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קבוצת חוקרים פרסמה ב-2008 מחקר על מבנה ה-DNA של הדרוזים בגליל. מסקנתם היתה שהדרוזים 
בגליל מייצגים אוכלוסייה מבודדת וייחודית המהווה שריד גנטי של אוכלוסיית המזרח הקרוב כפי שהיתה 
כיצד  השאלה  עולה  בלבד,  שנים  כאלף  לפני  נוסדה  הדרוזית  והדת  מאחר  שנים.  אלפי  לפני  קדם,  בימי 
שומרים בני העדה על מרקם גנטי ייחודי שתחילתו לפני אלפי שנים? ממצאי המחקר הגנטי משתלבים עם 
האמונה הדרוזית בדבר עתיקותה של דתם, שנשתמרה בסתר בידי מאמיניה במשך אלפי שנים, ונחשפה 
לאור העולם רק בשנת 1017. במחקר זה, הדן בהיבט ההיסטורי של הדרוזים, נמצאו עשרים ושניים קווי 
דמיון בין אמונתם של יתרו )נביאם החשוב ביותר של הדרוזים( ובני קיני, מנהגיהם ודרכי פעולתם לבין 
אלה של הדרוזים. קווי דמיון אלה תומכים בהשערה שייתכן שהדרוזים הינם ממשיכי דרכם ואמונתם של 
יתרו ובני שבטו והם השריד הגנטי של בני קיני. התנ"ך מאפשר לנו ללמוד על בני קיני משנת 1300 לערך 
לפסה"נ )תקופתו של יתרו( ועד לשנת 445 לערך לפסה"נ )בניית חומת ירושלים בימי נחמיה(. אך מאז 
אין ברשותנו מידע מבוסס על קבוצת אנשים שהמשיכה להחזיק באמונתם של בני קיני, וששרדה כיחידה 
למועד הפצתה של הדת הדרוזית. פער  ומובהקת ב-1,500 השנים שחלפו עד  ייחודית  דתית-תרבותית 
זה יכול להוות יעד למחקרים נוספים שינסו למצוא את השרשרת האנושית שהמשיכה להחזיק באמונה 
באזור  שהתבססו  היטורים  שבטי  על  להתמקד  מציע  זה  מחקר  המודרני.  לעידן  עד  ולהובילה  העתיקה 
הלבנון, החרמון וצפון הגולן החל בשלהי התקופה הפרסית ועד התקופה הביזנטית. יש חוקרים הסבורים 

ששבטים אלה נשאו את אמונתו של יתרו ובני שבטו ומהם התפתחה העדה הדרוזית. 

מילות מפתח: בני קיני, דרוזים, די.אן.איי )DNA(, תנ"ך, יתרו, יטורים, מחקר השוואתי.
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מבוא

על  מחקר   2008 במאי  פרסמה  חוקרים  קבוצת 

החוקרים  בגליל.1  הדרוזים  של   DNA-ה מבנה 

סקורצקי  קרל  פרופ'  את  כללה  החוקרים  קבוצת   1
רפפורט  שם  על  המחקר  ומכון  לרפואה  מהפקולטה 
החולים  בבית  מולקולרית  לרפואה  והמעבדה  בטכניון 
בטכניון;  מוסד  מאותו  שלוש  לירן  ד"ר  בחיפה;  רמב"ם 
רמב"ם;  החולים  בבית  מעבדה  מאותה  בהר  דורון  ד"ר 
טמפלטון  אלן  בטכניון;  מוסד  מאותו  יודקובסקי  גנאדי 
וושינגטון  וביולוגיה באוניברסיטת  מהפקולטות להנדסה 
בטכניון;  מוסד  מאותו  חדיד  ירין  ארה"ב;  לואיס,  בסנט 
החולים  בבית  דחופה  לרפואה  מהמחלקה  בסיס  פואד 
רמב"ם; מיכאל המר מהאגף לביוטכנולוגיה באוניברסיטת 
אריזונה בטוסון, ארה"ב; שלו איצקוביץ מהמחלקה למדעי 

המחשב ומתמטיקה שימושית במכון ויצמן ברחובות. 

מייצגים  בגליל  שהדרוזים  למסקנה  הגיעו 
גנטי  שריד  המהווה  וייחודית  מבודדת  אוכלוסייה 
בימי  שהיתה  כפי  הקרוב  המזרח  אוכלוסיית  של 
קדם לפני אלפי שנים.2 החוקרים מצאו דפוס גורף 
האוכלוסייה  בקרב  גנטיים  הטרוגניים  מקורות  של 
פה(  )בעל  הדבּורה  התואם את המסורת  הדרוזית, 
מודל  נבנה  המחקר  תוצאות  לאור  הדרוזים.  של 
נמוכים  התבוללות  שיעורי  על  המצביע  דמוגרפי 
עם אוכלוסיות סמוכות ועל בידוד גנטי. החוקרים 
לשמר  הדרוזים  הצליחו  הנראה  שככל  מעריכים 
המזרח  בתוך  שלהם  העתיק  הגנטי  המבנה  את 
בעזרת  העמים  וחילופי  השינויים  רווי  הקרוב 

המחקר אינו קובע את תאריך התגבשותה של הקבוצה   2
הגנטית הייחודית הזו.
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גבוהים  במקומות  המגורים  הבאים:  הגורמים  שני 
ושמירה על מסורת תוך היטמעות חלקית מטעמי 
;2008 )שלוש  השלטת  האוכלוסייה  בקרב   תקיה3 
החוקרים  שעל  נראה   .)Shlush 2008: 2, 16-17
כגון:  השני,  לגורם  יותר  קולעת  הגדרה  לנסח  היה 
שמירה על מסורת תוך היטמעות מזערית מטעמי 

דת, באשר הדת הדרוזית אוסרת נישואי תערובת.

שנים  כאלף  לפני  נוסדה  הדרוזית  והדת  מאחר 
שמרו  כיצד  השאלה  עולה   ,)1017 )בשנת  בלבד 
לפני  שתחילתו  ייחודי  גנטי  מרקם  על  העדה  בני 
משתלבים  הגנטי  המחקר  ממצאי  שנים?  אלפי 
דתם,  של  עתיקותה  בדבר  הדרוזית  האמונה  עם 
שנשתמרה בסתר בידי מאמיניה במשך אלפי שנים, 
ממצאים   .1017 בשנת  רק  העולם  לאור  ונחשפה 
בין  דמיון  יש  האם  לבדוק  סקרנות  מעוררים  אלה 
אמונת הדרוזים, מנהגיהם ודרכי פעולתם לבין בני 
קיני, שהשתייכו לשבטו של יתרו - נביאם החשוב 

ביותר של הדרוזים.

האמונה הדרוזית בדבר דתם העתיקה 

בריאת  מאז  קיימת  שדתם  מאמינים  הדרוזים 
שנים  התפתחו  האחרות  שהדתות  בעוד  העולם, 
ימיה  לפי אמונתם, האנושות בשחר  רבות אחריה. 
דיה לקבל את דתם המכילה את  היתה בשלה  לא 
האחרות  הדתות  את  קיבלה  ולכן  כולה  האמת 
מאמיניה,  לפיכך  בלבד.  חלקית  אמת  המייצגות 
שלהם  הייחוד  אמונת  את  הסתירו  מעטים,  שהיו 
מידיעותיהם  תרמו  אך  הדת,  ברזי  בקיאותם  ואת 
ולמחוללי הדתות  לסייע לאבות החכמה האנושית 
המונותיאיסטיות הגדולות )בלנק 1958: 29; סאלח 
1989: 42, 45; ח'טיב 2002: 24; אביבי 2007: 5(. 

דת  כבני  חוץ  כלפי  להיראות  לדרוזים  מתיר  זה  עיקרון   3
אחרת שאינה דתם, בתנאי שישמרו על אמונתם הדתית 
נרדפו  בהם  בתקופות  כך,  לבם.  במעמקי  האמיתית 
הדרוזים על ידי אויביהם המוסלמים הם נאלצו להתחזות 
 ;8  :2002 )אביבי  כלפי חוץ כמוסלמים על מנת לשרוד 

סאלח 1989: 47(.

אשר  הייחוד  באמונת  הקדומים  המאמינים  בכיר 
שמר בסתר את דתו היה יתרו גדול נביא הדרוזים, 
ֻשֵעיּב.4  הנביא  והדרוזים  המוסלמים  בפי  המכונה 
הוא יעץ למשה, גדול נביאי ישראל, והדריכו בבחירת 
מנהיגים וביישום שיטה להאצלת סמכויות בשפיטה 
היה  הייחוד  בדת  יג-כג(. מאמין אחר  יח:  )שמות, 
יעץ  אשר  ד,  ֻמַחמַּ של  מדריכו  ַאל-ַפאִרִסי,  ַסְלַמאן 
לנביא האסלאם במאבקו נגד עובדי האלילים אנשי 
ה שרצו להתנכל לו, והודות ליישום עצותיו ניצלו  ַמכַּ

הנביא ואנשיו )ארמסטרונג 2004: 223-222(.

להם  שאיפשרו  שהתנאים  מאמינים  הדרוזים 
לקבל את האמת כולה ולצאת עימה לאור העולם 
בתקופת  עשרה,  האחת  המאה  בראשית  רק  נוצרו 
ַאְמר  בִּ ם  ַאל-ַחאכֶּ הַפאִטִמי  הח'ליף  של  שלטונו 
הייחוד  לדת  הגלויה  ההטפה   .)1021-996( אללה 
בשנת  והסתיימה   1017 במאי  ב-20  החלה  שלהם 
1043. המוסלמים רדפו את הדרוזים בשל פרישתם 
כינו  ואת מעשיהם,  אותם  לגנות  וכדי  מהִאְסַלאם, 
ִאְסַמאִעיל  בן  ד  ֻמַחמַּ של  שמו  על  דרוזים,  אותם 
ַאל-ַדַרִזי, שהיה מבכירי המבשרים של דת הייחוד 
במעשיו  ונודע  ה-11,  המאה  בראשית  החדשה 
הפסולים ובאישיותו הבלתי מוסרית, והוצא להורג. 
אנשי העדה מאז ועד היום מעדיפים להיקרא ַאל-

השמות  לשני  דומה  משמעות  יש  אטימולוגית  מבחינה   4
הקטנה  צורת  היא  שעיב  הערבית  המילה  ושעיב.  יתרו 
של המילה ַשַעּב. שעב פירושה עם, ואילו שעיב משמעה 
השורש  מן  נגזר  יתרו  השם  אנשים.  של  קטנה  קבוצה 
יתר, שפירושו שאר, שארית, יתרה, כלומר קבוצה קטנה 
שנשארה. מכאן שהיתה, כנראה, קבוצת מיעוט שנהתה 
אחרי שעיב-יתרו, בעל אמונת הייחוד )בערבית: ִדין ַאל-
ַתְוִחיד(. הראשון שמספר על הזיהוי של יתרו עם שעיב 
הוא הנוסע הפרסי נאצרי ח'וסרו )1088-1004(, שהשתייך 
יצאו  לאסכולה האסמאעילית באסלאם השיעי, שממנה 
הדרוזים. הוא סייר בארץ בשנת 1047, ארבע שנים לאחר 
שנסגרו שערי ההצטרפות לדת הדרוזית, ביקר גם בקבר 
הנביא שעיב בחטין והוא הראשון שמספר עליו: "בבקעה 
זו יש מעיין ומימיו צלולים, נובע מתוך סלע, ועליו בנוי 
סמוכים:  קברים  שני  חדרים]...[בתוכו  שני  ובו  מסגד 
האחד של שעיב עליו השלום, והאחר של בתו, שהיתה 
אשת משה" )וילנאי 1977: 4991(. כלומר, כבר לפני כאלף 
שנה, עוד לפני שהדת הדרוזית הספיקה להתבסס, זוהה 

שעיב עם יתרו חותן משה, ונמסר שקברו בחטין.
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ֻמַוִחדּון )המונותיאיסטים, המייחדים את האל(, או 
ִני ַמְערּוף )אנשי החסד או בעלי הידיעה ]האמיתית  בַּ
 .)15  :1998 דנה   ;6  :2007 )אביבי  האלוהות[(  של 
נקראים  והם  דרוזים דבק באל-מוחדון  הגנאי  שם 
כך על ידי הסובבים אותם, שאינם מודעים, בדרך 

כלל, למשמעות השלילית של כינוי זה.

מטרת המאמר ומבנהו

הייחוד  אמונת  היתה  בה  בתקופה  עוסק  המאמר 
בתנ"ך  על המסופר  ומסתמך  נסתרת,  דת  האמורה 
כדי לתאר את תולדות מאמיניה וקשריהם עם בני 
ישראל. המאמר מבוסס על האמונה הדרוזית לפיה 
דתם היתה קיימת מאז ומעולם, והנביא יתרו הוא 
גדול נביאיהם אשר הנהיג את בני שבטו באמונתם 
בין  דומים  קווים  על  יצביע  המאמר  יחיד.  באל 
אמונת הדרוזים, מנהגיהם ודרכי פעולתם לבין אלה 
של יתרו ואנשיו, במטרה להציג את ההשערה לפיה 
יתכן שהדרוזים הינם ממשיכי דרכם ואמונתם של 
יתרו ובני שבטו. השערה דומה הועלתה על ידי דוד 
פלד ועמנואל שחראי )פלד 1977: 47-46; שחראי 
פסוקים  בהצגת  הסתפקו  אשר   ,)65-62  :1977
שונים מן המקרא ופירושם, אך לא הקיפו את מלוא 
התמונה ולא הצביעו על קווי דמיון בין יתרו ואנשיו 

לבין הדרוזים. 

ייחודו של יתרו במקרא הוא, בין השאר, בכך שהוא 
נקרא בשבעה שמות: יתרו, ֶיֶתר, ְרעּוֵאל, חובב, ֶחֶבר, 
ֵקיִני, ּפּוִטיֵאל.5 שמות אלה מסייעים בידינו לעקוב 
אחרי תולדות בני שבטו ומערכת יחסיהם עם בני 
ישראל על פי המסופר במקרא. בני שבטו של יתרו 
בני קיני, כפי שהם מכונים  זה בשם  יכונו במאמר 

בתנ"ך: "ובני קיני חותן משה" )שופטים, א: טז(.

יתרו  של  שמו  לגבי  בכתובים  שיש  הערפול  רקע  על   5
לעיל  שצוינו  שמות  שבעה  ליתרו  כי  המדרש  קובע 
דיבור  י"א,  סימן  שמות  פרשת  תנחומא,  מדרש  )עיינו 
המתחיל "מה כתיב"(. בעניין חוסר הזהות בין הדמויות 
השונות המיוחסות ליתרו ראו ערך "יתרו", אנציקלופדיה 

מקראית 1958: כרך ג, 954–956.

