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מלחמותיה האחרונות של ממלכת יהודה
מאת:א .מלמט
הרקע ההיסטורי למערכת מגידו והמסעות

המצריים לארץ-ישראל
התפוררותה של ממלכת אשור האדירה ברבע האחרון של המאה הז' לפסהינ
לאחר שמשלה בכיפה  -אם כי תוך עליות וירידות  -למעלה מחמש מאות שנה,
הביאהלידיזעזועים קשים במסכת היחסים הבינלאומיים .ביחודנתנו זעזועים אלה
את אותותיהם ב"עבר-הנהר",דהיינובאיזור המשתרעמן הפרת עד חצי-האיסיני,
דהיינוסוריה וארץ-ישראל .יהודה ושכנותיה ,שהיתהלהן רוחהזמנית בעתירידתה
של חש.,ר,נעשושוב לארץ-מריבה  -הפעםבין מצרים ובבל ,שכל אחתמהן ראתה
עצמה כיורשתה של הממלכה המתמוטטת ,ושאפה להשתלט על שטחי ביניה אויה.
ממלכת יהודה מוצאת עצמה מעורבת במאבק הכוחות הבינלאומיים ,בנסיבות
הדשות אלו ,כבר במערכת מגידו ,בשנת  ]09לפסה"נ ,והפרשה באהלידי סיום רק
לאחר חורבנה של.יהודה ,עם רצחגדליהוירידתשארית הפליטה שלהישובהיהודי
למצרים ,בשנת586,5לפסה"נ .מאורעות פרקזמןזה,חצייובלשנים בקירוב ,הס אחת
הכרשות המרתקות ביותר בתולדות עם ישראל .סערת התקופה משתקפת בדברי
הנ.קךא ,הנותנים לנו תמונה מפורטת למדי על השתלשלות המאורעות בשנותיה
האחרונות של ממלכתיהודה .אולם המחקרהארכיאולוגי בארץ-ישראל ,מזה ,ושורת
הגליות אפיגרפיות חשובות ומפתיעות כאחת ,מזה ,מוסיפים להבהיר ולהמחיש את
העלילהשהתהוללה ערבחורבנה שליהודה.
התגלית ,שהביאהלידי מפנה בהבנת השתלשלותהענינים בסוףימיו שליאשיהו,
היא כרוניקה בבליתמן השנים  609-515לפסה"נ שפרסם המלומד האצלי גד בשנת
 .11923תעודהזומלמדת עלצירופיהכוחותהמדעייםשנוצרו בעולם העתיק עםירידת
ש א ןוהיא מבהירה את הרקע להתיצבותו שליאשיהולידמגידו עד הצבא המצרי
האדיר.באותוזמןנעשתהמצרים בעלתבריתלאשור,שהיתהעדאזאויבתההעיקרית.
בריתזוהיתהמכוונתנגדכוחותבבלומדי,שעלועלמרכזיאשורוכבשוםבזהאחרזה.
בשנת  610לפסה"נ,ענהלמני קרבמגידו ,כבש צבא בבל,ביחד עםשבטיהאומן-לשה
(שיש מזהים אותם עם הסקיתים) ,את העיר הרן ,ובודאי השתלט גם על האזור
המשתרע מערבה עד לפרת ,והטיל את אימתו על סוריה .מצרים החישה ,איפוא,
עזרהצבאית מהירה לבעלת-בריתה אשרר,ששרידי צבאההתרכזובסוריה .מסתבך
שנסיונו שליאשיהו לעצור את הצבא המצרילידמגידו בא למנוע עזרהזולאשור.
עיין הערות בעמי  314-311ולוח כב.
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מלחמותיה האחרונות של ממלכת יהודה
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מסקנהזועולהגםמןהתיאור של קרבמגידובספרדברי-הימים,ומדברי פרעהנכו
במגידו בכתוב זה" :מה לי ולך מלך יהודה ,לאעליך אתה היוםכי אל בית
מלחמתיתואלוהים אמרלבהלני( ,דה"בלה,כ .)4על כלפנים,התנהגותו שליאשיהו
מעמידה אתיהודהבחזית אחת עם בבל;לפיכךאיןלראותעוד במערכתמגידו צעד
הרפתקני זבלתי-שקול מצד יאשיהו ,כתיאור שהיה רווה אצל כותבי ההיסטוריה,
אלא החלטהנועזת של מלךיהודה ,שהיתה מבוססת עלחישוביםמדעיים וצבאיים.
ואוליישלראותבנסיונושליאשיהולעצור את פרעהבמגידו הלקמתכנית אסטרסגית
מקיפה ,שלברית-צבאיתבבלית-יהודיתי.אמנם חסרותלנוידיעות כלשהןעלברית
כזאת .אך העובדה שבשנת  015לפסה"נ ,כשחש לראשונה צבא.מצרי ,בפיקודו של
פרעה מסוותיך ,לעזרת האשורים ,לא הופרע אותו מסע ושבודאי אף הוא התנהל
דרך ארץ-ישראל) עלידי המלךיאשיהו-יש בה משוםחיזוק להשערה על ברית:
של
שליהודהובבל בעתקרבמגידו.שכןבשנת616היתהעדייןבבלמחוץלאופ
בעלת-בריתהקהמדיי
שלאשורת
מלכותיהודה,ולכןלאהעזיאשיהו לעמוד מד צבאמצרים.
חמ=קדש

'ץםוטat~wlll'.-(4
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ציור ל :5מסע-פרעה נכו ומערכתמגידו
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המלחמות בתקופת המלוכה

בודאיהשפיע על החלטתו שליאשיהובשנת  609לפסה"נגורםנוסה,והוא חולשתה
של מצרים באותם הימים ,שכבודה הושפלזמן קצר לפני קרב מגידו בידי שבטי
הסקיתימ .מתוך צירוף הידיעות בכרוניקה הבבלית והנתונים המובאים אצל
הרודוטוס (ספר א,סעי  )105מסתבר,ששבטים אלה פרצו לגבולותארץ-ישראלבין
אף עלגבולמצרים.אולם
אדרותמוז שנת09פ לפסה"נ ,שדדו את ארץ פלשת
ואיי
י ,והללונסוגו .אפשר שהד
מם
יי
ת
פסמתיך הרחיק אותם ממנו עלידי מתן כופר לסק
לפשיטת הסקיתים לערי פלשת ואיומם על יהודה עולה גס מפרקי הנבואה ,כגון
ירמיהו פרקמזי.באותוזמןמתפסמתיךהא'ועלכסאהמלוכהעלהפרעהנכו;כנראה
גם עובדהזו ,שמוליאשיהוהתיצב עתהשליט חדש ,שטרם נתנסה כמצביא,היה בה
כדילהצע אתמלךיהודהלצעדוהנועצן
עם כל היתרונות הצבאיים שעמדוליאשיהו במערכת מגידו ,כגץ מלחמה יזומה
עלידו ועריכת התקפת-פתע על צבא האויב ,בשעה שהאויב היה מרוחק מבסיסיו
הצבאייםונתון לסכנתניתוק מהם,איןלהניח שהיה מלך יהודה עושה צעדזה אלא
אםכןהיה לו צבא חזקומוכן למלחמה .לדאבוננו לא נשתמרו במקרא פרטים על
צבאיהודה באותםהימים ,אולם אפשרלהניח שמלך בעלכשרוןמדיני רב כיאשיהו,
שדאגלחיזוקה של ממלכתו,בודאי אףטיפח את צבאיהודה והעלהו לרמהגבוההי.
ר הנקודות האסטרטגיות ברחבי הארץ,
ואכן ,הממצא הארכיאולוגי מלמד עלביצי
וביחודלאורך "דרך הים",כגוןמנידויבצפוןוהמצודהלידיבנה-ים למצדחשביהו")
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מלחמותיה"אחרונות של ממלכת יהודה

בדרום .על מצודות אלה הפקיד יאשיהו שרי צבא ,כפי שמסתבר ממכתב עברי
שנתגלה באתרהאחרוזי.
נסיונו שליאשיהו נכשל" ,1וכנראה אף לאהגיעו הדבריםלידי קרב ממש בשל
הפצע האנוש שנפצע מלך יהודהד.נכו לא נתעכב,כפי הנראה,זמן רב ("ואלהים
אמרלבהלני")במגידו,שאליההגיעבימיהאביב ("צאתהמלכים"),כילפיהכרוניקה
הבבלית(שורה 66ואילך) ,במידהשהיא מעידה באמת על מסעו שלנכו,הגיע הצבא
המצרילאזור הפרת כבר בחודשתמוז .באותוהזמןגםהסדיר פרעה אתעניני "עבר-
ממפקדתו שברבעה אשר בארץ-חמת ,והסיר את יהואחז ,שנודע כנראה
הנהר-

במדיניותו האנטי-מצרית ,מכס המלוכה ביהודה ,לאחר שמלך כיורשו של יאשיהו
שלושה חדשים בלבד .במקומו המליךנכו אתיהויקים ,שהיה כנראהידועבנטיותיו
הפרו-מצריות ,אשרלהןנשארנאמן עדסוףימיו(מל"בבג,לד-לו).
על אף שפרעה לא הצליח לגרש את הבבלים ובעלי-בריתם מחרן ,וצבאו שב
מארם-נהרים מבלילהגיע להכרעה ,מלמדת השתלשלות המאורעותשיאשיהו טעה
בהערכה הכוח המצרי הממשי; וארץ-יהודה שילמהמחיר רב בעד מדיניות אנטי-
מצריתגלויהזושנקטו בה בטרםזמן.אולי קרה כדברהזהגם אתשכנותיה שליהודה
ממערב;מדבריהרודוטום (ספר ב,סעי)159אנולמדים ,שלאחרמערכתמגידו (הוא
גורס בטעות "מגדול") כבש פרעהנכו את עזה(אם נקבל את הזיהוי עם"דיטיס,
המקובל בדרך כלל) .כיבוש זה שישלו אישור בדברי המקרא (יר' מז ,א) ,אירע
כגון
בודאי בשובו של הצבא המצרי מסוריה.12כןנכנעו למצריםגםיתרערי
ת,יספר
שס
לו
פט
אשדוד ,שנכבשה עודע"יפסמתיך לאחר מצור ממושך של 29שנים (הרודו
ב ,סע' ,)157ואשקלת,כפישמוכיחה כנראה תעודהארמיתשנתגלתהבמצרים.

