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מסעות המלחמה האשוריים לפלשת
ח .וזדמוו*

~naa

ה רקת ה1שו*יני והגיאוגרפי

ארץ פלשתהשוכנתעל-דרךהים",הדרךהבינלאומיתהראשיתהמוליכהמסוריה
ומלבנון למצרים,היתהתמיד בקו-מטעם של צבאות ,שעלו ממצרים אל עברארץ,-
ישראל,סוריהואזור הפרת,ושל הצבאות,שהיועוליםמןהצפון עלמצרים.יחד עם
זאת ,פלשת עצמה -השוכנת על דרכי-מסחר בינלאומיות ראשונות במעלה ,ובה
ערי-נמלולהןסחר-ימימפותח -שימשה אףהיא כיעד ומטרהלכובשים.ואמנם ,עם
התפשטותו והתעצמותושל האימפריום האשורי בשלהי המאה הח'לפסה-נ ,משהצעו
צבאות אשור במסעות-המלחמה שלהם אל תחומי ארץ-ישראל,נכללוערי פלשת
בתחומי ממלכת אשור ,אףשקיימו בידן מידה של עצמאות .ומאז ועד ירידתה של
אשור שקדוהאשורים להבטיח אתשלטונם והשפעתם בפלשת בכל הדרכיםשעמדו
לרשותם,ובכללזהאף בדרך של מסעות-מלחמההמכווניםבמיוחדלפלשת.
מגעה הראשון של מלשת עם אשור קדם בחמשים שנה למסעות הראשונים.של
האשוריםלפלשת .לראשונהנזכרת פלשת בתעודותהאשוריותבימיו שלאדד-גיררי
הג' (ש782-8לפסה"נ).היהזה לאחר מפלתבן-הדדהג'סלדארם,בשנת796לפסה-נ,
כשמדינותהתלויות בארם,תלותמדיניתאומסחרית,מיהרולהעלות מסלמלךאשור,
שמיגר במסעות אחדים את כוהה הצבאי שלארם-דמשק.בין משלמי המסנזכרים:
ישראל )==בית עמרי) ,אדום ומלשת ) .1(palastuאולם חשיבותה של פלשת.ביעד
וכמרכז-משיכה לממלכתאשור עולה רקבימי חגלת-פלאסר חף (727-745לפסה-נ),
בונהו ומתכתו של האימפריום האשורי ,שהיה גם הראשוןבין מלכי אשור שהשליט
את מרותו על פלשת .לשםבירור מהותם ותכליתם של המסעותהאשוריים לפלשת
וכדי לעמוד על טיב היחסיםבין אשור למלשת בכללותם,יש לתת את הדעת על
כמה תופעותגיאוגרפיות-ישוביותוהיסטוריות-מדיניות.
ניתןלהבחין בקרבעריה הגדולות של פלשת שלושחטיבות:ערים השוכנותלחוף
הים ,והגישה העיקריתאליהןהיא מצד הים-אשקלוןויפו; ערים השוכנות במרחק-
מה מן החוף ,והגישה אליהן היא מן הים ומן החוף כאחד -עזה ,אשדוד ויבנה;
והעריםהשוכנותבפנים הארץ -עקרוןוגת.
סיבותשונות ,הקשורות בהתנחלות הפלשתים ובארגונםהפנימי ובהרכבה האתני
שלאוכלוסית פלשת,הן שגרמושיתייחד מעמדן של חמשערי פלשת -מקום מושבם
של חמשתסרני הפלשתים;ואילו ערים אחרות,ויפו בראשן ,הפכו עקב כך לערים
שחשיבותןרקמשניתבמעלה.

ציין

הערו.ת

,285-282
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ביןחמשעריפלשתהראשיותיהיתהדוקאאשקלון קשורה פחות מאחרותלמישור-
החוף -ופניה אל הים .ואולי משום כךאין היא נזכרתביןאויבי ישראל בתקופת
ההתנחלותובימי השופטים .המלחמות בינהלבין ישראל הצטמצמו לאותם מקרים
בהם היתה אשקלון שותפת בברית עם כללערי מלשת במאבקןנגד שבטי ישראל.
אףבימי דוד ושלמה לא היה לאשקלון סכסוך של ממש עם ישראל; ויפו ,השייכת
לאשקלון ,נשארה מובלעת אשקלונית גם כששלטו ישראל ביבנה ובגבולה מדרוס

ליפו.3
לאחר התפלגות הממלכה לאהיו מלחמותביןיהודהלבין אשקלון.ואולי מכאן
מסתבר מדוע לא פגע עוזיהו מלך יהודה ביפו האשקלונית ,שעה שכבש אתיבנה
ואתאשדוד ,שמדרוםלה.
הערים שבמרחק-מהמן הים והערים המרוחקות מחוף הארץ' עקרון בצפונה
של פלשת,יבנה ואשדוד במרכזה ועזה בדרומה -הן אשר היו שליטות על "דרך
הים*.מובן,איפוא ,מדועעריםאלה,שעל "דרך הים,-היו הערים העיקריותשנפגעו
במישרין במסעותהאשוריים לפלשת;ואילוהעיראשקלון לא נפגעה במסעותאשור,
אלאשנים רבות לאחר שעברההכוסעלערי פלשתהאחרות.
בסדרעליתןושקיעתן שלערי המלוכה הפלשתיותהיתהמחזוריות ברורה;וכך,
למשל ,לאהיה מעמדמרכזי בפלשתלאשקלון ולאשדוד בעתובעתה אחת-ולעתים
דומה שהאחתנבנתה מחורבנה של רעותה.בשניהדורות שקדמו לחדירתם הראשונה
של האשורים לפלשתהיתה אשדוד הממלכה הפלשתית הראשית,והיא היא שנפגעה
קשה במלחמותיו שלעוזיהו מלך יהודה ,שפרץ לתחום פלשת ,כבש ערים בה ולכד
אתצפונה של פלשת (דה"ב בו,ו) .אשדוד ויבנה נלכדו לאכדי להשיט בהןאניות
לנמליים התיכון ,שכן לאהיה להליהודהצי משלהולאידעימי .מגמתם שלכיבושי
עזריהוהיתה בעיקר מסחרית ,ומטרהזוהושגה.4עזריהו,ששלטבצפון-פלשת,באדום
ובדרומו של הגלעד ,הפך לאחד המלכים הגדולים ביותר במרחב שבין אשור
למצרימי.ישלהניחשעקרוןנבלעה באותםהימיםבתחומה שלאשדודכעירואסאלית
ובאהאףהיא בעולשלטונו שלעזריהו.
שינוימהותי באביחסיהכוהותהמדינייםכשניגףצבאעזריהומלךיהודהמפני צבא
אשור בשנת  739/8לפסה"נ ,ויהודה החלהיורדתבמהירות מסחררת.ירידת,עזריהו
כרוכה היתהבכניותו שלגורםצבאי חדשומכריע לתחומה של ארץ-ישראל  -הלא
הוא חגלת-פלאסר הר מלך אשור ,שהשתלט לראשונה בכוח צבאו על פלשת ופתח
פרק חדש בתולדות ארץ-ישראל.בניגוד לדעה הרווחת,אין להניח שתכנן מלךזה
אתכיבושה של פלשת מראש ,כחלק מתכנית משוערת להשתלט על כלסוריהואולי
אף על מצרים .דומה שרק בהמשך מסעותיו של תגלת-פלאסר לסוריה ולפיניקיה
התגלגלו הדברים כתוצאה של צירוף מניעים מדיניים,צבאייםוכלכליימ,כשפרצו
האשורים לפלשת והתפשטו עדגבולארץ-מצרים.
בשנות . 738=742לפסה"נ השתלט.תגלת-פלאסר על כלצפונה שלסוריהועלערי
החוף שלים התיכון:גבל ,ארוד ,צמר,ערק.תחילהנפלה ממלכת אך9ד -המדינה
הראשיתבסוריההצפוניתוהמרכזית באותםהימים.6אחריהנכבשה ארץ עמק(11תט),
 ,ושנתים לאחר מכן נפלו חדרך ,שמדרום לארפד,ואזורים
היא בקעתא~סייי:ה
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המקובצת נשארת כמדינה נושאת
סמוכיםוכן תשעה עשראזורי
ארץ-חמתאכשחמ"עצמה,באובבריתולחמו באשור
מסלאשור.ערים וממלכות אלה,להוציא את חמת
בהנהגתושלעזריהומלךיהודה לאחרנפילת ארפד בשנת 740לפסה"נ .כל אלההפכו
לפחוות אשוריות לאחר שכבשן מלך אשור בשנת  738לפסה"נ .באותן השנים נכנעו
לאשור אף שארמדינות סוריה הדרומית;ובין משלמי המס לחגלת-פלאסר מוצאים
אנו את רצין מדמשק ,מנחם משומרון וחירם מצור .ישראל היתה עדיין אותו זמן
הדרומיתשבין המדינותהואסאליות .מעתהנתונותהיומדינות אלה בצלהאימפריום
האשורי,שגבולו התקרבאליהן מאוד :גבול זה  -שבשעתו ניצב על הפרת -הוזז
עתה לסוריה התיכונה ,ואפשר אףשהגיע תחום השלטון האשורי הישיר אל בקעת
הלבנון שמדרום לחמת ,כאשר המת נותרה כמובלעת ואסאלית בים הפחוות
האשוריות המקיפות אותה.
באותם הימים גודעענין מיוחד לאשורים במטהרןהימי שלערי החוף הפיניקי:
גבל ,ארוד,צידוןוצור .תעודה הדשה ,שנתגלתהלפנישנים אחדות בכלת (גמרוד),
בירתו של חגלת-פלאסר הג',יש בהכדילנסוךאור על הרקעליחסיושל מלך אשור
עם ערי החוףהפיניקי ולמסעו הצבאי הראשון לפלשת .תעודהזו היא מכתב מאת
פקיד אשוריגבוההיושב סמוך לצור,אולי בצמר ,אלהמלך .פקידזהמודיע שכתב
לאנשיצידון הוראהבזוהלשון" :עתההורידועצים(הנה)ועשוכאן אתחובת עבודת-
המלך (המוטלתעליכם) ,ולמצרים ולפלשתים אל תמכרו -שכן ,אחרת ,לא אשחרר
אתכם ולא תעלו להר" .7האשורים,שמעונייניםהיו ,ללא ספק ,למנוע אתמסו-רןשל
עריהחוףהפינוקיעםמצריםועם פלשת ,הטילו ,כנראה,מונופולין על סחר הייצוא
העיקרי שלצידון ,עצי הארזיםלבנין.אין לדעת מהזמנו המדויק של המכתב .אך
אם נכונה הדעה ,8שהמכתב נתחבר בתקופה שבין  738לפסה"נ לבין  734לפסה"נ,
עשויה תעודה זאת לסייע להנחה שבמידה מסוימת היה המסע האשורי הראשון
לפלשתבשנת734לפסה-נ ,חלק מהמגמה האשורית האימפריאלית להשתלט עלערי
הנמל הגדולותבחוףיםהתיכוןולשיםיד עלמסחרן.

