היכן שכנה אלאיכה?
שמעון אביבי
כפר סבא
במדיָן .מיקומו לא אותר .מטרת המאמר היא להציג השערה
ַאלַאיּכה כשם מקום ִ
ַ
הקוראן נוקב בשם
שאלאיכה שכנה בקרני ִחטין אשר בגליל התחתון .על פי הקוראן אלאיכה היתה עיר בארץ מדין ,שכנה
לצד דרך ראשית ,נמצאה באזור של יער סבוך ,ובשטח בעל רגישות סיסמית ופעילות וולקנית ,ונהרסה
ברעידת אדמה בתקופתו של הנביא שעיב ( 1300בקירוב לפנה"ס).
סיכום הממצאים :המדינים התישבו בצפון ארץ ישראל בתקופות שונות ,כך שקרני חטין היתה באותם
זמנים בארץ מדין .בקרני חטין נחשפו שרידי עיר שחרבה בתקופת פעילותו של הנביא שעיב .לרגלי
קרני חטין עברה דרך הים ,ששימשה נתיב מסחר בינלאומי חשוב .קרני חטין היתה בעבר בליבו של
יער עצי אלון התבור .קרני חטין נמצאת על קו שבר גאולוגי .ב 1365-לפנה"ס התרחשה בבקע ים המלח
רעידת אדמה בעוצמה חזקה מאד ,שיכלה לגרום להרס העיר בקרני חטין .גבעת קרני חטין הינה שריד
של הר געש כבוי .הממצאים מחזקים את המסורות העממיות בדבר העיר אלאיכה ששכנה בקרני חטין
ומאששים את האפשרות שבמקרה זה יש למסורת אחיזה במציאות.
מילות מפתח :גאוגרפיה היסטורית ,קרני חטין ,אלאיכה ,דרוזים ,נבי שעיב ,מדין.

ַאלַאיּכה
ַ
הקוראן הוא המקור היחיד הנוקב בשם
במדיָן .השם מוזכר בסיפור שליחותו
כשם מקום ִ
של הנביא ֻש ַעיְּב אל אנשי אלאיכה במדין על
מנת להחזירם בתשובה .אך בשל סירובם הם
הושמדו ברעידת אדמה ובמטר של אש .מקומה
של אלאיכה לא אותר .כמה חוקרים בני ימינו
הציעו לזהות את השם אלאיכה עם מקום בארץ
ערב בעל צליל דומה (רובין  .)213 :2005גם חסון
מצביע על הקשיים בזיהוי אלאיכה (Hasson
 .)1995: 14מאמר זה דן בסוגיית מקומה של
אלאיכה בהיבטים שעניינם ידיעת הארץ ולא
היסטוריה אסלאמית או חקר הקוראן.
מטרת המאמר היא להציג השערה שאלאיכה
המוזכרת בקוראן שכנה בקרני ִחטין אשר בגליל
התחתון .איתור המיקום מתבסס על ניתוח
העובדות מפסוקי הקוראן ,תימוכין מן המקרא,
תימוכין מממצאים ארכיאולוגיים ,גאוגרפיים,
גאולוגיים ובוטניים ,נתונים כרטוגרפיים
ומסורות עממיות.

אלאיכה בקוראן
הקוראן מספר על שליחותו של הנביא שעיב אל
אנשי אלאיכה ועל אשר אירע להם" :אל בני מדין
שלחנו את שעיב אחיהם .הוא אמר :בני עמי ,עבדו
את אלהים כי אין לכם אלוה מבלעדיו ...מדדו את
מלוא המידה ושימרו על מאזני צדק ואל תפחיתו
לאנשים מן המגיע להם ואל תחמסו את הארץ
לאחר שנתקנו דרכיה ...ואל תשבו לארוב על כל
דרך ...אמרו נכבדי עמו אנשי השחץ :שעיב ,נוציאך
מעירנו ,אותך ואת המאמינים אשר אתך ,אלא אם
תשובו אל דתנו ...אז רעדה הארץ תחתיהם ובן
רגע כרעו נפלו בבתיהם המכחישים את אזהרות
שעיב ,ונכחדו כמו מעולם לא חיו שם" (סורה ,7
פסוקים  1.)92‑85במקום אחר בקוראן נאמר:
ובן-רגע כרעו
"ובבני העוולה הלם קול שאגהִ ,
נפלו בבתיהם ,ונכחדו כמו מעולם לא היו שם"
(סורה  ,11פסוקים  .)95‑94גרסה נוספת אומרת:
1

הציטוטים מהקוראן בשפה העברית והפירושים
המופיעים במאמר זה נלקחו מרובין .2005

אופקים בגאוגרפיה 64-48 )2008( 71
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"אנשי אלאיכה הכחישו את אזהרות השליחים.
שעיב אמר להם... :באתי אליכם כשליח נאמן ,על
כן היו יראים את אלוהים ושמעו בקולי .מדדו את
מלוא המידה ואל תחסרו ,ושקלו במאזני צדק,
ואל תפחיתו לאנשים מן המגיע להם ,ואל תחמסו
את הארץ ...אמרו... :הפל עלינו פיסות רקיע אם
2
אמת בפיך ...ואז פקד אותם העונש ביום הסוכך"
(סורה  ,26פסוקים  .)189‑176עוד נאמר על
אלאיכה ואנשיה" :אנשי אלאיכה היו בני עוולה,
ולקחנו את נקמתנו מהם ,ושתיהן 3יושבות על
אם הדרך הברורה"( 4סורה  ,15פסוקים .)79‑78
משמעות השם אלאיכה
אלאיכה בשפה הערבית פירושה הסבך או היער
העבות .ביסטון קושר את אלאיכה ,במובן של
סבך עצים ,עם הפולחן הנבטי של ד'ו שרא ,אל
הצמחייה ( .)Beeston 1968: 253-255בוסוורת'
אינו שולל את האפשרות שאיכה משמעותה סבך
( .)Bosworth 1984: 55בין מפרשי הקוראן יש
הסבורים שהשם אלאיכה ניתן לקבוצת אנשים
בני מדין ,משבטו של שעיב ,שהיו עובדים לאלילי
5
עצים גדולים וענפים.

מעירנו ,אותך ואת המאמינים אשר אתך,
אלא אם תשובו אל דתנו").
 .3אנשי אלאיכה הם מדינים ,כנראה מבני
שבטו של שעיב ,המתואר בקוראן כאחיהם
של אנשי אלאיכה ("אל בני מדין שלחנו
את שעיב אחיהם"" ,באתי אליכם [אנשי
אלאיכה] כשליח נאמן").
 .4אלאיכה איננה יישוב ארעי של נוודים,
אלא יישוב קבע גדול ,דהיינו עיר ("נוציאך
מעירנו").
 .5אלאיכה יושבת ליד דרך ראשית ("ואל תשבו
לארוב על כל דרך"; "ושתיהן יושבות על אם
הדרך הברורה").
 .6על פי פירוש שמה נמצאת אלאיכה באזור
של יער סבוך.
 .7אלאיכה נמצאת באזור בעל רגישות ֶססמית
("אז רעדה הארץ תחתיהם ובן רגע כרעו
נפלו בבתיהם ...ונכחדו") ,ופעילות וולקנית
("הפל עלינו פיסות רקיע"" ,פקד אותם
העונש ביום הסוכך").

