]930:נ
. 259.ק .Dalman, Sacred sitesand Ways, London, 1935,נ
 .פרט,אנציקלופדיה ארץ ישראל,ד" ,ענניה",43- 742 ,וכן:
ראהי
. 32.ק I.D.H. Guthe, Karzes Bibelworterbuch, Tubingen Leipzig, 1903,
ככלל זאת דעתם שלהחוקריםהמנוייםלעיל (הערה  )7אך ראה גם:
. 54-57ק (.Dalman, Nob und der Bnckauf,Jerusalam PJB 12)1916נ
vogi
 79-87.ן (, JPOS 3 )1923ש0א siteo
: e 5.5.h
ft, T
.Alberoight, Rledcenth-o-Worksע
'
.ע.
ן 'y
)21)22נof'.Jerusalem,.
g
 tn h Topographyתe 0
c
ra A
.413.ק )1931(,
זז.קלאי" ,נב"" ,נבה" ,אנצמ"ק ה.685- 648 ,

.אליצור",התפיסההטריטוריאליתבכפרהערכיובגיאוגרפיההמקראית"בתוךז.ח.ארליך(עורך)
 10י
"לפניאפריםובנימין ומנשה"(לאו"ט א),ירושלים ,תשמ"ה ,עמ' .18- 11
 11אלטככרהציע לזאת אתנוב בח'צובעהאו ח' קמעהועיין:
. 12-17,ק(8 21 )1925נע , Nob -Die Aablunge land Benjamin,א4. 4

,

,

אובסביבתם הקרובהיש לזהות אתנובעירהכהנים.מצויידיםבידעגיאוגרפיזהנפנה
לפרשההעיקריתשבהנזכרתנובבספרשמואלא',פרקים כ"א -כ"כ,ובעזרתואףנוכל
להבין טוביותר את המתואר שם.
לאחרשדודנפרדמיהונתן הואמגיעלנובומקבלמאחימלךהכהן אתחרבגליית.אם
נקבל אתזיהויה שלנוב בשועפט2ן יתברר שנובהיא העיר הראשונה שבה נתקלדוד
לאחר שיצא מגבעה.והיא נמצאת פחות מק"מ מדרום לגבעה ,על המסילה הראשית
המוליכה דרומה לארץיהודה ,ואל אכישמלךגת.
עניןנוסףשאולייתבהרלנו הוא מדוענהג שאולבאכזריותכהרבהבלפיכהנינוב.
נובעירהכהניםהוקמהעלידישרידימשפחתושלעליהכהן(ראה :שמ"אי"ד3 ,ו-כ"ד
 )11שעזבו אתעירםמכיוון ששילהנהרסה לאחרקרבאבןהעזרני .באותה העתהיתה
ארץבנימיןפגועהוהרוסהכתוצאה מפרשתפלגשבגבעה,שלאחריהנותרורק 600מבני
בנימין(שופטיםכ' .)46מלחמהזוהביאהלכך ששטחבנימיןבעתההיאהיהריק ,מצב
שאיפשרלגבעונים להתפשטבנחלתבנימיןולכוהנים שברחומשילה,ליסד בשטחה של
גבעה אתהעירנוב.מסיבהזואיןנובנזכרתבתחילת פרשת פלגשבגבעה,ועל האיש
ופילגשווהנערהנילוה עמהם ללכת עד גבעה או עד רמה ,שכןנוב טרםנוסדהאז.
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 12עלזיהויזה של אלט (הערה )11עירערודלמןואולכרייט ,הראשוןבגלל שלדעתוחייבתלהיות
תצפיתלירושלים ,נקודה שכברדנתיבה.והשנימסיכותארכיאולוגיות ,וראה:
. 86-88.ק 0"(PJB 21 )1925(,א) Dalman, Die Normstrasse.Jerusalem
ומאמרו שלאולכרייטלעילהערה.9אולכרייטמצייןשבתל-אל-קמעהאיןחרסיטקדומיםלתקופה
הביזנטית  -במידה שהצדקעימוישלפנותלגרעיןהקדום שלהכפרשועפטולחזורולסקורמחדש
את החל ואתסחיבתו הקרובה.אני מקוה שפירסומו של "סקרירושלים"'בהיר נקודהזו.
.פינקלשטיין,ש.כנומוביץוצ.לדרמן",החסיונותבשילהבשנים ."1983 - 1981קדמוניות
נו ראהי
( 65תשמ"ד).21- 15 ,

