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אפיה של האימפריה האשורית
בלבשליטי אשור קימה מאז ומעולם אידיאה של שלטון עולם,שניתן לה ביסף
במידההולכתוגוברתמאזשלהי האלףהשניועד למאההשביעיתלפסה"נ.האימפריה
האשוריתשבימישיא עצמתה ,במאותהשמיניתוהשביעית לפסה"נ ,נתיהדה בעצמתה
בארגונה מכלהאימפריותשהיולפניה במזרח הקדמון ,קמהונתגבשההודותלארגון
הטוטאלישל הממלכההאשורית,ארגון שהצבא במרכזו~ .עם התרחבותהאימפריה
האשורית נשארו האשורים עצמם מיעוט בקרב האוכלוסיה של קיסרותם; בדומה
לכמה משטרים אחרים בדבריימי העולם ,נתבססה שליטת האשורים בקרב עמי
קדמת-אסיה על אצולה צבאית ועל הפקידות הממלכתית .המנבון האימפריאלי
האשורי הצליח לרכז באורח תכליתי את כוחה ואונה של הממלכה לצורך הקמת
מכונה צבאיתאדירה .צבאאדירזהנועדלהגן עלהמיעוט האשורי ,המוקףאויבים,
אך בעת ובעונה אחת לרמוס עמים וארצות ולשעבדם .על הרמה הטכנית הגבוהה
של הצבא האשורי וכלי-נשקו ניתן לעמוד בבהירות רבה על יסוד המקורות
האשוריים :עדות מתעודות בכתב ,ובמידה,רבהיותר מאלפי התבליטים המתארים
את צבא אשור במסעיוובמלחמותיו .הכושרהטכנולוגי המעולה של האשורים,יחד
עםהכשרוןלארגוןיעילולתככן המנהל ,עשו אתאשור למעצמה הצבאיתהראשונה-
במעלהבין ארצות המזרח העתיק .בניגוד לממלכות אחרות,כגון מצרים וחת ,לא
נקטוהאשוריםיחסשלסובלנותכלמיהעמיםהנכבשים .אדרבא ,הםהנהיגולראשונה
אמצעידיכוי אכזריים,כגון ההגליה ההמונית ,דרך-שיטה ,שנועדו לשבור לחלוטין
את כוחהעמיםשנכבשו .תאוותהכיבושים הולבשהבאיצטלהדתיתומעשיהאכזריות
נעשו בשמ האל אשור,הזכאי,לפי השקפת האשורים ,לשלוט בכל אתרואתר.
מגמת התפשטותה של האימפריה האשוריתהיתה בראש-ובראשונה כלפימערב.
סוריה
י בעלי חשיבות ראשונה-
במעלהולהאבילמיפ-ריההארהץאשהוסרמיות.כיכםאןלצהוממתצפודןרכוימ-דהרומםסחרה
מאנטוליה וממצרים ,מערב
הצפוניתואף הדרומית ,דרכים שהשלטוןעליהןהיהבוכדי להבטיחשגשוגכלכלי.
יתר עלכן ,בניגוד למסופוטמיה גופה ,מצויים בסוריה חמריםהחיוניים למפעלי-
בניהוביצור ,הלא הם העץוהאבן .באמצעותנתיבי-הסחרשבסוריהניתןהיה לקבל
מתכתמאסיה הקטנה,וקטורתובשמים מחצי8האיערב.איןאיפואתימה אםהוליכו
שליטי אשור מפעם לפעם אתגייסותיהם מעבר לפרת ,שיעבדו את מדינותסוריה
עיין הערות בעמ'  ,260-258ולוחות סו-יג
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ואףניסו להבטיח אתשלטונםבסוריהמכיווןצפוןומביות דרום ,עלידי הטלתמרות
עלאזור הטאורוסמזהועל ארץ-ישראלמזה.

ראשיתם של המסעות האשוריים למערב
דורותרביםלפניהמגעהראשוןביןאשורוישראל,שאירע באמצע המאההתשיעית
לפסה"נ ,בימי המלך אחאב ,הגיעו צבאות אשור לחוף ים-התיכון ,משאת-נפשם
שלשליטי מסופוטמיה מקדמת-דנא .כבר במאה הי"ג פושטים האשורים אל מעבר
לפרת .אולם רק בימיו של הכובש האשורי הגדול חגלת-פלאסר הא' (1076-1114
לפסה-ם חדרו צבאות אשור עד ללבנון ועד לערי החוףהפיניקי .וכך מספר מלך
זה באחת מכתובותיו" :להר הלבנון הלכתי; קורות ארזים בשביל בית ~נו ואדד,
עברתי .את ארץ שלך לכל
האלים הגדולים ,גדעתי ואשאם (לאשור) .לארץ
היקפה כבשתי .מס של ארץ-גבל ,ארץ-צידון וארץ-ארוד קיבלתי .בספינות של
הפלגתי.2-...פשיטתםשל האשוריםעלערי-הנמלהפיניקיות
העיר ארוד
השפעתמצריםבחבל-ארץזה,שנתמעטהבלאוהכיבפרק-זמןזה.
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מבחינהזו מאלפתעד
ון-אמון
פרק-
זמןי .שיעבודה של גבל עלידי תגלת-פלאסר חושף ביתר בהירות את הרקעליהט
הזלזול שבו נתקל השלית המצרי ,אפשרשנים מעטות בלבד לאחר מכן ,בחצרו של
זכרבעל ,מלךגבל,במגילהאף מובאפרט מאלף עלערלם המרשלשליחיםמצריים
קודמיםבגבל.כדילהטילאימה עלון-אמון מספרלומלךגבל עלמותם שלשליחים
אלה מקץ שבע עשרה שנה לשבתם במקום;ואין הוא משאיר מקום לספק,כי מתו
שלא בדרך הטבע .האם קשור מותם ,לאחר שהייה כה ממושכת בעיר ,בשיעבודה
שלגבל לאשורן מכל מקוםניתן למ 2אזיקה בעקיפיןביןמגילתון-אמון (המספרת
על סחורות שונות שנהגו להביא מבצרים לנכל)ובין כתובות תגלת-פלאסר גם
בידיעה שמלך אשור קיבל בגבל ובערים פיניקיות אחרות חיות נדירות שהובאו
ממצרים .בשתי תעודותנוספות נאמר במפורששחיות אלהניתנו למלך אשור כמנחה
מפרעה .אולםאין לדעת בברור אםעלינולייחסמקורות אלה לחגלת-פלאסר ע צש
או אפשר לבנואשור-כלקיא ( 1056-1073לפסה"נ).4מכל מקומ העובדה לכשעצמה
מעידהבוודאי עלנסיון מצד מצרים לקשור קשרים עם אשור ,המופיעה עתה כגורם
מדיניוצבאי עולה ,באזורשהיהנתץלפנים למרותהשלמצרים.
אף כי היו כיבושים אשוריים אלה במערב עראיים בלבד ,ובדורות הבאים
נצטמצמה שוב ממלכת אשור בגבולות ארצה שלה ,הרי הותותה כאן לפני
האימפריאליזם האשורי הדרך להשתלטות על חבלי-הארץ שבין הפרת לבין ים-
התיכון .הכוח הצבאי העיקרי,שניצב על דרך ההשתלטות האשורית במערב בימי
תגלת-פלאסרויורשיו למשך מאתים שנה,היו שבטי הארמים .5הללונזכרים בפעם
הראשונה במקורות האשוריים העוסקים במסעו של תגלת-מלאסר בשנתוהרביעית,
כאשר חצה את הפרת בקרבת ברף-הנהר .בהמשך רדיפתו אחר שבטים אלה כבש
תגלת-פלאסר שש מעריהם ברכס הר לשר ,המשתרע דרומית לברך-נהר פרת.
אולם שבטי הארמים חמקו מצפרני האשורים עלידינקיטת טקטיקה שלנסיגה אל
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מרחבי המדבר" .לפיכך נאלץ מלך אשור לחזור ולערוך מפעם לפעם מסעות-
צבאיים עד שבטי הארמים .וכך מספר חגלת-פלאסר בתעודה מסוףימי מלכוום:
בפעם ה28-אחרי(שבטי) האח'למוהארמיים לארץ-הת(כלומרסוריה)-בשנה אחתשתיפעמים-עברתי ,מרגל הר הלבנון ,העיר תדמור ,אשר בארץ אקד( ,עד העיר)
ענת ,אשר בארץ שוח,ועדהעיררפ" ,אשר בארץורדוניאש (=בבל),הכיתיםמכה".
עניןמיוחדישבנאמר שחגלת-פלאסרנלחם בארמים "מרגל הר לבנון-י.זוהיהידיעה
הקדומהביותר(מן הרבע הראשון של המאה הי"א לפסה"נ) על מציאותם של שבטי
הארמים באזור הלבנון .כשלושה דורות לאחר מכן נזכרים הארמים באזור זה
במקורות המקרא בקשר למלחמותיהם של שאולודוד.
המלכים שעלו על כס-המלכות באשור אחרי תגלת-פלאסר הא' לא עצרו עוד

כוח לבלום את התפשטותם של שבטי הארמים בסוריה ובארס-נהרים .עתהאיימו
אף עלעצםקיומהשלהממלכההאשורית.לשפלהמדרגההגיעה ממלכתאשורבימיהם
של אשוררבי הס' ( 972-1012לפסה"ם ותגלת-פלאסר הס' ( 935-966לפסה*ם,בני
דורם של דוד ושלמה.בימי אשוררבי כבש מלך ארם -והכונה כנראה להדדעזר
מלך ארם-צובה  -את חבל הפרת ,דרומית לכרכמיש .8חולשתם של מלכי אשור
יצרה את התנאים הנוחים לצמיתתה של האימפריה הישראלית בימי דוד ושלמה
ולהתפשטותהעדלעברהפרת .מצד אחר,מותראולי לשערשנצחונותיו של דוד על
הארמים,שמולםניצבוהאשוריםבחוסר-אונים,ושליטתוושליטתבנובסוריה,הביאו
בעקיפיןלעליה מחודשת של הכוח האשורי.
בימישלטונםשלאשורדן הב' ( 912-932לפסה"נ),וביחודבימיבנוהתקיףאדדניררי
הב' ( 890-911לפסה-נ) ,עלתה שוב קרנה שלאשורי .בצד התיקונים בשטח הכלכלי
והחברתי ,שבהם אחזושני המלכים האלה ,היתה מכרעת בשביל מהלך תולדותיה
של ממלכתאשורהריאורגניזציההכללית של הצבא ,שהושתתה עלגיוסמוגבר של

