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.ישירהיהוהממצאיםהחפירות,האתריםעםשלהשהמגע,ישראל-בארץ
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.68-74'עמ,א"תרפ,השלוח,'הארץעתיקותלחקר',מאמרוגםראה.עברית-לאומית

באסופהמחדשנדפס)315-321'עמ,(ה"תשל)ט,סח,מולד,'ההיסטוריתתודעתנועלדברים',ששון-בןה"ח3
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לערכיםהחשיבותמירבאתוייחסעזר-אמצעירקבארכיאולוגיהראהגוריון-שבן,היאהאמת.'כנעני'בו

מהעמיםכי,(901'עמ,ג"תשמאכיכ-תל,ג)1948בדצמבר25-בשלו'המלחמהיומן'בכתבכך.הרוחניים
הרוחנכסיישראלמעםואילו,בודדותפיניקיותכתובותועודמישעכתובתרקנותרו(הכנענים)העברים
מהתיאוריותרמורכבהואלתקופותיההארץולתולדותלארכיאולוגיהגוריון-בןשליחסו.שלווהתרבות

.רביםאותומתאריםשבוהפשטני
גםדין'כי,כותבהוא.היסטורילמחקראמונהביןהיחסאת(נ.תשע)פיןיימס'גמציגבההדרךכאןמעניינת
בנולהתעוררחייברבוענין,הירדןעמקילאורךבתליםולנבורצורשלהיבשה-במצרלחפורהיכולתעלשנשמח

עלינוהריאלולכלמעבראך;כאלותהיינהאם,דגלאףאו,והעשתורתהכעללעבודתהנוגעותהתגליותבכל
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תלויותשאינןעובדותהןאלושהרי,עמדי.כןלאאנוכיאולם...בלכדבהפשטותלעייןמאשר,ועמודים
צורךליואין...יחףדודצעדבוהשבילעללפנילהצביעכדיכאלהבאותותצורךאין...בכתבותאובכרכובים
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לכישמצוראתהמתארים,בנינוה

בשלב.שונהתוכניאופיגםנשאואלהאובייקטיבייםכרונולוגייםשלביםששני,לינראה

החדשההעברתמונתהשפעתתאלבחוןהרצוןמןבארכיאולוגיההציבוריהענייןרובנבעהראשון

הענייןהתמקדהשניבשלב.הישראליתהאמונהושלישראלתרבותשלההיסטוריההכרתעל

ישראל-ארץשל'הארציתההיסטוריה'ולהבנתלהכרתהארכיאולוגיהשלבתרומתהיותרהרבה

ביןבמתחמאופייניםהיויחדגםהשלביםשני.'הלאומיתההיסטוריה'שלדהיינו,ישראלעםושל

והמאהעשרה-התשעהמאהשלהביקורתי-הלמדניההיסטוריהמערךלביןההיסטוריתהמסורת

המסורתשל'ההיסטוריות'אתולאששלאשרהשאיפהאתברקענמצאוכאןכאן.העשרים

Heilige('קדושההיסטוריה'כבין,המקראית Geschichte(ארציתהיסטוריה'כובין'.
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-בדעתגםאלא,המקצועייםבחוגיםרקלארביםגליםהיכההמקראיהמבוללסיפורהמדהים
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היסטוריותרשומות
חרסעליתדותבכתב,אסרחדוןשל
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גבולשעל)L~ck(ליקהקטנהבעיראורשראה,'המגיד'העבריהעיתוןדיווח,1873בינואר

שמקורה,יותרקדומהכשדיתכתובתשלכהעתקהתיאראותה)התגליתדברעל5,רוסיה-פרוסיה

אירופהלמזרחשהגיעה,המרעישהלחדשהאלהנמלציםהתלהבותדבריוהוסיף,(ארךבעיר

ישידהעלכיגדולרושםעשתהל"הנההודעהכיהדברמובן':וברליןלונדוןדרךנהרים-מארם

.'באמתתההכופריםפיותויסכרו,בתוהקשכתובמהאמיתתעלמאדקדומהעדותלנו
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כמורה-אנשישלהמרכזימקומםגםמכאן.9הערה,להלן,הדסוןראהבאנגליההארכיאולוגיהשלהפופולריות
.הראל"-ארץבחקירתהברית-ומארצותמבריטניהפרוטסטאנטיםשזן

2,מז,ציון,'היהודיתללאומיותעמדותחילופי:המגידועיתוןגורדוןדוד',שלמון'י:ראה'המגיד'תולדותעל5

רקשלוהמידעאתשקיבל,הדעתשוחרישלהרחבהציבורכיןכמובןלהבחיןראוי.145-164'עמ,(ב"תשמ)
בעיקר,הלועזיתהעיתונותבאמצעותגםמידעקיבלשבוודאי,יותרמצומצםחוגלבע,העבריתהעיתונותדרך

.הגרמנית



בארכיאולוגיההיהודיהענייןהתפתחות

ואמונההשבלה
הארכיאולוגיהמזירתזואחרבזושבאו,החדשותאחרירבהבהתמדה'המגיד'עקבלכן-קודםעוד

במצרים,במסופוטמיהוהתגליותהחפירותהתקדמותעלובפרשנויותבדיווחיםוהרבה,המקראית

אותוהופכיםמחקרכענףלארכיאולוגיהשלוהאוהדתוהגישהזהרצוףמעקב.ישראל-ובארץ

מאמצעהחלהמשכילהציבורשלשוניםבמגזריםלארכיאולוגיההחיוביהיחסשלנאמןלמבטא

ההשכלהרעיונותביןוזהירהמתונהסינתזהלהציע,כידוע,ביקש'המגיד'.הקודמתהמאה

ברורתחוםהמקראביקורתתחמהכזאתמתונהמוצא-מנקודת.והמסורתהאמונהלביןהאירופית

היהודיתהאינטליגנציהעלהשפעתוגבולותלביןהמודרניהאירופי-ההיסטוריהמדעביןוחד

עלוהרסניתמסוכנתכהתקפהנתפשה'המקראביקורת'6.'המגיד'אותהשביטאכפי,המסורתית

לפיכך.ויוקרתוהישגיו,ההיסטוריהמדעעלהישענותתוךהמתבצעתהתקפה,היהדותאושיות

.ביקורתיהיסטוריעיוןכלבפניכמעטחתומיםנשארו,תורהחומשיחמשתובעיקר,ך"התנ
המסורתשלההיסטוריתבאמינותולעסוקלהעז'המגיד'לאיפשרובמסופוטמיההתגליות

שלההיסטוריתבאמינותלעסוקלואיפשרו,אחרותבמלים;מראשיתההמקראיתההיסטורית

הקדוםהמזרחשלהארכיאולוגיההופעת.'וכדמצריםיציאת,האבותתולדות,הבריאהסיפור

ראיותלהומספקהאמונהשללעזרתההבא'מדע'קסם-במטהזימנהכמומדעימחקר-כענף

.המדעשל'הרעהפגיעתו'מלכאורהלחשושצריךהיהלאושוב,העברמןמכריעות
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הנחשפים'הנסתריםמטמונות'העלהעברילקוראלדווחמטרתועלהופעתומראשיתהעיתון

הגלות'ועלהארכיאולוגיותהחפירותשחושפות'החייםהמיםבאר'על;הקרוב-המזרחבאדמת

אמת'כיהמוכיחיםממצאים-'וכדעמרנה-אלתל,כלח,לגש,ארך,בבל,מנינוה'האורנגלות

ידיעותאומאמריםשלוגליוןבכלכמעטהעיתוןהביא1857מארסלמן,ואכן[8.'תצמחמארץ

.מגמהובאותה,'החדשהמגיד'בגםנמשכוהפרסומים9י.זהבנושא
,220-221'עמ,1977ירושלים,א,מנדלסוןמשהכתבי,'(1770)וולפנבוטל-בראונשוויגשלהעצרליורשמכתב'15

.131'עמ,שם,'דתישלטוןעלאו/ירושלים':גםוראה
גרץ.238-240'עמ,1969ירושלים,היהודיתההיסטוריהדרכי,(1887)'המקראוביקורתהיהדות',גרץצ"ה16

.המקראהבנתאתמחדשהבונהוביקורתהורסתביקורתביןמבחין
.188'עמ,שם,'היהודיתההיסטוריהמתוךהקבלות',ל"הנראהוכן.286-288'עמ,שם,(1887)'יהודיתאקדמיה'17
.1858במאי7,המגיד18
דיווח1870בפברואר23-ב.בנושאטיפולושלהאינטנסיביותעלתלמדהעיתוןדיווחישלוחלקיתקצרהסקירה19

ההקבלותעל,טהרןקהילתרב,אפפנהייםחייםשלמאמריםהביא1874בדצמבר.מישעכתובתגילויעלהעיתון
שעניינה,מאמריםסידרתהתפרסמה1859בנובמבר;המקראיתוההיסטוריוגראפיהאשורמלכיכתובתבין

סידרת'החדשהמגיד'פירסם1900בנובמבר.רבותרשימותועוד'כשדיםארץ'שלומקומהזהותהבירור
.בירו'החוסוגייתעמרנה-אלמתלהארכיוןעלמאמרים

פרטיםברשותישאיןמדבינסק(מלמד)מעלאמעדאלחנןיוסףשלספרואורראה1903-ב:ץ*4
לכד,שלוביוגראפיים

ישראלתולדותבראשיתמקוריותחקירותכוללישראלשבטיספר,הספר.'המליץ'במאמריםשפירסםמסה

בימיםקדמוניותחוקרישגלו,וכבלאשורורשימותאמרנא-תלשלהלוחותפי-ועלהקדשספריפי-על
כדיעמרנא-אלתלבארכיוןהמשתמשהראשוןהעבריהספרכנראההוא,(1903)ג"תרסותלנה,האחרונים

בחולראשלהטמין'המאמיןהיהודילמשכילאסורכי,טועןהמחבר.המקראשלההיסטוריתלאמיתותלטעון
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הארכיאולוגיהשלתועלתה
מהםשנבנתההעבר-ובתמונתהארכיאולוגייםבממצאים'המגיד'עשהבעיקרשימושיםארבעה

:עורכיושלהכוללתהעולם-השקפתבמסגרת

אתומכאןהבריאהסיפורישלההיסטוריתהאמיתותאתמוכיחותהארכיאולוגיותהתגליות.א

מוסרולא'בריאה-מיתוס'מספרלאהמקרא.הישראליתהאמונהיסודותשלהנצחיותהאמיתות

ויתפתהזרהבלשתאותןיקבלהמשכילהקוראשכל;כוזבותתיאוריותשללאתגרלהיענותולא,'יענה-כבת

עללערעראפואיוצאהוא.'ישראלבמסרתוהכפירההקדשכתביחרבןעל'שנבנתההמשוכללתלשיטהלהאמין
,Winkler,במחקרושהובאהכפי,וינקלרהוגושלשיטתו

.

