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 ארצי-חגי בן
 

היציאה ממצרים אלא גם חג הכניסה לארץ. אנו קוראים בהפטרה ליום  רק חג אינוכידוע, חג הפסח 
לּו ִמן" :הירדן בי' בניסן ו אתעברבני ישראל הראשון של פסח ש ם עָּ עָּ עָּ -ְוהָּ ן בֶּ ִראׁשֹוןַהַיְרדֵּ ׁש הָּ " ׂשֹור ַלֹחדֶּ

ת" :בשלושת הימים הבאים נערכה ברית מילה המונית לכל הדור שנולד במדבר .ט(' ד:יו)יה ם -ְואֶּ ְבנֵּיהֶּ
ַע ִכי ל ְיהֹוׁשֻׁ ם מָּ ם ֹאתָּ ִקים ַתְחתָּ יּו ִכי ֹלא-הֵּ ִלים הָּ ְך-ֲערֵּ רֶּ ם ַבדָּ לּו אֹותָּ  בי"ד בניסן הקריבו בני ה:ז(." )שם מָּ

ת ַוַיֲעׂשּו" :פסח הראשון בארץאת ה ישראל ב ְבַעְרבֹות ְיִריחוֹ -אֶּ רֶּ עֶּ ׁש בָּ ר יֹום ַלֹחדֶּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַסח ְבַאְרבָּ " )שם ַהפֶּ
ץ ְכַנַען ִמְתבּוַאתובט"ו בניסן, בחג המצות, אכלו מצות שנאפו " ,(ה:י רֶּ  1(.ה:יב " )שםאֶּ

ל. השם  בשםויהושע ישראל בני נקרא בפי כל הדברים הגדולים הללו התרחשו באתר ליד יריחו, ש ִגְלגָּ
ללברית המילה והכניסה לארץ: " זיקהמוסבר ב "לגלגִ " ר ה' אֶּ ַע ַהיֹום -ַוֹיאמֶּ תְיהֹוׁשֻׁ ְרַפת ִמְצַרִים -ַגּלֹוִתי אֶּ חֶּ

ם יכֶּ ֲעלֵּ ל ַעד ַהי מֵּ קֹום ַההּוא ִגְלגָּ ם ַהמָּ א ׁשֵּ ה ֹוםַוִיְקרָּ ות מצרים עבדאפוא (. כאן מסתיימת שם ה:ט) "ַהזֶּ
ברית בנדודים במדבר ובמעמד הר סיני, ב המשכוביציאת מצרים ו ראשיתוה שכרוכה בה. המסע שוהחרפ

הפך עם ישראל לעם בן חורין, שמחדש את בריתו עם הקב"ה ומגשים נסתיים בגלגל. כאן ה ,ערבות מואבב
 2אותה בארץ ישראל.

שנה  11במשך  ב( היה כאן משכן"א ה"פ )ראו למשל: רמב"ם, הלכות בית הבחירה מקורות שוניםלפי 
בגלל קדושת המקום  ךאעבר המשכן לשילה.  ךכר של כיבוש הארץ והתנחלות השבטים, ורק אח

כאן חודשה המלוכה  לגל להיות אתר בעל חשיבות במקרא.והאירועים הגדולים שהתרחשו בו המשיכה גִ 
לבימי שאול ושמואל: " ל אֶּ ר ְׁשמּואֵּ ם ְלכּו -ַוֹיאמֶּ עָּ ההָּ ם ַהְמלּוכָּ ׁש ׁשָּ ל ּוְנַחדֵּ ה ַהִגְלגָּ ל .ְונְֵּלכָּ ְלכּו כָּ ם ַהִגְלגָּל -ַויֵּ עָּ הָּ

ת םַוַיְמִלכּו ׁשָּ  ל-אֶּ אּול ִלְפנֵּי ה' ַבִגְלגָּ דווקא גלגל לאיחוד כל עם נבחרה ו(. ייתכן שט-)שמו"א יא:יד "ׁשָּ

                                                 
  ארצי מרצה להיסטוריה ולמחשבת ישראל במחלקה ללימודי יסוד ביהדות ובמכללות ילין וליפשיץ.-ד"ר חגי בן 
גם שם החלו בהכנות בי' בניסן: ל בדיוק לסדר הפעולות וזמנן ביציאה ממצרים. סדר הפעולות וזמנן בכניסה לארץ מקבי  1