20

המשפחה הבולטת ,שמנסה לשקם את מצבו של שבטבנימין היא משפחתו של
שאולם :סבו של שאול,יעואל,מתיישבבעירגבעון (דבה"י א' פרק ח -ט),אביו של
שאול התגורר בצלע (שמואל מ' ,כ"א  ,)14שאול עצמוגר בגבעת שאול,ואילו איש
מסשפהת שאול ,שמעימן גרא ,גר כבתורים (שמואל ב' ט"ז  .)6תופעהזו מיוחדת
למשפחת שאול ומעידה ,כנראה ,על מאמצים להשיב את ארץבנימיןלבניבנימין.
שאולעצמומכה אתהגבעוניםוהפסוקמעיד":ויבקש שאוללהכותםבקנאותולבני
ישראלויהודה"(שמואלב'כ"א.)2יתכןשקנאהזונבעהמכךשהגבעוניםיצרוחיץבין
שבט יהודה ושאר ישראל.15ואין ספק שפרשהזו התרחשה כתוצאה ממאבקה של
משפחת שאולבחיווים ומרצונהלהשיב את ארץבנימין לשבטה.
חז"ל(יבמות ע"ח ע"ב)קושרים אתהפגיעהבגבעונים בהכאתהעירנובלפיחרב.
הקשרכיןהפרשותעולהמהמקראותעצמם.התלבשועפטממוקםבתוך שטחההחקלאי
שלגבעתשאול .הכאתהגבעוניםוהכוהניםשבנוב משרתת אתאותה מטרה עצמה,והיא
 החזרתשטחי ארץבנימין לשבטבנימין.מדרך העולםנוצרותביןשכניםמתיחות,עויינות ותשדותןבעיקר כאשרקייםביניהם גם מאבק על קרקעות .הריסתה שלנוב
שכיאה גם להריסתה של הכמה שכה עבדו אתה' .כמה שכנראה הועכרה כעקבות
ההריסה לגבעון ,דבר שיתכן שהיה קשור בהפקעת שטחים נוספים מידי הגבעונים,
ומחזקת את הקשרבין הכאתכוהנינובלפגיעה בגבעונים.
בעקבות כל הנאמרלעיל יתבהרו עוד פסוקים מפרק כ"א שבשמואלב' .הגבעונים
מבקשים":יותןלנו שבעהאנשיםמבניווהוקענום לה' בגבעת שאול"(פסוק )6ואילו
אחר כך מסופר "ויתנםבידהגבעונים ויקעם בהרלפני ה'" (פסוק .)9יתכן שהמלים
"לפניה'"בפסוקהאחרוןמובאותכאןללא הקשרגאוגרפיאלא פשוט"לפני הקב"ה",
אךיתכןגםש"לפניה'"פירושו--לפניהבמהאוהמזבחשבועבדואתה'(הארוןהיה
אז בקריתיערים) במהזו היתה בשעתה בנוב .נוב ,שכעת חזרה שוב להיות שטחה
החקלאישלגבעתשאול,וכלשנותרממנההואתלהרוס " -הר"(בדומהלפני השטח
כיום).יתכן שכאן בוחרים הגבעונים להוקיע אתבני שאול ובכך להצביע על העוול
שנעשה להםולכוהנינוב.
כאמור ,חלק מהנאמרכאן יוצא מגדר השערה,ותקוותיהיא שהבאתהדברים
יני
במקראותאלה,ואוליאף להבנתםבדרך חדשהוטובה
אן
בפניהמהלכיםבדרךתביאלעיו

יותר.

 14ז.ח.ארליך ,משפחתהמטריוהגבעו(ים,בתוך הנ"ל(עורך)"לפניאפריםובנימין ומנשה" (לאו"ש
א),ירושלים ,תשמ"ה ,עמ' .70- 65
 15דעהזוטקובלת במחקר,הביבליוגרפיהעלכךנאספה אצלא.כרטל ,מלכותשאול ,ת"א ,תשמ"ב,
עמ' .121
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משפחת שאולוהידיותמאל-ג'יב
אהרן דמסקי
מאמרזה הואנסיון לנתח אתרשימת-היחס של משפחת שאולכפי שהיאמופיעה
בספרדבריהימים,ולהראות אתהשלכותיה להבנתהידיות החרותותמאל-ג'יב,גבעון
המקראית.

א .ניתוחרשימת-היחס
ושימת-היחס של

משפחת שאול מופיעה בשתי עריכות :הראשונה בדהי"א ח',

כס-מ,והשניה בפרק ט' ,לה-מדי.

הנוסחהראשון באבסוף פרק ח'המכילרשימות-יחס שלבניבנימין.פרקזהמסיים
אתהאוסףהגדולשלגיניאולוגיותשלשבטיישראל(פרקיםב' -ח') שהואהחלקהארי
של הקדמתו של ס'דבריהימים .המחבר בחרלהציג את השבטיםבמעין סדרגיאוגרפי
בכיווןנגד מחוג השעון:
יהודה (ב'-ד',כג);שמעון(ד' ,כד-מג),ראובן(ה' ,א-י),גד(יא -כב),חצי
שכס מנשההמזרחי(כג-כו);לוי(ה' ,כז-מא;ו') [הש'דהי"אכ"ו ,ל-לב],יששכר
משפחתבכרי,שכנראהישבהבצפון ,באכלביתמעכה2
(ז',א -ה) ,חלקמבנימין,אולי
(ו -יב,א)[,דן]ז"א חשםבני אחר(פס'יבב' ,הש'ברא'מ"ו,כג),נפתלי(יג),חצי שבט
מנשה המערבי(יד-יט) ,אפרים (כ-כט) אשר בהראפרים (ל-מ) [הש'דהי"ב ל:
י-יא]ובנימין(ח').
הנוסחהשנימשלים פסקההעוסקתבתושביירושליםבעלי-שם(פרקט').כפיהנראה
הופעתו בפרקזה נובעתמן העובדה שאחדמבין בתי-האב עקרלבירה במועד שלא

*
1

מאמרזה הוא הרחבה ועדכון של:

 Genealogy of Gibeon )1 Chron. 9:35-44(: Biblical and Epigraphicט/1. Demsky. "16
. 16-23.עק Considerations," BASOR 202 )1971(,

