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 ÏÁ� „¯Ê‡·„ÈÓ ˙ÙÓÂ :˙ÂÈ‡¯˜Ó ˙ÂÎÏ˘‰ 

 

 „¯Ê ÏÁ�–Ï·Â˜Ó‰ ÈÂ‰ÈÊ‰  

, רובו רמה מישורית מוגבהת. דוי מאתהוא סכמ, בניגוד למערבי, עבר הירד� המזרחי

ארבעת הנחלי� . שארבעה נחלי� גדולי� מחלקי� אותה לחמישה גושי� רחבי ידיי�

 �ב ואל'מוג�אל, זרקא�א, ירמו�� אל–) מצפו� לדרו�( הנקראי� בפי הערבי� ,האלה

ירמו� אינו . ארנו� וזרד, יבוק,  ירמו�– בכל מפה עברית מכוני� ,)קראחי�או אל (חסא

 לא עבר בו בתקופות המקראיות גבול בי� עמי� או ,בשונה מתקופתנו(נזכר במקרא 

  ה� נתוני� מרכזיי�–ארנו� וזרד ,  יבוק–אבל שלושת השמות האחרי� , )שבטי�

הואיל וזיהוי . )א"שופטי� י'; ג�'דברי� ב; א"במדבר כ (במסעי בני ישראל בעבר הירד�

�ואדי אליזוהה ע�  מתבקש שאחיה� הדרומי זרד 1,ארנו� ויבוק אינו מוטל בספק

זיהויו של נחל , אכ�ו. )3איור מספר , ראה להל�(  המשלי� את התמונה מדרו�,חסא

, כמעט בכל הספרות המחקריתחסא מקובל בדר� כלל �ואדי אלע� זרד 

 ?נכו� הא� זיהוי זה 2.האנציקלופדיות וספרי השימוש

 
 Zared or Αρεα? One Significant Detail in the Madaba‘,מאמר זה הוא הרחבה של מאמרי *

Map’, Scripta Classica Israelica 19, 2000, pp. 105-162 . המאמר הופיע ג� בעברית בכתב

המאמר . בשני המאמרי� הללו התמקדתי במפת מידבא. 2005יולי ב �Kivunim העת המקוו

תודתי לעמוס .  במקרא ובברייתא דתחומי�זיהוי נחל זרדשאלת  ממשי� את הדיו� אלהנוכחי 

 .קלונר ולחיי� ב� דוד שנתנו לי ברצו� מצילומיה�

 .G.L;598טור , ו"ירושלי� תשט,  א‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', ארנו�'ער� ,  ליונשטא�'ש .1

Mattingly, ‘Arnon’, Anchor Bible Dictionary 1, pp. 398-399 ;קיבֹ'ער� , קלאי' ז ,'

˙È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡455�458טורי� , ח"ירושלי� תשי,  ג;R.W. Younker, ‘Jabbok’, Anchor 

Bible Dictionary 3, pp. 593-594. 

 ,N. Glueck, Exploration in Eastern Palestine I, AASOR 14, 1933-1934:להל� מדג� מייצג .2

p. 4 ;פרס' י ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡630' עמ, 1952ירושלי� ,  ג;J. Simons, The 

Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, Leiden 1959, §439, p. 260 ;

, אהרוני' י; 2105טור , ז"ביב תשלתל א, ‡�ˆÏ‡È¯‡ :Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰È„ÙÂÏ˜È, וילנאי' ז

‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡ , 23' עמ, ז"ירושלי� תשמ, אפעל' ימהדורה מתוקנת בעריכת�

;811�812טורי� , ח"ירושלי� תשכ,  ה‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', נחל זרד'ער� , צפריר' י; 24

G.A. Herion, ‘Zered’, Anchor Bible Dictionary 8, p. 1082; L. Koehler and W. 
Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament I, subsequently 
revised by W. Baumgartner and J. Stamm, Leiden-New York-Koehlen 1994, p. 280; 
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‡·„ÈÓ ˙ÙÓ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ‰„È˜Ù˙ 

זיהויו המקובל של נחל זרד המקראי התבסס על שיקולי
 , כפי שצוי� לעיל


זיהוי מפורש , אול
. גאוגרפיי
 כלליי
 יותר מאשר על אינדיקציה מפורשת בכתובי

 
מחברי
 הדני
 בנושא . במפת מידבא מצאו החוקרי
חסא �י אלואדשל נחל זרד ע


מקובל , על כל פני
 במסורת הזיהויי
 הנוצרית, בתקופה הביזנטיתג
  ש,מדגישי

 מחייב כמוב� את כל זה אינו. חסא�כי ע
 ואדי אל"היה לזהות את נחל זרד התנ

 3.אבל נקודת מוצא לדיו� ודאי יש כא�, הגאוגר� המקראי

. )1ראה איור מספר  ( נחל היורד ממזרח אל דרומו של י
 המלח מצוירהבמפ

הוצאות של מפת מידבא ובכל ספרי ההפניה ההכתובית המלווה אותו מוצגת בכל 

 אשר המפה ,חסא�ל מפרשי
 שהנחל הוא ואדי אלווהכ, ∆APE[Z]המקובלי
 בצורה 

 4.'זרד'קוראת לו 

 

B.A. Levine, Anchor Bible: Numbers 21-36, New York 2000, pp. 90-91; B. MacDonald, 
East of the Jordan, Boston 2000, pp. 73-74.כלל זיהוי היה מקובל  ה 
ג� בספרות בדר

 ,Fr. Kruse, Ulrich Jasper Seetzen’s Reisen II: ראה,התשע עשרהמאה ההמסע והמחקר של 

Berlin 1854, p. 350, n. 1 ;מאנגלס' ל אירבי וג"צ ,ÌÂ„‡‰ ÚÏÒ‰ Ï‡ ,תל , )מתרג� (גונ�' ש

'  ושצ הילדסהיימר"אצל נוכל ההפניות ש, )�1823המקור נכתב ב (253' עמ, ה"אביב תשנ

 485הערה , 99' עמ, ה"ירושלי� תשכ, )מתרג� (בר דרומא' ח, ı¯‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ :ÌÈ¯˜ÁÓ, קליי�

 .)�1885המקור נכתב ב(

 שיאקות במאה , כותב)261' עמ, ד"תל אביב תשי,  Â�ˆ¯‡ ¯˜ÁÏ–ÌÈ„È¯˘Â ¯·Ú (ברסלבי ' י .3

ד בגבולו הדרומי של מחוז קיר  הכירו את הש� זרהארבע עשרה ונוירי במאה השלוש עשרה

 כא� נהלאמתו של דבר יש. היה זה בסיס חשוב לזיהוי נחל זרד, אילו היה הדבר נכו�. מואב

 .F.M. Abel, Géographie de la Palestine 1, Paris 1938, p(ל ֶ�ברסלבי מסתמ
 על �. הטעיה

489( ,�וג� (חסא בתחו� כרכ �אלל לא אמר אלא שיאקות ונוירי הכירו את הש� ואדי אבל �ֶ

אבל כל מה שידע לומר עליו , חסא�יאקות ציטט מתו
 מקורותיו את הש� אל; זה לא מדויק

‡ÚÓ'ÁÈ˘ÏÏ Ô‡„Ï·Ï‡ Ì ' ÔÈ„Ï‡ ·‡‰˘ Ì‡Ó‡Ï‚, )מהדיר(נדי 'ע אלג"פ[' מקו�'הוא שהוא 

Ú·Ï‡ ÈÓÂ¯Ï‡ ÈÂÓÁÏ‡ ‰ÏÏ‡„·Ú Ô· ˙Â˜‡È ‰ÏÏ‡„·Ú È·‡'È„‡„297' עמ, ד"בירות חש,  ב .[

: נוס�, דאדי שהוא יצירה המבוססת על יאקות'לאב� עבד אלחק אלבע' אטלאע�מראצד אל'ב

Ó¯‡ˆ„ , )מהדיר(אוי 'מ אלבג"ע" [חושבני שהוא ואדי, כר
�מקו� בסוריה בקרבת אל"

 ˜ÁÏ‡ „·Ú Ô· ÔÓ‡ÓÏ‡ „·Ú ÔÈ„Ï‡ ÈÙˆÏ Ú‡˜·Ï‡Â ‰�ÎÓ‡Ï‡ ‡‡ÓÒ‡ ÈÏÚ Ú‡ÏË‡Ï‡

Ú·Ï‡'È„‡„יאקות מקו� בש� הזכיר ) 153' עמ, ד(קו� אחר במ]). 402' עמ, 1992בירות ,  א

  .אר� ישראלהרחק מ ,זרד בפרס

‡¯Ï‡¯˘È ı , )עורכי�(שילר ' ברקאי וא' ג: בתו
', תרגו� ופירוש: מפת מידבא, 'יונה�אבי' מ .4

‡·„ÈÓ ˙ÙÓ· ,Ï‡È¯‡ 116 ,צפריר' י; )2ראה איור מספר  (16' מס, 37' עמ, ו"ירושלי� תשנ ,

‡¯È�˘ ˙È· Ô·¯ÂÁÓ Ï‡¯˘È ı , )עורכי�(ברס ואחרי� ' צ: בתו
',  ישראלהפרובינציות באר�'

ÈÓÏÒÂÓ‰ ˘Â·ÈÎ‰ „ÚÂ361' עמ, ב"ירושלי� תשמ,  א;H. Donner, The Mosaic Map of 

Madaba, Hague 1992, p. 41, n. 15; G. Schmitt, Siedlungen Palästinas in Griechisch-

römischer Zeit, Wiesbaden 1995, p. 287; E. Alliata, ‘The Legends of the Madaba Map’, 
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‰ÙÓ‰ ˙¯ÓÂ‡ ˙Ó‡· ‰Ó? 