Die Thontafeln von Tell eI-Amarna, Berlin.8
,1895Einzelarstellungenכספרו;1896 Leipzig]4Geschichte Israelsניבגרקרלשלכחיבורווכל

1899Leipzig,211שNiebuhr, Die Ammarna.כ)
שאין,החיצוניותלתעודותוהשוואתוהמקראיהטקסטביקורתידי-על,להוכיחמבקשמלמדא"יהאוטודידקט

ורק,'ההיאהתקופהמחשכי'אתמאירותהחיצוניותהתעודות,תיאורופי-על.במקראפנימיותסתירות
האסרולוגיהובעיקר,הגרמניםובעיקר,הנוצריםבידיהמקראמחקראתהשאירהישראלחכמיהתרשלות'
41ען.'חילשעשה,[אשורולוגיה]

.Hilprecht(הילפרכטתגליותעלסידרההתפרסמה1906בנובמבר

.האבותסיפורי'אימות'ובגיפור(ען."
מיכלחייםשלמאמריםסידרתפירסם,נוספתמאוחרתדוגמהלהביאאם,(1918מאי)'הארץחדשות'העיתון
עלהמקראיהסיפוראתלהוכיחשתכליתה,'(היתדות-וכתביהחפירותי"עפ)ישראלארץקדמוניות'בשםריבלין
.עמארנה-אלתעודותלפימצריםיציאת



שאכןכפיבראשיתמעשיעלמספראלא,העולםבריאתאופןעל'סובייקטיביתעולם-תמונת'
.התרחשו

בקידמההמאמינה,החדשהזמןבתליומרהמקוםשאין,מלמדותהארכיאולוגיותהתגליות.ב

.בהרבהלההקודמותהמאותפני-עלהחדשההעתשלוהתרבותיתהאינטלקטואליתובעדיפותה
מכאן.הקדומות'החושךתקופות'לעומת'אור-תקופת'כהחדשההעתלתיאורמקוםאיןממילא

להישגינחותבמעמדאותהלהציבכדיבהאין,קדומההיאשהתורההעובדהכי,הטענהנובעת

הישגיםובעלותומפותחותמשוכללותתרבויותהיוהקדומותבתקופותשכן;המודרניהאינטלקט

נובעמכאן.האמנותיבתחוםוהןוהמוסרהחוקבתחוםהן,המדעי-הטכנולוגיבתחוםהןכבירים

במאהשרווחהוההשתכללותההתפתחותתורתלדחייתנוסףבסיסמעניקהשהארכיאולוגיה,גם

.ט"הי
ראשיתאתוכמקדמתההיסטורי-האנושיהזמןמימדאתכמעמיקהנתפשההארכיאולוגיה.ג

,'מיתולוגיה'וכ'מיתוסים'כהביקורתבעינישנחשבמההפכהבכך.ושומראכרלימיעדהתרבות

אתושיחזרההחייתההיא.כהווייתםהיסטורייםמאורעותהמשחזריםלסיפורים,כאגדותדהיינו
שהיהלמי,כאמור,אישרהבכך.'וכדמצריםיציאת,האבותתולמותשלהאותנטיההיסטוריהרקע

.'היתהשאכןכפי'ו'שהיתה'היסטוריהעלמספרשהמקרא,לכךזקוק
שימשוהקדומים'השמיים'העמיםשלהמפוארתתרבותםוגילויבמסופוטמיההתגליות.ד

שלהתרבותיתונחיתותם'שמי'ההאופישלטיבועלהזמן-בנותהתקפותבולהדוףחשובאמצעי

20.אירופיים-האינדוהעמיםלעומת'שמיים'ההעמים

המגיד'ו'המגיד'דפיעלשהתפרסמוהפרשנותומאמריהידיעותשלוחלקיתקצרהסקירה

היחסהתפתחותעלוהןהארכיאולוגיהמדעשללחידושיםהעירותעלהןמלמדת,'החדש

המקראביקורתשלהשונותהאסכולותוהופעתהמחקרהתפתחותרקעעל,ומסקנותיהלממצאיה

.הקדוםהמזרחוחקר
לקוראיווהבטיחן2,בנינווההחפירותמהלךעלידיעה'המגיד'הביא,למשל,1857במארס3-ב

:עליהןלהםויספריוסיףעודכי

ישראליאישכללבבהמשמחתכאלהמחדשותלדעתלנוהואונחמדיקרדברבאמתכי
לרובכסףעתהגםויתנונתנופראנקרייךממלכתמאוצראשרלדעתוזאת.בפרט

כחםמאמציבכלבזהלפעוליוכלוולכן.כאלהקדמוניותאחריידרשואשרלהאנשים

;כמעטזכרםנשכחכבראשרשמשלעיןארץמתחתיותדבריםלהעלותבידםעלהוכבר

הנאמניםנביאנוודבריהקדושהחורתינולסיפוריהאמינולאאשרבעיניהםוהחכמים

לפראנקרייך-משםהובאואשרדבריםכמהראוובעיניהםמצאואשרכעתבשמעם

.לפהידוישימוראשלהריםיבושו
בוטהשלהחפירותעלמידעובו,'נינוה'בשםגדולמאמר'המגיד'פירסםשנהאותהבאוגוסט5-ב

)Botta.2.וליארד(ק)Layard.2המסרעללחזורכדיהידיעהאתהעיתוןניצלהפעםגם.(11.ן

להדגישביקשהפעםזאתשלייהעקב36
הסבוריםהכפירהדבריהםהבלכי,מלמדיםשהממצאים,

'לפרי9הייבלבספרבקריבשיתפרסם,'היהידיתבפולמיקהיפתוכנישםבניתכונות'במאמרדןאניזהבעניין20
.אטינגרשמואל

1955the:ראהעליהן21 Dust, London1)Lloyd , Foundations.5



בארכיאולוגיההיהודיהענייןהתפתחות

(1810-1895)ואולינסץקרסוויקהנריסיר(1817-1894)ליארדהנרי

היתהמסופוטמיהכי,'המגיד'כותב,מסתבר.'נחלהלירושתהחכמהנחנה'הנוכחילדוררקכי

-ההודוהציוויליזציהכמייצגי,כידוע,המוצגיםאלה)יווןחכמיוגםהאנושיתהחכמהמקור

בלילפניהםמההולכיםלקחואשריקרותאבניםילקוטםבכלי'שמו(אירופהאדמתעלאירופית

,בבלתפארתאתהקדמוניםבתיאורי'סופריםהפלגת'כשנחשבמה.'הראשוניםבעליהםרשיון

נפלאותתיאורכי,'המגיד'כותב,נאמנהעדותהיא,ארמונותיהעל,נינווה.היסטוריתלעובדההפך

ארכיטקטשלבשימושוחרוטנמצאדיבור-קנהאפילו.אמיןהואהראשוןהביתבתקופתירושלים

...השמשתחתחדשאיןכי,מאלפתעדות-בבלי
:היתדותכתבפענוחעלהעבריתקוראיהמשכיליםלקוראיו'המגיד'דיווחרבהבהתלהבות

לאשורהימים-דבריאתלידינומסרו,נינוההיכליואבניסלעיםעלהנחרתותהכתובות,ובכן'
מוכתריםוממית(Hincks.11(הינקם,(Rawlinson.11(רולינסון.!'נכון-אלהכל;העתיקה

'המגיד'רואההיתדותוכתבהחרטומיםכתבבפענוח.'השםאנשי'ו'המנצחיםהגבורים'בתואר

ישראלואמונתישראלמסורתנצחון,'לישראלעדות'גםאלא,הקדוםהעברסודותפענוחרקלא

הארכיאולוגיה.כביכולהרציונאליסטיהביקורתיהמדעבשםהבאיםוהכפירההספקנותעל

הרעםכקולקולםהנותנים,חולטמוניולוחותאופלאבני'ו'עפרשוכניקדם-שנותמצבות'חושפת

37ומצריםנינוהשוממותסלעיםונקיקיכפיםמפי,עומדתולעולםאמתישראלתורת:לאמרבגלגל

22.'ומתנקםצוררלהשביתעוזאלוהים-דברייסד

.1858באוקטובר5,המגיד,'לישראלעדות'22



שביטיעקב

והארכיאולוגיההמקראביקורת,הלאומיהמשכיל
הארכיאולוגיהלממצאישהיוהעצומהוהתהודהההדמןלהתעלםהיהיכוללאהלאומיהמשכיל

אתכאןנזכיר)המרעישיםהגילוייםוהתרבושהלכוככל.שציירההחדשההקדוםהעברומתמונת

הענייןגבר,(ועוד1901-בחמורבימצבתגילוי;1887-בשנתגלהעמרנה-אלשלהארכיוןפענוח

הן,עיתונאידיווחשלבצורההן,הנושאעלהכתיבהוהתרבתה,המשכילהיהודיהציבורשל

שללעבריתועיבודתרגוםדהיינו)שנימכליבמחקרוהןלנושאהנוגעתספרותשלבתרגום

משנות,היהיכולהמעונייןהעבריהקורא.(השונותאירופהבלשונותשנתפרסמומחקרים

המשכיליםדורבעקבות23.שוניםובעיבודיםבתרגומיםמדעיתספרותלקרוא,ואילךהשמונים

אירופיותבאוניברסיטאותוהשתלמושלמדו,יהודיםלמדניםשלדורגםהופיעהפופולאריזטורים

כל.העתיקההעתשלמקוריעבריהיסטורימחקרשללצמיחתוהיסודותאתוהניחושונות

העבר-בתמונתהכרוכותוהאידיאולוגיותההיסטוריותהבעיותאתהחריפוהללוההתפתחויות

24.בתוכהישראלתולדותשלובמקומןשנוצרההחדשה

לבין'ארכיאולוגיה'הביןוהקשרהזיקהשאלתהיתה,חריפותהבמלואעכשיושעלתההשאלה

עלמערערותשהןאו'המקראביקורת'למסייעותהחיצוניותהעדויותהאם.'המקראביקורת'
היתהלא,'חילוני'ההלאומילמשכילובעיקר,הלאומילמשכילמכליותרשהציקמה?מסקנותיה

