
 ארם עם ישראלמלחמות
 מזר . ב :מאת

 דוד בימי הארמים עםהמלחמות

 דורות שני במשך בארצו. ישראל ימי בדברי הזוהר עת היא ושלמה דודתקופת
 שלוה חיצוני, תוקף מדיני, משגשוג רבה במידה הישראלית-היהודית המלוכהנהנתה
 ולכלול שאול, שיסד המלוכה, את לבסס רק לא הצליח דוד כלכלית. וגאותפנימית
 ועמון1, מואב אדום, הס-ר מדינות ואת נכרי ישוב המיושבים מחוזות-הארץ אתבה
 הארמיות, הארצות על מרותו את ולהטיל בסוריה, שחלו התמורות, את לנצל גםאלא
 למלוכה רצץ שעת היתה זו הסורי. במדבר בני-קדם שבטי ועל ודמשקצובה

 ובעבר-הירדן באר-שבע ועד מדן ישראל שבטי כל את סביבה שליכדההצעירה,
 מדיני- במשטר אותם ואיחדה ודתית, לאומית צבאית, רוח בלבם הפיחהמזרחה,
 החשובית הגורמים לאחד הישראלית המדינה את להעלות כוח שעצר קבוע,חברתי
 האימפריות של קרנן פלאים ירדה זה בפרק-זמן קדמת-אסיה. של המדינייםבחייה

 המאה באמצע כבר מגדולתה ירדה המצרית הממלכה המזרח. בארצותהגדולות
 הא' חגלת-פלאסר שהוגיעה הכיבושים יגיעת אחרי כומה תש אשור לפסה"נ;הי=ב
 ולשבטי לשכנים טרף היתה בבל הי"א; המאה ובתחילת הי"ב המאהבסוף

 ואת הי*ב, המאה בתהילת כבך לרסיסים נופצה האדירה החתים ממלכתהארמים;
 חמת החתית המלוכה כגון וארמיות, חתיות מלוכות ירשו בסוריה הגדוליםמהחותיה
 לפסה"נ השני האלף סוף אורונטס. נהר על חמת-רבה שבירתה התיכונה,בסוריה
 מדימים כגורמים ההיסטוריה זירת על שמיים עמים שלושה של עליתם בסימןעמד

 בחופיו' - הצידונים ובסוריה, במיסופוטמיה - הארמים בקדמת-אסיה:רבי-חשיבות

 מלכות היתה ההוא בזמן בארץ-ישראל. - ישראל ובני ים-התיכוף שלהמזרחיים
 כל ראש בית-רחוב(, משושלת )כלומר בן-רחוב הדדעזר לבי שבהארם-צובהנ
 השפעתה ארם-דמשק. נמנתה שבכללן וחתיכתה, הדרומית בסוריה ארםממלכות
 עבר-הירדן על גם להשתלט נטויה היתה וידה פרת, נהר לסביבות עדהגיעה

 עבר-הירדן שבצפון וארץ-טוב מעכה רק לא נמנו בעלות-בריתה עםהמזרחי.
 הגדול במסעו וביהוד דוד, עם שבמלחמתו מסתבר בני-עמון4. ארץ גם אלאהמזרחי

 את להטיל הדדעזר שאף ז(, יט, )דה"א מידכא מישור עד הגיע שבולעבר-הירדן
 במסחר החשובות השיירות מדרכי אחת אז כבר שהיתה "דרך-המלך", עלמרותו

 לאילת המזרחי עבר-הירדן לאורך מדמשק שהוליכה המסילה היאהבינלאומי,
 קז שם ארם-צובה מלך הדדעזר עם הממושכת במלחמתו דוד של נצחונוולערב.

 יא-ינ ולוחות 220-218, בעמ' הערותטיק
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 ארם עםמלחמות.ישראל

 גבול עד הארמים, מלכויות כזיעת לידי והביא צובה מלכות של ההתפשטותלנסיונות
 בארס* נציבים דוד *וישם ישראל. יד תחת כצפע-מזרח, פרת נהר ועד בצפתהמת

 עבדי המלכים כל "ויראו ו(; ח, )שם-ב מנחה- נושאי לעבדים לדוד ארם ותהידמשק
 והברית יט(. י, ושם ויעבדום- ישראל בני עם וישלימו ישראל, לפני עפו כיהדדונזר
 מלכות של שליטה צור, מלך חירם ועם חמת, מלכות של שליטה תועי, עם דודשכרת

 הכבושות. בארצות שלטונו את לחזק ישראל למלך איפשרההצידתים,

 ארם עם שלמהיחסי

 בה שעברו צפוף, ישוב בחלקה מיושבת מלוכדת ממלכה לשלמה הנחילדוד
 עד )פרת( הנהר מן הממלכות בכל מושל היה =ושלמה החשובות;דרכי.האורחות
 בכל רודה הוא "כי כה; ט, דהי"ב א; ה, זבל"א מצרים" גבול ועדארץ-פלשתים
 עבריו מכל לו היה ושלום עבר-הנהר, מלכי בכל עזה ועד מתפסחעבר-הנהר
 ההיא בתקופה נחשבה בצפון ישראל ממלכת של קובע כגבול ד(. ה, )מל"אמסביב"

 הקיצונית הגבול עיר בקעת-הלבנון, שבצפון לבזה( )היומ לבוא היינולבוא-חמת,
 מפחחית את ישראל למלך הבטיחה דרכי-השיירות על השליטה חמתי. מלכותשל

 אילת על והשליטה והחידקל; ארצותהפרת עם ים-התיכון וחופי מצרים שלהמסוטר
 הים-האדום. ארצות אל דרכי-הים את פתחה עצית-גבר6 החדשה הנמלועיר

 דוד הושיבו שבהן כבושות, ארצות בין להבדיל עלינו הישראלי השלטוןבמחוזות
 השא לסוג מלכים-ויאלים. משלו שבהן ארצות לבין ישראליים, נציביםושלמה
 שמשטרו זמן כל בית-דוד במרות שהכירו בסוריה, ארמיות מדינות כמה בודאישייכות
 ההיסטוריוגרמים מדגישים לכן ומוצק. איתן היה והאדמעיסטרטיביהצבאי

 בכל מושל "ויחי עבר-הנהר", מלכי נכל רודה )שלמה( שאן "כיהישראליים
 אלא אינו ר גה ה - ר ב וע מצרים". גבול ועד ארץ-פלשתים ועד הנהר מןהמלכים
 לפסה"ם הח' )המאה סרתן של בימיו החל רוות שהיה nfiri) ,(ebir אשורימושג

 )עבר- ריח סו ומשמעותו ובעברית, )עבר-נהרא( בארמית שאולה כמלהונתקבל
 המדינה ממרכז המרוחקות הארצות את לעצמו להבטיח בכדי מערבה(. פרתהנהר

 לחיל-הרכב היה שבו צבא שלמה הקים החיוניות, בדרכי-המסהר הבטחון אתולהגביר
 נודעה זו מבחינה יתרה חשיבות מוצק. אדמיניסטרטיבי משטר ויסד בראש,מקום
 ובקצוי במפתחות-הדרכים ואילך( יז ט, )מל"א וערי-מסכנות ערי-רכבלבנין

 והכתה - יט ט, )מל"א נון ב ל ב וכו'", חצור מגידו, )גזר בארץ-ישראלהממלכה
 בזמן ואולי ת-צובה; חם ג, ח, )בדה"ב בציבה הממלכה(, של הצפונילגבול
 ואף חמת( מהנציבות בלתי-נפרד חלק צובה היתה בכתוב המובא המקורשנכתב

