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  תקציר

פרשנים  –נחלקו דעות ראשונים ואחרונים  התמרים-עירמקומה של  בזיהוי
 .סטוריוניםיוה

במאמר זה ייעשה ניסיון לזהותה עם . רעַ צֹ  העיר ,תמר במדבר,  יריחו: שלושת זיהוייה
  . ערי הקיני יהודה ואל-יהמלח אל הר-העולה מים ,השוכנת בפתח הדרך ,גדי- עין

  

  

  ,יהודה-את בני, התמרים-ובני קיני ֹחתן משה עלו מעיר

  )טז, שופטים א(וילך וישב את העם , מדבר יהודה אשר בנגב ערד
סיכום ). פרשנים והיסטוריונים(ואחרונים  1בכתוב זה נתלבטו ראשונים התמרים-עירבזיהוי 

   2:קצר של הצעותיהם השונות מובא להלן

 ,שם זה יפה לכמה יישובים. טו, ב כח''ידהבו יג, ג' שופב; ג, לד' בא בדב "התמרים-עיר"השם 
כך נראה . נרדף ליריחו'' התמרים- עיר''י השם ''בדברים ובדה. תמרים-מטעי צומחים שבהם

אולם כיוון שיריחו שוכנת הרבה מצפון לתחומי מושבו ). בפירוש שם וורא(יג , ג' לפרש אף בשופ
, מז' יח; ]רַּתְדמֹ : קרי[יח , א ט''מל(התמרים עם תמר במדבר -עיר הוצע לזהות את ,של הקיני

חצבה -ויש מזהים אותה בעין, ים ורומיים בשם תמרהיתמר מוזכרת במקורות יוונ). כח, מח; יט
, התמרים-עירכ) ז, טז(הנזכרת במשנה יבמות  ,רעַ שהכוונה לצו ,אבל יש סבורים. שבערבה

- היא עין ,תמר- יש לזהותה עם חצצון ,לדעת אחרים. דבאומופיעה בעיטור של תמרים במפת מי
  .עיאפשר להכר-ואי ,)ב, ב כ''ידה; ז, יד' בר(גדי 

  

   .גדי-עיןעם  התמרים-עירלהלן ננסה לזהות את 

 ,הבא לציין את הדרך, בראש הכתוב שהבאנו לעיל עלול המשמעותי עַ ועל הפ מתבססתהצעתנו 
נמשכה מאזור  בתפקוד זה ואכן דרך קדומה. ודהיה-הריומגעת אל גב  התמרים-עירהעולה מ

   .מדבר יהודה אשר בנגב ערדאל עבר  גדי-עין

  

                                                           
 . המאריך במובאה מן המדרש, אתר-י על''ראו רש  .1

  .ת למאמרחספבמפה הנ עיינו –לזיהוי המקומות . 36' עמ, ט'''ירושלים תשנ, )מקרא לישראל( עם מבוא ופירוש: שופטים, אמית 'י  .2

  גדי -היא עין'' התמרים-עיר''
  

  מאיר רוטר
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אולם השלמת המלה ? העםמי : קשה –העם ) םעִ =( את) ו(וישב) ו(וילךסיומו של הפסוק 
נתיישבו בקרב  בני הקיניכי  ,מלמדת, העמלק, קריאת תרגום השבעים פי-על ,האחרונה
   3.נו מסיפורי שאול ודודכפי שידוע ל, העמלקי

ניתן ללמוד מן האירוע  – ההר ביהודה-גדי אל עבר גב-מעין, השערתנו פי- על, העולה ,דרך זועל 
על  ]המעונים: קרי[ ועמהם מהעמונים עמון-בניו מואב-בניכן באו - ויהי אחרי: בימי יהושפט

 מארם) המלח( יםבא עליך המון רב מעבר ל: ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר. יהושפט למלחמה
  4].םדֹ מא:קרי[

