
 יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה
 מלמט א. :מאת

 והמסעות מגידו למערכת ההיסטוריהרקע
 לארץ-ישראלהמצריים

 לפסהינ הז' המאה של האחרון ברבע האדירה אשור ממלכת שלהתפוררותה
 שנה, מאות מחמש למעלה - וירידות עליות תוך כי אם - בכיפה שמשלהלאחר
 אלה זעזועים נתנו ביחוד הבינלאומיים. היחסים במסכת קשים זעזועים לידיהביאה
 סיני, חצי-האי עד הפרת מן המשתרע באיזור דהיינו ב"עבר-הנהר", אותותיהםאת

 ירידתה בעת זמנית רוחה להן שהיתה ושכנותיה, יהודה וארץ-ישראל. סוריהדהיינו
 ראתה מהן אחת שכל ובבל, מצרים בין הפעם - לארץ-מריבה שוב נעשו חש,.ר,של

 אויה. ביניה שטחי על להשתלט ושאפה המתמוטטת, הממלכה של כיורשתהעצמה
 בנסיבות הבינלאומיים, הכוחות במאבק מעורבת עצמה מוצאת יהודהממלכת
 רק סיום לידי באה והפרשה לפסה"נ, 09[ בשנת מגידו, במערכת כבר אלו,הדשות
 היהודי הישוב של הפליטה שארית וירידת גדליה רצח עם .יהודה, של חורבנהלאחר

 אחת הס בקירוב, שנים יובל חצי זה, זמן פרק מאורעות לפסה"נ. 586,5 בשנתלמצרים,
 בדברי משתקפת התקופה סערת ישראל. עם בתולדות ביותר המרתקותהכרשות
 בשנותיה המאורעות השתלשלות על למדי מפורטת תמונה לנו הנותניםהנ.קךא,
 ושורת מזה, בארץ-ישראל, הארכיאולוגי המחקר אולם יהודה. ממלכת שלהאחרונות
 את ולהמחיש להבהיר מוסיפים מזה, כאחת, ומפתיעות חשובות אפיגרפיותהגליות
 יהודה. של חורבנה ערב שהתהוללההעלילה

 יאשיהו, של ימיו בסוף הענינים השתלשלות בהבנת מפנה לידי שהביאההתגלית,
 בשנת גד האצלי המלומד שפרסם לפסה"נ 609-515 השנים מן בבלית כרוניקההיא

 ירידת עם העתיק בעולם שנוצרו המדעיים הכוחות צירופי על מלמדת זו תעודה11923.
 המצרי הצבא עד מגידו ליד יאשיהו של להתיצבותו הרקע את מבהירה והיאשאן
 העיקרית. אויבתה אז עד שהיתה לאשור, ברית בעלת מצרים נעשתה זמן באותוהאדיר.
 זה. אחר בזה וכבשום אשור מרכזי על שעלו ומדי, בבל כוחות נגד מכוונת היתה זוברית
 האומן-לשה שבטי עם ביחד בבל, צבא כבש מגידו, קרב למני ענה לפסה"נ, 610בשנת
 האזור על גם השתלט ובודאי הרן, העיר את הסקיתים(, עם אותם מזהים)שיש

 איפוא, החישה, מצרים סוריה. על אימתו את והטיל לפרת, עד מערבההמשתרע
 מסתבך בסוריה. התרכזו צבאה ששרידי אשרר, לבעלת-בריתה מהירה צבאיתעזרה
 לאשור. זו עזרה למנוע בא מגידו ליד המצרי הצבא את לעצור יאשיהו שלשנסיונו

 כב. ולוח 314-311 בעמי הערותעיין
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 נכו פרעה ומדברי דברי-הימים, בספר מגידו קרב של התיאור מן גם עולה זומסקנה
 בית אל כי היום אתה עליך לא יהודה, מלך ולך לי "מה זה: בכתובבמגידו

 יאשיהו של ,התנהגותו פנים כל על כ4(. לה, )דה"ב לבהלני, אמר ואלוהיםמלחמתית
 צעד מגידו במערכת עוד לראות אין לפיכך בבל; עם אחת בחזית יהודה אתמעמידה
 ההיסטוריה, כותבי אצל רווה שהיה כתיאור יאשיהו, מצד זבלתי-שקולהרפתקני

 וצבאיים. מדעיים חישובים על מבוססת שהיתה יהודה, מלך של נועזת החלטהאלא
 אסטרסגית מתכנית הלק במגידו פרעה את לעצור יאשיהו של בנסיונו לראות ישואולי

 ברית על שהן כל ידיעות לנו חסרות אמנם בבלית-יהודיתי. ברית-צבאית שלמקיפה,
 של בפיקודו מצרי, צבא. לראשונה כשחש לפסה"נ, 015 שבשנת העובדה אךכזאת.
 התנהל הוא אף ושבודאי מסע אותו הופרע לא האשורים, לעזרת מסוותיך,פרעה
 ברית: על להשערה חיזוק משום בה יש - יאשיהו המלך ידי על ארץ-ישראל(דרך
 של המדיי לאופק מחוץ בבל עדיין היתה 616 בשנת שכן מגידו. קרב בעת ובבל יהודהשל

 שלאשורת בעלת-בריתה מצרים. צבא מד לעמוד יאשיהו העז לא ולכןמלכותיהודה,

חמ=קדש

at~wlll'.-(4א2'ץםוט
.--... . 

 מגידו ומערכת נכו -פרעה מסע ל5:ציור
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 חולשתה והוא נוסה, גורם לפסה"נ 609 בשנת יאשיהו של החלטתו על השפיעבודאי
 שבטי בידי מגידו קרב לפני קצר זמן הושפל שכבודה הימים, באותם מצריםשל

 אצל המובאים והנתונים הבבלית בכרוניקה הידיעות צירוף מתוךהסקיתימ.
 בין לגבולותארץ-ישראל פרצו אלה ששבטים מסתבר, 105( סעי א, )ספרהרודוטוס

 אולם מצרים. גבול על אף ואיימי פלשת ארץ את שדדו לפסה"נ, 09פ שנת ותמוזאדר
 שהד אפשר נסוגו. והללו לסקיתים, כופר מתן ידי על ממנו אותם הרחיקפסמתיך
 כגון הנבואה, מפרקי גס עולה יהודה על ואיומם פלשת לערי הסקיתיםלפשיטת
 כנראה ; נכו פרעה עלה המלוכה כסא ועל הא' פסמתיך מת זמן באותו מזי. פרקירמיהו

 בה היה כמצביא, נתנסה שטרם חדש, שליט עתה התיצב יאשיהו שמול זו, עובדהגם
 הנועצן לצעדו יהודה מלך את להצעכדי

 יזומה מלחמה כגץ מגידו, במערכת ליאשיהו שעמדו הצבאיים היתרונות כלעם
 מבסיסיו מרוחק היה שהאויב בשעה האויב, צבא על התקפת-פתע ועריכת ידועל

 אלא זה צעד עושה יהודה מלך שהיה להניח אין מהם, ניתוק לסכנת ונתוןהצבאיים
 על פרטים במקרא נשתמרו לא לדאבוננו למלחמה. ומוכן חזק צבא לו היה כןאם
 כיאשיהו, רב מדיני כשרון בעל שמלך להניח אפשר אולם הימים, באותם יהודהצבא
 גבוההי. לרמה והעלהו יהודה צבא את טיפח אף בודאי ממלכתו, של לחיזוקהשדאג
 הארץ, ברחבי האסטרטגיות הנקודות ביציר על מלמד הארכיאולוגי הממצאואכן,
 חשביהו"( למצד יבנה-ים ליד והמצודה בצפון מנידוי כגון הים", "דרך לאורךוביחוד

~-ו
.1 
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 יהודה ממלכת של "אחרונותמלחמותיה

 עברי ממכתב שמסתבר כפי צבא, שרי יאשיהו הפקיד אלה מצודות עלבדרום.
 האחרוזי. באתרשנתגלה
 בשל ממש קרב לידי הדברים הגיעו לא אף וכנראה נכשל"1, יאשיהו שלנסיונו
 )"ואלהים רב זמן הנראה, כפי נתעכב, לא נכו יהודהד. מלך שנפצע האנושהפצע
 הכרוניקה לפי כי המלכים"(, )"צאת האביב בימי הגיע שאליה במגידו, לבהלני"(אמר

 הצבא הגיע נכו, של מסעו על באמת מעידה שהיא במידה ואילך(, 66 )שורההבבלית
 "עבר- עניני את פרעה הסדיר גם הזמן באותו תמוז. בחודש כבר הפרת לאזורהמצרי

 כנראה שנודע יהואחז, את והסיר בארץ-חמת, אשר שברבעה ממפקדתוהנהר-
 יאשיהו של כיורשו שמלך לאחר ביהודה, המלוכה מכס האנטי-מצרית,במדיניותו
 בנטיותיו ידוע כנראה שהיה יהויקים, את נכו המליך במקומו בלבד. חדשיםשלושה

 לד-לו(. בג, )מל"ב ימיו סוף עד נאמן נשאר להן אשרהפרו-מצריות,
 שב וצבאו מחרן, ובעלי-בריתם הבבלים את לגרש הצליח לא שפרעה אףעל

 טעה שיאשיהו המאורעות השתלשלות מלמדת להכרעה, להגיע מבלימארם-נהרים
 אנטי- מדיניות בעד רב מחיר שילמה וארץ-יהודה הממשי; המצרי הכוחבהערכה
 יהודה של שכנותיה את גם הזה כדבר קרה אולי זמן. בטרם בה שנקטו זו גלויהמצרית
 )הוא מגידו מערכת שלאחר למדים, אנו 159( סעי ב, )ספר הרודוטום מדברי ;ממערב
 "דיטיס, עם הזיהוי את נקבל )אם עזה את נכו פרעה כבש "מגדול"( בטעותגורס

