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מלחמות ישראל עם ארם
מאת :ב.מזר

המלחמות עם הארמים בימי דוד
תקופת דוד ושלמה היא עת הזוהר בדבריימי ישראל בארצו .במשךשני דורות
נהנתה המלוכה הישראלית-היהודית במידה רבה משגשוגמדיני ,תוקףחיצוני ,שלוה
פנימיתוגאותכלכלית .דוד הצליח לא רק לבסס את המלוכה,שיסד שאול ,ולכלול
בה את מחוזות-הארץהמיושביםישובנכרי ואתמדינות הס-ר אדום ,מואבועמון,1
אלאגםלנצל אתהתמורות,שחלובסוריה,ולהטיל אתמרותו על הארצותהארמיות,
צובה ודמשק ועל שבטי בני-קדם במדבר הסורי .זו היתה שעת רצץ למלוכה
הצעירה ,שליכדה סביבה את כל שבטי ישראל מדןועד באר-שבע ובעבר-הירדן
מזרחה ,הפיחה בלבם רוח צבאית ,לאומית ודתית ,ואיחדה אותם במשטרמדיני-
חברתי קבוע ,שעצר כוח להעלות את המדינה הישראלית לאחד הגורמים החשובית
בחייההמדיניים של קדמת-אסיה .בפרק-זמןזהירדה פלאיםקרנן של האימפריות
הגדולות בארצות המזרח .הממלכה המצרית ירדה מגדולתה כבר באמצע המאה
הי=ב לפסה"נ; אשור תש כומה אחרייגיעת הכיבושים שהוגיעה חגלת-פלאסר הא'
בסוף המאה הי"ב ובתחילת המאה הי"א; בבל היתה טרף לשכנים ולשבטי
הארמים; ממלכת החתים האדירהנופצהלרסיסים כבך בתהילת המאה הי*ב ,ואת
מהחותיה הגדולים בסוריהירשו מלוכות חתיות וארמיות,כגון המלוכה החתית חמת
בסוריה התיכונה ,שבירתה חמת-רבה על נהר אורונטס .סוף האלף השני לפסה"נ
עמד בסימן עליתם של שלושה עמים שמיים עלזירת ההיסטוריה כגורמים מדימים
רבי-חשיבות בקדמת-אסיה :הארמים -במיסופוטמיהובסוריה,הצידונים -בחופיו'
המזרחיים של ים-התיכוף ובני ישראל -בארץ-ישראל .בזמן ההוא היתה מלכות
הדדעזר בן-רחוב (כלומר משושלת בית-רחוב) ,ראש כל
ארם-צובהנ שבה
ב
ל
יהדרומית וחתיכתה ,שבכללן נמנתה ארם-דמשק .השפעתה
ממלכות ארם בסוריה
הגיעה עד לסביבות נהר פרת ,וידה היתה נטויה להשתלט גם על עבר-הירדן
המזרחי .עם בעלות-בריתה נמנו לא רק מעכה וארץ-טוב שבצפון עבר-הירדן
המזרחי אלאגם ארץבני-עמון .4מסתבר שבמלחמתו עם דוד ,וביהוד במסעוהגדול
לעבר-הירדן שבוהגיע עד מישור מידכא (דה"איט,ז) ,שאף הדדעזר להטיל את
מרותו על "דרך-המלך" ,שהיתה כבראז אחת מדרכי השיירות החשובות במסחר
הבינלאומי ,היא המסילה שהוליכה מדמשק לאורך עבר-הירדן המזרחי לאילת
ולערב.נצחונו של דוד במלחמתו הממושכת עם הדדעזר מלך ארם-צובה שם קז
טיק הערות בעמ'  ,220-218ולוחותיא-ינ
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מלחמות.ישראל עם ארם

לנסיונות ההתפשטות של מלכותצובהוהביאלידיכזיעתמלכויותהארמים ,עדגבול

ועדנהר פרת כצפע-מזרח ,תחתידישראל*.וישםדודנציבים בארס*
המת בצפת
דמשקותהי ארם לדוד לעבדיםנושאי מנחה(-שם-ב ח,ו);"ויראוכלהמלכיםעבדי

הדדונזרכי עפו לפני ישראל,וישלימו עםבניישראלויעבדום-ושםי,יט).והברית
שכרתדוד עםתועי,שליטה של מלכותחמת,ועםחירםמלךצור,שליטהשל מלכות
הצידתים,איפשרה למלךישראללחזק אתשלטונובארצותהכבושות.
יחסי שלמה עם ארם
דוד הנחיל לשלמה ממלכה מלוכדת מיושבת בחלקהישוב צפוף ,שעברו בה
דרכי.האורחות החשובות; =ושלמה היה מושל בכל הממלכותמן הנהר (פרת) עד
ארץ-פלשתים ועדגבול מצרים" זבל"א ה ,א; דהי"ב ט ,כה;"כי הוא רודה בכל
עבר-הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר-הנהר ,ושלום היה לו מכל עבריו
מסביב" (מל"א ה,ד) .כגבול קובע של ממלכתישראלבצפון נחשבה בתקופהההיא
לבוא-חמת ,היינו לבוא (היומ לבזה)שבצפון בקעת-הלבנון,עירהגבול הקיצונית
של מלכותחמתי .השליטה על דרכי-השיירות הבטיחה למלך ישראל אתמפחחית
המסוטר של מצריםוחופיים-התיכון עםארצותהפרתוהחידקל; והשליטהעלאילת
ועיר הנמל החדשה עצית-גבר 6פתחה את דרכי-הים אל ארצות הים-האדום.
במחוזות השלטון הישראלי עלינו להבדילבין ארצות כבושות ,שבהןהושיבו דוד
ושלמה נציבים ישראליים ,לבין ארצות שבהן משלו מלכים-ויאלים.לסוג השא
שייכותבודאי כמהמדינותארמיותבסוריה,שהכירובמרותבית-דוד כלזמןשמשטרו
הצבאי והאדמעיסטרטיבי היה איתן ומוצק .לכן מדגישים ההיסטוריוגרמים
הישראליים "כי שאן (שלמה) רודה נכל מלכי עבר-הנהר"" ,ויחי מושל בכל
המלכיםמן הנהר ועד ארץ-פלשתים ועדגבול מצרים" .ועבר-הגהר אינו אלא
מושג אשורי ) ,(ebir nfiriשהיה רוות החלבימיו של סרתן (המאה הח' לפסה"ם
ונתקבל כמלה שאולה בארמית(עבר-נהרא) ובעברית ,ומשמעותו סוריח (עבר-
הנהר פרת מערבה) .בכדי להבטיח לעצמו את הארצות המרוחקות ממרכזהמדינה
ולהגביראתהבטחוןבדרכי-המסהרהחיוניות,הקיםשלמהצבאשבוהיהלחיל-הרכב
מקום בראש ,ויסד משטר אדמיניסטרטיבי מוצק .חשיבות יתרה מבחינהזו נודעה
לבנין ערי-רכב וערי-מסכנות (מל"א ט,יז ואילך) במפתחות-הדרכים ובקצוי
הממלכה בארץ-ישראל(גזר מגידו,חצורוכו'" ,בלבנון (מל"א ט,יט-והכתה
לגבולהצפוני של הממלכה) ,בציבה (בדה"ב ח,ג ,חם ת-צובה;ואוליבזמן
שנכתב המקור המובא בכתוב היתה צובה חלק בלתי-נפרד מהנציבות חמת) ואף
בנוה-המדבר תדמור ,התחנה החשובה בדרכי המדבר 3מל"א ט,יהקרין דהי=ב
ח ,ד) ,הידועהלנו כמרכז חשוב של הארמיםמימי חגלת-פלאסר הא' מלך אשור
(סוף המאההי"בלפסה"נ).
החזקתן של ערי-הרכב משמשת עדות לחשיבותשייחסו לרכב בצבאווז ישראל
מאז תקופתו של שלמה; וללא ספק היה לרכב תפקיד לא מבוטל בהתנגשויות
ביןישראל לארם ,המקורותהמעראיים מרביםלהזכיר את סחרהסוסים והמרכבות