 דהי=ב קרין יה ט, 3מל"א המדבר בדרכי החשובה התחנה ר, ו מ ד תבנוה-המדבר
 אשור מלך הא' חגלת-פלאסר מימי הארמים של חשוב כמרכז לנו הידועה ד(,ח,

 לפסה"נ(. הי"ב המאה)סוף
 ישראל בצבאווז לרכב שייחסו לחשיבות עדות משמשת ערי-הרכב שלהחזקתן

 בהתנגשויות מבוטל לא תפקיד לרכב היה ספק וללא שלמה; של תקופתומאז
 והמרכבות הסוסים סחר את להזכיר מרבים המעראיים המקורות לארם, ישראלבין
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 .--..-- המלוכתי בתקופתהמלחמות

 וכן )הסוסים( והפרשים )המרכבות( ערי-הרכב ואת כח-כס, י; )מל"א שלמהשל-
 "ויאסף בו(. י, ; יט ט, ו-ח; ה, )שם בממלכתו שונים במקומות שבנה הסוסים אורוותאת

 וינחם פרשים אלף עשר ושנים רכב מאות וארבע אלף לו ויהיה ופרשים רכבשלמה
 רכב-מלהמה היה לא דוד שלפני מסתבר בירושלים". המלך ועםבערי-הרכב

 לכנט2ים, בנעור -- חיקי-רגלים )וניקע רובו היה דוד קיל 71צבא ואפילו -טריזי,לע-"
 במרכבות, הצורך בשעת שהשתמשו לפלשתים, וגם רכב-מלתמהי, היה צבאםשעיקר
 שלל דוד שלקח הרכב את גם ו(. א, שם-ב )השוה הגלבוע והר במלחמת-יזרעאלכגון

 רכב-מלחמה החרמת על הידיעה מן אנו שלמדים כפי ברובו, השמידבמלחמותיו
 לשם רכב" מאה ממנו ויותר הרכב כל את דוד "ויעקר הדדעזר: על הנצחוןבתיאור

 המלך(. בני של מרכבותיהם על ה, א, מל"א א; סו, שמ"ב ועיין ;דח,
 לתשומת. ראוי ויהודה. ישראל בצבאות השוב יסוד חיל-הרכב היה שלמה ימימאז

 במרכבתו לו ושם יקח בניכם "את הישראלי: במשפט-המלך הראשון הסעיףלב
 גיוס על גם מדובר משפט-המלך באותו )שמ"אח,יא(. מרכבתו" לפני ורצוובפרשיו
 בכדי ולא יב(. פס' )שמ, רכבו" וכלי ישראל( מלך )של מלחמתו כלי "לעשותאנשים
 להרבות ישראל מלכי תשוקת על המלוכה בתקופת הישראלי המחוקקהתריע
 חיל-הרכב של חשיבותו על טז(9. יז, )דב' המדינה משק על מאוד שהכבידהבסוסים,
 על שקשר זמרי, במקרא: באקראי הבאות שונות מידיעות למדים אנו ישראלבצבא
 טז, )מל"א מחצית-הרכב שר היה בתרצה, המלוכה כסא על וישב בן-בעשאאלה
 עד וארץ-ישראל סוריה מלכי התיצבו בה לפסה"נ(, )853 לביתל(-שאןט(;

 מ-2000 פחות לא ישראל מלך אחאב של ברשותו היו אשור, מלך הג'שלמנאסר
 ל א ר ש י ב כ ר " המלוכה מתקופת העברי המושג לב לתשומת ביחוד יראוימרכבותם.

 ישראל"י "שומר ישראל", "מגן במשמעות - ו שי ר פו
 רפתה שלמה ימי בסוף ימים. האריכו לא ושלמה דוד מלכות של והשגשוגהגאות
 היו הרבה סיבות ומחוץ. מבית להתערער התחילה והמדינה בידיוהמלוכה

 העם של הרצון שביעת אי ולהתפלגותה: ויהודה ישראל מלכותלהתרופפות
 ביהודה, והמרכז הצפון שבטי קנאת כבד; מסים עול רבץ שעליהםלמעמדותיו,

 ישראל שלטון נגד המרי תנועות בית-דוד; מלכות כמשענת יתרות מזכויותשנהנתה
 דוד בימי ישראל בקרב שפעמה רוח-המלחמה והחלשת ובארם-דמשק;באדום

 מיסד מצרים: של במדיניותה תמורה גם חלה שלמה בימי שלמה. ימיובתחילת
 )שחזרה מצרים את ולחזק לאחד הצליח הא', שישק פרעה הלובית, הב"בהשושלת
 אויבי לכל יד שנתן והוא המערבית( שבאסיה והחזקה ההשובה המדיגה לשעהוהיתה

 להשתלט שיוכל כדי הישראלית המדינה את מבית ולפורר להחליש מנת עלשלמה11,
 שלמה ימי בסוף ישראל למלכות והרפיון ההולשה שעת את העשירים12. מחוזותיהעל
 מל"א ולפי יח; טו, )מל"א הייון ששמו ארם-צובה, מלך הדדעזר משרי אחדניצל
 במל"א מסופר עליו בדמשק. בלתי-תלויה מלוכה יתקים בן-אלידעם( רזון - בגיא,
 מאת ברח אשר רזוןנן-אלידע שטן,את )לשלמה( לו אלהים לאמור:"ויקם כג-כה,יא,

 וילכו אתם, דוד בהרג שר-גדוד ויחי אנשים עליו ויקבץ אלצו. צובה מלךהדדעזר
 בישראל ויקץ שלמה... ימי כל לישראל שטן ויהי בדמשק. וימלכו בה וישבודמשק
 תבוסתו בשעת משדה-הקרב להתחמק הצליח זה ששר מסתבר, ארם". עלוימלך
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 ארם עם ישראלמלחמות

 הישראל השלטון עד פרטיזנית מלחמה ניהל סביבו שקבץ נדוד ובעזרתשל:קיוי-עזר,
 עול את מעליה לפרוק דמשק, על להשתלט כושר שעת שמצא עדבארם-דמשק,

 לממלכה קשה מכה ספק, בלי היתה, זו וחזקה, חפשית ארמית מלוכה וליסדישראל
 על השלטון ואת בסוריה הארמיות הארצות על שלטונה את שאיבדההישראלית,

 ארם-דמשק הלכה שלמה של האחרונות מלכותו שנות מאז החיוניות,דרכי-האורחות
 בסוריה ארם מדינות רוב את בהדרגה כנפיה תחת לכנס והצליחה לחיל14מחיל

 על גם נטויה היתה וידה בצפון-סוריה, ואף חמת, גבול ועד פרת נהר עדהדרומית,
 במרוצת מזרחה. עבר-הירדן שבצפון צפוף ישוב והמיושבים העשיריםהמחוזות
 ממלכות כראש - כסוריה ביותר החשוב המדיני לגורם ארם-דמשק הפכההזמן

 המדינה ועל והצפונית התיכונה בסוריה החתים מדינות על שלחצםהארמים,
 בהיאבקות המכריע לכוח היתה זאת עם יחד וגבר. הלך בארץ-ישראלהישראלית

 לפסה"נ )870 ים-התיכון לחופי הב' אשורנצרטל של מסעו מאז אשר אשור,עם
 כל על חתיתה את הפילה לפסה"נ(, )%9-824 חג/ שלמנאסר ימי מאז וביחודבקירוב(,
 מהפרת. מערבההארצות