ה" ׁש ַהזֶּ ֹׂשר ַלֹחדֶּ עָּ םְוִיְקחּו  )הראשון( בֶּ הֶּ ית לָּ ה ְלבֵּ ִית-ִאיׁש ׂשֶּ ה ַלבָּ בשלושת הימים הבאים נערכה ברית  .ג(:ב)שמ' י" ָאֹבת ׂשֶּ
כֶּם " :ח(; בי"ד בניסן הקריבו את קרבן הפסחמילה המונית )לפי מסורת חז"ל, שהרי ערל אסור בקרבן הפס יָּה לָּ ְוהָּ

ֲחטּו ֹאתֹו ֹכל ְקַהל ֲעַדת ה ְוׁשָּ ׁש ַהזֶּ ר יֹום ַלֹחדֶּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ת ַעד ַאְרבָּ רֶּ ִים-ְלִמְׁשמֶּ ַעְרבָּ ין הָּ ל בֵּ אֵּ ובט"ו בניסן, יום היציאה  ,)ו( "ִיְׂשרָּ
 ממצרים, אכלו את המצות שאפו.

י"לגל מצבה גדולה המורכבת משתים עשרה אבנים כמספר שבטי ישראל: ה בגִ ירדן הוקמבמעבר הלזכר נס   2 -ַוִיְׂשאּו ְׁשתֵּ
ן ִנים ִמתֹוְך ַהַיְרדֵּ ה ֲאבָּ ְׂשרֵּ י ְבנֵּי...עֶּ ל-ְלִמְסַפר ִׁשְבטֵּ ם אֶּ ל ַוַיֲעִברּום ִעמָּ אֵּ לו-ִיְׂשרָּ ם )בגלגל( ןֹ ַהמָּ יּו ַוַיִנחּום ׁשָּ ה  ְוהָּ ּלֶּ אֵּ ִנים הָּ ֲאבָּ הָּ

ל ַעדְלזִ  אֵּ רֹון ִלְבנֵּי ִיְׂשרָּ ם-כָּ שחיבר את שנים עשר השבטים לעם  ,שהמצבה הנציחה גם את מעמד ברית המילה רמתבר ."עֹולָּ
 יו.קברית עם אלוהאחד שמתאחד סביב 
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מאוחד ופעל כגוף  שראלים ע היהזה המקום האחרון שבו היה ישראל בסוף תקופת השופטים, מכיוון ש
 3לשבטים, שחזרו והתאחדו מחדש לעם אחד בימי שאול. העםלגל התפצל אחד. מיד לאחר תקופת הגִ 

ת ַוְיִהיבגלגל היה בית ספר לנביאים, שבו התחנכו תלמידיהם של אליהו ואלישע: " -ְבַהֲעלֹות ה' אֶּ
הּו  ִליָּ ְך אֵּ לֶּ ִים ַויֵּ מָּ ה ַהשָּ רָּ הּו ַבֳסעָּ ִליָּ ע ִמןאֵּ ֱאִליׁשָּ ץ " ;(ל" )מל"ב ב:אַהִגְלגָּ -וֶּ ָארֶּ ב בָּ עָּ רָּ ה ְוהָּ לָּ ב ַהִגְלגָּ ע ׁשָּ ֱאִליׁשָּ וֶּ

נָּיו ח(. ייתכן שהגלגל נבחרה כמרכז להכשרת נביאים לא רק בגלל " )שם ד:לּוְבנֵּי ַהְנִביִאים ֹיְׁשִבים ְלפָּ
ריחו לרגלי הר נבו שבו מת משה ממזרח לי שוכנתא ישה גם מפניאלא  ,בימי יהושע הרעו ביהאירועים שא

 רבנו, אבי הנביאים.
ממזרח  והתנ"ך מגדיר את מקומ המדויק? והאם ניתן לזהות את מיקומ לגל?הגִ  נמצא אתראיפה 
ה ִמְזַרח ְיִריחוֹ ליריחו: " ל ִבְקצֵּ (. לאור פסוק זה זיהו רבים מן החוקרים את הגלגל עם ד:יט " )יהו'ַוַיֲחנּו ַבִגְלגָּ

 על עיקרב מזרח ליריחו. הזיהוי מתבסס, כמובן,מק"מ  2.2-ג'לג'ול, תל קטן עם כמה חורבות, כ ח'ירבת
 1שם הערבי של האתר.להשם המקראי  בין הדמיון

, התנ"ך מגדיר את מיקומה של הגלגל "בקצה מזרח יריחו", כלומר ראשיתבזיהוי זה יש קשיים אחדים. 
שמחנה בני  רבסתמ .הרחק מן הירדן שוכנתן, ואילו ג'לג'ול בקצה המזרחי של בקעת יריחו, ממש ליד הירד