נ
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המלחמות בתקופתהמלוכתישל-שלמה (מל"אי; כח-כס ,ואת ערי-הרכב (המרכבות) והפרשים (הסוסים)וכן
אתאורוותהסוסיםשבנה במקומותשונים בממלכתו(שם ה,ו-ח; ט,יט;י,בו)".ויאסף
שלמה רכב ופרשיםויהיהלו אלף וארבע מאות רכבושנים עשר אלף פרשיםוינחם
בערי-הרכב ועם המלך בירושלים" .מסתבר שלפני דוד לא היה רכב-מלהמה
ל דוד היה רובו(וניקעחיקי-רגלים--בנעור לכנט2ים,
לע--טריזי,ואפילו 71צבאקי
"קר צבאםהיה רכב-מלתמהי,וגם לפלשתים ,שהשתמשו בשעתהצורך במרכבות,
שעי
כגון במלחמת-יזרעאלוהר הגלבוע (השוה שם-ב א,ו).גם את הרכב שלקח דוד שלל
במלחמותיו השמיד ברובו ,כפי שלמדים אנומן הידיעה על החרמת רכב-מלחמה
בתיאורהנצחון על הדדעזר":ויעקר דוד את כל הרכבויותר ממנו מאה רכב" לשם
ח ,ד;ועיין שמ"בסו,א; מל"א א ,ה,על מרכבותיהם שלבניהמלך).
לתשומת.
.
ה
מאזימי שלמההיה חיל-הרכביסוד השוב בצבאותישראלויהוד ראוי
לב הסעיף הראשון במשפט-המלך הישראלי" :את בניכם יקח ושם לו במרכבתו
ובפרשיוורצולפני מרכבתו" (שמ"אח,יא) .באותו משפט-המלך מדוברגם עלגיוס
אנשים "לעשותכלי מלחמתו (של מלךישראל)וכלי רכבו" (שמ ,פס'יב) .ולא בכדי
התריע המחוקק הישראלי בתקופת המלוכה על תשוקת מלכי ישראל להרבות
בסוסים ,שהכבידה מאוד על משקהמדינה (דב'יז,טז) .9עלחשיבותו של חיל-הרכב
בצבא ישראלאנולמדיםמידיעותשונות הבאות באקראי במקרא :זמרי ,שקשר על
אלה בן-בעשאוישב על כסא המלוכה בתרצה ,היה שר מחצית-הרכב (מל"א טז,
ט); לביתל)-שאן ( 853לפסה"נ) ,בה התיצבו מלכי סוריה וארץ-ישראל עד
שלמנאסר הג' מלך אשור ,היו ברשותו של אחאב מלך ישראל לא פחות מ2000-
מרכבותם.יראויביחוד לתשומתלבהמושגהעברימתקופתהמלוכה "רכבישראל
ופרשיו -במשמעות"מגן ישראל"" ,שומר ישראל"י
הגאותוהשגשוג של מלכות דוד ושלמה לא האריכוימים .בסוףימי שלמה רפתה
המלוכה בידיו והמדינה התחילה להתערער מבית ומחוץ .סיבות הרבה היו
להתרופפות מלכות ישראל ויהודה ולהתפלגותה :אי שביעת הרצון שלהעם
למעמדותיו ,שעליהם רבץ עול מסים כבד; קנאת שבטי הצפון והמרכז ביהודה,
שנהנתהמזכויות יתרות כמשענת מלכות בית-דוד; תנועות המרינגד שלטון ישראל
באדום ובארם-דמשק; והחלשת רוח-המלחמה שפעמה בקרב ישראל בימי דוד
ובתחילתימי שלמה.בימי שלמה חלה גם תמורה במדיניותה של מצרים :מיסד
השושלת הב"ב הלובית ,פרעה שישק הא' ,הצליח לאחד ולחזק את מצרים (שחזרה
והיתה לשעההמדיגה ההשובהוהחזקה שבאסיה המערבית)והואשנתןיד לכלאויבי
שלמה ,11עלמנתלהחלישולפוררמבית אתהמדינההישראליתכדישיוכל להשתלט
עלמחוזותיההעשירים .12את שעת ההולשהוהרפיון למלכותישראלבסוףימי שלמה
ן (מל"א טו ,יח; ולפי מל"א
ניצל אחד משרי הדדעזר מלך ארם-צובה ,ששמוהייו
יא ,בג -רזוןבן-אלידעם)יתקים מלוכהבלתי-תלויה בדמשק.עליו מסופר במל"א
יא ,כג-כה,לאמור":ויקםאלהיםלו(לשלמה)שטן,אתרזוןנן-אלידע אשרברח מאת
הדדעזר מלך צובהאלצו.ויקבץעליואנשיםויחי שר-גדוד בהרגדוד אתם ,וילכו
דמשקוישבו בה וימלכו בדמשק.ויהי שטן לישראל כלימי שלמה ...ויקץ בישראל
וימלך על ארם" .מסתבר ,ששר זה הצליח להתחמק משדה-הקרב בשעת תבוסתו
-..-
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מלחמות ישראל עם ארם