עובדות על אלאיכה ושעיב מן הקוראן

תקופתו של הנביא שעיב

מפסוקי הקוראן אפשר ללמוד את העובדות
הבאות:

הנביא שעיב מזוהה עם יתרו המקראי ,והוא בן
זמנו של משה בן עמרם ,דהיינו סביב שנת 1300
בקירוב לפני הספירה.

 .1שעיב הוא בן ארץ מדין ("אל בני מדין שלחנו
את שעיב אחיהם").
 .2שעיב ואנשיו האמינו בדת אחרת מזו
שהאמינו בה אנשי אלאיכה ("נוציאך
2

3
4

5

סוכך – בערבית ֻט'ּלה .המסורת מספרת שבאותו יום
בא ענן גדול שנפרש עליהם כסוכך והמטיר עליהם
מטר של אש ששרפה אותם כליל.
ושתיהן – אלאיכה ועירו של לוט.
שתי הערים נמצאות בצד דרכי מסחר ,כך יכלו
העוברים בדרך להבחין בשרידי העיר ולהפיק לקח
מגורלה.
ריאיון עם פרופ' שיח' פאדל מנצור ,חבר המועצה
הדתית הדרוזית 23 ,בינואר .2007

6

מדין והמדינים
ארץ מדין שכנה לאורך החוף המזרחי של מפרץ
אילת ובחוף הים האדום .מיקומה מזוהה באזור
6

זיהוי זה מוזכר לראשונה על ידי נאצרי ח'וסרו בשנת
 – 1047ראו להלן .מבחינה אטימולוגית יש משמעות
דומה לשני השמות :המילה הערבית שעיב היא צורת
הקטנה של המילה שעב .שעב פירושה עם ,ואילו שעיב
משמעה קבוצה קטנה של אנשים .השם יתרו נגזר מן
השורש יתר ,שפירושו שאר ,שארית ,יתרה ,כלומר
קבוצה קטנה שנשארה .מכאן שהיתה ,כנראה ,קבוצת
מיעוט שנהתה אחרי שעיב-יתרו ,בעל אמונת הייחוד
(בערבית – דין אלתוחיד).
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הנקרא מע'איר שעיב ,ליד היישוב חוארה מדרום
לעקבה (איור  .)1המדינים נדדו גם לעבר הירדן
המזרחי (מואב ,ממלכת סיחון האמורי ,גלעד) וכן
לאדום ולמדבר סיני (האנציקלופדיה העברית
תש"ך.)261 :
על פי התנ"ך ,המדינים נודעו במיוחד בגידול גמלים
וכבשים" :כי הם ומקניהם יעלו ...ולגמליהם אין
מספר" (שופטים ו ,ה) .כמו כן הובילו בשמים
דרך אדום ,מואב וגלעד לכיוון דמשק ,ומגלעד
דרך ארץ ישראל לכיוון מצרים (עולם התנ"ך
 .)209 :2007בשנות בצורת נדדו המדינים צפונה
כדי למצוא מרעה לעדריהם ,ואף להתיישב בארץ
המזרע .כך ,בימי השופטים (בשנת  1100בקירוב
לפני הספירה) ,חדרו המדינים לארץ ישראל ושהו
בה במשך שבע שנים תמימות" :ויעשו בני ישראל
הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד מדין שבע שנים.
ותהי יד מדין על ישראל ,...והיה אם זרע ישראל
ועלה עליו מדין ועמלק ובני קדם ...וישחיתו
את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה
בישראל ושה ושור וחמור .כי הם ומקניהם יעלו
ואליהם באו כדי ארבה לרוב ולהם ולגמליהם אין
מספר ויבואו בארץ לשחתה" (שופטים ,ו ,א-ה).
בתקופת השופט גדעון התבססו המדינים בעמק
יזרעאל" :וכל מדין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו
ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל" (שופטים ,ו ,ל"ג),
"...ומחנה מדין היה לו מצפון מגבעת המורה
בעמק" (שופטים ,ז ,א) .גדעון ואנשיו תקפו בלילה
בהפתעה את מחנה מדין ,היכו בו קשות וגרמו
למנוסתו אל עבר הירדן המזרחי (שופטים ,ו-ח).

שמעון אביבי

יתרו :ברוך יהוה ...עתה ידעתי כי גדול יהוה
מכל האלהים" (שמות ,י"ח ,י-י"א) .יתרו היה בן
ארץ מדין" :ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו
כהן מדין" (שמות ,ג ,א); הוא השתייך לשבט
ֵקיני ונקרא גם בשם זה .אנשי קבוצתו נקראו על
שמו – בני קיני" :ובני קיני חותן משה" (שופטים,
א ,ט"ז) .בני קיני נענו לבקשת משה לחבור לבני
ישראל בדרכם לארץ כנען ,ואף נכנסו עמם
לארץ המובטחת ,חצו את הירדן ליד יריחו עיר
התמרים ,והתיישבו בנחלת שבט יהודה באזור
מדבר יהודה וערד" :ובני קיני חותן משה עלו
מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר
בנגב ערד וילך וישב את העם" (שופטים ,א ,ט"ז).
חלק מאזור התיישבותם כונה בשמם – "נגב
הקיני" (שמואל א ,כ"ז ,י).