כוחות הממלכה לצרכי המלחמה והפכה את האימפריה האשורית המתחדשת ,במשך
דורותמעטים ,לגורם הצבאי החשוב ביותר בקדמת-אסיה.
עיקרהחידושבמבנה הצבאבימיהםהיה,בלי ספק,ה"מיכון- -בלשון המקצועית
שלימינו -של הצבא האשוריע"יריבוי מרכבות .עם חיזוקו של חיל-הרכב בימי
אדדניררי-חיל שתפס מקום מכובדעוד בצבא תגלת פלאסר הא'  -קם כוח-המחץ
שהנחיל תהילה לצבא אשור בשדה-הקרב והכשיר את הקרקע לכיבושים נרחבים.
מאז החשיבו האשורים ביותר את גדודי הרכב,ואין לתמוה שהם נזכרים בכתובות
תמידלפני שארסוגיהגייסות ,אך אם:פלו מהם במספרם.
בשטחהטכניקה של קרבות(-צורהנהיגאדדניררי ,עלפי עדות עצמובכתובותיו,
חידוש חשוב .הוא הקים סביב המקום הנצור=ערים ...בחכמת לבי אשר לא היו
ק וסוללות; ואילו הנצורים,
בימי קודמי" .הכונה ,כנראה ,לשכלולים בהקמתדי
מצדם ,חפרו חפיר עמוק,ויששמילאוהו מים10
ואמנםנחלאדו-ניררי ,בעזרת הצבא החזקשהקים,נצחונות מכריעים על הבבלים
והארמים,נצחונותשהבטיחו אתשלום הממלכהוהרחיבו אתגבולותיה.סיפוחחבלי-
ארץנרחבים לאשור סיפק כוחות-אדםנוספים לצבאהאשורי .וכך הוכשרוהתנאים
לקראת ההסתערות המחודשת של האשורים לצד מערב.
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אך עבר דור אחד ואשורנצרפל הב' ( 859-883לפסה-נ) ערך מסע-צבאי לעבר
הר הלבנוןוהחוף המיניקי .מלךזה נקט בשיטות חדשותכדילהטיל מרות מוחלטת
עלאויבי הממלכה .עלמנת לתתלכיבושיותוקף של שעבוד-קבע ,לא הסתפקעוד
בקבלת מנחה חד-פעמיתמידי העמים המנוצחים ,כקודמיו ,אלאחייב אותם במס-
שנתי קבוע ,שצבה עלידינציבים אשוריים .למלך זהיצאומוניטין כאחת הדמויות
האכזריות ביותר בהיסטוריה העתיקה .הוא לא נרתע מלהטיל עינויי-מות על
השבויים ,פעמים הוקיעם על יתדות ופעמים השליכם ,על טפם ,אל תוך האש; את
עיניהם שלשבויים אחריםעיורואתאיבריהם קיצץ,
אשורנצרפל הגיע להרהלבנון ,בפלסו לו דרך בתחום המדינות הניאו-חתיות
שבסוריה הצפונית והתיכונה ,ומשם המשיך עד יהים הגדול של ארץ-אלץ" ,הוא
ים התיכון.ביןערי-החוףהפיניקישעליהןהטיל מס נזכרותצור,צידון,גבלוארודזז.
שעבודן שלערי-החוףהפיניקיקירב את הכוחהאשוריהאדיר אלגבולות הממלכה
הישראלית בפעם הראשונה בתולדותיה .אולםלפי שעה לא נשקפה סכנה של ממש
לממלכתהצפון,הודותלקיומהשלהממלכה הארמית של דמשק ,שהיתהאיתנהלמדי
בימים ההם וחסמה את הדרךבפני הכובשהאשורי .ההתמודדותהצבאית עם ארם-
דמשק,שנתחזקהוהלכה מאזימי שלמהוהיתה ל,גברת" הממלכותהארמיותבסוריה,
התחילהבימייורשו של אשורגצרפל ,שלמנאסר הג'2ז .הסברה שהיה מגעישרבין
אשורנצרמלובין עמריאין לה על מה שתסמוך,ואין להביא ראיה לסברהזו גם
מכינויהשלמלכותישראלבתעודותהאשוריותכארץ"בית-עמרי".כינו.זהאךמעיד
על שמו שלמייסד השושלת במלכות-הצפון ,שעמה באו האשורים לראשונה במגע,
וז;וא הוסב אף על מלכי השושלת הבאה; וכך מכונה בתעודות אשוריות גםיהוא
כ"בן-עמרי*.

צבא אשור ודרכי

מלהמתות

בעתים הוסיפה ונשתכללה מכונת-המלחמה האשורית ,ותהליךזהשיוה לממלכה
כולה יותר ויותר צביון של מדינה צבאית .אשורנצרפל
לפסה"נ) ,הוסיפו לפתח את הטכניקה הצבאית ופיתחו אורחי-לחימה תכליתיים
ושיטתיים,כפי שמתבררהןמןהעדויות שבכתבוהןמן התבליטים המרוביםמןהזמן
ההוא .נראה,כי במאה הס' לפסה,נ היהעדיין רוב רובו של הצבא עממי ,ולא
.חיל-שכירים סדיר כמו בזמנים מאוחריםיותר .עםזה נתמלאושורותיו של הצבא
האשורי ,שנשאר כחיל-מצב בערים כבושותשהיו בעלות חשיבות אסטרטגית,ע=י
גייסותזריםמןהעמיםהנכבשים.כךמעיד אשורנצרפלאפילובענין הרכבו שלחיל-
הרכב ,כי הגדיל את מספר המרכבות האשוריות ע"י צירוף יחידותמן המלכויות
הארמיות והחתיות הנכבשות ,כגון מבית-וחלן ובית-עדן ,שבאזור ארם-נהרים,
מכרכמישומארץחיתין שבסוריה הצמונית.
החלבימי אשורנצרפל נשתכלל ארגונווציודו של חיל-הרכב האשורי שכלול
ניכר ,ולחיל זה היתה נתונה דאגתו המיוחדת של המלך .המרכבה עצמה חוזקה
באמצעות מתקניםשונים ,אך על קלותה היחסית מעידיםעדייןגלגליה,שהיובעלי
ששה חישורים -ואילו בזמן מאוחר יותר נעשתה כבדה יותר ,כשלגלגליה שמונה
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חישורים .בעוד שצות המרכבה כלל קודם-לכן שני אנשים בלבד ,הרי מופיע
בתבליטיםמימי אשורנצרפל איששלישי במרכבה,נושא-צינה ,בצד הרכב והלוחם
והקשת) ,ששימש תחילהכמגונן על מושב המלך במרכבת-המלך בלבד ,אבל אח-כ
הופיעגם בכלי-רכב אחרים.14בימי אשורבנפל (במאה הז'לפסה-נ)נוסף למרכבת
המלךאפילואישרביעי (מכאן,שהיו בהנושאי-מגן משני צדי המלך) .לרשות כל
מרכיבה עמדו שלושה סוסים;ויש לשערכישנים מהם נרתמו אליהוהשלישי שימש
כסוסשהחלפה .בתבליטים של אשורנצרפל דוהר הסוס השלישי בצד המרכבה,
ואילובאילוסטרציותמימי שלמנאסרהג' נראה רק צמדהסוסים הרתומים למרכבה.
יחס מספריזהבין הסוסים וכלי-הרכב נשתנהאולי כבר בסוף המאה הס' לפסה"נ
ל(1:4-קרובלודאישניסוסי-רתימהושניסוסי-החלפה),כפישאנולמדים מתעודה
ל כלפניםכךהיה המצבבימי תולת-פלאסר הג'.
מן העירגוזן.15יע
אולם ההפיכה העיקרית באורח-המלחמה של האשוריםבימי אשורגצרפל היתה
ביסודושלהיל-רוכבים .הלחימה מעל הסוס (באמצעותחניתועודיותך באמצעות
קשת) דרשהאימון רב,אךהעניקהללוחםיתרונותטקטייםמרובים,כגוןניידות רבה-
ואף בשטחהרריהיתהלחילרוכביםניידות רבה יותרמזו שלחיל-רכב.יתרונותיו
הטקטיים של חיל-הרוכבים הורגשו במיוחד במסעות-המלחמה של שלמנאסר הג'
מד ארצות "עבר-הנהר",שהעמידופלוגותרוכבי-סוסים רק בתקופה מאוחרתיותר.
אשורנצרפלושלמנאסרפעלוגדולותגם בשטחהטכניקההצבאית.השיבותמיוחדת
גודעת כאן לא רק לאמנות-הביצור שלהם,כי אם גם,ובעיקר ,לפיתוח שיטות של
קרבות-המצור .ארבע הדרכים שלפיהןנהגו האשורים לגבי כיבוש ערי-מבצר לא
נשתנוביסודןעדלתקופותהמאוחרותביותר:א)הסגרעלעירוהרעבתה; ב) הבקעת
החומות במכשירים מיוחדים;ג) חתירה מתחת לחומות(וגרימת מפולות); ד)כיבוש
העיר בהסתערות עלהחומות.התבליטיםמזמנושלאשורנצרפלושלמנאסרמתארים
מכונות-מצור הדשות ,שהוכנסואז לשימושובמהותן לאנשתנו כלימי האשורים .אף
אצלהיונים והרומאים ,בשיאי התפתחות טכניקת-המצור שלהם ,חזרואותן צורות-
היסוד כאצל האשורים ,פרטאולילניצול מושכל-יותר של כוח-התנופה בקרקור
החומה ומכונות משוכללות בהרבה .16מכונות-המצור הללו הן השרים הגדולים,
המונעים עלגביגלגלים ושבאמצעותם קרקרצות-החיילים אתהחומה.
ו
ל
ג
ת
נ
ש
על שירותי-הקשר של צבא אשורניתן ללמוד ביהודמן התעודות
בתל-
סלאף ,היאגוזן העתיקה השוכנת על מרוצוהעליון של נהר החבור .17תעודות אלה
מאוחרות כדור אחד לזמנו של שלמנאסר הג' .הן מדגימות את הרכבו של הצבא
האשוריבפתויתהאשוריות ואת דרכי-הקשרשלו עםהמטרופולין .מסתברשסידורי
הקשר והמודיעין היו דומים לסידורים שנהגו במלכות פרס .השרים מיוהדים היו
מעבירים את פקודות מלךאשורלקצוי מדינתו,וכן היו קצינים מיוהדים (ששימשו
בתפקידי קשר)מעבירים,לפיהצורך,סוסיםונשק .הםהיומתחלפיםבתחנות-ביניים-
כאלה שימשובודאי ערי-השדה ,ואף מחנות-צבא מיוחדים שהוקמולצידי הדרכים
הראשיות.אנושומעים עלגדודי-צבאשחנו ב"דרך-המלך"(כינויזה מבהיר את השם
המקביל במקרא) ,ומתפקידם היה לפקה על רשת-התחבורה ברחבי המדינה ,והם
בודאיאףשימשוכתגבורת לצבא-הלוחם בשעת מסעות-המלחמה של הצבאהאשורי.
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מסמךצבאייחיד במינומגוזןהוא רשימתהציודליחידה צבאית בת עשרהאנשים,
שהיתההיחידה הקטנהביותר בצבאאשור .בראשה עמד מפקדשתוארו רב-העשרה.
רשימהזו מונה בזה אחר זה 1 :מרכבה 4 ,סוסים 2 ,חמורים 10 ,קשתות10 ,תרבית,
10וץניחית(א5שצלוח10 ,),עת-יחי-חזזץ-10 ,מטפות10 ,טבעהז2310 ,חץעוז10 ,חגחאווז-ומר/
10חפרזוז-נמר1 ,ושרעץ10 ,נט12טחם.נתהרע2בר זנציוד"ט קהלנ~חשיטדר"לידץדץזשוץודו
קשתים יאנשי-לחימה בנשק-הלם כאחת .מתמיה העדרם של קובעי-הקרב (יתכן
שנכללובמישחהכללילשריוני-המגן) .תעודהזומבהירהגם אתארגוןשיירותההובלה
והאספקה ביחידות .אל עשרת החיילים נלויםשני חמורים ,כבהמות-משא ,ופרה
אחתלהספקתהלב וחמאה,ועשרהכבשים למאכל.מעניןביותרשאפילויחידה קטנה
זוצוידה בכלי-רכב אחד .יתכןכיקוים בלתירגילים אחדים בחימושהוציודה של
יחידה זעירה כזו ,טעמם היה בכך שלפנינו חיל-מצב בקחוה מרוחקת ומבודדת.