של:קיוי-עזר,ובעזרתנדודשקבץסביבוניהל מלחמהפרטיזנית עד השלטוןהישראל
בארם-דמשק ,עד שמצא שעת כושר להשתלט על דמשק ,לפרוק מעליה את עול
ישראלוליסד מלוכה ארמיתחפשית וחזקה,זוהיתה,בלי ספק ,מכה קשה לממלכה
הישראלית ,שאיבדה את שלטונה על הארצות הארמיות בסוריה ואת השלטון על
דרכי-האורחותהחיוניות ,מאזשנות מלכותו האחרונות שלשלמה הלכה ארם-דמשק
מחיל לחיל 14והצליחה לכנס תחת כנפיה בהדרגה את רוב מדינות ארם בסוריה
הדרומית ,עד נהר פרת ועד גבול חמת ,ואף בצפון-סוריה,וידההיתהנטויהגם על
המחוזות העשירים והמיושבים ישוב צפוף שבצפון עבר-הירדן מזרחה .במרוצת
הזמן הפכה ארם-דמשק לגורם המדיני החשוב ביותר כסוריה  -כראש ממלכות
הארמים ,שלחצם על מדינות החתים בסוריה התיכונה והצפונית ועל המדינה
הישראלית בארץ-ישראל הלךוגבר .יחד עם זאת היתה לכוח המכריע בהיאבקות
עם אשור ,אשר מאז מסעו של אשורנצרטל הב' לחופי ים-התיכון ( 870לפסה"נ
בקירוב),וביחודמאזימי שלמנאסר חג 824-%9( /לפסה"נ),הפילה אתחתיתה על כל
הארצות מערבה מהפרת.
מלחמנת ארם וישראל לאחר התפלגות הממלכה
:אחריהתפלית המלוכההישראלית"היהודית ( 930לפסה"נבקירוב)הגיע כנראה
נבול המלוכה הישראלית לקראת ארס-דמשק עד צפון-הבשן .אבל במרוצתהזמן
הלך ונצטמק התחום הישראלי בארץ-הבשן ,הוצף שבטי ארמים ולבסוף נכלל
במלכות דמשק .מלחמת האחים הארוכה בין שני פלגי האומה ,ישראל ויהודה,
שנמשכה כלימי בית-ירבעם ובית-בעשא ( 886-930לפסה"נ בקירוב) ,דלדלה את
שתי הממלכות,התישה אתכוחותיהן והשפיעהבעקיפין על עליתה של ארם-דמשק.
בתחילת המאה הס' לפסה"נ באה שעתה של דמשק להתקיף את מלכות ישראל
וןלפרוץ אתגבולותיההצפוניים .מאורעזה התרחשבימי מלחמת בעשא מלךישראל
עם אסאמלךיהודה ,מלחמהשבהידישראלהיתה עלהעליונה .כאשרהרהיב בעשא
את גבול ישראל לקראתירושליםואיים על בירת יהודה ,פנה אסא בבקשת עזרה
לבן-הדד בן-טברמון בן-חזיון מלך ארם-דמשק ,הוא בן-הדד הא' ,ושלח אליו
מס כבד ,לאמור- :בריתביניובינך,ביןאביובין אביך; הנה שלחתי לך לחד כסף
תהב ,לךסקרה אתבריתך את בעשא מלך ישראלויעלה מעלי" (מל"א סו,יה-יט).
בן-הדדמלך דמשק לאהחמיץ אתההזדמנות שבאהלידיו",וישלח את שרי החילים
לעריישראל,ויך אתעיוןואתדןואתאבלבית-מעכהואת כלכנרותעלכל
אשרלו_
ארץ-נפתלי" (שם ,פס/כ) .צבאות הארמיס פלשו ,איפוא ,לארץ-הגלילמן הצפון,
בדרךעיון(היום תלדביןבמרג'-עיף)ופרצופרץ במערכתההגנההחזקה שבנהלת-
נפתלי,מעיוןודן עדאזור כנרות ,שעלחופוהמערבי שלים-כנרת ,שבמרכזו עמדה
העיר המבוצרת כנרת (היום תל ערימה ,ליד טאבע'ה) .נראים הדברים ,שהיה זה
ה פתחבודאי פתח להתערבותה
בעיקרמסע-עונשיןושוד,לארץ-הגליל; אבל מסעי
של דמשק בחייההמדיניים של מלכות ישראל ועודד את התפשטותם של הארמים
בצפוןעבר-הירדןמזרחה .וכנראהישליחסלזמן ההוא את המסופר בדהי"א ב,בג:
ויקחגשור (המלוכההואסאליתשל דמשק)וארם (ארם-דמשק) אתחות-יאיר מאתםן ש]2
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ציור  :38מסע בן-הדד הא' על ישראל

(מבני יאיר) ,את קנת ואת במתיה ,ששים עיר" .15מלכותישראלאיבדה ,איפוא ,את
כל ארץ-הבשן ,שהיתה מאז החלוקה האדמיניסטרטיבית של ממלכת דוד ושלמה
כלולהבמהוו רמות-גלעד (מל"א ד,יג).

מל חמות ישראל וארמ בימי בית עמרי
שנים מעטות אחרי מות בעשא נתיצבה ממלכת ישראל לאחר הזעזועים הקשים
שפקדו אותה במשךיובלשנים .עמרייסד בית-מלוכה חוק בישראל ,בנה אתבירתו
החדשה שומרון ( 880לפסה"נ) והפכה למרכז המדינה ,וכרת ברית-שלום וידידות
עם צור "רוכלת-העמים" ועםיהודה .מלחמת-האחים שככה ,יהודן הוכנפהיותר
ויותר תחת השפעת בית המלוכה הישראלי,וימי הבטחון והשפע שבו לישראל .אך
גם בזמנו של עמרי לא פסק לחץ הארמים .מסתבר שדמשק נתנה יד למואבים,
שהתמרדווניסולפרוק מעליהם אתעולישראל .מכתובת-מישעלמדיםאנו שעמרי
היה נאלץ לערוך מסע-צבאי למואב ולהלחם מלחמה עזה עם פורקיעולו.יתכן
שמלך דמשקניצל את המצב והרחיב את תהום שלטונו בעבר-הירדןהצפוני .הוא
גם אילץ את מלך ישראל לתת לדמשקזכויות כלכליות ,שכןלפי המסופר בספר
[ ]210
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמות ישראל עם ארם

דמשק "חוצות"(מעין בזארים) בעיר שומרון ,ובזה רכש לעצמו
מלכים,שם
זכויות-יתר במסחרהמדינה (מל*א כ,לד).
ן ארס-דמשק לא נשתה בימי אחאב בן-עמרי (852-874
היחסיםבין ישראלובי
לפסה-ם ,אף עלפישבימיו התחזקה המלוכה הישראלית,ובידי אחאב עלהלהגדיל
את היל-הרכב הישראלי ולבנות מספר עריםמבוצרותיי .לחץ ארם בעכר-הירדן
מזרחה גבר ביחוד בשנות מלכותו האחרונות של אחאב ,כאשר על כסא המלוכה
בדמשק ישב בן-הדד הב' ,בנו של בן-הדד הא' ,הוא הדדעזר של המקורות
האשוריים.17זו היתה שעת מבוכה ותסיסה בסוריה ובארץ-ישראל .שלמנאסר הג'
מלך אשור שםאזפניו מערבהוהפיל אתחתיתועל כלהמלוכותהקרובותוהרחוקות.
בן-הדד הצליח להקים ברית של מלכי ארם בסוריה ,תריס נגרהמשינית הגדול,
וגימל את ההפוגה להשתלטגם על מלכות ישראל בטרם התחיל המסע האשורי,
אולי בכדי להבטיח לעצמו את העורף לקראת הבאות .רמות-גלעד ,שבצפוןארץ-
גלעד (היום  -תל ראמית ליד רמת'ה) ,מעוז המלוכה הישראלית וצומת-דרכים
רב-חשיבות,ומחוזה(השוה מל"אד,יג)נפלובידיבן-הדדובכךנפתחהבפניהארמים
הדרך המובילה מדמשק לעמק-הירדן ,ומכאן פלש בן-הדד לעבר-הירדן מערבה
ועלה עלשומרון",ושלושיםושנים מלך עוזר אותו".18זמנו של מסע זה של בן-הדד
הוא ,כנראה,שנת  855לפסה"מ .1אחאב ,בצרלו,הסכימלהכנעולשלם מס כבד; אבל
תנאי הכניעההמשפילים,שהציג בן-הדד,נדחו עלידי מלך ישראל ומועצת-הזקנים
בשומרון .כאשר עשו הארמים לשים מצור עלהעיר ,עשה אחאב מעשהנועזלהציל
את שומרון מיד האויב; בראש מאתים ושלשימ נערי שרי-המדעות (הפקידים של
האדמיניסטרציה הישראלית) ,שנתכנסו בשומרון בשעתהמצור,ושבעתאלפיםאישמן
העם,התקיףאתהמחנההארמיבצהריםכשבן-הדדובני-בריתושותיםלשכרה .הצבא
הארמי הוכה מכה ניצחת ,ובן-הדד נמלט "על סוס ופרשים" (מל-א כ ,א-כא)20
אמנם ,תבוסתו של בן-הדד לא היתה שלמה .בשובו לדמשקתיכןתכניות לעלות
לתשובת השנה",היטו באביב הבא ,על ישראל .ההיסטוריוגרף הישראלי מדבר גםעל ריפורמהמדינית וצבאית שיעצולושריו" :ואת הדבר הזה עשה :הסר המלכים
איש ממקומוושים פחות תחתיהם ואתה תמנה לךחיל כחיל הנכל מאתךוסוס כסוס
ורכב כרכב" (שם ,פס'כד-כה) .מסתבר,שבן-הדדביצעריפורמהמהפכנית במבנה
מדינתו .הוא ביטלאת הממלכות הגרורותוהפכן למחוזותמנהליים ,שבכל אחד מהם
תפקיד-לפי הדוגמה האשורית  -פחה ,הסר למשמעתו הישירה של מלך ארם.
באותו הזמן ביצע בן-הדד גם ריפורמה צבאית .הוא איחד את חילו ואת חילות
המלכים הגרורים לצבא הנתון תחת פיקוד אחיד .כך נוצרה ארס המאוחדת
והמלוכדת ,שכללה בתחומיה לא רק אתז-רום-סוריה ואתצפון עבר-הירדן ,אלא
גם את המדברהסורי ,עד נהר פרת,ואףחבליםארמיים בצפון-סוריה,21
בשנת  854למסה-נ עלה בן-הדד אפקה למלחמה עם ישראל .המערכה ניטשה
במישור ליד אפק(היוםפיק ,שבקצההדרומי שלהגולן),כפיהנראה בעמק רחב-
הידים אשר במשולשבין הירדן ,הירמוך וים-כנרת .ששה ימים חנו ,זה נוכה ?ה,
מחנותישראלוארם"כשניחלפיעזים,-וביוםהשביעיהתקיף אחאב את צבאבן-הדד
והגחיללו תבוסה-.וינסו הנותרים אפקה אלהעיר ותמל החומה על עשרים .1שבעה