 אירע א(, מז, )יר' המקרא בדברי אישור לו שיש זה כיבוש כלל(. בדרךהמקובל
 כגון פלשתי ערי יתר גם למצרים נכנעו כן מסוריה12. המצרי הצבא של בשובובודאי
 ספר )הרודוטוס, שנים 29 של ממושך מצור לאחר פסמתיך ע"י עוד שנכבשהאשדוד,

 במצרים. שנתגלתה ארמית תעודה כנראה שמוכיחה כפי ואשקלת, 157(, סע'ב,

 ליהודה נבוכדראצר של מסעותיופרשת

 1958 בשנת האחרת. לזמן עד למדי סתום היה מגידו מערכת שלאחרפרק-הזמן

 גד13 של לכרוניקה ישיר המשך שהן בבליות, תעודות וייזמאן האשלי האשורולוגפרסם

 אלה מתערדית השנים. אותן מאורעות את הראשונה, הפעם זו להבהיר, כדי בהןהשיש
 יציב שלטוז המצרים עדיין קיימו מגידו מערכת שלאחר השנים שבמשך למדיםאנו

 נבופלאצר, היה שעה אותה לפרת. שעד בארצות להחזיק והצליחוב-עבר-הנהר",
 לפסה-נ 607 בשנת העליון. החידקל באזור במלחמות טרוד נבוכדראצר, שלאביו
 המצרי הבסיס הצלחה. ללא אך הפרת, של המערבית בגדה יתד לתקוע הבבליםניסו

 על התקפות-נגד המצרים ערכו וממנה כרכמיש14, העיר היתה הפרת עלהראשי
 ביותר הדהוהה הצבאית המשימה איפוא, היה; כרכמיש של כיבושההבבלים.
 בעבר- השלטף על ההכרעה נפלה לפסה"נ 605 בשנת הבבלי. הפיקוד לפנישעמדה
 לארץ נסוגו המצרי הצבא שרידי בכרכמיש. המצרים את נבוכדראצר משניצחהנהר,
 ירמיהו מנבואת גם עולה מערכה.זו של הדה והביסם. אחריהם רדף ונבוכדראצרחמת
 הבבלים לפני פתח נפתח עתה בן-מתתיהו. יוסף בדברי שנשתמרה וממסורת סו()פרק

 וארץ-ישראל15. סוריהלכיבוש
 קרב נערך שבה  שנה באיתה כבר לבבל יהודה נשתעבדה המקורות של קצתםלפי

 פפ2[]
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 רדף' עצר, יורש בעודו כרכמיש כמערכת הצבא בראש שעמד נבוכדראצר,כרכמיש*

 בן-מתתיהו, יוסף )השוה מצרים שבגבול פלוסיו7 עד הנסוג המצרי הצבאאחרי
 ומי מסוריה מפיניקיה, מיהודה, שבויים זאת בהזדמנות ולקח f(a ו, י,קדמוניות

.

"י1",.1%1 ן וא
 החינונית העיי

ש~ע*"י"%י
ויי י

 מצרי( כקסרקטין שימש ד' )בנין למסה*נ הז' המאה. בסוף כרכמיש העיר תכנית 55:ציור

 ביד*, השלל, עם ביחד לבבל, הובאו אלה שבויים המצרי. הגבול שעלהאזור

 את להחיש נאלץ עצמו הוא כאשר צבאו, בראש נבוכדראצר שהשאירהמפקדים
 המובאת זו, מענינת ידיעה אביו. מות על השמועה אליו משהגיעה למולדתושיבתו
 יט(, א, אפיון מד ; א יא, י, )קדמוניות בן-מתתיהו יוסף של בספריו ברוסוס שלמשמו
 =בשנת נבוכדנאצר: בידי ירןשלימ מיור בתיאור הפותח דניאל, מספר ראיה להיש

 המקרא דברי מהמשך לפסה"נ. 605 בשנת דהינו יהודה", מלך יהויקים למלכותשלוש
 ההיסטורי מערכו כלל, דרך התעלמו שהחוקרים, ואילך(, א א, )דנ' מקוםבאותו
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 יהודה 25מלמת הול האחרוניתמלהמותכן

 תושבי מספר של גלותם ועל בירושלים, האלהים- בית כלי -מקצת שוד על למדיםאנו
 לא ארץ-ישראל( חבלי כשאר )שלא ארץ-יהודה אך ורעיו. דניאל וביניהםיהודה
 מלך הוגלה לא כן ממש. של כיבוש - בן-מתתיהו יוסף של עדותו לפי - אזבכבשה
 גם במפורש צוין לא לפסה-נ. 598  שנת עד ביהודה למלוך הוסיף יהויקים שהרייהודה,
 יהויקים-. את נבוכדנאצר( נשל בידו ה' "ויתן רק נאמר הוגלה. שהמלך דניאלנספר
 מה משום יצא לא שהדבר אלא לגלות, מועמד והיה נאסר כבר שיהויקים יתכןאבל
 מנת על בנחושתים נאסר שיהויקים ו, לו, בדה"ב המסופר אכן אם הפועל;אל

 יותר. מאוחר למאורע ולא לעניבו שייך בבלה,.להוליכו
 בשאר לא יהודה, של כיבושה לתאריך מפורשים סימוכים שום אין זהלעומת
 במלים מספר המקראי ההיסטוריוגרף הבבלית. בכרוניקה ולא המקראמקורות
 וימרד שנים שלש עבד יהויקים לו ויחי בבל מלך נבוכדנאצר עלה -בימיו'כלליות:

 של מסעותיו את המונה הבבלית, הכרוניקה מחבר ואילו א(. כד, )מל"בנו-
 יתר בבל. למלך שנכנעו השונות הארצות את מפרט איש זה, אחר בזהצבוכדראצר

 של הרביעית השנה כלומר - ב סו, ביר' הנקוב כרכמיש קרב של התאריך כן,.על
 פרשת דניאל. ספר שבפתיחת הכרונויוגיים הנתונים את סותר - יהויקים'מלכות
 וסתומה סבוכה היסטורית בעיה איפוא, נשארת, ליהודה נבוכדראצר של64סערתיו

 וייזמאף:. של הכרוניקה מלוי לאחר.גם
 בכל שכן לפסה-נ, 601 ועד 605 שמן השנים באחת יהויקים שנשתעבד יתכןלכאורה,

 לפסה"נ 601,600  שנת בחורף למערב. צבאו עם הכשדים שליט יצא שנים מאותן;אחת
 הכרעה, ללא נסתיימה המלחמה אך , מצרים מלך על אפילו נבוכדראצריעלה

 לשער קרוב שבא. כלעומת שב בבל וצבא עצמו, הכרוניקה בעל שלמהודאתו
 השפל שנת שהיא דוקא, שנה אותה של במאורעות כרוך יהודה מלך של"2המרד

 שמלך בעובדה, זו להנחה סיוע במערבת. נבוכדראצר של הצבאיות.בהצלחותיו
 בעיקר יהויקים מרד על הגיב ולפיכך שלאחר-מכן, בשנה במולדתו נשאר.בבל

 המקרא מדברי עולה זו מעין תמונה ואכן השכנים, העמים מן צבאשעזר גדודי_בעזרת
 גדודי ואת כשדים גדודי את בו ה' -וישלח : יהויקימ מרידת על למסופר בהמשךהבאים
 ביהודה" וישלחם עמון בני גדודי ואת מואב גדודי ואת אדום( לגרוס יש )ואולי;ארם

 של סתמית להתפרצות הכונה כנראה, אין, יא(. א, לה, יר' גם והשוה ב; כד,אמל-ב
 נבוכדלאצר של לרשותו שעמדו כשדיים מצב ולחילות שכירים לגדודים אלא(פולשים,
 שעבוד, של שמם שלוש מקץ לפסה-נ 501,500 בשנת שמרד יהויקים;במערבב.
 הכרוניקה בדברי סיוע נמצא זו להגחה לפסה.נ. 604,3 בשנת אלה, שיקולים לפי;הוכנע,
 לפסה"נ. 604 שנת עלבבבלית

 למלכות הראשונה השנה היא זו, לשנה בקשר בכרוניקה הנזכר המרכזיהמאורע
 שנה אותה של בכסלו העיר ולכידת אשקלון על בבל מלך מסע הוא.2בוכדראצר,

 אשקלון של שמלכה הכרוניקה, מפרטת בהרחבת-מה בקירוב(. לפסה-נ 604)דצמבר
 משמעות בעל הוא אשקלון של כיבושה תאריך שלל. ממנה ונלקח נשדדה העיר,ותפס,
 אנו ט, לו, בירמיהו ירמיהו. של הנבואות לאחת ההיסטורי הרקע להבהרתרבה

 קראו התשיעי בחדש יהודה מלך בן-יאשיהו ליהויקים החמשית בשנה -ויחיקוראים:
 הכרזת . בירושלים*. יהודה מעלי הבאים העם וכל בירושלים העם כל ה' לפני2ום
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 הוכה בתקופתהמלתמות

 הצום מועד ואכן, ובאה. הממשמשת לאומית בפורענות אל-נכון כרוכה ביהודההצום
 שנתו של התשיעי13 החודש שכן אשקלון, על בבל צבא שעלה בזמן בדיוק חלביהודה
 רק נבוכדראצר. למלכות הא' השנה של כסלו חודש הוא יהויקים שלהחמישית

