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אל"מ אלעזר גלילי
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הדפסה ראשונה  -תמוז תשכ"ד ,יולי
הדפסה שניה  -טבת תשכ'"ה ,דצמבר

1964

1964

())1

כל הזכויות ש'מו'רות להוצאת "מערכות"
נדפס בישראל
'צל ידי הה'וצאה לאור  -משרד-הבטחון
הודפס מיציקות בדפ'וס ישראל בע"מ' ,ת'יא
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הסדמה

תהילתושל ספרזה במחשבה שעלתהלמני הוצאת "מערכות" ,עודלמניעשריםשנה לערך,
להוציא ספר על ההיסטוריה הצבאית של ארץ-ישראל בימי קדם; ואף נעשו אותה עת
הצעדים הראשונים להכנתו.יוזמי הספר ,אל"מ אלעזרגלילי.ועמו סא"לגרשוןריבלין ,תכתו
להכינו מאמרים מאמרים ,שהוזמנו אצלחוקריםשונים ,ולהדפיסם מיד עם הכנתם בחוברות
"מערכות" .מאמרים אלה צריכים היו ,לאחר זמן ,להצטרף יחד לספר על ההיסטוריה
הצבאית של ארץ-ישראל .המאמרים הראשונים נדפסו ב"מערכות" כבר בשנת תש"ד; את"כ
נדפסו ב"מערכות" מאמרים נוטפים ,רובם עד שנת תש"י ומיעוטם לאחרמכן .בשלבים אלה
של הכנת הספר סייעו עם הוצאת "מערכות" המרומ' ש.ייבין ,הפרופי ב .מזר ,ופרק זמן
מסוים אף הפרום'א .מלמט .בשנת תשאך נתבקשתי עלידי הוצאת *מערכותא לקבל על
עצמי את הכנת הספר ואתעריכתו.
מתוךשלושיםושנייםהמאמרים הבאים בספרזה,מיוסדים תשעה על מאמריםשנדפסובזמנו
ב"מערכות" ,חלקם באו בשינויים ותוספות מועטים לפי היחס; ואילו את רובם עיבדו
המחברים מחדש ,והם באו בספר בצורה מורחבת .חמישה-עשר מאמרים נכתבו אחרי שנת
תש"ך ,לשמו של סמר זה .שאר המאמרים הופיעו מקודם ,בצורהזו או אחרת ,בכתבי עת
ומאספים מדעיים שונים (חלקם בעברית וחלקם בלועזית) .כמה ממאמרים אלה הובאו כאן
בשינויים מעטים בלבדואף בקיצורים ,ואחרים עובדו מחדשוהורחבו עלידימחבריהם .בכל
מקרה ומקרהשמצוינוסח קודם של המאמרניתןהציוןהביבליוגרמיבשולי המאמר.

בסמר זה נעשהנסיון להעלות לפני הקורא תמונה כוללת של ההיסטוריה הצבאית של
ארץ-ישראל בימי המקרא; וכמו כן להביא לפניודיון מפורט יותר על כמה מן החשובות
שבמערכות המלחמה ,שהתנהלו בארץ-ישראל בימי המקרא ,ועל עניינים שונים שבתחום
אומנות המלחמה באותהתקופה.יחד עם זאת ,כל מאמר ומאמר עומדבפניעצמו,ואיןקריאתו
מותנית בקריאת המאמרים הקודמיםלו בספר .מסיבהזונידון לעתים ענין מסוים במאמרים
שונים ,כל פעם מן הבחינה המיוחדת של אותו מאמר .יתר על כן ,המאמרים נכתבו עלידי
חוקריםשונים ומטבע הדברים שעתים הם חלוקיםביניהם .כמוכןיש עתים הבדלים (אמנם
לא גדולים) בעניני כרונולוגיה .טעמם של הבדלים אלה -השיטות הכרונולוגיות השתות
שהתז קי בהן מחברי.המאמרים .ולכן נמנענו מלאחד את התאריכים באותם מקרים שמצב
המחקראינו מאפשר להכריעבענין.
בהערות שבמאמרים באות הפניות למאמרים אחרים .הפניות אלה עתים רומזות לדיון
מפורטיותר בענין מסוים ,אך עתים מסבותהן את תשומת לב הקורא למאמר שבו מובעת
השקפהשונה,ואמילומנוגדת ,עלעניןזהאואחר.הפניות אלההן מעשהידיהעורך ,ובמקרים
רבים (כאשר המאמר אוהענין המסוים נדפס כאן לראשונה) אף לא ראה מחברו של המאמר
האחד את המאמר האחר.
התרגומים מן הלשונות העתיקות הם לרוב משל מחברי המאמרים; והזכויות על תרגומים
אלה שמורות למחברי המאמרים ,אלא אם כןצוין בהערות המקור שממנו הובא התיגום.
באחד המאמריםסייעו הד"רפ .ארצי והד"ר ש ,ליונשטם בתרגום קטעיםמן האכדיתומלשון

אתרית.

חובה נעימה היא להודות לאנשים ולמוסדות ,בארץ ובחוץ-לארץ ,אשר הרשו לנו
להשתמש ,לצורך ספר זה ,בציורים ובתצלומימ שברשותם ,והם :פרופ'נ .אביגד ,ירושלים;
אגף העתיקות של משרד החינוך והתרבות; ד"רי .אהרוני ,ירושלים; מר א.ד .באלי,קניון

ן הן
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הקדמה

.יד"ה מנהקן nnbiaחוצוו*;
קעקע;,נזרר.ד .ברנעט,ילהא*ון; פרופ'נ.גליק,סינםיט*טי; נשרומ'י
סרופ'ש.ייבין ,מנהל משלחת גת;מוזיאוןאוניברסיטתפנסילבניה;המוזיאת הבריטי;מוזיאון
הלנבר ,פריס; המחיאון המטרופוליטאני ,ניו-יורק; מוסד ביאליק ,ירושלים; המחלקה
לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית; המחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית;
מחלקת הצילומים המרכזית בארכיון הלאומי של מונומנטים היסטוריים ,פריס; המכון
המזרחני,שיקאגו;המכוןהפציפי לדת,קליפורניה;המכוןלמוטוג-מטריה,ירושלים; מרי.נוה
כשגף העתיקות של משרד החינוך והתרבותן הוצאת ספרים תומסנלסוןובניו ,לונדון; הגב'
 ,לומ*ון; מויב .רוטנברג,ומי-מביב;וץגב'של.ו*ייפנברג
פרופ'יק.מ.קטון,מעמית; קרןילקים

ירושקסבת

חי
.שו.זש2טרןקיבין 'ע( 12נצומוזרזזץעיסוק בנטשהז ובחצהתות",מהןחילק ניכרמן הספר.הן
מלוות את הטכסט הכתוב ,מסבירות אותו ומשלימות אותו .מר שטרן השקיע עבודה רבה,
שנעשתהבמסירותובכשרון ,בעריכתהמפותובבחירתהציוריםוהתמונותושיבוצםבגוף הספר
ובלוחות ,בהכנת הכתובותלתמונותובעריכת רשימת הציורים והלוהגת .אגב עבודהזו ,אף
העירני מר שטרן עלעניינים שמתחומיםאחרים.
את כל המפות וחלקניכרTwהציוריםהכין משרד "כרפא" ,ירושלים ,וביחוד המהנדסים
וע .דשוחכע .סיחם וחיבה בשמן הגלופוז לממות ווקזמתהן נזר ובבי רוץ
א .סופר,אן

ז"יי

 .רינדזונסקי ,ת"א.
מצינקוגרפיהי

מרי .אפעל עסק במלאכת ההגהה של הספר בנאמנות ובהבנה ,ואף העירני עלעניינים

שוניםהכרוכים בעריכתהספר .מר אפעל ערך ,מתוך התמצאות רבהושיקול דעת ,את מפתח
העניינים ,המיוחד בכך שעיקרוורובומושגים צבאיים.
הגב' ורדה אקר והגב' זהבה מנדלסון ,שהיו אותוזמן מעובדות הוצאת "מערכות" ,הכינו
את ממתח האישים ומפתח השמותהגיאוגרמייםוהאתניים.
מן הראוילציין את חלקה של הוצאת "מערכות" בטיפול בספרזה .אנשי בית ההוצאה,
ובמיוחד הגב' מרים נתנאל ,לא מנעו עצמם מכל מאמץ להחיש את הוצאת הספר ולשוותלו
צורהנאה.
חובהנעימההיאלי להודות לפרופ'ב .מזר ,שעוררניליכול על עצמי את מלאכת עריכת
הספר,וסייעעמי בעצהבעיןיפה כל עת שנדרשלכך.
ואחרוןאחרון -עורך "מערכות" אל"מא.גלילי ,שחלקו בספרזהניכרהוא .אל"מגלילי
היהיחמו ומתכננו הראשון של הספר ,הוא נטל חלק מעיל בכל שלבי הכנתו ,קראבעיון את
כל כתביהיד והעיר הערות מאלפותבענייניםשונים שבתחומי השכלתוההיסטורית והצבאית
הרחבה .במיוחד נודעת חשיבות להערותיו באשר לבחינה הצבאית של המרשיות הנידונות

בספי

זה,

יונקב ליוור

אוניברסיטת תל-אטיב ,א'בציון תשכ"ד
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תוכן הענינים
ה

הקדמה
רשימתהציורים והמפות
רשימתהלוחות

ט

ינ

המלחמות בארץ כנען קודם הכיבוש הישראלי
גיאוגרפיה ואסטרטגיה בתולדות ארץ-ישראל1ש.ייבין
עלייתההצבאית שלמצריםבימי הממלכה החדשה1ש.ייבין
מערכותמגידו וקדשןי
 .פולוצק

תכסיסי המלחמה שלהכנענים והחתיים במחציתוהשניה של האלףהשני למסה"נ,

ש.ייבין
,ב .מזר
מסעותיוהצבאיים של אמנחתפהשני לארץכנען
מסעותיו שלסחי האן לארץכנעןןי
 .אהרוני
כנעןשלפניהכיבושהישראליןב .מזר

3

12
17
27

33
46

47

המלחמות בארץ-ישראל למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

כיבוש הארץ /ש .ייבין
מערכתגבעוןובעית מסעיהושע לדרום הארץ /י .אפעל
מלחמתמי-מרום ומלחמת דבורה /י .אהרוני
מלהמתנדעוןבמדין/א .מלמ ט
עליתם של המלשתיםןב .מזר
מלחמותיו שלשאולןד.על אי

המלחמות בארץ-ישראל בתקופת המלוכה
מלחמותדודןש.ייבין
,
י
/
ד
ו
נ
י
נ
פ
ל
יקושנאהנעריםוישחקו
י ין
/
.
י
ד
עמקסוכות במערכות דוד ואחאב י ין
מסעשישק לארץ-ישראל /ב .מזר
מלחמות ישראל ואדום1י
 .ליוור
מלחמות ישראל עם ארם1ב .מזר
מלחמותיו של מישע מלך מואב עם ישראלןי .ליוור
מלחמותישראל ואשורןא .מל מ ט
מסעות המלחמה האשוריים לפלשת1ח .תד מור
מסעסנחריב לארץיהודה /ב .מזר
מלחמותיה האחרונות של ממלכת יהודה,א .מלמ ט
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91
110

124
132

145
166

170
182

190
206

221
241
281
286

296
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תוכן העמנים

צבא ,נשק וביצורים

הלחימה בארץ-ישראלושכנותיה באלףהשני לפסה"נ/י.ידין
לוחמזון צבאי בפפירוס אנסטאסי א' ובמקרא /א .מל מ ט
צבא-המילואים אשר לדוד ולשלמה /י.ידין
הביצורים בארץ-ישראלבימי קדם  /אפר ת ושמואלייבין
ביצורי השער והלחימה על השער בתקופת המלוכה 1א .שטרן
מערכתהביצורים שליהודה /מ .גיחון
המצודות הישראליות בנגבןי .אהרוני

ן31
342
350
362

400
410

426

אחרית דבר

בחינות בהיסטוריה הצבאית של תקומת המקרא /א .גלילי

מ פתחות
מפתחאישים

441

471

מפתח שמותגיאוגרפיים ואתמים
מפץחענינים
מפתחהקיצורים

480
488

א4
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רשימת הציורים והמפות
ציני
1
2
3
4
5
8

7
8
8

י'8

מפה שלעורקי התנועה הטבעייםוההיסטוריים של ארץ-ישראל
פרעה אח'נאתוןמעניק פרסיהצטיינות לאחד ממקיריוהגבוהים
9נ
מפה שלשלוש הדרכים המוליכותמן השרתלמגידו
21
מפה של קרבמגידו
23
מפה של מערכת קדש ,ראשית הקרבן הרכב החתי תוקף את חטיבת רע
מפה של מערכת קדש; בריחתפליטי חטיבת רע ורדיפת החתים אל מחנה חטיבת
23
אמון
37
מפה של מסעוהשני של אמנחתפ הב' לכנען
44
מפה של מסעמתי הא' לארץ כנען
ידית שנהב ממגידון תהלוכת נצחון (עפ"י h&egiddo Ivories, :ט6ז 43, Loud1
5
14

. 1ות ((?hicago 1939.

18
11
12
13
14
15
18

מפה של ממלכותכנעןבימי הכיבושהישראלי
תחזורת המצורה בתל כדאדי;ציור פרופ'נ .אביגד וברשותו האדיבה
מפה של כיבוש הארץ
מפה של מערכתגבעון
לוחית שנהבממגידו; מרכבת מלחמה(עפ"י. 4, 28-6 :נק 6, ibidern,טס] ))3.
מסה של מלחמת מי-מרום ומלחמת דבורה
קנקנים מסוף התקופה הכנענית ומראשית התקומה הישראלית :מימין-קנקן

מחצור שכבה ע( %1עפ"י:ידיןואחרים ,חצור ג-ד ,לוח 111ע])(]]); באמצע=

קנקן מישוב ישראלי בגליל (עפ"י:י .אהרוני ,התנחלות שבטי ישראל כגליל
ן ואחרים ,שם,
העליון ,ציור  ;)4,4משמאל -קנקן מחצור שכבה ( %11עפ"י:ירי
לוה vaJ(1II ,8
זו לוחמים ערביים על גמלים ,מתוך תבליט אשורי מימי אשורבנפל (עמ"י:
~ the Elr~ish hduseurnח[  Sculptureט18זצ)55נ  andת10018ן811. 88%א . 8.א
1. 46ק (Paris 1928,

18
19
20
21

22

24
8

צ

י

ד ואוה 1ט121י~ CPSומ-בזיקם ,וזבק~נ 1מנעוזץ (וממ"י:
ח"ו בטורי נמציו 2ב"ימי
רר  fig.רון .ל ,ר91ן  und Babylonjche Kunst,ט%ס15זו)55ע )]. llnger,
י
מפה של מלהמתגדעוןבמדיינים
לוחמים שרדנים בצבא מצרים
קטע מתיאור קרב היבשה בין רעמסם הג' וגויי הים ממדינת-האבו (עפ"י:
218ת11 ]01ת10זן"518ז פ1110נ  l~fldcr zumס%ם?8115ת10ז)110ע . Gressnlann1א
0. 111ת . 1],ות )1927,
תאור הקרב הימי בין רעמסס הג' וגויי הים ממדינת-האבו (עפ"י:
112

23

54
63
67
72
84
35
87

0.ת )8* (iressnlann) ibidenh

כלי נשק מתוך קברים של גויי הים
עמ'  ,64ציור)7

במצרים (עפ"י :ארץ-ישראל ה [תשי"ט],

מפה של מלהמת מכמש
מפה של מלחמת עמק האלה
מפה של מלהמת עמק-קרעאל

105

113
115
118
128

126

127

128
]5

9ת
143
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ניור

עמ'

ז 2מפה של המלחמה הראשונה של דוד בפלשתים בעמק-רמאים
 28מפה של המלחמה השניה של דוד בפלשתים בעמק-רפאים
 2מימין לשמאל :תבליט של לוחם מואבי (עם"י7. 8. Pritchard, ANEP, : ;)68. 177פמלית שלשליטעמוני(עפ"י1.88 :ע 4. Jirku) Die Welt der Bibel,נ)
158
ותבליט של מושל ארמי מזט'ירלי (עם"י(ANEP~ fig. 62 :
 3תבליטמגוזן (תל ח'לאף)167
174
 31מפה של הדרכים המוליכותמירושלים לרבת-עמון
185
 32מפה של מסע שישק לארץ-ישראל
191
 33מפה של הדרכים מיהודה לערבה ולאדום
 34מצודה אדומית בנקב א-שתאר (עמ"י.173 :ת193 ag. Glueck~AASOR 15 ]1935[,
 35צלמיותטין אדומיות מבצרה,מן המאות הס'-הח'לפסה"נ(עמיי:אנציקלופדיה
201
מקראית א ,טור  ;)93ברשותו האדיבה של מוסדביאליק,ירושלים
210
 38מפה של מסע בן-הדד הא' על ישראל
215
 31מסה של מסעות חזאל על ישראל
217
 38מפה של המערכה של ירבעם הב'נגד ארם-דמשק
231
 39מפה שלכיבושי מישע מלך מואב
235
 4מפה של מסעיהורםובעליבריתו למואב247
 41מפה של קדמת-אסיה בעת קרב קרקר
254
 42מפתמסעותיהם של חגלת-פלאסרהג'ומרגון הב'לארז-ישראל
265
 43מפה של מסע תגלת-מלאסר הג' בשנת  734לפסה"נ
267
 44מפה של מסע תגלת-מלאסר הג' בשנת  733לפסה"נ
268
 45מצור העירגזר ,על-פי תבליט של תגלת-פלאסרהג' מכלת
 48פרשים אשוריים מכים חיילים נוביים ,על-פי תבליט של מרגון הב' מארמונו
153
155

53
54

שבח'ורסאבאד
מפה של מסעותמרנון הב' לפלשת
י ומבליטים סרגת הנף
מימץ-.כיבוט עקרת,נחטמ~4י -.כיבוט גברתן;גניי-פ
274
מארמונו שבח'ורסאבאד
טביעת החותם"לעבדאלאבבן שבעת עבד מתתבן צדקא"(עמ"י. 21. Cooke~ :נ4
279
.%1* 6נע ) Text.-~book of North.-'SemiticIn~criptions, oxford 1903,נ)
280
מפה של מסעות אסרחדון למצרים
289
מפה של מסע סנחריב לארץ-יהודה
שחזור העיר לכיש הישראלית על חומותיה ושעריהן ציור פרופ'נ .אביגד
290
וברשותו האדיבה
297
מפה של מסע פרעהנכו ומערכתמגידו
תכנית המצודה הישראלית המאוחרתבמגידו(עפ"י-'Shipton, Megiddo 1,:ם]8810

55

תכנית העיר כרכמיש בסוף המאה הז' לפסה"נ (עמ"י:אנציקלופדיהמקראית ד,

47
48
450
51
52

270
273

טחי

298

)68. 95

58

טור  ;)315ברשותו האדיבה של מוסד ביאליק,ירושלים
טביעת החותם עלאליקם נעריוכן" (עפ"י](. Diringer, Le iscrizioni anticho,- :
ebraiche palestinesi, Firenze 1934* Tav. XIV) 11

ז5
58

59

מפה של מסע נבוכדראצר עליהודה בשנות  586-588לפסה"נ

30
305
307

מרכבה מצרית מן המאה הט"ו לפסה"נ (עפ"י%. de Garis Davies) Five :
322
. 22ות ~(Thebean Tombs
מרכבה אסיאתית מסוף המאה הט"ו לפסה"נ,על-פיתבליטיתחותימס הר'(עם"י:
322
. 62סם ~. xxvוע *(Gressmann, 16166111
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ימ'

ר

ציי
80

81
82
83
84
85

88

תחותימס הר' במרכבתו; סוף המאה הט"ו לפסה"נ (עפ"י(iressrnann, ibidem. :
323
0. 62ת . XXVI1ןק)
323
מרכבה הת"ת ,על-פי התבליטים המצריים המתארים את קרב קדש

סכימה להסברת המעבר ממבנה מסע למבנה ההסתערות
מהנה רעמסס הב' בעת מערכת קדש (עפ"י :זט4. Wreszinski, Atlas 2ו

331
. 92נק (altiigyptischen Kulturgeschichte 2, Leipzig 1932,
מצוראשקלון; תבליט מצרימימי רעמסס הב'(עפ"י.58 :וע 338 (Wreszinski~ibidem,

איל-המצור הקדום ביותר ,על-פי ציור קיר בבס-חסו ,מתקופת הממלכה
צ3
התיכונה(עפ"י.xv :וע . 8. Newberry, Beni Hasan 2, London 1893,ץ)
חלוקת מזון לצבא מצרים ,על-פף ציור מקברו של פרעה חרמחב (עפ"י:

343

1. 246ע(Wreszinski, ibidem 1,

88
89
70

צבא פרעה על יחידותיו השונות ובכללן הילות שכירים על זינם ולבושם
האופינתם להם (עפ"י. 12718( :וע (Wreszinski~ ibidem 2,
סכימה להסברת האסטרטגיה של מלחמות דוד
מפה שלאתרי החפירות בשרץ-ישראל
תתך בחומה "התיכונה" בגזר השייכת לתקופה הכנענית הקדומה (עפ"י:

71

תכרת שערהעיד בה'רבת א-טבאיק; ברשותוהאדיבה שלאנף העתיקות ,משרד

87

72
73
74

75
76

. Borrois, Manuel d'Arch~ologie Biblique 1, Paris 1939, fig. 43נ). 4ע)

החישך והוט6בות,ירועףיחם

344
363
363
365

386

מערכתביצוריה שלהעי בדרום-מערבה שלהעיר (עפ"י7. Marquet~-'Krause, :
ם.נע *(Les Fo~illes de ~Ay) Paris 1949

מצורעיר בארץ-ישראל ,תבליט מקבראנתי (השושלת הה') בדשאשה שבמצרים
התיכונה (עפ"י :ע.1וע . Petrie~ Deshasheh,ע , 14.ע)
שערה הצפוני של גזר בחומה "הפנימית" (עפ"י4. 5. Macalister1 The :נ 1).
.51וע (Excavations of Gezer 3, London 1912,
קטע מחומת בית-צור בתקופה הכנעניתהתיכונה (עפ"י0. Sellersl The Citadel :
.111וע Beth Zur, Philadelphia 1933,ע)0
תחזורת השער הצפוני של מודו בשכבה  %111וקטע החומות שלידו (עפ"י:
)0. Loudg M.egiddo 2, Chicago 1948, fig. 8

77

330

368

37371

371
372

השער הדרומי בחומה ה"פנימית" של גזר (עפ"י%. 24. 5. Macalister, Thc :
(Excavations of Gezer 1,London 1911, fig. 125
מערכתהכיצורים של שכם העתיקהבצפוןהעיר(עפ"י.Barrois, Manucl :נ) .ג
4ן3
(d'ArchEologie Biblique 1, Paris 1939. fig. 63
חתך בחלקלקה שלשרוחן (עפ"י :אנציקלופדיה מקראית ב  ,טור  ;)234ברשותו
374

78

79
8-

האדיבה של מוסד ביאליק
ביצוריה שלבית-עגליים (עמ"י. Petricg Ancient Gaza 2,London :ע .א .וו

81

תחזורת הומות מגידו בדרום ,בשכבות )111נ(%11-עפ"י. Loud, Mcgiddo 2, :ם

.]1נק )1932,

378
378

)68. 267

82

שערה הצפוני שלמגידו והחומה שלידו ,בשכבה
)2, fig. 397

83

84

375

( %1עפ"י0. Loud, Megiddo :

תבנית משוערת של מחנה החקסוסים המבוצר בתל אל-יהודיה במצרים (עמ"י:
ע. 1נק . Petrie, Hyksos and Israelite )11105, London 1906,ע ,.14.ע)
חלק מביצורי טרויה בשכבה ( 11עמ"יC.F.A. Schacffer, Stratigraphie :
.XXXIEIוע (comparec 61 chronologie ae I~Asie Occidentale~ London 1948,
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עמן

צור

ES
%
87

תהזורת של השער והחלקלקה בשכבה 11ע באללה'

(עפ"י42. ]. Woolley, :

)forgotten Kingdom~ London 1953, fig. 11ע)
תהזורת שלביצורימגידו בשכבה /111ו (עמאי38 :

383

*. Loud. Megiddo 2, figב))
התך בהומתה המערבית של המצודה המערבית בתענך (עמ"י]. Hennequin, :
385
 Ph&nicie~ fig. 289מט ש(Fouilles 61 champs de fouilles 60 Palestine 6

384

88

תכנית המצודה הפנימית בבית-שאן ובית הנציב המצרי והאסם הגדול שלידו
בשכבה 11ע ומראה הזית המגדל (עפ"י4. Rowe) The Topography and :נ

89

. Albrightlע.יצ

* 20עי(History of Beth Shan, Philadelphia 1930, fig. 2

חלונות המרתמים במצודת בבעת-שאול ,ימי שאול (עפ"י:
A
(
4 ]1922-23[, fig. 12
תכנית המצודה בעזקה (עפ"י(Barrois, ibidem 1, fig. 40 :
תהזורת שער מגידו בשכבה (IVB~-.VAעפ"י(Loud, ibidem, fig. 107 :
תכנית המצודה בשומרון(עמ,י :קדם ב [תש"ה] ,עמ' )60
A

90
91
92
93

94

95

O 387
388
389
390

S

תהזורת אהד הקירות הצדדיים בשער המורהי המשוער של שומרון ,בתקופת
עמרי ואחאב (עפ"יCrowfoot .Kenyon - SLlkenik, the Buildings of :
(Samaria) London 1942, fig. 7
השער הקדום בתל א-נצבהנעמ"יNew :
. 199ת (Haven 1947, fig. 48,

13

385

391

-'Nasbehמם . McCown~ Tellם ].
392

תכנית של השער הצמוני-מזרחי במצמה (תל א-נצבה)(עפ"יMcCown,ibidem) :
. 198ע 8.47,ם)
אבן עצירה שנמצאה במרכזו של שער בכרכמיש (עמ"י.]. Woolley, :ם
401
(Carchemish 2, London 1921, fig. 26
394

96

97

מימין ,שער העיר כרכמיש המתואר בתבליטאשורימימי שלמנאסרהג'; משמאל,

תחזורת של אותו שער למי התכנית שנתגלתה בחפירות כרכמיש (עמ"י:
402
, Architektur Kleinasiens, T~ibingen 1955, figs. 337-338תחפמ]ט48ז ].ו)
 98תכנית והתך של מבוא הסתרים ברמת רחל (עפ"י :ידיעות כד [תש"ך] ,עמ' ,87
403
ציור ;)8ברשותו האדיבה של ד"רי
 .אהרוני
 99חיילאשורי מצית שער עיר בלמיך נעפ"י :אנציקלופדיה מקראית ד ,טור ;)528

ברשותו האדיבה של מוסד ביאליק,ירושלים
 100לוה משוה לזערים בתקופת הברזל
 101פפהשי מערבת הביצורים של ממלכתיהודה
 %02מפה שלביצורי רחבעם
 103פפה של המצודותהישראליות בעב
 104אכנית המצודה הישראלית בחורבת עוזה (עפ"י :יהודה וירושלים [קובץ],
ירושלים תשי"ז ,עמ' )54
 105תכנית המצודה ממזרה לבאר-המיר (עמ"י. 107, fig. 16 :ע  10 ]1960[,גתו)
 1esהפצורה הישראלית במצמהעין-גדי (עמ"י :ידיעות כב [תשישה] ,עמ' ,31ציור )3

405
407-408
417
420
429

ציורי

א

ב

430
431
433

שער

ביעה של הותםנליל :אל ואלה עומדים ,האלמזוין בחרב-מגל וברומה והאלהברומה; ביניהם כתובת היירו4לימית ,עשתרת"; בית-אל ,המאה הי"ג לפסה"נ
(עפ"י :אנציקלומדיה מקראיתג ,לוה א)
נובינוןישל הותםנל"ל :בוהנם ומזתן בהנסע 'עק1גבי נחרכ  212יקרב ,נאשהררירליחם
פזוין ברומח ובמגן ענול; תל אבו-הואם ,ראשית תקופת הברזל (עפ"י:
אנציקלופדיה מקראיתג ,לוה א)
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ים*

נ4

טביעה של חותם ובה הכתובת "ליאזניהו עבד המלך" ,וסמלו תרעול-קרב;
הטביעה מיוחסת לשר צבא יהודי; תל א-נצבה ,המאה הז' לפסה"נ (עם"י:
אנציקלופדיה מקראיתג ,לוחם
טביעהשלחותםגלילן רעמססהב'יורהבלוח מטרה ,מתחתיהשנישבוייםכנעניים
כבולימן מצדה השו אל מצרי המניף חרב-מגל; בית-שאן ,המאה הי"ג לפסה"נ
(עפ"י:אנציקלומדיה מקראית ד ,לוח א)
טביעה של חותםגליל מתקופתהאיממריה האשורית :קשתניצב במרכבהויורה,
כשהסוסים רומסיםגויה שלחייל אויב (עפ"י'iseman, Cylinder Seals :אל.ו!(.
.84וע (ofWestern Asia, L~ondon 1959,

147

315

439

רשימת הלוחות
לו ח א  :1העיר קדש שעל האורונטס; קטע תבליט ממקדש רעמסס הב' בנוא-אמון
המתאר את מלחמת קדש
 :2חלקההעליון של האסטילה של אמנחתפ הב' ממוף המתארת אתשנימסעותיו
לארץ כנען (על-פי.3 :וע (ZDPV 69 ]1953[,
לוח ב  :1מראה כללישל תל עוב'דיה(ינועם) שעל שפת הירדן,מימין למטה תבליט של
יגועם מימי מתי הא'; ברשותה האדיבה של המחלקה לגיאוגרפיה של
האוניברסיטה העברית
 :2אסטילה שלסתי הא'מבית-שאן,משנתמלכותוהראשונה ,המתארת את מלחמתו
במלכי חמת ופתל ואת כיבוש בית-שאן רגועם; ברשותו האדיבה של מוזיאון
אוניברסיטת פנסילבניה ,פילדלפיה; By Courtesy of the University
Museum) liniversity of Pennsylvania, Philadelphia

לו ח ג  :1מכתבו של פתיח'פא מלך ירושלים ,כפי שנמצא באל-עמארנה; ברשותו
האדיבה של מוזיאון המדינה ,ברלין; Staatliche MLlseum~ Berlin
.ידין ,מנהל משלמת
 :2חצור; תצלום מר א.וילק; ברשותו האדיבה של מרופ'י
חצור
לוח ד  :1תצלום ותעתיק של אסטילת סתי הא' מבית שאן; התצלום ברשותו האדיבה
של מוזיאון אוניברסיטת פנסילבניה ,פילדלפיה; By Coartesy of the
 ;University Museuml University of Pennsylvania, Philadelphiaהתעתיק
על-מיגרדזלוף ואולברייט
 :2אסטילה של רעמסס הב' שנמצאה בבית-שאן; ברשותו האדיבה של מוזיאון
אוניברסיטת פנסילבניה ,פילדלפיה; By Courtesy 0] the University
Museum, LJniversity of Pe~nnsylvania, Philadelphia

:3

אסטילה של מרנפתח מנוא-אמון ,שבה מכר לראשונה השם "ישראל"ן ברשותם
האדיבה של תומסנלסוןובניו,לונדון; By Courtesy of Tholnas Nelson and
Sons, London

לוח ה

:1
:2

מראה כללי של אל-ג'יב (גבעון) מגבעת נבי-סמויל; ברשותם האדיבה של
תומסנלסוןובניו,לונדון; Ey Courtesy ofThom.as Nelson and Sons, London
מעלה בית-חורון; תצלום מרופ'א .רייפנברג ז"ל; ברשותה האדיבה של

הגב' רייפנברג
לות ו  :1חירבת קדיש ,היא קדש נפתלי; ברשותו האדיבה של ד"רי .אהרוני
 :2אזור מערכתגדעון; ברשותו האדיבה של המכון לפוטוגרמטריה ,ירושלים
יג]
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 :1למעלה :ארון חרס אנתרופואידי מבית-שאן המיוחס לשכירים פלשתימו
מהצדנ אותו הארון ,מבט מלמטה; ברשותו האדיבה של מוזיאון אוניברסיטת
B
פנסילבניה ,פילדלפיה; eourtesyofthe University Museurn, University

לוח ז

of Pennsylvania~ Philadelphia

 :2מכסה המנים של ארת הרס אנתרופואידי פלשתי מתל אל-פארעה הדרומי
(על-פי.XXIV :וע . 14. Petrie, Beth Pelet 1, 1920,ע.ןי)
לוח ח  :1אזור מערכת מכמש
 :2עמק האלה ,מקוס המערכה בין שאול למלשתימ; ברשותה האדיבה של
המחלקהלגיאוגרפיה שלהאוניברסיפה העברית
לוח ט  :1ונמק מדכות ,מראה כללי; 21ר'טתזוה-חייבה,טל פו*ח'1נ.גליק
 :2ואדי 4מי-סטורענה ,נעבט ילכחנרבן בו"טותו היח*"2ה עחל נט*-י
 .ד .באילי;
צו.Baנו 4.ע
ו1והי  :1רטדכח! הסמרם שוקש1פרין-י טחיכ
ד  iITW~Wרח2ליט נצכ"קדעו אמתת ג2כרנך
3י
סמ
ע4
ו*
 :2חונתיקו!בייחם רטבו-ח
ם"יה וטל עדט1ק 'טמאצטובגמגידו :ברטעתו האדיבה
שלהמכוןהמזרהניבשיקגו; By Coartesy of the Chicago Orieatal Institute,
Chicagol 111.

לוח י) :1 1קשת ארמי; תבליטמגוזןמן המאה הי' לפסה"נ; ברשותו האדיבה של מודאון
לובד,פריס; Mus~e du Louvre~ Paris
 :2רמח ארמי; תבליטמגוזןמן המאההי' לפסה"נ; ברשותו האדיבה של המוזיאון
הבריטי,לונדון; By Courtesy orthe British Museum, London
לות ימ  :1פרש ארמי; תבליטמגוזןמן המאה הי' לפסה"נ; ברשותו האדיבה של ארכיון
תצלומים מרבורג; Bildarchiv Foto Marburg
 :2קלע ארמי; תבליטמגוזןמן המאההי' לפסה"נ; ברשותו האדיבה שלהמוזיאון
הבריטי,לונדון; By Coartesy of the British Museum, London
לוח יג  :1האסטילה של בר-הדד מלך ארם
 :2אסטילת זכר מלך חמת ולעש; ברשותה האדיבה של מחלקת הצילומים
המרכזיתבארכיוןהלאומי שלמונומנטים היסטוריים ,פריס; Caisse nationale
monuments~ Archives pilotographiqlles~ Paris

לוה יו:1 -

:2
:3

665

המצודה שבקצר אל-עאל ,בגבולה המזרחי של מואב; ברשותו האדיבה של
פרומ'נ.גליק
מצבתמישע מלך מואב
מראה כללי של כרך (קיר-חרשת); ברשותו האדיבה של מר ט.ד .כאלי;
. Balyנ] ).נ

לוח טו  :1שלמנאסר הג' מסתער בראש רכבו; קטע מתבליטי הברונזה שעל שער תל-
בלוואת
 22חילהרגליםהאשח-ילסולווחיתים,חעךלייזכרמי3מתזריב
שתיהתמונות ברשותו האדיבה שלהמוזיאוןהבריטי ,לונדון; Ey Courtesy of
the British Museuml London

לוח טז  :1פרעדנם4מטורי"ם'צוטי,הרעננם; תבליטמניעו:כדמי סמתריב
 :2תבליטמימי אשורנצרפל הב' המתאר קרקור חומותיה של עיר
שתי התמונות ברשותו האדיבה שלהמוזיאוןהבריטי,לונדון; By Courtesy of
the British Museum~ London

לוח

ץ

 :1נצש של יהש מלך ישראל מעלה מס לשלמנאסרהג' מלך א-ר
ט מצורהעירורןבארץ חמת;תבליטברוטהמשערתל-בלטאת ימישלמנאסרהף
שתי התמועת ברשותו האדיבה של המודאת הבריטון לתרת; By Courtesy
of the British MtlseLIm, London
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רשימת הלוחות

אג'
לו חיח  :1מצור עיר בב.בל; תבליטמ
שלימתיבלתיגטלחמיפמל
יהריב
סנ
יאס
 :2שבויי העיר לכיש ,קטע
 :3מחנה צבא אשורי;ימי אשורנצרפל הב'
שלוש התמוהת ברשותו האדיבה שלהמחיאון הבריטי,לונדון; By Courtesy
of the Btitish Museuml London

 :וז"ארר 1מקקזמדויר; "121טדח1
וויט  ?1עמנטיוז טץ סנחר" 21הנ?ממרוצנךיייח)"-ונירט
המדיבות שק 1המחואןגזבריסי,לענדון;  ofthe Brit'ish MuseuingצBy 420117 65

לי

ע"י

608םLo,

 .נוה ,אגף העא'יקותק
 :2חירבת אל-מוקנע (עקרון); ברשותו האדיבה של מרי

משרד החנוך והתרבות,ירושלים
מצור לכיש ,שחזור על-פי תבליט מימי סנחריב (למטה משמאל) ,ועל-פי
החפירות באתר;ציורעל-מי. Sorrellג; ברשותוהאדיבהשלמרר.ד.ברנעטג

לו ת כ

%. ](. Barnett

לוח כא  :1כתובת ההצובה בקיר תעלתחוקיהובירושלים והמתארת את מהלך חציבתה
 :2תעלתהזקיהו
לוח כב  :1פפירוס ארמף מסקארה ,המזכיר חדירתגדודי בבל לארץ-ישראל
 :2תחזורתחומותיה של תל א-נצבה (מצפה); ברשותה האדיבה של משלחתהמכון
הפציפי לדת ,קליפורניהן  or%6118408,נס0א)Sy Courtesy of the Pacific 5
California

 :3טביעת חותם :שלגדליהו [א]שר של הבינת]"
 :4תצלוםותעתיק של צדפנימ של חרם מס'3מחרסילכיש
שתי התמונות ברשותה המדיבה של קרן ולקום ,לונדון;By Courtesy or
לר ח

כג :1

:2

the Wellcorne Trus~. London
קשקשי שריונים מצריים מימי אמ:חתמ הו; ברעלתו האדיבה של המוזיאון
המטרופוליטני ,ניו-יורק ;  iourtesy or the Metropolitan hiu* eu 8,צע
ew Yorkא
חרבמגל מגבלמן המאההי"ח לפסה"נ; ברשותה האדיבהשל מחלקתהצילומיפ
המרכזיתבארכיון הלאומי שלמונומטים היסטוריים ,פריס; Caisse nationale

,ments~ Archives photog~aph;.iques. Parisטמdes %40

טפוסיגרזניםמן האלף הב' לפסה"נ:

לוח כד
 :1גרזןשינים
 :2נרזן מקורהברווז
 :3גרזן הקסומי
 24נרזןמתיז
לוח כה  :1דגם עץ .שליחידת קשתים; מצרים,ימי הממלכה התיכונה (המאה הכ' לם.סה*ם'
 :2דגם עץ שליחידתחילרגלים;החייליםמצינים ברמחים ומגינימן מצרים,יפו
הממלכה התיכונה (המאה הכ' לפסה"ם
לוח כו  :1יריחו,שרידי מגדל עגולמן התקופה הניאוליתית; ברשותה האדיבה של פרומי
ק.מ.קניון;  Courtesy 0! Professor Kathleen %4. Kenyon) Britishצע
 Ierus;;alem, Londonח %צע01 of Archa,.eo,10סע50

 :2שער בית-ירחמן השלב הג' של התקופה הכנענית הקדומה; ברשותו האדיבע
של אגף העתיקות ,משרד החנוך והתרבות,ירושלים
 :3תצלוםאויר של תלשרוהן (תל אל-פארעה הדרומי); למנים אפיק נחל הבשוו
(ואדי א-שללה); ברשותו האדיבה של המכון לפוטוגרמטריה,ירושלים
[סו]
www.daat.ac.il
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לוח כז  :1חומת העירמגידו ,בשכבה 111ע%
 :2מראה חומת העיר מגידו מבחוץ ,בשכבה %11

שתי התמותת ברשותו האדיבה של המכון המזרחני,שיקגו; By COUTtCSy or
511111163 ehicago~ 111.חthe Chicago Oriental 1
 :3תחזורת הכניסה של הארמון-המקדש של רעמסס הג' במדינת-האבו והרציף
שלפניה; המחצית הראשונה של המאה הי"ב לפסה"נ (על-פי- Hoelscher~ :ע
1.1ק (OIC 15 ]1932[,

לות כ ה  :1שרידי החומה הישראלית במצידה של תל שיח' אחמד אל-ערייני (המאות
הי'-הס' לפסה"נ); ברשותו האדיבה של פרופ' ש.ייבין ,מנהל משלחת
מטעם אגף העתיקותוהמכון המזרחני ברומא
 :2פתח מנהרה בחלקלקה של לכיש; ברשותה האדיבה של קרן ולקום ,לונדע;

"בת*

By Courtesy orthe W Icome Trust, London
e
לןה כ ט  :1פתח צדדי סתום ומוסוה שנתגלה בשטחז' בחצור ,המאה הח' לפסה"נ

 :2שער חצורמימי שלמה
שתיהתמונותצולמובידי מר א,וולק; ברשותו האדיבה של פרומ'י
.ידין ,מנהל
משלחת חצור
ז ממידען ישראק~וז
ל ח  :1מימןשייםיעיו
 :2המצורה הישראלית שבעין-קדים ,שליד קדש-ברנע
שתי התמונות ברשותו האדיבה של מרב .רוטנברג
לוח לא  :1פרעה מתי הא' במרכבתו ,עובר על פני המצודות שבמדבר סיני (על-פי
מערכותיח-יט [תש"ד] ,עמ'  ,38ציור )3
 :2מראה העיר עשתרות; קטע מתבליט מארמונו של חגלת-שלאסר הג' בכלת;
ברשותו האדיבה שלהמוזיאון הבריטי ,לונדוןן By Courtesy of the British

יי
לוח

טףי

לב :1

:2

1, Londonז1ט56ע1א

פרשים אשוריים רודפים אחרי רוכבי גמלים ערביים; תבליט מימי תנלת
פלאסר הג' מכלת
חיל-רגליםופרשיםאשוריים נלחמים ברוכבי גמלים ערביים; ימי אשורבנפל
שתי התמונות ברשותו האדיבה של המוזיאון הבריטי ,לונדון; By Courtesy of
the British Museum, London

ןסיז
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קודם הכיבוש הישראלי
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גיאוגרפיה ואסטרטגיה בתולדות ארץ-ישראל
מאת  2ש .ייבין
ארץ-ישראל כראש-גשר ופרוזדור-מעבר בין יבשות
יש דברים שהם בבחינת מיסכמותשאין חולקיםעליהן; אף-על-פי-כןמןהראוי
לפתוח גם במודעת נדושה ,אם אך עשויה היא לשמש יסוד לפרשההנדונה .במקרה
דנן יש להתחיל במוסכמה ודאית וברורה ממין זה :תולדותיה של כל ארץתלויות
במידה רבה במבנה הגיאוגרפי ,ובמקומה המיוחד לה במסגרת שכנותיה מסביב.
ארץ-ישראל אינה יוצאת מן הכלל בנידון זה .היא שוכנת בנקודת צומת עולמית,
במקוםשנפגשותבו שלושהיבשות של העולםהישןוהקדום ,באזורשהיה ערש הקדמה
האנושית;טיבו וטבעו יעדואיזור זה להיות מולדת לתרבויות הקדומות של האדם,
משניצב לראשונה על דרך ההתפתחות השכלית והרוחנית .מטעם זה סקדוה בזה
אחרזה מאורעות סוערים אשר מנעו ממנה כל אפשרות של התפתחות שלוה ושקטה.
ארץ-ישראל שוכנת לחופו המזרחי של ים-התיכון ,בשלישו הדרומי ,כלומר
היאנמצאת בקצה הדרומי-המערבישלאותהרצועתאדמהפוריה,המשתרעתכחצי-
גורן על גבול הגושהלסיסי של חצי-האי ערב ,שהואצחיחומדברי בעיקרו .רצועה
זוהכתירההיסטוריוןהאמריקאיג'ימסהנריברסטדבכינויההולם אותהעדלהסליא-
.הקשת הפוריה" .היא משתרעת מחופו הצפוני של מפרץ-פרס (ממזרח לחצי-האי
ערב) אל עבר צפון-מערב ,לאורך בקעות הפרת והחידקל(מסיפיטמיה) ,פונה
מערבה (סוריה הצפונית) ,ויורדת משם לצד דרום-מערב ,לאורך חופו המזרחי
של ים-התיכון (סוריה וארץ-ישראל) ,ומסתיימת סמוך לחופו הצפוני של ים-סוף
(ממערבלחצי-האיערב).
ד
י
מ
ת
מ
ו
ז
א
מ
ה
י
ה
ש
ם
ו
ק
מ
ב
,
ה
נ
ו
ס
א
ל
,
א
ו
פ
ארץ-ישראלשוכנתאי
ה
ר
ש
ו
א
ל
ו
א
ראש-
גשר ופרוזדור-מעבר מאפריקה לאסיה ולאירופה ,ובהיפוך .מדרום-מערב ,בקצה
הצפתי-המזרחי של יבשת אפריקה משתרעת בקעת הנילוס ,מצרים המדינה ,אחת
מנקודות המוקד של התרבות הקדומה ומהארצות הראשונות שבהן התפתחה מדינה
מרכזית חזקה ,אשר נעשתה בתקופות מסוימות מעצמהעולמית .מצפונה ,מצפונה-
מזרחה ומצפונה-מערבהיושבותמסופוטמיה,סוריההצפוניתואסיה הקטנה,שבהן-
ובעיקרבזו הראשונה-נמצאת נקודת המוקד האחרת של התרבות הקדומה,ובכולן
התפתחו ,לפרקים זו בצדזו ולפרקיםזו אחר זו ,מדינות גדולותועצומות ,שאף
הן היו מעצמות עולמיות(לפי מושגיהזמן) ,מפרקזמן למשנהו :בבל ,אשור,כיסני
ומדינתהחתים.
עיין

הערות בעמי .11-10
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ראש-גשר כיצדזמשיצאו המצרים ,בכל תקופה מתקופות תולדותיהם הארוכות
למסע-מלחמה על הארצות השוככת עלנבולם מצד צפון-מזרח,היוצריכיםתמיד
לפיסת ארץ אוהדת ,שתשמש להם מקום אחיזה ונקודת מנוחה לאחר מעבר מדבר
סיני ,וגם תחנה להכנות אחרונות לקראת קרבות באסיה .אכן שימשה הארץ,
וביחוד פינת דרום-מערבה ,המב ,ראש-גשר כזה ,למןימיושחמס ,הראשוןלכובשי
השושלת הי-ח( 1303 - 1570לפסה-נ בקירוב); ועבור על תקופתשלטונו של בית-
אלמי ,ומאוחריותר המ~לוכים ,ועד ימיהם של מוחמד עלי ואברהים פחה (- 1831
 1840לספהשנ).

ופרוזדור מעבר כיצרו מימיה לא היתה ארץ-עזראל עתירת נכסים חומריים
במידה כזאת שתשמש פתיון כיבושים בפני עצמה .ערכה היה רק בזה ,שבה עברו
הררכיםהיחידות אשר הובילו אל ארצותיהן של מעצמות המזרח האחרותןבצמון
סוריה ,בבקעות הפרתוהחידקל ,באסיה הקטנה ומעברלהן.
תרבויותיהן של מדינות אלה היכו גלים על סביבותיהן בדרכי שלום ומלחמה;
ה הרותחת שבה
יארץ-ישראל שימשה כמעט תמיד זירת ההתנגשויות הללו,והייר
הומסו כולן ,נתערבבו ,נתמזגו והטביעו את חותמן על דמותה ויצירתה של ארצנו.
ולאזו בלבד ,רצועת הקשת הפוריה ,שדובר בה לעיל ,מגיעה בארץ-ישראל
רק כדי רוחב של  150ק"מ .ממזרח לה  -המדבר ,אויותרנכון הערבה הערבית-
הסורית ,הצחיחהבקיץ והמצמיחה עשב מרעה בחורףובאביב ,מקוםנדודים לשבטי
רועים ושוסים מקדמת-דנא .ממערבה -ים-התיכון המזרחי' הפתוח לסוחרים
ולשודדי-יםמחופיהאייםהאיגיאיים,אסיה הקטנה,קיפרוס,סוריהומצרים.מתנפלים
ומבקרים ממזרח וממערב הניחו את רושמם בארץ-ישראל,והשפיעו לא מעט על
מהלך תולדותיה.

תנועות מעבר והשפעות זרות אלוניכרות בארץ-ישראלובשכנותיה למן הימים
הראשונים ,עוד לפני התחלת התולדה הכתובה של המזרח התיכון .אם נמצאים
בקברות פרהיסטוריים במצרים כלי אי?סידןאן ,שמקורם יכול להיות רק באיי
הים-האיגיאיאובהרי ארמדה ,ברור הדבר שהחומרהזההגיעלמצריםרקבאמצעות
סחר-החליפין שעבר דרך ארץ-ישראל .האבן התכולה(לאפים-לאזוניי) יכלה
אףהיאלהגיע למצרים בתקופהזו רק מפרס ,וכמובן דרך ארץ-ישראל .כלי-הרס
מטיפוסידוע ,שמוצאם כנראה ממצרים התחתונה,פשטוועברו עד סוריההמרכזית,
בודאי דרך ארץ-ישראל .מלכיתמסיני המעה לבבל רק דרך ארץ-ישראל .ובארץ
עצמה ,אף אם לאנמצאו עד עתהחומרים שהובאוממרחקים,הריניכרים בה עקבות
השפעות תרבותיות ממצרים ,מצמון-סוריה ואף מתורכיסתאן הרחוקה ,בכלים,
במוטיביםעיטורייםובסבוניבניה.
הדרכים הראשיות שבארץ-ישראל
מסחר חומריםזה בימי שלום וההשפעות התרבותיות ,שבאו בעקבותיו ,אונישאו
עלנלי הגירת שבטים ועממים שהעפילולהיאחז בארץ בכוח הזרוע ,לא עבר בתוהו
לא-דרך.הםהיוצריכיםלנתיבות מסוימותוסלולות;ואףנתיבות אלהמותנותבמבנה

פני-הארץ.
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להמות בארץ כנען

דרכי השתי של ארץ-ישראל
בראש וראשונה נודעת כאן חשיבותעיקרית לדרכי-האורך ,או דרכי-השתי ,של
הארץ.בין אלהמקום בראשלשתידרכיםשהשיבותןלאפגה עדהיום .האחת  -בקצה
המזרחי של הארץ ,ממש עלהגבולבין המדבר והתחוםהנושב.זוהיא הדרך הידועה
היום בשם "לרב אל-חאג'" ,כלומרדרך-החגיגה(העליהלרגל למכה) ,שבהעוברות
אורחות עולי-הרגל המוסלמים לעדינה ולמכה ,ובה סלולה היום מסילת הברזל,
המקשרת את דמשק אל מעאןוקדינה בדרום.שיירות התקופההביזנטית הלכובדרך
זוומימי המוסלמים הפכה לדרך ראשיתיחידה .כבר בני-ישראל עברו בה בדרך
מסעם ארצה כשסבבו את מואב (דרךזו מסומנת במס'  5בציור  .)1דרך אחרת
שעברה בעבר-הירדן המזרחי ותפשה את מקומה שלזוהיא :דרך-המלך ,שעברה
לאורך השדרה האמצעית של רמת עבר-הירדןהמזרחי,דרך בצרה,ןריער ,דיבק,
ליד4א ,חשבון,יעיר ,רמות-גלעד ,גרש,לצפון-הגולןולדמשק.שרידיםארכיאולוגיים
מעידים על-כך ,כי באלף השלישי לפסה"נ היתה דרךזו עורק התחבורה הראשי
במזרח הקדמוןביןהצפון והדרומי ,והדי העובדה הזאתנשמעים גם במקרא (בר'
פרקיד) בפרשת מסע המלחמה של ארבעת המלכים מארצות הפרת והחידקל אל
דרוםים-המלחי .סיבות היסטוריות שונות ,שבחלקןעדייןאינן ברורות כל צרכן,
הפסיקו את התנועה בדרךזו בראשית האלף השני לפסה"נ; ואולם עם עלייתם של
הנעטים במאותהאחרונות לפסה"נחזרה דרךזו למלאתפקידחשובועיקריבתולדות
המזרח הקדדם(8דרךזומסומנת במסי  1בציור .)1
דרך-קחישנודעתלהחשיבותבינלאומיתעוברתלאורךשפתההשניה של הרצועה
הפוריה בארץ-ישראל ,במערב הארץ ,הלא היא הדרך שהרומאים היטיבו לכנותה
בשם"ו:א לאריס" ) .(via marisזה בודאי תרגומו של שםשהיה רקח במקום :דרך
הים,שכןזכר לה נמצארמוז בפסוק שבמקרא (שמ'יג,יז) .ראשיתה עלגדות הנילוס,
והיא עוברת עלפני מדברסיניולאורך השפלהוהשרון (בכמה סעיפי-דרכים),קרוב
לחוףהיםולרגלי רכס ההרים ,4עד שהיא מגיעה אל רכס הכרמל .שםהיא נפרדת
ישניראשים :האחדנמשךלאורךחוףהים ,לעכוולעריהחוףהפיניקיות(צור,צידון,
בירות ואילך) ,והשני 4סב לצד צפון-מזרח ,דרך מעבר נחל עירון (ואדי עאוה),
עמק-יזרעאל וערבת-הירדן ,ומשם בכמה סעיפי-דרכים :הסעיף האחד במעלה
הירבוך,דרךהגולן לדמשק,והאחר לאורך חופיו המערבייםשל ים-כנרת ,במעלה
הירדן,דרךגשרבנות-יעקב,אףהוא לדמשק .משם ממשיכההדרך לתדמור ולארם-
נהריים מזה ,ולסוריה הצפונית ואסיה הקטנה מזה (דרךזומסומנת במס' 2בציור.)1
גם דרךזובודאיעתיקהנושנההיא ,אךזכרה בא בתעודותשונות רק החל מאמצע
האלף השני לפסה"נ ואילך .6החל מאז עברו בה כל כובשיה העיקריים של ארץ-
ישראל ,החל מתהותימס הג' ממצרים ( 1479או  1468לפסה"נ) וכלה באלנביהבריטי

(1917,18לספה"נ).
מלבד דרכיםעיקריותובינלאומיותאלוישלהזכירעוד דרך אחתשנודעת לה רק
חשיבותשניה במעלה ,ובעצם שימשה רק את התנועה והצרכים המקומיים של ארץ-
ישראלגופה ,הלאהיא הדרך העולה מבאר-שבע שבדרום ,לאורך פרשת המים של
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הרי יהודה ושומרון ,דרך חברון ,ירושלים ,גפפנה ,שכם ובית-הגן(ג'נין) .חלקה של
דרךזומצפוןלירושלים היה מקום התורפה של ממלכתיהודה לעתים קרובות,ובו
עלו עלהעירמלכיאשורי ובבל ,ובראשית המרד החשמונאיגם צבאותהסלבקיים.
בנתיב מרכזיזה ,משומרון דרךגופנה וגבעת-שאול ,קרב אלירושלים ,לפייוסףבן
מתתיהו,נם צבאוהעיקרי שלטיטוס (דרךזומסומנת במס' 3בציור .)1
הערבה,
עוד דרך אחרתישלהזכיר והיא הדרך המובילה לאורך
למן מפרץ-
אילת דרך העב ,לעזה  -מזה,ולירושלים -מזה (דרךזו עלהסתעפויותיה מסומנת
במס'~במפה).חשיבותההיתהגדולה בתקופותמסוימות;וסעיף ממנה עלה עדחופו
הדרומישלים-המלח ,ומשםדרךיריחולאורךעמק-הירדן,ודרךלכל-בית-מעכה
ן לבקעתחילת-סוריה .חלקזה(מיריחווהלאה)שימשגםהואדרך-משנהלתנועה
ועי

בפניםהמדינה.
זהו מזלג הדרכים בן חמש השיניים ,המשתרע לאורכה של ארץ-ישראל.שיניו
החיצוניות (ליתר דיוק ,שיל החיצונית ממערב ,ושתי החיצוניות ממזרח ,כשהן
מתחלפותזו בזו בתקופות ידועות) ,כבכל מזלג ,הן העיקריות -דרכי התחבורה
הבינלאךמיות; ואילו הפנימיות -דרכי-עזר מקומיות בלבד ,כשם שגםשיני המזלג
הפנימיות דקותיותרונודעתלהןחשיבותמשנהבלבד.

ורכי העדב של ארץ-ישראל
ועוד מוסכמה נדושה אחת .כרגיל ,הרוצה להיכנס לביתאינו חותר מתחת לקיר
או פורץ פרץ בחומה אל מולפניוונכנס; לשם כךהניחובוני הביתפתחיםוכניסות,
שדרכםבאים אלהבניןפנימה.והואהדין בארץהריםוגבעות .מובןמאליוכיהרוצה
יוכל עלפירוב לטפס עלהצוקים ,לעלות במעלה הסלעים,ולחדור אלביןההרים;
אלאשיגיעה וטרחה זו מיותרות .בדרך כלל נוהמם אנשים לבוא אלבין ההרים
בפתחים שהניח הטבע :במעלה הנחלים ,או בנקרות ובמעברות הנפתחים ביניהם
והמובילים את העובר בם אלתוך השטח ההררי ,אל הרמהאו פרשת-המים.
וכאן יש לחזור אחורנית אל התקופות הגיאולוגיות הקדומות ,קדומות הרבה
לראשיתהתגלות האדם עלפניהאדמה .העולה במעלה נחל שורק,ביןהרי יהודה,
ועיניו פקוחות לקרוא את הסימנים אשר רשם הטבע על מורדות ההריםמשני עברי
הנחל ,יראהסימני מדרגותשהיולפנים חופי נחל איתן .ברורכי נתל רהב עז זרם
כזה לאיכול לינוק את שפעתמימיו מסביבותירושלים .ואמנם,העולה עםמסילת
הברזל עד בואוירושלימה ,והעובר את הרחוב הקצרהמוביל מתהנתמסילת הברזל
א מיד סמוך לירידה אל עמק-יהושפט ,הנפתה בקצהו המזרחי אל נחל
מזרחה,ייצ
קדרון .ואםיוסיף לרדת בנחל קדרון עד מקום הישפכו אל ים-המלח ,יראה נכחו
על חוף הים המזרחי את שפך הארנון ,הבא מרמת עבר-הירדן המזרחימן המדבר
הערבי-הסורי .והנה שורת נחליםזו -הארנון (ים-המלח) ,הקמרון ונחלשירק-
היתה לפניפנהר אחד,שבוזרמושטפימיםכביריםמיבשת ערב,לפניהתהוותה~קךח
העצומה העוברת כמעט בקומקביל לחוף ים-התיכון ,מסוריה בצפון ודרך ארץ-
ישראל אלים-סוףועדאפריקההמזרחית.
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המלחמות בארץ כנצן

נהרות עצומים לכל רותכה של ברץ-ישראל המערב.ת והמזרחיתגםיחד שטפו
לפניםבאפיקיהםהמחובריםשלחיבוק (היוצאמן המדברקרוב לרבת-עמוןומשתמך
אל הירדן); וכן של ואדי פארעה (היוצא מצפון-מזרחה של בקעת שכם ומשתפך
אלהירדן ממול ליבוק); ושל ואדי דיר-בלוט (היוצא מדרום-מערבה של שכם),
הוא נחל הקנה ,פלה של הירקון ,המשתפך אל ים-התיכון -בשומרך; וכיוצא בזה
שלאפיקיהירמוך(היוצאמהריהתירן ומשתפך אלהירדן);נהלתרוד(היוצאמעין-
חרוד ומשתפך אל הירדן)והקישון (היוצא מהרי אפרים ומשתפך אל ים-התיכון)
בדרוםהגליל.ה
ל
ו
ד
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ה
ה
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ש
ה
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ל
ת
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ש
רק לאחר
הסורית-הארצישראלית-האפריקרת-
המזרחית,נשברוונתפצלואפיקי הנהרות העצומים האלהוקיבלו את צורתם היום.
הם הם המהוים אתעיקרי דרכי הערב לרוחבה של ארץ-ישראלוגם את הכניסות
והפרצות ,שדרכן חדרו מבחוץאויצאומבפנים צבאותתוקפים .כך החלה החדירה
הקלשתית אל הרכס ההררי של ארץ-ישראל המערבית דרך נחל שורק; וגם
האשורים ,בימיסןמריב 7עלו עליהודה דרך בית-שמש,לזקה (במבואנהל האלה)
ולכיש(על-ידבית-גוברין).ואילו עמק-יזרעאלהיה שדה הקרבות ,בה"אהידיעה,
בארץ-ישראל ,החל במלחמותיו שלמחוקיים הם המצריוכלה במלחמותנפוליאון

ואלנבי.

גם במקרה זה של דרכי עךב קיימת מערכת מפועמת של דרכי-משנה לאורך
נחלים שונים בהרי יהודה ,אפרים והגליל .צומת חשובה מבחינהזו מהוה קבוצת
הדרכים ,המתרכזות בסביבת בית-גובריז ,ומובילות משם לפנים הארץ ,לדרום-
מזרה  -במעלהואדי ע'פר (דרך לכיש העתיקה) ,למזרח  -במעלהואדיא-כסאח
(לחברת),ולצפון-מזרח(לבית-לחםולירושלים).עודבימימלכותושלאסאניסהזרח
הכושילהתפרץ להר מצומתזה,ואחריוניסה אתמזלוסנחריב.גםצבאותהסלבקיים
השתמשו במערכתדרכיםזו,בימיהחשמונאים,בעלותםעלבית-צור;צבאותהורדוס
עברו בה בעלותם עלמתתיהוחגטיגי~ס;ובימי מלחמת בר-כוכבאניצלוהרומאים
מערכתדרכיםזו.
חשיבות מסוימת נודעתגם לעמק האלה שהוא פתת אל פנים הארץמן השפלה
המרכזית לצדבית -לח ]; בונלחםדודבגליתבהיערך המלשתים כבד צבאותשאול.
בשנים האחרונותנתבררכיגםסרתןניסה לפרוץלירושלים בדרךזוומשוםכך עלה,
בזמנושלחזקיהו ( 712לפסה"נ) ,מאשדוד וכבש את ~!קה .8חשיבות רבהיותר נודעת
 ,שבו שני פתחים ,האחד בשער הגיא (הכביש הראשי המוליך היום
לעמקאילון
מתל-אביב ומיפו לירושלים) ,אשר בו עלו גם צבאות אלנבי עלירושלים,והאחר
במעלה בית-חורון (בכביש המוליך היום מלסרת לרמאללה) .פתח זה ידוע
ממכתבי אל-עשארנה שמתקופת שלטון מצרים בכנען ,8מן התיאור המקראי של
כיבוש יהושע ,ממלחמות החשמונאים הראשונים וממסעו של קסטיוס ~אלוט על
ירושלים .דרך אחרת הוליכה באפיק היבש היום ,הנמשך מאנטיסטריס (ראם אל-
עין)לגופנה .דרך נוספתהוליכה באפיקנהל אלכסנדר(מן השרון המרכזי אל בקעת
 .ולבסוףישלהזכיר את הדרךהישנה ,שהיתהידועהעדייןלפנידור אחד בשם
דיתן)
קרב אל-תוארנה על שםמוביליהחיטההתורנית לנמלעכו .דרךזוהוליכה במעלה
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ניאונרפיה ואסטרטגיה בתולדות אוץ-ישראל

נחל נעמן לבקעת בית-נטופה ומשם במורד ואדי קלאס ,אל מעברות-הירדן ואל
הירבוך .אם נקבל אתזיהויה שלהנהון בתל אל-בדייה ,אשר בבקעת בית-נטופה,
 ,מלך בבל,וליד
יש לחשובכיזוהי הדרך בה עברוגםסוחריו שלברנשרישהשיי
העיר הע-ק'נמנ ,הם נשדדו ונרצחו ,כפי שהלז מתאונן באוזה מלך מצרים באחד
ממכתבי אל-עמארנה .!0אם נכונה קריאתו של המחבר בכתבי-המארות" ,אפשר
להוסיףעוד שתי דרכים לרשימת דרכי הערב .האחת -יוצאת מח'רבתאל-מיגדל
בשרון ,עוברת דרך שכם,ג'מז,ואדישבאש אלעבר-הירדןהמזרחי ,והשניה-עוברת
מנחל שורק לירושלים דרך הר~פרע ומשם דרךלוז ,עפרתבנימין ,צרתן ,לעמק
סוכות.שתיהן מקשרות את דרך-המלךלדרך-הים.
זוהיא ,איפוא,רשת הדרכיםהעיקריותוהמשמות,הפרושה לאורכהולרוחבה של
ארץ-ישראל.לידדרכיםאלהצמחווהתפתחוישוביםשלבני-אדם,ובעיקרבמקומות
שנמצא בהם ,או סמוך מאוד אליהם,התנאי היסודי השני לקיום ישוב-מעינות
מים.12
בעיקר בפרשות הדרכים ,במקומות שבהם הצטלבו והתפרדו דרכים שונות,בין
דרכים ראשיות ובין דרכים משניות ,תמצאנה נקודות המפתח העיקריות ,מרכזי
התרבות ומבצרי השלטון של תושבי הארץ אוכובשיה בתקופותשונות של תולדתה

הארוכהוהמנומרת.
לאורכם של הדרכים-הנחלים תמצאנה לעתים שורות כפולות של מבצרים
וצמתות מסחר ומלחמה המציינותגבולפוליטיישן,כגוןלאורך אשרות המערב של
הרי יהודה ,משניצדי הגבולביןיהודה ופלשת ,או בחלקיםשונים של דרום עבר-
הירדןהמזרחי ,לאורך הגבול שלאהיה קבועבין ישראל מזהובין מואבועמון שה.
כאן ,בנקודות המפתח העיקריות האלה ,סערו ותססו תולדותיה של הארץ בכל
התקופות .לאורך נחל הבשור (ואדי פזה) עזר גורלה של הארץ בראשית הכיבוש
המצרי(בימי יעחמם הא' ממצרים)ובימי מלחמת העולם הראשונה ( 1917לסמה"נ),
סביבת בית-גוברין היתה נקודה מרכזית לא רק במלחמות הגבולנין בני-ישראל
והפלשתים ,אלאגםנקודת מפתח במלחמותביןהיהודים וממשלות אשור ובבלובימי
המרידות עד הרומאים .עמק-אילון ,המציין אפיזודה דרמתית ביותר בכיבושו של
יהושעבן-נון ,שימש שדה-קרבות גםבימי ההשמונאיםוגםבימיו שלאלנבי .ממדו,
השומרת על הכניסה לעמק-יזרעאל המערבימצו -השרון ,במוצאנחלעירון ,היתה
שדה-התפשות למן ימי הכיבוש המצרי ,באמצע האלף השני לפסה-נ ,ולאחר-
מכןבימי דבורה וסיסרא,יאשיהו המלך ופרעהנכי
 ,ועדימיהם שלנפוליאעואלנבי
בדורותהאחרונים;עדכדיכךשיחזקאל,ובעקבותיוהמסורתהנוצרית,עשאוהולמקום
התעשותאיתניםאחרונה לאחריתהימים.

ה מדבר והים
מןהראוילהדגישעודשתינקודות ,סכנת המדבר היתהצפויה תמידלאנשי הארץ
הנושבת .בשלהי האלףהשני לפסה"נ ,כבר החלו המואבים והאדומים להקים שורת
מבצרים לאורךגבול המדבר ,כדילשמור את ארצםמפניפלישת פתעשלנודדים".
ן ]9
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המלחמות בארץ כנען

שורותביצורים אלה הורחבווצומצמו במשך הדורות ,הכללפי מהותהשלטוןומידת
תוקפו,אך הםהתקיימובימיהנעטיםוהרומאיםועדימינוהגיעו.
סכנה שניה ארבה לתושבי הארץמן הים; האניות בימי קדםהיו קטנות הרבה
מאניותזמננו ,ועלכןהיויכולות להתקרבלחופיםולעגון במקומותרבים,שהיוםאין
לגשת אליהם בספינותינו הגדולות .לפיכך ,היה גם מספר הנמלים בארץ רב יותר
בימי קדם .כמעט בשפך כל נהרהיהקייםישוב ששימשגם נמל; ועד היוםניצבים
קרוב לשפכי הנהרות תלים המעידים עלישובי קדמונים ,אשר שמרו על הכניסות
האלהלפנים הארץמפנישודדיםופולשים  -מזה ,ועסקו -בימישלום  -בסחרחוץ
וסחרחופים-מזה .בשפךנחלהבשורניצביםזהמולזה,שניתלים :תלא-צגם מדרום
(המאוחריותר) ותל אל-עג'ול מצפון (הקדום יותר) .גם בשפכי נהל לכיש ונחל
שורק יושבים תליםניכרים .אולם התלהטיפוסיביותר מסוגזה נמצא לפנים בשפך
הירקון;מישזוכר אתתל-אביבמהימיםשלפניהיבנות תחנת החשמלהמרכזית(תחנת
רידינג) ,זוכר את התל הקטן שעליו ניצב המגדלור .היום נחפר התל ונעלם.
במקומו אפשר לראות אתשרידי הפינה הצפונית-המזרחית של מבצר קטן ,שנבנה
לראשונהבימישלמההמלך(במאההי'לפסה"נ),וחזרונבנה במאה הח'אוהז'לפסה-נ
כמשמרחופיםלהגןעלנתיבמיםזה,המובילאלפניםהמדינה,מפנישודדיםומתנפלים
מן החוץ" .על הסכנה שהיתה צפויה משודדים כאלה ,ילמד תל אחר היושב על
הירקון ,עליד שבע הטחנות .תל זה ,תל גריסה ,הידועיותר בפי אנשי הסביבה
היהודים בשם הרנפוליאון,היהמקוםנושבומבוצר עד המאה הי"א לפסה"נבקירוב.
אזנידוןבשריפהעצומה ,אשר שמהאותולחורבותעולם.כנראההיהזה מעשהידיהם
שלמתנפליםמןהים ,אשר פשטו עלהחוףוהחריבו אתהישוביםהקרובים עדהיסוד.
ומןהירקון צפונה רבו הנמלים בשפכי נהרות ובשקערוריות חוף קטנות(כגוןקיסרי
ועתלית) ,עדעכוועדבכלל.
אלה הש קויה האסטרטגיים העיקריים של ארץ .ישראל ,אשר עיצבו במידה
מרובה את תולדות הארץ ,והשלטונותהשונים ,שקמו ו,תכוננו בה למן ראשיתה ועד

היום.

ה ע רו ת
מאמרזה נדפס לראשונה במערכותית-יט (תש"ד) ,עמ'

 1עיין:
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 2עיין:ש.ייבין ,מחקרים בתולדותישראל וארצו ,תש"ך ,עמ' 50ואילך.

*.14
~lueck,

 8וכן שימשה דרך זו -והסתעפותה מערבה ,אל מצרים ,מדרום לים-המלח -נתיב ראשי (וביבשה -
יחיד) לקשרבין כל השטחים המוסלמיים של סוריה ומצרים ,בתקופה קיומה של מלכותירושלים הצלבנית
בתחומיה השלמים ,ואףלמסעיהיל-הסורים בהשתתפותו של צלאתא-דין למצרים ואחר-כך למסעהכיבוש של
צלאחא-דין ממצרים לדמשק ולחלב ,בעקפו לראשונה את ממלכת-הצלבנים על מנת לכתרהלבסוף.
. 78".:קק .8. Maisler, ZD~V 58 )1935(1
עיין
ונראים הדברים שאפשר למצוא לדרךזוסימוכים בם בכתבי-המארותהמצריים,מן המאההי=טלפסה"נ.

השווה ,למשל ,ישי' ,כח -לד.

על מסע סנהריבעיין :מאמרו שלב .מזר ,בכרךזה ,עמ' 286ושילך*
:ח .תדמור ,ידיעות כד (תש=ך) ,עמ' .32- 2 2
עיין
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גיאוגרפיה ואסטרטגיה בתולדות ארץ-ישראל
9

באחד ממכתביו מספר מלך ירושלים ששיירה אשר שלח אותה למצרים נשדדה בשדה-אילון,ועיין:

מכתב אל-עמארנה מס' .287

 10מכתבזה מובא במאמרוהנ=ל שלב
 .מזר ,עמ' *52
 11עיין*ff :ייבין ,עתיקות ב (תש"ז-תש"ח) ,עמ'  :138הנ"ל ,מחקרים בתולדות ישראל וארצו ,תש=ך,

עמן 25ואילך.
 12כמובן,שאיןסקירהזו מפרטת את כל הדרכים המשניות של ארץ-ישראלכגון:דרךירושלים-יריחו:
.אהרוני ,עמ' ;437-426מ.גיחון ,עמ'
דרךעכו--מירון-חצור; ועוד.ועיין עוד בכרךזה במאמריהם שלי
425-410ן ז*קלאי ,עמ' .145-132

 13עיין:נ.גליקי עבר-הירדןהמזרחי ,תש"ד ,עמ' 184ואילך.ועיין עוד במאמריו שלי
.ליוור ,בכרך

זה ,עמ'  192ואילך222 ,אילך.
 14חורבותהעירהעיקרית בקרבת שפך הירקון טמונות באל-ה'רבה (קסילה) ,שחפר בהב.מזר,ועיין:
ב*מזר ,ארץ-ישראל א (תשי=א) ,עמ' .71-45
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עלייתה הצבאית של מצריםבימי הממלכה ההדשה
מאת :ש .ייבין
התפרצותם של הכובשים החקסוסים מאסיה למצרים והשתלטותם עליה סימנו
מפנה חדש בתולדותיה של ארץזו .רוב החוקרים מסכימים כיום,כי אף ששטחים
רחבים למדי מחוץ לגבולותיה של מצרימהיונתהים למרותם של החקסוסים ,הנה
במדינה זו עצמה היה שלטונםנכוו בידיהם ממש רק במצרים התחתונה (כלומר
בדלתא) .במצרים התיכונה ,למן מנף ועד אסיוט ,היו ,כנראה ,רוב המושלים
המקומיים סרים למשמעתם שלמלכי ההקסומים להלכהיותר מאשר למעשה,ואילו
נסיכי מצרים העליונה לא הכירו בריבונותם כלל.יש לשערכי מלכי החקסוסים,
ביחוד בתקופה המאוחרת שלשליטתם במצרים,ניסולכבושגם אתמצריםהעליונה,
אך לא הצליחו ,ונסיונות אלה הביאו לכך שהנסיכים המקומיים בדרום התלכדו
מסביבלמושלי אל-כאב ,אשרנעשומנהיגים למצרים במלחמתהשחרור .כך עלתה
לגדולה השושלת הי"ו ,שארעה את ראשית דחיקתם של החקסוסים ממצרים .מה
שהתחילומלכיהשושלתהי"זסייםמיסדהשושלתהי"ח פרעה2עחטסהא' (1%5-1570
לפסה"נ) .1עליתו לשלטון נחשבת לראשית הממלכה החדשה ( 1087-1570לפסה-נ
בקירוב) בתולקשותכסברים.
לאחר שגורשו ההקסוסים ממצרים ועם כיבוש בירתם המצרית של אלה ,היא
חתואערת (כנראה צוען,צאן אל-סררהיום ,במזרח הדלתא) ,השכיליעחמס להבץ
כייש לשמור את ארצומפניהישנותן שלהתנפלויותמאסיה .לשםמניעתןצריךהיה
לא רק לרופף את שלטונם של החקסוסים בארצות השכנות ,א"י וסוריה ,ששימשו
מקור לא אכזבלגיוס צבאותיהם ,אלאגם לכבושלעצמוראש-גשר טעבר למדבר
סיני  -הוא המדבר שיותר משהוא מפרידבין מצריםובין ארצות אסיה הוא מגשר
ביניהן-למעןיוכללהגן על ארצו כהלכה בטרםיתפרץ התוקף מאסיה אלגבולה.
היולו ליעהמםגם האמצעיםלכך.מתוךכתובות עלחייהםומעשיהםשלמצביאים
שעמדו בראש חילותיו אם למדים,כי במשך המערכות לשחרורה של מצרים ארעו
פרעוניה לא רק חיל-רגלים מאומן ,שנתחשל בקרבות ,אלא גםציניכר ,שבלעדיו
אי-אפשר היה לנהל פעולות מלחמה בדלתא ,שזרועות הנילוס ותעלות השקאה
גדולותוקטנותלאין מספר מבתרותאותה .ואמנם יעחמסבן אבאנא ,אחד ממצביאיו
ה"שייי" רייתר של יעחמס הא' ,מספרכי השתתף עםאדוניו בכיבוששרולן אשר
בעבארץ-ישראלי.
כך כפו נסיבות היסטוריות מסוימות את המצרים לצאת לדרך של כיבושים
צבאייםמחוי לתחומי איצמ .ראשית כיבושיו של יעחמט בארצם חייבה ,איפכא.
עיין
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עליתה הצבאית של מצרים,בימי הממלכה החדשה

בימי הממלכה החדשה ,את הרחבת שליטתה של מצרים למרחקים גדולים יותר
לעבר צפון-מזרח ,ומשכה בהכרח את מלכיה ממסע למסע ,הרחק אל לבסוריה
הלאה לצדצמון.
אולם לא רק התנאיםהמדינייםוהחיצונייםגרמו להשתלשלותענייניםזו ,שהביאה
את מצרים למעמד של מדינה אימפריאליסטית-צבאית.נוסף עליהם צמוק שהורתו
בתנאים המדיניים-הםוציאלתם במדינה פנימה .אםיודעים עלנסיונות מספר של
נסיכים מחוזיים למרוד ביעחמס .ואם גם עלה בידו להכניע אתהמורדים,הבין
ן עליסוד מוצק ,כלזמןשירמי המרידות לא יעברומלהמדינה.
כי שלטונו לאוכי
כדי ללכד את השליטים המחוזיים סביבו היה עליו לספק להם תחליףשיסיח את
דעתם מעניני פניםלענין חיצוני .אמצעי בדוקומנוסה להסחה כזאת ,בכל הדורות,
היו מלהמות תנופה בדאויביםמבחוץ.
מעמד הנסיכים ומקורביהם  -במידה שלא שלה מתוך התנגדות-בפועל לריכוז
השלטוןבידי יעחמס -היה ,איפוא ,לעמוד-השדרה של הקצונה הגבוהה והפיקוד
הצבאי .נערי המשפחות המיוחסות הללוהיו מתחנכים מעתה יחד עם בני המלך
בארשך פרעה ומכשירים עצמם לתפקידם בעתיד .מהם הורכב ,כפי הנראה ,גם
נדוד ננחר של לוחמים שהיה נלוה אל המלך במסעותיו כמשמר ראש ,הוא גדוד
ה.נערונא"י .לאזו בלבד שבכך חונכה חטיבה קרביתמצוינת ,אלאשהושגהגםמידת
נאמנותעילאית לפרעה ,נאמנות שיסודה קשריםאישיים משער .לאחרזמן ,משארגן
תחותימסהג' את הקיסרות המצרית באסיה,היו מתחנכים בארמון פרעה-יהד עם
עידית הנוער המצרי-גםבני השליטים המקומיים באסיה ,שהיו בני-תערובות ,וכך
ניטעה בהםנאמנות רבה לשליטה העתיד שלמצרים.
עיקרושל הצבאהמצריהיה לכתחילהחיל-הרגליםשהוקם מעם-הארץ* ,בעיקר
האיכרים.מובן ,שצבאזהיכולהיה לצאת למסעותיו רק בעונה מסוימת בשנה ,כתום
מלאכתעיבוד השדות והזריעה ,שכן ההשגחה לאחר הזריעה ואפילו הקציר והדיש
יכלו להימסרלידי נשים,זקניםוילדיפי .רק עם התפתחות פעולות המלהמהבימי
יורשיו של יעחמס ,ובעיקר מימי תהותילס הג' ואילך ( 1447-1501לפסה.נ)) ,הוטל
תפקידחשוב -תרהותר בקרב עלחיל-הרכב.
את השימוש בכלי-רכב רתומים לסוסים למדו המצרים מן החקסוסים .על כך
מעידיםגם עצםהמונחיםשנקלטובמצרים :ס סם-סוסים; מרכבזתי ,נרכבתי-
מרכבה ,רכבן קצנא -קצין(הנוהג ברכב):וכיו"ב-מלים שאולות משפה שמית-
מערבית ,שבה דיברו אז תושבי א-י וסוריה .השימוש בכלי-רכב חייב להחזיק
,צבאשיהיה מאומן ומודרךלאופן מלחמהזהונכון לקרב בכלזמן.יתכןכי המצרים
הלכובעניןזה בדרך החקסוסים:לקיים מעמדמקצועישלאנשיחיל הרכב ,שהתאמנו
לכך כלימי חייהם ,ופרנסתם היתה על אחוזות שקיבלו במתנה מן המלך .מעמר
הנסיכיםהמקומיים ומקורביהם התאיםביותר לתפקידזה.
כיבושיו של תחותימס הג' וארגונה של קיסרות ,ששלטה על מושבות אשר מחוץ
למטרופולין,הצריכו החזקת הילות-מצב תמידיים .לכך לא יכלו לשמש עוד אנשי
צבא ממיסימ מבין איכרי המדינה ואפילו מאנשי המעמד הבינוני שפרנסתם על
העבודהאוהמסחר .ולמןימיושלתחותימסהג'ואילךשומעיםאנועל צבאותשכירים
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משבטי הכושים בדרום או מעממי אסיה הקטנה ואיי הים האיגיאי (ה"שרדן*,
אנשי סרדיס?) .בימישטיחתפ הג' ובנו אח'נאתון (אמנחתפ הר') נזכרים השרדנים,
במכתבי אל-עמארנה ,כטילות-מצב קבועים בעריםשונותבא-יובסוריה.
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ציור  :2פרעה א'חנאתוןמעניק פרסיהצטיינות לאחד מפקידיוהגבוהים

הכנסתחילותשכירים השפיעה במצרים ,כמושאנו מוצאים בכל המקומות ובכל

הזמנים ,לרעה עלהיחם אל הצבא .במגילה אחתמימי השושלתהי"ט(המאותהי"ד4-

העג לפסה"נ) ,מתאר המחברהאלמוני את מעמדם ומצבם שלבני המקצועותהשונים,
במדינה,ובין השארהיא~ nsDאת סבלוומר-גורלו שלאיש הצבאהחי בסכנתתמיד
וחייוופרנסתואינםבטוחים לעולם,והואעזובלנפשו בהמצעו או לאחר שחרורו.
לעומת מעמדו הנבחר של הסופר ,כלומר פקיד המדינה ,המתענג על כל טוב והכל
נותניםלו כבודויקר .ההתלהבות הצבאית דעכה עד מהרה במצרים .בתחילתימיה
של השושלת הכי (בראשית המאה הי"ב לפסה"נ) התפוררושרידי האימפרי 4נ
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עלייתה הצבאית של מצרםבימי הממלכה החדשה

המצרי והארץ חדלה מלהיות מעצמה בעלת משקל בעולם העתיק ,לאחר שככר
בראשית המאה הי-ג ,בימיו של ועמסם הב' ( 1234-1301לפסה"ני) ,נתענבה
בהתפשטותה והחלה הרתיעה .רעמסס הב' נאלץ לכרות ברית שלום עם החתים,
ביית שהטביעה גושפנקה רשמית על המצב שהיה קיים למעשה מאז עלתה שושלת
זולמלוך:שלטון מצרים הוכר בארץ-ישראל ובקצה הדרומי של סוריה;ואילו משם
צפונה השתרעומחוזותשלטונה של ממלכתהחתים .אתהמחוזותהללו הספיקו החתים
לכבוש בתקופת רפיון וסכסוכים פנימיים במצרים ,יבסוף ימיה של השושלת הי"ח
(במחצית הראשונה של המאה הי"ד לפסה"נ).
לא הרבהאנויודעים על ארגונו של הצבא המצריימספריי.אין לשער כיהגייסות
שהשתתפו במסעות המלהמה של פרעוני הממלכה החדשה עלו על 30,000-20"800
איש.בימיו שלקחי הא'(סוף המאה הי"ד לפסה"נ)אנו מוצאיםגדודים ששמות אלים
נקראועליהםוהםחונים במקומותשונים בארץ-ישראל(לפי אחת הכתובות המצריות
שנמצאובחפירות בית-שאן) .במסעו של רעמסס הב' עלהדש השתתף,כפי הנראה,
כל הצבא המצרי  -ארבע הטיבות שנקראו בשמות האלים העיקריים :חטיבת אמון,
חטיבת רע ,מטיבת פתת וחטיבת סותח',וכן חיל-הנערים ,משמר-המלך.
מכתובותיהם של הפרעונים ,ההל מימי תחותימס הג' ,אנו למדים על מועצות
מצביאים ,דבר המחייב קיום מפקדה עליונה המתכננת אתניהול הקרבות.לכנן של
הכתובות מעיד בכמה מקרים,כיבידי המפקדה הזאת היו ,כפי הנראה ,מפות או
תסריטים של הסביבה אשר בה אמר הצבא להלחם;כן למדיםאנוכינאספוידיעות
מפי מרגלים ,כלומרהיהקיים שירותמודיעין .אנו שומעים גם על מחלקת אספקה
שעליההיה לספק את צרכי הצבא בשעת מסעו .על כךהיו ממונים סופרי-הצבא.
בידיהםהיהגםניהולהמזכירות(פקודת-היום ,כרוזים ,יומני-הקרבות,רישום השלל
וכד') .לעת %5ת הצבאהיונוטים אוהל למלךאו למפקד במרכז המחנה; על המחנה
היו מוצבים שומרים שהתפקדו מדי פעם בקראם זה אל זה קריאות מותנות מראש.
מדי בוקרהיו המצביאים מוסרימ למלך דו"ח על כל מאורעות היום ומצב הצבא.
לפני התחלת הקרבהיוהקריזים מעבירים במחנה את פקודתהיום בדבר הפעולות

שתיעשינה.

קציניםוחייליםשהצטיינו בקרב במעשיםנועזים או בקטילתחיילים רבימ מצבא
האויב9היו מקבלים רבידי זהב בתורת פרסים ואותות הצטיינות .למצביאימ היה
פרעהנוהג להעניקחלקמןהשללשנמסרלאוצר המדינה ,בעיקר עבדים או אחוזות
מרכושהמדינה במצרים .נראה שכלחיילהיהחייב להפריש לאוצר ,כלומר למלך,
אחוזמסויםמן השלל שנפל בחלקו עםביזת מחנות האויב אועריו שנלכדובסערה.
ה ע רו ת
מאמרזה נדפס לראשונה במערכותית-יט (תש"ד) ,עמ' .49-48

 1בעניןתאריךזה נחלקו דעות החוקרים ,ורבים סוברים שיע"מס מלך בשנות  1550-1575לפסה=נ:
ואילו אחרים קובעים את משך מלכותו לשנות  1585-1560לפסה"נ.
 8העיר נזכרת ביהו'יח,ו ,כאחת מהערים שבנחלת שמעון ,ונחלקו בה המלומדים:יש תושביםכיהיא

[ ]15
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג
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 56אל*פארעה על נחל באר8שבע ,ויש סובריםכי מקומהובתל א-שריעה על נחל הבשור(ואדי א-שריעה),[ועופל אל נחלעזת.
 ,א) ,כאיש-צבא צפיר (שמ"ב ב ,יד),
 3הווה הוראת נער במקרא כנושאכליפ (שופ' ט ,נד; שם-א,ד
~או כפקידפרטי שלבית המלך (שםיד,יט)שוכן בחותמות מימות המלוכה ("לאליקם נער יוכןא ,הוא המלך
ינניהו,ועיין. 770! :קע 1ג.Albright, JBL 51 ]1932ע.על) ,אף על פי שהואר זה במקרא אינוכרוךבעניינ*

צבא.
 4על הצבא המצרי וארגונו עיין. 421) :קק 9)1953(,ג
 5והשוה במקרא" :לעת צאת המלכימע (שמ"ביא,א).
 8ולדעתאהרים8-1490 :צ 14לפסהאו.
 7ולדעת,אחרים 1224-1290 :לפסה"נש
ן במאמרו של פאוקנר הנזכר בהע'.4
 8עיי
ת מספרלחללים שהפיל בקרבהיההכתרי מקצץ אתידיהמתים.
 8למעןמני
Faulkner,; AJA
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מערכות מגידו וקדש
מאת:י.פולוצקי

הרקצ ההיסטורי
במאות הט"ו-ה"נ לפסה-נ ,באותה תקומה בתולדות מצרים הידועה בשם
הממלכה החדשה ,שפתחה בשושלות האח והי*ט ,שושלות המלכיםלבתי
לחוקקםורעמסס ,השתלשו המצרים על א"יוסוריה .עסה לברר אתדרכיהכיבוש
בעיקר לפי שתי דוגמאות :א .המסע תראשע של תחותילס הר ומלחמת מרדו;
ב ,הקרבבין רעמסס הב'וביןהחתיםליד קדשן שעלנהראירו~סס.
לשם הקדמהישלצייןבקיצורנמרץ אתהתנאיםההיסטורייםשחוללו את המסעות
האלה .במשך חלקמן התקופהשבין הממלכה התיכונה והממלכה החדשה היתה
מצריםנתונהלשלטונםשלפולשיםאסיאתיים ,הםהחקסוסים .שםזהאינומצייןבעצם
יחידהלמניתי אלא אגודת שבטיםשונים,שהיוודאינםבניגזעיםשונים .משלטעזה
שחררו אתמצריםמלכי השולשתה"ה .ואםאנומוצאים אתמלכיה הראשתים של
שנשלתזועורכים מסעות-מלחמה לאסיה,יתכן שלאהיו המסעותהללו אלא המשך
הכרחי למלחמת-השחרור ,שכן הביש מלכים אלהכיאין למנוע פלישות חדשות
מאסיה לארצםבלילבצר אתעמדתםבא-יובסוריה.בעיקרנתכותלכבושאתסוריה
המרכזית,חשםאנחתמוצאים אתנקודת הכובדשל ההתעדותהאסיאתית.
העיר קד ש ומושלה,המתגלה תמיד כראשומנהיג לבעלי-הברית האסיאתיים,
שבמעל
נזכרים כמה פעמים .כשמדובר על קדש ספק הוא אםהכונה לקדש
ש לקדששעלנהראירינטס .בדרך כלל,נוטים לסברה השמה( .נפתל"
אשר לארץ-ישראל עצמה ,לא התענינו מלכי מצרים ,בתקופה שאשדנים בה,
אלא בחלק מסוים ממנה -אותו חלק המשמש מעבר ממצרים לסוריה :השפלה,
השרעועמקשיזרעאל.
על מסעותיהם של המלכים הראשונים בר השושלת ה"האין לנו אלא ידיעות
בודדות ומקוטעות ,ואחרי תחותימס הא' חלה הפסקה במסעות .יורשתו היתה בתו
תאתשפסות ,שפעלהבתהומיםאחרים.היאהיאששיגרה את משלחתשהצי המפורסמת
לארץפו,מ 2משלחתשהיתה מסחריתבעיקר.
אע להאריך כאן ביחסים המשפחתיים המסובכיםשביןבניו של תחותימס הא',
בעיה שחיא מהקשותביותר בחקר דבריימי מצרים באותה תקופה.דיינו אם נאמר
כי חאתשפסותהיתהנשואה לתחותימס הג',שהיהאולי אחיה החורג .במשך  20שנה
בקירוב ,עדמותה של חאתשפסות,מילאהוא אתהתפקיד של בעל-המלכה ,וכאשר
שיין

הערות בעמי  ,26-24ולוח א.1 ,
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נפטר תחותימס הג' מבתזוגו השנואה,החלמתכונן להמשכתפעולותיהם של המלכים
שלפניו וערך לא פחות מששה עשר מסעות-מלחמה באסיה .על הראשון שבמסעות
האלהידובר בזה במרוטרוט.
עוד משהו על המקורות ,שמהםאנו למדים עלמסעותיו של תחותיקס הג' .החשוב
בהם הוא הטכסט הידוע בשם "ספר-הזכרונות",3והוא תמציתהיומן הרשמישנרשמי
במשךימי המסעות עצמם .אף על פי שהיומן המקורי ודאי עובד ושיכלל בשעה
שהעתיקוהו על קירות אחד ממקדשי כרנך ,4הרי הממשי שנשאר בו הוא רב ביותר,
והמליצי שנטפלעליו הוא מועט סמהשאנורגילים למצואברוב המקורותההיסטוריים
המצרייםשהננו משתמשים בהם.
סקירה כללית על'
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מקור שני נתגלה כנוב:הי.זוהי
מעין
פעולותיו הצבאיות של תחותימס הג' .ובמסגרתזו מסופרגם על המסע הראשון ועל'
הקרב שנערך על-יד מגידו .המקור הזה משלים בכמה פרטיםמעניינים'
את ספר-
הזכרונות.

מערכת מגידו
הגע :בשנת 2.ב

וכך מתאר ספר-הזכרונות את מהלךמסעי הראטון של תהותימס
למלכו( 1468לפסה"נ),ביום  25לחודשהרביעישלעונת החורף,יצאתהותימס ממצודת
הגבול ,אשר שמה המצרי הואתיארו .מקום המצודה הזאת סמוך לאל-קנטרה ,היום'
תחנת המוצא של מסילת-הברזל המוליכה ממצרים לארץ-ישראל ,שנבנתה בימי
מלתמת-העולם הראשונה ,בשנת  ,1918כדי לשמש את התקדמות האנגלים ממצריה
לארץ-ישראל .ניתן לומר שמסילת ברזלזו היא מודרניזציה של הדרך ,אשר בה
הלכולא"י תחותימם הג'והבאיםאחריו.
מןהראוילהעיר פה הערה קטנה עלתאריכיהמצרים,הניתניםלפיעונותוחדשים,
כנזכרלעיל .השנה המצרית מחולקתלשלושעונות:גיאותהיאור,חורףוקיץ ,כלעונה
היא בת ארבעה חדשים ,ובסוף השנה נוספים עוד חמשה ימימן מכאן שנה של 365
יום.יסוד השנה המצרית הוא ,שראש השנה חלביום שבו כוכב סותיס נראה צרח עט
עלות השמש  -דבר זה זמנו באמצע הקיץ .אך הואיל והשנה המצרית היא רק בת
365ימים ,קצרה היא משנת-חמהאמיתית כדי' רבעיום; נמצא ,שזריחת הכוכב הנ"ל
באותו יום תארע רק אחת ל 1480-שנה .בין שתי הפעמים האלה אין עונות הלוח
חופפות אתהעונות הטבעיות.
בתחילתימיה של השושלתהי"ח התחילה תקופתסותיס חדשה,ובזמנו של תחותימס
הג' חפפו איפוא עונות הלוח בקירוב את עונות הטבע ,ואפשר לקבוע כי תחותימס
יצא ממצרים באמצעאפריל.
שמונה ימים אחרי צאתומת'ארו הגיע תחותימס לעזה ושהה שם יומיימי .ביום
החמישי לחודש הראשון שלעונת הקיץ ,המשיך את דרכווהגיע ביום הששה עשר של
אותו חודשלצפון השרון ,אל מורדות הכרמל החוסם אתדרךהפולשלעמק-יזרעאל.
עד כאןאין במקורות כל זכר להתנגשות עםהאויב .ויש לחשוב כף בשפלה ובשרע
לא היתה בדרך כלל כל התאדותרצינית למצרים ,אףכי חוקרים אחדים מעירים,
שהתקדמות הצבא המצרי מאז צאתו מעזה היתהאיטית עד מאוד; והם משערים ,על
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אף שתיקתם של המקורות ,שאירעו קרבות קטנים ,אשר מהבר-הזכרניות -לא ראה
להזכירם;ואולם הדבר מסופק.
המקום שאליוהגיע תחותימס בצפון השרון ,הנקרא במצרית יחם ,זיהויו וקבועת
מקומו המדויק עודםשנויים במחלוקת .ברור שהוא סמוך לצומת שממנו מסתעפות
דרכימשונותלעמק-יזרעאל.נמצאמישהציעלזהות את המקום עם תלאל-הלאויר;,
אחרים הציעולזהותו עם תל חורבות היושב במרחק מה מדרום ושמו ח'רבת נשא,
ההולםיותר את השםהמצרייחם.
כשהגיעו המצרים למקום זה ,נתקבלוידיעות חשובות על עמדתו שלהאויב .נודע
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שנלך קדש נמצא במגידו עם צבאותי וצבאות בעלי-בריחן (מספרם של בעלי
הבריתהיהלפיהמקורהשני,האיטילההטוית ,)330-ושם ,במגידו ,בדעתולערוך
קרב עםהמצרים.
אתם
בדבר הדרך
עם קבלתהידיעות האלהכינס המלך אתשרי צבאולהתיעץ
שיעבור בה לעמק-יזרעאל .המלך עצמו נטה למסע בדרך הישרה ,מיחם למפדו,
אךלעצתוהתעדושרי-הצבאי .הםסברושהדרךהישרהמיחםלמגידוהיאצרהמדי,
עד כדי כך שההולכים בה יצטרכו לצעוד איש אחרי איש וסוס אחרי
סו ס ,ובאם יותקפו בשעת המעבר ,יהיה מצבם חמור; החלוץ יוכרח להילחם
בתנאיםקשים ,והמאסף לאיוכל להשתתף בקרבהואילויהיהעצורעדייןבעארונא".
מסף על כך ,הובאוגםמרגלים שלהאויב שנתפשו ,והםחיזקו את דבריהם שלשרי-
הצבא בספרםכי האויבים שם חונים בחוץ 10והמה רבים .לפיכך ,הציעו השרים
לבחור באחת משתי הדרכים האחרות :אחת -היוצאת אל תעגך; או השניה-
העוברת,כפי שנאמר בכסח המצרי ,עלפני מקום המכונה צפתי (צפת)ומפציעה
מצפק למגידו .המלךסירב לשמוע בקולם שלשרי-הצבא ,דחה את הצעותיהם,
והחליט ללכתבדרךהישרהוהמסוכנת.
במפה (ציור  )3מסומרתשתי הדרכים שהציעוןשרי-החיל .הדרך מס'  1היא
היוצאתלעמק עלידתענךוהעוברת מח'רבתימא(יחם) ,כלומרמהמקוםשבונערכה
ההתיעצות ,מזרחה ,עוקפת את הכרמל מדרום וממזרח ,יוצאת אל ג'נין,
תמשכת צפונה-מערבה עד תענך ,שהיא מדרום-מזרחלמגידו .בדבר הדרךהשניה
נחלקוהחוקרים.ישמניחיםנהוהי הדרךהיוצאת מח'רבת ימא צפונה ,עוברת על
פני רכס הכרמל וממעה לעמק-יזרעאל עלידיקנעמ (כלומר,זו המכונהבימינו
דרךואדי מלח) .אך דרךזו,עונים אחרים לעומתם ,אף היא צרה ותלולהואינה
טובהסו הדרך שבה בחר המלך; לדעתם,איפוא,הכונההיא לדרך שעברה לאורך
שפת-הים ועקפה את הכרמל בקרבתחיפה(ציור  ,3דרך מס'.)2
מכלמקום,איןכל ספק בדברזהותהשלהדרך בה בהרהמלך ,הלאהיא ,כאמור,
מעברואדי עארה ,המקשר את צפקהשרון עםעמק-יזרעאל המערבי עלידמגידו
(ציור  ,3דרך מס'.)3
ביום התשיעי לחודש ,שלושהימים אחר שהגיעו המצרים ליחם ,התחיל הצבא
המצרי במצעד והמלך עצמו בראש .למחרתהיום ,בצהרים,הגיע החלוץ אל מוצא
שביל ההרים ,לבקעה הצרה מדרום למגידו ,מבלי להתפש עם האויב ,שלא ראה,
כנראה ,צורך לקיים שם משמר-בטחך  -דבר שהצדיק את חישובוהפסיכולוגי של
פרעה .אםנכת הוא הפירוש שמפרשים את הכתובת ,שאינה ברורה במקוםזה ,כבר
ראהבזה המלךסירןשהנצחון מובטחלו.כדילהבין את מהלך הקרבישלעייןיפה
במפה(ציור ,)4המסמנת בפרוטרוט את התנאיםהטופוגרפיימ שלמגידווסביבותיה.
ש .ףיבין ,11מתאר אתפרטי המצבו
ש...העיר מגידו יושבת בראש שטה רודדה שמורדותיה בצפון ובצפון-מזרח
משתפעיםיורדים אלעמק-יזרעאל .בצדצפוןנמצאגם שערהעירהמכוה אל הדרך
העיקרית השניה העוברת לרגלי התל בעמק-יזרעאל ,הלא היא הדרך הנמשכת
מדרום-מזרח (מעבר תשך-תל תענך) לצפון-מערב (לעבר יקנעם-תל:,מון
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ועמק-זבולון) .מצפונית-מערבית ,ממערבומדרומית-מערביתמקיף אתהגבעה נהל
לאדי) צר ,המפרידבינהובין אשרות הכרמל ,ומהוה מוצא מבקעתקינא הצרה אל
עמק-יזרעאל המערבי (בקעת מגידו) ,מצד מערב לעירמגידו .מצד דרום תלולה
גבעתמגידוביותר,ולרגליה נמצאת רמה קטנה;זומסתימת מצד דרוםבמדרון תלול
למדי על שפת הפלג וקנא ,היוצא ובאמביןהרי הכרמל ,ומהוה במקום זה בקעה
פרמית צרה ומוארכת ,ממערב למזרח .בקצה המזרחי הולכת בקעהזו וצרה עוד
עתר ,ממש כצואר של בקבוק,וצוארזההוא המוצאהמזרחי מהבקעההפנימיתהנ-ל
אל עמק-יזרעאל המערבי .דרך מוצאזה שוטף נחל קינא ,התונה אח"כ לצד צפון

.

ומשתפךלקישון.
הבקעה הצרה הזאת,במוצאנחלקינאמביןהרי הכרמל,היא מחבואטבעימצוין.
איש כייביס אל מגידו מצד בקעת-מגידו (עמק-יזרעאל המערבי) תהיה הבקעה
הזאתנסתרהלגמרימעיניו,כיגבעתמגידומאהילהעליה.יחד עםזאת,היאמחוברת
אל בקעת-מגידו בשני מעברים מחים ,ממערב העיר ומדרום-מזרחה ,לא יפלא,
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איפוא,כי בעלי-הבריתהכנענים בחרו דוקא ברמה קטנה אשר בדרום גבעתמגידו
לנטותעליה אתמחנה הרכבהעיקרי אשר להמ-...
כשהגיעו המצרים לבקעת-קינא מדרום למגידו ,חנה צבאם של בעלי-הברית
הכנענים במערכותבודדותשנמשכו מדרוםלמגידו עד תענך ,כלומר הםחיכו לבואם
שלהמצרים אם מהדרום,מתענך ,בדרך המזרחיתב"ותרמשלושהדרכיםהאפשריות,
ואם מהצפון או מצפון-מערב .כנראההיובטוחיםכי בשוםפנים לאילכו המצרים
בדרך שבה באו באמת ,כלומר במעברואדי עארה .מתוךשהסיחו את דעתםלגמרי
מאפשרותזו ,החמיצו את ההזדמנותהיחידה והמצוינת להשמיד את המצרים בשעה
שעברו דרך מיצע-הריםזה.
למחרתיום בואס של המצרימ נערך הק41ב .המצרים ערכו את צבאםבין מוצא
הדרך שנה באו ,בדרום,וביןהגבעהמצפון-מערבלמגידו,שעליהחנהאגפםהצפוני.
הכנעניםהיונאלציםלהחניק מעמדבין המערכההמצריתוביןהעיר .עלפרטי הקרב
איןאנויודעיםכלום .המצריםהניסובנקל אתהכנענים,שברחוונסגרובמגידווהפקירו
אתמהנותיהםלמנצחים.12
ברגעההוא הראה הצבאהמצריהוסר משמעת.החייליםהתנפלועלמחנה הרכב
לבוזאותוומצאובושלל רב; על-ידי כך איפשרו לכנענים להמלט ולהיסגר בעיר
והמצרים הוכרחו לבטל את כלהקיץ במצורעליה.
ק של עפרמחוזק בעצים .!3המצור ארך שבעה חדשים עד
הםהקיפו אתהעירדי
שנאלצוהכנענים להכנע מחמת רעב .עלהשליטיםהכנענים הוטלהשבועת-אמונים
וגם מס כבד .ולבסוף שולחו איש איש לעירו ,רוכבים על חמורים ,כי סוסיהם
נלקחו שלל 14ובזה נסתיים המסע הראשון של תתותימס ,שתוצאותיו היו כניעת
יריביהם של המצרים בא"יכולה.15
מערכת קדש

על מערכת קדשיש לסשני מקורות ,שהם ,בעצם ,תיאורים ספרותיים-סיוטיים,
וחוברובעיקר לשבח את המלךולא כתעודההיסטורית .האחד  -קצריותרופרוזאי,
ונודעבין החוקרים בשם הבוליטין ,השני -ארוך יותר ופיוטי יותר ,ומכונה בשם
עלילת סוסוור" .1מקורנוסףהן התמונות החקוקותבקירות המקדשיםליד הכתובות
האלה.ישבהן פרטיםשאינםנזכרים בכתובות.
מסע זה אירע בשנה החמישית למלכות רעמסס הב' ,היא שנת  1286לפסה*מ.1
רעמסס הב'יצא מת'ארו ,המצודה שעלגבול מצרים ,בתשעה לחודשהשני שלעונת
הקיץ ,אבלישלשים לב לכך ,שבעתההיא כבר רחקועונות הלוהמעונות הטבע.
לאחר חודשימים כבר נמצא במהגה אי-שם במרכז סוריה ,מדרום לקדש .18עיר
המבצר קדשיושבת על שפתו המערבית שלהאירין9ס.19
מלךהחתיםחנה עם צבאומדרום-מזרחלעיר ,ממזרחלאורונטס .רעמסס התקדם
עד למקום שבתעודות המצרית קוראים לו שבתונא ,וכיום מזהים אותו עם רעלה,
במרחק  15ק"מ מדרום לקדש .שם נמצא מעברנוח על האורונטס .משהגיע המלך
שמה ,באואליושניבדויםשהודיעוהוכי הםשליחי אחיהם ,הסרים למשמעתו של
[ ]22
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מערכות ממדו וקדש

הלך קדשהחתי,וברצונםלבגודבוולעבור אלפרעה.מלך קדשעצמונמצאעריץ
לדבריהם  -הרחק בצפון,ליד העיר חרב ,היא חלב,ואינומעיז לבוא דרומה,כי
נפלהעליואימתמרעה .רעמסס שמע אתהידיעה הזאת בשמחה,והחליטלנצלמיד

את ההזדמנות ולהשתלט על מבצר קדש.20
אל
של
א
ר
ק
נ
ו
מ
ש
,
ת
ו
ב
הצבאהמצריהיה מחולק לארבעחטי
אחת
ל
כ
ל
ע
ו
מטלי

(ן

1

י,עי,ל,',,י',",יי..
4ץ,

'",

אר(4נאמי ס

1

ז

'

הטיבת
בונא

..
0

,,,,.,.,י,,

2

ז

1

8

יד'.כ~ "פרט),יירו/עלים
-

_ש__4
,

צ'ור  :5מערכת קדש ,ראשית הקרב;
הרכב החתי תוקף את חטיבת רע

4ינ-

ציור  :6מערכת קדש; בריחת פליטי חטיבת
רע ורדיפת החתיםאל מחנה חטיבתאמון

[ 23ן
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות בארז כנטע
.

מצרימי הרגישתה-חטיבת אמץ ,השניה -חטיבת ~ fuהשלי-דת-חטיבת פתח
והרביעית -חטיבת סותח' .המלך צעד עםאמתי המשמר בראש החטיבההראשניה.
על רבלה8שבתמא עבר את נהר האורמטם ומבלי חכות עד יעברו החטיבת
המתרות,מיהר צפונה  -אל קדש .בשעה שחטיבת רעהיתה עוברתעדין את הנהר
ושתי החטיבות האחרות בוששו מדרום-מזרח לנהר ,כבר התקרבה חטיבת אמון
ש מלך החתים וצבאו נחבאו אותה שעה מצפק-מערב לעיר
לקדש;21ואילוינמל
ולאנראו מאחוריהלעיני המצרים ,המתקרבים אליה מדרום .משהתקרבה חטיבת
אמון ,ורעמסס בראשה ,אל העיר ,עזבו החתים את עמדת-המארב וביצעו מסע-
עקיפים (לאגף) מטביב לעיר ,דרומה-מזרהה 2:הם הגיעו לדרום-העיר (לאחר
חצותם שוב את הנהר ,ממזרה למערב) ברגע שכבר התקרבהאליההחטיבה השניה,
חטיבת רע (ראה ציור  ,)5שבאה בעקבות חטיבתאמת .החתיםמיהרו ותקפו בעוד
חטיבתאמון עוסקת ,מבלי דעת את המתרחש בעורפה ,בהקמת מחנה סמוך למקום
חנייתם הקודם של החתים.23
רק אז נודע לרעמסס ,שהוא נפל במלכודת .שני מרגליםחתיים נתפשו ולאתר
שהמצריםהלקו אותם כהלכהגילו את האמת.
רעמססכינס את שרי-צבאו,נזף בהם קשה ושלח אתוזירולהחיש את מסען של
שתיהחטיבות שנמצאועדיין בקרבת מעבר שבתונא; אבל לחטיבת רע כבר לא
היהמציל.היא הוכתהבידי החתיםונפוצה ,ומרביתחייליהנסוצפונהבכיוון מתנה
המלך.במהנה פרצה בהלה,ובעקבותהבורחים בא הרכבהחתי המסתערב .רעמסס
הוקףאויביםונותקמשתיהחטיבותשבדרך (ראהציור .)6לולא הראהגבורהאישית
רבההיהאובד בקרב;שלוששעותהחזיק מעמדבפניהחתיםהתוקפימיי ,עד שהמעה
הטיבת מתח לעזרתו ,והמצב שונה לטובת המצרימ .26הודות לכך הצליח רעמסס
בסופהשל המערכהלהיסוגדרומהבלישהפסיד חלקגדולמצבאו.
קרבזה מתוארבכתובותהמצריותכפעולהאישיתשלהמלך,כאילונלחם רעמסס
הב' לבדו במשך שלוש שעות עם החתים; ולא רק שנחלץ בעצמו ,אלאגם הצליח
להשמיד אתרובאויביו.
תועלת מדעית רבה לאהביאו קרבות אלהלמצרים.בשנים שלאחר מערכת קדש
התמרדה בהם כמעט כל ארץ-כנעןושלוששניםנלחמוכדילהכניעה מהדש.מתנאי
החוזה שנחתם אחרכךבין רעמסס הב'וביןמלך החתים,חוזההמצויבידינוגם במסח
המצריוגס בנוסח החתי,יש ללמודכי לאחר המערכה נשאר יחס הכוחותביןשני
היריבים שקול ,לכל היותר :צפון-סוריה נשארנתת להשפעת החתים ,וארץ-כנען
להשפעתמצרים.

י

ה ע רו ת
מאמר זה נדפס לראשונה במערכותיח-יט (תש*ד) ,עמ'  ;42-31והובאבשינויים קלים בלבד ,בעיקר

בתוספתציוניםביבליוגרפיים.
 1קדש שבסוריה קרובה למקומה של לבוא-חמת על האורונטס (נחל אל-עאצי); ולפי החפירות שנעשו
H.43authier, Dictionnairedes noms geographiques contenus dans :
במקום נראהכי היא תל נבי-מנד,ועיין
נ.18ע .1cstextes hi~roglyphiques 5, 1925,
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מערכות מנידו וקדשי

 2פונת -ארז הבושםוהשנהבים וכלשכיות החמדה בספרותובדברי ימת שלמצרים .מקומההמדייק
יהיא שוכנת לחופה המורהי של אפו-יקרק
לא נודע W5_1 .,הרמזים והתיאורים השונים שיערו רוב הכמיםכ
בסבובותפףבורד8וי.
8

חרגופ עברי על-ידי ש.ייבין .ספר הזכרונות אשר להויתימס

הגג קובץ מזיא ,תרצ"ה ,עם"

 :174-145תרגוםאנגלי.28];:עעNdkon. The Batt~eofMeBidol 1913;1!.Fauikar.1BA 28)1942(,
.2348'.ק 4. Wilson. apua Pritchard, ANBT,נ.נ
 4סרנך הרח השםהעיבי למערכת המקדשיםהגדילה שמצפון ללוקסור .מערכת מקדשיםזו נבנתה ביד*
פרעוגיםשוניםלכבוד האלהראשישלמצרים FISN ,אשרהפך במשךהזמן(למןהשושלתהי"חואילך)לאלוהות
מורכבה -אמוןרע.ועייןעוד :ש*ייבין.1שם .עמ'  ,154הע'ה.
].Reiisn~r - e54.8* Rע 43.s
Aegiptische Zeitschrift43 :
 6התעודה נתפרסמה ונתרגמה על ידי
. 2*-39סק .)1933(,החלק הדן במלחמת מגידו מורגם לעברית עלידיש.ייבין
 ,נוספות לספר זכרונות
אשר לתחותימס הג',ידיעות א (תרצ"ד) ,עמ'  ,20-18ובא בתרנוםאנגליעלידיוילסון )ANET,שם.
 8דיוןעל קרבמגידוימצא הקוראבמתקריםהנמנים בהערה  ,8ובעברית עוד במאמרו של ש* .יבין,
הקרב עליד מנידוש מהקריס בתולדותישראל וארצו ,תש-ך .124-161 fng ,עלתכסיסי המלחמה במערכות
קדשומנידו השוהבם מאמרו שלש.ייבין
 ,בקובז זה ,עמ' .82-29
 9אם לצרףלמנין אתיום היציאה מת'ארו ואתיום הכניסה לעזה,יהיה מספרימי המסע במדבר סיני-
עשרה.אורךהדרךביןת'ארו לעזה הוא 288ק-מ .הצבא עבר ,איפוא ,בממוצע ,קרוב ל 25-ק=מליום ,כלומר
כמכסה שהיתה מקובלת אףלגביחיל*רגליםמודרני ,עלכבודתו .עדימי מלחמת העולם השניה.
 8אין לראות בהצעהזו רק רוח*הרפתקאותבלתי מרוסנת של חובבסיכוןלשמו.כפי שמתבררמהאסטילת
הנוכיתוממהלךהקרבעצמו,היתהזותכביתאסטרטגיתנרעזהשכיונהלגורם ההפתעהע"י התקפתהאויבמערפיי
 8נקודה בתוך ואדי עארה ,שיש מזהים אותה עם הכפר ערערה:לפי המרתקים ,הזמנים וקצב הגועתו
של הצבאהמצרי -אפשריהדבר.
 16כלומר בשדה(ולא במבצר סגור).למען תקוף את המנא אשרינסהלעבור במעברואדי עארמהגר.
 11עיין:ש.ייבין
 ,מחקרים בתולדותישראל וארצו ,מש-ך ,עמ' .116
 12נראה שהסתערות הרכב והרנלים המצריים הכריעה את הכף עד מהרה ,בי מספר זרועות*הימין
שנאספו אחר הקרב מהרוגי האויב ,לפי מנהנ המצרים ,היה  82בלבד -והוא מן הקטנים ביותר במספרים
מסום זה,שצוינו בתערדותמצריות אשר נתגלו עד כה; ואולם אפשר שלא נכללו במספרזה ורועותכלהרוני-
הקרב ,אלא רק הזרועות שהוגשו לפרעהכשימיוהד.
 18מדנרי הכתובת =-וימסדו את העיר הזאת וישפכועליהסוללה.ויבנו עליה דיק עצים מכל שץ ירוק
אשר נגדע מעצי פרי*  -קשה ללמוד אם שלד הדיק נבנה עצים ועליהם אוביניהם נשפכה סוללת עפרי או
שלפני סוללת העפר נבנתה נדר של כלונסאוה.
כדאי להשוות מנהג זה של כריתתעצי פרי-שבו מתפארים גם מלכי אשור בכתובותיהם ושלפיו נהג אף
מוחמד בשעתדיכוי השבטים המתנגדים ,והיהודים בתוכם נוכן שיטת -האדמה החרוכה" שבה נקטו צבאות
בשתי מלחמות העולם האחרונות)  -עם האיסור של ספר רברים (כ-'uS ,כ)=:כי תצור אל-עיר ימים רבים
להלחםעליה לתפשה לא תשחית א ) nswלנדוחעליו גרזן,כי ממגו תאכל ואותולא תכרת,כי האדם עץ השדה
לבוא מפניךבמצור .רק עץ אער תדעכי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרתובנית מצור עלהעיר אשר היא
עושה עמך מלחמה עד רדתה".
ם
ה
ל
אשר
ם
י
ר
ב
ד
ה
 14ראוילציין,כי לפי החישוב הרשמי של השלל היובו .מן
ערך צבאי לפי תנאי
התקופה 824 ,כלי-רכב 2238 ,סוסים ,וכן  200שריונים (וכן נזכר מספר הקשתות שנלכדו - 502 -דבר
המעיד עד מה נחשבה הקשתבעיני המצרים).מספריראשי הבקר ( )2.000והצאן ( ,)22,600ודאי שהתיחסם
לביזת החזורכולו.
 15ראוילציין,כי מסעו החמישי של תחותימס הג' בבר נערך לא בדרך-יבשהזוכי אם בדרך הים ,על
ידי פעולות8ציבחופיפיניקיה :וכך נשא,איפוא ,בפעם הראשונה בתולדות המלחמה,אופי מבוהק של פעולות
משולבות ,כשהצבא העולה בתופים ,קובע לו שםבסיסים מסוררים ומהם הוא מפתח פעולות מלחמה גדולות
פנימה .יש סוברים שרוב מסעותיו הבאים של תחותימס הלו פעילות משולבות כאלהן ביניהם מסע כיבוש
ממלכת קדש והדברת כל חבל ארץ-נהרין עד גדות הפרת .ואם מערכת מגידו היא הדוגמההידועה הראשונת
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המלחמות בארץ כנען

של התפתחות קרב בנסיבות ברורות פתות או יותר ,הרי שמסעותיו של תחותימס הג'הינם הדוגמה הקדומה
ביותר,הידועהלנו ,לתפיסה אסטרטגית מתושבת ותכליתית.אכן ,מסעותיו אלה נתאפשרו לא במעט עליז*
פירו רה המדיני של ארץ-כנעןוסוריה.
 18מביןהמחקריםהעוסקים בקרב קדש ,שבהם גםימצא הקורא תרגומים של התעודות האלה,ישלהזכיר
3.8. Breaseted, The Battnle 0] Kadesh,k 1903: Ch. Kuentz,
Bataillu
e de Qadesh,a1928: %* )3.F
l
את:
; . 93-111עע 168 16 )1958(,ט8111חThe Battle of Kadesh, Mitteilungen 608 Deutschen ]Lrch~ologischer 1
1108 ofRaaesses 11* 1960ע.1.8* Gardiner, The Kadesh 1880]1

י 1מסעזח נערך לאחר שבמסע קודם ,בשנההרביעיתלמלכו,הדביר רעמסס אתערי-הבסיסים של חוף-
היםהכנעני-הפיניקי והבטיחן לעצמו ,אם לא כנקודת-מוצא למסעוהעתידהרי עלכלפנים כמרכזי-אספקה
ונקודות-משען למקרה שלנסיגה.
 18שובלפנינומהירות ממוצעת של  20-25ק"מליום ,והפעם במסע ממושךיותר.
 19לצורך הערכת ביצוריה של קדש ומעמדה האסטרטגייצוין:א .העיר עמדה ב"חצי-אי" ,שנוצר על
*די נהר האורונטס עצמו והפלג המשתפך מצפון לעיר (כיום "-אל*מוקדיה"); תעלה שחיברה אתשני אלה,
היותהיחד אתם משולש ,והשלימה את הקפת העירבמים :כמוכן הוקפו החומות הגבוהות של העיר תעלתמגן
נוספת*העירהיתה,איפוא ,מבוצרת מאוד בשבילהימים ההם:ב .העיר ישבה מול המעברהיחיד(לגביאיזור
נרחב),העוברבין הריהלבנון אל חוף-הים (דרך עמק נהראלוטריס,אונהראל-כביר); פירוש הדברשהיתה
מפתח אסטרטגי בשביל כל צבא הפועל מן החוף; בו בזמן שימשה,בתוקף מעמדהבבקעת האורונטס הצרה,
מבצר-מפתח בקו-המעברהיחיד שחצה אתסוריה מדרום לצפון ,בארץפנימה -ביןהריהלבנוןומול-הלבנון.
 20תופעהמעיןזו ,שלהבדויםהמסייעים פעם לצדזהופעם לצדזה,הוזרתבמלחמות רבות,מימיהמצרים
עדהרומאים והפרסים (תדמור) ,ועדהזמן החדש(שיכיםשקיימויחסים עם לקרנםוהתורכים כאחד).
 21דוגמאאופינית לאצואר-בקבוקא הנגרם במלחמות בשעתצליחתנהרות.
 22כנראה ,לאתר שחצו את האורונטס ,כלומר שנמצאוכבר בחופוהמזרחי:כל זה נעשה כשהעיר קדש
נמצאה כל הזמןביניהםלביןחטיבתאמון המתקדמת,והסתירה אותםמעיניו.
" 23בשעה שצבא הוד מלכותו במסעוואינויודעןוינוסו הרגלים והרכב של הוד מלכותו מפניהמע
נראה שהסתערותהחתיםהיתהכולה(אובעיקרה) הסתערותחיל-הרכב :כ8,000-רגליפ שלמסךהחתים נשארו
ית של האורובטס ,מול שדה ההסתערות על חטיבת רע ,ולא
עומדים במרוצת המערכה על שפתו המזרח
חצו את הנהר בעקבותהרכב.
 24וכאןניתנתלנו אחת הדוגמאות הקדומותביותר להתנגשותבין סוגי-חיל שונים .חיל-הרגלימ הכבד
של פרעה מגן על המחנה ,הודף את הרכב ,מושך את אנשי כלי-הרכב הנעצרים ארצה ,והורגם.
 25לפי המקור המצרי ,מצא את עצמו מוקף -בצאתו אל מולהאויב המתקרב  2,500 -כלי-רכב חתיים
ובקושי נחלץ עםאנשי משמרו.
 26לפיציון אחד במקור המצרי באה ההצלה כברלפניכןמידי גדוד הקנערונא" ,רגלים ורכב גם יחד
שהופיע פתאום בשדה-הקרב כשאנשי-הרכבהחתי נטשו ,כנראה ,ברובם שותמרכבותיהם ועטו אף הם ,דוגמת
צבא תהותימםלידמגידו ,לבוז את המחנה; במצב זההנחיל להם גדוד ה"נערונא" מכה קשהוהציל אתהמחנה.
לפיתיאורי המצרים ותמונותיהם ,שאין לדעת מה מידתהדמיון הפטריוטי שבהם ,הצליחולהביס את כל צבא
החתים בחוף המערבי של האורונטס ולהטילו המימה ,כשמלךהחתיםעומדעםהיל-הרגלים שלו חסר אונים
על החוףהמזרתי.
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תכסיסי המלחמה של הכנענים והחתים
במחציתו השניה של האלף השני לפסה"נ
מאת :ש.ייבין
ספרות ניכרת למדי נצטברה בהמשך הזמן על המערכה ליד קדש אשר על
 ,שבה התנגשו צבאות המצרים והחתים בשנת חמש למלכות רעמסמ הס'
האירי~טם
(בקירוב 1296 ,לפסה"נ) .1בספרו על נושא זה ,שיצא לאור בווינה ,בראשית מלחמ,ע
העולםהשניה,הגיעי.שטורמי למסקנה,שהיא למעשה מסקנתו העיקרית בספרו,כי
ל[סלש' מלך החתים ,פעללפי תכנית מחושבת בדקדוק רב ,שעובדה מראש בשעת
ההכנות למלחמה זו ,תכנית המשתמעת ועולה דוקא מניתוח החומר המצרי הדן
במסעשמלחמהזה.3
אותהתכנית נתבססה עלתכסיסי-הגנהולא עלתכסיסי-התקפה;ועובדהזו היא
שקבעה את נקודות המוצא לאסטרטגיה החתית במקרההנדון .לדעתו של שטורם,
ההליטו החתים לצפות להתקפתו של רעמסס הב' בשטחהנתון לשליטתם הממשית,
ולא לצאת לקראתו ולנסות למנוע את הפלישה המצרית ע"ישיהיו הם ההולמים
ראשונה בצבאו ,בשעת מעברו דרך ארץ-ישראל ,או תוקפים את הואסאל החתי
הבוגד,שליט"ירח.
שטורם מכריע לזכותה של הדעה,כי המצרים התקדמו אל עבר קדש מצד דרום,
לאורך הבקעה ועמק האורונטס העליון ,ולא מצד צפון-מערב ,במעלה עמק
בפרקהשבין רוכסיהלבנוןו?ארגיליס .5במשך ההתקדמות הזאת פוגע
םבני שבטיםנודדים) ,המתימריםכייצאו לקדמ
הצבא המצריבשנישאסו(היינו,שיסי
אתפני רעמסס וקלגסיו ,כדי לשאת ולתת עם פרעה על כניעתבני שבטם ,מרצונם
הטוב ובדרך שלום ,לשלטונם של המצרים .תוך כדי חילופי הדברים הס מגלים
לפרעה,כי מלך החתיםומחנותיו תקעו אתיתדותיהמ הרחק בצפון ,בסביבותחלו,
שכן נפל פחד המצרים עליהם,ואין הם מעיזים לסכן עצמם ולנוע דרומה .בצדק
גמור רואה שטורם באפיזודה ז חלק אורגאני ובלתי נפרד של תכנית המלחמה
החתית ,שנתכונה להוליך שולל את המצביאים המצריים ,ולנטוע בלבם רוח בטחה
מוטעית ,כדי להגביר פי כמה את תוצאותיה ההרסניות של התקפת הפתע החתית
לאגפי החטיבות המצריות בדרך מצעדן .6רעמסס נלכד בפח הזה ,פקד על צבאו
לעבור את האורונטס ,ומיהר להתקדם הוא עצמו בראש פלגה קטנה ובלתי-מספקת
כלל ,כדי לתפוש את קדשלפנישיהיה סיפקבידי מלך החתים להתעודד מחיסת-
אלוהיםזושנפלהעליו,ולצוות עלצבאותיולנועדרומה.
ואשר למקום הנייבם המפורש של גייסות החתים מגיע שטורםלידי מסקנה,כי

היל~מריס,

עיין

הערות בעמי

*82-31

[ד]2

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות בבגאזכנען

יעקרו של צבא החתים (חיל-הרגלים) חנה במרחק ידוע מזרחה לקדש ,מעבר
אלורונסס,ואילוחיל-הרכב,שלונועדהתפקידלתקוףמיד את צבאהמצרים,הוהוק
הכן עלחופו המערבישלהאורונטס,ביןהנהרובין קדש ,מקוםשהעליםאותולגמרי
תל העירמעיני כל אויב שהיה עשוי לבואמן הדרום לאורך חלקה המערבי של
בקעת האורונטם.
משראו צומי החתים את יחידת החלוץ המצרית בהתקדמה צפונה-מערבה מן
העיר ,מקוםבוהתחילהלנטות את מחנה ,החל חיל-הרכב החתילנוע לאט דרומה,
כדילהקיף אתביצורי קדש מדרום-מזרח ,מתוך התכומת להסתער חיש קל על
אגפה החשוף של חטיבת רע ,8לאחר שיעברו התוקפים האלה זרוע של הנהר
ותעלת מים נוספת ,שהיו חלק ממערכת ההשה של קדש ממערבה.5
פרטי השתלשלותה של מערכהזונדות במקום אחר בכרך1onTואץצורך לחתר
עליהםכאן.דיינו אם נאמר,כי אף עלפי שרעמסס עצמו הפליא לעשות בגבורתו
האישית,ועלידיכךהציל ככל הנראה את המצב,והיכה מכהניצחת אתחיל-הרכב
החתי -שהוכרח להימלט לעבר העיר ,לאחר שמרמו לו אבידות קשות  -הנה,
נצחונם של המצרים בשדה-המערכה לאהיה למעשה אלאמפלה .שכן ,הצבאות
המצרייםהיורצוציםוהמומיםמכדישיוכלולנצל אתיתרונם ,אם בכללהביאה להם
ג אחור
המערכהיתרון מעמד כל-שהוא ,לאחרנצחונם המפוקפק; ורעמסס הב'~סי
מבלי ששם אפילו מצור על קדש,וכלי שהחמש עם עיקרו של הצבא ההתי בקרב.
תוצאותיו המעשיות של מסע-מלחמהזה לאאיחרוטסת אתאותותיהן :לאזו בלבד
שהזרוהחתיםוהשתלטו על~גר ,אלא שאף פלשו אלשטחי הממשלהמצריוהעמיקו
לחדור דרומה ,ככל הנראה עד נחלארנון בעבר-הירדן מזרחה.11
מי שישוה את תולדות השתלשלותו של מסע זה אל הרשימותהמצריות על
המערכהלידמגידו במסעוהראשון של תמותימס חג/בחבלי אסיה ( 1479לפסה"נ)ין,
אי אפשרלו שלאיכיר מיד בדמית הרבשבין תכסיסי החתים במערכת קדשובין
אלה שלברית הכנעניםלידמגידו ,כ180-שנה קודםלכןי.1
בהרצאתהמאורעות,שהביאולידי הקרבלידמגידו ,מסופר על מועצת המלחמה
המצריתשנתכנסהביחם ,ובהנדונו שלושהדרכיםהאלטרנטיביות להתקדמות הצבא
המצרי -ונתקבלו ההכרעות הסוסיותבעניןזה .כאן אנו נתקלים לראשונה בדמיון
המפליא לתכסיסי החתים במסע קדש .בשעתדיוניה של המועצה מובאים במניה
מרגליםכנעניים שנתפשו ,ואשר בעדותם של מרגלים אלו אומרים המצביאים לחזק
אתהשגותיהם על הצעתו של פרעה.גם אותםמרגליםמודיעיםכי דרך ההתקדמות,
שאותה מציע פרעה ,צרה היא ומופתיפה יפה עלידי צבא בעלי הברית .לאור
העובדה,שהמצרים לאנתקלובשום התמדותבשעתמעברמ לאחר-מכן בדרך הזאת,
דומהכי "מרגלים" אלה לא נלכדו במקרהבידי חיל-החלוץהמצרי .מסתבר ,שלא
היו אלא שליחי מלך קדש ,שעמד בראש הברית הכנענית ,ובני-בריתו ,ששוגרו
במתכוןליפול אל המצרים ולמסור להםידיעותלתעית,כדילמנעם מלבחור בדרך
הישרה במעברנחלעירע(ואדי עארה).בעלי הברית?טחו במידה כזאתביעילותו
שלתכסיס תנוכיםזה ,עדכי לאזו בלבד שלא טרשו כלללשמור על מעבר צרזה,
שבוהיהדי בפלגה קטנה כדי למנוע את כניסתם של המצרים אל בקעת מגידו מצד
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זה ,אלאשנטו אתמחנה חיל-הרכבשלהם בקצה הדרךהזאתלידמגידו,ושםהפתיעו
אותם המצרים מעורפם ,משהאחו באופן בלתיצפוי ממיצר-הריםזה.!4
דבר דמיוןשני יתגלה משנבחון את תנוחתם של כוחות בעלי הברית הכנעיהם,
שלפקודתושלמלך קדש ,ערב הקרבלידמגידו .ב-ספר*הזכרונות -אשרלתחותימס
הר נרשמה רשומה קצרה באותוענין( :פא.סנ) דבו רמי מ תענב לו פא.
סם דבו מחתי מ קעח ר(סי1"...
 .אגמו הדרומישל צבא בעלי הברית חנה
בתענך ,כ 8-ק"מ מדרום-מזרחה של מגידו ,שבה נכנסת אל עמק-יזרעאל אחת
הדרכים האלטרנטיביות ,אשרבהןהציעומצביאי תחותימס להעביר את צבאםמן
השרת אלהעמק.יש להצטער עלכךכיאותו חלק הכתובת ,שבוצויןבדיוק מקום
הנית
ק של האגף הצפוני אשר לצבאבעלי הברית ,נשברונעלם במשך הדורות,ולא
עתרה ממנו אלא המלה הראשכם קעח (מפנה? ,ךך ,פאה) ותחילתה של המלה
השניה ר ,...שאותה יש להשלים -ככל הנראה -כהצעת זיתי ,כדי ר(סי),
כלומר הדרומי2.ימי ,בהוצאת *ספר-הזכרונות* אשך מרסם ,השלים את המשפט
סי נ תא אנת קים ,וכך קבע את מקוק אגפו הצפונישל צבאבעלי הברית
רי
בסמוך למגידו עצמה ,וברור הדבר שחשבכי חיל-הרכב הכנעני הוא הואשקינה
את האגף הזה .השערה זו ,כשהיא לעצמה ,אינה בלתי-מסתברת .ואולם לאור
מסקנותיו של שטורםלגבי מערכת קדש ,נוטה המחבר עתה לפקפק בנכונותה של
ההשלמה המל,שהציעהזיסי .עתה דומהעליו,כי מסתבריותר שחנההאגף הצפוני
של צבא בעלי הברית בקרבת אותה צפתי הע
)לומה ,הנזכרת ב"ספר-הזכרונות-
של תחותימס הג' ,כישוב (שהיה בודאי מבוצר המציין את הדרך האלטרנטיבית
השניה ,אשר בה הציעו מצביאי תחותימס לעבור אל עמק-יזרעאל.16יתבןכיהיה
(בברכי)הדרומיחנה האגף הצפוני של
בקרבתו שלהישוב צפתינחל,
יפכניהי
רמ
אשרמב
הצבאות לאשוות במבצרים עצמם ,אלא
צבאבעלי הבריתם.שכן ,ברורלג
הם בקרבתם ,וזאת מאחר ששטחיהן הקטניםיחסית של הערים העתיקות ,וצפיפות
הישוב בתוך החומות (שהיתה כרוכה בצמצום השטח הנ"ל),הם שגרמו לכךכיאי-
י קד.180
אפשרהיהלשכןבעיראפילו את הצבאותהקטניםיחסיתשלימ
ם
י
נ
ע
נ
כ
ה
ת
כשמסה להעלות תכנית מעולה מסתברת של בעלי הברי
במסע-
מלחמהזה ,נמצאעודשני קויםדומיםלהפליאבין מהלך הקרבותשליד קדשושליד
מגידו .ראשית,בשני המקריםעיבדויריביהם שלהפרעוניםתכניתהשתיתגרידא.גם
בימיו של תחותימס הג' בכרו בעלי הבריתלצפית להתקדמותו של תחותימסלתוך

תהומי ארצותיהם הם ,ולבסס את כוחות החבה שלהם על המבצר החזק הקרוב
ביותר לגבול שטחיהם ,במקום שזימן להם הטבע עצמו תנאים טופוגרפיים הנוחים
לתכסיסי ההפתעהשלהם.
של
התקפת-הפתע
ר
י
צ
שנית ,תכנית הפעולה הכנענית~סלה בעיקרה על
חיל-
הרכב ,אשר לבעלי הברית ,על אגפיו של הצבא המצרי המתקדם בבטחה .שכן,
הםחישבוומצאוכיהמצריםיגיחואלבקעת-מגידובמוצאיהןשל אהתמשתיהדרכים
האלטרנטיביות אל הבקעה הלל,שלידם הוצבו ,כאשר כברנזכרלעיל,אנפיחילות
הרגליםשלבעלי הבריתם.יש לשערכיאילויצאוהמצרים אלבקעת-מגידובמוצא
אחת משתיהדרכים המל,היהחיל הרגלים שלבעלי הברית מסרבלהיכנס בקרב
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אתם ,והיהנסוג אל עברמגידו .הצבא המצרישהיה מתקדם לעבר העיר הזאת=

היה משמש מטרה להתקפת-פתעאם מדרום-מזרח(תענך)אומצפון (דרך
צחפותר"
י גבעת מגידו ,בעמק-קינא הסגור
של חיל*הרכב הכנעני ,אשר הוסתר מא
שמציאותו לא היתה עשויה להתגלות לשלם צבא הנע ובא מאחד הכיוונים הנ"ל.20
העובדה,כיתכנית פעולהוו הצליתה במקרה אהד (במערכהליד קדש),ואילו
במקרההשני (במערכהלידמגידו)נכשלהכשלוןגמור;אינה צריכה להעליםמעינינו,
כיבשני המקריםגםיחד התבססוהתכניות עלתכסיסיםדומים מעיקרם.פירושו של
דברהוא,כיאף עלפי שלאהיהתחותימסהג' מצביאנועז פחות מרעמסס הב' ,מכל
מקום אפשר שהיה מוכשר או מיושב בדעתויותר ממנו .ושמא עמד לרשותושירות
מודיעיןיעיליותר ,אשראיפשרלולהפוך את הקערה עלפיה ,ולהפתיע אתיריבו,
בהגיחו פתאום מבין ההרים במוצא ~יצר נחל עירת (ואדי עארה) ליד מגידו,
בעורף מחנה היל-הרכב הכנעני ,בעמק צר שבו לאתהיה לחיל-הרכבהכנעני כל
אפשרות להתמרס .אכן ,העמדה בה בחר לנתלשליד קדש לא הניחה מקום לשום
הפתעה מצרית,אפילוהיה רעמסס הבייודע את מצבםהאמיתי שלכוחות החתים
לכל פרטיו (ראה ציור .)5ידיעה כזאת היתה רק מאפשרתלו לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הדרושים ,כדילהבטיח אתעצמומפני התקפת פתע של חיל-הרכבהחתי.
שניהמקרים ,אשרנדונוכאן,שביניהממפרידות 180שנה ומעלה ,מעלים על הדעת
אתהסזךה,כיהיתהקיימת תורה אסטרטגית קבועה ,שנתבססה עלהשימושבהיל-
רכב.תורהזובודאיעיבדוהושכללנהמצביאיושלאותו עםשהביא אתהשימושבסום
וברכב כנשק צבאי,ביןשהיו אלה החתיםוביןשהיו אלה החקסוסים אוהמיתנים.
תורהזו נתבססה על העקרונות הבאים:
א .משיכת כוחות האויב אל תהומי ארצו של המתגונן ,עד המקום הראשוןהנוח
מבהינהטופוגרפיתלביצועתכמיסיהתכנית ;21דברזחהצריךהימנעות מקרב בכלל,
או"סירת התנגשויות קלות בלבד ,אגב הנסיגה אל המקוס שנבהר מראש לשדה-
המערכה המכרעת.
ב .בחירת מבצר חזק ,שמצבו הטופוגרפי איפשר הסתרת חטיבת-רכב גדולה,
שבה יכול היה המתגונן להשתמש על נקלה כדי לבצע התקפת פתע על האויב,
המתקדםבליחשש.
ה
ע
י
ר
כ
מ
ה
מכת
ת
ת
ח
נ
ה
,
ר
ז
ע
לאחר
ג .שימושבחיל-רגלים רק כבכוח
המחץ
בידי
חיל-הרכב הכבד .בקשר לכךישלזכורכי במרכבה החתית נמצא צקת של שלושה:
ר?ב '22לוחם' ונושא-מגן; ועלידי כך הוה~ח לה יתרץניכר עלפני מרכבת-הקרב
המצרית ,שבה נמצאצות שלשנימ בלבד.
ד .תוצאת לואי שלהעקרוןהאחרון היתה דרך הצבת הכוחות לקראת המערכה
המכריעה .חיל-הרכב,שלונועד תפקיד התקפת הפתע מתוך מארבשהוכן בדקדוק
רב ,הוצב בסמוך למבצר שנבחר (מגידו ,קדש); ואילו חיל-הרגלים חנה בריחוק
מסוים ממבצרזה .יתרונה של הצבת כוהות כזאת היה ברור :במקרהנצחון -היה
חיל-הרגליםנכוןורענן לרדוף אחר האויב ה~גוף ,להצר אתרגליו בשעת המנוסה,
ולגבש את פרי הנצחון; במקרה מפלה -עדיין נשאר עיקרו של הצבא שלםבידיו
של המצביא הראשיונכון לבצענסיגה מתוכננת יפה ,תוך מאמץ למשוך אחריו את
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חיל המנצחים הרחק מבסיסי ההספקה שלהם3נ ,או להתיצב מחדש בפני היריב,
שאמנם זכה בנצחון ,אבל היה עיף ותשוש-כוח במידה מסוימת בכורח הנסיבות.
מובן מאליו ,שאת פרשת התכסיסים המפורטיםהיה צורך לעבד לכל מסעומסע.

כדי להתאימםלנסיבותיו ולתנאיו של כל מקרהמיוחד ,אבל העקרונותהאסטרטגיים
בכללם ,שעליהם נתבססה כל פרשת תכסיסים מיוחדת כזו ,היו אותם העקרונותיו.
יש לזכורכי מה שנאמרלעיל חל רק על פעולות הגנה ,כנגד התקפתאויבמבחוץ.
מההיו העקרונות ,שאפשרכיגיבשוםהחתים-הכנענים למקרים שהםיומוהם מלחמת-
תנופה ,והתקיפו אתשכניהם,אין אנויודעים למי שעה.
הערות
מאמר זה נדפס לראשונה בכתב העת . 101-107סק 85 9 )1950(1א :1רלאחרמכן במערכותעט(תשי"ז),
עמ' .20-14
1

לפישיטות חדשות נקביעת תאריכה של השושלה הי"ט במצרים ,בשנת  1288לפסה"נבקירוב.
6 tur WZKM,ח.Sturm, Der Hettiterkrieg Ramses' 11)==86106נ

 2עיין
 3עיין שם ,עמ' 91ואילך.
 4עיין שם,עמ' 13ואילך,ובמייחדעמ' 20ואילך ,ושם מנתח שטורם באופן מפורט את הסיבות שהניעו
Heft 4(* 1939:

את החתים לקבל החלטהזו.
5

הוא רכסהריאנצאריהןעיין שם ,עמ' 62ואילך :ובמיוחד עמ' 77ואילך.

ן שם ,עמ' .111 :94-92
 8עיי
 7עיין שם ,עמ' 97ואילך.
 8בימי השושלת הי"ט ,ואולי בם קודם לכן ,היה עיקרו של חיל8הרגלים המצרימירכב מארבע חטיבות
ןלעיל ,עמ' .15
שבקרור על שמות ארבעתמחשובי האליםבמצרים :אמון ,רע ,פתת וסותח'ועיי
ן שם ,עמ' 1105-103
 9עיי
 :מאמרו של פולוצקי ,בכרךזה ,עמ' .24-22
 14עיין
 11עיין :שטורם ,שם,עמ' 153ואילך .בשיחהבע"פהסב פרופ' מזר את תשומתלבושל המחברעלכך,שככל
הנראהיש לקשר את יסוד ממלכתסיחון מלך האמורי,ביןהיבוקובין הארנון ,אל התפרצותםזו של החתים
וגרוריהם אל שטחי שלטונם שלהמצרים.
 12ולדעת אתרים ,בשנת  1468לפסה"נ.
 13על קרב מגידועיין :מאמרו של פולוצקי ,בכרך זה ,עמ'  *22-18המחבר ביתה את הקרב
)New Egyptia~ Source rortheנ
במאמרוof :
ליד מגידו והמאורעות שקדמו לוניתוח מפורט למדי
ננ. 205-2קק  .Palestine and Syria, JPOS 14 )1934(,לאחר מyכrןistoהlז~ר וטיפל בנושא ?ה ביתר פירוס
כמאמרשני בספרהיובל לר'ישי אדלר ,תש"ז258 ,ואילך.ישלצייןכי המאמר הראשון נכתבונתפרסם המש
שניםלפני הידפס מחקרו של שטורם;ואילוהשני ,אף עלפי שנתפרסם בשנת תש"ז ,הנה נכתב למעשה ונמסר
לעורך הקובץ בשנת תש"ב,כלומר שש שנים לפני שהגיע לארץ-ישראל הטופס הראשון ממחקרו של שטורם.
משום כךאין כלל להעלות על הדעת את האפשרותכי מסקנותיו של שטורם השפיעו.מדעת או שלא מדעת-
על המסקנות אשר העלה המחבר בבדיקת המקורות המצריים הדנים בקרבליד מגידו,שני המאמריםבאים
גס בספרו של המהבר :מחקרים בתולדות ישראל וארצו ,תש=ך ,עמ' 68ואילך*
 14השוה :ש.ייבין ,מחקרים בתולדות ישראל וארצו ,תש"ך ,עמ'  115ואילך*
 15ספר-הזכרונות ,שו'  :64-62ובתרגומו העברי של המחבר בקובץמזיא ,תרצ"ה ,עמ' *162
ן דיונו המפורט של המחבר בשלוש הדרכים בספרו ,מחקרים בתולדות ישראל וארצו .עמ' 111
 16עיי
ואילך .פרופ' מזר סבור,כי דרךאלטרנטיביתשניהזויש לחפשהבקו התואם פחותאויותר את הכביש המחבר
בימינו את פרדיס בשרון הצפוני עם יקנעם העתיקה (תלקימון) בבקעת-מגידו ,כ 10-ק"מ צפונית8מערבית
ממגידו עצמה ,ל21ורך ואדי מלח .השגותיו של המחבר על ההשערה הזאת עודןבתוקפן :א) התעודות המצריות
אומררת במפורשכי דרךזו יוצאת אל אצפון למגידו ,ואילו ואדי מלח יוצא אל בקעת*מגידו מצפון-מערב

י.

י.
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לעיר:המצריםידעויפהלהבחיןבין צפוןובין צפון-מערב ,כמוכת מתיאור עמדותיהם של צבאותהיריבים
צוום תקרב עצמוןב) אם אמנם הדרך האלטרנטיביתהשניההיאזו העוברתבואדי מלח תמוהביותר הדבר,
כיבמקום לצתןאותהמתוך הזכרת שמה שליקנעם ,מבצר חשוב השופרעל מוצאואדי מלה מביןהרי הכרמל
א 5בקעת מגידו (והיא"פוב הנזכרגם ברשימתהערים שכבשןתחותימס ,בשם עין-קנעם ,מס' ,)118מזוהה
שירך מתוך הזכרת שמה שלצפתי )2 :מבחינה טופוגרפיתאין דרךזו נוההיותר למעבר צנאותוחיל-רכב
מןהדרך העוברתבמיצרנחלעירון(ואדי עארה);שיא המצרההמוליכה מנהל דאר(ואדי טנסורה) אלואדי
nbaוהגישותאליה,הן מצד נחל דארוהן מצדוצדימלה*אינןרתכותיותר מאלה של מצרתנחלעירון,ואילו
הירידה אל בקעת מנידו מצד ואדי מלח תלולהיותר מזו של נהלעירון.ועיין נם:י..אהרוני,ידיעות כב
(תשי*ה) ,עמ' 184ואילך.
ה של הכתובת .מה שחסר כאןהיהעשוילעזורהן
זו מכאןשיש להצטער משנה צער על המחק שבחלקי
בזיהויצפתיוהןבקביעתההסופית של הדרך האלטרנטיביתהשניה ,אשר הציעוהמצביאיו של תחותימסהג'.
 18עיין :שטורם ,שם ,עמ' 88ואילך ,בדברנודלם המסתבר של צבאותשניהיריבים.
 19עלאגפו הדרומי של צבאבעלי הברית נאמרבפירושכי הוצבבתענך :מקוםחניתו של האגףהצפוני
איבוידוע .כמעטשאיןלהטיל ספקבכך,כיאגפים אלה הורכבובעיקרםחיל-רגלים ,שכן הכוחהכנעני ,אשר
חנהלידמגידו והשתתף בקרב שם ,מנה  924מרכבות ,לכל הפחות ,ומספרזהבודאישהיוה את רוברובו של
וחל-הרכב שעמד לרשותבעלי הברית.
 20יש לזכורכי שער מגידו נמצא בצפון,ואילו העמק שבו הוסתר חיל-הרכב שלבעלי הבריתנמצא
מעברוהשני של תל העיר ,בדרום (ראהציור.)4
 21התקפה על עורפו של היל-הרכבהחתיהיתהמחייבת אתהמצרים לעבור אתהאורונטס ,שהוא עמוק
ורחבלמדי במקוםזה :ולאזו בלבד אלאשאין לבשת אל חופו המזרחי של הנהר במקום זה אלא דרך שטח
נלויופתוח,שאיןבו שופ מחסה במרחק רבמןהנהי ,ובתנאים אלה נשלל מכל התקפה הנערכת מצד זה כל
יסודאפשרי של אפתעהונגזרעליה מראש כשלון*
 22בתעודות המצריות מוכתר הרכב בתואר קאצאנא ,מלה שאולה מן הכבענית(קצין):ויתכןכי
היהזה המנצח על פעולתהצות,בהיותואחראי לתנועת המרכבה :ומכאןנובע מושגהפיקודאוהעליונות של

קצין -בעברית.
 28דוגמהנאהשלתכסיסיםכאלהאפשרלמצואבנוהגםשלהמיתניםבמסעוהשמינישלההותימסהג'באריה:
ניתוחההמפורט של פרשהזו בספרו של המחברן מחקרים בתולדות ישראל וארצו ,עם* 88ואילך ,והשוה:

.484-41עע . Faulkncr, JEA 32 )1946(,ל.4א.
 24מציאות מסגרת אסטרטגית כזאת ,קשותה פחות אויזהר,הסייעבידינו להבין את חדלון-ורועש של
המצביאיםהכנעניים ,המשתקף בפרשת הקרבלידמגידו ,לנוכח הגחתו של תהותימס הג' בעורף מחנה-הרכב
שלהם ,אםהיו אלההתכסיסיפ הנקוטיםבידםתמיד ,לאידעו; פשוטוכמשמעו,כיצדלהגיבעל המצב החדש,
ששינהאתפניהדבריםמןהקצהאלהקצה,ושללמןהאסטרטגיה שלהםכלתועלת.ככלהניאה,לאהיוגמישים
תובעלי כשרונות עדכדימציאתפתרוןמניה את הדעתמיניהוביה.
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מסעותיו הצבאיים של אמנחתפהשני לארץ-כנען
מאת:ב .מזר
המקורות
ברבעהשני של המאה הט"ו לפסה"נ נפתחה תקופה חדשה בתולדות הארץ,היא
תקופתהשלטוןהמצרי ,שארכה להלכה כשלושמאותשנה,מימימלכותושלתחותימס
הג' ועדימיו של רעמסס הג' ,מסעו הצבאי הראשון של תחותימס הג' ,מיד לאחר
שתמס את רסן השלטון במצרים ,שנסתיים בנצחון מזהיר על ברית מלכי-כנען על
ידמגידו 1הואששינה את המצבהמדינישינוימוחלט.כנען הפכהלפרובינציה מצרית
להלכה ולמעשה .אמנם ,ההכרעה בשדה-הקרב בלבד לא הביאה ביסוסאיתן של
השלטון המצרי בחבלים הכבושים .תהותימס היה נאלץ להוליך עוד חמש-עשרה
פעם אתצבאותיוצפונהכדילהפיל אתחתיתו עלעמיסוריה ועל ממלכתמיתני.
יתר עלכן ,הוא לא הסתפק בכבוש צבאי בלבד ,אלא עשה רבות לחזק את מרות
מצרים בפרובינציה החדשה עלידי סידורים אדמיניסטרטיביים שנועדו להדק את
הקשרבין המלוכות הואסאליותובין חצר המלך במצרים.בין השאר הפך מרכזים
ישוביים שתים ,כגון את עזה,יפו ומודו בארץ-ישראל ,למבצרי-עוז של השלטון
המצרי.2
תחותימס חג /הנחיל ליורשו אללחתפ הב' ( 1415-1435לפסה-נ בקירוב) ,שהגיע
למעשהלשלטון כמשנה-למלך בסוףמלכותו שלאביו ,ממלכה אדירהומנמת צבאי
ואדמיניסטרטיבי משוכלל ומסועף .אבל התסיסה בקרב המלכויות הואסאליות
שבכנען ,שלא פסקהבימי מלכותו של תחותימס ,הצמיחה לאחר מותו תנועת-מרי,
שנתמכה עלידי מלך מיתני וערערה את יסודות ההגמוניה המצרית .אמנחתפ הב'
יצא למסע גדול על מנת לדכא את המלכויות המתמרדות ולהרים את קרנה של
מצרים בקדמת-אסיה .פרטים שומם על מסעזהנודעו כברלפני שמם רבות משבר
אסטילה ,שנמצאהבקרניי .השלמה לידיעות אלה אנו מוצאים בשתי אסטילות
נוספותהשוותבתכנן ,שאחתמהן נמצאהבאיאדהשבגוביהוהשניהביב(אלסוסעה".
באסטילהמאיאךהניתןגם התאריך -השנה השלישית למלכותו של אמנחתפ הב'.
לפי מקור זה היכה פרעה שבעה מושלים בארץתח.ש,היא Takhshiהנזכרת בקשר
לאופ (ארץ-דמשק) במכתב מתל אל-עמארנה ,ובודאייש לקשרה אל ססש ,אחד
ר וראומהפילגשו (בר' כב ,כד) ,כלומר חטיבה לאומית-מדינית בסוריה,
מ-בני"נחי
שנספחה בשעתה לארגון שבטיבני-נחורי ,והפכה בימי תחותימס לאחת ה-ארצות"
בכנען,שעליהןהוטלה מרותמצרים.
ע.ןין הערותבעמ'  ,39-38ולוח א,

*2
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אסטילה של אמנהתפ הב' ,שנשתמרה במצב תקין ,והיא למעשה תאומה של
ואוטילה מכרנך ,נתגלתה לפני כעשר שנים בחורבות סוף .באסטילהזו השתמשו
בש מושמשני במאה הס' לפסה"נ ככיסוי לקברו של שישק בן-אמרכל הב' ,וכיום
היא מוצגתבמחיאון שלקהירי .הכתובת שבאסטילה כוללתדיןוחשבון ,כתובבידי
סופרי פרעה ,עלשנימסעותיו של אמנחתפ הב' לארץ-כנען :האחד בשנההשביעית,
והשני בשנה התשיעית למלכותו .נראים הדברים ,כי השנה השביעית מתייחסת
למלכותו מאז ראשית היותו משנה-למלך ,והיא מזדהית עם השנה השלישית של
האסטילה מאמאדה ,המונה אתהשנימ מראשית מלכותו כשליט יחיד ,אחר מותאביו
תחותימס הג' .7המסע הראשון נערך למחוזותיה המרוחקים של סוריה ,ואילו המסע
השני -לדרום-כנען ,להענשתהערים המתמרדותולביצור השלטון המצרי בעורקי-

.התנועההראשיים.

המסע הראשון של אמנחתפ הב'
במסעוהראשון נתקל צבא פרעה בהתנגדות הראשונה בעיר שמש-אדום (הכתיב
המצרי :שמשו-אתום) ,שאותה היכה אמנחתפ הב' "כהרףעין"ולקח בהשבויים
ושלל .בהמשך מסעו הוא עבר אתנהראורונטס בדרכו צפונה ,אגב קרב עםאויבים'
שניסולהתקיף את המצרים מאחור .קרבזהנסתייםבנצחון פרעהובשבייתם של שם
מושלים וששהמרין(אצולת הרכב)ביחד עם מרכבותיהםוסוסיהם .מקומה של שמש-
אדוםאינוידוע ,אבל מרשימתוהגיאוגרפית של תחותימס הג' 8מסתבר,שיש לחפשה
ן ערים שונות בחוף-הים (מס' 47
בגליל .בתעודהזו נזכרת שמש-אדום (מס' )51בי
עכו ,מס'  48ראש-קדש ,אולי ראש-הכרמל,ושתיערים בלתיידועות)ובין אנה'רת
(,מס'  ,52כנראה תל אל-ש'ול,ועייןלהלן) .נראים הדברים,כי שמש-אדום עמדה
ליד הדרך הראשית ,שהובילה מארץ העמק צפונה לגליל המזרחי ומשם לבקעת-
הלבמן ולמעברות-האורונטס .השם מעיד על העיר ,שהיתה מקום פולחן של אל-
השמש ,המכונה אדום .ולא מן הנמנע ,ששמש-אדוםזו אינה אלא בית-שמש ,העיר
הכנענית שבארץ-נפתלי (שופ' א ,לג; וכן יהו' יט ,לח);כי התוספת בית לשם
מקום ,שהוראתו שם אלוהות אוכינוי אלהי כנעני ,מורה בדרך כלל על ישוב ,שבו
נננה מקדש לאל הנערץ במקום מקדמת-דנא ,כגון :שלם  -בית-שלם ,בעל-פעור-
בית(-בעל) פעור ,בעל-מעון-בית-בעל-מעון וכיו.ב .אבל יש גט מקום לסברתו
שלאהרוני ,ששמש-אדוםאינה אלא אדמה שבנחלתנפתלי(יהו'יט ,לו) ,ומתקבל על
הדעתזיהויה שלהעיר עם התל שלקרן-הטין.9
ממעברותנהר אורתטסהמשיך אמנחתפ הב' את מסעוצפונהוהגיע עד ארץ נ"א,
שמלכהואנשיהדיברושלוםלאמנחתפ .מקומה של ארץזו,הנזכרתתכופות במקורות,
ולאחרונה בכתובת אדרימי מלך אללח' (המאה הט"ו לפסה-נ) ,אענוידוע ,והוצעו
הצעות שונות לזיהויה ,שמהן מסחבו-ת ביותר קביעת מקומה בסביבותו'סיל בגבול
מלכות מיתגי-נהרין" .1מניא פנה צבא מצרים מערבה אל עיר בשם אבית ,שהיתה
מצורבת במרידה מדמצרים,ולפיהכתובת שעלהאסטילהמכרנךזממו בעליהלסלק

את חיל-המצבהמצרי~.רדזליףוכדאויהניחושהכונהלמעוז-הים המפורסםאקריב,
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מסעודנו הצבאיים של אמנחתפ השת

שכתיבההמצריהשגורבימי הממלכה החדשההוא אכרית (ולאמןהנמנעשהרי-ש
נשמטה בטעות הסופראושנשתמרכאןכתיבקדום).

לאחרנצחונושל פרעה עלאנשיהעיר המתמרדיםחנה הצבאבסביבתארץת'רח',
היא )2רץנלח'ישלמכתב מאליעמארנה,בוהיאנוכרתיחד עם העיראוגרית .ממקום

חניתם ערכו המצרים כמה מסעות-שוד לאזורים הסמוכים ואף הטילו את מרותם
של המקורות האשוריים המאוחרים ,העמק של
העליונה על ארץ אנק ,היא
אנטיוכיה (אל-עמוק ,אל-עמק)טא.
מצפון-סוריההזר אמנחתפ הב' למצרים בדרך קדששעלנהראורונטס .בהדרימו
מקדש ערך פרעהציד בראבאו אשר ביער .כפי שהראיתי במחקר אחר ,11הכונה
בודאי ללבא ,היא לבא-המת ,הנזכרתגם במקורות מצרים אחרים ,היא התלהגדול
של לבזה אשר בצפון בקעת-הלבנון .בהמשך המסע דרומה התקיף את חישב ,לקח
בהשבויים ושללוהכניע אתהעיר.לפי מכתבי אל-עמארנהיש לבקש את מקומה של
חישב בקרבת ארץ עמקי שבדרום בקעת-הלבנון.12
בדרךשובולמצריםעבר אמנחתפהב' את פעמקוסרןהוא עמק-שרון ,ושםפגשאת
שליח השליט שלנהרין(מיתגי) ,שבצוארוהיהתלוי לוח בכתב-היתדות ,כפי הנראה
אגרת לאחד מבעלי-בריתו של מלךמיתגי בדרום-הארץ .אמנחתפ לקח אתהשליח
בשביואילצולרוץ בצד מרכבתו ,שאליה קשרו ,עדבואומצרימה.עמק-שרון,הנזכר
בתעודה זו ,איננו כמובן אלא חבל-הארץ שבחוף הים צפונה ממיהירקון ,הנקרא
במקרא השרון ,ובכתובת אשמנעזר ,מלך צידונים ,שד (שדה) שרלמ .תיאור מסעו
הראשון של אמנחתפ הב' מסתיים ברשימת השבויים והשלל הרב ,שהובא למצרים,
ועליהםידוברלהלן.

"~ק

המסע השני של אמנחתפ הב'
בשנה התשיעית למלכויצא אמגחתפשניתלארץ-כנען ,במטרה לדכאהתמרדויות
קטנות ולחזק את ההגמוניה המצרית .בפעםזו הותפק במסע קצרלאזורי-החוף של
הארץ ולעמק-יזרעאל .העיר הראשניה שאליה הגיע במסע זה ,היא אמק ,אחד
המרכזים החשובים ביותר בשרון הדרומי ,ותחנה ראשית ב"דרך-הים" ,היום תל
ראם אל-עין4ן .היא נזכרת כבר בכתבי-המארות המצריים מסוף המאה  bd~nאו
מתחילת המאה הי"ח לפסה"נ בשם אפקם ,וברשימת תהותימס הג' היא מופיעה בשם
אפקן (מס' )55לפנישורה שלישוביםליד המסילה הראשית בשרון ,והם :שוכה(היום
שויכח ,מס'  ,)67יחמא (תליקא ,מס'  ,)58גת (מס'  .)70במקרא נזכרת אפק כעיר-
מלוכה כנענית (יהו' יב ,יה) ,שהפכה אחר כך לבסיסם הצבאי של הפלשתים
במסעותיהם לצפון-הארץ ולמרכזה (שמ"א ד ,א; כס ,א); ובמקורות חיצוניים-
כבסיסם הצבאי של האשורים והבבלים במסעותיהם למצרים .14בכתובת הנדונה
מסופר ,שאפקנכנעהלפני אמנחתפ הב' וצבאות מצרים המשיכו את מסעםליחמא.
אגב מסע זה שדד פרעה את שבטי כפשן וחתת'ן ,שתי ערים אשר ממערב לשוכה,
לקח בשבי אתמושליהן ואת משפחות המושלים ביחד עם שלל רב ,ובעיקר סוסים,
בקרוצאן .שוכה(היא שלה שבמחוזהשלישי של  ,nabwמל"א ד ,ויחמא(הידועה
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המלחמות בארץכנען

מספרזכרונותיו שלתחותימסהג' כמקוםחניתו של צבאמצריםלפנימלחמתמנידחיי
הן ,כאמור ,תחמת חשובותב-דרך-הים,-שנמשכה מאפקלואדי עאראולמגידו.ואילו
מפסןוחתת'ןמקומן ,לאור המסופר בכתובת ,מערבה משוכה ,כלומר בעמק חפרשל
ימין,ועלינו לחפשן סמוך לקו קלנסאוה -קאקו .167שם הישובים נחרבו כנראה
בידי המצרים,ולכןאינםידועים ממקורותמאוחרים.
במסעוצפונההתקיף אמנחתפ אתהעיראתורןואתמכתר-ינ(ת) ,וכבש אתשתיהן.
נראים הדברים ,שבמקומות האלה נערך קרב עז בד ברית-מושלים ,כי הכתובת
מונהביןהשבויים,שנפלובידיהמצרים כתוצאה מהמערכה ,לא פחות מ34-מושלים,
 57מרין" ,כל איש חיל מרת'נו (כנען)" ,וכמו כן שלל רב ,ובכללו  54סוסים54 ,
מרכבות ,בקרוכיו"ב .מסתברמן הכתובת,ששני מקומות אלה נמצאים במרחק לא
רב מצפון ליחמא ,כפי הנראה לפני הכניסה לואדי עארה ,לאמור באחת הדרכים
הראשיותהמובילות מהשרון אל העמק .מכתר-י%ת) ,כלומרמגדל-יןאומגדל-ינת,
הוא אחד משמותהישובים המורכבים ביסוד מגדל ,המורים על מקום מבוצר ומקום
פולחן כאחד .עיר בשמ מכתר (מגדל) נזכרת ברשימת תחותימס הג' (מס'  )71מיד
אחרי יחמא (מס'  ,)68ח'בצן (מס'  )69וכנת (גת ,היא גת-פדלה ,מס'  ,)70ולפיכך
מקומהצפונהאוצפונה-מערבהמג'ת.ואכן ,השם נשתמר באל-מג'דל ,ומרבהגדולה
מערבית-צפונית-מערבית מגית .אבל הממצא הארכיאולוגי באתר אין בו
כדי לאשש אתהזיהוים.ואשרלעיראתורן,לאנשמר שמה במקורות המאוחרים ,אבל
יש לחמשהבוודאי בקו הדרך מיחמא לסביבת כרכור ,כשן בבאקא אל-ע'רביה או
בח'רבת כפר בסא .נראים איפוא הדברים ,שהכנענים גייסו המעם את כוחותיהם
לקרב מכריעעד אמנחתפ הב' במבוא לואדי עארה מצד השרון ,ולא במוצא
מואדי עארה לעמק ,כמובימיו שלתחותימסהג'.
בהמשך מסעו ,אלנכוןאחרישהנצחת המכריע פתהלפניו את הדרך לעמק,נתן
פרעהלבז אתהעיר אנח'רת ,ולקח שם בשבי 17מרין6 ,בנימושלים ו68-אנשיחיל,
ביחד עם שלל רב,ובכללזה 7סוסים 7 ,מרכבותוהרבהבקרוצאן .אנח'רת ,הנזכרת
גםברשימתתחותימסהג',היא~~ךףתשבנחלת-יששכר(יהו'יט ,יט),ונראיםהדברים,
שהיא היתה מרכז השוב באזור גבעת-המורה ובקעת-כמולות ,בדרך הראשית מן
העמק אלהגליל המזרחי.זיהויה המקובל של אנחרת בא-נאעורה משולל כל יסוד,
כי בכפרזהאין תלואיןשרידים קודמים לתקופה הרומאית,ומאידך אפשרלזהותו
בנעורן התלמודית .מבהינה טופוגראפית-היסטורית וארכיאולוגית מתקבל ביותר
על הדעתזיהויהשל אנהרת בתל אל-שג'ול ,תלניכרובולט מצפון לגבעת-המורה,
החולש על הדרך הראשיתהמובילה מעפולה להר תבורולחוףים-כנרתי!.
מאנח'רתהגיע אמנחתפ לחבל-ארץ או למקוםישוב הנקרא הועכתאוהומכת.
המושלשלגבע-שמן הובא שםביחד עםבני משפחתולפני פרעה ,ומושל אחר נתמנה
במקומו .מסתבר איפוא ,שעירזוהיתה מעורבת במרד מד מצרים ,ופרעה החליט
לנקוט בשיטה הבדוקה  -החלפת המושל שסרה באציל אחר נאמן למצרים .גבע-
שמןנזכרת ברשימת תחותימס הג' (מס' )41מיד אחר משאל (מס'  )39ואכשף(מס',)40
ובודאיצודק ייבין 19בהשערתושאיןזו אלאגבע של התקופהההלניסטית-הרומאית,
שאותההצעתילזהות עם תל-עמרליד שער-העמקים(אל-הארת'יה)ינ .אשרלמקום
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מסעותיו הצבאיים של אמנחתפהשני
האחרת ,מציע אהרוני לקבל את הקריאה הו מכת ולפרשו סביבתמגידו (מכת)ן.2

לפיכךהגיעו צבאות מצרים במסעם עד אנה'רת ומשםהזרולשרון בדרך-היםshhn ,

דרך בקעת-מגידווואדי עארה .ולא בכדי נזכרת כאן סביבת מגידו ,שהרימגידו

ל
י
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"
מאשנקש,,(1,
:

ציור ~ :מסעו השני של אמנחתמ הבי לכנען

גופה היתהבימים ההם מצודה מצריתננ .ראויה לתשומת לב העובדה,כימיד אחרי
הסמור על הענשת גבע-שמן והזכרת סביבת מגידו מדובר על שיבתו של פרעה
אמנהתפ לסוף לאחר ש"הדביר תחתנעליו את כל הארצות" .הארץנכנעה ,איפוא,
לאמנחתפ הב'ושקטה.
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נמצאת אחריהדין והשבץ על המסע הראשון ,והשניה -בסיף הכתובת ,ואלה הן:
רשימה ב'
רשימה א'
127מושלי רת'נו
 5%מרין
170אחיהמושלים
240נשותיהם
 3 600ונפרוץ
 640כנוננו (כמננינ230
 15,200לסנטו(עיגסיבםמד"as'-
232נצי מףטק~ם
 36,300ח'ורו 25
323בזווגכרהיטם
םו 26
270פקעשי~המבטלים 'בלדם*וקצותהנכר"הן
 15,070נבג

טחי

30,652מ2וצחקנה

טהר  820כסכרם ו* 730נט6כבצת ,וארע

כמו כן כטכיר,ק הו"טחצו; וזר4מטמוע
טי
ק
ט
ו
כבותמצופותכסףוזהב ו 1,032-מרכבות
הרשימההשניה מסכמת את השלל ב 60-מר
צבועות,וכן בקר,צאןורכוש עדלאיןספור.
הכתובת מסתימת בדברי התפארות ,שמלכי נהרין (מיתם) ,חית (חת ,מלכות
החתים) וסמר (שנער ,במקורזה-כפי הנראה-בבל ,כמו בבר'יא ,א) ,בשמעם על
נצחונותיוהגדולים של פרעה ,דרשושלוםהודמלכותובהכירםבעליונותו.

ה ע רות

י

מאמרזהמיוסדעל פאמר שנתפרסם לראשונהבקובץירושלים (תשי"ב) ,עמ'יג-כ.
.פולוצקי ,בכרךזה.24-22 fa9 ,
 1עיין :מאמרו שלי
ןבפירוט:ב.מיטלר (מזר) ,תולדות ארץ8ישראלא ,תרצ"ה ,עמ'
 2ועיי

; )1 Wilson~ Theע *נ
108ואילך

מם. 166עק .Burden Of Egypt, 1951,
%600765 ofE
. 781-790 :קק 2, 1906,
g
 11.Breasted. Ancientג*
 8עיין
,ZDPV
 Aג;מפ.97עם 69 )1953(,
.
.247 :ע ז2אג , apud Pritchard,פ1180
 4עיין
y

.Eפ.

t

p

d

We

l

,

 5עיין:ב.מזר(מייזלר),ציוןיב (תש"ו) 1עמ'.8
.181 :ע.Badawi,Annales 66 SersdcedesAntiquit&sdel'Egypte 42)1943(,ג.
 8האסטילהנתפרסמהעלידי

את העתקתהכתובתותרגומה,שישה בשנת .1846לתרגוםאנגלי של הכתובת
ב.נרדזלוףז"להעמידלרשותי
ןגם* 39-62 :קע *(,70 )1954ועס11, 2ג*ג.
עיין:וילסון ,שם ,עמ' 245ואילך.ועיי
d
:וילסון ,שם ,עמ'  ,245הערה 1גודיונו המפורט של מ9 970קע י(ZDPV 69 )1953
*8. E
עיין
 8עיין :מ* 1110קע  :7.Simons~ Handbook rorthe Study ofEgyptian Topographical Lists, 1937,רכןי*
אהרוני .התנהלותשבטי ישראלבגלילהעליון ,תשיוז ,עמ' .55-85
אהרוני ,שם ,עמ' 4י84-81 ,75-ן. Aharoni, JNES 19ץ
 9על שאלתזיהויה של שמש-אדוםעיין:

י

י.

מ. 1770קת )1960(.

 10עיין:ש.ייבין ,מהקרים בתולדות ישראל וארצו ,תשעך81 *au ,יאילך.Gardiner~ Ancient :ג

. 157*!1עס *.Egyptian Onomasticat 1947
, 151 :ק 13 )1933(,
10אעיין

 iF.M. Abel, JPOSב .מזר ,ארץשישראל נ (תשי"ד) ,עמ' .29

 11ב.מייזלר (מזר),ידיעותיב (חש"ו) ,עמ' 91ואילך*
 12עיין.94ff :עת / 74 )1958(,וומ).Kuschke, 2נ ;ן* 1338עע ,.Abaroni, 187 3 )1953(,ר*
 13עיין:נ .סלושץ ,אוצר הכתובות הפיניקיות ,תשוב .24 fau ,עצם השם הפרסי "שרון" משמעותו
הורש ,ונראהכי עמק שרון נקרא על שם יער האלונים ,שכיסה חלקניכר של אזור זה.
:ש.ליונשטם ,אנציקלופדיה מקראיתא ,טור ( 503-502ושםביבליוגרפיה מפורטת)*
 14עיין

.פולוצקי ,בכרךזה ,עמ' 18ואילך.
 15עיין :מאמרו שלי

.

18

השוה* 47, 61 :ע 1!,ZDPV 70 )1954(,ג).נ.
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מסעותיו הצבאיים של אמנחתם השו
* 48 :ע '(1?, ZDPV 70 )1954ג .; 4.מ. 79ק  .8.Maisler, ZDPV 58 )1935(,בתל א-ז'ררר
זו עיין
שמצפרן-מערב לאל-מג'דל הצעתי לקבוע את מקומה של ד"רר הנזכרת אצל תחותימס (מס'  ,)115ואילו
אהרוני (.122ע  )187 9 ]1959[,מזהה אותה במגדל ,היא מגדל-ינ(ת)*

 18עיין:ב.מזר ,אנציקלופדיה מקראיתא ,ערךאנתרת.
 19עיין" 54 :ע י(.8.Yeivin, JEA 36 )1950

 20בידיעותיא (תשיה) ,עמ' 85ואילך ,קבעתי את מקומה של גבע-הפרשים בשער-העמקים שלימינו,

ואת גבע של תקופות הברונזה המאוחרותוהברזל הקדומה -בתל-עמר ,אבל בטעות חשבתי על גבע שברשימת
ההותימס מס' ,114ולאעל גבע-שמן ,מס'.44ועייןהע':19וכן . 805.עע .8.Mazar, HUCA 24)1953(,
ן גם וילסון
 ,שם ,עמ'  ,247הע' *42
 21עיין* 1770] :ק '(,.Aharoni, INES 19 )1960י:יעיי
 22מלוחות תענך אנו למדים ,שמגידוהיתה אותוזמן מעוז מצרי ובו חיל-מצבמצרי;ועיין:ב.מייזלר
(מזר) ,ספרקלוזנר ,תרצ=ז ,עמ' .54ונראים הדברים ,שהכונה לשכבה  1%במגידו ,שלא נחשפו ממנה אלא
. 161 102 :עע .Loud, Megiiddo ,2, 1948,נ)).סברה אחרתהציע )*Malamat, Scripta Hie.-ע
חלקיםזעירים(עיין
.

. 218ffoעע .rosolymitana 8)1961(,

 28עלהכנענים כמעמד מכובד שלסוחריםעיין* 7ff. :ע י(.8.Maisler (Mazar), BASOR 102 )1946
 24הם החיפרו שלכתבי-היתדות.
 25הםתושביהפרובינציהחיור,היאכנען.
* 8אנשיארץ-נגס Nukhashe ,שלמכתבי אל-עשורנה,בסוריה הצפוניות
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מסעותיו של מתי הא /לארץ-כנען
כששתלי .ששהרוני
הרקע המדיף
מסעותיו הצבאיים של פרעה סתי הא' לארץ-כנען יש בהםענין מיוחד ,שכן
מסעות אלה קדמו רקזמן מועט לחדירה הישראליתלארץ-כנען .מסעו הראשון של
סתי הוא גם המסע המצריהיחידי שחלק ממהלכו מתואר במצבת-נצחון שנמצאה

בארץ-ישראל.

עם עלית פרעהקחי הא' ( 1290-1302לפסה"ם ,ראשון הכובשיםשל השושלת הי,ט

המצרית ,מתחדשת עצמתה של מצרים לאחר תקופתירידה והחלשתהשלטון המצרי
בכנען .התרופפות השלטון המצרי בכנען בתקופת אל-עמארנה,במחצית הראשונה
של המאה הי"דז הגיעה עד כדי כך ,שמלכים כנעניים מורדים א.ימו על הבסיס
המצרי בבית-שאן ,שהיה הכסיס המצרי הראשון במעלה בעמק-יזרעאל .%עםוצוב
השלטון במצרים היה מעשם הראשון שלפרעוני השושלת הי"טלייצב את השלטון
המצרי בכנען .כבר קחי הא' העביר את בירת ממלכתו לצען (שלס) שבדלתה של
הנילוס,היאבירתההסקוסים הקדומה,שנבנתה ברוב פאר עלידי רעמסס הב' ,בנו,
כבית-רעמסס .כונתם בהעברת הבירה למקום קרוב יותר לכנען ,כמו בתקופת
החקסוסימ,היתה לשלוטביעילות לא רק עלמצריםכי אםגם עלכנען.
כבר בשנתו הראשונה יצא סתי למסע-צבאי לארץ-כנען .בעקבות מסע זה באו
מסעות נוספים .רק את המסע הראשון יכולים אנו לשחזר ,בעיקרו ,לפי המקורות
המצוייםבידינו .יש לרשותנו שלושה סוגי מקורות ,שבהם הנציחו סופריוואמניו של
סתי הא' אתמעללי פרעה:
א .מצבות-בצחוןשהוצבובעריםהשונות שנכבשו.
ב .ציורי תבליטים המתארים קרבות ,כיבושערי-מבצרולקיחת שלל.
ג .רשימות טופוגרפיות,היינו רשימותעריםכבושותהרשומותבתבליטיםעלקירות
מקדשים במצרים .תבליטים אלה מראים שבויים כנעניים כבולים ולצדם רשומים
שמותהעריםשהוכנעו.
ו
נ
י
ד
י
ב
,
ד
ב
ל
ב
עלינולנסותולהעלות אתתמונת המסעממקורות אלה
כיאין
דברי-
זכרונות עלמסעותיו הצבאיים של סתי ,כדברי-הזכרונות שנשתמרו ממסעותיהם של
פרעוג'םאחרים
4

עיין

הערות בעמ' ",4

ולוח ב*
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ממשתיו שלפתי האן לארץ כנען

מצבות-הנצחון
במקומותשונים בארץ-כנעןנתגלו מצבות-נצחון(טקטלית) שלפתי הא' שהוצבו
להנצחת מסעו הצבאי :אחת בקדש שעל נהר האורתטס שבבקעת-הלבנוזי; אחת
בתל א-שיסאב שעל נהר היומוך ,כ 30-ק"מ מזרחה מקצהו הדרומי של ים-כנרת,
ממערב לאדרעישבבשן;4ישתייםבחפירותבית-שאןי.
שתיהראשונותהןמקוטעותואיןללמודמהןלאעלהתאריךולא עלפרטיםאחרים
של המסע .הדברהיחיד שאפשרללמודמהןהואשערים אלהנכבשו באחדממסעותיו
שלסתי.
שתי המצבות שנמצאו בחפירות בית-שאן ,לעומת זה ,נשתמרו כמעט בשלמות;
ועיקרתוכנלמוסב עלחלק ממהלך מסעושלסתי,כמובןאותןפרשיותהקשורותבבית
שאןוסביבותיה.
המצבה הראשונה קשורה במסעבשנתוהראשונה שלסתי,וזה תוכנה26
"שנה א' ,חודשג' לעונה ג',יוםי' (סוף מאישנת  1302לפסה"נבקירוב).יחי חור
(הורוס) ,הפר האביר המופיע בגא-קמין,הנותןחייםלשתיהארצות(כלומרלמצרים
העליונה והתחתונה) - "...עתה באה שורה ארוכה של תארי הפרעה ,האל ,המלך,
הגבור ,הנורא וכדומה "-ביוםזה באולהגיד להוד מלכותו לאמור :האויב העלוב
אשר בעיר חמת מקבץאליו עם רב ותופס אתהעירבית-שאן .הוא כרתברית עם
ב לצאתמעירו.וישלחהוד מלכותו
אלה ממחל.איןהוא מרשהלנסיךהשליט שלרחי
את החטיבה הראשונה של אמון" ,אמיצי הקשתות",לעירחמת; אתהחטיבההראשונה
שלרע",מלאיהאומץ",לעירבית-שאן;ואתהחטיבההראשונה שלסותה'(טת)",איתני
הקשתות",לעיריגועם .כעבוריום הם נפלומפני תפאות הוד מלכותו ,מלך מצרים
העליונה והתחתונה ,מן-מאעת-רע,בן רע:סתי -מרנפתח,בןההיים".
המעשה המתואר במצבה ברור מעיקרו :מלך חמת ,בברית עם מלך פתל ,תפס
את הבסים המצריבבית-שאן,ויהד שמו מצור עלהעיר רחוב ,שמלכהסירבכנראה
להשתתףבמרידה .כלהעריםהללוהן בקרבתבית-שאן :חמת -אחתהעריםהרבות
בשם זה ,כיום תל אל-חמה ,במרחק של  14ק-מ מדרום לבית-שאן; פתל  -בעבר-
הירדן מזרחה ,כיום ח'רבת פחל ,במרחק של  12ק"מ מדרום-מזרה לבית-שאן;
רחוב -היא תל א-צארם ,הגדולשבין התלים באתר זה 5 ,ק"מ מדרום לבית-שאן.
איןזה אלא מקרה בלבד ששלושתןאיקנזכרות במקרא,כיערים אלה מילאו באזור
זה תפקיד חשובגם בתקופה מאוחרתיותר,כפישידועלנו ממקורותאחרים.
סתי שלח את חילות-החלוץ של שלוש חטיבותיו ,שנקראו על שם אלים מצריים
והיולהן גסכינוייםמיוחדיםהספים.הללופתחובפעולהמהירהכנגדשלושמטרות:
א .כוחמסוים נשלחמיד לחמת,שנזכרתכמנהיגת המרד;ב.כוחשני משחרר אתבית-
 .כוהשלישינשלח לעיר ,שעד כה טרם,
שאןמן הכוחות המורדים שהשתלטועליה;ג
שמענו עליה ,ינועם .אף עירזואינה נזכרת במקרא ,אך היא ידועה לנויפה מן
המקורותהמצריים,והיאנזכרתבתעודותמצריותלמן-ספר-הזכרונות" שלתחותימס
הג' ועד לשירת-הנצחון של מרנפתח משנת  1220לפסה"נ בקירוב,שבהנזכר לראשונה
גם שמושלעם-ישראל.
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המלחמות בארץ כנען.

אףכיישחילוקידעותלגביזיהויהשליגועם,אין ספקשהיאשכנהמצפוןלבית-שאן,
בעמק-הירדן הצפוני .חוקרים אחדים הציעו את תל א-נאעקה שבעמק-החולהי,
אחרים חושבים על תל א-נעם הקטןשבבקעת-יבנאלי .למחברהרשימה הזו נראה
ביותרהזיהוי שהוצע לראשונה עלידישרקטה,עם התל שלעבידןה,השוכן עליד
הירדן 2.5,ק"מ מדרום לכנרת ,מדרום לשפךנחליבנאללירדןי .אףכי תלזה הוא
במרחק של  20ק"מ מבית-שאןהריזהו התלהראשון בעל חשיבותמצפון לבית-שאן
עלהגדה המערבית שלהירדן .התל שלעבידיה שולט על צומתדרכיםחשובה; כאן
נפגשת הדרך העולה בעמק-הירדן המערבי עם דרך רוחבהיורדתמן הבשן ,הוצא
את הירדן לרגלי התל ,וממשיכה מערבה בגליל התחתון בכיוון לעכו ,היא "צרב
אלגחנארנה",שהיה לה תפקידנכבד עד לתקופותחדשות.
לשם מהנשלחה,איפוא,החטיבההשלישיתלעיר במרחק של  20ק"ממצפוןלבית-
שאן ,שעל השתתפותה במרד לאשמענובפתיחה?והאם לא עברמתיאתהירדןכדי
להענישגם את פתלו התשובה לשאלות אלה ניתנת משאר המקורות על מסעותיו
הצבאיים שלסתי ,שמהם מתבררשפעולת-העונשיןבאזורבית-שאן לאהיתה פעולה
מבודדת ,אלא היתה הלק של מסעו הצבאי בשנתו הראשונה .הכתובת שבמצבת
בית-שאן נותנתלנו רק קטע קטן מתוך מסע צבאי זה ,אותו ~ Sblהעוסקישירות

בבית-שאן.

התבליטים
במקדש אמלשבכרנף במצריםהעליונהנתגלהקיר מקושט בתבליטים המתארים
מסעות צבאיים שלסתיהא' .19באמצעהקירמצוי השערהצפונישל המקדש ,המחלק
את התבליטים לשני חלקים .בקבוצה שמשמאל (ממזרח) לשער נמצאיםבין שאר
התבליטים גם כאלההבאים עם כתובות הסבר :א .קרב עם שוסים שהתקוממו
וראשיהם התאספו במקום אחד ומחכים באזור ההר של ח'ארו"1ו.לתבליטזהניתןהתאריך "שנה א'" ,כבמצבה הנ"ל מבית-שאן;ב .תבליט של כיבוש העירינועם.
בקבוצהשמימין (ממערב) לשער מתוארים בשורה התחתונה קרבות עם החתים,
בשורה שמעליה קרבות עם הלובים ,ובשורה השלישית ,העליונה ,השתמר רק
תבליט של כיבוש העיר קדש .לא כל התבליטים קשורים במסע שנערך בשנתו
הראשונה של סתי; בודאי לא תיאור המלחמה בלובים,וכנראה גס לא הקרבות עם
החתים.שניתבליטיםשייכים ברורות למסעזה,והםכיבושה שלינועם,שנזכר כאמור
במצבת בית-שאן ,והקרב עם השוסים באזורי-ההר של ח'ארו ,כמי שמתבררמן
התאריך שבכתובת לתבליט זה .מתוך זאת יכולים אנו כנראה להניח מדלגן שאר
התבליטים שמשמאל לשערשייכים למסע זה ,כלומר אלה המתארים חטיבתארזים
עבור המצרים בודאי בהר-הלבנון ,וכאלההמתארים את שיבת הצבא למצרים ,על
השבויים והשלל.
מתבליטים אלה מתברר ,איפוא ,פרט נוסף בעל חשיבות ,שהמסע המצרי היה
לאזורי ההר של ארץ-כנען ,וככל הנראה חלק ממטרתוהיתה להבטיח את אספקת
עציהבנייהלמצרים חסרתהעצים .לדאבובואיןלנונתוניםכדילקבועהיכן התאספו
השוסיםבאזורי ההרואיןאנויכולים לזהות את המקום שבו חטבוארזים.
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נ-נפן
.11בי

שנפחשא*"-בנדודבגלילוהרי-ן

נטזשונטז

(ו)
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 .13בה]-1
קרען
 .14קד[]
 .15קרתענב

קדשו
תל קדם
על
תל
ב
נ
ע
קרית
א-שיהאב הירמודו
 .16חצר
חצור
תל קדח
 .17רפת
רפית
תל רפח
רובהזיהוייםודאיים,ואין ספק באשר למבנה הכללי של הרשימה.תחילתהאינה
משאירה ספקשמדובר על אותו מסע המתואר במצבת בית-שאן ,ושאר המקומות
מצביעים עלהכיוון של המשך המסע -לחוףהפיניקי,לגלילהעליוןולעמק-הירדן
הצפוני .המקומות שבעמק-הירדןהצפוני הםינועםוחצור.המקומות שבחוףפיניקיה
הם עכו ,צור ,אוזו -היא עיר היבשה שמול צור (9ל,טיריס של המקריות
ההלניסטיים) ,ואולזה -הידועה ממכתבי אל-עמארנה וממקורות מצריים אחרים,
כעירחוףמצפוןלגבל.נראהשגם קמרשייכתלכאן,תיתןלקשראותה עם השםגמד -

ציור

8ש

מסע מתי הא' לארץ כנען
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וברטיםטופוגרפייםנוספים אפשרללמודמתבליטיהעריםהכבושות .העריםעצמן
מוחוור-רצ אמנם בצורה סטנדרטית עםביצור כפול(בודאי החומההחיצונית והמגדל
המבוצר שבתוך העיר);ויש רק שעויים מועטיםבין מקום למקום .בציור של קדש
אסשר להכיר שני שערים ,בציור של ישעם ,לעומת זה,אין'רואים את השער .אך
בציורים מודגשים פרטיםשונים באזור העיר ,המתארים את מצבן הטופוגרפי השונה
 .קדש,לעומת
של עריםאלו.יגועם מוקפתמשניצדדים עלידינהרולפניו יערלבית
זה ,מתוארת כאזור הררי ,מגודל בחלקו עצים ושיחים ממינים שונים .פרטים
טופוגרפיים אלהמסייעיםבזיהוי הערים :התל של עבידיה מוקף משני צדדים על
ידיהירדן (פרטשאימו מתאיםלשני התלים האחרים שהוצעוכזיהויליגועם); והאזור
הקרובלירדן,גאון-הירדן,היהידוע בצמחיתו העבותה .מקובל בדרך כלל לחשוב
שקדש המתוארת היא קדש הצפונית שבבקעת-הלבנון ,בייחוד לאחר שבמקום זה
נמצאה מעבה של מתי .המעידה על כיבושו .אולם הפרטים הטופוגרפיים אינם
מתאימים כלל לעיר זו ,השוכנת בבקעה ומוקפת נהרות משני צדדים .גם פרצופי
המגינים הםכנענייםולא חתיים ,כפי שהיטו מצפים בקדש הצפונית ,שהיתה בתחום
שלטונם של החתים .לעומתזה מתאימיםהנתונים הטופוגרפיים יפה לקדש שבגליל,
אותהעירגדולה מצפון-מערב לחצור ,שמסעלגלילהעליון לאיכולהיהלפסיס
עליה .נראה ,איפוא ,שהמלחמה בחתים וכיבושה של קדש שעל האורונטס שייכים
למסע מאוחריותר ,אך כיבושה של קדששבגליל הולםיפה את קו המסע הראשון
שלסתי,כפישהוא מסתברמןהרשימותהטופוגרפיות.

הרשימות הטופוגרפיות
נתגלו רשימותטופוגרפיות אחדותמימיו של סתי ,שבהן חוזרת רשימה של ערים

שהרכבה מעיד שהיא קשורה במסע הראשון .!2נביא כאן את הרשימה לפי סדרה,
בצרוף השם הכנעני-עברי המשוער(בין שנזכרובין שאינו נזכר במקניא) ,והצעת

זיהויה.

השם אצלסתי

 .1פתל
 .2חמת
 .3בתשר
 .4ינעם
 .5קמהמ
 .6עב
 .7קמר
 .8אלת'

 .9צר

 .10את'

הצעת זיהוי

השםהכנעני המשוער

פחל
חמת
בית-שאן

חירבת פחל
ם
ו
ר
אל-חמה מד לטירת-צבי
בית-שאן(תלאל-ח'סן)

גמד(ים)
אולזה
צור
אוזו(חוסהז)

עכו(תל אל-פח'אר)
בחוףהפיניקיבין לארוד
בחוףהפיניקיביןוקל לארוד
צור
תל-רשידיה ,מולצור

יגועם
עכו

אל-עקידתה

י9ל

[ ]43
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מסעותיו של מתי הא' לארץ כנען

 ,הנזכר בנבואת יחזקאל על צור(ית' בז ,יא)יחד עם ארוד .בית-ענתידועה
נידים
לסמן המקרא(יהו'יט ,לח; שופ' א,לג)כעירכנענית חשובה בנחלתנפתלישהחרקה
זמן-מה מעמד מד הלחץ שלנפתלי .עירזו ידועהגם מתעודות מצריות אחרותוכן
ממקורות מאוחרים יותר,ויש לזהות אותה כנראה בצפד אל-בטית'שבגלילהעליון,
כיום בשטח לבנון .14יתכן שגם קדש נזכרת ברשימה (מס'  ,)14אך השם לא נשתמר
בשלמות.
ברשימה מכרות רקשתיערים בחבלי-ארץ אחרים .האחתהיא קרית-ענב;עיר
זוידועהלנוגם מתעודה מצרית אחרת (פפירוס אנקשאסי א') ,באזור הבשן ,מדרום
לדמשק".כיון שבאזורזה נתגלתה מצבה שלסתי בתל א-שיהאב,יתכןשישלזהות
את קרית-ענב עם תל חשוב זה ,השוכן על הירמזך ,כ 30-ק-מ ממזרחליגועם .השם
האחרון הנזכר ברשימה הוא רפיה שבגבול הדרומי של ארץ-ישראל-והיא נזכרת
בודאי כתחנהאחרונה בעתהחזרהלמצרים.
המטרה הכוללת של המסעברורה,איפוא;וניתןאףלהסבירמדוענשלחההחטיבה
השלישיתליגועם.כונתו שלסתיהיתה להתקדם מבית-שאןצפונה,ולכןמיהרלתפוס
צומתזו ולהשתלט על מעברות-הירדןשלרגליה.מכאן התקדם בודאיסתי להצור,
ואילוכוחמסויםפנה,כנראה,תחילהמזרחהלבשןוהענישבדרכוגם אתפהלהמורדת
ונפגש עםעיקר הכוחבחצור,מחצורהמשיךסתילגלילהעליון ,ובדרכומחצורלבית
ענת מוכרחהיה לעבור בקדש.ישלהניח שהקרב עם השוסים שבאזורי-ההרנערך
בגלילהעליון .חלק שלהכוחהמצרילאפנה,כנראה,כלללבית-שאןולגלילהעלית,
אלא הלך בדרךהמובילה ממצריםלפיניקיה ,כבש אתעכו,אוזווצורוהמשיךצפונה
עד אולזהוגמד .בזה השתלט על הנמלים החשובים של פינוקיה והבטיח מחדש את
הספקת הארזים התקינה מיערות הלבנון .יש לשער שבאזור צור נפגש הכוח,שבא
מבית-שאןועברבגליל,עםהכוחותשהתקדמולאורךהחוףהפיניקי .כתוצאה ממסעו
הראשת חידש איפואסתי את השלטון המצרי על החוףהמיניקי ועל דרכי המעבר
החשובותבארץ-כנען.מענין שמסעו עבר גם בגליל העלית ,ששימש ארץ-עורף
של צור ושל הצור כאחת ,ואותה עת החלה החדירה שלנודים-שיסים לסכן את
בטחון הערים ולערער את השלטון המצרי בחבלים אלה .אין זה ,כנראה,
מקרה שבימיו של סתי שומעים אנו לראשונה על שבט אשר בגליל ,אלנכון בשלני
התנחלותוהראשונים.
ה
א
צ
מ
נ
ש
השמה
המרבה
ם
י
ד
מ
ל
על לריאות דומה
ו
נ
א
ל
י
ל
ג
ב
ן
ו
ת
ח
ת
ה
ן
מ
בבית-
ה מלחוק קק?ה מאד על
שאן .מצבה זו שימשה כמפתן בתקופה הביזנטיתוטיל
קריאתה ,ולכן פוענח תוכנה רקבשנים האחרונות .אחריהפתיחה הארוכההרילהנ
הנותנת אתתארי הפרעה,
לנ
רתמילכותו :העפרו מהר ירמת עם התירו תוקפים את
מ]
אד
הו
'ביוםזה [באו להגיד
העאמי.מרהמה .ויאמר הוד מלכותו" :מה יחשבו עאמו עלובים אלה[,כיירימו]
שוב את קשתותיהם למהומותנוספותז הםיבינושאינםמכירים את[השליטהאמיץ]כמו
4ץ ,החזק כמו פר ,רחב צעד ,חד קרנים ,פרוש[כנמימ],בעלאבריםמוצקים כארד,
כדי להחריב את ארץ %אהי[ 17כולה]! ויצוה הוד מלכותו על אחדים מאנשי צבאו
ורכבו המרובה לשוב ולפנות אל ארץ-ההר של%אחי .כעבוריומיים [חזרו בשלום]
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המלחמות צארץ כנען

מהרירמת עם המס ...שללשבויים ...בצבאו של אביו המפואראמן רע ,שהנחיל
לו גבורה ...מלך מצרים העליונה והתחתונה ,אדון שתי הארצות מן-מאעת-רע,

יורש-רע ,בן-רע ,צדוןהנזרים ,פתי-מרנפתח ,כמו רע".
התאריך של מצבהזו לא נשתמר,אךאיןלהניחשטתיהקיםבבית-שאןשתימצבות
בעקבות מסע אחד .מדובר בה ,אלנכון ,על מרידה נוססת הקשורה במסע מאותר
יותר .הפעם מדוברעלהאזורשמצפוןלבית-שאן המכונה הרירמת,וניתןלקשר חבל
ארץ זה עם ירמות שבנחלת יששכר (יהו' כא ,כס; רמת -יהו' יט ,כא; לאמית-
דה"או,גה).מזהים מקוםזה עםעוכב אל-הוא ,המקוםהנישאביותר ברמה ההררית
המשתרעתביןעמק-יזרעאלוביןבקעת-יבנאל .לחבל-ארץהרריזה פשטו ,איפוא,
בימי סתי שבטים עבריים (עפרו),שסיכנו אתבטחון האזור .שוב מתבלטת העובדה
שהמצרים לאהימשו מלחדורגם לחבלים ההרריים של הגליל ,ובמיוחד באזוררגיש
זה החולשעלההסתעפויותשל "דרך הים" והסמוךלבסיסם החשוב שלהמצריםבבית
שאן .תעודהזו ,כמו כתובותיו האחרות של סתי ,מלמדת שהחלבימיו של סתי ,לכל
המאוחר ,התלו לפשוט בחבלים אלה שבטים נודדים ,מבשריהם של שבטי הגליל

הישראליים.