מיי
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אלףהנותרים ,ובן-הדדנסויבא אל העיר חדר בחדר"(מל"א כ ,בו-ל).לפידברי
המספר התנהל משא-ומתןביןבן-הדדובין אחאב ,שנסתים בהסכםובברית-שלום,
בן-הדד השיב לאחאב מספרערים שלקחאביו מאתעמריוגם התיר למלך ישראל
לשים "חוצות" בדמשק ,כאשר שם אביו בשומרון לשם ,פס' לא-לד) .בזה נסתימה
פרשה מזהירה בהיי אחאב ,שהרימה את קרנו בעיני העם; "וישבו שלש שניםאין
מלהמהבין ארםובין ישראל" (שם כב ,א) .נראים הדברים כי לבריתזוביןשתי
הממלכות המתחרות היהגורם חיצוני רב משקל -הסכנה של פלישת האשורים
לסוריה .מהמקורות האשוריים למדים אנו שבשנת  853לפסה"נ יצא שלמנאסר הג'
בראש צבאגדוללעברהנהר פרת מערבה,הכניע את כלמלכויותהארמיםוהחתים
בגלילות הפרת ובסוריה הצפונית והגיע עד קרקר שבארץ-חמת .שם התיצבו
מדו מלכי סוריה וארץ-ישראל ובראשם הדדעזר מלך דמשק ,הוא בן-הדד הב'.
בין בעלי-הבריתהיוגם אחאב מלך ישראל ,מלכי חמת וערי פניקיה ,והיל-עזר
ממצרים ומערבה .על אףדברי ההלל והשבח לשלמנאסר המנצח שבתיאור האשורי
של המערכה ,מסתבר בודאות שהמערכה נסתימה בלא תוצאות ,ושלמנאסר נאלץ
לשוב אשורהריקם3י .הסכנה האשורית חלפה לשעהוממילא הקיץ הקץ על ברית
מלכי סוריה וארץ-ישראל בראשותו של בן-הדד ,שהצליחה לעצור את צבא-
הכיבוש האדיר של מלך אשור .הסכסוכים הישניםבין ארם-דמשקובין שכנותיה
נתחדשוביתרשאת.
במערכת-קרקר באולידיגילוי כמה חזיונות מעטינים בהרכב הצבאות שמשני
הצדדים .כאן עמדו לרשותם של בעלי-הברית רק היל-רכב וחיל-רגלים בלבד
(פרט לכוכבי-הגמלים של הנסיך הערבי ג~דבו) .מסתבר שבאמצע המאה הס'
לפסה"נעדיין לאהיופלוגות של רוכבי-סוסים בצבאותיהםשל מלכיסוריהוארץ-
ישראל .במערכהזו העמיד אחאב את המספרהגדולביותר של מרכבות-מלחמה
(%0שרכב ו10,000-רגלי);הדדעזרמלך דמשקהעמיד1,200רכב בלבדו20,000-רגלי.
לשמת זאת,הצטיין כבר אז צבא אשור בחיל רוכבי-סוסים ובחיל-רכב משוכלל
מאוד,24נאף עלפיכן לאהצליח שלמנאסרהג'לנצחאתיריביוהמרוביםוהמאוחדים.
נראים הדברים שהיל-הרוכבימ הוא חידוש שנתחדש באסיה המערבית במאות
הי"ב-הי"א לפסה"נ .בארצות הפרת והחידקל נזכר חיל רוכבי-סוסים לראשונה
בימי נבוכדראצר הא' מלך בבל (סוף המאההי-ב לפסה"נ) .אצל הארמיםידועים

רוכבי-סוסים מהתיאור שבגוזן (תל חלאף).25בסוריהובארץ-ישראלחילותרוכבי-
סוסים אעםידועימ עד סוף המאה הט' לפסה"נ .במקרא נזכר רוכב-סוס (רקב)
בימי מהפכתיהוא ,בשנת 2א לפסה"נ(מליב ט,יז; וראה כבר מל"ב ט ,כה).
בשנת  852לפסה"נ ,בשנה השלישית לברית שנכרתהבין אחאב ובין בן-הדד,
הכריזו אחאב ובן-בריתו יהושפט מלך יהודה מלחמה על ארם-דמשק .בצבעים
בהירים מתאר המספר הישראלי את מועצת-המלחמה שנתכנסה בגורן ,פתח שער
שומרון (מל"א כב ,בואילך)":ויאמר מלך ישראל אלעבדיו :הידעתםכילנו רמות-
גלעד ,ואנחנו מחשים מקהת אותה מיד מלך ארם .ויאמר אל יהושפט :התלך אתי
למלחמה רמות-גלעדן ויאמר יהושפט אל מלך ישראל :כמוני כמוך ,כעמי כעמך,
כסוסיכסוסיך.-תכניתוהעיקריתשל אחאבהיתה,איפוא,להשיבלישראל את רמות-
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גלצד ,מרכזהמחוז .נראים הדברים ,שלדעת אחאבהגיעה שעת-הכושר לבסם את
שלטון ישראל בעבר-הירדן ולחזק את עמדותיה ,שנתערערו עקב הלחץ החזק של