וטיבהבאופיהדברשלבעיקרוהיהעניינו.הישראליתהאמונההתפתחותשלבישלהבעיהדווקא

מדוברכילהוכיחהיתהושאיפתו;ישראלעםשל'אורגאנית'ההתרבותיתוהמורשתהמסורתשל

'חילוני'ההלאומיההשכלהבעלשלראותו-מנקודת.ואורגאניתמקוריתתרבותית-רוחניתביצירה

נולדכך.ישראלעםשלהרוחניתשלמותואת,אחידספרותי-היסטוריבמירקם,ך"התנביטא

אפשרות,כהיסטוריהך"התנאתלקרואהאפשרותאתיצרה'המקראביקורת'ששבעוד,הפרדוקס

הגיבה,החדשהבעתהיהודיתההיסטוריתהתודעהשלהחילוןבתהליךנכבדלגורםשהיתה

קנד-קא,עח-סו'עמ,(ט"תקמ)בהמאסףברןה"בריוסףשלמאמריוכנראההיוהראשוניםהעברייםהחיבוריםנ2
.לט-לה,ל-כג'עמ,(ע"תק)שם,'לבבלהימיםדברי',הכהןשלוםושל'ומדיאשורלמלכיהימיםדברי'על

וילנה)עולםימידברי,שולמאןקלמןשלהמעובדספרוהיהט"היהמאהשלהאחרוןברבעבעיקרפופולרי
ההיסטוריוןשלספרו.הכלליותההיסטוריותידיעותיורובאתהמשכילהעבריהציבורשאבממנו,(ז"תרכ

1897-1895deהצרפתי ~l'orient

~

classigue, Paris8אם([שחחשקעשווש/נ

Maspero

,~ Histoire

I

מיידתורגם(נ..

בווילנההופיעג"בתרע.(ז"תרנורשה)'הקדמוניהמזרחעמיתולדות'בשםלודביפולאברהםבידילעברית
Schneiderתטigypter811('הקדמוניםהמצרים',שניידרהרמןשלספרו , Kultur und Denken der.א).
.ביותרחלקיתרשימהרקכמובןזוהי

חקירת'בלילינבלוםראה,הרוסיהריאליסטיהפוזיטיביזםהשפעתתחתשרויהיהשבה,'ריאליסטית'הבתקופתו24
חקירתדברעל,"השחר"ל"המואלמכתב':ראה.ממששלתכליתבהשאיןבטלהמלאכה'הקדמוניות
לילינבלוםל"מאגרות,(עורך)ברימן'שאצלבענייןגורדוןל"ליומכתב(ד"תרע)453,ה,השחר,'קדמוניות

בשםמאמר,'השחר'בכך-ואחר,'הצפירה'בפירסםעצמוגורדון.157-160'עמ,ח"תשכירושלים,גורדוןל"לי

עלבסרקאזםלגורדוןכתבלילינבלום.241-260'עמ,(א"תרל)ב,השחר,'וחכמיההעתיקהבבלארץ'
ראיההרודוטוסאצלשאיןכיוון.הקדומהההיסטוריתבמסורתספקהטלתלידיהמגיעההעצמיתההתבטלות
שלהיתדותכתבי'שהתגלועדזאתעובדההםגםמכחישיםמשכיליםהיוישראל-בארץישראלעםלתולדות

.188'עמ,שם,איגרות,(1883)ג"תרמממארסאגרת.'שלנוהקודשלכתביבזההמסייעיםאשור:8ן
.וסמליההכרתה,'ההיסטוריה'שלהחשיבותואתהיחסאתקיצוניבאופןשינתההלאומיתהאידיאולוגיהאבל
קודםהאוניברסיטהאתלנטושלאויים"לבילהציע(1882יוני,המליץ,'ההולכיםומימי')פינסמיכליחיאלוכך

בבחינתלהועילידכםתמצאוארכיאולוגיהבפילולוגיהאפילו...',לימודיהםאתתחילהלהשליםאלא,עלייתם
.'בכללותהלהאומהמה



בארכיאולוגיההיהודיהענייןהתפתחות

נינוהמחפירותמכונףפרשלתבליטקטעגורריםליארדשלפועליו

השקפהבהוראתה'המקראביקורת'עלרבהבעוינות,במהותההרומאנטית,הלאומיתההשקפה

25.החדשההמדעיתהאנטישמיותשלענף;הרסניאופיבעלת

משמעי-הדוליחסמאלפתדוגמהלשמשיכוליעבץזאבהמצוותשומר'לאומי'הההיסטוריון

נזקקהואאיןמאמיןכיהודי.העבר-תמונתלבנייתותרומתההארכיאולוגיהכלפידתימשכילשל

היהודיתההיסטוריתהתודעהעלהמקראביקורתבהשפעותהנאבקכהיסטוריוןאך;לעזרתה

.כנגדוכעזרלשרתגםיכולה'ארכיאולוגיה'ה,המודרנית
הארכיאולוגיהמתוארת,'הראשוניםהמקורותפיעלמתקן,ישראלתולדותספר',בספרו

:'השוקמןעדים'כ,רלוונטיתכבלתיבזלזול

מכלםעולהבריאועםצלולקולאשרקדשנוספריאתפוסלתהחדשהשהבקרתבמקום

בבל,אשורלוחותשבריאתלעריםמכשרתהיאשםשם,בםמתרגשיםוכחרוחוחיי
.מקברותיהםואברםאופרטשראדררולינסוןהוציאוםאשרמגלותיהםובלוייומצרים
ספריהםואתבמיתתםוחומרקלמתיםקרוייםהיובחייהםגםוסופריםהאלההעמים

והמנמנמיםהעלגיםוהמלהגיםהמצפצפיםהאובותואתרוחורעותעמלקדיםמלאו

35.וכתובינונביאנותורתנועללהעידלעדיםהחדשיםהמקראמבקריהכשירוהאלה

על.(1הערה,שםוכן,236'עמ,ה"תרפירושלים,ב,כתבים)(ו"תרל)ב,השחר,'לטעתעת',סמולנסקין'פ25
כספהותהמקראמחקר,שלי'ח:ראה'השלוח'לתקופת'השחר'תקופתביןהמקראלחקרהיחסהשתנות
וכתביהיתדותכתבי'מאמריוסידרתאתקלוזנריוסףפירסם(ג"תרס)יא,'השלוח'ב.ב"תשירושלים,ההשכלה
.'הקודש



שביטיעקב

שדעתוגוססאובחלוםרואהישןמעדותאווקטןשוטהחרשמעדותזועדותהטובה

הנקוביםהחכמיםבכבודלהקללנוחלילה?ופקחזריזעראדםעלעליומטורפת

אשר,ההםהגוייםתולדותעלאלהואבןעץעדימפידברלהצילהאומריםבשמותיהם

כתביעלהללובתרפיםלשאולהיאאוולתאך.לתולדותיהםאחרמוצאלהםאיןזולתם

26...הקדש

פרקלהוסיףיעבץנדרש,ח"תרפבשנתישראל-בארץשנדפסה,הספרשלהשנייהבמהדורהאולם

שבכותבוסברכי,כותבהואהזהלנספחבהקדמה.'והחקיקותהחטיטותתוצאות'בשםנספח

,'הכשריםלילדיהונאמנהתמימהכאם'שהיאהקדושההתורהאתהמכיר,העברילקוראעברית

עלתהלא.('ביבלקריטיקראדיקאלע)העוקרתהמקראבקרתדבת'עםלהתמודדצורךלויהיהלא

מקרבעין-צרישקר-עדימפנירקלאהמקראעלהקוראבפני-לגונןיצטרךכי,כותבהוא,בדעתו

חמתויוצאתבעיקר.הנוצריתהמקראביקורתטענותאתהמאמציםיהודיםמפניגםאלא,נכר-בני
אתהמערערות(ך"והתנבבל)'וביבלבבל'שלהאסכולהטענותאתהמקבליםאלהעליעבץשל

רוחניתואנטישמיותכפירהשלשילובהן'וביבלבבל'והמקראביקורת.ישראלרוחשלהמקוריות

ככליהארכיאולוגיההופעתבשלהדבריםפניאתשינוההיסטוריותשהנסיבותאלא.'ארי'ממוצא

:בכותבו'המגיד'שהתווההקואתיעבץממשיךוכך.למסורתמסייע

,קצהמרוםעדוחבריוולהוזןשלהמקראבקרתתעתועיבעלותכי,'המעשינפלאיםאך

משהתורהקדמותכילהעיר,שנהאלפישלשתמתרדמתעפראדמתישניפתאוםהקיצו

המספריםהמעשיםכלוכינבאובעתםהנביאיםכלוכי,נתנהבעתםכי,היאאמתקדמות

מניחרביםוהיכלותמערותוקירות,מצבותנחטטוכי,ונעשונהיובעתםהקדשבכתבי

ישראלקדמותעלסמןלפימעידותהמפורשותחקיקותיהםאשר,נחשפושנהאלפי

..."9ממאיןמכרעתעדות,ותורתו
אתמאמציםופוליןליטאערישלבפרובינציהראדיקלייםמשכיליםבעוד,יעבץממשיך,וכך

,(ע.Hommelלמשל)עליהמערעריםגופאבגרמניהקמו,המקראביקורתומסקנותשיטות

אתומוכיחה(נ.Wellhausen(ולהאוזןמשנתאתסותרתהארכיאולוגיהכינחרצותהקובעים

המלכיםבתקופתשעניינםומסקנותממצאיםשלארוכהשורהבנספחסוקריעבץ.המקראאמיתות

,ובבלאשורמלכיכתובותובראשם,הללוהממצאיםעושרכילקבועכדיוזאת,ציוןשיבתותקופת

המסורתלאמיתותאחריהלערערשאיןהוכחההוא,'וכדמישעמצבת,עמרנה-מאלהתעודות

,מלכיםבספרהסיפורמהימנותעלרקלאלמדהוא,למשל,מישעממצבת.המקראיתההיסטורית

עללמדהואחמורביממצבת;מפותחהיסטוריוסגנוןשפההיוהקדוםשלישראלכךעלגםאלא

לסכםאלאלונותרלא.האבותסיפורישלההיסטוריהדיוקעלאחריםומממצאים;התורהקדמות

מדברהאחדדברישאירולאאשר,קדםמניצפונותלגלותזאתהיתה'המאת'כיאמונתואת

.'מכונועלהמערערים

40

-ראשונהמהדורה)ו2"תשטירושלים,א,הראשוניםהמקורותפיעלמתקן,ישראלתולדותספר,יעבץ'ז26
.(ד"תרנוורשא
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סביבתוותרבותך"התנ
לביןהמקראביקורתבין'החומהנפילת'להביאה,ורובשובסולוביטשיקכדברי,הארכיאולוגיה