ה ערות
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כנען שלפניהכיבושהישראלי
מאת2ב .מזר

המערך המדיני והארגון האדמיניסטרטיבי בכנען
בעיותרבותכרוכות במחקרכיבושהארץ עלידישבטיישראל.איןפתרוןלבעיות
הללו ,אם לאנבחון קודם כל )~תתנאי-החיים ואת המשטרהמדיני ,הצבאי והחברתי
שבארץ-כנען ערבהכיבוש.נתגלה שפע של תעורותומקורות ,המבד,י.יימ את תולדות
הארץבתקופהזו שקדמהלכיבוש הישראלי,היא תקופת הממלכה החדשהבמצרים.
דרכיהארץשימשואזעורקי-ההייפשלהמזרחהקרוב,ובהןעברושיירות סוחרים מכל
קצויתבל.תושבי הארץ ,שעסקו בחקלאות ,במרעה ,במסחר ביבשהובים ובמלאכות
שונות ,הגיעו למידה ניכרת של רוקה וגאות .ערי-כנען ,וביהוד ערי-החוף והערים
שלאורך הדרכים הראשיות ,עמדובשגשוגן ,ת משו מ.כזים כלכלייםושןקיםלישוב
חקלאי פורח ,ומקומות-חניה לאורחות,
ו
ו
ו
י
ש
א
ר
ש
ם המצרי,
ואשרלבחונההמדינית ,הריזוהי תקופת ואימפריאייז
בימי
גירושההקונוסיםממצרים באמצעהמאההס"? לפסה"נומסעותיהם שלמלכי השושלת
הי-ח הראשונים לכנען ,והתגבשותו בימיו של הכובש הגדול פרעה מחותילס הג'
( 1438-1469לפסה"נ) ,שהצליח להקים כמלכה אדירה ,שהשתרעה מכוש ולוב ועד
סוריה הצפונית סהר פרת .שלטון המצרים בארץ כנען נמשך להלכה כשלוש מאות
שנה ,מאז כיבושיו של תחותימס הג' ועד ימיהם של רעמסס הג' ורעמסם הדי
(במחציתה הראשונה של המאה הי"ב לפסה"נ) ,אולם למעשהלא היה שווה בכלזמן
ובכל מקום .פרקי-זמן קצרים של תקףחיצוני ומשטראיתן בפנים האפץ התחלפו,
לסירוגין ,בזמנים ארוכים יותר של התרופפות המשטר וחולשת-שלטונו של פרעה.
הכלהיהתלויגם במערכת-הכוחותהמנימיים שבממלכת מצרים ,בכשרוןהשליטים
ובמנעץ האדמיניסטרטיבי והצבאי ,מזה ,ובזעזועים ובנפתולים המדיניים שהתרחשר
באסיה המערבית ובתמורותשהתחוללובהייה-החברתייםוהכלםקייםשלאוכלוסית.
כנען ,מזה .הרבה שקידה ומרץ השקיע תחותימס הג' בביצור מרותו בארץ-כנעך
ובליכודהליחידהאדמיניסטרטיבית אחת תחתשלטוןמצרים .הוא מצא ארץמפולגת
ומפוררת למספר רב של מלוכות קטנות,ירושתהמשטרה-פיאודלי"מימיהחקסוסים.
מןהראוילציין ,שברשימתהערים הכבושותמונהתחותימס 119עריםבארץ-ישראלי,
שעליהן יש להוסיף גם את הערים בהר ובדרום-הארץ ,שאען מכרות ברשימתו,
ובכללן כמה ערי-מלוכה הידועות ממקורות המקרא .מושלי כנען ישבו בעריהם
המבוצרות ושלטו על הבלי-ארץ קטנים ,ויש שהצליחו להרחיב את שלטונם על

שיין

הערות בעמ'

 ,58-55ולוחנ.
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המלחמות בארץ כנען

שכניהםוליצורחטיבות ממלכתירתגדולותיותר.תחותימסהכניעםוהפכם לואסאלים
של מצרים ,אבל לא שינה מיסודו את משטר כנען .הוא החליף פה ושם את המושל
הכנעני באחר ,נאמן לשלטון מצרים .אתבני המושלים S'~tdp ,המלוכה" ,היה מביא
מצרימה כבני-תערובות,ובשעת הצורך היה ממליך אחד מהם ,שנתחנך במצרים,
תחתאביו או אחיו ,בכדי להדק את הקשרבין "המלוכה"לבין חצר-מרעה .הסדר
השלטון המצרי בכנען ,עלידי תחותימס ,מתגלה בעיקר בארגון המשטר הצבאי
והאדמיניסטרטיבי המצרי .כוחות ההתה הצבאיימ בארץ-כנען עמדו תחת פקודתו
של *שר צבאות המלחמה" ,שמרכז פעולתו היתה כנראה עזה ,מעוז הפרובינציה
כנען .עיקר תפקידו היה לדאוג לבטחון ,בעיקר בדרכים ,לפקד על גדודי-הצבא
וחילות-המצבולהטילעונשים עלמורדיםופורקי-עולמצרים .עריםשונות בנקודות
אסטרטגיות חשובות ,כגון מגידו ובית-שאן ,הפכו מבצרי-עוז שבהם חנה חיל-מצב
לשמור על המסילה הגדולה ,היא "דרך הים" ,הנמשכת ממצרים דרך חבל החוף
ועמקי הארץלסוריה .בראשהאדמיניסטרציה עמדנציבארץ-כנען,שלפקודתועמדו
.סוכנים",היינופקיזייםמצרייםוכנעניים,שהשגיחועלמלכיכנעןוגבו מהם אתהמסים
שהיוניתנים מתנובת הארץ; הם היו מפקחים גם עלשיירות המסהר ,משגיחים על
ביצוע מפעליםציבוריים לטובת השלטון המצרי בעזרת "אנשי מס" ,שעיסו עלידי
המושלים המקומיים ,ולסןיים ביז מישלים אלה והשלט.ן המרכיי .בנקודות
אסטרטגיותובתחנות חשובות בדרכי*המסחרובנתיבות*הים,באזורי הארץהשונים,
היו מבצוי-עוז וערי-מסכלת שלהשלטון המצרי ,שהוצאומידיהשליטים המקומ.ים,
והפכו לאחוזות ממלכתיות;ובהןנבנומחסנים לאחסון המסים שעבו מן האוכלוסיה
המקומית; כך למדים אנו ממכתב אחד מאל-עיאר~ה ,כיביפו היה "בית המלך",
מרכזאדמיניסטרטיבימצרי,ובומהסניםמלכותיימש.ונראיםהדברים ,שאחת מערי*
המבצר ,מקום מושבו שלפקיד מצריגבוה (המכונה ?בו -גדול) ,היתה תלאל-דקי
שולי~-לון ,יהו' ו ,לד) ,כפי שמסתבר ממכתב בכתב-היתדות ,שנתגלהבתלזהי.
בדרכיםשונותיצאותחותימס הג'ויורשיו לקראת מטרתם להדק את הקשריםבין
הפרובינציה כנען לבין ממלכת מצרים .בתנאים המדיניים והחברתיים הקיימיםאי
אפשר היה לבסס את ה Pax Egyptiaca'-בלי השיטה הבדוקה והמנוסה של
ומשול" .בסכסוכים שבין המושלים הכנעניים היו סוכני פרעה מופיעים כמתוכים
ושופטים ,ומטרתם של הפקידים המצריים היתה להפוך את מושלי כנען למכשיר
יעיל בביסוס קרות מצרים ,בהסתגלם לתככי המושלים ההפכפכים ,בהמריצם את
הפירודשביניהם ,ובשמרם על האינטרסים של האדמיניסטרציה המצרית .השליטים
המצריים נקטו גם במנהגהישן נושן להקים מקדשים לאלהי הארץ ולדאוג לפולחן
המקובלמדירידורות ברוח המסורתהכנענית.שרידי מקדשכזה,שנבנה לכבוד מכל
אלהי ביתדשאן,נתגלובחפירותשנערכובמקום .4ברי,כימנהגזההיהבוכדילקרבאת
השליטיםהנכריים אל תושבי הארץ בכלל ,ואל הכהניםהכנעניים ששרתו במקדשים
במרט.
סידורים אדמיניסטרטיביים אלה ,שנקבעו בעיקר עלידי תחותימס הג' ,הונחלו
ליורשיוועמדועדייןבעינם לאחר כמהדורות .אמנם ,תחותימסהיהנאלץ לצאתעוד
פעמים רבות למסעי מלחמה לסוריה כדי לחזק את שלטונו ,וגם בנו אמנחתפ הב'
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 :1מכתבו של פתיח'פא מלך ירושלים כפי
שנמצא באל-עמארנה (המאה הי"ד לפסה"נ).

חצור ,מבט מצד דרום; שים לב לחפיר ולסוללה שבצד מערב.
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 :1תצלום ותעתיק של אסטילת סחי הא' מבית-שאן (ללא תאריך).
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 :2אסטילה של רעמסס הב'

שנמצאה בבית-שאן,

 :3אסטילה של מרנפתח מנוא-אמון,

שבה נזכר לראשונה השם ישראל*
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כנעז שלפני הכיבוש הישראלי

ערךשנימסעות-עונשין לארץ-ישראל ולסוריה,אבללמעשההיתהכנען כבושהבידי
המצרים .אולם כבר ברבע הראשון של המאה הי"ד לפסה-ננראוסימניה הראשונים
של ירידת קרן מצרים באסיה המערבית .ממלכת החתיםבטוטילןה התהילה אז
ת המצרים בסוריה; יסודות נודדים ,מהם מאוחדים
לעלות לגדולהולאיים עלנפי
בשבטים ועוסקים במרעה ובמסחר שיירות ,ומהםגייסות שאיימו על שלום ישובי

הקבע ,הופיעו בהמוניהם בסקר ובפנים הארץ .תנועתם של שבטי הנודדים וגדודי
הת'פרו(עייןעליהםלהלן) הביאהתסיסהגדולה ,היכתהגלים בכלחלקיארץ-כנען
וערערה אתיסודות המשטר שנקבע בדורותהקדומים.רפיון המצרים בכנען,שנתן
סימניוכברבימיושלפרעה אמנחתפהג' ( 1368-1406לפסה"נ),גברבימיושל אמנחתפ
הר' ( 1351-1368לפסה"םהואאח'נאתון,מתקן הדתהמצרית ,אשר התמכריותרלעניני
הדת מאשרלצרכי המדינה,ולא כלשכן ,שלאהיהנתוןלעניניםהאדמיניסטרטיביים
בארצותהנכריותשבשלטונו.נוכח החולשה שהראו המצרים באסיה המערבית הלך
והחמיר המצבבכנען;השלטונותהמצריימהיורפי-ידיםולאיכלולהטיל אתמרותם
המוחלטת עלמושליכנעןהמתמרדיםופורקיעול-מצריםולחושלעזרתנאמני פרעה;
צבאותהחתיםפשטובסוריהוהגיעועדבקעת-הלבין;גדודי ח'פרוושבטיה"שוסים,-
הנודדים והנודדים למחצה ,רבו בכל הארץ ומצאו להם בני-בריתמבין המושלים
המקומיים .ההגמומה המצרית ,הנבעה בחולשה מנימית ובתחרות חיצונית ,ירדה
איפוא פלאים; אולם השלטת המצרי בארץ-כנען לא פסק גם תוך רחעזועים
הללו ,והוא נשאר איתן למדי בעיקר בחבל החוף; ועוד כמאתיים שנה גקתל
ועמד שלטון זה על נפשו ,לעומת התמורות הבלחי פוסקות ,שבאו עם ראשית
התנחלותם של שבטי-ישראל בכנען במאה הי"ג לפסה-נ וקיאחזותם של הפלשתים
האחריםבחוף-הים במאההי"ב .במשךמחציתההראשונה של המאה ההב
ו.גוייהים-
דעך שלשלטון מצרים מעברוהמזרחי שלגבול מצרים ,ונשכחו?לילימי זהרה
וגאינה של מרות פרעה .אז נכנסה הארץ לתקופה חדשה ,היא תקופת ההתנחלות
וההתפשטות הישראלית מזה ,ושל"גויי הים" מזה ,בה נאבקועמיםועמסים באזוריה
השמים ללא השפעתהגורםהמצרי-האימפריאלי.
תעודות רבות בכתב-היתדות ,ובמיוחד מכתבי-תענך5יאל-עמארנהי ,ותעודות
מצריות שונותי ,נוגעות במישרין לארץ-ישראל ומגלות טפח מן המשטר המדיני
והחברתי ,שהיהשירר אז בארץ .כתב-היתדות והלשון התעדית היו נפוצים בכל
גלילותהמזרח הקרוב כבר דורותרביםלפני התקופההנדונה.הלשוןהאכדיתהיתה
לשת בין-לאומית,מעין  flingua francaבה השתמשו במיוחדלצורכי משאומתןמדיני,
בחליפת מכתביםוכן בעניני-מנהל .אמנם ,הלשון המדוברת העיקרית בארץ היתה
.כנענית" ,הלשון השמית-המערבית הקרובה קירבה יתרה לשפה העברית-
המקראית ,המתגלית מבעד לצעיף הלשון האכדית של התעודות בכתב-היתדות
מהארץ .בתקופה הנדונה הגיע לארץ-ישראל גם הכתב האלפביתי האוגריתי,
והתחילה תפוצת הכתב -הכנענ" האלפביתי ,שממנו התפתח אח"כ הכתבהפיניקי-
העברי; אולםרק לאחרדורות מספרהתחילו "שפת כנען"והלשוןהעברית,הכתובות
בכתב האלפביתי ,לדחוק את רגלי הלשון והכתב האבדי במשא ומתן המדיני,
ומנהליוהכלכלי ,ולשמשלשון ספרותיתלתושבי הארץ בכלל ,ולעם ישראלבפרט.

גרי
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המלחמות בארץ כנען

המשטר בכנען בתקופת אל-עמארנה
משטר כנען בתקופה זו הוא,כאמור ,מירקת משטר דמוי פיאודלי מהתקופה
הקודמת,ימיהשלטון החקסוסי .המושלים הכנעניים ,הסרים למשמעת פרעה ,הםבני
המשפחות האצילות ,רובם צאצאי השליטיםמלמני הכבושהמצרי .המושל הוא בעל
עיר-ממלכתו על "בנותיה ומגרשיה" .הוא יושב בעיר הבצורה והמוקפת חומה ,ובה
מערכתטהבניה או המצודה ,ששימשה "בירה" למושלולבניהאצילים .שטחהעירהוא
בדרך כלל קטן למדי :ורק ערים חשובות ,כגון אשקלון,גזר ולכיש ,השתרעו על
שטחיםגדולימיותר(כדי 7 100-50ונם);8ואילו שטחה של הצור" ,ראש כל הממלכות
האלה" (בצפון-הארץ) ,היה מורכב מהעיר-העליונה (בתל המשתרע עלפני שטח
של  105דונם בבסיסו ו 61-דונם בראשו) .ומהעיר-התחתונה (כדי  740דוי") .9ליד
"המלך" מולאו תפקידים מדיניים חשובים גס "אחיו" ,בני משפחתו ובני המשפחדת
האצילות ,גיבורי-ההיל ואנשי-הרכב ,בעלי אחוזותושרי רכוש  -המכונים"מרין" -
של המשטרהקיים .במעמד השליט קשורים קשר
שהיו בתקופה הנדונה עמודי
אמי? "החניכים" (בתעודה מתענך = ss~n-חניך) ,נערי המלך המשרתים בחילו,
הכתגים במקדשים ,ובמיוחד במקדשים שבמרכזי השלטון ,וכן הכנענים (בכתובת
אמנהתפ הב' -כנענו) ,היינו הסוחרים שמילאו תפקיד חשוב במסחר השיירות
ובמסחרהימי ונחשבו על נכבדי הארץ .10מעמד נמוך של אכרים זעיריםבניחורין
היוו הל'פשו 11נבערים-בעלי המלאכה המאורעים בגילדות .שאר שכבות הישוב
שייכות למעמדות הנמוכים ,הנופלים מבני-החורין מבחינה חברתית ,והעבדים
והאסירים המשועבדים לבעליהם .מבחינה ידועה מהוים "מעמד* גם החיפרו ,הם
הגפרו של המקורות המצריים,היינו אנשים חשוקי רכוש קרקעי ,הנופלים מאזרחי
הארץ מבחינת מעמדם המדיני-ההברתי ,ויש שהם מקבלים על עצמם עול שרות
צבאיאוחוסים כ-גריס" בצל אדות המקום,ובתנאים מסוימים אף משתעבדים להם.
אך בשעת חולשת השלטון המרכזי הם מחרידים את שלום הארץ ,פושטים בגדוד,,
נותניםיד ליסודות המתמסדים ,לוקחים חלק פעיל בסכסוכיםשבין מלכי הערים,
ואף הופכים לגורם קובע בחיים המדיניימ בחלקי הארץ השונים .ומכמה בחינות
מזכיריםלנו הח'פויו של מכתבי אל-עמארנה אתהגדורים של"אנשים ריקיםופוחזימי
ו"כל איש מצוק" ,שמגייסים אווזם אבימלך ,יפתח ודוד למטרותיהם הצבאיות
והמדיניות .מקובלת הסקרה ,שהח'פרו של כתבי-היתדות אינם אלא העברים של
מקורות-המקרא הקדומים ,אבל יחס הח'פרו לעברים אינו ברור כל עיקרושנוי
במחלוקת ,כל שכן שהמושג עברי נשתנה במרוצת הזמן ,ובמיוחד בתקופת המלוכה
הישראלית ,ולאניתן להסיק מסקנות על משמעותו המקוריתנן.
בתקופה הנדונה כבר נפרצה פרצה גדולה במשטר שתונהג בארץ בתקופה
החקסוסיתולא פסק למעשהגם תחתשלטוןהמצרים .מעמסת המסים ,מס עובד ומס
בעין ,שהוטלו על המושלים הכנעניים ,היתה כבדה מנשוא והללו הרגישו בכל כובד
הלחץ והשעבוד המצרי .כמו כן הלך וגדל הפירוד ורבו הסכסוכיםבין המשלים
המקומיים ששימשו כלי-מכשיר בידי המצרים ,לבין מושלים בעלי-יזמה ,שניצלו
את חולשת פרעה כדי לבוא במשאומתן עם ממלכות חוץ (תחילה עםמימני ובבל

היקף
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כנען שלפני; הכ"בהש הישראלי

ולאחר-מכלעמ חת) ,במגמה להרחיב את שטח השפעתם ולחתור תחת מרותמצרים,
בעזרתגדודי הח'פרו ובאמצעות בריתות עם מושלים אחרים בכנען .כל שעת כושר
נוצלהלקנוניותולנסיונותלטגר אתהשלטוןהריעץ מבחוץ ומבפנים .האדמיניסטרציה
המצרית בימיו של אמנחתפ הר' לא היה בכוהה להשליט סדר בארון בגמצעות
גדודיה החונים בארץ וחילות-המצב בלבד .לכן היא היתה גמישה בהסתגלותה
ללעסיהמושליםהמקומיים,ונהגהבמדיניות של פיוס וסבלנותלגביגדוליההרפתקנים
שביסיהם ,ורק כשבאו מים עד נפש ,כגון בסוףימיו של אמנחתפ הד' ,ומלך החתים
התחיל לפרושכנפיו את על סוריה התיכונה בעזרת מושלים בכנען ,נאלץ פרעה זה
לשלוה צבא-עונשיןגדול ולהרים את קרן מצרים המושפלת.
להתהזקיתם שלגדודי החמרו בחבלי-הארץהשוניםולחדירתםהאיטית והמתמדת
של שבטי "בני קדם" הנודדים והנודדים למחצה ,הם -השיסים" של המקורות
המצריים,היו כבראז תוצאות חשובות ,הםנאחזוב~לילית-הסירובמקומותנחשלים
של ארץ-ישראל,כגון בהרי-אפריםויהודהובנגב ,והכשירו עלידי כך את הגלילות
הללו לכיבושם של שבטי ישראל והשבטים הקרובים להם ,לאחר דורות מעטים.
מגנזיאל-עמארנההגיעולידינו מכתביהם שלמושליכנעןשונים ,ובהםנזכרותערים
רבותהידועותלנו מהמקרא,כגוןעזה ,אשקלון,יפו ,לכיש,גזר,ירושלים',שכם,מגידו,
בית-שאן ,עכו ,צור ,צידון ,חצור ,עשתרות ,דמשק ועוז .-הכותבים ,מושלי כנען,
מכנים את פרעה בתוארים -מלכי,אדוני,שמשי ,אלהי" ,מביעיםלו אתרגשי הכנעתם,
כואסאלים הקרים למשמעתו,וישביניהמ שאינם חוששים לכנות את עצמם בתואר
מלך(שך),כגיןמושלי חצורבגלילופתלבעמק-הירדן .תכנםהעיקרישל המכתבים-
הבעתרגשינאמנות ,דברי הלשנה על השכנים ,בקשת עזרהנגדאויבי פרעהותיאורי
המצב הפרוע בארץ-כנען .כדוגמא אביא את אחד ממכתבי~יךיך:א מושלמגידויז:
למלךאדוני,
שמשיואלהי ,כה אמר
בירידיא,
עבד המלך הנאמן:
לרגלי המלךאדוני,
שמשי ואלהף,

נפלתישבעתיים1

שמעתי אתדברי
המלך,אדוניושמשי,
והננישומר

עלמגידו,
עיראדוני המלך,
יומםולילה.
השדות()1ג.
יומם אשמורמן
ברכבובחיל
אשמור אתחומות
המלךאדוני.
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כיוזמןטוה קטבתזזח'מרו
בארץ.יואילנאלדאוג
המלך לארצו.
גם ממכתביהם של מלכי המדינות הגדולות והעצמאיות באסיה המערבית אל
מלך מצריםאנו למדים על המצבהמדיני הרעועבכנען בתקופתאל-עמארנה.מענין
ביחוד מכתבו של בורנבור?ש מלך בבל אל "אחיו" אמנחתפ הר' ,שבו הוא מתאונן
ת הבבליות .במכתב זה כתובבין השאר
על תושבי כנען ששדדו אחת מןהאירחי
לאמוך214

*** * * * * * * * * * * * * * * *

אסואחידברנו

דברישלוםאיש עם רעהו;

יהינאשלוםבינינו
כאשרהיהבימיאבותינו.
והנהסוחרי

אשרעלו עם אחוטב
היובארץ*כנעןבעניני מקחוממכר.
וכאשרהמשיך אחוטב את דרכולאחי
שלחו שמאדבןבלמי
ושותתנהבןשורתם מעכו
לעיר חנתון15בכנען
ויהרגו אתסוחריויקחו את כספם.
** * * * * * * * * * * * * * * *

כנעןהיא ארצך
ומלכיה הםעבדיך.
בארצךבזלתי .כלאם
ושלם את הכסף אשר לקחו.
ואתהאנשים ,אשרהרגו אתעבדי,
המתונקמת אתדמם.
כי אםאינךממית אתהאנשים ההם,
וןספולהרוג אתאורחותי
או אתשליחיך,ואז
יחדלומלאכיםבינינו*..
הבטחון הפרוע בדרכים עולהלפנינו ממכתב רשמיזה.מןהראוילציין,כי שמאד
ושורתםהנזכרים בתעודה זו הם מושלי כנען  -האהד בעיר שמעון (היא שמרון-
סמוניה,היום תלסמוניה בקרבתנהלל)יו ,והשני בעכו  -שלא חששולהרוג אתסוחרי
המלךהבבליולבוז את מטענם ,וכנראה לא באו על ענשם.
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מלכויות 15ע 7בתקועת אל-למארגה
בתקופת אל-עמארנה היתה רק עיר-שלטון אחת חשובה במרכז חבל-הערים,
והיאשכם" .בעל41שכמ"עמיו"ז בקשריםאמיצים עם החשרוובעזרתםהרחיבו את
גבולות ארצם; השפעתםהגיעה עד לעמקבצפון,ועדגזרוירושליםבדרום.ולאבכדי
'מודוע פותיח'9ה ,מושלירושלים ,לפרעה,כי"ל?א:א (מושל שכם) וארץ שכףנותנו
לה'פרו(צידה ומצרכים שונים)";עקאיאובגי-בריתו כבשו את שונם שבעמק וערים
בקרבתה,ונישלו אתאויביהן מעל אדמתם .אולם במרוצת הזנע נתחזקו המושלים
הנאמנים לפרעה בעלי ערי-המבצר והילות-הרכב ,ובראשםביריד:א מושל מגידו,
וכוחם של הח'פוו נחלש בעמק .מצבעניניםזהמזכירלנו את המסופר על התנהלות
בנייוסף בפרקזמן מאוחריותר" :ויאמרובנייוסף :לא ומצאלנו ההר ורכב-ברזל
היושב בארץ-העמק לאשר בבית-שאןובנותיה ולאשר בעמק-יזרעאלץ
בכלהכנעני
(יהו'יז ,טז) .מאחד המכתבים שלבירידיאנודעלנו,כי בפקודת פרעההובאו 'אנשי
מס"מןהעיריפו (כנראהיאפאלידנצרת)לחרושבשדותשונם,וכןהובאו שמה-אנשי
מס* ממקוםאחריז .ברם ,בזה לאנסתיימוהזעזועים וההפרעות,ובנילבאיאהמשיכו
בעזרת החיפרו להחריד את שלום הארץ .יחד עם זאת משתדל פרעה לשמור על
יחסים טובים עם יורשיו של לבאיא ,ואף מפקיד בידיהם אורחות מסחריות
למסופוטמיה ,כמו שעשה בשעתוגם לבאיא,אבי המשפחה.זוהי דוגמהאופיינית של
חולשהופקחות מדיניתהמציינת את משטר פרעה בכנעןבימי אמנחתפ הר'.
רבותאנולומדים ממכתבי אל-עמארנה על המצבהמדיני בחבלי כנעןהשונים.
בין השארמצטיירתתמונהבהירה עלשניהמרכזים החשובים ,חצור -בגלילהעליק,
ועשתרות -בבשן ,שהצליחו לחזק את מעמדם ולהרר ב את תחומי ממשלתם .ולא
בכדינודעה לאחר מכן,בימיהכיבוש הישראלי ,חצור כ"ראשכל הממלכות האלה-
(יהו'יא,י),היינו שלערי המלוכה ששררו בצפון-הארץ בראש'ת ההתנחלות,ואילו
עשתרותהיא בירתהבשןבזמןכיבושו של עבר-הירדן .כמוכןנודעה חשיבותיתרה
לגזר ,שהיתה עיר-מלוכה חשובה גם בזמן הכיבוש הישראלי ונשארה כנענית עד
ימיו של שלמה (מל*א ט ,סו-טז),ולירושלים ,המופיעהבסיפורים עלכיבושייהושע,
כראש ברית-המלכים בדרום-הארץ שנלחמה בגבעון ובבה ישראל ~הו' פרקי).
במכתביואלפרעהמדגיש פותיח'פה ,מושלירושלים,אתנאמנותולמלךמצריםומבקש
בליהרף לשלוח צבא-קשתים לארץ,ולהדוףאחור אתהח'פרוובני-בריתםהמסכנים
את שלום הארץ...-:יפקודנא המלך את ארצו! פשעו כלארצותהמלך! ...אובדים
כל המושלים ...הח'פרובזזו את כל ארצותהמלך .אםישגדודי-קשתים השנה,יש
ארצות לאדום המלך ,ואםאין גדודי-קשתים ,ואבדו ארצות המלך" .18בדומה לזה
מתלונןשליט אחר בדרוםהארץ,שוףדמא,כי הח'פרומשאים את נשקם אל הארצות
אשרנתןלואדוניו ,כל "אחיו"עזבוהוורקהואופותיח'פה מירושליםנלחמים בח'פרו,

ולעזרתם נזעקו למלחמה ,עם  50רכב ,זורתא מושל עכו ואנדרותא מושל אכשף.
שוורדתאמפציראיפוא בפרעה להחיש עזרהולהציל את אדמותהמלךי! .אך העזרה
המקווה ממצרים לא באה .ואגב יצוין ,שמושלי כנען מבקשים במכתביהם לשלוח
ל מדבר על  50צמדי סוסים (למרכבות)
לעזרתם פלוגות ~ nsulשל צבא .מושל9,
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ש

ו200-חייל; אחרים דורשים משלוח של מאהחיילים ,פותיח'פה מבקשחמישים,ויש

המסתפקיםגםבפחות.

שבעו* 9צ יךיז הנהב נהמגידך; רצהלךכרצ נצחון

כנען בשלהי שלטון מצרים
הנהכי כן ,חזקים היו הזעזועים שערערו את יסודות המשטר בכנען בתקופת
אל-עמארנהונתנו אתאותותיהם בכלשטחיהחיים.
ירידת קרנה של מצרים בכנען הכשירה את הקרקע להתחזקותם והתפשטותם של
החתים בסוריה ואת הדירתם והיאחזותם של שבטי מדדים מן המזרח והדרום אל
פנים הארץ .וכפי הנראה נאחזו והתנחלו האדומים ,המואבים והעמונים ,במשך
המחצית השניה של המאה הי"ד,באזורי-היקר של הארץ ,ובמרוצתהזמןיסרו שם
את שלוש המלוכות :מלכות-אדום בהר-שעיר ,מלכות-מואב משני עברי הארנון,
ומלכות-עמוןבאזור מהלכוהעליון שלהיפיק.
רק בחבל-החוףהצליחוהמצריםלהזק אתשלטונםולשפר אתהבטחון והכלכלה
במיוהד לאחר מסעהעונשין המצרי בסוףימיו של אמנחתפ הר' .התפתחותזו באה
לידיביטוי בייסוד ערי-נמל חדשות ,כגון דאר בשרון וצלמונה (תל אבו-הואר),
בשפךהקישון,בהגברת הספנותובקידום קשרי המסחרעםקיפרוסואייהיםהאיגיאי.
על כךמעיד במיוחד שפע תוצרת החוץ ,ובכללה כלים מיקניימ ,שהחללירום
לכנען ההל באמצע המאה הי"דלפסה.נ.
עם עליתה של השושלת הי"ט לשלטון במצרים מתחילה פרשה חדשה בתולדות
כנען .בימי מתי הא' ( 1290-1308לפסה-נ) ובנו רעמסס הבי ( 1224-1250לפסה"ם20
התחזקה מצרים,והחזירה לעצמה את המרות על ארץ-ישראלודרום-סוריה.
במסעותיו הצבאיים הכניע סתי הא' את מושלי כנען המתמרדים בצפון-הארץן2
ואתהשוסים בהרים ובס-ר,שהחרידו אתשלום הארץ,והעמידתריסמפני התפשטות
החתיםבסוריה .רעמסס הב'המשיךבמדיניותאביו ,אבל הסתבך במלחמה ממושכת
עם החתים .לאחר שהקרב הגדול ליד קדש שעל נהר האורונטס ,בשנה החמישית
לרעמסס,נסתיים למעשה בלא הכרעה ,והאיבהבין מצריםובין חתהיולהתוצאות
הרית-גורל לשתי המדינות ,נכרתה בשנה העשרים ואחת לרעמטס ברית שלוה
וידידות בינו ומלך חת .כתוצאה מבריתזונקבעוהגבולותהקבועיםביןהפרובינציה
המצרית ,כנען,ובין תחום השלטון החתי בסוריה ,גבולות שאותם מצאו לפניהם
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כניישראל בתקופתהכיבושוראשית ההתנחלותם אולם המצב שלחוסרבטחוןבכנען
נמשךגם לאחרמכן .יסודות המשטר המצרי התחילו להתרופף ברובגלילות הארץ,
וכוח השפעתו של פרעה הצטמצם יותר ויותר בחבל-החוף ובדרכי התחבורה
וחיוניות .רעמסס הב' היה נאלץ להלחם מלחמות קשות עםשוסי המדבר בדרום-
הארץ,ולערוךמסעות-צבאיים להבולשעיריי ,ולדכא מרידות מושלי עריםבכנען,
ובכללןגם העיראשקלון ,שעליה צרו המצרים וכבשוה בסערה.
תעודה ספרותית מן הזמן ההוא -פפירוס אנסטאסי א' -מעלה תמונה בהירה
למדי על הארץ ותושביה ,ומעידה עלשגשוגם של ערי-החוף ושל מרכזים אחרים
בעמקים ,מזה,ועל החלשת מעמדם של המצריםואי הבטחון בדרכים בחלקי הארץ
ה=שוסימק
השונים ,מזה ,ובמיוהד עלריבויגדודי
והסכנות הצפויות מהם לעוברי-
אירח1י .לדחיקתרגלי המצרים ולהתרומפות המשטר הקיים בכנען גרמו ,אל-נכון,
בראש ובראשונה ,שבטי ישראלוהנלוים עליהם ,המכונים במקורותהמצרייםבכינוי
הכולל "שוסים",שהתחילו להתפשטולהתנחל בחבלי-ההר והשפלה ,אםתוךחדירה
אטית ואם תוך מלחמת-תנופה וכיבושן של ערי-שלטון .ולא בכדי נזכר כבר עם
ישראל בין אויבי מצרים ,שאותם ניצח מרנפתח -בנו ויורשו של רעמסס הב' -
בתחילת מלכותו ,בשירהנצחון של מרנפתח .בשירזה מתפאר פרעה,כי"נבוזהכנען
בכל רע ...נשם ישראל -איןלוזרע; היתהח'ורו(כנען) כאלמנהלמצרים"יי .אולם
הסכנה לקיומו של שלטון מצרים בכנען נשקפה אז לא רק משבטי ישראל והנלוים
עליהם ,שלחצם הלך וגדל ,וממושלי כנען המתמרדים בלבד ,אלא גם מתנועת"גויי
הים ,-שהתחילו להתפרץ מארצות הים האיגיאי ואייו אל חופיו המזרחיים שלים
התיכון ,ועצמתמ גדלה בהתמדה והגיעה לשיאה בתחילת המאה הי"ב למסהשנ.26
התמורות והזעזועימ המדיניים והחברתיים ,התדלדלותה של הממלכה ,ובמיוחד
המלחמות התכופות ,התישו אתכוחם של מצרים עד שחלמוימיזהרהונאונה ודעךנזי
שלטונו של פרעה בכנען .באותו הזמן התחיל מתחוללשינוי כביר בתולדות הארץ
ובתרבותה,שהביא לאחרדורותאחדיםליסוד הממלכה הישראלית.
.

ה ערו ת
מאמר זהמיוסד על ואמר מנדפס במערכות כ-כא (תש"ד) ,עמ' 4-81ז.
4.Noth, :ן.1158..:קק 3.Simons, Handbook fortheStudy ofEgyptianTopographical Lists, 1937,
 1עיין
*].251עע ;ZDPV 61)1938(,ש.י?בין ,ארץ-ישראל ב (תשי"ג) ,עמ' 132ואילך:י
.אהרוני ,התנהלות שבטי

ישראלבגליל העליון (תשי"ז) ,ענה  35ואילך.

ןביחוד. 223".:חק 41!, Kleine Schriften 1, 1953,נ ).ל.
 2עיי
 3עללן :מת. 32קת .Albright, BASO~ 87 )1942(,ו.או.

 4עיין :ע*בן-דור,אנציקלופדיה מקראיתב ,ערך בית-שאן ,ושםביבליוגרמיה.ויתכן שגם המקדש בלכיש
0! 8111,Lachish 11* [the FosseTelnple], 1940 :
f
u :))(.T
נבנה עלידי השלטונותהמצריים (עיין

, Eine Nacillese auf dem Tell Ta(anrJek~ 1908 5בם6%, 1904: 166חם)8פקך Tell
 .1:].נתפרסמך
~lrozny,
יב.מייזלר (מזר) ,לוחות תענך ,ספר קלוזנר ft~fsin ,עמ' .56-44ועיין גם
בתעתיק ובתרגום עברי עליד
*.728עע.Albright, 8150% 94 )1944(,ע.עי.
י ).Knudtzon, Die 121-.Amarna.-'Tafeln,ל.נ
 8רובן של התעודות נתפרסמו בתעתיק ובתרגוםגרמני עליד
יאולברייט . 48381קע .ANET,
15י .1907מקצתן תורגמו עליד
ז עפן :המבחר שתורגםע"י .234 ffסע ). Wilson, ANET,נ.ן.
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ו בארץ כנען
:..

 8אמיאודוגמאוה אהדר :התל של קדשבגליל (הל קדס) 1שטחו.מגיעכדי -90דונש :שטחן*ללכישוגיר

הוא כ* 75דונמש אשקלון הקיפה שטח של 60יונם לפחות :מגידל -למעלה מ 50-לונם. :שכש (תל בלאטה)
ועשתרות (תל עשתרה ,בארץ-הבשן) וכן בית-שאן  -שטחים של  40דונם בקירוב ,שטחה של ירושליםאינו
עולהן כנראהן בתקופההנדונהעל  50דונם ,ושל יריהו (תל א-סלטאן) -על  25דונם .קשה לקבוע מה היה
מ:כר המושבים לערים הכנעניות .נרסטאנג מעריך את אוכלוסית הערים הקטנות ,כמויריחו וקרית-יערים
(היאגבעת קרית-יערים,דיר אלבאזהר) ,ב 1*500-נפש בלבד*הבונהלעיר המוקפת חומה,ולא לשטחיהישיב,
הפרורים ,ה"בנות= והאמגרשים* שמחוץ לחומה .ועיין :אנציקלופדיה מקראית א* ערך אוכלוסיהז ושם
ביבליוגרפיה:ועיין גם * 35ק *.)(. Tufnell. Lachish 3* 1953לפי הערכתו שלארלב:רייט לא .עלתה אוכלוסית
הארץ בתקופה הנדונה על  200 ,000נפש ,אבל יש להטיל ספק בחישובים אלה.
פ עיין:י,ידין ואחרים ,חצור א 1 '?Jg ,1.958 ,ואילך:י*ידין' אנציקלופדיה מקראית ג ,ערך חצור.
 10עיין. 7-12 :קק (, BASOR 102 )1946(,ז22ה4א)  .8. hg~islerבתעודות אוגרית נזכרים הסוחרים
(מכרמן בדלם) כבעלי מעמד חשוב.
5. 8.
O Loewenstamm, 183
. 218Aקק S 6 )1956(,
, 8מה]50יטחם: 1. 54
83 )1941(. :
 11על החיפשועיין
]* 361עק

 12עיין הסיכום שלי,לוי ,אנציקלופדיה מקראית ג ,ערךחיבי :ובפי .וט 63ט .Bott&ro, Lo problimeנ
, ]934 : Gretnberg, The Hablpiru, 1956ט .Hableרבןא .מלמגוב .מזר,עיוניםבספריהושע(,קובץ),תש"ך,
"1.
, Mazar. ZDP~ 74 )1958(,ט;(. 53,.ק , BASO 163 )1961(.זא8וי6ו)ע .?.עע
עמ' 187ואילךן 214ואילך:
]. 121 8קע
כנ עיין0. 243 :א -'Amarna-Tafeln,ן!6 8ם  Knudtzen"-.1Weber.ובמכתב חתר(מס'  )244הוא מטיליח
ה.ששמהעל לבאיא משכם המבקש להרוס אתמבידו.

 14עיין:

.KDudlzon.-Web~r,ibid, ?40. 8

 15הנתרן נזכרתביהי'יט,יג-יד ,בנחלת זבולרן ,ומציעים לזהותה בתל אל-בדויה שבבקעתבית"נשופה:
ועיין:ב .מזר,אנציקלופדיה מקראיתנ ,ערך תנתון.
 18עיין ga :מ"זלר (מזר),ידיעות א ,חוב' ד (תרצ=ד) ,עמ' 1ואילך.
. 169 ff* :עע ).4111 Kleine Schriften 3, 1959,נ.
 17עיין
 18עיין03.286-7 :א,ט,!62זם*6עע ;Knudtzoa-ראגנ ,נאותה ההזדמנות מתלונן פותית'פה גם על חיל-
המצבהכושי מטעם פרעה ,ששדד את בירת-המושל ,בודאיבגללליקויים באספקת*מזון ובגדיםוחוסר משמעת-

צבאית.

. 1620] 19קק :4. 41), KleineSchriften 3.ן. 915קק , Revue d'Assyriolo~ie 19)1922(,ם!8ת8ס*F.Thureatl~-
כעת4.8. Rowtont Journal of :א
 20תאריכים אלה ניתנים הכרונולוביה הנמוכה ביותר .אבל

עיין

לפי

.טס 85 19 )1960(1אנ,ית)טנ ;]. 80קק  ,Cu~eiform Studies 13 )1959(,המעלה אתהתאריכים של מלכי
השושלתהי"ט ,ורואה אפשרות לקבוע את תאריךעליתו של רעמסס הג' לכסא המלוכה בשנת  1304לפסהוג.
.אהררני ,משנתלות שבטי ישראלבגלילהעליון (תשי"ז) ,עמ' 155אילך:
 81על מלחמותמתי הא'עיין:י
~1rff

ובכרך זה ,עמ' .48-40

 22עייןבפירוט:ב .מזר,ידיעותיב (תש"ו) ,עמ' 93ואילך.
 23עיין
.690] :עע  Egyp~ 1 )1947(,פס סע1טןl'histoireסט *8. Grdscloff, Revue
.473 :ע .4. Wilson~ ANETג.
 24עיין

 25עיין:
 28עיין

]* 3760עע זעא. VVilson, 4ג .נ8

להלן בכרך זה ,עמ' .131-124
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כיבוש הארץ
מאת:ש.ייבין

המקורות המקראיים

פרקים מסוימים בספר במדבר ,ורוב רובו של ספר-יהושע הם התילדה
המסורתית ,המספרת על מסעם שלשבטי ישראל בצותא מקדש-ברגע בהנהגתו של
סשה ,מעברם דרך דרום עבר-הירדן מזרחה ,כיבוש עבר-הירדןהמרכזיוהצפוני
וחלוקת השטח הנכבש לשני השבטים וחצי השבט ,עד שהגיעו אל ערבות-מואב
בבקעת-הירדן (במ' כ,יד -כב ,א) .לאחרמכןמתוארים צליחת הירדן בצותא,
כמיקודו של יהושע בן-נון ובהשתתפותם של יוצאי הצבא מקרב מתנחלי עבר-
הירדן מזרחה ,כיבוש עבר-הירדן מערבה וחלוקתםבגורל של השטחים הכבושים
.לנושעת השבטיםוחצי השבט ,חזרתם שלמתנהלי עבר-הירדןמזרחהלנחלאותיהם,
קביעתערי-הלויים וערי-המקלט,וימיוהאחרונים שליהושעז.
המרשה כולה מלאכת מחשבת ממוארת ,הכתובה בידי סופר אמן ,שהיונהירות
'לו בעיות האסטרטגיה והטופוגרפיה של ארץ-ישראל ,ואשר השכיל לשלבן במסכת
חיבורוביד מא_ומנתובכשרוןספרותירב.
אולם עםהעיוןהמעמיקמתחילים להתעורר בלבו של הקורא הרהורים ,הפורצים
בקעי מסקותרצינייםבחזית המבנההסמרותי המפואר; מקצתםשואביםאתהשראתם
מכתובים אחרים שבמקרא עצמו ,ומקצתם משאלות העולות מכוחההגיון.
בראש וראשונה מתייצבת כאן שאלת הדרך שבה עלובני ישראל מקדש-ברגע
.לערבות-מואב,ומהאירע להם בלכתםבה.
'
מ
ב
(
,
כ
האחת
.
ה
ז
א
ש
ו
נ
ל
ה
ק
י
ז
ספר במדבר מביאשתי גרסאות שונות ב
י
פ
ל
יד-
וכא; כא ,א ואילך) יוצאים בני ישראל מקדש-ברנע לטוב את ארץ-אדום ,לאחר
שמלכה מסרב לתת להם מעבר בארצו,ואףיורדים עד לים-סוף,סובבים אתאדום
וומואב ממזרחן ,ומגיעים לגבולות ממלכת סיפון האמורי .הלז מסרב לתתם לעבור
בארצו ,יוצא אליהם למלחמה ביהץ ,וניגף לפניהם .הישראלים עולים
וכובשים לאחר-מכן גם אתיעזר וגם את ממלכת עוג מלך הבשן .משם הם חוזרים
וחונים בערבות-מואב ,עלירדן-קרחי,כדי לפרוץ משםדרך למערב הירדן .לפרשה
זו מצורף גם סיפור התנחלותם (במ' פרק לב) שלשני השבטיםוהצי השבט בעבר-
.הירדן מזרחה.
לפי הגרסה השניה (שם ,פרקלג)נוסעים בני-ישראל מקדשלהיר-ההר ,משם הם
חוצים את הערבהבצלמיגהועובריםלפושן שבמזרח הערבה ,ומשםחוצים אתאדום
51יין

הערות בעמן

 9 8 - 9 9ן ולותד.
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עדלאיביתנ

ומאובות עוברים לאורך מואב ,דרך דיבין-ןד ,עלמך-ד9לס7בג

סביבות-בו,ומגיעים בשלום לערבות-מואב ללא כל החמשותוקרב הכרעה.
פרשה תמוההשניה במסכת הכיבושהיאעליתו שליהושע להרעיקל ,מיד לאחר
ח ,ל-לה) ,ללא שום רמז לכיבוש הר אפרים ,בעוד אשר הזכרתם
כיבושהעי
שלמלכיבית-אל ,תפוח ,חפר ואפק,ביזהמלכיםשהיכםיהושע(שם,פרקיב),מרמזת
בודאי על קרבות שנתחוללו באזור הר אפרים.יתכןשיש לתלותשתיקהזו בסברה
כימאז מעשהדינהוכיבוש שכםבידישמעוןולוי ,בני-יעקב,נאחזובאזורזה בתי-אב
ישראליים שהתערבובתושביםהמקומיים.ואולינדחקוהללו אלשולי ההר המערבים
עםהתנהלותושלבית-יוסף,וכךישלהבין את-יחוםנחלתושל שבטדן ,הקשור ללא
ן (שםיט ,מ-מה).
ספקבדינה ,בנחלשירקועמק-אילי
המסורות השונות על המלחמהב"רד מעוררות עוד תמיהה על מסכת הכיבוש.
ארבע גרסאות מצויות במקרא על התנגשותזו .הראשונה (במ'יד ,מ-מה) מספרת
עלנסיון פריצה לארץ מדרום ,שנסתיים בתבוסה ישראלית .השתים הבאות (במ'
כא ,א-ג; לג ,מ) מתארות את ההתנגשות כמעשה התגרות של מלך -לד ,בודאי כדי
למנוע את התפרצותם שלהישראלים,הנוסעים מקדש,לארצו.לפי הנרמה הראשונה
נסתימה התפשותזו בנצחון הישראלים,ואילו השניה מעורפלת בכללותה .האחרונה
שבהזכרות פרופ' א ,טז-יז) סותרת לגמרי את קודמותיה ,כיון שהיא מתארת את
ההתפשות בערד ,המסתימת בנצחון ישראלי ,כשלב אחרון לכיבוש ולהתנחלות
ביהודה :ההתקפה ,בגרסהזו ,נערכתמצפון.
גרסתשופטים פרק א בדברכיבוש הארץ שונה מאלה שבתורה וביהושע לארק,,
ביחס להתפשות בערד ,אלא בהשקפה הכללית עלתהליךהכיבוש.לפישופ' פרק א,
הכיבוש הוא מעשהידיהן של קבוצות קבוצות של שבטים ,בנפרדזומזו .אף עלפי
שהכתוב בא ,לכאורה ,לתאר את המאורעות שאירעו בארץ לאחר מותיהושע,אינו
מוסר לנו אלא סיפור שונה על החדירה לארץ דרך -ןק,השוכנת מצפץ ליריחו,
כיבושהרייהודהבידי יהודה ושמעון וכיבוש בית-אל,דהיינו הר אפרים הדרומי.,

.הו'

בידיבית-יוסף.

מסורת הכיבוש כמבצע צבאי אחיד וקצר ,בהנהלתם של משה ויהושע יורשו.,

מעוררתלהיות כשלעצמה.שכןיש לתמוה כיצדיכלוגם משהוגםיהושעלארגן את
אנשי השבטים,המינים ששים ריבוא ,לצבא-כיבוש ממושמע;וכן ,כיצדיכלולתכנן
ולהכין משימה צבאית נכבדה ומסובכת כזאת ללא כל תקלהבהיותם במדבר .מצד
י הרעה,בנסיון לשבור את.
שני ,כיצד נמנעו תושבי הארץ מלהתארך ולקדם אתפנ
הכוחהישראלילפני שחדר לארץ-כנעןז

בעיות הכיבוש וההתנחלות לפי רשימות היחם
אבותיהםיש.
רשימות היחס של השבטים (דה"א פר' ב-ט) למשפחותיהםולבתי
בהןכדי ללמד עלקשריהשבטיםבינםלביןעצמם ,על מערכתהיחסיםבין המשפחות
ךאור על פרשתההתנחלות.
וכן עלזיקתםהטריטוריאלית.עיוןמעמיקבהןיכוללקטי
בארץ ,ובעקבותיה על מסכת הכיבוש.
נביאכאןשלושעובדות מאלפותבלכדי:
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א .הקשרים המשפחתייםוהטריטוריאליים בין שבט אשר לשבטיבית-יוסף ,בעיקר
אפרים ובממין .קשרים אלה מתבטאים בהתייחסותה של משמחת בריקה על אשר,
אפריםובנימיו (דה-אז ,בג ,ל; ח,יג) ,ושמר על אשרובנימיןנשם ז',לב'; ח,יב);וכן
בזהותםשלשמותמקומות בארץבנימיןכגון יפלט ,שועל ,שלשה ובארא 4לשמותיהם
של צאצאי אשר (שםז ,לג-לו) .סרח בת-אשר (שם שם ,ל) ,קשורה בודאי לתמנת-
ד
9רח בארץ-אמרים(יהו' יט,נ; כד,ל) .לשמרמיחסהכתובאתבנייתאת ואתלי
ובנותיה (דה"א ח,יב) .ובריעה נחשב לאחד מאבותיושביא~לון (דה-א ח,
ייג)-חבל
ארץ הנמנה עם נחלתדן,שבניבנימיןואפריםהתישבו בה ,בודאי לאחרנדידתם של
הדנים צפונה .יש לשים לב לעובדהכיאף לא אהדמן השמות הנזכרים ברשימות
היחס של אשר קשור אלישובינחלתובצמון הארץי.
ב .הקשרים המשפחתיים והטריטוריאליים בין שבטי ראובן ,גד וחצי-המנשה,
היושבים בעבר-הירדן מזרחה ,לשבט יהודה .קשרים אלה מתבטאים בהתיחסותם

וכרמי על ראובן ויהודהכאחד(דה"א ב ,ה-ו; ה ,ג),בנישואיו שלחצרון,
של
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כג);וכןגם בהתיחסותו של פנואל (הקשור בודאילעיר שבעבר-הירדן מזרחה) על
חור ,מצאצאייהודה (שם ד ,ג-ד) ,כראיהלקשריםהטריטוריאלייםביןראובןויהודה
יש לרביא את הזכרתה של אבן-להן בן-ראובן בגבולה הצפוני של נחלת יהודה
(יהו'סו,ו).
נ .היסודות הזרים הרבים שנטמעו בשבטיהודה וקשורים אלנחלתו .כלבני יהודה
הנם צאצגיהן שלנשים כנעניות" מהר-יהודה ,שנשאן עוד לפני הירידה מצרימה.גם
בע צאצגיויש הנושאים נוכריות ,כגון בתו של הניתנת לירסע ,העבד המצרי
(דה"א ב,לד-לה); מרד הנושא אתבתיה בת-פרעה (שם ד,יה);ואביגיל ,אחותדוד,
הנישאתלןמר הישמעאלי(שם ב,יז).ביןצאצאייהודהנזכריםיסודותלא-ישראליים,
כגון אלההמתיחסים על שמות משפחות,שנטמעו בהם:ירחמאל (שם ב ,ט,כהואילך),
הקשור אל עב הירחמאלי; והקינים (שמ ב ,גה) ,הקשורים בנגב הקיני והידועים
כנודדים .על יסוד הדברים הללו לאיהיה בכך משום גחמה אם נניח ,כי תהליך
היאחזותו של שבט יהודה בנחלתו -תחילתו בימי האבות .תהליך זה בוצע בדרכי
שלום והטמעה של התושביםהמקומייםהזרים.
שבספר
ם
י
ט
ב
ש
ה
העובדות המובאות כאן מרמזותכי תאור נחלות
יהושעי משקף
רק מצב מאוחר יחסית ,של היאחזוח השבטים בנחלותיהם .מצב זהאינו אלא
הוצאה של תהליכים ממושכים או קצרים .וכך ,איפוא ,מעורר גםהעיון ברשימות
היחס תמיהות על מסורתהכיבושהמתוכנן ,האחיד והקצר;

חצרי

"של

המקורות החיצוניים
במחציתההשניה של.המאה.הי"ט ובראשיתה של המאה הכי לסה"ננתגלו תעודות
שונות ,המלמדות אותנו פרטים נוספים המבהירים את תהליך הכיבוש וההתנחלות
בארץ .תעודות אלהישבהןכדי לשמש מפתחלזמנו שלהכיבוש:
א .מכתבי אל-עמארנה מארכיוניהם של אמנחתפ הג' והד' ,מלכי מצרים .רובם
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הליפת מכתביםביןמושליעריםשונות בארץ-ישראלובסוריהובין פרעה,אדוניהם.
זמנמבין  1380לפסה"נובין  1360לפסה"נבקירובי.
ב .רשימות מקומות שנכבשו בכנען מימי סחי הא' מלך מצרים ,שתאריכן המדויק
אינו ידוע לנו ,ולכןיש לקבוע כמסגרתן האפשרית את שנות מלכותו ,בקירוב 1311

לפסה"נ  1290 -לפסה"נ.
ג .האסעילה השניה שהקים סתי הא' בבית-שאן ,שנתגלתה בחפירותיה .אסטילהזו
מספרתלנועלמשלחת-עונשיןצבאיתהיוצאתמבית-שאן.כיון שראשה ושפתה האחת
חסריםאיןבידעולקבוע אתתאריכההמדויק ,אולם קרובלודאישאינה שיכתלשנות
מלכותוהראשונות; וכך ,איפוא,יש לשערשזמנהבין  1305לפסה"נובין 12~0לפסה"נ".
ד .רשימת מקומותכבושיםבאחוזותהמצרים באסיה ,שנחקקה ,בפקודתו של רעמסס
הב' ,על כתלי מקדשו של אמון-רע בכרנך .כמהמן השמות משובשים ברשימהויש
לתקנם בהתאם לגרסה ברשימות מאוחרות יותר ,מזמנו של רעמסם הג' .רשימהזו
מאוחרת למלחמת קדשועלכןיש לקבעה לאחר שנת  1285לפסה"מ.1
ה .אסטילת רעמסס הב' ,שנתגלתה בבית-שאן ,המרוממת ומשבחת את גדולתו
ומעשיו.היא הוצבה בשנת הי"ח למלכותו,דהיינו  1273לפסה"נ.11
ו .מגילת-השנינה ,אגרת הנשלחת כביכולמסיפר המבקר בארץ ובסוריה לחברו
הסופר; סבונה סטירי ועוקצני ,והיא מתארת את הארצות הללו .זמנה סוף המאה
הי"ג לפסהאנ.12
 .1אמטילת-הנצחון של מרנפתח ,הידועה בשם "אסטילת-ישראל" ,המדברתבין
השאר,גם בנצחון מרנפתח עלכנען .תאריכה  1219לפסה"נבקירוביי.
ח .תעודהחתיתמןהארכיון שלחתישש(ביע'אזכיי) ,המסכמת את פרשתמלחמותיהם
שלהחתיםוהמצרים במחצית הראשונה של המאההי"ג לפסה"נ.14
ממכתבי אל-עמארנה מסתבר,כי בזמנם שוררת בארץ מהומהומבוכה .החיברו,
שחדרו לארץ ,מאיימים על אחדות המצרים בכנען ומסכנים את שלום התחבורה,
אתחייהתושביםושלטון המצריםבה .המושליםהמקומיים של ערי-הממלכה הקטמת
בארץ-ישראל ובסוריה נלחמים זה בזה ,ונעזרים בח'ברו כשכירים להרחבת שטח
שלטונםוחיזוקו,וכןפונים לעזרת פרעה כעד הח'ברווכנגד המושלים האחרים.היום
מקובל לחשובכיהח'ברו ,שכברנזכריםבתעודותמימי השושלתהג'שלאורשבדרום
מיסופוטמיה ,מסוף האלף השלישי לפסה"נ ,אינם אלא סוג חברתי המורכב
מיסודות מגוונים (של זרים) שאין החוק חל ומקעליהם .הח'ברו מבקשים לנכות
באפשרות מחיה ,אם כבני-חסות אם כשכירי-צבאאועבודה .אף עלמישאיןלזהות
אתהחיברובנדאגת עם העברים ,דומהשגם האבותוגם שבטיישראל כלולים בסת
חברתיזה של ח'ברו.15
השיבותן של רשימת המקומות הנכבשים בימי סתי הא' ומגילת-השנינה טמונה
בהזכירן את השם אשר ,בצורת אסר,ככינוילקיבוץתושביםבכנען.
אסטילת סתי הא' מבית-שאן מספרת כי משלחת-עונשין מצרית נשלחת לחבל
ירומתהכנגד שבטתיירויא ,שתקף בעזרת העפר(הזהים עםהחיברו) אתשבטירוהם.
יש לקבל ,כנראה ,אתזיהויו של חבל ירומתו עם רמת-יששכר ,ושלתיירויא עם
ע(בר'סו,יג)בליששכר (לאחר השלמתולתיירויאע).יתכןשעלינולקרוא אתרוהם
תיל
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לבן-הלםמבני אשר(דה"א
בשם מהלבהיפוךאותיותיו,ואז אפשרלזהותאותועםימה
?,לג),ואולי אפשרלקשרוגם אל שםהמקוםעין-מאהלשבנחלתזבולך.לפניתאיפוא
סיפ.ור על התנגשויות בתי*אב ישראלים משבטי יששכר ואשר ,על שטחים בגליל

התחתה.
הרשימה של רעמסס הב' מכרנךאולי מרמזת על קשריםשהיובין סיסרא ,המכר
במקרא כשר-צבא יבין ,לבין כמה משבטי בוש שישבו באשרות-ההר המערביים
בגרץ.13
אסקילת רעמסס בבית-שאן ,המרוממת ומגדלת את פרעה ,הוצגה בודאי כתגובה
לאיזה מאורעחשוב .אלנכון,ישלכרוך ,כדעת מזר 17אתייסוד ממלכתסיהוןהאמירי
בעבר-הירדן מזרחה בפלישה החתית לאפי (נוה-דמשק) ,לאחר קרב קדש בשנת
 12"5לפסה"נ ,פלישה הנזכרת בתעודה החתית; ואילו המקרא מספר לנו על
ההרבת הממלכה הזאת בשעת פריצת הישראלים בדרכם ארצה .יתכן ,איפוא,
כשצת הצבתה של אסטילת רעממס מבית-שאן ( 1273לפסה"נ) תואמת את המהומות
שנרם מאורעזה ממערב לירדן ,והאסטילהאינה אלא הד לחדירתם שלשבטי רחל
להר*אפרים.
;
ן
ה
י
ת
ו
מ
ש
ב
ת
ב
ק
ו
נ
ו
מספרת
אחריהן
אסטילת מרנפתח
על חורבן ערים בכנען
ניכר,זו הפעםהראשונהבתולרות העםוהארץ ,השם -ישראל" כשם עםהיושבבארץ.
אפשר לאמור שתוכל של התעודות הללו מן.מדג ,.שלמן הרבע השני של המאה
הי-ד לפסה"נ שררו בארץ תנאים פרועים ,ש :פשרו אז חדירתם של יסודות זרים
לתוכה ,ואמנםאז חודרים הח'ברו לארץ ,ואתםאוליגם שבטיםישראליים .הזכרות
שזו של אשר,וכן שמוץ הקשורים ליששכר ואולי גם לאשר ולזבולון ,בסוף המאה
הי"ד לפסה=נאובתחילת המאההי"ג לפסה,נש הצבתאסטילת רעמסםהבי בתחילת
הובעהשני למאההי"ג לפסה"נ,אולי כהר להריסת ממלכתהאמיריוהחדירה להר-
אפרים;ולבסוףהזכיתישראל כעמבשנת1219לפסה"נ -מוכיחותכי תהליך הכיבוש
ן  1380,60לפסה"נובין 1230
וההתנחלות היה תהליךאיטי ,שנמשך כדי  150שנה בי
לפסה-נ ,ותואם יותר את ההשקפה הבאהלידיביטוי בספר שופטים ,שלפיה מעשה
הכיבושהוא בגדרהיאחזות  L~wקבוצות שבטים ,בנפרדזומזו ,בחבלי-הארץהשונים.
העדויות הארכיאולוגיות
הוצאותיהם של הסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בעבר-הירדן מזרחה ובמרכזו
שי הגליל העליון ,ושל רוב החפירות שנערכו בתלי-הארץ השונים ,יש בהן כדי
ל,מדש עלונהליך הכיבושוזמנו.
בעבר-הי רדן מזרחה הראהנלסוןגליק" ,בסקר שלו ,על קיומה של רשת
ישובים רצופה וצפופה למדי ברוב חבלי עבר-הירדן,שהיו מיושבים במשך כל
התקופה הכנענית הקדומה וראשיתה של התיכונה.ישובים אלה חרבו והושמדו על
ידי פושטים מן החוץ בראשית המאה הי"ה לפסה"נ ,ובשטח שמדרום לירמוך פסק
ישוב הקבע עד סוף המאה הי"ד או ראשית הי"ג לפסה"נ ,דהיינו סוף התקופה
הרצענית המארחרת .במשך המשמאותהשניםהללושימש כל החבלהזה מרחב מחיה
קדודים לשבטי;~דיםאו נודים-למחצה.

נ

]64

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

כיבוש הארץ

 .אהרוני ,בסקר שערך 19כי בסוף המאה הי"ג או
בגליל העליון העלהי
בראשית המאה הי"ב לפסה"ננתכיפה בשטחים ההרריים חבלתי?%-בים של הגליל
העליון המזרחי התיישבות חקלאית של נודים-למחצה ,בעוד שבישובים העירוניים
שמצפת לחבל-ארץזה נמשכת מסורת התרבותהכנענית .במשךהזמןמתיישביםאנשי
הקיבוץהשתני החדשהזהגםבערים הראשיות.20
ההפירות בחצור  21העלו,כיבעירזוכלוליםשניאזורים :העירהעליונהובה
גם המצודה ,על הגבעה המתנשאת בדרום והמתקראת בשם תל חצור; והעיר
התחתונה ,הנמצאת בשטה ה"גדרת"שמצפוןלתל.נתבררכיהישוב במקום החלבסוף
התקומההכנענית הקדומהאו בראשיתה שלהתיכונה.פריחתו חלה עם הרחבתו על
פני ה"גדרת",למן השלבהשני של התקופההכנעניתהתיכונהזימישלטון ההקסומים)
ועד לשלהי התקופה הכנענית המאוחרת .העיר בת התקופה הזאת חרבה בשריפה
גדולה ,ששרידיהניכריםגם בעיר התחתונהוגם בעיר העליונה .לאחר החורבן חזר
והוקם ,למחות בפינה אחת של העיר התחתונה ,ישובפרזית דל ,המשתייך גם הוא
לתקופה הכנענית המאוחרת ,אך לא האריךימים .מעל לשכבת התקופה הכנענית
המאוחרת נמצאו בעיר העליונה סימניישוב (שרידי מדורות ,קטעי ריצוף שונים,
וכיו"ב),המתנים להתפרשכשרידיישוב ארעי של נודים-למחצה (תאריכם -המאות
הי"ב-הי"א לפסה-נ).מעליונמצאו ,בעירהעליונה בלבד,שרידיישובמבוצר,שנבנה

בימישלמה.
חפירת הבדיקה ,שנערכה בתל קדש בגליל ,הוכיחה רק אתקיומה של העיר
בתקופות הכנעניות ובתקופות הישראלית א' וב' -אולם לא העלתה דבר בזיקה
למועדחורבנה שלהעיר;דהיינו ,אם חרבהבסוף התקופההכנענית המאוחרת ,בתל
חרשים גילתה חפירת הבדיקהכי שכבת הישוב הקדומה ביותר שםשייכת למאות

הי*ב-הי"א לפסה=נ.22
בבית-שאן נמשך הישוב הכנעני עד ראשיתימי המלוכה .בתל תענך מצא
שרידיבניה רביםבני התקופה הכנענית המאוחרתן דומהכי הללוחיבו בשריפה,
ומעליהם נמצאו שרידים ישראליים שאין להקדימם למאה הי' לפסה"נ ,להוציא
מקטר" אחד ,היכוללהשתייך למאה הי"א למסה"נ.כילשאין לדעת ,אם רשםזליןאת כלל הממצאאו רק מבחר שנראה לו ,קשה להכריעמתי הרבה תענך הכנענית;

ילין

רנראה שחזרהויושבה רקבימישלמה.23

בחפירות מגידו הועלה הומר רבהנוגע לעמננו 24אולם דעותהחוקריםחלוקות
בקביעתהזמנים במקום .השכבותהמענינותאותנוהן 48מעוכן ,VIABבסימון השכבות
מלמעלה למטה .שכבה  VIBנהרסה בשריפה ,ככל הנראה כתוצאתכיבוש.שינויים
באופןהבניהובתכניות המבניםמורים על תחילת פרק חדש בתולדותהישוב במגידו
ןמבניהן של השכבות  VIIAוVIA.-8-
עםימיהן של השכבות  .VIB- VIIAההבדליםבי
קלים,ויש לראות בהם פרקזמן אחד בקורות הישוב;ואילובניניה של שכבה הם
כה דליםושונים מאלה של  ,VIAעד כייש לחשובכי גם כאן מתחיל פרק חדש
,V~A
בתולדות העיר ,אף עלפי שאין כל סימני חורבן או הרס מכלן בשכבה
החופרים סברוכיזמנה של שכבה ( "11עלשני שלביה) -שנות  1150-1350לפסה=נש
את השכבה (עלשנישלביה)ייחסולשנות  1000-1150לפסה"נ,ולא מצאו כל פער
"1
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בזמן בינהלבין שכבה ע .אך ,לדעתי ,מסתבר ששכבה  VIIBהתקיימה במשך רובה
של המאההי"ג לפסה"נ עדשנת  1225לפסה"נלערך .שנת  1190לפסה"נבקירוב חותמת
את תקופתהישוב של שכבה  ;VIIAשכבה ו" לעלשנישלביה)נמשכהלמן  1170לפסהינ
ן סופה של שכבה VIA
ועד  11~0לפסה"נבקירוב; ופער של 150שנה בערך מבדילבי
ה
נ
ותחילתה של שכבהי
 .לפי זאת נראהלי,כי כיבושה וחורב שלמגידו אירעובין
1223ובין  1220לפסה"נ .פרק-הזמן השני בתולדות העיר ,לאחר הכיבוש ,מסתיים
בשנת  1130לפסה"נ ,ורק  150שנה בקירוב לאחר מכן מתחיל סרק-הזמן השלישי
בקורותיה שלאחר הכיבוש .בתל אבו-לואם נמצאוסימני הרס וחורבן של מלחמה
בשכבה  fvומקבילים לאלה של שכבה  VIIBבמגידו,דהיינו  1225,30לפסה"נ .לאחר
זמן מסוים חודש ישובו של תל אבו-הואם ,ושכבה " 1בו מקבילה לשכבה VIA
במגידו ,דהיינו  1130-1150לפסה"נ.25
בחפירותשערכהלאחרונה בשכם משלחתאמריקנ.ת נתברר,כי לאהיו לא פער
בזמן ולאסימני הרס אוכיבושבין השכבות בנות התקופה הכנענית המאוחרת לאלו
של התקופההישראלית".2הדינים וההשבתותהזמניים שלהחפירות ,שנברכולאחרונה
בדותן (בקצהו המזרחי של עמק-דותן) ,מוסרים עלקיומן של שכבות ישוב במקום
למן התקופה הכנענית הקדומה ועד לרומית ,אולםאין ללמוד מהם ,אמהיו קימים
פערי זמניםבין השכבות ומה יחסן של השכבות הישראליות לאלו של הכנעניות
המאוחרות.27

בתל אל-פ ארעה הצפוני ,שאותו סבר החופרלזהות עם תרצה,נתגלו שכבות
ישובהןמן התקומההכנענית המאוחרתוהןמן התקופההישראלית .אעפ"יששרידיה
של השכבה הכנענית המאוחרת פרועים ביותר ,לא נראו בשום מקום סימני הרס
במזיד ,וכנראהיש להסביר תופנהזו בכךשיסודותיהם שלהמבנים הישראליםנחפרו
לעומקה של השכבה הקודמת .במקום אחד לפחות השתמשו תושביה של העיר
הישראלית הקדומה במבניםמל התקופ ;,הכנענית המאוחרת .אף עלפי שאץ בנמצא
ראיה לחורבן ,מעידים ממצאי התרבות החומרית על פערבזמןביןסוף ההתיישבות
הכנענית המאוחרת לזו הישראלית .פער זה הל למן סוף המאה הי"ג לפסה"נ ועד
לתחילת המאה הי"א לפסה"נ ,כלומר הפרשזמן של  100שנה בקירוב.28
בחפירות אל-ג'יב ,שזהותה עםגבעון המקראית הוכחהבבירור ,נמצאושרידים
בני התקופה הישראלית הקדומה והתיכונה וכןבני התקופה הכנענית התיכונה.לפי
שעה לאנתגלו אלא קברות מעטיםמן התקופההכנענית המאוחרת.29
ההפירות ב תל גריסה ,הסמוך לתל-אביב ,מלמדות על כך שהישוב במקום
חרב בסוף התקופה הכנענית התיכונה (תקופת האבות) .הוא נתחדש בתקופה
הכנענית המאוחרת כישובפרזית דל וממוזר עלפני התל ללא רציפות בזמן .הוא
נמשךגם בתקופת הברזל הקדומה ,בעיקר בקצהוהדרומי-המזרחי של התל ,וחרב
במחצית הראשונה של המאההיילמסה"נ.
ישובושל התל באל -ח'רןה ,שלידהירקון (באדמות"מילה) ,נוסד בתקופה
הישראלית הקדומה,דהיינו במאה הי"ב לפסה-נ,והיה רצוף עד למחציתהשניה של
המאה הח' לפסה"נ (שכבות ננ11- %ץ) .אולם בין שכבה  %ובין  1%ניכריםסימני
הרסושריפה ,שמרמו עקבכיבוש שחל במאההי' לפסה"נ .בתל?דאדי נמצא מבצר
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שהוקםבודאי במאההי' לפסה"נ,כז.י לשמור עלשפך הנהרמפני התפרצותשודדי*
ים .אשר ליפו ,נתברר בתוצאת החפירותכי העיר נדונה בשריפה ,אם בסוף המאה
היש לממה*נ4ני בראשית המאה הרב לפסה"נ שרירים זממים של שכבם ישראלית
/
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ציור  :11תחזורת המצורה בתל כדאדי

נמצאו ,לפי שעה ,רק בקצה שטההחפירה;ויחסיהם לשכבות שתחתיהם או מעליהם
עדיין לא נתבהרו ,ביהוד מפני ההרס הרב שמרם במקוםבעטים של היסודות
העמוקים שלהבניינים הערבייםהחדשימי.3
הכפר הערביביתין ,הניצב על מקומה של בית-אל המקראית ,מונע חפירות
בשטח רצוף באתר עתיק זה; אעפי"כ הצל'חו להבחין בשטחי הבדיקה המוגבלים,
כי קרוב לסוף התקופה הכנענית המאוחרת (ב 'בע השני של המאה העג לפסה"נ
בקירוב) נכבשה העיר וחרבה ,ומעליה הוקמה העיר הישראלית ,ששרידיה נתגלו
בשכבה הבאה.31
מפתיעות ביותר הן תוצאות החפירה ב עי ,המזוהה לדעת רובם המכריע של
החוקרים בא-סל(שליד הכפרדיר דבואן) לפי הנתונים הטופוגרפיים המובהקים.
לפידברי גארסטמ ,שחפוי תעלת בדיקה מחוץ להומות האתר,שכיחים במקוםחרסי
התקופההכנעניתהתיכהה,וגם אלה שלהשלבהראוותשלהתקופההבנעניתהמאוחרת
מצויים במספרניכר; אולם לא נמצאשום חפץ המאוחר לשנת  1400לפסה"נ .החפירות
השיטתיות בתל העלו תמונה אחרת לגמרי .עיקר ישובו היה בשלושת השלבים
הראשונים של התקופה הכנענית הקדומה ,ולדעת גב' קראוזה-מך"ה ולדעת
אולברייט חרב המקום ונדון בשריפה במאה הב-ג-הב"ב לפסה"נ; ואילו כותב
הטוריםהללו,שניהל אתהחפירה בעונת החפירות הראשונה,יודע שבעונה זו נמצא
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מספרחרסים המראה על המשךהישוב עדסוף המאההי"טאוראשיתהי-ח לפסה"נ;
ורקאז חרבבשריפה .המקוםנעזבועמד בשממתו עדסוף המאההי=גאוראשיתהי*ב
ןוהלך עדשנעזב המקומבהדרגה(ללאחורבן)
לפסה"נ;אז נתחדשבוישוב דל,שיתנו
באמצע המאההי=אלפסה=נ.

פרטי ההשתכבות בגזר אינםברורים עדהיום,אולםנראהכי שכבה" תחילתה
בימי שלמה,ואילו בשכבה !ץ היהישובה של העירכנעני .קשה להכריע אם נבנתה
החומה החיצונהבידיארדיכלי שלמה ,או שהם רקשיפצוהותיקיותואילובוניההיו
יושבי העיר הכנעניים שקדמו לימי שלמה .כלי-החרס אינם מרמזים על הפסקת
ישרבביןשתיהשכבות2ב.
בית -שמש חרבהונדונה בשריפהסמוךלסוף המאההי"ג(בשלבהשנישל שכבה
י]) ,אך הדבר לא גרם להפסקת הישוב ,שנתחדשמיד .בשכבה חדשה זו~ ,ע,נחשף
מספר רב של כלי-חרס מלשתיים .ישוב זה חרב בדליקה עצומה ,ככל הנראה
באמצע המאה הי"א לפסה"נ ,והמקום עמד בחורבנו עד ראשיתה של המאה ה"
לפסה"נ(שלבראשון של שכבה !!).33
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 nמצאו החופר I
בחורבות
 Tמחוץ
Vשח~רון
למצודת העיר,שתי שכבות .התחתונה שבהן כונתה בפיהם קדם-ישראלית,ואילו
העליונה -ישראלית .ממצא כלישהחרס מורה כי השכבה התחתונה משתייכת
בעיקרה לתקופה הישראלית הקדומה (המאה הי"א לפסה"נואולי ראשית המאההי'
לפסה-נ)ומעורבים בהשרידיםמן התקופההכנעניתהקדומה,התיכונה(שלבמאוחר)
ואולי גם מן התקופה הכנערת המאוחרת .השכבה העליונה מתייחסת בעיקרה על
התקופההישראליתהתיכונה .לאנמצאוכלסימני הרסמכווןביןשתי השכבותהללו.
הממצא בתל?פית מסובך ביותר ,וכל מה שאפשר להסיק ממנו הואכי המקוםהיה
מיושב גם בתקופה הכנענית המאוחרת וגם בתקופה הישראלית ,ללא פער זמנים;
אולםאין לדעת ,אם במשך הזמן הזה לא באו שום פורענויות עלהעיר .מחפירות
שנערכו בתל?דידה ,בעיר העליונה ,מסתברכיקיים פער עצום בזמןביישובו של
המקום,למן התקופההכנענית הקדומהועדלישראליתהתיכונה.34
המנוחג'.ל .סטארקי שחפר בתל א-דויר ,שהיום מקובל לזהותו עם לכיש,
מייחס את חורבנה של העיר הכנענית לסוף המאה הי"ג לפסה"נ (לאחרימיו של
מרנפתח);ואילועוזריו סבורים עתהכייתכןלייחס חורבןזה לראשיתה של המאה
הי"ב למסה"נ ,אךאיןבידםראיות מכריעותלדבר".
ב תל בית-מ רמם ,שאולברייט(החופר)מזההאותועם דביר ,נחשפועקבות
חורבן כבד של העיר הכנענית ( ,))2שנדונה בשריפה עצומה סמוך לסוף המאההי-ג
לפסה"נ .זמן קצר לאחר חורבנה נבנתה מעליה העיר הישראלית הקדומה ט.)8
מציאות חרסים פלשתיים (מאמצע המאה הי"ב למסה*ם מאפיינת את השלב השני
בתולדותיה של שכבהזו ( .)8ישובה של י 8חרב ,בקירוב ,באמצע המאה הי"א
(זמןחורבנן שלבית-צורושילה)יי.
בתל שיחי לסלד אל-שליוי (המתקרא בטעות תל גת)עדיין לא הגיעו
החפירות בתל-המצודה הנישא אל השכבותהמתייחסותלזמןהגידת .אולם בגבוהה

משתי המדרגות -הנמוכות מן המצודה וסובבות את רגב היקפה-נמצא שישובה
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פסק עם השלב השני של התקומה הכנענית הקדומה,דהיינו בקירוב באמצע האלף
השלישי רפסה'נ .אולםזעיר-פהזעיר-פהנחשפו מעלישוב קדוםזהשטחים מתבלים
ביותר של שרידי ישוב ,שלא ניכרו בהם סימני מבנים אלא רק תנורים (או סימני
מדורות גדולות) ובקרבתם קטעי ריצופים של חלוקי נהל או צרורות אבן גדולים
יותר ,ולעתים רחוקות אף רבדיריצוף שלאבן-גיר ,שעלפניהם נלקטו חרסים בני
התקופות הישראליות :הקדומה (המאות הי"ב -הי"א לפסה"נ) במפלסים הנמוכים
יותר ,והתיכונה (המאות הס'-הח' לפסה"ם במפלסים הגבוהים יותר .השרידים
העליונים היו כרוכים ככל-הנראה במתקני תעשית "דרות ,אובטמגוריתע.ויות
וטוהית-דפנות;ואילו התחתונות מעידות על התישבות של מחוסרי מבנים של קבע.
ב תל חסי ,שזיהויו אינו ברור ,אולם היום מקובל על רוב החוקרים זיהויו
עםעגלי ,נמצאו בשכבהין כלי-חרסמן המאותהי"ד-הי"ג לפסה"נ(ואולי אפשר
ליחסם עוד לתחילת המאה הי"ב לפסה"נ) .לאניכרים בשכבהזו שוםסימני חורבן
כללי .רק ב"ארמון" המבוצר ,הסמוך לחומת העיר ,נחשפושרידי דליקה רצינית,
שגרמהלחורבנו .שכבה"שמעליהשייכתלימי שלמה,והיאעירישראלית.37
תוצאות החפירות ביריחו מאכזבות בעיקרן,כיון שמסקנותיהם של החופרים
הראשונים ,לפני מלחמת-העולם הראשונה ,מוטעות מיסודן (בגלל מיעוט הידיעות
בזמן חפירותיהם על דבר התפתחות הקדרות בארץ);ואילוחפירותיו של גארסטנג
גרמו למחלוקת הריפהבין החוקרים עלתאריךחורבנהשלהעירהכנעניתהמאוחרת.
גארסטמ סבר כי החורבן אירע באמצע המאה הי"ד לפסה"נ;אולברייט הסכים
תחילה עמו ,אולם לאחר-מכן הביע את הדעהכיראיותמן הארכיאולוגיה לין~ת
לתאריך הקרוב לסוף המאה הי"ד או ראשיתה של המאה הי"ג לפסה"נ; אולם יש
להודות בכךכי הנימוקים הנוגדים תאריך מאוחר קצת יותר ,בהמשך המאה הי"ג,
אינם בעיקרם אלא נימוקים מכוח השלילה ,והאבני;סאן חשב כי העיר נכבשה
במחציתההשניה של המאה הי"גלפסה"נ.חפירותיה האחרונות של הגב'קניון במקומ
העלו כיהבליה הטבעית ופגיעת ידי-אדם חשפו והשמידו מראש התל כלשייר
המאוחר לתקופה הכנענית התיכונה .החומות שייחסן גארסטמ לתקופה הכנענית
המאוהרת שייכות למעשה לשלביםשונים של התקופה הכנענית הקדומה .על סמך
ראיות מבתי-הקברות שבסביבה מסיקה החופרתכי ישובה של העיר נפסק ברבע
השלישישל המאה ההד לפסה"נ.וכך,בעטין של הדעותהמנוגדותוהיעדר כלעדות
ארכיאולוגית מכרעת עתה במקום,אין כל אפשרות לנצל את החפירותכאן להסקת
מסקנותהנוגעותבנושאדיוננו.38
תוצאות החפירות בנחלת בית-יוסף ,בהר-אפרימ ובצפון הר-יהודה מעידות
כי לא היה כל כיבוש בהר-אמרים ,בזמן שבין סוף התקופה הכנענית המאוחרת
לראשיתה של הישראלית ,וישוביו או שהמשיכו את קיומם בשלום (כמו בשכם) ,או
שנעזבו(כמובתרצה);צמונושלהר-יהודה נכבש ,כנראה ,ברבעהשני של המאהה"ג
(בית-אל); ואת הסיפור על כיבוש העייש ליחס כנראה למעשיהם של יעקבובניו.
כמוכן מראותהחפירותכיחצורבגלילוערי אשרות-המערב בהר-יהודה(בית-
שמש ,לכיש ,דביר) חרבו בסוף המאה הי 1-לפסה"נ .וערי עמק-יזרעאל ,במידה
שחרבו (מגידו ,תל אבו-הואם) ,נהרסו בסוף המאה הי"ג או בראשית המאה הי"ב
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לפסה"נ .בכלאזוריהאריןניכריםסימני התישבות מחודשת,אוייסודישובים ,בתחילת
המאה הי"ב לפסה"נ()~זורהגליל המרכזי; שילה;לסיעה;העי).
אשרלנתונים שמן המקרא עצמו ,הריחוץ מספר יהושע מלמדים כל המקורותכי
תהליך הכיבוש היה אטי וממושך ,שנתבצע שלבים שלבים ,בידי קבוצות קבוצות
של שבטים ,בזו אחרזה .כמוכןאין להפרידבין פרשת הכיבוש להתנחלות,כי חד
ה~ה; מעשהזה -ראשיתו בתקופת האבותואחריתובימידוד,כשעיקרם של המאורעות
חל בפרק-הזמןשביןסוף המאה הי"ד לפסה"נלתחילת המאה הי"ב לפסה-נ.
מכל האמור לעיל על עדות המקורות החפיג?פוים ,הארכיאולוגיים והמקראיים
אפשר ללמוד ,קודם כל,כישתי המסורות המובאות בספר במדברביחס לדרך מסע
בני ישראל בעבר-הירדן מזרחה משקפות שני גלי חדירה שונים לחבל זה,
בפרקי-זמן נבדלים .הראשונה היא המאוחרת משתיהן ,שכן היא מתארת את
ממלכות אדום ,מואב וסיחון האמורי שנוסדו ,מקצתןאולי כבר בסוף המאה הי"ד,
ובודאי ברבע בראשון של המאההי"גלמסה"נ .את המסע עצמוישליחס לרבעהשני
של המאה העג לפסה"נ ,משום שמסופר בהמשך תיאור המסע (במ' פרק כא) על
הריסת ממלכת הקמירי בסערת הקרב .השניה מתייחסת לפרק-זמן הקודם
לתחילתה של המאה הי"ג לפסה"נ,כיאיןבו שום זכר לממלכות הללו ,וע"כיכולים
בני-ישראללעבורבשלנהבשולי ממלכת אדום ובשטח מואב .המסקנה העולה מאליה
מן הניתוח הזה ,כי אכן לפגעו תיאור של שני מסעות שנערכו בפרקי-זמן שונים
המרמזיםשוב עלהתהליךההדרגתי שלהכיבוש.

כיבוש הארץ

לאחר תיאורים וניתוחים של המקורות המקראיים ,האפיגרפיים החיצוניים

והארכיאולוגיים,שזיקה להם לפרשת הכיבוש ,אפשר לנסות ולשחזר פרשהזו.
אין ספקכיעלילתם שלשמעוןולוי בשכם (בר' פרק לד)הריחיהחוליה הראשונה
בשלשלת הכיבוש וההיאחזות; וביחוד אם רתן את דעתנו על האפשרות שכאמור
גם כיבושהעייכול להתיחס לפרשהזו,וכן עלדמיון השמותדינה -דן ,תזכור מהו
שטח נחלתו הראשונה שלדןוגורלו .קביעת המסורנושדן בכורה של בלהה ,שפחת
אמם של בית-יוסף ,%והעובדה שלבאיא ובניו ,מושלי שכם (שמיים ככל הנראה)
בתקופת אל-עמארנה ,סוערים את הח'ברו ,הפושטים בארץ ,בכסף  -מהזקות ראיה
.אולי אפשר לצרף אלחוליהזו את הסיפור על יהודה ,בת-שוע ותמרה.
זו
החוליה השניה בשלשלת מאורעות הכיבוש  -חדירתם של בתי-אב הקרובים
לישראלים ,העתידים להתגבש במשך הזמן לשבטי נפתלי ואשר .חדירהזו אירעה
לכל המאוחר קרוב לסוף המאה הי"ד לפסה"נ (ברבעה השלישי?) ,בעקבות
התפשטותם של הח'ברו .החדירה בוצעה דרך מקום תורפתו של צפון הארץ -
עמק בית-שאן .מששר השלטון המסרי לארץ ,בעשור האחרון למאה הי"ד לפסה"נ,
באזכרו שלהאשרי בתעודות מצריות ,לראשונהבימי מתי הא' .כנגד חדירות כאלה
ודומיהן מבצרים עתה המצרים אוו בית-שאן ,ועושים אותה לעיר-מצב ומצודה
מרכזית לביסוס מרותם בכנען ,על "דרך-הים" ,בנקודה רגישה בקרבת מעברות-
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כיבושה::י'ן

הירדן .אולם חזרתהשלטון המצריהתקין לארץ-ישראל פירוש :גם הכחוקותמרותן
של מלכויות-הערים הכנעניות,כגוןמגידו ,היכולות לדחוק עתה אתרגלי המסתננים
הנודדיםמן העמק אל ההר ,המיוער ברובו,מצפינו של העמק ובעיקרמדרומו:י.
עם היותם של המצרים בימי סחי הא' טרודים בהתמודדותם עם החתים ,על
השלטון בחבל-הארץ שמבקעת-הלבנון ונוה דמשק צפונה,יש לשער שלא נתוו את
דעתם במיוחד על הנעשה בארץ-ישראל גופה ,כלזמן שלא הופרע השקט בעורקי
התחבורה הראשיים שעברו בארץ.לימי מלכותו של סתי הא' ,כנראה בסוף העשור
האחרון למאה הי"ד לפסה"נ,יש ליחסשני פרקי כיבוש ,שככל הנראההיו כרוכים
זהבזה .חלק ככרמשבטיישראל ,שהתרכזובסביבותנוה קדש-ברגע ,מוצאלו שעת
כושר לנסותולחדור אל הר-יהודה מדרומו ,אלא שהואנהדף בכוחות מלכות ערד
הכנענית .42פלישה רחבת ממדים לא נתאפשרה; אף עלפיכן הצליחו ככל הנראה
קטעי משפחות או בתי-אב בודדים ,לקנות לעצמם שביתה בשולי השטח הנתקף,
מהם הכלבי ,הקניזי ,והירחמאלי .43בנסיון פלישה זה השתתפו ,כפי הנראה ,שבטי
לאה ,שבהיותם רועי בקר ,44מעיקרם ,היו מעוניינים ביותר למצוא להם שטחי
מרעה חדשים ורעננים יותר מאלה שהיו קיימים בסביבות קדש-ברגע .כשנהדפו
מהר-יהודה ,ירדו לערבה ,עברו דרך לב ארץ מואב (השוה במ' פרק לג) ללא
התנגדות ובאו אל עמק-הירדן.כיון שבמקום תורפה של ארץ-ישראל המערבית,
בעמק בית-שאן ,הוקמהבינתיים המצודה המצרית בעיר בית-שאן ,חיפשו ומצרו
להם אפשרותכניסה במעברותדרומיים יותר ,בסביבות טות ,מולקוק ,ומשם פרצו
אל ההר המרכזי (השוה שופ' פרק א) .מאחר שנזהרו מלהסתכסך עם קרוביהם
בסביבות שכם ,ומהגם שחלק מיוערזה של הארץ לא סיפק את דרישותיהם למרעה,
פנו ברובם (השבטים :יהודה ,שמעון ראובן) דרומה,ויתרם (השבטים :יששכרזבולון)
ניסה את מזלו בצפון מתוך עקיפת בית-שאן .יש להניה כי במסע דרומה נכבשה
ונשרפהירושלים (שופ' א ,ח) ,אלא שהחורבן הזה לאהיה גדול ביותר והעיר חזרה
ונתאוששה כמרכז ממלכה קטנה .הזכרת הציון הגיאוגרפי "אבן בוהן בן-ראובן-
בתיאור :בולות יהודה (יהו' סו,ו) מורהכי לפחות חלק משבט ראובן ישבזמן מה
בעבר-הירדן מערבה.
בני יששכרוזבולוןהחלולהסתנןבינתיים,דרךחלקוהצרביותר של עמק-יזרעאל,
לרמת-יששכר .משניסו ,בצותא עם בתי-אב אחרים של ההיברו ,לקנות להם שביתה
שם ולדחוק את רגליהם של בתי-אבאזוריים ,שכברישבו שם ,לאיכולהיה השלטון
המצרי להרשות התפרעויות כאלה ,שסיכנו את דרך ההספקה שלו בעמק ,ושלח
משלחת-עונשין צבאיתלהשכין שקט וסדר באזור.45
יש לשער שגל עליה זה של בני-לאה הגיע אל עמק-הירדן בהנהגתו של משה,
שמת בעבר-הירדן מזרחה ,למני שהספיקו השבטים לחדור מעזיבה לארץ.
של
לבסוף ,ברבעהשני של המאה הי"ג לפסה"נ ,עלה לארץ הגלהשלישי ,שבטי-
רחל ,שבהיותם רועי צאן יכלו להחזיק מעמד על הסקר זמן ממושך יותר .כמגעו
אף הם מקדש-ברנע מזרחה ,מצאו בדרכם את ממלכות מואב ,אדום והאמורי
בדרומו של עבר-הירדן מזרחה ,סבבו את אדום ומואב ,ופרצו בכוח אל תהומי
ממלכתסיהון (ממלכת חשבון) ומלכות יעזר (במ' כא ,ד ואילך) ,ומשם עברו את
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הירדן ולכדו אתיריחו .בראש המסע הזה עמד בודאייהושעבן-גת משבטאפרים.
כיון ומבהר-יהודה כבר החלו להתבססבינתיים שבטי לאה הדרומיים ,נקללהבין
מדוע בחרובני-יוסף לעלותלכיוון צפון-מערב ולאחר כיבוש בית-אל (שופ' א,
כבואילך)פשטובהר-אפרים .למסעזהישלייחסגם את פרשת הגבעונים והמלחמה
במלך ירושלים פהו' פר'ט-י) .הראשונים ביכרו להשלים עם הפולשים ,ולהרע
לידי לסור של כניעה אתם (לאחר שנכבשה בית-אל) ,מאשר להסתכן בהתבדות
בכוה הזרוע .מתוך המשך הפרשה ביהושע מסתבר ,כי ברית ערי החוי סרה
למשמעתוהעליונה של מלך ירושלים ,והלה לאיכולהיה לשבתבחיבוקידיים מכח
סכנה חדשהזו .הואניסה ,איפוא ,לחזור ולהשתלטעליהן .הגבעונים קראוליהושע
לעזרתם ,ובקרבנ~פוכוחותמלכות-ירושלים(על כלבעלי-בריתה),ונסודרךבית-
חורון ,כששבטיבית-יוסף רודפים אחריהם לעמק-ט:לת .46במהלך הרדיפהנכנסים

ם ורודמיהם לתחומי מלכות-גזר ,ומלכה שלזו רואה חובה לעצמו להתערב
היסי
במהלך המערכה .כפי הנראה ,עצר מלךגזר את האוראלים מלחדור לשטחו ,שכן
איןאנושומעים עלכיבושגזר.כריכת המשך הקרבהזהבכיבושעריאשרות המערב
של הר-יהודה,דומהשהיא מעשהידיו שלעורך ספריהושע.
ןמלךחצורוכיבושה
קשהלהכריעהיוםבאיזומידהישליחס את המלחמה עם:סי
החפירות בעיר הוכיח ,כי זו ~ךבה
של חצור למפעלו של יהושעבן-גת.
במחציתה השניה של המאה הי"ג לפסה"נ ,ולכןאין כל טעם שלא לקשורחורבןזה
בכיבושהישראלי,ומהגםשהבדיקה בתלעצמוהוכיחה הפסקתישוב של קבעבמקום
לאחר-מכן ,להוציאשרידיםדלים שלישובמנווןוחצר-ימים.47כןישלזכורכיככל
הנראהאין חצור מכרת ברשימות מצריות לאחרימיו של מתי הא' .אפשר להפח,
איפוא,כיזמן-מה לאחר שהתבססובית-יוסף בהר-אפרים נקראו,או באו מעצמם,
לעזרתם של שבטי הצפון (בחלקם בני-לאה ובחלקם בני-הפקחית) ,כדי למבר
בכוחותמשותמים אתהשלטוןהכנעניהמרכזיבארץ,דהיינו את ממלכתחצור .תופעה
זותובןעודיותר,אםנזכורכי ממלכהזואיימהאף עלשטחיכיבושיהם שלבית-יוסף
בהר-אפרים מתוך שלשלת ביצוריה הדרומיים (פתל ,בית-שאן ,ןבלעם ,תשך,
מגידו ,יקנעם ,ואולי גם חלק מישובי השרון הצפוני ,בסביבות לאר) ומנעה מהם
את האפשרות להשתלט על המובלעותהכנעניות שבתחומם (השוה שופ' א,בז).
אין להעליםעין מכך שבמשך כל הזמן הזה היתהעדיין קיימת ריבונות מצרית
על כל ארץ-ישראל להלכה; ובחלקים שבהם עברו עורקי התחבורה העיקריימ
(עמק-החוף ,יזרעאל ,בית-שאןוצפון עבר-הירדן מזרחה) גם למעשה .לפיכךאין
להניה כי החמשות חשובה במידה יחסית ,כגתזו עםיבין ,יכלה לקרותבימיו של
רעמססהבי .ככלשאנויודעים שמרוגםהואוגםהחתים על שקטיחסיבאחוזותיהם,
ועל יציבותו של הגבולביניהם,לפי ההסכםשקיים את ממלכת
בתהומיהשלמון
החתי .ביציבותו של הגבול הזהישלהסבירגםשתי עובדות הקשורותזו אלזו :מצד
אחד לא הצליחו שבטי אשר ונפתלי לרשת את החלקים הצפוניים של ארץ-כנען,
שכן כאן שמרו החתים על הגבול; ומצדשני לאנשחקוונתמעטו במלחמות-נבולים,
בדומה לשבטים הדרומיים (שמעץ וראובן) ,ששם לאהיה השלטף המצרייכול ,או
מעוניין ,לשמור על השקטביןמתנגשיםמקומיים.
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מתוךשיקולזהיש לשערכי המלחמה הראשונה עם מלכותחצוראירעהבראשית
הרבע האחרון של המאה הי"ג לפסה"נ ,ויתכןכייש לחשוב את מסעו של מרנמתח
לקדמת-אסיה לנסיון להשליט שקט באחוזות המצריות שם ,לאחר המהומה
שהתחוללה עםכיבושחצור.הזכרתהשליגועם בצפון הארץ בהקשרזהעשויהלחזק
את ההשערה עלזיקתם של המאורעותזהלזה .אם אמנם עמד בראשבני-יוסף בקרב
זהיהושעבן-נון ,כברהיה באבימים; ומכל מקום קרבתהזמןהיחסיתביןעליתבית-
יוסףובין מלחמת חצור הראשונה ,גרמה לכךכי בהמשךהזמן נקשר שמו בפרשהזו,
אפילואירעהאחרימותו.
שלאכירושלים ,לאנבנתה חצורמיד לאחר הגרבנהזה.היו בשטהזה ערי-מבצר
כנעניות רבות מדי ,שבודאי לא ראו בעין רעה את הריסתו של המרכז אשר הטיל
אתמרותועליהן ,ושאפו כל אחת לרשת אתמקומו .ולאזו בלבד ,אלא שסיסרא ,שר
צבאו שליבין ,נמלטכפי הנראהמן המערכהוניסהלקיים את שלטונה של מלכות-
חצור בעזרת הרכב ששרד בערים האחרותגם לאחרחורבןהבירה .עלכן לא נאמר
עליוכיישב בעירמן הערים אלא בחרושת-השיים (שופ' ד,ג); וכבר העלה ב .מזר
את ההשערה המסתברתכיביטויזה מקביל לגליל-הגויים" ,4ובמקרה זה כולל את
הגליל המערבי ,במידהשהיה מיושב בתקופה שקדמה לכיבוש; אך ספק אם 9ללגם
את הערים הכנעניות הגדולותשמצפון לרכס ראש-הנקרה -חניתה -ומזרחה משם.
אםניתן דעתנו על חמשת בתי-האב הכושיים ,הנזכרים ברשימות רעמסס הב'
והג' ,49תסתבר עודיותר השערהזו עלנסיונו של סיסרא להמשיך את שלטונה של
חצור .אם אמנםהיה סיסרא קשור באחד מבתי-האב הכושיים,שישנו לאורך אשרות
המערב של השטח ההררי בארץ-ישראל (החל מהר-יהודה;דרים וצד הר-הגליל
בצפון),יובןכיגם לאחר חורבן חצורינסה הוא בעזרת קשריו המקומיים עם בתי-
האב הכושייםוחקיניים (שופ' ד,יז) לקיים שלטון מוגבל לפחות על חלקי ממלכת

חצור.

היוזמה למלחמה כנגדו יוצאת גם היא משטה מושבם של בני-יוסף ,ונושאתה
דבורה ,אשתלפידות.
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המרחיבים
בקירוב באותו זמן מתעשים
אשדות-
הכתנרב,טפל -'hkkeיהודה,גמם נמתי-האב והכועדימהיריבים שסביבתם ,וכובשימ מידם,
בפיקודו שלהמנהיגהמקומי-חניאלבן-קנ? ,אתדביר; כלומר,גם כאן בעזרתבתי-
אב הקרובים להם קרבת דם (הקניזים) ,שגם הם ,כקרוביהם הקינים בצפון (יעל
אשת חבר הקיני) ,מוצאים לנכון להפר את בריתם עם תושבי הארץ הקודמים
ולהסתפח אל הכובשיםהישראליים .בודאיישלייחס לפרשהזוגם את כיבושבית-
שמש ,לכיש ושאר ערי אשרות המערב של הר-יהודה ,שאירע בסוף המאה הי"ג

לפסה=נ.
עם גל עליתם של שבטי-רחליש לקשור גם את ראשית ההתישבות הישראלית
בענר-הירדן מזרחה .אמנםידיעותינו על כך דלות ביותר ,שכן המקרא אינו מ-בה
לספר על שבטים אלה ,ואף תעודות חיצוניות אען מצויות בידינו במספר ניכר.
אף-על-פי-כן מסתבר שכלזמן שהיתה קיימת אפשרות לפרוץ ולהגיע אל עבר-
הירדן מערבה ,לא נמשך לבם של שבטי ישראל לשטחים שממזרח לנהר .רק כאשר
[ ]74
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נוכחו לדעת כ 4צר שטה ההר ממערב לירדן ,והתקדמותם לעבר החוףנעלמה ,פנו
אל החללשנוצר ממזרה לנהר עם חורבנן של ממלכות-האמירי בחשבוןויעזר .וכך
יש לשערכי בני-ראובן ,שלא מצאו להם שטח התישבותנוח בצדם של בני-יהודה
חזרו מאשרות המזרח של הר-יהודה והתחילו פושטים בסביבות חשבון ואל~לה.
יתכןכי לפרשהזוישליחס את מסורתחילופי הבכורה (דה"א ה ,א-ב),וכן אתקצרי
ראובן רהודהברשימות היחס.50
גם למנשה היה צר שטח נחלתו במערב-הירדן ,בעיקר מפני שהכיל מובלעות
כנעניות רבות ,ומשום כךפנו כמה ממשפחותיו מזרחה ,אל החללשנוצר עם חורבנה
של ממלכת אדרעי.בין שטחי התנחלותן של משפחות מנשה בצפון ואלו של ראובן
בדרום,קנולהןישיבה משפחות מעורבות שונות שהיו עיקרו של שבט גד ,הנמנה
עםבני השפחות.אליהןנספחובני-יאיר,כנראהבסוף המאההי"גלפסה"נ אובראשיתה
של הי,ב לפסה"נ ,שמתוך תעודותאשוריותאנושומעים עלנדידותיהם בחבל-הארץ
שממערב לפרתהתיכון .הללו מתייחסים אלבני מכיר (המנשי-היהודי) מזה ,ואל
הצרת (הראובני-היהודי) מזה (דה"א ב ,כא ,בג).אולייש להסמיך אף להתפשטותו
של הראובני בעבר-הירדן מזרחהגם את המלחמה עם המדינים ,שבההיו מעורבות
גם מואב ואדומע .כתוצאהמהועשויותאלופלשו המואבים גם מערבה לירדן ,וכבשו
חלקים משטחיהתישבותם שלבני-יהודהובנימין .ודוקא משטח התישבותם שלשבטי-
רחל ,מקום שבו הרגישו הישראלים את עליונותם בגלל מציאותן של משפחות
קרובות ,שקדמו להם באזור בכמה דורותוגם בגלל ברית הגבעונים ,יצאה הקריאה
להדיפת ההתקפה המואבית ,שהביאהלידיהנצחון הישראלי בהנהגת אהוד בן-גרא
(שופיג,יב-ל).
ההתנחלות
בראשית המאה הי"ב לפסה"נאירעה פלישתגויי-הים אל אסיה הקטנה ורצועות
החוף המזרחי של ים-התיכון .52בשנות השמונים החלה התישבותם של הפלשתים
בחלק הדרומי של עמק-החוף בארץ-ישראל ,ואותו פרקזמן נוסד הישוב של אל-
ח'רבה שבאדמותקפילה .מיד התחילה שורת התנגשויות קטנותבין הפלשתיםובין
בר-יהודה ,שכברהספיקולועתלט על אשרות-המערב של הר-יהודהוההלולנסות
כי הכנענים עשו הפעםיד אחת עם הישראלים
להדור אל עמק-החוף .יש
סע
הש
ק.
בייר את ההתנגשות הראשונה עמ הפלשתים בהנהגת
כמד האויב החדש ,וכדיש ל
בן~~-ת(שםג ,לא),שאוליהיהכנעני(למישמו).
ש89י
חיזוקו של השלטון המצרי לאורך "דרך-הים ,-בראשיתה של השושלת הכ' (-1200
 1087לפסה"נ בקירוב) ,מנע התפרצות מעשי איבה חדשים באזור-החוף ,ושמר על
לתהו המזרחי של עמק-יזרעאל-בית-שאן .אולם ,עם התמוטטותוהגמורה של שלטוז
זה ,לאחרימיו של רעמסס הו' ,אי אפשר היה למנוע את חידוש ההתמודדותבין
הגורמים הפנימיים ונסיונות חדירה של מתפרצים חדשיםמן המזרח .וכך מתחילה,
במחצית השניה של המאה הי"ב לפסה"נ ,התפשטותם של הפלשתים אל פנים הארץ
בדרום,ואילו בעמק-יזרעאל באות פלישות השוד שלהמדיינים עלהישוב החקלאי.
גדעוןאבי-העזרי משבט מנשה ,הודף אתהפולשים חזרה אל המדבר (שופ' פר'ו-חג
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בעקבותנצחונו מתחזקת היאחזותם של בתי-אבמן המנשי בחלקוהצפוני של עבר-
הירדן מזרחה,ויחד עם זאת עושיםיסודות מעורבים שבשבטזהנסיון להקים מלוכה
ממערב לירדן ,שמרכזה הישוב המעורב בשכם .אולםנסיוןזהנדון לכשלון ,דוקא
בגללאותו משטר חופשואי-נשיאה בעולהאופיינילבנייוסף (שם פר'ט).
גירושם של המדיינים ,ומלכות הנפל של אבימלך בן-גדעון ,מבטיחים תקופת
שלום מסוימת בשטחי השבטים היושבים בעמק-יזרעאל ובסביבתם,וכןבגלעד .וכך
שומעים אגו על שלשלת שופטים קטנים ,שתחומי השפעתם לאחרגי ממסגרת חציו
המערבי של עמק-יזרעאל וסביבותיו בהר (מצפון ומדרום) ,או בגלעד ,הלא הם:
תולעבן-פויה ,אישיששכר (מקמיר בהר-אפרים);ןאירהגלעדי; ולאחרימייפתח,
שהיו שוב תקופה קצרה סוערת בהדיפתם של בני-עמון המתנכלים לגלעד (היסוד
החלש ביותר על גבולם המערבי) ,אבקן מבית-לחם (שבזבולון); אילון הזבולוני;
ושלדוןבן-הלל הפר?תתי(מהר-אפרים).
בינתייממתקדמים הפלשתים בדרום בהשתלטותם על שטחים בפנים הארץ.אנשי
דן,שאינםמצליחיםלגייס את עזרתם של שבטיםישראליים אחרים,אינםאוזרים כוח
להילחם ביד רמה בפלשתים; ומאבקם אינו חורג מגדר מעשי התגרות בודדים,
שהמסורת רוקמת אותם סביב אישיותו של גבור מקומי ,שמשון .לבסוף נאלצים הם
לעזוב את מקומם ,ולחפש להם נחלה אחרת בצפון-מזרחה של ארץ-ישראל.
עם נדידתם שלהווים צפונה נשאר החללריק בשטחעמקיאילוןונחלשירק,שכן
הפלשתיםבאוככובשיםשליטיםולאכמתנחלים.ושלושת השבטיםהגובלים בשטחזהי
אפרים,בנימין ויהודה ,מתחרים עתה ביניהם על תפישת הנחלה העזובה.סדיה של
התחרותזועולים מקטעיםשונים ברשימות היחס ,רשימותגבולות הנחלות ורשימות
ערי-הלויים .מסתבר כי בהתחרות משולשתזו לקחובני-בנימין חלק פעילביותר.
דומהכי בתחילה התפשטואפילו לשטחי נחלאותיהם שליהודה ואפרימ .53הצלחה
זוגיבשה את התעדותם שליהודה ,אפריםושבטים אחריםלבני-בנימין,ומכאן הרקע
למלחמה בהם (שופ' פר' יט-כא) .לגבי עצם המעשה,אין הבדל אם אירע מעשה
פילגש בגבעה ,ושימש עילה אחרונה להתלקחות המלתמה ,או שהמסורת העממית
תלתה מלחמהזובזכר מעשהאגדיאוממשי.
מלחמתאחיםזוהתישה אתכוחםשלהשבטים,ופתחה פתחלנצחונםשלהפלשתים
במלחמתאבן-העזר (שמ"א ד,סו-יה) .מעתהמתחיל המאבק עםהפלשתים,המסתיים
רק עם השלישהראשוןבקירובלימימלכותו שלדודא.
אפשר לסכם את פרשתהכיבהט בטבלה הבאה:
ז
*
י
ץ
ו
נ
ח
*
י
ץ
ו
ו
ת
והכסו
ש~מטטזוץכינזעןבימידטובוונ(סבם,
ייפסה=נש
"
י
ע
ץ
ז
הסתננות הגל הישראלי הראשון (שבטי
אשרונפתלי?)
למני  1310לפסה"נ;
חדירת הגל הישראליהשני(שבטי-לאה) בקירובביןהשנים  1290-1305לפסה-נ;
הדירת הגל הישראלי השלישי (שבטי-
 1273לפסה*נן
רחל); כיבושיריחו(ו)ובית-אל
ההיאחזות בעבר-הירדן מזרחה והמלחמה
מחצית המאההי-ב לפסה-נ;
עםמדין ושאב
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ימלךחצור
המלחמה עםיבי
המלחמות עם פושן-רשעתים ,עם סיסרא
(שבטי-כושים) ועםעגלון מלך מואב
ההתנגשות הראשונה עם המלשתים ,שמגר
בן-ענת
מלחמת גדעוןונסיון המלוכה של אבימלך
מלחמת ימתחבבני-עמון
השופטיםהקטנים
מלחמת האחים (עםבנימין)
מלחמת אבן-העזר

בקירוב  1222לפסה*נ4
בקירוב  1200לפסה"נ;

בקירוב  1180לפסה"נ;

בקירוב  1130לפסה"נ;
בקירוב  1100לפסה"נ;
בקירוב  1080-1120לפסה*נז
בקירוב  1070לפסה"נ:

בקירוב  1050לפסה-נ.

ה ע רו ת
מאמר זה מיוסד על ספרו של המחבר ,The IsraeliteConquest ofCanaan :העומד לצאת לאור בקרובן
להוא נתחבר בעקבות הסיכום שנערך למען האנציקלופדיה המקראית ,כרך ד (ערך כיבוש הארץ) .המחבר
מודה לבתו ,הגב' אפרתייבין,שהכינהנוסחזה.
 1פרשיות אלה מתוארות בספריהושע ,שניתן לסכמו בשלושהחלקים :פרשתהכיבוש (פרקים א-יב),
מלוקת הארץ וקביעת ערישהלויים והמקלט (פרקים יג-כא) המאורעות שלאחר מכן (פרקים כב-כד).
 2הדעות חלוקות בדבר דרך המסע באדום :אם לקבל את הגרסה הכתובה,הרימפונון הם עברו אתאדום
ליוהבה ,אל אובות,ומעים עלו מואצה ועברו לאורכה בדרך פרשת המים המשנית של עבר-הירדן מזרתה-
ללאבדיך הספר (צרבאל-חאג'),אם להתעלם מהזכרתם שלאובותועיי-העבריםבתיאור זהולקבל אתהופרתה
 gffתופל (בסי דברים),הרי מפונוןעלו כבר באדום לדרך פרשתהמים המשנית ועברו לאורכה של הארץ*
לעיין:ב .מזר ,אטלסהיסטורי לתקופתהתנשך .הוצאתשפירא ,מפהקיציאתשמצר םוכיבושהארץ.
 8לדיוןמפורטיותרעיין61116 Conquest 0) Canaan :פז fS, Yeivin, Thc 18פ ק ד (עומדלהידפס).
 4ג'נרלהיפלטי(יהו'טז ,ג) ,ארץשועל ,ארץ שלשה (שמ"א ט ,ד) ,בארות( הו' fnsכד).
 ,לטן ליהוזיט,יז,כד).
 5להוציא אפשרותמפוקפקתאחת:חניאל(השוה דה"אי
 6בת-שוע אשתו ,בתו שלהירההעדולמי ,והמרכלתו,ועיין
 :בר' פרק לח*
 7יהר'יג,ב-לג :פר'סו-יט.
 8על תעודות אלהותוכנןעיין במאמרו שלב .מזר ,בכרךזה ,עמ' 49ואילך.
.אהרוני ,בכרךזה ,עמ' .46-40
 9על תעודות אלהועל מסעמתי הא'לכבען ,השוה מאמרו שלי
 16עיין :מ.1150עע.3.Simons, Handbook rorthe Study ofEayptian Topograpbical Lists, 1937.
 11עיין.255 :ס .7.1.Wilson, ANET,
 :מת.347עע )*Wilson~ ANET,ע .3.רהשוהגם מאמרושלא.מלמט ,בכרךזה,עמ' .849-342
 12עיין
 18עיין :מת* 376קע ).Wilson, ANBT,ע.3.

.

 14עיין:
 15לדיוןוסיכום מפורטים יותרעיין:

* 319ע .)[.Goetze, ANET,
3. Bott~ro, Le problEme de Habiru, 1954; 14, Greenberg, The

=,ת. 135עע Hap/biru, 1955; 51.P.Gray, HUCA 29 )1958(,ןיעיין

,עיונים בתקופת האבות,
עתהגםש.ייבין

בית מקרא טז (תשכ=ג),עמ' 24ואילך.
 18עיין:ש.ייבין,בית מקראיד (תשכ"ב) ,עמ' 28ואילך.
:ב .מזר,אנציקלופדיה מקראית א ,ערך אמרי ,טורים  :448-445ערך ארץ ישראל ,טור
 17עיין

.694
: AASOR 14)1934(; 15 )1935(; 18-19יEastern Palestine11-1פ. Glucck, Explorations 2א
18
(*)1937-8(: 25-28 )1945-9

עיין:

.אהרוני ,התנהלותשבטיישראלבגלילהעליון ,תש"ז ,עמ' 8ואילך.
 19י
.אהרוני ,בכרךזה ,עמ' 103ואילך.
 26עיין :במאמרו שלי
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.ידין ,עונתהחפירותהרביעית בחצור,ידיעות כג (תשי"ט) ,עמ' .28 ,28 ,82
 21עיין:י
.אהרוני ,התנחלותשבטיישראלבגליל העליון,עמ' 10ואילך,
 28על קדש ותל-חרשיםעיין:י

 28עיין:
 24עיין:
 25עיין:
 28עיין:
 27עיין:
8פ עיין:
 28עיין:

18ואילך*

. 1501קע 1904,
.)3.Laad, Megiddo 11, 1948, pp* 258..
*. lffעע QDAP 4 )1935(,
.א*
.Hanailton,BASORעי
.)3. 8. W
148
g
i
r
.21ע
. 11-17קע .Frcc, BASOR 143 )1956(,ע *נ*
-957(,ע .%.de Vaux, RB 56 )1949(,
. 102-138ק
ג.22-2עע . 1-12; idem, BAr 24 )1961(,סע .7.8. Pritcllard, Suppl. VT 7 )1960(,

.E.Sellin,TeIITa(annek,

h

 80על אל-חירבה (קמילה)עיין:ב .מייזלר ,ארץ-ישראל א (תשי"א) ,עמ'  51ואילך .התוצאות של
התפירות באתרים האחרים הנזכריםלעילעדיין לא פורסמוןוהידיעות המובאות כאןהן על סמך השתתפות
בהנהלת החפירות,ביקורים אודברים שבע"פ,וכןידיעותעל כמהמן האתריםהנוכרים בהמשךהדברים.
.2ff. :עע .Albright, BASOR 56 )1934(,ע414 .
 81עיין
.238"* :עע ).5. Macalister, Gezer 1, 1912,נ,1).
 88עיין

 83עיין:
 84על עזקהעיין:
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 85עיין

 88עיין* 61 :ע .Albright, The Excavations ofTell Beit Mirsim 2, 19371ע.יל.
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] 1332יע
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 89יש הרואיםבייחוסם שלבנייעקב לאמהות לאה ורחל ולשפהות זלפה ובלהה תוצאה של מצב של
עליונותםאווחיתותם שלהשבטים ,האחדביחסלשני.וכךבכורי האמהות הםשנישבטי ההרהחזקים:יהודה -
אשר לאתר שעברה הבכורהאליו מראובן ,הקשור עמו  -מטמ,צ בתוכו גם את שמעון (שיחד עםלוי נחלשו,
ככל הנראה ,מאז מעשה שכם); ויוסף (מנשה ואפרים ,ובעיקר אפרים) .השבט הנטמע ,והראשון להיאחזות
בהרשאפרים ,הואדן ,בכור שפחת רחל,בלהה.עניינו של גד ] וא פרשהבפני עצמה ולא כאן המקום לפרטהן
ואילוראשוניהמתישביםבגליל ,הםשניהבביםהשניים לשתי ו.שפחות:נפתליבן-בלהה ואשרבן-זלפה .חלק
ממקומם תפשואחרוני בני8לאה (יששכרוזבולון) ,בעוד שלהר8אפרים ,בחלקו הדרומי ,קשור גםצעירבניה
של רחל,בנימין.

 40עייןלעיל ,עמ'.81

ןלעיל ,עמ' .81
 41עיי

ןלעיל ,עמ'.80
 48עיי
 48מענייןלצייןכי גם במקרהזההראשוניפ להיאחזות בשטח השבט הםמןהיסודותהמוטמעים.
44

המלה לאה פירושה פרהבאכדית ,ובערבכם -פרת-בר.

ןלעיל ,עמ' .84-82
 45עיי

 48עיין במאמרו שלי.

אפעל ,בכרךזה ,עמ' .90--78
אהרוני ,בכרךזה ,עמ' .109-91

 47עיין במאמרו שלי.

 48עיין:ב.מייזלר(מזר),מחקריםטופוגרפייםד':גבעוחרושת*הגויים,ידיעותיא (תש"ה) ,עמ' 85ואילך*

ןלעיל הע' .18
 49עיי
ןלעיל עמ' .81
* 5עיי
 51במ' כה ,ו-ט;יד-יחן לא,ב-יב; בר'לו ,לב; דה"א א,מג.
 58לעליהזומיחסמזראתחורבנןשלמגידו118יותלאבוהואםע;ועייןבמאמרו,בכרךזה ,עמ'108ואילך:
אךאולייש לכרכו במסעו של מרנפתח .גם את כיבושה שליפו אפשרליחס לעליהזו ,אם נקבע אתהאריך
הכיבוש בתחילת המאה הי"ב; אך נראה יותר שישלייחסו למסעו של מרנפתח ,בסוף המאה הי"ג לפסה"נ*
 58עיין:ש.ייבין,אנציקלופדיה מקראית א-ב ,ערכיפאפרים,בנימין.
ןלהלן בכרךזה ,עמ' .185-149
 84על מלהמותדוד ,המשמשותסיום לפרשיותכיבוש הארץ,עיי
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מערכתגבעוןובעית מסעיהושע לדרום הארץ
מאתןי
 .אפעל
אופי המלחמה נגד הכנענים באזור-ההר
בפרקי שבספריהושע מתוארת פרשת המלחמה של יהושע בגבעוןוכיבושן של
ערי דרום-הארץבידיבניישראל .פרקזה משופע בפרטיםהיסטורייםוגיאוגרפיים,
המצטרפים לתיאורחי של מלחמתבני ישראל בברית הצבאית של מלכי דרום-
כנען והמשקפים אתהבעיותהצבאיות שעמדובפניבניישראל בתקופתכיבושהארץ.
בעת כיבושכנען עמדבפניבניישראלאויב שאמצעי הלחימה שלוהיועדיפים
על אלה של הישראלים .הכנעניםהיו מאורבים בתקופהזו בממלכות קטנות ,שכל
אחת מהן לא היתה אלאעיר בצורה ומוקפת חומה בצירוף "בנותיה" של העיר,
היינו ערים קטנות ללא חומה וכפרים ,שנמצאו בהבל-הארץ המצומצם שמטביב
לעיר-הממלכה.שניסוגי הקרבותהעיקרייםשהיונהוגים אצל הכנענים היו קרב-
המצור וקרב-הרכב!.בניישראלהיוחסרים בתקופהזו אמצעים מתאימים,ולכן לא
יכלו לסגל לעצמםשניסוגי קרבאלה .הם השתדלו ,איפוא ,להימנעמביא בקרב עם
הכנענים באותןהזדמנויותשבהןיכלו הכנענים לקבוע את אורחי-הלחימה ולהלחם
ר להם דרכי-לחימה אחרות שלא
בדרכיםהאפייניות להם;בני-ישראלנאלצולבי
היו מקובלות בכנען באותה תקופה .עקב מציאות רכבבידי הכנענים ,לאיכלובני
ישראל לרדת אל המישורים הפוריים והעשירים ונאלצו להלחם בשטחים הרריים
ובשטחים מבותרים ,שבהם יכולת הפעלת הרכב בקרב היא מוגבלת ,או שהדבר
בלתי-אפשרילחלוטיו (שופ' א,יט; והשוה יהושעיז *(TC ,אבלגם בשטח-ההרהיה
עליהם להתגבר על הערים הכנעניות,שהיו מוקפות חומותאדירות .הבקעת חומת-
עיר וניהול מלחמת מצור דורשות ארגון אספקת מים ומצרכי מזון באורח תדיר
ובמשך תקופה ממושכת ,יכולת לקיים משמעת בתוך צבא במשך תקופה לחימה
ארוכה,שהנצחוןכונונראה בעיןואיןמגעישיר עםהאויב,ובעיקרדורשותהןכלי-
מלחמהמיוחדיםוידיעהטכנית.האמצעיםהטכניים לאעמדולרשותםשלבניישראל,
והמשטרהחברתיששררבתוכם בתקופהזוהיה משטרשל שבטים ,הקשורים ביניהם
בקשררופף ,ללאמרותמרכזית .משטרזהלאהיה בוכדילקיים את הארגון הדרסם
לניהול מלחמות-מצור ממושכות .כל אחת ממלחמותיהם בתקופת הכיבוש
וההתנחלות היתה כרוכה בבעיה מרכזית ץ ,ובכל המקרים היא נפתרה בדרכים
שהיו בלתי-מקובלות בקרב הכנענים ,אשר על אף אמצוץ-הלחימה העדיפים
שהיו ברשותם ,לאיכלו לעמודבפניהישראלים.2
עיין
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למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

אופי המקורות על מלחמת גבעון
דעות החוקרים מחולקות בנוגע לערך ההיסטורי של התיאורים שבספר יהושע
עלכיבושכנעןבידיבניישראל,ישנם כאלה המקבלים אתהכתובים כפשוטםורואים
בהםתיאורים המשקפים את המאורעות של אותה תקופה .אחרים מקבלים רק הלק
מסיפורי הכיבוש כמקורותהיסטורייםלימיראשיתהכיבושוההתנחלות -וחלק אחר
(כמוהסיפור על מלחמתיהושע בברית מלכי צפון-הארץ) הם רואים כשלב מאוחר
יותר בתהליך ההתנחלותי .וישנם גם כאלה השוללים את ערכם של רוב סיפורי
המלחמות שבספר יהושע כמקורות לבירור פרשת הכיבוש ,ורואים בהם בעיקר
סיפוריםעממייםשנתהוו בקרב האוכלוסיה הישראלית של הארץ לאחר ההתנחלות.
כך ,למשל ,לפי דעהזו ,לא נתהוה הסיפור על כיבושהעי אלא כדי להסביר את
מציאותה של חורבה קדומה באותו מקום .וכשם שחלוקות הדעות ביחס למכלול
סיפורי הכיבוש שבספר יהושע ,כךהן חלוקות ביחס לתיאור המלחמה מד מלכי-
ההר ,המתוארת ביהושע פרקי.4בין אם נקבל את התיאור של הכיבוש בספריהושע
בכללו כהיסטוריובין אם לא ,מכל מקום פרשיות המלחמות הבודדות ,בחלקן ו.ו
בשלמותן ,מיוסדות על נתונים היסטוריים; והן תואמות את המציאות הצבאית על
תקופת הכיבוש וההתנחלות .ובכלל אלו ,יש למנות ,לפחות בחלקו ,את התיאלר
שביהושע פרקי על מערכתגבעוןי.

הרקע הגיאוגרפי וההיסטורי של המלחמה בגבעון
תחילתו שלהסיפור על מלחמתיהושע בברית הצבאית של חמשת מלכי-הדרום
קשורה בפרשת כריתת הבריתביןיושביגבעוןוביןבני ישראל ,המסופרת ביהושע
פרקט.לפיכתובזה באו הגבעונים אלמחנהבניישראלבגלולוביקשו לכרותברית
עםבניישראל בערמה ,בטענה שהםאנשי ארץ רחוקה .ולאחרדיון ממושך ,והשד
שמא הללו הםמיושבי הארץ ,כרתו עמהםהישראליםברית; ומשנודע דבר המרמה
לאהיכום בני'ישראל,כי אם עשאום חוטבי-עצים ושואבי-מים לעדה ולמזבח ה'.
עלגבעון נאמר שהיתה -כאחתערי הממלכה"נשם שם ,ב) ,ונראה ששימשה מרכז
לברית-ערים אשר ,לפי פס'יז ,כללה אתגבעון(היא אל-ג'יב ,הנמצאת כ 2-ק"מ
מצפון לנלי-כמויל) ,סוסיךה (שמזהים אותה עם תל כפירה ,הנמצא כ 1.5-ק"מ
מצפתלמעלה-החמישה),בארית(מקומהאינוידועולפי הסברההיא אל-בירהשליד
רמאללה)וקרית-יערים(היאדיר אל-אזהר,שבתחומהשלקרית אל-ענב,והישובבה
נקראכיום בשם אבו-ע'וש) .בערים אלוישבו החוים,וראוילצייןכי מחוץ למקרא
איפויודעים דבר עלהמויםועלשייכותםהאתנית,ויתכןשנמנועלהיסודותהחיריים6
שבשבו בארץ-כנען .מכל מקום ,נראה שהללוהיו מיעוט~סני בתוך סביבהעוינת.
במקראמצויות כמהידיעות על משטרם .בראשםעמדוזקנים(יהושע ט,יא);ויכולים
אםלהניחכיגםצורת משטרםהיתה שמהמזושלהאמירים' שבראשם עמדו מלכים.
מאידךגימא,יש למשטרם צד שלדמיון לשלטון בעריםשבאנטוליה,בתחומי מלכות
החתימן שכראשןעמדוזקנים,כפישידועמתעודותחתיותי.
ן ]80
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מערכת גבעון

אסמכיריםשניסוגיםעיקר=מ שלבריתות מדיניותשהיונהוגים במזרח שקדמן:
א. ,נטא"זנמן'טף -TSדים 2ןים נממקףיה' ,עבה זכףוחיהם והוןחיבועתיהם עןחז והם
חייבים לעזורזה לזה; ב .בריתביןשני צדדים שאינםשוים במעלה (ברית-הסות),
אצר בהמתחייב הצד החלש לעבוד אתהחזק,ואילוהחזקחייבלהגן על הצדההלש.
נראה שהבריתביןבניישראלוביןהגבעוניםשייכתלסוגהשני; כלומרבניישראלהיו
הצדהריבוניוהגבעוניםהיו הצד מבקשהחסותוההמה ,דברהעשוילהלום אתהיותם
מיעוט אתני בסביבהעוינת .מסקנהזו מתחייבת מבקשת הגבעונים לבניישראלי-
ע בדיכמ אנחנו ועתה כרתולנו ברית (שם ט ,יא) -ומהמסופר שיהושע כרת
להם ברית לסיוסם ,אבלחייבם בעבודה בשבילישראלי .מהכתוב יהושע ט,יז
ואילך ,עולהכי הברית אשר נכרתהביןבניישראלוביןיושבי גבעון הלה על ארבע
ערי הבריתההוית,שהיווגושהתישבותירצוףבתוך אזורשההר.
כתוצאה מברית-החסות שבין בני ישראלובין הגבעונים נחשף בפני הישראלים
האגף הצפות של הממלכות האמוריות שבאזור-השפלה וההר-הדרומי ,ונוצרה
אפשרות של התקפה ישראליתמכיווןזה .סכנה חמורהזו עוררה את מלכי האמורי
שבדרום-הארץ להתאגד בברית צבאית ,שתכליתה היתה לעמוד בפס האויב
המשותף ולמנוע נפילת חבל-ארץזהבידיו .מיהושעי ,ג-ד ,מסתבר,שיוזם בריתזו
היה"לןי-ידק
 ,מלךירושלים ,אשר ממלכתוהיתה סמוכהלאזורשהיהנתוןלשלטון
ת
ו
ר
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הישראלי ולפיכך היתה סכנת כיבושה קרובה
כפי
אל-
עמארנה (מס' ,)290-285 ,280שזמן כתיבתן קדום בכמה עשרותשנים לתקופתכיבוש
הארץ ,השתרעה ממלכתירושלים עלפני שטחיםגדולים גם מחוץ לתחומי העיר
עצמהי .היא היתה החשובהשבין ממלכות ההר.ויש בכך כדי להסביר את עמידת
מלךירושלים בראש הברית הצבאית של ממלכות דרום-הארץ.יתר חברי הברית
ם מלך חברון ,פרקם מלך 2רמות (אשר מקובל לזהותה עם חירבת ירמוך,
הידהיק
הנמצאת כ 2-ק"מ מצפון-מערב לבית-נתיף ,והשוכנת בקרבת הדרך המובילה מן
השפלהלירושלים בעמק-האלה והדרך המובילה מבית-שברין צפונה לעבר נחל
שורק):,פיע מלך לכיש(היא תלא-דנירשבשפלה),ודביר מלךעגלון ,שהיא כנראה
תל חסי ,אשר בשפלה"! .חברי-הברית לאחיכו להתקפה ישראליתצפויה עליהם,
ותחת זאת בחרוליטול אתהיוזמהלידיהם .הם החליטו לעלות עלגבעון ולהשתלט
עליה ,מתוךשיקול שהכנעתה תביאלכניעתן שליתרערי הברית החוית ,ועל ידי
כך יתחסל השלטון הישראלי בתחומןותקיע אפשרות של התקפה ישראלית מצפת.

הקרב ליד גבעון והרדיפה אחרי מלכי-הדרום

אנשי גבעון ,משמצאו אתעירםנתונהבמצורע"יצבאותבריתמלכיהאמורייושבי
ההר,פנו אליהושע בבקשתעזרה.בתוקףהבריתשנכרתהבינםוביןבניישראלגכללה

עירם בתוך השטח שהיה נתון לשליטתם שלבני ישראל ,ועל יהושע היתה מוטלת
החובהלהגן עליהם מפני פשיטת מלכי האמורי עלעירם .ואמנם ,יהושעלא התמרן
אע ההזדמנות שנקרתהלפניו לפגוש את צבאות מלכי האמורי ,כשהם חשופיםואינם
זשעניים על חומותיהםכי אם מרוכזים בשטח פתוח,ומיהר לעלות עליהם בעודם

[ 81ן
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

חונים עלגבעון.לפי שמטרתו שליהושע היתה לתקוף במפתיע את הקרים עלגבעון,
נערך מסע-ההתקרבות הישראלי בלילה והכתוב מדגיש" :ויבוא אליהם יהושע
פתאומת ,כל הלילה עלהמן הגלגל" (שםי ,ט) .מפסוק זה ברור שהמסעמן הגלגל
לגבעון היה כרוך בעליה ממושכת ,ודברזה מחזק את ההנחהכי הגלגל ,שבו נמצא
מחנהבני ישראל וממנויצאו למלחמהבגביגון ,היה "בקצהמזרהיריחו" (שם ד ,יט),
אםכימקומוהמדויקאינוניתןלקביעה .ההצעותלזהות אתהגלגל עם ה'רבת ג'לןג'ל'
שבמישור אל-מחמה,או עם תלג'לג'וליה שממזרח לתל בלאטה,היא שכםהעתיקה ,1
אי-אפשר לקבלן מכמה וכמה טעמים ,ואלה הם :א .הסיפור על מלחמת גבעון
קשורקשרענייני בפרקיםשלפניו ,שבהם מתוארים כיבושיריחווהעי וכריתת הברית
עם הגבעונים .בתוך רצף-הפרקים הללוידוע הגלגל כמקום שבו נמצא בסיסם של
בניישראל בצאתם לכיבושיהם,ואליו באושליחיהגבעונים לכרותברית (שם .ט ,ו)ן
ב.בציון "כלהלילה עלהמןהגלגל( -שם שם ,ט) מדובר עלעליה ממושכת ,והדבר
מתאים לתיאור ההליכה בדרך שמן הגלגל אשר בבקעת-הירדן אל גבעון ,אשר
הבדל הגבהים ביניהם הוא גדול .לעומת זאת ,בדרך העוברת משכם לגבעון
ולירושלים ,לאורך קו פרשת-המים ,הבדלי הגבהים הם קטנים ביותר ואין מקום
לדבר על עליה בה .הדרך ממחנה בני ישראל שבגלגל ,אשר בסביבותיריחו ,אל
גבעון נתמשכה לאורך  30-35ק"מ ,והעליה בה היתה בשיעור  950מ' בקירוב .נראה
שהמסע נערך בנתיב היוצא מיריחו והעובר דרך ואדי"לט וואדי ?ךי~יט לעבר
גבעון ,ובהמשכוהוא מתחבר עם דרךבית-חורוןהמוליכה לשפלה .13העליה בדרך
זו מיגעת ביותר ,אבל חשובה העובדה שהיא עברה בנתיב מוסתר-בחלקו  ,ומסע-
הלילה בהעשויהיה שלאלהתגלות.
ו
י
ה
בסוף מסע-הלילההגיעו יהושעולוחמיו בהסתר אלגבעון .האמורים בודאי
ערוכים כמד העיר ,ולא כלפי חוץ ,ועלכן עלהבידי יהושע להפתיעם" ,ויהמם ה'
לפניבניישראלויבם מכהגדולה בגבעק"(שם שם,י) .כתוצאה מההתקפה הישראלית
המפתיעה החלו מלכי האמורי וצבאותיהמ לנוס "וירדפם דרך מעלה בית-חורור
(שם,שם).כיווןהבריחההיה צפונה-מערבה ,בדרךהמובילה לעברבית-חורגן-ולש
לכיוון דרום-מערב ,בנתיב המוביל מגבעון לבידו ,שמשם אפשר גס לפנות אל
ירושלים ,דרךנבי-סמויל .מציון דרך נסיגה זו של האמורים עולה ,שההתקפה
הישראלית באה לא רק ממזרח(כיוון המסע) ,אלא כנראה גם מגירום (יתכן לשם'
הגברת-הפתעה ולניתוק דרך נסיגה) ,שאם לא כן ,ספק הוא אם מלכי האמורים,
או לפחות מלכי ירושלים וחברון ,היו מתרחקים ממלכויותיהם ע"י הנסיגה לעבר
עמק-אילון ,ובכךנמצאים מפקירים את אזור-ההרבידיבניישראל.
דרך בית-חורון משמשת דרך-רוחב בארץ-ישראל המערבית ,המחברת את
עמק-אילון והשפלה עם דרך-האורך העוברת בקו פרשת-המים ,משכם לירושלים
ולדרום-ההר .שמה בא לה על שםשניהישוביםשהיא עוברת דרכם ,והם:בית-חורון
עליון (כיום :בית-עור אל-פוקא)ובית-חורון תחתון (כיום :בית-עור א-תחתה),
המרוחקים כ 3.5-ק"מ זהמזה,והבדלהגבהיםביניהם כ250-מ'.הדרךנקראת "מעלה
או "מורד בית-חורון",לפיכיוון התנועה בה.זוהי אחתהדרכיםהמעטות
בי
התמ-ההכוררוותן-את השפלה עם מרכזו של אזור-ההר ,ובה התחוללו קרבות ורדיפות
'
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בתקופות שונות .14לפי פס'י רדף יהושע אחרי האמורים בדרך בית-הורת והיכם
עד ~זלה ועד טקוה.שני המקומותהו:חרונים נמצאים מדרום לנחל שורק ,וקרובים
לדרך העוברת בעמק-האלה .אם כי בפס'י מתמשך מסלול הרדיפה עד מקדה,
הראשונהמביןעריהאמוריםלפי סדר המסע ,אשר מסופרעליהכינלכדה במלחמה
זון הריניתן לשער שעיקר הצבא האמורי הושמד בדרך בית-חורון ובעמק-אילון.
בתארו את עזרת ה' לבני ישראל במלחמהזו מספר הכתוב":ויהי בנוסם מפני
בני ישראל הם במורד בית-חורון וה' השליך עלי];ם אבנים גדולותמן השמים עד
ענקהוימותו; רבים אשר מתובאבני הברד מאשר הרגובני ישראל בחרב" (שם שם,
יא) .וראוי להשוות לכאן תיאור דומה על השתתפות האל ברדיפה אחר אויבים,
המצויבתעודה שלמרגון הב' ,שבה מתואר מסע-המלחמה שערךמלךזה עד ממלכת
אררט שמצפון לאשור .לאחר שהיכה סרגון את צבאותאויביו מכה הגדולה ,מכה
שכתוצאה ממנה מילא אתהגיוניותבגויות חלליהם ,עלה בידי חלק מהם להבקיע
לעצמם דרך נסיגה ומלך אשור החל לרדוף אחריהם.והנה ,בשלבזה "(האל) אדד
החזק,בן (האל) אנ הגיבור'נתן עליהם בקולו האדיר ובענן שטפון ובאבני ברד
 ,abanממשכלשוןהכתובשביהושע)כילה אתשאריתם".15
(באשורית:אבני-שמים
~ame
דיפה משולב מעשה מופלא עלנם שנעשהלבני ישראל:
בתוך תיאור פרשת הר
*אז ידבר יהושע לה'ביום תת ה' את_האמורילפניבני ישראל ויאמר לעיני בני
מהראל :שמש בגבעון דום וירח בעמק-אילון'.לים השמש וירח עמד עד ;קם,גף
אויביו ...ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים( ,שם שם ,יב-יג).
פ'סוקים אלה היו כתובים על ספר ה47ר (או ספר השיר) ,הוא הספר שנכללו בו
בו עלילות מלהמהושירות גיבוריםשל עםישראל ,כנראה;דתק.פתדוד .מפסוקים
אלהעולהכי"יום תתה' את האמורי לפניבני ישראל= ה ה ידוע בישראל ונחרת
בזכרון העם במשך דורות כיום שלנצחוןגדול.מן השירה נשמעז מסורת על הנס
שבו נעתר ה' ליהושע ועצר את תנועת מאורות-השמים וכתוצאה מכך נתמשך היום,
כדי לאפשרלבניישראל להכות אתאויביהםלפני רדתהחשיכה .המקומותהנזכרים
בשירה הםגבעוןועמק-אילון ,ונראה שהםמציינים אתשני המקומות אשר בהם היכה
יהושע אתאויביו מכותמכריעות.יתכןשישלראות את הקרב שנתהולל בעמק-אילון
כחלק מקרב-רדיפה בלבד ,אשר נערך בשטח אויב ,ולא כקרב שמטרתו היתה
כיבושהעמק;שכןלאמסופר בפרקנו על כיבושים בעמק-אילון; ובמקומות אחרים
במקרא ,כמושופ' א ,לד-לה,אףנאמרבפירוששבניישראל לאהתנחלובו.
,
ו
ס
אחרי התיאור של נס עצירת תנועתם של מאורות-השמים נאמר ביהו'י ,כי
יהושע וכל ישראל חזרולגלגל .ידיעהזואינה משתלבת עם כלל הסיפור ,המודיע
על המשך הרדיפה ועל המלחמה בערי דרום-הארץ .ובתרגום השבעיםאין פסוק
זהמופיע במקומוהנוכחי.
ו
ס
נ
ד
צ
י
כ
,
ן
ו
ל
י
א
ץ
ק
מ
ע
ב
ו
נ
ק
ר
פ
ב
מסופר
לאחר המכה הגדולה שהוכו
פליטי
האמורים אל עריהם בדרך הראשית ,הנמשכת מעמק-אילון לאורך השפלה אל
עזקה ,מקדהולכיש.לפי הסיפור,נודע ליהושע במהלך הרדיפהכי חמשת המלכים
נחבאים במערה ליד מקדה .יהושע סוגר את המערה ,ואילו עיקר בכוה ממשיך
ברדיפה ארוכת-טוח ,כדי למנוע את פליטי האמורים מלהסתגר מאחורי הומות
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עריהם ,ובהמשך-מציין הכתוב כי בני ישראל היכו האמורים 54.ה גלולה
"והשרידים שרדו מהםויבואו אל ערי המבצרא (שם ,כ) .בפ '6כא-כז בא תיאור
הוצאתם של חמשת המלכיםמן המערה והמתתם.לפי פס' כא אירע הדבר כשחזרו
הלוחמים הישראליים אל המחנה במקדה ,כלומר לאתר גמר המלהמה .ולאנדון
כאן בבעיותהספרותיותוההיסטוריות של פרשהזו,למישאיןהןנוגעות לעצםתיאור

א"

המלחמה.16

מערכת גבעון ומקומה בתוך מכלול הכיבוש
בהמשך הסיפור עלהרדיפה באתיאורו של שלב הלחימה עלערי דרום-הארץ,
שככל הנראהאית מתאיםלמציאותההיסטורית,ומנוגד לתיאורים אחרים שבמקרא.
נעמוד לראשונה על התיאור שבטפריהושע כמותשהוא .ברשימתהעריםשאותןכבש
יהושענמנותלפי הסדר :הקוה ,לבנה ,לכיש ,עגלון ,חברוןודביר.מבין אלו אפשר
לקבוע בודאות רק את מקומן של לכיש(היא תל א-דויר) ושל חברון,ואילו ביחס
לזיהויו המדויק של האחרות חלוקות הדעות .את מקדה ולבנהישלזחות כנראה עם
תל ברנאט ותל רדידה ,הנמצאים באמצע הדרךשבין תלזכריה (היא עזקה)ובין
,לכיש .17את עגלוןנוהגים לזהות עם תל חסיאו עם חירבת עילאן ,הנמצאת כ3-
ק"ממצפון לתל חסי .האחרונהביןהערים המכרות במסע המלחמהשביהושע פרק
י היא דביר ,שנהוג לזהותה עם תל בית-מרסם .באשרלזמן הכיבוש הישראלי של
ערים אלה,מעידיםהנתוניםהארכיאולוגייםוהטפיגויפייםהמועטים על חורבנןסמוך

שן....ן,,,יש
"_נ__44נ

)-ן;

ציור  !13מערכתגבעון
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לסוף המאה,הי"ג לפסה-נ .הידיעה הברורה היחידה באשרלזמן הכיבוש עולה מן

החפירותשנערכובלכיש .תאריךהחורבן שלהעירהכנענית בלכישנקבע לשנת 1220

שקירוב לפסה"נ ,וזאת לפי שברי קערה שנמצאו בשפך השרוף ועליהם רשומות,
בכתב המצרי ההירטי,כמויות של חיטה בצירוף התאריך" :שנת 4ל"...י! -וכמעט
'

אין ספק שהמדובר בשנה הרביעית למלכות מרנפתח .בתל בית-מרסם חל המעבר
בין העיר הכנענית (שכבה נ))ובין העיר-הישראלית הקדומה (שכבה ! ,)8בסמוך
לסוף המאההי"גלפסה"ני .1החפירות בתל חסינערכובשנות  1890-94עלידי לטרי
ולליס .המעבר מהתקופה הכנענית לתקופה הישראלית חל בתל חסי במאה הי"ג
לפסה"מנ; אבלאיןבידינונתונים מספיקים עלחפירות אלו ,שבעזרתםניתן לקבוע
פרטיםמדויקיםיותר.החפירותבאתרים אלה מאפשרותלקבוע אתכיבושןשלערי-
הדרום בתחום-זמן של דור אחד ,אבל אי-אפשר לקבוע עלפיהן אם נכבש הדרום
במסעחד-מעמיאולא.
לא בסיפור שביהושע פרקי על כיבוש ערי השפלה ודרום הר-יהודה ,ולא
במקורות מקראיים אחרים,המתייחסים לתקופת הכיבוש ,נזכר כיבושה של גזר
בתקופהזו .מעמדה שלגזר בתוך האזור שבו נלחם יהושעידוע היטב מתוך אגרות
אל-עמארנה .בתקופהזו היתה גזר אחת מערי-הממלכה הראשיות בכנען ,ותחום
שלטונהגבל עםירושלים במזרת,לעילה בדרום-מזרחולכישבדרום.היאשכנה על
הדרך המחברת את עמק-החוף עם פנים הארץ ,ובתחומה נכלל גם עמק-אילון,
שבו עברהנתיב מהרי-אפריםובנימין בדרךבית-חורון אלהשפלה .בגלל שליטתה
על דרכים אלו היתה גזר בעלת חשיבות אסטרטגית במלחמות-ישראל בתקופת
הכיבוש ואחריה .נראה שבראשית היאחזותם שלבניישראל באזור-ההר ,כתוצאה
מכריתת הברית עם הגבעונים ,לא הצטרף מלךגזר לברית מלכי האמורי  -אם
מפני שסבר כי יעלה בידי חברי הברית להכניע את הגבעונים ולסלק את סכנת
החדירההישראלית,ואם בגלליחסיםמתוהיםששררובינווביןחברי הברית,וביחוד
בינוובין מלךירושלים .לפיכך לא הוכה צבאו של מלך גזר בהתקפה הישראלית
בגבעון.לפי יהושעי ,לג ,נערך הקרבבין צבא מלך גזרוביןבני ישראל כאשר
האחרונים נלחמו על לכיש ,היינו בשלב מאוחר של המלחמה על דרום-הארץ.
מטרתםהעיקרית שלבני ישראל בהחמשות צבאותזוהיתה מניעת התקפה של מלך
גזר באגפם ,במלחמתם על לכיש .במלחמהזו לא כבשובני ישראל את עמק-אילון,
בעת הרדיפה אחרי פליטי האמורים ,ואף לא מכר שכבשו את העמק גם לאחר
כהשתלטו על דרום-הארץ .הסיבה לכך היתה מציאותו של רכב-ברזלבידי מלך
ןר .המאבקבעבני"םראלובין הכנענים על אזור עמק-אילון נמשך במשך תקופח
ארוכה; ורק בימי דוד עבר השלטון על האזור לידי ישראלה .גזר עצמה נשארה
בנענית ,ועקב שליטתה על דרכים חשובות היתה בעלת חשיבות במלחמות עם
הפלשתים (שמ"ב ה ,כה; והשוה דה"א יד ,טז) .גזר סופחה למלכות ישראל רק
י שלמה (מל"א ט,טז).28
בראשיתימ
לפייהושע פרקי נכבש דרום-הארץכולובידיבני ישראל במסע-מלחמה אחד
בהנהגתו שליהושע*(.ואתכלהמלכים האלהואת ארצם לכדיהושע פעם אחת*,פסי
מב) .סדר המסע מתאים לרקעהגיאוגרפיולתנאים הצבאיים של התקופה .ראשיתו
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של אמסע בנצחת לידנבעת .אחרכך מתנהלת המלחמה עלציר שלדרך ארצית,
כשלאחר הרדיפה בדרך בית-חורון נלחמיםבני ישראל על הערים שבדרך-האורך
של השפלה .עם כיבושן של מקדה ,לבנה ,לכישועגלון,הנמצאותבנקודותהשולטות
על הדרכים המוליכות מן השפלה אל הר-יהודה ,הושלם ניתוקו של הר-יהודה
ממערב ומצפץ;ואז עובר יהושע,לפיהסיפור שליהושע פרקי ,אל חלקוהמזרחי
והדרומי-מערבי של הר-יהודה וכובש א'ת חברון ואת כל עריה ואת דביר .מסע-
המלחמה מוליך ,איפוא ,לאחר כיבוש חברון ,מערבה לעבר דביר;וניתן להסביר
זאת מבחינה צבאית,דהיינו בשאיפהלניצול מכסימלי שלהנצחון על מלכי הדרום
עלידי עריכת התקפה על דביר ,הנשארת מחוסרת אפשרות לקבלת עזרה צבאית
משכנים כלשהם .פסוקים מ-מא מסכמים את תוצאות המלהמה" :ויכה יהושע את
תואת כלמלכיהם...ויבםיהושע מקדש ברגע
כלהארץ ,ההרוהעבוהשפלהוה"שדי
ועד עזה ואת כל ארץ גשן ועד גבעון" .ראוילציין שברשימת הכיבושים שביהושע
פרקי לאנזכרתלכידתירושלים במלחמהזו.
בצידו של סיפור המלחמה אשר ביהושע פרקי מצויות במקרא מסורות אחרות
שונות לחלוטין על פרשת הכיבוש של דרום-הארץ :והחשובה שבהן מצויה בשופ'
פרק א ולהמקבילהביהושע פרקסו.לפישופ' פרק א חלעיקרהכיבוששל דרום-
הארץ אחרי מות יהושע (פס'א) .לעומת המסורת שביהושע על השתתפותם של
כל שבטי ישראל במלחמה בהנהגתו שליהושע ,עולה מתוך טופ /פרק א תמונה של
מלחמת שבטים בודדים ,אשר בה כבש כל שבט לעצמו את האזור שבו התנחל.
במסגרתזונכבשדרום-הארץבידיאותמ השבטיםשנאחזובדרום,היינו בידי יהודה
ושמעון ועוד בתי*אבקרוביםשנספחואליהם .עלירושליםמסופר,שנכבשהונשרפה
בידיובצי*ידידו(:עים':א ,ק) .שמנם ,קקנוכען מסו*21זונ%ממו' נת2ם' (2ח* 2ונח:היבוסי
יושבירושלים לאהורישובני-בנימין,וישבהיבוסי אתבני-בנימיןבירושליםיודהיום
הזהא; אבל מסתבר שזוהי מסורת אחרת ,שלפיה נכללה ירושלים בתחום נחלת*
בנימין ולא נכבשה בתקופת כיבוש הארץ .בתקופת השומטים שוב נחשבה ירושלים
עיר נכויי אשר לא מבני ישראל" (שופ' יט ,יא-יב) ,ועובדהזו מהוה קושי ביחסלהבנת תהליך ההתישבות הישראלית בירושלים; ולא מן הנמנע כי משלא נכבשה
:ילז2ז:חו7טבו
בידיבני-בנחמיהנכבהטו :ירוטובםונחרנחתבידי ב2י*יהודן ,הנמל~%יו
בה .היא חזרה ובשבה עלידינכרים למשך תקופת ההתנהלות והשופטים ונעשתה
עירישראלית רקבימי דוד משנכבשה עלידו (שמ"ב ה ,ו-ט; דה"איא,ד-ז) .הברון
נכבשהבידי כלב (שופ' א ,כ;יהו' טו,יג-יד) ,ודביר,היא קרית-ספר ,נלכדהבידי
עתניאלבן-קנז(שופ' א,יא-יג;יהו'טו,טז-יז).
'
פ
ו
ש
ב
פרק
ישנם חוקרים המקבליםגם את הכתוב ביהושע פרקי וגם את הכתוב
א כמקורות היסטוריים לפרשת כיבוש דרום-הארץ3י .לדעיזם ,נערך במחצית
השניה של המאההי"ג לפסה"נ מסע-כיבוש אחד בדרום-הארץ בהנהגתו שליהושע,
ובמסעזהנחרבו כל העריםהכנעניותשנזכרוביהושע פרקי .במסע-מלהמהזה כבשו
בני ישראל את הערים הכנעניותוהחריבואותן ,אבל לא התישבובהן .לדעתי.ידין,
נשא מסע-מלח.מה זה אופי של פשיטה ,ועם סיומו חזרובני ישראל לבסיסם אשר
כגלגל .בתקופת השופטים,היינו אחרי מות יהושע ,שוב נערכו מלחמות על דרום-
[).86.
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הארץ .הפעם נערכו מלחמות אלו עלידי השבטים הבודדים ,כאשר החלו להיאחז
בשטחי נחלתם ונאלצו להלחם בכנענים ששבו והתישבו בעריהם .ריס מציין ,כי
בחפירות שנערכו באחדות מערי דרום-הארץ נתגלו סימנים של כמה שלבי חורבן,
אשר מבחינה כרונולוגיתישלשייכם לתקופת השופטים,בנוסףלסימני החורבןהגדול
2,ל הכיבוש בימי יהושע .לדעתו ,עשוי קיומם שלשלבי חורבן אחדים בתקופהזו
להעיד .על מלחמות ההתבססות הממושכותשלבני ישראל לאחר שכבר נגמרה
תקופת הכיבוש הכלליס לדעת רייס ,מורכב פרק א שבספר שופטים ממקורות
שונים ,אשר בחקקם הם סותרים זה את זה ואשריש לפקפק באמיתות ההיסטורית
סל חלק מהם .לעומת זאת ,מצויה ביהושע פרקי מסורת המסתברת היטב מבהינה
צבאית-טופוגרפית ואינה עומדתבניגוד לממצאים הארכיאולוגיים .עלכן אם אמנם
.מתעוררים קשייםהיסטוריים כאשרמשוים את הכתוביםשבשני הפרקים ,הרי רוב
וקשיים הללומצויים בשופ' פרקא.
ש
ו
ב
י
כ
של
ם
י
ר
ו
א
י
ת
ה
שר
את
ם
י
א
ו
ר
ה
ם
י
ר
קשה לקבל את שיטתם של החוק
דרומ-
הארץכהיסטוריים,והמסיקיםשהתקיימובאזורזהשניכיבושים;היינו ,בפעם האחת
מסע כיבושבימי יהושע ובהנהגתו ,ובפעם השניה כיבוש ממושך בהמשך התנחלותם
של שבטי-הדרום .שיטה זו באה אמנם לסלק כמה מן הקשיים הנובעים מהשואת
הכתובים שביהושע פרקיובשופ' פרק א ,אבלאיןהיא עולה בקנה אחד עם התמונה
הכללית של תהליך כיבוש הארץ ,המתחיבתמן התיאורים המקראיים על פרשיות-
המלחמה שלבני ישראל בחלקי-הארץ השונים ,מהתיאורים השונים של מסעותיהם
לכנען ,ומהממצאים הארכיאולוגיים בעבר-הירדן ובארץ-ישראל בכללותם .מכלל
הנתונים עולה המסקנה ,שכיבוש הארץ נערך במאה הי"ג לפסה"נ ,בכמה שלבים,
הקשורים בגלי-עליה אחדים לכנען .דרום-הארץ ומרכזה נכבשו בשניגלי כיבוש
עיקריים,שהפרידוביניהם כמה עשרותשנים .85יהושע עמד בראש אחדהגליםהללו,
אשר התנחל בהר-אפרים .גבעון היא העיר הזירומית באזור-ההר הקשורה
במלהבותיו שלגל זה ,אשר כיבושיוהגיעו רק עד עמק-אילון .עלכן אפשר לקבל
כמקורהיסטורי את המסופרביהושעי ,א-יד ,על מלחמתיהושעבגבעוןועל הרדיפה
במורד בית-חורון ,ואולי גם את הזכרת הקרב שנערך בעמק-אילון ,שבו סכו
האמורים מכהנוספת.מן העובדה שעמק-אילון לא נכבשעילה ,שרדיפתו שליהושע
נמשכה עד העמק בלבד ושם נעצר מחוסריכולת להתקדם בשטח שבו היתה לאויב
עדיפות טכנית.ויש לראות ,איפוא ,את התיאור שביהושעי ,סוואילך -על לכידת
המלכים והמתתם וכיבוש ערי-הדרוס -כסימור שאינו מתאר את פרשת הכיבוש
לאמיתה ,אלא כסיפור שנתחבר לאחר זמן ,תוך מגמה להראות כיצד השתלטובני
ישראל עלארץ-כנען כולה ,במלחמה מקפת אחת ,בהנהגתיהושע.
אםכי נראה שהמסופר ביהושע פרקי ,טו ואילך,אינו תואם מבחינה היסטורית
אתתהליך הכיבוש,הרימבחינתהבעיות הצבאיות שעמדובפניבני ישראלומבחינת
דרכי לחימתם בתקופת הכיבוש ,אחוז הסיפור כולו במציאות של תקופת הכיבוש
והמתנחלות .כאמור ,סיגלו לעצמםבני ישראל ,בתקופהזו ,דרכי-לחימה מיוחדות
אשר התאימו למשטר החברתי ששרר בתוכם ,לאמצעי-הלחימה שעמדו לרשותם
ולדרכי-הלחימה של אויביהם .דרכי-לחימה אלוהיו אופיניות לישראל למןימי-
[ ]87
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הכיבושועדלכינונהוביסוסה של המלוכה ,כאשרהשתנודרכי-הלצימה עקבה'חזקת
צבא-סדיר ואפשרויות אררן בממדים ממלכתיים בידי שלטון מרכזי .בסיפור
המלחמהשביהושע פרקי בולטותנקודות טקטיות אהדותשישלהןסקולה בתקופה
שמןהכיבושועדביסוס המלוכהבימי שאול,והן:
א .מסע-התקרבות בלילה ,מתוך כונה לתקוף את האויב במפתיע (הקבלות :מסע
גדעוןמעין-חרודותקיפתובלילה את מחנה-מדיןששכןמצפון לגבעת-המורה ,שופ'
ז ,סו-פב; מסע-הלילה שלשאול מבזקליבש-גלעדותקיפתו אתהעמונים באשמורת
הבוקר ,שמ"איא ,ט-יא);
ב .ניצול הזדמנות לתקיפת האויב בשטח מתאים ,שבואין הוא יכול להישען על
ביצורים ואף לא להפעיל ביעילות את רכבו ,ומאידך כסא ,קיימת בו אפשרות
הפעלהיעילה שלחיל-הרגליםהישראלי (הקבלה :מלחמת-דבורה);
ג .רדיפה ממושכתלזינובבפליטיהאויב ,לשם השמדתםהסופיתומניעת ההיערכו;ז
מחדששלכוחותיהם(הקבלות:רדיפתגדעוןאחריהמדינים,שופ'ז ,בג-כה; ח,ד-יב;
הוראותיו של שאול אחרי קרב-מכיש ואחרי הרדיפה עד אילון" :נרדה אחרי
פלשתים לילה ונבוזה בהם עד אור הבוקר ,ולא נ-אר בהם איש" (שמ"א יד ,לו',
ראוילציין שבפרקנו מודגשת העובדה שהקרבות עלערי דרום-הארץהיו קצר'ם
ולא נמשכו אלאיום אחדאויומיים(פס' כח ,לב ,לה),26וגםזהאופיינילמלחמותיהם
שלבניישראל בתקופת הכיבושוההתנחלות .עדימי מלכות דוד לא מסופר במקרא
על מלחמת-מצור ממושכת על עיר שערכובני ישראל .נוכח המחסור באמצעים
טכניים וארגוניים נאלצו בני ישראל לכבוש את הערים הבצורות בקרבות קצרים
לאחרשהרתיקומהן אתמגיניהן בדרכי ערמהע"יביוםנסיגה (דוגמאות :כיבושהעי,
יהב ח ,א-כד; וגבעת-בנימין ,שופ' יט ,כס-לז) ,או לאחר שעלה בידם להכות את
צבאותיהן של הערים בקרבות-שדה במקומות מרוחקים מן הערים (כך מסופר
שיהושע לכד את חצור ואת יתר הערים של ברית מלכי הצפון לאחר שהיכה את
צבאם עלמי-מרום,יהו'יא,זואילךזי.
ה ע רו ת
 1על עריכנען ומשטרןעיין במאמרו שלב .מזר ,בכרךזה ,עמ' י56-4עלדרכיהלחימה של צבאותכנען
.ידין
 ,בכרךזה ,עמ' .8414817
במאמרו שלי
.ידין ,אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים בתיאור כיבוש הארץ בספר יהושע ,עיונים בספר
 2ועיין:י
אהושע ,תש"ך ,עמ' .100-71
.אהרוני ,בכרךזה ,עמ' .16~4911
 8עיין במאמרו שלש.ייבין ,בכרךזה ,עמ' 7-59י ,ובמאמרו שלי
 4השוללים את ערכם שלסיפורי המלהמה שבספריהושע,ובתוכםגםהסיפורשביהושע פרקי,משתייכים
בעיקר לאסכולה שראשיה הם אלט ונות.ביטוי להשקפותיה של אסכולהזובפירושו של נות לספר יהושע*
.60-67עע  .14. Noth, Das Buch 708882, 1953,ובמיוחד באשר לפרשה שאנו עוסקים בה בכנשמרו
. 23-36עק 80 18 der Hbhle ven Makkeda, PIB 33 )1937(,נת6א 1.Noth, Die f~nfנ.ניתוחספרותיוארכיי
)3.8. Wright, The Litdrary and Historical :
פילוגי המקבל אתתיאור המלתמהשביהושע פרקיכמהימןעיין
. 105-114קע ,ל.Problem ofJoshua 10 and Judgcs 1, JNES 5 )1946

 5הקשיים שנתעוררו בגלל קיומו ,כביכול ,של פער בין התקופה הכגענית התיכונה ובין התקופה
הישראלית באתר שנחפר באל-ג'יב ,וכתוצאה מכך בדברזיהויה המדויק של גבעון שלימי הכיבוש(עיין
].
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רפושים של
ם;:ה
גילרןס
אמנהתפ הב' ותחותימסהגי .וכןכלי*יבוא מקי6רוס .,העשויים להעיד על ישוב קבע שהיה במקום,ועיין:

.

'

. 156---158עע *.7.8. Pritchard, Gikjeon, Where the Sun 51004 51111, 1962

 6על הצעתו של אד .מלואר לגרוס "הורי" בעקום -חוי" עיין:ש.א .ליונשטם ,אנציק~פדיה
מקראיתג ,ערךחוי,טורים .47-45

 7על צורת משטר ללאמלךבראשות"זקנים" בארץ-החתים שבאסיה הקטנהעיין:

). Gbtzel 1נ
"1,סוינחי"ן:

י.

 .102ע  ;1957,מ.גרינץ,הברית עם הגבעונים,ציוןכו (תשכ"א) ,עמ' .78

 8עיין:י.ליוור,בירורים כפרשת הגבעוניפ ,ספרטור-סיני ,תש-ך ,עמ' 2-70י .על הבריהותעיין

עוד:א.בירם ,מסעובד,תרביץכנ(תשי"ב) ,עמ' .2. Mend&nhall, Covenant Formsin Israelite ;142-187נ)

". 30עע  ;Traditionl BAr 17 )1954(,ל.מ*גרינץ,שם.
.מזר ,אנציקלופדיה מקראיתג ,ערךירושלים ,טור .796
פ על מצבה של ירושלים בתקופהזועיין:ב

ר ערי*הברית ,פרטלירושלים ,במצא באגרות אל*עמארבה שמה של לכיש בלבד (מס' ,287
 10מביןית
.)385 ;829 ,828 ,288ואפשרשנזכרהירמות באגרתמסוף המאההי=ד לפסה"ו שנמצאה בתלהסי והשייכת
לסרב אגרות אל*עמארנה .באגרת זו מדובר על קשר שקשר מושל -6טנם 18-.ra.-עם שליטי לכיש נגד
-.Israelite Lachish, with some remarks :ס]ע)Case of Lise.-'Majesti 12 theע .Albright,קנ s?.
מצרים ,ועיין

.32-38ע  the Israelite (2onquest, BASOR 87 )1942(,ת.0
1נ ראויהלציון הדגשת הכתוביםכי יהושע הסתיע בגורם האפתעה שעה שתקף אתאויביו ,אשר חנו
בשטחפתוח.כך ,לא רק במלחמה נגדברית מלכי-הדרום בכמר=:ויבוא אליהם יהושע פתאומא (יהו'י
 ,ט)
אלא גם במלחמה נגד ברית מלכי*הצפון ווקט הכתוב בלשון דומה" :ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עבת
עליהם ....פתאום" (שפיא,ז).
:ח.גבריהו,אנציקלופדיה מקראיהב ,ערךגלגל,טורים .490-488
 12עיין
.קלאי ,בכרךזה ,עמ' .188
 18עיין במאמרו שלש.ייבין ,בכרךזה ,עמ' 8ואילך .ובמאמרו שלז
 14בנוסףלרדיפתו שליהושע בדרךבית*תורון מסופר במקרא על רדיפות אחרות בדרך זו :של שאול
.קלאי,בכרךזה,עמ' 136ואילך),ושלדוד
אחרי הפלשתים ,לאחרקרבמכמש(שמ=איד,לא;ועייןבמאמרושלז
אחרי הפלשתים ,לאחל פשיטתם בעמק*רפאים (שמ"בה ,כהן והשוה דה"איד,טז) .בתקופת מרד החשמונאים
היכהיהודההמכבי בדרךזו את צבאו שלמירון ורדףאחריו עם השפלה (חשמ"אג,יג--כד); ובראשיתימי
שלקסטיוס גאלוסורבים מאנשיו נהרגו שם בהתקפות=
המרד הגדול נגד הרומאים נסוג בדרךזו צבאו
האגף שערכועליהםהיהודים (מלח'ב,יט,ח).הורעויימןיעוד במאמרו שלמ.גיחון ,בכרךזה ,עמ' .418-417
6נ שורה .24, 147ע , Une relation de 18 huitiime campagne ae Sargon 1912,ם81מש(ז. Thureau"-וו
, Das :ם.23-36;1661קע  Makkeda, PJB 33 )1937(,מסע  der H~hlcמ4.Noth,Die fUnfKbnige 1נ
 18עיין
a
u
s
u
.BuchJ
.60-63עע 1953,
.קלאי-קלייבמן ,שפלתיהודה,ידיעותסו (תשטאו) ,עמ' .229-226
 17עיין:ז

2

 18עיין.133 :ע , 1958,ע,apud )(.Tufnell 6! 8111,Lachish 1ותזיר).נ.
;idem, The 19ן* 538ע)11(1932,נ =M S O Rנ) . A~bright, The Excavations Of Tell Beit Mirsi~nע.ץל
, 78-79עע  AASOR XVID, 1938,בב) .Excas'ations ofTelIBeit Mirsim 11
 20עיין. 128-149 :עע % Mound ofMany 431!108, 1894,נ .Bliss1נ.ע.

.מזר,ערי נחלתדן,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' .16-8
 21עיין:ב
 22אולברייט ,שהטיל ספק באפשרות שגזר נשארה מובלעת נכרית בתוך בממלכת שלמה שהניעה עד
ג'נרל מצרים (מל"אה,אן דה"בט,כו),הציעלגרוס במל"אט,טז" ,גרר" במקום "גזר",ועיין. Albright) :ע.עו
. 142-144; idem, The Excaltations ofעק JPOS 4 )1924(,

Bgypl
of the N
e and the
g Early History
e

b

,

י רוב החוקרים,ועיין עוד:
.74-75ע  1932,י; TellBeit Mirsim 1אבל דעהזו קשה ,והיא נדהתה עליד
מלמט,בימיבית ראשון ,תשכ"ב ,עמ' 48ואילך*
 23ביטוי להשקפה כלליתזו ,עלשינויי הגישה והאספקטים השווים של המחזיקים בה,עיין ,למשל.':
.ידין ,אספקטיםצבאייםוארכיאולוגייםבתיאור
קריפמן,במבואלפירושועל כפריהושע ,תשי"ט ,עמ' ;87-1י
ehT,thgirW.E.G
כיבוש הארץ בספר יהושע ,עיונים בספר יהושע ,תש"ך ,עמ' Literary and ;100-71
aW

ן

]
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ל.E~istoricalProblem orJoshua 10and Judges 1,INES 5)1944,
'* 11אונ
)  2"4.ראוילצייןכימסקנהזו שלרייסאינה הנרחי;ז שכן כמהמשלבי החורבן שבערי דרום-הארץעסויים
להיותאוצאות שלכיבושיהפלשתים ,שגםהם ,בגקביל לבני ישראל ,נאחזו בפרק זמן זה בדרום הארץ.
:ב.מייזלר ,תולדות ארץ-ישראל ,תרצ"ח ,עמ,
  25על תיאור התהליך של כיבוש הארץ נגלים עיין :230-189הנגל ,אנציקלופד~ה מקראית א ,ערך ארץ ישראל ,טור  897ואילך .דעה שונה בינם לסדר
,בכרךזה ,עמ' 70ואילה*עלהבעיותההיסטוריותשלתהליךכיבושהארץ,עייןגב
הגליםעיין:מאמרושלש.ייבין
.י

. Rowley, Frbm Joseph 10 Joshua, 1956א.11.
 28אמנם ,מחברהסיפור המקראי נוקט כאןבשימושילשוןהמציינים מצור ,כמו "חנה על" ,אהלתם על='
קהלתם ב ,"*..אבל מציוני הזמנים עולהשאין מדובר כאן במלחמות-מצור ממש,לפי שהמחברל4יכולהיה
לתאר לעצמו מצור ישראלי ממושך בתקופהזו .אדרבה ,בכל הסיפור מודגשת הלתימה המהירה ,לנוכח
העובדה שרוב צבא האמורים הושמד מחוץ לעריהםולפיכךהיה מספרמגיניהןקטן.
 21הנני מודהלמורי הפררפ' ב* מזר שקרא את כתב~ידוהעיר הערותמאלפות.
.
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מלחמת מי-מרום ומלחמת דבורה
מאתי
 .אהרוני
הבעיה הכרו לוגית
המקרא מספר עלשתי מלתמותבגליל בתקופת התנחלותם שלבניישראל :האחת
היא מלחמתמי-מרו ,6והאחרת מלחמתדבורה.
את מלחמת מי-מרום קובע המקרא בימי יהושע ,כלומר בראשית החדירה
הישראלית לארץ .מלחמת דבורה,לעומתזה ,שובצהבין סיפורי השופטים ,כלומר
נפרק הזמן שבין ראשית ההתנהלות ליסוד המלוכה הישראלית .אבל הקביעה
המסורתית שלזמן מלחמות אלו מעלה קשיים רבים .אותו מלך עצמו,יבין ,המושל
באותה עיר ,חצור ,עומד בראש הברית הכנענית בשתי המלחמות(יהו'יא ,א;שופ'
ד,ג) .דברזה כשלעצמוהוא אפשרי ,אם לאהיה הבדלזמןגדולביןשתי המלחמות.
ניתן להניח שהמדובר בשני מלכים ,האחדבנו או נכדו של האחר ,שנשאו אותו השם,
ואף אפשרשהיהזה שם השושלת ששלטהבהצור.
אולם תוכן הסיפוריםיש בו כדי לדחות פתרון זה .כתוצאה ממלחמת מי-מרום
שומעיםאנו על מותו של מלך חצור ועל חורבנה הגמור שלעירו .חורבןזה שהשאיר
אתרישומו על אותםדורות מודגש בכתוב במיוחד .," :ואת חצור שרף באש ...רק כל
הערים העומדות על תלם לא שרפם ישראלזולתי את חצור לבדה שרף יהושע"(יהו'
יא,יא-יג).איןלהניחשהיהזהחורבןארעי בלבד ולאחרמכןשוב עלתהוהיתה חצור
לראש הברית הכנענית הגדולה.ואינו דומה חורבן זה לחורבנות ערי-כנען ושגשוגן
מחדש בתקופת השלטון המצרי ,שעליהן מעידות שכבות ::חורבן הרבות של ערי-
כנען בתקופה הכנענית הנאוח.ת .חורבנות אלה נגרמו רובם עלידי מסעותעינוין
של המצרימ,שהסתפקו בו.כל,ן מרותם על האוכלוסיה המקומית ובגבית מסים ,ולא
היו מעוניינים ,איפוא ,בחורבנן של ערי-כנען .לעומת זה,אין להניה שעיר שנפלה
בידי הכובשים הישראליים ,נבנתה מחדש .שכן ,אף אם לא היה ביכולתם שליהישראלים ליישב מיד את העיר הכבושה הרי עם הכיבוש החריבואותהכליל
והשתלטו על שדותיה ומקורות המרנטה שלה .קשה ,איפוא ,לקבל כהיסטורית את
.המסורת על הגרבנה הגמור של חצורבימייהושעואת הופעתה מחדש בראש ברית
גדולה שלמלכיכנען בתקופתהשופטים.
כנגד זאתמסיימ הספור על מלחמת דבורה בדברימ" :ויכנע אלהיםביום ההוא
אתיבין מלך כנעןלמניבני ישראל .ותלךידבני ישראל הלוך וקשה עליבין מלך
כנען עד אשר הכריתו אתיבין מלך כנען"(שופ' ד ,בג-כד) .כלומר ,בעקבותהנצחון

יציין

הערות בעמי  ,109-108ולוח .1,1
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הישראלי נחלשה חצור והלחץ הישראלי הלך וגבר עד שבמהלומה אחרונה ונוססת
החויבו אתהעיר .מלחמה נוספתזו יכולה להיות רק מלחמת מי-מרום .אםהיינו
מוצאים את הסיפורים על מלחמת דבורה ומלחמת מי-מרום ללאציוןיחס הזממם
שביניהם ,וקוראים אותם כמות שהם ,לאהיה מקום לפקפק שמלחמת דבורה קדמה
למלחמת מי-מרום -מן הסיבה הפשוטה שרק בעקבות מלחמת מי-מרום הונחתה
המכה הניצחת הסופית על חצור האדירה  -ודבר זה עולה גם מפרטי הסיפורים
.

שבמקרא*
נשאלת כמובן השאלה מדוע ייחסה המסורת המקראית את מלחמת מי-מרום,

לימייהושעואת מלחמתדבורהלימיהשופטים .הסיבההיאספרותיתולאהיסטורית4
יהושע הפך לדמות המרכזית של תקופת הכיבוש ,ולוייחסו כל מלחמה מתקופת
ההתנחלותשלאהיתה קשורה בדמותהיסטוריתמסוימת ,מלהמתדבורה היתהקשורה,
בשמותיהם של דבורה ,שנמנתהבין השופטים ,ושל ברקבן אבינועם,ולכן באה

במסגרת ספרשופטים.
הבעיה הכרונולוגית היא ,איפוא ,אחת הבעיות המרכזיות שלפנינו ,שבן לשאלה
של סדר המלהמותוזמנן ישנה חשיבות מכרעת בהערכת המלחמות בצפון ובהבנת
תהליך החדירה וההתנחלותהישראליותבאזורזה.
נברר,איפוא,תחילה אתהנתוניםשבידינו עלשתי המלחמות כל אחתבפני עצמה
מבחינהטופוגרפיתוצבאית ,ולאחר מכןננסה לקבוע אתהיחסביניהן ,אתתאריכיהן
ואת משמעותן ההיסטורית ,תוך הזדקקות לכל המקורות והידיעות המצויים לנו,
הנתוניםהארכיאולוגייםוהידיעות שבמקורותחיצוניים.
מלחמת מי-מרום

הכוחות היריבים
בראשהבריתהכנעניתניצביביןמלךהצור.מקומהשלחצור בתלאל:קוחשליד
אילת-השחרז זהו אחד התלים הגדולים ביותר בארץ ,המצוי באזור פורה בהלקר
הצפוני שלעמק-הירדן והחולש על צומת הדרכים החשובות בצפון הארץ ,ובראש
וראשונה על הסעיף הראשי של "דרך-הים" הבין-לאומית שעלתה הנה מעמק-
יזרעאל ,חצתה ממזרח לחצור אתהירדן (בגשר בנות-יעקב) ועלתה מכאן לדמשק.
אףכיחצורשוכנת במרחק של  5ק"מ ממערבלירדןוקרוב ל 200-מ'גבוה ממש,היא
חולשת על מעבר זה; ואכן בפפירוס אנסטאסי א' שמימי רעמסס הבי(המאההי"ג
לפסה"נ)נזכרו חצור ונהרה .2מחצור נמשכת גס דרך צפונה לבקעת-עיון ולבקעת-
הלבנון ,ודרך השובה פחות לקדש ולמרום-הגליל .חצור שכנה ,איפוא ,בנקודת
מפתח אסטרטגית וחלשה על שער הפלישההעיקרי לארץ-ישראלמןהצפון ,מבקעת
הלבנון ומדמשק.
מקומה של חצור קושר את גורלה עם הגליל ,והאזורים ההרריים שמשני עבריה
שימשו לה עורף כלכלי ואזורי-התפשטות טבעיים .הרי-הגליל חולשים על הצור,
ונקודת התורפה של ביצוריה היא במקום שהגבעה שעליה בנויה העיר מתחברת
למורדותהרי הגליל ללא הפסקניכר.לכן נחפר כאן במאה הי"ח לפסה"נבקירוב
[ ]-92
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חפיר מלאכותי ענק,שחיזק אתביצורי העיר מצדזה .אךיחד עם זאת הלשו הלי
הגלגל העליון על חצור ,וצורך חיוני לבטחונה של חצור ,דרכיה ושדותיה היה

שלטונה על רכסים הרריים אלה .ידיעה על השתלטות חצור על שטחים נרהבים

בגליל העליון מצויה כבר במכתב מאל-עמארנהשמן המאההי-ד לפסה"נ(מס' ,)148

שבומתאונןאבימלך מלךצור על ש"מלך חצור עזב אתעירווהתחבר עםהח'ברו...
ארץ המלך נפלהלידיהחיברו".אותוחבל-מריבה שמלך חצור השתלטעליומקומו
בגליל העליון והואארץ-העורף שלצורושלחצור כאחת.
יבין מלךחצורהואיוזםההיערכותהכנענית.הואפונה בבקשתעזרה-אלהםלבים
אשרמצפון בהר" ,כלומרמלכיהגליל ,אל "מבכנרות,.כלומרעמק-הירדןהמרכזי,
ולמלכי העמק עד-דורמים",היא דאר,עיר הנמל החשובה בחוף-הכרמל .אך רק
שלוש עריםנזכרות בשמותיהן,לדין,שמריןואכניף ,ונראהשאלוהיובעלות-הברית
העיקריותואוליהיחידות,שנענולקריאתו שליביןוהצטרפו למלחמה.מבין מלכיהן
נזכר רקשמו של יובב מלךלדין,ונראה שהלההיההמסייעהעיקריליבין.
מבין ערים אלה ידועות לנו שמרון ואכשף .שמרת שכנה בנחלת-זבולון(יהר
יט ,סו) תוהתה עם תל א-סמוניה שליד נהלל ,בחלקו הצפוני-המערבי של עמק-
יזרעאלנ .אכשף שכנה,לעומתזה,בחלקה הדרומי של נחלת-אשר(יהו'יט ,כה)ויש
תליםה'רבג'הגדולשליד כפרחסידים.4שתיערים אלה
עםפוני
ולזהות אותה ,ככל הנראה,הצ

של עמק-יזרעאל ועמק-עכו הדרומי ,על
שכנו ,איפוא ,מעבריהם
שלוחות הרי הגליל התחתון .מצבן זה מסביר את קשריהן המיוחדים עםהגליל,
שבאו לידי ביטוי גם בתעודות החיצוניות .במכתב של מלך בבל לפרעהמצרים,
שנמצא באל-עמארנה(מס',)8הואמתאונןעלששיירהבבליתהותקפהונשבתהעלידי
אנשי מלךשמעון(היאשמרון)י ומלך עכובהיותהבעיר חנחון שבבקעתבית-נטופה.
כפי שמורגשת השפעת מלך חצור בגליל העליון ,כך מורגשת השפעתו של מלך
שמרון-שמעוןבגלילהתחחת.
מצבןהגיאוגרפי של ערים אלהגרם בודאיגם לכךשהיורגישות לנעשהבאזוריי
ההר,שכןשינוי במצב המדיני והצבאי עלולהיה לסכן אתבטחונן .בדרך כלל לא
לחמו מלכיכנען בתחום שמעבר לסביבתם הקרובה .לפיכךישעניןמיוחד במכתב
מאל-עמארגהשבוכותבאחדהמלכיםהכנענייםמדרום-הארץ(מלךקעילהאוחברת),
שהוא ומלךירושלים נלחמים בח'ברו,והיחידיםמכל מלכיכנען שבאו לעזרתם הם
מלכי עכו ואכשף ,ששלחו  50מרכבותי.אין אנויודעים במה התבטאה עזרהם של
מלכי שמשן ואכשף למלך הצור בהיערכותו לקראת שבטי ישראל בגליל ,אך אם
נניח שגם במקרהזהשלחו כמה עשרות מרכבות-מלחמה עלנוהגיהן,לוחמיהןוציודם
לא נרחקבודאי הרבהמןהמציירת.
לאור כל זה מפתיעה ביותר היא שתיקת כל המקורות לגביהעירהרביעית
שהשתתפה במערכה,ידין,שהיאכאמורהיחידה ששם מלכהנזכר בצד שמו שליבין.
העיר מדון נוכרת במקרא רק בכתוב על מלחמת מי-מרום וברשימת מלכי-כנען
המנוצחים(יהו' יב ,יט) ,שאינה אלא סיכום של סיפורי מלחמות הכיבוש בספר
יהושע.מדתאינהידועהלנומשוםמקורחיצוני.רגיליםלזהותהבדרך כלל עםקרני-
חטין ,אותה פסגה בולטת בגליל התחתוןהמזרחיבדרךממגידו לכנרת ,שבחלקה
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הצפוני נשתמר השם ח'רבתמארין.נכון שזהו תל חשובשנושבהן בתקופההכנענית
והן בתקופה הישראלית ,אךלזיהויו עםמדוןאיןאחיזה .היתהזועירחשיבה ששכנה
על אחד הסעיפים ההשובים של "דרך-הים" ולכן לאיתכן שלא תזכר בשום מקור
צחר;ונראה שהתל שלקרני-חטין הוא שמש-אדם של המקורותהמצריים,היא אדלה
שבנחלת נפתלי (שם יט ,לוע .אשר למדון יש ספיקות לגבי השם עצמו .תרגום
השבעים לכתוב שביהושעגורסמרון תחת מדון ,ומקום הקרב נקרא מי-מרון;היינו,
שתרגום השבעים מזהה אתמדון-מרון עם מי-מרום .החילופיםבין ר' לד' במקרא
רגילים הם ,מאחר שאותיות אלו דומות,וכןנוהגים לעתים חילופים של הסופיות מ'
ונ'.ניתןלהניחשנוסחתרגום השבעיםמכווןלכתובהמקוריואיןיובבמלך מדון אלא
מלכה של העיר מרום ,המוכרתלנו ממקורותשונים ,אותה עיר שעל מימיה ,במי"
מרום ,התכנסוהכוחותהכנענים.8
המקראאינו מספר אילו משבטי ישראל נטלו חלק במלחמה .אנויכוליםלהניה
שהשתתפו בה בעיקרשבטיהגליל ובראשוראשונה נפתלי ,שבנחלתו,בגלילהעליון,
התנהלה במערכה.
ההיערכות ומקום הקרב
מלך חצור ובעלי-בריתוריכזו את כוחותיהם על מי-מרום ,אלנכוןמקור המים
שמחוץ לעיר מרום .לשימוש המלה "מים" במשמעות מקור-מיםיש עדות מצירופים
כגון :מי-מגידו ,מי-יריחו ומי-נמרימ ,והכונה בודאי למעין-שבקרבת העיר ,שנבע
בדרך כלל למרגלות התל.איןגם פליאה מיוחדת בדברשההילותהכנעניים לאחנו
בתוך העיר עצמה אלא בקרבתה .ואכן מספר תחותימט הר ,בדבריזכרונותיו על
מלחמת מגידו ,שהמחנה הכנעני על אהליו ומרכבותיו חנה בקרבת מגידו והחילות
הכנענייםנמלטולפניםחומותהעיר רקאחרי תבוסתם בשדה-הקרבי.
רוב הערים הכנעניותהיו קטנות ובנויות בצפיפות ולא היה בהן מקום להחזקת
ב של מרכבותוסיסיםaa:.נזכורגם אתהחשדניתההגילה
סילגדיל,יבמייחדמספ י
יה ,שבאחלידיביטוי במכתביאל-עמארנה,הרישמלך מרום
של מלכיכנעןזה כלפיז
לא היה?שלהכניסאתחילותיהםשל בני-בריתו לעירו ,אףאילוהיה הדבר אפשרי
מבחינתתנאיהמקום.
היכן שכנה ,איפוא ,העיר מרומומן המקרא למדים אנו רק שמקומה היה בגליל
העליון ,וזה בעיקר מכיווני הבריחה של מלכי כנען אח הקרב לעמק-החוף,
ריהנתון בקטע שנשתמי.
לעמק-הירדן הצפוני ולאזור צידון .מרום נזכרת יהד עם
מתיאור מסעו .של תגלת*פלאסר הג'נגד ישראל בשנת  733לפפה"נ .תגלח-פלאסר
עבר כנראה מסביבות חצור לקדש (השוה מל"ב סו ,כס) ,ובדרך מסעו מכאןלחנחון
שבבקעת בית-נטופהיש לחפש את מרום.:0
בשני מקומותבגלילהעליון השתמרו שמות דומים למרום-מרון :במירון השוכנת
ממערב לצפת לרגליהרמירון ,ובמארון א-ראםהשוכנתעלג'בל מארון במרחק של
כ 13-ק"מבקואויריצפונהיותר(כיוםבדיוק מעברלגבולהלבנוני).במירוןהדרומית
יותר ,הידועה כעירה יהודית בימי בית-שני ובתקופת התלמוד ,לא נתגלו שרידים
מן התקופההכנעניתז~ .זהו מקום הררי מבותרואין להניח שכאן התנהלה מלחמת-
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מרכבות" .צפונהיותרלרגלי אבלמארתמצוי תלגדול ,תל אל-ח'רבה,ונמצאו שם
שרידיםמן התקופההכנעניתי! .תלזהשוכן בנקודה האסטרטגית החולשת על הרמה
שלדרומו של ג'בלמארץ ,והוא צופה על חלקוהעליון שלואדי פרהומוגן עלידו
בחלקו .בסביבתוישנה רמה הרריתנוחה ושטוחה שבה אפשריתגם תנועת רכב,מי-
מרום הם כנראה המעיין שלרגלי התל ,עין אל-ח'רבה ,כיום הגבול בין ישראל
ללבנון.ישלהניח,איפוא ,שמחנההכנעניםחנה ברמההמישוריתשבין תלאל-חירבת
וביןקיבוץיראון ,במרחק של כ 13-ק"מ בלבד בקואוירימחצור.
על טעמה של ההיערכות של מלך חצור ובני-בריתו מד הישראליים במקום זה
עשוי ללמד הסקר הארכיאולוגי שנערך בגלילהעליון בשנים האחרונות .14התברר
שמבחינהישוביתנחלקהגלילהעליוןלשניאזוביםבעליאופי שונה :א .החבל ההררי
הדרומי ,הגבוה יותר ,שבו לא נמצאו כלל תלים כנעניים ,אך כעד זאת נמצאה בו
שרשרת רצופה של ישובים קטנים שנוסדובראשית תקופתהברזל ,במאותהי"ג-הי"ב
לפסה"נבקירוב.וניתן לשער ,על סמך החרסים המיוחדיםלישובים אלה והנבדלים
.מכלי-החרםהכנעניים ,שמתישבים חדשים אלהאינם אלאשבטיהגלילהישראליים.
השערהזוקיבלהחיזוק עםגילוי שכבה ,המכילה כלים דומים ,בחפירות חצור ,על
עיי-החורבן שלהעירהכנענית האחרונה;ב .החבל הצפוניהוא רמה הרריתשטוחה
ונמוכהיותרוהיומצויותבועריםכנעניותגדולות :קדש ,תל אל-ח'רבה ,גוש-חלב,
תל ראש (תל א-רויסה) ,אקריח ותל עבדון (ח'רבת עבדה) .אין כיום אפשרות
לבדוק אתשטחיהגלילשבלבנון ,אך נראה שתחוםהישובהכנעניהרצוףנמשךצפונה
עד לאזורהלישאני ,באזור של רמות שטוחות המשופעמעינות ומשקעים .חבל-ארץ
זה הוא ארץ-העורף של חצור,שעליו השתלטה כבר בתקופת אל-עמארנה)
התהום הדרומי של הישוב הכנעני הוא נהל מזיב (ואדי קרן) וסביבת גוש-חלב.
מילות-הכנענים חנו ,איפוא ,ברמה שמצפון ליש-חלב,היינו קרוב לקצהו הדרומי
,

ציור  :14לוחית שנהב ממגידו; מרכבת-מלהמה
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של הגלילהעליוןהכנעני .נמצא כי מלך חצוריצא להגן עלהגלילהעליון הכנעני
מפני חדירה ישראליתמן הדרום ,ושהשהזו היתה צעד הכרחי לבטחונה של חצור
עצמה .בראש הברית עמדו מלך חצור וכן מלך מרום ,שהיה כנראה נתון ללחץ
ישראלי .לקריאת העזרה שלראשיהברית נעמת כנראה רקשתיערים בצפון-העמק,
שאףגורלן קשורבגורלהגליל.
איןאנויודעיםאילו כוחות עמדו לרשות מלכיכנען .המקראמפליג בתיאור כוחם
ומדגיש שעמם "סוס ורכב רב מאד" (יהו' יא ,ד) .ואכן מסתבר שעיקר משענתם
היתה על מרכבות-המלחמה.יתכן שמספר המרכבותשלמלךחצורהיהגדול יחסית,
אך ספק אם מלכי אכשף ושמרוו העמידו הרבה יותר מרכבות מכפיששלחובזמנו
מלכי עכו ואכשף לעזרת ירושלים ,כלומר  50מרכבות-ומספר מרכבות-המלחמה
שעמדולרשותבעליהברית לא עלה על מאות מועטות בלבד .אך כל כוח מרכבות
שהעמידו מלכיכנען היה בוכדי להרתיע את שבטי ישראלשהיו בתקופהזו חסרי
אוניםמולנשק מחץזה(השוהיהו'יז,יה;שופ' א,יט;ועוד).
שד פחותמזהיכוליםאנו לאמוד את הכוחהישראלי .ברור רק שהיהמזוין בנשק
קל בלבד ,בעיקר קשתות,חציםואבני-קלע .האםניתן לומר שהכוח הישראלי היה
הצבא המאורק שלשבטיישראל,כפיהסיפורשביהושע?כדילהגיעלכאןצריכיםהיו
השבטיםשבהנהגתיהושע לעבור אתהעמקים,שנותרובידיהכנענים עדלעיצומה של
תקופת הש,פטים ,ולאחר מכן לעבור אתהאזורים ההרריים המבותרים והמיוערים
שלהגלילהעליון .דברזהאין מסתבר עלפי מהשידועלנו עלצורת מלחמתםודרך
התנהלותם של שבטי ישראל .כן לאנבין מה טעם ראובני ישראל להתישב דוקא
באזור ההררי המיוער ,הקשה להתישבות ,שלאהיה מיושב עד תקופהזו  -אם אכן
ניצחו אתערי-כנעןומרחבי הרמההמישורית שלהגלילהעליוןהיופתוחיםלפניהם.
מסתבר שעצם העובדה של יסוד ישובים חדשים בדרום הגליל העליון בתחילת
תקופת ההתישבותהישראלית מלמדת ,שהאזורהצפוני,הנוחיותר להתישבות ,עדיין
היהסגורבפניהם .מלחמת מי-מרום אירעה משהחלהישוב הישראלי הרעב לקרקע
לפרוץ אל החבל הכנעניהצפוני .מכאן עולה המסקנה שזמנה של מלחמת מי-מרום
איתבתהילתחדירתםשלשבטיישראללגליל ,אלאהיאבבחינתתוצאה שלהיאחזותם

_נאזורזה.
הקרב ותוצאותיו

על הקרב עצמו מסופר במקרא בקיצור" :ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו
עליהם על מי-מרום פתאוםויפלו בהם .ויתנם ה' ביד ישראל ויבום"(יהו'יא,ז-ח).

לפיזאת התנפל הכוחהישראלי לפתע עלהחילהכנעני,ולכנענים לאהיתה כנראה
שהות להפעיל את הרכב הרב .על הקרב עצמו לא מסופר במקרא כלל .כבד זאת
מספר הכתוב עלביותי הבריחה של האויב המוכה" :וירדפומעד צידון-רקה ועד
י?רפית9-ךם ועד בקעת-מצפה מזרחהויכום עד בלתי השאיר להם שריד"(יהו'יא,
ת).האויב הבורח מתפצל לשלושהראשיםהנמלטים צפונה ,מערבהומזרחה.
ה
י
ר
כיוון הבריחה האחד הוא" :עד צידון-רבה" ,כלומר עד לגבול הטריטו של
צידקהפיניקית באזור הליטאף;כיוון הבריחההשני הוא-עד משרפות-מים ,-כנראה
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,היינוממצרבי! .רישלזהותאותה עם חירבת אל-משרקה
ישלגרוס עד משרפותמים
ליד ראש-הנקרה,הנקודההצפוניתביותר בעמק-עכו שבהנתגלושרידיםמן התקופה
הכנעניתהתיכונה והמאוחרתש .חירבת אל-משיפהשוכנת בקו-רוחבגיאוגרפיאחד
עם מרום; וקו הבריחה הוליך בקירוב לאורך כביש-הגבול שלימינו ,דרך סביבת
אקריחועבדון.יש להניח שכוחותיהם של מלך אכשף ומלךשמרון נמלטו בדרךזו

לעמק-עכי*

הבריחההשלישיהוא" :עד בקעת-מצפה מזרחה"(יהו'יא,ח),השוכנת "תחת
כיקה
חרמת* (שמ ,פסי ג) ,כלומר באזור מקורותהירדן ,עמק-החולה או בקעת-פי

ו, -
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למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

השם נאה במיוחד לבקעת~עיון ,המשתרעת צפונה ממטולה ושוכנת תחת החרמו
והמוקפת הריםנישאים משלושהעבריםוצופה אל עמק-החולה,הנמוךיותר ,שמדרום
לה .מכאן עשויים אנו ללמוד,שדרכי הגישה הישירים משדה-הקרב לחצור נחסמו,
והכוחותהנמלטים של מלך חצורפנו צפונה-מורחה ולאבמישריןלחצור.
מסתבר שהחיל הישראלי המנצח הסתער על חצור ,כאשר הצבא הכנעני היה
מרוחקמןהעיר ,שהרי המערכה התנהלה במרחק של  14- 13ק"מ מחצור בקואוירי.
הרכבהכנעני לאיכולהיהכמובן לעבור בקוישר בשטחהררי מבותריה
 ,אךחיל-
הרגלים הישראלי קל התנועה היה יכול לעבור מרחק זה במשך שעות מעטות.
ההסתערות המידית על חצורהיה בה משוםניצול התדהמה בעריכנען עקבהנצחון
הישראלי ,לאחר שהושמד חלקניכר של הרכבהכנעני ,ושארחיל הרכבהיהמבית
מןהעיר .על כלפנים ,הנצחוןהישראלי ערער את מעמדה של חצור;ובין אם
י
ש
ב
כ
בניישראל את חצורמיד אחר הקרב או לאתרזמן מההרי מכל מקוםהיה כיבושה
תוצאתהנצחוןהישראליבמי-מרום.