עתי

קרב-קרקר
אץלתמוהשבנו של אשורנצרפל ,שלמנאסרהג',יכולהיה להפעילביתר הצלחה
וביתר התמדה מקודמיו את המכונה הצבאית האדירה של הממלכה האשורית עד
אויביו-ובכללם המדינות שב"עבר-הנהר" .במסעותיו הצבאיים המרובים אל
מעבר לפרת מערבה קנה לו שלמנאסר שם של הכובש הגדול ביותר במאה הס'
לפסה"נ .לעומתזה מעיד דוקאריבוי מסעות-המלחמה לארצותשבין הפרתוהים-
התיכתי 1על כוחן המדעי והצבאי של המדינות שבחבל-ארץ זה .בראשונה התתש
שלמנאסר בברית של מדינות שבאזור-הפרת ובסוריה הצפונית ("הברית
הצפונית"); אך לאחר מפלתן התיצבו מדו בריתות מקיפות של מדינות שהשתרעו
בסוריה התיכונהודרומית לה(=הברית הדרומית") .ההתפשות הראשונה עם ארצות
אלה היתה ליד העיר קרקר בארץ-חמת,והיא אחת המערכות החשובות והנודעות
ביותר בימי-קד.190
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מערבה
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נ
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שלמנאסר
כששם
מלכי
אשור שקדמולו  -בראש צבאגדולמנעוהבירתו ,כמעט שלאנתקל בהתנגדותמזוינת
עד שהגיע לסוריה התיכונה .בעיר פתור ,שעל הגדה המערבית של הפרת ,מקבל
שלמנאסר את המסמןהממלכות הארמיותוהחתיותשבצפון-סוריה,ובשורה הראשונה
ממלך כרכמיש .והנה ,בהמשך המסע לעבר הלבנון ולחוף ים-התיכון ,לאחר
הכנעת ארץ-חלב ,נעצר הצבאהאשורי בקרבתהעיר קרקר(בשלהיהקיץ שלאותה
השנה) ע"י ברית חזקה של " 12מלכים -בראשות הדדעזר מלך ארם-דמשק ,הוא
בן-הדד של מקורות המקרא .החשיבות המיוחדת הנודעת למאורע זה בתולדות
חסדאלהיא בהופעתו של אחאב כאחד מבעלי-הברית.כאןנזכר לראשונה במקורות
אשוריים מלךישראל.
צבאותהבריתכללוחילות-רכב,ואוליאףרוכבים,וחילות-רגלים .מאלפתבמיוחד
הידיעה הבאה בכתובת על הרכב-הצבא שלמלכיהבריתועל המקום שתפסו בכלל
זה הכוחות הישראליים .לפי המספרים המפורטים בכתובת הגיע היקפו של צבא
הדדעזר ,מלך ארם-דמשק,הנזכר בראשהרשימה ,ל1,200-מרכבות-1,200 ,פרשים-
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(סוסי-רכיבהאו סוסי-מרכבה24י20,000-רגלי .אחריונזכראר~לגי מלך חמת עם
 700מרכבות700 ,פרשים ו10,000-רגלי .ובמקוםהשלישימופיע אחאבהישראלי,ואתו
0ס0ן2מרכבות ו10,000-רגלי .אלההםשלושתמנהיגיהברית.גודל הצבאשליתרבעלי
הבריתאינומגיעאףבקירובלשיעור המספריםהנקוביםכאן .רקלשנים מהם(לערי-
המלוכה הפיניקיות ערק ושאג) היה בכלל חיל-רכב  -אלא שמנה רק מרכבות
ספורות .בסך-הכלמנוכוחות-הברית קרוב ל4,000-מרכבותו70,000-60,000-רגלי.21
ראויהלציון מיוחד החטיבה של רוכבי-גמלים ,שמנתה  1,000גמל ,אשרהעמידוןלבו
הערבי .אתהגייסותהזעירים ביותר200 ,רגלים,חלצוארודואתן,עריהחוףהפיניקי.

שכרפאי ירושלים
ציור  :41קדמת-אסיה בעת קרב קרקר
(המדינות שנזכרו בכתובת כמשתתפות בקרבמצוינות בקו מתחת לטם)