מסעות תגלתשפלאסר הג'

ואכן ,משהתבצרהשלטוןהאימפריאליהאשוריבערי החוף הפיניקיות העשירות,
לא היסס תגלת-פלאסר,בהזדמנות הראשונהשניתנה לו ,לרדת דרומה ,לאורך דרך
חוף הים-ולהכניס אף את פלשת,ואזורים אחהים'שלאורך "דרך הים" ,לתחומ-
הריבונותהאשורי.
לאחר שנחלעזריהו מפלהמידי אשור בשנת  73918לפסה"נ ,קמושכניה שליהודה,
מרדו בהואף הצרו אתגבולה.ואכן,יחד עם פקחבן-רמליהוורציןמלך ארם,אויביו
של אחז,נכדעזריהו מלךיהודה ,חברוגםערי צפון-פלשת  -אשדוד,יבנהועקרון -
שהשתחררומעולושלעזריהוופשטו על אדמתיהודה בשפלה*.ופלשתימ פשטובערי
השפלהוהעבליהודהוילכדו אתבית-שמש ואת"li~rhיאתהגדרותואתשוכוובנותיה
ואת תמנהובנותיה ואתגמזוובנותיהוישבו שם" (דה"ב כס,יח) .מהומות אלהשימשו,
כנראה ,רקע למסע האשורי לארץ-ישראלבשנת  734לפסה"נ.ויש סוברים5שהעילה
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למסע שימשהפנייתו של אחז אל תחלת-פלאסר ,בבקשת ע רה מד רצץ ומקח
שנתכוונולשים מצור עלירושלים,להסיר אתאחז מכסאו ולהעלות למלוכה את"בן
טבאל" (מל"בטז ,ה,ז; יש'ז,א-ז)יז .אולם עיון בסדרםהכרונולוגי של המאורעות
ביהודה בשנות  733-734לפסה"נמחייבלהניחשפנייתושלאחז למלך אשור באה רק
לאחר מסעושל חגלת-פלאסר למלשת,ולאחרשנכנעאחזלפני תגלת-פלאסר בעת
מסעזה" .מכאן,שיש לראות את המסע האשוריהראשון לפלשת כתולדה של המצב
המדית בסוריה ,ושל האינטרסים הכלכליים ומגמת ההתפשטות של ממלכת אשור
באותו פרקזמן .ואפשר שנוסף על הסיבות הכלכליות לפעולה האשורית בפלשה,
שנזכרו כברלעיל ,היה למסע של  734לפסה"נגם אספקטצבאימובהק :ההשתלטות
המהירה עלעריהחוף שלסוריה,מיניקיהוארץ-ישראל,איפשרהלמנועמגעאפשרי
בין מלכי סוריה וארץ-ישראללבין פרעוני הדלתא של מצרים -מגע שעשויהיה
לסייע להקמת ברית סורית-ישראלית רבתי מד אשור ,בהשתתמותה של מצרים.
בעוד שסדרם של המאורעות ביהודה בשנות  733-734לפסה-נ מוקשה הוא ,הרי
סדרםשלהמטעותהאשורייםברוריותר.בשנת734יצא תגלת-פלאסרבדרכודרומה
כשהוא מתקדם לאורךהחוף .נקודת המוצא למסעו שימשה ,כנראה ,וקר),(Simirra
בירת הפחוההאשוריתשבפינוקיה.פרטיו של מסע אשוריראשון זה לפלשהידועים
מן האנאלים של תגלת-פלאסר ומכמה כתובות אחרות -ובראשן כתובת שנתגלתה
זה לא מכבר בכלה(נמרוד),עירבירתו של מלך אשורנו:
...ביבשה...הצתי(באש)עירזו ...בלבהים רמסתי אותם,עד[ ...מוראכלינשקי]לביתאותוונפללבו;הוא לבששק...מעץ ...רצוףגושיזהבעם...שנהבים,שמן
 ,שעל שפתהים [העליון].;,
טוב ,בשמים מכלהמינים ,סוסיםמארץ ...העירי9פין
 .כמו עשב מלאתי את [המישור] גויות
בידי קציני ,מושל (=סוכן) העיר ...[~asl
לוחמיהם ,..את רכושם ,בקרם וצאנם ,חמוריהם ...בקרב היכלו ...את[ ]...שלהם
י נבהל מפאכלינשקיהעזים[ואלשלהם קבלתי[וחננתיז] את ארצם[...חלוןהע-
זת
ארץ מצרים ברח .את עזה לכדתי .,ככר] זהב800 ,כני כסף ,אנשים עם רכושם,
םהזוליםהגדולים--שלדינן
אשחזרבנע[,בנוונם...ו-כרי-4,יהיו"-לקקניילל...ו~וצשתי
וצלםמלכותי(עשוי)זהב[בתוך ההיכל שלעזההצבתיומניתיאותם עםאלהיארצם.
מסעלי]הםהטלתי.וזה(ז.א.חנון) כצפור(נמלט)מתוך ארץ מצרים [ובאלפניונשק
רגלי ,עלמקומוהשיבותיו ...עםאנשי]אשורמניתי".
היעד העיקרי במסע זה היתה עזה -העיר הראשית השולטת על דרך הגישה
למצרים.מן הכתובת מתברר שחנון ברח לבדו למצרים .אותה שעה נלכדה עזה
משדדה ,משפחת המלוכהואלהי העיר הובלו בשבי,ועזה השתעבדה לאשור.הסימן
המובהק לשעבודה הוא הפולחן האשורי הממלכתי שהוכנס לתוכה; וענינו עבודת
מצבת מלך אשור במקדש המרכזי של עזה .פולחן זההיוחייבים בו רק במדינות
הואסאליות שלא סופחו לאשור; ואילו אנשי ארץ-אשור גופה ותושבי הפחוות
האשוריותפטוריםהיוממנו.
העיון בשיטה המדינית-הצבאית של תגלת-פלאסרהני מעלה ,שבאותם הימים
לאהיתהאשורמעונינת,ואף לאהיתהיכולה,לספחאליה את פלשתולהפכהלפחיה,
כפי שסופחו לאשור כמה מערי החוף הפיניקיות .שכן ,האשורים לאהיו מספחים
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ב ,ן;,ה~לחמות בתקופת",מלונה.
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..

אזור-שלא היה;סמוךלפ"וה אשורית (-גבול אשור)וצמודלה.ואותוזמן היתה צמר,
שמצפון לצורולצידון ,הדרומית שבהחוות האשוריות בסוריה .כל אשרניתןהיה
לעשותהוא:להכניס אתפזה לתמום-המדימת הואסאליות נושאות-המס ,ולהשאיר
לה אתמלואהאבטונומיה,כעיר-המסחרהגדולהשבשערימצרים.
אפשרששיקוליםמדיניים אלההביאו לפשרה של חגלת-פלאסר עם חנוןהעזתי,
שנמלט,כאמור ,למצרים ונכזבה,תוחלתולהשיג עזרה ומחסה אצלפרעוני הדלתא.
ואמנם מוהרחנוןלשוב ממצרים ("כציפור" ,לדברי הכתובת) ,ואנו מוצאים אותו
בין משלמי המס לחגלת-פלאסר בשנת 734לפסה"ני~ .לאחר כניעתה של עזה היתה
הדרך לגבול מצרים פתוחהלפני צבא אשור .אך מסתבר שבאותןשנים לאנתכוונו
עדייןמלכי אשור לחדור למצרימאו להשתלט עלחלקים ממנה .תגלת-פלאסר לא
רצה אלא להגיע עד עצם גבול המצרים שהיה בעיר נחל מצרים" ,היא אל-עריש
א בכתובות אסרחדת) .וכעדות קטע הכתובת של תגלת-פלאסר,
(המכונהארי
המובאלהלן,נפלהעירזוונבההי:1
*מצבת צלם*מלכותיבתוךעירנחלמצרים ) (Nabal Mu~urוהצבתי] ...נאת].,.
ואת הכסף הוצאתי לי בכוח ולארץ-אשור ונשאתי][ ...מלך ארץ ...אשר] לפי
המלכים אבותי לא נכנע ולא שלח (אליהם) את שליהו ,על כיבוש ארץ.,.
ושמעונפחדאחזו .אתשריו נשלחאלי] להשתעבדלי[ ...העי]ר ואת של (ארץ)
המעונים ). (Mu'unaiaאשר לדרום ( מתח ),למצנרים] ...הנעלה .השלל העצום
שלכדו ידי .,.הר שקר ) 9,400 ,(Saqurriהרוגים ...השלחוהמטית (המקודשים)
".
של אשתר[ ..;...גמל]ים ,נאקות ע[םבברותיהן]..
המשכה של הכתובת מאלף ביותר .מתברר ממנו שלאחר כיבושה של אל-עריש
פנה מלך אשור בדהמעונים ,ששלטו עלנתיבי המסחר ,אשרהובילו מערב ומאדום
ועברו את אל??-יש,שםנתחברואל הדרךהבינלאומית,היא "דרך הים"שבין פלשת;
ומצרים.לפי ההשלמהשהשלמנו את הקטע המגום בתעודה האשוריתשלעיל ,מתברר
שארץהמעונים שכנה "מדרום למצ[רים]" .מקומה היה ,איפוא ,מדרום או מדרום-
מזרח לאל-עריש 16אל נכל באזור קדש-ברגע .מן הכתובת עולה שהמעונים לא
נכנעו על נקלה ,ומלך אשור טועןשהיכה  9,400איש מהם .מהמשכה של הכתובת -
שמסופר בה על השלח והסטות של אשחר-הם סמלי-קודש הבאים לציין נצחון,
אותםנהגו מלכי אשור להציב בעיר כבושה ,כאות לשעבודה ,ולתבוע מןהנכבשים
שיחלקו להם כבוד אלים נ מתברר שלבסוף נכנעו המעונים והעלו מס- :גמלים,
נאקות עם בכרותיהן",ויש לשער שמסזה כללגםכמויות של בשמים -מורולבונה -
הם התוצר העיקר 4של סהר-ערבבימים ההם.
שעבודם שלבנימעון ,והעמדת מצבתהזכרוןבתוך"עירנהל מצרים" ,אל-עריש,
סימלו בפרקזמןזה את קצה תכליתם של כיבושיאשור .כל סוריה ,למןהטאוריס
ועד הגבול המצרי ,הפכו ,אםכפחית ואם כמדינות מעלות מס ,לחלקמן המכלול
המדיני שניתן לכנותו בשם "האימפריום האשורי" .מעתה יכול היה תגלת-פלאסר
להכריז על עצמו בסוףימיו כעל מלך שמושל על כל הארצות" :למןהים המר של
בית-יצן=(-המפרץהפרסי) עד הרבהנישבמזרח השמש(ולמן)ים בוא-השמש()....
ועדמצרים :מקצה האופקועדרוםהשמימאי.1
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ציור  :44מסע חגלת-פלאסר הג' בשנת  733לפסה"נ

בשתיהשנים הבאות (732-733לפסה-נ) עסקתגלת-פלאסרבהריסתכוחןשל ארם-
דמשק וממלכת שומרון ,ובזיקה למלחמות אלה נסגעה העיר אשקלון .התעודה
האשורית הרשמית המספרת על מאורעות אלה פגומה ,וקשה לעמוד על פרטיהם
של האירועים ועל סדרם .אולם בדיקהובירור סדרהזמנים של התעודות האשוריות
מימיו של תגלת-פלאסרמעלה ,שעודבאותה שנה ( 733לפסה"נ) שטף צבא אשור את
הגליל ,בא לחוף היםוהגיע לאשקלון .למסעזה יש ,כנראה,לשייך את התיאור של
מצורעיר מבוצרת בשםגןרשעל אחדהתבליטיםשלתגלת-מלאסרמכלת(נמרוד).18
ך היא ללא ספק העיר הישראליתגזר,שכןאיןעיר אחרתבסוריהוא"י המכונה
נז
ו
יזה.ומכאן מתבקשתהמסקנה,שבדרכומחבליחוףהיםשלמלכותישראל לפלשת
בשם
ולאשקלון ,שם צבא אשור מצור עלגזר וכבשה .אולם פרטים נוספים על כיבושזה
אינם ידועיםלנו לאמן המקורות האשוריים הקטועיםשמימי הגלת-פלאסר הג' ואף
לא ממקורותאחרים .עלאשקלון ומלכה מסופרבאנאלים של תולת-פלאסר:19
[...-מתנת] האשקלוני [הפר] שבועה[ ...את מפלתר]צין ראהובהתקפת[טירוף
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מצור העיר גזר ,עלפי תבליט של תנלתשפלאסר הג' מכלת
:-י