ה מקורות

מלחמת דבורה

שנימקורותמספרים על מלחמתדבורה:תיאורפרוזאי(שופיד)ושירה (שופ' ה).
שגי המקורות כאחד מתארים מלהמה מכרעת שנערכה פסביבות העמק,ביןשבטי
ישראל בהנהגת דבורה וברק בן-אבינעםלבין ברית של מלכי כנען ,מלחמה שבה
ניצחובניישראלנצחון מכריע את הרכבהכנעניונהרג המצביאהכנעני סיסראבידי
יעל אשת חברהקיני .לכאורה סותריםשני המקורות האהד את משנהו ,אך למעשה
הםמשלימיםזה אתזה,ואיאפשרשלאלהזקקלסיפור הפרוזאי ,שכמה חוקרים דוחים
אותו כמהימןפחות.אךורק משירת-דבורה לאהיינויודעיםמיהואותו שמגרבן-ענת
שבימיו חדלו ארחות ,מנין דבורה וברק בן-אבינעם,מיהו סיסרא שנפל בקרבומה
תוארוותפקידו.יביןמלךחצוראינונזכר כללבשירה.ואף לאנאמר בהאיךנסתימה
המלהמה ,ואם כבשובני ישראל את תענךומגידו .סתירותביןשניהתיאוריםיש רק
בשניעניינים :שמות השבטיםשהשתתפו בקרב ,ושדה-המערכה.אך טעמה שלסתירה
מדומה זו בעצםהשוני שבין סיפור פרוזאיובין תיאור פיוטי של אותו המאורע.
בדרך כלל תיאור סיפורי הואהגיוני ופשוט יותר ,בעוד שהמשורר נזקק לציורים
פיוטיים שלא פעם קשה לרדתלסוף משמעותם.

הכוחות היריבים
למדות שלא נאמר במפורש אילו ערים כנעניות התיצבו למערכה מד
לי
נראהשהיתהזוברית העריםהכנעניותהגדולהביותר שנתלכדה אי-פעם לי
ה
אמ
רח
של
מ
משותפת בבני ישראל והד לכך מוצאיםאנו בכתוב שבשירה" :באו מלכיםנלחמואז
נלחמו מלכי כנען בתענך על מי-מגידו" (שופ' ה,יט) .תענך ומי-מגידונזכרים כאן
כציון אזור-הקרב ,ומסתבר ,איפוא ,שמלכי העמק הכנעניים וביניהם מלכי תענך
ומגידו השתתפו במערכה.
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מלו גת .י-מריים.דמלחמת דבורה

בתיאור הפרוזאי מסופר על.יבין מלך כנען אשר מלךבחציר ושר צבאו סיסרא
והוא יושב בחרושת-הגלם" (שם ד,ב) .לרשותו של סיסרא תשע מאות רכב-ברזל,
כוח חזק מאוד בתקופהזו .הכנעניםיכוליםהיו להעמיד כוחמעיןזה רק אם השתתפו
במערכהרובהעריםהכנעניותבצפון-הארץ .בבריתהגדולהשלמלכיכנעןשהתיצבו
מיל וגבאו של תחותימס הג' במגידו ריכזו הכנענים מסמר דומה של מרככות,
ותחותימס מוסר בדבריזכרונותיו שלקח בשבי  924מרכבות.
היכןהיא חרושת-הגויים? לדעת חוקריםשונים ,היה סיסרא ראש הבריתוהזכרתו
כשר צבאו שליביןאינה אלא תוספת מאוחרתח; וזאתכיון שרק סיסראנזכרבשירה.
אולם נימוקזה כשלעצמואינומספיק .אף סיסראאינונזכר בשירה אלא רק בתיאור
הקרב .לעומתזה נזכריבין הרבה בסיפור הפרוזאי ,ואף נאמר לח "סיסרא שר צבא
יבין" (שם ד,ז)וכי שלוםביןיבין מלך חצורובין "בית חבר הקיני" (פסוק יז) .הקשר
בין סיסרא לחצורנזכרגם בכתובים אחרים במקרא (שמ"איב ,ט;יתה' פג.)",
מחיקתה של חצור מסיפור מלחמת דבורה פותרת כמובן את הבעיה הקעה של
שתי המלהמות שבהן נוטלות חצור חלק ,ומאפשרת להחזיק במסורת המקראית על
איסורה של מלחמת דבורה למלחמת מי-מרום .אך הפתרון המדומה של בעיהזו
הופך את מלחמת דבורה כולה לחידה מוחלטת .בסוף התקופה הכנענית חצורהיא
הגדולהבין הערים הכנעניות בארץ .אפשרלהבין כיצד מלכה עומד בראש ברית
גדולה של מלכים כנעניים,שביכולתםלגייס  900מרכבות ,אשר חלשו על כל העמק
הצפוני .עלחרושת-הגויים ,לעומתזה,איןלנו כלידיעה ,לא ממקורותחיצונייםולא
מן המקרא .הצעותהזיהוי השונות של "עיר"זו ,כגוןזיהויה בסביבת ח'רתיה באזור
שער-העמקימיז איןלהןאחיזה.
:
ו
ב
ש
ו
מ
ר
מ
א
נ
כיווןבריחתו של סיסראעשוי ללמד על מקום
בסיפור הפרוזאי כי
ןמבגי חובב ,חותן משה,ויט אהלו עד אלף בננקטים (קרי:
"הנר הקיני נפרדמקי
בצללים) אשר את קדש"(שופ' ד,יא).אלון בצעננים מקומהבגבולהדרומי שלנהלת
נפתלי (יהו' יט ,לג) ,שנסב מן התבור אל הירדן באזור נחל יבנאל (ואדי פג'אס).
סיסרא ברח ,איפוא ,ברגלולכיוון בקעת-יבנאלוכאן מצא אתמותו באהלה שליעל
אשת חבר הקיני ,שהיה בן-ברית למלך חצור .בריחתוהיתה,איפוא,בכיוון לחצור;
ומכאן שחרושת-הגויים ,עירו של סיסרא ,היתה סמוכה לחצור ,או שסיסרא לא היה
אלא שר צבא חצור .גם שמה של חרושת-הגויים הוא שם מוקשה לעיר ,שכן בשמות
מורכבים שלערים חלקוהשני של השם כולל דרך כלל את האזור שבו שכנה העיר,
כגון יבש-גלעד ,באר-ע:כע-יהודה ,קדש-נפתלי וכדומה.גויים פירושם עמים; ואל
נכוןזהוכינויכללילאוכלוסיתהגליל.ואכן בכתובים אחריםאנומוצאים אתהצירוף
"גליל-הגויים" (יש' ח ,בג) .לאור כל השיקולים שלעיל נראית הצעתו של מזרע,
שחרושת-הגויים איננה עיר,כי אם מונח מקביל ל"גליל-הגויים" עצמו ,שכן חרש-
חרושת פירושו ,אזור הררי מיוער .הצעהזו עולה גם עםכיוון בריחתו של סיסרא
האם השקפהזויכולה לעלות בקנה אחד עם לשון המקרא "וימכרם ה' בידיבין
מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והואיושב בחרושת-הגויים" (שופ' ד,
ב)ז "ישיבה" בחבל-ארץ מסוים כרוכה לעתים בשלטון ואף בדיכוי ,כגון- :ששת
הדשיםישב שםיואבוכלישראל עדהכרית כלזכר באדום" (מל*איא ,טז) .פירוש
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.למן הכיבוש-ועד ראשית המלוכה

זה שליוהואיושב בחרושת-הגויים" מתאים להמשך -שסיסרא לחץ אתבני ישראל
בוזקה בעזרת כוח הרכב הכבד שברשותו במשך עשרים שנה ,כלומר כחצי דור.
נם מן הפתיחה של שירת-דבורה אנו למדים שלמערכה עצמה קדמה תקופה של
דיכויאכזרי.
אמנם,לפיזאתישקושי בהבנת הנאמר בשופ' ד ,ע ,שסיסראהזעיק -את כל רכבו
תשע מאות רכב-ברזל ואת כל העם אשר אתומחרושת-הגויים אלנחלקישון.-שכן,
מרכבות-המלהמה הנו בערי המלוכה הכנעניות ולא בגליל סתם .אך בשום עיר
כנענית ,פרט לחצור ,לאהיה מקום ל900-מרכבות;ולכזאפשרלהביןכאןאתהביטוי
מחרושת-הגויים" ,במשמעות של :מכל בסיסיו שבגליל ,אף כייש להניח שרובהרכבהנהבערי-כנעןשבעמקים .קשהיותרהואהכתובבפסוק טז ,המספר שאחרי
רדף ברק *אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת-האייםויפול כל מחנה
ילפי חרב ולא נשאר עד אחד" .ושמאגם כאןנוכללהניחשכוונת הכתוב היא
בא
הר
צס
ני
ס
ה
שהישראלים רדפואחרי הרכב לבסיסים שבגליל ,שאליהם ברחוהכנענים מאחר
שנוהקומעריהם שבעמק הדרומי עלידינהלקישתהגואה.
ת
מ
י
ש
ר
ב
ם
ג
ם
י
א
צ
סיועלהנחהשמרושת-הגוייםאינה אלאכינוילגלילמו
ו
נ
א
מלכי
כנעןהמנוצחיםביהו' פרקיב .רשימהזו מבוססת עלסיפורי המלחמות ,כפישאנו
למדים מהשואת שמות הערים בדרום-הארץ:20יריחו ,העי ,ירושלימ ,חברון ,ירמות
וכו' ,עםסיפורי המלחמות.והנה בהמשךנזכרות :מדון (אינה נמנית בנוסה תרגום
השבעים),חצור,שמרון מראון(בנוסה השבעים:מרוזואכשף ,שםיב,יט-כ) .אלוהן
הערים שהשתתפו במלחמתמי-מרום.אחריהןנזכרות :תענך,מגידו fW~lV ,יקנעם
ר לנפתדורומלך-גויים לגלגל (בנוסח השבעים :מלך-עיים לגליל).
לכרמל,די
עיר חרושת-הביים אין כאן ,אך מכר "מלך-גויים" הוא -מלך-גויים לגליל',
כנראההשליט שלהגלילבכללו.
בחלק זה של רשימת מלכי כנען נזכרות ערים שונותשאינן מופיעות בסיפורי
המלחמות,כגוןיקנעםודור .כנראהשלפני המחברהיותיאורימלחמותמפורטיםיותר
שלא נשתמרו במקרא,ויתכן שבקטע המתחיל בתענךומגידו והמסתיםבגליל-הגויים
נמנו בעלי הברית הכנעניימ העיקריים ,ששמותיהם חסרים בתיאורים של מלחמת
דבורה והם :תענך ,מגידו ,קדש ,יקנעם ודור .אליהםיש לצרף בודאי את ארבע
העריםשנזכרו כברלפניכן בקשר למלחמת מי-מרום :חצור ,מרום ,שמרון ואכשף.
רשימהזו היא למעשה רשימת הערים הכנעניות ההשובות בעמקי-הצפון ובגליל:
מחוף-הכרמל ועמק-עכו  -במערב; עמק-יזרעאל ,עמק-הירדן הצפוני  -במזרח;
ועדהגליל העליון הכנעני -בצפון.
הןלפיהתיאורהפרוזאיוהןלפישירת-דבורההצליחוהכנעניםבסיועכוח הרכב
הגדול לדכא אתשבטיישראלשבצפון-הארץ;והסכנההגדולההביאהלליכודכוחות
למלחמה מדאויב ,שכמותם לאנחלצו דרך כלל בתקופהזו לפעולה משותפת .לפי
הסיפורהזעיק ברק עשרת אלפים מאנשיזבולוןונפתלי (שופ' ד,י) .היל של עשרת
אלפיםאישנראה מוגזם ,אך ברור שלמערכה התיצב כוה רב משבטיזבולוןונפתלי,
שני שבטי הגליל שבקרבת אזור-המערכה .שירת-דבורהמזכירה שבטים נוספים:
זבולון ,יששכר ונפתלי מן הגליל ,אפרים,בנימין ומכיר (מנעיה) מהר-אפרים .אשר
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מלחמת מי-מרום ומלחמת דבורה

לשבטיראובן ,גלעדפד),דן ואשר,מציין המשורר שלא השתתפובמלחמה.שנישבטי
הדרום הנותרים ,יהודה ושמעון,אינםנזכריםכלל.אל-גבון לאציפו מהםבתקומהזו
שיחלצו למלחמהבצפון-הארץ.
.
ה
ז
ה
ש
י
ג
ד
מ
ה
ר
י
ש
ה
ם
ג
ה
ז
ת
ו
ר
למעשה ,משלימיםשני המקו
את
שבניזבולוןונפתלי
.
ם
י
י
מ
ע
פ
ו
ל
י
א
ו
.
א
ר
ס
י
ס
ר
כ
ז
נ
הם המשתתפים העיקריים במערכה עד
לפי
זבולון
הסיפור,דבורה היתה מהר-אפרים ,ממקום שבין הרמה (שבבנימין)ובין בית-אל
(שבאפרים) .21ומסתבר ,איפוא ,שגם משבטייוסף התיצבו כוחותמסוימים למערכה.
בראש הכוחות הישראליים עמד ברק בן-אבינעם מקדש-נפתלי .מקובל לזהות
את עיר מולדתו עם קדשבגליל (תל קדם) ,העיר הכנענית הגדולה בגלילהעליון,
מצפון-מערב לחצור .עירזו היתה ברבות הימים אחת הערים ההשובות בנחלת-
נפתלי ,אךאין היא עיר מולדתו של ברק .בתיאור ההכנות לקרב נאמר" :ותקם
דבורהותלך עם ברק קדשה.ויזעק ברק אתזבולוןואתנפתלי קדשה(-שופ'ד,ט-י).
דש שבגלילשוכנת ההחק ממקום המערכה .ומה הטעם לקבץ תחילה את החיל
הישראלי למקוםצפוניזה,כדי לרדתשוב לאחרמכןלתבורהבהמשךהסיפור נאמר
שחבר הקיני נטה אהלו "עד אלון בצענים (בצעבים) אשר את קדש" (שם ד,יא).
איןלהניחשכאןמדובר על קדש אחרת מאשרזושנזכרהקודםבסיפור,ומכאןמסתבר
שעלינו לחפש את קדש-נפתלי בקרבתיבנאל .כאן מצוי מקום בשם ח'רבת אל-
קדיש ,ממזרח לפוריה ,ומצויים במקום זה שרידי ישוב גדול מראשית תקופת
ההתנחלות הישראלית.ישובזה שוכן בנחלת-נפתלי ,אך לא הרחקמן הגבול עם
יששכר5 ,ק-מצפונית-מזרחיתמיבנאל הקדומה(תל א-נעם) ,במרחק של  16ק-ממן
קהתבורינא.
ההיערכות ,מקום-הקרב והמערכה
בשירת-דבורהמצויתיאור קצר של המערכה-:באומלכיםנלחמו,אזנלחמומלכי
כנען ,בתענך עלמי-מגידו,בצעכסףלאלקחו.מןהשמיםנלחמו,הכוכביםממסילותם
נלחמו עם סיסרא ,נחלקישון גרפם ,נחל קדומים נחל קישון" (שופ' ה ,יט-כ) .לפי
תיאור זהישסוברים שמקום המערכההיה בדרומו של העמק ,בסביבתמגידו .אולם
בתיאורהסיפוריבאים פרטיםאחרים .דבורה אומרת לברק-:לך ומשכת בהרתבור
ולקחת עמך עשרת אלפיםאישמבנינפתליומבניזבולון ,ומשכתאליך אלנחלקישון
את סיסרא שר צבאיבין ואת רכבו ואת המונוונתתיהו בידיך' (שם ד,ו-ז) .וברק
מקיים אתדבריה":ויזעק ברק אתזבולוןואתנפתלי קדשהויעלברגליו עשרתאלפי
איש ותעל עמו דבורה.ויגידו לסיסראכי עלה ברק בן-אבינעם הר תבור .ויזעק
את כל רכבו תשע מאות רכב-ברזלואת כל העם אשר אתומחרושת-הגויים אלנתל
קישון .ותאמר דבורה אל ברק :קוםכיזההיום אשרנתן ה' אתסיסראבידך ,הלא ה'
יצאלפניך;וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפיםאישאחריו.ויחם ה' את סיסראואת
כל הרכבואתכלהמהנהלפיחרבלפני ברק,וירדסיסרא מעלהמרכבהועםברגליו.
וברק רדףאחרי הרכבואחרי המחנה עדחרושת-הגויים,ויפול כלמחנהסיסראלפי
הרב ,לאנשאר עד אחד"(שם שם,י*(TO-לפיתיאורזההזעיק ברק אתחילותיו לקדש
נפתלי ועלה משם להר תבור .לפי התיאורים,גאות נחל קישון שימשה כגורם מסייע
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במערכה .מאחרשאין להניח שהקרב עצמו התנהל באפיקו של נחל ,מסתבר שהנחו
הגואה הפריע לרכב הכנעני במנוסתו .כנראה שחילות הכנענים עברו לפני
המערכה את אפיק הקישון בדרכם לשדה-הקרב  -ועם המפלה קשה היה עליהם
לחזור באותהדרךבמנוסתםדרומה,והמעברנמנע מהם עקבגאותפתאומיתשלהקישון,
וכתוצאה מכך הפכה המנוסהלמפלהמוחצת ,שבה הושמדרובושלחיל-הרכבהכנעני.
מכאן שאין לקבל את דברי השירה כלשונם ,ולהניח שהמערכה עצמה נערכה
בסביבת מקור-המים שלמגידו אוביןמגידו לתענך.אילוהיה הדברכן איןלהבין
מדוע עבר סיסרא בבריחתו את כל העמק על מנתלהגיע לבקעת-יבנאל ,ולאנמלט
לאחת הערים הכנעניות הקרובות .יש ,איפוא ,להבין את דברי השירה רק בדרך
כללית .תעגך ומגידוהיובסיסיהכנענים הקרובים ,שאליהם לא הצליחו לחזור בגלל
גאות הקישון ,אזור המלחמהנתון היה ,אלנכון ,למרותה של מגידו ונחשב על תחום
העיר ,וככל הנראה לא היתה בתקופהזו בין מגידו לתבור עיר כנענית עצמאית
שהתחרתה בשלטונה שלמגידו על אזור זה,יכסו בתקופת אל-עמארנהוי שלט מלך
מנידו על שלוחת העמק הצפונית.
נחלקו הדעות באשרלזיהויו של הקישון הנזכר בת-אורי מלחמהזו .חוקריםשונים
סוברים ,שאין הכונה לנחלקישון הזורם מערבה עליד הכרמל* אלא לנחלשלרגלי
רעצבור ,והנש ומזהינש ההזו עב 2ואדי בירזו(היים נהלוזבורית ,הזורנז 'בזרתתה.,לירדה
הללו מוצאים סיוע לזיהויזה משם המקום קשיון שבנחלת-יששכר (יהו' יט ,כ) ,אשר
אותו מזהים בח'רבת קסיוןשליד ואדי בירה,לינלי התבור .השעלהזואינה נראית
משתי סיבות :א .מסיפור מלחמת אליהובנביאי הבעל למדים אנו שוחל  11W~lVזרם
לרגלי הכרמל (מל"א יה ,מ); וקשה להניח שהיושני נחלים חשובים בעלי אותו השם
באותה סביבה;ב .ואדי בירה זורם לרגלי התבור ממש; וקשה להניח שהרכבהכנעני
ניסה לעלותעלהתבוראו עברלרגליוממש.אפיקוהעליוןשלהקישון(ואדי אל-מקטע),
לעומת זה ,מתחיל לרגלי גבעת-המורה ואף מצפון לה ,וכדי להגיע ממגידו לצפונו
של העמק ,לבקעת-כסולות ,הכרה לעבור אפיקזה.
יכולים אנו ,איפוא ,לשחזר את ההיערכות לקרב .החילות הישראליים התרכזו
כהר תבור המקודש(דבי לג,יט) בגבול נחלאותיהםשלשבטינפתלי,זבולוןויששכר.
ריכוז הכוחות הישראליים בהר תבור הגבוה והתלול ,שמררונותיו היו כתקופת-
המקרא מיוערים ,היה בו כדי להבטיח בפני התקפה של חילות-הרכב הכנעניים.
מאידך גימא ,לאיכולהיה חיל-הרכבהכנעני הגדול לעשות דבר אלא לחנות בארץ-
המישור ולהמתין עד אשר יאלצובני ישראל ,מסיבה זדאו אחרה (חוסר מזון ,הרס
חטרביהם ,או כיומבג'ירק-וז ומנחצרזם .נחזגרבון וצק (בך ריכז סיסרזש  -כמצופהאוי"
ע"י הישראלים  -את חילות-הרכב החזקים שברשותו ועבר את הקישון בדרכו לאזור
התבור .עלידי כך שם את צבאו בתהוםפגיעתם של הכוחות הישראליים שעל התבור,
שהיתה ,איפוא ,יכולתבידם לבחור לעצמם את שעת-המערכה .הקרב עצמו מתואר,
כרגיל .בקיצור נמרץ.היזמה נשארהבידי ברק.:יירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים
איש אחריו" (שומ' ר ,יד) .נראה שבני ישראל הצליחו ,איפוא" להסתיע את הרכב
הכנעצי בגיחה פתאומיתו ולגרום למבוכה בשורותיו ,מביכה שהפכה עד מהרה
למנוסה מבוהלת כנראה .ערך ברק את ההתקפה בשעת (שם פתאומי .כאשר הפכה
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קרקע העמקלבוץטובעניומנעה בעדתמרוןחפשי שלהרכב.המנוסה הפכח,כאמור,
לתבוסה מוחלטת בגלל גאות פתאומית של הקישון ,שבאה בודאי מחמת הגשמים.

מעוזם שלהכנעים הפך לנקודת-התורפה שלהם .כוחותיהם נשעה על חילות-
הרכב ,שקשה היה לבני ישראל לעמוד בפניהם עם נשקם הקל ,בעיקר אבני-קלע
וקשתות פשוטות 23אולם רכב בלבדאיןבוכדי להכריעאויבמחושלותקיףשהיוזמה
בידיו ,והרכב אף פגיע בתנאי קרקע ומזג אויר בלתינוחים .תורפהזו ניכרת גם
במלחמותיהם של הכנענים נגד המצרים ,כי בכל מקום שלא הצליחו לפרוץ את
מערכת האויב במכת חיל-הרכב הגדול ,היתה המערכה אבודה מלכתחילה,כגון
במלחמתמגידו בד תחותימס הג'ל .מאחר שהיזמה נשארהבידי ברק ,תודות למצבה
הטופוגרפי העדיף של עמדתו ,ומאחר שסיסרא ,שהתקרב לקראתהריכוז הישראלי,
איפשר לברק לבחור את שעת הקרב-ניטלו מחילות-הרכב הכנעניים כוח-המחץ
והאפתעה; לחצם-בתנאי קרקע בלתינוחים אלה-לאהיהבוכדי לשבור אתהכוחות
הישראליים שיכלו לתמרן על נקלה ולהקיף את חיל-הרכב הכנעני ,כך שעד
מהרה ראו הכנענים את כוחותיהם פזורים לכל עבר ,כשאין ביכולתם לסגת
אלבסיסיהם שבחלקוהדרומי שלהעמק .נראה,שהיהכאןגםשיקול של טעות מצד
סיסרא ,שסבר בודאי שחילות-הרכב יתגברו על נקלה על הגדודים הישראליים
תבלתי-מאורשים והמזויינים בנשק קל בלבד ,ושהללו לאיעיזו לקחת את היוזמה
הידיהםולהתקיף את הרכב הכנעניבעמק.ואלנכוןהיה זה למעשה הקרב הראשון
שבו העיזו בני ישראל להתקיף ריכוז רכב כה ניכר של האויב הכנעני .מכאן גם
ההושם העז שהשאירהנצחון עלבני הדור ,שראובו מאורע מכריע במערכההגדולה
והממושכתביןבניישראלוהכנענים על השלטוןבארץ.
אין לנוידיעות במקורותינועלתוצאותהקרב,פרטלידיעהעל השמדתחיל-הרכב
הכנעני שהשתתף במערכה.אין אנו שומעים על כיבוש ערים כנעניות .הללו ההזיקו
מעמד ,גם לאחר מכן ,בחסותחומותיהן האדירות .אולםהנסיון להשתלט על שבטי-
הגליל נכשל ,והמלחמה המשותפת גישרהבין שבטי הגליל והמרכז.
התדוי -הפרחאישוב מסכם זאת בקצרה-:ויכנע אלהיםביום ההוא אתיבין מלך
כנען לפניבני ישראל ותלךידבני ישראל הלוך וקשה עליבין מלך כנען עד אשר
הכריתו אתיביןמלךכנען" (שופ /ד,בג-כד).
סדר המלחמות וזמנן
איןלנו,כאמור,ידיעותהיסטוריותנוספותעלשתי המלחמותבצפ.ן .אךיש במחקר
הארכיאולוגי ,שנעשה באזורים אלה -בעיקר חפירות מגידו וחצור ,והסקר בגליל
העליון -כדי לסייע לנו להבין את המלהמות לאור הרקע הכללי של התקופה.
חפירות מגידו ומלחמת דבורה
בתקופה הכנענית היתהמגידועיר מוקפת חומה בשטח של 60דונם בקירובה.עיר
המלוכחהכנעניתההזקהנתקימהברציפות במשךכל האלףהשנילפסה"נ עדלכיבושה
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בידיבניישראל .על אף החורבנות,שנגרמוודאי ברובם עלידיכובשים מבחוץ,כון
גליהחקסוסיםוהמצרים,לאנפגעההעירבאופןרציניובניניהוביצוריההעיקרייםנבנו
כל פעם מחדש .שונה היא התמונה עם חורבן שכבת השגשוגהאחרונה(שכבה .(VHA
בעירשמעליה (שכבה נץ)הוזנחוהביצורים,השערוהארמון לאשוקמו ואף המקדשים
לא הוקמו יותר .גם עירזו חרבה בחורבן קשה ,ועליה הוקמה העיר הישראלית
הראשונה.
תאריך החורבן של שכבהגנ1ץברור למדי .בשכבהזו נמצאה כתובת מצרית של
רעמסס הו' ( 1130לפסה"נ בקירוב) .ברור ,אימוא ,שהעירהכנענית החזקה האחרונה
שלמגידו חרבהאחריתאריךזה .לאחרחורבןזהירד המקום ממעמדו,אך לפיכלי-
החרס שנמצאו במקום,הוסיף כנראהישובו להיותכנעני .ורק בשנת  10%לפסה-נ
בקירוב נחרבהגםעירין
 ,ככלהנראהבימידוד.
כיצד מתישבת מציאותזו עם ידיעותיה על מלחמת דבורהן אולברייט העלה
השערה נועזת .26הוא ממרש את דברי השירה בצורהמילולית ,ולדעתו *מימגידו*
היו בתקופה זו בתחומה של תענך ,ומגידו היתה חרבה או חלשה מאוד ,כך
שכל האזור נחשב על תחומה של תענך .מצבזה מתאים ,לדעתו ,לתקופה שלאחר
חורבן העיר הכנענית ההזקה האחרונה; והוא קובע את זמנה של מלחמת דבורה
אחריתאריךזה,היינובין השרם  1130ל 1100-לפסה"נבקירוב.
אולם,כאמור,לאיתכןשהקרבהתנהלעל-מי-מגירו* ממש,היינוהמעין שלמגידו,
כי אם מעברו האחר שלהקישון שהיה בתהומה שלמגידו.לפי זאתהתקיימהעדיין
בימי מלחמת-דבורה עיר כנענית חזקה במגידו ,ומכאן שהמלחמה נערכהלפני1130
לפסה"נ,זמן חורבנה המשוער של שכבה .VIIA
חפירות חצור ומלחמת מי-מרום
העיר חצור שכנה עלשני תלים סמוכימי? :א* התל הדרומי ,הגבוהיותר,ששטחו
 60דונם בקירוב ,כשטחה של מגידו ,ורק עליו היתה הצור בנויה בתקופה הקדומה
ובתקופה הישראלית; ב .התל הצפוני ,הנמוך יותר ,המקיף שטח ענקי של כ800-
דונם,עירשאין לה דומה בגודלה בארץ בתקופת המקרא.ביצוריההענקיים שלעיר
זו נבנו כנראה עם ראשיתו של שלטת החקסוסימ בארץ ,ומסתברשבתקופהזוהיתה
חצור מעוזם העיקרי של החקסוסים בארץ; ואולי מכאן מקור המסורת על חצוי
כבירתכנען הקדומה ,28כמומגידו כןגםחצור הכנעניתנהרבהונבנתה מחדשפעמים
אחדות .עד למאה הי"ג לפסה"נ בקירוב היתה עדיין הצורעיר גדולה ,שהשתרעה
על פני שני התלים כאחד; והביצורים החזקים של העיר התחתונה (שנחפרו
בחלקם)עדיין התקיים בצורתם היסודית .בחצור לא נמצאו כתובות עם תאריכים,
ולכןאין ביזיינונתונים מדויקים לקביעת תאריכי השכבות .ברור רק מהשואת כלי
החרס לאלה שממקומות אחרים ,ובמיוחד מהופעתטיפוסים מאוחרים שלכלי-יבוא
מיקניים השייכים למאה הי"ג לפסה"נ ,ששכבהזו (ין )%לא חרבהלפני המאההי-ג,
ולכל המאוחר חרבה בראשית המאה הי*ב לפסה"נ.
עלגבי שכבהזו נבנתה עיר נוספת ,אף היא כיתה כנענית (שכבה ]נ] ,)%כסי
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שמעידים כלי-החרס .עירזו היתה חלשה בהרבה מקודמותיה ,והעיר התחתונה לא
היתהעודמבוצרת.גםבאזור שנחפר בתלהגבוה מורגשתירידה,אךיחד עםזהנראה
שהבניינים העיקרים הוסיפו עדיין להתקיים ,תוךשינויים מועטים .אזור החומות
והשתגר של התלהעליון לא נחפר עריץ ,ולכןאיןבידינונתונים אמ העיר העליונה
היתה מבוצרת בתקופהזו .כלי-החרס שלשתי השכבותדומים;ומכאן שמשך קיומה
שלעיר השכבה האחרונה לאהיה כנראה ארוךביותר.
לאחרמכןחלה תמורה מכריעה בתולדותהעיר.העיר התחתונה נחרבהכלילולא
נבנתה עוד לעולם .בעיר העליונה ,על חורבות העיר הכנענית האחרונה ,נמצאו
שרידים שלישובפרימיטיבי (שכבה  ,)%11שנשארו ממנו רק קטעי קירות רעועים,
תנורים ובורות-ממערה .כלי-החרס של מתישבים אלה שונים בצורה בולטת מן
הכלימ של העיר הכנענית מביתים והם דומים לכלי-החרט שנמצאו בסקר
הארכיאולוגי של הישובים הישראליים בגליל העליוד .1הממצא מלמד ,איפוא,
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ציור  :16קנקנים מסוף התקופה הכנענית ומראשית התקופה הישראלית :מימין-קנקן
מחצור ,שכבה  ixlvבאמצע -קנקןמישובישראליבגליל; משמאל-קנקן מחצורשכבה

%1

שבתקופהזו לאהיהעדיין בכוחם שלבני ישראל לבנותעיר כחצור .רובו של התל
נשארבעזובתועדלימי שלמה,ורק פהושםנעשונסיונותבנייהנוספים,כגון מקדשקטן
שהתנוסס בראש התל.
מהניתן ללמוד ממציאותזולענייןשתי המלהמותואיןבידינועדיין תשובה ברורה
לשאלההכרונולוגית המכריעה:מתינפלההעירהכנענית האחרונה של חצור? ידין
סבור ששכבה 1חצ חרבה במחציתהראשונה של המאה הי"ג לפסה"נ;והעיר חרבה
בראשית החדירה הישראלית לארץ-כנען ,בתקופה המתוארת במקרא
מ'
יא
מלחמותיו של יהושע .ואילו שכבה ענ %הרבה אולי בעת מסעו של סחיכה
לארץ*כנען (סמוך לשנת  1300לפסה"נ) .אחרים,גביניהם כותב הטורים האלה.,
סבורים שאין להקדים את חורבן שכבה  XIVלסוף המאה הי"ג לפסה"נ ואולי יש
[ 105
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

ליחסו רק למאה הי"ב לפסה"נ,היינו לתחילתימי השופטים; ושחורבנה הגמור של
חצורהכנעניתבידיבניישראל אירעזמן לא רב לאחרמכן.
מן החפירות למדיםאנושירידתה וחורבנה הגמור של חצור לא באו בבת-אחת.
בעיר הכנענית האחרונה של חצור הוזנחו ביצוריה של העיר התחתונה ,אף עלפי
שהמקדשים באזור זה שוקמו בצורהארעית.איןאנויודעים מההיה מצב הביצורים
בעיר העליונה ,אךאין לתאר קיומה של עיר כנענית ללא ביצורים כלל .מסתבר,
איפוא" שבעלי-חצור נאלצו לותר על העיר התחתונה ולהצטמצם בעיר העליונה
בלבך .דברזה מעידבודאי עלירידה בגודלה ובכוחה שלהעיר .אף אםנניחשאויב
מסוים הצליח לכבוש אתהעיר התחתונה ,בעוד שהעיר העליתה החזיקה מעמד,הרי
העובדה שביצורי העיר התחתונה לא הוקמו עוד מחדש,גם לחם שהאויב סר מעל
העיר ,מעידה שהעיר נחלשה בהרבה .יחד עם זה,אין תימה שישוב מסוים הוסיף
להתקנים בעיר התחתונה ,מחוץ לחומות ,כל עוד עמדההעירהכנענית .אף מקדשים
ששכנומחוץ לחומותהעירידועים ממקומותאחרים,כגוןלכיש.
אנולמדים שהתושבים החדשים אשרניסו להתישב על חורבותהעירהכנעניתהיו
ישראלים מל החרסים שנמצאו מעל העירהכנענית האחרונה,והדומים לכלי החרס
של תושבי הגליל הישראליים מתקופהזו .הטיפוס של כלי-החרם הללו לא הובא
ממדחקים ,אלא עוצב בישוב הישראלי בארץ בראשית תקופת התנחלותו .טיפוסי
הכלים דומים ,ללא יוצא מן הכלל ,לכליםמן התקופה הכנענית המאוחרת; ויחד
עם זה כבר מצויים בצורותיהם ובשיטת ייצורם קווי-הכר מיוחדים ,המאמשרים
להבדיל על נקלה ביניהם ובין הכלים הכנעניים .מכאן ,שהמתישבים הישראלים
שנאחזו בחורבותיה של חצור הכנענית באו מאזורי הגליל הישראליים ,מקום בו
הספיקו לפתח את טיפוסי כליהם המיוחדים במשך תקופה מסוימת ,שבודאיאינה
פחותה משנים-שלושהדורות (ראהציור.)18
עובדות אלה אינן מתישבות עם ההשקפה שחצור נכבשה בראשית החדירה
ר כבשו הללו? האם כבשו אתהעירהגדולהוחזקהשלשכבה ,XIVB
הישראלית.איזהעי
%111ן
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שכבה
או אתהעיר
שאחרי
הכיבושהישראליוההתנחלות הישראלית קמהעירכנעניתנוספת? אם כבשו אתהעיר
האחרונה ,מה גרםלירידה הגדולה של חצור שקדמה לכיבושזה?ועוד נצטרךלהניח
שעברו דורות אחדים מזמן הכיבוש עד שמתישבים ישראליםניסו להתישב על התל,
דבר שהואאפשרי אםכיאינו מסתבר.
לעומת זה מתישבות עובדות אלה עםההנחה שהסיבה לירידתה של חצור היתה
מלחמת דבורה".3כתוצאה ממלחמת דבורה הושמדו רוב חילות-הרכב שלחצור.
יחד עםזה נצטמצםבודאי בהרבה תחום השפעתה שלחצור,ומלך חצורשוב לאיכול
היה להחזיק בביצוריה של עיר הענק ,והסתפק בעיר העליונה,שעדיין גדולה היתה
כמגידו.ישלצייןכי למרות שהמקדשים של שכבה  XIVנעזבווחרבו ,לא נמצאה בהם
שכבת שריפה  -כבדסימנישריפה חזקה שמעלהעיר הכנעניתהאחרונה.
עם התחזקות שבטי הגליל וראשית התפשטותם צפונה ,אל הגליל הכנעני ,עשה
מלך חצורנסיון אחרון לבלום את התקדמותם; אך לקריאתונענו הפעם רק העיר
מרום שבגליל ,ועוד שתי ערים הקשורות קשר הדוק בגליל ובגורלו .אחרי תבוסה
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במערכהזו ,שהתנהלה במרחק מועט מחצור עצמה ,הקיץ הקץ על חצור; ומסתבר
שאותם מתנחלים ישראליים שניסו להתישב על חורבות העיר היובין כובשיה של
העיר הכנענית האחרונה .אתזמנו של מאורעזהניתן לקבוע עלפי ממצאי החפירות
בחצור,המלמדיםשהעירהכנעניתהאחרונהשל.הצורהרבהלאיאוחר מאשר באמצע
המאה הי-ב לפסה"נ ,וככל הנראה קרוב יותר לשנת  1200לפסה"נ .ומסתבר
איפוא ,ששתי המלחמותאירעו סמוך לאותוזמן.

הזמן והרקע ההיסטורי של מלחמת דבורה ומלחמת מי-מרום
המקורות המצריים על ארץ ישראל בשלהי השלטון המצרי בכנען נותנים בידינו
את הרקעההיסטורילהבנתשתי המלחמות .בתקופההכנענית המאוחרת היתהאר-,
כנען נתחה תחת שלטון מצרים ,כשמלכי כנעןלאהיו אלאואסאלים לפרעה ,השלט
העליוז.31עיקרו של השלטון המצרי היה בעמקים ובדרכי-המעבר החשובות .מבית
ההר של ארץ-ישראל המערבית שלטו המצרים דרך כלל רק בערים הראשיות.
מצב זהמסביר את העובדה מדוע לאנזכרה במקרא כל התנגשות עם השלטון המצרי,
למרות שאין ספק שהחדירה העיקרית של שבטי ישראל לכנען אירעה במחצית
הראשונה של המאה הי"ג לפסה"נ,תקופה שבה נתעצם השלטון המצריבכנען.ובוראי
איןזה מקרה שאף אחתמן הערים ,שעלכיבושן מסופר במקרא,אינהנזכרת בתעודות
המצריות הרבות על מסעות מלכי מצרים לארץ-כנען בתקופת הממלכה החדשה,
שכן מסעות אלה התנהלו תמיד לאורך איזור החוף ובעמקים ,ולכן עריםכגוןיריחו,
בית-אל ,דביר ,לכיש ,שכם ואף ירושליםאינן נזכרות ברשימות אלה .אמנם כמה
מהן נזכרות במכתבי אל-עמארנה ,אך אלה הם מכתבים מתוךארכיון ולא תיאורי
מסעות צבאיים.
חצור ,כנגד זאת ,נזכרת בתעודות מצריות רבות מתקופה זו ,וזאת כנראה משים
שנמצאהבנקודת מפתחעל "דרךהים" החשובה .נפעם האחרונה היא נזכרת ,כאמור,
בתעודהמימיו של רעמסס הב' (פפירוס אנסטאסי א').אין להניח שמלכים מצריים
(כגון פתי ,רעמסס ומרנפתח),שערכומסעות-מלחמהמוצלחיםלכנען,הירשי מלחמות
בקנה-מידה גדול וריכוז של כוח רכב כנעני גדול בסביבות חצור ואת כיבושה של
עיר כננעניתגדולה כחצור במסע תנופהישראלי.
אחרי מרנפתח ( 1214-1224לפסה"נ) ,לעומת זה ,התמוטט השלטון המצרי בכנען.
השושלת המצרית הי"ט ירדה אחרי שנות שלטון קצרות של שני פרעונים נוספים:
ובמשך כשלושים שנה אירעו מריבות שלטון ומהומות פנימיות במצרים ,במשך זמן
זה פסק למעשה שלטונה של מצרים בכנען .רק רעמסס הג' ( 1144-1175לפסה"נ)ייצב
את השלטון במצרים (השושלת הכ') ,ושלטונו מורגש שוב גם כארץ כנען .בשנתו
השמינית נלחם בפלשתים ובשארגויי-הים ,שפלשו עתה לסוריה וארץ ישראלואיימו
על מצרים עצמה .אף כי רעמסס מתפאר בנצחונות ,ומצרים עצמה עמדה בפני
הפולשים ,יודעים אנו שהפלשתים התישבו בעמק החוף הדרומי של ארץ-ישראל,
ומאז פסק השלטון המצריבכנען לחלוטין2נ
עלפי הנתונים של חפירות חצורניתן לאמר שהמלחמות המכריעות בצפון-הארץ
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ביןבני ישראל לכנענים חלו בתקופתהזעזועים במצריםשבין השושלות ה"ט והכ',
כלומר ביןשית  1210ל 1175-לפסה"נבקירוב .עם התפוררות שלטע מצרים אחרי
מרנפתח ניצבים הכנענים מול השבטים הישראלייםשבאזורי ההר .מבלי שכוה
מבחוץ שומר על שיווי-משקל מסוים .הגיעה שעת ההכרעה על השלטון בצפון-
כנען אוישראל .תחילההיוידיה של הברית הכנענית הגדולה בהנהגת מצור על
העליונה .הנצחוןהישראלי המפתיע במלחמת דבורההיהראשית המפנה ,ורק אחר
כך באה מלחמת מי-מרום .אלו הן שתי מלחנות-ההכרעה הגדולותביןישראל
לכנען עם הפסקת השלטוןהמצריבכנען.
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 19עיין:ב .מייזלר (מזר) ,ידיעות יא (תש"ה)41-84 ,ןוכן אהרוני ,התנהלותשבטיישרצל בגליל
העליון ,עמ' 98ואילך.
 20עיין:י
 .אהרוני ,שם.110-106 *au ,

י.

21

.ליוור,אנציקלופדיה מקראיתב,ערךדבורה,טורים
על דעות אחרות באשר למקומהשל דבורהעיין:י

.584-582
21א
22
28

עיין :מ .כוכבי ,ח'רבת קדיש-קדש נפתלי ,ידיעות כז
עלמגידו בתקופת אל-עמארנהעיין במאמרו שלב.מזר ,בכרךזה ,עמ'  61ואילך.

(תשכ"ב) ,עמ' .172-165

.ידין ,בכרך זה,
על הנשק בתקופהזו ,ובמיוחד על הקשת הפשוטה והמורכבת,עיין במאמרו שלי

עמ' 818ואילך.

 24על מלחמתתחותימס הג'במגידועיין במאמרו שלי.
 25עיין:י,אהרוני,אנציקלופדיה מקראית ד ,ערךמגידו והמחקריםהמנויים שם.
 28עיין. 25; idem, The Archaeology 0]:ע .29; 68 )1937(,ע . Albright, BASOR 63 )1936(,ע .על
4. Engberg, BASOR 78 )1940(1 pp* 4ff.ן *. 117- 8; %עע .Palestine, 19561בספרי,התנהלות שבטי ישראל
פולוצקי ,בכרך זה ,עמ' .22-18
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מלחמת מי-מרום ומלחמת דבורה
בגליל הטליון ,עמ'  104ואילך,קיבלהי השערהזו תוך הסתייגות;אך עתההנני הוזר ממנה על סמךממצאי
החפירררנ בחצור ועליסוד האמורלעיל על מלחמת דבורה,
 27על חפירות חצור עיין :י*ידין ואחרים ,חצור ,תשי*זואילך:וכןסקירותיו שלי*ידין ,ידיעות

כב (תשי"ת) ,עמ' :28-11בז (תשייט) ,עמ' ,29-17
 28עיין:א.מלמט ,ספר בער,ירושלים  ,1980עמ' .7-1
 29עיין:י.אהרוני ,שם,ציורים 5-4ן לוחות ע-1ע.
 80דעהזוהובעהלראשונהע=יב*מזר,ועיין. 80 :ק :8. Maisler, HUCA 25 )1952-3(,רעיין:י*אהרוני,
שם ,עבע' 89ואילך.
 :אהרוני ,ארץ-ישראל .בתקופה הכנענית המאוחרת ובתקופת ההתנחלות הישראלית:1959 ,
 81עיין
.מזר ,בכרךזה ,עמ' .56-47
וכן מאבזרו שלב
.מזר ,בכרך זה ,מבי .53-54
 82עיין :במאמרו שלב

י.
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מלחמתגדעוןבמדין
מאת:א .מלמט

הישוב הישראלי בצפון הארץ ערב מלחמת גדעון במדין
לנצחונם של דבורה וברק על הכנעניםנודעה משמעות כפולה באשר להאחזותם

ובטחונם של בני ישראל בצפון הארץ .מחד ,הובטחה הרציפות הטריטוריאליתבין

תחומי ההתנחלות של בית-יוסף ושל שבטי הגליל ,ועמק-יזרעאל נפתחלהתישבות
ישראלית אינטנסיבית .אך מאידך היה בהבסת הכוח הכנעני משום החלשת מערך
ההתה של מרהב הצפון מד פשיטהמן החוץ ,מאחרשבני ישראל לאהיו מסוגלים
עדיין למלא את מקום הממלכותהכנעניות ,לאמבחינתיכולתםהטכניתולאמבחינת
ארגונםהמדיני.
פריצת מערכת הביצורים הכנענית חשפה את הארץ בפני חדירה של אויבים
מבחוץ .סכנה חמורה נשקפה לארץ-כנען משבטי הנודדים ,שוסי-המדבר ,שציפו
לשעתכושרשלרפיוןמדיניוצבאיכדילפשוטבהמוניהם עלמרכייישוב הקבעבארץ
ישראל המערבית .הטרדתישוב הקבע לחידי שבטיהנו,דים בימי גדעון (שלהי
המאה ההב לפסה"ם בפרקזמן ממושך(לפי עדות המקרא במשך שבעשנים; שופ'
ו ,א),ופשיטותיהם ארוכות הטוחעני לעברעזה (שם שם ,ד),נתאפשרו אלנכון מחמת
שקיעתן של ערי-המלוכה הכנעבות והתמוטטות השלטון המצרי על "דרך-הים,-
במחציתהשניה של המאה הי"ב לפסה"נ .דומה,איפוא,שנסמכה פרשת גדעו7ולפרשת
דבורה בספרשופטים מכוח ההשתלשלותההיסטוריתהממשיתולאבתוקףשרירותו
שלעורךמאוחר.

בני מדין

שוסי-המדברנהגולפרוץ לארץהישוב כשנתלכדוכמהשבטים.כך ,למשל,נספחו'
עלההגריאים ,כאשרהללו פשטו,בימי שאול ,על שבטי ישראל בעבר-הירדן ,שבטי
צד נוספים :זטור~,פיש וגלב (דה"א ה,י-יט) .אף עלבני ישראל עצמם ,העולים
במדבר לכנען ,נצטרף ערב-רב(שמייב,לח).כןנלוו עלהמדיינים ,שעמדו בראשר
גלהשוסיםבימיגדעון ,העמלקיובני-קדם (שופ'ו,ג;ז,יב).

תחומי נדודיהם של המדייניםהיו ספר עבר-הירדן הדרומי ,כפי שלמדיםאנו
מתיאורנתיבנסיגתם לאחרשהוכובידיגדעון,וכןמן המסופר על קשריהם המיוהדים(
עם מואב (במ' כב ,דואילך) ועם ממלכתסיחון האמורי(יהו'ינ ,כא).לפייוסף בן
מתתיהו(קדמ'ב ,א,א)והגיאוגרפיםהקלאסייםוהערביים ,השתרעה ארץ-מדין בגדה

עיין

הערות בעמי  ,128--121ולוח ו,ג
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~לאמה גדעון במדין

המזרחית שלמפיץ חילת .אולםהמדייניםנדדו על פרשטחיםנרחציםואורהו,יהם
הגיעו עד מצרים במערב (בר'לז ,כהואילך; מל"איא-",יה)וגלילות הפרת בצפון
(במד"' ד ואילך) .2נדודיהם ארוכי-הטוח נתאפשרו ע"יגזיות הגמל וריבויו
בממדים..ניכרים (שופי ו ,ז ,יב) .עד למאה היאב ל~טהאנ.היההשימושבגמל
מצומצם .עתה ~בר שימושוה*
כבהמת-משא ורכיבה ,ואף פשט לצרכי לחימה;נתהוו
ארגוני.שבטיס שהגמלשימש להם סעדומשענתבחייהםבמדבריות ערב.3
מרשתגדעון מעלה ,ביחם לבני מדין ,תמתהאפיינית של שבט נודדים .היה זה
ה במחנותארעייםפרופ'
המוןמגוון עלמקנהו ,צמאשוד ,שתראחרימקורות-מזוןיחנ
) ולידם שרי-צבא (עורבוזאב)
ד-נח) .בראש השבט עמדו "מלכים" (זבחושלי~ע
וזקניה (במ' כב ,ז) .הנהגה שבטיתמעיןזו,ובמיוחדריבוי ה"מלכים"מבי,טפוסית
לארגזיי שבטיהנודדים במזרחהקדמון .החלוקה הקדומה שלבנימדיןהיתה לחמשה
שבטים (והשווה' חמשת בניו של מדין הנמנים ברשימת היחס של בני קטורה
(במ' כה ,סו) ,ושבראשם עמדו .מלכיטג
בבר" כה ,ד) ,המכונים כנראה -אומות-
או "נשיאים" (במ' לא ,ח;יהו'יג ,כא).
ם
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ן
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כ
שנימלכי
מדין,יאפשרשגדעון נלחם רק במלק משבטיהמדיצים ,אך אפשר שאותה עת עמדו
בראשון:שלהמדיינים שני מלכים בלבד ,וצמצוםזהשל מספר המלכים משקף שלב
שאותריותרבתהליךגיבושםהמדינישלהמדישים*.
'-he~h

י

זירת המערכה
הדעתנותנתשהמדיינים התפרצו לארץ-כנען,בימיגדעון ,דרך מעברות-הירדד
הגובלים בעמק בית-שאן ומשם המשיכו לעבר עמק.-זרעאל (שופ' ו ,לג) .בראש
וראשונה נפגע ,איפוא ,הישוב הישראלי החקלאי ששכן המישורים אלה .טבעי הוא
שלפעולה צבאית עד המדיינים מעקן שבטי מנשה ,אשר,זבולון ונפתלי ,שהתנחלו
בטב.נאזו (שםו,לה) .העדרו של שבטיששכר ,מבין הכוהות הישראליים ,מסתבר
כנראה ממצבו המיוהד של השבט ,ששכן במישורגופווהיה הנפגעהעיקרימפשיטות
המדיינים ,ולא נותר בו עוד כוח להתקומם כבד המשעבד (השוה גם את ברכת
.
יעקש ,בר"מט,יד-טו).
על קרב גדעון מצויים במקרא נתונים טופוגרפיים מפורטים
י
ד
מ
ל
'
ם
י
ר
ש
פ
א
מ
ה
המערכהי .אמנם העיר ~-ךה עצמה ,מקום מגוריו של:
לשחזר בקירוב את מהלך
גדעון,ילא זוהתה בבירור ,אך הדעתנותנתשהיתה סמוכהלזירת הקרבות ,ולפיכך:
יש טעם לאתרה (כמקובלבאחרונה) בכפר הערביא-גוייבה,צפונית למושב מולדת,
ברמה המשתפלת צפונה לגבעת-המורה.ניתןגם לשקול אתזיהויה עמ עפולה ,שבה
נחשפו,בין השארשרידים מתקופת הברזל הקדומה המעידים עלישובמימיגדעתי.
מכל מקום מורה העובדה ,שמלכימדיןהרגו את אחיגדעון בתבור ,על כך שמקום
היה בסביבת גבעת-המורה (שומי ח,יח-יט) .הכונההיא להר.
מגורי משפחתגדעון
תבור אולעיר באותו שם(יהו'יט ,כב) ,שיש לאתרה בח'רבת ובלה לרגלי ההר.
על נסיבות מותם של אחיגדעון בסביבהזו חסרים כל פרטים .מותר אולי לשער,
לעט ראשית ההכנות הצבאיותעד המדייתם הם נשלחו עליך4גדעון לשבטינפתלי
'
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למן הכיבוש ועד ראשית'המלוכה

חבולה ,שנחלותיהם פגעו :תבור ,כדי להזעיק את כוחותיהם (שם ו ,לה) ,ובדרכם
:
בהרעונמזבוו'ב"ו*ייומח*"נטם.
הידיעה על מקום הריגתם שלאחיגדעון מרמזת על מקוםחנייתםהעיקרי של בם
מדץ ,היינו נמישוהי המשתרעביןגבעת-המורה מצד דרום.והרתבורבצפע.מישור
זה,שהואהשלוחההצפונית-מזרחיתשלעמק-יזרעאל,ידוע בספרותחז"ל בשםבקעת
??לות' על שם העיר כמולות שבנחלת יששכר (יהו' יט ,יח) .ואכן הכתוב קובע
במפורשסביבהזו כמקוםהניתהמדייגימ" :ומחנהמדעהיהלומצפון מגבעת-המורה
בעמק" (שופ'ז ,א) .יתר על כן ,עליסוד מזמור פג בתהלים ,הסוקר את האירועים
ן לאתר אפילו ביתר דיוק את מקום מוצה
המרכזיים של תקופת השופטים,ית
המדיינים ואת זירת-הקרב -לידעין-דאר.אין ספק שיש ליחס את דברי המשורר
נשמדומבית-לחם( -שם שם,יא) למפלתמדין,שעליה מדובר בתחילתהפסוקשלפניוובפסוק שלאחריה .העיר הקדומה עין-דור שכנה ליד קצה השלוחה הצפונית-
מזרחיתשלגבעת-המורה ,בסמוך לכפרהערביחיודור,ויש לאתרהאלנכון בח'רבת
א-צפצמה ,במרחק של ק-מ אחד צפונה מזרחה לכפר הערביהנטתם.
איתורושלמחנהמדילבשולי בקעת כסולותלמרגלות רמתגבעת-המורה,שממנה
הפתיעגדעון אתהאויב,הולס אתדבריהכתוב-:ומחנהמדיןהיהלו מתח תבעמק.
(שום'ז,ח) .המשקיף עלסני המישור מקצה הרמה ,שמדרונה תלול מאוד בסביבת
עץ-דאר ,דומה עליו כאילו משתרע מחנה השוכן בעמק ממש "מתחתלרגליו" .על
מיקומושלגדעוןוגדודולעומתמחנההאויבמעידהגםהלשעהחוזרת ונשניתבכתוב:
(שם שם,
קום רדבמחנה ...ואםירא אתה לרדת רד אתהולוהנערך אל המחנה-ט-ל; אפשר שאף חלומו שלהמדייני מרמז על המצב הטופוגרפי-טקטיהמיוחד של
מחנה המדיינים .העוקץ שבדימוי כוחות ישראל ל"צליל לחםשעורים ,-המתהפך
במחנהמדיןוהמפיל את האהל(שם שם,יב,מיוסד אלנכון עלהעובדהשכוהותאלה
מצבו על רכס הגבעהוהיונכוניםלגלוש ממר אלתוך מחנהמדין.
אל קצה השלוחההצפונית-מזרחית שלגבעת-המורההגיעוכוחותישראלממקום
הערכותם ליד עין-חרוד (שם שם ,א) ,הואעין '2אלוד שלימינו ,בודאי כשפסגת
גבעת-המופה משמאלם ,מרחק של  13ק"מ בקירוב .קביעת,המחנה הישראליליד
עין-חרוד ,המפכה לרגלי מורדותיוהצפוניים-מערבייםשלהררגלבוע,היתה פחה
מבהינהצבאית.כאן אפשרהיה לרכזכוחותניכרים בהסתרמעיןהאויבשישב מעבר
לגבעת-המורה.יתר עלכן,לוחמיישראלנתקבצו לאבמעין ממשכי אם ברכס ההר
שמעליו ,כפי שמסתבר מהמשך הכתוב- :הורד ,אותם אל המים-נשם שם,ד) .מקום
היתפקדותו של העם,הנשען על צלע ההר,נבחרבודאיכדי למטע כל תקלה במקרה
של התקפת-פתע מצד האויב .בחירת מקום ריכוז הכוחות תוך שצול מירבי של
הנתוניםהטופוגרפיים כבר מעידה עלכשרונוהצבאי המעולה שלגדעון ,אולםתכנע
הפעולה מד'האויב,מןהבחינה הטקטית ,מעמידנו עלכךבמיוחד.
'

ניתוח טקטי-צבאי של הקרב

. ..המדיינימ'לאהיובעלי רמתזיוןגבוהה,ולאהיומאורשים במערך של צבאסדיר.
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מלחמת גדעון במדין

,הםהנובמחנותבלתימבוצרים,שלכלהיוקר הופקדהעליהםשמירה בלילות (שםז,
,יט).הבעיותהצבאיותשניצבובלניגדעתהיושונות,איפוא ,מאלושעמדובפני דבורה
וברק .לאהיהעליו להתגבר עלאויב העולהעליובזיונוובארענוהצבאי.היתרונות
ונ
של צבאמדיןהי
א' .מספרם הרב של המדיירם הפושטים ,כמד מספר הלוחמים שבס ישהאלהיו

יכוליםלהעמיד.
ב .השימוש בגמל לצרכי לחימה ע"יהמדיינים חייב נקיטתשיטות טקטיות ,שבני
ישראללאהיואמשיםעליהן.
הכתוב מעלה אתשתיהנקודותהללובהדגשהיתירה-:ומדיןועמלקוכלבני-קדם
נופלים בעמק כארבה לרב ,ולגמליהםאין מספר כהול שעלשפתהים לרב" (שםז,
יב; והשוה שם ו,ה) .מראה ההמון העצום ,עלגמליו ,החונה במישור,היה כדי
ב
ירבים
להלךאימים אף על אנשיםלמודי מלחמה.אולי יסתבר מכאן מדוענענו כה
מןהנאספים(יותרמשנישלישיםמכללהמתנדבים; שםז,םלפניתושלגדעוןאל"הירא
והחרד-ונטשו את המחנההישראלי .אך כמדיתרונותיהם שלהמדיינים ,מצאגדעון
את הפתרון הטקטי בעריכת התקפת-לילה ,שבהניטל עוקצו של הגורם המספרי
ונמנעקרב-מגע עםהגמלים.
הלקח הצבאי הקלסי של מערכתגדעוןנשכיח ,שהאמצעיהיעילביותר להתגבר
עלכוחגדולוחזק בכוחות קטנים ודלים לערך הוא לוחמת-לילהוניצולנכל של
11
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ציור  :17לוחמיםערביים על גמלים ,מתוך תבליט אשורימימי אשורבגפל
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למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

מרם האפתעה .ביצועה המוצלח של פעולת גדעך הוא אחת הדוגמאות המזהירות
בהיסטהייה הצבאית .כאן באולידיביטוי כל אותם הכללים והעקרונותשאף המדע
הצבאיהחדישמחייבם בלוחמת-לילה;5והריהעיקריים שבהם:
הפעולה-הסיפור
א .הכנה קפדנית ומדוקדקת של תכנית
המקראי
לפרטיו משמשעדותנאמנהלקיום הכללהזה.
האפשרות לשתף מספר מצומצם של לוחמים במבצעלילי-זהו
אל נכון הרקע הצבאי לבחירת שלוש-מאות אנשים בלבד מתוך עשרת-
האלפיםשהיונכונים להלחם .מגמת המקרא בדבר "נס השלוש-מאות" ,שלפיה
פוטרורובהלוחמים :בצו אלהי" :פן יתפאר עליישראל לאמר,ידיהושיעהלי-
(שםז ,ב) ,מופרכת מבהינה צבאית .שכן ,הצלחת מבצע מיוחד כזה של גדעת
מחייבתהילזעירדוקא".1
משתקף,
בחירת החיילים מנקודת-ראות איכותית-ענילזה
כנראה.
בפרשה התמוהה בדבר בחירת האנשים לפי אופןשתית המים (שם שם ,ד-ח).
פירושים רבים נתלו במבחן המים .אך כולםאין בהם ממש אלא אםכן המחה
ביסודם ההכרה שבחירת הלוחמים באה מתוךשיקולים צבאייםגרידא; ונעמוד
עלעניןזהלהלן.
ריכוז הפיקוד -אין כגדעון הממלא אחרי תביעהזו ,החל בתכנון הפעולה
ועדלמילויהפרטים האחרוניםבביצוע התכנית :הואחילק אתגדודו ל"שלושה
ראשים" ,היינו לפלוגות של מאהאיש כל אחת,נטל בעצמו אתהפיקוד על אחת
מהן ,והשתים האחרותנצטוו לתאם את פעולותיהן עם הראש המרכזי (שם שם,
טז-יה) .בהוראות האחרונותלחייליוחוזרגדעוןומדגיש" :ממני תראווכן תעשו!".
בפיקודוהישירובסיסמת זעקתהקרב"(חרב)לה'ולגדעון ,-נטעגדעון בלבחייליו
משמעתוהרגשת בטחון,שהיאתנאיהכרחי להצלחת פעולה הנערכת בחשיכה.
טקטיקה המותאמת לתנאי החשיכה-גדעוןידע לבסס אתתכניתו על
ניצוליעילשלתנאיהחשיכה,ולהעמידהיחד עםזה עלתחבולה פשוטהמעיקרה,
ה לפעולה לילית .לכל מקום ,ביצוע המשימה היה מבוסס על אפקט'
כיר
פסיכולוגי ,כלומר עליצירת מבוכה במחנההאויב .להשגתדברזהניסהגדעון
להגיע תוך שימוש בעקרון האשתעה על ידי ביום כוח עצום שעמד כביכול
לרשותו.
פשטות דרכי הביצוע-תכנון הטקטיקה של הקרב היה המשך הגיוני
למלחמת העצבים כנגד האויב.החיילים הקיפו את מחנהמדין משלושה צדדים
בפעולתאיגוף (-סביבות כל המחנה ,)-כשהםמצוידים בשופרותובלפידיםשהיו
מוסתרים בכדים ,לבליתגלה אורםלפני שעת האפס (שםז ,ואילך) .11אמצעים
אלההוכיחו ,במידה מפתיעה ,את ערכםהטקטיהגדול בשעת ההתקפה ,בהטילם
בהלהביןשורותהאויב .השופרוהלפיד שימשוגם כאמצעי הקשרהיעילהיחידי
בתנאי החשיכה ,למסירת פקודות ההסתערות ללוחמים הישראליים ,הרובצים
בחשיכה והמפוצלים לשלושה ראשים נפרדים .וכן היה זה אמצעי להזדהות
הדדית של התוקפים -גורם ראשון במעלה לבטחונם הם בהתכתשות.
הכרת הסביבהוהתמצאות בשטה -בניגודלאויב הפולשהיובניישראל

סי

[ 114
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמת גדעת במדין

בקיאים בתנאי השטח -עובדה שהיתה להם לעזרה רבה בשעת מסע-הלילה
וההיערכותלקרב.
ח* סירר השטח ערב הפעולה מהוסר אפשרות לתצפית רצופה בחשיכה,
מן הצורך הואלסייר את השטח סמוך לזמן ההתקפה ,כדי לקבל אינפורמציה
 היהרגשהאחריותשלגדעוןניכר מלהעובדה,אחרונה על מערך האויב .מה גדול
שערך בעצמו,יחד עם פורה(שהיה כנראהשלישו) ,את פעולת הסיור (שבוצע
כמובן ע"יהתגנבותמקרוב) בקצה מחנה-האויב (שםז,ט-יא).
ט .לוח הזמנים של ההתקפה-גדעוןתכנן את השלבים השונים של המבצע
תוך ניצול מירבי של שעות החשיכה; ולוה-זמנים זה תואם אף את כללי-
הטקטיקה הנהוגים כיום2ן .לשם כךניצל גדעת למסע גדודו את שעות האפלה
הראשונות והגיע למטרתו עם "ראש האשמורתהתיכונה" ,היינו קרוב לחצות-
הלילה" .שעת האפס" של ההתקפה עצמה כוונה,כנראה ,לשעתחילוף המשמרות
("אך הקם הקימר את השומרים" ,שם שם ,יט) ,שהוא רמז התורפה במערכת
השמירה .היתה ,איפוא,שהות מספקת להצלחת התחבולהוהקרב עצמו ,במהסה
החשיכה ,ועםהנץ החמהיכולהיהגדעוןלרדוףאחריהאויבהמובס.
 .ביצוע הפעולה בהתאם לתכנית-התמרון בוצעבדייקנותלפיהתכנית;
י
ותודות לניצול מירבי של עקרון האפתעה הושגו תוצאות אופטימליות .האויב,
שלאאומןכנראהלקרב-לילהוככלבני המדבר חשרגש פחדטמירמפניהחושך,
נתפס עד מהרה לדמורליזציהגמורה .לפתע ראה עצמומוקף ,ובגללהחשיכה
לאהיהיכול לעמוד על עוצמתו האמיתית של הכוח הישראליולגלות מה עמו
למעשה מאהודי תחבולת "השופר והלפידן .במהומה האיומה שהשתררה לא
היתה אפשרותלהבחיןביןידידלאויב,ועלכךמעיד הכתוב עלפידרכו-:וישם
ה' את חרבאישברעהוובכל המחנה" (שם שם,כב).
.

ללייי,4,;4
ציור 18שון"ףשישורי מצית בלפידאוהקי דבוילאים ~כרביהם,וזביליט כמתוה

תכנוס של גדעון מעיד על תעוזה רבה ,תוך ויתור על עקרון ה-בטיחות"או
ה-אבטחה"(כגון ,בענין פיצול צבאו ליחידות משנה של מאה איש בלבד) ,בנקטו
בכלל-:ההשיכה -היא המאבטחת" .הצלחת הפעולההנועזתנתאפשרה רקהודות
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למן הכיבוש,ועד.ראיי
תלהמליצה
לתרגום המדוקדקביןהיחידותולביצוע הועגל שלהמשימות,.אולם בראש וראשונה
היתהתלויה ההצלחה ברוחהלחימה המפעמת בלבהחיילובנכונותולהסתכן;ודומה
שאמת-המידה לתכתות אלה שימש "מבחן השתיה"בעין-חרורישלבירורוניגש עתה,

מבחן שתיית המים

ראשונים ואחרונים התחבטובפיסקה .הסתומה המתארת את בחירתם .שלחיילי
.

גדעון ,עלפידרךשתויתמיהמעיין" :ויורד את העם אלהמים,ויאמרה' אלגדעונה
כל אשר:לק בלשונומןהמים כאשרילק הכלבתציג אותו לבדוכל אשריכרע על
ברכיו לשתות.ויחי מספר המלקקים בידם אל פיהםשלושמאותאיש וכליתר העם
כ,רעו על ברכיהם לשתות מים .ויאמר ה' אלגדעון :בשלושמאותהאיש המלקקים
אושיעאתכם(-...שופ'ז,ה-ז).לתיאורזה לא נמצא פתרוןמניח את הדעת .לאנוכל
.כאן אלא להעלות אחדיםמןהנסיונות שנעשו לפרש את הכתובים; הצעות נוספות
ימצא הקוראבפירושים על ספרשופטים3י.
מתעוררת שאלה כפולה :א) עלאיזהמסוגי השותיםנמנו 300החיילים שנבחרוו
ב) מדועהוטלה המשימה הצבאיתדוקא עלחיילים אלה?
התשובה המקובלת על השאלה הראשונההיא ,שנבחרו אותם לוחמים אשר שתו
מן המים -כאשר:לק הכלב ,-שהםזהים כביכול עם "המלקקים בידם אל פיהם"
המוזכרים לאחר מכן,ואילו הכורעים על ברכיהם לשתות פוטרו ,בנוגע לשאלה
השניה העלו כבר הקדמונים הצעות מהצעותשונות.לפי פרושחז"ל,נפסלו הכורעים
על ברכיהם משוםשהיורגילים להשתחוות לעבודה זרה ,פרוש שאים הולם משום
ן לקבל גם את דעת יוסף בן-מתתיהו (קדמ' ה,
בחינה אתרוחהכתובים .כךאי
ו ,ם ,שאנשים נפסלו בגללהיותםאמיצים (!),כאילורצהאלהיםלהנחיל אתהנצחון
דוקאע-יאנשיםפחדניםומוגי לב ,הנחהמעיןזואינה מתישבת עם המסופר עלגדעון
שפטרמלכתחילה את=היראוהחרד=(שופיז,ם.
הנחשלעילשמבחןהמים אינו אלאחוליה בשרשרתהפרטיםהצבאייםהמשתקפים
בפרשת גדעוןוכי מטרתו היתה לברורגייס מצומצם ,המצטיין ביכולתו הקרבית,
מכלל המתיצבים .מבין ההסברים הצבאיים שהוצעו לחידת השתיה נראים באופן
כללידבריו שלוייזל- :מרביתאנשיו(שלנדעון),שחיכםיבשמצמאבגבעותהחשופות
והסלעיות ,משהגיע תורם לשתות ,השתטחו מלוא קומתם בצד המעין ולרוו את
צמאונם ללאסייגושליטהעצמית .רק הלרחםהותיק ,שעמדבנסי צליפותומארבים,
שטבלוןאת כףידוהאחר,
החזיקנשקובידו האחת ואתעיניוכיון מולאויביו ,בשעה
במיםולקק מתוכה,מוכן לפעולה עם כלסימן של סכנה".14בניגוד להסברזה הציע
יגאלידין לראות דוקא באנשים שהשתטחו על הקרקע מלוא קומתם אתהחיילים
המובהרים.15לדעתו ,הטעםהצבאיהוא שהללו התקרבו אלהמעייןבזחילה ,ונשמרו
בדרךזו מתצפית האויב -בניגוד לאנשים שכרעו על ברכיהם ,ולאיכלו להימנע
מהרגליהםהממונקיםבהיייום-יום.אםגםנימוקצבאיזה מתקבלעל הדעתכשלעצמו
נשאלת השאלה אםהוא מתאים במקרה של קרבגדעון.שהריעין-חרודהיה במרחק
קילומטרים ריבים ממחנה האויב ,ששכן מעבר לגבעת-המורה.נוסף על כך ,מקומו
[]116,
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שלהמעיץ בתחתית הרהגלבוע; והצמחיה,אשר ללא ספק הקיפה אותו; מנעו בודאי
ומדייניםלגלות אתהכורעים על ברכיהם,
מציפינ
את
ו
ע
ל
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ו
ה
ת
א
י
צ
מ
ב
פתרון שהכתוב
להבין דימוי
.הקושי
שתיית האדםללקיקתהכלב .האםכיוןלדמיוןבתנוחתהגוףאו באופן גמיעת המים,
או שמאכינן להעלאת הרעש בשעת השתיה ,או לטעם אחר? הקושי האחר הוא
טכסטואלי :לפי הפירוש המקובל משולים ללקיקת הכלב  300האנשים "המלקקים
בידם אל פיהם";ודוקאדימוימעיןזה תמוהכאןביותר.לפיכךהניחורוב הממרשים
שהמלים "בידם אל פיהם -נשתרבבו בטעות ,והציעו להשמיטןאולהעתיקן לסוף
פסוק1ולהסבאותן על אלההכורעים עלברכיהם.
,
ה
ק
ס
י
פ
ה
שאפילואינה
נעלה כאן,לשיקול דעתו של הקורא ,הצעה חדשה להבנת
נקיה מקשיים ,הרייש בידה לקיים את הכתוב מבלי לסרסו" .לדעתנו,אין לראות
את ברירת האנשיםבין הלוחם .אשרילק בלשונומן המים כאשר ילק הכלב" לבין
הלוהם "אשר יכרע על ברכיו לשתות" -כפירוש המקובל ,המשאיר את פסוק ה
מקוטעבסופו.מבחינתהתחביראין המשפטהשני מעלהניגוד לעומת המשפטהראשון
אלא משלים אותו .כלומר ,השותה ככלבאיננובחינתניעד לכורע על הברךכי אם
להפך-הואסוג אחד בכלל כל אלה אשריכרעו ("וכל אשר יכרע") על ברכיהם
לשתות .לניהם יחד מהוצגו לבד" ונפסלו -מפני ששתייתם לא הלמה את כללי
הזהירות .לעומתם מוזכרים הלוחמים המובחרים רק בפסוקו .הםהמלקקים "בידם
אל פיהם" ,כלומר הלוחמים שהעלו את המים אל פיהם באחת מכפותידיהם תוך
זהירות רבה ,בעודםקורסים עלרגליהם(ואינם כורעיםברך).
עד כאן להבנת הנוסח .אם נעז להעלות טעם צבאי למבחן המים ,הרי דומה
כיעליולהלום את מטרת קרבגדעוןואת הנסיבות הצבאיותהמיוחדות שלו ,כלומר
עריכתו כמבצעלילי .אהד העיקריםהיסודיים בקרבלילי הוא השמירה הקפדנית
על השתיקה ,כדי שלא להתגלות לאויב .נראה איפוא שהדימוילשתיית הכלב אעו
בא אלא כמד הרעש שמעלה הכלב בשעת הלקיקה והנשמע למרחקים,ובמיוחד
בטלם הליל .גדעון נזקק ללוחמים המאומנים במיוחד לתנאי החשיכה והיה עשוי
לעמוד עלטיבם עלפימבחןהמים.

מסע הרדימה אחרי המדיינים

הנצחון עלמחנההאויב נחרתבזכרון העםלדורותכ"יוםמדין( -יש' ט,ם .שרידי
המדייניםהמובסיםביקשו ,ככלבני המדבר ,מפלטוהצלה עלידינסיגה אל המדבר.
גדעון לא הסתפק בהבסת האויב בארץהישוב והחליט לנצל אתעליונותו הצבאית
עד תומה .הוא הזעיק את שבטי ישראל ,ובראשם את בני-אפרים ,כדי שינתקו את
דרכיהנסיגה של האויב,שניסה להמלטלעבר-הירדןהמזרחי(שופ'ז,בג-כד).ויהד
עם זאת דלק במסע רדיפהנועז וארוך-טוח בראשגדודובן שלוש מאות הלוחמים
המדברהערבי".
אחרישרידיהאויב אל מעברלירדן ,עד
י
ס
ע
ל
עד
דרך מנוסת האויב עד לירדןצוינה בכתוב בפירוט רב-:ויגס המחנה בית-
ה על ט?ת" (שופ' ז ,כבג על אף שהנתונים
השיטה ?וךסה עד שפתיטל-יחול
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למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

כללי אתדרךהנסיגה של
הטופוגרפייםאינםמהגורים כל צרכם,ניתן לשחזר
יאן ולירדן בדרך הקצרה
פש
ו-
את
בי
המדיינים .18הללו נסוגו מבקעת-כמולות לעמק ב
ביותר (המוליכה כמעט בקוהאויר) ,דברהאופיינילגדוד צבא הנמלט עלנפשו .אם
שכן מחנההמדיינים,שהותקףעלידיגדעון,ליד העיר המקראיתעין-דור,ישלהניה
שהאויבדילגמעללאוכףהנמוך ,המשתרעביןהרמה שעלמדרונהגולש הכפר הנטוש
אי~דורובין הרמה שעליה שוכן הכפר הערבי תמרה .העליה היא קצרה" 10מ'
לערך)ואינה קשה במיוחד לרוכביגמלים .מעבר לאוכף משתרע מורד,נוה למעבר
גמלים,בכיווןדרומה-מזרחה עדלקיבוץבית השיטה ,שבקרבתויש לבקש אתהעיר
הקדומה המכונה בשםזה .המורדגולשלתוךעמק-יזרעאל המזרחי ,הוא עמק-חרוד
שלימינו ,המתוגבר אל עמק-בית-שאן.
בקצהו הדרומי של עמק-בית-שאןיש לאתר כנרצה את לסל מחולה ,שאותה
הציעו לזהות בתל שליד עין-חל~ה 19בואדי אל-מאלח כ 15-ק"מ דרומית לבית-
שאן .התל שוכן באשרות המזרח של רכס ההר ,שמעברו האחרנמצאתהעירהטובם
שלימינו -ושמא מהדהד בשמה השם הקדום ט?ת (ולא כהנחה המקובלת ,חבץ,
הנכתבת באותת') .אפשר,איפוא ,שהכתובכיוןלהגדיר את מקומה של אבל מחולה
הנסמכת על (הריו) טבת .מאידך נתקלהזהוי עםעין-קליה בקשייםמסוימים ואין
ספק שאזור זה ,השוכן במדרון ההר ,היה מחוץ לתהום בריחתם שלהמדיינים.
על כך מעיד ,כנראה ,גם הכתוב- :עד שפת אבל מחולה ,-כלומרשהמדיינים לא
באו ממש בתחומה של אבל מחולה*
יש להניה שמחנה המדיינים עלה אף לארץ-ישראל המערבית בדרך הדומה
לנתיבנסיגתם .הקבלה מאלפתלפשיטהמעיןזונמצא בעלית השבטהבדואי שלבני-
סתרבימי הבצורת שלקיץ .1947בני השבט הרעבים חצואז אתהירדן לעמק-בית-
שאן,והתרכזובשנימחנות-האהדבשדותקיבוץ בית-אלפא(כלומר מולקיבוץבית-
השיטה) והנחר בבקעת-כפולות ,בסמוך לעין-דור המקראית .גם את דרכם חזרה,
כאשר חונכו כנבור כמה חדשים ,עשו הבדואים בנתיב הדומה לקו נסיגתם של
המדיינים.20
,
ן
ד
ר
י
ה
ת
ו
ר
ב
ע
מ
ת
ד
י
כ
ל
של
ברדיפה אחרי האויב נזקק גדעון לתחבולה
כדי
לחסום את דרךהאויב בנקודת התורפה שבקונסיגתו.תכסיסזההיהמקובל בתקופת
השופטים בקרב השבטים שישבו על גדותהירדן .אהוד אחז בו במלחמתו מד בר-
מואב (שופ' ג ,כח),ויפתח  -בסכסוך הצבאי עם בני-אפרים (שופ'יב,ה-ו) .בדומה
לאהוד זירז אף גדעון את יושבי הר-אפרים לרדת לבקעת-הירדן ,להקדים,את
האויב ליד מעברות-הירדן ולחסום אתנתיבנסיגתו .אולם הנתונים הטופוגרפיים
שלתיאור לכידת המים "עד בית-ברהוהירדן" סתומים.יש המאתרים את בית-ברה
בתל שליד מח'אצ'ת-עהארה ,בקרבת אחת ממעברות-הירדן ,צפונית לבית-שאן.
אולם קטע זה שלהירדן היה בתחום שבט מנשה,ואין להניח שהופקדו עליו בני-
אפרים .עדיפה ,איפוא ,הסברה הקובעת את מקומה של בית-ברה דרומה יותר,
בשפך ואדי פארסה לירדן ,ובקרבת מעברות-הנהר שליד תלא-וליה ,שעמה
מזהים את אדם .העיר.21
ת
ס
ו
ב
ת
את
קביעת מקומה של בית-ברהלבסביבת אדם העיר הולמת הזכרת
מדין
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מלהמת גדעון במדין

יין

בתהלים פג,יא" :נשמדו בעין-דארהיו לקדמה" .הכתוב מרמז למפלה כפולה
של המדיינים :האחת בעין-דאר ,שעליה עמדנו לעיל  -והאחרת
העיר או
אדמה ,מלה המשמשת כאן בהוראה כפולהינ .יש להניח שמחנה המדיירם נתפלנ

ביום

[1פלליצ'י,
לי"י"היח.3,1%%ן,

ציור19י מלחמת נדעון במדיינים
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לנן הכיעישוינד .ר~ש4.ונ המלוכה

פלגיםפלגים,שמסו לחצות אתהירדן במקומותשונים,אך את התבוסה הקשהביותר
נחלו במעברות-הנהרשלידא-דמ:ה.

בהמשך הכתוב מסופר ,שבני-אפרים לכדושנים משר,מדין ,את עורבואתזאב,
.ויהרגו את עורב בצור-עורב ואת זאב הרש ביקב-זאב"פרופ'ז ,כה) .אם נאתר
מקומות אלה בגדה המערבית שלהירדן,צפוניתליריחו ,להצעות הזיהויים עם עש
אל-עיראב (קן-העורב)ונקור א-ליאב (נקרות-הזאב) -יהיהעלינולחניתשפלגים
מבני-מדין ,ובראשםשני השרים ,לא חצו את הירדן במעבר א-דמיה אלא נימו
למלט אתנפשם במעברותדרומיותיותר ,אלא שהדבר לא עלהבידם.
אולם המשך הכתוב בשופטים פרק ח נוגדשיחזורמעיןזה; סוף פרקז ותחילת
פרק חמהווים ,ללא ספק ,המשך אחדועלים לקבוע את מקומותלכידתם של עורב
וזאב בעבר-הירדן המזרחי ,13אשר משם מביאיםבני-אפרים את ראשי השרים "אל
גדעון מעבר לירדן" (שם ז ,כה); כלומר לעבר-הירדן המערבי .בבואם אליו
מטיחים הם כלפיו טענותיהם ,ורק לאחר מכן פותח הלה ברדיפה אחרי המדהמם
ועובר אתהירדן (שם ח ,א-ד) .נראהשנצחוןבני-אפרים עלשרי-מדיןנתקבלע-י
בסהזמן כהישג צבאי נכבד ,שזכרו מנתמרעדיין בפיהנביא כעבור מאות בשנים:
מכתמדין בצור-עורב( -יש' י ,בו) .מכאן מסתברתאולי אף תשובת גדעון עלקטרוג בני-אפרים על שלאשיתפס במערכה העיקרית" :הלוא טוב עוללות אפרים
מבציראביעזר.בידכם נתן אלהים את שרי-מדין ,את עורב ואת זאב ,ומהיכולתי
עשות לכם"(שופ' ח,ב-ג).
עתהפותחגדעוןברדיפהדרמטיתאחרישרידיהמדייניםהמוכים,שהצליחולסגת
אל המדבר .הוא פונה מזרחה ,כמעלה חיבוק ,ועובר את הערים סוכות (תל דיר-
עלא) ופנואל (תל א?-טב),השוכנות לאורך הנהל .גדעון אנוס להשען לכלכלת
אנשיו עלעזרתהישובים שהוא עובר בדרכו ,מאחרשגדוד רגלים קל הנע למרחקים
אינומסוגל לשאתעמו אתהצידההדרושה.אולםיושביסוכותופנואלמסרביםלסייע
בידו ,כשבפיהם הטענה" :הכף זבת וצלמנע עתהבידךבינתן לצבאך לחמו"; פציה
המעידה עלאי-אימונם בהצלחתגדעון .24עםשובו של גדעון ממסע המרלף משיש
הדברים אמורים בודאי
הוא את שתי הערים .הוא שובה *נער" מאנשי
ת-
וי
בפקיד ולא בצעיר סתם .הלה מוסר לו את שמותסושכר
יסוכותוזקניה ,כלומרראשי
העיר,שהיואחראיםלניהולעניניה.
בעוד שאתראשיתדרכובעבר-הירדןהמזרחיעושהגדעוןבעורקהמרכזי,לאורך
מרוצת היבוק,יש להניח כי בהתקרבו אל קשר המדבר נטש את הדרך הראשית,
המוליכה אלואדי סרחאן  -מקום מחנההמדיינים -כדילהפתיע אתהאויב.לפיכך
אין דרך "השכור באהלים" ,שבה עלה גדעון (שם ח ,יא) ,קטע מעורק-תחבורה
בינלאומי ,כסברה המקובלת ,אלאנתיבצדדי.הנתיב עבר *מקדם לנבח לווזה
ב?סר המדבר,מזרחיתלרבת-עמון;ובנתיבזהיכולהיהבודאיגדעוןלהגיעלמהנה
האויבבאופןבלתיצפוי ,כתוצאה מכך שערך אתמסעוזהבתנועתאיסףורחבת .עם
תום התקפתו שב ,כנראה ,במסילה קצרה יותר ,שביחס אליה מוזכרים נתונים
טיפוגרפייםאחריםממם שם,ש.
מחנההמדייגיםהיה בקרקר,שכרגילמזהיםאותו במכתש בשםזה הנמצא הרחק
[
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מלאמץ.נדשת במדין-

:

:

בתוךלאדי.סרחאףייבמרחקשללמעלה מ 200-ק"ממזרחית לערוץהירדן .אך אץ
ללודאותבאיתורו שלמהנהמדין במקוםזה;וספק אםגדעוןוגדודוגמאו מרחקגדול
 ,מסתבר שאף הפעםניצלגדעון בהצלחה את עקרך האפתעה
מעיןזה .מכל"1ום
,
ב
י
ו
א
ה
.
)
א
י
,
ח
כפי שמטעים הכתוב" :ויך את המהנהוהמחנההיה בעה( -שם
ש-ם'ב
שאנן במחנהו ולאפילל להתקפה מצדבני ישראל ,הוחרד לפתע;ושנימנהימון:ח
לל4ע'שניסוגם הפעם להמלט ,נשבו ולאחר מכל הוצאו להורגבידיגדעון עצמו;
ברדיפהאחריהמדייניםנתגלהגדעון לא רק כטקטיקאימחונן אלא אף כאסטרטג
ומוכשר .תכונהזו של תבונה אסטרטגית ,בשלב זה של המערכה ,באהלידיביטוי-:
א) במרדףמהירוארוך-טוח אחרהמדייניםכדילמנוע מהם לחמוקלמרחבי המדבר
מבלי שנשבר כוהם; ב) בבהירת דרךגישה עקיפה על מנת לפגועביריב במכסימום
הסיכוילהפתיעו,ועלידיכךלהנחיללמדיינים מכה מוחצת.
בשובומן המערכה עטור תהילה מציעיםלובני ישראל את המלוכה .אף עלפי
שלכאורה דחהגדעון את ההצעה (שם ,פסוקבג),עוליםמהתיאור המקראישלאחרית
ימיו סממניםהאופייניים למשטר מלכותית .נראה ,אימוא ,כי למעשה שעה להצעת
בניישראל,ואףהנחיל אתהשלטוןלבניו.מכל מקום,ישעניןבעובדה שהכתובמסמיך
את הנצחון על האויב להצעת המלוכה,ואף מנמק הצעהזו-כי הושעתנומיד מדק-
(ח ,כב) ,בדומה להמלכתשאולאחרי מלחמתובבני-עמון.
ו
י
ג
ש
י
ה
,
לפיכך מתקבל על הדעת שאף גדעון נעשהמעין מלך
ח
ו
כ
מ
הצבאיים-
ובסיועהגדוד שעמדלרשותווהיהבבחינת-צבא פרטי"משלו .דרךזו שלעליה לכס
המלוכה היתהחזיוןנפוץ; בדרךזולכדו אח-כ את המלוכה אבימלך בשכם ,דוד
בחברץ בן-אלידע בדמשק; וכמוהםאחרים.
תבוסתמדיןבידיגדעון לא שמה קץ לריב המתמיד שבין ישוב הקבע הישראלי
לבין נודדי-המדבר; אך היא הפסיקהלזמן ממושך למדי את פשיטות הנוודים על
עמק-יזרעאל; והראתה לראשונה את יכולתם של שבטי ישראל לא רק להדוף
ההנפלויות אלא אף לעבור להתקפת-עד ארוכת-טוח כעדשוכניהמדבר.

י

וךזי

ה ע רו ת
הפרק עלהניתוח הטאקטי*הצבאי של הקרבמיוסד על מאמרי :הר תבור כאזורקרבותבימי המקרא,קובץ
עבר ,תשי"א ,עמ' :73-89ובאנגלית 4 Military Approach,ע 6 Midian -חפ The war of 0ideon
שרידי

. 61-63עע .PEQ 85 )1953(1
 1לא כאן המקום לדון במבנה הספרוהי של פרשתגדעון ,שהואלציין לעצמו; הקוראימצא את הגישות
השונותבפירושים על ספר שופטים .לעומת הבקורת הרווחת ,המבחינהבסיפורים ומקורות שונימ-מהםבלתי
היסטוריים-שנתאחו בדרך מלאכותיתבידי עורך מאוחר ,הטעים לאחרונה קויפמן את שלמותה הספרותית
ן במאמרו:הסיפורים על גדעון,תרביץל (תשכ=א) ,עמ' פ.14~418
של הפרשה ואת רקעההריאליסטי:ועיי
אמנם גםלפיקויפמן המסופר בשופ' פרקו ופרקז ,א-סו (כלומרש הסיפור על השתלשלותהעניינים ער
להתחלת הפעולה הצבאית ממש נגדהמדיינית) ,הוא רובד אגדין אלא שלדעתו הוא קדום .נראהלפ,שהעיון
כולה..
.הגיאוגרפי-הצבאייש-בו6דיללמדעלהגרעיןההיסטורי*הריאלי של הפרשה
.ליוור,אנציקלופדיהמקראיתד ,ערךמדין.
 8עלהמדייניםומקומותמושבותיהםעייןכעת:י
ןביחוד. A~bright, Arcbaeolo~y aad :עSV.
 8עלביותו שלהגמלבהיקףר"
ב.האלבמאההי"ב לפסה"נעיי
.116

-Religi(jn afIsrael, 1942, 96.
*ע
. 111]:עק 8601*18 bedou~a, 1939,ן

וערן עיד:

Life, L'Antica

www.daat.ac.il

.Do~tal, The Evolut.ion ofB~douinיל

אתר דעת  -מכללת הרצוג

למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה
ןבמאמריSom~ Patterns of Tribal Organi.- :
מדין,עיי

4עלארגונםהמיוחדשלבני

~ha tbe Bה44ל

5, JAOS 82 )1962(,.144מ!10ט!5!1ם ,28!100 and 1לבעברית במאמרי בספר היובללמ .צ* סגל (בדפוס)*.ל

התופעה של צמצום מספר המלכים בקרב שבטי ארם בדרך להתגבשותפ המדיניתעייןא. .מלמט ,הארמים
בארם-נהרים והתהוות מדינותיהם ,ה.שי=ב ,עמ'  .81חומר עשיר .ומאיר עינים על ארגוני שבטי נודדים
מצוי בתה בתעודותמארי .מרובות כאן הדובמאותשל שבטים שבראשם עמדו =מלכים=(ןת1עזבש),,קנים
au temp des r
 MEsopotamieת;%.Kupper,i Les nomades 6
o
ובעלי תפקידיםצבאיים-משטרתיים .ועיין:
 ;de Mari, 1957רהשוה :אבציקלופדיה מקראית ד ,ערך מארי,טורים *574-573
 5על המצעהטופוגרפיעיין:מ
.נאור,גדעון ,פרשתגבורהבהארהגיאוגרפית,אורים תש"ז ,עמ' :104,98
וכן מאמרובקובץ:עיונים בספר שופטים (בדפוס).
של עפרה עםא-טייבהמחייבלהניחשעירו שלגדעוןהיתהבבחינת מובלעת של מנשה בנחלת*
 .6הזיהוי
כששכר ,מצב שאפשר שנרמז בתאורגבולות נחלת-מנשה(יהו'יז,יא) .אםכךאולימוריםדבריגדעון*אלפי
הדל במנשה* (שופ'ו,סו)עלניתוקה של משפחתומגוף שבטמנשה.מאידך,ניסו לאתרבא-טייבה אתחפרים,
ישוב בנהלת*יששכר(עיין:ז.קלאי ,אנציקלופדיה מקראית ג ,טורים  :)254-253במקרה זהאין כלמניעה
לקבוע את מקומה של עפרה בעפולה ,השוכנת בגבול נחלת-מנשה (הערת ד"רז.קלאי).אין לזהות אתתפרים
ום עפרה כדעתנאור (שמא מכל מקום,ישלדחות אתהזיהוי ,המקובל עלחוקריםשונים ,של עפרהעםתכפר
א-טייבהשלידטול-כרם.
.קוטשר,ידיעות ב (תרצשה) ,עמ' 40ואילך:ב.מייזלר,ידיעות ד (תרצ"ו-תרצ*ז) ,עמ' .51
עיין:י
 8לזיהוי הטופוגרפי השוה.114*!* :עע .Zori, PEQ 84 )1952(,אןרכןז.קלאי ,עין-דור,ארץ-ישראל ה
(תשי=ח) ,עמ' .128-120
 9אין ,איפוא,תימה בדבר אם התיאור המקראי של קרבגדעון שבה גםבימינו את לבם של אנשי-צבא
גדולים ,כגון ברינדיר-גנרל צ'ארלס אורדוינגייט ,ופילר-מרשלוייול (8"611אך.ע.ינ)ו שייחד למלחמה
 (tNigbtבספרו Soldier~e1948
Attacks~oAncient and M
T
d
 .Tht Goodהשוהגnם הערותיו
זודיוןמיוחד
ןבקובץ:עיונים בספר שופטים (בדפוס).
שלי
.ידי
8.Tolkowsky, Gideon's 300* :
 10עליחידותצבאיותשמנו 800איש,בישראלואצלעמיםאחרים,שיין

l

:

c

s

י

מ. 690קק .JPOS 5 )1925(,

.ידיןהסב את תשומתלבי לעובדהשללפידים נועדה לא רק השפעהפסיכולוגיתאלאגםתכלית
 11פרופ'י
מעשית במלחמה עם שוכני-אהלים .באמצעותם אפשרהיה להצית את אהלי האויבן.כפי שמעידים בבירור
תבליטיו של אשורבנפל; מ אזוור .בתבליטים אלה תוארו.חיילים אשוריים המציתים אהליהם של שבטי

הערבים.

יך

1.Boltzc~ Das Nachtgefecht (Ausbildung der Infanterie far das Gefecht bei Dunkelheit :
 12עיין

.1DS Bewegungswkrieg). 1936

י.

 18עייןביחודבפירושיהם לספר שופטים של קויפמן ,תשכ"ב8 1931 :ם818ז6ב(i.F.Moore, 1895;7.4
.Burney ,1920ע.ם .1).Budde, 1897:
ן(עיין בהערה הבאה),
 14עיין בספרו הנ"ל* הקושי בדבריו הוא כאילו השתמע מהם ,כהשגתו שלידי
שנבח וו דוקא החיילים שכרעו על ברכיהם-בניגוד לטכסטהמקראי .אולם בנקל ניתן להניה שהדברים
אמורים לא בכורעים ממשכי אם בקורסים ,שתוך קריסהיציבה העלו באחתמידיהם את המים אלפיהם.
,מגילת מלחמתבני אורבבני חושך,תשי"ו ,עמ'  ,83הע' .12
 15עיין:י.ידין
 18ועמדתי על כךבידיעות כ (תשט"ז) ,עמ' .73
 17מימי קדם ידועות כמה דוגמאות של ביצוע מסעות רדיפה ארוכי-טוח אתרי שבטי נודדים שפשטו
לחבליישוב-הקבע .אחד מהם הוא מסעו של תגלח-פלאפר הא' ,מלך אשור ( 1100לפסה"נ לערך :כלומר,
בקירוב בזמנו של גדעון) ,נגדשבטי הארמים ,שפשטו מספר המדברהסורי אל מעבר לפרתבכיוון לאשור.
הגלת-פלסתר מתפאר שהלך אל "המדבר* והנים את האויב מארץ-שוח עד כרכמיש ,מרחק של מאות
קילומטרים*,ביוםאחד=.על אףדבריהגוזמהשבה,זוהי עדותלניידות הרבה שלשני הצבאות*הארמיםהיו
אל-נכון,רוכבי-גמלים,בדומהלמדיינימןואילו צבא8אשור,בניגודלזהשל גדעון ,נתמך עלידי היל-רכב
שהגביר את כושרניידותו.ועיין:א.מלמט,הארמים בארם-נהריםוהתהוותמדינותיהם,תשי=ב ,עמ'.5
 18על הבעיות הטופוגרפיות המסובכות שלזיהוי האתריםעיין :מאמריו שלמ.נאור ,הנזכריםלעיל
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www.daat.ac.il

~

'

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמת נרעץ במדין

(הערה ;)6הניל ,ידיעותיג (תש*ז) ,עמ'  ;99-89ש.ייבין
 ,שם,יד (תשיח -תשיט) ,עמ'
.21sff.עע 8 )1951(,ב,AASOR 25-י. Glueck, Explorations 18 Eastern Palestine 1א
:ש .ליונשטם,אנציקלופדיה מקראית א ,ערך אבל מחולה ,וההצעות המובאות שםלזיהוי המקום
 19עיין
בעבר-הירדןהמזרחי.אףהאיתורהמקובל של טבתהואבגדההמירחיתשלהירדן,באזורהקרויכיופ בשם ראס
אבו-טאבאת.
 20אני מודה למרפלטיאל סלע ,שומר שדות העמק באותםימים,שמפיונודעוליפרטיםאלו.
 21ע"ן:מ.אבי-ירנה,אנציקלופדיהמקראיתב ,ערךבית-ברה.
ג (תשש) ,עמ' .88-86
 22עיין:י.קוטשר,ידיעותב (תרצ"ה) ,עמ' 40ואילך; ש*ד.גויטיין,ידיעותי
 28השם *צור* ,היסוד הראשון בשם המקום "צור-עורב" ,ידוע בטופונומיה של דרום עבר*הירדן
המזרחי; השוההעיר צור,בירתבית-טוביה(כיום ערק אל-אמיר),וכן השמותואדי א-ציר והירבתא-ציר.
 24י.ידין ,בהערותיו .לעניןזה -,בקובץ עיונים בספר שופטים (בדפוס),אינו רואהבמלים "הכףזבת
יצלמנע עתהבידך"מליצהבעלמא ,ולדעתומכוון פתדבזהלנוהלהצבאי,שהיה מקובלביהודבמצרים,לכרות
יאתידיהאויבים שנהרגו.
 25עיין . 390:ע . Garstang, Joshu~.-.Judges,ג
 26עייןדרךמשל. 1:ח .8.Nielsen, Shechem~ 1955, 0. 143,ועמה גשי
.קויפמן,הצטתהמלוכהלגדעוז1
,מולד ( 152-151תשכ"א) ,עמ'  ;44-48הנול ,ספר שומטים ,עמ' .193~-191
85
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עליתם של הפלשתים
מאת:ב.מזר

מוצא הפלשתים
עלית הפלשתים והאחזותם בחוף-הדרומי של הארץ אירעו בשעה הרת-הכרעה
לישוב בארץ .רק דורות מעטים עברו מאז נעשו שבטי ישראל לגורםישובי בארץ
והחלומתישביםומתפשטיםבהריעבר-הירדןמערבהובשפלה.הנפתוליםהממושכים
ביןתושביההריםוביןתושביהמישורים הכנענים טרםנסתיימו וטרם נחתך למעשה
גורלהארץ ומשטרההמדינילעתיד.החדירה המוצלחת שלשבטיבניישראל לעמק-
יזרעאלהתיכון ,לאחר הנצחון על סיסרא ,שיסעה את אזור ערי-המבצר הכנעניות
לשנים .משפחות בית-יוסף,דןויהודה החלו לחדור לגלילות החוף .אף עלפיכן
היתהעדיין המסורת הצבאית והמדינית  -בת מחצית אלף שנים -איתנה; הערים
הכנעניותהבצורותבעמקיםובחוףעמדועדייןעלתלן,ואף עלפישימיזוהרהונאונה
של מרות מצרים בכנען הלכו ונשכחו ,הרי היה נחשב פרעה ,לפחות להלכה,
לאדוני-הארץ ,ורעמסס הג' אף עצר כוח להחזיק בערים הבצורות בחוף ולאורך
*ו*רך*ה,ם.

מיהיוהפלשתיםשהופיעואז לראשונה בגבולות המזרח הקדום ,ומההיה מוצאםז
נראים הדברים שכפתור ,מקום מוצאם של הפלשתיםלפי המקרא (בר' י,יד; עמ'
י בתעודות
ט,ז;ועוד),הוא האי כרתיםוהאייםהסמוכיםלו.שמושלהאי(שסמך)מצי
שבכתבי-היתדותוהוא בא כבר בתעודות האכדיות מסארימן המאההי"ח לפסה"נז

תעודה אחתמסארי ,המזכירה מתנות ששלח מלך חצורלאירית ולכפתור 2מעידה
על קשרים שהיו קיימים כבר במאה הי"ח לפסה"נבין עריצפון-הארץ ובץהאי
כפתור .השפעת התרבותהעילאית של כרתים היתהניכרת במזרה הקדום במחצית
הראשונה של האלף השני; ואתגילוייה של השפעהזואנו מוצאיםגם בעיצוב החיים;
עדותםשלכתבי*אוגרית ,כפתור.
היוחנייםובמידה רבהיותרבתרבותהחומרית*לפי
היא כסא שבתו של האל כושר,הואהפייסטוס שלהכנעניים,היית האל הקושהיוצר
במלאכת-הבניה וחרושת-הנחושת ושאר המתכות .אף-על-פי-כןאין מכאן ראיה
זו כבר היתה חרבה.
שהפלשתיםהיונציגיה של התרבותהמינואיתהגדולה.שהרי
בכמה
,
בשעהשהופיעוהפלשתים עלבימתההיסטוריה;ואיןהמסורת
ת
ר
ז
ו
ח
ה
מספרי
אל
ם
י
ת
המקרא ,מעידה אלא שהפלשתים מוצאם מכפתור-כר
ו
ש
ל
פ
ו
החוף
הדרומי של ארץ-ישראל עקבתנועתהעמים,שהביאה לשקיעת התרבותהמיקנית.
המקראמזכירגם את הכרתים בצד הכפתורים,אבל,במידהשישלהבטיןבימהם.

עיין

הערות

בעמ' 31-130נ,ולוח ז*
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 .ע-31.ליוזסן,של:-ולפלשתים,

.י. .

השם ק-תור הוך מקוףיותן .גשם*,.כמתי").נקהאת.שכבת .ח
תיש)בים בעב,המערבי
לגל-הכרתי2, ,מזא ל ,יד),וידועהכינן_כרתקזופלתי (ופלשת לתיילים השכיחים

שבשירות דוד (שם סו ,יה; ועוד) .בזמןהאחרון נתחדשוהנסיונותהישנים לזהות את
הפלשתים עם הפלאס~ים ,שלפי המסורתהיונית הם תושביה הקדומים שליוןואיי
הים-האיגאי.הנסיון החדשנשען בעיקר עלעיוןפילולוגיגרידא .בספר הט"ו של
ה"יק~_אס נאמר פלאסתיקי במקום פלאסגיקי; והקיודיס ,הלכסיקוגראף
האלכסנדרוני ,כותב פלאסתיקון במקום פלאסגיקון .ראיה פילולוגיתזו ,והידיעה
הממורשתבאודיסיאה שאחד מחמשת העמיםיושבי כרתה הקדומים הם הפלאסגים,
יש בהן משוםאחיזה להשערה שהפלשתים והפלאסגים עם אחד הם,איןצורך לומר
שאין בכך משוםפתרון מוחלט ,החסרוןהגדול במחקר הפלשתיםהוא שאיןלס אלא
הומר מועט ביותר על לשונם ,שמותיהם ,אלוהיהם וכיוצא באלה .שמות ערי
הפלשתים הראשיות -עזה ,אשדוד ואשקלון -ידועים לנו מזמנים שקדמו לעליית
ן ובעל-זבוב(בעל-זבול),שמות
הפלשתים; ואף -הרץ הוא שם
צורתו.די
.
ם
י
מ
ו
ד
ק
המקרא,
ספק
ם
י
י
ב
ר
ע
מ
ם
י
י
מ
ש
אלוהי הפלשתים לפי עדות
ם
ה
ואין כי
"
ן
ר
ס
.
ן
ע
נ
כ
ץ
ר
א
ב
הפלשתים קיבלו את האלים ואת פולחנם
הכינוי
למושלי ערי
הפלשתים ,הנזכר במקרא ,הוא בודאי המלה ( T~pavvoCטיך%ס) ,השאולהביוונית
מלשוןאחרת,אולי מאחתהלשונותהאנטוליות.גםהשמותהפלשתייםהמעטיםהידועים
לנו ,כמןגליתו-קיש,אינם שמותיוונייםובאומלשוןשאיןאנומכירים אותהכלל.
בכתובות רעמסס הג' ,בא~וטסקיקין שלש79איק משנת  1100לפסה"נבקירובי
ן המצרי מהמחצית הראשונה של המאה הי"א 4לפסה"נ מכרעוד עם
יבסיפורנן*"מי
אחד ,שהואקרוב אל הפלשתים ,והם סכר או סכל (ת'כר); ולדעתם של חוקרים
אחדים ,שמו שלהאיסיקיליה בא מהם .עמים אלה נסחפו בתנועת-העמים הכבירה
של גויי*הים שבתחילת המאה הי*ב לפסה"נ ,והגיעו לחופי*הארץ כשודדי*ים

שיייפי

וכחיוורות'2לוף"יטם'מכי*"ם.

הפשיטות של גויי-הים למצחים וחדירת הפלשתים לכנען
תנועת-עסיס כבירהזו לא באה בבת-אחת ,אלא קדמו לה במשךזמן רבגיחות
של שודדי-ים וחדירת בני עמים נכריים מאיי הים האיגיאי לארץ-כנען ,שמהם
נתפרסמו במיוחד השרדנים הנזכרים במקורות מן המאה הי"ד לפסה"נ ואילך.
אנו.מוצאים אותם בשרות פרעה"רבמיוחדבחיל רעמסס הב' ( 1224- 1250לפסה"נ,
 .בסוף המאה הי"ג
וכשכירי צבא-מצרים נטלו חלק בקרב קדש שעלהאיריןטס5
לפסה"נניסוגייסותגויי*הים הללו להחריד את שלום הממלכה המצרית ובשותמות
:
ע4הלו-יםנלחמו בפרעה מרנפתח ,אבלנחלותבוסהונהדפים.
מן התעודות המצריותמימי רעמסס הגני אנו למדים על הפלישה הגדולה של
(ימד)
ם שהתפרצו לאנטוליה והחריבו את מלכות חת ומלכות
גו.י-הי
בלוייה .מכאןירדו דרומה למצרים והתקיפו את גבולה המזרחי.האעמלורהיסתערו,
מפתיעהדדרך ארץ-ישראללאנשארולנוידיעות במקורות המקרא,כי אלנכוןעלו
הפלשתית בדרך הישוב הפיניקי*כנעניובנתיבותהים ולא שעו בתחום ההתישבות
ן ].125
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הישראליתבהרים .בתיצאותיה של פלישהזו חרבה אשרית והיתה לתל-עולם .ואף
עיר הנמל קבתל אבו-קנאם ,שבשפךהקישון (כנראה ?למק העתיקה) .חרבה ולא

ע(""7יי
[1,בע=
ציור  :20לוחמים שרדנים בצבא מצרים

נבנתה אלאזמן רב לאחר מכף .פלישה זו ,שזמנה  1170לפסה"נ בקירוב ,נהפכה
למלחמהגלויה ביבשה וביס ,המתוארת בתבליטיו של רעמסס הג' מלדעת-סאבו
ובכתובותיו.
אחת הכתובות הללו מספרתלנו בלשון נמלצת,שהארצית הנכריות כרתו ברית
ולפתע התפשטו מעברלגבולותיהםוכל ארץ לא עצרה כוח לעמודבפנינשקם .למן
ארץ-החתיםשבאסיה הקטנה,כרכמיששעלנהר פרת ,ארודשבצפון-סוריהואלישה
היאקיפרוס -כולן הוכו בבתאחת.הפולשיםחנובארץ--לך(היאארץ-האמוריבסוריה התיכונה)ובזזואתהארץויושביה עד כלה; הםצעדובדרךמצריםולפניהם

8א
---

מבית21י

קטע מתיאור קרב-היבשהבין ר.עמסס הג'-וגוייהים ממדינת8האבו
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אש להבה .פלישתם של גויי-הים למצרים נהדפה ,והקרב העז בים וביבשה
נסתיים בנצחון המצרים .על קירות מקדשאמון שבמדינת-האבו נראות ססשתיהם
שלגויי-הים כשרבות מהן מטובעות ,והלוחמיםמן הפלשתים ובעלי-בריתם נהרגו
בקרבאוטבעו .בכתובותאלהנזכריםלראשונה ,בצדשבטיםאחרים,גם שמות העמית
פלשת ות'כר,שישבו אחר כך בחופי ארץ-ישראל .רעמסס הם עצר כוחלקיים את
השלטון המצרי על דרכי-התחבורה בכנען ,אבל רוח המלחמה שפיעמה בלב
המצריםבימי המאורעות האלה הלכה ופגה ,ופרצההיהנאלץ להשתמשיותרויותר
בגוילית-שכירים ,ורבים מהם פיסו מקרב גויי-הים .פרעה רעמסס הג' ויורשיו
הצמידו גייסות שכירים כחילות-מצב במבצרי סוריה וארץ-ישראל ,ובכלל זה
בערי-החוף ובבית-שאןי .כמו כןהושיבו המצרים שבויי-מלתמה מביןגויי תים
באחוזותממלכתיותבמצריםובכנען.

ציור  :22תאור הקרבהימיבין רעמסס הג'וגוייהים מביתלי-לחם
הציורים המפורטים שבמקדשי מצרים 10מאמשריםלנו לעמוד על תארם ומוצאם
האתני של הפלשתים והשבטים הקרובים אליהם .אנשיהם היוגבוהי קומה ,גזרתם
חטובה וזקופה ומראה פניהם שונה לגמרי משל בני-שם :פנים חסריזקן (רק באימ
בימים מגדליםזקן); אף ישר בלתי מקומר המתחבר אל המצח ,דוגמתהציורים
הקלאסיים שלהיונים; שער ראשםאין לראותו,וכפי הנראההיוגזוזי שער.
גם כלי-נשקם ,המתוארים בציורים ,דומים מחד גימא לכלי זינם שלגיבורי
היקרוס ,ומאידך גיסא לנשקו של גלית המתואר במקרא (שמ"איז ,ד-ז) .בשעת-
המלחמהנושאהחילחזיה חלקה מעור,ולפעמיםרואיםבציורים גם שרטוטי-קווים,
כנראה רמז לשריון-קשקשים עשוי מתכת .מתוך חגורה רהבה סביב המתנים יוצא
אזור-מתנים היורד עד לאמצעהשוקים .החגורה והאזור מקושטיםבודילים.אופייני
הוא הקובע :חישוק מתכת מסביב לגולגולת ,המקושט עיטוריגיאומטריים שוגים.
מתוך ההיצוק מבצבצת ויוצאת שורה צפופה של .נוצות-עוף ,כעין עטרה
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לראש .קובעי נוצות ,המזכירים את הקובע המקושין נוצות שבדיסקוס מפייסטנס
שבכרתים,משאיםלפעמיםגםשבטים אחרים שלגווי-הים,אולםבדרך כללנתייחדו
הם לפלשתים .הקובע נהדק על-ידי רצועת-סנטר .ככלי-הנשק להבה משמש
בראש וראשונה המגן הגדול ,העגנל והקמור ,שבחללו ,מצדו הפנימיתהצנה
ידית לאחיזה .מגן זה עשוי מתכת או עור מצופה מתכת .לפגיעה באויבהיו
משתמשים ברומח ,הנשק העיקרי אצל גיבורי הומרוס ,בחנית להטלה ובחרב
"2רהובעלתחוד.

.ציור  223כלי נשק מתוך קברים שלגוייהים במצרים

גי

תמונהזונותנת מהרג על מוצאם ויחסם של שבטי הפלשתים ועל רקע המערכה
המדינית ,שבהנשתלבההתישבותם בארץ-כנען.

השתלטות הפלשתים על כנען
זמן קצר לאחר מלחמתו של רעמסס בעיי-הים התחילה האחזותם והתנחלותם
של הפלשתים בישובים שבמרכזי השלטון המצרי בכנען~ז בראש ובראשונה בעזה,

שהיתהזמןרבמעוזמצרי,וכןבעירהמלוכההחשובההכנעניתאשקלון,ובעירהכנענית
האחרת  -אשדוד .ערים אלה ,שכולןשוכנות על -דרך הים" או על חוף-הים ,נעשו
מרכזים לשלטון הפלשתי שקם על חורבות השלטון המצרי .הם אף קנו להם שביתה
ביפו ובסביבתה ובשרולן אין אנו יודעים את פרטיו של תהליך זה .מסתבר,
שהמצרים עצמם הושיבו פלשתים שכירים ושבויים כחיל-מצב בערים אלה .הללו
פרקו את עול מצרים תעשו אדתים לעצמם ,ובמרוצתהזמןנוספו עליהםבני.נוייך
ים .אחרים ,שפלשו לחופי-הארץ בדרך הים .משהתגבש השלטון הפלשתי בעתי"
החוף הדרומי-מערבי ,התחיל מתפשט לשני כיוונים :למזרח ,בכיוון יהודה,
וכך קם במרוצת הזמן המרכז הפלשתי החשיב גת ,היא גת-פלשתים; ולצפון
. ,ששם נוצר מרכז:אחר ,עליו מסופר במעשה שמשון. ,היא
וצפון-מזרח,לארץ-די
העירממנה.עודעירפלשתיתהיתה באותואזור,הואעהרק (תל אלן~~2ען ,שהיתה
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במרוצתהזמן לאחד ממרכזיהם החשובים .13את הדיה של חדירת הפלשתים לנחלת
דן והשתלטותם על ארץ-יהודה שומעים אנו בסיפורי שמשון שבספר שופטים.
בסיפורים אלה מגלם שמשון את דמות הגבורהנועז ,הלוחם את מלחמתבנידןובני
ישראל בכללם. ,עד השעבוד הפלשתי .מבחינה צבאית עלו הפלשתים אף על
הכנענים,ומכלשכן עלשבטיישראל,וזאתמשתיפנים :מצד הארגון הצבאי והמשטר
המדיני .הצבא הפלשתי עלזיונו הכבדוטכסיסי מלחמתוהיה מוכשר גם להתקפת-
מחץ בארץ-ההרים ,מה שלאניתןלכנענים .ומלבד זה התלכדו והתארעו הערים
הפלשתיות בחוף ובשפלה ,כנראה באמצע המאה הי"א לפסה"נ ,ליחידה אחת,
לאגודת חמש-הערים (הסרנים) :עזה ,אשקלון ,גת ,אשדודועקרון .ולא בכדי מונה
מקור מקראי המתאר את "הארץ הנשארת" שלאהורישובני ישראל בכנען ,את כל
"גלילות הפלשתים",היינו את =חמשת סרני פלשתים*(יהדיג ,ב ם ,בכלל חבל*
הארץ שמחוץ לתחום ההתנחלות של בךישראל.
מאורע שהביא לידי השתלטות פלשת על ישראל ,והמסופר בפרטות במקרא,
הוא מלחמתאבן-העזר (שמ"א פרקדקי .הפלשתים התקדמוצפונהוקבעו אתמרכזם
באפק (היא תל ךאס אל-שין)' בני ישראל ממשפחות בית-יוסף ,שיצאו לקראתם
למלחמה,נחלו תבוסהגדולה ,וארון-הברית נשבהבידי הפלשתים .לאחרמכן הדרו
הפלשתים אלפנים-הארץ ,כבשו אתשילה והחריבו את המרכז הלאומי-הדתי של
שבטיישראל.הדים למאורעזה ,המשתקףמתוך החפירותבשילה ,נשמעגם ממקורות
המקרא(יר'ז,יב-יד; תה' עת,ס) .מעתה פושטים הפלשתיםוהולכים עלפניארץ-
ישראל המערבית :ארץ-אפריםוארץ-בנימיןנפלובידהפלשתים;יהודההיתה כבר
קודם לכן שטח כיבוש פלשתי .ונראים גם הדברים שארץ-העמק נפלה בידי
הפלשתים ,ומסתבר שבית-שאןומגידו הפכולעריהשלטוןהפלשת" .1במחציתהשניה
של המאה הי"א לפסה"נ הגיעו ,איפוא ,הפלשתים לשיא התפשטותם והשתלטו על
מרבית ארץ-ישראל המערבית בנצלם את נטיות הפירוד בין שבטי ישראל לבין
עצמם ואת החלשת כוחם עקב מלחמותיהם עםהכנעניםבתוך הארץ,והשכניםושוסי-
המדבר בס-ר .ואפשר שעלה בידםלהטיל את מרותםגם עלדרום-פיניקיה.
מה היהטיבו של המשטר הפלשתי ,ומה היה אופי השלטון המצרי בכנע 17לפי
הרמזים שבמקראהיה בפלשתשלטוןצבאי-אריסטוקרטי .הפלשתיםהיו שכבה דקה
שלאצולה צבאיתהשולטת עלאוכלוסיממשועבדים -הכנעניםוהישראלים.מדברי
המקראאנולמדיםשהיה לפלשתים במחציתהשניה של המאה הי"א לפסה"נ המונופול
על חרושת-המתכת (שמ"איג,יטואילך) ,כלומר הןעלכלי החקלאותוהן עלהנשק-
דבר שהביאלידי ביצור שלטונם על האוכלוסיה המקומית .אנויודעיםמן המחקר
הארכיאולוגי ,שהתפתחותה של חרושת-הברזל והנחושת היתה דוקא במקומות
שהפלשתים השליטים היו התושבים העיקריים ,כגון תל-קמילה; תל-גזמה ובית-
שמש.16יעודיתרון אחדגדולהיהבידי הפלשתים ושארמיי-הים ,שחלשו על דרכי-
היבלה והים ,וביחוד על הדרכים למצרים (ולא בכדי נקראת המסילה הראשית
המובילה ממצרים לארץ-ישראל בשם "דרך ארץ פלשתים ;-שמ'יג ,יז) .מממלת
ע-אמתאנו למדים שלאר הפכה לעיר נמל השרבה של הת'כר ומסתבר שגם ערי-
ההוף האחרות,ובמיוחדאשקלון,היומרכזים חשובים שלמסחר=ים .הצבא הפלשת*
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היה מאורגן היטב :כל סרןהיה מפקד עלהילותיו בעזרתשריו; לשירותו עמדוגם
גדודי-עזר עבריים (השוה שמ"איג-יד).יהיה להם לפלשתים כוח-מחץ ,שכלל
גםחיל רכב (שמ"אי"ג ,ה; שמ"בא,ו),מעיןזה הידועלנוכברמן התקופההמצרית,
הוא "המשחית" ושמ"א יג ,יז) ,חיל-עונשים הנשלח לכל מקום ששם האיכרים
המשועבדים מתמרדים; והיו ,כמובן ,חילות-מצבהיושבים במצודות .17כמו כןיש
להניח שלפלשתיםהיו גםציי מלחמה,ששימשו משענת חזקה לסחר הימים שלהם,
כדוגמת ספינות המלחמה של שליט דאר הת/כרית ,הנזכרות במגילת וד-אמרן*
הדרך שבההחזיקו הפלשתים בידם את חלקה הגדול של ארץ-ישראל המערבית
דומה מבתעות שונות לשיטת השלטון המצרי ,כשקומץ מצריםהיה שליט על
כנען כולה.
במרוצתהזמןהסתגלוהפלשתיםושארהעמיםהנמניםעל*גויי-הים"לתנאיהארץ,
מביתות בישוב השמי וקיבלו את התרבות החמרית והרוחנית של כנען ואת לשתה,
ושוב לא נבדלו הפלשתים מתושבי הארץ האחרים אלא במשטרם המדיני-הצבאי
ובתופעות מיוהדות אחרות ,כגון בנשקם ,בסוג כלי-החרט המיוחדים להם ,שהתנון
והלך במרוצת הזמן ,בקבורותבארונות-חרס דמויי-אדם ,שגם הם יצאומ7האופנה
לאחר דורות אחדים ,וכן במסורות דתיות-לאומיות שונות ,שטופחו במשך דורות
ונעשו לחלק בלתי-נפרד שלחייהרוח בחבל-החוף.
ה ע רו ת

יש

ט (תשט*ו) ,עמ' .117-118
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*.2318עע  ,)1953(,שםנזכריםביתדשרדן ,פלשתות'כל,והערים :אשקלון ,אשדודועזה.

 4תורגםלעבריתעל*ידיש.ייבין ,מסעון*אמון,תר"ץ:ועיין כעתתרגומיהמשל.Wilson~ ANET :י
נ1
B
O
T
.25):קע C
O
.א p
. KגO
.המאש -.EMyHE 8א? nyTeulecTB~e
). Gardiner, :נ
 5עלהקרבליד קדשעיין מאמרושל פולוצקי ,בכרךזה,עמ'  .24-22על השרדניםעיין
.Ancient Egyptian Onomastica 1,pp* 194* ff.

י.

 8מןהראוי עודלהזכיר את המסורתהפיניקית ,שהובאה בצורה משובשת אצליוסטינוס,לפיהניצחמלך
"האשקלונים" אתהצידונים שנה אחתלפניחורבןטרויה.אז"יסדו"הצידונים אתצור.חוקריםאחדיםמוצאים
בדבריו הדלמאורעות שהתרחשובימיעליתאגויי*הים".ועיין0:Eissfeldt~Philisterund P~oenizier, 1936: :
ך lpp.240אבללא מן הנמנע ,שהמסורת רומזת על התחזקותה שלאשקלון.כמעצמהימיתבמאההי"אלפסה"נ.

 7עיין:

4. Wilson, ANETנ *נ ;*.352עע Edgerton*-*Wilson,Historical Records of Ramses 3* 1936,

]. 2621קע.
 8עיין :וא.21עע .11.Maisler (Mazar).BASOR 124 )1951(,
 9להבהרת מוצאם ותרבותם של הפלשתים בכנען מסייעותבידינו העדויות הארכיאולוגיות ,ובעיקר
:ט.דותן.,לחקך
כלי*התרסהמצויריםהפלשתיים וארוגות*המתים דמויי*אדם העשויים חרם (לוחז).ועיין
תרבותהפלשתים לאור הממצאים בארץ*ישראל.ובמצרים ,ארץ*ישראלה (תשי*ש ,עמ' .55ואילך.
iiicbte 2, 1932, Abb~ 110- 113: :
 1,0עיין
ח*פס18ס-110ח50שא*..Wreszinski~ Atlas ar altaegyptiscb~n Kultuygesc.ץי
Medinet Habut 192% fie.24
.
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עליתם של המלשתים

 11זמנה של פלישת הפלשתים וגויי-הים לכנען מוכח מן המקורות האפיגרפייםוהארכיאולוגיים .לכן
יש לפרש את דברי הסיפור המקראי ,שאבימלך מלך גרר היה מלך פלשתים בימי האבות (בר' כ*0
כאנאכרוניזם ,כלומר כשימושבמושגיםומונחיםגיאוגרפייםואתנייםמאוחרים למעשיםקדומים.ישמישהעלה
סברה אחרת,היינושהיושנימיני פלשתים :קדומים ומאוחרים ,והקדומים ונם שישבו בארץ-גרר ,אלא שלא
נשתמרו אודותם כל ידיעות (י*מ.גרינץ ,קובץ מדעי לזכר משה שור ,תשיאא ,עמ' 98ואילך :ועוד).אך
פתרונרתמעין אלהאינם אלאנסיונות-סרק .בלות העמים כלולים הכפתורים ברשימת =בני" מצרים ,אולי
רמז למתיישבים ולחילות-המצב הפלשתיים בממלכההמצרית .בבר'י
 ,יד ,יש לקרוא :ואתכפתורים אשר
יצאו משם פלשתים.
 12ישוב שנוסדעל-ידי הפלשתים בשלב קדום ביותר של האחזותם בתוף-הארץהיא העיר שמקומהבתל
קמילה ,ל ח םלירקון .היתה זו עיר מבוצרת ,ששימשה לפלשתים מרכז אדמיניסטרטיבי וכלכלי ונמל
פנימי .ועיין :ב.מייזלר (מזר) ,החפירות בתל קסילה ,ארץ-ישראל א (תשי"א) ,עמ'  51ואילך* הממצא
הארכיאולוגי באזור(יאזור :ועיין:מ .דותן ,ידיעות כה 1תשכ"ב] ,עמ'  224ואילך)וכן בתל גריסה (כנראה
גת-רמון הקדומה)מעיד על מציאותישוב פלשתי חשוב גם במקומותאלה.
 13על הבעיות הטופוגרפיות של הבל ארץזהעיין:ב.מזר,ידיעות כד (חש=ך) ,עמ'  8ואילך*
 14עלמלחמת אבז*העזר ועלמלתמותשאול בפלשתיםעיין במאמרושלז.קלאי ,בכרךזה ,עמ' 182ואילוץ
 15בבית-שאן מתיחסת שכבה  1,1בודאותלימי רעמסס הג' ,ואילוזמן השלטון הפלשתי מתאים לאחד
,ועיין:ב .מזר,ידיעותטז (תשי"ב) ,עמ'  14ואילך .באשר לארונות-החרס דמויי-האדם.
השלבים בשכבהי
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י
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"
י
ה
ם
מ
ת
י
ל
ארונות-
קכורה שלשכיריםמ=גויי-הים"מחיל-המצב של רעמסס הג'ויורשיו,ועיין:ט.דותן ,ארץ-ישראל ה(תשי=ט).
עמ' 55ואילך .אשרלמגידו ,מן הראוילציין,כי קרמיקה פלשתית מופיעה שם כבר בשכבה )ננז,ו (המאה
הי*ב לפסה"נ) ,אבל בעיקר היא מצויה בשכבהוע .השלב האחרון של שכבה וע (שכבה  (VIAמתאים
לשכבה )נ בתל קסילה (המחצית השניה של המאה הי"א לפסה"נ ועד כיבוש דוד) ,ימי שגשוגו של הישוב
הפלשתימבחינהמדיניתוכלכלית ,כאשר כבר דעכהמסורתהכלים הפלשתים ,אבל נשתמרעדייןזכרלעיטורים
הפלשתייםהאופייניים .מתקבל על הדעת ,שבתקופהזוהיתהמגידו הכנענית נתונה לשלטון הפלשתים .ובה.
כמובבית-שאן(השוה שמ"א לא,י),היהחיל-מצבפלשתי.ישלציין שחלק חשובמן הממצא בשכבותהנידונות
בבית-שאןובמגידו לא נתפרסםעדיין:ועיין%6 Topography aod History Of Beth.-'Shan, 1930: :ז ).Rowe.ע
)11, litleine Schriften 2, 1953,נ~.נ ;]. 281עע 43.Loud~ Megiddo 11, 1948: )1.8. Wright, BAr 13 )195%,
!. 2561קע
.מזר ,ארץ-ישראל א (תשי=א) ,עמ'  Sbems Excay~tions 51 ;51פטל .E.Wrigbt,נ8%1---4ז8, 43
 16עיין:ב

"- 56עק.19391

 11נראים הדברים ,שהפלשתים הם שהנהיגו בארץ טיפוס אדש של מצודות -מבנהמלבני בעל חומת-
סונרים ,המוגןעל-ידי מגדלים מרובעים .המצודה הקדומה מבין אלו שנתגלו עד היום בארץ-ישראל היא
המצרדה שבמרוםגבעת-בנימין (תלאל-פול) .לא מן הנמנע ,שהיא נבנתהעל-ידי-הפלשתים לצרכי "המצב",
שהוצבבעיר.שאול כבשהובנהאותהמחדש.ועייןעל מצודהזו.60! :עע W.F. Albrigbt, BASOR 52)1933(,
!. 100קע  AASOR 34--35 )1960(,ח1%1ס). 81%ע .מן הראוי לצייןכי "גבעת האלהים אשר שםנציבי-
פלשתים"(שמ"אי,ה) אינה אלאגבעת-בנימין(עיין:ידיעותכ [תשי"ג] ,עמ' 18ואילך) .בתהילתמלכותדוד
מוצאיםאנוגםבבית-לחם מצב-פלשתי (שמ"בכג,יד; ובדה"איא,טז,ניכרנציב-פלשתים).
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מלהמותה של שאול
מאת:ז.קלאי

הרקע הישובי-המדיני
ימי שלטונו של שאול חותמים תקופה ופותחים תקופה בתולדות ישראלי .שאול
היה אחרון השופטים וראשון המלכים .העם דרש משמואל להמליך עליו מלך,
מאחר שביקש למצוא במלוכה תרופה לחולשת משטר-השבטים (שמ"א ח,ה) .חולשת
ישראל בתקופת השופטים מסתברת לנוכח הרקע המדיני והישובי כאחד .כדי
להבין את פרשת מלחמותיו של שאול ,חייבים אנו לתאר בקצרה את המורשה
שמצאלפניו.
שבטי ישראל אמנם החזיקו בשטחניכר של הארץ ,אבל שטחזה לאהיוה רציפות
טריטוריאלית.במערב-הירדןידועיםלנולפחותשניאזורים -אזורירושלים ועמק-
יזרעאל -שהיו מצויות בהם מובלעות נכריות גדולות ,אשרפיללו את תהום שבטי
ישראל ,המצב הישובי בעבר-הירדן המזרחי ,מבחינה זאת ,אינו ברור די צרכו;
אולם נראה ,שהן במערב-הירדןוהן בעבר-היודן מזרחההיו הגבולות של תחומי
ההתישבות פרוציםונתונים להתקפותהשכנים 7 .רבעליתו של שאול לשלטון למדים
אנו על פשיטהגדולה שלהעמונים לגלעדהצפוני ;2ובמט-ב-הירדןהיושבטיישראל
נתונים ללחצם הכבד של הפלשתים ,הוסר המבושהטריטוריאלי ,העדררציפותשל
ממשל ומנהיגות מדינית איתנה ,היו הגורמים העיקריים לשפל זה ,ומכל מקום

סייעובידיאויביישראל.
כבר מן הסיפורים על שמשון עולה הד לחצם של הפלשתים על שבטי ישראל
(השוה במיוחד שופ' סו,יא) .לחץ זה התגבר בימיו של שמואל ,ותוקפהזו עומדת
בסימןנסיונות הישראלים להדוף ,בדרך של מלחמה ,את הלחץ הפלשתי הגובר,
מלחמהזו ,שבה נחלובני ישראל תבוסה ושהביאה לביצור אחיזתם של הפלשתים
בתחומי ישראל ,היא מלחמת אבן-העזר (שמ"א פרקד) .מקום-המערכה ,שבוניסו
בני ישראל להדוף את הפלשתים ,היה באיזור הגבעות שבשיפולי הר-אפרים.
הפלשתים חנו באפק ,היא ראש-העין ,ואילו ישראל חנו על אבן-העזר ,שמקומה

כנראה בסביבות מגדל-צדק .אפק שוכנת על "דרך-הים" וחולשת על המעבר ,הצר
יחסית,שביןמעינותהירקון שבמערב לגבעותשבמזרח .מעבר לאפק ממשיכה הדרך
ד אפק,
צפונה בשיפולי הגבעות שבמזרחו של השרון .מפלת ישראי במערכהיי
מערכה שבה נשבה ארון ה' ביד פלשתים ,חשפה לחדירת הפלשתים את הדרכים
המובילות להר-אפרים .אמנם ,המקראאינו מספר מההיו תוצאותיה של המפלה

עיין

הערות בעמי  ,145-144ולוח ג
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מלחמותיו שלישאול

במלחמת אבן-העזר,ואין הוא אלא מדגיש את גודל המפלה- :ושף ישראלוינוסו
אישלאהליוותהי המכהגדולה" (שמ"א ד,י).
על יסוד הממצא הארכיאולוגי בשילה (ח'רבת סילון) אנו למדים שהעיר נהרסה
בפרק-זמןזה בקירוב ,3וברור שהרסזהנגרם עלידי הפלשתים .הרסזה של שילה
היה מלווה אלנכוןבכינוןשלטונם של הפלשתים בחבל ההר המרכזי.

הפלשתים שלטו בישראל בכוח חילות-מצב ,שחנו במרכזי-הישוב ,וכל אימת

שהתעורר חשד של התמרדות שלחו מיד כוה צבאינוסף כדי לדכא כלנסיוןמעין
זה .לפי שם-א פרקז נעשהנסיון לפרוק את עול פלשתים עודבימיו של שמואל.בני
ישראל נאספו אז במצפה ,היא תל א-שוה שמצפון לירושלים ,ומששמעו זאת
הפלשתים עלו על הישראלים להדבירם .לפי הסיפור ,רדפו בני ישראל אחרי
הפלשתיםוהיכו אותם עד מתהת לבית ftW~th.-ולאחר מכן שם שמואל אבן אחתבין
מצפהובין השל וקרא שמה אבן-העזר.זיהוים של בית-כרוהשןאינו מחקר ,אבל
כנראה שהרדיפה אחר הפלשתים ממצפה לשפלה היתה בדרך בית-אורון .לדברי
הכתוב לחזרו לישראל ,בעקבות הנצחון במערכהזו ,ערים בשפלה מעקרון עד גת
(שם שם,יד) .מכל מקום ,נראה שהיתה זו אחת מן ההתנגשויות שבין הפלשתים
לישראל ,שבה היתהיד ישראל עלהעליונה לשעה ,אבל לא היה בה כדי להסיך
את לחצם שלפלשתים מעלישראל.
ערב המלכתו של שאולנאנק העם תחת לחצם של הפלשתים .נציב-פלשתיםישב
בגבעה 4שבארץ-בנימין ,היא אלנכון תל אל-פול שמצפון לירושלים .הדיכוי של
בני ישראל עלידי הפלשתים היה כה כבד עד שהפלשתים מנעו מהם מלעסוק
במלאכתחרושת-הברזל,ששימשההןלחישולכלי-מלחמהוהןלעשייתכלי עבודת-
אדמה .עלידי כך נזקקו ישראל לפלשתים לא רק משצריכיםהיו לכלי-הנשק,
אלא אף באשרלכלי העבודה החקלאיים (השוה שמ"איג,יט-כב).
המובלעת הנכרית באתר ירושלים וערי החוים שבגבעון ובסביבתה ,שממערב
ארץ-בנימין,סייעובודאיבידי הפלשתים; ולאייפלא ,איפוא,שארץ-בנימין ,שהיתה
במרכז לחצם של הפלשתים ,שימשה מרכז להתעוררות החדשהנגדם.

מלחמת יבש-גלעד
ראשית פעולתו של שאול עומדתבסימן המערכה לעזרת יבש-גלעד (שמ"א פרק
יא) .העמונים עלו עליבש-גלעד שבקרבתנחליאבס בגלעדהצפוני ,מול עמק בית-
שאן .5אנשי יבש-גלעד מוכנים היו לבוא בעולם של העמונים ,אבל חולשת ישראל
היתה כנראה כה גדולה ,שהעמוניםהציגו בפניהם תנאים קשים ומחפירים .במצוקתם
פנואנשייבש-גלעדלעזרתבניבנימין ,שאליהםהיוקשורים ,אלנכון ,בקשרי משפחה,6
שאול הזעיק מיד את העם ,ואסף חיל גדול ,שאותו פקד בקק ,היא חירבת אבזק,
השוכנת על הדרך המוליכה משכם לבית-שאן ,באשרות המזרחיים של הרישומרון.
בבזק מסתעפת מדרך שכם -בית-שאן דרך לגלעד הצפוני ,הנמשכת דרך עמק
בית-שאן הדרומי ומעברות-הירדן שבקרבת תל לבו-סוס .לאחר ששאול פקד את
החיל בבזק ,הורה לשליחים מיבש-גלעד להזור מיד לעירם ולהודיע לאנשי יבש
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למן הכיבוש ועד ראשית המלוכה

שלמחרת-היוםיבואשאוללהושיעם.שליחיםיצאומיד לדרך ומשחזרו ליבש-גלעד
מסרו אנ9יבש לעמים הבטחה מטעה שהם עומדים להכנע למחרת  -בשד
שאולוצבאועושים את דרכם לגלעדבלילה .האפתעה שבהתקפתשאול עלהעמונים
היתה ,איפוא ,מוחלטת .הוא תקף את מחנה העמונים בשלושה ראשים באשמורת
הבוקרוהיכה אותם עדחום-היום.
לאחרהישועהשהושיעשאול אתיבש-גלעדנתחזק מעמדובישראל,ולפיהמסורות
השונות על המלכתו מסתבר שרק עתה ,לאחר מלחמת יבש-גלעד,הכירבו כל העם
ללאעוררין כמלך ישראל (השוה שמ"אי ,ח,יז-בז;יא,יב-סו).
אחתהתוצאותהעיקריות של המלכתשאולהיתה התחלתארגון צבא קבע,שיעמוד
לישראל בפניצריו.זו היתה אחת הסיבות העיקריות שהביאולידיגיבוש משטר של
מלוכה ברצון השבטים עצמם .בתחילת היה אולי תחת פיקודו של שאול רק
חילקטן של מתנדבים (שם י ,בו); אולם במשך הזמן הרחיב ,אלנכון ,את שורות
צבא-הקבע עלידילוחמיםנבחרים" :כל אישגבור ובן-חיל" (שםיד ,נב) ,וכנראה
גם שכלל את ארגונו ,שכן כבר בראשית מלכותו תכנן שאול את הדיפת הפלשתים
מתחוםישראל .הוא בחר ,כיסוד לצבא שעתידהיהלהלחםמדהפלשתיט,בשלושת
ובהר בית-אל ,באפרים,
אלפיםאישמישראל .אלפיים
מהםמדחנרווםעםלושאאדיול?רב~ס
ניואילו אתיתר העם ,שעסקו
מ.
כי
יט
ואלףהיו עםיונתןבגבע-בנימין ש
בעיסוקיהםהרגילים,ניתןהיהלהזעיק בשעתסכנה (שמ"איג ,ב,ג;טו,ד).
מלחמת מכמש
זמן לא רב לאחר שהתבסס שאול במלכותו וארע את צבאו החל להתגרות
בפלשתים שקיימו בידם עדיין את שלטונם בהר המרכזי .יונתן הרג את הנציב
הפלשתיהיושבבגבעהי ,ובכךנתן את האות למאבקגלוי מד הפלשתים.אחריהריגת
הנציב הפלשתיברורהיה שהפלשתיםיגיבו על פעולהעוינתזו במסע-צבאי.לפיכך
הזעיק שאול את העם לגלגל ,שבערבות-יריחו (שמ"איג ,ד ואילך) ,שלשםנסוג עם
ל ברורזוםנסיגה ץ בוצעהוצתת
~מטרוימכת*כףהישובוה-עראק".נאחיאור הכתוביםק"
לחץ ההיל הפלשתי שעלה וחנה במכמש ,או,כפי שמסתבר ,ששאול נסוגנסיגה
אסטרטגית לאחר שהכיר בחולשת צבאו בהשואה לצבא פלשתים ,על מנת שתהיה
בידושהותלחזק את צבאו להמשך מלחמתובפלשתים .הכתובמדגישגם,אגבתיאורה
של מלחמהזו ,שכתוצאה ממעשיהדכוי של הפלשתים לאהיהבידי העםנשק מספיק,
ודבר זה באלידיביטוי בסיפור המקראיבלשון הגזמה ,האומרת שלאנמצא חרבאו
חנית בלתי אם לשאולוליונתןבנו (שמ"איג,כב).בתנאים אלה לאייפלא שעםהיודע
דבר ההתמרדות ברחו רביםמן הישראליים ממקומותיהם והתחבאו; ומהם שברחו
אל מעבר לירדן (שמ"איג ,ו-ז) .לאחר שאסף שאול את העם בגלגל ,חיכה לבואו
של שמואלשצריךהיה לתת את האות לתהילת המערכה .במשך אותם ימי-צפיה-
וכנראה בגלל הפחדמפניהפלשתים-נפוץרובושל העם ,וכאשר לבסוף עלהשאול
מן הגלגללהר-בנימין למלחמה בפלשתים,היו עמו רק שש מאותאיש .שאולויונתן
יסילם הקטן עלווחנו בגבע שמול מכמש ,מקום אשר חנובו הפלשתים .לאחר מכן
(
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משיך הכתוב ומספר" :ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים ,הראש אחד
יפנה אל דרךעפרה אל ארץ-שועל ,והראש אחדיפנה דרךבית-חורון ,והראש אחד
יפנה דרך הגבול הנשקף על גי-הצבועים המדברה" (שם שם ,יז-יח)- .המשחית"
הן הפלגות הפלשתיות שיצאו לפעולות-עונשיןוביזה עד הישראלים .נראה שהצבא

ציור  :24מלחמת מכמש

הפלשתי תפס את אזור מכמש והקים שם מחנה ,שהיוה בסיס לשליטתועל ישראל,
ומכאןיצא המשחית לפעולות-עונשיןבכיווניםשונים .אחד מתפקידיו המשגיים היה
אולי אףאיסוף אספקהוצידה',שכן הצבא הכובשנשעןבודאי עלביזה למטרהזאת.
ראויהלציון העובדה שהפלשתים שולחים את אחתמיחידות המשחיתגם לדרך
בית-חורון ,שהיתה כנראה נתיב החדירה העיקרי שלהם לאזור זה; והדבר מוכיח,
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עד כמה נועדו פלגות המשחית לא לפעולות תר אויב לוחםכי אם להשמת הארץ
(לשבירת רוח תושביה והכנעתם הגמורה)ולביזה .אולם המסע המהיר של צבא-
פלשתים למרכז תחום ההתישבות הישראלית שבהר ,וההתבססות באזור מכמש ,לא
היו כרוכים במלחמה מד צבא מאורגן ואפילו עד כוח לותם בעלמשקל,ולכןיכול
היה הצבא הפלשתי להקים אתבסיסו במרכזתחוםההתישבותהישראלית ,לאחרמכן
שלחו את המשחית לכל הכיוונים,בין אלה שבתחום דרך החדירה הפלשתית
ובין אלה שמעברלה.
שלושתהאזורים שבהם פועל המשחית,שנזכרו כאן ,המ:
א .הר-אפרים הדרומי :ארץ-שועלי עם העיר עפרה (שמ"איג,יז) ,היא כמקובל
א-טייבה השוכנת צפונה-מזרחה לרמאללה.
ב .סביבות בית-חורון (שמ"א יג ,יה) ,כלומר חלקו הדרומי-מערבי של אפרים;
ביצור שלטונם באזור זה היה בו גם משום הבטחת דרך הקשר העיקרית לחיל
הפלשתי אלהעורף.
ג .אזור המדבר שממזרחלארץ-בנימין(שם ,שם) .כונתה שלפשיטהזאת היתהבודאי
למנוע הגשת עזרה לישובים הישראליים שבהר מכיוון זה ולהכות בריכוזי
הישראלים שבמדבר; ואכן מסופר על שאול ,שבהיותו בגלגל הוא מביע את
(שם שם,,
חרדתו על שהפלשתים חונים.-כבר במכמשועלולים לרדתאליו

לגלגי

יב).

נוסף על בסיס הפלשתים במכמש ,שממנו יצא המשחית לפעולות עונשין וביזה,
מצויותהיו עמדות פלשתיות ,המכונות "מצבי ,שהיו בבחינת מזקפים בנקודות בעלות
חשיבותאסטרטגיתמיוחדת,שמתפקידםהיה לאבטח את דרכיהגישה .19מצב-פלשתים
יצא מן המחנה והחזיק ב"מעבר מכמש" (שמ"איג ,כג) .שקיושתהכינויים השונים -
המחנה ,המשחית והמצב -נזכרים יחד בהמשכו של התיאור מגמיא יד f("e ,והם
מהוים מכלול שבמרכזו המחנה ,שממנו פועל המשחית ,בעוד המצב מבטיח את

נקודות התורפה של מערך הכוחותהפלשתיים.
התחום שהיה נתון לשלטונו של שאול הם חבלי ארץ-בנימין ,שמדרום-מערב
לנחל~ויויט .שאול ויונתן ואנשיהם חנו בגבע מול מכמש; ומצב-פלשתים מהזיק,
איפוא ,בעמדת-ההבטחה הקדמית ,מול האזור המוחזק בידי שאול ויונתן .מעבר
מכמש חוצה אתנחלסוינית העמוק וסמוך למקום המעבר מתחיל הנהל לשאתאופי
שלקניון .מעברזה הינו חוליה חשובה באחת משתי דרכי-האורך באזור .עמדת
הפלשתים במקוםזה חולשתעלדרך-הגישההעיקריתלמכמש מדרום-מערב,ועשויה
למנוע כל אפתעהמן המחנההעיקרי שבמכמש.
שתי דרכי-האורך שבאזור זה מקבילותזו לץ ,והן מצטלבות עם דרך-הרוחב
החשובה ,היא דרך בית-חורון ,המוליכה הלאה דרך גבעון ,רמה ומכמשליריחו.
אחת מדרכי-האורךהיא דרך פרשת-המים ,הבאה משכםויורדת מבית-אל דרומה,
דרך רמה וגבעת-שאוללירושלים .השניה ,מזרחיתיותר ,נזכרהגם בתיאור המסע-
הצבאי האשוריביש'י ,כחואילך .דרךזו יורדתכנראה מסביבות שילה ,דרך עפרה
(א-טייבה) למכמש ,משם למעבר-מכמש ,לגבע והלאה דרומה ,כנראה דרך בית-
עזמות) (nQroלגבעת-שאול .סעיף אחר של דרךזומוליך דרומה לענתות ולאזור
ן ]136
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ירושלים .הפלשתים הקימו את המחנה העיקרי דוקא בנקוית מפתח של הדרך
המזרחית .כאןהיהגם מרכז תחום-ההתישבותהבנימיני הרצוף ,שעיקרו ממזרח לקו
פרשת-המים ,בעוד שממערב לקו פרשת-המים היתהאחיזתם שלבני-בנימין רופפת
יותר ומצויותהיוכאן ,כאמור ,מובלעותנכריות.הפלשתים בחרו ,איפוא,להציג את
מרכז הכובד של צבאם בנקודה האסטרטגית הקיצונית ביותר ולשלוט על שאר
האזורים באמצעות כוחנייד .היערכותזונתנה בידיהם אפשרות חסימה טובהיותר
מאשר ריכוז הכוח העיקרי שלהם בדרך פרשת-המים ,למשל ברמה מול גבעת-
שאול .אילו בחרו לערוך את כוחותיהם בצורה זו ,יתכן ששאול מסוגל היה לחזור
ולהשתלט על מכמש; ומכל מקום ,היה הדבר מקל עליו להבטיח את הקשר שלו
מבנימיןצפונה.
נראים הדברים שהשתרר מצב סטאטי .לשאולויונתן לא היו סכויים רבים מד
האויב העדיף בכוחו .בתנאים אלה הכריעה פעולת-אפתעה של יונתן את גורל
המלחמה .בתאור פעולת-האפתעה של יונתן ונושא-כליו נזכרו שני צוקי סלעים
הנצביםזהמולזה,ק~הוביצץ (שמ"איד,ד),וקשה,כמובן,לאתראותם.כזכור,מתחיל
בקרבת מעבר-מכמשהקניון של נחל
יונתן ונערו טיפסו ועלו בצוק הסמוך
למקום מצב-פלשתים הצופה על מעבר-מכמש .הפלשתים,שראו אותם ,זלזלו בהם
וקראו להםבבוז לעלותאליהם .הללוהעזו,עלוותקפו במפתיע את הפלשתים ,שלא
העלו על דעתם אפשרותמעיןזו,כשיונתןתוקףונושא-כליוממית אתהנופליםאחריו.
בנצלם את תדהמת הפלשתים הצליחו להכות כעשריםאיש .מכאן אפשר גם ללמוד
ש"מצב"זה לאהיהגדול .אפתעהזו גרמה לחרדה במחנה המלשתיונוצרה מהומה,
שאותהניצל בודאייונתן להתקפות נוספות .בינתים הבחינו צופיו של שאול בגבע
במהומה שנוצרה במחנה הפלשתי .במפקד נתברר שיונתן ונושא-כליו נעדרים,
ובגבור המהומה במחנה הפלשתי לא חיכה עוד שאול והוא והעם אשר אתו עברו
ותקפו אתהפלשתים.וכאן באהידיעהמעניינת ,שבמחנה הפלשתימצויהיהגםחיל-
עזר עברי"-והעבריםהיו לפלשתים כאתמול שלשום ,אשרעלו עמם במחנהסביב,
וגם המהלהיות עם ישראל אשר עם שאולויונתן" (שמ"איד ,כא) .חיל-עזר עבריזה
של הפלשתים הצטרף ,איפוא ,לשאולויונתןוהיכה את הפלשתים .הפלשתים פתחו
במנוסה ,שאול ואנשיו הדביקו אותם ונלחמו בהם בעוד הללו נסוגים .הכוח שעמד
לרשותו של שאול הלךוגדל מאחר ש"כל אישישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו
כינסו פלשתיםוידבקוגם המה אחריהם במלחמה"(שם שם,כב) .המלחמה עברה את
בית"-לן,היא תלמרים ,שממערב למכמש ,בדרךלרמה"".ויכוביום ההוא בפלשתים
ממכמשאילונה" (שם ,פס'לא) .מסתבר ,איפוא ,שהפלשתיםנסוגודרך בקעת-גבעון,
ומשם בדרךעמק-אילוןבקו הדרךהישיר למרכזה שלארץ-פלשתים.
לבסוף ראוי לעמוד עוד על בעית העברים הנזכרים בתאור מלחמת-מכמש,
כמסייעים ביד פלשתים (שמ"א יד ,כא) .מכתוביםשונים למדים אנו ,שבני ישראל
מכוניםבפי הפלשתים =עברים* ,אולם בדבריהישראלים עצמםישכפילות מסוימת
ו-עברים-נזכריםאלובצדאלו.היושהניחושה"עברים"הםאלמנטיםהקרובים
ו-ישראל-
קרבת-מוצאלישראלים ,אבל לאנמנו עםישראל.אךאין הכרהבהנחהזו-.העברים",
שהיו במחנה פלשתים והצטרפו בהמשך המערכה לישראל ,שעםשאולויונתן ,אפשר

יקייט.
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שהיואנשים מישראל בשרות פלשתי,בין אםמרצוןאובין אםבכפיה.דוגמה'מאלפת
גת,
למציאות מעיןזו יכול לשמש גדודו של דוד ,שהיה בשרותו של אכיש

"לך

במלחמה של הפלשתים מד שאול בגלבוע צריכיםהיו דודוגדודו להשתתף לצדם,
ורק בגלל התבדותם של סרני הפלשתים האחרים החזיר אכיש את דוד לצקלג.
טענתם היתה- :לאירד עמנו במלחמה ולאיהיהלנו לשטן במלחמה ,ובמה יתרצה
זה אל אדותו (שאול) ,הלוא בראשי האנשים ההם(החיילים הפלשתים)" (שמ"א כח,
א-ב; כס ,ב-ה) .לא מן הנמנע שזכר המאורע במלחמת-מכמש הזהירם המעם
מלהסתיעבחיל-עירבןאותו עם שאותו עמדולתקוף.
מתאוריה של מלחמהזו ומלחמת עמק-האלה 12מסתבר ,שבשעה שהפלשתיםעלו
למלחמההםהקימומחנהשריכזובואתכלהדרושלכלכלתםשלהחיילים.לשםסיפוק
צרכי הצבא החרימו חומרים ומצרכים באזור הכבוש .במנוסה ממערכת-מכמש
מוליכים אתם הפלשתיםבעלי-היים שהופקעו בשעתו מהאוכלוסיה המקומית ואשר
נלקחו עתה שלל עלידי רודמיהם (שמ"א יד,לב) .בדומה לכךגם המחנההישראלי
מיועד לישיבה ממושכת ,כפי שאנו למדים מן התיאור של מחגה ישראל במלחמת
עמק-האלה,שמצויבו"שומר-הכלים" ב"מעגל",ודודמביא מצרכיםלאחיוהנלחמים
לשמ"א יז,יז-כב) .לפי תאור הנסיגה והרדיפה לאחר מערכת-מכמש (שמקאיד,
לו,סו)חנוהפלשתיםבלילהאףבזמןהנסיגה.יתכןשחנייתלילהזוהיתה כברבאזור
השפלה ,שבוהרגישוהפלשתיםבטחון רביותר,ושאול שקל בדעתו אם לרדתאליהם

ולבוזבהם.

מלחמת עמק-האלה
גם לאחר מלחמת-מכמש מסופר בספר שמ"א מדי פעם על מלחמות בפלשתים
ופשיטות הדדיותרבות .אחת המלהמות הבולטות בפרשה ארוכהזו ,שהכתוב מתאר
אותה במפורט,היא מלחמת עמק-האלה ושמ"איז).
הפלשתיםשוב אספו את מחנם למלחמה ,נערכולידשיל
ה אשרליהודה,וחנו"בין
שוכהובין~,קחבי%ס-דמים .ושאולואיש-ישראלנאספוויחנו בעמק-האלהויערכו
מלחמה לקראת פלשתים .ופלשתים עומדים אל ההר מזה וישראלעומדים אל ההר
מזה,ודמנו 21עח;מאעמם fnujש*-גג
אזור המערכהידוע .את עזקהישלזהות בתלןסך:ה עלגדתוהדרומית שלואדי
א-סנט ,המכונההיוםנחלהאלה.שוכההיאח'רבת עבאד,לידח'רבתשויפה,דרומה-
מזרחה לעזקה ,ואף היא יושבת על צדו הדרומי שלואדי א-סנט.בין שוכה לעזקה
מתפתל הנחל צפונה ,לפף שהוא עוקף את תל זכריה ונמשך שוב לכיוון מערב.
השימושבכינוייםכגון אפס-דמים ועמק-האלהזהלידזה מלמד ,כנראה ,שגמבימים
קדומים נהגו  -בדומה לערבים בימינו -לכנות קטעים שונים של אותו נחל בשמות
שונים .מסתבר שאפס-דמיםמכוון לקטע הנחלשביןשוכה לעזקה,ואילו עמק-האלה
הוא העמק הרחב יחסית ,המשתרע מזרחה משמ ,בסביבות נתיב-הל"ה שלהיום.
בנחל האלה עוברת אחת מדרכיהגישה החשובות אל ההר משפלתיהודה .אפיקו
העיקרי של נהל האלה בא מדרום-מזרח,בין הרי חברון ושפלת יהודה ,מסביבות
קעילה.יובליו הצפוניים של נחל האלה יורדים מקצהו הצפוני של הר חברון,
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.ויובליו הדרומייםיורדיםאליו מסביבת חלחול ובית-צור ,שמצפון לחברון .ראויה
לתשומת לב העובדה שבשלבזה המלתמה נערכת בשפלה ,במב1אות הארץ ולא
בתוכנה; אםכי שוכה כבר נחשבת על יהודה,וכך כנראהגם עזקה  -בדומה לבית-
שמששמצפוןלה.הפלשתים לאהספיקו,איפוא ,הפעםלהעמיק בחדירתםוהיה בכך
כנראה משום ביטוי למעמדה החדש של ישראל מאז הקמת המלוכה ותוצאה
מנצחונותיוהראשונים שלשאול.
אשר לתאור היערכות הכוחות ,נראה שהמחנה העיקרי של כל אחדמן הצדדים
נמציא במרחק מה ממקום המערכה עצמה ,ואילואנשי הצבא שלשני הצדדיםהיו
סמוכים יותרזהלזה .לפי המתוארכאן,ניצבים הפלשתים על ההר ,או כנראה על
מורדותיו ,מצד אחד,וישראלערוכים מעברוהשני,והגיאביניהם .הפלשתיםנמצאים,
איפוא ,בתחום הגבעות שלשוכהואילו מקומם שלישראל ברורפחות .מסתברביותר
שהםניצבים בתחום הגבעות שלבית-גתיף (נתיב-הל"ה),מצפוןלפלשתים.
שנידבריםראויים לתשומתלבמיוחדתבתיאורהשל מלחמהזו .האחדהוא המצב
הסטאטי שלהמחנות הניצביםזהמולזה.הענין האחר הוא הכרעת המערכה בדרך
של קרב-בינימי.1איש-הבינים הפלשתי,גלית,יוצא לקראת מערכות-ישראלוקורא
להםלשלוחלוחם-ביניםכדי להלחםאתוולהכריע בכך אתהמערכה; עצם התופעה
אטה בלתי-ידועה בספרות הקדומה.14

,
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ציור  :25מלחמת עמק האלה

כןראויים לתשומתלבכליהנשקוהציוד שלגלית.הואמצויד בקובענחושת,שריון
קשקשים" ,מצחת-נחושת עלרגליו,וכידוןנחושתביןכתפיו,ועץחניתו כלרראורגים
ולהבתחניתו שש מאותשקלים ברזל" (שמ"איז,ה-ז).נשקזהאופייני לאיש המלחמה
יודוגמתובתיאורי נשקם של המבורים החומריים באיליאס (ספר ו ,שף 318
האיגיא
,
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ואילך;ספרז,שו')41ובאודיסיאה(ספריה,שוי.)378ויתכןשציוןהנחושתכחומרשממנו
עשויזינו שלגלית הוא כבר בבחינת ארכאיזם בתקופהזו שהכתוב מדבר בה,ונשקו
שלגליתהיהעשוי,לאמיתושל דבר ,ברזל,שהואהחומרהאופיינילועםשלהפלשתים.
חניתו של גלית אינה אלא כידון-זריקה ,שיעילות זריקתו הועלתה עלידיהלולאה
האמצעית בנקודת האחיזה .הלשון .עץ חניתו כמנור אורגים" מכוון ללולאות של
החנית ,שהןמסוג הלולאות של מנורהאורגים .אשר לכידון ,מעלהידין את ההשערה
שבדומהלשימושהלשוןבמגילת מלחמתבני-אורבבני חושך ,הכונה לחרבארוכהיו.
מעשה גבורתו של דוד ,שיצאנגד גלית ,הלוחם המנוסה ,החמושוהמשורין ,הכריע
את המערכה .כאשר ראו הפלשתים שמתגיבורםפנו למנוסה,ואנשי ישראלויהודה
קמווהריעו ופתחו ברדיפה אחריהם" .וירדפו את הפלשתים עד בואךגיא ועדשערי
עקרון ,ויפלו חללי פלשתים בדרךשלרזם ועד גת ועד עקרון" (שם שם,נב) .מכאן
ניתן להבין שרדפו את הפלשתים בגיא ואחרי כן עד לעריהם שאליהן ברחו .אבל
ישסבוריםש"גיא"כאןאינו אלאשיבוש שלגת .מכל מקום ,מהמשכושלהתיאורברור,
שהפלשתים נתפלגו בהמשך המנוסה וברחו לכיוונים שונים .בכיוון האחד ,צפונה-
מערבה לעקרון ,היא תלאל-לקנע סמוךלקיבוץרבדים";ובכיווןהאחר,דרומה-
מערבה לגת .נוהגימהיולזהות אתגת בתל שיח' אהמר אל-ערי:י ,בעראק אל-
מ~ש:ה,ליד קרית-גת; ויש לדהותזיהויזה,וכן אתהזיהוי עם תלא-וצ'ילה ,הנמצא
כ 12-ק"מ דרומה ממנה"..שקוים היא כנראה שערים הנזכרת ביהו'סו,לו,ביןערי
השפלה הצפונית ,ומקומה אלנכוןביןשוכה לעקרון ,אבל מקומה המדויקאינוידוע
הזכרתן של גת ועקרון בפרשה זאת מובנת ,שכן אלה היו המרכזים הפלשתיים
המזרחיים הסמוכים לתחום ישראל והיוגםנושאי הלחץהעיקרי מדישראל.

מלחמת עמלק
מבין המלחמותשניהל שאולנגדאויבי ישראלבאזורי הספר המדבריים מתוארת
בפירוט-מה המלחמהנגדעמלק (שמ"א פרקטו); אלא שהדגשבסיפורהוא עלתיאור
המאבקבין שאול ושמואל ולא על המלחמה עצמה -כךשאין באפשרותנו להתוות
עלפי סיפורזה את מהלך הקרב .הנתונים שישבידינומן הסיפור שבשמ"א טו ,הם
אלה :שאול פקד את העם בקלאים ,הזהה כנראה עםסלם שנזכרהביהו'טו ,כד,בין
עריהמב .המלחמה התפשטה עלפני מדבריות הדרום,ומענין שמרכזםשל העמלקים
נקרא עיר-עמלק;ושוב איןאנויודעים דבר עלאודותיה ,בשובומן המערכההציב
לושאוליד בכרמל,היא אחת הערים העיקריות בתחום הר-יהודה ,על סף מדבר-
יהודה.אזורים אלה ,שבהם פעלמאוחריותרדוד,סבלובודאי קשותמשוסי-המדבר,
ומלחמתו של שאול בעמלקים העלתה את קרנובעיניבני יהודה ,ובעיקר בעיניהם
של תושבי הסקר .ואכן ,אנו מוצאיםיושבי אזורזה נאמנים לשאול ,ומוכנים להסער
לידיו אתדוד ,כשהלה מתחבאמפנישאולבמדבר-יהודה .מכרמל עלהשאוללגלגל
להשתחוות לה'ולזבוח,ורק משםחזר ועלה לביתו בגבעת-שאול.
מלחמות אחרותשניהלשאולנזכרות במקרא רק ברמז ואיןלנו כלידיעותעליהן.
וכך מסכם הכתוב את מלחמותשאול* :ושאול לכד המלוכה עלישראל,וילחםסביב
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.

בכל אויביו במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלשתים ,ובכל אשר יפנה
ירשיע(בתרגוםהשבעים.(SWtl~:ויעשחילויךאתעמלק,ויצל את ישראל מידשסחו...
ותהי המלחמה חזקה על מלשתים כלימי שאול" (שמ"א יד ,מזואילך).לציון כללי
זה של מלחמות שאולניתןעודלהוסיף את המסופר עלבניראובן בדה"א ה,י,ש-בימי
שאול עשו מלחמה עםהמודקיםושבטי נודדים בעבר-הירדן מזרחהי~)ויפלובידם.,
וישבובאהליהם על כלפנימזרחלגלעד*.
.
.

מלח מת יזרעאל
מלחמתו האחרונה של שאול ,שבה נפלביד פלשתים ,נערכה ביזרעאל ,במורדות-
"גלבוע (שמ"א פר' כח-לא; דה"א פרקי) .עמק-יזרעאל והמשכו ,עמק בית-שאן,

,

'מבתר את הארץ לכל רוחבה ומשמש מסלול-תחבורה ממעלה ראשונה ,המהוה
אחת החוליות העיקריות של -דרך-הים"9ן .בעמק היועדיין ערי-מלוכה כנעניות
"החזיקו מעמד בפני הלחץ הישראלי ,והישוב הישראלי בעמקעדיין לאהיה מכריע
במשקלו .עקב מעמדוהגיאוגרפיוהישובי שימש ,איפוא ,עמק-יזרעאלחיץביןשבטי
(המרכז והצפוןופתחפתוחבפניהפולשים,שמצאוסעדבמרכזיהכנענים-אףאםהללו
נברירדומגדולתם הקודמת .המקוםשבומצאובמיוחדהפלשתיםאחיזההיתההעיר
בית-שאן,ויתכן שאףהחזיקו בה חיל-מצב עוד קודם למלחמה ביזרעאל .במלחמת--
].זרעאלביקשוהפלשתים ,כנראה ,להשתמש בפירצהזו בתחום ההתישבות הישראלי
,כדי לתקוף את ישראל מחזית חדשה ,לאחר שבדרום הלכו ונחסמו בפניהם דרכי-
הפלישה,שהיו קרובותיותר לבסיסוהעיקרי שלשאול.יחד עם זאת נעשה כאןנסיון
'לבצר את אחיזתם של הפלשתים על דרך-המסחר הראשית בארץ-ישראל ,היא
דרך-הים" .הפלשתים אספו את מחניהם לאפק שבשרון (שמ"א כס ,א) .שם נערך,'מפקדלפני המשך מסעם.תנועתחילות-הפלשתיםנערכהבודאי לאורך "דרך-הים",
,העולה מאפקונמשכת בפאההמזרחית שלהשרון ,עוברתאחריכן בנחל עירון (ואדי
'עארה) ויוצאת לעמק-יזרעאל בקרבתמגידו .משם המשיך הצבא הפלשתי צפונה-
'מזרחה אל פתח העמק המזרחי וחנה בשונם ,שלרגלי גבעת-המורה ,בדרך לבית-
.שאן ,מוליזרעאל ,אחד המרכזיםהישראלייםבאזור.שאולמצדוקיבץ אתכלישראל,
.כלומר הזעיק את העם,נוסף על צבאו הקבוע ,וחנה בגלבוע 20וביתר דיוק ליד
.העין אשר ביזרעאל (שם שם ,א) .העיר יזרעאל נמצאת על שלוחה נמוכה לרגלי
.הגלבוע ,בקצהוהצפוני-המערבי ,וממנהניתןלשלוטעל העמק מצפון ,ועל הדרכים
ולמזרח,לבית-שאן,ודרכי-הגישה אליזרעאלמדרום.
פגישת הצבאות האויבים במערכה היתה במרחק ניכר מבסיסיהם הרגילים.י
.הכתובמצייןבפירוששיומת ההתקפההיתהבידי הפלשתים ,ובעקבותעליתם לעמק
.יזרעאלקיבץ אף שאול את צבאו ,עלה צפונה וחנה מולם בגלבוע .הפלשתים בחרו
אל נכת בעמק-יזרעאל כמקום המערפה,כיון שרצו לנצל את עדיפות חיל-הרכב
'שלהם (השוה שמ"ב א ,ב ואילך) ,כדי להתגבר עלחיל שאול ,שיקול שלאהיהקיים
'קודם לכן כאשרהיו הישראלים חלשים וללא צבא מאורע .כמוכןיכלו הפלשתים'
להעזר בעמק בערי הנכרים ,ששרדוגוושהיו בעלות-ברית לפלשתים וכנראהשאף,
,
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היה מוצב שם חיל-מצב פלשתי .קשה להעריך את משךהזמן שעבר מריכוז צבאות
הפלשתים עד לתגובתו של שאול .לאור העובדה ששאול לא תקף את הפלשתים
בקרבת אפק,אוניסה לעמודבפניהם בסביבתה ,ומאחרשאיןאנושומעים על מערכות
הפלשתים בעמק-יזרעאל עד שמצבו שני המחנותזה מול זה ,מסתבר שכשנודע
ע,
לשאולכי הפלשתים ריכזו את צבאותיהם ונעו צפונה,גייס אף הוא את צבאוונ
במקבילצפונה .אף במלחמה זאת ,כמו במלחמת מכמש ומלחמת עמק-האלה,
מגיעיםהפלשתים עד למקום שהועידו כבסיס קדמי ,מקימים שם מחנה ,ורק אחרי
כן בא המשך המערכה.
לפני התחלת המלחמהחנוישראל ב"עין אשרביזרעאל ,-בהמשכה של המערכה,
כאשרנחלו תבוסה ,ברחו במעלה ההרלגלבוע.אין כל קשרל"עין אשר ביזרעאל-
עם עין-חרוד שלימינו ,המתאים כנראה לעין-חרוד שבסיפור מלחמתו שלגדעון
במדיינים .העליה לגלבוע קשה הרבה יותר מצד עין-חרוד מאשר מצד העיר
יזרעאל ,שבאגפוהמערבי של ההר;כןישלשים לב לעובדה שמחנה הנמצא בקרבת
עין-חרודאינומוגןבמידה מספקת .שאולואנשיוחנו ,כנראה,בסביבותהעיריזרעאל
ממש ,מבלישנוכל להצביעבדיוק על האתרשאליומכוון הכינוי -עין"  -אםלעין
אל-מיתה,לרגלי העירשהיתהקיימתאז,או לאתראחר.
על פרשת הקרב עצמו איןלנוידיעות .המקרא מספר רק על המנוסה והמפלה
בהר הגלבוע (שם לא ,א-ז) .מסתבר שהקרבהעיקרי התנהלבין שף המחנות בעמק,
ובגבור הפלשתים עלישראלנסו הללו במעלה ההר לגלבוע,שכןבאזור ההרהיתה
לבורחים תקוה רבה יותר; אולם הפלשתים הדביקו אותם גם בהר.בניו של שאול
נפלו בגלבוע ,וכאשר סגרו הפלשתים גם על שאול ,נפל על חרבוומת .מתקבל על'
הדעת שהנסיגה הישראלית היתה בעיקרהבכיות ליזרעאל וסביבתה,וממנהמזרחה,
להר הגלבוע; ובדרךזוהעליה קלהיחסית.
על רדיפת הפלשתים אחרי ישראל ,ובעיקר אחרי שאול,ישבידינושניסימורים
במקרא .לפי הסיפור האחד התקרבו אל שאול "המורים בקשת",וכאשר לא ראה!
אפשרות למלט עצמומגורלו ,העדיף להתאבד מאשרליפוללידי פלשתים (שם שם,
ג-ו) .לפי הסיפור האחר ,הניתן בדברי הנער העמלקי ,שנמלטמן המערכה והגיש
אל דוד בצקלג,הרי הרכב ובעלי-הפרשים הם שהדביקו אתשאול (שם-ב א ,ב-ו)..
משמעות המלה פרש כאן היא סוס ,כמו בכתובים אחרים במקרא ,ובעלי-הפרשים
הם ,איפוא ,אנשי-הרכב .לכאורהישכאן סתירה באשר לסוגהלוחמים הפלשתיים;
שכןבסיפור האחד 'הםמופיעים כקשתיםובשניכאנשי-הרכב .אבליתכןשאיןזו אלא,
הקשת היתה הנשקהאופייני של חיל-הרכב .21לפיכך מתקבל'
סתירה מדומה ,שהרי
ב
כ
ר
ה
י
ש
נ
א
ם
נ
י
א
אלא
האחד
על הדעת שהקשתים שבסיפור
ובעלי-הפרשים'
שבסיפורהשני.כאןלפנינותיאור של צבאפלשתיהנלחםבנשקשהיההנשקהתכלימי
העיקרישלצבאותכנען.
ישלהניח שהפלשתים רדפו אחריאנשי ישראל ברכבם ,ואף עלו אחריהם להר..
התקדם הרכב אל שלוחת יזרעאל מצפון-מערב ,ובדרךזויכול'
הגלבוע .אל-נכל
היה הרכב הפלשתי להגיע בקלות ליזרעאלע ואף להוסיף ולהתקדם במעלה!
הגלבוע.איןבידש'לאמר עדהיכן הגיעו ברכב ,ובודאי המשיכו הפלשתים :אוב
'
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למןהכיבחר ועד ראשית המלוכה

הרדימה ברגל .אךאין גם להניח כי המשיכו ברדיפה עם רדת החשיכה ,ונראה
שנתכנסו בחזרה לבית-שאןאו לסביבתה הקרובה.
לאחר המפלה בגלבועביצרו הפלשתים אתשלטונם בכל תחוםישראל שבעבר*
הירדן המערבי .הםהוקיעו אתגויתושלשאול בחומתבית-שאן (שמ"אלא,י);ואיש-
בשת ,בנו הנותר של שאול ,ברח למחמם שבעבר-הירדן המורחי (שמ-ב ב ,ח),
ומשםקנה לעצמואחיזה בעבר-הירדן המערבי .רק עם התחזקות ממלכתו של דוד
עלה בידו שלזה להפקיע את אחיזתם של פלשתים בתחומי ההתנחלות הישראלית,
אחיזה אשרהגיעה לשיאה עם מפלתישראל בקרב-יזרעאלומותשאול.

הירושה המדינית*הצבאית של מלכות שאול

מלכות בית-שאול לא האריכהימים .אך בעצם התהוותה ובמעשיה היה,במידה
רבהיותר מאשר בשליטתו החולפת של בית-ירובעל שקדם לה ,משום סימן וביטוי
למגמותולבאית .מעל לכל ,אף אם טרם הונה אז יסוד איתן לארגון ממלכתי
משוכלל יותר ,הריודאי שכבךנשברה מסורת ההתבודדותוההתגודדות של*בטים
וקבוצות-שבטים ,אפילו הוסיפה עוד לתת אותותיה גם לאחרמכן .שלא כשופטים
שלפניו ,היה שאול ראשוןליצירת שלד-קבע לכוחצבאיישראלימאוחד,גםאםכלל
זהעדיין איסטרטיות שבטיות מזדעקות ומתגייסות למלחמה במאולתר .שאול היה
הראשת שנלחם על משמר שלומם של שבטי ישראל בכללם .למעשה ,נלחם לכל
רוחותיהשל הארץ :כלפיהעמונים ,במזרח ,בגלעד; כלפי העמלקים ,בדרום;כלפי
הפלשתים,הבאים ממערב ,נלחם שאול בכלמקום,ביןמשהגיעו אל ארץ-ההרים
ומרכזה ,ובין שהתעש בהם במבואות-הארץ שבשפלה; ושוב נאבק עמם,
בפלשתים ,באזור שהיה ספק-ישראלי ספק-כנעני של עמקי יזרעאל ובית-שאן,
בהתלכדותזו ובמלחמות אלו -גם אםנסתיימו לכאורה ,עם מותו ,בכשלון ובמפלה
צבאית -נתחשלו במציאות הרגלי מחשבה ועשיה ,תחושה מדינית וצבאית ,שלא
היו בנמצאלפניכןבהוית השבטים המסורתית.
ה ע רו ת

 1השוה :ב,מייזלר(מזר),אנציקלופדיהמקראיתא ,טור 708ואילך.
 2ועייןלהלן.
 :מש.87עע . K~ar, Jros 10 )1938(,א.
 8עיין
 4עלזהויה של גבעהעיין:ב.מייזלר(מזר),ידיעותב (תש"ג) ,עמ' 73ואילך.
.מזר,ערךיבש,יבשגלעד ,אנציקלופדיה מקראיתג,טורים .460-459
 5עיין:ב
 6עיין:ע.צ.מלמד,תרביץ ה (תרצ"ד) ,עמ' 121ואילך.
 7לפי הכתוב שבשמ"איג ,ב,היו אלף האיש עםיונתן בגבעת*בנימיןויונתןהיכה את נציב*פלשתים
אשרבגבע ,אולם נראה שיש בלבול בכתובים ,מאחר שמקומו של נציב*פלשתיםהיה אלנכון בגבעה,העיר
חמרכזית שלבנימין,ועיין העי.4
* שייךהע' 9לעיל.
י *..לי'114וה "ארץ*ונעלים* בשמ"אט,ד..
* 1השוהלכאן את המסופר
בשמ"ב כגלג-
.

יד,שהפלשתיתחונים בעמקרפאיםומצבפלשתיםבב*ת*לה*.
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מלחמותיו של שאול

 11עיין :ז*קלאין ארץ-ישראל ב (תשיאג) ,עמ'  ,111 - 110והע'  18שם.מןהדין להזכיר שרווחת
היתה ההבתה (בעקבות הסרוסהמכוון של בית-אללבית-און בהו'ה ,ה),שבית-אוןבסיפורזה מכוונת אףהיא
לבית-אל .כן הובעה ההשערהשיש לזהות אתבית-און באתר אחר,צפונייותר מאשר תלמרים.בניגודלשתי
הנחות אלהיצוין ,שפרט לשאר השיקולים נגדזהוי בית-און עם בית-אל ,ונגדזהויה של בית-און באתר
יותר ,הרי במלחמה זואין כל הגיון במסלול נסיגה צפוני של הפלשתים אלא בזה המוליך ממכמש
צפוני
במישרין מערבה אל בקעתגבעון.

 12עייןלהלן.
.ידין,
 13עלקרב-הביניםעיין:י

בכרךזה ,עמ' .169-166

 14ואפילו כעבור כ-ס 165שנה (בשנת  888לסה"נ) הוכרעה אחת המערכות הקובעות בין הערבים
לפרסים ,במסעי-הכיבוש של עיראק ,ע"י דו-קרבבין המצביא הפרסי הורמיזלביןח'לידאבן-וליד ,מפקדם
של הערבים יוצבא-הפרסיםנפוץ ללא קרב ,לאחר שנהרג מצביאם בדו-קרב.
.ידין,מגילת מלחמתבני-אורבבני-חושך,ירושליםתשט"ר,
 15עיין :ךט.Yadin, PEQ 1955' pp* 58צ;י
עמ' 288 ,122ואילך.
 18עיין:י*נוה,ידיעות כא (תש"ז) ,עמ' 178ואילך.

 17עיין:

18

עמ'  424הע'  ,25עמ'  425הע' .40

על ההגריאים ומלחמותיהם בישראל השוה גם תה'פג,ז; והשוה:ב.מייזלר(מזר),ידיעותד(תרצ"ז),

עמ' .51-47

 19עיין :מאמרו שלש.ייבין ,בכרךזה ,עמ' 4ראילך*
 20עיין שמ"אכח,ד.פסוקים אלהמעלים את התמונההכללית של ההיערכות לקרבלפי סדר המאורעות.
בהמשך התאוריש ערבוב של מוקדם ומאוחר ,כך בשמ=א כס תוזר הסיפור לראשית המסע הפלשתי,כדי לספר
על הנעשה באפק,ומזכיר אגב זאת אתחנייתם של ישראלבעין אשרביזרעאל.דיון מפורט:ז.קלאי,יריעות
 .נאור ,שם ,עמ* .268-261
בה (תשכ"א) ,עמ' ;256-253בניגוד לדעתמ
.ידיןהמובאיםשם.
 21עיין:ז*קלאי ,ארץ*ישראלה(תשי"ט) ,עמ'  ,122הע' ,20ודבריי
 22והשוה מל"איח ,מה-מו.
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מלהמות דוד
מאת:ש.ייבע

התעצמותו של דוד
משהגיעה השמועה על מפלת ישראל ומות שאול ובניו בקרב הגלבוע ,אל דוד,
ששהה אז בצקלג ,חזר מיד לתחומי יהודה וקבע את משכנו בחברון .בתמיכתזקני
יהודה הכריז על עצמו כמלך ,ואף שלח שליחים אל שבטי ישראל האחרים ,שסרו
למשמעתו של שאול ,וביקשם כייבואו בבריתו .אלא שהקדימו אבנר ,והעביר את

אשבעל(איש-בושת)בן-שאול אתהירדן למחנים" :וימלכהו אל הגלעד ואל האשורי
ואליזרעאלועלאפריםועלבנימיןועלישראל כלה" (שמ"ב ב ,ח-ט) .1כלומר ,שטח
שליטתו של בן שאול ויורשו כלל שלושה אזורים טריטוריאליים,שהזיקה אליהם
מתבטאת במלית אל ,יהד עם נחלותשני שבטים ,שנחשבו בעיני בני הדור כשטחי
'התישנות של יחידות אתניות ,והזיקה אליהן מתבטאת במלית על .מן האזורים
הטריטוריאלייםהנזכרים בכתובנמצאאחד בודאות בעבר-הירדן מזרחה ,הלא הוא
הגלעד; אחד בודאות בעבר-הירדן מערבה ,הלא הוא(אזור עמק)יזרעאל;ושלישי
להם ,האשורי ,אזור שגרסת כתיבו כבר לא נראתה למתרגמים הקדומים,וברישאין
הכונהלבני אשור הרחוקה ,עלגדות נהר חידקל .התרגום הארמי כבר גרס -דבית-
~שר";וכך הציעו לגרוסגם כמהמן המפרשים ההדשים .אלא שגרסהזו קשה מכמה
.טעמים .ראשית ,משתבשכאן הסדרהגיאוגרפי הפותח בגלעד ,מדלג אל נחלת אשר,
וחוזר לעמק-יזרעאל; שנית ,הרי נחלות שבטים (אפריםובנימין)נמנות לאחרמכאן
בנפרד,ולמהתימנהכאןנחלתשבט(אשר)ביןיחידותטריטוריאליותכגלעדויזרעאל;
ושלישית,גם מלתהזיקהכאןהיא אל(טריטוריאלית) ולא על(אתנית-שבטית) .משום
כךישלהעדיף את הגרסה שנשתמרהבשניתרגומים קדומים אחרים,הסוריוהלאטיני,
הגורסים כאן :הגשורי ,דהיינו יחידה גיאוגרפית הגובלת בגלעד הצפוני .שלושהיחידות הטריטוריאליות האלה נתייחדו מבחינה ישובית בתכונה משותפת אהתנ
אוכלוסיתןהיתה מעורבתביותר .בגלעדישבו משפחות ממנשהומראובן ולאחר מכן
חדרו שמהגם בתי-אב שלה:אירי,שיחוסו אל שבטי ישראלאינוברורי,וכןהתגוררו
שם עמונים וגשורים .גשור היתה מיושבת בעיקרה תושבים קדם-ישראליים (יהו'יג,
ב) וארמימן; ביזרעאלהיוקיימותעדיין כמה מובלעותכנעניות(השוה שופ' א ,כז,ל),
שככל הנראה לא נכבשו סופית אלא לאחר שנת מלכותו העשירית של דוד.מעניין
לצייןכי נחלת-מנשה בחלקו הצפוני של הר-אפרים אינה נזכרת כאן; ודומה כי
נכללה בביטוי יזרעאל ,אף היא מפני אוכלוסיתה המעורבת ,בהיות עוד כמה
הערות בע-מן
'וג'יין

188ש85נ*
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המלחמות בתקופת המלוכה

מובלעותכנעניותקיימותבה.ואילו בנחלאות אפריםובנימין התקייםישוב ישראלי

רצוף ומכריע .בבנימין היו גם תושבים עברים (השוה שמ"א יג-יד) וגבעונים ,אך
הללוהיו ,ככל הנראה ,מיעוט .הסיכום "ועל כל ישראל" ,קובע מה נכלל באותם
ימיםבמושגישראל(ואינוכולל אתיהודה).
מכאן שבידי דוד לאהיו אלא נחלת-יהודה ונפת צקלג,שניתנה לו לאחהה מיד
אכיש מלך גת ,בלבד; ואםנניחכי ההתעשנת על בריכת-גבעון (שמ"ב ב,יבואילך)4
אירעה כבר בימים הראשונים למאבק שניטשבין דוד ואשבעל ,הרי שגם חלקה
הדרומי של נחלת-בנימין נתקשר אל אנשי דוד .ברם ,אם אירע קרב זה במרוצת
הזמן,הרישתצייןגבעון אתגבולכ.בושיו של דודמידי אשבעל עד אותם הימים;
אלא.שלפי סדר הרצאת המאורעות בספד שמאבדומהכיההשערה הראשונה(נכונה,

ולכתחילה היתה גבעון על הגבול בין שטחי שלטוום של דוד מזה ואשבעל מזה.
המובלעתהיבוסיתבירושלים כבר לאיכלהבימיםאהםלהפריץ.הרבהלרציפות
שטחייהודהובנימין ,שכן שטח שלטונו של מלךיבוס הצטמצם כמעט בתחומיהעיר
ירושלים בלבד.זאתאנולמדים מסמהפרשיות בספרשופטיםובכתוביםאחרים..בית-
לחם ,בדרומה שלירושלים (במרחק  8ק"מ בקירוב),וגבעת-בנימין,בצפונה (במרחק
 5ק"מ בקירוב),היועריםישראליות ,שלאנכללובתחומישלטונם של היבוסלם(שופ'
יט ,וביחוד פס' יא-יב) .במערב היתהלוסת בשטח היהודי-אישראלי (השוה דה"א
ח ,ו); רק בדרוםנכללה כנראהגילהי בתחומי מלכותהיבוסי,ואותהישלזהות ככל
הנראה עם חירבת ג'אלא(.נ.צ .)1513 1140.על מידת השתרעותו של תהום היבוסי
לזרחהאין כל רמז במקרא; מכל מקום מתגלים התנאים המדבריים למחצה מיד
ממזרח להרהזיתים,ואפשרויותמציאותם שליישובי-קבע בצד זהמוגבלותביותר.
בחברון הוסיף דוד לטפח בחוגי השליטים במלכות גת
דומה שעם
הפלשתית אתהש
יהכיאין הוא מתכון להפר את ברית-הואסאלים שלו עמם;
עי
קל
תש
הא
שאם לאכןאיןלהבין מדועהניחולו ללחום באשבעלולפרוש אתשלטונו על כל
שטח ישראל ,בלאלנקוף אצבע כבדפעולותיואלה.
ראשית מעשהו בבירתו החדשההיהחיזוק מעמדו עלידיבריתות נישואין לא רק
עם משפחות יהודה ,אלא גם עם בעלי-ברית סבירים שלא משבטיישראל.לזמןזה
ישלייחס אתהברית עםתלמי כ,ק'ךגשור ,שבתו ללקההיתה כנראההשלישיתבנשותיו
מבחסת סדרהזמניםבנישואיו .על יריכך רכשלודודבן-בריתנאמןבעורףשלכותו
שלאשבעל בשטחשהיהנתון ,לפחות להלכה ,תחתשלטון בית-שאולבימים שנתמלך
אשבעלבמחנים;וכנראההצליחתלמילפרוק אתעולושל הלהזמן קצר לאחרמכף.
ישלהניחכיגםנשותיו האחרותשילדולובנים בחברון,דהיינוחיית,אייקלועגלה
לשמ"בג ,ד-ה),היו מצאצאי משפחות כבודות ,אעפ"י שלאנזכרואבותיהןאומקומות
מוצאן.ויתכןכייחוסןאומוצאןהגיאוגרפי לאנזכר דוקא משום שלאהיובנותיהודה,
אלא התיחסו על שבטי בנימין ,אפרים ומנשה ,ודוד נשאן כדי לחזק את קשריו
המשפחתיים עםנכבדישבטיםאלה.

ביבוש ירושלים
במסורת המקראאיןאנושומעים על מעשיויוד בחמששנות שבהו.בחברץ ,לאחד
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איחוד יהודהובית-יוסף תחתשלטתו .מעשהאחד_יכגליםאנו לראותו כודאי; חיזוק
כוחוהצבאי.והנהכתוםשבעשרםלהתמלכותו,דהיינובשנתIoeoלפסה"נבקירובי ,מצא
לנכון לכבוש את המובלעתהנכרית האחרונה בלב השטחהישראלי הרצוף שבתחומי
שלטונו הממשי ועלה עלירושליםהיבוסית.אין ספקשהעיר הובאהתהילה במצור,
לאחר שסירב ~ךונה מלכה להיכנע ללא מלהמהי .הצבא הישראליעדיין לאהיה
מצויד במכונותמצורואף לאמאומן להסתערותעלערים מבוצרות,ולאהיתהברירה
בידידוד אלאלהתכונן למצורממושך .דברזההיה כרוך ,ככל הנראה ,בסכנה מצד
הפלשתים,ואיןאנויכולים אלא לשער מההיהמקורהסכנה.יתכןשהפלשתיםלאהיו
רואיםבעיליפהאתתפיסת המובלעת הזרה שבשטח הישראלי ונפילת עיר-מלוכה
מאורגנת ומבוצרת כהלכה בידי דוד; או שהיה ארונה בן-ברית נכנע לפלשתים,
כדוגמת דוד עצמו .מכל מקום,דוד נשא אתנפשולכיבושמהיר ,והבטיח פרסגדולי,
דהיינו את הפיקוד העליון על הצבא ,למי שימצא תחבולת ערמה ,אויפגין מעשה
גבורה יוצאמן הכלל,שיביאו להשתלטות על המבצרהיבוסי .האיש אשר עשה זאת
היה אחד מחשוביחטיבת "הגיבורים" 10שלדוד ,הלא הוא בן-דודתו,יואבבן-צרויה
בתישי (דה"א ב,יג-טז).ואכןאנומוצאים אתיואב לאחרמכן בתפקיד שר-הצבא11
של דוד,ועלכהונתו זאת שמר בעקשנות רבה כלימידוד (שם-ב ח,סו) .כך הגהמן
המסילה מועמד סביר כאבנרבן-נר (שםג,יז-לט); ובדומה לזה רצחגם את עמשא,
שדוד הפקידו על הצבא ועל המלחמה ב-כעבן-יקרי ,ויואב ראה בכך פגיעה
בתפקידו(שם כ,ד-ז).
עצם המעשה ,אשרנעשה לכיבושירושליםאישברורמןהכתובים ושמ"ב ה ,ו-ח;
 ,אלא שנראהכי הם גם
דה"א יא,ד-ו) .אלה לאזו בלבד שאינם מפורטיםלמיי
קטועים בחלקם .ההשערה המקובלת על רוב החוקרים(וינסאן,דינור ואחרים)היא,
שה"צינור-אינו אלא המנהרה שהוליכהמעין-גיחון פנימה לעיר-יבוס ,וכתת הכתוב
 .לדעת א.ל.סוקניק "צינור"ענינווו,
הוא שאנשי דוד חדרו העירה דרך מנהרהזו
לח'והיא שימש כלי-נשק,ואילוידין12ניסה להסביר פרשהזו בעזרתנוהגיםחתיים:
כשראה ארונהכי כלתהאליו הרעה ואין מושיע ,נטפל למעשה קסמים,שהיהצריך
להטיל מורא פסיכולוגי על חיל-הצרים ,ובו היו מעורבים הפסחיםוהעירים.
הסתמכות על מעשייאוש,שכונתם לאג"ת ,והפרמים מבוכת מוראממני כוחות על-
אנושייב בקרב האויב המנצח ,ידועהגם במקרא עצמו .13תחבולהזו הצליחה לירא
את עם-המלהמה,והיהצורך בהמרצתםע"יהבטחתפרסגדול,כדילהתגברעלמורא
פסיכולוגיזה .הבטחה זוישלהבינה מתוךצירוףשתי הגרסאות שבשמ"ב ודה-אגם
יחד" :ויאמר דודביוםההוא :כל מכהיבומי,ויגעבצנורואת הפסחים ואתהסורים,
יהיה לראש ולשר;ויעל בראשונהיואב בן-צרויהויחי לראש" .הביטוישעליו סובב
עיקרו שלהענין הוא"ויגע בצנור" .נראהלו למחבר,כיאין לפרש את המלה"צינור"
כדרך המפרשים השונים עד כה ,מאחר שאין בביאורים אלה משום הסבר לביטוי
האמור בהקשר שבפסוק הנידון; וע
דומה עליו ש ;פשר למצוא את הפתרון
מתוך השואת התיבה "צנור" אל הערבית 14ךך ,ענורת ,שמשמעותן אדם רע-לב,
מנהגים ,בעלמידות מגונדת.14
,
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במובן:
בכוחות קסמים על-אנושיים) .15מעתהנוכל להבין את הביטוי.ויגע בצנור-
ויזיק את המעשה הרע ,העקמומי ,הלא-ישר,דהיינו את מעשה-הקסמים; ואז באה
תוספתהביאור קואת הפסחים ואתהעורים* .כלומר ,דוד מבטיח פרסלמישיתגבר
על המורא,שאיןלויסוד,ויכה ראשונהביבומים,ועלידיכךיזיק את מעשה הקסמים
בפסחיםובעורים,ויוכיח אתאפסותו,גבורהנפשיתזו הראהיואב.

