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לבניםנפלווגזיתנבנהשקמיםגדעווארזיםנחליף...
(ישעיטו ט ,,ט)

(

מאת
הרמן וואהלמן
פסוק זה הוא פתיחה לתוכחה קוה כלפי שמהון ,והוא כולל אוההה חמורה,

שהרדיפה אחרי פאר ומותרות עלולה להביאעליהם צרות .המתרגמים והפרשנים
של פסוק זה סוטים בפירושיהם
שלפנינו דיון מציאותי על דרבי הבניהבימי הנביאים ,וזה מסתבר תוך ונסרת
התרבותהחמרית,והמציאיתהארכיאולוגית שלאותםהימים.
כשאנו מסתכליםכיוםבחפירות בתל שלעירמאותם'הימים,אנורהאים אתשויוי
הבתיםהרגילים יסודות של הקירות,הבנוייםאבני גויל בגובה של  80-50ס-מ
יורתם רבעים שהמרחק מקיר לקיר אינו עולה על 4--3מ.-
מעל לקרק?' וצ
הקירות היובנויים לבני-ם בגודל של  45435ס"מ; ד,לבניםהיומי,ובעית בשמש
וכדי ללעז את תהליךהייבושהיו גוהצם לעהגב בחומר תבן .1את
היולשים
י
מ
ו
ח
ה
במים בתוך הפירבידים וברגלים ואחרי כןהיו שמים ארתן,בתבניותדמוי לבנים
עשויוהעץ 2כדילייצב את צורתוהמופית .מכיוןשלבני החומראינן עמידותכפני
טים לכןהניחו אותן'על יסודותעינויים אבנים ,וגהמנע התמוטטות הקירותבימות
הגשמים.
מעיקרו של הכתוב; פשוטו של 'מקרא הוא,

גזי ת הןאבנים מהוקצעות ומשתתות בעיות ישרות,ומשסגי גזית בנו חומות.
ניתןהיהלעשותאבניגזית רק'בזמןשהיובידי ישראלבליברזל'.
הבתובני עמון הוציא דוד את העם ,כלומר העבירם מעירם 'וישם
לאחרבבארג
י הברזל ובמגזרת הברזל,והעביר אותם במלבן ובגזרת"* .פסוק קשה
במגרה ובחרצי
ופירושים רביםניתנולו ,המתארים את,אכורקותו שלדוד .ולאהיא .להסבהתהכתוב
עלינו לפרש אתהמונחיםהמיוהדיםהנזכריםבוואתכוונתו שלדודי
'במגרה  -משרשגרר.וכן באמר במל"אז' ,ט,כזמרר הבתחב.מחוור את,האבנים
לבניןבית המקדש" :כל אלהאבניםיק-תשסדותגזיתלגררות292רה מביתומחוץ".
1
3

שמות ה',ז.

שמו"א י"ג,יט.

2
4

נחום ג,,יד.

שמו"ב י"ב ,לא.
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שרעיחדרים בכמןמימיהבית הראשון בחפירה ארכשולומת

מחריצי הבבזל %--י עכרה של הסתת העשה ברלבו השחורץשחיק

אזפני האבד

מגדרות הבריל "--כלי עכרה של עוצבאו הסתת ט הא מבקע את וסבן
לןצרכי הבמה
ניתןאיפוא לאמר,כדרשיעבד אתהעמריםלעבורתכפיהבמחצבות אבסםלבניה
המ הצבו אתהאבנים,סיתתואותןוגררואותןלבניני.המלךבירושלים.
הפסוק:במקוםאבניגוילנבכהאבביגוית.