  ).ב-א, כב "דהי( גדי-עיןהיא  ,תמר-והנם בחצצון

 ,משפט-ויבאו אל עין) לאחור(בו ויׁשֻ : הימים הכיר את הכתוב-כי מחבר ספר דברי, נראה לנו
   6.)ז, בראשית יד( תמר-ב בחצצןֵש ּיֹ לקי וגם את האמרי הַ העמ-ויכו את כל שדה 5.היא קדש

אינה זו , עמון-מואב ובני-יהושפט עם בני-שבמלחמות, תמר- חצצוןכי , כאן ןכתובנו מציילפיכך 
המוכרת  ,גדי-עיןהיא  – המלח- יםממערב ל – שמעבר ליםאלא זו , המלח-יםשמדרום ל
ויהי . גדי-וישב במצדות עין, ויעל דוד משם –מפלט  הנמלט משאול ומוצא בה, דוד-מסיפורי

, כד –כט , גא כ''שמ( גדי-עיןהנה דוד במדבר : ו לאמרכאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגידו ל
  ).א

  

- בניו מואב-בנישבמסע  ההפתעה מחבר ספר דברי הימים מצא לנכון לציין את יסוד: ועוד –זאת 
במקום [ מאדם –) המלח( בא עליך המון רב מעבר לים: ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר: עמון

הנזכרת במסע , דרך אדוםהיא  –מדרום , כההארו, דהיינו בדרך העוקפת –] מארם: הכתוב
בניגוד לדרך , זאת). כ, ב ג''מל(נגד מישע מלך מואב , יהושפט ומלך אדום, העוקף של יהורם
... עגלון מלך מואב, התמרים-עיראל , שבה בחר להגיע ,למואב הירדן- תוֹ רַמְעּבְ  ,הקצרה שמצפון
-יב, שופטים ג( התמרים-עירויירשו את  –ועמלק וילך ויך את ישראל  עמון-בניויאסף אליו את 

איש )ל(ולא נתנו  –הירדן למואב -וילכדו את מעברות) אחרי אהוד( וירדו אחריו: ובהמשך; )יג
 –וכל איש חיל  )בריא וחזק(= כל שמן ,ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש – ַלֲעֹבר

  ). כט-כח, שם( ולא נמלט איש

                                                           
בהימצאות הקיני בקרב עמלק  –אישוש לגרסה זו : 36' עמ ,)שם( אמית; 109' עמ, ד"אביב תשי- תל, ב, והארץהמקרא , נאור' מראו   .3

עיינו  –ים על תופעת קיצור מל). ו, וא ט''שמ... (רדו מתוך עמלקי, ּורסֻ לכו  :ויאמר שאול אל הקיני: בימי שאולבמלחמת ישראל בעמלק 
 'וראו ש. 143-137, 16-10' עמ, )ו"תשמ(קה - קד, לא, בית מקרא', קיצורי מלים וראשי תיבות במקרא, סמלים, 'קולר' במאמרו של י

  ' עמ, ג"תשנ אביב- תל, )ך''עולם התנ( שמואל א, )עורכים(גרסיאל ' אברמסקי ומ' ש', מוצאם והשתלבותם ביהודה –הקינים , 'אברמסקי
אלי ערי הירחמ) בזיקה לדוד(נזכרות  שבימי שאול, אין זה מקרה .ימי שאול כבר היו יישובים של הקינים ביהודה ובנגבב .143-141

: מושבו איתן –ואילו הקיני  ,"ֵבדֹאֵדי עֲ ואחריתו : "וןהעמלקי נידון לאבד :שנשתמר הד לכך בשירת בלעם, אפשר. )כט ,ל; י, א כז''שמ(
  . רומזת לשם קיני "ִקּנֶָך"הלשון ). כג-כ, דבמדבר כ" (קנך עושים בסל ,איתן מושבך"

'' מארם''במילה . המלח-יםההקשר הים הוא  פי- על: 149' עמ, ה"תשנתל אביב , )ך''עולם התנ( דברי הימים ב, )עורך(בוסתנאי ' עראו   .4
שכן הדרך , כך עולה מן ההקשר. מאדם: ויש לגרוס, )חילוף שכיח במקרא(בשל הדמיון ביניהן , ש''ת ברי''התחלפה כנראה האות דל