י למסקנה הברורה שהאות האחרונה בש� זה אינה בהתבוננות במפת מידבא הגעת

בהתאמה מלאה , Aלפי צורתה האות הזאת היא . ∆�יכולה בשו� פני� להתפענח כ

 ,לרוב שווה שוקיי�,  צורתה תמיד צורת משולש∆.  בכל מקו� במפהAלצורת האות 

 

 

in: M. Piccirillo and M. Alliata (eds.), The Madaba Map Centenary, Jerusalem 1999, p. 
 .)!בתוספת סימ� שאלהמופיע הזיהוי במראה המקו� האחרו� ( 60

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 :מזרחי של אזור י� המלח במפת מידבא�החלק הדרו�. 
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 צדו, הקו התחתו� הוא כמעט תמיד אלכסוני,  לעומת זאת,A באות 5.שבסיסו אופקי

 מעל תוצדו הימני נוגע בשוק הימני, תהשמאלי מתחבר אל תחתית השוק השמאלי

השווה ,  להתרשמות טובה מצורת שתי האותיות זו לצד זו6.ההרבע התחתו� שב

וש� , אותיות רבתי קרוב לתחתית המפהשנכתב ב) AN∆(' ד�'למשל לש� השבט 

 7.)2ראה איור מספר (מתחת לאמצע המפה ) ΙΟΥ∆Α(' יהודה'השבט 

.  בתחילת המילהZלדעתי ההתבוננות במפה שוללת ג� את ההשלמה , זאת ועוד

א� מנסי� להשלי� את , רווח שביניה�בבהתחשב בגודל האותיות שלאור� קו הנחל ו

לא נשאר מקו� ,  הראשונה שבש��Aקו הרכס ההררי השחור בחלק הפגוע שמעל ה

 .לאות נוספת בתחילת המילה

 כל החוקרי� שקראו כא� . )AΡEA ' =)Area' הוא הש� הכתוב כא�, וי אומרוה

'ZAPE∆ ' =)Zared(לא ראו אלא מהרהורי לב� . 

 
המגיש שני , J. Russell, ‘The Paleography of the Madaba Map’, ibid., pp. 127-129 :ראה .5

 דוגמות ממקורות אחרי� בני 19 ממפת מידבא ועוד ∆ דוגמות של 16עיצובי� המייצגי� 

 .בכול� יש בתחתית האות קו אופקי. זמנה

 . היקרויות במפת מידבא�190שלושה עיצובי� מייצגי� ל, 127'  עמ, ש�:ראה .6

: גנו�� של מפת מידבא כתב קלרמו�כבר ע� הפרסו� הראשו. כמה מחברי� הבחינו בנקודה זו .7

“It should be noted that the last letter looks more like an alpha than a delta”  

)Ch. Clermont-Ganneau, ‘The Madaba Map’, PEFQst 1897, p. 220( , וכיוצא בזה כתב

 ,Fr. M.J. Lagrange, ‘La Mosaïque Géographique de Madaba’, RB 6(' באותה שנה לגרנז

1897, p. 173 .( בשני מקומות שהעיר דברי� דומי�  ,ברסלבי' יבי� החוקרי� העבריי� יצוי�

, ד"תל אביב תשי, Â�ˆ¯‡ ¯˜ÁÏ :ÌÈ„È¯˘Â ¯·Ú; 330' עמ, א" תשי, ג‰ı¯‡‰ ˙‡ ˙Ú„È(בכתביו 

ראה ג� את רישומו של ( שמלכתחילה נאמרו בהיסוס ,אבל התבטאויות אלו. )261' עמ

 לא הטביעו את חותמ� בספרות המחקרית ,)?αρε<δ> Zared[Ζ]]: 4  הערה,לעיל[א עליאת

כנראה מכוח מה שנתפס כנתוני� מקראיי� , שדבקה בזיהוי הנחל שבמפת מידבא כנחל זרד

 !כ
 חברו יחד הביצה והתרנגולת וכל אחת נחשבה מקור לחברתה. המסייעי� לזיהוי

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡ 2 : ויהודה במפת מידבא) מימי�(השמות ד�.
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‰ÙÓ· ¯ÈÂˆÓ‰ ÏÁ�‰ ‡Â‰ ‰Ó? 

, העשורי� האחרוני�יחד ע� ממצאי , דיוק נוס בפרטי המפה בקטע זה, יתרה מזאת

  שהנחל המצויר כא� הוא ואדי,אפילו את הפרשנות הגאוגרפיתרב מעמידי� בספק 

מצפו� לחלקו . שלושה פריטי� שזיהוי� ודאי מלווי� במפה את הנחל. חסא�אל

 ,לפי המקובל(כרכ �היא אל, )XMWB[A]  =)Charach Moba[XARA]העליו� מצוירת 

 ראה איור מספר  (תו� הדגשת ההר התלול שעליו היא יושבת, )קיר מואב שבמקרא

 , עטורת התמרי�) צוער;Zoora(=  ZOOPAמדרו� לחלקו התחתו� נראי� העיירה . )1

 ומעליה בתחתית גוש הררי כנסייה לכבוד לוט ,מזרח י� המלח�בעמק שבדרו�

 Zooraקשה לפקפק בזיהוי . )1ראה איור מספר  ()TO TOY AΓIOY Λ[WT](הקדוש 

וא כנסיית , חסא מדרו��השוכנת בצמוד לשפכו של ואדי אל, צאפי של היו��ע� א

הה בלי ספק באתר שנתגלה בשנות השמוני� מצפו� לוט מ� התקופה הביזנטית מזו

 8.חסא�בל אל'חסא בצלע גבעה למרגלות ג�אדי אלולו

,  כי א על פי שאי� לדקדק במרחקי� ובפרופורציות במפת מידבא,אוסי עוד

 דומה למרחק Charach Mobaמכל מקו� כדאי לשי� לב שהמרחק בי� הנחל לבי� 

נקודת השפיכה של הנחל אל ). ומעט קצר יותר( וכנסיית לוט Zooraשבי� הנחל לבי� 

 .  מצפו��4/5 של הי� מדרו� ו1/5הי� מניחה בער� 

� שאי� התאמה טובה בי� הנחל שבמפה לבי� ואדי אל,מ� הנתוני� הללו עולה

או שזכרונו הטעהו ודימה לעצמו את ואדי , שבעל המפה לא דייקלטעו� אפשר . חסא

. ה לי שטענה מסוג זה צריכה ביסוס ממשי ומוכחנרא אבל 9,חסא בקו צפוני יותר�אל

ועדי , בעל המפה מראה שליטה נאה בפרטי האר� כולה ואזור זה בפרט, בדר� כלל

�אדי אלו לויותרעשוי להתאי� , הנחל כפי שהוא מצויר. לחפש פתרונות אחרי�

שני הנחלי� העיקריי� המנקזי� את , עסאל�ואדי אלו ואולי ל10חדירה�אל/עראק

 
 :ראה. כתובת הפסיפס שבכנסייה מזכירה את לוט.  הוא מערה שעליה נבנתה כנסייההאתר .8

: בתו�', אתרי� ומקומות במפת מידבא, 'שילר' ברקאי וא' ג; 42' עמ, )4  הערה,לעיל(דונר 

Ï‡¯˘È ı¯‡‡·„ÈÓ ˙ÙÓ· ) 58' עמ, )4 הערה ,לעיל(עליאתא ; 102�103' עמ, )4 הערה ,לעיל 

 .א267' והביבליוגרפיה בעמ

 The artist was not very familiar with the area south“:)19' עמ, 4הערה  ,לעיל(כ� סובר דונר  .9

of the Dead Sea...” .ראה(ת מפלס י� המלח באותה תקופה אינני נכנס כא� לשאל:D.H.K. 

Amiran, ‘The Madaba Mosaic Map as a climate Indicator for the Sixth Century’, IEJ 47, 

1997, pp. 97-99; R. Bookman [Ken-Tor] and others, ‘Late Holocene lake levels of the 

Dead Sea’, Bulletin of Geological Society of America 116, 2004, pp. 555-571 .( בסופו של

הפרופורציה של המפה אינה אפשרית א� ,  או נמו� יחסיתמפלס גבוה יחסיתה א� בי�, דבר

 .חסא�ואדי אלואכ� מדובר ב

פירוש הש� (עראק נקרא על ש� הכפר �חלקו העליו� של הוואדי שעובר למרגלות הכפר אל .10

הש� (בהמשכו הוא נקרא חדירה ).  או מערותנקרות, צוקי�, סלעי�: בערבית מדוברת

סלטא� עבדאללה אל , א נרש� במפות שונות וג� אצל מחבר החי ופועל באזור/חדירה
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יש לתת את הדעת . 3ראה איור מספר (חסא �וואדי אללכרכ �בי� ואדי אלהשטח ש

� שמצפו� לנחל וממערב ל)Aia(=  �AIA ו)ΘAPAIC  =)Tharaisבהקשר זה לזיהוי 

[ΧΑΡ]ΑΧΜΟΒ[Α]) Charach Moba.(11
 

Area –‡È‰ ‰Ó ? 