פרשת מסעותיו של נבוכדראצר ליהודה
פרק-הזמן שלאחר מערכת מגידו היה סתום למדי עד לזמן האחרת .בשנת 1958
וייזמאן תעודותבבליות,שהןהמשךישיר לכרוניקה של גד13
פרסם האשורולוגהאשלי
השיש בהןכדי להבהיר,זו הפעםהראשונה,אתמאורעותאותןהשנים.מתערדיתאלה
אנו למדים שבמשך השנים שלאחר מערכת מגידוקיימועדיין המצרים שלטוזיציב
ב-עבר-הנהר",והצליחולהחזיק בארצות שעד לפרת .אותה שעה היה נבופלאצר,
אביו של נבוכדראצר ,טרוד במלחמות באזור החידקל העליון .בשנת  607לפסה-נ
ניסוהבבלים לתקועיתד בגדה המערביתשל הפרת,אך ללאהצלחה.הבסיסהמצרי
הראשי על הפרת היתה העיר כרכמיש ,14וממנה ערכו המצרים התקפות-נגד על
הבבלים .כיבושה של כרכמיש היה; איפוא ,המשימה הצבאית הדהוהה ביותר
שעמדהלפניהפיקודהבבלי .בשנת  605לפסה"ננפלה ההכרעה על השלטף בעבר-
הנהר,משניצח נבוכדראצר אתהמצרים בכרכמיש.שרידי הצבא המצרינסוגו לארץ
חמתונבוכדראצררדףאחריהםוהביסם .הדהשלמערכה.זועולהגםמנבואתירמיהו
(פרקסו)וממסורתשנשתמרהבדברייוסףבן-מתתיהו .עתהנפתח פתחלפניהבבלים
לכיבושסוריהוארץ-ישראל.15
לפי קצתם שלהמקורותנשתעבדהיהודה לבבל כברבאיתהשנה שבהנערך קרב
[פפ]2
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המלחמות בתקופת המלוכה
נבוכדראצר ,שעמד בראש הצבא כמערכתכרכמישבעודויורשעצר ,רדף'

כרכמיש*
אחרי הצבא המצרי הנסוג עד פלוסיו 7שבגבול מצרים (השוה יוסף בן-מתתיהו,
קדמוניות י ,ו f(a ,ולקח בהזדמנות זאתשבויים מיהודה ,מפיניקיה ,מסוריה ומי
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ציור :55תכניתהעיר כרכמיש בסוף המאה.הז' למסה*נ(בנין ד'שימש כקסרקטיןמצרי)
האזור שעל הגבול המצרי .שבויים אלה הובאו לבבל ,ביחד עם השלל ,ביד*,
המפקדים שהשאיר נבוכדראצר בראש צבאו ,כאשר הוא עצמו נאלץ להחיש את
שיבתו למולדתו משהגיעה אליו השמועה על מותאביו .ידיעה מענינתזו ,המובאת
משמו של ברוסוסבספריו שליוסף בן-מתתיהו(קדמוניותי,יא ,א; מדאפיון א,יט),

יש להראיה מספרדניאל ,הפותחבתיאורמיורירןשלימבידינבוכדנאצר= :בשנת
שלושלמלכותיהויקים מלךיהודה",דהינו בשנת 605לפסה"נ .מהמשךדברי המקרא
באותו מקום (דנ' א ,א ואילך) ,שהחוקרים ,התעלמודרך כלל ,מערכוההיסטורי
[ ]300
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מלהמותכן האחרונית הול 25מלמת יהודה

אנולמדים עלשוד -מקצתכליביתהאלהים-בירושלים,ועלגלותםשל מספרתושבי
יהודה וביניהם דניאלורעיו .אך ארץ-יהודה (שלא כשאר חבלי ארץ-ישראל) לא
בכבשה אז -לפי עדותו שליוסף בן-מתתיהו-כיבוש של ממש.כן לא הוגלה מלך
יהודה ,שהרייהויקיםהוסיף למלוך ביהודה עדשנת598לפסה-נ.לאצויןבמפורשגם
נספרדניאל שהמלךהוגלה.נאמר רק"ויתן ה' בידונשלנבוכדנאצר) אתיהויקים.-
אבליתכןשיהויקים כברנאסרוהיה מועמד לגלות ,אלא שהדבר לאיצא משום מה
אל הפועל; אם אכן המסופר בדה"ב לו ,ו ,שיהויקים נאסר בנחושתים על מנת
.להוליכו בבלה,שייךלעניבוולא למאורע מאוחריותר.
לעומתזהאין שום סימוכים מפורשים לתאריך כיבושה של יהודה ,לא בשאר
מקורות המקרא ולא בכרוניקה הבבלית .ההיסטוריוגרף המקראי מספר במלים
'כלליות-:בימיו עלה נבוכדנאצר מלך בבלויחילויהויקים עבד שלששניםוימרד
נו( -מל"ב כד ,א) .ואילו מחבר הכרוניקה הבבלית ,המונה את מסעותיו של
צבוכדראצר בזה אחר זה ,איש מפרט את הארצותהשונותשנכנעו למלך בבל.יתר
.על כן ,התאריך של קרב כרכמישהנקובביר' סו ,ב  -כלומר השנה הרביעית של
'מלכות יהויקים-סותר את הנתונים הכרונויוגיים שבפתיחת ספר דניאל .פרשת
64סערתיו של נבוכדראצר ליהודה נשארת ,איפוא ,בעיההיסטורית סבוכה וסתומה
.גם לאחרמלויהכרוניקה שלוייזמאף.:
לכאורה,יתכן שנשתעבדיהויקים באחתהשניםשמן 605ועד 601לפסה-נ,שכן בכל
;אחת מאותןשנים יצאשליט הכשדים עם צבאו למערב .בחורףשנת  601,600לפסה"נ
יעלה נבוכדראצר אפילו על מלך מצרים ,אך המלחמהנסתיימה ללא הכרעה,
מהודאתו של בעל הכרוניקה עצמו ,וצבא בבל שב כלעומת שבא .קרוב לשער
"2המרד של מלך יהודה כרוך במאורעות של אותה שנה דוקא ,שהיא שנת השפל
.בהצלחותיו הצבאיות של נבוכדראצר במערבת .סיוע להנחה זו בעובדה ,שמלך
.בבל נשאר במולדתו בשנה שלאחר-מכן ,ולפיכך הגיב על מרד יהויקים בעיקר
_בעזרתגדודי צבאשעזרמןהעמים השכנים,ואכןתמונהמעיןזועולה מדברי המקרא
הבאים בהמשך למסופר עלמרידתיהויקימ-:וישלחה'בו אתגדודיכשדיםואתגדודי
;ארם (ואולייש לגרוס אדום) ואתגדודי מואב ואתגדודיבניעמון וישלחם ביהודה"
אמל-ב כד ,ב; והשוהגםיר' לה ,א,יא).אין ,כנראה ,הכונה להתפרצותסתמית של
)פולשים,אלאלגדודיםשכיריםולחילותמצבכשדייםשעמדולרשותו שלנבוכדלאצר
במערבב .יהויקים; שמרד בשנת  501,500לפסה-נ מקץ שלוש שמם של שעבוד,
;הוכנע,לפישיקולים אלה ,בשנת604,3לפסה.נ.להגחהזונמצאסיועבדבריהכרוניקה
בבבליתעלשנת 604לפסה"נ.
המאורע המרכזי הנזכר בכרוניקה בקשר לשנהזו ,היא השנה הראשונה למלכות
2.בוכדראצר ,הוא מסע מלך בבל על אשקלון ולכידת העיר בכסלו של אותהשנה
(דצמבר  604לפסה-נבקירוב) .בהרחבת-מה מפרטתהכרוניקה,שמלכה שלאשקלון
,ותפס ,העירנשדדהונלקח ממנהשלל.תאריךכיבושה שלאשקלוןהוא בעל משמעות
רבה להבהרת הרקע ההיסטורי לאחת הנבואות של ירמיהו .בירמיהו לו ,ט ,אנו
קוראים-:ויחי בשנה החמשיתליהויקיםבן-יאשיהו מלךיהודה בחדשהתשיעיקראו
2ום לפניה' כל העםבירושליםוכל העם הבאים מעלייהודהבירושלים* .הכרזת
.
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הצוםביהודה כרוכהאל-נכוןבפורענותלאומית הממשמשתובאה.ואכן ,מועד הצום
ביהודה חלבדיוקבזמן שעלה צבא בבל עלאשקלון,שכן החודש התשיעי 13שלשנתו
החמישית שליהויקים הוא חודש כסלו של השנה הא' למלכות נבוכדראצר .רק
עתה אפשר לחוש במלוא הדראמטיות של המאורעות שהתרחשו בירושלים באותה
שעה .ירמיהו,הנביא ,הרואה בכניעה לבבל את הדרך היחידה להצלת העם ,מצוה
עלברוך לקרואלפני העם המתקבץ במקדש אתמגילתו המכילה את האזהרה" :בא
יבוא מלך בבל והשהית את הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה" (שם לו ,כס).
מועצתהשרים,שנתכנסהבאותויוםצום עקב שעתהחירום ,מטהאחןלדבריהאזהרה
ומחליטה להעביר את המסמך למלך .אולם הלה מתייחס בביטול גמור לדברי
המגילה ומצוה לשרפה .מסתבר ,איפוא ,שבאותה שעה לא קיבל עדיין על עצמו
יהויקים את עולמלך בבל .אךימי עצמאותה שליהודההיומעטים.