המלחמות נגד הפלשתים
כיבושירושלים והשתכנות דוד במצודת-ציון"1היו האות להתערבות הפלשתים.
ויתכןכי דוד ראה עצמוחזק למדיכדי לעמוד במאבק ,והדל מהעלות מנחה למלך
גת; מאידך גיסא ,יתכן שהפלשתים עמדו מעצמם על האפשרויות שהיו טמונות
בהתעצמותושלדוד .מכל-מקוםמודיע סופרתולדותיושלדוד,כימיד לאחרכיבוש
ירושלים עלו "כל פלשתים (כלומר ברית חמשת הסרנים ,ולא רק.מלך גת בלבד)

לבקש את דוד" (שמ"ב ה ,טז-כא) .אמנםאיל הכתוב מפרט את מהלך המסע בכלל,
ואף לא את הקרבותהשונים בהמשכו; אולם מקום חנייתם של הפלשתים מלמד על
הדרך שבה הגיעו לירושלים .עמק-רפאים בדרוס-מערבה של ירושלים מימי דוד
לבעת העופל ,הגבעה הדרומית-המזרחית שמדרוס ומחוץ להומת העיר העתיקה
שלימינו)הוא בקעהנרחבה,הנוחהלחניה ,במוצא הדרך הבאה מעמק החוף במעלה
נחל האלה אל בית-לחם ,ומשם עלגב פרשתהמיםלירושלים.
דומה,כי למסע זה יש ליחס שתי פרשיות קצרות המסופרות אגב רישוםגיבורי
דוד ועלילותיהם בסופו של ספר שמואל (שמ"ב בג,יאואילך; דה"איא,יבואילך).
המסורתהאחתדנהבעלילתהגבורהשלשמה בן-אגאסךרי ,והאחרת במעשה שלושת
המבורים האלמונים" ששאבומים מבורבית-לחם .אם נכתה השערהזו ,אפשריהיה
לשחזר ,במידת מה ,את מהלך המסעוזמנו .בראש הקטע המטפר את מסעם הראשון
של הפלשתים נאמר ,..-:וישמע דודוירד אל המצודה" (שמ"ב ה,טז) .קשהלהניח
כיהמכוון כאן למצודת עיר-דוד ,שהרי בה ישב; ולאזו בלבד ,אלאשלשון "וירד"
אינה מסתברת בזיקה לירושלים .אך אם נקבל את ההשערה בדבר כריכתןיחד של
שתי הפרשיות הנ"ל במסעזה ,יסתברמידבאיזו מצודה מדוברכאן.בשניהמביןשתי
הפרשות מסופר,כיגיבורי דודירדואליו אל מערת עדולם ,ובהמשך נאמרכידוד
אז במצודה ,ואילו -מחנה פלשתים חונה בעמק-רפאים" (שם כג,יג-יד; דה"א יא,
סו-טז) .מכאןשכונת הכתוב הראשוןאינה למצודת-ציון אלא למצודת-עדולם.ועוד
זאת ,נראהלו למחבר,כי לשון מצודה כאןאינומכוון למצודה במובן מבנה מבוצר
(כגוןמצודת-ציון) ,אלא למצודה במובן מערה; והצד השוהביןשתיהן,כיאף מערה
זו נמצאת במקום תלול בהר ,המוגן ומבוצר מכוח תנאיו הטופוגרפיים של המקום".
מאותן פרשיות מתברר גם טיבו של מסע הפלשתיםוזמנו .בגרסת ספר שמואלמצוי
המונח.ם:ה( ,שמ"ב כג,יא,יג) .מקובל לחשובשמונחזהמציין חבורה,קיבוץאנשים.
דומה שהשימושבמונהזה מקנהלנו מושג על כונת הפלשתים במסעםזה .הם ראו את
המסעכמסע-עונשין ,שבא לפקוד עלהישראלים את מרדם; ומשבאו בלב הארץ
החלו לשלח "חיות ,-דהיינו גדודי-עונשין קטנים לאזוריםשונים ,כדי לבצע מעשי
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דיכוי בהבלים אלה .כך נשתהתה "חיה" כזאת בסס-דמים (דה"א יא ,ש ,בדרך
עלייתם של הפלשתים לעמק-רפאים .מקום זה ,הנקרא גם בשם אפס-דמים (שמ"א
יז ,א) ,מאותרביןשילו
; ובין עןהה; ונראה לו למחבר שאפשר לזהותו עם ח'רבת

ן'נאכה אל-ס-מא ,אתרישראלי השוכן על גבעה סלעית בדיוק מול מסעף הדרך,
המובילה היום לנתיב-הל-ה ולירושלים (דרך נס-הרים) ,מן הכביש בית-גוברין -
שער-הגיאע.צ .)1~0 1216 .השם עצמו דומה בעינית כהד לפרשת קרב הדמים
בחלקת השעורים ,ונראהכיחבויבו שםעתיקיותרשהיה מבוסס על קרכב עם:
,..מי ם (עלשםהמעיטותהמצויים במרחק-מה מזרחה משם)" .חיה" פלשתית אחרת
נשלחה לבית-לחם ,ובה כרוכה הפרשה השניה של שלושת גיבורי-דוד ,שיצאו
מסביבתעדולםלשאובמיםמבורבית-לחםבעוד*חית"-פלשתיםזומוצבתשם(שמ=ב

בג,יג)נ

,גש

ציור ז :2המלחמה הראשונה של דוד בפלשתים בעמק-רפאים

מעתהאנויכולים לשחזר את השתלשלות המסע .הפלשתיםמזעיקים את כל צבאם
למסע-עונשין עלדודהמרדן.מקוםהיאסף המחנותנקבעאי-שםבין קבוצתמרכזיהם
הקרוביםלחוףהים(עזה,אשקלון ,אשדוד)ועריהםהשוכנותצפונהיותרבפניםהארן"
גת ועקרוזי 1כנראה לא רחוק ממוצאנהל האלהמביןוזהרים .דודיורד לקראתם
אל .מצודת" עדולם ,כשלושה ק-מ דרומה ממרכז נהל האלה (מקום שהנחל רחב!
ביותר ,בסביבותנתיב-הל"ההיום)" ,נקודה"-גולה בדרך הטבעמבחינהטופוגרפית.,
הידועהלויפהעודמימינדודיו .למקוםזהנודעיתרוןנוסףבהיותוקרובלמדי לדרך
מסעם של הפלשתים ,כדי שיוכל לתקפם מיד ,אםייראהלו הדבר;ויהד עם זאת
מרוחקת "המצודה" וחבויה למדי ומאפשרת לדוד להיסתרמעיני הפלשתים בדרך
מסעם ,אם תחייבנה זאתנסיבות המקוםוהזמן .המסע מתקיים בשעת הקציר (שמ-ב
בג ,יג),ויש להניהכי המדובר הוא בקציר שעורים בסביבות עדולם ,החל בחדשי
מאי-יונים .ואםנזכורכי המקרא מדבר ,ודוקאבימיו של דוד ,במועד קבוע" ,לעת
צאת המלכים" (שםיא ,א) ,שהוא ראשית האביב לפני התחלת הקציר ,כשרוב העם
(החקלאים) פשילגיוס ,נוכללהניחכי כבש דוד אתירושלים בראשית האביב ,ועל
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כןהגיבו הפלשתים מיד -בעת הקציר .-עונת השנה לא אפשרהגיור מלא ומהיר של
עם הארץ ,ודוד לא רצה לסכן:4ת צבאגיבוריו הקטן בהחבשות מכרעת עם המהה
הפלשתי,ועלכןהנית להם להדורלפנים הארץ .בתגרותקטנות עם "חיות -פלשתים,
ובודאי לא פעםהישראלים בםהסביבה ,באוגיבוריםבודדיםאוקבוצות
שגםבהןיגפ
גיבוריםקטנותלעזרתאנשיהמקום ועשו"תשועהגדולה ..רק לאחרשפוררוהפלשתים
אתעיקר כוחםל-חיות" שתות,ניצל דוד את שעת הכושרלהתקיף לפתע את המחנה
הפלשתי העיקרי בעמק-רפאים בעלותו עם גדוד גיבוריו מעדולם .רק בנסיבות
כאלהיחוללשון -עליה ,,המשתמעמן הכתובים (שמ"ב ה,יט;דהיאיד,י-יא);שכן
ממצודת-דוד שבירושליםאין -לעלות -על פלשתים ההתזם בעמק-רפאים ,ונהפוך
הוא,כיהדרךדרךירידההיא .ההתקפה הפתאומית על המהנה היושב בטה,שבודאי
לא נשאר בוגיס גדול ,הצליחה; ולאחרשניגף מרכזו שלגיס הפלשתים וברח ,לא
היה קושי מיוהד בחיסול ה"חיות" הפלשתיות הבודדות ,ויש להניח שמפלת המחנה
השליטה 'גם באלה הלך רוח תבוסני .המקרא אף מציין את גודל התבוסה בכך
שהפלשתים בנוסם השאירו במחנה את עצביהם .מציאות פסלי אלים ,או לפחות
סמלים דתיים /במהנה אינה מפליאה כלל ,שכןבימי קדם היתהזו אמונהריוחתכי
האל מהלך בראש צבאות לוחמיהן;ואילו דוד נשא את העצביםמן המחנה הפלשתי

כסמלינצחון(לריפיאית; שמ"ב ה,כא"י.

עם כשלון מסעםזה לא אמרו הפלשתים4אש .אך קריאתהלוחמים לצבאנעשתה
בימי קדם מדי פעם לשם מסע-מלחמתי מסוים ,ולא הועדו כוחות עתודה ,שיוכלו
להציל את עיקר ההיל במקרה תבוסה; ועלכן במקרה כזהמן ההכרחהיה לחצר
ולהתחיל במבצע המתוכנן מבראשית ,לאחרנופשמסוים שאיפשר עריכתגיומ חדש,
היינו ,שבדרך כלל לא היו צבאות עמי-הקדםמוכשריםלנהליותר ממסע-מלחמה
אחד בשנה .וככל הנראה ,חזרו ועלי' הפלשתים לתשובת השנה באותה דרך עצמה
עלירושלים.גם הפעם דומה כידודירד לקראתם לכתחילהלסביבות עדולם,שכן
גם במקרהזה נוקט הכתוב לשון "עליה -בתיאור הקרבהמכריע(שמ"ב ה,בג).אולם
דוד נמנע מהתפשות עם הגיס הגדול ,בצפותו בודאי כי לאחרשיגיעו אלה למקום
חנייתם המרכזי בעמק-רפאים ,יתחילו בשילוח גדודי-עונשין לעברים שונים .ככל
הנראה היה זה תכסיס צבאי מקובלבין הפלשתים ,שכן פרשה דומה לזו מסופרת
עלההתנגשותהראשונהשלהפלשתיםעם שאול (שמ"איג ,יז-יח) .23רגלים לדבר,כי
הפעם למדו הפלשתים לקחמנסיון המסע הקודם ,ולא פוררו את מחנם העיקרי
ל"חיות" קטנות .לאחר שנתחור לדוד כיאין לצפות לפירורו של חיל הפלשתים,
אשר התכתך ,ככל הנראה ,לשים מצור על בירתו ההדשה של דוד ,נאלץ לנקוט
בתחבולה אחרת.ישלהניחכי הפעם הפתיע את הפלשתים בהתקפת לילה ,שכן
ההתקפה נערכה בזמן מוגדר ,כדברי הכתובים" :והיה בשמעך את קול הצעדה
בראשיהבכאיםאז תחרץ" לשמ"ב ה ,כד) .24על הבכאים נאמרופירושימשונים ,אבל
הקשר הדברים בכתובזה מעיד עליהםשהיו עצים ,וככל הנראהממיני הנטף.יתכן
כיהיומטעי בכאים בקצהו המערבי של עמק-רפאים,אולי לאורך נחלרפאים .דוד
ואנשיויכלולעלות בדרך עדולם -בית-לחם עד סביבות הרביתר ,לעבור את רכס
ההר שם;,ידללת אל נחל רפאים ,ומשה לעלות (במעלה הנחל .בשעלת שלאחר
.
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חצות'הלילניצלו את רוח הלנלה ,המתחילה לנשוב אז ,ואןשתהביןעלי הבכאים
ושויה להחריש אתצעדי המתקרבים למחנה פלשתים,כדילתקוף אתהמחנה פתאום
וולהומר .כמובן שהישראלים שמעו באשת העצים את -קול הצעדה .בצאת אלהי
הצבאות להכות במחנה פלשתים לשמ"ב ה ,כדן דה"איד,סו) .הסברזה תואםגם.את
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ציור  228המלחמה השניה של דוד בפלשתים בעמק*רפאים

קוברי הכתוב ,האומר במפורשכי הפעם בחר לו דוד ,במצות האל ,מקום התקפה
.חדשו הסב אל אחוריהם ובאת להם ממול 25הבכאים" משמ"ב ה ,כס ,בניגוד
,להתקפה במסע הקודם ,שנערכה מצד דרום ,מעבר בעל-פרצים ,שבדרך כלל
'מזהים אותו עם ההר הנישא מעל עמק-רפאים בדרומה .2מחנה פלשתים ההמום נס
מנפעם צפתה בדרך העוברת על פני פרשת המים של הר-יהודה אל המסילה
המערביתהיורדת אל השפלהואל עמק החוף במעברבית-אורון ,לעברגזרו~ש:םלי,
נשכן כךמסתייםתיאור הקרב":ויך את פלשתים מגבע עד בואךגזר"(שם fnwכהגני.
בשנימסעות אלה,שיזמום הפלשתים ,הצלית דוד לשהרר סופית את כל תחומי
'ההר המרכזי (יהודה ואפרים) מן התלות בפלשתים; וככל הנראה ערער אף אח
יעצמתם הצבאיתבמידה כזאת שלאיספועוד לבואבגבולישראלי
כמה פרשיות של מעשיגיבוריםמנויות עוד בשם-ב כא ,טו-כב; הקרבותהנדונים
ובפרשיות אלהניטשו בלבובגת.ייתכןשאיןגוב אלא גרסא משובשתשלגת;ואם לא
'5ך ,אין מקומה ידוע ,שכן פירושו של גוב הוא בור-מים ,בריכת-מים ,העלולות
]:1*[.1
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להימצא בפתה כלעיר .מכל מקום ,היו אלה חלק מן ההתלשויות עם הפלשתים,
משום שאחר אחד הקרבות הללו חדל דוד מלצאת בראש צבאולפי דרישתם של
ההילות עצמם (שם שם,יז); וכבר במלחמות שנערכו בעבר-הירדן עם עמון וארם
לאפיקד דוד על המערכה בשדה.
עלמאמציו שלדודליישבישראלים בבירתו,שהיתה מעיקרהעירהיבוסי,למדים
אנו,בין השאר ,מספר דברי-הימים.מן הכתובים האלה אנו למדים גם על תהומי
שליטתו למעשה של דוד בשטחי ההתישבות הישראליתנ בכתוב ,שככל הנראהיש
לייחס אותו לשלבים הראשונים שלישובירושליםבידי דוד,נאפרכינמנוהיושבים
הראשונים בעיר עם שבטי יהודה ,בנימין ,אפרים ומנשה,וכן עם הכהנים והלויים
(דה-א ט,גואילך)י 2ישמאיש ללמוד מכאן שמרותו שלדוד לא נתפשטה אותוזמן
אלא עלאזור ההר המרכזי.

כיבוש עמק החוף ועמק יזרעאל
מעתהנחלץדוד לפרוש אתשלטונו על כל השטח הישראלי (להלכה-שכן למעשה
עדייןהיוחלקיםניכרים של השטחבידיאנשיהישובהקדם-ישראלי).
עם מפלת שאול בקרב הגלבוע השתלטו הפלשתים על עמק-יזרעאל והגיעו
עד בית-שאן (שמ"א לא,י) ,ושמא כבר קדמה השתלטות הפלשתים במרחב לקרב
בגלבוע .ככל הנראה לא ביססו הפלשתים את שלטונםבאיורזה על אושיות חזקות,
ולכל הפחות להלכה נתמלך אשבעל גם על אזור יזרעאל (שמ"ב ב ,ט) .דומהכי,
לפהוונ,טענו הפלשתים למרות על חבל-ארץ זה; יתכן כי דוד חשש שמא יבואו
הפלשתיםלעזרתהמובלעותהכנעניותבעמק ,אםיתקיפןבמישרים משטח הר-אפרים
צפונה ,או אפשרשעדיין לא סמך על עזרתם ונאמנותם שלבני אפרים ומנשה .מכל
מקום החליט דוד לנתק תחילה את דרכי המגעבין פלשת והמובלעות הכנעניות
בעמק-יזרעאל ,ולהשתלט על השרץ .וכך פותחת הפרשה הבאה (בתולדות המאבק
עם הפלשתים) בהתקפה על קצהוהצפוני של תחום שלטונם":ויחי אחריכןויך דוד
את פלשתיםויכניעםויקח דוד את לסג-השטהמיד פלשתים"0נ (שמ"ב ח,א).מקוםזה
לאנזכר עוד במקרא,ואין אנויכולים לזהותו ,אבל סביבת הקרב הזה מתבררתמן
הגרסא המקבילה בספר דה"א; שם נאמר ...":ויכניעם ויקח את גת ובנותיה מיד
פלשתים"(דה"איה,א).מכאןפושטדוד מערבהאלחוףהים.החפירותבישוב,ששרידיו
טמונים בתלשל אל-ח'רבה (באדמותקמילה) ,עלשפתוהצפוניתשלהירקון(בתחומי
תל-אביב רבתי ,ליד הגשר שבכבישתלאביב-נתניה) ,מעידותכי בראשית המאה,
ה" לפסה"נ נכבש המקום ,ומאז מתחילות השכבות הישראליות במקום (11 - 1%ע),
ואיןספק כי ישלייחסכיבושזהלימיו שלדודע .משםהואפונהצפונה לעמק-השרון,
משתלטעל לאר ,ולאחרמכן על המובלעותהכנעניות שבעמק-יזרעאל עדבית-שאן
ומעברות-הירדן .כמובן שאין בידינו לאמור אם נכנעו כל הערים הכנעניות ,אר
לפחות חלקן ,מרצת ,או כפו על דוד מצור והסתערות .ודוגמת אל-ה'רבה (קסילה)'
מחייבתכילפחותתחילתו של המסעהיתה במעשיכיבושבכוח הזרוע ממש;אךיתכן
כי לאחר מכןהיוגם ערים שנכנעו .דומה שישלייחס מסעות-מלהמה אלה לשטן
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98ח 99לפסה"נ,ואוליאפילו למסע-מלהמה אחדשנערך בשנת  996לפסה"נע .לאחר
מכן עובר דוד אתהירדןומביאבעיל משמעתו הלכה למעשהגם את השטחהישראלי
בגלעד ובבשל;ואולי נעשה אזגם מלךגשור,חותנו של דוד ,ואסאל שלו שקיבלעליו
אתעולו של דוד בברית .בריתות כאלההיו נהוהת במזרה התיכון הקדוםלמןימות
האימפריוםהלתי באמצע האלף הב'לפסה-נ.

המלחמות לכיבוש מואב ואדום
 עצם העובדהכידוד לאניסהלנצל אתנצחונו עלהפלשתיםלידגתכדילהשתלטעל עיקר שטחי מושבם של הפלשתים ,דהיינו עמק-החוף למן נחלאיילוןוהירקון
דרומה ,דומה שהיא מעידה כי לא נתכון דוד מלכתחילה לכיבושי חוץ ,אלא רק
לייצוב שלטונו עלפניכלשטחי ההתישבותהישראליתברציפות טריטוריאלית; אך
משהגיע לעבר-הירדןמן הנמנע היה שלא יסתבך בסכסוכי נבולים עם כלשכני
ההתישבותהישראלית שם ,בדרום ,במזרחובצפון .דומה ,שההתפשות הראשונה בשנה
שלאחר המסעלכיבוש העמקיםוהגלעד (995לפסה"נ)אירעה עם מואב,כדילהבטיח
את גבולות נחלת ראובן ,שנחלש הרבה בהתנגשויות בלתי פוסקות עםשכניוח.נוסף
על כך דומהשהיה לדוד חשבון פרטי משלו עם מלך מואב ,שככל הנראההיהבן-
בריתוובהיותופליטמפנישאול(השוה שמ"א כב,ג-ד);ומכאןמעשי האכזריותשנעשו
במואב לאחר כמעתה (שמ"בח,ב),מעשיםהיוצאיםמגדרהתנהגותושלדוד בארצות
הנכבשות בדרך כלל.34
דומהכי עתהנוכח דוד לדעת שלאיוכללהימנע מהתנגשות עם הארמים .לחצם
בצפון עבר-הירדן מזרחה הלךוגבר;וכדילהבטיח אתגבולותיומדרוםיצא לכבוש
את אדום  -ככל הנראה מעבר הערבה,שכן הקרב המכריע נערךלפיעדות המקרא
בגיא-מלח ,מדרום לים-המלח (שמ"ב ,יג).35וכפי הנראה ישלקבוע את המסעהזה
לשנת 994לפסה"נ,היינובשנה שלאחר המסע עלמואב.
המאבק נגד בני עמון ומלכויות ארם
בינתיים מתנחש,מלךבניעמון,ודודשלח מלאכותישראלית אליורשו,קנץ,לנהמו
באבלו ולברכו להתמלכותו .בנסיבות הזמן ,לאתר כיבוש מואב ואדום ,ולרגל
המתיחות ששררה בגבול ההתישבות הישראלית עוד מימי ההתנגשותבין שאול ונחש,
אין תימה בדברכיהעמונים ראו במלאכותזו אמצעיריגולישראלי (שמ"בי,א-ו).
על רקעזה החל המאבקהגלויביןדודוביןהעמתים.
העמוניםהבינויפה,כי לאיוכלו לעמוד לבדם בהתמודדות עם צבא ישראל,
שהתאמן בינתים במלחמות נצחון אחדות ורוחו הצבאית נתעצמה; ועל כן כרתו
ברית עםמלכויות הארמים.בין אלהנמנות במקור המספר על מסעזה :ארםבית-
רחוב ,ארם צובא ,מלך מעכהואישטוב .בית-רחוב הוא ככל הנראה שם השושלת,
ששלטה במלכות ארמית קטנה בדרום ארם צובא ,אולי בבקעת-עיון ,הנמצאת
מצפון לעמק-החולה .%ארם צובא היתה מלכות ארמית קדומה ,שתחומישלטונה
כללו את הבקעה ,מול-הלבנון ,נוה-דמשק ושטחים נרחבים בערבה שמצפון
[ד5
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ומצפון-יזרח לנוה;ואין ספקשבימי דוד היתהזו המלכות הארמית בה-א,הידיעה,
ה של
שפרעה את מרותה על מרביתמלכויות ארם הקטנות וזעזעה אף אתאוש.4ת4
מדינת-אשור:

ציור:29ן-מימיןלשמאלי

בטה14ש"

תבליט של לוחם מואבי ,פמלית של שליט-עמוני ,תבליטןשל מושל

מעכה היתה מלכות ארמית קטנה בצפון הגולן ,שכנה לגשור; קטנותה משתקפת
גם במספר הקטן של אנשי צבאה שהשתתפו במערכה הנדונה .ארץ-טוב ,שאת
מרכזהישלזהות ככל הנראה עםע-קחשבין אדרעי ובצרה בחורן ,שימשה מקום
מקלטלאנשי מצוקומרי נפש ,שהתלקטו שםלגדודים.כך עשהיפתח בשעתוכשברח
שמה,וליקטסביבו"גדוד" .משוםכךגם לאנזכרה בהקשרהנידון מלכות טוב ,אלא
 W~Narטוב*,דהיינו ראש הגדודים הנשכרים לכל דורש .כל הארצות האלה שוכנות
צפון ומצפון-מזרח למלכות ישראל .ונראים הדברים ,שניסו העמונים להסית את
האדומים והמואבים כאחד למרוד בכובשיהם הישראלים .מכל מקום,יצאו העמומם
ובני-בריתם לקראתהישראלים אל שטה מואב הכבושה ,והמערכה נ-סשה במישור
מידכא (שם-בין חואילך).37יואבהילק את צבאולשניים;עיקר צבאישראל הסתער
בפיקודו על ח-ל-הרכב הארמי ,וראש קטן יותר נערך ,כמיקורו של אבישי ,אחי
יואב ,אלמולבניעמון.צבא-הרגליםהישראלי,שהיההדוררוחנצחונותיו,הקודמים,
הביס לאחר מאבק קשה את חיל-הרכב הארמי ,השכיר ,שנמלטמןהמערכה.מגוסה
זוהבהילהגםאתבני עמון,שנסו אלעריהם.אף עלפישיואב ns~sבקרב ,סבלצבאו
אבידות קשות ,ככל הנראה ,ולא עמד בו כוח לנצל את יתרתנצחוני; שכן שתי
הנוסחאות-המקבילות על פרשת המסעהזה חותמות אתסיפור המעשה במשפטסתמי:
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*ובני עמון ראוכינס אדםוינסומפניאבישיויבאו העיר;וישביואב מעלבניסמון,
וילא ירושלים" (שמ"בי,יד);פירושו של דבר,כי המסע בכללונסתייםבתיקו .דומה
כייש לקבוע אתתאריך המסע לשנת  592לפסה"נ.
קשה להניהכיהן הארמיםוהן הישראלים הספיקו להתאושש עוד באותה עונת
קרבות -מן המכים" אשר היכואלה אתאלה.הארמים לאיכלולעבורבשתיקה על
מפלתם,שהיתהעשויהלסכן אתיוקרתם הצבאיתוריבונותםהמדינית בכללן;ואילו
הישראלים אף הם לא ראו בתיקו פתרון לבעית שליטתם בעבר-הירדן מזרחה.
אלה ואלההתכוננו להכרעהסופית,ומבחינת.שתיהמדינותגםיחד הפכהבעיתבני-
עמון לבעיה שניה במעלה .לפיכך תובן העובדה שהארמים אספו עתה את כל
כוחותיהם לשם הכרעה במאבק עם ישראל ,שנהפך עתה לגבי דירם למאבק על
ההגמוניה בכל חלקה המערבי של ה"קשתהפוריה" .לשם כךהוציאו אתחילותיהם
מאזוריהפרת(ששםשהו כאשרפרצואלתחומיהנושב על נבולטיסיפוטמיה התיכונה
והצפונית",ולכדו כמהעריםהיושבותעלהנהרמידיהאשורים).לתשובתהשנההוביל
הדדעזרבן-רחוב ,מלך ארם צובא  -כלומר איש שושלת בית-רחוב שהשתלטה על
המלוכה בארם צובא  -את חיל-הרכב המכונס שעמד לרשותו ,בפיקודו של שר
צבאו שובך ,אלגבול ישראל בעבר-הירדן מזרתה; ודוד שלח אתיואב לקדם את
פניו לעי שיספיק להעמיק חדור אל תחומי שליטתו הוא .הצבאות התנגשו בחילם
(שמ"ב י,טז) .על מקומה של חילם נחלקו הדעות .אקל רצה לזהותה עם עילאמץ
שבמורדות חיבוק בגלעד .לכאורה מסייעת לזיהוי זה קרבתה לארץ-בני-עמון,
שקריאתם לעזרההיתהעילה ראשונה להסתבכות הארמים במלחמה עם הישראלים.
דוקא הרריותו של השטחעשויה להסביר אתקשייהתמרון(אואפילו השימוש בכלל)
בכלי-רכב מצד הארמים ,ואתניצחונו של היל-הרגלים הישראלי על כוח המחץ
הנייד של הארמים .אף עלפיכן נראה לו למחבר,כייש לבכר את זיהוים של רוב
החוקרים עם עלמא שליד בצראל-הךיךי במל?ן"נ)' על גבול הלג'א;וזאת משום
שבמקוםזהעשוייםהיו צבאותדודלמנוע אתחדירת הארמיםלגבולישראלהמקורי,
ומבחינת טופוגרפית היה אף מקום זה לא נוח לתמרון כלי-הרכב הארמיים (לפי
בחירתם של הישראלים) ,אך הררי פחות מהרי הגלעד (מבחינת הארמים שקיוו
בודאי להדורלמישורי ההורןאוהבשל).
,
)
ח
י
ג
ר
ה
נ
,
י
(שמ"ב
הקרבנסתייםבנצחוןמכריע של צבא ישראל; שובך
ויתכן שאף
דברה .נצחון זה הפקיד בידי דוד
הדדעזר נפל בקרב ,שכן לא נודע עוד
יי
ה לא נתכון כלל מלכתחילה לכובה,
לא
ער
בהיסח-הדעתאימפריה נרחבת" ,שככל הנ
ואף לאחר הנצהון(לא עשה דברכרילהרחיבהולהגדילה.ושנירמזיםמצוייםבידיה
על כך .ראשית,עיקור הסוסים אשרנפלובידי צבא ישראל לאחר הקרב (שמ"א ח,
ד) .שום ,מושל ,אשר היה בדעתו להילחם להרחבת.שטחי כיבוש-ו לא היה משמיד
את המשענתהעיקרית ושרעליה נסמך,חיל-מחץ .הרמזהשני,קשור בכריתת הברית
עםתועימלךהמת.יתכן שנכרתהבריתזו לאחר הקרב הראשוןעם הארמים(במישור
מידכא) ,ואז מסתברת היא יותר מבחינת עניעיו של דוו ,המבקש לו סעד ועור
בממלכה השוכנת על גבול מושביריבומן העברהשני .ביתכא ,אפשר שנכרתה רק
לאחר כיבוש ממלכת .ארם צובא ,בעקבות הקרב בחילם,,ואז היא מסתברתיותר

[ 159ן
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות בתקופת המלוכה

מבמתתענייניו של תועי ,שחשש שמא יתפנה דוד לתת דעתוגם על כיבוש ממלכת
חמת.מן המקרא קשהלהעלותרמיזהשתכריעביןשתיאפשרויותאלה .מחד,מוסרים
ם אל דוד,
הכתובים כייוזם הברית היה תועי מלך חמת ,ששלח את בנו היו
ומסורתזו מתישבת יפה יותר עם האפשרות השמה .ומאידך גימא,
ק
ו
מ
י
נ
ה
הניתן
בכתובים מאלף מאוד ...-:וימלחתועי אתיורמיי בנו לשאוללו לשלוםילברכו
על אשר נלחם בהדדעזרויכהו,כיאיש מלחמותתועיהיה הדדעזר" (שמ"ב ח,י)4
ונימוקזה יסתבריותר בגדר האפשרות הראשונה ,אף עלפישגם החששמפני התקפה
ישראלית לאחר כיבוש ארם צובאיוכל להתישב בדוחק עם הסברזה .מכל מקום,
ביןכךוביןכך ,מלמדת הסכמתדוד לכרותברית עםתועי עלהיעדר כתהלכיבושים
אימפריאליסטיים ומגמות השתלטות על שטחים נרחביםיותרויותר.גם העובדהכי
דוד נמנע מלתקוף את הפלשתים בעריהם הם דומהכי מרמזתהיא לאותהמדיניות
עצמה; אםכיניתן להסבירהימנעותזו בחששמןיסרב צבאשכירי(,הכרוזיוהפלטי;
הגתים) לתקוף את קרוביו (מבהינת השתייכותם הלאומית) ,או אפילו יהיה עשוי
לעבור לצידם בעיצומו של הקרבם .על אותה שיטה מדירת מרמזת גם הברית
לכרת דוד עם הירס מלך צור (שמ"ב ה;יא; דה"א יד ,א).וגם כאן לא חשובה
העובדה ,אםהיה יוזםהבריתחירם,והבלח אלדודכפי המסופר במקרא ,או שדוד
היה זה שביקש לבוא בברית עם חירם .דומה שהגיון הנסיבות וגם סדר הפרשיות
בכתובים מחייבים כי נכרתה הברית עם צור סמוך לאחר כיבוש ירושלים".
משום כך יתכן כי אמנם היה חירם יוזמה של ברית זו ,שכן ראה בדוד
בן-ברית ,מאחר שסיכן את הפלשתים,בניתחרותו של חירם בסחר ים-התיכון.
אפילו כד מלמד הדבר על היעדר כונות כיבושיםבמדיניותו של דוד ,שהרי גם
ואחרשהרחיב את שלטונו עד תחומיצור ממש ,בשלבים הראשונים של כיבושיו,
שמר על הברית ולא ניסה לשים מצור על צור ולכבשה .ואפילו ממלכתו הקטנה
של תלמי מלך גשור שמרה על מידה גדולה של עצמאות ,גם לאחר כיבוש כל
השטחיםשהיונתונים למשמעתו של מלך ארם צובא (השוה שמ"בי,יט) ,שאם לאכן
כיצדיכולהיה אבשלום למצואלו מקלט בחצר סבו לאחר רצחאמנון (שמ"בבג,לז).
לאחר כיבוש ארםיכולהיה דוד להתפנות לחיסול המערכה עם בגי-עמון; אבל
דומה שעודלפניכןנתן אתדעתו עלהענשתהמתמרדים באדום .ראשית מעשהוהיתה
הבאת אדום מעם נוספת בעולשלטונו.יואב נשלת לאדום לדכא את המרד.דיכוי
זה בוצע באכזריות רבה במשך ששתהחדשיםשישבבאדום,אפילונחשוב אתמסורת
המקרא כי נהרג כל זכר באדום (מל"א יא ,טה לגוזמה ,ואף אם נעלים עיןמז
המספרים השונים הנקובים בזיקה לכך :שמונה-עשר אלף לפי שמ"ב ח,יג;שנים-
עשר אלףלפיתה'ס,בי .4ברורכי במשך ה"טיהור" שארך ששה חדשיםנרצחומרבית
הזכרים שהיו מסוגלים לשאת נשק; וכדילמנוע אפשרות התארשות מחודשת בצילו
של מלךנכנע (ואסאל) ,הופקדונציביםישראליים במחורת אדום (שמ"ב ח,יד) .מנהג
ל ח םזה ,הדחתבית המושלים באדום מכסאם והפקדת נציבים ישראלים בארץ,
בניגוד להשארת מלכי מואב ועמון על מכונם כשליטים נכנענים,מחייבאותנו לשער
שהאדומים התמרדו לאחר הכיבושהישראלי הראשון של ארצם .כבר נאמר לעיל
כייתכן שגם המואבים השתתפו במרד זה,ומכאן המתת שרשלישיםמשבויי המלחמה
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(שמיל ח ,ב) .ברם ,העובדה שלא נזכרה הפקדתנציבים במואבדומהשסותרתהיא
את השערת ההשתתפות במרד ,ומהגם שהמתת רובשבויי המלחמהניתנת להתמרש
גם בדרך אחרת .חוץ כאדום הופקדו נציבים ישראליים רק בארם דמשק; ואף
הפקדהזוניתנת להסברה מתוך כך שלאנוהרויורשים לשושלת בית-רחוב עם מותו
של הדדעזר בקרב חילם ,וכן מפני שהיו אלה הארמים אשר תקפו אתישראל
לראשונה,כדי למנעם מלהשכיןשלום עלגבולותיהם.
לתשובת השנה היה דוד בן-חורין סוף סוף לתת את דעתו על גמר המאבק עם
בני-עזבון ,כנראה בשנת  990לפסה"נ בקירוב .עם כיבושה של רבת-עמוד4נסתיימו
למעשה מלחמות החוץ של דוד ,ועטה שלטונו הגיע לממדיו המכסימליים הסופיים
למן המרת בצפון-מזרח 47ועד מר  -גת (ושתיהן לא בכלל) בדרום-מערב ,ולמן
לבוא-חמת בצפון48ועדאילת-הואגבולההדרומי של אדום  -בדרום,ולמן רבת-
עמון וערבות הסיר ,במזרח ועד ים-התיכון (לאורךהחוףלמןהירקוןועד בואכה
שכור,וצורלא בכלל) ממערבת.
מרד אבשלום ושבע בן-בכרי
אולם לאניתן לו לדוד לישב בשלוה; וכשתים-עשרה שנה לאחר שסיים את
אתמלחמותיו מבחוץ ,קפץעליורוגזם שלמדניםמבפזים .בשנת  978לפסה"נ בקירוב
מרד בו אבשלוםבנו.איןלהטיל ספק בכך,כי המרדנשען עלתמיכה עממיתנרחבת
בקרב שבטי ישראל(ויהודה בכללזה) ,שכן אלמלאזן ת לאהיהצריך דוד לברוח
כשהגיעה אליו שמועת הקשר בחברון (שמ"ב סו ,יב-ד) .רק בני פמלייתו נשארו
נאמנים לו ,להוציא איש אחד ויחיד ,הוא אחיתופל הגילתי"י .וכן נשארו נאמכם
לו חטיבות הצבא העיקריות :הגיבורים וכלגדודיהשכירים .דודיצא לעבר-הירדן

מזרחה; שםקיוה לתמיכתהישוב הישראלי,שכן הרבה לעשות להבטחתשלומומפני
התקפות השכנים ולדדי המדבר .ואכן אלה לא הכזיבו (שמ"ביז ,כד ואילך) .אך
המפליא ביותר בפרשה זו ,הריחו השקט ששרר בארצות כיבושיו של דוד; ולאזו
בלבד אלא שמושלבני-עמון הנכנע אףסייע לדוד בצורה פעילה ,שכןאין לפקפק
בכך כישבי בן-נחש מרבת בני-עמון (שם-ביז,בז)היהאחיו שלחנוןבן-נחש ,מלך
עמוןשניגףמפנידוד במלחמה;ושוביזה הופקד תחתחנון עלהעמונימי 5כמושלנכנע
(ואסאל)לישראל.
הקרבהמכריעעםחיל אבשלום (שמ-ב פרקיה)נערך ב-שדה,-כלומרמחוץלעיר,
בקרבת מחנים ,בשטח שנודע בשם יער אפרים .עיקרוהיה מיוער ,שכן סופו של
אבשלום מוכיח על מציאות מבכי עצים עבותים במקום ,אבל הזכרת הפחת הגדול
(כךו) אפשרשמרמזתהיאעל שטח משובשגםמבחינתהתבליטהגיאוגרפי.
צבא אבשלום ,שאנשיוגויסו מקרב כל שבטי ישראל ,לאיכולהיה להשתוותאל
החיל המאומן של דוד ,שכללגם את -צבא הקבע -של השכירים ,אשר רותם חושלה
בנצחונות הרבים ,ומפקדיוהיומלומדינסיתקרבות .מסמרם הרב של אנשי אבשלום
לא היה בו כדי משקל מד מכריע לעומת המשמעתוהנסיון הצבאי של אנשידוד.
תיאור הקרבמלמדנומה-שהואגםעלהתכנוןהקרבי שלחילדוד.הכוחשבידוחולק
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לשדה-הקרב; וחטיבת עתודה ,שנשארה
לארבע חטיבות :שלושה ראשים,
ית בשעת הצורך .על הראשים שיצאו לקרב
אר
צו
יב
שג
בעיר עםדוד,כדי שתוכל להחיש ת
פקדויואב,אבישיואתי הותי .מסתבר שאתיהיה ממונה על שש מאותהגתים (השוה
שמ"בסו,יה)אשרליואבולאבישי.יתכןכייואבהופקדעל אותםאנשיהמלחמהמקרב
העם אשרנמלטויחד עםדודמירושלים,ואילואבישינתמנה עלהמגויסיםמבניעבר-
הירדןמזרחהיי.כיון שלא נזכר שמו שלבניהו בן-יהוידעבין המפקדים בקרב,יש
לשערכי נשאר עם דוד בעיר כמפקד העתודה ,שכללה את גדודהגיבורים וחטיבת
הכרתי והפלתי(השוה שמ"ב כ,בג) .דומה שהוטל תפקיד ההתקפה עלחיל הגתים,
שכן נראהכי מנוסת צבא אבשלום אחרהמגיפה לא באהמפני התקפת הראששעליו
הופקד יואב (השוה שמ"ביח,יואילך).מכאן,יתכןשנוכללהסיקכיהראשיםשעליהם
פיקדויואבואבישינועדו להתקפהמןהאגפים,וזאת למקרהשלאתבואתבוסהמידית
בעקבות התקפתם של הגתים .ראשים אלה לא התערבו בקרב עצמו אלא בשעת
הרדיפה אחרהיסים,ומכאןמובנתגם תקיעת השופר שליואב להפסקתהקרב.
עתה חזר דוד לירושלים ,ובדרך שובו באואליונציגייהודה וישראל ,כדי לחרר
ולקבל על עצמם את עול מלכותו .אך התסיסה לא שככה ,ואף התקרית שפרצה
ביןשבטיהצפוןואנשייהודהלידהגלגלושמ"ביט ,מא-מד)הוסיפהשמן עלהמדורה.
שבע בן-בכרי משבטבנימיף5ידע לנצל את השעהוהזרוהרים אתנס המרד .הפעם
לא היה זה ענין של קשר עממי כמד דוד ,אלא התפרצות חדשה של האיבה
המסורתית ששררהבין בית-יוסף ובית-יהודה .יתכןכי פעולתו המהירה של דוד
ושמ"ב כ,וואילך) מנעה את התלקחותו של המרד בשטח הר-אפרים ,אך אפשרכי
מלכתחילה תלה שבעבן-בכרי אתעיקרתקותו בהסתתהארמיםכנגדדוד,ובעזרתם
קיוה לנצחו ולהורידו מכסאו .מכל מקום ,דומה שלא במקרה הלך לצפון הארץ
וקבע את מושבו ב-בל-בית-מעכה.אין אנויודעים את תולדותיה של העיר ,אלא
ששמה מעיד עליהכי בראשיתימידוד היתהנתונהבידי ארם מעכה .54כנראה קרע
דוד אתהעיר משטח ממלכת מעכה וסיפחה עלגבולישראל ,שכן מכנה אותה האשה
החכמה ,בדברה אל יואב ,בשם "עיר ואם בישראל" (שמ"ב כ ,יט); אך דוקאמשום
סיפוחה זה מקרובלעטח ישראל רואה האשה חובה לעצמהלהדגישבראשיתדבריה
אנכישלימי אמוני ישראל" .עם כשלון מרד זה (בקירוב בשנת  977לפסה"נ) זכתהישראל לתקופת שלוה ושקט בעשר  -אחת-עשרה השנים האחרונות למלכות דוד.
בשנים אלה עסק דוד בארגון מהודע של ממלכתו ,במפעלי בניה ובהסדר
הפולחןי .5ראשית מעשיוהיו מתן גמול טוב לתומכיובימי מרד אבשלום והחלשת
השבט הסכסכניביותרביןשבטי ישראל ,הוא שבטאפרים.מן הבחינה הראשונהיש
להזכיר אתקירובו שלבית ברזליהגלעדי אל בית-המלוכה (שמ"ביט,לגואילך);
את הבאתעירא היאירי לשמשבכהונהבירושלים(שם כ,בו); אתכינוןהמחוז המיוחד
החדש בעבר-הירדן מזרחה ,הוא המחוז השנים-עשר (מל"א ד ,יט) ,שבו נכללו
גם חלק משטחי בני-עמון כגמול על עזרתם בעת מרד אבשלום; את השאת נעמה
העמונית (בתחנוןבן-נחש) לשלמה ,שככל הנראה נחשב כבראז בכמה מחוגי החצר
ליורשוהמיועד של דוד,56מןהבחינה השניה נקרע שטחבנימין ממהוו אפריםונהפך
למחוזמיוהד,המחוזהאחד-עשר(מל"א ד,יה) .במעשהזההיההןמשוםפיוסם של בם
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מלתמוה.דוי

בנימין והן משום הקטנת עצמתם שלבני אפרים; ואוליישלייחס לזמן זה אף את
קריעת השטח הצפוני-המזרחי ממחוז אפרים (עמק בית-שאן הדרומי)וסיפוחו על
המחוז החמישי(מל"א ד,יב); ואף השמדת שרידי בית-שאול לאחר מכן (שמ"ב כא,
ז ואילך) ,כדי לחסל כל מעורר מהומות פוטנציאלים .תמו דברי מלתמותדוד.
ה ערו ת

 1בדברנוסחהזו שבשמ"בב,ט ,שלפירוטבתהילהוהכללה(,.,כלה)בסוף ,השוההחוזההארמימספירת
:ב.מזר,בימיבית ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ' .151
ועיין

 2השוה דה"א ב ,כב (התיחכות אליהודה ומנשה גם יחד) ,אל שם שם ,בג(התיחסות על מנשהבלבד).
 3עיין:ב.מזר,ציון כג-כד (תשי"ח-י"ס) ,עמ' 115ואילך.
.ידין
 ,בכרךזה ,עמ' .189-186
 4על התנגשותזועייןגם :מאמרו שלי
 5על אחיתופל הנילוני כאיש הישוב הלא-ישראלי בירושליםעיין:ש.ייבין ,מחקרים בתולדות ישראל
בארצו ,תש"ך( ,להלן "מחקרים*) ,עמ' 200ראילך.
 6על גשורעיין:ב.מזר,ציון כג-כד (תשי"ח-י"ט) ,עמ' 120ואילך.
 7עלהכרונולוגיה של מלכות דוד ( 988-1008לפסה"נבקירוב)עיין:ש.ייבין,אנציקלופדיהמקראיתב,
ערך דוד,וביתוד הטבלההכרונולוגית שבסוףהערך .הביסוס המפורט בא בספרבעיותהכרונולוגיההמקראית,
שעודנו עם המחבר בכתובימן ועיין עתה :ש .ייביןן טבלאות כרונולוגיות לתולדות ישראל בתקופת
המלוכה,

tbY

.2

 8השוה שמ"ב ה,ו; דה"איא ,ד-ה .בדבר שם מלכההיבוסי האחרון שלירושליםעיין:ייבין,מחקרים.
;199 'bUאנציקלופדיה מקראית א ,ערך ארונה .עלירושלים,הטופוגרפיה שלה ומעמדהעיין:מ.אבי*יונה

ואחרים ,ספרירושלים א ,תשט"ז..
 9דה"איא ו ,ב-ג; והשוה גם שמ"ב .ה ,ה ,שבגרסתו אשרבנוסח המסורה קטוע הוא ,שכןלא נאמרבו
מה יעשה לכל מכהיבומי :והמשך הכתוב מדבר בפכחים.ובעורים ,כמבקש להסביר מדוע .נאסרה הכניסהעל
בעלי מומים אלה לתחום המקהש.:ופסקה אחרונהזואינה באהכלל בדה"א.
 10על מוסד "הגיבורים" .אשר לדודעיין :ש.קליין,ידיעותז (תיש)95 F~U ,ואילך:ב.מזר ,שםיג
(תשי"ז) ,עם" .108-105
 ,מחקרים ,עמ' 274
 11על התואר =שר הצבא" ומשמעותו(מצביאעליון לכל צבאותהמדינה)עיין:ייבין
ואילךsu.יחסו של דוד אלבני צרויהעיין :שןייבין,בימיבית ראשון (קובץ) ,תשכ"ב ,עמ' 47ואילני
 1 2על פרטי הדבריםעיון :ב*צ דינבורג (דיבור),ציוןיא (תשוו)158 'bW ,ואילך;י
.סיקניק(ידין)"
הכינוס העולמשלמדעי*היהדות ,תש"3ב ,עמ' 282ואילך.
 13השוה מעשהו של מלך מואבבימי פלישתיהודה,ישראל ואדום אל ארצו (מל"בג ,כז),ועיין :מאמרו
של.י.ליוור ,בכרךזה .עמ' .286אף מעשהו המיואש של שאול,שניחם במכשפותיאך בצרלו פנה גםהוא אל
בעלת האוב ,מעיד על האמונה שהיתה מושרשת בקרב כל השכבות בכוחם של מעשי קסמים (שמ=א כח?,

ואילך).

 14מלים .אלהודאיאינן.ערביות במקורן ,לא רק משוםשאין שורש כזה (צנר)קיים כללבערבית ,אלא
שגזרונן מהמלה צנורתא ( =ןוו ,דבר עקום) ,שנשאלה מן הארמית או הסורית ,ברור מתוךהזיקה אל מושג
העקמימות,היעדרהיושרוכיו"ב.
 1 5כבר הציעאולברייט לקרוא את מרביתה של השורה התחתונה של המצבהמגבל ,שחקוקה בה כתובת
.יכפנר יגעא(עיין* Albright, BASOR 63 :ו*.יצ
בכתב הנראה כדרגה קדומה של הכתב הפיניקי*העברי"..
. 8ff.קע [ .)]1936אמנם לאחר זמןשינה אולברייט את קריאתו(עיין :מ. 120חק ,)8~180%116 ]1949[,ןנראית
לי הקריאה הראשונה שלאולברייטיותר מןהשניה.לדעתי ,גם שלושת הסימנים הראשונים שבשורהניתנים
להיקרא"חנפ*;ומובנו של המשפט הוא כחתימההרגילה בכתובותקבר(מי אשריזיק את הקבריימק בעצמו),
ובמקרהזה!העבריין(הנף) אשריהפוך (אויכבה יספ) את.הנר(שניתן בקבר)יוזק,ינגע-- (.יגע),
 18על משמעותו של השם ומקום המצודהעיין:ש.ייבין,ירושלים ב/ה (תס"ח)f~u ,יג-ואילך.
 17אלההיר.כנראה שלושת.הגיבורים הראשונים..במעלה,יעדינוהעצני(..שמ"ב-כג,ח),,אלעזרבן-יודו
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המלחמות נתקונת המלוכה
אחותי (שם ,פס'ט)ושמה בן-אנאהררי (שם ,פס'יא).בידוע שפסוק ח בפרקהנדון מקוטע וקשהלהבינו,וכן
חין השםעדינו העצניסביר ,ועל כן מבכרים רוב החוקרים את גרסת הכתוב המקביל בדה=איא,יא ,הקורא
י דוד בשםישבעםבן חכמוני*
.לראשכן במעלהביןגיביר
 18מקבילה למושג זה התיבה מצדה ,שאינה מצויה במקרא אלא בלשון רבים*ויש במקרא רמזים רבים
לכך כי מצודה-מצדה מערההיא :השוה הכתוב בשמ=א כב ,ד-ה ,המדבר בשבת דוד במצודה (בפס' א של
.אותו פרק מדובר על מערת-עדולם ,ששמה נמלט דוד בפני שאול) ,וברור שלא ישב דוד אז במבנה מבוצר
ו(ואפילוהיה בעדולםבימים ההם מגדל מבוצר)ןוכן הכתוב בשמ"א כד ,כב ,המספרכי דודואנשיו עלו על
:המצודה ,לאחר שנפרדו מעם שאולואנשיו בעקבות המעשה במערה ,כשהלך שאול לתפש את דוד עלפניצורי
היעלים בסביבותעין-גדי; גם הכתוב המדבר בנץ ,אשר "סלע ישכןויתלנן על שן סלע ומצודה" (איוב לט,
מכוון למערהשאין לגשתאליהמפני בצרונה הטבעיולא למבנה מבוצר;ואףדברי המשורר" :ה'
כה),ודאי
'סלעי ומצדתי" (שמ"ב כב,ב)נאיםיותר למערה נשגבת מאשר למבצר.
 19מקומןהמדויק שלשתיערים אלהעדיין לאזוהה בודאוה;זיהויה המוצע של גה עם הל שיח' אחמו
ל-עריניליד קרית-גת (השוה . 11-12עע י[.Albright, AASOR 2-3 ]1923ע.עי) בודאי אגנונכון.ועיין:,דו=תאוקדם ראשוןעלתפירותתל "גתא ,תשכ*א:וייתכןכיישלהניחשאין גת פלשתים אלא אותה
ש.ייבין
גתימ נאמיבד,ג) ,שכברהציעב.מזר(ספראסף,jA"wn ,עמ'  )357-356לזהותה עם ראם אבו*חמיד (שליד
.המלה; ג*צ ,)1401 1426 .הנזכרת ככל הנראהגם בשם גת (דה"א ז,כא) :ואילו את עקרון הציעי
.נוה
.נוה,ידיעות כא (תשי"ז)118 'DU ,ואילךש
לאחרונהלזהות עם תלאל-מקנע (נ*צ;)1351 1330 .ועיין:י

י זה*
אף עלפי שישעדייןנימוקים חשובים הסותריםזיהו
 20השוה; דה"איא,יג (והנוסחה המקבילה בשמ"ב כג,יא:עדשים) .המחבר מודה לפרופי מוזהרי על
.אישורזמןהקציר בסביבות עדולם.
 21בדבר דוגמה מצריתמן המאה הי"ב לפסה"נ ע"ןWestern Thebl-5 :פNelson-Hoelscher, Work 5
י8.20פ * *1931-33*1934והשוה:ש.ייבין ,ספרמזיא ,תרצ"ה ,עמ'  ,161והע' מב;ולהבדיל ,גם הבאתארון
האלהים למחנהישראל (שמ"א ד,גואילך)יסודה באותומנהג.
 22בדה"א סו,יב ,שונה הגרסא במקצת" :ויעובו שם את אלהיהם ויאמר דוד וישרפו באש=.יתכןכי
זוהיגרסתו של עורךדה"י ,שלאיכולהיהלהניחכי דודואנשיויביאו את העצבים אל עיר-האלהים כסמלי
ונצוזון-:ויתכן שאמנםהיתה מסורתמהימנתבידו,כיבסופו של דבר נשרפו העצבים ,לאחר שהוצגובירושלים
יוהוקרשו כ*חרם=לה'.וישלזכור,כיאזעדייןלאהיהמקום מקודשלעבודתה'בעיר.
 23עיין במאמרו שלז
.קלאי ,בכרךזה 134 'bV ,ואילך*
 24שמ*נ ה ,כד; ובשינוי נוסת...* :או תצא במלהמהא גם בדה"איד,טו.ויש לזכורכי התקפותלילה
,לאהיובבהינת חידוש צבאי בישראל; השוה מלחמת גדעון במדיינים (שמ"ב ז ,ט) והתקפת שאול על
:העמונים שצרו על יבש-גלעד (שמ"איא,יא).ועיין במאמרו שלא.מלמט,בכרךזה,עמ' 112ואילך.ובמאמרו
.של ,1קלאי ,עמ' .134
= 25מול" נאמר כאן כנראה לא במובן "כנגד= אלא במובן "מעבר ,אל צד*; והשוה שמי כח ,כה;

ישמאאיז,ל.

 28מןהראוי לשים לב לכך,כי בתי-אב מן הפרצימתייחסים בדרך כלל בשלשלותהיוחסין של דה=א
:פר' ב-ד לישובים שבחלקו המערבי של הר-יהודה:ויתכןכי שם המקום הזה כרוך בשמו של פרץ ,אביהם
'המסורתי של כל בתי-האבהאלה.
 27שאוליהיאהיא גת-פלשתים,ועייןלעיל הע' פווכןלהלן.
 28והשוה דה"איד,טז :אמגבעוןועדגזרה" (הה"א כאןן כמובן מאליו ,ה"אהמגמה).ודייקו הכתובים,
*בואך גזר* ו"עד גזרה" ,ללמדך,כי לא באה המלהמהבשעריהעירגזר ממש.
 29אמנמןלדעתחוקרים רבים,ישלייחם רשימהזו שליושביירושלים לראשיתימיהביתהשני,והיא
:מקבילתה של הרשימה שבנהמ'יא,גואילך.
 80ושמא מותר להניח לאור נוסחת דה"א יחןא,כי נשתבשהגרסת ספר שמ"ב,ומתחילההיהכתובבה:
*ויקח דודמגתהימה (במקום מתג*האמה)מידפלשתים".
 81ב.מזר ,ארץ-ישראל א (תשי"א) ,עמ' .60
 85על ההנמקה לסדרזהבמלחמותדוד ,המבוססתעלרשימתהמחוזותהאמרכליים שלשלמה ,שאתעיקרם
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מלהמות דוד

יש לייחסלימי דוד ,ועל השתלשלות המאורעות והכרונולוגיה המוצעת לכךעיין :ש.ייבין ,אנציקלופדיה
מקראיתב,ערךדוד :הנול,בימיבית ראשון( ,קובץ) השכ'ב ,עמ' 47ואילך.
 33השוה דב'לג ,וו על זמנן של הברכות שבתורה (ברכת"יעקב וברכת-משה)עיין בספרו של המהברו
80פם 1 The Israelite Conquest or428נספהג ,העומד לצאת לאורבקרוב.

 ,מחקרים בתולדותישראל וארצו ,תש"ך ,עמ' .226.224 ,183-182
 34עיין:ש.ייבין
 :מאמרו של ליוור ,בכרךזה ,עמ' .205-190
 35על המלהמותלכיבוש אדוםעיין

י.

 88על ממלכות אלועיין:א.מלמט ,אנציקלופדיה מקראית א ,טור 577ואילך;ז.קלאי ,שםג ,טור
ך
ואילךן ב.מזר ,ציון ,כג-כד (תשי"ת-י=ט) ,עמ'  115ואילך .ועיין גם מאמרו שלב .מזר ,בכר זהי
68ב

עמ' 20-208ש.
37

על קרב זהעייןעוד :מאמרו שלי.

 ,בכרךזה ,עמ' .176-170
ידין

 38השוה שמ=ב ה,דן דה"איה,ג :לפרטיםעיין:א.מלמט ,הארמים בארם-נהרים והתהוותמדינותיהם.
תשי=ב (בשכפול) ,עמ' :20ש.ייבין ,בעיות הכרונולוגיה המקראית (עומד להידפס).
 39עלזיהויה שלחילםעיין:ז.קלאי,אנציקלופדיה מקראיתג ,ערךחילם ,הלאם.
.

י הד דעזר ,אך לא נאמר דבר על הדדעזר עצמון
ים עבד
 40בשמ"בי,יט ,מדובר רק על המלכ
נם בתיאורהשלל ,שלקה דוד מארם צובא (שם ה,וז) ,מדובר בערי הד דעזר,ולא על המלךעצמו (שממגר
לכאורה נלקההשלל).
 41וזהכנגד דעתם שלהממעיטים,הסבורים שמעולמלא השתרעהמלכותישראל צפונהמןהגבול המוההפ
בקירוב במירוצו ההחתון של הליטאני ומורדות הדרום של ההרמוןןועיין לאחרונה :א.בירם ,ספרקויפמן.
משכ"א ,עמ' סחואילך*
 42ובנוסחההמקבילה בדה=איה,י ,גרסת השם:הדורם:ונראים הדבריםכיזוהאחרונה גרסאנכונההיא.
 43והשוההששותיהםהדומים שלסרני פלשתיםלגבי דודואנשיולפני הקרב בגלבוע (שמ"א כס,ב-יא)*
 44אבל השוהלענייןזמנה שלבריתזוגם:ישליתר,ידיעותיז(תשי"ג) ,עמ' 88ואילך.
 45וכבר שיער רש"יכי נערכו שתי מלהמות באדום(עייןפירושו לשמ"ב ה,יג) ,אמנם בבללנימוקים
אהרימן ורד*ק בפירושו (שם ,שם) ניסה לפטור אתהענייןבשני קרבות ,האהד בפיקודו שלאבישי והאהד
.ליוור ,בכרך זה,
בהנהלתו שליואב .על בעית מלהמות כיבוש אדום והכנעתה ,השוה גם מאמרו שלי
עמ' .197-195
48

על הקרבלכיבוש רבת-עמוןעיין :מאמרו שלי.

 ,בכרךזה ,עמ' .178-170
ידין

 47השוה מלאא ה ,א :דה=ב ס ,כו .אמנם נרשמו גבולות אלה בזיקה למלכות שלמה :אולםאין רמת
ו להרחבת השטחים אשרהורישלו דודאביון ובמל"א ה,א,מפל מקומש
בכתוביםכי שלמהנלחם בראשיתימי
אמורים הדברים בראשיתימי מלכותו.
 48השוה מלאביד ,כד* אמנם נאמרוהדברים עלימיו שלירבעם הב' ,אבל נוסחהזוהיתה מטבעקבועהי
שנטבעה בלא ספקבימי דוד ,ששלט על ארם צובא עדגבול ממלכת-המת.
 49עיין. 197, 207-206 :קק .5.Yeivin, JQR 50 )1960(,
 58עלסיניות הדבר ועל פרטיהענייןעיין:ייבין,מתקרים,עמ' 201ואילך:והשוהשמ"בסו,טושכד,לב.
 51בין שנספההנון במערכה,ובין שהודה בגלל התנגדותולישראלים.
 52אף עלפי שלא נאמר הדבר במפורש ,מסתברכי עזרתם של תושבי עבר-הירדן מזרחה ההבטאה לא
רקבמזוןובציוד (השוה שמ"ביד ,כז-כט) ,אלא גםבגיוסאנשי צבא לעזרתו של דוד.
 53יתכןכיהיה מבארות-בנימין ,אם נסכים עם פירושם של רד"ק ורלב"ג לשמ=ב כ,יד ,הסבורים
הברים,הנזכרים בפסוק זה אנשי-בארות הם,
כי
:ב.מזר,ציון כג-כד (תשי"ם) ,עמ' .123-122
 54עיין
 55עיין:ש.ייבין,בימיבית ראשוןלקובץ) ,תשכ=ב ,עמ' 58ואילך :הנ=ל ,תולדותהיהודים בעולם'נ.
פרק בן סעיףג (עומד לצאת לאור בקרוב).
 58השוה מל"איד,לא :והשוה התוספת שבתרגום השבעיםביןהפסוקים כדוכה שבפרקיב.
 sfלדיון מפורט ומנומק בכל הפעולות האלהעייןבמתקריםהמנויים בהע'.55
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יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו
מאת:י.ידי
בסיפור קורות המלחמות של בית-דוד בבית-שאול ,שבספר שמואל ,בא תיאור
מופלא של המלחמה שנלחמו עבדי דוד בעיד" אשבעל (איש-בשת).על הבריכה
אהה* בגבנתהוהרייזרעו*זזזטהירנזו בפינת"נתר בהשך-ב ב,יצ"-ז" :ותצבוושועוזחל
הברכהמזהואלה על הברכה מזה .ויאמר אבנר אל יואב:יקומו נא הנערים וישהקו
לפנינו .ויאמר יואב:לקמו.ויהמוויעברו במספרשנים עשרלבנימין ולאיש-בשתבן-
שאולושנים עשר מעבדי דוד.ויהןקואיש בראש רעהו וחרבו בצד רעהוויפלויחדו.
ויקרא למקום ההוא חמקת-הצרים אשר בגבעון.ותהי המלחמה קשה עד מאדביום
ההוא".
פרשהזוהומהאבן-סףלחוקריםולפרשנים ,שהטילו ספקבמהימנותהההיסטורית
וניסו לפרשה בדרכיםשתות.לפי הדעההרווחתביןהחוקרים ,המסתמכיםעלהאמור
בפרשה זו- :ויקרא למקום ההוא חלקת-הצרים אשר בגבעון",אין זה אלא סיפור
איטיולוגי שבא להסביר את שם המקום חלקת-הצורימ .1במחקר משנת  19CGניסה
החוקר האמריקאי 9לן להציע הסבר משלו לענין w~w 1בו גם צדדים של דמיון
להסבריהם שלקודמיו .לפי הסברו של בטן ,הציע אבנר ליואב שכמהמןהחיילים
ישעשעו את הצבאות ,שהיו ערוכים אלו כנגד אלו ,בתחרות של משחק .תחרותזו
צריכה היתה להערך ללא נשק ולכן ללא סכנה למתחרים .אבל בני בנימין,שהיו
איטרים ,החביאו אתחרבותיהם עלירכםהימנית (בדומה למה שעשה אהודבן-גרא
כשבאלפניעגלון ,מלך מואב) ,ובתחילת התחרות ,כאשר כל אחדמן המתחרים שם
אתידימינו על ראש מתעדו ,שלפובניבנימין את חרבותיהם בשמאלם ודקרו את
מתנגדיהםמן הצד,והללונפלו כולםיחדיו,היינו בעתובעונה אחת.סימוכיןלדעתו
ידקירה מן הצד,
מוצא בטן בעובדה ,שהכתובמציין שדרך ההמתה היתה על יד
שהרי רק מתנקש דוקר אתאויבו בצידו;וזוהי ,לדעתו,הסיבהשקראולמקום בשם
חלקת-הצרים,ביטוי שהוא מפרשו במשמעות של שדה הרעיםהבוגדנימי .נקודת-
המוצא להסברזה,שישבומן הסממנים של סימורבלשים,ולהסבריהם שלהפרשנים
שקדמו לבטן היא ברורה .בשל הביטויים "הנערים"" ,ישחקו לפנינו"",איש בראש
רעהו"- ,חרבו בצד רעהו"" ,ויפלו יחדה ראו בפרשהזו ,כמהמן החוקרים ,תיאור
של מאבק אתליטיבין צעירים שהפך בסופו למאבק-דמים .אבל אלנכון לא היה
זה כללועיקר מאבקאתליטי תמים ,ותחרות הנערים היתה מתחילתה מלחמתחיים
ומות" .נערים" אלה אינם אנשיםצעירים גרידא ,והמלה "ישחקו" אינה באה לציין

עיין

הערות בעמי .189
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1bllV1נאהמזרים העחתקולפנעו

שחק תמים .אף הביטוי"ויחזקואיש בראש רעהו" ,מצטרף לתמונה הכללית.יתר
על כן ,עיקר תכליתו של מאבקזהבין הנערים היתה להכריע אתגורל המערכה

בכללותה.
נעמוד לראשונה על דרך המאבק כפי שהוא מתואר בספר שמואל" :ויחזקו איש
בראש רעהווחרבו בצדרעהו".כדי לעמוד על משמעותושלתיאורזה,עלינו לברר
אם באמת צורהזו של קרב לא באה אלא משום הנסיבות המיוחדות של הפרשה ,או
שמא היתה זו הדרך המקובלת של מאבק-דמים במזרח הקדמון .בין התבליטים
שנמצאועלידיפו7אופנהייםבגחן(תלאל-ללאף),שרבים מהםמתאריםפרשיות-קרב
ומלחמה ,מצוי אחד העשוילסייע בהבנת הפרשה שאנו עוסקים בה .4בתבליט
(ציור )30רואים אנו תמונה דומהלזו העולהמןהכתוב שבשמ"ב.התבליט מראהשני

ציור

230

תבליט מגוזן (תל חלאף)

לוחמים בעלי זקנים ,העומדים זה מול זה כשהם מצויים כבר בשלב האחרון של
המאבקביניהם .כל אחד אוחז .את מתנגדו בראשו ובאותה עת שולח את חרבו בצד
מתמדו.לפיהתיאורשבתבליט ,נראהשהלוחם שמשמאלהצליחלנעוץ אתחרבועמוק
בצד מתנגדוואילו הלוחםשמימין רק התחיל לנעוץ את החרב בגוף מתעדו .תמונה
זו ,המתארתללאספק מאבקלחייםולמות,יש בהכדי ללמד שדרך-המאבקהיתה:
לתפוש את המתעד בראשוובכך לשלולממנו את חופש-התנועה ,ואז,כיון שבצידם
האחד היו הלוחמים צמודיםזה אלזה ,לדקור את המתעד בצדו החשוף .העובדה
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המלהמות בתקומת המלוכה

שהתבליט הואמן המאה הי' או ראשית הס' לפסהיני ,היינו לערך מאותה תקופה
שאנועומדים בה ,מקנהלוחשיבותמיוחדתלעניג,ו.
מאחר שראינו שהמאבקבין אנשי דוד ואנשי אשבעל היה בגדר של קרב ממש,
נשאלת השאלה מהטיבםשלאותם-נערים"שנטלובוחלק.אולברייטי הראה שהמלה
נערים" ,כשהיא באה בסמיכותלענין מלחמה ,משמעותה לוחמים-נבחרים .תופעהזומצויהגם בלשונותאחרות :כך ,למשל ,המלהההודו-אירופית (~fariannuהבזרתמן
ה עצמו נהב
הסנסקריט - hlaryaאיש-צעיר) היאהכינוי של אצולת*הרכב,וכינויז
גם בארץ כנען בתקופה שלפני הכיבוש הישראלי .המלה ינערים" באהגם בצורה
המצרית-נערן,והיא מלה השאולהמןהכנענית .בפפירוס אנסטאסי א(טור ,17שו'3ז
נקראים המורדיםמכנען בשםזה .בדרך כללמכוונת הוראת מלהזוליחידה צבאית,
כנראה ממוצאכנעני ,בשרות הצבא המצרי .מכאן שמאבק הנערים המתואר בספר
שמואלהיה קרבבין לוחמים נבחרים שלשני הצבאות .ואכן צורהמעיןזו של קרב
היתה אחת מדרכי המלחמה המקובלות בתקופהזושאנועומדים בהואף לאחרמכן.
הצבאותהנלחמיםהיונוהגים להעמידלוחמים נבחריםשנלחמוביניהם בקרב-דמים,
ותוצארתיו של המאבק חרצו את גורל המערכה בכללותה .אפיינית היא פרשת
מלחמת-הבינים של דודוגליתי.ישלציין שדרךזו של מלחמה לא היתה הרגילה,
שכן דרושה היתה הסכמתשגי הצדדים לכך; והסכמהזוהיה בה משוםנכונות לשאת
בתוצאות המאבק של אותם לוחמים נבחרים ,ולותר על הכרעה בקרב ממשביןשני
הצבאות ,כךפונהגלית אל מערכותישראלבאמרו" :למהתצאו לעלך מלחמהןהלוא
אנכי הפלשתיואתם עבדים לשאול; ברולכםאישוירדאלי" (שמ"איז,ח).ורק לאחר
שנאותו ישראל ,נערכה מלחמת-הבינים; בדרך דומהישלהבין את השיחהבין אבנר
ליואב ,אבנר לאהציעליואב לערוך משחקכדי לשעשע את הצבאות ,באמרו"":קמו
נא הנערים וישחקולפנינו" הציע אתדרכי הקרבביניהם.היינושגורל המערכהייתרץ
בקרבבין לוחמים-נבחרים ,ורק לאחר שהסכים יואב ואמר- :יקמו ,-נערך הקרב
בדרךזו.
המלה "ישחקו -באהכאןכדי לתאר את דרך המלחמה ,הדומה לכאורה לשעשוע
או משחק:שכן רקאנשיםמעטיםנוטלים חלק בקרב,ואילוהאחרים משמשים כצופים,
והשוה שופ' טז,בז" :כשלושתאלפיםאיש ואשה הרואים בשחוקשמשון.-
נשאלת עוד השאלה מה משמעות הביטוי" :ניפלו יחדיו* ,מדוע נזכרה עוברהזו.
ומה חשיבותה להבנת מהלך המלחמה .לשם כךעלינולבחון את הכלליםשהיונוהגים
בקרבות-ביניים ,ואת התכלית של קרבות אלה .קרבות-דמיםבין לוחמים נבחרים
לאבאו כשעשוע אכזרלפני הקרבכיאםשימשוכתחליף לקרבעצמו .תכליתםהיתה
למעט בקרבנות ולא להרבות בהם .ואחד הכללים היה ,כנראה ,שתוצאות המאנק
חרצו אתגורל המערכה ,והצדשנציגיונוצחוהיה בבחינתמנוצח.גלית אומר לצבא
ישראל' :למה תצאו לערך מלחמה ...ברו לכםאישוירדאלי; אםיוכל להלחםאתי
והכניוהיינו לכם לעבדים ,ואםאני אוכל לו והכיתיווהייתם לס לעבדים ושמיא
יז,ט) .מהלך עניינים דומה אנו מוצאים בסיפור המצרי עלשאןסת באוץ-כנען,
בראשית האלף השני לפסה"נ .6כך ,למשל ,בפסקההמתארתאת מלחמת-הביניםבין
שאנחתוהגבורמרעינו,היאארץ-כנען ,מסופר שלאחרשהרג שאנהת אתיריבו,שדד
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יקומונא הנעריםוישחקולסניה

אתבני שבטוובזז את מחנהו ללא כל קרבנוסף .הידיעה,ששנים עשרהלוחמים של
צבא אנזרושנים עשר הלוחמים של צבאיואבנפלויחדיו ,ולאחר מכן התנהל קרב
קשה בץשני הצבאות ,מלמדת שאירע כאן מקרה מיוחדבמינו,שאינורגיל בנסיבות
אלה .הקרב בין הלוחמים הנבהרים נסתיים ללא נצחת של אחד הצדויים,שכן
הלוחמים כולם מתו בקרב ,ולא נותרה ,איפוא ,כל ברירה לצבאות הערוכים אלא
להלתםביניהם .מהלך המלחמה הוה ,איפוא.,מעין זה :צבאות יואב וצבאות אבנר
נפגשו ליד הבריכה אשר בגבעון ,כדי להלהם אלו באלו .אבנר הציע ליואב קרב
בין לוחמים נבחרים ,תחת מלהמה בי ,שני הצבאות .יואב הסכים ,והלוחמים
הנבחרים נלחמוביניהם בדרך הנהוגה .אבל בסיבהמן הסיבות נהרגו אלוכן אלו,
ורק אן ההלו הצבאות להלחםביניהם" ,ותהי המלחמה קשה עד מאדביוםההוא.-
ה ע רו ת
מאמר זה נדפס לראשונה בשם

~114 young men, 1 pray thee, arise and play before usV

4gLet

.בכתב העת . 110--116קק ~TPOS 21 )1940(,
 1השוה] :ת0נ .עע v..Batten, Helkat Hazzurim~ 2 Sam 2:1-16* ZAW 26 )1906(,
.14* s
2

עיין שם.

3

.The field of the treacherous fellosrs

5

על התאריכים המשוערים שהציעו חוקרים לתבליטים אלהעיין :י. 198עע  .7611 Halaf3,ובמיוחד

 4עייז
.356 :וע  1955,ן opitz-1 Moortgat, TellHalaf3י(~hfivon OppenheiG-1
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עלמעלליהם שלגיבורי*דרד,אינם,לדעתי,מעשי
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[]169
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

עמק סוכות במערכות דוד ואחאב

מאת2י
.ידין
.-

י
מלחמתו של.דוד ברבת-עמון
"הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות" (שמ"ב יא ,יא)
בתיאור פרשת אוריה החתי ,השלובה בסיפור המלחמה של דוד עד בני-עמון,
נזכרת המלה "~כות";וזאת בדבריו שלאוריה לדוד" :הארוןוישראלויהודהיושבים
תואדניועבדי אדר עלפני השדה חומם" (שמ"ביא,יא) .דרך כלל ביארו את
ביכו
המלה "סוכות*בכתובזה במשמעותשל שם העצםהכללי ,שמשמעותו דירותארעי.1
ולפיכך ,היתה העילה להשתמטותאוריה מלהשמע למצות המלך דוד,שאיןזה יאה
לאיש-צבא כמותו להתענג בביתו ,בעוד שהמלחמה קשה וארון-הברית וכל הצבא
שרוייםבתנאי-שדה:הארוןוצבא-המילואים שליהודהוישראליושביםבסוכות,ואילו
הצבא-הסדיר חונה עלפגי השדה הפתוח .ואסכי הסבר זה מכוון לעיקר משמעות
דברי.אוריה,הרי ההסבר של המלה *סוכנות" כשם עצם כללי ,ושליהביטוי "עלפני
השדה חונים" כמכוות להדגשתחנייתו של הצבא בשדה הפתוח ,מעלים כמה וכמה

קשיים

2

א .מדועישלהניח את הארון בסוכה ,בעוד שמקומוהרגילהיה (עדלבנין המקדש)
באהלדוקא(השוה שמ"בו,טז; דה"א א,טז)?
ב .כלוס מסתבר הדבר ,שהמפקד של הצבא כולו.ואנשי הצבא-הסדיריחנו על
פני השדה הפתוח ,ללא מחסה ,וזאת בעת מצור ממושך וארוך; בעוד שצבא-
המילהאים,אמהייהו קח ץעאשז~ל,וכשגוררו21סוכדתז
ב
א
ו
י
ם
י
א
ו
ל
י
מ
ה
א
לפי ההסבר המקובל,חנוהןארון-הברית,הן צב
והן
והצבא-
הסדיר סמוך לרבת-עמון.ביאורזה מעלהשניקשייםנוספים:
ג .כלוםיעז דוד לסכן את ארון-הברית שהובא רקזמן קצר קודםלכן לירושלים,
ושכבר נשבה פעםבידי הפלשתים ,ולשלוח את הארון עד לרבת-עמון הרהורה
(בעוד הוא עצמושרויבירושלים) ,מקום שצבאו שליואב נמלטבקושי במערכה
הקודמת ממפלה כבדהנ.
ד .אם חנה באמת כל צבא-המילואים סמוך לרבת-עמון ,כיצדניתןליישב עובדה
זו עם עצתיואב לדוד" :ואתה אסוף אתיתר העםוחנה עלהעיר ולכדה"(שם-ב
יב ,כח) ועם המסופר לאחר מכן" :ויאסף דוד את כל העםוילך רבתהוילחם
בהוילכדה*לשם שם ,כט)ז
המלה
את
אם
ל
י
ע
ל
ם
י
י
ש
ק
ה
כעד זאת,ניתןליישב את
ן
א
כ
ן
י
ב
נ
שמניתי
"סוכות-

עיין

העררת בעמ' 80ג ,181--ולוח נ
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ע ק סופית במערכות דוד ואחאב

לא במשמעות של שם עצם כללי ,אלא כשמה של אותה עיר ידועה ,שמקומהבין
הירדןוחיבוק.ואילו אתהביטוי- :עלפני השדה חונים" במשמעות של :לוחמים (או
חונים) בשדה-המערכה -ביטוי הבא במשמעותזו כמה וכמה פעמים במקראי .לפי
הסבר זה מוכיח אוריה בדרך עקיפין את המלך על שהוא מבלה אתזמנובנעימים
בירושלים בעוד שכל העם במלחמה ,ויחד עם הארון הם חונים בסיכות הרחוקה.
באותה עת הוא מסרב לשמוע למצותו של המלך ,בתואנה שרעיו שלו ,אנשי הצבא-
הסדיר נלחמים בקו הקדמי של המערכה ,בסביבות רבת-עמון.
לויאויאםב.והצבא-הסדיר צרו על רבת-עמון,
אם
צס
וו
הסברזה מעלה מיד שאלה נ
בפאת:-המי
בעיר 'סוכות?כדי לענות עלשאלה
מדוע.שרוייםהיו ארון-הברית
ועלינו לברר בקצרה כמה וכמהעניינים:
ו
א .סדר מלחמותדוד קודם למצוררבת-עמון;
ב .הנתונים האסטרטגיים,המדינייםוהכלכליים של עמק-סוכותבימידוד;

נ .הדרכים הצבאיותשהובילובימי המלוכהמירושלים לרבת-עמון.

שלבי מלחמותיו של דוד
תיאור מלהמותדוד בשמ"ב ובדה"א מאפשר לעמוד,בקויםכלליים ,עלהתפיסה
האסטרטגית של מלחמותיו; וזאת הן מן הבחינה הגיאוגרפית-צבאית ,והן מבהינת
 סדר המלחמות עד אויביו הרבים" .סו הבחינה הגיאוגרפית ,גיתן להבהין בקויםכלליים בשנישלבים במערכותדוד .הראשון מכווןהיה להבטיח את ממלכתישראל
מפניהאויבים המסורתייםשבסביבתה הקרובה,ובכללזה פלשת(שמ"בה; ח,א; דה"א
יד;יה,א)ועמון (שמ"ב ח,יב; דה"איח ,א) .המערכה הראשונה עד עמון לא היה בה
כדי הכרע; וזאת משום הסיועשקיבלוהעמונים מן הארמים .השלב השניהיה מכוון
בעיקרו עד המלכויות הארמיות שבסוריה (שמ"ב ח,ג ואילך; דה"א יח[ג ואילך),
שעמדו בקשרצבאיהדוק עם ממלכתעמון ,שהותה אתהאגף הדרומיהחשוףשלהם.
היתהזאתחדירתושלדודלעמון שעוררה אתהארמים למלחמהנגדו.
.
ד
ו
ד
בעוד
גם מבחינה כרונולוגית ניתן להבחין בשני שלבים במלחמותיו של
שהשלב הכרונולוגי הראשון מקיף את עיקרמ שלשני השלבים הגיאוגרפיים שמנינו
,קודם לכן ,הרי השלב השני היהמכיון להכנעת עמון וארם ,וזאת באשר העמונים
מרדו בדוד בעידודם ובתמיכתם של' הארמים .רק לאחר שנחל מפלה כבדה
במלחמתונגד בני-עמון ,מפלה שאירעהכיון שלא עמד על העובדהשעניןלו כאן
לא רק עם בני-עמון אלא עם ברית של מלכויות הארמים ,ערך דוד מסע-מלחמה
נוסף כד 4למחוץ את צבאות-ארם,לפני שעלהבידו לכבוש את בירת העמונים .על
מלהמותאלו ,שישבהןעניןמיוהד לפרשהזושאנועוסקים בה,נעמודלהלן.

ההשיעית האסטרטגית של עמק-סוכות גיסי דוד ושלמה
בשנים האחרונות עסקו החוקרים הרבה בחקר עמק-סוכות מבחינותיו השתות,
ועקדו ו'על חשיבותו הכלכלית כמרכז' למסחר ולחרושת~-תכתפ .בפרשה שאת
[][171.
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המלחמות בתקופת המלוכה

עומדים בה קובע מעמדוהמיוהד של עמק-סוכות כבסיסהאסטרטגיהחשובביותר

להבטחת שלטונו של דוד ,ושל שלמהבנו אהרה ,על הממלכה הגדולה שהשתרעה
עדלגדותהפרת.
בשלבהגיאוגרפי הראשון של מלחמותיו,שהיומכוונות עדשכני ישראל הקרובים,
היהלדודהיתרוןשללחימה "לפיקויםפנימיים" כשהואחוזרויוצאלמלחמותיומתוך
מרכז ממלכתו .יתרון זה הוא שנתן לו את האפשרות להעתיק את צבאו במהירות
לכיוונים שונים ,כשירושלים משמשת כבסיס אסטרטגי עיקרי; הן בסיס אופרטיבי
והןבסיסלוגיסטי.
מעת שנעתק מרכז-פעילותו של דוד כלפימלכויות הארמים ,שוב לא היהבידו
היתרון של אורח-פעולה "למי קוים פנימיים"; קוי-התחבורה הארוכים והבלתי-
בטוחיםשוב לאאיפשרולולהוסיף ולהשתמשבירושלים כבבסיסהאסטרטגיהראשי;
והיה עליו לכונן-בסיס אסטרטגי קדמי .-כל בסיס אסטרטגי קדמיצריך שתהיינה
לו התכונות הבאות:א .קווי-תחבורה מתאימים ובטוחים,הן קדימה ,לעבר האויב,
והןכלפיהעורף ,לעברהבסיס האסטרטגיהראשי;ב.חואיםטופוגרפיים המאפשרים
להק על האזור בכוחות מעטים ביחס; ג .ט~-בים טבעיים ,ובכלל זה מים ומזון
שאפשריהיה לספק לצבא בשלב המכריע של המערכה ,מבלי להזדקק לבסיס
העורמי; וכן צריך שהבסים האסטרטגי הקדמי יוכל לספק את הצרכים הטכניים
של המלחמה ,כגץ בדקכלי-נשק;ד .ממשלמקומייציב מבחינהמדינית.
די במבטחטוף על מפה,וסקירהכלשהי שלהנתוניםהארכיאולוגייםוההיסטוריים
של המקום,6כדילהיווכח שעמק-סוכות -ולאמיתו של דבר עמקזה בלבד -היה
הבסיס האסטרטגי הקדמיהאידיאלי למטרותיו של דוד ,כיון שחבל-ארץ זה ענה
על כלהצרכיםשנמנולעיל2
א .עמק-סוכות מצוי עלקו הדרך הקצרה ביותרשבין דמשק לירושלים .כמוכן
הובילה מכאן הדרך הבטוחה ביותר לעבר שומרון .עובדה אחרונהזו נודעה לה
חשיבות מרובה שעה שלא רק הצבא המקצועי הסדיר ,זה שבסיסו בירושלים ,נטל
חלק במערכה ,אלא לקח בה הלק אף צבא המילואים שהיה מגויס מחבלי-
הארץשהיומרובים באוכלוסים,וחלקגדולממנומתושביהר-אפרים.
ב .הנתונים הטופוגרפיים של עמק-סוכות מאפשרים להל עליו בכוחות מעטים
ביהם ,ואפילו בפני חיל-רכב ,שכן תוחמים אותוהירדן ממערב ,היבזק מדרום
ודרום-מזרח ,רכס ההרים הגבוה ממזרח וצפון-מזרח וערוצי הנחלים של ואדי
רג'יבוואדי כפרינג'ימצפע.
ג .העמקעשיר במשאביםטבעיים.ישבו שפעשלמים ,מרעהלצאןולבקר ותנובה
חקלאית.נ.גליק העלה בסקר הארכיאולוגי שערך ,כי באיזור שבין תל א-דמיה
בדרום לתל א-מעידיה בצפון מצויים היו תשעה עשרה מקומותישובבתקופות-
הברזל הראשונהוהשניהי .ואחרון למנין -אך לא אחרון לחשיבות  -העמק שימש
באותםזמנים מרכזלתעשיות מתכת ,דבר העולהבבירורהןמן הסקרהארכיאולוגי6
והן מן הסיפור המקראי על יציקת כלי-הנחושת לבית-המקדש ,כשהוקם עלידי
שלמה (מל"אז,סו) .חבל-ארץזה היה כה עשיר עד שפרעה שישק במסעו לארץ-
ישראל ראה לנכון לנטות הרחק מקו הדרך הראשית בדרכו מדרום הארץ לעבר
[ ]172
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עמק-יזרעאל ולהתקדם בדרךעקיפין שעברה בעמק-סוכות,וזאתכדי לשלול שלל
בחבל-ארץעשירזה.8
ד .שלטתם של דוד ושל שלמה בחבל-ארץזההיהיצ.בואיתן .זאת למדיםאגו
בבירורמןהידיעות מתקופהזו הבאות במקרא על העיר מחמים הסמוכה לסוכות.
משנכונה המלוכה בידו ,לקה דוד את מחנייםמידי איש-בשת ,וחבל-ארץ זה היה
לאחר מכןמן הנאמנים ביותר לדוד .לכאן נמלט דוד בברחומפני אבשלום ,ואנשי
"בל-ארץזה סיפקולוולצבאו "משכב וספותוכלייוצר וחטים ושעורים וקמחוקלי
יפולועדשיםוקלי .ודבש והמאהוצאןושפית בקר" (שמ"ביז ,כח-כס) .על החשיבות
הרבה שלאזורזהועל עשרולמדיםאנואףמן העובדהשבימי שלמההיהניצבשהיה
ממונה על איזור זהביןשנים עשר הניצבים של שלמה- :אחינדב עלא מחנימהג
בל
(מלארז ד,יד).
הדרכים שכין ירושלים לרבת-עמון בימי דוד
העיון בשאלת מעמדושל עמק-סוכות במערךהאסטרטגישלמלחמותדוד
(הירדן המזרחילאיהיה שלם אם לאנעסוק בשאלה :מההיוהדרכיםהשונותשהובילו
בעבר-
ה
בימי המלוכה מירושלים לרבת-עמון ומה הםיתרונותיהוחסרונותיה של אותהדר
שעברה בעמק-סוכות.
אם נבסס אתנסית השחזור שלנו על הדרכים אשרעדיין נמצאו בשימוש בתקופה
.הרומיתא ,על כמהנתוניםמקראיים ,עלתכונותיוהטופוגרפיותשל השטח ועלמידת
התאמתו למעבר ,חיל-רגלים ורכב-מלחמה קל ,נוכל להסיק ,במידה מסוימתש4
מדאות ,שבימי דוד קיימותהיו שלוש דרכים צבאיות ראשיות שהוליכו
מירושלי"
'לרבת-עמון(ראהציור :)31
 .1הישירה שבהן היתה הדרך שעברה מצפוןלים דמלח ,ובסמוךלו ,והגיעהאל
ובת-עמון מדרום ,בעברה עלפניחשבון .מעבר בדרךזו בעת מסע-מלחמהכרוה
(היה בחסרונותבולטים .לאזו בלבד שבקטע של  25ק-מ בלבד עלתה הדרךכדי 1250
מטרים (מעומק של  400מטר לערך מתהתלפניהים אל גובה של  870מטרבקירוב
מעל לפני הים),אלא שמהירדן מזרחה עברה הדרך כולה בשטח אויבשניתן היה
להגנה מפני תוקף על נקלה .צבאותיו של דוד השתמשו בדרךזו רק שעה שנודע
ילגורםהזמן ערךמכריע וכאשר הצבאהיה מורכבבעיקרומןהיחידות המקצועיות,
אלו שחנו בירושלים; ועלכן היתה דרךזו באמת קצרהיותר עבורן מאשר בשביל
(צבאהמילואים,שעיקרו באמאזורי הר-אפריםוצפוןהארץ.
 .2הדרך השרה זהה ברובה עם קו הכביששבימינו.היא חצתה אתהירדן צפונה
ויא-סלט,הגיעה אל רבת-
'מן הדרךהראשונה,ולאחרעיקוףגדולעלפניואדייקרי
עמון מעברצפון-מערב .דרךזו,הגםשנוחההיתהמבחינותרבותמן הדרךהראשונה,
יש לה לעומת זאת מגרעת רצינית מנקודת-המבט הצבאית ,כיון שכפתה על צבא
(העובר בה לצעוד בשדרה ארוכה במשך פרקזמןניכרבתוךואדי נימרין ,המתפתל
במקביל לקו הביצורים שלבי-עמון ואלכסוניתאליו,בהיותו חשוף בפני התקפה
מאגפוהימניומבלייכולתלתמרן.
 ,3הדרך השלישיתהגיעה אףהיא אל רבת-עמת מעבר צפון-מערב ,אולם תחת
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שתרצה אתהירדן מזרחיתליריחו ,חצתה את הנהר במעברות-אדם(א-דמיהכיום)
בדרומו של עמק-סוכות .מכאן התפצלה הדרך לשתים :האחתהוליכה לעיר סוכות
(ומשם -שוב לרבת-עמון) ,ואילו השניה הוליכה על פני א-סלט לרבת-עמון.
דרךזוהתאימהבמיוחדלגיסשהיהמורכבהןמן הצבא הסדירוהן מצבא המילואים,
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'
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ציור  :31הדרכים המוליכות מירושלים לרבת-עמון

שכן מקוםחצייתהנהר הוא בנקודה ,שהגישה אליהנוחה היתהגם מהר-אפרים וגם
מיהודה .לצבא היוצא מיהודה יתרונה של דרך זו הוא בכך ,שאף כי
ל
ע
ו
מירושלים לרבת-עמוןגדוליותר,הרי המרחקאותוצריךהיה לעבור בפ בתוך
ארץ האויב שוה לזה שבנתיבים האחרים ,שתנאי השטח שלהם קשים הרבהיותר
לצבא המתקדם (המרחקמןהירדן עד לרבת-עמון שבנתיב מס'  2הוא כ 55-ק"מן
ואילו ממעברות א-דמיה ,שבנתיב מס'  ,3בדרך הישירה אל רבת-עמון  -כ50-
ק"מ:ודרך'סוכות  -כ 60-ק"מ).
דרךזו עשויההיתהלהעניקלדודגם מספריתרונות נוספים:א.היא נתבססה 'bu
עמק-סוכות ,שהיהמוגן כהלכה,ומסוגל היה לספק את צרכי הצבא ביד רחבה;
ב.היא איפשרה לצבא התוקףלהגיע ב"גישהחבלתי-ישירה"אלרבת-עמון .מסע-
מלהמה של דוד,אל רבת-עמון,בדרך מעבר צפון-מערב'עשוי היה לנתק את
המרחק,

יו

ן ]174
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

עמק,סדכות במערכות דוד ואחאב

קו-התחבורה העיקרישבין ארץ-עמוןלבין בעלי-בריתה ,הארמים .עלאףהיותה
בלתי-ישירה" מבחינה אסטרטגית ,הרי דרךזו חודרתלארץ-עמוןבגזרה הטקטיתהזוחה ביותר,והיא חשופה פחות לסכנה של התקפות אגפיות .לאמתו של דבר ,צבא
המתקדם מעבר אדם-העיר לאצריךהיה לדאוגהרבהלאגפוהימני,כיוןשכלהאזור
.שאכן היתה דרךזו,
שמדרום לאדם היה באותםהימים כמעט בלתי-מיושבלגמרי.ז
בתקופה הקדומה ,נתיב-הגישה האסטרטגי הנוח ביותר לרבת-עמון מן הארץ אשר
ממערב :לירדן ,למדים אנו גם מן העובדה שלאחר התפלית הממלכה היתה זו
הממלכההצמונית ,ישראל(שבידיההיו מאז התפלגות הממלכה מעברות א-דמיה),
שעלה בידה ,מזמןלזמן ,לשלוט עלארץ-עמון ,ולא ממלכתיהודה ,השוכנת בדרום.
מהלך המאורעות
בתחילתו שלהעיון בפרשתמלחמותיו של דוד נגד בני-עמון העמדנו כמה שאלות
על שלבי מלחמותיו של דוד ועל מקומה של העיר סוכות באסטרטגיה של מלחמות
אלה .בתשובהלאותןשאלותהעלינוכי:
א .המלחמה שהביאה לכיבושה של רבת-עמון אירעה בשלב הכרונולוגי השני
של מלחמותדודן
ב .עמק-סוכות היה למעשה בסיס אסטרטגי קדמי למלחמות דוד נגד הארמים
והעמוניםש
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לירדן לארץ-
עמון ,היתהזו שחצתה אתהירדן במע.בר-אדם.
מעתהיש אפואבידינו לעקוב אהר מהלך המאורעות במערכה שהביאהלכיבוש

ארץ-עמוןבידידוד.

מיד לאחר שעלבחנון מלך עמון בשלוחי דוד (שמ"ב י ,א ואילך; דה"א יט ,א
ואילך) ,דבר שהיה למעשה בגדר התגרות בדוד ,שלח דוד בחפזון עד בני-עמת
בהנהגתו של יואב ,שהיה מורכב בעיקרו מאנשי הצבא הסדיר" :את כל הצבא,
הגבורים-ט (שמ"ב י,ז) .החלטתו של יואב לעבור בדרך חשבון ,וזאת כדי להגיע.
לרבת-עמון בזמן הקצר ביותר ולפני שיהיה בידי העמונים סיפק לקבל סעד מן
הארמים,היה בה משום משגה חמור .צבאו שליואב אותר,אל-נכון,עלידיהעמונים,
כשהיהעדיין במרחקניכר מרבת-עמון .העמוניםנקטו בצעדשהיהבוכדילהכריע
את מהלך המלהמה ,והעתיקו את חיל-הרכב הארמי שעמד לעזרתם אל המישור
שלפני מידבא(דה-איט,ז),שמדרוםלרבת-עמון.ואכןמישוררחב-ידיםזה ,שמקומר
לימין קו-ההתקדמות של יואב כלפי רבת-עמון ,הוא זה המתאים ביותר לתמרון
רכב .יואב ,שלאידע שאגפוהימניחשוף להתקפת העכב הארמי המצפהלו ,המשיך
בדרכו לרבת-עמון .רק כדי להוכח "כי היתה אליופני המלחמה מפנים ומאחורי
(שמ"בי,ט) .במאמציםרביםהצליחיואבלחלץ את צבאו,ואףהנחיל מפלהטקטית
מקומית לארמים (שם-ב י,ינ-יד); אלא שנאלץלתיור לירושלים מבלי לבצע את
המשימההאסטרגיתהעיקרית,היינוכיבושה שלהבירההעמונית (שמ"בי,ידק
דודהסיק את המסקנות.האסטרטגיות הנאותות,היינו שניתן להכניע אתהעמונים
רק אם אפשריהיה למחוץ את צבאות ארםלפנישהללועיעולרבתדעמון.
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הנסיףהבא שלהארמים להביאלידי הכרעה,משגייסואתכלצבאותיהם בראשותו
של שובך שר-צבא הדדעזר מלך צובה ,נסתיים בנצחון מכריע של דוד ,שידע
הפעם בעוד מועד 13על תכניותיהם" :ויאסף את כל ישראל ויעבר אתהירדה
ויבוא חלאמה 15ושמ"בי,יז),וכאןהיכה אתהארמים מכהגדולה.
נצחוןזה של דוד היה בו משום נקודת מפנה במלחמות שבשלב הכרונולוגיהשני.
התוצאה האסטרטגית החשובה של המערכה היתה ,כפישמדגיש זאת המקרא":ויראו
ארם להושיע עוד את בני-עמון" (שמ"בי,י) .הררך היתה פתוחה עתה לפני צבא
עוד להתקפה הסופית עלעמון".ויחי לתשובתהשנה לעת צאת המלכים" (שםיא ,א),
'כשרישומו שלכשלון המסע הקודם עדבניעמוןהיהעדייןרענן,ערךדוד אתהמסע.
המעםהוכן המסעבאופן מדוקדקביותר.דודגייסאתכל הצבא,הן אתחילהמילואים
והן אתהחילהמקצועיי 1וריכזאותובבסיסהאסטרטגיהקדמישבעמק-סוכות;לכאן
אף הביא את ארון-הברית,כדישיעמוד לצבא בעתסכנה.יואב התקדם בראשהחיל
,המקצועי אלרבת-עמוןושםעליהמצור.רובושל צבאהמילואים(וכןארון הברית)
ששארו מאחור ,בבסיס הבטוח של עמק-סוכות ,כשהם משמשים כרזרבה אסטרטגית;
הן כעד התקפה ארמיתבלתיצפויה,והןכתגבורת לצבאו שליואב.
בשלבזה נקראאוריההחתילפנידוד ,ששהה אותה עתבירושלים,וענה מהשענה
'למצוותו של המלך" :הארוןוישראלויהודהיושבים בסוכותואדנייואב ועבדיאדוני
עלפני השדהחוניםואני אבוא אלביתי לאכולולשתותולשכב עם אשתי" (שמ"ביא,

יא).

מלחמתו של בן-הדד בשומרון
בעיות המצור על שומרון
פרשת מלתמה אחרת ,שאף בה נזכרת המלה -סוכות -ושנקודת המפתח להבנתה
היאפרושהמלה *טוכותן(אם במשמעותשל שםעצםכללי,ואםכמכותתלעירסוכות),
היא פרשת מלחמתו של בן-הדד מלך ארם באחאב מלךשומרון.17התיאורשלפרשה
זו במל"א כ ,א-בג,הוא אחדמתיאורי הקרבות הבהיריםוהמפורטיםביותר שבמקרא
ומביאים אותוכאןכלשונו:
יחננ
ובן-הדד מלך-חרם קבץ את כל חילו ושלשים ושנים מלך אתו וסוס ורכב,'ויעל ויצר על שומרוןוילחם פה .וישלח מלאכים אל אחאב מלך-ישראל העירה.
'ויאמר לו :כה אמר בן-הרד ,כספך וזהבךלי הואונשיךובניךהטוביםלי הם.ויען
,מלך ישראל ויאמר :כדבריךאדני המלך,לךאני וכל אשר לי .וישובו המלאכים
ייאמרו :כה-אמר בן-הדד לאמור ,כי שלחתי אליך לאמר ,כספך וזהבך ונשיך
'לי תתן .כי אם כעת מהר אשלח את שבדי אליך וחפשו את ביתך ואת בתי
עבדיך ,והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו .ויקרא מלך-ישראל לכל זקני
הארץ ויאמר:דעו-נא וראו ,רעהזה מבקש,כי שלחאלילנשיולבניולכספיולזהבי
.ולא מנעתיממנו.ויאמרואליו כל הזקנים וכל העם :אל תשמע ולוא תאבה.ויאמר
למלאכ 4בן-הדד :אמרו לאדני המלך ,כל אשר שלחתאל עבדך בראשונהאעשה,
והדבר הזה לא אוכל לעשות; וילכו המלאכים וישבחו דבר .וישלח אליו בן-הדד
לכל העם
'ויאמר:כה יעשעלי אלהים וכהיוסיסו,
עפרשומרת

אם-תייק
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אשר ברגלי.ויען מלך-ישראל ויאמר :דברו ,אל יתהלל הגר כמפתח.ויחי כשמע

את הדבר הזהוהוא שותה הוא והמלכים בלכות ,ויאמראל עבדיו:שימו,וישימו על
העיר.והנהנביא אחד בשאל אחאב מלך-ישראלויאמר :כה אמרה' ,הראית את כל
ההמוןהגדולהזה,הננינותנובידך היום וידעתכיאניה' .ויאמר אחאב:במיזויאמר:
כה אמר ה' ,בנערישריהמדינותוויאמר:מי יאסור המלחמה1ויאמר :אתה.ויפקד
את נערישריהמדינותויהיו מאתיםשנים ושלשים ,ואחריהם פקד את כל העם כל
בניישראל שבעת אלפים.ויצאובצהרים ,ובן-הדד שותה שכור בסכותהואוהמלכים
ר אתו .ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה ,וישלה בן-הדד
שלשים ושנים מלךע"
ויגידו לו לאמר :אנשים יצאו משמרון .ויאמר :אס לשלום יצאו-תפשוםחיים ,ואם
למלחמה יצאו-היים תפשוט .ואלה יצאומן העיר,נערי שרי המדינות ,והחיל אשר
אחריהם .ויכואישאישו ולסו ארם וירדפם ישראל ,וימלט בן-הדד מלך ארם על
סוס ופרשים .ויצא מלך ישראלויך את הסוס ואת הרכב ,והכה בארם מכה גדולה".
בכל הנוגע לעצם המלחמה של בן-הדד באחאב ,תיאור זה הוא לכאורהבהיר
ושוטף ,ומשום כך ,כנראה ,לא בחנו פרשהזו עד עתה בבחינה מדוקדקתוביקורתית
מנקודת-מבט אסטרטגית וטקטית .אבל משאנו באים לעקוב בצורה מדוקדקת אחרי
מהלך המאורעותלפי התיאור שבמל"א כ ,תוך שימת דגשמיוחדת עלבעיותטקטיות
ואסטרטגיות ,עולותוצצות כמה וכמהקושיות חמורות:
 .1בעודשמןהדבריםשבתחילתהתיאור(פם'א)נראה ,לכאורה ,שהפרשהמתחילה
בה בשעה שבן-הדד מצוי כבר בשעיישומרון ואף שם עליה מצור ,הרימן הנתונים
שבהמשךניתן ללמוד שכמה מן השלבים המכריעים של המשא ומתן ארעו כשעיקר
צבאו של בן-הדד היהעדיין במרחקמן העיר ,ואחרבעדיין לא עמד על חומרת
כונותיושל בן-הדד ועל עצמת הצבא הרבשכינס לשםכך .ואלה הםעיקריהנתונים:
א .בתחילת התיאור של המשאוהמתן מסופר" :וישלח (היינו ,בן-הדד) מלאכים
אל אחאב מלך ישראל העירה" (פס' ב) .דרישת שלוחו של בן-הדד היא" :כספך
וזהבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם" .אחאב הרואה בדברים אלה דרישה
פורמליתגרידאלכניעה משיב" :כדבריךאדני המלך ,לךאניוכל אשרלי".
ב .מצבהענינים לאשורו מתברר לאחאב רק כאשרשבים השליחים ,שקיבלו עתה
הוראות חדשות מבן-הדד עם הודעה ברורהותקיפהשאין בן-הדד מסתפקבכניעה
פורמלית גרידא ,אלא בכונתו לקחת עמו לדמשק את בית-המלך ואת כל רכושו.
הדגש בדברי שלותי בן-הדד הוא על-לי תתן" ועל "ישימו בידם ולקחו" .מדבריו
של בן-הדד" :אם כי כעת מחר אשלח אליך את עבדי",ניתן ללמוד שהמרחקבין
שומרוןובין מחנהו של בן-הדדהיה כדי שמונה עד שתים-עשרה שעות הליכה או

רכיבה.

ג .לאחאבהיתהעדיין השהותוהיכולת לקרוא -לכלזקני הארץ -לשם התיעצות,
לפני שהשיב בשלילהלשלוחיו של בן-הדד (פס'ז).
ד.אחיזהנוספת להנחה ,שעיקר צבאו של בן-הדד לאהיה בסביבתההקרובהשל
שומרון ,מצויהלנובדברי האיום שלבן-הדד שנחמרו ע"י שלוחיו משחזרו לשומרון
ק עפר שומרון לשעלים
בפעם השלישית" :כה יעשוןלי אלהים וכהיוסיפו אםישי
לכל העם אשר ברגלי" (פס'י) .איום זה ,שישבו דברי התפארות על גודל צבאו
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י
של בן-הוד;; ,יה מיותר ,אם כבר נמצא צבא ארם בתחוםהי-איה שלהנצוהימ
תשובתו של אחאב- :אל יתהלל חוגר כמפתחי מלמדת ,שלא עמדעדיין על גודל
הסכנה; האת ,אלנכון,כיון שעיקר צבאו של בן-הדד היהעדיין מרוחק משומרון',

ה ,רק לאחר תשובהזושל אחאב פקד בן-הדד לשים מצור עלשומרון(פסייב';

.2אין להסביר כיצדיכול היה אחאב להצליח בפשיטה הנועזת שלו מד צבאות
בן-הדד ,אםנניחשפשיטהזונערכה לאחרשהעירשיכרון כבר באה במצור ,כשצבא
ארם חונה עליה ומקיף אותה מסביב כשהוא ערוך לקרב; ובמיוחד שפשיטה
זו בראש מאתים שלושיםושניםלוחמיםקנבחריםיי'ו7,0~0-חיילימילואים לא נערלה
בחסות החשיכהכי אם בצהרים ,עובדה שהסופרהמקויא.מדגישאותה.יתר עלכזו
עלאףשהפשיטהנערכהבצהבים,נודע הדברלבל-הדד רקעלידישליחיםמיוחדים.
בן-הדד עצמו ,על אף שהיהשיכיר ,הצליה להמלט ,אםכי חיל-הרכב והפרשים
הוכו מכה כבדה.
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הדד מעוררתבעיות:
א .הכתובמודיעלנו שבעת המשאוהמתןביןשלוחיבן-וגדדלבין אחאב היהבן-
הדד עצמו ישותהוהוא והמלכים ללכות" (פס'יב).
ב .כן מספר הכתוב שבעת הפשיטה של אחאב על היל-ארס" :ובן-הדד שותה
אתו" (פס'טז) .בעוד שהעובוה,
שכור ללכותהואוהמלכים שלושיםושנים מלך
שבן-הדדהיהשיכור,חשיבהביוצרלהבנת מהלך המאורעות;ניתןלשאול מהחשיבות
שותים בסוכותוכלוםהיהחילוקישלעובדה,הנזכרתפעמים,שהיובן-הרדוהמל:כUיTם
בדבר אםהיו המלכים שותים לשכרה באהלים"ו מה שבאמת חשוב לדעת ,נוסף
על עובדת שכרותו של בן-הדד ,ומהשהיינו מצפים שהכתוב יספרלנו ,הוא המקומ
המדויקשבו שהה בן"הדד כאשר ארעואותםמאורעות.
מטחו של בן-הדד בסוכות
ניתןליישב את כלאותן קושיותשמנינו קודם לכן ,אםנניח שגם כאן כמו בשמ"ב
יא ,א,מכוון במלה -סוכות" לא לסוכות נצרים,כי אסלעירסוכותשעלהיבזק ,על
קו-הדרך המובילה מדמשקלשומרון .בהקשרזה ישעניןמיוחד להזכיר אתהכתוב
שנספר בראשית על מעבר היבוק ע,.י יעקב ,משהזר מארץ-ארם לכנען":ויעקב
נסע סלתהויבן לובית ולמקנהו עשה סלת,עלכן קרא שם המקום ?לת.וילאיעקב
שלם עיר שכס אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם ויחן אתפני העיר" (בר'לג,
יז-יה) .כתובזהישבועניןמיוחד,הן משום שמלמד הוא ששכנה העיר סכות עלקו-
הדרך מארם לשומרון,והן משום ההסברהאיטיולוגי של שם העירבסיפורזה.
ההנחה ,שהמלה "סוכות" בסיפור בן-הדד מכותת לעיר סוכות ,מוצאת חיזוק
מהשוואת הכתובשבוהיא מכרת לכתוב הדומה בתוכנו ,על אלה בן-בעשא שנרצת
י כשהואשותהשיכור בתרצהנ
ע"יזמר
בן-הדד(מל"א כ,טז) :ובן הדד שתה שכור4יכות
אלה (מל"אטז ,ט)! והוא בתרצה שתה שכור
:,י
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 l)avסוכות.:במעקצות דור ואחאב

.יתר על כן ,בשעה שדו-משמעיות המלה "סוכות" והכתובת שבראש הסיפור
:שבמל"א פרק כ ,שבן-הדד צר על שומרון,הן שהביאו להבנת המלה "סוכות-ע"י
התרגומיםוהפרשנים במשמעותשלסוכות נצרים,הריישעניןמיוחדבעובדהשבמל,א
כ ,סו ,הובאה המלהסוכותע"יתרגום השבעיםבאותיותיה,היינו שהובנה כשמה של
:.
:העיר סוכות.
מהלך המאורעות
מאחר שעמדנו על משמעותם של הכתובים ,יש בירכו לעקוב אחיי מהלך
ל

המאורעות:
א .מלך ארםהעמידחילגרול,שהיובוצבאותיהם שלשלושיםושנים מלכיםומאלים
ורכב ופרשים לרוב .בראשחילזה ערך בן-הדד מסע לארץ-ישראל ולעבר-
הירדן-חבלי-ארץ שמדרום לממלכה הארמית .מטרת מסעו זה של בן-הדד
היתה להשתלט על חבלים אלה .בן-הדד קבע את מטחוובסיסו בעמק-סוכות,
שהוא המקום המתאיםביותרלהגית חיל-רכבגדול,המוגן ע"יהירדן,ע"יחיבוק
וע"י רכס ההרים ,ומצוי בטווח מחץ טקטי הן משומרון ,הן מרבת-עמוןוהן
מעריהבירה האחרות של ארץ-ישראלועבר-הירדן.מכאןהואשולח אתשליחיו
לערי הבירה השונות ותובע את כניעתן.20יבעודוממתין לתגובות ,הוא והמלכים
הוסאלים אשר עמומבלים אתזמנם למשתאותהוללות.
ב .השליחיםשנשלחולשומרוןחוזריםובפיהם תשובה שלאהיתהלרצונושלבן-הדד.
הםנשלחיםשובלשומרון ,עם הוראות לדרושכניעה מוחלטת .אחאב,שאינויודע
עדייןמהי עוצמתו של הכוח הארמי ,מסרב לקבל אתהתנאיםהמחפירים .לאחר
עשרים וארבע שעות נוספות ,שהוא הזמן הנדרש לעבור את הדרךשביןשומרון
וסוכות וחזרה 21חזרו שליחי בן-הדד ,ובפיהם איום חד-משמעי של בן-הדד
להפנות את כל עצמתצבאובדהעיר .אחאב ,שכנראהעדיין לאהאמיןשבן-הדד
וחיל-הרכב שלויצאו למסע רב-סכנות בדרך ואדי מארעה ,עונה לאיום של
בן-הדדבלשון שלזלזול,ובובזמןנחמזלגייס את צבא המילואים.
נ .בן-הדד השיכור והנזעם מצוה על חיל-הרכב (שמא אף כעד עצת מצביאיהן)
להתקדם מיד לעבר שומרון ,בעוד הוא עצמו ממשיך לשתות לשכרה בסוכות.
אחאב ,שהכיר יפה את התנאים הטופוגרפיים של ואדי פארעה ושל האזור
שבסביבת שומרון ,ההליט שלא לחכות עד אשריגיע כל צבא האויב לשומרון
ויקיף אותה במצור ,אלא לתקוף קודםלכן .בנתיבות אלה הגורם החשובביותר
להצלחת ההתקמח הוא תיאוםזמן ההתקפה לאותה שעה שבהיהיה טור הרכב
המתקדם עלשומרון במצב המגיע בהתר; היעז כאשר עיקר הכוח פרוסעדיין
לצאתמן המעברים הצרים .תיאוםזמן
לאורך הואדי ורק הטור הקדמ
שלימתה
הרכב
ההתקפה למצב ההתפרסות
ייהארמיבתוךהואדיהיה השיקול העיקרי
בתכנון ההתקפה על צבא בן-הדד ,גם אם משמעות הדבר היתה קביעתזמן
ההתקפה בצהרי היום .אםנניח שטורי הרכב והפרשים יצאו מסוכות בשהות
המוקדמות של הבוקר ,הרי שהכוח העיקרי עתידהיה להגיע לסביבות המעבר
המסוכן שמדרום-מערבלתל אל-פארעה לערךבצהרים .כאשריחידות-ההלוז
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המלחמות בתקופת המלוכהי

שלהטור הארמיהותקפו עלידיחייליושל אחאב ,היתהזו התקפת-פתע ,והללו
נחפיו להודיע על כך לבן-הדד .בן-הדד שהיה שותהשיכור בסוכות ,ואל נכון
היתהרוחוטובהעליו ,לאהכיר בחומרת המצב,והגיב עלהידיעהבחידוד" :אם
לשלוםיצאו-תפסוסחיים ,ואם למלחמהיצאו-חיים תפשום" (מל"א כ,יח).
ד .הקרב הביא שואה על חיל-הרכב של בן-הדד .צבא אחאב היכה- :את הסוס
ואת הרכב והכה בארם מכה גדולה" (שם ,פס' כא); אבל בן-הדד ומטחושהיו
בסוכות ,מן העבר השני של הירדן ,הצליחו להמלט .סיבת המפלה הגדולה של
הרכב הארמי העדיף בכוהו ,היתה חוסר האפשרות של טור הרכב המופתע
לתמרלי2ולהערך מחדש,וזאת משוםהאופיההררישלפניהקרקע .כךגםהסבירו
את המפלה שרי בן-הדד- :אלהי הרים אלהיהם עלכן חזקוממנו,ואולם נלחם

אתם במישור אם לאנחזק מהם" (שם ,פס'בג).
במסע הבא של בן-הדד  -שבחר כנראה במעם זאת לעלות עלשומרוןמןהצפון
נדרך עמק-הירדן ,עמק-יזרעאל ועמק-דותן  -לא היתה לו הצלחה רבה יותר.
גם המעם עשה אחאב צעדנועז דומהוקידם אתטורי הרכב הארמי בסביבות אפק,
שלמזרחו של ים-כגרת ,וכך עצר בערס במעבר הצרשביןליק וכפר-סרב 24לפני
שהרכב של בן-הדדהגיע אלהעמקים.
ה ע רו ת
מאמרזה נדפס לראשונה בשם ,Some Aspecb ofthe Strategy ofAhab and Davidבכתב העת Bibilca36
. 332-351 .קק  .)1955(,רעיין עתה גם בספרי :תולדות המלחמה בארצות המקרא לאור הממצאים
הארכיאולוגיים ,תשכ"ג ,עמ' דב 2ואילךז 803ואילך.
 1כך:מ.צ.סגל ,ספרי שמואל,ירושלים תשט*ז ,עמ' ש ןואחרים.
 2ועיין עודבהמשך.
 8במשמעות של שדהימערכהיש להבין את הלשון "שדה" בשופ' ה,יח= :זבלון עם חרף נפשו למות
ובשמ"ביח,ו":ויצא העם השדהותהי המלחמהביער-אפרים"; בשמ"איד,ו;ועוד.
ונפתלי עלמרומי
"חנה"שדה"י
במשמעות של "הלחם" ,השוהבאותוסיפור עצמו שאנועומדיםבו ,בשמ"ביב ,כח* :ועתה
להוראה של
אסוף אתיתר העם וחנה על העיר ולכדהן; שופ'ו ,ד=:ויחוועליהםרישהיתו אתיבול הארץ עד עזה*ן דבי
א,אןמל"אטז,סו; מל"בכה,אןועוד.
כג,י":כי תצאמחנה עלאיב ך":והשוהעוד:יהו'י,לא;
 4על שלבי מלחמותיו של דוד ,הן מן הבחינה הגיאוגרפית-צבאית והן מן הבחינה הכרונולוגיתןעיין
ביתרפירוטבמאמרי ,בכרךזה ,עמ' ;854"852עלמלהמותדודבכללותןעייןגם מאמרו שלש.ייבין,בכרךזה,
~d%

עמ' .165-149
 5עיין :וטד. 34עע . Glueck, AASOR 25-28 )1951(,א ,ושםביבליוגרפיה נוספת*
 8השוה בר'לג,יז :שופ'ח,ה;יהו'יג ,כז; מל"אז ,מ; דה"בד,יז;ועיין אצלגליק,שם.
.346 :ע .14.Glueck, AASOR 25-28 )1931(,
ד עיין
 8דיון מפורט אצל גל:ק ,שם ,עמ' ;348ועיין עוד.2:ם .346,עי(,86",Biblica 36)1955ו,.ר8
.מזר על מסע-שישק בקובץזה ,עמ' .189-182
 9עיין :מאמרו שלב
 10עיין במפה שבספרו שלמ.אבי*יונה,גיאוגרפיההיסטוריונ של ארץ-ישראל,תשיט.
 11עיין. 338 :ק . Glueck, M S O R 25-28 )1951(,א.
 12על צבאהגיבוריםעיין:ב.מזר,אנציקלופדיה מקראיתב ,טור 898ואילך ,ושםביבליוגרפיה.
 18כפישלמדים אנו מלשון הכתוב"ויוגד לדודן (שמ"בי,יז).
14

15

כנראה במעבר-אדם.

מקומה של תלאם הוא ,אלנכון ,איישם מצפון-מזרח לסוכות,ועיין4.Abcl, G~offapilie de 18 :ב.ש

* 341ע .Palestine 2, 1938,
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עמק סוכות במערכות דוד ואחאב
16

עמ'

*אתיואב ואתעבדיו עמו ואת כל ישראל* (שמ"ביא,א).

ן במאמרו שלב .מזר ,בכרךזה ,עמ' .218-210
 17על מלחמותיו של אחאב עם בן-הדד בכללן,עיי
עייןדברי ככתב-העת. 1100] ,עם  )JPOS 21 )1948(,וגברך זה
 18טל משמעוהזו של הלשון
188

.ליוור ,אנציקלופדיה
' על משמעות המושג *מד"יננעהר"יםו-מקורו והצירוף *נערישריהמדינות"עייןי

מקראית דן ערך מדי3הי
 19האהלהיה מקום המגורים המקרבל של אנשי המלחמה בעת צאתם למערכה ,כפי שלמדים אנר מכמה
וכמה כתובים מקראים (והשוה במיוהדתיאור מחנה ארם במל"ב זוז-ח) ומן הכתובותוהתבליטיםהאשוריימש
ועיין ערךאהל,באנציקלופריה מקראיה .רק במתוג זה ובשמ"ביא,יא(עייןלעיל),ישכביכול ,קשר כלשהו
י

בין "סוכות*ובין מגורי הצבא.
 20בדרך דומה נקט סנחריב במסעו לארץ*ישראל (מל"ב פרקיח) .מלך אשור ההנה את עיקר צבאו
בסביבותלכיש שבשפלה,ושלת אתשליחיולירושליםבדרישהלכניעה,דרישהשהיתהמלווהבאיומיםוהפחדה.
 21בדרךואדי פארעהכדי -120ק"מ.
 22השוה מל*א כא,כג,כה.
 28יש מצוםעניןלהביא כאן קטע מתוך ספרו של פילדמרשל (אותוזמן:קילונל)וייול המתאר אתנסיגת
ל
.Wוa).
ם הראשונהבואדיזה עצמו(עיין0 Campaigns2, 19311 :ח1rbe 8815511
השרכים במלחמתהנוי
*]. 2131עע)*:השארית הקטנה של ההל (התורכי) השמיני וחלקיכ ג*וליס יותר של ההיל השביעי יצאו
מעכםבלילהעשריםוהעשרים ואחד לספטמברבדרךשסללוהתורכיפ לא.רךואדי פארעהלבית-שאןוהירדן.
'מיד לאחר שתר ראוהטייסים שלנו את הטור הארוך שליחידות ארט'לריה ,תובלה והיל*רגלים מתפתל
במורד הדוך ההררית .ואדי פארעהליד שכם הוא מעבר תלול שהדרך חצופה לצידו האחד .במשך ארבע
שעות הההלפוהאוירונים שלנולסירוגין ,כשהם מפגיזיםויורים בהמון שנל ד חסר ישע במעבר .ראש הטור
הסם אח הדרך במהרה ,כל תנועה נפסקה,וניצולים התפזרו כבאלה אל הגבעות .תשעים תותחים ,חמשים
אוטומובילים,ולערךאלף כלי*רכבאתריםנמצאועזובים במעברלמחרת-היום.שרידי הטורהנבוכיםומפורדים
נתפזרו בגבעוהובגיאיותשביןואדי פארעהוביןבית-שאן .כמהמןהניוולים ברח' בדרךהירדן; אבל ברובם
הגדול נלקחובשביע=ייחידות פרשים בימים שלאחר מכן* .שם ,עמ' * :216בשעה מוקדמתביוםהעשר.ם
ושנים בספטמבר תפס חלק מן הכוח שלצ'ייטור את גשר א*דמיה ומנע את הבריחה בדרךוו....שתייתירות
גדולוו 2שניסו להמלט דרך הירדן ,נפצרו ונלקחו בשבי ע"יהדיביזיה הרביעית של חיל-הפרשים לאחר קרב
קצר....למעשה,החילותהתורכייםהשביעיוהשמיני הושמדולגמרי".
 24מצבטופוגרפיזהישבוכרילהסבירהכתובדלהלן":ויחנואלהנוכחאלה שבעתימים" (מל*אכ,כש.
משהגיעושני הצבאות אל שניצדי המעבר ,דרושהיה אומץ לב מרובהכדי להעז ולעבורבוראשונים.ועיין
במאמרי :מערכותס (תש"ב) ,עמ' .22-21
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מסע שישק לארץ-ישראל
מאת:ב.מזר

.ה מקורות
מטעו של פרעה שישק הא' לארץ-ישראל הנו אחד המאורעות ההיסטוריי6
ההשובים שקבעו את תולדות ארץ-ישראל בתקופה שלאחר מלכות שלמה .בהתאם
לעדותו של ספרמלכים (מש"איד ,כה) ,מסעזהנערך בשנההחמישית לרחבעםמלך
יהודה (טופ לפסה"נ) ,כלומר זמן קצר אחרי שהפילוג בממלכת ישראל התחיל
להראות אתאותותיוולגרומללסיבוכיםמדיניים ולהתרופפותהשלטוןהןביהודהוהן
בישראל .אם כן ,זו היתה שעה נוחה למייסד השושלת הב"ב (הלובית) במצרים
להעלות אתקרן ממלכתוולבצע את מטרתו,היננולהופיעככוחפוליטיחשובבאזורי
.אסיה המערבית הסמוכה למצרים,וכן להעשיר בהזדמנותזו אתמדינתו בשללערי
ארץ-ישראל .למסע-הצבאי קדמונסיתות חוזריםונשניםשל פרעהשישק להתערב
בעניניה של ממלכת ישראל ,שמצאו ,בין היתר ,את ביטוים בתמיכתו בנסיונו של
ירבעם למרוד בשלמה(מל-איא,מ) ,בתסיסההפוליטיתשעוררמלךמצרים באדום,
וכפי שמסתבר גם בהתפשטות שלטונו עלפלשת..נראים הדברים,שבניין המצודות
וערי-הרכבכגוןגזר,בית-חורוןוכעלתעלידישלמהבשנותמלכותוהאחרונות(מל"א
ט,יז) בא כתגובהלמדיניותהתוקפניתשניהל שישק %ד ממלכת ישראל,בניגוד בולט
לקוהמדיניותשל השושלת הקודמת הכ"אנ .עלתוצאות מסעשישקאנויכוליםללמוד
לא רקמהכתוביםהמועטים ,ששרדובידינו ,אלאגםמן הממצאהארכיאולוגיבחלקים
שונים בארץ-ישראל; חורבןגמוראוחלקיהיה מנת חלקם של מצודותוישוביםשונים
בספר ולאורך קווי-התחבורה הראשיים .חורבןזה אירע בפרקזמןזה,היינו בסוף
מקופת הברזל הקדומהי ,והוא תוצאה של הרס וביזה שנעשו בידי הצבא
המצרי.
מסע שישק לארץ-ישראל מכר בשני מקורותמקראיים; ובשניהם רק אגבאורחא.
האחד ,שנשתמר במל"איד ,כה-כה ,ובדה"ביב ,ט-יב ,לקוח מתוךכרוניקותבית-
המקדש.4לפי מקורזה עלה שישק מלך מצרים עלירושלים בשנה החמישית למלך
רחבעםוגבה מס כבד ממלךיהודה,היינו אתאוצרות בית-המלך ואת אוצרותבית-
ה' ,ובכלל זה אתמגיני הזהב אשר עשהשלמה .המקורהשנישהשתמשבו מחברדברי
הימים (דה"ב יב ,ב-ח) הוא קטע מתוך סיפור נבואי ,כנראהמתוך "דברי שמעיה
הנביא" .5מקור זה כולל ידיעה מענינת המסבירה כיצד ניצלה ירושלים מחורבן:
'שישק עלה עלהעיר באלףומאתים רכב ועם רבשללוביםתובים.6שרייהודה ,שלא
'

סיע

הערות בעמי  ,189-188ולות

ק
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,1מסע שישק לארץ-ישראל-

יכלו להגן עלעריהםבפני צבאות הפולש ,נמלטולירושלים.ירושלימ עצמהניצלה,
איפוא ,רקכיק שרחבעם מיהרושילם מס כבד.מןהראוילצייןשהידיעות שבמקרא
על מסע שישק ענען רקירושלים ויהודה,ואין במקרא דבר על מסע ש-שק בכללו,
לעל קופהמסעבפרט.
,
ה
ז
אשו לעדויותהארכיאולוגיות למסעו של שישק ולתוצאות מסע מן הראוי
להזכיר את שבר האסטילה של שישק ,שנמצאה במגידו .אל-נכון הציב פרעה את
האסטילה כמצבת-זכרת בעיר-מבצר חשובהזו*'כמוכן נתברר במידה רבה של
ודאות ,שמבצרגזר ,שבנה שלמה על חורבותהעירהכנענית (מל"א ט,טז-יז) ,חרב
כלילזמן-מה אחר תקופת שלמה .ומתקבל על הדעת שחורבןזה מתאיםלזמןמסעו
של שישק .סברותדומות לאלה הוצעו גם ביחס לישובים אחרים ,אבל רק מקצתן
מבוססות דיצרכן.
לעומת זאתיכוליםאנו ללמוד הרבה על מסעזהמן הכתובת הה:רוגליפית של
שישק (במל"איד ,כה,כתוב:שושק,הואשושנקהראשון),המביאה אתרשימתהמקומות
שנכבשו על ידי המצרים ,החקוקה בכניסה הדרומית למקדש-אמון בירנךי.
רשימהזונחלקתלשני הלק.ם :החלקהעליון ,המכיל המששורות ,פותח בהזכרה
שגרתית של -תשעת עמי הקשת" ובמלה -רשימה" (או "העתק") ,ואח"כ באים שמות
הערים הכבושות (מס'  ;)65-11ואילו בחלק התחתון חמש שורות ארוכות יותר,
הכוללות מספר רב של שמות מקומות .חוקריםשונים הצליחו לזהות בחלק הראשון
של הרשימה שמותגיאוגרפיים רבים בארץ-ישראל המרכזית והצפונית ,הידועים
לנו מהמקרא וממקורות אחרים .לעומת זאת לא עלה בידיהם למצוא את הממתח
לסדר השמות ,ולכןלביתם אופי הרשימה ומשמעותהסתומיםלחלוטין .אשר לחלק
השני של הרשימה,ציינו כמה חוקרים שחלק זה מתה שמות מקומות ואזורים באב;
אך בכללותונשארגם חלקזהבבחינתחידה.
( נסיון חדש להבהרתתוכנה של רשימהזונעשה עלידי בשנת ,1947בשיתוף מעולה
עם ב~.רדזליף המנוח ,על יסוד התצלומים וההעתקות החדשים שנעשו על ידי
גרדזלוף" .כנקודת-מוצאהנחתי שאת הקבוצה הראשונה של שמותיש לקרוא בשיטת
ה"בום9ריסידון" (היינו ,השורה הראשונה  -משמאל לימין ,השורה השניה -מימין
לשמאל ,ובדומה לזה אתשתי השורות הבאות) .ואכןשני השמות האחרונים בשורה
אראשונה הםגזר (מס' )12ורבתי (מס',)13בעוד שהשורההשניה מסתיימת בשםאילת
(מס' .)26היות ובמכתבי אל-עמארנההעיר רבת מכרת כעיר הקרובה לגזר בדרך
לירושלים,ישלנוכאן  -אם נקרא אתשתי השורות הראשונות בשיטתהבוסטרופידון
ףרשימה רפופה של שמותגיאוגרפיימ .רציפותזו בולטת עוד.יותר במעבר מהמלה
הראשונה של השורה השניה ,תענך (מס'  ,)14למלה הראשונה של השורה השלישית,
שג'דו(מס' .)27אםאנוקוראים את הכתובת בדרךזו,ואםאנומניחים'שהשמותבשויה
"חמישית הושמטו מתוך השורה השניה ונוספו לסוף החלק הראשון ,אנו מקבלים
ה עקביתוהגירית של ערים ומקומות חניה ,בהם עבר הצבא ה'מצרי בדרכו
וישימ
ניכר של שמות נמחקו או ניטשטשו,יכולם או
'לשטח ממלכת ישראל .כמובן,
יהלן רשימת שמות כסדרם ,במידה שהםניוונים
ס.
מח
למקרתם ,וכמו כן ישקשייפענו
פל
קריאה ,רובם בבירור'ומיעוטם בדרך סברה כלבר,:)183.1
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות בתקופת המלוכה
מס' השם
 11עזה
 12מר
 13רבת
 26אילת
 25קריתים
 24בית*חורון
 23גמעת
 58מגדל
 57צמרים
 58אדמה
 55סוננת
 54קדש
 53פנואל

מס' השם

 22מחנים
 21שוחז
 20צפון
 19ארורים
 18הפרים
 59תרצהז
( 60-64מחוקים)
 65פעמק (-העמקי)
רהוב

מס' השם
28
 29יד-המלך
- - - 30
 31חנם
 32עדון
 33בורים
 34גת-פתל
 35יחם
 36בית-עלם(אושביתערם)
 37קכרוו
 38שכה
 39בית-תפוח

אדר

17
 16בית-שאן
 15שונם
 14תענך
 27מגרו
רוב השמותשמספריהם 52-41מהוקימואינםניתנים לקריאה.

המסע לממלכת ישראל
במתוה רשימהזו אעמוד רק עלעיקרי דברים .לראשונהיש להעיר שמיד אחרי
עזה ,נקודת-המוצא של המסע ,באה גזר ,עיר-הגבול הקיצונית של ישראללכיוון
פלשת .הסיפור המקראי על גזר ,לפיו קיבל אותה שלמה מפרעה -שלוחים לבתה
(מל"א ט,טז),עשוי ללמד שפלשתהיתה כבר תחתשלטוןמצריבימי השושלת הכ"א,
כנראה מאזימי פרעה סיאמון ,שמסעונגדגויי-הים נזכר באהד התבליטיםמצוען".1
כראיה לחשיבותה של נקודה אסטרטגיתזו משמשת העובדה שגזר נכללת ברשימת
המצודותהעיקריותשבנהשלמה (מל"אט,יז) כמכשולבפניהמצרים.הדרך,המובילה
מגזר אל אילון-בית-הורון -גבעון ומשם לצמרים שבדרום הר-אפרים ,ברורה
למדי.זוהי הדרך הידועה ,העולה מן השפלה דרך בית-חורון לאזור הרי בנימין
ואפרים שמצפון לירושלים; היא נזכרת לעתים קרובות במקרא .קו-מסע זה מלמד
ששיתק עבר מצפון לירושלים ,ואם כן קיבל את מנחתו שא רחבעם באחת הערים
ממערבאומצפוןלירושלים,כגוןאילוןאוגבעון .מצמריםירד הצבאהמצרי לעמק-
הירדן ,וביתר דיוק לעמק-סוכות -אזור פורה ומיושב בצפיפות .לראשונה הניע
אל אדמה(כיום תלא-דמיה) .המקומות האחרים הנזכרים בהמשך הרשימהידועים
כולם כערים השובות באזור חיבוק בראשיתימיה של מלכות ישראל :סוכות(כיום
תל דיר-עלא); פנואל(כיוםאולי תל אל-המה)ומהנים (שאותהיש לזהות עםתלול
א-ד'הב) .בהמשךהרשימהנזכרים כמהשמות שבחלקםאינםידועיםלנוממקוםאחר.
בין שמות אלה נמנית צפון (אולי תל קוס על ואדי מדור .)11השמות הבאים הם
אדורים והפרים; את האחרץנוכל לקשוך בדרך השערה בלבד עם המקום עפרון
שעלהירדן,הנזכרבספריהתשמונאים א (ה,מז-נב)וב(ב,יב),ולזהותו בתלסעידיה
שליר אחת ממעברות-הירדן .12את המקום הנמנה לאחר זאת ברשימה הנני מציע
[אז]
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מסע שישק לארז-ישראל

בדרך השערה לקרוא[ת]רצהולזהותו עםתל אל-פארעה .11אםנכונה הצעה,11הרי
שהצבא המצרי חצה את הירדן ליד תל מעידיה והגיע לתל אל-פארעה ,ומשם
המערך לעמק בית-שאן -העמק-פעמק (במס'  .)65מכאן ואילך קו המסע ברוה:
רהוב (תל א-לארם בעמקבית-שאן)-בית-שאן-שונם -תענך-מגידו.

.
,
.
,
1,
י
;,

ש%,

י'/,11י"1

איןן,.,,ל.[:ן:.ל,.,ע,,

.,[..

ם
ציור 32נ מסע שישק לארץשישראל

~444ע~

[185ן
www.daat.ac.il

IJkp

ע~4

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלהמות'נתקהפחעהמלוכה

,yaדבישז
בלשפמיר'ת ,הבשם מיד אחרי מגידו,נהקשוריםודאי במצודה חשובה'ווי
אדר (מש ,,.28ש הוראת השםהיא בנראהמרן-העיר; יד-המלך (מס' ,)29היתה
אולי_מצבה מלכותית שעמדה בכניסהלואדי עארה .ושימשהציץ טופוגרפי,ואולי
גם מקום מקודשיזא; הנם(מס' ,)31היא כנראה קלפי פירושו של שם זה) מקוםn~sri
לשיירותבואדי עארהלפניהעיר ערץ (מס' ,)32היא תלואדי עארה .המקום הנא,
'בורים(מט',)33זההעםבוריןשלידבקעהאל-ע-רביה;מידאחריובאהגת פתל,הידועה
,לנוגם ממכתביאל-עמארנה ומהרשימות המצריות ,כיום נ'ת ,בשרון הצפוני .כעיר
כןיחם (מס' )35היו כבר בתקופת הברונזה המאוחרת תחנות חשובות על -דרך-
הים,-מן השמותהמנויים לאחרמכןידועהלנושוכה(מס' ,)38מרכזחשוב על-דרך-
(הימ*(-היאנזכרתגם במל*א ד,ז),כיוםא-ראםלידשזיכה .מקומהשלהעירהנזכרת
ר מכן ברשימה ,ביתתפוח (מס',)39אינו ידוע ,אלא אם כן היא זהה בתפוח,
,לאח
,שהיתהלפניםעיר-מלוכהכנעניתפהו'יב',ט).
מןהעיון בחלק זה של-רשימת שישק למדים אנו שהצבא המצרי סבב במסעו
בחלקיםהעיקריים של ממלכת ישראלהצפונית .ובעברו בדרכים הראשיות ,החריב
אתהערים והמבצרים ,ולאארמכן שב ב-דרך-הים -לפלשת .כבד זאת אין ללמוד
בשוםסניםמן הרשימה שהמצרים פגעו בצפונה ובמרכזה של ארץ-יהודה .כנראה
וכמגמתו העיקרית של המסעהיו חבלי-הארץ העשירים של ממלכת ישראל .תוסף
~ל כך ,אפשר שהתכון שישק גם ללמד לקח את ממלכת ישראל,אולימפני שסירב
,ירבעם ,עםביסוסהשלטון בממלכת הצפת לקבל את מרותו של פרעה,בניגוד למה
שקיבל עלעצמו בעתשהותובמצרים ובשעת המרד .מכל מקום,עובדההיא שהחלק
הראשת שלרשימתשישקאינוכוללאף שם כלשהו שאפשרלזהותו בבטחה עם מקום
בממלכתיהודה (אשר לאילון ,נראהשצורפהליהודהאחרי מסעשישק).
רשימתשישקיש בהכדי ללמד על דרכיה הראשיות של ישראל בתקופהזוועל
הישובים שלאורכן; ארץ-בנימין ודרומו של הר-אפו.ים ,עמק-הירדן ,העמקים
,שבצפון ועמק-השרעהיו מאוכלסים בצפיפות בימיו של שלמה ובראשית מלכות
,ירבעם .על חורבנן של ערים אלו עלידי צבא שישק מעיד הממצא הארכיאולוגי
!באותם אתריםשאנומזהים עםעריםהמנויות ברשימה;מן החפירותלמדיםאנו שמר
העיר נתרבה בסוף תקופת הברזל הקדומה ,ולא שבו לבנותה אלא רק לאחר כמה
מאות שנים .במרדו,מקום שנמצא קטע ממצבת-זכרץ של שישק ,וזעיר של שלמה
(השכבה4ץ_8יו) נחרבה בחלקה,והמבנים שבשכבה הבאה ירודים הרבה בטיבם
'מקודמיהם (שכבה  .)1-1אף בבית-שאן ניכרתיחידה פתאומית של המקום בסוף
עקיפתהברזל:הקלומה שכבהי).14
!
.
,
הארכיאולוגיים שנערכו באזור הירקון ,שדרכו עברו ,ללא ספק,
"ובם לארצם ,מלמדים אותנו שלתל גריסת ,שבו הצעתי לקבוע את
ןש
קרב
;היצהרמיחם
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הקדומהיל
שקומהשלגת-רעץהמקראית(יהו'
נחרבהישובבסוף
ובתלקסילה שעלנהרהירקתמציינת שכבתשריפה את המעבר מתקופתהברזל
יואיל
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הקדומהלתיכונהי,..1
עובדה אחרת הראויהלציון היאירידת חשיבותם של עמק-סוכות ומחנים אחרי
ומגו של שלמה;גםאי-הזכרת'השמותמהנים ,פנואלוסוכות במקורותמןהזמן שאחר
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,.התפלגות הממלכה בודאישאינה מקרית.ניתןליחס למסע שישקגם אתירידתןאו
חורבנן של הערים ערון ,יחם ,גת-פתל בשרון ,רחוב בעמק בית-שאן ,הבת
נ-
תן
שו
נפ
יוכל לאשר אם אמנםבצ
ה
השפלה ,ואחרות; אבל רק סקר ארכיאולוגי שיטתי
.במקומות אלה לחלוטין אופי הישוב ואם הרבו ערי-מבצר קדומות וחשובות
'-אלה בשלב המעבר מתקופת הברזל הקדומה לתיכונה.

המ סע לצגב
החלק השני של הרשימה ,שהוא הרבה יותר ארוך ,עוסק בשב ובהבלי-הארץ
וסמוכים לעב .כמהמן השמותידועיםלנו כערים בסב,כגון :עצם(מס'  ,)66הנזכרת
'ברשימתערישמעון(יהו'יט,ג),או ערד (מס'.)113כןנמנים ברשימהשמותהמורכבים
ומהיסוד פעב (אשרבוהדטרמינטיב המצרי פ ממלא אתמקום ח"אהידיעההעברית)י1
בצירוף עם שם ,בהתאם לצירופיםמעין "עב הקיני" (שם-א בז,י)- ,מב הכרתי-
(שמ-א ל,יד) ,המצויים במקרא.ישלהניח שהיסוד השני שבשמותגיאוגרפיים כאלה
הוא שם משפחה או שבט של נודים או עדים-למחצה ,השוכנים בשטחי המדבר
יהמרעה שלהדרום.כך,למשל-,פנגב אשחת -הוא-נגב הקחתי"; ובאמתאנומוצאים
וברשימתהיחס שליהודהבנגב בדה"א ד,יאי את שם המשפחה"שוחה*.
יסוד אחר הבא כמרכיב בשמות שבחלקזה של רשימתשישק הוא פחקראו פחגר,
,וזיינוחגר בתוספתהדטרמינטיבהמצריפ .מלהזופירושה מצודה,והיאמצויהבאותה
משמעות בארמית (הגרא) ,בלשון-חכמים ובערביתי .1לא פחות משבעה שמות
ורקומות שבחלק השני של הרשימה מורכבים ביסוד זה ,ופעם גם בצורת פחקרים,
וברבים :פחקרם ערד..רבת ,ערד בית ירחם (מס' ,)112-107היינו "התגרים
:והמצודות) ערד הגדולה וערד לביתירחם" .ההגר האחד ,ערד רבת ,זהה עם ערד
,

:.המקראית(תל עראד) ,המקוםשהקעלארץ-ישראלהדרומיתבפנינודדי-המדבר:8א;
יאילו השם :ערד לבית ירחם ,עשוי ללמד על השתייכות למשפחתירחמיאל (דה"א
ב ,כהואילך)או למשפחת רחםשנתיחסה על כלב (שם ,פס'מד).ביןהחגריםהאחרים
.אנו מוצאים את פחקרחנן (מס'  )95-94ואת פחקר תלון (מס'  ,)102-101כלומר את

'המצודותשלשתיהמשפחותבן-חנןוחולון(קרי:תילון),הנזכרותזולידזוברשימת-היחס
.שליהודה שבדה-א ד,כ .נראה,איפוא,שיש התאמהביןהחגרים שברשימתשישקובין
ההצרים ,רשת הישובים .המבוצרים שבעב ,הנזכרים במקרא .ואין זה מן הנמנע
'שתושבי הבב כינו את ישוביהם המבוצרים בשם הגרים ,והנבטים קיבלו את המונח
.חגר מהתושבים הקדומיםוהוסיפו להשתמש.בו בתקופות מאוחרותיותר.
מן השמותהרביםהנמנים בחלקזה של הרשימהאזכיר רק אחדיםשיש בהםאחיזה
.להבנת פרשת מסע שישק .ליד השמות תילל ,חנן ושוחה ,מוצאים אנו גם שמות-
משפחותמן הנגב,הידועיםלנומרשימות-היחס של ספר דה"י ,כגון :פלח (מס' ,)121
הההיא כנראה:המשפחה הירח~אלית פלת(ד""א .ב,ל:6אואונם (פקן- )140-משפח.ה
'ידהמיאלית אחרת (דה"אב,בו) .מונחיםכגון :אבל ,באר ,אדר,גורן ושבלת באגף
:ששמוח מקומות או כיסודות של' שמות גיאוגרפיים באזור זה ,וכן.נזכהים ברשימה
והשמות :אדמים ושלחים; שלהים נזכרת ביהושע טו ',לב (במקוםשרוסןביהו'ים,

י
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ה).בין המקומות הנזכרים בחלקזה של הרשימהנוכל לזהות אתירזה (מס'  )133עם
העירהידועהבשםזהממכתבי אל*עמארנהומהרשימותהגיאוגרפיותשלמלכימצרים
ק השושלות הי"ט והכ' ,שמקומה לפי הצעתי בתל ג'מהמ .לעומת זאת קשה לקבוע
אתמקומן שלאלימות ,ושל בית-ענת;וכןהזיהוישל חרב ( )103עם הר חורבהמקראי
מצריך חקירהנוספת .השמות שנשתמרו בסוף הרשימה מראיםכישישק חזר בדרך
יורדן(מס'  ,)150כנראהיורדה,שלפייוסףבן מתתיהו(מלחמותהיהודיםג,ג,ה)מקומה
בגבול הדרומי של יהודה .משם המשיך אל רסיח ומשם אל לבן ,עיר הקרובה
לנחל מצרים והידועה מאחת הכתובות של סרגון20
החלקהשני של רשימתשישק כולל מספר רב של שמות מקומות ,חבלים,ישובים,
מצודות ומשפהות בנגב ובמישור-החוף הדרומי של ארץ-ישראל ,שצבאו שלשישק
הגיע אליהם .החלקהעיקרי של הצבא המצרי התקדםאיפוא ב-דרך-הים",וכדי
להגן על עורף הצבא בפני הנודים-למחצה שבמדבר הדרומי ,ולאפשר לצבא
להתקדםלאורך רצועת-החוףהצרה ללא כלעיכוב ,שלח פרעהלמב חלקמכוחותיו
שהדרו עמוק לאזור זהוהגיעו עד סביבות ערד .צבאות פרעה שישקפשטובודאיעל
חבלים אלהופגערגם בעמדותההגנה שבדרום ממלכתיהודה.
לבסוף יצוין עוד כי חדירת חילות שישק לארץ-הנגב וחורבן ישובים ,מצודות
ומחנות-מוצים כה מרובים לאורך דרכי השיירות ,מסתברים יפה לאור העובדה
שהחל בימיו של תחותימס הג' ,במאה הט"ו לפסה"נ ,היונוהגים שליטי מצרים
במסעותיהם לכנען להבטיח לעצמם את הדרך הראשית(היא דרך ארץ-פלשתים:
שמ'יג,יז) על סעיפיה השונים עלידי חפירת בארות,בנין מצודות ומשלוח פלוגות
חיילים בדרכי הטדבר אלריכוזי ה*שוסימק בשב כדי להכניעםולהטיל עליהם את
מרות פרעה .החל בימי מתי הא' ובמשך כל המאה הי"ג לפסה"נ מרבים המקורות
המצריים לספר על מסעות-עונשין כאלהנגד ה"שוסים" במדבר ,שכוהם הלך וגדל
ככל אשר גבר זרם שבטי הנודדים אל הספר ואל פעם ארץ-כנען .במיוחד ראויה
לתשומת לב תעודה מימת של רעמסס הבן המתארת אחד המסעותהאלהוהמביאה
רשימה של מקומותשונים בשעיר שנכבשו עלידי המצרימם.ויובן ,איפוא ,כי לאחר
הפעולה רבת-התנופה של איכלוס המב והקמת מצודות וישובים לאורך קווי-
הדרכים הראשיותשהובילומיהודה למצרים ,לאילת ולארץ-אדום ,שנתבצעהבימי
דוד ושלמה ,הפעיל שישק כוח צבאיניכר בשב והביא הרסוחורבןלישוביה ולרשת
העתה של מלכותיהודהבהיקף רחבוביסודיותיתירה.ומכאן מתבררמסני מהנאלץ
רחבעם להקים לאחר מסע  I9WWקו-ביצורים שהקיף את השפלה ואתהרי יהודה
מדרום ומדרום8מערב (דה"ביא,ה*".22
ה ע רו ת
מאמר זה נדפם לראשונה בשם ~ The Campaign of Pharaoh Shishak 10 Palestinבקרבץ suppl.VT
. 37-66עע .4)1957(,המחברמכיןחיבורמקיף על מסעשישק ,בו ידון בפירוט ברשימת השמות ונרקש-
.אהיססורי שלהמסע.
 1חשוה2י.גולדוסר,ידיעותיד (תשיט) ,עמ' :84-82א*מלמט ,ספרטור*סיני ,תש"נ ,עמ' 81ואילונ
אנעל,בימיביתראשון(קוב",תשס*ב,עמ' 87ואילך.
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ןבמחקרים המנויים בהערה 1ן ועוד
על המושלת הכ"א במצרים עיי

Egypt oft~e

). Gardiner,נ

ן. 3160עק .Pharaobs~ 1961,
ן בהמשך;וכן .28ע ~.0.8* Wrigbt~ BASOR 155 )1959
 8ועינ

 4עלהמקורותההיסטוריים,ץ2היולפניןאחבריהםי2ל.ספרימלכיםודברי-הימים,עיין:ב.מיטלר(מזר),הכעוס
.לעור ,ספרבירם ,תשט"ה עמ' 152ואילך;ב.צ.דעור,
העולמילמדעי-היהדותא,תי2י"ב ,עמ' 35 7ואילך;י
בימיביתרא'טט(קובץ),תיטכ"ב ,עמ' 9ואילך.
 5מקור בשם "דברי שמעיה הנביאא נזכר בדה"ביב,סו:ובסיפור עצמו שמעיההנביא הואהיאמי שבא
חל רחבעם ושרי יהודה והוכיח אותם על חטאיהם בשעה שנאספו אל ירושלים ממני שישק (שם ,פס'ה).
 8ומלשון הכתוב בדה"איב,:ג":מוכייםוכושים".
 7הסעודה סורסמה ונהפרשהפעמים רבותעל חוקריםשונים במאההקודמתוהנוכחיתJ.simons,:1%sv.
ידי
. 89-101,קק Handbook for the Sttldy ofEgyptian Topographical Lists Relating !0 Western Asia, 1937,

]. 2420קע .2271]: ANETעע  178-186- 14. Noth, ZDPV 61 )1938(,המספרים המציינים את סדך
השמות ברשימה הם לפי ספרו הנ"ל של  .Simonsרעלין כעתגם:י*אהרוני ,ארץ-ישראל בתקופת המקרא,
תשכ=ג ,עמ' 267ואילך.
 8בינתים נתפרסמו תצלומים והעתקים מצוינים של הכתובת ,שנעשו מטעם המכון המזרחני של

.Hughes-Nims, Relie~s and Inscriptions 8,Karnak~ 1954 :
אוניברסיטתשיקאגו;ועיין
9

השם בא עם צורתהיידוע המצרית "פ",המקבילה לה"אהידיעהבעברית.

 16עיין:י.גולדוסר,ידיעותיד
 11על המקום הזהוזיהויועיין:
 12עלתלמעידיהעייןגליק ,שם ,עמ' 290ואילך,המציע לזהותובצרתן,ואין סברתו מתקבלתעלהדעת:
ועיין :ב* מזר ,ארץ*ישראל ג (תשי"ד) ,עמ' ;28ש.ייבין,ידיעותיד (תש"ט) ,עמ' ,87 .אפשרות אחרתהיא
(תש=ט),עמ'  ;84-82י. 1955עע d'Avaris, 1940,
]. 3340עק . Glueck, AASOR 25-28 )1951(,א.

לזהות את תל מעידיה עם צפון*

?.Montet, Le drameנ.

 18הקריאה "תרצה= מוטלתבספק,אבלאינהבלתי-אפשרית.עלזיהויהעםתל אל-פארעהעיין
]. 1020עק .Vaux, RB 56 )1949(,לפי מל"איד,יז ,היתה תרצהבירת ישראל כברבימיירבעם.
יניח ראשון (קבץ) ,תשכ"ב ,עכז  ,144הע' .29
נ1א היין:ב.מזר,בימ
 14.על הממצאהארכיאולוגיבגזר,בבית-שאןובמגידו,עייןבערכיםהמתאימיםשבאנציקלופדיההמקראית
1). de :

.ידין,בימיבית ראשון(קובץ) ,תשכ"א ,עמ' 68ואילך.
(שםביבליוגרפיה) ולאחרונהי
 15עיין:ב.מייזלר (מזר) ,ארץ-ישראל א (תשי"א) ,עמ'  ,46הע'.5
 18עיין:ב.מייזלר(מזר) ,שם ,עמ' 60ואילך.

 17והשוה הע' .9
 18על משמעותו של המושג חגר,עייןב.מייזלר (מזר),תרביץ כ (תש=ט) ,עמ'  .819-318ככל הנראח
זהה המום חגר שבלשון חכמים (משנהגיטין פרק א ,א -בן בראשית-רבה פרק עט,ז) עם המושגliD1eSשל
הפרובינקיה הרומית .Palaestina
18א נראים הדברים ,שהמצודה הקדומהביותר בסדרת המצודות ,שנתגלו בחפירות ערד ,נבנתה עלידי
שלמה והרבהבידי צבאות שישק.
:ב.מייזלר(נוזר),ידיעותטז (תשי"א) ,עמ' .41-38
 19עיין
 26עיין. 226".:קע !,Kleine Scilriften 2 )1953(,ו)נ.1.
.אהרוני ,שם ,עמ' ,272מציע
 21עיין.630] :עע  .8.Grdseloff, RHJE 1)1947(,מןהראוילצייןכיי
לזהות את גבר (בצירוף :שברת נ-גבר ,שבלת של גבר) עם עציון גבר;לפי העוצרה זוהגיעו הפולשים
המצריים עד חוףאילת.
. 113-134; :עע .Beyer, ZDPV 54 )1931(,נ) ;F.M.Abel, GEographie de
 22פלביצורי רחבעם עיין
. 84ffעע  ,18 Palestine 2, 1939,ובכרך זה מאמרו של מ*גיהון ,עמ'  .425-410מחוסרת אחיזההיא סברתו
של אלט ,שם ,עמ' 818ואילך ,שהרשימה מכוונתלימייאשיהו.
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מלחמות ישראל ואדום
מאת:י
 .ליוור
אדום וישר.אל

המלהמותשבין ישראל ואדוםבימי המקרא היו ,בדרך כלל ,מלחמות-כיבוש
של ישראל ,או מסעות-מלחמה להבטחת השלטון הישראלי באדום; וזאת לא רק
בתקופתהגדולה של הממלכההישראלית,בימידוד ושלמהבנו,כי אםגם לאחרמכן',
בתקופות שלשגשוגיחסי לממלכתיהודה .אכן ,המאמציםהחוזריםונשנים שליהודה
בעלמא(,
להבטיח אתשלטונה עלאדום לאהיה בהם משוםרצון שלהתרחבותוכיבוש
וצבא"נה
:אםנעוציםוזעבנאמו2וככתןגחשמיםגיאוגרפיחם,
נ"
כיעיקרהשל ארץ-אדוםרמההררית,עםכמותמשמ
~ישבהכדילאפשרחקלאות
םנש
קדעיי
וישוב-קבע בחלקים של הארץ.מצפוןגובלת אדום במואב ,ומפרידביניהןנחלזרד
אל-המא).ואילומשלושת הצדדים האחרים מקיפים את ארץ-אדוםמדבריות.
(מומאזדירח משתפלת הרמה אל המדבר הסורי-ערבי .לדרום נמשכים רכסיההרייך
כשכמות המשקעים הולכת ופוחתת; כאן משמש ואדי חסמה הרחב והעמוק חתום
טבעיבין אדוםלבין ההרים שמדרוםלה .במערביורד הר-אדום במזקפיםתלולים
אל נחל הערבה שמדרום לים-המלה ,שמצדוהשני משתרעת רמת-המב הצחיחה.
הערבה עצמה נחשבה אל-נכון כחלק מארץ-אדומי .ועם שהערבה צחיחה ,כמעט
ללאגשמים,ואדמתה מלחה ומצויים בה רק כמה נאותהניתנים לעיבוד חקלאי,הרי
שבימי קדם רבה היתה חשיבותה ,הן בגלל מרבצי הנחושת שבה והן בגלל לרכי
המסחרהחשובותשעברובה.
מרבצי הנחושת מצויים בעיקר בצפונה של הערבה בסביבות ח'רבת,נסאס
ופותן ,ובדרומה בסביבות תמנע ואילת ,וכן באזורי הגבעות הסמוכימי .החשיבות
של מרבצי נחושת אלה לגבי ארץ-ישראל היתה רבה שכן הארץ דלה במרבצי
מתכות.חשיבות רבהבמיוחדהיתהלדרכי המסחרשעברובערבה.כאן עברההדרך
שקישרה את מרכז הארץ עם ים-סוף .מהר-יהודה לדרום ים-המלח הובילו כמה
דרכים מקבילות ,ומשם נמשכה הדרך לאורך הערבה עד לאילת,שהיתה צומתדרכי
מסחר בין-לאומיותראשונה במעלה .מכאן הפליגואניות לערב ולאופיר; ובמקביל
נמשכו ביבשה דרכי שיירות ,שהובילו לאורך חופו המזרחי של מפרץ אילת וכן
לאורר הרמה שבפניםהארי ,אל דרום-ערב .דרכישיירותבין-לאומיות הובילו
ממצרים למיסופוטמיה דרך נוה המדבר של קדש-ברגע ,ומשם -דרך הנוה של
פול שבצמון הערבה -המשיכו לאדום; מקום שהתלכדו עם "דרד-הסלד" (במ'
עיק

הערות בעמי  0 5-2 0 8ש
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'ת-ישירואדופ_,

מיי"

[ י..י

כ,יז; כא ,כב) ,שהובילה עלפני ורמה של עבר-הירדן לדמשקוהיאה
ת-
רש
 .מאקחד
,
ברנעהובילהלאילתגם דרךישרהשהתלכדהעםדרכיהשיירותלערב.דלך
שיצאה מאילת ,עברה דרךואדיותם ,המשיכהביגודי חסמה ,ומשם לאורך מזרחה
של רמת אדום ,והתלכדה אף היא עם "דרך-המלך" שהוליכה לדמשק
ולמיסופוטמיה.3

-

 13-טאי יוושנ'ם

Jdhi

נש

א4

-

ק46י ומשצקי

שלנב

וזיור  :33הדרכיםכיהודה לערבה ולאמום

נ 1191

www.daat.ac.il

1

44.ש444ש4

אתר דעת  -מכללת הרצוג

הללחמו"

בתקופת-המלוכה

מנקודת המבט של ממלכה שבארץ-ישראל המערבית ,היתה איסוא חשיבות
ראשונה במעלה לערבה :הן בגלל אוצרות המתכת שבה ,הן בגלל דרכי-השתי
שהוליכו דרכה אלים-סוף,והן בגלל הדרכיםהבין-לאומיות החשובותשחצואותה.
(השלטון לערבה הבטיח לא רק מידה של פיקוח על דרכי מסחר אלה,כי אם גם
אפשרותשלפיקוחכלשהועלשבטיהנודדיםשבמרחביהבב.ויובן,איפוא,מדועשקדו
מלכייהודהלקיים בידם את השלטון בחבל-ארץזה כאחת ממשימותיהם הראשונות
במעלה ,כל אימת שהיתה תקופה שלשגשוגוחוזק לממלכה .אבל השלטון בערבה
כרוך היה ,במציאותהצבאיתוהטכניתשלימי קדם,בשלטוןעלאדום .דרכי הערבה
היונתונות ,למעשה ,לשבט או לחסדבידימי ששלט על המזקפים התלולים שלהרי
אדום שממזרחה,ואילו הפעלהתקינה של מכרות הנחושת,קליית העפרותוצריפתן,
לאהיו אפשריות מבלי חמרי דלק -היינו פחמי עץ -וכמויותניכרות שלמזון .כל
אלה ,וביחוד חמרי דלק ,קשה מאוד היה להביאם ממרחק בתנאיהתחבורהשלימי
הקדם;וכנגדזאתמצוייםהיובאדום,שהיתהמיוערת בימיקדםושהיו בה עדלדורות
אחדוניםיערותגדולים.4
מן הבחינה הצבאית לא היה כל קושי לממלכה האדומית להחזיק בערבה,שכן
הערבה הצחיחה והחשופה סמוכה היא למזקפים התלולים של ארץ-אדום,והגישה
אליה ממקומות שונים באדום ,בדרכים שחצו את אדום ממזרח למערב ,קלההיא
~חסית האדומיםיכלו,איפוא ,כלעודקיימובידם את עצמאותם,להחזיק ללא מאמץ
מיוחד בנאות-המדבר ובמכרות שבערבהולהגן עליהם בפני פשיטותנודיםמןהנגב
שממערב לערבה .כנגד זאת היתה הערבה (ומרכזי המכרות שבה) מרוחקה מתחום
ההתישבותהעיקרי שלישראל ,כשבינהוביןהר-יהודהשטתי מדבר שהתחבורה בהם
קשה .וגם בערבה עצמה ,מצוער ועד לאילת,היו דרכי התחבורה קשות וארוכות.
כדי לקיים שלטון בערבה ובאדום מארץ-ישראל המערבית ,צריך היה להחזיק
קוי-אספקה ארוכים ולהגן עליהם ,דרך קבע ,עלידי רשת של מצודות .השלטון
הישראלי בחבל-ארץזה לאהיה אפשרי אלא בתקופתפריחהושגשוג ,ודברזהחייב
מאמצים מתמידיםובלחי-פוסקיםלקיום הפיקוחהישראלי לא רק על אדום כי אם
גם עלשבטיהנודיםשבמרחביהעב.
הממלכה האדומיין-ארגונה ומערך הגנתה
הידיעות שבידינו על ראשית ההתישבות באדום ועל ארגון הממלכה האדומית,
צבאהוביצוריה מועטותביותר .הסקרהארכיאולוגי של הר-שעיר והערבה ,שערך
נלסוןגליק ,מלמדנו שלא היה בתחומי אדום ישוב-קבע במשך רובו של האלףהשני
לפסה"נ -למןראשית המאההי"ט לפסה"נ ועדלראשית המאההי"גלפסה"נ.תקופות
הפריחהוהשגשוגשלהישובהיובין המאותהי"גוהחי לפסה"נ ולאחרמכן חלהירידה
שנסתיימה בדלרולווחורבנו של הישוב במאה הו'לפסה"נ .5ואכןמן המקרא למדים
אס שקרובלאותוזמןשבו נתחדשישוב-הקבע בהר-שעיר כברקיימתהיתה ממלכה
אדומית מגובשת;והיאנזכרת במסורת עלנדודיבני-ישראל במדבר ,קודםלכיבוש
הארץ ,המספרת שבה-ישראלביקשו ממלך אדום לעבור בארצו (במ' כ ,יר-כא),
[ ]152
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

 :1רשימת הערים שלכד שישק באר"ישראל; תבליט חמקדש אמון תכרנך.
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מלהמות ישראל ואדום

ומשלא הרשה להם לאהיהבידם להתמד לווסבבו אתארצומבלישנכנסולתחומה?.
קביעהזו של ראשית מבושה של ממלכהאדומיתעולהבקנה אהד עם הכתובשבבר'
לו ,המונה שמונה מלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראלי .תקופת
הפריחה של הממלכה האדומית היתה ,איפוא ,קודם להתהוותה של ממלכה חוקה.
ומגובשתבישראל.ומכאןואילךהיתה אדוםנתונהלסירוגין במשך פרקיומן ארוכים
.

לשלטונם שלמלכיבית-דוד.
הסקרהארכיאולוגי שערךנלסוןגליקי מלמדנו שארץ-אדום היתה מוקפת ,למן

י

6

קנ_

י- 1 .

קבריץ

מאוחייט

חקרניקויפני הקרקע
חלות

יי-

-

ציור  :34מצודה אדומיתבנחב אאשתאר
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המלחמות בתקופת המלוכה

ראשיתימי הממלכה האדומית ואילך ,במערכת של מצודות.גבול מבוצרות שהשו
עליה בפני שוסי-המדבר .מערך של מצודות-גבול היה בדרומה של ארץ-אדום,
עלראשיהגבעות הנשקפות עלפניואדי חסמה.בגבולהמזרחיכלפי המדברהסורי
היוהמצודותמרובותאףיותרוהןנמצאולכל אורכו עלהגבעותבאזור השחץשבין
המדברוהנושב.גבולות אלה של אדום הם הםשהיופרוצים לפשיטותהנודים שבאו
מן המדבר הסורי-ערבי .בגבולה הצפוני של אדוםהיו המצודות מועטות יותר,הן
משום שלא נשקמה סכנת פשיטה של~דים מתחום מואב,והן משום שנקרתו העמוקה
של גחל זרד שימשה מק טבעי לארץ-אדום .אשר לצדה המערבי של ארץ-אדום,
לא נמצאוכאן מצודות אלא במידה מועטתבלבד,ויותרמשהיו מצודות-גבולשימשו
להמה עלדרכי הערבהוישוביה המבודדים ,ובכללםמחנותכרייתהנחושת.
יתכן שלא היתה מערכת רצופה של מצודות במערבה של אדום ,כיון שסכנת
פשיטה שלשבטינוודיםלאהיתה רבה מצדזה;והדיןהואעםנלסתגליק,שאזוריהמב
שממערב הערבה לאהיונתונים במשך כלזמןקיומהשל הממלכה האדומיתלשלטונה
של אד .501אבל כעד זאת עשויים אנו ללמודמן המקורות שבמקרא שתחומה של
ארץ-אדום השתרע גם מערבה לערבה.לפי במ' כ ,טז ,קדשהיאעיר קצה גבולה
של אדום;ועדותזו תואמת אתתיאורגבולה שלכנען שבבמ' לד ,ג-ד;וכיוצא בזה
יהו'סו,א .ככלכנראה השתרע תחוסשלטונה של הממלכההאדומית בימי פריחתה
לא רק בהר-אדום שממזרח לערבהכי אם גם בערבה עצמה ובאזוריסיני והעב
הסמוכים לערבה .אמנם תהום ההתישבותהעיקרי שלהאדומיםהיה ממזרח לערבה
ואילובאזורים הצחיחיםיותר שממערב לערבההתנחלו ,כנראה,אותםשבטיםשלא
עברולישוב-קבע.10
ידיעותינו על ארגון הממלכה האדומית מועטותהן.מן הרשימות של אלופיבני
עשו(היינו ראשי השבטים של אדום) ,שבבר' פרק לו ,למדים אנו שהיו האדומים
מאורגנים בארגון שבטי .חלק משבטים אלה ,בעיקרבאזורי-הי-ר של אדום,היו
עדלזמנים מאוחרימנוודיםאונוודים-למחצה.ואילו בהר-אדוםהיתה כנראהמידה
של הפיטהבין החלוקה השבטית לבין החלוקה האדמיניסטרטיבית .ואכן ,אחת
הרשימות של אלופי עשו ,זו שבבר' לו ,מט-מ ,מונה את שמות גילומי
עשו למשפחותם למקומותמ; רשימה זו עשויה ,איפוא ,לשקף את הארגון
האדמיניסטרטיבי של הממלכה האדומית קרובלזמן כיבושהבידיבני ישראל .אף
הידיעות המעטות על אופי המלוכה באדום מצטרפות לתמונה של חברה שבטית.
רשימת מלכי אדום שבבר' לו ,לא-לט ,מונהשמונה מלכים שמלכו בזה אחרזה;
כל אחד מהם הוא ממקום אחר,ואין האהד מהםבנו של הקודם ,ומכאן שעד קרוב
לכיבושאדום עלידי דוד 11לאנתגבשה באדוםשושלתמלכותית .כנראההיוהמלכים
התקיפיםשבין האלופים ,ותפישת המלכות לאחר מות המלך הקודם מותנית היתה
הסכמתהאלופיםהאחריםוראשי.המשפחות.
על מבנה הצבא באדוםועלנשקווציודואיןבידינונתונים .העובדהשהיתה באדום
ממלכה המיוסדת על ארגון שבטי ,ושלא היתה שושלת מלכים קבועה,יש בה כדי
לקרב אל הדעת את ההנחה שעיקרו של צבא אדום היה צבא משפחות ,שנחלצו
למלחמה בראשותהמנהיגיםהשבטיים.מאידך אסא ,קשהלחניתשהממלכה האדומית
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יכלהלקיים את מערכתהמצודות שעלגבולותיהמבלי צבא-קבע כלשהוא ,שעמד
לפקודתםשלמלכיאדום.
המלחמות לכיבוש אדום
במשך כל התקופה שמן הכיבוש וההתנחלות ועד להתחזקותה של הממלכה
הישראליתבימי דוד ,כמעטשאיןבידינוידיעות עלמגעבין אדוםוישראל .בתקופה
זואדוםהיא ממלכה הזקהיחסית;ואילו בישראלאין אלא ארגת שבטי רופף ללא
סמכותמרכזיתשיהיה להעניןמיוחד באזורים שמעבר לתחום ההתישבותהישראלי
הרצוף,ואםהיהמגעביןישראלואדום,היואלה,ככלהמסתבר,משיטותשלהאדומים
לתחוםההתישבותשליהודה.הכתובבשמ=איד,מז ,מספרכי :ושאוללכדהמלוכהעל
ישראלוילחםסביב בכלאויביו במואבובבני-עמון,באדוםובמלכיצובה ובפלשתים
ובכל אשריפנהירשיע".איןבידינו כל ידיעות נוספות על מלחמת שאול באדום,
הנזכרת בכתוב זה .ואכן שיערו חוקרים רבים,שמנין העמים ששאול נלחם בהם,
המתאים יותר לכיבושי דוד ,נאמר כאן על שאול בדרך של שגרה .אבל במקרא
מצויותידיעות מפורטות על מלחמות שאול בד עמון ופלשתים ,ושאול אף נלחם
בעמלק ,הנמנה בבר' פרק לובין אלופי עשו.ישלנו גם רמזים במקרא על לחץ
האדומים על שבטיהדרום.ואכןבמזמורהקדום שבתהלים פג ,מבקש המשורר מאת
האלהים שיציל את עמומידי" :אהלי אדום וישמעאלים ,מואב והגרים ,גבלועמון
ועמלק ,פלשת עםיושבי צור" (פס'ז-ח) .מזמור זה משקף אל-נכון את המציאות
ההיסטורית שלפני קום המלוכה בישראל ;12ונמנים בו ,מלבד אדום גופא ,עמלק
וגבלנו,הנחשביםגם הםעלחתום אדום .ונראהשדוגמת המלחמות בעמון ובפלשתים,
היתהאף מלחמתו שלשאול באדום מלחמת-מגן ,שבאה להבטיח את שבטי הדרום
מפנילחץהאדומים;ועיקרה מסעותמבודדיםלאזורי המב הרחוק ,שלא היו כרוכים
בביצורשלטונובאזוריםאלה.
עםביסוסשלטונובארץ-ישראלנקטדודבמדיניות של התפשטות שבהמשכה באה
אדום כולה בעולו שלדוד .הידיעה על כיבוש אדוםבידי דוד באה במקרא בלשת
קצרה וסתומה ,בכמה וכמה כתובים השונים זה מזה בפרטים :בשמ"ב ח,יג-יד;
ובכתוב המקביל בדה"א יה ,יב-יג; וכן בכתובת למזמור ס בתהלים המפאר את
מלכות דוד ואתנצחונותיו .המשותף לכל שלושת הנוסחאות האלה היא הידיעה על
המלחמה הקשה בד אדום בגיא-המלח" ,וההרג הרב שערכו הישראלים המנצחים
באדומים שנאבקו על חרותם .לפי המסופר בשמואל ובדברי-הימים הגיע מספר
ההרוגים במלחמה בגיא-המלח לשמונה עשר אלף ,ואילו לפי תהלים לשנים עשר
אלף בלבד .אך מספר זה כמספר זה אינם אלא מספריםסכימאטייםמעוגליםויש
בהם הגזמה רבה במספרהאויבים שנפלו במלחמה,ודינםכדין המספרים המוגזמים
האחרים הבאים בסיפורי מלחמות דוד .וראויהלציון העובדה ,שהידיעה שבמל"ב
יד,ז ,עלכיבושאדוםבידיאמציה לאחרשהיכה אתהאדומים בגיא-המלח,מונה אף
היא מספר מעוגל וגדול של אדומים שנפלו,היינו עשרת אלפים איש .מכל מקום,
נאמנה היא עדות הכתובים על ההרג הרב רוויתי באדום ,וללא ספק מכוונים
המסמרים,גם אםשיח שהםמוגזמיםומעוגלים ,לא רקלנופלים במערכהבגיא-המלח
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כיאם למלחמה מד אדום בכללה,שלמי מל"איא,טז ,נמשכה ששהחדשים.שוני אחר
ביןהמסורותהשונותעלכיבושאדוםהואשמושל המכה אתאדום:לפי ספר שמואל
היה זה דוד ,לפי ספר דברי-הימים -אבישי בן-צרויה ,ואילו למי תהלים -יואב
בן-צרויה.אין להניח שהכתובים השומם מוסבים על מאורעות שונים ,שכן מלשת
הכתוב ברור שכאןלפנינו נוסחאות מקבילים של אותועמן .ובעוד שהכתוב שבספר
שמואל קורא את המלחמה על שמו של דוד ,שבשלב מסוים של מלחמותיו חדל
מלצאת בראשצבאו למערכה 15האתכדי לפאר אתדודולקרוא אתהנצחון עלשמו,
נזכר בכתובים האחריםמי שעמד בראש הצבא למעשה .הזכרתו של הקרב בגיא-
המלחבידיעה הקצרה עלכיבושאדום מלמדתשהיהזה הקרבהעיקרי,ואיןלהניח
שיואב לאנטלבו חלק,ומהגםשיואבהואמישדיכא אתההתמרדויותהנוספותשפרצו
בארוס לאחד הקרב המכריע בגיא-המלח (מל"איא ,סו-טז) .ללא ספק השתתף
במלחמהזוגם אבישי ,שעמד בראש חלקמן הצבא ,בדומה למלחמהנגד עמון ומד
מלכי הארמים .באותה מלחמה עמד יואב בראש בחורי ישראל,היינו צבא הקבע,
ואילואבישי עמד בראשיתר העם,וכנראה המקורשממנושאבמחברדברי-הימיםאת
דבריוקראאתהמלתמהבתא-המלחעלשמושלאבישידוקאמתוךמגמהעוינתליואב.15
עלפיהנתונים שבמקראאיןבידינו לקבוע אתזמנה של המלחמה מד אדום ,ואף
לא את סדרן המדויק של המלחמות נגד ממלכות עבר-הירדן המזרחי ,אדום
והארמים .הרשימה של מלחמות דוד שבשמ"ב פרק ח (ומקבילתה בדה"איח) מונה
קודם למלחמה באדום אתמלחמותיו שלדודנגד מואבונגד ממלכותארם .והכתוב
שבשמ"ב ח,יג ,אףסומך את הקרב בגיא-המלה למלחמותארם" .כנגד זאת בהמשך
תיאור תולדות מלכותדוד מסופר שבאו הממלכותהארמיות לעזרתעמון,היינו שלא
היונתונותעדיין לשלטונו שלדוד.יש הסוברים שמלחמתו של דוד עד אדום היתה
מן האחרונות שבמלחמות הכיבוש של דוד ,לאחר שביצר אתשלטונו בעבר-הירדן
כולוובחלקים רחבים שלסוריה .אך קשהלהניח שבמערכתהכיבושים שלדודהיתה
אדום האחרונה במנין ,וזאת מכמה וכמה טעמים .בפני עצמה ,חשובה היתה אדום
לממלכה הישראלית המתרחבת ,כנקודת-מפתח בדרכי המסחר הבין-לאומיות
וכמרכזשל חרושת המתכת .ארץ-אדום סמוכההיתהלתחוםהנושב שליהודה,גרעין
ממלכתו של דוד ,וללא ספקאירעו מפעם לפעםהתנגשויותבין שבטים שנחשבו על
אדוםובין משפחותיהודהושמעוןשנדדובאזורי המרעה של העב; דברזההיהעשוי
להביא במוקדם למלחמה של דוד עדאדום .מסתבר ,איפוא ,שדוד כבש את אדום
זמן לא רב לאחר ביצור שלטונו בארץ-ישראל המערבית ,לאחר ההתנגשויות
הראשונות עם מואבועם ממלכותהארמים.18
על המלחמהנגדאדום כשלעצמהאיןבידינו אלאאותןידיעותמעטותמן המקרא.
ואףאין בידים לקבוע בבירור את מקומו של גיא-המלח ,הוא מקום המערכה מד
אדום ,ומזכוי נמבתוביםעקיכיבוש אדום.בידי דוד ,ובידיטתק"צבכמל"ב"ר ,ז,ומל
כיבוש אדום בידי אמציה,ואינונזכר כלל במקורות שמחוץ למקרא .קרוב לודאי
שיש לבקש את גיא-המלחבערבה ,שאדמתהצתיההומלחה,וכנראה בצפון-הערבה
באיזור המכרות של ח'רבת נחאסופונון" .1המסע לכיבוש אדוםהיה ממהנך וקשה.
צבא דוד יצא מהר-יהודה בדרך זיף.,מעון וערד ,ומשם באחת הדרכים שהובילו
~ftwh
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לררומו של ים-המלה ,והלאה לאורך הערבה לאיזור המכרות של חירבת נחאס
ופונון .כאן היתה מערכת מצודות ,שחבהעלהמכרותומתקני הצריפה ועל הדרכים
שהוליכומן הערבה אלפנים ארץ-אדום ,אלמרכזיהישוב של בצרה והסלע,וכאן,
במבואות תחום הנושב .של ארץ-אדום ,נערך הקרב על אדום .עם כיבוש אזור
המכרותבצפון-הערבה והמפלה הכבדה שנחל הצבא של הממלכה האדומית ,עבר
לרשותו שלדוד אחדממרכזי המכרותהעיקרייםשלאדום,והדרךשהובילה למרכזה
היתה פרוצהלפניו .עםהנצחון בקרב שבגיא-המלה הוכרע למעשהגורלהשלאדום.
אבל בכך לאנסתיים תהליך הכיבוש של הארץ .האדומים גילו התנגדות קשה
לכיבוש ארצם גם לאחר המפלה הצבאית בגיא-המלח .ולפי המסופר במל"א יא,
סו-טז" :בהיותדוד את אדום בעלותיואב שר הצבא לקבראתההלליםויך כלזכר
באדום;.כי ששתחדשיםישב שםיואבוכלישראל עדהכריתכלזכרבאדום*.באוזנו
פרקזמן ברהלמצריםנערמזרע המלוכהבאדומ ,הדדהאדומי ,אלנכתבנושלמלך
אדום האחרון ,עם קבוצה של אנשים שהיו מקורבים לבית-המלוכה; ושם ,בסיועו
שלמלךמצרים,חיכה לשעתכושר להתמרד מדישראל(מל"איא,יד-כב).

השלטון הישראלי באדום בימי דוד ושלמה
עם כיבוש אדום הכביד דוד אתידו על הארץ .הוא ביטל את המלוכה באדום,
ה2ם בהנציבים ששלטו בארץבמישרין מטעם השלטוןהמרכזי.ואילו את האדומים
העביד כנראה בעבודתכפיה(השוה שמאב חסד).שיעבודזההיה חמור הרבהיותר
אף משיעבודה של ארם-דמשק ,שגם בה שם דוד נציבים ,שלא כבשאר הממלכות
שכבש ,שנשארובהןהמלכיםבני-הארץכשליטיםנסאליים.
עם מותו של דוד ,הייה בשנת  970לפסה"נ לערך ,חלו זעזועים בשלטון ישראל
באדום .הדד האדומי חזר לאדום בסיועו של מלך מצרים ,הוא כנראה פרעה
 ,Eojt~.Dזלפי לשתהכתיב הקים אותו האלהים לשלמה לשטן (מל"א יא,יד).יש
הקושרים לכאן את הכתוב שבמל-א יא ,כה ,המוסב לפי נוסח המסורה על ארם,
וגורסיםלפי תרגום השבעים" :זאת הרעה אשר עשה הדדויקץ בישראלוימלך על
אדום"; כלומר ,שעלתהבידי הדד להקים שוב ממלכה עצמאית ,באדום כולה או
בחלק מאדום .אך קשה להניה שעלתהבידי שלמה לשלוט בערבה ובחוף ים-סוף
כשהשלטוןבהר-אדוםהואבידימלךעויןלו.והיוששיערושלא מרד הדד אלאבסוף
ימיושל שלמה ,ולאחרמכןקיימהבידה אדום את עצמאותה במשך תקופהארוכה;י.
אלא שהשערהזומנוגדת לעדות הכתוב ,שהדד ברת למצרים עםכיבוש אדום על
ירידודוחזראליה לאחרמותו,היינועםעליתשלמהלמלוכה.והדעתנותנתשהכתוב
במל-איא ,כה ,מוסב על ארם-דמשקולא עלאדום,והוא המשך למה שלפצו ,ולא
נאמר איפוא במקורותינו מה עלתה בערלו שלהדד.אין אןיודעים מההיתהמידת
ההצלחה של הדד במרדו.יתכן ששלמה דיכא מרדזהלגמרי;ויתכןשהצליח הדד
לגבשסביבוגדוד,מעיןהגדוד שלדודבתקופתמלכותושלשאול,שהטריד אתדרכי
השיירותוהתגרהביחידותקטנות של צבאהכיבושהישראלי,מבלישהדברהמעלידי
וערעורהשלטוןבמרכזיהישוב שלאדום.

י
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י מלכותו של שלמה הם תקומת הפריחה והשגשוג של חרושת המתכת בערבה,
ימ
של המסחר בדרכי הערבה והמדברושלהספנות במפרץ-אילת .ומאלפת העובדה,
שהתרפה העיקרית בפיתות חרושת המתכת בערבה וסחר אופיר לא היתה בימי
עצמאותה של ממלכת אדום ,כי אם משנעשתה אדום חלק מן הממלכה של דוד
ושלמה .דברזה נרמז בדבריהכרוניקההמקראית ,השקועה במל"א ט,בוואילך ,על
האניות שעשה שלמה בעציץ-גבר אשר אתאלות על שפתים-סוף בארץ-אדום,ועל
סחר אופיר באניוה אלה בשיתוף עםהצידונים עוברי ארחותהימים.ואילו הסקר
הארכיאולוגי והחפירות שלחוף ים-סוף 22הראו ,שדוקא המאה העשירית לפסה-נ,
היינו פרק-הזמן שלאחר כיבוש אדום בידי ישראל ,היא תקופת הרחבתהכרייה
והצריפה של הנחושת בערבה בהיקף שלאהיהידוע קודםלכן .בפרק-זמן זה אף
נבנתה ,המצודהבעציון-גבר(תלאל-ח'ליפה).23
במקורות שבמקרא ,שלמןימי שלמה ועדימיושל יהושפט,איןאדוםנזכרת,ואין
בידינו מקורותחיצוניים אשר נוכל ללמוד מהם על מעמדה של אדום בתקופהזו.
מןהידיעה שבמל*ב ח ,כ,שבימיו שליורם,בנו שליהושפט ,פשעה אדום מתחתיד
יהודה,והמליכהעליה מלך ,אפשראוליללמוד שעדסוף מלכותיהושפטהיתהאדום
נתונה לשלטון יהודה ,והמעמד המדיני של אדום לא נשתנה במשך מאתהשנים
הראשונה של מלכות יהודה .אבל ,כנגד זאת ,קשה להניח שבתקופת הירידה של
מלכות רחבעם ואביה ,לאחר פילוג המלוכה ,עלהבידי יהודה המדולדלת לקיים
בידה את השלטון במרחבי הבב והערבה ,ולכפות את ריבונותה על אדום .וכנראה
פרקה אדום מעליה את עולה שליהודה,לביתונ מסע שישק לארץ-ישראל בשנתו
החמישית של רחבעם ( 925לפסה"נ לערך) .ברשימתהעריס שכבש שישק ,החקוקה
בכתובת שנמצאה במקדש אמון בכרנך ,מנויים גם שמות מקרמות ואזורים במרחבי
המב 24ואפשראפילושהגיעשישק עדאדום .מכל מקום ,מסעזה עירער אתשלטינה
שליהודה באזורי הנגב המרוחקים ,ואלנכון הביא גם לקריעת אדום והערבה מעל

יהודה.

מלחמות ישראל ואדום בימי יהושפט ויהורם
תנופת ההתפשטות שליהודהבאזורי העב ,שהביאהלכיבושאדום ,נתחדשהבימי
יהושמט (9-871א לפסה"נ) .יהושפט הרחיב אתגבולותיהודה בתחומי פלשת והשב
הרחוק (השוה דה"ביז ,יא) ,ואף שקד על הקמת רשת-ביצורים ומצודות שהבטיחו
אתדרכיהבב .וכנראהיש ליהטלימיו שליהושפט את הקמת המצודה של חורבת
עוזה שבמדבריהודה ,החולשת על הדרך מהריהודה אלדרום ים-המלח והערבה;
והמצודה שבקדש-ברגע ,החולשת על הדרכים שבמרחבי המב .25פעולות אלו
הבטיחו את התנאים המוקדמים לחידוש שלטתה שליהודה בערבה ולחוף ים-סוף,
ועלידי כךגם לכיבושה של אדום.איןבידינוידיעותאימתי כבשיהושפט אתאדום.
אך כמד זאת מספרת כרוניקה ,המשוקעת במל-א כב ,מט,כי- :יהושפט עשהאניות
תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלךכי נשברואניות בעציץ-גבר"; ולאחר מכן
מסופר שיהושפט סירב לשתף בסחר אופיר את אחזיהו בן-אחאב מלך ישראל.
דיעותאלו מלמדות עלשלטונו של יהושפט בערבה ועל סחראופיר שפרץבימיו.
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כנראה שקודם לכן,בימי אחאב ,נסתייע יהושפט בישראל ובצ5ר בעלת-בריתה.
ושיתוף פשלה זה ,שהיה אחד מן הסימנים של זיקת-התלות של ממלכת יהודה
בישראל,היהלמורתרוחו-ואחרמות אחאבניסה להחלץממנו .ושמאנשברוהאניות
באחדהנסיונותהראשונים שעשהיהושפט לארגןלבדו מסעאניותלאופיר ,ללאסיוע
מקצועי של ישראל וצור.ימי יהושפט הם תקופת שגשוג מחודש של עצית-נבר;
ולפרק-זמו זהיש ליוחם את שכבה ב' של עציון-גבר ,המעידה על תנופה חדשה
בהתפתחותהושגשונה שלהעיר.
אין אם יודעים מההיהאופי השלטת שליהודה על אדוםבימייהושפט .הכתוב
שבמל"א כב ,מה" :ומלךאין באדום נצב מלך -הוא סתום,ואיןבידעו ללמוד ממנו
אם ביטל יהושפט ,דוגמת דוד ,את המלוכה באדום ושם בה נציב ,או שמלך אדום
טיביקאהיהריבוףכי)וםהרכתםגבמביננ יהחטפכה
על תלותה שלאדוםביהודהלמדיםאנומןהסיפור המופלא שבמל"בג ,דואילך,
על מלחמתו שליהורם בן-אחאב מלך ישראל במישע מלך מואב ,שקודם לכן מרד
בישראל .מן הסימור למדים אנו על מערכת מסובכת שליחסי-תלות .יהורם מלך
ישראל קוראאליו אתיהושפטלסייעבידו במלחמה ,דבר המלמד על זיקת-תלות
שליהודהבישראל.יהורםויהושפטפוניםועולים על מואבדרך מדבר אדום ,כשמלך
אדום,נציבו שליהושפט באדום ,שהוא עצמוהיה משועבד ליהושפט,מסייע בידם.26
המגעהראשוןביןצבאותישראל,יהודהואדוםוביןמלךמואבהיה עלגבולמואב,
אלנכון במעלה נחלזרד .צבאות בעלי-הבוייתהיכו את המואבים שאן שמו מצור
על קיר-חרושת ,היא קיר-מואב ,בירתה הקדומה של מואב .מלך אדום נטל חלק
במלאמה עד סופה (מל-בג,בו) לצד מלך ישראל ומלך יהודה,אולי כבעל ברית
כפוי .בהמשך המלחמה נחלו הצבאות שחדרו למואב מפלה כבדה,כפי שמשתמע
מלשון הכתוב-:ויחי קצף גדול על ישראלויסעומעליווישובו לארץ (שם ,פס'בז).
מפלת המלכים במלחמה על מואב ,קרוב לסוףימיו של יהושפט ,גררה אחריה
את התרופפות האחיזה של יהודה באדום ,וכנראה אף באזורי הערבה וההב.וזמן
לא רב לאחר מכן באה משיטה של המואבים והעמונים ליהודה ,המתוארת בדה-ב
פרק כ .התיאור בכללו נושא אמנם את חותמו של ספר דברי-הימים המאוחר ,אך
 .הוא על סטורותהיסטוריות .27לפיתיאורזה באו הפושטים ממואב
ללא ספקכ.יוס
ומעמק,ויהד עוהםיושבי הר-שעיר,היינו אדומים ,בדרךעקיפין שעברה בצפונה
של אדומע אלדרומו שלים-המלה והלאהלעין-גדי -ומשם בדרך שעברה במדבר
יהודה לתקוע ולמרכז הר-יהודה (דה"ב כ ,א-ב ,כ) .פשיטה וו נהדפה במדבר
שבסביבותתקוע .אבלשלטונה של יהודה מעבר לים-המלח שוב לאהיהבו ממש;
וסמוךלכך ,בראשית מלכותו של יורםבן-יהושפט ,פרקו מעליהם האדומים לגמרי
את עולה שליהודהוהקימו מחדש ממלכה עצמאית באדום (מל"ב ח,כ).
בסמוךלידיעה שבמל"ב ח ,כ,על המרד של אדום בישראל מסופר-:ויעבריורם
צעירה וכל הרכב עמו,ויהי הוא קם לילהויכה את אדום הסובב אליו ואת שרי-
הרכבויגס העם לאהליו( -שם ,מס' כא) .היה זהנסית של יורם להחזיר אליו את
השלטון על אדום ,אלנכון קרוב לתהילת מלכותו ,בשנת  MSלפסה"נ.נוסח הכתוב
המספרעל המלהמהאינוברור;וישכאן שמהלהעמידבאורשלנצחתמסע-מלחמה
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שנסתיים בכשלון ,ושלאחריו פרקה מעליה אדום את עולה של יהודה למשךזמן
ממושךלשם ,פס'כב) .כנראהישלגרוס במל"ב ח ,כא":ויכהאותואדום--תחת"ויכה
את אדום" בנוסח שלפנינו; מה שמתאים להמשך ,שלפיו הוכה הרכב,היינו הרכב
של יורם המכר בתחילת הכתוב ,והעמנסלאהליו .קשה להסחשנעזר מלךישראל
ברכב לשם התקפת-לילה ,מה שעולהמן הכתוב אם נרצהלקיים אתהנוסח כמותר
שהוא .מהלך המלחמה המשוער היה ,איפוא,מעיןזה:מלךיהודה ,עם חיל-הרכב
ועם הצבא המגויס ,יצא לקראת האדומים ,אלא שהללו הצליחו להנחיל ליורם
מפלה עלידי התקמח-פתע ,בעתחנית-לילה של צבאיהודה ,מבלי שבאו בקרב-
גלוי עם הצבאשהיה ללא ספקעדיףבציודו .העובדה,שהיהעםיורם כל הרכב של
ממלכתיהודה (מל"ב ח ,כא),אףהגבירה את הצלחת התקפת-הפתע האדומית;שכן
רכב שאינו ערוך לקרב ,מה גם בשעת חנית-לילה,איןלו ערך כמכשיר-לחימה;
להיפך,ישבוכדי להקשות על התארסותמהירה שלהכוח המותקף במפתיע.
ענין מקומה של המערכה מעלה שורה של בעיות.יש המנהים את צעיר ,המקום
רשמצפוןלחברון(יהו'סו,נד) .ואם
שבו בא צבאיורם במגע עם האדומים ,עםליעי
נקבלזיהויזה,הרישבעקבות המרדאף פשטוהאדומיםוחדרו עדלמרכזהר-יהודה,
ויורם יצא לקראתם במגמה למנוע שואה .אבל קשה לקבל הנחהזו .שכן ,על אף
חולשתה היחסית אותוזמן ,היתה יהודה חזקה הרבהמן האדומים ,שזה עתה פרקו
מעליהם את עול השיעבוד .יתר על כן,אין להניח שהיו האדומים יכולים לבצע
התקשת-פתע מד צבא יהודה ההונה בתוך מרכז תחום-ההתישבות היהודי;זוהי
פעולהשניתן לבצעה מד צבא הבאמןהחוץוהנמצא בארץ עוינת ,ולא עלידיפולש
מד הצבא המקומי .קשה גם לקבל את הצעתהזיהוי שלציעור עם צוער שבגבול
יהודהואדום ,סמוך לשפךנחלזרד.שכן,לפיזיהויזההגיע חיל-הרכב שליורם אל
אזור הצמחיה הסבוכהשלבקעת-צוער,היאע'ור א-צאפי,אואלהמליחההטובענית
שמדרוםלה;אזור ,שלאזו בלבדשאינומתאים למלחמה ,אלא שאףאינוניתן למעבר
רכב .וכנראהישלגרוס בכתוב שבמל*בח ,כא,תחת"ויעבריורם צעירה* =-ויעבר
יורם שעירה" 25היית אל הר-שעיר.אין ,איפוא,בידינו נתונים מדויקים על מקום
ההחמשותבין צבאיורםובין האדומים;ואיןאנויודעים אלא זאת ,שאירעה בגבול
יהודהואדום,אובתחומיארץ-אדום.
כשאנומנסים לעמוד עלאופיהשיקולים שהביאו למסע בראש היל-רכבלדיכוי
המרד באדום,עלינולזכור שעצם הבאת הרכב לאדוםהיתהכרוכהבקשייםחמורים.
הדרכיםהמובילותמיהודהלערבהולאדום,ביןזוהישירהשהוליכהדרךערדולמדבר
יהודה ולערבה,ובין דרך-העקיפין שעברה במעלה-העקרבים שלימינו ,קשות הן
ואפילו מסוכנות למעבר רכב בגלל תנאי השטח .גם בארץ-אדום עצמה אין תנאי
פני הקרקע מן המחים ביותר למערכה המיוסדת על רכב ,הזקוק לאפשרות של
תימרוןיעיל ,לשטח מישורי רחבידים .רק אםנניחשהיהלאדומים צבא מגובשוחזק,
הנכון להתמודד עם צבאסדירבקרב-גלויושלאניתןהיה להתגברעליו אלאבחיל-
מחץ בעל עצמה רבה,היהמןההגיוןהצבאיבמעשהוזהשליהורם,עלאף כלהקשיים
והסכנותשהיו כרוכים במסע חיל-רכב לאדום"י .אםכיאיןבידינונתהים עלאופי
הכוח הצבאי שלהאדומים ועצמתו ,ספק הוא אםאכןהיהלאדומים,שזה עתה פרקו
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"עליהם אתעוליהודה ,צבאסדיר בעל עצמה .כנראה ,שעיקר הכוח של האדומים
המתמרדים היה צבא מתנדבים עממי ,שנתגבש מסביב לאותן יחידות-עזר מעטות
שהורשה השליט הואסאלי של אדום להחזיק בהן .בנסיבות אלהניתן היה להניח
שהאדומיםיימנעו מקרב-מגע עם צבאעדיף,כפישאמנםהיה למעשה .אם כן ,יתכן
שלאשיקוליםצבאיים-טקטיים הםשהביאו למטע חיל-הרכב לאדום,ועיקרתכליתו
היתה לשמש כהפגנת-בזחגרידא,כדי להרתיע את האדומים ולהביאם חזרה בעול
יהודהאףמבליקרבמכריע.ביןכךוביןכך ,העמדת המסעמדאדוםעלחיל-הרכב
מבלי לנקוט באמצעי הבטחה מתאימים ,וביחוד בחניות לילה -סייעה ,כאמור,
להצלחתה של התקפת-הפתע האדומית ,שחרצה אתגורל המלחמה.

מפלת צבאיורם ושחרורה של אדום מעול יהודה ,החליל את ממלכתיהודה.
ולא עוד ,אלא שעם אבדן דרכי הערבהומצודותיה שוב לאהיהבידימלכייהודה
לכפות את שלטונם על שבטיהנודים שבצב הרחוק .ובהמשךימי מלכותו שליורם
אף העזו שבטי הערבים UI9W ,להם שביתה בשב ,לפשוט אל תוך יהודה עצמה
במסעותשודוביזה (דה"ב כא,טז4-ז).
כיבושי אמציה ועוזיה באדום
למןנסיונו שליורם בן-יהושפט להחזיר לעצמו את השלטון באדום (848לפסה*ם
ועד לאמצעימימלכותושלאמציה ( 784-798לפסה"נ) ,תקופה שלששיםשנהבקירוב,

,, ,,,

.

,,,,,-,ן
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היתה אדום עצמאית .בימי מלכותו של אמציה נתאוששה יהודה ונתחזקה ,לאהל
תקופהשלירידהומפלותצבאיות.לפימל-ביד,ז,אמציה- :הכהאתאדוםבגי-המלח
עשרתאלפיםותפש את הסלע במלחמהויקרא את שמה:קתאל" .מהלכה של מלהמה
זו דומה ,אימוא ,בקוים כלליים למלחמת דוד לכיבוש אדום .המערכה התנהלה
ו שבצמק-הערבה ,ומשם התקדם צבא
בגיא-המלח ,סמוך לאזור המכרות שלפוני
אמציה דרךפונון לבצרהולכד אתהמצודההמבוצרתשלהסלע .מקומה של הסלעם
הוא ,ככלהנראה ,באתר של א-סלע שבימינו ,כשמתה  bd'~Oדרומה לא-עלילה.
המקום קרוב קרבה יתירה לבצרה (?צירה) ,שהיתהבימי המקרא העיר הראשית
בצפונה של אדום.זוהי גבעה סלעית מבוצרת ,החולשת עלסביבתה .נמצאו במקום
שרידיישובמימיהממלכההאדומית,ומזמןשלטונה שלישראל באדום.עםכיבושהשל
הסלע,היהבידיאמציההשלטוןעלצפון-אדום ,אבל לא עלהבידיולכבוש אתאדום
כולה ,ולהקנותליהודה אתהשלטון על דרום-הערבהועלאילת,ואף לא עלדרומו
של הר אדום .משום כך שקד אמציה במיוחד לבצר אתשלטונו בצפונה של אדום;
וככל המסתבר ,כרוך היהשינוי שמהשלהסלעליקתאל(השוהיהו'סו ,לח)בישובם
של אנשי יהודה בנקודת-מפתח זו ,החולשת על מכרות הנחושת שבאזור פונון,
ועל דרכי השיירות שבערבה הצפונית,
עוזיהו ,בם שלאמציה,השלים אתכיבושה שלאדום;כפישלמדיםאנומןהידיעה
הקצרה הבאה במל"ביד ,כב-:הוא בנה אתאילת וישיבה ליהודה".ימיעוזיהו הם
תקופת פריחה ושגשוג לממלכת יהודה ,תקופה לב התעצמות והתפשטות
טריטוריאליתבהיקף שלאנודע כמותומימידוד ושלמהר .לאחר שעלהבידיעוזיהו
להנחיל מפלה לשבטי הערבים שנאחזו בעב (דה-ב בו,ז) ,נתפשט הישובהיהודיגם
בחבלי-העב המרוחקים.ובודאיישליחסלימיעוזיהו חלקמישובי הקבע והמצודות
שהוקמו בחבל-ארץ זה בתקופת הברזל ב' ,33וששמרו על דרכי השיירות בנגב
ובערבה .פעילותזוהיתה כרוכהבבנינה מחדש של אילת,היא עציון-גבר( 34מל-ב
יד ,כב); וכנראה אף בתנופה חדשה של סחראופיר וסחרהשיירות בדרכי המדבר.
לימיו שלעחיהוישלשייך את שכבהג' שלהישוב בעציון-גבר ,שנבנה מחדשבהיקף
רחביותר מאשרהישוביםהקודמיםבאותומקום;ושהיובו,מלבד המצודההמבוצרת,
גם בתי-מושב .בפעם הראשונה בתולדותיו נעשה המקום לעיר .בשכבת-ישוב זו
נמצאה מביעת-חותם ועליה השם -ליתם" .ואםכיאין הכרה שהחותם הוא שליותם
ה עצמו,הרי מכל מקוםישלשייך אותהלימיעוזיהוויותם בנו,
בן-עוזיהומלךיהוד
ששלטכעוצרבחייאביו.