בן מתנת] הושבתי על כסא מלכותו .על ...הוא...והתחנןאלי,
נתקף] [את
בי?ר"
".
ונכנסתי15 .ערים[ ...א]דבאלהערבי..
רע
ש...5לתוה
דומהשמתות (=מתת)מלךאשקלון עמדבברית עםרציןהארמי,אך משראהבשנת
 733לפסה"נ את מפלתרצין ,את כיבוש רוב שטחי ארם עלידי אשור ואת המצור
האשורי על דמשק עצמה,נפלעליו פחד;ולדברי הכתובתהאשורית מצא אתמותו.
על כסאמלכותוחומלךריבתבגו.אין לדעתלמישייכותהיואותן 15העריםהנזכרות
כאן ומה נעשהבהן .ההשערה המקובלתהיא שהערים נקרעו מגבולה של אשקלון,
שהוזכרה בשורה הקודמת,ונמסרו לידי אדו"ל הערבי ,שהוזכר בהמשך .אלא
שמכתוביםמקוטעים אלהאיןלהסיק מסקנהזו .מהגםשאיןלהניח כלעיקרשגבולה
של אשקלק פגע אי-פעם בגבולם של הערבים משבט אדבאל .מכאןואילך הועתק
מרכז הכובד של השלטון האשורי לדרומה של פלשת -והושם על השבט הערבי
אך?אל (מבא ישמעאל ,והשוה בר' כה,יג) ,שישב אז /ככל הנראה/מדרוםלעזה
ן פ]2
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מסעות המלחמה האשורכם לפלשת

ומדרום לרפיה .מסתבר ,שמשנדחקו המעונים אל השטחים שממזרח קדש-ברנש,

משטו בני-אדבאל ,בחסות האשורית,באזורים שבגבול מצרימ; עמדתו של שבטיה
) (uttfituעל

באזור אל-עריש מוגדרת בכתובת אשורית אחרת כעמדת
גבול מצרים.
מתן סמכויות נרחבותלבני שבט אדבאל היה בחינת פתרתנוח לאשור באותם
הימים,שכן צעדזה לאגרר עמו כיבוש או הצבתחיל-משמראשורי .כל צעדנמרץ
אחר באזור אל-עריש עלולהיה לפגוע בהכנסה העיקרית של פלשת ,הוא סחר
ערב ,שעזהשימשהלומקום-מוצאראשי.ויש מקוםלהשערהששליטהעלסחר-ערב,
סחרהמיר והלבונה,29יעל הדרכים המוליכות אל מקורותיו ,היתה אחת המטרות
למלחמותיה של אשור בדרום-פלשת ובשערי מצרים .על רקע זה יש להבין את
;מלחמתו של חגלת-פלאסר במעונים ,ששלטו על הדרכים המובילות מאדום אל
קדש-ברנע  -אל-עריש-עזה; ואתמלחמותיו בשבטיערב,שבמדברהסורי-ערבי
(בשנת  733לפסה-ל,ובשמש-היא "מלכת ערב".2
*שוער*

מסעותיו של מרגון הב'
רישומם של מסעות תגלת-פלאסר לפלשת ניכר יפה בשנים הבאות .ולא ב?ך*
עוררה השמועה עלמותו של מלך אשורזה (בשנת  727לפסה"נ) ,היא שנת מותו של
אחז מלךיהודה,גלי תסיסה בפלשת .ולכךמכוונים דברי הנביאביש'יד ,כס-לב:
=אל תשמחי פלשת כלךכי נשבר שבט מכך.כימשירש נחשיצא צפעופריו שרף
'מעופף ...והמתי ברעב שרשך ושאריתךיהרג.הלילי שער,זעקי עיר,נמוג פלשת
3לך,כימצפון עשן באואין בודד במועדיו",תסיסהזו לל פלשתאינה גוררת עמה
מרידה לבית פלשתועריה נוטלות חלק במלחמתה האחרונה של ממלכתשומרוןנגל
אשור  -מלחמהשהסתיימהבכיבושה שלשומרוןבידי שלמנאסרהח' .אלא שעםמותו
ללשלמנאסרועליתושלסרגוןהב'על כסאהמלוכה באשור(סוף שנת722אובראשית
 721לפסה"נ) ,משהתלכדו רוב מדימת סוריה וארץ-ישראל ועמיהן במלחמה עד
"שור ,לא נפקדביניהן מקומה של פלשת .הפעם היתה זו עזה ,שהשתתפה במרידה
הגדולהושימשה כמוקד הדרומי של המרד .התקוות שתלו המורדים בשחרור מעולה
וסל אשור לא היו בלתי-מבוססות ,שכן קשיים רבים נערמו על דרכו שלאיסף-
השלטון ,סרגון הב' .בעלותו על כסא המלוכה באשור קידמוהו מהומות מבית
ומלתמהמחוץ; ארץ-בבל והעיר בבל נתפסובידי מראדך-כלאדן הכשדי ,שנעזר
הפעם בעילמים ,ויש סברה שהמורדים בסוריה תלו במראדך-בלאדן תקוות

.מרובותיי.

למרד זה ,שבשנת  721לפסה"נ,היו שני מרכזים -הצפוניוהדרומי.בראשו של
"ראשון עמד ?א-אד מלך חמת; ובראשו שלהשני -חנון מלךעזה .אולם לא ברור
מה היתה מידתהזיקה של עזה לחמת ערב המרד ובעת מהלכו; אם עורר אואר
מלך חמת אתחנוןהעזתילמרוד,ואם כרתומלכים אלהבריתביניהם.כתובותסרגת
אינן מרמזות על ברית של ממשבין מוקד-המרד הצפוני לביןזה הדרוכי.,לעומת
ואת ,מדובר בהן במפורש על הקשרשביןחנון מלך עזהלבין שר הצבא של מלך

נ12%
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מצרימובין אלהשנטלוהלקבמרידהבסוריה ובארץ-ישראלנמנו ,מלבדעזהוחמת,
ההשובותבמדינותהעצמאיות המעטות ששרדועדיין;שומרון -שאף.כי נכבעהבידי
שלמנאסר הח'בסוףשנת  722לפסה"נ ,המשיכה במאבקהנגד אשורה; וארפד ,חדרך,
צמר ודמשק -שהפכובימיחגלת-פלאסר הג' לפחוותאשוריות ,אך שמרועדייןעל
מידהשלהיותוארגוןעצמי.
על אף ההיקף הרחב של המרד ,שהתפשט למן אנטוליה עד מצרים ,התברר
במהרה שהתקוות להשתחרר מעולה של אשורהיותקוותשוא .משביצרפרגון במשך
שנת  721לפסה"נ אתשלטונו באשור,והגיעלמעיןאיזוןביחסיו עם מראדך-בלאדן,
יצא_בראשית שנת  720לפסה"נ לדכא את המרד במערב האימפריום האשורי .הוא
היכה את בעלי-הבריתהסורייםליד קרקר בארץ-חמת ,כבש את חמת ,קקה את
?י4אד ,ופנה דרומה כדי לעלות על עזה ,כשהוא מדביר תחתיו את פלשת כולה.
בצרלו,מיהרחנוןלקרואלעזרה את צבאמצרים,בתבריתו .בראשחיל-העזרניצב
שר-צבא הנקראבאשורית  ,turtanuתרתן( ,השווהיש' כ,א) -המשנהלמלך .הקרב
המכריעבין חיל-העזר המצרילבין צבא סרגון נערך ברפית ,שמדרום לעזה .לא
ברור אםהיהזהסרגוןשיצא ,מיזמתו ,לקדם אתפני המצרים העולים לעזרתה של
עזה ,או אם כבר לכד את עזה ,כשמלכה המן נמלט ממנה לצד מצרים ,ובדרכו
דרומה עצרוהו הצבאות המצריים ליד רפית .אף פרטי הקרב אינם ידועים לנו
ובאנאלים שלסרגוןמתוארת מלחמתרפיחבלשוןזוזי:
 ...והוא (=פרעהז) [קר]א (את) ךע (ט'ט) ,25)1שאןשלו,לעזורלו (=לחמן)
והו-איצאבדילערוך קרבומלחיה.הנחלתילהם מפלהעפ-י דבר האלאשוראדוני.
רע ,כרועה (ט'סז) אשר צאנו נשדד ,ברח לבדו ונעלם .את חנון במוידי הפסתי
והבאתיוכבול לאשורעירי .את[העיררפי]ח הרסתי ,החרבתי (עדהיסוד)ושרפתי
אותה באש9,033 .איש עםרכושם הרבלקחתישלל.-

ציור 48ש פלשיםאשוריים.מכיםחייליםנוביימג עלפי תבליט*לסרגוןהכי
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מסעות המלחמץ אאשוריי 6לפלשה

במסעוולאכבששמספ,

?זמנם,רפיהנכבשהונבוזה; אלאשכנראה לאהמשיךסרג
ל לא הית" ,איפוא ,כא'
זה את אל-לריש ,כחגלת-פלאסר בשעתו .ומפלת המצרים

שלמה כמתואר בתעודה האשורית הרשמית ,המפארת את מעשי המלךואלהיאשור'.
פר.טיםנוספים על קרב רפיחניתן ,כנראה,ללמוד מאחד התבליטיםהמלכותים של
מרגון מבירתודור-וירכין(חירסשאד) .בתבליט מתוארים פרשים(אשוריים המכים
חיילים מצרייםונוביים(כושיים);ולפי שהמלחמהבין מצריםלבין אשורבימיסרגון
היתה אותה המלחמה ברפית,יש מקום להשערה שתבליט זה מתייחס אמנם לאותם
מאורעותי .לאחר נפילת רמית ומפלת חיל-העזר המצרי נותרה עזה לבדה ,חנון,
שנלכד (לא ברור אם ברפיח או בעזה גופה) ,הובל בשלשלאותלאשור .עזה הפכה
לע"ר ואסאלית ,שלמדה את לקח המרידה ושמרה מאזאימונים לאשור עלאף כל
(
התהמוכותשבאובאזורזה.
דומה שמסכת-יחסיםזושבין אשורלביןעזה ,אשר לאנטלה חלקאפילובמרידת
שאר ערי פלשת עד סנחריב ,מתפרשת על רקעהיחסיםהכלכלייםשביניהן.העכיבקירמיי
'
תגלת-פלאסר הג' ,כך גם בימי סרגון ,הוסיפה עזה לשמש נמל-המוצא
לסחורות ערב ,מור ולבתה,שחשיבותןהיתה רבה בסחרהבינלאומי באותםהימים.
ואפשרששני הצדדיםנהנו כאן 2מלכי אשור ,ששלטו עלעזהגוהשתדלו להשתלט*לל
שבטי ערב עצמם; ועזה ,שהוסיפה לצבור רוחים ממסחר זה .אלא שלשליטתה
המסחרית של אשור בשערי מצרים דרושה היתה התבססות צבאית חזקה מזר
שהתבטאה במלחמתשנת  720לפסה"נ;ומשוםכך שבסרגוןללאןכעבור ארבעשנים,
בשנת 718לפסה"נ.
כונתם של האשורים במסע של  716לפסה-נהיתה להדביר אתשבטיהערבים
תושבי המב ,להגיע אל -עיר נחללבמיצרים- -וע"י כך לבצר את השליטה הצבאית
באזור זה,שהיה אזור מוקד לסחר-ערב ולסחר-המעבר שבין סוריה למצרים.
במסעו הגיע סרגל למבואותיה של אל-עריש .סרגון לא הסתפק ,כתגלת-פלאסר
בשעתו ,בהצבת מצבה במקום זהלציון גבול שלטון אשור,כי אם הושיב עלנבול
מצריםגולים ממקומות אחרים בממלכתווהללושימשוכחיל-מצבאשורי.תהונוסח
השורותששרדומן הכתובת המסמרתעל מסעזה127
"יחד עם ...כבשים ...מתוך ארץ[ ...הגליתק בארץ .,.אשר[ ...בעיר]....
אשר בגבולעיר ...בדרך לצד שקיע,נ השמשהועביתיאותם.בידי פקידי],נסיך
) (nasikuהעיר ללן [הפקדתי אותם] ...שלטן מלךמצרים ) f(Mueriמקום [רחוק],
מורא הוד אשוראדמי המםאותווהביאלי כמנחה 12סוסיםגדוליםשלארץ-מצרים,,
שאין כמותםבארצי".
מסתבר,שלענין הושבתגולים באזור זה,שדינםהיה כאזרחי אשור לכל דבר,יש'
לייחס את הנאמר בכתובת אחרת של סרגון ..." :פתחתי את ה=( kirti'-הנמל
המסחרי) ההתום שלמצרים,אשוריךנמצריםבוללתיוהכרחתיאותםלסחוראלהעם
אלה".28חשיבות מכרעתנודעתלקטעזה ,שכןהואהיחיד בכל כתובותיהם שלמלכי
אשור באותםהימיםבומצהיר המלך בלשך חד-משמעית עלפעולותכלכליות כעל
מלת כותרתו של כיקושצבא" .ככתוב בתעודה ל לא נרמז מה'היה אותו טן12
(הנמל המלחרי) החתומ-והיכןמקומו .קיימת אפשרותשסרגק הלע לאחד ~מל,פ
'
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המלחמות בתקופת.המלוכה