מבוססים  התנ"כי  לטקסט  ההסברים  כי  לציין  יש 
חכמי  של  פרשנויות  על  ולא  הפשט  על  בעיקרם 
כן  כמו  הדורות.  לאורך  אחרים  או  היהודים  הדת 
אינו עוסק בהסברים על  חשוב להדגיש שהמאמר 
הדרוזית בעת  על הדת  מקורות ההשפעה השונים 
יסודה במאה ה-11, ומטרתו היא להצביע על קווי 
הדמיון בין הכתוב במקורות המקראיים המתייחסים 
לבני קיני לבין האמונה הדרוזית ומנהגי בני עדה זו.

כרונולוגי- סדר  ולפי  נושאים  לפי  בנוי  המאמר 
בתחילה  האירועים.  התפתחות  של  היסטורי 
יחסיו עם משה  יתרו, מערכת  יידונו אישיותו של 
לארץ  במסעם  ישראל  לבני  קיני  בני  והצטרפות 
התיישבות  תהליך  ייסקר  מכן  לאחר  המובטחת. 
בני קיני בארץ-ישראל ופריסתם היישובית. הקטע 
השלישי יבחן את סיועם של בני קיני לבני ישראל 
המאמר  יעסוק  כך  אחר  ארץ-ישראל.  על  במאבק 
את  ויסקור  קיני  בני  בקרב  וכתוב  קרוא  בידיעת 
דבקותם במצוות דתם, יתאר את הקשר בין בני קיני 
וירושלים ויסתיים בחזון נבואי לגבי עתידם של בני 
מידע  ישולב  הנסקרים  מהנושאים  אחד  בכל  קיני. 
על אמונתם של הדרוזים, מנהגיהם ודרכי פעולתם 
הדומים לאלה של בני קיני. בסיכום המאמר ירוכזו 
ההשערה  את  לאשש  כדי  בהם  שיש  הממצאים 
ואמונתם של  דרכם  הם ממשיכי  והדרוזים  שיתכן 

בני קיני. 

בעיה: היעדר רצף כרונולוגי‑היסטורי 

כאמור, המטרה הראשית של המחקר היא לבחון את 
ההשערה בדבר הקשר בין המסורת המקראית לבין 
האמונה הדרוזית בדבר עתיקות מוצאה ולבדוק את 
ולמנהגים  למסורות  בהשוואה  המקראית  המסורת 

הנהוגים בידי הדרוזים.

שתי  בין  רבים  דמיון  קווי  מעלה  אכן  הבדיקה 
הקבוצות, אך קווי הדמיון כשלעצמם אינם יכולים 
להעיד על המשכיות היסטורית ביניהן ועל מוצאם 
זאת  המקראיים.  קיני  בני  מן  הדרוזים  של  האתני 
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כרונולוגי-היסטורי של כ-1,500  בשל היעדר רצף 
התגבשותה  לבין  המקראית  המסורת  בין  שנים 
המאה  בראשית  הדרוזית  הדת  של  ההיסטורית 
את  כאמור,  מעלים,  הגנטי  המחקר  ממצאי  ה-11. 
יש בסיס למסורת הדרוזית הגורסת  כי  האפשרות 
השנים   1,500 כל  לאורך  נשמרה  הקדומה  שדתם 
של  הישרדותה  את  להוכיח  בכדי  אולם  הללו, 
הקבוצה הקדומה במהלך תקופה זו יש צורך במחקר 
נוסף, שיבחן את קורות בני קיני במהלך שנים אלה 
במסגרת האירועים ההיסטוריים הרבים, שעברו על 
אזורי מוצאם של הדרוזים, תוך שמירת הקבוצה על 

ייחוד גנטי עד להיותה לעדה הדרוזית.

יעד אפשרי למחקר כזה עשוי להיות שבטי הַיטּוִרים, 
התבססו  ואילך  הפרסית  התקופה  בשלהי  שהחל 
הלבנון,  בקעת  הלבנון,  מול  הרי  הלבנון,  בהרי 
וממצאים  הגולן,  וצפון  ומורדותיו  החרמון  הר 
נמשכה  שתרבותם  כך  על  מצביעים  ארכיאולוגיים 
)דר 1991(. אזורי  ברציפות עד לתקופה הביזנטית 
בהם  לאזורים  חופפים  היטורים  של  התיישבותם 
בתקופת  הייחוד  בדת  המאמינים  ראשוני  הופיעו 
הפצת הדת הדרוזית בראשית המאה ה-11. שמעון 
תושבי  רוב   – הדרוזים  בין  ש"השוואה  מציין  דר 
החרמון ומורדותיו בימינו – ובין תולדות היטורים 
החומרית  בתרבות  באמונה,  דמיון  על  מצביעה 
גופים  שני  כי  הנמנע  מן  ולא  ההתיישבות,  ובאזור 
)דר  משנהו"  מתוך  האחד  נמשכים  אלה  אתניים 
בין השם  קושר  בשיר  סלימאן   .)336  :1993 וטפר 
'יטורים' לשם 'יתרואים', בו הוא מכנה את שרידי 
המיעוט שנהה אחרי שעיב-יתרו. לדעת בשיר סביר 
בהחלט שהמהירות שבה קיבלו תושבי הגליל, הגולן 
וואדי אל-תים )המורדות המערביים של החרמון( 
בכך  מקורה  הדרוזית(  )הדת  הייחוד  בשורת  את 
שאותם אזורים היו כר צמיחה ובסיס לאמונת ייחוד 
עתיקה, שהיטורים-יתרואים, הנוהים אחרי שעיב, 

שימרו אותה )בשיר 1998: 65, 67, 73(.

מחקר שיחשוף קווי דמיון משמעותיים בין היטורים 
לבין הדרוזים ישלים את רוב הפער ברצף ההיסטורי, 
שראשיתו בסביבות שנת 445 לפסה"נ וסופו בשנת 
1017 לסה"נ עם תחילת הפצתה של הדת הדרוזית.

דמותו של יתרו

הכנסת אורחים

הפעם הראשונה בה מוזכר יתרו במקרא היא בספר 
בריחת משה  את  פרשה המתארת  במסגרת  שמות 
כי  לו  שנודע  לאחר  ִמְדָין  ארץ  אל  מצרים  מארץ 
יתרו  בבנות  משה  פגש  במדין  להרגו.  רוצה  פרעה 
אך  באר,  ממי  אביהן  צאן  את  להשקות  שניסו 
הרועים גרשו אותן ומשה בא לעזרתן והשקה את 
על  מבנותיו  יתרו  ששמע  לאחר   .)1 )איור  הצאן 
לנפשו  גער בהן על שעזבו אותו  סיועו של משה, 
ודרש מהן להזמינו הביתה לאכול לחם, ומשה נענה 

להזמנה )שמות, ב: טו-כב(.

יתרו נקרא בפרשה זו בשם רעואל. הוא מגלה כאן 
מידה ראויה של הכנסת אורחים ורצון טוב של חסד, 
מצטייר כאיש הוגן המכיר טובה, וכאיש לבבי בעל 
הדרוזית  האמונה   .)71 תשס"ד:  )גוטליב  חם  אופי 
מגדירה את דרך ההתנהגות הנכונה של האדם. בין 
צניעות,  במועט,  הסתפקות  על  מורה  היא  השאר 
)בלנק  לנזקקים  ועזרה  אורחים  הכנסת  נדיבות, 

 Carlo Saraceni, יתרו.  בנות  על  מגן  משה   :1 איור 
Italy, 1610
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1958: 36; אביבי 2007: 6(. יתרו ִמֵמש בהליכותיו 
דרך התנהגות זו. 

קשרי משפחה 

מקובל לחשוב שהתקופה בה פעלו משה ויתרו היא 
 .)4  :1993 )בר-נביא  לפסה"נ   1300 בסביבות שנת 
יתרו  אצל  התארח  משה  כי  מסופר  שמות  בספר 
במשך זמן רב: "ויהי בימים הרבים ההם" )שמות, ב: 
כג( וכי בפרק זמן זה נקשרו השניים בקשרי משפחה: 
בן  ותלד  למשה,  בתו  צפורה  את  ]רעואל[  "ויתן 
ויקרא את שמו גרשֹם" )שמות, ב: כא-כב(. בשלב 
נישואי  עם  המשפחה  קשרי  נתחזקו  יותר  מאוחר 
אחיינו של משה עם בת אחרת של יתרו: "ואלעזר 
לו  פוטיאל6  מבנות  לו  לקח  משה[  ]אחי  אהרן  בן 

לאשה ותלד לו את פנחס" )שמות, ו: כה(. 

בקוראן  המסופר  על  מתבססת  הדרוזית  המסורת 
ומשה  )יתרו(  שעיב  של  פגישתם  לנסיבות  באשר 
מדין  לבנות  סיועו של משה  בעקבות  מדין,  בארץ 
הביאה  ביניהם  ההיכרות  צאנן.  את  להשקות 
של  הצעירה  בתו  ציפורה,  עם  משה  של  לנישואיו 
שעיב. לפי המסורת הדרוזית אסור לנביא להתחתן. 
בתו  היתה  לא  שציפורה  הדרוזים  גורסים  לפיכך 
)דנה  משפחתו  קרובת  אלא  שעיב  של  הביולוגית 

.)78 ,76 :1998

פרנסה מיגיע כפים

לאחר נישואיו לציפורה חדל משה להיות אורחו של 
הבין  משה  משפחתו.  בן  להיות  והפך  חותנו  יתרו 
שחלה עליו החובה לשאת בעול פרנסת המשפחה, 
בתפקיד  ושימש  כפיו  מיגיע  להתפרנס  דאג  הוא 
רועה צאן: "ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו 

כהן מדין" )שמות, ג: א(.

פוטיאל.  בשם  דנו  והמדרשית  התלמודית  בספרות  כבר   6
זרה,  לעבודה  עגלים  שפיטם  יתרו,  על  שדרשוהו  היו 
שמשמעותה  יוונית  מילה  לפי  יתרו  על  שדרשוהו  והיו 
"פוטיאל",  ערך  ראו  טובים.  במעשים  שהאיר  אור, 

אנציקלופדיה מקראית 1958: כרך ו, 440-439.

לפי האמונה הדרוזית כל אדם, כולל אנשי דת, צריך 
להתפרנס מיגיע כפיו ולא לקבל מענקי צדקה לשם 
בסיס  יש  זו  ערכית-התנהגותית  לדרישה  גם  כך. 
משה  בין  המתוארים  המקראיים  הקשרים  במסכת 
ובין יתרו. דרך התנהגותו של משה תאמה, כנראה, 
את תפישת עולמו של יתרו ואף הוא ראה חשיבות 

בכך שחתנו יתפרנס ממשלח יד. 

שמירה על האחים לאמונה 

אלוהים  התגלות  לאחר  ליתרו,  משה  פנה  כאשר 
לפניו בסנה הבוער, ובקש את רשותו לשוב מצרימה 
ברכת  את  קבל  הוא  שם,  עמו  לבני  לדאוג  כדי 
הזדהות  גלה  קיני,  בני  מנהיג  יתרו,  מחותנו.  הדרך 
לאחיו  לסייע  משה  של  העמוק  הנפשי  הצורך  עם 
לאמונה והביע תמיכתו בהחלטתו לחזור אליהם על 
אל  וישב  משה  "וילך  במצוקתם:  להם  לעזור  מנת 
אחי  אל  ואשובה  נא  אלכה  לו:  ויאמר  חותנו  יתר 
יתרו  ויאמר  חיים.  העודם  ואראה  במצרים,  אשר 
למשה: לך לשלום" )שמות, ד: יח(. ואכן משה לקח 
את אשתו ובניו7 ושב ממדין למצרים )שמות, ד: כ(.

רבה  חשיבות  ומתמיד  מאז  מייחסים  הדרוזים 
דתיות  הוראות  שהן  מצוות,  שבע  על  לשמירה 
היא  ביותר  החשובות  המצוות  אחת  )ַתַעאִלים(. 
ַאל-ִאְח'ַואן(.  )ִחְפט'  לאמונה  האחים  על  שמירה 
זו, על הדרוזים להפגין סולידריות עם  לפי הוראה 
ועל  צדקתם  על  להגן  מצוקה,  בעתות  עדתם  בני 
דנה   ;7  :2007 )אביבי  כבודם  על  ולשמור  רכושם 
1998: 41(. הזדהותו של יתרו עם הצורך הנפשי של 
עם  אחד  בקנה  עולה  לאמונה  לאחיו  לסייע  משה 

המסורת הדרוזית.

יחסי כבוד ואהבה 

יחסי  ניכרים  ביתרו  המתמקדים  התורה  בסיפורי 
הכבוד והאהבה ששררו בין משה לחותנו. כבר ראינו 

של  הבכור  בנם  גרשם,  הולדת  מוזכרת  כב  ב:  בשמות,   7
משה וצפורה. נראה כי במדין נולד גם בנם השני אליעזר 

)שמות, יח: ד(.
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לכך מיתרו  נטל משה רשות  שלפני שובו למצרים 
הר  יד  על  ויתרו  משה  כשנפגשו  יח(.  ד:  )שמות, 
לקראת  יצא משה  מצרים,  יציאת  לאחר  האלוהים 
חותנו, השתחווה לפניו ונשק לו והשניים שאלו איש 

לשלום רעהו )שמות, יח: ז(.

הגבר הדרוזי נוהג להתייחס להורי אשתו ביחס של 
כבוד ואהבה כפי שהוא מתייחס להוריו. הוא מכנה 
את חותנו בשם ַעּמי )דודי מצד האב( ואת חותנתו 
בשם ח'אלתי )דודתי מצד האם( ואף נוהג לנשקם 

כפי שעושה כשנפגש עם הוריו.