בברית ,שעמדהנגד שלמנאסר ,השתתפו,נוסףלחמת ,ארם-דמשקוישראל ,שהיו
כאמור ,את "ציר" הברית ,ערי-החוף הפעיקיושבטי הערבים.נוסף לאלהנזכר עוד
בעשא בן-רחוב מהר-האמנה ,וכנראהאין הכונה למלך עמון אלא לארם בית-
רחוב ,שהשונרעה באזור מול-הלבנון .22ארצות כל בעלי-הברית השתרעו בתחום
שמדרום לעיר קרקר ,ולפיכךאין זה מסתבר ,כפי הנחה שהיתה רווחת ,שאחת
מבנות-הברית היתהקבה ,היא קיליקיה שבדרום-מזרח אגטוליה .אפשרכיגירסתה
הנכתה של ארץזואינה אלא גבלם העיר הנודעתשבחוףהפיניקי;ואילו הממלכה
הנזכרת אחריהאינה אלא מצרים (מצרי באשורית) .ממלכה אחרונהזו בודאיהיתה
מעונינת להושיטיד לברית עד אשור ,שהחלה מאיימת על האינטרסים של מצרים
באסיה,וביחוד בחוףהפיניקי .לפיכךשיגרה מצריםגדודרגלי של 1,000תיל ,כמחוה
של רצת טוב .הכתובת מוסרת את אבידות בעלי-הברית במספר 14,000איש .על
היקפו של הצבא האשורי שעמד כבדם אין כלידיעה בכתובת; אבל לגבי מסע
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מאוחר יותרלאותן הארצות נשתמרה ידיעה אשורית האומרת שמספרהילותיושל
שלמנאסרהיה 120,%0איש.
עליונותו של הצבא האשורי על יריביו התבטאה לאו דוקא בכמותו כי אם
באיכותו-כפישמעידיםביהודתבליטי הברומהשבשעריארמונו של שלמנאסרהג',
שנתגלו בבלנאת .24בתבליטים אלה ,שהם מקור לא-אכזב להכרת צבא אשור,
מתוארים תיאור מפורט סוגי הנשק של האשוריםוניתן אף ללמוד מהם על דרכי
הטקטיקה של האשוריםוכן על ארגונם של מחנותהצבא האשוריושלשירותי-העזר
שלו.בין השאר מתארים התבליטים את מלחמותיו של שלמנאסר בארץ-חמת ואף
את העיר קרקר .תיאור כיבושה של אחת מערי המת מעמידנו עלסוגי החיל והנשק
הערוכים בזה אחרזה,לפי הסדר הבא :סמוך להומות העיר נראות מכונות-המצור
(שרים) ,שהל קטנותיותר מאלו שבתקופה הקודמת ,מה שמגביר אתזריזות הפעלתן
בשעת פעולות-ההבקעה .אחריהן צועדות פלוגות-ההתקפה ,המורכבות ביחוד
מקשתים המחפים על פעולת הכריס; ומאחריהן נראה חיל-הרכב .סמוך לו באים
גדודי-הרוכבים .במקרהשני אנו מוצאים אותו מערך-קרב ,אלא שהפעם נכבשת
העיר בדרך הסתערות ,עלידיזינוק אל מעבר להומה בסולמות .במקרים אחרים
נעדר אחדמסוגיהחילהמנוייםכאן .נדירים הס תאוריפלוגות שלךמחים.
אחדהיתרונות הטקטיים המובהקים של הצבא האשורי על מתמדיוהיה ,כנראה,
חיל-הרוכביםהמפותח .בתבליטים האשורים מתוארזוגרוכביםצמודים .רוכב אחד
נראה כשהואלוחם בקשתוחצים -ואותה שעהמגןעליורעהו,אגבנהיגתשניהסוסים.
אמנם ,בתבליטי ללואת נראות לרוב פלוגות-הרוכבים סמוכות למרכבות ,מאחור;
אבלאין להסיק מכאן מסקנה חפוזה עלטיב הקשרהטקטיביןשניסוגיהחילהללו,
כיהרייתכן שמרכבות המלך ושאר הנכבדיםנלווע"יצמדיפרשים .25אולם מסתבר
עליסוד התבליטים -המראיםבין השלל שנלקח מערי חמתגם סוסי-רכיבה -כי
אף בצבאותסוריה לא נעדרולגמריגדודי-רוכבים ,אלא שמספרםהיה מועטבאופן
'יחסי ,כפי שמסתבר גם מן התיאור האשורי של מערכת-קרקר .גם מכמה בחינות
אחרות אפשר למצוא דמיון רבבין ההילות שבשני הצדדים .עלפי אהד מתבליטי
הברונזה ,המתאר כפי הנראה את מערכת-קרקר (אגב ,הואיתיר במינו,כיון שהוא
מציגלפנינו ,בניגוד למקובל ,את האשורים במצב של התגוננותמפניגדודיאויביהם
המסתערים),ניתן לעמוד עלקווי-הדמיוןשבין הצבאות -כגון הלבושוחגור-הקרב,
וביחוד הרכב.26
במערך-הכוחות שנלחמו במערכת-קרקר תפס מקום בולט הצבא הישראלי.
אמנם,עדיין חסר בצבא אחאב חיל-רוכבים מיוחד ,שהונהג בישראל רק בזמנים
מאוחריםיותר .הדברים אמורים בחטיבה צבאית  -ולא ברוכבים בודדים שהיו
משמשים כקשרים; הללו היו מצויים כמובן בצבא אחאב ויהוא (מל"ב פרק ט).
לעומת זאת מפתיע מספרן הרב של המרכבות שהעמיד מלך ישראל ,ואשר עלה
לא רק על אלה שהעמיד אחדמשותפיולנשק ,אלא אף על אלה שהעמידו כולם
יחד .עובדהזו מעידה עדות נאמנה על עצמתה הצבאית של הממלכה הישראלית
בימי אחאב .מאזימי שלמה נודעה בישראל חשיבות מרובה לפיתוח חיל-הרכב,
ומסורתצבאיתזו עברהבירושה בעיקר לממלכתהצפון ,שעלהיל-הרכב שלהמעיד
[ 8צ]
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מקרא בכמה הזדמנויוו".1ם לשערכי ביצורן ושכלולן של ערי-הרכב היה אחת
מאבני הפינה במדיניות הצבאית של אחאב ,שכנראה שקד גם להגדיל את מספרן
(מל-א כב,לט) .עדות חשובה לכך מצויה לנו מבדיקה ארכיאולוגית מחודשת של
מגידו ,המעלה שאתאורית-הסוסים הנודעות שנחשפו במקום4,ש ליחס לזמנו של
אחאב ,ולאלימישלמה .27כדילעמוד על משמעות המספר של2'iOQDהמרכבותשעמדו
לרשות אחאב בקרב קרקר די להשוותו לממצא שנתגלה במלוו .במקום נחשפו
בשעתו אורוות ל450-סוסים ,שנועדו למאה מרכבות בקירוב ,אם שיח שנזקקו ל4-
עד  5סוסים למרכבה אחת ,אוליחידה של  150רכב אםהיחס המספריביןהסוסים
י1יי.אםאמנםהגילוייםבמגידומייצגיםאתכללהאורוותשהיובמקום,הרישאחאב
היה 3
נזקק ל 15-עד  20ערי רכב מסוגהכדילהעמיד את צבא הרכבשבונלחם בקרקר,
ן המספר הגדול של 2,000
עם כל עצמתה הצבאית של ישראל בימים ההםאי
מרכבות שהכתובת האשוריתמייחסת לאחאב מסתבר עלנקלה .ואכןאין דומה לו,
לא רקביןבעליהבריתשנלהבו בקרקר אלאאף בקרבמדינותסוריהוארץ-ישראל
בזמן מאוחריותר .למיכךישלהניח שאחאבהיה למעשה ראש של בריתצבאית של
מדינות בארץ-ישראל ועבר-הירדן המזרחי ,שחילותיהן נכללו בצבא ישראל
במערכת קרקר.29
להשתתפותה שלממלכתיהודה בצבאאחאבניתןלמצואסמךבמקורותהמקראיים.
במלחמתישראל מדהארמים ברמות-גלעד,שנה אחת לאחר מערכת קרקר ,משתתף
גם צבאיהודה,הןבחיל-רגליםוהןבחיל-רכב,כפישעולהמדברייהושפט לאחאב:
"כמוני כמוך ,כעמי כעמך ,כסוטי כסוסיך" (מל"א כב ,ד) .מתוך טפסי ה-מנותמן
המזרה הקדמוןאנו למדים שהגשתסיוע צבאיהיאמן התנאיםהעיקרייםהן בברית
הפריקסית (היא בריתבין שוים)והן בברית הואסאלית .ואכן התאור המקראי על
ימי אחאב ויהושפט מלמד בברורשיחסי ישראל ויהודההיואזמושתתים עלברית
(והשווהגם מל-א כב,מה).זואףחוזקה עלידינשואיה שלעתליה בת אחאב(או בת
עמרי) ליהורם מלך יהודה (מל"ב ח ,ין) ,שנערכושנים רבותלפני מערכת קרקר.
סיוע צבאישל יהושפט לאחאב במערכת קרקרהיה,איפוא,מחיובי הבריתהמדינית
שכרתוביניהם,בין אסנניחשהיתהזובריתביןשוימוביןאםנניחשיהודההיתה ממלכה
גרורה לישראל.30
אמנםאיןבידינוסמוכין על השתתפותן שלמדינותנוססות בצבא אהאב ,אך קרוב
לשער השערהמעיןזובייחוד לאור העובדה שכמהמדינותהיו כפופותאז לישראל
וליהודה ונתחייבו כתוצאה מכך בהגשת סיוע צבאי,בין אם בחיל-רגליםובין אם
בחיל-רכב ,במידה שהיה מצוי ברשותן .ממקורות המקרא מסתבר שמואב היתה
כפופהלישראלבזמן מערכת קרקר (מל"ב א ,א;ג,ה),ואילו עלגרורותיהשליהודה
נמנו אגזום (מל"א כב ,מח; מל-ב ח ,כ-כב) וחלקים מפלשת (מל"ב ח ,כב; דה"ב
יז,יא) .מדינות אחרותשייתכן כי צבאותיהןנלוו אל אחאבהן צור ,שהיתה קשורה
בישראל בברית ומקומה נעדר ברשימתבעלי הבריתשנלחמו בקרקר,ועמון ,שככל
הנראהאינהנזכרת(כאמורלעיל) בתעודה האשוריתעל מלחמת קרקר.
גם צבא הדדעזר ,מלך ארם-דמשק ,שנלחם בקרקר ,כלל חילות-של מדינות
ארמיות שונות שבסוריה ובעבר-הירדן הצפוני .31אמנם כאן בא האיחוד הצבאי
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כתוצאה ממהפכה מדינית מקיפה ,שערך הדדעזר ערב קרב קרקר ושבעקבותיה
בטלהעצמאותןשלהמדינותהכפופותלשלטונו.שונההיא מערכתהיחסיםהמדיניים
שבעאחאבלשכניו.אולם,בדומה להדדעזרבסוריה,היה אחאבהשליט החשובביותר
בארצות דרומה לארם-דמשק .דומה איפוא שבתורת שליט בעל המעמד ההגמור
באזור זה נזכר אחאב לבדו בכתובת האשורית כראש צבאות ארץ-ישראל ועבר-
הירדן.ביןשניהגושים המדיניים,שבראשםעמדוהדדעזר ואחאב,שמרעל מעמד של
אי-תלות בעשא בן-רחוב ,ששלט על אזור בקעת הלבנון ומול-הלבנון .אלונבלעו
בוודאי במהרה בממלכת ארם-דמשקולפיכךאינןנזכרות עוד בקשר למסעותיו של
שלמנאסרלאזורהלבנוןשנערכובזמן מאוחריותר.
מדיניותו הצבאית של אחאב ,שהשיבה במידה מסוימת אתימיהוזהר שחלפו עם
התפלגות הממלכה הישראלית ,עמדה במבחן רציני במלהמ ת הממושכות שנלחם
עם ארם-דמשק על ההגמוניה באזורים הצפוניים של ארץ-ישראל ועבר-הירדן
ובסוריה הדרומית .משאנונותנים דעתנו על הסכסוכים התמידייםבין הארמיםובני
ישראל מתמיהה ,לכאורה ,הברית הצבאית שכרתושני העמים בשנת  853לפסה"נ.
נצחות של אחאב על בן-הדד (הוא הדדעזר שבמקורות האשוריים) במערכת אפק,
בשנה שקודם לברית הצבאיתבין שני המלכים ,מלמדשאין להסביר בריתזוע"י
איזו תלות של ישראל בארם (כמקובל על כמה חוקרים); אדרבא ,מתקבל על
הדעת שאחאבהיה אחדהיחסים של הברית המכוונת מד אשור ,ודברזה מעיד על
תבונתו הפוליטית המרחיקה-ראות של מלך ישראל ,שהעריך כראוי את חומרת
השעה נוכח הסכנה האשורית.יש רק לתמוה על שאין המקרא מזכיר את מלחמת
 ,המאורע ההשובביותר מבהינהמדינית לבית אחאב ,שאולי קבע אתגורלה
קיקי
של ממלכת-ישראלליותר ממאהשנה .כדאילציין ,בסיכום,שתוצאותיה של מערכת
קרקר הצדיקו לפחות לזמן-מה את הפעולה המשותפת של בעלי-הברית .בניגוד
לדברי ההתפארות של שלמנאסר על נצחון גדול שנחל כביכול ,נאלץ ,כנראה,

לשוב לארצו כלעומת שבא .קרב קרקרהוא אחת המערכות המעטות מאלו הידועות
לנו,שבהןנלחם צבאישראל הרחק מארצו(בסוריה הצפונית) .האחרותהןמסעותיהם
ארוכיהטווח של דודושלמה (דה"א יה,ג; דה"ב ה 1 ,ושלעוזיהו ,שאף הםהוליכו
לארץ-חמת,

המסעות האשוריים נגד ארם-דמשק לאחר מערכת קרקר
בזמן מאוחר יותר צריך היה שלמנאסר לצאת שוב ושוב לסוריה ,ונתקל מחדש
בברית-צבאית של " 12המלכים" בשנות  845 ,848 ,849ו 841-לפסה"נ ,ופרט למערכה
שלשנת  841עמדה בריתמלכיסוריה בהצלחה במבחןנגדהאשורים .אולםאין לדעת
אם ישויאל נטלה חלק בבריתות אלהנגדאשור .מהעדר שמה של ישראל באנאלים
האשורייםאין להסיק מסקנה לכאן או לכאן מאחר שהמקורות האנאליסטיים (פרט
לאסטלתהמונוליתמכורה')אינםמזכירים את אחאבהישראליאפילובתאור מערכת
קרקר .על כלפנים,אף אםישראל השתתפהבבריתות אלהאיןלהניחשאחרי מפלת
רמות גלעד ומות אחאב בשנת  852למסה"נ אצרה כוח לשגר לסוריה כוחות צבא
מכריםנבא.
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התבונה המדעית ,שהוכיחו בשעתם שני היריבים אחאב ובן-הדד ,לא עמדה
ליורשיהם-תופסי-השלטון ,יהוא וחזאל  -כעבור שתים-עשרה שנים ,כשנמצאו
בנסיבות דומות לאלה של שנת  853לפסה"נ .שלמנאסר ,במסעו לסוריה התיכונה
בשנת  841לפסה"נ ,לא נתקל עוד בחזית מוצקת של ארםוישראל .להיפך ,הוא מצא
אתשני העמים מפורדים ומסוכסכיםביציהם .ארם-דמשק ,אםגם לא נכבשה ,הרי
סברה הרבה מחילות האשורים ,שהגיעו עד לשערי דמשק ממש והחריבוונף את
הכרמיםשבסביבותיה,הואהדין במסע שלשנת 838לפסה"נ.ואילומלךישראל-שודאי
ביקשלהסתייעבאשוריםמפניהסכנה הארמית -מיהר בשנת  841לפסה"נ ,כמוערי-
ההוף הפיניקיות להכיר בריבונותו של שלמנאסר .על כך למדים אנו מן ה-הירה
(אובליסק) השהורה" של מלך אשור ,שבה מתוארים,בין שאר משלחות מעלות מס
למלך אשור,יהוא ומשלחתו כשהם מביאים מס כבד לשלמנאסר.וזולשון הכתובת
שמעל התיאור של המשלחת של יהוא" :מנחת יהואבן-עמרי :כסף,זהב ,ספל-זהב,
קערת-זהב ,גביע-זהב ,דליי-זהב ,בדיל ,שרביט למלךו ...עשוי עץ-קיבלתי
ממנו"31ם.