להבנתכרקערקמסופוטמיהתולדותעודשימשולאמעתה.הקדוםהקרוב-המזרחתולדותמחקר

שאלת.הקדוםהמזרחתולדותשלוהרחבהכלליבהקשרהובנוישראלתולדותאלא,המקראעולם

בבל'שלהאסכולההופעתבעקבותבמיוחדהחריפהזהרחבבהקשרותרבותוישראלשלמקומם

Babel('וביבל and Bibel(,תרבותשלמרכזייםקטעיםהציגהזאתאסכולה.המאהבראשית

4נ.)ירמיאס,(Winkler.11(וינקלר,(Gunkel.11(גונקלשלחיבוריהם.וכהשאלהכחיקויישראל

Jeremias(,דליטששלאלהובמיוחד)Delitzsch.מוקדבבלית-הפאןהתיאוריהאתהפכוע,(ע

האירופיתהתרבותשלמוצאהעליותרהכלליבוויכוחשהשתלב,תרבותי-היסטורילפולמוס

עםבהתמודדותוקשהאינטלקטואליאתגרמולניצב"חילונ'ההלאומיהמשכיל.'חומויס'ו

תרבותביןזיקהשלקיומהבדברהטענהאתלדחותהיהיכוללאאחדמצד.הזאתהעבר-תמונת

הייחודיוהגניוסישראלעםשלהמיוחדתרוחוכי,לטעוןביקששנימצד;הסביבהלתרבותישראל

התגובותמןכמה.מקוריתעולם-השקפתויצרוהתרבותיתהסביבהמןמובהקבאופןנפרדושלו

.להלןנסקור,יותרהרבהוהמסועףהרחבהמכלולמתוך,זהחדשלאתגר
עירותתוך,'המגיד'שנקטהקואתהמשיך,קרקוב-בווינהאורעכשיושראה,'החדשהמגיד'

מאמרהעיתוןכתב1903בפברואר26-ב.העתיקהמזרחשלבהיסטוריוגראפיהולזרמיםלרוחות

המפתחאתהקדומההשומריתהתרבותבגילוימצא,כתב,דליטש.דליטשפרידריךנגדחריף

לתרבותהיהודיםתרומתאתלהכחישעצמוזמןבאותואך,המקראשלהרוחניתבמורשתלהחזיק

'שמית'-הלאהשומריתהתרבותשלוהמקוריותהראשוניותהדגשתהיתהזאתדרך.המערב

דליטשחיללוכךידי-על.'ארית'ההתרבותשלהראשוןולמקור'הממלכותצבי'לוהפיכתה
עליתרוןשוםלהשאין,הודיתלספרותהקדשכתביאתוישימוך"התנקדושתאת'לדעהושותפיו

זוכיםדליטששלהכפירהשדברי,העריךהעיתון.'הפרסית,ההודית,המצרית,האשוריתהספרות

כפר'העבריך"התנהפךכך.'לותרשלגלגולכעל,חדשגואל'כנחשבוהואבגרמניהקשבתלאוזן

בוולפדותשםבניליסודותהתנגדותםלחצילמטרהלעשותו,הקדמוניםהאשפהבגלילמחטטים

28.'...החדשההבריתאת

היה,המקראיתוהספרותהבבליתהספרותביןההקבלותשהציגולאתגרשנענוהראשוניםמן

רובין.גטינגןמאוניברסיטתדוקטורתוארובעלגליציהאישהרדיקאליהמשכיל,רוביןשלמהר"ד

1902Delitzsch:למשלראה27 , Babel und Bibel Stuttgart.11,וינקלרוגלספרוובעיקרע
"Abraham 1903Babyloner, Joseph als'

igypter

. Leipzig"היהודיבפולמוסבבלית-הפאןהאסכולהשלמקומהעל-
,לטוטאליטריותבדרךהיסטורייםתהליכים:1870-1914'השנירייך'בונצרותיהדות,טל'א:ראהבגרמניהנוצרי

.148-155'עמ,ל"תשירושלים
בפומביגערהשניוילהלםוהקיסר,מגבוההתערבותגםעליהעוררהדליטששלהשקפתוכי,כאןלהזכירראוי28

הבריתבביקורתהכרוכותהתיאולוגיותלמסקנותולהניחהמקראבביקורתלהצטמצםממנוותבעהגרמניבחוקר
כדי,סכסוניהממשלתבהזמנתשנכתבהספר.לעבריתקיטלרודולףשלמתרגמוגםדןבעיהבאותה.החדשה

41שהרסכמיהמתרגםידי-עלתואר,המקראחקרוכיןהקודשכתביביןלגשרוכדיהמסורתיתהתפישהעללהגן
,מוצאנוכבודהואהקודשכתביכבודאתמצילוהואהאנטישמייםהמקראמבקרישלהראשייםהיסודותאת'

אמונתויסודיכי,אדוקהיותרומשכילמאמיןלכללדעתמאדינעם'כן-ועל.'נעלההיותרבאופןונביאנותורתנו
הבקרתבפניגםמעמדומחזיקיםהמהעומדים,וסעדחזוקאמונתולפיצריכיםאינםמהותםפיעלכיאםאשר

.ג"תרעוילנא,הקודש-בכתביהחקירה,קיטל'ר.'מחמירההיותרהמדעית



יק'בקויונגהתבליטיםאתמעתיקליארדהנריהחוקר

הרבהלעבריתוהלוההקודמתהמאהשלהאחרוןברבעביותרהפורההיהודיהפופולריזטורהיה

האשוריםקדמוניותאוהכשדיבירוסי',ספרו.השוניםלסוגיוזמנו-בןההיסטוריהמדעמחידושי

ספוריאתולקייםלאשר,ובנותיהןובבלנינוהעריאדמתטמונישפונינגלותבהגלותוהבבלים

העבריהספראוליהוא,(ב"תרמוויען)'הקדשבכתביועניניםמקראותהרבהולבאר,תורתנו

מןנרתעאינורובין29.איתםומתמודדהמסופוטמיתהארכיאולוגיהממצאיאתהסוקרהראשון

בממצאיםרואההואגם,מאידך.במקראמיתולוגייםרבדיםבקיוםומהכרהההשוואתיתהגישה

,לפניו,ליעבץבניגוד.המקראסיפורישלההיסטוריתלאמיתותמרשימהעדותהארכיאולוגיים

מזוזורחוקותחמורביותורתמשהתורתוכיישראלתורתבהשפעתנכתבוחמורביחוקיכישסבר

כילקבוערוביןחששלא,'הארץעלהשמיםכגובהעליהוגבוהה'ממערבמזרחכרחוק

29boden Assyrien""ןRubin , Berosses oder (haldaische AlterthUmer, als durch die neulich.5

421882Uf

~

Bibel. Wien7awgegrabenen Keilinschri/ten bestatigfe SemitenstUcke.בדפוסנדפסהספר

עץ,ספרוגםוראה.ע"תרורשה,רוביןשלמהכתביכל,קלוזנרהקדמתראה.סמולנסקיןפרץשלשבהנהלתו
,43-68'עמ,ב"תרל,השחר,'סנחותיתוןהכנענישלבראשיתמעשה'מאמרווכן,א"תרנוינה,העדןבגןהדעת

לפנישחיפיניקיסופר,סנחותיתוןעלהמבוססים,מגבלפילוןשלמספרוהשרידיםשלאמיתותםהוכחתשעניינו
.אוסביוסאצלוהמובאים,טרויהמלחמת
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אףהיההוא.הספרותית-התרבותיתממורשתוכחלקישראללעםעברוהבבליותהמיתולוגיות

עולם-השקפתהיתההקדוםישראלעםשלהשקפתויסודכי,בהנחהלכתלהרחיקמוכן

התרבותבראשיתממלאשהואובתפקידיםבאופיואוניברסליהואהמיתוסשכן,מיתולוגית

גווןתרבותבכלשקיבלה,משותפתתרבותיתממסורתכחלקהמבולסיפוראתניתחכך.האנושית

שכן,הרוחניבייחודפוגעתאיננה,טען,קודמותספרותיות-מיתולוגיותממסורותהשאילה.מקומי

ידי-עללההניתנתהמשמעותאלא,המשפיעההמסורתשלמוצאהאינוהקובעהגורם
עקרוניהבדלאכןישזומבט-מנקודת.להםהמיוחדתרבותי-הדתיבהקשרבההמשתמשים

:המקראיהמבולסיפורלביןגלגמששלבאפוסהמבולסיפורביןומכריע

עיר,כשדיםמאוריצאאשראברהםמאביהםלהםמורשההעבריםאבותינומסורות...