אמונה באל יחיד

אחד  שבט  אך  אלילים,  עובדי  היו  המדָינים  רוב 
מדין(  כהן  יתרו  של  )שבטו  הקיני  שבט  מקרבם, 
דבק, ככל הנראה, באמונה באל יחיד.8 יתרו האמין 
את  ה' שהציל  מעשי  על  לשמוע  יחיד, שמח  באל 
ישראל ממצרים, ברך את ה' והכריז כי גדול ה' מכל 
האלוהים )שמות, יח: ט-יא(.9 יתרו ידע שהמדינים 

עובדים  שאינם  הכופרים,  מדין  בני  בין  מבחין  הקוראן   8
המאמין  יתרו(  )הוא  שעיב  עמם  בן  לבין  אלוהים,  את 
באל אחד. הקוראן מספר על שליחותו של הנביא שעיב 
אל בני מדין כדי לשכנעם לעבוד את אלוהים: "אל בני 
מדין שלחנו את שעיב אחיהם. הוא אמר: בני עמי, עבדו 
תשבו  מבלעדיו]...[ואל  אלוה  לכם  אין  כי  אלהים  את 
לארוב על כל דרך בבקשכם להרתיע ולהרחיק מעל נתיב 
לשבשו]...[אמרו  ובבקשכם  בו,  המאמינים  את  אלוהים 
נכבדי עמו אנשי השחץ: שעיב, נוציאך מעירנו, אותך ואת 
המאמינים אשר אתך, אלא אם תשובו אל דתנו]...[אמרו 
נכבדי בני עמו הכופרים: אם תלכו בעקבות שעיב, תלכו 
לאבדון" )סורה 7, פסוקים 90-85(. הציטוטים מהקוראן 

בשפה העברית נלקחו מרובין 2005: 132-131. 
קנוהל  ישראל  ה'.  של  כשמו  המפורש  בשם  נוקב  יתרו   9
מציין שברשימות גאוגרפיות מצריות, שהתגלו במקדשים 
ה-12  למאה  ה-14  המאה  בין  וזמנן  במצרים,  שונים 
חבל  המזרחי  הירדן  עבר  דרום  באזור  מופיע  לפסה"נ, 
ארץ המצוין כ"ארץ השסו, יהו". "שסו" הוא השם שבו 
כינו המצרים את שבטי הנוודים שישבו באזורי המדבר 
נדדו  בהם  אזורים  וממזרחה,  כנען  לארץ  שמדרום 
מציינים  המצרית  שבשפה  מכיוון  ועוד,  זאת  המדינים. 
אינה  "יהו"  במילה  ו'  האות  הרי  תנועות,  ולא  עיצורים 
המילה  תנועה.  עוד  היתה  שאחריו  עיצור  אלא  תנועה 
"יהו-ה" מקבילה אפוא לשם המפורש של אלוהי ישראל. 
נראה כי "יהו-ה" היה האל המרכזי שאותו עבדו המדינים, 

מאמינים גם באלים נוספים10 ולכן שרר מתח דתי 
מצרים  יציאת  לבינם.  יחיד,  באל  המאמין  בינו, 
ותבוסת חיל פרעה היו בבחינת נס שעשה ה', דבר 
שחיזק את אמונתו של יתרו באל היחיד. משה ויתרו 
הנהיגו דתות מונותיאיסטיות ומנהיגי שתי האמונות 
הללו השתתפו בסעודת הודיה11 לה', לאחר שיתרו 
משה  חותן  יתרו  "ויקח  וזבחים:  עולה  לו  הקריב 
עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרן וכל זקני ישראל 
לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים" )שמות 
יח: יב(. האמונה המשותפת באל יחיד הביאה לכך 
ששבטי  בעוד  לישראל,  ברית  בני  היו  קיני  שבני 

המדינים עובדי האלילים היו אויבים לישראל.12

בין שבע ההוראות הדתיות של הדרוזים נמצאת גם 
המרכזית  המצווה  זו  עת.  בכל  האל  ייחוד  מצוות 
המצוות  כל  של  תכליתן  היא  הדרוזית,  באמונה 

ומשום כך כינו המצרים את חבל ארצם "ארץ השסו, יהו" 
)קנוהל 2008: 75-74(.

בין האלילים אותם עבדו המדינים היה בעל פעור. ראו   10
מדין  בנות  חלק  לקחו  בה  פעור  בעל  עבודת  פרשת 

)במדבר כה: ה–יח(. 
ביום חמישי בשבוע שלפני קריאת פרשת יתרו, עורכים   11
יהודי תוניסיה בארץ ובתפוצות סעודה הנקראת "סעודת 
בדברי  מלווה  החגיגית  הסעודה  יתרו".  "חג  או  יתרו" 
תורה, זמירות ופיוטים. ראו גוטליב תשס"ד: 72. לדברי 
המועצה  של  ההנהלה  חבר  מנצור,  פאדל  שיח'  פרופ' 
הדתית הדרוזית העליונה, נוהגים תושבים בתימן לערוך 
חגיגה לכבוד יתרו בג'בל ַסַראת בארצם. החגיגה נערכת 
יום אחד לפני חג הקורבן )עיד אל-אדחא(. ג'בל סראת 
חצי  של  המערבי  החוף  לאורך  העובר  הרים  רכס  הוא 
אל- סראת  נקרא  הוא  בסעודיה  לו.  ומקביל  ערב  האי 
הפסגה  אל-ַיַמן.  סראת  או  ַעִסיר  סראת  ובתימן  ִחַג'אז 
י ֻשֵעיּב  הגבוהה ביותר של ג'בל סראת בתימן היא ַאל-ַנבִּ
יתרו  לכבוד  והחגיגה  יתכן  מ'.   3,766 לגובה  המתנשאת 
וקריאת שם הפסגה על שמו משמרים שריד עמום לטענה 
של דרוזים, שנשמעה בתקופת הפצת הדת )1017–1043(, 
כי הם צאצאיו של שבט יהודי שעבר לתימן מיד לאחר 

קריעת ים סוף )סאלח 1989: 31(.
איבתם של המדינים לישראל מוזכרת במקרא לא אחת:   12
אל  בלק  בשליחות  מואב  זקני  עם  יחד  הלכו  מדין  זקני 
ז(;  כב:  )במדבר,  ישראל  את  שיקלל  ממנו  לבקש  בלעם 
המדינים יחד עם עמלק ובני קדם עלו בימי השופטים על 
ישראל, השחיתו את יבולה, בזזו את הבקר והצאן ושלטו 

בארץ שבע שנים )שופטים, ו: א–ה(; ועוד.



שמעון אביבי 74

מושלמת  אמונה  תתאפשר  לא  ובלעדיה  הדתיות 
)סאלח 1998: 34(.

מנהיג בני קיני ורועם הרוחני

יתרו הנהיג את בני שבטו, שבט הקיני, והיה המורה 
הרוחני שלהם. הוא אשר הנחיל להם את האמונה 
המידות  טוהר  על  לשמור  הדריכם  יחיד,  באל 

ולהימנע מעבודת אלילים.13

יתרו )הנביא שעיב( הוא גדול נביאי הדרוזים. קברו 
מרכזי  אתר  משמש  התחתון  בגליל  אשר  בחטין 
הנביא  חג   .)2 )איור  העדה  בני  של  לרגל  לעלייה 

שעיב נחוג ב-25 עד 28 באפריל בכל שנה. 

צילום:  בחטין.  )הנביא שעיב(  יתרו  קבר  2: אתר  איור 
זיו קורן.

הקמת המערכת המשפטית

לאחר שהתבונן בדרך בה שופט משה את עמו, לא 
נרתע יתרו מלהוכיחו על שהוא מנהל את מערכת 

המשפט באופן לא יעיל )שמות, יח: יג-יח(. 

לתפקד  מסוגל  אינו  אחד  שאדם  וידע  הבין  יתרו 
כאשר  ערנות,  מתוך  צדק  משפט  ולשפוט  כראוי 
הוא כורע תחת העומס. הוא ידע שעבודת יחיד עם 
ציבור גדול יוצרת וגוררת סחבת מתמשכת ומריבות 
בקהל. לפיכך הוא יעץ למשה לעבור למערכת שיפוט 

הייררכית )גוטליב תשס"ד: 72(.

ראה הערה 9  13

יתרו הציע למשה להפריד בין תפקידו כנביא המביא 
אל העם את דברי אלוהים, תפקיד שרק הוא יכול 
להאציל  ניתן  אותו  כשופט,  תפקידו  לבין  למלא, 

לאנשים נוספים )שמות, יח: יט-כ(. 

וגם  מנהיגים  גם  להיות  השופטים  שעל  ידע  יתרו 
ושל  לחברו  אדם  שבין  בתחומים  הוראה  מורי 
המעמד האישי. על כן, עליהם להיות בעלי תכונות 
מתאימות, כפי שהדגיש יתרו למשה בעצתו היעילה: 
אלוהים,  יראי  חיל,  אנשי  העם  מכל  תחזה  "ואתה 
אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, 
שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את 
אליך  יביאו  הגדול  הדבר  כל  והיה  עת.  בכל  העם 
ונשאו  מעליך  ְוָהֵקל  הם.  ישפטו  הקטן  הדבר  וכל 
אתך" )שמות, יח: כא-כב(. יתרו הציע שמשה יהיה 
ותחתיו  השפיטה,  בענייני  העליונה  הסמכות  בעל 
לפי  ולא  תכונותיהם  לפי  שייבחרו  אנשים,  יתמנו 
הייררכיה  תתקיים  כלשהי,  לקבוצה  השתייכותם 
בקרב המתמנים לשופטים ותהיה חלוקת סמכויות 

ותפקידים בתוך המערכת השיפוטית.

משה קיבל את הצעתו של יתרו ויישם את הדברים 
כן, מערכת שיפוטית  הופעלה, אם  הלכה למעשה. 
משה,  אל  פונים  קשים  במקרים  כאשר  יעילה, 
בעוד שבמקרים קלים ורגילים, שהם כנראה הרוב, 

עוסקים הדרגים האחרים )שמות, יח: כד-כו(. 

הנסתרים  שנביאיהם  מאמינים  הדרוזים  כאמור, 
האנושית  החכמה  לאבות  מידיעותיהם  תרמו 
כזה  הגדולות.  המונותיאיסטיות  הדתות  ולמחוללי 
מערכת  להקים  עצתו  את  יישם  משה  יתרו.  היה 
משפט הייררכית ובחר את השופטים על פי המידות 

הנחוצות לממלאי תפקידים שיפוטיים. 

דין  בתי  יש  הדרוזים  הדתיים  הדין  בתי  במערכת 
לערעורים.  עליון  דין  ובית  ראשונה  מערכאה 
העניינים  בתחום  היא  אלה  דין  בתי  של  סמכותם 
הדרוזית  והמסורת  ההלכה  דיני  בביצוע  הקשורים 
וחוק דיני המעמד האישי של העדה הדרוזית )פלאח 
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2000: 118-117(.14 מערכת משפטית הייררכית זו, 
הגדולה  ההייררכית  השיפוט  ממערכת  חלק  שהיא 
משפט  בית  שלום,  משפט  )בית  המדינה  של  יותר 
ידי  על  למשה  הוצעה  עליון(,  משפט  ובית  מחוזי 
גם  הם  השופטים  הדרוזים  אצל  ועוד,  זאת  יתרו. 
אדם  שבין  בתחומים  הוראה  מורי  וגם  מנהיגים 
להיות  עליהם  כן  על  האישי.  המעמד  ושל  לחברו 
בעלי תכונות מתאימות, כפי שהדגיש יתרו למשה 

בעצתו.

כושר ניווט

)יתרו(  חובב  אל  משה  פנה  במדבר  הנדודים  בעת 
אל  בדרכם  ישראל  בני  אל  להצטרף  ממנו  ובקש 
הארץ המובטחת. יתרו סרב לבקשה, אך משה חזר 
והפציר בחותנו שלא ייפרד ממנו בשל היותו מורה 
דרך מעולה המכיר היטב את השטח ויוכל להנחות 
חובב  אל  משה  "ויאמר  במסעם:  ישראל  בני  את 
אל  אנחנו  נוסעים  משה:  חותן  המדיני  רעואל  בן 
איתנו  לכה  לכם.  אתן  אותו  ה'  אמר  אשר  המקום 
והיטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל. ויאמר אליו: 
לא אלך, כי אם אל ארצי ומולדתי אלך. ויאמר: אל 
במדבר  חנותנו  ידעת  כן  על  כי  אותנו  תעזוב  נא 
והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עימנו והיה הטוב 
ההוא אשר ייטיב ה' עימנו והיטבנו לך" )במדבר, י: 

כט-לב(. 

אנשי  הם  שלהם,  ההיסטוריה  כל  לאורך  הדרוזים, 
האזורים שבהם  היטב את  ומכירים  מעולים  שטח 
הם מתגוררים ופעילים. צה"ל השכיל לנצל תכונות 
לצבא  שגויסו  הדרוזים  המתנדבים  ויחידת  אלה 

י, ושופט בבית  ַמְד'ַהבִּ בית דין דתי דרוזי נקרא בית דין   14
דין דתי דרוזי נקרא ַקאִדי ַמְד'ַהּב )מד'הּב פירושו אסכולה 
המשפטית  למערכת  היתה  ה-20  המאה  עד  דתית(. 
הדתית הדרוזית רק ערכאה אחת. במאה ה-20 הוקמו גם 
בתי דין לערעורים. המערכת המשפטית הדתית הדרוזית 
היה  כך  ובלבנון.  ישראל  במדינת  רשמי  באופן  מוכרת 
סוריה  ממשלת  הנהיגה  ב-1959  אך  בסוריה,  גם  המצב 
שינויים משמעותיים: מספר השופטים בערכאה ראשונה 
צומצם למשרה אחת בלבד ובוטל בית הדין הדתי הדרוזי 

לערעורים. 

מיד לאחר הכרזת המדינה הופעלה בתפקידי סיור 
בצה"ל  גששים  בתפקידי  רבים מהם שרתו  וניווט. 
הדרוזים,  שרתו  בה  המיעוטים,  יחידת  של  ושמה 
אופי  את  להדגיש  כדי   ,"300 סיור  ל"יחידת  הוסב 

שירותם בצבא )אביבי 2007: 72, 122(.

מסע אל הארץ המובטחת

יתרו שהה יחד עם בני ישראל ליד הר האלוהים, אך 
לארץ  גם  עימם  שימשיך  ממנו  ביקש  משה  כאשר 
י: כט-לב(.  )במדבר,  יתרו לחזור למדין  כנען, בחר 
הניבו  בחותנו  משה  של  שהפצרותיו  לשער  ניתן 
פרי ובני קיני הצטרפו אל בני ישראל והנחו אותם 

בדרכם אל הארץ המובטחת. 

ְלָעם  בִּ בפרשת  האמור  על  מתבססת  זו  השערה 
)במדבר, כב-כד(. כשהתקרבו בני ישראל אל גבולות 
מואב, השוכנת מצדו המזרחי של ים המלח, פחדו 
ָלק בן ִצּפוֹר, שלח לקרוא  מהם המואבים, ומלכם, בָּ
עוֹר שמו,  לקוסם מפורסם מארם נהרים, בלעם בן בְּ
בלעם  נסה  פעמים  שלוש  ישראל.  בני  את  שיקלל 
לקלל את בני ישראל, אבל במקום קללות יצאו מפיו 
דברי הערצה וברכה לישראל, כי ה' שם דברים בפיו. 
לבסוף השמיע בלעם דברי נבואה על עמים שונים 

ועל היחסים בינם ובין ישראל ושב אל ארצו.