ופירוטי

לשקמה גזע חזק ,שגבהוממירשיו ועד לענפנואינו עולה על  5--3מ' .זהו העץ
הגפוץביותר בארץ ,שסיפק קורות שבנלה .גםכלי ,בית אחרים נעשו מעץ השקמונ
השימושהעיקרי בשקמה 'היה לקפות ב,גזעיו את התקרה .את השטחיםבין קורות
השקמההיו מכסים ,בענפים וממלאים בטיחומהיהעשוי חומר מעוהב באפר ,ואח,רי
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כן ,היו מישרים ופהוקים את הגג במעגילה .כיון עוחבנינים בעיר היו צפופים
וחדרי הבתים קטניםהיה'הגגמקום נחלבלוי.5
השקמה גדלה באזורים נמוכים  -בעמק הירדן ,גששנה וגשרון  ;6מדרום לחיפה
עמדה ועיר שקמונה ,שלפי ההפיתות הנערכות 'בתל היא נוסתה בבר במאה הי"ד
והגיעה לשיא התמתחותה בתקופה ההלניסטית והרומית .סטרבו 8קורא לה ובשם
שקמונופוליס ואגב כך הדא מספר עליער של שקמים עמדל באזור .אחד מתלמידיו
שלרביעקיבא מכונה עתםעירו -שמעוןהשקמוני.9
לשקמיםהיה ערךכלכלי רב;,ביןהמנהלים של נכסי דודואוצרותיו אנומוצאים
אחד הממונה על "הזיתים והשקמים ומער בשפלה""( .1מולדתה של השקהה 'היא
מ'רכז אפריקה  11והיא היתה נפוצה גם במצרים  ,12שם היה לה שימחט רב ובין
היתר שימשהלעשיתארונות-קבורהלמומיות.
פרי השקמה דהמה לתאנה; הפרי צומת ישר 'מל הגזע ומן הענפים ההששיים.
לפרי השקמה טעם'מייד ונזונים בועניי העם .בדי להכשירו לאכי'להיש לפצוע
אותו ,המיץ המאיר יוצא'אז,החוצה,ולפי זהיש לפרש את,המלים "בולס שקמים",
כלומר  -פוצע אותם .מסתבר ,שעמוס הסתפק ב'מאכל'עניים זה,בי בתורת נביא
לאהיולו מקורות הכנסה .אםזהו ההסבר לאההיה צורך לחפשוכקמים שגדלו בהר,
בתקוע.
ו
כ
אור
'השקמה
של
בו גג ההא ב 4-מ', ,מבאןגבין'מדוע ,המתחב
גזע
הראוי
י
ר
א
ב
ב
של
.
'
מ
המקרא
ו
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ב
ה
4
ל
ע
ם
בב,תי
ה
'
ל
ו
ע
ו
ב
ח
ר
נק,בע%ל-פי גדלן של
קורות הגג.
"שקמים גדעו נארזים נחליף" ,לאיק מפני שגזע הארז חזק יותר ,אלא מפני
שהוא ארוך יותר,יהשימהם בקורות ארזים נותן את האפשרותלהרחיב אתהבית.
הארז אינו גדל בארץ ,זהו עץ הגדל בהרי הלבנון הבהרי ,אמנוס ,בצפונה של
סוריה ,ובימי קדם ונשתבחו אזורים אלה ביעהות ארזים .כיום כמעט ונשמד העץ
במקדמות ,אלה ,נותרו רק עצים ב'ודדים בהר לקל לטריפרלי וחורשה קטנה מעל
למוצא הנהר קדישא ,והיא בפקוח השלטון כש'מורת טבע .הארז נמצה עם משפחת
עצי מחט,,הוא גדל בהר ב,רום של  1,500מ' עד  1,900מ' המתכ:סה שלג שנה שנ'ה.
הוא 'מפורסם בהדרו ,בקומתו ובאריכותימיו .גבחומגיע לפעמים %ד  30מ'ועובי
גזעו עד 3--2מ' .לארז נוף רח,ב  "Kbמתרבה,מדיםכנאפנים .ה,ארז ההא סמל העוז
וההדר ,ובפי המשורר הוא משמש רימוי ל-ופי כמו התמר" :צדיק כתמר יפדח,
כארז.ללבנון ישגה" 13ובפי'הנביא מתקוע  14הזקהארזבאלון .חוסן הארז,הפך לסמל
לממיכותאדירות  ; 15אדבור ,מצרים הבבל בל אחתבגדולתכן
ובפבימפ'להתנהבי.א מנהרכבי
 5ישעיהו ב"ב ,א.
ד ראובן הכס,חיפהע' .54
 9תנא בן הדורהרביעי.
 11יעקבגליל ,טבע וארץ ,כרך ח ,,חוב'ט-יא.
 13תהלים ט"ב,יג.
15

יחזקאל ל"א,יג.

6
8
10

12
14

מל"א ף,כז.

ספרט"י.

דבהי"א כ"ז,כח.
תהלים ע"ח ,מז.

עמוס ב' ,ט.
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[%

ארז הלבנון

עלבניזבית המקדש שבנה של,מה יש בידינו תיאור מפורט ולא רק על תבניתו,
אלא גם על חומר הבני,השלו .נאמר ונשלמהביקשמחירם מלך צור לכרותלוארלים
.מן 'דולבנון לבנין בית המקדש ותירם שלח אותם בדיברות בים עדיפו; תמורת
הארזים שילם שלמה לחירם כחטים ובזעמן  ,16שהדו דרושים לצור ,כעיר מסחר
לשלפה לקרוי התקרה
שאין לה שדות חטהוכימי זית משלה .הארוימ
מ
י
ש
שיבב  11מ' ,גערך ,ולמיפתח
ולצפויקירותהביתמבפגים  :17רוחב הביתהיה  20אמה
כה גדוליכולים לרומש רק קוררתארזים .קירות הבית צופו בצלעותארזים .גבהו
שלהביתהדה  20אמה ,לגובהזהניתןלהשיג רקע"י ק'ורותארזים.
16
17

מל"א ה' ,ג-כה.
שם ו' ,ט,סו.
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[]5