המן ובארה של מרים פסקו עם מעבר  להלן(, שהרי ראולמים )ישראל היה על הירדן, כיוון שהם היו זקוקים 
, שכן חשש להתקפות ככל האפשר הרחיק את המחנה מיריחו יש להניח שיהושע שנית,יב(. :ה 'הירדן )יה

בחלק המערבי של בקעת  שוכנתואילו ג'לג'ול  ,מיקם אותו "בקצה מזרח יריחו" הוא .זהעל המחנה מכיוון 
 1בגלל הצורך במים חנו בני ישראל ליד מעיין, ואילו בג'לג'ול אין שום מקור מים.ועוד, סמוך לעיר.  ,יריחו

וליד ליד הירדן , מזרחי של בקעת יריחו-מיאת הגלגל יש לחפש בקצה המזרחי או אפילו הדרו אם כן,
עין חג'לה. אזור  ששמומעיין גדול  ישואכן, באזור זה, לא רחוק משפך הירדן לים המלח,  מקור מים גדול.

נמצאים בשטח ההמעיין מכוסה בחורשות עצי דקל שניזונים לא רק מן המעיין אלא גם ממי תהום גבוהים 
בנוי על חורבותיה של , החג'לה-סי דירקאורתודו-יווניהמנזר ה שוכןנרחב מאוד עד הירדן. בסביבת המעיין 

בקריפטה של המנזר. מיקומו של  נמצאיםששרידיה לספירה,  כנסייה ביזנטית קדומה מן המאה החמישית
שהמסורת הנוצרית קידשה את המקום  ראבל מתבר 2,קשורים בחייו של ישוההמנזר מוסבר במאורעות 

 בעקבות מסורת יהודית. 
מעליה ועשר חלונות, -יריחו על הירדן כנסייה בעלת שניםמופיעה ממזרח ל 3ואכן, במפת מידבא

שהכנסייה המתוארת במפה היא הכנסייה שעל  כנראהעשרה האבנים". -כיתוב: "גלגל, מקום שתים
על מסורת כנראה מבוססת שביזנטית, -לפי המסורת הנוצרית ,כלומר .חורבותיה הוקם מנזר דיר חג'לה

ישראל: הרבה מים,  רכי בניוצ אתהגדרה המקראית ואת האם וי הזה ת. הזיהולגלא הגִ וחג'לה ה-דיריהודית, 
 העיר יריחו.ן מ רביעצי תמר מניבים פרי וריחוק מ

ממזרח  "בית חוגלה" שנקראההשמות "עין חג'לה" ו"דיר חג'לה" משמרים את שמה של עיר יהודית 
בר בספר יהושע כעיר גבול בין כ הנזכרת ,ליריחו. ואכן, במפת מידבא מופיעה ליד הגלגל העיר בית חוגלה

ַלח ַעד"נחלת יהודה לנחלת בנימין:  ה יָּם ַהמֶּ ְדמָּ ן-ּוְגבּול קֵּ ה ַהַיְרדֵּ ה ַהְגבּול בֵּ ... ְקצֵּ לָּ ַבר ִמְצפֹון  יתְועָּ ה ְועָּ ְגלָּ חָּ
ה בָּ ֲערָּ ית הָּ נתן זכרת, בין השאר, בקרבות יונהעיר המשיכה להתקיים גם בימי בית שני, והיא  4(.ו-:הו" )טְלבֵּ

 .הנזכרתבו הכנסייה וליישוב ביזנטי, בית חגלה הפכה נעם ראשית הנצרות  5החשמונאי עם בקכידס.
בין דיר חג'לה לעין חג'לה, התגלו  6ואכן, בחפירות ארכיאולוגיות שהתבצעו ליד מחנה "מול נבו",

גידולי  מלבדש רבית שני. מתברימי בנויה על חורבותיו של יישוב יהודי מהשרידיה של עיר ביזנטית 

                                                 
ל"לגל: ייתכן שגם המזבח שבנו שבטי עבר הירדן המזרחי היה בגִ   3 ֹבאּו אֶּ רֶּ -ַויָּ ר ְבאֶּ ן ֲאׁשֶּ ן -ץ ְכנַָּען ַוִיְבנּו ְבנֵּיְגִלילֹות ַהַיְרדֵּ ְראּובֵּ

ם ִמְזבֵּ -ּוְבנֵּי ה ׁשָּ ט ַהְמַנשֶּ בֶּ ד ַוֲחִצי ׁשֵּ ה-ַעל חַ גָּ דֹול ְלַמְראֶּ ַח גָּ ן ִמְזבֵּ שניים וחצי השבטים  וי(. המזבח הזה, שבנ:כב 'ו" )יהַהַיְרדֵּ
כעם אחד  העםהאחרון שבו פעל  שם היה המקום ., נבנה, לדעתי, בגלגלשראלים כדי לסמל לדורות הבאים את אחדות ע
ץ ְכנַָּען ולא כאוסף שבטים. התיאור המקראי " רֶּ ר ְבאֶּ ן ֲאׁשֶּ  לגל ממזרח ליריחו.מיקומה של הגִ  את אםות "ְגִלילֹות ַהַיְרדֵּ

