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 1964 יולי תשכ"ד, תמוז - ראשונההדפסה

 1964 דצמבר תשכ'"ה, טבת - שניההדפסה
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 "מערכות" להוצאת ש'מו'רות הזכויותכל

 בישראלנדפס
 משרד-הבטחון - לאור הה'וצאה ידי'צל
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 ה מ ד סה
 לערך, שנה עשרים למני עוד "מערכות", הוצאת למני שעלתה במחשבה זה ספר שלתהילתו
 עת אותה נעשו ואף קדם; בימי ארץ-ישראל של הצבאית ההיסטוריה על ספרלהוציא
 תכתו ריבלין, סא"לגרשון גלילי.ועמו אלעזר אל"מ הספר, יוזמי להכנתו. הראשוניםהצעדים
 בחוברות הכנתם עם מיד ולהדפיסם שונים, חוקרים אצל שהוזמנו מאמרים, מאמריםלהכינו

 ההיסטוריה על לספר יחד להצטרף זמן, לאחר היו, צריכים אלה מאמרים"מערכות".
 את"כ ; תש"ד בשנת כבר ב"מערכות" נדפסו הראשונים המאמרים ארץ-ישראל. שלהצבאית
 אלה בשלבים מכן. לאחר ומיעוטם תש"י שנת עד רובם נוטפים, מאמרים ב"מערכות"נדפסו
 זמן ופרק מזר, ב. הפרופי ייבין, ש. המרומ' "מערכות" הוצאת עם סייעו הספר הכנתשל

 על לקבל *מערכותא הוצאת ידי על נתבקשתי תשאך בשנת מלמט. א. הפרום' אףמסוים
 - עריכתו. ואת הספר הכנת אתעצמי

 בזמנו שנדפסו מאמרים על תשעה מיוסדים זה, בספר הבאים המאמרים ושניים שלושיםמתוך
 עיבדו רובם את ואילו היחס; לפי מועטים ותוספות בשינויים באו חלקםב"מערכות",
 שנת אחרי נכתבו מאמרים חמישה-עשר מורחבת. בצורה בספר באו והם מחדש,המחברים

 עת בכתבי אחרת, או זו בצורה מקודם, הופיעו המאמרים שאר זה. סמר של לשמותש"ך,
 כאן הובאו אלה ממאמרים כמה בלועזית(. וחלקם בעברית )חלקם שונים מדעייםומאספים
 בכל מחבריהם. ידי על והורחבו מחדש עובדו ואחרים בקיצורים, ואף בלבד מעטיםבשינויים
 המאמר. בשולי הביבליוגרמי הציון ניתן המאמר של קודם נוסח שמצוי ומקרהמקרה

 של הצבאית ההיסטוריה של כוללת תמונה הקורא לפני להעלות נסיון נעשה זהבסמר
 החשובות מן כמה על יותר מפורט דיון לפניו להביא כן וכמו המקרא; בימיארץ-ישראל
 שבתחום שונים עניינים ועל המקרא, בימי בארץ-ישראל שהתנהלו המלחמה,שבמערכות

 קריאתו ואין עצמו, בפני עומד ומאמר מאמר כל זאת, עם יחד תקופה. באותה המלחמהאומנות
 במאמרים מסוים ענין לעתים נידון זו מסיבה בספר. לו הקודמים המאמרים בקריאתמותנית
 ידי על נכתבו המאמרים כן, על יתר מאמר. אותו של המיוחדת הבחינה מן פעם כלשונים,
 )אמנם הבדלים עתים יש כן כמו ביניהם. חלוקים הם שעתים הדברים ומטבע שוניםחוקרים

 השתות הכרונולוגיות השיטות - אלה הבדלים של טעמם כרונולוגיה. בעניני גדולים(לא
 שמצב מקרים באותם התאריכים את מלאחד נמנענו ולכן המאמרים. מחברי. בהן י קשהתז

 בענין. להכריע מאפשר אינוהמחקר
 לדיון רומזות עתים אלה הפניות אחרים. למאמרים הפניות באות שבמאמריםבהערות

 מובעת שבו למאמר הקורא לב תשומת את הן מסבות עתים אך מסוים, בענין יותרמפורט
 ובמקרים העורך, ידי מעשה הן אלה הפניות אחר. או זה ענין על מנוגדת, ואמילו שונה,השקפה
 המאמר של מחברו ראה לא אף לראשונה( כאן נדפס המסוים הענין או המאמר )כאשררבים
 האחר. המאמר אתהאחד

 תרגומים על והזכויות המאמרים; מחברי משל לרוב הם העתיקות הלשונות מןהתרגומים
 התיגום. הובא שממנו המקור בהערות צוין כן אם אלא המאמרים, למחברי שמורותאלה
 ומלשון האכדית מן קטעים בתרגום ליונשטם ש, והד"ר ארצי פ. הד"ר סייעו המאמריםבאחד
 .אתרית

 לנו הרשו אשר ובחוץ-לארץ, בארץ ולמוסדות, לאנשים להודות היא נעימהחובה
 ירושלים; אביגד, נ. פרופ' והם: שברשותם, ובתצלומימ בציורים זה, ספר לצורךלהשתמש,

 קניון באלי, ד. א. מר ירושלים; אהרוני, י. ד"ר והתרבות; החינוך משרד של העתיקותאגף
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הקדמה

 חוצוו*; nnbia מנהקן יד"ה י. נשרומ' נ.גליק,סינםיט*טי; פרופ' ילהא*ון; ברנעט, ד. ר. נזרקעקע,;
 מוזיאון הבריטי; המוזיאת פנסילבניה; אוניברסיטת מוזיאון גת; משלחת מנהל ייבין, ש.סרופ'
 המחלקה ירושלים; ביאליק, מוסד ניו-יורק; המטרופוליטאני, המחיאון פריס;הלנבר,

 העברית; האוניברסיטה של לגיאוגרפיה המחלקה העברית; האוניברסיטה שללארכיאולוגיה
 המכון פריס; היסטוריים, מונומנטים של הלאומי בארכיון המרכזית הצילומיםמחלקת
 נוה י. מר ירושלים; למוטוג-מטריה, המכון קליפורניה; לדת, הפציפי המכון שיקאגו;המזרחני,
 הגב' לונדון; ובניו, נלסון תומס ספרים הוצאת והתרבותן החינוך משרד של העתיקותכשגף
 ו*ייפנברג של. וץגב' ומי-מביב; רוטנברג, ב. מוי לומ*ון; ילקים, קרן מעמית; קטון, מ. יק.פרופ'
 שקסבתירו

 הן הספר. מן ניכר חילק "מהן ובחצהתות, בנטשהז זץעיסוק זרז )נצומו 'ע12 קיבין זש2טרן שו.חי.
 רבה, עבודה השקיע שטרן מר אותו. ומשלימות אותו מסבירות הכתוב, הטכסט אתמלוות

 הספר בגוף ושיבוצם והתמונות הציורים ובבחירת המפות בעריכת ובכשרון, במסירותשנעשתה
 אף זו, עבודה אגב והלוהגת. הציורים רשימת ובעריכת לתמונות הכתובות בהכנתובלוחות,
 אחרים. שמתחומים עניינים על שטרן מרהעירני
 המהנדסים וביחוד ירושלים, "כרפא", משרד הכין הציורים Tw ניכר וחלק המפות כלאת
 רוץ ובבי נזר ווקזמתהן לממות ז הגלופו בשמן וחיבה סיחם דשוחכע. וע. ז"יי סופר,אןא.

 ת"א. רינדזונסקי, י.מצינקוגרפיה
 עניינים על העירני ואף ובהבנה, בנאמנות הספר של ההגהה במלאכת עסק אפעל י.מר
 מפתח את דעת, ושיקול רבה התמצאות מתוך ערך, אפעל מר הספר. בעריכת הכרוכיםשונים

 צבאיים. מושגים ורובו שעיקרו בכך המיוחדהעניינים,
 הכינו "מערכות", הוצאת מעובדות זמן אותו שהיו מנדלסון, זהבה והגב' אקר ורדההגב'

 והאתניים. הגיאוגרמיים השמות ומפתח האישים ממתחאת
 ההוצאה, בית אנשי זה. בספר בטיפול "מערכות" הוצאת של חלקה את לציין הראוימן

 לו ולשוות הספר הוצאת את להחיש מאמץ מכל עצמם מנעו לא נתנאל, מרים הגב'ובמיוחד
 נאה.צורה

 עריכת מלאכת את עצמי על ליכול שעוררני מזר, ב. לפרופ' להודות לי היא נעימהחובה
 לכך. שנדרש עת כל יפה בעין בעצה עמי וסייעהספר,

 גלילי אל"מ הוא. ניכר זה בספר שחלקו גלילי, א. אל"מ "מערכות" עורך - אחרוןואחרון
 את בעיון קרא הכנתו, שלבי בכל מעיל חלק נטל הוא הספר, של הראשון ומתכננו יחמוהיה
 והצבאית ההיסטורית השכלתו שבתחומי שונים בעניינים מאלפות הערות והעיר היד כתביכל

 הנידונות המרשיות של הצבאית לבחינה באשר להערותיו חשיבות נודעת במיוחדהרחבה.

 זה,בספי

 ליווריונקב תשכ"ד בציון א' תל-אטיב,אוניברסיטת
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 העניניםתוכן

ההקדמה
ט והמפות הציוריםרשימת

ינ הלוחותרשימת

 הישראלי הכיבוש קודם כנען בארץהמלחמות
3 ן י ב יי ש. 1 ארץ-ישראל בתולדות ואסטרטגיהגיאוגרפיה

12 בין יי ש. 1 החדשה הממלכה בימי מצרים של הצבאיתעלייתה

17 י ק צ ו ל ו פ י. ן וקדש מגידומערכות

 , למסה"נ השני האלף של השניה במחציתו והחתים הכנענים של המלחמהתכסיסי
27 ן י ב י יש.

33 ר ז מ ב. , כנען לארץ השני אמנחתפ של הצבאייםמסעותיו

46 רוני אה י. ן כנען לארץ האן סחי שלמסעותיו

47 ר ז מ ב. ן הישראלי הכיבוש שלפניכנען

 המלוכה ראשית ועד הכיבוש למן בארץ-ישראלהמלחמות
59 ייבין ש. / הארץכיבוש

9ז ל ע פ א י. / הארץ לדרום יהושע מסע ובעית גבעוןמערכת

91 י נ ו ר ה א י. / דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

110 ט מלמ א. / במדיןמלהמתנדעון

124 ר מז ב. ן המלשתים שלעליתם

132 י א ל ע ד. ן שאול שלמלחמותיו

 המלוכה בתקופת בארץ-ישראלהמלחמות
145 ן י ב י י ש. ן דודמלחמות

166 ן י ד י י, / לפנינו וישחקו הנערים נאיקוש

170 ן י ד י י. / ואחאב דוד במערכות סוכותעמק

182 ר ז מ ב. / לארץ-ישראל שישקמסע

190 ר ו ו י ל י. 1 ואדום ישראלמלחמות

206 ר מז ב. 1 ארם עם ישראלמלחמות

221 ר ו ו י ל י. ן ישראל עם מואב מלך מישע שלמלחמותיו

241 ט מ ל מ א. ן ואשור ישראלמלחמות

281 ר ו מ ד ת ח. 1 לפלשת האשוריים המלחמהמסעות

286 ר מז ב. / יהודה לארץ סנחריבמסע

296 ט מ ל מ א. , יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה
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 העמניםתוכן

 וביצורים נשקצבא,
ן31 ן י ד י י. / לפסה"נ השני באלף ושכנותיה בארץ-ישראלהלחימה

342 ט מ ל מ א. / ובמקרא א' אנסטאסי בפפירוס צבאי מזוןלוח

350 ן י ד י י. / ולשלמה לדוד אשרצבא-המילואים

362 ן י ב י י ל א ו מ ש ו ת ר פ א / קדם בימי בארץ-ישראלהביצורים

400 ן ר ט ש א. 1 המלוכה בתקופת השער על והלחימה השערביצורי

410 ון ח גי מ. / יהודה של הביצוריםמערכת

426 י נ ו ר ה א י. ן בנגב הישראליותהמצודות

 דבראחרית
441 י ל י ל ג א. / המקרא תקומת של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 פתחותמ
471 אישיםמפתח

480 ואתמים גיאוגרפיים שמותמפתח

488 ענינים ץחמפ

א4 הקיצוריםמפתח

 [ הן
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 והמפות הציוריםרשימת

ציני
י8'

5 ארץ-ישראל של וההיסטוריים הטבעיים התנועה עורקי שלמפה1

14 הגבוהים ממקיריו לאחד הצטיינות פרסי מעניק אח'נאתוןפרעה2

9נ למגידו השרת מן המוליכות הדרכים שלוש שלמפה3

21 מגידו קרב שלמפה4

23 רע חטיבת את תוקף החתי הרכב הקרבן ראשית קדש, מערכת של מפה5

 חטיבת מחנה אל החתים ורדיפת רע חטיבת פליטי בריחת קדש; מערכת של מפה8
23אמון

37 לכנען הב' אמנחתפ של השני מסעו שלמפה7

44 כנען לארץ הא' מתי מסע שלמפה8

 ,Loud1 43 ט6ז Ivories, h&egiddo )עפ"י: נצחון תהלוכת ממגידון שנהבידית8

hicago 54?)) .1939 .ות1

63 הישראלי הכיבוש בימי כנען ממלכות שלמפה18

67 האדיבה וברשותו אביגד נ. פרופ' ציור כדאדי; בתל המצורהתחזורת11

72 הארץ כיבוש שלמפה12

84 גבעון מערכת שלמפה13

35 .3(( ,6טס[ ,ibidern .נק ,4 28-6 )עפ"י: מלחמה מרכבת ממגידו; שנהבלוחית14

87 דבורה ומלחמת מי-מרום מלחמת שלמסה15

 קנקן - מימין הישראלית: התקומה ומראשית הכנענית התקופה מסוףקנקנים18
 באמצע= 111ע[()[[(; לוח ג-ד, חצור ואחרים, ידין )עפ"י: ע%1 שכבהמחצור
 כגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, י. )עפ"י: בגליל ישראלי מישובקנקן

 שם, ואחרים, ירין )עפ"י: %11 שכבה מחצור קנקן - משמאל 4,4(; ציורהעליון,
vaJ(1II 105 8,לוה

 )עמ"י: אשורבנפל מימי אשורי תבליט מתוך גמלים, על ערבייםלוחמיםזו
hduseurn~Elr~ish the [ח Sculpture ט18זצ55(נ and 88%א .8 .811א ת10018ן. 

Paris 113) ,1928 .1ק46

  )וממ"י: מנעוזץ וזבק~נ1 ומ-בזיקם, ~CPS י  1ט121 י ואוה ב"ימיד נמציו2 בטוריח"ו18
llnger, )]. 115 ט%ס15זו55(ע Kunst,  Babylonjche und ר91ן  , .ל  רון י  .figרר

118 במדיינים גדעון מלהמת שלמפה19

128 מצרים בצבא שרדניםלוחמים20

 )עפ"י: ממדינת-האבו הים וגויי הג' רעמסם בין היבשה קרב מתיאורקטע21
 .א Gressnlann1 ס%ם8115?ת10ז110(ע zum l~fldcr פ1110נ 11ת10זן518"ז218ת01[

126 ,1927( .ות ,[1 .0ת111

 )עפ"י: ממדינת-האבו הים וגויי הג' רעמסס בין הימי הקרבתאור22
ibidenh (iressnlann) )8* 127 .0ת112

 ]תשי"ט[, ה ארץ-ישראל )עפ"י: במצרים הים גויי של קברים מתוך נשקכלי23
128 7( ציור 64,עמ'

5[ מכמש מלהמת שלמפה24

9ת האלה עמק מלחמת שלמפה8
143 עמק-קרעאל מלהמת שלמפהצ
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עמ' רניו

153 בעמק-רמאים בפלשתים דוד של הראשונה המלחמה שלמפהז2

155 בעמק-רפאים בפלשתים דוד של השניה המלחמה שלמפה28
 .ANEP, Pritchard, 8. 7 )עם"י: מואבי לוחם של תבליט לשמאל:מימין-2

 .4נ( (Bibel, der Welt Die Jirku 1.88ע )עפ"י: עמוני שליט של פמלית ; .68(177
fig. (ANEP~ 158 62 )עם"י: מזט'ירלי ארמי מושל שלותבליט

167 ח'לאף( )תל מגוזןתבליט-3

174 לרבת-עמון מירושלים המוליכות הדרכים שלמפה31

185 לארץ-ישראל שישק מסע שלמפה32

191 ולאדום לערבה מיהודה הדרכים שלמפה33

Glueck~AASOR ag. 193 15 173.ת,]1935[ )עמ"י: א-שתאר בנקב אדומיתמצודה34

 אנציקלופדיה )עמיי: לפסה"נ הס'-הח' המאות מן מבצרה, אדומיות טיןצלמיות35
201 ירושלים ביאליק, מוסד של האדיבה ברשותו 93(; טור א,מקראית

210 ישראל על הא' בן-הדד מסע שלמפה38

215 ישראל על חזאל מסעות שלמסה31

217 ארם-דמשק נגד הב' ירבעם של המערכה שלמפה38

231 מואב מלך מישע כיבושי שלמפה39

235 למואב בריתו ובעלי יהורם מסע שלמפה-4

247 קרקר קרב בעת קדמת-אסיה שלמפה41

254 לארז-ישראל הב' ומרגון הג' חגלת-פלאסר של מסעותיהםמפת42

265 לפסה"נ 734 בשנת הג' תגלת-מלאסר מסע שלמפה43

267 לפסה"נ 733 בשנת הג' תגלת-מלאסר מסע שלמפה44

268 מכלת הג' תגלת-פלאסר של תבליט על-פי גזר, העירמצור45

 מארמונו הב' מרגון של תבליט על-פי נוביים, חיילים מכים אשורייםפרשים48
270שבח'ורסאבאד

273 לפלשת הב' מרנון מסעות שלמפה47

 עקרת, ט כיבו .-מימץ48
 הנף סרגת טחי ומבליטים גניי-פי גברתן; ט כיבו .- נחטמ4~י

274 שבח'ורסאבאדמארמונו

 .נCooke~ 21. 4 )עמ"י: צדקא" בן מתת עבד שבעת בן החותם"לעבדאלאבטביעת-4
279 (נ( oxford In~criptions, North.-'Semitic of Text.-~book ,1903 .נע *6%1

280 למצרים אסרחדון מסעות שלמפה50

289 לארץ-יהודה סנחריב מסע שלמפה51

 אביגד נ. פרופ' ציור ושעריהן חומותיה על הישראלית לכיש העירשחזור52
290 האדיבהוברשותו

297 מגידו ומערכת נכו פרעה מסע שלמפה53

 ,Shipton'-םMegiddo ]8810 ,1 )עפ"י: במגידו המאוחרת הישראלית המצודהתכנית54

95)68. 298

 ד, מקראית אנציקלופדיה : )עמ"י לפסה"נ הז' המאה בסוף כרכמיש העירתכנית55
 03 ירושלים ביאליק, מוסד של האדיבה ברשותו 315(;טור

 .)[ ,anticho,- iscrizioni Le Diringer )עפ"י: יוכן" נער עלאליקם החותםטביעת58

11XIV) Tav. 1934* Firenze palestinesi, ebraiche 305

307 לפסה"נ 586-588 בשנות יהודה על נבוכדראצר מסע שלמפהז5

 .% Garis de (Five Davies )עפ"י: לפסה"נ הט"ו המאה מן מצריתמרכבה58
Tombs~ (Thebean 322 .ות22

 )עם"י: הר' תחותימס תבליטי על-פי לפסה"נ, הט"ו המאה מסוף אסיאתיתמרכבה59
Gressmann, 322) *16166111 .וע ~xxv .סם62
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ימ' רציי
 ,ibidem. (iressrnann )עפ"י: לפסה"נ הט"ו המאה סוף במרכבתו; הר'תחותימס80

323 .ןק( XXVI1 .0ת62

323 קדש קרב את המתארים המצריים התבליטים על-פי הת"ת,מרכבה81

330 ההסתערות למבנה מסע ממבנה המעבר להסברתסכימה82

 4ו .  ,Atlas Wreszinski זט2 )עפ"י: קדש מערכת בעת הב' רעמססמהנה83
Leipzig 2, Kulturgeschichte (altiigyptischen 331 ,1932 .נק92

Wreszinski~ibidem, 338) .וע  58 )עפ"י: הב' רעמסס מימי מצרי תבליט אשקלון;מצור84
 הממלכה מתקופת בבס-חסו, קיר ציור על-פי ביותר, הקדוםאיל-המצור85

צ3 .ץ( .London 2, Hasan Beni Newberry, 8 ,1893 .וע xv )עפ"י:התיכונה
 )עפ"י: חרמחב פרעה של מקברו ציור על-פף מצרים, לצבא מזוןחלוקת88

ibidem (Wreszinski, 343 ,1 .1ע246

 ולבושם זינם על שכירים הילות ובכללן השונות יחידותיו על פרעהצבא87
ibidem (Wreszinski~ 344 ,2 .וע )12718 )עפ"י: להםהאופינתם

363 דוד מלחמות של האסטרטגיה להסברתסכימה88

363 בשרץ-ישראל החפירות אתרי שלמפה89

 )עפ"י: הקדומה הכנענית לתקופה השייכת בגזר "התיכונה" בחומהתתך70
43fig. 1939, Paris 1, Biblique d'Arch~ologie Manuel Borrois, 4365 .(ע( .נ

 משרד העתיקות, אנף של האדיבה ברשותו א-טבאיק; בה'רבת העיד שערתכרת71
386 ירועףיחם והוט6בות,החישך

 .Marquet~-'Krause, 7 )עפ"י: העיר של בדרום-מערבה העי של ביצוריהמערכת72
Paris ~Ay) de Fo~illes (Les 368 *1949 .נעם

 שבמצרים בדשאשה הה'( )השושלת אנתי מקבר תבליט בארץ-ישראל, עירמצור73
-37  ,ע( .14 .ע ~Deshasheh, Petrie .וע ע1 )עפ"י:התיכונה

 .(1 .4נ .The Macalister1 5 )עפ"י: "הפנימית" בחומה גזר של הצפונישערה74
London 3, Gezer of (Excavations 371 ,1912 .וע51

 .Citadel The Sellersl 0 )עפ"י: התיכונה הכנענית בתקופה בית-צור מחומתקטע75

371 עPhiladelphia Zur, Beth )0 ,1933 .וע111

 )עפ"י: שלידו החומות וקטע %111 בשכבה מודו של הצפוני השערתחזורת76
8fig. 1948, Chicago 2, M.egiddo Loudg )0. 372

 .% .Thc Macalister, 5. 24 )עפ"י: גזר של ה"פנימית" בחומה הדרומיהשער77
125fig. 1911, London , 1 Gezer of (Excavations 374

 .ג נ( ,Manucl .Barrois : )עפ"י העיר בצפון העתיקה שכם של הכיצוריםמערכת78
63fig. 1939. Paris 1, Biblique (d'ArchEologie 34ן

 ברשותו 234(; טור , ב מקראית אנציקלופדיה )עפ"י: שרוחן של בחלקלקהחתך79
375 ביאליק מוסד שלהאדיבה

  .וו .א .ע London 2, Gaza Ancient Petricg )עמ"י: בית-עגליים שלביצוריה-8
378 ,1932( .נק1[

 .ם ,Mcgiddo Loud ,2 )עפ"י: 111(נ-%11 בשכבות בדרום, מגידו הומותתחזורת81
267)68. 378

 .Megiddo Loud, 0 )עפ"י: %1 בשכבה שלידו, והחומה מגידו של הצפונישערה82
397fig. )2, 379

 )עמ"י: במצרים אל-יהודיה בתל המבוצר החקסוסים מחנה של משוערתתבנית83
ש3  .,ע( .14 .ע ,London )11105, Israelite and Hyksos Petrie ,1906 .נקע1

 .Stratigraphie Schacffer, C.F.A )עמ"י: 11 בשכבה טרויה מביצוריחלק84
XXXIEI1948 .וע, London Occidentale~ I~Asie ae chronologie 61 (comparec 388 
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עמןצור

ESעפ"י: באללה' 11ע בשכבה והחלקלקה השער שלתהזורת( Woolley,  ]. 42. 
11fig. 1953, London Kingdom~ forgotten )383 (ע

384 .ב(( .fig* 2, Megiddo Loud 38 )עמאי: 111/ו בשכבה מגידו ביצורי שלתהזורת%
 .[ ,Hennequin )עמ"י: בתענך המערבית המצודה של המערבית בהומתההתך87

289fig. Ph&nicie~ ש6 מט Palestine 60 fouilles de champs 61 (Fouilles 385

 שלידו הגדול והאסם המצרי הנציב ובית בבית-שאן הפנימית המצודהתכנית88
 .4נ  (and Topography The Rowe )עפ"י: המגדל הזית ומראה 11עבשכבה

fig. 1930, Philadelphia Shan, Beth of (History 385 י2 *ע20

  .יצ .ע Albrightl )עפ"י: שאול ימי בבעת-שאול, במצודת המרתמיםחלונות89
12fig. ]1922-23[, 4 (AASOR 387

fig. 1, ibidem (Barrois, 388 40 )עפ"י: בעזקה המצודהתכנית90

fig. ibidem, (Loud, 389 107 )עפ"י: IVB~-.VA בשכבה מגידו שערתהזורת91

390 60( עמ' ]תש"ה[, ב קדם )עמ,י: בשומרון המצודהתכנית92

 בתקופת שומרון, של המשוער המורהי בשער הצדדיים הקירות אהדתהזורת93
- ,of Buildings the SLlkenik )עפ"י: ואחאבעמרי  .Kenyon Crowfoot 

7fig. 1942, London (Samaria) 391

 .[ .ם ~Nasbeh Tell McCown'-מם New 13 נעמ"י: א-נצבה בתל הקדוםהשער94

fig. 1947, (Haven 392 ,48 .ת199

 (McCown,ibidem )עפ"י: א-נצבה( )תל במצמה הצמוני-מזרחי השער שלתכנית95
394 .8ם( ,47 .ע198

 .ם .[  ,Woolley )עמ"י: בכרכמיש שער של במרכזו שנמצאה עצירהאבן96
26fig. 1921, London 2, (Carchemish 401

 משמאל, הג'; שלמנאסר מימי אשורי בתבליט המתואר כרכמיש העיר שערמימין,97
 : )עמ"י כרכמיש בחפירות שנתגלתה התכנית למי שער אותו שלתחזורת
337-338figs. 1955, T~ibingen Kleinasiens, Architektur 402 .[ו( ,תחפמ[ט48ז

 87, עמ' ]תש"ך[, כד ידיעות )עפ"י: רחל ברמת הסתרים מבוא של והתךתכנית98

403 אהרוני י. ד"ר של האדיבה ברשותו 8(;ציור

 528(; טור ד, מקראית אנציקלופדיה נעפ"י: בלמיך עיר שער מצית אשוריחייל99
405 ירושלים ביאליק, מוסד של האדיבהברשותו

407-408 הברזל בתקופת זערים ל משוהלוה100

417 יהודה ממלכת של הביצורים בת מער שיפפה101

420 רחבעם ביצורי שלמפה%02

429 בעב הישראליות המצודות שלפפה103

 ]קובץ[, וירושלים יהודה : )עפ"י עוזה בחורבת הישראלית המצודהאכנית104
430 54( עמ' תשי"ז,ירושלים

431 גתו( 10 ,]1960[ .ע ,fig. 107 16 )עמ"י: לבאר-המיר ממזרה המצודהתכנית105

1es433 3( ציור 31, עמ' ]תשישה[, כב ידיעות )עמ"י: עין-גדי במצמה הישראליתהפצורה

 שערציורי

 והאלה וברומה בחרב-מגל מזוין האל עומדים, ואלה אל נליל: הותם של-ביעהא
 לפסה"נ הי"ג המאה בית-אל, ,עשתרת"; היירו4לימית כתובת ביניהםברומה;
1 א( לוה ג, מקראית אנציקלומדיה)עפ"י:

 ליחם נאשהרריר יקרב, 212 נחרכ גבי 'עק1 בהנסע ומזתן בוהנם נל"ל: הותם ישל נוןנוביב
 )עפ"י: הברזל תקופת ראשית אבו-הואם, תל ענול; ובמגן ברומחפזוין

57 א( לוה ג, מקראיתאנציקלופדיה
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ים*נ4

 תרעול-קרב; וסמלו המלך", עבד "ליאזניהו הכתובת ובה חותם שלטביעה
 )עם"י: לפסה"נ הז' המאה א-נצבה, תל יהודי; צבא לשר מיוחסתהטביעה

147 ם לוח ג, מקראיתאנציקלופדיה

 כנעניים שבויים שני מתחתיה מטרה, בלוח יורה הב' רעמסס גלילן חותם שלטביעה
 לפסה"נ הי"ג המאה בית-שאן, חרב-מגל; המניף מצרי אל השו מצדהכבולימן
315 א( לוח ד, מקראית אנציקלומדיה :)עפ"י

 ויורה, במרכבה ניצב קשת האשורית: האיממריה מתקופת גליל חותם שלטביעה
 אל.ו.)! ,Seals Cylinder 'iseman )עפ"י: אויב חייל של גויה רומסיםכשהסוסים

L~ondon Asia, Western (of 439 ,1959 .וע84

 הלוחותרשימת
 בנוא-אמון הב' רעמסס ממקדש תבליט קטע האורונטס; שעל קדש העיר 1: א חלו

 קדש מלחמת אתהמתאר
 מסעותיו שני את המתארת ממוף הב' אמנחתפ של האסטילה של העליון חלקה2:

 ZDPV) 69 ,]1953[ .וע 3 )על-פי: כנעןלארץ
 של תבליט למטה מימין הירדן, שפת שעל )ינועם( עוב'דיה תל של כללי מראה : 1 ב ח ול

 של לגיאוגרפיה המחלקה של האדיבה ברשותה הא'; מתי מימייגועם
 העבריתהאוניברסיטה

 מלחמתו את המתארת הראשונה, מלכותו משנת מבית-שאן, הא' סתי של אסטילה2:
 מוזיאון של האדיבה ברשותו רגועם; בית-שאן כיבוש ואת ופתל חמתבמלכי

 University the of Courtesy By ; פילדלפיה פנסילבניה,אוניברסיטת
PhiladelphiaPennsylvania, of liniversity Museum) 

 ברשותו ; באל-עמארנה שנמצא כפי ירושלים, מלך פתיח'פא של מכתבו : 1 ג ח ול
 Berlin MLlseum~ Staatliche ברלין; המדינה, מוזיאון שלהאדיבה

 משלמת מנהל ידין, י. מרופ' של האדיבה ברשותו וילק; א. מר תצלום חצור;2:
חצור

 האדיבה ברשותו התצלום שאן; מבית הא' סתי אסטילת של ותעתיקתצלום 1: ד חלו
 the of Coartesy By ; פילדלפיה פנסילבניה, אוניברסיטת מוזיאוןשל

PhiladelphiaPennsylvania, of University Museuml ;University התעתיק 
 ואולברייט גרדזלוףעל-מי

 מוזיאון של האדיבה ברשותו בבית-שאן; שנמצאה הב' רעמסס של אסטילה2:
 University the 0] Courtesy By פילדלפיה; פנסילבניה,אוניברסיטת
PhiladelphiaPe~nnsylvania, of LJniversity Museum, 

 ברשותם "ישראל"ן השם לראשונה מכר שבה מנוא-אמון, מרנפתח של אסטילה3:
 and Nelson Tholnas of Courtesy By לונדון; ובניו, נלסון תומס שלהאדיבה
LondonSons, 

 של האדיבה ברשותם ; נבי-סמויל מגבעת )גבעון( אל-ג'יב של כללי מראה : 1 ה ח ול
 London Sons, and Nelson ofThom.as Courtesy Ey ; לונדון ובניו, נלסוןתומס

 של האדיבה ברשותה ז"ל; רייפנברג א. מרופ' תצלום בית-חורון; מעלה2:
 רייפנברגהגב'

 אהרוני י. ד"ר של האדיבה ברשותו נפתלי; קדש היא קדיש, חירבת 1: ו ותל
 ירושלים לפוטוגרמטריה, המכון של האדיבה ברשותו גדעון; מערכת אזור2:

 [יג

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הלוהגתרשימת

 פלשתימו לשכירים המיוחס מבית-שאן אנתרופואידי חרס ארון למעלה: 1: זלוח
 אוניברסיטת מוזיאון של האדיבה ברשותו מלמטה; מבט הארון, אותומהצדנ

 University Museurn, University ofthe eourtesy By ; פילדלפיהפנסילבניה,

PhiladelphiaPennsylvania~ of 
 הדרומי אל-פארעה מתל פלשתי אנתרופואידי הרס ארת של המנים מכסה2:

  .ןי( .ע .Pelet Beth Petrie, 14 ,1 ,1920 .וע XXIV)על-פי:
 מכמש מערכת אזור1: חלוח

 של האדיבה ברשותה למלשתימ; שאול בין המערכה מקוס האלה, עמק2:
 העברית האוניברסיפה של לגיאוגרפיההמחלקה

 גליק נ. פו*ח1' ,טל ה-חייבה 21ר'טתזו כללי; מראה מדכות, ונמק :1 ט ח ול
 באילי; ד. -י. נט* עחל היח*"2ה בו"טותו ילכחנרבן נעבט 4מי-סטורענה, ואדי2:

 .4ע .נו Baצו
 ח*4מי ושפרין-י  הסמרם רטדכח!1: י ה וו1

 ג2כרנך אמתת נצכ"קדעו רח2ליט iITW~W טחיכד
 שק1 !בייחם ו חונתיק2:

 האדיבה ברטעתו בגמגידו: 'טמאצטו עדט1ק  וטל ועס3ם"יה רטבו-
 Institute, Orieatal Chicago the of Coartesy By בשיקגו; המזרהני המכוןשל
111.Chicagol 

 מודאון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; קשת 1: י(1לוח
 Paris Louvre~ du Mus~e ; פריסלובד,

 המוזיאון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; רמח2:
 London Museum, British the or Courtesy By לונדון;הבריטי,

 ארכיון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; פרש 1: מ י ותל
 Marburg Foto Bildarchiv מרבורג;תצלומים

 המוזיאון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; קלע2:
 London Museum, British the of Coartesy By לונדון;הבריטי,

 ארם מלך בר-הדד של האסטילה 1: יגלוח
 הצילומים מחלקת של האדיבה ברשותה ולעש; חמת מלך זכר אסטילת2:

 nationale Caisse פריס; היסטוריים, מונומנטים של הלאומי בארכיוןהמרכזית

Parispilotographiqlles~ Archives monuments~ 665 

 של האדיבה ברשותו מואב; של המזרחי בגבולה אל-עאל, שבקצר המצודה 1: יו-לוה
 גליק נ.פרומ'

 מואב מלך מישעמצבת2:
 כאלי; ד. ט. מר של האדיבה ברשותו )קיר-חרשת(; כרך של כללי מראה3:

Baly]נ .נ). 
 תל- שער שעל הברונזה מתבליטי קטע רכבו; בראש מסתער הג'שלמנאסר 1: ו ט ח ול

בלוואת
 3מתזריב כרמי חעךלייז וחיתים, לסולו  האשח-י הרגלים חיל22

 of Courtesy Ey לונדון; הבריטי, המוזיאון של האדיבה ברשותו התמונותשתי
LondonMuseuml British the 

 סמתריב כדמי מניעו: תבליט  ,הרעננם; 'צוטי 4מטורי"ם פרעדנם 1: ז ט וחל
 עיר של חומותיה קרקור המתאר הב' אשורנצרפל מימי תבליט2:

 of Courtesy By לונדון; הבריטי, המוזיאון של האדיבה ברשותו התמונותשתי
LondonMuseum~ British the 

 א-ר מלך הג' לשלמנאסר מס מעלה ישראל מלך יהש של נצש : 1 ץ ח ול
 ימישלמנאסרהף חמת;תבליטברוטהמשערתל-בלטאת מצורהעירורןבארץט

 Courtesy By לתרת; הבריטון המודאת של האדיבה ברשותו התמועתשתי
LondonMtlseLIm, British the of 
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 הלוחותרשימת

 אג' פלאסי תגלח מימי תבליט בב.בל; עיר מצור :1 ח י ח ול
 סנהריב מימי תבליט של קטע לכיש, העיר שבויי :2
 הב' אשורנצרפל ימי ; אשורי צבא מחנה :3

 Courtesy By לונדון; הבריטי, המחיאון של האדיבה ברשותו התמוהתשלוש
LondonMuseuml Btitish the of 

 121"טדח1 1מקקזמדויר; וז"ארר נירט: ו נךיייח-"( הנ?ממרוצ סנחר"21 ע"י טץ עמנטיוז 1? ט י וו יל
 By 420117 צMuseuing Brit'ish the of 65 לענדון; סי, גזברי המחואן שק1המדיבות

 ,608Loם
 העא'יקותק אגף נוה, י. מר של האדיבה ברשותו )עקרון(; אל-מוקנע חירבת2:

 ירושלים והתרבות, החנוךמשרד
 ועל-פי משמאל(, )למטה סנחריב מימי תבליט על-פי שחזור לכיש,מצור כ ת ול

 ברנעטג ר.ד. מר של האדיבה ברשותו .ג; Sorrell על-מי ציור באתר;החפירות
Barnett](. %. 