ניסף על פרשנותלפידה"י ,ראה כמיוחד את הנתוח של רשימהזו ואחרות במזרח הקדמון אצל
א .מלמט " -רשימות מלכים מן התקופה הבבלית העתיקה ומגילתהיוחסין כמקרא",ידיעות

בחקירתא"יועתיקותיה ,ל"א (תשכב) ,עמ'  ;28 -9ובנוסח אנגלי:
le"KingaLhistsocflt Old
i Babylonian
l
b Perioid and B
Genealogies", Journal 0] American
;. 163-173קקOrientalSociety, 53,)1968(,
ראה גם א' ערטל ,מלכות שאול-המלךהראשוןבישראל (ת"א  ,)1982עמ' .45-36
על חקררשימותהיחס במקרא ,ראה

the BiblicalWorld (wew Raven, 1977(.תן R.R.Wihon, Genealogy and History

על חקרהגיניולוגיות שבתשעת הפרקים הראשונים של ס' דה"י ,ראה את מחקרי הפרוגרמטי
"רשימותהיחסשל nW1bומיקומה שלנחלתמלכהבתצלפחד",ארץישראלט"ז(ס'אורלינסקי),

2

תשמ"ב ,עמ' .75- 70
ה"ה ב' מזר,עריםוגלילותבא"י(ירושלים ,)1975 ,עמ'  ,212 ,202הע' ;15
 olaBabylonian Texts and ugaritic and BiblicalCounterח. Malamat "Ummatum 1ג. 535-536.קקparts", Ugarit-Forschungen 11 )1979(,

"5

~~

צויין .3כמוכן ,משמשתרשימת-היחס מבוא הולם לספורימיוהאחרונים של שאול,
המופיעאחריה בפרקי' .העדרה של תוספתמידע מתקופה מאוחרתיותר ,כמושמופיע
בנוסח שבפרקח',ומספרקטןיותרשלטעויותסופרים,4מצביעיםעלהסבירותשנוסח
זה הוא העתיק והשמוריותרמשניהם .הוא ישמש כטקסטהבסיסי (ראה תרשים ,)1
בתוספת הגרסאות מפרק ח' אשרתופענהבסוגריים.
בהשוואה לרשימות-היחס בתנ"ך,הרי שרשימהזוהיא דו-מימדית :5בעת ובעונה
אחתהיאמציגהבקואנכי,ז"א "העומקהמבני"לפיהמינוחהאנתרופולוגיהחברתי ,את
תולדותנצר אחד למשפחתנר,יבקואופקי ,ז"א "העומק המרחבי" ,אתכל בתי-האב

והכפריםשהיותלוייםבגבעוןמבחינהמנהליתומשפחתיתוהמופיעיםברשימהכבניהם
שליעואל ומעכה.
הקוהאופקימדגים אתהיחסשלבתי-אבאלהזהלזה,ואתיחסםלגבעון.איןלשער
שהתחוללושינויים חריפים ביחסים אלה כל עוד התקיימה המסגרת השבטיתמימי
ההתנחלותהבנימינית המקורית באזור ,ועדהגלות .אולם,אין ספק במשך תקופהזו
שנמשכה כשש מאות שנה ,עלה מעמדם שלאחדים מבתי האבביחסלאחרים,ושהיו
נצריםמישנייםשהגיעואפילולמעמדמלא שלבית-אב.דוגמאלכךהיא משפחתקיש,
'
אשרהתיחסהעליחידותמשפחתיותגדולותיותר,אךעדהמועדבוהוברההרשימהשל
בעלדבריהימיםיכלהלהיקרא "אח",כלומרשווהלאותן משפחות שכנראה בעקבות
עלייתו של שאוללמלוכה.
בספר שמ"א ט' ,א רשומים כאבות השושלת של שאול :קיש נר ,6אביאל ,צרור,
בכורת ,אפיח,בנימין ,כלומר בסדר העולהמןהיחידה השבטית הקטנהיותרלגדולה
יותר.ישלהשוותארבעת השמותהראשונים לארבעת"כניו" שלגבעון הרשומיםע"י
ה לזה!
בעלדבריהימים סמוךז
שמ"א ,ט' ,א;י"ר,נא