הארמים ,מזה ,ותשעת-המרי ,שקמה במואב (בודאיבעידודהשלדמשק) ,מזה;ואשר

ליהושפט,מןהראוי לזכורכיגםלו ,כשליטה של ארץ-אדום,היואינטרסיםחשולים
בעבר-הירדן.לאמןהנמנעשמלכי'שראלויהודהחששומפניהשתלטותםשלהאימיט
על "דרך-המלך" ,היא דרך-השיירות החיונית במסחר הבין-לאומי ,שהובילה
מדמשק לאורך עבר-הירדןלאילתולערב .כמוכןיתכן שלמלךישראלהיונעלי-
בריתגםמחוץלגבולותהארץ,כגוןמלכות חמתבסוריה .המערכהשנערכהבסביבות
רמות-גלעד נסתימה בתבוסתישראל ,לאחר שאחאבנפצעפצעי-מות בשעתהקרב:
ד במרכבהנכח ארם,וימת בערב,
ותעלה המלחמהביום ההוא ,והמלך היהיקלויצק דם המכה אלחיק הרכב.ויעברהרנהבמחנהכבא השמשלאמר:אישאלעירו
ואיש אל ארצו* (מל*א כב ,לד-ל .6כתוצאה מהתבוסהליד רמות-גלעדומותמלך
ישראלרפוידיישראל;לחץ הארמיםהלךוהזק בארץ-גלעד.
בימיאחזיהוויהורם,יורשיו של אחאב,ירדה קרנה של מלכותישראל,אחרידור
של שגשוגמדיניוגאות כלכלית .אזוריההצפוניים של ארץ-גלעדנפגעו קשה מחמת
הלחץ המתמיד של הארמים ,והתסיסה בדרום עבר-הירדן המזרחי נסתימה
בשחרורה של ארץ-מואב מעול בית-עמרי" :ומישע מלך מואב היה נוקד והשיב
למלךישראל מאה אלף כרים ומאה אלףאילים צמר.ויחי רמות אחאבונמשיי מלר
מואב במלך ישראל" (מל"ב ג ,ד-ה) .מאמצי יהורם בן-אחאב ובן-בריתויהישפט
להשיב את מואב לישראל נכשלוכליל .מישע העלה את מואב לדיגתממלכה חזקה
העומדתברשות עצמה,ומצבת-הנצחוןשהציבבריבון("מצבתמישע=)מעידה'שהוא
כבש שטחים הכרים מאדמת ישראל בארץ-גד וראובן ,ולפחם למדינתו .בעקבות
מואב הלכהאדום ,ופרקה אתעוליהודהבימיו שליהורםבן-יהושפט.26
בסוף מלכותו מצא יהורם בן-אחאב שצת-כושר למלחמה על ארםכדי להשיב
לישראל את אשר לקחוהארמיםבעבר-הירדןהמזרחי.כפישאנולמדיםמן המקרא
(מל"ב ה ,ז-סו) וממקורות אשוריים ,פרצהבימים ההםמהפכה בדמשקוהק"ןהקץ
על השהגלת ,ששלטה בארם-דמשק מאזימי שלמה; את כסא המלוכהירש חזאל,
שר-צבאו של בן-הדד הב' .מהפכהזו עודדה כנראה אתאויבי דמשק ,ונקשר קשר
שחוטיונמשכובודאימיהודהוישראלעדאשור.בשנתמלכותוהאחרונה( 842לפסה*6
עלהיהורם מלךישראל,ואתומלךיהודה ,על רמות-גלעד ,אבלנמצע בקרבוהיה
נאלץ לעזוב את המערכה ולהתרפא ביזרעאל ,בירת-החורףשלבית-עמרי(מל-ב
ח ,כח-כס).בימי מבוכה אלה פרצה המהפכההלאומית-הדתיתבישראל,שטופחה
על ידי אלישע הנביא והיתה מכוונת מד בית-עמרי ונגד הפולחן הזר והקשרים
ההדוקים עםצור.יהואבן-יהושפטבן-נמשי,שר-צבאישראל ,קשרעליהורםבשעה
שחילות ישראל חנו ברמות-גלעד ,ובתמיכת שרי-הצבא ,חולל את המהפכה
'שנסתימה בהשמדת בית המלוכה ,בעקירת הפולחןהזר ובהמלכתו שליהוא,מנהיג
.

המרד.
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מלחמות ישראל וארם בימי בית -יהוא
עם עליתו שליהוא לשלטון נשתנתה בתכליתמדיניות החוץ והפנים של מלכות
ישראל .הקשריםהאמיצים עםיהודה ועםצור,שנקשרובימיבית-עמרי,נותקו .סכנת
ההשתעבדות לארם אילצה אתיהוא לבקש עזרה ממלך אשור ,אויבם הגדול של
הארמים ,שהפיל את חתיתו על כל המלוכות בסוריה ובארץ-ישראל .וכאשר עלה
שלמנאסרהג'על ארם בשמת  841ו 8%-לפסה"נ ,העלהלויהוא מסכבדיי.אךבחליף
הלחץ מצד אשור חידשו הארמים את מלחמותיהם עם מלכות ישראל ,שנשארה
מבודדת ולא עצרה כוחלהגן עלגבולותיה .והמקרא מספרכי "בימים ההם החל
ה' לקצות בישראל,ויבם חזאל בכלגבול ישראל" (מל"בי ,לב) .חילות ארם כבשו
את כל ארץ-גלעד "מערער אשר על נהר ארל( -שם ,פס'ל" ,ולאמן הנמנע שהם
אף השתלטו על -דרך-המלך"כולהעדלמפרץ-אילת 28ועלידיכךחיזקואת מעמדה
הכלכלי של דמשק.
 .בשנת  815-4לפסה"נ פלשו חילות ארם גם לעבר-הירדן מערבה ,בהביאם הרס
וחורבן לעריישראל .ולא בכדי מיחס המספר את דברי הנבואה הבאים לאלישע,
בשעת פגישתו עם חזאל ,ערב עליתו שלזה האהרון לכסא המלכות ב-משק" :כי
ידעתי את אשר תעשהלבני ישראל רעה ,מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב
תהרג ,וצלליהם תרטש,והיותיהם תבקע" (מל"ב ח,יב).כןיש מקום לסברה ,שיהוא
נספה במלחמהזו .חזאל פשט בכלגבול ישראל ,עבר ב"דרך-הים"לאורך השרון,:והגיע עדגבוליהודה .כמי המסופר בספר מלכים ,נלחם חזאל עלגת אשר בשפלה
(היאגתים,היום ראם אבו תמיד,ליד רמלה)" 29וילכדה,וישם חזאלפניו לעלות עלירושלים" .אבליהואש מלךיהודהנזדרז לשלוחלו מס-:ויעל מעלירושלים" (מל"ב
יב,יהואילה).גדודי ארםהשאירואחריהם הרסוחורבן בארץ-ישראל ,ובעקבותיהם
באוגמ שכנים אחרים לקצץ בישראל ולהתיש את כוחה .מצב זה של שפל נמשךגם
בזמנו שליהואחזבן יהוא ( 798-814לפסה"נ) ,כאשר על כסא המלוכה בדמשק עלה
בן-הדדהג'בן-חזאל -הוא מרא ,שבכתובותהאשוריות".ויחראף ה' בישראלויתנם
ביד חזאל מלך ארם וביד בן-הדד בן-חזאל כלהימים"(מל"ביג,ג) .צבא-הרכב
הישראלי,שהגיע לעצמהבימי בית-עמרי ,נשמד כמעט כליל עלידי מלך ארם" ,כי
לא השאיר ליהואחז ~ם כיאםחמשים פרשים ועשרהרכבייועשרת(ז)אלפיםרגלי,
מלך ארםוישימם כעפר לדוש-ושם ,פס'ז) .על מצבה החמור של מלכות
כי
ישראל ,שנאבקה עלקיומה ,למדים אסמןהסיפורים על אלישעהנביא (מל,ב ה-ז):נ
מלך ישראלאנוסהיהלהיכנע ,אבל אתשערישומרון לא פתהבפניגייסות הארמים.
מאהד הסיפורים הללוניתן ללמודכינסיונו של בן-הדד לכבוש את עיר-הממלכה
בסערה נכשל כליל; לאחר שפשטה שמועה במחנות ארםכי מלך ישראל שכר את
מלכי החתים ואת מלכי מצרים לבוא עליהם,נסחיל בן-הדד והשאיר אחריו שלל
רב (מל"בו ,כד-ז,כשוביחידז,ו) .מסתבר ששמועהזו לאהיתהשמועת-שוא .עדות
לכך משמשתאסטילת הזכרון שלזכר מלך חמתולעששבסוריההתיכונה" .הכתובת
שעלהאסטילה ,הכתובהארמית ,מתארת אתנצחונושלזכר על בר-הדד בר-חזאל
מלך ארם ועשרתבני-בריתושצרו עלסדדד,מעוזושלזכר .מלחמהזוהיתהנטושה,