 ,)דעת מקרא( ב ספר דברי הימיםבקיל בפירושו לפסוקנו ' ועיינו י .המלח- יםובדרום ) הר שעיר(עברה בצפון אדום  גדי-עיןממואב ל
 .תשי' עמ, ו"ירושלים תשמ

היא פטרה  –עם ֶרֶקם , משפט שבכאן-עין, שנראה לנו לזהות את קד: 14 הערה, 27' עמ, ז''ירושלים תשנ, הדרמה במקרא, אררט 'ראו נ  .5
  ). מפה( 52-51' עמ, ג"ירושלים תשנ ,אטלס דעת מקרא ,)עורכים(קיל ' אליצור וי' ראו י. על דרך הערבה

, בסמוך לקדש, על דרך הערבה – המלח-יםבחבל תמר שמדרום ל תמר- חצצוןנראה לנו לזהות את : 15הערה , 27' עמ, )שם( ראו אררט  .6
' עמ ,ד"אביב תשכ- תל, אברמסקי' בעריכת ש, ב, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראית ,נאמן' ראו פ. כח ,מח; יט, זחזקאל מי פי-על

571-570 . 
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מן  נמצאנו למדים
-עיר כי, ההקבלה
מקום  – התמרים

מלך  ,מושב עגלון
תה יהיה הי –מואב 

ולא ; גדי-עיןב
, החרבה, ביריחו

מעת שנשרפה 
 ידי-עלוקוללה 
   יהושע

  ).כו-כד, יהושע ח(

   –על דרך זו 
 התמרים-עירמ
 תמר-חצצוןהיא (

אל ) גדי-עיןהיא 
, אלוני ממראעבר 

מקום מושבו של 
 –) בחברון(אברהם 

 הפליטגם  ָלהעָ ה עָ 
  ).יג, בראשית יד(

ואכן חפירות 
אולוגיות גילו ארכ

 ,מצודות ישראליות
נבנו בתקופה ש

המלוכה ושימשו 
דרך  תלשמיר

כך נהגו . חשובה זו
באזור , יוחנן אהרוני ובנו רוטנברג מזהים את תחילת הדרך. גם הרומאים בתקופת הבית השני

 מצודות ןשה ,רדום בתוחור עוזה חורבת את סקרו בעבודתם. עם נחל קינה, המלח-ים
 קיניהמשמרים את השם  ,אכן לאורך דרך זו מוצאים אנו עוד אתרים. הדרך במעלה ישראליות

  7.בדרך זו או אחרת

                                                           
 בנגב גבול מצודת -עוזה חורבת', אריה- בן 'י; 46-44' עמ, ז"תשלאביב -תל, בעקבות מלכים ומורדים, רוטנברג 'אהרוני וב' ראו י  .7

 לארכאולוגיה המכון מטעם באתר חפירה עונות ארבע נערכו 1985-1982 בשנים .32-31' עמ ,)ו"תשמ( 2-1, טי ,קדמוניות ,'המזרחי
 כי המעידות ,שכבות שלוש נחשפו .טקסס, וקו שבעיר ביילור אוניברסיטת של לארכיאולוגיה והמכון אביב-תל אוניברסיטתשל 

 התקופה מן ,השנייה הברזל- תקופת מן שכבות נחשפו. אלו פותבתקו הדרך חשיבות עלמורות ו המצודה התקיימה אלו בתקופות
 .''נבי יקין-א''המכונה ', מצוי קבר שייח, היורדת אל מדבר יהודה, על אחד מסעיפי הדרך: מעניין לציין .הרומית התקופה ומן, ההלניסטית

 ושמו הר נמצא – קינה דיו מוצא ובקרבת לערד זרחמ-מדרום כן-כמו. נז, ון שבספר יהושע טַהַּקיִ רים עם העיר החוק ידי-עלהאתר מזוהה 
 ."קיני בל'ג" בשם השתמר ההר גםו ,"קיני וואדי" בשם השתמר הערבים בשפת הנחל שם ןכ-כמו. "קינה הר"
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