 הממלכה התפלגות לאחר וישראל ארםמלחמנת
 כנראה הגיע בקירוב( לפסה"נ )930 הישראלית"היהודית המלוכה התפלית אחרי:
 הזמן במרוצת אבל צפון-הבשן. עד ארס-דמשק לקראת הישראלית המלוכהנבול
 נכלל ולבסוף ארמים שבטי הוצף בארץ-הבשן, הישראלי התחום ונצטמקהלך

 ויהודה, ישראל האומה, פלגי שני בין הארוכה האחים מלחמת דמשק.במלכות
 את דלדלה בקירוב(, לפסה"נ )886-930 ובית-בעשא בית-ירבעם ימי כלשנמשכה

 ארם-דמשק. של עליתה על בעקיפין והשפיעה כוחותיהן את התישה הממלכות,שתי

ן
 ישראל מלכות את להתקיף דמשק של שעתה באה לפסה"נ הס' המאה בתחילת
 ישראל מלך בעשא מלחמת בימי התרחש זה מאורע הצפוניים. גבולותיה אתולפרוץ

 בעשא הרהיב כאשר העליונה. על היתה ישראל יד שבה מלחמה יהודה, מלך אסאעם
 עזרה בבקשת אסא פנה יהודה, בירת על ואיים ירושלים לקראת ישראל גבולאת

 אליו ושלח הא', בן-הדד הוא ארם-דמשק, מלך בן-חזיון בן-טברמוןלבן-הדד
 כסף לחד לך שלחתי הנה אביך; ובין אבי בין ובינך, ביני -ברית לאמור: כבד,מס

 יה-יט(. סו, )מל"א מעלי" ויעלה ישראל מלך בעשא את בריתך את סקרה לךתהב,
 החילים שרי את "וישלח לידיו, שבאה ההזדמנות את החמיץ לא דמשק מלךבן-הדד
 כל על כנרות כל ואת בית-מעכה אבל ואת דן ואת עיון את ויך ישראל, ערי _ל לואשר

 הצפון, מן לארץ-הגליל איפוא, פלשו, הארמיס צבאות כ(. פס/ )שם,ארץ-נפתלי"
 שבנהלת- החזקה ההגנה במערכת פרץ ופרצו במרג'-עיף( דבין תל )היום עיוןבדרך
 עמדה שבמרכזו ים-כנרת, של המערבי חופו שעל כנרות, אזור עד ודן מעיוןנפתלי,
 זה שהיה הדברים, נראים טאבע'ה(. ליד ערימה, תל )היום כנרת המבוצרתהעיר
 להתערבותה פתח בודאי פתח יה מסע אבל לארץ-הגליל; ושוד, מסע-עונשיןבעיקר
 הארמים של התפשטותם את ועודד ישראל מלכות של המדיניים בחייה דמשקשל

 בג: ב, בדהי"א המסופר את ההוא לזמן ליחס יש וכנראה מזרחה. עבר-הירדןבצפון
 מאתם חות-יאיר את )ארם-דמשק( וארם דמשק( של הואסאלית )המלוכה גשור-ויקח
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 המלוכה בתקופתהמלתמות

 ישראל על הא' בן-הדד מסע 38:ציור

 את איפוא, איבדה, ישראל מלכות עיר"15. ששים במתיה, ואת קנת את יאיר(,)מבני
 ושלמה דוד ממלכת של האדמיניסטרטיבית החלוקה מאז שהיתה ארץ-הבשן,כל

 יג(. ד, )מל"א רמות-גלעד במהווכלולה

 עמרי בית בימי וארמ ישראל חמותמל
 הקשים הזעזועים לאחר ישראל ממלכת נתיצבה בעשא מות אחרי מעטותשנים
 בירתו את בנה בישראל, חוק בית-מלוכה יסד עמרי שנים. יובל במשך אותהשפקדו
 וידידות ברית-שלום וכרת המדינה, למרכז והפכה לפסה"נ( )880 שומרוןהחדשה

 יותר הוכנפה יהודן שככה, מלחמת-האחים יהודה. ועם "רוכלת-העמים" צורעם
 אך לישראל. שבו והשפע הבטחון וימי הישראלי, המלוכה בית השפעת תחתויותר
 למואבים, יד נתנה שדמשק מסתבר הארמים. לחץ פסק לא עמרי של בזמנוגם

 שעמרי אנו למדים מכתובת-מישע ישראל. עול את מעליהם לפרוק וניסושהתמרדו
 יתכן עולו. פורקי עם עזה מלחמה ולהלחם למואב מסע-צבאי לערוך נאלץהיה
 הוא הצפוני. בעבר-הירדן שלטונו תהום את והרחיב המצב את ניצל דמשקשמלך
 בספר המסופר לפי שכן כלכליות, זכויות לדמשק לתת ישראל מלך את אילץגם
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 ארם עם ישראלמלחמות

 לעצמו רכש ובזה שומרון, בעיר בזארים( )מעין "חוצות" דמשק מיי שםמלכים,
 לד(. כ, )מל*א המדינה במסחרזכויות-יתר
 )852-874 בן-עמרי אחאב בימי נשתה לא ארס-דמשק ובין ישראל ביןהיחסים

 להגדיל עלה אחאב ובידי הישראלית, המלוכה התחזקה שבימיו פי על אףלפסה-ם,
 בעכר-הירדן ארם לחץ מבוצרותיי. ערים מספר ולבנות הישראלי היל-הרכבאת

 המלוכה כסא על כאשר אחאב, של האחרונות מלכותו בשנות ביחוד גברמזרחה
 המקורות של הדדעזר הוא הא', בן-הדד של בנו הב', בן-הדד ישבבדמשק

 הג' שלמנאסר ובארץ-ישראל. בסוריה ותסיסה מבוכה שעת היתה זוהאשוריים17.

 והרחוקות. הקרובות המלוכות כל על חתיתו את והפיל מערבה פניו אז שם אשורמלך
 הגדול,  המשינית נגר תריס  בסוריה,  ארם מלכי של  ברית להקים  הצליחבן-הדד
 האשורי, המסע התחיל בטרם ישראל מלכות על גם להשתלט ההפוגה אתוגימל
 ארץ- שבצפון רמות-גלעד, הבאות. לקראת העורף את לעצמו להבטיח בכדיאולי
 וצומת-דרכים הישראלית המלוכה מעוז רמת'ה(, ליד ראמית תל - )היוםגלעד

 הארמים בפני נפתחה ובכך בן-הדד בידי נפלו יג( ד, מל"א )השוה ומחוזהרב-חשיבות,
 מערבה לעבר-הירדן בן-הדד פלש ומכאן לעמק-הירדן, מדמשק המובילההדרך
 בן-הדד של זה מסע של זמנו אותו"18. עוזר מלך ושנים "ושלושים שומרון, עלועלה
 אבל כבד; מס ולשלם להכנע הסכימ לו, בצר אחאב, לפסה"מ1. 855 שנת כנראה,הוא,
 ומועצת-הזקנים ישראל מלך ידי על נדחו בן-הדד, שהציג המשפילים, הכניעהתנאי

 להציל נועז מעשה אחאב עשה העיר, על מצור לשים הארמים עשו כאשרבשומרון.
 של )הפקידים שרי-המדעות נערי ושלשימ מאתים בראש האויב; מיד שומרוןאת

 מן איש אלפים ושבעת המצור, בשעת בשומרון שנתכנסו הישראלית(,האדמיניסטרציה
 הצבא לשכרה. שותים ובני-בריתו כשבן-הדד בצהרים הארמי המחנה את התקיףהעם,
 א-כא(20 כ, )מל-א ופרשים" סוס "על נמלט ובן-הדד ניצחת, מכה הוכההארמי