 ,יריחו היהודית לדורותיה ,זאב ארליך וכן:ירושלים תש"ל,  ,דעת מקרא בסדרת ד:יט יהודה קיל ליהו' פירושו שלראו   4
 נתלה. -. ישנן גם הצעות אחרות כמו ח'ירבת ע'לע'לה או תל א23עמ'  ירושלים תשנ"ד,

 סולטאן(.-ממש ליד תל יריחו )תל א שוכןמעיין אלישע, שהוא מקור המים העיקרי של העיר,   1
 בראשית הנצרות.אירועים נוספים הקשורים  שםיוחנן המטביל, ואירעו  דייל יהוד, הוטבל ישו ע-אל-, בקסרשםלא רחוק מ  2
 מן המאה השישית לספירה, שנמצאה בעיר מידבא שממזרח לים המלח. שראלירץ מפה ביזנטית של א  3
יּו: "בית חוגלה עצמה הייתה שייכת לשבט בנימין  4 ה ְבנֵּי ִבְניִָּמן ְוהָּ ִרים ְלַמטֵּ עָּ ית ...הֶּ ה-ְיִריחֹו ּובֵּ ְגלָּ ית חָּ ה ּובֵּ בָּ ֲערָּ ית ...הָּ -ּובֵּ

 כב(. -כא' יח:ו)יה ל-אֵּ 
 . 22-31א' פסוקים  ליוסף בן מתתיהו, ספר שלושה עשר, פרק קדמוניות היהודים  5
6
 השם ניתן למחנה בגלל קרבתו להר נבו שממזרח לירדן. .מנזר דיר חג'לה דמחנה צה"ל מדרום מזרח ליריחו לי  
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לנוצרים שבאו לראות  ךכר התפרנסו תושבי העיר, שימשה העיר אתר תיירות ליהודים ואחמהם התמרים, ש
לזהות את גבעת גם ייתכן שניתן  8עבר הירדן.ואת האתר שבו התרחש נס מַ  7לגלאת שרידיה של המצבה בגִ 

לֹות ֲערָּ  9יהוד.-אל-לה לקסרשבה התבצע טקס ברית המילה, בגבעה בולטת בין דיר חג' ,הָּ
רנה קובוס מעפרה וא דייל לפני כעשר שנים חודש היישוב היהודי בבית חוגלה אשר ליד הגלגל ע

ונשים נוספות. במקום הוקם מאחז קטן, שבו מדרשה לנשים וכולל לגברים. ראוי המקום, שבו אירעו 
תיירות וסיורים בעקבות ודרמטיים בתולדות ישראל, לשוב ולהיות מרכז גדול של  כה חשוביםמאורעות 

 המקרא.

                                                 
ולם תנאים בני הדור השלישי באמצע מסופר ש"אבא חלפתא ואלעזר בן מתיא וחנניא בן חכינאי )כ , ובתוספתא סוטה ח   7

 מספר על המצבה במאה הרביעית. ועמדו על אותן אבנים )בגלגל( ושיערום". הנוסע הנוצרי מבורד"המאה השנייה( 
סים לאבותינו במקום הזה". הנוצרים והמוסלמים מכנים את המקום אחד האתרים שבו מברכים את הברכה "שעשה נִ  וזה   8

 יהוד".-"קסר אל
סקר ארכיאולוגי שהתבצע במקום נמצאו כמה אבני צור, שלפי המסופר במקרא השתמש בהם יהושע לצורך ברית ב   9

להמילה: " ת ַהִהיא ָאַמר ה' אֶּ עֵּ ִרים-בָּ ה ְלָך ַחְרבֹות צֻׁ ַע ֲעׂשֵּ ת ְוׁשּוב)מאבן צור(  ְיהֹוׁשֻׁ ִנית-ְבנֵּי-ֹמל אֶּ ל ׁשֵּ אֵּ ַע -ַוַיַעׂש. ִיְׂשרָּ לֹו ְיהֹוׁשֻׁ
תַחְרבֹות צֻׁ  ל אֶּ מָּ ל-ִרים ַויָּ ל אֶּ אֵּ לֹות-ְבנֵּי ִיְׂשרָּ ֲערָּ  (. ד-ה:ג" )ִגְבַעת הָּ

 