לנחלהביחדלהםהיואחדיםוספוריםאחתומסורת.כשדיםארץבלבהיושבת

אצלונשארה,אמונותיהםפלגותפיעלהתפרדההבניםבירושתאשר,מאבותיהם

מלבד,באלהותהיחודבדמותהתאחרהאבותינוואצל,אלהותריבויבתבניתהבבלים

ועתותהחדשיםבזמן,האניותובמדותבשמות,המבולימיבאורךכמואחריםשנויים

30...השנה

החפירותמןאישורהאתמקבלתהמקראיתהקוסמוגניהכילטעוןהיתהלארוביןשלכוונתו

;מיתולוגיהבראשיתספרשלבקוסמוגניהרואהרובין,אדרבה.האדמהמעובישהועלווהטקסטים

כךהופךהמקראיהמבולסיפור.מקומיתגדולהטבע-תופעתשלספרותית-דתיתאינטרפרטציה

מה.ומשמעותותוכנושלומהפכנימהותישינויתוך,בזמןלוקודםמודללפיהבנוילסיפור

ואתהמקראיההיסטוריהרקעשלהריאליותאתמאשרתשהארכיאולוגיה,זההואלגביושקובע

אברהםצמחממנוהרקעבציורדייקשהמקרא,כךעלמלמדתהיא.שלוההיסטוריותהמסורות

שלאבולוציוניתתפישהמכאן.האבותסיפורשלההיסטוריתהמהימנותאתמאשרתוהיאהעברי

לאמיתותהוכחהגםמכאןאבל;עליה'זרות'בהשפעותוהכרההישראליתהאמונהתולדות

ן3.היסטוריתכעדותהמקראשלההיסטורית

בקבלתפסולהיהולאקושיהיהלאהחילוני-הלאומיהמשכילשלהראות-מנקודת,ואכן

;מסביבתהכלילהמנותקתתרבותהיתהלאישראלתרבותכי,והגירסההאבולוציוניתהתפישה

תרבותביןסינתזהאחריהחיפושואתשלוההיסטוריתתפישתואתתאמהכזאתהנחה,אדרבה

ראההחילוני-הלאומיההשכלהבעלכי,ולומרלכתלהרחיקאוליאפשר.העמיםלתרבותישראל

אתלראותביקששבואורבאותוהעתיקהבעתלשכניוישראלביןהתרבותיתהזיקהפרשתאת

התרבותביןומפרהחיוביתזיקה-שלובזמנוהאידיאלייםהזיקהדפוסישלהתרקמותם

תרבות.סלקטיביאופילשאתצריכהאירופהמתרבותהשאילהאבל.אירופהלתרבותהיהודית

לשנות,לברור,לבחורחופשיתלהיותצריכההיאדהיינו,ריבוניתלהיותצריכההחדשהישראל

(1872)א,החלוץ,'המקראביקורתבזכותמכתב'במאמרושורהשליהושעלווקדם59-93'עמ,שם,רובין30

ביסודפגעהלאופרסייםבבלייםממקורותהשאילהכי,סברשורגם.(153-173'עמ,[27הערה,לעיל]כחבים)
.הישראליתהאחדותהשקפת

4:עהיקראדר'בחיבורוביטוילידישבאהכפי,'ביבל-בבל'לבעייתקוקה"הראישלכסוכתוזהבהקשרמעניינת31
כי,כותבקוקה"כשהראי.95-99'עמ,(41הערהלהלן)רוזנברגאצלראה.ז"תשכירושלים,'הצאןועקבי

בין.באויר-הפורחותהשערותיהלפי,שמצאהבדמיונים,הלבבותאתונקפה,לעולםהאשורולוגיאכשבאה...'
הראשוןלשלבכמדומהמתכווןאינוהוא,'ובמעשיםבמוסרבדעותהיתדות-שבכתבילדבריםהקדושהתורתנו
.זושלובראשיתההקודמתהמאהבשלהי'ביכל-בבל'להופעתאלא,זהבמאמרהמתואר
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לא.עצמהשלהוהמיוחדתהייחודיתהתרבותיתהמערכתבתוךאותןולכלולההשפעותאתולעכל

שמירהתוך,חופשיתובחירהחופשירצוןמתוךאלא,כפייהמתוךולאהתבטלותכדיתוךשאילה

.ישראלתרבותשלהאורגניהאימננטיהאופיעל
לא'בחתימת)רבינוביץיעקבשלבמאמר,לדוגמה,נמצאכזאתלעמדהוחריףמענייןביטוי

במאמריצארבינוביץ32.ברשאשרשבעריכת'הדים'העת-בכתבח"בתרפשנדפס,('תיאולוג

מסתירתהלאנובעתהיחלשותהכי,וסברולהאוזןשלמשנתועללהגןהזהוהמפתיעהארוך

רקעועל,המודרניתהמערביתבחברההאבולוציהברעיוןהאמונהמהתמוטטותאלאהמדעית

שהתגליות,הרווחתהטענה,רבינוביץשללדעתו.המערבתרבותשקיעתשלהפסימיתהתודעה

ומבטאתלסמוךמהעללהאין,ולהאוזןשיטתאתמוטטוובמסופוטמיהבמצריםהארכיאולוגיות

בזמןשאיחרשאףמשום,מבקריופני-עלבעיניועדיףולהאוזן.פונדמנטליסטי-שמרנירוח-הלך

הואהמנחההרעיוןעבורו.שלהוהמקוריותהאימננטיותעלעמדהרי,ישראלתרבותהופעתאת

מיתוסרמזי')מיתוסחסר,תבוניכעםמוצגישראלעם.יצירתוומקוריותישראלעםשלייחודו

בגישתהאחדמצד,כןאם,הואולהאוזןתורתשלערכה.('בניןאיןואף,ושםפהפרורים,ישנם

-העולמותשבשניהטובאתומשלבתהאורגנית-האימננטיתבגישתהאחרומצדהאבולוציונית

מחיקויכתוצאהולא)אימננטית-אורגניתחוקיותמתוךאךהיסטוריתהתפתחותשלתפישה

להכרתנוהיסודהיאולהאוזןתורת'כי,ולכתובלסכםרבינוביץיכולאפואכך.(זרותוהשפעות

.'עתידואיןלאוםאיןפנימיתובחירהאימננטיתהתפתחותבלי.הלאומית

'ארכיאולוגיתאמת'ו'היסטוריתאמת'
-המכרעתהשאלהאתטשטשהלאשכניולתרבותישראלתרבותביןוהמגעיםהקשרשאלת

שפיתחהקואתהמשיכורדיקאלייםמשכיליםגם.המקראשלההיסטוריותהמסורותשלהאמינות

שמעוןכתב,למשל,כך.החיצוניתוהעדותהמקראיתהעדותביןלהרמוניהלטעוןכדי,'המגיד'
כימשמעית-חדהוכחהמהוותהארכיאולוגיותההגליותכי33,'רשומותדורשי'במאמרוברנפלד

בספרשנמצאוהסיפוריםובכלל,דודלמלכותשקדמוהספוריםואלהמצריםיציאתעניןכל'
הסיפוריםאמתתוהוכיחו[המבקריםשל]פניהםעלוטפחוהחדשותהחקירותבאוהנה,בראשית

34,מצריםיציאתשלההיסטוריתהמסורתאתעמרנה-אלתגליותאישרוכך.'פרטיהםבכלהללו

כיבדברספקעודאיןכן-ועל

ורובשובסולוביטשיקדבריעל,השארבין,כאןמגיברבינוביץ.181-232'עמ,(ח"תרפאב-מנחם)ו,הדים32
אורהקרניממנוויצאוהקדוםהמזרחפנימעלהלוטנגלה'החפירותבעקבותכי,'המקראבקרתתולדות'בספרם
בקרבומיניקיונק.ויוצרתוססגוףאזשהיה,המקראבימיישראלבתולדותהחקירהחשכתאתאףלהאיר

.113'עמ,שם,'הקדםבנימשפחות
והומלדיליטש,שרדרשלהעמוקותהחקירותכי',הערההוסיףברנפלד.515-518'עמ,(ז"תרנניסן)ב,השלוח33

יציאתסיפור,לכנעןושובוארםבפדןיעקבעניין,כשדיםאוראתאברהםעזיבתשלהסיפוראתאמנםהוכיחו
בספרותהיצירהתקופת'מאמרו.3הערה,518'עמ,שם(!)'...סיניהרמעמד,מדיןכהןיתרוסיפור,מצרים

,גובריןנוריתאצלזאתפרשהוראה.יליןדודמצדקשהביקורתעורר,'רומיגלותועדבבלגלותמזמןהקדומה44

.32נ-249-250,278'עמ,1980ירושלים,ואחריתועת-כתבשלתנופתו:'העומר'
מצב)הארץוכיבושמצריםיציאת',ייבין'ששלבמאמרוראההשלושיםבשנותזובשאלההמחקרמצבסיכום34

'עמ,ז"תרצאביב-תל,יפהולספרותלמדעמאסף:קלוזנרספר,(עורכים)ואחריםטורטשינרה"נ,'(כיוםהבעיות
67-79.



בארכיאולוגיההיהודיהענייןהתפתחות

נתנבאווכלםהנכרומבנימישראלהמבקריםבהאחזואשרהביבליתהבקרתנפלה

תכליתלשםונכתבוחבורםבזמןמאדהםמאוחריםהתורהסיפוריכי,אחדבסגנון

,מאדקדוםמזמןאמיתייםהיסטורייםרשמיםהםהתורהספוריכי,נודעעתה.מיוחדת

נוכלזהולפי.לאמתתההישראליתההסטוריאמקורותנמצאלמען,בהםלהעמיקועלינו

ועלינו,דרךלאבתהוהנהעדהלכנועמנותולדותשלהקדומהבתקופהכילהחליט

טבעןשיצא,האשוריותהחקירותבאמצעותאותןנמצאאשר,אחרותנתיבותעתהלבקש

.אלהבימינו
לכנותהמציעשאניגישהאפואהציג,לושקדמוהזההטיעוןלבעליבהמשך,ברנפלד

ההיסטוריתבתודעההרווחתלהשקפה,לשפוטשאפשרככל,הפכהואשר,'חילוניפונדמנטליזם'
.ישראל-בארץהיהודיתהציבוריותרובשל

-בנקודתהןממנהשונהאך,האורתודוכסיהלעמדתפרדוקסאליבאופןהדומה,אחרתדרך

זאתגישה.(ד"תרס)'משה',העםאחדשלהקלאסיבמאמרונוסחה,במסקנותיהוהןשלההמוצא

(העבריהמדעיהמקראמחקרמחלוצי,סוליאלימ"מלעתיד)סולוביטשיקמאירידיעלפותחה

ביןלמתחפתרוןרקלאלמעשהלהציעבאסולוביטשיק35.'המקראבמדעיפרקים-ראשי'בחיבורו

הצעתו.העברייםהספר-בבתיך"התנבלימודהקשורהלבעייתיותגםאלאומסורתמדעימחקר

ולהשקפההיסטוריתלתודעהכביטויהמקראלביןכהיסטוריוגראפיההמקראביןלהבחיןהיתה

האמת.העםשלההיסטוריתהתפישהואתהזמןרוחאתהמשקפתעבר-לתמונתביטוי,היסטורית

בתוצאותכללתלויהאיננה,מנדלסוןכברשקבעהקואתסולוביטשיקממשיך,שבתורההנצחית

לעדותהזקוקיםאינםהמקראשלהנצחערכי;המדעיתהביקורתובפריהארכיאולוגיותהחפירות

.מישעכתובתשל
לביןדתיתמשמעותבעלכספרהמקראהבנתביןהקייםהמתחמןמתעלםאינוסולוביטשיק

קייםכי,ספקלואיןהזההשניבהקשר.ביקורתיותמידה-אמותפי-ועלכהיסטוריההמקראהוראת

הזההמתחאתלפתורכדי.החיצוניותהעדויותלביןהמקראיתההיסטוריתהמסורתביןמתח

עולם-כהשקפתאלא,כהיסטוריהלאהמקראאתללמדכן-עלמציעהואהאידיאולוגיבמישור

וביןהקלאסיתעולמנו-השקפתנתבטאהשבהם,הקדש-כתביבין'להבחיןובכך,היסטורית

אכןוכך,'...והבקורתהמדעחוקיפי-עלללמדצריכיםאנושאותן,המקראבימיהיהודיםתולדות

הרובדביןלהבחיןהציעסולוביטשיק,אחרותבמלים.המדעייםבמחקריועצמוהואנהג

לכלמדעיותמידה-באמותניגשהאחרוןזהאל.ההיסטוריהרובדלביןשבמקראההיסטוריוסופי
.דבר

אורראוהדברים)ד"תרעאודסה,([שזר-רובשובזלמן].ר.זתרגם)המקראבמדעיפרקים-ראשי,סולוביטשיק'מ35
ארכיאולוגיתאמתביןבמאמרו,כידוע,מבחיןהעםאחד.(1913,'השכלה-מפיציחברת'שלבירחוןלכן-קודם
להשתקפות-היסטוריתובאמת,'היושאכןכפי'לעובדותבעצםכוונתוארכיאולוגיתבאמת.היסטוריתואמת