דהי"א ט',לו
צור
נאבי]בעלי

קיש

קיש

צרור7

אביאל

נר

נר

 3כנראה הכוונה לצאצאי מקלות (הש' דהי"א כ"ז ,ד) .צרור שקרוכיס אחרים ,כגון מפיבשת
(מריבעל),גרוגם הםבירושלים (שמ"בט"ו -יג) .בנוגע לחלק הראשון של פרקסי,ישלהשוות
גחתיא ,ג-כד.
 4כפרק ח'כס חסר השםיעיאל .אפשרלמצואשנימקרים שלהכלעת-הכור(הפלולוגיה) :בהשמטת
נר ,כנראה בגלל קרבתו לנדב (פס'ג) ,ובהעדר האזכור הראשון למקלות (פס'לא) .לעומת זאת
הרשימה כפרק ט' לוטה בטעותסופרים אחת בלכד  -השמטתהאזכורהראשוןלאחז(פס,מא).
 5השוה מלמט"רשימותמללים"(לעילהע',)1עמ' 10ואילך.רשימותדומותהן שליהודה (דה"אב',
בואילך),דוד (שםג') ואצל משה בצורה לא שלמה (שמותו',יד -כה) וראה דבר רש"י שם.
לעיkלה
bע'( r e h c u
ט(i
למn
ימo
םr81h,
 ,עC
 6ראה שמואלא'י"ר,נאלפ רודולף (, 1955ה86פו~ט~ו)
ייקיםכיקיש ואבנר אחיםובגינרהיו,יש גם שמות משסחות שנעלמו
 ,)1עמ' 26ואילך; הםמס
מרשימות אלה כגון "המטרי" (שמ"אי' ,כא-כב) ,ראה כעת ז"ח ארליך" ,משפחת המטרי
וגבעונים",לפניאפריםובנימיןומנשה(לאו"םא')(,ירוש' ,תשמ"ה),עמ' .70- 61עוד שםהקשור
באעלזיהויוהוא"המרנתי"שהיהידועמימידוד(דהי"אכ"ז,ל)עדלימישיכתציון
בגבעון ,שלא
(נהמ'ג',ז) .מאלף שוחדוהו המרנתי משרי דודהיה ממונה עלעדרי האתנות ,דבר המזכיר את
עיסוקו של שאולהצעיר (שמ"א ט',ג).
 7אני מודה לפרופ' פ' מ' קרוס שהעמידנו במכתב ממוץ,1970 ,כיכעריכה הלוקיאנית של תרגום
השבעים לשמ"א ט',מופיעה ,Oapaקריאהזו מחזקת אתהזהוי המוצעכאן.
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ייצור

שלצווהמלאהיותר.המרכיב"כעל"מופיע במשפחת
"בעל"הואצורההיפוקוריסמית,כלו'
שאול בשמו של אשבעל(אישבשת),בנו של שאול אשרמזר מזהה עםישוי(שמואלא,י"ר ,מט)
וכשםנכדומריבעל(מפיבשת).כנראהכחוגיםמסויימים,המרכיבהאלוהי"כעל"היהכינוימקובל
לאלוהיישראל ,הש'גםאוסף השמותבחרסישומרוןמראשית המאה הח'לפנה"ס בהםמופיעים
מספרניכר של שמותעצםפרטייםבמרכיבזה.במכתבהנ"ל,מזההקרוס את"בעל"עםקריתיערים,
דהיינוקרית בעל ,בעלה.
בקשרלהתחלפותם שלהמרכיביםהתיאופוריים"אל""1בעל",ראהב'מזר"הגיבורים אשרלדוד",
כנעןוישראל(ירוש' ,)1974 ,עמ'  196הע'.45כמוכןתוסיףשופטיםט',ד,מו.אותההחלפה,יש
למצוא בשם רכבאל,אלוהי שמאל שבצפוןסוריה ,שמופיע כאכדית כ-ול.8"1-Ra-Kab-

תרשים מס' 1

יעיאל אבי-גבעון . 9מעכה10
זי
ה-ק4-זבע-ל-ניר נדב גדור אחיו זכריה מקלוח
עבדון צור קיש

העומק ך

א.

ה----ק

1

המרחבין

ן

(זכר)

ן

שמאם נשמאה)

קיש
שאול

ן ,ן
י---ה
ינתן מכלי-שוע אבינדב אשבעל
יהו
ן

הגזע

מרי(ב)-בעל

(

מיכה

פיתין

ג .התנודותן

מלך תחרע (תארע) אחן

יערה(יהיעדה)14

ן

עלמת עזמות זמרי
מוצא

ה הדורות

האחרונים

בנעא

(

רפיה (רפה)

ן

אלעשה

_____ ___- --אצל

עזריקם בכרו ישמעאל שעריה עבדיה חנן
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תוספתי

עשק
אןלם יעוש אליפלט

מאוחרת  150 -בניבנים
השווהידעיאל,הצעירכין שלושתבניבנימין (דה"אז',ו) בהקשרזה,שים לבלדברישאול עצמו
בשמ"א ט' ,כא .עלהציון "אבי מקום פלוני"יש להשוות בעיקר את הרשימות של שבטיהודה
(דהי"א ב',נ ,נא;ד',ג ,ד,ה).
םi .
ינייb
נימu
n
 ,עם(אלcמנטoיםnלא-ב
השם מעכה,כנראה ,משקףנישואים ,כלומר התחתנות
.ליוור" ,מעכה",האנציקלופדיה המקראיתה',טורים  .193-4אולם מאחרשישמוצא
השווהי
עבר-ירדנילשלושאוארבענשיםאחרותבשםמעכה,הנזכרותבמקרא,יתכןכיגם מעכהזומוצאה
מאותואזור .אםכך,אין השםמעידעלנישואיתערובתעםהכנענים,כלו'התויים,המקומיים אלא
עם שבטישראלי אחר,לדעתי ,עם אנשייבש גלעד ,ראה שופטים ל"א,יב -סו .אם השערהזו
נכונה,אזיההתנחלותהבנימיניתהראשונהכגבעון המשתקפתברשימת-יחסזו,באהבעקבותחורבן
גבעתבנימין המתואר בפרשת פלגשבגבעה(שופטים כ"א,כג) .עליחסיבנימיןויבשגלעד ,ראה
ע"צ מלמד",בנימין וגלעד",תרביץ ש"ה ט"ב (תרצ"ד) ,מ' .125- 121

