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במאמר זה ננסה להסביר את . 'קבור בני ישראל'מצפו� לירושלי� מצוי אתר המכונה 

 .אתרי� הסמוכי� לומהותו של אתר זה ושל 

˜�Ú‰ ˙Â·ˆÓ 

תחילתה . ראשית צפונהיוצאת דר� מזרח ירושלי� �שבצפו� שכונת פסגת זאבמ

סמו� . מש� היא עולה לכיוו� בית אלו', חיזמא'כפר הערבי בירידה ארוכה עד סמו� ל

 .המקראית' רמה'היא ', ר��א' היורדת מ הקדומהזמא היא פוגשת את הדר�ילח

 מטר ואורכ� נע 2גובה� ש,  מצויות מספר מצבות אב� ענקיותהבצומת דרכי� ז

ור בני קב 'מצבות אלו מכונות בפי הערבי� ).1ראה איור מספר ( מטר �54 ל30בי� 

מי ה� אות� בני . מדובר בקברי� של בני ישראל, וא� נכונה משמעות הש�', ישראל

  היה מי שרצה לזהות כא� את קבר רחל.על כ� אי� תשובה? ישראל שנקברו במקו�

  

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 : קבור בני ישראל'אחת המצבות באתר'. 
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 ).ולא מצבות הרבה, רחל הוצבה מצבה אחתקבר א� שבכתוב נאמר כי על  (1'תיהאִמ'