 צריכי� אנו לנסות לברר מה –) APEA ')Area'משהשתכנענו שהכתובית כא� היא 

ולא , לא מצאתי את הש� הזה במקורות התקופה, ככל שהשיגה ידי. ש� זהטיבו של 

 הש� מעורר אסוציאציה לש�, ואול�. כדוגמתו בנומנקלטורה המאוחרת יותר

Areopolis ,אשר היא ו�Charach Moba=)  היו שתי הערי� הראשיות באזור ) כרכ�אל

 היא ,מואב  רבתאריאופוליס הוא שמה הנכרי של. מואב הדרומית שמדרו� לארנו�

וני ויש כנראה קשר בי� הש� הי. רבה מצפו� לכרכ בדר� אל נחל ארנו��כיו� א

Areopolisההקשרי� המקראיי� שבה� נזכרת ער אינ� .  לבי� הש� המקראי ָער

אבל נדמה שאפשר להסיק מ� הכתובי� שָער היה שמו של , משמעיי��לגמרי חד

בידי סיחו� מל� האמורי ולא בידי אותו חלק שלא נכבש , החלק הדרומי של מואב

 שמא מותר לשער,  מעתה12. שהייתה ג� עיר בש� זה באותו אזורנראה. ישראל

 

„¯‡Ï‡ Ú˜‡ÂÓÏ‡ ‡‡ÓÒ‡'Ú'ËÙ‡ÁÓ ÈÙ ‰ÈÙ‡¯'Í¯ÎÏ‡ ‰ : ‰È˜‡˜˙˘‡ ‰Ò‚בספרו , מעאני

‰ÈÏ‡Ï„Â"] ְאַתה , "]עיו� אטימולוגי וסמנטי: כר��שמות המקומות הגאוגרפיי� במחוז אל מ�

, )A. Musil, Arabia Petraea I: Moab, Wien 1907, p. 260(אצל מוסיל , ואול�). 64' עמ, 1994

ג� במפה בריטית. w. el-Ğedîraנרש� ש� הנחל בגרסה , שהוא מחבר דייק� ואמי� בדר� כלל

Palestine and Trans-Jordan 1:250,000, Jerusalem (drawn 1930, printed 1935) , מצאתי

Jedira ,וממילא אפשר שאי� כא� עדות נפרדת, אבל בי� מקורות המפה רשומה מפת מוסיל .

ייתכ� שמקור החילו� בי� שתי . 'חדירה'אני מניח שהגרסה הנכונה היא , עד שלא יוכח אחרת

: אפשרות אחרת. י� וחאא'בשל המראה השווה של שתי האותיות ג, הגרסות ברישו� ערבי

גליק ; 376' עמ, ש�(דירה 'הנקרא בש� ג, אחד מיובלי הארנו�, ותרהשפעת ואדי קט� צפוני י

 ).58' עמ, ]2הערה , לעיל[

גיו� טופוגרפי יש לזהות את י שמשיקולי� של ה, כתב)220' עמ, 7  הערה,לעיל(גנו �קלרמו� .11

הדי� עמו באשר לשלילת מועמדותו , לטעמי. חסא� ואדי אל ולא ע�כ ע� ואדי כר הזההנחל

 המזוהה בוודאות בכפר �AIAו� שו כי, יכול להתאי�אינו כאבל ואדי כר, חסא�של ואדי אל

לזיהויי� של היישובי� עיה , 'דוד�ב�'  ח: ראה�ΘΑΡΑΙΣ וAIAלזיהוי (מסומנת בצפונו , עי

א� מקבלי� את הזיהוי הרווח ). 57�66' עמ, ס" תש,93 ˜˙„¯‰', ותראיס ממזרח לי� המלח

 .אדי המצויר במפהותאי� לוהוא המדירה חואדי , עראק�אל/של תראיס ע� עי� תרעי�

 G.A. Smith, The Book of ('אד� סמית בפירושו לדברי� ב' ורג'כ� הסיק מ� הכתובי� ג .12

Deuteronomy, Cambridge 1950, p. 34 .(עודד'  ב:הראדעות שונות וביבליוגרפיה רחבה ל ,

ב� גד ' ד; 343�344 טורי� ,ב"ירושלי� תשל, ו ‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', ער מואב, ער'ער� 

 ,’G.L. Mattingly, ‘Ar;9�16' עמ, ס"תש, 95 ˜˙„¯‰, '"שבת ער"ו" והב בסופה", 'הכה�

Anchor Bible Dictionary 1, p. 321 .שלוש הזכרות הש� . א: הנתוני� המכריעי� ה�, לדעתי

התקבולת .  ב;מהארנו� ודרומהשהוא כינוי כללי לאר� מואב ' ער' המלמדות ש',י� בבדבר

 .ה� ערי� ראשיות במואב' קיר מואב'ו' ער מואב'מע ששממנה מ, א, ו"המשלימה בישעיהו ט
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¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡3 : סופר מיפוי: מפה(נחלי עבר הירד� המזרחי.( 
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, וני של הש� הטריטוריאלי ערויורשו הי,  היה שמו של כל חבל האר� הזה�Areaש

 = polis  +Areoמה שהעיר הראשונה באותו חבל נשאה את הש� המורכב ואי� ֵת

13.'עיר ער'
 

הבנה קטנה לאומני� שעשו את �השערה זו מחייבת אותנו לייחס אי, אמנ�

 APEAהיה הש� ,  נצטר� להניח שבתכנית המפה שהוצגה בפניה� בתחילה;המפה

האומני� לא , �Charach Mobaאמור להתפרס על פני רוב השטח ההררי שממערב ל

שאי� , ובדה הנחה זו יכולה אולי להסתייע בע.הבינו זאת והצמידו את הש� אל הנחל

זרועות הדלתא של הנילוס . במפת מידבא עוד נחל אר� ישראלי ששמו נרש� בצדו

אינ� מלווי� ) יש במפה שבעה נחלי�(אבל נחלי האר� , מסומנות בשמותיה�

יכול הטוע� לטעו� שאולי בחלקי� הפגומי� של המפה היו נחלי� מסומני� . בשמות

 ".ותאי� לו לדיי� אלא מה שעיניו רוא"אבל , בש�

�א� נכו� הדבר שהנחל המסומ� אינו ואדי אל: עלינו להתייחס כא� לעוד שאלה

? חסא הראשי�מה ראה יוצר המפה לסמ� נחל משני ולוותר על ואדי אל, חסא

שבעל המפה התעניי� יותר בנחלי� העוברי� באזורי� , התשובה יכולה להיות

מפת מידבא לא הייתה יש לזכור שבחירת הנחלי� שצוירו ב, ובכל אופ�. המיושבי�

ואדי קלט וכל שאר נחלי עבר הירד� המערבי אינ� מצוירי� , לדוגמה. שיטתית

 .מצויר בה, הקט� יחסית) $ִ#ַ�מ�(ואילו נחל אוג , במפה

 ˙�˜ÒÓÌÈÈ�È· :ÔÂÈ„Ï ˙ÎÈÈ˘ ‡Ï ‡·„ÈÓ ˙ÙÓ 

 : הבה נסכ� את מה שלמדנו עד עכשיו

ית הצמודה אל הנחל הדרומי בי�  הכתוב.הש� זרד אינו נזכר כלל במפת מידבא. א

 ). APEA) Areaהיא , הנחלי� המצוירי� ממזרח לי� המלח

ויותר מסתבר שמתואר , חסא�ספק רב א� נית� לזהות נחל דרומי זה ע� ואדי אל. ב

  .כא� נחל צפוני יותר

בתנאי ,  אל ער המקראיתAPEAבדר� השערה אפשר אולי לקשר את הש� . ג

 . ו שגיאה קלה באופ� שבו הציגו את הכתוביתשמניחי� שיוצרי המפה שג

 
 26�36, 25 אוסביוס באונומסטיקו�. ו"כ� ביאר את הש� היירונימוס בפירושו לישעיהו ט .13

כ , ג" כב"שמ :השווה( האזור העריצו ומעריצי� אל בש� אריאל  שתושבי,כתב) 176מלמד (

אותו ה� מזהי� ע� �ֵרס אל המלחמה היווני ועל שמו קרויה ש ,)12מישע שורה כתובת ו

לרבות מטבעות , נזכר רק במקורות יווניי� ורומיי�' רבת מואב' מעניי� שהש� השמי .העיר

 P. Thomsen, Loca Sancta, Halle:מה ראה לריכוז ידיעות ומקורות על העיר וש.ואבני מיל

1907, p. 25 ; 4הערה , לעיל(שמיט .( 
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‡¯˜Ó· „¯Ê ÏÁ� 

 נזכר בשתי פרשיות בתורה המתארות את �Ê ÏÁ¯„. נשוב עתה אל נתוני המקרא

ובסקירה , א"בתיאור קורות הע� כסדר� בבמדבר כ: מסעות בני ישראל בעבר הירד�

 :נציג כא� את שתי המקבילות זו מול זו. 'ג�'המסכמת של משה בדברי� ב

· ÌÈ¯·„ ,'‡- „Ï-‚  ,'‡-„ 

 ַוַ�ֲעבֹר... ַרִ�י� ָיִמי� ֵ�ִעיר ַהר ֶאת ַוָ�ָסב

 ִמֶ�ֶרְ� ְ�ֵ�ִעיר ַה�ְֹ�ִבי� ֵעָ�ו ְבֵני �ֵחינ� ֵמֵאת

 ָ#ֶבר �ֵמֶעְציֹ! ֵמֵאיַלת ָהֲעָרָבה

 

 

 ...מ'&ב ִמְדַ�ר ֶ�ֶרְ� ַוַ�ֲעבֹר ַוֵ�ֶפ!