מכל האמור לעיל עולה כי המדינים לא חיו במדבר
בלבד ,אלא הגיעו בתקופות שונות ,ולפרקי זמן
של שנים רצופות ,גם לעומק ארץ המזרע ולצפון
ארץ ישראל בכלל זה.
יתרו וקבוצתו
על פי המקרא ,האמין יתרו באל אחד" :ויאמר

איור  :1מפת מדין ,מקור :וילנאי 147 :1977
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בקרב שבט הקיני היו שני בתי אב שהחליטו לנדוד
לצפון הארץ .האחד הוא בית ֶח ֶבר שהצפין עד ֵאלון
בצעננים" :וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב
חותן משה ויט אהלו עד אלון בצעננים" (שופטים,
ד ,י) .על פי אהרוני ,מקום זה נמצא בגבול נחלת
נפתלי באזור בקעת יבנאל (אהרוני  .)190 :1962גל
טוען כי את אלון בצעננים יש לחפש בתחום יער
האלונים שבמורדות המזרחיים של הרי נצרת ,לא
הרחק מחורבת ערפד/חלף (גל  ,)137 :1990ואילו
סריסלו ,קלאי ובוכמן מזהים את אלון בצעננים
אּ-תג'אר) בצד כביש 65
עם חנות תוגרים (ח'אן ֻ
ליד צומת בית קשת (קלאי  ;196 :1967בוכמן
 .)Saarisalo 1927: 122 ;39 :1988יהא אשר יהא
הזיהוי המדויק ,חמשת החוקרים מציעים לזהות
את אלון בצעננים מדרום לקרני חטין ,במרחק
שאינו עולה על עשרה ק"מ משם .בית האב השני
הוא בית ֵר ָכב שהתיישב בחמת" :המה הקינים
הבאים מחמת אבי בית רכב" (דברי הימים א,
ב ,נ"ה) .חמת מזוהה עם חמת טבריה ,הנמצאת
בחוף המערבי של ים כנרת מדרום לטבריה ,אף
היא בתחום שבט נפתלי (האנציקלופדיה של
התנ"ך  7.)52 :1987מן האמור במקרא עולה כי
היו מבני שבטו של יתרו שהתיישבו באזור בקעת
יבנאל וסביבותיה.
מסורת עממית מוסלמית
על פי המסורת העממית המוסלמית של תושבי
הכפר חטין ,קבור הנביא שעיב ליד עיר החוטאים
אלאיכה ,ומעשה שהיה כך היה" :היה היתה שנת
בצורת ובכפר חטין קמח לרוב .ויבואו אנשי הארץ
לשבור שבר בחטין ,וירמו אותם אנשי אלאיכה
במידה ובמשקל ,ויוכיח אותם הנביא שעיב על
פניהם ויאיים עליהם ברעידת אדמה ,אך הם לא
שמעו בקולו .ויאמר אללה אל שעיב :צא נא את
העיר החטאה הזאת ואל תפן להביט אל אחריך!
7

יש המפרשים את השם חמת כשם איש ,מייסדה של
משפחת רכב.

ויצא שעיב את העיר ,ותרעש הארץ ,ויתמוטטו
הבתים ,ויפן שעיב לקול הרעש להביט אל אחריו,
ויבוא העפר אל תוך עיניו ויתעוור .וישב שעיב
במערה אשר מתחת לאלאיכה ,וימת ויקבר שם"
(ברסלבסקי תש"ו .)101 :כלומר ,על פי המסורת
המוסלמית נמצא קבר הנביא שעיב בקרבת כפר
חטין המצוי ליד העיר אלאיכה.
קבר יתרו (שעיב)
על פי המסורת העממית הדרוזית ,ערב הקרב
המכריע בין המוסלמים לצלבנים בקרני חטין
ביולי  ,1187הופיע מלאך בחלומו של צלאח אלדין
והבטיח לו ניצחון במערכה בתנאי שאחריה הוא
ידהר על סוסו מערבה .במקום שהסוס יעצור,
הבטיח המלאך ,הוא ימצא את מקום קבורתו של
הנביא שעיב .צלאח אלדין עמד בהבטחתו ומצא
את הקבר בחטין (פלאח ושנהר ;26‑25 :1978
מלמד  .)Aridi ;2003הדרוזים לא היו נזקקים
למסורת עממית זו אילו ידעו שנאצרי ח'וסרו
ביקר באתר הקבר וכתב עליו  140שנה לפני קרב
קרני חטין.
נאצרי ח'וסרו ( 8,)1088‑1004תייר מוסלמי פרסי,
שסייר בארץ בשנת  ,1047ארבע שנים לאחר
שנסגרו שערי ההצטרפות לדת הייחוד הדרוזית,
הוא הראשון המספר על קבר שעיב .בדרכו אל
טבריה עבר בכפר חטין וכתב" :בבקעה זו יש מעין
ומימיו צלולים ,נובע מתוך סלע ,ועליו בנוי מסגד
ובו שני חדרים ...בתוכו שני קברים סמוכים:
האחד של שעיב עליו השלום ,והאחר של בתו,
שהיתה אשת משה" (וילנאי  9.)4991 :1977כלומר,
כבר לפני כאלף שנה ,עוד לפני שהדת הדרוזית
8
9