 חציבתה מהלך את והמתארת בירושלים חוקיהו תעלת בקיר ההצובה כתובת 1: כאלוח
 הזקיהו תעלת2:

 לארץ-ישראל בבל גדודי חדירת המזכיר מסקארה, ארמף פפירוס : 1 ב כ ח ול
 המכון משלחת של האדיבה ברשותה )מצפה(; א-נצבה תל של חומותיה תחזורת :2

 Pacific the of Courtesy Sy נס0א(or 5 ,%6118408 ן קליפורניה לדת,הפציפי
California

 הבינת[" של ]א[שר שלגדליהו : חותם טביעת :3
 לכיש מחרסי מס'3 חרם של פנימ צד של ותעתיק תצלום4:

 or Courtesy By לונדון; ולקום, קרן של המדיבה ברשותה התמונותשתי
LondonTrus~. Wellcorne  the 

 המוזיאון של האדיבה ברעלתו הו; אמ:חתמ מימי מצריים שריונים קשקשי 1: כג ח רל
 צע eu hiu* Metropolitan the or iourtesy ,8 ; ניו-יורקהמטרופוליטני,

Yorkew  א 
 הצילומיפ מחלקת של האדיבה ברשותה לפסה"נ; הי"ח המאה מן מגבל מגל חרב2:

 nationale Caisse ; פריס היסטוריים, מונומטים של הלאומי בארכיוןהמרכזית
Paris.iques. photog~aph; ives Arch ,ments~ מ%40 ט des 

 לפסה"נ: הב' האלף מן גרזניםטפוסי ד כ ח ול
 שינים גרזן :1
 הברווז מקור נרזן2:
 הקסומי גרזן3:
 מתיז נרזן 42

 לם.סה*ם' הכ' )המאה התיכונה הממלכה ימי מצרים, קשתים; יחידת .של עץ דגם 1: ה כ ח ול
 יפו מצרים, ומגינימן ברמחים מצינים החיילים רגלים; חיל יחידת של עץ דגם2:

 לפסה"ם הכ' )המאה התיכונההממלכה
 פרומי של האדיבה ברשותה הניאוליתית; התקופה מן עגול מגדל שרידי יריחו, : 1 ו כ ח ול

 צע British Kenyon) %4. Kathleen Professor 0! Courtesy ; קניון מ.ק.
London;alem, Ierus; %צע10 ח .eo, Archa, of 5001סע 

 האדיבע ברשותו הקדומה; הכנענית התקופה של הג' השלב מן בית-ירח שער2:
 ירושלים והתרבות, החנוך משרד העתיקות, אגףשל

 הבשוו נחל אפיק למנים הדרומי(; אל-פארעה )תל שרוהן תל של אויר תצלום3:
 ירושלים לפוטוגרמטריה, המכון של האדיבה ברשותו א-שללה(;)ואדי
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 הלוהותרשימת

 111ע% בשכבה מגידו, העיר חומת 1: כזלוח
 %11 בשכבה מבחוץ, מגידו העיר חומת מראה2:

 or COUTtCSy By שיקגו; המזרחני, המכון של האדיבה ברשותו התמותתשתי
111.ehicago~ 1511111163ח Oriental Chicago the 

 והרציף במדינת-האבו הג' רעמסס של הארמון-המקדש של הכניסה תחזורת :3
 -ע ~Hoelscher )על-פי: לפסה"נ הי"ב המאה של הראשונה המחציתשלפניה;

 OIC) 15 ,]1932[ .1ק1
 )המאות אל-ערייני אחמד שיח' תל של במצידה הישראלית החומה שרידי 1: ה כ ותל

 "בת* משלחת מנהל ייבין, ש. פרופ' של האדיבה ברשותו לפסה"נ(;הי'-הס'

 ברומא המזרחני והמכון העתיקות אגףמטעם
 לונדע; ולקום, קרן של האדיבה ברשותה לכיש; של בחלקלקה מנהרה פתח2:

LondonTrust, Icome WeI the or Courtesy By 
 לפסה"נ הח' המאה בחצור, ז' בשטח שנתגלה ומוסוה סתום צדדי פתח : 1 ט כ ה ןל

 שלמה מימי חצור שער :2
 מנהל ידין, י. פרומ' של האדיבה ברשותו ; וולק א, מר בידי צולמו התמונותשתי

 חצורמשלחת
 ישראק~וז ממידען טףי שייםיעיוז מימן1: יי ח יל

 קדש-ברנע שליד שבעין-קדים, הישראלית המצורה2:
 רוטנברג ב. מר של האדיבה ברשותו התמונותשתי

 )על-פי סיני שבמדבר המצודות פני על עובר במרכבתו, הא' מתי פרעה 1: א ל חלו
 3( ציור 38, עמ' ]תש"ד[, יח-יטמערכות

 בכלת; הג' חגלת-שלאסר של מארמונו מתבליט קטע עשתרות; העיר מראה2:
 British the of Courtesy By לונדוןן הבריטי, המוזיאון של האדיבהברשותו
London1ז1ט56ע1א, 

 תנלת מימי תבליט ערביים; גמלים רוכבי אחרי רודפים אשוריים פרשים 1: לבלוח
 מכלת הג'פלאסר

 אשורבנפל ימי ערביים; גמלים ברוכבי נלחמים אשוריים ופרשים חיל-רגלים2:
 of Courtesy By לונדון; הבריטי, המוזיאון של האדיבה ברשותו התמונותשתי

LondonMuseum, British the 
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 כנען בארץהמ,לחמות
 הישראלי הכיבושקודם
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 ארץ-ישראל בתולדות ואסטרטגיהגיאוגרפיה
 ייבין ש. 2מאת

 יבשות בין ופרוזדור-מעבר כראש-גשרארץ-ישראל

 הראוי מן אף-על-פי-כן עליהן; חולקים שאין מיסכמות בבחינת שהם דבריםיש
 במקרה הנדונה. לפרשה יסוד לשמש היא עשויה אך אם נדושה, במודעת גםלפתוח
 תלויות ארץ כל של תולדותיה זה: ממין וברורה ודאית במוסכמה להתחיל ישדנן

 מסביב. שכנותיה במסגרת לה המיוחד ובמקומה הגיאוגרפי, במבנה רבהבמידה
 עולמית, צומת בנקודת שוכנת היא זה. בנידון הכלל מן יוצאת אינהארץ-ישראל

 הקדמה ערש שהיה באזור והקדום, הישן העולם של היבשות שלוש בו שנפגשותבמקום
 האדם, של הקדומות לתרבויות מולדת להיות זה איזור יעדו וטבעו טיבוהאנושית;
 בזה סקדוה זה מטעם והרוחנית. השכלית ההתפתחות דרך על לראשונהמשניצב
 ושקטה. שלוה התפתחות של אפשרות כל ממנה מנעו אשר סוערים מאורעות זהאחר

 כלומר הדרומי, בשלישו ים-התיכון, של המזרחי לחופו שוכנתארץ-ישראל
 כחצי- המשתרעת פוריה, אדמה רצועת אותה של הדרומי-המערבי בקצה נמצאתהיא
 רצועה בעיקרו. ומדברי צחיח שהוא ערב, חצי-האי של הלסיסי הגוש גבול עלגורן
 להסליא- עד אותה ההולם בכינוי ברסטד הנרי ג'ימס האמריקאי ההיסטוריון הכתירזו

 לחצי-האי )ממזרח מפרץ-פרס של הצפוני מחופו משתרעת היא הפוריה"..הקשת
 פונה )מסיפיטמיה(, והחידקל הפרת בקעות לאורך צפון-מערב, עבר אלערב(

 המזרחי חופו לאורך דרום-מערב, לצד משם ויורדת הצפונית(, )סוריהמערבה
 ים-סוף של הצפוני לחופו סמוך ומסתיימת וארץ-ישראל(, )סוריה ים-התיכוןשל

 ערב(. לחצי-האי)ממערב
 ראש- ומתמיד מאז שהיה במקום לאסונה, או לאושרה איפוא, שוכנתארץ-ישראל

 בקצה מדרום-מערב, ובהיפוך. ולאירופה, לאסיה מאפריקה ופרוזדור-מעברגשר
 אחת המדינה, מצרים הנילוס, בקעת משתרעת אפריקה יבשת שלהצפתי-המזרחי

 מדינה התפתחה שבהן הראשונות ומהארצות הקדומה התרבות של המוקדמנקודות
 מצפונה- מצפונה, עולמית. מעצמה מסוימות בתקופות נעשתה אשר חזקה,מרכזית
 שבהן- הקטנה, ואסיה הצפונית סוריה מסופוטמיה, יושבות ומצפונה-מערבהמזרחה
 ובכולן הקדומה, התרבות של האחרת המוקד נקודת הראשונה-נמצאת בזוובעיקר
 שאף ועצומות, גדולות מדינות זו, אחר זו ולפרקים זו בצד זו לפרקיםהתפתחו,

 כיסני אשור, בבל, למשנהו: זמן מפרק הזמן(, מושגי )לפי עולמיות מעצמות היוהן
 החתים.ומדינת

 11-10. בעמי הערותעיין
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 כנען בארץהמלחמות

 הארוכות תולדותיהם מתקופות תקופה בכל המצרים, משיצאו כיצדזראש-גשר
 תמיד צריכים היו צפון-מזרח, מצד נבולם על השוככת הארצות עללמסע-מלחמה

 מדבר מעבר לאחר מנוחה ונקודת אחיזה מקום להם  שתשמש אוהדת, ארץלפיסת
 הארץ, שימשה אכן באסיה. קרבות לקראת אחרונות להכנות תחנה וגםסיני,

 לכובשי הראשון ושחמס, ימי למן כזה, ראש-גשר המב, דרום-מערבה, פינתוביחוד
 בית- של שלטונו תקופת על ועבור בקירוב(; לפסה-נ 1303 - הי-ח)1570השושלת
 - )1831 פחה ואברהים עלי מוחמד של ימיהם ועד המ~לוכים, יותר ומאוחראלמי,
 לספהשנ(.1840

 חומריים נכסים עתירת ארץ-עזראל היתה לא מימיה כיצרו מעברופרוזדור
 עברו שבה בזה, רק היה ערכה עצמה. בפני כיבושים פתיון שתשמש כזאתבמידה
 בצמון האחרותן המזרח מעצמות של ארצותיהן אל הובילו אשר היחידותהררכים
 להן. ומעבר הקטנה באסיה והחידקל, הפרת בבקעותסוריה,

 ומלחמה; שלום בדרכי סביבותיהן על גלים היכו אלה מדינות שלתרבויותיהן
 שבה הרותחת והיירה הללו, ההתנגשויות זירת תמיד כמעט שימשהיארץ-ישראל

 ארצנו. של ויצירתה דמותה על חותמן את והטביעו נתמזגו נתערבבו, כולן,הומסו
 בארץ-ישראל מגיעה לעיל, בה שדובר הפוריה, הקשת רצועת בלבד, זוולא
 הערבית- הערבה נכון יותר או המדבר, - לה ממזרח ק"מ. 150 של רוחב כדירק

 לשבטי נדודים מקום ובאביב, בחורף מרעה עשב והמצמיחה בקיץ הצחיחההסורית,
 לסוחרים הפתוח המזרחי' ים-התיכון - ממערבה מקדמת-דנא. ושוסיםרועים

 מתנפלים ומצרים. סוריה קיפרוס, הקטנה, אסיה האיגיאיים, האיים מחופיולשודדי-ים
 על מעט לא והשפיעו בארץ-ישראל, רושמם את הניחו וממערב ממזרחומבקרים
 תולדותיה.מהלך

 הימים למן ובשכנותיה בארץ-ישראל ניכרות אלו זרות והשפעות מעברתנועות
 נמצאים אם התיכון. המזרח של הכתובה התולדה התחלת לפני עודהראשונים,
 באיי רק להיות יכול שמקורם אי?סידןאן, כלי במצרים פרהיסטורייםבקברות

 באמצעות רק למצרים הגיע הזה שהחומר הדבר ברור ארמדה, בהרי אוהים-האיגיאי
 יכלה )לאפים-לאזוניי( התכולה האבן ארץ-ישראל. דרך שעברסחר-החליפין

 כלי-הרס ארץ-ישראל. דרך וכמובן מפרס, רק זו בתקופה למצרים להגיע היאאף
 המרכזית, סוריה עד ועברו פשטו התחתונה, ממצרים כנראה שמוצאם ידוע,מטיפוס
 ובארץ ארץ-ישראל. דרך רק לבבל המעה מסיני מלכית ארץ-ישראל. דרךבודאי
 עקבות בה ניכרים הרי ממרחקים, שהובאו חומרים עתה עד נמצאו לא אם אףעצמה,
 בכלים, הרחוקה, מתורכיסתאן ואף מצמון-סוריה ממצרים, תרבותיותהשפעות
 בניה. ובסבוני עיטורייםבמוטיבים

 שבארץ-ישראל הראשיותהדרכים

 נישאו או בעקבותיו, שבאו התרבותיות, וההשפעות שלום בימי זה חומריםמסחר
 בתוהו עבר לא הזרוע, בכוח בארץ להיאחז שהעפילו ועממים שבטים הגירת נליעל

 במבנה מותנות אלה נתיבות ואף וסלולות; מסוימות לנתיבות צריכים היו הםלא-דרך.
פני-הארץ.
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 כנען בארץלהמות

 ארץ-ישראל של השתידרכי

 של דרכי-השתי, או לדרכי-האורך, עיקרית חשיבות כאן נודעת וראשונהבראש
 בקצה - האחת היום. עד פגה לא שהשיבותן דרכים לשתי בראש מקום אלה ביןהארץ.
 הידועה הדרך היא זו הנושב. והתחום המדבר בין הגבול על ממש הארץ, שלהמזרחי
 עוברות שבה למכה(, לרגל )העליה דרך-החגיגה כלומר אל-חאג'", "לרב בשםהיום

 הברזל, מסילת היום סלולה ובה ולמכה, לעדינה המוסלמים עולי-הרגלאורחות
 בדרך הלכו הביזנטית התקופה שיירות בדרום. וקדינה מעאן אל דמשק אתהמקשרת

 בדרך בה עברו בני-ישראל כבר יחידה. ראשית לדרך הפכה המוסלמים ומימיזו
 אחרת דרך 1(. בציור 5 במס' מסומנת זו )דרך מואב את כשסבבו ארצהמסעם
 שעברה דרך-המלך, היא: זו של מקומה את ותפשה המזרחי בעבר-הירדןשעברה
 דיבק, ןריער, בצרה, דרך המזרחי, עבר-הירדן רמת של האמצעית השדרהלאורך
 ארכיאולוגיים שרידים ולדמשק. לצפון-הגולן גרש, רמות-גלעד, יעיר, חשבון,ליד4א,
 הראשי התחבורה עורק זו דרך היתה לפסה"נ השלישי באלף כי על-כך,מעידים
 )בר' במקרא גם נשמעים הזאת העובדה והדי והדרומי, הצפון בין הקדמוןבמזרח
 אל והחידקל הפרת מארצות המלכים ארבעת של המלחמה מסע בפרשת יד(פרק
 צרכן, כל ברורות אינן עדיין שבחלקן שונות, היסטוריות סיבות ים-המלחי.דרום

 של עלייתם עם ואולם לפסה"נ; השני האלף בראשית זו בדרך התנועה אתהפסיקו
 בתולדות ועיקרי חשוב תפקיד למלא זו דרך חזרה לפסה"נ האחרונות במאותהנעטים
 1(. בציור 1 במסי מסומנת זו )דרך הקדדם8המזרח

 הרצועה של השניה שפתה לאורך עוברת בינלאומית חשיבות לה שנודעתדרך-קחי
 לכנותה היטיבו שהרומאים הדרך היא הלא הארץ, במערב בארץ-ישראל,הפוריה
 דרך : במקום רקח שהיה שם של תרגומו בודאי זה maris) .(via לאריס" "ו:אבשם
 הנילוס, גדות על ראשיתה יז(. יג, )שמ' שבמקרא בפסוק רמוז נמצא לה זכר שכןהים,
 קרוב סעיפי-דרכים(, )בכמה והשרון השפלה ולאורך סיני מדבר פני על עוברתוהיא
 נפרדת היא שם הכרמל. רכס אל מגיעה שהיא עד ההרים4, רכס ולרגלי היםלחוף
 צידון, )צור, הפיניקיות החוף ולערי לעכו הים, חוף לאורך נמשך האחד ראשים:ישני
 עאוה(, )ואדי עירון נחל מעבר דרך צפון-מזרח, לצד 4סב והשני ואילך(,בירות

 במעלה האחד הסעיף סעיפי-דרכים: בכמה ומשם וערבת-הירדן,עמק-יזרעאל
 במעלה ים-כנרת, של המערביים חופיו לאורך והאחר לדמשק, הגולן דרךהירבוך,
 ולארם- לתדמור הדרך ממשיכה משם לדמשק. הוא אף בנות-יעקב, גשר דרךהירדן,
 1(. בציור 2 במס' מסומנת זו )דרך מזה הקטנה ואסיה הצפונית ולסוריה מזה,נהריים

 מאמצע החל רק שונות בתעודות בא זכרה אך היא, נושנה עתיקה בודאי זו דרךגם
 ארץ- של העיקריים כובשיה כל בה עברו מאז החל ואילך6. לפסה"נ השניהאלף
 הבריטי באלנבי וכלה לפסה"נ( 1468 או )1479 ממצרים הג' מתהותימס החלישראל,
 לספה"נ(.)1917,18
 רק לה שנודעת אחת דרך עוד להזכיר יש אלו ובינלאומיות עיקריות דרכיםמלבד
 ארץ- של המקומיים והצרכים התנועה את רק שימשה ובעצם במעלה, שניהחשיבות
 של המים פרשת לאורך שבדרום, מבאר-שבע העולה הדרך היא הלא גופה,ישראל
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 ארץשישראל בתולדות ואסטרטגיהגיאוגרפיה

 של חלקה )ג'נין(. ובית-הגן שכם גפפנה, ירושלים, חברון, דרך ושומרון, יהודההרי
 ובו קרובות, לעתים יהודה ממלכת של התורפה מקום היה לירושלים מצפון זודרך
 הסלבקיים. צבאות גם החשמונאי המרד ובראשית ובבל, אשורי מלכי העיר עלעלו

 בן יוסף לפי ירושלים, אל קרב וגבעת-שאול, גופנה דרך משומרון זה, מרכזיבנתיב
 1(. בציור 3 במס' מסומנת זו )דרך טיטוס של העיקרי צבאו נםמתתיהו,
 מפרץ- למן הערבה, לאורך המובילה הדרך והיא להזכיר יש אחרת דרךעוד
 מסומנת הסתעפויותיה על זו )דרך מזה - ולירושלים מזה, - לעזה העב, דרךאילת
 חופו עד עלה ממנה וסעיף מסוימות; בתקופות גדולה היתה חשיבותה ~במפה(.במס'

 לכל-בית-מעכה ודרך עמק-הירדן, לאורך יריחו דרך ומשם ים-המלח, שלהדרומי
 לתנועה דרך-משנה הוא גם שימש והלאה( )מיריחו זה חלק חילת-סוריה. לבקעתועין
 המדינה.בפנים
 שיניו ארץ-ישראל. של לאורכה המשתרע השיניים, חמש בן הדרכים מזלגזהו

 כשהן ממזרח, החיצוניות ושתי ממערב, החיצונית שיל דיוק, )ליתרהחיצוניות
 התחבורה דרכי - העיקריות הן מזלג, כבכל ידועות(, בתקופות בזו זומתחלפות

 המזלג שיני שגם כשם בלבד, מקומיות דרכי-עזר - הפנימיות ואילוהבינלאךמיות;
 בלבד. משנה חשיבות להן ונודעת יותר דקותהפנימיות

 ארץ-ישראל של העדבורכי
 לקיר מתחת חותר אינו לבית להיכנס הרוצה כרגיל, אחת. נדושה מוסכמהועוד

 וכניסות, פתחים הבית בוני הניחו כך לשם ונכנס; פניו מול אל בחומה פרץ פורץאו
 הרוצה כי מאליו מובן וגבעות. הרים בארץ הדין והוא פנימה. הבנין אל באיםשדרכם
 ; ההרים בין אל ולחדור הסלעים, במעלה לעלות הצוקים, על לטפס רוב פי עליוכל
 ההרים בין אל לבוא אנשים נוהמם כלל בדרך מיותרות. זו וטרחה שיגיעהאלא

 ביניהם הנפתחים ובמעברות בנקרות או הנחלים, במעלה הטבע: שהניחבפתחים
 פרשת-המים. או הרמה אל ההררי, השטח תוך אל בם העובר אתוהמובילים
 הרבה קדומות הקדומות, הגיאולוגיות התקופות אל אחורנית לחזור ישוכאן
 יהודה, הרי בין שורק, נחל במעלה העולה האדמה. פני על האדם התגלותלראשית
 עברי משני ההרים מורדות על הטבע רשם אשר הסימנים את לקרוא פקוחותועיניו
 זרם עז רהב נתל כי ברור איתן. נחל חופי לפנים שהיו מדרגות סימני יראההנחל,
 מסילת עם העולה ואמנם, ירושלים. מסביבות מימיו שפעת את לינוק יכול לאכזה

 הברזל מסילת מתהנת המוביל הקצר הרחוב את והעובר ירושלימה, בואו עדהברזל
 נחל אל המזרחי בקצהו הנפתה עמק-יהושפט, אל לירידה סמוך מיד ייצאמזרחה,
 נכחו יראה ים-המלח, אל הישפכו מקום עד קדרון בנחל לרדת יוסיף ואםקדרון.
 המדבר מן המזרחי עבר-הירדן מרמת הבא הארנון, שפך את המזרחי הים חוףעל

 - שירק ונחל הקמרון )ים-המלח(, הארנון - זו נחלים שורת והנההערבי-הסורי.
 ה~קךח התהוות לפני ערב, מיבשת כבירים מים שטפי זרמו שבו אחד, נהר לפניפהיתה

 ארץ- ודרך בצפון מסוריה ים-התיכון, לחוף מקביל בקו כמעט העוברתהעצומה
 המזרחית. אפריקה ועד ים-סוף אלישראל
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 כנצן בארץהמלחמות

 שטפו יחד גם והמזרחית המערב.ת ברץ-ישראל של רותכה לכל עצומיםנהרות
 ומשתמך לרבת-עמון קרוב המדבר מן )היוצא חיבוק של המחוברים באפיקיהםלפנים
 ומשתפך שכם בקעת של מצפון-מזרחה )היוצא פארעה ואדי של וכן הירדן(;אל
 שכם(, של מדרום-מערבה )היוצא דיר-בלוט ואדי ושל ליבוק(; ממול הירדןאל
 בזה וכיוצא בשומרך; - ים-התיכון אל המשתפך הירקון, של פלה הקנה, נחלהוא
 מעין- )היוצא תרוד נהל ; הירדן( אל ומשתפך התירן מהרי )היוצא הירמוך אפיקישל

 ים-התיכון( אל ומשתפך אפרים מהרי )היוצא והקישון הירדן( אל ומשתפךחרוד

 הגליל. בדרום-
 הסורית-הארצישראלית-האפריקרת- הגדולה השקיעה שנתלותה לאחררק

 היום. צורתם את וקיבלו האלה העצומים הנהרות אפיקי ונתפצלו נשברוהמזרחית,
 הכניסות את וגם ארץ-ישראל של לרוחבה הערב דרכי עיקרי את המהוים הםהם

 החדירה החלה כך תוקפים. צבאות מבפנים יצאו או מבחוץ חדרו שדרכןוהפרצות,
 וגם שורק; נחל דרך המערבית ארץ-ישראל של ההררי הרכס אלהקלשתית
 האלה( נהל )במבוא לזקה בית-שמש, דרך יהודה על עלו סןמריב7 בימיהאשורים,
 הידיעה, בה"א הקרבות, שדה היה עמק-יזרעאל ואילו בית-גוברין(. )על-ידולכיש

 נפוליאון במלחמות וכלה המצרי הם מחוקיים של במלחמותיו החלבארץ-ישראל,
ואלנבי.
 לאורך דרכי-משנה של מפועמת מערכת קיימת עךב דרכי של זה במקרהגם
 קבוצת מהוה זו מבחינה חשובה צומת והגליל. אפרים יהודה, בהרי שוניםנחלים

 לדרום- הארץ, לפנים משם ומובילות בית-גובריז, בסביבת המתרכזותהדרכים,
 א-כסאח ואדי במעלה - למזרח העתיקה(, לכיש )דרך ע'פר ואדי במעלה -מזרה

 זרח ניסה אסא של מלכותו בימי עוד ולירושלים(. )לבית-לחם ולצפון-מזרח)לחברת(,
 הסלבקיים צבאות גם סנחריב. מזלו את ניסה ואחריו זה, מצומת להר להתפרץהכושי

  הורדוס  צבאות ; בית-צור על בעלותם החשמונאים, בימי זו, דרכים במערכתהשתמשו
 הרומאים ניצלו בר-כוכבא מלחמת ובימי חגטיגי~ס; מתתיהו על בעלותם בהעברו

 זו. דרכיםמערכת
 השפלה מן הארץ פנים אל פתת שהוא האלה לעמק גם נודעת מסוימתחשיבות
 שאול. צבאות כבד המלשתים בהיערך בגלית דוד נלחם בו ; [ לח בית- לצדהמרכזית
 עלה, כך ומשום זו בדרך לירושלים לפרוץ ניסה סרתן גם כי רר נתב האחרונותבשנים
 נודעת יותר רבה חשיבות ~!קה8. את וכבש מאשדוד לפסה"נ(, )712 חזקיהו שלבזמנו
 היום המוליך הראשי )הכביש הגיא בשער האחד פתחים, שני שבו אילון,לעמק

 והאחר ירושלים, על אלנבי צבאות גם עלו בו אשר לירושלים(, ומיפומתל-אביב
 ידוע זה פתח לרמאללה(. מלסרת היום המוליך )בכביש בית-חורוןבמעלה
 של המקראי התיאור מן בכנען8, מצרים שלטון שמתקופת אל-עשארנהממכתבי
 על ~אלוט קסטיוס של וממסעו הראשונים החשמונאים ממלחמות יהושע,כיבוש

 אל- )ראם מאנטיסטריס הנמשך היום, היבש באפיק הוליכה אחרת דרךירושלים.
 בקעת אל המרכזי השרון )מן אלכסנדר נהל באפיק הוליכה נוספת דרך לגופנה.עין(
 בשם אחד דור לפני עדיין ידועה שהיתה הישנה, הדרך את להזכיר יש ולבסוףדיתן(.
 במעלה הוליכה זו דרך עכו. לנמל התורנית החיטה מובילי שם על אל-תוארנהקרב
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 אוץ-ישראל בתולדות ואסטרטגיהניאונרפיה

 ואל מעברות-הירדן אל קלאס, ואדי במורד ומשם בית-נטופה לבקעת נעמןנחל
 בית-נטופה, בבקעת אשר אל-בדייה, בתל הנהון של זיהויה את נקבל אםהירבוך.

 וליד בבל, מלך השיי, ברנשריש של סוחריו גם עברו בה הדרך זוהי כי לחשוביש
 באחד מצרים מלך באוזה מתאונן שהלז כפי ונרצחו, נשדדו הם ק'נמנ, - העהעיר

 אפשר בכתבי-המארות", המחבר של קריאתו נכונה אם אל-עמארנה0!.ממכתבי
 אל-מיגדל מח'רבת יוצאת - האחת הערב. דרכי לרשימת דרכים שתי עודלהוסיף
 והשניה-עוברת המזרחי, עבר-הירדן אל שבאש ואדי ג'מז, שכם, דרך עוברתבשרון,
 לעמק צרתן, בנימין, עפרת לוז, דרך ומשם ~פרע הר דרך לירושלים שורקמנחל
 לדרך-הים. דרך-המלך את מקשרות שתיהןסוכות.
 של ולרוחבה לאורכה הפרושה והמשמות, העיקריות הדרכים רשת איפוא, היא,זו

 במקומות ובעיקר בני-אדם, של ישובים והתפתחו צמחו אלה דרכים לידארץ-ישראל.
 מעינות - ישוב לקיום השני היסודי התנאי אליהם, מאוד סמוך או בהם,שנמצא
מים12.

 בין שונות, דרכים והתפרדו הצטלבו שבהם במקומות הדרכים, בפרשותבעיקר
 מרכזי העיקריות, המפתח נקודות תמצאנה משניות, דרכים ובין ראשיותדרכים
 תולדתה של שונות בתקופות כובשיה או הארץ תושבי של השלטון ומבצריהתרבות
 והמנומרת.הארוכה

 מבצרים של כפולות שורות לעתים תמצאנה הדרכים-הנחלים שללאורכם
 של המערב אשרות לאורך כגון ישן, פוליטי גבול המציינות ומלחמה מסחרוצמתות
 עבר- דרום של שונים בחלקים או ופלשת, יהודה בין הגבול צדי משני יהודה,הרי

 שה. ועמון מואב ובין מזה ישראל בין קבוע היה שלא הגבול לאורך המזרחי,הירדן
 בכל הארץ של תולדותיה ותססו סערו האלה, העיקריות המפתח בנקודותכאן,

 הכיבוש בראשית הארץ של גורלה עזר פזה( )ואדי הבשור נחל לאורךהתקופות.
 לסמה"נ(, )1917 הראשונה העולם מלחמת ובימי ממצרים( הא' יעחמם )בימיהמצרי
 בני-ישראל נין הגבול במלחמות רק לא מרכזית נקודה היתה בית-גובריןסביבת

 ובימי ובבל אשור וממשלות היהודים בין במלחמות מפתח נקודת גם אלאוהפלשתים,
 של בכיבושו ביותר דרמתית אפיזודה המציין עמק-אילון, הרומאים. עדהמרידות
 ממדו, אלנבי. של בימיו וגם ההשמונאים בימי גם שדה-קרבות שימש בן-נון,יהושע

 היתה עירון, נחל במוצא השרון, מצו- המערבי לעמק-יזרעאל הכניסה עלהשומרת
 ולאחר- לפסה-נ, השני האלף באמצע המצרי, הכיבוש ימי למןשדה-התפשות

 ואלנבי נפוליאע של ימיהם ועד נכי, ופרעה המלך יאשיהו וסיסרא, דבורה בימימכן
 למקום עשאוהו הנוצרית, המסורת ובעקבותיו שיחזקאל, כך כדי עד ; האחרוניםבדורות
 הימים. לאחרית אחרונה איתניםהתעשות

 והים מדברה

 הארץ לאנשי תמיד צפויה היתה המדבר סכנת נקודות, שתי עוד להדגיש הראוימן
 שורת להקים והאדומים המואבים החלו כבר לפסה"נ, השני האלף בשלהיהנושבת.
 נודדים". של פתע פלישת מפני ארצם את לשמור כדי המדבר, גבול לאורךמבצרים
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 כנען בארץהמלחמות

 ומידת השלטון מהות לפי הכל הדורות, במשך וצומצמו הורחבו אלה ביצוריםשורות
 הגיעו. ימינו ועד והרומאים הנעטים בימי התקיימו הם אךתוקפו,
 הרבה קטנות היו קדם בימי האניות הים; מן הארץ לתושבי ארבה שניהסכנה
 אין שהיום רבים, במקומות ולעגון לחופים להתקרב יכולות היו כן ועל זמננו,מאניות
 יותר רב בארץ הנמלים מספר גם היה לפיכך, הגדולות. בספינותינו אליהםלגשת
 ניצבים היום ועד נמל; גם ששימש ישוב קיים היה נהר כל בשפך כמעט קדם.בימי
 הכניסות על שמרו אשר קדמונים, ישובי על המעידים תלים הנהרות לשפכיקרוב
 חוץ בסחר - שלום בימי - ועסקו מזה, - ופולשים שודדים מפני הארץ לפניםהאלה
 מדרום א-צגם תל תלים: שני זה, מול זה ניצבים הבשור נחל בשפך -מזה. חופיםוסחר

 ונחל לכיש נהל בשפכי גם יותר(. )הקדום מצפון אל-עג'ול ותל יותר()המאוחר
 בשפך לפנים נמצא זה מסוג ביותר הטיפוסי התל אולם ניכרים. תלים יושביםשורק

 )תחנת המרכזית החשמל תחנת היבנות שלפני מהימים תל-אביב את שזוכר מיהירקון;
 ונעלם. התל נחפר היום המגדלור. ניצב שעליו הקטן התל את זוכררידינג(,
 שנבנה קטן, מבצר של הצפונית-המזרחית הפינה שרידי את לראות אפשרבמקומו
 לפסה-נ הז' או הח' במאה ונבנה וחזר לפסה"נ(, הי' )במאה המלך שלמה בימילראשונה
 ומתנפלים שודדים מפני המדינה, פנים אל המוביל זה, מים נתיב על להגן חופיםכמשמר

 על היושב אחר תל ילמד כאלה, משודדים צפויה שהיתה הסכנה על החוץ".מן
 הסביבה אנשי בפי יותר הידוע גריסה, תל זה, תל הטחנות. שבע יד עלהירקון,
 בקירוב. לפסה"נ הי"א המאה עד ומבוצר נושב מקום היה נפוליאון, הר בשםהיהודים

 ידיהם מעשה זה היה כנראה עולם. לחורבות אותו שמה אשר עצומה, בשריפה נידוןאז
 היסוד. עד הקרובים הישובים את והחריבו החוף על פשטו אשר הים, מן מתנפליםשל
 קיסרי )כגון קטנות חוף ובשקערוריות נהרות בשפכי הנמלים רבו צפונה הירקוןומן

 בכלל. ועד עכו עדועתלית(,
 במידה עיצבו אשר ישראל, ארץ. של העיקריים האסטרטגיים קויה השאלה
 ועד ראשיתה למן בה ו,תכוננו שקמו השונים, והשלטונות הארץ, תולדות אתמרובה
 .היום

 ת ו ר עה

 80. - 23 עמ' )תש"ד(, יט - ית במערכות לראשונה נדפס זהמאמר
 Explorations פMSOR Palestine, Eastern 2 18-19 ,)ע193( .קק 919 265 עיין:1

~lueck, 
.14* 

 ואילך. 50 עמ' תש"ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ייבין, ש. עיין:2
 - )וביבשה ראשי נתיב - לים-המלח מדרום מצרים, אל מערבה, והסתעפותה - זו דרך שימשה וכן8
 הצלבנית ירושלים מלכות של קיומה בתקופה ומצרים, סוריה של המוסלמיים השטחים כל בין לקשריחיד(

 של הכיבוש למסע ואחר-כך למצרים א-דין צלאת של בהשתתפותו היל-הסורים למסעי ואף השלמים,בתחומיה
 לבסוף. לכתרה מנת על ממלכת-הצלבנים את לראשונה בעקפו ולחלב, לדמשק ממצרים א-דיןצלאח

 .ZD~V Maisler, .8 58 1)1935( .קק ."78עיין:

 לפסה"נ. הי=ט המאה מן המצריים, בכתבי-המארות בם סימוכים זו לדרך למצוא שאפשר הדבריםונראים
 לד. - כח ישי', למשל,השווה,
 ושילך* 286 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של מאמרו עיין: סנהריב מסעעל
 32. 22- עמ' )תש=ך(, כד ידיעות תדמור, ח.עיין:
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 ארץ-ישראל בתולדות ואסטרטגיהגיאוגרפיה

 ועיין: בשדה-אילון, נשדדה למצרים אותה שלח אשר ששיירה ירושלים מלך מספר ממכתביו באחד9
 287. מס' אל-עמארנהמכתב
 52* עמ' מזר, ב. של הנ=ל במאמרו מובא זה מכתב10

 תש=ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים הנ"ל, 138: עמ' )תש"ז-תש"ח(, ב עתיקות ייבין, ff* עיין:11
 ואילך. 25עמן

 ירושלים-יריחו: דרך כגון: ארץ-ישראל של המשניות הדרכים כל את מפרטת זו סקירה שאין כמובן,12
 עמ' גיחון, מ. 437-426; עמ' אהרוני, י. של במאמריהם זה בכרך עוד ועיין ועוד. עכו--מירון-חצור;דרך

 145-132. עמ' קלאי, ז*425-410ן

 בכרך ליוור, י. של במאמריו עוד ועיין ואילך. 184 עמ' תש"ד, המזרחי, עבר-הירדן גליקי נ. עיין:13
 אילך. 222 ואילך, 192 עמ'זה,

 ועיין: מזר, ב. בה שחפר )קסילה(, באל-ה'רבה טמונות הירקון שפך בקרבת העיקרית העיר חורבות14
 71-45. עמ' )תשי=א(, א ארץ-ישראל מזר,ב*
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 ההדשה הממלכה בימי מצרים של הצבאיתעלייתה

 ייבין ש.מאת:

 סימנו עליה והשתלטותם למצרים מאסיה החקסוסים הכובשים שלהתפרצותם
 ששטחים אף כי כיום, מסכימים החוקרים רוב זו. ארץ של בתולדותיה חדשמפנה
 הנה החקסוסים, של למרותם נתהים היו מצרימ של לגבולותיה מחוץ למדירחבים
 )כלומר התחתונה במצרים רק ממש בידיהם נכוו שלטונם היה עצמה זובמדינה
 המושלים רוב כנראה, היו, אסיוט, ועד מנף למן התיכונה, במצריםבדלתא(.
 ואילו למעשה, מאשר יותר להלכה ההקסומים מלכי של למשמעתם סריםהמקומיים

 החקסוסים, מלכי כי לשער יש כלל. בריבונותם הכירו לא העליונה מצריםנסיכי
 העליונה, מצרים את גם לכבוש ניסו במצרים, שליטתם של המאוחרת בתקופהביחוד
 התלכדו בדרום המקומיים שהנסיכים לכך הביאו אלה ונסיונות הצליחו, לאאך

 עלתה כך השחרור. במלחמת למצרים מנהיגים נעשו אשר אל-כאב, למושלימסביב
 מה ממצרים. החקסוסים של דחיקתם ראשית את שארעה הי"ו, השושלתלגדולה
 )1%5-1570 הא' 2עחטס פרעה הי"ח השושלת מיסד סיים הי"ז השושלת מלכישהתחילו

 לפסה-נ )1087-1570 החדשה הממלכה לראשית נחשבת לשלטון עליתולפסה"נ(1.
 כסברים. בתולקשותבקירוב(
 היא אלה, של המצרית בירתם כיבוש ועם ממצרים ההקסוסים שגורשולאחר
 להבץ יעחמס השכיל הדלתא(, במזרח היום, אל-סרר צאן צוען, )כנראהחתואערת

 היה צריך מניעתן לשם מאסיה. התנפלויות של הישנותן מפני ארצו את לשמור ישכי
 ששימשו וסוריה, א"י השכנות, בארצות החקסוסים של שלטונם את לרופף רקלא

 למדבר ר ב ע ט ראש-גשר לעצמו לכבוש גם אלא צבאותיהם, לגיוס אכזב לאמקור
 מגשר הוא אסיה ארצות ובין מצרים בין מפריד משהוא שיותר המדבר הוא -סיני

 גבולה. אל מאסיה התוקף יתפרץ בטרם כהלכה ארצו על להגן יוכל למען -ביניהן
 מצביאים של ומעשיהם חייהם על כתובות מתוך לכך. האמצעים גם ליעהמם לוהיו
 ארעו מצרים של לשחרורה המערכות במשך כי למדים, אם חילותיו בראששעמדו
 שבלעדיו ניכר, צי גם אלא בקרבות, שנתחשל מאומן, חיל-רגלים רק לאפרעוניה
 השקאה ותעלות הנילוס שזרועות בדלתא, מלחמה פעולות לנהל היהאי-אפשר
 ממצביאיו אחד אבאנא, בן יעחמס ואמנם אותה. מבתרות מספר לאין וקטנותגדולות
 אשר שרולן בכיבוש אדוניו עם השתתף כי מספר הא', יעחמס של רייתרה"שייי"

 ארץ-ישראלי.בעב
 כיבושים של לדרך לצאת המצרים את מסוימות היסטוריות נסיבות כפוכך
 איפכא. חייבה, בארצם יעחמט של כיבושיו ראשית איצמ. לתחומי מחויצבאיים

 16-15. בעמי הערותעיין
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 החדשה הממלכה מצרים,בימי של הצבאיתעליתה

 יותר גדולים למרחקים מצרים של שליטתה הרחבת את החדשה, הממלכהבימי
 סוריה לב אל הרחק למסע, ממסע מלכיה את בהכרח ומשכה צפון-מזרח,לעבר
 צמון. לצדהלאה

 שהביאה זו, עניינים להשתלשלות גרמו והחיצוניים המדיניים התנאים רק לאאולם
 שהורתו צמוק עליהם נוסף אימפריאליסטית-צבאית. מדינה של למעמד מצריםאת

 של מספר נסיונות על יודעים אם פנימה. במדינה המדיניים-הםוציאלתםבתנאים
 הבין המורדים, את להכניע בידו עלה גם ואם ביעחמס. למרוד מחוזייםנסיכים

 המדינה. מל יעברו לא המרידות שירמי זמן כל מוצק, יסוד על וכין לא שלטונוכי
 את שיסיח תחליף להם לספק עליו היה סביבו המחוזיים השליטים את ללכדכדי

 הדורות, בכל כזאת, להסחה ומנוסה בדוק אמצעי חיצוני. לענין פנים מענינידעתם
 מבחוץ. אויבים בד תנופה מלהמותהיו

 לריכוז התנגדות-בפועל מתוך שלה שלא במידה - ומקורביהם הנסיכיםמעמד
 והפיקוד הגבוהה הקצונה של לעמוד-השדרה איפוא, היה, - יעחמס בידיהשלטון
 המלך בני עם יחד מעתה מתחנכים היו הללו המיוחסות המשפחות נעריהצבאי.
 גם הנראה, כפי הורכב, מהם בעתיד. לתפקידם עצמם ומכשירים פרעהבארשך
 גדוד הוא ראש, כמשמר במסעותיו המלך אל נלוה שהיה לוחמים של ננחרנדוד

 מידת גם שהושגה אלא מצוינת, קרבית חטיבה חונכה שבכך בלבד זו לאה.נערונא"י.
 משארגן זמן, לאחר משער. אישיים קשרים שיסודה נאמנות לפרעה, עילאיתנאמנות

 עם -יהד פרעה בארמון מתחנכים היו באסיה, המצרית הקיסרות את הג'תחותימס
 וכך בני-תערובות, שהיו באסיה, המקומיים השליטים בני גם - המצרי הנוערעידית
 מצרים. של העתיד לשליטה רבה נאמנות בהםניטעה

 בעיקר מעם-הארץ*, שהוקם חיל-הרגלים לכתחילה היה המצרי הצבא שלעיקרו
 כתום בשנה, מסוימת בעונה רק למסעותיו לצאת היה יכול זה שצבא מובן,האיכרים.
 והדיש הקציר ואפילו הזריעה לאחר ההשגחה שכן והזריעה, השדות עיבודמלאכת
 בימי המלהמה פעולות התפתחות עם רק וילדיפי. זקנים נשים, לידי להימסריכלו
 הוטל לפסה.נ((, )1447-1501 ואילך הג' תהותילס מימי ובעיקר יעחמס, שליורשיו
 חיל-הרכב. על בקרב הותר -תר חשובתפקיד
 כך על החקסוסים. מן המצרים למדו לסוסים רתומים בכלי-רכב השימושאת
 נרכבתי- בזתי, כ מר סם-סוסים; ס במצרים: שנקלטו המונחים עצם גםמעידים
 שמית- משפה שאולות מלים - וכיו"ב ברכב(: )הנוהג קצין - נא צ ק רכבןמרכבה,
 להחזיק חייב בכלי-רכב השימוש וסוריה. א-י תושבי אז דיברו שבהמערבית,