 לעלות תכניות תיכן לדמשק בשובו שלמה. היתה לא בן-הדד של תבוסתואמנם,
 גם מדבר הישראלי ההיסטוריוגרף ישראל. על הבא, באביב היטו השנה",-לתשובת

 המלכים הסר עשה: הזה הדבר "ואת שריו: לו שיעצו וצבאית מדינית ריפורמהעל
 כסוס וסוס מאתך הנכל כחיל חיל לך תמנה ואתה תחתיהם פחות ושים ממקומואיש
 במבנה מהפכנית ריפורמה ביצע שבן-הדד מסתבר, כד-כה(. פס' )שם, כרכב"ורכב

 מהם אחד שבכל מנהליים, למחוזות והפכן הגרורות הממלכות את ביטל הואמדינתו.
 ארם. מלך של הישירה למשמעתו הסר פחה, - האשורית הדוגמה לפי -תפקיד
 חילות ואת חילו את איחד הוא צבאית. ריפורמה גם בן-הדד ביצע הזמןבאותו
 המאוחדת ארס נוצרה כך אחיד. פיקוד תחת הנתון לצבא הגרוריםהמלכים

 אלא עבר-הירדן, צפון ואת ז-רום-סוריה את רק לא בתחומיה שכללהוהמלוכדת,
 בצפון-סוריה21, ארמיים חבלים ואף פרת, נהר עד הסורי, המדבר אתגם

 ניטשה המערכה ישראל. עם למלחמה אפקה בן-הדד עלה למסה-נ 854בשנת
 רחב- בעמק הנראה כפי הגולן(, של הדרומי שבקצה פיק, )היום אפק ליד ר שו י מב

 ?ה, נוכה זה חנו, ימים ששה וים-כנרת. הירמוך הירדן, בין במשולש אשרהידים
 בן-הדד צבא את אחאב התקיף השביעי וביום עזים-, חלפי "כשני וארם ישראלמחנות
 1.שבעה עשרים על החומה ותמל העיר אל אפקה הנותרים -וינסו תבוסה. לווהגחיל
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 דברי לפי בו-ל(. כ, )מל"א בחדר" חדר העיר אל ויבא נס ובן-הדד הנותרים,אלף
 ובברית-שלום, בהסכם שנסתים אחאב, ובין בן-הדד בין משא-ומתן התנהלהמספר
 ישראל למלך התיר וגם עמרי מאת אביו שלקח ערים מספר לאחאב השיבבן-הדד
 נסתימה בזה לא-לד(. פס' לשם, בשומרון אביו שם כאשר בדמשק, "חוצות"לשים
 אין שנים שלש "וישבו העם; בעיני קרנו את שהרימה אחאב, בהיי מזהירהפרשה
 שתי בין זו לברית כי הדברים נראים א(. כב, )שם ישראל" ובין ארם ביןמלהמה

 האשורים פלישת של הסכנה - משקל רב חיצוני גורם היה המתחרותהממלכות
 הג' שלמנאסר יצא לפסה"נ 853 שבשנת אנו למדים האשוריים מהמקורותלסוריה.
 והחתים הארמים מלכויות כל את הכניע מערבה, פרת הנהר לעבר גדול צבאבראש

 התיצבו שם שבארץ-חמת. ר ק ר ק עד והגיע הצפונית ובסוריה הפרתבגלילות
 הב'. בן-הדד הוא דמשק, מלך הדדעזר ובראשם וארץ-ישראל סוריה מלכימדו
 והיל-עזר פניקיה, וערי חמת מלכי ישראל, מלך אחאב גם היו בעלי-הבריתבין

 האשורי שבתיאור המנצח לשלמנאסר והשבח ההלל דברי אף על ומערבה.ממצרים
 נאלץ ושלמנאסר תוצאות, בלא נסתימה שהמערכה בודאות מסתבר המערכה,של

 ברית על הקץ הקיץ וממילא לשעה חלפה האשורית הסכנה ריקם3י. אשורהלשוב
 צבא- את לעצור שהצליחה בן-הדד, של בראשותו וארץ-ישראל סוריהמלכי

 שכנותיה ובין ארם-דמשק בין הישנים הסכסוכים אשור. מלך של האדירהכיבוש
 שאת. ביתרנתחדשו

 שמשני הצבאות בהרכב מעטינים חזיונות כמה גילוי לידי באובמערכת-קרקר
 בלבד וחיל-רגלים היל-רכב רק בעלי-הברית של לרשותם עמדו כאןהצדדים.
 הס' המאה שבאמצע מסתבר ג~דבו(. הערבי הנסיך של לכוכבי-הגמלים)פרט

 וארץ- סוריה מלכי של בצבאותיהם רוכבי-סוסים של פלוגות היו לא עדייןלפסה"נ
 מרכבות-מלחמה של ביותר הגדול המספר את אחאב העמיד זו במערכהישראל.
 רגלי. ו-20,000 בלבד רכב 1,200 העמיד דמשק מלך הדדעזר ; רגלי( ו-10,000 רכב)%0ש
 משוכלל ובחיל-רכב רוכבי-סוסים בחיל אשור צבא אז כבר הצטיין זאת,לשמת
 והמאוחדים. המרובים יריביו את לנצח הג' שלמנאסר הצליח לא כן פי על נאףמאוד24,
 במאות המערבית באסיה שנתחדש חידוש הוא שהיל-הרוכבימ הדבריםנראים

 לראשונה רוכבי-סוסים חיל נזכר והחידקל הפרת בארצות לפסה"נ.הי"ב-הי"א
 ידועים הארמים אצל לפסה"נ(. הי-ב המאה )סוף בבל מלך הא' נבוכדראצרבימי

 רוכבי- חילות ובארץ-ישראל בסוריה חלאף(25. )תל שבגוזן מהתיאוררוכבי-סוסים
 )רקב( רוכב-סוס נזכר במקרא לפסה"נ. הט' המאה סוף עד ידועימ אעםסוסים
 כה(. ט, מל"ב כבר וראה יז; ט, )מליב לפסה"נ 2א בשנת יהוא, מהפכתבימי

 בן-הדד, ובין אחאב בין שנכרתה לברית השלישית בשנה לפסה"נ, 852בשנת
 בצבעים ארם-דמשק. על מלחמה יהודה מלך יהושפט ובן-בריתו אחאבהכריזו
 שער פתח בגורן, שנתכנסה מועצת-המלחמה את הישראלי המספר מתארבהירים
 רמות- לנו כי הידעתם : עבדיו אל ישראל מלך "ויאמר : ואילך( ב כב, )מל"אשומרון
 אתי התלך יהושפט: אל ויאמר ארם. מלך מיד אותה מקהת מחשים ואנחנוגלעד,

 כעמך, כעמי כמוך, כמוני ישראל: מלך אל יהושפט ויאמר רמות-גלעדןלמלחמה
 רמות- את לישראל להשיב איפוא, היתה, אחאב של העיקרית תכניתו כסוסיך-.כסוסי
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 ארם עם ישראל:מלחמות

 את לבסם שעת-הכושר הגיעה אחאב שלדעת הדברים, נראים המחוז. מרכזגלצד,
 של החזק הלחץ עקב שנתערערו עמדותיה, את ולחזק בעבר-הירדן ישראלשלטון

 מזה;ואשר )בודאיבעידודהשלדמשק(, במואב שקמה ותשעת-המרי, מזה,הארמים,
 חשולים אינטרסים היו ארץ-אדום, של כשליטה לו, גם כי לזכור הראוי מןליהושפט,