השתייך לאסכולה האסמאעילית באסלאם השיעי,
שממנה יצאו הדרוזים.
אזכורים נוספים של קבר שעיב בחטין ראו :וילנאי
 ;4993‑4991 :1977וילנאי תשי"א :קלו-קלז;
גרן תשמ"ב ;129 :אילן Conder and ;217 :1997
 ;Kitchener 1881: 366יערי ,252 ,143 ,110 ,92 :1996
 ;629 ,540 ,512 ,443ועוד.
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הספיקה להתבסס ,זוהה שעיב עם יתרו חותן
משה ,ונמסר שקברו בחטין.
המאמינים בדת הייחוד והתיישבותם בבקעת
יבנאל
ַאלמו ִַחידּון על פרישתם
המוסלמים ,שרדפו את ֻ
מן האסלאם ,כינו אותם דרוזים כשם גנאי על
ַאלד ַרזִ י ,אחד מחשובי המטיפים לדת
שמו של ַ
הייחוד בראשית דרכה ,אשר נודע בהתנהגותו
ובמעשיו הבלתי מוסריים .הדרוזים מעדיפים
להיקרא אלמוחידון ,או ַּבנִי ַמערּוף (בני החסד ,או
[האמתית של האלוהות]) ,ולא בשם
ִ
בעלי הידיעה
הגנאי שמלווה אותם .הדרוזים מאמינים שדתם
קיימת מאז בריאת העולם ,אך האנושות לא
היתה בשלה לקבלה במלואה .לפיכך מאמיניה,
שהיו מעטים ,וביניהם הנביא שעיב וקבוצת
המאמינים שהלכה עמו ,הסתירו את היותם
מוחידון ואת בקיאותם ברזי הדת ,אך תרמו
מידיעותיהם לסייע לאבות החכמה האנושית
ולמחוללי הדתות המונותיאיסטיות הגדולות,
שהטיפו אמת חלקית בלבד .יתרו ,למשל ,היה
יועצו של משה והדריכו ביישום שיטה להאצלת
סמכויות בשפיטה" :ושמת עליהם שרי אלפים
שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות .ושפטו את
העם בכל עת והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך
וכל הדבר הקטן ישפטו הם ...וישמע משה לקול
חותנו ויעש כל אשר אמר" (שמות ,יח ,כא-כד).
הדרוזים מאמינים שהתנאים לקבל את האמת
כולה נוצרו רק בראשית המאה האחת עשרה,
בימיו של הח'ליף הפאטמי אלחאכם באמר אללה
( .)1021‑996ההטפה לדת הייחוד נעשתה בשנים
( 1043‑1017אביבי .)11 :2000
ההיסטוריון הדרוזי שיח' מחמד עבד אלמאלכ
ֻמ ַדת
אלאשרפאני כתב בשנת  1659את ספרו 'ע ְ
[האמתית של
ִ
אלעארפין' (סימוכין לבעלי הידיעה
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האלוהות]) 10.זהו כתב-יד הסוקר ,בין השאר ,את
אנשי הדת הדרוזים החשובים בתקופת הפצת
הדת ומציין את שמות הכפרים שהנהיגו .בספרו
הוא נוקב בשמם של שני כפרים דרוזיים ,דאמא
ואלסאפריה (אלאשרפאני  11,)144 :1659ששכנו
ַאלחּמא ,הוא בקעת יבנאל( 12איור  .)2נראה
באזור ִ
אפוא שיישובים של אלמוחידון בבקעת יבנאל לא
היו תופעה חדשה כי הם התיישבו באזור זה עוד
בימי המקרא.
ממצאים ארכיאולוגיים
בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו בקרני חטין בשנת
 1976נמצאו יסודות איתנים של חומה שרוחבה
 2.60מטר והיא השתמרה עד לגובה  1.60מטר.
החומה עשויה אבני בזלת ענקיות .סמוך לה
התגלה חלק של מבנה ועל רצפתו נמצאו
שברי כלים מתקופת הברונזה המאוחרת II
 10הספר ,שבו  597עמודים ,כולל שלושה חלקים .בשני
החלקים הראשונים מספר המחבר על נביאים,
פילוסופים קדומים ,קדושים ואנשי מופת ,מלווי
הנביא ואימאמים .החלק השלישי סוקר את
ההיסטוריה של האמונה הדרוזית בתקופת הפצת
הדת ( .)1043‑1017נראה שאשרפאני הוא ההיסטוריון
הראשון שכתב על התפתחות הדת והעדה הדרוזית
ממקורות דרוזיים כתובים ועל פי מסורת שבעל-פה.
היתה לו גישה למגוון רחב של מקורות ,ביניהם כאלה
שאבדו ,כמו הכרך הראשון של 'ההיסטוריה' של אבן
סבאט ו'לקסיקון ערבי' של אלאמיר אלסיד עבדאללה
אלתנוח'י ( ,)1479‑1417שחיבר ספרי פרשנות חשובים
לכתבי הדת הדרוזית ,המנחים את אנשי הדת עד
היום.
 11דאמא מזוהה עם היישוב דאמיה הנזכר במאה השש
עשרה ואשר שכן בצד המערבי של בקעת יבנאל .במפת
פלסטין  ,1:100,000גיליון  4בית שאן משנת ,1939
מופיע המקום בשם  .Kh. Al Damiyaבימינו נקרא
המקום חורבת דמין .מיקומה של אלסאפריה איננו
ידוע.
 12במפת ז'אקוטן  ,1:100,000בגיליון מס' ' 46עכו ,נצרת,
הירדן' מופיעה בקעת יבנאל בשם 'ואדי חמא' .גם
במפת 'פלסטין'  1:100,000של המנדט הבריטי משנת
 ,1939בגיליון מס' ' 4בית שאן' ,מופיעה בקעת יבנאל
בשם 'ארד אלחמא' (אדמת אלחמא) .מקורות אחרים
מכנים את בקעת יבנאל בשם דומה – סהל אלאחמא
(מישור אלאחמא) ,ראו מפת  PEFגיליון מס'  ;6פרס
 ;289 :1921כהן ובנבנשתי תרצ"ח.606 :
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איור  :2ארד אלחמא היא בקעת יבנאל ,מקור :מפת פלסטין  ,1:100,000גיליון  4בית שאן1939 ,

( 1300‑1400לפסה"נ) ,בתוך שכבה עבה של אפר
ופיח ,המעידים על חורבן היישוב בשרפה עזה .על
פי ממצאים אלה ,החוקרים מסיקים שהחומה
שייכת ליישוב שחרב במחצית הראשונה של
המאה השלוש עשרה לפסה"נ (האנציקלופדיה
החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל
 ;1429‑1428 :1992גל .)59 :1990

מרון ,שמוזכרת גם בשמות רמון ורמונו וכן בשם
מרום .האתר שולט על דרך הים שעברה סמוך
אליו (גל  .)125 ,58 :1990אם כן ,עיר זו היתה "על
אם הדרך הברורה" ,כפי שכתוב בקוראן ,וייתכן

הממצאים מעידים כי היתה במקום עיר מבוצרת.
תאריך החורבן של העיר מתאים לתקופת
פעילותו של הנביא שעיב ,ולרעידת אדמה חזקה
שהתרחשה (ראו להלן).
ממצאים גאוגרפיים
הדרך הראשית שחיברה את מצרים עם
מסופוטמיה בתקופת המקרא ('דרך הים') חצתה
את עמק יזרעאל מול מגידו ,עברה בבקעת כסולות
בין גבעת המורה לתבור וירדה אל עבר תל כינרות
בצפון-מערב ים כנרת (איור  .)3בקטע זה היתה
עיר חשובה ,ששכנה בקרני חטין ,ונקראה ,כנראה,
שמש אדם או אדמה (אהרוני  .)41 :1962גל טוען
כי קרני חטין הוא מקום מושבה של מדון ,היא

איור  :3מפת דרך הים בגליל התחתון ,מעובד לפי
אהרוני תשכ"ח.60 :

54

שמעון אביבי

שהיו תקופות שבהן תושביה נהגו לארוב לשיירות
מסחר שעברו בה ולשדוד אותן.
ממצאים בוטניים
בימינו חשוף אזור קרני חטין מעצים ,אך הנוף
הצמחי הקדמון (הקדם חקלאי) היה שונה .האזור
התאפיין ביערות וחורשים משירי עלים ,ששלטו
בהם אלון התבור ,האלה האטלנטית ,לבנה ועוד
(זהרי תשט"ז I/VIII :מפה א) (איור  .)4קרבת
הארץ למדבריות גרמה לכך שהיא שימשה מקור
עצים לתושבי המדבר .פפירוס מימי רעמסס
השלישי (המאה השתים עשרה לפסה"נ) מספר
על שיירות שנשאו מטעני עצים מ"רת'נו" (ארץ
ישראל) לבניין מקדשים במצרים .צבאות שצרו
על ערים בארץ כרתו מעציה לצורכי המצור ,אך
הנזק העיקרי לחורש הטבעי התקיים בתקופה