הקטנים שעל ט?הת אל4-רדויל .אך,לפי שהמושג  karuמכוון לעמים בתעודות
אשוריות למושבה מסחרית ולא בהכרח לנמל ,מסתבר שהכונה לאל-עריש עצמה.
מנוסח הכתוב בכתובתשנזכרה קודם,כפישרתןלהשלימו-:ןבידיפקידי],נסיךהעיר
ןהפקדתיאותם]-מסתבר,שהאזורכולונמסרלפיקוחושלה"נסיך שלהעירל4ף'
י,2מדרום-מערב לרפית;וכניאה שרפיה ההרוסה לאשוקמה.
היאאולי שיחי ץיד
בהפקדת האזורבידינסיך מקומי ,איש-אמתה שלאשור ,הלך סרגך בעקבות חגלת
הג' בשעתו ,ויצר ע"י כך אזור הכפוץ לאשור ,אםכיאינו מסופח אליה;
יבגלל יתרונות כלכליים היה נאמן לאשור גם לאחר-מכן ,על אף שמקומו
סטש
אר
לו
פז
א
בחבל-ארץ מרוחק ,בספר ארץ-מצרים.
מסתבר גם ששליטי הדלתא של מצוימ לא היומוכנים ללחום בחיל מרגון ,מה
גם טחה האחרון לא הראה כלנטיה לפגוע בעצמאותה של מצרים.שני הצדדיםהיו
מעוניכם ,איפוא,לכונןיחסים שלשלום ומסחרתקינים .השליט המצרי -הוא כנראה
אילרכין הר',אחרוןפרעוני השושלת הכ"ג(המכתה בתעודה שמכרהלעיל:שלוויי;
ובאנאלים "פרעה") ,שלחמנחתשלוםוידידותלמלך אשור 12" :סוסיםגדוליםשאין
כמותם באשור" .ואפשר שלאותם הימיםישלשייך מכתב ,שנמצא בכלח 31שבאשור,
אשרכותביומודיעיםלמלךכיהגיעולבירתושליחיםהמביאים אתם מנחה,והםשרים
(או "נסיכים") ממצרים ,עזה ,יהודה ,מואב ועמון .בהמשך המכתב נזכרים גם בס
אדום,בני אשדוד (כךיש לקרוא בתעודה)ובניעקרון .המכתב אמנם מקוטע ,אך
מסתבר שנזכרו בוגםשליחי אשקלע .מענין ,שבמיוהדמצוין בו המס של עזה -שא

לין

סוסים.

מפעלים אלה של סרגון בדרום-פלשת ועל גבול מצריםהיו בגדר צעד חדש
בהתפתחותה.של ממלכת אשור ובהרחבתשלטונה.במערב.גבולהממלכהניצב עתה.
ו ערי פלשת שמדרום לקוהירקון קנו את עצמאותן במס כבד,
על הירקון32יאיל
שנהגו להעלותמדי,,קנה בשנה למלך ולחצרו .דוגמה רבתענין למסמעיןזה נמצאת
בתעודה ,עד כה יחידה בסוגה בקרב התעודות האדמיניסטרטיביות של ממלכת
אשור; והיא מכתב המפרט את מכלולהמסשלמלה אשדודי3וכן את המס שלעיר
פלשתית אחרת -עזה או אשקלון  -ששמה לא שרד בתעודה .המס של ערים אלו
~לל! מספר ככרות כסף ,למעלה ממאה הליפות פשתן ,עשרותסדינים )f(saddin
סדיניבוץ ,בד לאהלים,שימורידגים,ואףכריכיגומא -לסופר המלך .מסזהגוער
למשמחת המלוכהולשרי החצרהשונים,הנמניםלפיסדר חשיבותם-:הווזיר"",המשנה
(התרתן); השופטהעליון-,וזיר"-המשנה,וכו' .מסזהכללשניסוגיםmaddattu :
למלך-
(מנדה; והשוה עד ד,יג) ,הוא מס-קבע שנתי,וכן (namurtuאו ,(tamartuהיא מנחה
חד-פעמהת,הניולתלמלכותלרגלמאורעמסוים.34
ו
י
ה
ו
ז
מרידתהשלאשדוד באשוראירעה בהמשךמלכותו שלסרגון; למרידה
שני
שלבים .השלב'הראשון(כנראה 713לפסה"נ)היה קצרמאוד והתרקם בעתמלחמותיה
של אשורבמדי:.פרטיתעלדיכוימרידהזו של אשדוד לאנודעו ,והפרשה מתוארת
היאור קצר בלבד בכתובותיי- :אזור(=עזור) מלךאשדוד ,אשר זמם בלבו שלא
להעלות מס ושלח למלכים מסביבלודברים מלאי שנאה בד אשור -בגלל מעשה-
זדח זה שעשה ביטלתי את שלטונו על בני ארצו פ)המלכתי עליהם את שק'9מ
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לו ח יז

 :1נציגו של יהוא מלך ישראל (כורע) מעלה מס לשלמנאסר הג' מלך אשור.

 22מצור העיר פרג בארץ*חמת; תבליט על גבי רצועת ברונזה שציפתה את
י שלמנאסר הג'; שים לב
www.daat.ac.ilלאיל המצור דמוי חזיר-הבר.
שער תל-בלוואת; ימ
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לו ח

יח

תבליט מימי חגלת-פלסר הג',
 :1מצור עיר בבבלי
מימין להנעלה :חייל אשורי דוקר קשת בבלי שנפל
מעץ עליו הסתתר .למטה :שכי אילי-מצור על-גבי
סוללה .בתבליט נראים שלושת צדדיה של העיר,
כאשר משני צדדיםעדיין נמשכת ההתנגדות לאשורים
ואילו בצד השלישי כבר פסקה.

 2 2שבויי העיר לכיש; קטע של
תבליט מימי סנחריב ( 701לפסה"נ).

מחנה צבא אשורי מוקף חומה ומגדלים,
נה ע"י שתי דרכים מצטלבותן שים
אור הטיפול בגבוסים והולכת שבויים;
ימי אשורנצרפל הבי.
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מכע*ת המלחמה האשוריים לפלשת

(=אחימות)אחיו-המשנה(או:אחיו-תאומו).-הסרתו שלעזור והעלאתאחיו,שנעשתה
כנראהע"ישרי צבאו שלמרגון ,לא הביאהלידי השקטת אשדוד ,ומתבררשידם של
חסידי המלחמה באשור גברה במהרה .אחימות לא האריךימים ,ובסוף שנת  713או
בראשית שנת  712למסה"נ הוא סולקבידיקיצונים שהמליכו איש מקומי ,אשראינו
מזרוחהמלוכה,המכונה בתעודהאשורית2טי.36
יאוסף מלוכה זה היה איש רב-פעלים ,ומשחומלך מיהר ופנה לשכניו,והם:ערי
פלשת האחרות,יהודה ,אדוםומואב;ועורר אותם להתקומם עדאשור .הואאףשיגר
משלחת נושאת מנחה למלך מצרים בבקשה שיעזורלו.אין לדעתבאיזו מידהנענו
השכניםלקריאת אשדודלמרידה.יש מקום לשער שחזקיהןמלךיהודהשיתף פעולה
עםיטגי,ואילואשקלון לאנטלה חלקבמרידה .בראותושנכזבהתוחלתולארגןברית
מקפת עד אשור,ושאינויכול לסמוך אפילו על ערים פלשתיות אחרות  -החלימני
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המלחמות בתקופת המלוכ'ה

.

מבצר במהירות את אשדוד ומכינה לקראת מצור .וכך מתואר הדבר בכתובה של
סרגון:37
חפיר.[14צ אמות רחבו] ,סביב להם[כרו] ,שעמקו  20אמה,הגיעולמי-תהוםלפוקדת,יןח-ה,זודום,מחוב,
.,.לע"יכ
יהסרמנויר(חנטי)ור(םא,ו:הנשהלטחאוי)ם].מס(וו)מלנפחרןע'הל~,טח-
אדוני ,דיבות שקר רעותוזדוניות לאין-
[שלח
מלך
מצרים,נסיךשאינומסוגללעזור להם ,מתנות"-שוחד"שלחווביקשוהולבוא בברית,
כדילעשותולאויבלי".
בהיודע דבר המרדלסרגון ,מיהר לשלוח את צבאולפגישת .הוא עצמו לאיצא
אותה שנה(12ללפסה=נ)למלחמה,ופעולותיו בשדההתנהלובידישריו .הפעםהיהזה
הסך~ן ,ה"משנה למלך" של אשור ,הוא שר-הצבא ,שנשלח במהירות לדכא את
המרידה באשדוד .אף במקרא שרד זכר מפורש לאותו מסע ביש' כ ,א ואילך:
"בשנתבוא תרתן אשדודה ,בשלוה מרגון מלךאשורוילחם באשדודוילכדה.-...
צבא אשור עלה על אשדוד בראשיאתות
יאביב ,בעתגיאותם של הפרתוהחידקל ,ומסע
ה
זה מתוארתיאורנמלץ בהמשך אותה כתובת" :אנכי סרגון ,המושל הצודק ,הירא
את דבר אלהי,נבו ומרדוך ,והנוצר את מצוות אשור ,העברתי את צבאי את
החידקל ואת הפרתבזמןשיאגיאותם באביב כמוביבשה"...אובסגנון אחר" :בזעם
לבי לאחכיתי עד אשר אכנס אתהמוןצבאותיולאהכנתי את המחנה( ,אלא)יצאתי
על אשדוד כשאתי(אך)גבורישאינםעוזביםאותי(אף) במקוםבטוח"ני.
בהתקדמותו המהירה על אשדוד לכד הצבא האשורי את עקרון ,שמצטרפה
למרידה ,ואתג?תוז-כעדיתשניהתבליטים מארמונו של סרגון מבירתודור?-ןשיל
(חירסבאד) ,39אלא שעוד קודם שיפנה לאשדוד סטה הצבא האשורימן הדרך
ועלה עלהעירעזקה שבפתח עמק האלה,עיר מבצרו שלה~קיהו.