כנראה שבלק חשש שקללתו של בלעם לא תתממש 
אם לא יראה בעיניו, ולו מרחוק, את העם שיקלל. 
את  לקלל  בלעם  ניסה  בהם  הפעמים  בשלוש  לכן, 
עם ישראל הוביל אותו בלק אל מקום גבוה, משם 
יכול היה לראות את העם )במדבר, כב: מא; כג: יג-

יד, כז-כח; כד: א-ב(.

כל  את  בלעם  ראה  השלישית  התצפית  מנקודת 
בעוד  לשבטיו,  מחולק  במדבר  השוכן  ישראל  עם 
חלק  רק  ראה  הקודמות  התצפית  נקודות  שמשתי 
זו אפשרה לבלעם  נקודת תצפית איכותית  מהעם. 
הקיני:  ואת  עמלק  את  נוספים,  עמים  שני  לראות 
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כד:  )במדבר,  הקיני"  את  עמלק]...[וירא  את  "וירא 
כ-כא(.15

בשבטי  שהתחרו  נוודים,  שבטי  היו  העמלקים 
ישראל, בימי הנדודים במדבר, על השליטה בנאות 
המדבר ובשטחי המרעה. הם אף התקיפו את קצה 
אשר  והחלשים  הנחשלים  היו  שבו  ישראל,  מחנה 
פגרו אחרי שאר העם. לכן נצטווה ישראל להשמיד 
זכר )דברים, כה:  יישאר ממנו  את עמלק עד שלא 
לנדוד  המשיכו  שעמלקים  להניח  סביר  יז-יח(. 
בקרבת עם ישראל כדי לנצל שעת כושר ולזנב בו. 
לפיכך יכול היה בלעם לראותם מנקודת התצפית בה 

היה ולקללם שסופם יהיה אבדון.

במדבר  ישראל  בני  של  למסעם  הצטרפו  קיני  בני 
מעמדת  אותם  זיהה  בלעם  המובטחת,  הארץ  אל 

התצפית בה שהה וברך אותם.

לארצם  השבים  ישראל  בני  עם  קיני  בני  הזדהות 
רבים.  דרוזים  של  הזדהותם  גם  היא  המובטחת 
צה"ל משוחררים  קציני  מספר  הקימו   1974 בשנת 
התרחבות  עם  הציוני.  הדרוזי  החוג  את  דרוזים 
לתנועה  החוג  הפך  חברים,  אלפי  שמנו  שורותיו, 
הציונית  במועצה  השתלבה  וזו  הציונית  הדרוזית 
ההיסטורית,  בזכותו  מאמינה  התנועה  בישראל. 
הדתית והמוסרית של עם ישראל על ארץ ישראל, 
בארץ  ורואה  השבות  חוק  את  מחייבת  זה  ומתוך 
הם.  באשר  היהודי  העם  לבני  לאומי  בית  ישראל 
התנועה מדגישה את התודעה הדרוזית-ישראלית, 
תוך התערות מלאה בחיי המדינה, מבלי לאבד את 

הזהות העצמית, העדתית והדתית של חבריה.

ישראל,  שונים:  עמים  על  נבואה  דברי  השמיע  בלעם   15
ים, אשור, עבר  תִּ כִּ בני שת, אדום, עמלק, הקיני,  מואב, 
)כנראה הארצות שמעבר לנהר פרת(, אך רק לגבי ישראל, 
ישראל",  את  "וירא  אותם:  שראה  נאמר  והקיני  עמלק 
"וירא את עמלק", "וירא את הקיני". בשעת נאומו נשא 
בלעם את עיניו למדבר וראה את שלושת העמים הללו. 
סביר להניח שנקודת התצפית שלו היתה בראש הר גבוה 
הנמצא בגבול מואב והמדבר, כך שיכול היה לראות פיזית 

רק עמים אלה ולא אחרים.

התיישבות בני קיני בארץ‑ישראל 

דרום הארץ

בני  עם  במסעם  המשיכו  קיני  שבני  להניח  יש 
ישראל, חצו עמם את הירדן ליד יריחו עיר התמרים 
הכתוב:  על  מתבססת  זו  השערה  שם.  והתיישבו 
"ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים" )שופטים, 
ארץ- אל  ישראל  בני  עם  שנכנסו  לאחר  טז(.  א: 
ישראל התיישבו בני קיני בעיר התמרים. בדרך כלל 
כינוי זה מתייחס ליריחו, הנקראת במקרא "ְיֵרחוֹ עיר 
התמרים" )דברים, לד: ג; דברי הימים ב, כח: טו(. 
יש להניח שהם התיישבו בנווה המדבר של יריחו, 
באשר העיר הבצורה לא היתה קיימת יותר, ככתוב 
הארכיאולוגיים  הממצאים  של  וכעדותם  במקרא 

)נאמן תשכ"ג: 1126(.

נחלתם  את  כבשו  ושמעון  יהודה  ששבטי  לאחר 
לפסה"נ(   1200 שנת  )בסביבות  הארץ  בדרום 
והתיישבו  יהודה16  בני שבט  קיני אל  בני  הצטרפו 
והשתקעו  דרומה  עברו  כך  אחר  יהודה.  במדבר 
באזור שמדרום לערד, שם התנחל כבר עם ישראל 
קיני  "ובני  הכתוב:  לפי  זאת  ושמעון.  יהודה  מבני 
יהודה  בני  את  התמרים  מעיר  עלו  משה  חותן 
מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם" 

)שופטים, א: טז(.17

האמונה הדרוזית מכירה בכך ששורשיה קשורים ליהדות.   16
להערכה  זוכים  ישראל  ומנביאי  האומה  מאבות  חלק 
הוא  יעקב  בן  יהודה  כך  הדרוזית.  באמונה  ולקדושה 
יהודה  נקבר  מסורתם  לפי  לדרוזים.  מקודשת  אישיות 
לרגלי גבעת עזז )תל עזזיאת( בצפון עמק החולה ובאתר 
הדרוזים,  פוקדים  אותו  קדוש(  )מקום  הוקם מקאם  זה 
ואף הקימו בקרבתו בית מדרש להכשרת אנשי דת דרוזים 
י יהודה בן יעקב  מרמת הגולן. האתר נקרא מקאם אל-ֶנבִּ

ומוכר גם בשם נבי הודא )אביבי 2000: 72-71(. 
נמצא  יהודה  שמדבר  להבין  ניתן  המקראי  הפסוק  מן   17
במורדות  שנמצא  יהודה,  מדבר  אך  ערד.  )דרום(  בנגב 
אלא  ערד  בנגב  נמצא  אינו  יהודה,  הרי  של  המזרחיים 
צפונית-מזרחית ליישוב זה. לפיכך נראה לנו ביאורו של 
פרופ' יחזקאל קויפמן המציע לקרוא פסוק זה כך: "ובני 
קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר 
יהודה, וילך וישב את העם אשר בנגב ערד". ראו נאמן, 

תשכ"ג: 941, ערך "נגב ערד".
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אל- בוואדי  לוודאי  קרוב  נשתמר  קיני  השם 
ק"מ  תשעה  הנמצא  קינה(  נחל  כיום  )נקרא  קיני 
 .)6575  :1977 )וילנאי  ערד  לתל  דרומית-מזרחית 
יתכן והיישוב קינה הנזכר בין הערים שבנגב יהודה 
)יהושע, טו: כב(, משמר אף הוא בשמו את עובדת 

התיישבותם של בני קיני באזור זה.

הנראה,  ככל  קיני,  בני  התיישבו  השנים  במרוצת 
במקומות נוספים באזור תל ערד ולפיכך נקרא אזור 
התיישבותם על שמם - "נגב הקיני" )שמואל א, כז: 
י(. המקרא נוקב בשמות נוספים של מקומות בהם 
ץ,  התיישבו בני קיני: "ומשפחות הסופרים יושבי ַיְעבֵּ
ׂשּוָכִתים, המה הקינים הבאים  ְמָעִתים,  ׁשִ ְרָעִתים,  תִּ
נה(. כלומר, בקרב בני  מחמת" )דברי הימים א, ב: 
הסופרים,  הם  אלה  משכילים,  אנשים  היו  קיני 
ְמָעה,  ְרָעה, ׁשִ שהתגוררו ביישובים הבאים: יעבץ, תִּ
ׂשוֹכֹה )איור 3(. נראה שיישובים אלה הוקמו באזור 
נגב הקיני בידי משפחות שנשאו אותם שמות, ונדדו 
כנרת  ים  חוף  על  חמת  מוצאם  מעיר  זה  למקום 
אינם  החוקרים  בהמשך(.  ראה  חמת  של  )לזיהויה 
לזהות  מציעים  אך  יעבץ  של  מקומה  את  מזהים 
מערבית  ק"מ  כחמישה  ה,  ְשֵויכַּ בח'רבת  שוכה  את 
לאשתמוע )הנקראת כיום סמוע(, שמעה מזוהה עם 
ַאל- בח'רבת  כנראה  ואילו תרעה שכנה  אשתמוע 
ַע'ַרה )הנקראת כיום תל עירה(, ונמצאת כ-14 ק"מ 
דרומית-מערבית לתל ערד )אנציקלופדיה מקראית 

1958: כרך ח, 276, 935-934(. 

צפון הארץ 

על פי המקרא היו בקרב שבט הקיני שני בתי אב 
לנדוד לצפון הארץ. האחד  והחליטו  שנפרדו ממנו 
"וחבר  ים:  ַצֲעַננִּ בְּ ֵאלֹון  עד  שהצפין  ֶחֶבר  בית  הוא 
הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה ויט אהלו 
עד אלון בצעננים אשר את קדש" )שופטים, ד: י(. 
אלון בצעננים הוא מקום יישוב בחלקה הדרומי של 
נחלת נפתלי, בין הר תבור ובין הירדן )יהושע, יט: 
לג(. קדש, אשר בקרבתו נמצא אלון בצעננים, מזוהה 

על ידי חלק מן החוקרים עם ח'רבת ַאל-ַקִדיׁש ליד 
פוריה )נ"צ 2023.2379(. זהו אתר גדול מן התקופה 
השופטים.  רבים מתקופת  שרידים  עם  הישראלית 
בגבול  נמצא  בצעננים  אלון  אהרוני,  יוחנן  פי  על 
 :1962 )אהרוני  יבנאל  בקעת  באזור  נפתלי  נחלת 
יש  כי את אלון בצעננים  גל טוען  191-190(. צבי 
לחפש בתחום יער האלונים שבמורדות המזרחיים 
)גל  נצרת, לא הרחק מחורבת ערפד/חלף  של הרי 
את  מזהים  אחרים  שחוקרים  בעוד   ,)137  :1990
ַג'אר(  אלון בצעננים עם חנות תוגרים )ח'אן אל-ּתֻ
 :1967 )קלאי  קשת  בית  צומת  ליד   65 כביש  בצד 
196; בוכמן Saarisalo 1927: 122 ;39 :1988(. יהא 
אשר יהא הזיהוי המדויק, חמשת החוקרים מציעים 
או  יבנאל  בקעת  באזור  בצעננים  אלון  את  לזהות 

מעט מערבית משם )איור 3(.

ֵרָכב18  בית  הוא  צפונה  שנדד  השני  האב  בית 
שהתיישב בחמת: "המה הקינים הבאים מחמת אבי 
מזוהה  חמת19  נה(.  ב:  א,  הימים  )דברי  רכב"  בית 
ים  של  המערבי  בחוף  הנמצאת  טבריה,  חמת  עם 
כנרת מדרום לטבריה, אף היא בתחום שבט נפתלי20 
)האנציקלופדיה של התנ"ך 1987: 52; אנציקלופדיה 
ודאי,  זה אינו  זיהוי  ג, 192(.  מקראית 1958: חלק 
בחמת  שנערכו  ובסקר  ארכיאולוגיות  בחפירות  כי 
ההלניסטית  לתקופה  קדומים  שרידים  נמצאו  לא 
ארכיאולוגיות  לחפירות  החדשה  )האנציקלופדיה 

.)514 :1992

אל-מאִלּכ  ד  ַעבְּ מחמד  שיח'  הדרוזי  ההיסטוריון 
'ֻעְמַדת  ספרו  את   1659 בשנת  כתב  אל-ַאְשַרַפאִני 
אל-ַעאִרִפין' )סימוכין לבעלי הידיעה ]האִמתית של 

על המדרשים והפירושים המסיקים שבני רכב הם צאצאי   18
מקראית  אנציקלופדיה   ;126 תשנ"ו:  גפני  ראו:  יתרו 

1958: כרך ז, 369.
של  מייסדה  איש,  כשם  חמת  השם  את  המפרשים  יש   19

משפחת רכב.
בפיוטים דתיים דרוזיים מופיעים נפתלי, אפרים ובנימין   20

הנחשבים על ידם לנביאים. 
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מקרא
יישוב של בני קיני 

מסלול הכניסה של בני קיני 
לארץ כנען ונדידתם בה

אלוןחמת
בצעננים

עיר התמרים

שוכהשמעה

תרעה קינה

יעבץ (?)

איור 3: מסלול הכניסה של בני קיני לארץ כנען, נדידתם בה והיישובים שהקימו. מעובד על תשתית מפה מס' 3, אטלס 
גיאוגרפי היסטורי של ארץ-ישראל, הוצאת ענף השכלה במטכל/אכא )אין שנת הוצאה(

את  השאר,  בין  הסוקר,  כתב-יד  זהו  האלוהות[(.21 
אנשי הדת הדרוזים החשובים בתקופת הפצת הדת 
הכפרים שהנהיגו.  ומציין את שמות   )1043-1017(
דרוזיים,  כפרים  שני  של  בשמם  נוקב  הוא  בספרו 

חלקים.  שלושה  כולל  עמודים,   597 שבו  הספר,   21
נביאים,  על  המחבר  מספר  הראשונים  החלקים  בשני 
פילוסופים קדומים, קדושים ואנשי מופת, מלווי הנביא 
של  ההיסטוריה  את  סוקר  השלישי  החלק  וִאמאמים. 
 .)1043-1017( הדת  הפצת  בתקופת  הדרוזית  האמונה 
על  שכתב  הראשון  ההיסטוריון  הוא  שאשרפאני  נראה 
דרוזיים  ממקורות  הדרוזית  והעדה  הדת  התפתחות 
כתובים ועל פי מסורת שבעל-פה. היתה לו גישה למגוון 
הכרך  כמו  שאבדו,  כאלה  ביניהם  מקורות,  של  רחב 
ו'לקסיקון  סבאט  אבן  של  'ההיסטוריה'  של  הראשון 
אל-ַתנּוִח'י  עבדאללה  ד  אל-ַסיִּ אל-אמיר  של  ערבי' 
)1479-1417(, שחיבר ספרי פרשנות חשובים לכתבי הדת 

הדרוזית, המנחים את אנשי הדת עד היום. 

