לפרשת שלח – תשע"ו
הבמבצרים
פרופ' יהושע שוורץ
פרשת שלח מספרת על שליחת המרגלים .לפי מצוות ד' שלח משה לארץ כנען שנים עשר
אנשים מראשי העם שיתורו את ארץ כנען )יג :א-כ(
ֹתן ִל ְבנֵ ֣י
ת־א ֶרץ כְּ ַ֔נﬠַ ן אֲ ֶשׁר־אֲ ִנ֥י נ ֵ ֖
ח־ל ֣ אֲ נ ֗ ִָשׁים ְוי ָֻ֙תרוּ֙ אֶ ֶ ֣
מר) :ב( ְשׁלַ ְ
ֹשׁה לֵּ א ֽ ֹ
):א( ַוי ְַד ֵ ֥בּר יְקֹ וָ ֖ק אֶ ל־מ ֶ ֥
י ְִשׂ ָר ֵ ֑אל.
הם נתבקשו לבדוק את התנאים בארץ ואם ניתן יהיה לכבוש אותה )יג :יז-כ(:
יתם אֶ ת־הָ ָ ֽהר) :יח(
ת־א ֶרץ כְּ נָ ֑ﬠַ ן ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ ֗ ֶהם ﬠ ֲ֥לוּ ֶזה֙ בַּ ֶ֔נּגֶב ַוﬠ ֲִל ֶ ֖
)יז( וַיִּ ְשׁ ַל֤ח אֹ ָתם֙ מ ֶֹ֔שׁה לָ ֖תוּר אֶ ֶ ֣
ם־רב) :יט(
ה־הוא וְאֶ ת־הָ ﬠָ ם֙ הַ יֹּ ֵ ֣שׁב ﬠָ ֔ ֶליהָ הֶ חָ זָ ֥ ק הוּא֙ הֲ ָר ֔ ֶפה הַ ְמ ַ ֥ﬠט ֖הוּא ִא ָ ֽ
יתם אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ מַ ִ ֑
ְוּר ִא ֶ ֥
יוֹשׁב בָּ ֔ ֵהנָּה
וּמה ֶ ֽהﬠָ ִ ֗רים אֲ ֶשׁר־הוּא֙ ֵ ֣
ם־ר ָ ֑ﬠה ָ ֣
טוֹבה ִ ֖הוא ִא ָ
וּמה הָ אָ֗ ֶרץ אֲ ֶשׁר־הוּא֙ יֹ ֵ ֣שׁב ֔ ָבּהּ הֲ ָ ֥
ָ֣
ם־א ִין
שׁ־בּהּ ﬠֵ ץ֙ ִא ֔ ַ
ם־ר ָ֗זה הֲ ֵ ֽי ָ ֥
וּמה ֠הָ אָ ֶרץ הַ ְשּׁמֵ ָ֨נה ֜ ִהוא ִא ָ
הַ ְבּ ַ ֽמחֲ ִנ֖ים ִ ֥אם ְבּ ִמ ְבצָ ִ ֽרים) :כ( ָ ֣
כּוּרי ֲﬠ ָנ ִ ֽבים:
וּל ַק ְח ֶ ֖תּם ִמ ְפּ ִ ֣רי הָ ָ ֑א ֶרץ ו ֨ ְַהיּ ִָ֔מים י ֵ ְ֖מי ִבּ ֵ ֥
ו ְִ֨ה ְתחַ זַּ ְק ֶ֔תּם ְ
המרגלים עשו את שליחותם ובשובם הודיעו שהארץ פורה מאד אבל עשרה מהם אמרו כי לא
אמ ֔רוּ ֕ ָבּאנוּ אֶ ל־הָ ָ ֖א ֶרץ אֲ ֶ ֣שׁר
יעלה בידי ישראל לכבוש אותה )יג :כז-כח() :כז( ַויְסַ ְפּרוּ־לוֹ֙ ו ַ֣יּ ֹ ְ
י־ﬠז הָ ﬠָ֔ ם הַ יֹּ ֵ ֖שׁב בָּ ָ ֑א ֶרץ ו ֶ ְֽהﬠָ ִ ֗רים
ֶה־פּ ְר ָיֽהּ):כח( אֶ֚ פֶ ס ִ ֽכּ ַ ֣
ְשׁלַ ְח ָ ֑תּנוּ ְ֠וגַם ז ֨ ַָבת חָ ָל֥ב ְוּד ַ ֛בשׁ ִ ֖הוא ְוז ִ
ְבּצ ֻ֤רוֹת גְּ ֹד ת֙ ְמאֹ֔ ד ְוגַם־י ְִל ֵ ֥די ָ ֽהﬠֲנָ ֖ק ָר ִ ֥אינוּ ָ ֽשׁם:
אני אתרכז רק בנקודה אחת מתוך הפסוקים .המרגלים מבקשים לבדוק" :הַ ְבּ ַ ֽמחֲ ִנ֖ים ִ ֥אם
ְבּ ִמ ְבצָ ִ ֽרים" ,זאת אומרת האם הכנענים יושבים במחנות אהלים ובכפרים פתוחים ,או
"הﬠָ ִ ֗רים ְבּצ ֻ֤רוֹת
במבצרים ,בערים מוקפות חומה ובצורות .התשובה של המרגלים הייתהֽ ֶ :
גְּ ֹד ת֙ ְמאֹ֔ ד" .רש"י במדבר פרק יג פסוק יח פירש )על-פי תנחומא במדבר ו(" :החזק הוא
הרפה  -סימן מסר להם ,אם בפרזים יושבין ,חזקים הם שסומכין על גבורתם ,ואם בערים
בצורות הם יושבין ,חלשים הם" .המרגלים ,כפי שראינו ,ענו שערי כנען הן גדולות ובצורות
וכנראה גם חזקות.
ברצוני להציג בקיצור מצב ביצורי הערים בתקופת הברונזה המאוחרת )ברונזה
מאוחרת  1600-1450]Iלפנה"ס[ ,ברונזה מאוחרת IIא' ] 1450-1300לפנה"ס[ ,ברונזה
מאוחרת IIב ' [1300-1200] ),ערב כיבוש ארץ כנען על-ידי בני ישראל כפי שמתואר בספרי
יהושע ושופטים.
באופן כללי נראה שהמרגלים דייקו .בחלק גדול מהאתרים שנחפרו ניתן להבחין בהמשך
השימוש בחומות מתקופת הברונזה התיכונה הקודמת ) 2200-1600לפנה"ס( .כך בחצור
בראשית תקופת הברונזה המאוחרת המשיכו להשתמש בחומת הסוגרים הקדומה יותר ,אך
במשך הזמן החליפו אותה כנראה בחומה אחרת לא עבה וחומת הסוגרים נעלמת .במגידו
נתגלה קטע של ארמון שקירו החיצוני הוא חומתה של מצודת העיר .במשך הזמן החליפו את
ביצורי העיר וחזקו אותה שהרי מגידו עמדה במצור במשך שבעה חדשים עד שנכנעה בפני
צבאות תחותמס הג' בשנת  1482לפנה"ס .חומת בית-שאן שנבנתה בתקופת הברונזה
המאוחרת נבנתה כגוש לבנים מאסיבי  3מטר בערך .רוחבה של חומת תל אבו-הואם
)מדרום למפרץ חיפה( הייתה בערך  2מטר .בשכם ובגזר הייתה המשכיות מהתקופה
הקודמת וקטע של חומת עזה בתקופה זו ,השייכת לביצור נתגלה בחפירות .עזה באותו זמן
הייתה בירת השלטון המצרי בכנען .גם תבליטים מצריים הראו את חומות הערים כמו תבליט
המצרי שמראה את כיבוש אשקלון וחומת העיר.