ציור  :48מימין-כיבושעקרון ,משמאל-כיבושגבתון; עלסי תבליטים מארמונו שלסרגון הכ'

פרשת המלחמה בעזקה סתומה היא ,שכן רק קטע כתובתקטן שרד ~n.bu
 jאך
מכללם של המאורעות מסתבר ,שהמסע על עזקההיהבעיקרופעולתאיום,המכוונת
נגד מלך יהודה והבאה למנעו מלהגיש עזרה לאשדוד ולהכריחו להכנע .ואמנם
דומהשנכנעהיהודהמיד לאחרנפילתעזקהונשארה משועבדתלאשורעדמותסרגת.
אשדוד סתרה,איפוא,לנפשה,ותוצאות הקרב נסתמנו מראש.לגמלנותרה הברירה:
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להכנעאו לבקשדרךלהמשיך במאבקו .ואכל ,הואנמלטלמצרים  -לבקשמשליטיה
עזרה לאשדוד .אלא שבינתים באו עריו של ימי במצור ונלכדו ,והן :אשדוד ,גת
ואשדוד-ים .עלכך מספרמרגון בכתובותיו:41
וימניהלז שמע מרחוק על התקרבות מסעי ,ואל צד מצרים ,אשר עלגבול בושברה ,ולא נראה (עוד) מקומו .עלאשדוד,גת ) (Gimtuואשדוד-ים )(Asdudimmu
צרתי ולכדתי(אותן) .אתאלהיו,נשיו,בניו,בנותיו ,דברי רכוש אוצרות היכלו( ,אף)
את אנשי ארצו -מניתי עם שללי .שיקמתי את הערים הללו והושבתי בהן אנשים
מהארצות אשר לכדוידי ,אשר(הן)בין [ארצות] צאת השמש[ .את פקידי העמדתי
עליהן כמושל],ומגיתיאותם עםאנשיאשור.וישאו אתעולי".
התוצאה החשובה ביותר של מסע אשוריזה היתה הפיכתה של אשדוד לפהוה
אשורית,גבולה של אשור התקרב שובוהוזז לצד מצרים .דומה ,שעשה מלך אמ.ר
מעשה בלתירגילביחס לאשדוד ,בהשאירו את המלך עלכנו ,כשלידו עומד הפחה
האשורי.שמו של המלך לאנזכרבימיסרגון ,אבל הוא מופיע בתוארו כמלך אשדוד
בסיפור מסע סנחריב לארץ-ישראל .מעשה מעין זה  -השארת מלך ארץ כבושה
והעמדת מושל אשורי לידו-דומה שנעשה אף במקום אחר באימפריה האשורית:
בארץ-הנה ,היא קיליקיה,ואולי גם בארץ-תקל (תובל); שתיהן ארצות השולטות
על הכניסה לאסיה הקטנה והמגינות על אזוריה הצפוניים-המערביים שלאשורי.4
אפשר ,איפוא ,שהיה זה מעיןנוהג שנהגו מלכי אשור באיזורי-ספר רגישים ביותר.
ואכן ,אף במצרים עצמה ,כשנכבשהבידי אסרחדון בשנת  671לפסה"נ ,הושארו
מלכים מקומיים,ולירם הוצבופחיתאשוריים.
כיבושה של אשדוד וצירופה לאימפריום האשוריהיה צעד השוב בהשתלטותה
של אשור על פלשת .קשה לקבוע מההיו גבולותיה של הפחוה החדשה .אל-נכון
כללהאת ממלכת אשדוד,למןיבנהבצפוןועדסמוךלאשקלון.איןיודעים אםעקרון
וגבתוןהיו חלק ממנה .מסתברשיפו ,והמובלעת האשקלונית לידה ,לאנפגעו במסע
זהונשארובידיאשקלון.
מאלפתבמיוחד עמדתהשלמצרים בפרשת מרדאשדוד.נסיכיהדלתא לאהושיטו
אתידםליטגי שבא לבקשעזרה; הואנאלץ להרחיקנדוד,והגיע אלשליטיההכושים
שלנגביה ,שעתידיםהיו לכבוש את הדלתאשנים אחדות לאחר-מכן .אףזכויות של
פליטוגולהמדיני,שהיומכובדותבמצרימם,נמנעו הפעםמימני;מלכיכושהיוכנראה
עסוקיםאותה שעה בהכנתכיבושה שלמצרים כולה,ורצולשמור עליחסישלום עם
ממלכתאשור,יריבתם שלנסיכי הדלתא.ואולי מסיבהזו ,או מסיבות אחרות שלא
אתימני לידי האשורימ ושלח אותו אסור בשלשלאות
נודעו ,הסגיר המלך

המיי

לנינוהא:
"מלך כוש ,אשר [הי] ...בתוך ...במקום שאין אליו גישה ,נתיב ...ואשר
אבותיהםמןהימיםהרחוקים עד עתה לאשלחו אתשליחיהם למלכים אבותי לדרוש
בשלומם(,מלך כושזה) שמע מרחוק עלעזוז (האלים)אשור,נבו ,מרדוך,מוראהוד
מלכותי לנר אותו ופחד הבהילו .באזיקים ,בנחושתים ובכבלי ברזלנתן אותו (את
בטגי)והביאולפני לאשור (לאחר) דרך רחוקה".
ם
ו
ל
ש
ה
ז
ו
ה
בכל
שביןשתי
לפי שהסגרת אסירים פוליטיים היתה חלקאינטגרלי
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מדינות במזרח הקדמון ,אפשר לשער שאף הסגרתו שלימני לא היתה מעשה בודד
במערכת היחסים שבין שליטי גוביה לבין מרגון ,אלאשהיותה חלק מברית שלום
ביניהם,מעין-הוזה לאי-התקפה" .ואמנםיחסי שלוםתקינים שררו מכאןואילך בץ
אשורלביןהזירעוניםהנוביימ בכלימי מלכות סרגון ,עד מותו בשנת  705לפסה-נ,
ומלך אשור אף לא ערך מסע-צבאי לצד כלשהוגבולה שלמצרים בשנות 705-712
לפסה"נ.45

ימי סנחריב
מותו שלסרגון בשדה-הקרב באנטוליה בשנת  705לפסה"נזיעזע את כל הארצות
המשועבדות לאשור; ואש המרד פרצה והקיפהפחית קרובות ורחוקות .תחילה
מרדה בבל ,עליה השתלט מראדך-בלאדן הכשדי; ובאותה שעה מרדו אף מלכים
עצמאיים אחרים שנשבעו לאשור שבועת ואסאלים .כך קמה שוב ברית מלכים
אנטי-אשורית בארץ-ישראל .בראשה עמד חזקיהו מלך יהודה ובהנטלו חלק מלך
צורומלךאשקלוןוכןעקרון.אפשרשהשינויבמדיניותהשלאשקלון ,ששבעשניםלפני
כל לא היתה שותפת לאשדוד במרידתה ,כרוך היה בלחץ שנלחצה בידי אשור,
שגבולהפגע עתהבגבולאשקלוןויפו.דומה שבאותםהימיםנדחהךגבת,המלךהמתון
הנאמן לאשור ,שחומלך עודבימי חגלת-מלאסרהי ,והמלוכה נתפסהבידיצד"א,
שהיה ככל ,הנראה,אחיו הצעיר .אף בעקרון התחלפה המלוכה :הזקיהו התערב
לטובת הנוטים למרוד ,וקדי ,המלך הנאמן לאשור ,הורד ,נאסר והובל לירושלים,
ו את אשור ,ואלה ניהלו את העיר עד לכניעתה
והשלטון בעקרוןנמסרלשריהשעינ
לפניסנחריב .הגורם החשובביותר במרדזה הואהשינויהמכריע שהל בעמדתה של
מצרים ,עליה משל אזשבחיא מלך בוש .מלךזה לא המשיך עוד ביחסים התקינים
עם אשור ששררובימי קודמו ,וניצב המעם מאחורי המורדים ,כשהוא מבטיה להם
עזרה צבאית לעת הצורך -ועתידהיה אף לעמוד בהבטחתו .כנראה ראהגם המלך
הנובי במותו שלסרגוןובזעזוע שעבר על הממלכה האשורית שעת-כושר לדחוק את
רגליה של אשור מגבולותיה של מצרים ,ולשים קץ למונופולין המסחרי האשורי
בשעריהולאדנותה שלאשור בפלשת בעתובעונהאחת.
בניגוד לפלשת ,השותפת רובה-ככולהי 4במרידה זאת ,לא השתתפו בה סמון,
מואב ואדום,שכניישראל;ומלכיהן ,יחדעם מתנת (מתת) מלך אשדוד ,הופיעולפני
סנחריב ,לאחר שהשליט את מרותו עלעריפניקיה,ליד אגסו (היא צור היבשתית),
הביעולו את כניעתם והעלולו מס הגבוה ארבעתמוניםמן המסהרגיל .זאתלמדים
אנו מתעודה ממלכתית שלסנחריב ,הממשיכה ומספרת247
"ואשרלצד"א מלך אשקלון ,אשר לא נכנע לעולי ,הגליתי והבאתי לאשור את
אלהיביתאביו,אותו עצמו ,אתאשתו ,אתבניוואתבנותיו ,את אחיו ,זרעביתאביו.
הפקדתי עלאנשיאשקלון את לאלדרבן רוקת מלכם הקודם ,והטלתיעליו תשלום
מס ומתנות רבונותי(,ו)הוא נושא (עתה) אתעולי .בהמשךמסעי צרתי על בית-רגון,
יפו,בני ברק ,אזור,ערי צדקא ,שלא מיהר לכרועלרגלי .כבשתי(אותן)ונשאתי את
שללן.פקידיה,שריה(ו)אנשיה של עקרון ,שנתנו כבלי ברזל על קדי מלכם( ,שהיה)
ואסאלנאמן ("בעל שבועהוטלהי) לאשור ,ומסרוהו באיבהלחזקיהןהיהודי,נבהלו
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ממעשיהבגידה הנפשעתשעשו .הם קראולמלכימצריםולקלסי מלך טוש,מרכבותיו
וסוסיו,חיל לאימנה(מרוב) ,ואלה באו לעזרתם .במישור אלתקה ערכו מערכהנגד4
וחידדונשקם .בעזרת אשוראדוני נלחמתי עמם והנחלתי להם מפלה .בעצם הקרב
תפסוידיחיים אתרוכבי המרכבות ואתהנסיכיםהמצרייםיחד עםרוכבי המרכבות
של מלךכוש .על אלתקה ותמנה צרחו ,כבשתי אותן ונשאתי את שללן .אל עקרון
קרבתי,והרגתיאת המקידימ ואתהשריםשמרדו,ומסביבלעירעלעמודיםתליתיאת
פגריהם .אתבניהעיר שמרדו(-פשעו והקלו* באשור)נתתילבז .שאריתם,שלא מרדו
(פשעו) ושלא נמצא בהם חטא-מלפכקודתת'י לשחררם .את פדי מלכם הוצאתימתוך
עליהם .מנחתרבונותי הטלתיעליו=.
ירושליםוהושבת 4אותו על כסא
אומיההספרותיהמיוחד של כתובתזו ,שאףבהיותה הלקמןהאנאליםהמלכותיים
אינה מונה את המאורעות באורחכרונולוגי מדויק ,מכביד על כל הבא לקבוע את
סדרהאירועים במסעזה .אך עםזאת ברור ,שהיעדהעיקרישלסנחריב במסעו
חוף-הים היתה ממלכת אשקלון ,שמלכה לא הופיע להיכנע לפניו .סנחריב פוגע
במובלעתהאשקלוניתשלידיפו,כובש את בני-ברק,אזורובית-רגון ואתיפו עצמה;
ומעתה פתוחהלפניוהדרך לאשקלוןהעיר .אלא שמגוף הכתובת האשורית לאנודע
כלעיקר אם אמנםהגיעתיל-סנהריבלאשקלון ,צרעליהוכבשו; בקרב .הברורהוא
שצדקא מלך אשקלון המודח הורד ,ותחתיו הועלה בנו של ךכבת (אחי צדקאז),
הנושא שם אשורי מובהק :קר-ל-ור ("המלך לעולם יחיה") .והואיל ולא נאמר
בכתובת דבר על מצור אשקלון ,על כיבושה או על שוד אוצרותיה ולקיחת שלל
ממנה ,יש מקום להנחה שלא נזקק סנחריב לערוך מסע מד אשקלון העיר,
ושחלופיהמלוכה באשקלוןנעשובידי המתונים ,שרצו בשלום עם אשור;והם שאסרו
את צדקא ואת משפחתוומסרוסלידישליחי סנחריב ,שבאו לקבל את כניעתהעיר.
אפשר שהפיכהפנימיתמעיןזו באשקלון ,והתגברותידם שלהמתוניםחסידי ר?4מ'
אירעו משנכבשועריה של אשקלון באזוריפובידיחיל-סנחריב; אך אפשר שאירע
הרבר לאחר מלחמת אלתקהוכיבושעקרון.
מן הכתובת האשורית מסתבר ,שלאחר כיבושערי המובלעת האשקלונית היתה
עקרון מטרת המסע האשורי.עירזו,המיוהת כיום בח'רבת אל-קקועי ,4שלטה על
על הדרךהראשיתהמובילה לדרום-פלשתועל הדרךהמובילה משםלארץ-יהודה.
והנה ,בעת המצור עלעקרון בא מפנה מכריע :לראשונה בתולדות פלשתיצא צבא-
מצרים לעזרתערים פלשתיות הלוחמות באשור .מסתבר שהצבא המצרייצא לדרך
עוד בשעת מלחמתושלסנהריב עלהעריםהאשקלוניות שבמובלעתיפו,והגיעלאזור
המערכה בעת המצור עלעקרון .סנחריב נאלץ ,איפוא ,להפסיק את המצור,ולפגוש
את חיל המצרים ליד אלתקה,היא ,ככל הנראה ,תל א-שלאף .49ושם נערכה
המערכהבינולבין הצבאהנובי ,המורכב ברובומחיל-רכבוקשתים .אםנאמין לכל
הנאמר בכתובת של סנחריב,היכו האשורים את החיל הנובי מכה ניצחתואף לכדו
כשלל רכב של מלך כוש ושלנסיכי הדלתא; אלא שהעיון בנוסח הכתובת ושיקול
הדעת ההיסטורי מעלים ,שלא היה הנצחון האשורי שלם .המצרים אמנם נסוגו ,אך
מלך אשור לא רדף אחריהם ,אלא חזר ללחום בעקרון ובעריה ,כבש את אלתקה
יאת תמנה ,השייכות לעקרון ,ושם מצור על עקרון עצמה .מלשת הכתובת מסתבר
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שעקרון נכנעה ללא קרב; ובדומה לאשקלון גברה בה כנראהיד המתונים ,שהיו
נאמנים לפדי ,שישב אסור בירושלים,ותבעולהשלים עםאשור .ואפשרשאףכניעתה
שלזו ,ככניעתאשקלון ,הוחשה במעשהשכנועמעיןזה של רבשקה בשעריירושלים.
משנפתחו שערי עקרת ונכנס בה הצבא האשורי ,ערכו המנצחים משפט בעקרון,
הוציאו להורג את כלמי שמרד באשור,ואילו את המתונים,שלאנטלו חלק במרד,
ההיו .ואמנם ,מששוחרר לאחר-מכן פדי העקרוני מכלאו שבירושלים 50הוחזרהוא
עלכנו כמלכההחוקי שלעקרוןוכואסאלאשורי המעלה מסומנחה.
מתינותזו של מלך אשורכלפיעקרוןואשקלון ,שלא עשהאותןפחית עולהבקנה
אחד עם מעשה שעשה סנחריב לאחר כניעתו של חזקיהו מלך יהודה :הוא קרע
מחזקיהן עריםונחנן למלך אשדוד ,למלך עקרון ולמלך עזה; ולפי טופס אחד של
האנאלים האשורימ- 51גם למלך אשקלת .פעולות אלה של מלך אשור,שחיזקו את
ערי-הממלכה המלשתיות על חשבונה של יהודה ,מעידות על שיטהמדינית חדשה
שנקט בה סנהריב בפלשת ,השונה מעיקרה מזו בה נקט מרגון אביו .מסתמר,
שסנחריב סטה מדרכי אביו לא רק בעניני פולחן ומדיניות אלא אף בכל הנוגע
למדיניות צבאית ולהתפשטות אימפריאלית,סנהריב,שנאלץ לצאת למלחמותכיבוש
בארצות שמצפון-מערב לפרת ,לא יכול היה להוסיף לנהל מערכה להתפשטות
אשורית בגבולה של מצרים .ודומה שהעדיף סנחריב להתבסס בפלטת על מערכת
ערי-ממלכה ואסאליות ,המעלות מס ומנחה והשומרות לעצמן מידה ניכרת של
עצמאות ,ולא על חיל-מצבאשוריאו על משטר שלפחית.בדרךזונוצרמעין שטח
חיץ ,נייטרלי-למחצה ,בין אשור לבין מצרים .המושכה האשורית באל-עריש,
שנכבשהאל-נכוןבידיהחילהנובישעה שעלה לע רתאסקלוןועקרון,נשארהכנראה
בידיהמצרים עד ראשיתימיו שלאסרהדת.
הקפאת המצב המדיני והצבאי בפלשת ,תוך שמירה קפדנית על הסטטוס-קוו
ושיווי-המשקל בין ארבעת ערי פלשת הגדולות והקיצוץ בכוהה של יהודה ,הס
שמסבירים את השקט באזור במשך עשריםהשנים שלאחרמכן,למן שנת  701לפסה"נ
ועד מות (נח.יבועליתאסרחדוןבנובשנת 681לפסה"נ.
ימי אסרחדון ואשורבנמל
משעלה אסרחדון למלוכה ונכונה הממלכה בידו ,שונה שוב קו-המדיניות
האשוריתביחס למלשתמן הקצה אלהקצה.בניגודלאביונקטאסרחדוןביזמהמדינית
צבאית לקראת השתלטות כלכלית וצבאית עלפיניקיה ופלשת .אסרהדון אף ראה
במצריםהגוביתיריב לאשור עלהשלטוןבארץ-ישראל.אין לדעת אם כברמראשית
מלכותונתכוון אסרחדון לכבוש את מצרים,או אם ערר למסע על מצרים תוךכדי
פעולותיו הצבאיות בפלשת .מכל מקום ,אופיינית למדיניות החדשה הזאת היא
פעולתו הצבאית הראשונה בסוריהש המסע לארצא שעלנחל מצריםהיא "עירנחל
מצרים" (אל-עריש) ,שנערך בשנת  679לפסה"נ .במסע פתעזה ,פרץ צבאאשורדרך
סוריה וארץ-ישראלוהגיע עד לדרומה של פלשת ,לכד אותהעיר,שהיתה מושבה
אשוריתבימיסרגון ,שבה את מלכהוהביאו לאשור" :בזזתי את ארצא אשר בגבול
[(]278
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נחל-מצרים ,ואת אמחל מלכהנתתי בכבלי ברזל ולארץ-אשורהבאחיו .בקרבת
השערהגדול שלניניה הושבתה אסוךיחד עםדובים ,כלביםוהזירים* .52דומהשהיה
זהבעיקרושלדבר מעשה חפפהצבאי ,שבא להראותכילאשור בלבדזכותהשלטון
באל-עריש ובדרום-פלשת,וכןלהזהיר את תרהקההנובי ,מלך מצרים ,לבלינסה
להשהלט עלפלשת.
שתישנים לאחרמכן,בשנת677,6לפסה"נ,תקףאסרחדוןאתצידון ,שסירבה להכנע
לתביעות כלכליות חמורות של אשור ,כבש אותה והרס אותה ובנה בקירבתה עיר
) A~iur.-'ahi,-.iddinaזב),)1
אשורית חדשה ,מושבה מסחרית בשם -נמל אסרחדון-
שנועדה לשמשנקורתאחיזה למטהר האשוריבפיניקיה ולהתחרות בסחרן של הערים
שהשתתפו בבמנהשלהעיר החדשה,נזכרים
הפיניקיות.בין שארמלכי
י
ל
א
ר
ש
י
ץ
ר
א
,
ן
ו
ל
ק
ש
א
,
ה
ז
ע
צלבעל
ף (אכיש?) מלך
מלכי פלשת הבאים:
אכי
מלך
מלך