ארץ-ישראל בסבך בין בבל ומצרים
כדילגולל אתהיריעה המדינית-הצבאית של אותםהימים בשלמותה,עלינו לתת
את דעתנו גם על עמדתה של מצרים בהתנגשויותשבין היהודים והבבלים .מצרים,
שהיה להעניןהיתי בהתמעדות המדינותהואסאליות שבארץ-ישראל עדשלטון בבל,
עוררה -בודאי עלידיהבטחותשלתמיכה צבאית -ביהודהאתשאלת ה"אורינטא-
ציה ,-וחיזקה את אלה שצידדו במרינגדבבל.בניגודלנביאי האמת,שראו במצרים
*משענת קנה רצוץ" והזהירו בפני מדיניות פרו-מצרית ,נתנו רבים מבני יהודה
וממנהיגיה אמון בהבטחות המפוקפקות של ארץ-היאור .אכן ,להתקשרות צבאית
עם מצרים נוכח איום של מעצמה צפוניתהיו תקדימים במדיניות-החוץ שליהודה
(השוה מל"ביה ,כא;יט,ט) .כנראהשוגרו בתכיפותבימייהויקיםוצדקיהו משלחות
צבאיותמיהודהלמצרים .המקרא מספר על שר צבא שנשלח למצרים בימייהויקים
(יר' בו ,כב ואילך) ,ויחזקאל מרמז על משלחתששיגר צדקיהו למצרים כדי לבקש
עזרה (ית'יז ,סו) .על שליחת שליחים למצרים בימי צדקיהו מלמדות התעודות
העבריות שנחשפו בלכיש .אהד הפקידים כותב למפקד לכיש (חרס  ,3שורות
וכו'.29
 13ואילך)" :ולעבדך הגד לאמר:ירד שר הצבאכ(נ)יהובןאלנתןמצרימה-
אך לאיהודה בלבד ביקשה סעדבמצרים.גםשליטים אחרים מארץ-ישראלנשאו
עימהם לתמיכה צבאית מצרית,כמי שלמדיםאנומפפירוס ארכושנתגלה בהפ'רות
בסקארה ,היא נוף העתיקה שבמצרימ .21התעודה ,שהיא אגרת שנשלחה לפרעה,
מלמדת על האימה שנפלה על הארץ בעקבות פלישת הצבא הבבלי ,ועל הצעדים
שאחזו בהםשליטיארץ-ישראלכדי לעמודבפניהבבלים.
נביא כאן תרגום התעודה והצעות השלמה(חציה השמאלי קטוע ,ולא בכל מקום
ההשלמה בטוחה)" :אל אדון מלכים פרעה ,עבדך אדן ,מלך [שם הממלכה .שם
אלהות,אלהי]השמיםוהארץובעלשמים,האלה[יםהגדול,ישית אתכסאאדוןמלכים]
פרעהכימישמיםאמון(נאמן-יציב) .אשר[כתבתילאדונילהודיעוכיגדודיו] של מלך
בבלבאווהגיעו לאפקוה[חלו..
]...לקחו...כיאדוןמלכים פרעהיודעכיעבד[ך
לא יוכל לעמוד בפני מלך בבל .על כן יואל2-א] לשלוה חיל להציל אותי .אל
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יעזבנני כי עבדךנאמןלאדוני] וטובתו עבדךנוצר .ואותו חבלהימורר למשמעתך.
אבל אם מלך בבליקחהו,ישים] לחה בארץואגרת...
לרו 17המזל חסרים בפפירוס פרטים על מקומו של-הכותב ועל המאורעהנזכר
במכתב.אך כלהמעייןבתעודהחייבלהודותשהיא מפרקהזמןבואנודניםושמוצאה
מארץ-ישראל ,וכנראה -מחבליה הדרומיים-מערביים שלהארץ .על כך מעידים
שני הציונים הטופוגרפיים הנזכרים בתעודה :א) הבל-הים; ב) העיר אפק ,שהיא
בודאי אפק שבשרון (ראש-העין שלימינו)..אולם בקביעת המקום והזמןהמדויקים
של האגרתמחולקיתהדעות .עתה ,עליסיד המסופרבכרוניקההבבלית,ניתןלהוסיף

חיזוק להצעתו של אולברייטע ,המזהה את הכותב עם מלך אשקלון .קרוב להניה
שהוא פנה לפרעה בבקשת עזרה מפני חיל הכשדים העולה על עירו; ולפיכךיש
לקבוע אתזמנהשלהאגרתלשנת %4לפסה"נ.
מן התעודהניתן ללמוד שצבא בבל עלה ב"דרך-הים".,וכי אפק היתה תתנה
השובה לצבאות שעברו בדרךזו ,בודאי בשל שפע המים שבקרבתה ובשל היותה
מקום המעבדביןנהההירקוןואזור ההרים .באפק גם נערכו ,כפי הנראה ,הכוחות
הבבליים לקראת ההתקפה עלערי פלשת מזה ,ואפשר גם על ערי יהודהמזהיי.
כןיש לשים לב לכה שבתעודה לאצוין במפורש שמלך בכל בעצמו הגיע
י
ק
פ
א
ל
אלא הדברים אמורים ב"גדודיו" ,או ב"עבדיו" ,כפישניתן ללמודמן הפעלים "באו
,היען ,-שהם בלשון רבים.יש איפוא להניח שבזמן כתיבת האיגרת הניע רקחיל-
החלוץהבבלי לאפק,אך ק'אהכוההעיקריבפיקודושלנבוכדראצר .במצבמעין-זה
היהעדיין טעם לשגר אגרת מצרימה; שכן,אילו נערכו כבר כוחות.והעיקריים של
האויב באפק ,ספק אם היתה תקוה שעזרת מצריםתגיע לאשקלת לפני צבא בבל*
על יטור הכרוניקה הבבלית יש לשער ,שבאותה שעה נמצא 2בוכדראצר עצמו
במפקדה הראשית ,ברבלה ,ושם התיצבומלכי המערבוהגישולומס .מלך אשקלון
בודאי לאהיה בכלל אלה,ולפיכך עלהעליו חיל-החלוץ הבבלי וכבשלבסוף את
העיר.
נסיבות דומות מתוארות בכתוב על מצור ירושלים בימי יהויכין
 ,בשנת 598
למסה-נ- :בעתההיאעלועבדי נבוכדנאצר מלך בבל עלהעירועבדיוצרים עליהן
(מל"ט כד,י-יא) .אף כאן עלה מלכתחילהחיל-החלוץ עלירושליםוסגר עלהעיר
מסביב ,ורק במועד מאוחריותר ,בשעת המצור ,הופיע בודאי מלך בבל עצמו עם
הכוח הצבאי העיקרי; וכנראה עובדהזו היא שהניעה אתיהויכין להכנע .התקוה
לעזרה צבאית ממצרים נכזבה; ובודאי נחלוערי מלשת אותה אכזבה כמויהודה.
והמציאות ההיסטורית באה לידיביטוי בדברי מחבר ספר מלכים (מל"ב כד ,ז):
ולאהוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצוכי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהרפרת ,כל אשרהיתה למלך מצרים".
כיבוש ירושלים וגלות יהויכין
כיבוש ירושליםבימייהויכין ,הגלית המלך והפקדת שליט חדש ביהודה מטעם
נבוכדראצרנזכרים,נוסףעלמקורות המקרא,גםבכרוניקה הבבלית שלוייזמאן.ולא
עוד ,אלאשצוין בכרוניקה הבבלית התאריך המדויק ללכידת העיר- :בשנת שבע
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בחודשכסלוקבץ מלך אכר(הוא נבוכדראצר מלך בבל) אתחילווילך לארץ-חת.
ויחן עלעיריהודה(היאירושלים) ,ובחודש אדרביוםהשנילכד את העיר ,את המלך
תפס.ומלך כלבבוהפקיד בקרבה ,את מסה הכבד(שליהודה)הוביללבבל.-
דבריהכרוניקה משתלביםיפה עם המסופר במקראויש בהםכדילהבהירפרטים
אחדיםשהיו תמהים.כך מסתברשירושלים נכבשה בחודשהאחרון לשנתוהשביעית
שלנבוכדראצר,הוא אדר ~59לפסה"נ.עדותזומתאימהלשיטתהתאריכים המובאת
ברשימת הגולים בסוף ספר ירמיה .לפי רשימהזו הוגלו  3023יהודים בשנת שבע
לנבוכדראצר(יר'נב ,כח),ואילו בתיאור שבספרמלכים(מל-ב כד,יב) נקבעזמנה
של הגלות לשנתשמונה לנבוכדראצר ומספר המלים.הנזכה הוא גדול הרבהיותר.
שי המקורות מתיישבים אםשיחשהיושתיהגליות :הראשונה ,שעליה מעיד הכתוב
שבירמיה,בהיקף מצומצם,והיא חלהמיד עםכיבושירושליםואוליאףבימימצור-
העיר עצמו;והשניה-בהיקף רהביותר-לאחרזמן-מה .עלכךמרמזת,אולי,המלה
יהודים ,-שבה מכנה הכתובבירמיה אתהטלים ,שבאהלצייןאתתושביערייהודה,בנלמדליושביהנירה.עדותמספת לשביתתושביערי-השדהניתן למצואגם בכתוב
ביר'יג ,יה-יט ,שענישימייהויכין- :אמור למלך (הוא,והרכץ) ולגבירה ,השפילו
שבוכיירד מראשותיכם עטרת תפארתכם.ערי העב סגרוואין פותח ,הקלתיהודה
קלה הקלת שלומים" .אל-נכון נקט נבוכדראצר בדרך דומה לזו שנקט בה בזמר
סנהריב,שהגלהאלפיםמתושבייהודה,אךלא כבש,את,ירושליםאלאצרעליהבלבד.
ישלהניח שרק לאחר כיבוש ירושלים והגליתיושבי ערי-השדה ציוחנבוכדראצר,
ששבבינתיים לבבל ,להגלות אתבני המעמדותהעליונים שבארץ,שהיובירושלים
הנצורה,וכן .את משפחת המלוכה; וההגליה הרבתי ,שאחרי כיבוש זה*,מנה כבר
בשנתו השמינית של נבוכדראצר .על כך מעיד גם הכתוב בדה"ב לו,י" :ולתשובת
השנה (כלומר בראשית השנה החדשה ,בחודשניסן) שלח המלך נבוכדנאצרויביאהו
(אתיהויכין) בבלה עםכלי חמדתביתה'" .ושמאיכוליםאנו לקבוע ביתרדיוק את
מועדהגליתיהויכין לעשרהבניסן ,עליסודית' מ ,ח.24
על היקפה של גלותזו נשתמרו בספר מלכים שתי גירסאות 8.000 :ו 10.000-איש,
בעיקראנשי חיל ואומנים (השוה מל"ב כד ,פס'יד לעומת פס' טז) .אםנוסיף על
מספרים אלה אתבני המשמחות של הגולים,הרישהוגלו לפחות 30.000נפש .אולם
משמעותה שלגלותיהויכיןאינה נמדדת באמת-המדה הכמותיתגרידא .הוגלואנשי
המעלה ,הן המעמדות השליטים :בית המלוכה והשרים,אילי הארץ וחורי יהודה
וירושלים (מל-ב שם; יר /כד ,א; בז ,כ; כס ,ב); והן ההנהגה הדתית :כוהנימ
ונביאים (יר' כט ,א) ,והנביא יחזקאל בכללם .אולם מבהינה צבאית היתה מכרעת
הגליתם של "כל אנשי החיל שבעתאלפים והחרשוהמסגר אלף ,הכלגבוריםעושי
מלחמה" (מל"ב כד ,טז) .הללוהיוו את צבא-הקבע ואת חילות העזר של ממלכת
יהודה .החרש והמסגרהיומעיןשירותיםטכניים שלנשקיםומומחיםלבניןביצורים."14
לפיכך ענין מיוחד במספרי הגולים ,שפורטו במקרא והמונים רק סוגים אלה של
הגולים .ושמא אפשר ללמוד ממספרים אלה שצבא-הקבע מנה באותםהימים
~000
חיילואילושרותי-העזרכשביעית ממספךזה .על מספרים אלהישבודאילהוסיף
מספךניכר שלאנשימיליציה,שגוייסו בעתמלחמה.
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("נקבה השילוח")
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 :2תחיורת