i ) m u

הרשימה האפקיתהמונה את המשפחותוהכפריםהתלוייםבגבעון,כלו' "העומק
המרחבי" שלהגיניאולוגיה.
המסורתהמשפחתיתהטוענתכיקישהיהכנושלנרואבי השושלתשלשאול
וכניי
עדהדור החמישתן המהווה את הגזע שלאילןהיוחסין.
חולית מעבר המדווחת על תקופת ההתפשטות הטריטוריאלית של המשפחה
שנמשכה לפחות שלושהדורות.
חלק ממשפחת שאול עקרלקריתיערים ,המכונה כאן "יערה"3י ,וחלק זה שלח
ענפים לשתיערים נוספות בדרום מזרחבנימין ,עלמת ועזמות .באותו שלב עבר
כנראהזמרי,אבי-אבותיו של אצל ,למוצא הסמוכהלגבעון ,שבה התישבפלגזה
של המשפחה ,אםכיעדיין שמרעלקשריועםגבעון.הופעתוהפתאומיתשלמקבץ
של שמות מקומות ,הטרידה זה מכבר את המפרשים.ניתן להסביר תופעה זו
בעובדהשברשימותיחסארוכות אפשרלרדתדורותאחדיםמאמי-שושלתמפורסם
כדילהציג אתגזעהאילן.כמוכן ,אפשר להתחקות אחר ארבעהאוחמישהדורות
מןהרשוםהאחרון.הבעיההיאכיצרלקשוראתשניהםיתד,לדעתי,מחברטבלהזו
התגבר על הקושי ע"י הצגת החוליה המקשרת הערים אליהן היגרה בינתיים
המשפחה.סבירמאוד ששלושתהדורותשביןאחזוזמריהםסלקטיביים,ומצביעים
על תופעה מצויה אצל רושמי רשימות יחס המכונה "צמצום הדורות"
(8חןקסס1ט,ם.14)1

סדרת שמות עצםפרטיים המכסה על חמישהדורות,והמסתיימתבבני אצל אשר
בימיהם חובראילן-יוחסיןזה.
חומרנוסףאודותעשק,המציין,כנראה,פלגמקביללזה שלאצל.יתכן שמשפחתו
חזרה אחרי הגלות ע"מ לשקם אתביתה (ראה להלן הע' .)32
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12

13

לפי הרשימה האופקית המאוחרת ,קיש הוא בית-אב בזכותעצמו .השתקפות מאוחרתיותר של
מסורתזו אפשראולילמצואברשימתהיחס שלמרדכי כאסתרב',ה,והשווהתרגוםשנילפסוקזה,
העמידני על כך פרופ' א' מלמט .מיכא,בנו של מפיבשתנזכרגם בשמ"ב ט',יב.
השם-יערים"איננו,כפי הנראה ,צורתרביםאמיתית ,אלאצורתלוואינפוצה של"יער"(תהלים
קל"ב.)1,בעקבותהשערת-העכורהשלי,שהגירסה בדה"א,ט,היאהעתיקהוהטובהיותר,אנימציע
כי השםכמקורוהיה"יערה",ושהוא שובשל"יעדה"(וכן במספרכתבי-ידעבריים)".יעדה"מופיע

לסכום  -בדיקה-מחדש שלשניהנוסחים של רשימות-היחס של משפחות שאול
שבס' דה"י מבהירה מספרקשיים עתיקייומין ,כגון היחסבין נר ושאול ,הופעתו
"הנזילה" שלקישכאחיו שלנר וגם כבנו ,והצגת שמות של מקומות באמצע רשימת
היחס .בו בזמן מודגם האופי הדו-מימדי של רשימהזו .זאת ועוד ,עליסוד הוכחה
פנימית ,אפשרלטעוןלעדיפותהנוסחשבפרקט' ,שהואנראההעתיקשביןשניהם,עם
גרסות טובות יותר .אם אכן רשימת היחס בצורתה הנוכחית חוברה לקראת סוף
תקופת-המלוכה,היא משקפתמסורתמקומיתשלהתנחלותבנימיניתבגבעוןוסביבלה
מתקופתהשופטים(ראההע' )10ועדלגלותבבל .במשך שש מאותהשניםהללו,היגר
נצר מפואר אחד של משפחתנרלקריתיערים ,לעלמת ,לעזמותולמוצא.איןכלסימן
לטמיעהאתניתביןבנימיןלביןהגבעוניםהתויים(יהושע ט' -י').סבירמאודלהניחכי
האחרונים המשיכו לחיותליד הכנימיניים כמעמד של נתינים ז"א עבדים למקדש

המקומים.