ע"ה

עקרון ואחימלך מלך אשדוד.
סמוה הדבר,שבין מלכי פלשתאותוזמןנמנה מתנת (מתת) האשקלוני ,שלפי חותם
מאותה תקופההיה בס של צדקא ,53שמרדבאשור בימי סנהריב והוגלה עם משפחתו

ציור  :49טביעת החותם
"לעבדאלאב בן שבעת
עבד מתת בן צדקא"

אשורה;היינו שענף השושלת המלכותית,שעליונמנה שבלדר בן רכבת (שהמליכו
סנחריב תחתצדקא) ,שובאינו מולךבאשקלון .ההסבר לכך שהיה מתנתבןתערובות
וגדלכשבוי בהצר מלךאשור,והואשהוחזר עלידיאסויחדוןלאשקלון ,במגמהשנסיך
המכיר את שיטות הממשל האשוריותוהבקי במנהגי אשורוהייה ישלוט בעיר-מפתח
זו בפלשת .ממש על אותה דרך נהג אסרחדון עם הערבים ,עליהםהמליך מלכה,
שגדלה ככת תערובותבהיכלו.ולפי שהזכרת מתנתבן צדקא כמלךאשקלון ,בקרב
המלכים הואסאלים שעזרו לבנין "נמל אסרחדון"שליד צור ,מתייחסת לשנת677,6
לפסה"נ ,הדעתנותנת שחומלך עלאשקלוןשנתייםלפניכן ,בעת המסע האשורי על
ארצא,ואכןנודע לאשקלת תפקיד השוב בפלישותהאשוריות למצרים ,שתכפוובאו
בשנים שלאחרמכן.
אסרחדון ערך שלושהמסעותעיקרייסעל מצרים:האחד בשנת 674לפסה-נ ,השף

[(פדבש
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נשנת671לפסה-נוהשלישיוהאחרון,בומצאאתמותו,בשנת689לפסה-נ .במסעהראשך
נחלוהאשורים מפלה;ואמנם לאשרדו עלאודותיוכלמקורותאשורכםמחוץ למסופר
בכרוניקע הבבלי" :שנת שבע (לאסרחדון) .ב 5-באדר צבא אשור הוכה במצרימן.

ציור  :50מסעות אסרהדון למצרים

אך במסעהשנילמצרים(בשנת 671לפסה-נ) ,כברזכוהאשורים להצלחהרבה .במסע
זההיכה אסרחדון את צבא תרהקה מלך בוש ,חדר לדלתא,הגיעלסוףולכדאותה
ללא קרב .ומין -החל לארגן במצרים התחתונה פחוה אשורית ,להגלות ממנה
אוכלוסיןולהושיב בהאשורים.
אין לדעת בבירור מההיה חלקה של פלשת בהתרחשויותאלה .בכתובת מקוטעת
ביותר ,ששרדה על סלעי נהר אל*טלב שליד בירות ,אפשראולי למצוא רמז מה
לכך שלצו-ו של תרהקה מלך כוש (שנעזר בבעל מלך צור ,אשר מרד אז באשור)
עמדה גםאשקלון.עירזונוכרת בשורותהסיום המקוטעות של הכתובת,בהןהשבור
מרובה על המצוינו .והנה באות תעודות אחרות של אסרחדון ומזכירות אףהן את
אשקלון בזיקה למלחמותיו של אסרתדון במצרים .אלההן שתי כתובות ,המכילות
שאלות לאלשמש ,הוא אלהאיךקולום האשורי,אותו שואל אסרהדון עצה בטרם
יצא לקרב .מחמת קטיעותן של הכתובות איןאנו יודעים בבירור מה טשמעות
הזכרת אשקלון בתעודותאלה.וזהלשונה של אחתמהן~:5
[שמשהאדוןהגדול,על(שאלתי) אשר אשאלך -ענניב"הן" שלאמת .כאשריצא[ ]280
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מסעות המלחמה האשוריים לפלשת