 האימיט של השתלטותם מפני חששו ויהודה 'שראל שמלכי הנמנע מן לאבעבר-הירדן.
 שהובילה הבין-לאומי, במסחר החיונית דרך-השיירות היא "דרך-המלך",על

 נעלי- היו ישראל שלמלך יתכן כן כמו ולערב. לאילת עבר-הירדן לאורךמדמשק
 בסביבות שנערכה המערכה בסוריה. חמת מלכות כגון הארץ, לגבולות מחוץ גםברית

 : הקרב בשעת פצעי-מות נפצע שאחאב לאחר ישראל, בתבוסת נסתימהרמות-גלעד
 בערב, וימת ארם, נכח במרכבה יקלד היה והמלך ההוא, ביום המלחמה-ותעלה
 עירו אל איש לאמר: השמש כבא במחנה הרנה ויעבר הרכב. חיק אל המכה דםויצק
 מלך ומות רמות-גלעד ליד מהתבוסה כתוצאה לד-ל6. כב, )מל*א ארצו* אלואיש
 בארץ-גלעד. והזק הלך הארמים לחץ ישראל; ידי רפוישראל
 דור אחרי ישראל, מלכות של קרנה ירדה אחאב, של יורשיו ויהורם, אחזיהובימי

 מחמת קשה נפגעו ארץ-גלעד של הצפוניים אזוריה כלכלית. וגאות מדיני שגשוגשל
 נסתימה המזרחי עבר-הירדן בדרום והתסיסה הארמים, של המתמידהלחץ

 והשיב נוקד היה מואב מלך "ומישע בית-עמרי: מעול ארץ-מואב שלבשחרורה
 מלר ונמשיי אחאב רמות ויחי צמר. אילים אלף ומאה כרים אלף מאה ישראללמלך
 יהישפט ובן-בריתו בן-אחאב יהורם מאמצי ד-ה(. ג, )מל"ב ישראל" במלךמואב
 חזקה לדיגתממלכה מואב את העלה מישע כליל. נכשלו לישראל מואב אתלהשיב
 שהוא מעידה' מישע=( )"מצבת בריבון שהציב ומצבת-הנצחון עצמה, ברשותהעומדת
 בעקבות למדינתו. ולפחם וראובן, בארץ-גד ישראל מאדמת הכרים שטחיםכבש
 בן-יהושפט26. יהורם של בימיו יהודה עול את ופרקה אדום, הלכהמואב

 להשיב כדי ארם על למלחמה  שצת-כושר בן-אחאב יהורם מצא מלכותובסוף
 המקרא מן למדים שאנו כפי המזרחי. בעבר-הירדן הארמים לקחו אשר אתלישראל
 הקץ והק"ן בדמשק מהפכה ההם בימים פרצה אשוריים, וממקורות ז-סו( ה,)מל"ב
 חזאל, ירש המלוכה כסא את ; שלמה ימי מאז בארם-דמשק ששלטה השהגלת,על

 קשר ונקשר דמשק, אויבי את כנראה עודדה זו מהפכה הב'. בן-הדד שלשר-צבאו
 לפסה*6 )842 האחרונה מלכותו בשנת אשור. עד וישראל מיהודה בודאי נמשכושחוטיו
 והיה בקרב נמצע אבל רמות-גלעד, על יהודה, מלך ואתו ישראל, מלך יהורםעלה
 בית-עמרי)מל-ב של בירת-החורף ביזרעאל, ולהתרפא המערכה את לעזובנאלץ

 שטופחה בישראל, הלאומית-הדתית המהפכה פרצה אלה מבוכה בימי כח-כס(.ח,
 והקשרים הזר הפולחן ונגד בית-עמרי מד מכוונת והיתה הנביא אלישע ידיעל

 בשעה יהורם על קשר ישראל, שר-צבא בן-נמשי, בן-יהושפט יהוא צור. עםההדוקים.
 המהפכה את חולל שרי-הצבא, ובתמיכת ברמות-גלעד, חנו ישראלשחילות
 מנהיג יהוא, של ובהמלכתו הזר הפולחן בעקירת המלוכה, בית בהשמדת'שנסתימה
המרד.
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 יהוא בית- בימי וארם ישראלמלחמות

 מלכות של והפנים החוץ מדיניות בתכלית נשתנתה לשלטון יהוא של עליתועם
 סכנת נותקו. בית-עמרי, בימי שנקשרו צור, ועם יהודה עם האמיצים הקשריםישראל.

 של הגדול אויבם אשור, ממלך עזרה לבקש יהוא את אילצה לארםההשתעבדות
 עלה וכאשר ובארץ-ישראל. בסוריה המלוכות כל על חתיתו את שהפילהארמים,
 בחליף אך כבדיי. מס יהוא לו העלה לפסה"נ, ו-8% 841 בשמת ארם על הג'שלמנאסר
 שנשארה ישראל, מלכות עם מלחמותיהם את הארמים חידשו אשור מצדהלחץ

 החל ההם "בימים כי מספר והמקרא גבולותיה. על להגן כוח עצרה ולאמבודדת
 כבשו ארם חילות לב(. י, )מל"ב ישראל" גבול בכל חזאל ויבם בישראל, לקצותה'
 שהם הנמנע מן ולא ל", פס' )שם, ארל- נהר על אשר "מערער ארץ-גלעד כלאת
 מעמדה את חיזקו כך ידי ועל למפרץ-אילת28 עד כולה -דרך-המלך" על השתלטואף

 דמשק. שלהכלכלי
 הרס בהביאם מערבה, לעבר-הירדן גם ארם חילות פלשו לפסה"נ 815-4 בשנת.

 לאלישע, הבאים הנבואה דברי את המספר מיחס בכדי ולא ישראל. לעריוחורבן
 "כי ב-משק: המלכות לכסא האהרון זה של עליתו ערב חזאל, עם פגישתובשעת
 בחרב ובחוריהם באש תשלח מבצריהם רעה, ישראל לבני תעשה אשר אתידעתי
 שיהוא לסברה, מקום יש כן יב(. ח, )מל"ב תבקע" והיותיהם תרטש, וצלליהםתהרג,
 השרון, לאורך ב"דרך-הים" עבר ישראל, גבול בכל פשט חזאל זו. במלחמה-נספה
 בשפלה אשר גת על חזאל נלחם מלכים, בספר המסופר כמי יהודה. גבול עד:והגיע
 על לעלות פניו חזאל וישם "וילכדה, רמלה(29 ליד תמיד, אבו ראם היום גתים,-)היא

 )מל"ב ירושלים" מעל -ויעל מס: לו לשלוח נזדרז יהודה מלך יהואש אבלירושלים".
 ובעקבותיהם בארץ-ישראל, וחורבן הרס אחריהם השאירו ארם גדודי ואילה(. יהיב,
 גם נמשך שפל של זה מצב כוחה. את ולהתיש בישראל לקצץ אחרים שכנים גמבאו
 עלה בדמשק המלוכה כסא על כאשר לפסה"נ(, )798-814 יהוא בן יהואחז שלבזמנו

 ויתנם בישראל ה' אף "ויחר האשוריות. שבכתובות מרא, הוא - בן-חזאל הג'בן-הדד
 צבא-הרכב ג(. )מל"ביג, הימים" כל בן-חזאל בן-הדד וביד ארם מלך חזאלביד

 "כי ארם, מלך ידי על כליל כמעט נשמד בית-עמרי, בימי לעצמה שהגיעהישראלי,
 רגלי, אלפים ועשרת)ז( רכביי ועשרה פרשים חמשים כיאם ~ם ליהואחז השאירלא
 מלכות של החמור מצבה על ז(. פס' ושם, לדוש- כעפר וישימם ארם מלך איוםכי