 המצרים כי יתכן זמן. בכל לקרב ונכון זה מלחמה לאופן ומודרך מאומן שיהיה,צבא
 שהתאמנו הרכב, חיל אנשי של מקצועי מעמד לקיים : החקסוסים בדרך זה בעניןהלכו
 מעמר המלך. מן במתנה שקיבלו אחוזות על היתה ופרנסתם חייהם, ימי כללכך

 זה. לתפקיד ביותר התאים ומקורביהם המקומייםהנסיכים
 מחוץ אשר מושבות על ששלטה קיסרות, של וארגונה הג' תחותימס שלכיבושיו

 אנשי עוד לשמש יכלו לא לכך תמידיים. הילות-מצב החזקת הצריכולמטרופולין,
 על שפרנסתם הבינוני המעמד מאנשי ואפילו המדינה איכרי מבין ממיסימצבא

 שכירים צבאות על אנו שומעים ואילך הג' תחותימס של ימיו ולמן המסחר. אוהעבודה
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 כנען בארץהמלחמות

 )ה"שרדן*, האיגיאי הים ואיי הקטנה אסיה מעממי או בדרום הכושיםמשבטי
 השרדנים, נזכרים הר'( )אמנחתפ אח'נאתון ובנו הג' שטיחתפ בימי סרדיס?(.אנשי

 ובסוריה. בא-י שונות בערים קבועים כטילות-מצב אל-עמארנה,במכתבי

 ..9 .ן
קייק/212

 .וטו

נ4  

ryy~
.לע,

4
ש ןן1

4

 הגבוהים מפקידיו לאחד הצטיינות פרסי מעניק א'חנאתון פרעה 2:ציור

 ובכל המקומות בכל מוצאים שאנו כמו במצרים, השפיעה שכירים חילותהכנסת
 הי"ד-4 )המאות הי"ט השושלת מימי אחת במגילה הצבא. אל היחם על לרעההזמנים,

 השונים, המקצועות בני של ומצבם מעמדם את האלמוני המחבר מתאר לפסה"נ(,העג
 תמיד בסכנת החי הצבא איש של ומר-גורלו סבלו את ~nsD היא השאר וביןבמדינה,
 שחרורו. לאחר או בהמצעו לנפשו עזוב והוא לעולם, בטוחים אינם ופרנסתווחייו
 והכל טוב כל על המתענג המדינה, פקיד כלומר הסופר, של הנבחר מעמדולעומת
 ימיה בתחילת במצרים. מהרה עד דעכה הצבאית ההתלהבות ויקר. כבוד לונותנים
 נ 4 י ר פ מ י א ה שרידי התפוררו לפסה"נ( הי"ב המאה )בראשית הכי השושלתשל
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 החדשה הממלכה בימי מצרם של הצבאיתעלייתה

 שככר לאחר העתיק, בעולם משקל בעלת מעצמה מלהיות חדלה והארץהמצרי
 נתענבה לפסה"ני(, )1234-1301 הב' ועמסם של בימיו הי-ג, המאהבראשית

 החתים, עם שלום ברית לכרות נאלץ הב' רעמסס הרתיעה. והחלהבהתפשטותה
 שושלת עלתה מאז למעשה קיים שהיה המצב על רשמית גושפנקה שהטביעהביית
 משם ואילו ; סוריה של הדרומי ובקצה בארץ-ישראל הוכר מצרים שלטון : למלוךזו

 החתים הספיקו הללו המחוזות את החתים. ממלכת של שלטונה מחוזות השתרעוצפונה
 הי"ח השושלת של ימיה יבסוף במצרים, פנימיים וסכסוכים רפיון בתקופתלכבוש

 לפסה"נ(. הי"ד המאה של הראשונה)במחצית
 הגייסות כי לשער אין ימספריי. המצרי הצבא של ארגונו על יודעים אנו הרבהלא

 800"30,000-20 על עלו החדשה הממלכה פרעוני של המלהמה במסעותשהשתתפו

 אלים ששמות גדודים מוצאים אנו לפסה"נ( הי"ד המאה )סוף הא' קחי של בימיואיש.
 המצריות הכתובות אחת )לפי בארץ-ישראל שונים במקומות חונים והם עליהםנקראו
 הנראה, כפי השתתף, הדש על הב' רעמסס של במסעו בית-שאן(. בחפירותשנמצאו

 אמון, חטיבת העיקריים: האלים בשמות שנקראו הטיבות ארבע - המצרי הצבאכל
 משמר-המלך. חיל-הנערים, וכן סותח', וחטיבת פתת מטיבת רע,חטיבת

 מועצות על למדים אנו הג', תחותימס מימי ההל הפרעונים, שלמכתובותיהם
 של לכנן הקרבות. ניהול את המתכננת עליונה מפקדה קיום המחייב דברמצביאים,
 או מפות הנראה, כפי היו, הזאת המפקדה בידי כי מקרים, בכמה מעידהכתובות
 ידיעות נאספו כי אנו למדים כן להלחם; הצבא אמר בה אשר הסביבה שלתסריטים

 אספקה מחלקת על גם שומעים אנו מודיעין. שירות קיים היה כלומר מרגלים,מפי
 סופרי-הצבא. ממונים היו כך על מסעו. בשעת הצבא צרכי את לספק היהשעליה
 השלל רישום יומני-הקרבות, כרוזים, )פקודת-היום, המזכירות ניהול גם היהבידיהם
 המחנה על ; המחנה במרכז למפקד או למלך אוהל נוטים היו הצבא %5ת לעתוכד'(.
 מראש. מותנות קריאות זה אל זה בקראם פעם מדי שהתפקדו שומרים מוצביםהיו
 הצבא. ומצב היום מאורעות כל על דו"ח למלך מוסרימ המצביאים היו בוקרמדי
 הפעולות בדבר היום פקודת את במחנה מעבירים הקריזים היו הקרב התחלתלפני
 . עשינהשתי

 מצבא רבימ חיילים בקטילת או נועזים במעשים בקרב שהצטיינו וחייליםקצינים
 היה למצביאימ הצטיינות. ואותות פרסים בתורת זהב רבידי מקבלים היוהאויב9

 אחוזות או עבדים בעיקר המדינה, להעניקחלקמןהשללשנמסרלאוצרפרעהנוהג
 למלך, כלומר לאוצר, להפריש חייב היה חייל שכל נראה במצרים. המדינהמרכוש
 בסערה. שנלכדו עריו או האויב מחנות ביזת עם בחלקו שנפל השלל מן מסויםאחוז

 ת ו ר עה

 49-48. עמ' )תש"ד(, ית-יט במערכות לראשונה נדפס זהמאמר

 לפסה=נ: 1550-1575 בשנות מלך שיע"מס סוברים ורבים החוקרים, דעות נחלקו זה תאריך בענין1
 לפסה"נ. 1585-1560 לשנות מלכותו משך את קובעים אחריםואילו
 היא כי תושבים יש המלומדים: בה ונחלקו שמעון, שבנחלת מהערים כאחת ו, יח, ביהו' נזכרת העיר8
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 לנען נאהלהמלחמות

 א-שריעה(, )ואדי הבשור נחל על א-שריעה ובתל מקומה כי סוברים ויש באר8שבע, נחל על אל*פארעה-56
 עזת. נחל אל ועופל]

 יד(, ב, )שמ"ב צפיר כאיש-צבא א(, ,ד, שם-א נד; ט, )שופ' כליפ כנושא במקרא נער הוראת הווה3
 המלך הוא יוכןא, נער )"לאליקם המלוכה מימות בחותמות וכן יט(ש יד, )שם המלך בית של פרטי כפקיד~או

 בעניינ* כרוך אינו במקרא זה שהואר פי על אף .על(, .ע ,JBL Albright 51 1ג1932[ .קע !770 ועיין:ינניהו,
 .צבא
 .(1. ,)( ;,AJA Faulkner 9ג ,)1953( .קק (421 עיין: וארגונו המצרי הצבא על4
 א(. יא, )שמ"ב המלכימע צאת "לעת במקרא: והשוה5
 לפסהאו. 8-1490צ14 אהרים: ולדעת8
 לפסה"נש 1224-1290 ולדעת,אחרים:7
 4. בהע' הנזכר פאוקנר של במאמרו עיין8
 המתים. ידי את מקצץ הכתרי היה בקרב שהפיל לחללים מספר מנית למען8
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 וקדש מגידומערכות

 פולוצקי י. :מאת

 ההיסטוריהרקצ
 בשם הידועה מצרים בתולדות תקומה באותה לפסה-נ, הט"ו-ה"נבמאות

 לבתי המלכים שושלות והי*ט, האח בשושלות  שפתחה ה, ש ד ח ה ה כ ל מ מה
 הכיבוש דרכי את לברר עסה וסוריה. א"י על המצרים השתלשו ורעמסס,לחוקקם
 מרדו; ומלחמת הר תחותילס של תראשע המסע א. דוגמאות: שתי לפיבעיקר

 אירו~סס. נהר שעל קדשן ליד החתים ובין הב' רעמסס ביןהקרבב,
 המסעות את שחוללו ההיסטוריים התנאים את נמרץ בקיצור לציין יש הקדמהלשם
 היתה החדשה והממלכה התיכונה הממלכה שבין התקופה מן חלק במשךהאלה.
 בעצם מציין אינו זה שם החקסוסים. הם אסיאתיים, פולשים של לשלטונם נתונהמצרים
 זה משלטע שונים. גזעים בני נם ודאי שהיו שונים, שבטים אגודת אלא למניתייחידה
 של הראשתים מלכיה את מוצאים אנו ואם ה"ה. השולשת מלכי מצרים אתשחררו
 המשך אלא הללו המסעות היו שלא יתכן לאסיה, מסעות-מלחמה עורכים זושנשלת
 חדשות פלישות למנוע אין כי אלה מלכים הביש שכן למלחמת-השחרור,הכרחי
 סוריה את לכבוש נתכות בעיקר ובסוריה. בא-י עמדתם את לבצר בלי לארצםמאסיה

 האסיאתית. ההתעדות של הכובד נקודת את מוצאים אנחת חשםהמרכזית,
 האסיאתיים, לבעלי-הברית ומנהיג כראש תמיד המתגלה ומושלה, ש ד קהעיר
 לקדש הכונה אם הוא ספק קדש על כשמדובר פעמים. כמהנזכרים

 )נפתל"
 שבמעל

 השמה. לסברה נוטים כלל, בדרך אירינטס. נהר  שעל לקדשש
 בה, דנים שאש בתקופה מצרים, מלכי התענינו לא עצמה, לארץ-ישראלאשר
 השפלה, לסוריה: ממצרים ר ב ע מ המשמש חלק אותו - ממנה מסוים בחלקאלא
 ועמקשיזרעאל.השרע
 ידיעות אלא לנו אין ה"ה השושלת בר הראשונים המלכים של מסעותיהםעל
 בתו היתה יורשתו במסעות. הפסקה חלה הא' תחותימס ואחרי ומקוטעות,בודדות

 המפורסמת משלחתשהצי את ששיגרה היא היא אחרים. בתהומים שפעלהתאתשפסות,
 בעיקר. מסחרית שהיתה משלחת פו,מ2לארץ
 הא', תחותימס של בניו שבין המסובכים המשפחתיים ביחסים כאן להאריךאע
 נאמר אם דיינו תקופה. באותה מצרים ימי דברי בחקר ביותר מהקשות שחיאבעיה
 שנה 20 במשך החורג. אחיה אולי שהיה הג', לתחותימס נשואה היתה חאתשפסותכי

 וכאשר בעל-המלכה, של התפקיד את הוא מילא חאתשפסות, של מותה עדבקירוב,

 1. א, ולוח 26-24, בעמי הערותשיין
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 כנען בארץהמלחמות

 המלכים של פעולותיהם להמשכת מתכונן החל השנואה, זוגו מבת הג' תחותימסנפטר
 שבמסעות הראשון על באסיה. מסעות-מלחמה עשר מששה פחות לא וערךשלפניו
 במרוטרוט. בזה ידוברהאלה
 החשוב הג'. תחותיקס של מסעותיו על למדים אנו שמהם המקורות, על משהועוד
 שנרשמי הרשמי היומן תמצית והוא "ספר-הזכרונות"3, בשם הידוע הטכסט הואבהם
 בשעה ושיכלל עובד ודאי המקורי שהיומן פי על אף עצמם. המסעות ימיבמשך

 ביותר, רב הוא בו שנשאר הממשי הרי כרנך4, ממקדשי אחד קירות עלשהעתיקוהו
 ההיסטוריים המקורות ברוב למצוא רגילים שאנו סמה מועט הוא עליו שנטפלוהמליצי
 בהם. משתמשים שהננוהמצריים
 על' כללית סקירה מעין ניתנת שבה אסטילה, זוהי כנוב:הי. נתגלה שנימקור

 ועל' הראשון המסע על גם מסופר זו ובמסגרת הג'. תחותימס של הצבאיותפעולותיו

 ספר- את מעניינים' פרטים בכמה משלים הזה המקור מגידו. על-יד שנערךהקרב
הזכרונות.

 מגידומערכת

 .2ב בשנת הגע: תהותימס של הראטון מסעי מהלך את ספר-הזכרונות מתארוכך

 ממצודת תהותימס יצא החורף, עונת של הרביעי לחודש 25 ביום לפסה"נ(, )1468למלכו
 היום' לאל-קנטרה, סמוך הזאת המצודה מקום תיארו. הוא המצרי שמה אשרהגבול,
 בימי שנבנתה לארץ-ישראל, ממצרים המוליכה מסילת-הברזל של המוצאתחנת

 ממצריה האנגלים התקדמות את לשמש כדי 1918, בשנת הראשונה,מלתמת-העולם
 בה אשר הדרך, של מודרניזציה היא זו ברזל שמסילת לומר ניתןלארץ-ישראל.

 אחריו. והבאים הג' תחותימם לא"יהלכו
 וחדשים, עונות לפי הניתנים המצרים, תאריכי על קטנה הערה פה להעיר הראוימן
 עונה כל וקיץ, חורף היאור, גיאות עונות: לשלוש מחולקת המצרית השנה לעיל.כנזכר
 365 של שנה מכאן ימימן חמשה עוד נוספים השנה ובסוף חדשים, ארבעה בתהיא

 עט צרח נראה סותיס כוכב שבו ביום חל השנה שראש הוא, המצרית השנה יסודיום.
 בת רק היא המצרית והשנה הואיל אך הקיץ. באמצע זמנו זה דבר - השמשעלות
 הנ"ל הכוכב שזריחת נמצא, יום; רבע כדי' אמיתית משנת-חמה היא קצרה ימים,365

 הלוח עונות אין האלה הפעמים שתי בין שנה. ל-1480 אחת רק תארע יוםבאותו
 הטבעיות. העונות אתחופפות

 תחותימס של ובזמנו חדשה, סותיס תקופת התחילה הי"ח השושלת של ימיהבתחילת
 תחותימס כי לקבוע ואפשר הטבע, עונות את בקירוב הלוח עונות איפוא חפפוהג'
 אפריל. באמצע ממצריםיצא

 ביום יומיימי. שם ושהה לעזה תחותימס הגיע מת'ארו צאתו אחרי ימיםשמונה
 של עשר הששה ביום והגיע דרכו את המשיך הקיץ, עונת של הראשון לחודשהחמישי
 לעמק-יזרעאל. הפולש דרך את החוסם הכרמל מורדות אל השרון, לצפון חודשאותו
 ובשרע בשפלה כף לחשוב ויש האויב. עם להתנגשות זכר כל במקורות אין כאןעד
 מעירים, אחדים חוקרים כי אף למצרים, רצינית התאדות כל כלל בדרך היתהלא

 על משערים, והם ; מאוד עד איטית היתה מעזה צאתו מאז המצרי הצבאשהתקדמות
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 וקדש- מגידומערכות

 ראה לא -הזכרניות- מהבר אשר קטנים, קרבות שאירעו המקורות, של שתיקתםאף
 מסופק. הדבר ואולםלהזכירם;
 וקבועת זיהויו יחם, במצרית הנקרא השרון, בצפון תחותימס הגיע שאליוהמקום
 מסתעפות שממנו לצומת סמוך שהוא ברור במחלוקת. שנויים עודם המדויקמקומו
 אל-הלאויר,; תל עם המקום את לזהות שהציע מי נמצא לעמק-יזרעאל. שונותדרכימ
 נשא, ח'רבת ושמו מדרום מה במרחק היושב חורבות תל עם לזהותו הציעואחרים
 יחם. המצרי השם את יותרההולם

 נודע האויב. של עמדתו על חשובות ידיעות נתקבלו זה, למקום המצריםכשהגיעו

..,..,,,,... . 
 ז ריי '1

 .'[1'""י4",
,,

 , (,ן4.,
 למגידו השרון מן המוליכות הדרכים שלוש 2 3ציור
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 כנען בארץהמלחמות

 בעלי של )מספרם בעלי-בריחן וצבאות צבאותי עם במגידו נמצא קדששנלך
 לערוך בדעתו במגידו, ושם, 330(, - הטוית האיטילה השני, המקור לפי היההברית
 המצרים. עםקרב
 הדרך בדבר אתם להתיעץ צבאו שרי את המלך כינס האלה הידיעות קבלתעם
 למפדו, מיחם הישרה, בדרך למסע נטה עצמו המלך לעמק-יזרעאל. בהשיעבור

 מדי, צרה היא למגידו מיחם הישרה שהדרך סברו הם שרי-הצבאי. התעדו לעצתואך
 אחרי וסוס איש אחרי איש לצעוד יצטרכו בה שההולכים כך כדיעד
 להילחם יוכרח החלוץ חמור; מצבם יהיה המעבר, בשעת יותקפו ובאם ס,סו

 בעארונא". עדיין עצור ויהיה הואיל בקרב להשתתף יוכל לא והמאסף קשים,בתנאים
 שרי- של דבריהם את חיזקו והם שנתפשו, האויב של מרגלים גם הובאו כך, עלמסף
 השרים הציעו לפיכך, רבים. והמה בחוץ10 חונים שם האויבים כי בספרםהצבא
 - השניה או תעגך; אל היוצאת - אחת האחרות: הדרכים משתי באחתלבחור

 ומפציעה )צפת( י ת פ צ המכונה מקום פני על המצרי, בכסח שנאמר כפיהעוברת,
 הצעותיהם, את דחה שרי-הצבא, של בקולם לשמוע סירב המלך ו. ד י ג מ למצפק
 והמסוכנת. הישרה בדרך ללכתוהחליט
 היא 1 מס' הדרך שרי-החיל. שהציעון הדרכים שתי מסומרת 3( )ציורבמפה
 נערכה שבו מהמקום כלומר )יחם(, ימא מח'רבת והעוברת תענך יד על לעמקהיוצאת

 ג'נין, אל יוצאת וממזרח, מדרום הכרמל את עוקפת מזרחה,ההתיעצות,
 השניה הדרך בדבר למגידו. מדרום-מזרח שהיא תענך, עד צפונה-מערבהתמשכת
 על עוברת ה, נ ו פ צ ימא מח'רבת היוצאת הדרך נהוהי מניחים יש החוקרים.נחלקו
 בימינו המכונה זו )כלומר, מ ע נ ק י יד על לעמק-יזרעאל וממעה הכרמל רכספני
 ואינה ותלולה צרה היא אף לעומתם, אחרים עונים זו, דרך אך מלח(. ואדידרך
 לאורך שעברה לדרך היא הכונה איפוא, לדעתם, המלך; בחר שבה הדרך סוטובה

 2(. מס' דרך 3, )ציור חיפה בקרבת הכרמל את ועקפהשפת-הים
 כאמור, היא, הלא המלך, בהר בה הדרך של זהותה בדבר ספק כל אין מקום,מכל
 מגידו יד על המערבי עמק-יזרעאל עם השרון צפק את המקשר עארה, ואדימעבר
 3(. מס' דרך 3,)ציור
 הצבא התחיל ליחם, המצרים שהגיעו אחר ימים שלושה לחודש, התשיעיביום
 מוצא אל החלוץ הגיע בצהרים, היום, למחרת בראש. עצמו והמלך במצעדהמצרי
 ראה, שלא האויב, עם להתפש מבלי למגידו, מדרום הצרה לבקעה ההרים,שביל

 של הפסיכולוגי חישובו את שהצדיק דבר - משמר-בטחך שם לקיים צורךכנראה,
 כבר זה, במקום ברורה שאינה הכתובת, את שמפרשים הפירוש הוא נכת אםפרעה.
 יפה לעיין יש הקרב מהלך את להבין כדי לו. מובטח שהנצחון סירן המלך בזהראה
 וסביבותיה. מגידו של הטופוגרפיימ התנאים את בפרוטרוט המסמנת 4(, )ציורבמפה

 המצבו פרטי את מתארףיבין11,ש.
 ובצפון-מזרח בצפון שמורדותיה רודדה שטה בראש יושבת מגידו העיר . .ש.

 הדרך אל המכוה העיר שער גם נמצא צפון בצד עמק-יזרעאל. אל יורדיםמשתפעים
 הנמשכת הדרך היא הלא בעמק-יזרעאל, התל לרגלי העוברת השניההעיקרית

 ,:מון יקנעם-תל )לעבר לצפון-מערב תענך( תשך-תל )מעברמדרום-מזרח
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 וקדש ושיוומערכות

 נהל הגבעה את מקיף ומדרומית-מערבית ממערב מצפונית-מערבית,ועמק-זבולון(.
 אל הצרה קינא מבקעת מוצא ומהוה הכרמל, אשרות ובין בינה המפריד צר,לאדי(

 תלולה דרום מצד מגידו. לעיר מערב מצד מגידו(, )בקעת המערביעמק-יזרעאל
 תלול במדרון דרום מצד מסתימת זו ; קטנה רמה נמצאת ולרגליה ביותר, מגידוגבעת
 בקעה זה במקום ומהוה הכרמל, הרי מבין ובא היוצא וקנא, הפלג שפת עללמדי
 עוד וצרה זו בקעה הולכת המזרחי בקצה למזרח. ממערב ומוארכת, צרהפרמית
 הנ-ל הפנימית מהבקעה המזרחי המוצא הוא זה וצואר בקבוק, של כצואר ממשעתר,
 צפון לצד אח"כ התונה קינא, נחל שוטף זה מוצא דרך המערבי. עמק-יזרעאלאל

 לקישון.ומשתפך
 מצוין. טבעי מחבוא היא הכרמל, הרי מבין קינא נחל במוצא הזאת, הצרההבקעה

 הבקעה תהיה המערבי( )עמק-יזרעאל בקעת-מגידו מצד מגידו אל יביס כיאיש
 מחוברת היא זאת, עם יחד עליה. מאהילה מגידו גבעת כי מעיניו, לגמרי נסתרההזאת
 ],,,,,,), )-,, .,..]- יפלא, לא ומדרום-מזרחה, העיר ממערב מחים, מעברים בשני בקעת-מגידואל

 . ,=א)ן

 מגידו קרב 2 4ציור
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 כנען בארץממלחמות

 מגידו גבעת בדרום אשר קטנה ברמה דוקא בחרו הכנענים בעלי-הברית כיאיפוא,
 .- . . להמ אשר העיקרי הרכב מחנה את עליהלנטות

 בעלי-הברית של צבאם חנה למגידו, מדרום לבקעת-קינא המצריםכשהגיעו
 לבואם חיכו הם כלומר תענך, עד למגידו מדרום שנמשכו בודדות במערכותהכנענים

 האפשריות, הדרכים משלוש ב"ותר המזרחית בדרך מתענך, מהדרום, אם המצריםשל
 המצרים ילכו לא פנים בשום כי בטוחים היו כנראה מצפון-מערב. או מהצפוןואם

 לגמרי דעתם את שהסיחו מתוך עארה. ואדי במעבר כלומר באמת, באו שבהבדרך
 בשעה המצרים את להשמיד והמצוינת היחידה ההזדמנות את החמיצו זו,מאפשרות
 זה. מיצע-הרים דרךשעברו

 מוצא בין צבאם את ערכו המצרים הק41ב. נערך המצרימ של בואס יוםלמחרת
 הצפוני. אגפם חנה שעליה למגידו, מצפון-מערב הגבעה ובין בדרום, באו, שנההדרך

 הקרב פרטי על העיר. ובין המצרית המערכה בין מעמד להחניק נאלצים היוהכנענים
 והפקירו במגידו ונסגרו שברחו הכנענים, את בנקל הניסו המצרים כלום. יודעים אנואין
 למנצחים12. מהנותיהםאת

 הרכב מחנה על התנפלו החיילים משמעת. הוסר המצרי הצבא הראה ההואברגע
 בעיר ולהיסגר להמלט לכנענים איפשרו כך על-ידי רב; שלל בו ומצאו אותולבוז

 עליה. במצור הקיץ כל את לבטל הוכרחווהמצרים
 עד חדשים שבעה ארך המצור בעצים3!. מחוזק עפר של דיק העיר את הקיפוהם
 שבועת-אמונים הוטלה הכנענים השליטים על רעב. מחמת להכנע הכנעניםשנאלצו

 סוסיהם כי חמורים, על רוכבים לעירו, איש איש שולחו ולבסוף כבד. מסוגם
 כניעת היו שתוצאותיו תתותימס, של הראשון המסע נסתיים ובזה שלל14נלקחו
 כולה15. בא"י המצרים שליריביהם

 ש ד ק ת כ ר עמ

 ספרותיים-סיוטיים, תיאורים בעצם, שהם, מקורות, שני לס יש קדש מערכתעל
 ופרוזאי, יותר קצר - האחד היסטורית. כתעודה ולא המלך את לשבח בעיקרוחוברו
 בשם ומכונה יותר, ופיוטי יותר ארוך - השני הבוליטין, בשם החוקרים ביןונודע
 הכתובות ליד המקדשים בקירות החקוקות התמונות הן נוסף מקור סוסוור"1.עלילת
 בכתובות. נזכרים שאינם פרטים בהן ישהאלה.
 לפסה*מ1. 1286 שנת היא הב', רעמסס למלכות החמישית בשנה אירע זהמסע
 עונת של השני לחודש בתשעה מצרים, גבול שעל המצודה מת'ארו, יצא הב'רעמסס
 הטבע. מעונות הלוה עונות רחקו כבר ההיא שבעת לכך, לב לשים יש אבלהקיץ,

 עיר לקדש18. מדרום סוריה, במרכז אי-שם במהגה נמצא כבר ימים חודשלאחר
 האירין9ס19. של המערבית שפתו על יושבת קדשהמבצר
 התקדם רעמסס לאורונטס. ממזרח לעיר, מדרום-מזרח צבאו עם חנה החתיםמלך

 רעלה, עם אותו מזהים וכיום שבתונא, לו קוראים המצרית שבתעודות למקוםעד
 המלך משהגיע האורונטס. על נוח מעבר נמצא שם לקדש. מדרום ק"מ 15במרחק
 של למשמעתו הסרים אחיהם, שליחי הם כי שהודיעוהו בדוים שני אליו באושמה,
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 וקדש ממדומערכות

 עריץ נמצא עצמו קדש מלך פרעה. אל ולעבור בו לבגוד וברצונם החתי, קדשהלך
 כי דרומה, לבוא מעיז ואינו חלב, היא חרב, העיר ליד בצפון, הרחק -לדבריהם

 מיד לנצל והחליט בשמחה, הזאת הידיעה את שמע רעמסס מרעה. אימת עליונפלה
 קדש20. מבצר על ולהשתלט ההזדמנותאת

 מטלי אל של שמו נקרא אחת כל ועל חטיבות, לארבע מחולק היה המצריהצבא

1ן  ת הטיבז)
',"4ץ,

 ונא ב

',י,",'יי..י,עי,ל
0' סאר4)נאמי1

,.,.,,,,י,,
,,.. 

 8 1 ז2

"פרט(,יירו/עליםיד.'כ~
-

_ש4__
 ינ-4,

 חטיבת פליטי בריחת קדש; מערכת 6:ציור הקרב; ראשית קדש, מערכת 5:צ'ור
 אמון חטיבת מחנה אל החתים ורדיפת רע רע חטיבת את תוקף החתיהרכב
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 כנטע . בארזהמלחמות

 פתח חטיבת - השלי-דת ~fu חטיבת - השניה אמץ, חטיבת - הרגישתהמצרימי
 הראשניה. החטיבה בראש המשמר אמתי עם צעד המלך סותח'. חטיבת -והרביעית

 החטיבת יעברו עד חכות ומבלי האורמטם נהר את עבר רבלה8שבתמא יעל
 הנהר את עדין עוברת היתה רע שחטיבת בשעה קדש. אל - צפונה מיהרהמתרות,
 אמון חטיבת התקרבה כבר לנהר, מדרום-מזרח בוששו האחרות החטיבותושתי

 לעיר מצפק-מערב שעה אותה נחבאו וצבאו החתים מלך ינמלש ואילולקדש21;
 חטיבת משהתקרבה מדרום. אליה המתקרבים המצרים, לעיני מאחוריה נראוולא
 מסע- וביצעו עמדת-המארב את החתים עזבו העיר, אל בראשה, ורעמססאמון,

 )לאחר לדרום-העיר הגיעו הם דרומה-מזרהה:2 לעיר, מטביב )לאגף(עקיפים
 השניה, החטיבה אליה התקרבה שכבר ברגע למערב( ממזרה הנהר, את שובחצותם
 בעוד ותקפו מיהרו החתים אמת. חטיבת בעקבות שבאה 5(, ציור )ראה רעחטיבת
 למקום סמוך מחנה בהקמת בעורפה, המתרחש את דעת מבלי עוסקת, אמוןחטיבת
 החתים23. של ם ד ו ק החנייתם
 ולאתר נתפשו חתיים מרגלים שני במלכודת. נפל שהוא לרעמסס, נודע אזרק

 האמת. את גילו כהלכה אותם הלקושהמצרים
 של מסען את להחיש וזירו את ושלח קשה בהם נזף שרי-צבאו, את כינסרעמסס

 לא כבר רע לחטיבת אבל א; נ ו ת ב ש מעבר בקרבת עדיין שנמצאו החטיבותשתי
 מתנה בכיוון צפונה נסו חייליה ומרבית ונפוצה, החתים בידי הוכתה היא מציל.היה

 רעמסס המסתערב. החתי הרכב בא הבורחים ובעקבות בהלה, פרצה במהנההמלך.
 אישית גבורה הראה לולא 6(. ציור )ראה שבדרך החטיבות משתי ונותק אויביםהוקף
 שהמעה עד התוקפימיי, החתים בפני מעמד החזיק שעות שלוש ; בקרב אובד היהרבה

 רעמסס הצליח לכך הודות המצרימ26. לטובת שונה והמצב לעזרתו, מתחהטיבת
 מצבאו. גדול חלק שהפסיד בלי דרומה להיסוג המערכה שלבסופה
 רעמסס נלחם כאילו המלך, של אישית כפעולה המצריות בכתובות מתואר זהקרב
 הצליח גם אלא בעצמו, שנחלץ רק ולא ; החתים עם שעות שלוש במשך לבדוהב'

 אויביו. רוב אתלהשמיד
 קדש מערכת שלאחר בשנים למצרים. אלה קרבות הביאו לא רבה מדעיתתועלת
 מתנאי מהדש. להכניעה כדי נלחמו שנים ושלוש ארץ-כנען כל כמעט בהםהתמרדה
 במסח גם בידינו המצוי חוזה החתים, מלך ובין הב' רעמסס בין כך אחר שנחתםהחוזה
 שני בין הכוחות יחס נשאר המערכה לאחר כי ללמוד יש החתי, בנוסח וגסהמצרי
 וארץ-כנען החתים, להשפעת נתת נשאר צפון-סוריה היותר: לכל שקול,היריבים
 מצרים.להשפעת

 ת ו ר עה

 בעיקר בלבד, קלים בשינויים והובא 42-31; עמ' )תש*ד(, יח-יט במערכות לראשונה נדפס זהמאמר
 ביבליוגרפיים. ציוניםבתוספת
 שנעשו החפירות ולפי אל-עאצי(; )נחל האורונטס על לבוא-חמת של למקומה קרובה שבסוריה קדש1
 ,dans contenus geographiques noms des Dictionnaire H.43authier ועיין: נבי-מנד, תל היא כי נראהבמקום

 hi~roglyphiques .1cstextes ,5 ,1925 .ענ18
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 וקדשי מנידומערכות

 המדייק מקומה מצרים. של ימת ובדברי בספרות החמדה שכיות וכל והשנהבים הבושם ארז - ת נ ו פ2
 אפו-יקרק של המורהי לחופה שוכנת היא כי הכמים רוב שיערו השונים והתיאורים הרמזים W5_1 נודע,.לא

 בורד8וי. פףבסבובות
 עם" תרצ"ה, מזיא, קובץ הגג להויתימס אשר הזכרונות ספר ייבין. ש. על-ידי עברי חרגופ8

 .8 9א .Fauikar.1BA 1!. 1913; Batt~eofMeBidol The Ndkon 28 ,)1942( .עע ;[28 אנגלי: תרגום174-145:

 .נ .4נ .ANBT, Pritchard, apua Wilson .ק.'2348
 ביד* נבנתה זו מקדשים מערכת ללוקסור. שמצפון הגדילה המקדשים למערכת העיבי השם הרח סרנך4

 לאלוהות ואילך( הי"ח השושלת )למן הזמן במשך הפך אשר FISN מצרים, של הראשי האל לכבוד שוניםפרעוגים
 ה. הע' 154, עמ' ייבין1.שם. ש* עוד: ועיין רע. אמון -מורכבה

 .43 .[ע Zeitschrift Aegiptische Reisner. 8* 54. - Reisn~r 43 ידי: על ונתרגמה נתפרסמה התעודה6

 זכרונות לספר נוספות ייבין, ש. ידי על לעברית מורגם מגידו במלחמת הדן החלק ,)1933(. .סק39-*2
 שם. ,ANET( וילסון ידי על אנגלי בתרנום ובא 20-18, עמ' )תרצ"ד(, א ידיעות הג', לתחותימסאשר
 *יבין, ש. של במאמרו עוד ובעברית 8, בהערה הנמנים במתקרים הקורא ימצא מגידו קרב על דיון8
 במערכות המלחמה תכסיסי על fng .124-161 תש-ך, וארצו, ישראל בתולדות מהקריס מנידוש יד עלהקרב
 82-29. עמ' זה, בקובז ייבין, ש. של מאמרו בם השוה ומנידוקדש

 סיני- במדבר המסע ימי מספר יהיה לעזה, הכניסה יום ואת מת'ארו היציאה יום את למנין לצרף אם9
 כלומר ליום, ק=מ ל-25 קרוב בממוצע, איפוא, עבר, הצבא ק-מ. 288 הוא לעזה ת'ארו בין הדרך אורךעשרה.