העות'מנית כאשר עצים רבים נכרתו לצורכי
תעשייה (פחם ,עיבוד ברזל ,תעשיית זכוכית).
המכה הקשה ביותר על שרידי היער והחורש
ניחתה במלחמת העולם הראשונה .חורשים
ויערות טבעיים נכרתו בגליל התחתון ,במורדות
השומרון ,ברמת מנשה ובשרון כדי לספק אדנים
למסילת הברזל שנבנתה אל מדבר סיני ,וכדי
לספק פחם להנעת הקטרים (פז .)62‑61 :2000
עיקר השינוי הנופי נעשה אפוא בתקופות מאוחרות
יחסית .בתקופה שבה דן המאמר (בסביבות 1300
לפסה"נ) התכסית באזור קרני חטין היתה של
יער-פארק של אלון התבור ,בדומה לשמורת
יער יהודיה בגולן בתקופתנו (איור  .)5ממצא זה
מספק הסבר טוב למשמעות שם העיר אלאיכה
(היער העבות) ומקומה האפשרי בקרני חטין.
יערות וחרשים ירוקי עד
יערות וחרשים משירי עלים
יערות ערבה משירי עלים ובתות
ספר ימתיכוניות
סבכי שיחים אירנו טורניים
חוליות וגבעות אבן חול של החוף
המגדלות שיחים ועשבים
עמקים אלוביאליים שהצומח
הקדום שלהם אינו ידוע

קרני חטין

N

10 km

איור  :4מפת הנוף הצמחי הקדמון בצפון הארץ ,על פי זהרי תשט"ז :פרק  I/VIIIמפה א.
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פעילות וולקנית צעירה יותר באזור קרני חטין.
אם כך ,נשאלת השאלה איזו תופעה וולקנית
התרחשה בקרני חטין שהביאה לשרפת העיר
באש ,על פי המסופר בקוראן? תשובה אפשרית
היא שייתכן שבמקום נפלט גז וולקני מן עומק
האדמה ונוצרה התפוצצות עזה ללא פליטת לבה
וללא פליטת חומרים פירוקלסטיים 15.אין שום
אסמכתא שאירוע כזה אכן התרחש כאן ,אך אם
התרחש ,ייתכן שההתפוצצות גרמה להרס העיר
ולשרפתה.

איור  :5יער יהודיה .הנוף הצמחי הקדמון באזור קרני

חטין דמה לנוף זה ,המקור :אלון ,ע' (עורך)  .1990החי
והצומח של ארץ ישראל .כרך  ,1תל אביב :משרד
הבטחון ,עמ'  .86צלם :עמיקם שוב

ממצאים גאולוגיים
בקרני חטין מצויים שרידים של הר געש כבוי.
ההר בנוי כולו בזלת ויש לו שני לועות .הלוע
הראשי מוקף בסוללה בזלתית גבוהה ,הפתוחה
לכיוון דרום-מערב ,ושתי פסגותיה ,בצפון
ובדרום ,הן ה"קרניים" ,המופיעות בשמו של
ההר .לוע פרזיטי קטן דבוק לצד הצפון-מערבי
של סוללת הלוע הראשי ,וגם הוא מוקף סוללה
קטנה הפונה למערב .הר הגעש נוצר בתקופת
בזלת הכיסוי 13וגילו  4.3-4.0מיליון שנה (מור
 .)186 :1994לפי מחקרו של מור ,לא התחוללה
 13השם "בזלת הכיסוי" ניתן לשכבת בזלת בעובי של עד
 170מטר ,המכסה את כל הגליל התחתון המזרחי מראש
פינה בצפון ועד עמק בית שאן בדרום .כמו כן מכסה
בזלת זו את כל דרום רמת הגולן ואת מישורי דרום
סוריה ומגיעה עד למרגלות הר הדרוזים .כמו כן היא
מצויה גם בצפון ירדן ,ברמת אם קיס ובאזור ארבד.

גרסה אחרת של הקוראן מספרת על הכחדת
העיר ברעידת אדמה .עיון במפה הגאולוגית של
ישראל ,גיליון צפון  ,1:250,000מגלה שמצפון
לקרני חטין יש שבר גאולוגי בכיוון מזרח-מערב,
החוצה את הגליל התחתון מים כנרת ,כלומר
מבקע ים המלח ,עד לבקעת בית נטופה (איור .)6
הפעילות הטקטונית העיקרית באזורנו מתרחשת
לאורך בקע ים המלח ולאורך שברים נוספים
המתפצלים ממנו וביניהם השבר מצפון לקרני
חטין .נהוג למדוד עוצמה של רעידת אדמה לפי
סולם ריכטר .עוצמה בדרגה  7.4גורמת לנזקים
כבדים ביותר .עוצמה בדרגה  8.0גורמת לנזקים
טוטליים (פלכסר תשנ"ב .)389‑386 :במחקר
16
שנעשה לגילוי רעידות אדמה בבקע ים המלח
בעטיין בסלעי משקע,
על פי עיוותים שנוצרו ֶ
התגלה שבשנת  1365לפני הספירה התרחשה
בבקע ים המלח רעידת אדמה בעוצמה של 7.8
בסולם ריכטר .מרכז הרעש היה בצפון הבקע
( ,)Migowski et al. 2004: 307באזור לטקיה
בסוריה ,כ 320-ק"מ מקרני חטין (איור  .)7רעידת
 14הבזלת הצעירה ביותר שידוע עליה באזורנו בקעה
בשוליו הצפון-מזרחיים של הר הדרוזים ,במקום
המכונה ח'רבת אם באשי ,וגילה הוא  4,000שנה( .ראו:
מור .)136 :1994
 15חלקיקים הנורים לאוויר בהתפרצות וולקנית.
 16המחקר נעשה בחוף ים המלח בשלושה אתרים :עין
גדי ,עין פשח'ה ונחל צאלים.
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טבריה

קרני חטין

איור  :6מפה גאולוגית של אזור קרני חטין ,המקור :אגף המדידות ,מפה גאולוגית ישראל צפון .1987 ,1:250,000

אדמה בעוצמה כה חזקה היתה יכולה לפגוע גם
בקרני חטין ולגרום נזקים כבדים ביותר לעיר
שאפשר לשער ששכנה שם בתקופה ההיא.
נתונים כרטוגרפיים ומחקריים

א .ויקטור גרן

17

סיפור הכחדתה של עיר באזור קרני חטין
בתקופתו של שעיב מוזכר לראשונה בספר
"תיאור ארץ ישראל" מאת ויקטור גרן ,המתאר
את סיורו באזור חטין וקבר הנביא שעיב בשנת
..." :1875חניתי ליד מעין הכפר ...מתחת לעין
ומצפון לה יושב בצלע גבעה הכפר חטין .כל
תושביו מוסלמים ומספרם כשבע מאות נפש ...על
העין הזאת חולש מצד דרום 'ולי' מוקדש לנבי
שעיב ...בשם נבי שעיב מכנים המוסלמים את
יתרו ...אשר לפי מסורת עתיקת ימים המקובלת
בידיהם מת ונקבר במקום הזה...
 17ויקטור גרן ( )Victor Guerin, 1821‑1891היה חוקר
צרפתי שביקר בארץ ישראל שמונה פעמים בין השנים
 .1888‑1852חקירתו הניבה ספרים רבים על הארץ.
חיבורו החשוב ביותר הוא "תיאור ארץ ישראל",
בשבעה כרכים ,שהתפרסמו בשנים .1880‑1869