מ� ַעָ)ה  Ï«Á«� „∆̄»Ê ֶאת �ָלֶכ ְוִעְבר� ק(

 .Ï«Á«� „∆̄»Ê ֶאת ַוַ�ֲעבֹר

 ֲאֶ�ר ַעד ַ�ְרֵנַע ִמָ,ֵד� ָהַלְכנ� ֲאֶ�ר ְוַהָ�ִמי�

 ַעד ָ�ָנה �ְ�מֶֹנה ְ�לִֹ�י� ֶזֶרד ַנַחל ֶאת ָעַבְרנ�

 ַה0ֲַחֶנה ִמֶ,ֶרב ַה0ְִלָחָמה �ְנֵ�י ַה�'ר ָ/ל )ֹ�

 ָ�� ָהְיָתה 'ה ַיד ַג�ְו. ָלֶה� 'ה ִנְ�ַ�ע ַ/ֲאֶ�ר

�0ָ �0ָ ַעד ַה0ֲַחֶנה ִמֶ,ֶרב ְלה(  ַכֲאֶ�ר ַוְיִהי. )(

. ָהָע� ִמֶ,ֶרב ָלמ�ת ַה0ְִלָחָמה �ְנֵ�י ָ/ל ַ)�0

 ֶאת ַה�'� עֵֹבר �ָ)ה. ֵלאמֹר ֵאַלי 'ה ַוְיַדֵ�ר

 ַע0'! ְ�ֵני מ�ל ְוָקַרְבָ). ָער ֶאת מ'&ב ְ#ב�ל

ֵר�ְ) �ל  ...ָ�� ִ)ְתָ#ר ְו�ל צ(

 �ְרנֹ! ַנַחל ֶאת ְוִעְבר� 3ְע� ק�מ�

 ...ֶחְ��'! ֶמֶלְ� ִסיחֹ! ֶאת ְבָיְדָ� ָנַתִ)י ְרֵאה

 

 ִסיח'! ֶאל ְקֵדמ'ת ִמ0ְִדַ�ר ַמְל&ִכי� ָוֶאְ�ַלח

� ֶאְעְ�ָרה. ֵלאמֹר ָ�ל'� ִ�ְבֵרי ֶחְ��'! ֶמֶלְ

� ...ְב�ְרֶצָ

 ...�' ַהֲעִבֵרנ� ֶחְ��'! ֶמֶלְ� ִסיחֹ! &ָבה לֹאְו

 ...ַע0' ְוָכל ה�א ִלְקָראֵתנ� ִסיחֹ! ַוֵ�ֵצא

� ...ַע0' ָ/ל ְוֶאת] קרי ָ�ָניו[ בנו ְוֶאת אֹת' ַוַ�ְ

 ...ָעָריו ָ/ל ֶאת ַוִ�ְל/ֹד

 

 ָ�!ַהָ� ֶמֶלְ� ע'ג ַוֵ�ֵצא ַהָ�ָ�! ֶ�ֶרְ� ַוַ�ַעל ַוֵ�ֶפ!

 ...ָעָריו ָ/ל ֶאת ַוִ�ְל/ֹד... ַוַ�ֵ/ה�... ִלְקָראֵתנ�

Î ¯·„Ó·"‡ ,„-‰Ï 

 ֶאֶר5 ֶאת ִלְסבֹב ס�4 ַי� ֶ�ֶרְ� ָהָהר ֵמהֹר ַוִ�ְסע�

 ...ֱאד'�

 

 . ְ�אֹבֹת ַוַ�ֲחנ� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ַוִ�ְסע�

 ָהֲעָבִרי� ְ�ִעֵ�י ַוַ�ֲחנ� ֵמאֹבֹת ַוִ�ְסע�

 .ַה8ֶָמ� ִמ0ְִזַרח מ'&ב 7ְֵני ַעל ֲאֶ�ר 0ִ�ְַדָ�ר

 

 .Ï«Á«�¿a „∆̄»Ê ַוַ�ֲחנ� ָנָסע� ִמ�8ָ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0ִ�ְַדָ�ר ֲאֶ�ר �ְרנ'! ֵמֵעֶבר ַוַ�ֲחנ� ָנָסע� ִמ�8ָ

 ֵ�י! מ'&ב ְ#ב�ל �ְרנ'! ִ/י ָהֱאמִֹרי ִמְ#ב(ל ַה�ֵֹצא

 ...ֱאמִֹריָה �ֵבי! מ'&ב

 ֶמֶלְ� ִסיחֹ! ֶאל ַמְל&ִכי� ִיְ�ָרֵאל ַוִ�ְ�ַלח

 ...ְב�ְרֶצָ� ֶאְעְ�ָרה .ֵלאמֹר ָהֱאמִֹרי

 

 ִ�ְגב(ל' ֲעבֹר ִיְ�ָרֵאל ֶאת ִסיחֹ! ָנַת! ְולֹא

   .ְ�ִיְ�ָרֵאל ַוִ�9ֶָח�... ַע0' ָ/ל ֶאת ִסיחֹ! ַוֶ�ֱאס4ֹ

 �ְרצ' ֶאת ַוִ�יַר� ֶרבָח ְלִפי ִיְ�ָרֵאל ַוַ�ֵ/ה�

 ַע0'! ְ�ֵני ַעד ַי�ֹק ַעד ֵמ�ְרנֹ!

 ...ַע0'! ְ�ֵני ְ#ב�ל ַעז ִ/י

 ַהָ�ָ�! ֶמֶלְ� ע'ג ַוֵ�ֵצא ַהָ�ָ�! ֶ�ֶרְ� ַוַ�ֲעל� ַוִ�ְפנ�

 .�ְרצ' ֶאת ַוִ�יְר��... אֹת' ַוַ�/�... ִלְקָראָת�
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אבל , יותר ויש בכל פרשה הדגשי� שאי� בחברתההתיאור בספר דברי� ארו� 

בשתיה� סדר . המסגרת הגאוגרפית והכרונולוגית אחת היא בשתי המקבילות

נסיעה צפונה ומעבר במדבר . ב; הר שעיר/הקפת אר� אדו�. א: המאורעות הוא

קריאת שלו� לסיחו� . ה; מעבר נחל ארנו�. ד; מעבר נחל זרד. ג; שממזרח למואב

מלחמה בעוג מל� הבש� וכיבוש . ז; מלחמה בסיחו� וכיבוש ארצו. ו; שלא נענתה

 .ארצו

. בשתי הפרשיות נחל ארנו� הוא הגבול הצפוני של מואב, מהבחינה הגאוגרפית

שג� החלק שמצפו� לארנו� היה שיי� לפני כ� למואב אלא , א נאמר"בבמדבר כ

. מואב ובי� האמוריובעת בוא בני ישראל היה הוא הגבול בי� , שנכבש על ידי סיחו�

שהוא המדבר , בני ישראל עברו את נחל ארנו� באזור המזרחי וחנו במדבר קדמות

‡ÂÓ ¯·„Ó· ÏÂÎ Ì„Â˜ Ï‡¯˘È Â¯·Ú ˙ÂÈ˘¯Ù‰ È˙˘· , ÍÎ ¯Á‡·". היֹצא מגב�ל האמֹרי"

„¯Ê ÏÁ� ˙‡ ÂˆÁ ,ÔÂ�¯‡ ÏÁ� ˙‡ ÂˆÁ ÂÈ¯Á‡ „ÈÓÂ . א� נותני� לכתובי� לדבר בעד

ועל כ� אי� הוא יכול להתאי� ,  של מואב·ˆ�ÂÙ‰רד נמצא ברור הדבר שנחל ז, עצמ�

בספר , יתר על כ�.  של מואב‰„¯ÈÓÂשלדברי הכול הוא גבולה , חסא�לוואדי אל

כא� , כא� סו� הנדודי�; דברי� מַשווה הכתוב חגיגיות מיוחדת למעבר נחל זרד

 ויהי כאשר: "מסתיימות שלושי� ושמונה שנות הנדודי� שהחלו בחטא המרגלי�

עתה נכנסי� בני ישראל אל תו� אר� ". תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב הע�

 ותו� כדי כ� ה� קרבי� מול בני עמו� , האמורי העומדת להיות לה� לנחלה

חשיבותו . שאת ארצ� לא יירשו, )רצועת ההר הגבוה שבמזרח ארצו של סיחו�(= 

מסתבר אפוא שמקו� . של נחל זרד היא בהיותו התחנה האחרונה לפני מעבר הארנו�

כל הנתוני� הללו אינ� הולמי� את . חציית נחל זרד קרוב אל מקו� חציית הארנו�

חוקרי� שוני� אכ� עמדו על עיקרו של עניי� זה והציעו לזהות את . חסא�ואדי אל

 .בהמש� דיוננו נבח� הצעות אלו. נחל זרד באחד מיובלי נחל ארנו�

פרשנות המודרנית ממשי� להחזיק הזר� העיקרי בספרות המחקרית וב, אול�

רבי� חוזרי� על הזיהוי ומתעלמי� מהפסוקי� השוללי� . חסא�אל= בזיהוי זרד 

 . ˘˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„ È˙אני מוצא , בי� המחברי� שהתמודדו ע� הקושי. אותו

‰�Â˘‡¯‰ Í¯„‰ מסתמכת על הכתובי� כפי שה� לפנינו ומצליחה להתאי� את 

יש אומרי� שג� . ÂÈ�Â˘Ï˙ או ‚‡ÂÈÙ¯‚Â˙פרשנויות חסא בעזרת �נחל זרד לוואדי אל

יכול להיקרא , מזרחית לאר� מואב�כלומר דרומית, חסא�המדבר שמדרו� לוואדי אל

הלשונית   מהבחינה14".אשר על פני מואב ממזרח השמש"והמדבר " מדבר מואב"

 היו� אל תו� גבול �Ò�Î אתה –" אתה עֹבר היו� את גבול מואב"פירשו אחדי� 

 
‡�ˆÈ„ÙÂÏ˜È‰ ', עיי העברי, עיי'ער� , עודד' ב; 163' עמ, )2הערה , לעיל(אהרוני ' י: ראה .14

˙È‡¯˜Óתשל,  ו ריכוז הפניות המתמודדות ע הבעיה בצורה דומה ל. 188טור , ב"ירושלי

 ,’M. Miller, ‘The Israelite Journey through (around) Moab and Moabite Toponymy:ראה

JBL 108, 1989, p. 588 and n. 16. 
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 and we marched on in the“–" ונפ� ונעבֹר דר� מדבר מואב" יש שתרגמו 15.מואב

direction of the wilderness of Moab”,16ביתר הדג � we came to the way that“שה או א

leadeth to the desert of Moab”.17
 

‰ÈÈ�˘‰ Í¯„‰19. או צריכי� תיקו�18 סוברת שנתוני המקרא אינ� מדויקי� 

היותר אפנתית באסכולות מחקריות מסוימות בשלושי� השנה , יתבגרסתה הקיצונ

חוקרי� המחזיקי� . ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ‡¯˜Ó‰ ˙Â„Ú ˙‡ ÏÂÒÙÏהיא בוחרת , האחרונות

שהפרשיות העוסקות בנדודי בני ישראל בעבר הירד� מלאות ,  טועני�20בעמדה זו

 המעידות על כ� שלפנינו ליקוט מאוחר שאי� לו שו� ער�, סתירות וקושיות

א "העורכי� המאוחרי� של במדבר כ, לדיד� של חוקרי� אלו, לא זו א� זו. היסטורי

, א� לא הכירו את פרטיה הגאוגרפיי� של אר� מואב שמדרו� לארנו�' ודברי� ב

על כ� אי� תמה שג� נחל זרד . שאי� לה קשר ע� המציאות' דייסה גאוגרפית'ובישלו 

 !ממוק� בפרשיות אלו במיקו� שגוי

 
מול בני עמו� ] וכאשר תתקרב: [הבנה זו משתמעת מדברי מפרשי� שהוסיפו בפסוק הבא .15

פירוש זה הוא היחידי , )583' עמ, 14הערה , לעיל(אצל מילר ). King James Version, ע"ראב(

 to passפירושו' �עבר את'ש, משמעי�עיו� בקונקורדנציה מוכיח באופ� חד, ואול�. האפשרי

by, to leave the place behind one .כג, ח"ב י"שמ; כט, א"שופטי� י; לא, ב"בראשית ל: ראה. 

16. M. Weinfeld, Anchor Bible: Deuteronomy 1-11, New York 1991, p. 154. 

17. New Advent Bible (www.newadvent.org/bible), first published 1609 by the English 
College at Douay, Deut. 2:8. 

, א ואיל"י, א"המשווה את שלושת מקורות במדבר ככל ): "261' עמ, 3הערה , לעיל(ברסלבי  .18

ישראל בארצות אדו� �המספרי� על הליכת בני, ואיל' ח', ד ואיל ודברי� ב"מ, ג"במדבר ל

, מואב�ישראל אל אר��ייווכח כי אי� בה� התאמה לא בתיאור הדרכי� בה� חדרו בני, ומואב

כי התורה לא הקפידה , מסקנהכ� יגיע לכלל . לא בשמות התחנות ולא בסדר� של התחנות

�ומשו� כ נוצר הרוש� כאילו נחל, כא� על האוריינטציה הגאוגרפית של מדבר אדו� ומואב

 ".על גבול המדבר, זרד הוא נחל במזרחה של אר� מואב

 ,’M.J. Lagrange, ‘L’Itinéraire des Israélites: du pays de gessen aux bords du Jourdain:ראה .19

RB 9, 1900, pp. 286-287,במדבר אשר על פני מואב "להשמיט את , בעקבות דילמ�,  המציע

 AIAהיא , ולזהות את עיי העברי� ע� עי, ")גלוסה שנלקחה משופטי� יא" ("ממזרח השמש

דבר מציע להחלי! את סדר הסיפור בבמ, )216' עמ, ב, 3הערה , לעיל(ל ֶ�ַ�. של מפת מידבא

 .א ולהקדי� את נחל זרד לעיי העברי�"כ

20. J. Van Seters, ‘The Conquest of Sihon’s Kingdom: A Literary Examination’, JBL 91, 
1972, pp. 182-197; S. Mittmann, ‘Num 20.14-21 – eine redaktionelle Kompilation’, in: H. 
Gese and H.R. Rüger (eds.), Wort und Geschichte: Festschrift für Karl Elliger zum 70 
Geburtstag, Neukirchen-Vluyn 1973, pp. 143-149; G. Davis, ‘The Wilderness Itineraries 

and the Composition of the Pentateuch’, VT 33, 1983, pp. 1-13 ;14הערה , לעיל(מילר ' מ( ,

פינקלשטיי� ' נאמ� וי' נ: בתו', בספר יהושע" כיבוש האר�"פרשת , 'נאמ�' נ; 577�595' עמ

 .289�290' עמ, 1990ירושלי� , ÎÂÏÓÏ ˙Â„ÂÂ�Ó‰, )עורכי�(
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וע� הגישה השנייה אינני רואה ,  הגישה הראשונה נראית לי דחוקה,כשלעצמי

.  רוב הקושיות שמציגי� בעלי גישה זו ה� לטעמי מאולצות21.צור� להיכנס לוויכוח

ויש להוסי� (והיא הסתירה בי� הפרשיות השונות , קושיה אמתית אחת אכ� קיימת

פסוקיה של אותה פרשה וא� בי� , )יז, א"ז ואת שופטי� י�ד, ג"כא� ג� את דברי� כ

בשאלה א� נתנו בני עשו ובני מואב רשות לישראל לעבור בארצ� או , )'דברי� ב(

 . לא

ÁË˘‰ È�Â˙� ÏÂÓ ‡¯˜Ó‰ È�Â˙� 

, ה� ברורי� ומובני�' א ודברי� ב"פסוקי הפרוזה של במדבר כ, כפי שראינו למעלה

חה של מזר�ובה� נאמר כמעט בפירוש שנקודת החצייה של נחל זרד היא בצפו�

רגע , זו היא נקודת פֵרדה ממדבר מואב ומכל שרשרת נדודי המדבר. מואב הגרעינית

 .המסמל עיד� חדש ומציאות גאוגרפית חדשה, אחד לפני מעבר נחל ארנו�

 
, לעיל(קראתי בתשומת לב את מאמרו . דובר בוטה במיוחד בקבוצה זו הוא מקסוול מילר .21

חוסר התמצאות במקרא ושליטה ,  לגלות דוגמות ללוגיקה פגומהולא הופתעתי, )14הערה 

,  הוא חותר להוכיח את טענתו של דייויס581בעמוד : אביא כמה דוגמות. לקויה בעברית

הוא מונה את שבע הנקודות האחרונות ברשימת . ג"א מבוסס על במדבר ל"שבמדבר כ

 Punon, Oboth, and“:ימותומנתח את היחס בי� הרש, ג מפונו� ואיל"המסעות בבמדבר ל

Iye-abarim are unknown elsewhere in the Hebrew Bible except in Num 21:10-13” .