 באותה בירושלים שהתרחשו המאורעות של הדראמטיות במלוא לחוש אפשרעתה
 מצוה העם, להצלת היחידה הדרך את לבבל בכניעה הרואה הנביא, ירמיהו,שעה.
 "בא האזהרה: את המכילה מגילתו את במקדש המתקבץ העם לפני לקרוא ברוךעל
 כס(. לו, )שם ובהמה" אדם ממנה והשבית הזאת הארץ את והשהית בבל מלךיבוא

 האזהרה לדברי אחן מטה החירום, שעת עקב צום יום באותו שנתכנסה השרים,מועצת
 לדברי גמור בביטול מתייחס הלה אולם למלך. המסמך את להעבירומחליטה
 עצמו על עדיין קיבל לא שעה שבאותה איפוא, מסתבר, לשרפה. ומצוההמגילה
 מעטים. היו יהודה של עצמאותה ימי אך בבל. מלך עול אתיהויקים

 ומצרים בבל בין בסבךארץ-ישראל

 לתת עלינו בשלמותה, הימים אותם של המדינית-הצבאית היריעה את לגוללכדי
 מצרים, והבבלים. היהודים שבין בהתנגשויות מצרים של עמדתה על גם דעתנואת
 בבל, שלטון עד שבארץ-ישראל הואסאליות המדינות בהתמעדות היתי ענין להשהיה
 ה"אורינטא- שאלת את ביהודה - צבאית תמיכה של הבטחות ידי על בודאי -עוררה
 במצרים שראו האמת, לנביאי בניגוד בבל. נגד במרי שצידדו אלה את וחיזקהציה-,

 יהודה מבני רבים נתנו פרו-מצרית, מדיניות בפני והזהירו רצוץ" קנה*משענת
 צבאית להתקשרות אכן, ארץ-היאור. של המפוקפקות בהבטחות אמוןוממנהיגיה

 יהודה של במדיניות-החוץ תקדימים היו צפונית מעצמה של איום נוכח מצריםעם
 משלחות וצדקיהו יהויקים בימי בתכיפות שוגרו כנראה ט(. יט, כא; יה, מל"ב)השוה
 יהויקים בימי למצרים שנשלח צבא שר על מספר המקרא למצרים. מיהודהצבאיות
 לבקש כדי למצרים צדקיהו ששיגר משלחת על מרמז ויחזקאל ואילך(, כב בו,)יר'
 התעודות מלמדות צדקיהו בימי למצרים שליחים שליחת על סו(. יז, )ית'עזרה

 שורות 3, )חרס לכיש למפקד כותב הפקידים אהד בלכיש. שנחשפוהעבריות
 29. וכו' מצרימה- אלנתן בן כ)נ(יהו הצבא שר ירד לאמר: הגד "ולעבדך ואילך(:13

 נשאו מארץ-ישראל אחרים שליטים גם במצרים. סעד ביקשה בלבד יהודה לאאך
 בהפ'רות שנתגלה ארכו מפפירוס אנו שלמדים כמי מצרית, צבאית לתמיכהעימהם

 לפרעה, שנשלחה אגרת שהיא התעודה, שבמצרימ21. העתיקה נוף היאבסקארה,
 הצעדים ועל הבבלי, הצבא פלישת בעקבות הארץ על שנפלה האימה עלמלמדת
 הבבלים. בפני לעמוד כדי ארץ-ישראל שליטי בהםשאחזו
 מקום בכל ולא קטוע, השמאלי )חציה השלמה והצעות התעודה תרגום כאןנביא
 שם הממלכה. ]שם מלך אדן, עבדך פרעה, מלכים אדון "אל בטוחה(:ההשלמה
 מלכים[ אדון כסא את ישית הגדול, האלה]ים שמים, ובעל והארץ השמים אלהי[אלהות,
 מלך של גדודיו[ כי להודיעו לאדוני ]כתבתי אשר )נאמן-יציב(. אמון שמים כימיפרעה

 עבד]ך כי יודע פרעה מלכים אדון כי . . [לקחו. . . .. וה]חלו. לאפקבבלבאווהגיעו
 אל אותי. להציל חיל לשלוה יואל-2א[ כן על בבל. מלך בפני לעמוד יוכללא
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 יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה

 למשמעתך. הימורר חבל ואותו נוצר. עבדך וטובתו לאדוני[ נאמן עבדך כייעזבנני
 . . . ואגרת בארץ לחה ישים[ יקחהו, בבל מלך אםאבל

 הנזכר המאורע ועל הכותב של מקומו על פרטים בפפירוס חסרים המזללרו17 -
 ושמוצאה דנים אנו בו הזמן מפרק שהיא להודות חייב בתעודה המעיין כל אךבמכתב.

 מעידים כך על הארץ. של הדרומיים-מערביים מחבליה וכנראה-מארץ-ישראל,
 שהיא אפק, העיר ב( הבל-הים; א( בתעודה: הנזכרים הטופוגרפיים הציוניםשני

 המדויקים והזמן המקום בקביעת .אולם ימינו(. של )ראש-העין שבשרון אפקבודאי
 להוסיף ניתן הבבלית, בכרוניקה המסופר יסיד על עתה, הדעות. מחולקית האגרתשל
 להניה קרוב אשקלון. מלך עם הכותב את המזהה אולברייטע, של להצעתוחיזוק
 יש ולפיכך עירו; על העולה הכשדים חיל מפני עזרה בבקשת לפרעה פנהשהוא
 "' לפסה"נ. %4 לשנת האגרת של זמנה אתלקבוע

 תתנה היתה אפק וכי . ב"דרך-הים", עלה בבל שצבא ללמוד ניתן התעודהמן
 היותה ובשל שבקרבתה המים שפע בשל בודאי זו, בדרך שעברו לצבאותהשובה
 הכוחות הנראה, כפי נערכו, גם באפק ההרים. ואזור הירקון נהה בין המעבדמקום

 מזהיי. יהודה ערי על גם ואפשר מזה, פלשת ערי על ההתקפה לקראתהבבליים
 לאפקי הגיע בעצמו בכל שמלך במפורש צוין לא שבתעודה לכה לב לשים ישכן

 "באו הפעלים מן ללמוד שניתן כפי ב"עבדיו", או ב"גדודיו", אמורים הדבריםאלא
 חיל- רק הניע האיגרת כתיבת שבזמן להניח איפוא יש רבים. בלשון שהם יען-,,ה

 מעין-זה במצב נבוכדראצר. של בפיקודו העיקרי הכוה ק'א אך לאפק, הבבליהחלוץ
 של העיקריים כוחות.ו כבר נערכו אילו שכן, מצרימה; אגרת לשגר טעם עדייןהיה

 בבל* צבא לפני לאשקלת תגיע מצרים שעזרת תקוה היתה אם ספק באפק,האויב
 עצמו 2בוכדראצר נמצא שעה שבאותה לשער, יש הבבלית הכרוניקה יטורעל
 אשקלון מלך מס. לו והגישו המערב מלכי התיצבו ושם ברבלה, הראשית, קדה מפב

 את לבסוף וכבש הבבלי חיל-החלוץ עליו עלה ולפיכך אלה, בכלל היה לאבודאי
העיר.

 598 בשנת יהויכין, בימי ירושלים מצור על בכתוב מתוארות דומותנסיבות
 עליהן צרים ועבדיו העיר על בבל מלך נבוכדנאצר עבדי עלו ההיא -בעתלמסה-נ:
 העיר על וסגר ירושלים על חיל-החלוץ מלכתחילה עלה כאן אף י-יא(. כד,)מל"ט
 עם עצמו בבל מלך בודאי הופיע המצור, בשעת יותר, מאוחר במועד ורקמסביב,
 התקוה להכנע. יהויכין את שהניעה היא זו עובדה וכנראה העיקרי; הצבאיהכוח
 יהודה. כמו אכזבה אותה מלשת ערי נחלו ובודאי נכזבה; ממצרים צבאיתלעזרה

 ז(: כד, )מל"ב מלכים ספר מחבר בדברי ביטוי לידי באה ההיסטוריתוהמציאות
 נהר עד מצרים מנחל בבל מלך לקח כי מארצו לצאת מצרים מלך עוד הוסיף-ולא
 מצרים". למלך היתה אשר כלפרת,

 יהויכין וגלות ירושליםכיבוש
 מטעם ביהודה חדש שליט והפקדת המלך הגלית יהויכין, בימי ירושליםכיבוש

 ולא וייזמאן. של הבבלית בכרוניקה גם המקרא, מקורות על נוסף נזכרים,נבוכדראצר
 שבע -בשנת העיר: ללכידת המדויק התאריך הבבלית בכרוניקה שצוין אלאעוד,
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 המלוכה בתקומתהמלחמות

 לארץ-חת. וילך חילו את בבל( מלך נבוכדראצר )הוא אכר מלך קבץ כסלובחודש
 המלך את העיר, את לכד השני ביום אדר ובחודש ירושלים(, )היא יהודה עיר עלויחן
 לבבל-. הוביל יהודה( )של הכבד מסה את בקרבה, הפקיד כלבבו ומלךתפס.