...חורבות בשם חטין אלקדים ('חטין העתיק')
מכתירות גבעה גבוהה המזדקרת מדרום לכפר בן
ימינו וממזרח למעין ,ושמדרונותיה תלולים מאד
בנקודות מסוימות ...אפשר להבחין רק בעקבות
חומת גדר בנויה מאבני בזלת בגדלים שונים,
ובתוך המתחם הרבה גלי שפוכת בין סבכים,
שרידי בתים שנהרסו...
...בהמשך דרכי דרומה-מזרחה עליתי תכף על
עוד גבעה ,מפורסמת הרבה יותר ,הקרויה ֻקרּון
חטין ('קרני חטין')...הגבעה כולה הוקפה בחלקה
העליון חומת גדר שיש עוד ממנה שרידים רבים,
בעיקר על שתי הקרניים ,שבוצרו כנראה ביתר
הקפדה ...תושבי חטין טוענים שהיא סגרה על
עיירה אשר חרבה זה כבר מן המסד עד הטפחות
ואשר את חורבותיה המטושטשות הם מכנים
ח'רבת [אל]מדינה ֶא ַּטוִילה" ('חורבת העיר
הארוכה') 18.לפי סיפורם היו תושבי העיר הזאת
 18משמעות השם אינה ברורה .ייתכן שהכוונה לצורת
העיר שהשתרעה לאורך כ 500-מטר מצפון לדרום
ולרוחב כ 300‑200-מטר ממזרח למערב ,כלומר עיר צרה
וארוכה .הסבר אחר הוא שייתכן שחל שיבוש באיות
המילה "אלטוילה" ,והכוונה למילה "אלטאאלה",
כלומר עיר השפע .הסבר זה יכול להתאים לעיר שישבה
על דרך מסחר בין-לאומית חשובה.
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איור  :7מפת רעידות אדמה חזקות (בעוצמה של  5.5ומעלה בסולם ריכטר) במזרח הים התיכון ובאזור ים המלח,
רעידות אדמה שנמצאו בהתאמה לרישומים היסטוריים ולרישומי מיכשור מסומנות בכוכבים; רעידות אדמה
שאינן בהתאמה לרישומים היסטוריים מסומנות בצלבים; רעידות אדמה שאינן בהתאמה לרישומי מיכשור
מסומנות במשולשים .מקור.Migowski et al. 2004: 311 :

כה רעים וחטאים ,שאלוהים החליט להכחידה;
אבל קודם לכן הזהיר את נבי שעיב ,הצדיק
היחיד שעליו רצה לחוס ,ותכף לאחר שזה עזב
את העיר הארורה הפך אותה בחרון אפו("...גרן
תשמ"ב .)130‑128 :איתור המקומות שמתאר גרן
ראו באיור .8

 .3קבר נבי שעיב נמצא כ 100-מטר מדרום-
מערב למעין בנ.צ.19252456 .
 .4חטין אלקדים אינו מופיע במפה אך תיאור
מיקומו מתאים לגבעה מדרום לכפר חטין,
הנמצאת בגובה  200מטר מעל פני הים
ובמרחק כ 400-מטר מהכפר ,בנ.צ.19282455 .

השוואת התיאור הכתוב עם המפה הטופוגרפית
מצביעה על דיוקו הרב:

 .5כ 600-מטר מגבעת חטין אלקדים ,לכיוון
דרום-מזרח ,נמצא מרכז גבעת קרני חטין
בנ.צ .19332450.גובה הקרן הדרומית 326
מטר מעל פני הים; הקרן הצפונית נמוכה
ממנה בחמישה מטרים.

 .2הכפר חטין נמצא כ 300-מטר מצפון למעין,
בנ.צ ,19282459 .בגובה  100מטר מעל פני הים.

אמנם גרן אינו נוקב בשם אלאיכה ,אך סיפורם של
תושבי חטין באשר לח'רבת אלמדינה אלטוילה

 .1מעין הכפר חטין נמצא בנ.צ,19262456 .
בגובה  150מטר מעל פני הים.
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חטין

חטין אלקדים

נבי שעיב

קרני חטין

איור  :8תצלום אוויר של אזור קרני חטין ,מקור התצ"א :פראוור ,י'  .1963תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-
ישראל .ירושלים :מוסד ביאליק ,לוח ט"ז .באדיבות צה"ל.

מצביע על כך שהכוונה לאלאיכה .כלומר ,גרן
מזהה את אלאיכה בגבעת קרני חטין.
ב .משלחת הPEF-

19

 19הקרן לחקירת ארץ ישראל (ראשי תבות שמה האנגלי
של החברה הבריטית .)Palestine Exploration Fund
הקרן עוסקת בחקר ארץ ישראל משנת  .1863אנשי
הקרן התחילו פעילותם בארץ בחקר ירושלים והיו
חלוצי החפירות הארכיאולוגיות מחוצה לה .בשנת
 1871יצאה משלחת מטעמה ומטעם משרד המלחמה
הבריטי ,כדי להכין סקר יסודי ומפה מפורטת של ארץ
ישראל המערבית .המשלחת התחילה את עבודתה
ברמלה ובשנת  1877שהתה בכפר חטין .ראשיה
באותה תקופה היו שני קצינים בריטים מהנדסים :סגן
 )1910-1848( Claude Reignier Conderוסגן Horatio
 ,)1916-1850( Herbert Kitchenerלימים שר המלחמה
של בריטניה במלחמת העולם הראשונה .למעשה היה
קיצ'נר המפקד והפעיל העיקרי של המשלחת בעבודת
המיפוי ,ואילו קונדר עסק בעיקר בעבודת הסקר
ובאיסוף החומר ההיסטורי ,הארכיאולוגי והאתנוגרפי.
בשנת  1878הושלמה עבודת הסקר המפורט של ארץ