.'באמתתלוישאינו',ואפקטיביממשיהיסטורילכוחההיסטוריתוההכרההמסורתוהיות,בתודעההמאורעות
דברעל'ובמאמרו,המקראיתלריאליהאיוריכחומררקארכיאולוגיההעםאחדהחשיבכזאתמוצא-מנקודת
45שיוכלוכמדהרקבאוצרנומקוםלמצואצריכיםקדמוניות-שרידי'כי,כחב'העבריתבלשוןהיהדותאוצר

.רלא'עמ,ן"תרברלין,א,דרכיםפרשתעל.'לנונכבדיםחזיונותעלמוחשיותכהארותלהחשב
מתכונת.ה"תרפברלין,שכיותהמקרא,סולוביטשיק'משלספרוהיהזהלהיבטשהוקדשהראשוןהעכריהספר
Altorientalische.שאג:למשל,זהמסוגרביםספריםכשלהיאהספר Texte und

.

'

Bilder

11.(ל!1ם645~00,
1909

IA

ten Testament, Tabingenריג-ריב'עמ,שם,ביבליוגראפיהוראה.
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היחסבמוקדשעומדתזוהיאהיסטורית-המטאמשמעותולבין'סיפור'הביןההבחנהכידוינה

אינהזוהבחנה.המקראבתקופתישראל-ארץשלכארכיאולוגיהבמובנההמקראיתלארכיאולוגיה

36.דברלכל'היסטורית'כתקופהשנתפשהתקופה,שני-ביתשללארכיאולוגיהבנוגעתקפה

הארץוידיעתארכיאולוגיה
כיווניועל,ישראל-בארץהעבריהארכיאולוגיהמדעבהתפתחותלדוןהמאמרבכוונתאין,כאמור

ולתרומתהלארכיאולוגיההציבוריתהמודעותבהתפתחותבעיקרלדוןכוונתי37.השוניםומגמותיו
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יחסשלשונותצורותביןלהבחיןראוי.בפשטנותגםאלאבהגזמהרקלאלוקההרווחהתיאור
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קריאת)אינטלקטואליענייןביןעקרוניהבדליש.בהשימוששלשוניםודפוסיםלארכיאולוגיה

בין;(בחפירותהשתתפות,ומסעותטיולים)ממשיתמעורבותלבין(הרצאותשמיעת,ספרות
במערכיםבההשימושלביןפופולרי-ומדעימדעיוענייןסקרנותמתוךארכיאולוגיהלימוד

כסמלאוריאליהשלכהמחשהארכיאולוגיבממצאשימושבין;אידיאולוגיים-היסטוריים

verba'-כהארכיאולוגיהממצאבין;נורמטיביותטענותשלבמסגרתבוהשימושלבין,פיגורטיבי

לעצםכהוכחהאו)היסטוריאירועאומאורעשלבשטחכקונקרטיזאציהכלומר,1816518ז

אודותעלמידעלאששאולסתורכדילסוגיוהארכיאולוגיבממצאהשימושלבין,(התרחשותו

ללאוערךמשמעותלויש('והחרסיםהאבנים')כשלעצמוהממצאכאילו,הטענה.הקדוםהעבר
.סרק-טענתהיאהכוללההיסטוריההקשר

ישראל-בארץהחדשהההתיישבותראשיתשלמןבתקופהכינראה,הרווחתלמוסכמהבניגוד

ביצירתוחיונימרכזיתפקידשכזאתבתורלארכיאולוגיההיהלאכמעטהמנדטתקופתשלהיועד

מודליםפי-על)מחדשעיצובוולדפוסילנוףהיחסבגיבושאוישראלית-הארץהלאומיתהתודעה

היהודיהציבוריהעניין;נוצריםחוקריםבידיככולורובוהיההמדעיהמחקר.(הקדוםהעברמן

לארכיאולוגיהאלהשליחסםאמנם.ביחסקטנותלקבוצותמצומצםהיהבארכיאולוגיההכללי

הטיוליםיעדימספראבל;ממשהחפירותבאתרילבקרשיכלוזהבמובן,"אקטיב'להיותהפך

שהפכה,והמסעותהטיוליםבמערכתמובהקים'ארכיאולוגיים'כלהגדירםשאפשרהמאורגנים

'סוכן'ה.ביחסמוגבלהיה,ואילךהעשריםמשנותבעיקרממוסדתתרבותית-ציבוריתלפעילות

היתהוהארכיאולוגיה,הארץלידיעתהספרותהיההיסטורי-ארכיאולוגיידעהפצתשלהעיקרי
שלכתרגום)'הארץידיעת'שכונתה,יותרהכוללתהידעמערכתבתוךאחדמרכיבדברשלבעיקרו

עלהמידעאתזאתלמערכתסיפקהארכיאולוגיהידע.'מולדת'או)Erdkundeהגרמניהמושג

הענייןשלעיקרו,ואכן.סביבםהידעאתוהרחיבקדומיםואתריםמקומותשלומקומםזהותם

שלובזיהויהיסטוריתבגיאוגראפיההיהזאתראשונהבתקופה(המדעיגםמעטולא)הציבורי

בעלימקומותשמותשלוקונקרטיזאציהמיקום,זיהוישלזהתהליך.(טופונומיה)ואתריםמקומות

מתהליךחשובחלקספקבליהיה,מוחשייםלמקומותסתם'שמות'מוהפיכתםהיסטוריערך

.החדשהישראל-ארץשל'חילון'הואף'קונקרטיזאציה'ה,'ריאליזאציה'ה

'מקוריתעבריתארכיאולוגיה'העדרעלהביקורת
'עברימדע'ולייסדלברואתרבותית-האידיאולוגיתהמגמההחלהבעיקרואילךהשמוניםמשנות

.זהמכלליצאהלאהארכיאולוגיה.העבריתהתחייהבתנועתמרכזילמוטיבלהפוךהתחומיםבכל
מצדארכיאולוגיתפעילותכלשלחוסרעלביקורת-דברילקרואאפשרהנדונההתקופהכללאורך

אקטיביבענייןאלאבארכיאולוגיהפאסיביבענייןרקלאהחיוניהצורךעלודבריםהיהודיהיישוב

מןכמהאךכאןאביא.ישראלי-ארץ-עבריארכיאולוגימדעויצירתבחפירותהשתתפות

47.עבריתארכיאולוגיהשללחסרוןזאתעירותהמבטאיםהדברים

על,הירשברגש"אציון-חובבהמשכילכותבהמאהבסוףישראל-בארץמסעובעקבות

אשר,עמנוומבני':כךאגבומעיר,בארץהענפההזרההמחקריתהארכיאולוגיתהפעילות
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,בנושאשלועניינו40.'אליהןפונהאישאין,ללבבםקרובותהיותרלהיותצריכותהאלההחקירות

בספרהירשברגששילבמהידיעותמובלט,בספרופנהשאליוהיהודיהציבורשלעניינוגםואולי

מפי'הישןהיישוב'שלבעיתונותכברנתפרסמואלהמעיןביקורת-דברי.בארץמסעותיאור

עלבסרקאזםהגיב,'אחיטוב'העט-בשםשחתם,טוביםבןאייזיקיצחק.מתונים-משכילים

הביקורתעלהגיב,'משהבני'שלחריףמבקר,טוביםבן41.'החבצלת'בעיתוןהאלההדברים

מבטנםלהעלותארצנוחרבותבגליחפירותחופרי'של,כלשונו,העדרםעל'הצבי'בשהתפרסמה

,אדמות-עליהעדןגןלנווהיה,חדשהצורההיקוםכלילבשבהגלותםאשרקדומיםמטמוני

:'!לזריםנהפכהנחלתנו,[הצבי]יקרארוחומשבר

העששיותולאהמנופצותהגיראבנילא,בבכיככהתמררנאאל,יקרצבי,לנונאלאטאך

הקדמוניותחקירת.סלהאהבאשריעקבגאוןנחלת,נחלתינוהמההאלההמשותכות

הזאתהחקירההחלהתמוללאהןאבל,תועלתבהשישגדולהמלאכהאמנםהיא

וכמהבהמתעסקיםוגרמניהוצרפתאנגליהחכמיאשרבשניםרבותזהכי,בארצנו

בכל[לישראל]לובצעומה...ראינוטרםהעולםותקון,בתוכההשקיעוונפשותממונות

שאיןכאלהטפלותבחקירותוממונוכחתיולאבדלישראללא?האלההמציאות

לשחקלישראללא;מאדמעטהשתועלתןלהחכמהנאיםקשוטיםאלאתוצאותיהן

המלמדתתורתו-היאישראלנחלת.בהמההעמיםישחקואשרכאלהילדותבמשחקי

האלההיקרותהסגולותואת...הנאמנותהחכמההיאישראלנחלת,חייםארחותאותנו

רוחובקרבוימצאןיבקשןאםכיימימהמימיםצבורותואשפתותעפרבערמותיבקשלא

אתוגוועותמצפההיאהאלההסגולותאתבגלותולעולםשהביאוהאורה,פנימהונפשו

.העמיםשארמצאואשרהשונותהמציאותמתוךלנוהיוצאותהקטנותהאורותכל
ערךאתותרומם,והעולההאכזריותמחשכיותגרשתבלליושביצדקלמדההזאתהאורה

חרסיםלהעלותממונולזרותחתם,להבאגםזודרכוישראליאחזלכן.באמתהאנושיות

למוסר,לתורהבניולגדלותלמודספרבתילבנותואונוהונולהקדישיוסיףנשיהמעמקי

כולםלקרואברורהשפהעליהםלהפוךהעמיםשארעלגםיאלצואשרטובותולמדות

42.'דבשם

:וכתבגליוןבאותוארוכהבהערההרשימהעלהגיב,פרומקיןדבישראל,'החבצלת'עורך

שהואועניןעסקכלאתלהיבהל,לךלהסכיםנוכללאאופןבשום,נכבדסופרנאאל...