 השניה. העולם מלחמת ימי עד כבודתו. על מודרני, חיל*רגלים לגבי אף מקובלת שהיתהכמכסה
 מהאסטילת שמתברר כפי לשמו. סיכון חובב של מרוסנת בלתי רוח*הרפתקאות רק זו בהצעה לראות אין8
 מערפיי האויב התקפת ע"י ההפתעה לגורם שכיונה נרעזה אסטרטגית תכבית זו היתה עצמו, הקרב וממהלךהנוכית
 הגועתו וקצב הזמנים המרתקים, לפי ערערה: הכפר עם אותה מזהים שיש עארה, ואדי בתוך נקודה8
 הדבר. אפשרי - המצרי הצבאשל

 הגר. עארמ ואדי במעבר לעבור ינסה אשר המנא את תקוף למען סגור(. במבצר )ולא בשדה כלומר16
 116. עמ' מש-ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ייבין, ש. עיין:11
 זרועות*הימין מספר בי מהרה, עד הכף את הכריעה המצריים והרנלים הרכב שהסתערות נראה12
 במספרים ביותר הקטנים מן והוא - בלבד 82 היה המצרים, מנהנ לפי האויב, מהרוגי הקרב אחרשנאספו
 הרוני- כל ורועות זה במספר נכללו שלא אפשר ואולם כה; עד נתגלו אשר מצריות בתערדות שצוינו זה,מסום
 מיוהד. כשי לפרעה שהוגשו הזרועות רק אלאהקרב,
 ירוק שץ מכל עצים דיק עליה ויבנו סוללה. עליה וישפכו הזאת העיר את =וימסדו - הכתובת מדנרי18
 או עפרי סוללת נשפכה ביניהם או ועליהם עצים נבנה הדיק שלד אם ללמוד קשה - פרי* מעצי נגדעאשר

 כלונסאוה. של נדר נבנתה העפר סוללתשלפני

 אף נהג ושלפיו בכתובותיהם אשור מלכי גם מתפארים פרי-שבו עצי כריתת של זה מנהג להשוותכדאי
 צבאות נקטו שבה החרוכה" -האדמה שיטת נוכן בתוכם והיהודים המתנגדים, השבטים דיכוי בשעתמוחמד

 רבים ימים אל-עיר תצור =כי uS'-כ(: )כ, רברים ספר של האיסור עם - האחרונות( העולם מלחמותבשתי
 השדה עץ האדם כי תכרת, לא ואותו תאכל ממגו כי גרזן, עליו לנדוח nsw ( א תשחית לא לתפשה עליהלהלחם

 היא אשר העיר על מצור ובנית וכרת תשחית אותו הוא מאכל עץ לא כי תדע אער עץ רק במצור. מפניךלבוא
 רדתה". עד מלחמה עמךעושה

 תנאי לפי להם צבאי ערך אשר הדברים מן בו. היו השלל של הרשמי החישוב לפי כי לציין, ראוי14
- 502 - שנלכדו הקשתות מספר נזכר )וכן שריונים 200 וכן סוסים, 2238 כלי-רכב, 824התקופה,  דבר 
 שהתיחסם ודאי )22,600(, והצאן )2.000( הבקר ראשי מספרי המצרים(. בעיני הקשת נחשבה מה עדהמעיד
 כולו. החזורלביזת
 על הים, בדרך אם כי זו בדרך-יבשה לא נערך בבר הג' תחותימס של החמישי מסעו כי לציין, ראוי15

 פעולות של מבוהק אופי המלחמה, בתולדות הראשונה בפעם איפוא, נשא, וכך פיניקיה: בחופי פעולות8ציידי
 גדולות מלחמה פעולות מפתח הוא ומהם מסוררים בסיסים שם לו קובע בתופים, העולה כשהצבאמשולבות,
 כיבוש מסע ביניהם כאלהן משולבות פעילות הלו תחותימס של הבאים מסעותיו שרוב סוברים ישפנימה.
 הראשונת הידועה הדוגמה היא מגידו מערכת ואם הפרת. גדות עד ארץ-נהרין חבל כל והדברת קדשממלכת
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 כנען בארץהמלחמות

 הקדומה הדוגמה הינם הג' תחותימס של שמסעותיו הרי יותר, או פתות ברורות בנסיבות קרב התפתחותשל
 יז* על במעט לא נתאפשרו אלה מסעותיו אכן, ותכליתית. מתושבת אסטרטגית לתפיסה לנו, הידועהביותר,

 וסוריה. ארץ-כנען של י נ י ד מ ה ה ר ו ר יפ
 להזכיר יש האלה, התעודות של תרגומים הקורא ימצא גם שבהם קדש, בקרב העוסקים המחקרים מבין18
 .Faulkner, )3. %* 1928: Qadesh, de Bataille Kuentz, Ch. 1903: Kadesh, 0] Battle The Breasted, 3.8את:
 Lrch~ologischer Deutschen 608 Mitteilungen Kadesh, of Battle The[ 168ט8111ח1 16 ,)1958( .עע 93-111;

196011* Raaesses of 1880]11108ע Kadesh The Gardiner, 8* .1. 
 חוף- של ערי-הבסיסים את רעמסס הדביר למלכו, הרביעית בשנה קודם, שבמסע לאחר נערך זח מסעי1
 כמרכזי-אספקה פנים כל על הרי העתיד למסעו כנקודת-מוצא לא אם לעצמו, והבטיחן הכנעני-הפיניקיהים

 נסיגה. של למקרהונקודות-משען
 יותר. ממושך במסע והפעם ליום, ק"מ 20-25 של ממוצעת מהירות לפנינו שוב18
 על שנוצר ב"חצי-אי", עמדה העיר א. יצוין: האסטרטגי ומעמדה קדש של ביצוריה הערכת לצורך19

 אלה, שני את שחיברה תעלה "אל*מוקדיה"(; - )כיום לעיר מצפון המשתפך והפלג עצמו האורונטס נהר*די
 מגן תעלת העיר של הגבוהות החומות הוקפו כן כמו במים: העיר הקפת את והשלימה משולש, אתם יחדהיותה
 איזור )לגבי היחיד המעבר מול ישבה העיר ב. ההם: הימים בשביל מאוד מבוצרת איפוא, היתה, העירנוספת*
 שהיתה הדבר פירוש אל-כביר(; נהר או אלוטריס, נהר עמק )דרך חוף-הים אל הלבנון הרי בין העוברנרחב(,
 הצרה, האורונטס בבקעת מעמדה בתוקף שימשה, בזמן בו החוף; מן הפועל צבא כל בשביל אסטרטגימפתח

 ומול-הלבנון. הלבנון הרי בין - פנימה בארץ לצפון, מדרום סוריה את שחצה היחיד בקו-המעברמבצר-מפתח
 המצרים מימי רבות, במלחמות הוזרת זה, לצד ופעם זה לצד פעם המסייעים הבדוים של זו, מעין תופעה20
 כאחד(. והתורכים לקרנם עם יחסים שקיימו )שיכים החדש הזמן ועד )תדמור(, והפרסים הרומאיםעד

 נהרות. צליחת בשעת במלחמות הנגרם לאצואר-בקבוקא אופינית דוגמא21
 קדש כשהעיר נעשה זה כל המזרחי: בחופו כבר שנמצאו כלומר האורונטס, את שחצו לאתר כנראה,22
 מעיניו. אותם והסתירה המתקדמת, אמון חטיבת לבין ביניהם הזמן כלנמצאה
 מפניהמע מלכותו הוד של והרכב הרגלים וינוסו יודען ואינו במסעו מלכותו הוד שצבא "בשעה23

- 
 נשארו החתים מסך של רגליפ כ-8,000 חיל-הרכב:  הסתערות בעיקרה( )או כולה היתה החתים שהסתערותנראה
 ולא רע, חטיבת על ההסתערות שדה מול האורובטס, של ת י ח ר ז מ ה שפתו על המערכה במרוצתעומדים
 הרכב. בעקבות הנהר אתחצו

 הכבד חיל-הרגלימ שונים. סוגי-חיל בין להתנגשות ביותר הקדומות הדוגמאות אחת לנו ניתנת וכאן24
 והורגם. ארצה, הנעצרים כלי-הרכב אנשי את מושך הרכב, את הודף המחנה, על מגן פרעהשל

 חתיים כלי-רכב 2,500 - המתקרב האויב מול אל בצאתו - מוקף עצמו את מצא המצרי, המקור לפי25
 משמרו. אנשי עם נחלץובקושי
 יחד גם ורכב רגלים הקנערונא", גדוד מידי כן לפני כבר ההצלה באה המצרי במקור אחד ציון לפי26
 דוגמת הם, אף ועטו מרכבותיהם שות ברובם כנראה, נטשו, החתי כשאנשי-הרכב בשדה-הקרב פתאוםשהופיע
 המחנה. את והציל קשה מכה ה"נערונא" גדוד להם הנחיל זה במצב המחנה; את לבוז מגידו, ליד תהותימםצבא

 צבא כל את להביס הצליחו שבהם, הפטריוטי הדמיון מידת מה לדעת שאין ותמונותיהם, המצרים תיאורילפי
 אונים חסר שלו היל-הרגלים עם עומד החתים כשמלך המימה, ולהטילו האורונטס של המערבי בחוףהחתים
 המזרתי. החוףעל
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 והחתים הכנענים של המלחמהתכסיסי
 לפסה"נ השני האלף של השניהבמחציתו

 ייבין ש.מאת:
 על אשר קדש ליד המערכה על הזמן בהמשך נצטברה למדי ניכרתספרות
 הס' רעמסמ למלכות חמש בשנת והחתים המצרים צבאות התנגשו שבההאירי~טם,
 מלחמ,ע בראשית בווינה, לאור שיצא זה, נושא על בספרו לפסה"נ(1. 1296)בקירוב,
 כי בספרו, העיקרית מסקנתו למעשה שהיא למסקנה, שטורמי י. הגיע השניה,העולם
 בשעת מראש שעובדה רב, בדקדוק מחושבת תכנית לפי פעל החתים, מלךל]סלש'
 הדן המצרי החומר מניתוח דוקא ועולה המשתמעת תכנית זו, למלחמהההכנות

 זה3.במסעשמלחמה
 היא זו ועובדה ; תכסיסי-התקפה על ולא תכסיסי-הגנה על נתבססה תכניתאותה
 שטורם, של לדעתו הנדון. במקרה החתית לאסטרטגיה המוצא נקודות אתשקבעה
 הממשית, לשליטתם הנתון בשטח הב' רעמסס של להתקפתו לצפות החתיםההליטו

 ההולמים ם ה שיהיו ע"י המצרית הפלישה את למנוע ולנסות לקראתו לצאתולא
 החתי הואסאל את תוקפים או ארץ-ישראל, דרך מעברו בשעת בצבאו,ראשונה
 "ירח. שליטהבוגד,

 דרום, מצד קדש עבר אל התקדמו המצרים כי הדעה, של לזכותה מכריעשטורם
 עמק במעלה צפון-מערב, מצד ולא העליון, האורונטס ועמק הבקעהלאורך

 פוגע הזאת ההתקדמות במשך ו?ארגיליס5. הלבנון רוכסי שבין בפרקההיל~מריס,
 לקדמ יצאו כי המתימרים נודדים(, שבטים בני שיסים )היינו, שאסו בשני המצריהצבא
 מרצונם שבטם, בני כניעת על פרעה עם ולתת לשאת כדי וקלגסיו, רעמסס פניאת

 מגלים הס הדברים חילופי כדי תוך המצרים. של לשלטונם שלום, ובדרךהטוב
 חלו, בסביבות בצפון, הרחק יתדותיהמ את תקעו ומחנותיו החתים מלך כילפרעה,

 בצדק דרומה. ולנוע עצמם לסכן מעיזים הם ואין עליהם, המצרים פחד נפלשכן
 המלחמה תכנית של נפרד ובלתי אורגאני חלק ז באפיזודה שטורם רואהגמור

 בטחה רוח בלבם ולנטוע המצריים, המצביאים את שולל להוליך שנתכונההחתית,
 החתית הפתע התקפת של ההרסניות תוצאותיה את כמה פי להגביר כדימוטעית,
 צבאו על פקד הזה, בפח נלכד רעמסס מצעדן6. בדרך המצריות החטיבותלאגפי
 ובלתי-מספקת קטנה פלגה בראש עצמו הוא להתקדם ומיהר האורונטס, אתלעבור
 מחיסת- להתעודד החתים מלך בידי סיפק שיהיה לפני קדש את לתפוש כדיכלל,

 דרומה. לנוע צבאותיו על ולצוות עליו, שנפלה זואלוהים
 כי מסקנה, לידי שטורם מגיע החתים גייסות של המפורש הנייבם למקוםואשר

 82-31* בעמי הערותעיין
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 כנען בבגאזהמלחמות

 מעבר לקדש, מזרחה ידוע במרחק חנה )חיל-הרגלים( החתים צבא שליעקרו
 הוהוק המצרים, צבא את מיד לתקוף התפקיד נועד שלו חיל-הרכב, ואילואלורונסס,

 לגמרי אותו  שהעלים מקום קדש, ובין הנהר בין האורונטס, של המערבי חופו עלהכן
 של המערבי חלקה לאורך הדרום מן לבוא עשוי שהיה אויב כל מעיני העירתל

 האורונטם.בקעת
 מן צפונה-מערבה בהתקדמה המצרית החלוץ יחידת את החתים צומימשראו
 דרומה, לאט לנוע החתי חיל-הרכב החל מחנה, את לנטות התחילה בו מקוםהעיר,
 על קל חיש להסתער התכומת מתוך מדרום-מזרח, קדש ביצורי את להקיףכדי
 הנהר של זרוע האלה התוקפים שיעברו לאחר רע8, חטיבת של החשוףאגפה
 ממערבה5. קדש של ההשה ממערכת חלק שהיו נוספת, מיםותעלת
 לחתר צורך ואץ 1onT בכרך אחר במקום נדות זו מערכה של השתלשלותהפרטי
 בגבורתו לעשות הפליא עצמו שרעמסס פי על אף כי נאמר, אם דיינו כאן.עליהם
 חיל-הרכב את ניצחת מכה והיכה המצב, את הנראה ככל הציל כך ידי ועלהאישית,
 הנה, - קשות אבידות לו שמרמו לאחר העיר, לעבר להימלט שהוכרח -החתי
 הצבאות שכן, מפלה. אלא למעשה היה לא בשדה-המערכה המצרים שלנצחונם

 להם הביאה בכלל אם יתרונם, את לנצל שיוכלו מכדי והמומים רצוצים היוהמצריים
 אחור ~סיג הב' ורעמסס המפוקפק; נצחונם לאחר כל-שהוא, מעמד יתרוןהמערכה
 בקרב. ההתי הצבא של עיקרו עם שהחמש וכלי קדש, על מצור אפילו ששםמבלי

 בלבד זו לא אותותיהן: את טסת איחרו לא זה מסע-מלחמה של המעשיותתוצאותיו
 והעמיקו המצרי הממשל שטחי אל פלשו שאף אלא ~גר, על והשתלטו החתיםשהזרו
 מזרחה11. בעבר-הירדן ארנון נחל עד הנראה ככל דרומה,לחדור
 על המצריות הרשימות אל זה מסע של השתלשלותו תולדות את שישוהמי

 ין, לפסה"נ( )1479 אסיה בחבלי חג/ תמותימס של במסעוהראשון מגידו לידהמערכה

 ובין קדש במערכת החתים תכסיסי שבין הרב בדמית מיד יכיר שלא לו אפשראי
 לכןי1. קודם שנה כ-180 מגידו, ליד הכנענים ברית שלאלה

 המלחמה מועצת על מסופר מגידו, ליד הקרב לידי שהביאו המאורעות,בהרצאת
 הצבא להתקדמות האלטרנטיביות הדרכים שלוש נדונו ובה ביחם, שנתכנסההמצרית
 בדמיון לראשונה נתקלים אנו כאן זה. בענין הסוסיות ההכרעות ונתקבלו -המצרי
 במניה מובאים המועצה של דיוניה בשעת קדש. במסע החתים לתכסיסיהמפליא
 לחזק המצביאים אומרים אלו מרגלים של בעדותם ואשר שנתפשו, כנענייםמרגלים

 ההתקדמות, דרך כי מודיעים מרגלים אותם גם פרעה. של הצעתו על השגותיהםאת
 לאור הברית. בעלי צבא ידי על יפה יפה ומופת היא צרה פרעה, מציעשאותה

 הזאת, בדרך לאחר-מכן התמדותבשעתמעברמ בשום נתקלו לא שהמצריםהעובדה,
 שלא מסתבר, המצרי. חיל-החלוץ בידי במקרה נלכדו לא אלה "מרגלים" כידומה
 ששוגרו ובני-בריתו, הכנענית, הברית בראש שעמד קדש, מלך שליחי אלאהיו

 בדרך מלבחור למנעם כדי לתעית, ידיעות להם ולמסור המצרים אל ליפולבמתכון
 ביעילותו כזאת במידה ?טחו הברית בעלי עארה(. )ואדי עירע נחל במעברהישרה
 זה, צר מעבר על לשמור כלל טרשו שלא בלבד זו לא כי עד זה, תנוכים תכסיסשל
 מצד מגידו בקעת אל המצרים של כניסתם את למנוע כדי קטנה בפלגה די היהשבו
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 והחתים הכנענים של ה המלהגתכסיסי

 הפתיעו ושם מגידו, ליד הזאת הדרך בקצה שלהם חיל-הרכב מחנה את שנטו אלאזה,
 זה4!. ממיצר-הרים צפוי בלתי באופן משהאחו מעורפם, המצריםאותם

 הכנעיהם, הברית בעלי כוחות של תנוחתם את משנבחון יתגלה שני דמיוןדבר
 לתחותימס אשר ב-ספר*הזכרונות- מגידו. ליד הקרב ערב קדש, מלך שלשלפקודתו

 פא. לו תענב מ רמי דבו )פא.סנ( ענין: באותו קצרה רשומה נרשמההר
 חנה הברית בעלי צבא של הדרומי אגמו ."1. . . י )ס ר ח ע ק מ י ת ח מ ו ב דסם

 אחת עמק-יזרעאל אל נכנסת שבה מגידו, של מדרום-מזרחה ק"מ כ-8בתענך,
 מן צבאם את להעביר תחותימס מצביאי הציעו בהן אשר האלטרנטיביות,הדרכים
 מקום בדיוק צוין שבו הכתובת, חלק אותו כי כך על להצטער יש העמק. אלהשרת
 ולא הדורות, במשך ונעלם נשבר הברית, בעלי לצבא אשר הצפוני האגף שלהניתק
 המלה של ותחילתה פאה( ?ךך, )מפנה, ח ע ק הראשכם המלה אלא ממנועתרה
 ר)סי(, כדי זיתי, -כהצעת הנראה -ככל להשלים יש שאותה ר...,השניה
 המשפט את השלים מרסם, אשך *ספר-הזכרונות* בהוצאת 2ימי, הדרומי.כלומר
 הברית בעלי צבא הצפונישל אגפו מקוק את קבע וכך קים, אנת תא נ יריס

 שקינה הוא הוא הכנעני חיל-הרכב כי שחשב הדבר וברור עצמה, למגידובסמוך
 לאור ואולם בלתי-מסתברת. אינה לעצמה, כשהיא זו, השערה הזה. האגףאת

 של בנכונותה לפקפק עתה המחבר נוטה קדש, מערכת לגבי שטורם שלמסקנותיו
 הצפוני האגף שחנה יותר מסתבר כי עליו, דומה עתה זיסי. שהציעה המל,ההשלמה

 ב"ספר-הזכרונות- הנזכרת העלומה, צפתי אותה בקרבת הברית בעלי צבאשל
 האלטרנטיבית הדרך את המציין מבוצר( בודאי )שהיה כישוב הג', תחותימסשל

 היה כי יתבן עמק-יזרעאל16. אל לעבור תחותימס מצביאי הציעו בה אשרהשניה,
 במפנהי אשר נחל, צפתי הישוב שלבקרבתו

 של הצפוני האגף חנה הדרומי )בברכי(
 אלא עצמם, במבצרים שוות לא הצבאות כי לגמרי ברור שכן, הבריתם. בעליצבא
 וצפיפות העתיקות, הערים של יחסית הקטנים ששטחיהן מאחר וזאת בקרבתם,הם

 אי- כי לכך שגרמו הם הנ"ל(, השטח בצמצום כרוכה )שהיתה החומות בתוךהישוב
 קד180. ימי של יחסית הקטנים הצבאות את אפילו בעיר לשכן היהאפשר

 במסע- הכנענים הברית בעלי של מסתברת מעולה תכנית להעלותכשמסה
 ושליד קדש שליד הקרבות מהלך בין להפליא דומים קוים שני עוד נמצא זה,מלחמה
 גם גרידא. השתית תכנית הפרעונים של יריביהם עיבדו המקרים בשני ראשית,מגידו.
 לתוך תחותימס של להתקדמותו לצפית הברית בעלי בכרו הג' תחותימס שלבימיו
 הקרוב החזק המבצר על שלהם החבה כוחות את ולבסס הם, ארצותיהםתהומי
 הנוחים טופוגרפיים תנאים עצמו הטבע להם שזימן במקום שטחיהם, לגבולביותר

 שלהם. ההפתעהלתכסיסי
 חיל- של התקפת-הפתע ציר על בעיקרה ~סלה הכנענית הפעולה תכניתשנית,
 שכן, בבטחה. המתקדם המצרי הצבא של אגפיו על הברית, לבעלי אשרהרכב,
 הדרכים משתי אהת של במוצאיהן בקעת-מגידו אל יגיחו המצרים כי ומצאו חישבוהם

 חילות אנפי לעיל, נזכר כבר כאשר הוצבו, שלידם הלל, הבקעה אלהאלטרנטיביות
 במוצא בקעת-מגידו אל המצרים יצאו אילו כי לשער יש הבריתם. בעלי שלהרגלים
 בקרב להיכנס מסרב הברית בעלי של הרגלים חיל היה המל, הדרכים משתיאחת
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 כנעו בארץהמלחמות

 = הזאת העיר לעבר מתקדם שהיה המצרי הצבא מגידו. עבר אל נסוג והיהאתם,
 להתקפת-פתע מטרה משמש היה - צפת" )דרך מצפון או )תענך( מדרום-מזרחאם
 הסגור בעמק-קינא מגידו, גבעת מאחורי הוסתר אשר הכנעני, חיל*הרכבשל

 הנ"ל20. הכיוונים מאחד ובא הנע צבא לשלם להתגלות עשויה היתה לאשמציאותו
 ואילו קדש(, ליד )במערכה אהד במקרה הצליתה וו פעולה תכנית כיהעובדה,

 מעינינו, להעלים צריכה אינה גמור; כשלון נכשלה מגידו( ליד )במערכה השניבמקרה
 של פירושו מעיקרם. דומים תכסיסים על התכניות התבססו יחד גם המקרים בשניכי

 מכל הב', מרעמסס פחות נועז מצביא הג' תחותימס היה שלא פי על אף כי הוא,דבר
 שירות לרשותו עמד ושמא ממנו. יותר בדעתו מיושב או מוכשר שהיה אפשרמקום

 יריבו, את ולהפתיע פיה, על הקערה את להפוך לו איפשר אשר יותר, יעילמודיעין
 מגידו, ליד עארה( )ואדי עירת נחל ~יצר במוצא ההרים מבין פתאוםבהגיחו
 כל הכנעני לחיל-הרכב תהיה לא שבו צר בעמק הכנעני, היל-הרכב מחנהבעורף
 לשום מקום הניחה לא קדש ליד לנתלש בחר בה העמדה אכן, להתמרס.אפשרות
 החתים כוחות של האמיתי מצבם את יודע הבי רעמסס היה אפילו מצרית,הפתעה
 אמצעי בכל לנקוט לו מאפשרת רק היתה כזאת ידיעה 5(. ציור )ראה פרטיולכל

 החתי. חיל-הרכב של פתע התקפת מפני עצמו את להבטיח כדי הדרושים,הזהירות
 הדעת על מעלים ומעלה, שנה 180 מפרידות שביניהמ כאן, נדונו אשר המקרים,שני
 בהיל- השימוש על שנתבססה קבועה, אסטרטגית תורה קיימת היתה כי הסזךה,את

 בסום השימוש את שהביא עם אותו של מצביאיו ושכללנה עיבדוה בודאי זו תורהרכב.
 המיתנים. או החקסוסים אלה שהיו ובין החתים אלה שהיו בין צבאי, כנשקוברכב
 הבאים: העקרונות על נתבססה זותורה
 הנוח הראשון המקום עד המתגונן, של ארצו תהומי אל האויב כוחות משיכתא.

 בכלל, מקרב הימנעות הצריך זח דבר התכנית21; תכמיסי לביצוע טופוגרפיתמבהינה
 לשדה- מראש שנבהר המקוס אל הנסיגה אגב בלבד, קלות התנגשויות "סירתאו

 המכרעת.המערכה
 גדולה, חטיבת-רכב הסתרת איפשר הטופוגרפי שמצבו חזק, מבצר בחירתב.
 האויב, על פתע התקפת לבצע כדי נקלה על להשתמש המתגונן היה יכולשבה

 חשש. בליהמתקדם
 בידי המכריעה המחץ מכת הנחתת לאחר עזר, כבכוח רק בחיל-רגלים שימושג.

 שלושה: של צקת נמצא החתית במרכבה כי לזכור יש לכך בקשר הכבד.חיל-הרכב

 מרכבת-הקרב פני על ניכר יתרץ לה הוה~ח כך ידי ועל ונושא-מגן; לוחם'ר?ב22'
 בלבד. שנימ של צות נמצא שבההמצרית,
 המערכה לקראת הכוחות הצבת דרך היתה האחרון העקרון של לואי תוצאתד.

 בדקדוק שהוכן מארב מתוך הפתע התקפת תפקיד נועד שלו חיל-הרכב,המכריעה.
 בריחוק חנה חיל-הרגלים ואילו קדש(; )מגידו, שנבחר למבצר בסמוך הוצברב,

 היה - נצחון במקרה ברור: היה כזאת כוהות הצבת של יתרונה זה. ממבצרמסוים
 המנוסה, בשעת רגליו את להצר ה~גוף, האויב אחר לרדוף ורענן נכוןחיל-הרגלים

 בידיו שלם הצבא של עיקרו נשאר עדיין - מפלה במקרה הנצחון; פרי אתולגבש
 את אחריו למשוך מאמץ תוך יפה, מתוכננת נסיגה לבצע ונכון הראשי המצביאשל
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 והחתים הכנענים של המלחמהתכסיסי

 היריב, בפני מחדש להתיצב או שלהם3נ, ההספקה מבסיסי הרחק המנצחיםחיל
 הנסיבות. בכורח מסוימת במידה ותשוש-כוח עיף היה אבל בנצחון, זכהשאמנם
 ומסע. מסע לכל לעבד צורך היה המפורטים התכסיסים פרשת שאת מאליו,מובן
 האסטרטגיים העקרונות אבל מיוחד, מקרה כל של ולתנאיו לנסיבותיו להתאימםכדי

 העקרונותיו. אותם היו כזו, מיוחדת תכסיסים פרשת כל נתבססה שעליהםבכללם,
 מבחוץ. אויב התקפת כנגד הגנה, פעולות על רק חל לעיל שנאמר מה כי לזכוריש
 מלחמת- הם יומו שהם למקרים החתים-הכנענים גיבשום כי שאפשר העקרונות, היומה

 שעה. למי יודעים אנו אין שכניהם, את והתקיפותנופה,

 ת ו ר עה

 )תשי"ז(, עט במערכות מכן רלאחר 85א1: 9 1)1950( .סק 101-107 העת בכתב לראשונה נדפס זהמאמר
 20-14.עמ'

 בקירוב. לפסה"נ 1288 בשנת במצרים, הי"ט השושלה של תאריכה נקביעת חדשות שיטות לפי1
 .נ ,Ramses' Hettiterkrieg Der Sturm 11 6ח86106==( Heft WZKM, tur *)4 :1939 עיין2
 ואילך. 91 עמ' שם, עיין3
 שהניעו הסיבות את מפורט באופן שטורם מנתח ושם ואילך, 20 עמ' ובמייחד ואילך, 13 עמ' שם, עיין4
 זו. החלטה לקבל החתיםאת

 ואילך. 77 עמ' ובמיוחד ואילך: 62 עמ' שם, עיין אנצאריהן הרי רכס הוא5
 111. 94-92: עמ' שם, עיין8
 ואילך. 97 עמ' שם, עיין7
 חטיבות מארבע מירכב המצרי חיל8הרגלים של עיקרו היה לכן, קודם בם ואולי הי"ט, השושלת בימי8

 15. עמ' לעיל, ועיין וסותח' פתת רע, אמון, במצרים: האלים מחשובי ארבעת שמות עלשבקרור
 1105-103 עמ' שם, עיין9

 24-22. עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של מאמרו עיין: 41
 כך,שככל על המחבר של לבו תשומת את מזר פרופ' הסב בשיחהבע"פ ואילך. 153 עמ' שם, טורם, ש עיין:11
 החתים של זו התפרצותם אל הארנון, ובין היבוק בין האמורי, מלך סיחון ממלכת יסוד את לקשר ישהנראה

 המצרים. של שלטונם שטחי אלוגרוריהם
 לפסה"נ. 1468 בשנת אתרים, ולדעת12
 הקרב את ביתה המחבר 22-18* עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של מאמרו עיין: מגידו קרב על13
 of במאמרו: למדי מפורט ניתוח לו שקדמו והמאורעות מגידוליד

~listory 
the ror Source Egyptia~ New נ) 

 פירוס ביתר ?ה בנושא וטיפל הזר מכן לאחר JPOS Syria, and .Palestine 14 ,)1934( .קקננ205-2
 המש ונתפרסם נכתב הראשון המאמר כי לציין יש ואילך. 258 תש"ז, אדלר, ישי לר' היובל בספר שניכמאמר
 ונמסר למעשה נכתב הנה תש"ז, בשנת שנתפרסם פי על אף השני, ואילו שטורם; של מחקרו הידפס לפנישנים
 שטורם. של ממחקרו הראשון הטופס לארץ-ישראל שהגיע לפני שנים שש כלומר תש"ב, בשנת הקובץלעורך
 מדעת- שלא או השפיעו.מדעת שטורם של מסקנותיו כי האפשרות את הדעת על להעלות כלל אין כךמשום
 באים המאמרים שני מגידו, ליד בקרב הדנים המצריים המקורות בבדיקת המחבר העלה אשר המסקנותעל
 ואילך* 68 עמ' תש=ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים המהבר: של בספרוגס

 ואילך* 115 עמ' תש"ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ייבין, ש. השוה:14
 162* עמ' תרצ"ה, מזיא, בקובץ המחבר של העברי ובתרגומו 64-62: שו' ספר-הזכרונות,15

 111 עמ' וארצו. ישראל בתולדות מחקרים בספרו, הדרכים בשלוש המחבר של המפורט דיונו עיין16

 המחבר הכביש את יותר או פחות התואם בקו לחפשה יש זו שניה אלטרנטיבית דרך כי סבור, מזר פרופ'ואילך.
 צפונית8מערבית ק"מ כ-10 בבקעת-מגידו, קימון( )תל העתיקה יקנעם עם הצפוני בשרון פרדיס אתבימינו
 המצריות התעודות א( בתוקפן: עודן הזאת ההשערה על המחבר של השגותיו מלח. ואדי ל21ורך עצמה,ממגידו
 מצפון-מערב בקעת*מגידו אל יוצא מלח ואדי ואילו למגידו, אצפון אל יוצאת זו דרך כי במפורשאומררת
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 כנען ב-רץהמלחמות

 היריבים צבאות של עמדותיהם מתיאור כמוכת צפון-מערב, ובין צפון בין להבחין יפה ידעו המצריםלעיר:
 הדבר, ביותר תמוה מלח בואדי העוברת זו היא השניה האלטרנטיבית הדרך אמנם אם ב( עצמון תקרבצוום

 הכרמל הרי מבין מלה ואדי מוצא על השופר חשוב מבצר יקנעם, של שמה הזכרת מתוך אותה לצתן במקוםכי
 מזוהה 118(, מס' עין-קנעם, בשם תחותימס, שכבשן הערים ברשימת גם הנזכר "פוב )והיא מגידו בקעתא5

 וחיל-רכב צנאות למעבר יותר נוהה זו דרך אין טופוגרפית מבחינה 2( צפתי: של שמה הזכרת מתוךשירך
 ואדי אל טנסורה( )ואדי דאר מנהל המוליכה המצרה שיא עארה(; )ואדי עירון נחל במיצר העוברת הדרךמן
nbaואילו עירון, נחל מצרת של מאלה יותר רתכות אינן מלה* וצדי מצד והן דאר נחל מצד הן אליה, והגישות 

 כב ידיעות אהרוני, י.. נם: ועיין עירון. נהל של מזו יותר תלולה מלח ואדי מצד מנידו בקעת אלהירידה
 ואילך. 184 עמ')תשי*ה(,
 הן לעזור עשוי היה כאן שחסר מה הכתובת. של יה שבחלק המחק על צער משנה להצטער שיש מכאןזו
 הג'. תחותימס של מצביאיו הציעוה אשר השניה, האלטרנטיבית הדרך של הסופית בקביעתה והן צפתיבזיהוי
 היריבים. שני צבאות של המסתבר נודלם בדבר ואילך, 88 עמ' שם, שטורם, עיין:18
 הצפוני האגף של חניתו מקום בתענך: הוצב כי בפירוש נאמר הברית בעלי צבא של הדרומי אגפו על19
 אשר הכנעני, הכוח שכן חיל-רגלים, בעיקרם הורכבו אלה אגפים כי בכך, ספק להטיל שאין כמעט ידוע.איבו
 של רובו רוב את שהיוה בודאי זה ומספר הפחות, לכל מרכבות, 924 מנה שם, בקרב והשתתף מגידו לידחנה

 הברית. בעלי לרשות שעמדוחל-הרכב
 נמצא הברית בעלי של חיל-הרכב הוסתר שבו העמק ואילו בצפון, נמצא מגידו שער כי לזכור יש20
 4(. ציור )ראה בדרום העיר, תל של השנימעברו
 עמוק שהוא האורונטס, את לעבור המצרים את מחייבת היתה החתי היל-הרכב של עורפו על התקפה21
 שטח דרך אלא זה במקום הנהר של המזרחי חופו אל לבשת שאין אלא בלבד זו ולא זה: במקום למדיורחב

 כל זה מצד הנערכת התקפה מכל נשלל אלה ובתנאים הנהי, מן רב במרחק מחסה שופ בו שאין ופתוח,נלוי
 כשלון* מראש עליה ונגזר אפתעה של אפשרייסוד

 כי ויתכן )קצין(: הכבענית מן שאולה מלה , א נ א צ קא בתואר הרכב מוכתר המצריות בתעודות22
 של העליונות או הפיקוד מושג נובע ומכאן המרכבה: לתנועת אחראי בהיותו הצות, פעולת על המנצח זההיה
 בעברית. -קצין

 באריה: הג' ההותימס של השמיני במסעו המיתנים של בנוהגם למצוא אפשר כאלה תכסיסים של נאה דוגמה28
 והשוה: ואילך, 88 עם* וארצו, ישראל בתולדות מחקרים המחברן של בספרו זו פרשה של המפורטניתוחה
 .א. .לJEA Faulkncr, 4 32 ,)1946( .עע484-41
 של חדלון-ורועש את להבין בידינו הסייע יזהר, או פחות קשותה כזאת, אסטרטגית מסגרת מציאות24

 מחנה-הרכב בעורף הג' תהותימס של הגחתו לנוכח מגידו, ליד הקרב בפרשת המשתקף הכנעניים,המצביאים
 החדש, המצב על להגיב כיצד כמשמעו, פשוטו ידעו; לא תמיד, בידם הנקוטים התכסיסיפ אלה היו אםשלהם,
 גמישים היו לא הניאה, ככל תועלת. כל שלהם האסטרטגיה מן ושלל הקצה, אל הקצה מן הדברים פני אתששינה

 וביה. מיניה הדעת את מניה פתרון מציאת כדי עד כשרונות בעליתו
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 לארץ-כנען השני אמנחתפ של הצבאייםמסעותיו
 ר ז מ ב. :מאת

המקורות

 היא הארץ, בתולדות חדשה תקופה נפתחה לפסה"נ הט"ו המאה של השניברבע
 תחותימס של מלכותו מימי שנה, מאות כשלוש להלכה שארכה המצרי, השלטוןתקופת

 לאחר מיד הג', תחותימס של הראשון הצבאי מסעו הג', רעמסס של ימיו ועדהג'
 על מלכי-כנען ברית על מזהיר בנצחון שנסתיים במצרים, השלטון רסן אתשתמס
 מצרית לפרובינציה הפכה כנען מוחלט. שינוי המדיני המצב את ששינה הוא מגידו1יד

 של איתן ביסוס הביאה לא בלבד בשדה-הקרב ההכרעה אמנם, ולמעשה.להלכה
 חמש-עשרה עוד להוליך נאלץ היה תהותימס הכבושים. בחבלים המצריהשלטון
 מיתני. ממלכת ועל סוריה עמי על חתיתו את להפיל כדי צפונה צבאותיו אתפעם
 מרות את לחזק רבות עשה אלא בלבד, צבאי בכבוש הסתפק לא הוא כן, עליתר

 את להדק שנועדו אדמיניסטרטיביים סידורים ידי על החדשה בפרובינציהמצרים
 מרכזים הפך השאר בין במצרים. המלך חצר ובין הואסאליות המלוכות ביןהקשר
 השלטון של למבצרי-עוז בארץ-ישראל, ומודו יפו עזה, את כגון שתים,ישוביים
המצרי2.

 שהגיע בקירוב(, לפסה-נ )1415-1435 הב' אללחתפ ליורשו הנחיל חג/תחותימס
 צבאי ומנמת אדירה ממלכה אביו, של מלכותו בסוף כמשנה-למלך לשלטוןלמעשה

 הואסאליות המלכויות בקרב התסיסה אבל ומסועף. משוכללואדמיניסטרטיבי
 תנועת-מרי, מותו לאחר הצמיחה תחותימס, של מלכותו בימי פסקה שלאשבכנען,
 הב' אמנחתפ המצרית. ההגמוניה יסודות את וערערה מיתני מלך ידי עלשנתמכה

 של קרנה את ולהרים המתמרדות המלכויות את לדכא מנת על גדול למסעיצא
 משבר רבות שמם לפני כבר נודעו זה מסע על שומם פרטים בקדמת-אסיה.מצרים

 אסטילות בשתי מוצאים אנו אלה לידיעות השלמה בקרניי. שנמצאהאסטילה,
 )אלסוסעה". ביב והשניה שבגוביה באיאדה נמצאה מהן שאחת בתכנן, השוותנוספות

 הב'. אמנחתפ של למלכותו השלישית השנה - התאריך גם ניתן מאיאךהבאסטילה
 בקשר הנזכרת Takhshi היא תח.ש, בארץ מושלים שבעה פרעה היכה זה מקורלפי
 אחד ססש, אל לקשרה יש ובודאי אל-עמארנה, מתל במכתב )ארץ-דמשק(לאופ
 בסוריה, לאומית-מדינית חטיבה כלומר כד(, כב, )בר' פילגשו וראומה נחירמ-בני"
 ה-ארצות" לאחת תחותימס בימי והפכה בני-נחורי, שבטי לארגון בשעתהשנספחה
 מצרים. מרות הוטלה שעליהןבכנען,

 2* א, ולוח 39-38, הערותבעמ'ע.ןין
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 כנען בארץהמלחמות

 של תאומה למעשה והיא תקין, במצב שנשתמרה הב', אמנהתפ שלאסטילה
 השתמשו זו באסטילה סוף. בחורבות שנים כעשר לפני נתגלתה מכרנך, וטילהוא
 וכיום הב', בן-אמרכל שישק של לקברו ככיסוי לפסה"נ הס' במאה משני מושבש
 בידי כתוב וחשבון, דין כוללת שבאסטילה הכתובת קהירי. של במחיאון מוצגתהיא

 השביעית, בשנה האחד : לארץ-כנען הב' אמנחתפ של מסעותיו שני על פרעה,סופרי
 מתייחסת השביעית השנה כי הדברים, נראים למלכותו. התשיעית בשנהוהשני

 של השלישית השנה עם מזדהית והיא משנה-למלך, היותו ראשית מאזלמלכותו
 אביו מות אחר יחיד, כשליט מלכותו מראשית השנימ את המונה מאמאדה,האסטילה
 המסע ואילו סוריה, של המרוחקים למחוזותיה נערך הראשון המסע הג'7.תחותימס

 בעורקי- המצרי השלטון ולביצור המתמרדות הערים להענשת לדרום-כנען, -השני
 הראשיים..התנועה

 הב' אמנחתפ של הראשוןהמסע

 )הכתיב שמש-אדום בעיר הראשונה בהתנגדות פרעה צבא נתקל הראשוןבמסעו
 שבויים בה ולקח עין" "כהרף הב' אמנחתפ היכה שאותה ם(, תו א - שמשוהמצרי:
 אויבים' עם קרב אגב צפונה, בדרכו אורונטס נהר את עבר הוא מסעו בהמשךושלל.
 שם של ובשבייתם פרעה בנצחון נסתיים זה קרב מאחור. המצרים את להתקיףשניסו

 שמש- של מקומה וסוסיהם. מרכבותיהם עם ביחד הרכב( )אצולת מרין וששהמושלים
 לחפשה שיש מסתבר, הג'8 תחותימס של הגיאוגרפית מרשימתו אבל ידוע, אינואדום
 47 )מס' בחוף-הים שונות ערים בין 51( )מס' שמש-אדום נזכרת זו בתעודהבגליל.