איום
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ןבלי ספק ,על לשלטון בארץ-לעש הארמיתבצפון-סוריה,שהיתה מתחילהשייכת
חמת.
לארם-ימשקובזמןמןהזמנים סופתה '7מ
בשלהי (המאה הטי לפסה"נ נכנסו סוריה וארע-ישראל .לשלב היסטורי חדש*
מלכות אשור ,שירדה פלאים אחרי מות שלמנאסר הג' ,נתאוששה בסוף המאה הט'
לפסה"נ ,והמדניםהפנימיים בסוריה הכשירו את הקרקע להתערבותהאשררים .על
התמורה שחלה בישראלאומר הסופר המקראי":ויתןה' לישראלמושיעויצאומתחת
יד אהמוישבובני ישראל באהליהם כתמול שלשום" (מל=בינ,ה)= .המתשע" אשו
אלא הכובשהאשוריהגדולאדדניררי הג' ,שערך מסעותאחדיםלסוריה ועד פלשת
הגיע
 ,בשנת 806לפסה"נשםאדדניררימצור על דמשקוהכריח אתסךא(הואבן-הדד
הג') להיכנע ולשלם לו מס כבד מאד .ואגב ,נזכרות ברשימות המדיית ,שהכירו
במרותה שלאשור,גם ארץ-עמרי(מלכותישראל),אדום ופלשתם .מסעותאדדניררי
הג' ערערו אתאשיותיה של מלכות דמשק ,שהיתההממלכה החשובהביותרבסוריה
במאה הס/לפסה"נ,התישואתכוחותיהודלדלו אתמשקהמדינה.אבלכשנחלשהלחץ
של אשור ,ערך בן-הדד מסע צבאי לארץ-ישראל,שהיהמכוון לא רק עדישראל,
אלאגםעדיהודה;ולפי המסופרבדה"ב כד,בג ,עלהחיל ארםעליהודהוירושלים
בשנתוהאחרונהשליהואש(198/7לפסה"ם",וישחיתואתכלשרי*העם מעםוכלשללם
שלחו למלך דרמשק" .אבל בשנה שלאחריה ( 797לפסה"נ)שוב עלה אדדנירריהם
ארםוהתיש אתכוחהממלכה.
 .על
אז.
התעוררהגם מלכותישראל למלחמת-תמפה עד ארם,שהחתילהבימייהואש
בן-יהואחז ( 784-798לפסה"נ) והוכתרה בהצלחה" :וישביהואשבן-יהואחזויקה את
הערים מיד בן-הדדבן-חיאל אשר לקחמידיהואחזאביו במלחמה ,שלוש פעמים
הכהויואשוישב את ער4ישראל*(מליביג,כה).
את מפעל אביו המשיך ירבעם הב' בן-יהואש ( 744-784לפסה"ם .ארם-דמשק
נחלה,כנראה,תבוסהגמורה בקרבותשנערכו בלא-דבר אשרבעמק-הירדןובקרנים
(היום שיח' f("vQ-עיר-מבצר חשובה ומרכז של מחוזקרנים בארץ-בשן .לנצחונם
זה שלבני ישראל מרמז כנראה עמום בנבואתו (עמ' ו ,ע)" 2השמחים ללא-דבר,
האומרים :הלא בחזקנולקחנולנוקרנים .-ירבעם לא הסתפק בשחרור עבר-הירדן
המזרחימעולארם .הוא שבוהכניע את דמשק תחתידישראלוהשתלטגםעלאסריה
הצפוניים ,עד גבול מלכות חמת (מל=ביד,כח)33א.למאורעותאלהמרמזים כנראה
דברי הנבואה של עמוס" :ושלחתי אש בבית חזאלואכלה ארמנותבן הדד ושברתי
בריח-דמשק והכרתייושב מבקעת-און" (עמ' א,ד) .בפרק-זמןזה נעשתה ,איפוא,
מלכותישראללשעהליורשתהשלארם-דמשק כממלכההראשיתביןמלכויות (וריח
וארץ-ישראל.ואלנכץהיתהלירבעםהב'מידה שלהגמוניהביןהממלכותהארמיות
בסוריה .הכתובמצייןשירבעם:והשיב אתגבול'ישראלמלבוא חמתעדים-הערבה*
(שם ,פס' כה) .באוימי תוקףחיצוני ושלוהפנימית לא רק למלכות ישראל בלבד
אלאגםלמלכותיהודה,שהיתה.אזבעלת-בריתהשלמלכותישראל,ואוליגםהכירה
בהגמוניהשלה.עוזיהומלךיהודהובנויותםהרחיבוגם הםאתגבולות מלכותם,היכו
אתהפלשתיםואתהערביםוכבשו את כלארץאדום עדאילת .עלהשלטוןהישראלי
בעבר-הירדן המזרתי ,עד המדבר במזרת ועד החרמון בצפון ,מעידותגם רשימות

.כות
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מלחמות.ישראל עם ארפ

היחס שלתושביארץ-גלעדוארץ-בשן,שיהתיחשובימייותםמלךיהודהובימיייבצם
מלך ישראל" (דה"א ה,יז)ע.

אמנם,תקופתהזוהר חלפה עדמהרה.ישראללא עצרהכוחלהחזיקלאורךימים
ןן~ול"..