לישראלנחוציםיותרדבריםישכי,אמרתאשרודבריך.המדעוהפצתעולםשללישיבה
הםודומים,המתמיהיםמןאלאאינםקדמוניותחקירותמחפציממונובהםלהשקיע

ובציםלקמחכסףהפשטידאלמעשהמוציאיםלמהתמההאשרהבטלןלאותובעינינו

.319'עמ,(ע"תרוילנה)ז"תשלירושלים,המזרחבארץ,הירשכרג'א40
,'משהבני'ובביפוציון-חובביבוועדחברהיה,מוהליברהרבשלבחבורתון"בתרישראל-לארץעלהטוביםבן41

.והמידעהזיהויעלפריידיןלישראלנתונהתודתי.הארגוןשלחריףלמבקרוהפךג"בתרנסולקמשם
היהודיתבמחשבההמקראחקר',רוזנברג'ששלהמאלפיםמאמריהםהאורתודוכסיהשלעמדתהבעניץראה

מדע',ורבלובסקיצ"רי;86-168'עמ,ט"תשלאביב-תל,ואנחנוהמקרא,(עורך)סימון'א,'החדשההדתית48
10Shahv;162-168'עמ,(1960מאי)131-142,יח,מולד,'דתיתכבעיההמקרא , 'Ofthodox Reactions.5

1969spring(3,%,~the),קק.85-61 Challenge of
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Criticism' , Traditionשליחסהבהתפתחות

.המחקרבהמשךאדוןהמדינהבתקופתלארכיאולוגיההאורתודוכסיה
.ן"תראדר,החבצלת42
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שלפרצופיהםשאיןכשםכילדעתעליך.שומןכולהלעשותההיהמוטבהלא,ותבלין

ויששבחכמהזהבמקצועחפץהמוצאיםיש.דומיםדעותיהםאיןכךדומיםאדםבני
מוצאיםכןעלכי,עולםלבאיורצוייםאהוביםוכולם,כזהאחרמקצועאחרינוההשלבם
כספםהמוציאיםבקרבנוישאדיריםכמה.מאודצודקיםזובפינההצביתלונתאתאנו

ולאמלבםירושלםזכרוןיסירוומדועאירופאמעריבאחתעתיקותביתלהכיןוזהבם

ציוןעתיקותפניעלההוניםקברותחרשייבכרומדוע?כזהבביתאותהיפקדו

לנוהכינו,תלמודובתיחנוךבתילנוהכינו:האלהלהאנשיםאומריםאנואין?ומחמדיה

כיוןאבל.אלהלכמותשוקתםאיןכי,ויוגביםכורמיםאכריםאדמהלעובדימושבות

ובתימטבעותבתי,עתיקותבתילוותנוהבה,וקדמוניותלעתיקותתשוקהלכםשיש

!ספרים

יחסזההיהבעיקרואבל,חיוביהיהבארץהארכיאולוגיותלחפירות'החדשהיישוב'שליחסו

שלהרצאהעל1904-בביומנואהרנסוןאהרןכתבוכך.בלבד'תיאורטי'תרבותי-אינטלקטואלי

,(מגידו)מותסלים-אלבתלהחפירותאודותעל,בירושליםהאזיןלה,((כ.Watzinger(וצינגרקרל

:1902-בשהחלו

אבל.בהםמטפליםהגוייםאתבראותיטענותליואיןאלהחפירותאליחסליאין,כרגיל

הרגשתי,לידמידצילומיהםאתובהעבירומצבותושתימזבחשגילה[וצינגר].בבספר

לגמריאניחפשיכידימיתיוהלאמאדלנובקדושמחללתידנגעהכאילו,קלהדקירה

43.שבדתקדומותמדעות

עלבברליןוצינגרשנשאהרצאהעלברוסיהלקוראיואביב-מתלסמילנסקידודדיווח1912בינואר

השופךמחקר-ובמגידובתענך((Schumacher.3(ושומאכר(8.סב501)סליןשלהחפירות

וצינגרשלמחקריוועל,שלאחריהובתקופהך"התנ-בתקופתישראל-בארץהיהודים-חייעלאור

:סמילנסקיומעיר.בגלילעצמו

ודתייםמדעייםאינטרסים.גרמנים-נוצריםשלנוההיסטוריתבמולדתעובדיםכך

החפירותבהצלחתביותרהמעוניניםלהיותהיינושצריכים,ואנו.לכךאותםמביאים

בכךהרוצהלכלבהםלעסוקונותניםזהבכווןכלוםעושיםאיננו,הללוהארכיאולוגיות

44.ולאמריקניםלאנגלים,לגרמנים-

בשדההמתרחשעלמידעחלקירקקיבלהתקופהשלישראלית-הארץהעבריתהעיתונותקורא

הארכיאולוגשלנרחבמאמרט"תרסבסוף'העומר'העת-כתבפירסם,למשל,כך.החפירות

שלמהותהעלמקיףלהסברלראשונההעבריהקוראזכהשבוBenzinger.1),45(בנצינגרעמנואל

כמהוהציעהחפירותתולדותאתבקצרהסקרבנצינגר.עקרונותיהועלהעבריתהארכיאולוגיה

מנותקיםהיולא,בתוכםישראלובני,הקדומיםישראל-ארץשתושבי,הראשונה:מסקנות

.'זרההשפעהשלתערובתמכלטהורה'היתהלאתרבותםוכי,השכנותהגדולותמהתרבויות
אורחותועלהקדמוניםהתושביםשליום-היוםחייעלבהיראורהפיצושהחפירות,השנייה

ק.106'עמ,ט"תשכירושלים,וזמנוהאיש:אהרנסוןאהרן,ליבנה'א43

~
1*

.134'עמ,1981אביב-תל,נולדתעיר,סמילנסקי'ד44
שעוררוהפולמוסעל.106-117'עמ,(ט"תרס)ב,העומר,'י"שבאהחדשותלחפירותמסקנות',בנצינגר'ע45

ירושלים,ואחריתועת-כתבשלתנופתו:העומר,גובריןנוריתאצלראהישראל-ארץמשכיליבקרבבעיותיו

.251-252'עמ,ם"תש



הבעלופסלי,הקדמוניםהכנעניםשלדתםלהבנתמעט-לאתרמושהחפירות,השלישית.חייהם

בתחוםמסקנתוגםמכאן.למימושהניחנת,'חיה'לממשותמופשטיםממושגיםהפכווהעשתורות

דבריאתמאמתיםבחפירותהעוליםהרביםהפגאנייםהשרידיםכי,רוחנית-הדתיתההתפתחותשל

בשכבותגםשכן:'כנעןארץמעשי'כעושהשהואעלישראלעםאתשהוכיחו,הנביאים

העליונותבשכבותוהולךפוחתמספרםאך,רבהבמידהקטניםאלילים-צלמינמצאיםהישראליות

אודותעלאלומממצאיםללמודניתןלאכי,והסיקמאודזהירהיהבנצינגר,מקרהבכל.יותר

,בלבדפיגורטיביהיהשתפקידם,כתב,בהחלטייתכןשכן;הישראליתהעממיתהדתיתהאמונה

אלאבאולאוהן,הללווהתמונותשבצורותהעתיקהוהמיתולוגיתהדתיתהכונהונשכחהפגה'וכי

46.'לתכשיטיםוהדורנוילשם

'ועתיקותיהישראל-ארץלחקירתהעבריתהחברה':'ישראלברוחארצנומחקר'

ונסיוןזהלחסרוןמענההיה1913-ב'ועתיקותיהישראל-ארץלחקירתהעבריתהחברה'ייסוד

שהשתלמוהמלומדיםחבורתאתולארגןהמקצועיהארכיאולוגיהענייןאתלמסדראשון
,ברוריהושעאברהם.ארצהועלו(גרמניותאוניברסיטאותבעיקר)אירופהבאוניברסיטאות

,בריטים-נכריםשלפעולותיהםלנוכחלבנואתשברהחרפה'כיכתב,החברהשלממייסדיה

-ארץלוח'ו'ירושלים'בלונץמשהאברהםשלמפעלו.'ישראל-ארץבחקר-וגרמניםצרפתים

המוטלאתעשתהשלא,הציוניתהתנועהנגדחיההאשמה,כדבריו,היה47(1895-1916))'ישראל

48.עבריתארכיאולוגיהלטיפוחעליה

-מנקודתרקלא',נחוץכדברהמלחמהאחריהחברההתחדשותאתפרסישעיהותיארגםכך

הלאומיביתנואתלבנותבגשתנו.מדיניים-לאומייםטעמיםמפניגםאםכי,עבריתתרבותיתמבט

שלהתועלת-ורבתהחרוצהלהתחרותמנגדלהעמדלנואסורישראללתרבותלמרכזולעשותו

יהיה,פרסהמשיך,יהודיםבידימחקר.'אבותינוארץמחקרשדהעלוחכמיהןהעולםאומות

.'ישראלברוחארצנומחקי'(1874-1954)קלוזנריוסף
49

נחוםהיוהראשוניםוחבריה,הראשונההעולם-מלחמתבתוםפעילותהאתחידשההחברה

חברים130בההיוא"ובתרפ,ואחריםברורי"א,יליןדוד,ץ"שבוריס,קלוזנריוסף,סלושץ

-ארץלחקירתעברימכוןייסוד,קבועמדעיקובץלהוציאלמטרהלהשמההחברה.רשומים

לשםארצנואדמתבמעמקיחפירותעשית'ופומביותהרצאותידי-עלהמחקרמצבפרסום,ישראל

אתלתתבבקשה,בארץשונותיישובלנקודותחוזרהפיץאףהחברהועד.'עתיקותיהגלוי
הדעת

סיכםוכך.'האדמהבתוךשיתגלהודברדברכלעלהוועדאתולהודיע'שםהנעשותלחפירות

:לעתידהאופטימיתהתחזיתאת,הוועדמזכיר,פרס

והדרךומוסריםהולכיםהםהריהרשותמצדוהחופריםהחוקריםשפגשוהמכשוליםכל

.שם46
)יט,ידיעות,'ולדורותלשעתהלונץמ"הראשלפעולתוערך',ברוור'א:ראהלונץעל5047

.13'עמ,(1955

וחוףגלילשלמערבו,'ועתיקותיהישראל-ארץלחקירתהעבריתהחברהשלנעוריהמימי',ברוורי"א48
,הגליל