אסרחדוןמלך אשור לקרבואלאשקלוןילך ואתמחנהוי]קבע(שם) -יהיהזה וצבא
כהרים].,.יהיה.זה צבא מצרים[,יהיה.זה צבאאויב כל שהוא] .באאםיחשבו,האט
יזממו ,האםילכו [לערוך מלחמה] באזור אשקלון [מד אסרחדוף מלך אשור? [האם
ילחמוזה בזה והאם מפלה]ינחילולוו -אלהותךהגדולהיודעתו"
בתעודה אחרתםשוב נשאל שמש- :מה יקרה כאשריאחז אסרהדק מלך אשור
את דרכו וילך אל עבר הנהר ) ,(ebir nEITIאל אשקלון ,יחד.עםצבאו ,מרכבותיו
וכלי נשקו :האםיגיע בשמחהלאשקלוןז האםישוב מתוך אשקלל חיושלם לארמתו
בנינותיא
משאלות אלה לאל שלשניתן להסיק שאותה שעה עמד אסרחדון לערוך קרב
ומלחמה ליד אשקלון ,ולקבוע לידה את מחנהו הצבאי .המלך חשש לקרב עם
המצריםודאגפןיכוהו .מכאן ,שהמצריםנמצאואותוזמן בדרום-פללתועשוייםהיו
לתקוף את היל אסרחדון,שנתכוון להגותבאשקלון .התקדמותזו של הצבא המצרי
בפלשת מלמדת שהמדובר הוא במצב שנוצר רק לאחר הנצחון של תרהקה בשנת
 674,3לפסה"נ ,כשנפתחה הדרך להתקדמותחילמצרים .אולםבתיאור המסעהאשורי
על מצרים בשנת  671לפסה"נ לא נזכר במקורות כל קרב ליד אשקלון .בתעודות
המדברות על מטעזה מסופר שעלה אסרחדון תחילה על צור ,הטיל עליה מצור
ומשם ירד במהירות למצרים .דומה שקושי זה ביחס לאשקלון עשוי להתישב עיי
ההנחה שהפעולה המתוארת בשאלות לשמשהיתהבחינתתכנית,ואילו ההתקפה
המתוכננת על צבא מצריםלידאשקלון לאיצאה אלהפועל; אךלביתכעדיין סתום,
מחוסרמקורותהיסטורייטנוסמים.57
במסע הגדול על מצרים בשנת  671לפסה-נ עבר אסרחדון דרך פלשת .ערים
פלשתיותאינןנזכרות בכתובתאשוריתזו;התחנות בדרכולמצריםהיו אפק,ואחריה
:ssn~b1

...התקדמתי בדרךהישרה לארץ בוש,מהלך 30שעות-כפולות ,מאפקשבגבול
אר-ץשומרון עדהעיררפיה,סמוךלנחלמצרים -מקוםשאיןבונהרובעזרתחבלים,
שלשלאותוקילונותהשקיתי אתצבאותימים השאובים מבארות".
שלטתה של אשור בארץ הדלתא ובסוף לא היה לאורךימים .לאחר מותו של
אסרחדוןבשנת  669לפסה"נ ,הוצרך אשורבנפל בנו ,בראשית מלכותו ,לכבוש את
מצרים מחדש(868לפסה"ם .אשורבנפלדיכא את המרידותוהיכה אתחיל תרהקה,
ששב וכבש את סוף במות אסרחדון .במסעזהנסתייע אשורבנפל בואסאלים שלו
שבחוף הפיניקיובפגישת ,שהעמידו לרשותוספינות להעברה מהירה של הצבא
למצרים ,וכן בחיל-עזר יבשתי.בין הואסאלים שנחלצו לעזרת אשור במלחמה
בתרהקההיו אותם ארבעת מלכי פלשת ,שנזכרו בכתובות אסרחדוף 5כעשרשנים
לפניכבן,וזוהיאף הזכרתםהאח.רונהשלמלכיםפלשתיים.בתעודותאשור.
גולת הכותרת שלכיבושי אשורבנפל במצרים ,ושל כללכיבושיאשור במאה הז'
לפסה"נ,היהכיבושהשלנאאמת,בירתההדרומיתשלמצרים.אך עםכיבושזהגדלה
אשור למעלה מכפייכולתה .ולא עברושנים מעטותוהנסיך המצריהיושב בקאים
שבדלתא ,הוא פסמתיףבן נכו ,השתחררמן השלטת האשוריוייסד שושלת חדשה
(השושלת הב"ו) ,שאיחדה אתמצרים כולה וחידשה את עצמאותה .חיל אשור יצא
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ממצריםושברושלתי .העדות היחידה על המשך השלטון האשורי בצמון-פלשתהן
תעודות אדמיניסטרטיביות מגזר הכתובות בכתב-יתדות ובסבון אשורי-ממלכתי
רשמימן השנים  651ו9-א לפסה"ף .6תעודות אלה מלמדות שמר וסביבתהנכללו
בפחוה אשורית .גבול השלטון האשורי הישיר הגיעלמיכך עד מעברלעמק-אילון,
ואפשרשכלל גם אתאשדודותחומה.אשקלון ,וכנראה גם עזה ,נשארו במעמד של
ערים ואסאליות מעלות מס ומנחה ,כל עת שהתמיד השלטון האשורי בצפון-פלשת
ובשומרון.
בסיכומושל דברגמשך השלטון האשורי בפלשת ,שתחילתו במסעות-המלחמה
שלתולת-פלאסר הג' בשנת  734לפסהץ ,למעלה ממאה שנה ,עדסמוך לחורבנה
של ממלכתאשור .במשך תקופה ארוכה זו פשטו מפעם לפעמ גייסות אשור על
פלשת .במגמתם של המסעות האשוריים לפלשת,ובמדיניות האשורית כלפי פלשת
בכלל,ניתן להבחין שלושה שלבים:
 .1תקופת המסעות,שהיעדשלהםהיתה פלשת עצמה,ומלחמות ההשתלטותהאשורית
על פלשת -ימי חגלת-פלאסרוסרכן.
 .2התקופה של עיצוב השלטון האשורי בפלשת ושלנסיון להפוך את פלשת לשטח
נייטראלי-למחצהבין אשורלבין מצרים -ימיסנחריב.
 .3תקופת שעבוד לאשור ,בהיות פלשת ארץ-מעבר למסעות החילות האשוריים
בדרכם למצרים -ימיאסרחדוןואשורבנפל.
בכל שלוש התקופותהיוערי פלשת משועבדות,במידה פחותהאויתרה,לשלטת
האימפריז:לי האשורן ,אךיחד עם זאת שמרו עלקיומן כערים-ממלכות עצמאיות-
למחצה .הןקנו אתחירותן הפנימית ,הכלכליתוהמדינית בתשלום מס גבוה לחצר
המלך האשורי .בהיותן במקום רגיש ביותר במאבק "הבין-גוש" של אותםהימים-
בין אשורלבין מצרים -פיתחוערי פלשתחיותמיוחדתוסיגלו לעצמן את שאן
להתקיים ולא להישחק -כמישנשחקומדינותגדולותוחשובותמהן.
שידוד המערכות בפלשת לא בא אלאבסוףימיאשורבנפל,ובעיקר לאחרמותו,
מם הכתהומותמביון וטעיריז-ו 2כוחו;פקיפעןיכצנ ~מבחט באמומשב,.רוכשזטאיוצה nuw
עלו צבאות פסמתיך מלך מצרים(מייסדה של השושלתהכ.ו) על פלשתוהגיעו עד
עיר,שהרודוטוסמכנהאותהבשם 01זש)ג"(ספחב',סעי.)157נוהמםלזהותעירזועם
אשדוד:י ,אך אפשר שאינה אלא עזה המכרת במקורותאשוריםגם בשם f~iazzutu
כלומר עזית .62ויתכן שגם אשקלון הכירה במרותו של פסמתיך,ואילו אזורי
צפון-מלשתנלכדובידייאשיהומלךיהודה,שחידשלפרק-זמן קצר אתשלטוןיהודה
בחבל-ארץזה,והגיע עדיבנהוחוף-היםמצפוןלאשדוד .עדות עלשליטהזו עלתה
לאחרתה מן הכתובת העברית החדשה מ"מצד חשביהו" ,על חוףימה של פלשת,
שנבנהובוצר בידייאשיהומלךיהודה.63
ה ע רו ת

 1עייןנ

:281ע ,לשאג.

 1ראויה לתשומה לב העובדה ,שבתקופת מסעות אשור לפלשתאיןגת-פלשתים נזכרתביןערי הממלכה
אפלשת~והנגת נכבשהבידידוד ובוצרהבידי רחבעם (דה=ב ח :אהל השוה מאמרושלמ.גיחון.,בכרך.זה,

[1282,

יאי

.

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מסעות המלחמה האשוריים לפלשת
עמ' )418ן אך אין לדעת אם יצאה מידייהודה (השוה עמ'ו ,ב) ואםהוסיפהלהתקיים במאות הס'-הח'
ןאנציקלופדיה מקראיתב ,טורים .672-571
לפסה"ב* ועל בעיהזועיי
 3המובלעת האשקלונית לא עברה אל מצפוןלירקון .העיר הישראלית שפגעה בגבולה שליפו ויצאה
אל=ים יפו" ,היתהחל-קסילוז שעלהירקון.ועיין:ב.מזר ,ארץישראל א (תשי"א) ,עמ'  :48מ.ברושי,
אנציקלופדיה:מקראיתג ,טור .741
 4על.וגמתם שלכיבושים-לה שלעוזיהו,ועל השאלהאםהיתהלהליהודהמדיניותימית,עיין,:ם1י1ס,י*8
). 224ע 50 )1960(,
-,JQR
יבית ראשון(קובץ) ,חשכ"ב ,עמ' .198-158
 5עיין:ח.תדמור,עזריהו מלךיהודה בכתובותאשור,בימ
ה עם ישראל ,שם ,עמ' 155-150ן ובכרךזה ,עמ' ,818
 6עיין:ב.מזר,ייסודה של ממלכת-ארםויחסי
ח* תדמרר.,שם ,עמ' .193-187

 7עיין:
8

. 127ע .Saggs, 1raq 17 )1955(,ע ,על.8.

שם ,עמ' 49נ.150-

 9השוה* למשל,לאחרונה.257 :ע 1959,

)History Of I
sנ r *7. Bright,

a

l

e

:ב.מזר ,ארץישראל ד (תשט"ז) ,עמ' .251-249
 10עיין
 11עלין. 259 :ק  ;M.Notb,TheHistory oflsrael:1958,ח*תדמלרוכימיביתראשין(קישקיןשכ=בןעמ'.186
.23 :ע *13. 3.Wiseman, Iraq 13 )1951(.
 12עיין
.287-288 :ע.Luckenbill, Ancient Records 1,
 13עיין
.קויפמן ,תשכ=א ,עמ' .81-16
 14השוה:י.מ.גרינץ ,ספרהיובללי

 .ברגט ,אוצר
 15עיין ,Wiseman :שם* קטע זה מוהדר עלפיצילום שקיבלתי באדיבותו של ד"רר.ד
המחלקה לעתיקות מערב*אסיהבמוזיאוןהבריטי.
 18הנימוקים להשלמות שהשלמתי בכתובתזו,ובעיות מקומה של ארץ*המעוניםיידונו במפורט במאמר

שיוחד.
17

ן  , Luckenbillשמן עמ' .283
כתובת הראוה,פנים ,שו' ;4-8רעיי

:ב.מזר ,אנציקלופדיה מקראיתב ,טור . 369 ;466מא .293,ע .Piitchard, ANEP,
 18עיין
.
 19אבאליים ,שו' 240-235ן שם ,עמ' .a8o

 20עיין" 70-95 :עע *( Beek, BAr 23 )1960פ8ץ.43.
של שמשיעיין.477 :ע .Musil~ Arabia Deserta~ 1927,ונ.
 21על "ארץ ערב=
 22ברית סוריתזוbuli) ,
שקמהriנAג~ד סרגון בראשית מלכותו,היתה בבחינתהנסיון האחרוןלהקימ מחדש דותה

ירית נודעת שבשנות  845-858לפסה"ן עמדהבסני צבאות שלמנאסר הג' מלך אשור בעתממעותיו לסוריה
'

גהצלההיתירה;ועיין.40 :ק.Hallo,BAr 23 )1960(,יו*עי;ת.תדמור,בימיביה

ראשון(קובץ) ,תשכ"ב,עמ' 158

לאילך*

 23עיין.33-39 :עע .8.Tadmor, Journal 0] Cuneifornl Studies 12, )1958(,
 24אנאלים ,שו' :57-58ועיין.8 :ע .Lic.Thc Inscriptions ofSargon 11,King ofAssyria 1,1929,ג.ס.
 25כך כנראה יש לברוא במקום הקריאה המקובלת ט Sib.-'61ועיין1). Borgcr~ JNES 19)1960(* :