שלמנאסר היה הראשון בין מלכי אשור ששם את פעמיו אל אזור המיושב גם
ישראלים; במסעו לארץ-דמשק בשנת  841לפסה"נהגיע מלך אשור עד להריההוךן
והחריב ,כדבריו בכתובתו ,ערים אין-ספור בגלילות הצפוניים של עבר-הירדן,
ערים שכבר קודם לכן סיפחה מלכות ארם דמשקמידי ישראלה .בחדירהזו אל
תחום-ההתישבותהישראליתהיה משום אות מבשרסכנותשהורגש בכל כובד משקלו
כעבור מאה שנהבימי חגלת-פלאסרהג' .אבללמי שעה ירדה קרנה של הממלכה
האשורית ,שבפרק-זמןזה כמעטשאהוסיפה להדריך אתמנוחתן שלמלכויותסוריה
וארין-ישראל .לעומת זה ,כתוצאה מרפיונה של האימפריה האשורית ,הלך וגבר
הלהז של ארם-דמשק על מלכות ישראל .לכן מתאר הסופר המקראי כאילו קם
לו לישראל "מושיע" שהצילם משעבוד ארם (מל-ביג ,ה) -והמכוון הוא ,אלנכון,
לאדדניךרי הג' מלך אשור ( 783-810לפסה-נ) ,שחידש את מסעותיו לסוריה ,בשנת
 805לפסה"נ,והצליהלהכות מכהניצחת אתמלכות דמשק ,ועלידיכךיכלהישראל
להיחלץ מתחתיד ארם.ואמנםמיהר ,כנראה,יהואחז מלך ישראללהכירבריבונות
אשורן וארצו "-ארץ-עמרי" -נזכרת בכתובתו של אדדניררי בצד שאר המדינות
השכנות,הנתונות למרותו של מלךאשור.
אולם מלכי אשור שקמואחריאדדנירריהג' לא הספיקוליהנות מפרי הנצחונות
במערב -וזאת מחמת התחזקותה של ממלכת אררט ,והסכנה שנשקפה ממנה לאשור.
ועל כן לא באו אחרי מסעו של אדדניררי חג /מסעות אשוריים נוספים ,שעשויים
היו לפגוע בממלכתישראל.ואף עד דמשקיודעיםאנו במחצית הראשונה של המאה
הח' רקעל מסעיחידי,הואמטעו של שלמנאסרהדי משנת  773לפסה"נ,שנודעעליו
רק מרשימת-ה~פעימים האשורית .לאחר שסולקה הסכנה הארמית מגבולותיה
הצפונ'ים של ארץ-ישראל ,נתאוששה ממלכת ישראל ונתעצמה בעצמה מחודשת
שלא היתה לישראל כמותה מאז דוד ושלמה;וכמודוד ושלמהכןמטיל עתה ירבעם
הב' אתמרותו על ארם-דמשק ועל ארץ-חמת (מל"ביד ,כה ,כח)3י .אבל תקופת
ההתחזקותוהמריחה של ממלכת ישראל ,שנמשכה כיובלשנים והגיעה לגיאותבימי
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ירבעם הב' ,דמתה לשעת השקטלפני הסערה .סערהזו לא איחרה לבוא עם הופעתו

של הגלת-פלאסרהני.
ראשית מסעותיו של חגלת-פלאסר הג' לסוריה ולארץ-ישראל
עם עליתו של תגלת-מלאסר הם ( 7274745לפסה"נ) על כסא-המלוכה מתחיל

שלב חדש בתולדות המזרח הקדמון .כובשגדול זה,שהיה אהד המארעים המעולים
שבהיסטוריה ,הפך את אשור למעצמהעולמית אדירה ,שהשתלטה על רוב המדיגות
בקדמת-אסיה .נזכיר כאן רק שנים מן הס-דרים המדיניים שפיתח ,ואשר הביאו
למהפכהבחייהםשלעמיםשלמיםוביניהםשלעם-ישראל ההסדר האחד -הגלית,
תושביםמבניהאומות המנוצחות בהמוניהם דרך שיטה לארצות מרוחקות; וההסדר
השיטות האלוגם'
האחר -ייסוד פהוותאשוריותבאותן ארצות .עלידי הפעלתשתי
שקמה אח"כ על:
יחד-שבהן שימש מלך אשור מופת ליורשיו ,ואף לממלכת בבל
הריסות הממלכההאשורית -ביקשתגלת-פלאסרלמנועכל אפשרותשל התקוממות
מצדהעמיםהנכבשים.
כשנתים לאחר עליתו לשלטון ~ 74לפסה-נ) פתח תגלת-פלאסר (או פול ,כפי
שהמקרא גם קורא לו ,בכינוי שנקרא במעמדו כמלך בבל) במסעותיו הצבאיים,
הוליכהמדיניות ההתפשטות את תגלת-פלאסר שוב ושוב אל'
למערב .מאזואילך
הארצות שמעבר לנהר פרת .הממלכותהחתייתוהארמיותהשונות בסוריה הצפופת
והתיכונה ,שלאקיבלו אתעול אשורמרצונן ,הודברו בכוחהזרועבזו אחרזווהפכר
לאחוותאשוריות,ותושביהןהוגלולמרחקימ.34
במסע של שנת  743לפסה-נ סחף תגלת-פלאסר את צפון-סוריה והנחיל מפלת
לסךדור ,מלך אררט ,ובעלי-בריתו שבסוריה ,שבראשם עמדה ארפד .מלך אררט
נסוג אל מעבר לפרת ,ובעלי-בריתונותרו כשהם עומדים מד אשור .ארפד עמדה-
במני לחצהשלאשוךעודשלוששניםונכנעהלחגלת-פלאסר בשנת740לפסה"נ.בשנה
שלאתריה ,משערך תגלת-פלאסר מסעלכיוון אחר ,ניצלו מלכי המערב הנותרים
את שעת הכושר והתמרדו .בראש המלכים המתמרדים עמד הפעם עזריהו-עוזיהו'
מלך יהודה ,35שהיה אותוזמן הדמות הבולטתבין מלכי סוריה וארץ-ישראל .עם
מותו של ירבעם הב' ועקב המרידות ומהפכות-החצר ,שפקדו תכופות את ממלכת.
ישראל,ירדה ממלכהזו מגדולתה,ונראהשעוזיהוהשכיללהטילאתמרותולאעליה
ירבעם הב/
בלבדכי אם אף על ארם-דמשק וארץ-חמת,שנשתעבדו לישראלבימי
(מל-ביד,כח) .כךמופיע עתהמלךיהודה ,הדרומיתשבארצותסוריהוארץ-ישראל,
בראש הכוחות הנלחמים באשור במערכה שהתנהלה בארץ-חמת שבצמון-סוריה,
הרחק מגבולות יהודה .36במסע-מלחמה שערך תגלת-פלאסר בשנת  738למסה"נ
הנחיל מפלה קשה לצבאות עוזיהו ובעלי-בריתו והצליח להשליט את מרותו על
סוריה כולה .מלכותעוזיהואיבדה את מעמדההגמוניה שלההן בסוריהוהן בארץ-
ישראל,ומדינותסוריההשונותמיהרולהכירבמרותושל תגלת-מלאסרוהעלולומס.
המשחית האשורי עמד בשערי ארץ-ישראל .כדי להינצל מן הגורל המר מיהר
מנחם ,מלךישראל,לקנות אתחסותו שלמלךאשור במחיריקר (מל"בסו,יטואילך).
ביןהשליטיםהשוניםהמעליםמסכבדלחגלת-פלאסר,במסעולסוריהמשנת ,738נזכר

י
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גםמנחםמשומרון(בכתב-היתדות .n(Minihimmu ';Samerinai -אתגובה המסמעריך
המקרא ב 1,000-כיכר-כסף (שהם  3,000,000שקל-כסף) ,שתשלומם הוטל על כל
גיבורי-החיל ,המישים שקלים כסף לאיש אחד (מל-בסו,יט-כ).ידיעהזו מאפשרת
לס לעמודבקירוב עלהיקף הצבאהישראלי,בשים לב שהמעמד של*מבורי-החיל-
אה4
מהוה אתעיקר הכוה-הלוחם ,המספר של 60,000חייל ,המתקבללפיהחישוב,
אימו מתאים למציאות ממש ,אבל בכל אופןיש בו נקודת-אחיזה להערכת עצמת
הצבא של ממלכתהצפון בתקופהזו.
המס הכבדשהטילמלך אשור על הממלכההישראליתעורר התמרמרותושאיפות
מרד,הביטויהגלוילהתמרמרותזו,שהומנתהבראשונה עדמבצעיהמדיניותהאשורית
במלכות ישראל עצמה,ניתןבשנת  734לפסה"נע"י הפיכת-הצר ,שבהקיפח אתחייו
פקחיהןב:ן-מנהםבידישלישו ,פקחבן-רמליהו .עםעליתושל המלך החדש על כסא
המלכות נשתנתה מדיניות-החוץ של המדינה הישראלית תכלית שינוי .במקום
מדיניות הפיוס של מנחם כלפי אשור באה עתה אוריינטציה חדשה כלפי ארם-
דמשק ,במטרהלכונןברית מוצקה("נחה ארם עלאפרים ,-ישיז ,ב) ,ביחד עם עור
מדינותשכנות ,מד חגלת-פלאסרינ.ואולם הפעםהיההחשבון מוטעהמלכתחילה,כי
בעלי-הבריתאיחרו את השעה ההיסטורית ,שבה יכלר עוד אולי לעמוד בתזית-
משותפת בפה המשחיתהאשורי.
המסעות לעבר-הירדן ולגליל
אכן ,הוצאות ההתקוממותהיוגורליות .כבר בשנת  734ערך תגלת-מלאסר מסע
מהיר דרך השטחים הישראליים למערבוהכניע אתערי פלשתם .בשנות 732-733
לפסה-נ ערך תגלת-פלאסר מסעות-מלחמה מד ארם-דמשק; מסעות אלה שמוקץ
לממלכתארם-דמשק ,שהפכה מעתהלהיותפחוה אשורית ,ומלכהרציןשילםבחייו
עלהתקוממותו .במסעות אלההמשיך ת:לת-פלאסרגםבתחומיה של מלכותישראל,
שנתמרדהאףהיא עדאשור.ישבידעועדותכפולהעלמלחמהזו.וכך מתארהכתוב
המקראי את המאורע":בימי פקח מלך ישראל בא תגלת-פלאסר מלך אשורויקא
חואת קדשואתחצורואתהגלעדואתהגלילה
אתעיון ואתאבל בית-מעכהואתיני
כלארץ-נפתליויגלם אשורה" (מל"בטו,כס) .המקורותהאשוריים לאזו בלבד שהם
מאשרים את הכתוב המקראי ,אלא אף מביאים פרטים נוספים על המסע .על אף
ליקוין וקיטוען של התעודות האשוריות,הרי עלידיצירוףהנתוניםשמן המקרא עם
התעודות האשוריותיכולים אנו להתוות בקירוב את קו-המסע האשורי מבקעת-
הלבנון לכיבוש הגליל ,בתחילה דרומה לאורך הגליל המזרחי דרך עיון ,אבל
בית-מעכהוקדש ,ואח"כ דרךעמק-בית-נטופהבכיווןלחוף-הים .40מצדשניהמשיך
צבא אשור דרומה ,לחצור ואל ים-כנרת-ומשם לעבר-הירדן המזרחי וכבש את
ארץ-הגלעד,שהיתה ,אלנכון ,מרכז ההתעדות לעול אשור,כפי שאפשר ללמודגם
מן החלקשנטלואנשיהגלעד בהתקוממותו של פקחבן-רמליהו .על מסעזה לעבר-
הירדן דרומה ולאזור שבט ראובן מעיד גם המסופר בדה"א ה ,ו ,על
ה
הגלי-
משיא לראובני.
כדרכוהגלה תגלת-פלאסר רבים מתושבי המקומותהנכבשיםמשניעבריהירדן
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ש,,ל),ין

ציור  :42מסעותיהם של תגלת-פלאסר הג' ומרגון הבי לארץ-ישראל
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(מל-ב סו ,כס; דה-א ה,בו) ,ואף יסד את הפחוות האשוריות החדשות :הגלעד
) ,(Gal'azaהחורן ) (Haurinaוקרנים 0ת]תז8נ))  -בעבר-הירדן מזרחה; וממדו
) ,(Magidduשכללהגם אתארץ-הגליל,ודאר ) t(Du~ruשאפשר כללהגם אתהשרון-
בעבר-הירדן מערבה .41עלידי פעולות אלו חרץ מלך אשור למעשה אתגורלה של
מלכות הצפון ,שהמשך קיומה עד לשנת  722,1לפסה"נ לא היה אלא בחינתגסיסה
איטית ,שהובילה לקראת הקץהוודאי.לאחרכשלון המרד של פקחבן-רמליהוונלוח
צפון ממלכת-ישראל קשר הושע בן-אלה על פקה בן-רמליהו ומלך תחתיו (מל-ב
סו,ל); וחגלת-פלאסרמצייןבאנאליםשלום,כי לאחרשהדיחואנשישומרון את פקת
מנה הוא את 'ע-5ט( 11-הושע) למלךוקיבל ממנו מנחה .מכאן שהושע עלה למלוכה

בתמיכתםשלהאשורים.