ואל-ַסאְפִרַיה22 )אל-אשרפאני 1659: 144(,  ַדאַמא 
ששכנו באזור ַאל-ִחַמא, הוא בקעת יבנאל.23 אולי 

השם אל-חמא משמר את השם המקראי חמת.

השש  במאה  הנזכר  דאמיה  היישוב  עם  מזוהה  דאמא   22
עשרה ואשר שכן בצד המערבי של בקעת יבנאל. במפת 
פלסטין 1:100,000, גיליון 4 בית שאן משנת 1939, מופיע 
המקום  נקרא  בימינו   .Kh. Al Damiya בשם  המקום 

חורבת דמין. מיקומה של אלסאפריה איננו ידוע.
נצרת,  'עכו,  בגיליון מס' 46  ז'אקוטן 1:100,000,  במפת   23
הירדן' מופיעה בקעת יבנאל בשם 'ואדי חמא'. גם במפת 
 ,1939 משנת  הבריטי  המנדט  של   1:100,000 'פלסטין' 
בשם  יבנאל  בקעת  מופיעה  שאן',  'בית   4 מס'  בגיליון 
'ארד אל-חמא' )אדמת אל-חמא(. מקורות אחרים מכנים 
את בקעת יבנאל בשם דומה -- סהל אל-ַאְחַמא )מישור 
 :1921 ֶרס  פְּ  ;6 מס'  גיליון   PEF מפת  ראו  אל-אחמא(, 

289; כהן ובנבנשתי תרצ"ח: 606.

2010 © כל הזכויות שמורות למרכז למיפוי ישראל, בהיתר המרכז למיפוי ישראל
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נראה אפוא שיישובים של הדרוזים בבקעת יבנאל 
לא היו תופעה חדשה וייחודית לתקופת ימי הביניים 
כי בני קיני התיישבו באזור זה עוד בימי המקרא.24

סיוע בני קיני לבני ישראל במאבק על ארץ‑ישראל

מאבק בפלשתים

ישראל  הקינים את עם  ליוו  פי ספר שופטים  על 
אשת  יעל,  בארץ-ישראל.  הפיזי  לקיומו  במאבקו 
רב  לפרסום  זכתה  כד(,  ה:  )שופטים,  הקיני  חבר 
בתקופת השופטים )המאה ה-12 לפסה"נ( בהקשר 
הפעולה  חלק.  לקחה  בהן  חשובות  פעולות  לשתי 
הראשונה נרמזת בשירת דבורה הנביאה, המציינת 
בן ענת,  "בימי שמגר  יעל:  זמן על שמה של  פרק 
ילכו  נתיבות  והולכי  אורחות,  חדלו  יעל,  בימי 
חדלו"  בישראל  פרזון  חדלו  עקלקלות.  אורחות 
)שופטים, ה: ו-ז(. נראה שיעל שיתפה פעולה עם 
היכה  אותם  בפלשתים,  במאבקו  ענת25  בן  שמגר 
לצד  מילאה,  יעל  לא(.  ג:  )שופטים,  ירך  על  שוק 
הכריזמטית,  האישיות  תפקיד  את  ענת,  בן  שמגר 
דחף  מתוך  ושפעלה  אלוהים  רוח  צלחה  שעליה 
פנימי בשעת מבחן, בהתנדבה לסייע לעם ישראל 
שכתוצאה  כנראה,   .)4 תשכ"ד:  )מזר  צרה  בעת 
מצב  ונתערער  הדרכים  נשתבשו  זה  ממעשה 
הביטחון של היישובים בצפון כפי שתואר בשירת 

דבורה )אהרוני תשכ"ח: 56(.

במידה וקשר יישובי זה אכן איתן, קדום ורציף הוא עשוי   24
לחזק את ההשערה בדבר מוצאם העתיק של הדרוזים מן 
זאת, מן הראוי  כדי לאשש  הקיני המקראי. מכל מקום, 
לקיים בדיקות DNA גם לשרידי גופות שנחפרו באזור 
ה-11  למאה  ועד  הישראלית  התקופה  למן  ומתוארכות 
ולראות את התאמתם ל-DNA של הדרוזים בני ימינו. 
מחקר כזה יהווה את אחד היסודות לבדיקה עתידית של 
קורות בני קיני-הדרוזים במהלך 1,500 השנים בהן קיים 

פער בין הנתונים המקראיים לבין ייסוד הדת הדרוזית. 
בישראל  שופט  היה  ענת  בן  ששמגר  לחשוב  מקובל   25
שהושיע את עמו, ופעל בתקופה שבין אהוד בן גרא לבין 
דבורה הנביאה וברק בן אבינעם. אבל במחקר נתעוררו 
ראו:  בנושא  להרחבה  מוצאו.  בעניין  ספקות  מספר 
אהרוני   ;69-68 ח,  כרך   :1958 מקראית  אנציקלופדיה 

תשכ"ח: 61-55; מזר תשכ"ד: 4.

מאבק בכנען

על רקע זה פרץ המאבק הגדול בין ישראל לכנען על 
השליטה בצפון הארץ, מאבק בו לקחה חלק גם יעל 

אשת חבר הקיני )אהרוני תשכ"ח: 61(.

מקדש  אבינעם  בן  ברק  עמדו  המאבק  בראש 
נפתלי ודבורה הנביאה מהר אפרים. לקראת הקרב 
המכריע נגד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר 
קדש,  לעירו  ברק  אל  דבורה  הגיעה  סיסרא,  צבאו 
ששמשה כאזור הכינוס לצבא ישראל. זירת הקרבות 
היתה בעמק יזרעאל לרגלי הר תבור. הצבא הכנעני 
הובס בקרב וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת 
חבר הקיני ובקש שם מפלט )שופטים ד: ב-יז(. בני 
חבר הקיני היו ביחסי שלום עם הכנענים, וכנראה 
מסיבה זו בחר סיסרא להימלט לתחומם: "וסיסרא 
נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני, כי שלום 
בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני" )שופטים 
אל  מהמערכה  לנוס  בחר  שסיסרא  נראה  יז(.  ד: 
יעל,  של  המיוחד  מעמדה  מחמת  גם  יעל  אוהל 
מוכר  היה  בצעננים,  אלון  מושבה,  ומשום שמקום 
כמקום קדוש וכמקום מקלט, שנתן חסות לאויבים 
 .)4 תשכ"ד:  )מזר  אליו  שנסו  ולגואלי-דם  בנפש 
יעל יצאה לקראת סיסרא, הזמינה אותו אל אוהלה 
לו  להראות  כדי  מים,  במקום  אותו חלב  והשקתה 
כיסתה  היא  אורחים.  מכניסי  כמנהג  נדיבותה,  את 
אותו בשמיכה כדי להסתירו, ומחמת עייפותו הרבה 
הנסיבות  נצלה  יעל  עמוקה.  בתרדמה  שקע  הוא 
והרגה את סיסרא בשנתו ביתד האוהל אותו נעצה 
ברקתו במכת מקבת )שופטים ד: יח-כא( )איור 4(. 
הפרת  תוך  הקדוש,  שבמקום  באוהל  סיסרא  רצח 
כביצוע  להתפרש  עשוי  הכנסת-אורחים,  מצוות 
ועל   ,)4 תשכ"ד:  )מזר  יעל  ידי  על  אלוהי  צו  של 
יעל  מנשים  "תבורך  דבורה:  בברכת  זכתה  היא  כך 
אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך" )שופטים 
ה: כד(. מכיוון שכל חיילי צבא סיסרא הוכו בחרב 
עד אחד )שופטים ד: טז(, אך גופתו של סיסרא לא 
ופנה  קיני  בני  נמלט אל  נמצאה, חשד ברק שהוא 



שמעון אביבי 80

שהוא  הבינה  ברק  את  יעל  כשראתה  שם.  לחפשו 
אותו  והזמינה  לקראתו  יצאה  סיסרא,  את  מחפש 
גופתו של סיסרא  לו את  אל אוהלה, שם הראתה 

)שופטים ד: כב(.

 Artemisia Gentileschi, Italy ,איור 4: יעל וסיסרא
1620

ישראל  בני  בין  ששררו  הטובים  שהיחסים  נראה 
גם  ביניהם  התקיימו  מצרים  יציאת  מאז  קיני  ובני 
בתקופתן של יעל ודבורה. זאת ועוד, ייתכן ובהיותם 
הכירו  בעמיהם,  מנהיגות  תפקידי  שמלאו  שכנים, 
ברק ויעל זה את זו, הכרות שתרמה לחיזוק הברית 
בין בני שני העמים, וגם על רקע זה החליטה יעל 

לתמוך בצד הישראלי במאבקו נגד הכנענים.

בנימין  ר'  היהודי  הנוסע  כתב  ה-12  במאה  כבר 
מטודילה שהדרוזים סוחרים עם היהודים ואוהבים 
הדל,  היהודי  היישוב   .)36  :1996 )יערי  אותם 
שנשאר בארץ-ישראל ובלבנון במשך הדורות, מצא 
לו אחיזה בכפרים בהם רוב התושבים היה דרוזי, או 
בכפרים שהיה בהם יישוב דרוזי בעל השפעה )בן-
 14 בלבנון  זיהה  בן-צבי  יצחק   .)208 תשי"ב:  צבי 
הקהילות  העדיפו  בארץ-ישראל  גם  כאלה.  כפרים 
להתיישב  קטנות,  שהיו  החקלאיות,  היהודיות 
בכפרים דרוזיים, או בכפרים בהם התגוררו דרוזים 
יהודים  התגוררו  כך  אחרות.  דתות  בני  עם  יחד 
ובכפרים  וג'רמק  בית-ג'ן  ג'ולס,  הדרוזיים  בכפרים 
)בן-צבי  יאסיף  וכפר  שפרעם  פקיעין,  המעורבים 
 :1989 סאלח   ;43-42  :1958 בלנק   ;208 תשי"ב: 

יחסי  שמסורת  נראה   .)86 2007א:  אביבי   ;196
ישראל  לבני  קיני  בני  בין  שהיו  והאהדה  הרעות 
התקיימה גם בין הדרוזים, מאז ראשית דרכם כדת 

מודרנית, לבין היהודים. 

מאבק בעמלק

הדרומי של  בגבול  קיני  בני  התיישבותם של  אזור 
יהודה היה בקרבתם של שבטי הנוודים העמלקים, 
המיושב  האזור  משולי  השתרע  נדודיהם  שתחום 
שבדרום יהודה עד מרחבי חצי האי סיני. העמלקים 
הטרידו את חבל הספר של יהודה בעוד שבני קיני 
נאחזו בו ביישובי קבע. בשונה מבני ישראל לא היו 
בני קיני ביחסי איבה עם העמלקים, ולא מנעו בעדם 
מלהקים יישוב של קבע באזורם. בסוף המאה ה-11 
לצאת  שאול  למלך  הנביא  שמואל  הורה  לפסה"נ 
ולא  השבט  בני  כל  את  להמית  בעמלק,  למלחמה 
לחמול אף על בהמות הבית שלו. שאול רחש אהדה 
לבני קיני ופרש חסותו עליהם, לכן כשיצא למלחמה 
בעמלק הוא פנה אל בני קיני וביקש מהם להתרחק 
מהאזור עד לגמר הקרבות, כדי שלא ייפגעו )שמואל 
א טו: ה-ו(. שאול הכה בחרב את כל בני עמלק, אך 
חמל על אגג מלכם ועל הצאן והבקר ונענש על כך.

על אף יחסי השכנות הטובים שהיו לבני קיני עם 
עמלק הם העדיפו, בשעת מבחן, לתמוך בבני ישראל, 
סיוע  ממתן  ולהימנע  הקרבות  מאזור  להסתלק 
בין שני העמים  לשכניהם. מסורת שיתוף הפעולה 
מאז יציאת מצרים היא זו שקבעה את עמדתם של 

בני קיני גם במערכה בין ישראל לעמלק.

בתולדות הדרוזים, כאשר בזירה נתונה פעלו כוחות 
זרים )לא דרוזיים( מנוגדים, נמנעו הדרוזים מלקשור 
את גורלם עם אחד מהם ונטו לרקום קשרים ולשתף 
פעולה עם כל הצדדים. כאשר נאבקו, למשל, בזירה 
סכמטית  כמעט  הדרוזים  נחלקו  זרים,  כוחות  שני 
לשלושה מחנות: שני מחנות התקשרו כל אחד אל 
כוח זר אחר, והמחנה השלישי שמר על ניטרליות. 
הבטיח  זה,  היסטורי  התנהגות  דפוס  של  יישומו 
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יהיה בצד המנצח בתום  שאחד המחנות הדרוזיים 
המאבק האמור, וינצל את הצלחתו לטובת כל העדה 
הניטרלי  המחנה  הפנימית.  הסולידריות  באמצעות 
עסק בגישור על הפער ובתיווך בין המחנות הניצים, 
המאבק  במהלך  שנדרש  הדרוזים  בין  הפילוג  אם 
כך   .)9  :2007 )אביבי  סיומו  לאחר  גם  המשיך 
ג'אלות  בעין  במערכה   1260 בשנת  הדרוזים  פעלו 
)עין חרוד(. חלק מהם תמך בממלוכים וחלק אחר 
תמך במונגולים. כך הם פעלו במאה ה-19 בלבנון 
כאשר הג'נבלאטים תמכו בצרפתים ואילו היזבכים 
תמכו בבריטים, וכך פעלו הדרוזים בארץ ישראל גם 
במלחמת העצמאות: רוב הדרוזים נשארו ניטרליים, 
אך היו בקרבם משפחות שקיימו קשר עם היישוב 
התגייסו  ואף  לצידו,  ופעלו  המנדט  ימי  מאז 
אחרים  העצמאות;  במלחמת  לצה"ל  כמתנדבים 
ערבי  ניצחון  צפוי  כי  בהאמינם  בערבים  תמכו 
במלחמה. כשהצד הישראלי הסתמן כמנצח הכריעו 
 .)47-46  :2003 )אביבי  בו  תמיכה  בעד  הדרוזים 
בתקופת המאבק בין ישראל לכנען שמרו בני קיני 
הצדדים.  שני  עם  טובים  יחסים  על  הארץ  בצפון 
אך כשהגיעה העת להכריע, וכשהתברר להם שהכף 
נוטה לצד הישראלי והכנענים הובסו בקרב, הוכיחו 
הם  כך  לישראל.  הבסיסית  נאמנותם  את  קיני  בני 

פעלו גם במאבק בין ישראל לעמלק בדרום הארץ.