ה� גודל� : יש לשי� לב לעובדה הבאה, במקו�קבורי� הבטר� ננסה לבדוק מי ה� 

קבר בבודדי� אלא ת מדובר בקבורעל כ� שאי�  מצביעי�של המצבות וה� שמ� 

הא� ידוע לנו על מוות המוני . ד של אנשי�ו שבו נקבר מספר גדול מא,אחי� ענק

 ?של בני ישראל במקו� זה

כמו שנראה (' גבעת בני בנימי�' להוא מצפו�מקו� זה . התשובה היא חיובית

 שבה נהרגו רבבות רבות ,'פילגש בגבעה'בימי השופטי� נערכה כא� מלחמת ו, )להל�

 בית להעֹ אחת אשר לותבמִס"תה יהכתוב אומר כי המלחמה הי. שה ימי�ובמש� של

שבו נגמרת ,  בדיוק מקו� זהוהרי זהו, )לא, 'שופטי� כ" (בשדה גבעתה ואחת אל

 .יוו� בית אלה לכיהירידה מהגבעה ומתחילה העלי

מהווי� גלעד לזכר� של ' קבור בני ישראל' שהמונומנטי� הקרויי� , א� כ�,ייתכ�

 .שנהרגו במקו� זה' פילגש בגבעה'הרוגי מלחמת 

 �יתכ� שהיננסה לבדוק א� , לאחר שמצאנו זיהוי מקראי סביר למצבות אלו

 למלוכה ולש� כ� נזכיר מאורעות שהיו בדור הראשו�, מוזכרות פע� נוספת במקרא

 .בישראל

ÏÊ‡‰ Ô·‡ 

 נבחר 'לא מילא את ציווי הלאחר ש. הראשו� שנבחר למל� על ישראל היה שאול

סאו ועל כ� היה ישאול הרגיש כי דוד יירש את כ. שנמשח בסתר למל�, במקומו דוד

 .דועוי� את דוד מא

הוא הורה לדוד להתחבא . יהונת� ב� שאול אהב את דוד וביקש להצילו, ולעומת

כ� אמר יהונת� . א� רוצה אביו להמיתו א� לאובסעודת החודש עד שיבדוק , בשדה

 אב� –אב� האזל ": י"רש; יט, ' כא"שמ(" האזל האב� אצל וישבת... מאד תרד ":לדוד

 ).כד, ש�" (בשדה דוד תרויָ�": ודוד עשה כדבריו, )" דרכי�הולכיאות לשהיתה 

מה� למד ש, � המל� לבנוו חילופי דברי� קשי� ביהיבמהל� סעודת החודש 

. והוא יצא לשדה להזהירו כי יימלט, יהונת� כי מנוי וגמור ע� אביו להמית את דוד

 בא הנער": וכשהסתלק הנער יצא דוד ממחבואו שהיה מדרו�, ע� יהונת� הל� נערו

 ).מא, ש�(..." הנגב מאצל ק� ודוד

, ")תרד מאד"(המצוי מתחת לעיר נמו�  מפני שאול במקו� , א� כ�,דוד התחבא

הא� נוכל לגלות מקו� . ומדרו� לה, סמו� לאב� בולטת ששימשה ציו� להולכי דרכי�

 . עירו של שאול� את מקותחילהלש� כ� עלינו למצוא ? זה

את .  הקדומה'גבעת בני בנימי�'שהיא , 'גבעת שאול 'והמל� שאול גר בעיר

ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÓÁÏÓ  ,ספרו של יוס� ב� מתתיהומ מקומה של גבעת שאול אנו יודעי�

‰ ÌÚÌÈ‡ÓÂ¯ , שהגיע מצפו�, מסופר ש� כי טיטוס. שניהבית ההמתעד את חורב� ,
 
 .148' עמ, ו"ירושלי� תשט, ‡Â‰ÈÓ¯È ¯ÙÒ ÏÚ ˘„Á ¯Â, הראובני' נ: ראה .1
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 שלשי� במרחק ...'גבעת שאול'סמו� לכפר הנקרא " :'עמק הקוצי�'קבע את מחנהו ב

 2."איצטדיות בקירוב מירושלי�

ולעדותו של יוס� ב� , ) מטר185= איצטדיה (מ " ק5.5� איצטדיות ה� כ30

 מ" ק5.5 במרחק :נמצאו סימוכי� ארכאולוגיי� המחנה הרומאי עלמתתיהו 

ובה שברי כלי� מהתקופה הרומית , מירושלי� צפונה נמצאו שרידי דר� קדומה

 3.!)בלבד(הקדומה 

לפי האמור עד כא� . פסגת זאב שבצפו� ירושלי�מקו� זה נמצא בשולי שכונת 

 4.יתה באזור פסגת זאבימוב� שגבעת שאול המקראית ה

 המסתיימת תחילתה בירידה ארוכהש דר� , כאמור, יוצאתונת פסגת זאבשכמ

סקר ארכאולוגי מצא כי אחת . 'קבור בני ישראל'מצבות מצויות  ובצומת הדרכי� שב

  5.המצבות מצויה ממש מתחת לדר�

 
 .236' עמ, ג"ירושלי� תשנ, פרק ב א, ספר חמישי, ÓÁÏÓÌÈ„Â‰È˙ ‰, יוס� ב� מתתיהו .2

 .42אתר , 23' עמ, ב"ירושלי� תשס, ÌÈÏ˘Â¯È ¯˜Ò–È�ÂÙˆ‰ ¯ÂÊ‡‰ -ÈÁ¯ÊÓ , נרקלו' ע: ראה .3

', החומה השלישית'במקור זה לא נזכר המרחק מירושלי� והוא חושב על פי המרחק מ� 

  .שניהבית ה בסו� ימי גבול ירושלי�יתה ישה

פול המתנשא מעל פסגת � את המקו� בתל אלזהותמקובל ל ?יתה גבעת שאוליה� בדיוק היכ .4

, ו" ירושלי� תש,א ‡�ˆÏ‡¯˘È ı¯‡ ‰È„ÙÂÏ˜È ',גבעת שאול' ער� ,פרס' י: ראה(זאב ממערב 

' ב; 1195 טור, ד" תשלתל אביב, ב ‡�ˆÏ‡È¯‡ ‰È„ÙÂÏ˜È ',גבעת שאול' ער� ,וילנאי' ז; 143 'עמ

אלא שמקו� זה רחוק . )414 טור, ד"ירושלי� תשי,  ב‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙ ',גבעה' ער� ,מזר