בגיליון מס'  6של מפת הקרן 20מופיעים הכפר
חטין ,קבר נבי שעיב וקרני חטין באתרים שתיאר
גרן .גבעת חטין אלקדים מכונה במפה לראשונה
בשם ח'רבת ַמ ִדין ( ,)Kh. Madinובסקר נאמר
שבמקום יש "ערמות של חורבות ,מספר אבנים
מסותתות היטב" (Conder and Kitchener
.)1881: 403
על גבעת קרני חטין מופיע במפה לראשונה השם
מדינת אלאיכה ) – Medinet el Aikehהעיר
אלאיכה) ,ובסקר נאמר עליה" :ערמות של אבנים
גסות בראש קרני חטין .יש גם יסודות של מגדל
ישראל המערבית ופורסמה מפה מפורטת של הארץ
בקנ"מ  1:63,360ב 26-גיליונות גדולים .אל המפה
נתלווה סקר מפורט של הארץ ,שפורסם בשלושה
כרכים עבי כרס.
PEF, Sheet VI Palestine, Reprint of the PEF Map, 20
Surveyed 1878, War Office, May 191 7
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מרובע ,ובור מים קטן ,כנראה שרידים מחורבות
קבר קדוש" (.)Conder and Kitchener 1881: 413
עוד מציינים כותבי הסקר" :תושבי חטין אומרים
שהיתה כאן [בקרני חטין] בעבר עיר קטנה ,ועבר
זמן רב מאז שנחרבה .לחורבה הלא מוגדרת הם
נתנו את השם ח'רבת מדינת אלטוילה" (Conder
 .)and Kitchener 1881: 385בסקר אין הסבר
להחלטת החוקרים לכנות את החורבה על
גבעת קרני חטין בשם מדינת אלאיכה ולהימנע
מלכנותה בשם ח'רבת אלמדינה אלטוילה.
במפת ה PEF-מופיעים לראשונה השמות מדין
ואלאיכה בסמיכות זה לזה :אלאיכה מזוהה עם
קרני חטין ומדין מזוהה עם הגבעה מדרום לכפר
חטין (איור .)9
21

ג .לורנס אוליפנט

 21לורנס אוליפנט ()Laurence Oliphant, 1829-1888
היה ארכיאולוג-חובב מסקוטלנד ,שהתגורר בארץ

בכתבה מ 22-ביוני  1884מספר אוליפנט ,בין
היתר ,על ביקורו בקרני חיטין" :משהגענו אל
הפסגה ,מצאנו כי גושים עצומים של בזלת הונחו
במתכוון זה על גבי זה ,ובכך יצרו דייק סלעי,
שאין ערוך לו לחוזק .כך בוצרו בימים קדמונים
שתי הפסגות .מתחת לאחת מהן מצאנו את
יסודותיה וחורבותיה של עיר קדומה ,המכונה
כיום בפי התושבים בשם 'מדינת אל-טוילה'"
( 22.)Oliphant 1887: 155-156אם כן ,אוליפנט
שמע מתושבי חטין דברים דומים לאלה ששמעו
מהם לפניו גרן ומשלחת ה.P.E.F-
בשנים  .1887‑1882הוא תר אותה לאורכה ולרוחבה
ודיווח על ממצאיו ורשמיו בכתבות ששלח לעיתון
הניו-יורקי "סאן" 60 .מכתבותיו על ארץ ישראל ראו
אור בספר שיצא בניו יורק בשנת .1887
 22במקור מופיע שם המקום כ.Medinet el-Inweileb-
למילה  Inweilebאין משמעות בשפה הערבית .נראה
שנפלה טעות דפוס והמילה הנכונה צריכה להיות
 Taweilehשמשמעותה "ארוכה".

איור  :9אזור קרני חטין במפת ה.)PEF( Palestine Exploration Fund-
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ד .תקופת המנדט הבריטי
במפת המנדט הבריטי 23מופיעים הכפר חטין,
קרני חטין וקבר נבי שעיב במקומות המוכרים
לנו ,אך ח'רבת אלאיכה וח'רבת מדין החליפו
מקומן זו עם זו .השם ח'רבת מדין ,המופיע במפה
זו באיות שונה ( ,)Kh. Madyanמסומן על גבעת
קרני חטין ,ואילו השם ח'רבת אלאיכה (Kh.
 )el’Eikaמסומן על הגבעה מדרום לכפר חטין
(איור  .)10לא הצלחתי לברר מתי ומדוע נעשה
השינוי במיקומם של שני שמות אלה.
חוקרים עבריים מתקופת המנדט מזכירים אף
הם את ח'רבת מדין הנמצאת על גבעת קרני
חטין (כהן ובנבנשתי תרצ"ח ;606 :פרס :1952
 .)533במפה המצורפת לספרם של כהן ובנבנשתי
מופיעה חורבת אלאיקה [באיות זה] על הגבעה
מדרום לכפר חטין ,וחורבת מדיאן [באיות זה] על
גבעת קרני חטין (איור .)11

איור  :10אזור קרני חטין במפת המנדט הבריטי,
מקור :מפת פלסטין  ,1:20,000גיליון טבריה1941 ,

ה .מפות מדינת ישראל
במפת צפת  ,1:100,000שהודפסה על ידי מחלקת
המדידות בשנת  1959ומתבססת על מפת המנדט
הבריטי ,מופיעה  Kh. al Eikaעל הגבעה מדרום
לכפר חטין ,ו Kh. Madyan-מופיעה על גבעת
קרני חטין (איור 12א) .כעבור שנים אחדות,
כאשר על מפות ישראל  1:100,000הופיעו בעיקר
שמות עבריים ,הושמטו מן המפה השמות חטין,
ח'רבת אלאיכה וח'רבת מדין (במקומה מופיע
השם חורבת קרני חטים) ,אך נשאר ציון קבר נבי
שעיב (איור 12ב) .במפות  1:50,000מופיע השם
ח' אל-עיכה [נכתב בשגיאה באות ע] על הגבעה
מדרום לכפר חטין ,אך השם חרבת מדין אינו
מופיע (איור 12ג).
דעת חוקרים
ברסלבסקי טוען כי דרך צמיחתן של מסורות
Map of Palestine 1:20,000, Sheet 19/24, 20/24 23
Composite – Tiberias, Survey of Palestine, 1941

איור  :11אזור קרני חטין במפת כהן ובנבנשתי ,מקור:
כהן ובנבנשתי תרצ"ח :מפת צפת  1:100,000המצויה
בכיס כריכת הספר.