חומותיה של תל א-נצבה (מצפה).

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

פפירוס ארמי מסקארה ,והוא מכתב למלך מצריט
המזכיר חדירת גדודי בבל לארץ ישראל.
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מלחמותיה האחרונות של ממלכתיהודה

כנראהשעיקר הגלות היתהבימייהויכין ,ואף מבחינת מעמדםהיוהגוליםשבימי
יהויכין חשובים יותר מאשר אלה שבימי צדקיהו .על הגלות בימי צדקיהואין לנו

סיכום,בדומהלמספריהגוליםשבימייהויכין ,וספר פלכים מזכיר רקגולים בודדים

(מל-ב כה,יה-יט;יר'נב ,כד-כה).גם ברשימתהגולים הכלולה בסוף ספרירמיה
(נב ,כח-ל) לא נמנו אלא  832נמש שגלו בימי צדקיהו (מכלל  4,500שהוגלו בשלוש
הגלויות המנויות ברשימה) .לפיכךאין סימוכים להשערתם של כמה וכמה חוקרים
שבימי צדקיהו הוגלו עשרות אלפים מבני יהודה 25השיאה שירדה על יהודהבימי
צדקיהוהיתה בחורבןיהודה ,ובכללזה בירתה ורוב עריה;ואילובימייהויכין שמו
הבבלים את הדגש על ההגליה שלהיסודותהמרדניים ,ולא החריבו את ארץ-יהודה
באורחיסודי.אולםההגליהההמונית ערערה למעשה אתקיומהשליהודהעוד כעשר
שניםלפניחורבנההסופי.אףבנידורהחורבן ראו אתגלותיהויכין כמאורע המכריע
בקורות החורבן ,כפי שמעידמניןהשנים ההדש',טאותוהנהיגו עלפי מאורעזה(מגין
זהרווח בספריחזקאל,והשוה מל=ב.כה,כז).
מדיניות ההגליה של נבוכדראצר השאירה את ארץ-יהודה ללא הנהגה מדינית
מוסמכת ,והכשירה את הקרקע לעליתם של הרפתקנים פוליטיים; ועקב הגליתם
של נעלי הרכוש השתלטה במדינה אנדרלמוסיה חברתית וכלכלית .יתר על כן,
נלווום של המעמד הצבאימן הארץ ,מזה ,ובעלי האומנויות ,מזה ,נטלהמן המדינה

את היסודות האנושיים שהיוו את עיקר הצבא ,ושהיו מסוגלים לשקיך על חיזוקה
ושיפוצה_של מערכת-הביצורים;גורמים אלה הם שמנעו את הגלרת הפצעים לביתך

אתיהודהככלי ריק.
היה כנראה עוד גורם נוסף שהטיל מבוכה רבה ביהודהופילג את האומה לשני
מחנותיריבים .היתהזו שאלת הלגיטימיות של שלטון המלוכה ביהודה .בכתובות

השונות ,שנתגלו בארמונו של נבוכדראצר בבבל ופורסמו ערב המלחמה העולמית
השניה עלידיא.ויידנר,נזכריהויכין בשנת  592לפסה"נ,ז.א .חמששנים לאחרגלותו,
יקריין בתואר הרשמישל מלך יהודה.26כןישבידינו עדויותאפיגראפיותמןהחפירות

ציור  258טביעת החותם "יאליקם נעריוכן*
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המלהמות לתקומת.המלוכה

בארץ',המאשרות את מעמדו המלכותי שליהויכין שעה שישב בגלות בבל '.הכונה
לטביעות החותם "לאליקם געריוכן" (כלומר ,שלפקידבשירותושליהויכין ,כנראה
שעהשישב בבבל) ,שהוטבעו עלידיותכדים ושנמצאו בבית-שמש ,תל בית-מרסם
ולאחרונה אף ברמת-רחל .27מתחור איפוא קו הדש במדיניותו של נבוכדראצר
לגבי הארצותשכבש.מלך בבל אמנם מינהמלך חדשבמקום הקודם ,שאותוהסיר,
אך השאיר את המלךהגולה במעמדו הקודם,והחזיקבו כנראה בתור קלףנגדיורשו
במדינה הנכבשת.28לאורמצבעניניםזהמוסברתגםהתנהגותוההססניתוהפררוכסליה
של צדקיהו שהביאתהו לבסוף למרוד באותה המעצמה שבחסדה שלט בארץ; שהרי
מחנהמתמדיוביהודה ,מצד אהד,ונבוכדראצר ,מצדשני,היו'מאיימיםעליובהשענם
עלה-ברירה האחרת",דהיינועל מעמדוהמלכותי שליהויכין9י.