מעמד האישה

אלון  ליד  אוהלו  את  הקיני  חבר  בית  נטה  כאמור, 
מסתבר  נפתלי.  לקדש  הסמוך  מקום  בצעננים, 
שאלון זה היה עץ קדוש כדוגמת העצים הקדושים 
שבקרבת שכם )אלון מורה( ובקרבת חברון )אלוני 
הישראלית  האומה  אבות  נטו  לידם  אשר  ממרא(, 
כרך   :1958 מקראית  )אנציקלופדיה  אוהליהם  את 
א, 328(. גם דבורה הנביאה ישבה תחת עץ קדוש 
ד-ה(.  ד:  )שופטים  דבורה  תומר  שמה  על  הנקרא 
שתי הנשים, יעל ודבורה, ישבו אם כן תחת עצים 
כנביאה  עמה  את  שם  שרתה  דבורה  קדושים. 
וכשופטת, ויעל התייחסה, ככל הנראה, אל משפחת 

כוהנים קינית מכובדת )אהרוני תשכ"ח: 56( ואולי 
מלאה בעצמה תפקיד מנהיגותי-דתי אצל הקינים.

הדרוזים מתייחסים אל האישה בכבוד רב וזכויותיה 
שוויונית- גישה  הגבר.  של  מאלה  נופלות  אינן 
לשמש  לנשים  מאפשרת  זו  מסורתית  דמוקרטית 
בתפקידים ציבוריים, לרבות בהנהגה דתית וחילונית 
ִסת  כך   .)113  :2000 פלאח   ;11  :2000 )אביבי 
בעת  החשובות  הנשים  אחת  היתה  סאַרה  )גברת( 
הפצת הדת הדרוזית במאה ה-11. היא נשלחה על 
להחזיר  והצליחה  ללבנון  אל-דין  ַהא  בַּ הנביא  ידי 
)אביבי  אמונתם  את  שנטשו  דרוזים  הישר  לדרך 
בנו  ֻקְרְקַמאז,  לאמיר  נישאה  ַנַסּב  סת   ;)64  :2000
של ַפְח'ר אל-דין אל-ַמַעני הראשון, ששלט בלבנון. 
אחרי מות בעלה ב-1585 היא הסתירה את ילדיה 
לכשיגדל.  לבנה  השלטון  להעברת  בהכנות  ועסקה 
היא חנכה אותו בראשית דרכו כשליט ושימשה לו 
יועצת; אמירה חבוס למשפחת ארסלאן הנהיגה את 
נזירה  ִסת  ה-19;  במאה  בלבנון  הארסלאני  הפלג 
בלבנון  הג'נבלאטי  הפלג  בראש  עמדה  ג'נבלאט 
)סאלח  ב-1951  לפטירתה  עד  שנה  במשך עשרים 
ַנִסיּב(  )ֻאם  טאִפש  ח'ליל  ופאִטמה   )226  :1989
ההקדשים  ניהול  על  ה-20  במאה  ממונה  היתה 
בכפרה )כפר ֻסַמְיע בגליל( ונחשבה לסמכות דתית 
)דנה 1998: 84(. מנהיגּות נשית איננה  בכירה שם 
נפוצה בקרב הדרוזים והמנהיגוֹת שהוזכרו הינן בין 
המקרים המעטים של מנהיגות ממגדר זה. יעל אשת 
חבר הקיני, כפי שמתוארת במקרא, מגלמת כנראה 
עמה,  בני  בקרב  חריגה  נשית  מנהיגותית  תופעה 

בדומה לתופעה זו בקרב הדרוזים.

ידיעת קרוא וכתוב

נוכחנו כבר שבקרב בני קיני היו אנשים משכילים, 
בקריאה  מתמצה  שעיסוקם  הסופרים  הם  אלה 
ְרָעִתים,  ץ, תִּ וכתיבה: "ומשפחות הסופרים יושבי ַיְעבֵּ
מחמת"  הבאים  הקינים  המה  ׂשּוָכִתים,  ְמָעִתים,  ׁשִ

)דברי הימים א, ב: נה(. 
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הדת הדרוזית היא דת סודית ולפיכך ספרי הקודש26 
להם  ורק  הדת  אנשי  ידי  על  בסוד  נשמרים  שלה 
מותר להחזיק בהם. ספרים אלה אינם מודפסים אלה 
 Encyclopaedia of Islam( יד  בכתב  מועתקים 
Duruz : 2007(. עובדה זו מחייבת הימצאותם של 
בהעתקת  לעסוק  שיוכלו  בעדה,  משכילים  אנשים 
לאורך  ובהנחלת תוכנם לאנשי הדת  ספרי הקודש 
הדורות. יתכן שצורך דומה היה קיים כבר בתקופתם 
במקרא  המוזכרים  הסופרים  ואולי  קיני  בני  של 
עסקו במלאכת הכתיבה וההעתקה של כתבי הקודש 

שלהם.

בני קיני ודבקותם במצוות דתם

איסור עבודת אלילים

כאמור, בקרב בני קיני היה בית אב בשם בית רכב. 
למלך  ֵיהּוא  נמשח  בקירוב,  לפסה"נ   842 בשנת 
ַאְחָאב  זכר לבית  כל  ונצטווה להשמיד  ישראל,  על 
ולעבודה הזרה שהשרישו בעם הוא וִאיֶזֶבל אשתו. 
ואכן יהוא החל לבצע את מלאכתו )מלכים ב, ט-י(. 
יהונדב  את  יהוא  פגש  לשומרון  מיזרעאל  בדרכו 
רכב  בית  בראש  תקופה  באותה  שעמד  רכב,  בן 
נראה   .)369 ז,  כרך   :1958 )אנציקלופדיה מקראית 
כי יהונדב היה דמות מוכרת, שהרי יהוא זיהה אותו 
יהונדב  כלפי  לבו  יושר  על  במקום  בו  הצהיר  מיד, 
והשנים תקעו כף זה לזה לאות כריתת ברית ביניהם 
ויהוא הזמין את יהונדב אליו למרכבתו )מלכים ב, 
י: טו(. כפי הנראה יהונדב היה מוכר כמתנגד לבית 
אחאב ולעבודת הבעל )גפני תשנ"ו: 126(, ולכן נענה 
הנשארים  בדרכו להשמיד את  עמו  ונסע  להזמנתו 
נביאי הבעל, עובדיו  ולהרוג את  לאחאב בשומרון, 

ספרי הדת הדרוזית נקראים "אגרות החוכמה" )ַרַסאִאל   26
ֶמה(. אלה הם ששה ספרים הכוללים 111 אגרות  ַאל-ִחכְּ
רוב   .1043-1017 בשנים  הייחוד  דת  מבשרי  ששלחו 
ַהא ַאל-ִדין. האגרות  האגרות נכתבו בידי חמזה בן עלי ובַּ
ַהא ַאל-ִדין בשנים האחרונות להטפה, בתקופה  שכתב בַּ
בה נרדפו הדרוזים בידי המוסלמים, כוללות רמזים רבים 

שלא ניתן להבינם כפשוטם )אביבי 2000: 13(.

וכוהניו )מלכים ב, י: יז, יט, כג(. יהונדב היה מראשי 
תומכיו של יהוא במלחמתו נגד עבודת הבעל27 ואף 
השתתף אתו בהשמדת בית הבעל, פסיליו ומצבותיו 

)מלכים ב, י: כג, כו-כז(.

הדתיות  ההוראות  שבע  מתוך  השלישית  ההוראה 
להתרחק  המאמינים  את  מנחה  הדרוזים  של 
מעבודת אלילים, מהצבת פסלים ומהשתחוות להם 
 .)41  :1998 )דנה  וכדומה  "מקודשות"  לאבנים  או 
יהונדב בן רכב התנהג לפי הוראה זו ואף היה פעיל 

בחיסול הפיזי של עבודת האלילים בישראל. 

בקרב המדינים היו שבטים, כמו בני קיני, בהם היה מקובל   27
לייצוג האל בפסל. הממצא הארכיאולוגי בתמנע  איסור 
שמצפון לאילת מצביע על כך שהמדינים, שהשתלטו על 
ומחקו את  האזור לאחר היחלשותה של מצרים, שחקו 
פני האלה המצרית חתחור, והשתמשו בפולחנם במצבות 
שאינן נושאות דמות של אלוהות כלשהי )קנוהל 2008: 

76-75( )איור 5(. 

איור 5: תמנע, מקדש חתחור. פני האלה על גבי העמוד 
החדשה  האנציקלופדיה  מקור:  המדינים.  בידי  הושחתו 

לחפירות ארכאולוגיות בארץ-ישראל 1992, עמ' 1596.
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איסור שתיית יין

משפחת יהונדב בן רכב היתה פלג מבית רכב מבני 
קיני. אך בעוד שרוב בני בית רכב התיישבו ביישובי 
קבע ביהודה, העדיף יהונדב שלא להתיישב ישיבת 
אורח  על  לשמור  משפחתו  לבני  ציווה  ואף  קבע, 
חייהם המסורתי כחברת נוודים: "לא תשתו יין אתם 
לא תזרעו,  וזרע  לא תבנו,  ובית  עולם.  עד  ובניכם 
וכרם לא תטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו 
ו-ז(. בתקופתו של המלך  לה:  )ירמיהו,  ימיכם"  כל 
הנביא  ירמיהו  הביא  לפסה"נ(   598-608( יהויקים 
שבמשך  למשפחה  וכמופת  כדוגמה  רכב  בני  את 
הקושי  למרות  אביה,  לצו  נאמנה  נשארה  דורות 
משווע  כניגוד  אותה  ומעמיד  שבדבר,  הנוחות  ואי 
התנ"ך  )עולם  אלוהים  צו  על  שמר  שלא  לישראל, 
להביא  ניסה  ירמיהו   28.)166-165  :2002 ירמיה   –
את בני משפחת הרכבים לשתות יין בניגוד למצוות 

אביהם, אך הללו סרבו לכך )ירמיהו, לה: ה-ו, ח(.

רכב  בן  יהונדב  משפחת  בני  חדלו  הימים  ברבות 
אך  בחקלאות,  לפרנסתם  ועסקו  נוודים  להיות 
דרך  יין.  שתיית  איסור  מצוות  על  לשמור  הקפידו 
יתר  מהיצמדות  שנמנעו  קיני,  בני  של  התנהגותם 
שלושה  הדרוזים.  של  לזו  דומה  החומר,  לעולם 
באמר  אל-חאכם  של  עלייתו  לאחר  חודשים 
הוא  לסה"נ,   996 בשנת  במצרים  לשלטון  אללה 
והפצתה.  הדרוזית  הדת  גילוי  לשם  בהכנות  החל 
בשנים 1010-1009 הוא הוציא צו האוסר על ייצור 
אלכוהול ושתייתו. כמויות גדולות של ענבים ודבש, 
ששימשו לייצור היין, הושמדו, והגפנים נעקרו. צו 
זה, שחזר והוצא פעמים אחדות לאחר מכן, מהווה 
פרק בספרי הקודש של הדרוזים )סאלח 1989: 23, 
30(. האמונה הדרוזית מגדירה את דרך ההתנהגות 
הנכונה של האדם ואוסרת על שתיית יין ומשקאות 
חריפים, על עישון ונטילת סמים ועל אכילת חזיר. 

המקודשים  נביאים  הם  ויחזקאל  ישעיהו  ירמיהו,   28
לדרוזים. לפי אמונתם נשלחו נביאים אלה כדי לתקן את 
החברה ולהלחם בעבודת אלילים )המקור: איש דת דרוזי 

בכיר(.

היא מורה על הסתפקות במועט, צניעות והתרחקות 
מהנאות העולם )אביבי 2007: 6(. 

בני קיני וירושלים

חורבן בית ראשון

בשנת 600 לפסה"נ מרד יהויקים מלך יהודה בבבל. 
בתגובה כבש נבוכדנאצר מלך בבל את הארץ ורבים 
הנמלטים  בין  מקלט.  מצאו  בה  לירושלים  ברחו 
ביטחון  שמסיבות  קיני,  בני  הרכבים  גם  היו  לעיר 
באוהלים  לשבת  אביהם  מצוות  על  לעבור  נאלצו 
כל ימיהם, והעתיקו את מקום מגוריהם ירושלימה 

)ירמיהו, לה: י-יא(.

בעיצומו של המרד מת המלך יהויקים ובנו יהויכין 
למלוך  הספיק  הוא  לפסה"נ(.   597( במקומו  מלך 
לנבוכדנאצר,  שנכנע  עד  בלבד  חודשים  שלושה 
את  שדד  בבל  מלך  ירושלים.  על  מצור  שהטיל 
יהויכין,  את  לבבל  והגלה  המקדש  בית  אוצרות 
הנשק,  ועושי  הצבא  אנשי  שריו,  משפחתו,  בני 
יהויכין  במקום  העם.  דלת  את  רק  בעיר  והשאיר 
המליך נבוכדנאצר את מתניה דודו והסב את שמו 
כד: ח-יז(. המלך צדקיהו לא  ב,  )מלכים  לצדקיהו 
השלים עם שעבודה של ממלכת יהודה לבבל ומרד 
 586 בשנת  נסתיים  זה  מרד  זו.  במעצמה  הוא  אף 
לפסה"נ בכיבוש ירושלים בידי נבוכדנאצר, בחורבן 
העיר ובית המקדש, בניתוץ חומות ירושלים, בשוד 
אוצרות בית המקדש ובהגליית שארית העם לבבל. 
להישאר  הורשו  העם  מדלת  ויוגבים  כורמים  רק 

ביהודה )מלכים ב, כד: יח-כ; כה: א-יז(.

מסתבר שבתקופה זו לא היו בני קבוצתו של יהונדב 
לערים,  בסמוך  ישבו  אלא  במדבר  נודדים  רכב  בן 
נבוכדנאצר  בעלות  לירושלים  לבוא  נאלצו  ולפיכך 
לא  במדבר,  לנדוד  הוסיפו  אילו  יהודה.  ארץ  על 
למקלט  נזקקים  היו  ולא  בבל  היו חוששים מצבא 

)אנציקלופדיה מקראית 1958: כרך ז, 370(.
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בגלות  לבבל  יצאו  לא  קיני  שבני  להניח  סביר 
יהויכין ובגלות צדקיהו. בשל אורח חייהם הפשוט 
והצנוע הם לא נכללו, כנראה, על שמנה וסלתה של 
העם  לדלת  השתייכו  אלא  לבבל,  שגלו  ירושלים 

שנשארה בעיר ולא גלתה.