 ה-ז(:נ )מל,ב הנביא אלישע על הסיפורים מן אס למדים קיומה, על שנאבקהישראל,

 הארמים. גייסות בפני פתה לא שומרון שערי את אבל להיכנע, היה אנוס ישראלמלך
 עיר-הממלכה את לכבוש בן-הדד של נסיונו כי ללמוד ניתן הללו הסיפוריםמאהד
 את שכר ישראל מלך כי ארם במחנות שמועה שפשטה לאחר כליל; נכשלבסערה
 שלל אחריו והשאיר בן-הדד חיל נס עליהם, לבוא מצרים מלכי ואת החתיםמלכי
 עדות שמועת-שוא. היתה לא זו ששמועה מסתבר ו(. ז, וביחיד כש כד-ז, ו, )מל"ברב
 הכתובת התיכונה". שבסוריה ולעש חמת מלך זכר של הזכרון אסטילת משמשתלכך
 בר-חזאל בר-הדד על זכר של נצחונו את מתארת ארמית, הכתובה האסטילה,שעל
 נטושה, היתה זו מלחמה זכר. של מעוזו סדדד, על שצרו בני-בריתו ועשרת ארםמלך
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 ארם עם ישראלמלתמוה

 ישראל על חזאל מסעות 37:ציור
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 שייכת מתחילה שהיתה בצפון-סוריה, הארמית בארץ-לעש לשלטון על ספק, בלין
 חמת. .כות 7'מ סופתה הזמנים מן ובזמןלארם-ימשק
 חדש* היסטורי .לשלב וארע-ישראל סוריה נכנסו לפסה"נ הטי )המאהבשלהי
 הט' המאה בסוף  נתאוששה הג', שלמנאסר מות אחרי פלאים שירדה אשור,מלכות
 על האשררים. להתערבות הקרקע את הכשירו בסוריה הפנימיים והמדניםלפסה"נ,
 מתחת ויצאו מושיע לישראל ה' "ויתן המקראי: הסופר אומר בישראל שחלההתמורה

 אשו =המתשע" ה(. ינ, )מל=ב שלשום" כתמול באהליהם ישראל בני וישבו אהמיד
 פלשת ועד לסוריה אחדים מסעות שערך הג', אדדניררי הגדול האשורי הכובשאלא
 בן-הדד )הוא סךא את והכריח דמשק על מצור אדדניררי שם לפסה"נ 806  בשנתהגיע,
 שהכירו המדיית, ברשימות נזכרות ואגב, מאד. כבד מס לו ולשלם להיכנעהג'(

 אדדניררי מסעות ופלשתם. אדום ישראל(, )מלכות ארץ-עמרי גם אשור, שלבמרותה
 בסוריה ביותר החשובה הממלכה שהיתה דמשק, מלכות של אשיותיה את ערערוהג'

 הלחץ כשנחלש אבל המדינה. משק את ודלדלו כוחותיה את התישו לפסה"נ, הס/במאה
 ישראל, עד רק לא מכוון שהיה לארץ-ישראל, צבאי מסע בן-הדד ערך אשור,של
 וירושלים יהודה על ארם חיל עלה בג, כד, בדה"ב המסופר ולפי ; יהודה עד גםאלא
 שללם וכל מעם שרי*העם כל את "וישחיתו לפסה"ם, )198/7 יהואש של האחרונהבשנתו
 הם אדדניררי עלה שוב לפסה"נ( )797 שלאחריה בשנה אבל דרמשק". למלךשלחו

אז. הממלכה. כוח את והתיש ארםעל.
 יהואש בימי שהחתילה ארם, עד למלחמת-תמפה ישראל מלכות גם התעוררה

 את ויקה בן-יהואחז יהואש "וישב בהצלחה: והוכתרה לפסה"נ( )784-798בן-יהואחז
 פעמים שלוש במלחמה, אביו יהואחז מיד לקח אשר בן-חיאל בן-הדד מידהערים
 כה(. יג, )מליב ישראל* ער4 את וישב יואשהכהו
 ארם-דמשק לפסה"ם. )744-784 בן-יהואש הב' ירבעם המשיך אביו מפעלאת
 ובקרנים בעמק-הירדן אשר בלא-דבר שנערכו בקרבות גמורה תבוסה כנראה,נחלה,
 לנצחונם בארץ-בשן. קרנים מחוז של ומרכז חשובה עיר-מבצר שיח'-f("vQ)היום
 ללא-דבר, "השמחים ע(2 ו, )עמ' בנבואתו עמום כנראה מרמז ישראל בני שלזה

 עבר-הירדן בשחרור הסתפק לא ירבעם קרנים-. לנו לקחנו בחזקנו הלא :האומרים
 אסריה על גם והשתלט ישראל יד תחת דמשק את והכניע שב הוא ארם. מעולהמזרחי

 כנראה מרמזים אלה למאורעות כח(33א. יד, )מל=ב חמת מלכות גבול עדהצפוניים,
 ושברתי הדד בן ארמנות חזאלואכלה בבית אש "ושלחתי עמוס: של הנבואהדברי

 איפוא, נעשתה, זה בפרק-זמן ד(. א, )עמ' מבקעת-און" יושב והכרתיבריח-דמשק
 וריח ) מלכויות בין הראשית כממלכה ארם-דמשק של ליורשתה לשעה ישראלמלכות

 הארמיות הממלכות בין הגמוניה של מידה הב' לירבעם היתה נכץ ואלוארץ-ישראל.
 ים-הערבה* עד חמת מלבוא גבול'ישראל את והשיב שירבעם: מציין הכתובבסוריה.

 בלבד ישראל למלכות רק לא פנימית ושלוה חיצוני תוקף ימי באו כה(. פס')שם,
 הכירה גם ואולי ישראל, מלכות של בעלת-בריתה שהיתה.אז יהודה, למלכות גםאלא

 היכו מלכותם, אתגבולות הם גם הרחיבו יותם ובנו יהודה מלך עוזיהו שלה.בהגמוניה
 הישראלי השלטון על אילת. עד אדום ארץ כל את וכבשו הערבים ואת הפלשתיםאת

 רשימות גם מעידות בצפון, החרמון ועד במזרת המדבר עד המזרתי,בעבר-הירדן
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 ארפ עם .ישראלמלחמות

 ובימיייבצם יהודה מלך יותם בימי שיהתיחשו וארץ-בשן, ארץ-גלעד תושבי שלהיחס
 יז(ע. ה, )דה"א ישראל"מלך

 ימים לאורך להחזיק כוח עצרה לא ישראל מהרה. עד חלפה הזוהר תקופתאמנם,
ןן~ול"..