קצו של שלטון יהודה באדות
פרשהזו שללשלמוןיהודה באדוםובערבה לאהיתה ממושכת.ועםתמורותגורלה
שליהודה בראשיתימי אחז ,משיהודה עצמההיתהנתונה לסכנתכיבושעלידירצין
מלך ארם ופקה בן-רמליהו מלך ישראל ( 734לפסה-נ) ,בא אף הקץ לשלטונה של
יהודה באדום.לפי הכתוב הסתום שבמל-בלטו,ו" :השיברצין מלך ארם את אילת
לארםוינשל את-היהודים מאילות ,וארוסים(-אדומיםקרי) באואילתוישבו שם עד
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היום הזה".לשון הכתוב "השיב אתאילת -מלמדתבעלילשאין המדוברכאן בכיבח?
ארמי שלאילת ,וללא ספקישלגרוס .לאדום"תחת"לארם.-יחד עםזאת,ניתןלהניח
שבעת שעלהרצין על יהודה ,אףסייעבידהאדומיםלפרוקמעליהם אתעוליהודה
ולהחזיר לידם את אילת .גירוש היהודים מאילת עלידירציןקשורהיה ,אלנכון,
במגמה של הממלכה הארמית שבדמשק להבטיח לעצמה את השלטון על 'דרך-
המלך -כולה ,ונקודת-אחיזה לסחר הימי עם ערב .35בדה"ב כח,יז-יה ,מסופר על
ימיאחז":ועוד אדומיםבאוויכוביהודהוישבושביופלשתיםפשטובערייהודהוהצב".
ואין להכריע ,אםהיומשיטות אלה חלק ממסע-המלחמהשלרצין ופקח מד אחז ,או
אם לא באו אלא לאחרזמן ,משניצלו האדומים והפלשתים את שעת הכושר בעקב
חולשתהשליהודה.מכלמקום,יהודהאיבדה אתמעמדהלארקבאדום אלאגםבשב.
לשעההחזירחזקיהו,בנו שלאחז,ליהודה אתהשלטון במרחביהמב.וברשימות-
היחס של שבט שמעון שבספר דברי-הימים ,באהידיעה על משפחות מבני שמעון,
הכתובים בשמותבימייחזקיהו מלך יהודה" (דה"א ד ,מא ,34שהלכו להר-שעיר,אלנכון ממערב לערבהי" ,3ויכו את שארית הפליטה לעמלק" (שם ,פס'מג) .אבל
באדומ ובערבהשוב לאהיתה ליהודהאחיזהלמןימיאחזואילך.
אדום ,שבמשך זמן ממושך למדיהיתה משועבדתליהודה ,שוב לאהיתהמדינה
עצמאיתוריבונית; וסמוך לשחרורה מעוליהודהבימי אחז באה בעול מלכי אשור
כמדינה ואסאלית ,בדומה לשאר ממלכותשבארץ-ישראלוסוריהיי .החללבית הח'
לפסה"נ ,היתה אדום נתונה ללחץ בלתי-פוסק של שבטי הערבים ,דבר שהביא
לדלדולה שלהארץולירידתהתרבותהחומרית .במאההו' לפסה"נ פסקישוב-הקבע
באדומלגמרי~ ,והאדומיםנהדמו ממקוממ ,בלחץשבטיהערבים .בכך באקיצה של
הממלכה האדומית .אשר לאדומים עצמם ,הללו חדרו אלתוך ארץ-יהודה ,כנראה
כברבימיהחורבן,ובימישיבת-ציץהתבססובאזוריחברת ,מרשה וארורים" ,וחבל-
ארץזה אף נקרא בתקופהההלניסטית על שמם -אידומיאה .עםביצורו של שלטת
בית-חשמונאי ,כבשיוחנן-הורקנוס חבל-ארץזהוייהד אתתושביו.
ארץ*אדום עצמה ,וק המב שמבאר*שבע דרומה ,הע במשך התקפה הפרסם
בתחום השפעתם של שבטי קידר הערביים,שריכזובידם את סחר השיירות מעזה,
דרך אילת ,לערב .בראשית התקופה ההלניסטית (המאה הס לפסה"נ) כבר מצויה
באדום הממלכההנבטיתשנוסדהעלידישבטינודדיםערביים אשרהקימוציביליזציה
מפוארת .ממלכה זו ,שבירתה היתה פטרה שבהר-אדום ,כללה גם את ארץ-מואב
ואת המב ,ושימשהכחיץבין המדברוביןארץ-ישראל.היאנתקימה עד שבאהבימי
טריאנום תחתשלטונההישיר שלרומי.
ה ע רות
 1כגל הנראה ,אף חלקים של הנגבוצפוןשסיני ,שממערב לערבה,שייכים היו לאדום בתקופתהפריחה
והשגשוג של הממלכההאדומית קודם לכיבושהבידידודןועייןלהלן.
* 20-49 :עע *(186* A]tSOR 15 )1935שש816ע * Glueckt Explorations 18 Easternאן נגליקן קבר*
 2עיין

הירדן המזרחי,תשי"ד,עמ' :79-58ש.אברמסקי,מפילהבערבה,תשיים,עמ'פו8קיא.

 8על ההצעותלזהותדרכים אלה עםדרכים הנוברות במקראכגון :דרך ים*סוף לבמ'יד ,כהן בא,י)8

דרך הערבה (דנ'ב,ח)ן דרך מדבר-אדום (מל=בג ,ח),עיין:מ.אבי*יונה,אבציקלופריתמקראיתב ,שר
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ןגם
718ואילך,וכןי
.אהרוני,בכרךזה,עמ' 482ראילך.עלהדרכים הראשיותבארץ-ישראלבימי המקראעיי
במאמרושלש.ייבין ,בכרךזה ,עמ.9-4 /_ 4 ..עודבימי מלחמת-העולם הראשונההיו באדום שטח*יער נרחבים ,עד שהתורכים סללו עוףמיוהו,
אשר הסתעףממסילת-הברזלהתג'אזיתלעין-נגל במורדות שוביך ,שמצפון לפטרה ,למטרה אחתויהידהל:
להביאעציםכדילהסיק בהם אתקטריהרכבות.
.
והחפירותבאדום ובערבה מובאבספריושלנלסוןגליקL~plor.- ,
 5תיאור מפורט של הסקרהארכיאולוגי
0נ81ש
,
ו
ר
פ
ס
ב
(5112611-111, AASOR 15 )1935(;M S O R 18-19 )1939ס81עEastern
ץסיכומו
עבר-הירון

המורהי ,עמ' 124ואילך.
 8אין אנויכולים לאחר את כיבוש הארץיותר מאשר המחצית השניה של המאה הי"ג .לפטה=נ לערך
(.ועיין במאמרו שלש.ייבין,בכרךזה ,עמ' ;78-59ועוד).היוגם מסורות אחרותעלנדודיבניישראל במדברי
ל
שלפיהן עברובני ישראל לעבר-הירדן דרך ארץ-אדום ,והשוה דב' א,ב:ב ,כס,וכן רשימת התחנות"
מסעיבניישראל ,בבמ' פרקלג .ולדעתמזר ,המסורות על מעברבניישראל בתחומה של ארץ-אדום מכוונות
לנחשולעלייהקדום,מןהזמןשלפנייסודהמלוכהבאדום,ועיין:ב
.מזר,אנציקלופדיה מקראיתא ,טור :697
ב ,טור .145
 7בין אם המכוון בכתוב שבברןלו ,לא" :ואלההמלכים אשר מלכו בארץ-אדוםלפנימלוךמלךלבני
ישראל"' הוא למלכות מלך בישראל עצמה,היינו למלכות שאולןובין אם המכוון הוא למלכות מלךישראל
באדום,היינולכיבוש אדום עלידידוד.עלנסיונות לחשב את שאןראשית המלוכה באדום עלפיהרשימה
%
.Albright, :ע ;.280-282עעDie Israeliten und ihreNacbbarstimme, 1906,
שבבר'ע ,ל3ו9,5ע1יי1ן. ofIsrae13עי
~feycrt
.A~chaeology and the Religion
.206
 8עייןבמחקריםהמנויי
ם בהע' *5
.141-157 :עע . Glueck, HUCA 11 )1936(,א,
 9עיין
* 1כך .למשלג נמנה עמלק ,שמקוס מושבובאזורי הנגב שמדרום ליהודה ,ברשימות היחסשבבר'לו
על אדום (פס'יב),ואלוף עמלק הוא אחדמאלופיבני עשו (פס'טז) .אחדמבניאליפזומאלופי עשו %אנם
קם (פס'יא,סו,מב) ,שמקום מושבו אףהוא בנגב.
 11במלאאיא,יד; נזכר הדד האדומי ,מזרע המלוכה באדום n~DW ,בשלמה ,וכנראהנתגבשהבאדום
שנושלה קרובלכיבושהבידי דוד,ועלכןדבקוהאדומיםבביתו של המלךהאחרון.
:ב.מייזלר(מזר) ,הרקעההיסטורי שלתהלים פרקפג,ידיעותד(תרצשז),
8ג עלזמנושלמזמורזהעיין
עמן *51--47על מלחמותשאולעייןבמאמרו שלז
.קלאי ,בכרךזה ,עמ' *145-182
 18ככל הנראה.,יש קשרבין העם או השבס בשםגבל,הנזכרבמזמוריתד עםשבטיהנודדיםישמעאלים
והגרים,וביןבבליני של המקורותההליניסטייםוהביזאנטיים-ג'באל של המקורותהערביים:והואחבל-ארז
גדול בצפונה שלאדום ,מדרום-מזרחלים-המלח.
 14קשהבמיוחד הוא הנוסח שבשמ"בח,יג=:ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגיא-מלח".והיו
שהציעולגרוסכאןאדם,היינואדום,לפיכתבי-ידשוניםוהתרגומיםהעתיקים.אבללפיגרסאזו קשההביטוי:
"ורעשדוד שם בשובומהכותו",שכןדוד עשהלו שם בהכותו אתאויביוולא בשובומהכותואותם.ואלנכע
יש לגרוסכאן" :ויעש דוד שם בשובו(היינו,מן המלחמות הראשונותנגד מואבוהארמים)בהכותואתארפא.
.

והשוה:מ.צ.סגל,ספרישמואל ,השט"ו ,עמ'רפת.
ן  15גם במלחמהנגדעמון לאנטל דודחלקבפועל,והשוה שמ"גיב,בוואילך.וכנראהחדל דודלהשההף
בפועלבקרב כברלמןסוף המלחמותנגדפלשתים ,והשוה שמ"ב כא,יז.
 18מגמהעוינתליואבמצויהגם בכמה וכמהסיפורים בשמואל,והשוה שמ=בנ,כוואילך:כ ,דואילך*
מגמה של העדפתתבישיבן-צרויהעלפנייוצבביכרתגם בשמ"בכ,ו:כא,

יי.

ן הע' .14
 19עיי
:ש.ייבין,אנציקלופדיהמקראיתב ,טור  888ואילך :וכן בכרך זה,
 18עלסדרמלחמותיושלדודעיין

עמ' 157ואילך.

ן

 19על שאלתזיהויו שלניא-המלחעיין:ב.םץר,אנציקלופדיהמקראיתב,טור .479היושהציעולזהות
אתגיא-המלת עםואדי אל-מלה ,בדרופ הר8יהודה,ליד תל אל-מלח שמדרום לערד .אבלזיהויזה מופרך
זאת ,המלחמה לכיבוש אדום לא נערכהבגבולות ארז-אדופ ,אםבתוככי ארץ*
כי
מעיקרו :שנן,לפי
*הודה,בגחולותהחוםההתישבותהרצוףשל שבטיהודה.
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 20על זהותו של מלך מצרים זה ,השוה :י.גולדוסר,ידיעותיד (תש=ט) ,עמ'  .84-82נולדוסר סובר
שהיו שתי מלחמות של דוד נגד אדום :האחת בשלבים המוקדמים של מלחמות דוד ,לכיבוש הארץ :ואאחרת
שערך.
בסוףימיו של דוד,כדי לדכא מרד שפרץ באדום; והמסופר במל=איא ,סוואילך,עלהטבחהאכזרי
יואב באדוםובריחת הרדמצרימה ,מוסב על המרד .דעהזומיוסדתעל ההנחה שמלך מצרים שאליו ברח הדד
הוא המלךשבזמנוחזרלאדום,היינוסיאמון .אבלאין הכרחבכך ,ואפשר שברה הדדלמצריםבימימלךמצרי
אהד ,רחזרלאדוםבימייורשו*
 21כךלמשל :מ* 2850עע *.7.8. Robinson, History ofIsrael, 1932
 22עיין:נ.גליק
,עבר-הירדןהמזרחי ,עמ' *108-61
 23בעיית אבית-המצרפות"שביקשנ.גליק (שם) למצוא בתל אל*ח'ליפה טעונהבירור נוסף ,ולאחרונה
יצאועררריןעלההנההשזהובכלל"בית-מצרפותא .אשרלריבועהתעשיתי,שהקיףלפיגליק אתבית-המצרפות
זה.הוא 45%45
של שכבהא',היא השכבה שלימי שלמה,אין הוא אלאהומת-סוגריםרגילה .שטחהישובלפי
מטר ,כלומר בסך הכלשני דונם,היינו שכאןלפנינו מצודה מבוצרת .כנגד זאת החומה והשער ,שנטהגליק
.משל,ידיעות כה
לייחס לימי שלמה ,הם כנראה של שכבה ב' בעציון-גבר,היינומימי יהושפט,ועיין:ז
,בימיבית ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ'  ,109-108הע' .92
(תשכ"א) ,עמ' :159-157י.ידין
 24עלמסע-שישק עזן :מ* 576קע 4 )1957(1ורי
ר ,8* Mazar, suppl.רכן בכרךזה ,עמ' *189-182
:י.אהררבי,יהרדהריררשלים,תשי"ז ,עמ'  :58-53רכן בכרךזה ,עמ' .429
 25עיין
 26על מלחמהזרעייןבמאמרי עלמלחמותיו של מישע מלך מואבעםישראל,בכרךזה ,עמ' 828ואילך:
ובמיוחד על מעמדו שלמלך אדום במלחמהזו ,שם הע' .44
 27לשיטתו של מ.נות* 4%--71,עע 0!63 ZDPV 67 )1945(1א4.ן,מיוסדת פרשה זו על מסורת מקומית
מסביברת תקוע מן המאההשלישית לפסה"נ,והיא משקפת כביכול פשיטות של נבטים מחבל-הארץ שממזרח
לים-המלחאלמדבריהודה .אבלגישהזומופרכתהיאמעיקרה ,והשוה.Rudolpllt Chronikbacher, 1955, :עו
.258",עע.
 28הנוסחשלפנינו ,בדה"בכ,ב,הוא" :מעברלים מארם",ואלנכון יש לגרוס =מאדום" :שכן המרובר
הואבים-המלח,כפישלמדיםאנו מהמשךהענין.על השקפה שונה בדבר הדרך שבהעלו הפושטים עליהודה,
עייןבמאמרו שלי
.אהרוני,בכרךזה ,עמ' *434
 29בנוסת שבדה"ב כא ,ט ,נאמרבמקום":ויעבריורם צעירה""-ויעבריהורם עםשריו".וגיתןלהסביר
גרסאזובהנחה שהנוסחשלפניבעלדברי-הימיםהיה":ויעבריהורמשעירה".ואכן ההבדלבין צובין ש בכתב
העברי שלסוףימיבית ראשוןהוא מועטביותר.
 80בחלקיםמסוימים של הדרך לאדום,וביתורבמעבריההרים,היהצורך לפרוק אח המרכבותולהעביר
אותן עלגבי החיילים או בהמות-מעמס .נשיאת המרכבות על גבחיילים במעברי הרים ידועה לנו מן
.ידין,תורתהמלחמהבארצותהמקראן תשכ"ג' עמ'  299ואילכ
ן 1397-396-368
ההבליטיםהאשוריים:ועייןי
:ב.מזר,תרביץכ (תש"ט) ,עמ' .818
 81עלזיהויה שלהסלע,עיין
 82עלמלכותעוזיהוועלכיבושיו,עיין:ח.תדמור,בימיבית ראשון (קובץ) ,תשכ"ב ,עמ' 158ואילך.
,לעתעתה ,דו"ח מוקדם שלהסקרהארכיאולוגי:נ.גליק ,ארץישראל ה (תשי"ט) ,עמ' .48-41
 83עיין
 84עלהחפירותבעציון-גבר,עיין המחקריםהמנויים בהע' .5עלבעיתחילוף השמותאילתועציון-גבר
עיין:ב.גליק,אנציקלופדיהמקראיתא ,טור 208ואילך:ש.אברמסקי,מסילה בערבה,תשי"ט ,עמ'קגואילך.
 85עיין:ב.מזר,בימיבית ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ'  ,137-136הע' .11
 88על מקורזה,עייןמאמרי בספרהיובללד.בן-גוריון(בדפוס).
 :שופ'ה,ד :ועוד*
 87השם הר שעירחל גם.עלהאזורים שממערב לערבה,ואשיהדביא,ב:יהו'יב,ז
 88מלכיםאדומייםנזכרים כואסאלים של אשור בתעודות אשוריותמימיהם של תגית-פלאסר ,מרגון,
סנהריב,אטרחדוןואשורבנפל,ועיין.282, 286, 287, 291,294 :קע .].O~Denheim, apud Pritchard~ ANETג.
ן במחקריםהמנויים בהערה .5ירידת התרבות החומריתבמאההח' לפסה"נ ,ולאחר מכן הפסקת
 89עיי
ב הקבע ,במאה הו' לפסה"נ,היאתופעהשאינהמחטמצמת בתהומה של אדום ,אלא משותפת לכל הממלכות
ישי
של עבר-הירדןהמזרחי.
פ 4עיין
:ש.קליין ,ארץשיהודה ,תרצ"ט ,עמ' 268ואילך:מ.אבי-יונה,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-
ישראל,תשי=ד ,עמ' .28 ,22
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מלחמות ישראל עם ארם
מאת :ב.מזר

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

לנסיונות ההתפשטות של מלכותצובהוהביאלידיכזיעתמלכויותהארמים ,עדגבול

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

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

נ
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המלחמות בתקופתהמלוכתישל-שלמה (מל"אי; כח-כס ,ואת ערי-הרכב (המרכבות) והפרשים (הסוסים)וכן
אתאורוותהסוסיםשבנה במקומותשונים בממלכתו(שם ה,ו-ח; ט,יט;י,בו)".ויאסף
שלמה רכב ופרשיםויהיהלו אלף וארבע מאות רכבושנים עשר אלף פרשיםוינחם
בערי-הרכב ועם המלך בירושלים" .מסתבר שלפני דוד לא היה רכב-מלהמה
ל דוד היה רובו(וניקעחיקי-רגלים--בנעור לכנט2ים,
לע--טריזי,ואפילו 71צבאקי
"קר צבאםהיה רכב-מלתמהי,וגם לפלשתים ,שהשתמשו בשעתהצורך במרכבות,
שעי
כגון במלחמת-יזרעאלוהר הגלבוע (השוה שם-ב א,ו).גם את הרכב שלקח דוד שלל
במלחמותיו השמיד ברובו ,כפי שלמדים אנומן הידיעה על החרמת רכב-מלחמה
בתיאורהנצחון על הדדעזר":ויעקר דוד את כל הרכבויותר ממנו מאה רכב" לשם
ח ,ד;ועיין שמ"בסו,א; מל"א א ,ה,על מרכבותיהם שלבניהמלך).
לתשומת.
.
ה
מאזימי שלמההיה חיל-הרכביסוד השוב בצבאותישראלויהוד ראוי
לב הסעיף הראשון במשפט-המלך הישראלי" :את בניכם יקח ושם לו במרכבתו
ובפרשיוורצולפני מרכבתו" (שמ"אח,יא) .באותו משפט-המלך מדוברגם עלגיוס
אנשים "לעשותכלי מלחמתו (של מלךישראל)וכלי רכבו" (שמ ,פס'יב) .ולא בכדי
התריע המחוקק הישראלי בתקופת המלוכה על תשוקת מלכי ישראל להרבות
בסוסים ,שהכבידה מאוד על משקהמדינה (דב'יז,טז) .9עלחשיבותו של חיל-הרכב
בצבא ישראלאנולמדיםמידיעותשונות הבאות באקראי במקרא :זמרי ,שקשר על
אלה בן-בעשאוישב על כסא המלוכה בתרצה ,היה שר מחצית-הרכב (מל"א טז,
ט); לביתל)-שאן ( 853לפסה"נ) ,בה התיצבו מלכי סוריה וארץ-ישראל עד
שלמנאסר הג' מלך אשור ,היו ברשותו של אחאב מלך ישראל לא פחות מ2000-
מרכבותם.יראויביחוד לתשומתלבהמושגהעברימתקופתהמלוכה "רכבישראל
ופרשיו -במשמעות"מגן ישראל"" ,שומר ישראל"י
הגאותוהשגשוג של מלכות דוד ושלמה לא האריכוימים .בסוףימי שלמה רפתה
המלוכה בידיו והמדינה התחילה להתערער מבית ומחוץ .סיבות הרבה היו
להתרופפות מלכות ישראל ויהודה ולהתפלגותה :אי שביעת הרצון שלהעם
למעמדותיו ,שעליהם רבץ עול מסים כבד; קנאת שבטי הצפון והמרכז ביהודה,
שנהנתהמזכויות יתרות כמשענת מלכות בית-דוד; תנועות המרינגד שלטון ישראל
באדום ובארם-דמשק; והחלשת רוח-המלחמה שפעמה בקרב ישראל בימי דוד
ובתחילתימי שלמה.בימי שלמה חלה גם תמורה במדיניותה של מצרים :מיסד
השושלת הב"ב הלובית ,פרעה שישק הא' ,הצליח לאחד ולחזק את מצרים (שחזרה
והיתה לשעההמדיגה ההשובהוהחזקה שבאסיה המערבית)והואשנתןיד לכלאויבי
שלמה ,11עלמנתלהחלישולפוררמבית אתהמדינההישראליתכדישיוכל להשתלט
עלמחוזותיההעשירים .12את שעת ההולשהוהרפיון למלכותישראלבסוףימי שלמה
ן (מל"א טו ,יח; ולפי מל"א
ניצל אחד משרי הדדעזר מלך ארם-צובה ,ששמוהייו
יא ,בג -רזוןבן-אלידעם)יתקים מלוכהבלתי-תלויה בדמשק.עליו מסופר במל"א
יא ,כג-כה,לאמור":ויקםאלהיםלו(לשלמה)שטן,אתרזוןנן-אלידע אשרברח מאת
הדדעזר מלך צובהאלצו.ויקבץעליואנשיםויחי שר-גדוד בהרגדוד אתם ,וילכו
דמשקוישבו בה וימלכו בדמשק.ויהי שטן לישראל כלימי שלמה ...ויקץ בישראל
וימלך על ארם" .מסתבר ,ששר זה הצליח להתחמק משדה-הקרב בשעת תבוסתו
-..-
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של:קיוי-עזר,ובעזרתנדודשקבץסביבוניהל מלחמהפרטיזנית עד השלטוןהישראל
בארם-דמשק ,עד שמצא שעת כושר להשתלט על דמשק ,לפרוק מעליה את עול
ישראלוליסד מלוכה ארמיתחפשית וחזקה,זוהיתה,בלי ספק ,מכה קשה לממלכה
הישראלית ,שאיבדה את שלטונה על הארצות הארמיות בסוריה ואת השלטון על
דרכי-האורחותהחיוניות ,מאזשנות מלכותו האחרונות שלשלמה הלכה ארם-דמשק
מחיל לחיל 14והצליחה לכנס תחת כנפיה בהדרגה את רוב מדינות ארם בסוריה
הדרומית ,עד נהר פרת ועד גבול חמת ,ואף בצפון-סוריה,וידההיתהנטויהגם על
המחוזות העשירים והמיושבים ישוב צפוף שבצפון עבר-הירדן מזרחה .במרוצת
הזמן הפכה ארם-דמשק לגורם המדיני החשוב ביותר כסוריה  -כראש ממלכות
הארמים ,שלחצם על מדינות החתים בסוריה התיכונה והצפונית ועל המדינה
הישראלית בארץ-ישראל הלךוגבר .יחד עם זאת היתה לכוח המכריע בהיאבקות
עם אשור ,אשר מאז מסעו של אשורנצרטל הב' לחופי ים-התיכון ( 870לפסה"נ
בקירוב),וביחודמאזימי שלמנאסר חג 824-%9( /לפסה"נ),הפילה אתחתיתה על כל
הארצות מערבה מהפרת.
מלחמנת ארם וישראל לאחר התפלגות הממלכה
:אחריהתפלית המלוכההישראלית"היהודית ( 930לפסה"נבקירוב)הגיע כנראה
נבול המלוכה הישראלית לקראת ארס-דמשק עד צפון-הבשן .אבל במרוצתהזמן
הלך ונצטמק התחום הישראלי בארץ-הבשן ,הוצף שבטי ארמים ולבסוף נכלל
במלכות דמשק .מלחמת האחים הארוכה בין שני פלגי האומה ,ישראל ויהודה,
שנמשכה כלימי בית-ירבעם ובית-בעשא ( 886-930לפסה"נ בקירוב) ,דלדלה את
שתי הממלכות,התישה אתכוחותיהן והשפיעהבעקיפין על עליתה של ארם-דמשק.
בתחילת המאה הס' לפסה"נ באה שעתה של דמשק להתקיף את מלכות ישראל
וןלפרוץ אתגבולותיההצפוניים .מאורעזה התרחשבימי מלחמת בעשא מלךישראל
עם אסאמלךיהודה ,מלחמהשבהידישראלהיתה עלהעליונה .כאשרהרהיב בעשא
את גבול ישראל לקראתירושליםואיים על בירת יהודה ,פנה אסא בבקשת עזרה
לבן-הדד בן-טברמון בן-חזיון מלך ארם-דמשק ,הוא בן-הדד הא' ,ושלח אליו
מס כבד ,לאמור- :בריתביניובינך,ביןאביובין אביך; הנה שלחתי לך לחד כסף
תהב ,לךסקרה אתבריתך את בעשא מלך ישראלויעלה מעלי" (מל"א סו,יה-יט).
בן-הדדמלך דמשק לאהחמיץ אתההזדמנות שבאהלידיו",וישלח את שרי החילים
לעריישראל,ויך אתעיוןואתדןואתאבלבית-מעכהואת כלכנרותעלכל
אשרלו_
ארץ-נפתלי" (שם ,פס/כ) .צבאות הארמיס פלשו ,איפוא ,לארץ-הגלילמן הצפון,
בדרךעיון(היום תלדביןבמרג'-עיף)ופרצופרץ במערכתההגנההחזקה שבנהלת-
נפתלי,מעיוןודן עדאזור כנרות ,שעלחופוהמערבי שלים-כנרת ,שבמרכזו עמדה
העיר המבוצרת כנרת (היום תל ערימה ,ליד טאבע'ה) .נראים הדברים ,שהיה זה
ה פתחבודאי פתח להתערבותה
בעיקרמסע-עונשיןושוד,לארץ-הגליל; אבל מסעי
של דמשק בחייההמדיניים של מלכות ישראל ועודד את התפשטותם של הארמים
בצפוןעבר-הירדןמזרחה .וכנראהישליחסלזמן ההוא את המסופר בדהי"א ב,בג:
ויקחגשור (המלוכההואסאליתשל דמשק)וארם (ארם-דמשק) אתחות-יאיר מאתםן ש]2
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ציור  :38מסע בן-הדד הא' על ישראל

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

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

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמות ישראל עם ארם

דמשק "חוצות"(מעין בזארים) בעיר שומרון ,ובזה רכש לעצמו
מלכים,שם
זכויות-יתר במסחרהמדינה (מל*א כ,לד).
ן ארס-דמשק לא נשתה בימי אחאב בן-עמרי (852-874
היחסיםבין ישראלובי
לפסה-ם ,אף עלפישבימיו התחזקה המלוכה הישראלית,ובידי אחאב עלהלהגדיל
את היל-הרכב הישראלי ולבנות מספר עריםמבוצרותיי .לחץ ארם בעכר-הירדן
מזרחה גבר ביחוד בשנות מלכותו האחרונות של אחאב ,כאשר על כסא המלוכה
בדמשק ישב בן-הדד הב' ,בנו של בן-הדד הא' ,הוא הדדעזר של המקורות
האשוריים.17זו היתה שעת מבוכה ותסיסה בסוריה ובארץ-ישראל .שלמנאסר הג'
מלך אשור שםאזפניו מערבהוהפיל אתחתיתועל כלהמלוכותהקרובותוהרחוקות.
בן-הדד הצליח להקים ברית של מלכי ארם בסוריה ,תריס נגרהמשינית הגדול,
וגימל את ההפוגה להשתלטגם על מלכות ישראל בטרם התחיל המסע האשורי,
אולי בכדי להבטיח לעצמו את העורף לקראת הבאות .רמות-גלעד ,שבצפוןארץ-
גלעד (היום  -תל ראמית ליד רמת'ה) ,מעוז המלוכה הישראלית וצומת-דרכים
רב-חשיבות,ומחוזה(השוה מל"אד,יג)נפלובידיבן-הדדובכךנפתחהבפניהארמים
הדרך המובילה מדמשק לעמק-הירדן ,ומכאן פלש בן-הדד לעבר-הירדן מערבה
ועלה עלשומרון",ושלושיםושנים מלך עוזר אותו".18זמנו של מסע זה של בן-הדד
הוא ,כנראה,שנת  855לפסה"מ .1אחאב ,בצרלו,הסכימלהכנעולשלם מס כבד; אבל
תנאי הכניעההמשפילים,שהציג בן-הדד,נדחו עלידי מלך ישראל ומועצת-הזקנים
בשומרון .כאשר עשו הארמים לשים מצור עלהעיר ,עשה אחאב מעשהנועזלהציל
את שומרון מיד האויב; בראש מאתים ושלשימ נערי שרי-המדעות (הפקידים של
האדמיניסטרציה הישראלית) ,שנתכנסו בשומרון בשעתהמצור,ושבעתאלפיםאישמן
העם,התקיףאתהמחנההארמיבצהריםכשבן-הדדובני-בריתושותיםלשכרה .הצבא
הארמי הוכה מכה ניצחת ,ובן-הדד נמלט "על סוס ופרשים" (מל-א כ ,א-כא)20
אמנם ,תבוסתו של בן-הדד לא היתה שלמה .בשובו לדמשקתיכןתכניות לעלות
לתשובת השנה",היטו באביב הבא ,על ישראל .ההיסטוריוגרף הישראלי מדבר גםעל ריפורמהמדינית וצבאית שיעצולושריו" :ואת הדבר הזה עשה :הסר המלכים
איש ממקומוושים פחות תחתיהם ואתה תמנה לךחיל כחיל הנכל מאתךוסוס כסוס
ורכב כרכב" (שם ,פס'כד-כה) .מסתבר,שבן-הדדביצעריפורמהמהפכנית במבנה
מדינתו .הוא ביטלאת הממלכות הגרורותוהפכן למחוזותמנהליים ,שבכל אחד מהם
תפקיד-לפי הדוגמה האשורית  -פחה ,הסר למשמעתו הישירה של מלך ארם.
באותו הזמן ביצע בן-הדד גם ריפורמה צבאית .הוא איחד את חילו ואת חילות
המלכים הגרורים לצבא הנתון תחת פיקוד אחיד .כך נוצרה ארס המאוחדת
והמלוכדת ,שכללה בתחומיה לא רק אתז-רום-סוריה ואתצפון עבר-הירדן ,אלא
גם את המדברהסורי ,עד נהר פרת,ואףחבליםארמיים בצפון-סוריה,21
בשנת  854למסה-נ עלה בן-הדד אפקה למלחמה עם ישראל .המערכה ניטשה
במישור ליד אפק(היוםפיק ,שבקצההדרומי שלהגולן),כפיהנראה בעמק רחב-
הידים אשר במשולשבין הירדן ,הירמוך וים-כנרת .ששה ימים חנו ,זה נוכה ?ה,
מחנותישראלוארם"כשניחלפיעזים,-וביוםהשביעיהתקיף אחאב את צבאבן-הדד
והגחיללו תבוסה-.וינסו הנותרים אפקה אלהעיר ותמל החומה על עשרים .1שבעה
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אלףהנותרים ,ובן-הדדנסויבא אל העיר חדר בחדר"(מל"א כ ,בו-ל).לפידברי
המספר התנהל משא-ומתןביןבן-הדדובין אחאב ,שנסתים בהסכםובברית-שלום,
בן-הדד השיב לאחאב מספרערים שלקחאביו מאתעמריוגם התיר למלך ישראל
לשים "חוצות" בדמשק ,כאשר שם אביו בשומרון לשם ,פס' לא-לד) .בזה נסתימה
פרשה מזהירה בהיי אחאב ,שהרימה את קרנו בעיני העם; "וישבו שלש שניםאין
מלהמהבין ארםובין ישראל" (שם כב ,א) .נראים הדברים כי לבריתזוביןשתי
הממלכות המתחרות היהגורם חיצוני רב משקל -הסכנה של פלישת האשורים
לסוריה .מהמקורות האשוריים למדים אנו שבשנת  853לפסה"נ יצא שלמנאסר הג'
בראש צבאגדוללעברהנהר פרת מערבה,הכניע את כלמלכויותהארמיםוהחתים
בגלילות הפרת ובסוריה הצפונית והגיע עד קרקר שבארץ-חמת .שם התיצבו
מדו מלכי סוריה וארץ-ישראל ובראשם הדדעזר מלך דמשק ,הוא בן-הדד הב'.
בין בעלי-הבריתהיוגם אחאב מלך ישראל ,מלכי חמת וערי פניקיה ,והיל-עזר
ממצרים ומערבה .על אףדברי ההלל והשבח לשלמנאסר המנצח שבתיאור האשורי
של המערכה ,מסתבר בודאות שהמערכה נסתימה בלא תוצאות ,ושלמנאסר נאלץ
לשוב אשורהריקם3י .הסכנה האשורית חלפה לשעהוממילא הקיץ הקץ על ברית
מלכי סוריה וארץ-ישראל בראשותו של בן-הדד ,שהצליחה לעצור את צבא-
הכיבוש האדיר של מלך אשור .הסכסוכים הישניםבין ארם-דמשקובין שכנותיה
נתחדשוביתרשאת.
במערכת-קרקר באולידיגילוי כמה חזיונות מעטינים בהרכב הצבאות שמשני
הצדדים .כאן עמדו לרשותם של בעלי-הברית רק היל-רכב וחיל-רגלים בלבד
(פרט לכוכבי-הגמלים של הנסיך הערבי ג~דבו) .מסתבר שבאמצע המאה הס'
לפסה"נעדיין לאהיופלוגות של רוכבי-סוסים בצבאותיהםשל מלכיסוריהוארץ-
ישראל .במערכהזו העמיד אחאב את המספרהגדולביותר של מרכבות-מלחמה
(%0שרכב ו10,000-רגלי);הדדעזרמלך דמשקהעמיד1,200רכב בלבדו20,000-רגלי.
לשמת זאת,הצטיין כבר אז צבא אשור בחיל רוכבי-סוסים ובחיל-רכב משוכלל
מאוד,24נאף עלפיכן לאהצליח שלמנאסרהג'לנצחאתיריביוהמרוביםוהמאוחדים.
נראים הדברים שהיל-הרוכבימ הוא חידוש שנתחדש באסיה המערבית במאות
הי"ב-הי"א לפסה"נ .בארצות הפרת והחידקל נזכר חיל רוכבי-סוסים לראשונה
בימי נבוכדראצר הא' מלך בבל (סוף המאההי-ב לפסה"נ) .אצל הארמיםידועים

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

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

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

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

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

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

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

ציור 38נ ובמערכה של ירבעם הבי נגר ארם-דמשק
ן ד]21.
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בארצות ארם ,ועד מהרה חזרה דמשק ועלתה על הבימההמדינית של סוריה .בשנת
 748לפסה"נ בקירוב עלה רצין על כסא המלוכה בדמשק ונצטרף לאיגוד מדימת
ארם ,בראשותו של מלך ארפד.1
ישראל וארם בסוף ימיה של מלכות ישראל
;...,.
; ישרק זה ,שאחרימי ירבעם הב' ,נתחזקה אשור ,שנחלשה אחריימי מלכותו של
ושדדניררי הג' ובמשך דור שלם לא הדריכה את מנוחתם של עמי סוריה .בראשית
ומלכותוהתחיל הכובשהגדול חגלת-פלאסרהג'מלך אשור (727-745לפסה"נ)להפיל
תחתיתו על סוריה.וארץ-ישראל .ולא בכדי התנבא עמוס לאמור" :כיהבימקים
,א
עליכם בית ישראל...גוי ,ולחצו אתכם מלבוא המת עד נחל הערבה( -עמ' ו,יד).
לבר בשנת 743הנחיל תגלת-פלאסר תבוסה למלכויות סוריה ובעלתבריתן,מלכות
אררט .אחדות מהן הפך למחלת אשוריות ,והכריח גם את מדינות ארץ-ישראל
להיכנע לשלטונו .אף מלכות ישראל נפגעה קשה .עם מות ירבעם התחילו מהומות
בשומרון ,שלא חדלו עדימיחורבנה שלהמדינה" .3בתי-המלוכה התחלפובזה אחר
;יה",מסיםהכבדיםששולמו לאשורדלדלו את משק הארץ,הבטחוןהציבורינתערער
ושלתההיאבקותהגורלית עם המשהיתהגדול ,אשור ,קרבהוהלכה.
בתקופת מבחןזו למלכי סוריה וארץ-ישראל חדלו המדניםשבין שתי המדימת
היריבות -דמשק ,ששאפה לעלות שוב לדרגת מרכזה המדיני של דרום-סוריה,
עשהאל ,שנאבקה קשה על עצם קיומה בפרק-זמןזה .בשנת 734,3לפסה"נ כרתרצין
מלך דמשק ברית עם פקה בן-רמליהו מלך ישראל ,ואליהם נצטרפוכמהממלכות-
ננס בפלשת.תכניתםהיתהלהקיםברית מוצקה שלמדינות ,שתוכללהתיצב מדמלך
אשור ,כמובימיהם של בן-הדד הב' ואחאב .אבל הפעםהיה המצב שתה בתכלית.
הצבא האשורי האדיר פרץ את כל המכשוליםבדרכו,ומלכויות ארם וישראלהיו
חלשותמדי ולא עצרוכוח לשתף בברית את כל המלכויות הסמוכות .כמכשול קשה
ביותרנתגלתהלרציןולפקח עמדתו שלאחז מלךיהודה,שמיאןלתת להםיד; וכאשר
ניסו לכפותעליו את ההצטרפות לבריתועלו עלירושלים ,ביקש אחז עזרה מאשור.
זו היתה שעת מועקה ליהודה; לחץ בני-הברית היה קשה מנשוא " -ארם מקדם
ופלשתים מאחורויאכלו אתישראל בכל פה"(יש' ח,יא) .חילות-ארם פשטולאורך
דרך-המלך" בעבר-הירדן" :בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לאדם(כך במקום לארם) וינשל את היהודים מאילת ,ואדומים (כך לפי הקרי; הכתיב:
ארוסים)באואילתוישבושם עדהיוםהזה(-מל-בטז,ו) .כמוכן קשרה מפלגתאצילים
בירושלים קשרים אמיצים עם הברית הישראלית-הארמיתיי .אבל מדיניות הפיוס
כלפי אשור ,שבהנקט מלך יהודה ,היתה,בלי ספק ,מותניתעל-ידי המצב הכללי,
שמצרבסוריהובארץ-ישראלבימי תגלת-פלאסר,והיאשהצילה אתיהודהמכליה.
במדעיותזו תמךגםישעיהו הנביא ,שאימץ את המלך שלא להיכנע לאיומי בעלי-
הברית- :השמרוהשקט ,אלתיראולבבך אלירךמשניזנבותהאודיםהעשנים האלה,
בחרי-אףרציןובן-רמליהו"(יש'ז,ד).
בשנת 733לפסה"נ עלה חגלת-פלאסרהג' על דמשקויתפשה(מל"בטז,ט).באותה
השנה כבש מלך אשור את כל גלילות דמשק ,ובכללם את המתחות קרנים וחורן
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שבעבר-הירדן,והפקידעליהםמחות.בשנת  732כבשגם אתמהוזותישראלהעמילים,
את הגלעד ,את הגליל ואת השרון ,והמכם לפחוות אשוריות .שארית הממלכה
הישראלית הצטמצמה בהרי שומרון והתקיימה עוד שנים מספר .מרלן של שתי
המדימת היריבות ,שהתחרו במשך מאתים שנה עלההגמוניהבארץ-ישראלובדרום-
סוריה ,נחתך בעת ובעונה אחת .ארם-דמשק וישראל הוכרעו עלידי הממלכה
האדירה ,שהכניעה תחת שלטונה את כל ארצותאסיה המערבית ,ובטופו של דבר
גם את מצרים.שתיהןניסו להאבק עםגורלן,ומדי פעם בפעם עוד פרצובארצותיהן
מרידותנגד האשורים ,אבל לא עצרוכווו לחדש אתחייהןהמדיניים.
ה ע רו ת
מאמרזהנדפס לראשונה במערכותלה(תש"י) ,עמ' ;30-23לו(תשאי) ,עמ' .22-17

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

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

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

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

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

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

ועייןעוד:ב.מזר,בימי

 18נראים הדברים שבכלל המלכים הגרורים של בן-הדדהיו לא רקהשליטים של החטיבות המדיניות
הקטנותבדרום-סוריהובעבר-הירדןהצפוני ,אלא גםנסיכי השבטים במרחבי המדברהסוריוהמלכים הארמיים
בצפון-סוריה.
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="-1*. -ההגהה המקובלת על כמה חוקרים(עיין ביחוד. 2588.. :עעי[,WIDrgdnstcrn'. HUCA'- 15 ]1940ג,
.אשמלחמהזו ננרכהבתחילת מלכות אתאב,איננה מסתברתואין להאהיוה במקורות המקרא.תאריךהמצורעל
כב ,א-ב,לפיו הלה מלחמתו האחרונה של אחאבבבן-הדד ,מלחמה שבהנמצע.
שומרון מסתברמן הכתוב במל"א
אתאב ומת ( 852לפסה"נ) ,בשנה השלישית לתבוסת ארם באפק ,ואילו המצור על שומרון קדם בשנהאהת-
למלחמת אפק (מל=א כ,כו).
  aעל מערכהזו התוהגםי.ידין ,בכרךזה ,עמ' .180-176
o
 21עיין:ב.מזר,ציון כג-כד (השי"ט) ,עמ':122-121הנול,בימיבית*ראשון ,תשכאב,עמ' 141ואילך..
 88עיין:

ה.2281עע ),]. Oppenheim~ A~ET,נ,

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

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

[ ]220
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמותיו של מישע מלך מואב עם ישראל
מאת:י
.ליוור
ה מקורות
אחת הפרשיות החשובות והמאלפות בקורות המלחמות של ישראלויהודה עם
הממלכות הקטנות שבשכנותן היא פרשת המלחמות במישע מלך מואב ,במחציתה
של המאה הס' לפסה"נ .המקורות העומדים לרשותן על מלחמות אלה הם מעטים,
אםכי רבים ביחסמן המקורות על מלחמות אחרות עםשכניישראל.ענין רביש
בעובדהשמצויהלנו כתובת המצבה הגדולה שהקים מישע מלך מואבבעירודיבק,:
שבה הוא מספר על נצחונותיו במלחמתו מד ישראל ,כמובן מתוך נקודת-השקפה
מואבית ומתוך מגמה להאדיר את מעלליוש והוא מתאר את עצמוכמי שפרק מעל
מואב אתעולמענהוישראל,וכמושיעשנשלח מאתכמושאלהימואבונלחםבמצותה.
3מד זאת ,המקרא מספר על מלחמות ישראל ומואב בפרק-זמן זה מתוך נקודת-
השקפה ישראליתי .המלהמות המתוארות במקורות השומם איע אותן מלחמות;
ויש הרבהמן המאלף בשוניבענין זהבין המקורותהישראלייםוהמואביים .מישע,
במצבת-הזכרון שלו ,מספר עלנצחונותיו במלחמה נגד ישראל ועלכיבושיו בשטח
ישראל.ואילו המקרא מספרבעיקרעל מסעמלךישראלמדמואב,ובכללזההמצור
עלעירושלמלךמואב(מל"בג,ו-בז).
עובדת-היסוד באשר לרקע המלחמות ,העולההןמן המקראוהןמן המקורות
המואביים ,היא שקודם לפרשת המלחמות הללו היתה מואב משועבדת לישראל.
מישע עצמו מספרבכתובתו-:כי(כמוש)הושיענימכלהמלכים,וכיהראת בכלשונאי.
ועמרי מלך ישראל עינה את מואבימים רבים,כי אנף כמושבארצו.ויחליפהובנו
(של עמרי)ויאמרגם הוא :אענה אתמואב,בימי אמרכן,ואראה בוובביתו.וישראל
אבד אבד לעולם"(שו'.)7-4עינוי מואבימים רבים עלידימלכיישראלאינו אלא
שיעבודה של מואב לישראל .עלשיעבודזה של מואב מספר המקרא-:ומישע מלך
מואב היהנקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלףאילים צמר,ויחי
כמות אחאבויפשע מלך מואבבמלךישראל" (מל"בג,ד-ה).כאןמדוברעלמסבצאן
ובצמר ,ואםכי המספרים המ ללא ספק מוגזמיםהרי נשארתעדייז העובדהשהיה
זה מס כבדבמיוחד .התואר לקד",4שבומכונהמישעמלך מואב,אין משמעוכנראה
רועה ממש,כי אם מגדל-צאן; וכאן המכוון הוא לעומדה שמישעהיה בעל עדרים
רבים .ואכן ,עירו המרכזית היא ריבון ,הסמוכה לאזורי-המרעה שביפר-הארץ
הנושבת.
עיינ

הערות בעמי

 ,240-287ולוח יה
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מן המקראאיןלנו כמעט כלידיעה מה עלתה לה לארץ-מואב למן הזמן של
התפרדות ממלכתדוד ושלמה ,כשמואבהיתה משועבדתלישראל,ועד להתמרדותו
שלמישע.ידיעותסתימות בחלקן על הזמן הקרובלימי מישעישלנו בכתובתו של
מישע ,הפותחת בדברים" :אנכי מישע כן כמשו ]..מלך מואב הריבוני .אבי
מלך על מואב שלושים שגה ,ואנכי מלכתי אחר אבי( -שו'  .)3-1לכאן מצטרפים
דברי מישע על שלטת ישראל במואבבימי עמרי ובנו ,וכןדבריו בהמשך" :וירש
עמרי את ארץ-מידבאו"םבבהימיווחציימיבנו ארבעיםשנהוישיבנהכמושבימי"
(שו' ;)9-7היינו ,שלכאורה קודם לאותן "ארבעים שנה" לא היתה מואב משועבדת
לישראל.ידיעות אלה שבכתובת מישע ,המצטרפות אלהידיעהשבמל"ב א ,א ,על
פשיעת מואב בישראל אחרי מות אחאב ,מעלות שורה של בעיות באשך לתהומים
הישובייםוהמדיניים של ההתפשטות הישראלית והמואבית ,ובאשרלכרונולוגיה של
מלכותמישעומשךשלטונה שלישראל במואב;בעיות,שישלהןחשיבות רבה לחננת
הרקעוהנסיבותשלמלחמותמישעבישראל.

הרקע הגיאוגרפי
שאלת מעמדה של מואב לאחר פילוג הממלכה בישראל ,וקודם ששיעבד עמרי
את אביו של מישע ,קשורה קשר הדוקבבעיה הטופוגרפית-טריטוריאלית .לפי
המקרא נחשב הארנון ,עוד מלפניהכיבוש הישראלי של עבר-הירדן ,לגבולשבין
ישראלובין מואב (במ' כא,יג;שופ'יא,יה;ועוד); וכל האצר שמצפוןלארגון נהשנ
עלנהלתגדוראובן(במ'לב,לדואילך;ועוד).אבלכמדזאת,לפיכתובת-מישע,עירו
הראשית היאריבון(כיום ד'יבאן ,ושם גם נמצאה מצבת-מישע) .המקום נמצא כ5-
ק"מ לערך מצפון לארנון ,סמוך לדרך המוליכה מקיר-מואב (לרף) לרבת-עמון.
לפי המקרא היתהזועיר ישראלית ,ואף נתכנתה בשםדיבון-גד (במ' לג ,מה).
בהמשך הכתובתמזכיר מישע את "ארץ מהדכא,-היא ארץ-מידבא ,בתור הכל-
ארץ מואבי שעבר לישראל(שו'  ,)8-7מידבא ,הנמנית במקראביןערי ישראל(יהו'
יג ,ט,טז) ,לדעא של היום ,מקומה  9ק-מ מדרום להשבון ולמעלה מ 25-ק"ממצפון
לנחלארנון.בתיאור מעשי הכיבוששלואיןמישעמונה כללחויג-אוכלוסין במידבא
ובסביבתה ,בעוד שהואמציין במפורש את הרג האוכלוסיההישראלית בחבלי-ארץ
אחרים שכבש.ויש בכך משום סמך להנחה שגםבימי מישע היתה מידבא מיושבת
בחלקהמואבים.
בכתובתמזכירמישעכי" :מלךישראלבנה אתיהץוישב בה בהלחמוביויגרשהו
כמושמפני"(שו' .)19-18הלשת"וישב בה-לגבייהץזהה עםהלשון"וישב בה"לגבי
מידבא(שו'.)8יהץ,הנמניתביהו'יג,יח ,בנחלת ראובן,היא בספר הארץ הנושבת;
ולפי המסופר כבמדבר ,כשנלחםסיחוןבבניישראל":ויצא לקראתישראל המדברה
 .מקומה שליהץאישברור ,אבלמןהידיעה
ויבאיהיהוילחםבישראל(במ' כא,כ"
,
ך
ל
מ
ה
ך
ר
ד
מבצר
ל
ע
ה
ז
ה
י
ה
ש
ו
ה
עלמלחמת-סיחיו אסלמדים שלאישב
על
ספר-
המדבר והארץ הנושבת;ומן האמור בכתובת-מישע ,שסיפח אתיהץ עלהטריטוריה
שלדיבון (שו'  ,)21נראה שמקומה לא היה רחוקמדיבת .ומסתברת איפוא הצעת
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הזיהוי שליהץ עם עלישל' שמקימה  12ק-ממזרחית-צפונית-מזרחיתמריבון.המקום
שוכן על גבעה גבוהה .נמצאו שםשרידיישוב נרחב מתקופת הברזל ,וכנראה שהיה
זה מבצר ,והואהמזרחישבישובים של תקופת הברזל שבחבל-ארץזהי.
בין העריםהמואביותנזכרת בכתובת-מישעקריותבכתיב 4קרית 4לשר3
בכמה.)1.לכאן
הביא מישע משללישראללמני כמוש ,הישו שהיתהזועירמואבית .כתיבים
במקרא בא השםהקריות כמסמל את מואב כולה (עמ' ב,ב;יר' מה ,מא); אבלביר'
מח ,כד ,נזכרתעיר בשםקריות,בלי ח"אהידיעה,בין העריםשמצפוןלארנון-ואם
כןניתןאולי לזהותה עם ח'רבת אל"-ריאתשמצפוןלטילסידאן (יובלוהצפוניול
הארנון ,המשתפךאליוסמוך למוצאו) b#lV 9 ,לערך מצפון-מערבלריבון.לפי זאת
היה אזור ההתישבות המואבית במזרח החבלשמצפון לארנון עד לדרום הגלעד;
ואילו במערבושלחבל-ארץזהישבו כנראההמואבים רקבאזוריםהסמוכימלארנון.
ערים אחרות נזכרות במצבת-מישע כערים ישראליות מאז ומקדם שאותן כבש
מישע" 2אישגדישב בארץ-עטרות מעולם"(שוי ;)10בנבו היה מקוםמקודש לאלהי
ישראל (שו' 14ואילך).זיהויה המקובל של עטרות ,הנמנית בבמ' לב ,לה ,כעיר
בנחלת-גד ,הוא עם חירבת עטרוס ,כ 15-ק"ממצפוןלארנון ו 10-ק"מ ממזרח לים
המלח .העירנבו נזכרת בבמ' לב ,לה,כעירבנחלת-ראובן,ומקומהסמוך להרנבו,
הוא ג'בל נבא או ג'בל סןאע'ה הסמוך לו ,שמדרום-מערב לחשבון ,כ 15-ק"מ
מזרחה לצפונו של ים-המלח .לפינתונים אלה חץהאזורים אסמוכים לים המלח
שמצפון לארנון ,תחום-התישבותישראלי -מלבד ,כנראה ,חבל-הארץ הסמוך ממש
לארנון.
מכרותבכתובת-מישעעודעריםהידועותלנומן המקרא ,אלא שלאצויןבכתובת
במפורש אם אותה עת נחשבו כערים מיושבות מואבים או ישראלים .בעל-מעון,
הנזכרת בכתובת בשו' ,9נמנית במקרא עםעריראובן (במ' לב ,לה),ומזהים אותה
בדרך כלל עם חירבת ~ s,puק"ממזרחיתלמידכא.קריתין(שו' ,)10היאקרי,ימ.
נמנית אף היא בין ערי ראובן (במ' לב ,לז) .השם ודומיו מצויים הרבה במואב
ובסביבתה ,הן במקרא ובמקורות העתיקיםוהן בשמות חורבות ששרדו עדהיומן
רקשאין לקבוע בבירור אתמקומה,וכנראהשיש לבקשאותהסמוךלמידבאולבעל
מעון ,שיחדעמןהיאנזכרתבכתובת-מישע.6
,
ר
ע
ל
ע
שבשמונו
בין הערים שבנה מישע נמנות גםעריער (שו'  ,)26היא חירבת
הצפונית של הארנון ,הנחשבת במקרא כגבול ישראל-מואב,וכנראהנמנית עםערי
ראובן (יהו'יג ,טז) .ברור שבימי מישע היתה עיר זו ,הדרומית לדיבון ,מואבית.
בית-במות ,הנזכרת בהמשך הכתובת (שו'  ,)27אף היא כנראה שכנה לא רחוק
מדיבוף.יחד עםזאת ,כנראההיתההעיר ,קודם שפרקמישע אתעולישראל ,נחשבת
על תחוםהשלטוןהישראליהישיר; כךישלהבין אתהעובדהשמישעאומרבכתובתו:
"אנכיבניתי את בית4במותכי הרוס הוא"מנו' .)27ליד בית-במותנמנית בכתובת
(שו'  ,)27הידועהלנומן המקרא כעיר-מקלטלראובני,היא" :בער
מישע העיר
"
ר
ו
ש
י
מ
ה
,
ו
נ
י
י
ה
,
ד
של
במדבר
'
ב
ד
(
בחלק
;
)
ג
מ
חבל-הארץ
י
ח
ר
ז
מ
ה
בארץ
שמצפה
לארנון ,סמוך לתחום המדבר.
בת דבלתן (שו'  ,)30היא בית-דבלתום ,נזכרתבין הערים שבנה מישע יחד עם
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מידכאובית-בעל-מעון(הנזכו-ות כאן פעםשניה) .בית-דבלתים ,הנזכרתביר'מח,
כב ,בנבואה על מואב,היא ?למון-דבלתים ,שברשימת מסעיבני ישראל בבס/לג,
סו ,והיא נזכרת שם אחרי ריבון-גד;ויש ,איפוא ,לבקש אותה בחבל-הארץ
המשתרעביןדיבקומידבא,
]
.
י כמש2
.
.
[
אמר
ה
ב
כלפי סופהשלכתובת-מישע מכרתחרותם" :וחרמםישב
ל
רד הלחם בחרכים ,וארד( .שו'  .)32-31במקרא נזכרתחרונים בנבואות על מואב
ואח. ,
 .נמברצבים:אקט;נכעיס ואשמים :בסמיכוז קקצוער,היזו
יד
ו
וץ,
בוש' סו,ד;;רביר'
שנמצאה בדרומה של ארץ-מואב.זיהויהאינו ברור ,8אבל מקומה ,אלנכון ,במורד
רמת-מואב,כלפי בקעת-צוער שבדרומו של ים-המלח ,או במורד המשתפעלנהל
רד לאדי אל-מקא) .והמדובר באותה פסקה שבכתובת-מישעהוא ,איפוא ,במסע
מיוחד לכיבושחרונים ,שאותופרק-זמן לאהיתהמואבית.

המאבק על ארץ-המישור
רובםהגדול של המקומותהנזכרים בכתובת-מישעשוכנים בחבל-הארץ שמצפת
לארנק:ביניהם ערים שלטענת מישעהיוישראליות מאז ומקדם ,ערים שמישע טען
שהחזירן למואב ,ועריםשהיובידי מישע קודם שפרק את עול ישראל -ובכללזה
עיר-ממשלתו ונחלתו של מישע ,היאדיבת .כאמור ,כל הערים הללו נחשבותלמי
המקרא כנמנות על תחום התנחלותם של ישראל ואילו כגבולה הצפוני של מואב
ותשבהארנון.
כדילהבין מציאותזו עלים לסקור את המבנה הגיאוגרפי של ארץ-מואב ואת
תולדות ההתישבות בחבל-הארץ שמצפוןלארנון .כל חבל-הארץ שממזרח לים-
המלח מהוה חטיבהגיאוגרפית אחת.זוהי רמה הררית פורה שהארגון ,הנשפך אל
ים-המלח ,משמש כציר-רוחב שלה; והרמה שופעת אליו,הן מדרום והן מצפון.
חבל-הארץ שמדרום לארנון -הוא ארץ-מואב ממש -גבוה יותר מהבל-הארץ
שמצפקלו,והואגם הררייותר;גובהוכדי 1,250-900מטרים מעללפני-הים .חבל-
הארץ שמצפון לארנוןגובהו כדי -700ש 80מטרים מעל לפני-הים ,והוא גםמישורי
יותר מאשר הבל-הארץ שמדרוםלארנון;זוהי ארץ-המישור של המקרא (דב'ג,י;
יהו'ע ,ט) ,הפורהיותר והעשירהיותר,ושהיו בהישובים רביםיותר מאשר מדרום
לארנון .במערב יורדת הרמה במזקפים תלולים אל ים-המלח,ואילו במזרח היא
משתפעתבהדרגה;וככלשאנו מתרחקים מקו פרשת-המיםשל רמת-מואב ,הולכים
המשקעיםומנחתים בהדרגה ,עד שהשטחנעשהמדברי.דרכי-המעבר בתחום הרמה
הן מעטות וקשות .לנחלים היורדים אל ים-המלח גאיות תלולים ,עמוקים וקשים
למעבר ,והם מבתרים את הרמה .רק כלפי צפונה של ארץ-המישור ,באזור מידבא
והשבון ,עברו דרכי-רוהב נוחות יחסית למעבר אל ירדן-יריחו .בארץ-מואב
עוברותשתידרכי-אורך; הדרך האחת ,החוצה אתהשדרההמרכזית של רמתעבר.
הירדן לאורכ קשההיא למעבר בגללהגאיות המבתרים את רמת-מואב לרוחבה.
הדרך האחרת ,שהיא חלק מ"דרך-המלך" הבין-לאומית ,עוברת כלפי מזרחה של
ארץ-מואב,והיא הדרךהנוחהיותר למעבר.
hr
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המצודה שבקצר אל-עאל ( אחת מן המצודות
שהגנו על גבולה המזרחי של מואב.
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חבל-הארץ שמדרום לארנון היה מואבי למן יסוד הממלכה המואבית בעבר-
הירדן ,בתחילת המאההי-גלפסה-נ ,עלידישבטיםהקרובים קרבת-מוצאלעברים,
ועד לחורבנה של ממלכהזו מתגרתידם של פדי-המדבר במאההו' לפסה-ף .כבד
זאת ,היתה ארץ-המישור ,שמצפון לארנון ,אזור-מריבהבין המואביםלביןשכניהם
למן ראשיתההתנחלותהמואבית .עלתחומי ההתפשטותהמואביתכלפיצפוןלמדים
אנו.בין השארמן השם *ערבות-מואב" (במי כב ,א) ,שבו נקרא דרום-מזרחו של
עמק-הירדן ,מול ערבות-יריחו ,בתקופה שחבל-ארץזה כבר לא היהמואבי .על
גלגוליגורלה שלארץ-המישור קודם לכיבושהישראלילמדיםאנומן הכתוב שבבמ'
כא ,בו" :כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא והוא נלחם במלך מואב הראשון
ויקח את כל ארצומידו עד ארנון".דור אחד לאחריסוד הממלכה המואבית כבש
סיחון מלך האמורי חבל-ארץ זה; את החלק האחר של ממלכתו כבשמידי עמון,
הממלכה-האחותשלמואב; ולאחרזמן כבשואתארצוכולההישראליםהמתנחלים.;0
ברור שבגלגולי-תמורות מהירים אלה נשארה אוכלוסיה מואבית ניכרת בחבלים
שמצפוןלארנון.ואף מסתבר שהמואבים רצולהחזיר לעצמם את הבלי-הארץ אשר
קרע סיחון ,אםכי חששו מבוא בקרב עמ השבטיםהכובשים .על רקעזהישלהבין
את הסיפור שבספר במדבר (פר' כב-כד) על בלק מלך מואב ,החושש ממלחמה
עם הישראלים ,אבל מנסה לקשור קשרים עם שבטי נודים אחרים ,המדינים ,כדי
להכות בישראל; והואאף נעזר,לפיהמסורת ,בבלעם ,קוסםידוע-שם מפתור אשר
על הפרת",כדילהשיג את מבוקשו;ואף מביא את בלעם למקומותשונים הסמוכים
למחנהישראל ,בחבל-הארץשמצפוןלארנון.לפיהמסורתשבביז' כד ,כה ,לאהגיעו
הדבריםלידי הכרע; אבליתכןשהיוהתנגשויותביןישראלומואבעלהשלטוןבארץ-
המישור ,אשר רקהדיםמהןנשתמרו במקראת.
במשך התקופה שעד לכיבושה ושיעבודה של מואב עלידי דוד (שמ"ב ח ,ב) לא
פסק המאבק על ארץ-הנ,ישור ,שהישוב בה היה מעורב ,מואבי וישראלי; והגבול
בין מואבובין ישראל לאהיה תמירהארנון ,אלא נע עםתמורות מעמדן של ישראל
ומואב.בימיעגלון מלך מואב ,בראשיתימי השופטים,הגיע תחום שלטונה של מואב
עדליריחו והבלים סמוכים בעבר-הירדן המערבי (שופ' ג ,יב ואילך) .לאחר מכן
ירדה קרנהשלמואב,ובפרשתיפתחנזכר=:בשבתישראלבהשבוןובבנותיה,ובערוער
(שופ'יא ,כו);היינו,
ובבנותיה,ובכל הערים אשר עלידיארנון שלוש מאותשנה-
שבימייפתחיושבים שבטיישראל בכלארץ-המישוריי.גםמימי דודישלנו במקרא
ידיעה שתחום-ההתישבותהישראליהגיע עדהארנון ושמ"ב כד,ה).

יחסי מואב וישראל קודם למלחמתו של מישע
המקראאינו מספרלנו מה עלתה לה למואב אחר התפרדות האימפריה של דוד
ושלמה :האם נשארה מדינה ואסאלית ,או שפרקה את עול ישראלואף הרהיבה את
גבולותיהמצפוןלארנתזומההיה הגבולביןישראלומואב אותה עתו כאמורלעיל,
אנו למדים מכתובת-מישעומן המקרא שבימי עמרי ובימי אתאב בנו היתה מואב
משועבדתלישראל .עמרי עלה למלוכה בשנת  886למסה-נ לערך,ופילוג המלוכה

1

22.

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות בתקופת המלוכה

אירע ארבעים וחמש שנה בקירוב קודם לכן; היינו שהמדובר הוא בפרק-זמן של
תהותמחמישיםשנהשבהןאיןאנויודעים מה עלה בגורלה של מואב.
ישגםקשיים לא-מבוטלים בהתאמתהנתונים שבכתובת-מישע אל אלה שבמקרא.
(מל"בג ,ה),היינו סמוך לשנת
'לפי המקרא פרק מישע אתעולישראל "כמות אחאב-
 852,1לפסה"נ .מכתובת-מישע מצוייםלנו הנתונים הבאים :א) אביו של מישע מלך
על מואב שלושים שנה ,ואחר זאת מלך מישע (שו'  ;)3-1ב) מואב היתהנתונהבידי
ישראלבימיעמריובימיבנו (שו';)6-4ג) ישראלישבו בארץ-מידכא ארבעים שנה,
שהםימיעמריומחציתימיבנו.הנתוןהאחרוןלאזו בלבדשמנוגדהואלדברי המקרא
על מרד מישע אחר מות אחאב ,אלא שישבו סתירהשימית:שכןעמרי מלך 12שנה
וכלימיבנו הם 22שנה -הרישימיעמרייחד עם מחציתימי אחאבפחותים בהרבה
מארבעים שנה .14מכאןשאין לקבל את המספר של ארבעיםשנה כמספרמדויק אלא
כאומדןלימידוראושנידורות,בקירוב .וכיוצא בזהאיןלדייק במספר שלשלושים
סגות מלכותו של אבי מישע .אשר לענין שיעבוד מואבבימיעמרי ו"חציימי בנו"
שבכתובת-מישע ,כמד הידיעה שבמקרא על פשיעת מואב בישראל אחרי מות
אחאב ,כנראה שישלהבין-חציימי בנו" במשמעות של רובימיבנו; וקשה להניח
שנתמרדמישעבימי אחאבואחאב לאערך מסע-מלהמהעדו ,אלא אםכןאירע מרד
זהבעיצומן של המלחמות הקשות מד הארמים ,בשנותמלכותוהאחרונות של אחאבי.1
אץזהמן הנמנע שמלחמהזו אירעה בשנת מות אחאב ,לאחר המפלה הקשה של
ישראלמיד ארם ברמות-גלעד .אך כנראה יש לקבוע את זמנה קודם לכן ,ואולי
אפילו בעת מערכת-קרקר ,שעה שצבאותמלכיסוריה ,ואחאבמלךישראל בכללם,
נלחמו עד שלמנאסר הג' מלך אשור ( 853לפסה"נ) ,והצבאהישראלי על רכבוהיה
רחוק מגבולות הארץ.ניתן גם להסביר מדוע לא היה סיפק ביד אחאב לצאת בד
מלך מואבבשנים שלאחרמכן.רייס לאחר מערכת-קרקריצא אחאבלהחזיר את
רמות-גלעדמידי הארמים ,ובקרב זה מת .למלחמה ברמות-גלעד יצא אחאבכיל
שרמות-הגלעד היתה ביד ארם (מל"א כב,ג).איןלהניח שרמות-גלעד נותרהביד
ארם לאחר הנצחון של אחאב על ארם באפק (מל"א כ,לד);היינושבשנה שלאחר
מערכת-קרקר,אואוליאפילובשנת מערכת-קרקר עצמה ,תקף בן-הדד מלך ארם
את ישראל ולקח ממנה אתצפוןהגלעד; וברור שהמשימה להחזיר את רמות-גלעד
מיד ארם ,ולהדוף את הסכנה הארמית ,היתה לה עדיפות על המלהמה מד מישע
מלךמואב.אילו רצה אחאב לעלות על מישע קודם ,בדרךהרגילה שעברה בגלעד
הישראלי,היה חושף בכך אתעורף צבאו לסכנת התקפה ארמית.16
עלפרק-הזמןשביןפילוגהמלוכהוביןשיעבוד מואב עלידיעמריאיןאנויורעים
מכתובת-מישע אלאשפרק-זמןמסוים ,קצראו ארוך,לפני ששיעבד עמרי את מואב
היתה מואב חפשית מעול ישראל .לפי כתובת-מישע היה באותוזמן כמעט כל
מזרחה של ארץ-המישור(היינו ארץ-מידבאבצפוןומחוזריבון בדרום)בידי מואב,
וריבוןהיתהאףבירתהשלמואב.רובושלמערבארץ-המישור,נבווארץ-עטרות,היה
אזורישראלי מובהק;ואילודרומושל חבל-ארץזה,הסמוךלארנון,היהכנראהמיושב
מואבים.ואםנזהה את קריות של כתובת-מישע(שו' )13עם ח'רבתאל"-ר:אתי1
הרי שבחבל-ארץזההגיעו המואבים עדלצפונו של טילה:דאן,יובלו של הארתן.
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אפשרלהניח שמיד עםפילוג הממלכה פרקה מואב את עול ישראל ,ובמשךהזמן
אף סיפחו המואבים לממלכתם חבלי-ארץ מצפון לארנון ,ועמרי הוא שהשיב
שטחים אלה לישראלואף שיעבד את מואב .אךיש לשקולגם אפשרות אחרת .מישע
מדבר בכתובתו רק עלשלושים שנותשלטוןאביו ועלימי מלכותו הוא,ואינומזכיר
מלך קודם.עיר מלכותואינה בקיר-מואב ,הבירההמואביתהקדומה,כי אםבריבון
שנינתונים אלה מקרבים את ההנחהשאביו שלמישעהיה מיסד שושלת חדשה.נייע
איפוא ,לקשור את שחרור מואב מעול ישראל עםיסוד שושלתזו ,כדעתב .מזר;18
ואם כן ,הרי שהיו אלה המואבים שישבו בארץ-המישור אשר מרדה.יאולי עמד
בראש המרד המושל המואבי של מחוז ריבץ ,והלה געשה למלך על מואב כולה.
לפי הנחהזו ,קדמו ההתפשטות וההתבססות המואביות בארץ-המישור לפריקתעול
ישראל ,והתפשטותזו לא עוררה התמדות צבאיתכיל שגם מואב עצמהוגם החבלים
שהתבססו בהםהמואביםהיובשלטונה שלישראל.
עם כיבוש מואב עלידי עמריהחזיר הלה לשלטוןישראלי את צפון-מזרחה של
ארץ-המישור; ואילו חבל-הארץ הסמוך לארנון ,חבל ריבון ,נשאר בידי המלך
הואסאלהמואבי.בס לן ך וכן ,משפרק מישע אתעולישראל ,נשארהדיבוןעירו
הראשית ,אותה בנה ושבלל ובה העמיד מצבת-זכרון.

מלחמות מישע לכיבוש ארץ-המישור
משאנו באים לשחזר את הקווים העיקריים של מלחמות מישע לכיבוש ארץ-
המ"2ור ,מצוי לפנינו מקור אחד בלבד והוא מצבת-מישע .מצבת-מישע היא
כהנבת-יכרעשאין בה תאריכים ,ואף אינה מודיעה לנו אםהעניינים הנזכרים בה
נמניםלפי סדרכרונולוגיאו לא ,וכמהזמן נמשכו המאורעות המתואריםבה .ושאלה
נוספת ,החשובה להערכת מהימנות התיאור שבכתובת-מישע ,היא האם נחקקה
הכתובתלפני מסע-המלחמה שליהורם מלך ישראלויהושפט מלךיהודה מדמואב,
או שמאהעליםמישע בכתובתו אתענינה של מלחמהזו ,שבתחילתהנחל מפלהקשה.
תשובה לשאלה השניהיש בה גם כדי לענות במידת-מה על השאלה מהו משךהזמן
של המאורעות המתוארים בכתובת-מישע; שכן מסע-המלחמה של יהורם ויהושפט
עד מלך מואבנערך שרם מעטות בלבד אחרמות אחאב.
לפי דעה המקובלת על חוקרים לא-מעטים,אין כתובת-מישע אלאסיכום מעשי
הכיבושוהבניה של מלךזה.והיהאפילומישהרחיק לכתוקבע אתזמן חקיקתה של
מצבת-מישע בשנת  830לפסה"נבקירובי,.כימידור לאחר המלחמה לכיבוש ארץ-
המישור.
אבלאין בכל הכתובת כולה דבר המחייבאותנו לקבל הנחהזו .רוב-רובםשל
כיבושימישע הם בארץ-המישור ,וללא-ספק כבשמישע חבל-ארץזה ,שחלקוהיה
מיושב מואבים,תוךזמן קצריחסית;ובמיוחד שאותה עתהיועיקר הכוחותהצבאיים
של ישראלעסוקים במקוםאחר.
אשר לפעולות הבניה של מישע ,אלוהן פעולות ביצורוחיזוק של עריםושיקום
מקדשיםמואביים ,וזאת בחבל-הארץ שמצפוןלארנון .הואבונה ומבצר אתמייבא
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ואת בעל-מעץ ,קריתים ובית-דבלתים שבארץ-מידכא (שו' -9ש ,)30-29 ;1ערים
אשרהיומיושבות,לפחות בחלקן,ישראליםוניזוקו,איפוא ,בתהליךהכיבושהמואבי,
ואשר היה צורך לחזק ביצוריהן בפני התקפת-עד ישראלית .אף ניתן להניח
שבתקופת השלטון הישראלי במואב הוזנחו ביצוריהן של ערים אלהכיון שלאהיו
בספר-הממלכה .מישע מיישב מואבים בארץ-עטרות וביהץ (שו'  .)20 ;14-13הוא
מבצרומחזק אתעירוהראשיתריבון ומכיןאותה למצור;בונה אתחומותיה ,המצודה
שבה ,שעריה ,מגדלותיה וארמון-המלך ,דואג להספקת המים-בלשון הכתובת:
ואנכיעשיתי אתכלאיהאשוח(מקוה המים) למים בקרבהעיר .ובוראין בקרבהעירבקרחה.20יאוסר לכלהעם:עשולכםאישבורבביתו"(שו'.)25-23הואמצייןשלחלק
מעבודות ביצורריבון השתמש *באסירי ישראל* (שו'  .)26-25מישע מזכיר עוד את
תבית-במותובצר ,אשרחרבו(שו',)28-27
ביצורעריער(שו',)26שעלהארנון,ואתבניי
אל-נכון ,בזמן המלחמה לכיבוש ארץ-המישור .כל פעולותהבנייה של מישעהן,
איפוא ,בגדרשלביצורוחיזוק הערים שמצפוןלארנון,ובמיוחד בירתודיבק ,כהכנה
להתקפת-נגד ישראלית ,שיקום מזורז של ערים שנחרבו במלחמה וישוב מואבים
בחבלי-ארץ שהיו מיושבים ישראלים .כל אלה הם מפעליבנייה שלפי עצם טיבם
היה צורך בהם מיד לאחר כיבוש ארץ-המישור.
נותר עודענין אחד בכתובת-מישע ,הנזכר כלפי סופה של הכתובת ,והואכיבוש
הרונים(שו' .)32-31כאן מדובר עלכיבושעירשבתוך תחומה של ארץ-מואב,מצפון
לנחלזרד(ואדי אל-מ~א) 21עירשלאהיתהנתונהלשלטונושלמישע ואףנראה שאותה
עת לאישבו בהמואבים.איןזה איפוא מסע-כיבושרב-היקף,כיאם החורתשטחים
מואביים בדרומה של ארץ-מואב ,כנראהמידיאדומים שלחצוצפונה ועברו אתנחל
זרד ,בדומה למעשה המואבים שפשטו הם-עצמם לתחום ההתישבות הישראלי
שמצפון לארנון.ואין להניח שאחרנצחונותיוהמזהירים בצפון חיכה מישעזמן רב
עדשהחזירלמואב אתחרונים.
כל הפעולות המתוארות בכתובת-מישע :כיבוש ארץ-המישור ,כיבוש חרונים
שבדרום מואב ,פעולות השיקום והביצור בארץ-המישורוכןגםבניית הבמהלכמוש
עלשהושיע אתמואבמיד ישראל(שו' ,)4-3נעשוכנראה תוךשנים מעטות .אם נקבל
אתהנאמר בכתובת עצמה שאמנם פרקמישע אתעולישראלוכבש אתארץ-מידבא
בימיבנו שלעמרי ,הוא אחאב ,ואפילונקבע מאורעזהבשנים האחרונותלחיי אחאב,
הרי שישזמן מספיק לפעולות אלה בשנים שבין כיבושי מישעובין מסע-המד של
יהורם מלךישראל.ניתן ,איפוא ,לאמרשכתובת-מישע נחקקה קודם למסעזה,והיא

מתארת רק את השלב הראשון שלמלהמותיוו.2
עובדה הראויהלציון היאשאין מישע מזכיר בכתובתו שניצח את מלך ישראל
בקרב ,ובכללאין הוא מזכיר שום מערכה בשדה הפתוח .מישע נלחם בעיר אחת
אחרהשניהמבלי שתבוא התקפת-עד עלידיכוחות ממלכתישראל.ואכן ,האפשרות
.היחידהשהיתהלמישע ,הואסאל שלמלךישראל,לנצח את אחאב בעל הצמאהגדיל
וחיל-הרכב האדיר 23היתה לנצל שעת-כושר כאשר הצבא הישהאליהיהנתת
בעיצומה של מלחמה ,ולהתבסס בכל השטחשנתכווןלתפסו במסע-מלחמה מהיר
ורצוף אחד .ולכן מסתבר ,שהתיאור של כתובת-מציעמתאיםלמציאות .לא היה
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מישיונא במערכה מד מישע והכוח שעמדמדו לאהיה מורכב אלא מחילות-המצב
המועטים והאוכלוסין הישראליים בערי ארץ-המישור ,שנחלצו להגן על חייהם
ורכושם.אין אםיודעים מההיו הכוחות שעמדו לרשותו של מישע ,אבל כשליט-
ואסאל של ארץ שהיתה משועבדת שנים רבות ודאי שלאהיהלו צבא מאומן גדול,
וספק אם בכלל היה ברשותו רכב .עיקר כוחותיוהיו ,אלנכון,בני מואב שנחלצו
למלחמה .אבל גם באלהדי היה ,באותן נסיבות ,כדי לכבוש את כל ארץ-המישור
במסע-מלחמהמהיר אחד.איןלגובמקורותינו כלנתוניםכרי לקבוע אםקיים מישע

קשרים עם ארם-דמשק ,האויב המסורתי של ישראל ,ואם לא .אךגם אם עמד מישע
בקשר עם הארמים ,דבר המסתבר כשהוא לעצמו,אין להניח שהללו סייעו בידו
במלחמה עצמה ,ומכל מקום לא אם נלהממישע מד ישראל בעת מערכת-קרקר.
ניתן להניח שסדר הכיבוש של ארבעת חבלי-הארץ העיקריים הנזכרים בכתובת
מישע-ארץ-מידבא(שו'  ;)9-8ארץ-עטרות(שו' ;)14-10נבו(שו' ;)18-14ויהץ (שו'
- )21-18הואגם הסדרהכרונולוגישבמציאות.אמנם,איןלנוכל הוכחהלכךבכתובת
עצמה ,והאפשרותהיחידה לבחון הנחהזוהיאבבחינתההגיוןהצבאיוהאסטרטגי של
סדרמעיןזה.
מידכא,הנזכרתראשונהביןכיבושימישע ,רחוקה אמנםמריבוןבירתוכדי 24ק"מ,
בעוד שעטרות רחוקה כ 14-ק"מ ויהץרחוקה  12ק"מ בלבד .אבל מידבא היתה
חשובה למישע במיוחד ,בהיותה שוכנת במישורהפורה על "דרך-המלך"בקו ישר
צפונה מדיבץ ,והיתה מאוכלסת ,אלנכון ,בהלקה במואבים; בעוד שעטרות שוכנת
בחבל-ארץ הררייותר ,שלא על הדרכים הראשיות,והיתה מיושבתישראלים .כך,
שגם מבחינת חשיבותה למישע וגם מבחינת אמשרויות הכיבוש (אוכלוסיה אוהדתש
דרכי-גישה) עמדה מידבא במקום ראשון.יהץ(?לילן) ,הסמוכהלריבוןיותר מכל
חבלי-הארץ האחרים שכבש מישע ,נזכרת כאחרונה ברשימתכיבושיו .על עירזו
שעל לפר-המדבר ,המרוחקת כדי 10ק"מ מ"דרך-המלך" ,מסופר בכתובתשמלך
ישראלבנהאותהוישבבהכאשר כבשהמידימואב24היינושמלךישראלחיזקאתביצורי
המקום וכנראה הפכו לאחד המבצרים הראשייםביןמבצרי-הגבול ,שנועדו להגן
על הארץמפני נודדי-המדבר ,והושיבבו ,ללאספק ,חיל-מצבישראלי .כשלעצמה,
לא היתה ליהץ חשיבות מיוחדת ,ומשכבש מישע את מידבא והשתלט על "דרך-
המלך" ניתק אתיהץ מן העורף הישראלי ,והכוח המועט שהיה בה לאהיוה סכנה
מידית למישע .ולכן פנה לאחר כיבוש מידבא לכיבוש ארץ-עטרות ואחר מכן
ערך את המסע הקשה נגד נבו ,ורק לבסוף הכניע את המבצר הישראלי שביהץ.
על דרך כיבוש ארץ-מידבאאין מישע מוסר לנו פרטים בכתובת .ככל הנראה
לאנתקלכאןבהתנגדותקשה.ויתכןשמסעראשוןומכריעזה במערכהלכיבושארץ-
המישורנערך במפתיע,לפנישהיה סיפקבידיהישראלים להתמד התעדות שלממש.
על כיבוש ארץ-עטרות מספר מישע-:ואישגדישב בארץ עטרות מעולם.ויבן
לו מלך ישראל את עטרות ואלחם בעיר ואוחז בה" (שו'  .)11-10ח'רבת עטרום,
שעמה מזהים את עטרות ,שוכנת על הר ?קרוס .בתקופה הישראליתהיהזה מקום
ישוב גדול ומבוצר .כ 3-ק"מ מצפון-מזרח לח'רבת ?טרנס ,עלפני גבעה הצופה
על סביבותיה ,מצויות חורבות של רוג'ם ?טרנס ,אשר היה בתקופהזו מבצר תזק
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והגן עלהציר ששכנה בנערבת עטרוסיי .ואמנם ,מדברי כתובת-מישע"ויבןלומלך
ישראל את עטרות" למדים אנו שביצר וחיזק עיר זו ,אשר שכנה בספר תחום-
ההתישבותהישראלי .על כיבושה מספרמישע רק שלכד אתהעיר לאחר קרב ,אך
איןבידינוכלנתונים על דרך-המסע לעטרותוכיבושה .עטרות נמצאת מהלך שעות
מעטותמתחום-ההתישבותהמואבי .אם מחה אתקריות(אשר לשםהובא שללישראל
מעטרות;שו' )13עםיריאת
,הרישהמרחקאינועולה בהרבה על  5ק"מ .אבלדרך-
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בארץ-
מידבא ,עוברת בסביבות לב ,השוכנת על -דרך-המלך"ביןריבון למידבא ,כדי
עשרה ק"מ בקו-אוירמצפון-מזרהלעטרוס,ומשם מסתעפתגםכיום הדרךלעטרוס.
על מה שעשה מישע באוכלוסיה הישראלית של עטרות אומר הואש אואהרוג את
כל העם מהעירריח לכמוש ולמואבא(שוי  .)12-11כנראהשיש להסביר את המלה
הסתומה " רית" במשמעות רוית-רויה,26יהרגהאוכלוסיה הישראלית וצא ,איפוא,
בבחינת קרבןושילום לכמוש .נוהגזה היה כנראה בבחינת שיטה במלחמות מישע,
כפישלמדיםאנומן התיאור של הרג כל האוכלוסיה הישראלית שלנבו; ושם אומר
מישע במפורש" :כי לעשתר כמוש החרמתיה" .אחת המשמעויותהעיקריות של חרם
היא ההקדשה לאל ,וכאן מקדישאיפוא מישע אתכיבושיו לאלוהיו ,והמלחמההיא
מלחמה מקודשת ,במצות אלוהי מואב ומשמוע ,כפי שמישע מציין וחוזרומציץ
בכתובת .לאחר כיבוש עטרותהושיב בהמישע את" :איששרוןואתאיש מחרת"(שוי
;)14-13איןבידינולזהותמקומותאלה ,אבלברור שהםבמואב.
אתכיבושנבו מתארמישעבאופןציורי":ויאמרליכמוש:לךאחוז אתנכומישראל,
ואהלך בלילה ואלחם בה מבקוע השחר עד הצהריםואוחזבה .ואהרוג כולם שבעת
*קקפימ גברים וגרים (נצרים?) רמזים וגרון (מגרון?)וטפחות ,כי ועמ1ת '1כמוש
החרמתיה .ואקח משם אתכלייהוה ואסחב אותםלפניכמוש(.שו'  .)18-14אתהעיר
נבומזהים עם חירבת מח:אט או עם ח'רבת עיון-מוסא הסמוכה.שני אתרים אלה
שולטים על דרכי-הגישה אליהם,ונוחים להגנהמפני מתקיף ,בשניהם נמצאו חרסים
רבים מן התקופה הישראלית ,ואותה עתהיו שניהם מבצריםחזקימיי .כדי לכבוש
את נבו המבוצרת והשוכנת על מקום גבוה שהגישה אליו קשה ,תיכנן מישע את
ההתקפה עם שחר ,הואהזמן הקלאסי להתקפת-פתעי :ילבן ערך את המסע אל
נבו בלילה .המסע עצמו לא היה ממושך ,שכן המרחק ממידבא לנבואינו עולה
בהרבה על עשרה ק"מ והתנועהביןשני המקומות נוחה יחסית(כיום קיימת דרך
ביניהם) .על הקרב גופואיןלנוידיעות אלא המסופר בכתובתשהואנמשך-מבקוע
השחר עד הצהרים" .כאמור ,גורל אוכלוסיתה הישראלית של נבו היה כגורל
האוכלוסיההישראליתשלארץ-עטרות.הידיעה עלכליה'שלקח משםמישע מלמדת
על מקדשישראלישהיה במקוםזה.וראויהלציוןהעובדה,שנבו,הצפוניתביותרמבין
כיבושי מישע,היא העירהיחידהמבין אלו הנזכרות בכתובת אשראין מישע מודיע
עלבנינהאועלישובהמחדש.
השלב האחרון בכיבוש ארץ-המישור עלידי מישע היה ,כאמור ,לכידת המבצר
הישראלייהץ .על כיבושיהץ מספר מישע" :ואקח ממואב מאתים איש כל רשה
ומשאם ביהץ ואוחז בה" (שו' .)20משמעות המילה "רשה " שנויה במחלוקת .אחד
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הפירושים המקובלים הוא "ראשיה" ,מן רוש-ראש,היית שמדובר כאן בחיילים-
נבחרים ראשי-הצבא ,30והם שנחלצו לפעולהמיוחדתזובשלהי המערכהלכיבוש
ארץ-המישור .אםפירושזהנכון,יש בכך ראיה שהיה חיל-המצב שליהץ מצומצם
בהיקפו ,עד שהספיקו מאתיםחיילים,ולוחיילים נבחרים ,כדי לכבוש את המבצר.
עירזו ,שעל ספר-המדבר ,הסמוכה לריבון ,סיפח מישע לתחומה שלריבון אשר
נחשבה לאחוזה ממלכתית(שו'  ;)21ושמאזה הטעם שהעדיף מישע להסתכן ולכבוש
עירזועלידיהיחידה המצומצמת שלאנשיושלו,ולא עלידי עם-מואבבכללו.
לאחר שכבש מישע את ארץ-המישור ולאחר שהחזיר למואב בדרום את אצר
הרונים(שו'  3,)33-31עמד מלךמואבבשיאהצלהתו.הצלחתוהצבאיתשלמישע,שתוך
זמן קצר פרק את עול ישראל -אשר היתה אותוזמן אחת הממלכות החזקות בעבר
הפרת המערבי-והחזיר למואבגבולותשאליהם לאהגיעהלמןכיבושיסיחון,היתה
מבוססת,לפיהתיאור המוצע כאן ,על כמהגורמים :א) עיתוי מוצלח של המערכה,
כאשר הכוח העיקרי של ההראל היה עסוק במקום אחר; ב) הסתייעות באוכלוסיה
אוהדת בשלב הראשון של כיבושיו; ג) ניצול גורם ההפתעה; ד) תיכנון המערכה
בשורה של התקפותמהירות,כשנתיבריבון-מידכא משמש להקומוצאועורקמרכזי,
ואילוהאויבנמצא כלהזמן במצבהתגוננות בתוךישוביו.
המסע של מלך ישראל ובעלי-בריתו למואב

אחדהגורמיםשסייעולמישע לבצר את מעמדו לאחר המערכההמהירהשלובסוף
ימיאחאבהיתההעובדה ,שבשתיהשנים האחרונותלמלכותושל אחאבובימי מלכותו
הקצרים שלאחזיהבן אחאב לאיכול מלך ישראל לערוך התקפת-עד על מישעצ
רק כאשרמלךיהורם,אחיושלאחזיה,כשליטיחידי ( 850לפסה"נבקירוב):,עשה על
ידימלךישראלנסיוןלהחזיר אתשלטונו במואב;ואלנכון נעשהנסיוןזהזמן לא-רב
לאחר שעלה למלוכה.גם בראשית מלכותו שליהורם לא נשתנהמאזן הכוחותבין
ישראל לארמדדמשק ,וצבאות ארם-דמשק היוו סכנה מתמדת לישראל .ובמיוחד
חמורה היתה הסכנה כאשר עיקר הכוח הצבאיצריך היה להיות מועסק במלחמה
קשה עדמואב .ממילא ,סכנהזו היתהגדולה עודיותר כאשר הכוח הישראלינתכון
להתקיף את מואב במסע-עקיפין דרךיהודה ואדום,מסעשהוליך אתצבאותישראל
הרחק מגבולות ארצם .לפיכךניתן להניח שהמסע בד מואב נערך כאשר צבאות
ארם-דמשקהיומועסקים בסוריה במלחמה עד צבאות אשור,ולאהיוו סכנהמידית
לישראל .ושמאיש לקבוע אתזמן המסע מד מואב לשנת 9א לפסה.נ ,כאשר מלך
ארם-דמשקנלחם בשלמנאסרמלךאשוריי.
על מסעזה שליהורםובעלי-בריתו מסופר במל"בג,וואילך ,לאחרהידיעה על
פריקת עולישראל עלידימישע .בצורתושלפנינו זהוסיפורנבואי (המספר בשבחי
הנביאים ומפעלותיהם) ,שעיקר ענינו אינו מסע-המלחמה לכשעצמו כי אם מעשי
המופת שעשה אלישע בעת המסע הקשה והממושך ,והדרך שבה הביאלנצחון ראשך
עלהמואבים.הסיפור אףאינונותן תאריכים ויש בו הרבהמיסוד האגדה והמעשיה
העממית ,כגון התיאור של התיעצות המלכים קודם המסע ,ההליכה שבעת ימים
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במדבר ,הופעתו הפתאומית של אלישע במחנה ,מעשי המומתשלו וכיו"ב*
ייאים
חב
ינ
זאת גרעינו של הסיפור הוא מהימן ,בדומה לידיעות ההיסטוריותשבסיפורי
אחרים .ושמא מיוסד הסיפור בכללותו על כרוניקה היסטורית שהורהבה;ובמיוחד_
אמור הדברלגביתיאור המלחמה בארץ-מואבגופה,המסומרבלשון קצרהועניניתא.
החילשהעמידיהורם מלך ישראל כמד מישע כלל,נוסף על צבא ישראל,גם את
צבאו של מלךיהודהוגם את צבאו של מלך אדום (מל"בג,ז,ט) .מלךיהודהנתון
היה במעמד שלזיקת-תלות בממלכת ישראל ,35ואילו אדום היתה משועבדת ממש
ליהודה ,ומלך אדום לאהיה אלאהנציב שליהושפטבאדום6י.
הדרך שהלך בה צבא רבזה על מואבהיתהדרך-עקיפין,שהוליכה עד לדרומו
שלהר-יהודה,ומשםבדרךקשה היורדת במדבריהודה לדרומושלים-המלח.37היא
עוקפת את ביצות-המלחה שמדרום לים-המלח ועולה לרמת-אדום ,ומשם בסמר-
המדברשבמזרחהשלארץ-אדום,עדלגבולהדרומי-המזרחישלמואב.דרךזולארק
 ,שבהם.
שהחואי שלה קשה הוא ,אלא שעוברתהיא בחלקההניכרבאזורים מדבריים
בעיות ההספקהוהמיםהןקשות,ובמיוחד לצבאגדולוכבד-תנועה.
נשאלת ,אםכן ,השאלה מדוע ערךיהורם אתהמסעבדרך-עקיפין קשהוארוכה
ולא עלה על מואבמכיוון צפון ,בדרך הנוחה ברובה ,המוליכה משומרון למעבה,
אדמה (ו'9רא-ומיה) ,ומשם לא-סלט 38ולחשבת.זוהי דרך שאורכה אינו עולה
בהרבהעלמאה ק-מ,ובעבר-הירדןהיאעוברתכלהזמן בחבל-ארץ מיושב ,בתוך
תחומ-ההתישבותהישראלי שלהגלעד.השיקולים שליהורםהיוקשורים ללא-ספק
במערך-ההמה של מואב עצמה;שכן,כפישציינולעיל ,מסתבר שמלך ישראל ערך
את המסע מד מואב בעת שצבא ארם-דמשק היה מועסק בסוריה.ואין גם להניח
שערךיהורם אתמסע-העקיפיןכדילהפתיע את מואב,מכיווןבלתי-צפוי,שכןהיה
זה מסעארוך של צבאותשלושהמלכים;ומסעמעיןזהאיוויכוללהיות ,מעצםטבעו,
מסע-אפתעה.כפי הנראה תקףיהורם מהדרוםכדי להמנעמןהצורךבכיבושאיטי,
ובמצור ממושך על ערי-המישוריי ,שביצר אותן מישע (כפי שהוא עצמו מספר
בכתובתו) ,ללא-ספק כהכנה לקראת התקפת-מד ישראלית; ואכן ,מצור על ערים
היתה נקודת-תורפה של המלחמה בעולם הקדום ,ואמילו לצבאות בעלי טכניקה,
צבאית משוכללתכגון צבא אשור .אמנם ,בגבול הדרומי ובגבול המזרחי של מואב
היתה מערכתשל מצודות-העה .40אבלמצודותאלההיומכוונותבעיקרנגדהתנפלות
שלנודדיםמן המדבר ,וספק אםיכולותהיו לעמודבפני צבאמאורגןגדול.אל-נכון.
הזניח מישע את הביצורים של ערי-מואב שמדרום לארנק,בית שלא חשש להתקפה,
מכיווןזה.ויהורםהניח בודאיכימשיפרוץ את מערכת-המצודות שעלגבול מואב,,
שוב לאיהיה קושי בכיבושאזורי מואב שמדרוםלארנון,ואזגם לאיתקל בהתמדות
איתנה בערי ארץ-המישורשמצפוןלארנון.
במסע-המלהמה של יהורםניתן להבחין שלושה שלבים :א) המערכה על גבול
עם.,

ארץ-מואב ,שבה הוכה צבא מואב (מל-בג ,כ-כד); ב) כיבוש ארץ-מואב והמצור
על קיר-חרשת (מל"ב ג ,כד-בו); ג) כשלת המצור על קיר-חרשת והנסיגה

הישראליתממואב.
תיאור המערכה על גבול ארץ-מואב שלוב במעשה מופלאשענינו מצוקת מים
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של צבאותיהורם ובעל-בריתו ,ועל המים שבאו דרך מדבר אדוםללאגשםומילאו
את;1גבים והנחלים;ולאחר-מכןמסופרכי" :כלמואבשמעוכיעלוהמלכים להלחם
בם ויצעקו מכל חוגרחגורה ומעלהויעמדו על הגבול.וישכימו בבקר והשמש זרחה
עלהמים .ויראו מואב מעד את המים אדמים כדם .ויאמרו :דםזה ,קע?ב נחרבו
המלכיםויכואישאתרעהו,ועתה לשללמואב.ויבואו אל מחנהישראל,ויקמוישראל
ויכו את מואב וינוסו מפניהם" (מל"בג ,כא-כד) .תיאור המים ,הבאים ללא-גשם
והנראים מרחוק כדם,מיוסד על תופעות-טבעשעוררו אתדמיון המספר .שטף-מים
הבא פתאוםלגיאיות צחיחים במדבר ,בעקב גשםהיורד במקום מרוחק ,וממלא את
הגבים ,הוא תופעה ידועה במדבריות שבספר-הארץ; ועתיםמי-הגיים שבאזור
נחלזרד הם אדומים בגלל משקע אבל-החול האדומה של הסביבה .4:בכךיש משום
הסברלסיפור המופלא ,אבלאין בכךכדי לשרתלו ערךהיסטורי.
בתיאור המערכה עלגבול מואב לאנזכרים שמות מקומותולכןאיןבידעולקבוע
היכן נערכה ההתפשות הראשונה עם המואבים .הן בגלל תנאי-השטח והן בגלל
מערכת מצודות-הגבולהמואביות לאניסובודאי הצבאות לחצות את נחל זרד על
ידרך-המלך",אוסמוךיותרלים-המלח,מקוםשהנחלזורםבאפיקתלולוההתרוממות
שלההריםמןהצדהמואביהיאמהירה.אל-נכוןהובילהדרכםממזרח ל-דרך-המלך"
במירוצוהעליון של הזרד ,סמוך למקום שבו עוברותכיום דרך עולי-הרגללעדינה
ולמכה ומסילת-הברזל החג'אזית ,מקום שאפיקו של הנחל רחב ומשתפע והעליה
לרמת-מואב היא מודרגת.איןבידינו להכריע אם עברו הצבאות את הנחל קודם
הקרב ,וההתנגשותבין ישראל ומואב היתה מצפון לזרד" ,או שבזמן שאירע קרב
זהחנועדיין צבאות המלכים מדרום לזרד .מכל מקום ,אנו למדיםמן התיאורכי
מלך מואב ,שנחלץ אלהגבול עם כל צבאו ,לא חיכה לצבא הפולש במעבר הנחל
או במעלה הדרך לרמת-מואב,כי אםניסה להפתיע את מחנה המלכים ,ולתקוף
אותם במקום חניתם ,וכנראה שנתעורר לכך,בין השאר ,בשל שמועות על פירוד
וריב במחנהיהורםובעלי-בריתו,כפישמצייןזאת הכתוב.
ההתקפה המואבית נכשלה ,וצבא-מואב נחל מפלה והובס-ובכך נשברה
ההתבדות המואבית ,ויהורם ובעלי -ברינו היכו במואבים הנסוגים .המקרא מציין
שצבאיהורמ הרס את הערים המואביות ,החריב את השדות ,עקר עצי-פרי וסתם
את המעיינות ,ללא ספק באו הדברים כנקם על הטבח שערך מישע קודם לכן
באוכלוסיה הישראלית שלארץ-המישור .בהמשך מסע-המלחמה באה במצורקיר-
חרשת ,ובתוכה מלך מואב ושאריתצבאו .קיר-חרשת ,בירתה הקדומה של מואב,
הנקראת במקרא גם קיר-מואב ,כיום שרף ,שוכנת במרכז הרמה המואבית,
בילהארנוןוהזרד,והיאבנויהעלהר,במקוםהנוחלהגנהוקשהלכיבוש.עלמהלךהמצור
על קיר-חרשת מספרלנו הכתוב" :ויסובו הקלעים ויכוה"( 43מל"בג ,כה) .לאחר
מכןניסהמלך מואבלהגיהמןהעירולפרוץ אתהמצור.הוא בחר לשםכך אתהגזרה
שבההיו מוצבים האדומים ,כנראה משום שנראתהבעיניו ההלשהביותר-:ויקחאותו
שבעמאותאיששולף חרבלהבקיע אלמלךאדום"ולאיללו"(פס'בו).
עלאף שעמד לכאורהעלסףהנצחון ,לא עלהבידייהורם לכבושאת קיר-שאב,
וצבאונסוג ממואב מבלי לכבשה .הסיפור המקראי כורך אתסיבת הנטינה ב"קצף
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(מס' בז) ,שבא עקב מעשההיאוש של מלך מואב ,אשר העלה את
גדול עלישר
עלאלה-חומה לעולה .האמונה בכוחו של אמצעייאושזה ,שנועד לרצות את
בס בכורו
אלוהימואבאאולהביא עלהצבאותהצריםעלהעיר אתזעמו,היתה כנראה משותפת
לצרים ולנצורים כאחד .לפי תפיסת הקדמותם ,מגפותהן הביטוי המובהק לזעמו
של האל;15שכןזהומותנוראומתאומי,ולאביד אדם .כך,גםלפי המסופרבאיליאס,
עלהיונים הצרים על טרקה ,שילח בהם מגפה .מצור ממושךיש בו
כשזעם
יחלותומגפות לא רק עלהנצוריםכי אםגם על הצרים,שכןהיה כרוך
פא
אי
כדי להב
ולמ
בחניה ממושכת של צבאות ללאתנאיםסניטריימנאותים,בתנאי-חייםבלתי-תקינים,
ואכן מצבים מעין אלה גרמו פעמים רבות בהיסטוריה הקדומה לתחלואה קשה
בצבאותפולשים,ואףלמגפות .בדרך השערהניתן ,איפוא ,להסביראותו-קצףגדול
על ישראל" כמגפה ,אוסימני מגפה .מכל מקום "קצף גדול" זה,וכן חלאות המצור
הממושך ,הם שהביאו כנראה להסרת המצור ולנסיגת הצבאות של ישראל ,יהודה
ואדום מארץ-מואב.
העובדה ,שחדרו צבאותמלךישראלובעלי-בריתולמואבמן הדרום,היתה רבת
חשיבות במצב שנתהוה לאחר כשלוןנסיון הכיבוש של קיר-חרשת.כיון שלאהיה
מגע טריטוריאלי רצוף ביןחילי אוץ-ישראל ובין האזורים הכבושים שבדרום
מואב ,לא היתה בידי מלך ישראל האפשרות להפיק תועלת מנצחון חלקי ולספח
אתאותםחבלי-מואב שכבש.ומשלא עלהבידי הצבאותשחדרולארץ-מואבלכבוש
את קיר-חרשת ,נאלצו לסגת ממואב כולה .עצםנסיון כיבוש מואבמן הדרוםהיה
בו ,איפוא ,מבחינה אסטרטגיתויתור מלכתחילה עלהשגיםחלקיים,וסיכון של "הכל
אולאכלום*.
השלבים העיקריים במלחמהזו הם :א) מסע-עקיפין ארוך של צבאות יהורם
ובעלי-בריתו ,כדי להמנעמן הצורך במצור על ערים מבוצרות; ב) נצחון ראשון,
כתוצאה ממשגה טקטי של המואביםשיזמו התקפה חפוזה בתנאים טופוגרפיים שהל
לרעתם; ג) כיבוש מהיר של חבלים נרחבים בארץ-מואב שמדרום לארנון;
ד)האיחור בהנחתת מכה מוחצת לצבא מואב ,אשר לפחותגרעינונסוג לבירתא
המבוצרת של הארץ; ה) אי-הצלחתו של המצור הממושךוהקשהי 4עלבירת מואס

ובעקבכךנסיגתהצרים ממואבכולה.

4

מואב וישראל אחר מסעם של יהורם ויהושפט
לאחרהסרתהמצורמעל קיר-חרשת,ושיבת צבאות המלכים לארצותיהם ,חזרה
מואבונתאוששה .כעד זאתנחלשוישראלויהודה,שאיבדו את מעמדן במואב ובאדום
(מל"ב ח ,כ) .צבאות ישראל ויהודה סבלו ,אל-נכון ,אבידות כבדות בעקב המסע
הארוך והקשה ,פגעי המצור והשיבה דרך המדבר ,ודבר זה החליש את יכולת
העמידהשלהןבפניפשיטותמןהחוץ.
לפי דה"ב פרק כ ,פשטוביהודה,בימייהושפט ,מואבים,עמוניםויושביהר-שעיר,
שהגיעו דרך אדום ,מדרומו של ים-המלת,לעין-גדי והלאה -ונעצרו רק במדברה
של תקוע ,הסמוכה לבית-לחם ,הסיפור ,כפי שהוא לפנינו ,טבוע בחותמו של ספר
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רברי-הימים המאוחר; וחלק מפרטי התיאור ודאי שאינם היסטוריים .אך,יחד עם
זאת,גרעינו של הסיפור מיוסד ללא-ספק על מסורת קדומה ומהימנה ,והוא מכוון
לזמן שלאחר כשלון המסע של יהורם ויהושפט לארץ-מואב ;47וכנראה עניית של
סיפורזה הוא בפשיטות-שודוביזה שלגדודים בלתי8סדירים ,שהפילו את התיתם
על דרכי מדבריהודהועל התחום הנושב הסמוךלו.
,
ם
ר
ו
ה
י
ואף
ישראל היתהנתונה אותוזמן ללחץ ארמי חזק ,שלא פסק כלימי
על
לחצם
בימיהם שלראשוני מלכיבית-יהוא; ובעיקר הכבידו הארמים את
עבר-
הירדן הישראלי .במשך אותוזמן לא היה כוח בידי מלכי ישראל לעשות נסיונות
נוספים להכניע את מואב ,וכנראה אף לא להחזיו.
לישראל את חבלי ארץ-
המישור .48להיפך ,המואבים הםשהיו פושטים בישראל .ועודבימי מלכותו שליואש
בן יהואחז(בשנות  800לפסה"נלערך) מספר המקרא על פשיטתגדודמואבי לתחומ
ישראל (מל"ביג ,כ-כא) .לפי הסיפור הגיע גדוד זה למקום קבורתו של אלישע
(שנקבר ,אל-נכון ,בעירו ,אבל-מחולה הסמוכהלירדן ,מדרום לבית-שאן) ,כנראה
בדרכו לחבלי-הארץ שממערבלירדן.
מצב זה נשתנה לאחר שנתחזק מעמדה של הממלכה הצפונית בהמשךימי יואש,
ובמ"וחדבימיירבעםבנו ,אשר השיב אתגבול ישראל מלבוא-חמת עד ים8הערבה
(שם יד ,כה) .אין ספק כי בתחום זה נכללה ארץ-המישור ,שהזרה ועברה לידי
ישראל.ויתכןאףשהכניעירבעם אתמואב,וזמן מההיתה מ אב משועבדתלישראל.49
לאחר גלות שבטי עבר-הירדן ,בשנת  732לפסה"נ ,שוב נאחזו המואבים
המישור.וראויהלציוןהעובו-ה שבתקופהההלניסטית,זמן רב לאחיחורבן בארץ-
הממלכה
המואבית ,היתה זו ארץ-המישור,שעליה היה נטוש המאבקבין ישראל ומואב כל
הזמן במשך קיומן של שתי הממלכות ,שנקראה מואביטיס (=מואבקי ,כנראה כיק
שלשם נהדפושרידי המואבים שנלחצובידי שבטי הנודדים הערביים.ואילו האוץ
שמדרום לארנון ,שהיתה עד לחורבנה של מואב שטח מואבי מובהק ,נכללה כבר
בתקופהההלניסטיתבתחום השפעתם שלהערביים-הנבטים.
ה ע רו ת
 1הכתובת נתגלתה בריבון שבעבר-הירדן בשנת .1868בשנים האחרונוה עסקו בכתובת-מישעבמפורט:

 Segert, Archivי8
~. 1611עע.11,vanZyl,The Moabites,1960,ןל;ומבהינהלשרניתבעיקר29)1961(,:
~DrientalILi.
 ipp. 196--267ועיין גם:ב .מזר-ח.רבין ,אנציקלופדיה מקראית ד ,טורים  .929-925כתובת-מישע
כתובה בלשון המואבית ,הקרובה והדומה לעברית .במאמר .זה צוטטו הקטעים מתוך הכתובת בתרגום:עברי.
בזמן האחרון התפרסמובעתונות היומיתידיעות על כתובת חדשה של מישע שנתגלתה בקיר-מואב(כרך).
לפי שעהאיןידיעות על תוכנה של כתובתזו.
 2ואףיתכןשאין מישע אלא מושיע ,והואכינוי של מלך מואב לאחר שהושיע את ארצומיד ישראל.
ועיין:ש.מורג,ארין-ישראל ה (תשי"ם) ,עמ' .144
 8מליבא ,א;ג ,ד-כז.
 4במקרא באה עוד המלה "נוקד* בעמי א ,בש אךהיא מוכרת מלשונות שמיוה אתרוה*וראויהלציון
העובדה שבכתביאוגריתמכונה אחדהפקידיםהמלכותיים בתואר *רבכהנים רב נקדים*.
5עיין
). 11. van ZYI. Tho Moabites, 1960, :ע פ. 116--117ע14. Glueck, AASOR 18-19 )1939(, 9י
-81ן). 8עק.אין כל אחיזה של ממש לזיהוי עליאן עם חלון ,הנזכרת ביר' מח ,כא (השוה :מ .ברושי,
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המלהמות בתקומת המלוכה
אנציקלופדיה מקראיתג,ערךחלון),
אועם-קרית-
מ. 1360עקביכייצא בזהיש לדהות את הצעות הזיהוי שליהץ עםאתרים השוכניםעל "דרך-המלך"מדיבון
לפידבא*כגון לבאו רוג'ם מלחלב,אוהירבת אסכנדר(השוה:ש.ליונשטם,אנציקלופדיהמקראיתג,ערךיהץ).
 8זיהוירווה שלקריתים הוא עם הירבת אל-קריאת שמצפון למיל הידאה אך ,ככל הנראה,ישלהעדיף
אחהזיהוי של חירבת אל-קריאת עםקריות (כתובת-מישע ,שו' ,)13ועיין* 79 :ע י0151Josua, 1953א4.נ.אין
בידינונתונים על מקומה שלקריתים ,נוסף על הקביעה שסמוכה היא למידבא .הצעתהזיהוי של קריתים עפ
הירבתאל-קריה .למעלה מעשרה ק"מ מצפון-מערב למידבא (כך מ.240עע .(A.Kuscbke, ZDPV 72 ]1961[,
אין לה אחיזה של ממש.
 7רק בדרך השערהניתן לזהות את בית-במות ,אם אמנם המכוון לעיר ולא למקדש לאלוהי מואב ,עם
בפות*בעל,הנמניתביןערי ראובן (במ' לב,לז;יהו'יג,ז); אךזיהויה שלעירזואינו ברור .על ההצעות
:ש.ליונשטם,אנציקלופדיה מקראיתב ,טור .158
השונות,עיין
של הרוניםעיין:ש.ליונשטם ,אנציקלופדיה מקראית ג ,טור A.H. van zyl, :285
 8על הצעותהזיהוי
. 64ע  .The Moabites,ההצעה ,שהוצעהלאחרונהלזהות את הרונים מצפוןלארנון )A.Kuschke, Festschrift
שלכתובת-מישע (כך,:ן1).11. Bernhardt, ZDPV 76]1960

* 188-190עע Rudolph, 19611

f(wאיןבהממש.

 9עיין :מגליק ,עבר-הירדן המזרתי ,השי"ד ,עמ' 128ואילך;י.ליוור,אנציקלופדיהמקראית,כרךד.
*

ערךמואב.

 10עיין:ב.מזר,אנציקלופדיה מקראיתא ,טור 444ואילך897 ,ואילך.
 11עיין:י*ליוור ,ארץ-ישראלג (תשי"ד) ,עמ' 97ואילך.
2נ ככל הנראה ,מכוונתלכך פרשת בעל-פעור שבבמ' פרקכה.

 18בסיפוריפתהטועןמלךעמוןלכל הבל-הארץשביןהיבוקלארנון (שופ'יא,יג),היינו לא רקלהבל.
הארץשהיהעמוני קודםלכיבושסיהוןכי אם גם לארץ-המישורהמואבית .כנראהשהיויהסי*גומליןמיוהדיפ
ביןמואבועמון,מעין אלהשביןיהודהוישראל;ובתקופות התחזקותה והתעצמותה של האחת,היה לה השלטון
העליוןעלהאחרת.ומכאןטענת ההזקהעלשטחיםמואביים-לשעברבידימלךעמון.
י בנה ארבען שת" (שו' .)5היו שניסוליישב אח
4נ הלשון בכתובת-מישעהיא" :וישב בהימהוחציימ
י הנוזה שיש להבין "בנהע במשמעות "בניו" ,היינו צאצאיו ומהציתימי צאצאיו-
הקשיים הללו כולם עליד
י אחאב כולם -ואז אנו מתקרבים גם לסך של ארבעים שנה .אתרים הציעו להבין "בנה"
של עמרייהיוימ
במשמעות נכדו ,היינו שמרד מישע אחרי מות אחאב,בימי נכדו של עמרי ,אחזיה אויורם .וכל ההצעות.
הללו דחוקותהן,ועיין.138 :ע .van zyl,The Moabites,
פו ספק אם הנאמר בכתובת "ומלך ישראל בנה אתיהזוישב בה בהלתהמה בי" (שו' ,)19-18יש בר
כדי ללמד שמלךישראלנלחם במישע עצמו קודם שפתתמישע במסעהכיבושים שלו בארץ*המישור ,ושמלהנוהנ
ןב.מזר ,אנציקלופדיה מקראיתד ,ערך מישע) ,אםכיאיןלדהות.
זו כרוכההיתה במרד קודם של מישע(עיי
לחלוטין אפשרותזו .כנראהיש לפרש את המלים אבהלתהמהבי" במשמעות של "בהלחמו במואב"; והמכוון.,
י בנה" (שו' *)8
איפוא ,למלחמה שנלחםעמרי במואב כאשר כבש אתמידבא=וישב בהימהוהציימ
 18בקשר לכך מן הראוי להזכיר ,שכאשרתקפו צבאות ארם אתהיל דוד בעת המערכה הראשונה נגד-
באזור-מידבא (דה"איט,ז) שבארץ*.
; דה"ב פרקיט),ריכזו הארמים את היל*הרכב שלהם
עמון (שמ"ב פרקי
במאמרו של;
המישור ,כנראה תוך נסיון להכות באגפו שלהתילהישראלי אשר התקדם על רבת-ענ1ון;ועיין

י.ידין
 ,בכרךזה עמ' .175

 17עייןלעיל עמ' ,223רכן הע'.8
 :אנציקלופדיה מקראיונ ד,.,
 18ב.מזר מנסה אף לקבוע את הזמן שבו מרדאביו של מישעבישראל.ועיין
ערךמישע.
 19כך.320 :ע .Albright, ANET,ע.עו.
 80בחלק זה של הכתובתישמלים השנויות במחלוקת,וביהוד המלה קרחה ,שהציעו להפירושים שונים,
ואףהציעו לראותבה אתקיל-מואץ,שיתה הקדומה של מואבוכמדרוםלארנון(כך.54.Abel, 0Eographie :ע
* 418ע  1938,ע.(de18 Palestine 2אבלאיןספק שכל החלק הזה של הכתובת עוסקבביצורדיבון,עירוהראשיות
שלמישעןועיינ.71, 78-80 :ע .van211, The Moabites,
 81.עייןלעיל ,עמ'  224והע'.8
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i. 01mstead.rHistory of Palestineז 4(.
and S
y

 22השוה.390: 14 lurrows, What Mean :ע 1931,
.273ע .Tbese Stones, 1941.
 28במלחמת-קרקרהעמיד אחאב  2foooרכב-מלחמה ועשרת-אלפיםהיל-רגלי:ועיין. 279 :ע .AnET,

  24הנוסה בכהובת-מישע הוא :אבהלתתמהבי"(שו'.)19וניתן ,לכאורה ,לפרשמליםאלושבכתובתכששהותלכיבושיהץבידי מלך ישראל לזמן קצר ,בעיצומן של המלחמות נגד מישע .אבל המלים שלפני כן* :ימלך
ישראל בנה אתיהץ וישב בהא (שו'  ,)19-18מלמדות שהכונה היא לכיבוש שהאריךימים ,שכןהיה כרוך
בניצור המקום ובהושבת תיל-מצב בו,היינו שהיה זה לפני המרירה של ?ישע.וכיון שמישע היה ממילא
משועבד לישראל ,לאיכול הדברלהיותבימיו,כי אם בעת כיבוש ארץ-המישור עלידיעמרי,בימיאביו של
מישע.וישלהבין ,איפוא ,את המלים "בהלתחמהבי" במשמעוה של "בהלחמו במואב".

 25עיין:
 26עיין:

. 135-136עע  18-19 )1939(,א50ג)ע .?4. Ctlueclc,
. 55ת . 16,ק .Albl-ight. BASOR 89 )1943(,ע

".י
המלהמהבאויב מסורתי,דומים הם לאלו של

שבטי ישראל,כפי שהםבאיפ

 27נוהג החרם,ותפיסתאופי
לידיביטויבסיפוריהכיבוש של ספריהושע ובסיפור על מלחמת שאול בעמלק (שמ"א פרקסו).
 28עיין:נ.גליק,ידיעותב (תרצ"ד). 110--111 ;36-85 'DU ,עע .Glueck, M S O R 15 )1935(,א.
 29על התקפה עם שחר ,בראש אשמורת-הבוקר ,ומלחמה עד חום-היום מסופר בשמ"איא,יא,בתיאור
מלחמת שאול בבני-עמון .וכנראה אף כאן המכוון הוא להתקפת-פתע אחר מסע-לילה ,והשוה מאמרו של
 ,בנרךזה ,עמ' .134-133
.1קיאי
 80ושמאניתן להשוותחיל נבחר זהלגיבורים אשר לדוד(עיין:ב .מזר,אנציקלופדיה מקראיתב ,טור
 898ואילך) ,שהיויחידה מצומצמת בהיקפה של אנשי-חיל שהצטינו בגבורתם האישית ,ועם זאת שימשו
כראשי-גדודיםוכקצינים בצבאו שלדוד.
 81איןבידינוזיהוי ברור של חרונים(עיין הע' ,)8ואין אנויודעים עד כמההיתה מרוחקתמןהבסיס
המואבי הקרוב; ולכןאיןבידינולהוסיףלעניןזה על מה שנאמר כבר קודםלכן.

 82עייןלעיל.

-279 :ע ).]. Oppenheim, ANET,ל.
 88עיין
 84השוה.43 :ת . 151,ע .?4.Glueck, HUCA 11 )1936(,
85
88

כירצא בזהנלוה יהושפט אל אחאב במלחמת רמות-גלעד (מל"א כב ,בואילך).
השוה מל"א כב ,מח,ועיין בכרךזה ,עמ' .199

.אהרוני ,בכרך זה ,עמ' .483
 87על חלקה הראשון של דרךזועיין במאמרו שלי
 88על דרךזועיין במאמרו שלי
.ידין,בכרךזה.174 fns ,ניתןהיהלהגיע מא-סלטלהשבוןבדרךקצרה
יותר ונוהה פחות מזו המסומנת במפה ,עלידיתציתהריהגלעד הדרומי המבותרים.
 89השוה.89; van 2,1,The :ע .19; ?4.Glucck, AASOR 18-19 )1939(,ע .Sanda, K~nige 2, 1912,ג
141

9ע

.Moabitesl

.גליק,עבר-הירדןהמזרחי ,תשיאד ,עמ'י18ואילך?4.Glueck, AASOR 14)1934(,pp* 69ff :
 40עיין:נ
מת. 81עע . 1031]; 18-19 )1939(,עע 15 )1935(,
 41עין.43 :פ . 150,ע . Glueck, HUCA 11 )1936(,א ;.83, 381ע ).Musil~Arabia Petraea 1, 1907,נ
 :מפ. 141עע .van zyl, The hfoabites,
 42עיין

 418ספק אם המכוון הוא לאנשי-צבא שהיו מומתיםביריתאבוים כבדות למרחק במכונות-מלתמה,מעין
קטאפולטות ,שכן עד עתה לא נמצאוכלי-מלחמה כאלהבכלהתבליטיםהאשורייםהמרובים של מלחמהומצור
(עיין:י
.סוקניק[ידין] ,ידיעותיג [תש"ז] ,עמ'  19ואילך) .ואל-נכון המכוון הוא לקלעים ,שהטרידו את
הנצוריםבחלוקי-אבנים ואשרירובקלעיםשבידיהם.
 44הסבר נסיבות נסיונו של מלך מואב להבקיע את המצור קשור במידה מסוימת במשמעות הביטו*
*להבקיע אל"(:א)היו שפירשוביטויזה במשמעות של=לפרוץ דרךאל= -והניתז ,שמלךאדום עמדבקשרים
עם מלךמואב ,על אף שנאלץ להצטרףאליהורםויהושפט,וכימלך מואבניסהלפרוץ אתהמצורכדילהתחבר
אל מלך אנום (כך.29:ק).ianda, Kanige 2, 1912,ע,ראחרים)(:ב)היואפילושהציעו לגרוס =מלך ארם" תשת
"מלךאדום",וטענושהיהזהמלךארםשעמוניסהלהתחברמלךמואב(כך.363 :ע.A.Montgomery, Kings, 1951,ו,
ואחרים)1אך( :א)איןלהבין אתהביטוי *להבקיע אל" אלא במשמעות של =להבקיע אל פני*,היינו "מודש.
,
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.יתר עלכן,זמן קצרלפניהמלהמההחזירמישע אתחרוניםלמואב,וכפי הנראהמידיהאדומים;ואיןזהמסתבר

ן בסיפור זה ,ואף לא בשאר מקורות ,כל .רמז
שהיו אותה עת האדומים בעלי*בריתסמויים למואב;נב)אי

להתערבות הארמים במלחמהואין,איפוא ,כלאחיזה להצעתהתיקון "מלךארם".
44א דעות שונות נאמרו על אופי קרבנו של מישע וכבר הו"ל נחלקו בעניין אם היה הקרבן
לשת שמים או לשם עבודה זרה-היינו לשמו של כמוש (סנה' לט ,ע=ב) .ובדומה נחלקו בעניין
'החוקרים בזמננו* א .מייאר (. 117ע 20 Israelitenund ihre Nachbarstamme, 1906,פ . Meyer1ם) סבר
שהקרבן היה לאלהיישראל ,ודעה זו אינהנראית :ואילו הדעה הרווחת בין החוקרים היא שהקרבן
מ.ן (מעלות ו-ז נתשכ*ג] ,עמי  )9-7את ההשערה המעניינת
והיה לכמוש .לאחרונה העלה-י
פ,
יי
וג
קא
.מ
שאין תכליתו ריצוי אל כלשהו ,כי אם הבאת פעולה
שקרבנו של מישע היה קרבן
מאגית מזיקה לישראל ,והיא ה"קצף"*
 45השוה :הסיפור על המגפה בעם לאחר מעשה קורח ועדתו ,בעקב זעם ה' (במ'יז,וואילך)ןהסיפור
על המגפהבימי דוד ,שהכתוב כורך אותה בחרון אף ה' בעבור המפקד (שמ"ב פרק כד)ןוכן המכה שהיכהה'
במחנה אשור,לפי הסיפור שבספר מלכים (מל"ביט ,לה) ,מכה אשרלפי תפיסת הסיפור אינה אלא מגפה.
 46גיחות הנצורים מןהעיר (מל"בג ,כס,יש בהן ללמד על קשי המצור;ואילו העלאת בנו בכורו של
מלך מואבעל התומה(פס'כז),שהיאכאמורבגדר מעשהיאישאחרון ,מלמדתעל מצורממושך.
ן בכרךזה ,עמ' .199
 47עיי
,לב-לג ,המספרשבימי יהוא "החל ה'לקצות בישראל ויכם חזאל
 48אםנדייק בלשון הכתוב במלעבי
בכל גבול ישראל" ,והמזכיר כגבול הדרומי את" :ערוער אשר על נחל ארנון"-הרי שזמן לא רב לאחר
מלחמות מישע חזרהארץ-המישורלידיישראל .אבל כנראהאיןכאןאלאשגרת-לשוןלתיאורהגבולהדרומי
של ישראלבעבר-הירדן.וכל מה שבא כתובזה לאמור הוא ,שחזאל כבש את כל תחום-ההתישבותהישראלי
בעבר-הירדן ,אםכי כשלעצמו אפשר הדבר שכבש חזאל גם אתארץ-המישור,ואוליאפילו את מואב.
.תדמור,אנציקלופדיה מקראיתג ,טור .775
-49עיין:ח
:מ.אבי-יונה,גיאוגרפיה היסטורית שלארץ-ישראל ,תשי*א ,עמ' .30
 50עיין
'
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מלחמות ישראל ואשור
מאת:א .מלמט

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

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

שיך
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מרחבי המדבר" .לפיכך נאלץ מלך אשור לחזור ולערוך מפעם לפעם מסעות-
צבאיים עד שבטי הארמים .וכך מספר חגלת-פלאסר בתעודה מסוףימי מלכוום:
בפעם ה28-אחרי(שבטי) האח'למוהארמיים לארץ-הת(כלומרסוריה)-בשנה אחתשתיפעמים-עברתי ,מרגל הר הלבנון ,העיר תדמור ,אשר בארץ אקד( ,עד העיר)
ענת ,אשר בארץ שוח,ועדהעיררפ" ,אשר בארץורדוניאש (=בבל),הכיתיםמכה".
עניןמיוחדישבנאמר שחגלת-פלאסרנלחם בארמים "מרגל הר לבנון-י.זוהיהידיעה
הקדומהביותר(מן הרבע הראשון של המאה הי"א לפסה"נ) על מציאותם של שבטי
הארמים באזור הלבנון .כשלושה דורות לאחר מכן נזכרים הארמים באזור זה
במקורות המקרא בקשר למלחמותיהם של שאולודוד.
המלכים שעלו על כס-המלכות באשור אחרי תגלת-פלאסר הא' לא עצרו עוד

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

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

צבא אשור ודרכי

מלהמתות

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

עתי

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

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

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

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

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

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

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

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

י
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גםמנחםמשומרון(בכתב-היתדות .n(Minihimmu ';Samerinai -אתגובה המסמעריך
המקרא ב 1,000-כיכר-כסף (שהם  3,000,000שקל-כסף) ,שתשלומם הוטל על כל
גיבורי-החיל ,המישים שקלים כסף לאיש אחד (מל-בסו,יט-כ).ידיעהזו מאפשרת
לס לעמודבקירוב עלהיקף הצבאהישראלי,בשים לב שהמעמד של*מבורי-החיל-
אה4
מהוה אתעיקר הכוה-הלוחם ,המספר של 60,000חייל ,המתקבללפיהחישוב,
אימו מתאים למציאות ממש ,אבל בכל אופןיש בו נקודת-אחיזה להערכת עצמת
הצבא של ממלכתהצפון בתקופהזו.
המס הכבדשהטילמלך אשור על הממלכההישראליתעורר התמרמרותושאיפות
מרד,הביטויהגלוילהתמרמרותזו,שהומנתהבראשונה עדמבצעיהמדיניותהאשורית
במלכות ישראל עצמה,ניתןבשנת  734לפסה"נע"י הפיכת-הצר ,שבהקיפח אתחייו
פקחיהןב:ן-מנהםבידישלישו ,פקחבן-רמליהו .עםעליתושל המלך החדש על כסא
המלכות נשתנתה מדיניות-החוץ של המדינה הישראלית תכלית שינוי .במקום
מדיניות הפיוס של מנחם כלפי אשור באה עתה אוריינטציה חדשה כלפי ארם-
דמשק ,במטרהלכונןברית מוצקה("נחה ארם עלאפרים ,-ישיז ,ב) ,ביחד עם עור
מדינותשכנות ,מד חגלת-פלאסרינ.ואולם הפעםהיההחשבון מוטעהמלכתחילה,כי
בעלי-הבריתאיחרו את השעה ההיסטורית ,שבה יכלר עוד אולי לעמוד בתזית-
משותפת בפה המשחיתהאשורי.
המסעות לעבר-הירדן ולגליל
אכן ,הוצאות ההתקוממותהיוגורליות .כבר בשנת  734ערך תגלת-מלאסר מסע
מהיר דרך השטחים הישראליים למערבוהכניע אתערי פלשתם .בשנות 732-733
לפסה-נ ערך תגלת-פלאסר מסעות-מלחמה מד ארם-דמשק; מסעות אלה שמוקץ
לממלכתארם-דמשק ,שהפכה מעתהלהיותפחוה אשורית ,ומלכהרציןשילםבחייו
עלהתקוממותו .במסעות אלההמשיך ת:לת-פלאסרגםבתחומיה של מלכותישראל,
שנתמרדהאףהיא עדאשור.ישבידעועדותכפולהעלמלחמהזו.וכך מתארהכתוב
המקראי את המאורע":בימי פקח מלך ישראל בא תגלת-פלאסר מלך אשורויקא
חואת קדשואתחצורואתהגלעדואתהגלילה
אתעיון ואתאבל בית-מעכהואתיני
כלארץ-נפתליויגלם אשורה" (מל"בטו,כס) .המקורותהאשוריים לאזו בלבד שהם
מאשרים את הכתוב המקראי ,אלא אף מביאים פרטים נוספים על המסע .על אף
ליקוין וקיטוען של התעודות האשוריות,הרי עלידיצירוףהנתוניםשמן המקרא עם
התעודות האשוריותיכולים אנו להתוות בקירוב את קו-המסע האשורי מבקעת-
הלבנון לכיבוש הגליל ,בתחילה דרומה לאורך הגליל המזרחי דרך עיון ,אבל
בית-מעכהוקדש ,ואח"כ דרךעמק-בית-נטופהבכיווןלחוף-הים .40מצדשניהמשיך
צבא אשור דרומה ,לחצור ואל ים-כנרת-ומשם לעבר-הירדן המזרחי וכבש את
ארץ-הגלעד,שהיתה ,אלנכון ,מרכז ההתעדות לעול אשור,כפי שאפשר ללמודגם
מן החלקשנטלואנשיהגלעד בהתקוממותו של פקחבן-רמליהו .על מסעזה לעבר-
הירדן דרומה ולאזור שבט ראובן מעיד גם המסופר בדה"א ה ,ו ,על
ה
הגלי-
משיא לראובני.
כדרכוהגלה תגלת-פלאסר רבים מתושבי המקומותהנכבשיםמשניעבריהירדן
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ציור  :42מסעותיהם של תגלת-פלאסר הג' ומרגון הבי לארץ-ישראל
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(מל-ב סו ,כס; דה-א ה,בו) ,ואף יסד את הפחוות האשוריות החדשות :הגלעד
) ,(Gal'azaהחורן ) (Haurinaוקרנים 0ת]תז8נ))  -בעבר-הירדן מזרחה; וממדו
) ,(Magidduשכללהגם אתארץ-הגליל,ודאר ) t(Du~ruשאפשר כללהגם אתהשרון-
בעבר-הירדן מערבה .41עלידי פעולות אלו חרץ מלך אשור למעשה אתגורלה של
מלכות הצפון ,שהמשך קיומה עד לשנת  722,1לפסה"נ לא היה אלא בחינתגסיסה
איטית ,שהובילה לקראת הקץהוודאי.לאחרכשלון המרד של פקחבן-רמליהוונלוח
צפון ממלכת-ישראל קשר הושע בן-אלה על פקה בן-רמליהו ומלך תחתיו (מל-ב
סו,ל); וחגלת-פלאסרמצייןבאנאליםשלום,כי לאחרשהדיחואנשישומרון את פקת
מנה הוא את 'ע-5ט( 11-הושע) למלךוקיבל ממנו מנחה .מכאן שהושע עלה למלוכה

בתמיכתםשלהאשורים.

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

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

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

4עיין
 :למ. 343קע י()1958

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

ויירנרמייחס את כל שלוש התעודות לתגלת*פלאסר הא' (ומזהה את החיותעם סוסהיאור),ואילו לאחרונה
הובאונימוקיםשוניםלייחוסשתיתעודות לאשור-בלכלא:ועיין :מ. 1350עע 1!.,ס .1).Borgerl op.על ההתחרות
שביןהאשורים ובין המצרים בערי התוף הפיניקיות נשתמרה תעודה מאירת-עינים מזמן מאוחר הרבה
יותר ,שאליה הסב את תשומת לבי הלמידי מר ב .עודד .מקיד אשורי מדווה למלך אשור באגרה
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(בשליש האחרוך של המאה הח' לפסה=נ),כי אסר על תושבי צור וצידון באיסורחמוץלסחור עםהמצרים
ועיין. 12711 :קק .58888, Iraq 17 )1955(,ע,.י.11.
 5דיון מפורט על מאבק האשורים עם הארמיםבמאות הי"א-הטילפסה"נ,בחיבורי:הארמים בארםשנהרים
והתאוות מדינותיהם,תשי*ב.
 8על מצב צבאי דומה ,במלחמתגדעון ננדבנימדין,עיין בכרךזה ,עמ' 117ואילך.

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

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

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

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

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

n

t

,

d

 15עיי
ן להלן*

 18אנןהיונים ,למשל,הגיעובמלחייה-מצור לרמה הדומה לזו של האשורים רק לאחר כמה דורות של
התפמהות בטכניקה הצבאית שלהם .הם עלו על האשורים בפתחם מכונות??.,
Friedrich - Meyer - Ungnad - Weidner, Die Inschriften vomTell :
 17התעודות פורסמו עלידי
השוה:א.מלמט,ההעודוה מתל-הלאף(גוזן),ידיעות סו (הש"י) ,עמ' 99ואילך.
.Halaf, 1146לתכנןהצבאי
 18השוה ,למשל ,את הנאמר ב"חירה (אובליסק) השחורה* ,שורה * :102בשנת ה* 21למלכותי עברתי
את הפרת בפעם ה80( *21-ל.ע 7,עא)נ).
 19הטכסט המלאביותר על מערכת-קרקר נשתמר באסטלתהמונולית ) tft~lbשורות  ,)102-89שגתגלתה
בכורח' שעלמרוצוהעליון שלהחידקל :לתרגומהעיין78" :ב *עע ).!. Oppenheim, ANET,נ .על מלחמותיו
ו.עק
שלשלמבאסרהג'במערבעייןעתהגם.37-41 :עע.Hallo, From Qarqar !0 Carchernish,BAr23 )1960(,י
ת.תדמור,עזריהומלך יהודהביהובות אשור,בימיבית ראשון (קובץ) ,השכ"ט.,עמ' .1%"-1"7
 20המונחהנזכר pitballul~1אינוברור כלצרכו :מראהכי הכונההיא לסוס-רכיבה*האשורים הבחיבר
בון sis~ %8 pitballi.סוס-רכיבהן לבין 1ז1ת  - 5156 48סום*רתמה (כלומר ,הרתום למרכבה).ועיין4
הע' ,)82
 c.1. Salonen,cHippologica Aלדעתי
] ,עמ' c ,108
י בים dראשון [קובץi
.42ק
.ידיaן ,לבימ
*הכוונה לסוס השלישי ששימש כעתודה למרכבה וגם בשביל רוכביםצמודים אליה*.הרגמנואתהמונחהאכרי
במלה "פרשים" בהוראה של סוס ,ולא של רוכב הסוס ,שהיא ההוראההמקורית,ואולי ההוראההיחידה של מלה
זו במקרא',ועיין עתה. 28951 :קק ,ן*, YT 12 )1962ז 0.פו .8.idowinckeIJ Drive andlor Rideליש
מןהענין בדבר ,שבדומה לכתובת האשורית ,מתאר אף המקרא את הרכבצבא הארמיסבשקופהזו בשלושת
.כא).
שאונחים:.איל(-הילרגליהן ,סוס ורכב (מל*אכ
.-
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 21מספריהםהמדויקים שלחילות-הרגלים של אחד מבעלי-הבריתאינםודאיים ,מפאתפגימה בכתובן
כמו-כן ,על אף הסיכום המובא בסוף הרשימה על " 12המלכים"-נוסח קבוע החוזר גם בשאר הכחובות-נ
מונה התעודה רק צבאותיהם של 11בעליאברית .לאפשרות שנזכר גם בעלברית נוסףעיין גם בהערההבאה.
 22לזיהוי שם המקום 8-8-8מי118ז1-נ  KURעם הר האמנה,הואמול-הלבנון,עייןב.מייזלר,אנציקלופדיה
מקראית א' ,טור  436והביבליוגרפיה המנויה שם .אמנם מזר הוזר עתה להשקפה המקובלת,כי הגכם.וונההיא
לשמון,ועיין:בימי בית ראשון (קובץ) ,עמ'  ,142הע' .23אךדומני שלזיהוי עם עמון נוגדת הגירסה
האשורית של השם ,אף-על-פי שבכתובת מצויים שיבושי כתיב רבים .שמה של ארץ עמון מובא בתעוזות
האשוריות (שהן אמנם מזמן מאוחר יותר) בהוספת המרכיב !],8היינו ארץ בית עמון ,ופעם אף בצולע
8-8-8ם8-ם Am~-1מפ,mat Ba.-כלומר ארץ בן-עמון,בדומהלשם המקראי ארץבניעמון,ועייןH.W.F. Saggsp :
(1( 2765 1.36א) . 134ק  .Iraq 17 )1955(,באשר לבעשאבן-רחוב כבר הניח וינקלר )Geschichte Israels
]. 141קע  .)1,1895,שהכוונה היא למלך של ארם בית-רחוב ,אלא ,בניגוד לדעתו,אין לקבוע את מקומה
בעבר"הירדן בקרבת עמון אלא באזור בקעת הלבנון; ועיין. 328 :ק .Forrer, RLA 1, 1928,עןא .מלמט,
אנציקלופדיה מקראית א ,טור :577הנ"ל*בימיביתראשון(קובץ) ,עמ'  .28-25ארםבית-רחוב היתה,איפוא,
סמוכה להר האמנהן אך כנראהאין לזהות ממש אתשני המקומות* לפיכך יתכן שהסופר המקראי מנה אותם
כשתייחידותמדיניות נפרדותואזי אמנם תכלול הכתרבת  12מדינותכפי שצוין בה בפרוש .יתר על כן ,אם
אמנםיש לראות בכינוי *בן רחוב" (ארם בית*רחוב שבבקעת הלבנון) וב"הר*האמנה" שתי יתיוות
מדיניות נפרדות ולא מקום אחד ,אזי עלינו להניח שהיו מהוזות אלה קשורים בקשרמדיני וצבאיהווך
ולגרוס את הקטע הנדון בכתובת האשורית (שורות 000" :)95-94ןא]חיילים אשר לבעשא בן*רחוב (ו)הו
האמנה" .כלומר ,שני המחוזות נלחמו בצוותא ,כשם שנמנו צבאות ארם בית-רחוב וארם צובה יחד ליד
שאר צבאותבעליהברית במלחמהנגד דוד (שמ"ביזו).
,,
 23ראה עתה אתדיונושל. 143".:עק  11 )1960(,נשו ,8. Tadmor~ Que and htusri,המביא גםדעתו של
. 234ק.8 )1934(,ע.א .A.Schott, ZA
.

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

 Bronzeשמנא,עי

]1

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

.Biallerbenck-Delaitzscbm~ DielPalasattore S

s

s

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

בהצעת מר ב ,עודד ,שחלקמןהרכבבצבאאחאב הוא שללשנלקחמהארמיםבמלחמת.אפק שקדמה לקרבקהקר,
,a Bright.r4 Historyל.
s Of I
 30על ברית זו כעל ברית בין שוים עיין. 227] :עק 1959.
שם בהערה 42ביבליוגרפיה לסברהשיהודההיתה כפופהלישראל.
י
.
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ה
 31דבר זה הראהב .מזר בראיות משכנעות במאמרו:ייסוד
של
כימי
בית ראשון (קובץ) ,עמ' 140ואילךןוכן נכרך זה ,עמ' .210
31אב .מזר ,המקבל את הסברה בדברשיתוףחיליהודה בצבא אחאב,מניה שאף בשנת  845לפסה"ב נלחם"
נגד שלמנאסר .הימצאו שלחיל הרכב.שליהודה באוהה
בבאיהורם ,מלךיהודה,בברית "שנים עשר
ם-והערביםליהודהוהסיבה להעדרם של *הורםוחיל חרכת.
ים
שנה בסוריההוא ,לדעתו,המניע לפשיטת הפהלמשלתכי
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמות ישראל ואשור

:ב.מייזלר,תרביץיט(תש"ח) ,עמ'
תיהודימן התאורהמקראיעל מלחמהזו (דה"בכא_,יב-יט)ןועיין
31ב ע"ן. 281 :ק  ;ANETותצלום המחוה  ,ANEPממונה מס' .335

124-123

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

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

4י

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

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

 283ואילך.

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

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

[.259ן:
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות 5תקופת 'המלוכה

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

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

גילי

'-

.Ixvln
...

.81עגין :א.

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

ןשאב

.1
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

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

בעם-

ולוח יט*
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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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מסעות המלתמה האשוריים למלשת

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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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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ממצות-המלהמה אאשוו*.ם-לעלות
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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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המלחמות רתקופת המלוכה

..
. . ... .

:,: ..י. ..,ן

.

,,

,..

,י .:.

.י.

(,

.י!!11י""ש".

לסמחססו4,.] ,א

נלנש~:ש.',
--י
-

.,ם.מ~ --ש
שים"("(:
.:יידויי:

ציורש"י

י

-ק

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
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 :.המלחמות בתקופת המלוכה

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:
[274ן
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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
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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

.
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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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מסעות המלחמה האשוריים לפלשת
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

[)285
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מסע סנחריב לארץ-יהודה
מאת:ב.מזר

התמורות המדיניות בארץ-ישראל קודם מסע סנחריב
בשלהי המאה הח' לפסה"נ עמדה ארץ-ישראל בסימן של מאורעותהיסטוריים
גדולים,שהשפיעו השפעה מכרעת עלהחייםהמדיניים בקדמת-אסיה .ממלכת אשור
האדירה הכניעה בזו אחרזו ארצות קרובות ורחוקות ,מאררט בצפת-מזרח ועד
מצרים בדרום-מערב,ומאנטוליה בצפון-מערב ועדעילם בדרום-מזרח .שוםברית
מלכויות לאהיה בכוחה לעמודבפני צבאות המשחיתהגדול ,עלזיונם הכבד ,חיל*
התנועה,ממושמעיםומצוידים כהלכה ,בלתימנוצחים בשדה*
הרכבוהפרשיםמהירי
קרב,ומנוסיםבמצור עלמבצרי מעוזים .אתכוההתנופה של צבאאשורתיארהנביא
ישעיהובדבריו... :איןעיףואיןכושלבו ,לאינוםולאיישן,ולאנפתחאזורחלציו
ולא נתק שרוךנ-עליו; אשר לציושנונים וכל קשתותיו דרוכות ,פרסות טוסיו כצר
נחשבווגלגליו כסופה(" ...יש' ה,בוואילך).
חגלת-מלאסר חג/ויורשיו ,בוני הממלכה העולמית של אשור ,שקדו ללכד את
הארצות הכבושות ולבסס אתמדיניותם האימפריאליסטית עלידיביטולןההדרגתי
של המלוכות הלאומיות והפיכתןלפחית הנתונות למשטר אדמיניסטרטיבי-צבאי
קבוע .משימהזוהשיגו עלידי שהגלו המתי אוכלוסים מארצותיהםופיזרום בפחוות
מרוחקות .בשנת  722,1לפסה"נ חרבו;גם מלכותשומרון ,שרידה האהרון של ממלכת
ישראל ,שהפכה לפחוהאשורית .1לאחר מכן עודנטלואנשישומרון חלק במרד בד
אשור בשנת  720לפסה"נ ,שבראשו התיצבה חמת אשרבסוריההתיכונה ,ואליה
הצטרפו ערי-החוף בצפון-פיגיקיה ,עזה ותושבי דמשק ושומרון .המתיבני ישראל
הוגלולאזוריהחבור(גוזן)ולארצותרחוקותיותר,ובמקומםהושיבוהאשורים בארץ-
שומרוןגולים ממרצ'תכיבוש אחרות ,אשרהתנחלובעריישראלובאחוזותיו.
מימיושל תגרת-פלאסר ועדימיו שלסנחריבניצלו מפלישה אשוריתומכליון רק
מלכויות מעטות בסוריה ובארץ-ישראל ,ובכללן מלכותיהודה .מדיניותו של אחז
מלךיהודה,שהורישאותהלבנוחזקיהו,היתהמכוונת להמלט בכלתנאישהואמגורלן
המר שלשכנותיה עלידי הכרהברבונותו של מלך אשורותשלוםמסים כבדים,בלי
לתתיד לבריתות השונות שנכרתו עד הכובש הגדול .אף בשנת  720לפסה"נ מיאן
חזקיהו בן אחז לתתיד למלך המת ובעלי בריתו ,ושמר אמונים לאשור .אבל
השתלשלותהעניניםבימי מלכותו של מרגון הב' ( 705-721לפסה-נ) הביאה בהכרח
לסטיה ממדיניות מתונה זאת של יהודה ,ובמרוצת-הזמן נסתבכה בסבך הנפתולים

עיין

הערות בעמי  , 2 9 5 - 2 9 4ולוחות יח;2,יט-כא*
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מסע סנחריב לארץ יהודה

ביןאשורובץהמחנהשלאויביה,שהלךוגדל;וברבותהימיםהפךמלךיהודה לאחד
ממחולליה שלתנועת מרד,שחוטיהנמשכו מבבלועדמצרים.
וגח-מיםפנימייםוןטנונ"ינםוטרם.רש*רדולעמצוכצצ
בדחזפונחוןנאדנטוזופגמי
מיוחדת העובדה,כי אחרי חורבן מלכות ישראל היתה יהודה ל-שארית ישראל",
מקלט להמונים שנטשו את אחוזותיהם ,ומשען לאוכלוסיה הישראלית במחוות
האשוריות שעל אדמת ארץ-ישראל וגם לגולים ,שהודחו למחוזות המרוחקים של
ממלבת אשור .לבית המקדש על הרצית הוחזרה עטרת תפארתו כמרכז הרוחני-
הדתי של העםכולו .ספר דה"ימעידכי כברבתחילתמלכותחזקיהוהגיעה השפעתו
של מלךיהודה עדלגליל,ולחגהפסחבשנההראשונהלמלכובאולירושליםעולי-רגל
מכל קצות-הארץ",כימימי שלמהבן דוד מלך ישראל לא היתה כזאת בירושלים"
(דה"בל,בו) .אמנם ,בשטף המאורעות לא במהרהקיבלהתנועהזאבחשיבותמדינית,
אבל היא היכתה שרשים עמוקים בלב העם ,ובודאי חיזקה מאוד בירושלים את
המפלגה שויצתה במלחמה עד אשור .בשנות  711-714לספה"נ הועמדהיהודהבנסיון
קשה ,כאשרמצרים ,המאוחדת תחתשלטונו שלשעלא מלך בוש ,ובבל ,שבההתינזק
תסיסה בשטחיהשלטיז המערביים של אשורי .בזה
לריף-ילהדז הכשדי'
טיי
המאבקבין אשורובין מצרים ,שהלכה והתחזקה לאחר
ות
עו
התחיל שלב חדש בתולד
תקופה ארוכה שלפירוד ושפלונתנהיד לכלאויבי אשור באסיה המערבית .בשנת
 711לפסה"ננכבשה מלכות אשדוד עלידיסרגוןי .הפיכתה של אשדודלפחיהומסעות
האשורים עד נחל מצרים שמו לאל כלנסיון להתמד בכוח הזרוע להסתערות של
צבאותמרגון .גם התקוה שהתשועה תבוא ממרדך-בלאדן ,אויבה הקבוע של אשור,
אפסה לאחר המסעות הצבאיים המוצלחים שלסרגון לבבל ובריחתו של מרדך-
בלאדן מארצו(709לפסה"נ).4
בסוףימיו שלסרגוןהגיעה ממלכת אשור לשיא גדולתה ,ולכאורה לא נשאר לה
אלא להשיג אתשתי המטרות הראשיותלביסוסה של האימפריה העולמית :כיבושה
של מצוים ,המתחרה של אשור בדרום-מערב ,וההשתלטות על ערי הפיניקים
ומושבותיהם בחופי הים-התיכון ואייו .אבל מיתתו החטופה של סרגון ותשעת
המרי ,שהתפשטה בכל קדמת-אסיה בתחילתמלכותו שלסנחריב (681-704לפסה-נ),
שיבשו את המערכותועוררותקוות-שוא בלבאויבי אשור ובלב העמים המשועבדים
בכל רחבי הממלכה ,כבר בתחילת מלכותו התחיל סנחריב להאבק עם מרדך-
בלאדן,ועםבעלי-בריתוהעילמים ,עלגורלה של בבל;ועל אףהצלחותיו בקרבות
לאהשיגשלטון מלא על בבל אלא בשנת 689לפסה"נ .בדרום-מערב פתח שבכא,
מלך כוש ,בפעילות דיפלומטית וצבאית רבת-ממדים לקראת ההכרעה ,וליכד
סביבו אתהמדינות השכנות ,ששאפו לפרוק אתעול אשור בבטחן על "משענת הקנה
הרצוץ,-עלמצרים .על בעלות בריתהשלמצריםנמנו כעתמלכויותצידע,אשקלון
ויהודה.
ההתקוממות נגד אשור
זוהיתה שעת כושרלחזקיהוליטולעלעצמותפקידהשוב בקשרהגדולמדאשור,
שחוטיונמשכו מבבל ועד חופי ים-החיכתועדמצרים.לפי כתובת סנחריביהצליח
[ דצ]
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הזקיהו לבצע הפיכה בעקרון ,המלוכה המלשתית הסמוכהביותרלגבולה המערבי
שליהודה;שריעקרון,מבעלי בריתושלחזקיהו ,השתלטועלהעירושלחו אתמלכם
שדי,הנאמן לאשור ,אסורבכבליםלירושלים .כמוכןלמדיםאנומן המקראשחזקיהו
"הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה" (מל"ב יח,ח) .בודאי פעל מלךיהודה
בהסכם עםמצרים ,שעתידה היתה לחוש לעזרת בעלות בריתה .כנראה בפרק-זמן
זה ערך חזקיהו את מפקד האוכלוסין לצרכי מס.וגיוס צבאי ברחבי המב ,שעליו
מסופר בדה"א ד ,לחואילך .במקורזה מובאת רשימת ראשי-האבות לשבטשמעון,
הנודים למחצה ,אשר"פרצולרוב"והגיעולשיא התפשטותם עלפנישטחיםנרחבים
י 'לארעה ועד גיא-המלח (נחל הערבה) והר
מגרר שבאזורואדיא--ריעהייאד
שעיר (שם,פס'מג) .וכנראה באותופרק-זמןההזירחזקיהוליהודה אתרובהמהוזות
שנכבשומידיאחזאביו ,בשעתמלישתם של ממלכתישראלושלהפלשתים.
יש גם מקום להשערהכי חזקיהו הרחיב את שלטונו באפריםוחיזק את השפעתו
בפחית הישראליות של ממלכת אשור .אולם עיקר מעשהו שעשה היה ביצורה של
ירושלים ,והוא הכשירה לשמש מבצר-עוז בשעת מצור .מפעלו החשובביותרהוא,
בליספק,התעלה שחצב בסלעלהובלתמיםמעין גיחוןהעירה ,אלבריכת השילוח,
היא התעלה הידועה בשם "נקבת השילוח" ,מפעל הנדסי תת-קרקעי משוכלל,
שהותקן להספקתמיםלנצורים בשעת מלחמהולהקל עלהתושביםבזמןשלום.מלבד
הידיעה הקצרה במל"ב כ ,כ ,שלפיה התקיןחזקיהו את הבריכה ואת התעלה"ויבא
את המים העירה" ,מוצאיםאנו תיאור מפורטיותר בדה"ב לב,גואילך ,על סתימת
מימיהעילת אשר מחוץ לעיר ו"הנחל השוטף בתוך הארץ ,לאמר :למהיבואומלכי
אשור ומצאו מים רבים" .6עדותנונ פת לביצוע ממעל הנדסי זה משמשת הכתובת
העברית החקוקה בסלע עליד מוצא המנהרה ,היא כתובת השילוח ,המספרת על
דבר חציבתה והשלמתהעבודהי .כמוכן מסופר עלחזקיהו שבנה"מסכנותלתבואה,
דגןותירושויצהרוארית(אורוות) לכל בהמה ובהמה ...וערים עשהלוומקנהצאן
ובקר לרב ,כי2תן לו אלהים רכוש רב מאד" (דה"ב לב ,כח-כס) .ידיעה מענינת
מוצאיםאנו בנבואתישעיהו על התכונה הרבה בירושלים ערב המצור" :ותקבצו את
מי הברכה התחתונה ואתבתיירושלים ספרתם ,ותתצו הבתים לבצר החומה ,ומקוה
עשיתםבין ההמותימ למי הברכה הישנה" (יש' כב,ט-יא) .על מעשים אלה מסופר
גם בדה"ב לב ,ה":ויתחזק(חזקיהו)ויבן את כל החומה הפרוצה(מימיושלאחז,ואלה
"בקיעי עירדוד"שביש' כב ,ט)ויעל על(ה)מגדלותולחוצה החומה (ה)אחרת,ויחזק
אתהקליא עיר דודויעש ללחליבומבים .-ובפסוק הבא מדובר עלארגון חיל-
המתנדבים-:ויתן שרי-מלחמות על העם,ויקבצואליו אל רחוב שער-העירוידבר
על לבבם".8וראויה לתשומת לב העובדה,כיגם סנחריב מזכירס-ל סדירוסיל-
עזרי,שכינסחזקיהובירושלים במטרה לחזק אתהגנתבירתו .אבל בעיקר בטח מלך
יהודה בעזרת צבא-הרכב המצרי ,ולא בכדיהתריעישעיהוהנביאבימים ההם על
היורדים מצרים לעזרה ועל סוסימ ישענו ,ויבטחו ברכב כי רב ועל פרשים כיעצמו...ומצרים אדםולאאל,וסוסיהם בשר ולא רותע(שמלא,ם,
בשנת  702ערך סנחריב מסע למזרחה של הממלכה האשורית ,לאחר שסיים את
השלב הראשון של למלחמה בבבל ,שתוצאתוהיהנצחון מפוקפק של מלך אשור.
[ ]288
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 :1מנסרת טין של סנחריב ("הוסרת טיילור") ,הנמצאת
במוזיאון הבריבוי ,ועליה תיאור מלחמותיו של סנחריב
ובתוכן כולחמתו בחזקיהו מלך יהודה*

ח'רבת אל-מוטנע ,שאותה מזהים עם עקרון ,מבט מצד דרום.
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מסצ סנחריב לארץ יהודה

בדרק-י"7זה כברנתגבשהברית המלכים בעבר-הנהר,שנמענה עלמצרים ,ושעמה

נמנתה גםיהודה ,וזו פרקה אתעולאשור- :וימרד(חזקיהו) במלךאשור ולא עבדו"
(מליביח,ז).

מסע סנחריב ליהודה
בשנת  701לפסה"ניצא סנחריב בראשחילותיו אל ארצות המערב.גהוא המסע8
הגדול שאותו תיארו בפרוטרוט סופרי-המלך .10כאשר הגיע סנחריב לחוף
הצבאיןנמלט מלךצידון עלנפשווהפקיר לכובשהאשורי אתצידון-רבה ואתערי.
המיניק

החוףהצידוניות:צידון-הקטנה,בית-זית ,צרפת ,מהלב,אוסג(צורהיבשתית) ,אכזיב
ועכו .סנהריבהושיב על כסא המלוכהבצידון מלך חדש ,את אתפעל הב',הטיל מס
כבד עלעריהצידוניםועלמלכיארודוגבל,וכמוכן עלמלכי אשדוד (ששבה להיות
מלוכה) ,עמון ,מואב ואדום ,אשר מיהרו להכנע לאשור .מעכו פנה סנחריב דרומה,
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ציור  :51מסע סנחריב .לארץ'8יהודה
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בודאי דרך פחנת דאר,והגיע למחוז יפו ,שהיה בזמן ההוא נתץ למרותו של מלך
אשקלון;אחד.מבעלי הנרית'הראשיים.סנחריבמזכיר בפירוש אתכיבושןשלהערים
יפו ,בית-רגון ,בני-ברק ואזור ,כולן ערי צדקא מלך אשקלון;~ יהתקדם דרומה,

כנראה בדרך הנוחה והקצרה,ביותר לאשדוד ,כדי להתייצב מול חילות המצרים
שהוזעקו עלידי הברית האנטי-אשורית .המערכה הגדולה ניטשה בשדות אלתקה,
כנראה ,תל א*-לאף ,12בקרבת הכפר הנטוש"כילה ,כארבעה ק"מ צפונה-מזרחה
ליבנה ,ליד צומת של שתי דרכים עתיקות היוצאות מיבנה :האחתהנמשכתצפונה,
לבית-דגון ,והשניה הפונה לרמלה וללוד .תיאור חי של מלחמת אלתקה מוצאים
בכתובת סנחריב; -ויקראו (בעלי הברית) למלכי מצלום ולקשתי מלך לוש
ומרכנותיווסוס"ולסןלאיןספורלויבואולעזרתם .בשדה אלתקהערכו מערכהמדי...
נלחמתי בהם והנחלתי להם תבוסה .בתוך הקרב תפסוידי חשם אתבעלי הרכב
.
המצריים 'עם בנימלכיהם ואתבעלי הרכב של מלך בוש".
לאחרמכןלכדסנחריב אתערי המבצר אלתקהותמנה וכבש אתעקרון (ח'רבת
אלזמקנע.
 1שהשגירה;ב-יודיושלחזקיהואת מלכהפדי,הנאמןלסנחריב ,והצטרפה
לברית מד אשור;.סנחרוב עשה שפטים בשרי עקרון ,העניש קשה את תושביהעיר,
והמשיה בדרכואל,פנים שפלת-יהודה ,אל מחוזותיה המערביים של מלכותיהודה;
אשרעדיין לאננלנעה למלך אשור .במסעו זה ,המלווה הרס וחורבן ,הגיע סנחריב
עולכיש ,שבמחוזהשני שלשפלתיהודה(יהושעסו f(u~ ,שם מצור עלעיר המבצר
החזקה ולכדה .אתלכיש הפך טנחריב למקום מפקדתו ,ומשם פשטו גדודי אשור

זי

ציור  :52שחזור העיר לכיש הישראלית על חומותיה ושעריה

ביהודה ,כבשו עיר אחר עיר והרסו כליל את מערכת ההגנה של הארץ .שקמת
מחוזיהנרחביםוגלותתושביםמרובים -אסונותאלהבאוכמהלומהכבדה על מלכות
יהודה.תיאור מפורט שלמצור האשורים על לכישוכיבושה נמצא בתבליטיסנחריב,
י
שנתגלו בחורבות בית המלך בנינוח",ויש בהם להגיגים את הטכניקה של המצור
ההסתערות של גייסות אשור וכיבוש המבצר ,משפט המלך שעשה בראשי העיר,
מעשיהאכזריותבשבויים וגלות התושבים ,הריסתהמטעיםסביב לעיר,וכן אתהווי
נ 0ש1
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הצבא האשוריומחנהו .בספר זכרונותיו מסכם סנחריב את מעשה.גייסותיו ביהודה
לאלוי" :ואשר לחזקיהו היהודי ,אשר לא הביא את צוארו בעולי ,על 48עריו

הבצורות ,ערי-החומהטיעל ערי-השדה אשר בסביבתן ,שמתי מצור וכבשתי אותן
עלידי סוללות עפר כבוש ששפכתי עליהן ,בהגשת כרים ,בהסתערותהיל-רגלים,
במחתרות ,בפרציםובמנהרותיי 200,150י1נפש,קטןוגדול,אישואשה,סוסים ,פרדים,
חמורים,גמלים,צאן ובקר עדאין מספר הוצאתימתוכןויהיולילשלל.ואותוסגרתי
כמו צפור בכלוב בתוךירושלים,עיר ממלכתו".
יתמונה מבהילה וקודרת של חורבןערי השפלה מצייר עד-ראיה ,הנביא מיכה
המירשתי":כיאנושהמכותיה,כי ב14ה עדיהודה,נגע עד שערעמי עדירושלים...,
כיירד רע מאת ה' לשער ירושלים" (מיכה א ,ט ואילך).ובין הערים שבהן פגעה
הרעה הואמזכיר אתלכיש ,מורשת-גת,אכזיב ,מרשהועדולם,כולן בשפלתיהודה.18
בספרזכרונותיו מספרסנחריב שקרע מעליהודהמחוזותנרחבים ,אלנכון אתמחוזות
השפלה ,וצירפם למלכויות פלשת :אשדוד ,עקרוןועזה .כמוכן מסתברמדבריוכי
אקד.הגייסותהגיע עדירושלים ושם מצור על העיר ואף שפך סוללת-עפר ,בעוד
ששיקר הצבא האשורי הופנה לכיבוש אשקלון ,בעלת בריתה שליהודה .במצוקתו
נאלץ הזקיהו להכנע למלך אשור .מספרזכרונותיו של סנחריב למדיםאנו,שהזקיהו
שלה למלךאשור מס כבד ,שכלל  30ככרותזהב ו 800-ככר כסף,אבניםיקרות,פוך,
רהיטים מצופים פיתוחי-שן ,חפצי-שן ועץ יקר,וכן בנותיוופילגשיו ,שרים ושרות.
גם בכתובותאחרות שלסנחריב מסופר עלכניעתושלחזקיהוועל המס הכבד שהוטל
עליו לשלחולנינוח .בתנאיהכניעה שלחזקיהונכללוגם שחרורו שלפדימלךעקרון
מןהמאסר.כלהידיעותהללו,השאובותמןהמקורותהאשוריים,מכוונותיפהלמסופר
במקרא ,ובייחוד למסופר במל-ביה .לפי מקור זה לכד סנחריב את ערי יהודה
הבצורות וקבע את מושבו בלכיש .בצר לו שלח חזקיהו משלחת לסנחריב לבישה,
שהודיעה עלכניעתושלחזקיהו":וישם מלך אשור עלחזקיהומלךיהודהשלושמאות
ככר כסף (לפי כתובת סנחריב :שמונה מאות)ושלשים ככר זהב" .כדי לשלם את
הסכום הגדול הזה הריק חזקיהו את אוצרות בית המלך ובית המקדש,וקיצץ את
דלתות ההיכלואת האומנות אשרציפהחזקיהובימיגדולתו.
.

המצור על ירושלים והמכה בצבא אשור
בזהנסתיים השלב הראשנן של המלחמה,ושום מקוראשוריאינומעיד על המשכה.
ואילו במקורות שבמקרא נשתמרו ידיעות סותרות זו אתזו על השלב השני של
המלחמה ,שכתוצאה ממנו עזב סנחריב לפתע את הארץ וירושליםניצלה מכליון;
וישמן החוקרים,שכדילישבאתהסתירותולפרש אתהכתובים,הניחושהיושנימסעות
שונים שלסנחריב :האחד בשנת  701לפסה"נוהשני בשנת 593או 689לפסה"גי! .אךאין
לקבל סברהזו,שאין לתאחיזה בתעודותהאשוריות.נראים הדברים,כיסנחריב לא
הסתפק בכניעתו שלחזקיהו ,אלאהגביר את המצור עלירושלים במטרה לאלץ את
חזקיהולפתוח אתשעריהעירבפניהגיסהאשורי ,שנשלח מלכישבראשותושלהתרתן,
הוא שר-הצבא בדרגההגבוהה ביותר .החלטהזושל סנחריב באה בודאי בעקבות
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השמועה על התכלה הרבה של המצרים לצאת למלחמה מכרעת מד צבא אשור,
שהתחיללאיים על ארץ-הנילוס גופה .אלנכון פקד סנחריב עלשריו להשלים את
כיבושירושלים בלא שהות ,כדי להבטיח את עורפו של צבא אשור במערכה מד
האויבהעיקרי .ולאמל הנמנעכי ,למרבה המבוכה בירושלים ,הגיע אזמן הצפע,
מפהנתשומרון ,מסאשורי נוסף ,אשר עברביעף עלעריבנימין ,מעית (כנראההעי,
היום א-תל),שבגבולההצפוני שלמלכות יהודה ,עד %ב שמצפעלירושלים("ש'י,

כח-לב).

לפי המסופר במל*ב יח,ת-יט,לז; -ר לו,ב-לז,לה ,התייצבו שלושת שרי

אשור -התרתן,הוא ראש-הצבא ,רב-סריס ,ורבשקה  -בתעלת הבריכההעליונה,
כלומר בקצה הדרומי של עיר דוד ,והתחילו לנהל משא-ומתן עם הנצורים
בירושלים ,שבראשם עמדו שלושתנציגי חזקיהו,שרי המלוכה הראשיים-אשר על
הנית ,הסופרוהמזכיך .רבשקה ,הרוה החיה במשא*ומתןזהוראשהמדברים ,דרש
כניעהבליתנאים,ואףהודיעלנצוריםשהחליט מלך אשור להעמיד פחה בירושלים,
כלומר לבטל את המלוכה ולהפוך את יהודה למחוזשלטוןאשורי.רבשקהפנהלא
לשריםבלבד,אלאגםאל-העם אשרעלהחומה,-בדבריםשנאמרוב-קולגדוליהודית,-
כלומר בשפתהארץ,ולא שעה לבקשתשרייהודה לדברארמית,היאהלשוןהרשמית
בפרובינציות הארמיות של אשור והלשץ הדיפלומאטית ,שהשתמשו בה האשורים
במשא-ומתן גם עם מושלים בלתי-ארמיים בעבר-הנהר .29במשך כל המצור עמד
הנביאישעיהובן-אמוץלימינו של המלך ,עודדו לבטוח באלוהיישראלולא להסער
את העיר ביד הצר ,והפיח תקוה ותוחלת בלב הנצורים. :אל תירא עמיישבצית
מאשור ,בשבטיבכה ומטחוישאעליך בדרך מצרים;כי עוד מעט מזער וכלה זעם,
* .
ואפי עלתבליתם...והיהביוםההואיסור מעלשכמך מעלצוארך..
(יש'י ,כד ואילך) .ומדברי הנבואה ,שמיח?
ידי לישעיהו ,נשמע
ס
לה
קה
לו
הוי
ייסטוריוגרףה
הד המעשים המפתיעים ,שהתרחשו לאחרמכן :אמרה' :אלתיראמפניהדברים
אשר שמעת ,אשר גדפו נערי מלך אשור אותי .הבינותן בו (בסנחריב) רוח ושמע
שמועה ושב אל ארצווהפלתיו בחרב בארצוק (יש' לז,ו-ז).נראיםהדבריםכיבזמן
המצור כבר הגיעה לירושלים השמועה שהמצרים יצאו להלחם בסנחריב ,ושמועה
לטדל4נ קקפחוח4שו2עאנריוץעירילספידטלשררים.
חעוד*ו;4מזהנצוריםואי פנהא"2ייבע
בימים ההם כבר נטש סנחריב את מחנהו בלכיש ,ובדרכו למסילה הראשית בחבל*
החוף שם מצור על אחד המבצריםשנשתיירו בגבולה המערבי שליהודה,היא לבנה
(מל"טיט,ח),שמצפוןאו מצפון-מערבללכיש,שישלזהותה באחד התלים שממערב
לביתגוברי 217אותהשעה משטה השמועה על צאתו של תרהקה מלך כוש 22למלחמה
באשור.אזשיגר סנחריבשליחיםירושלימה,ובידיהם ספרים(אגרות) אלחזקיהומלך
יהודה ,שהכילו כנראה אולטימטום להסגיר ללא דחיה אתירושליםבידהאשורים.
הפעםאיים סנחריב בהחרמתהעיר אם פקודתו לא תתמלא .לא בכדיעוררוספרים
אלה מבוכה בלב חזקיהו ,והסופר מוסר תיאור דראסטי ,כיצד פרש מלךיהודה את
כתב סנחריב לפני ה' והתפלל אל יושב הכרובים .אותה שעה שלח ישעיהוביד
שליחים את דברהנבואה המעודדת(מליביט ,כח-לד;יש'לז ,כא-לה) ,המסתיימת
במשפט האופייני-:ועותי על העיר הזאת להושיעה ,למעני ולמען דוד עבד" .בזה
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נפסק במקור המקראי הסיפור השוטף על
השתלשלותמחהנמהאורעות .וכגסריםוםלסמ
י-
אב
בי
ור
נח
האגדה,שריחה ביהודה ,על המקרה המופלא שקרה ב
האשורי
שיעזוב את הארץלפנישהצליהלהכניע אתירושלים ולהלחם במצרים.
הצד השוה בנוסחאות של הסיפור הקצר על מאורע זה ,שנשתמרו במל"ב יט,
לה-לו; יש' לז ,לו-לז ודה-ב לב ,כא ,הוא כדלקמן :בלילה יצא מלאך ה'ויך
במחנה אשור,וישב סנחריב מלך אשור לארצו.לפישתיהנוסחאות הראשונותהיכה
המלאך במחנה אשור 185,000אישוישכימו בבוקרוהנה כולםפגריםמתים;ואילולפי
הנוסחה השלישיתהכחיד המלאך כלגבור-חילומידושר במחנהמלךאשור.הנוסחה
השלישיתמציינתכישבסנחריבלארצובבושתפנים,ואילוהשתים האחרותמסתפקות
בהזכרתשיבתו של סנחריבלנינוח .כסיום לפרשה כולה באההידיעה ההיסטורית
עלשניבניושלסנחריב ,שרצחו אתאביהם באחד המקדשים,ועלעליתושלאסרחדון
בן סנחריב לכסא המלוכה באשור ב 880-לפסה"נ; אלנכון כדי לאמת אתנבואתו
שלישעיהו":ושבאלארצווהפלתיו בחרב בארצהפש'לז",
,ראוילצייןכי באותה
נבואה שלישעיהו לא נאמר דבר על הנס ,שנתרחש במהנה אשור ,וכגורםיהיר
למהירות שעזב סנחריב את הארץ נזכרת השמועה ששמע בלבד ,אלנכון השמועה
על בוא צבא תרהקה.
מקורות המקראאינם מרמזיםלנו רמז כלשהו עלאופי המכה שהוכה צבא אשור,
והוצעובעניןזה הצעות שונות ומשונות .כבר הביא יוסף בן-מתתיהו את הסברה
שאלהים שלח במחנה(קדמתיותי,א,ה).מענינתהיאסברתושלפיעילמ לבית
למחלת השיבו ,הידועה מכמה תעודות אכדיות כאחת המחלות המדבקות ,שהיתה
מתפשטת לעתים בצבא,והיא כרוכה בחוםגבוה .יתר על כן,פייגין מסתמךגם על
נבואות ישעיהו לחיזוק השערתו(כגון על יש'י,טז f(r.-וסבור שראה החוזה בעיה
רוחו אש בוערת במחנה אשור ,אבל לא היתהזו אשמוחשיתכי אם אש הקדחת של
המחלה .אך מסתבר מאליוכיאיןאלו אלא השערות בלבד ,וקשה להעלותמתוך
הכתוביםמהוגרעינוההיסטורישלהסיפורהעממי.
הדים של פרשהזו נשתמרו אף בדבריו של הרודוטוס (ספר ב )141 ,על מסעו
הצבאי שלסנחריב למצרים,הלקוחיםמתוך אגדהמצרית.לפיסיפורושלהרודוטוס
ריס סתת,המלך הכהן במקדשהס-סטים(הוא האלהמצריפתח),אתאנשיו למלחמה
עם סנחריב "מלך הערבים והאשורים ,-שבא על מצרים .וכשהגיע סתת לתחפנס
שבמבואות מצרים ,פשטובלילה עכברים על מחנהסנחריבוכרסמו אתכלי-הנשק
שלהאויבים; למחרת~ססילסנחריבורבים מהםאבדו .אגדהזומיוסדתבודאיעל
נוסח מצרי של מסע סנחריב למצרים,שנסתיים בשיבתו הפתאומית של מלך אשור
לארצו .אמנם ,לא הוברר ממנה מיהו מתון ,המומיע ככהן וכמלך מצרים ,ותתכן
הסברהשאינו שם פרטי אלא תוארו של הכהן הגדול של האל פתח(הפייסטוס)בסוף;
ולכן ישמי שסובר שתרהקה היה אז הכהן הגדול של פתח במוף ,ומילא תפקיד
חשוב במלחמה נגד אשור .גםיוסף בן-מתתיהו סובר שתרהקה הוא המלך שמפניו
נסוגסנחריב ממבואות מצרים ,אבל אפשר שקשר את המסופר במקרא על תרהקה
מלך בוש למסופר אצל הרודוטוס על סתת ,ולכןאין להסיק ממנו מסקנותודאיות.
עצםהעובדה,שנסיגתוהפתאומית שלסנחריבמגבולותמצרים ויהודה עוררהפליאה
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בעיהבני הדור,איננה מוטלת בספק ,ולא בכדי לבש מאורעזהדמותאגדיתבדמיז

היהודיםוהמצרים,והדיוהגיעו עדדורותרחוקים.
גייסותהאשוריםהביאו הרסוחורבן עלארץ-יהודה;וגםשכנותיה,וביחודמלכויות
הפלשתים שבמערב ,פגעו בה קשה וקצצו בגבולותיה .לאחר מותחזקיהוהיה מנשה
בנונאלץ לבואבעולאשור,שהיתהאזבשיאגדולתה,ואףהצליחהלכבוש אתמצרים
ולהחזיק בה .אבל המאורע ההיסטורי הגדול בשנת  701לפסהץ הציל אתירושלים
ויהודהמגורלן של שומרון ושאר מחוזות הכיבוש ,שהפכו לפחית אשוריות .יהודה
הוסיפה להתקיים כמלוכה ואסאלית ,ומלכי בית-דוד לא פסקו למשולבירושלים.
גםבהיותםנכנעים לשליט האשורי לא חדלו לצפות לשעתכושרכדילפרוק אתעולו
מעל צוארם .שעת כושרזו באהבימי נכדו של מנשה ,המלךיאשיהו.בימיו נבנתה
יהודה מחורבנה של אשור ועלתה לדרגתגורםמדיניבקדמת-אס.ה.
ה ע רו ת
מאמר זה מיוסד על מאמר שנדפס לראשונה בקובץ ארץ*ישראל ב (תשי"ב) ,עמ'

.175-170

ן מאמרושלא.מלמט,בכרךזה,עמ' .280-241
 1על מלחמות ישראל ואשורועל חורבנהשל שומרוןעיי
על הפרשה הסבוכה של כיבוש שומרוןכידי אשור השוה. 301] :עע .11.Tadmor, JCS 12 )1958(,

 2על פרשיות אלהעיין:ב.מייזלר (מזר) 1ארץ*ישראל ב (תשי"ב) ,עמ' 170ואילך ,ושםביבליוגרפיה
ן ;מ.770עע.11. Tadmor, Jcs12 )1958(,
בוספת:ועייןעוד:י.538עע .Hallo, BAr 23 ))960(,י.ע
.תדמור ,בכרךזה ,עמ' .285-261
ישלש
 8על מסעותיהם שלמלכי אשור לפלשתעיין מאמרו
 4עיין במחקריםהמנויים בהע' .2

 8עייןהתרגומים של11, The Annals Of Sennacherib, 1924;idem, Ancient Records of :נ6פט1סט]D.D.

.2878עע :]. Oppenheim, ANET,ך. 1158עע .Assyria and Babylonia 2, 1927,
 8על תעלת השילוחעיין:מ.הקר ,ספרירושלים ,השט"ז ,עמ' 191ואילךןב.מזר,אנציקלופדיהטקראית
.11.
,טור 825ראילך;ובפירוט Jdrusalem sous terre, 1911
ג
1,מט0ס/1י
ן לאחרונה :מ. 400קע *8. Moscati, L'epigrafia ebraica antica" 1951,
ז עיי

.ידין,ידיעותסו (תש"י) ,עמ' 88ואילך.
 8על מבנה הצבאעיין:י
,Urba 8על הוראתהמושגעיין.288 :ע 1, ANET,פ1טבפ"עקנ) .].בטעותנהגולתרגם מושגזה במשמעות
של"ערבי" וסברו שהכונה לערבים ששכרחזקיהו .אמנם ,גם ההוראהחיל-עזר מוטלת בספק.
 16עיין המחקריםהמנוייפ רהע' fsועיין גם במאמרו שלח.תדמור ,בכרךזף ,עמ' 278ואילך*
 11מסתבר,אינוא ,שיפוובנותיההיו אז חלקבלתי נפרד של מלכות אשקלון,וביןיפווביןהמטרופולין
שלההפרידהמלכותאשדוד ,כלומר שהקשרהעיקריביןיפוואשקלוןהיהבנתיבהים.
 12עיין:ב.מזר-,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' 15ואילך.
.נוה,ידיעות כא (תשיעז) ,עמ' 178ואילך.
 18עיין:י

.11, Layard,Theג

). Paterson, T1~e Palace oe :נ .210]:נע Monurnents ofNineveh 2, 1853,
 14עיין
ןגם :ב, 1618קק  8 )1958(,נ,1). Barnett, 18
לפ. 129עק ;Sinacherib, 1915; ~ritchard, ANEP.ועיי

 18מספר זה הוא בוודאימדויק,שכן ברשימתערי יהודה שביהושע טו ,שנתחברה לדעתיבימי יהושפט
ותוקנה לאחר מכן מספר פעמים ,נזכרות 89ערים בשפלה ו* 49בהר ,ואף חסרים בה כמהישובים שחרבולפי
סנהריב.על הדעותהשונותעלזמןחיבורה שלהרשימהעיין), Kleine Schriftcn 2* :ע4.
עדותו שלמיכהבימי

; ].1340עק )1958(,

];2.1)81141,Vם . 202עק75)1956(,ע*1ננ

T

1!. f
עg 1953,8
].2760עi
4.נ.ע;r
.נ)wCros3-
t
'

.23PEעע 9 )1959(,זרי ,.Aharonilר;ב.מזר,אנציקלופד-ה מקראיתג
 .ערך יהושפט*
 18ש.ייבין (ארץ ישראל א  t[NavSa~filעמ' 29ואילך) סובר,כי המנהרההצרה,שנתגלתה בשעתחשיפת
החלקלקהבלכיש,היא מעשהידיהם שלחילותסנחריב.
 .זו ]. 1992קק ).Ungnad, ZAW 58 )1942-3(,ל מפרש את המספר כ* 8,150בלבד ,וקשה לקבל אתדעתו,
אףעלפי שהמספר  200,150הואבוודאי מוגזם.
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מסע סנחריב לארץיהורה
 18החפירות והסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בתלי השפלה לא העלו עדויות על הקף החורבן וההרס
שגרמו חילות סנחריבלערייהודה .שוםסימנים ברורים של חורבן לא נתגלו בחפירותבית שמש או תלבית
מרסם(עיין ]' 65עע '[.Albright,M S O R 21-22 ]1941-2ע7.י),רלתכןשעריםאלהלאנפגעואלאבמעט .אשר

ללכיש מתקבלתעלהרעתהסברהשלגב' א* טפנל (]ת. 55עע *Tufnell,Lachish 3, 1953,כ,)4שהחורבן של שכבה
ב' בלכישהיא מפרקזמןזה ,שלא כדעת רוב החוקרים הקובעים חורבנה לשנת  591לפסה"נ.ועיין גם ט
אביגד ,אנציקלופדיה מקראיתד ,ערךלכיש.
L.Honor,
העבר ,תש"ג,עמ' 88ואילךofPalestine,:
 19עיין:ש.פייגין,מסתרי
~ennacherib's ~,vasion
.430]:י1ע ]:W.F.Albrigbt, The Biblical Period, 1950,ת* 59עק *()1!,PJB 25)1929ע ).ע*Rudolph-דע;1926
מ* 1820עע () History 0] Israel, 1960נ ~; 7. Brightמ. 80עע.idem,BASOR 130 )1953(,

 26עיין:ב.מזר,בימי.בית ראשון(קובץ) ,תשכ"ב ,עמ'145-ואילך.
1פ זיהויה של לבנה מוטל בספק.אין לקבוע את מקומה בתל א-צאפי ,כדעת כמהחוקרים .ובראה שיש
לבקש אתמקומה בקצההגבול המערבל שליהודה (השוה מל"בח,כב),בדרך הראשיתמלכיש לתוףהים.לפיכך
.יתכן לקבוע את מקומה של לבנה בתל בראנט אואולי בתל עראק אל-מנשיה .במקום זההיה מבצר בתקופה
ו עולה על 1.5
הישראלית .ועל אף שמבצר זה לא היה גדול בשטחו (שטת שיאו של התל הנישא אינ
דונם),הרי עלדרכיהגישהליהודהוהיתהלוחשיבותניכרת.בחפירות המצומצמות שנערכו בתל הנישא
לב
יהשכבות העליונות שמימי מלכותיהודהוימי שלטון פרס ,אבל מסתבר שהמקוםהיה מיושב
לא נחשפו אלא
ומבוצר גם בתקופות קודמות .על ההפירות בתל עראק אל-מנשיהעיין:ש.ייבין ,דו"ח מוקדם ראשון על
התפירותצתל"גת,'/תשכ"א.על הצעותהזהויהשונותללבנהעיין:ז
.קלאי,אנציקלופדיהמקראית דן ערך לבנה*
 28בעית תרהקההיא מסובכת וקשה למצוא לה פתרוןהמניח את הדעת,כיהריעדיין לאהיה מלך בשנת
 ,שמן
 101לפסה"נ .לכןיש סוברים,כי התואר"מלך כוש"במקורהמקראיהואאנאכרוניסמוס:ועיין:ש.פייגין

עמ'  ;101-100וא.53עע.W.Hallo, BAr 23 )1960(,דו.עלהזכרת שמו של תרהקהמסתמכיםהחוקרים,המנסים
לקבוע מסעשניומאוחרהרבהיותרשלסנחריבןובמיוחדאולברייט).Albright,BASOR 130]1953['pp.gff.ע7.ע),
הקובע על סמך מקורותמצריים חדשים אתעלייתו של תרהקה לשלטון כמלך-משנה .בשנת  690789לפסה"נ
וכמלךיחיד בשנת  685/4לפסה"נ(ועיין גם] :ם*23עע ,816110834]1953[,פ586משן1.נ.11.נ) .אבלאין לסברהזר

פתךבמקורותהמקראיםוהאשורייםןועיין

כעת11,111 Rowley, Bulletin ofJohn Rylands Library 44 )1962(, :

מ4112

*'pp

 88עיין:ש.פייגין ,שם,עמי 88ואילך.
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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

2

ציור ל :5מסע-פרעה נכו ומערכתמגידו
ןדפס].
.--.

..

.

.
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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")

ן~-ו
1
.

ציור  :54תכמת

המצודה הישראלית
המאוחרת במפדו
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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
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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

.

און

"י1%1.,"1

העיי

החינונית

ש~ע*"י"%י

י
י

וי

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
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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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המלתמות בתקופת הוכה

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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מלחמותיה האחרונות של ממלכתיהודה

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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המלחמות בתקומת המלוכה

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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בירושלים והמתארת את מהלך חציבתה*
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 :2תעלת חזקיהן
("נקבה השילוח")
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לו ח כב

 :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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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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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
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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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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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 29בית
ן
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ב
ומלכי
דנתי
י
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.

13181
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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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הלחימה בארץ-ישראל ושכנותיה באלף השני לפסה"נ

מאת:י.ידין
המקורות
התגליותהארכיאולוגיות של עשרותהשניםהאהרונותנותנותבידינו את האפשרות
להבין ,ביתר בירור מאשר קודם ,את לחם הלחימה באלף השני לפסה"נ.
בעיקרסייעו לכך התעודות שבארכיונים של מאריואוגרית .העדויות מתעודות
אלו ,יהד עם מכתביאל-עמארנה ותעודות מצריות אחרותוכן תעודותמאנטוליה,
מצטרפות אל הנתונים שיכולים אנו להעלות מתוך התבליטים והתמשיחים הרבים,
בעיקר ממצרים ,המתארים לוחמים על ציודם ,ואף קרבות .ביצורי הערים וכלי-
הנשק הרבים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיותיש בהם כדילהוסיף עלידיעותינו
במשאיםאלה.
שתיעובדות-יסודעומדות לבדעינינוכשאנועוסקיםבבעיותהלחימה בכלתקופה
ובכל ארץ -ובכללזה הלחימה בימי קדם:
המלחמה,
כגון
א)אין אפשרותלהבין את מהותם של כלי המלחמה ודרכי
ביצורים ,נשק ,ארגון-צבאי והטקטיקה ,אלא מתוךזיקתהגומליןשבינםלביןעצמם.
כללזה חשובבמיוחד בתקופהשאנועוסקים בה,שכן בתקופהזו שוכללו כלי-נשק
חדשיםשחייבו תגובות-עדבחימוש-המגן ,בביצורים,ואףבשיטות הלחימה.
כך הביא השימושהנרחב בקשת-המורכבת ,רבתכוח-החדירה ,להמצאתשרית-
הקשקשים; ואילו השימוש בזה האחרון הביא לשינוי בצורת כלי-הנשק
הבסיסיים,כגוןהגרזניםוכלי-הכאהאחרים;מאידךגימא,כיסויהגוףע"ישריון כבד
איפשר הקטנתהמגן הגדול והמסורבל -שכן עיקר תפקידוהיה מעתה העתהפנים
ושאר חלקי-גוףשהיועדייןפגיעים גם לאחרכיסוי השף בשריון .למעשה,אין לך
נושא בתורת המלחמהשאינומצריךבדיקתאורחי-המלחמהבכללותם.
ב)מכיון שלרובנלחמיםיושבי ארץ אחתביושבי ארץ אחרת ,הריאיןלךענינים
בתרבות הקדומה שבהם כה ניכרתזיקת הגומליןבין התרבות החומרית של ארץ
אחתלזו של השניה כמו אלה הקשורים בלחימה .כך ,המצאת אילי-המצור בארץ
אחת השפיעה עלאופיהביצור בארצותהשכנות ,אשרהיונתונותלפגיעתם שלכלי-
נשק אלהז .בדומה ,הופעת כלי-נשק מסוימים,כגון ה"חרב העקומה" ,בארץ אחת
מביאהמיד להתפשטות השימוש בה בארצות רבות הבאותבמגע(עויןאואוהד) עם
אותהארץ.
יחד עם זאת ,עדים אם לתופעה מענינת אתרתהמנוגדתבאנמיה ,שעמים שתים

עיין

הערות בעמ'  ,841-389ולוחות כג-כה*
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מוסיפים לעתים לשמור עלמסורותארצותיהםואינםנזקקים להידושי הלחימה מיד
עם הופעתם ,וזאת עקב שמרנות צבאית .תופעהזו מסבירה את העובדה שלעתים
קרובות עדים אנו לרוח-זמן ניכרבין הופעת כלי-נשק מסוים בארץ אתת לבין
הדירתולשימוש בצבא עםאחר.
הנ שק
האלף השני לפסה"נהוא פרק הזמן החשוב ביותר בתולדות תורת-המלהמה
במזרח התיכון ,שכן בתקופהזוהונהגו כלי-הנשק ושיטות-הביצורהעיקרייםשהיו
משמשים מאז ועד להמצאת אבק השריפה ,ללאשינויים מהותיים רבים .בפעם
הראשונה ישלנוידיעות על שימוש נרחב בקשת המורכבת ,בחרב-המגל ,בשריון-
הקשקשים ,באיל-המצור ובמרכבות-הקרב הרתומותלסוסים .גם כלי-נשק אחרים
שחיונוהגים בתקופותקדומותיותר,כגתגרזני-המלחמה,החניתותוהקלעים,נשתכללו
מאוד באלף השני לפסה"נ והותאמו לשיטות-המלהמה החדשות,שהן פועליוצא
מהמצאתכליהנשקהחדשים.
 .1הקשת המורכבת
שאיפת הלוחם לפגוע באויבו מטוח רחוק ככל-האפשר ,היתה הגורםהעיקרי
להמצאת הקשת ולפיתוחהי.ניתן להשיג טוח מכסימלי להטלת החץ ,ובה-בשעה
לשמור על כוח-חדירתו ,ע"י מתיחת המיתר עד למכסימום האפשרי ושחרורו
הפתאומי .עד להמצאת הקשת המורכבת האמצעים לכךהיו:א) הגדלתגוף הקשת,
ושימוש בעצים גמישים וקשים כאחת;ב) צורת הקשת ,שאיפשרה לקרב את הנקודה
בה אחזהיד הלוחם ,עד כמה שאפשר ,אל המיתר;היינו הקשת הדו-קימורית.
מאידך ,הקשת המורכבת,שהיתהבנויה מתרכובת שלעץ,גידים,שרירים ולוחיות
דקות של עצם מחוברים בדבק ,העושה אותה למקשה אחדי ,נחגהבידי הלוחם נשק
בלל טוח וכוח-חדירה מוגדלים;וכיון שהיתה קטנה בהרבה במידותיה מן הקשתות
הרגילותלא סירבלה אתתנועותיווכושר-נידותו.גוף הקשתות המורכבות ,כשהמיתר
לאהיה מורכבעליהן,נטה להתעקם כלפיחוץ; כך שבשעה שהורכבעליהןהמיתר
קיבלו צורה משולשת או צורה דו-שקערורית .מטעם זהניתן להבחין בתבליטים
בנקל אם קשת מסוימת היא מורכבת ,פשוטה או מחוזקת (היינו ,שהעץ מלופף
בחוטים) .הקשת המורכבת ,אםכיהיתהידועה  -לפחות במסופוטמיה  -כבר בסוף
האלף השלישי לפסה-נ ,4הונהגה בשימוש נרחב בצבאות-כנעןומצרים רקבמחצית
הראשונה שלהאלףהשנילפסה"נ.ייצורה של קשתזוהיה קשה ומסובך,ולכןלא בכל
מקוםיכוליםהיו לעשותה .עדותלכך משמשות התעודות הרבות ,ביחוד מתל אל-
עמארנה ,בהן מבקשים המלכים הכנעניים שישלחו להם מספר (בדרך כלל קטן)
של קשתות .וראויה לתשומת לב תעודה מאוגרית ,בה מבטיח אקהת לענת את
החומרים השונים הדרושים לעשיית הקשת המורכבת וחציה ,ובכלל זה קני-סוף
מאיכותמיוחדת.5
הקשת היתהעיקר נשקם שלאנשי המרכבות ,שבגללניידותם הרבה והטוח הגדול
של נשקםהיולחילשהטילאימהעלהאויב במלחמה.גםחילהרגלים,בחלקוהגדול,
'
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היה מצויד בקשתות והשתמשבהן ללחימה בקרב-פתוח ,אולחיפויההסתיט-ות על
החומות .זאת למדים אנומן המונומנטים ומתעודות אל-עמארנה וכמו כן מתעודות
מנוזוראוגרית ,המפרטות אתציודחיל-הרגלים.מן התעודותמאוגריתאנואףלמדים
שהלק ניכר מיחידות-הקשתיםהיו מצוידותגם בקלעים ,ושמספר החצים באשפתם
של הקשתים היה  30או  .25חיל-הקשתים נושאי הקשת המורכבת ,שהיו מסוגלים
לירות בצרורות מהירים עד  25חצים הודרי-שריון לטוח-תכליתי גדול ,בודאי
שהכריע קרבות לאמעטים.
 .2הנב-המגל
השימהו הנרחב במרכבות העלה את בעית הנשק לטוה-קרוב לאנשי המרכבה,
הרומח יכולהיה כמובן לשמש לכך ,אולם חסרונו המובהקהיה בפעולה תוך כדי
דהירה; והוא הדין בחרב הישרה ,הקצרה יחסית ,6שהיתה בשימוש באלף השת
לפסה-תעדשהונהגהעלידי"גוייהים",במחציתהשניהשלהאלףהשני,החרבהגדולה
הארוכה) .זהו הרקע לשימוש הרחב בחרב העקומה (או -חרב-המגל" ,כפי
שנהוג לקרוא לה)החל בראשית האלף השני לפסה"נ ועד להופעת החרב הישרה
והארוכהבסופוי .החרב העקומה ,המצטיינת בניצב ארוך ובלהב מעוקם ,שצורת
מגללו(אלאשפיו ההדהוא בצדו המקומר,ולאבצדוהקעור,כמובמגל),היתהנשק
הכאה מובהק (בדומהלגרזן),הניתןלשימושלארק בקרבותשלהיל-רגלים אלאאף
מתוך המרכבה,תוךכדי מרוצתה.נשקזהנפוץ באלףהשני לפסה"נ במזרח הקדום
והואמצויבאנטוליה,סוריהל"וארץ-ישראל,והונהג בצבא המצרי בתקופת הממלכה
החדשה (ויתכן -אף יחד עם המרכבה) .הטיפוסי לנשקזה במחצית הראשונה של
האלף השני לפסה"נ הואניצב ארוך ולהב קצר .צורהזו של ההרב היא ,למעשה;
התפתחותישירהמגרזניהעוגןאוהמהרי .עם ההכרח בשכלולהגרזןוסיגולולביקוע
קובע-מלחמה ושריון-קשקשימ ולצרכי הנדסת-קרב(ע-י הצרת הלהב),נעלמים
הגרזנים,בעלי הלהב הרחב ,ואת מקומם תופשת חרב-המגל .במחצית השניה של
האלף השני לפסה"נ הניצב מתקצר והלהב מתארך,והדמית אל"גרזן-העוגן" נעלם
לחלוטין -עד שלאט-לאט מתישרת חרב זו והופכת לחרב הישרה והארוכה;
המיועדתלחיתוךודקירה כאחד .המושג ל"הכותלפי חרב ,-הרווח במקרא בעיקר
בתיאורי הקרבות של סוף האלף השני לפסה"נ ,בודאי שמתכון להרבות מסוג זה,8
שבמצריםנקראו בשם:חיפש.