שיבת ציון

אך לא לעולם חוסן. בבל הובסה בשנת 539 לפסה"נ 
בידי כורש מלך פרס. הוא ניסה לחזק את האימפריה 
העמים  כלפי  ליברלית  מדיניות  ידי  על  שהקים 
ההצהרה,  את  גם  להבין  יש  זה  באופן  הכבושים. 
עם  בתולדות  הידועה  לפסה"נ,   538 בשנת  שנתן 
מדינית  הכרזה  היתה  זו  כורש'.  כ'הצהרת  ישראל 
ולהקים  לארצם  לשוב  ירושלים  לגולי  המתירה 
ציון  שיבת  תקופת  החלה  כך  מקדשם.  את  מחדש 
לירושלים.  מבבל  יהודה  גולי  של  שיבה  תנועת   –
הצהרת  בעקבות  לארץ  עלו  איש  אלף  כחמישים 
כורש ובשנת 516 לפסה"נ נחנך בית המקדש השני 

שהוקם בירושלים )בר-נביא 1993: 28(.

פרס:  למלך  מאד  מקורב  היה  ֲחַכְלָיה  בן  ְנֶחְמָיה 
"ואני הייתי משקה למלך" )נחמיה, א: יא(. על כן, 
כשבקש מהמלך רשות לבוא לארץ אבותיו ולקומם 
מטעם  לפחה  מונה  הוא  ירושלים,  הריסות  את 
רפורמות חברתיות  לערוך  וקבל סמכות  פרס  מלך 
 445 בשנת  הנראה  ככל  לארץ  עלה  נחמיה  שונות. 
ולשיקום  הרפורמות  ליישום  פעל  הוא  לפסה"נ. 
בתוקף  נחמיה,  ד(.  ב,  )נחמיה,  ירושלים  חומות 
גייס  שלו,  הארגון  לכושר  והודות  כפחה  סמכותו 
אנשים רבים לבניית חומת ירושלים. ביניהם היו בני 
מרחבי  יישובים  תושבי  כוהנים,  משפחות שלמות, 
יהודה, אגודות בעלי מלאכה, אישים בעלי משרות 
חשובות ובעלי יכולת חומרית )נחמיה, ג(. בין בוני 
החומה היה גם מלכיה בן רכב: "ואת שער האשפות 
החזיק מלכיה בן רכב, שר פלך בית הכרם. הוא יבננו 
ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו" )נחמיה, ג: יד(. 
התנגדותם  למרות  הבנייה  במפעל  חלק  לקח  הוא 
של העמים השכנים למפעל זה )נחמיה, ג: לג-לה, 

ד: א-ב(.

נראה שמלכיה בן רכב היה מבני קיני, מצאצאי בית 
הרכבים שמצאו מקלט בירושלים בימי המצור של 
נבוכדנאצר מלך בבל. הרכבים לא יצאו ככל הנראה 
בן  מלכיה  ביהודה.  חייהם  את  והמשיכו  לגלות 
רכב היה בוודאי איש מוכשר, שזכה להערכה רבה, 
ובזכות כישוריו מונה לתפקיד הבכיר של שר פלך 
בית  פלך  היה  ניהל  אותו  הפלך  נחמיה.  של  בימיו 
באותה  יהודה  של  הפלכים  מחמשת  אחד  הכרם, 
עין  עם  לזהותו  נוהגים  רבים  שחוקרים  תקופה, 
תשכ"ג:  )נאמן  לירושלים  מערבית  דרומית  כרם, 
ב,  כרך   :1958 מקראית  אנציקלופדיה   ;277-275

.)85-84

ובני  קיני  בני  בין  ושיתוף הפעולה  הגורל  שותפות 
ישראל כפי שהתגלו לנו בפרשת בניית החומה באו 
לידי ביטוי גם ביחסים בין הדרוזים למדינת ישראל 
התגייסה  דרוזים  מתנדבים  יחידת  מצוקה:  בעתות 
 ;)6 )איור  העצמאות  במלחמת  צה"ל  לשורות 
שהוקמה  המגן',  ל'קרן  כספים  תרמו  רבים  דרוזים 
בארץ בשנת 1955, לרכישת נשק לצה"ל; בתקופת 
הימים  ששת  מלחמת  לפני  וההמתנה  המתיחות 
פנו חיילים דרוזים משוחררים רבים אל הרמטכ"ל 
בדרישה לגייסם על מנת שיוכלו ליטול חלק בהגנה 
עת  באותה  התנדבו  דרוזים  עשרות  המדינה;  על 
לחפור שוחות ותעלות מגן בקיבוצים, ועוד )אביבי 

 .)354-353 ,350 :2002

איור 6: דגל שהוכן לקראת טקס ההשבעה של היחידה 
הדרוזית בצה"ל שנערך ב-10 באוקטובר 1948. המקור: 

.D534-003 לשכת העיתונות הממשלתית, קוד תמונה
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עתידם של בני קיני

שכר ועונש הם מעיקרי האמונה במקרא, המבוססת 
על רעיון ההשגחה והצדק האלוהי מזה, ועל עיקרון 
הבחירה החופשית מזה. הואיל וה' הוא שופט צדק, 
והאדם בן-חורין לבחור בטוב או ברע – יבוא האדם 
העברית  )האנציקלופדיה  מעשיו  לפי  גמולו  על 
ר  ִספֵּ זו  תפישה  פי  על   .)886 לא,  כרך  תשל"ט: 
ירמיהו הנביא לתושבי יהודה וירושלים על דבקותם 
בדבר  אביהם  מצוות  בקיום  קיני  בני  הרכבים  של 
איסור שתיית יין, וגער בהם על שסטו מדרך הישר 
ולא שמרו על קיום מצוות ה' )ירמיהו לה: יג-טז(. 
לפיכך יעניש ה' את יהודה וירושלים, ואילו זרעו של 
יונדב בן רכב הקיני יתקיים לעולם: ]...["לא ייכרת 
איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים" )ירמיהו, 

לה: יז-יט(. 

נבואתו זו של ירמיהו בדבר קיומם לעד של בני קיני 
שנשאה  בלעם,  של  נבואתו  עם  אחד  בקנה  עולה 
איתן  עתיד  חזה  הוא  בה  לכן,  קודם  שנה  כ-650 
לבני קיני והמליץ להם להתגורר במקומות גבוהים, 
בהם רבים הצוקים, כדי שיצליחו לשרוד: "וירא את 
הקיני וישא משלו ויאמר: איתן מושבך ושים בסלע 

קנך" )במדבר, כד: כא(.

הדרוזים הם עדה קטנה שהצליחה לשרוד בסביבה 
מוסלמית גדולה ועוינת שרדפה אותם על פרישתם 
מטעמים  נבעה  לשרוד  הצלחתם  האסלאם.29  מן 

אחדים:

טיפוח הנאמנות לעדה כערך עליון. קיום העדה  א. 
גורם מכריע בתולדותיה.  ושמירת כוחה היוו 
מנגנונים  חּו הדרוזים  ִטפְּ זה  יעד  לשם השגת 
פנימית, שקודשה בצווי דתם  של סולידריות 
המחייבים עזרה הדדית. אחת משבע ההוראות 
הדתיות של הדרוזים היא ההוראה ִחְפט' ַאל-

ידועות  שונות.  בתקופות  מהנוצרים  גם  סבלו  הדרוזים   29
במיוחד התנגשויות הדמים בין הדרוזים לבין הנוצרים-
להרחבה  ו-1861-1840.   1825 בשנים  בלבנון  מרונים 

בנושא ראו סאלח 1989: 89-87, 122-104.

)ראו  לאמונה  האחים  על  שמירה   – ִאְח'ַואן 
לעיל(. אף שהחברה הדרוזית ידעה מחלוקות 
פנימיות רבות, היה בכוחה של מסורת העזרה 
ולהביא  פנימיים  סכסוכים  להפסיק  ההדדית 
להתלכדות במאבק נגד אויבים זרים, גם כאשר 
אלה מאיימים רק על חלק מבני העדה )אביבי 

2002: 6; דנה 1998: 41(.
ה" )הישמרות(.30 יישום עיקרון ה"ַתִקיַּ ב. 

משמים  ובגזירה  נשמות  בגלגול  האמונות  ג. 
יסודות  מהוות  אדם  של  מותו  מועד  לגבי 
השפעה  להן  ונודעת  הדרוזית  בדת  מרכזיים 
גדולה ביותר על בני העדה. הדרוזים מאמינים 
מתבלה  הגוף  ורק  נצחית  היא  שהנשמה 
שמת  דרוזי  של  נשמתו  אמונתם  לפי  וחולף. 
עתה  שזה  דרוזי  תינוק  של  לגופו  מתגלגלת 
לנשמה  משתנה  כסות  רק  הוא  הגוף  נולד. 
לגלגול.  מגלגול  להשתפר  שייעודה  הדרוזית, 
אזי  מלהתקיים,  חדלה  אינה  שהנשמה  כיוון 
אין מקום לפחד מן המוות. אמונה זו תורמת 
הופכת  שהיא  בכך  הדרוזית  האומה  ללכידות 
אותה למשפחה אחת גדולה. האמונה בגזירה 
פירושה  אדם  של  מותו  מועד  לגבי  משמים 
שהפרט אינו יכול להימלט מגורלו ולשנות את 
מועד מותו. אם נגזר עליו למות במועד מסוים, 
הוא לא יוכל להינצל, אף אם ישתמט, למשל, 
ממלחמה אליה נקרא. ולהיפך, אם נגזר גורלו 
ללכת לעולמו לאחר המלחמה, הרי הוא יכול 
לחרף נפשו בקרב ולא ייהרג. באמצעות שתי 
לבם  אומץ  את  הדרוזים  טפחו  אלה  אמונות 
ולוחמים  נפש  עזי  צבא  כאנשי  ידועים  והם 
 :2002 )אביבי  עמם  שרידות  למען  קשוחים 

.)8-7

קבלת  ואיסור  תערובת  נישואי  איסור  ד. 
מכירים  אינם  הדרוזים  הדרוזית.  לדת  זרים 
בנישואין מחוץ לעדה. ילדים שנולדו מנישואי 

ראו הערה 3  30
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תערובת אינם נחשבים דרוזים. דרוזי הוא רק 
נישואי  דרוזים.  ששניהם  להורים  שנולד  מי 
תערובת הם הגורם העיקרי שעלול לשבש את 
גלגול הנשמות ולאיים על מספרן הקבוע. זאת 
חיצוני  גורם  מכניסים  תערובת  נישואי  ועוד, 
על  לרעה  להשפיע  שיכול  הדרוזית  לעדה  זר 
בני העדה בנושאי אמונה, ובכך לפגוע בכושר 
עמידותה ושרידותה. כך גם בעניין קבלת זרים 
דת,  חסר  או  אחרת,  דת  בן  הדרוזית.  לעדה 
לכך  יש  הדרוזית.  לעדה  להצטרף  יכול  אינו 
מפני  החשש  גם  אך  תיאולוגיים,  נימוקים 
של  שרידותה  על  זרה  והשפעה  התבוללות 
פלאח   ;8-7  :2002 )אביבי  הדרוזית  העדה 
2000: 112(. הנישואין בתוך העדה בלבד הפכו 
בתוך  המסוגרת  גדולה  אחת  למשפחה  אותה 
עצמה ונמנעת מלבוא בקשרים גנטיים עם בני 

דתות אחרות הסובבות אותה.

היו  קטן  מיעוט  בהיותם  לשלטון.  נאמנות  ה. 
אחר  עם  לשליטת  תמיד  נתונים  הדרוזים 
עליהם  לשרוד  מנת  שעל  הבינו  הם  עליהם. 
לפתח נאמנות בסיסית למדינה בה הם חיים. 
נאמנות זו פחותה מנאמנות הדרוזים לעדתם, 
ועל מנת להימנע מהתנגשות קולקטיבית עם 
השלטונות הם חותרים באורח מתמיד למנוע 
מצב שיעמיד את הנאמנות לעדה בסתירה עם 
מצב   .)7-6  :2002 )אביבי  למדינה  הנאמנות 
כזה עלול להתרחש בהקשר לערכים החשובים 
להם ביותר: דת, כבוד ואדמה )ִדין, ִעְרד וַאְרד(. 
בהר  הצרפתי  בשלטון  הדרוזי  המרד  למשל, 

הדרוזים בשנת 1925 פרץ על רקע זה.

יכולת תמרון בין כוחות זרים. ראו לעיל. ו. 

להימנע  כדי  הרריים.  באזורים  התיישבות  ז. 
הדרוזים  העדיפו  השלטונות  עם  מחיכוכים 
להקים את יישוביהם באזורים הרריים, הרחק 
מדרכים ראשיות ומריכוזי אוכלוסייה עוינים. 
יכולת  פיזי,  ביטחון  להם  הקנתה  זו  מציאות 

לשרידותם  רבות  ותרמה  משופרת  התגוננות 
)אביבי 2007א: 91(.

הצטיידות בנשק ונכונות להילחם. כדי לשרוד  ח. 
המשמר,  על  תדיר  לעמוד  הדרוזים  על  היה 
להיות מצוידים בנשק ונכונים להילחם. המטיף 
חמזה בן עלי ומנהיגי העדה בתקופות שונות 
יעצו לאנשיהם לשאת באמתחתם נשק אישי 
אף בעתות רגיעה. הם עשו, על כן, ככל יכולתם 
שלא להתפרק מנשקם ולהיות ערוכים לשעת 

צרה )אביבי 2002: 7; סאלח 1989: 49(.