ודווקא ) 'פינֹ�'בצורה , מא, ו"ל(פונו� ידועה ברשימת אלופי אדו� בבראשית : שגיאה כפולה

 the“–באותו עמוד הוא מפרש את עיי העברי� כש� עצ� כללי . א אינה נזכרת"בבמדבר כ

ruins of the other side” , ומסביר שהואיל ובכל הרשימה ידע המחבר להציג שמות פרטיי�

הא למדת שלא הכיר את החצי , סתמי ומעורפל, ורק כא� נת� מושג כללי, של מקומות

הפירוש הלשוני שהוא מציע אינו הול� את לשו� הפרוזה . עד כא� דבריו. הדרומי של מואב

ועל , חוש מיד כל דובר עברית או אפילו לועז שפתח קונקורדנציההמקראית כפי שיכול ל

, )?( הוא מסביר שבני לוט ה� רק המואבי�582בעמוד . הלוגיקה אי� צור להכביר מילי�

אינ� " המואבי� היושבי� בער"ומצד שני " בני לוט"וא� אחר כ מכוני� ג� העמוני� 

זהירה של שני �דת על הלחמה בלתיהרי זו סתירה כפולה המלמ, "בני לוט"נקראי� שוב 

הוא בעצ� ש� כולל לכל אר� מואב " מדבר מואב"באותו עמוד הוא מפרש ש! מקורות

כפי , יכול להתייחס לכל אזור שאינו מעובד באינטנסיביות' מדבר'כי , שממזרח לי� המלח

' מדבר' הופעות של 270אחת מתו (כד ', ב ב"בשמ' מדבר גבעו�'שמוכיח המקרה של 

, לא הקיפו ישראל את מואב אלא עברו בתוכה' ויוצא שלפי הפסוקי� בדברי� ב, !)ראבמק

אתה עֵֹבר היו� את גבול מואב " מצוטט הפסוק 583בעמוד . בניגוד למה שנאמר במקבילות

הפסוק הזה מזוי! מתוכו ומוכיח שלפנינו שני מקורות , לדברי מילר). יח', דברי� ב" (את ער

הרי , וממילא קשה, "אתה נכנס היו�"פירושו " אתה עֹבר היו� "שכ�, שהוכלאו ללא הבנה

באותו עמוד הוא מקשה שוב קושיה ! הישראלי� כבר נכנסו למואב לפני כמה פסוקי�

שישראל הגיעו , )כו, ש�" (ואשלח מלאכי� ממדבר קדמות"מדוע לא נזכר לפני : 'חמורה'

לא שו� ביסוס בנוסח או ל(חל בלבול בטקסט וצרי להיות : התשובה? למדבר קדמות

). Kadesh במקו� Kedeshאת הש� ָקֵדש הוא מתעתק , ואגב" (מדבר קדש) "תרגו� כלשהו

 ...אבל הטקסט הרי מבולבל, אמנ� את קדש עברו בני ישראל כבר מזמ�
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השוואת הנתוני� שעמדנו עליה� אל המציאות הטופוגרפית של אר� מואב 

עט מדרו� לו באזור הזור� מ,  הוא יובל של נחל ארנו��Ê ÏÁ¯„מחייבת להניח ש

החשיבות המיוחדת שמייחס לו הכתוב מלמדת שמדובר בוודאי בנחל . מזרחי יחסית

 .ולא בגיא צדדי כלשהו, משמעותי

�אמנ� עמדו על כ� שאי' זר� המרכזי'כמה חוקרי� מחו� ל, כפי שציינתי לעיל

אבל אי� ביניה� הסכמה בשאלה היכ� , חסא�אפשר לזהות את נחל זרד ע� ואדי אל

הציעו את ,  ועוד לפניו המפה שבה השתמש זיטצ�22,גנו�קלרמו�. יש לזהות אותו

הסתייג בקיצור מזיהוי ) 1807 בינואר 23ברישו� מסעותיו מיו� ( זיטצ� 23.ואדי כרכ

אפשר שהכתוב מדבר על נחל זה שתחילתו במרכזה של מואב ועיקר � ואכ� אי24,זה

וי דומה שיש לדחותו על הס�  זיה25.ולא במדבר שממזרח למואב, מהלכו במערבה

 יש שחשבו על ואדי 26.מאות� סיבות הוא ואדי בני חמאד שמצפו� לוואדי כרכ

אול� ואדי סעידה הוא נחל ארנו� .  חלקו העליו� המזרחי של נחל ארנו�27,סעידה

והכתוב הרי מדבר בפירוש בשתי הפרשיות על מעבר שני נחלי� בזה אחר זה , עצמו

ראוי ג� להסתייג ממחקרי� שבנו את דיוניה� על פסוקי�  28. זרד ואחריו ארנו�–

 כל פירוש לטקסט כזה הוא 29.'כמו השירה המיוחדת של ספר מלחמות ה, עמומי�

 .ולא עליו צרי� להשתית את הדיו�, בהכרח ספקולטיבי

 
 .220' עמ, 7הערה , לעיל .22

, דילמ�, קייל, המאה העשרי� ג� גזניוסבזיהוי זה תמכו במאה התשע עשרה ובראשית  .23

 F. Brown and others, A Hebrew and English Lexicon of the Old:ראה. דליטש ודרייבר

Testament (rerint), Oxford (n.d.), p. 279b; A.H. Van Zyl, The Moabites, Leiden 1960, p. 
56, n. 5 . 

 . 2הערה , לעיל .24

במפת . חוקרי המאה התשע עשרה לא היו תמיד בקיאי� כראוי בפרטיה של אר� מואב .25

) המפה בראש הספר; C.R. Conder, Palestine, London 1889 (1889האר� של קונדר משנת 

 .ואילו ואדי כרכ נמש בחזקה מזרחה אל המדבר, ילה ויובליו אינ� קיימי�'ואדי נח

26. J.L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, London 1822, Rendered into HTML 
by S. Thomas, January 20, 2004 (etext.library.adelaide.edu.au/b/burckhardt/john_lewis/ 
syria/complete.html), p. 265; F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, Paris 1912, entry 

Zered. 

ישראל �גבולה הדרומי של אר�, 'ב� גד הכה�' ד; ש� אוגוסט קנובלב) 23הערה , לעיל(בראו�  .27

 .19�24' עמ, ח"תשנ, 88 ˜˙„¯‰', בספרות התנאית ובמקרא

כפתיחה לנאו� ולא "יש לראות " קומו סעו וִעברו את נחל ארנֹ�"ב� גד מיישב שאת המילי�  .28

את הפסוקי� . ויש לומר שנחל זרד זהה ע� נחל ארנו� בחלקו המזרחי, "תכהוראת מסע נפרד

מש� נסעו וחנו בעבר , )הוא ארנו�(מש� נסעו ויחנו בנחל זרד : "בבמדבר הוא מפרש

". וע� הנסיעה מש� ה� נמצאי� כבר מעבר לארנו�, תחילה חנו בנחל זרד "–..." ארנו�

 .שוטו של המקראלטעמי תירוצי� אלו דחוקי� ואינ� הולמי� את פ

ב� גד הכה� ; 57�59' עמ, ב"תל אביב תשל, Ô„¯È‰ ¯·Ú ˘Â·ÈÎ :È‡¯˜Ó ÔÂÈÚ, ש��ב�' י: כגו� .29

 ).12הערה , לעיל(
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מכונה  (Á� È„‡Â'‰ÏÈכי של נחל זרד הוא "נחל העשוי להתאי� לתיאור התנ

היובל ,  זהו נחל ארו�30).ב'מוג�ו� או ואדי אל'לג�אלואדי , ירס'לעתי� ואדי מח

שהוא ויובליו הדרומיי� מהלכי� באלכסו� לאור� כל מזרחה , העיקרי של נחל ארנו�

נחל זה נשפ� אל הארנו� . מערב�צפו��מזרח לצפו��דרו��מדרו�, של אר� מואב

�בלתיכמה קילומטרי� לפני התחתרותו של הארנו� בקניו� , )עראער(מתחת לערוער  

 הקילומטרי� האחרוני� שלו יש זרימת 25�שב, ילה הוא נחל עמוק'ואדי נח. עביר

הממוק� , שהוא נתו� נופי בולט ביותר, הקטע האחרו� של נחל זה. מי� קבועה

 הול� יפה את הנתוני� , ובנקודה קרובה לארנו�, בגבול המדבר, מזרח מואב�בצפו�

  

 
 Palmer’s Bible (1831רד פלמר משנת 'הזיהוי נמצא לראשונה באטלס המקראי של ריצ .30

Atlas, A facsimile of the 1831 edition, London 1981, Map 25 .(ילה 'במפה זו מצויר ואדי נח

 אלא שיחד ִאתה נרש� כא� בטעות הש� הערבי ,’Brook Zered‘כראוי ובצדו הכתובית 

Seyle Sayde)  אינו ) חלקו המזרחי של הארנו�(= סיל סעידה האמתי ). 4ראה איור מספר

ירושלי� , ]עורכי�[קיל ' צור ויאלי' י („Ó ˙Ú˜¯‡ג� באטלס ). ראה איור(מסומ� במפה 

אבל בטקסט המלווה את המפה ', נחל זרד'ילה ובצדו נרש� 'מצויר ואדי נח) 35' עמ, ג"תשנ

 ! חלקו העליו� של ואדי טרפויה, מזוהה נחל זרד ע� ואדי חפירה) 34' עמ, ש�(

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡4 : האטלס המקראי של פלמר –) בהגדלה(האזור שממזרח לי� המלח ראה( מתו

 ).  30הערה , להל�
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שה� , � ב� דוד ועמוס קלונר גילו דר� קדומהכדאי לציי� שחיי. העולי� מ� הכתובי�

ראה (ילה בחלקו התחתו� 'החוצה את ואדי נח, מתארכי� אותה לתקופות המקראיות

  31. לפי השערת� חצתה הדר� אחר כ� את נחל ארנו� בחלקו המזרחי.)5איור מספר 

יובל זה מגיע . ילה' יובל עיקרי של ואדי נח– iƒÂ«Ù¿̄«Ë È„‡Â∆‰: אפשרות אחרת

ילה אל 'כעשרה קילומטרי� מדרו� לשפכו של נח, ילה'ממזרח ונשפ� אל ואדי נח

כשבעי� קילומטר בתו� המדבר ( אבל הוא ארו� מאוד 32נחל זה הוא אכזב. הארנו�

זכות הראשוני� . ובחלקו האחרו� הוא עמוק ומדרונותיו תלולי�, !)שממזרח למואב

 שהבחי� בדמיו� 33,זאב הורווי�על זיהוי נחל זרד ע� ואדי טרפויה שמורה לישראל 

 בתרגו�' נחל זרד'המחלי� את  ,שבי� ש� הוואדי בימינו לבי� הש� נחל טרוויא

  

 
31. Ch. Ben-David and A. Kloner, ‘ “Mesillot” on the Arnon: An Iron Age (pre-Roman) Road 

in Moab’, BASOR 330, 2003, pp. 65-81 . 