 אנה'רת ובין ידועות( בלתי ערים ושתי ראש-הכרמל, אולי ראש-קדש, 48 מס'עכו,
 עמדה שמש-אדום כי הדברים, נראים להלן(. ועיין אל-ש'ול, תל כנראה 52,,)מס'
 לבקעת- ומשם המזרחי לגליל צפונה העמק מארץ שהובילה הראשית, הדרךליד

 אל- של פולחן מקום שהיתה העיר, על מעיד השם ולמעברות-האורונטס.הלבמן
 העיר בית-שמש, אלא אינה זו ששמש-אדום הנמנע, מן ולא אדום. המכונההשמש,
 לשם בית התוספת כי לח(; יט, יהו' וכן לג; א, )שופ' שבארץ-נפתליהכנענית
 שבו ישוב, על כלל בדרך מורה כנעני, אלהי כינוי או אלוהות שם שהוראתומקום,

 בעל-פעור- בית-שלם, - שלם כגון: מקדמת-דנא, במקום הנערץ לאל מקדש ננהנ
 לסברתו מקום גט יש אבל וכיו.ב. -בית-בעל-מעון בעל-מעון פעור,בית-)בעל(

 על ומתקבל לו(, יט, )יהו' נפתלי שבנחלת אדמה אלא אינה ששמש-אדום אהרוני,של
 קרן-הטין9. של התל עם העיר של זיהויההדעת

 נ"א, ארץ עד והגיע צפונה מסעו את הב' אמנחתפ המשיך אורתטס נהרממעברות
 במקורות, תכופות הנזכרת זו, ארץ של מקומה לאמנחתפ. שלום דיברו ואנשיהשמלכה

 והוצעו ידוע, אענו לפסה-נ(, הט"ו )המאה אללח' מלך אדרימי בכתובתולאחרונה
 בגבול ו'סיל בסביבות מקומה קביעת ביותר מסחבו-ת שמהן לזיהויה, שונותהצעות
 שהיתה אבית, בשם עיר אל מערבה מצרים צבא פנה מניא מיתגי-נהרין"1.מלכות

 לסלק בעליה זממו מכרנך האסטילה שעל הכתובת ולפי מצרים, מד במרידה צורבתמ
 אקריב, המפורסם למעוז-הים וכדאויהניחושהכונה ~רדזליף המצרי. חיל-המצבאת
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 השת אמנחתפ של הצבאייםמסעודנו

 שהרי-ש הנמנע מן )ולא ת י ר כ א הוא החדשה הממלכה בימי השגור המצרישכתיבה
 קדום(. כתיב כאן שנשתמר או הסופר בטעותנשמטה

 ת'רח', ארץ בסביבת הצבא חנה המתמרדים העיר אנשי על פרעה של נצחונולאחר
 ממקום אוגרית. העיר עם יחד נוכרת היא בו מאליעמארנה, מכתב של נלח'י (2רץהיא

 מרותם את הטילו ואף הסמוכים לאזורים מסעות-שוד כמה המצרים ערכוחניתם
 של העמק המאוחרים, האשוריים המקורות של "~ק היא אנק, ארץ עלהעליונה
 אל-עמק(טא. )אל-עמוק,אנטיוכיה

 בהדרימו אורונטס. נהר שעל קדש בדרך למצרים הב' אמנחתפ הזרמצפון-סוריה
 הכונה אחר11, במחקר שהראיתי כפי ביער. אשר בראבאו ציד פרעה ערךמקדש
 הגדול התל היא אחרים, מצרים במקורות גם הנזכרת לבא-המת, היא ללבא,בודאי
 לקח חישב, את התקיף דרומה המסע בהמשך בקעת-הלבנון. בצפון אשר לבזהשל
 של מקומה את לבקש יש אל-עמארנה מכתבי לפי העיר. את והכניע ושלל שבוייםבה

 בקעת-הלבנון12. שבדרום עמקי ארץ בקרבתחישב
 את פגש ושם עמק-שרון, הוא סרן פעמקו את הב' אמנחתפ עבר למצרים שובובדרך
 הנראה כפי בכתב-היתדות, לוח תלוי היה שבצוארו )מיתגי(, נהרין של השליטשליח
 השליח את לקח אמנחתפ בדרום-הארץ. מיתגי מלך של מבעלי-בריתו לאחדאגרת
 הנזכר עמק-שרון, מצרימה. בואו עד קשרו, שאליה מרכבתו, בצד לרוץ ואילצובשבי

 הנקרא הירקון, ממי צפונה הים שבחוף חבל-הארץ אלא כמובן איננו זו,בתעודה
 מסעו תיאור שרלמ. )שדה( שד צידונים, מלך אשמנעזר, ובכתובת השרון,במקרא
 למצרים, שהובא הרב, והשלל השבויים ברשימת מסתיים הב' אמנחתפ שלהראשון
 להלן. ידוברועליהם

 הב' אמנחתפ של השניהמסע

 התמרדויות לדכא במטרה לארץ-כנען, שנית אמגחתפ יצא למלכו התשיעיתבשנה
 של לאזורי-החוף קצר במסע ותפק ה זו בפעם המצרית. ההגמוניה את ולחזקקטנות
 אחד אמק, היא זה, במסע הגיע שאליה הראשניה העיר ולעמק-יזרעאל.הארץ

 תל היום ב"דרך-הים", ראשית ותחנה הדרומי, בשרון ביותר החשוביםהמרכזים
 או bd~n המאה מסוף המצריים בכתבי-המארות כבר נזכרת היא אל-עין4ן.ראם

 בשם מופיעה היא הג' תהותימס וברשימת אפקם, בשם לפסה"נ הי"ח המאהמתחילת
 )היום שוכה והם: בשרון, הראשית המסילה ליד ישובים של שורה לפני 55( )מס'אפקן
 כעיר- אפק נזכרת במקרא 70(. )מס' גת 58(, מס' יקא, )תל יחמא 67(, מס'שויכח,
 הפלשתים של הצבאי לבסיסם כך אחר שהפכה יה(, יב, )יהו' כנעניתמלוכה

 - חיצוניים ובמקורות א(; כס, א; ד, )שמ"א ולמרכזה לצפון-הארץבמסעותיהם
 הנדונה בכתובת למצרים14. במסעותיהם והבבלים האשורים של הצבאיכבסיסם
 ליחמא. מסעם את המשיכו מצרים וצבאות הב' אמנחתפ לפני נכנעה שאפקמסופר,
 לשוכה, ממערב אשר ערים שתי וחתת'ן, כפשן שבטי את פרעה שדד זה מסעאגב
 סוסים, ובעיקר רב, שלל עם ביחד המושלים משפחות ואת מושליהן את בשבילקח
 )הידועה ויחמא " ד, מל"א nabw, של השלישי שבמחוז שלה )היא שוכה וצאן.בקר
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 כנען בארץהמלחמות

 מנידחיי מלחמת לפני מצרים צבא של חניתו כמקום הג' תחותימס של זכרונותיומספר
 ואילו ולמגידו. עארא לואדי מאפק שנמשכה ב-דרך-הים-, חשובות תחמת כאמור,הן,

 של חפר בעמק כלומר משוכה, מערבה בכתובת, המסופר לאור מקומן, וחתת'ןמפסן
 כנראה נחרבו הישובים שם קאקו167. - קלנסאוה לקו סמוך לחפשן ועלינוימין,
 מאוחרים. ממקורות ידועים אינם ולכן המצרים,בידי

 שתיהן. את וכבש מכתר-ינ)ת(, ואת אתורן העיר את אמנחתפ התקיף צפונהבמסעו
 הכתובת כי ברית-מושלים, בד עז קרב נערך האלה שבמקומות הדברים,נראים
 מושלים, מ-34 פחות לא מהמערכה, כתוצאה המצרים בידי שנפלו השבויים, ביןמונה
 54 סוסים, 54 ובכללו רב, שלל כן וכמו )כנען(", מרת'נו חיל איש "כל מרין,57

 לא במרחק נמצאים אלה מקומות ששני הכתובת, מן מסתבר וכיו"ב. בקרמרכבות,
 הדרכים באחת לאמור עארה, לואדי הכניסה לפני הנראה כפי ליחמא, מצפוןרב

 מגדל-ינת, או מגדל-ין כלומר מכתר-י%ת(, העמק. אל מהשרון המובילותהראשיות
 ומקום מבוצר מקום על המורים מגדל, ביסוד המורכבים הישובים משמות אחדהוא

 מיד 71( )מס' הג' תחותימס ברשימת נזכרת )מגדל( מכתר בשמ עיר כאחד.פולחן
 ולפיכך 70(, מס' גת-פדלה, היא )גת, וכנת 69( )מס' ח'בצן 68(, )מס' יחמאאחרי
 גדולה ומרבה באל-מג'דל, נשתמר השם ואכן, מג'ת. צפונה-מערבה או צפונהמקומה

 בו אין באתר הארכיאולוגי הממצא אבל מגית.מערבית-צפונית-מערבית
 אבל המאוחרים, במקורות שמה נשמר לא אתורן, לעיר ואשר הזיהוים. את לאששכדי
 או אל-ע'רביה בבאקא כשן כרכור, לסביבת מיחמא הדרך בקו בוודאי לחמשהיש

 כוחותיהם את המעם גייסו שהכנענים הדברים, איפוא נראים בסא. כפרבח'רבת
 במוצא ולא השרון, מצד עארה לואדי במבוא הב' אמנחתפ מכריעעדלקרב
 הג'. תחותימס של בימיו כמו לעמק, עארהמואדי

 נתן לעמק, הדרך את לפניו פתה המכריע שהנצחת אחרי נכון אל מסעו,בהמשך
 חיל, אנשי ו-68 מושלים בני 6 מרין, 17 בשבי שם ולקח אנח'רת, העיר את לבזפרעה
 הנזכרת אנח'רת, וצאן. בקר והרבה מרכבות 7 סוסים, 7 זה ובכלל רב, שלל עםביחד
 הדברים, ונראים יט(, יט, )יהו' שבנחלת-יששכר ~~ךףת היא הג', תחותימס ברשימתגם

 מן הראשית בדרך ובקעת-כמולות, גבעת-המורה באזור השוב מרכז היתהשהיא
 יסוד, כל משולל בא-נאעורה אנחרת של המקובל זיהויה המזרחי. הגליל אלהעמק
 לזהותו אפשר ומאידך הרומאית, לתקופה קודמים שרידים ואין תל אין זה בכפרכי

 ביותר מתקבל וארכיאולוגית טופוגראפית-היסטורית מבהינה התלמודית.בנעורן
 לגבעת-המורה, מצפון ובולט ניכר תל אל-שג'ול, בתל אנהרת של זיהויה הדעתעל

 ים-כנרתי!. ולחוף תבור להר מעפולה המובילה הראשית הדרך עלהחולש
 הומכת. או הועכת הנקרא ישוב למקום או לחבל-ארץ אמנחתפ הגיעמאנח'רת

 נתמנה אחר ומושל פרעה, לפני משפחתו בני עם ביחד שם הובאהמושלשלגבע-שמן
 החליט ופרעה מצרים, מד במרד מעורבת היתה זו שעיר איפוא, מסתברבמקומו.
 גבע- למצרים. נאמן אחר באציל שסרה המושל החלפת - הבדוקה בשיטהלנקוט
 40(, )מס' ואכשף 39( )מס' משאל אחר מיד 41( )מס' הג' תחותימס ברשימת נזכרתשמן

 ההלניסטית-הרומאית, התקופה של גבע אלא זו שאין בהשערתו ייבין19 צודקובודאי
 למקום אשר )אל-הארת'יה(ינ. שער-העמקים ליד תל-עמר עם לזהות הצעתישאותה
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 השני אמנחתפ של הצבאייםמסעותיו

 )מכת(ן2. מגידו סביבת ולפרשו מכת הו הקריאה את לקבל אהרוני מציעהאחרת,

 shhn בדרך-הים, לשרון הזרו ומשם אנה'רת עד במסעם מצרים צבאות הגיעולפיכך

 מגידו שהרי מגידו, סביבת כאן נזכרת בכדי ולא עארה. וואדי בקעת-מגידודרך

 ,")יל : ,1), קשמאשנ
 לכנען הבי אמנחתמ של השני מסעו ~:ציור

 אחרי מיד כי העובדה, לב לתשומת ראויה מצריתננ. מצודה ההם בימים היתהגופה
 פרעה של שיבתו על מדובר מגידו סביבת והזכרת גבע-שמן הענשת עלהסמור
 איפוא, נכנעה, הארץ הארצות". כל את נעליו תחת ש"הדביר לאחר לסוףאמנהתפ
 ושקטה. הב'לאמנחתפ
 מהי אחת מצרימה. הב' אמנחתפ שהביא השבויים רשימות גם מעוררות רבענין
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 ~כנעז בארץהמלחמות

 הן: ואלה הכתובת, בסיף - והשניה הראשון, המסע על והשבץ הדין אחרינמצאת
 ב' רשימה א'רשימה

 רת'נו מושלי127 מרין5%
 המושלים אחי170 נשותיהם240
 ונפרוץ 6003 )כמננינ230 כנוננו640

 מד"-'as )עיגסיבם ו נט לס15,200 מףטק~ם נצי232
 25 ו ח'ור36,300 כרהיטם בזווג323

 26 ו נבגם15,070 הנכר"הן דם*וקצות 'בל טחי ~המבטלים פקעשי270

 צחקנה מ2ו30,652
  וזר4מטמוע הו"טחצו; כטכיר,ק כןכמו

 וטקטי
 וארע נט6כבצת, ו*730 כסכרם 820 טהר

 מרכבות ו-1,032 וזהב כסף מצופות מרכבות ב-60 השלל את מסכמת השניההרשימה
 ספור. לאין עד ורכוש צאן בקר, וכןצבועות,

 מלכות )חת, חית )מיתם(, נהרין שמלכי התפארות, בדברי מסתימתהכתובת
 על בשמעם א(, יא, בבר' כמו בבל, - הנראה כפי - זה במקור )שנער, וסמרהחתים(
 בעליונותו. בהכירם מלכותו הוד שלום דרשו פרעה, של הגדוליםנצחונותיו

 ת ו ר עה

 יג-כ. עמ' )תשי"ב(, י ירושלים בקובץ לראשונה שנתפרסם פאמר על מיוסד זהמאמר
 fa9 .24-22 זה, בכרך פולוצקי, י. של מאמרו עיין:1
 *נ 1(ע ~The Wilson ואילך; 108 עמ' תרצ"ה, א, ארץ8ישראל תולדות )מזר(, מיטלר ב. בפירוט: ועיין2

 Egypt,  Of .Burden ,1951 .עקמם166
 ג* .Egypt of %600765 Ancient Breasted. 11 ,2 ,1906 .קק 781-790 עיין:8
 .פ. ,ZDPV  Edel, 69 ,)1953( .עם ;מפ97 ג A.W ,פPritchard, apud 1180 ז2אג .ע 247 עיין:4
 8. עמ' )תש"ו(1 יב ציון )מייזלר(, מזר ב. עיין:5
 .ג. ,del'Egypte Antiquit&s des Sersdce 66 Annales Badawi ,)1943(42 .ע 181 ידי: על נתפרסמה האסטילה8

 הכתובת של אנגלי לתרגום 1846. בשנת שישה ותרגומה, הכתובת העתקת את לרשותי העמיד ז"ל נרדזלוףב.
 *ג. ,11ג ,ועס2 70 *)1954( *קע 39-62 גם: ועיין ואילך. 245 עמ' שם, וילסון,עיין:

 .ZDPV Edel, *8 69 י)1953( 9קע מ970 של המפורט גודיונו 1 הערה 245, עמ' שם, וילסון, עיין:י

 י* רכן .Lists, Topographical ofEgyptian Study the ror Handbook Simons~ :7 ,1937 *קע מ1110 עיין:8
 55-85. עמ' תשיוז, העליון, בגליל ישראל שבטי התנהלותאהרוני.
 .ץ ,JNES Aharoni 19 84-81ן 4י-75, עמ' שם, אהרוני, י. עיין: שמש-אדום של זיהויה שאלת על9

 .)1960( .קתמ1770

 .ג ~Ancient Gardiner יאילך: au 81* תשעך, וארצו, ישראל בתולדות מהקרים ייבין, ש. עיין:10
  Onomasticat .Egyptian *1947 .עס1!*157

 29. עמ' )תשי"ד(, נ ארץשישראל מזר, ב. .JPOS Abel, iF.M 13 ,)1933( ,ק 151 עיין:10א

 ואילך* 91 עמ' )חש"ו(, יב ידיעות )מזר(, מייזלר ב.11
 .,ר* ,Abaroni 187 3 ,)1953( *עע ;ן1338 .(נ ,Kuschke /וומ2 74 ,)1958( .עת 94ff עיין:12
 משמעותו "שרון" הפרסי השם עצם fau .24 תשוב, הפיניקיות, הכתובות אוצר סלושץ, נ. עיין:13
 זה. אזור של ניכר חלק שכיסה האלונים, יער שם על נקרא שרון עמק כי ונראההורש,
 מפורטת(* ביבליוגרפיה )ושם 503-502 טור א, מקראית אנציקלופדיה ליונשטם, ש. עיין:14
 ואילך. 18 עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של מאמרו עיין:15

.
 .(נ. ,!1ג ZDPV 70 ,)1954( *ע ,47 61 השוה:18
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 השו אמנחתם של הצבאייםמסעותיו

 א-ז'ררר בתל .ZDPV Maisler, .8 58 ,)1935( .ק ;.מ79 .4 ,?1ג ZDPV 70 ')1954( *ע 48 עיין:זו
 ואילו 115(, )מס' תחותימס אצל הנזכרת ד"רר של מקומה את לקבוע הצעתי לאל-מג'דלשמצפרן-מערב

 מגדל-ינ)ת(* היא במגדל, אותה מזהה 187( 9 ,]1959[ .ע )122אהרוני
 אנתרת. ערך א, מקראית אנציקלופדיה ב.מזר, עיין:18
 .JEA Yeivin, .8 36 י)1950( "ע 54 עיין:19
 ימינו, של בשער-העמקים גבע-הפרשים של מקומה את קבעתי ואילך, 85 עמ' )תשיה(, יא בידיעות20
 שברשימת גבע על חשבתי בטעות אבל בתל-עמר, - הקדומה והברזל המאוחרות הברונזה תקופות של גבעואת

 .HUCA Mazar, .8 ,)1953(24 .עע .805 וכן 19: הע' ועיין 44. מס' גבע-שמן, על 114,ולא מס'ההותימס
 42* הע' 247, עמ' שם, וילסון, גם יעיין .,י: ,INES Aharoni 19 ')1960( *ק [1770 עיין:21

 מייזלר ב. ועיין: מצרי; חיל-מצב ובו מצרי מעוז זמן אותו היתה שמגידו למדים, אנו תענך מלוחות22
 אלא ממנה נחשפו שלא במגידו, 1% לשכבה שהכונה הדברים, ונראים 54. עמ' תרצ=ז, קלוזנר, ספר)מזר(,
 *(ע ,Hie.- Scripta Malamat הציע אחרת סברה .נ((. ,Megiiddo Loud ,2, ,1948 .עע 161 102 . )עיין: זעיריםחלקים

218ffo1961(8 .עע(, .rosolymitana 

 .BASOR (Mazar), Maisler .8 102 י)1946( *ע .7ff עיין: סוחרים של מכובד כמעמד הכנענים על28
 כתבי-היתדות. של החיפרו הם24
 כנען. היא חיור, הפרובינציה תושבי הם25
 הצפוניות בסוריה אל-עשורנה, מכתבי של Nukhashe ארץ-נגס, אנשי*8
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 לארץ-כנען הא/ מתי שלמסעותיו
 ששהרוניכששתלי.

 המדיףהרקע

 שכן מיוחד, ענין בהם יש לארץ-כנען הא' סתי פרעה של הצבאייםמסעותיו
 של הראשון מסעו לארץ-כנען. הישראלית לחדירה מועט זמן רק קדמו אלהמסעות
 שנמצאה במצבת-נצחון מתואר ממהלכו שחלק היחידי המצרי המסע גם הואסתי

בארץ-ישראל.
 הי,ט השושלת של הכובשים ראשון לפסה"ם, )1290-1302 הא' קחי פרעה עליתעם

 המצרי השלטון והחלשת ירידה תקופת לאחר מצרים של עצמתה מתחדשתהמצרית,
 הראשונה במחצית אל-עמארנה, בתקופת בכנען המצרי השלטון התרופפותבכנען.
 הבסיס על א.ימו מורדים כנעניים שמלכים כך, כדי עד הגיעה הי"דז המאהשל

 וצוב עם בעמק-יזרעאל%. במעלה הראשון המצרי הכסיס שהיה בבית-שאן,המצרי
 השלטון את לייצב הי"ט השושלת פרעוני של הראשון מעשם היה במצריםהשלטון
 של שבדלתה )שלס( לצען ממלכתו בירת את העביר הא' קחי כבר בכנען.המצרי
 בנו, הב', רעמסס ידי על פאר ברוב שנבנתה הקדומה, ההסקוסים בירת היאהנילוס,

 בתקופת כמו לכנען, יותר קרוב למקום הבירה בהעברת כונתםכבית-רעמסס.
 כנען. על גם אם כי מצרים על רק לא ביעילות לשלוט היתההחקסוסימ,
 באו זה מסע בעקבות לארץ-כנען. למסע-צבאי סתי יצא הראשונה בשנתוכבר
 המקורות לפי בעיקרו, לשחזר, אנו יכולים הראשון המסע את רק נוספים.מסעות
 של ואמניו סופריו הנציחו שבהם מקורות, סוגי שלושה לרשותנו יש בידינו.המצויים
 : פרעה מעללי את הא'סתי
 שנכבשו. השונות בערים שהוצבו מצבות-בצחוןא.
 שלל. ולקיחת ערי-מבצר כיבוש קרבות, המתארים תבליטים ציוריב.
 קירות על בתבליטים הרשומות כבושות ערים רשימות היינו טופוגרפיות, רשימותג.

 רשומים ולצדם כבולים כנעניים שבויים מראים אלה תבליטים במצרים.מקדשים
 שהוכנעו. העריםשמות

 דברי- בידינו אין כי בלבד, אלה ממקורות המסע תמונת את ולהעלות לנסותעלינו
 של ממסעותיהם שנשתמרו כדברי-הזכרונות סתי, של הצבאיים מסעותיו עלזכרונות
 4 אחריםפרעוג'ם

 ב* ולוח "4, בעמ' הערותעיין
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 כנען לארץ האן פתי שלממשתיו

מצבות-הנצחון

 שהוצבו הא' פתי של )טקטלית( מצבות-נצחון נתגלו בארץ-כנען שוניםבמקומות
 אחת שבבקעת-הלבנוזי; האורתטס נהר שעל בקדש אחת הצבאי: מסעולהנצחת
 ים-כנרת, של הדרומי מקצהו מזרחה ק"מ כ-30 היומוך, נהר שעל א-שיסאבבתל

 בית-שאןי. בחפירות ישתיים שבבשן4; לאדרעיממערב
 אחרים פרטים על ולא התאריך על לא מהן ללמוד ואין מקוטעות הן הראשונותשתי
 ממסעותיו באחד נכבשו אלה שערים הוא מהן ללמוד שאפשר היחיד הדבר המסע.של
 סתי.של

 בשלמות; כמעט נשתמרו זה, לעומת בית-שאן, בחפירות שנמצאו המצבותשתי
 בבית הקשורות פרשיות אותן כמובן סתי, של מסעו ממהלך חלק עלועיקרתוכנלמוסב

 וסביבותיה.שאן
 תוכנה26 וזה סתי, של הראשונה בשנתו במסע קשורה הראשונההמצבה
 חור יחי בקירוב(. לפסה"נ 1302 שנת מאי )סוף י' יום ג', לעונה ג' חודש א',"שנה
 למצרים )כלומר הארצות לשתי חיים הנותן בגא-קמין, המופיע האביר הפר)הורוס(,
 המלך, האל, הפרעה, תארי של ארוכה שורה באה עתה - ." . . והתחתונה(העליונה
 העלוב האויב לאמור: מלכותו להוד להגיד באו זה "ביום - וכדומה הנוראהגבור,
 עם ברית כרת הוא בית-שאן. העיר את ותופס רב עם אליו מקבץ חמת בעיראשר
 מלכותו הוד וישלח מעירו. לצאת רחיב של השליט לנסיך מרשה הוא אין ממחל.אלה
 הראשונה החטיבה את חמת; הקשתות",לעיר "אמיצי אמון, של הראשונה החטיבהאת
 "איתני )טת(, סותה' של הראשונה החטיבה ואת ; בית-שאן לעיר האומץ", "מלאי רע,של

 מצרים מלך מלכותו, הוד ת תפאו מפני נפלו הם יום כעבור יגועם. לעירהקשתות",
 ההיים". בן מרנפתח, - סתי רע: בן מן-מאעת-רע, והתחתונה,העליונה

 תפס פתל, מלך עם בברית חמת, מלך מעיקרו: ברור במצבה המתוארהמעשה
 כנראה סירב שמלכה רחוב, העיר על מצור שמו ויהד בבית-שאן, המצרי הבסיםאת

 הרבות הערים אחת - חמת בית-שאן: בקרבת הן הללו הערים כל במרידה.להשתתף
 בעבר- - פתל לבית-שאן; מדרום ק-מ 14 של במרחק אל-חמה, תל כיום זה,בשם
 לבית-שאן; מדרום-מזרה ק"מ 12 של במרחק פחל, ח'רבת כיום מזרחה,הירדן
 לבית-שאן. מדרום ק"מ 5 זה, באתר התלים שבין הגדול א-צארם, תל היא -רחוב
 באזור מילאו אלה  ערים כי במקרא, נזכרות איק ששלושתן בלבד מקרה אלא זהאין
 אחרים. ממקורות לנו שידוע כפי יותר, מאוחרת בתקופה גם חשוב תפקידזה

 מצריים אלים שם על שנקראו חטיבותיו, שלוש של חילות-החלוץ את שלחסתי
 מטרות: שלוש כנגד מהירה בפעולה פתחו הללו הספים. מיוחדים כינויים גס להןוהיו
 בית- את משחרר שני כוח ב. המרד; כמנהיגת שנזכרת לחמת, מיד נשלח מסוים כוחא.
 טרם, כה שעד לעיר, נשלח שלישי כוה ג. עליה; שהשתלטו המורדים הכוחות מןשאן

 מן יפה לנו ידועה היא אך במקרא, נזכרת אינה זו עיר אף ינועם. עליה,שמענו
 תחותימס של -ספר-הזכרונות" למן מצריות בתעודות נזכרת והיא המצריים,המקורות

 לראשונה נזכר שבה בקירוב, לפסה"נ 1220 משנת מרנפתח של לשירת-הנצחון ועדהג'
 עם-ישראל. של שמוגם
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 כנען. בארץהמלחמות

 לבית-שאן, מצפון שכנה שהיא ספק אין יגועם, של זיהויה לגבי דעות חילוקי יש כיאף
 שבעמק-החולהי, א-נאעקה תל את הציעו אחדים חוקרים הצפוני.בעמק-הירדן

 נראה הזו למחברהרשימה שבבקעת-יבנאלי. הקטן א-נעם תל על חושביםאחרים
 יד על השוכן עבידןה, של התל עם שרקטה, ידי על לראשונה שהוצע הזיהויביותר
 הוא זה תל כי אף לירדןי. יבנאל נחל לשפך מדרום לכנרת, מדרום ק"מ 2.5הירדן,
 לבית-שאן מצפון חשיבות בעל הראשון התל זהו הרי מבית-שאן ק"מ 20 שלבמרחק

 כאן ; חשובה דרכים צומת על שולט עבידיה של התל הירדן. של המערבית הגדהעל
 הוצא הבשן, מן היורדת רוחב דרך עם המערבי בעמק-הירדן העולה הדרךנפגשת
 "צרב היא לעכו, בכיוון התחתון בגליל מערבה וממשיכה התל, לרגלי הירדןאת

 חדשות. לתקופות עד נכבד תפקיד לה שהיהאלגחנארנה",
 לבית- מצפון ק"מ 20 של במרחק לעיר השלישית החטיבה איפוא, נשלחה, מהלשם
 כדי הירדן את מתי עבר לא והאם בפתיחה? שמענו לא במרד השתתפותה שעלשאן,

 מסעותיו על המקורות משאר ניתנת אלה לשאלות התשובה פתלו את גםלהעניש
 פעולה היתה לא בית-שאן באזור שפעולת-העונשין מתברר שמהם סתי, שלהצבאיים
 שבמצבת הכתובת הראשונה. בשנתו הצבאי מסעו של הלק היתה אלאמבודדת,
 ישירות העוסק ~Sbl אותו זה, צבאי מסע מתוך קטן קטע רק לנו נותנתבית-שאן
 .בבית-שאן

התבליטים
 המתארים בתבליטים מקושט קיר נתגלה העליונה במצרים שבכרנף אמלבמקדש
 המחלק המקדש, של הצפוני השער מצוי הקיר באמצע הא'19. סתי של צבאייםמסעות
 שאר בין נמצאים לשער )ממזרח( שמשמאל בקבוצה חלקים. לשני התבליטיםאת

 שהתקוממו שוסים עם קרב א. הסבר: כתובות עם הבאים כאלה גםהתבליטים
 ניתן זה לתבליט ח'ארו"1ו. של ההר באזור ומחכים אחד במקום התאספו-וראשיהם
 ינועם. העיר כיבוש של תבליט ב. מבית-שאן; הנ"ל כבמצבה א'", "שנההתאריך
 החתים, עם קרבות התחתונה בשורה מתוארים לשער )ממערב( שמימיןבקבוצה
 רק השתמר העליונה, השלישית, ובשורה הלובים, עם קרבות שמעליהבשורה
 בשנתו שנערך במסע קשורים התבליטים כל לא קדש. העיר כיבוש שלתבליט

 עם הקרבות לא גס בלובים,וכנראה המלחמה תיאור לא בודאי סתי; שלהראשונה
 כאמור שנזכר ינועם, של כיבושה והם זה, למסע ברורות שייכים תבליטים שניהחתים.
 מן שמתברר כמי ח'ארו, של באזורי-ההר השוסים עם והקרב בית-שאן,במצבת
  שאר  מדלגן להניח כנראה אנו יכולים זאת מתוך זה. לתבליט שבכתובתהתאריך

 ארזים חטיבת המתארים אלה כלומר זה, למסע שייכים לשער שמשמאלהתבליטים
 על למצרים, הצבא שיבת את המתארים וכאלה בהר-הלבנון, בודאי המצריםעבור

 והשלל.השבויים
 היה המצרי שהמסע חשיבות, בעל נוסף פרט איפוא, מתברר, אלהמתבליטים

 אספקת את להבטיח היתה ממטרתו חלק הנראה וככל ארץ-כנען, של ההרלאזורי
 התאספו היכן לקבוע כדי נתונים לנו אין לדאבובו העצים. חסרת למצריםעציהבנייה
 ארזים. חטבו שבו המקום את לזהות יכולים אנו ואין ההר באזוריהשוסים
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 כנען בארץהמלחמות

 )ו( והרי-ן בגליל א-"*בנדודשנפחשנטזשונטז -נפן בינ11.

 קרען13. בה[12-1.

 קדםתלקדשוקד][14.

 הירמודו על א-שיהאבתלקרית-ענב ענבקרת15.

 קדחתלחצורחצר16.

 רפחתלרפיתרפת17.

 אינה תחילתה הרשימה. של הכללי למבנה באשר ספק ואין ודאיים, הזיהוייםרוב
 המקומות ושאר בית-שאן, במצבת המתואר מסע אותו על שמדובר ספקמשאירה
 ולעמק-הירדן העליון לגליל הפיניקי, לחוף - המסע המשך של הכיוון עלמצביעים
 פיניקיה שבחוף המקומות וחצור. ינועם הם הצפוני שבעמק-הירדן המקומותהצפוני.

 המקריות של )9ל,טיריס צור שמול היבשה עיר היא - אוזו צור, עכו,הם
 אחרים, מצריים וממקורות אל-עמארנה ממכתבי הידועה - ואולזהההלניסטיים(,

 - גמד השם עם אותה לקשר תיתן לכאן, שייכת קמר שגם נראה לגבל. מצפון חוףכעיר

 כנען לארץ הא' מתי מסע ש 8ציור
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 כנען לארץ הא' ~חי שלמסעותיו

 עצמן הערים הכבושות. הערים מתבליטי ללמוד אפשר נוספים טופוגרפייםוברטים
 והמגדל החיצונית החומה )בודאי כפול ביצור עם סטנדרטית בצורה אמנםמוחוור-רצ
 קדש של בציור למקום. מקום בין מועטים שעויים רק ויש העיר(; שבתוךהמבוצר
 אך השער. את רואים אין' זה, לעומת ישעם, של בציור שערים, שני להכיראסשר
 השונה הטופוגרפי מצבן את המתארים העיר, באזור שונים פרטים מודגשיםבציורים

 לעומת קדש, לבית. יער ולפניו נהר ידי על צדדים משני מוקפת יגועם אלו. עריםשל
 פרטים שונים. ממינים ושיחים עצים בחלקו מגודל הררי, כאזור מתוארתזה,

 על צדדים משני מוקף עבידיה של התל הערים: בזיהוי מסייעים אלהטופוגרפיים
 והאזור ליגועם(; כזיהוי שהוצעו האחרים התלים לשני מתאים שאימו )פרט הירדןידי

 לחשוב כלל בדרך מקובל העבותה. בצמחיתו ידוע היה גאון-הירדן, לירדן,הקרוב
 זה שבמקום לאחר בייחוד שבבקעת-הלבנון, הצפונית קדש היא המתוארתשקדש
 אינם הטופוגרפיים הפרטים אולם כיבושו. על .המעידה מתי של מעבהנמצאה
 פרצופי גם צדדים. משני נהרות ומוקפת בבקעה השוכנת זו, לעיר כללמתאימים
 בתחום שהיתה הצפונית, בקדש מצפים שהיטו כפי חתיים, ולא כנעניים הםהמגינים
 שבגליל, לקדש יפה הטופוגרפיים הנתונים מתאימים זה לעומת החתים. שלשלטונם
 לפסיס היה יכול לא העליון לגליל שמסע לחצור, מצפון-מערב גדולה עיראותה
 שייכים האורונטס שעל קדש של וכיבושה בחתים שהמלחמה איפוא, נראה,עליה.
 הראשון המסע קו את יפה הולם שבגליל קדש של כיבושה אך יותר, מאוחרלמסע
 הטופוגרפיות. הרשימות מן מסתבר שהוא כפי סתי,של

 הטופוגרפיותהרשימות

 ערים של רשימה חוזרת שבהן סתי, של מימיו אחדות טופוגרפיות רשימותנתגלו
 סדרה, לפי הרשימה את כאן נביא הראשון2!. במסע קשורה שהיא מעידשהרכבה
 והצעת במקניא(, נזכר שאינו ובין שנזכר )בין המשוער הכנעני-עברי השםבצרוף
זיהויה.

 י ו ה י ז ת ע צה המשוער הכנעניהשם סתי אצלהשם
 פחלחירבתפחלפתל1.
 לטירת-צבי מדרוםאל-חמהחמתחמת2.
 אל-ח'סן( )תלבית-שאןבית-שאן שרבת3.
אל-עקידתהיגועםינעם4.
קמהמ5.
 אל-פח'אר( )תלעכועכועב6.
 לארוד י9ל בין הפיניקיבחוףגמד)ים(קמר7.
 לארוד וקל בין הפיניקיבחוףאולזהאלת'8.
צורצורצר9.
 צור מולתל-רשידיה, ז( )חוסהאוזואת'10.
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 כנען לארץ הא' מתי שלמסעותיו

 ידועה בית-ענת ארוד. עם יחד יא( בז, )ית' צור על יחזקאל בנבואת הנזכרנידים,
 שהחרקה נפתלי בנחלת חשובה כנענית כעיר לג( א, שופ' ; לח יט, )יהו' המקרא מןלס

 וכן אחרות מצריות מתעודות גם ידועה זו עיר נפתלי. של הלחץ מד מעמדזמן-מה
 העליון, שבגליל אל-בטית' בצפד כנראה אותה לזהות ויש יותר, מאוחריםממקורות

 נשתמר לא השם אך 14(, )מס' ברשימה נזכרת קדש שגם יתכן לבנון14. בשטחכיום
 . מותבשל

 עיר קרית-ענב; היא האחת אחרים. בחבלי-ארץ ערים שתי רק מכרותברשימה
 מדרום הבשן, באזור א'(, אנקשאסי )פפירוס אחרת מצרית מתעודה גם לנו ידועהזו

 לזהות שיש יתכן א-שיהאב, בתל סתי של מצבה נתגלתה זה שבאזור כיוןלדמשק".
 השם ליגועם. ממזרח ק-מ כ-30 הירמזך, על השוכן זה, חשוב תל עם קרית-ענבאת

 נזכרת והיא - ארץ-ישראל של הדרומי שבגבול רפיה הוא ברשימה הנזכרהאחרון
 למצרים. החזרה בעת אחרונה כתחנהבודאי

 החטיבה נשלחה מדוע להסביר אף וניתן ; איפוא ברורה, המסע של הכוללתהמטרה
 לתפוס מיהר ולכן צפונה, מבית-שאן להתקדם היתה סתי של כונתו ליגועם.השלישית
 להצור, סתי בודאי התקדם מכאן שלרגליה. מעברות-הירדן על ולהשתלט זוצומת
 המורדת פהל את גם בדרכו והעניש לבשן מזרחה תחילה כנראה, פנה, מסוים כוחואילו
 לבית מחצור ובדרכו העליון, לגליל סתי המשיך מחצור בחצור, הכוח עיקר עםונפגש
 נערך שבאזורי-ההר השוסים עם שהקרב להניח יש בקדש. לעבור היה מוכרחענת

 העלית, ולגליל לבית-שאן כלל כנראה, פנה, לא המצרי הכוח של חלק העליון.בגליל
 צפונה והמשיך וצור אוזו עכו, את כבש לפיניקיה, ממצרים המובילה בדרך הלךאלא
 את מחדש והבטיח פינוקיה של החשובים הנמלים על השתלט בזה וגמד. אולזהעד

 הכוח,שבא נפגש צור שבאזור לשער יש הלבנון. מיערות התקינה הארזיםהספקת
 ממסעו כתוצאה הפיניקי. החוף לאורך שהתקדמו הכוחות עם בגליל, ועברמבית-שאן
 המעבר דרכי ועל המיניקי החוף על המצרי השלטון את סתי איפוא חידשהראשת
 ארץ-עורף ששימש העלית, בגליל גם עבר שמסעו מענין בארץ-כנען.החשובות

 את לסכן נודים-שיסים של החדירה החלה עת ואותה כאחת, הצור ושל צורשל
 כנראה, זה, אין אלה. בחבלים המצרי השלטון את ולערער העריםבטחון
 בשלני נכון אל בגליל, אשר שבט על לראשונה אנו שומעים סתי של שבימיומקרה

 הראשונים.התנחלותו
 בבית- שנמצאה השמה המרבה מן למדים אנו התחתון בגליל דומה לריאותעל
 על מאד קק?ה מלחוק וטילה הביזנטית בתקופה כמפתן שימשה זו מצבהשאן.

 הרילהנ הארוכה הפתיחה אחרי האחרונות. בשנים רק תוכנה פוענח ולכןקריאתה,
 הפרעה, תארי אתהנותנת

 נאמרתי
 את תוקפים התירו עם ירמת מהר העפרו מלכותו: להוד[ להגיד ]באו זה'ביום

 ירימו[ ]כי אלה, עלובים עאמו יחשבו "מה מלכותו: הוד ויאמרהעאמי.מרהמה.
 כמו האמיץ[ ]השליט את מכירים שאינם יבינו הם ז נוספות למהומות קשתותיהם אתשוב
 כארד, מוצקים אברים בעל ]כנמימ[, פרוש קרנים, חד צעד, רחב פר, כמו החזק4ץ,

 צבאו מאנשי אחדים על מלכותו הוד ויצוה ! ]כולה[ %אהי17 ארץ את להחריבכדי
 בשלום[ ]חזרו יומיים כעבור %אחי. של ארץ-ההר אל ולפנות לשוב המרובהורכבו
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 כנען צארץהמלחמות

 שהנחיל רע, אמן המפואר אביו של בצבאו . . . שבויים שלל . . . המס עם ירמתמהר
 מן-מאעת-רע, הארצות שתי אדון והתחתונה, העליונה מצרים מלך . . . גבורהלו

 רע". כמו פתי-מרנפתח, הנזרים, צדון בן-רע,יורש-רע,
 מצבות שתי בבית-שאן הקים שטתי להניח אין אך נשתמר, לא זו מצבה שלהתאריך
 מאותר במסע הקשורה נוססת מרידה על נכון, אל בה, מדובר אחד. מסעבעקבות
 חבל לקשר וניתן ירמת, הר המכונה לבית-שאן שמצפון האזור על מדובר הפעםיותר.
 - לאמית כא; יט, יהו' - רמת כס; כא, )יהו' יששכר שבנחלת ירמות עם זהארץ
 ההררית ברמה ביותר הנישא המקום אל-הוא, עוכב עם זה מקום מזהים גה(. ו,דה"א

 איפוא, פשטו, זה הררי לחבל-ארץ בקעת-יבנאל. ובין עמק-יזרעאל ביןהמשתרעת
 העובדה מתבלטת שוב האזור. בטחון את שסיכנו )עפרו(, עבריים שבטים סתיבימי

 רגיש באזור ובמיוחד הגליל, של ההרריים לחבלים גם מלחדור הימשו לאשהמצרים
 בבית המצרים של החשוב לבסיסם והסמוך הים" "דרך של ההסתעפויות על החולשזה

 לכל סתי, של בימיו שהחל מלמדת סתי, של האחרות כתובותיו כמו זו, תעודהשאן.
 הגליל שבטי של מבשריהם נודדים, שבטים אלה בחבלים לפשוט התלוהמאוחר,

הישראליים.