בטרם קץ
תוצאות מדיניותו .של נבוכדראצר לגבי יהודה לא אחרו לבוא .מנהיגי 'העם

החדשים ,מחוסריהנסיון ,נסתבכו בהרפתקאותפוליטיות מסוכנות ,בודאי בעידודה
של הדיפלומטיה המצרית .כך נטלה יהודה חלק במזימות מרד שנרקמו בשנתו
הרביעית של צדקיהו ,היא שנת  593-594לפסה"נ(יר' בז ,ולתאריך השוהיר' כח,
א) ,כנראה בזיקה לעליתו של פרעה פסגותיך השני לכס המלכות במצרים0נ .אז
נתכנסובירושלים שליחים מאדום ,מואב ,עמע ,צור וצידון (שם כז ,ג) .מענינת
העובדהשבועידההחשאיתבירושליםנעדרמקומןשלערי פלשת,שכפיהנראההפכו
בינתיםלפחוותבבליות.כינוסהמורדיםבירושלים העלה fD~nוכנראהנודע הדבר
לבבליםוצדקיהונאלץ לרדת בבלהולהתיצבלפני נבוכדראצר (שםנא,נט) .אולם
שרי יהודה לא למדו שאן ממדיניותם האנטי-בבלית ,עד שדחפו את המדינה
למלחמהגלויה במלך בבלולעבריפיפחת.
בשנת  589לפסה"נ ,ערב הפלישה הגדולה של צבא בבל לארץ ,ששמה כעבור
למעלה משנתים קץ למלכות יהודה ,לא היתה יהודה מוכשרת לעמוד במשימה
הכבדהשנטלה על עצמה 2לאמבהינהמדיניתוצבאית,ולאמבחינהמוסרית-נמשית.
עם בוא הצבאהבבלי לארץ-ישראל נתבררשההישגיםהדיפלומטיים בקשרלשיתוף
צבאי מצד הארצות השכנות הושמו לאל .רקצור,וכנראה עמו ,317אזרועוזלמרוד.
ואילומצרים,שבודאיהיתהגורםמכריע בהחלטת.יהודהלמרוד,אמנםשיגרהיחידה
צבאית במגמה לעזור ליהודה ,בקיץ של שנת  588לפסה"נ ,אך היתהזו פעולתנפל
(יר/לז,ז,יא).וכך נשארהיהודה מבודדת במלחמה עם הצבא הבבלי האדיר .אבל
מם כמבחינה צבאית היוחץ יהודה בעגון  589קעשסהאנ מוכנהפתתווצ מנמטר -נקטר auw
לפגי כן ,כשעמדועדיין לרשותה ממצרים איתנים ומפקדי צבא בעלי נסיון ,וכן
מומחים למלאכה הצבאיתשהוגלובינתים (החרשוהמסגר) .כמוכן לאהיה העם שלם
מבחינה נפשית עם הכרזת המלחמה על בבל ,כפי שמראה בקיצוניות הדוגמה של
ירמיה .חלקניכר ,בודאי ,של העםנההאחרימדיניותהפיוס שלנביאי האמת ,ובכלל
זה גם הוגים מסוימים מקרב הצבאם ,שנוכחו לדעתייתר מאחרים עד כמהאין
סיכויים להצלחת המלחמה .אך ראשיהשלטון בירושלים התכובו למערכה צבאית
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ציור 57ש מסע נבוכדראצר על יהודה בשנות  588-588לפסה"נ
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המלחמית בתקופת המלוכה

אף,כה,יכבלו אתידי המלך המהסס ואתכל ה-מרפא אתידיאנשי המלחמה...ואת
י.צל העמע(יר',לח ,ד=ה,והשנהגם חרם 6מתעודותלכיש).
יר
על המלחמה האחרונהבין יהודה ובבל נשתמר במקרא תיאור מפורט רק באשר
למצורירושלים;איןלנו כמעט שוםידיעה על מהלך הקרבות ביתר חלקי הארץ.
אולם החפיפות הארכיאולוגיות בערי יהודה וגילוין של תעודות עבריות שנחשפו
בלכיש בשנת 1935מגולליםלפרנו אתהעלילה המרתקתשהתחוללהבשנית האהרומת
לקיום ממלכתיהודה.
תעודותלכיש,שעיקרן מכתביםלמפקדלכיש,נתחברו ,כנראה,רובן ערב פלישת
הבבלים .אמנם ,במכתבים לאנזכרו במפורש הצבא הבבלי אופעולה-קרבכלשהי;
אך למדיםאנוממכתפים אלהעלפעילותצבאית מוגברתבאיזור דרוס-מערבה של
יהודה ,כגון העברת פקודות דחופות ,פיקוח על משמרות-צבא ,סידורים מיוחדים
לקשרי-איתות,ושיגור משלחתצבאיתמצרימה.וכןנזכר באחד המכתבים שר-הצבא
מגיהוצןאלנתן,שהיהבודאיממפקדי הצבאהבכירים ביהודהנ.3אכן,אין להתעלם
מאררת העצבנות חבלתי רגילה המתיחותבין השלטון המרכזי בירושליםובין
א'נשי הצבא בערי השדה ,המשתקשות באגרות השונות .כלזהמעיד,כנראה,עלמצב
החירום עקבפלישת הצבאהבבל.
 .מצד אתר,מוכיחותהעובדותשבידינוכיהשלטון
היהעדייןכתיקונו,ושהשייותיםהצבאיים פעלו כסדרם ,ולאהופרעהקשרביןהבירה
לבץ החזית הדיומית-מערבית ,ובעיקר מלמד דברשיגור משלחת למצרים ,שבשום
פניםאוןליחס אתזמןחיבורםשל מכתבילכיש לשלב מאוחר של המלחמה .לאותה
הימלקנהמוליכהגםההיערה ,שהמכתבים הללו נאספו לשם עריכת משפט צבאי
ט:ד שולחם של המכתבים ,שמעל בתפקידו.34
) עלהיקף החורבן שבא עלערי המשצר אחרי מסעות המלחמה הבבליים וכן על
ש.4וותהביצורביהודה למדיםאנומןהחפירותהארכיאולוגיותברחבייהודה.בערי
המבצר ,כגון בית-שמש ,לכישוקרית-ספר (תל בית-מרסם) ,נתגלו עקבותשריפה
רבתי- ,המעידים על תוצאות ההאבקות האחרונה מסביב למקומות אלה .בלכיש
ובקרית-סמר (תל בית-מרסם)35ניכרים סימנים של חורבן כפול .בראשיה,בימי
 ,נהרסו הערים חלקית בלבד,באזורי השערוהמצודהשבתוךהעיר(העופל);
ייויכץ
ם
ג
מלמד
.
ן
י
ט
ו
ל
ח
ל
הממצא
ם
י
ר
ע
אלה
ובפעם השניה נהרסו
שבימי
הארכיאולוגי
צדקיהו לא חודשו באורח יסודיובממדים הקודמיםביצורי הערים ,שסבלו מתגרת
יקם של ו כש 'ים,ונעשו רק תיקונים ארעיים ובלחי-משוכללים .על כך ,למשל,
מעיד.הממו אבלכיש.

ומי

גורלה של ארץ-בנימין
מסובכתיותרהיא השאלה בדבר המלחמות בארץ-בנימין בימיה האחרונים של
ממלכת יהודה .לא נתפרסם עדיין דו"ח מלא על תוצאות החפירה בבית-אל,
שיאשיהו סיפח אותה אליהודה; אך הממצא הארכיאולוגי מעלה ספקות אם בכלל
נחרבהעירזובאותוזמףי .לעומתזהישבידינו דו"ח מפורט עלחפירות תלא-נצוה,
שכנראה אית אלא מצפה .להפתעתנו ,גורל המקום ,כפי שלמדים אנו מן הממצא
הארכיאולוגי,שונההיהמגורלן שללכישוקרית-ספרבאותוזמן.37
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למעשה,אין ראיות ארכיאולוגיות של ממש המחייבות לקבוע את חורבן מצמה
דוקא בזמן חורבןיהודה .אדרבא ,מציא5ת רבות סותרות הנחה כזאת .רק עקב
שיקולים היסטוריים כלליים מייחס מחבר הדו"ח הארכיאולוגי ,כפי הודאת עצמו,
את הריסתם של ביצורי העיר לנבוכדראצר מלך בבל .לפי הממצא
י
ג,
ות
לי
וס
אר
ארכהיפ
הה
כשלעצמו ,יתכן שביצורי-ההיקף של העיר והשער נחרבו רק בתקופ
ואילובימי נבוכדראצר רק הוצא השער מכללשימוש עלידי סתימה בחומתאבנים.
כלום אין מצב-ענינים זה מחייב להניח שהעיר נכנעה ,ועלכן לא באה על ענשהו
סמך להנחהזו בעובדה ,שהעיר נעשתה לאחר החורבן ,בפקודת מלך בבל ,למרכז
שלהשאריתשנוחדהביהודה,ולמקוםמושבושלגדליהו,הנציב מטעםבבל.
כנראה שאף בענתות ,מקום לידתו שלירמיהו ,שאותה מזהים עם תל ראם-אל-
ה'רובה ,לא פסק הישוב באותו פרק-זמן ,כפי שהעלו הבדיקות שנערכובאתריי.
כמו כן אפשר לשער שאף:העיר רמה ,שבקרבת מצפה ,לא נחרבהבידי הבבליל,
שהרי שימשה כמקום מפקדתו שלנבוזראדן -רב-טבחים ,-המצביא הבבלי הממונה
עלמערכתירושלים,ועירזוהיתהלאחרכיבושהבירהתחנת-מיוןשלהגולים(יר'מ,א).
האמור לעילישבו כדי ללמד שהישוב בנחלת-בנימין לאנפגע במלחמה בדומה
לזה שבארץ-יהודה.לדעתי,ארץ-בממין ,כחטיבה נפרדת ,נכנעה לצבא בבל עוד
בראשית הפלישה .על כך מרמזים גם סיפוריםשונים על קורותירמיהו .בעצםימי
המצור עלירושלים ,בשנה העשירית לצדקיהו,דהיינו בשנההשניה למצוך ירושלים,
הותם הנביא עלחוזהלקנייתשדה בענתותשבבנימין(יר' לב,א-סו) .מעשהזהמוכיח
כי ארץ-בנימין לא חרבה וכי מהלך החיים בה לא הופרע .פעם אחרת ,משרפה
המצור על ירושלים ,בעקבות הופעת צבא מצרי בארץ ,מנסה ירמיהו-כרבים
ירושלים לעבורלארץ-בנימין .אבל מעשהזה ראושלטונותהעיר ,כנראה
מתושבי
בצדק ,בגדר התמסרות לבבלים ,מאחר שארץ-בנימין נחשבה כטריטוריה שברשות
האויב .וכך מאשיםיראייה בן-שלמיה,שהיה מפקד על שערבנימיןבזמן ההוא ,את
הנביא- :אל הכשדים אתה וופל!"(יר' לז- ,ב ואילך) .אולי בכלל היתה השפעת
ירמיהו ,כמטיף'לכניעה לבבל,גדולה במיוחדבבנימין ,ארץ מולדתו.ואףיש לשער
שנתחזקה שם המפלגה הפרו-בבלית שהתרה ,אף לאחר פרוץ המרד ,לשלום עם
בבל.
חיזוקלהנחהכינמנעאזההרסשלארץ-בנימין,ישאוליברשימתעוליבבלהראשותם
(עז' ב; נחמ'ז) .לפי רשימהזו חזרושבי-ציון ברובם המכריעלעריבנימיןדוקא;
עובדההמוכיחה,כנראה,שעריםאלהלאהיוחרבותואפשרהיהלשביםלהאהז'בהן.אם
מנתן שלהעריםביהודהובבנימין ,שעליוצאיהןנמנועוליבבל ,עשוילשמשאמת-מידה
להצלתן מחורבןבימיה האחרונים של יהודה -הרי שהוא מעלה מסקרת מאלפות
נוספות .מחוץ לתושבי ערי-בנימין ,נזכרים עוד ברשימת העולים אנשי בית-לחם
ונטופה (עז /ב ,כא-כב; נתם,ז ,בו-בז),ובנילודוהדידואונו(עז' ב,לג;נחמיז,לז),
ולא עוד.ישלהניחכי מאחר שלוד ,חדירואונוהן במישור על -דרך הים" ,בודאי
לאיכלולהתגונןבפני הכוחות הבבליים ונכנעו ללא התבדות .ובאשר לאזור בית-
לחס ונטופה ,יש משום ענין בעובדה שמבין-שרי-החיילים שנתרכזו סביב גדליה
במצפה ,לאחר חורבןירושלים ,היחידים שעיר מוצאם צוינה במפורש -שריה בן
[ ש]3
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המלחמות .בתקופת .המלוכה