שאריתהממלכההישראליתנצטמצמה מעתה בגבולותיה של ארץ-שומרון בלבד,
והיתה נטולת כושר חיים .ניתוק החבלים העשירים מעל המדינה הישראלית ,מזה,
והלחץ הכבד של המסים שהטיל חגלת-פלאסר על הושע ,מזה  -הביאו לידי
התרוששות מוחלטת של משק המדינה .אין לתמוה ,איפוא ,על נסיונותיושלמלך
ישראל ,ועמו של רבים מן המלכים המשועבדים לאשור בארץ-ישראל ובסוריה,
לפרוק את העול הכבד של מלך אשור .שעת-הכושר להתמרדותגלויה נראתה עם
מותו של תגלת-פלאסר ,הכובש האדיר ,שהפיל את אימתו על כל ארצות המזרח
במשך 20שנהבקירוב.

ימיה האחרונים של ממלכת ישראל הצפונית וגלות אשור
נראים הדברים ,שהמלך האשורי החדש ,שלמנאסר הח' ( 722-727לפסה"נ ,לא
הצליח בראשית מלכותו לדכא את ההתעדותלשלטון אשור במערב -ונאלץ כעבור
שנתיםימים לעמוד מחדש בפרץ בפני ברית-מלכיס בסוריה ובארץ-ישראל .ברית
זו עמדה הפעם בקשר עם מצרים וכנראה קמה בעידודה (השוה מל"ב יז ,ד).
שלמנאסר לא עצר כוח לכבוש אתבירת ישראל בהסתערותוצר עלשומרון למעלה
משנתימם,וכנראה מת באמצע המצור .אם כך כבש את שומרון מלךאשורשאחריו,
הוא מרגון ( 705-722,1לפסה-נ) ,שהגביר את המצור על שומרון מיד עם תפיסת
השלטוןבידיו .לאחר מצור ממושך זה נפלה שומרת העיר מקץ  3שנים,בין סוף
שגת 722וחודשניסן 721לפסה-נ".
הנצחון על ישראל וכיבוש בירתה ,שומרון ,נחשבבעיניסרגון לאחד מהישמו
הצבאייםוהמדיניים החשובים ,כפי שמוכיחים לנו דברי התפארותו בכמה וכמה
מכתובותיו .מסתבר שסרגון לא החריב אתשומרון; ואכן הממצא הארכיאולוגיאיש
מלמד עלשרידי חורבן בשכבה המתאימה .45ואפשר אף שמרגון שיכלל אתביצורי
העיר ,ועשאהלמרכז-שלטוןאשורי,כדבריושלו" :את(שומרון)בניתי מחדשועשיתיה
יפה מקודם"י.4ביןפעולותיוהאדמיניסטרטיביותוהצבאיותבעקבכיבוששומרוןמציין
סרגון במיוחד ,שלקח שלל חמשים מרכבות-מלחמה מצבא ישראל וסיפתן לחיל
הממלכההאשורית .חיל-הרכבשנותרבעירשומרוןבשלהי המצורהיה,איפוא ,מועם
ביותרמדלוהיהכגודליחידה קטנה ביחס;ואיןאנושומעים כלל עלגייסות-רוכבים
שנפלובידי מלך אשור .47אכן ,יתכן שדוקא המצור הממושך הוא שגרם לחיסולם
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ההדרגתי של הסוסים (ונראהכי אף המרכבותבנפלןבידיהאשורים ,כברהיומזמן
ללאשימוש).
המהלומה הקשה ביותר הונחתה על ארץ-שומרון עלידי הגלית המונים מבין
אוכלוסיתה,ביחוד מקרב השדרותהעליונות.גולי-אפרים ,אשר את מספרםקובעים
המקורות.האשוריים במספר  27,290נפש ,פוזרו באזורים המרוחקים שבארם-נהרים
ואמילומעברלגבולה,בערימדי(מל"ביז,ו;יה,יא);ותחתיהםהושיבוהאשורים בארץ
שומרון תושבים מארצות כבושות אחרות; כפי שלמדים אנומן המקרא (שםיז,כד),
וכן מ"כתובת-הגליל" של מרגון (שורה -19י ,)2שבה הוא מונה שבטי ערביםשונים
שהושיב בארץ "בית-עמרי"י .4על ערלם שלגולי-ישראל בארצות הנכר ,שהמקרא
אינומודיעלנוולא כלום,נתגלובשנים האחרונותפרטיםהשוביםורביענין במקורות
האשוריים .אמנם,לפישעהידיעותינולקויותעדייןי .4לעומתזהמביא המקראמסורת
מפורטת על מצבה וישובה של ארץ-שומרון לאחר שנת  721לפסה"נ ,ועל התהדת
עם השומרונים (מל"בין ,כדואילך).
כנראה פרצו בארץ-שומרון מפעם לפעם מהומות נוססות נגד הכובש האשורי,
כמו ההתקוממות בשנת  720לפסה-נ(בפרק-זמן הסמוךלחורבןהעיר) ,שעהשתושבי
ארץ-שומרון הצטרמו למרד האנטי-אשורי בהנהגתו של מלך תמתם (אנאלים,שורה
.)23התוצאה שלמרידות כאלו מצד האוכלוסיה המקומיתהיתה הבאתגליםנוססים
שלתושביםזרים לארץ-שומרון.אלגבון ,פרצומרידותמעיןאלהבשומרוןעודבימי
אסרחדון ואשורבנפל ,כפי שיש ללמוד מןהידיעות שבספרעזרא,כי אבותיהםשל
יושבישומרון הובאו לשם בימי אסרחדון (עז' ד ,ב) ,ובימי אסתיר (עז' ד ,ט-י),
הוא כנראה אשורבנפלע .עם זאתנשארהשומרון פחוהאשוריתעד להתפוררותהשל
האימפריההאשורית ,במחציתהשניה של המאההז' לפסה"נ.
ה ע רו ת
מאמר זה נדפס לראשונה במערכות מב-מב (תש=ז) ,עמ'  :48-84מד (תשיח) ,עמ'  .66-62כאן הוא
מובאבעיבוד חדשובהשלמותהפרטים העיקריים שאותם העלה המחקר מאז נכתב המאמר בראשונה.
 1עלייהודו של האימפריאליזם האשוריבין שאר המשטריםהאימפריאליסטיים ועל הצבא כמניע ראשי
 8021010816 der Impcrialismen, Aufs~tze zur Soziologie. 1953* :זט1, 4. Schumpeter~ 2
במשטר זה,עיין

נ. 925עע
 8עיין:א.מלמט,מקירית לתרלדרתישראלבתקיפת המקראג ,תש"ך ,עמ' ( 5-4הרצאת מפעל השכפול,
האוניברסיטההעברית).לכתובותיו של תגלת*פלאסר השוה עתה die assyrischen :פו %. Borger, Einleitung
נ.1085עעKbnigsinschriften 1,Handbuch der Orientalistik1 1961,
 ,מגילת ון*אמון ,תר"ץ9 :ב. 25-עע  ;ANET,והוצאה אחרונה
 8על מגילה זועיין :ש .ייבין
4. KopocTOB~eBa,י4ג .עלפי הנתונים שבמגילה גופה
A~yHa 8 EM6nא"נ
י השושלת הכ"א במצרים ,כלומר סמוך לשנת 1080
מסתברכי ון*אמון יצא לגבל בשנה החמישי
~yTeuleCTBHeתלמייסד
לפסה"נ(לפי הכרונולוגיההרווחת).

4עיין
 :למ. 343קע י()1958

 AfO 18ן .8.?.Weidner, Die Feldziige und Bauten Tiglat.-Pilessers

ויירנרמייחס את כל שלוש התעודות לתגלת*פלאסר הא' (ומזהה את החיותעם סוסהיאור),ואילו לאחרונה
הובאונימוקיםשוניםלייחוסשתיתעודות לאשור-בלכלא:ועיין :מ. 1350עע 1!.,ס .1).Borgerl op.על ההתחרות
שביןהאשורים ובין המצרים בערי התוף הפיניקיות נשתמרה תעודה מאירת-עינים מזמן מאוחר הרבה
יותר ,שאליה הסב את תשומת לבי הלמידי מר ב .עודד .מקיד אשורי מדווה למלך אשור באגרה
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..

(בשליש האחרוך של המאה הח' לפסה=נ),כי אסר על תושבי צור וצידון באיסורחמוץלסחור עםהמצרים
ועיין. 12711 :קק .58888, Iraq 17 )1955(,ע,.י.11.
 5דיון מפורט על מאבק האשורים עם הארמיםבמאות הי"א-הטילפסה"נ,בחיבורי:הארמים בארםשנהרים
והתאוות מדינותיהם,תשי*ב.
 8על מצב צבאי דומה ,במלחמתגדעון ננדבנימדין,עיין בכרךזה ,עמ' 117ואילך.