 ת ו ר עה
 ב* של במאמרו זה* בכרך וכן ,פ1150ץל.(ע.3ulture The ;7) Egypt, ofAncient ,1951 .עע ."206 עיין:1
 58-47. עמ'מור,
 109-102. טורים ב, מקראית אנציקלופדיה בן*דור* ע. עיין:2
 .4ן* ,Syria PEzard 3 ,)1922( .עע 108-110 עיין:8

 .(נ.נ. ,Qst PEF Smith ,1901 .ע 34481 עיין:4
 .(נ. ,Shan Beth of History and Topography The Rowe ,1 ,1930 .עע 31--24 ; .וע 41-44 עיין:8
 ,ANET. *סע 4--253 וילסון של האנגלי תרגומו פי על לעברית מתורגם8

 .ZDPV Clauss, .23 30 *)1907( .עע ;5-,צ3  .ןל .AASOR Albright, 17 6 ,)1926( .עע ,181י
 *(נ. ,Naphtali, and Issachar between iBoundary The Saarisalo ,1927 .עע 811311

 תשי-ז, העליון, בגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, Joshua.-.Judges, Garstang, ;7. .1 ,[193 .עק :9735
 1294125*עם

 גפ ועיין  *עו; ,Kulturgeschicht~, altEgyptischen zur Atlas Wreszinski ,1935 .וע 538--34 : עיין10
 .)(.א. ,JEA Faulkner 38 ,)1947( ,קע~346

 לארץ*ישראל רגיל שם הוא ח'ארר .7. .(נ  ,ANET, Wilson .ע 254 מביא: הכתובת של אנגלי תרגום11
 החדשה. הממלכה מתקופת המצריות בכתובותוסוריה
 ,נ .Lists 1937, 10., ) Lists Topographical Egyptian  of Study the for Handbook Simons ,13 ,14 עיין:12
 ;Noth~ 11 .15 יעץ א ,)1937( .ע213

 יאילך1 57 עמן תשי*ז, העליון, בגליל ישראל שגטי התנחלות אהרוני, י. עיין:18
 74-70. עמ' הנ=ל,14
 124. עמ' הנ=ל,15
 .deW .ע ,1861ז16ג BASOR 125 ,)1952( .עע 32--24 אולברייט: של פיענוחו לפי לעברית מתורגם18

 נתברר. טרם שמקורו וסוריה, לארץ*ישראל מצרי שם הוא צאהי אףי1
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 הישראלי הכיבוש שלפניכנען
 ר ז מ ב. 2מאת

 בכנען האדמיניסטרטיבי והארגון המדיניהמערך
 לבעיות פתרון אין ישראל. שבטי ידי על הארץ כיבוש במחקר כרוכות רבותבעיות
 והחברתי הצבאי המדיני, המשטר ואת תנאי-החיים (~ת כל קודם נבחון לא אםהללו,

 תולדות את המבד,י.יימ ומקורות, תעורות של שפע נתגלה הכיבוש. ערבשבארץ-כנען
 במצרים. החדשה הממלכה תקופת היא הישראלי, לכיבוש שקדמה זו בתקופההארץ
 מכל סוחרים שיירות עברו ובהן הקרוב, המזרח של עורקי-ההייפ אז שימשו הארץדרכי
 ובמלאכות ובים ביבשה במסחר במרעה, בחקלאות, שעסקו הארץ, תושבי תבל.קצוי
 והערים ערי-החוף וביהוד ערי-כנען, וגאות. רוקה של ניכרת למידה הגיעושונות,

 לישוב ושןקים כלכליים מ.כזים משו ת בשגשוגן, עמדו הראשיות, הדרכיםשלאורך
 לאורחות, ומקומות-חניה פורח,חקלאי
 בימי שראשיווו המצרי, ייזם אימפריא ו תקופת זוהי הרי המדינית, לבחונהואשר
 השושלת מלכי של ומסעותיהם לפסה"נ הס"? המאה באמצע ממצרים ההקונוסיםגירוש
 הג' מחותילס פרעה הגדול הכובש של בימיו והתגבשותו לכנען, הראשוניםהי-ח

 ועד ולוב מכוש שהשתרעה אדירה, כמלכה להקים שהצליח לפסה"נ(,)1438-1469
 מאות כשלוש להלכה נמשך כנען בארץ המצרים שלטון פרת. סהר הצפוניתסוריה
 הדי ורעמסם הג' רעמסס של ימיהם ועד הג' תחותימס של כיבושיו מאזשנה,

 זמן בכל שווה היה לא למעשה אולם לפסה"נ(, הי"ב המאה של הראשונה)במחציתה
 התחלפו, האפץ בפנים איתן ומשטר חיצוני תקף של קצרים פרקי-זמן מקום.ובכל

 פרעה. של וחולשת-שלטונו המשטר התרופפות של יותר ארוכים בזמניםלסירוגין,
 השליטים בכשרון מצרים, שבממלכת המנימיים במערכת-הכוחות גם תלוי היההכל

 שהתרחשר המדיניים ובנפתולים ובזעזועים מזה, והצבאי, האדמיניסטרטיביובמנעץ
 אוכלוסית. של קיים והכלם בהייה-החברתיים שהתחוללו ובתמורות המערביתבאסיה
 בארץ-כנעך מרותו בביצור הג' תחותימס השקיע ומרץ שקידה הרבה מזה.כנען,

 מפולגת ארץ מצא הוא מצרים. שלטון תחת אחת אדמיניסטרטיבית ליחידהובליכודה
 החקסוסים. מימי ה-פיאודלי" המשטר ירושת קטנות, מלוכות של רב למספרומפוררת

 בארץ-ישראלי, ערים 119 תחותימס מונה הכבושות הערים שברשימת לציין, הראוימן
 ברשימתו, מכרות שאען ובדרום-הארץ, בהר הערים את גם להוסיף יששעליהן
 בעריהם ישבו כנען מושלי המקרא. ממקורות הידועות ערי-מלוכה כמהובכללן

 על שלטונם את להרחיב שהצליחו ויש קטנים, הבלי-ארץ על ושלטוהמבוצרות

 נ. ולוח 58-55, בעמ' הערותשיין
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 כנען בארץהמלחמות

 לואסאלים והפכם הכניעם תחותימס יותר. גדולות ממלכתירת חטיבות וליצורשכניהם
 המושל את ושם פה החליף הוא כנען. משטר את מיסודו שינה לא אבל מצרים,של

 מביא היה המלוכה", S'~tdp המושלים, בני את מצרים. לשלטון נאמן באחר,הכנעני
 במצרים, שנתחנך מהם, אחד ממליך היה הצורך כבני-תערובות,ובשעתמצרימה
 הסדר חצר-מרעה. לבין "המלוכה" בין הקשר את להדק בכדי אחיו, או אביותחת

 הצבאי המשטר בארגון בעיקר מתגלה תחותימס, ידי על בכנען, המצריהשלטון
 פקודתו תחת עמדו בארץ-כנען הצבאיימ ההתה כוחות המצרי.והאדמיניסטרטיבי

 הפרובינציה מעוז עזה, כנראה היתה פעולתו שמרכז המלחמה", צבאות *שרשל
 גדודי-הצבא על לפקד בדרכים, בעיקר לבטחון, לדאוג היה תפקידו עיקרכנען.

 בנקודות שונות ערים מצרים. ופורקי-עול מורדים על עונשים ולהטילוחילות-המצב
 חיל-מצב חנה שבהם מבצרי-עוז הפכו ובית-שאן, מגידו כגון חשובות,אסטרטגיות

 החוף חבל דרך ממצרים הנמשכת הים", "דרך היא הגדולה, המסילה עללשמור
 עמדו שלפקודתו ארץ-כנען, נציב עמד האדמיניסטרציה בראש לסוריה. הארץועמקי

 המסים את מהם וגבו כנען מלכי על שהשגיחו וכנעניים, מצריים פקיזיים היינו.סוכנים",
 על משגיחים המסהר, שיירות על גם מפקחים היו הם הארץ; מתנובת ניתניםשהיו
 ידי על שעיסו מס", "אנשי בעזרת המצרי השלטון לטובת ציבוריים מפעליםביצוע

 בנקודות המרכיי. והשלט.ן אלה מישלים ביז ולסןיים המקומיים,המושלים
 השונים, הארץ באזורי ובנתיבות*הים, בדרכי*המסחר חשובות ובתחנותאסטרטגיות

 המקומ.ים, השליטים מידי שהוצאו המצרי, השלטון של וערי-מסכלת י-עוז מבצוהיו
 האוכלוסיה מן שעבו המסים לאחסון מחסנים נבנו ובהן ממלכתיות; לאחוזותוהפכו

 המלך", "בית היה ביפו כי מאל-עיאר~ה, אחד ממכתב אנו למדים כךהמקומית;
 מערי* שאחת הדברים, ונראים מלכותיימש. מהסנים ובו מצרי, אדמיניסטרטיבימרכז

 אל-דקי תל היתה גדול(, - ?בו )המכונה גבוה מצרי פקיד של מושבו מקוםהמבצר,
 זהי. בתל שנתגלה בכתב-היתדות, ממכתב שמסתבר כפי לד(, ו, יהו' -~לון,שולי

 בין הקשרים את להדק מטרתם לקראת ויורשיו הג' תחותימס יצאו שונותבדרכים
 אי הקיימים והחברתיים המדיניים בתנאים מצרים. ממלכת לבין כנעןהפרובינציה

 כמתוכים מופיעים פרעה סוכני היו הכנעניים המושלים שבין בסכסוכיםומשול". "סירי של והמנוסה הבדוקה השיטה בלי Pax ה-'Egyptiaca את לבסס היהאפשר
 למכשיר כנען מושלי את להפוך היתה המצריים הפקידים של ומטרתםושופטים,
 את בהמריצם ההפכפכים, המושלים לתככי בהסתגלם מצרים, קרות בביסוסיעיל

 השליטים המצרית. האדמיניסטרציה של האינטרסים על ובשמרם שביניהם,הפירוד
 לפולחן ולדאוג הארץ לאלהי מקדשים להקים נושן הישן במנהג גם נקטוהמצריים
 מכל לכבוד שנבנה כזה, מקדש שרידי הכנענית. המסורת ברוח דורות מדיריהמקובל
 את לקרב כדי בו היה זה מנהג כי ברי, במקום4. שנערכו בחפירות נתגלו ביתדשאן,אלהי

 במקדשים ששרתו הכנעניים הכהנים ואל בכלל, הארץ תושבי אל הנכרייםהשליטים
במרט.

 הונחלו הג', תחותימס ידי על בעיקר שנקבעו אלה, אדמיניסטרטיבייםסידורים
 עוד לצאת נאלץ היה תחותימס אמנם, דורות. כמה לאחר בעינם עדיין ועמדוליורשיו
 הב' אמנחתפ בנו וגם שלטונו, את לחזק כדי לסוריה מלחמה למסעי רבותפעמים
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 ג ח ול

 כפי ירושלים מלך פתיח'פא של מכתבו :1
 לפסה"נ(. הי"ד )המאה באל-עמארנהשנמצא

 מערב. שבצד ולסוללה לחפיר לב שים ; דרום מצד מבטחצור,
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 ד ח ול

ג
 תאריך(. )ללא מבית-שאן הא' סחי אסטילת של ותעתיק תצלום :1

 מנוא-אמון, מרנפתח של אסטילה :3 הב' רעמסס של אסטילה2:
 ישראל* השם לראשונה נזכרשבה בבית-שאן,שנמצאה
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 הישראלי הכיבוש שלפניכנעז

 בידי כבושה כנען היתה ולסוריה,אבללמעשה לארץ-ישראל מסעות-עונשין שניערך
 הראשונים סימניה נראו לפסה-נ הי"ד המאה של הראשון ברבע כבר אולםהמצרים.

 אז התהילה בטוטילןה החתים ממלכת המערבית. באסיה מצרים קרן ירידתשל
 מאוחדים מהם נודדים, יסודות בסוריה; המצרים נפית על ולאיים לגדולהלעלות
 ישובי שלום על שאיימו גייסות ומהם שיירות, ובמסחר במרעה ועוסקיםבשבטים
 וגדודי הנודדים שבטי של תנועתם הארץ. ובפנים בסקר בהמוניהם הופיעוהקבע,
 ארץ-כנען חלקי בכל גלים היכתה גדולה, תסיסה הביאה להלן( עליהם )עייןהת'פרו
 שנתן בכנען, המצרים רפיון הקדומים. בדורות שנקבע המשטר יסודות אתוערערה
 אמנחתפ של בימיו גבר לפסה"נ(, )1368-1406 הג' אמנחתפ פרעה של בימיו כברסימניו
 לעניני יותר התמכר אשר המצרית, הדת מתקן אח'נאתון, הוא לפסה"ם )1351-1368הר'
 האדמיניסטרטיביים לענינים נתון היה שלא שכן, כל ולא המדינה, לצרכי מאשרהדת

 הלך המערבית באסיה המצרים שהראו החולשה נוכח שבשלטונו. הנכריותבארצות
 מרותם את להטיל יכלו ולא רפי-ידים היו המצריימ השלטונות בכנען; המצבוהחמיר

 ; פרעה נאמני לעזרת ולחוש עול-מצרים ופורקי המתמרדים כנען מושלי עלהמוחלטת
 ה"שוסים-, ושבטי ח'פרו גדודי בקעת-הלבין; עד והגיעו בסוריה פשטו החתיםצבאות
 המושלים מבין בני-ברית להם ומצאו הארץ בכל רבו למחצה, והנודדיםהנודדים
 ירדה חיצונית, ובתחרות מנימית בחולשה הנבעה המצרית, ההגמומההמקומיים.
 רחעזועים תוך גם פסק לא בארץ-כנען המצרי השלטת אולם פלאים;איפוא
 גקתל שנה כמאתיים ועוד החוף; בחבל בעיקר למדי איתן נשאר והואהללו,
 ראשית עם שבאו פוסקות, הבלחי התמורות לעומת נפשו, על זה שלטוןועמד

 הפלשתים של וקיאחזותם לפסה-נ הי"ג במאה בכנען שבטי-ישראל שלהתנחלותם
 ההב המאה של הראשונה מחציתה במשך הי"ב. במאה בחוף-הים האחרים הים-ו.גויי

 זהרה ימי ?ליל ונשכחו מצרים, גבול של המזרחי מעברו מצרים שלטון של גרידעך
 ההתנחלות תקופת היא חדשה, לתקופה הארץ נכנסה אז פרעה. מרות שלוגאינה

 באזוריה ועמסים עמים נאבקו בה מזה, הים" "גויי ושל מזה, הישראליתוההתפשטות
 המצרי-האימפריאלי. הגורם השפעת ללאהשמים

 ותעודות יאל-עמארנהי, מכתבי-תענך5 ובמיוחד בכתב-היתדות, רבותתעודות
 המדיני המשטר מן טפח ומגלות לארץ-ישראל במישרין נוגעות שונותי,מצריות

 בכל נפוצים היו התעדית והלשון כתב-היתדות בארץ. אז שירר שהיהוהחברתי,
 היתה האכדית הלשון הנדונה. התקופה לפני רבים דורות כבר הקרוב המזרחגלילות
 מדיני, ומתן משא לצורכי במיוחד השתמשו בה franca flingua מעין בין-לאומית,לשת

 היתה בארץ העיקרית המדוברת הלשון אמנם, בעניני-מנהל. וכן מכתביםבחליפת
 העברית- לשפה יתרה קירבה הקרובה השמית-המערבית הלשון.כנענית",
 בכתב-היתדות התעודות של האכדית הלשון לצעיף מבעד המתגליתהמקראית,
 האוגריתי, האלפביתי הכתב גם לארץ-ישראל הגיע הנדונה בתקופהמהארץ.
 הפיניקי- הכתב אח"כ התפתח שממנו האלפביתי, -הכנענ" הכתב תפוצתוהתחילה
 הכתובות העברית, והלשון כנען" "שפת התחילו מספר דורות לאחר רק אולםהעברי;
 המדיני, ומתן במשא האבדי והכתב הלשון רגלי את לדחוק האלפביתי,בכתב
 בפרט. ישראל ולעם בכלל, הארץ לתושבי ספרותית לשון ולשמש והכלכלי,ומנהלי
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 כנען בארץהמלחמות

 אל-עמארנה בתקופת בכנעןהמשטר

 מהתקופה פיאודלי דמוי משטר מירקת כאמור, הוא, זו בתקופה כנעןמשטר
 בני הם פרעה, למשמעת הסרים הכנעניים, המושלים החקסוסי. השלטון ימיהקודמת,
 בעל הוא המושל המצרי. הכבוש מלמני השליטים צאצאי רובם האצילות,המשפחות

 ובה חומה, והמוקפת הבצורה בעיר יושב הוא ומגרשיה". "בנותיה עלעיר-ממלכתו
 הוא העיר שטח האצילים. ולבני למושל "בירה" ששימשה המצודה, אומערכתטהבניה

 על השתרעו ולכיש, גזר אשקלון, כגון חשובות, ערים ורק למדי: קטן כללבדרך
 הממלכות כל "ראש הצור, של שטחה ואילו 7ונם(8; 100-50 )כדי יותר גדולימשטחים
 שטח פני על המשתרע )בתל מהעיר-העליונה מורכב היה )בצפון-הארץ(,האלה"
 ליד דוי"(9. 740 )כדי ומהעיר-התחתונה בראשו(. דונם ו-61 בבסיסו דונם 105של

 המשפחדת ובני משפחתו בני "אחיו", גס חשובים מדיניים תפקידים מולאו"המלך"
 - "מרין" המכונים - רכוש ושרי אחוזות בעלי ואנשי-הרכב, גיבורי-ההילהאצילות,

 קשר קשורים השליט במעמד הקיים. המשטר של היקף עמודי הנדונה בתקופהשהיו
 בחילו, המשרתים המלך נערי חניך(, = ss~n - מתענך )בתעודה "החניכים"אמי?

 )בכתובת הכנענים וכן השלטון, שבמרכזי במקדשים ובמיוחד במקדשים,הכתגים
 השיירות במסחר חשוב תפקיד שמילאו הסוחרים היינו כנענו(, - הב'אמנהתפ
 חורין בני זעירים אכרים של נמוך מעמד הארץ10. נכבדי על ונחשבו הימיובמסחר

 הישוב שכבות שאר בגילדות. המאורעים המלאכה נבערים-בעלי הל'פשו11היוו
 והעבדים חברתית, מבחינה מבני-החורין הנופלים הנמוכים, למעמדותשייכות

 הם . החיפרו, גם "מעמד* מהוים ידועה מבחינה לבעליהם. המשועבדיםוהאסירים
 מאזרחי הנופלים קרקעי, רכוש חשוקי אנשים היינו המצריים, המקורות של גפרוה

 שרות עול עצמם על מקבלים שהם ויש המדיני-ההברתי, מעמדם מבחינתהארץ
 להם. משתעבדים אף מסוימים ובתנאים המקום, אדות בצל כ-גריס" חוסים אוצבאי
 בגדוד,, פושטים הארץ, שלום את מחרידים הם המרכזי השלטון חולשת בשעתאך

 הערים, מלכי שבין בסכסוכים פעיל חלק לוקחים המתמסדים, ליסודות ידנותנים
 בחינות ומכמה השונים. הארץ בחלקי המדיניימ בחיים קובע לגורם הופכיםואף

 ופוחזימי ריקים "אנשים של הגדורים את אל-עמארנה מכתבי של הח'פויו לנומזכירים
 הצבאיות למטרותיהם ודוד יפתח אבימלך, אווזם שמגייסים מצוק", אישו"כל

 של העברים אלא אינם כתבי-היתדות של שהח'פרו הסקרה, מקובלתוהמדיניות.
 ושנוי עיקר כל ברור אינו לעברים הח'פרו יחס אבל הקדומים,מקורות-המקרא

 המלוכה בתקופת ובמיוחד הזמן, במרוצת נשתנה עברי שהמושג שכן כלבמחלוקת,
 המקוריתנן. משמעותו על מסקנות להסיק ניתן ולאהישראלית,
 בתקופה בארץ שתונהג במשטר גדולה פרצה נפרצה כבר הנדונהבתקופה
 ומס עובד מס המסים, מעמסת המצרים. שלטון תחת גם למעשה פסק ולאהחקסוסית

 כובד בכל הרגישו והללו מנשוא כבדה היתה הכנעניים, המושלים על שהוטלובעין,
 המשלים בין הסכסוכים ורבו הפירוד וגדל הלך כן כמו המצרי. והשעבודהלחץ

 שניצלו בעלי-יזמה, מושלים לבין המצרים, בידי כלי-מכשיר ששימשוהמקומיים
 ובבל מימני עם )תחילה חוץ ממלכות עם ומתן במשא לבוא כדי פרעה חולשתאת
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 הישראלי הכ"בהש שלפני;כנען

 מצרים, מרות תחת ולחתור השפעתם שטח את להרחיב במגמה חת(,ולאחר-מכלעמ
 כושר שעת כל בכנען. אחרים מושלים עם בריתות ובאמצעות הח'פרו גדודיבעזרת
 האדמיניסטרציה ומבפנים. מבחוץ הריעץ השלטון את לטגר ולנסיונות לקנוניותנוצלה

 בגמצעות בארון סדר להשליט בכוהה היה לא הר' אמנחתפ של בימיוהמצרית
 בהסתגלותה גמישה היתה היא לכן בלבד. וחילות-המצב בארץ החוניםגדודיה
 ההרפתקנים גדולי לגבי וסבלנות פיוס של במדיניות ונהגה המקומיים, המושליםללעסי

 החתים ומלך הד', אמנחתפ של ימיו בסוף כגון נפש, עד מים כשבאו ורקשביסיהם,
 זה פרעה נאלץ בכנען, מושלים בעזרת התיכונה סוריה על את כנפיו לפרושהתחיל
 המושפלת. מצרים קרן את ולהרים גדול צבא-עונשיןלשלוה

 והמתמדת האיטית ולחדירתם השונים בחבלי-הארץ החמרו גדודי שללהתהזקיתם
 המקורות של -השיסים" הם למחצה, והנודדים הנודדים קדם" "בני שבטישל

 נחשלים ובמקומות ב~לילית-הסיר נאחזו הם חשובות, תוצאות אז כבר היוהמצריים,
 הגלילות את כך ידי על והכשירו ובנגב, ויהודה בהרי-אפרים כגון ארץ-ישראל,של

 מעטים. דורות לאחר להם, הקרובים והשבטים ישראל שבטי של לכיבושםהללו
 ערים נזכרות ובהם שונים, כנען מושלי של מכתביהם הגיעולידינומגנזיאל-עמארנה

 מגידו, 'שכם, ירושלים, גזר, לכיש, יפו, אשקלון, עזה, כגון מהמקרא, לנו הידועותרבות
 כנען, מושלי הכותבים, ועוז-. דמשק עשתרות, חצור, צידון, צור, עכו,בית-שאן,
 הכנעתם, רגשי את לו מביעים אלהי", שמשי, אדוני, -מלכי, בתוארים פרעה אתמכנים

 בתואר עצמם את לכנות חוששים שאינם ביניהמ ויש למשמעתו, הקריםכואסאלים
 המכתבים- של העיקרי תכנם בעמק-הירדן. ופתל בגליל חצור מושלי כגין )שך(,מלך
 ותיאורי פרעה אויבי נגד עזרה בקשת השכנים, על הלשנה דברי נאמנות, רגשיהבעת
 מגידויז: מושל ~יךיך:א ממכתבי אחד את אביא כדוגמא בארץ-כנען. הפרועהמצב

 אדוני,למלך
 אמר כה ואלהי,שמשי

בירידיא,
 הנאמן: המלךעבד
 אדוני, המלךלרגלי
 ואלהף,שמשי

 1 שבעתייםנפלתי

 דברי אתשמעתי
 ושמשי, אדוניהמלך,
 שומרוהנני
 מגידו,על
 המלך, אדוניעיר
 ולילה.יומם
 ג. השדות)1( מן אשמוריומם

 ובחילברכב
 חומות אתאשמור
 אדוני.המלך
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 כנען . בארץהמלחמות

 זזח'מרו קטבת טוה וזמןכי
 לדאוג נא יואילבארץ.
 לארצו.המלך

 אל המערבית באסיה והעצמאיות הגדולות המדינות מלכי של ממכתביהםגם
 בתקופתאל-עמארנה.מענין בכנען הרעוע המדיני המצב על למדים אנו מצריםמלך
 מתאונן הוא שבו הר', אמנחתפ "אחיו" אל בבל מלך בורנבור?ש של מכתבוביחוד
 השאר בין כתוב זה במכתב הבבליות. האירחית מן אחת ששדדו כנען תושביעל

 2לאמוך14

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

 דברנו ואחיאס
 ; רעהו עם איש שלוםדברי
 בינינו שלום נאיהי

 אבותינו. בימי היהכאשר
 סוחריוהנה
 אחוטב עם עלואשר
 וממכר. מקח בעניני בארץ*כנעןהיו

 לאחי דרכו את אחוטב המשיךוכאשר
 בלמי בן שמאדשלחו

 מעכו שורתם בןושותתנה
 בכנען חנתון15לעיר
 כספם. את ויקחו סוחרי אתויהרגו

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

 ארצך היאכנען
 עבדיך. הםומלכיה
 כלאם בזלתי.בארצך
 לקחו. אשר הכסף אתושלם
 עבדי, את הרגו אשר האנשים,ואת
 דמם. את ונקמתהמת
 ההם, האנשים את ממית אינך אםכי

 אורחותי את להרוגוןספו
 ואז שליחיך, אתאו

 . . * בינינו מלאכיםיחדלו
 שמאד כי לציין, הראוי מן זה. רשמי ממכתב לפנינו עולה בדרכים הפרועהבטחון
 שמרון- )היא שמעון בעיר האהד - כנען מושלי הם זו בתעודה הנזכריםושורתם
 סוחרי את להרוג חששו שלא - בעכו והשני נהלל(יו, בקרבת סמוניה תל היוםסמוניה,
 ענשם. על באו לא וכנראה מטענם, את ולבוז הבבליהמלך
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 האראלי הכיבוש שלפניכנען

 אל-למארגה בתקועת 15ע7מלכויות

 חבל-הערים, במרכז חשובה אחת עיר-שלטון רק היתה אל-עמארנהבתקופת
 את הרחיבו ובעזרתם החשרו עם אמיצים בקשרים עמיו"ז "בעל41שכמ" שכם.והיא

 בכדי ולא בדרום. וירושלים גזר ועד בצפון, לעמק עד הגיעה השפעתם ; ארצםגבולות
 נותנו שכף וארץ שכם( )מושל "ל?א:א כי לפרעה, ירושלים, מושל פותיח'9ה,'מודוע
 וערים שבעמק שונם את כבשו ובגי-בריתו עקאיא שונים("; ומצרכים )צידהלה'פרו

 המושלים נתחזקו הזנע במרוצת אולם אדמתם. מעל אויביהן את ונישלובקרבתה,
 מגידו, מושל ביריד:א ובראשם והילות-הרכב, ערי-המבצר בעלי לפרעההנאמנים
 התנהלות על המסופר את לנו מזכיר זה ענינים מצב בעמק. נחלש הח'פוו שלוכוחם
 ורכב-ברזל ההר לנו ומצא לא יוסף: בני "ויאמרו יותר: מאוחר זמן בפרק יוסףבני
 בעמק-יזרעאלץ ולאשר ובנותיה בבית-שאן לאשר בארץ-העמק היושב הכנעניבכל

 'אנשי הובאו פרעה בפקודת כי לנו, נודע בירידיא של המכתבים מאחד טז(. יז,)יהו'
 -אנשי שמה הובאו וכן שונם, בשדות לחרוש נצרת( ליד יאפא )כנראה יפו העיר מןמס"
 המשיכו לבאיא ובני וההפרעות, הזעזועים נסתיימו לא בזה ברם, אחריז. ממקוםמס*

 על לשמור פרעה משתדל זאת עם יחד הארץ. שלום את להחריד החיפרובעזרת
 מסחריות אורחות בידיהם מפקיד ואף לבאיא, של יורשיו עם טוביםיחסים

 של אופיינית דוגמה זוהי המשפחה. אבי לבאיא, גם בשעתו שעשה כמולמסופוטמיה,
 הר'. אמנחתפ בימי בכנען פרעה משטר את המציינת מדינית ופקחותחולשה
 השונים. כנען בחבלי המדיני המצב על אל-עמארנה ממכתבי לומדים אנורבות

 העליק, בגליל - חצור החשובים, המרכזים שני על בהירה תמונה מצטיירת השארבין
 ולא ממשלתם. תחומי את ב ולהרר מעמדם את לחזק שהצליחו בבשן, -ועשתרות
 האלה- הממלכות כל כ"ראש חצור הישראלי, הכיבוש בימי מכן, לאחר נודעהבכדי
 ואילו ההתנחלות, בראש'ת בצפון-הארץ ששררו המלוכה ערי של היינו י(, יא,)יהו'

 יתרה חשיבות נודעה כן כמו עבר-הירדן. של כיבושו בזמן הבשן בירת היאעשתרות
 עד כנענית ונשארה הישראלי הכיבוש בזמן גם חשובה עיר-מלוכה שהיתהלגזר,
 יהושע, כיבושי על בסיפורים המופיעה ולירושלים, סו-טז(, ט, )מל*א שלמה שלימיו

 י(. פרק ~הו' ישראל ובבה בגבעון שנלחמה בדרום-הארץ ברית-המלכיםכראש
 ומבקש מצרים למלך נאמנותו את ירושלים, מושל פותיח'פה, מדגיש פרעה אלבמכתביו

 המסכנים ובני-בריתם הח'פרו את אחור ולהדוף לארץ, צבא-קשתים לשלוח הרףבלי
 אובדים . . המלך!. ארצות כל פשעו ארצו! את המלך נא יפקוד . . -. הארץ: שלוםאת
 יש השנה, גדודי-קשתים יש אם המלך. ארצות כל את בזזו הח'פרו . . . המושליםכל

 לזה בדומה המלך"18. ארצות ואבדו גדודי-קשתים, אין ואם המלך, לאדוםארצות
 הארצות אל נשקם את משאים הח'פרו כי הארץ,שוףדמא, בדרום אחר שליטמתלונן
 בח'פרו, נלחמים מירושלים ופותיח'פה הוא ורק עזבוהו "אחיו" כל אדוניו, לו נתןאשר

 אכשף. מושל ואנדרותא עכו מושל זורתא רכב, 50 עם למלחמה, נזעקוולעזרתם
 העזרה אך המלךי!. אדמות את ולהציל עזרה להחיש בפרעה איפוא מפצירשוורדתא
 לשלוח במכתביהם מבקשים כנען שמושלי יצוין, ואגב באה. לא ממצריםהמקווה
 )למרכבות( סוסים צמדי 50 על מדבר ,9ל מושל צבא. של ~nsul פלוגותלעזרתם
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 כנען בארץהמלחמות

 ויש חמישים, מבקש פותיח'פה חיילים, מאה של משלוח דורשים אחרים חייל;ו-200
 בפחות. גםהמסתפקים

ש
 נצחון רצהלךכרצ נהמגידך; הנהב יךיז 9צשבעו*

 מצרים שלטון בשלהיכנען

 בתקופת בכנען המשטר יסודות את שערערו הזעזועים היו חזקים כן, כיהנה
 החיים. שטחי בכל אותותיהם את ונתנואל-עמארנה
 של והתפשטותם להתחזקותם הקרקע את הכשירה בכנען מצרים של קרנהירידת
 אל והדרום המזרח מן מדדים שבטי של והיאחזותם הדירתם ואת בסוריההחתים
 במשך והעמונים, המואבים האדומים, והתנחלו נאחזו הנראה וכפי הארץ.פנים

 שם יסרו הזמן ובמרוצת הארץ, של באזורי-היקר הי"ד, המאה של השניההמחצית
 הארנון, עברי משני מלכות-מואב בהר-שעיר, מלכות-אדום המלוכות: שלושאת

 היפיק. של העליון מהלכו באזורומלכות-עמון
 והכלכלה הבטחון את ולשפר שלטונם את להזק המצרים הצליחו בחבל-החוףרק
 באה זו התפתחות הר'. אמנחתפ של ימיו בסוף המצרי העונשין מסע לאחרבמיוהד
 אבו-הואר(, )תל וצלמונה בשרון דאר כגון חדשות, ערי-נמל בייסוד ביטוילידי
 האיגיאי. הים ואיי קיפרוס עם המסחר קשרי ובקידום הספנות בהגברת הקישון,בשפך
 לירום שהחל מיקניימ, כלים ובכללה החוץ, תוצרת שפע במיוחד מעיד כךעל

 לפסה.נ. הי"ד המאה באמצע ההללכנען
 בתולדות חדשה פרשה מתחילה במצרים לשלטון הי"ט השושלת של עליתהעם
 לפסה"ם20 )1224-1250 הבי רעמסס ובנו לפסה-נ( )1290-1308 הא' מתי בימיכנען.

 ודרום-סוריה. ארץ-ישראל על המרות את לעצמה והחזירה מצרים,התחזקה
 בצפון-הארץן2 המתמרדים כנען מושלי את הא' סתי הכניע הצבאייםבמסעותיו

 התפשטות מפני תריס והעמיד הארץ, שלום את שהחרידו ובס-ר, בהרים השוסיםואת
 ממושכת במלחמה הסתבך אבל אביו, במדיניות המשיך הב' רעמסס בסוריה.החתים
 החמישית בשנה האורונטס, נהר שעל קדש ליד הגדול שהקרב לאחר החתים.עם

 תוצאות לה היו חת ובין מצרים בין והאיבה הכרעה, בלא למעשה נסתייםלרעמסס,
 שלוה ברית לרעמטס ואחת העשרים בשנה נכרתה המדינות, לשתיהרית-גורל
 הפרובינציה בין הקבועים הגבולות נקבעו זו מברית כתוצאה חת. ומלך בינווידידות
 לפניהם מצאו שאותם גבולות בסוריה, החתי השלטון תחום ובין כנען,המצרית,
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 הישראלי הכיבוש שלפתכנען

 בכנען בטחון חוסר של המצב אולם ההתנחלותם וראשית הכיבוש בתקופת ישראלכני
 הארץ, גלילות ברוב להתרופף התחילו המצרי המשטר יסודות מכן. לאחר גםנמשך
 התחבורה ובדרכי בחבל-החוף ויותר יותר הצטמצם פרעה של השפעתווכוח

 בכנען, ערים מושלי מרידות ולדכא ולשעיריי, להב מסעות-צבאיים ולערוךהארץ, בדרום- המדבר שוסי עם קשות מלחמות להלחם נאלץ היה הב' רעמססוחיוניות.
 בסערה. וכבשוה המצרים צרו שעליה אשקלון, העיר גםובכללן

 בהירה תמונה מעלה - א' אנסטאסי פפירוס - ההוא הזמן מן ספרותיתתעודה
 אחרים מרכזים ושל ערי-החוף של שגשוגם על ומעידה ותושביה, הארץ עללמדי

 הארץ בחלקי בדרכים הבטחון ואי המצרים של מעמדם החלשת ועל מזה,בעמקים,
 אל-נכון, גרמו, בכנען הקיים המשטר ולהתרומפות המצרים רגלי לדחיקתאירח1י. לעוברי- מהם הצפויות והסכנות ה=שוסימק גדודי ריבוי על ובמיוהד מזה,השונים,
 בכינוי המצריים במקורות המכונים עליהם, והנלוים ישראל שבטי ובראשונה,בראש
 חדירה תוך אם והשפלה, בחבלי-ההר ולהתנחל להתפשט שהתחילו "שוסים",הכולל
 עם כבר נזכר בכדי ולא ערי-שלטון. של וכיבושן מלחמת-תנופה תוך ואםאטית
 - הב' רעמסס של ויורשו בנו - מרנפתח ניצח שאותם מצרים, אויבי ביןישראל
 כנען "נבוזה כי פרעה, מתפאר זה בשיר מרנפתח. של הנצחון בשיר מלכותו,בתחילת
 אולם למצרים"יי. כאלמנה )כנען( ח'ורו היתה זרע; לו אין - ישראל נשם . . . רעבכל

 והנלוים ישראל משבטי רק לא אז נשקפה בכנען מצרים שלטון של לקיומוהסכנה
 "גויי מתנועת גם אלא בלבד, המתמרדים כנען וממושלי וגדל, הלך שלחצםעליהם,
 ים של המזרחיים חופיו אל ואייו האיגיאי הים מארצות להתפרץ שהתחילוהים-,
 למסהשנ26. הי"ב המאה בתחילת לשיאה והגיעה בהתמדה גדלה ועצמתמהתיכון,

 ובמיוחד הממלכה, של התדלדלותה והחברתיים, המדיניים והזעזועימ התמורות.
 נזי ודעך ונאונה זהרה ימי שחלמו עד מצרים של כוחם את התישו התכופות,המלחמות

 הארץ בתולדות כביר שינוי מתחולל התחיל הזמן באותו בכנען. פרעה שלשלטונו
 הישראלית. הממלכה ליסוד אחדים דורות לאחר שהביאובתרבותה,

 ת ו ר עה
 4-81ז. עמ' )תש"ד(, כ-כא במערכות מנדפס ואמר על מיוסד זהמאמר

 .Lists, Topographical Egyptian of Study the for Handbook Simons, 3 ,1937 .קק 1 ..158 : .4ן ,Noth עיין:1
 שבטי התנהלות אהרוני, י. ואילך: 132 עמ' )תשי"ג(, ב ארץ-ישראל ש.י?בין, ZDPV;*[251.עע,)1938(61

 ואילך. 35  ענה )תשי"ז(, העליון בגלילישראל
 .(ל. ,!41נ Schriften Kleine ,1 ,1953 .חק ."223 ביחוד: עיין2

  .ו.או. ,BASO~ Albright 87 ,)1942( .קת מת32 עללן:3
 בלכיש המקדש שגם ויתכן ביבליוגרמיה. ושם בית-שאן, ערך ב, מקראית אנציקלופדיה בן-דור, ע* עיין:4
 .)((: FosseTelnple], [the 11* Lachish 8111, 0! TufnelI 1940 )עיין: המצריים השלטונות ידי עלנבנה

51908 Ta(anrJek~ Tell dem auf Nacillese Eine 166פקך :1904 ,בם)6%חם8, Tell 
~lrozny, 

 נתפרסמך .[:1.
 גם ועיין 56-44. עמ' ft~fsin קלוזנר, ספר תענך, לוחות )מזר(, מייזלר ב. ידי על עברי ובתרגוםבתעתיק

  .עי. .ע ,Albright 8150% 94 ,)1944( .עע*728
 .נ .(ל ,Amarna.-'Tafeln, Die Knudtzon.-121 ידי על גרמני ובתרגום בתעתיק נתפרסמו התעודות של רובן8

 ,ANET. .קע 48381 אולברייט ידי על תורגמו מקצתן15י1907.