תנהומוזובני,גונ?האבשיהם  -הם מנטופוו (מל"ב (2ה-,כג;יר'מנחזן רנו-אלוטחזחיל
היהודי מסביבהזולא נשמד במלחמה,ואף לאהוגלהבבלה.כןשימשהעדייןבשלהי
החורבן סביבת בית-לחם כמקום ישוב וכתחנה של הנשארים בדרכם למצרים
(יר' מא ,יז) .אולי מותר להניה ,על יסוד עובדות אלה ,שאף אזורזה לא התעד
התעדותהריפה לצבא כשדיםועלכן לאנחרב כשאראזורייהודה.
כיבוש ירושלים וחורבנה
עתה נפנה בקצרה למצור ירושלים ולכיבוש העיר עלידיהיל כשדים ,שתוארו
במקרא בפירוטם .ראשית המצור על ירושלים היתה בחורף ,בשנת  588לפסה"נ;
בעשרה בטבת ,כנראה לאחר שנשלמה המערכה על שאר הארץ ,שנמשכה בודאי
למן האביב הקודם .המצור הקשה והממושך נמשך  -בהפסקהזמנית של המצור ,עם
בוא העזרה הצבאית המצרית לארץ באביב  588או  587לפסה"נ  -למעלה משנתים
וחצי.תמונה של מצבהאימים שנשתרר בעיר ,עם התחזקהמצורוהתגבר הרעב,עולה
מספר ירמיהף .4עם התגברות הלחץ הבבלי על הנצורים הוצא צו מטעם המלך
צדקיהו "לקרוא דרור" ל-עבדים העפרימ"על מנתלגייסם לצבא(יר' לד ,הואילך)
ולהגדיל את מספר הלוחמים .בהמשך המצור אזלהמזון בשבילתושביהעיר (מל-ב
כה:ג;יר'לז,כא),שנתרבובימיהמצור עלידיאוכלוסימריהשדהשנמלטולירושליפ
מפחדהאויב(השוהיר' לה,יא) .לבסוףהובקעוחומותהעיר עלידי הכשדים הצרים
בקיץשנת 588לפסה"נגבתשעהבתמוי).
אתניהול המערכה עלירושלים הטיל נבוכדראצר עלטובישריו ומפקדיו ~ר'
לט..,יג) ,41שאחדים 6הםמילאו כעבור שנים משרות רמות בממלכת בבל -בימהם
נבוזראדןוכןנרגל שראצר ,שהיה אחר כך למלכה של בבל.וכן השתמש מלך בבל
בכיבושהעיר במיטבהטכניקה הצבאית(השוה מל"ב כה,א)הידועהבאיתוזמן ,שעל
רמתההגבוההמעידיםגם.ביצוריושלנבוכדראצר'בבבל*4
אם ,למרותזה,נמשךמצורירושליםזמן כה רב,הרימעיד הדבר עלרוה הגבורה
רכולת העמידה שלהנצורים .רקמועטים ערקומןהעירוהתמסרו לאויב (השוהיר'
לח,יט) .אפשר שאלה הם אותם  832נפש ,שלפי רשימת הגולים שבסוף ספרירמיה
פב; כס) הגלה נבוכדראצר בשנתו ה18-מירושלים .זמנה שלגלותזו הואעדין בעת
המצור ,והיא קדמה לגלות שבאה לאחרכיבושירושלים; שהריירושלים,נפלה רק
בשנת  19לנבלכדרא~ר(-מל"ב כה ,ח;יר'נב,יב).ולא עוד ,אלאשההגליההשופית
בוצעה בידי נבוזראדן ,רב טבחים ,ולא בידי נבוכדראצר עצמו ,שאז כבר שהה
שמפקדתו כרבלה (6ל"ב כה ,ח-בו;יר'נב,כו=כז).
,עםכיבושהעיר לאנפלובודאיאנשי-צבאיהודים רביםביד כשדים;שכןשארית
הצבא שבעיר ,ובראשם המלך צדקיהו,הצליחו להמלט'ברגע האחרון,יברחובכיוון
יריחו .אמנם המלך עצמו נתפש בערבותיריחו ,אך צבאונפוץ לכל עבר(מליבכה,
ד=ה).יחד עם ראשי הכהונה והשרים נשבו בעיר רקשנייםמן הממונים על הצבא;
והם" :-סריס אהד אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה והסופר שרנהצבא המצביא
'' .
4ת;עם הארץ"(שם ,פס'יט);ואףהללו ספק אםהיומפקדים-לוחמיםממש
.
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מלחמותיה האחרונות של -ממלכת יהודה

תודש לאחר כיבוש ירושליםניתץ חיל כשדים את ביצורי-העיר ,שהיתה מוגנת,
לפחות בכמה מקומות ,עלידיקו-הגנהכפול(חומותימ
.ושרף את המקדש'ואתארמון
אמלך "ואת.כלבתיירושלים"(שם ,פס/ט-י).
עםכיבושירושליםוחורבן המקדש באההפרשה הצבאיתלידיסיום .עלידיביטול
המלוכה והפיכת המדינה לפחוה בבלית שם נבוכדראצר קץ לעצמאותיהודה.ליד
גדליהו בן-אחיקם 43נצר למשפחה פרו-בבליתמיוחסת,שהופקד מטעם מלך בבל
על שארית הפליטה במצפה ,הושם חיל-מצב כשדי (יר' מא ,ג) .בין הנקבצים

מסביבלגדליהובמצמההיוגםשרידיהצבאהיהודימערי-השדה,שנצלוממותומגלית

ונאחזו בערים שנעזבו עלידי הגולים .גם שרידי הצבא ,כמו יתר היהודים ,עסקו
בעבודות חקלאיות (יר' מ,ז ואילך) .משנסתמנו סימנים האשונים לשיקומה המהיר
של שארית יהודה ,נרצח לפתע גדליהו בן-אחיקם עלידי ישמעאלבן-נתניהמזרע
המלוכה ,ששאף כנראה למרוד בבבל בעזרת העמים השכנים וראהבגדליהו את
איש אמונם שלהבבלים;ועם רצחזהנגוזהשאריתהתקוהלתהייתהאומהמתוךהישוב
היהודישבארץ-ישראלא.
נפתחה הפרשה שלצפיהומאמצים לגאולה מתוך הגולה-גולתבבל.
ה ע רו ת
שמר זהנדפס לראשונה במערכות מא (תש"י) ,עמ'  14-8ומובא עתה בשינויים והרחבות לאור
כרוניקהבבלית חדשהוהגליות אחרות .כמהמןההנחותשהנחנו אז גהאשרו לאור הכרוניקה הבבליתואתרוה,
כנגד זה,בטלו.
]923 1
הוותקופחו,
ש.זמירין
,יאשיe
ופהבספרו של v
.C.J.Gaidd,TheFallof Nסקירהnכלליהעלהתקc

,

h

תשי"ב.