 פרטים להבהיר כדי בהם ויש במקרא המסופר עם יפה משתלבים הכרוניקהדברי
 השביעית לשנתו האחרון בחודש נכבשה שירושלים מסתבר כך תמהים. שהיואחדים
 המובאת התאריכים לשיטת מתאימה זו עדות לפסה"נ. ~59 אדר הוא נבוכדראצר,של

 שבע בשנת יהודים 3023 הוגלו זו רשימה לפי ירמיה. ספר בסוף הגוליםברשימת
 זמנה נקבע יב( כד, )מל-ב מלכים שבספר בתיאור ואילו כח(, נב, )יר'לנבוכדראצר

 יותר. הרבה גדול הוא .הנזכה המלים ומספר לנבוכדראצר שמונה לשנת הגלותשל
 הכתוב מעיד שעליה הראשונה, הגליות: שתי שהיו שיח אם מתיישבים המקורותשי

 מצור- בימי אף ואולי ירושלים כיבוש עם מיד חלה והיא מצומצם, בהיקףשבירמיה,
 המלה אולי, מרמזת, כך על זמן-מה. יותר-לאחר רהב והשניה-בהיקף עצמו;העיר

 יהודה, ערי תושבי את לציין שבאה הטלים, את בירמיה הכתוב מכנה שבה-יהודים-,
 בכתוב גם למצוא ניתן ערי-השדה תושבי לשבית מספת עדות הנירה. ליושביבנלמד
 השפילו ולגבירה, )הוא,והרכץ( למלך -אמור יהויכין: ימי שעניש יה-יט, יג,ביר'
 יהודה הקלת פותח, ואין סגרו העב ערי תפארתכם. עטרת מראשותיכם ירד כישבו
 בזמר בה שנקט לזו דומה בדרך נבוכדראצר נקט אל-נכון שלומים". הקלתקלה

 בלבד. עליה צר אלא את,ירושלים כבש, לא אך יהודה, מתושבי אלפים שהגלהסנהריב,
 נבוכדראצר, ציוח ערי-השדה יושבי והגלית ירושלים כיבוש לאחר שרק להניחיש
 בירושלים שהיו שבארץ, העליונים המעמדות בני את להגלות לבבל, בינתייםששב

 כבר *מנה זה, כיבוש שאחרי הרבתי, וההגליה המלוכה; משפחת .את וכןהנצורה,
 "ולתשובת י: לו, בדה"ב הכתוב גם מעיד כך על נבוכדראצר. של השמיניתבשנתו
 ויביאהו נבוכדנאצר המלך שלח ניסן( בחודש החדשה, השנה בראשית )כלומרהשנה
 את דיוק ביתר לקבוע אנו יכולים ושמא ה'". בית חמדת כלי עם בבלה יהויכין()את
 ח24. מ, ית' יסוד על בניסן, לעשרה יהויכין הגליתמועד
 איש, ו-10.000 8.000 גירסאות: שתי מלכים בספר נשתמרו זו גלות של היקפהעל
 על נוסיף אם טז(. פס' לעומת יד פס' כד, מל"ב )השוה ואומנים חיל אנשיבעיקר
 אולם נפש. 30.000 לפחות שהוגלו הרי הגולים, של המשמחות בני את אלהמספרים
 אנשי הוגלו גרידא. הכמותית באמת-המדה נמדדת אינה יהויכין גלות שלמשמעותה
 יהודה וחורי הארץ אילי והשרים, המלוכה בית השליטים: המעמדות הןהמעלה,
 כוהנימ הדתית: ההנהגה והן ב(; כס, כ; בז, א; כד, יר/ שם; )מל-בוירושלים
 מכרעת היתה צבאית מבהינה אולם בכללם. יחזקאל והנביא א(, כט, )יר'ונביאים
 עושי גבורים הכל אלף, והמסגר והחרש אלפים שבעת החיל אנשי "כל שלהגליתם
 ממלכת של העזר חילות ואת צבא-הקבע את היוו הללו טז(. כד, )מל"במלחמה"
 ביצורים14". לבנין ומומחים נשקים של טכניים שירותים מעין היו והמסגר החרשיהודה.
 של אלה סוגים רק והמונים במקרא שפורטו הגולים, במספרי מיוחד עניןלפיכך
 הימים באותם מנה שצבא-הקבע אלה ממספרים ללמוד אפשר ושמאהגולים.

 להוסיף בודאי יש אלה מספרים על זה. ממספך כשביעית שרותי-העזר ואילוחייל 000~
 . מלחמה. בעת שגוייסו מיליציה, אנשי של ניכרמספך
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 כא ח ול

 חזקיהו תעלת בקיר החצובה כתובת :1
 חציבתה* מהלך את והמתארתבירושלים

 חזקיהן תעלת :2
 השילוח"()"נקבה
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 כב ח ול

 )מצפה(. א-נצבה תל של חומותיה תחיורת :2

 בית", ]ה[ על שר ]א[ "לגדליהו חותם טביעת :3

 מצריט למלך מכתב והוא מסקארה, ארמיפפירוס
 ישראל. לארץ בבל גדודי חדירתהמזכיר

 הצבא ששר המספר לכיש, מחרסי 3 מס' חרס של פנים צד של ותעתיק תצלום :4
 מצרימה. ירד אלנתן בןכןנ[יהו
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 יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה

 שבימי הגולים היו מעמדם מבחינת ואף יהויכין, בימי היתה הגלות שעיקרכנראה
 לנו אין צדקיהו בימי הגלות על צדקיהו. שבימי אלה מאשר יותר חשוביםיהויכין
 בודדים גולים רק מזכיר פלכים וספר יהויכין, שבימי הגולים למספרי בדומהסיכום,
 ירמיה ספר בסוף הכלולה הגולים ברשימת גם כד-כה(. נב, יר' יה-יט; כה,)מל-ב
 בשלוש שהוגלו 4,500 )מכלל צדקיהו בימי שגלו נמש 832 אלא נמנו לא כח-ל()נב,

 חוקרים וכמה כמה של להשערתם סימוכים אין לפיכך ברשימה(. המנויותהגלויות
 בימי יהודה על שירדה השיאה יהודה25 מבני אלפים עשרות הוגלו צדקיהושבימי
 שמו יהויכין בימי ואילו עריה; ורוב בירתה זה ובכלל יהודה, בחורבן היתהצדקיהו
 ארץ-יהודה את החריבו ולא המרדניים, היסודות של ההגליה על הדגש אתהבבלים
 כעשר עוד יהודה של קיומה את למעשה ערערה ההמונית ההגליה אולם יסודי.באורח
 המכריע כמאורע יהויכין גלות את ראו החורבן דור בני אף הסופי. חורבנה לפנישנים

 )מגין זה מאורע פי על הנהיגו ההדש,'טאותו השנים מנין שמעיד כפי החורבן,בקורות
 כז(. .כה, מל=ב והשוה יחזקאל, בספר רווחזה

 מדינית הנהגה ללא ארץ-יהודה את השאירה נבוכדראצר של ההגליהמדיניות
 הגליתם ועקב פוליטיים; הרפתקנים של לעליתם הקרקע את והכשירהמוסמכת,

 כן, על יתר וכלכלית. חברתית אנדרלמוסיה במדינה השתלטה הרכוש נעלישל
 המדינה מן נטלה מזה, האומנויות, ובעלי מזה, הארץ, מן הצבאי המעמד שלנלווום
 חיזוקה על לשקיך מסוגלים ושהיו הצבא, עיקר את שהיוו האנושיים היסודותאת

 לביתך הפצעים הגלרת את שמנעו הם אלה גורמים מערכת-הביצורים;ושיפוצה_של
 ריק. ככלי יהודהאת

 לשני האומה את ופילג ביהודה רבה מבוכה שהטיל נוסף גורם עוד כנראההיה
 בכתובות ביהודה. המלוכה שלטון של הלגיטימיות שאלת זו היתה יריבים.מחנות
 העולמית המלחמה ערב ופורסמו בבבל נבוכדראצר של בארמונו שנתגלוהשונות,
 גלותו, לאחר שנים חמש א. ז. לפסה"נ, 592 בשנת יהויכין נזכר ויידנר, א. ידי עלהשניה
 החפירות מן אפיגראפיות עדויות בידינו יש כן יהודה26. מלך של הרשמי בתואריקריין

 יוכן* נער "יאליקם החותם טביעת 258ציור
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 לתקומת.המלוכה המלהמות . . ..

 הכונה בבל.' בגלות שישב שעה יהויכין של המלכותי מעמדו את 'המאשרותבארץ,
 כנראה יהויכין, של בשירותו פקיד של )כלומר, יוכן" גער "לאליקם החותםלטביעות

 בית-מרסם תל בבית-שמש, ושנמצאו כדים ידיות על שהוטבעו בבבל(, שישבשעה
 נבוכדראצר של במדיניותו הדש קו איפוא מתחור ברמת-רחל27. אףולאחרונה

 הסיר, שאותו הקודם, במקום חדש מלך מינה אמנם בבל מלך שכבש. הארצותלגבי
 יורשו נגד קלף בתור כנראה בו והחזיק הקודם, במעמדו הגולה המלך את השאיראך

 והפררוכסליה ההססנית התנהגותו גם מוסברת זה ענינים מצב לאור הנכבשת28.במדינה
 שהרי בארץ; שלט שבחסדה המעצמה באותה למרוד לבסוף שהביאתהו צדקיהושל

 בהשענם עליו מאיימים היו' שני, מצד ונבוכדראצר, אהד, מצד ביהודה, מתמדיומחנה
 יהויכין9י. של המלכותי מעמדו על דהיינו האחרת", ה-ברירהעל

 קץבטרם
 'העם מנהיגי לבוא. אחרו לא יהודה לגבי נבוכדראצר .של מדיניותותוצאות
 בעידודה בודאי מסוכנות, פוליטיות בהרפתקאות נסתבכו הנסיון, מחוסריהחדשים,

 בשנתו שנרקמו מרד במזימות חלק יהודה נטלה כך המצרית. הדיפלומטיהשל
 כח, יר' השוה ולתאריך בז, )יר' לפסה"נ 593-594 שנת היא צדקיהו, שלהרביעית