 .ן. .(נ ,ANET, Wilson .סע ff 234 ע"י שתורגם המבחר עפן:ז
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 כנען בארץהמ:.א,מייו

 כדי שטחו.מגיע קדס(1 )הל בגליל קדש של התל אהדר: אמיאודוגמאוה 8..:
 וגיר לכיש *ל שטחן דונש: 90-

 בלאטה( )תל .שכש לונם: מ-50 למעלה - מגידל לפחות: יונם 60 של שטח הקיפה אשקלון דונמש כ*75הוא
 אינו ירושלים של שטחה בקירוב, דונם 40 של שטחים - בית-שאן וכן בארץ-הבשן( עשתרה, )תלועשתרות
 היה מה לקבוע קשה דונם. 25 על - א-סלטאן( )תל יריהו ושל דונם, 50 על הנדונה בתקופה כנראהןעולהן

 וקרית-יערים יריחו כמו הקטנות, הערים אוכלוסית את מעריך נרסטאנג הכנעניות. לערים המושבים :כרמ
 הישיב, לשטחי ולא חומה, המוקפת לעיר הבונה בלבד* נפש 1 ב-500* אלבאזהר(, דיר קרית-יערים, גבעת)היא

 ושם אוכלוסיהז ערך א* מקראית אנציקלופדיה ועיין: לחומה. שמחוץ והאמגרשים* ה"בנות=הפרורים,
 אוכלוסית עלתה לא. ארלב:רייט של הערכתו לפי .)(. .Lachish Tufnell *3 *1953 *ק 35 גם ועייןביבליוגרפיה:

 אלה. בחישובים ספק להטיל יש אבל נפש, 200 000, על הנדונה בתקופההארץ
 חצור. ערך ג, מקראית אנציקלופדיה ידין' י* ואילך: Jg 1?' 1.958, א, חצור ואחרים, ידין י, עיין:פ
 הסוחרים נזכרים אוגרית בתעודות .hg~isler .8 ,)ז22ה4א( BASOR 102 ,)1946( .קק 7-12 עיין:10
 חשוב. מעמד כבעלי בדלם()מכרמן
 .Loewenstamm, 8. 5 183 6 ,)1956( .קק :218 .1 ,מה50[יטחם8ASOR 54 83 .)1941( עיין: החיפשו על11

 *עק[361

 .נ ,problime Lo Bott&ro 63ט .וט ובפי חיבי: ערך ג, מקראית אנציקלופדיה לוי, י, של הסיכום עיין12
1956Hablpiru, The Gretnberg, "1. : ]934 ט, .Hable תש"ך, )קובץ(, יהושע, בספר עיונים מזר, וב. מלמג א. רבן 
 .?.עע ,זא8וי6ו(ע BASO 163 .)1961( .)ק ;.,53 ,ט .ZDP~ Mazar 74 ,)1958( ואילך: 214 ואילךן 187עמ'
 .קע 121[8

 יח מטיל הוא 244( )מס' חתר ובמכתב .Knudtzen"-.1Weber 6!ם ,Amarna-Tafeln'-ן8 .0א 243 עיין:כנ
 מבידו. את להרוס המבקש משכם לבאיא עלה.ששמה
 ,KDudlzon.-Web~r,ibid. .40? 8 עיין:14

 בית"נשופה: שבבקעת אל-בדויה בתל לזהותה ומציעים זבולרן, בנחלת יג-יד, יט, ביהי' נזכרת הנתרן15
 תנתון. ערך נ, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב.ועיין:
 ואילך. 1 עמ' )תרצ=ד(, ד חוב' א, ידיעות )מזר(, מ"זלר ga עיין:18
 4111.(נ. Schriften Kleine ,3 ,1959 .עע ff* 169 עיין:17

 חיל- על גם פותית'פה מתלונן ההזדמנות נאותה ראגנ, 03.286-7א,ט62!,זם6*עע-Knudtzoa; עיין:18
 משמעת- וחוסר ובגדים באספקת*מזון ליקויים בגלל בודאי בירת-המושל, את ששדד פרעה, מטעם הכושיהמצב
צבאית.
 ,ם!8ת8ס-~d'Assyriolo~ie Revue *F.Thureatl (19 ,)1922 .קק ןKleineSchriften 41), 4. : 915 .3 .קק [191620

 .4א .of Journal Rowtont 8 כעת: עיין אבל ביותר. הנמוכה הכרונולוביה לפי ניתנים אלה תאריכים20

1 r f f  מלכי של התאריכים את המעלה Studies ,Cu~eiform 13 ,)1959( .קק ;[80 85אנ,ית(טנ 19 1)1960( .טס~
 לפסהוג. 1 304 בשנת המלוכה לכסא הג' רעמסס של עליתו תאריך את לקבוע אפשרות ורואה הי"ט,השושלת
 אילך: 155 עמ' )תשי"ז(, העליון בגליל ישראל שבטי משנתלות אהררני, י. עיין: הא' מתי מלחמות על81
 48-40. עמ' זה,ובכרך
 ואילך. 93 עמ' )תש"ו(, יב ידיעות מזר, ב. בפירוט: עיין22
 .Revue Grdscloff, *8 סט l'histoire סע1טן פס ~Egyp 1 ,)1947( .עע [690 עיין:23

 .4.ג.  ~ANET Wilson .ע 473 עיין:24
 .נ8 .ג ,VVilson זעא4 *עע [3760 עיין:25

 131-124. עמ' זה, בכרך להלן עיין28
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 הארץכיבוש
 ייבין ש.מאת:

 המקראייםהמקורות
 התילדה הם ספר-יהושע של רובו ורוב במדבר, בספר מסוימיםפרקים
 של בהנהגתו מקדש-ברגע בצותא ישראל שבטי של מסעם על המספרתהמסורתית,

 והצפוני המרכזי עבר-הירדן כיבוש מזרחה, עבר-הירדן דרום דרך מעברםסשה,
 ערבות-מואב אל שהגיעו עד השבט, וחצי השבטים לשני הנכבש השטחוחלוקת

 בצותא, הירדן צליחת מתוארים מכן לאחר א(. כב, - יד כ, )במ'בבקעת-הירדן
 עבר- מתנחלי מקרב הצבא יוצאי של ובהשתתפותם בן-נון יהושע שלכמיקודו
 הכבושים השטחים של בגורל וחלוקתם מערבה עבר-הירדן כיבוש מזרחה,הירדן
 לנחלאותיהם, מזרחה עבר-הירדן מתנהלי של חזרתם השבט, וחצי השבטים.לנושעת
 יהושעז. של האחרונים וימיו וערי-המקלט, ערי-הלוייםקביעת

 נהירות שהיו אמן, סופר בידי הכתובה ממוארת, מחשבת מלאכת כולההמרשה
 במסכת לשלבן השכיל ואשר ארץ-ישראל, של והטופוגרפיה האסטרטגיה בעיות'לו

 רב. ספרותי ובכשרון מא_ומנת בידחיבורו
 הפורצים הרהורים, הקורא של בלבו להתעורר העיוןהמעמיקמתחילים עםאולם
 השראתם את שואבים מקצתם המפואר; הסמרותי המבנה בחזית רציניים מסקותבקעי

 ההגיון. מכוח העולות משאלות ומקצתם עצמו, שבמקרא אחריםמכתובים
 מקדש-ברגע ישראל בני עלו שבה הדרך שאלת כאן מתייצבת וראשונהבראש

 בה. בלכתם להם אירע ומה.לערבות-מואב,
 יד- כ, )במ' האחת לפי זה. לנושא בזיקה שונות גרסאות שתי מביא במדברספר

 לאחר ארץ-אדום, את לטוב מקדש-ברנע ישראל בני יוצאים ואילך( א כא,וכא;
 אדום את סובבים לים-סוף, עד יורדים ואף בארצו, מעבר להם לתת מסרבשמלכה
 לעבור לתתם מסרב הלז האמורי. סיפון ממלכת לגבולות ומגיעים ממזרחן,וומואב
 עולים הישראלים לפניהם. וניגף ביהץ, למלחמה אליהם יוצאבארצו,
 חוזרים הם משם הבשן. מלך עוג ממלכת את וגם יעזר את גם לאחר-מכןוכובשים
 לפרשה הירדן. למערב דרך משם לפרוץ כדי ירדן-קרחי, על בערבות-מואב,וחונים

 בעבר- השבט והצי השבטים שני של לב( פרק )במ' התנחלותם סיפור גם מצורףזו
 מזרחה..הירדן
 הם משם להיר-ההר, מקדש בני-ישראל נוסעים לג( פרק )שם, השניה הגרסהלפי
 אדום את חוצים ומשם הערבה, שבמזרח לפושן ועוברים בצלמיגה הערבה אתחוצים

 ד. ולות 98-99ן בעמן הערות51יין
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 המלוכה ראשית רעד הכיבושלמן

 עלמך-ד9לס7בג דיבין-ןד, דרך מואב, לאורך עוברים ומאובות לאיביתנעד
 הכרעה. וקרב החמשות כל ללא לערבות-מואב בשלום ומגיעים -בו,סביבות
 לאחר מיד עיקל, להר יהושע של עליתו היא הכיבוש במסכת שניה תמוההפרשה
 הזכרתם אשר בעוד אפרים, הר לכיבוש רמז שום ללא ל-לה(, ח, .הו' העיכיבוש
 מרמזת יב(, פרק )שם, יהושע שהיכם המלכים ביז ואפק, חפר תפוח, בית-אל, מלכישל

 בסברה זו שתיקה לתלות שיש יתכן אפרים. הר באזור שנתחוללו קרבות עלבודאי
 בתי-אב זה באזור נאחזו בני-יעקב, ולוי, שמעון בידי שכם וכיבוש דינה מעשה מאזכי

 המערבים ההר שולי אל הללו נדחקו ואולי המקומיים. בתושבים שהתערבוישראליים
 ללא הקשור דן, שבט של נחלתו -יחום את להבין יש וכך בית-יוסף, של התנהלותועם
 מ-מה(. יט, )שם ועמק-אילין שירק בנחל בדינה,ספק

 הכיבוש. מסכת על תמיהה עוד מעוררות ב"רד המלחמה על השונותהמסורות
 מספרת מ-מה( יד, )במ' הראשונה זו. התנגשות על במקרא מצויות גרסאותארבע
 )במ' הבאות השתים ישראלית. בתבוסה שנסתיים מדרום, לארץ פריצה נסיוןעל
 כדי בודאי -לד, מלך של התגרות כמעשה ההתנגשות את מתארות מ( לג, א-ג;כא,

 הראשונה הנרמה לפי לארצו. מקדש, הנוסעים הישראלים, של התפרצותם אתלמנוע
 האחרונה בכללותה. מעורפלת השניה ואילו הישראלים, בנצחון זו התפשותנסתימה

 את מתארת שהיא כיון קודמותיה, את לגמרי סותרת טז-יז( א, פרופ'שבהזכרות
 ולהתנחלות לכיבוש אחרון כשלב ישראלי, בנצחון המסתימת בערד,ההתפשות
 מצפון. נערכת זו, בגרסה ההתקפה,ביהודה:
 רק,, לא וביהושע שבתורה מאלה שונה הארץ כיבוש בדבר א פרק שופטיםגרסת
 א, פרק שופ' לפי הכיבוש. תהליך על הכללית בהשקפה אלא בערד, להתפשותביחס

 פי על אף מזו. זו בנפרד שבטים, של קבוצות קבוצות של ידיהן מעשה הואהכיבוש
 אינו יהושע, מות לאחר בארץ שאירעו המאורעות את לתאר לכאורה, בא,שהכתוב
 ליריחו, מצפץ השוכנת -ןק, דרך לארץ החדירה על שונה סיפור אלא לנומוסר
 הדרומי,. אפרים הר דהיינו בית-אל, וכיבוש ושמעון יהודה בידי יהודה הריכיבוש

 בית-יוסף.בידי
 יורשו,. ויהושע משה של בהנהלתם וקצר, אחיד צבאי כמבצע הכיבושמסורת
 את לארגן יהושע וגם  משה גם יכלו כיצד לתמוה יש שכן כשלעצמה. להיותמעוררת
 לתכנן יכלו כיצד וכן, ממושמע; לצבא-כיבוש ריבוא, ששים המינים השבטים,אנשי
 מצד במדבר. בהיותם תקלה כל ללא כזאת ומסובכת נכבדה צבאית משימהולהכין
 את. לשבור בנסיון הרעה, פני את ולקדם מלהתארך הארץ תושבי נמנעו כיצדשני,

 לארץ-כנעןז שחדר לפני הישראליהכוח

 היחם רשימות לפי וההתנחלות הכיבושבעיות

 יש. אבותיהם ולבתי למשפחותיהם ב-ט( פר' )דה"א השבטים של היחסרשימות

 המשפחות בין היחסים מערכת על עצמם, לבין בינם השבטים קשרי על ללמד כדיבהן
 ההתנחלות. פרשת על אור לקטיך יכול בהן מעמיק עיון הטריטוריאלית. זיקתם עלוכן

 הכיבוש. מסכת על ובעקבותיהבארץ,
 בלכדי: מאלפות עובדות שלוש כאןנביא
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 הארץ.כיבוש

 בעיקר בית-יוסף, לשבטי אשר שבט בין והטריטוריאליים המשפחתיים הקשריםא.
 אשר, על בריקה משמחת של בהתייחסותה מתבטאים אלה קשרים ובממין.אפרים
 וכן יב(; ח, ז,'לב'; נשם ובנימין אשר על ושמר יג(, ח, ל; בג, ז, )דה-א ובנימיואפרים
 לשמותיהם ובארא4 שלשה שועל, יפלט, כגון בנימין בארץ מקומות שמות שלבזהותם

 לתמנת- בודאי קשורה ל(, שם, )שם בת-אשר סרח לג-לו(. ז, )שם אשר צאצאישל
 ליד ואת בנייתאתי את הכתוב מיחס לשמר ל(. כד, נ; יט, )יהו' בארץ-אמרים9רח

 יג(-חבל ח, )דה-א א~לון יושבי מאבות לאחד נחשב ובריעה יב(. ח, )דה"אובנותיה
 של נדידתם לאחר בודאי בה, התישבו ואפרים בנימין שבני דן, נחלת עם הנמנהארץ
 ברשימות הנזכרים השמות מן אהד לא אף כי לעובדה לב לשים יש צפונה.הדנים
 הארץי. בצמון נחלתו ישובי אל קשור אשר שלהיחס
 וחצי-המנשה, גד ראובן, שבטי בין והטריטוריאליים המשפחתיים הקשריםב.

 בהתיחסותם מתבטאים אלה קשרים יהודה. לשבט מזרחה, בעבר-הירדןהיושבים
של

 חצרי
 חצרון, של בנישואיו ג(, ה, ה-ו; ב, ויהודהכאחד)דה"א ראובן על וכרמי

 כא- ב, )שם צאצאיהם על יאיר של ובהתייחסותו גלעד אבי לבת-יכיר יהודה,נכד
 על מזרחה( שבעבר-הירדן לעיר בודאי )הקשור פנואל של בהתיחסותו גם וכןכג(;
 ויהודה ראובן בין הטריטוריאליים לקשרים כראיה ג-ד(, ד, )שם יהודה מצאצאיחור,
 יהודה נחלת של הצפוני בגבולה בן-ראובן אבן-להן של הזכרתה את לרביאיש

 ו(. סו,)יהו'
 יהודה בני כל נחלתו. אל וקשורים יהודה בשבט שנטמעו הרבים הזרים היסודותנ.

 גם מצרימה. הירידה לפני עוד שנשאן מהר-יהודה, כנעניות" נשים של צאצגיהןהנם
 המצרי העבד לירסע, הניתנת "של של בתו כגון נוכריות, הנושאים יש צאצגיובע

 דוד, אחות ואביגיל, יה(; ד, )שם בת-פרעה בתיה את הנושא מרד לד-לה(; ב,)דה"א
 לא-ישראליים, יסודות נזכרים יהודה צאצאי בין יז(. ב, )שם הישמעאלי לןמרהנישאת
 ואילך(, כה ט, ב, )שם ירחמאל : בהם שנטמעו משפחות, שמות על המתיחסים אלהכגון

 והידועים הקיני בנגב הקשורים גה(, ב, )שמ והקינים הירחמאלי; עב אלהקשור
 תהליך כי נניח, אם גחמה משום בכך יהיה לא הללו הדברים יסוד עלכנודדים.
 בדרכי בוצע זה תהליך האבות. בימי תחילתו - בנחלתו יהודה שבט שלהיאחזותו

 הזרים. המקומיים התושבים של והטמעהשלום
 משקף יהושעי שבספר השבטים נחלות תאור כי מרמזות כאן המובאותהעובדות

 אלא אינו זה מצב בנחלותיהם. השבטים זוח ח היא של יחסית, מאוחר מצברק
 ברשימות העיון גם מעורר איפוא, וכך, קצרים. או ממושכים תהליכים שלהוצאה
 והקצר; האחיד המתוכנן, הכיבוש מסורת על תמיהותהיחס

 החיצונייםהמקורות
 תעודות נתגלו לסה"נ הכי המאה של ובראשיתה .הי"ט המאה של. השניהבמחציתה

 וההתנחלות הכיבוש תהליך את המבהירים נוספים פרטים אותנו המלמדותשונות,
 הכיבוש: של לזמנו מפתח לשמש כדי בהן יש אלה תעודותבארץ.

 רובם מצרים. מלכי והד', הג' אמנחתפ של מארכיוניהם אל-עמארנה מכתביא.
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 אדוניהם. פרעה, ובין ובסוריה בארץ-ישראל שונות ערים מושלי בין מכתביםהליפת
 בקירובי. לפסה"נ 1360 ובין לפסה"נ 1380 ביןזמנמ
 המדויק שתאריכן מצרים, מלך הא' סחי מימי בכנען שנכבשו מקומות רשימותב.
 1311 בקירוב מלכותו, שנות את האפשרית כמסגרתן לקבוע יש ולכן לנו, ידועאינו

 לפסה"נ. 1290 -לפסה"נ
 זו אסטילה בחפירותיה. שנתגלתה בבית-שאן, הא' סתי שהקים השניה האסעילהג.

 האחת ושפתה שראשה כיון מבית-שאן. היוצאת צבאית משלחת-עונשין על לנומספרת
 לשנות שיכת שאינה לודאי קרוב אולם המדויק, תאריכה את לקבוע בידעו איןחסרים
 לפסה"נ". 0~12 ובין לפסה"נ 1305 בין שזמנה לשער יש איפוא, וכך, ; הראשונותמלכותו

 רעמסס של בפקודתו שנחקקה, באסיה, המצרים באחוזות כבושים מקומות רשימתד.
 ויש ברשימה משובשים השמות מן כמה בכרנך. אמון-רע של מקדשו כתלי עלהב',

 זו רשימה הג'. רעמסם של מזמנו יותר, מאוחרות ברשימות לגרסה בהתאםלתקנם
 לפסה"מ1. 1285 שנת לאחר לקבעה יש כן ועל קדש למלחמתמאוחרת

 גדולתו את ומשבחת המרוממת בבית-שאן, שנתגלתה הב', רעמסס אסטילתה.
 לפסה"נ11. 1273 דהיינו למלכותו, הי"ח בשנת הוצבה היאומעשיו.

 לחברו ובסוריה בארץ המבקר מסיפר כביכול הנשלחת אגרת מגילת-השנינה,ו.
 המאה סוף זמנה הללו. הארצות את מתארת והיא ועוקצני, סטירי סבונההסופר;
 לפסהאנ12.הי"ג
 בין המדברת "אסטילת-ישראל", בשם הידועה מרנפתח, של אמטילת-הנצחון1.

 בקירוביי. לפסה"נ 1219 תאריכה כנען. על מרנפתח בנצחון גםהשאר,
 מלחמותיהם פרשת את המסכמת )ביע'אזכיי(, חתישש של הארכיון מן חתית תעודהח.
 לפסה"נ14. הי"ג המאה של הראשונה במחצית והמצרים החתיםשל

 החיברו, ומבוכה. מהומה בארץ שוררת בזמנם כי מסתבר, אל-עמארנהממכתבי
 התחבורה, שלום את ומסכנים בכנען המצרים אחדות על מאיימים לארץ,שחדרו
 הקטמת ערי-הממלכה של המקומיים המושלים בה. המצרים ושלטון התושבים חייאת

 שטח להרחבת כשכירים בח'ברו ונעזרים בזה, זה נלחמים ובסוריהבארץ-ישראל
 היום האחרים. המושלים וכנגד הח'ברו כעד פרעה לעזרת פונים וכן וחיזוקו,שלטונם
 שבדרום אור של הג' השושלת מימי בתעודות נזכרים שכבר הח'ברו, כי לחשובמקובל

 המורכב חברתי סוג אלא אינם לפסה"נ, השלישי האלף מסוףמיסופוטמיה,
 לנכות מבקשים הח'ברו עליהם. ומק חל החוק שאין זרים( )של מגווניםמיסודות
 לזהות שאין מי על אף עבודה. או כשכירי-צבא אם כבני-חסות אם מחיה,באפשרות

 בסת כלולים ישראל שבטי וגם האבות שגם דומה העברים, עם בנדאגת החיברואת
 ח'ברו15. של זהחברתי

 טמונה ומגילת-השנינה הא' סתי בימי הנכבשים המקומות רשימת שלהשיבותן
 בכנען. תושבים לקיבוץ ככינוי אסר, בצורת אשר, השם אתבהזכירן

 לחבל נשלחת מצרית משלחת-עונשין כי מספרת מבית-שאן הא' סתיאסטילת
 רוהם. שבטי את החיברו( עם )הזהים העפר בעזרת שתקף תיירויא, שבט כנגדירומתה
 עם תיירויא ושל רמת-יששכר, עם ירומתו חבל של זיהויו את כנראה, לקבל,יש
 רוהם את לקרוא שעלינו יתכן לתיירויאע(. השלמתו )לאחר יששכר בל יג( סו, )בר'תילע
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 המלוכה ראשית ועף הכיבחרלמן

 )דה"א אשר מבני בן-הלם ימהל עם אותו לזהות אפשר ואז אותיותיו, בהיפוך מהלבשם
 איפוא לפנית זבולך. שבנחלת עין-מאהל המקום שם אל גם לקשרו אפשר ואולי לג(,?,

 בגליל שטחים על ואשר, יששכר משבטי ישראלים בתי*אב התנגשויות עלסיפ.ור
התחתה.

 המכר סיסרא, בין שהיו קשרים על מרמזת אולי מכרנך הב' רעמסס שלהרשימה
 המערביים באשרות-ההר שישבו בוש משבטי כמה לבין יבין, כשר-צבאבמקרא

 . 1 3 ץ ר גב
 כתגובה בודאי הוצגה פרעה, את ומגדלת המרוממת בבית-שאן, רעמססאסקילת

 האמירי סיהון ממלכת ייסוד את מזר17 כדעת לכרוך, יש נכון, אל חשוב. מאורעלאיזה
 בשנת קדש קרב לאחר )נוה-דמשק(, לאפי החתית בפלישה מזרחהבעבר-הירדן

 על לנו מספר המקרא ואילו החתית; בתעודה הנזכרת פלישה לפסה"נ,5"12
 איפוא, יתכן, ארצה. בדרכם הישראלים פריצת בשעת הזאת הממלכהההרבת
 המהומות את תואמת לפסה"נ( )1273 מבית-שאן רעממס אסטילת של  הצבתהכשצת
 רחל שבטי של לחדירתם הד אלא אינה והאסטילה לירדן, ממערב זה מאורעשנרם

להר*אפרים.
 אחריהן בשמותיהן; ונוקבת בכנען ערים חורבן על מספרת מרנפתחאסטילת

 בארץ. היושב עם כשם ל" -ישרא השם והארץ, העם בתולרות הראשונה הפעם זוניכר,
 המאה של השני הרבע שלמן מן.מדג., הללו התעודות של שתוכל לאמוראפשר
 זרים יסודות של חדירתם אז פשרו ש: פרועים, תנאים בארץ שררו לפסה"נהי-ד

 הזכרות ישראליים. שבטים גם אולי ואתם לארץ, הח'ברו חודרים אז ואמנםלתוכה,
 המאה בסוף ולזבולון, לאשר גם ואולי ליששכר הקשורים שמוץ וכן אשר, שלשזו
 בתחילת הבי רעמסם אסטילת הצבת לפסה,נש הי"ג המאה בתחילת או לפסה=נהי"ד
 להר- והחדירה האמירי ממלכת להריסת כהר אולי לפסה"נ, הי"ג למאה השניהובע
 הכיבוש תהליך כי מוכיחות - לפסה"נ בשנת1219 כעמ ישראל הזכית ולבסוףאפרים;

 1230 ובין לפסה"נ 1380,60 בין שנה 150 כדי שנמשך איטי, תהליך היהוההתנחלות

 מעשה שלפיה שופטים, בספר ביטוי לידי הבאה ההשקפה את יותר ותואםלפסה-נ,
 השונים. בחבלי-הארץ מזו, זו בנפרד שבטים, קבוצות L~w היאחזות בגדר הואהכיבוש

 הארכיאולוגיותהעדויות

 ובמרכזו מזרחה בעבר-הירדן שנערכו הארכיאולוגיים הסקרים שלהוצאותיהם
 כדי בהן יש השונים, בתלי-הארץ שנערכו החפירות רוב ושל העליון, הגליל יש
 וזמנו. הכיבוש ונהליך על ,מדשל

 רשת של קיומה על שלו, בסקר גליק", נלסון הראה ה ח ר ז מ ן ד ר י ה - ר ב עב
 כל במשך מיושבים שהיו עבר-הירדן, חבלי ברוב למדי וצפופה רצופהישובים
 על והושמדו חרבו אלה ישובים התיכונה. של וראשיתה הקדומה הכנעניתהתקופה

 פסק לירמוך שמדרום ובשטח לפסה"נ, הי"ה המאה בראשית החוץ מן פושטיםידי
 התקופה סוף דהיינו לפסה"נ, הי"ג ראשית או הי"ד המאה סוף עד הקבעישוב

 מחיה מרחב הזה החבל כל שימש הללו השנים מאות המש במשך המארחרת.הרצענית
 נודים-למחצה. או ;~דים לשבטיקדודים
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 הארץכיבוש

 או הי"ג המאה בסוף כי שערך19 בסקר אהרוני, י. העלה העליוןבגליל
 הגליל של חבלתי-%?בים ההרריים בשטחים נתכיפה לפסה"נ הי"ב המאהבראשית
 העירוניים שבישובים בעוד נודים-למחצה, של חקלאית התיישבות המזרחיהעליון
 אנשי מתיישבים הזמן במשך הכנענית. התרבות מסורת נמשכת זה לחבל-ארץשמצפת
 הראשיות20. בערים גם הזה החדש השתניהקיבוץ

 ובה העליונה העיר אזורים: שני כלולים זו בעיר כי העלו, 21 ר ו צ ח בההפירות
 והעיר חצור; תל בשם והמתקראת בדרום המתנשאת הגבעה על המצודה,גם

 בסוף החל במקום הישוב כי נתברר לתל. שמצפון ה"גדרת" בשטה הנמצאתהתחתונה,
 על הרחבתו עם חלה פריחתו התיכונה. של בראשיתה או הקדומה הכנעניתהתקומה

 ההקסומים( שלטון זימי התיכונה הכנענית התקופה של השני השלב למן ה"גדרת",פני
 בשריפה חרבה הזאת התקופה בת העיר המאוחרת. הכנענית התקופה לשלהיועד

 חזר החורבן לאחר העליונה. בעיר וגם התחתונה בעיר גם ניכרים ששרידיהגדולה,
 הוא גם המשתייך דל, פרזית ישוב התחתונה, העיר של אחת בפינה למחותוהוקם,
 הכנענית התקופה לשכבת מעל ימים. האריך לא אך המאוחרת, הכנעניתלתקופה
 שונים, ריצוף קטעי מדורות, )שרידי ישוב סימני העליונה בעיר נמצאוהמאוחרת
 המאות - )תאריכם נודים-למחצה של ארעי ישוב כשרידי להתפרש המתניםוכיו"ב(,

 שנבנה מבוצר, ישוב שרידי בלבד, העליונה בעיר נמצאו, מעליו לפסה-נ(.הי"ב-הי"א
 שלמה.בימי

 העיר של קיומה את רק הוכיחה בגליל, ש ד ק ל ת ב שנערכה הבדיקה,חפירת
 בזיקה דבר העלתה לא אולם - וב' א' הישראלית ובתקופות הכנעניותבתקופות
 בתל המאוחרת, הכנענית התקופה בסוף חרבה אם דהיינו, העיר; של חורבנהלמועד
 למאות שייכת שם ביותר הקדומה הישוב שכבת כי הבדיקה חפירת גילתהחרשים

 לפסה=נ22.הי*ב-הי"א
 ילין מצא תענך בתל המלוכה. ימי ראשית עד הכנעני הישוב נמשךבבית-שאן

 בשריפה, חיבו הללו כי דומה המאוחרתן הכנענית התקופה בני רבים בניהשרידי
 להוציא לפסה"נ, הי' למאה להקדימם שאין ישראליים שרידים נמצאוומעליהם
 זלין רשם אם לדעת, שאין כיל למסה"נ. הי"א למאה להשתייך היכול אחד,-מקטר"

 הכנענית; תענך הרבה מתי להכריע קשה לו, שנראה מבחר רק או הממצא כללאת
 שלמה23. בימי רק ויושבה שחזרהרנראה

 חלוקות החוקרים דעות אולם לעמננו24 הנוגע רב הומר הועלה ו ד י ג מבחפירות
 השכבות בסימון VIAB, 48מעוכן הן אותנו המענינות השכבות במקום. הזמניםבקביעת
 שינויים כיבוש. כתוצאת הנראה ככל בשריפה, נהרסה VIB שכבה למטה.מלמעלה
 במגידו הישוב בתולדות חדש פרק תחילת על מורים המבנים ובתכניות הבניהבאופן
 ו-VIIA VIA.-8 השכבות של מבניהן בין ההבדלים VIIA - .VIB השכבות של ימיהןעם

 הם י שכבה של בניניה ואילו הישוב; בקורות אחד זמן פרק בהם לראות וישקלים,
 חדש פרק מתחיל כאן גם כי לחשוב יש כי עד VIA, של מאלה ושונים דליםכה

 V~A, בשכבה מכלן הרס או חורבן סימני כל שאין פי על אף העיר,בתולדות

 ש לפסה=נ 1150-1350 שנות - שלביה( שני )על 11" שכבה של זמנה כי סברוהחופרים
 פער כל מצאו ולא לפסה"נ, 1000-1150 לשנות ייחסו שלביה( שני )על 1" השכבהאת
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 רובה במשך התקיימה VIIB ששכבה מסתבר לדעתי, אך, ע. שכבה לבין בינהבזמן
 חותמת בקירוב לפסה"נ 1190 שנת לערך. לפסה"נ 1225 שנת עד לפסה"נ הי"ג המאהשל
 לפסהינ 1170 למן נמשכה שלביה( שני לעל ו" שכבה ; VIIA שכבה של הישוב תקופתאת
 VIA שכבה של סופה בין מבדיל בערך שנה 150 של ופער ; בקירוב לפסה"נ 0~11ועד

 בין אירעו מגידו של וחורבנה כיבושה כי לי, נראה זאת לפי י. שכבה שלותחילתה
 מסתיים הכיבוש, לאחר העיר, בתולדות השני פרק-הזמן לפסה"נ. 1220 ובין1223
 השלישי סרק-הזמן מתחיל מכן לאחר בקירוב שנה 150 ורק לפסה"נ, 1130בשנת

 מלחמה של וחורבן הרס סימני נמצאו אבו-לואם בתל הכיבוש. שלאחרבקורותיה
 לאחר לפסה"נ. 1225,30 דהיינו במגידו, VIIB שכבה של לאלה ומקבילים fvבשכבה

 VIA לשכבה מקבילה בו "1 ושכבה אבו-הואם, תל של ישובו חודש מסויםזמן

 לפסה"נ25. 1130-1150 דהיינובמגידו,
 פער לא היו לא כי נתברר, משלחתאמריקנ.ת בשכם לאחרונה שערכהבחפירות

 לאלו המאוחרת הכנענית התקופה בנות השכבות בין כיבוש או הרס סימני ולאבזמן
 לאחרונה שנברכו החפירות, של הזמניים וההשבתות הדינים הישראלית"2. התקופהשל

 במקום ישוב שכבות של קיומן על מוסרים עמק-דותן(, של המזרחי )בקצהובדותן
 קימים היו אמ מהם, ללמוד אין אולם לרומית, ועד הקדומה הכנענית התקופהלמן
 הכנעניות של לאלו הישראליות השכבות של יחסן ומה השכבות בין זמניםפערי

המאוחרות27.
 שכבות נתגלו תרצה, עם לזהות החופר סבר שאותו הצפוני, ה ע ר א ל-פ אבתל
 ששרידיה אעפ"י הישראלית. התקופה מן והן המאוחרת הכנענית התקומה מן הןישוב
 הרס סימני מקום בשום נראו לא ביותר, פרועים המאוחרת הכנענית השכבהשל

 נחפרו הישראלים המבנים של שיסודותיהם בכך זו תופנה להסביר יש וכנראהבמזיד,
 העיר של תושביה השתמשו לפחות אחד במקום הקודמת. השכבה שללעומקה

 בנמצא שאץ פי על אף המאוחרת. הכנענית התקופ,; מל במבנים הקדומההישראלית
 ההתיישבות סוף בין בזמן פער על החומרית התרבות ממצאי מעידים לחורבן,ראיה

 ועד לפסה"נ הי"ג המאה סוף למן הל זה פער הישראלית. לזו המאוחרתהכנענית
 בקירוב28. שנה 100 של זמן הפרש כלומר לפסה"נ, הי"א המאהלתחילת

 שרידים נמצאו בבירור, הוכחה המקראית גבעון עם שזהותה ב, י ל-ג' אבחפירות
 לפי התיכונה. הכנענית התקופה בני וכן והתיכונה הקדומה הישראלית התקופהבני
 המאוחרת29. הכנענית התקופה מן מעטים קברות אלא נתגלו לאשעה

 במקום שהישוב כך על מלמדות לתל-אביב, הסמוך ה, ס י גר תל בההפירות
 בתקופה נתחדש הוא האבות(. )תקופת התיכונה הכנענית התקופה בסוףחרב

 הוא בזמן. רציפות ללא התל פני על וממוזר דל פרזית כישוב המאוחרתהכנענית
 וחרב התל, של הדרומי-המזרחי בקצהו בעיקר הקדומה, הברזל בתקופת גםנמשך

 למסה"נ. היי המאה של הראשונהבמחצית
 בתקופה נוסד "מילה(, )באדמות הירקון שליד ןה, ח'ר - ל בא התלישובושל
 של השניה למחצית עד רצוף והיה לפסה-נ, הי"ב במאה דהיינו הקדומה,הישראלית

 סימני ניכרים 1% ובין % שכבה בין אולם 11ץ(. - ננ% )שכבות לפסה"נ הח'המאה
 מבצר נמצא ?דאדי בתל לפסה"נ. הי' במאה שחל כיבוש עקב שמרמו ושריפה,הרס
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 הארץכיבוש

 שודדי* התפרצות מפני הנהר שפך על לשמור כז.י לפסה"נ, הי' במאה בודאישהוקם
 המאה בסוף אם בשריפה, נדונה העיר כי החפירות בתוצאת נתברר ליפו, אשרים.
 ישראלית שכבם של זממים שרירים לפסה"נ הרב המאה בראשית 4ני לממה*נהיש

/4 -  

*41%11.""

 .* ז" י=,%ע",../.נ

 כדאדי בתל המצורה תחזורת : 11ציור

 מעליהם או שתחתיהם לשכבות ויחסיהם החפירה; שטה בקצה רק שעה, לפינמצאו,
 היסודות של בעטים במקום שמרם הרב ההרס מפני ביהוד נתבהרו, לאעדיין

 החדשימי3. הערביים הבניינים שלהעמוקים
 חפירות מונע המקראית, ל בית-א של מקומה על הניצב ביתין, הערביהכפר
 המוגבלים, הבדיקה בשטחי להבחין הצל'חו אעפי"כ זה; עתיק באתר רצוףבשטח
 לפסה"נ העג המאה של השני 'בע )ב המאוחרת הכנענית התקופה לסוף קרובכי

 נתגלו ששרידיה הישראלית, העיר הוקמה ומעליה וחרבה, העיר נכבשהבקירוב(
 הבאה31.בשכבה

 של המכריע רובם לדעת המזוהה , י ע ב החפירה תוצאות הן ביותרמפתיעות
 המובהקים. הטופוגרפיים הנתונים לפי דבואן( דיר הכפר )שליד בא-סלהחוקרים

 חרסי במקום שכיחים האתר, להומות מחוץ בדיקה תעלת שחפוי גארסטמ, דברילפי
 המאוחרת הבנענית התקופה של הראוות השלב של אלה וגם התיכהה, הכנעניתהתקופה
 החפירות לפסה"נ. 1400 לשנת המאוחר חפץ שום נמצא לא אולם ניכר; במספרמצויים

 השלבים בשלושת היה ישובו עיקר לגמרי. אחרת תמונה העלו בתלהשיטתיות
 ולדעת קראוזה-מך"ה גב' ולדעת הקדומה, הכנענית התקופה שלהראשונים
 כותב ואילו לפסה"נ; הב-ג-הב"ב במאה בשריפה ונדון המקום חרבאולברייט
 נמצא זו שבעונה יודע הראשונה, החפירות בעונת החפירה את שניהל הללו,הטורים
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 לפסה"נ; הי-ח ראשית או הי"ט המאה סוף עד הישוב המשך על המראה חרסיםמספר
 הי*ב ראשית או הי=ג המאה סוף עד בשממתו ועמד נעזב המקום בשריפה. חרב אזורק

 )ללאחורבן( המקומבהדרגה שנעזב עד והלך שיתנון דל, ישוב בו נתחדש אזלפסה"נ;
 לפסה=נ. הי=א המאהבאמצע
 תחילתה " שכבה כי נראה אולם היום, עד ברורים אינם ר גז ב ההשתכבותפרטי
 נבנתה אם להכריע קשה כנעני. העיר של ישובה היה !ץ בשכבה ואילו שלמה,בימי

 היו בוניה ואילו ותיקיות שיפצוה רק שהם או שלמה, ארדיכלי בידי החיצונההחומה
 הפסקת על מרמזים אינם כלי-החרס שלמה. לימי שקדמו הכנעניים העיריושבי
 השכבות2ב. שתי ביןישרב

 שכבה של השני )בשלב הי"ג המאה לסוף סמוך בשריפה ונדונה חרבה -שמשבית
 נחשף ~ע, זו, חדשה בשכבה מיד. שנתחדש הישוב, להפסקת גרם לא הדבר אךי[(,

 הנראה ככל עצומה, בדליקה חרב זה ישוב מלשתיים. כלי-חרס של רבמספר
 ה" המאה של ראשיתה עד בחורבנו עמד והמקום לפסה"נ, הי"א המאהבאמצע
 !!(33. שכבה של ראשון )שלבלפסה"נ

 מחוץ התל לרוחב שח~רון בדיקה, בתעלות החופרים מצאו nIVTUבחורבות
 ואילו קדם-ישראלית, בפיהם כונתה שבהן התחתונה שכבות. שתי העיר,למצודת
 משתייכת התחתונה השכבה כי מורה כלישהחרס ממצא ישראלית. -העליונה
 הי' המאה ראשית ואולי לפסה"נ הי"א )המאה הקדומה הישראלית לתקופהבעיקרה
 מאוחר( )שלב התיכונה הקדומה, הכנענית התקופה מן שרידים בה ומעורביםלפסה-נ(
 על בעיקרה מתייחסת העליונה השכבה המאוחרת. הכנערת התקופה מן גםואולי

 הללו. השכבות שתי בין מכוון הרס סימני כל נמצאו לא התיכונה. הישראליתהתקופה
 היה המקום כי הוא ממנו להסיק שאפשר מה וכל ביותר, מסובך ?פית בתלהממצא
 זמנים; פער ללא הישראלית, בתקופה וגם המאוחרת הכנענית בתקופה גםמיושב
 מחפירות העיר. על פורענויות שום באו לא הזה הזמן במשך אם לדעת, איןאולם

 של ביישובו בזמן עצום פער קיים כי מסתבר העליונה, בעיר ?דידה, בתלשנערכו
 התיכונה34. לישראלית ועד הקדומה הכנענית התקופה למןהמקום,
 לכיש, עם לזהותו מקובל שהיום דויר, - א בתל שחפר סטארקי ל. ג'.המנוח
 של ימיו )לאחר לפסה"נ הי"ג המאה לסוף הכנענית העיר של חורבנה אתמייחס

 המאה של לראשיתה זה חורבן לייחס יתכן כי עתה סבורים עוזריו ואילומרנפתח(;
 לדבר". מכריעות ראיות בידם אין אך למסה"נ,הי"ב
 עקבות נחשפו ביר, ד עם אותו מזהה )החופר( שאולברייט רמם, מ בית- תלב
 הי-ג המאה לסוף סמוך עצומה בשריפה שנדונה )2((, הכנענית העיר של כבדחורבן

 ט8(. הקדומה הישראלית העיר מעליה נבנתה חורבנה לאחר קצר זמןלפסה"נ.
 השני השלב את מאפיינת למסה*ם הי"ב המאה )מאמצע פלשתיים חרסיםמציאות

 הי"א המאה באמצע בקירוב, חרב, י8 של ישובה )8(. זו שכבה שלבתולדותיה
 ושילה(יי. בית-צור של חורבנן)זמן

 הגיעו לא עדיין גת( תל בטעות )המתקרא אל-שליוי לסלד שיחיבתל
 בגבוהה אולם הגידת. לזמן המתייחסות השכבות אל הנישא בתל-המצודההחפירות
 שישובה נמצא - היקפה רגב את וסובבות המצודה מן הנמוכות - המדרגותמשתי
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 האלף באמצע בקירוב דהיינו הקדומה, הכנענית התקומה של השני השלב עםפסק
 מתבלים שטחים זה קדום ישוב מעל נחשפו זעיר-פה זעיר-פה אולם 'נ. רפסההשלישי
 סימני )או תנורים רק אלא מבנים סימני בהם ניכרו שלא ישוב, שרידי שלביותר
 גדולים אבן צרורות או נהל חלוקי של ריצופים קטעי ובקרבתם גדולות(מדורות
 בני חרסים נלקטו פניהם שעל אבן-גיר, של ריצוף רבדי אף רחוקות ולעתיםיותר,

 הנמוכים במפלסים לפסה"נ( הי"א - הי"ב )המאות הקדומה הישראליות:התקופות
 השרידים יותר. הגבוהים במפלסים לפסה"ם הס'-הח' )המאות והתיכונהיותר,

 ע.ויות בטמגורית או "דרות, תעשית במתקני ככל-הנראה כרוכים היוהעליונים
 קבע. של מבנים מחוסרי של התישבות על מעידות התחתונות ואילווטוהית-דפנות;

 זיהויו החוקרים רוב על מקובל היום אולם ברור, אינו שזיהויו י, ס ח ל תב
 אפשר )ואולי לפסה"נ הי"ד-הי"ג המאות מן כלי-חרס ין בשכבה נמצאו עגלי,עם

 חורבן סימני שום זו בשכבה ניכרים לא לפסה"נ(. הי"ב המאה לתחילת עודליחסם
 רצינית, דליקה שרידי נחשפו העיר, לחומת הסמוך המבוצר, ב"ארמון" רקכללי.
 ישראלית37. עיר והיא שלמה, לימי שייכת שמעליה " שכבה לחורבנו.שגרמה

 החופרים של שמסקנותיהם כיון בעיקרן, מאכזבות ו ח י ר י ב החפירותתוצאות
 הידיעות מיעוט )בגלל מיסודן מוטעות הראשונה, מלחמת-העולם לפניהראשונים,

 גארסטנג של חפירותיו ואילו בארץ(; הקדרות התפתחות דבר על חפירותיהםבזמן
 המאוחרת. הכנענית העיר של חורבנה תאריך על החוקרים בין הריפה למחלוקתגרמו

 הסכים אולברייט לפסה"נ; הי"ד המאה באמצע אירע החורבן כי סברגארסטמ
 לין~ת הארכיאולוגיה מן ראיות כי הדעה את הביע לאחר-מכן אולם עמו,תחילה
 יש אולם לפסה"נ; הי"ג המאה של ראשיתה או הי"ד המאה לסוף הקרובלתאריך
 הי"ג, המאה בהמשך יותר, קצת מאוחר תאריך הנוגדים הנימוקים כי בכךלהודות
 נכבשה העיר כי חשב ני;סאן והאב השלילה, מכוח נימוקים אלא בעיקרםאינם

 במקומ קניון הגב' של האחרונות חפירותיה לפסה"נ. הי"ג המאה של השניהבמחציתה
 שייר כל התל מראש והשמידו חשפו ידי-אדם ופגיעת הטבעית הבליה כיהעלו

 הכנענית לתקופה גארסטמ שייחסן החומות התיכונה. הכנענית לתקופההמאוחר
 סמך על הקדומה. הכנענית התקופה של שונים לשלבים למעשה שייכותהמאוהרת
 ברבע נפסק העיר של ישובה כי החופרת מסיקה שבסביבה מבתי-הקברותראיות
 עדות כל והיעדר המנוגדות הדעות של בעטין וכך, לפסה"נ. ההד המאה שלהשלישי

 להסקת כאן החפירות את לנצל אפשרות כל אין במקום, עתה מכרעתארכיאולוגית
 דיוננו38. בנושא הנוגעותמסקנות

 מעידות הר-יהודה ובצפון בהר-אפרימ בית-יוסף, בנחלת החפירותתוצאות
 המאוחרת הכנענית התקופה סוף שבין בזמן בהר-אמרים, כיבוש כל היה לאכי

 או בשכם(, )כמו בשלום קיומם את שהמשיכו או וישוביו הישראלית, שללראשיתה
 ה"ג המאה של השני ברבע כנראה, נכבש, הר-יהודה של צמונו ; בתרצה( )כמושנעזבו

 ובניו. יעקב של למעשיהם כנראה ליחס יש העי כיבוש על הסיפור ואת)בית-אל(;
 )בית- בהר-יהודה אשרות-המערב וערי בגליל חצור כי החפירות מראות כןכמו
 במידה עמק-יזרעאל, וערי לפסה"נ. הי-1 המאה בסוף חרבו דביר( לכיש,שמש,
 הי"ב המאה בראשית או הי"ג המאה בסוף נהרסו אבו-הואם(, תל )מגידו,שחרבו
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 בתחילת ישובים, ייסוד או מחודשת, התישבות סימני ניכרים הארין אזורי בכללפסה"נ.
 העי(. לסיעה; שילה; המרכזי; הגליל )(~זור לפסה"נ הי"בהמאה
 כי המקורות כל מלמדים יהושע מספר חוץ הרי עצמו, המקרא שמן לנתוניםאשר
 קבוצות קבוצות בידי שלבים, שלבים שנתבצע וממושך, אטי היה הכיבושתהליך
 חד כי להתנחלות, הכיבוש פרשת בין להפריד אין כן כמו זה. אחר בזו שבטים,של
 המאורעות של כשעיקרם האבותואחריתובימידוד, בתקופת ראשיתו - זה מעשהה~ה;
 לפסה-נ. הי"ב המאה לתחילת לפסה"נ הי"ד המאה סוף שבין בפרק-הזמןחל

 והמקראיים הארכיאולוגיים החפיג?פוים, המקורות עדות על לעיל האמורמכל
 מסע לדרך ביחס במדבר בספר המובאות המסורות שתי כי כל, קודם ללמוד,אפשר
 זה, לחבל שונים חדירה גלי שני משקפות מזרחה בעבר-הירדן ישראלבני

 את מתארת היא שכן משתיהן, המאוחרת היא הראשונה נבדלים.בפרקי-זמן
 הי"ד, המאה בסוף כבר אולי מקצתן שנוסדו, האמורי וסיחון מואב אדום,ממלכות
 השני לרבע ליחס יש עצמו המסע את למסה"נ. הי"ג המאה של בראשון ברבעובודאי
 על כא( פרק )במ' המסע תיאור בהמשך שמסופר משום לפסה"נ, העג המאהשל

 הקודם לפרק-זמן מתייחסת השניה הקרב. בסערת הקמירי ממלכתהריסת
 יכולים וע"כ הללו, לממלכות זכר שום בו אין כי לפסה"נ, הי"ג המאה שללתחילתה
 מאליה העולה המסקנה מואב. ובשטח אדום ממלכת בשולי בשלנה לעבורבני-ישראל

 שונים בפרקי-זמן שנערכו מסעות שני של תיאור לפגעו אכן כי הזה, הניתוחמן
 הכיבוש. של ההדרגתי התהליך על שובהמרמזים

 הארץכיבוש
 החיצוניים האפיגרפיים המקראיים, המקורות של וניתוחים תיאוריםלאחר

 זו. פרשה ולשחזר לנסות אפשר הכיבוש, לפרשת להם שזיקהוהארכיאולוגיים,
 הראשונה החוליה הריחי לד( פרק )בר' בשכם ולוי שמעון של עלילתם כי ספקאין

 שכאמור האפשרות על דעתנו את רתן אם וביחוד וההיאחזות; הכיבושבשלשלת
 מהו תזכור דן, - דינה השמות דמיון על וכן זו, לפרשה להתיחס יכול העי כיבושגם

 שפחת בלהה, של בכורה שדן המסורנו קביעת וגורלו. דן של הראשונה נחלתושטח
 הנראה( ככל )שמיים שכם מושלי ובניו, שלבאיא והעובדה בית-יוסף%, שלאמם

 ראיה מהזקות - בכסף בארץ, הפושטים הח'ברו, את סוערים אל-עמארנה,בתקופת
 ותמרה. בת-שוע יהודה, על הסיפור את זו חוליה אל לצרף אפשר אוליזו.