 2המושג"ביתמלחמה"לאהובררכלצרכו.לפידעהאחת,הואמציין אתהמחנההקבועשלפרעהבטוריהן
ועיין.21 :ע .7.Lewy~ Forschungen zur81!60 Geschichtc Vorderasiens, MVAG 29 )1924(,לפי.דעה אתרתי.
הכדבה לרכלה שהיתה עיר מבצרו של פרעה :כך. 173 ff.:עע Biblica 15 )1934(,
* ,8המהרגם את
~dfrinkv

המושג =בית מלחמה" *ך.Kriegsstadt,Garnisonsstadt,Festungsstadt
ו
ה
י
ק
ו
ח
ר
ו
פ
י
ס
 3על מגע דיפלומאטי קדוט הרבהיותרבין בבלויהודהמעיד ה
ל
ע
י
ח
י
ל
ש
ו
המקראי
מרודך-
ן

בלאדן (מל"בכ,יבואילך).
 4ולאנראים הפירושים השוגים שגיתנו .לחוסר התערבותו שליאשיהו בשנת  816לפסה-נ,כגון ששלטון
מלךיהודהלא השתרע באותה שנה עדלמגידו,או שהצבאהמצרי חנהאזבסוריהולפיכך לא עברבכללבארץ.
לדעה האחרונה השוה)* Hjelt, Die Chronik Nebopalassars und hr syrische Feldzug Nachos, Beihcfte :ל
* 143ע *(.ZAW 41 )1925
5

על פרשהזווזמנהעיין:א.מלמט ,לרקעההיסטורי שלשתינבואותעלהגויים,ארץ-ישראל א(הש-י)1
.

עמ' *84-88
 8על הצבא

המצרי באותוזמןעיין :ךYoyottc, Dictionnaire dc 18 Biblc, suppl. 6,001, 3718יד,ישם
ביבליוגרפיה.ראויה להשומתלב מציאוהם שלהילוהשכירים מעמיםנכריים בצבאם שלפסמהיךונכו(השוה
יר' סו ,ג-ד ,ט) ,אשר הועמדו תחתפיקודמצרי.בזיקה לכךיש מןהענייןבידיעה שבאיגרתאריססיאס
(פיסקהיג) ,שלפיה נלחמו גדודים יהודיים בצבא פסמתיך נגד הנובים .אמנם חלוקוה הדעות אם הדברים
?דוביםלפסמתיךהא'אופסמתיךהב'.הדעההאחרונה מקובלתדרךכלל :אבלןלפי דעה אחתןישלשייךידיעה.
.131-136 :עע Yo~ottc, VT 2 )1952(,ג*8. Sauncron-
זולימי פסמתיך הא',ועיין
dcs.Heerwesensטפ6זט"cא6יז,יhאק
desR
i
e
ז אמנםאיןבשוםפניםלהרחיקלכתדוגמה E.Jungeבספרו
,Juda unter 705", 1937המייחס אתההיאורים הצבאיים שבמקרע המוסבים עלמלכייקודה השונים(ביחוד
בפפרדבריהימים) ,לתקופתיאשיהו דוקא*וכןאין לקבל את מסקנת אותו מחבר ,שצבאיאשיהוהיה מורכב
[311.ר]
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המלחמוק בתקופת המלוכה

מחיל מתנדבים בלבד ולאמגייסותמקצועייםסדירים; וכבר סתר הנחהזו בראיותשונותי
.ידין בבכורתו על
הספר הנ=ל,ידיעות סו (תש"י) ,עמ' .98-14
המצודה שנחשפו בשכבה ב'במגידו,ועיין דו* 1.הארכיאולוג,
 8אפשר שישליהסלימייאשיהו אתשרידי

].86עע .54. Shipton, Megiddo 1, 1939,ס-תסמזש].5.א.
.נוה ,כתובות עבריות במצד תשביהו,ידיעות כה (תשכ"א) ,עמ'  119ואילך,וביחוד עמ' .127
 9.עיין:י
 10מערכתמגידו מתוארת שמקרא בספר מלכים (מל"ב כג ,כס-ל),ובשינרייםביכרים בסטרדבריהימים
(דה"ב לה ,כ-כד);ויש להעדיף את התיאור האחרון ,הנשען על מסורת מהימנהיותר מאשרהידיעה שבספר
מלכים .ומפתיע התיאור הניתן אצליוסף בן*מתתיהו (קדמוניותי ,הן א) ,שכנראה שאב את ידיעותיו
נם ממקורות קדושים בלתי תלויים במקרא .יוסף בן*מתתיהו מיטיב לתאר את.המציאות המדינית-הצבאית:
א אף מוסיף פרטים על מותו של יאשיהו ,שלפיהם נפגע מלך יהודה בחץ בשעת מסקר הצבא ,כשעבר
יהו
במרכבתו מאגף אחד למשנהו .משנפצע המלך,ניתן אותלנסיגהכללית .השוה עתהלבעיתטיבם של המקורות
4.Noth,נ,
לפרשהזו. 140 :ע Studien, 1943,
של~be
וrlieferungsg
escbichtliche
יאשיהו.,כגוןזו שלוולץ' )A.C.Welch, ZAW
 11השערות שונות ומשונות נאמרו על מוונ הטרגי
. 25001קע )43 ]1925[,ראחרים ,הרואים בסיפורעלקרבמגידותיאור ללאאחיזהבמציאות,ולפי סברתם נצטוה
יאשיהו להתיצב לפני נכו במגידוכדי להצטדק על עמדתו האנטי-מצרית ובהזדמנותזו נרצחהמלך .לעומתם
מעלה הושנדר (. 311ע  )7.Hoschander, Priestsand Prophets, 19381אתהאפשרות,שיאשיהונהרגבידיכהני
אפרים ,כנקמה על הסרת הבמות בארץזו .אולםאין ממש בהשערותאלוובדומיהן.
 :א* מלמט ,תרביץ כא (תש"י).128-127 ~bw ,
 12עיין הערה  *5למצור אשדוד,וכיבושהעיין
Chronicles ofChaldaeanKings, 1956 13ותפם7180ל;1(.7.עלהשיבותןשלהכרוניקותהחדשותלבירורתולדות
יהודה השוהמאמרי:כרוניקהבבלית חדשה על מסעות נבוכדראצר ליהודה ,ידיעותכ(תשט"ו) ,עמ' ;187-179
מסעות נבוכדראצר ליהודה ,יהודה וירושלים (קובץ)ז תשי"ז .78-73 'bU ,הרצאת הדברים להלן מבוססת
מאמרים.אלה ,ושםימצא הקורא את ההנמקותלהם .וכן ספרות נוספת על הכרוניקות החדשות.
0* ]* :
 14בחפירות בכרכמיש נחשפוקסרקטיניםמצריים ובהם נמצאו חותמות של פסמתיךונכו,ועיין
1.26: 1-4ע . 123-126,עע , d3archemish 11, 1921,ן.Woolley 01 811
,

.

 15מצבזה משמקף בנמאתירמיהו לפרקכס) ,שנאמרה כנראה לאחר קרב כרכמיש.בין העמים שהנביא
מצוה להשקותם את כוס התרעלה נמנו בראש וראשונהעמיסוריה וארץ*ישראל.
~ 18על מסעות נבוכדראצר השוה ההקדמה בספרו שלוייזמאן.מן המחקרים על המסעותהבבליים.
אר*קד-
ל?
ישראל שנכתבולפניגילוי הכרוניקה החדשהויש בהםעדייןענין ,השוהבמיוחד.A~bridht, JBL 51 :
ע

~.387-39עע .Nelis, RB 61 )1954(,ז; 7.מת.77עע .)1932(,
 ,ו ,ב) :שמרדו של יהויקים קשור
 17מסורתמעניינה נשתמרה בדגרי יוסף בן-מתתיהו (קדמוניותי
בכונת מצרים לצאת למלחמה על'בבל ,אלא שבסופו של דבר לא העזו המצרים לצאתנגדבבל.יתכן שכאן
רמז למסופר בכרוניקה של שנת  801-600לפסה=נ.