 אז במצרים0נ. המלכות לכס השני פסגותיך פרעה של לעליתו בזיקה כנראהא(,
 מענינת ג(. כז, )שם וצידון צור עמע, מואב, מאדום, שליחים בירושליםנתכנסו
 הפכו הנראה שכפי פלשת, ערי של מקומן נעדר בירושלים החשאית שבועידההעובדה
 הדבר נודע וכנראה fD~n העלה בירושלים המורדים כינוס בבליות. לפחוותבינתים
 אולם נט(. נא, )שם נבוכדראצר לפני ולהתיצב בבלה לרדת נאלץ וצדקיהולבבלים
 המדינה את שדחפו עד האנטי-בבלית, ממדיניותם שאן למדו לא יהודהשרי

 פחת. פי ולעברי בבל במלך גלויהלמלחמה
 כעבור ששמה לארץ, בבל צבא של הגדולה הפלישה ערב לפסה"נ, 589בשנת
 במשימה לעמוד מוכשרת יהודה היתה לא יהודה, למלכות קץ משנתיםלמעלה
 מוסרית-נמשית. מבחינה ולא וצבאית, מדינית מבהינה לא 2 עצמה על שנטלההכבדה

 לשיתוף בקשר הדיפלומטיים שההישגים נתברר לארץ-ישראל הבבלי הצבא בואעם
 למרוד. אזרועוז עמו317, וכנראה צור, רק לאל. הושמו השכנות הארצות מצדצבאי
 יחידה שיגרה אמנם למרוד, בהחלטת.יהודה מכריע גורם היתה שבודאי מצרים,ואילו
 נפל פעולת זו היתה אך לפסה"נ, 588 שנת של בקיץ ליהודה, לעזור במגמהצבאית
 אבל האדיר. הבבלי הצבא עם במלחמה מבודדת יהודה נשארה וכך יא(. ז, לז,)יר/
 auw -נקטר מנמטר פתתווצ מוכנה קעשסהאנ 589 בעגון יהודה היוחץ צבאית כמבחינהמם

 וכן נסיון, בעלי צבא ומפקדי איתנים ממצרים לרשותה עדיין כשעמדו כן,לפגי
 שלם העם היה לא כן כמו והמסגר(. )החרש בינתים שהוגלו הצבאית למלאכהמומחים
 של הדוגמה בקיצוניות שמראה כפי בבל, על המלחמה הכרזת עם נפשיתמבחינה
 ובכלל האמת, נביאי של הפיוס מדיניות אחרי נהה העם של בודאי, ניכר, חלקירמיה.

 אין כמה עד מאחרים ייתר לדעת שנוכחו הצבאם, מקרב מסוימים הוגים גםזה
 צבאית למערכה התכובו בירושלים השלטון ראשי אך המלחמה. להצלחתסיכויים

[306 ] 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 יהודה ממלכת של האחרונוהמלחמותיה

%;,ן,ק

 ננע )נוג"ל.;
 לפסה"נ 588-588 בשנות יהודה על נבוכדראצר מסע 57שציור
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 המלוכה בתקופתהמלחמית

 המלחמה...ואת אנשי ידי את ה-מרפא כל ואת המהסס המלך ידי את יכבלואף,כה,

 לכיש(. מתעודות 6 חרם גם והשנה ד=ה, )יר',לח, העמע .צלירי
 באשר רק מפורט תיאור במקרא נשתמר ובבל יהודה בין האחרונה המלחמהעל
 הארץ. חלקי ביתר הקרבות מהלך על ידיעה שום כמעט לנו אין ירושלים;למצור
 שנחשפו עבריות תעודות של וגילוין יהודה בערי הארכיאולוגיות החפיפותאולם
 האהרומת בשנית שהתחוללה המרתקת העלילה את לפרנו מגוללים 1935 בשנתבלכיש
 יהודה. ממלכתלקיום

 פלישת ערב רובן כנראה, נתחברו, לכיש, למפקד מכתבים שעיקרן לכיש,תעודות
 אופעולה-קרבכלשהי; הבבלי הצבא במפורש נזכרו לא במכתבים אמנם,הבבלים.

 של דרוס-מערבה באיזור מוגברת צבאית פעילות על אלה ממכתפים אנו למדיםאך
 מיוחדים סידורים משמרות-צבא, על פיקוח דחופות, פקודות העברת כגוןיהודה,

 שר-הצבא המכתבים באחד נזכר וכן מצרימה. צבאית משלחת ושיגורלקשרי-איתות,
 להתעלם אין אכן, ביהודהנ3. הבכירים הצבא ממפקדי בודאי שהיה אלנתן, צןמגיהו
 רגילה חבלתי העצבנותמאררת

 ומי
 ובין בירושלים המרכזי השלטון בין המתיחות

 מצב על כנראה, מעיד, זה כל השונות. באגרות המשתקשות השדה, בערי הצבאא'נשי
 השלטון כי שבידינו העובדות מוכיחות אתר, מצד הבבל.. הצבא פלישת עקבהחירום
 הבירה בין הקשר הופרע ולא כסדרם, פעלו הצבאיים כתיקונו,ושהשייותים עדייןהיה
 שבשום למצרים, משלחת שיגור דבר מלמד ובעיקר הדיומית-מערבית, החזיתלבץ
 לאותה המלחמה. של מאוחר לשלב לכיש מכתבי של חיבורם זמן את ליחס אוןפנים

 צבאי משפט עריכת לשם נאספו הללו שהמכתבים ההיערה, גם מוליכההימלקנה
 בתפקידו34. שמעל המכתבים, של שולחםט:ד
 על וכן הבבליים המלחמה מסעות אחרי המשצר ערי על שבא החורבן היקף על(

 בערי יהודה. ברחבי הארכיאולוגיות החפירות מן אנו למדים ביהודה הביצורש4.וות
 שריפה עקבות נתגלו בית-מרסם(, )תל וקרית-ספר לכיש בית-שמש, כגוןהמבצר,
 בלכיש אלה. למקומות מסביב האחרונה ההאבקות תוצאות על -המעידיםרבתי,

 בימי בראשיה, כפול. חורבן של סימנים ניכרים בית-מרסם(35 )תלובקרית-סמר
 )העופל(; העיר שבתוך והמצודה השער באזורי בלבד, חלקית הערים נהרסוייויכץ,
 שבימי גם מלמד הארכיאולוגי הממצא לחלוטין. אלה ערים נהרסו השניהובפעם
 מתגרת שסבלו הערים, ביצורי הקודמים ובממדים יסודי באורח חודשו לאצדקיהו
 למשל, כך, על ובלחי-משוכללים. ארעיים תיקונים רק ונעשו 'ים, כש ו שליקם
 בלכיש. א .הממומעיד

 ארץ-בנימין שלגורלה
 של האחרונים בימיה בארץ-בנימין המלחמות בדבר השאלה היא יותרמסובכת
 בבית-אל, החפירה תוצאות על מלא דו"ח עדיין נתפרסם לא יהודה.ממלכת
 בכלל אם ספקות מעלה הארכיאולוגי הממצא אך יהודה; אל אותה סיפחשיאשיהו
 א-נצוה, תל חפירות על מפורט דו"ח בידינו יש זה לעומת זמףי. באותו זו עירנחרבה
 הממצא מן אנו שלמדים כפי המקום, גורל להפתעתנו, מצפה. אלא איתשכנראה

 זמן37. באותו וקרית-ספר לכיש של מגורלן היה שונההארכיאולוגי,
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 יהודה ממלכת של האהרונותמלחמותיה

 מצמה חורבן את לקבוע המחייבות ממש של ארכיאולוגיות ראיות איןלמעשה,
 עקב רק כזאת. הנחה סותרות רבות מציא5ת אדרבא, יהודה. חורבן בזמןדוקא

 עצמו, הודאת כפי הארכיאולוגי, הדו"ח מחבר מייחס כלליים היסטורייםשיקולים
 הפרסית, בתקופה רק נחרבו והשער העיר של שביצורי-ההיקף יתכןכשלעצמו, הארכיאולוגי הממצא לפי בבל. מלך לנבוכדראצר העיר ביצורי של הריסתםאת

 אבנים. בחומת סתימה ידי על שימוש מכלל השער הוצא רק נבוכדראצר בימיואילו
 ענשהו על באה לא כן ועל נכנעה, שהעיר להניח מחייב זה מצב-ענינים איןכלום
 למרכז בבל, מלך בפקודת החורבן, לאחר נעשתה שהעיר בעובדה, להנחהזוסמך
 בבל. מטעם הנציב גדליהו, של מושבו ולמקום ביהודה, שנוחדה השאריתשל

 ראם-אל- תל עם מזהים שאותה ירמיהו, של לידתו מקום בענתות, שאףכנראה
 באתריי. שנערכו הבדיקות שהעלו כפי פרק-זמן, באותו הישוב פסק לאה'רובה,

 הבבליל, בידי נחרבה לא מצפה, שבקרבת רמה, העיר שאף: לשער אפשר כןכמו
 הממונה הבבלי המצביא -רב-טבחים-, נבוזראדן של מפקדתו כמקום שימשהשהרי
 א(. מ, )יר' הגולים של תחנת-מיון הבירה כיבוש לאחר היתה זו ועיר ירושלים, מערכתעל

 בדומה במלחמה נפגע לא בנחלת-בנימין שהישוב ללמד כדי בו יש לעילהאמור
 עוד בבל לצבא נכנעה נפרדת, כחטיבה ארץ-בממין, לדעתי, שבארץ-יהודה.לזה