'pp. 49-53

 26עלתבליטזהעיין.35-36:עעSumer9 )1953(,ופ1בפ)נ.51.61-התבליטמעוררקושילאקטן,שכןמתוארים
גוחייליםנוביים כלוחמים בפרשיםעשוריים.והרי השושלת הכ"ה הנוכית השתלטה סופית על הדלתא של
מצרים לאלפני שנות -710פ 70לפסה"נ:ועיין*25 :ע13)31)141)1956(,נ181!,8ז6טנ.ע.אך .ואכן,אםאמנם
ק האמן האשוריבציירו את המצרים כגובים ,אפשר לשער שהיה זה צבאנובי שכיר בשירותו שלאחד.
ייי
ימפרעיביהדלתא,בני השושלות הכ"ג-הכ"ד.לעומתזאתישמקוםאףלהנחההפוכה,שציורהלוחמיםהמצריים-
התבליטים לא נחקקו אלא סמוך לשנת 707
הנוביים,בעלי השער המתולתל ,אינואלא אבאכרוניזם; שהרי
.לפסה"נ,היא שנתחנוכתארמון-סרגון בדור*שרוכין,והאמן לא שם אל לב שבשנת  720לפסה"נ עדיין לא
שלטו הנוביםבמצרים .יש כאלההסוברים .שהחיילים הנוביים שבתבליט זה הם צבאושלפיענחימלךכדש,
בפלישתו הראשונה למצרים; אולם מועד פלישהזו ,שקדמה להשתלטותה של השושלת הנובית (הכ"ה) :על
והצרים כולה,אינוידוע .וראהבמאמריהנזכרלעיל (הערה  ,)28עמ'  ,88הע'  ,144ושםביבליוגרפיה
1 .
מאמרי ,שם ,עמק
.44--45 27עע .Weidncr, Archiv f~r Orientforschung 14 )1941(,פ .ההשלמות לפי
ש;4ראייןגם.226.-23* :עע .111, Kleinc Schriftcn 2, 1953,ג.
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המלחמות בתקופת המלוכה
.34 :ע )1958(,בו .11.Tadrrlot, Jourual 0! CJuneiform Studies
28עיין
 29על מקום זהעיין. 539; :ע . Abel. RB 48 )1939(,ע ;.236ע
.ל
יותק  40ק"מ מדרום לאל-עריש
.224ע ( .49 )1940קשהלהניח שהכונההיא לאזור ג'בללבני ,המר
 ,כדע א '*
.23-25 :עע .Albright,BASOR 141 )1956(1ע .על*
 80עיין
.134 :ע ,ן.Saggs, Iraq 17 )1955ע.11.sv.
 81עיין
 82אירקוןהיה גבולה הדרומי של פחות שומרון ,שכנראה כללה אחרי שנת  720לפסה"נ גס אתפתות
, ZDPV 49 )1926(,וזג 4 .

י

דאר.

.3.Mיך

Tribut und :
 33מכתב זה הדן במס של ~ ,Azu[riהואעזור האשרורי; עובר מחדש עלידי
.40-49עע vnrl1)1936(,ישTributleistungen beiden Assyrern, Studia 0116%1811
 84עלמונדיכהס אלהעיין:מרטין ,שם,עמ'  .17-16אל-נכוןישלייחס לאותה תקופה מס דומה שהעלתה
ןB.parker,:
עיר פלשתית,היא כנראהעזה ,הנזכרת בתעודה אדמיניסטרטיבית חדשה מכלת (נמרוד)ןועיי

a

r

t

i

n

,

.XXIIנק . 43,ק  .Iraq 23 )1961(,מסזהכלל8 :ככרות ו40-מנהכסף(20 ,חליפות)פשתן(50 ,חליפות)סדינים,
8סוסים8 ,כדי"שימורידגים"1,000 ,דגים ב20-חבילות ,כל אלה מס-קבע )(4 i(madatluחליפרת)סדינים
ממין שופרא4 ,סיחים ו 15-סוסות,כל אלה מנחה).(namurtuתעודהזותידון עלידיביתרפירוטבמקום אחר.
.31 :ק .Luckenbill~ Ancient Records 2,
 35כתובת הראוה ,שו' ,94-90ועיין
 88בנוסחמקביל של התעודה האשוריתכתוב 8ם~8-86-ר;אך כנראה ההעתקה משובשת,וישלגרוס:ימני.
בניגוד לדעההרווחתאין לתרגם שםזהכ"יווני"אוכ"אישמקיפרוס".ימני הוא שםשמי;ועייןבמאמרי שם

עמ'  ,80הע' .217
 ,Luckenbill :שם ,עמ' .105
 87המנסרה שלמרגוןמנינוה,ועיין
 /Luckenbill :שם ,עמ' .82-81
 88כתובתהראוה ,שו' ,99-97ועיין
ח (תשי"ח) ,עמ' .144
 89עיין:ח.תדמור,ידיעותי
.תדמור,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' .82-22
 40עיין:ח
 41כתובת הראוה ,שו' ;109-100ועיין ,Luckenbill :שם ,עמ' .32איןבידינו פרטים על הצורה בה
נכבשהאשדוד,אך מ"כתובת עזקהע(עייןבהערההקודמת)מתברר שהאשורים צרועלנהר,כנראהנתלסרכריר

הוא קו-ההגנה הטבעי של אשדוד ,ושהנצחון הושג רק לאתרנסיונות התקפה אחדים(לפי הכתובת ,הנוקטת
בסגנוןשיריומליצי,היו לפחות שבע התקפות)*
,1. Saggs, Iraq 20 :עד11.
 48כך מסהברמןהעיוןבתולדותיהן שלקוהושלתבלכפחוותאשוריות,ועיין
ע * Landsberger, Sam'al 1, 1948,פ*
. 205-206קע  ;)1958(,וכן השוה.207 :ם .78,
 43השוה המסופר על הדדהאדומיועלירבעםבן נבט במל"איא,יד-יח,מ.
 FLuckenbill :שם ,עמ' .82
 44כתובתהראוה ,שו' ,112-109ועיין
 45לאותםהימיםיש ,כנראה,לשייך טביעת חותם של שבכא שנמצאה עוד במאה הי"טבתפירותנינוה.
ת(תשי"ד) ,עמ' .146
החותםהוטבעעלגלילגומא ששלחמלךנוביזהלמלךאשור.ועיין:ח.תדמור,ידיעותי
 48עזהאינה נזכרתבין המדיגות הואסאליות שמלכיהן הביעו את נאמנותם למלך אשורליד אוסו ,אך
מאידךאינהנמניתבין הממלכות הפלשתיות שמרדו ונענשו.יש מקום לשער ,שבראשית מסע סנחריב היתה
עזה נתונה למרות מצרית ,ומשנסוג החיל הנובי למצרים ,לאחר קרב אלתקה ,שבה עזה ונשהעבדה לאשור
וזכתה מחדש,כבימי תגלת-פלאסרומרגון ,למעמדמיוחד ,כשהיא מקבלתשטחי ארמה ממלכתיהודה המקוצצת.
י 4מסע סנחריב נגד פלשת ויהודה נודע בפירוט מכתובותיו ההיסטוריות ,שנתחברו שנה לאתר המסע
והועתקו מאז בכל מהדורותהאנאלים הבאות של מלךזה .הקטע המובאלהלן לקוחמתוך תאור המסע במהדורת
האנאלים של סנחריב משנת  700לפסה"נן שאף פעם לא התפרסם במלואו .נוסת זה ,הכתוב במנסרה המכונה
*מבסרת ראסאם" (הכוללת שלושה מסעות) ובמקבילותיה ,שבמוזיאוןהבריטי ,עומד להתפרסם במלואו על
:והוא שונהבפרטיםאחדיםמןהנוסת המאוחריותר שלהאנאלים הכתוב במצסרה המכונה "מנסרתשיקאגו"
ידי
nר e h T ~ l l i b
ן בe
יk
ל .
 .עD
. 29-31עע Annals ofSennacherib" 1924,
מאמר
מסע Dסנח.ריבLליהuודהcעי
שלב.מזר ,בכרךזה.,עמ' .295-288
.נוה,ידיעות כא(תשי"ז) ,עמ' 178ואילך.
 48עיין:י
 49עיין:ב.מזר,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' 8ואילך.
 50היהזה רק לאחרכניעתו שלחזקיהו,ולאבעיצומה של המלחמה,כפי שעולהלכאורה מכתובתסנחריב.
 51והכתובתשעל חפר",הכוללת ששה מסעות,ועייןD.D.Luckenbill,The Annals orSennacherib~ :
1924 %
**
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52

כתונת המנסרהמנינוה* 50 :ע .8.Borger~ Die Inschriften Asarhaddons, 1956,

* 224 :ע*ה.Bergman, JBL 35 )193גן וכןב.מזרן4נ1ייופריהמקראית א ,טור .771
 53עיין

* 102 :ע ;Borger~ Asarhaddon,וכן11.Hirschberg, Studienzur Geschichte Esarh;8iddons, 19321 :
ן

 54עיי

. 61-69קע

 55עיין:

ההשלמרת

. 17?- 179, 140. 70עע  den Sennengott, 2, 1893,פפ

4, Knudtzon, Assyrische Gebeteנ.נ.

הקטעים החסריםהןלפי תעודותמקבילות מאותוסוג.

שי*0א * 63-64,עע '.2.0. K.lauber, Politisch.-religibse Texte aus der Sargonidenzeit, 1913
41 56
 57נראהליכי לפרשה היסטוריתזו מכוון הכתוב בירןמז ,ד-ז(המובא בפרקזהכציטוטמנבואהקדומה
:ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' ,29
יותר) ,שכןכתובזה כורך את צור עם פלשת,ומזכירבמיוחדאתאשקלון,ועיין
הע' .27
 112 :וע .Borger, Asarhaddon,
 58עיין

 59רשימות מלכי חוף-הים וקיפרוס ,ובכללם מלכי פלשת ,ניתנת לראשונה במילואה רק במנסרה כ,4
שנתחברהבגנות  646-847לפסה"נ,ועיין. 138-140 :עע .54. Streck, Assurbanipal, 2, 1916,אולםאין ספק
בכך שרשימת מלכיםזו קדומה היא משנת  ,647והיא משקפת את שמות המלכים הואסאלים שלסוריהוארץ
ישראל שגויסו לעזרת אשורבנפל בעה מלהמתגבמצרים.
 80עיין-23-29 :עע '.8.Macalister, The Excavation ofGezer 1, 1911י
נ1).
 81השוה למשלbis zum 4 Jahrilundert :ד .%. Kienitz~ Die politische Geschichte Xgyptens vomע

.1761ע

1953,

.vor der Gteitwende,

 62לדעתי מתפרשת המסורת של הרודוטוס על  29השנים שצר פסמתיך על 01זש)4נ"י כמכוונתלשנים
ששלטו המצרים על אותה עיר למןכיבושהבידי פסמתיך ועד שנפלהבידי נבוכדראצר מלךבבל.
.נוה,ידיעות כה (תשכ"א) ,עמ' 119ואילך .מצודהזו נבנתה,כפי הנראה,בידייאשיהו,והיתה
 63עיין:.י
מכוונת לשמור על מבואותיההדרומיים שליבנה-ים .אם אמנם מעידה הקרמיקה היוונית-מזרחית ,שנתגלתה

במקום (.96ק ,) 7. Naveh, 157 12 ]1962[ ,על מציאותם שלתייליםיוניים .או כריים שחנו בה,הרי לא
היו אלה,לדעתנו,שכיריושלפרעהפסמתיך ,אלאשכיריו שליאשיהו; שכןאיןלהניח ,שהנוהג לשכורחיילים
יוניים התייהד בסוף המאה השביעית למלך המצרי בלבד.בעייה אחרתהיא מי משל אז באשדוד גופה?אין
4

לדעת בבירור אם גם היא נפלה תהת מרותו של יאשיהו ואם שבה ,לאתר שעזבוה האשורים ,לשמש
עיר מלרכה עצמאית בלתי תלויה ביהודה ובמצרים .מכל מקום ,מלך אשדוד השבוי בחצר מלך
בבל ,בזכר בתעודה בבלית מסוף ימי נבוכדראצר ליד מלכי עזה ,צור .צידון וארוד :ועיין2
. 307-208עע .286; ANET,ע 8.Unger, Babylon) aie Heilige Stadt~ 1931,ע
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