היא מופלאה וסתומה ,ורובן חסרות אחיזה
היסטורית .לסוגי המסורות האסוציאטיביות-
אטימולוגיות-עממיות ,הכרוכות בשמות מקומות,
הוא משייך גם את מדין שבקרני חטין .לדבריו,
אין לדעת אם היהודים או הערבים הם יוצרי
השם מדין והמסורת באשר לקבר יתרו בחטין ,אך
השם מדינת אלאיכה בקרני חטין מורכב לדעתו
מן השם התנ"כי "מדון" (עירו של יובב מלך מדון
– יהושע ,י"א ,א) ומן המילה "איכה" ,המופיעה
בקוראן בצירוף "אנשי היערות" ("אצחאב
אלאיכה" – סורה  ,26פסוק  .)176ברסלבסקי
כותב כי החומות הענקיות שהקיפו את פסגת
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איור  :12אזור קרני חטין במפות ישראל שונות ,מקורות :א .מפת צפת  ;1959 ,1:100,000ב .קונטרס  1של מפות
ישראל  ,1:100,000מדריך ישראל ;1978 ,ג .מפת טבריה .1978 ,1:50,000

קרני חטין ,ובעיקר שפך סלעיהן על פני צלעותיה
התלולות של הפסגה ,הלהיבו את דמיונם של
תושבי המקום לפנים והניעו אותם לראות כאן
את מדין שבקוראן .חומות אלה ושפך סלעיהן לא
היו בעיניהם אלא שרידי העיר מדין ,או עירם של
אנשי היערות ,שאלוהים העניש ברעידת אדמה
(ברסלבסקי תש"ו .)101‑98 :השם מדין שדבק
לפסגת קרני חטין חיזק אף הוא את האמונה כי
כאן השתרעה ארץ מדין (ברסלבי תש"ך.)43 :
וילנאי תוהה כיצד בא קברו של יתרו ,שחי בארץ
מדין ,שהיתה בקצה ארץ אדום בעבר הירדן
המזרחי ,אל כפר חטין בגליל התחתון .לדעתו,
בקרבת קבר יתרו היתה העיר מדון הנזכרת
בימי כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון (יהושע,
י"ב ,י"ט) .הערבים שיבשו שם זה למדין ,הידוע
כיום כשם חורבה סמוכה .וילנאי משער שהאגדה
הערבית חשבה למצוא פה את מדין הידועה
מחיי משה ,וגם בקוראן מדובר עליה ,וכך נוצרה
המסורת המראה פה את קברו של יתרו ,כהן
מדין (וילנאי תשי"א :קל"ז).
אילן סבור כברסלבסקי שמסורת קבר יתרו

נוצרה בגלל הדמיון בשמות בין היישוב או
החורבה מאדיאן ,שהיתה בקרני חטין ,לבין השם
מדין שבמקרא .כעבור זמן זוהה המקום עם מדון,
ואחר כך עם שמש אדם המקראית 24ואדמה
הישראלית (יהושע ,י"ט ,ל"ו) .אילן מעלה סברה
שהשם מדין משמר את השם "אדמה" (אילן
.)217 :1997
סיכום
ייתכן שברסלבסקי ,וילנאי ואילן צודקים
בסברתם שמסורות אסוציאטיביות‑אטימולוגיות-
עממיות הן אלה שהביאו לקביעת מקומו של
קבר הנביא שעיב בחטין ולקביעת השמות מדין
ואלאיכה בקרני חטין ובקרבתה .אך ברצוני
להעלות השערה כי העיר אלאיכה המוזכרת
בקוראן שכנה בקרני חטין .להלן רשימת
המאפיינים של אלאיכה והמדיָנים לפי הקוראן
והמקרא ,וסיכום הממצאים המחזקים את
ההשערה:
 24שמש אדם מוזכרת ברשימת הערים שכבש פרעה
תחותימס השלישי במסעו בארץ כנען בשנת  1468לפני
הספירה ,ובמסעו של אמנחתפ השני בשנת  1431לפני
הספירה .ראו אהרוני .145 ,142 :1962
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 .1אזור ההתיישבות של המדינים :בתקופות
שונות בהיסטוריה הגיעו המדינים גם לצפון
ארץ ישראל ואף התיישבו שם.
 .2הנביא שעיב ופעילותו בארץ ישראל :אין
מידע על שנת מותו ומקום פטירתו של
הנביא שעיב ,אך ייתכן שבאחד ממסעות
הנדידה של המדינים צפונה ,הגיע גם הוא
לצפון הארץ.
 .3שעיב ואנשיו האמינו באל אחד ולא היו
עובדי אלילים כאחיהם המדינים :המדינים
בני שבטו של יתרו ,שהאמינו בדת הייחוד,
נכנסו עם בני ישראל לארץ כנען ,ומקצתם
אף התיישבו בבקעת יבנאל ,או מערבית
לה ,ובחוף המערבי של הכנרת .בקעת יבנאל
משתפלת מקרני חטין לכיוון דרום .סביר
להניח ,שהמאמינים בדת הייחוד היו בקשר
עם אחיהם המדינים עובדי האלילים תושבי
העיר בקרני חטין .הימצאותם של יישובים
דרוזיים בבקעת יבנאל בתחילת המאה
האחת עשרה לספירה מחזקת את מסורת
ההתיישבות של אלמוחידון בחבל ארץ זה.
 .4אלאיכה היא עיר :החפירות הארכיאולוגיות
בקרני חטין חשפו שרידי עיר שחרבה
בתקופת פעילותו של הנביא שעיב.
 .5אלאיכה יושבת ליד דרך ראשית :לרגלי
קרני חטין עברה דרך הים ,שקישרה בין
מצרים למסופוטומיה ,ושימשה נתיב מסחר
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בינלאומי רב חשיבות.
 .6אלאיכה נמצאת באזור של יער עבות :קרני
חטין וסביבתה היו בעבר בלבו של יער עצי
אלון התבור ועצים אחרים .לא ייתכן שיער
עבות התקיים בחלק המדברי של אזור
ההתיישבות של המדינים.
 .7אלאיכה נמצאת באזור בעל רגישות ֶססמית
ופעילות וולקנית :קרני חטין נמצאת על קו
שבר גאולוגי .בתקופת פעילותו של הנביא
שעיב ,או בסמוך לה ,התרחשה בבקע ים
המלח רעידת אדמה בעוצמה חזקה ,שיכלה
לגרום להרס העיר ששכנה בקרני חטין .גבעת
קרני חטין היא שריד של הר געש כבוי .אמנם
אין אסמכתא להשערה ,שבמקום נפלט גז
וולקני מן עומק האדמה ונוצרה התפוצצות
עזה שגרמה להרס העיר וסביבתה ,אך הדבר
ייתכן.
הממצאים מחזקים את המסורות העממיות בדבר
העיר אלאיכה ששכנה בקרני חטין ובדבר קבר הנביא
שעיב הנמצא בקרבתה ,ומאששים את האפשרות
שבמקרה זה יש למסורת אחיזה במציאות.
תודות
תודתי נתונה לפרופ' עקיבא פלכסר מאוניברסיטת
תל-אביב ,לפרופ' חיים גורן מהמכללה האקדמית
תל-חי ,לד"ר יהושע פרנקל מאוניברסיטת חיפה,
למר יוסף בוכמן משדה-אילן ולגב' גליה דורון
מחולון על הערותיהם המועילות.
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