 7כפי] אלה מצויות בטופס יחיד של בתובות הנלת*פלאפר הא' שפרסם לא מכבר ויידנר (במאמר
.הנזכר בהע' .)4אתהמלים "בפצם ה ,"28-ההסרות בטכסט החדש,היעלמנו על*פי שאר המקבילות:והשווה:
0. 65 col. 111א .0.SchrbdLT, KeiIschriften aus Assur historischen Iahalts, 1922,רעיין:א.מלמט,מקורות

,לתולדותישראלג ,עמ'.8
 8על מאורעות אלהוהסינכרוניזציה עם מקורות המקראעיין:א.מלמט ,מגעה של ממלכת דודושלמה
.עם מצרים וארם-נהרים ,ספרטור*סיבי ,תש"ך ,עמ' .85-84
 9לכתובותיהם שלמלכים אלההשוה.Weidncr~ Die AD.nalen des Kbnigs Assurdan 11, AfO 3 :
ע *8
.קק d)1926(,
i 151-161
 Sש; e

($נ, MAOG 9 ))9ם Die Inschriften Adadr.iraris
 10עיין
 :מלמט ,הארמים בארם-נתרים ,עמ' .28
. 275] :עק .ANET,
 11עיין
 18עיין:אנציקלופדיה_מקראיתא ,ערך ארם-דמשקן ובמאמרו שלב
 .מזר ,בכרךזה ,עם* *220--208
 13עיקר הריון בפרק זה מבוסס על הסבריו הצבריים שלי*ידין לתבליטים אשוריים המובאים בספר
פני עולם המקרא ,תשי*ח-תש"ך*אני מכיר טונהלידידו פרופ'.ידיןשבשיחותי אתו נתלבנולי כמהפרטים
חשרבים בתורת הלהימה של האשורים.הדיון בשרותי הקשר ובציוד היחידה הצבאית לקוח ממאמרי הנוכר
)..Bnillerbeck,eDerFestungsbauע
בהע'  .17עלדרכי-הלתימה של הצבא האשוריעייןעוד:
i
 Oתr 81!6
181
; 5. Hunger, iaeersvssen und Kricgsfdhrung der Assyrer, AO 12 )1911(, passaaמAO 1 )1903(, pp* 230

. 9181קק  ;8. Meissner, Babylonien und Assyrien 1, 1920,ועתה הפרק:
של . !08-128עע 11. Schmdlcel, Kultur~eschichtc des Alten OrTents 1961,

.ספרו
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(שניהם
4ג כנראהאין קשר אטימולוגי ראשוניבין ההואר האשורי (ט )5%15והתואר המקראי
מציינים בעל דרגה צבאית בכירה) לבין המספר "שלוש" (האדם השלישי במרכבה) .אפשרכי המונח עליש
עבראל האשורים ואלבני ישראלמן הלשון החתית אוההורית,יהד .עם שארהמונחים הקשוריםבחיל-הרכב.
והשרה. 342 :.ת.[3.Laroche, a 1). To~rnay, RB 65 )!958(,למינויים pהאשוריים של צותוuת-הרכבעיין
בם :הת.208עם.Salonen. Hippologica Accadica, 19561ינ.
.

n

t

,

d

 15עיי
ן להלן*

 18אנןהיונים ,למשל,הגיעובמלחייה-מצור לרמה הדומה לזו של האשורים רק לאחר כמה דורות של
התפמהות בטכניקה הצבאית שלהם .הם עלו על האשורים בפתחם מכונות??.,
Friedrich - Meyer - Ungnad - Weidner, Die Inschriften vomTell :
 17התעודות פורסמו עלידי
השוה:א.מלמט,ההעודוה מתל-הלאף(גוזן),ידיעות סו (הש"י) ,עמ' 99ואילך.
.Halaf, 1146לתכנןהצבאי
 18השוה ,למשל ,את הנאמר ב"חירה (אובליסק) השחורה* ,שורה * :102בשנת ה* 21למלכותי עברתי
את הפרת בפעם ה80( *21-ל.ע 7,עא)נ).
 19הטכסט המלאביותר על מערכת-קרקר נשתמר באסטלתהמונולית ) tft~lbשורות  ,)102-89שגתגלתה
בכורח' שעלמרוצוהעליון שלהחידקל :לתרגומהעיין78" :ב *עע ).!. Oppenheim, ANET,נ .על מלחמותיו
ו.עק
שלשלמבאסרהג'במערבעייןעתהגם.37-41 :עע.Hallo, From Qarqar !0 Carchernish,BAr23 )1960(,י
ת.תדמור,עזריהומלך יהודהביהובות אשור,בימיבית ראשון (קובץ) ,השכ"ט.,עמ' .1%"-1"7
 20המונחהנזכר pitballul~1אינוברור כלצרכו :מראהכי הכונההיא לסוס-רכיבה*האשורים הבחיבר
בון sis~ %8 pitballi.סוס-רכיבהן לבין 1ז1ת  - 5156 48סום*רתמה (כלומר ,הרתום למרכבה).ועיין4
הע' ,)82
 c.1. Salonen,cHippologica Aלדעתי
] ,עמ' c ,108
י בים dראשון [קובץi
.42ק
.ידיaן ,לבימ
*הכוונה לסוס השלישי ששימש כעתודה למרכבה וגם בשביל רוכביםצמודים אליה*.הרגמנואתהמונחהאכרי
במלה "פרשים" בהוראה של סוס ,ולא של רוכב הסוס ,שהיא ההוראההמקורית,ואולי ההוראההיחידה של מלה
זו במקרא',ועיין עתה. 28951 :קק ,ן*, YT 12 )1962ז 0.פו .8.idowinckeIJ Drive andlor Rideליש
מןהענין בדבר ,שבדומה לכתובת האשורית ,מתאר אף המקרא את הרכבצבא הארמיסבשקופהזו בשלושת
.כא).
שאונחים:.איל(-הילרגליהן ,סוס ורכב (מל*אכ
.-

[!57נן
www.daat.ac.il

a

,

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות~בתקופת המלוכה
 21מספריהםהמדויקים שלחילות-הרגלים של אחד מבעלי-הבריתאינםודאיים ,מפאתפגימה בכתובן
כמו-כן ,על אף הסיכום המובא בסוף הרשימה על " 12המלכים"-נוסח קבוע החוזר גם בשאר הכחובות-נ
מונה התעודה רק צבאותיהם של 11בעליאברית .לאפשרות שנזכר גם בעלברית נוסףעיין גם בהערההבאה.
 22לזיהוי שם המקום 8-8-8מי118ז1-נ  KURעם הר האמנה,הואמול-הלבנון,עייןב.מייזלר,אנציקלופדיה
מקראית א' ,טור  436והביבליוגרפיה המנויה שם .אמנם מזר הוזר עתה להשקפה המקובלת,כי הגכם.וונההיא
לשמון,ועיין:בימי בית ראשון (קובץ) ,עמ'  ,142הע' .23אךדומני שלזיהוי עם עמון נוגדת הגירסה
האשורית של השם ,אף-על-פי שבכתובת מצויים שיבושי כתיב רבים .שמה של ארץ עמון מובא בתעוזות
האשוריות (שהן אמנם מזמן מאוחר יותר) בהוספת המרכיב !],8היינו ארץ בית עמון ,ופעם אף בצולע
8-8-8ם8-ם Am~-1מפ,mat Ba.-כלומר ארץ בן-עמון,בדומהלשם המקראי ארץבניעמון,ועייןH.W.F. Saggsp :
(1( 2765 1.36א) . 134ק  .Iraq 17 )1955(,באשר לבעשאבן-רחוב כבר הניח וינקלר )Geschichte Israels
]. 141קע  .)1,1895,שהכוונה היא למלך של ארם בית-רחוב ,אלא ,בניגוד לדעתו,אין לקבוע את מקומה
בעבר"הירדן בקרבת עמון אלא באזור בקעת הלבנון; ועיין. 328 :ק .Forrer, RLA 1, 1928,עןא .מלמט,
אנציקלופדיה מקראית א ,טור :577הנ"ל*בימיביתראשון(קובץ) ,עמ'  .28-25ארםבית-רחוב היתה,איפוא,
סמוכה להר האמנהן אך כנראהאין לזהות ממש אתשני המקומות* לפיכך יתכן שהסופר המקראי מנה אותם
כשתייחידותמדיניות נפרדותואזי אמנם תכלול הכתרבת  12מדינותכפי שצוין בה בפרוש .יתר על כן ,אם
אמנםיש לראות בכינוי *בן רחוב" (ארם בית*רחוב שבבקעת הלבנון) וב"הר*האמנה" שתי יתיוות
מדיניות נפרדות ולא מקום אחד ,אזי עלינו להניח שהיו מהוזות אלה קשורים בקשרמדיני וצבאיהווך
ולגרוס את הקטע הנדון בכתובת האשורית (שורות 000" :)95-94ןא]חיילים אשר לבעשא בן*רחוב (ו)הו
האמנה" .כלומר ,שני המחוזות נלחמו בצוותא ,כשם שנמנו צבאות ארם בית-רחוב וארם צובה יחד ליד
שאר צבאותבעליהברית במלחמהנגד דוד (שמ"ביזו).
,,
 23ראה עתה אתדיונושל. 143".:עק  11 )1960(,נשו ,8. Tadmor~ Que and htusri,המביא גםדעתו של
. 234ק.8 )1934(,ע.א .A.Schott, ZA
.

 24התבליטים פורסמו מחדש בספרו שלן ~6 Gates of Shalmaneserא! Reliefs from

 Bronzeשמנא,עי

]1

 .1915תאורי המלחמות בארץ-המתוכיבוש העיר קרקרמובאים בלוחות -.XLVIIIת.]1
.ידיןגם אתדבריו הסתומים שליהוא אל בדקר שלישועל ה*רוכבים
 25עפ"יהדוגמאותהללו מסבירי
צמודם אתרי אחאב" (מל"ב ט ,כה),וכן מסתבר מכאן גם הכתוב על *רכב= ו"צמד פרשים* ביש' כא,ז ,ט*
 26השוה. 119 :ק ausBalawat~ 1908,

.Biallerbenck-Delaitzscbm~ DielPalasattore S

s

s

.ידין בשנת תש*ך,ועיין דוית מוקדם על תוצאותיה במאמרו :חצור ,נזרומגידו
 27בדיקהזו ערךי
ד עמ' .104-103
בימי שלמה,בימי בית-ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ' 78ואילך,ובייחו
 28השווה ליחסשל 1:3ביןהסוסים למרכבה אתתבליטי צבא אשורנצרפל,לעיל עמ' :245ליחס  4:1את
התעודה האשורית מגוזן שהבאנולעיל עמ' :246-245וליחס  1:5את מל"ביג,ז.
 29עיין:א .מלמט ,מערכות מב (תש"ז) ,עמ'  42--41והע' 15ןוהנניעתיד לעמוד בהרהבה עלענייןזה
במחקרמיוהד על הבריתות במקרא ובמזרחהקדמון .על האפשרות שצבא אתאב כללהילוה שלמדינות אחרות
י שהביא כל ראיaות,
לi
r
y Palestine and S
History of
רמז כבר  384יע 1931.
. 01mstead,קב).ע ,אך ב
לסברתו.אחריםניסו לתרץ אח המספר הגדול של המרכבות כהפרזה של המקור האשורי ,אבל קשה להבין
מדוע דווקא אצל אחאב ,הנמנה בכתובת רק במקום השלישי ,ראה ההיסטוריוגרף האשורי מקום להפריז*
ע  Morgenstern, Amos Studics~ 1941,שוו
יש מן החוקרים ששיערו השערות תמוהות ,כגון . 209פ 5]4,ב.3ע
ש טעם;
הסבור שצבא הרכב של אחאב נועד לפחות בחלקו לעיסקה מסחרית בסוריה .לעומת זה י