 .3שריון-הקשקשים
השימוש בקשת המורכבת ובמרכבה  -אשר מנעו מן הלוחמים להחזיק ממנים
בידיהם-הביא להמצאתשריון-הקשקשים.שרית אףהונהגבחילהרגלים ,כאמצעי

מד טוח-החדירה הרב של הקשתות המורכבות.
אם-כי הדוגמאות הקדומות ביותר של שריון-הקשקשים ,שנמצאובהפירותיא או
בציורים ובתבליטים,הן מאמצע האלףהשנילפסה"נןהיינומראשית תקופת הברונזה
המאוחרת),ישלהניחשהשריוןהיהנוהג כברזמןניכרלפניכן;שכןהשריונים מאמצע
האלף השני לפסה"נ הםשריוניםמשוכללים,וטיפוסהשריון כמעטשלא השתנהמכאן
ן ~]31
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,ואילך .הקשקשים  -שראשם היה לרוב מעוגל -מחובריםהיוזה אל זה באמצעות
"וטים ,שעברו דרךנקבים דקיקים בצדי הקשקש ,והםנתפרווחוברו אף אל בטנת-
העיר(או הבד) ,דרךנקביםדומים.מן התעודותלמדיםאנושבשריונים מסוגזהעשוי
היה מספר הקשקשים לעלות על אלף" ;1מתוך אותן התעודותיודעים אנו ,כבר
בעקופה זו ,על שריוני-הקשקשים להגנת סוסים .הופעתשריון-הקשקשים השפיעה,
'מאידך ,עלשכלולנשק-ההתקפה; כך ,למשל ,החל בהופעת השריון המשוכללהיה
הכרת להזק את להבי החצים (ביהוד במרכזם) ע"יעיבוי מיוחד ,שאיפשר להם
לחדור בעדהשריון.

ג הרזן
ל אחד מכלי-הנשק הרגילים באלף השני לפסה"נ הוא הגרזן ,שהיה נשק יעילהל
,לקרב פנים-אל-פנים והן לתפקידי הנדסה שונים .השינוי המהותיבין אלה לבין
"גרזנים שבאלף השלישי לפסה"נ שהםגרזני-ביקוע וחדירה(היינו ,בעלי להבארוך
ופהצר)-בניגודלגרזנימשלהאלףהשלישי,שהיובעיקרם(להוציא אתגרזניהשוקרים)
,גרזני-חיתוך(היטו,בעלילהבקצרופה מאורך":גרזני-העוגן",-גרזני-הסהר.וכיו"ב).
דומה שאףשינויזה בא בגלל הופעת השריון והקובע .בזאת אפשר אף להיווכחמן
העובדה,שבניגוד לשארהגרזנים באלף השלישי,הן במצרים והן בסוריה ובארץ-
ישראל,היוהגרזניםהשומרייםגרזני-ביקוע;שכן,כפישלמדיםאנוממונומנטיםשומריים
של השושלת הראשונה באור,היולחיילי הצבא השומרימעיןשריוני-גוף וקובעי-
'

יאש כב"ר בתקופהזו'.הגרזנים של תחילת האלףהשניממשיכים במידה מסוימת את
מסורתיגרזני-העוגן"ארוכי-הפה ,אלאשהם כברמשמשים לביקוע.לסוגזהישליחם
את "גרזן-העינים" ו"גרזןמקור-הברוז".0א,בהמשךהזמןנכנסיםלשימושגרזני-הביקוע
המובהקים ארוכי-הלהבוצרי-הפה ,והחל במחצית השניה של האלףהשני לפסה"נ
נפוציםגרזני-ביקוע ,ללא פ',תהובעלי תקע.מן התבליטים המצריים של הממלכה
ההדשהלמדיםאנובביתור,שהגרזןהיהנשקו המובהקשלחיל-הרגליםיחד עם חרב-
ההכאההעקומה ,אשראףהיא באה למעשה(כפישצוין לעיל) במקום גרזן-ההכאה

הקדום.

 .5איל-המצור
שניכלי-נשק מאלה שהוכנסו לשימוש נרהב באלף השני ,ששעו את פני המלחמה
והכריעו ברל מערכות רבות ,היו איל-המצור והמרכבה.כיון ,שמסיבות בלתי
ברורות ,לא נזקקו המצרים לאיל-המצור ,אין הוא מופיע בתבליטי הממלכה
החדשה;ומכיוןשאיןבידינותבליטי מלחמת-מצורמן האלףהשני לפסה"נ מארצות
הקדם האחרות ,רווחת היתה הדעה ,עדלפניזמן קצר ,שאיל המצור לא היהידוע
לפניראשיתהאלףהראשו7לפסה-נ.והנהלמדיםאנומתעודותמארישכבר במאההי"ח
לפסה=נמצוי-היהבסוריהאיל-מצור משוכללביותר..בעזרתאילזההצליחו הצרים
להתגבר עלערי-מבצרבמשךימיםמעטים.כךנאמר בתעודה אחתמסארישהצליחו
לכבושעירמסוימת בעזרתהאיל במשך שבועימים .ממכתב אחר ממארי למדיםאנו
על כיבוש עיר מבוצרת במשךיוםאחד 1.מתעודה חתית ,המתארת את מצור העיר
..

[20ב]
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

 4Gau"cט4,,ט
4 ULמשס 4שח.מוט 2 :
U

N

U

U

www.daat.ac.il

*~-:UUG ucחא
ח))4אם מ)4ן)4פ

4ס 'ם

)פנפנ :ז

אתר דעת  -מכללת הרצוג

לו ח כד

טיפוחי גרזנימ מן האלף הבי לפסה"נ:
 .2גרזן עיניכם
 .2גרזן מגוור-הברוז
 .3גרון חקגזוסי
 .4גרזן מזויז
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הלחימה בארץ*"שראל שכנותיה

אורשוין,אנו למדים על המבנה ועל דרך השימוש באיל-המצור .בתעודה זו ומר
הו העפר",היית סוללת-עפרשהיה צורך להקימה בקרבת החומה ומעל החסיר,כדי לאפשרלאיל לגשת אל החומה ולקרקר אותה .דומה שיש לכרוך בהמצאת
איל-המצור אתהופעת חלקלקות-העפרוהאבנים בביצורי האלף השני בכל רחבי
המזרח התיכון ,ובאנטוליה ,סוריה וארץ-ישראל במיוהד;שכןעיקר תפקידן היה
להק על החלק התחתון של החומהותלי העריםנגד קרקורמכוון.

 ,6ה מרכבה
הנהגת המרכבה הרתומה לסוסים בקרב היתה ,ללא-ספק ,התופעה הבולטת
בהתפתחות תורת-המלחמה בעולםהקדמון .המרכבה הקלהשימשהבסיסניידמהיר
לעוצמת ה-אש" של הקשת המורכבת ,וע"י כך פתרה את בעית-הבעיות בטקטיקת
כל הדורות "-בעית האש והמנועץ" .ראשית הופעתה של מרכבת*הסוסים לוטה
בערפל .מרכבות מסורבלות ,הרתומות לחמורי-הבר ,היו מצויות בשומר כבר
באמצע האלף השלישי -ואילו במחצית הראשונה של האלףהשני לפסה"נמופיעות
מרכבות קלות ,הרתומות לסוסים; אלאשאיןבידינונתונים כדי לעקוב אחרי שלבי
המעבר.מתוך כךשבציורי-הקירהרבים ממצרים ,מראשית האלףהשני,איןתיאורי
מרכבות,יש להניחשעדיין לא היתה המרכבהידועה שם; או,,לפהות ,לא השתמשו
בה הרבה בקרב .מתעודות מארי למדיםאנו שכבר במחציתהשניה של המאה הי"ח
לפסה"נהיו שבמרכבות-הסוסיםן אםכי-בסביבותמאיי מכל מקום -עדיין לא
היו בשימוש נרחב.כיון שהמרכבה הובאה למצריםמכנען(כפי שמעיד עלכך שמה
במצרית) וכיון שבהופעתה הראשונה במונומנטים המצריים ובחותמות-הגליל
ממסופוטמיה(מן המאה הט"ו לפסה"מז) היא כבר משוכללת למדי ,הרישאותוזמן
היתה כבר המרכבה בשימוש בכנען .במרכבות של האלףהשני לפסה-נ הציר של
דג אופר המרכבה קרוב לחיקה האחורי; כתוצאה מכך -ובניגוד למרכבות
הבניידות רבה ובמינחה* מסיבובים .נט2חינה מכמתנצאפעא -ד-עע
העיכור"חז -גיחנ
,
ץ
ע
זה עלידישעשו את המרכבה קל,;.ואפילוארגזההיהעשויממסגרת רהיהמצופה
עור ,ולעתים אף פתוח בחלקיו הצדדיים .לכן ,למרות שציר-האופנים הועבר
אחורה,לא ה'כבידה המרכבהעלהסוסיםיתרעלהמידה .מספרהסוסיהלשהיהרתו6
למרכבההיהתמידשנים;אולם מתעודותוכתובותלמדיםאנו ,שמספר סוסיהמרכבה
היה שלושה ,ובכללזה סוס חליפין אחד (בדומה למספר סוסי המרכבה בתקופה
מאוחרתיותך -ימי אשורנצרפל),
,
ם
ח
ו
ל
ה
ו
צות-הלוחמים היה דרך-כלל שנים :הרקב ,המושך במושכות -
המזוין
בקשת המורכבת .לשימושו הורכבו על צדי המרכבה אשמות לחצים ,ואף נרתיק
מיוחד לקשת .לפי התבליטים המצריים המתארים את קרב קדש,נמצאו במרכבות
החתמת שלושה לוחמים .במרכבות המצריות מצויים היו לעתים-במיוחד החל
מהשושלת ההט -אףאשפותלחניתות-הטלה") .במרכבותממסופוטמיה (המתוארות
על גבי חותמות-הגליל) מצוי ,כמעט דרך קבע ,הרומח הארוך התקוע באחורי
המרכבה ,ורומת מעין זה היה גם במרכבות האשוריות באלף הראשון לפסה-נ
וברכב של ממלכות החתים המאוחרות.
'
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" יבנה.אופני המרכבותנאף "יאישונה,במטופוטמיה ,בכנען ובמצרימי"בעוד
ישפמךכבותץ ה*3שיותו..ממסופוטמיהנהאומניםהםבעלי ששה..אשורים,יהרי..במרפבות
ה-כנעניות ,-ובעקבותיהן אף במרכבות המצריות במחצית הראשונה של השושלת
.

ציור 258מרכבהמצרית

מן המאה הט"ולפסה"נ

הי-ח,האופנים הםבעלי ארבעהחשורים בלבד ,וזאתמכיוןשהיו קלותיותר .שהיו
המרכבות הללו קלותיחסית ,למדים אנו אף מציורי-הקירממצרים ,שבהם רואים
אנוכנעניםמובילי מנחההנושאים מרכבה על כתפיהם .רק החל בסוף המאה הט"ו
לפסה"נ הולכת המרכבה המצרית תעשית וכבדה; מעתה ואילךאופניה הם בעלי
ששהחשוריםויותר.ישלהניהכיבשלהיהאלףהשנילפסה-נכברהיוהמרכבותבכנען
בחלקן בעלות ששה חשורים ,אף הן בהשפעה מצרית תתרת,כפי שניתן ללמוד
מתבליטיהמרכבות שעלשנהבימגידו'.
ציור  :59מרכבה
.אסיאתית מסוף המאה

הט"ו לפסה"נ ,על-פי
תבליטי .תחותימס הר'

המרכבה היתה כלי מורכב ,ודרושים היו סוגי עץ ומתכת שונים כדי לבנותה.
כל חלקהיהבנוימסוג אחר של עץ,שהיה מתאים לתפקידו .רשימה מפורטתביותר
של עשרות חלקים של המרכבה ניתנת בתעודה קדומה ממסומוטמיה,וכן בתעודות
מאוחרותיותרמאוגרית,במכתביתענך 15במכתבי אל-עמארנה,בפפירוסיםמצריים,
ועוד.מתעודותאלולמדיםאנולארקעלשמותחלקיםאלה,אלאאףעלמוצאחומרי
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הגלםלבניץהמרכבות,והללושימשונושא.לחילופי-מכתביםבין המושלים שבארצם
אן--אלה שבארצותיהם'גדלו :העצים הדרושים.
מ)
ים
חי
לר
הצ
בנו את המרכבות(וביחוד מ
בי
יגוב
למהנויעויו,ואוגריהמפרשותאתשמות הלקי*המרכבהוהרתמה,החמריםמהםנעשו
יכיו-ב .בתעודות אלו ומציורי*הקיר המצריים למדים אנו על קיום בתי-מלאכה
'5לכותיםמשוכללים לחלושתהמרככותולתיקול.בבתי-מלאכה אלה עבדו-חרשי-
מרכבות*-מפי שהם-מכונים בתעודות אתרית ~'ובראשם עמדו *רבי-הרש%מ*.
אחת מתעודותאלונביא להלן:16

ל*
~נמג"י"ין.ו"מ;%

%48%ן

שמונה מרכבות אשר

%
.

.

נכנסו(סופקו)לבית-המלך
עםאופניהן

עםחציהן
עםרתמתן(0
ולשתימרכבות
אילאשפות
.
ם
י
ד
מ
ושלושה צ וחריצי

אופניםמידרב-החרשים
אשרהוציא (את המלאכה)ותיקנה
יה

.
((,,

יקיר",1ר"ג""ת.ת.

תמס מרכבת דת
ורב בת מלם
ידטפנתהן
זד_ח~הן
ידתרהן
ולתת מרכבתם
אעאלפת_
וקלת.צמדםוחרצ
..טפנת בד רב חרשם
ד חויה

,
,
*
;,,.
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צבא ,נושון;וביצורים

הצבא

..1וןיזזיד'ווצ הו'וד.מורנ
אםכיהיובידינומזהזמן*,בידיעותלאמעטותעלארנקהצבאבמצרים-ובתקופת
מכתבי אל-עמארנה אף בארץ-ישראל -הרי הוסיפו לאחרונה תעודות מארי
ידיעות רבות עלארגון הצבא במחצית הראשונה של האלףהשנילפסה"נ .מתעודות
אלו למדיםאנו על אורחי-לחימה ועל ארגון הצבא ,על מבנה היחידות ואף על
עצמת חילות-המשלוח.
גדלן של העוצבות המיליציוניות בסארי ,המתגייסות מקרב האוכלוסיה לעת
מלחמה ,הוא לעתים כדי "10,000יילים; אך לרוב החילות קטניםיותר .החטיבות
הגדולותנחלקותליחידותשל1,000איש.התעודותמזכירותגםיחידות של3,000חיילים,
של 2,000חיילים,ואףיחידות של ,500 ,600 ,1,000ושל 100חיילים .לפעולות מיוחדות,
וביהודפעילות פשיטה ,שלחויחידותבנות 3%חיילים-עוצמה המתאימה ביותר
לפעולות מסוג זה .17יהירת-היסוד היתה ,כנראה 10 ,חיילים" .והיתה אף יהירה
זל -50חיילים,היינובערך "מחלקה"שלזמננו אס.
גם צבאותהמצרים,החתיםוהכנענים(לפתות מאמצע האלף השני לפסה-נואילך)
נלחמו בחטיבות גדולות יחסית ,כך למדים אנו מתוך התעודות המצריות ,שצבא
החתיםובניבריתם במערכת קדש מנה -16,000ל17,00לוחמים; ובכללזה  7,500אנשי
המרכבות(היינו 3כפול 2,500מרכבות),ועוד 9,000רגלי .את הצבא המצרי באותה
ן להעריך ב20,000-איש,והואמורכב מארבעחטיבות ,כל אחת בת 5,000
מערכהנית
לוחם לערךי.1
ידיעה חשובה על מבנה היחידות המצריות מובאת בפפירוס אנסטאסי א' :מן
הכתוב בפפירוסזה למדיםאנו לא רקשידל החטיבות המצריותהיה 5,000איש כל
י רעמסס הב' 1224-1290
אחת ,אלא שלעתים היתה חטיבה כזו באותה תקופה (ימ
באחד
.
2
0
ם
לפסה"ם מורכבת בחלקה משכיריםאובני העמים הכבושי
י
ב
ת
כ
מ
מ
אל-
עמארנה מבקשרב-טדימלךגבל מפרעהשישלחחיל-צבאבן 5,000אישו50-מרכבות
להצלתגבל(מס' ,132שוי .)56במכתב אחרמסופר עלליווי של 3,000חיילשנלוו אל
שליחי פרעה (מס' ,11שו' .)24
מבידינו אף מספרים על המרכבות שנטלו חלק בקרבות החל באמצע האלףהשני לפסה"נ .הצבא החתי במלחמת קדש מנה ,כאמור 2,500 ,מרכבות; בקרבמגידו,
מאתייםשנהלפניכן,מנהשללו שלתחותימס הב  929ממרכבות אויביו 21גם אמנחתפ
הב',במסעולכנען,מצייןכי לקח 720מרכבות,שהןשלל מכמהוכמהערימ22
אולם ,מרכבות במספר רב היו רק בצבאות הגדולים ,בדומה לחילות-רגלים,
ואילו מספר המרכבות שהיה בידי מלכי ערי כנען היה מועט ,כפי שלמדים אנו
ממכתביאל-עמארנה .במכתבים אלה מכרותלרוביחידותשל  50מרכבות(מס',2eo
שו'  30 ,)25מרכבותלמס' ,127שו'  ,)37ולעתיםשל 10מרכבות(מס' ,3שו' ;32מס' ,19
שו',)84ואףשלחמשמרכבות(מס',9שו',37ועוד).בדומהלכך,אףבתעודותמאנטוליה
נמת  1%מרכבות 30 ,מרכבות,וכיו-ב .ב-אנאלים" של מולשלש מלך;החתימם מכרו
יחידות של  50מרכבות בפיקודו של שר-חמישים ,שיש להקביל אליו גם את שר-
החמ"שים בצבא המצרימן.
[ ]324
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הלתימה בארץ*ישראל ושכנותיה
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מנתונים אלוניתן ללמודשהיחידה הטקטית בקרבשיחת כנראה של50מרכבות,
וכללה חמש יחידות-יסוד של  10מרכבות .יחידות-יסוד אלו אפשר היה לצרף
מהן גםיחידות של  30מרכבות ,כלומר .3~10במצריםהיוגםיחידותשל  25מרכבות.
בחילות*משלוח גדולים יותר צורפו יחידות *החמישים" ויחידות =השלושים"
להטיבותגדולותיותר.האימת הרבשהיה נדרש להפעלת המרכבות ,ההוצאה הרבה
שהיתה כרוכה בייצורן ובהכשרת הסוסים ,והיתרון הצבאי שהיה למרכבות ,אלו

הן הסיבות לכךושיימשו בחיל-הרכב בעיקר בני מעמד האצולה .הללו נקראו
בארצות קדמת-אסיה "טריאמ* *25חיל-המרכבות היה החיל הנייד היחידי בכל
צבאות ים התיכון עד לסופו של האלף השני לפסה"נ; שכן חילות-הפרשים (אם
כי לא רוכבים בודדים )26הונהגו רק בסוף אותו אלף ובראשית האלף הראשון.

 .2שירותי האספקה והשלישות
מבצעים של חילותגדולים ולטוחים ארוכים כרוכיםהיו בארגון מקיף של מוס
הצבא ,האספקה וספירת השלל .ואמנם ,שרדו תעודות-תשלומים רבות מסארי
ונוזו ,וכן מאוגרית ,בהןמצוינים במדויק שמותהחייליםואנשי השירותים והתשלומים
ששולמו להם ,רשימות מפורטות של נשק לסודו (ומצב הנשק) שנמצא במחסני המלך,
וכן חלוקתו האישית לחייל זה או אחר .כל אלו מעידים על רמה גבוהה מאוד של
שירותישלישותואפסנאות.
דוגמה מאלפת משמש אותו קטע מפפירוס אנסטאסי א' ,שהזכרנו לעיל ,אשר
בהמשכומציג הסופר המצרי בעיה אפסנאית בקשרלחיל-המשלוחץ,והמזכירלחם,
צאןויין ,המובאים אלהיחידה ואלהצריכיםלהוות אתמזונה לאותויום.גם מתעודה
זואנו למדים ,שלא את כלציודוהיה הצבאלוקחעמו,וחישוב האספקה הצבאיתהיה
מבוסס בחלקו על תבואות הארץ ועל האספקה והציוד שהשליטים-הואסאלים
במקומות השונים היו מכינים לחילות-המשלוח .כן למדים אנו (תיאור מסעו של
תהותימס הג' לכנען ,שחלקגדולמן האספקה לבהמות ולצבאהיה מתכוא'תהארץ.
המכתביםשונים,שנמצאו באל-עמארנה,מודיעיםמלכיכנעןהשונים לפרע; שהכינו
גתהדרסםבשבילצבאו,עלסמךהודעותמוקדמותשנשלחואליהםע"י סופרי הצבא.
סופרים אלה חייבים היו להיות בקיא"ם בתנאיםהשוררים בממלכות הואסאליות
השונות ובדרכים המובילות אליהן ,שכן היו נשלחים לפני צבא-המשלוח כדי
להכין את האספקה.מתבליטי-הקיר המצריים ,המתארים את מערכת קרש ,למדים
אנו על הארגון המשוכלל של האספקה שהיתה מלוה את חיל-המשלוח בעגלות
מיוחדות רתומות לשורים ,והטיפול בה היה נתוןבידי שירות מיוחד.
בעית אספקת המים היתה ,דרך כלל ,חמורה; ופרט לתחנות-המים הגדולות
שבדרכי-המעבר העיקריות ,שהוכנו ע"י המלכים המצריים8י ,צוידו ההייל,ם גם
במימיותמיוחדות .סידורי-מיםאלהלא תמידהיו מספיקיםולעתים נאלץ צבא שלם
מענינתביותר מסוג זה הוא מכתבושלי
לחזור מדרכו בגלל מהסור במים .תעודה
רב-אדי מלך גבל (מכתב אל-עמארנה מס' ,85שו'  51ואילך)" :מלך מתנייצא עד
העיר 94רוביקש ללכת עד גבל ,אבל לאהיולו מי-שתיהולכן שב לארצה .למצב
זהמן הראוי להשוות את ההסופר במקרא על מלחמתיהורם מלך 'שראל ויהושפט
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מלךיהודה במואב ,כאשר כמעט אבדו צבאותיהס במדבר מחוסרמים(מלזב4ט).
התקנתהציודוכלי-הנשק בשרה,המערכה,ולפניהקרב,אףהיא נעשתה בפקודות
מלאיות .פקודהמענינתמסוגזה נשתמרהבידינובתיאורים המצרים של המצור על
מג~דו'במלחמתו שלתהותימסהג'י":2היונכונים! הכשירו נשקכם,כימחרבהיותבוקר
*?Eyiיוצאים לאסור,קרב עם הכושל המסכן הלז" .לפקודהזויש להשוות את הנאמר
ביהו' א ,ואילך" :ויצויהושע אתשוטרי העם לאמר:עברו בקרב המחנהוצוו אתהעם
לאמר:הכינו לכם צידה,כי בעוד שלושתימים אתם עוברים את הירדן הזה וכו'".
על הכנת צידה לקרב שומעיםאנו אף באוגרית (עלילת כרת ,לוח ב ,שו' 80ואילך,
.172ואילך) .מתוך התעודות הרבות,וכן מתבליטי-הקיר המצריים ,למדים אנו על
שירות מיוחד שהוה אחראי לשמירת השלל ,לספירתו ולחלוקתו .מכתבי מאחי
מזכירים לעתים קרובות יחידות-משמר מיוחדות לשמירת השלל .במיוהד מענינת
תעודה אחת הקובעת אתחוקי חלוקת השללבין המלך,הקציניםוהחיילים.30
עניניהגיוסהיו ,כמובן ,בראש דאגת הצבאות; שכן,נוסף עליחידות צבא-הקצע,
היו ואלצים לעתים קרובותלגייס צבא מיליציוני-הן לתפקידי חיל-המצב ,והן
לתפקידים שמ"מ בשעת הקרב .אף כאן מביאים מכתבי מארי ידיעות רבות על
גיוריםמיוהדים,שנעשו מדל פעם בפעםכדילהרכיבחילות משלוחם .במצריםקבעו
לעתים מעין מכסה לגיוסים אלה ,של "אחד למאה" .32באוגרית נמצאו רשימות
מפורטות שלחיילים ,עריהםולפי כושרם הצבאי(חילות-רגלים,אנשימרכבות,
וכיו"ב).
על התפקיד החשוב שהיה לסופרי הצבאהשונים במצרים בארגוןיחידות הצבא,
גיוסו ,הדיווח והנהלת חשבונות הצבא למדים אנו מרשימות בעלי תפקידים צבאיים
שבתעודות מצריות .סופרי הצבאהיונלוים ליחידות הצבא ,ולעתים רבים מהם.
בתעודהאחתנזכרועשריםסופריםשנלוו למשלחת.כןהיופקידיםראשיים של הצבא,
מהםששירתובמפקדותואחרים ששירתוביחידות הקרבופיקחועל המנהלההצבאית,
ובמייחד עלעניני החשבונות .בתוקף תפקידם ביחידות הלוחמותהיו הם אחראים
אף לניהול יומן-הקרבות ודו"חות-המלחמה .פקיד אחר ,הממונה על המגויסים,
היה אחראי לא רק להקצאתיחידותחיילי-המיליציה לחילות-המצב השונים לשם
אימונים ,אלא שהיה אחראי אף על עבודותציבוריות שהצבא היה מוציאן לפועל.
פקיד גבוה נוסף" ,קצין מנהל" ,שלמעשה לא השתתף בלחימה ממש ,היה אחראי
לתנועת הצבא,לציודו ולאספקתו .פקידים אחריםהיו ממונים על מתמני הנשק וכן
'

לפי

עלעיצורים.

 .3הנדסה ותחבורה הנדמית
התעודות שבידינו מאפשרות לעמוד לא רק על אופים של השירותים המנהליים
המובהקים ,אלאגם על דרגהגבוהה למדי שלשירותי-קרב -כגון הנדסה ותחבורה
צבאית,שירות רפואי ,קשרודיווח.
לצורך הקמת המחגות ,הסוללות וכיו"ב ,בודאישהיו בנמצא מהנרסים ,שפיקחו
עלעבודותאלו .כבר בתעודהתממאריישידיעותעלשיטותמיוחדות להעברתכליך
מצור ,בסירות מיוחדות ובעגלות-משא .33פעולה הנדסית זו קודמת במאתים שנה
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הלחימה.ךבארץוהישראל:ושכנותיה

למבצע הנדסי-תחבורתי של תחותימס הג'מלך מצרים ,במסעו לעבר הפרת.לפי
התיאור שבאחת האסטילות של תחותימס ,34הכינו המצרים[ליד,העיר גבל"-סעו%
מיוהדות מאלף הלבנץ,כדי להעביר;את הצבאהמציי אתהלית על-רכבווכלי-
המלחמהשלו.המצרים הובילו סירות אלו עלגבי עגלות רתומותלשוריך-,שנשאו.
אוצן.עדלפרת,
:
. .4שין'רות" .רפ"ואה 'וקשה
:ן)

אין בידינוידיעות ברורות עלקיום שירות רפואי מאורגן כהלכה ,אולם מתוך
הדיווח במכתבי מאתי אפשר לחלח שאכןקייםהיהשירות מסוגזה .כך שומעים אם
לעתים קרובות בדו-חות ,בחלק המסיים שלהם ,שמפקדי הצבא מודיעיםכי שלום
[..,
הצבא טוב,איןמתיםואף חולים.איף.3
בגניתהקשר בקרב -הן למסירת פקודות-ביצוע[קצרות,הןלמתןסימני-אתראה
והן להעברת ידיעות ממקום למקום היתה מאז ומתמיד אחת הבעיות
בצבאות הלוחמים .הידיעות הקדומות(-ואף המענינות) ביותר שיש בידינו ההןקשאולי
ו
מסארי .הללו מעידות על קיטה מפותחת של איתות באמצעות
ולפידים ,כהתאם לסימתם מוסכמים ,שהיו מבוססים על מספר הלפידים .סימנים
ה.
רש
זא
ע-
עוקאתות
זש
אמ
מיסכמים מסוימים שימשו להעברת ידיעות; סימנים אחרים שימשו ל"
והרי אהד מאותםהמכתבים 3.כלעדנו":37ולאדונייבר,כה(אמר)כים עבדך :אמש
יצאתי אתהעירמאריולנתיבעירורבן; כלבני-ימיןנשאולפידים(=השיאו משואות,
אותתו באש) מן(העיר)שלוים,מן(העיר)אלם-מלך ,מאלם-מלךעד(העיר)מישלן,
עריבני-ימין כולן אשר במחוז (העיר) מרקה ,נשאו לפידים כתשובה,אךעדיין לא
חקרתי לפשר (אותות-האששל)הלפידים הללו" .מכתבזהמעידש"סימני האש,נעשו
לפי מפתח מסוים,שהריעל עצם העובדהששימשו להעברתידיעותמסוימות בודאי
שידע.יכותב המכתב,שכןנוהגזההיהרווח.ביותר,כפישלמדיםאנומתעודות!אחרות.
סימניםמוסכמיםשימשולקריאהלהגישמידעזרהלנתקפים;סימןזההיהלעתים השאה
כפולה שלאש .השימוש במשאת-אשכסימן מוסכםנזכראף במקרא ,בקשר לכיבוש
העי(יהו' ח,ח ואילך) ,לקרבמדבנימיןוהגבעה(שופ' כ ,מואילך);ובדומהלכך אף
במכתבי לכיש" .3כאמצעי קשר ואיתות ליחידות הלוחמות עצמן בשעת הקרב
השתמשו גם אף בסימני קולות שניתנו בחצוצרות ,כפי שלמדים אנו מהתבליטים
המצרייםמן המחציתהשניה של האלףהשני לפסה-נ"נ שבהםמתואריםנותני-אותות
התוקעים בחצוצרות .ההיעזרותבסימניםמיוחדים,שניתנוע"י הרמת.ידים אוכלים
*הטו(יהוחבנמשוקתנטזהעי*2וירוצוובנטותידו" ,חטףח,יט)'.מיטת
כףוחז*טם,ידועון"ע
קשר מקובלת אחרת היתה ע"ישליחת מקשרים,וביחודרוכביסוסים .שליחת רצים
ומקשריםרכובים על סוס ,להעברה מהירה שלידיעות ,היתה רווחת כבר בתקופת
מארי .דוגמה מאלפתגיחנת בתיאור מערכתקדש :שעה שמצבו של רעמסס הס' היה
בכי רע ,שלת רץ רכוב על סוס להזעיק את חטיבותיו הנותרות .מובן שלעתים
קרובותהיומעבירים אתהידיעותע"ירציםרגלים (השוה מכתב אל*עמארנה מס'
4)88
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5ש מו.דיעין ודיווח
מבצעים לטוחים ארוכים ,הפעלת כוחותגדולים בה"א* שטחממינים ואמצעי-
קשר משובחים למדי-כל אלההםקויפהמאפיסיםאתמלחמות האלףהשני לפסה-ב
בתנאים אלה היהביתפ אף בשיטותמודיעין מפותחות ,המסוגלות לספק למפקדי
הצבא לא רק אינפורמציה כללית קודם למבצע ("מודיעין אסטרטגי") אלא אף
ידיעותשוטפותתוךכדימהלך הקרב(-מודיעיןטקטי.)-ואכן ,המקורות =הןמסארי,
הן ממצרים והן מארץ-ישראל -מעידים כולם על הפעלת גורמי-מודיעין בדרך
יעילה .השתהידיעותנעשתההן עלידישליחתמרגליםמיוחדים,הן עלידי הטעית
האויב באמצעות -מרגלים מדומים-והן עלידי הנהגת שיטת דיווח בין הפיקודים
למפקדים ,שהבטיחה שטףידיעות מתמיו על כוחותהאויבוכונותיו .מענינת במיוחד
העובדה ,שכבר בתקופת מארי הונהר סיורי-פשיטה לשטחהאויבכדי לקחת בשבי
.מקורותחיים"- ,אנשי לשון"(כפי שהםמכתיםבמכתבים) ,שבמהלך חקירתם מסרו
אינפורמציה,לעתים בעלת חשיבותממדרגה ראשונה ,על כוחותיהם.וכך כותב אחד
המפקדים במארי אל אדוניו"":4אמור,כה(אמר) אפלפיאל עבדך ,ח'מורבי כה אמר
אלי לאמר :צבא כבד הלך ל-שחת" את מסע-האויב:מקום מושבנאות...לאהיה.
נדוד הצבא חזר (לאחר שיצא) לריק ומסע-האויב מתקדם בסדר...עתהגדוד צבא
קל (מ-'ba~-'urn Qa-al,-1"-10ב~) ילך-נא ו"שחת" נא את מסע-האויב .ואנשי לשון
~ iawiIimeמודיעים) יקחו נא" .ובדומה שומעים אנו על"אנשיהלשון.
(זחות-בנו "1
הללו אף ממכתבים אחרים.
פיקודי-המשנהומפקדי הצבאותהיומדווחיםלממונימעליהם במפורטובמהירות
על כל מעולות צבאיות של האויב ,כמ* שלמדים אנו ממספרניכר של מכתבימ,41
כך מקבל ןמרלים שליט מארי דו"ח-מודיעין ממורט ביותר מאחד ממושליו ,ובו
מדבש המוסר ,שהדו"ח מבוסס על שמיעה ולא על מקור ראשון .הדו"ח מפרט את
תנועותיושל שבטמסוים:הגיעו עדנהרפלוני ,אולםעדיין לא עברואותו; לעת עתה
ודיין לא נערכו לקרב .לעתים מקבל המלך אףידיעות מהירות מפקיר שנשלח
לחקורעניןמסוים .הפקיד ממהר להודיע ,מיד עםהגיעו ,שאכןאירעמשהו .אםכי
עדייןהעניןאינו הזוע בדיק,הרי הוא יחקור; ומיד כשידע דבר על בוריויודיע
עלכךלמלך 42בדו"חותמציינים לעתים קרובותאף את מספריהאויב ואתכוחותיו,
וכן את תאריך האירוע.
דוגמה מאלפת ,בעיקרה בתחום המודיעין הטקטי ,מצויה לנו בתיאורי מערכת
קדש ,כפי שנשמרו במקורות המצריים .מסופר בהם על השימוש,הן עלידי המצרים
והן עלידי החתים ,בכל התחבולות להשגתידיעות ולהטעית האויב; אםכיאירועי
הקרב מעידים ששירותי-המודיעיןשלשני הצדדים נכשלו במהלך הקרב במספר
מקרים .בתחילה לאידעהמודיעין המצרי עלריכוזיהאויב עליד קדש ,ופרעהנפל
בפח .מאידך ,אחר כך ,כאשר תקפו החתים את החלוץ המצרי ,לא ידעו שכוחנוסף
נמצא מאחור,ונלחצובין החטיבותהקדמיותוחטיבות המאסף שלהמצרים" .סחיטת-
הידיעותמןהשבויים נעשתה עלידי מכותועינויים .מתוך השאלותשנשאלו המרגלים
אפשר אף לעמוד על שיטת חקירת-מודיעין מפורטתוהתענינות בכל הפרטים
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הלחימהבארי-ישראל ושכנותיה

הקשורים באויב .1 :מאיזה עמסים מורכב צבא האויבו  .2מהו:הרכב הצבא
(רכב חיל-רגלים)!  .3מהם כלי-נשקוז  .4מה מספרוז .5
ומהי מידת כוננותוז
המודיעץ האסטרטגי השתדל ,ל ח ם להשיג ידיעותבעלות אופי כללי יותר.
הדוגמההמושלמתביותר ש-צחבידינו על משמעותמודיעיןאסטרטגיכלולהבסיפור
שבבמ' יג ,יה ואילך ,על ההוראותשנתן משהלמרגלים:
* .1וראיתם את הארץ. ,מההיאז*
- .2ואת העםהיושבעליה ,ההזק הוא ,הרפה ,המעטהוא אםרבד
= .3ומה הארץ אשרהואיושב בה ,הטובההיא.אם רעהז=
* .4ומההערים אשרהואיושבבהנה,הבממנים אם במבצרימו*
" .5ומה הארץ ,השמנההיא אם רזהזהיש בה עץ אםאין"1
ש
ו
ב
י
כ
של
ם
י
ר
עלשליחתהמרגלים להשגתידיעותטקטיות מסופרבתיאו
יריתי
והעי עלידייהושע.

מה מקומו המדיק

הקרב בשדה הפתוח

 .1המסע והחניה

אםכירובהמונומנטיםותיאוריהקרבותעניינםבכיבושי ערים:בצירות,ישבידינו

מספר תעודות המלמדותגם על ארען הצבאות במסעותיהם ועל הקרבות בשדה
פתוח.
הפעלת צבאות גדולים חייבה תרשל הצבא בצעידה ובלחימה במבני-קרב
מסודרים ,צפופיםוניתנים לשליטת הפיקוד .בתבניות-דגמים מצריותמן הממלכה-
םג"בו'שורה.
,ירכתה43ננתואוץזמעידז:אנשיבבזונמטורותעורבווז ,המעמת 10חי"יי
אפילו אםנניחשאין התבניות הללומייצגותבדי,ק את ממפריהחיילים בכל שורה,
מעידותהןבבירור עלנוהגצעידה צפוף ומסודר.
מבני הצבא ,הצועד במסע לקראת הקרב ,מתוארים בצורה גרפית ברורה אף
בתיאורי קרבות קדש .בתבליטים אלה אפשר לראות שחטיבת ה"נערן"(חיל-העיר
הכנעני שלחם לצדו של רעמסס)נעהבסלגכס בעלת10שורותחזיתיותגכשאחריכ"5
חילנראה  -שבשורה הקדמית -צועדים 9החייליםהנותריםשלכתתו,המהויםשורה
עורפית;ואילו הצבאהחתי,העומדליד קדש,עודלאנכנסלקרב,והפלנכסשלובנויה
ו בשדרה ,שהשורות החזיתיות שלה צרות-יחסית70 ,
עדיין במבנה של מסע -היינ
חיילים בשורה -והשורות העורפיות ארוכות מאוד .דומה שנקל ללמוד מתיאורים
אלה כיצד עבר הצבא ממבנה-המסע למבנה-הלחימה .מעבריזה אפשר לה.צ%נ
בצורהסכימטית (ראה ציור .)62
ארגון מסע הצבא עצמו ,שצריך היה עתים לעבור מאותקילומטרים במהירות,
היה בעיה סבוכה למדי; ובמיוחד שצבאות התקופה כללוגם חיל-רכבוגם חיל-
רגלים.מחישובילוח-הזמנים במלחמת קדש מסתבר ,שהצבא המצרילעבר מרחק של
כ 850-ק"מ במשך 30יום  -משמע כ20-ק-מליום בממוצע ,שהוא אמנם הממוצע הנות
לחיל מעורב ,חיל-רכבוחיל-רגלים כאחד.
:

..

...

.
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תיור  :82סכימה להסברת המעבר ממבנה מסע למבנה ההסתערות

י

בגללתנאי השטח לא תמידיכולהיה הצבא להתקדם על מרכבותיו; ובמקרים
אלהנשאו את המרכבותבידיםאושנאלצולוותרעליהן.44
און ספקשמפקדיהצבאותידעויפה אתחוקיאבטחת-המסע; אםכיבשניתיאורי
הקרבות המפורסמים ביותרשנותרולנו ,זה של מלחמתמגידווזה של מלחמת קדש,
הפרעונים בהעהת עקרונות אלו .העקרון היסודי במסעו של צבא גדול,
חטאוב ממספר חטיבות-משנה ,שהחטיבות השונות תנענהזו אחר זו ,כשמרחקיםהמוהכ
טקטי-ם נאותים מפרידים בשדרה בין חטיבה לרעותה .כל חטיבה נעה במבנה
וברןחיםהמאפשריםלה לעבורמיד ממבנה-מסע למבנה-העהאוהתקפה .תהותימס
הר,בהחליטולצעודדרךמעבר-מגידו הצר ,שלאאיפשר תנועהלפיעקרונות אלה,
עשהזאתבניגוד לעצתמפקדיו .מאידךגימא ,הסיבה העיקריתלכשלונו של רעמסס
הב /במערכת קדש היתה שארבע חטיבותיו ,למרות שנעו במבנים מתאימים ,צעדו
ובמרחק גדול מדיבין חטיבה אחתלמשיל-ולכן לא היהביניהן כל מגע-טקטי
ממשי.45
[ 1330
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הלחימה ג%ף5זישראל:ושכנותיה
.

הדלגוריך-מסע,מוקות,סו-אי;אשו אףכסיפורים על מסעותישיאל(במדבר
המתוארים כשהם צוקדןם( במסע למי הטיבות(,דגלים') עם חלוץ ומאסף.

במקרים רביםנאלץ,היה,הצעא אף לצעוד.בלילה; ביתץ אבטחת-המסע הלו
קמוצןן.9על סוג-מסעזה,
חוסר האפשרות להחנות צבאות גדולים בערים מבוצרות,הן בגלל שטחן
ו לרוב בארץ האויב ,חייב סידורים
המצומצם והן מחמת שמסעות-הצבאהי
מתאימןם,ותרגול רב לקראתחניות הצבא בשדה הפתוח .סידורים אלו צריכיםהיו
להבטיחגםתנאי חניהנוחים לצבא -ובה בשעהסידורי-המה עד התקפת-פתע.
.

.. ., ..
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ן

ש~81אa_Ki[-
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.
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ש40
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ציור:63מחנה רעמסס הב' בעת מערכת קדש

המחנה המצרי בשעת חנית1ה'צבא מתואר בצורה המושלמת ביותר בתלליטי-
הקירהמצריים של מערכת קדש .למחנה היתה צורת מלבן ,שהוגן מארבעת עבריו
ע"י המגינים של החיילים ,שהוצבו ליד זה ,כשראשם המעוגל ,האו4ייני לסגיני
המצרים כלפי מעלה .ב.כמה מצדי המחנה היו פתחים ,שהובילו לשתי הדרכים
העיקריותשחילקו את המחנה למספררובעים .ברובע אחדמוצביםהיואוהלי המלך
ישרין; ואילו בשאר השטח חנו שירותי-הצבא ,עגלות ובהמות-המשא .מחנה מסוג
זה ,על אף סידוריו המשוכללים,ניתןהיה לפירוק ולהצבה במהירות רבה.תיאורי
מסעות שבטי ישראל ,ובמיוחד תיאורי סידורי-החניה ,דומני שמזכירים הם ,הן
בכללם והן בסרטיהם ,את סידורי החניה של הצבא המצרר
 .2הלחימה
איןבידינו מקורותמספיקיםכדי לעמוד על סרטיהם של עיקרי-הלחימה בקרב
בשדה הפתוחביןחילות-הרגלים.מןהנתוניםשגידינו נראה ,כי אחדיםמעקרונית-

יה
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צבא ,נשקוניצורים

יהלחימההאוניברסליים'היוידועיםגםאז לצבאות הלוחמים,ואףנקטו בהם לעתים
קרובות.ביןאלהישלמאת :דבקות במטרה),4הוקפדת ,הפתעה,ריכוז הכוח,סידורי
אבטחה ,נידות מכסימלית ,סידורים לשיתוף-פעולהבין ל ח ם השונים 47ועיד.
תיאורי קרבות-המרכבותהמצריים 48וביחוד ממערכת קדש שבהחיה למרכבות
תפקיד מכריע ,מלמדים שלמרות ערבובית-הקרב חבלתי-נמנעת ,שלטו מפקדי
:בהזות-הרכב בחיל זה והיו (מסוגלים להפעילו במהירות. ,חטיבות חטיבו~נ
בהתאם להתפתחות הקרב .מתוךאירועי מערכת-קדש אפשר לעמד על השיטות

הטקטיות שהיונהוגות בהפעלתחטיבות הרכב:
 .1הסתערות המרכבות ,במטרתפריצהושיבושמערכותהאויב;
 .2כיתוריחידת האויב מארבעתעבריה;
 .3התקפהבאגפישדרות הצבא הצועד ,בשעתמסעו.
ידיעה משינת נשתמרה בתיאורי קרב-קדש ,לפיהאנו למדיםכיסוסי המרכבות
היו זכרים .לפי ידיעהזו ניסה מלך קדש לשבש את מערכות חיל-הרכב המצרי
כשהריץ סוסהלפניהםוהסעיר אתהסוסים .אחדמשרי הצבאהמצריים מספר כיצד
הצליחלתפוס אתהסוסהולהרגה.
הצבאותהגדולים ,וביחוד אלה שכללו הילות-רכב,נמנעו ככל האפשר מלהלך
בלילה .49כנגד זאת כמה מצבאותהעמיםהקטניםיותר,אוצבאותשלשבטים,נסתייעו
בלחימת-לילה ,שכרוך בה גורם ההפתעה ,עד צבאות עדיפים במספרם ובנשקם.
בתעודה בבלית מאמצע האלף השני לפסה-נ ניתנים פרטים על התקפת-לילה
באשמורתהשל"1ית .50בגדרזה של פעולות פשיטהישלמנות אתשיטתהלחימה של
בני ישראל בקרבות בשדה הפתוח בהנהגתיהושע; קרבות אלההיה להם אופי של
פשיטהפתאומית עלמחנותהאויב(יהו'יא,ז,ועוד).
המארב אף הוא היה אחת מדרכי הלחימה של שבטי הנודדים בד הצבאות
הסדירים .כך מסופר על מארב באחד ממכתבי תענך ,שמן המאה הט"ו לפסה.נ!.5
בתעודה אחרת -פפירוס אנסטאסי א',שמימי רעמסס הב' =מתוארים בהרחבה
מארביםטיפוסיים בכנען .52פעולותמן המארבאיפיינוגם את מלחמותשבטי ישראל.
סוגמיוחד שללחימה,שהיהרווחאףהוא,היהקרב-הביניםביןחיילים מובהרים,
שתוצאותיו (בשעה שהוסכם עלכך)עשוייםהיו להכריע אתגורל המערכה.53
בסיכומו של דבר,ניתן לאמר שבאופן כללינזקקו בהנהגת המלחמה באלףהשני
לפסה"נ לכלהעקרונותהטקטייםשהיומקובליםגם על הדורות שלאחר מכן.

הלחימה על העיר
'.1

הגנ.ת העיר

הקרבות בשדה הפתוחבין צבאות האימפריות הגדולות ,מחד גימא ,ופעולות
הפשיטה של שבטי הנודדים ,מאידךגיסא (עם שנודעה להם חשיבות רבה בתקופות
מסוימות) ,לאהיו אלא חלק מהפעולות המלחמתיות .עיקר הבעיות בתהום הצבאי
ברוכותהיו בהמתהעירוכיבושה.
 ,מרמי-היסוד שקבעו את מקומה וצורתה של השיה הכנענית (אם נתעלם ממספר
'
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הלחימה בארץ"ישראל ושכנותיה

נורמיבו משניים) הם מרמים אסטרטגיים וטקטיים ,מחד גימא,ואפשרויות אספקת
המים ,מאידךגיסא.שניגורמים אלו ,בתנאי ארץ-ישראלואזורים רבים אחרים של
המזרח התיכף ,עמדו לעתים קרובות בסתירה זה לזה ,שכן המרם הבטחוני חייב
לרוב אתמיקום הערים עלגביגבעות,ואילו מקורות-המיםנמצאולרובלרגליהן.
שיקולים בטחוניים ,שנתוספו לשיקול האלמנטרי ההבתי-הטקטי  -וביחוד
כשקיימת היתה סמכות מדעית מרכזית -הביאו לקביעת הערים במקומות בעלי
השיבותאסטרטגית כלל-ארציתאואפילו כלל-מרחבית .בראששיקולים אלה עמד
שיקול השמירה עלדרכי התחבורה הראשיותועל מעבריםבעלי ערךמיוחד .באשר
לערים שמעדולהיותבסיסי אספקהוחימוש,ומקומות-חניה לצבאותהגדולים בשעת
מסעם ,נתוסף הצורך לקבען במרחקי-מסע מתאימיםזומזו.מכיוןשמקורות-מים,
הסמוכים למקוםשניתן להמהיעילה,מצוייםהיו רק במקומות מסוימים ,עדים אנו,
דרך כלל ,לקיומן הרצוף של ערים במקומות אלו :עיר נהרסת ואחרתנבנית על
הריסותיה,וחוזרחלילה.תהליך זהגרםשבאלףהשני לפסה"ננתרוממ מפלסהערים
במידהניכרת לעומת פני-הגבעהעליהנבנו הערים הקדומותיותר ,ועםזאתהשטח,
שגיתן היה לבנותעליי ,קטן עתה הרבה משטחה המקורי של הגבעה ,מטעםזה וכן
מחמת תפוקתם המצומצמת של מקורות-המים לא עלה ברוב המקרים שטחה של
העירהכנעניתעל כמה עשרותדונמים(היוכמובןיוצאיםמן הכלל ,כמן הצור וכמה
עריםבסוריהובאנטוליה).מכאןשאף מספרתושביהשלהעירהיהמועט; אמנקבלאת
ההנחה שמספר התושבים לכל דונם של שטח.בנויהיה לערך  60נפש,ניתן לאמוד
את מספרתושבי העריםהכנעניותנ בתל אבו-לואם (בקרבתחיפה שלהיום) כ500-
נפש; בבית-שאן כ 2,000-נפש; בדותן כ-ס 2,50נפש; במגידו כ 4,600-נפשו בשכם
כ3,000-נפש; בתל אל-פארעה (הצפונית) כ1,500-נפש;בגזר כ 4,000-נפש; בלכיש
כ-ם0ס4,גפש; בתלבית-מרסם כ 2,500-נפש; בירושלים כ1,800-נפש; בתלאל-עג'ול
כ6,000-נפש.כנגדאלויכולההיתה חצור ,על  750הדונם של שטחה ,להכיל כמה
רבבות תושבים.
מספר הלוחמים ,שיכולה היתה להעמיד כל אחתמן הערים האלה בשעת חרות,
לא עלה על 25%ממספרהתושביםהכללי-היינו ,בממוצע ,כ 500-לוחמים לערים
הקטנות ,כ1,000-אישלערים הגדולות ואלפים אחדים בעיר מסוגה של חצור .כמובן,
שלמספרים אלה ,יש להוסיף עוד לוחמיםשהיו נזעקים בעת חרום לערי-המבצר
מ"בנותהעיר=,היינומישובי-הפרווןשבתחוםשלטונה שלעיר-המלוכה .כדי שכוחות
אלו יוכלו לעמוד בפני צבאות ותוקפים ,שעלו עליהם כרגיל במספרם ,דאגו בוני
העהים לביצוריםולסידורי-התה מעולים ביותר ,שהיומחוץ לכליחס לרמת מבני-
העיר עצמה ,אשרהיו דרך כלל דלים יחסית .סידורי-הבה אלה התרכזו מסביב
לשלושהיסודות :ההומות ,סידורי הבת ארמון-המלךוסידורי אספקת-המים לשעת
מצור .הערים שהוקמו במחצית הראשונה של האלף השני ,לאחר פער ניכר בישוב
בראשית האלף השני ,נבנו ,מטעמים שצוינו לעיל ,על חליהן של הערים הקדומות
יותר .אולם בשטח הצבאי עמדותושביהןבפניבעיות חדשות; והדבר השפיע ,כמובן,
על תכנון ביצוריהן .לא תמיד הספיק שטה-התל המצומצם לתושבי העיר ,על
מקניהם וכלי-רכבם .ומאידך גיסא ,חייבים היו עתה להביא בחשבון את המרכבה
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.צבא ,נשק וביצורים_

ואילייהמצור; שהשפיעוהן על הלחימהבשיה

הפתוחוהן על ורלי-הלחימה'על

פעיו ,בגללהסיבה הראשונה',נבנו ערים מהטיפוס של חצור ,קטנה וכמכמישה,
שמימדיהן גדולים;.ונחלקו לשני חלקים ,עצמאיים בסידורי העתם .שטחי התלים
הקודמים :הצמודים למקורות המים והמבוצרים עלידי עצם מעמדם הטופוגרפי
ועלידי חומות הערים הקדומות ,שהגנו על מדרוני ההר ,הפכו עתה למקום מושב-
המלך,שריווצבא-האצולה;ואילוליד אלה הרקמהעיר חדשה ,בשבילאלפיתושבי

העיר האחרים .העיר-העליונה צמודה היתה בתכנונה לקוי-התל שעלגביו נבנתה:
אך לעתים ,לשם תוספת התה ,נחלקה לכמה רובעים ,שכל אחד מהםהיהמוגןבפני
עצמו,והפגימישבהםהיהמקוםמצודת-המלךוארמונו,כך,למשל,היתהחצורמוקפת
אחת שהתה על כלל העיר-העליונה ,והשניה שהקיפה רק את
שתי חומותלפחותי
חלקה הגבוה ,שבוהיה ארמון-המלך,
העיר-התחתונה היתה כמובן גדולהפי כמה בשטחה מהעיר-העליונה (בחצור,
למשל ,מגיע שטחה ל 700-דונם -פי-שמונה לערך משטח העיר-העליונה) .ערים
מסוגזהנבנו בצמידות לעיר-העליתה,וזו הבה לפחות על אחתמפיאותיהן.מכיון
שאלונבנו לעתים עלגבי משטח שהיה נמוך יחסית'מן התל ,היה צורך בביצורים
אדירים:,אשריספקולעיר אתשנינתוני-היסוד:גם גובה וגם עובי-החומות -נתונים
שבבנית העיר-העליתהנקל.היהיותרלהשיגם בגלל עצם מבנחו שלתל.תכניתן-של
ערים חדשות אלו היתה לעתים מלבמת (,סנה ,חצור) ודמתה ביסודה לתכנית
מחנות-השבטים והצבאותשהיוריוחים באותה תקופה.גודלשטחן של ערים אלו לא
רק שאיפשר לאכלסן במספר רב של תושבים אלא אף להחזיק בתוכן מספרניכר
:
של מרפבותוסוסים.
לפסה"נ
הן
אופיניות לביצורי הערים בתחילת הרבע השני של האלף השני
החלקלקותהגדולותשל -עפר-כבוש" ,שעלמדרונות התלים .חלקלקותאלועשויות
היו לרוב כמה שכבות של עפר-כבוש ,לבנים,טין וכיו-ב,לסירוגין-כך שבחתך
בעל כמה שכבות .חלקלקות אלואינן תחליף לחומה עצמה,
הן נראות כ-כריך-
שהיתהבנויה במקרים רבים בראשה של חלקלקה .עיקר תכליתן היתה לעבות את
תחתית החומות ולחפות על מדרונות התל(המלאכותי,שהיותחוחיםופגיעים .דומה
ששיטהזו של ביצור באה כדילהתגונןבפניאילי-המצור ,שהשימוש בהם ההל ממש
באותוזמן .עם התפתחות אילי-המצור נבנו ,נוסף על חלקלקות עפר-כבוש אלו,
גם חלקלקות עשויות אבן ,עבות בבסיסן שראשן צר-והולך מתקמר-והולך
למעלה ואל פנים-העיר ,לחלקלקות מסוג זהנזקקו במיותר לשם הבת המדרונות
הנמוכים של התל ,או להבת עריםשנבנו על תלים נמוכיםיחסית,כגוןיריחוושכם,
וכמובן היו פגיעים במיוחד למעולת אילי-המצור .להגנת חלקיה הגבוהים יותר
שלהעיר הסתפקו בחומותניצבות עבותשהיו עשויותלבניםאואבנים.
העת העיר-התחתונה (בחצור ,בכרכמיש ,וכדומה אף בקטנה) היתה בעיה בפני
עצמה .באותם מקומות בהם חסרו מדרונות טבעייםהיו מערמים סוללות-עפר
גדולות ועבות (שאף הן גבנו לרוב בשיטת ה"כריך ,)-שיכלו לעמוד בפני:אילי.
המצור ,ובד-בבדיכלו לשמשיסודנאות לחומות-הלבנים; ובתקופה מאוחרת קצת
יותר-אףלחומות-האבן העצומות,שבחלקןנבנובשיטת-הסו~רים.
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הלחימך בארץ-ישראל לשכנותיה

ןהתפתחות מענינת וחשובה חלה ~תקומהזו אף'בשערינה?יים .השעף,שיקא

נקודתעחורפה בכלביצור -חווקויוכלל ,ובמקום,מבנה פשוט-יחסית,הסריעימק

ומוגןע"ימגדלים בלבד ,באה מצודת-שערגדולה.בניןשפרזההיהמורכב-ממצבר
מקורה ,שתקרתו נתמכה ע"י שש אומנות גדולות ,שלוש מימץ ושלוש משמאל -
שאיפשרוגם את הצרת מעבר-השער עד לדי רוחבה של מרכבה ,מבלי שהקטינו
את מרהב-השער עצמו ,שדרוש היה ליכולת-התמרץ שלהמגינים .כןהיו לעתים

יותר מזוג-דלתות אחד במבנה-השער עצמו:זוג אחד הבחוץוזוג אחדמבפנים.משני
עברי המעברנבנו לרובמגדליםאדירים,בעלישניתאים כל אחד(בסארי ,טללה',
חצור ועוד) -מגדלמימין ומגדל משמאל .שער חצור-התחתית ,למשל ,חוזקחיזוק
נוסף ע"יקיר-תומך,בנויאבני-בזלת,שאיפשרבנייתטוללהמקבילה לחלקלקתהתל,
ועליהנסללהדרךהכניסה .כתוצאהמכךהושגהאףכרסה-זויתיתשלתשעים מעלות
מן הדרך אל עבר השער -סידור שהקשה על האויב את הפריצהאל'תוך השער.
יסוד טיפוסי אחר לביצורי המחצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ הוא
החפיר הגדול שנחפר לרגלי החלקלקה .דומה שהותקן בעיקר כאמצעי להתגוננות
בפני אילי-המצור,ואף בד מגדלי-המצור שעליהם עמדו הקשתיםוהיפו על פעולת
האיל .בדרךזוניתןהיה להרחיק כליםאלהמן החומה אל מעבר לטוחהתכליהי.
על 'אף העובדה ,שמרבית ערי ארץ-ישראל נהרסו במשך המאה הס-ז וראשית
הט"ו לפסה"נ עלידיפרעוני השושלתהי"ח,שיקומן  -שלאאיהרלבוא  -אלומעיד
עלשינויים מרחיקי-לכת בשיטות-הביצורוסידורי-ההשההאחרים .במקומותרבים
תוקשביצורי התקופה הקודמת ,אושוקמוונבנו שרידיהם מחדש .שערים בעלי שש
האומנות מצוייםגם בתקופהזו ,אםכי לעתיםהםנבנים,וכן חלק מהחומות ,אבמ-
גזית גדולות יותר ומסותתות .חלקלקות-האבן אףהן חזקות יותר ,והומות-סוגרים
נעשות מקובלות ונפוצותיותר .שיטת-בניהזו ,שמקורה באנטוליה ,ההלה מתפשטת
מתקופה זו עד שבסוף האלף השני לפסה"נ כמעט הפכה ליסוד-קבע בביצורי
המזרח התיכון.היה בה משוםפתרון מה בדאילי-המצור; דרךבניה זו פתרה את
בעית הבת העיר בשיפולי מדרונותיה ,חיזקה את הומותיה ומנעה את התמוטטותן
אפילו כשהצליחהאיללנקוב בחומה,או לפרצה ,במקוםמסוים.
ת
ו
ר
י
מתקופהזומצויים -נוסף עלשרידי הביצורים שנתגלו בחפ
ם
ג
תבליטי-
קיר רבים ממצרים ,המאפשרים לשחזר לא רק אתתכניותהביצורים ,אלא אף את
מראיהם בפועל .ההומות ,שמעליהן נזדקרו שינות משוכללות ,איפשרו למגינים
להפעיל את נשקם ביעילות; ויחד עם גזוזטראות-המל ,שבלטומן המגדלים ,מנעו
בעד התוקף מלהתקרב לנקודת-התורפה -שהרי מעתה נאלץ היה לחשוש בפני
של מגדלי החומה- .מצודת-המלך",
הירי-האנכי,שכיסה את כל ה"שטחים המתים
גנה"פנימי רב-עצמה ,העירהכנעניתשהתנשאהבפניםהעיר המבוצרת,היותה-קו-ה
מתואלתבתבליטים כעומדת על תלה ,כשחפירגדולמגןעליה מסביב .שער-העיר
מובלט ביותר על שני מגדליו .יסוד שגי ,המובלט באוהל סכימטי ,היא חומת
המצודה-הפנימית (מצודת-המלך) המזדקרת מעל חומת-העיר; ונוצר ,איפוא,
', .
הרוויםשלעירמוקפתחומותיים.
אחד הלכלוליםהחשובים במערכת-ההטה שלהערים במחציההשניה שלהאלף
'
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צבא ,אקובי.צורים
.-

י

השני לפסה*ג. ,הם .סידורי אספקת-המדם שהתקינו לשעת-מצור .מצויים-היו
בהקוצהוו בכמהערים -כגון מר ,יבלעם,ירושלים ועוד(את סידורי-המים במפדו
יש ליחס ,לדעתי ,לתקופת בית
ד ישראל) -סידורים הנדסיים משוכללים מאוד,
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ציור  164מצור אשקלון; תבליט מצרימימי רעמסס הב'

שמטרתם לאפשר לתושבים הנצורים להגיע אל מימי המעין -אשר מבועו נסתם
מבחוץ -מתוך העירחפנימה. .מנהרות .מאונכותומאוזנות ,שנחצבו בקרקע ,איפשרו
לתושביםלהיביל אתמימיהמעין אלהעירפנימה,או לגשתאליובאופןחופשי ללא
הפרעה שלהאויבם .שכלולזה,שיתכןשמקורו בתרבות האיגאית ,מעידכי בתקופה
זוכברלאתמיד עמדלולאיל-המצורכוחובמאמציולטרוץ בעד הביצורים-אשר
תחקובמיוחד עדפעילותו;ולכןמקקוצבאות הכובשיםיותרויותר לאמצעי הקשה,
.ותא המצור..הביצורים החזקים ,מחדגיסא ,וסידורי אספקת-המים ,מאידך גיסא,

'
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הלחימה בארץ*ישראלושכנותיה

הפכו את ערי-כנען לעמידות בפני מצור ,וכדי לכבשן נזקקו הצבאות התוקפים
לאמצעיםנוספים.

 *2כיבוש הערים
מלחינה עקרוניתניתן היה לכבוש ולהכניע עיר מבוצרת בתקופה הנידונה -
ובעצם ,בכל תקופה  -באחת מחמשדרכים,בצירוףשלשתיםאושלושמהןאו בכולן
יחדש
 .1חדירה לעיר,מעל החויה;
 .2חדירהלעיר דרך החומה ,או דרךשעריה;
(
 .3חדררהלעיר מתחת לחומה;
 .4הכנעת העיר בעזרתמציר וה סגר;
 .5הכנעתהעיר בעזרת תחבול.ה.
 ,1חדירה לעיר מעל החומהנ
הדרך,הראשונההיתה ,לכאורה ,פשוטה ,מבחינה טכנית ,אלא שהצריכה סולמות
ארוכים ומטלטלים] וכן חיילים אמיצים וכוהות-חיפוי מתאימים .המקור החשוב,
ולמעשה היחידמן האלף השני המאפשר לעמוד על דרך-התקפהזו לכיבוש ערי-
כנען ,הםהתבליטיםהמצריים.
מן התבליטים למדים אנו ,שהצבא התוקף היה מציב סולמות ארוכים ומשעינם
אל החומותעצמן .חיל-הרגלים -ביחוד אותםחייליםשהיו מזוינים בחרבות ובנשק
אחר לקרבפנים-אל-פגים (רמחים) -היה מסתער על חומות-העיר כשהוא מטפס
על הסולמות.מגינו שלהחייל,התלוי על כתפו באמצעות לולאות-אחיזה,היה.סוכך
עלגבושל המטפס,כשידו האחתשלהחילאוחזתבשלביהסולם,ואילו השניה אוחזת
בכלי-הנשק .פעולה נועזתזו נעשתה בסיוע קבוצות קשתים .קבוצות קשתים אלו
עמדובאגפים,חיפו עלהמסתעריםבירי חזק ,שמנע אתהמתגוננים מהתכופף החוצה
אל מעבר השינות וכך לאיכלו להפריע בעד המסתערים לטפס ולעלות בסולמות.

 .2חדירה לעיר דרך המומה ,או דרך שעריה
הדרך השאה -היינו חדירה בעד ההומות או השערים ךהיתה יעילה אף היא,
ולרוב בוצעהבשילוב עםהרגשונה .האמצעיהמכריע בפעולהזוהיואילי-המצור.
אילים אלה הומעלובעיקר כמדפינות-המגדליםושערי-העיר ,פעולהזוחייבה אף
היאהימוייעיל של "אש ,-אשר לרוב נורתה מתוך מגדלי-מצור מיוחדים עשויי-
עץ ,שעליהם עמדו הקשתים .הבעיה העיקרית של התוקף היתה כיצד לקרב את
האילים עד לטוח קרוב ביותר ( 4-5מטר) לחומות .פעולה זו נעשתה ע-י שפיכת
סוללות-עמר גדולות מעל החפ.ר ,שאף יצרו שיפוע מתאים עלגבי החלקלקות.
מפליא הדבר שבכל התבליטימהמצריים מתקופת הממלכה החדשהאיןאנורואים
אתאילי-המצור ,למרות שבכמהציוריםמן הממלכה התיכהה)-'~SSbססןשבמצרים)
אפשרלהבחין במספראילי-מצורפרימיטיביים .ההסבר הוא,אולי שנשק זה ,שהיה
דווח בסוריה ובאנטוליה ,לא נתקבל ע"י הצבא המצרי ,השמרני בדרכי-לחימתו,

ן לען
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,נשקוביצורים

שהיה אמץעלשיטות-הפריצההאחרות .הסבר אחר,שעליונרמז כברלעיל,שחיזוק
ביצורי תקופתהברונזה התיכונה,שהיהמכותבעיקרו עד אילי-המצור,הגיע לדרגת
שכלולכזושאותוטיפוסשלאילי-המצור ,אשר לחםרווח בתקומהזו,שובלאהיהיעיל

ציור2 85איל-המצורהקדוםביותר,על-פיציור קיר בבני-חסן ,מתקופת הממלכה התיכונה

מד ההומות וחלקלקות-האבן הגדולות שבכנען .56במקום אילי-המצור רואים אנו
בתבליטיםהמצרייםזוגותחיילים ,המתעבים לעבר השערכשבידיהםגרזניםלביקוע
צירי הדלתותוהבריחים .סוככים עליהםמגיניהם,התלוייםעלגבם ,ו"אש" הקשתים

שבאגף.

 .3החדירה מתחת לחומות
ערעוריסודות החומהע"יחתירהמתחתיה,אוכרייתמנהרותאלעברהעיר לשם
פריצה מתחת לחומה ,מתוארים בתבליטי האלף הראשון לפסה"נ .אולםשרידי
מנהרותמסוגזהשנתגלובחפירותמןהאלףהשני לפסה"נ,וכןההנחהההגיונית שצורה
זו של חדירה (אשר לא חייבה ידע טכני ,שלא היה קיים באותה תקופה),
מאפשריםאולילהניהכישיטהזוהיתהריוחתאףבאלףהשנילפסה"מי.
 .4המצור וההסגר
בגלל עצמתהביצורים,וקשייההסתערות קשההיה לכבוש אתהערים המבוצרות
שבכנען ללא פעולת מצור ממושכת .פעולת מצור ,הנראית לכאורה כקלה
שבפעולות ההתקפה,חייבהריתוקכוחגדול של הצבא התוקף לפעולות פסיביות,
ועל ידי כך שיבשה את תכניות מסעותיו.כןחייבתהו להנות לצורך מצור במשך
תקופות ממושכות ,דבר שהכביד אף על בעיות אספקתו .סידורי אספקת-המים
לשעת-מצור,ומחסני-המזוןשבתוכן ,איפשרו לערים הנצורותלהחזיק מעמד במשך
זמן רב ,כפישלמדיםאנומשתי תעודותמצריות .האחתמציינת שהמצור על?רוחן,
בימי פרעה ~עחמס ,נמשך 3שנים -משך-המצור הארוך ביותרהידועלנו מתקופות
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.גםכיבושמגידו ,במסעו המפורסם של תהותימט הו ,לא נטתכם אלא לאחר
אייו
מצורשנמשך שבעהחדשים.תיאורימצורזהנותניםבידינואף פרטיפרטים עלארגון
המצור ,שהיה כרוך בהקפתהעיר בחומת-מצור מיוחדת ,אשר תפקידה היה למנוע
בונד הנצורים לברוח מעירם ,ולאפשר לחיל הצרלהתיזן כראויבפני התקפות-
פתע .לפי התיאור שבספר הזכרונות של תחותימס הר,ציוח תהותימס על מפקדי
הגדודים לערוך אתיחידותיהם במקומן ,ולמדוד אתהעיר .לאחר מכן הקיפו את
העירבהפירוסגרועליה בדיק-עצימה.
כריתת-העצים בשעת המצור מתוארת גם בתבליטים המצריימ ;59והד להן
מוצאים אנו אף בתורה :תצור אל עירימים רבים להלחם עליהלתפשהלא
תשחית אתעצהלנדוחעליוגרזן,כיממנו תאכלואותולא תכרת,כי האדם עץ השדה
לבאמפניך במצורו רקעץ אשר תדעכי לא עץ מאכלהוא אתותשחית וכרתובנית
משזר עלהעיר אשרהיאעשה עמך מלחמה עד רדתה"(דב' כ ,יט-כ).
~hh#

 .5תחבולות
כל מה שנאמר לעיל על דרכי התגוננות-הערים ושיטות-כיבושן מלמד,שכיבוש
עריםהיהעניין קשה.ולכן ,במקביל לכל שיטות-הלחימה האחרות השתדל התוקף
לחדוראלהעירבדרך של הערמה ותחבולה .וכאשר הצליח התוקף לחדור העירה
בדרך מן הדרכים ,שוב לא היה ערך לחומותיה האדירות ,שכן בדרך-כללהיו
ביצורי העיר מופנים החוצה .התחבולה המתוארתבספריהושעבסיפורכיבושהעי
היתהמכוונתלהוציא את צבא-העיר אל מחוץ לחומה ,ולאפשר לאורבלחדור אל
העיר חבלתי-מוגנת ,מאידךגימא ,הסיפורעל כיבוש בית-אל (שופ' א ,כד ואילך),
עלידיגילוי "מבוא העיר= 60והדירה לתוכה דרכו ~1WU ,ללמד ששיטות כאלו נהם
בכיבוש ערי-המבצר .לסוגזה של תחבולותישלייחס את האגדות  -שעצם קיומן
מעיד עלגרעיןריאלי-עלכיבושי ערים בטכסיסי-הערמה .המפורסמת באגדות
אלו -מלבדהסיפורעלכיבושטרויה-היאזוהמיוחסתלימיתחותימסהג',והשתארת
כיצד כבשו המצרים אתיפו בערמה עלידי החבאת 200חיילים בסלים ,שהכילו
כביכולמתנות,שהוכנסולעיריפועלידי 500חייליםאחרימ.61
,
ר
צ
ב
מ
ה
י
ר
ע
השימושבשיטות אלואיפשר ברובהמקריםלתוקף לחדור
ל
א
ואכן
ערי-המבצר החזקות נהרסו פעמים רבות בתקופת קיומן ,כפי שלמדים אנו מן
ההפירות הארכיאולוגיות .עובדהזו מאשרת את הידוע מאז על גורמי ההצלחה
בקרב :לאהביצוריםולאהנשק הםהמכריעיםבסופו של דבר  -אלארוחושלהחייל
העומד מאחוריהם.82
ה ע רו ת
 :מ.230עע BASOR 137 )1955(,
 1עיין
 2עיין Orients, 1926, stv* Bogen :פ.8.80061, Die Waffen der V~lker des 8116

*Yadin,ז.
ificattionstandathe B
g
n i Hyksos
r aForti

.11-15 :קתoftheCanaanite Goddess Anath, BASOR 107)1947(,
 8עיין
 4קשתו של נרם-סיןע וראה.ANEP, 68* 309 :

 8עיין:ידין,שם.
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צבא ,נשק וביצורים
.,

..

 8עלטיפוסיה השוניםעיין.Western Asia, Ira~ 8 ))946(, :ון , Daegers and S~'ordsע.Maxsvell.-11(',10יו
 .18סק
.ידין,מגילת מלחמת בני*אור בבני-חושך ,תשט=ו ,עמ'  ,117הע' .61
 7.עיין:י
7א ראה .לוח כגג.

 8עייןלהלן.

 9ראה:
9א רקה לוח כגט.
fig* 141

.ANEP,

.

 10עיין:

מת* 540ע י(.8.Starr, Nuzi 1 )1939ע ,11. Lachelnan, apud 1).

.
י 10א ראה לוחכד.
.11 .
;125-128
.30ע Yadin, BASOR 137 )1955(,
.עע
..17881עע .1). Gurney, The Hittites, 1955,ג); ידין,שם.
12
A.Moortgat,DerKampfzuWagen
841 s :נעע derKunst des altensOrient,OLZ 33)1930(,ו%
*
 13עיין
.idem, Vorderasiatische Rd)1lsiegel, 1940
 14עיין.67 :ע  1955,ספע ,.Yadin,ו.
י
 15עיין :ב,מייזלר (מזר) ,לוחות תעבך ,ספרקלוזנר ,תרצ*ז 44 ,ואילך*
.ליונשטם על a
.152ע.Ch.oVirolleaud,Palais r d'Ugarit 11,1957,הננימודהלד"רyש.א
עזרתו
18

'

;

,.ו-

עיין:
עיין:

עיין:

 -גתוגום .תעודה זו*

י.

) 4511951(,נ)" %* 'Kupljer~ 1נ8

;

1

את התיבה *תניהן" תרגמתי* -רתמתן= ,על-סמך הכתוב.
בשה"ש א ,י4-א!.דומני
.

שהתעורה .מאוגרית והכתוב .בשה"ש מסבירים זה את זה .אהדתי .הכתוב בשה"ש מתכוון לרתמות
הראש המפוארות של הסופים בתקופה זו ,ועור אחזור לעניין זה במקום אחר.
 -17הגדוד שלגדעון בשעולנו הפשיטה נגדמדין אף הוא מנהשליש מאותאיש; והשוה שופ'ז,זואילך.
.18 :ע *(). Geejze, BASOR 95 )1955נ,
 18עיין
.פולוצקי ,בכרךזה,
פו על התעודותהמצריות על.קרב קדש,וביבליוגרפיהלעניןזה,עיין במאמרושלי

...עמ'

.24-48

20 .

תרגום אותו קטע מתוך פפירוס אנסטאסי מובא במאמרו של א*מלמט ,בכרך זה ,עמ' 342ן ושם

ביבליוגרפיה נרספת*

 41עלתיאור קרבמגידו במקורותהמצרייםעיין במאמרו שלי.

פולוצקי ,בכרך זה ,עמ'

.22418

ן במאמרו שלב.מורג בכרךזה ,עמ' .39-33
 22עיי
.17 :ע ).d3oe~ze, hfVAeG )1933(,נ.
 23עיין
. 328: :עע 9 )1.933(,נ .1), 0..Faulkner, 'Egyptian Mil'itary K)rganizaLion. JEA
..24עיין
 25עיין :מת. 217עק 1(,נ.Albright, AfO 6 )1930--ע.יל.
.

.

י3

 26עייןor Archaelogy :
ם.%. Schulman, Egy~tian Rcpresentations of I~orsernen and Rjding 1ג;. 84--93קק  71933(,שAthens 4

, Annual of the Bltitish 80%001ם8נצ) Mycenean Cavalry.-1נ. Hood ,ע 4* 5.ן

!.,53עע , JNES 6 )1957(,ש0שתזא.Nesv
ה הע' .20
ל 2השי
 :ונMilitary Road between Egypt and Palestinc, JEA 6 )1920
) 28עייד

!"

.cGardiner,א .ג i
n The A

c

n

"צ"ע 'pp.

 ,ספר הזכרונות אשר לתחותימס הג' ,ספרמזיא ,תרצ"ה ,עמ' .163
 29עיין:ש.ייבין
 30עיין0. 134א .Jean ~Archives royales de M~ari 2, 1950,ע *%ם;רהשוה לכאן את

חלוקת השלל שקבע דוד (שמ"אל ,כג-כו),
 31עיין :מת. 135עק ac Mari, RA 42 )1948(,
 32עיין :מת. 32עע 6], JEA 39 )1953(,ת1%טב.1:כ.%. 4

המסופר על סדרי

680. L'armec de'royaumeנ.זנ *Cb.

 33עיין:

.195ע ,ן!8118.22 ))950ת"]0

 34עיין:ש.ייבין,מחקרים בתולדותישראל
 30עיין. Jean :ע ,Ch.שם.

,.Yadin,ר.
50% 137ג8
e
.oקע d )1955(,
,.von Sל;ופגי
.ANET, 240
וארצו ,תשאך ,עמ'
 ;71וכן

 38עיין:
 87הנני מודה לד"ר פ ,ארצי על תרגום תעודהזו.

.ע

].482ע . 174-186 ;ANET,קע pays aeMari,RA 35 )1938(,טפ .e.Dossin,Singnaux Iuniineax
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:נ.ה.טורטשינר(טורסיני) ,תעודותלכיש ,תיש ,עמ'  115ואילך ,ושםדיון מפורט.
 88עיין
 89השוה:פני עולם המקרא עמ'  ,207וההערותשם.
 40עיין.482 :ע 0. 22; ANET,א , Archives royales ae Mari 2, )1950(,ם.768ע *ם .התרגום הוא של
 .מלמט,הוברת מקורות לתולדותישראל ,תשיאה ,עמ' .42
א

א.

 41עיין:
 42עיין:

* 985ע .0* Dcnin, Melanges Dussaud 2, 1939,
. 178ע .Dossin, RA35 )1938(,ס.

 43ראהלוהכה*
).נ.
.55 :ע Die Annalen des Mursilis, MVAeG 38 )1933(,
 44עיין
~oetze,
,26-1ובמאמרושלש.ייבין
,עמ'
ןבכרךזה,במאמרושלי*פולוצקי,עמ'7
 45עלקרבותקדשומגידועיי

י

*32-2

 48ראויה לציון העובדה שגם בקרב מגידו וגם בקרב קדש גרמה הזנהונ עקרון זה .לכשלון הצבאות
התוקפים ,הצבא המצרי מיהר לשלול שלל לאפר נצחונו הראשון עלהכנעניםלידימגידו,ואיפשרעלידי כך
לכנענים להמלטהעירה .התנהגות דומה שלהתיילים החתים ,כשהתפרצו למחנהו של רעמםהב' בקרב קדש,

גזלהמידם את הנצחון.
 47עיין Land :פס ! ofWarזלל ( A.H. Burne, Theבתרגוםעברי בשם :אמנות המלהמה ,בהוצאתמערכית
 ,)1958עמ' 59ואילך,וכן כמה מהערות שם ,עמ' 280ואילך*

 48השוה.ANEP, 58. 314--316, 318--319, 322 :
ף .236ע .ANET,
 49עיי
 88עיץ :ךפ.119עע ~~ ;P,Kraus, Altbabylonische Briefe,MVAeG 35 )1931השוההכחובי2בשופ'ז,ים

ואילך',פל פשיטתגדעון על מהגה מדץ

 51עיע:

.svt 1.Albrig~t, BA,SOR 94 )1944(, 1"21

2פ והזן"477 :נ .ANET,
ן בכרך זה.169-186 'DU ,
 58עיי
 Egypt, :פו 6 ftyksos Ruleאז
 54עיין

]. Ssve-S~derbergbtר ;. 25ק 137 )1955(,

,.Yadin, BASORו

. 532עע .JEA 37 )1951(1
.ידין ,גזה,
 55עיין:ר.עמירן ,שיטת אספקתמים במנהרות ,ארץ"ישראל א (משי"א) ,עמ' 35ואילך;י
הצור רמגידובימי שלמה,בימי בית ראשון (קובץ) ,.תשכ"ב ,עמ'  86ואילך..
 58עיין:ידין
 ,שם ,עמ' .81
 57ש.ייבין (ארץ-ישראל א [תשי"א] ,עמ' 29ואילך) מטיל ספק אם.היתה שיטהזו נוהגתלקני האלף
הראשוןלפסה"נ.
 ,ספר הזכרונות לתתותימסהשלישי ,ספר.מזיא ,תרצ"ה ,עמ' ..237; ;188ק .ANET,
 58עיין:ש.ייבין
59

ראה.ANEP, fig. 344 :

" 60מבוא העירא הוא ,לדעתי,הפוטרנה שהיתהטיפוסיתלביצורי תקופת הברונזה המאוחרת* הדוגמאות
מבוע'זכויואלישרשבאנטוליה,ומאוגריתשבסוריה,מלמדות שמבואות אלה איפשרו לאנשיהעיר לצאתולבוא
בשעת סכנה ,כאשר שערי העירהיוסגוריםומסוגרים ויכלו אף לשמשדרכיחדירהיעילותביותר.
.מ.גרינץ-,מבהר הספרותהמצרית המצרית העתיקה,תשי"ה 88 'DU ,ואילך;.22-23עןעונאג.
81עיין:י
 62מאז נכתב מאמר זה יצא לאור ספרי :תורת המלהמה בארצות המקרא לאור הממצאים הארביאי8
גלויים ,תשב"ג',ועיין שם ,עמ' 84-91פ.
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לוח-מזון צבאי בפפירוס אנסטאסי א' ובמקרא
מאת :א ,מלמט

כלכלתעוצבה מצרית על אדמת ארץ-ישראל

התעודה הידועה בשם.פפירוס,אנסטאסי א' היא אגרת סאטירית ,כנראהמימיו

של רעמסס הב' ( 1224-1290לפסה*ם ,שחיברה סופר מצרי ,כתשובה על אגרת של
חברו למקצועי .חורי ,כותב האגרת ,שהיה פקיד מצרי גבוה ,מוכיח ל-ידידו,
אמנאמאפא בלשון סרקסטית אתבורותו הגמורה של הלה בתחום תפקידו כסופר-
הצבא של הודרוממותו ,פרעהמצרים,ומציע לפניו כמה שאלותאומבהנים מתחום
תפקידו .בתעודה זו ניתן תיאור של ארץ-ישראל בתקופה המקבילה לראשית
ההתנחלותהישראליתבה.במיוחדנדונובתעודהזועניניגיאוגרפיה של ארץ-ישראל
וסוריה הדרומית ,כך שמרביתו של החבורהיאמעין מורה הדרך הקדוםביותר של

הארץ.

אולם חשיבותה של התעודהלגבי חקר הארץ והמקרא חורגתמתחומן של שאלות
טופוגרפיותגרידא .מכתבו שלחוריישבוכדי ללמד על כמה בחינותצבאיות של
שלטוןמצריםבארץ .אחת מהןהיאענין כלכלת-הצבאוחלוקת-המזוןביןהחיילים.
הקטע העוסק בכך כלול במבחןהרביעי ,שאותומציגחורי לאמנאמאפא מתוךכונה
להקניטו.ישלציין ,שעסקיהמינהל והאפסנאות בצבא הקדוםהיו בגדר תפקידו של
סופר-הצבא.2נביא כאן את תרגום הפיסקה ,העוסקתבעניןזה,והיא באה בסמוך
למבחןהחמישיוהאחרון ,העוסק בפרטותבטופוגרפיה שלארץ-ישראל:3
" סופר דרוך ,חכם לב ,אשראין דבר נסתר ממנו; אבוקה בחשכה בראשהחיל
להאירלו .הנך שלוח במסע לצ'אהי ,4בראש צבא אמיץ,למחוץ את המורדים ההם
 .היל-הקשתים אשרלפניך מונה  ;1,900שרדן ;520קהק ;1,600עשוש
המכונים נערןי
[;6]100נחסיו(כושים)מונים  ;880בסך הכל ,5,000:בליקציניהם .מובאת לפגיך מנחת
 .מספר האנשים רב מדי בשבילך ,בעוד שהצידה מועטה
שלם  -לחם ,בקר,יין
ן .30-
בשבילם :ככרות קמח ;300-מאפה ;1,800-צאןממינים שונים;120-יי
הצבא הוא רב מדי ,והצידה מועטה ביחס למה שאתה לוקה (מהם) .אתה מקבל (את
הצידה)זהי1מונז"ז במחנות
החיילים הם במצב הכן ודרוכים .פקדם במהירות ,מנה של כל איש אל ידו!
ימ]צופים בסתר(ואומרים)':סמרידע'1הגיע צהריםויחם המחנהויוגדנ
הנשוס
'זמן לנוע; בל תכעיסו את המפקד; רב המסע לפנינו! 7מה זה שאין לחם בכלל
(אתנו)זמקוםחניתהלילרחוק.הויאתה -מה המכות אשר אתה מביא עליבות

עיין הערות בעמי
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לוח8מזון צבאי

אכן סומר נבון אתה! קרב ותנה את הצידה! (אולם) שעה הומכת יום באין
(לעזרתך) סופר מטעם השליט -חיים ,שפע ובריאות  -מה הובאת להכותנוו לא
טוב הדבר,נערי; הוא (המלך) ישמע וישלח להכריתך!"

מחבר התעודה מעלה תמונה מלבבת ומאלפת כאחד של הספקת מזון לצבא
המצרי .הדברים אמורים בציודה של חטיבה,שכןזו מנתה 5,000אישי,תהילה מתואר
הרכב החטיבה ,שכללהיחידותבלתישוותבגדלן שלחילותזרים.היסודותהנכריים
היוו חלק נכבד של צבא מצרים בממלכה החדשה ,הואיל והמצרים נהגו לעתים
תכופותלגייס אתהעמיםהנכבשים לשורותהלוחמים.יחידות שלאנשי נוביהנכללו
בצבא פרעה מאז ,וכבר במאה הי"ד לפסהענ מוצאיםאנובשירות המצרים חילות
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ר :66חלוקתמזון לצבא מצרים ,על-פיציור מקברו של פרעה חרמחב
ייו
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צבא ,נשק וביצורים

שכיריםשלשרדניט ,אחדמאגו"י-הים" .לעומתםנזכרים.בתעודתנוזו הפעם הראשונה
גייסותשל קהקומשוש.ישלהניח,איפוא,שגיוסםשלשניהעמים הללו ,שמוצאם מארץ
לוב ,הואחידושו של רעמסס19
2

ציור ז :8צבא פרעה על יחידותיו השונות ובכללן חילות שכירים על זינם ולבושם
האומיניים להם

בראשהרשימה שלסוגיהחילהשוניםנזכרוקשתים ,בלא לפרש אתזהותוהלאומית
של חילזה .הכונה היא ללא ספק לבני מצרים ,שמתוכם באו הקשתים .עובדהזו
מרמזת על כך ,שלחלוקה הלאומית של הצבא היתה גם משמעות צבאית-טקטית.
העמים השונים נתייחדו לא רק בדמותם ובאורח-חייהם ,אלא אף בכלי-נשקם

ובדרכי-הלחימה שסיגלו לעצמם .10תבליטים רבים מימי השושלות הי"ח-הכי
מתאריםבני-עמים אלה במצבים צבאייםשונים ,כשלכל אחד מהם מדי-קרבוכלי-
זין אופיניים לום .אמגמ טיבם של המספרים הנקובים בתעודתנו ,ביחס לסוגיהחיל
השונים,אינונהירלנו,וכןאיננויודעים אם השפיע בדל הכוחות הבודדים על אופן
חלוקתהמזון .מכל-מקום מסתבר ,שחורי מתאר ממש חטיבהמצרית,לפי המתכונת
הצבאיתשהיתהנהוגהבימיו ,ובכךמפגיןהוא אתבקיאותו הרבה ואת-ערכתו" בכל
הנוגעלצבא-מצרים.
לא פחותריאלי מתיאור הצבא הוא המבחן בדבר הספקתמנות-המזון ללוחמים,
שאותו מציגהורי ל"ידידו" .הבעיה היא מתימטית ומינהלתית כאחדש חישובה של
המנה-האישית מתוך כמות-המזון הכללית ,העומדת לרשות הצבא ,והביצוע הטכני
של חלוקת-המנות .מתוך דברי הכותביש ללמוד ,שהסופר החלבמלאכתו מבעוד
בוקר ,אך מאחר שלא הוכשר לתפקידו ,לא נסתיימה המשימה עד שעות הצהרים.
מובן ,שהשהיה מיותרתזו גרמה תקלה רצינית בתכנון פעולות הצבאואין ,איפוא,
תימה בדבר שהסופרנדרש לתת אתהדין.
מבחינתנו מאלףביותר הרקעהגיאוגרפי של מבחןזה .הצבא המצרי מתואר שעה
שהוא עורך מסע על אדמת ארץ-ישראל להכנעתהתושבים המתמרדים .אגב ,הללו
מכונים בפפירוס בשםנערים-,שהואמונחכנעני-עברי לצבא-הרגליםהמקומילהנזמ-
פעמיםהרבהגם במקראנא .בהמשך התעודהניתןתיאורחישלרובדנוסף מאוכלוסית
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ל,ה-מזו צבאי

הארץ ,הלא הם השוסים,היינו הישוב הנודד בארץ ,ואף מונח זהמצויבמקראיי,

במי השוסים הושמה אפילו קריאת התפעלות בלשון הכנענית למראה מלאכתו של
הפקיד המצרי .מכאן שגם הצידה חולקהלחיילי הצבא המצרי על אדמת הארץ,
והמזוןנלקח ללא ספק מפרי הארץ ומתוצרתה .עלכךמעיריםסוגיהמזון,האופיניים
לטבע הארץ ,וכן המונחים המתאימים בכנענית-עברית :קמח ומאפה .כל מכתה
הצידה בביטוי כנעני קולע מנחת "שלום ,-כדרך שימוש הלשון במקרא במקומות
שונים.13

בסיכום הדבריםניתן לומר ,שמשלו של חורי אימו סתמי ,אלא שאול הוא מתוך
המציאות ההיסטורית שלהימימ ההם .כלכלת צבא-הכיבוש המצרי היתה ,איפואן
עליושבי ארץ-ישראל/וודאי לא אחתנתבעותושבי הארץ לספק אתצרכי הצבאות
הזרים ,שפלשו לאדמתם ,ולא אחת עמד סופר-צבא בפני אותו תפקיר ,המיוחס לו
בתעודתנו.
כלכלת גדודו של דוד
לפיכךאין תימה ,אם באה במקרא פרשההמקבילה למסופר בפפירוס אנסטאסי
א' .כונתנו לסימור בשמואל א ,פרק כה על נבל הכרמלי ועלהפגישה בץדוד
ואביגיל .עם כל ההבדליםבנסיבותההיסטוריות,וכןבאפיו של הצבא וממדיולעניין
הספקת המזון לצבא וחלוקתובין החיילים ,דומה היא הסיטואציה היסודית בשני
המקרים .גם דוד היה אנוס לגייס מצרכי-מזון בשביל גדודו מבעלי-האחחות
המקומיים ,ואף הוא מקבל ,בסופו של דבר ,כמויות שלמזון ,שהיהצריך לחלקבין
אנשיצבאו.
אמנם הבעיה שעמדה בפני דוד היתה מסובכת פחות מוו שעמדה בפני המפקד
 .למעשה ,עמדלרשולו של דוד
המצרי,הואיל ובאותםהימיםהיהעדיין צבאויעיר
של'
ל
י
ת
ל
.
ש
י
צבא סרטי שלא עלהבהיקפו על גדוד ומנה 600א
ד
ו
ד
ג
ה
ק
ל
ח
נ
תוקף
400איש" ,ומאתיםישבו על הכלים",היינושלישהגדודהיוהמעין חיל"משמר (שמיא
כה ,יג; והשוה  NA'bWל 34",גם :ארעתן וטל פבב**4ז*וד*זץידז *מח*כ,21נחוץ מזה שוף
המצרים,ואין להניח שנתלוהאליו פקיד מיוחד ,ששימש כטופר-הצבא .דוד שולה
2עז~ץ= 'טק 10 1נצרים(4צ 21ממח זה ,נצרים ,דמזכץ* גםביזיונו* זתננצר" ,חחז* וצטט?
פעמיך הרבה בסיפורתלגביחיילי*'דוד) אלנבל הכרמלי6' ,ד.:4לשאוללו לשלום
(שמ"א כה,ה)":ואמרתם:כה לחי! ואתהשלומוביתךשלומוכל אשרלךשלום!ג(שם,
פס' ו).זהונוסח-ברכהמקובל,הנהוגגםאצלעמיםאחרים .אךשאיןפנידודלממני-
רמוסיןבלבד נברורמהמשךהסיפור.שליחי דודאינם,שואלים אלאלמנחת-שלום,
אם לנקוטבמינוחפפירוס אנסטאסי א'.
הסיפור על נבל הכרמלי מלמד ,שלא תמיד נענו -האנשים הגדולים" מרצון
לתביעותיו של.הצבא הפושט,ולעתיםנאלצי..אחייליםל*חוז.בכוחהזרועת .אביגיל,
nWRנבל ,השכילהלמנוע תגרהגלויה עםנערי דודמתוךשמיהרה לספק לאדוניהם
כמויותניכרות שלמזון" :ותקחמאתיםלחם,ושניםנבלי-יין,וחלש '1asjעשויות ,וחמש
סאיםקלי,ימאהצמוקיםומאתיםדבלים,ותשף עלהחקורים*(שם ,שסטה),הט"רא
משרט אתסוגי ה6זץ ואת כמויותיהם--,בדומה לפשירו:6א61טאס .4אפילו התפריך
de
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צבא ,נשק וביצורים

ק הוא אותה ארץ עצמה .אולםגם במקרא,
דומהבשניהמקרים,שהריבשניהםהסי
וגם בפפירוס אנסטאסי ,לא נקבע לכמה זמן תספיק הצידה לכלכלת הצבא .יש
להניח ,שההספקהנועדה לתקופה קצרה בלבד ,הואיל וכמה מצרכימען ,כגון בשר
ולחםאפוי ,לאהיועשויים להשתמרזמן ממושך.
כמויות המזון ,שהספיקו לדוד ,קטנותהן הרבה מאלו שגמנו בתעודה המצרית,
לפישגם צבאוהיהקטןביחסלגיסהמצרי .אםמתכוניםאנו לעמוד עלטיב כלכלתם
שלשני הצבאות ,הרייש להסב את מנת-השדה האישית ,שקיבל כלחייל בחטיבה
המצרית מזה ובגדודו של דוד מזה .חוזרים אנו בכך על חישוביו של סופר-הצבא
הקדום:יש לחלק את אספקתהחטיבה המצריתבין 5,000חייליה ,בעוד שאת כמות
המזון,שקיבלדוד,ישלחלקבין 800אנשיהגדוד.ואםיטעןהטוען,שמהצידה,שהביאה
אביגיל,נהנה אךאותו חלק של הגדוד ,שעלה עם דוד,כדי לתקוף את נבל ,כלומר
 400איש בלבד ,הרי עלית לשים לב שדוקא דוד חוקק חוק צבאי" :כחלק היורד
במלחמהוכחלקהיושבעלהכליםיחדיויחלקו" (שמ"א ל ,כדואילך).

השוואת לוחות-המזון
השן-ה מדויקת שלשתי רשימותהמזון אפשריתהיא רקלגבי כמות הבשר ,שכן
ווניתנתבשני המקורות במספרים שלראשי-צאן .עליסוד חישוב של המנה הבודדת
מתברר ,שכמות הבשר ,שסופקהלחיילהמצרי ,עלתהפישלושה עלזו שקיבלואנשי
דוד .בכך כמובן לא נאמר דבר באילוךוחיזמןקיבלו מנות-בשר בכלל .לעומת-
זאת,אין לנו אפילונתונים אלה לגבי שארסוגי המזון ,הןמבחינתטיבווהןמבחינת
המידותהנזכרותבמקורות.
ו"מאפה"/הנזכריםבמקורהמצרי/נמניםבמקרא-לחם"ו-קלי",
כנגדככרות "קמח-
שכן כל המאכלים הללוהוכנומגרעיני תבואה,והיושוניםזה מזה רק באיכותהדגן
ובדרך הכנתם .אולייש להקביל ל"לחם" את המאכל המכונה כאן בשם "מאפה",
ולא את ככרות ה"קמח" ,שכן המלה האחרונה מציינת את הקמח המעולה בלבד,
הוא קמח ההטיס ,וממנולא הכינוכרגיל את הלחם.16אולם מתעודה אחרת17מימי
הממלכה החדשה במצרים מסתבר ,שככרות"קמח" ,יהד עםלחם של "בני אסיה",
נתייחדו לשימושושל הצבא המצרי .אם נכונה הקבלת ה-לחם" במקרא ל"מאפה"
בפפירוס המצרי ,הרי שלאהיה כמעט הבדל במנת הלחםביןחיילי הצבא המצרי
לביןחיילידוד,וכל אחד מהם זכה בשלישככר.
בנוגע למשקאות אין תימה שבארץ של מטעי גפנים כארץ-כנען סופקו לשני
הצבאותיינות .אמנםחיילי מצריםנהנו ממכסה כפולה כמעט שליין ,אם אמנםמכוון
המספר שצוין בפפירוס אגסטאסי לנבלים בעלי בית-קיבול שווה לערך לאלה
שבמקרא .אולם אף כמויות אלוהיוזעומותלמדי.נוסף לכך קיבלוחייליו של דוד
כמות מסוימת של מירות,היינו  100צימוקים -והכונה ,אולי לאשכולות של ענבים
מיובשים -ו200-דבלים ,כלומרעיגוליתאניםכבושות.צידתצבאו שלדוד בפירות
מיובשיםנזכרתגם בדה"איב ,מא.
הספקה שלסונימזתמעין אלה הנמנים בשמ"א כה ,יה ,נזכרת גם במקום אחר
במחזורסיפורידוד.בימי מרד אבשלום סיפק ציבא לדוד ולנעריו "צמד חמורים
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לוח-מזוןצבאי.

 (שמ"בטז,א) .וודאיחבושים,ועליהם מאתים לחם ומאהצימוקים ומאהקיץונבליין
אמורים כאן הדברים בכלכלת הכוח הצבאי כולו ,שנתלוה אל דוד ,שעה שברת
מאבשלום ,כדבריציבא עצמו" :והלחםוהקיץ לאכולהנערים" (שם ,פס'ב).
בלוחות-המזוןהמודרניים מובאים רובסוגי המזק ,שלא כבלוח שלע ,במידות של
משקל,ולאחרונהנוהגים אף לחשב את ערךהמזוןבקלוריות .כמו-כן נועד בלוחות-
האפכנוות של הצבאות החדשים מקוםמיוחד להערכות בדבר עומס המזוןוהובלתו.
נשאלותמעיןאלה התחבטוודאיגם הצבאותבימי-קדם.בדוגמהשהובאהמן המקרא
מסופר ,שאביגיל הטעינה את הצידה ,שהגישה לדוד ,על-גבי חמורים .היה צורך
בידיעה של כושר העומס של בהמת-המשא היחידהן ובהתאם לכך חושב מספר
החמורים לשם נשיאת מצרכי המזון .מבחונהזוענין מיוחד בהזכרת צמד-חמורים
חבושים לשםהובלת ההספקה בכתוב שבשמ"בטז,א.וישלהביאבחשבון אתהעובדה,
.שכושר העומס שלשניחמורים רתומים כצמד עולה עלעומסן שלאותן בהמות כשהן
טעונות בנפרד.
ם
ה
י
ת
ו
י
ו
מ
כ
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ם
י
כ
ר
צ
מ
ה
בודאיוהן
הדמיוןשביןשתי רשימות-המזון-הןבסוגי
מורה שההיסטוריוגראף המקראי נקט בתיאוריו מכסות סכימאטיות של הספקה
גדודית,כפישהיו מקובלותבימים ההם,ולא בדה מלבו תאורימשרירותיים .עם כל
.הסתום ברשימות-המזון במקור המצרי ובמקרא /יש בהעמדתן זומול זו משום
אילוסטרציה מאירת-עיניים .אף אם מיוסדים לוחות-המזון על מקרים מיוחדים,
'עשויים הם לתת מושג כללי על טיב ההזנה של הצבא הקדום על אדמת הארץ,
"נתונים המפורטים ,שהובאו במקראובפפירוס אנסטאסי ,מאפשרים להתקין טבלת-
מזון בדומה ללוחות-האפסנאות של הצבאותבימינו.
לוח-מזון צבאי
מספר

החיילים

סוג המזון

הכמות
הכוללת

מנת-השדה

בשברים

)18

מצרים(לפיפפיריס אנסטאסי א)-

5,000

צאן

מאפה
כיכרות-קמח

יין

120
1,800
300
30

ט1/
1/3

1116
1/186

ראש

פת(ח

כיכר

נבל (?)

ישראל(לפי שמ"א כה,יה)
600

צאן
לחם

קלי

יין

צמוקים
דבלים

5

1/120

200
5
2
100
200

1/8
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,אק וביצורים
ה ע רו ת

מאמרזהנדפם לראשונהבידיעותיטלתשט=ו) ,עמ' ,182-175ומובא כאן בתוספות אחדות*

 1את המקור המצרי פרסם 1. 8. Gardiner~ Bgyptian Bietatic Texts, Series 1, part 1,The Papyras
.; 1911פ: AnastasiI. 8תרגום אנגלי . 47551עע ),Wilson1 apud Pritchard, ANET,נ * '7תרגום עברי
אצל א*.מלמט (עורך) ,מקורותלתולדות ישראל בתקופת המקרא ב ,האוניברסיטה העברית (הוצאת מפעל

השכפול) תשי"ט ,עמ' 22ואילך.
2

החיבור האנציקלופרי המצרי הנודע בשם ה-אונומסטיקון של אמנאפא" ,שהגיעליוינו העהק ממנו

תסוף המאההי"ב לפסה"נ ,מונה כמהסוגים שלסופרי*צבא,כגוןסופר*חיל(הרגלים),סופר-החלוקה וסופר-
ין.A~H.Gardiner,,Ancient Egyptian Onomasl;tica, 1947, 140.88, 107, 108:בםקראנוכרסופר-שר-
המפקד:ועי
הנבא במלשבכה,יט;יר'נב,כה:וכן השוה את הכתוב שבדה"בכו,יא.,המזכיר אתיעיאל הסופר ,שיחד עם
מעשיהו השוטרהיה ממונה על המפקד"הצבאי שערך המלךעוזיהו.
ןבהוצאתגארדינר ,עמ' *20"19וילסוןדילגבתרגומר
 8פפירוסאנסטאסיא',טור ,17שורות 2ואילך.עיי
עלהפיסקההכוללת את רשימת*המזון.
 4כךישלגרוס את שם הארץ*עיי
ןגארדינרווילסוןלמקום.ביהםלקביעת מקומההמדויק של ארץ צ'אהי
מחולקותהדעות* .ש סוברים,שהיא משתרעתעלפניכל שטחהשלארז*ישראל (השוה ,דרך משל ,גארדינר
145 'bU,Ancient EVptian Onomastlcatואילך),וישמגבילים אותהלאיזורהחוף*הפיניקי(ש.ייבין,ידיעות.
יח [תשיאד] ,עמ'  ,187הערה כ').סימוכים להנחה הראשונהניתן למצוא בפפירוס מן הארמיטאז' בלנינגרד
 ,144 Golinischeff1 Les papyrus hieratiques nos.המונה בתחומיה של ארץ,
(1115, 11168, 610., 1913
צ'אהי ערים כבון כנרת וחצורבגליל המזרחי ,ומגידו ,תענך ושמרוןבשוליעמק*יזרעאל (אמנמגםאת אכשף
בעמקהחוף).
 8המלים שהודפסובפיזורהןניביםכנעניים שהושאלו למצרית*
כךיש להשלים את הטכסטהמקורי,ואילובהעתק שנשתמר נשמט המספר ונתוסף על מספר בני*
 8ודאי

שרדןןועיין גארדיברלמקום.
ז לדעתגארדינר,מסתיימתכחןשיחתהחיילים,ואילו ההמשך הםדבריחוריבעצמו.
. 42 :ע.8.0.Faulkner, Egyptian Military Organization, JBA 39 )1953(,
 8עיין

 9הואובומסטיקון של אמנאפא" ,שכנראה נתחבר רקזמן מועט לאחר תעודתנו,מזכירבין העמיםהזרית
את השמות משוש (מס'  ,)240קהק (מס'  )242ושרדן (מס' .)288והשוהספרו שלגארדינר
 ,הנזכר בהערה 42
שרדןוקהקנזכרים בצותאגםלחייליו של רעמססהג'(השוהפפירוסהארים,לות ,76שו' 5ןלוה ,78שו' .)10
.ידין על העובדה שלפי המקרא נתייחדו שבטי ישראל השונית
 10בניגוד לכך העמידני פרופ'י
בכלי נשקםודרכי לחימתם.
 11השוה ,דרך משל ,את התיאור של מלחמתו של רעמסס הג' נגד הלובים ממדינת*האבו ,ועייןב
1508-Bblscher~ Medinetט.127-9 ;14וע-~W.Wreszinski,Atlas zuraltagjptischenKulturgeschichte~ 2, 1935,
.5ע * .Habu, 1, 1929כאן מתואר צבא*פרעה בחגור מלא בשעה*מסע .הצבא צועד בשורות הזיהיות.,
חנערכות עלפי חילותבגי*לאומים שונים :בראשונות בני*מצרים; אחריהםבאים שרדניםיהד עםתיילים-
הנמניפ ,כנראה ,עם בני קהק; לאתר מכןצועדים לוחמים מתושבי כנען ,ואילו במאסף גדודי נגבים..
ו אמונה ,ראש'
11א בהמשך הפפירוס קורא חורילידידו בנימה של לעג" :סופר נבחר ,מהיר אשרידי
לנערן ,ראשוןלחיילימצ" .ה"נערן"בזכרים גםכגיסמיוחד (מארץטסך) בצבא רעמסס הב' בקרב קדש הנורע
*א.ג.
ןעתה; Journal of theAmerican
s Schulman,
 theaBattle of Kפ 8פז*e The 14a
נגדהחתים,וע.י

* 47-52עע י(1)1962
p
y
 Eפg~Reseatch )?60167.1
 ,כתוב המוסב ~קירוב על אותה תקופה הנדונה בפפירוס אנסטאסי .אמנם(
 12השוה ,למשל ,שופ' ב,יד

המלה "שוסים= פגומה בטכסט .המצרי במקום שלנו ,אך היא נשנית בהמשך פפירוס אנסטאסילציון עבטי
הפקר המסכנים אתהיישוב באזור בקעת הלבנוןובוואדי ערא.הן פרעהמתי הא'והן
ו' מדווח על מעבר שבטי.
קרבות עם שבטי השוסים בדרוםשהארץ ובחצי-איסיני :ואילו פפירוס אנסטאסי
שוסים מאדום לדלתאהמזרחית.תרגומן של תעודות אלהבחוברת:מקורות לתולדותישראלב
 ,עמ' 487 ,20 ,4
על השוסיםעייןגם:ב..מייזלר(.מזר) ,תולדותאיץ*ישראל ,תרצאח ,עמ' 158ואילך.
רעמסס הג' מספרים על.
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לוח-מזון צבאי

נ  1השוה את הנאמרלהלן על שמ"אכה ,ה* כמו*כןעיין :שופ'יט,כ :שמ"אי,דגיי
,י"*פיסקה מאירפ
עינים נמצאת באור ממכתבי תענךמן המאה הט"ו לפסה"נ":שנית :מדוע לא שלחת(0לי אתשלומךנשף

-.kaש( "?)1)1מכתב מס'  ,1שורות  :14-13והשוהב.מייזלר(מזר),לוחותתענך ,ספרקלוזנר ,תרצ"ז ,עמ'
 .57כאן מובא באגרת ,שנתחברה באכדית ,שימוש לשוןכנענימובהק.
 14השוהא.מלמט,אנציקלופדיהמקראיתב ,תשי"ד ,ערךגדוד.
 15השוה ,למשל ,את יחסם של שרי*סוכות לגדודו של גדעון בשעתרדיפתו אחרהמדיינים ,שום' ח,
דואילך .רעיין בכרך זח ,עמ' .120
 16עיין.68:ע.H.Kees, Agypten, 1933,
)* Caminos~ bataנ.1!.
. 201 :ע Miscellaaics, 1954,
 17עייןפפירוסאנסטאסי ד' ,ו
 1 8דאר ש.טלמון הפנה את תשומת-לבילכך ,שאף אחד מןיהמס
רt
פi
an
יpםgyה"נ"לאינומתחלקבדיוקעליתי

יי,

שיטת השבריםהפשוטים .שמאיש לחפש בעובדהזו את העוקץ במבחןשמציגחורי לאמנאפאי
 1" ..:הסאה.היא מידת הנפחושליש האלפה.לפיאחדהחישוביםהיא מכילא 13.12ליטר,ולטיחי6ובאחר
018, Manucl d'archiologie biblique, 2ז8*1ש4ולפיכרקיבל'
~מחציתו של נפה.זה*ועיין.250-252 :עע.1953,
אחייל הבודד כמות של 0 1ליטרבקירוב אוכמהציתה.
.
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צבא-המילואים אשר לדוד ולשלמה
מאת:י.ידין
קוי-יסוד להבנת המקראות

משאנו באים לנסות ולשחזר פרשיות צבאיות שבמקרא ,בין אם המדובר הוא
בבעיה כללית,כגוןמבנחו של הצבאודרךגיוסו,ובין אם המדוברהוא במהלכו של
קרב יחיד ,עלינו לזכור תמיד שלושה דבריםשביסוד ,שבלעדיהם לאיובשעיקרי
הנושאיםהנדונים ,והם:
א.עניני הצבא והמלחמותהיו כהחשוביםבימי קדם ,עדשהשפיעו על כל מהלך
החים וארגל חייו הכלכליים ,המדיניים והחברתיים של העם; והרבה ענינים
שלכאורה מתפרשים אחרת -מקורם למעשה בעניני צבא ומלחמה (אכן ,דברים
אלהנכוניםלגבי מצב-הדברים כיום ,ממש כשם שהםנכוניםלגבי המצב בתקופה
הקדומה).
ב .ארגל הצבאואורחניהול המלחמהמושתתיםעל מספריסודותועקרונותשאינם
משתנים,ולאהשתנובמשךאלפישנים ,אשרהקוהמאתראותםהואקוההגיון והשכל-

הישר.

נ.מנהיגי העם ומפקדי הצבא בתקופת המקראניחנו בתכונותאלושלהגיוןושכל,
לא פחותמשניחניםאנוהיום; ולאנוכל לפטור עצמנומןהבירור של טעמי מעשיהם
גםכשאין הםמובניםלנובאמרנו" :אכן,כיום נראהלנו הפתרון כבלתי-הגיוני ,אולם
יתכןכיהמנהיגים והמפקדים של אותוזמן לא פעלו תמיד לפי שיקולים המיוסדים
עלעקרונות הטקטיקה והאסטרטגיה".
מאידך גימא ,משאנומעיינים בתעודות ההיסטוריות המצויות במקרא והעוסקות
במשאים צבאיים ,עלינו להבדיל יפה יפה בין עצם הידיעה והעובדה ,הכלולות
באותה תעודה,לבין ההסבר לתופעהאו לעובדה ,אשרלעתים קרובותהריהופרי-
עטושלהסופראוההיסטוריוןהקדום,שצירף אל העובדה אתפירושוהוא -במקרים
רביםזמןרב לאחרשאירע המאורעעצמו.
עליסודהנחיות אלה בסה לברר את מבנה הצבא שלדוד ושלמהבזיקה לפרשת

הלפקד של העםבימידוד.

מטקד האוכלוסיה בימי דוד
בפרק כד בשמ"ב מתואר בפרוטרוט המפקד אשר דוד ציוח לבצעו:
"~סף אף ה' לחרות בישראלו9:ת אתדוד בהם לאמור :לך מנה את ישראל ואת
ן הערות בעמי .881-860
עיי
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צבאאהמילואים אשר לדוד ולשלמה

יהודה.ויאמר המלך אל יואב שר-החיל אשר אתו :שוט-נא בכל שבטיישראל.מין
רעד באר-שבע ופקדו את העם וידעתי את מספר העם .ויאמר יואב אל התלד:
ויוסף ה'אלהיך אל העם בהם וכחם מאה מעמיםועיני אדוני-המלך רואותואדוני
המלך למה הפץ בדברהיה.ויחזק דבר-המלך אל יואבועלשרי-החילויצאיואב
ושרי-החיללפני המלך לפקוד את העם את ישראל...וישוטו בכל-הארץ ויבואו
מקצה תשעה חדשים ועשריםיום ירושלים .ויתן יואב את מספר מפקד-העב אל
המלךותהי ישראל שמונה-מאות אלף איש-חיל שולף חרבואישיהודה חמש-מאות
אלף איש"(פס'א-ט).
אותו מאורע מסופרשנית ,אםכי בקצרה ,בפרק כא בדה"א:
ויעמד שטן על ישראלויסת את דוד למנות את ישראל .ויאמר דוד אל יואבואל שרי העם :לכו סמרו את ישראל מבאר-שבעועדדן והביאו אלי וארעה את
מספרם.ויאמריואב:יוסף ה' על עמו כהם מאה פעמים; הלאאדוני המלך ,כולם
לאדונילעבדים;למהיבקש זאתאדוני ,למהיהיה לאשמהלישראל.ודבר-המלךחיק

על יואבויצאיואבויתהלך בכל ישראלויבואירושלים (פס'א-ה).
ידיעה קצרה בספתנשמרהגם בדה"אבז ,בג-כד:
"ולאנשאדוד מספרםלמלןעשריםשנה ולמטהכי אמרה'להרבות את ישראל
ככוכבי השמים.יואב בן-צרויה ההל למנות ולא כילה,ויחי בזאת קצף על ישראל
ולא עלה המספר במספרדבריהימים למלךדוד.-
בתיאורים אלה יכולים אגו להבדיל בנקל בין העובדות עצמןלבין כמה מן
ההסבריםשניתנו למאורעות שאירעו,הן ע"י העם צמווהן ע"י הסופר שרשם את
המאורעותבזמנםאו לאחרמכן .העובדותהעולותנן הכתוב'םהן:
 .1המפקד נעשה למטרותצבאיות מובהקות,שכן:א.ביצוע המפקדנמסרליואב
ושרי-החיל;ב .המתפקדיםהיואנשי המלחמה בלבד,אוכדבריהמקורות-אישחיל
,

שולף חרב*.

 .2המפקד לאנסתיים באותהשנה ,האתלמדיםאנומשתיהידיעותשבספרדברי-
הימים.יתכן שסיבת הדבר היא המגפה שפרצה אותוזמן ,ושבהנספו כשבעים אלף
א" ;1מאידך אסא ,אחתהידיעות של ספרדברי-הימיםמציינת במפורש,שיואב לא
ביצע למעשה את פקודת-המלך במלואה ,משום שהתרדלה.
 .3המפקד נערך בעת-שלום .זאת למדים אם  Tbהעובדה ,שמשך המפקד היה
קרוב לעשרה חדשים ,תקופה שהקיפה למעשה את כל השנהוהעסיקה אתיואב ואת
כלשרי-החיל .כליתר הפרטים שבכתוביםאינם עובדות המתארות אתהאירועים
עצמם ,אלא מנסים להסביר את המגפה שפרצה באותה תקופה בארץ ,ומאידך
ניסא ,לתרץ את התמדותיועבלביצוע המפקד.
כמה חוקרים סברו שמטרת המפקד היתה להכניס שיטה קבועה -זו הפעם
הראשונה -במוסים לצבא-הקבע;ישנםגםחוקרים הקושרים את המפקד עםהנסיון
לארגן את שיטת גבית המס ,וכיו"ב .לכאורה נראים הסברים אלה ,והם מקובלים
עדהיום .הםנותנים ,כמובן ,גם את הביאור לעובדה שהמפקד נתקבל בהתמרמרות
רבה ע"י העם -ולנסיך שנעשה ע"י הסופר ,אוע-י בני-דורו של דוד ,להציג את
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צבא ,נשק וביצורים

",מגפהשאירעה אותוזמן כעונשמן השמים על עריכת המפקדי התמרמרותזויכולה
היתה לבוא אף מעצם עריכת המפקד,שכןעמיםפרימיטיביים רואים ,כידוע ,בעצם
מעין "פתיחת פה לשטן"
פעולתספירת-התושבים משום דברמזיק,מעין"עין-רעה-
( ךכפי שנרמז לנו אף בנוסח דברי-הימים .אלא שהסבר תכלית המפקד כאמצעי
להסדרגיוס הצבא-הסדיר או לגבית-המסיס מעלה בעיה קשה ,והיא :אם מטרת
,המפקדהיתהלהסדיר אתהגיוסים לצבא-הסדיר,דהיינולהאדירוולהגרילו  -מדוע
.דוקאיואב מתעד לעריכת המפקד?הרייואב הוא איש-הצבא המובהק וראש הצבא,
החייל המקצועי ,שר-החיל" ,שר-צבא המלך"ז
אדרבא ,דוקא יואב צריך היה להיות מעונין בהאדרת הצבא-הסדיר והקבוע
ולהיותמיוזמי המפקד ותומכיו ,אילו נערך למטרה זו .והנה ,הוא האומר למלך:
למהחפץ בדבר הזה?"או ,כדברי הכתובשבדברי-הימים" :למהיבקשזאתאדוני!"אן ,במקום אחר" :כי נתעב דבר המלך אתיואב".
דומני ,שאת התנגדותו שליואב למפקד אפשר להסביר אך ורק אםנניח שמטרת
המפקד היתה לקבוע שיטה של ארגון צבא-המיליציה צבא המילואים ,בלשוננו
היום  -על חשבון הקטנת הצבא-הסדיר ,או במקביל לצבא-הסדיר .וטבעי היה
ושדאב,איש הצבא-הסדיר ,יתמד לכך( בדומה למה שמוצאיםאנו בתולדות העמים
השונים' ,עד.היוםהזה.
'וכאןעלעו לעמוד על כמהענינים בהנחהשהניפקד לא בא אלא להסדיר אתגיוס
צבא-המילואים,והם:
א .מדוע רצה דוד ,בשלב זה ,להשתית את הצבא בעיקר על צבא-המילואים!
ב .האםישבידינוידיעות אחרות במקורות המקראיים המהזקות הנחה זו ,ושיש
בהן ללמד כיצדאורגן צבאזהו אולם,יהיהעלינו לסקור תהילה עוד כמהענינים,
והם:שלבימלחמותיו שלדוד ,ודרכיארגוןצבא-המיליציהובעיותיו.
.

שלבי מלחמותיו של דוד
אםנדלג על השלב הפותח ראשית דרכו שלדודועליתו!
על הבמה הצבאית-
הרי נוכל לחלק את שלבי פעילותו הצבאית והמלחמתית של דוד לשתי תקופות-
יסוד .1:ההתמודדותביןדודלביןבית-שאול,וההיאבקות על המלוכה; .2מלחמותיו
שלדוד ,כמלך עלישראל ויהודה ,נגדאויבי ישראל ,בסמוךלגבולות הארץ ורתוק
.ממנה.5

[

.

בתקופההראשונהמטבעהדברימשתפקידעיקרינועדלגדודי-קבע,צדצדונאמניו,
כשאורח-לחימתם העיקרי מרוכזעדיין סביב "מלחמות הביניים" ,בהן משתתמים
חייליםנבחרים -נערים -משניהצדדימי .מבנה הצבא בתקופהזו כברטומן
י
ב
ו
ח
ב
ראשי-הצבא
את-הגרעין והבסיס לארגון צבאו של דוד משנכונהבידו הממלכה.
נאמניושלדוד במלחמותהפנימיות-מנסיםבודאילבנות את צבא הממלכה,
בושךקשי
ימת דגש עלשניעקרונות חשובים.1:נאמנות מוחלטת לבית-דוד והרחקת כל
ה
,
ת
ו
ר
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ג
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ה
.
2
עד
ם
י
ד
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ש
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;
ל
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ש
ת
י
ב
ה
י
ה
נ
אחרי
צבא-
,סדיר ,והחקקות לצבא-מיליציוני רק בעתות-חירום ממש; שכן זה האחרון מטבע
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בנא המילואים אשר .לדוד ולשלמה

פרייתו ארגונו מסורבל ,אימונו לקוי ,והשליטה בו אינה כה מחה כבצבא-הסדיר
והשכיר.מבנהזה שלהצבאהתאיםבמיוחד למצבהמדיניוהצבאישבראשיתמלכותו
שלדודגהיינו לשלב מלחמות-התנופהבצבאות-הסדיריםשלאויביו.
ומכאן מגיעים אנו לתקופה השניה והעיקרית ,היין לתקופת מלכותו לאחר

כיבתהירושלים.

נ

אתמלחמותיו של דוד אפשר לחלק לשלבים-שלבים,וביחוד בתקופת מלכותו,
אף למי שתי נקודות-ראות אחרות :א .נקודת-הראות הגיאוגרפית; ב .גקודת-

הראותהכרונולוגית.
h

h

h

h

e

d

י

אום

ציור  :68סכימה להסברת האסטרטניה של מלחמות דוד

מבחינהגיאוגרפית,עדיםאנו לכךשפעולותיוהצבאיות שלדוד מתבצעות למעשה
בשנימעגליםק.ןץלטריים.
בתחום המעגלהפנימיישלכלול אתמלחמותיו שלדודלביסוסהמדינהולהכנעת
העמים השוכנים בעבר-הירדן המערבי ואף בעבר-הירדן המזרחי הסמוך .בשלב
גיאוגרפיזהיכולהיה דוד ,שהסתמך על דרכי תחבורה ואספקה פנימיות ,להישען
עדיין עלירושלים כעל מרכז צבאיומנהלי.יתר על כן ,בגללהיתרונות הללויכול
היה דוד להישען בעיקר על צבא-הקבע ,המערכה שליואב עד בני-עמון לאחר
מותו של מלכם נחש  -בה לא הצליח ,כנראה ,להגיע להכרעה -יכולה לשמש
דוגמה מאלפתביותר;שכן מדגימההיא ,מחדגימא ,אתהאסטרטגיה של דוד בשלב
זה ,המנסהעדיין להשתמש בדרכי-הגישה הפנימיות המסתעפותמירושלים ,ומאידך
גיסא,הריחי מבליטה בבירור את העובדהכי צבא-הקבעהיהעיקר.
קרבזהמדגים אתמגבלותיו שלאותומעגל-גיאוגרפיפנימי ,שבונהנה אמנם דוד
מיתרונות ה"מלהמה בקוים-פנימיים ,.אולם אף נמצא סובל מחסרונותיה של שיטה
זו ,המאלצת את הלוחם להיזקק יתר על המידה ל"גישה ישירה ,-על מעלוניה
ותסרונותיה.4
שלב המלחמות במעגל הקונצנטרי החיצוני  -המתרחב בהדרגה והמקיף עמים
מרוחקים עד לנהר פרת  -התחיל עודלפני אותה התעשותבעמון .אולם לשיאומגיע
הוא רק בתקופה שלאחריה .מעתה נוכח דוד,שמבלי הכנעה מוחלטת של צבאות
הארמים ,אשר נראה שהיו רג-שים ביותר לנסיונות דוד להשתלט על עמון ,אין
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צבא ,נשקוביצורים

לוסיכוי להשתלש על עבר*הירדן המזרחי ,מסקנהזו,שחייבה את דוד להילחם

בטויחים ארוכים,חייבה אותו גם לשנות את שתי הנחות*היסוד שהינחוהו בשיב

הגיאוגרפי הראשון; שובאין כל אפשרות להישען על ירושלים בתור בסיסיחידי
לפעולות "לפי קוים-פנימיים ;-ושובאין אפשרות להשתמש בצבא-הקבע בלבד,
כשהמדובר הוא בהעסקת שני האויבים כאחת ובשמירה על דרכי-התחבורה
הארוכות ,בשלב זה הפך עמק-סוכות -זה העמק ליד אדם העיר (א-דמיה של
היום) ,החולשהן עלהכניסה לארץ-ישראלהמערביתוהןעלהיציאה מארץ-ישראל

לעבר עמון (שכלפיה הוא מאפשר גישה גיאוגרמית עוקפת) וארם -לבסיס הקדמי
העיקרי למלחמותיו שלדודי .מבחינה צבאית ,נלחם מעתה דוד לא במעגל ,בעל
מרכזלוגיסטי אחד ,אלא באלימסה ,בעלתשנימרכזים:ירושליםוסוכות.
לא היה זה מקרה שדוד -לפי סדר המאורעות במקרא -יכול היה לגשת
להיאבקות המכרעת על רבת-עמת ,רק לאחר המערכה המכרעת עדארם .הפעם
מריס הוא את כל צבא-המיליציה" :ונגד לדוד ויאסף את כל ישראל ויעבר את
הירדן" (שמ"בי,יז) .רק לאחר קרבזהניגש דוד להכנעת רבת-עמון ,הפעם שולח
דוד גם את ובצנתם*-נשדי*4= ,טו -אב וצבת*ע" (עתם יאf(H ,המיחמיםיטט*הע וטל
רבת-עמון ,וגם את -ישראל ויהודה" (שם) ,ואתם הארון ,החונים בעמק-סוכות
ומשמשיםהן כעתודה למערכה עלרבת-עמוןוהןככיח-חוצץ,בפני כלנסיון מחודש
להתערבות מצדארם.
בנפרד מהחלוקה לפי השלבים הגיאוגרפיים נוכל לחלק את תקופת מלכות דוד
לשלושהשלביםמבחינהכרונולוגית:
 .1השלב הראשך ,שלב של ביסוס והתפשטות ,החופף את שני השלבים
הגיאוגרפיים,
 .2השלב השני ,תקופת המרידות מבפנים ,מרד אבשלום ושבע בן-בכרי;
משהכריע אותם דודנתחזקה מלכותוונתייצבה.
 .3השלבהשלישי ,שלהי מלכותו של דוד ,היא עת שלוםיחסית .בשלב אחרת
זה החל דוד בפתרוןיסודי של בעיות הארגון הגדולות ,הן בשטח הדתי ,הן בשטח
הכלכליוהן בשטחהמנהלי -ארגון,שהורישו לשלמהבנו ,אשרהוסיףושכללו.
תכלית הממקד
בשלב האחרון של מלכותו הכרחהיה לדוד לבנות את בטחוןהמדינה ואת צבאה
עליסוד אחר -יסוד של "צבא-שבכוח" ,צבא שעיקרואינוחייב עוד להיות מגוים
בתמידות (כי הסכנה העיקרית הלפה) ,אבל הנמצא בכוהות מתמדת והמסוגל
להתגייס באורח הנאות בהתאםלנסיבות.וכאןבאיםאנושוב אלעניןהמפקד .תכלית
את העםכולו בדרךשתענהעלהבעיותהנ"ל:שיהא העם מסוגל,
המפקדהיתה
מחד ,לשאת בעול כל המשימות הרגילות ,הכלכליות והאחרות* ומאידך גימא,
להיחלץ בשעתהצורך במהירותלמלחמה .כברראינו שמטרתהמפקדהיתה צבאית,
ועתהאףנוכללהביןאתסיבתההתעדות למפקד-העםמעםיואב,אישהצבא-הסדיר,
הנשען בעיקר על צבא זה ושומר לואמונים .התנגשות הרצונותבין דוד לבין יואב
מגיעה כאןלשיאה .יואב ,בדומהלחיילים מקצועיים רבים שהורגלו לשיטת הצבא-

לארי

[ 1354
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג
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הסדיר בלבד ,רואהבנסיונושלדוד סכנהלבטחוןהמדינה .את המפקד ,שהואלהבסיס
ההכרחי לארגתזה של הצבא על יסודות חדשים ,מבצע יואב למורת רוחו ,ורש
מחמת פקודה מפורשת של המלך .הידיעה שבדברי-הימים אינה משאירה מקום
לספקשיואב לא ביצע את הפקודה במלואה,ויתכן שאף עזר ללבנת את התבדותו
הטבעית של העם לעריכת המפקד .הסבר זה מתאים גם לנתונים אתרים שבמקרא
על צבאו-שלדוד -וזאתלמדיםאנומתוך תעודה אחרת ,שנעמודעליה בהמשך.

תעודה שענינה ארנון המילואים בימי דוד
ז2
תעודהזו באה בדה"א פרק ב
*ובני ישראל למסמרם ראשי האבותושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים
את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה,
המחלוקת האחת עשרים וארבעה אלף .על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון
ישבעם בן-זבדיאל ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף .מן בני-פרץ הראש לכל
שרי הצבאות לחודש הראשון .ועל מחלוקת החודש השני דדיהאהיחי ומחלוקתו
ומקליתהנגידועלמחלוקתועשריםוארבעהאלף .שר הצבא השלישי לחודשהשלישי
בניהובן-יהוידע הכהן ראש ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף .הרביעי לחודש
הרביעי עשהאלאחייואבחבריהבנואחריוועלמחלוקתועשרים וארבעה אלף...
השנים עשר לשנים עשר החודש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלוקתו עשרים
וארבעה אלף"(פס' א-סו).
תעודה חשובהזו היא ,לפי הכתוב שבדברי-הימים,מימידוד .אך החוקרים לא
החשיבו אותה כמקורמהימןמימי מלכותדוד .היו שהרחיקו לכת וראו בה חלוקה
תיאורטית ,ללא כלבסיסצבאי,והיהמי שראה בה,חלוקה לצורך מסים;ומישניסה
לפרש אתהתעודהמבחינהצבאית,יחסהלתקופתיאשיהף.
ואלועיקריהסיבותשהביאו אתהחוקרים לפקפק במהימנותה של תעודהזו:
 .1למרות שהמספר שנים-עשר מהוה כאן את הבסיס הארגוני,אין החלוקה זהה
לזו של שגיס-עשר שבטי ישראל -וזאתניתן ללמוד ממקומות מוצאם של שרי-
המהלקות.
 .2עצמתן הקבועה של המחלקות  24,000 -לוחמים -מטילה ,כביכול ,מעמסה
שוהעל השבטים ,אוהאזורים ,כקטניםוכגדולים.
 .3שיטה מפותחת כזו שלחילופין חייבה מנהלה מסועפת ,שרביםמן החוקרים
הטילו ספק אםיכולה היתה להיותכזובימידוד.
 .4אופיה המיליציוני המובהק של השיטה המתוארת בכתוב זה עמד ,כביכול,
בסתירה לדעה המקובלת ,שצבאו של דוד היה סדיר בעיקרו -וזאת בכל שלבי
מלכותו,ובמיוחד בתקופתה האחרונה.
אולם ,מאחרשנוכחנו שהמפקד,בנסיבות שבהןנערך ,לאהיה אלא מעשה שנעשה
לצרכי צבא-המיליציה ,מסתבר גם שהתעודה הנידונה מתארת את ארגון צבא-
המיליציה בסוףימי דוד .אכן ,כדי לבסס מסקנהזו ,ולהפריך את הקשיים שנמנו
לעיל,יהאעלינולסקור תחילה אתשיטותארגון המיליציה שאפשריותהיובימידוד.
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שיטות אלו חייבות היו להתבסס על עקרונות הארגון המיליציוני בכלל ,אד גם
להתחשב בתשתיתהשבטית של החברה הישראלית במלכות דוד.

ארגון המיליציה בהברה שבטית
מבנה צבא המאורק ומושתת על בסיס מיליציוני חייב להלום שני צרכים
עיקרים.1 :היכולתלגייס בשעת-חירום במהירות את הצבא כולו ,לזמן קצר או
ארוך; .2היכולתלגייס במהירות חלק מהצבא,לזמן קצראו ארוך,הן במרוכז ,והן
לצרכיםמקומיים.כדי לספקצרכים אלה ,אפשר,לכאורה,לפתור אתהבעיה באחת
משתידרכיםצ
 .1דרך אחת היא לארגן את צבא-המילואים בהתאם לחלוקה האתנית או
השבטית .חסרונההגדול שלשיטהזוהוא בכמהענינים הכרוכים במשטר .אף בשעת
גיוס-כללי משאירהשיטהזו מקום לטענות ראשי-השבטים על משוא-פנים; בין על
ששבטמסויםהוטללמערכה במקוםהמטוכןביותר ,ובין על שהוטלועליו תפקידים
פחותי-חשיבות .כמו כן ,שיטה זו עלולה להכרית בשעת קרב שבטים שלמים.
הטענות על העדפה או הפליה עשויות לעלות במיוחד בשעתגיוס של חלק מהעם.
שיטהזו היא טיפוסית למשטר שבואין שלטון מרכזי בכלל ,או שהשפעתו רופפת;
וודאי שכך היה המצב בתקופת השופטים.עדיין מהדהדותבאזנינו הטענות שטענו
בני-אפרים באזני יפתח- :מדוע עברת להלחם בבני-עמון ולנו לא קראת ללכת
עמך"(שופייב ,א); או טענתם בדגדעון" :מה הדבר הזה עשיתלנו לבלתי קראת
לסכי הלכת להלחםבמדי("17שם ח,א) .לעומתזאת ,בתקופה בהקייםשלטוןמרכזי
חזק ,מטים יותר להימנע מארגון המיליציה על בסיס זה ,השבטי המובהק -שכן,
נוסף עלליקוייה האחרים,איןכל אפשרות בשיטהמעיןזו להרכיב יחידות ועוצבות
בעלותתקן שוה,שכן כל שבטשונה בעצמתו מרעהו,וכן שומת אף תכונות לוחמיו:
מיהמיטיב לקלוע לשערה,ומיהמיטיבלדרוך קשת.
 ,2קיימת ,כמובן ,אף אפשרות שניה :גיוס הלוחמים הבודדים מכל השבטים,
בהתאםלגילםאו בהתאם לכושרם,ואיגודםביחידותארציות.שיטהזו ,אםכינוהגת
היא בכמה ארצות ,הריחסרונותיה -השונים ,כמובן ,מאלה שבשיטה הראשונה -
רביםביותר .ראשית,מחייבתשיטהזו הקמת מסגרת מרכזית מסורבלת ביותר ,שכן
איןדרךיעילהל~ץןלרלעץ:ההארגונית במסגרתשיטהזו;שנית ,אף בשיטהזו נשאר
מקום רבלטענותקיפוח;ושלישית-וזההעיקרמבחינה צבאית -משך-הזמן ,הנדרש
לביצוע הגיוס והשלמת היחידות הלוחמות ,גדול הוא ,והיחידות המוקמות בסופו
של תהליךזהאינן מאוגדות אורכית ואףאינן מאומנות ומורגלות ללחימה בצותא.
מכל הטעמים האלה נוהגות מרבית הארצות ,שצבאן מושתת על בסיסמיליציוני
ושהמסורת השבטיתעדיין הזקה בהן ,לנקוט בשיטה שלישית שיש בה כדי למנוע
רובן של המגרעות של שתי השיטות האחרות; היינו שיטה שלפיה מאורבים גופי-
המיליציה מלכתחילה ביחידות קבעהשית בגודלן ,והם אף מתגייסים יחידות-
יחידות .בשיטהזו מושתתארגוןיחידותהמיליציהוגיוסן עלנוהג כדלקמן :כל מחוז
או שבט ,ללא יוצא מהכלל ,חולץ מתוכו מספריחידות בסיסיות ,בהתאם למספר
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תושביו או אנשי-המלחמה שבו .יחידות-משנה אלו -נאמר -יחידות-אלף ,או
גדודים- -משתייכות למספר עוצבות מרכזיות; הקצאת היחידות הבסיסיות הללולעוצבות המרכזיות נעשית בצורה שתאפשר הרכבת עוצבות שוות ,פחותאויותר,
בעצמתן .בשעתגיוס כללינחלצות כלהיחידות;ואילו בשעתגיוס חלקי חולץ כל
שבט מסמריחידות ,הנקבע עלידי הפיקוד המרכזי ,אךגם בהתאם לסדר ולמערך
ארגוניהנקבע עאי הראשות השבטיתאוהמחוזית.שיטהזו"ש עמהגם מעלות נוספות,
שכן משאירההיאבידי הראשים השבטיים אתהשלטוןהפנימי בשבט,ואף מאפשרת -
במקרההצורך ,ובשעתסכנהמקומית-מוגבלתבמחוזזהאואחר -לחלוץ במהירות

יחידותמקומיותלטיפולמידיבמצב.
י חזק;
שיטהזו מחייבת ,כמובן ,קיומם שלשלטוןמרכזי רב-כוח ושלגוף אריג
יף ,אשרחייב לכלול ,נוסף על הפיקוד המרכזי ,גם מפקדי-קבע הממונים על
מנהלתןופיקודןשלהחטיבותהתורניות.שיטהזו ,כשהיא מבוססת על חברה שבטית
או חברה שהמסורת השבטיתעדיין חזקה בה ,קשורה בהכרח במסגרתשניה ,הלא
היא המסגרת השבטית עצמה ,שהיא העוסקתבארגוןיחידות-המשנה בתוך השבט,
בקביעת סדר"השירות ,קביעת מפקדי-משנה ,ובעיקר-בקביעת המכסית לפי
משמחותובתי-אב.
בשיטה זו ניתן אף לנצל ביעילות את התכונות הקשורות בכושר הלחימה
שבשבטים ,או בחלקי-הארץ ,השונים .במקרא נאמר לעתים ששבטזה חלץ -~l)WU
קשת,ואילושבט אחר -אנשי-קלע ,ושבטשלשי-תופשי-חרב ,וכיו"ב.לפ .השיטה
שצוינהכאן,ישבידיהפיקודהמרכזי להקצות לכל עוצבה מספר יחידות-משנה של
קלעים ,קשתים ,רמחים וכיו-ב  -דבר שקשה לבצעו באופןיעיל ומתוכנן בשיטת
המיליציה השבטית המובהקת.
ארגון צבא-המיליציה בימי דוד
ועתה "1בידינו להזור אל ניתוה התעודה שבדברי-הימים א פרק בז .אחד
החוקריםשעסקו בפרשהזו,יועהי -אםכימיחסהוא ,ללאצורך ,אתהתעודהלימי
?תה להבנתהמשצייןכיאיןזיקהביןהחלוקה של המחלקות במקור
יאשיהו- 8
זה ובץ החלוקה השבטית ,אואפילו הלוקת שתים-עשרההנציבויות שבימי שלמה,
(מל-א ד,ז-כ).9בדיןצייןיושהשאין כלהגיוןלגייסמדי חודשבחודשותושבי אזור,
או שבט אחד ,ולפזרם בכלהארץ .לדעתיומה,נועדו המחלקותהללולמטרות השה
בלבד,וביתרדיוק לשירותחילות-המצב במבצרים,כך שבכלמחוזומחוז התחלפו
אנשיהמחוזמדיחודש בהורשובינםלבין עצמם -ונמצאכימדיחודשבחודשושירת
החלק השנים-עשר של כלל המיליציה .במשהזויש משום שבירתהאדישות ביחס
לתעודה כמקור לידיעה עלעניני צבא ,אך יומה לא השיב על השאלה העיקרית
והיא :מה הטעם לארצן הצבא במחלקות -שכן שיטת המחלקות בודאי שלא באה
רק לשםקיום חילות-מצב".1
יצוין,כי גם במגילת מלחמת בני-אור בבני-חושך של כת מדבר יהודה,שמימי
בית שני ,קוראים אנו על מלחמת המחלקות היוצאות מדי שנה בשנה -ודוקא
למלחמות-תנופה.ומענין,שגםלפימגילהזואיןהמחלקותזהותעםהשבטיםז.1

יתח
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דומי ,שלאחרהעית בשיטותיוובעיותיו שלארין המיליציה בהברה שהמסורת
השבטיתעדיין חזקה בה ,נוכל להתקדם צעד נוסף בהבנת שיטת ארען המיליציה
המתוארת בספר דברי-הימים .תעודהזו ,כמובןשאינה עוסקתבפרטי הארגך אלא
מציינת אתעיקריהשיטה ,בדומהלכך,אילוניסה ,למשל,היסטוריוןבן-ימינו ,לתאר
את שיטת-המילואים בצה"ל במשפט אחד ,רדאי שהיה כותב* :צבא המילואים
של צה"למאורגן חטיבות חטיבות (מחלקות מחלקות )...המשרתות לפי החוקה
כחודש לשנה בהתאם לתורשלהן-חטיבה באה וחטיבה יוצאת.-
ואלו הםהנתונים העוליםמן התעודה שנשתמרה בדה"אבז:

 )1בראש כל מהלקה עמד שר-צבא.
 )2כל מחלקה מנתה 24,000לוחמים.
ת
י
ת
ו
ה
מ
עם
 )3מספר המחלקות  -שתים-עשרה -אין בוכדי להורות על זהות
המבנההשבטי.
 )4כל מחלקהשירתה הודש אתרבשנה.
הנתוןהרביעי מלמד שמספר המחלקות נקבע עלסי משך-השירותהמסימלי של
חיילי המיליציה ,היינו חודש בשנה; אך ,כאמור ,אינו מעיד על זהות מהותית עם
החלוקה השבטית .שרי-הצבא שהיו ממונים על המחלקות ,נמנו על אנשי הצבא-
הסדיר,כפישלמדיםאנומשמותיהם.12
כפישכברציינולעיל,מחייבהמבנההנידוןגם אתקיומה של מסגרתשניה ,מסגרת
שבטית ,האחראית -במקביל -לארגון המיליציה בתוך השבטים והמחוזות ,לאיגוד
החיילים ביחידותיהם הבסיסיות ,לקביעת תור היחרצם ולהקצאתם למחלקות
השומת .והנה ,אותה תעודה מוסיפה ,מידיעת גמר רש מת שת.ם-עשרה המחלקות,
נם את הרשימה הבאה- :ועלשבטיישראל ,לראובני מדאליעזר בן-זכרי ,לשמעוני
שפטיהו בן-מעכה ...ליהודה אליהו מאחי דוד ,ליששכר עמרי בן-מיכאל וכו'"
(שם ,פסיטזואילך).
שתי מסגרות אלו,זו בצדזו ,אפשרולהקים אתחיל-המיליציה .המחלקה ,שהתקן
שלההיה קבוע ,היתה ,עם התגייסותה ,מורכבת ,למי הנחתי ,ממספר יחידות,
שנחלצו מכל שבט אומהוו .השבט (או המחוז) הקטן ,היה ממעט במספר היחידות,
והגדול היה מרבה .הפיקוד המרכזי הוא שהיה מחלק ומצרף את כלל היחידות,
שהשבטים (או המחוזות)חייבים היו להעמידן מדי שנה ,לשתים-עשרה המחלקות
ה"חודשיות" ,המשרתות לפי תור;והן שהיוו ,כנראה ,את עוצבותיו הגבוהות ביותר
של היל-המילואים .אכן ,שיטהזויש בה כדי להסביר כיצד אפשר היה להרכיב
שתים-עשרה "מחלקות" בעלות מצבהשוה ,וללאפגיעה בסמכותהשבטיתוהמחוזית
בכלהנוגעלאריןהבסיסישלחיל-המילואיםחיקתולמשפחות ,בתי-האבוהשבטים.
הסברזה מלמדגםעלהסיבהשבגללה באהרשימתנגידיהשבטיםמיד לאחררשימת
המחלקות.
מבנהזה של צבא-המילואיםהיהגמישביותר ,ואפשר למלך דודלגייס את הצבא
כולו בבת אחת ,או מחלקה מחלקהמדי חודש בחודשו .למעשה,בימי שלום אפשרה
שיטהזושלאלגייסאף את המחלקההתורנית ,אלאלהחזיקה במצבשלכוצותבלבד.
מאידך גימא ,במקרה של מצב-חירום מקומי,יכולהיה נציב-המחוז ,או השבט או
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העיר,לגייס במהירות את יחידות-המילואים הבסיסיות המקומיות ולהמעילן מיד,
ללאזיקה לסמכותהמרגזית.
שאכן שתי הרשימות כאחת מכוונות לארגון המילואים ,שהושתת על המפקד,
למדיםאנו במפורש מהמשך התעודה ,שנאמר בה כי- :לא נשא דוד מספרם לסבן
עשריםשנה ולמטה,כי אמר ה' להרבות אתישראל ככוכביהשמים.יואב בן-צרויה
החל למנותולא כלה* (דה"אכז ,כג-כד),
עלפימהשהעלינו עד עתה,ניתןלעייןמחדשבתעודהמימיו שלדוד ,המלמדתעל
מצב ניוט צבא-המילואים בעת-חירום בשלב הקודם לארות צבא-המילואים
במחלקות:היינו על %וט צבא-המילואים שלא התנהל במהירות מספקתועלזיקתו
שליואב לפרשהזון המכרן למסופר בסמר שמואל על הזעקת העם לעזרת המלך
ן הכהום:
דוד ,בעת מרדשל שבעבן-בכרי.וזה ל_ו
ויאמר המלך אל עמשא :הזעק ליאץאיש-יהודה שלושתימים ואתה פהעמ.,ד. .ויאמר דוד אל אבישי:
וילך עמשא להזעיק את יחו-,הויותרמן המועד אשריעדי
עתה ירע ל %שבע בן-בכרי מ' אבשלום; אתה קח את עבדיאדוניך ורדוף אחריו
פן מצאלועריםבצוריתוהצילעיננו.ויצאו%חרי .,אנשייואב והכרתי והפלתי וכל
הגבוריםויצאומירושלים לרדוף אחרי שבעבן-בכרי .הם עם האבן הגדולה גשר
בגבעוןועמשא באלפניהםושמ"ב כ ,ד-ח).
אה*כ,
בהמשך מספר הכתובכיצדהרג יואב את עמשא והמש'ך
יחו עםאבישי
אחיו ,לרדוף אחר שבעבן-בכרי .פרקזה מסתיים ברשימה שלשרי-דוד שבראשה
נמנים-:יואב על כל הצבא ישראלובניה בן-יהוידע על הכרתי ועל המלתי" (שם,
מס' כל.תיאורזה מלמד ,איפוא ,שאותה עת לא היה הסדר קבעלגיוס המילואים,
ולכן לא יכול היה עמשא לעמוד במשימה ובמועד שהוטלו עליו .כמו כן מענץ,
שתפקידגיוס המילואים מוטל כאן על עמשא ולא עליואב  -עד אשר עמשא "הגה
מן המסילה" עלידי יואב .הוונגדותו של יואב לצבא-המילואים (ובמקרה זה אף
לעומדים בראשו) מצאה אח"כ אתביטויה בשעת המפקד ,אשר ,כפי שראינו ,לא
בוצע עדתומוע"ייואב ,למרות פקודתו המפורשת שלהמלך.

ארגון המיליציה והארגון המנהלי
שיטתארגוןהמילואיםבשתים-עשרהמהלקותחודשיותהצריכה ,כמובן,קיוםשיטת
מנהל ממותחת ומסועפתלמדי .אכן ,כל התעודות מסוףימי דוד ומתקופת מלכות-
שלמה מעידות על כך בבירור .במל"א פרק ד בא תיאור מפורט של חלוקת הארץ
לי*בנציבויות- :ולשלמה שנים-עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת
ביתו ,מדשבשנהיהיה על האהד לכלכל"(פס'ז).מניןהנציבויותותחומיהן שבהמשך
מלמד שחלוקתהנציבויות לא היתה זהה עם החלוקה השבטית .13נאםנניח -כפי
שהיער מזר- 14שחלוקהזוהיא כברמימי דוד,הרישהיתהזו מסגרתשניה ומקבילה
למסגרת של הארגון המיליציוני; מסגרת שהוקמה לצורך המנהל והכלכלה של
המדינה .אך בדומה למה שכבר נאמר ביחס לארגך-המיליציה השבטי ,כן אין,
לדעתי,גםלהניה שכלניצבהיה מכלכל את בית-המלך ,ומספק את כלצרכיו חודש
אחד בשנה בתורו .התוצרת החקלאית היתה שונה בכל מחוז ומחוז -שכן גידוליו
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צבא ,פק וביצורים

שודם הם -ולפי המירוש הפשטניהיה על בית-המלך לאכול בכל חודש מאכלים
מסוג אחר ,שלא לפי טעמו או רצונו אלא כהתאם לתוצרת החקלאית הטיפוסית
לנציבותהתורנית.
גםכאןנוהגתהיתה ,אל-נכון,שיטה דומהלזושנהגהבעניניהמילואים .ואכן,אותו
המקור העוסק בעניני המילואים (דה"א פרק בז) מביא רשימה מענינת של חלוקת
תפקידיהשרים המרכזיים,שיש בה להאיר בעיהזו:
"ועל אוצרות המלך עזמות בן-עדיאל ,ועל האוצרות בשדה בערים ובכפרים
ובמגדלות יהונתן בן-עוזיהו .ועל עושי מלאכת השדה לעבודת האדמה עזרי בן-
כלוב .ועל הכרמים שמעי הרמתי ,ועל שבכרמים לאוצרותהיין זבדי השפמי .ועל
הזיתיםוהשקמים אשר בשפלה בעל חנןהגדרי,ועל אוצרותהשמןיועש .ועל הבקר
הרועיםבשרוןשטריהשרוני,ועל הבקרבעמקים שפטבן-ערלי.ועל הגמלים אוביל
ז ההגרי; כל אלהשרי הרכוש
הישמעלי ,ועל האתונותיחדיהוהמרנתי .ועל הצאןיזי
אשר למלך דוד" (דה-א כז ,כה-לא).
הזיקהביןשנים-עשרשרי-הרכושהנ"לושנים-עשר הניצבים היתה דומה ,כנראה,
לזו שבין שנים-עשר שרי-המחלקות לשנים-עשר בידי השבטים .שרי-הרכוש,
הממוניםאישאיש עלסוגמיוחד של תוצרת(אושל כוחותשעבודה),היומטילים על
הניצבים את המכסות השונות ,בהתאם לתוצרת החקלאיתהטיפוסיתלמחוז ובהתאם
לערלו ,ומרכזיםאותן באוצרות-המלך .השגוי של התוצרת החקלאית מסוג מסוים,
שהיתהניתנת מכל מחוז ,היה מספיק ,בערך ,כדי לכלכל את ב ת-המלך בסוג זה
של תוצרת ,במשך שנה; או במשך חלק מתאים ממנה  -כאשר מחוזות אחדים היו
מספקיםאותו סוגחתוצרתמסוים.
גם שיטה"לוגיסטית"זומיוסדתהיתה-בדומה לשיטת-המיליציה-על עקרון-הזהב
של המנהלההנכונה:ריכוז הפיקוחוהתכנתופיצולאחריותהביצוע.יתכןלומר,כיאין
כלל משום מקרה בעובדה שצבא-המילואים אשר לצה"ל -ארגונו דומה מבחינות
רבות לארגך צבא-המילואים שבימידוד ושלמה.
ה ע רו ת
מאמר זה נדפס לראשונה במערכות קא (תשט"ו) ,עמ' .21-9

.לינור ,ספר קויפמן ,תשכ"א ,עמ' נד ואילך.
נ עיין:ות. 15קק ).Speiser, BASOR 149 )1958(,נ:8.י

 2על מלחמותיו של דוד בכללותן,עיין גם מאמרו של ש.ייבין,
חייי
 :מת. 495קת 11081; 1). dc Vaux, Biblica 40 )1959(,

בכרךזה ,עמ' .165-149

,. pYad~n, TPOS 21 )1948(, pר; וכן בכוך

ף

1ה ,עמ' .189-168

 4לריון מפורן על מלחמת דוד בעמון ועל עמקאסוכותכבסיס אסטרטגי קדתי,עיין, Biblica 36 :ת61ג,ר .ע
]. 332תע  ,)1955(,רבנרך זה ,עמ' .181-170

 5על ההוכחות לכךעיין במאמרי הנ"ל.
 8עיין:
 7בספרוהנ"ל.
 8השוהבקורתי על ספרו שליוננה,ידיעות סו (הש"י) ,עמ'

.8.Jtlnge, Der Wicderaufbau des 1-Ieers~escns ties Reiches Juda unter Josia, ,1937
.95488

 9ועייןבהמשך.
 10יוצגההגיע לדעהזוכיון שכלשיטתומיוסדתעל ההנחה שהתעודה שבדה"א פרקכזהיאמימייאשיהר,
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צבא-המילואים אשר לדוד ולשלמה
תקופה שבה רשת המבצרים וחילות-המצב שבהםהיוו את היסוד לכל מערך8ההגנה של המדינה* על מערכת
הביצורים של מלכותיהודה,עיין במאמרו שלמ.גיהון
 ,בכרךזה ,עמ' .425-410
.ידין,מגילת מלחמת בגי-אורבבני-חושך ,תשט"ו ,עמ' 75ואילך.
 11בית:-י
 12זאתלמדים אנו מהשוואת שמות הממונים ברשימה שבדה"א פרק כז עם שמותיהם של ניכורי-דוד
וראשי-צבאו,המנויים בשמ"ב פרקכג ,ובדה=אפרקים
ייב
נ.ג]:ת. 17עם Albrigbt, JPOS 5 )1925(,י"'1ע)1
, 13סנלנציבויות שלמהעיין
אF
יC
Ieine Schriften 2, 19531:
נט'pp. 76

 14עיין:ב.מזר,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ'  ,10ובמיוחד הע' .11
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הביצורים בארץ-ישראל בימי קדם
מאת :אמרת ושמואלייבע
הביצורים בתקופות הניאוליתית והכאלקוליתית
המעברלחיי חקלאותחייב את האדםלדאוגגם להקמתמבנים,שיהיה בהם משום
קבע מסוים ,הן לממריו והן להחסנת תוצרתו ,ואף לחם אותן החיות שהתחיל
לבייתן לצרכי מחייתו .ואכן כבר בתקופה הטסיליתית ,כלומר תקופת האבן
התיכונה (באלף התשיעי לפסה"נ בקירוב) ,וביתר שאת בתקופות הגיאיליתית
והסלקיליתית (מתחילת האלף השביעיועדלסוף האלףהרביעי לפסה"ם,מתגלים
שרידיישובים של בני-אדם ,כלומר שטחיםמיוחדים שבהםנחשפים במקובץ עקבות
מבנים ,שהוקמובידיאנשי התקופה ההיא לצרכיהם .הביצוריםהינם תוצאהישירה
ממציאותם של ישובי-הקבע .כלישוב כזה אוצר בקרבוצרכימזוןבכמויותגדולות
וחפצים מבוקשים אחרים; בזאת הוא משמשפתיון לזר ,ועל כן הוא נזקק להבה.
מלאכת הביצורים דורשת עבודתידים רבות ומאורבותויכולתבניה מפותחת;
לכן רק חברה ,שמשטרה ממורכז עשויה לבצע משימה כזאת .ואמנם ,רק ביריחו
הניאוליתית ,הקדם-קדרית(כלומר ,בפרקהזמן שקדםלייצור כלי-חרס) ,כאלפיים
שנה לאחר הקמת מבני-הקבע הראשונים בארץ,נבנוהביצורים הראשונים הידועים

לעהיום.

שתי ערים ,ששרידי ישוביהן מרובדים אלה מעל לאלה ,מייצגות את התקופה
הניאוליתית הקדם-קדריתביריחו.שתיהןהיו ערי-חומה .על המאוחרת שבהן סגר
קיר מוצק ,אשר נבנה בעיקרואבני-ויל ענקיות(כדי  1.5%0.9מ'או  3"2מ').עוביו
הגיעכדי 1.5מ' ושרד עד לעבה של 2.5מ' .קירזהנבנה כעדמילוי עפרועייםויש
לשערכיחלקוהעליתהיהבנוילבני-טיט.שרידיושלהקירנחשפורק בשתי תעלות
הבדיקה במערב העיר ,אולםאין ספק שהקיף את כולה ,ויסודותיהן של מערכות-
הביצורים המאוחרות יותר הרסוהו בצפונה ובדרומה ,ועל כן לא נתגלו שרידיו
בתעלות הבדיקהבאזוריםהללו.
לעומת זאת,שרידיה של ההומה ,שסגרה על העיר הקדומה יותר ,מתגלים בכל
תעלות הבדיקה .בדרוםנשתמרממנה רקהנדבךהתחתון;בצפוןהגיעגובההשרידים
כדי 2.0מ',ועוביים עד  1.6מ';ואילו בתעלה המערבית הגדולה נחשפה מערכת-
ביצורים ,שבמרוצתהזמןהלו בהפעמייםשינוייםותיקונים.
מערכה זו מורכבת שלושה חלקים .1:קיר-החומה;  .2מגדל הנסמך אל ההומה
מבפנים העיר; .3חפיר שנחצב בסלע הבתול .שני החלקים הראשונים היומצויים
עיין

הערות בעמ

'

,399-97

ולוהוה כו-כס.
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הביצורים בארץשישראל

.1

יי-שלן

ציור  :69אוגרי מתפירות .בארץ-ישראל
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כבב ,נשק וביצורים

במשך כלזמןקיומה של מערכת-הביצורים הזאת,ואילו החפיר נחצב בעת בדק

אביצוריםהראשיה

יאבני-וילבעובי של 1.5מ ,/ששרדכדיגובה של 3.9
לראשונהנבנהקירמוצקבנו

מ'.אליו נסמך ,מבפנים העיר ,המגדל ,גם הוא במי אבני-ביל בצורה ~פסידלית
,בבסיסוומעוגלתבראשו.גובהו8.5מ'בקירוב,וקוטרוכדי8.5מ'.בבסיסו מצדמזרת
,נמצא פתחגבוה 1.70מ' ,שנפתח אלפנים המגדל ,לחדרמדרגות,ובו  28מדרמתצרות
לוקלולות,שהובילואלראשהמגדל(לוח כות) .בהמשךהזמןנסמכואלהמגדלוהחומה
שבנים סגורים ומעוגלים( שקירותיהם ורצפתם טוחים .אלה שימשו ,ככל הנראה,
מזכרימים; השערהזו מתבססת על מציאותם שלמשקעיטיןבנקבשקישרשניםמבין
המבניםהללו .כנראה נתערערה החומהזמן מה לאחרמכן במקוםזה .המבנים וחרר
המדרמת נתמלאועיים;ואזחוזק המגדל באמצעות מעטה אבןשפניוטוחים;עוביו
של המעטה  1מ',והואסגרכליל עלהמגדל,החלמגובה 2.5מ' (מעלליסודוהמקורי)
ועדלראשו .מעטהזההרהיב את המגדלכלמי מערבועלכןנבנהקיר החומה החדש
 3.5מ' מערבהמן החומה הקודמת .חומהשניהזו שרדה עדכדי 2מ'בגובה.אזנחצב
גם החפיר שבסלע הבתול,כדי עומק של  2.5מ'ורוחב 8.5מ'.האבניםשהוצאוממנו
הונחוכמילויביןיסודותהחומההקודמתלאלהשל החדשה,כשיסודותיה של הקדומה
מחוזקים באמצעות מתמךמוצק .האזור הסמוך למגדל נעשה לאחרהשינויים הללו
לרחבה אחת שקרקעיתה נטוחה .כעבורזמןנבנו שוב מיכלים כקודמים ,ואז חוזק
שניתהמגדל באמצעות מעטהאבן חדשבעובישל 1מ'.אולםזההיה רקכיסויחלקי.
:גליונבנתהאומא!.חישה(שלישית),שנוסדהעלשרידיהשלןהחומההמערבית(השניה),
בנסיגהקטנהמזרחה.חומהזושרדהעדלגובה של3.5מ'.ישלחשובכיהחפירהמשיך
,לשמש גם בזמנה של חומה שלישיתזו .בדיקת פחמן  14קובעת כי יסודותיה של
מערכת-הביצוריםהונחו 7,000שנה לפסה"נבקירובי.
הביצורים בתקופה הכנענית הקדומה
לאחר חורבנה של העיר הקדם-קדרית המאוחרת ביריחו מתגלים הביצורים
,בארץ רק בסוף האלף הרביעי לפסה"נ(סוף התקופה הכאלקוליתית וראשיתה של
הכנערת הקדומה) בעיר-חומה גדולה ,ההולכת ונחשפת היום בחפירות תל שיה'
אחמד אל-ע?יןי ,שזוהה לפנים עם גת המקראית .החומה ,שהקיפה את כל העיר
פראית בתצלום-אויר של התל) ,נחשפה בשטח מצומצםביותר בחלק הצפתי-
המערבי של האתר .נסתברכינבנתה לבני-טיטוהיא עשויה קיר אטום בעובי  8מ'
לפחות (תחומוהפנימי עוד לא בורר סופית) ,כשאליו נסמכת מבחוץ חלקלקה של
חומר לבניםנפילי
ת ופניה טוחיםטין .על הקיר והחלקלקה סוגרת ,כפי הנראה,
)
'
מ
ו
נ
ב
נ
מערכת קדמית ש
ת
ר
ו
צ
ב
מגדלים ריבועיים ( 5.2"4.5על גבי החלקלקה,
כשיסודותיהן מדורגים בגלל שיפועה של החלקלקה ) .(glacisגם לכל אחת מהן
חלקלקה הבנויה כדרךזו של החומה .שכבת אפר המפרידה בין יסודות הקדמה
לחלקלקת החומה מרמזת,ככל; הנראה ,על אפשרותכי מערכת הקדמות נבנתה
כחיזוק לחומה לאחר נהרסהבאופןחלקי בשריפהי.

שי
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למןראשיתו של האלףהשלישי לפסה-נואילך נעשיםביצורי הישוביםהעיריניים

לדבר של קבע .כל מקום שנחשפו בחפירותישובים כאלה ,כדי שטחים מספיקים,

אגלונושרידיביצורים.

כבר בראשית המאה הזאת השף מקאלי??ר' בחפירותיו שערך בגזר (תל ג'זאר),

בשגרת  ,1909-1902שרידי שלוש מערכות-ביצורים ,שקרא להן,לפי מקומןביחסןזו
לזו ,החומה החיצונה ,החומההתיכונה והחומההפנימית .הקדומהבכולן היא החומה
התיכונה.זועשויהאדן שלאבני-גויל ,שעוביו  0.68מ'וגובהו  2מ',והואמות מבחוץ
עלידי חלקלקה ) (gtacisשל עפר (כרבע עיגול בהתך ,ראהציור  )70מצופה רובד

דק שלאבניםקטנות.אין ספקכי מעל לאדןזהנבנה עיקרה של החומה לנני-טיט,
שנתפוררוונעלמובמרוצתהדורותי.
מערכות-ביצורים אחרות ,השייכות לשלביה השונים של התקופה הכנשית
הקדומה ,נחשפו בקטעיםשונים בחפירותיו שלאגף העתיקותבבית-ירח .כאןנתגלו
חומותשונות שללבני-טיט ,אבלפרטימבניהןהטכנייםעדיין לאנחקרו.
,
במקום אחד ,שםנחקר חתך לרוחב חומת לבני-הטיט הקדומה ביותר
ר
ר
ב
ת
נ
כי
במקוםזה נחפר לכתחילה חפיר שעומקו כ 2-מ' ,ורוחבו לא הוגדר,כיון שהוא
משתרע מחוץ לתעלת הבדיקה .חולית החפיר ,בתערובת מים ,חול ולתיש-אבן
שימשה חומרלליבון לבני-הטיט שמהם נבנתה החומה .חלקה התחתון של הומהזו
נבנה בחפיר,והיא נסמכה על שפתוהחיצונית שלהחפיר;היא עצמה.נבנתה שלושה
גרעינםזה בנתשזה",בהיואוןעדנתה(כת-י 8נ1 ."2בלגתט21נוינזשבנףםכחטריבים",טהונחו
במלט-טיט,והגושיםגם הםמחובריםביניהםבמלט-טיט.הגושהחיצוןוחתיכתפניהם
זקופים ,ואילו הגוש הפנימי ,פניו המופנים אלפנים-העיר שופעים כלפי מטה עד
הקרקע ,והם מצופים מלמעלה רובד דק של חלוקי נהל; וציפוי זה נמשך גס על
קרקע החפיר ,מבפרםהעיר .חומהזו נשתמרה כאן עדכדיגובה של 2מ'.
תופעה דומה מאותה תקופה מתגלהגם בחפירותדותן .בדרום התל שרדה הומה
בנויהאבני-מיל ,בגובה  5מ'[פניהזקופים כלפיחוץושופעים כלפיפנים ,כךשעובי
בסיסה מגיע לכדי  3.25מ' וראשה לכדי  218מ' .במערב התל נתגלתה מערכת-
ביצוריבנוספת מאותהתקופהוהחופרסבורכילפנינושער-העירי.
,
ה
מ
ו
ח
ה
ממזרח לתעלת הבדיקה בבית-ירח ,שבה נחקר החתך לרוהב
נחשף
מקוםשערה הדרומישלהעיר,שבונראיםשלושהשעריםזה מעלזה,השייכיםלשלבי
ישובשונים באתרזה במשך התקופה הנדונה .כל הפתחים מרוצפים צרורות בזלת,
ואמותיהם מצופות כיסוי של אבני בזלת כדי להגן עליהן מפני השתחקות מופרזת
שללבני-הטיט .בשערהעליוןערוכה רצפת הפתח במערכתדרגות רהבותונמוכות,
היורדותמןהחוץ אלהעירשמבפניםלחומה.לפני השערנחשפושרידי רהבה כחצי-
[ ]365
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צבא ,אקוביצורים

מרן עמלה ,שאףהיאהיתה מרוצמת צרורות בזלת .מבפנים לעיר'צסמכו על הפתח
משניעבריו (ככל הנראה)חדרי-משמר .הפתח עצמואינו רחבביותר( 3מ' במוצאו
מן העיר ,והוא הולך ומתרחבבית
,פנים עד  3.50מ' באמצע המעבר) .הוא פתוח
במגמרים מן החוץ פנימה (לוה כוי) .אלאשעדיין לא נחקר שטח העיר בסמוך,
ואין לדעת אם וכיצד הבו עלהכניסהבפניםהעיר.
.
ם
י
ר
ת
א
בח'רבת
ד
ו
ע
ב
שערים דומים לאלה נתגלו בשכבות התואמות
י
נ
ש
א-
ד קיבוץ ראש-הנקרה) נחשפו על ידי אגף העתיקות קטעי ביצורים
שוייק(יי
.

-3,ץ י

ן

,
ן
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ן
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ציור~ז :תכנית שערהעיר בח'רבת א-טבאיק ,השכבה המשחיכת לשלבים ב'וג' מן התקופה
הכנענית הקדומה

(פרועים) מסוף השלבהשני והשלבהשלישי של התקופה הכנענית הקדומה .היסודות
שנתגלובנוייםאבני-גוילגסות,וישלהניחכיעיקרה של החומהנבנהלבני-טיט מעל
ליסודות האבן .החומה הקיפה ,כנראה במעגל מוארך ,את הישוב הקטן הזה .בצד
מזרדחץ נמשששו'יריד
ייטטעאשדיעיר .היחסים נסן ותחוכחץ דחזטבתקע דחשלונו2ץ כח2מץ-
השער עצמואינם ברורים .אולם ברורכי החומה הקיפה את מבנה-השער מלפניו
(ממזרחו) ,ומדרום למבנה השער בלט ממנה ככל .הנראה מגדל מעוגל ,שברמש
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תוספת חרוק להבה על העיר .מאחורי החומה וסמוך לה בפנים העיר נבנה מבנה
מרובע ,שחומותיו עבות(עובייסודות האבן הגיע כאן כדי  2.60מ') .בקיר המורהי,
~מוך לקצהוהדרומן,נמצא פתח ל ח ם שרוחבו כדי  2.50מ' ,והוא מרוצף רבדי
אבןגדולים.פנים המבנה מחולק עלידי מחיצה המקבילהלקירותיו הדרומיוהצפוני
והנמשכת עד אמצע החלל שבפנים המבנה.מול מחיצהזונסמק קירו המערבי של
המבנה,וגםזההצפונינפסק (במקצת מערבה מקצה המחיצה) ,כךשבינתוהצפונית-
המערבית של המבנה פתוחה ומשמשת ,ככל הנראה ,כניסה אל פנים העיר לאחר
המעבר בתוך המבנה .ממזרח למבנה ,בין פינתו הצפונית-המזרחית ובין ההדמה
החיצונית ,נחשפויסודות אבן של קיר ,שהניח רק פתה כניסה צר(בינוובין החומה
רחיצתה) אל ה-טח"קטן שממזרח למבנה השער ,ועודשרידי בניהבלתי-ברורים.
ככל הנראההיו-אלה תוססות מאוחרותיותר ,שנועדו לחזק את מבנה השער(ציור

ןי)י

מעניןכאןעקרון המבנה המחוזק בשער-העיר,שאינומניה אלא .פתח צר לכניסה
העירה ,ותוכנית המבנהשאינהמניחהכניסהישירה אלפנים העדר ,אלא מחייבת.את
הנכנס פומהלפנות פעמיים בזוית ישרה(לימינו ולשמאלה עד שהוא בא אל תוך
הישוב המוץ (כך נ* ) ,כלומר מקשה על ההתפרצות במישרים בכוההזיוע
אלהישוב.5
חשיבותוהעיקריתשל הממצאבחפירותחירבת א-טבאיקבסיועשהואמסייעאותת
להבין אתשרידיהביצורים שנחשפו בלי,ולקבוע אתהשתייכותםהתאריכיתבמסגרת
התקופה הכנענית הקדומה,שכןמותה הפתאומי בלא-עת שלגב'י.קלאסה-מאריגיי
ז-ל ,אשר ניהלה את החפירות במקום ,מנע פרסום דין-וחשבון מלא ומפורט על
עבודת המשלחת הזאת .בדינים-והחשבונות הזמניים חסרים פרטים שיאפשרו
להתמצא בסבךבעיותיה שלהחפירה;וכרגילבדינים-וחשבונות כאלהסותרים כמה
פרטים מאוחריםיותר ,לאורהגילויים החדשים ,את אלה שנאמרובקודמים .גם כאן,
בעי,אנומוצאים חומה חיצונה,שיחסיה אלהפנימיתעדייןאינם'ברורים ,ומבנה שער
בהומה פנימית ,שהוא פתח כניסה צר ,המוגן מצפות במגדל סגלגל למחצה ,ואילו
פרטי ההסדר בפנים העיראינם ברורים(ציור  .)72מערכת-הביצורים הכללית של
העי מענינת ביותר ,היא מוסגלת ומותאמת בכל היקפה אלהקוים הטופוגרפיים של
הגבעה אשרעליה הוקמה;ולאזו בלבד ,אלאשהיא מחושבת וערוכהלפי תלילותם
שלקוים אלה ומצב הגנתם הטבעי :בצפון ,מקום שגבעת הישוב נשקפנו על-פניגיא
תלול ועמוק ,נבנתה רק הומתאבן אחת ,שעוביה הגיע כדי  3מ' ויותר ,ונשתמרה
בחלקה עד'לגובה של 3.50מ' .היאבנויהאבני-גוילגסות וכמעט בלתי-משובבות.
אלההונחו במלט-טיט בלאלהקפיד עלישור הנדבכים;והרווחיםבין אלה,וגםבין
האבנים הבודדות בכל נדבך ונדבך ,מולאו צרורות-אבן קטנים יותר ומלט-טיט.
~כנראה נבנתה ההומה קטעים קטעים ,שכן במקום אחדניכרמישק 0ח 001העובר
לכל תבהה שלהחומה .מפלסההישירשלהחומה ,בחלקשנשתמרונחשף ,דומה שהוא
מרמז על כר,כיהשרידשהתקיים עדהיוםונחשףבחפירותאינו אלאאדןאבן עצום,
המיוסד על הסלע ,שרובו היה טמון מתחת לפני הקרקע גם בשעה שהוקם ,ועלז
נבנה עיקרה של החומה מלבני-טיט .דומהשמצויה עוד עדותרמיזה המלמדת על
ןז36ן
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ציור 2ל :מערגות ביצוריה של העי בדרום-מערבה של העיר ושער הבניסה הצר בחומה
הפנימית ,המונן במגדל סגלגל למחצה

הסתברותה של השערהזו .דרך הבניה בעי (בפנים ביתג ולא בחומה) וגם במגידו
(בחומת העיר) ,בשלב ג /של התקופה הכנענית הקדומה,מייצגת טכניקתבניה באבן
שמקורה בבניה בלבני-טיט :נדבכים של לוחות-אבן דקים וקטנים לפי הערך,
הערוכים בנדבכי ראשיםופתינים לסירוגים (כדרך הבניה באריחים ולבנים; ראה

*ח כז.)1,
במערב העי ,מקום שהעיר נשקפת על אוכף רהב המחבר אותה אל הגבעות
שבמערבה ,נבנתה באחד משלבי התקופההכנענית הקדומה חומתאבני-גויל עצומה,
שעוביה  10מ'ויכהה 5,50מ'(כנראה שבהאדןהאבןשעליוהוקמהחומת לברהטיט),

[68ה]
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דגם עץ של יחידת קשתים; מצריםעימי

הממלכה התיכונה (המאה הכי לפסה"נ).

www.daat.ac.il
דגם עץ של יחידת חיל רגליםן החיילים מזוינים ברמחים ומגיני
ם;

ל ח םימי

הממלכה התיכונה (המאה הכי לפסה"נ)*

אתר דעת  -מכללת הרצוג

 :1יריחו ,שרידי מגדל עגול מן התקופה
הניאוליתית הקדם-קדרית.

 :2שער בית-ירח בחומת לבני טיט מן
השלב הג' של התקופה הכנענית הקדומה
(מבט החוצה) .שים לב למדרגות היורדות
אל פנים העיר*

 :3תצלום אויר של תל שרוחן (תל
אל-פארעה הדרומי) .שים לב לנקרות
הוואדיות (מימין לשמאל) ולחפיר
(ברקע משמאל) .לפנים אפיק נחל
הבשור (ואדי א-שללה).
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והקטע שנשתמראורכו 40מ'בקירוב.כאןהיתה ,ככלהנראה ,מצודתההפנימית של
העיר,וכאןגם מקומו של השער בחומתהעיר(ציור.)72
על רמה נרחבת למדי ,וכאן היתה טעונה השה מכסימלית'.
בדרום נשקפת העי
לפיכך מורכבת מערכת-הביצורים בצד זה שלוש חומות של אבני-גויל :פנימית,
תיכונה וחיצונה .רגליים לדבר ,כי הרנהים שבין ההומות מולאו שפך עפר ,לכל
הפחותבגובהמסוים מעל היסודות .יסודותיה של התומה החיצונה כוסו בחלקלקת
עפרשנשתפעהוירדה עדכדי מרחק של 5מ'מן החומה ,תסמכה בתחתיתה עלקיר
אבני"מיל ,אשרנועד ,ככל הנראה ,למנוע את תזועת כל משהביצורים הרהב הזה
והחלקתו במורד הגבעה ,עוביה של מערכת-הביצוריםכאן,למןפניההפנימיים של
החומההמנימיתועדפניוהחיצוניים שלהקירהתומך את החלקלקה,הגיעכדי 20מ'.
אותם העקרונות הכלליים ,המשתקפים מתכתןביצוריהן של העי וערים אחרות
בתקופה הכנענית הקדומה ,נראים בעליל גם בביצוריה שליריחו בתקופה הנדונה
(שכבה מן המאוחרותי,השייכת לשלבים א'וב' של התקופה הכנענית הקדומה).
"י
אלאשכאן נבנתה כל ההומהכולה מלבני-טיטמרובעותודקותבאופןיחסי ,שהסחו
,יעובים כמעט
ברבדים עבים של מלט ,אשר נעשה טיט מעורב בכופר(ייטיטן)
שה:יע לעובים של נדבכי הלבנים עצמם .כאן הקיפה החומה את מעין אליקע
וסגרהאותובפניםהעיר,כדי לספקמים לתושביה בשעת מצור .בשכבה המאוחרת
יותר,השייכתלשלבהבשלהתקופההכנעניתהקדומה,הוקםחילמחוץ לחומתהעיר
במרחק3.50מ'ממנה ,להרתהמקומותשנראורפיםביותר במערכתהביצורים .שער
העיר(כנראה ממזרהלמעין אלישע ומחוץ לשטח הבדיקה במקוםזה)הוגן בדרומו
במגדל מרובע,שנבנהלבני-טיטעליסודות של ארבעתנדבכיאבן-גויל (בגובה 90
ס-מ) .מידותיו היו  18מ' באורך 8 ,מ' ברוחב (כלומר ,מידת בליטתומן החומה
וחוצה);והוא נשתמרכדיגובה של 4מ'.בפנימוהיו שלושה קמרונות המחובר~םזה
לזה,אך רק אל אהד מהםהיתהכניסהמןהחוץ ,דרך פתח בתקרתו .קמרונות אלה
שימשו מחסנים,כמןבתי-נשק,אואוליחדרי-כלא.
על
ת
י
ר
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י
צ
ת
מתקופהזו(הכנענית הקדומה) נשתמרה רק עדו
אתתי ביצורי ארץ-
ישראלבתבליטמצרי בקברמימי השושלתהח' (אמצע האלףהג' לפסה"ם,שנתגלתה
בדשאשה אשר במצרים התיכונה .כאן מתואר ישוב מוקף חומה (בצורת סגלגלת
רחבה) ,הממנת במערכת מגדלים מעוגלים למחצה הבולטים סו החומה וחוצה
במריחים קצובים .8הואילוהביצורים המצרייםבני התקופה,בין אלה המתוארים
בתעודותתמוניותוביןהשרידיםהמעטיםשנחשפובחפירות,אינםדומים כלללטיפו6
הביצוריםהמתואבבתבליט,יש לשערכיזוהיתעודהאמיתיתממראהעיניו של האמן
המצרי;ומהגםשמציאותם שלמגדליםבודדים מעוגלים למחצה אוסגלגלים למחצה
'מקוימתבשרידיםשנתגלובחפירותבישראלי.

הביצורימ בתקופה הכנענית התיכונה
פרק-הזמז הבא בתולדות הארץ ,דהיעו השלב הא' של התקופה הכנענית
התיכונה ,עומד בסימן התפשטותם של השמיים-המערביים בקדמת-אסיה ומעברם
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צבא ,אק וביצורים

לחיי קבע ,ולפיכך רבים גם בארץ-ישראל "~בי-הקבע החדשים שנוטרו _אותה
שעה .10עם השגשוגהעירוני הזה מתפתחותנםשיטות הביצור ,שבהן ניכרת בדרך*

כלל מסורת העקרונות שפעלו בתקופה הקודמת ,אך גם משתכללים כמה פרטים,

בעיקרבתכנוןהשערים המשמשיםפתחיכניסהלעריםהמבוצרות.
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ציור  :73מצור עיר בארץ-ישראל; תבליט מקבר אנתי (השושלת הה') בדשאשה

שבמצרים התיכונה

לתקופה זאתישלשייך ,ככל הנראה ,את החומה -הפנימית" שחשף מקאליסטר
בגזר ,המקיפה שטח קטןיותר מזו של קודמתה (החומה "התיכונה") .חומהזו במיה
אבני-גויל שהונחו במלט-טיט בנדבכים אירימלאריים .וגם מולאו הרוחים,שבין
האבנים ,וההדורים,שבין הנדבכים ,בצרורות אבן קטנים .עוביה של החומה הזאת
4מ' ,ובכמה מקומות נשתמרה עד כדי תבה של 2מ'.שרידים אלהבודאיאינם אלא
אדןהאבן,שעליוהוקםעיקרה של החומהמלבני-טיט.כאןמתגלים בפעם הראשונה
[]370
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הייצורים' לארץ*ישראל

בארץ-ושראל שרידים ממשיים של מגדלים הבולטים מן החומה וחוצה ,וסדורים
לכל היקפהבמריחיםקצובים של 27מ'בקירוב--בניגודלביצוריהתקופה הקודמת,
שבה לאנמצאומגדלים אלאליד השערים ,או במקומות בודדים ,אל נכון מקומות
תורמה .ברוב המקרים עולה אורכם של המגדלים כדי  12.30מ' ,ורוהבם (כלומר
מידת בליטתםמן החומהוחוצה) 7.20מ'.בפניםהמגדליםקדוריםחדרים(בתי-נשק,
מחסניםאותאי-כלא) .אולם הדברהמעניןביותר במערכת-הביצוריםזוהוא שער-
העיר ,שנחשף קרוב לפינתה הצפונית-המזרחית של החומה .כאןנסוגה התומה אל
עבר פנים העיר בנסגה ) ,(recessשעומקה  12מ' ורוחבה 37מ' .במערבה היא סתומה
לנמרי ,וכן בדרומה; עיקר דופנה המזרחית פתוחה (בין שתי בליטות מדפנו,יה
זדרי.מיתוהצפונית),וכאן פתחהכניסה אלמניםהעיר.דופנההצפונית פתוחה כמעט
לגמרי,ורקקו החומהנמשךכדי  5.50מ' מערבה מדופנההדרומית שלהנסנה .באופן
כזה נוצר פתת-כניסה ,המכריח אתכלהמתכוון לבוא העירה לפנותפעמיים בעית-
ישרה (ציור  .)74קשה לדעת היום כיצד היה פתח זה עשוי להיסגר בשעת הצורך.
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ציור  :74שערה הצמות שלנזר בחומה "התיכונהא

מקאליסטר משערכי לכךשימשומחסומים מיטלטלים של קורות*עץ ,שאפשרהיה
להציבםבשעתהצורךולסיר אתמבוא-העיר;ולאנראים הדברים.
מלבד השערהזה חשף הופרה של מרעוד שערשני ,בחלקההררומישלחומהזו.
אולם שיטתבנייתו ,ועצם .העובדה שהואבנוי כולו לבני*טיט וחוצה את החומה
באלכסון(ולאבקומאונך) ,מלמדיםעליושהואשייך לתקופה הבאה.
י חדשבבניית מערכות-הביצורים בארץ .מקום
בתקופהזו מתגלה עודקואופיינ
שנשתמרו שרידי החומות שהוקמו מלבני-טיט ,הרי הם בנויים מערכת של ?4מת
וקדמית ) f(recesses and ajuttmentsהשוברות אתהקו הישר שלהיקף החומה מבחוץ
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ציור  :75קטע מחומת בית-צור בתקופה הכנעוית התיכונה' שלב א'
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צבא ,אקוביצורים

ובמרקחיםשביןהמגדלים .ככלהנראהנעשה הדבר לא מטעמים אמנותיים אלאלשם
הגברתיציבותה של החומה ,שכן שימשו הקדמותמעין מתמכיחיזוק לחומה מבחוץ.
ה כזאת נתגלה בחפירות בית-צור(ציור .)75קטעים גדוליםיותר
קטע נאה שלחימ
הבנויים בשיטהזו ,נחשפובמגידו בשכבה XUIבסמוך לשערההצפונישלהעיר(ראה
ציור .)76הומתלבני-הטיטכאן עבהכדי 4.80מ' בנסגות,והוקמה עלאדן שלאבני-
נויל,שהיא עבה במקצת מחומת לבני-הטיט ,והוא משתפעויורד כלפיחוץבחזיתו.
השער הוקם ,בדומה לשערה שלגזר בתקופהזו ,לפי עקרון הכניסה "המשוקעת"
בנסגה ,המוגנת מלפנים בשוליים עודפות של דופנה הקדמית ,אלא שכאן נשתכלל
עקרוןהנסנה ,והתחבראליו מגדל עצום הכוללכדי 314בקירוב משטח הנסגה,ואינו
מניח אלא כרבע אחד בלבד לעצם פתחהכניסה מבחוץ,וממנועוברים דרך המגדל
בפניה שלזוית 'ישרה ,כדי להזור ולפנות בעית ישרה ,ולצאתמן המגדל 'אלפנים
העיר(ציור.)76כאן-נתגלהגם בפעם הראשונהאופןתכנוןהגישה אל השער במערכת
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ציור  :78תחזורת השערהצפונישל מגידו בשכבה ( %111סמוך לסוף השלב הא' של התקופה
הכנעמתהתילתה) וקטע החומותשלידו .שים לב לעקרון הכניסה אהמשוקעת"

מעלות,צפית ,רחבות ומשופעות ,הסדורות לאורך החומה מבחוץ ,בינהובין קיר
תומךחיצון,שגם הואערוך דרשתדרגותבמרומיו בהתאםלעליית מערכת המעלות
לקראתהשער.
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הביצורים בארץ"ישראל

בהמשך המאה הי-ח לפסה-נ שטף ועבר עלפני מסופוטמיה הצפונית ,סוריה,
ארץ-ישראל ומצרים הצפונית גל של כובשים ,שכנראה באו להתישב בארצות
כיבושיהם .כובשים אלהנודעים בשם חקסוסים(לפי מסורת שנמסרהלנו בספרו של
יוסף בן-מתתיהו הכהן ,המכונה יוספוס פלאביוס ,ממי הסופר המצרי-ההלניסטי
מאגתי).כובשים אלההביאו אתםנשק התקפה חדש :הרכב הרתום אל צמד סוסים,
שהיה מהיר ורב-הלם בהתקפתו מכל מה שנודע עדאז בעולם הקדמון .הם אימצו
גם את השימושבאיל-המיחה,הידוע כבר מתעודותמארי]ז לקעקועהחומות .בעזרת
הרכבהצליחוהחקסוסיםלתוף את כליריביהם,וליסדבשטחיכיבושיהם"ימפריום
נרחב למדי,שהחזיק מעמד כמאהוחמישים שנה,ושרידיו עמדו על נפשם עוד כמאה
שנה בחלק משטח שלטונם הראשת .השימוש ברכב ובאיל-המיחה גרר בעקבותיו
התפתחותשיטות-לחימה חדשות,וחייבגםשיטות-השה חדשותוגםדרכי-תכנוןשונות
מן הקודמות; והדברגתן אתאותותיו במערכות-הביצורים שהוקמו בשלב הבי של
התקופההכנעניתהתיכונה,הואימישלטונם של החקסוסים,התואמים את תלקההשני
של תקופת האבות בתולדותישראל.
גבר,
בראשובראשונה הצורך להרחיק את הצרים המתקיפים מהומותהעיר ,כדי
למנוע מהם את ערעוריסודות התומהוהריסתה באמצעותהאיל .לשםכךננקטושני
עקרונות חדשים ,שהשלימו ושכללו זה אתזה .הוקמו חלקלקות משופעות עצומות
ביסודותחומותהעיר;סביבןנחפרחפיר,שתחתיתוהיתה על-מי-רוב תעלה עמוקה
למדי וזקופת דפנות ,וגילוחלקוהעליון השתפעועלהכלפיחוץ :מצדהעיר כחלק
מן החלקלקה המשופעת; ומצד חוץ כחלקלקה-שכעד )-~scarpיט.ת ,))0שהשתפעה
ועלתה עד פני הקרקע .החפיר והחלקלקהמנעו את התוקף מלהתקרב אל חומות
העיר ,ולקעקע את חומותיה ולהסתער עליה לפתע.
ההסתגלות אל חיל-המחץחייבהגםשינוייסודיבתכנוןשערי-העיר.כניסהנוחה
ומהירה אלהעיר בכלי-רכב רתוםלסוסיםאבירים,מבויתים רק למחצה ,לאהיתה
אפשרית דרך טיפוס השער הקודם ,שכפה על הנכנסים שתי מניות בזוית ישרה,
ולפרקים אף שלוש .ולאזו בלבד אלא שפתחם של השערים היה צר מכדי מעבר
רכב; והוא הדין ביציאה מן העיר .אנו מוצאים ,איפוא ,עם התגלות הביצורים
החקסוסיים,שנזכרולעיל ,גם טיפוס חדש של שער-עיר ,המיוסד על עקרון כניסה
רחבהובקוישר ובהמשך הדרךהחיצונה אל רחובה שלהעיר .אולמ שער כזה הקל
את הכניסה לא רק מן הנכנסים העירה בדברי שלום ,אלאהיהעשוי להקלגם את
ההתפרצות העירה בכוח הזרוע .לפיכך בוצרו השערים בבנייני מגרלים מעליהם
ובהתקנתמעברים מוצרים במבוא-השערובמוצאו,ולפרקיםאף באמצעו,במריחים
קצוביםזהמזה,שהיוניתניםלחסימהבזוגותדלתייםכבדותשלעץ.
טיפוסכזהשלשער(הואשערהכניסהלגזר,שנפתחבחומההפנימית,בדרום-העיר.
כאשר כבר נאמר לעיל ,שייכת חומהזו בכללה לשלב א' של התקופה הכנענית
התיכונה ,ואולם השער הדרומי הזה נפרץ.בה בפרק מאוחר יותר ,בשלב ב' של
התקופה הכנענית התיכונה ,בימי שלטונם של החקסוסים .וכמה רמזים לכך:
א,העקרון,שעליו מבוססיםתכנונווביצועבנייתו,הואתוצאהשלתנאים אשרהשתררו
רק בשלב הנ"ל;ב .השערבנוי לבני-טיט לתוך אדן חומה הבנוי אבף-גויל; והנה
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צבא ,נשק וביצורים -

דוקא החומות החקסוסיותבנויות בדרך-כלללבני-טיט בלבד ,לפרקים עליסודות
נמוכיםשלאבני%-יל;ג .השערחוצה אתהחומה לאבמאונך(לעובייה) אלאבמלוכסן
(לרוחבה); יתכןכי בא הדבר מתוךאי-דיוק בביצוע,כיאזיש בה בעובדהזו משום
רמז כי השער נפרץ רק כעבור זמן-מה לאחר הקמת החומה עצמה; שכן קשה
להעלות על הדעתכיבוני החומה ,שהתכוו %לכתחילה לפתוחכאן שער ,ילכסנוהו
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ציור  277השער הדרומי בחומה "המנימית" שלנזר

במכווןכלפיצירהעובי של החומה עצמה;ואפילונעשה הדברבמכוון,כיאזתירה

גםעובדהזודוקא עלתקופתהחקסוסים,שכןתופעה כזאתנודעה עד עתה רקמדין-
וחשבון אחד על הפירות :מחפירותשרוסן (תל אל-פארעה שעל נחל באר-שבע),
תם שםמיוחס השערלמערכת-ביצוריםחקסוסיים ,אםגם דברזהאינוודאיבהחלט.
השערהאופייניוהמענייןביותר מטיפוסזה הוא שערה הצפתי של שכם העתיקה,
שנחשף בחפירותיהם שלזליןוולקר בתל בלאטה (שכם העתיקה) .זהו מבנה אבן
עצום,שיסודותיויורדים לעומק של  6מ' מתחת למפלס-הספים שבו .רוחב מבנה
השערכולו  18מ'(חזית),ואורכו  18מ' (מצדחוץלעירלכנימה).הואבנוילפיעקרון
כניסהישירההעירהמן הדרך הבאהמן הצפון (החופרים לא בדקו אתתואי הדרך
מחוץ לשער) .במבנה עצמושני חדרי רוחב ,שביניהמ קיר חוצץ באמצע המבנה,
והמעבר בשער נתאפשר על-ידי שלושה פתחים (זה מאחורי זה) בקירות המבנה
החיצוניםובקיר החוצץ,המכינים האחד מולמשנהו .רוחב כל פתח ופתח  2.70מ',
אין החופרים מודיעים אם מצאו עקבות דלתיים (שסגרו כל מתח) או לא.בפינותיו

החיצונות של החדר התיצע בשער נמתחו מתחים אל מסדרונות שעברו בקירות

י"ך(ך,י

ציור צדי :מערכת ביצורים של שכם העתיקהבצפון העירן בתקופותשונות
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מבבה-השער (במזרת ובמעשב) .המערבי הוביל (בצורת  TA~1עברית הפוכה) אל
המרחבשבפניםלחומהממערב לשער,ואילוהמזרחינמצאמסתיים,לכאורה,באמצע
הקיר.אין ספק שהיה בו כבש או מדרגות ,לעלות בהם אל קומותיו העליונות של
המגדלהעצום,מעללמעבר השערהזה(ציור .12)78טימוסשערזההנתגלה בתמירות
חצור בצפת-מזרח העיר התחתית .דרך רחבהשפולסה על סוללהמיוחדת הובילה
אל השער כשהיא נתמכת לעבר המדרון בקיראבניםגבוה.13
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כיצד נתקשרו בתקופהזו החלקלקות העצומות וחומות
שבראשיהן
אל שערי-העיר ,לא נבדק לפי שעה; שכן מקום שנחפרו ונחקרו שערי-העיר ,לא
נבדקוהחלקלקות לכלגובהןומהלכן(מגידו) ,ומקוםשנבדקויפה החלקלקות(בית-
עגלים; תל גריסה ,אולי מקומה של גת-ריסק) ,לא נבדקו השערים; ובמקומות
בודדים ששם נחשפו ונבדקוגם שעריםוגם חלקלקות ,לא נבדקו קשריהם עד-כדי
הסקתמסקנותבעניןזה(שרוחן; שכם).
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שנטוח כרגיל מצד
החלקלקות נעשו ברוב המקרים מעפר כבוש
חרזןטיח-טיט חלק ,אךלפעמיםניתן על החלקלקה מבחוץציפויאבן.המילוי אשר
מתחתלציפוי או לטיח נעשה לפרקים לא מעמר כבוש אלא מכתיש שלאבני-גויל,
שברילבנים אושפךאחר.
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חלקלקות כאלה מצויו
בכל
בצפון
על-פני
אזורי המרכז (תל גריסה ,בעמק-החוף; לכיש ותל בית-מרסם ,באשרות-המערב
שלהר-יהודה;יריחובעמק-הירדן) ,וכלה בעב(בית-עגלים ,עלהחוף; שרוחןותל
הריר ,כנראה גרר ,בסב המערבי; תל באר-שבע ,בעב הצפוני-המרכזי) .חלקלקה
טיפוסית ממין זה ,דרך-משל היא חלקלקתשרוחן .כאןהיה הישובמוגן משלושה
צי*דימם באצווק*הזהו"לרלים:אקינחויוחבטתו*(ושורישמירחיה
,ננמזרד0האלגטויונפעמו
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הצדדיים(מדרוםומצפון),ורק מצד מערבלא חצצהשום
התל
בין ובין
)
'
מ
המישורשסביבו (לוח כו :)3,כאן נחפר חפיר רחב ( 24שבתחתיתו תעלהזקופת
דפסת ( 1,20מ' רוחבה) .מצד העירמגיע תבה דופנה הזקופהכדי 2.20מ' ,ומשם
מהחילה חלקלקה משופעת השופעת ועולה בדית של  330לאורך  20מ' בקירוב עד
שיאהתל .מצדחוץאיןהדופןהזקופה של התעלהגבוהה אלא 1.20מ',ומשם ומעלה
שופעתועולה ,עדלפני הקרקעשסביב התל,חלקלקה-שכנגד בזוית של 400לאורך
 fa 9בקירוב (ציור  .)79במרום החלקלקה (מצד העיר) נבנתה חומת לבני-טיט,
שנסוגה במקצת משפתההעליונה של החלקלקה,ורוחבההגיעכדי 3מ' .כאמור עבר
החפיר רק לאורדגבולו המערבי של התל,ביןהגיאיותהצפוניוהדרומי שתחמו את
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ציור  :79חתך בחלקלקה של שרוחן
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התל; ואולם החלקלקה והחומה שעליההקיפו את כל התלסביב מניב,גם עלפני
המורדות התלולים של נחל הבשורוהגיאיותהצדדיים .החלקלקה נעשתה בעיקרה
חומר כתוש,והיא נטוחה מלמעלהציפוישלטיח-טיט חלק.אין החופר מודיע אם
בדק היש מצע כל-שהוא מתחת לחומר ,או שהונח החומר על הקרקע הבתולה או
שפךהעיים שלמורדותהגבעה.
חלקלקה דומה חשף פיטריגם בבית-עגליים (תל אל-ערול) ,שעלחופו הצפוני
שלנחלהבשור.גםכאןמושהצלעוהדרומית-המערבית שלהישובבאפיקוהעמוק של
הנחל ,אך בהיעדרגיאיותצדדיים(כמוכשרוחן)הוקף התלחפירמלאכותימשלושת
עבריו האחרים .החפיר משלושת עברי התל היה ארוך  1,200מ' הקירוב; רוהבו
מלמעלה הגיע כדי  10.5מ' ועומקו הממוצעהיה  4מ' בקירוב .חתך בצפון-מערב
התלגילהכיכאן חסרה התעלההעמוקהזקופתהדפנותבתחתיתהחפיר ,שהוא שטוח
פהורוחבוכדי 4.50מ'בקירוב.מעברוהחיצון משתפעתועולההלקלקה-שכעד אל
פני הקרקעמחוץלעירבשיפועזקוףלמדי ,הנפסק במחציתגובהו במדף צרושטוח,
ואילו מעברההפנימי משתפעתועולהבזוית של  350החלקלקה ,ששטחההעליתהיה
טוחטיח-טיט חלק,והיאהקיפהלפנים אתהעיר(ציור  .)80כנראההיתהקיימת על
%ין
e

ך נו

k

1

t

1
ציור  *80ביצורה של ביתשעגליים

עפשוווושיום~--

שיאהחומתלבני-טיט.גםכאןלאוחפרשער-העירולאנחקרו קשריואל החלקלקה,
אבל מקומונקבע בודאות;והגישהאליו נתאפשרה מתוך שבמקום זה הופסק החפיר
והושארה רצועת קרקע ,רחבהכדי  8מ' בקירוב,שעליה עברה הדרך המובילה אל

השער.
ביצוריה שלבית-עגלייםמצטיינים בעוד תופעה אחת,שהיאמיוחדתבמינהלמי

שעה .כאן היתה קיימת ,ככל הנראה ,מערכת-בטחון קדמית ,בצפק-מזרח העיר
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מעבר לחפיר מבחוץ ,שנועדה להקנות תוספת חיזוק להמה על הגישה אל השער.
מערכתזו לא נחפרהולא נחקרה לכל היקפה ,אלא רק חלקים חלקים ,שאמנםאינם
מצטרפים לפי שעה לתמונה שלמה ,אבל דומה שיש ביניהם קשר ,ההלק העיקרי
מאלה שנחשפוונחקרוהיא מנהרה תת-קרקעית עקלקלה ,שראשיתהבדופןהחיצונה
של החפיר ,בקרבת רצועת הגשר המובילה אל השער ,וטופ; בפיר עמוק למדי,
המרוחקכדי 150מ'מןהחפיר מזרחהבקוישר .בדפנות המנהרה עצמהנראיםלפחות
בשני מקומות חריצים שכנראה נועדו להכנסתלוחות אבן או עץ לחסימת המעבר.
עובדהזו מעידה על כך שהמנהרה היתה משולבת במערכת-ההגנה על העיר ,ולא
נחפרה כאמצעי להתקפה סמויהמעיןהנצורים .בסביבות פיר-המוצאנראים קטעי
,תעלותושכיליםמשוקעים לעומק ,מתחתלפניהקרקע .אמנם,ישלהודותכייחסיהם
התאריכיים של חלקים אלה (ממערכת-ההשה הנוספת)זה לזה,וכןיחסם התאריכי
למערכת-הביצורים הכללית של העיר בתקופת החקסוסים ,אינם ברורים כלל,
וייתכן שהםקודמים לפרק-הזמן הנ"ל ,או אפילו מאוחרים ממנו.
חלקלקה מענינת בתהזמןהנדון בזה נבדקה ג 6בחפירות תלגריסה .כאן הוצע
על מורדות התל בצפון ,במזרח ובדרום (במערב פונה התל במדרון תלול ביותר
אל עבר נהר הירקון ,ומפני העיבוד החקלאי הממושך קשה לדעת מהאיה מצב
הקרקע במקום לפנים) מצע שללבני-טיט דקות וארוכות,ומעליונשפך רובד עבה
של כתישגויל ועפר הדוק ,שאולי הוחלק לפניםעלפיו ללמעלה בטיח-טיט ,וכך
נוצרה חלקלקה ארוכה ותלולה למן רגלי הגבעה ועד שיאה .בתחתיתה נסמכה
'ה'חלקלקה עלקיר תומך של כמהנדבכי אבן-גויל; ובקירוב באמצע המדרון נבת
.עלפני מצע הלבנים(ובתוךטף החלקלקה)קטעיקירותשללבני-טיטבצורתסכסך
(זיגזג) ,שתפקידםהיה לעל את מסת החלקלקה במקומהולמנוע את תזועתה במדרון
הגבעה .במרום החלקלקה נבנתה חומה עבה למדי שללבני-טיט.מכיון שלא בדקו
החופרים את הקרקע בתחתית הגבעה,אין לדעת אם היהקיים כאן חפיר או לא.
לפיסימנים שעלפני הקרקע(שלאנבדקו.בחמירות) ,דומהשהיהלישובזה רק שער-
כניסה אחד(מהדרום),ודרר הגישה אליו נמשכה למרגלות החלקלקה מדרום ,כך
שהיו המתקיפים נאלצים להפנות את צדם הימני ,ההשוף ,לעבר המגינים בבואם

להסתיגך א:להשער.