נחל "נחל ו, נהר ':ראה מאמרי; נתו� זה אינו גורע ממעמדו ומהגדרתו כנחל חשוב ומשמעותי .32

דברי הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי , Â‚È‡ :˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó· ÌÈ¯Ó‡Ó ¯Á·Ó„, '"אית�

 .3�19' עמ, ט"תשס, היהדות א

�זיהוי זה מוצלח יותר מוואדי א. 247' עמ, ג"וינה תרפ, ‡¯È˙Â�Î˘Â Ï‡¯˘È ı‰, ז הורווי�"י .33

לטאני שהציעו סמית  ואדי ). 56, 48' עמ, 23הערה , לעיל(זיל �וו�) 36' עמ, 12הערה , לעיל(-+

לטאני ג� הוא יובל מרכזי וארו למדיי של ואדי נח�א באלכסו� (� אלא שהוא זור, ילה'-+

והחוצה אותו מדרו� לצפו� , מ דרומית לוואדי טרפויה" ק�15כ) מערב�מזרח לצפו��מדרו�

לכ� אי� הוא מתאי� לשמש נקודת סיו� . צרי לחצות אחר כ ג� את ואדי טרפויה העמוק

 .של מדבר מואב

 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡5 :הקדומה ליד ואדי נח  ).עד פלאיגל: צילו�(ילה 'שרידי הדר
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אותו ש� נתגלה אחר כ� ג� בשרידי תרגו� אר� ישראלי . 'המיוחס ליונת� בדברי� ב

י " ובגיליו� כ34,)6ראה איור מספר (א ָיְוְרַט: בגרסה מנוקדת' מ� הגניזה לדברי� ב

הוא שיבוש קל ' טרוויא'שמואל קליי� סבר ש. טרווייה: א בכתיב"ופיטי לבמדבר כניא

שהיא לדעתו מקבילה לשונית , )מקו� סב� עצי� או קוצי�(=  ביוונית tarpheaשל 

 א� על פי 36, אחריו נמש� ג� ברסלבי35.ללא כל כוונה לזיהוי גאוגרפי' זרד'מדרשית ל

של התרגו� ' טרוויא' אי� כל קשר ג� בי� לדברי ברסלבי. שהסתייג במקצת מניסוחיו

על , אול�. מי� ממיני האשל', טרפה'הגזור מ� , "ש� ערבי טהור"שהוא ' טרפויה'לבי� 

אי� סיבה לקבוע שהש� מנותק , א� שמבחינה לשונית ג� קליי� וג� ברסלבי צודקי�

במפת האר� ידועי� כמה מקרי� של התאמת ש� עתיק . מהמציאות הגאוגרפית

37.ות לשונית מתחדשת והעברתו מלשו� ללשו� תו� כדי סיגול לשונילמציא
 

וג� א� המתרג� , ילה הוא הנחל הגדול באזור'בסופו של דבר ואדי נח, ואול�

 –אולי בהשפעת הקשר הלשוני זרד (זיהה את נחל זרד לא עמו אלא ע� היובל שלו 

tarphea( ,אפשר , ת ועודזא. יש לשקול את האפשרות שהכתוב נתכוו� לנחל הראשי

 . ילה'נח�לוואדי א) ?ג�(התייחס בעבר ' טרוויא'בהחלט שג� הש� 

נמצא , א� נחל זרד הוא ואדי טרפויה. ההבדל בי� שתי האפשרויות משמעותי

ילה יכול 'ואדי נח(ילה 'שבני ישראל אכ� הלכו במדבר מואב שממזרח לוואדי נח

ו את ואדי טרפויה מיד היו וכשחצ, )להיחשב הגבול בי� האר� הנושבת לבי� המדבר

". המדבר היוצא מגבול האמורי"לכיוו� ) ואדי סעידה(מוכני� לחציית הארנו� המזרחי 

 פירושו של דבר הוא, ילה'א� אנחנו מזהי� את נחל זרד ע� ואדי נח, לעומת זאת

  

 
34. M.L. Klein, Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentatech II, Cincinnati 

1986, Plate 148 . בגלל טשטוש מסוי� של האות . ניכר כא� היטב בתצלו�' ַטְרְוָיא'הכתיב

' עמ, כר ב; 331' עמ, כר א, ש� (”Meaning unclear“: וציי�', ַטְרָדא'ו פיענח קליי� בטעות "וי

90.( 

 .77' עמ, ח"וינה תרפ, È„Â‰È‰ Ô„¯È‰ ¯·Ú, קליי�' ש .35

 .3הערה , לעיל .36

 .404�406' עמ, ט"ירושלי� תשס, ˘Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈÓÂ„˜ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙ÂÓ: ראה בספרי .37

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡6 :תרגו� אר� ישראלי מ� הגניזה לדברי� ב ')British Library MS Or. 10794 fo. 8.(
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 של נחל זה עד שהגיעו לנקודת המעבר ‰È·¯ÚÓשבני ישראל הלכו בצדו 

לדבר זה עשויה להיות השלכה על הקושי העיקרי .  שלובקילומטרי� האחרוני�

השאלה א� המואבי� נתנו או לא נתנו : כיות"העולה מהשוואת המקבילות התנ

, שהוא מצד אחד מחו� לאזור המיושב של מואב, נתיב זה. לישראל לעבור בגבול�

יכול להיות מוגדר , ומצד שני ממערב לנחל הבולט התוח� את מואב ממזרח

במדבר אשר על פני מואב "מסוימי� בתו� מואב ובהקשרי� אחרי� בהקשרי� 

38).יא, א"במדבר כ" (ממזרח השמש
 

כתובת , "המִסלֹת בארנֹ�("שני סעיפי� של הדר� הראשית ההולכת מצפו� לדרו� 

בני . ילה'חוצי� את נחל ארנו� ממערב לנקודת השפ� של ואדי נח, )26מישע שורה 

עשו את דרכ� כמה , )יח, א"שופטי� י" (לא באו בגבול מואב"ישראל אשר 

ומיד , הוא נחל זרד, ילה'והוצרכו לחצות קוד� את ואדי נח, קילומטרי� מזרחה יותר

" ויחנו מעבר ארנו� אשר במדבר ה!ֵֹצא ִמְגב�ל האמֹרי", אחר כ� את הארנו� המדברי

 ). יג, א"במדבר כ(

ÔÈÓÂÁ˙„ ‡˙ÈÈ¯·· „¯Ê ÏÁ� 

ידועה לנו , ת תחומי אר� ישראל שהחזיקו עולי בבלהמונה א, הברייתא המפורסמת

. הירושלמי וכתובת רחוב, התוספתא, הספרי): ותולדותיה�(מארבעה מקורות 

יבקה וחשבו� ): "17$18שורות , לפי נוסח כתובת רחוב(לקראת סו# הרשימה נמנו 

שמואל קליי� ). 7ראה איור מספר " (איגר סהדותה נמרי� ומלח רזיזה, ונחלה דזרד

נחל זרד ויגר , חשבו�, כמו יבוק, בברייתא' מקראיי� ִמַ&יי'סבר בשעתו ששמות 

 ה� תיקוני� של מעתיקי� שעמדו בפני שמות שלא הכירו והתאימו�, שהדותא

  

 
בכל הקשר הוא יציג ". הכוס המלאה למחצה"דר� המקרא להימנע מביטויי� פשרניי� מסוג  .38

. ראואת הסינתזה ישאיר לקו, עמדה אחידה המעריכה באופ� מובהק צד אחד של הדברי�

ישנה דוגמה טיפוסית הממחישה עיקרו� , שבו אנו עוסקי� בדיוננו הנוכחי, בדברי�' בפרק ב