מקדש שלמה 'הלהבנוי כמובית-חילני,בנין 'מקדששהיה נפוץבפוריההצפונית
ובחלקה דגנזרחי של אסיה הקטנה ,בית-חילני היה בנוי עץ שקירותיו חונקו עם
נדבכי אבן .18באזורים ,אלה קל היה להשיג ארזים 'לבניה ,היו כורתים אותם
בהרי אמנוס.
גם .במקדש וצל שבי ציון השתמשו בארזים ,שהובאו מהלב'נמ  '19נדבכי אבן
גלל שלשהונדבךעץ חדש19א.
ובבבל מסופר רבות במצבות
על חשיכות הארזים בבנין'בניני הפאר
המלכים ובלוחית של כתבי יתרות .במסעותיבהאםשתאיל הים המערבי הם כורתיםעצי
ארזים בהרי הלבנון ואמנוס ומעביהים אותם בורך רח'וקה וקשהלגיגית ולבבל,
כדי לקרות ,בהם ארמנות ההיכלות .להלן'.נביא כמה בתובות-החפשיות באלוי
השני (" :)824--860עליתי לההי אמנוס וכרתתי עצי ארז וברהט"
שלמנאסי
(המונוליט של שלמנאם'ר)1
תגלת פלאסר השלושי (25"-745ק ,קבניהי ארמוןמעציארזים ,כארמנות בארץ
 ..קריתי אותו'בעציארזיםמהלבנון ובאמנוס'וכתובתנמרוד);
החתים.
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סרגון השני (" :)705--722בניתי
י,אהמ,רישעיהו " :29גם ברושים
אותו ,בקורותאהזים וברועעם" .על מותמהגון,הכינ
שמחולךארזילבנון',מאז שכבתלאיעל'ההכרתעלינו".
'סנחריב (" :)681-705ב,ניתי ארמון מאבני-פילו וארזים כדרך החתים ,משכן
למלכותו ...בקירות ארזים גדולות קריתי את תקרתו" לחרוטת בבארט);
,אשהרבניפל (" :)626--668עלבנין בית הנשים ש'לי שמתי קורות ארז ארוכות,
מןהעציםהגדליםעלהרי הלבנוןושריון" (חרוטת רסם);
נבוכדנאצרהשני (..." :)562-605עשיתי דברים שלאעשו המלכים שקדמולי
הציתיהרים גבוהים,פוצצתי סלעים ופתחתידיךיוכהה להעברתעציארזים...בתעלתאצתוהעברתי אותם לבבל" (הכתובתבורדיבריסוק.
גם במצרים היתה חשיבות הסה לקורות הארזים .עמק 'הנילוס הוא דל בעצים
ה מן'החוון .קורותארזיםהיו דרושיםלבנין 'הארמנות,
והיה הכרה להביאעצייניי
לבגין אניותולבנין האניה הקדושה' .המצריםהיו רוכשים אתקויות הארזיםבעיר
הנמל גבל ,שלרגלי הר 'הלבנון .בתמוהה היו מביאים גליל'י ניר ,שהיו עושים
םביכלוס .21
כמצריםמןהסוף,ובגללהומרכתיבהזהקהאו לההיוני
על-פי המקורות ורבידינו ועל-פי תוצאות החפירות שנערכו בשמרון העתיקה
אין לאמדשהיו בהבנינים מקורים בקורות,ארזים.יתכןומבית הבעל שבנה אחאב
המשרף יהוא היה בנין ארזים .איזבל  naneאחאב היתה ,בת אתבעל מלך ציוונים
והיא סגדה בקנאות ,כמו אבי 21לבעל; כרשותווצל אתבעליהיו חורשותעציארזים
והחן יכול היה ברצון להציעם לאחאב כדי להקים מקדש לאלהיו .לאח,ר וכיהוא
הסרית את כל 'בית אחאב ,הוא ערך עצרת של כל עובדי הבעל במסמרון כאילו
 18ר ,מאמרו שלרדליך בספרהיובל לשווא,רץויגה ,1916ע' .15
 19עזרא ג',ז.
19א שם ,ו',ד.
20

י"ד ,ח.

 341 21נו ~Abel, Geographie de 18 Palestine
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לערוך ?כח .וההא צינה %ל אנשיו להרוג את כולם ולשרוף את צית הב'על .כיון
שגיתהבעלהכיל,המוןיב שלע,ובויוהבעלנוכללשער שגההיה מקדשתחבידים
על העושרבימי נגלמה נאמר "1 23ויתן המלך את הכסף,ביההשלים כאבנים ואת
הארזים נתן כשקמים ,אשר בשפלה לרב=, .הארז הוא כאן סמל ש'ל ע'ושר פעפע.
אתדבריישעיה,ו" :ל,בני נפלווגזית נבנה ,שקמים גדעווארזיםנחליף"ישלהבין
כלגלוג על בטהרן עצמי מופרז קול עשירי שמרון ,האומרים ושבמקום הכתים
י קי,רהת אבני 'גזית כמקום לבנים,
ההגילים ,הצנועים ,יקומו 'בתים ,מפוארים
הדרים גדולים,ומרווחים שממקום תקהה עשויה שקמים,יעשו אותה קורותארזים.
הנביא מזהיר ואומר להם שזוהי ,התפארות ותקוות שוא,כי האויב בפתה ,ארם
מקדםופלשתיםואחור,והםיאכלואתישראלכבלפה.

.22

22
23

מל"ב ,ד,כז.
מל"אי',כז.
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