 ימי בעצם ירמיהו. קורות על שונים סיפורים גם מרמזים כך על הפלישה.בראשית
 ירושלים, למצוך השניה בשנה דהיינו לצדקיהו, העשירית בשנה ירושלים, עלהמצור
 מוכיח זה מעשה א-סו(. לב, )יר' שבבנימין בענתות לקנייתשדה חוזה על הנביאהותם
 משרפה אחרת, פעם הופרע. לא בה החיים מהלך וכי חרבה לא ארץ-בנימיןכי

 כרבים - ירמיהו מנסה בארץ, מצרי צבא הופעת בעקבות ירושלים, עלהמצור
 כנראה העיר, שלטונות ראו זה מעשה אבל לארץ-בנימין. לעבור - ירושליםמתושבי

 שברשות כטריטוריה נחשבה שארץ-בנימין מאחר לבבלים, התמסרות בגדרבצדק,
 את ההוא, בזמן בנימין שער על מפקד שהיה בן-שלמיה, יראייה מאשים וכךהאויב.
 השפעת היתה בכלל אולי ואילך(. -ב לז, )יר' וופל!" אתה הכשדים -אל :הנביא
 לשער יש ואף מולדתו. ארץ בבנימין, במיוחד גדולה לבבל, לכניעה כמטיף'ירמיהו,
 עם לשלום המרד, פרוץ לאחר אף שהתרה, הפרו-בבלית המפלגה שםשנתחזקה

 . לבב
 הראשותם בבל עולי ברשימת אולי יש שלארץ-בנימין, ההרס אז נמנע כי להנחהחיזוק

 דוקא; בנימין לערי המכריע ברובם שבי-ציון חזרו זו רשימה לפי ז(. נחמ' ב;)עז'
 אם להאהז'בהן. לשבים היה חרבותואפשר היו לא אלה שערים כנראה, המוכיחה,עובדה
 אמת-מידה עשוילשמש עוליבבל, נמנו יוצאיהן שעל ובבנימין, ביהודה הערים שלמנתן

 מאלפות מסקרת מעלה שהוא הרי - יהודה של האחרונים בימיה מחורבןלהצלתן
 בית-לחם אנשי העולים ברשימת עוד נזכרים ערי-בנימין, לתושבי מחוץנוספות.
 לז(, ז, נחמי לג; ב, )עז' ואונו והדיד לוד ובני בו-בז(, ז, נתם, כא-כב; ב, )עז/ונטופה
 בודאי הים", -דרך על במישור הן ואונו חדיר שלוד, מאחר כי להניח יש עוד.ולא
 בית- לאזור ובאשר התבדות. ללא ונכנעו הבבליים הכוחות בפני להתגונן יכלולא
 גדליה סביב שנתרכזו שרי-החיילים שמבין- בעובדה ענין משום יש ונטופה,לחס

 בן שריה - במפורש צוינה מוצאם שעיר היחידים ירושלים, חורבן לאחרבמצפה,
 [ ש3]
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 המלוכה בתקופת.המלחמות.

 טחזחיל רנו-אלו חזן מנ יר' כג; )2ה,- )מל"ב  מנטופוו הם - האבשיהם ובני,גונ?תנהומוז
 בשלהי עדיין שימשה כן בבלה. הוגלה לא ואף במלחמה, נשמד לא זו מסביבההיהודי
 למצרים בדרכם הנשארים של וכתחנה ישוב כמקום בית-לחם סביבתהחורבן
 התעד לא זה אזור שאף אלה, עובדות יסוד על להניה, מותר אולי יז(. מא,)יר'

 יהודה. אזורי כשאר נחרב לא כן ועל כשדים לצבא הריפההתעדות

 וחורבנה ירושליםכיבוש

 שתוארו כשדים, היל ידי על העיר ולכיבוש ירושלים למצור בקצרה נפנהעתה
 לפסה"נ; 588 בשנת בחורף, היתה ירושלים על המצור ראשית בפירוטם.במקרא
 בודאי שנמשכה הארץ, שאר על המערכה שנשלמה לאחר כנראה בטבת,בעשרה
 עם המצור, של זמנית בהפסקה - נמשך והממושך הקשה המצור הקודם. האביבלמן
 משנתים למעלה - לפסה"נ 587 או 588 באביב לארץ המצרית הצבאית העזרהבוא
 עולה הרעב, והתגבר המצור התחזק עם בעיר, שנשתרר האימים מצב של תמונהוחצי.
 המלך מטעם צו הוצא הנצורים על הבבלי הלחץ התגברות עם ירמיהף4.מספר
 ואילך( ה לד, )יר' לצבא לגייסם מנת על העפרימ" ל-עבדים דרור" "לקרואצדקיהו
 )מל-ב העיר תושבי בשביל המזון אזל המצור בהמשך הלוחמים. מספר אתולהגדיל
 לירושליפ שנמלטו השדה מרי אוכלוסי ידי על המצור בימי שנתרבו כא(, לז, יר' ; גכה:

 הצרים הכשדים ידי על העיר חומות הובקעו לבסוף יא(. לה, יר' )השוה האויבמפחד
 בתמוי(. גבתשעה לפסה"נ 588 שנתבקיץ
 ~ר' ומפקדיו שריו טובי על נבוכדראצר הטיל ירושלים על המערכה ניהולאת
 בימהם - בבל בממלכת רמות משרות שנים כעבור מילאו 6הם שאחדים . .יג(41,לט,.

 בבל מלך השתמש וכן בבל. של למלכה כך אחר שהיה שראצר, נרגל וכןנבוזראדן
 שעל זמן, באיתו הידועה א( כה, מל"ב )השוה הצבאית הטכניקה במיטב העירבכיבוש
 'בבבל*4 נבוכדראצר של .ביצוריו גם מעידים הגבוההרמתה
 הגבורה רוה על הדבר מעיד הרי רב, כה זמן ירושלים מצור נמשך זה, למרותאם,
 יר' )השוה לאויב והתמסרו העיר מן ערקו מועטים רק הנצורים. של העמידהרכולת
 ירמיה ספר שבסוף הגולים רשימת שלפי נפש, 832 אותם הם שאלה אפשר יט(.לח,
 בעת עדין הוא זו גלות של זמנה מירושלים. ה-18 בשנתו נבוכדראצר הגלה כס(פב;

 רק ,נפלה ירושלים שהרי ירושלים; כיבוש לאחר שבאה לגלות קדמה והיאהמצור,
 השופית שההגליה אלא עוד, ולא יב(. נב, יר' ח; כה, )מל"ב לנבלכדרא~ר- 19בשנת
 שהה כבר שאז עצמו, נבוכדראצר בידי ולא טבחים, רב נבוזראדן, בידיבוצעה

 כו=כז(. נב, יר' ח-בו; כה, )6ל"ב כרבלהשמפקדתו
 שארית שכן כשדים; ביד רבים יהודים אנשי-צבא בודאי נפלו לא העיר כיבוש,עם
 בכיוון יברחו האחרון, להמלט'ברגע הצליחו צדקיהו, המלך ובראשם שבעיר,הצבא
 כה, )מליב עבר לכל נפוץ צבאו אך יריחו, בערבות נתפש עצמו המלך אמנםיריחו.
 הצבא; על הממונים מן שניים רק בעיר נשבו והשרים הכהונה ראשי עם יחדד=ה(.
 המצביא שרנהצבא והסופר המלחמה אנשי על פקיד הוא אשר אהד "סריסוהם-:
 ' ' ממש. מפקדים-לוחמים היו אם ספק הללו ואף יט(; פס' )שם, הארץ" ;עם4ת

 ש 310נ
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 יהודה -ממלכת של האחרונותמלחמותיה

 מוגנת, שהיתה ביצורי-העיר, את כשדים חיל ניתץ ירושלים כיבוש לאחרתודש
 ארמון המקדש'ואת את ושרף )חומותימ. כפול קו-הגנה ידי על מקומות, בכמהלפחות
 ט-י(. פס/ )שם, ירושלים" בתי "ואת.כלאמלך
 ביטול ידי על סיום. לידי הצבאית הפרשה באה המקדש וחורבן ירושלים כיבושעם

 ליד יהודה. לעצמאות קץ נבוכדראצר שם בבלית לפחוה המדינה והפיכתהמלוכה
 בבל מלך מטעם שהופקד מיוחסת, פרו-בבלית למשפחה נצר בן-אחיקם43גדליהו
 הנקבצים בין ג(. מא, )יר' כשדי חיל-מצב הושם במצפה, הפליטה שאריתעל

 ומגלית ממות שנצלו מערי-השדה, היהודי הצבא שרידי גם היו במצמה לגדליהומסביב
 עסקו היהודים, יתר כמו הצבא, שרידי גם הגולים. ידי על שנעזבו בעריםונאחזו

 המהיר לשיקומה האשונים סימנים משנסתמנו ואילך(. ז מ, )יר' חקלאיותבעבודות
 מזרע בן-נתניה ישמעאל ידי על בן-אחיקם גדליהו לפתע נרצח יהודה, שאריתשל

 את בגדליהו וראה השכנים העמים בעזרת בבבל למרוד כנראה ששאףהמלוכה,
 הישוב מתוך האומה לתהיית התקוה שארית נגוזה זה רצח ועם ; הבבלים של אמונםאיש