 הרחוק רק – חרבת עדסה –בעוד שקיי� אתר קרוב בהרבה , ילומטרמ� המחנה הרומאי כק

קלונר : ראה(שני הבית הנמצאו בו חרסי� רבי� מימי ש מטר מ� המחנה הרומאי �200כ

Â˘„Á˙ ', עדסה' ח – ירושלי� ',חלאילה' ח; 45אתר , 23�24' עמ, ]3הערה , לעיל[

˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡סביר יותר כי זהו האתר המוזכר אצל יוס� ב� מתתיהו ). 85' עמ, ו"תשנ,  קד

 רחוק ופול עצמ�כי תל אל) ש�(מזר כתב  ).פול�מזרח לתל אל�צפו�� צפו�ילומטרכק(

א� יוס� ב� מתתיהו מספר , פול לעיר דוד� אלזהו אכ� המרחק בי� תל. מ" ק�5.5מירושלי� כ

�פול היה כ�והמרחק בינה לתל אל, כאשר ירושלי� התרחבה צפונה, שניהבית העל סו� ימי 

הא� זהו המקו� שבו גר שאול . שניהבית המצאנו את גבעת שאול של ימי  .מ בלבד" ק4.5

ישוב בתקופה י המראי� על עדסה לא נמצאו חרסי� שכ� בחרבת, התשובה שלילית? המל�

יתה יזהו יישוב מאוחר ששימר את שמה של גבעת שאול המקורית שה, כלומר. קדומה יותר

 כיו� (האתר המתאי� ביותר הוא האתר הארכאולוגי שמעל נחל זמרי ?היכ� בדיוק. בקרבתו

יה יהחפירות במקו� גילו בנ ).ר שבפסגת זאב מזרח' תגוב רחהוא מכוסה ברובו על ידי בתי

ובכלל זה שרידי מבנה נרחב שהיה מורכב משתי שורות חדרי� בשני , בוההבאיכות ג

 ',ואדי זמרה – ירושלי� ',מייטליס' י: ראה(מפלסי� ובאמצעו חצר שרוצפה בלוחות אב� 

˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ˙Â˘„Áמסתבר  ).88אתר , 38' עמ ,]3הערה , לעיל[קלונר ; 60' עמ, ב"תשנ,  צז

 .גבעת שאול המקראיתא� כ� האתר שנחש� מעל נחל זמרי הוא ש

' ימג� ו' י: בתו�, 'הסקר בחלקה המזרחי של מפת ירושלי�', פייג' נדינור ו' א: ראה .5

 .372' עמ, ג"ירושלי� תשנ, ÔÈÓÈ�· ı¯‡· È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ¯˜Ò, )עורכי�(פינקלשטיי� 
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אצל ... תרד מאד: " את דברי יהונת� לדודולמתהאב� הענק שעליה עוברת הדר� 

בהצטלבות ו,  בסו� ירידה ממושכת מגבעת שאולבתשכ� האב� יוש". אב� האזל

 .)שבה יש צור� בסימני דר�(דרכי� 

 ג� את המקו� המדויק שבו מצאנוייתכ� ו', אב� האזל'מצאנו את א� אכ� 

הצופה   מצויה מערה מרווחת,מעט מדרו� למצבת האב�, בצלע ההר :התחבא דוד

,  מטר20רוחבה ,  מטר30שאורכה , )מערת הצבוע(' דבע�ערק א'המכונה , על הדר�

 ממדיה מתאימי� לאד� הרוצה להסתתר ומיקומה הול� את תיאור 6. מטר4וגובהה 

ערק ': א� שמה משמר את ש� דוד. כלומר מדרו�, "מנגב"מחבואו של דוד שהיה 

 .'דבע�ערק א'שהשתבש ל, )מערת דוד(' דוד

ÂÓÊÚÂ˙ 

קבור 'ויהונת� היו ב ומקו� מפגש� של דוד 'פילגש בגבעה'שמלחמת לאחר שהסקנו 

  המשמר,'זמאיח'נוכל להבי� ג� את משמעות שמו של היישוב הסמו� ', בני ישראל

  

 

 
 .373' עמ, ש� .6

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2 : ומעליו'דבע�ערק א'פתח מערת . 'קבור בני ישראל'מבט דרומה מאתר � מסומ� בח