גםהחפירותבמגידוגילוביצורים מענינים מן התקופההנדונה(הכנענית התיכונה),
ביחוד מפני שהגיעו התופרים אל השכבות המתיחסות לפרק-זמן זה בכל שלושת
השטחים שנחפרו בשולי התל( נג  ,)cc1 BB,אף-על-פי שקטעיותם של השטחים

אינה מאפשרתבירורטומישל כמהפרטיםחשובים .עלממצאי שכבה 111צ' שעודנה
שייכת לשלב הא' של התקופה הכנענית הנדונה ,כבר דוברלעיל .כאןיש להוסיף
רקכי בצד דרום בוצרה העיר שתי חומות :פנימית-סמוך לשיא התל ,וחיצונה-
במורד התל למטה מאמצעו; הרתחשביןשתי החומות מולא שפך עיים,וייתכןכי
אף כוסופני המילוא הזה שכבת טיח-טיט( שטח  .)ccבמזרח התל לאנתגלו אלא
שרידי חומה אחת 1.50 ,מ' עוביה ,שמקומה הטופוגרפי תואם את מקומה של החומה
הפנימית בדרום,והיאבנויהלבני-טיט עליסודותאבן-גויל,קדמיתונסגותלסירוגין
( שטח  .)88לאנמצאו כלסימניכיסויאו חלקלקהלטני החומה מבחוץ 14ואילו מצד

נ
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פנים עבר לאורכה רחוב מרוצף צרורות גויל .גם בצפון העיר( שטה  )AAנמצאה
רק חומה אחת ,התואמתלפי מצבה הטופוגרפי את מקום החומה הפנימית שבדרום
העיר ,ואף היא בגויה לבני-טיט עליסודות אבן ,קדמותונסית לסירוגין .15עליה
נסמכה מבחוץ חלקלקה.זו היתה מורכבת מרובד עבה ( 1מ' ומעלה) של כתיש
וצרורות שלאבן-גיר ,וכנראה צופתה מלמעלהציפוי דק של מלטגירי .שער-העיר
בשכבהזונבנה ,כאמור,לפיעקרוןהכניסה המשוקעת ,אך ליתרחיזוק הובלטה כאן
ממחתהכניסה אלמהוין לחומה(השוהציור.)76מפניהתנאיםהטופתרפייםאי-אפשר
ו אל החומה את צדםהימנישלא
היהלקייםכאן אתהעקרוןשהעולים אל השעריפנ
כוסהמגן.
בשכבה *xuהשייכתלימישלטון ההקסום ם,חוזקה החומהבצפוןובמזרחעל-ידי
תוספת (לפרה) מבחוץ ,אשר הכפילה אתעוניה .אףזו נב.תה קדמותונסגות(לבני-
טיט עליסודותאבן) .שערההצפונישלהעיר '7א חשף(הואנמצא,כפיהנראה,ממזרח
לאו *,שנחפר בשטה,ה) .החלקלקהז,יש1ההוסיפה לשמשגם בשכבהזו,ואף-על-פי
שהחופרים מיחסים אותה לשכבה עצ,אי-אפשרעדיין להחליט בודאות ,אם אינה
שייכתאליבא דאבתרק לשכנו; נ .%בדרוםהחלהכ_ראההחומההחיצונה להתמוטט
לצר חוץ תחת לחץ המילואשבינה ובן החומההפ.ימית .לפיכך נתמכה עתה בגוש
כונ'גל לנחצה של לבני-טיט ,ומעליו הונחה הלקלקה שופעת אל מרגלות הנבעה
שעליה התרססהמגידו .הה פר'.ם לא בדקו אם בתחתית החלקלקה נמצאכאןחפיר
ז.ולא .הקטע הקטן על החומההפנימית שנחשף כאן דומה כאילו הואבנוי חומת-
סונרים ,כלומרשתי חומותזו מבפנים לזווביניהן חדרים ששימשו מחסנים ,אסמים
וכיו-ב (ציור .)81אם נכון הדבר ,ההיהזו חומת-הסוגרים הקדומה ביותר בארץ-
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ישראל;ולאזו בלבד ,אלאשאין לה אחורע בישראל בשוםמקים ובשוםזמן עדימי
המלוכה הישראלית .15אךיתכןשאין אלה אלא קטעיבניינים שנסמכו על החומה,
ממשכבניינים שנסמכו עליה בצפק ,אלא ששם יש לבניינים הסמוכים קיר נבדל
משלהם.גם במזרח הוכפלעוביה של החומה (בקדמותובנסעת),ואףנבנהכאן שדל
מלבניבןשניחדרים הבולטמןהחומה וחוצה(לוח כזע).ישמשעריםכינבנה המגדל
במקוםזהכדילהגן על שערשני ,שנמצא בקרבת מקום(מחוץ לאזור שנחפר; לאור
סימניםשוניםשהעידועלמציאותשער בקרבתמקוםגם בשכבה הץ.)%מבפנים לחומה
היוהשרידיםפרועיםביותר ,אךיתכןכיגםכאןנסמכוהבניינים על ההומה ,עד-כדי
יצירת רושםשלחומת-סוגרים;והואהדין בשכבה תז ,%שכן מה שנראה כרחוב רצוף
יכולהיה להיותשרידי רצפות בחדרים שקטעי קירותיהם נחשפו ממערב לריצוף.
משאנומגיעים לשכבה )צ,השייכתלעיצוממשלימישלטון החקסוסים ,אנו מוצאימ
כי הונחה כאן חלקלקה חדשה ,אלא שדרךבנייתה ומידת השתרעותה במדרון התל
לאנחקרו .במרום החלקלקה הוקמה חומה של לבני-טיט על שלושה נדבכים של
אבני-גויל קטבת ,והחלקלקה עלתה וכיסתה את החומה מבחוץ כדי  50ס"מ מעל
ליסודותיה .החומה עצמההיאמיוחדתבמינה.עוביהמגיע רקכדי  1.40מ /בממוצע,
והיא סמוכה מבפנים במסעדים ,הבולטים מן החומה פנימה כדי  1,50מ' בקירוב
ורוחבם  1.10מ'בקירוב; הסרןהים שבירחםאינםשוים בדיוק ,אבל הםמגיעים כדי
1.40מ'בממוצע .קטע ההומה שנחשףנסמך עלשער-העיר בקצהוהמערבי ,אךאינו
משולב במבנה-השער ,והוא עוברמן השער ומערבה בקו מתעגל כסגלגלה לאורך

4

ציור  282שערה .הצפוני של מגידו והחומה שלידו ,בשכבה
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צבא ,נש'קוביצורים

שיאוהטופוגרפישלתלמודובמקוםזה.מןהשער לאנותר אלאחציוהמערבי בלבד
(השארנחרבעל-ידייסודותשעריםמאוחריםיותר) ,אלאשדיבשרידזהכדי לקבוצ
שהיהזה שער שלכניסהישירה,ומעליומגדלגבוה,ומצדי המעברשבו כמה חדרים
(ציור .)82מבפנים לחומת העיר נמשך לאורכה מרחב"טור ,כלומר מרחב בלתי-
מקירה ,שרוחבוכדי  8מ' בממוצע ,וככל הנראה היה מרוצף כולו אבנים קטנות;
מרחבזההבדילביןהחומהוביןבנייניהעיר,
כבר נאמר לעילכי בעיקר סמכומקימי הביצורים החקסוסיים על החלקלקות
העצומות; ואם בתחילהעדייןנוטים מבצרי הערים הכנעניות הקדומותגם בתקופה
זולחג את החלקלקותהחקסוסיות עם חומותעבות(במגידו בשכבה ,) %11הנה במשך
הזמןמגיעים גם הםלידי מסקנהכיאין צורך בהומותלסייעת ביותר ,ומסתפקים,
בחומותשאינן עבות במיוחד ,הנסמכות על מסעדים מבפנים ,כמו במגידו בשכבה:
נצ(.צירר.)82

שיטת בניה דומה במקצת נמצאת גם בחפירות שכם העתיקה .כאןנתגלושרידי
חלקלקה של עפר כבוש ,חקסוסיתטיפוסית .למעשה ,נחשפה כאן פינה אחת של
מרובעמוקף חלקלקה כזאת(לעיל ,ציור  ,78חומהב') .מה היחסבזמן ובמקוםבין
חלקלקה ראשונהזוושער-העירההקסוסיהטיפוסישמצפונה ,לאנתברר .לאחרזמן
העיר צפונה ,ונשפכה סוללת-מילוא עצומה מצפונה.
היה הכרח להרחיב אתתהומי
של החלקלקההנ"ל.מילואזה,בעומק של 8-6מ',הכילשפךעיים(מהתקופההכנענים
הקדומה) ,אבר-גויל קטנות ,חרסית ועפר אדום (כעפרו של הר עיבל הסמוך) .על
המילוא הזה ,שהוא עיקרה של החלקלקה החדשה ,הונחציפוי אבן ,שעוביו  1.50מ"
בקירוב.ציפוי זהבנוי ממש כחומה בנדבכים ישרים ,פתותאויותר ,ובדרך בניה,
שהחופר מכנה אותה "קיחליפית" ,כלומר בנייתגושי גויל גדולים ,בעיקר בחלקו
התחתון ,ואורכם שלהגושים מגיע כדי  2מ' ,בבניה יבשה תוך מילוי הרווחיםבין
הגושיםובין הנדבכים בצרורות קטניםיותר.שיפועו שלהציפויהואכדי  1.60מ' על
פני גובה של  7מ' ,והוא נמשך בגובה פוחתוהולך לאורך  100מ' בקירובמן השער-
'

ומערבה,בקוהמהווה את ראשיתה של סגלגלה ארוכה (סביבכלהעיר?) .מתוךגובהו
הקטן והולך ,והיפסקו לאחר המרחקהנ"ל,מסיקולין ,שחפר בשכם,כי החלקלקה
הזאתלאהגיעהמעולםלידי גמר מלאכתה .אולםאין מסקנהזו הכרחית ,שכןידוע
יפהכי מבנים עצומים מעין זה שימשו תמיד מקווי לשדידת אבני-בניה במשך
הדורות הבאים; ומסתבר יותר.כי שדדו מעצרי דורות מאוחרים יותר את אבני'
החלקלקה לצרכיענייניהם הם ,ומה שנותר הושאר בכוונה ,לבל יתערערויסודות_
השער ,שהוסיף,לשמש אתתושבי שכם במשך 1,000שנהבקירוב לאחר היבנותו.17
עד עתה נתפרסמו רק דו"חותזמניים 18ומקוטעים על החפירות בשכם ,ובמקצתם
הם גם סותרים זה את זה בהיותםמיוסדים על דעותמנוגדות של חברי המשלחת.
השונים; ולטיבך קשה להעלות מהם על-פי-הרוב מסקנות סופיות; אךנראים
הדבריםכיחלקוהעליוןשלהציפוי העלשימשחומה ממש ,אם כחלק של חומת אבן,
או(מה שמסתבריותר)כאדןאבןלתומתלבני-טיטשנבנתהעליו .מה שהחופר מתאר
כאן כ"ארמון" הסמוך על החומה מבפנים ,הוא מבנה מאוחר יותר .אך דומה כי
חלקים ממבנה זה אינם אלא מסעדים פנימיים לחומה כדרך הבניה במגידה
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הביצורים בארץ"ישראל

(שכנה 1צ;השוהציורים78ו)82-ולאורכמנמשךמבפנים לחומהמרחבקטורממש כמו
במגידו .אםשייכתשורתהעמודים שמעבר למרחבזה לתקופתהבניההנדונהאו לא,
קשה להעלותמן הדו"חות .מכל מקום דבר אהד ברור,כי כמובמגידו כך גם כאן
נסמכת חומת הציפוי על מבנה-השער ,אךאינה משולבתבו.ויש רק להצטער,
כי בשני המקומות שבהם נחשפו הקשריםשבין השערים והחלקלקות (ממדו ושכם)
לא נבדקולמדידרכיהגישהוהעליה אל השערים המל ,ולאנמסרוידיעותמדויקות
עליחסי הגבהיםבין דרכי הגישה ,השערים והחלקלקות .19החופריםאינםמודיעים
אםמצאוחפיר בתחתית החלקלקותבשכם.
ציפויאבן דומה עלגבי חלקלקהגילה נארסטמעוד במקום אחר בארץ-ישראל,
ביריחו.הציפויניתן מעל למילוא של שפךעיים במורדות התל ,סביב כל החפיר,
כדי גובה של  8.50מ' בקירובי הוא נבנה אבני-גויל משובבות באופן גס ,שהונחו
כנדבכיםמגרים.יסודותיו,שנבנוגושי אבןגדוליםביותר,שוקעו מתחתלפני הקרקע
של אותוזמן ,ותעלת-היסוד הזאת הורחבהכדי חפיר ,שהקיף ככל הנראה את כל

החלקלקה .בקירוב במחציתשיפועו שלציפוי האבן הזה עברנדבך -חוגר" ,שבלט
במידת-מהמפניהציפויוחוצה .לדעת החופרהיהזהמעין "מקפץ",שנועדלהזריק
אתהקלעיםשהושלכו מעלהחומה למרחקגדוליותר אלמחוץלעיר ,אבל ההשערה
מפוקפקת .במרוס החלקלקה.הוקמה חומת מעקה של לבני-טיט 1.50 ,מ' בקירוב
גובהה ,ומצדפניםהעיר עברהלאורך החלקלקהדרגתיריה,שעליהיכלולהתייצב
נתבררכי חלקלקה_
המוריםהמגינים על העיר .בחפירותיה האחרונות שלגב'
זומיצגת את השלב האחרץבביצוריההחקסוסיים שליריחו .קדמו להשתיחלקלקות
של עפר כבוש,שנטוחו עלפיהן.שרידיהןנחשפומאחורי חלקלקתהאבן;והןהקיפו
עחפדףיציבים קלפתםיצנר.
חלקלקותעצומות כאלה,השייכותלימישלטוןהחקסוסים ,נמצאו לא רק בארץ"
[אל-משרפה] ,קדש,,
ישראל אלאגם בסוריה(טללח' [תלעטשא~ה] ,חמת ,המץ,
שעל-האיריגטס [תל אל-וקיא מנד]ועוד)ובמצרים (תל אל-יהוד~ה) .בדיקתן של
אלהעשויה לסייע במידת מה בפתרוןבעיתהזיקהשבין החלקלקות ודרך הכניסה'
אל הישוב המבוצר .אולם כאןיש להבדיל תחילהביןביצוגיי חלקלקות חקסוטיות,
שנבנובישובים ,שכבר עמדו על חליהםזמןמסויםלפניימישלטונם של החקסוסים',
לבין חלקלקות שהיו למעשה סוללות עצומות שנשפכו סביב מהנות מבוצרים
שהקימום החקסוסימ ,אם במקומות חדשים שלא נמצא בהם ישוב קודם לימיהם או
בישובים שלא קדמולזמנם בהרבה ועדיין לאנצטברו בהםתלים0י.לטיפוס הראשון
אופינייםביותרהשרידיםשנתגלובתלאל-יהודיהבמצרים.כאןנשפכהסוללהעצומה
שלחולועפר כבושבגובה של  15מ'בקירובסביב שטח מרובע של 127דונםבקירוב.
היא נסמכת מצדפנים אלקיר כמעטזקוף,שנבנהלבני-טיט ,ורוחבהמגיע כדי  60מ'
בקירוב.בירידהמבחוץ שופעתהסוללהבזויתשל ש 4בממוצעופניהנטיהוטיח-טיט
פסים פסיל לרוחב ,רוחב הסוללה מלמעלה כמעט  32מ /בצוי מערב וצפון ,והוא
הולךוצר בצדמזרח ,עד כי בדרוםאינו עולה על 21מ'.פיטרי לא מצא כלסימני
חומה ,שהתנשאה עלהסוללה .באמצע הצד המערבי מצא כבש ,ששפע במדרון עת
הרבה יותר ,וירד בין שני קירות תומכים אל פני הקרקע מבחוץ במרחק ניכר

קעי,

חיקה
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.צבא ,נשק וביצורם

ממרגלותהסוללה.כאןהיתה ,ככלהנ-אח,הכניסה האחתאלהשטחשבפניםהסוללה
(ציור ,)83דומה כי כבששני,לאורךהקירהפנימישל הסוללה,ירד ממרום הסוללה
.. ...

ת תבנית משוערת של מחנה החקסוסים המבוצר בתל אל*יהודיה במצרים
ציורבי

אלפניהקרקעבפניםהמחנה .מכל מקוםנתגלוסימני כבשכזה במחנהחקסוסי אחר
מאותוטיפוס עצמו באל-משרפה שבסוליה התיכונה ,היא קטנההעתיקה .במקום זה
מצא ההופרשרידילבני-טיט עלפני הסוללה מלמעלה; הוא ראה בזה עדות לכך
כילפנים התנשאה מעל הסוללה חומתלבני-טיט .הסוללההיתה מוקפת כאן מבחוץ
נשפך עיקרה של הסוללה .בכמה מקומות היו
חפיר עמוק ורהב למדי,
ח
ים שועת המחברות את אל-משרפה אל ישובים
תי
יכ
לר
וד
מו
שר
פרצות בסוללה ,שבהן עב
אחרים בסביבתה ,החופר בדק כמה מן הפרצות האלה ,אבל לאגילה בהן אלא
שרידישערים מתקופות מאוחרות(למןסוף תקופת הברזלועד התקופה הרומאית).
לפיכךיש לשערכי פרצות אלה נמרצו בזמנים מאוחרים באופןיחסי ,ואילו בימי
החקסוסים לאהיו כאן שערים ,אלא כבשהיה מתרומם ועולה אל מרום הסוללה
מבחוץ ,ממשכמובתלאל-יהודיה .אפשרשבשיאוהיה כבשזהמות בשער ,שרק דרכו
אפשר לעבור אל הכבש היורד אל פנים המחנה ,גם כאן וגם בתל אל-יהודיה
שבמצרים .בארץ-ישראל נמצא מחנה כזה רק במקום אחד ,בחצור! ;2אלא שבעית
המוץ בסוללת-עפר עצומהובין יתר החלקים שהוקפו
הקשרבין הצד
ערב"
(
שערהעיר הגדול) לא נבדקהכאן(לוחג.)2,
מם
הג
בחומות(בהן נחשף
השינויים המתוארים לעיל כמעט בכל עקרונות הביצור ,החלקלקות-הסוללות
העצומות ,מבנה-השער ,הזיקה שבין החומה והחלקלקה ,גדולים ופתאומיים הם,
מכדישנוכללראות בהםתוצאתהתפתחותטבעית.ולאזו בלבד ,אלאשרובהתכונות
האופייניות הנ"לאיןלהן קשראל מה שקדם להן ,ורוב העקרונותאין להםגם המשך
במה שבא אחריהם .לפיכך קשה להימנע מן המסקנה ,שנתקבלה על דעת רוב
החוקרים אשרטיפלובבעיהזו,כישינויים אלההובאולארץ-ישראל,סוריה ומצרים
על-ידיגל הכובשים החקסוסיים ,שהשתלטו על קדמת-אסיה ברבעהשני של האלף
השני לפסה"נ .ואם נתחיל להתחקות על מקורם של העקרונות האופייניים לשיטה
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הביצורים בארז-ישראל

אססוסית זו ,נמצא כי ברובם כברמתילים הם באסיה הקטנה בפרק-זמו מוקדם
למדי ,מן האלףהשלישי לפסה"נ.
כך ,וירך-משל ,כברנחשפו בשכבה  11בטרויה (חסארלף) שערי-כניסה ישירה
המושים בשלושהאו ארבעה ל ח םמוצרים(ציור .)84שכבהזושייכת,כפיהנראה,

ן

ציור  :84חלקמביצורי טרויה בשכבה  ;11שים לב לשערי הכניסה הישירה
לרבע השלישי שלהאלףהשלזתילפסה"נ.צירוףאותו טיפוס של שערעם חלקלקת

לבני-טיט,שפניהטוחים מלט-טיטוהיא שופעתכדי  450ומתנשאתלגובהשל7.50נח

ן

הובנית הנופה הרטשווק

תיכניוג קופת הקרק-נ

ציור  :85תחזורת של השער והחלקלקה שבשכבה 1זץ כאללה'
ן .383ן
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צבא אק וניצורים

בקירוב ,החלמן החומה החיצצה שלא(היתה ככל הנראה גבוהה ביותר ,נמצא גמ
התחתון בסוריה הצפונכן
בשכבה בטללח' (תל ?טשאנה) שבעמק
(ציור  .)85לכבהזושייכתלמחציתההראשונה המאההי"ח לפסה"נ,והיא קודמת
מידלתקופתהשלטוןההקסוסי.ביצוריםכאלה,הדומים בכמהתכונותאופייניות,נתגלו
גם בבירת ממלכת החתים ,במ'תושש(בי?'אזכיי) ,שבאסיה הקטנה ,ובכרכמיש
שבסוריה הצפונית ,בתקופות התואמות את הזמן הנדון לעיל .מכאן שיש להניחכי
החקסוסים שאלו את עיקרי עקרונות הביצור שלהם מאסיה הקטנהוצפון-סוריה

האיר,קס

"י

בי

ותיאמו אותם בכמה דברים לשיטות הקרב וטכניקת הלחימה המתבססות
על תיל הרהב הככד שהביאוהו אתם.

הביצולים בתקופה הכנענית המאוחרת
עם התפוררות האימפריום החקסוסי נעלמת גם שיטת-הביצורים שהביאוה אתם.
אכן ,מבהינת רציפותה של התרבות החומרית והטכנית היה זהחזיון אטי וממושך,
ולא גרר בעקבותיו משבר תרבותי בדומה לזה המתגלה עם עליתם של החקסוסים.
ואפילו הכובשים-המצריים ,שהשתלטו על ארץ-ישראל וסוריה לס שחר התקופה
הכנענית המאוחרת ,לא הביאו אתם מהשכה .מדינית אדשה ,אלא השאירו ברוב
המקומות אתשושלותהשליטיםהמקומייםהקודמיםעלכנן .לפיכךאנו עדים לתופעה
זושאין כמעט חידושים בראשית התקופה הכנענית המאוחרת בשיטות-הביצורים
בישובי הארץ .מקום שלא היה צורך לתקן או לבנות מחדש את מערכת-הביצור
בישוב מסוים ,מוסיפה לשמש המערכת הקודמת ,חלקלקות לא-גדולות נשארות,
אלא שלהומות אשרמעליהן מוסבתעתה תשומת לבגדולהיותר,וכןנשארת בתוקפה
שיטת השער-הישיר ,המוגן בשנים או בשלושה מעברים מוצרים .הרי אף בתקופת
החקסוסיםמצויים הבדליםבין החלקלקות העצומות של המהנות המבוצרים (קטנה,
חצור ,תלאל-יהודיה)וביןהחלקלקותהקטנותבאופןיחסיבערים שנושבומזמן,כגון
מגידו; וכן ,קרוב יותר לדרום הארץ~ ,צרה שיטת ביניים של חלקלקות גדולות
למדיהמתואמותלישוביםעתיקים(תל גריקה ,לכיש,בית-עגלים,שרוחן) .החלקלקות
הוזנחו עתה,ולא טופל בבדקן,אךלא-נקרסובמתכון.
וכך אנו מוצאים כי במגידו ,דרךעמשל ,אין להכיר הבדלים בין מערכות-
הביצורים בשכבות " fVII-כלומר למן המאה היעז ועד המאה הי"ב לפסה"נ
בקירוב ,הוי אומר כל ימי התקופה הכנענית המאוחרת ועד ראשית התקופה

 :88וזחדורוןעמלביצורי המדו במחזנה VTII

צית-
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לו ח בז

 :1חומת העיר מגידו ,בשכבה

22

x

כנענית הקדומlה).
של התקופה הI
v
(שלב ג'

מראוה חומת העיר מגידו

מבחוץ ,בשכבה ווג ישלב

א'

של התקופה הכנענית התיכו-
נה) ל

מבט מצפון-מזרח.

 23תפזורת הכניסה
הארמון-הכיקוש של רעמסס
הג' במדינת האבו והרציף
שלפניה (המחצית השניה של
המאון הי"ב לפסה"נ).
אל
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לו ח כח

ג  2שרידי החומה הישראלית במצורה של תל שיחי

אחמדאל-ערייני; המאות הי'-הט' לפסה"נ*
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הביצויים בארץ9ישי..אל

הישראלית (תקופת_הברזל) הקדומה ,חוץ מעליית ממלםפני הקרקע בשער ,עם
 .תחזורת השערהצפונישלמגידו בשכבה (VUIציור,)86
התגבבות השכבותזועלגביזו
כלומר במאה הט"ו לפסה"נ בקירוב ,אינה שוגה מזו של.ימי החקסוסים; וכך
מתקיימת החלקלקהגם בתענך בתקופההכנענית המאוחרת(ציור 22)87

ציור 81ש חתך בתומתה".מערבית
של המצודה המערבית בתענך

,
טש

יחד עם זאת מתגלה תופעה הדשה בשיטות הביצור של ישובר התקופה הכנענית
המאוחרת .בפנים העיר מוקמת עתה מצודה מבוצרת ,הנפרדהמן העיר ,מעין
.

מ--ש-ש
שתישי";רת""צית""יית

:

~ohi

(

גג'ת-שאןוג'ו"ע'ג , 7144ששק

שלי,

פוי

נ:פש;]ן
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.

.צבא ,מצקוביצורים

מקלט אחרון לאחר פריצת חומותיה; ולפעמים אף לתר ממעודה אחת .לאלה'הן
ו בבית-שאן לציור .)88
שתי המצודות שחשפןזלין בתענך ,או המצודה שגילהרי
השלמה והמחשה נאה לשרידים הארפ'אולוגיים ,אשרנתגלו בחפירות-,משמשיםהתיאורים הציורייך- ,ששרדו אלית לפליטה בתבליטיהם של פרעוני הכמלמה.
החדשה במצרים (השושלותה"ה-הכ',כלומר  1080-1570לפסה-נבקירוב) ,ובעיקר
פרעוני השושלת ה"ט ,שהרבולהילתם בארץ-ישראלובסוריה הררומית .המחשות
ציוריות אלה מקנותלנומושגגם נעל מראה חלקיהם העליונים של הביצורים ,שלא
נשתמרוכרגילולאנתגלובהשירות,וגם של מערכותביצורי הערים בשלמותן,שכן
שום חפירה במזרח התיכוןעדיין לא חשפה מערכת ביצורי עיר בשלמותה.
כךאנורואים בתבליט ,המתאר את מצור אשקלתבימי רעמסס הב' (1224-1290
לפסה"נבקירוב),עירמבוצרת ,העומדת על תלה ,ולה חומהחיצונה עטורהשןיית
מעוגלות למחצה בראשה,ומופתבמגדלי מינה .להשנישעריםוביניהם מגדל תיכון,
המקעלשניהם.מבפניםהעיר מזדקרתחומה פנימית,אףהיא עטורה ומותתמגדלי
פינה ,כחוצתה(ציור 4ם .תבליט של מצורהעירדביר(בסוריה התיכונה) מראה
לא רק שתי חומות -חיצונה ופרמית  -אלא כנראה גם סיל נמוך לפני:החומה
החיצונה,ומצודהפנימיתהמושתמגדליםקרוביםזהלזה.אופןסימוןהמגדלים מעלה
על הדעת את האפשרותשהיובשיים קורות-עץ.
מימי מלכותו של רעמסס הג' ( 1167-1198לפסה"נ בקירוב) ,הראית לפרעון
סאבו,
השושלת הכ' ,שרדואלינו עדהיום חורבות ארמונו-מקדשו המבוצר
שעלחופו המערבו שלהיאור ,במרחקקטן מדרוס-מערבלאל-יקץר (ששמה שובש
בשפות אירופה ללוקסור) .ביצורים אלה נבן בטעם הביצורים ה"רצישראליים-
הסוריים ,להוציא את הבחנים (הסילונים) ,מגדלי השערים השופעים והנישאים,
האופטיים לארדיכלותהמצרית .ומשםאנויכולים ללמוד-ממש מההיה מראהו .של
מבצר ארצישראליבסוףהתקופההכנענית המאוחרת(לוחכזע).
.ן.

.

בידית

.

הביצירים

ל.תקופה הישראלית הקדומה

עם הכיבושהישראלימשתניםפניהדברים.עלינולהבחין עתהבין אתרים שבהם
החזיקה האוכלוסיה:הכנענית מעמד ,ובין כאלה שהישראלים כבשום או יסדום
בתקופהזו .בראשונימנמשכת מסורתהביצורהכנענית ,אםגםמבחינה טכנית נעשית
זו ירודה יותר בגלל הידלדלותה של האוכלוסיהמ .באחרונים דומה שלא שקטו
בתחילהשוםאמצעים לביצור המקומות ,והישוביםהיופרוז,ם.24בין הביצורים של
תקופהזושובאין למנות,כפישהיה מקובל ,את חלקלקת-האבןהעצומה שהצה על

ירושלים מצד.מזרחית*
רק בהמשר הזמן,,קרוב לסוף תקופת השופטים ,מתגלים מגדלי-ביצורים מנתוך
 ,שבצלם חולים ישובים אלה.שני מגדלים כאלה ,שאין להם כל קשר עם
הישובים
שתישאיתהביצוריםהמאוחרות יותר,נחשפובחפירותתלא-נץ?ה ,המזיהיתכרגיל
אצנין מרובע עבה קירות ,המחולק בפנימו במחיצה דקה
עם מצמה .אהד מהםהי
יותרלשניחדרי אורך;גם באחרלאמתר אלאמרובעדומה ,המחולקבפתםלשניים,
[]386

.
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הבנצורים בארץש-שראל

אבלזה ,מחוברבשרידי קירות אל מבנהמורכביותר,וזה נהרס עד-כדי-כך.שאץ
להעלות עוד את תכניתו הכללית .25מימי שאול המלך שרדה מצודה נרחבתיותר
בגבובת-שאול ,שרק פינתה הדרומית-המערבית נחשפה בחפירות; אךביתשטיפוס
זה שימש גם בתקופת המלוכות המפולשת בבניני מצודות פנימיות ,או מצודות
למשמרות נבולים ,ולאורךדרכים (בעיקר בעב) ,רשאים אנו,לשחזר לפיתכניתן
של האחרונותגם את מצודת גכעתששאול.טיפוסיתביותר למבנים מסוג זה מצודת
ס ווולי ,26שייחסוה לתקופה
קדש-ברגע ,אשר את שרידיה סקרו לראשונהליר~
הישראלית הא' -ואילו סקר מפורט יותר שלמ .דותן ,שנערך בשלהי שנת 1956
מטעםאגף העתיקות ,העלהכי המצודהשייכת למאה הח' לפסה"נ.זהו מבנהמלבני,
שפינותיו מוגנות מגדלים מרובעים ,הבולטים מן החומה וחוצה ,ומגדלים דומים
בולטים גם מאמצע התומה ,מכל רוחות המצודה,ביןהפינות .החומות עצמן עבות
כדי 5-4מ'.חזיתות החומות בפתם ובחוץ(כדיעובי של מטר אחד מכל צד)בנויות
אבנים מסותתותומתואמותיפה;ואילופנימן ,האטום עדליבה של  3.25מ' מעלפני
הקרקע ,ממולא צרורות-אבן ,חלוקי-נחל,בילגס וטיט; מגובהזה ומעלה חלולות
החומותבפנימן ,וחללזה מלמשך במסדרונות ארוכים וחדרים לכל היקף החומה.
מבחוץ מלות החומותבתחתיתןבכיסוי שלאבני%-ויל ,המשתפע כלפי הקרקע עד
קו בליטתם שלהמגדלים ,ומסתים בקירמאונך של 3-2נדבכים עדפניהקרקע .לא
נמצאה כאן כניסה אל המצודה ,ואילו בגבעת-שאול נחשף בפינה הדרומית-
המערבית טור מדרגות ,שהוביל כלמי מעלה אל מנים המצודה ,במסדרון ארוך

ציור.89.ן חלונות.המרתפים במצודת גבעת.שאולן'ימשאול השלך
1387[:
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צבא ,נשק וביצורים.

מבפנים החומה .בקומה התת-קרקעית למחצה ,שנוצרהכאן מחמת הגבהת הקרקע
בפנים המצודה ,נמצאו מרתפים מקורים מרישי-עץ (ומוארים במרומי קירותיהם
בחלונות משולשים קטנים(ציור  .)89מצודה פנימית דומה נחשפה נם בחפירות
"זקהח(ציור,)%יאותהישלשייך,ככלהנראה,לימיושל רחבעם(השוה דה"ביא,ס).
רק עם כינת משטר ,מלוכה חזק,מימי דוד המלך ואילך ,מתחילים להתגלות

ג ס;1

0

ציור  :90תכנית המצודה בעזקה

בישראלשרידיםשלמערכות-ביצוריםנרחבות.אמנם,לפישעה לאנתגלובתמירות
מבצרים שאפשרלשייכםבוודאותלימיו של דוד.אין ספק שעשה לפחות לביצורה
של ירושלים ,אלא שמפאת החפירות המקוטעות שם קשה להגיעהיוםלידי תמונה
ברורה שלפעולות הביצורשלובעירבירתו".
הביצורים בתקופה הישראלית התיכונה

מפעלי ביצוריםמתוכפיםיפהנחשפובעריםישראליות רבותמימי שלמה המלך.
בימיו הוכנסה ,ככל הנראה ,לראשונה הבניה (באבני גזית מתואמות עד להפליא.
בחפירות מגידו נתגלה לראשונה שער-העיר של שכבה 8י~ ,השייך לימי שלמה.
הארדיכלות הישראליתסיגלה כאן אתעקרון השער הישיר,בן שלושת הפתחים זה
מאחורי זה ,מורשת התקופה הכנענית המאוחרת ,אל עקרע הכניסה-העקיפה
לעיר ,המבטיחה תוספת 'עצמה להמהמפני התפרצות אלפנים העיר בהסתערות
מכוונת.סיגולזהנתבצעמתוךהוספתשער קדמי,בןשניפתחים בלבד,שנבנהבכיוון
עצב אלציר השער הפרמי הישיר ,ועלידי הקפת הרחבה המרובעתאו המלבנית,
שפולסה בין השנים ,בחומה המתחקת במגדלים מרובעים ,הבולטים ממנה וחוצה

(ציור  .)91שער דומה בתכניתו וממדיונחשף בחפירותיה של משלחת ג'ימס דא
רוטשילדבחצור(לוחכט ;)2,וזה מקרוב הוכיחידיןכי גם השער שלתר ,שחופריו
ייחסוהו למבצר החשמונאי,שייך למעשהלביצוריושל שלמה ,בכל שלושת המקרים
היה השערקשוראלחומת-סוגרים9י ,אך ,ככל הנראה ,לא שולב בה מתוך קישור
נדבכי הבניה הבודדים ,אלאנבנהלחרכהכחטיבהמונומנטליתמיוחדת.
[ ]388
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הביצורים בארץ-ישראל

ציור  :91תחזורת שער מגידו משכבה ,1-8-VAימי שלמה
הומות-סוגרים מאפיינות את שיטת הביצורים .הישראליתמימי שלמה ועד ס"ף
המאה הס' ל~סה"נ .מקורה של שיטה זו ,ככל הנראה ,באסיה הקטנה בימי
הממלכה החתית החדשה (המאותהיעד-היחג לפסה"ם ,ומשם התפשטהגם לארצות
החוף המזרחי של ים התיכון .דומה ,כי הכניסוח ל שראל ארדיכליו הפיניקיים
של שלמה,שסייעובידו במפעלי הבניה הראשונים שלו ,והארדיכלים הישראליים
סיגלוהלעצממיי.לחומות-סוגריםנודעיתרץגדול בכך ,שהחדרים אשרבתוכןיכלו
לשמשמחסנים לאוצרותנשקומזוןלחילולתושביהעיר;ופתרובזה את שאלתמרחבי
ההחסנה בתחומי הערים ,ששטחיהן היו מוגבלים ביותר ,ומשום כך גדלה מאוד
צפיפותהמגוריםבהן .ואל נכון ערים מטיפוסזההןערי המסכנותשלפי מל"א ט,
יט ,בנהאותןשלמה.
כמעט בכלהביצוריםהישראליים שנתגלו עד כההותקנודרכי-גישהאלהשערים
בכבשים סלולים ועולים ,שנסמכו מצזי אחד על חומת-העירומן הצד השני על
קירות תומכים ,אשר נבנו במיוחד לצורך זה .ברוב המקרים תוכנן ה??ש הסלול
בצורהכזאתשהחייל העולהבוהיה מוכרחלהפנות אתימינו ,שלאהושהבמגן (אשר
הוחזקביד שמאל) ,אל עברהעומדים על החומה ,וכך היה גלוילוזציהם; אולם לא
ננקטו צעדים לשנות את התנאים הטופוגרפיים ,ומקום שאלה אפשרו עליה המחפה
על העולה(כיןבמגידו) לא נעשה דברלתיקוןהמצב .במגידו אף הותקנה מצרכת
מדרמת,שעלתהבמישריםמןהמישור שלרגליגבעת העיראל השערהחיצון במורד,

כדרך להולכירגל.

שרידי מערכות שלביצורי -סוגרים'נתגלוש
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גבבאITW3 ,רבישזר"כך
;

 .1בישובששרידיוטמונים בתל שבאדמת"טילה(עלשפתוהצפויתשל[הירקת),

ושמו הקדומ לאנודע;ביצורים אלהשייכים ,ככל הנראה,לזמנו של שלמה נשכבה
1

11צ)*21

-

[

 .2במצודת-חוף קטנה ,ששמרה על שפךהירקוןלים (תל
ונבנתהבימי
ד
?
ארו"מתואמות יפה.
שלמה .מצודהזונבנתה אדן גבוה ואטום של אבני-חול מסותתות
באמצע צדו המזרחי של ארןזה נפתח שער-המצודה ,שאליוהוביל כבש משופע,
רחבומרוצףאבןלמןפני הקרקע שמטביב אל,מפלס מרוםהאדן .בתוךאדן האבן
שוקעו,כדי50ס-מ,חדריםקטנים המפורדיםזהמזהבמחיצותדקות(הסוגרים),ומעל
לאדןנבןקירות-הסוגריםלבני-טיט.האדןהיהמוגןעדמרומיו בחלקלקה משופעת
מצופה אבן ,ועל-פני המצודה ממזרח עברה דרך מרוצפת ?תיש של אבן-חול,
שממנה עלה הכבש אל השער.32ונראים הדבריםכיגם בשאר מקומותהיו רקאדני
החומה הגבוהים,ביןשהיו אטומיםובין שכבר נבט לפי תוכנית סוגרים מיסודם,
בטים אבן,ואילומעללאדנים(כדי  4-3מטרבמבה ,מעלליסוד)נבנוהחומותלבני-
טיטמתוךןסגהקטנה משפתהאדן ,לפחות מצדחוץ .המדרגה הקטנה,שנתהוותהכך
בין שפתאדן האבן לתחתית קירהלבנימשעליו,היאשווידוי ,ככלהנראה ,במקרא
??חוון"(לעיל,ציות.)11
,
ר
ה
ה
 .3בשומרון נבנתה בשיטהזו המצודה הגדולה בשיא
שבבניתה החלבודאי
עמרי ,אך בעיקר בנאהושיפרה אחאב המלך (ציור .)92השטחהמלבני,שצלעותיו

*1

1

88
קישה
 88ננ""
לקבות בנייה
23מ חרקים שלא 4חמר4

ציור  :92תכנית המצודה בשומרון

הארוכותהיו בדרוסובצפון ,בהתאםלטופוגרפיה שלשיא ההר,הוקף חומת-סוגרים
ומגרעותבפינותיה .בצד מערבהגיע כללעביה של החומה כדי' 10מ'ובהשניטורי
סוגרים:הפנימי ,סוגריםמרובעים כביתרצלעותהחומה; והחיצון,חדרים מוארכים
(כלפי חוץ) .בפינה הדרומית-המערבית בלט ,מפינת המגרעת ומערבה ,מגדל
מרובעגדול; ואילובפינה הצפונית-המערביתהיוהשרידים שנחשפוהרוסים מכדי
קביעת התכניתהמקורית .בפינה הקיצונית של השרעת הדרומית-המערבית הוקם
מחוץ לחומת-הסוגרים מגדל מרובע רב מידות,ובינוובין החומה נמצא המעבר
ן 390ן
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הביצורים בארץ-ההראל

לפנים המצודה ,שהובילה דרך מעברי עקיפים אל החצר
אל הכניסה "הצדדית-
המצודה.הכניסה הראשית למצודה נמצאה ,ככל הנראה ,בצד
הפנימית הנרחבתשל
מזרח,דיך שער מפוארשדפנותיוהפנימיותקושטו מערכת אומרת דבוקותבקירות

ציור  :93תחזורת של אחד הקירות הצדדיים בשער המזרחי המשוער של שומרון ,תקופת
עמרי-אחאב

ומעוטרות כותרותפריטי-איאוליית(%ציור  .)93בחלקו המערבי של שטח המצודה

'.נבנושני ארמונות ,והצפוני שבהם היה ,ככל הנראה ,בית-השן (מל"א כ ,לט) של
המלך ,אם אפשרלדוןלפישרידיתשבצי השןשנחשפו שם ,ושימשוקישוט לרהיטי

הבית .שטחה של המגרעת המערבית(בפנים המצודה) הובדל מיתר המצודה בקיר
חוצץ,ובשטחגדורזהנמצאושרידיבנייניםאמרכלייםומחסניםנרחבים .באלהנתגלו
חרסישומרוןהמפורסמים ,שהם-שטרי משלוח" שלהמסיםבעין ,אשרהועלו לחצר
המלךג. .3
 .4בשכםנחשפוקטעיםשלחומת-סוגריםישראליתממזרחוממערב לשערהצפוני
הקדום(שאוליאף שובץ במערכת-ביצוריםזו);ולפי דעתו הראשנהשלזלין ,שחפץ
במקום,ישלשייךביצורים אלהלימיושלירבעם המלך(36לעיל,ציור.)78
 .5במצפה (תל א-נצבה) נבנתה מערכת-הביצורים הקדומה אףהיאלפי שיטת
חומות"סוגרים .באמצע צלעה המזרחית של סגלגלת-הביצורים הובלט כאן שער-
העיר,שכווןצפונה במערכת שלשלושה פתחיםבזה אחרזה:שניהפנימיים באמצע
השערומכוונים האחדמולהשני,ואילוהחיצוןנפתהבקצהוהמערבישלמבנההשער,
ומחיצתו שממזרח חפפה והסתירה את הפתחיםהפנימיים ,כדיליצור כאןכניסה
עקיפה דרך השער .אף רגלים לדברכי לאחר המעבר בשער כולו נכנס הבא אל
ן1פ]3
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צבא: ,נשק וביצורים

,.~% 14ו

"חן

*

ציור  :94השער הקדום בתל א-נצבה

המקום לרחבה גדורה,והיהעליולפנותלימינוכדי לעבור דרך פתח אחר אל שמם
העיר.גם כאן הורכב ,איפוא ,עקרון הכניסה-העקיפה עלשער-ישיר;וכיון ,שככל
הנראה ,לא היה צורך להתקין כניסה ויציאה לכלי-רכב ,געשה ההרכב בצורה
פשוטה.וזולהיותר מאשר בערי-הרכב(37ציורא).
 .6בתל שליד רמת-רחל (ח'רבת צאלה) ,ששםיישובו הקדוםעדיין לאזוהה,
נבנתה מצודה מלבנית נרחבת למדי ,שהוקפה חומת-סוגרים הבנויה אבני-גוית
מתואמות עד להפליא .אף כאן נתגלה אדן האבן ,שמעליו בודאי התרוממו חומות
שללבני-טיט .הסוגריםהיו מחובריםביניהם בפתחים שבמחיצות ,אשר הפרידובין
סוגר לסוגר ,ורק אחדים מהם נפתחו לשטח שבפנים המצורה.גם כאן ,כמו במרבית
יתר הביצוריםממין זה ,היהעובי החומה החיצונה  1.60מ' ,הפחמית  1.10מ' וכלל
עוביהשל החומה(כוללהסוגרים)  5.30מ' בקירוב; ואילועובין של המחיצותשבין
הסוגריםהגיעכדי0.60מ' .השטתשבפניםהמצודהרוצףכולו רצפת מלט גירי קשה,
וככל הנראה ,נמצא בשטחזהבניןמרכזי,שעדיין לאנחשף (מתחת לשרידיהמבנים
הביזאנטיים שעוד לא פונו) .בחלקה המערבי של החומה הצפונית נחשף מעבר
סתרים תת-קרקעי למחצה ומקורה לוחות-אבן (ציור  ,)98לפי ממצא החרסים
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העצורים ;בארץ4-שראל

ישלשיך אתבינה של המצודה למאההז'לפסה-נ"י,אולילימיו שליהויקיםהמלך.
שערההעיקרישלהמצודהעדייןלאנחשף.
 .7בתלשיחי אחמד אל-עדיני ,המכונה בטעות תל א,צחשמובשעה.חפירותיו

של המהבר (מטעם אגף העתיקות והמכון המזרחני של רומא) ,בשיפוע המצודה
הנישאת ,לפחות שתי מערכות של ביצורי חומות-סוגרים; ואולי אף שער הכניסה
אל המצידה9י ,ולפניובפנים העיר כיכר נרחבת המרוצפתאבן.מערכות-ביצורים
אלהשייכות למאותהי'-הס'לפסה"נ(לוה.:כהת).
 .8בתל בית-מרסם ,שלדעת אולברייט אשר חפר בויש לזהותו עם דביר
המקראית ,נחשפו קטעים גדולים של הומת-סוגרים ,שראשיתה במאה הי' לפסה-נ
ולאחר מכן תוקנה ושופצה במאה הח' לפסה"נ .הומת סוגרים זו הקיפה את כל
העיר ובכמה מקומותנראומגדליםגדולים שבלטובמידת מהמן ההומהוחוצה .אהד
בצפון-מזרח ואחד בצפון-מערב .הצפוני-המערבי נהשף ונחקר .הואבנוי בצורת
בית של ארבעה מרהבים ,שנוסףעליובדרומו מרהב אורך רביעי לכל אורכו של
הבגין .לדעתההומרהיהזה שער כניסה "צויד"לתוךהעיר,נוסף עלהשערהעיקרי
שבדרום-מזרה העיר .אולםאין להשערהזו על מה שתסמוך;ואיןראיות מכריעות
לכךכיהיתהכניסהנוספתלעירבתקופהזו.ואילוהמרחב,שאולברייטהשבו למעבר
השער ,איד אלא:חדר-המדרגות ,שבו .החלה מערכת-המדרגות אשר הובילה אל
מרומיהמגדל .40עלהחומהכולה בתחתיתה התה מבחוץ הלקלקה משופעת ,שנסמכה
על חלקלקות קדומותיותר ,והיתה מצופהכיסויאבן .גם כאן נבנתהההימה אדן
נבוח שלאבניגוילואין ספקכי עיקרה,וכן עיקרם של המגדלים ,נבנולבני-טיט:
שערהעירנחשף בדרום-מזרחה של מערכתהביצורים.בראשיתוהיהזה שערישיר
בןשניפתחים ,שהוןמשניעבריובמגדליםבולטיםמןהחומהוחוצה,ורק בשעת בדק
הביצורים במאה הה' לפסה"נשונתהגם תכנית השער,כדי להפכולכניסת-עקיפים:
צד דרום-מזרה הפתוחנסגר ברובובקיר עבה ,שנשתלב במגדלהמזרחיופנה אח-כ
צפונה; כאן הושאר מסדרון צר ,שהובילבין המגדל המערביובין חלקוהצפוני של
הקיר הסוגר אלתוך פתה השער העיקרי ,מתוךשתיתפניותבזויותישירות .גם כאן
היתה רחבה מרובעתגדולהלפני השערבפנים העיר.41
 .9בכמהישובים מבוצרים ומצודות שנסקרו (אך לא נחפרו) בסב נראיםשרידי
ביצורים של חומות-סוגרים ,אך ללא הפירה קשה לקבוע את זמנם המדויק של
שרידים אלהבתהומיהתקופותהישראליותנו.
 .10דומהשגםשרידי קטעשל שערוחומה במצודההפנימיתבתהתקומההישראלית
(המאות הי'-הט' לפסה"נ) ,שנחשפו בבית-שאן,בנויים לפי שיטת ביצורי חומות-
..

סוגרים.43

.

.

כפי הנראה ,נתברר ברבע השני של המאה הט' לפסה-גכי הומות-סוגריםאינן
יכולות להבטיח הגנה מספקת לישובים ,אם מפעילים בשעת מצור כלי התקפה
כבדים ,כגתאיליםלניגוח חומות; ואף-על-פי ששיטתביצוריםזו לאנזנחה לגמרי,
הרי מאמצע המאה הט' לפסה"נ ואילך 44פסק השימוש הנרהב בה ,ובמקומההנהיגו
שיטת ביצורים' שאף היא נסמכה על מסורת עתיקה ומושרשת בארץ .בשיטה
זו נבנו חומות הערים קירות עבים ואטומים לגמרי ,וחזיתותיהן מבחוץ הותקע
[ ]393
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צבא ,נשקוביצורים

במערכת נסעת וקדמות ,שתעדו להקעת מצד אחר יציבות יתר למבנה בכללו,
ומשבד שני כנראה גם אפשרות הפה יעילה יותר עלידי שבירת
שבתחתית החומה; ופתיחתו ליריות הקשתים והקלעים ,שניצבו על ראש החומה,
מתוך שימושבירי -צולב" .לאותה מטרה עצמהחוזקו החומותגם במערכות מגדלים
הבולטים מן החומה וחוצה ,בכמה מקומות במרוחים קצובים ,ובמקומות אחרים
במרוחים בלתי.a~le'-
חומות כאלההןהומותמגידו בשכבות (1"4ימי אחאב)וכן 1ת (ירבעם השניו);
וכןביצורי חצור ,שהוקמו ככל-הנראהזמן מה לאחר התקפת בן-הדד על ישראל
שאירעהבימי בעשא ,כנראה בתקופתמלכותושל אחאב ,ותוקנוזמןמהלפני התקפת
תולת-פלאסר חג /מלך אשור ,בימיו של פקח מלך ישראל .בימי אחאב נכללה
בתחומי העיר המוקפת חומה כל מחציתו המזרחית של תל חצור הקדום ,ובפינה
הצפונית-המזרחית נחשפו שתי חומותזו מאחורי זו ,ליתר חיזוק ,בסביבות שער-
המשנה אל תחומי העיר; אער-משנה זה נסתם במהירות(בחומתלבני-טיט) לפר
ההתקפההאשוריתבימי פקהבן רמליהו(לוה כס.45)1,
דממה נאה של מערכת-ביצורים שלמה בעיר-שדה לא גדולה במלכות יהודה,
שנבנתהלפישיטהזו (של חומה אטומה מחוזקת במגדלים בולטים ,ותחתיתו של כל
אחד מהם הוגנה בחלקלקה משופעת משלושת עבריו) ,היא מערכת-הביצורים
המצוחרת כמצפר .כאןנבנה אדן עצום שלאבני-גייל" ,על טבלת-יסוד של גושי
סלע עצומים שבלט:,מן החומהותוצר .מבחוץ נטוחה הו.ומה שכבה עבה של טיט
צהבהב קשהכדישבהשל6-4.50מ' מעל לטבלת-היסוד .החומה נבנתה קטעים
השטח =המת*

5

ל

-r~r--a-ל

י-במצפה (תל א-נצבה)
ציור  :95תכנית של השער הצפוני-המזרחגש
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הביצורים בארץ-ישראל

קטעים שלאשולבוזה בזה,אולי משום שהוטלה בניתכל קטע על חטיבתתושבים
מסוימת,47כן לאשולבו בשף ההומהגםהמגדלים הבולטים ,אלא רק הושענועליה;
אולימפניאותהסיבה .בכמהמקומותנמצאהחלקלקהגםלרגלי החומהובק-סחפיר
עמו,-אולםלאברור אםהחלקלקהוהחפירהקיפו אתכלהחומהכולה.לעירהיתה
רק כניסה אחת קרובלפינתה הצפונית-המזרחית ,בדמות שער ישירבןשניפתחים,
שהוק ממזרחו במגדל מרובע עצום ממדים וממערב בבליטה של ההומה .רק
בפתה הקדמי של השער הוצבודלתיים(ציור  ,)95שאפשרהיהלסוגרןולהבריחן
בבריח עץ מבפנים (נמצאו השקעים במחזות שלתוכם הוכנס הבריח ,מצד אהד,
כשהיו הדלתיים פתוחות ,וממולו כשהוברחו בבריח) .במרחב הפנימי של השער
וברחבה הקטנהשלפניו מבחוץהיובשיים ספסלים למושב השופטים בשער (השוה
דבי כה,ז) .לפני השער מבפנים היתה כרגיל רחבה גדלתממדים ,וממנה נמשכו
רחובות אלשים העיר .לדעתהחופריםנבנתה מערכת-ביצוריםזובראשית המאה
הס' לפסה"נ; אך המחבר סבורכיישלשייכהלסוף המאההט'לפסה-נ,אולילימיו
שליואשמלךיהודה.
דוגמה אחרתשלשיטת ביצורים שלמהנחשפהבלכיש ,אחד המבצריםהעיקריים
של ממלכתיהודה (השוהיר'לז,ז) .כאןהוקפההעיר חומה כפולה; הסממית תחמה
את שיא התל,דהיינו השטחהבנוי והמיושב בפועל ,ואילו החיצונה הוקמה במולד
התל במרחק  16מ' בקירוב מן הפנימית .שתיהן נבנו יסוד משופע של אבני-גויל,
שעליוהוקם אדןזקוף כמעט שלגויל ,ומעלזה התרוממועיקריהן של החומות שנבנו
ם נטוח כולו ,כדי לעשותו חלק וקשה
לבני-טיט .המרחב המשופעשביןהחימיתיי
לטיפוס ,אםתיפרץ החומההחיצונה .החומההפנימית בוצרה לכלהיקפה ,במרןחי6
קצובים ,במגדלים מרובעים שבלטומן החומה(פנימה וחוצה);ואילו בחיצונה באה
בחלקה הצפוני-המערבי במקום מגדלים מערכת מסעדים ) (buttressesמשופעים.
המבואהיחיד לעירהיה דרך שער כפול של כיסה עקיפה (כדוגמת שערי חצור,
מגידווגזר) ,אלאשביןשני השערים נמצאה רחבה לא מרובעת אלא מלבנית; שכן
השער החיצון בלט מן החומה החיצונה וחוצה ,ואילו הפנימי היה משולב בחומה
הפנימית .הרחבה הומה משת עבריה בחומות ומערכותשמגדלים ,שבאחד מהם
נמצאה קבוצת החרסים הידועה בשם מכתבי לכיש .48על החומה החיצונה השה
מבחוץ חלקלקת-עפר תלולה טוחה מלמעלה .למרות התכנון המפואר מראה
דרך הבניה כי הוקמה החומה בתקופת שפל כלכליואין לשכוח גורם 'זה כשבאים
ה.בזמנה
לדוןבזמןבנייתה שלמערכת-ביצורים משוכללתזו .הקביעהתלויהבירט
של המנהרה(לוח כחש) ,שנתגלתהבתוך החלקלקההחקסוסית במורדגבעתלכיש,
מנהרה שק-ה נהרס על-ידי הנחת היסודות לחומה הישראלית החיצצה .החופרים
י המצורוהכיבושהמצרי שלהעיר הכנענית במאה הט"ו לפסה"נ,
סברוכיזמנהימ
אך כברהוכיח המחברכיאין שום עדות המוכיחה את השימוש במנהרות-חתירה
תחתביצוריםלפניימיו שלאשורן-ךסל הב' ,מלך אשור ( 859-883לפסה"נ) .לפיכך
"ם ליחס את המנהרה לימי מצור לכ"מ וכיבומה בידי סנחריב ( 101למסה*.0
מכאןשיש לקבוע אתזמן הקמתה של מערכת-ביצוריםזו ,ככל הנראה ,לסוףימיו
שלמנשה המלך(בקירוב ,אמצע המאה הז' לפסה"נ).49
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"בבא ,נשק חבי~זר-ופל

_לאחר-מכן לא עמד לה כוחה הכלכלי של מדינת יהודה להקים מערכות
ביצורים רחבות ממדים; וכשהשתלט יאשיהו המלך על מגידו ,לא יכול (ואולי
לאהיהסיפקבידו) להקיף בחומה את ישוב בית של שכבה" במקום ,והסתפק
בבנית מצודה חזקה(מטיפוסבניןשל ארבעהמרחבים) במזרח האתר (לעילציור.)%
עם.הסיכום ישלציין כמה דברים האופיניים לכל מפעלי הביצורים בתקופת
המלוכה בישראל .ראשית ,נמצא כמעט בכלישוב שנחפר בנין מרכזי עבה-קירות
שנועד ,ככל הנראה ,להיותמעין מצודה פנימית ומשגב אהרוןלמגיני העיר ,ויחד
עם זאת שימש במקרים רבים מושבו של השלטוןבעיר .מצודות ממשנחשפו בחצוה
ובמגידו,למןימי שלמהואילך; בשומרון,ואףבירושליםישרמזים על כך".5בניינים
מרכזייםנרחבים נחשפוביישוב שלאל-ח'ריה (באדמות קטילה)ובלכיש;ובניינים
קטנים עבי-קירות ,בתל א-נצבה ובתל בית-מרסמן .5שנית ,שלטון מרכזי דאג
להספקת מים פנימית (בשעת מצור) ,ממקורות שהשאיבה.מ"מ תהיה מושת מפני
הזקפתהצר .מפעלים כאלהנמצאובירושלימ_(מימיחזקיהו) ,בגזר,במגידו,בגבעון,
ביבלעם ובלכיש (באר בפינת החומה והתחלת כריה של פיר תת-קרקעי) .שלטון
מרכזי זה דאג גם לקיום ריצוף ברחובות העירוניקוזם שלמימי גשמים באמצעות
ביבים ,שהוצאו אל מחוץ לחומה (תל בית-מרסם; לכיש ,מגידו ,חצור) ,ובמקום
אחד לפחותרוכזומי שטפונות אלה בבורשהותקן במיוחד לכך.52
כמובל ,לא נחשף בשום מקום שריד ביצורים לכל מלוא מבהו; אבלאנויכולים
לתאר לעצמנו יפה את מראיהן הכללי של מערכות ביצורים כאלה ,על השנעה
שבראשיהחומותיי ועל המעקות הבולטים בראשי המגדליםוהחשבונית שעליהן51
מן התבליט האשורישל סנחריב המתארבדיוק נפלא את מצור לכיש(לוח כ).

טבלת תיאום ארכיאולוגית-היסטורית

ונק~ו פגז וצרנעיז וזולנבן
תקופהפאליאוליתית
* מיסוליתית
* ניאוליתקדם-קדרית
ש

*

ש

קדרית

כאלקוליתית

מתהילה

250,000

*

10,000

*
6

4,000

-

לפסה"נ בקירוב
"

9 000

*

% 1%%%

א

8,200

*

*
ן

*

י

תקומות כנענ ות (תקופות תרבות הברונזה)
תקופהכנענית קדומה

שלב א'
שלב ב'

3,200

2,600

*

2/200

*

1,950 - 2,200

*

2,900

שלבים

תקיפת מעברמןהכנענית
הקדותהלכנעניתהתיכונה

ג'  -ד'

 8,900 -לפסה"נבקייוב

2,600

-

-
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הביצורים בארץפישראל
שלב א' 1,950
הקופהכנעציהמיכונה
שלב ב' 50י1,
תקופהכנענית מאותרת שלב א' 1,550
שלב ב' 1,880

י

.

,150 -י לפסה"נבקירובן

1,550 -

*

 1,3801,180 -

"

.

*

*

י "לחם המצרי (1,140-~1,450
ימ
ךלפסה*נ.בקירוב);הכיבוש הישראל*

ת ק פותי

שר א.ל'ות (תקופות תרבות הברזל)

תקופהישראלית קדומה שלב א'  1,050 - 1,180לפסהאנבקירוב ,תקופתהשופטים
שלב.ב'  870 1,050לפסה"נ בקירוב; שאולן 1,008 1,029לפסה"נ
בקירוב:דוד ( 988-1,008לפסה=נבקירוב)
מקופהישראליתתיכונה שלב א'  840 - 970לפסה"נ בקירוב; שלמה ( 930 - 970לפסה"נ);יהודה
:וישראל עד מרר יהוא ( 841 " 880לפסה"נבקירוב.
הקיפהישראליתתיכונה שלב.ב'  588 - 840לפסה"נ בקירוב
586י 880 -לפסה"נבקירוב שלטון ממלכת בבל החדשהיהאימפוייח
תקופהישראלית מאוחרת
הפרסית עד הכיבוש המאקדוני ( 832לפסה"נ)
א

א

ה ע רו ת
 1עין-111;1956, pp* 70--72; :ד.110עק "47--48; 1955,עע .83--"4;1954,עס , PEQ 1953,ח0ום*.1:אי)8
מ. 930קע * 102--105; 1960,עע י1957ל
 2עיץ:י* 1930עע .8.Yeivin, 11~ 10 )1960(,

 8אמנם סבר מקאליסטר,כיואעל אדן זה הרקמה גדר 'שלסבכיקוצים בלבד ,אךאין כל ראיה ומקבילת
למיןביצור ואילולחומותלבני*הטיטשהוקמועלפניאדניאבןנתגלומקבילותלרובמאז חפרמקאליסטר

כזהי

בגזר*

 4עיין:מת; 152 )1958(, pp* 14מ. 190עק .7.Free, BASOR 131 )1953(,
 5,עיין :מ..תדמור נ-מ.פראוסניץ,עתיקותב(תשי"ז -תשי*ה) ,עמ' 66ואילך.
ן עתה1). %4. Kenyon, :
 6.סימון השכבותביריחונערךבשתי סדרות ,סדרהעליונהוסדרה תחתונה,ועיי

וא. 104עק .Archacology'ofthe Holy Land, 1960,
ןעוד עלציור שלסוף התקופההכאלקוליתית ,בלוחהשחיקה של נערמר 10 )1960(, :נ,18ח1י)ס"ל84
ועיי

י

"193
8
9

tpp.

ראה-ציור .78
רהשררה לעיל עמ'  ,368ציור .72

.

 10עיין:ש.ייבין ,מחקרים בתולדותישראל וארצו ,תשיך ,עמ' 25ואילך.
 11עיין:י.ידין
 ,בכרךזה ,עמ' *320
 12גם שערה המזרחי של ישכם משאייך לתקופה זו ,כמסתבר מחפירתו שלרייס במקום .הואבנוילפי
אותו עקרון של כניסה*ישירה ,המוצרת באמצעות בליטות לפנים השער ,אגלםשימש כשער*משני להולכי"
 8%80% 144:ןG.E. 1418%1
יגל בלבד,כפי שתעדנה המדרגותהמובילות ממנולפניםהעיר.בדבר פרטיםעיין
וש. 16עע :148 )1957(1ופ.12קע.)1956(,
;ידיעותבג (תשי-ט) ,עמ' .23-22
 13עיין:י.ידין

אפשר שהחומה החיצונה כאן לא נמצאה משום שלא הרחיקוהחופרים לתפור במורד התל עדכדי
'

14

מקומה שלזו.

 15יתכן שגם כאן לא נתגלחה החומה החיצונה ,רק משזפ שלא הרחיקו החופרים לחפור במדרון התל
נדי רוחקמספיק.
-.
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צבא ,נשקוכיצורים

.

..

 16יתכן,כפי שמסתבר מחפירתו שלרייס בשכם ,שגם שם מצויהליד השער המזההי חומה .מסוהזה
.
המשחיכת לתקופה הנדונה 'כאף
 19ההומה האחרונה ,שעודנה מנצלת את השערהצפוני (ציור ,)78שייכת ככל כנראה,לתקופת המלונה

הישראלית*

ן עתה מאמרו שלרייט הנזכר בהע' .12
 18עיי
 19ועייןלהלן*
 20גם בארץ מצויה דוגמה אחת לסוללות עפר ענקיות מסוגזה.היאהסוללההגובלתבמערב את העיר*
התחתית בחצור.היא שפוכה עלאבני חצץ ועפר כבוש ובתחתיתהקיר תומך שלרגליהחפיר .לפרטיפעיין:
י לאהיהזה מחנה מבוצר ,אלא
י
.ידיןואחרים ,חצור א ,תשי"ט ,עמ' 59ואילך.תפירותיו שלידיןהוכיחוכ
עיר ממשמיושבתבצפיפות*-
 ,21.עלהידיעוה החדשות עלביצורי הגדרת בחצור עקב חפירהה של המגולחת ע"ש ג'ימס דא רוטשילד
.ידין,עיין:חצורא ,תשי"ט,עמ' :59-81תצורב ,תש"ךן עמ' :152-72ועייןעיד במאמרושל
בהנהלתו שלי
י
.ידין,בכיך
,זה ,עמ' 884ואילך*
 22שערים וחלקלקותבני המאה הי".ג לפסה"נלזה מעלזה).בתגלו לאחרונה גם בחפירותיפו :אף הםבני
.קפלן,הארכיאולוגיהוההיסטוריה שלתל*אביב*יפו,תשי"ט ,עמ' .62;-80
הטיפוסיםהמתואריםלעיל;ועיין:י
(289-285
...........לסיכומי המצבבעריםהכנעניותע"ן:אבי*יונה-ייבין,קדמוניות ארצנו תשט"ז.,עמ'
ןעתה] :פ. 11עע ,43. 8. Wright, BASOR 148 )1957(,
ועל השערהמזרתי של שכםעיי
.10 :ע .AJbrigbt, Tell Beit Mirsim 3, 1943,ע*עי ,על השכבההישראלית הקדומהביותר במקום.
 24עיין
כמו*כן ,לא נחשפו שום שרידי ביצורים בישוב הישראלי הקדום (המאה חי"ב לפסה"נ) בתל חרשים
.אהרוני ,ארץ*ישראל ד (תשטאז) ,עמ' 89ואילך.
שבגליל המרכזי:ועיין:י
י חלקלקה זו אינה כלל בת התקופה הישראלית הקדומה ,אלא מאוחרת
ר
ר
ב
24א זה מקרוב נת כ
מן הת
.25קופה הישראלית*
קדומניות חרצנו א ,עמ'  812והע.158 /
 :עיין.:אניייונה
ם *]
 28עיין.590] :עע* Lawrencc; Annual ofthePalestineExploration Fund 3)19141 15(,ז.Woolley.-

א.

ייביי,

.and68.8

 27עיין:

.42-27 and pls. 1 5עעPa.Iestine, 1902,

בכללםעיין.במאמרו של מ4גיתוד:,בכרךזה ,עמ'

.hfacalister-7rBliss~ Excavationsinעלביצורי רחבעם

..425-410

 28עיין:אבי*יובה-ייבין ,קדמוניות ארצנו א ,עמ' ;298-291ש.ייבין ,ירושלים א (תש"ז) ,עמ' א
ן לעילהע' 24א
ואילך;ועיי
.ידין,ידיעות,כב(תשי"ת-תשי"ש ,עמ'  15-14ולוחד.1,על שערגזר:
 29על השער שלחצורעיין:י
]ת. 80ע,1838 )1958(,פ,861ר,.ר.עלבדיקתו האחרונהשלידין במגירנו .המאשרת את העובדה הנ"ל גם לגבי
עירזו (שכבה 8ע,)1רהמוכיחהכי החומה האטומה ,שבהשבה עדעתה.לבתומגושלהשערהנידון,שייכת למעשה
לשכבה )נע,1המאוחרתמימישלמה,עיין:י*ידין,בימיביתראשון(קובץ) ,תקע-ב,עמ' 68ואילך.עלהשערים
עמ' .409-400
בהתוסת המלוכהעיין גם במאמרו שלא .שטרן ,בכרךז
הימגידו נתגלה קטע ביצוריםהכולל חומת סוגרים,
 80אולםיש לזכור,כי בתעלת*בדיקה צרה בדרום
שהחופריםייחסוהו לשכב:ה,()11דהיינר המאההי"ת לפסה"נ.אם נכון.תאריך1ה,הריזו הומתהסוגרים הקדומה
.)3e.Laad, M
], fig? 264~--267, 407 :פ. 105עע 11, 1948,
i
t
ביותר מאלההידועותהיום;ועיין
 81עייד :ב*מזר ,ארץ-ישראל א (תשיעא) ,עמ' ,60וציור.8
 82דו"ח עלחפירהזו ,שאותהניהל המחבריחד עם.המנוחא"ע.סוקניק ז"ל טטעם המכוןלארכיגולוגיה
של האוניברסיטה העברית בתורף  ,198819לא נתפרסם עד עתה :הפרטכם נלקחו מיומנושל המחבר ,ברשותו
 האדיבה שלפרופ.נ.אביגד ,ראשהמכון.הנ"ל ,שלומודיע המהבר טובה.עלכך..
 88ולכךמכוון הכתוב במל"אז ,ט;ועייןאנציקלופדיה מקראיתג ,ערך טפחות*
 84עלטיפוסזה של כותרות והשתלשלות התפתחותןעיין:מ.כהן,ידיעותיג (תש"ז) ,עמ' 88ואילך.
 85על הבניינים עיין 3:8. Crowfoot 6! alii.1be Buildings of Samaria, 1942 :והתוכנית שבמעטפה
אשרבסוף הכרך(לות.)11עלחרסישומרוןעייןלאהרובה:ש.ייבין,תולדותהיהודיםבעולםב(עומדלהופיע):
הנקל ,לשוננו כד(תש"ך) ,עמ'  40ואילך- 1 ff. :קע *(,.-adin~ Scn'pta Hierosolymitana 8)1960ר;
אהרוני,ארץ*ישראל בתקופת המקרא ,תשכ"ב ,עמ' Z~Sואילך.
-

י.
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הביצורים בארץ*ישראל

 88עיין
 ,דרך8משל* .187, 188, fig* 63עע 8*.0.Barrois, Manuel d'arc11Eologie bibliquc 1, 1939,
).0.McCown 6! 815,:
הביצוריםבתלא-נצבהעיין
 8 7עייולעיל,עמ' 388בדברהצור,מגיחוגור.

לפרטי
, 1895:קע  *7611 kNasbeh 1, 1947,וכןהציורים והלוחותוהתוכנית אשרבתיק שבסופו שלהכרך.
88עיין:י*.החונייידיעות,י( 6תשט"ס*,מן 147ואילך;יד
י(תש"ך)ע עמץ .Sdולילך!-.רעיין  hb5עתהנ
חדשות ארכיאולוגיות של אגף העתיקות ה (תשכ*ג) ,עמ' .3
 89אמנםבמקרים אלהנהרסוונעלמוהקירותהחיצוניםשלחומותהסוגריםואיןלהכריע בדברזהבוודאות;
אךמציאית שערברור במערכת ביצוריםקדומהיותר (של התקופה הבנענית המאוחרת) במקום זה,וכןהכיכר
המרוצפת שמבפנים לחומת הסוגרים הישראלית העליונה ,דומהשמרמזות הןעל מציאות שער זה גם בחומה
 ,דו"ח מוקדם.האשוןעל,ההפירוהבתל"גת" ,השמ"א.
הישראלית.על מערכתהביתורים בכללה,עיין:ש.ייבין
 40לענין זהעיין ]פ. 148עע * Albright, TellBeit Mirsim 3,1943,ע*על; אבייונה -ייבין,קדמוניות

אהצנוא.,עמ' .32;804 808ע .29-31 ;W.F. A1brigllt.161-6,עע;Atairan-lJunaieyskj, BASOR 149 )1958(,
ש:יובין,ידיעותכג(תשי-ט),עמי 8ואילך* על הומתסוגרים דומהבבית"שמש ,אףהיא בתהמאההי'לפסה*נ,
עינן* 2351 :עע Sh~s Excavations 5, 1939,שינ851,נזעי.Grant-
 41עיין.151]:ק .~briettTdl Beit Mirsim3,שערמוגן בצורהדומהנחשףגטבחפירותיושל האבדי-ון
בתל.,אל-פארעההצפוני.,שהוא סבור לזהותו עם תרצה,בחומה.ישראליתהקודמתלמחציתהמאההח' לפסה"נ,
,קדמוניות ארצנוא ,עמ' .808-807
בעיין:אבייווה"ייבין
 42על-חורבת -וזה ,הדומה בהרבה למצודת קדש ברגע ,וזמנה (סוף המאה היקהמאה הח' לפסה-נ),
וע ,מצודותבמישור הרוח (המחצית השניה של המאה הס'-המחציה הראשונה של המאה הח' לפסה-נ)עיין
במאמרו שלי.אהרוני.,בכרך*ה ,עמ' 429ואילך.
 43ראה!. 1:ץ.139-140.עע1.Fitzgaald~PEF Qst 1932,י ,)3.והשוה-'~awיונה-ייבין,קדמוניותארעו
א ,עמ' 301ולוחדזזצ)נ)נא.
 44בךולמשל,במצודההפנימית שלשומרון ,שחלקניכר ממנה נבנה אלנבוזבימי אחאב,וקוליבראשית
ימימלכותו.גםביהודההמשיכו להשתמשבשיטהזובעיקרבמצודותשבנגב ,אובערים שלאנודעהלהןחשיבות
יתר ,מקום שתוקנו או שופצומערכות-ביצוריםישבות,כגוןבתל בית8מרסם.
 43עיין.4-8 :עע ,.Yadin, 157 8 )1958(,ו .מקומו של שערהעירהעיקרי בתקופהזוהיה דרומהיותר,
מהוץ לשטתהתפירות במקום זה
 46לדעת אחופרים נבנתה כל התומהן שהגיעה ככל הנראה כדי גובה של 18-11מ' (מעל ליסודותיה
על המלע ה-חול),אבןגויל ,ללא חלקעליון שללבניטיט;ואיןלהכריע.
. .
 47השוהתיאוהיבנין תומתירושליםבימינחמיה (נחמ'ג ,א-לב)
.מלמט ,בכרךזה ,עמ' .308
.48עיין במאמרו -לא
49עיין:ש.ייבון
.,ארץ-ישראל א (תשי"א) ,עמ' .81-20
50עייןש.ייבין,ירושלים א (תש"ז) ,עמ' אואילך.
1פעיין.4-=5 :קל(Y.Yadia,187 8)1956(,חצור):ב.מזר ,ארץ*ישראלא(תשי"א) ,טמ' 80-59וציור
(אל*ת'רבה); אבייונה-ייבין ,קדמוניות ארצנו א ,עמ' ( 292מגידו)(800 ,לכיש)805 ,ואילך (תל
בית"מרסם)(812 ,תלאשנצבה).
 52עיין:אבייונה -ייבין
 ,שם ,עמ' .305
.

*

י

 63גמגידו נמצאבחפירותגושאבן מסוהת ,שכנראהשימששיניה כזאתבמרום החומה;ועיי-:1ם1820

1, 1939, fig. 36
.

-.

.Shipton, M

e

g

.סוקביק(ידין),ידיעותיג (תש"ז) ,עמ' 9נואילך.
 54השוהי
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ביצורי השער והלחימה על השער בתקופת המלוכה
מאת  2א .שטרן

השערימקומ .במערך הביצורים
הלחימהלכיבים ערים בצורות ,או להגנה עליהן ,היתה שלב השוב -ולעתים
השלב הקובע  -במלחמות שלימיבית .לפעמים ,כאשר ההבדלביחסיהכוחותבין
הצדדים היהגדול ביותר ,לאהגיעו הדברים כלללידי קרב בשדה הפתוחועיקרה
של המלחמההיה עלערים.אי לכך,תיאורי מצורערים והפהעליהן הם הלק חשוב

מכללתיאורי המלחמה,הן במקראוהןבמקורותהחיצונייםשמפרק-זמןזה.תיאורים
אלהמייחדים מקום רב ללחימה על השער ,שהוא המבוא והמוצא של העיר ומשום
כךגםנקודת התורפה במערכתביצור העיר בעתות מלחמה.ולכן אףרוכזה כלפי
השערתשומתהלבשלהתוקף(יש'כב,ז,ועוד),ושלהמגן(יש'כח,ו;תהיקכז,ה)כאחד.
את הידיעות המעטות על השער ,אופן הגנתו והמלחמה עליו ,הבאות במקרא,
ניתן להשלים במידת-מהמן הממצא הארכיאולוגי,היינו משרידיהם שלשערי ערים
שנחשפו בארץ-ישראל ובסביבתה~ .מאלהניתן ללמוד את תכניות השערים.מקור
נוסף הם התבליטים האשוריים ,החלבימי ~שורנצרפל הב' ( 859-883לפסה"נ) ,בהם
באיםתיאורישעריםואףתיאורים של מלחמה עלהשערים.
מקומושל השער נקבעלרוב,עלפינתוני השטח ,במקוםשהגישהאליונוחהוללא
התחשבות מיוחדתבכיוון המשוער שמשם עלול היה לבואאויב .כך ,למשל ,היתה
תל א-נצבה (מצפה) עיר גבול בצפונה של יהודה; ומקומו של שערה היה ,כפי
שלמדים אנו מן החפירות ,בצפונה של העיר ,היינו בצד הפוגה כלפי הגבול.
דרך כלל נקבע מקומו של השער באותו צד של החומה ששם היתה העליה גל
מרומי העירנוחהיותר .על היתרץשהיה בכךגםלאויב התגברו עלידי שעשו את
הדרך ארוכה ונפתלת ,וכלפ סופה עברה לאורך קטע-החומה הסמוך אל השעה.
באופן זה היתה הדרך אל הניר ,בחלקה הגדול ,נתונה לשליטתם שלמניניהעיר.
קנהגולהפנות אתהדרךבעיקוליםהדים ,אשראילצו אתהתוקף הממתעד עלהעיר
להאט אתמהירותו(באםנעברכב).הפניותנעשובכיווןשאילץ אתהעולה אלהעיר
לרע כשצדימינו,שאינומוגן עלידיהצינה ,פונה אל מול העיר -ועלידי כך נעשה
מטרהנוחהליריהמגינימנ.
מבנה השער
השערים מתקופת הברזל ,שנחשפו בחפירות היו בנויים תשתיתאבןועליהבניית
לבנים .מסד האבן נשתמר בחפירות ,לרוב ,בשלמותו;מבניית הלבנים העליונה
עיין

הערות

בעש ,409

ולוח

כס*
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ביצורי השער והלאימה על השער

נשונ'מר רק מעט מאד .דרך עיבודאבני המסד מקבילה ,בכל מקום ,לדרך עיבוד
האבנים בשאר חלקי החומה; אולם השערים חוזקו במקרים רבים באבני בית ,גם
כאשר שארחלקי לחםעשוייםאבני-גויל.
השער שעל עלידידל'תיים[ובריחים (דה"ביד ,ה-ו;ועוד).הללונעשו עלפירוב
מעץ(שופ'ט,נא;שיה"שח,ט).ואכן,לעתיםקרובותמתואריםאלהבתבליטיםאשוריים
כשהם בועלים .באש .לאחר שהוצתו .על .מנת למנוע זאת ,צומו הדלתהם לעתים
ברי-ועי מתכת(מל"אד,יג) .רצועותברונזהמטיפוסזה,שציפו אתשעריהעיר שבתל
בליאת שבאשור ,נמצאו בחפירות; רצועות ברונזה אלו היו מקושטות בתבליטים
שתיארו אתמסעותיו של שלמנאסרהג' מלך אשור (826-858לפסה.נ) .לרוב השערים
שנחשפו בחפירות היה רקזוג דלתים אחד ,שנקבע עלפי רוב בפתחוהחיצוני של
הש17ר -אסילו היה השער מרובהפתחימי .את ציר הדלת ,שסב בתוך פותת אבן
(לרובאבןבזלת),הנעילונעל.ברזל עלמנתלחזקו -וכמוכןעל מנת למנוע שחיקת
יתר.4
"דלתים נפתחוכלמיפנים .זאת למדיםאנומשנישערים מתקופת הברזל שנחשפו
בחפירות העיר כרכמיש שבסוריה הצפונית .בשערים אלה נמצאו ,במרכז הפתת
החיצון,אבניעצירה,ובליטהשהיתה במרכזן מנעה את הדלתים מלהפתחכלפיחוץ.
כן נחצב בתוך האבן שקע ,שנועד להכנסתבריח תחתון (ראה ציור .)96ראיה אחרת,
!....י

ש

?

/ם

ציור  :90אבן עצירה שנמצאה במרכזו של שער בכרכמיש

שהדלתים נפתחו כלפיפנים,מצויה לסמן השער המערבי שבחומת-העיר החיצונה
בכרכמיש :בתוך תאיו הקדמיים של שער זה היה משטח מוגבה בנוי אבן; הבנאים
הרימו את הצד הפונה אל מעבר השער כ 30-ס"מפנימה לאומנות על מנת לאפשר
פתיחת הדלתים פנימה ללא הצרה נוספת של הפתהגופו* כשהיו הדלתים פתוחות
הוצמדו עלידי רצועות מתכת,שהיואחוזות לתוך קירות-הלבניםהעליונים( 5השוה
שומ'טן,ג) .אשרלבריחים,דומה שלכלשערהיושניבריחים.האהדנעלאותולרוחבו6
והשניהבריחאותוכלפימטה.
ה
ח
ו
ת
פ
רהבה
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ר
י
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ה
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ה
ה
א
ר
נ
ה
שער
הנכנס אל השער עבר את
ככל
ח
ת
פ
שלפני
למעלה,
מעבר
אל
,
ן
ו
צ
י
ח
ה
שתואר
השער;שופ'יה,טז).ממנהנכנס דרך הפתח
מרכני
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צבא ,מ8ק וביצורים

צרוארוך .אפשר שהשער של המקדשומתקניושבחזוןיחזקאל מתוארים עלפישערי
הערים המבוצרים של תקופת המלוכה,ואותו מעברמרכזיהוא"אולם השער" המכר
ביח' מ,ז.משניצדיו שלמעברזההיה מספרבלתי-קבועשלתאימשמר(הם"התאים:-

שם ,שם) ,שהומרדוזהמזה עלידיקירותחוציםאואומרת; ואפשרשהם"איליהשער-

פת

מן ח)*

שאר פתחי השער היו ,כאמור ,פרוצים .רק בעתות חירום נהגו לחסום גם
אותם ,עלידי שהכהו קורות עץ לרוהבם .בארץ-ישראלנתגלו כמה שתחימ כאלה
כשהםחסומים עלידיקירותבנויים (בשערהצפוני בתלא-נצבה).
הריצוף בתוךאיזור השער היה עשוי אבן .בכמה שערים בארץ (מגידו ,לכ"מ
ועוד)טויחה הרצפה בטיח מרי קשה.מפתניהשעריםרוצפו בדרך כללאבניגזית.
בתוך הריצוף היתה קבועה תעלתניקוז,שניקזה את המים שהצטברו נאזור השער,
או אף,באזורי העיר הסמוכים לו ,בתוך השערים נמצאו בכמה מקומות ספסלים

בנויימל.

 .בכתובאחר (שמ"ב
השעריםהיומקורים* .מהשער=נזכר בשמ"ב-יח,כד;ויחןמ,יג
יט ,א) נזכרת *עליית השער",והיא ככלהנראה חדר שנבנה עלגבי השער .דומה
איפוא שהשערים בלטו מעל מפלס החומה; מכל מקוםגבוהיםהיו(יר' נא,נח) .על

גגשהיה לשטךמעידיםגםשרידי מדרמתשנשתמרובמגדליהם של כמה שערים (גזר
ועוד) .באשר לצורתם של מות אלה ,עיקר העדות באהמן התבליטים האשוריים.
חשוב במיוחד מבחינהזו הוא התבליט המתאר את מצורלכיש עלידי צבא סנחריב
בשנת 701לפסה-נ'.לפי תבליטזהיש לשקר ,שהיה לשקר מ המוקף עלידי מערכת
גזוזטרות בולטות כלפי חוץ .מתחת לע נראים שלושה חלצות שנועדו להאיר את
פנימושל מגדל השער(השוהית' מ,טז) .בשערי כרכמיש ,המתוארים עלגביתבליטי
הכרומה משלואת ,בולטים מגדלי השער בבירור מעל מפלס החומה (פרט ההסר
בתיאור מצור לכיש) ,והם מחוברים ביניהם עלידי גשר העובר על מ השער בקו
ההומה (ראהציור .)97כן מתוארים מגדלים אלה כבולטיםמן החומה ולחוצה.בית

י,ם,
',
,
יי
":::שי'ןיו'י'';,ל;י''1ייי',..י,ן'.,-,

שששמשנ

ציור  :97מימין ,שער העיר כרכמיש המתואר בתבליט אשורי מימי שלמנאסר הג';
משמאל ,תחזורת של אותו שערלפיהתכנית שנתגלתה בחפירות כרכמיש

שדרךכלל מתארים התבליטים את המגדלים שבחזית השער כשהם בולטים מעל
מפלס החומה ,יש להניח ששיטה זו נהגה גם בארץ-ישראל .לפי חלק מל
התבליטים ,משקופי השעריםבנויים בצורת קו אופקיישר .לעומת זאת ,בתבליטים
אחרים מתואר משקוף בצורתקשתי.
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ביצורי..השער והלחימה על השער

פרטלשעריהעיר העיקרייםהיונם פתחיםצדדייםקטים,אולעתיםגםמבואות-
סתר(שופ'א,כד),ששימשואתתושביהעירבהיותשעריהעירהעיקרייםנעולים מפחד
אויב קרוב .מבוא-סתרים מטיפוס זה נתגלה לאחרונה במצודה הישראלית ברמת
רחל (ראהציור  ,)98בקטע הצפוני של חומת-הסוגרים שהקיפה את המצודה .משני
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ציור  :98תכנית וחוזך של מבוא הסתרים ברמת-רחל

צדי המעברהיושניתאי חומת-הסוגרים ממולאיםבמילוימוצק .המעכר עצמו הוא
תת-קרקעי ,רוחבו  0.4מ' ואורכו  1.15מ' .רצפתו עשויה סלע מיושר ,במבה של
יסודותהחומה.יש הבדל של 1.5מ'בין מפלס רצפת המצודהלבין מפלס המעבר.
המעברמקורהבאבנימגדולות,המסותתותבחלקןהפנימיבצורהקשותה,והודותלכך
יש לכניסה הפנימית ולתקרת המנהרה דמות של קשת .תבה המעבר מבפנים  1.6מ'
במרכזו ו 1.5-מ' בצדדיו.לפני פתח המעבר ,בצדוהפנימי ,היה מפתןעשויאבנים
גדולות .הפתח החיצוני של המעבר לא נשתמר בשלמות ומסיבהזואין לדעת את
צורתו .זהו ,ככל הנראה ,מבוא-הסתר היחיד מתקופת הברזל שנתגלה עד עתה
בארץי .1בשני מקומות אחרים בארץנתגלו פתחיםצדדיים קטנים ,ששימשו אתאנשי
העיר ,ככל הנראה בעתותשלום בלבד :האחד -במגידו;יוךמו-.בחצור ,האחרון
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צבא ,נשא וביצורים

בעד ,לכל הנראה ,להקל על הבאת התבואהמן השדות אל אסם גדולשנמצעלידו,
51זמן סכנה נסתם בחמזת .את צדההחיצוני של הסתימהכיסו בשכבה דקה שלאבני
נוילכדילהסוות אתמקומו של הפתח ,לבליבהיןבוהאויבם (לוח כס.)1,
איזורעירונימיוחד במינו ,הקשור ככל הנראה לשערהעיר,נתגלהבחצור.מקומו
שלאיזורזההיהמחוץלחומה ,במזרח התלבסמוךלשער-הכניסההעיקרי ,המשוער,
של התקופהשמן המאה הס' לפסה-נואילך.איזורזההוקף בחומהנוספת ,שנתחברה
אל כומת העיר העיקרית .עלידי כך נוצרמעין ביצור קדמי סמוך לשער-העיר
העיקרי .לדעתע.דונאייבסקיחנהבאיזור זה חיל-מצבעירוני שפיקח על הכניסה
והיציאהמן העיר ,הגן עלאיזור השער בשעת סכנה ,אונתארגן בשעת צורךלגיחה
מהירה אל אויב שמחוץלעיר .ע.דונאייבסקיסבורשגם בח'רבתאל-מוקנע(לנראה
עקרון) נבנה ביצור דומה בדרום העירם .ביצור זה היו בו ככל הנראה אורוות,
כיון שנמצאו במקום עמודי אבן מנוקבים בחורים" 1בדומה לאלה שנמצאו בשטח
האורוות במגידי ,אלא שבמקום טרם נערכה חפירה שתוכל לבסס השערהזו.
נוהגי שמירת השער והלחימה על השער
עלנוהגישמירת השערניתןללמוד מכמהידיעות הבאות במקראבאקראי .בעתות
סכנהנעלו אתהשעריםמיד עםחושך":ויחי השערלסיר בחושך"(יהו' ב,ה) .במשך
היום הוצב צופה על מ השער (שם-ב יה ,כד-כה) ,ותפקידוהיה להתריע על בוא
האויב .בהתעוררתנועה חשודה בסמוךלעיר,הזעיק אתשומרי השער(שניצבו למטה
ליד הפתחהחיצוניובדקו אתהיוצאיםוהבאים),עלמנתשיוכלולהבריח אתהדלתים
בעוד מועד .במקרה אחד השאירו שומרים אלה עקבות ברורים; בשער המערבי
של חומתהעירהחיצונה בכרכמישנשתמרושקעיםעגוליםבתוךתאי המשמרשהכילו
את אפר מדורותיהם,14
בחנות האויב סמוך לעיר מעל השער לחלוטין (יהו' ו ,א) ,או שפתחוהו רק
למשימות מיוחדות כגון :רדיפה אחרי בורחים" ,והשער סגרו אחרי כאשר יצאו
יזז ,ט);
דת-וזקפים~תתרירתפע(טץו'י,2ז);ו-דטץנשחש*תמטז:אקנדטיויב הצלוצלזץעירמהי
וכיוצאבזה.כשננעלהשערנהגו לצאתולהכנסדרך פתחים אחרים,קטניםומוסתרים,
הם כנראה "מבואות העירן(שופ' א,כד).
משצרהאויב על השערנזעקוהמגינים אל מ השער ,לאחרשהבריחו את הדלתים
וחסמו אתיתר הפתחים עלידי קורות עץ שהניחו לרוחבם ,או עלידי קירות אבן
ירו המגינים בקשתותיהם ,זרקו לפידים בוערים ואבנים על
ארעיים .מם
(שמ"בuw
התוקפים n
~ ,בג-כד) .בתבליט מצור לכיש מימי סנחריב מתואר השער
יא
כאזור לחימה בפני עצמו ועליו מתרכזים לוחמים המפעילים סוגי נשק שונים.
מאידךגימא ,התוקפיםניסו לפרוץ בעד השער בשלושדרכיםעיקריות:
א .היומציתימאתדלתותהעץבאש(השוהגםשופ'ט,מט);בתבליטיםרביםמתוארים
חיילים אשורייםנושאי לפידים ,המתקרבים אל השער ,בחיפוי חזק של קשתים,
ומנסים להסיתו(ציור *)99
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ביצורי השער והלה'מה על השער
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ב .היופורצים את השערבגרזנים ,ככל הנראהבאותם המקריםשדלתות השערהע
מצופות מתכתואי-אפשרהיהלהציתן.
נ .החל בראשית המאה הס' לפסה"נ הנהיג הצבא האשורי מחדש ,לאחר הפסקה
ממושכת ,את השימוש הנרחב באיל-המצור .היה זה איל-מצור מטיפוס חדש
ומשוכלל שעלה באיכותו על איל-המצורמן האלף הב' לפסה" 152או על כל
אמצעי מצור אחרשהיהידועקודםלכן .מכאןואילךשימשאיל-המצור כאמצעי
העיקרי לפריצתשערי הערים הנצורות .המצאתו של כלי מצור משוכלל זה
הביאה ,לדעתי .ידין ,לשינוייםמפליגיםבשיטותהביצור ,ובכללזהגם בתכניות
השערים.16

השינויים בביצורי השער בתקופת המלוכה
לכאורה דוקא הנצאן איל-המצור המשוכלל צריכה היתה להפחית מחשיבותו
של השער כאזור-התורפה במערך-ההמה של העיר הבצורה; שכן ניתן לשער
כי מעת שהנהים האשורים את איל-המצור המשוכלל בראשית המאה הט' לפסה-נ,
~וב לא הוצרכולפרוץ אל העיר הנצורה דרך השער דוקא,ויכוליםהיו לפרוץ
דרך כל נקודה אחרת בחומה .אף-על-פי-כן נראים האילים בתבליטים
אשורייםשמים(בעיקרבתבליטימרגון),כפועליםבמרוכזנגדהשערים.נראהשהסיבה
לכךהיאקביעת מקומו של השער בקצה המעלה ,לרוב המעלה היחיד ,שהיה %ח
להגיע בו אל גבעת העיר .לנקודה זו קל היה להביא אתהאילים .יתר חלקי
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צבא11WQ ,וביצורים

הה-מההיובציים לרוב על קצהו העלית של מדרון תלול למדי .כדי להגיר
אליהם היה על הציים להשקיע מאמצים רבים לפני שיכלו להתחיל בקרקור
החומה .מסיבהזו אנו עדים בהמשך לחם המלוכהלשתוייםשמגמתם לפשט את
ביצוריהשערים 2מספרתאי המשמר של השער פחתתחילה מששהלארבעה (המאה
הס' לפסה-ם,ולבסוףלשניים בלבד (המאה הח' לפסה-נ); תאי המשמר אףנעשים
קטנים יותר בשטה ומאבדים את העומק הגדולשהיה להםלפניהנהגתאיל-המצור
המשוכלל.פישוטזההביא ככל הנרפהלחיזוק השערים.יחד עםזאתאילץהשימוש
באיל-המצור לבנותגם אתחומותהעריםבשיטה חדשה,ולעשותןמוצקותיותר.
תהליך זה ,של צמצום עומק שער-העיר המבוצרת ומספר התאים שבו ,עולה
בבירור מתוך סקר תכניות השערים השוניםמווזלרו בארץ-ישראל :שלושה שערים
מיוחסים כיום ,במידה רבה של הסתברות ,למאההי' לפסה"נ(ימי שלמה) ,והם:
השער משכבה,י1.8-במגידו ,שער שכבה ~בחצור; ושער מקביל בנזר" (ראה
ציור .)7-5 ,100שלושה שעריםאלהיש להם שלושה תאים מכל צד,ומבנה השערהנו
אורכי .דומה ,כפישנובחינו כבר אולברייטוידין ,שתיאור השער בחומה שהקימה
אתבית המקדשביח'מ,י,מיוסד על,כניתשערמטיפוסזה-:ותאיהשערדרךהקדים
שלהרה מפהושלושה מפהומידה אחתלשלושתם ומידה אחת לאילים מפה ומפהל.
במאה הט'לפסה-ננבניםבארץ השעריםבני ארבעתהתאים;שערים כאלהנחשפו
במגידו (שכבה 1י)1ועצית גבר (שכבה ב') .את הראשוןמייחסידיןלימי אחאבי1
י השעריםנבנובתכניתאחידה(ראהציור ,100
ואתהשני קבעגליקלימייהושפט.19שנ
 .)11-10הםדומיםלשערים הקודמים ,אלאשמכל צדיש להםשני תאי-משמרבלבד.
מבנה השער שובאינו אורכי ,והשער הופך להיות רוחבי .שער שלישי ,שזמנו ככל
הנראהאותה תקופה עצמה,הוא השערהדרומי(הקדום)בתלא-נצבה(ראהציור ,100
 .)12תכניתו דומה לזו של שער בעל ארבעה תאים ,אלא שבמקום שתי האומנות
הראשונות נבנתה רק אומנה אחת ,היוצרת תא קדמי אחד ארוך.למחצית הראשונה
של המאה הט' לפסה"נישלייחס ,כמו כן ,את השער משכבה" מתל בית-מרסם
(ראהציור .)16,100לשערזה כברשניתאי משמר בלבד ,אלאשחיזקוהובשנימגדלים
ארוכים בחזיתו ,המתבלטים קדימה .אוליניתן להקביל אליוגם את השער הצפוני
מתלא-נצבה(ראהציור ,)17,100אבלאין הדברברורדיהצורך.
במאההח'לפסה"נעהגבארץ-ישראל שערשלשניתאים.הדוגמההבטוחההיחידה
היא ממגידו (שכבה ש; ראה ציור  .)20 ,100אבל דומה שלשערזהניתן לצרף
ציור  2100לוח משוה לשערים בתקופת הברזל
מקרא .1 :כרכמיש ,שערדרומי_ .2-כהכמיש ,שער מערביי .8-תל .ת'לאף* שער העקרבימי .4-תל
 .7שער גזרות
ח'לאף ,שער דרומים 95 -חצור ,שער שכבה  98 --41מגידו ,שער שכבה
-.1-8--.VA
 .10מגידו* שער שכבה ונ
י.%
 18זנג'ירלי ,שער מצודה פנימיה,9 -זנג'ירלי* שער מערבי חיצון-.
עציון גבר ,תכנית משוערת שלהוער שכבה ב' .12 -,תל א8נצבה ,שער דרומים .18 -שומרון ,שער
11י
י4
נ1
ו1
פ1
צ-
 914 -_,~nitaקארטפה ,שער דרומי .15 -.קארטפה ,שערי1
.18_4תל בית*מרסם ,שערמזרח
י
שעריקדומי-
 419ח'רבתאל*מוקנע,
.19תל א-נצבה ,שער צפוני.יי .18לכיש ,שער שכבות
.יו-
דרומ
,24מנידו ,שע 4שכלה 18י .21 -שכם ,שער מזרחי* .22-תלאי-פרעה הצפוני ,שער דרומיי %3 -תל
נבא
גית*מרסם ,שער.מזרחי מאוחר
.
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צבא ,נשקוביצורים

צםשעריםבעלישניתאיםשנתגלו בשכם ובתל אל-פארעההצפוני (כנראה תרצהש

ציור ,)22-21 ,1%שזמנםשנויבמחלוקת.
(Az
מתל
ה
ב
כ
ש
(
ר
ת
ו
י
ב
ת
י
ב
מן המאההז' לפסה"נידוע רק השער המאוחר
מרסם
(ציור 3,100ם .שערזה מיוחד בצורתו ,ומשמשות בו בערבוביה שתי תכניותשונות;:
א.התכנית הקודמת של השער שבשכבה 1גמן המאה הס' לפסה"נ(ציור ;)16 ,100
את השער לבעל כניסהעקיפה.
ב .תוספת מאוחרת ,שמגמתה
שערים אחריםבעלי כניסלהה-פעוקךיפהאנומוצאים בשלושה מקומותאחרים בארץן,
לכיש (שכבות ":-1ם) שומרון (שער המצודה המזרחי) ,וככל הנראה גם השער
של ח'רבת אל-מוקנע(עקרון; ראהציור .)19 ,18 ,13,100אתשני השעריםהראשונים
מייחסים החופרים למחצית .הראשונה של המאה הטי לפסה"נ .גםזמנו של השער
מח'רבתאל-מוקנענקבעבקירוב למאה הט'לפסה"נ.טיפוסזה שלשעריםאינוידוע
בארצות השכנות בתקופהזו; ומאידךגימא,קייםדמיון רבבינםלבין עצמם מבחינת
התכנית ,אםכילאמבהינתהביצוע.לפיכך,ניתןאולילהניחששלושתהשעריםהללו
תוכננו עלידיבנאיםמקומיים.כן דומהכיעקרוןהכניסה-העקיפה,שהואהקוהבולט
בתכניתם ,ואשר נועד להקשות על דרך חדירתו של המתפרץ ,הוא קו-התפתחות
המיוחדלביצוריהשערים שלארץ-ישראל בתקופהזו.
ו
ת
ע
פ
ו
ה
של
עם
השער
צמצום מספר פתחי השערים ופישוט .מבנהו של
איל-
המצור המשוכלל ,אינם תופעה המיוחדת לארץ-ישראל ,היא מצויה גם בסוריה
השכנה ,אלא ששם קדמה במאהשנה בקירוב להופעתה בארץ-ישראל .אמנם טרם
נתגלובסוריהשערים של ששה תאים ,אבלשערים של ארבעה תאיםמופיעים כבר
במאה ה"לפסה"נ.שנישערים כאלהנחשפובכרכמישושנייםבגוזן(תלח'לאף; ראה
ציור -1 ,100לי) .והנה ,במשךהזמן חלשינויבתכניות השערים בסוריה :במקום שער
ארבעת התאים :ההלנוהג שער שלשני תאים בלבד.לפי;תכניתזו כברבנויים כל
השערים שבחומת-העיר החיצונה בשמאל פןן'ירלי; ראה ציור  .)9-8,100זמנם של
שערים אלה נקבע עלידיאולברייט לראשית המאה הט' לפסה"נ.גס לטיפוס השני
של השער שנהג בארץ-ישראל במאה הט' לפסה-נ ,היינו השער בעלשני התאים
המחוזק במגדלים בולטים בחזיתו,יש מקבילה בת הזמן בצפון-סוריה :מטיפוס זה
מצויים שני שערים מקארטפה שבגבול סוריה ואנטוליה (ראה ציור ;15-14 ,100
והשוהציור .)2116,100
אםנסכם אתהתפתחותשעריהעריםבסוריה ,תתקבל איפוא,תמונהזו:א .הופעת
השער הרוחבי ,של ארבעה תאים  -במאההי' לפסה"נ; ב .צמצום מספר התאים,
 .התפתחות
ק השער של ארבעה תאים לשער שלשני תאים  -במאה הט' לפסה"נ;ג
מקבילה של שערבןשני תאים ,בואריאציה שתה ,כששני התאיםנותרים מאחורושני
שדלים בולטים קדימה בחזית השער -בסוף המאה הט' או במאה הח' לפסה.נ.
שינויים אלה מקביליםלשינויים במבנה השער בארץ-ישראל,ואיןלהניהשהדבר
הוא פרי מקרהגרידא .אך ,כאמור,אין הקבלה בזמן:השערים בארץ-ישראל נבנו
אמנם רובם עלפי סדר השתנותהתכניות הדומה לזה שבסוריה ,אלא שזמנם מאוחר
לאלה האחרונים .עובדהזו מעידה ,ללא ספק ,על כיוץ ההשפעה,היינו מסוריה
לארץ'-ישראל .נראה שהשינויים במבנה השער באיזור זה או אחר באו בעקבות
:
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ביצורי השער והלחימה על השער

התקדמות צבאות אשור -והצורך לעמוד בפני הטכניקה האשורית המשוכללת של
המצור ,ובמיוחד בפני עצמתו ההרסנית של איל-המצור .ואכן המעין בתולדות
התקדמותם של הצבאות האשוריים אל המערבינ ימצא מידה רבה_של חפיפהבין
זמן הופעתם בחבל-ארץזהאו אחרלביןהשינויים בשיטתבנייתהשלולי ,שחלובאותו
,
י
,
חבל-ארץ.
'-

-

-

.

ה ע רו ת

.
-

 1עיין במאמרם שלש.וא.ייבין ,בכרך זה ,עמ' :899-882רעייןלהלן.

ן במאמרו שלמ.ניאון ,בכרך זה ,עמ' .415
 2עיי
 8שער שלמה במגידו; שערי שכבות  ,lVAר" ,111שם (ראה 8. 112-116נ)6, Megiddo 2, 1948,טפ]:)43.
השער הדרומי בכרכמיש (ראה . 82-85קע 2, 1921,
;)], Woolley,שני השערים הדרומיים
~2archemish

בחומה החיצוניה בשמאל(זנג'ירלי);ועוד .בכל המקרים הללו נמצאו מותותאבן רקליד הפתחהחיצוני,ואילו
הריצוףלידיתר הפתחים ,גם כאשר נמצא שלם ,לאהיו בואבני פוונה*
 4ראה :וע . 80, fig.ע ,ע-Sbipton1 Megiddo 1, 193מ0פנ.]8
 5ראה.82-85, 91* fig. 26 :עע .]. li'oolley1 Carcbcmisb 2, 1921,
ן במאמרם של א*וש.ייבין1בכרך זה.,עמ'י.895
 8על הבריח האופקי בשער הצפוני בתל א-נצבהעיי
 7בשערהצפוני בתל א*נצבה,וכן בתאי"המשמר של שערלכיש.
 .וכן ראה88. 372-373 :ח . 130-131,קע .Pritchard, ANEP,
 8ראה בכרךזה,לוחכ
 9דרך משל בתיאור מצור הערים גבתון ועקרון עלידי מרגון הב' מלך אשור ( 720לפסה"נ) ,וראה:
בכרך זה,ציור :48וכן:ידיעותית(תשי"ך) ,עמ' ,145ציורים .2-1
.אהרוני,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' ,89-87וציור  8בעמ'.87
 10עיין:י
ןואחרים ,הצורג-ד ,תשכ=א ,כרך הלוחות,לוח .XCII
 11עיין :גידי
י בענין זה*
 12תודתי נתונה למרע.דונאייבסקי שהעירל
.נוה,ידיעות כא (תשיאז) ,עמ' ,185-184לוהסו.4-8 ,
 18ראה:י

 14עיין:

.82-85ע.Woolley,dJarchemish2 .

 15על התפתחות איל*ומצור באלף הב' לפסה"נעיין במאמרו שלי.ידין ,בכרך זה,
ן במאמרו שלא.מלמט ,עמ' .245
על איל*המצור האשוריעיי
 18על -המצאת איל*המצור המשוכלל והשפעתו עלבנייתביצורי הערים בראשית האלף הא' לפסה*ב
יבית ראשון(קובץ) ,ן.שכ"ב ,עמ' .108-107
עיין:י.ידין,בימ
 ,שם ,עמ'  :109-88הנ"ל,ידיעות כב (תשי"ח) ,עמ' .121-115
 17עיין:י.ידין
עמ' .821-320

 18עיין:י
.ידין,שם.

.גליק,עבר-הירדןהמזרתי ,תשי*ד ,עמ' .108
 18עיין:נ
.ע 4.ן ;. 91, figs, 4* 26ק *L.W-'oollcy,Carchemish 2
Oppenheim.
2,1950, :
ז
ש
1
1
1
a
l
a
f
 20עיין
פסי
יאולברייט,ועיון, 11 Albright,:עו
. 131, fig. 163ק ,ץ ~Pls.11-111,זמנם של ארבעת השערים נקבע עליד
.144--169ע tEe East, Studies PYesented 10 8. Gol(iman, 1956,

Aegean andפיון :הב"ל ,ארץישראל ה

(תשי"ט) ,עמ' *:10*--1וערד.
 21ראה*%* XXXVI :ועי-Kambel, Karatepe. Kazilari~1950פ111ג .Bossert--בעניןזמנם של שערים
אלה חלוקותהדעות .רוב הוזוקרים קובעים את זמנם לסוף המאה הח' לפסה"נ (סיכום דעות אלה אצלנ..ה.
טור-סיבי ,הלשון והספר ,כרךהלשון,תשי"ב ,עמ'  ;)87-88לעומת זאת סבורכ.ה .נורדון ,שהשערים הם
מהמאה הס' לפסה"ב ,ועיין.109-119 :ע ל(.41-50;idem~ INES 8 )1949ע . Gordon, 7QR 39 )1948(,א.ג)
ונראיתועתו שלגורדון,בגלל השערהמקביל מתלבית*מרסם ,שאףזמנו נקבע למאה הס'לפסה,ב.
 22עיין :מפנ. 8עע  01mstead~History of Assyria, 1923,זד.ג.
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מערכת הביצורים .של יהודה
מאת:מ.גיחת
הרקע המדיני והצבאי
שנים המההמניעים להקמת רשתביצוריגבול הקפית למדתה כלשהיא:א .הרצון
לשמור על ההשגים ולבסס את הקיים בימי שגשוג מדיף והתפשטות טריטוריאלית;
ב .הצורךלהגן עלקיוםהמדינה בתקופת חולשהוסכנה .ערי-המבצר והרכב שבנה
שלמה משמשות דוגמה נאה לביצורים שנבע בשלמניעיםמןהסוג הראשון (מל-א ט,
סוואילך) ,בעודשביצורי רחבעם הוקמו ,ללא ספק ,בגללמניעיםמןהסוג האחר.
ממלכת דוד ושלמה איחדה את ארץ-ישראל רבתילמדינה אחת,וכך קם בפעם
הראשונה בתולדות המזרח העתיק כוחריבונישהחזיק בגשרזהשבין היבשות ,שכה
רבה ה'ת ,חשיבותו הניאופוו'יטית במערך המדיני של העולם הקדמון .החלשת
מלכותו של שלמה בסוף ימיו ,אבדן חלק מכיבושיה של ממלכת ישראל,
ובמיוחד התפלגות הממלכהלשתימדינותיריבות לאחרמותו ,עשו אתארץ-ישראל
פגיעה ללחץ הממלכות הגדולות .בתקופה שאחר שלמההיתהזובעיקרמצריםשלא
פסקה מלנסותולהחזיר את השפעתה בארץ-ישראל אף בתקופת חולשתה היחסית,
בימידודושלמה..ירידתה שלישראל באה בפרק-זמן שלעליה למצרים ,שנתחזקה
בסוףימיו של שלמה עם עלייתו של שישק ( 945לפסה" ,4מייסד השושלת הב"ב,
הגובית,ואכןזמן לא רב לאחר התפלגות הממלכה ,בשנת חמש לרחבעם ,עלהשישק
על יהודה ,ולפיהתיאורשבדה"ב יב ,בואילך ,לכדשישק את ערי-המצורות אשר
ליהודהוהגיע עד 'רושלים..כניעה בפת האויב האדיר ומס כבדהצילו את יהודה
מכיבושומחורבן.2
קרובלודאי שעתה הכיר רחבעם בצורךלנקוט אמצעיםכדי למבעהישנות מצב
זה ,והחל לארגן מהדש את מערכת הבת הספר של מדינתו על בסיס המציאות
המדינית החדשה .אמנם בתיאורימי מלכותו של רחבעם בספרדברי-הימים באה
פרשת ביצורי רחבעם (דה-ב יא ,ה-יב) קודם למסע-שישק (דה"ב יב ,ב-ט) .אך
ההנחה שבאוהפרשיותהללו בספרדברי-הימים בסדרכרונולוגימחייבת שרחבעם
מצא אתהזמן ואת האמצעים להקמת מערכת-ביצוריםגדולה ומסועפתזו בראשית
מלכותו ,שעה שנאבקעדיין על כימן מלכותו בטרם נסתיימו חבלי ארגת המנהל
והממשל בממלכה המפולגת .יתר על כל ,עלינו גם להניח במקרה זה ,שמערכת"
ביצורים רבתיזו אף לא עצרה ,ולו במקצת ,את מסע-הבזק של הצבא המצרי.
ולבסוף,יהיהעלינולהניחכי בשעתתכנוןמערכת-ביצוריוויתר רחבעם מרצת על
עיין

הערות בעמי .*25-428

ן]410
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מעשבת הביצורים שליהודה

הגנת חבלים נרהבים בארץ-יהודה .כעד זה מסתבר שמערכת-הביצורים הוקמה
כתוצאה ממסע-שישקי ,כאשר שוב לא עצר רחבעם כוח להחזיר אתשלטעיהודה
עלכנו ,בחבלי-הספר שלהארץ.
ואכן ,בעוד שדה-ב פרק יא מספר על.קורות מלכות רחבעם בכללותן ,הרי
מהוה תיאור מסע-שישק בדה-ביב,א-יב ,פירוט של מאורע אחד ,מתוך קורות
רחבעט .אין סמק שבעל דה-י ראה צורך להרחיב בענע זה בשל מוסר ההשכל
שביקש ללמודממגו .אך כעדזאתברורכימבחינת סדרהזמנים חל מאורע זהלפני
המסופר בדה"ב יא,יה ואילר ,על הולדת כלבניו ובנותיו של המלך ,העמדת
אביהלעידבאחיווהעמדתבניוכמפקדים בערי-המבצר (שם ,מס'כב).ואין,איפוא,
סדר-המאורעות בתיאור קורות רחבעם בדה"א פרקיםיא-יב כרונולוגיביסודו,
ועל-כןיכוליםאנו לראות בפעולת הביצור של רחבעם תוצאה שלמסע-שישק.

צתרני וגיסו,ר

טע2ו'-הק'נ,נ"יכמן

ביצוי רדתבעם עדנתנו ובצן-אב לכתנוקבחע-ההגנן:.:נגעוחרו
יהודה ,עד לתואבן בית-ראשתואולי אף עדלימיהחשמונאים.שיקולי-היסוד אשר
כונו את מתכנני מערכת העת-ספרזוודאי לאהיושונים מאלה אשר הנחומתכנני
מערכות מסוגזה עד לימעו אס ,והם :א .הזירה :כולל התבליט ודרכי-הגישה
והקנטור;ב.האויב  2מטרותיו ,כוחותיו ,עצמתם ודרכי-לחימתם:ג .האמצעים
והכוחות שלרשות המגן.

י

א .הירה
האמצעים והכוחות שעמדו לרשות רחבעם תחמו במידה רבה את המרהב .אשר
נקבע לביצור .ממלכתיהודה כללה סמוך להתפלגות את כל דרום-יהודה והעב
וכן את אדום.יש להניח ,שמסע-שישק גרם לצמצום תחום שלטונה של יהודה ,אך
יודך עם זאע 2ברזר' וצא"%ז-יהורה דה"זר,מת גם .כתנבר' גקץחום קטתוהמתם .ביצורי-
רחבעם .ואמנם מסתבר שדלדולה של ממלכת יהרדה ומיעוט כוח האדם הלוחם
הניעו את רחבעם להתרכז ,לפחות בשלב ראשון ,בחיזוקה של ארץ-יהודה ,במובן
המצומצם של המלה ,שכללה אתמרכזי-הישובהעיקריים .בשל כךיכולהיה תחום
זה לשמשבסיסהן להדיפת פלישתהאויבוהן להרחבה מחדש של שטחהמדינה.
המערך הטופוגרפי של ארץ-יהודה השוב להבנת אופים ומקומם של ביצורי
ירהבעמ.ארץ-יהודה.נחלקתלשלושהאזוריםטבעיים..1.2אזורהגבעותלרגליההרים
ובמקביל להם (-השפלה*);  .2אשרות-ההר .3 :במת-ההר -ובה פרשת-המים
העיקרית בין ים-התיכון לים-המלח .תבליט זה דומה ,בחתך ,למדרגות-ענק
העולות ,בהדרגה יחסית ,ממישור-החוף של ים-התיכון עד לבמת-ההר,
והשופעותויורדות בתלילות-יתר מזרחה ,אל עברים-המלח .במת-ההר מתפצלת
בדרומה לשתי זרועות ,היורדות בשיפוע נוח אל עבר בקעת באר-שבע (שלוחת
ארורים ושלוחת זיף-מעת) .מי הגשמים ,היורדים בנחלי אכזב מפרשת-המים
.המהבזית מערבה ומזרחה ,ביתרו אט-אט את .אשדות-ההר לשלוחות שלוחות,
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כשאפיקי נחלים מפרידים בוזיהן; ונוצרה צורת-תבליט כללית הדומה לקדרת
דג ענק ,כשהשלוחות הן ה"עצמות" היוצאות מ"עמוד-השדרה( -הרכס המרכז".

אופיזה שלהתבליט קבע מקדמת-דנא אתמהלךנתיביהתנועהביהודה ,למטרות
שלום כלמטרותמלחמה.תנועה לאורך הארץ,מצפון לדרוםאומדרום לצפתהיתה
אפשרית ,ללא הפעלת אמצעיםהנדסייםמיוחדים ,בעיקרבמישור-החוף ועל במת-
ההר; וכןבנתיבמשני חשוב ,בדרך עמקי-האורךהמפרידיםביןאזור הגבעות לבין
אשרות-ההר(כגון עמק-אילוןהעליון בצפון-יהודה ובקעת-צקלג בדרומה) .כעד
זה ,משמשים הנחלים ,המונעים תנועהסדירה לאורך אשדות-ההר ,כנתיבים טבעיים
לעליה לאזור ההר ולירידהממנו .לכן ,דרכים ושבילים רבים המוליכים אל לב
ארץ-יהודה עוברים באפיקי הנחלים או בצלע-ההר הסמוכה להם .דרכים אלו
מוליכות בעיקר.מכיוון מערב(וכן מדרום ,שם מתפצלת במת-ההר ,כנ"ל ,לשתי
שלוחות) ,בעוד שממזרח מכבידים תלילותם של אשדות-ההרוקושיפני הקרקע את
המעבר;ולכן דרכי-הרוחםהעולותמכיווןזההן מועטותיחסית.
פני-הארץורשת-הדרכים ,המותניתבנתונים הטופוגרפיים,יש בהםכדי להתוות,
בתנאי המלחמהוהביצור שלימי קדם ,מערך המה המיוסד על:
א.ביצור בשלושהקוים מעבר מערב ,דרום-מערבוכן מעברדרום:
 .1לאורך מבואות אזור הגבעות,הן מצד מישור החוף והן מצד בקעת באר-
שבע -הקוהחיצון;
 ,2במעבר מאזור הגבעות אל אשדות-ההר -הקוהתיכון;
 .3בפאת במת-ההר עצמה -הקוהפנימי;
,
ם
י
ו
ק
ו
מ
כ
של
ב .ביצורמבואות המזרחבשיטה דומה,אך ללאהתויהברורה
במערב:
ג .ביצור בנקודת-המפגש בץ קוי אורך אלה לבין דרכי-הרוחב העולות בהר
מכיוון מערבומזרחש
ד .השימוש בדרכי-האורך (צפון-דרום) ,העוברות בין הגבעות לאשרות-ההר,
כבנתיבי-קישור בין החוליות המבוצרות הבודדות של הקוים הקדמיים; ובדרך
במת-ההר כציר-האורך העורפי הראשי למערך כולו וכעמוד-השדרה לרשת-
הדרכיםהפנימיות ,המשרתתמערךזהוהמקנהלו אתגמישותו;
ה .השענת קו-ההמה של הגבול הצפוני על בקעותיהם שלשני נחלים היורדים
מרכס פרשת-המיםהמרכזית -היא במת-ההר  -האחד מערבהוהשני מזרחה .אילו
שנינחלימז דברזה היה מותנה ,כמובן ,לא רק בטופוגרפיה אלא גם ביכולתה של
המדינה להרחיק ככל האפשר אתגבולההצפוני מבירתה ,ירושלים .בדרך הכללה
ניתן לאמר ,שנחליהגבולהיושייכים תמיד למערכת פלגיו של נחל אילון במערב
ושלואדי קלטבמזרח.
ב  ,האויב
בין האויבים בפועל ,שממלכתיהודהצריכה היתה להתגונן בפניהם ,נמנו בימי
רחבעם מצרים ,המעצמה הצבאית הגדולה שביקשה להחזיר את ארץ-ישראל אל
תהום שלטונה; הפלשתים ,שביקשו להשתחרר מתלות ביהודה ולהחזיר לעצמם
מחתות אשר נלקחו מעמם בימי דוד ושלמה;וכן ישראל ,המדינה-האחות שסענה
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למחוזותהצפוניים שליהודה,ואף ביקשה לכפות אתריבונותה עליהודהכולה .על
אלהיש להוסיף כאויבים שבכוח את ממלכות ארצות ארם (סוריה) שהרים
(מסופוטמיה) ,שמסעות מלכיהן אל"ארצותהשוכנות לחוףים-התיכוןהיו תופעה
מצויה בתולדות האזור ,ושבזמנינו מאוחריםיותר סיכנו לא אחת את בטחתה של
יהודהואף פלשולתוךתחומה.ולבסוףקיימתהיתהגם סכנתפשיטותיהם שלעמסים
משוסי המדברמכיוון דרוםומדרום-מזרח.
מכאן שמערכת-הביצוריםחייבת היתהלהיותהיקמיח ,ובעתובעונה אחתלהיות
בעלת יכולת עמידה הן בפני כוחות צבאיים עדיפים ,בעלי ציוד משוכלל ,של
המעצמות הצבאיות הגדולות ,והן בפני התקפות שכנים ,שהכירו היטב את תנאי
הארץ ואתנתיביה ,אי-לכךנחוץהיה לבצרדרכים ראשיותומשניות כאחת ,לשוות
למערך עומקמירבי,ולהקנותלכלחוליהשבוכוחעמידהועצירהרב ככל-האפשר,
אף למול מכונות-מצור משוכללותובמצבים שלניתוקמוחלט.
ג .האמצעים שלרשות המגן
בעיהמרכזיתהיתהבעיתחיל-המצבשלהמערךהמתוכנן.מהיכןלגייסאת הצבא
הרב ,הנחוץ להחזקה בביצורים -לאורך כל הגבולות ,ובעומק הנדרשז רחבעם
במרחבהמתאים
פתרעניןזה עלפינוהגהתקופה ,עלידיקביעהאותןערים
ןי
ותו
ר
ו
מ
ט
ו
ק
נ
ל
ה
י
ה
ו
ז
כערי-מבצר והטלת עיקר משימות-ההגנהעליהן .בשיטה ני
מבלי
לפגוע ביעילותם הטקטית של הקוים ,מאחר שבימי-קדם ,כאשרזמנים של חוסר
בטחוןהיומציאותשכיחה,נוסדומקומות הישובהעיקריים באתריםשנבחרובמיוחד,
כיוןשהיו המתאימים ביותרמבחינההעתית .עלפישיטהזונקבעו,איפוא,גםהערים
ששימשוכחוליות במערכת-ההתה הממלכתית שליהודה .רחבעםביצראותןכדבעי
ואחסן בהן ,במבנים אשר הוקמו לשם כך במיוחד ,נשק וציוד ומצבורי-חירום של
מזון (דה"ביא,יא-יב).ממניהעיר בעת מלחמה ומצור ,שלשימושםהוכנו מחסני-
נשקוציוד אלה ,נועדו ,ככל הנראה,להיותאזרחיה שלהעיר; מכל-מקום ,הם הם
שצריכים היו להלת את עיקר כוח-המגן שלה .חילות-המצב הסדירים שהופקדו
בעריםהיו לפיכך קטנים ביחס ,ועיקר תפקידם היה לשמור ,לאחזק ולשפץ את
הציוד ומתקני-הביצור בימי שלום ,ולשמש גרעין-קבע לליכוד צבא האזרחים
ולביצועמשימות מיוחדות בשעת המלחמה .בדרךזועמדולרשותם שלמלכייחידה
יחידותצבא-סדירנוספות ,שלאהיומרותקותלהבתערי-המבצר בעת מלהמה.
אבל אנשי יהודה שימשו לא רק כ-משמר עממי -להגנת עירם בשה שלחמה
ומצור,כי אםהיו חלק אינטגרלי מצבא-העם אשר הקיף את כל ה"עם ,-או "עם
הארץ",4ביהודה .הללונקראו לא-פעם אלהנשק ,לשרתאף במערכות-שדה,וקרוב
לודאי שבכלדורובכלעירמצוייםהיוחלקמתושביהמקום(בנוסף עליחידת צבא-
הקבע המוצבת שם) למודי-מלחמה ובעלינסיון-קרבי ,שמסוגליםהיו ליטול על
עצמם כלתפקידילחימה והשה לצדגרעין צבא-הקבע.
על ערי-המבצרהיו ממונים מטעם המלך "מידים" (דה"ביב ,יא) או -שרים,-
שארמנותיהם המבוצרים נועדו להיות משלט ומעוג אחרון למגינים שעה שנפרצו
חומותשהעירוהאויב חדרלתוכה.
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שיטת הביצוריט ומבניהם
על שיטת ביצורי-הערים אנו למדים מתוך ידיעות שומת הבאות במקרא
וממקורותאשוריים,בעיקר מתבליטים המתארים פעולותמצורוכיבושיערים בארץ-
ישראל ובסביבתה הקרובה ,כגון תבליטי-הקיר בארמון סנחריב בנימה המתארים
את מצור-לכיש עלידי צבא אשור ,6ובמיוחד משרידי ביצורי הערים ביהודה
ובישראל בתקופת המלוכה,שנחשפו בחפירותארכיאולוגיותי .כל נסיק של תיאור
כללי 'ישבו בהכרח צירוף שלנתונים מתקופות שתות ומטיפוסים שונים של ערים
מבוצרות,וזאת בשלאופיהנתוניםשבידע.
מרכיביההעיקריים של מערכת ביצורי עיר הם,כפישמצייןזאתהכתוב שבדה"ב
* ,חומהומגדלים,דלתיים.וברימים*.
ד,י
כל עיר-מבצר היתה מוקפת חומה חזקה ובצורה-זה סימן-ההיכר שלה ויסוד
הבתה.תומהזוהקיפה אתהגבעה,הטבעיתאוהמלאכותית(תל),שעליההיתההעיר
במיה .השיטה הרווחת בבנין חומות ערי-המבצר הישראליות במאה ה" ובתחילת
המאההס'לפסה"נהיתה של "חומתסוגרים .8-חומהזוהיתהבנויהמשניקירות,חיצוני
ופנימי ,והשטח שבירחם חולק באמצעות מחיצותלתאים-תאים ,אשר חלקם מולאו
אבנים ועפר,לחיזוק הביצור ,וחלקםשימשו חדרי-מחסרם לנשקולציוד ,ויתכן אף
חדרי-שמירהומיריםלמגיני-העיר .עם זאת ,המשיכו להשתמש גם.בשיטת הביצור
של חומות מוצקות .לאחר ראשית המאה הט' לפסה"נהיתה השיטה הרווחתבבניין
חומותעריהמבצרהשיטהשל חומה מוצקה עם קדמותבסגות .אבלהוסיפו להשתמש
בשיטה של -חומת סכרים" במשך כל תקופת המלוכה הישראלית ,כך ששני סוס
החומות "-חומת הסוגרים* והחומה המוצקה -היו קיימים למעשה זה בצדזה".
בחומות הסוגריםישהן משוםניצול רב-תכליתי של אותו מבנה ,והן משום חסכון
בחמרים ובעבודה .וכנראהחזרולשיטת החומות המוצקותבביצוריםהחיצוניים של
ערי-המבצר במאה הט' לפסה"נ ,כדילהקנות להן יכולת עמידה בפני האמצעים
המשוכלליםיותרלקרקורחומותוהבקעתן.
נתיב המעבר הרחב שבראש החומה איפשר תנועה הפשית ותימרון נוח לאלה
הלוחמים מעליה ,אשר היו מוגניםמפניחיציהאויב וקלעיו עלידי מעקה מוכתר
שרתע שהותקנובואשנביםלתצפיתולירשי.
יש שהחומה נבנתה ,כמו בתל )-1נצבה (מצפה) ,עלגבי הלקלקה משופעת111
הקשתההן על ערעור החומה באיליםוהן על ההעפלה בה בעזרת סולמות ,ואף
הקטינה את ה"זוית המתה"לגביהיורים מעל החומה באויב ,אשר הצליח להתקרב
עד למרגלות החומה .תוספת הנהניתנה לחומה עלידי כך שהוקפה בחפיר ,חפור
באדמה או חצוב בסלע .תכליתו של ההפיר היתה לשבור את תנופת ההסתערות,
לשבש את מערך החיל התוקף ולהכביד על הצרים לקרב את מכונות המצור
ולהפעילן הפעלה תקינה,וכןכדי למנוע את הפלת החומותעל-ידי חפירת מנהרות
לשם ערעור יסודותיהן .ערים מוקפות הפיר היו ,בין היתר ,לכיש ותל א-נצבה.
ברבותמן החומות נקבעו מגדלימט מרובעים במרחק שאיפשר כיסוי אש-אגפית
יעיל שלפני קטעיהחומות שהשתרעובין מגדל למגדל .מגדליםאלההיו למוצבי-

וי
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ההסנה העיקריים ,ועליהם היו עתים מבני-עץ נוספים שאיפשרו ללוחמים לפעול
כשהם מורים .יתכן שאלה -חשבונות מהשבת חושב" ,שהתקין עחיהו בירושלים
(דה-ב בו ,כט) .13המגדליםהיו בבחינת מוצבים המבוצרים היקפית,ביתתדע להם
כושרעמידהגם כאשר קטעי החומה הבבלים אותם כברנפלובידיהאויב;וכןהיו
הם הבסיסים המוצקים אשר מתוכםכוונו התקפות-העדלגירושו של האויב שפרץ
ולהדיפתו אל מחוץ לחומות .בתי-המדרמתשבמגדליםאיפשרו את החשת ההגברות
והעתודות אשרהיודרושות לשם כך.
הדלתים והבריחים הנזכרים בתיאור ביצורי העיר שבדה"ב יד ,ו,אינם אלא
השערים.שערי-העריםהיו מטבעםנקודות תורפה שלביצורי העירולכן הוקדשה
תשומת לב מיוחדתלחיזוקם .לשם הבתםהיעילהנבנוליד השערים מגדלים חזקים;
היינו שמערכת השער היתה מעין מצודה בעלת כושר המה משל עצמה ,הכניסה
לשער עצמו היתה כרוכה בעשיית תפניות ,באופן שהמבקשים להסתערעליו נאלצו
לעשות זאתתוך חשיפתימינם; צד זה של העף קשה היה להק עליו כהלכה
(שכןהמגןהוחזקביד שמאל)והיהפגיעלחציםולקלעיםשנורו על המסתער עלידי
אלהשהיובפניםהעיר .השער עצמונבנה כמעבר צרוארוךיחסית ,שנחסם עלירי
היתה בכניסה החיצונית בלבד .אבל
מערכת כניסות; הדלת רפא =-הדלתיי
ם-הפנימיות בקורות עץ הזקרת -ואותן היה
בשעתצורךניתןהיה לסמר אתהכניסות
הכרח לפרוץ בזו אחרזולפני שנפרצה הדרך אל תוך העיר פנימה .תכליתם של
ביצורי השער היתה לעכב את תנופת האויב בשער עצמו ,ולאפשר לנצורים לגרש
אותו משם בטרםיפרוץ אלהעירפנימה.
הפיקוד עלמגיני העיר התנהל כנראה מביתו של מפקד העיר ,בהמירותמגידו
נחשףליד ביתו של מפקד העיר מנדל-תצפית ,אשר איפשר למפקד את "קריאת
הקרב" תוך התבועות ממוצב-פיקודזה.ויש להניח שבתי המפקדים בערי יהודה
דומיםהיובתכניתם ,בית-המפקד המבוצרובניני-ציבורשבעירהיוובערים שנפרצו
.-

את מוקד ההתעדותהאחרץ..
בצדהעריםהמבוצרותמצויותהיוהמצודותומגדלי-השמירהוהתצמית,שהשלימו
את מערכת-הביצורים .המצודות היו עתים במבואותיה של עיר ,אובינה לבין
שכנתה .14אףהןנבנו חומות-סוגרים ומגדלים מרובעים חזקים ,ובשל היקפן הקטן
יותרהיתהתבניתן ,בדרך כלל ,מרובעת וסימטרית,תוך התחשבותמירביתבשיקולי
יריו"כיסוי אש" שלפני החומות ו"שטתיההריגה" .מצודות אלה עמדו בקשר איתות
עם המבצר-האםן ותעודה אחתמימי המצור האחרץשלפני החורבן ,אשר נמצאה
בחפירות לכיש ,כתובה על חרס ,מספרתמפי מפקדה של אחת ממצודות אלה!-כי
אל משאת לבש נחת שמרם ככל האתת אשרנתןאדוני,כי לא נראה את עזקה-ט.

מערך ביצורי רחבעם
עמדנו ,בקוים כלליים ,על העקרונותוהשיקולים שהנחו את מלכייהודה בהקמת
מערכת-הביצורים של הארץ לאחר פילוג הממלכה ,על שיטתגיוסם של הכוחות
שהיו דרושים לחיזוק המערך המתוכנן בעת-המלחמה ועל שיטת ביצור הערים
כהתה בפני צבא תוקף .נעבור עתה לתיאור מערכת-ביצורי רחבעם ,הכלכהיה
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כאמורבנין-אב לכל מערכות-ההתההמאוחרותיותרשל ממלכתיהודה.וכדמטופר
בדה-ביא ,ה-:וישב רחבעםבירושליםויבןעריםלמצורביהודה.ויבן אתבית-לחםואת?ישםואתתקוע .ואתבית-לחםואת ואתערלם.ואתגתואת מרשה ואתזיף.
ואת"דירים ואת לכיש ואת עזקה .ואתשנכי
ץ ואת חברון אשר ביהודה
צרעה ואתאיל
ובממיןערימצורות.ויחזק את המצורותויתן בהםמידים ואצרות מאכלושמןויין.
ובכלעירועירציתורמחים,ויחזקם להרבהמאודויחילויהודהובנימין.-
בקויםכלליים מצטייריםביצורי רחבעם  -עליסודהנתונים שבדה"א פרקיא-
כרשת בעלתשני קוים ,בצורת שתי פרסותקי--נטרלת-ושורתערי-מבצרבתווך,
כעמוד-שדרהמרכזי לכל המערך ,כלהלן!
ו
ק
ה
עם
ה
ה
ז
ו
ק
א .בקו החיצוני כלולות :אילון ,עזקה ,מרשהולכיש .זה
השני
שנמנהלעיל,דהיינו-הקו-התיכון" ,במעברמאזור הגבעות לאפדות-ההר.
ב .בקו הפנימי כלולות :בית-צור ,ארורים ,זיף ,תקוע ועיטם .קו זה זהה עם
הקוהפנימי -של המערך ההאתי הסכימאטי 16המיוסד על המבנההטופוגרפישלארץ-יהודה,והוא עובר בקצה במת-ההר.
נ .עמוד -השדרה המרבזי של המערך כולל אתחברון,בית-לחםוירושלים
הבירה -שלושתןעל פרשת-המים ,במרכז במת-ההר.
יתכןשהקו-החיצוני-קו המעברים ממישור*החוף לאזור הגבעות  -לא נתפס
כלל.ואף העיר גת הנזכרת ברשימתביצורי רחבעםאינה כנראה אלא מורשת-גת,
השייכת בבירור לקוהשניי 1הטעם לכרהואשהשפלה היתה אותה עת אזורסיר,
והגבול השתנה עםשינוייחסי הכוחותביןיהודהושכנותיה .רקיורשי רחבעם עלה
השפלה ביצורים ממלכתיים לשם הבטחתריבונותם על תבלש
בידם להציב באזור
אר?זה.
ועוד בולטיםמןהתמונה ,העולה מרשימת ביצורי רחבעם ,העדר העומק בחבה
בדרום והעדרו של ביצור נאותמצפון .חולשת ההגנה בדרום מסתברת ,כפי-
הנראה,מתוך ההכרחלרכז את תשומת הלבוהאמצעיםהמוגבליםלנקודות התורפה
העיקריות ,אשר ,ללא ספק,היו במערב.ואמנםהמלכים שאחרי רחבעםשמואל לבם
מצבזה,ושקדו עלחיזוק המערךגם בגזרהזו .כנגדזה ,הטעם שרחבעם לא שקד על
:חיזוק ביצורי הגבול הצפוני של יהודה מיוסד ,כנראה ,על התפיסה האופנסיבית
ששררה אףבימי שפל ביחס לגזרהזו .רחבעם לא השלים לעולם עם הצבת הגבול
בקביעות על גדות נחל בית-חנינא ונחל פרת ,העוברים קילומטרים מעטים בלבד
מצפוןירושלים,ומיאן לתת תוקף לתוצאהזו של הימררות ישראל מעליהודה על
ידי ביצור-קבע שלגבולזה.יכוליםאנו להניחכי בהגנת גזרהזונשען על הערים
המבוצרותהקיימותשבארץ-בנימין ,מבלישביצרן מחדש ,תוך צפיה לשעת הכושר
שתאפשר להעתיק את הגבול צפונה ,עד לקצה ארץ-בנימין ,כפי שאמנם עשה זאת
אביה בנו 18בהרתגבולזהיכול היה רחבעם להסתייע במבנהפני הקרקע שאפשר
את השענת'ההגנה עלנחלים היורדים משני צדי פרשת-המים המצרים את במת-
ההר ,הנוחהלתנועה ולהסתערות ,לרצועה צרה ברוחב שלשני ק"מלערך.
ביצורי המערךדנןכקנו ,איפוא ,בראש ובראשונה מול הדרכים העולות ליהודה
ממערב (ראהציור .)101העיקריותשבהןהיו:
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ציור  :101מערכת הביצורים של ממלכת יהודה
.
א
י
ג
ה
שער
.
8
.
ת
מקרא .1 :מעלה בית-חורזן ,שלוחה צפרניתש  .2 -מעלהבית"תורון ,שלזההדרומי  -דרך
 .4דרךנהל שורק -עמק רפאים .5-.דרך עמק האלה8 -.י דרך מראשה-חסרון-.ל .דרך לכיש -חברון-.

 .8מעלהצקלג .9- .דרך שלוחתארורים (באר"שבעאחברון) *10 -.מעלה שלוחתיוטה .11-.מעלה שלוחת
כרמל .12 - .מבוא מצדה .13 -.מבואעין-גדי .14 -.מעלהיריחר

א .מעלה בית-הורון :נתיב זה מתפלג ,ברדתו מן ההר ,לשתי שלוחות.
האחת,הצפונית,דרך גמזו ללוד (מס'1במפה)-והשניה ,הדרומית ,דרך אילון

לעמק-אילון (מס'  2במפה).
בדרך השלוחה הדרומית רדף יהושע אחרי מלכי האמורי(יהו'י,י); הפלשתים
פעלולאורכהבימי שאול,וזה רדף אחריהם בנתיבזה,אחר קרב מכמש (שמ"איג,
יז;יד,לא); דוד היכה כאן את הפלשתים (שמ"ב ה ,כה) .ובדרךזו עלה שישק מלך
מצרים בעצםימיו של רחבעם .!9בדרך השלוחה הצפונית עלה ,כפי הנראה,קרץ,
המצביא המלבקי (השמ"א ג ,כד); בעוד שגורגיאס חדר לאזור ההר ברדפו אחרי
יהודהואנשיו ערב קרב המתאאולי בדרך השלוהה הדרומית,ויהודהאגף את הצבא
הסוריבדרך שערהגיא~(מס'  3במפה) ,והשוה חשם-אג ,לח-מא; ד,א-סו .קסטיוס
גאלוס עלה במעלה בית-חורון בשנת  53לספה"נ והוכה כאן שוק על ירך בשעת
נסיגתומירושלים .במנוסתו במישורנע לאורך השלוחה הצפונית של הדרך (מלחמות
[ ]417
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טמר ב ,יט ,ז-ט) .גם ריכרד לב-האריה בחר בעליהזו ירושלימה שעה שניסה
לפרוץ עד לעיר הקודש במסעו משנת  1192לספה"נו.2
ב .דרך נחל שורק-עמק-רפאים (מס'4במפה)-זה היה נתיב הקרבות
העיקריבין הפלשתיםלביןישראל (שופ'יג ,כד; שמ"ב ה,יה,בג).
נ .דרך עמק-האלה (מס'  5במפה)  -דרך זו היתה זירת-קרב לחאיל
בפלשתים (שמ"איז,א) .בשלוחה המתפלגת מדרךזו בשוכהאולי עבר ליסיאס,
מפקד הכוחות הסלבקיים ,כדי לעלות ליהודהולהכניע את התקוממות המקבים
במסעו הראשון בשנת  165לפסה"נ ,באם לא עלה גם במסע זה בדרך חברון
(חשמ"אג ,כד) .ריכרד לב-האריה כמעט שופל בשבי שעהשסייר את מבראות
הדרך ממזרחלבליל-ני
ד (תל א-צאפי).22
הצפוניתיוצאת ממראשה (מס' 6
ד .דרך חברון-דר זו כוללת
ךיש (מס'  7בשמתפיה)ש.לושחתויתהי
ן מתאחדות בקרבת הכפר הערבי
במפה)והדרומית מלכ
בןימינואדנה לנתיב אחד ,העולה משםדרך ארורים לבמת-ההר .בדרךזועלה,
כנראה ,סנחריב על ירושלים במסעובשנת  701לפסה"נ (מל"ביח ,יד) ,וכן צבא
נבוכדראצר (יר' לד ,ז) בעת המלהמות האחרונות של יהודה .ליסיאס עלה
בדרךזו במסע של שנת  163לפסה"נ ,ואולי אף עלה באחת משלוחותיה במסעו
הקודם בשנא  165לפסה"נ .יהודה המקבי לחם במרחבזה עם האדומים (חשמ"א
ה ,לואילך) ומאוחריותרניסה טריפוןלהגיע בה ללב ארץ-יהודה (השמ"אינ,
יט-כח).
המת דרך מעלה בית-חורון קשה היתה ,כיון שעברה בחלקה העלית בתחום
ישראל ורק חלקה התחתון עבר בתהוםיהודה .כאן בוצרהאילון (הכפר הערבי
יאלו,נ.צ.)1523 1389 .זו שמרהגם בעתובעונה אחת על מבוא דרך שער-הגיזו.
עמק-רפאים ונחל שורק נחסמו עלידי צרעה(התלשמדרום לכפרהערביהנטוש
.צ.)14901311 .
צרעה,נ
ה (ח'רבת
עלעמק-האלהשמרוהעריםעזקה (תלזכריה,נ.צ)1440 1230 .וכןשיכ
.צ.23)1475 1310 .
עבד,נ
דרך חברון נחסמה ,בראשי שלוחותיה ,על-ידי לכיש ועל-ידי מראשה (נ,צ.
 ,)14% 1112ובקצה במת-ההר על-ידי אדורים" .באם גת,הנמנית ברשימת ביצורי
רחבעם,היאגתפלשתים,אזיהיתהגת מבצר קדמי על מסילהזו.אךכנגדזאת אפשר
שגת של רשימתביצורי רחבעםאינה אלא מורשת-גת(תלאל-ג'דידה;נ.צ.)141155.
לפיזהויזה מקומה שלגתהואבאזור המעבר מארץהגבעות(השמלה) לאשרות-ההר,
שבו נמצאות כליתר הערים הבצורות הקדמיות של מערכת ביצורי רחבעם ,והיא
משמשתחולית-ביניםביןעזקה למרשה ,ומשתיבת למערכתמשלטי-המע על הדרך
העולה לחברת .ולכןיש לראותבזיהויגת שלביצורי רחבעם עם מורשת-גתזיהוי

סביר ,אםכי לאודאי.25
מדרך עמק-האלה יוצאת דרך משנית חשובה ,העולה דרך נחל עדולם ופוגעת
בבמת-ההר ליד בית-צור -ונפגשת כאן עם דרך משנית שניה ,המתפצלת מדרך
מראשה -חברת .עדולם (חירבת שיח' מד'כור,נ.צ )1502 1177 .שמרה על הדרך
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אשר התפתלהמכיווןצפון-מערב,ושתיהדרכיםגםיחדנחסמו בקצה במת-ההר על
ידי בית-צור (ח'רבת א-טביקה,נ.צ.)15% 1105 .
הדרכיםן-צףלהזליהודה פו רשוםיקיז:

א .דרך שלוחת ארורים (באר-שבע-חברון; מס'  9בסמה)-זו נחסמה ע-י

אדורים ,אשר לה תפקיד כפול :לתת עומק למערך בגזרה המערבית ,ולהית

מחסום ראשון לכל הבאמכיוף דרום-מערב ובמיוחד כעד כל אלה המבקשים
לעלות מכיוון באר-שבע לחברת .בדרך זו עלה,
כמסומר בחשמ"איג,יט-כח.
ב .דרך שלוחת זיף -בה עולות שתי דרכים :המערבית יותר (מס'  10במפה)
ה של היום); והמזרחית (מס' 11
עוברת באשתמע (ח'רבת א-סמו?) וביוטה(:ל
במפה)  -דרך כרמל (ח'רבת כרמל) .שתי השלוחות התאחדולידזיף,וזו היתה
למצודת-הציר כאגף זה -ובמקביל לארורים שימשה גם היא מבצר-מגן אשר
חסם ,בעתובעונה אחת,שביליםהעוליםמכיולשתיגזרותשונות .תפקידה האחר
של היה לשמשאבן-פינה בהתה עלהשביליםהעוליםמחוףים המלת ,בדרך

למשל ,טריפון ליחידה

ייף

מדבריהודהסביבלנחלחבר.
צפונה מזיף שימשה בתפקיד דומה תקוע (ח'רבת ,ull~Dנ.צ- )1700 1158 .גם
היא בקצה המזרחי של במת-ההר ,וגם היא חולשת על רשת שבילים אשר עלו
ממדבריהודה.
בראש מערכת שבילים צפוניים עוד יותר ישבה עיטם (חירבת אל-חוח ,ליד
ה משנה חשיבות ,כאחד ממקורות-המים
הכפר הערבי טללס'נ.צ241677 1218 .יל
העשירים ביותר בהרי יהודה ובקרבתה לבירה;ויתכןכי כבר בימים אלה שימשו
מימיה לאספקתצרכיירושלים.
להשלמת תמונת המערך חייבים אפ לתאר לעצמנו מצודות ומגדלי-שמירה
ותצפיתבין הערים ובמבואותיהן,וכן במות להשיא בהן משואות לאיתות סימת-עשן
ביוםוסימני-אש בלילה ,כדי לתאם פעולהבין חוליות המערך ולהעברת פקודות
וידיעות בהתאםלצורך.
רשימת ליצורי רחבעמ
לפני שנבוא לסקור את ההשלמותוהשינויים במערך-הביצורים של ארץ-יהודה
אחרימי רחבעם ,עלינו לבחון עוד את שאלת שלמותה של רשימתביצורי רחבעם
בדה-ב יא ,ה ואילך ,ואת שאלת סדרמניןהערים המבוצרותשברשימה .על הלקה
הראשון של שאלהזו קשה להשיב בבירור ,אךאיןסיבה של ממשלהניחכי הרשימה
איננה שלמה; ויכולים אנו ,איפוא,להניח כי אכן הרשימה בשלמותה הגיעהלידינו.
דומהכיאף בסדרמניןהעריםשברשימה,ישנו דרךכללהגיוןושיטה.וניתןלחלה את
הרשימהלפי סדרה,כפישהיא באה בדה"ביא,ו-י ,למרחבי הפהטריטוריאלייםנ
יחידה  - 1בית*לחם -עיטם -תקוע;
יחידה - 11בית-צור -שיכה-וגדולםש
יחידה - 111גת  -מראשהש
יחידה - TVזיףש
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שדורים--לכיש;קקידדע -

,
י -עזקה  -צרעה -אילת;
יחידה 1ז
יחידה 11ע -חברון.
עלפי חלוקהזו למרחבי-השה מתיחסת:
יחידה - 1לאזור המעלהלירושלים
מד
ין;
חו
רר
זב
מח
-םר
וה
מעמק-האלהרל
יחידה  - 11למרחב הדרך

יחידה  - 111לאזור-ההשה הקדמימול המעלה לחברוןולירושלים;
 -1למעלה מדרום-מזרחו של מדבריהודהן
יחידהי
יחידה ע  -למעלה להר-הברון בדרךנחל לכישושלוחותיו;
יחידה 1ץ -לאזור המערבי הקדמיהמגן עלהגישהלירושלים ממערב;
יחידה 11ע -חברון -מצודת-ציר במרכז במת-ההר.

]

-.,
ציור  :102ביצורי רחבעם

הגיוןפנימיזה הוא בבחינת ראיה עדזיהויה של עיטם עם תל~ finbTונגדזיהויה
שלשיכה עם ה'רבתשוילה (ממערב לאשתמע)  -על אףשזיהויים אלה כשלעצמם
היועומדיםיפה במבחן הבקורת הצבאית בשל סתמםנקודות תורפה במערך -ויש
להוסיףולזהות אתעיטם עם ח'רבת אל-חוח ואתשוכה עם ח'רבת אל-עבד.27
מצינו שרשימות ישובים שונות במקרא משקפות חלוקה אדמיניסטרטיבית-
טריטוריאלית .ונשאלת השאלהל האםעלינוליחםגם לרשימתביצורי רחבעם ,לפי
החלוקהליחידות המוצעתעלידינו ,משמעות מנהלית בנוסף למשמעות הטקטית-
הצבאית .ואם אמנם כן הוא ,כי אז לפנינו חלוקה ' אשר פרטים רבים
שבה סתומים עדיין ,אך תכליתה הצבאית ברורה :איגוד המצודות שבמרחב
אופרטיבי אתד..28
מפעלי הביצור של מלכי יהודה האח.רימ
בעיה אשר לא עלה בידי רחבעם לפתרה היתה הבטחת גבול הצפון; וזאתבין
השאר ,כפי שכבר הזכרנו לעיל ,משום היותה כרוכה בבעית ההסדרים
הטריטוריאליים שבין יהודה וישראל .מן המקרא למדים אנוכי רק'אסא ,נכדו של
רחבעם,הצליחליצב אתגבולוהצפוניסופית עלקוהנחלים,כדבריהכתוב שבדה"ב
ן

.
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מז ,ו" :ואסא המלך לקח את כל יהודה משאו את אבני הרמה (מצודת הנבול
הישראלית) ואת עציה אשר בנה בעשאויבן בהם אתגלע ואת המצפה".גבע (היא ג'בע ,נ.צ ,)1~50 1405 .מעל לנחלקני~יט ,ומצפה (תל א-נצבה,נ
.צ.

 )1705 1437מעל לנחל בית-חנינא ,חוסמות היטב את הגישות
בקצות פרשת-
המי ],ומן הממצא הארכיאולוגי רשאיםאנולהוסיףלהן ,מצט
וע
כמשלט
יורפי ,את גבעת-
שאול (תל אל-פוללנ.צ ,)1720 1368 .שבה חשף אולברייט מצודה טיפוסית ,אשר
הוקמה כברבימי שאול ,והפכה כנראה אחר התפלגות המלוכה למבצר-מגן אחרון
על הדרך לירושלים מכיווןצפוןיי .גורם עיקרי לחשיבותה של גבעת-שאול היא
עובדת היותה יושבת מעל להסתעפות השלוחה המזרחית של דרך פרשת-המים
( )לוחתשילה  -מכמש)מן המסילה הראשית של דרך זוד.
מבחינה טקטית הושו ,איפוא ,מבואות הצפון לבירה במשולש מבצרים ,נבע -
מצפה  -גבעת-שאול ,המהוה מרחב-מוגן ,אשר מסוגל היה לעמוד אף בפני חדירת
אויב  -ופתח פתח לאפשרות להכות באויב בעודו בתהום מרחב זה ,ובטרםיפרוץ
אל עברהבירה.
הפירותיו של אהרוני ברמת-רחל מלמדות עלקיומו של מבצר -מצודת המלך.
גם במשלט זה 31שבמבואותיה הדרומיים שלירושלים .גםכאן הוללם כנראה מערך-
ההגנה על הבירה ,ביסף יורשיו של רחבעם ,ב"י משולש מבצרים ,והם :עיטם-
בית-לחם  -ו"מצודת רמת-רחל" (בית-הכרם -אונטופה?);ותפקידיודומים לאלה
שמצפוןלירושלים,בשינויכיוון בלבד.
של
המערך במזרח למדיםאנומתוך החפירות בעין-גדי;31ועל-פי צורת
השלמתמוי
עלמרחב-ה
ה
התלים ,מיקומם והממצאים של הסקר הארכיאולוגיניתן להשלים את מערך ההגנה
ההיקפית בתל ערד(נ.צ ,)16200765 .תלישוע(נ.צ ,)1491 0761 .חירבת ע'רה(33נ.צ.
 ,)1487 0712תל אל-מלח(נ.צ ,1323 0696 .אולי חרמה המקראית) ובתל שוקת(נ .צ.
 ,1411 08%בלתי מזוהה) .כל אלה בדרום .34במערב יש להוסיף את תלחיילתה,
כנראה צקלג35פ.צ ;)13730879 .ואולי את תל בית-מרסם (נ .צ ,1415 0960 .אולי
דביר) ,שהיתה בתקופת המלוכהעיר בצורה ,אף כי לא מן ההזקות ביותרר.
אין יודעים מי הקים מבצרים אלה ,כיאין בידנו עוד רשימה הדומה לזו של
ביצורי רחבעם; אך פעולת הביצור הענפה של מלכי יהודה נזכרת עוד פעמים
רבותבמקרא.
הראשון ממלכי יהודה שאחר רחבעם ,שיש במקרא ידיעות על פעולת ביצור
מסועפת בימיו ,הוא נכדו אסא .עליו מספר הכתוב" :ויבן ערי-מצודה ביהולה כי
שקטה הגרץואיןעמומלחמהבשניםהאלה....ויאמרליהודה:נבנה אתהערים האלה
תסב חומה ומגדליםדלתייםובריחים,עודנוהארץלפנינו...ויבנוויצליחו (לה-ב יד,
ה-ו) .עליהושפט מסופר":ויחייהושפט הולך וגדל עד מאודויהיו ביהודהבירניות
וערי מסכנות" (דה"ביז,יב).אין זאת אלא שלעומת אסא  -אשר "בנה ערים ,-הוה
אומר ביצר והוסיף חוליות-יסוד לרשת-ההגנה הממלכתית  -שקד יהושפט על
שכלולו של המערך ,בהקימו בירגיות 37דהיינו מצודות-עיר או מצודות-ביניים
ומוצבים קדמיים ,אשראוישו ביחידות צבא-סדיר ונועדולאיחוי המערך ,ואולי גם
להרחבתו כלפי דרום ,אל תוך הבלי-הארץ שכבש יהושפט וסיפח לל 'ממלכתית.
'
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דממהנאהלמצודת-ביניים תשמשלנוהמצויה החזקה שעל פסגת הגבעה המכתה
ח'רבת רשמם(נ.צ ,)1432 1160 .אשרשימשה,כפיהנראה,כמצודת-ביניים בקולכיש-
עזקה;היאנתנה עומק מסף למערך וחסמה עודנתיב אהד ,אשר אפשר הסתננות אל
תוך לבה של ארץ-יהודה.
ץ אתחומתגת ואת חומת יבנהואת
עלעוזיהומסופר":ויצאוילחם בפלשתיםויפי
חומת אשדודויבנהערים באשדודובפלשתים=(דה"ב כו,ו).המכווןבידיעה עלבנע
ערים באשדוד ובפלשתיםעל-ידיעוזיהוהואלחיזוקם והקמתם שלביצורים עלמנת
ליצב את שלטון בשפלה .הביצורים שהקים כללו בודאי את ביצורי ערי "הקר
הראשון" ,עליו דובר במקירת התבליט -והכונה לקו המעבר מעמק-החוף אל
אזור הגבעות (השפלה),שביניהן תליםכגוןתלאל-נג'ילה(נ.צ ;127 102 .לפי סברה
אחת גת)40ותל א-צאפי (נ.צ ,135 124 .אולי לבנה) ותל בטאשי .כן בנה עוזיהו
מגדלים במדבר" (דה"ב כו,י) ,וככל הנראההמכוון הוא לפעולת ביצור ענפהלהכנסת העב לתחום מרותוושיטורו של מינהל ממלכתייהודי .אופי ביצורי העב
היה שונה לחלוטין ממערכת-החבה של הממלכה עד לקו נחל באר-שבע ,ולא
נעסוק בהם ,איפוא ,במאמר זה .41את מפעלו של עוזיהו המשיך יותם בנו ,ששימש
כעוצר בחיי אביום ,ועליו מסופר כי -ערים בנה ביהודה ובחרשים בנה בירניות
ומנדלים* (דה"ב כז ,ד) :אזוד החרשים הוא אזור הגבעות המיוער אשר במערב

ארץ-יהודה.

שלב חשוב בפעולת הביצור היה השיפוץ המזורז של מערכת-ההתה בצל סכנת
הפלישה האשורית ,בפרק הזמן הסמוך לחורבנה של הממלכה הצפונית .פעילותזו
קשורה בראש וראשונה במלך חזקיהו ,ששקד במיוחד על חיזוקה וביצורה של
ירושלים והכשרתה לעמידה בפני מצור ממושך (דה-ב כח ,כס) ,ובשמו כרוך גם
המפעל הכביר של אספקת המים לירושלים הבירה באמצעות נקבה תת-קרקעית,
שהובילהמים חיים מעיל-גיהון ,לאורך של יותר מ 500-מטר ,אל ברכות שבתוך
החומות .בדרךזונפתרה לתמידבעיית הספקת המים לשעת-מצור,וכךנתחזק כושר
העמידה שלירושליםבפניהצריםעליה .43על מנשה מסופרשהוא =שםשריחיל בכל
הערים הבצורות ביהודה" (דה"ב לג ,יד) ,כנראה כוונת הכתוב לארגון-מחדש של
מערך חילות-המצב בערי-המבצר ושל מערכת הפיקוד והשלימה המרכזית;וכן
לחיזוק והרחבתביצוריירושלים(שם) .מנשה הוא האחרוןמביןמלכייהודהשישלנו
במקרא ידיעות על שקידתו עלחיזוק ביצורי הממלכה,ויתכןשאיןזה מקרה שאין
בידיתידיעות עלביצוריםשהקימומלכייהודהשלאחריו .ושמא אפשר לפרששתיקה
זו של המקורות כעדות להצטמצמות פעולתהביצור שלמלכייהודההאחרוניםלכדי
שמירה עלהקיים .ואף זאת היתהבודאי מעמסה קשה על הממלכה בשקיעתה.
משאנו סוקרים את תכנון ביצוריה של ממלכת יהודה במשך תקופת קיומהניתן
להיאמר שמתגלה לעינינו מערך אשר תוכנן בראשיתו ,בידי רחבעם ,על בסיס
השיקולים האסטרטגיים והטקטיים של אותה שעה ,אך באופן שאיפשר להשתמש
בוכבגרעין להתרחבותולשכלוליםגם להבא ,במציאותצבאיתומדיניתשונה .למערך
זה נודע עומק-מאחר שהושתת על עקרון הרשת והמרחב-המוץ ,ולא על בסיס
תפיסהקוית צרה; ומשום כךהיה גמיש מבחינת אפשרויות החזקת המעמד והפעלת
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הכוחות מד היריב ,גם במקרים של פריצה וחדירה חלקית אל תוכו .זאת ועוד,
ההתאמה הטובהבין רשתנתיבי-התשעה הטבעיים שלהמדינהלביןחוליות-המערך
אימשרהלנצל אתעקרוןהקוים-הפנימיים לשםתגבורנקודות-תורפהולצורךפיתוח
התקפות-עד .רשת מוצבי*הביניים ,תחנות-התצפית ובמות-המשואות היה בה כדי
להבטיח שליטה ובקרה מרכזית.ולכן פעולה מתואמת במרות השונות ~ Lwהמערך,
פעולה המבוססת עלידיעות על המתרחש,יכלה להתבצעבמהירותניכרת.
בשלב
דוגמה נאה לשילוב פעולה הבחיתלבלימת האויב ,עם פעולההתקפית
שני
והשמדתו,היא הבסתו של זרח הכושיבידי אסא המלךבתוך מרחבמערך-הביצורים
(דה-ביד ,ח-יד) .דוגמהשניה ללחימה התקפית בתוך מערך הביצורים מצטיירת,
לדעתי,גםמןהגרעיןהעובדתי של תאורנצחותשליהושפט עלבני מואבועמוןבגזרת
הביצורים המזרחית ,בעמק ברכה,בין תקוע לבץעין-גדי (דה"ב פרקכ).
בהצלחה לא מעטה עמדה רשת-הביצוריםגם במבחן התקפה רבתי של המעצמה
הצבאית של העולם הקדמון ,היא אשור .עקשנות המגינים וביצוריה החזקים של
לכישכפו עלסנחריב מלך אשור מצור ממושך עלעירזו ,וכאשר נלכדה לבסוף

נאלץלצור על לבנה ,תחת לערוך מסע-בזקעלירושלים ,כמתוכנןבודאי עלידו.
אשםצבאותיוהספיקוכדי להפר 1-מהםגדודיםחוקים ולהחישם קדימה למצור על
הבירה ,אבל הכוחותהאשוריים המפוצלים לא עצרוכוח לבצע את משימת'ערעור
המערךלכיבושו עדבית".
ואפילוהדיו העמומים של כיבוש יהודה וירושלים בידי נבוכדראצר,כפי שהם
עוליםמן המקרא ומחרסי לכיש ,מרמזים עלקשיים שהפולש צריך היה להתגבר
עליהם בעת מסע*מלחמתה.4
ה ע רו ת
 .גולדוסר,ידיעותיד (תשעת-תש"ט) ,עמ' ;84-82א% .ל**,
 1השוה :מל"אג ,א;יא ,יד-מא,ועיין:י
כימי.בית ראשון(קובץ) תשכ"ב ,עמ' 88ואילך;וכן במאמרו שלב.מזר ,בברךזה ,עמ' .188
.מזר ,בכרך  fnrעמ' .189-188
 2על -'wonשישקעיין :מאמרו שלב
 3השוה גם.1138::עת( 54)1931,עוכו,%וטצט.8ל); ז.קלאי ,גבולותיה הצפוניים של יהודה ,הש-ך,
עמ'

158

 4הללו הם ,כנראה ,כלל האורחיםבעליהזכויות ,שנמנו על המשפחות בעלות הרכושהקרקעי,והםשהיו
נחלצים לעבודת הצבא ,והשוה מל=ב כה,יט.
 5שיטת הקריאה לצבא וההיחלצות למלחמה בעת צרה עברה בישראל גלגולים רבים .בימי השופטים
רצונם הם ,ובוטא ]
לא היה בישראל כלל צבא-קבע; ואנשי השבטים היו נחלצים לקריאה למלחמה עלפי
למידת הסכנהשהיהה מאימהעליהםבמישרין .החלבימי שאולעדיםאגו ,בצדצבא-המתנדבים העממי ,להקמת
 .דוד ושלמה כבר מחזיקים צבא סדיי רב-מימדים וכשלמה
צבא-ולע ,שעלגרעינו הראשון מסופר בשמ"איג
,בכרךזה ,עמ' .361-460
.ידין
אף חיל-רכב גדול (מל"אי ,בו).עלצבא-המילואיםמימידודעייןבמאמרו שלי
אחרימיו של שלמה קטנו ,ללא ספק ,מאוד ממדיושל הצבא-הסדיר ולאתר ההפלגות הממלכה היוה השירות
הצבאי של האזרוזים יסוד עיקרי בארגון ההגנה ביהודה .על שיטתגיוס "מילואים" בתקופה שלאתר*ילוג
,ידואילך; כה ,ה-ו ועוד,
הנתמלכה השוה דה"ביז
8

ראה לוחכ.

ז לביון מפורטיותרולתיאור שלביצורי-הערים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות בארץ-ישראלעיין:
מאמרו של ש.ייבין ,בכרך זה ,עמ' 386ואילך ,ושם ביבליוגרפיהלעניןזה .עלביצורי השער בתקופה המלוכה
עיין במאמרו שלא.שטרן ,בכרךזה ,עמ' .489-488על המצודותהישראליות בדרום-הארץעיין במאמרו של

י.

אהרוני ,בכרךזה ,עמ' -428ד.48
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צבא ,נשק וביצור-ם

עיין:י
.ידין,בימיבית ראשון (קובץ) ,תשכוב ,עמ'  :78מאמרו של ש*"בין ,בכרךזה ,עמ' 888ואילך
עיין37 :ע* 35-עע  3 ;Y.Aharoni, BASOR 154 )1959(1ידין ,שם

0נ השוה לדוגמה.Lamon.-.ShiptonlMegiddo 1, 1939, 88.36 :

.

. 193, fig.44 :ע -~Nasbeh 1,1947,מ,Tell6נ.McCown 6) 811כ).)?.
 11עיין
 :שם ,עמ' ,204ציור  ,50והמפה בסוף הספרן . 112וע *,Lachish 3* 1959נ.)(.Tufall 61 811
12יזיין
ג (תשאו) ,עמ'  19ואילך .הדעה הרווחת עד עתה היתה ש"השבנות=
3נ עיין :סוקניק(ידין),ידיערתי

י.

אלההיומכובות מלחמהליריחציםואבנים.הקושי בדעהזוהיאשאיןבידינו כל ראיה שאכןידועותהיומכונות
מלחמהמעין אלה בתקופתמלכייהודה*
 14גם הגנתם של תבלי-הארץ המיושבים פתות ,בדרום-יהודה ,היתה מושתת בעיקרעל המצודות*ועיין:
מאמרו שלי
.אהרוני ,בכרך זה ,עמ' .437-426
.ה.טורטשינר ,תעודתלכיש fma'n ,חרס מס'  ,4שוי .13-10
 15עיין:נ
ןלעיל ,עמ' .412
 16עיי
 17עיי
ןלהלן ,עמ' *418

 18השוהגם:ז.קלאי,גבולותיההצפוניים שליהודה ,תש"ך ,עמ'  55ואילך.
 19עיין :מאמרו שלב
.מזר ,בכרך זה ,עמ' .184
 20דרך שער-הגיא -הדרך הראשיתכיום היתהמסילה משנית בלבדעד לתקופה הרומית לפחות ,כפי
ל ח ם אנו מן הממצא הארכיאולוגי ועדות המקורותההיסטוריים .אשר לקרב חמתא ,יתכן שגורגיאם עלה
בדרך שערהגיאובמקרהזהישלהניח שיהודהביצע אתהאיגוף לאורךנחל שורק אויובלו.
*

 21עיין:

 EZשם.

.60ע 3, 1954,

80, History ofthe Crusadesת1נסמט).5..1

 23לידה נמצאת חירבת שויכה שיש בה שרידים מן התקופה הרומית ,ואשר שמרה על השם המקראי
. 10ff :קק . 9; 18 )1925(,ק . Albright, BASOR 15 )1924(,ע ;.115ק 934(,נ) )3. lieyer, ZDPV 54
ו9ע2י.יקן824)1928(,נע.41),ג;עלהשאלההאםישלזהות אתשוכה .עי
שברשימתביצורי רחבעם עם שוכה שבמערב
ארץ-יהודה ,הנזכרת ביהו' סו ,לה ,במחוז השפלה של יהודה ,כפי שעשינו אנו ,או עם העיר האחרת
רובין דנה ,ואשר זוהתה עם תירבתשויכה כ 16-ק"מ מדרום-מערב
הנזכרת ביהו' טו ,מוז ,ביןיזי
י'ח:וון,עייןלהלן.
 24כיום הכפר הערבידורא.
 25זיהויה של גת-פלשתיםעדייןשנוי במחלוקתהחוקרים,ועיין:אנציקלופדיה מקראיתב ,ערך גת ,ושם
ביבליוגרפיה .תפירותיו האחרונות של ש.ייבין בתל שיח' אחמד אל-עריני מעלות קשיים נוספיםביברים
לגביזיהויו של תל זה עם גת-פלשתים,כפי שהיה מקובל על כמה חוקרים.,וקרובלודאי שאהר זהאינו גת-
 ,דין-וחשבון מוקדם ראשון של החפיררת ,בתל "גת" ,תשכ"א ,עמ' ז-ח*
פלשתים; ועיין :ש.ייבין
 28במבט ראשוןאין מניעה ,מבחינת ההגיון הצבאי ,לנסות ולבחון אתזיהויה של עיטם דנן עם עיטם
שינחלת שמעון (דה"א ד ,לב) ,כיום תלעיטוןבין דווימהלבין תל בית-מרסם ,בג.צ .1431 1000 .קביעת
עיר-מבצר במקום זה היתה סותמת פרצה רצינית במערך-ההגנה כלפי דרום-מערב ,פרצה שקשה לתרצה.
את-על-פי-כןיש לדחותזיהויזה בגללשיקוליםכלליים של מבנה רשימתביצורי רחבעם,ועיין להלן*
 27רשימתביצורי רחבעםשבידינוהיא ,אל נכוןן שלמה,כפי שמסתבר מן המבנהההגיוני של הרשימה
ומהיעדר ראיותנגדיות .אך רשימהזו מונה רק אתהביצורים שהקים רחבעם ,ואל בכוןהיתה רשתהביצורים
י שלמה,
של רחבעם מסועפתיותרוכללהביצורים שכברהיוקיימים קודםלכן,ביניהם.אלה שכברהוקמועליד
מלמד על קיומן:של ערים נוספות מוקפות חומה באותו
כגון בעלת ותמר (מל"א ט,יה) .הממצאהארכיאולוגי
זמן .אך העובדה ,שעיר כלשהי היתה מוקפתחומה,עדייןאינהמלמדת שהיתה חלק מרשה הביצוריםהמלכותית.
בכרך זהו
עלהעריםמוקפות חומהמתקופהזו ,שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות,עיין במאמרו שלש.ייביןי
.

עמ' 388ואילך.
 28מרכז מערך-הביצורים ,ומעוז אחרון בפני צבא תוקף ,היתה הבירה ירושלים; ומלכי יהודה שקדר
על ביצורה והעמידו אותו בראש דאגותיהם;ועיין ב.מזר ,אנציקלופדיה מקראית ג ,ערך ירושלים ,ושם
ביבליוגרפיה .אך שאלת ביצורה של ירושלים היאעניין בפני עצמו ,שאינו מצטרףלדיוןבמערך:,-ביצורים
ההיקיפי של הממלכה ,ולא נעסוק בו כאן*
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מערכת הביצורים שליהודה
29

דווחעלחפירות גבעהעיין:

).Sinclair, 1616, 34--35נ ],

52י 1יקע*)1960(,

s AASOR a4 )1924(, p

~lbrigLI,

.sע .ען

 30תיאור דמיוני ,כנראה ,של מסע עלירושלים מכיוון צפון ,אך מיוסד על המציאות הטופוגרפית ,בא
בנבואת ישעיהו (יש'י
 ,כח-לב).
.אהרוני,
 81החפירות ברמת-רחל חשפושרידי מצודה ישראליתטיפוסית ,בעלת חומת"סוגרים,ועיין:י
ידיעות כוי (תשאך) ,עמ'  73ואילך* את רמת*רחלזיהו עם נטופה(,נחמ'יב ,כח; דה"א ב ,נד) ואילואהרוני
מזהה אותה עם בית-הכרם (יר'ו ,א) זיהוי המתאים מבחינה טופוגרפית ובטהונית.
.אהרוני,ידיעות כב (תשי"ח) ,עמ' ד.31-2
 82עיין :ב*מזר,ידיעותסו(תש"י) ,עמ' 25ואילך:י
 .אהרוני ,יהודה וירושלים (קובץ) ,תשי"ז ,עמ'  58ואילך.
 33עיין:י
 84על המצודות במהוז הנגב של יהודה עיין:י
 .אהרוני ,שם ,עמ' 58-48ןמ .גיחון ,מערכות
קנא (תשכ"ג) עמ' .20-18 ,14
 85עלזיהוי צקלג עם תלחוילפהעיין.31851:ע )1!,JPOS 15)1935(,נ .4.העובדה שדודקיבל אותהמאכיש
מלך גתכמצודת-גבול גתית,כדי להגן על מדינת הפלשתים מפני בית-שאול ומפגי עמלק (השוה שמ"א כז:
דה"איב):וכן מקומה שלהעיר ,השומרתעלהגישהאל בקעת-האורך ,המבדילהביןאזור הגבעותלאזירההרים
והמהוהמרכז-שבילים חשוב באזורזה; כל אלהיש בהםכדי ללמדשהיתה צקלגעיר מבצר.
 38עלבעיותזיהויה שלדבירעיין:ש.ליונשטם,אנציקלופדיה מקראית ב ,ערךדביר ,ושםביבליוגרפיה.
על החפירותעיין(; 21-22 )1941--43( :ד.Albright, AASOR 12 )1930--31(; 15 )1936-3ע.ען.
י.,
 37בירניות היא צורת רבים מן בירה -מלה שאולה מן האכדית ) ,(birtuבאמצעות הארמית בירתא
והוראתה מצודתהעיר וגם מצודה בודדת,ועיין:מ.חבי-יונה ,אנציקלופדיה מקראית ב ,ערך בירה* המושג
"בירניות= עצמואופייני הוא ללשונו של מהבר ספרדה=י ,שחי כתקופה הפרסית ,אךהידיעה עצמה עלבנין
המצודותהיאבודאי קדומה הרבהיותר.
 38עלכיבושייהושפט באזור הנגבעיין :ב.,מזר,אנציקלופדיה מקראיתג ,ערךיהושפט.
 39נתגלתה עלידי מר ל*י
.רחמני בשנת .1957
 40עיין. 101-110 :עע  11 )1961(,נמו ). Mitchell,נ * .5.B~low-2הבדיקות הארכיאולוגיות שנערכו
לאחרונה בתל נגילהיש בהןכדי להעמיד בספק רב אתזיהויו של תלזה עם גת.
 41על המצודותהישראליות בנגב בכללןעיין :במאמרו שלי,אהרוני ,בכרך זה ,עמ' -486ז.42
 42עיין:ח.תדמור,אנציקלופדיה מקראיתד ,ערךכרונולוגיה.
ר 4עיין :במאמרו שלב
.מזר ,בכרךזה ,עמ' *288
 44עיין :במאמרו שלב.מזר ,בכרךזה ,עמ'  289ואילך*
 45עיין :במאמרו של א*מלמט ,בכרךזה ,עמ'  308ואילך*
4
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המצודות הישראליות בנגב
מאתה .אהרוף

הנגב ומעמדו בממלכת יהודה
העב הואאזור מדברי ,שבשנים כתיקנן אפשר לגדלבו מקנה ,אך חקלאותאינה
אפשריתבו בלאסידורי השקאהוריכוז-מיםמיוחדים.איןזו ,איפוא ,פליאה שברוב
התקופות לאהיו במרחבי העב ישובי-קבע ,אלא רק שבסי נודדים מצאו בו את
מחיתם הדלה ,ואף הם נאלצו בשנות הבצורת הרבות לנטושאותוכדי לחפש מחיה
למקנם.
ננול ישוב הקבע היא באזור באר-שבע ,מעט דרומהאו מצטצפונה לפי נסיבות
הזמן .בתקופה שקדמהלהתנחלות הישראלית חלשה עלאזורזה שרשרת שלישובים
כנעניים נדולימ וחוקים ,שהתו על ארץ-הישוב משי גורדי-המדבר .תליהם
התנוססו עלהנהליםהגדוליםהחוציםאזוחזה .הללו מתמלאיםמי שטפשותאדירים
בימיהגשמים ולארכם מקורות-מים השופעים במשך כל השנהו נחל הבשור במערב,
ולידו תל אל-מארעה(שרוסן) ,תל ג'מה (ירזה) ותל אל-עג'ול (בית-עגלים); נחל
גרר מעט צפתהיותר ,במרכז,ולידותלמע'רבי,תלאבו-הרירהערר) ,תלא-שריקה
(צקלגז) ותל אל-סנילפה לושלז); נחל באר-שבע במזרח ובסביבתו תל א-טבע
(באר-שבע) ,תל אל-משאש (חרמהו)ותל אל-מלה(ערדהכנענית).אמנם באר-שבע
ובקעתה לאהיו מיושבות בתקופהזו ובה חנו האבות בשכמת עם גרר ועםהערים
הכנעניות האחרות .מלך ערד מופיעכ-יושב העב( -במ' כא,א),כלומר כמלך העיר
החשובה שחלשה על חלקיו המזרחיים של העב ושחסמה את הדרך צפתהבפני

בניישראל.

מצב זה לא השתנה ביסודו בתקופת ההתנחלות הישראלית .העב המערבי ,עד
גרר ועד בכלל ,בא תחת שלטונם של הפלשתים,והוא עב הכרתי (שמ=א ל,יד).
בצפון-מזרחו של העבהתנחלושבטיםהקרובים לשבטיישראלכגוןהקינים (שופ' א,
טז)ובני ירחמאל וכלב ,ואערי התנחלותם נקראו בשם עב הקיני ,עב הירחמאלי
ועב כלב (שמ-אבז,י; ל,יד,כס) .בבקעת באר-שבע התנחל שבטשמעון,אךיודעים
אנן ששבטזהפיגר בהתנחלותו לעומת שאר השבטיםונחלתו צורפה בסופו של דבר
ליהודה(יהו' יט ,א) .1עד להקמת הממלכה המאוחדת לא השתנה מצב ההתישבות
בעב ביסודו .תל באר-שבע ובקעת באר-שבע משבו עתה במידת מה ,אך המחקר
הארכיאולוגי מלמדשעדייןמעטים מאודהיוהישובים דרומהמאזורזה.
על אף שהישוב בעב מוסט היה ,החשיבו מלכי ישראל את השלטון על העב .דוד

עיין

הערות בעמי

7-488ס ,4ולוח ל.
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המצודות הישראליות בעב

כבש אתאדוםושלמה בנה אתעציון-גברי שעלחוףים-סוף.כיבושים אלה 1ת1בידי

שלמה אתהשליטה על מכרות הנחושתבאזור הערבה; והמחקר הארכיאולוגי בתמנע

) שסדררם לאילת הוכיחשניצול המכרותהגיע לשיאו במאה העשירית
(ואדיטגי~ה
לפסה-נ ,כלומרבימי שלמה .השליטה עלחוף אילת פתחהבפניישראל אתנתיבות
המסחר בים וביבשה :לדרום-ערב ,לאפריקה המזרחית ואף להודו .סחרזה היה
בעיקרבדברימותרות,כמןבשמיםוזהב (מל-א ט ,כח,י ,כבע,שהכניסהוןרב.
פיתוח קשרי המסהר עם דרום-ערב מוצא את ביטויו בסיפור על ביקורה של
מלכת שבא עטירת הנכסים בירושלים (מלאאי,א-י) .השליטהשלמלכי ישראל על
נתיבות סחר-ערבהוציאהמידי המצרים את המונופולין על סחרזה (מל"איא ,יז
ואילך).ערכןהיחסישלנתיבותאלועודגדלאחריהתפלנית הממלכה,והיהזהלמעשה
הנתיבהבינלאומיהיחידישעמדלרשותהשלמלכותיהודה.שלטונהשליהודהבאדום,
בערבהובאילתהיה ,איפוא ,אחד מנכסיה הכלכליים היקריםביותר של הממלכה*;
ותנאילקיום שלטונה של יהודה באדום ,בערבה ובאילת היתה השליטה על דרכי-

העב.וכדילהבטיח שלטץזהנבנתה רשת שלמצודותבנקודות-המפתח ברתכי המב.
כתוצאהמןהסקריםהארכיאולוגייםשנערכו בסבבשנים האחרונות,מכיריםאנוכיום
..רבותממצודותאלה.

המצודות
הנצודות הישראליות בנגב בנויות מאבנים מקומיות ,חומר הבניה החזק והזול
המצוי בשפע באזור .לרוב השתמשו באבני-טילגדולות שסותתו רק פה ושם סיתות
גסוהונחובבניהיבשה ,ללאטיט ,אחת עלגביהשניה .במקרהשאבנים אלההיודומות
בגדלן בסנדבכיםישרים ומילאו את החלל שמתר באבנים קטנות .אך לעתים היו
האבניםהמצויותבמקוםשתותאלומאלובגדלן,מאבניםעצומותועדאבניםקטנות;וכאן
מראה הבניה הוא פראי(בניהקיקליפית),ללאנדבכים,ורקבפינותהניחואתהאבנים
בצורהאחידה .כאןשקדולהשתמשבלוחות-אבןארוכים שסותתוסיתותחלקיוהונחו
בשיטת ראשופתין (אבן לרוחב ואבן לאורך ,חליפות) .ואכן,לפיצורת בניה חזקה
זו שלהפימת ,אפשר להכיר בדרך כלל במצודהמן התקופה הישראלית עוד לפני
בירורוזכנית המצודהאובדיקתהחרסים שבשטחה (ראה לוחל.)1,
כמקום המצודה נבחר ,דרך-כלל,השיאשלגבעה -מקום המח להמהוממת מבט
נרחב על האזור ועל הדרך .לפיכך ,במידה שנשתמרועדייןקירות המצודות אפשר
לראותםמרחוק.
הקירותנשתמרו,דרך-כלל ,לשבהדי רב ,מה שאש רעלבאזוריםאחרים מאותה
.תקופה; וזאת בשל האקלים היבשוהיעדרישובמאוחריותר במקום,שתושביועשויים
היו להשתמש בקירות המצודה כבחומר-בניה.יש מצודות שקירותיהן השתמרו עד
לתבה של 2מ'ויותר .המצודה שנשתמרהיותרמןהאחרותהיאזושבנחלרביב ,והיא
עומדת כנראה ברובה עד לגובהה המקורי ,כשעריץנשתמרו פתחי החדרים על
לשקיקיהם .חלקמן המצודות הרוס,כמובן,יותר ,ולעתים אפשר להבחין ביסודות
הקירות בלבד שעם פני השטח .מכל מקום ,לרוב אין קושי לקבוע את התכנית
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הכללית של המצודה ,ורק פה ושם מפריעים גלי-האבנים,או מבנים מאוחרים יותר,
"
בהבחנתקויהקירות.
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נכנה אותן מצודות ראשיות ,מצודות רגילותומצודות קטנות (ראהציור.)103
'

מצודות-ראשיות

ניתןלסווגמצודות אלה,המצוינותבגדלן,לשניטיפוסים :א) מצודותשהמבנהשלהן
בלתי-סדיהוהןנבנו ,כנראה ,במאההי' לפסה"נ;ב)מצודותמלבניותבעלותמגדלים
והןנבנו ,כנראה ,במאה הח' לפסה"נ .עד כהנתגלו שלושמצודותמןהטיפוס הקדום:
 .1בעת מבצע קדשנתגלתה מצודהמצפוןלעין קדים(נ.צ ,)1034 0002 .מדרומ לואדי
ןדיראת (קדש-ברנע)י .היא מוקפת חומת-סוגרים ,וצורתה סגלגלה כצורת הגבעה
שעליה היאבנויה .אורכה  42מ'ורוחבה  32מ' בקירוב ,בצדה הדרומי נשתמר השער,
המונן על-ידי שתיאומנות עבותופינותיובנויות בשיטההרגילה של ראשיםופתינים.
בפנים המצודההיתה חצרגדולה ומעוגלת ,ללאמבניםנוספים(לוח כחץ).
 .2במרחקשל 7ק"מ לערך ממזרח לבאר-ירוחםמצויההמצודההגדולהביותרמבין
אלושנתגלועד כה בשב(נ.צ .6)14800453 .אורכה כ80-מ'ורוחבה כ40-מ'והיאבנויה
על גבעה בעלת מדרונות תלולים מכל צדדיה .היא מוקהת חומת-סוגרים ,שצורתה
בכללה דמוית מלבן ,אך שנים מצדדיה של חומה מלבניתזויש בהםפינות נוספות.
סמוך לכמה קטעים של חומת-הסוגרים אפשר להבחין ביסודות של חדריםנוספים.
 .3מצודה גדולה נתגלתה בגבעה שמעללעין יטבתה (עין ע'צ'יאן;נ.צ)15539226 .י.
מדלה הוא  40 64מ' לערך .אף היא מוקפת חומת-סוגרים .חומת-סתריםזונבנתה
בקצה הזקפה"של הגבעה ומותאמת לצורת הגבעה .צדו הצפוני שלקו החומה הוא
כמעט ישר ,אך במערב ובדרום פונה קו החומה פניות אחדות .בזקפה המזרחית של
הגבעה,למול הערבה ,לאנשתמרושרידיחומה.יתכן שבצדזה לאנבנתה חומהבגלל
המתלולהזקוף ,אך אפשרשכאן נתדרדרואבני החומה לתחתית המצוק.
המצודותהמלבניותמןהטיפוס המאוחר יותר נבנו לפיתכניתאחידה .אורכן 55-50
מ'ורוחבן 40-35מ'.הן מוקפות חומת-סוגרים ,כלומר חומההעשויה חדרים חדרים.
למצודה מטיפוס זה ,דרך כלל,שמונה מגדלים מרובעים הבולטים מחומת המצודה,
ארבעה מגדלים בפינות המצודה וארבעה נוספים באמצע ארבעת הקירות .השטח
הפנימי של המצורה מחולקעל-ידישורתחדריםנוספתלשתי חצרות,שסביבןבנויים
חדרי החומה ,והללו שימשוהן כחומת הגנהוהן כחדרי המצודה .מכירים אנו כיום
שלושמצודותמסוגזה בשב:
 .4המצודה בקדש-ברגע (ואדי"דיראת; נ .צ ,)09480064 .שנתגלתה כבר בראשית
המאה הנוכחיתותוכניתה שימשה מאז כדוגמה קלאשית של מצודהישראלית.8
 .5המצודה בחורבץ עוזה (נ .צ 9.)1657 0687 .מצודהזו נשתמרה יפה והיא דומה
בתוכניתה למצודה של קדש-ברגע ,ורק המגדלים קטניםיותר.
 .8המצודה בגבעת רפד(נ .צ )1489 0470 ,צפונית-מזרחית לבאר-ירוחם.10
מצודה ץ הרוסה וקשה להבהין בפרטי תוכניתה .מכל מקום ברור שאף היא היתה
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 .11מצודה בקצראל-ךסי?ה(נ.צ)11030510 .מצפון לרחובות בצב,שגתנלתהעל-ידי

ו*,ליולורנם.14

 .12מצורהבמדרימת

הרבוקר(נ.צ.15)1258 0328 .

 .13מצודה בנחל חלוקים ,כ 3-ק"מ צפרית-מזרחית מן המצודה הקודמת (נ.צ.
 .)0347 1285אפשרלהבחין רק בקוהחיצוני של החומהשמידותיה 20 % 20מ'.
 .14המצודה במישור הרוח(נ
.צ.16)1318 0077 .
שתי מצודות אחרותשייכות כנראה לאותו טיפוס ,אך תכניותיהן שונות במקצת
וזאתבגלל המבנה הטופוגרפי של השטח,והן:
'

. .

 .15בחורבת טוב (חירבתטייב;נ.צ )1%3 0818 .נבנתה מצודה בגודלטל  36 % 40מ*

בקירוב; אף היא מוקפת חומת-סוגרים .היא בנויה על גבעה שטוחה מעל לבאר

עתיקה.

; .18הכצודה ממזרח לבארשחפיר(נ .צ)11320133'.י .1מצודהזובנויה עלגבעה תלולה
ולפיכך צורתה סגלגלה בהתאם לצורת הגבעה .אורכה  23מ' ורוחבה מרע עד 12
מ' .לרגלי הגבעה בנויים הדרים נוספים ,שאף הם מוקפים חומתסוגרים.
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ציור  :105תכנית המצודה ממזרח לבאר-חפיר

 .17מצודה שונה בתוכניתה נתגלתה על הרכס ממערב

לעבדת(נ.צ.18)1257 0217 .

היא מורכבת מבנץ קטן ,שנסמכת לו הצר גדולה; מבוצרתאף היא ,ומצדהנבנתה
עוד חצר עם שורת-חדרים נוספים .נראה שמצודהזו הורחבה בהדרכה ומכאן

תוכניתההמסובכת.

 .18מצודה נוספת היתה בנחל עבדת ,כ 5-ק-מ דרומית-מערבית לעבדת(נ.צ.

 0176מ .)12אי אפשר לברר את תכניתה של מצודהזו,כיוון שמעליה מצויים
שרידיה שלמצודהרומיכם.
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שתי מצודות בעלות תוכנית מיוחדת נתגלו במדבריהודה.הןמורכבות מבנץ
מלבני המוקף חומהפוליגונאלית בעלת פתח אחד ,המועעל-ידישניחדרי-משמר.
ואלה המצודות מסוגזה:
.
נ
(
.
צ
0
9
7
1
.20)1863
 .19המצודה על הרכס מעללעין-גדי ,הוא מצפהעין-גדי
 .20המצודה ממערב לנחל צאלים בהרחצרון (רג'ם אל-סקרה;נ.צ7,)1722 0871 .
י

'

מצדים קטנים
נוסף למצודות אלה ידועים מצדים קטנים רבים .דרך כלל אלה הם בניעים
ימרזגנעים בחז"ל  1"-8כף ,לעיצכרמ עם וקזק*"ם אחודים נחשכם ול*וב ,ונם וחטא*
חד
טצ
בחוץ .אחדים ממ
יים אלהבנויים עלגבי מסד אבן גבוה העושה מצד כזה למעין
מנדל .מצדים אלה בנויים לרוב בין המצודות הגדולות יותר ולא נמנה אותם כאן
במפורט.
הדרכים
המצודות הרבות הפזורות במרהבי הצב עשויותלסייעבידינובבירור החואי של
הדרכים הראשיות שעברו בעב בתקופת המלוכה ,שחלקןידועותלנו גם בשמותיהן
ק המקרא.
שתי המצודות הראשיות ,זו שבקדש-ברנע וזו שבחורבה עוזה ,הוקמו בספר
הממלכהוהן חולשות עלשתי הדרכים הראשיותשהובילו דרומה.
מצודת קדש-ברנע חולשת על "דרך-שור -של המקרא (בר' טז ,ז) ,שהובילה
למצרים ועברה לערך בקו כביש ניצנה -איסמעיליהשבימינו .דרךזו עברה אמנם
באזור מדבריובחואי קשהיותר מאשר "דרך-הים" ,22אךכנגד זאת מנעה את הצורך
לעבור בתחום שלטונן של ערי פלשת ,שלא תמיד היו ביחסי שלום עם ישראל
ויהודה .סביבת קדש-ברנענחשבהגם מתקופה קדומהכגבולההדרומישלארץ-כנען
(במ' לד ,ד) ושל ארץ-יהודה (יהו' סו,ג),ולפיכך מובן מדוע נבנתה מצודה גדולה
וחזקהבנוה המדברהעיקרישבאזורזה.
מקדש-ברנע צפתה מוצאים אנו מצודותישראליות לאורךחואישניתן לזהותו עם
"דרך-האתרים" (במ' כא ,א) ,שבהעלובני ישראל מקדש-ברנע למלחמה על מלך
ערד.הקו הקצרוהנוחביותרמוליךדרה באר-חפיר ,עבדתובאר-ירוחםבכיווןלתל
מלחתה (תל אל-מלח) ,ככל הנראה ערד הקדומה ,ותל אל-משאש ,היא כנראה
שבסביבת באר-חפיר,
חרמה ,שלידה היכה מלך ערד את בני ישראל.
בארים היהגבול ישוב-הקבע
עבדת ובאר-ירוחםנבנו לאורך קוזה .בסביבת באר-ירוח
בתקופה הישראלית,ולכן הוקמוהמצודותהגדולות באזורזה.
המצודה בקצר אל-רסיקה היא עד כה המצודה היחידה שנתגלתה על הדרך
הישרה מבאר-שבעלניצנה ולמצרים .המצודהבנחלרביב שמרה ,אלנכון ,עלסעיף
שקשר ררךזו עם "דרך.האתרים*.
י נם"טח*וןרוח ,לטזכחז זה ,נשוב~לען "4תמ מסביבת ונבדוצ
יטרעח*ונ "1מטןז*טן"חק
דרומה-מזרחה.גם המשכה של דרךזו טרם נחקר במידה מבפקת ,אך מצדיםקטנים
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שנת*

 :1פתול צדדי ,סתום ומוסוה,
גלה בשכוח ז' בחצור; מבט מבחוץ;

המאה הח' לפסה"נ.