סיכום

יתרו היה ראש משפחת הקיני, בעלת המעמד הנכבד, 
שנעו  מדין,  שבטי  ארגון  בקרב  תחילה  שנתייחדה 
ונדו במרחבי המדבר )סיני והנגב(. יתרו בא בקשרי 
והדריכם  ישראל  לבני  הצטרף  משה,  עם  משפחה 
ולבסוף הגיעו צאצאיו אל הנחלה  בדרכי הישימון, 
בקרב שבט יהודה בנגב ערד. שבט הקיני, שהיה שבט 
מיוחס, טיפח ודאי גם מסורת דתית בימי הנדודים, 
ושמר עליה גם לאחר שהתיישב בארץ ישראל )מזר 
זה  נאמנים  היו  ישראל  ובני  קיני  בני   .)3 תשכ"ד: 
פעולה  ושתפו  דתית,  לזה, מבלי שנטמעו מבחינה 
במלחמה  יחיד,  באל  האמונה  על  בשמירה  ביניהם 
בעבודה זרה, בהגנה בפני אויבים ובשיקום ארצם. 
ברבות השנים גדל שבט זה של בני קיני והפך לעם. 
בני  כי  להניח  סביר  אלה,  הדוקים  קשרים  למרות 
האתנית.  נבדלותם  על  שמרו  הנראה,  ככל  קיני, 
לבני  שנישאו  הקיני,  מכך שבנות  עולה  זו  השערה 
לבני  נחשבו  וצאצאיהן  השבט  את  עזבו  ישראל, 
שבט אבותיהם )ראו משה ואלעזר בן אהרון( ואילו 
נשים  נשאו  לא  הנראה  ככל  הקיני31  בני  גברים 

בנות  עם  בנישואין  כידוע  בחלו,  לא  ישראל  שבטי  בני   31
הנדודים,  תקופת  כל  לאורך  אחרים  ושבטים  עמים 
כיבוש הארץ וההתיישבות בה וכך גם בתקופות הממלכה 
וישראל. המסופר  יהודה  וממלכות  דוד  לבית  המאוחדת 
יתרו,  בנות  את  שנשאו  אהרן  בן  אלעזר  ועל  משה  על 
המואביה,  רות  של  בעליה  שני  כנענית,  שנשא  יהודה 
מלך  פרעה  בת  ובהן  רבות  נוכריות  נשים  שלמה שנשא 
מצרים, אחאב שנשא את איזבל בת מלך צידון, ועוד הינם 

מן המפורסמות. 
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וכך  העבריות,  מקרב  לא  ואף  אחרים,  עמים  בנות 
צאצאיהם נותרו מבחינה גנטית קינים טהורים.

יתרו  של  אמונתם  בין  רבים  דמיון  קווי  נמצאו 
של  אלה  לבין  פעולתם  ודרכי  מנהגיהם  קיני,  ובני 

הדרוזים:

אמונה

אמונה באל יחיד - בני קיני: יתרו האמין באל יחיד. 
של  הבלעדית  נחלתם  זו  אמונה  היתה  בתקופתו 
המרכזית  המצווה  הדרוזים:  קיני;  ובני  ישראל  בני 

באמונתם היא ייחוד האל בכל עת.

יתרו הוא גדול הנביאים ‑ בני קיני: יתרו הנהיג את 
בני קיני והיה רועם הרוחני; הדרוזים: מחשיבים את 
יתרו כגדול נביאיהם, עולים לרגל לקברו ומקיימים 

חג לאומי לזכרו.

בני   - המונותיאיסטיות  הדתות  לנביאי  ייעוץ 
שיפוט  מערכת  להקים  למשה  יעץ  יתרו  קיני: 
הייררכית; הדרוזים: מאמינים שנביאיהם הנסתרים 
הדתות  למחוללי  לסייע  מידיעותיהם  תרמו 

המונותיאיסטיות הגדולות.

יהונדב בן רכב  איסור עבודת אלילים - בני קיני: 
השתתף בהשמדת עובדי הבעל ופסיליהם; הדרוזים: 
המאמינים  את  מנחה  באמונתם  חשובה  מצווה 
פסילים  מהצבת  אלילים,  מעבודת  להתרחק 

ומהשתחוויה להם.

הרכבים  בית  אנשי  קיני:  בני   - יין  שתיית  איסור 
האב  מצוות  על  בכך  ושמרו  יין  לשתות  סרבו 
יין  המייסד; הדרוזים: אמונתם אוסרת על שתיית 

ומשקאות חריפים.

חברה

סיוע לאחים לאמונה - בני קיני: יתרו גילה הזדהות 
לסייע  כדי  למצרים  לחזור  משה  של  הצורך  עם 
לאחיו לאמונה; הדרוזים: מצווה חשובה באמונתם 
היא השמירה על האחים לאמונה. הנאמנות לעדה 

היא ערך עליון בחברה הדרוזית.

קיני:  בני   - לחותנים  וכבוד  אהבה  של  יחס 
ויתרו;  משה  בין  ביחסים  ניכרים  ואהבה  כבוד 
כפי  ובאהבה  הדרוזים: מתייחסים לחותנים בכבוד 

שמתייחסים להורים. 

כנראה,  היתה,  יעל  קיני:  בני   - האישה  מעמד 
מנהיגה דתית אצל בני קיני; הדרוזים: אישה יכולה 
דתית  בהנהגה  לרבות  ציבוריים,  תפקידים  למלא 

וחילונית.

שמירה על ייחוד לאומי והימנעות מהתבוללות - 
ולא התבוללו  הלאומי  ייחודם  על  קיני: שמרו  בני 
קיימת  שדתם  מאמינים  הדרוזים:  אחרים;  בעמים 
הנסתרים  נביאיהם  ידי  על  ונשמרה  ומעולם  מאז 
נישואי  על  אוסרים  הייחוד;  בדת  והמאמינים 
מחקר  הדרוזית;  לדת  זרים  קבלת  ועל  תערובת 
גנטי מצביע על כך שהדרוזים מייצגים אוכלוסייה 
של  גנטי  שריד  ומהווים  וייחודית,  מבודדת 
אלפי  לפני  שהיתה  כפי  הקרוב  המזרח  אוכלוסיית 

שנים. 

מנהגים

הכנסת אורחים ועזרה לנזקקים - בני קיני: יתרו 
רצון  בעל  אורחים,  מכניס  טובה,  מכיר  הוגן,  איש 
טוב של חסד, איש לבבי ובעל אופי חם; הדרוזים: 
צניעות,  במועט,  הסתפקות  על  מורה  אמונתם 

נדיבות, הכנסת אורחים ועזרה לנזקקים.

פרנסה מיגיע כפיים - בני קיני: יתרו העסיק את 
משה בתפקיד רועה צאן; הדרוזים: אמונתם גורסת 
לקבל  ולא  כפיו  מיגיע  להתפרנס  צריך  אדם  שכל 

מענקי צדקה לשם כך.

השתייך  רכב  בית  קיני:  בני   - במועט  הסתפקות 
לדלת העם; הדרוזים: אמונתם מורה על הסתפקות 

במועט, צניעות והתרחקות מהנאות החיים. 

כישורים

מעולה  דרך  מורה  יתרו  קיני:  בני   - ניווט  כושר 
ידועים כאנשי  המכיר היטב את השטח; הדרוזים: 

שטח מצוינים וִשמשו בתפקידי סיור בצה"ל.



שמעון אביבי 88

ידיעת קרוא וכתוב - בני קיני: היו בקרבם אנשים 
הצורך  הדרוזים:  וכתוב;  קרוא  יודעי  משכילים 
הדרוזיים,  הקודש  ספרי  של  יד  בכתב  בהעתקה 
מחייב הימצאות משכילים יודעי קרוא וכתוב בעדה.

ששבט  נבאו  וירמיהו  בלעם  קיני:  בני   - שרידות 
מנגנונים  בעזרת  הדרוזים:  לעד;  יתקיים  הקיני 
הדל  מספרם  חרף  לשרוד  הצליחו  שפיתחו  שונים 

ולמרות שנרדפו קשות בידי המוסלמים.

התיישבות

באלון  התיישבו  קיני:  בני   - יבנאל  בקעת  באזור 
בצעננים שבאזור בקעת יבנאל; הדרוזים: בראשית 
דרוזיים  ישובים  היו  הדרוזית  הדת  הפצת  תקופת 

בבקעת יבנאל.

לבני  המליץ  בלעם  קיני:  בני   - הרריים  באזורים 
שרידותם;  למען  הגבוהים  בהרים  להתגורר  קיני 
הרריים,  באזורים  התיישבו  לשרוד  כדי  הדרוזים: 

הרחק מדרכים ראשיות ומאוכלוסייה עוינת.

יחס לעם ישראל

קשרי משפחה היסטוריים - בני קיני: יתרו נתן את 
ציפורה בתו לאישה למשה; הדרוזים: יתרו נתן את 

בת משפחתו ציפורה לאישה למשה.

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל - בני קיני: ליוו את 
בני ישראל והנחו את דרכם אל הארץ המובטחת; 
הציונית  הדרוזית  התנועה  את  הקימו  הדרוזים: 
ישראל,  ארץ  על  ישראל  עם  של  בזכותו  הדוגלת 

תומכת בחוק השבות וחברה במועצה הציונית.

התנדבה  יעל  קיני:  בני   - ישראל  בעם  תמיכה 
את  עזבו  קיני  בני  צרה;  בעת  ישראל  לעם  לסייע 
שטח עמלק בשל תמיכתם בבני ישראל; הדרוזים: 
מתוארים במאה ה-12 כ"אוהבים ליהודים"; אפשרו 
דרוזים  מתנדבים  בכפריהם;  להתיישב  ליהודים 
לסייע  כדי  העצמאות  במלחמת  לצה"ל  התגייסו 

במאבק נגד הערבים.

 ‑ המולדת  על  בהגנה  היהודים  עם  השתתפות 
חומת  בשיקום  השתתף  רכב  בן  מלכיה  קיני:  בני 
ירושלים ושעריה למרות התנגדות העמים השכנים; 
הדרוזים: השתתפו ִעם עם ישראל במבצע העלאת 
לבנות  התנדבו   ;1955 בשנת  המגן'  ל'קרן  תרומות 
הימים;  ששת  מלחמת  ערב  בקיבוצים  ביצורים 
שיילחמו  כדי  למילואים  לגייסם  בדרישה  הפגינו 
העלולים  האויב  איומי  מול  אל  צה"ל  חיילי  לצד 
להתממש; השתתפו בכל מלחמות ישראל; משרתים 
היחידות,  בכל  בו  ומשולבים  בצה"ל  חובה  שרות 

התפקידים והדרגות.

יחסים בינלאומיים
קיום יחסי שלום עם העמים השכנים - בני קיני: 
היו ביחסי שלום הן עם בני ישראל והן עם עמים 
כוחות  פועלים  נתונה  כשבזירה  הדרוזים:  שכנים; 
מחנות.  לשלושה  הדרוזים  נחלקים  מנוגדים,  זרים 
אחר  זר  כוח  אל  אחד  כל  מתקשרים  מחנות  שני 
אמור  זה  התנהגות  דפוס  ניטרלי.  נשאר  והשלישי 
המנצח  בצד  המחנות  אחד  יהיה  שתמיד  להבטיח 

וינצל את הצלחתו לטובת כל העדה. 

אמנם  קיני  בני  אצל  שנמצאו  מסוימים  מאפיינים 
אצל  גם  אלא  הדרוזים  בקרב  רק  לא  נמצאים 
מיעוטים אחרים וקבוצות נוודיות או חצי-נוודיות 
ניווט  כושר  אורחים,  הכנסת  מנהג  )כגון  אחרות 
רבים מתאימים  יין(, אך מאפיינים  ואיסור שתיית 
)פרנסה  אחרים  למיעוטים  ופחות  לדרוזים  בעיקר 
סולידריות  במועט,  הסתפקות  בלבד,  כפים  מיגיע 
הנביאים,  כגדול  ביתרו  האמונה  עמוקה,  חברתית 
ייעוץ לנביאי הדתות המונותיאיסטיות, התיישבות 
בעם  תמיכה  שרידות,  לשם  הרריים  באזורים 
המולדת,  על  בהגנה  היהודים  עם  שילוב  ישראל, 
מעמד האישה, כושר הישרדות והיעדר התבוללות(. 

לפיהם  הגנטי  המחקר  מממצאי  להתעלם  אין 
מבודדת  אוכלוסייה  מייצגים  בגליל  הדרוזים 
אוכלוסיית  של  גנטי  שריד  המהווה  וייחודית 
המזרח הקרוב כפי שהיתה לפני אלפי שנים. מי היא 
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שריד  הם  שהדרוזים  זו  יומין  עתיקת  אוכלוסייה 
גנטי שלה? קווי הדמיון שנמצאו בין הדרוזים לבני 
קיני מעוררים סקרנות רבה וקשה לומר שהמדובר 
תומכים  אלה  דמיון  קווי  בלבד.  אקראי  בדמיון 
דרכם  ממשיכי  הינם  והדרוזים  שייתכן  בהשערה 
הגנטי  השריד  והם  שבטו  ובני  יתרו  של  ואמונתם 
של בני קיני. עם זאת תשובה מבוקרת יותר למוצאם 
הגנטי של הדרוזים עשויה להינתן רק לאחר המשך 
המחקר הגנטי שייבחן שרידי גופות קדומים מאזורי 
ההתיישבות של בני קיני והשוואתם למערך הגנטי 

של הדרוזים. 

התנ"ך מאפשר לנו ללמוד על בני קיני לאורך תקופה 
של  )תקופתו  לפסה"נ  לערך   1300 משנת  ארוכה: 
יתרו( ועד לשנת 445 לערך לפסה"נ )בניית חומת 
ירושלים בימי נחמיה(. אך מאז אין ברשותנו מידע 
להחזיק  שהמשיכה  אנשים  קבוצת  על  מבוסס 
דתית- כיחידה  וששרדה  קיני,  בני  של  באמונתם 
עד  השנה  ב-1,500  ומובהקת  ייחודית  תרבותית 
בשנת  הדרוזית  הייחוד  דת  של  הפצתה  למועד 
1017. הבעיה המרכזית הניצבת בפנינו, אם כן, היא 
היעדר רצף היסטורי לאורך כ-1,500 שנה. פער זה 
למצוא  שינסו  נוספים  למחקרים  יעד  להוות  יכול 

את השרשרת האנושית שהמשיכה להחזיק באמונה 
העתיקה ולהובילה עד לעידן המודרני. מוצע שהיעד 
באזור  שהתבססו  היטורים  שבטי  יהיה  למחקר 
הלבנון, החרמון וצפון הגולן החל בשלהי התקופה 
חוקרים  יש  הביזנטית.  התקופה  ועד  הפרסית 
של  אמונתו  את  נשאו  אלה  ששבטים  הסבורים 
הדרוזית.  העדה  התפתחה  ומהם  שבטו  ובני  יתרו 
מחקר גנטי שיבחן שרידי גופות מאתרים יטוריים 
מובהקים וישווה אותם למבנה הגנטי של הדרוזים 
עשוי להפיץ אור על השלשלת המופלאה דרכה עבר 

מבנה זה ב-3,300 השנים האחרונות. 

תודות

לנדר  ממכון  אילן  נחם  לפרופסור  נתונה  תודתי 
לפרופ'  משדה-אילן,  בוכמן  יוסף  למר  בירושלים, 
מאיר בר-אשר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 
לגברת גליה דורון מחולון, לפרופ' שיח' פאדל מנצור 
מעספיא, לפרופ' עקיבא פלכסר מאוניברסיטת תל-
העברית  מהאוניברסיטה  קדמון  רונן  לפרופ'  אביב, 
ולפרופ' שוע שטרק-אמוראי מהמכללה  בירושלים 
האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע על שקראו 

את כתב היד והעירו הערות חשובות ומועילות.
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