.228-236'עמ,ה"תשכירושלים
העבריתהחברהקובץ,'ועתיקותיהי"אלחקירתהעבריתהחברהפעולותעלדבריםהרצאת',פרסח49

לחקירת

.91-94'עמ,א"תרפירושלים,ועתיקותיהישראל-ארץ



הפסיפסמרצפתקטע

-חמתשלהכנסתבבית
טבריה

המקומותכלבקרבתארצנואדמתתהפךהקרובבעתיד.ועםעםחכמילפניפתוחההיא

עמנוכבוד.כללעינייתגלוצפונותיהוכללמעלהומלמטהלמטהמלמעלהההסתוריים

החקירותבעבודתחשובחלקנקחאנחנושגם,במפגיעמאתנודורשיםהמדעותועלת

.בלבדחשבוננוועלבעצמנוגםאואחרותחברותבשתוףאם,הזאתוהחפירות
עוררגדולהאבן-מנורתשלגילתה.טבריה-בחמינעשתההחברהשיזמההראשונההחפירה

,סמואלהרברטסיר,העליוןהנציבאתהזמין,סלושץנחום'פרופ,שהחופרעדרבהכההתרגשות

עלשפירסםבמאמר.נענתהלאהזמנתו;החפירהמןהסמליהערךובעלהיקרהחפץאתלהוציא

החוזרמניע,(המדעיהתיאורבצד)האידיאולוגיהמניעאתסלושץפירש50,האלההחפירות

חורבןאחריגםכי,כתבכך,להוכיחנועדההחפירה.החופריםמןהרבהאצלכך-אחרומופיע

היצירהנמשכה(כוכבא-ברומלחמתשני-ביתחורבןאחרי)ישראלעםשלהמדינייםהחיים

שכן,הראשונההעבריתהארכיאולוגיתהחפירהכמקוםנבחרהטבריה.ישראל-בארץהיהודית

מתענייניםאינםהנוצריםשהארכיאולוגיםכיוון.החורבןאחריהיהודיהעםמרכזהיההגליל

אתלחשוףהיאעבריחוקרשלחובתו,זאתבתקופהישראלעםשלוהרוחנייםהחומרייםבחיים

,'יכוליםכלום'.והפיוטהמסורהנוצרוובוהתלמודנחתםבוממקום,הנשיאיםתקופתצפונות

מנגדלעמוד,לבואלעתידובוניההעבריתהתרבותיוצרישלצאצאיהם,אנו',סלושץשאל

מראשיתםאפואקיבלוהראשוניםהגילויים'?אחריםידיעלנעשיתתהאשמלאכתנו,ולצפות

העברביןההיסטוריהרוחניהקשראתמוחשיבאופןכמבטאיםולהבאמכאןותוארוסמלימימד

.והעתידההווהלבין

.546-551'עמ,(1930)לח,השלח,'טבריהשלבחמתהחפירות',סלושץמ50



ליצירתוהןהידעלהפצתהןזותרומתהבשלחיוביתלביקורתזכוהחברהשלפעולותיה

הראשוןהקובץעלסוקניקליבאריהשפירסםביקורת-ברשימת.עברית'שדה-ארכיאולוגיית'
למעייןלואפשר-אי,המקצועיתהביקורתלמרותכיבפתיחההכותבהעירן5,סלושץשבעריכת

שההתחלה,הנעימהההרגשהמן'להימלט'ישראלארץלחקירתהקובץ'שלהראשוןבכרך

עברנוארץ-ישראל-ארץבחקירתלעסוק,העברים,אנוגםהתחלנוסוףשסוף,נעשתה

,ההרפהאתמעלינויגולו'אלהמעיןקבציםעודרקכי,צפרוני'אכתבמכן-לאחרשנה52.'ועתידנו

העשריםבשנותשנערכוהחפירותגם53.'ארצנולחקירתכלוםכמעטעשינולאעכשיושעד

שמצפון,('אגריפסחומת')השלישיתהחומהגילויובראשם,ובגלילגוברין-בבית,בירושלים

54.במעטאלאהזאתהתמונהאתשינולא,לירושלים

סוקניקליפאאלעזר
העבריתהאוניברסיטהבמסגרתהארכיאולוגיהמחקרוהתפתחות'העבריתהחברה'שלתולדותיה(1889-1953)

בציבוריותולגילוייםלחפירותההדהיהמהלבחוןנבקשכאן.נפרדלמאמרנושאהןבירושלים

.בתרבותה'ארכיאולוגיה'להיהתפקידואיזהיותרהרחבההיהודית
מתיישביכיעד,כך-כלדלהיההראשונההעלייהאנשישבידיהארכיאולוגי-ההיסטוריהידע

מבצרו,תר-ביתאלאאינולמושבתםהסמוךעתליתשלהצלבנישהמבצר,לחשובטעויעקב-זכרון

העלייהמאנשיחלקשעשוומסעותטיוליםנתנוהשנייההעלייהבתקופת.כוכבא-ברשלהאחרון

בכלכמו-חיפשוהם.לנוףוביחסםעולמם-בתחושתהחזקהרומאנטילמימדביטוי,החלוצית

נוכחותבעיקרהמסמלים,הרחוקהעברמןשרידיםעםהזדהות-לאומיתרומאנטיתתנועה

היסטוריתכריאליהישראל-בארץהיהודיתהנוכחותגילוי55.מדיניתועוצמהיישוביתורציפות

קבריהיוהמועדפיםהטיוליםיעדי.הטיוליםמאחוריהעיקריהמניעשהיההואכוללת
56.ועוד(שומרון)סבסטי,הקדומהישראלממלכתבבירתהחפירות,במודיעיןשזוהוהחשמונאים

בשנותרקוהתרבותהמסעותמפתעלהופיעה(מרכזילאומיכסמל)עיקרימסעות-כאתרמצדה

.השלושים
אתכךוניסח(1902-בשהחלו)בגזרמקליסטרבחפירותביקור,למשל,תיארצבי-בןיצחק

:המובניתהשגורההתגובה

החוקריםובאיםשחלפההתקופהבאדמתטמונההנה.בקרביהתרוצצותוגהמחשבות

כמוהעתיקההתקופהוקמהחרסאלוחרסשרידאלשרידומדביקיםשרידיםוחופרים

חיעם,אחדלגוףוהיהיקוםאשר,עם-שרידיגםלהדביקנצליחלאהאם-לעינינוחיה

57?גורלועלהחולש

"שנספי;(א"תרפ)ראשיזספר,אכרך51
-(ה"תרפ)ד'ג'בחיברית

.259-261'עמ,(ה"תרפאלול-ניסן)מד,השלוח,'(כיקירתרשימת)ישראל-ארץלחקירתקיבץ',סיקניקל"א52
-338'עמי(ו"תרפ)ג-ב,'הארץשלהשנהספר'בביקורת53

,1946באוגוסט4'הצעירהפועל,'בירישליםהשלישיתהחימה',ביישי'עשלבמאמרוהחפירותסקירתראה54 52
.אגריפסחומתלגילוישנה20לרגל

.1975במאי30,דבר,'יחפהברגלאז-ברכבהיום',אילן'ז:ראה'הרצליה'הגימנסיהטיוליעל55
.(1910בשנתובסבסטיבשומרוןביקוררשמי)44-50'עמ,ב"תשלירושלים,דרךרשמי,צבי-בן'י56
תל,ורשומותזכרונות,צבי-בן'י:ראה57

-

ובאגרותיוגוריון-בןדודבזכרונותכי,מענחן.40-42'עמ,ו"תשכאביב-ביבא



בארכיאולוגיההיהודיהענייןהתפתחות

-המדעיתבהוצאהד"תרעבשנתהופיעגזרחפירותעלמקליסטרשלמספרומעובדתקציר)

הקדישהשההוצאההספרוניםמשניאחדזהוהיה['לעםהוצאת']'הצעירהפועל'שלהעממית

58.(לארכיאולוגיה

-ותנועותהכלליתהעובדיםהסתדרות,ספר-בתישלהמאורגניםהטיוליםמערכתהתמסדות

טיול.הארכיאולוגייםבאתריםהביקוריםאתכמובןהגבירה59'העובדתישראל-ארץ'שלהנוער

,במצפההחפירותהיהשיעדו,ברושיעזריאלבהדרכת(התקופהכלשון'טיולמצוות')כזהאופייני

ואתהטיולאופיאתמבטאת'עברבשבילי'בשםהמשתתפיםאחדשלרשימה.1932ביולינערך

כמחציתם','אבטומובילים'בשנישנסעואישכחמישיםהשתתפובטיול.שעוררוהתגובותהרושם

,עתונאים,סופרים:"ארצנומכרות"שלזהבעניןמדהביתרהמתעניניםחפשייםמקצועותמבני

ברובם,תייריםשלניכרמספרהמטייליםיתרבין.בתוכנואשרהבודדיםהחוקריםמןואלהמורים

שנתגלתה'המלךעבדיאזניהו'החותמתעוררההסמליהמימדואתההתרגשותאת.'אמריקניים

ברחםעזריאל
(1897-1986)

המקראיהתיאוראתלאשרבאהשכמו,(Budde.)1(בודההגרמניהארכיאולוגשניהלבתפירות

:בבלבצבאותהלוחמיםשלהאחרוןמקלטםכמקוםמצפהשל

זוולארץיעקבלביתהיתהאשרהקשרבמדתשפקפקמיהיהאם...הקטנההחותמתזו

;הספראותושלבאמתותויפקפקאשר,מיישואם.הספרבאותוועיינתלך-לוואמרו

באותומבטשמרלך:לוואמרו-?והיסטורימדויקכייוכיחמיאך,יפה-יפה,אכן

החרותמצדמבטךוהעברזואבןטול...הואעד-עדותגבועלהחקוקאשר,האבן-עגיל

טבעתהאבן-חרששידעדותהזוהמופלאההעין...העיןשםאשרשנילעברוהחקוק
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