:2

שער חצור מימי

שלתה.
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פינה אופיינית של מצודה ישראלית.

 :2המצודה הישראלית בעין

קדים ,שליד קדש"ברנע.
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אחדים ,שנתגלו בדרך לראש-רמון ,23מעידים שאחד מסעיפיה נמשך הנה ,ומכאן
הדריםבודאיבכיוון לערבהולאילת.
להתחלת נחל
מצודת עוזה עומדת בקצהו הדרומי-המזרחי של מישור ערד
י .לצד שנתגלה
עם
מו
קיני,היורדלנחלחימרוהמגיעאתו לחוףים-המלח מצפון להר מד
במוצא נחלזוהר (רתם זוהר) ?1מעיד שהדרך עברה כאן ,ומכאן נמשכה לאורך הר
סדום אל קצה הצפוני של הערבה .מצודת עוזה הגדולה מלמדת שהיתהזו הדרך-
הראשית לערבה ולאדום,והיא ככלהמסתבר "דרך-אדום" ,הנזכרת במקראבסיפור
על מלחמתם שליהורם מלךישראלויהושפט מלךיהודהנגד מישע מלך מואב (מל"ב
ג ,ח ,כ) .החואי המפותל של הדרך היורדת באזורהקניונים העמוקים של מדבר
יהודה מוצא אתתאורו בסיפזר על מסעםזה שלמלכיישראל ויהודה.
שתי מצודות אחרות במדבר יהודה ,שמקומן צפונהיותר ממצודת עוזה ,מלמדות
שהיתה גם דרך שהובילה יש-רות מיהודה למואב ,ושמא נקראה הדרך בשם "דרך
מואב .-דרך זו ירדה מסביבת חברון לאזור נהל צאלים ומשם לחוף ים-המלת
במורדות הנוחים-יחסית שבשיפולי אפיקו של נחלזה .הדרך חצתה את ים-המלח
מעט דרומה ממצדה במעבר הצר שמול ה"לשון -שבחוף המזרחי .גם כיום עומק
המים במקוםזהאינועולה עלמטרים מעטים,וקיימותעדויות רבות שעדלפני כמאה
שנההיהכאן מעבר,שבויכלולעבורהולכי-רגלובהמות-משא .25דרךזוהיתה קצרה
בהרבהמןהדרכיםשהקיפו את ים-המלח,והיהלההיתרן,שהובילהבמישרין מארץ
יהודהלמואב.

וציור :106המצודה הישראלית,במצפהעין-גדי
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המצודה במצפהעין-גדי חולשת על הדרך מבית-לחםותקיע לנוה-מדבר השוב
זה,אךהסיפורהמקראי על פלישהמעבר-הירדןבימייהושפט(דה-ב פרק כ) מלמד
ששימשה גם כדרך אלטרנטיבית למעלה נחל צאלים ,כלומר כסעיף נוסף של
הדרך מיהודהלמואב.יתכן שעברו אתהים בספינותמן הנמל שלעין-גדי ,כפישהיו
נוהגים בתקופה מאוחרתיותר ,דברשלמדיםאנו עתהמאגרותבר-כוכבאי .%הפלישה
שלבני מואב ,עמון ,אדוםונספחיהםהיתה מבצענועז ,לא רק בגלל מעברהים אלא
בגלל הדרך שהוליכה במעלים הקשים של מדבר יהודה .יתרונה של דרךזו היה
המרחק הקצר וגורס האפתעה ,אך ברגע שהפלישה נתגלתה (דה"ב כ ,ד) לא היה
קשה לשים לה קץעל-ידי מארבים במקומותהמתאימים (שם ,פסי כב).
אל-נכוןהיו דרכים נוספותשהובילו לערבה בתקופה הישראלית ,אךאיןבידעו
עדיין נתונים ארכיאולוגיים מספיקים כדי לציין את התז'אי שלהן .המצוויה שליד
המקום הנקרא כיום יטבתה(עין ?'צ'יאן)37
שומרתעל ההמשך של "דרך-הערבה-
לתמנעולאילת ,שנקראה כנראה בתקופת המקרא "דרך ים-סוף" (במ' יד ,כה; כא,
ד; דב' א ,מ; ב ,א) .גם בערבה היו בודאי מצודות נוספות שעדייןלאנתגלו.מן
המקרא שומעים אנו ששלמה ביצר את "תמר במדבר בארץ" (מל"א ט ,יח) .אמנם
הקרי במלכים ובנוסח המקביל בדה-ב ח ,ד ,הואסדיר,היינו נוה-המדבר הרחוק,
אך עוד מן התקופה הרומית ידועה לנו מצודה מרכזית באזור הערבה בשם תמי
) ,(Thalnaraשזוהתה בעין חצבה ,צומת הדרכים החשוב והכה המרכזי שבערבה
הצפונית .28עציון-גבר (תל אל-חליפה) היא הדרומית שבמצודות אלו ,וחלשה על
אילתהאדומיתועל קצהוהצפוני שלים-סוף.
ת
פ
ו
ק
ת
כל
השלטון הישראלי
הדרכים המרכזיות הללו לא נשתנו בודאי במשך
.
ת
ח
א
ו
נ
י
ד
י
ב
בסב ובערבה ,אךאין ללמוד מכאן שכל המצודותנבנו בבת
עדיין
אין
נתונים מבוררים ומדויקים עלהזמן שבונבנתה כל מצודה ומצודה; ובאף אחתמהן,
מלבד ערד ,עדיין לא נערכה חפירה ארכיאולוגית .אך על פי הנתונים שמן
החרסים שנמצאו במקריםהשונים מסתמנתתמונה משוערת.
חלקמן המצודות שבע כנראה כברבימי שלמה ,ובמיקר המצודות בעלות התכנית
האחידהשל 20"20מ'בקירוב(מצודותמס')14-8י .2המצודותהגדולותשהמבנהשבהן
בלתי סדיר(מס'  )3-1קדומות הןושימשוכביצורי גבול יהודה בימישלמה .ואילו
המצודותהראשיות בקדש-ברגע ,בגבעת רפד,בחורבתעוזה ובערד (מס'  )7-4נבת,
כנראה,רקבתקופהמאוחרתיותר ,במאההתשיעיתואוליבימיושלעוזיהו .והוא הדין
לגבישתיהמצודות שבמדבריהודה (מס' ,)20-19שאףהןאינן קדומות כנראהלתקופה
זו.ואולינבנו רקבעקבותהפלישההמואביתדרךעין-גדי ,כדי למנוע השנות מקרים
דומים .אפשר ,איפוא ,ליחס אתבנייתן של המצודות המאוחרות יותר לימיהם של
יהושפט אועוזיהו,ויתכןשלבניית כמהמהןמכוונים דברי המקרא עלעוזיהו-:ויבן
מגדלים להדבר* (דה"בכו,י).
החצרימ

רשת המצודות העליטה בטחון במרחבי הנגב ,ובעקב זאתנוסדו ישובים בחבלים
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שלאהיה בהםישוב קודםלכן.באופןזה הפכה התקופההישראלית לתקומתהסריחה
הישוביתהגדולה הראשונה בעבת,
בעב הצפוני הביא הדבר להתפשטות ישובי-הקבע דרומה .בקעת באר-שבע
והחבלים שממזרח לבאר-שבע ,שעוד בימי דוד היו מאוכלסים בעיקר על'-ד
נודדים למחצה ,הפכו עתה לחבל מיושב בצפיפות .בסקר הארכיאולוגינתגלו כאן
עשרותישוביםחדשיםשמסדובתקופתמלכייהודה(המאות הס'-הח'לפסה-נבקירוב),
וגםבתליםהקדומים ,כגון ערדוחרמה,איןשום תקופה אחרתהמיוצגתבאינטנסיביות
כתקופה זו .באר*שבע עצמה .הפכה לעיר ואם בישראל; ובצדה נוסדה גם
עיר גדולה חדשה בתל עירא (חירבת ע'רה) ,על גבעה רמה באמצע הדרךבין
באר-שבע לערד .בתל זה נתגלתה עיר בשטח של  30דונם המוקפת חומת-
סוגרים חזקה,שאין דומה לה בכל האזורע.איןאנויודעים אתזיהויה שלעירזו ,ורק
בדרך השערהניתןלזהותה עם קבצאל-יקבצאל הנזכרתביהו'סו ,כא; נחמ'יא ,כה.
מכל מקום ברור ,שאחד ממלכייהודה בנה כאן עיר-מבצר מרכזית חדשה לחבל-
הנגב המיושב שליהודה .התפתחות העב הצפוניהיתה במידה רבה מפעל ממלכתי
מתוכנן,שנשען על מקום מרכזיזה .לתקופהזוישלשייך אתתיאורמחוז העב הגדול
שליהודה שביהו' טו ,כא-לב ,שכלל כשלושים עיר,והקיף את החטיבות הקדומות
הקטנות יותר ,כגת עב כלב ,עב הקיני ,עב יהודה (שמעון) ,וכדומה .32אזור
התישבותזההגיע בדרום עד בעלת-באר(יהו'יט ,ח) .מקוםזהיתכןלזהות עם באר
ירוחם,וזאת על סמךגילוין שלמצודותהגבולהגדולותבסביבהזו.
הישוב פרץגם דרומהיותר ,לאורךקוי המצודות.אין כמעט מצודה שבסביבתה
לא נמצאו לפחות בתים אחדים מתקופהזו ,ולרוב מצויים לא הרחק מן המצודה
עח*ידי"טת 2המונה שצרותבתים .חצבט"פוסי נערןזה הוש ה"שובנוטבניעיר' מרוח,
לרגלי מצודה מס'  .14כ-20-י 3בתים עם חצרות גדולות ,פזורים לרגלי המצודה,
וביניהם מצויים בורות-מיםגדולימ3י .זהוישוב מסוג -ההצרים אשראין להם חומה
סביב(-ויק'כה,לא),שבטחונםהושתתעל המצודה החולשתעלהאזור.איןאנויודעים,
כמובן ,אם היתהזיקה ישירהבין חצרנם אלה לבין המצודות ,ואם היו משפחות
החיילים שבם:ודותיושבותבהן.יושבי החצאיםנתקיימועלמקנהצאן ,כפי שמעידות
מכלאות הצא; הרבות,וכן על חקלאותבאזוריהנחלים .הס היו ,איפוא ,הראשונים
שפיתחובנגב הדרומי חקלאות ,אםכי בקנה-מידה מצומצם,על-ידיניצולמיזרימה
מקומיים שנעצרו על-ידי בניית מדרגות בשדות המעובדים~.יש להניח שעודפי
תוצרתם נמכרו להילות-המצב המלכותייםולשיירות-שהיו מהלכות בדרכיך אלה.
על התפשטות הישוב בעב ועל החצרים המרובים שבו בתקופתהמלוכה מלמדת
הרשימההגיאוגרפיתשעניינה מסעשישקמלךמצריםלארץ-ישראל ,35בשנתוהחמישית
של רחבעםבן שלמה ( 925לפסה-נ בקירוב) .רשימהזו מונה שורה ארוכה של שמות
מקומות בנגב.איןבידינו לזהות את רובם של שמות אלה ,אך ביניהם אנו מבהינים
בבירורשתיקבוצות של שמות ,המורכבותבמלים*נגב=תחגר".הכינוי"נגב" בא כמה
פעמיםבצירוף עם שמות משפחהשונים,כגע "עב-עצנתן(=העצני ,שמ"בבג,ח) ו*עב
(=השובתי ,דה"א ב ,נח) .אלה הם חבלי-עב הנקראים על שם המשפחות
אשחת-
שישבושם ,בדומה לעב כלב,ירחמאלוכו'.הכינוי *חגר* 146הבאברשימה כמה וכמה
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יביתשני בצורת '=הגרא*,
פעמים,אינונזכר במקרא ,אךהואידוע ממקורותשאחרימ
ככינוי של ישוביהחיילים המבוצרים שלרומי שבנגב ובאדום ).(;LimesPalaestinae

נראה ,איפוא ,שהתגרים הם ;זישובים המבוצרים ,או אפילו המצודות עצמן .בץ
התגרים שברשימת שישקנמנים "התגרים של ערד רבת וערד לבית ירחם" .על*
סמך החפירות בתל ערד מסתברשכאןהיתה המצודה -ערד רבת ,-שהוקמהעל-ידי
שלמה על הדרך הראשית לאדום ולערבה .ערד לבית-ירוחםהיא המצודה שנבנתה
דרומהיותר ,במקומה של ערדהכנענית (תל מלחתה),ואולינקראה על שם משפחות
ו(שופ' א ,טז),
קיניםשהתיישבובסביבהז
אחת המטרות של מסע שישק היתה ,איפוא ,להחריב את המצודות הישראליות
בנגבואתהישוביםשלידן;וזאת,בודאי ,במגמה לחדשאתהמונופוליןהמצרי עלהסחר
עם ערב.ואכן בחפירתנסיוןשנערכהבזמןהאחרוןבישוב חקלאיישראליקטן ברמת

מטרד ,דרומית-מערבית לעבדת 37סמוך לדרך שהובילה מערד לקדש-ברגע,
נתברר כיישוב זה הוקם במאה הי' לפסה-נ ,אך קיומו היה קצר .לפי כלי-החרס
שנמצאו ,נראה שנהרס לפני סוף המאה הי' לפסה"נ .הבתים נשרפו והישוב
לאנונחדש .ישוב-פרזותזה הוקםבימי דודאובימי שלמה -ומכאןגם תאריך לרשת
המצודות שבקרבתושקיומוהיה מושתתעליהן-והוא חרב בעת מסע-שישק .הישוב
במקומ אמנם לא נבנה מחדש ,אך שרשרת המצודות הישראליות חודשה עד מהרה,
לכל המאוחרבימיו של יהושפט ,ונוספועליהן מצודות אחרות ,מהן גדולות וחזקות
יותר .ואף כי משום-מה לא נתחדש הישוב ברמת מטרד ,יודעים אנו מן הסקר
הארכיאולוגישישובים ישראליים רבים המשיכו לשגשג ולהתקיים במרחבי הנגב כל
עודהיהבידימלכייהודה להטיל ~רותם עלהאזור.

א"

ה ע רו ת

י 8-48ש
 1עיין:י.אהרוני ,נגב"יהודה ,יהודהוירושלים (קובץ) ,השי=ז,ימ
.ליוור,
 2על כיבוש אדום ,ועל שלטונה של יהודה באדום ומלחמות יהודה ואדום,עיין במאמרו שלי
בכרך זה ,עמ' .205-100
זפתה. 70-95 :קק ,.s Beek, BAr 23 )]960(,ל.7.
 3עלגידול בשמים ודרכי-המסחר עם דרום-ערבעיי
 4עיי
ן הערה *2
 5עיין:י.אהרוני ,קדש-ברנעוהר"סיני,בספרושלב.רותנברג,תגליותסיני ,תשיאה ,עמ' ,108*107ציור.4
 8נ. 2ק . Glueck, BASOR 145 )1957(.א.
 7עיין שם.

 8עיין:

ד. 64-6טק*Woolley~- Lasacncc, Tbe Wilderness orzin, 19!4.
אהרוני ,יהודהוירושלים (קובץ) ,ת*די"זן*ס'  ,56-58ציור .2

 9עיין:י.

 10נ .גליקמזכיר מקוםזה בסקירתו [.23ע  [BASOR 145 )1957(,בתור ישוב מתקופתהברזל.
 1 1מצודהזו נתגלתה בסקר שלמ.דותן:ועיין:ב.רותבברג ,תגליותסיני ,עמ' ,140ציור .9

 12עיין-Tadnlor. :מ8ם8פא.21 ;Abaroni~-Eycnjiri~-5ק 142)1956(,ן.21ק*( Glueck, BASOR 138)1955א

. 107-109, fig. 17קק .187 10 )1960(,

בו עיין:י,פלדמן ,מבפנים כא (תשי"ט) ,עמ'  ,108.102והציור בעמ,
 14לורנס-נולי" שם ,עמ'  ,41ציור .3
 15המצודהנתגלתהעל-ידיע.עגתיועדיין לא סורסם דו"ח על כך.

 18עיין:
 17עיין:

*104

.2391 88* 5ק 7 8 )1958(1ם
. 106, fig. 16ע 2, 27; YEJ 10 )1960(,ב !.. 2קק .~BASOR !42 )1956(,

.Aharoni-Evenari~-Shaanllrl-Tadmor,
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המצוד 'ת הישראליותביב
18

מצודהזו נתגלתהעל-ידיע.ענתי,ועיין:

. 1047*, fig. 15ק 6123 10 )1960(,

 10עייןשם.
 20עיין:י*אהרוני,ידיעות כב (תשי"ח) ,עמ' ,81-30ציור.8
.אהרוני,ידיעות כה (תשכאא) ,עמ' .24
 21עיין:י
 22על הדרכיםהבין-לאומיות שעברו בארץעיין במאמרו שלש.ייבין ,בכרך זה ,עמ'  4ואילך.

.244-5 :עע .187 8 )1958(,
 28עיין
.אהרוני -ב.רותנברג ,בעקבותמלכים ומורדים ,תש"ך ,עמ'  .27-23מצודה נוספת היתה,
 24עיין:י
כנראה ,בהוף ים-המלח סמוך לקצהו הצפוני של הר מדום ,במקום שמצוי כיום גל אבנים.
.ברסלבסקי ,ים-המלחסביבסביב ,תשי"א ,עמ' .48-88
 25עיין:י
 28עיין:י*ידין
,ידיעות כה (תשכאא) ,עמ' .60-59
 27אנו משתמשים בשם יטבתה כשם המקום כיוםמבלי לקב-ע עמדה בשאלת זהותה של יטבתה המקראית.
:י.אהרוני ,תמר והדרכים לאילת ,ארץ*ישראל ה (תשי"ט) ,עמ' .184-129
 28עיין
127 10)1960(, :
 29הדבר התבררבחפירה שלישוב קדום ברמת מטרד ,בקרבת "דרך-האתרים=;ועיין

* 238עע.

 80בעית הישוב בתקופת הברונזה התיכונה א' הקדומה הרבה היא עבין בפני עצמו ,אך הישוב בתקופה
זו נשאר בעיקרונוודי למחצה*
.אהרוני ,יהודהוירושלים (קובץ) ,תשי"ז ,עמ' .58-58
 81עיין:י
 82עיין:אהרוני ,שם.
. 239-242 :קק .1278)1958(,
 83עיין
 :שם ,עמ' .252-231
 34עיין

זה,

 35על הרשימה והשמות המנויים בה ,ועל מסע*שישק בכללו ,עיין במאמרו של ב*מזר ,בכרך
עמן189-182

:ב.מיטלר (מזר) ,תרביץ כ (תש"ט) ,עמ' 316ואילך; ובכרך זה ,עמ'
 86על החבריםעיין
.111 :וע . 23,ק .127 10 )196%,
 87עיין
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בחינ'ות בהיסטוריה הצבאית של תקופת המקרא
מאת :א .גלילי
שנים הם הדברים הקובעים אתאופיו ותוכנו של ספר ותושאו היסטוריה צבאית
שזל תקופת המקרא! :א .מה מבקשים אנו לדעת על תקופה זו ,מבחינת תחום-
ההתענעות המיוחד; ב .מה ידוע לנו על התקופה בכללה ועל אותו תהום שאנו
מעוניעיםבו.
.
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הצבא ירצה בודאי לדעת במה יכולה ההיסטוריה לסייע בידו להכיר את
י
הצבאי של העם; לברר מה היתה השפעתהנתוניםהגיאוגרפיים של הארץ עלעבר
עבר
צבאיזה; ולנסות לעמוד על שרשיה של אמנות"מלהמה למן התחלותיה .קורא זה,
שישלוידיעהבענייניםצבאיים ,יזדקק תכופותלתוספתידיעותהיסטוריות כלליות,
ולהכרת שיטת המחקר ההיסטורי המשמש לכינוס העובד"ת ולניתוחן .הקורא
היאזרח",בין שהוא מורהובין שהוא חובב היסטוריה ,יבקש לתהות על מקומוועל
משקלו של הגורם הצבאיוההבתי בתולדותישראל .לקוראזהנהירות לרוב תולדות
ישראל בקויהן הכלליימן כעד זאת זקוק יהיה במקרים רבים להבהרת מושגים
צבאיים ,ותהליכי סיבה)מסובב הפועלים בהתמודדות כוחותלוחמים .יהיה.בודא*
עוד חת-קוראים לא-קטן :סטודנטים ותלמידי הכיתות הגבוהות שבבית-הספר
התיכון ,שיזדקקו לספרזה ולצד התיאורי-העובדתי שבו ,לצרכי לימודיהם .משאר
הבחיותעשויים דגשי-ההתענעות שלהם להיותזהים עם אותם שכברנמנו .אלהכן
אלה יבקשו להכיר את ההיסטוריה הצבאית של תקופת-המקרא; אלא
שהדגשינוע מפעם לפעם אל אחתמשתימליםאלו.

היסטוריה צבאית מהיז
ההגדרות למושג-היסטוריה צבאית" משתנות מדי פעם בפעם בניסוחיהן,ואיןהן
נהותבאסכולותצבאיותשונותאפילו באותה עת עצמה.
הביטוי "היסטוריה צבאית" כפי שהוא נקוט בעברית (במקביללנהוגבאנגלית
ובצרפתית ,אך לאו-דוקא בכל שאר הלשונותשישבהן מונחיםמענייני צבא) משמש
לציון המעגל הכולל ,המקיף את תולדות הצבאות (לרבות היסטוריה של
אמנות המלחמה ותולדות המחשבה הצבאית) מזה ואת תולדותיהן של המלח מות
מזה;ולימוד כל אחדמשני "מקצועות" אלהוחקירתם(הגםשישמגעים רביםביניהש
עיין

הערות בעמי

,474-472

ולמחות לא-לנ
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אחרית דבר

מגריךארשןשונהמיסודו של החומר,ושיטה אחרתבחקירתוובלימודו .ספרשנועד
לעמוד עלשתי בחינות אלה גםיהד  -ממילא מתחייב בוגיוון רב של נושאים ושל
אושי העיסוק בהם .ולכן באות בו בספר הן סקירות הסוקרות בעיקרן מעשי
מלחמה ,אך ממילאצגעות גם בדפוסיו של כוח צבאיבאותה תקופה; והן
באומץI1Ivolunזאךורקן נתז-אורדעהוונםוצחצוח:אופים"טל (נוחות צבא"ננ
נם בתחום ותולדות הצבאות*מצויים מספר *מקצועותמשנה* .אלה הםמישורים
(או חתכים) שונים של המציאות הצבאית ושל דרכי התפתחותה ,החיוניים להבנת
התמונהבכללותה.העיקריים שבאלה הם:
י הלחימה(תולדותהנשק  -לרבותחימושהמגן);
כל
הלוחמים (תולדות התפתחות הצבאות ,מקורות חיולם ,מבנם -ובכלל זה
ההסתעפות לחי לות ותמורותיהם של אלה);
אורחי הפעולה של הצבאות בשדה-הקרב ,ושל חילותיהם השונים-
בנפרד ,או במשותף ובמשולב (תולדות הטקטיקה -הכללית או הבין-הילית,

והחילית);

דרכי הכשרתו וחינוכו שלחיילאו של מפקד ,דפוסיהינהג הצבאי,מושגי
רוח הלחימה וחובות לוחם המקובלים בתקופה האמורה (תולדות האימון והחינוך
הצבאיים-ואפשר לזמר אף תולדות המתודיקה הצבאית ,הפדגוגיה הצבאית
והאתיקההצבאית);
השתקפות מציאותם של עם או מדינה באופיושלהכוחהלוחם -ומעמדו
שלזה בתוכם(היסטוריהצבאית-חברתית)ן
חקר תמורותיהם ,ותפקידם בהתפתחות הצבאית ,של ברמים כמן אספקה,
א.מצעי תנועה והובלה ,ציוד טכני לסוגיו ,תבצורת וכיוצא בזה
(היסטוריהלוגיסטיתוצבאית-טכנית);
השימהו שהשתמשו בתקופות ההיסטוריות המסוימות ,ובמעגלי התרבות השונים,
בכל אלה ,ובצירופיהם ,כדי לנצח במלחמה ולהשיג את תכליתה (תולדות
אמבת המלחמה ,עלרמותיה השווות -הטקטית ,האופרטיבית ,האסטרטגית);
שלנסית ,מתגבשתאףבתפיסותקבועות -הריעוסקתההיסטוריה הצבאיתגם בתחום
שאפשר לכנותו -תולדותיהן של תורות מלחמה ותפיסות צבאיות" (היסטוריה

של המחשבההצבאית).

פירוטזהעדייןאינו דולה הכל ,שכן לא התכרו כאן תחומי חקרמיוחדים שתים,
שאפשר להלכה להכלילם בתחומיםשצוינולעיל ,אך הםעשוייםלהוותנושאיםבפנן
עצמם בהיסטוריה הצבאית; כמן תולדות המודיעין ,או התפתחותה של תקשורת
צבאית ,או שלאריןהפיקוד והמטות;ועוד כיוצא באלה,
זאתועוד.גורמים כנשק ,אמצעי תנועה,אוציודטכני משתזרים ללא הפרד לתוך
סוגיות החילות השתים  -והשפעתם מורגשת אח"כ בהיסטוריה הצבאית הן בתווי
מעצבי דמות שלחיל מסוים או שלחילותשונים(ואף הרכבם הכולל של צבאות),
והן בתורגורמים מבצעיים הקובעים מקומם של חילות אלה במהלכן של מלחמות.
ברור ,איפוא ,עד כמה הדוקים ורבי משמעות הם המגע והשפעתהגומלין בין כל
[ 2א]
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בחינות בהיסטוריה הצבאית של תקופת המקרא

התחומים ה"נפרדים"הללו .אחדיםמןהמישורים האלה של תולדות הצבאוה אף
חוצים את תחום חקר תולדות ה מלחמ1ת; ודי להזכיר כאן את כל הכרוך
בטקטיקה ,ובאמרת המלחמה בכלל ,שצבאות שונים גיבשו לעצמם ,והנלמד
תכופות כחלק של תולדות הצבאות -והרי רק טקטיקהואמנות מלחמה אלהנותשת
ביד הלומד אמותמידה ברורותומהימנותלבחינתמעשי מלחמהולהערכתם.
מה הן תכליות ההיסטוריה הצבאיתז

הדעות חלוקות בדבר פירוט תכליותיה שלהיסטוריה צבאית ,ואףלגבימהותן.
נסיתלסיכום כוללעשוילהעמידן על ארבע:
א .ערכי מסורתורוח של צבאן
ב .לקחיםשימושיים בטקטיקה(וכןבאורח-הפיקוד ,בארגון,וכיוצא בזה);
 .העלאתעקרונות-יסודכתמידים בתחום הלחימה,וגיבושם;
ג
ד .התבועותכללית במהות המלחמהובחזיונותיה.
מה משמעותן של אלו בכלל -ועד כמה חלות הן ,כתכליות ,על הסקירות
שעיינןחזיונות המלחמה והצבא בתקופת המקרא?
א .ראשונה ב,תכליות* אלה  -שערכההחיילי-חינוכיוהלאומי-צבאי דומה כי
מקובל הוא על הכל -תוכנה משתנה ,כמובן ,מעם לעם ומצבא לצבא .אך היא
לובשת צורהיחידהבמינה כשהמדובר הוא במסורת צבאיתישראלי ובפרט
לגביתקופה כתקופת המקרא .צבאותאירופייםשוניםיכוליםלהעגין אתיסודותיהם,
כצבאותמאורשים,וישאףכיחידות ,בתקופה רצופה של כשלוש מאות שנה -ולעבר
קרובזה זיקתה של המסורת הצבאית שלהם.ואילו ה"קפיצה",מימייסודו שלצח-ל
(אואפילו מראשיתם של כוחות ההגנה העצמאיים בישוב העברי המתחדש) אלימי
כנען ופלשת ,ארם ואשור -ואפילו יהא זה דרך "תחנותי כמרד בר-כוכבא,
התקוממות הקנאים ומלחמת החשמונאים -היא תופעה אשר אין דומה לה
בפרובלימטיקה של צבאות ועמים אהר'ם המבקשים לטפח בקרב חייליהם הכרה
 .אכן ,ספר זה בתיאורים
היסטורית-לאומית ורוח-לוחמים בע.ת-שרשים
העובדתייםשכונסובוובקוי מחשבה המ)תמניםעםקריאתו,עשוי לתרום תרומה של
ממשגם להמחשת עברו הלוחם של ישראלוגם לגיבוש ערכים המהוים ,בצירופם,
מסורת צבאית מחנכת .אפשרשישבכך משום פרדוכס; אבל דוקא משום פער הומן
הארוך,שאין דומה לו,ביןהויתנו הצבאית המחודשתלבין העבר הרחוק של מעשי
המלחמה שבשחר תולדותינו ,הופכים תיאוריהם ולקחיהם של הללו לדבר שהוא
פחות בגדר מליצה היסטוריתוארכיאולוגיותויותר בגדר דבר מוחשיונוגעבנו.אין
ספקכימסייעתלכך הרבהגםהאסוציאציהשביןמעשי מלחמהשבימי המקראלבין
שמותמקומות שבארץ ,שמות המעלים בזכרותוגםכיום אותם מעשי מלחמהוקשרינו
עמהם .עניץ זה חל ,כמובן ,על הפרקים ה-ישראליים" שבספר .אך נקל להביןכי
ללא הכרת הכוחות האחרים שפעלואז לאיתכן לעמודכיאות על טיב מבחניו
הצבאים-ההיסטוריים של עם ישראל באותה תקופה.

"-
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דבר'

פ-.ש הכופרים באפשרות להעלות ולההם -בתורותיו ,אימתו ,ארינו ואורה
פיקודושל צבא  -אתלקחיה שלהיסטוריהצבאיתאףמן העברהקרוב;אושקובעים
להםסייגים צרים למדי ,בטענם- :יראי ,תכופות נמצאת ההיסטוריה חוזרת על
עצמה ,אך לא עדכדי כך שצעד אשרנתגלה בעברכנכתיהלוםגם אתנסיבותיו
המשתנות-תמיד של העתיד" .ואם קייםויכוח כזה באשר להיסטוריה הצבאית של
העבר הקרוב  -על אחת כמה וכמהלגביזו של עבר מרוחק .עצםהשוני הרב בטיב
כלי-הנשק,די בו כדי לצמצם צמצום חמור ביותר את האפשרות להפיק לקחים
טקטיים מאירועי-מלחמה שסלמני קרוב לשלושת אלפים,שנה .עיקרו של יישום-
הלקחיםיתאפשראולידוקא בתחום התנאים הטופוגרפיים-עלאף העובדה
תנאים.
שגם
אלה .משמעותם.שונה לנוכח החימושהחדישי .אשר למופתי,ם ,הרי
בראש וראשונה שומרים על ערכם ועל תוקפם  -עם כלגלגולי צורה ומצב  -אלה
שבתחומו של ה"גורם הנצחי* ,הוא האדם  2פעלו של לוחם ,תבונתו ,תושיתו.
כוחרצונווכשרון השפעתו של המפקד,המנהיג ,המצביא.
ג.אכן ,אלה שראו בהתבופות בתולדות המלחמות ובפעלם של מצביאי המופת
אתהמקורהראשילעיצוב דעת מלחמה,ניסומאזומתמידלהפיק מכל אלה לקחים
קונקרטיים-שימושיים; אך נתלוה לכך גם מאמץ למצות את עקרונות
ה מלחמה הכלליים הגלומיםבנסיונותאלה .במשך דורות רבים לאנהגו אמנם
הוגים והיסטוריונים צבאיים להבחיןבין שתי רמות אלה -השימושית-במישרין
ל"לקחים")והמכלילה-מלינתהעקרונות - )-של לימוד מתוךנסיון מלחמה מצטבר;
ויכלו מנסחי משגתו שלנפוליאון ,למשל ,להעלות מתוכה "עיקרים" -יותר ממאה
מספרםו  -אשר הנם ,בעצם,סיכומינסיון מעשי בנקודות מצומצמותשונות ,שנבחרו
באקראי ,ושכמעטכולםאיןכוחםיפה אלאלאותה תקופהמסוימתבהתפתחותאורחי
המלחמהואומנותהמצביא.2
רק לפני עשרותשנים אחדות ,בראשית מאה זו ,הונח יסוד למערכת "עקרונות
כלליים מנוסחים ,אף שקדמו לכך הדגשות של "גורמים -או "מושכלות-
מלהמה*-שונים ~*FUההוגים הצבאיים של המאההי"ט.מי שעתיד היה להתפרסם
ראשונים
כמרשל פוש תרם לביסוסם של"עקרונות"אחדים;ורשימה מקפתיותר,שהשפיעהגם
עלדפוסיניסוחיהםעלצבאותאחרים,הוצעהע"יההיסטוריוןוהסופרהצבאיהמ.קולן,
צרפתי אףהוא .אךהכינוסהשיטתיביותרנערך בבריטניה ,ועםמנסחיונמנה הקול.
(אח"כ -ערל) פולר; ובשינויי נוסח העקרונות והרכב רשימתם נתקבל כינוס זה
בארצות לא-מעטות ,בכללן ארה"ב כ"הגדרה רשמית -לעקרונות המלחמה .אך
הוצעו ,בצרפת,בריטניהובעוד צבאות,גםגירסאותהנבדלות לא-במעטמזוי.
מן הראוי להבהיר כי מנסחי רשימות עקרונות המלחמה לא ראו בהם מעולם
יחוקים ,,בדומהלחוקים המוחלטיםשניתן לגלותם בתחום מדעי הטבע,כי אם ,מצד
אחד ,גורמי-יסוד הטבועים במהותה של מלחמה ,שיש לדעת להבחין בהם,
מיעילה של
לעמוד על משקלם ולהביאם בחשבון; ומן הצד השת,
שניתן לבדוק על-פיה את הבחינות השונות
מחשבת מפקדים ,מעין "רשימה
ן-לתתעליהן את הדעת ,וכלהמזניחאותןיבוא
שבכל מצב ובכלתכנית אשרמןהדי
'

סליקה

עלעתשו.
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כאמור ,הרשימה של עקרונות שהועלו מתזך התבוננות בוחנת בעבר הצבאי
גירסאות שונות להג ומספרם נע משלושה בלבד ועדלתריסר ומעלה .רובם הם
בבחינת מלמות מח שבה וביצוע .כאלה הם (אם גם בניסוחים אוצירופים
שונים)עקרונות המקובלים ברוב הרשימות:

.

הבהרת המטרה והתמדהבה; ריכוז; חסכון בכוה; שיתוף-פעולה;
תוקפנותש בטחוןש אפתעה (הכוללת הטעיה),
חלקםמצוי בהם ,לכאורה ,גם יסוד של תכונות -ארגוניות או טכניות -כגק:
ג'מישות וניידות ,וכן פשטות.
מלחה"ע
לאחר
באחדות
ו
וישנם כאלה ,ביחוד מאותםשנוספ
ת
ו
מ
י
ש
ר
ה
ן
מ
השניה-
כ"מנהלה" ו-רוח"( -מורל")-שאפשר לראותםכמעין נתוני יסוד.
קיימתכיום פלוגתה בשאלה מהיהיה תוקפם של ה"עקרונות" (ושל אילו מהם)
בעתיד .אך אין חולקים כי עדות העבר שבהיסטוריה הצבאית -ההל בשלביה
וגילוייה המוקדמים ביותר -היא המהוה אתה-חומרהגולמי"שממנוקורצו"עקרונות
המלחמה .-בהמשךהדבריםיהיהבידיהקוראלעמודגם עלמצביםשליישומםהחוזר
של עקרונות אלה בהיסטוריה הצבאית שלימי המקרא-הפעם כאמות מידה
אפשריות לבחינתנסיון המלחמות ולהערכת אורח-פעלם של צדדים מתמודדים.
אכן,בדין נאמרע"יר.א .פרסטון ,4בספרו בעלהגישה הדידקטית,כי-יותר משיש
לראות בעקרונות המלחמה כללים מעשייםלניהול מבצעים -יש לראותם כעזרים
פדגוגייםמצויניםלסייעבידילומדההיסטוריה*.
ד.יתכן שהתכלית הבלתי מעורערת והמתמידה שבכלתכליותיה האפשריות של
ההיסטוריה הצבאית (בהגדרתה הרחבה ,הכוללת את תולדות המלהמות) ,זו
שבה חשו כבר ראשוני כותביהוהוגיה ,החלבתוקידידסופוליביוס;והיא ההתבועות
בעצם מהותם של מלחמהושלחזיונותיה,גילוייה ומצביההשונים ,כתופעהבחייבני-
אדםוקיבוציאדם .החבובותזויכולהלחבוקזרועות עולם,להציגאתבעית המלחמה
כגורם בהיסטוריה ,לשמש אחד היסודותבהיסטוריוסופיה של אסכולהזואו אחרת,
או אף להכנס לתחום הסוצ.ולוגיה או התפיסות הפסיכולוגיות; ויכולה היא להיות
מכוונת לתחום מצומצםוצנועיותר  -אל מהשיכול ללמוד מהתבוננותזו קצין-צבא
חושב ממוצע .דומה כי לגביו קולעת ההגדרה שהעלה לא-מכבר ראש המחקר
בהיסטוריה הצבאית ,והוראתה ,באחד מצבאות העולם- :5נקבענא תחילה מה לא
יתן לימוד ההיסטוריה לקצין המשרת בצבא .לימודזה לאיתןבידו פתרונות מל-
המוכן לכל מצב טקטי או מנהלתי .קצין המנסה לפתור בעיותיוע-י חיפוש אחר
תקדימים היסטוריים יפסיד עד-מהרה את המערכה ,או אף את המלחמה .ואילו
העזרה ההיסטורית לאותוקצין תהא בהכשרת מחשבתוובעיצובה לקראתהמשימות
הצפויותלו ,כפי שכבר עזרה לכמהוכמה מפקדיםדגולים.-
בכך אפשרלסיים אתציון התכליות האפשריותהשונות שלההיסטוריה הצבאית
באשרהיא .אךישצורך בעודהסתיימתשאינה מתיחסתלהיסטוריההצבאיתבמובנה
המקובל .לרוב מתאר ספר זה -ובדין  -לא רק אירועי מלחמה אלא נם מצבים
היסטורייםכוללים,הדרמתיותוהגורליותשברובהמצביםהללומציגהבפנימחברים
לא מעטים -וללא ספק,אף בפני הקורא -פיתוי לא קטן :לנסות ולהפיק לקחים

היה
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היסטוריים-לאומיים לגבי שלבים מכריעים בקורות ישראל בארצובימי קדם .אך
כמולנבי לקחים צבאיים גרידא ,כלגםלגבי לקחים בתחום ההיסטורי-הלאומיניתן
לומר :הבא לעיין בהיסטוריה הצבאית שבספר זה-הרהוריו בלקחים
המתעורריםרצויים הם ולעתים אףיש בהם ברכה; אךעליו לדעתכינסיון לקבוע
מס קנות ,במרחקזה שלזמן ותנאים ,לא יעלה בדרך-כלל אלא אחת הסברות
ה"פשריות.
אמות-המידה להתבוננות באורחי-לחימה ובכוחותאלוחמים
משאגו מבקשים לדעת מה היה הכוח הלוחם בישראלבימי קדם לתקופותיו(ומה
היו אלה שליריביו) ,ואיזה תפקיד מילא גורם זה בחיי העם ובהתפתחותו ,מצריך
הדבר תיאור מלא ככל האפשר של המעשים והעובדות תוךניתוח היסטורי וצבאי
ענייני .אף השגת ה"תכליות"שנמנולעיל מצריכה ,ראשית-כל ,לימוד עובדתי; ורק
אחר-כך -בחינה עניינית-מקצועיתוהיסטורית-מהותית .ברם :באילו מושגים
ואמות מידה נוכל להשתמשלצורך בחינהכזו?
ראשונהעלינו לבררמהי "לש',ן המושגים" שבה מותרלנו לנסח אמות מידהמעין
אלה .חלקחיוני בכל מחקרהיסטוריהוא המאמץ לחדור אלעולםהמושגים(חברתי,
דתי ,מדיני ,תרבותי -ובשייתו אנו ,צב אי) של התקופה שעוסקים בה ,ולהבינו.
אך בחינתנו אוו לא תוכל להיעשות באמצעות מושגים שאינם מעורים במחשבתנו.
בחינהכזושלהעברתוכללהיעשות,ולהתגבשבהכרתנובדפוסיםמובניםותכליתיים,
רק באמצעותמושגיזמננו-אנו ,ובלשונם .רקאז תוכלנה תוצאותיה להשתלב בראיה
כללית של ההתפתחותההיסטוריתוהצבאית-הספציפית.
לאיזה צוויך אמורים דברים אלה?יש מקשים" :הרי דבריםכגון 'טקטיקה' או
'אסטרטגיה'' ,גורם-הגיידות' או 'שיתוף-הפעולה'' ,מלחמה פסיכולוגית' או 'ארצן
פונקציונלי' ,לא היו ידועים כלל לאנשי אותם זמנים ,לא כמונחימ ואף לא
כמושגים; כיצדזה נתארוננתח את מעשיהם ומחדליהם בלשוןכזוו" .על קושיה
מעץזואין אלא תשובה אחת- :נכת' ,הס' ,לסוגיהם ולזמניהם ,לא הכירו מונחים
כאלהולאגיבשו לעצמםמושגיםאלה .אולם הםהגשימו את כל אלה הלכה למעשה,
במידותשונותשלשכלול ,אםכי-לאידעוכ'כלימיהםדיברופרוזה.-לציון המעשים
להמושגים) השתמשו בביטויים שהלמו את השין אך לא יסכנו לצורך ניתוחינו,
הערכותינווסיכומינואנו;אולםהמהות,להמכהוניםמערכיהמושגיםשלנוכיום,היתה
גלומה בביטויים אלה .הנה כמה דוגמאות להמחשת לשון המושגים והביטויים של
התקופה":ויבאאליהם יהושע פתאום" (יהו'י,ט) מבטאיפה את-עקרון ההפתעה";
ו"כלהלילה עלהמןהגלגל"(שם)  -אתזה של"גיידות"-.6ויהיולישראלבתוך ,אלה
מזה ואלה מזה" (יהו' ח ,כב) אומר את כל הדרוש ,אפילו מבלי לנקוט במונח
כיתור טקטי" .מסעו שליהושע לאחר מערכתגבעתועמק-אילון,כפישהוא מסופרבמקרא ,היה ,כמובן ,מרדף אסטרטגיל.דבריו של השר האשורי רבשקה ,שנאמרו
אל העם אשר על החומה (מל-ב יה ,בו ואילך) ,ודאי שהיו -מלחמה
ב-יהודית-
פסיכולוגית"מובהקת.ניתןלשערכיארתן צבאושלדודהיהארגון פתקציתלי למדיי
אף שמושג חדיש זה לכשעצמו לאהיהידועלבןישי; והדברודאילגבי צבאאשור.
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ברורלמדישהיהשיתוף פעולהבין-חילי מפותה בצבא אשור -ולא בצבאזהבלבד.
קיצורו של דבר :מותר לנו להשתמש בדפוסי מחשבתנו אנו לצורך הרצאתוו
והערכותו; ואגב התבוננותזו מבעד "משקפי -המחשבה הצבאית בת-זממו ,נצטרך
מדי פעם בפעם "להלבינם ,אתנוסחאותיה ומההיה עלגופי מציאות רחוקה.
עד כאן-בענין לשון המושגים .אך על-פיאילו מושגים נקרא ,נבחן וננתח את
קורותיה הצבאיות וה.מלחמתיות" של תקופת המקרא?אין אפשרות ,ואף לא צורך,
למנותולבדוקכאן את אמות המידה האפשריות כולן.היקפושל "המקצוע הצבאי",
רריבויפניווענפיו ,מ',נעים בעדציון רשימה מקפת של אמות המידה.דייהיהלציין
כאןשנימעגלי ערכים ,השאובים אמנם מאסכולותשונותזומזו של מחשבה צבאית,
אך שיש בהם כדי להשליםזה את זה כ-מדדים" להתבוננותנו .הלונה היא לרשימת
"הגורמים הפועלים-בקביעות"-שנקבעהכאחדהיסודותבתורתהמלהמה
הסוביטית; ולמכלול "עקרונות המלחמה"  -המקובל ,בגלגוליו השתים ,באסכולה
המערביתשל מחשבהצבאית.5
רשימת "המרמים הפועלים-בקביעות -היא ,בעצם ,רשימה שימושית למדי של
נתוני-יסוד ,שמהם מורכב הכוח-הלוחםהממשישלאומהאומדינה .כסדרםהמקובל,
הריהם*.1:איתנות העורף* -דהיינו ,מידת הזדהותה של.אומה עם דבר המלחמה,
ואף מידת כושרה לשאת במשימותיה ובמשמעויותיה;-.2רוח הצבא"  -ומשקלו של
נוסחה המבטאת,גורם זה אינו צריך לפירושים;- .3מספר העוצבות ואיכותן-
בהמחשה "עוצבתית" ,לא רק את מספרם הסתמי אלא אף את מידת ליכודם,
במסגרותארגון מעוצבות ,של כוחותשאומנו לפעולה במשותף (ובעצם  -את האמת
הישנהכי צבא רביותרוטוביותר -סיכוייועדיפים);*.4הימושושל הצבא* -ררם
שאף חשיבותו מוכרת לכאורה ,ואשר בחינותיוהן מטפר כלי-הנשק ,טיבם,
מידת התאמתם לנסיבות ולמשימות ובתקופות מסוימות גם -חד.שותמ";
 .5ולבסוף " -היכולת-המארעת של סגל-הפיקוד של הצבא" -כשהכונה לא רק
גרידא אלא גם לתכנת ,בדרגים הרמים יותר ,וליכולת לודא את בשוע
ל"ארגון-

התכנת.

רשימהזו ,עם היותהילידתושאיוותפיסותיו שלזמן ומצבמסוימים,יש בה(תוך
סיגולניסוחושלהגורם השלישי- -מספר העוצבותואיכותן )-כדי לשמש לבחינת
כרחםואפשרויותיהם של צבאותאףבימי קדם.וביחודעשויההיא להתאים להערכת
יחסי-הכוחות (כמותיים ,סגוליים ,איכותיים)שבין יריבים-בפועל אויריבים-בכוח.
במנם ,במקרים רבים תחסרנהלנו הידיעות על המצב העובדתי באשר לחלקמן
הגורמיםהללו.
כבאספקלריה להתבוננות בתקופה
א
י
ה
ת
ו
נ
ו
ר
ק
ע
ב
ש
ו
מ
י
ש
ה
סוגיה שונה
מלחמה-
צבאית-היסטורית מסוימת .הדבר הוא לכאורה פרדוכסלי; שכן עקרונית אלה,
שנתגבשועל-ידיההתבוננותבנסיון עברצבאי -אם עבר קרוב מאודואם עבררחוק
מאוד -חוזרים ומשמשים כ"אמצעי-עזר* לבחינתו של עבר זה עצמוט .אולם.:רק
בדרךזונוכל לעצב "מערכת משקלות -המאפשרת שגרה מסוימת בבחינתנסירות
מלחמהובהשואת אורחי*פעולהוהישגים.
רשימת העורמים הפועלים-בקביעות -עשויה ,איפוא ,לסייע בהבהרת תמונת
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הנהמים שקודםלמעשי המלחמה;ואילו "עקרונות המלחמה"מסייעיםבידינו להתבזק
בתחומם של מעשי המלחמה במובנם הרחב -המקיף הן את עצם אורחי-הפעולה
שנקטובהםהיריבים,והן אתתפישותיהםומושגי-הלחימה של כל אחדמהם .עקרונות
המלחמה מופיעים כאן ,איפוא ,גם כשיקולים (ובכלל זה שיקולים של א נשקלו)
בתכניותיהם ,החלטותיהם והגבותיהם של צדדים לוחמים -וגם כאמות הערכה
(-מדדים*)שלנועצמנו בהערכה בקורתית של העבר; ואפשרלומר שאלה הםבבחינת
סעיפיו של שאלון שמתוה לעצמו המעיין .ברם ,גם כאן אין להפריז .כל פעולת
מלחמהישבה בודאי משוםגילוימוחשי(חיובי -או שלילי)שלכחציתריסרעקרונות
לכל הפחות;ואין טעם במיון ורישום כלגילוי של העקרונות כולם .יש לעמוד על
האופייני ,בתנאי הצבאוהזמן שאנו עוסקים בהם ,ועל המאלף :לרוב  -מאלףלגבי
חכמת המלחמה והכוחות הלוחמים של אותה תקופה; ולעתים -אף לגבי טבע
המלחמהוהגיונותיסודצבאיים שבכלהזמנים.
בלימוד תופעות שהן לכאורה צבאיות בלבד ,ובהערכותיהן,יש להוסיף עוד
בחינה אחת ,והיא :כיצד נשתבצו אותם כוחות-לוחמים בסדרי המשטר והחברה,
הכלכלה והתרבות של עמיהם ,ובמסגרת הבין-לאומית של המרחב?וביחודאמורים
הדבריםלגבי תקופה רחוקה מאתנו וקדומהבזמן .צורךזה נובע,בין השאר ,ממידת
ידיעתנו המועטת יחסית לגבי תקופהזו .דוקא הסתום ,או החסר ,בידיעותינו כיום
על הצד הצבאי של המאורעות כעלה את הצורך בתיאורי רקע ומסגרת ,כדישיהיה
בידנו להיתיב ולהבין את המעט הירוע לנו על העניינים והמאורעות הצבאיים ועל
מהותם.
שלושהיידרשו-מן.הקורא.-המעיין המבקשלהתכתןבתופעותההיסטוריההצבאית.
עליו להשתמש לצורך התבועותזו באמות המידה; עליו לתת דעתו אל החסרעדיין
בידיעתנו -חסר ,שבחלקו בודאי יתמלא עלידי חקירה ובחלקו על-ידי תגליות
חדשות; ועליו להיותנכון לתהיות ,ואף לתמיהות ,לגבי טיבם ,מובנם ומשמעם של
מצביםוחזיונות,ידועים אונרמזים ,במלחמותיה .ובצבאותיה של תקומת המקרא -
אותן תמיהות ותהיות שיש בהן לעתים להפרות את מחשבתנו ההיסטורית-הצבאית
יותר מאשרסיכומיםופתרונות מוחלסים כביכול ,שהם אחדהפתיונותשבפניהמעיין.
עסה עתה לעמוד על-פי אותן אמות מידה ,על כמה נושאים שבמרחב עיוננו,
לבחינותיהםהעיקריות ,תחילה בתחום אזרחי -ה פעולה ,ואחר-כך בתחום

הכוחות.

עי 71באזרחי-לחימה
לא נטעה אם נאמר,כי בתחום ההיסטוריה הצבאית מוקדי-התענינותו של איש-
צבא הם  -לבד מכלי-הנשק ודרכי שימושם  -בעיקר שנים :אופן ניהולן של
המלחמות ואורחי פעלם של הגייסות; וכן'צדדיםמסוימים שבארגון כוחות
צבאיים .כיצדעשויאיפוא איש-צבא ,הסוקר את הידוע על צבאות ומלחמותבימי-
המקרא ,להתרשם באשר לאורחי-הפעולה בקרב (טקטיקה) ,שבזמן ההוא,
ולהתפתחותם? וכן באשר לכל מה שמיוחס כיו מלתחום האמנות האופרטיבית,
ולזה 9להאיסטרטגיתז
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לו ח לא

 :1פרעה סתי הא' עובר על*פני המצודות שבמדבר סיני (שים לב ל"מפה"
הציורית של הללו) שהיוו בסיס-מוצא למסעי המצרים באסיה.
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 :2מראה העיר עשתרות " מבצר בספר ישראל-ארם שבבשן וצומת לנתיבי-פלישה;
קטע מתבליט מארמונו של תגלת"פלאסר הג' בכלת.
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בחינות בהיפטוריה הצבאית של תקופת המקרא

ה טקטיקה

האפשרויות לעמוד עלעניינן
אופי המקורות המצויים לנו מצמצם תכופות את
הטקטיקהולהבינה עלבוריה.סיפורימלכים עלמלחמותיהםשנועדו להאדרת שמם,
הםעיקרי המקורות ,מסתפקים לרוב בהכרזות" :הכיתי*" ,הכנעתי*,ואינם עומדים
כמעט על ה"כיצד ,-פרטלנסיון אחד או שנים (כתיאור מערכת-קדש -ואף אז,
כנראה ,מתוך מניעיםאפילפטיים; או ,כתיאור פרטים מסוימים במסע-מגידו,יתכן
שלצורך הבלטת העזתו האישית של פרעה") .דוקא פניות אל מלכים ושליטים,
המצויות בתעודות שונות ,כגון במכתביהתלונותוהתביעותשלמלכיםזעיריםבכנען
אל פרעה,מלהארכיון של תל אל-עמארנה (המאההי"ד לפסה" )14ובדו"חותהשונים
(כסמנם כמה מאותשנים מוקדםיותר) מארכיוני מארינו ,שלא באו לרומם ולשבחכי
אם עסקובענייניםמעשייםנשתמרובהן כמה פרטיםחיוניים :מהםהמתיחסים לאורח
הפעולהשהיהנהוגבמצבים מסוימים ,ונודעת להם משמעות מבצעית; ומהםהמרמזים
קק;יכב הכוחות ,מבחינה מספריתוולפי סומ"החיל ,דבו*וחשיי להעיריענתים נם
עלאופים הטקטי .אמנם ,גם בכתובות השליטים מזדמנים מדי פעם בפעם נתונים
שמתחום המעשה הצבאי -כאותו תיאור של מלך חתי בעניין סוללת-מצור" .כן
הגיעואלינוגם קטעי מקורות אחרים (במיוחד מצריים)מןההווי של הזמן ,שאמנם
איננו צבאי מובהק אך מאפשר להבחין מקצת מן הרקע ה"בטחוני",כגוןסיפורי
מסעות או תעודות דיפלומטיות; וכן אף ידיעות מתחום "לוגיסטיקה שימושית,-
המוסיפותקוים לתמונה .15אלא שאףידיעות כאלומתיחסות ,לרוב,לעניינים שבתחום
ארגון או תחזוקה ,ולעתים לעניינים שבתחום "בטחון שוטף" .ונגזר עלינו לנסות
ולהסיק מתהומים אלה מסקנות-השערות לתחום התפעול הטקטי; מלאכה לא קלה,
ועתים אף לא בטוחה ביותר .רשימות שלציוד ,למשל ,עשויות לעתים לתת רושם
כלשהו על הרכבם של צבאות -אך הרבה פחות על אורחי פעול תם .הציורים
שעל מצבות מלכים ועל קירות הארמונות והמקדשים מצוי בהם חומר עשירומגוון
ואפשר ללמוד מהם הרבה; אך ,שוב ,בעיקר באשר לסוגי ה כוחות ,ויתכן אף
באשר ליחס ה כללי שבינם במבנהו של צבא ,וכן באשר לסידורי הניה ,מסע,
אספקה וכדומה; במידה שמדובר בלחימה בשדה-פתוח,איןבידינו במקרים רבים
ללמוד מציורים אלה במדויק מה היו תפקידיהם ונוהליהם הטקטיים של הגייסות
בשדה-הקרב .דוגמה כיצדניתן בכל-זאת ,על-ידי שימושבחומר הלא-רב יחסית,
לעמוד עלהאפשרויות המסתברותשל תפעולטקטי כלולה בפרקהמתאיםשבסקירה
על-הלחימה בארץ ישראלובשכנותיה באלףהשני לפסה"נ"".1
נם כשמצוי חומר ציורי ,מאלף לכאורה ,מתעוררות לגביו תכופות בעיות לא
קלות .יש מקשים ,שמא סידורם של חיילים הנראה בציורזהאו אחר,או מידת
צפיפותם ,הם תוצאה של צרכי הצגת דברים בתמונה -ויש לראותם כציורסמלי.
מבוסס על מוסכמות של אמני הזמן שאינו מתכון לתאר במדויק את אופן הופעתם
של לוחמים אלה בקרב ולהראותלנו מה היו במציאות המרתקימ והר1חים
שבהיערכות ,ב תוך יחידות ובין יחידות;ומהגםביןיחידות שלסוגיחילשונים.
אפילו נקבל את ההנחה כי התמונה הסטטית של גייסות ערוכים ,ושל מבניהם,
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משתקפת באופן מציאותיבציורים אלו ,הרי לא תמיד מקנה תמונה כד ודאותלגבי

הדינמיקה הטקטית ,של פעולת כל פרטויחידה ,של השיתוףשבינם ושל אורח-
הלחימה .תמיהה טקטיתנוספת ,שלא קל להשיב עליה באמצעותהתבוננות בתמונה,
קיימת לגבי רוחי זמן וקצב ,שבהפעלת הכוחות המוצגים בתמונה ,ושלביה של
הפעלהזו; כל אלה דברים שאינם באיםלידי ביטוי בהצגה גרפית ,ורק היעזרות
במקורותנוספים ,באםיתגלו ,תאפשראולי להעלותפתרונותותשובותלקושיותאלו.
הדשים מעטיםלפני הופעת ספרזה יצא לאור ספרו שלי.ידין "תורת המלחמה
בארצות המקרא".הניתוח הבקורתי והמשוה שבספרו ,והחומרהגרפי העשירשכונס
בו לראשונה בעברית (ובעצם -לא בעברית בלבד),גיבשויסוד להבנתם של כמה
וכמה חזיונות צבאיים ,והוסיפו הבהרה לגבי כמהענייניםוחזיונות אחרים ,בקבעם
נקודת-מוצא חדשה להמשך המחקר בשדהזה.אין ספקכי ספריסודזה שלי.ידין,
הדן בבעיות הצבאיות של תקופת המקרא בראש וראשונה מנקודת מבט של הממצא
הארליאולוגי ,יוכללסייע הרבהלמעיין בספרשלפנינו.

בעיות המתנד
מחמתמיעוטםשלתיאוריםטקטיים ממשנאלץ ,איפוא,ההיסטוריוןהצבאילהיזקק
תכופות למחור של -כסטראפיל~:ה; היעז ,להקרין "השלכה"(פרי:קציה)
לתחום הטקטיקהמןהנתונים הידועים והמסתברים על חימושהגייסות ועל הרכבם
החילי או ה"מקצועי" ,על ארגונם ביחידות ועוצבות ,על מקורות חיולם ותכומת
אנשיהם ,על ציוד-העזר שלהמ ועל אופני הספקתם ,מסעם וחניתם-ותכופות אף
לפי הנהונים עלהיריבים שעמדו נגדם; וכמובן ,בהתאם לשוגי המבצעים והמצבים
בהם היוגייסות אלה נתונים .כלומר ,לאור צירופיהם השונים של הגורמים הנ"ל
והשפעותהגומלין האפשריותביניהםמנסה הוא לקבוע מהיכלולהיות אורחי-פעלם
שלהגייסותבקרב .כאמור,איןזו מלאכהקלה.קיימת-חוקיות"מסוימת באשרלזיקה
שביןתכונות כלי-הנשקלביןאופן פעולתם שלהלוחמים המשתמשים בהם ,אךהיא
רחוקהמלהיותמוחלטת.זאתועוד",חוקיות"זו עצמה -דהיינו ,דרךהכרתנואותה -
מתבססת לא רק על הערכת תכונותיו הפיסיות או הטכניות של כלי-הנשק אלא,
במידה רבה ,גם על אותם מצבי קרב הידועים לנו ,כאשר סוגי-חיל דומים
השתמשובכלי-זיןזהיםאומקביליםבתכונותיהם לאלהשאנורוציםלהבהיר לעצמנו
את אופן תפעולם.יש סבורים כי ההסתייעות באוצר זה של נסירות עבר הידועים
בבירורמןההיסטוריה,ולוא ממקוםוזמן אחרים ,היא המאפשרת אכסטראפולציות
קולעות ומציאותיות .אולם מחוד זה עשוי להתמזג (או אף להתחלף) בשיטה נפוצה
אחרת,זו של האנאלוגיה ,שהיא מחוד המושתת פעמים הרבה על הדמיון -בשני
מובניה של מלהזו .אך ,אם גםמצויות מגבלות ,מסייע השימוש באנאלוגיות בהתוית
כיווני מחשבה;ותכופותעשויהוא דוקאלמנוע,על-ידי עצם הבלטתהשמי בנסיבות,
בעדתעיותוטעויות.
כאמור ,לשיטותאלו מגבלותיהן; ויש צורך באזהרה ,דוקא משוםשרביםוחזקים
המניעים אצל המעיין בהיסטוריה צבאית קדומה להיאחז באחת משיטות אלו ,או
בשתיהןגםיחד.הוגהצבאיכב.פולר,בעלעשרותספריםבהיסטוריהצבאיתובמתוח
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חזיונות מלחמה  -מהם ספרי יסוד  -נתפס לעתים לאכסטראפולציות ללא אח-ה
מספקת (למשל,בענין שרשרתהסיבתיות שהוא העלה,שלפיה צמיחת הפלנגה באה
כתוצאההסופיתמהופעתהחומההעירוניתי- 1וישבכךמשום הכללה מרחיקת-לכת
על יסוו התבוננות בהתפתחותן הצבאית של מדינות-עריםביון הקלסית) .כליאה
זהירות גם לגבי השימוש בביטויים "אנאלוגיים - ,המושאלים מתקופה לתקופה
וממעגל תרבותי-היסטורי אחד למשנהו  -שהוא מעין "סימן היכר" בכתיבתו
ההיסטורית של פרופ'א .טוינבי .18אנאלוגיות אלו ,השאובות לרוב מעולםהמושגים
היוני או הפרתי ,הסמאניוהביזנטי ,עשויות לעתים לעורר את מחשבת הקורא -אך
ן בהןכדי לדלות את המיוחדוהסגולי שברבותמן התופעותהנדונות.
י
עיתיםמעטים אלה כונתם להמחיש כמה קשות בעיות אלו של המתודיקה:הןשל
האכסטראפולציות ,מן הנתונים ה"בלתי-טקטיים" של כוחות-צבאיים אל תחום
הטקטיקהוהן של שיטת האנאלוגיות .אךאיןהן באות לבטל כמה וכמה אפשרויות
-הטמונותבשתישיטותאלה.

ארגון ומבנה  -משמעותם לאורחי-לחימה
הידוע על א רנונם הפנימי של כוחות לוחמים -אין בו כדי להורות על
משמעותושלזה בתהליכי ההתפתחות הצבאית אלא כאשר מתבהרות לנו תכליתו
והשפעתו בשעת הפעלתם של הכוחות הללו בקרב .ידיעת גודלן של יחידות
חיליות שונות לכשעצמה ,אין בה ,לרוב ,כדי לברר מה היה תפקידן הטקטי.
ידיעתהרכבן של עוצבות עשויה ,לעתים ,לאפשר העלאת תמונה כלשהי,אף
שכרוכותבניתוח ההשערתיגם מגבלותמסוימות.והרי דוגמה :בצבא מצרים במאות
הי"ד והי"ג לפסה"נ נהגה ,ככל המסתבר ,חלוקה לעוצבות-קבע רב-חיליות.
תיתכנה מכך מסקנות מאלפות מאוד  -אלא שהן תיתכנה לפיקוי אפשרותשונים.
יתכן שעוצבות כאלההןביטוי לטקטיקה משולבת ,הבנויה עלשיתוף הפוק ומתואם

בפעולותיהם שלסוגיהחילהשונים; צבא אשר רצהקיהמנע מכך שחילות אלהילחמו
בנפרד ,באזורי פעולה נבדקים בתוך שדה-הקרב ,צירפם מלכתחילה בעוצבות,
באופן שיפעלו "במעורב" (אם כי כל אחד בתפקידו הטקטי המוגדר) בכל חלק
מחלקי שדה-המערכה.אךתיתכןגם ראיה אחרת ,לפיה הרכב באר של עוצבות לא
היה בהכרח ביטוי לטקטיקה משולבת "אורגנית" כי אם תוצאה מכך שבזמנים
כתיקונם -היינו ,פרט למצבי מלחמה-רבתי -חנו ופעלו עוצבות הצבא בנפרד,
כל אחתבאזורגבולזהאו אחר;וממילאהיה צורך בהקצאתכל סוטההיל לעוצבה
כזו ,למען תוכל לפעול כהלכה באופן עצמאי .אפשרות אחרת היא שהמבנה הרב-
חילינבע,גםבתנאי מסעשמלחמה של הצבאכולו,מאופיוהטקטישל המבע -שנערך
דרך כלל בשדרה אחת ,כדי לשמור על כוח מרוכז .בתנאים הטופוגרפיים וטיב
הדרכים של כנען וסוריה נתמשכה שדרה מעין זו לאורך כמה וכמה ק"מ (הערכה
טקטית אחת למסע-ההתקרבות של רעמסס אל קדש אומרת :לא פחות מ 15-ק"מ).
היהאיפוא צורך ,מטעמי בטחון ,בחלוקת החילות השתים לכל פרק מפרקי השדרה
(דהיתו ,לכלעוצבה).
כאשר שהה צבאזמן מה בחבל ארץ מסוים ,אם לצורך השתלטות ואם מסיבות
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אחרות ,!9פעלבודאיבצדהצורךהטקטיגםגורםלוגיסטי;שכןשימושתכליתיבמשאבי
מזון מקומיים לכלכלתו של צבא גדול לא היה ,כמובן ,אפשרי מבלי שעוצבותיו
תתפרסנהעל-פני הארץ; דבר שממילא הצריך הרכב כוחותרב-חילי.
גם לעצמתן המספרית של עוצבות כאלו יכלה להיות משמעות טקטית .שילוב
חילותשונים בגופים קטניםיחסית מלמד עלשיתוף פעולה הדוק ומתמידיותרבין
חילות אלה .ואם העוצבות גדולות יותר ,ומונות אלפים רבים-שוב אין בעצם
הכללתם שלחילותשונים בעוצבהכזו משום ראיה ודאיתלשיתוף מהודקמעין-זה.
הרוצה לברר שאלות הקשורות בעוצבה הרב-הילית בעת הקדומה עשוי להאחז
בשימושבאנאלוגיותהשאובותמדוגמתהלגיוןהרומאי ,שדומהשאיןלך מאלפתכמותה.
אךאנאלוגיהזו -אליהוקוץ בה.שכן הרכבו,נוהגו הטקטי בכוח מעורב,וכןגודלו,
שלהלגיוןהרומאי,בשלביתמורותיוהשונים,עשויים לספק הקבלות לכל הטיעונים
האנאלוגייםשיתכנו.
פחותה אף לעומת מה שנאמר כאןלגבי העוצבות היתה ,כאמור ,אפשרות הסקת
מסקנותבענין אורח-לחימתן של יחידות ה ד-חיליות ,בנות כמה עשרות או
אף מאה לוחמים .על יסוד ידיעות מספריות גרידא על גודלן  -פרט למקרים
בהם ידיעות אלו אחוזות ושלובות בעובדות ענייניות נוספות ,כגוןנתונים עלגיוונו
של חימושן (אם היהגיוון כזה קיים) ,או תיאורים של מצבי קרב מסוימים.זאתועוד,
קשה לעתים לדעת אם מהותן של יחידות מסוימות היתה טקטית גרידא ,או שמא
ארגונית-מנהלתית אולוגיסטית .כך ,מובן מאליו הוא שבכל צבאוחיל היתהקיימת
תמידיחידת-יסודבסיסית-מינימלית ,שלעתים קרובותיכלהגם לקבל תפקידטקטי
מוגדר  -כמו ,למשל ,להוות שורה עורפית אחת בתוך מערך מכונס שלנושאי-חנית.
אך מהותן המקורית של קבוצות כאלה ודאי היתה תכופות פחות טקטית מאשיו
יארגונית-לוגיסטית" :יחידה זעירה ,ובה כמנין חיילים ,אשר מרכזה וטעמה היה
כלי-הבישול המשותף הנישא עמה (ובהמשך השכלול ,יתכן גם אוהלוכן
רכב ,או בהמה ,להובלתציוד והספקה).
על
ע
ב
ש
של
ההרכב
ד
אופני
ההיל שביחס אליו ניתןאולי ללמו מן
המספרי
תפעולו בקרב הוא חיל-הרכב .הידיעות של גודל יחידות-המשנה שבחיל זה,
שהוא החילהנייד המובהק שלימי קדם ,ישבהן כדי לאפשר העלאת השערות של
ממש על ארגונו ועל מבנחו הטקטי לצורך ביצוע תמרון; ולפעמים גם על
עצם לחימתו .עובדהמעניינת היאכי דוקא חיל זה ,חיל-הרכב ,שהנו כה ספציפי
לתקופה בהאנועוסקים(הואהיהידועגם במקומותוזמנים אחרים ,אך משום תקופה
אחרת לא נותרהלנו תמונה כה מגובשת ממנוכמימי המקרא) הואאוליהיחידישניתן
להציגולנתחבבהירות אתאורח פעולתו בשדה -כפישנעשה הדברעליסודתיאורי
מערכת-קדש 20ויתכן שלפי תבליטי מערכת קדשניתן למנותבין המשימות שבהן
הועסק חיל-הרכב גם תפקידי אבטחה-אגפית  -בעיקר באגף-הפתוח  -ואבטחה-
עורפית,ואוליאף תפקיד של עתודה ,עלשימושיהויעודיההטקטייםהשונים.
התיעוד של פעולות המצור
,
ש
ו
מ
י
ח
ה
כשאנו באים לפעולות מצור ,הרי החומר הרב לא רק מלמד על
סוגי
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הגייסות וכיוצא באלה ,אלא תכופות אף מעלה לפניוו תיאור מפורט של אופני
הלחימה ממש.אופיםהסטאטי-ביםודושל מבצעי מצור-הוא שאימשר הצגה ברורה
של שלבי הלחימה השונים .אםכיגם כאן ,וביחוד לגבי אורחי-הפעולה המורכבים
שציינו את מלאכת המצור האשורית בשיא התפתחותה ,לא תמיד הכל ברור
מהתבליטים; וקשה ,לעתים ,לקבוע לפיהם בבירור את סדרי הזמנים ופרטי
ההשתלבותהפונקציונלית שלמשימותופעולות .מכל מקום,התיעוד שלאמנות המצור
ומעשי הצריםוהמתגונניםהוא כהעשיר עד שנתאפשרה הצגה רחבה וממצה שלנושא
זה בסמר .21עובדהזו עצמה מבליטה את הדלותהיחסית שלידיעותינו עלאורחי-
הלחימה בקרבות-שדה.
המשתקף מן המקרא
אין ,איפוא,תימהשלפי מצבידיעתנו על הטקטיקה של קרבות שדהבימי המקרא
נודעים לעתים משמעות ומשקלמיוחדים לקטעי תיאור של צבאות ושל מעשי קרב
שמן המקרא  -אשריש בהםכדי להשלים ,או להבהיר ,אתהידוע ממקורותאחרים.
יתז -עם זאה ,מצב הדברים פרדוכסלי; דוקא השלב של צ בא מאורגן בישראל,
שלפישורתההגיוןניתןהיהלצפותלידיעותשל ממשעלאורח-מעלו ,מאכזבמבחינה
ו אתהמעיין.בעצם,איןכדי להתמיה בעובדהכיציוני הקרבות בתקופה השבטית שלישראל,
ועד ראשית המלוכה ,מעלים אוירה הנראית כמציאותית ,אךאין בהם תיאור של
אזרח-הלחימה לכשעצמו; שהרי טרם קם אזמנגנון ממלכתי אשר ביכולתולהוריש
לנו רישומיםותיאוריםמדויקיםומפורטים.אופייניביותר לכך סך-הכל של המסופר
על המלחמות עם הפלשתים .אם נתעלםמן הסיפור ה-פי(ויתכן הסמלי) על מעשה
יהונתן ליד מכמש (שעל כל פנים נתרחש במצב הרחוק מאפשרות של קרב-שדה
ערוך) הרי לכנינו ,לרוב ,תמונה של מסע-מלחמה פלשתי -שנערך בודאי בעונת
הקיץ  -כשמד הכוח הפלשתי העולה מתיצב הכוחהישראלי .במרכזה של המלחמה
עומדת מערכה אחת,שהיאגם המכרעת .על הדרך שבההיה מתקשר הקרבמצוילנו
בכתוביםתיאור של אחתמן האפשרויות ,שכנראה היתהאופייניתלמדי :הופעתו של
איש-בינים מתגרה ,והתמודדותבין אנשי-הביניםמשני ב א ר י גם אם לא תמיד
הביאה תוצאתה של התמודדות כזו למנוסתו של צבא שגיבורוניגף ,הריאין ספק
שהשפיעה השפעה נפשיתשאין לזלזל בה.ויצויןכי סיומה של מערכה מתואר תמיד
כתבוסה מוחלטת ומנוסת בהלה של הצד שנוצח ,ללא רמז כלשהו לנסיגה תוך
התגוננות,לנסיונות התארכותוכיוצא באלה; אפשר ,כמובן,שיש בכךגם משוםהגזמה
פיוטית.בין כךובין כך ,אםישכאןרמזים כלשהם עלאופן פתיחת הקרב ועלאופן
סיומו ,איןבסיפור המקראי דבר על מהלכו של קרבכזה.
לעומתזאת,ניתן להעלות תמונה משוערת ,אמנם בלתי שלמה ,באשר לאופים של
הכוהות המתמודדים .הצבאות הישראליים ודאי שהיו "חד-חיליים" ביסודם,
מורכבים מלוחמים רגליים ,אך לאבעליחימושאחיד .אףכיישסימנים שבדומה
לצבאותשבטים אחרים בתקופותשונותהיה לכמה וכמהמן השב טימ "נשק-יסוד*
שבטי מקובל ,הריזיונם בכללו ודאי שהיה מנומר כלשהו; ותכופות -כפי שאמנם
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מעיד המקרא -אףלקוי מרוד ,וביחוד באשר לנשק-הלם משוכלל ,המשמש למגע-
קרב מקרוב .הן מבחינהזו ,של טיבהזיון -וזריזות השימוש בו -והן מבחינתאופן
תפעולם של כוהות גדולים יותר ,כאשר נזדעקו למלחמה במשותף שבטים אחדים,
מענינת דעתו שלי .ידין 23האומר ,שמפקדיה של איסטרטיה מקובצת כזו יכלו
להשתמש בכשריהם המיוחדים של אנשי שבטים מסוימים -כגון קולעי האבנים
הנודעים של בנימין  -להטלת משימות תכליליות ,שהיה בהן כדי להגמיש את
ההיערכותולגון את הנוהג הטקטי.בענין היערכותהונוהגה הכוללים של איסטרטיה
ישראלית עולות על הדעת רק השערות ,שישלהן אמנם ביסוס-מה .ארגונה הפנימי
היה בתחילה ארגון שבטי ,לפי שבטים ,משפחותובתי-אבות(שכן במבנה החברה
הישראלית שלאותוזמן לאהיתהאחיזהלשום צורתארגוןאחרת).וגופים כאלההפכו
ממילא גם ליחידות פיקור ,שראשי שבטים ומשפחות מנצחים עליהן ,וליחידות
להימה ,שהוויצבו בצותא במערכה .במערכה עצמההיו בעלינשקהירי וההטלה
(קשתות ,מקלעית-אבנים ,חניתות-הטלה) מפעילים את נשקם זה עד שהאויב קרב
והגיע לטווחי לחימתגוף אל גוף; ותכופותיכלו אלה אף לפעול ,בתחילת הקרב,
כמתגרים .אך משהחל קרב-המגע ,נאלציםהיו לסגת אחורנית מעט או להסתלק
לאגפים ,ולהמשיך משםבירי במידה שהמצב איפשרזאת.
לעומת זאת ,בצבא הפלשתים ודאי שהיהשילוב שלסוגיחילשונים .דמותו של
גלית היא דמות "רגלי-כבד" (כבד ביותר!)-אלאשאין לדעת אםאופייניהיהזיון
מעין זה לעיקר הצבא הפלשתי .עלכןאין גם לדעת אם יכלה להיות בצבאזה
פלגג ה ,הבנויה מלוחמים כאלה-אושזיוןזהמיוחדהיה לקבוצה נבחרת23א;אולי
ללוחמים מן האריסטוקרטיה הפלשתית ,שהיתה מנצחת על צבא עמי-הארץ ,אשר
אופיו שונה היה משלה .24בתיאור הרדיפה על הגלבוע(דהיינו ,בשלב שאחר הקרב
המאורגן)נזכרים "המוריםאנשים בקשת" (שמ"א לא ,ד)וכן "הרכבובעלי הפרשים"
(שמ"ב א,ו) .אך נקל לראות כי הנסיבות המיוהדות בהן מוזכרים שלושת טיפוסי
לוחמים אלה (באר-שבע הקשתים והרכב)אינן מאפשרות מסקנותבענין אורח-
להימתם בקרב ערוך.ניתן רק להניח הנחה כללית ,שבכוח צבאי בעל הרכב כזה
היו בודאיגילויים כל שהם של טקטיקה משולבת; דבר המבליט עוד יותר אתאי-
השויון הצבאישציין את מערכותישראל מדהפלשתים.
תופעה טקטיתמענינת הנזכרת מספר פעמיםבתיאורי מלחמות התקופה השבטית
ואף של ראשית המלוכה ,ושעליה עמדי.ידין 25הוא הנוהג החוזרונשנה של חלוקת
הכוח הפועל לשלושה ראשים .נראה שבדרך הטבע אחזו במיוחד בדרךזו במצבי
התקפהיזומה ,ותכופות אף מפתעת ,שלא קדם לה מצב של מגעישירבין הצדדים
או ריכוזו של
היריבים; וכל "ראש" היה לו גם נתיב התקרבות נפרד אל
האויב .במצבים מסוגזה אמנםנרמזת בסיפור המקראי תמונה טקטית מוחשית ,בין
שהמדובר ב"מעשה קומנדו" ,כשל גדעון ,או בהפעלה מהירת קצב של כוח המונה
אלפים אחדים ,כמהלומתו של שאולבבני-טמון.
הסתמיות בה אנו נתקלים בתיאורים צבאיים של המקראשמןהתקופה השבטית,
סתמיות שהודגמה כאן לפי אותה סוגיה שלכאורה היא המוארת ביותר ,זו של
המלחמות בפלשתים -אין בה ,כאמור ,כדי להתמיה .אך המצב נעשה כמעט

~עתי
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פרדוכסלי משמגיעים אנו לתקופה של משטר מרכזי מגובש -ימי המלוכה .ביחס
לתקופהזו ,שבההתנהלובעיקר מערכותסדירות,יכולנולצפותלתיאוריםעובדתיים,
הכמהישים בבירור תמונה של אורח-קרב .אך מתקופהזו מעטים המה תיאורים של
ממשבמקרא.
ישנם אמנםתיאורים ,מחותאויותר ברורים ,עלשתי מערכותנגד ארם :מערכתי
מידבא ,שבראשיתמגעי הקרבשביןישראל לארמ ,בתחילתמסעיו של צבאדודנגד
עמון; ומערכת-אפק ,שאירעה בתקופת ההתמודדות השקולהבין שתי הממלכות,
תקופתו שלאחאב .אך במסופר על הראשונה באלו(ותהיה אשרתהיההראיה שבחר
נוגעים
בהלגבי מערכהזו-בין שנראה אותה כמערכה "טקטית"או
מיהבית""6
יט
פר
עצמה;ואילו
וח
אל
כ"ה
הדבריםבשיקולים ובטכסיסים כ1ללים ,ולא בדמותהשל
המסופר על השניה נותן אמנם הזדמנות לניתוח טופוגרפי ואופרטיבי רחב מעוף
ומחכים באשר למקוםהיחידבועשויהיה הצבאהישראלי לחסום את דרך הפלישה
בפני הארמים ;27אולם באשר לאורח-הלהימס אפשר רק לשער השערות ,על סמך
המציאות הטופוגרפית ,הקיימת ומוכרת לנו היטב גםכיום .כמעטשאין בתיאורים
אלה שבמקרא אחיזה להבהרת אורחי תפעולם הטקטי של הכוחות; וקודם כל של
ה"חילה ,הקונקרטי ,לגבי כל אתר מסוגי היסוד החיליים המעניינים אותנו מבחינת
ההקר הטקטי של התקופה :בימי דוד -נושאי-חנית וקשתים; ובימי אחאב -אף
רכב.ואילו ה"תחליף"היחיד כמעט לתיאורו שלשיתוףבין-חילימצויאוליבסיפור
על -המאתים ושנים ושלושים נערי שרי מדינות" ,היוצאים בהתקפה על צבא ארם
שלפנישומרוןבלוית "החיל אשר אחריהם" (מל"א כ,יט) ,שמספרוהנקוב הוא שבעת
אלפים .אולםגםבתיאור מקראיזה רב הסתום,וניתן רמז בלבדלאופי הקרב עצמו;
ורק בכוחה של השערה שנונה ביותרניתןלשוית למהלכו של אותו קרב משמעות
טקטית-טופוגרפיתמובנתונראית כאפשרית.28
אכן,זהוצדוהשנישלאותו פרדוכס ,שדוקאבסיפור בעלצביוןאגדי(אךמציאותי
בפרטיו)מוצאיםאנותמונה טקטית מובהקת .כזההואהסיפור עלהתנפלות ההפתעה
של גדעון ליד בית-השיטה; ואפילו המדובר במעשהו של כוח "חד-חילי" בלבד,
רגלים המפעילים בעיקר נשק-הלם (בודאי חניתות ,הרבות ואלות) ובנסיבות של
"מבצע מיוחד" ,שבכל הדורותאיןכלליה של טקטיקה"תקינה-חליםעליו.
של
מן הסתםאיןזה מקרהכי אותםהתיאוריםהברורים והנחרתים בזכרון מעשי
מלחמההמצויים במקרא ,הם דוקא על מעשי-מלחמה "יוצאי-דופן" ועל טכסיסים
ותחבולות בלתי רגילים ,שבדרך הטבע הס גם המגרים ומפרים אתהדמיון; וכי
תיאורים אלהשאובים בעיקרם ,ממקורותיה של מסורת בעלתאופיאגדיאומוסבים
על שחר תולדותיה של האומה :למשל ,מעשהו של יהושע במלחמה על העי (שכל
עיקרו ,מבחינתנוכאן ,טכסיס של מלחמה בשדה -אף שהתוצאה היתה לכידתה של
עיר)יי .מצויה לכך הקבלה גם במסורת הספרותית המצרית .גם שם התיאורים
הברורים והמפורטים של תחבולותאו מעשי-קרב מקורם תכופות באגדה העממית,
כשןזו על לכידתה של יפו ,או ,למשל ,באותהגירסה נמלצת שלתיאור מערכת-
קדש אשרנהגולכנותה "עלילת פנתאור"ונטו לראות בהמעיןיצירה~פיתם .מעשים
מסתזההמסופרים במקרא,אפילואיןראיותחותכותשאכןנתרחשובאותוזמןומקום
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בדיוק עליהם הם מוסבים ,מעוררים את הרושםכיכאןהתגבשותומורשת שלזכרון-
עם על מעשים דומים שאירעו .אכן ,גם תיאורים אלה אינם מספרים לנו דבר על
אורח-הלחימה הסדירשהיהנוהג באותה תקופה.
ולשלמותהתמונהיצוין :כמהמהתיאוריםהעזיםביותר שלדינמיקהשל צבאקדום
(בעיקר הצבא האשורי) ,מהירותו ,עוז מחצו ופעלו הנחרץ עולים דוקא מתוך
פרקינבואה שבמקרא .ואםאין בהםתיאורנוהל ,הרי מצויה בהם תחושת הקצב,
שהוא ,כידוע,גורם בעל ערך מכריע ,טקטיואופרטיבי כאחד.

הרמה האופרטיבית
אותה רמה מבצעית שבין הטקטיקה לאסטרטגיה ,זו המכונה -איפרטיבית,-
אפשרלהגדירה לצרכי התקופההנידונה כאמנותצירופם של מספר קרבות מקומיים
(כולללעתים פעולות מצורוכיבושישובים) לשם השגת התכלית הצבאית הנדרשת:
וכןעניינה הוא קביעת הגישות אל היריב והכנת התנאים לעריכת הקרב .אם נרצה
בעשרו :הסתים ,הרי מצו-ונ לס נחספאשזץ זשתכסלחןקיל  nwl~wטיפוסים
מעניינים .הדיגמה הראשונה מיוחדת לעבר הצבאי ,וספק אם היתה נכללתכיום
בפירוטגילוייה האפשריימשלאמנות אופרטיבית.זוהי דוגמה של הכנעת ארץ פרזות
של האויב ע"י חדירת כוח צבאי ,המקים לו (לרוב) מחנה מוגן במרכזה ,והמשלח
אל סביבו פלגות פלגות להשמת הארץ ,לביעור יבולה ומטעיה ,הריסת המגורים,
ביזה ,ותכופותגםשביית התושביםוהפיכתם לעבדים,וכיוצא באלה .כאלההיו ,ללא
ספק ,פעולותיושלה*משחית" הפלשתישיצאממחנה מכמש בשלושה ראשיםלכיוונים
השונימ 31בארץ שכולה פרזון לא היה בידי התושבים מוצא אלא להסתתר עד
יעבור זעם לשמ"איג,יד ,כד).ואילובאיזור שהיתה בועיר בצורה מיהרו להתכנס
לתוכה .בשיטה זו אפשר היה לאחוז לא רק לצורך ביזה חד-פעמית כי אם
גם להשתלטות של קבע ,או אף לשבירת רצון ההתנגדות שליריב הנשען עלעירו
הבצורה .זאת למדיםאנוגם מדוגמאות מאוחרותיותרוהידועותלפרטיהן :כזההיה,
למשל,סמונן של מלהמותהעריםחיתיותבינןלבין עצמן במאות הו'-הב' לפסה"נ.
דוגמה שניה ,בודאינפוצה אף היא ,עולה מפעולותיו של כוח צבאי המשתלט על
אזור שמצויים בוישובים ושבטיםיריבים או סוררים .תמונה מציאותית של פעולה
מסוגזהע"י צבאמצרים,הכרוכהבהפניהשל מספרחטיבותרב-חיליותנאו ,לפחות,
יחידות-החלוץ שלהן) בעת ובעונה אחת אל מוקדי המרד השונים ולאבטחת עיר-
בסיסנאמנה(היא בית-שאן) -וכן לתפיסתישוב החולש על מעברות-נהר(הירדן) -
מתוארת בכתובת על מסעו הראשון של פרעהמתי הא' לכנען.32
גילויי אמנות אופרטיבית מסוג שלישי -והוא הקרוב ביותר אל המושגים
האופרטיביים המקובליםלגבי פעולות של צבאות שדה -מצויים בתיאורי מלחמות
ישראל בארם ובעמוןבימי דוד ,בשטחים שממזרחלירדליי .כאן אפשר לעמוד,בין
השאר ,עלניתוחדרכי-הגישה האפשריותאלריכוזגייסות השדהשלהאויב(הארמים),
או אל בסיסו המבוצר העיקרי (רבת-עמון);ומבחינת התמדת השפעתם שלגורמים
גיאוגרפייםוטופוגרפיים,ישענין בעובדה שאחדיםמןהשיקולים המתקבלים על דעת

ל".זבוק
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ההוקרלגביימיו שלדודהועלוגם בשעתתכנונם שלשניהמסעותהבריטיים אלעבר
הירדןמזרחה,באביב-קיץשלשנת,1918כאןאףמצטייריםמצבים שבהםישלהחליט
על הטלת מרכז הכובד של המאמץ והכוחנגדיריבזה או אחר ,על שימוש בקוים
פנימיים ,על אבטחתהעורףמפנייריב אחרועלשמירתעתודה ,הנחתת המכהתחילה
על החזק או על החלש שבאויבים ועוד כיוצא באלהשיקולים מבצעיים ,המאלפים
לגבי מהותן (אף בתקופה ההיא) של פעולות מלחמה ברמה גבוהה למדי-מהות,
שלא נשתנתהביסודה עדלזמןהאהרון.

האסטרטגיה

אופים שלהפרקיםהשונים שבספר ,העוסקים כל אחדבעניין מוגדר ,לא אימשר
לעמוד על תהליך התפתחותה של האסטרטגיה במלחמות התקומה ,מאידך גיסא,
הערכתנו את המקורות אינה מעוררת כאן שאלות כה קשות כבתהום הטקטיקה.
המעניין אותנו ,איפוא ,בראשוראשונה בנושאזה הואציוןקוי התפתחותן של סוגיות
אסטרטגיות ושלפתרונותיהן.
הרמה האסטרטגית של אמנות המלחמה אופיה כללייותר מאשר של הרמה
הטקטית ,והיא מותנית פחות בנסיבות הקובעות את טיב הטקטיקה ,ובתכונותיה של
זו .עלכןניתןלעקוב בקלותיחסיתאחריתופעותאסטרטגיותאפילובתקופת המקרא
הגם שבתחילתה היתה ,כמובן ,המחשבה האסטרטגיתבחיתוליה.
במידהשיכוליםאנו לדבר על אסטרטגיה של העת העתיקה,הרי במקריםרבים
זוהי אסטרטגיהמדינית בעיקרה (ולעתים "אסטרטגיה דיפלומטית").ה"סיטו"ציות
האסטרטגיות"האופייניותהיו בדרך-כללמשניסוגי-יסוד .המצב האחד הוא כאשר
מעצמה חזקה -לעתים הזקה רקיחסית לשכניה  -כובשת ומספחת בזו אחר ץ את
המדינות הקטנות שעל דרך התפשטותה .34ההכרעות האסטרטגיות שעמדהלפניהן
היו :בחירתהכיוונים להתפשטות ,קביעת סדרהקדימות של פעולות השתלטותאלו,
ומניעת התלקחות כלליתובו-זמנית של פעולות מלהמה מצד מתנגדיה בכל המרחב
אשרבו מופעלת אסטרטגית השתלטותזו .המצב האחר הוא יריבות ,אוהתנגשות
בפועל,בין שתי מעצמותגדולות(כגון אשור ומצרים) אואף ממלכותבינוניות(כמן
ישראלוארם.)35
במקרה הראשון מתעורר שיקול אסטרטגי בעיקר כאשר מסתמנות התאגדויות
של מדינות זעירות אובינוניותנגד המשתלט .דוגמאות לכך מצויות כבר במסעות
המצרים לכנען וסוריה ואחר-כך במסעותיהם של האשורים לסוריה ולמרחב
הישראלחי .הברירה העומדת במקרה כזהלפני הכוח המשתלטהיא לבחורבילשתי
אפשרויות:א) להשתדל להכות כל אחדמיריביולחוד,וללכוד אתעריהם בנפרד -
וזאת הדרךשהיתהריוחתיותר; ב) להשתדל להכות בבת אחת אתהיריביםכולת
כאשר הילותיהם מרוכזים יחד-וזהו הדבר שאותו ניסה לעשות ,לדברי כתובתו,
תחותימס הג' בעת מסע מגידו(ויתכן שבדבריו ניסה להעלות את כורח הנסיבות
למדרגתתכניתיזומה) ,כאשר"ניתנוכלהמדינותבעירהזו...כימושליכלארצותהצפת
כלואים בתוכה; הלא ככיבוש אלף ערים כיבוש מגידו" .37ואם נקבל את ההשקפה
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שכיבוש הארץעל-ידיהעבריםהיה מסעמתוכנן ,המנוהלע"יהנהגהמרכזית-ניתן

לומר שבאפשרות מעין זו בחר יהושע לנוכח שתי הקואליציות" ,הדרומית"
וה"צפונית" ,של מלכיםזעירים שבכנען; ואולי שימשו כאן שתיגישות אסטרטגיות

אלולסירוגין.38
כשהמדובר היה בשטחים גדולים ומגוונים ,שההשתלטות עליהם הצריכה זמן
ממושךוהיתהכרוכה בהתגברות עלבעיות של מרחק ,שלמכשוליםטבעיים,וכיוצא
באלה -ואולי אף בהתקרבות אל תחומו שליריב חזק -היה הכרח בגיבושגישה
אסטרטגית שקולה ומחושבת ,הן מבצעית והן לוגיסטית ,נוסף על ה"אסטרטגיה
המדינית".דוגמהברורהראשונהלכךמצויהכמסעיושלתחותימסfsnלכנעןולסוריה
עד איזור נהר מרת ,שנערכו לאחר מסע-מגידו ,ואשרהיוו את המשכו מבחינת
הקו האסטרטגי ומגמתהכיבושים .תכליתו של כלאזוד ממסעי מלחמה אלושנערכו
מדישנה,היתה הדברתנקודות משעןמסוימות שלהכנענים (בעיקר ערימ בצורות),
הקמת מצודות משען והצבת חילות-מצב ,התבססותבעריחוף המשמשות שערלקוי
אספקה,וכיוצאבאלו .שבעה עשר מסעותיומהוים ,ברובם ,רציפות אחת ,שהתחנות
החשובות בההן השתלטות עלמגידו ,ואח"כ (במסע הששי) לכידת קדש שבסוריה
התיכונה .קשה לדעת אם כלמסעיהפרעונים שלאחרתחותימסהצטיינובאותהמידה
שלעקביות אסטרטגית,הנראיתלנוכיום כמתוכננתלמדי.
דומים במידהמסוימת באשר לאסטרטגית ההשתלטותגםמסעיםמסוגזהשנערכו
ע-ימלכיאשור.אכן,לפי תפיסה מסוימתאין לראות את מטעיתם של צבאות אשור
עד למאה הס' לפסה"נ -ובמקרים לאמעטים אף מאוחריותר  -אלא בגדרפשיטות
רבתי ,שכל תכליתן לא היתה אלא ביזה ,הבטחת תשלומי מס ופריצת פרץ כזה
בחומת הבטחון וביכולת המגן של אותם איזורים עד שייקל לאשורים לחזור על
מעשיהם אלה בבוא העת והצורך .כמובן ,שראיהכזו הופכתגם כמה ממושגיה של
אסטרטגית ההשתלטותליחסייםלמדי.
ככלשהיתה מעצמהזואו אחרת עוברת מקאסטרטגיה שלפשיטה=,כפישהוגדרה
לעיל ,ל"אטטרטגיה של התפשטות" (המביאה לבסוף לסיפוח טריטוריאלי ,להקמת
נציבויות ולבניית מצודות משען) ,חייבה מגמה כזו גם המקת מסקנות אופרטיביות
וארגוניות.מצוי בספרזהניתוהבהיר מאוד של הנסיבותשהצריכו,לפי כל הנראה,
הקמת בסיס אופרטיבי קדמי מעבר-לירדןבימימדיניות ההתפשטות של דודע .על
אחתכמהוכמההתעוררצורךכזהאצלהאשוריםמשהשלימוהללואתתהליךליכודו
השלטוני של המרחב הצפון-מסופוטמי ומשהתלוזינוקי הפשיטה שלהם אל מעבר
לפרת ,לתחומה של סוריה,לובשים דמות של מסעי השתלטותשיטתית .ואכן ,כבר
בשנים בהן נקט שלמנאסרהג'צעדים לקראת מסעולעומק סוריה ,מסע שהביאו אל
שדה המערכה של קרקר,הוקםמשעןאשורינאמן בנקודתהגישהלמקום מעבר קבוע
שלהגהר,באזורשמדרוםלכרכמיש;וכעבורשניםמעטות-שוהאושנתייםלפנימערכת
קרקר -כונןגם"בסיס ראש-הגשר*בגדההמערבית שלהנהר.השימושבשער-גיחות
אשוריזהנמשך ,אםגם בהפסקות,דורותרבים.
היתהזוראשיתו של שלב חדש ,מבוססיותר ,באסטרטגיה שלהתפשטות .באמצע
המאה הט' לפסה"נהחלו ,איפוא ,האשורים לעשות את אשר עשו המצרים ,מטעמים
.
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השתיים והתקפיים כאחד ,כבר במאה הט"ו לפסה"נ :כאשר הקימו -לאבטחת
המבואות אל ארצם הםולכינון הפרוזדור הצבאי-שלטונייתוך עומקה שלסוריה -
מערכת מצודות בגבול סיני ושרשרת מבצרי משעןובסיסיםלוגיסטיים .כאןלפנינו
דוגמה לחזיון של "האנאכרוניזמים הצבאיים" לכאורה--או ,ביתר דיוק ,להיעדר
הקבלהכרונולוגית בהתמתחותן שלתומעות דומות אצל עמים וצבאותשונים.
גם הברירות /שעמדובפני הצדדים באסטרטגיה של ההמודדותביןשנייריבים
שקולים ,שונות היומן הסתםבשנימצביההאופייניים שלאסטרטגיהזו :המצב האהד
הוא של התנגשות כמעט בלתי אמצעית ,ללא חיץ ,כמו ,למשל ,במלחמות שבין
אשורלבין ממלכת אררט .המצבהשני הוא כאשר אחד היריבים מנסה להסתייע
בבעלי-בריתגלויים אומוסווים בשטחבינימנרחבשביןשתי המעצמות,כפי שאירע
לא פעם במסעי אשור לדרום המרחב הסורי-ישראלי ,בתקופת מלחמותיה עם
מצרים; במצב שניזה השתזרוכרגיל אהדדישיקולים אופרטיביים גרידא בשיקולי
השתלטות צבאית-מדינית .דוגמאות 40חוזרותונשנותלנסיון להשתמש בכוחו המרוכז
של הצבא הפולש כדי להכות להוד את המתנגד המקומי ולחוד את היריב החזק
המתקרבמהחוץ,מצויותבמסעיהאשוריםליהודהולפלשת ,כאשר הםנערכולקראת
התמשנה ודאית או אפשרית עם הצבא המצרית; ולרוב הצליחו האשורים בכונתם
זויותר מאשר רעמסס ב' בשעתו במסע-קדש) .את שיאה של אסטרטגית השתלטות
שנונה ,המופעלת במסגרת של התמודדותבין שתי מעצמות  -וממש עד לגבולו של
היריב ,מצרים  -אפשר אולי לראות במסעו של תולת-פלאסרהג'לארץ-ישראל.
ראשיתו ,לכאורה" ,הבקעת-מצח"עמוקה .אךזונתגלתה עד מהרהכיצירתהתנאים
לסדרה של הכרעות בנוסח ה"גישת העקיפה -דוקא; לאחר החרבת הגליל באה,
כאמור ,הפריצה לפלשת והתבססות בחלקה; ואז ,כעבור שנה הוכנעה שומרון
(כהקדמה לחורבנה כעבור אחת-עשרה שנה); וכעבור שנה ,לאחר שהוקפה דמשק
מעבר עורפההדרומי ,נכבשהונבוזה.
דילמה אסטרטגית אמתית מתיצבת בכל הדורותבפני מדינה אשר להיריבים
אפשריים ,או אויבים בפועל ,מעבריה השונים; חריפותה של הבעיה ,כמובן,שונה
היא כאשר אלה יריבים נפרדים ,או כאשר הללו ,או מקצתם ,קשורים בברית.
השאלה המתיצבתהיא בדרך כלל :מדמי לרכז את המאמץ ואתמי רק לבלומה
במצבים כאלה לא רק שהתבלט -בתוקף הברירה הנ"ל -הגורם של מצבגיאוגרפי
ואסטרטגי המכונה "מצב של קוים פנימיים ,-אלא באולידיביטוי ה"עקרונות -של
התמדה במטרה(או ,בשעת הצורך  -החלפתה) ,ריכוז המאמץ ,חסכון בכוח ,אך
תכופותגם אלה שלניידות(אסטרטגית),גמישותוהפתעה(לעתיםבמיוחד -הטעיה).
מצרים ,לפי מצבה הגיאוגרפי ,עמדה רק לעתים רחוקות יחסית בפגי ברירות
כאלה (וזאת בעיקר כשנתחזקה מדינת בוש או בגבור לחצם של הלובים) .לעומת
זאת ,המעצמות האדירות שבאסיה -אשור ואחריה בבל-נמצאו כמעט בקביעות
במצב כזה ,עלברירותיווהכרעותיו;וביןהמדינותהבינוניות-ישראל,ואףיהודה,
היושרויות בו בתקופות לא מעטות .מבחינה היסטורית כללית היתה תשובת אשור
על ברירות מסוג זה- :בכל הכיוונים" .אך למעשה ,למודת נסיון של היתקלות
בעובדות מציאות מרות ,ידעה מדי פעם בפעםכי למאמץ כוה בעת ובעונהאחת
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לאיספיק אף כוחהכולו .אכן ,אשור יצאה לא פעם להתנגשויות אדירותביריבים
כמצרים ,עילם או בבל ,ודבקהבנסיונות לאכוף את שלטונההישיר אף על ארצות
אלה.אף-על-פי-כן-וכאן הצד המאלף שבדבר -נזדקקה האסטרטגיה האשורית,
כנראה בתוקף השיקולים הנ"ל ,ראשית-כל לכיווני התפשטות הנתקלים
בעצמת התנגדות פחותה; דבר זה איפשר לה להרחיב תחילה את שטחי
יניקתה במשאבים ובאדם .השתלטות של ממש על שטחים נרחבים כאלה (תחילה
צפון-מסופוטמיהכולו ,ואה"בגם צפון-סוריה) היא שסיפקה אתהבסיסהגיאוגרפי
והכוהות אשרנדרשוכדי להכריע עד תוםיריביםכגון בבלועילם.יצויןכי במהלך
תולדותיהניצבהאשורגםבפנימצביםאסטרטגייםמסוגשונה,השתייםיותר במהותם.
כך ,כברכימי חגלת-שלאסר הא' עמדוהאשוריםלמולגל מסתערשלכוחות חדשים,

בחזיתגיאוגרפית רחבה (בעיקר הארמים ,שלחצו בקשת שהשתרעה מצפון-סוריה
וארץ-זהרים ועד לשולי ארץ-בבל) .13וגם אז נאלצו בודאי להכריע הכרעות
אסטרטגיות חמורות:היכן להכות ראשונה,והיכן לבלום.
במאת השנים האחרונה לקיומה למודה היתה הממלכה האשורית במצבים
אסטרטגיים בהם קמו עליה בריתות נרחבות מאוד ,מעילם ועדיהודה .במאמצים
גדולים ,ולרוב על-פי הכלל שלריכוז הכוח" ,אחד אחד* ,יבזה אחר זה" -גברה
על בריתות אלה .אךיתכןכי הבעיות האסטרטגיות הדינמיות ביותר ורבותהענין
שבכל תולדות אשורהיו דוקא אלו שניצבובפניה בערובימי הממלכה ,כאשר קמו
מדה ,בבת-אחת ,מדי ובבלוגויים מן הצפון; ואשור עצמה נסתייעה אז ,דומהכי
בפעם הראשונה -והאחרונה-בתולדות מלחמותיה בברית ושותפות-קרב עם צבא
מעצמה אחרת :הצבא המצרי .במשחק כוחות רב צדדי זה,בין צבאות מדי ,בבל
החדשה ,אשורומצרים,עלצירופיהםועלהתנועותהמבצעיותהמורכבותשציינוהו-
עתנפלובזו אחרזובירות הממלכה וצבאה של אשורנזקק למרכזי משען חדשים -
היהודאימקום לא רק להכרעות כבדות משקל אלאגםלסוגתמרוןאסטרטגי (וביחוד
במסעיםבמרחבצפע-מסוכוטמיהבשננה)610-614שאוליטרםראהעדאזהעולמכמותו.
משאנופונים אל המרחב ה-שראלי,ישלציין,ולואצית חטוף,שלושהסוגי מצבים
עיקרייםשניכרו בהםגילוייאסטרטגיה:א" .דו-קרב" שנמשך מאותשניםבין ישראל
לבין ארם;ב .עמידהבפני(או הסתגלות אל) כובשים אדירים;ג .מלהמות מקומיות,
בשוליה שלארץ-ישראל.
א.ניתן להבחין בכמה מוטיבים אסטרטגיים שהיואופיניים למצביםהגיאוגרפיים
באיזורזה -אוליחסי הכוחות המשתנים -והםשציינו לרוב אתהכנותיהןומבצעיהן
שלישראלמזהושל ארםמזה.
משהיו הארמים צריכים להחליט ,לקראת מסעם נגד ישראל ,אם לעלות על
הגלעד,או על הגליל העליון,אובמישרין עלשומרון,היהשיקולם האסטרטגיכרוך
בודאיגם בשיקולמדיני; כך,ביןהשיקולים למסע על הגלעד עשויותהיו להימנות
תקוות להסתייע באיבה המורשתית של עמון ומואב לישראל.ואילו הגורם הצבאי-
הגיאוגרפי המובהק בולט במיוחד בשני מסעיו של בן-הדד הב' ,ומעל לכל בנסיונו
לעלות עלשומרוןבמישרין ,מתחום שליטתה של דמשקשבעבר-הירדן ,דרך עמק

הירדף*:
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בעתותשלמלחמתתנופהנגדארם-מימידודועדימיירבעםהבי-היתהבישראל.
לתא ספק ,מדי פעם בפעם גם תפיסה אסטרטגית של תכלית המלחמה; שכן
ההסתפקות בהכרעה הטקטית במערכה -כמסופר במקרא על שגי נצחונותיו
של אחאב עלבן-הדד -אופייניתיותר למלחמתמגן,כשאיןלמתבנן-ההודףשאיפות
ותכליות מעבר להדיפתהפלישה .למגמה אסטרטגית-התקפיתישראליתנתלותהגם
השאיפה לכינון הגמוניה צבאית-מדינית ,או לפחותאיזור השפעה ,בעורמו של
היריב העיקרי והקרוב  -ארם-דמשקש אך גם במצבי התפננות התנהל חיפוש אחר
ידידים ,או"אוילי אוןבי" ,באותו עורף עצמו  -עדשהגיעו הדבריםלידיפניות אל
ידיד"אדירמדי:אשור(שבהדרגההספיקה לבלוע אתכלשותפיה בכוח שלישראלויהודה -שבסוריההצמונית ,ואחר-כך אףהתיכונה).ב .אם בפרשהזו במלחמותישראל וארם עמד בכל זאת במרכז דבר ההכרעה
בשדההקרב-הרישיקולימלכיםישראליים ביחסיהם(ואף במלחמותיהם) עם אשור
(ואח"כ עם בבל)היוביסודםתכופותשיקוליםמדינייםיותר מאשרצבאייםמובהקים.
נקללהביןכי במיוחד בלטיסודמדיניזה במסגרת של מלחמות של בריתותמדינות,
בצירופים השונים של קואליציות מלכים שבמרחב סוריה וארץ-ישראל ועתים אף

מעברלתחומיו (כשהשתלבו ברשת הבריתותגורמים כבבלאו מצרים) .אכן ,משקל
רביותר נודע בודאי לגורם הצבאי הממשי בתקופה הראשונה של מלחמות בריתות
מדינות כאלו ,כאשר יכולתןשל המדינות הבינוניות שבמרחב ההוא לעמידה בקרב
פתוח טרם נופצה ע"י מכונת המלהמה האשורית וכשצבאותיהן של הבריתותיצאו
עדיין במשותף לשדה הקרב;חזיון זה מתגלה בעת מערכת קרקר (באמצע המאה
הס' לפסה"נ) כאשר קמהנגד אשור הקואליציה שבמרכזה עמד בן-הדד מלך ארם-
הרב;ושוב (כעבור כמאה ועשרשנים),
דמשק,ולימינו אחאב מלך ישראל ,על
אםכי הפעם בתוצאה צבאית שלילית ,במלחמת בר"ת המדינות שעמד ,כנראה,
בראשה עזריה (עוזיהו) מלך יהודה .אך ככל ש אוחרת יותר התקופה,ניתן לרוב
לראות אתשיקוליהם אלה של מלכי ישראלויהודן כשייכי] ,בעיקרם ,לתחומה של
אסטרטגיהמדינית כמעט צרופה (ובכללזה ,כנראה ,גםשיקולימדיניותפנים).יתכן
שחורגיםמשהומהגדרהזואותם מצבים בהם נערכהישראל ,ואת"כ בפעם אתר פעם
יהודה ,לאסטרטגיה הגנתית לשחה בפני הצבא הפולש -כשהשיקול הוא להחזיק
מעמד עד בוא העזרהממצרים.
אשרלהופעותיו של צבא מצרים בזירה הישראלית ,המסכת האסטרטגית במטע
פרעה שישק לארץ-ישראל ,במאה הי' לפסה"נ ,נראית מורכבת למדי ;45נרמזים
כאן משחק שלקוי מדיניות והשפעות כלפי שתי המלכויות הישראליות -שאך זה
נתפלגו -ויתכןאףכוונות ביחס לנתיב המסחר המדברי המוליך אלים-סוף.ואילו
מסעותיו של פרעה נכו אל הפרתם ,בשלהי המאה הז' לפסה"נ חלקם הארץ-
ישראליעודנו מעורפל; וחלקם הסורי-המסופוטמי ,על כלהענין שבו ,חורג מתחומה
שלזירתארץ-ישראל.
ג.מהבחינה האסטרטגית של המלחמות בשוליה של ארץ-ישראל ראוי להעלות
דוגמה אחת :מקרהמענין באסטרטגיההישראלית(והפעם -ישראלית-יהודית)קשור
בבהירתנתיב ההתקפה כלפי מואב במסע המשותף שלשני המלכים ,מלך ישראל

רכב.
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ומלךיהודה .העובדהכי בחרובגישהמן הדרום ,הכרוכה במעקף גדול ,במסע על
פני שטח הסמוךלגבול מואבושאיןבו בסיסאיתן,ואף לאמים לצבא ,מורה ברורות
על הכונה :הכרעה כוללת של מואב -ולא רק החזרת השטחים שתפסו המואבים
בצפון,בגבולישראל .47ושמא השפיעכאןגםהשיקול של הבטחתנאמנות אדום;וזאת
על-ידי הולכת הצבא הגדול בדרך הקרובה אל גבולה שלזו .בנתיב בועשויהיה
להפריד ממילאבין תחום אדוםלביןמואב.

הע רכת הכוחות הלוחמים
שדגמ,מק של כוחות לוחמים
תנאיחיוני להכרת עובדות ולהבנת תהליכים בכל תקופה בהיסטוריה הצבאית
היא הערכה נכונה של עצמת הכוחות הלוחמים וטיבם.לגבי תקופת המקרא הובא
בספרזה חומר רבומענין .אולם מי שלאיעמוד כראוי עלהשוניהמהותי במשקלם
הסגולישלכוחותלוחמים שלעמיםשתיםיגיעלמסקנותהנכונות למראית-עין (למשל
מבחינתיתמי כוחות מספריים),אך העלולות להטעות למעשה .גם בכל אחדמסוגי
חיל הזהים לכאורה (רגלים בעלי נשק-הלם; קשתים; קלעים; רכב; ובתקופה
מאוחרתיותר  -פרשים לסוגיהם)קיים תכופותשוני מהותי(בזיון ,בארגון ,באימון,
בפיקוד ,בליכוד ,בנסיון-לתימה ,ביכולת לשתף פעולה עם חילות אחרים ,ועוד)
ביןחילות-מקבילים"שלעמיםומדינותבעלי רמה תרבותיתוטכניתשונה;והואהדין
לגבי צבאות שלמים .בלי שהבחנות כאלו יובאו בחשבון תסתלף לעתים מיסודה
התרשמותו של הבא*תת ולבאר אתמרמי העבר הצבאה
אין ביכולתנו לתארולסיג כאן את כלגילויי השוניוהגוונים שבצבאות התקופה.
אךישבידנו לנסות לסמן סכימטיתקוי-היכר ראשיים שלאותם כוהות-לוחמים אם
היואופיינייםלטיפוסיםהעיקריים שלמדינותועמים.איןבנסיוןזה משוםיומרה לפסוק
הלכות באשר לחזיונות מדיניים וחברתיים שבתולדות המזרה התיכון הקדום;אין
כאן אלאנסיון להשתמשבשרטוטיה שלהתמונהההיססו-ית המקובלתכיום לצרכים
השימושיים שלבדיקתהבחינההצבאיתשל התקופה .טעוו שלנסיוןזהיובן מהאזהרה
שלר .פרסטון" :48לעתים קךובוו מדיניגשים למחקר בהיסטוריה הצבאית כאילו
חזיון המלחמהמתקייםבחללריקכביכול",).ופין של הסקירות אשר בספר מאפשר
למעיין הצבאילרחוק במקצת מהסכנות שבראיה של התרחשות בחללריק כביכול.
מסה עתה למנות,לפיסוגייסוד ,מספרגילוייםא,פייניים שלכוח-מזוין בתקופת
המקרא .כמובן אפשריות שיטותמנין וחלוקה שונות שלסוגי יסוד אלה .כאן ננטה
להעמידם על חמשה "דגמים" ,המיוסדים על מציאותם שלגומיםמדיניים,לאומיים
אושבטייםשונים אלה מאלה.ישלבחון אתכוחוהצבאי של כל אחדמןהללו באמות
מידה מהותיותשונות  -על אף הדמיוןהמצוי ,לכאורה,כין כמה וכמהסוגיגייסות
שבאחדיםמהם.
 .1צבאות ממלכות אדירות*.הידועים שבהם הנם צבא מצרים וצבא
אשור .במדרגה קרובה לאלה ,בהרבה או במעט ,יש למנות את צבאותיהן שלעוד
כמה ממלכות ,כמן הת ,מיקני ,בבל ,עילם? ,ךר? ובוש .אף ב"דגם" זה עצמו
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ניכרים הבדלים בעני מבנה חברתי ומקצועי-חיליושוני באורחי-לחימה-הו ב?

הצבאות השונים והן בקרב הצבאות /כל אחד בפני עצמן ,בהתאם להרכבם
ולתמורותיהם מתקופה לתקופה .אך כאן היה ,לפחות ,קנה-מידה משותף להשואות,
המושתת עלהדמיוןשביסוד מסגרתם הממלכתית-החברתית של צבאותאלה.
 .2צבאות ממלכות בינוניות-.החשובות שבהן (כך ישראל בימי דוד
ושלמה; ארם-דמשק במאה הס' לפסה"נ) ניסו לעתים להתקרב למעמד של
הממלכות האדירות ,אך מחמת הבסיס המצומצם יחסית של מדינותיהם נשארו
צבאותיהןתמיד במעמד שלשניים במעלה.
 .3ערי ממלכה-.למעשה השתרע מרחבשלטונן שלערי ממלכה רק עלאזור
העיבוד החקלאישבסביבתן.ביןאלוישלמנות אתרוב ה"ממלכות" של ארץ-ישראל
שלפני הכיבוש הישראלי ,את מעוזי הכנענים ששרדו אחר הכיבוש וכמה מהמדינות
הזעירות שבסוריה ,ורן את ערי המלוכה הפיניקיות שבחוף ים-התיכון .קשה
לעוזים למחוה קו מבדיל ברורבינןלבין הקטנות שבמלכויות הטריטוריאליות ,אך
נראהכיקיים היה הבדל מוחשיבין אלו לאלו מבחינתצביוןבעיותיהןואמצעיהן

הצבאיים.

 .4עמים שטרם הגיעו לגיבוש ממלכתי-.הללו כבר יושביםישיבה

קבועה ורצופה עלפני חבלים שלמיסומהוים ,חרף העדרו שלארגוןמדיני מלוכד,
מעין אחדות שבטית או אמפיקטיונית-,פריטי-ממלכתית" .ישראל בתקופה שלפני
המלוכההיאהדוגמה המובהקת למצבדבריםכזה ,אך ,כמובן ,לא הדוגמההיחידה,
בעמים כאלההיה רקעהיסוד ,החברתי וה"צבאי" כאחד,עדייןחחיד בעיקרו ,אף
אס החלו כבר להסתמן בחברה שבטית-חקלאיתזותהליכים שלגיווןושל התגבשות
קבוצותוחוגים בעלי מעמד שונה אלו מאלו; ואגב כך מתהילים להומיע גםגדודי
נאמנים ,המתגבשיםסביבמנהיגיםבעלי שםוהשפעה.
 .5שבטי נודדים -.כאלההיו השוסים (שסו) שבהם נלחמו בשעתםהמצרים;
ולאחרמכן שבטי הארמים בגבולות סוריה וארץ הנחרים;הנודים שלמדיןועמלק
שפשטועלארץ-ישראלבימיהשופטים;ובזמןמאוחריותרשבטיהערבים ,בהופעתם
הראשונה בתקופת האימפריוםהאשורי .עם כל הדמיון אל ה"דגם" הקודם ,השבטי
ביסודו אף הוא ,בולטים בדגם זה הקוים המייחדים אותו;קוים האופייניים להויה
ה"בדוית" ,שבה כל אדם הוא ל',המאו שודד בכוח,והנשיאים,או המלכיםהשבטיים,
הםגםמנהיגיהפשיטותורבי המלחמה.
מעצם טבעו שלנסיון חלוקהמעיןזה הואשקויהתיחוםבין ה"דגמים"השוניםהנם
הכמטייםועתיםאףשרירותיים קמעה; אךזהרקעניןשבתחוםטכניקתהמיון .עםזאת
יש ב"דגמים" כדילציין אתהשתי באמותהמידה שבהןעלינולסיד אתסוגי הכוחות
השונים .הבהרת אמות מידה מציאותיות אלה עשויה לקרבנו ,מבהגנה מסוימת ,אל
אורח התבוננות הדומה לזה אשר קבע לעצמו אחד מגדולי מחקר ההיסטוריה
הצבאית ,ה .ללברק ,בספרו רב הכרכים "תולדות אמנות המלחמה במסגרת
ההיסטוריה המדינית" .49על אף ההגבלה שבשםזה למסגרת שלהיסטוריה מדינית
בלבד ,הכליל ללברק במחקריו ,למעשה ,לא מעטמן ההיסטוריה החברתית
והכלכלית,בנסיונו לעמוד על שרשי צמיחתם של הכוחותהמזוינים שבכל תקופה,
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חברה ומשטר ,על המיוחד והאופייני שבהם .יש היסטוריונים המקלים עדיין ראש
בצדזהשלההיסטוריה הצבאית ,אםכידומה שמספרם פוחתוהולך;אךיש,לעומת
זאת ,המבקרים את דלברק עצמו על שלא
די צרכו .מכל מקום ,ודאי
שמצווים אנו עלגישהמעיןזולגבי תקופהכימיההשיבי
המקרא; ותוכנו של ספרזהמסייע
בכך לא במעט.

בעית תיחום תקופות (לריידיזצ:ה)
אחד היתרונות בנסיון להבחין בין "דגמים" של מדינות ועמים ,ושל כוהותיהם
המזוינים ,שהוא ממחיש את העובדה שצורות שונות של כוהות צבאיים השייכות,
לכאורה ,לשלבים שונים של ההתפתחות הצבאית נתקיימוזו ליד זו בעת
ובעונהאחת.
לעצם התופעה של התפתחות חברתית וצבאית משלב לשלבאין דוגמה בולטת
מזו של ישראל ,שכן נתממשו בו,בזמניםשונים ,שלושהמןהשלבים הללו :תחילה-
שבטי נוודים; אח"כ -שבטים(אי ברית שבטים) שהפכו חקלאים היושבים בישובי
קבע; ולבסוף  -ממלכה מאורגות ,שהשתרעה על פני שטח נרהביחסית .ממילא,
חייבותהיו לחול מדי פעם בפעם תמורות עמוקות באופי הכוחות הלוחמים של
ישראל .אך שלבי התפתחות אלה ,שבישראל באו בזה אחר זה ,מצויים היו
במרחבי המזרח הקדום גם זה בצד זה .כוחות ,שברמתם הטכנית והארמנית
ובצביתם החברתי נמצאו בשלבי התפתחות שונים עד מאוד ,נמגשו רבות בשדה
קרב אחד; עתיםכיריבים ועתימ כבעלי ברית ,אואפילוכחלקיו של צבא אהד
(כתוצאה משיתוף שבטיםנכנעיםאוגדודישכירים).
עובדתיסודזו יש בה ,מבחינתההיסטוריה הצבאית,עניןכפול .ראשית ,מלמדת
היא שכלחלוקה נוקשהמדי שלההיסטוריה הצבאיתלתקופות-במקביללהיסטוריה
הכללית (והמכלילה)  -לא תמיד משקפתהיאנכונה אתגילוייה ושלביה השונים של
מציאות צבאית בתקופה מסוימת; ושנית ,מבליטה היא את הצורך לעמוד על
הגורמים הסגוליים ,של יכולת או חולשה ,בכוחות הלוחמים בעלי הצביון
השתה אשר פעלו ,זה בצד זה ,על בימת המזרח הקדום .שכן ,לא הרי ממלכות
המושתתות עלארגון מדעיומנהלי מורכב כהרי ערים-מדינותבינוניות או קטנות;
ולא הרי אלה כהרי שבטי נודדים ,שתהליכי פיצול משקי והתמחות מקצועית טרם
נסתמנובהם.איןלךאולי המחשהנוקבתיותר שלשתיעצוםזה מאשראותםתבליטים
אשוריים המתארים מרשימ או רגליםעטויישריון ,אונושאימגינים ,חמושים במיטב
הנשק של התקופה ,רודפים אחרי ערביםגודדים ,הנסים עלגמליהם ,אך משלחים
אחורה ,מקשתותיהםהפרימיטיביותלמדי,חצים לעבררודפיהם.ניגוד כמעטקוטבי
זהביןגילויי הלחימה שלאותו זמן עצמו ,אין אמנםפירושוכי דוקא צבאותיהן של
הממלכות היתהידן תמיד עלהעליונה .אדרבא ,כל תולדותיו של המזרח התיכון,
מימי אשדועדלעלית האיסלאם,הןסידרה שלפלישותנודדים המקעקעותמדי פעם
בפעםמדינותאדירות.יתרעלכן,למעןיתגלוהחלשיםלכאורהכחזקיםלאהיההכרח
דוקא בזעזועים ,כגוןנדירות-עמים וחורבן ממלכות .מצבי הלחימה עצמם עשויים
הע לפרקיםלאזן,ולוא חלקית ,אתהפרזיהעצמה .כושרם של תושביעיר מבוצרת
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(ומה גם עיר-נמל) להתגונן מאחורי ביצוריהם אפילונגד צבא עז ומחושלהיה רב
מי כמה מאשראילונפגשו עמו בקרב-שדה ,בועשויהיה להפיצם לכלרוח.שבטים
יושביארץהררית ,שטרםהגיעו לרמת שכלולצבאייששהודברואמנםע"י צבא חזק,
אך יש שהדפוהוואף חיבלובו .ואף סיכוייהם של אותםנוודים עצמם ,המתוארים
בתבליטים הנ"ל כשהםנסיםמפני צבא אשור ,לאהיורעים כלל אם לאהשכיל צבא
אשור להדביקם ,ובמרדפו אחריהם נאלץ להכנס לתוך שטחי מדבר ממש .אך
דוגמאות אלו ,הממחישות כיצדאיזנו לעתים נסיבותטופוגרפיותומצבי לחימה את
המרשי העצמהשבין כוחות לוחמים של עמיםומדינות בעלי רמת התפתחות שונה,
אינןפוטרותאותנו מהצורך לעמוד עלהבדלי מהותם שלכוחות כה שונים ,הבדלים
שבמצבים פחותאויותרתקיניםגזרו לרוב אתגורלה שלההיאבקות.

הבדלים בנשק

הראשון והבולט בהבדלים הוא השוני בחימוש ובציוד .הוא מזדקר בסמליות
קיצוניתמןהתבליטים המתארים רדיפתחילות אשוראחרנוודי מדברערביים ,שכבר
הוזכרוכאן .ברם,ציונים ורמיזות רבים לשונימעיןזה עוליםמל המתואר בציורים,
תבליטים ותעודות ששרדו בכל מרחבי המזרח הקדום ואףמן המקרא .בתחומ זה
ניכרותשתי תופעות ,שתכופותהן מקבילות אך השפעתןמנוגדת .ההתרשמותמזינו
שליריב ,או של צבאזר אחר ,ולקחיהישגיו,וכןחיקויועשוייםהיו ,לעתים ,להביא
לידי התפשטות מהירהיןפית של צורות נשק ואמצעי קרב מסוימים גם בקרב עמים
בעלי מבנה חברתי,ו:ביון צבאי ,שונה אלה מאלה .זאת ,כמובן ,אם מצויה היתה
רמה מתאימה שליכולתככנולוגי! ,ואם מקורות הגלם לאהיונתוניםכליללשליטתו
של גורס או צד אחד ,כפי שקרה ,למשל ,בתקופת ראשית צמיחתם של חרושת
הברזל תשק הברזל .עם זאת ,יששהחזיון של שמרנותצבאית האיט ,לדור או אף
לדורות ,את הנהגתו של אמצעי לחימה חדש ומשוכלליותר; ועתים תרמו לכך אף
הבדליםהטבועים במבנהסוציאליומדינישונה.
אין לדעת אם השכלולים והחידושים בתחום הנשק (כולל הימוש המגן ורכב
המלחמה) מקורם תמיד בצבאות הגדולים ובממלכות בעלות רמת הארגון הגבוהה
דוקא .אך ברור שהצבאותהגדולים והמסודריםהיו מסכלים להשתמששימושיעיל
ונרחביותר בכל נשק חדשאומשתכלל.ייצורובדק מסודרים שלכלי קרב לאהיו,
אמנם ,בגדרמונופולין של ממלכותאדירות בלבד.דברי שמואל "אתבניכםיקח...
ולעשות כלי מלחמתווכלי רכבו" (שמ"א ח ,יא-יב) משקפיםודאיתמונההאופיינית
אף לממלכה לאגדולה .גם מתקופות מאוחרותיותר נשתמרו כמקרא כמהציונים
ל"הזמנות" מרוכזות של הימוש ,שלא היו שונות במהותן מאלו הנזכרות בארכיונים
הצבאיים שלאשור.ייצורכליהזין באותםימיםהיה בגדר מלאכתאומניםיותר מאשר
בגדר חרושת; ואף עיר-ממלכה קטנה ,בעלת אוכלוסית אומנים חרוצה ,יכלה שלא
ליפול,בטיבכלי-הזיןאוהךלבשייצרה,אף מממלכהאדירה -שהיתהעשויהאפילו
יהזקק ל"רכש חו"ל" אצל אותה עיר-ממלכה.כך למדים אנו מתעודות ארכיוניות
אשוריות על קבלת  784קשתות מהעיר ארפד (שאמנם כבר נמצאה אז במצב של
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תלות באשור)ע-יבית הנשק האשורי המלכותי ,כנראה במחצית השניה של המאה
הטי לפסה=מ.5
אכן ,גם בתחום זה יפה בודאי כוחה של הנוסחה" :בנקודה מסוימת-הכמות
הומכת לאיכות .-אמנם ,באשרלגודלם של צבאות,אולטיבןשלפעולות מלחמה,
חסרה לנו תכופות הראיה התעודתית החותכת ,שתאמת נוסחהזו .אולם דוקא
בתחום הנשקישבידינו דממה ממחישה ,שערכהאינונופל מכל תעודה .דוגמהכזו
מצויה במצבורים של חמריברילוכלי ברזל ששרדו.מן המקובלות הואכי הכנסת
נשק ברזל היתה גורםאובייקטיביראשון במעלה ,שהשפיע לעתים עליחסי הכוחות
המזויניט בארצות המקרא .תכופות מופנית תשומת הלב לשני מצבים היסטוריים
ידועים :ההתמודדותבין הת (המופיעה כבעלת מעין-מונופול על נשק הברזלם)
לבין מצרים; והשתלטות הפלשתים על ישראל ("וחרש לא ימצא בכל ארץ
ישראל ...פל יעשו העברים חרב או חנית" ,שמ"איג,יט) .אולם הדוגמה רבת
הרושם למשקלה של טכנולוגית ברזל צבאית המונית מצויה לנו מזמן מאוחר יותר,
בצבאה של אשור .אומיושלהייצורמבחניה טכניתהיה אמנם "אומני" 3ם באשור ,אך
נראהשארגונוהיה רחבויסודי .צבא זה הואשהניחלנוהדגמותכבדות משקל(תרתי
י שמר
משמע) לתוקפה שלהנוסחה הנ"לבענין "כמות ההופכתאיכות" .הצבאהא'!.ור
גם בתקופת התפתחותו המובהקת(המאותהט'-הז'לפסה"נ) על כליזין,וביהוד כלי
עזר ,לא מעטיםהעשוייםברונזה .אך עםזאת,היה צבא אשור כנראה הראשוןשטיפח
לעצמו מערכתחימוש מקפתוהמוניתשעיקרהברזל .הדברידועמתעודווו וממצאים
שונים .אך בצדם קיימת גם ראיה עובדתית -כמותית" .באולם אחד בלבד בארמונו
של המלךמרגוןנמצאו לערך מאהוחמישיםטונותשלברזל;52נקללהעריך על כפות
מאזניםצבאיות את משקלהשלעדיפותכמותיתכזובחימושהברזל ,חימושה המשובח
שלהתקופה.
ת
והתקניו
האחידות
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כשמצטרף
עדיפותמעין
כזיון-
ובצדה היתרונות האחרים ,ביניהם אף בלתי-פיסיים ,אשר לצבאגדול -היה בה
לרוב כדי להכריע בהתמודדויותשבין המדינותהבינוניות השונות ,ובריתותיהן של
אלו,לבין צבא כצבאאשור .בצבא מכוסס,ונתוןבמסעיכיבושתכופים(שוב  -אשור,
אך גמ מצרים בשעתה) ,היה גם רביותר הסיכוי שהחימוש ה"תקני" והאחידיהיה
לא רקנחלתו שלהגרעין הקבוע ,אלאאף של הצבאהמיליציוניהמתגייס.

הבדלים ביכולת
מה הם הגורמים ה"בלתי-פיסיימא הללו שהשפיעו מדי פעם בפעם עליחסי
העצמה הממשייםבין הכוחות הצבאיים השונימן (אתיחסי הכוחות המםפריים
~ fwכמובן ,לראותכמהוים -יחד עםהנשק  -אתגורם העצמההפיסי) .על ה"בלתי-
פיסיים -שב"גורמים הפועלים בקביעות" ,של האסכולה הצבאית הסוביטית ,53יש
להוסיף לצורךענייתו עוד גורמים או גורמי-משנה אחדים .ואכן,השימוש בכמהמן
הגורמים והבחינות הללויש בועניין מיוהד לגבי כוהות השייכים לשלב התפתחות
חברתית ,משקיתוטכניתדומהביסודוןועובדהזוהיא המאמשרתאת השימוש באמת
הערכה משותפת .אך על רקע הקירבה התרבותית והטכנית ,ההבדליםשביןכוחות
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אלהמנתינת מעמד מדינותיהם ,יכולתןוהיקפןהטריטוריאלי(כגון ההבדליםשבין
צבאותיהן של ממלכותגדולות ,שלמדינותבינוניותוקטנותושלערי ממלכה עצמאיות
או עצמאיות למחצה) מבליטים בהבלטהיתרה את השונהשבנתוניהםהצבאיים.
כברצוין שכלי-נשק שלמדינות קטנותיכוליםהיו שלא ליפול בטיבם מאלה של
צבאגדולוחזקפי כמה .אולם ספק רב הוא אם כמה וכמהנתוניםהשייכים ,לכאורה,
לתחום של ה"בלתי-נשקלות( -אם כי במכפלה הכוללת שלגורמי עצמה צבאית
עשויהלהיות להם השפעה קובעת) ,אמנםיכלולהיווצר בצבאותהבינונייםוהקטנים
ברמה המתקרבתלזו שבצבאותהעיקריים של התקופה.ביןגורמים "בלתי-פיסיים"
אלהיש למנות את רמת הגיבוש הצבאי (בארגון הכללי ,בליכוד יחידות ,בהשלטת
משמעת); עיצוב טקטיקה חילית ספציפית בכל חיל וחיל (בתקופות ידועותיתכן
כי שאלהזו היתה חשובה ביותר לגביסוגי חיל חדשים); יכולתו של הצבא להקים
ולפתח בקרבו,לפי הצורך,סוגיחילנוספים ולטפח אמצעי לחימה חדשים; צבירת
נסיון מלחמה רחב  -אשר כל עודאיןתקנוני שדה בנמצא הרי הוא המשמשיסוד
לגיבושם שלנוהגי קרבואורחיניהול מלחמה; מידת רגילותם שלהגייסות והמפקדים
(באשר לתכיפות ובאשר להיקף) בביצועו של מעשה המלחמה; ואחרון אחרון -
ההכרה הבוטחת בעדיפותטיבוויכולתו של צבאם .במכלולנתוניםזה שורש חשוב
לאי-שיויוןצבאיאיכותיבין צבא ממלכהאדירהלבין צבאותקטני ממד ובעליאופי
"מקומי"יותרואי-שיויון אשר באלידיביטויביחסיהכוחות הריאליים להבדיל
מיחסי הכוחות המספריים גרידא  -במלחמות שבין ממלכה צבאית חזקה לבין
ק ואליצי1ת ,שהיו קמות על-מנת לעמודבפני פולשאדיר,אוכדיליזום "מתקפה
"

מונעת".

ומהנחור כלליות -לדוגמאות מסמר .מסתבר שהופעת מרכבת המלחמה בכנען
קדמה להופעתה במצרים .אך לאחר התפתחות שנמשכה מן הסתם דורות אחדים
נשתרש היל-הרכב בצבא המצרי; וכבר בימי תחותימס הסהגיעבודאי למדרגת
תפעולזריז,גמישונמרץ הדומהלזוהנשקפת ,כעבור קרובלמאתיםשנה ,ממסע-קדש
של רעמסס הב' .54האמנםיכולהיה כוח הרכב המקובץשל ברית-המלכיםהכנעניים
תלומבחינת טיב,ליכודופיקוד?שיקול צבאי אלמנטרי אומר:
במערכת-מגידולסוי
לאו .אפשר אמנם שבכוח מקובץזהנמנואולי עד  924מרכבות(לפי רשימת השלל
של תחותימס הג');ואין לדעת אם מנה הרכב המצרי מספר כזה ,או אף דומה לו
בקירוב (כשםשאין לדעת אם לא היה עדיף במספרו) .אך האמנם יכלו ה"מרין"
(מעמד בעלי הרכב) שבערי כנען להניע לאותה רמת רגילות בתמרון ובקרב-ירי
בגופים גדולים ,או של התנסות בהיערכות טקטית ושיתוף פעולה עם שאר הלקי
הצבא
והרידוגמה אחרת ,לכאורה פרובלמטיתיותר .מאזומתמיד מילאה הקשתתפקיד
בקרבות במזרח הקדום .אך המתבונן בדמויות קשתים אשוריים שבתבליטים רואה
הכופותחיילעטוישריון וחובש קסדה ,חמוש בחרב הגונה ,אשר עתיםגם נושאצינה
נלוה אליו .ואילו בתיאורים של החיל הרגלי המקביל לו בצבאות מפותחים
פחות רואים אנו קשת במובנה המצומצם והרגיל של המלה(כפי שאמנםהיהמצוי
גם בצבא אשור ,בצד חברו ה"כבד") .ספק אםיכול היהזהלהגן על עצמואפילו
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רגע קל משקרבאליוהחיילהרגליה-כבד -שלהיריב .ברור שלעובדהמעיןזונודעה
חשיבות בהכרעה הטקטית בקרבגדול.כאןלפנינו לא רקציודשונה ומשוכלליותר
(השייך לתחומו שלה-פיסי")כי אם ,ללא ספק,גם אורח ט קטי ,שגובש עליסוד
נסיון לחימה רב ,והמקנה בקרב-מגע תוקף עמידה ועצמהשוניםלסוגגייסותזהאף
בהיותם בראשוראשונהגייסותירי.
מצוייםהיובימי המקרא גםנתונים צבאיים =בלתי-פיסיימע אשר ביחס אליהם
לא היתה עדיפותכה חד-צדדיתלצבאותיהןשלהממלכותהגדולות.כזההוא ,בראש
וראשונה- ,כושר לוחמים טבעי- -תכונה שלא קל להגדירה ,והעשויה להשתנות עם
הזמנים והנסיבות; אך עם זאת אפשר לראותה בדורות ובמקומות מסוימים כנתון
פחות אויותרודאי .תכונהזו מצויה היתה בדרך הטבע בגופים שבטיים ,ובראש
וראשונה בשבטים הררייםאונודדים ,כתוצאהישירה שלתנאיהקיום ואורחהחיים.
בהתוספה על נסיבות של טופוגרפיה ושל מצבי לחימה (שחשיבותן כבר הוזכרה),
הקנתה תכתה זו לעתים לתפים כאלה הן יכולת התנגדות במעוזיהם והן כושר
למלחמת פשיטה והסתננות במרחב -אשר ציינה פרקים כה רבים בתולדות
המזרח הקדום .בצבאותיהן של המדינות המאורבות -כגדולות כבינוניות -היתה
תכונה חשובהזו מצויה במידות שונות ,הכללפי טבע ארצוותנאיקיומו של עםזה
או אחר;ולעתים אף בהתאםלריבוד החברתיוהמקצועי בקרבו -ובכללזה מקצוע
המלחמה,שיכולהיהלהיותנהלתם שלמעטיםיחסית,אורביםיחסית.
במצבזה של עדיפות,הן בנשקוהן ביכולת ,שלצבאותהמדינותהגדולות ,דרושה
היתה מידה שלגבורה כדי שברית מדינותבינוניות וקטנות תתיצבבפני צבא כצבא
האשוריאוהמצרי,אוהבבלי-הכשדי .רקלעתים רחוקות עלהבידיבריתכזולבלום
את הצבא הכובש;וכנראה שאף פעם לאיכלהלהביסוכליל.מדינותאלו ,ואףערי-
הממלכה הפיניקיות (אשר להן ודאי שחטר המרחב לחישול כוח צבאי מוחשי),
בהתמרדויותיהן התכופות,גילויכולת רבה בהתגוננות בעריחן המ בוצרות.
ממעיוצץ"טק~י"-ן"
זים"תנמים(בשוונמלוסיץובחיועוז"קץכסנטגםיחד)מיהבוק~עורנם"2די
לאזן משהו אתיחסי הכוחות במאבקים חבלתישוויםמיסודם.

שכירי חרב
גםבימי המקרא ,כבתקופות אחרות ,מצוי היה סוגגייסות שלא נכלל בחלוקה
תקינה של כוחות לוחמים לפי רקעם המדיני-החברתי והצבאי ,אך עם זאת השתבץ
במסגרותיהם שלאיאלומל הצבאותשקדגמיהם-נמנולעיל .אלה הםגייסותהשכירים,
על גוניהם הלאומיים-השבטיים והצבאיים הרבים .הללו השתלבו לעתים לא רק
בצבאות אדירים ,אלא אף באלה של מדינות קטנותיותר .במקרים לא מעטים
העמידה את הגייסות השכירים הללו האוכלוסיה השבטית הקבועה או הנודדת,
עתים מרצוןועתים בלחצה של ממלכה כובשת.כן באוהגייסות השכירים גם מקרב
פליטה" חברתית שבעמים בעלי מבנה מורכב יותר; ומצוייםהיו אף שכירי חרבשבאו מחוץ לתחומו של האזור הגיאוגרפי המוגדר כרגיל בתור -ארצות-המקרא-
(כאלה הם ,אלנכון ,השרדנים ,ואח-כגויי-היםבכלליי).
כמה פניםהיו לה להשתלבותגייסות שכירים בצבאותיהן של ממלכות .היתהזו
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במרב המקרים :תופעה הכרוכה במצבים ויחסי כוהות מדיניים-צבאיים שנארו
במרחבמסוים .אך היתהזוגם תוצאה מובהקתמן המהות הצבאית:הן של המסגרות
הצבאיות ה"קולטות" והן של גייסות השכיריםעצמם.אותןמסגרותהיו בדרך-כלל
מנגנוניםצבאיים רב-חיליים,שנהגה בתוכם "חלוקת עבודה"מסוימת; אשר הסתעפה
והלכה עם השתכללות הצבאות .בשלביםותקופותמסוימים של ההתפתחות הצבאית
.הורגש בצבאזה או אחר ,עקב מבנהג החברתי-הצבאי ,מחסור בסוגיםידועים של
גייסות לוחמים ,אשר אותו צבא התקשה להעמידם מתוכו .הצרכים הגדלים של
התמשטות תוקפנית הגבירו מדי פעם בפעם מחסור זה ,מבחינה סגולית ומספרית
כאחד .לעומת זאת ,האיסטרטיות השבטיות(שהיוו את המקורהעיקרי של הכוחות
השכירים)וכן חבורותאנשי החרבוגדודי הפשיטה(שהיו מקורמשני לא מבוטל)היו
בדרך כללחד-חיליים(כגון בצבא המצרי :קשתים,או"רגלים-קלים",מצפון-מזרח
אפריקה; "חיל-רגלים כבד" ,בספון המיוחד לו ,מצפונו של ים-התיכון; ויתבן
שתופעותמקבילותמצויותהיוגםבשוליהצבאהאשורי).הםלבדםלאיכלולהוותצבא
מסועףושלם ,אך על-ידי השתלבותם במסגרת צבא ממלכהרב-תילייכלוגסיכלו
למלא את החסר בו ,ולהוות אפילו חלק נכבד באחד מחילותיו המסייעים ,או אף
העיקריים .תופעותאלוציינו בראשוראשונה ובצורה בולטת את צבאה של מצרים,56
אךודאי לאאותו בלבד.הידיעות המעטותשמן המקרא על ה"כרתיוהפלתי"ישבהן
כדי לקרב את ההנחה שלפחות בתקופתהנצחונותוההתפשטות שלימידוד לאנעדר
יסודמעיןזהגמ בכוה הצבאיהישראלי.
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שאלהבפני עצמההיא-וזוהי אחתמ
האם תמיד היוו הגייסות השכירים תוספת כוה ממשית לצבא הקולט .עצם
ההזדקקות לגייסות שכירים היא סימפטים לפער בין השאיפה של מדינה וצבאה
להישגים והתפשטותלביןיכולתם.אין לדעת עד כמה נשתמרו בדרך-כלל הליכוד
הפנימי והאיתנות באותו כוח צבאי שכונס תחת עז של צבא לאומי בחלקו ושכיר
בחלקו.יששחוקרי תולדותיהן של מלחמותמציגים שאלהזו אפילולגבי היסודות
הזרים בצבא אשור ,שרבווהלכובמרוצתהזמן; אםכיקיים הרושםשמבחינתצבאית-
ארגונית הוטמעוומוזגו היסודותהזרים בצבא אשור במידה רבהיותר מכפי שהרבך
נעשהבמצרים.
התפקיד השלילי אשר מילאה ,בשלהי התקופה שבהאנו עוסקים ,ההשענות על
השכיריםהיוונייםוהאנטוליים בערעורעמידתה של מלכותהפרעונים ,עת עלהעליה
הכובשהפרסי ,משתקףבאופןברורביותרמןהתיאורשבכתביהרודוטוס.
גייסות השכירים הם הדגמה נוספת לצורך לראות לא רק את המשותף והכללי
שבגילויי לחימה ובמצבי מלחמה המציינימ את התקופה בכללותה ,אלא אף למוד
כלכוחצבאי,וכל חלקוחלקבו ,בקנה-מידהשיותאםלמציאותוהמיוחדת -במידה
שעולהבידינולהבהירלעצמנו מההיתהמציאותזו.

נושאים שטרם באו לידי ביטוי מספיק
הנסיון להסתכלות משווה ב-דגמים"השונים של כוח צבאיבימי המקראמעמידנו
שובושובגם על החסרעדיין בספרזה ,בצד שפעהידיעותוהניתוחיםהמצוייםבו.
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אחרית דבר

אך דומהכי ביחס לשני נושאים מורגש במיוחד חסרוןזה .בדרך הטבע מופנית
התענינותם לאותם זמנים בהם המע צבא ישראל ,כפישיש לשער ,אל השלבים
המתקדמים ביותר בהתפתחותו וגיבושו ,דהיינו לתקופת המלוכה .יש להניחכי
בתקופהזורבוגם בתחום הצבאי ,כבכמה תהומים אחרים ,השפעותחיצתיות ,שבאו
לידיביטוי במידה שלחיקוי לצבאות האדירים שלהזמןולחזקים שבצבאות העמים
השכנים .אך שורתההגיוןנותנת שבהרכב הצבאובצורותארשנו,ומן הסתםגםבנוהגי
הקרב שלו ,היה בצבאות ישראל ויהודה גם מן המקורי -וזאת כתולדה מנסיבות
המקום ,האופי,טיב השכנותוצרכיהמגןהמיוחדים.יש אמנם להודותכי דוקא בפרק
זה בתולדות ישראל בקדמותו  -עת כבר הפך מבנחו הסוציאלי ,הכלכליוהמדיני,
וממילא הצבאי ,למפוצל ומורכב יותר (ומסתבר שאףניתן במידה פחותה לדימוי
אנאלוגי)-עשוי המחקר להיות קשה במיוחד .הציוניםהשונים הפזורים במקרא על
צבאות תקופת המלוכה המפולגת -ציונים שהם תכופות מקוטעים ,עתים סותרים
לכאורה ,ולרוב סתומים -מחכים עודלכינוס ולבדיקה מקיפהושיטתית ,שיאפשרו
שרטוטתמונהכוללת.
לעומתנושאזה ,הכרוך בהבהרהסוגיות בתקופה רבת-חשיבותבתולדותישראל,
הרי הנושא האחר ערכו רב לעיצוב מושגייסוד כלליים בהיסטוריה הצבאית של
התקופה .המבקש לעמוד עלשיאי ההתפתחות הצבאית בתחום אלף השגים ומעלה
הנסקרות בספרזה,ישאבוודאיעיניואלצבאאשור,בדרגיהתעצמותוהשוניםוביחוד
אל שלביו האתרוגים והמשוכללים ביותר .בסקירה רבת הענין של א .מלמט על
מלחמות ישראל ואשור שבספר זה ,57מצויות הרבה ידיעות מאלפות וחומר רב
.ידין "תורת
למחשבה ,על רקעהיריעה הנרחבת של מלחמות צבאאשור .ספרושלי
המלחמה בארצות המקרא" כולל ,בחלקו הנוגע לצבא אשור ,58תיאור וניתוח רבי
:חשיבות שלעובדותיסוד עלחימושו,מבנהוואורח-מעלו של צבאזה.
יש להצטער שלאנסתייע הדבר להכליל בספר זה סקירה משלימה ,אשרתציג
באופן ממצה ושיטתי,תוךהשוואות לצבאות קדםאחרים ,אתהאבולוציהההדרגתית
של צבא אשור במבנהו ,באמצעיוובאורחיוהטקטיים .שכן צבא אשור המחיש,יותר
מכל צבא אחר בתקופה הקדומה ,אתתהליךהאבולוציה הצבאיתהאורכיתמחויבת
המציאות  -עד דרגת ההתפתחות של "צבא שלם" ,צבא הכולל את כל ענפייכולת
המלחמה (חילות וחילות-משגה לסוגיהם ואמצעי הלחימה)שניתן לטפחם במסגרת
נתוניההטכנייםוהחברתיים-המדינייםשלהתקופה.ואוליבמיוחד יתבלטייחודו ,אם
נשווה את צבאאשור ,המייצג את השיא הצבאי של מעגל ארצות הפרת והחידקל,
לצבאהמייצג את המעגל התרבותיוהמדיני הגדול האחר-זה של עמקהנילוס .את
ההבדלשביןשני הצבאותמציינים לא במעטגם תפקידםואופן שילובם שליסודות
אתנייםזרים שנכללו בצבאות אלה .צבא מצרים לא רק שהשתמש הרבה(למןזמנים
קדומים) ביחידות שלמות מקרב שבטים שהוכנעו(כגון שבטי בוש) ,בעלות חימוש
משלהן ,ואח"כגםביחידותשכירים; אלא שבעשותו כך אף מצא את הדרך -לסתום"
את החסר במב2הו המקצועי-הטקטיעל-ידישיבוץסוגיםחיליים שלמיםנוספיםמן
החוץ -אשרתכופותשיוולו(ובודאי לאמבחינת מראהוהחיצוניבלבד)צביוןמנומר
במקצת ,ואשר לאהיועשויים להתעכלאורכיתבגוףהיסוד של צבאמצריםהלאומי.
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ואילו בצבא אשור -שאמנם קלטיסודות שבטייםולאומייםזרים ,ואלהודאי רבים
היו-נתמזגו הללו והוטמעו ,כנראה ,בהדרגה במעמנוהחילי-הטקטי המסועף ,אך
האחיד; ומבחינת השלמותוהאיזון של מבנחו הצבאי ,כמעט שלאנודעכי באו אל
קרבו .שכן ,צבא אשור נראה שהצמיח ,אם בשלמותו מתוכו ,ואם על בסיס של מה
שכבר היה מצוי בו ,את כל סוגי החילות שנדרשו לו בתוקף מגמות ההתפתחות
הצבאית (היוצא מן הכלל היהיר היו כנראה קולעי-האבנים ,שהופיעו בו
במאוחר ,ולדעת חוקרים היו ,לפחות בהתחלה ,ממוצא לא-אשורי-ויש להניחכי
היו בני שבטים הרריים) .יתכן ,כמובן ,שההתרחבות המספרית,וכן ההסתעפות

החילית,נעשותוך הטמעתיסודותנוספים  -אשר נראה שבמקרהו של צבא אשור לא
היושונים מבהינת מוצא ורקעשונימהותי רב-מדי מאותםאיכרי אשור מהםהתגייס
עיקר צבאה;ועל כלפנים לא במידה שנבדלו הכושים,בני-סוריה,או ה"שרדנים" -
ובדורות המאוחריםשכיריםיווניים-מבני עמה שלמצרים .סיכומו של דבר  -עקב
שלמות מאוזנתזו בהרכבוובמבנהואין בצבאות המזרחהתיכון הקדום צבא כצבא
אשור ,עלפניו השונות בפרקי-זמן שונים ,המעורר את הרצון לערוך השוואות
מאלפות ומפרות ,מכל שלוש הבחינות :של זהות התופעות ,של דמיונן ושל
השוני (כמסגרת התנאים המקבילה לכאורה) ,בינו לבין הצבאות הקלאסיים
הגדולים(כגון הצבאהמקרוניוהצבאהרוס.,

מבט מסכם
אלו מכוונות לבחינת שתיפניה של תופעת המלחמהבגילוייה
הערות
המקראע:רכ
שבימי וה
"חות שפעלובמלחמהותהליכי ההתמודדותעצמם.מאופןבהינחם
וו
הכ
של אלה נובעת גם הגישה המסכמת אל הערכת תוצאותיהן של מלחמות -שהן
הגילויהבולטביותר להשפעתה של ההתרחשות הצבא-ת על מהלכהשלההיסטוריה
בכללה.לפיכך,זויתהראיההנכונהלהתבוננותבתוצאותיהןשלההתנגשויותביןכוחות
מזוינים (והדברניון ,כמובן ,לגבי כל תקופה) היא אותהזוית הראיה אשר השימוש
בה חייב לעבור כחוט השני דרך כל ההסתכלות בכוחות המתנגשים ובהתנגשויות
עצמן;ישלראות באלה לא רקהתנגשויות של צבא בצבא,אואיסטרטיהשבטיתאחת
באחרת  -אלא של עם בעם ,חברה בחברה ,אורה קיום אחד במשגהו,גוףמדיני-
שלטוניביריבו ,תרבות בתרבות .רק ראיה כולל ת כזו מאפשרת להבין טיבו של
כוח לוחם ,ומפיצה אור על התלקחות מלחמות ומהלכן; ורק היא תורמת להערכת
תוצאותיהן -לגבי מנצח ומנוצח כאחת  -על שלל השפעותיהן האפשריות השונות.
ספרזהעוסק,לכאורה ,באספקט"מקצועי"מאוד בתולדותיהם שלעמיםומדיגות-
ובמעגל ארצות ,אשראינן נמנות דוקא עלאלוהקובעותכיום אתמגמות ההתפתחות
ההיסטורית.נקללו לקורא העברילהיתפס להרהור" :בשבילנו -ודאייש בזהענין
לאומי-היסטורי ואף סנטימנטלי; אך ,בעצם ,הישבו עוד משהוו" אף על הרישא
שבהרהור זה מותר ,ללא ספק ,לומר" :דיינו" .אולם הפרספקטיבה הנכונה
והמציאותית של הפרשיות המתוארות בספר זה מותנית בכך שהקורא יראה אותן
תמיד על רקעשתי עובדותיסוד,שעניןלהן אצל אותהראיה כוללתשהיא ,כאמור,
הדרךהנאותה להסתכלות בתופעות מלהמהובתהליכית:
[]471
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,אחוית..ובו:

.

א .לאן ,במזרח הקדום,ניצבה עריסתה של אותה תרבות ענפהומנוונת שבמעגלת!
אנומוסיפיםלחיותאףכיום.
ב .במרחבזה  -המזדהה בכללו עםהמושגהגיאוגרמישלימינו=המזרח החיכת":-.
צמחו לראשונה ,במידת הידוע והמוכר לנו ,הצבאות על ארגונם ,הטכניקה הנלוית
אליהם ,אמנות המלחמהותורותיה.
זהו הרקע להתבוננות בתוכנו של ספר זה.
ה ע רות
 1וידועה הדוגמהליישום מוצלח כזה במסעו של גנרלאלנבי בארץ-ישראל ,במלחמת-העולם הראשונה,
דוגמה הקשורהבמעשינו שליהונתן בן שאולליד סלעי בוצץ וסנה שבמבואות מכמש.ועייןO.L.Spaulding :
)64.(,ןוהשוה ,בעקבות שאול
.5ff.ע 1 Study 0) Military Methods from the EarliestTimes, 1939,
)e
מערכות ב-ג (ת"ש) ,עמ' ;72וכן ,מערכות מת-מט (תשיח,
.44~Va
ar,עfמ'r
ויהונתן
 2פרט למספר ציונים ,בעניינים שבגבול הפסיכולוגיה והפיקוד ,אשר טרם פג ערכם .את
פוסח ה=עיקרים" נוח למצוא בספר של קול .לנצה,1). 11. 1anca, Napoleon and Modern War, 1943 ,
שבו מובא כל אחד מה*עיקרים"בלוית הסבר על רקעתנאי הלנהמה שבראשית מלחמת*העולם השניה.
 3הגדרה קצרה מאוד ושימושית ניתנהע-י גנרל פוער בפרק המבוא לספרו על לוחמת השריון,ועיין:
.11ע .). Fuller,Armourd Warfare, 1943,ע_נ .הצנת רשימת העקרונותהבריטית-תוך הצעותליישומהלצורך
עיון היסטורי  -באה בפתח ספרו של קול .א .פארן ,אמנות המלתמה ,בהוצאת "מערכות" תשי"ח .הרשימה
האמריקאית מוסברת בנספה לספרו הנ"ל של קול.לנצה .לגרסאות שונות (ובכלל וה תוספות שלאחר מלחמת
ן במאמרים השונים שתרגומיהם הופיעו נ"צקלון" :מק חדש בעקרונות המלחמה? ,מאת
העולמ השניה),עיי
רנהלת דאימון הצבאי במפקדת הצגא האוסטרלי ,צקלון  ,)1953( 2עמ'  ;3לויס-.קול .א .ולגח ,להאחדת
עקרווות המלחמה ,צקלון  ,)1953( 6עמ'  ;9גנ-.מיור א .ואנטי ,על עיקרי האסטרטגיהלפי לידל-הארס,
.פ.סטיסי ,עקרונות המלחמה -באספקלריה קנדית ,צקלון  ,)1956( 41עמ'
צקלון  ,)1954( 11עמ' 3ןקול.י
22ן קפ.ת.פ .מאק-קאנה ,עשרהעיקרים וארבעה כללים של מאו ,צקלון  ,)1962( 112עמ'  :19קפ.צ.ב.
גרוזמאן ,מחשבות אחדות על עקרונות המלחמה ,צקלון  ,)1962( 114עמ' .22
. 3 4ק  Arms, 1956,פו (.Werner, Menז .על.Wise-ע .Preston-5.ג  ,%.ושם (עם*  )7-3גם הצגה
מפורטת ומסברת של ה"עקרובות",בעיקר עליסוד הרשימההבריטית המתוקנת שלאחר מלחה"עהשניה.
. Stacey, The Study of Military Historyby Service officers, lJanadianArmy Journal, October 5קו.כ4
. 74ע .1957,
 8וכך מבוטאים ה=עקרונות* של ניידות ושל הפתעה גם יחד אף בכתובת מישע מלך מואב:
*ואהלך (אל העיר נבו)בלילה ואלחם בה מבקוע השחר עד הצהרים ואוחז בה* (שו'  .)16-15והשוה במאמרו
.ליוור ,בכרך זה ,עמ' ..230
שלי
 7עיין במאמרו שלי .אפעל ,בכרךזה ,עמ' 83ואילך.
.ידין
 ,בכרך זה ,עמ' .360-357
 8עיין במאמרו שלי

1:עייזיעיי

עמו A4S~-444

רת קרנות ומבצעים מהקופות שונות,לפי -שאלון" של עקרונות המלחמה
כבמקרה זה בנוסחתם הבריטית) ,ימצא הקורא בספרו של א .בארן ,אמנות המלחמה ,תשי*ה ,עמ' ,70-88
,227-224 ,214-205 ,191-188 ,174-164 ,158-152 ,138-132 ,125-122 ,110-100 ,98-91 ,83-77
.281-253 ,239-231

תיאור מערכת קרקר בכתובת שלמנאסר הג' .כפי שהעיר בשעתדיון
 11בדומה מניחי.ידין,
לגבהירכב הכוחות של בריתמלכי סוריה ועצמתם באה מתוךמניעיםמעיןאלה.
בסוגיהזו -כי גם כאן ,הדגשת
 12עיין במאמרו שלב .מזר ,בכרךזה ,עמ' 50ואילך.
.ידין
 13עיין במאמרו שלי
 ,בכרךזה ,עמ' .8284-328
.ידין
 ,בכרך זה ,עמ' .321-320
 14עיין במאמרו שלי

עיין

15
במאמרו שלא .מלמט ,בכרךזה ,עמ' .849-342
 16עיין במאמרו של ידין
 ,בכרךזה ,עמ' .341-817

י.

 17כמבואו לשלושתהכרכים של ספרו על המלהמותהמכריעות של עולם המערב,ועייןJgF.). Fuller, :

2

.ק torld 1* 1954,

.Tshe Decisiye Beattles of the W
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בחינות בהיםטוריאך"צבאית של תקומת המקרא
 18נך  -כאשל במסגרת נסיונו.להעלות היסטוריה אוניברסאלית נעלת הפכר אוניברסאלי ,בהימורר
וכב הכרכים () Study ofHistory 1933-1960נ ~.Joynbeeז)ע)-מרבההוא להעלותענייניםצבאיים:ובמיוחד
ברש הוא אנאלוגיות מתקומות מאוחרות לגבי אנתו צבא מצנאוה תקוות המקרא שהעסיקו במיוהד-הוא
צבא אשורי ודומה כי מבחינה זו קלעו;שתי הערותיו השנונות ועל -ריצ'רד פירס (יטיחו  )1).בספרו
, The Historian's Business, 1961רכןאויש הוא (פרופ'טוינבי)לדבריםכגון ההתפתחות.שלטכנרלוגיהמדע-ת
או של אמנות המלחמה; ואמנם אין דברים אלה ממקדמים ברציפות בכיוון אחיד4-ך הרי ודאי שאין הם
בגדר מחזורי התפתחותהחוזרים על עצממא (עמ' )32ןועוד נאמר שם ,בעיקרלגבי אופן מתיאתהאנאלוגיות
שנחשב בדרך כלל למותר".
טוינבי= :שימוש וועז באוצרות
 .אהרוני ,בכרךזה,
לנ*י  19למצב מסוג זה השווה אח מסהבעיוטוישלמסכחפיי הא' לארץ ישראל;ועיין במאמרו שלי
עמ,

.ידין ,בכרךזה ,עמ'829 .ואילך.
 20עיין במאמרו שלי
.ידין,עמ' :889-882ש*.יבין
 ,עמ'
 21עיין ,בכרך במחמריהםשל:א.מלמט ,עמ' :245י
א .שטרן ,עמ' זהי
898--862י
:409-400מ.גיחון ,עמ' ;425-410ועוד.
 22קרב*הבינים נתפס תכופות על8ירי השרדים הלוחמים כצורה של משפט אלהים ,והיה נוהג .בארצות
*46-40

המזרת עדלזמנים מאוחרים.כך ,למשל ,נערך קרב*בינים באחתהמערכותהמכריעות,ביןהכובשים המוסלמים:
לבין הפרסים הססאניים כ* 1650שנה מאוחר יותר ,מערכה שהביאה לתבוסתה של ממלכת פרס; הדבר.אירע
בשנת  633לסה"נ ,כאשר נערך ממילה דו-קרבביןשני המצביאים-הערגי והפרסי-ועם נצחונו של הראשון
.ן
בס צבא הפרסים כולו .והשךרה בכרךזה ,עמ'  ,145הע' .14
ן בכרך זה ,עמ' 358ן וכן בספרו ,חררת המלחמה בארצות המקרא ,תשכ*ג,
 28עיין במאמרו שלי
.ידי

עמ' .233
23א מה שהעלהא.אנדריוס (. 31-33קע 962ן  The Greek Tyrantsק)Aadrel-8ע) נתגבש במרעות*
לפי
העריסהיווניות נוסח החימוש של הלוחם ההופלים,וכן אורח*הקרב הפלנגיהמכונסהבתוךבכר ,רק במאההז'
לפסה"נ:ואילו קודם*לכךנוהגהיה בצבאותיוון-אורח קרב שונה,אינדיבידואלי למחצה ,שברורבונוסחחימושי
(ובכללזה הימוש המגן) של לוחם יחיד (ה"אריסטוקרט המומחה לקרב" כהגדרת אנדריוס) ,ודומהלזההוא;
גיאי
אורחהקרב ונוסחהחימוש של גלית כפי הכלאור שבמקרא.לפיכך ,רב עודיותר הספק -,אם הרקעהא
;המשוער של הפלשתיםישבוכדי ללמד על מציאות הפלנגה בצבאם.
ן במאמרו שלב .מזר ,בכרך זה.,עמ' .129 ,127
 24ועיי
 ,תורת המלחמה בארצות המקרא ,תשכ"ג ,עמ' .284-231
.ידין
 23עיין:י
 ,בכרך זה ,עמ' 170ואילך,וביחוד עמ' .175
.ידין
 28עיין במאמרו שלי
 27עיין :ידין ,גיאוגרפיה צבאית של'הגליל ,מערכותס(תשאך) ,עמ' 14ואילן:וכןמאמרו,בכרך1ח,

י.

 ,בכרךזה ,עמ' 178ואילך ,וביתוד עמ' .180-179
.ידין
 28עיין במחמרו שלי
 29בכך מקביל תיאור זה ,כמפט בצורה מילולית ,לתיאוו המהימן של כיבוש התבור המצוי בקורות
צבא אנטיוכוס הג' ,במסעו בשנת 218
מלחמותיהן של ממלכותהדיאדוכים בארץ-ישראל ,כיבוש ~US'llע"י
לפסה"נ ,כמסופר אצלפוליביוס (ספרה ,פרק  .)70ואותו מעשה עצמו שוב חוזר וגשנה ,כמעטבדיוק ,בשעת
כיבוש התבורע"יהגייסותהרומיים של פלקרדוס ,בשנת  67לסה"נ(יוסף בן מתתיהו ,מלחמות ד ,א,ח):
 ,כיבוש הארץע"י צבא הסלבקים ,מערכות פב (תשי=ד) ,עמ' .66-44
והשווה:אל.גלילי
ן בכרךזה ,עמ'  ,28הע' 18ן עמ'  ,341הע' .61
 80עיי
 31עיין במאמרו שלז .קלאי ,בכרך זה ,עמ'  134ואילך; וכן במאמרו של ש.ייגין
 ,עמ' .164-152
 82עיין במאמרו שלי
.אהרוני ,בכרךזה ,עמ' .48-40
ן בכרךזה ,עמ' .176-178
 88עיין במאמרו שלי.ידי
.ידין
1176-170 ,
 34עיין בכרךזח ,במאמריהם של:ש.ייבין ,עמ' :165-149י
 85עיין במאמרו שלב .מזר ,בכרךזה ,עמ' 210ואילך.
 88עיין בכרךזה ,במאמריהם של:י
.פולוצקי ,עמ' :26-17א .מלמט ,עמ' 248ואילך*
 87עיין:ש.ייבין
 ,ספר  fN#stbתרצ,ה ,עמ' .166
 38על ההשקפה שמערכת גבעון היתהבגדברית שלמלכי הדרוםעיין במאמרו שלי .אפעל ,בכרךזה.

.ידין
 ,בכרךזה ,עמ' .854-352
39עיין במאמרו שלי
 40דוגמהמענינת למצבמעין זה (מתקופה קדומהיותר,ומן הצדהמצרי) הוא מסעו של רעמססהבי נגד
החתים .האלמנטים האסטרטגיים הבולטים שבוהיו :ההילה הכנתו כבמסע המלחמה של השנה הקודמה) של
וכסיסקדמיבחוףהפיניקי :ואח"כ (ככל הנראה)נסיוןלהכריע בנפרד את קדש,זו בעלת8בריתם התשובה שב
החתיםשבסוריה התיכונהן ומסתבר שלשםכך הופנה המסע בהקדם אלפניםהארץ.
.3[.ד4ט
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אחרות דבל

 41עייןבכרך זאתבמאמריהם

 .תדמור ,עמ' .:285-261ב.מזר ,עמ' .285--288
שלת

ן הע' .40
 42עיי
ן במאמרו שלא .מלמט ,בכרךזה ,עמ'
 48עיי
 44באשר למסע הראשון,הניהי
.ידין שהשתמשו הארמים בעמק סוכות בתורבסיס קדמי לשלבהשני
עמ'
של מסעם ,דברשהיהמצרירתחילהחדירה לעומקו של הגלעד(ועיין בכרךזהי במאמריהם של י.
-17ס:18ב .מזר ,עמ' .)212-210לפיתמיסהזו של המסעהיה כנראה גם רצון לזכותבשני יתרונות :שלהחשבוןהמדיני והתכליתהאופרטיבית גםיתד .על המסע השניעיין :ידין,ניאוגרפיהצבאית שלהגליל.
מערכות ס (תשיך) ,עמ' .21
.מזר ,בכלך זה ,עמ' .189-182
. .45 1.ע"ן,במאמרו שלב
 .מלמט ,בכרךזה ,עמ' .288-298
48עיין במאמרו שלא
ן במאמרו של ליוור ,בכרךזה ,עמ' .236-232
 47עיי
. 1 :ע 8, 1956,מזזנ ש %. 1. Preston--8. [7, wiso---11. )(. Werner~ Men
 48עיין
.243-242

ידיין

י.

י.

 49עיין:

1 Rahmen der politischen Geschichte3, 1921ם11.Delbrueck, Geschichte der 10iegskunst 1י

.50עיין.112 :ע  .7.Laessoe, People orAncient A~syria, 1963,עלמציאותהשליכולתחרושת נשקמעין
זולמדיםאנואףמתעודותמאוגרית מפרקזמןקדוםיותר:ועיין במאמרו שלי
.ידין ,בכרךזה ,עמ' .323 ,318
 51היסטוריונים צבאיים מסוימים ,כגוןגב .פולר הבריטי(עיין.0. Fuller~ The Decisive Battles :ע
.8ע 4,ן (ofthe Western World 1, 19נוטים לייחס ,בהערכת מערכת-קדש ,משקל מסוים לאפשרות שאצל
י
גתתיםהיה נשק הברזלמצוי הרבהיותר מאשר אצלהמצרים.
 52עיין.597 :ע ). %. Hall )86.(1History ofTechnology 1* 1948,נ Holmgard-ג *Ch* Singer-8.לפי
"דעה המובעת בספר זה שימש אותו ברזל כעתודתחימר גלםאסטרטגילחרשי הנשק של צבא אשור .ותודתי
ן על ההתענינותשגילהבענין זה ועל הטרחה שטרח בהבהרתו .נדומה נמצאו ,למשל,
נתונה לפרופ'י
.ידי
במהסני מצודת שלמנאסר שבחגורת הביצורים החיצונית של כלת (אשר נחפרהלפנישנים מעטות) ,ערמות
ערמות של שריוניםעשויים לוחיות ברונזה או ברזל ,שבחלקם היומיועדים לאבטחתסוסימלחמה:ועיין:
.

..

ן

.

* 112ע Laessoe. People ofAncient Assyria, 1963,

ג9

ןלעילעה' .447
 Gaעיי
 54עיין במאמרו של פולוצקי ,בכרךזה ,עמ' 26-17ן ובמאמרו של ידין
 ,עמ' .382
 .מזר ,עמ' .128-125
 55עיין בכרךזה ,במאמרים שלש.ייבין ,עמ'  ,14-13ושלב
 88עיין במאמרו שלש.ייגין ,בכרךזה ,עמ' 4נ.
 .מלמט ,בכרךזה ,עמ' .280-241
 57עיין במאמרו שלא
תורת המלחמהבארצות המקרא לאור הממצאיםהארכיאולוגיים ,תשכאג ,עמ' -293י.405
. 88עיין:

י.

ו

י
.ידיה

[1474
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מפתח אישים

'אביגיל 347 ,348 ,3%
אביה 416 ,411 ,198
אביטל 150

אבימלך בןגדעון ,120 ,77 ,76

אליעזרבן זכרי 358

אלישע 237 ,232 ,214 ,213
אלנתןבן עכבור 312
אלעזרבן דודו 163
260 T1UN

121
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421
גבתון 409 ,275 ,274

נבעת בנימץ ,144 ,134 ,131 ,88
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גת ,150 ;140 ,138 ,133 ,129 ,128
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נחים'214 ,164',155
גת פתל 187 ,186 ,184
גתרמון 375 ,188
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דאר ,158 ,130 ,129 ,100 ,93 ,%
290 ,284 ,255
דביר ,107 ,86 ,85 ,84 ,74 ,89 ,68
425 ,421 ,393 ,386
דוממה 424

דורעיין דאר

דיר

שאכין 271ן 283 ,274
דותן 365 ,333 ,180 ,68
,224-221
דיבוו ,213 ,60 ,6
-226
238 ,232 ,230
א-דמיה ,3% ,233 ,174 ,172 ,120

ועיין אדם

דמשק ,177 ,172 ,157 ,121 ,92 ,6
,209 ,208 ,208 ,203 ,191 ,178
,220 ,218 ,216 ,214 ,213-216

)י2ן

251ן 268ן 270ן 288ן "459

468
דן ,108 ,101 ,89 ,78 ,78 ,70 ,81
129 ,124
351 ,209
דץ
דנה 424
דרך האתרים 437 ,432
דרך בית הורון ,86 ,85 ,83 ,82
155 ,136 ,135 ,133 ,89
דרךהים ,48 ,48 ,37 ,9 ,8 ,6
,132 ,128 ,124 ,110 ,107 ,92 ,75
-281 ,214 ,188 ,188 ,141 ,139
432 ,309 ,303 ,298 ,268 ,283
דרךים-סוף 434 ,203
דרך המלך ,203 ,191 ,190 ,9 ,6
,224 ,222 ,218 ,214 ,213 ,206
245 ,238 ,234 ,230 ,229
דרךשור 432
דשאשה 369

מץ(מו"

סי,

הגריאים10ג5 ,141 ,א ,195 ,א2
הומכת 37 ,38
הראפרים ,7? ,?6 ,73 ,69 ,64 ,60
,137 ,138 ,132 ,101 ,100 ,87 ,85
,174 ,173 ,172 ,182 ,156 ,149
188 ,184
הר בוקר 431
הר
150
הרחצרון 432
הריהודה ,?4 ,73 ,71 ,69 ,80 ,7
,190 ,188 ,164 ,155 ,140 ,88 ,75
375 ,233 ,209 ,199 ,198 ,192

הייתים

הרירמת 46 ,45
הר סדנם 437 ,433
הר עפרון 9
ן 287
הרציו

בירה 102
ואדידיר בלוט 8

ואדי

ואדי אל-המאעייןנתל זרד
ואדי הסמה 194 ,191 ,190
ואדיץתם 191
ואדי כפריע'י 1?2
ואדי מלה 32 ,31 ,20

ואדיסויניט 421 ,137-134 ,82
ואדי א-סנט 138
ואדי סרהאן 121 ,120

ראדי עארהעיין נהלעירון
ואדי עיפר 8
ואדי פארעה ,181 ,179 ,118 ,8
288

ואדיושג'אנש 9
ואדי פרה 95

ואדי קדיראת 428
ואדי קלט 412 ,82
ואדירג'יב ~17
ואדי שבאש 9
ואדי שלאלה 375
ואדישריעה 288
ואדי א-תמאה 8

זבילרן
11צ

,102 ,101 ,100 ,78 ,71 '64

ף 419 ,416 ,411 '196
זי
זע'ירלי 409 ,408
'

ץ

חבור 286
הברון ,121 ,100 ,89 ,86 ,84 ,7
,200 ,161 ,150 ,149 ,139 ,138
433 ,424 ,420-418 ,416 ,203
הדיד 309
הדרך 270 ,262 ,214
חוים 133 ,89 ,81 ,80 ,79 ,73

חולה 157
אורבת טוב 431
הורבע עוזה ,432 ,428 ,399 ,198
434
הורים 89 ,80
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הורן 5 ,251 ,218 ,159 ,158צ259 ,
הורסבאד 274 ,271
הוותיאיר 209
חידקל,299 ,274 ,212 ,201 ,149 ,8
470
חילם 180 ,176 ,165 ,181 ,159
הלב 246 ,1"8,27 ,23
הלון 238 ,237
חלחול 139
הלקת הצרים 188
חמץ 381
המת ,213 ,209 ,207 ,206 ,165 ,160
,250 ,248 ,247 ,248 ,220 ,216
,270 ,263 ,260 ,259 ,252 ,251
381 ,299 ,286
המת ושבעמק בית-שאן) 43 ,41
המת צובה 207
המת רבה 206
דזםמזסו 424 ,417
ותניר"
ץ ?4
הנם 186 ,184
הנתון 95 ,94 ,93 ,56 ,52 ,9
ססאךלף 383
הפר 60
הפרים 184

.

הצור ,89 ,65 ,56 ,53 ,50 ,45 ,44
,99 ,98 ,96-91 ,88 ,78 ,74 ,73
,108 ,107 ,106-104 ,103 ,100
,334 ,333 ,258 ,253 ,207 ,109
,384 ,382 ,375 ,348 ,341 335
,399 ,398 ,396 ,395 ,394 ,388
409 ,406 ,404 ,403

,378 ,377 ,374 ,373 ,104 ,103 ,65
%5,385 ,384 ,382 ,381 ,380 ,379

הרבע"ז הלב
אל הירבהע"ז תל קמילה
הירבת אבזק 133
ה 420 ,419
הירבתאל-הי
הירבת א-טבאיק 367 ,366
ן .חם
ח'רבת'מא ,35 ,20 ,19ועיי
הירבת אל-מג'דל 9
הירבת מהיאט 230
ז 223
הירבתמעי
הירבתאל-מ"נע .404,290 ,277
408
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מפתת שמות ניאוגרפייםואתניים
ח'רבנת אל-משרמה 97

ח'רבת נחאס  ,196 ,190א1

ח'רבת א-סמוע 419
ח'רבת עבאד 138
ח'רבת אל-עבד 420
ח'רבתעג'לון 84
230,229 ,223 ,138
ח'רבת
ח'רבתעיון-מוסא 230

עטריס

ח'רבת ע'רהעיין תל עירא
ח'רבת ורער 223
ח'רבת פחל 41
ח'רבת צאלח 392

ח'רבת אל"-ר?את

,226 ,223

238 ,230
ח'רבת רשם 422

ח'רבת שרכה 424 ,420
חרונים ,239 ,238 ,232 ,228 ,224
240

חרהטת הגויים

,100 ,99 ,78 ,74

101
חרמה 435
חרמון 216
חרן 299 ,298
ח'שב 35
חשבון ,222 ,175 ,173 ,75 ,71 ,6
239 ,233 ,225 ,224
ח'תושש 384 ,82
חתים ,28 ,27 ,28 ,24 ,17 ,15 ,3
,62 ,54 ,51 ,48 ,42 ,38 ,31 ,30
,151 ,126 ,125 ,89 ,80 ,73 ,71 ,64

טאורוס 266 ,242

טבת 3 ,118 ,117ע

טוב 206 ,158 ,157
טיטוס 7
פלאינם 140
כת*יענונ) 203
נפר*רון 383

יאיר

210 ,149 ,75 ,61
יבוס 163 ,158 ,152 ,151 ,150 ,88

'בוק ,179 ,172 ,171 ,120 ,31 ,8
238 ,184
יבלעם ,398 ,336 ,73
יבנאל 99
יבנה ,282 ,275 ,283 ,262 ,261
422 ,290
יבנה-ים 298 ,285
יבש  ,134 ,133 ,88א1
יגבהה 120
יהודה ,75 ,74 ,71 ,70 ,61 ,8 ,7
,138 ,129 ,124 ,101 ,88 ,78 ,76
,155 ,151 ,150 ,149 ,140 ,139
,174 ,170 ,163 ,162 ,161 ,156
,204 ,203 ,196 ,187 ,182 ,175
,416 ,397 ,358 ,288 ,287 ,210
461 ,459 ,426
יהץ ,230 ,229 ,228 ,223 ,222 ,59
239 ,238 ,232
ירטה 419
471 ,469 ,451
יורדה 188
יוסף,בנייוסף,78 ,78 ,73 ,89 ,81
182 ,151 ,129 ,124 ,110 ,101

יון

יזרעאל ,149 ,144 ,142 ,141 ,73
213 ,208 158
,חם ,186 ,184 ,36 ,35 ,28 ,20 19
87ן

,חמאע"ן,חם

,טבתה 437 ,434
,טרר 110

,263 ,262 ,246 ,244 ,242 ,208
,463 ,413 ,411 ,389 ,325
י'28
469
ים כנרת 253 ,211 ,209 ,6

יםסוף ,207 ,198 ,197 ,192 ,190 '7
461 ,434 ,427
יפדצ 253
ינהנם 74 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
יעזר 75 ,71 ,59 ,6
יער אמרים 181
ימו ,262 ,261 ,128 ,78 ,67 ,48 ,33
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,294 ,290 ,283 ,277 ,276 ,275
455 /398 ,339
יקב זאב 120
יקנעם 100 ,73 ,32
יקתאל 202
ירדן ,118 ,117 ,111 ,59 ,9 ,8 ,6
.171 ,157 ,156 ,149 ,133 ,120
,185 ,181 ,180 ,179 ,176 ,174
 ,326 ,237 ,224 ,211א456 ,3

ירומתועייןירמות

יהושלים ,73 ,71 156 ,53 ,9 ,8 ,7
,107 ,100 ,89 ,88 ,85 ,82 ,81 ,74
54-150 ,137 ,136 ,133 ,132נ,
,164 ,163 ,162 ,160 ,159 ,156
-182 ,181 ,176-172 ,171 ,170
,264 ,218 ,218 ,214 ,189 ,184
-300 ,294-291 ,288 ,287 1278
,311 ,310 ,309 ,308 ,306 ,304
,353 ,351 ,338 ,333 ,314 ,313
,410 ,399 ,396 ,388 ,388 ,354
427 ,425 ,418 ,415 ,412
ירזה 188
ירחמאל 426 ,187 ,71
,100 ,82 ,78 ,73 ,69 '56 '7
,329 ,310 ,225 ,136 ,134 '107
,375 ,369 ,366 ,364 ,362 '334
397 ,381

יריחי

ירמיך
ירמית
ירקיז

211 '9 '8 '6
100 ,89 ,62 '46
,186 ,161 ,157 ,132 '10 '8

כרכב אל-הוא 230
כרש סיסרא 74 ,64
כושים ,277 ,278 ,275 ,182 ,18
,348 ,343 ,342 ,311 ,283 ,281
471 ,470 ,462 ,459
ננקקנ 426 ,124 ,71
נ2קקת 474 ,284 ,272 ,267 ,264 ,283
121צנים 87--:9 ,32 ,30 ,28
348 ,209 ,93
כנ
כסולות 118 ,112 ,102
פספ5ן 264
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כפירה 80
כפר חוג 180
כפתור 131 ,130 ,125 ,124
כרדוניאש 243
כרכמיש  ,243 ,128 ,122א,246 ,2
,334 ,312 ,301 ,300 ,299 ,260
2 ,401 ,384א,409 ,408 Aoa ,
י
458
כרמל 259 ,140 ,6
כרמל(שביהודה) 419
כרנך ,64 ,62 ,42 ,34 ,33 ,25 ,18
183
כרתים 125 ,124
כשדים 488 ,311-309 ,308 ,301
לא-דבר 216
לב 230
לבוא-חמת ,218 ,207 ,161 ,35
237 ,219 ,218
לבוה 207 ,35
לבן 272 ,271 ,188
לב:ד; 423 ,295 ,292 ,86 ,84
לבנון 246 ,244 ,243 ,242 ,207
לוב 459 ,348 ,344 ,182 ,125 ,42
ד 417 ,309 ,290 ,61
י.ו-
לוז 9
לוי 78 ,70

:::ןי:
."'% ,
"ינוענף "ח

בב!.:

,398 ,396
,409 ,406
467

מדבריהודה ,205 ,200 ,199 ,140
3 ,432 ,4% ,419 ,233פ ,א4
מדון 100 ,94 ,93
מדי 460 ,296 ,272 ,256
מדיינים ,114-110 ,88 ,76 ,75
 ,142 ,122-117א,340 ,225 ,1
463 ,356 ,349 ,341
מדינה 6

מדינת האבו 386 ,348 ,127 ,126
מואב ,76 ,75 ,71 ,70 ,60 ,59 ,54
,180 ,158 ,157 ,141 ,118 ,110 ,77
,198 ,195 ,194 ,190 ,163 ,161
,213 ,210 ,206 ,204 ,203 ,199
,289 ,274 ,273 ,249 ,240-221
,433 ,423 ,328 .,314 ,306 ,301
472 ,462 ,461 ,460 ,434
מול-הלבנון 258 ,250 ,247 ,157
מוף 293 ,281 ,280 ,37 ,34 ,12
מררשת-גת 418 ,416 ,291
מחלב 280
מחנים ,173 ,161 ,150 ,149 ,144
186 ,184
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,~au

,ענע
218
ן 16 ,221144
עש

מארון א-ראס 4ש

,375 ,372
,385 ,384

,377
,388
,399
,415

,380 ,378
,394 ,389
,403 ,402
9א,457 ,

,381
,395
,404
,458

מארי -324 ,321 ,320 ,317 ,124
449 ,373 ,335 ,328
מנדל צדק 184 ,132
מגידו ,37 ,33-28 ,25 ,22-17 ,9
,71 ,69 ,68 ,65 ,56 ,51 ,48 ,39
,129 ,108 ,103-98 ,94 ,78 ,73
,219,207 ,189 ,186-183,141 ,131
,311 ,299-296 ,258 ,255 ,249
,333 ,330 ,326 ,324 ,322 ,312
,388 ,348 ,341 ,340 ,339 ,336

הך"ן"וי'"'ה
32' 1-: '.

מיתני ,50 ,38 ,35 ,33 ,32 ,30 ,3
2 ,325ש
מכיר 162 ,156 ,150 ,100 ,75 '61
מכה 6

מכמש ,144 ,142 ,138-134 ,89 ,88
472 ,456 ,453 ,421 '417
מכתר-ינת 36
מנחת 150
מנשה ,118 ,111 ,78 ,76 ,75 ,71 ,61
149 '122
מסומוטמיה ,191 ,190 ,159 ,53 ,3
,321 ,318 ,314 ,242 ,241 ,206
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-481 ,460 ,458 ,413 ,373 ,322

מעאן 0

מעון 411 ,196
מעונים 269 ,266
מעין אלישע 369
מעכה 206 ,162 ,158 ,157
מעלה העקרבים 200
מפסן 36 ,35
מצד חשביהו 312 ,298 ,285 ,282
מצדה 433
מצודתעוזה 433
מצפה ,388 ,311 ,309 ,308 ,133
,402 ,400 ,399 ,398 ,394 ,391
421 ,414 ,406
מקדה 86 ,84 ,83

מראשהעיין מרשה
מרום 108 ,106 ,100
מרשה 419 ,418 ,416 ,291 ,203
משוש 348 ,344 ,342
אל-משרפה 382
משרפותשמים 97 ,96
מתג-האמה 154 ,156

נא

אמון 281
472 ,230 ,229 ,226 ,223 '60
נבח 120
נבטים 205 ,203 ,187 ,10 18

ןבי

מ.1,5,,:
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ן
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ש"א"ש''%
נגבהירתנזאק~י 426
נגב כלב 435 ,426
עב הכרתי 420 ,187 ,125
נגב עצנת 435
נגבהקיני 435 ,428 ,187
נהר אל-כלב 280 ,259
נוב 292

נוביםעייזכושים

3ודב 110
נמלאילון 412 ,157
נחל האלה 153 ,152 ,138 ,8
נחל אלכסנדר 8
נהל באר שבע 428 ,422 ,374
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מפתח שמוה גיאוגרפיים ואתניים
נתל ביתחנינא 421 ,416
נחל הבשור 428 ,376 ,375 ,10 ,9
נחל גרר 426
נחל דאר 32
זודח* 433
זרקר ,224 ,200 ,199 ,194 ,190
,234 ,228

מתיי
נחיי

נדוקן ותנבר* 419
נדוקווןי הו* 433
נותיף
431
נחל חרוד 8
י4שבכמ 133
מתי) כזיב05 ,
קןכ-ען 420 ,10
מתין נוצץ*"ם ,278 ,271 ,266 ,188
303 ,281

ד"ייקים

נותיי
נת"י

נחל רפאים54ג

נחל שורק 424 ,418 ,76 ,60 ,10-7
נטופה 310 ,309
ניא 34

נינוה ,290 ,285 ,281 ,279 ,275 ,246
414 ,293 ,291

ניצנה 432
נפיש 110
נפתלי ,100 ,94 ,78 ,76 ,73 ,70
209 1205 1111 1103 1101

סמר 38
סנה 472 ,137

סקיתים 298 ,296

יונ"ז'ע]*ין
ונייו*מש

טתבדיל

97
וננרררנ 436 ,432 ,431
,76 ,74
ונובו*-וקיו"רן ,64 ,7
,134 ,132 ,123 ,120 ,117 ,110 ,77
,159 ,157 ,158 ,149 ,144 ,141
,196 ,191 ,173 ,165 ,182 ,181
,213 ,211 ,210 ,209 ,206 ,205
,354 ,353 ,255 ,253 ,249 ,216
460 ,458 ,457 ,456
ו'נ 299 '2"6
ש ,737 ,62 ,50 ,49 ,46 '45
יב

3י,

יג-ו "

ינ-י

עטרות 230 ,229 ,228 ,228 ,223
העי ,88 ,82 ,80 ,76 ,70 69 67
,367 ,339 ,329 ,327 ,292 ,100
455 ,369 ,368
עיבל 380 80
253 ,209 ,157 ,98 ,97 92 7
עיטם 424 ,421 ,420 ,419 ,418
עילם 462 ,460 ,287 ,286 ,269

עיין

ןגכ 219
עי
ןגדי ,423 ,421 ,236 ,199 ,164
עי
434 ,432

סאיס 281
סבחת אל-ברדויל 272
סוכות ,186 ,184 ,180-170 ,120
474 ,354 ,349
סילהידאן 226 ,223
סיני 438 ,348 ,298 ,203 ,194 ,12 ,8

עין דארעייןעיןדור
ן דור 119 ,118 ,112
עי
עין חרוד 142 ,116 ,112
ן יטבתה 428
עי
ןקדיס 428
עי

סלע 205 ,212 ,197

ןליטז

סכלעין ת'כר

עית 292
עכו 289 ,97 ,96 ,93 ,52 ,45 ,44 ,6
237 ,229 ,223
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עלמתרבלתים 224 ,80
עמון א,120 ,88 ,77 ,76 ,
,149 ,144 ,141 ,134 ,133
,170 ,184 ,162 ,181-157
,196 ,195 ,176 ,175 ,173
,236 ,225 ,219 ,206 ,204
,289 ,276 ,272 ,258 ,249
,354 ,353 ,314 ,313 308
,456 ,455 ,454 ,434 ,423 360
460
עמלק ,144 ,141 ,140 ,119 ,110
463 ,425 ,239 ,204 ,203 195
ן ,82 ,76 ,73 60 9 8
'ע]מקןשויקע
446 ,412 ,282 ,137 ,87 ,85 ,83
,418 ,274 ,142 ,138 ,8
1נכ"ק
,132
,155
,171
,199
,239
,301
,356

שק%חידו

490

 ,186 ,184 ,179 '176א473 ,360 ,3
עמק רפאים ,155-152 ,144 ,89
418
ענתרת 309 ,136
עפרה 136 ,135 ,122 ,111
עפרתב3ימין 9
גבר ,205,202,199 ,198 ,189
434 ,427 ,406 ,207
עצם 187

עצייד

עקרוד ,140 ,133 ,129 ,128 '125
,272 ,263 ,262 ,261 ,164 ,153

,290 ,288 ,08-278 ,275 ,274
409 ,291
ערב ,203 ,202 ,201 ,194 ,190 ,7
,269 ,266 ,241 ,213 ,212 ,208
,431 ,427 ,294 ,283 ,279 ,271
 ,463א485 ,4
ערבה ,הערבה ,leo ,157 ,7
,199 ,1)8 ,197 ,196 ,154 ,192
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1434 1433 1427 1209 1203 1201 1200

438
ערד 1 ,60ז,196 ,189 ,188 ,187 ,
436 ,435 ,434 ,432 ,428 ,200
ערת 187 ,186 ,184 '20
ערוער 240 ,228 ,225 ,223 ,214 ,6
אל-עריש ,272 ,271 ,289 ,286
279 ,278
262 ,247
עשתרות 56 ,53

ער"

פ~ז

202 ,197 ,196 ,190 ,77 ,%
פתת 25 ,17

פחל 3 ,45 ,43 ,41ז

פטרה 203
פ-ניק.ה ,247 ,244 ,242 ,212 ,129
,278 ,264 ,263 ,262 ,253 ,231
 ,278נז,348 ,287 ,2% ,281 ,2
474 ,438 ,483
פ'ק 211 ,180
300
פלשת ,90 ,89 ,85,77,76 ,75 ,9 ,8

פלוסיין

107ק 144.132 1131-124ן 1151

156-152ן ,165 1184 1160 1157
,195 ,188 ,186 ,184 ,182 ,171
,218 ,208 ,207 ,204 ,203 ,198
,282-281 ,258 ,253 ,249 ,218
,298 ,294 ,291 ,288 ,285 ,284
,418 ,417 ,412 ,308 ,303 ,299
,453 ,442 ,432 ,426 ,425 ,422
488 ,460 ,459 ,458 ,454
פנואל 188 ,184 ,120
פרת ,208 ,161 ,159 ,126 ,114 ,8
,232 ,225 ,212 ,211 ,209 ,207
1263 ,252 ,246 ,243 ,242 ,241
,327 ,303 ,299 ,296 ,278 ,274
470 ,461 ,458 ,353
מתור 313 ,300 ,289 ,246 ,225
צ,אהי 348 ,342 ,46 ,45

צור עורב 123 ,120
צידון ,219 ,206 ,798 ,130 ,86 ,6
,268 ,263 ,259 ,257 ,244 ,242
306 ,289 ,.287 ,285 ,279
ציון 154 ,152
צלמון 126
צלמונה 59 ,54
צמר 325 ,270 ,266 ,264 ,263 ,262
צמרים 184
צעיר 200 ,199
צפתי 32 ,29 ,20
צקלג ,412 ,150 ,149 ,142 ,138
425 ,421
צ'רב אל-חאג' 77 ,6
צ'רב אל-חוארנה 42 ,8
צרעה 420 ,418 ,416
צרפת 289
צרתן 9

קארטפה

4%

קביבה 290

קבצאל 435

קרריןי

קרש(בגליל) ,65 ,58 ,45 ,43 ,42
253 ,101 ,100 ,95 ,94 ,92 ,78
קדש ברנע ,190 ,86 ,71 ,60 ,59
,387 ,269 ,268 ,198 ,194 ,191
436 ,434 ,432 ,430 ,428 ,399
קדש על האורונטס -22 ,17 ,15
,321 ,125 ,54 ,43 ,41 ,35 ,30
,341 ,340 ,332-327 ,325 ,324
,455 ,452 ,451 ,449 ,381 ,348
474 ,467 ,459 ,458
קדשנפתלי 101
קהק 348 ,344 ,342
קוה 284 ,275 ,247
קטנה 384 ,382 ,381 ,334
קידר 203
קינים 436 ,426 ,99 ,74
קיר חרשת ,233 ,227 ,222 ,199
238 ,236 ,234

צובהעיין ארם צובא
צוען 184 ,40 ,12
קישון 126 ,102 ,101 ,100 ,8
צוער 224 ,191
צור  ,161 ,160 ,130 ,93 ,45 ,44 ,8קמד 45 ,44 ,43
,244 ,214 ,213 ,210 ,199 ,196
אל-קנטרה 18

קיר' מואבעייןקיר הרשת

,276 ,266 ,263 ,259 ,257 ,249
308 ,285 ,2?1 ,279

קניזים 204 ,74 ,71
קנת 210
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קעילה 138 ,85

קצראל-רוחיגה 432 ,431
קריות 233 ,230 ,226 ,223

קריתיערים 80 ,56
קרית ספר 308
קריתענב 45
קריתים 238 ,228 ,223
קרניהטין 93
קרנים 255 ,218 ,216
קרקר ,220 ,219 ,212 ,208 ,120
,257 ,250-246 ,239 ,229 ,228
472 ,481 ,458 ,270 ,258
קשיון 103 ,102

יאיבן

61ן ,78 ,75 ,74 ,73 ,71
,222 ,213 ,157 ,149 ,141 ,101
358 ,259 ,253 ,238 ,223
ראש-רמון 433
ראת 268
~בלה 311 ,310 ,303 ,299 ,24 ,22
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