 ארם-דמשק נגר הבי ירבעם של ובמערכה 38נציור
 [ ד.21ן
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 המלדכה בתקופתהמלחמות

 בשנת סוריה. של המדינית הבימה על ועלתה דמשק חזרה מהרה ועד ארם,בארצות
 מדימת לאיגוד ונצטרף בדמשק המלוכה כסא על רצין עלה בקירוב לפסה"נ748

 ארפד1. מלך של בראשותוארם,

 ישראל מלכות של ימיה בסוף וארםישראל.,...;

 של מלכותו ימי אחרי שנחלשה אשור, נתחזקה הב', ירבעם ימי שאחר זה, ישרק;
 בראשית סוריה. עמי של מנוחתם את הדריכה לא שלם דור ובמשך הג'ושדדניררי
 להפיל לפסה"נ( )727-745 אשור מלך הג' חגלת-פלאסר הגדול הכובש התחילומלכותו
 מקים הבי "כי לאמור: עמוס התנבא בכדי ולא וארץ-ישראל. סוריה. על חתיתו,את

 יד(. ו, )עמ' הערבה- נחל עד המת מלבוא אתכם ולחצו גוי, ישראל... ביתעליכם
 מלכות בריתן, ובעלת סוריה למלכויות תבוסה תגלת-פלאסר הנחיל 743 בשנתלבר

 ארץ-ישראל מדינות את גם והכריח אשוריות, למחלת הפך מהן אחדותאררט.
 מהומות התחילו ירבעם מות עם קשה. נפגעה ישראל מלכות אף לשלטונו.להיכנע
 אחר בזה התחלפו בתי-המלוכה המדינה"3. של חורבנה ימי עד חדלו שלאבשומרון,
 נתערער הציבורי הבטחון הארץ, משק את דלדלו לאשור ששולמו הכבדים;יה,"מסים

 והלכה. קרבה אשור, הגדול, המשהית עם הגורלית ההיאבקותושלת
 המדימת שתי שבין המדנים חדלו וארץ-ישראל סוריה למלכי זו מבחןבתקופת
 דרום-סוריה, של המדיני מרכזה לדרגת שוב לעלות ששאפה דמשק, -היריבות
 רצין כרת לפסה"נ 734,3 בשנת זה. בפרק-זמן קיומה עצם על קשה שנאבקהעשהאל,
 ממלכות- כמה נצטרפו ואליהם ישראל, מלך בן-רמליהו פקה עם ברית דמשקמלך
 מלך מד להתיצב שתוכל מדינות, של מוצקה ברית להקים היתה תכניתם בפלשת.ננס

 בתכלית. שתה המצב היה הפעם אבל ואחאב. הב' בן-הדד של בימיהם כמואשור,
 היו וישראל ארם ומלכויות בדרכו, המכשולים כל את פרץ האדיר האשוריהצבא
 קשה כמכשול הסמוכות. המלכויות כל את בברית לשתף כוח עצרו ולא מדיחלשות
 וכאשר ; יד להם לתת שמיאן יהודה, מלך אחז של עמדתו ולפקח לרצין נתגלתהביותר
 מאשור. עזרה אחז ביקש ירושלים, על ועלו לברית ההצטרפות את עליו לכפותניסו
 מקדם "ארם - מנשוא קשה היה בני-הברית לחץ ליהודה; מועקה שעת היתהזו

 לאורך פשטו חילות-ארם יא(. ח, )יש' פה" בכל ישראל את ויאכלו מאחורופלשתים
 לאדם אילת את ארם מלך רצין השיב ההיא "בעת בעבר-הירדן:-דרך-המלך"

 הכתיב: הקרי; לפי )כך ואדומים מאילת, היהודים את וינשל לארם( במקום)כך
 אצילים מפלגת קשרה כן כמו ו(. טז, )מל-ב הזה- היום עד שם וישבו אילת באוארוסים(
 הפיוס מדיניות אבל הישראלית-הארמיתיי. הברית עם אמיצים קשריםבירושלים
 הכללי, המצב על-ידי מותנית ספק, בלי היתה, יהודה, מלך נקט שבה אשור,כלפי
 . מכליה יהודה את שהצילה והיא תגלת-פלאסר, בימי ובארץ-ישראל בסוריהשמצר

 בעלי- לאיומי להיכנע שלא המלך את שאימץ הנביא, ישעיהו גם תמך זובמדעיות
 האלה, העשנים האודים משניזנבות ירך אל ולבבך תירא אל והשקט, -השמרהברית:
 ד(. ז, )יש' ובן-רמליהו" רציןבחרי-אף
 באותה ט(. טז, )מל"ב ויתפשה דמשק על הג' חגלת-פלאסר עלה לפסה"נ 733בשנת
 וחורן קרנים המתחות את ובכללם דמשק, גלילות כל את אשור מלך כבשהשנה
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 ארם עם ישראלמל'חמות

 העמילים, ישראל מהוזות את גם כבש 732 בשנת מחות. עליהם והפקידשבעבר-הירדן,
 הממלכה שארית אשוריות. לפחוות והמכם השרון, ואת הגליל את הגלעד,את

 שתי של מרלן מספר. שנים עוד והתקיימה שומרון בהרי הצטמצמההישראלית
 ובדרום- בארץ-ישראל ההגמוניה על שנה מאתים במשך שהתחרו היריבות,המדימת
 הממלכה ידי על הוכרעו וישראל ארם-דמשק אחת. ובעונה בעת נחתךסוריה,

 דבר של ובטופו המערבית, אסיה ארצות כל את שלטונה תחת שהכניעההאדירה,
 בארצותיהן פרצו עוד בפעם פעם ומדי גורלן, עם להאבק ניסו שתיהן מצרים. אתגם

 המדיניים. חייהן את לחדש כווו עצרו לא אבל האשורים, נגדמרידות

 ת ו ר עה

 22-17. עמ' )תשאי(, לו 30-23; עמ' )תש"י(, לה במערכות לראשונה נדפס זהמאמר

 בני-עמנן נגד המלחמה על 19.7-105; עמ' זה, בכרך ליוור, י. של במאמרו עיין אדום עם המלהמות על1
 176-170* עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרועיין

 .ער .ע ,apud Albright .כhe Wright,  8- 4~-ך the and Bible עיין: זו בתקופה הצידונים התפשטות על2
 East, Near .Ancient ,1960 .קע~340

 ואילך. 136 עמ' שם, מזר, ב. ואילך; 24 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, בית-ראשון בימי מלמט, א.עיין:3
 ואילך. 122 עמ' )תשי"ט(, כג ציון מזר, ב.עיין:4
 102-91. עמ' )תש"ו(, יב ידיעות )מזר(, מייזלר ב.עיין:5

 ואילך. 86 עמ' תשי"ד, המזרחי, עבר-הירדן גליק, נ. עיין:8
 עיר-מסכנות שרידי נתגלו שעברה בשנה ואילך. 66 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, בית-ראשון בימי ידין, י. עייןן7

 כנרת* ים של המזרחית גדתו על עין-גב של בתל לב חומת-סוגריםנ!-קפת
 ואילך* 821 עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין הכנעני רכב-המלחמה על8
 ואילך. 227 עמ' תש"ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ש.ייבין, גם: השוה9

 לתקרפת .4נ. .ANET, Oppenhehn, 1 .ע 279 עיין: מלתמת-קרקר בזמן אדאב של חיל-הרכב על10
 בית-ראשוןן בימי ירין, י. עתה, ועיין שבמגידו; הנרחבים האורוות בנייני את לייחס יש אחאב שלמלותו
 ואילך. 102 עמ'תשאב,

 ואילך. 77 עמ' תש"ך, טור-טיני, ספר מלמט, א. עיין: 11
 .suppl. hlazar, 8 עיין: שלמה, של יורשו לרחבעם, החמישית בשנה לארץ-ישראל שישק מסע על12

 189-182, עמ' זה, רבכרך זץ; 4 .עע,)1957(*"57

 )רזון- המנולכתי תוארו אלא אינו רזון ואילו בארם, השושלת מיסד של הפרטי שמו הוא שהזיון יתכן ג3
 שרזון סוברים, ויש ואילך. 42 עמ' )תש"ז(, סו לשוננו f(~rt) מייזלר ב. ועיין: כח(. יד, משלי השוהרוזן,
 בן-אליעדע. רזון אחרי השלטון רסן את תפס ושהזיון זהים, אינםוחזיון
 ,ofDamascus, Aramaeans the and Israel M.F.Unger עיין: ארם-דמשק מלכות של הולדותיה על14
 ;1957* *עעמפ56