 .'חיזמא'בתי היישוב 
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נחמיה (יי� באר& בנימי� ויתה מערי הלוישה', תֶוָמְזַע'את שמה של העיר המקראית 

 ).כט, ב"י

מדוע קראו לעיר בש� בעל משמעות  –ת מעורר רגשות לא נעימי� והש� עזמו

 בשני המופיע, הוא ג� שמ� של אנשי� במקרא,  אינו רק ש� עירמוותעז ?כה קשה

, ז"כ; לג, א"יש� (ובי� אנשי דוד , )לו, 'חא "דה( בי� צאצאי יהונת� ב� שאול: מקומות

 ?אי� קרא אב לבנו בש� זה: כא� גדולה הפליאה עוד יותר). כה

נערכה מאחר שבמקו� זה .  יוכלו לתת הסבר לש� העירי� לעילהדברי� הכתוב

שבה שלט , )בהנהגת יהודה(כאמור המלחמה הנוראה בי� בני בנימי� לבי� בני ישראל 

וביו� , 18000ביו� השני , 22000ביו� הראשו� למלחמה מתו : המוות בכל עוז

 7.עזמוות: אכ� ראוי למקו� זה הש� – השלישי מתו כל בני בנימי�

לחמת האחי� לעומת מ. לאחר מספר דורות שימש מקו� זה למטרה הפוכה

) ב� בנימי�(תה בו עתה אהבה גדולה בי� יהונת� יהי, שהתקיימה בו בימי השופטי�

 איש קוְ*וִי": 'אב� האזל'כ� מתאר הכתוב את פגישת דוד ויהונת� ב). ב� יהודה(לדוד 

 אשר לשלו� ל� לדוד יהונת� ויאמר. הגדיל דוד עד רעהו את איש ויבכו רעהו את

" עול� עד זרע� ובי� זרעי ובי� ובינ� ביני יהיה 'ה לאמר 'ה �בש אנחנו שנינו נשבענו

 ).מב�מא, ' כא"שמ(

כי יהונת� היה יורש העצר ,  עלינו לזכורעצמת האהבה בי� השניי�כדי להבי� את 

 זאת לא נמנע ובכל, ודוד נועד לדחותו מ� המלוכה, שהיה אמור למלו� לאחר שאול

זוהרת , דודאת  קנאתו הקשה של שאול לעומת. יהונת� מלאהוב את דוד ומלהצילו

שאת עוזה נית� להשוות לעוזו של המוות , ה אהבתו המופלאה של יהונת�יביופ

" קנאה כשאול קשה אהבה תכמֶו עזה":  ומכא� הביטוי, בעבר במקו� זהרששר

 ).ו, ' חש"שה(

שכ� הוא קרוי על ש� , כש� אד�' תֶוָמְזַע'יפלא בעינינו הש� יעתה כבר לא 

שביניה� , ונת�הועל כ� הוא מצוי בי� אנשי דוד ובי� צאצאי י,  העזה כמוותהאהבה

 .זה זושררה אהבה ע

ÌÂÎÈÒ 

הרוגי מלחמת רבבות מצבות לזכר� של ריכוז של הוא ככל הנראה ' קבור בני ישראל'

מסתבר שכא� ג� .  שבו נקרא היישוב הסמו�'תֶוָמְזַע'זהו מקור הש�  .'פילגש בגבעה'

והמערה שמדרו� לה , בריחת דוד משאול הנזכרת בסיפור ' האזלאב�'מקומה של 

,  כא� באה לידי ביטוי אהבתו העזה של יהונת� לדוד.שימשה למקו� מחבואו של דוד

 ."ת אהבהעזה כמֶו"ומכא� מקור המשפט 

 
, )ח"פרק י( ברשימת ערי בנימי� שבספר יהושע  לא מופיעעזמוותיש לציי� כי הש�  .7

 לא זהמכא� שש� . )לג, א"א י"דה( דוד כש� של אחד מגיבורי וולראשונה אנו מוצאי� אות

�  .אלא רק מאוחר יותר, היה קיי� בימי כניסת בני ישראל לאר