 18עיין:

552וע 4.Montgomery, The 80015 ofKings, 1951,נ

*1

 19שנות המלוכה נמנו ביהודה מתשרי לתשרי ,ואילו השנה האזרחית התחילהבימים ההם בחודשניסן.,
כמנהג.בבל.ראיה שהחודשהתשיעיחל בתורף אפשר למצוא באותו פרק עצמו (יר'לו ,כב).
 20לדעתנ.ה.טורטשינר (טור-סיני) ,תעודות לכיש ,ת"ש ,עמ' 91ואילך ,מתואר במקראובתרסילכיש
צו,נו מאורע עצמו.כפישנסיתי להראותברשימתי :אלנתן בן*עכבורוהנביא אוריהומקרית*היערים ,ידיעןת
יד (תש=ח),8-7 'aw ,יש להעדיף אתהתןאורהניתן בתעודותלכיש על נוסח המקרא:דהיינו שראש.המתקהת
הצבאיתהיהודיתשירד למצריםהיהכגיהו בן*אלנתן-ולא אלנתן בן*עכבור ,כעדות המקרא .האחרוןמופיע
במקום אהר בספרירמיהו (פרקלו,כה) כאחדממצדדיהנביאןולפיכך קשהלהניח שדוקאעליוהוטלההלהיחרת
למצרים.,עלמנת לתפרםנביא אחר" ,שניבא ככלדבריירמיהו
ידו'פון-סומר papyrus aram&en, Semitica 1)1948(, :ח7ז A.Dupont.-*Sommer,
וש הפפירוסנתפרסםעליר
 ;pp. 43-68רעיין ערד, 24---27 :עע  ;11.]. Ginsberg, BASOR 111 )1948(,ומאמרי :מכתב ארמי ודק
ירמיהו ,ידיעות טו (תש"י) ,עמ' 89-33ן כמו כן השוה הסקירה שלD.Wintoa-~Thomas, :
לפרעה מימ
י .82

. 88:עק )1950(,
82

.PEQ

דעהזו שלאולברייט מובאת במאמרו שלגינזברג,ועיין הערה .21
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מלחמותי"

האחרונות.של -ממלכתיהודה

" נזכרת גם בתיאור מסעו של:אסרחדון מלך אשורלמצרים( בשנת1 .ז*לפסה*נן
* 23אפק בארץשימיין
יציון המרחקביד,יר זו' לרצוח;8o~a
ובתיאור זהניתןאישור נוסףלזיהוי אפק עם ראש-העין -וזאתעליד
=ברו":דהיינו  30שעותהליכה ,שהן  120ק"מבקירוב.
 24עיין* 26 :ע י(.8.%. Thiele, BASOR 143 )1956
ם שנגזרו מאותו שורש
24א השווה את המלה =מסגרת" המשמשת גם בהוראתסוג של ביצורימן ומל.
b Wtfii Al
abrigbt~.Vocalihtion
l
l ofEgyptian
y
S
םה2משווז כמונחיםלביצוריםהןבאכדיתוהןבמצרית;ועיין

i

:

c

. 35ק .Orthography, 1934,
..

.

 25השיה

למשל.63 :ע 'Gesshic.hte 608 -'~alkes Israel 3, 192%

הוגלו  80'000עד 40,000נפש..
28

iר שבשנת 586 tלפt
סה"נ
!.Kגג הסוב

* 923-935עע , tdElanges Syriens offert4 M.R. Dussaud 21 1939,ז.EiF.'ftw.eidn~-

 29עיין:

e

~

l

.

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

Aharoni, Excavationsושך ;. 49-55קק . ?..AIblight, King 70180%18 18 Exila, BAr-)1942(,ןל;.146---148עע
ןעכ .קע .8!Ramat Rahel) 1962,

.קלוזנר,היסטוריה שלהביתהשגיא ,עמי  ,88-37המביא דוגמה נוספתןמפיניקיהלמדיניותר
 .28השוה,י
של מלךבבל.
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העולמילשיל
היהדות ,תשי"ב ,עמ'  .230-226שםהעליתי את הסברה שהמחלוקת בדברלגיטימיות השלטון ביהודה ברמה
אף לפולמוסביןנביאי האמת(מצדדיצדקיהו)לביןנביאי השקר (מצדדייהויכין).
 80עיין* 3040] :עע י(4.Greenberg, JBL 76 )1957ת.

 81לאחרכיבושירושלים שמוהבבלים מצור של שלוש עשרה שנה על צור(יוסף בן"מתתיהו,נגדאפיון,
א,כא; רהשוהית' פר'כזואילך) .על עמוןהשוה* 365 :עע,11.]. Ginsberg,MarxJubilee Volume, 1950,המניח
על סמך בריחתישמעאלבן*נתניהלעמון(יר' מ,יא-יב),שמדינהזו הצטרפהלבריתאנטי.בבליתומהשוהיה'
כא,כג-כז).

 82על הלך הרוח בקרב אנשי הצבא מעידים חרסי לכיש ,המציגיםחיילים וקצינים כאוהדים לנביאי*
האמת ,כפישהוכיתנ.ה.טורטשינר(טור-סיגי) ,תעודות לכיש ,ת"ש.אין צורך לבואלידי הכללות כסברתו
שלש.יימין,הטועןבמאמרו ,משפחותומפלגות בממלכתיהודה,תרביץיב (תש=א) ,עמ' 280ואילך,שהשירות
האזרחי והדיפלומטי במדינת יהודה היה ממצדדי בבל ,בשעה שהמעמדהצבאי תמךבפוליטיקה פרו-מצרית
והיה מן התומכיםהנלהבים שלהמרד.
 88השוהלעיל הע' .20
 84השוה:נ.ה.טורטשינר(טור-סיני),תעודותלכיש ,עמ' לב-לד .אבלבדיון מאוחר יותר על תעודות
לכיש ,י]651נ .עק,JQR 39)1949(,ץ,Lachish Letter1מניחטור-סיני שתוכןהמכתביםאיננוקשורלעניניהצבא,
אלא ערסק רק בגורל הנביא .בצדק מתנגד טור*סיני להסבר הרווח של הפיסקה האחרונה בחרס ד"כי אל
משאת לבש.נחנו שמרם ככל האתת אשרנתןאדני.כי לא נראה את עזקה" (שו'  ,)18-10הסבר שלפיוניתק
קשר האיתות עם עזקה (תל זכריה ,באשדות המערביים של הרייהודה) ,כאשר נפלההעירבידי צבא בבלי
כפישראינולמעלה ,אי*אפשרלייחס אתחיבורם שלמכתבילכיש לשלב כה חמורבמלחמה.
 35עלחפירותלכיש השוהביחודהדו,חהקצרשלג ].2521עע, PEQ 1938,ם8פ.1ע0.ןועלתלביתמרסמנ
י מתברך הדו"ח:
.66-68עע .?.Albright, AASOR 21-22 )1943(,על .ביחסללכיש אמנםהועלוספקותע.
שכבה  111למסע סנתריב בשנת .701
הסופי (.55-56קע ,ע11,]80%1561ם0שז,)0.שהציעה ליחס את חורבן
,)r)1*8. W
לפסה"בולאלזמנו שליהוכין ,אבלבביקורוע על דו"ח זה שוללרייס(].1000עעVT 5]1955[,

דעהזר.

 88בדו"ח מוקדם קצר רמז אולברייט (.14ע!,8~4801)56]1934[,א8א116נ*?4.ר) על הקושי ,מבחינה
ארכיאולוגית,שבקביעתשנת 587לפסה"נכתאריךחורבןהעיר,ולאחרזמן) ?* Albright,Aichaealogy and theאך
]. 1221קע )1!6118108 ofIsrael, 1942,קבע במפורש אתחורבנה של בית*אלבסוף התקופה הבבלית או בראשיך
ןלהלן) ,שלאכערייהודה ,לא רקאיזורזה אלא גםארץ-בנימין בכללהלא חרבת
התקופההפרסית.ואכן(עיי
 nwsתורבן הממלכה*ולפיכךאיןגםליתם מלכתחילה את שכבת החורבן בתלים של ארץ*בנימין לשנת *88
לפסה"ב ,אלא אםישראיותארכיאולוגיות ברורותלכך.
*

.

ן .201-203עע 1, 1947
 81עיין

8-*Nasbehם . McCown, Tellם.ם.
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

ן .., : ,המלחמות בתקנםת.הםלהכה-

,.

ן נדו*חהחרכי-ולוגי:25: 2.ע .XBerSma~",BASOR 62 )1936(,זל,
5.ט עיי
ק ..8מליב פהק.,כךןירהלב ,אואיל:ךןלד ,א-ח :פר' ;Db'-rr_5דה"ב לו,יז.,כ .אז .ביתב

גם המצודה

שנתגלתה ברמת-רחל הסמוכהלירושלים.
 40לתמונהדומה של,ועזה מצור ממסופוטמיה,ובכללזה,אכילה בשר,אדם ,מאותו פרקומן לערך,השוה:
?.7ע 3 Iraq 17 )1955(,זטעע1א  ;]. OppenheirV, 81680 Documents fromוהשווה מל"בו ,כה=-כס*
 41לתארים השוגלפ.של.שרי מלך בבל השוהוש.פייגין
,הפקודים.הבבליים.בימי החורבן ,מסתרי העבר*
בש"ג ,עמ' .180-118
 42בחפ?רנת:בבל נחשפובין השארשרידי החומותהחיצוביום.והפנימית .שלהעיר .שהקום[ נבוכדראצר.
חומות אלה נחשבובעיני הסופרים הקלאסיים אחד משבעתפלאי העולם.ביצורים אלה תוארו גם בכתובות
של נבוכדראצר .לכתובות השונות עלביצור בבלבידינבוכדראצר,שהיוידועותמזמן,ישלהוסיף טופס חדש
שנתפרסםע"י.4ff.עע .7.Levy, Two Cylinders ofNebucbadnezzar~ Sumer 3)1947(,
48י על מעמדו שלגדליההלפני.החורבן כשר *אשר על הבית*.שמלכותצדקיהו,עיין :ש.שמיגלעגדליה
.ליוור* אנציקלופדיה מקראית ב ,עדך גדליהו.
אשר על הבית,עליעין ,תשי=ב ,עמ' :18-9י
 44על מסעבבלי.גופף .אלהמעיב משנת העשרים ושלש לנבוכדראצר ,היא שנת .582לפסה=מ מעידים
הןרשימתהבולים בסוף ספרירמיה (נב,ל) ,שלפיהגלואז  745יהודים ,והןיוסףבן-מתתיהו(קדמ'י,טמ)
תמספר על מלחמות נגד,העמוניםוהמואבים.
.
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