ציור 38נ ובמערכה של ירבעם הבי נגר ארם-דמשק
ן ד]21.
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בארצות ארם ,ועד מהרה חזרה דמשק ועלתה על הבימההמדינית של סוריה .בשנת
 748לפסה"נ בקירוב עלה רצין על כסא המלוכה בדמשק ונצטרף לאיגוד מדימת
ארם ,בראשותו של מלך ארפד.1
ישראל וארם בסוף ימיה של מלכות ישראל
;...,.
; ישרק זה ,שאחרימי ירבעם הב' ,נתחזקה אשור ,שנחלשה אחריימי מלכותו של
ושדדניררי הג' ובמשך דור שלם לא הדריכה את מנוחתם של עמי סוריה .בראשית
ומלכותוהתחיל הכובשהגדול חגלת-פלאסרהג'מלך אשור (727-745לפסה"נ)להפיל
תחתיתו על סוריה.וארץ-ישראל .ולא בכדי התנבא עמוס לאמור" :כיהבימקים
,א
עליכם בית ישראל...גוי ,ולחצו אתכם מלבוא המת עד נחל הערבה( -עמ' ו,יד).
לבר בשנת 743הנחיל תגלת-פלאסר תבוסה למלכויות סוריה ובעלתבריתן,מלכות
אררט .אחדות מהן הפך למחלת אשוריות ,והכריח גם את מדינות ארץ-ישראל
להיכנע לשלטונו .אף מלכות ישראל נפגעה קשה .עם מות ירבעם התחילו מהומות
בשומרון ,שלא חדלו עדימיחורבנה שלהמדינה" .3בתי-המלוכה התחלפובזה אחר
;יה",מסיםהכבדיםששולמו לאשורדלדלו את משק הארץ,הבטחוןהציבורינתערער
ושלתההיאבקותהגורלית עם המשהיתהגדול ,אשור ,קרבהוהלכה.
בתקופת מבחןזו למלכי סוריה וארץ-ישראל חדלו המדניםשבין שתי המדימת
היריבות -דמשק ,ששאפה לעלות שוב לדרגת מרכזה המדיני של דרום-סוריה,
עשהאל ,שנאבקה קשה על עצם קיומה בפרק-זמןזה .בשנת 734,3לפסה"נ כרתרצין
מלך דמשק ברית עם פקה בן-רמליהו מלך ישראל ,ואליהם נצטרפוכמהממלכות-
ננס בפלשת.תכניתםהיתהלהקיםברית מוצקה שלמדינות ,שתוכללהתיצב מדמלך
אשור ,כמובימיהם של בן-הדד הב' ואחאב .אבל הפעםהיה המצב שתה בתכלית.
הצבא האשורי האדיר פרץ את כל המכשוליםבדרכו,ומלכויות ארם וישראלהיו
חלשותמדי ולא עצרוכוח לשתף בברית את כל המלכויות הסמוכות .כמכשול קשה
ביותרנתגלתהלרציןולפקח עמדתו שלאחז מלךיהודה,שמיאןלתת להםיד; וכאשר
ניסו לכפותעליו את ההצטרפות לבריתועלו עלירושלים ,ביקש אחז עזרה מאשור.
זו היתה שעת מועקה ליהודה; לחץ בני-הברית היה קשה מנשוא " -ארם מקדם
ופלשתים מאחורויאכלו אתישראל בכל פה"(יש' ח,יא) .חילות-ארם פשטולאורך
דרך-המלך" בעבר-הירדן" :בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לאדם(כך במקום לארם) וינשל את היהודים מאילת ,ואדומים (כך לפי הקרי; הכתיב:
ארוסים)באואילתוישבושם עדהיוםהזה(-מל-בטז,ו) .כמוכן קשרה מפלגתאצילים
בירושלים קשרים אמיצים עם הברית הישראלית-הארמיתיי .אבל מדיניות הפיוס
כלפי אשור ,שבהנקט מלך יהודה ,היתה,בלי ספק ,מותניתעל-ידי המצב הכללי,
שמצרבסוריהובארץ-ישראלבימי תגלת-פלאסר,והיאשהצילה אתיהודהמכליה.
במדעיותזו תמךגםישעיהו הנביא ,שאימץ את המלך שלא להיכנע לאיומי בעלי-
הברית- :השמרוהשקט ,אלתיראולבבך אלירךמשניזנבותהאודיםהעשנים האלה,
בחרי-אףרציןובן-רמליהו"(יש'ז,ד).
בשנת 733לפסה"נ עלה חגלת-פלאסרהג' על דמשקויתפשה(מל"בטז,ט).באותה
השנה כבש מלך אשור את כל גלילות דמשק ,ובכללם את המתחות קרנים וחורן
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מל'חמות ישראל עם ארם

שבעבר-הירדן,והפקידעליהםמחות.בשנת  732כבשגם אתמהוזותישראלהעמילים,
את הגלעד ,את הגליל ואת השרון ,והמכם לפחוות אשוריות .שארית הממלכה
הישראלית הצטמצמה בהרי שומרון והתקיימה עוד שנים מספר .מרלן של שתי
המדימת היריבות ,שהתחרו במשך מאתים שנה עלההגמוניהבארץ-ישראלובדרום-
סוריה ,נחתך בעת ובעונה אחת .ארם-דמשק וישראל הוכרעו עלידי הממלכה
האדירה ,שהכניעה תחת שלטונה את כל ארצותאסיה המערבית ,ובטופו של דבר
גם את מצרים.שתיהןניסו להאבק עםגורלן,ומדי פעם בפעם עוד פרצובארצותיהן
מרידותנגד האשורים ,אבל לא עצרוכווו לחדש אתחייהןהמדיניים.
ה ע רו ת
מאמרזהנדפס לראשונה במערכותלה(תש"י) ,עמ' ;30-23לו(תשאי) ,עמ' .22-17

 1על המלהמות עם אדוםעיין במאמרו שלי
.ליוור ,בכרךזה ,עמ' ;19.7-105על המלחמהנגדבני-עמנן
.ידין
עיין במאמרו שלי
 ,בכרךזה ,עמ' *176-170
 2על התפשטות הצידונים בתקופה זועיין-~he Bible and the :ך .8- Wright,כ.Albright, apud 4ע.ער
~. 340קע .Ancient Near East, 1960,

 3עיין:א.מלמט,בימיבית-ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ' 24ואילך;ב.מזר ,שם ,עמ' 136ואילך.
 4עיין:ב.מזר,ציון כג (תשי"ט) ,עמ' 122ואילך.
ב (תש"ו) ,עמ' .102-91
 5עיין:ב.מייזלר (מזר),ידיעותי
 8עיין:נ.גליק ,עבר-הירדן המזרחי ,תשי"ד ,עמ' 86ואילך.
.ידין,בימיבית-ראשון (קובץ) ,תשכ"ב ,עמ' 66ואילך .בשנה שעברהנתגלושרידיעיר-מסכנות
 7עייןןי
נ!-קפת חומת-סוגרים לב בתל של עין-גב על גדתו המזרחית שלי
ם כנרת*
 8על רכב-המלחמההכנעניעיין במאמרו שלי
.ידין ,בכרךזה ,עמ'  821ואילך*
 9השוהגם:ש.ייבין ,מחקרים בתולדותישראל וארצו ,תש"ך ,עמ' 227ואילך.

 10על חיל-הרכב של אדאב בזמן מלתמת-קרקר עיין. 279 :ע 4. 1. Oppenhehn, ANET,נ .לתקרפת
.ירין ,בימי בית-ראשוןן
מלותו של אחאבישלייחס אתבנייני האורוותהנרחבים שבמגידו;ועיין עתה,י

תשאב ,עמ' 102ואילך.
 1 1עיין:א.מלמט ,ספרטור-טיני ,תש"ך ,עמ' 77ואילך.
8. hlazar, suppl. :
 12על מסע שישק לארץ-ישראל בשנההחמישית לרחבעם ,יורשו של שלמה,עיין

*". 57עע 4 )1957(,זץ; רבכרךזה ,עמ' ,189-182
,
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המנולכתי (רזון-
רוזן ,השוה משלייד ,כח).ועיין:ב.מייזלר ) f(~rtלשוננו סו (תש"ז) ,עמ' 42ואילך.ויש סוברים ,שרזון
וחזיון אינםזהים,ושהזיון תפס אתרסן השלטוןאחרירזוןבן-אליעדע.
M.F.Unger, Israel and the Aramaeans ofDamascus, :
 14על הולדותיה של מלכות ארם-דמשקעיין
מפ* 56עע ;*1957
 15עיין:ב.מזר,ציון כג-כד (תשי"ט) ,עמ' 120ואילך .נראים הדברים ,שבמסעות אלה חרבה העיר
הישראלית שבתל של עין-גב ,השוכנת על גדתו המזרחית של ים-כנרת ,ובן-הדד בנה אותה מחדש והפכה
למבצר-עוז של ממלכתארם.