 שבארץ-ישראלא.היהודי
 בבל. -גולת הגולה מתוך לגאולה ומאמצים צפיה של הפרשהנפתחה

 ת ו ר עה

 לאור והרחבות בשינויים עתה ומובא 14-8 עמ' )תש"י(, מא במערכות לראשונה נדפס זהשמר
 ואתרוה, הבבלית הכרוניקה לאור גהאשרו אז שהנחנו ההנחות מן כמה אחרות. והגליות חדשה בבליתכרוניקה
 בטלו. זה,כנגד
1]923 Nincveh, Fallof .C.J.Gadd,The ותקופחו, יאשיהו זמירין, ש. של בספרו התקופה על כלליה סקירה 
תשי"ב.
 בטוריהן פרעה של הקבוע המחנה את מציין הוא אחת, דעה לפי צרכו. כל הוברר לא מלחמה" "בית המושג2
 אתרתי. לפי.דעה .MVAG Vorderasiens, Geschichtc 81!60 zur Forschungen Lewy~  .7 29 ,)1924( .ע 21ועיין:
 Biblica 15 ,)1934( .עע ff. 173 כך: פרעה: של מבצרו עיר שהיתה לרכלההכדבה

~dfrinkv 
 את המהרגם *8,

 ,Festungsstadt Garnisonsstadt, .Kriegsstadt *ך מלחמה" =ביתהמושג

ן
 מרודך- ושליחי חוקיהו על המקראי הסיפור מעיד ויהודה בבל בין יותר הרבה קדוט דיפלומאטי מגע על 3
 ואילך(. יב כ, )מל"בבלאדן
 ששלטון כגון לפסה-נ, 816 בשנת יאשיהו של התערבותו לחוסר שגיתנו. השוגים הפירושים נראים ולא4
 בארץ. בכלל עבר לא ולפיכך בסוריה אז חנה המצרי שהצבא או למגידו, עד שנה באותה השתרע לא יהודהמלך
 *(ל ,Beihcfte Nachos, Feldzug syrische hr und Nebopalassars Chronik Die Hjelt השוה: האחרונהלדעה

  ZAW. 41 *)1925( *ע143
 )הש-י(1 א ארץ-ישראל הגויים, על נבואות שתי של ההיסטורי לרקע מלמט, א. עיין: וזמנה זו פרשה על5
 84-88*עמ'

. 

 ישם יד, ,suppl. Biblc, 18 dc Dictionnaire Yoyottc ,6 ,001 ך3718 עיין: זמן באותו המצרי הצבא על8
 )השוה ונכו פסמהיך של בצבאם נכריים מעמים שכירים הילוה של מציאוהם לב להשומת ראויהביבליוגרפיה.

 אריססיאס שבאיגרת בידיעה העניין מן יש לכך בזיקה מצרי. פיקוד תחת הועמדו אשר ט(, ג-ד, סו,יר'
 הדברים אם הדעות חלוקוה אמנם הנובים. נגד פסמתיך בצבא יהודיים גדודים נלחמו שלפיה יג(,)פיסקה
 ידיעה. לשייך יש אחתן דעה לפי אבלן כלל: דרך מקובלת האחרונה הב'.הדעה הא'אופסמתיך לפסמתיך?דובים

 .8* ג-VT Yo~ottc, Sauncron 2 ,)1952( .עע 131-136 ועיין: הא', פסמתיך לימיזו
 טפ6זט"א6יז,יאק Reiches' des dcs.Heerwesens בספרו E.Junge דוגמה לכת להרחיק פנים איןבשום אמנםז
1937705", unter Juda ביחוד השונים יקודה מלכי על המוסבים שבמקרע הצבאיים ההיאורים את ,המייחס( 
 מורכב היה יאשיהו שצבא מחבר, אותו מסקנת את לקבל אין וכן דוקא* יאשיהו לתקופת הימים(, דבריבפפר

 311ר[].
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 המלוכה בתקופתהמלחמוק

 על בבכורתו ידין י. שונות בראיות זו הנחה סתר וכבר סדירים; מקצועיים מגייסות ולא בלבד מתנדביםמחיל
 98-14. עמ' )תש"י(, סו ידיעות הנ=ל,הספר
 הארכיאולוג, 1 דו*. ועיין במגידו, ב' בשכבה שנחשפו המצודה שרידי את יאשיהו לימי ליהס שיש אפשר8
 .5.א. .54.ס-תסמזש[ ,Megiddo Shipton ,1 ,1939 .עע[86

 127. עמ' וביחוד ואילך, 119 עמ' )תשכ"א(, כה ידיעות תשביהו, במצד עבריות כתובות נוה, י. עיין:.9
 הימים דברי בסטר ביכרים ובשינריים כס-ל(, כג, )מל"ב מלכים בספר שמקרא מתוארת מגידו מערכת10
 שבספר הידיעה מאשר יותר מהימנה מסורת על הנשען האחרון, התיאור את להעדיף ויש כ-כד(; לה,)דה"ב
 ידיעותיו את שאב שכנראה א(, הן י, )קדמוניות בן*מתתיהו יוסף אצל הניתן התיאור ומפתיעמלכים.

 המדינית-הצבאית: המציאות את. לתאר , מיטיב בן*מתתיהו יוסף במקרא. תלויים בלתי קדושים ממקורותנם
 כשעבר הצבא, מסקר בשעת בחץ יהודה מלך נפגע שלפיהם יאשיהו, של מותו על פרטים מוסיף אףיהוא

 המקורות של טיבם לבעית עתה השוה כללית. לנסיגה אות ניתן המלך, משנפצע למשנהו. אחד מאגףבמרכבתו
 ,Studien ,1943 .ע 140 זו:לפרשה

~berlieferungsgescbichtliche 
Noth, ,4נ. 

  ,ZAW)  A.C.Welch וולץ' של זו יאשיהו,.כגון של הטרגי מוונו על נאמרו ומשונות שונות השערות11
  נצטוה סברתם ולפי במציאות, אחיזה ללא תיאור מגידו קרב על בסיפור הרואים ראחרים, 43( ,]1925[ .קע25001
 לעומתם המלך. נרצח זו ובהזדמנות האנטי-מצרית עמדתו על להצטדק כדי במגידו נכו לפני להתיצביאשיהו
 כהני בידי נהרג שיאשיהו אתהאפשרות, .7( ,Prophets, Priestsand Hoschander 19381 .ע )311 הושנדרמעלה
 ובדומיהן. אלו בהשערות ממש אין אולם זו. בארץ הבמות הסרת על כנקמהאפרים,
 bw .128-127~ )תש"י(, כא תרביץ מלמט, א* עיין: אשדוד,וכיבושה למצור 5* הערה עיין12
131956 Kings, ofChaldaean Chronicles ;1(.7.תולדות לבירור החדשות הכרוניקות של השיבותן על ותפם7180ל 
 187-179; עמ' ידיעותכ)תשט"ו(, ליהודה, נבוכדראצר מסעות על חדשה בבלית מאמרי:כרוניקה השוהיהודה

 מבוססת להלן הדברים הרצאת bU .78-73' תשי"ז, )קובץ(ז וירושלים יהודה ליהודה, נבוכדראצרמסעות
 החדשות. הכרוניקות על נוספת ספרות וכן להם. ההנמקות את הקורא ימצא ושם .אלה,מאמרים
14

. 

 *0 *[ ועיין: ונכו, פסמתיך של חותמות נמצאו ובהם מצריים קסרקטינים נחשפו בכרכמיש בחפירות

 Woolley. 01 ,ןd3archemish 811 ,11 ,1921 .עע ,123-126 :1.26ע1-4

 שהנביא העמים בין כרכמיש. קרב לאחר כנראה שנאמרה כס(, לפרק ירמיהו בנמאת משמקף זה מצב15
 וארץ*ישראל. סוריה עמי וראשונה בראש נמנו התרעלה כוס את להשקותםמצוה

 הבבליים. המסעות על המחקרים מן וייזמאן. של בספרו ההקדמה השוה נבוכדראצר מסעות על~18
 *דע .? ,JBL A~bridht 51 במיוחד: השוה ענין, עדיין בהם ויש החדשה הכרוניקה גילוי לפני שנכתבוישראל לארק-

 ,)1932(. .עע ;מת77 .7 .ז ,RB Nelis 61 ,)1954( .עע~387-39

 קשור יהויקים של שמרדו ב(: ו, י, )קדמוניות בן-מתתיהו יוסף בדגרי נשתמרה מעניינה מסורת17
 שכאן יתכן בבל. נגד לצאת המצרים העזו לא דבר של שבסופו אלא בבל, על' למלחמה לצאת מצריםבכונת
 לפסה=נ. 801-600 שנת של בכרוניקה למסופררמז

 1* .4נ ,ofKings, 80015 The Montgomery ,1951 וע 552 עיין:18

 ניסן,. בחודש ההם בימים התחילה האזרחית השנה ואילו לתשרי, מתשרי ביהודה נמנו המלוכה שנות19
 כב(. לו, )יר' עצמו פרק באותו למצוא אפשר בתורף חל התשיעי שהחודש ראיה .בבל.כמנהג
 לכיש ובתרסי במקרא מתואר ואילך, 91 עמ' ת"ש, לכיש, תעודות )טור-סיני(, טורטשינר ה. נ. לדעת20
 ידיעןת מקרית*היערים, אוריהו והנביא בן*עכבור אלנתן ברשימתי: להראות שנסיתי כפי עצמו. מאורעצו,נו
 המתקהת שראש. דהיינו המקרא: נוסח על לכיש בתעודות הניתן התןאור את להעדיף יש aw ,8-7' )תש=ח(,יד

 מופיע האחרון המקרא. כעדות בן*עכבור, אלנתן ולא בן*אלנתן- כגיהו היה למצרים שירד היהודיתהצבאית
 הלהיחרת הוטלה עליו שדוקא להניח קשה ולפיכך הנביאן ממצדדי כאחד כה( לו, )פרק ירמיהו בספר אהרבמקום