ב .הידיותהחרותות מאל-ג'יב16

ו"פאולברייטהיההראשוןשהבחין כקשרביןהידיותהחרותותלביןרשימתהיחס
הנ"ל.17בגללסיבותפליאוגרפיות ,מתוארכות ,בדרך כלל,ידיות אלו למאה הששית
לפנה"ס.18ששיםואחתהכתובותבקובץזהמכילותמספרשמותעצםפרטייםעבריים,
והבעייתי שבתוכם הוא "גדד/ר" .פרישטרד קרא את המלה "~ור" הקשורה עם כרם,
והיאמצביעה,לדעתו,עלהתוצרשבתוךהכד,מעין שםמסחרים.נ'אביגד,כמוקרוס,
כ1868-ברוב גרסאות השבעים (למעט  lodaבנוסחהלוקיאני)לט' מבובנוסח 8לדהי"א ,ח',לו.
הרשימה המאוחרתיחסית,דהי"א ,ח' ,כט -מ ,קבלהגםהיא אתצורתהעבריתהמישנית(דל"ת
כמקוםרי"ש) ,ושנתה אותה ל"יהועדה" ,כלו'הבינה את האותיו"דבקיצור של שם ההוויה על
משקלישוע (יהושע .העריכההלוקיאנית ,אשר כנראהיישבהבין ח',לולבין ט' ,מב ,משקפת
מסורתמאוחרתזו.לאורשלושתשמותמקוםבפסוק הבאמתחזקתהסכהש"יערה"היא שםמקום,
המזוהה עםקריתיערים.כמוכן,ישלשיםלבלקירבההגיאוגרפיתוגםהארגוניתכיןגבעוןוקרית
יערים מאזהתקופההפגענית(יהושעט' י'),וערהתקופההפרסית(נחמיהז',כט) .אםאכן,כפי
שמציעקרוס(לעילהע',)8מופיעהקריתי-עריםכ"בעל"ברשימההאפקית,אזיישלנודוגמאנוספת
(הש'קיע)לפריט אחדהמופיעבשניהחלקיםשלרשימת-יחסזו אשרהאחרמתאראתההיסטוריה
הדינאמית שלבני המשפחהוהשני את המצבהסטטי שלבתי האבבאזור.
 14תופעת הצמצום אודילוג על דורותידועה משושלת הקבלה אצל הו"ל; "אמרו שמעמינה כל
שמעתתין דמתאמרהבביתלתא,קדמאיובתראיאמרינןמציעאילאאמריגן"(בבלינזירנ"ועמ'כ).
 15על המעמדהמוגן שלהגבעוניםהתויים ,ראה
 Hittite % Bibncal eistori~bgraphy", Vetusח. Malamat, "Doctrines Of Casuality 1ג
;. 1-12קע Testamentum 5 )1955(,
הש' גם מ'הרן",נתינים",אנציק' מקראיתה',טורים .986-983
 16ראה

00, Philadelphia, 1959ט7.8. Pritchard, Hebrew Inscriptions % Stamps from 016
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ראה גם
BASOR 213 )1974(,46-48.ל6.י.5.Frick, "Another.hscribed Jar Handle from 1!]-3ע
 .BASOR 159עמ' .37בד בבדעםפירושוהקודם,כוללפריטשרד אתהזהות שקבעאלברייט בק
הגבעון ,עמ' .49
השם החרות "גדר"לבין "גדור"המקרסי,יא
ראה המחקר המפורט של פ"מ קרוס

))5)(1ע.",8כ)%-Sixth Centuries8.ן" Hebrew Documents ofthe.218חס "EpigraphicalNotes
. 18-23,קק 168 )1962(,
וכן דעתו שלאולכרייט(לעיל ,אבל הש'להלן הע' .)20
 ,HISG 19עמ'  .10- 9ראהגםגבעון ,פרק ,5שם מתוארותהחפירות שלהמתקניםלתעשיית-היין.
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טוען שיש לקרוא את המלה "גדד",והיא שם עצם פרטי.20
אםכיאין הכתבבעלהאיכותהגבוההביותר,ברורהואשישלפנינונוסתהמקובלת
למסירת מידע על איסופם וקיטלוגם ,ככל הנראה ,שלכדייין .משמעותו של המידע
שנמסר עומדתעדיין בגדרתעלומה .הצעתו של פרישטרדכי השם "גבעון"או"גבעון
גדר"הואסימןמסחרילמטרותיצוא,אינהמסבירהדיצרכהמדוענתגלוידיותאלואך

ורק בגבעון].2
סקירת החומר האפיגרפי תהיה לתועלת .השמות החרותים הם :גבעון ,גדד/ר,
עזריהו,אמריהו,חנניהו,נרא ,דמלא ,שבאל,מ...ליה .22הםמופיעיםבצרופיםהבאים:
גבענ .גדד/ר  -בחרסים מס' .60 ,59 ,55 ,54 ,36 ,34 ,31 ,25 ,11 -8
גבענ .גדד/ר.עזריהו  -בחרסים מס' .12 ,7- 1
גבענ.גדד/ר .אמריהו  -בחרסים מס' .61 ,23 ,19- 14
גבענ .דמלא .שבאל*.חנניהו .נרא - 23בחרסים מס'  21ו.22-
חנניהו .נרא  -בחרסים מס' .57 ,50 ,47 ,45 ,42 ,40 ,37 ,24
גבענ.דמלא - ...בחרסים מס' .29 ,27
דמלא.גבענ - .בחרסים .28 ,26
גבענ .גדד/ר  +חנניהו .נרא  -בחרס מס' .32
גבענ .לגדד/רלחנניהו  -בחרס מס' .51
מספר  32הוא למעשהשתיידיות שלמות מחוכרות כצוואר הכד,יש להשוות אותה
לידיות 1ו2-המורכבותבצורהדומה.ההבדלהבולטהואשבובזמן שאחתהידיותשל