, שנות נדודי המדבר הארוכות של בני ישראל מסוכמות בפרק זה פעמיי�. זה בצורה מצוינת

בסיכו� הראשו� מדבר משה על תקופה של . כשבי� שני הסיכומי� חוצצי� רק שישה פסוקי�

אלהי� ברכ� בכל מעשה יד� ידע לכת� את ' כי ה: "אור של תקופה נפלאה שנה ומציג תי40

כעבור שישה ). ז' פס!" (אלהי� עמ� לא חסרת דבר' המדבר הגדֹל הזה זה ארבעי� שנה ה

שלֹשי� ושמֹנה : "וכא� התיאור הוא של מוות וקללה,  שנות הנדודי�38פסוקי� הנושא הוא 

��היתה' וג� יד ה... שנה עד תֹ� כל הדורָ ��מ� מקרב המחנה עד  �ויהי כאשר תמו .  ב� לה

, �"שי� לב להכפלה היתרה של האות מ; טז�יד' פס..." (כל אנשי המלחמה למות מקרב הע�

לימוד פשוטו של , 'ברויאר' מ: על העיקרו� הזה ראה). המדגישה ומכפילה מהומה ומוות

 .13�1' עמ, ח"תשל,  יח‰ÔÈÚÓ', מקרא

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡7 : 16שורות�בכתובת רחוב18 . 
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הוא בחר בנוסחות שוליות כמו , "הנוסח הקשה הוא הנכו�"לפי הכלל . למקרא

ומצא לכול� זיהויי� באר� '  חטמונהיגר'ו' נחלה דורד, ')'וסקא'אותו תיק� ל(' יוסקא'

בהתא� לשיטתו ההיסטורית שהבש� היה יהודי בסו# ימי הבית השני וג� , הבש�

עד לגילויה של כתובת רחוב בשנות , שיטתו נתקבלה בדר� כלל במחקר. אחרי כ�

שלא עברה את מסלול מעתיקי , כתובת רחוב האר� ישראלית האותנטית. השבעי�

, הכתובת אישרה את כל הנוסחות שדחה קליי�. ת כל הקלפי�טרפה א, ימי הביניי�

 .והפכה את מרבית עבודתו על הברייתא לחסרת ער� מחקרי

 ‰ÈÁ¯ÊÓהחזרת יבוק ונחל זרד אל הברייתא מלמדת שבקטע זה מתואר הגבול 

מתעוררת השאלה כיצד נחלי� הזורמי� ממזרח למערב , וא� כ�, של אר� ישראל

יעקב זוסמ� התקשה בכ� והניח את השאלה .  של האר�Á¯ÊÓÈעשויי� להיות גבול 

מראשוני חוקרי ברייתא ,  אול� יש לציי� שכבר הירש הילדסהיימר39.פתוחה

הילדסהיימר . פתרו� טוב להזכרת נחל יבוק) ה"בשנת תרמ(הציע בשעתו , דתחומי�

ד מאזור רבת בני עמו� וע – מזרח$הזור� מדרו� לצפו�, הצביע על כ� שהיבוק העליו�

' נחל יבוק'נקרא לעתי� ג� במקרא בש�  – ש� הוא נשפ� ליבוק התחתו�, זרקא

 כדי ליישב את הקושי באופ� מלא צרי� להרחיב את שיטתו 40).לז', כגו� בדברי� ב(

וסבר , חסא$הילדסהיימר עצמו היה בדעה שנחל זרד הוא ואדי אל. ג� לנחל זרד

אול� לאחר שהשתכנענו ; שכא� כבר מתואר הגבול הדרומי של תחו� עולי בבל

דרו� ג� לנחל $עלינו לחפש מסלול שכיוונו העיקרי הוא צפו�, שזיהוי זה אינו נכו�

ואדי טרפויה . ילה'הדבר יעלה בידינו א� נבחר לזהות את נחל זרד ע� ואדי נח. זרד

שני נחלי� בולטי� ביותר שכיוונ� , ירמו� וארנו�: ת� דעת�. ישאיר אותנו בקושי

  41.לא נזכרו בברייתא דתחומי�, מערב$מזרח

נמרי� ,  איגר סהדותה–לא קל להסביר למה הוזכרו שלושת השמות הנותרי� 

בגבול שבי� בקעת , דרו�$ ייתכ� שה� מגדירי� קו מקביל שכיוונו צפו�42.ומלח רזיזה

 
 .236' עמ, ו"תשל,  מה˙¯·ıÈ',  דתחומי אר# ישראלברייתא, 'זוסמ�' י .39

 .98�96' עמ, )2הערה , לעיל(קליי� ' צ הילדסהיימר וש"נ .40

אול� הזכרתה בי� שני נחלי� מעלה , חשבו� הנזכרת בברייתא עשויה להיות נקודה ולא קו .41

אמנ� ואדי . לא על העיר חשבו�את האפשרות שג� במקרה שלה מדובר אולי על נחל ו

אבל אפשר אולי , זור� ממזרח למערב) חשבו��מצפו� לחסבא�(חסבא� המוכר היו� 

מעי� המתחיל באזור �יובל צפוני של נחל זרקא, חביס�שבברייתא הוא ואדי אל" חשבו�"ש

. ילה'בער� באותו קו אור� של ואדי נח, חשבו� ומהל� מצפו� לדרו� ממזרח למישור מידבא

 ליוס$ ב� מתתיהו נזכר בעבר הירד� אזור מנהלי בש� ˜„ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈ�ÂÓ לציי� שביש

Esebonitis)  בתיאור חבלי האר# . ובוודאי מדובר על אזור חשבו�, )294קדמוניות טו

בי� מסמני הגבול , )Silonitis ,Simbonitis: א"נו (Silbonitis נזכרת 47 ג ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÓÁÏÓב

א� . Sibonitis או Esebonitis�שירר ואחרי� תיקנו ג� כא� ל). רד�עבר הי(המזרחי של פראיה 

הרי יש לנו מקור נוס$ לכ� שתחו� חשבו� נחשב גבול מזרחי של ההתיישבות , תיקו� זה נכו�

 .בהתאמה לברייתא דתחומי�, היהודית בעבר הירד�

ומזוהה ע� בית  (209145צ "נ, נמרי� ידועה בשמה עד היו�. זיהויו של מלח רזיזה אינו ידוע .42
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מאחר שהיו בבקעת הירד� המזרחית אזורי� נכריי� . הירד� המזרחית והרי הגלעד

 אפשר שהיה צור� בעבר הירד� בשני קווי 43,וות התלויות באר�שהיו פטורי� מ� המצ

44.גבול המהלכי� מצפו� לדרו�
 

 

א "אבל לפי ההקשר המקראי בבראשית ל, יגר שהדותא אינו ידוע במדויק). נמרה המקראית

 .מקומו בקרבת מחני� ונחל יבוק התחתו�

 .G:לזיהוי והפניות ראה. "'זעירא אזל לחמתא דפחל וכו' ר: "ג"לו ע, ו"ירושלמי שביעית פ .43

Reeg, Die Ortsnamen Israels nach der rabbinischen Literatur, Wiesbaden 1989, pp. 257-

258. 

התחו� שהחזיקו עולי . בסיכומו של דיו� זה נשארת שאלה עקרונית הצריכה עיו� וליבו� .44

ונקח בעת הִהוא את האר# מיד שני ("מצרי� בעבר הירד� המזרחי מגיע בדרו� עד נחל ארנו� 

וכיוצא בזה , ח', דברי� ג, "ו�מלכי האמֹרי אשר בעבר הירד� מנחל ארנֹ� עד הר חרמ

הא� ייתכ� שהתחו� שהחזיקו עולי בבל ונתקדש בקדושת האר# באופ� ). במקראות אחרי�

ד "� וראב"לפי הרמב? מוחלט יכלול שטחי� שלא היו בקדושה הראשונה של עולי מצרי�

ח כל עבר הירד� קדושתו היא כקדושת סוריה שהיא מדברי "ד הכ"בהלכות שמיטה ויובל פ

אבל כבר הקשו הבאי� אחריה� על דבריה� והוכיחו מהתוספתא , פרי� ואינה גמורהסו

שבכלל שלוש " עבר הירד�"ה� ה� ' וכו" חשבו� וכל עריה אשר במישור"ומהירושלמי ש

יש להקשות ג� , בנידו� שלנו הנוגע לאר# מואב הגרעינית. וקדושתו גמורה, ארצות לביעור

דוד ב� גד הכה� החליט ". עמו� ומואב חוצה לאר#"ירוש הקובעת בפ) ג"ד מ"ידי� פ(מהמשנה 

אבל כפי , חלקו המזרחי של נחל ארנו�, מכוח קשיי� אלו שנחל זרד הוא ואדי סעידה) ג�(

לפיכ� ). 28ראה לעיל הערה (שראינו פתרו� זה אינו מתאי� כראוי לתיאור בבמדבר ובדברי� 

קידשה , ג� מחו# לתחו� עולי מצרי�, לית גמורה בחבל אר# כלשהונראה שישיבה ישרא

הייתה כנראה רק חלק קט� " חוצה לאר#"שהיא " מואב. "אותו בקדושה גמורה למצוות

' מלח רזיזה'קביעת תחומיה מותנית במציאת קצה חוט לזיהוי . מאר# מואב המקראית

נושא זה מצרי� דיו� . ואבובהתחקות מדויקת אחרי החלקי� היהודיי� והנכריי� באר# מ

 .החורג מ� האופק של המאמר הנוכחי, לעצמו