 ירמיהו דברי ככל "שניבא אחר, נביא לתפרם מנתלמצרים,.על
 ,A.Dupont.-*Sommer ח7ז Semitica aram&en, papyrus ,)1948(1 דו'פון-סומר: ירי על נתפרסם הפפירוסוש
43-68;pp. 111 ,)1948( ,עע 27---24 ערד: רעיין BASOR Ginsberg, ;11.]. :ודק ארמי מכתב ומאמרי 
 ,D.Wintoa-~Thomas של: הסקירה השוה כן כמו 89-33ן עמ' )תש"י(, טו ידיעות ירמיהו, מימילפרעה

 ,)1950( .עק:88
.82 

.PEQ 

 21. הערה ועיין גינזברג, של במאמרו מובאת אולברייט של זו דעה82
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מלחמותי"
 יהודה ממלכת האחרונות.של-

 לפסה*נן 1ז* בשנת. למצרים) אשור מלך אסרחדון של: מסעו בתיאור גם נזכרת שימיין" בארץ *אפק23
 8o~a לרצוח; זו' ביד,יר המרחק ציון ידי על וזאת - ראש-העין עם אפק לזיהוי נוסף אישור ניתן זהובתיאור
 בקירוב. ק"מ 120 שהן הליכה, שעות 30 דהיינו=ברו":
 .BASOR Thiele, %. .8 143 י)1956( *ע 26 עיין:24

 שורש מאותו שנגזרו ומל.ם ביצורימן של סוג בהוראת גם המשמשת =מסגרת" המלה את השווה24א
 Syllabic: ofEgyptian .Vocalihtion Albrigbt~ Wtfii ועיין במצרית; באכדיתוהן הן לביצורים כמונחיםםה2משווז

 ,Orthography. ,1934 .ק35
..

 לפסה"נ 586 שבשנת הסובר .!גג ~Israel -'~alkes 608 'Gesshic.hte Kittel ,3 192% .ע 63 למשל: השיה 25 .
 נפש.. 40,000 עד 000'80הוגלו
 .EiF. ,ז-~Dussaud M.R. 4 offert Syriens tdElanges 'ftw.eidn 21 ,1939 *עע 28923-935

. 

 *MSL Jehoiakin, Exiled of Status the and -Heblew.Seals 1bleo 'May, 43. 11 56 *)1939( עיין:29

ExcavationsAharoni, 1942( .קק ;49-55 ושך(, BAr- Exila, 18 70180%18 King .AIblight, ?. עע 148---146 ;  .ןל. 
 !Rahel) Ramat .8 ,1962 .קעןעכ

 למדיניותר מפיניקיה נוספתן דוגמה המביא 88-37, עמי א, השגי הבית של היסטוריה קלוזנר, י. השוה,28.
 בבל. מלךשל

 לשילי העולמי הכינוס האתרוניסע.ספר. יהודה ומלכי ירמיהו במאמרי: זה בעביין דנתי פירוט ביתר29
 ברמה ביהודה השלטון לגיטימיות בדבר שהמחלוקת הסברה את העליתי שם 230-226. עמ' תשי"ב,היהדות,

 יהויכין(. )מצדדי השקר נביאי לבין צדקיהו( )מצדדי האמת נביאי בין לפולמוסאף
 .4ת. ,JBL Greenberg 76 י)1957( *עע [3040 עיין:80
 אפיון, נגד בן"מתתיהו, )יוסף צור על שנה עשרה שלוש של מצור הבבלים שמו ירושלים כיבוש לאחר81

 המניח .[.Volume, MarxJubilee Ginsberg, ,11 ,1950 *עע 365 השוה: עמון על ואילך(. כז פר' ית'  רהשוה כא;א,
 יה' ומהשוה אנטי.בבלית לברית הצטרפה זו שמדינה יא-יב(, מ, )יר' לעמון בן*נתניה ישמעאל בריחת סמךעל
 כג-כז(.כא,

 לנביאי* כאוהדים וקצינים חיילים המציגים לכיש, חרסי מעידים הצבא אנשי בקרב הרוח הלך על82
 כסברתו הכללות לידי לבוא צורך אין ת"ש. לכיש, תעודות )טור-סיגי(, טורטשינר ה. נ. שהוכית כפיהאמת,
 שהשירות ואילך, 280 עמ' )תש=א(, יב תרביץ יהודה, בממלכת ומפלגות משפחות במאמרו, הטוען יימין, ש.של

 פרו-מצרית בפוליטיקה תמך הצבאי שהמעמד בשעה בבל, ממצדדי היה יהודה במדינת והדיפלומטיהאזרחי
 המרד. של הנלהבים התומכים מןוהיה

 20. הע' לעיל השוה88
 תעודות על יותר מאוחר בדיון אבל לב-לד. עמ' תעודותלכיש, )טור-סיני(, טורטשינר ה. נ. השוה:84
 הצבא, לעניני קשור איננו המכתבים שתוכן טור-סיני מניח Letter ,Lachish ,ץJQR 1 39 ,)1949( .עק י[651נלכיש,
 אל "כי ד בחרס האחרונה הפיסקה של הרווח להסבר טור*סיני מתנגד בצדק הנביא. בגורל רק ערסקאלא

 ניתק שלפיו הסבר 18-10(, )שו' עזקה" את נראה לא כי אדני. נתן אשר האתת ככל שמרם נחנו לבש.משאת
 בבלי צבא העירבידי נפלה כאשר יהודה(, הרי של המערביים באשדות זכריה, )תל עזקה עם האיתותקשר
 במלחמה. חמור כה לשלב לכיש מכתבי של חיבורם את לייחס אי*אפשר למעלה, שראינוכפי

 מרסמנ בית תל ועל .ע.0ן ,ם8פPEQ 1 [2521.עע,1938 שלג השוהביחודהדו,חהקצר לכיש חפירות על35
 הדו"ח: מתברך ע.י ספקות הועלו אמנם ללכיש ביחס  .על. .? ,AASOR Albright 21 22- ,)1943( .עע66-68

 701. בשנת סנתריב למסע 111 שכבה חורבן את ליחס ע80%1561[,11ם0שז.0(,שהציעה )55-56.קע,הסופי

 .1*8((, VT Wrightt 5 ,]1955[ .עע )[1000 רייס שולל זה דו"ח על בביקורוע אבל יהוכין, של לזמנו ולאלפסה"ב

 זר.דעה
 מבחינה הקושי, על )14.ע,]1934[56(4801~8,!א8א116נ*?.4ר( אולברייט רמז קצר מוקדם בדו"ח88

 * *? ,the) and Aichaealogy Albright ולאחרזמן העיר, חורבן כתאריך לפסה"נ 587 שנת שבקביעתארכיאולוגית,
 אך

 בראשיך או הבבלית התקופה בסוף בית*אל של חורבנה את במפורש קבע ofIsrael, )1!6118108 ,1942 .קע[1221
 חרבת לא בכללה ארץ-בנימין גם אלא זה איזור רק לא יהודה, כערי שלא להלן(, )עיין ואכן הפרסית.התקופה

nws88* לשנת ארץ*בנימין של בתלים החורבן שכבת את מלכתחילה ליתם גם אין ולפיכך הממלכה* תורבן 
 לכך. ברורות ארכיאולוגיות ראיות יש אם אלאלפסה"ב,
 .ם. .ם ,Nasbeh Tell McCown*-8ם  ,1 1947  . .עע  201-203  עייןן81
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 ., בתקנםת.הםלהכה- המלחמות ,.. :ן,

 .זל, ,"~BASOR XBerSma 62 ,)1936( :ע :25 החרכי-ולוגי.2 נדו*ח עיין.5ט
 המצודה גם ביתב אז. .כ. יז, לו, דה"ב Db'-rr_5; פר' א-ח: לד, ואיל:ךן א לב, ירה פהק,.כךן מליבק8..
 לירושלים. הסמוכה ברמת-רחלשנתגלתה
 השוה: לערך, ומן פרק מאותו אדם, בשר, זה,אכילה ובכלל ממסופוטמיה, מצור ,ועזה של דומה לתמונה40
 . כה=-כס* ו, מל"ב והשווה .[; ,from Documents 81680 OppenheirV 3זטעע1א Iraq 17 ,)1955( .ע?7

 העבר* מסתרי החורבן, בימי .הבבליים. הפקודים פייגין, ש. השוהו בבל מלך שרי השוגלפ.של. לתארים41
 180-118. עמ'בש"ג,

 נבוכדראצר. ] .שהקום העיר .של החיצוביום.והפנימית החומות שרידי השאר בין נחשפו בחפ?רנת:בבל42
 בכתובות גם תוארו אלה ביצורים העולם. פלאי משבעת אחד הקלאסיים הסופרים בעיני נחשבו אלהחומות
 חדש טופס להוסיף יש מזמן, ידועות שהיו נבוכדראצר, בידי בבל ביצור על השונות לכתובות נבוכדראצר.של

 .Sumer Nebucbadnezzar~ of Cylinders Two Levy, .7 ,)1947(3 .עע .4ff ע"ישנתפרסם
 גדליה שמיגלע ש. עיין: צדקיהו, שמלכות הבית*. על *אשר כשר החורבן לפני. גדליהה של מעמדו על י48
 גדליהו. עדך ב, מקראית אנציקלופדיה ליוור* י. 18-9: עמ' תשי=ב, עין, עלי הבית, עלאשר

 מעידים 582.לפסה=מ שנת היא לנבוכדראצר, ושלש העשרים משנת המעיב .אל גופף בבלי. מסע על44
 י,טמ( )קדמ' בן-מתתיהו יוסף והן יהודים, 745 אז גלו שלפיה ל(, )נב, ירמיה ספר בסוף הבולים רשימתהן

 והמואבים. ,העמונים נגד מלחמות עלתמספר
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