מספר 32נחרתהמןהכתףלכווןהצווארולאחרמכןסובבהכד במאהושמוניםמעלות,
ונחרתההידיתהשניה באותה הצורה,24הרישידיות 1ו 2-נחרתוברצף מכתף אלכתף
ואפילו השם מחולקלשנייםמשניצדיפיהכד .לאור ההבדל הבולט הזה ,נראהסביר
לשערכישניסופריםשונים כתבו אתשתיהידיות של מספר.32ישלשים לבלהטיה
השונה שלשניהכותבים;ולאלה אשרממשיכיםלקרוא"גדר"ישוו,כמוכן ,אתהרי"ש
השונה במלה "נרא".
כפישצייןפריטשרד,ידית מס' 32היא המקרההיחידבומופיעות השמות"חנניהו.
נרא"יחדעם "גבענ .גדד/ר" 25משמעותיתהיא העובדה שאנומוצאים אתאות-היחס
למ"רלפני שמות העצםהפרטיים "גדד/ר"ו"חנניהו" במקרהזהבלבד.אנומציעיםכי
 20נ'אביגד מתארך אתהידיות לתחילת המאההשביעית,
. 130-133.עע"~ebrew Inscriptionsfrom Gibeon", IsraelExplanation,Journal, )1959(,
השווה קרוס שם,עמ' 19ואילך.עלבסיסהוכחותפאליאוגרפיות מצטברות(בלכד),קוראיםשניהם
"גדד" ,אםכי אפשר "להאשים" אתהסופרבחוסר-עקביות,בכותבואתהאותיותדל"תורי"ש.יתכן

21
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וישלסדוקהוכחהזושניתלאורקיומן שלשתינוסחאותשונותשככתובותעלהידיות,כפישאני
מציע(להלן)המצביעותעלשניסופריםשונים,לפחות.כפישציירפריטשרד,הדוגלעדייןבקריאה
"גדר"" ,הסבראפשריהיאשצורתהרי"שהושפעהבמקוםספציפיזהע"ימשיכתהלדל"חשלפניה.
המלה "גדר" היתה חלק מנוסחהידועה ...אשרהיוצריכיםלהכיר ולאלהגות.יתכןוהסימטריה
שנבעה מכתיבת דל"תורי"ש כצורה דומה מצאההןכעיני הסופר" ,HISG ,עמ'.9
בנוגעלתאריךהאוסף,קרוסואולברייטנטולמאההשישית(. 37מ.23ק:(BASOR 168,אולםנראה
שישלהקדים אותו למאה הז' כדעתאביגדביחודלאורהערותיה של ר'עמירן,
ftA
. 129-]32.קע( Palestine Exploration Quarterly"I)1975ו]שנח]680ל the .מס Note
"גבעון",עמי .51
שם אחרון זה מופיע עלידית מס'  58בלבד .פריטשרד קוראמ(גד)ליה(ו).ידיתזואינה כלולה
בניתוח שלהלן .סוג הכר השונה ,שוב מצביע עלייחודובתוך המכלול,160 BASOR,1IUIW~D ,
עמ'.4
חבורזה הוצע ב ,HISG-עם ,3 ,והתקבלע"י קרוס ,BASOR 168 ,עמ'  18הע'.1
עקרוןזהפועלבידיות המחוברות .22- 21יתכןוזהאופיינילסופר של מהשאניקורא קבוצהב'
דלהלן.
 ,HISGעמ'.7

כתובתזוהיאענין לשיקול נפרד .בשוםאופןאין להתיחס אליה כאל אכטיפוס26

למעטידיות  32ו ,51-כעת אפשר לחלק את שארהידיותלשתי קבוצות:
גבענ.גדד/ר...
קבוצה א':
גבענ .גדד/ר.עזריהו
גבענ .גדד/ר אמריהו
גבענ .דמלא .שבאל +חנניהו .גרא
קבוצה ב':
גבענ.דמלא...
דמלא.גכענ.
חנניהו .נרא

מבחר כתובות עלידיותכדים מגבעון

מתוך7.8. Pritchard, HISG figs 1-3:

,
יוי

ל

מס' ;1נבען.גדר.עזריהו

מס':61

גבען.לגדר .לחנג ('ה))

מס'(: 22חנניה .1נרא

בדיקתהידיותמגלהכמושהציעפריטשרדכיאחדותמקבוצהב'הןבעצםשתיידיות
של אותו הכד וכנראהניתנותלחיבורלפי הנוסחה הארוכה יותר.27
חלוקהזו של החומר האפיגראפי לשתי קבוצות ,משקפת ללא ספק שני מוצאים
שונים בקרבתגבעון.אנימציעכיישלזהות אתשני השמות "גדר"(!) ו"נרא" עםשני
בתי האבהגבעוניים גדורונר הרשומים ברשימתהיחסהנידונהלעיל.
כעת מתברר היחס כין השמות החרותיים" :אמריהו" ו"עזריהו" הם בני אותה
התקופהמן הפרברהגבעוני ,גדור,28ואילו "דמלא" ,שבאל" ו"חנניהו",היו שותפים

במסחרהיין מבית-האבנר .כל משפחה שלחה את תוצרתה למתקניהיין המרכזיים
בגבעון ,29שםזוכו חשבונותיהם הפרטיים .אחרי שרוקנו הוחזרו הכדים אל בעליהם,
26