 העיר חרבה אלה שבמסעות הדברים, נראים ואילך. 120 עמ' )תשי"ט(, כג-כד ציון מזר, ב. עיין:15
 והפכה מחדש אותה בנה ובן-הדד ים-כנרת, של המזרחית גדתו על השוכנת עין-גב, של שבתלהישראלית
 ארם. ממלכת שללמבצר-עוז

 10* הע' עיין18

 ן שונים דמשק מלכי של שם-לואי או כינוי אלא אינו דמשק( אלהי הדדרמון הוא הדד, האל )בן בן-הדד17
 מרא. - האשוריים במקורות נקרא בן-חזאל הג' בן-הדד ואילו הר'-יהדדעזר; בן-הדד של שמו היהוכאמור
 145-143. 139, עמ' תשכעב, בית-ראשון, בימי מזר, ב. עוד:ועיין

 המדיניות החטיבות של השליטים רק לא היו בן-הדד של הגרורים המלכים שבכלל הדברים נראים18
 הארמיים והמלכים הסורי המדבר במרחבי השבטים נסיכי גם אלא הצפוני, ובעבר-הירדן בדרום-סוריההקטנות

בצפון-סוריה.
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 ,ג, .'HUCA'- WIDrgdnstcrn 15 י]1940[ .עע ..2588 ביחוד: )עיין חוקרים כמה על המקובלת .*1-"ההגהה -=
 על המצור  תאריך  המקרא. במקורות אהיוה  לה ואין מסתברת איננה אתאב, מלכות בתחילת ננרכה זו.אשמלחמה
 נמצע. שבה מלחמה בבן-הדד, אחאב של האחרונה מלחמתו הלה לפיו א-ב, כב, במל"א הכתוב מן מסתברשומרון

 אהת- בשנה קדם שומרון על המצור ואילו באפק, ארם לתבוסת השלישית בשנה לפסה"נ(, )852 ומתאתאב
 כו(. כ, )מל=א אפקלמלחמת

-ao  180-176. עמ' זה, בכרך י.ידין, גם התוה זו מערכה על

 ואילך.. 141 עמ' תשכאב, 122-121:הנול,בימיבית*ראשון, עמ' )השי"ט(, כג-כד ציון מזר, ב. עיין:21
 (נ, .[, ~A~ET, Oppenheim .עע ה2281 עיין:88

 בכרך- מלמט, .א. של ובמאמרו .ען*עי; ,BAr 118110 23 ))1960( *עע מ390 עיין: קרקר מערכת על23
 ואילך* 246 עמ'זה,

 מהתעווות. אנו למדים לפסה"נ( הס' )המאה הג' אדדניררי בימי האשורי הצבא הרכב על מעניינים פרטים24

 למשל. מסתבר, כך *IDschriften Die Friedrichl ,7 חמץ Halaf, Tell 1940 ע"י ונהפרסמו בגוזןשנתגלו
 אחתע מרכבה היתה מצורפת זו ליחידה שר-העשיה. ובראשם תילים עשרה של היתה בצבא ביותר הקטנהשהיחידה

 29. הע' שם Pithalu המושג על ובמיוהד ואילך, 244 עמ' זה, בכרך מלמט, א. של במאמרו עוד ועיין סוסים.וארבעה

 1. יב, לוח זה, בכיך וראה *Halaf3, Tell Oppcnheim, :14 *1ע*1955 26 עיין:25
 ואילך* 221 עמ' זה, בכרך ליוור, י. של במאמזיו עיין ישראל נגד מישע של מלחמותיו על28
 .[.1נ. ,ANET, Oppenheim יע 281 עיין:27

 11. הע' 186, עמ' תשכוב, בית-ראשון, בימי מהר, ב. עיין:28
 856-851. עמ' תשי"ג, אסף, ספר )מזר(, מייזלר ב. עיין:29

 של" היחס את והשוה )1,5(. המרכבות ייספר לבין )הסוסים( הפרשים מספר שבין ליחס לב לשים יש80
 24(. הע' לעיל, )עיין הג' אדדניררי בימי אשור בצבא העשרה ביחידת למרכבה הסוסים בין 41ן

 יהורם: של מלכותו ימי בתיאור באים בישראל הארמי ובשלטון ארם עם במלחמות הדנים אלה פרקים81

 בן" יהואחז מימי זמנם החוקרים, מן רבים ולדעת המלךבשמו: את מזכירים אינם אלה פרקים אולם אחאב.בן

  ועייןב בן*יהוא* יהואחז של בןזמנו בן-חזאל בן*הדד לפיכך הוא כד, ו, במל=ב הנזכר הארמי ובן-הדריהוא.
 יהורם. יהואהז: ערכים ג, מקראית אנציקלופדיה תדמור,ח.

 .נ.  ,Orientalia Lewy 21 188-188: עמ' תרצשט, העברי, הכתב תולדות ייבין, ש* עיין: זו כתובת על82

 אמנם, ביבליוגרפיה. ושם חמת, ערך ג, מקראית אנציקלופדיה  ארלברייט, פ* ו* ובמיוהד ,)1952(; .קעי4188
 הח' המאה לתחילת המוקדם לכל או בקירוב, לפסה"נ 775 לשנת הכתובת את מיחסים רבימחוקרים

 לפסה"נ,-
 148. עמ' תשכ"ב, בית-ראשון, בימי מזר, ב. כעת, והשוה בדעותיהם. ההכמים נחלקו התאריךובנדון
 .Maisler .8 ,(Mazar) 08ע3 21 ,)1948( .עע :מ1261 .4נ .[ ,Oppenheim ,ן2אינ .עע 281 עיין:83
 בשנן- לדמשק אשור מלך הר' שלמנאסר של מסעו אחרי זמן-מה חל זה מאורע כי הדברים, נראים33א

 בסוריה. האשורית ההשפעה ירידת ואת דמשק מלכות של תולשתה את בנצלו לפסה"נ,773
 )בדפוסג. גוריון לד.בן היובל ספר ליוור, י. 210-201: )תשכאא(,עמ' כה ידיעות תדמור, ה. עוד: ועיין84
 ואילך. 184 עמ' שם, תדמור, ח. ואילך: 151 עמ' תשכ"ב, בית-ראשון, בימי מזר, ב. ועיין:85
 בין. ההגמוניה מעמד את לפסה"נ( )788-789 לשעה יהודה מלך עוזיהו תפס ירבעם מות לאחר מה זמן88

 יהודה, מלך עוזיהו הוא עזריהה את מוצאים אנו וכך האדיר. האשורי ללחץ ההתנגדות בראש ועמד סוריה,מלכי
 נסיון. לפסה=נ(. )788 אשור מלך חגלת-פלאסר נגד חמת, ובכללן סוריה, מלכי ברית בראש ניצבכשהוא

 אשוריות בתעודות יהודה מלך עחיהו על אשור. בעול יהודה גם באה מכן ולאתר בתבוסה, נסתים זההתנגדות
 על 188-168. עמ' .תשכ"ב, בית-ראשון* בימי תדמור, ח. עיין: ירבעם מות לאחר בסוריהוהמאורעות

 60. הע' 155, עמ' שם, במאמרי עוד עיין המאורעות של הזמניםסדר
 251-249. עמ' )תשט"ז(, ד ארז*ישראל מזר, ב, עיין:81
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