 18עיי
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וכאמורהיה שמו של בן-הדד הר'-יהדדעזר; ואילו בן-הדד הג' בן-חזאל נקרא במקורות האשוריים -מרא.
בית-ראשון ,תשכעב ,עמ' .145-143 ,139

ועייןעוד:ב.מזר,בימי

 18נראים הדברים שבכלל המלכים הגרורים של בן-הדדהיו לא רקהשליטים של החטיבות המדיניות
הקטנותבדרום-סוריהובעבר-הירדןהצפוני ,אלא גםנסיכי השבטים במרחבי המדברהסוריוהמלכים הארמיים
בצפון-סוריה.
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המלחמות בתקופת המלוכה

="-1*. -ההגהה המקובלת על כמה חוקרים(עיין ביחוד. 2588.. :עעי[,WIDrgdnstcrn'. HUCA'- 15 ]1940ג,
.אשמלחמהזו ננרכהבתחילת מלכות אתאב,איננה מסתברתואין להאהיוה במקורות המקרא.תאריךהמצורעל
כב ,א-ב,לפיו הלה מלחמתו האחרונה של אחאבבבן-הדד ,מלחמה שבהנמצע.
שומרון מסתברמן הכתוב במל"א
אתאב ומת ( 852לפסה"נ) ,בשנה השלישית לתבוסת ארם באפק ,ואילו המצור על שומרון קדם בשנהאהת-
למלחמת אפק (מל=א כ,כו).
  aעל מערכהזו התוהגםי.ידין ,בכרךזה ,עמ' .180-176
o
 21עיין:ב.מזר,ציון כג-כד (השי"ט) ,עמ':122-121הנול,בימיבית*ראשון ,תשכאב,עמ' 141ואילך..
 88עיין:

ה.2281עע ),]. Oppenheim~ A~ET,נ,

 23על מערכת קרקרעיין :מ* 390עע ((.118110, BAr 23 )1960ען*עי; ובמאמרו של .א .מלמט ,בכרך-
זה ,עמ'  246ואילך*
 24פרטיםמעניינים עלהרכב הצבא האשוריבימיאדדנירריהג'(המאההס'לפסה"נ)למדיםאנומהתעווות.
שנתגלו בגוזן ונהפרסמו ע"י  Tell Halaf, 1940חמץ  ,7* Friedrichl Die IDschriftenכך מסתבר ,למשל.
ם ובראשםשר-העשיה.ליחידהזומצורפתהיתה מרכבהאחתע
שהיחידההקטנהביותר בצבאהיתהשל עשרהתילי
דעלהמושגPithaluשםהע' .29
וארבעהסוסים.ועייןעודבמאמרושלא.מלמט,בכרךזה,עמ' 244ואילך,ובמיוה
 25עיין1* 26 :ע* :14* Oppcnheim, TellHalaf3, 1955וראהבכיך זה ,לוחיב.1,
 28עלמלחמותיו שלמישענגדישראלעייןבמאמזיו שלי
.ליוור ,בכרךזה ,עמ'  221ואילך*
 281 :יע 1.].Oppenheim, ANET,נ.
 27עיין

 28עיין:ב.מהר,בימיבית-ראשון ,תשכוב ,עמ'  ,186הע' .11
:ב.מייזלר (מזר) ,ספר אסף ,תשי"ג ,עמ' .856-851
 29עיין
ר המרכבות( .)1,5והשוה אתהיחס של"
 80יש לשים לבליחסשבין מספר הפרשים (הסוסים)לביןייספ
4ן1ביןהסוסים למרכבהביחידת העשרהבצבא אשורבימיאדדנירריהג'(עייןלעיל ,הע'.)24
בישראלבאים בתיאור מלכותו של יהורם:
ימי
 81פרקים אלההדנים במלחמות עם ארם ובשלטון הארמי
יהואחז בן"
בן אחאב .אולם פרקים אלהאינםמזכירים את המלךבשמו:ולדעת רבים מן החוקרים,זמנםמימי
יהוא .ובן-הדר הארמי הנזכר במל=בו ,כד ,הואלפיכך בן*הדד בן-חזאל בןזמנושליהואחז בן*יהוא*ועייןב
ח .תדמור,אנציקלופדיהמקראיתג,ערכיםיהואהז:יהורם.
 ,תולדות הכתב העברי ,תרצשט,עמ' .Lewy, Orientalia 21 :188-188נ.
 82על כתובתזועיין :ש*ייבין
י. 4188קע ;)1952(,ובמיוהד ו*פ*ארלברייט ,אנציקלופדיה מקראית ג ,ערך חמת ,ושםביבליוגרפיה.אמנם,
חוקרים רביממיחסים את הכתובת לשנת  775לפסה"נ בקירוב ,או לכל המוקדם לתחילת המאה הח'
לפסה"נ-,
.מזר,בימי בית-ראשון ,תשכ"ב ,עמ' .148
ובנדון התאריך נחלקו ההכמיםבדעותיהם .והשוה כעת,ב
 83עיין.281 :עע,ן2אינ 4.]. Oppenheim,נ :מ.1261עע08 21 )1948(,ע.8.Maisler (Mazar), 3
33א נראים הדברים,כי מאורע זה חל זמן-מה אחרי מסעו של שלמנאסר הר' מלך אשור לדמשק בשנן-
 773לפסה"נ ,בנצלו את תולשתה של מלכות דמשק ואתירידת ההשפעה האשוריתבסוריה.
.ליוור ,ספרהיובללד.בןגוריון(בדפוסג.
 84ועייןעוד:ה.תדמור,ידיעות כה (תשכאא),עמ' :210-201י
 85ועיין:ב.מזר,בימיבית-ראשון ,תשכ"ב,עמ' 151ואילך:ח.תדמור ,שם ,עמ' 184ואילך.
 88זמן מה לאחר מותירבעם תפסעוזיהו מלךיהודה לשעה ( 788-789לפסה"נ) את מעמדההגמוניהבין.
מלכי סוריה ,ועמד בראש ההתנגדותללחץהאשור האדיר.וכךאנומוצאים אתעזריהה הואעוזיהומלךיהודה,
ןיחמת ,נגד חגלת-פלאסר מלך אשור ( 788לפסה=נ) .נסיון.
כשהוא ניצב בראש בריתמלכי סוריה ,ובכלל
התנגדותזה נסתים בתבוסה ,ולאתרמכן באהגםיהודהבעולאשור.עלעחיהו מלךיהודה בתעודותאשוריות
:ח .תדמור ,בימי בית-ראשון* .תשכ"ב ,עמ'  .188-168על
והמאורעות בסוריה לאחר מות ירבעםעיין
סדר הזמנים של המאורעותעיין עודבמאמרי שם ,עמ'  ,155הע'.60
 81עיין
:ב,מזר ,ארז*ישראל ד (תשט"ז) ,עמ' .251-249
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