אכל ראה
כמוכן,גם

. 186.ק . Yadin, "Recipients or Owner$", IsraelExplanation Journal 9ץ

Fresh.Evidence", PalestineI:Exploration
'OstracainIthe,Lightofl

.עr/1.
a Rain
" mey,
"Sאעa

.41.ע Quarterly )1976(,

לידיותהחרותותאין קשרישירלדיון אודות משמעותה של אותהיחס למ"רבחרסי-שומרון (ראה
ביבליוגרפיה אצל ] . 50קע .)?. Yadin, Israel Exploration Journal 18 )1968(,
בודאישאין הלמ"רבידית  51מפרידה מלים,כפי שהציע בתחילה פריטשרד ,815)3,עמ'ד.
150 27א ,עם.8,
 28כנראה הכפרג'דירה  3ק"מ צפון-מזרחלאל-ג'יב .ראהגם דה"אי"ב,ד ,ה (הגדרה).
29

. 1-27.קק .(Phila, 1964(,חסטש 0א .8. Pritchard, Winery Defenses and Soundingsנ
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ואילוהכדיםהשבורים נשארולדורותהבאים.לעתים נשלח משלוח משתי המשפחות
(ידית  ,)32כנראה מחלקת כרם משותפת.
סופרי גדור שמרו בעקביות על הנוסחה הבאה :יעד ,דהיינו "גבעון" ,אזור או
משפחה ,דהיינו" ,גדר"ן בעל הכרם ,דהיינו" ,עזריהן" או "אמריהו" .עמיתיהם
ממשפחת"נר"רשמולפעמים אתשםבעלהכרםלפניהיעדאו המשפחה,ולכןמופיעים
"דמלא .גבענ" ו"חנניהו נרא" .נראה שהשתמשו בנוסחה דומה ,אםכי נרחבת ,גם
בחרסי-שומרון .והיא מקבילה לפעולת הסופרים הבאה שבוצעה בגבעון בעת קבלת
הכדים .30הסופרהיה רושם אתהתאריך ,את שם המקבל שלהכדים שלאאוכסנו ,את
המוצא של המשלם (הכפר ו/אובית האב) ,את התוצר והכמות,וכעל התוצר,דהיינו
השולח (השווה חרסים מס'  1ו2-בחרסי-שומרון).
לפידעתי"נרא"הואצורהמקומיתמישניתלשםבית-האבהתנכ"ינר.אולברייטציין
אותה התופעה בשם "שרא(ל)" ,שבחרסי-שומרון ,שהוא מזוהה עם שם בית-האב
המנשיאשריאל.31זאתועוד ,שמות שלבתי-אבבנימינייםהיונפוציםומופיעים,כנראה,
בשמותכמואהודבןגרא,שמעיבןגרא ,שבעבןבכרי,וגםקרובושלשאול,אבנרבןנר
כפי שהצעתיכאן.אני מסיקכי במשך תקופת המלוכה ,לא רק שהשתמשו במסמכים
מנהלייםכגון חרסי-שומרוןוהידיותמגבעון ,בשמותהעתיקים שלבתי-האב ,אלאגם
רשמו אותם לפעמים לפי מבטאים מקומיים בני זמנם ,ולכן ריבוי הצורות

ההיפוקוריסטיות.
מבט'נוסף בטבלת רשימת היחס בדהי"א ט',יגלה,כיהיו לא פחות משנים-עשר
דורותכין המלך שאול מבית-האב נולביןבני אצל .אם ניקח כחשבון את האופי
הסלקטיבישלרשימות-היחסהמקראיות,אזילפיהחשבוןהמוקדםביותר,נמצאיםאנו
בימיחזקיהואומנשה.לכןנוקטתרשימהזובשמותשלמספראנשי-שםגבעונייםבסוף
ימימלכותיהודה ,אשרהיובקירובבניזמנם שלבעליהכדיםהחרותים.כיוןשכך,לא
יהיהזהמוגזםלהציעכיבעלהכרםחנניהושלהידיותאינואלאבןזקוניושלאצל אשר
כונהע"י מחברדברי-הימים חנן,וגר כנראה במוצא.32
לסכום,הידיותהחרותותמאל-ג'יב,המתוארכותלסוףתקופתהמלוכה,כנראהמסוף
המאההז' ,משקפותשיטתרישוםמנהליתנפוצה בישראלהעתיקה.שיטהזו מובהרת
ע"יניתוחפנימישלהחומרהאפיגראפי,נוסףעלבדיקה מחודשתשלרשימותהיחסשל
משפחת שאולהמופיעות בספרדבריהימים.
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כמוכן,יושםלבלהעדרנוסחהעקביתבחרסי-שומרון,שאולי משקפתשתיתקופותשלהמלכים
יהואש וכנו ירבעם הס' .ראה .ע (. Aharony, The Land ofthe Bible (Philadelphia, 1979ז
 .356- 369נראהלישלפנינו מדגםמקרי שלאוסףמנהלי שלחרסיםשנוצלוכמילוי רצפתבנין
הארמון כששוקם,אוליכימיירבעםהב'.אכלראהכ'מזר" ,הרקעההיסטוריוהטופוגרפישלחרסי
שומרון",עריםוגלילותבא"י(ירוש'  ,)1975עמ' ,243 -226וביחוד עמ' .230-277
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 32יתכן שחותמות "מצה" (מוצא)מימישיבת-ציוןמצביעותעל התחדשותהמפעל המשפחתי ,אשר
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כעת שלח את תוצרתו למצפה (תל-א-נצבה) ,ששם נמצאורוב החותמות ,ראהנ'אביגד,ידיעות
החכרהלחקירתא"יועתיקותיה כ"כ(תשי"ח) ,עמ'  126ואילך;גםהשווהי
. 5-9.קק(Inscriptions o Wine Jars",127, 22 )1972
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