בהצעת מר ב ,עודד ,שחלקמןהרכבבצבאאחאב הוא שללשנלקחמהארמיםבמלחמת.אפק שקדמה לקרבקהקר,
,a Bright.r4 Historyל.
s Of I
 30על ברית זו כעל ברית בין שוים עיין. 227] :עק 1959.
שם בהערה 42ביבליוגרפיה לסברהשיהודההיתה כפופהלישראל.
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 31דבר זה הראהב .מזר בראיות משכנעות במאמרו:ייסוד
של
כימי
בית ראשון (קובץ) ,עמ' 140ואילךןוכן נכרך זה ,עמ' .210
31אב .מזר ,המקבל את הסברה בדברשיתוףחיליהודה בצבא אחאב,מניה שאף בשנת  845לפסה"ב נלחם"
נגד שלמנאסר .הימצאו שלחיל הרכב.שליהודה באוהה
בבאיהורם ,מלךיהודה,בברית "שנים עשר
ם-והערביםליהודהוהסיבה להעדרם של *הורםוחיל חרכת.
ים
שנה בסוריההוא ,לדעתו,המניע לפשיטת הפהלמשלתכי
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:ב.מייזלר,תרביץיט(תש"ח) ,עמ'
תיהודימן התאורהמקראיעל מלחמהזו (דה"בכא_,יב-יט)ןועיין
31ב ע"ן. 281 :ק  ;ANETותצלום המחוה  ,ANEPממונה מס' .335

124-123

 82בהמשך מסעומגיע שלמנאסר להר =בעל ראש*(,ן8'5ז  t(Ba'alהשוכן.,לפי נוסח מלא יותר של
האנאלים עול שלמנאסר שפורסם לא מכבר" ,לפאת הים (ו)לפאת ארץ צור"ןעיין8. Michel~ Die :

, 38-39עק  .AssurTexte Salmanassars 111, wo 2 )1954-59(,כנגד הדעה הרווחת ,ש"בעל ראש= הוא רכס
ההר ליד וטפך נהר אל*כלב ,הציע . 372ק . 01mstead, JAOS 41 )1921(,ז .ג לזהותו עם הר הכרמל.
כינוי זה יפה לכרמל במיוחדבימים ההם כאשר היה מרכז לפולחן הבעל ,כפי שמעידים סיפורי אליהו
והשוהלעניין זה. 105".עע  41). GalliDg, apud Geschichte und Altes Testament, .1953,אולמסטד מניח
ששלמנאסר עבר מן החורן דרך עמק"יזרעאל לחוף,הים ומשם הצפין לצור וצידון ,שממלכיהןקיבלמס.
העובדה שקיבל אז מס גם מיהוא ,מלך ישראל ,מקרבת את ההנחה שצבא אשור עברבטריטוריה ישראלית.
ן מאמרי :פרקים במדיניות-החוץ של:דוד
 83על שלטון ישראל בארץ-חמתבימי הממלכה המאוהדתעיי
ד
ו
ס
י
ה
ש
ל
ע
ם
ג
ך
כ
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ושלמה ,בימי בית ראשון (קובץ) ,תשכיב ,עמ'  .88-81שם עמדתי
הישראלי "יחו" ,בשמו של מלכה האחרון של חמת,יאבדי ,בא בעקב השפעת שלטון ישראל בחמתבימיהה
של ירבעםועוזיהו.
וגל פרשת מסעותיו של חגלת-פלאסר לסוריה ולארץ-ישראל ועליחסי אשור עם מדינות המערב
בתקופהזועיין~ :ת* 47עע ו(. 12681 ;w*wt Hallo, BAr 23 )1960עע. 8. Saggs, Iraq 17)1955(,על.
 85הוא מכונה בתעודות האשוריות בשם  Azriyauמלך  .Yaudiעל בעית.הזיהוי עם מלך יהודה עמו
מ. 1820עע677818111 PileserIII, 78]28 )1909(,ת4.Haydn,AzariahofJudah 8ת  .8.בשנים האחרונותביחור.
מ. .1556קע )1944(,נ  .8.8. Thielel JNESעלזיה זה,
וידמור,ובמיוחד על הכרונולוגיה של מסעותתגלת-פלאסטי
י בית ראשון (קובץ) ,תשכיב ,עמ' 28נ
לסוריה בשבות  788-743לפסה"נ,עייןעתה:ח.ת בימ
ןעוד :ב.מזר ,שם ,עמ'  ,158-155הע' .80
ואילךןרעיי
(שם)..
ניסו להסביר את.נוכחותו
 88וו.פ.אולברייט (אנציקלופדיה מקראית ג' ,ערך תמת) ,ות .תדמור
של עוזיהו בצפון-סוריה בתוקף היותו ראש ברית מקיפה של מדינות סוריה וארץ-ישראל .אך שמא מותר
להרחיק לכתולהניח שארץ-חמת לא היתה רק בעלת-ברית רגילה של עוזיהו ,אלא נשתעבדה לו כחלק מן
הירושה המדינית שלירבעם ואפשר שמעמד התלותמסביר אתהבטויהמקראי הסתום *חמתליהודה* שבמל*ב
:

4י

יד,כח.
.ידיןלייחסאתחרסישומרוןלשנתוהתשיעית
 37עיין.283 :ע).].Oppenheirn, ANET ,נ.לאחרונההציעי
והעשירית של מנהם מלך ישראל .השמןוהיין שנגבו מן הישובים הסמוכים לשומרון ,כפי שרשום באותם

ן לתשלום המס שנתחייב בו מנהם למלך אשור ,ועייןY~Yadin, Scripta :
אוסטרקאות ,שימשו לדעתידי
. 9-:5עע  .Hierogolymitana 8 )1961(,מרבן שקבלתערל אשור שימשהבידי מנתם גם כמשקלמדיני נגד
מהלכת יהודה ויריבים אחרים ,אך כעבורשנים אהדות בלבד נהפכוהיוצרות ואחז מלך יהודה ביקש סעד
ממלך אשור נגדברית ארם ישראל (מל"ב טז ,ז)1
 88לאנוכל כאןלדון על עמדהיהודה באותה שעה ,עלסירובהלהצטרףלבריתובקשת התשועהשלמלכה
אחז מן האשורים נגד כוחות אפרים וארם שעלועליו;ועיין:ב.מזר ,ארץ-ישראל ד(תשט*ז),עמ' .251-249
 39עיין. 150-162 :קק .A.A~t,Kleine Schriften2~ 1953,ועוון במאמרו שלח .תדמור ,בכרך זה ,עמ'

 283ואילך.

 40עלהמקורותהאשוריים למסעזהועלנסיונותלשחיור המסעעיין:ב.סתר(מייזלר),ידיעותא(תרצ=ג),
.אהרוני ,התנחלות שבטי ישראלבגליל העליון,
עמ'  2ראילך; הנ"ל,ידיעות טז (תשי=ב) ,עמ' 70ואילך:י
תשיאו ,בספהג ,עמ' .182-129ועיין עתה גםח .תדמור,ידיעות כה (תשכ"א)ן עמ' 201ואילך.
 41עיין
 591~ :עע des Assyrischen Reiches, 1921
310 Provinzeinteilungנ ~.8.Forrerכפישהציעי
מפרשי המקרא,ניתן למצוא רמז לפחוותאלהביש'ח,בג;וביח'מז,ית.
.284 :ע .ANET
 42עיין

 43לפי הכתוב המקראי (מליביז,ד) ,עצר מלך אשור את הושע ,מלכה האחרון שליהודה ,בבית8הכלא,
קודם שצר על שומרוןש ואם נקבל מסורת זו כהיסטורית,יש מקום לסברה שהושע יצא לקראת מלך אשור
ונעצר עלידיו בכלא,ואילו השלטוןבעיר בזמן המצור הממושךהיהבידיזקניפהעיר
Tadmor,א.ו.8שרי*הצבאןועייןי
.ליוור,אנציקלופדיהמקראיתב ,ערך הושע בן8אלה* 37 :ע י(708 12 )1958
י
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המלחמות 5תקופת 'המלוכה

 *4למי מל-ביה,ט--י ,שלמנאסר הוא שהחריב אחשומרון,וישחוקרים המקבלים מסורתזוואףמבקשים
ישלמנאסר ,והשוה:
להחיזוקבכרוניקוןהבבלי,שבונזכרכיבוש  ,ShamaIba-ra'inשאפשרהיאשומרון,עליד
].331עע.11.Tadmor, Jcs 12 )1958(,לפי תדמור ,נכבשה שומרוןבידי שלמנאסר בשנת  722לפסה"נ ,אלא
שכיבוש זה לא באלידי מימוש בגלל מותו של מלך אשור ,ומה שנאמר באנאלים שלמרגון,ששומרון נפלה
בראשית מלכותו של סרגון ויושביה הוגלו ,מכוון למסעו בשנת  720לפסה"נ נגד חמת ועזה :ראילו המסע
משנת  721הוא המצאתו שלההיסטוריוגרף האשורי.אך ההשקפה המובאת במאמרזה מיוסדתעלתוכןהאנאלים
ממות שהם*לפי זאת ערך סרגון מסע לשומרון בראשית מלכותו וכבש את העיר ,ומסע נוסף בשנת מלכותו
השניה ( 720לפסה"נ) ,שנועד לדכא מרד כללי בארצות המערב(ועיין להלן) ,והמשיך במסעו לעבר עזה
 2840] :יעע : ANET,מ,51עע )*43,Lie~Tbe Inscriptions 0] Sargon 11, 1929,ע.
ורפית:ועיין
 45עיין.24 :ע *. crowfoott The Buildings of Sanmaria, 1942ע
.284 :ע 87,א)נ,
 48עיין
.

 47לשם השואהכדאילעמולעלגודלהכוחותשנפלולידיסרגרןבערים אחררת,כמר,למשל ,בחמת
 306מרכבות860 ,פרשים) או בכרכמיש ( 50מרכבות) .אולםלפימקבילה חדשה של כתובותסרגוןנפל
ולידיי
בשומרון  200מרכבות:ועיין. 1791. :קע . Gadd, IraQ 16 )1954(,נ.ם.
e
.61 :ע Records ofAssyria 2, 1927,
:1(,1(.LnuckenbiII,Aו6ןcאנאלים,שוiרות
*123-120
 48.עיין
 49שקלרה על החומר שפורסם עד ראשית שנות החמישיםעיין:א.מלמט ,אנציקלופדיה מקראיתב,
ערך.גלותאשור :תעודה נוספתעל ישראלעיין.F.Albright, :לע;]פי.140עע.8.Segal~Iiaq 19)1957(,נ
).331עע,לד.BASOR 149 )195
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 -50עיין:א .מלמט ,ארץיאנדי
מלף חמת באגרתשלפקידאשורי שנתפרסמה לאמכבר,ועיין* 153 :עי((jv~ii.P.Saggs, Iraq17)1955מכתבמס'
(200א*
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.81עגין :א.

מלמט ,הרקעההיסטורי של רצחאמוןמלךיהודה,תרביץ כא(תש=י) ,עמ'

ןשאב

.1

www.daat.ac.il

*127

n

t