 הקרובים בתי-אב של חדירתם - הכיבוש מאורעות בשלשלת השניההחוליה
 אירעה זו חדירה ואשר. נפתלי לשבטי הזמן במשך להתגבש העתידיםלישראלים,

 בעקבות השלישי?(, )ברבעה לפסה"נ הי"ד המאה לסוף קרוב המאוחרלכל
 - הארץ צפון של תורפתו מקום דרך בוצעה החדירה הח'ברו. שלהתפשטותם

 לפסה"נ, הי"ד למאה האחרון בעשור לארץ, המסרי השלטון מששר בית-שאן.עמק
 כאלה חדירות כנגד הא'. מתי בימי לראשונה מצריות, בתעודות האשרי של זכרובא

 ומצודה לעיר-מצב אותה ועושים בית-שאן, אוו המצרים עתה מבצריםודומיהן
 מעברות- בקרבת רגישה בנקודה "דרך-הים", על בכנען, מרותם לביסוסמרכזית
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 מרותן הכחוקות גם פירוש: לארץ-ישראל התקין המצרי השלטון חזרת אולםהירדן.
 המסתננים רגלי את עתה לדחוק היכולות מגידו, כגון הכנעניות, מלכויות-העריםשל

 מדרומו:י. ובעיקר העמק של מצפינו ברובו, המיוער ההר, אל העמק מןהנודדים
 על החתים, עם בהתמודדותם טרודים הא' סחי בימי המצרים של היותםעם
 את נתוו שלא לשער יש צפונה, דמשק ונוה שמבקעת-הלבנון בחבל-הארץהשלטון
 בעורקי השקט הופרע שלא זמן כל גופה, בארץ-ישראל הנעשה על במיוחדדעתם

 העשור בסוף כנראה הא', סתי של מלכותו לימי בארץ. שעברו הראשייםהתחבורה
 כרוכים היו הנראה שככל כיבוש, פרקי שני ליחס יש לפסה"נ, הי"ד למאההאחרון

 שעת לו מוצא קדש-ברגע, נוה בסביבות שהתרכזו ישראל, משבטי ככר חלק בזה.זה
 ערד מלכות בכוחות נהדף שהוא אלא מדרומו, הר-יהודה אל ולחדור לנסותכושר

 הנראה ככל הצליחו כן פי על אף נתאפשרה; לא ממדים רחבת פלישההכנענית42.
 הנתקף, השטח בשולי שביתה לעצמם לקנות בודדים, בתי-אב או משפחותקטעי
 שבטי הנראה, כפי השתתפו, זה פלישה בנסיון והירחמאלי43. הקניזי, הכלבי,מהם
 שטחי להם למצוא ביותר מעוניינים היו מעיקרם, בקר44, רועי שבהיותםלאה,
 כשנהדפו קדש-ברגע. בסביבות קיימים שהיו מאלה יותר ורעננים חדשיםמרעה

 ללא לג( פרק במ' )השוה מואב ארץ לב דרך עברו לערבה, ירדומהר-יהודה,
 המערבית, ארץ-ישראל של תורפה שבמקום כיון עמק-הירדן. אל ובאוהתנגדות
 ומצרו חיפשו בית-שאן, בעיר המצרית המצודה בינתיים הוקמה בית-שאן,בעמק
 פרצו ומשם קוק, מול טות, בסביבות יותר, דרומיים במעברות כניסה אפשרותלהם
 קרוביהם עם מלהסתכסך שנזהרו מאחר א(. פרק שופ' )השוה המרכזי ההראל

 למרעה, דרישותיהם את סיפק לא הארץ של זה מיוער שחלק גם ומה שכם,בסביבות
 זבולון( יששכר )השבטים: ויתרם דרומה, ראובן( שמעון יהודה, )השבטים: ברובםפנו
 נכבשה דרומה במסע כי להניה יש בית-שאן. עקיפת מתוך בצפון מזלו אתניסה

 חזרה והעיר ביותר גדול היה לא הזה שהחורבן אלא ח(, א, )שופ' ירושליםונשרפה
 בן-ראובן- בוהן "אבן הגיאוגרפי הציון הזכרת קטנה. ממלכה כמרכזונתאוששה
 מה זמן ישב ראובן משבט חלק לפחות כי מורה ו( סו, )יהו' יהודה :בולותבתיאור

 מערבה.בעבר-הירדן
 עמק-יזרעאל, של ביותר הצר חלקו דרך בינתיים, להסתנן החלו וזבולון יששכרבני

 שביתה להם לקנות ההיברו, של אחרים בתי-אב עם בצותא משניסו,לרמת-יששכר.
 השלטון היה יכול לא שם, ישבו שכבר אזוריים, בתי-אב של רגליהם את ולדחוקשם

 ושלח בעמק, שלו ההספקה דרך את שסיכנו כאלה, התפרעויות להרשותהמצרי
 באזור45. וסדר שקט להשכין צבאיתמשלחת-עונשין

 משה, של בהנהגתו עמק-הירדן אל הגיע בני-לאה של זה עליה שגל לשעריש
 לארץ. מעזיבה לחדור השבטים שהספיקו למני מזרחה, בעבר-הירדןשמת

 שבטי- של השלישי, הגל לארץ עלה לפסה"נ, הי"ג המאה של השני ברבעלבסוף,
 כמגעו יותר. ממושך זמן הסקר על מעמד להחזיק יכלו צאן רועי שבהיותםרחל,
 והאמורי אדום מואב, ממלכות את בדרכם מצאו מזרחה, מקדש-ברנע הםאף

 תהומי אל בכוח ופרצו ומואב, אדום את סבבו מזרחה, עבר-הירדן שלבדרומו
 את עברו ומשם ואילך(, ד כא, )במ' יעזר ומלכות חשבון( )ממלכת סיהוןממלכת
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 אפרים. משבט בן-גת יהושע בודאי עמד הזה המסע בראש יריחו. את ולכדוהירדן
 להבין נקל הדרומיים, לאה שבטי בינתיים להתבסס החלו כבר ומבהר-יהודהכיון
 א, )שופ' בית-אל כיבוש ולאחר צפון-מערב לכיוון לעלות בני-יוסף בחרומדוע

 והמלחמה הגבעונים פרשת את גם לייחס יש זה למסע בהר-אפרים. פשטו ואילך(כב
 ולהרע הפולשים, עם להשלים ביכרו הראשונים ט-י(. פר' פהו' ירושליםבמלך
 בהתבדות להסתכן מאשר בית-אל(, שנכבשה )לאחר אתם כניעה של לסורלידי
 סרה החוי ערי ברית כי מסתבר, ביהושע הפרשה המשך מתוך הזרוע.בכוה

 מכח ידיים בחיבוק לשבת היה יכול לא והלה ירושלים, מלך של העליונהלמשמעתו
 ליהושע קראו הגבעונים עליהן. ולהשתלט לחזור איפוא, ניסה, הוא זו. חדשהסכנה

 בית- דרך ונסו בעלי-בריתה(, כל )על מלכות-ירושלים כוחות נ~פו ובקרבלעזרתם,
 נכנסים הרדיפה במהלך לעמק-ט:לת46. אחריהם רודפים בית-יוסף כששבטיחורון,
 להתערב לעצמו חובה רואה זו של ומלכה מלכות-גזר, לתחומי ורודמיהםהיסים
 שכן לשטחו, מלחדור האוראלים את גזר מלך עצר הנראה, כפי המערכה.במהלך

 המערב אשרות ערי בכיבוש הזה הקרב המשך כריכת גזר. כיבוש על שומעים אנואין
 יהושע. ספר עורך של ידיו מעשה שהיא דומה הר-יהודה,של

 וכיבושה חצור מלך :סין עם המלחמה את ליחס יש מידה באיזו היום להכריעקשה
 ~ךבה זו כי הוכיח, בעיר החפירות סילא בן-גת. יהושע של למפעלו חצורשל

 זה חורבן לקשור שלא טעם כל אין ולכן לפסה"נ, הי"ג המאה של השניהבמחציתה
 במקום קבע של ישוב הפסקת הוכיחה עצמו בתל שהבדיקה גם ומה הישראלי,בכיבוש

 כיככל לזכור יש כן וחצר-ימים47. מנוון ישוב של דלים שרידים להוציאלאחר-מכן,
 להפח, אפשר הא'. מתי של ימיו לאחר מצריות ברשימות מכרת חצור איןהנראה
 מעצמם, באו או נקראו, בהר-אפרים בית-יוסף שהתבססו לאחר זמן-מה כיאיפוא,
 למבר כדי בני-הפקחית(, ובחלקם בני-לאה )בחלקם הצפון שבטי שללעזרתם
 תופעה חצור. ממלכת את דהיינו בארץ, המרכזי הכנעני השלטון את משותמיםבכוחות

 בית-יוסף של כיבושיהם שטחי על אף איימה זו ממלכה כי נזכור אם יותר, עוד תובןזו
 תשך, ןבלעם, בית-שאן, )פתל, הדרומיים ביצוריה שלשלת מתוךבהר-אפרים

 מהם ומנעה לאר( בסביבות הצפוני, השרון מישובי חלק גם ואולי יקנעם,מגידו,
 בז(. א, שופ' )השוה שבתחומם הכנעניות המובלעות על להשתלט האפשרותאת

 מצרית ריבונות קיימת עדיין היתה הזה הזמן כל שבמשך מכך עין להעליםאין
 העיקריימ התחבורה עורקי עברו שבהם ובחלקים להלכה; ארץ-ישראל כלעל

 אין לפיכך למעשה. גם מזרחה( עבר-הירדן וצפון בית-שאן יזרעאל,)עמק-החוף,
 של בימיו לקרות יכלה יבין, עם זו כגת יחסית, במידה חשובה החמשות כילהניה
 באחוזותיהם, יחסי שקט על החתים וגם הוא גם שמרו יודעים שאנו ככל הבי.רעמסס

 השלמון בתהומי איך ממלכת את שקיים ההסכם לפי ביניהם, הגבול של יציבותוועל
 מצד זו: אל זו הקשורות עובדות שתי גם להסביר יש הזה הגבול של ביציבותוהחתי.
 ארץ-כנען, של הצפוניים החלקים את לרשת ונפתלי אשר שבטי הצליחו לאאחד
 במלחמות-נבולים, ונתמעטו נשחקו לא שני ומצד הגבול; על החתים שמרו כאןשכן

 או יכול, המצרי השלטף היה לא ששם וראובן(, )שמעץ הדרומיים לשבטיםבדומה
 מקומיים. מתנגשים בין השקט על לשמורמעוניין,
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 בראשית אירעה חצור מלכות עם הראשונה המלחמה כי לשער יש זה שיקולמתוך
 מרנמתח של מסעו את לחשוב יש כי ויתכן לפסה"נ, הי"ג המאה של האחרוןהרבע

 המהומה לאחר שם, המצריות באחוזות שקט להשליט לנסיוןלקדמת-אסיה
 לחזק עשויה זה בהקשר הארץ בצפון יגועם של הזכרתה חצור. כיבוש עםשהתחוללה

 בקרב בני-יוסף בראש עמד אמנם אם לזה. זה המאורעות של זיקתם על ההשערהאת
 בית- עלית בין היחסית הזמן קרבת מקום ומכל ; בימים בא היה כבר בן-נון, יהושעזה
 זו, בפרשה שמו נקשר הזמן בהמשך כי לכך גרמה הראשונה, חצור מלחמת וביןיוסף
 מותו. אחרי אירעהאפילו
 ערי-מבצר זה בשטה היו זה. הגרבנה לאחר מיד חצור נבנתה לא כירושלים,שלא
 הטיל אשר המרכז של הריסתו את רעה בעין ראו לא שבודאי מדי, רבותכנעניות

 שר שסיסרא, אלא בלבד, זו ולא מקומו. את לרשת אחת כל ושאפו עליהן, מרותואת
 מלכות- של שלטונה את לקיים וניסה המערכה מן הנראה כפי נמלט יבין, שלצבאו
 נאמר לא כן על הבירה. חורבן לאחר גם האחרות בערים ששרד הרכב בעזרתחצור
 מזר ב. העלה וכבר ג(; ד, )שופ' בחרושת-השיים אלא הערים מן בעיר ישב כיעליו
 את כולל זה ובמקרה לגליל-הגויים"4, מקביל זה ביטוי כי המסתברת ההשערהאת

 גם 9לל אם ספק אך לכיבוש; שקדמה בתקופה מיושב שהיה במידה המערבי,הגליל
 משם. ומזרחה - חניתה - ראש-הנקרה לרכס שמצפון הגדולות הכנעניות העריםאת

 הב' רעמסס ברשימות הנזכרים הכושיים, בתי-האב חמשת על דעתנו ניתןאם
 של שלטונה את להמשיך סיסרא של נסיונו על זו השערה יותר עוד תסתברוהג'49,
 אשרות לאורך שישנו הכושיים, מבתי-האב באחד קשור סיסרא היה אמנם אםחצור.
 הר-הגליל וצד דרים ; מהר-יהודה )החל בארץ-ישראל ההררי השטח שלהמערב
 בתי- עם המקומיים קשריו בעזרת הוא ינסה חצור חורבן לאחר גם כי יובןבצפון(,
 ממלכת חלקי על לפחות מוגבל שלטון לקיים יז( ד, )שופ' וחקיניים הכושייםהאב
חצור.

 ונושאתה בני-יוסף, של מושבם משטה היא גם יוצאת כנגדו למלחמההיוזמה
 לפידות. אשתדבורה,

 אשדות- על שליטתם את המרחיבים בני-יהודה, מתעשים זמן באותובקירוב
 מידם, וכובשימ שסביבתם, היריבים והכועדימ נמתי-האב גמם hkke'-יהודה, טפלהכתנרב,
 בתי- בעזרת כאן גם כלומר, דביר; את בן-קנ?, -חניאל המקומי המנהיג שלבפיקודו

 )יעל בצפון הקינים כקרוביהם הם, שגם )הקניזים(, דם קרבת להם הקרוביםאב
 הקודמים הארץ תושבי עם בריתם את להפר לנכון מוצאים הקיני(, חבראשת

 בית- כיבוש את גם זו לפרשה לייחס יש בודאי הישראליים. הכובשים אלולהסתפח
 הי"ג המאה בסוף שאירע הר-יהודה, של המערב אשרות ערי ושאר לכיששמש,

לפסה=נ.
 הישראלית ההתישבות ראשית את גם לקשור יש שבטי-רחל של עליתם גלעם

 -בה מ אינו המקרא שכן ביותר, דלות כך על ידיעותינו אמנם מזרחה.בענר-הירדן
 ניכר. במספר בידינו מצויות אען חיצוניות תעודות ואף אלה, שבטים עללספר

 עבר- אל ולהגיע לפרוץ אפשרות קיימת שהיתה זמן שכל מסתבראף-על-פי-כן
 כאשר רק לנהר. שממזרח לשטחים ישראל שבטי של לבם נמשך לא מערבה,הירדן
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 פנו נעלמה, החוף לעבר והתקדמותם לירדן, ממערב ההר שטה צר כ4 לדעתנוכחו
 וכך ויעזר. בחשבון ממלכות-האמירי של חורבנן עם לנהר ממזרה שנוצר החללאל
 בני-יהודה של בצדם נוח התישבות שטח להם מצאו שלא בני-ראובן, כי לשעריש

 ואל~לה. חשבון בסביבות פושטים והתחילו הר-יהודה של המזרח מאשרותחזרו
 קצרי את וכן א-ב(, ה, )דה"א הבכורה חילופי מסורת את ליחס יש זו לפרשה כייתכן
 היחס50. ברשימות רהודהראובן
 מובלעות שהכיל מפני בעיקר במערב-הירדן, נחלתו שטח צר היה למנשהגם

 חורבנה עם שנוצר החלל אל מזרחה, ממשפחותיו כמה פנו כך ומשום רבות,כנעניות
 ראובן של ואלו בצפון מנשה משפחות של התנחלותן שטחי בין אדרעי. ממלכתשל

 הנמנה גד, שבט של עיקרו שהיו שונות מעורבות משפחות ישיבה להן קנובדרום,
 בראשיתה או לפסה"נ הי"ג המאה בסוף כנראה בני-יאיר, נספחו אליהן השפחות. בניעם
 בחבל-הארץ נדידותיהם על שומעים אנו אשוריות תעודות שמתוך לפסה"נ, הי,בשל

 ואל מזה, )המנשי-היהודי( מכיר בני אל מתייחסים הללו התיכון. לפרתשממערב
 להתפשטותו אף להסמיך יש אולי בג(. כא, ב, )דה"א מזה )הראובני-היהודי(הצרת
 מעורבות היו שבה המדינים, עם המלחמה את גם מזרחה בעבר-הירדן הראובנישל
 וכבשו לירדן, מערבה גם המואבים פלשו אלו ועשויות מה כתוצאה ואדומע. מואבגם

 שבטי- של התישבותם משטח ודוקא ובנימין. בני-יהודה של התישבותם משטחיחלקים
 משפחות של מציאותן בגלל עליונותם את הישראלים הרגישו שבו מקוםרחל,

 הקריאה יצאה הגבעונים, ברית בגלל וגם דורות בכמה באזור להם שקדמוקרובות,
 בן-גרא אהוד בהנהגת הישראלי הנצחון לידי שהביאה המואבית, ההתקפהלהדיפת
 יב-ל(. ג,)שופי

 ת ו ל ח נ ת הה
 ורצועות הקטנה אסיה אל גויי-הים פלישת אירעה לפסה"נ הי"ב המאהבראשית

 הפלשתים של התישבותם החלה השמונים בשנות ים-התיכון52. של המזרחיהחוף
 אל- של הישוב נוסד זמן פרק ואותו בארץ-ישראל, עמק-החוף של הדרומיבחלק
 ובין הפלשתים בין קטנות התנגשויות שורת התחילה מיד קפילה. שבאדמותח'רבה

 לנסות וההלו הר-יהודה של אשרות-המערב על עתלט לו הספיקו שכברבר-יהודה,
 הישראלים עם אחת יד הפעם עשו הכנענים כי ק.שעי יש עמק-החוף. אללהדור
 בהנהגת הפלשתים עמ הראשונה ההתנגשות את להסביר יש וכד החדש, האויבכמד

 שמו(. )למי כנעני היה שאולי לא(, ג, )שם בן-~~תש89י
 )1200- הכ' השושלת של בראשיתה "דרך-הים-, לאורך המצרי השלטון שלחיזוקו

 על ושמר באזור-החוף, חדשים איבה מעשי התפרצות מנע בקירוב(, לפסה"נ1087
 שלטוז של הגמורה התמוטטותו עם אולם, בית-שאן. - עמק-יזרעאל של המזרחילתהו
 בין ההתמודדות חידוש את למנוע היה אפשר אי הו', רעמסס של ימיו לאחרזה,

 מתחילה, וכך המזרח. מן חדשים מתפרצים של חדירה ונסיונות הפנימייםהגורמים
 הארץ פנים אל הפלשתים של התפשטותם לפסה"נ, הי"ב המאה של השניהבמחצית
 החקלאי. הישוב על המדיינים של השוד פלישות באות בעמק-יזרעאל ואילובדרום,
 ו-חג פר' )שופ' המדבר אל חזרה הפולשים את הודף מנשה, משבט אבי-העזריגדעון
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 עבר- של הצפוני בחלקו המנשי מן בתי-אב של היאחזותם מתחזקת נצחונובעקבות
 מלוכה להקים נסיון זה שבשבט מעורבים יסודות עושים זאת עם ויחד מזרחה,הירדן
 דוקא לכשלון, נדון זה נסיון אולם בשכם. המעורב הישוב שמרכזה לירדן,ממערב
 ט(. פר' )שם יוסף לבני האופייני בעול ואי-נשיאה חופש משטר אותובגלל

 תקופת מבטיחים בן-גדעון, אבימלך של הנפל ומלכות המדיינים, שלגירושם
 וכך בגלעד. וכן ובסביבתם, בעמק-יזרעאל היושבים השבטים בשטחי מסוימתשלום

 חציו ממסגרת חרגי לא השפעתם שתחומי קטנים, שופטים שלשלת על אגושומעים
 הם: הלא בגלעד, או ומדרום(, )מצפון בהר וסביבותיו עמק-יזרעאל שלהמערבי
 יפתח, ימי ולאחר הגלעדי; ןאיר בהר-אפרים(; )מקמיר יששכר איש בן-פויה,תולע
 )היסוד לגלעד המתנכלים בני-עמון של בהדיפתם סוערת קצרה תקופה שובשהיו
 הזבולוני; אילון )שבזבולון(; מבית-לחם אבקן המערבי(, גבולם על ביותרהחלש
 )מהר-אפרים(. הפר?תתי בן-הללושלדון

 אנשי הארץ. בפנים שטחים על בהשתלטותם בדרום הפלשתיםבינתייממתקדמים
 כוח אוזרים אינם אחרים, ישראליים שבטים של עזרתם את לגייס מצליחים שאינםדן,

 בודדים, התגרות מעשי מגדר חורג אינו ומאבקם בפלשתים; רמה בידלהילחם
 הם נאלצים לבסוף שמשון. מקומי, גבור של אישיותו סביב אותם רוקמתשהמסורת
 ארץ-ישראל. של בצפון-מזרחה אחרת נחלה להם ולחפש מקומם, אתלעזוב
 שכן שירק, ונחל אילון עמקי בשטח ריק החלל נשאר צפונה הווים של נדידתםעם

 זהי בשטח הגובלים השבטים ושלושת כמתנחלים. ולא שליטים ככובשים באוהפלשתים
 של סדיה העזובה. הנחלה תפישת על ביניהם עתה מתחרים ויהודה, בנימיןאפרים,
 ורשימות הנחלות גבולות רשימות היחס, ברשימות שונים מקטעים עולים זוהתחרות

 ביותר. פעיל חלק בני-בנימין לקחו זו משולשת בהתחרות כי מסתברערי-הלויים.
 הצלחה ואפרימ53. יהודה של נחלאותיהם לשטחי אפילו התפשטו בתחילה כידומה
 הרקע ומכאן לבני-בנימין, אחרים ושבטים אפרים יהודה, של התעדותם את גיבשהזו

 מעשה אירע אם הבדל אין המעשה, עצם לגבי יט-כא(. פר' )שופ' בהםלמלחמה
 העממית שהמסורת או המלתמה, להתלקחות אחרונה עילה ושימש בגבעה,פילגש
 ממשי. או אגדי מעשה בזכר זו מלחמהתלתה

 הפלשתים של לנצחונם פתח ופתחה השבטים, של כוחם את התישה זו אחיםמלחמת
 המסתיים הפלשתים, עם המאבק מתחיל מעתה סו-יה(. ד, )שמ"א אבן-העזרבמלחמת

 דודא. של מלכותו לימי בקירוב הראשון השליש עםרק
 : הבאה בטבלה הכיבהט פרשת את לסכםאפשר
 סבם, ) דטובוונ מי בי וץכינזעןש~מטטז

 זץעי"
 ייפסה=נש וץי*חנוץי*זוהכסותו

 )שבטי הראשון הישראלי הגלהסתננות
 לפסה"נ; 1310למני ונפתלי?(אשר

 לפסה-נ; 1290-1305 השנים ביןבקירוב )שבטי-לאה( השני הישראלי הגלחדירת
 )שבטי- השלישי הישראלי הגלהדירת
 לפסה*נן1273 ובית-אל )ו( יריחו כיבושרחל(;

 והמלחמה מזרחה בעבר-הירדןההיאחזות
 לפסה-נ; הי-ב המאהמחצית ושאב מדיןעם
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 לפסה*נ4 1222בקירוב חצור מלך יביי עםהמלחמה
 סיסרא עם פושן-רשעתים, עםהמלחמות

 לפסה"נ; 1200בקירוב מואב מלך עגלון ועם)שבטי-כושים(
 שמגר המלשתים, עם הראשונהההתנגשות
 לפסה"נ; 1180בקירובבן-ענת
 לפסה"נ; 1130בקירוב אבימלך של המלוכה ונסיון גדעוןמלחמת
 לפסה"נ; 1100בקירוב בבני-עמון ימתחמלחמת
 לפסה*נז 1080-1120בקירוב הקטניםהשופטים
 לפסה"נ: 1070בקירוב בנימין( )עם האחיםמלחמת
 לפסה-נ. 1050בקירוב אבן-העזרמלחמת

 תו ר עה

 בקרובן לאור לצאת העומד ofCanaan Conquest Israelite ,The המחבר: של ספרו על מיוסד זהמאמר

 המחבר הארץ(. כיבוש )ערך ד כרך המקראית, האנציקלופדיה למען שנערך הסיכום בעקבות נתחברלהוא
 זה. נוסח שהכינה ייבין, אפרת הגב' לבתו,מודה
 א-יב(, )פרקים הכיבוש פרשת חלקים: בשלושה לסכמו שניתן יהושע, בספר מתוארות אלה פרשיות1
 כב-כד(. )פרקים מכן שלאחר המאורעות . יג-כא( )פרקים והמקלט ערישהלויים וקביעת הארץמלוקת
 אדום את עברו הם מפונון הרי הכתובה, הגרסה את לקבל אם באדום: המסע דרך בדבר חלוקות הדעות2

 מזרתה- עבר-הירדן של המשנית המים פרשת בדרך לאורכה ועברו מואצה עלו ומעים אובות, אלליוהבה,
 הופרתה את ולקבל זה בתיאור ועיי-העברים אובות של מהזכרתם להתעלם אם אל-חאג'(, )צרב הספר בדיךללא
gffהארץ* של לאורכה ועברו המשנית המים פרשת לדרך באדום כבר עלו מפונון הרי דברים(, )בסי תופל 

 הארץ. וכיבוש ם יציאתשמצר מפהק שפירא, הוצאת התנשך. לתקופת היסטורי אטלס מזר, ב.לעיין:
 להידפס(. )עומד ד ק פ ,Thc Yeivin, fS 61116פזCanaan 0) Conquest 18 עיין: יותר מפורט לדיון8
 כד(. fns הו' ) בארות ד(, ט, )שמ"א שלשה ארץ שועל, ארץ ג(, טז, )יהו' היפלטי ג'נרל4
 כד(. יז, יט, ליהוז לטן י, דה"א )השוה חניאל אחת: מפוקפקת אפשרות להוציא5
 לח* פרק בר' ועיין: כלתו, והמר העדולמי, הירה של בתו אשתו, בת-שוע6
 סו-יט. פר' ב-לג: יג, יהר'7
 ואילך. 49 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין ותוכנן אלה תעודות על8
 46-40. עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של מאמרו השוה לכבען, הא' מתי מסע ועל אלה תעודות על9

 .Lists, Topograpbical Eayptian of Study the ror Handbook Simons, .3 .עע.1937 מ1150 עיין:16

 .ANET, Wilson, 1. .7 .ס  255 : עיין11
 849-342. עמ' זה, בכרך מלמט, א. של מאמרו גם רהשוה *(ע.ANET, Wilson~  .3 .עע מת347 עיין:12

 .(ע.ANBT, Wilson, .3 *קע מת376 עיין:18
 .](. ,ANET, Goetze *ע 319 עיין:14
 .The Greenberg, 14, 1954; Habiru, de problEme Le Bott~ro, 3 עיין: יותר מפורטים וסיכום לדיון15

 האבות, בתקופת עיונים ייבין, ש. גם עתה יעיין ן ,HUCA P.Gray, 51. 1955; Hap/biru 29 ,)1958( .עע 1=,ת35

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

 .א ,Explorations Glucck פPalestine Eastern 2 :יAASOR 11-1 14 ;)1934( 15 ;)1935( 18-19 עיין:18

)1945-9(25-28 *)1937-8(: 

 ואילך. 8 עמ' תש"ז, העליון, בגליל ישראל שבטי התנהלות אהרוני, י.19
 ואילך. 103 עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של במאמרו עיין:26
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 28. 28, 82, עמ' )תשי"ט(, כג ידיעות בחצור, הרביעית החפירות עונת ידין, י. עיין:21
 ואילך* 18 ואילך, 10 עמ' העליון, בגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, י. עיין: ותל-חרשים קדש על28
 ,E.Sellin,TeIITa(annek. ,1904 .קע 1501 עיין:28

 .pp* 1948, 11, Megiddo Laad, .)3 ..258 עיין:24

 .א* .עי ,QDAP Hanailton 4 ,)1935( .עע *lff עיין:25
 .ע 21 עיין:28

-957(, 

148 BASOR Wright,  8. .)3. 

 *נ* .ע ,BASOR Frcc 143 ,)1956( .קע 11-17 עיין:27

 .%. RB Vaux, de 56 ,)1949( .קע 102-138 עיין:8פ
 .VT Suppl. Pritcllard, 8. .7 7 ,)1960( .סע ;BAr idem, 1-12 24 ,)1961( .עע ג22-2 עיין:28
 של התוצאות ואילך. 51 עמ' )תשי"א(, א ארץ-ישראל מייזלר, ב. עיין: )קמילה( אל-חירבה על80
 השתתפות סמך על הן כאן המובאות והידיעות פורסמון לא עדיין לעיל הנזכרים האחרים באתריםהתפירות
 הדברים. בהמשך הנוכרים האתרים מן כמה על ידיעות וכן שבע"פ, דברים או ביקורים החפירות,בהנהלת
 414 . .ע ,BASOR Albright 56 ,)1934( .עע .2ff עיין:81

 .5.(נ.(Gezer Macalister, ,1 ,1 ,1912 .עע *"238 עיין:88

  ,Grant.-~Wright~ ם1(נ Shems ,5 ,1939 *קע [ת35 עיין:83
 עמ' שפן צפית: תל על Macalister,Excavations'-81185; פו ,Palestine .קעי1902 [ת12 עיין: עזקה על84

 ואילך. 44 עמ' שם, ג'דידה: תל על ואילך;28
 .Tufnell .)3 !ט 1ננ41נ Lachish ,2 ,1940 .קע ;.[Lachish 191 ,3 *1953 .ע *36 37 עיין:85

  .יל. .ע ,Mirsim Beit ofTell Excavations The Albright ,2 19371 *ע 61 עיין:88
 ג. .ע ~Bliss 4נ Many 0] Mound 81*1!01 ,1898 .קע מת64 עיין:87
 ,(1 ,4נ ,Digging Kenyon עם ,Jericho ,1957 *קע ;story 710 Garstang, 7. 258-285 עיין:88

 Jericho, *Of )1948 יע[1332

 של מצב של תוצאה ובלהה זלפה ולשפהות ורחל לאה לאמהות יעקב בני של בייחוסם הרואים יש89
 - יהודה החזקים: ההר שבטי שני הם האמהות בכורי וכך לשני. ביחס האחד השבטים, של וחיתותם אועליונותם

 נחלשו, לוי עם )שיחד שמעון את גם בתוכו ,צ מטמ - עמו הקשור מראובן, אליו הבכורה שעברה לאתראשר
 להיאחזות והראשון הנטמע, השבט אפרים(. ובעיקר ואפרים, )מנשה ויוסף שכם(; מעשה מאז הנראה,ככל

 לפרטהן המקום כאן ולא עצמה בפני פרשה וא [ גד של עניינו בלהה. רחל, שפחת בכור דן, הואבהרשאפרים,
 חלק בן-זלפה. ואשר בן-בלהה נפתלי ו.שפחות: לשתי השניים הבבים שני הם בגליל, המתישבים ראשוניואילו

 בניה צעיר גם קשור הדרומי, בחלקו שלהר8אפרים, בעוד וזבולון(, )יששכר בני8לאה אחרוני תפשוממקומם
 בנימין. רחל,של

 81. עמ' לעיל, עיין40
 81. עמ' לעיל, עיין41
 80. עמ' לעיל, עיין48
 המוטמעים. היסודות מן הם השבט בשטח להיאחזות הראשוניפ זה במקרה גם כי לציין מעניין48
 פרת-בר. - ובערבכם באכדית, פרה פירושה לאה המלה44
 84-82. עמ' לעיל, עיין45
 78--90. עמ' זה, בכרך אפעל, י. של במאמרו עיין48
 109-91. עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של במאמרו עיין47

 ואילך* 85 עמ' )תש"ה(, יא וחרושת*הגויים,ידיעות גבע ד': טופוגרפיים מחקרים )מזר(, מייזלר ב. עיין:48
 18. הע' לעיל עיין49
 81. עמ' לעיל עיין*5
 מג. א, דה"א לב; לו, בר' ב-יב; לא, יד-יחן ו-ט; כה, במ'51
 ואילך: עמ'108 זה, בכרך במאמרו, ועיין ע; הואם אבו ותל 118י מגידו של חורבנן את מזר מיחס זו לעליה58
 האריך את נקבע אם זו, לעליה ליחס אפשר יפו של כיבושה את גם מרנפתח. של במסעו לכרכו יש אוליאך

 לפסה"נ* הי"ג המאה בסוף מרנפתח, של למסעו לייחסו שיש יותר נראה אך הי"ב; המאה בתחילתהכיבוש
 בנימין. אפרים, ערכיפ א-ב, מקראית אנציקלופדיה ייבין, ש. עיין:58
 185-149. עמ' זה, בכרך להלן עיין הארץ, כיבוש לפרשיות סיום המשמשות דוד, מלהמות על84
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 הארץ לדרום יהושע מסע ובעית גבעוןמערכת
 ל ע פ א י.מאתן

 באזור-ההר הכנענים נגד המלחמהאופי

 של וכיבושן בגבעון יהושע של המלחמה פרשת מתוארת יהושע שבספר יבפרק
 וגיאוגרפיים, היסטוריים בפרטים משופע זה פרק ישראל. בני בידי דרום-הארץערי

 דרום- מלכי של הצבאית בברית ישראל בני מלחמת של חי לתיאורהמצטרפים
 הארץ. כיבוש בתקופת ישראל בני בפני שעמדו הצבאיות הבעיות את והמשקפיםכנען

 עדיפים היו שלו הלחימה שאמצעי אויב ישראל בני בפני עמד כנען כיבושבעת
 שכל קטנות, בממלכות זו בתקופה מאורבים היו הכנענים הישראלים. של אלהעל
 העיר, של "בנותיה" בצירוף חומה ומוקפת בצורה עיר אלא היתה לא מהןאחת
 שמטביב המצומצם בהבל-הארץ שנמצאו וכפרים, חומה ללא קטנות עריםהיינו

 קרב- היו הכנענים אצל נהוגים שהיו העיקריים הקרבות סוגי שנילעיר-הממלכה.
 לא ולכן מתאימים, אמצעים זו בתקופה חסרים היו ישראל בני וקרב-הרכב!.המצור
 עם בקרב מביא להימנע איפוא, השתדלו, הם אלה. קרב סוגי שני לעצמם לסגליכלו

 ולהלחם אורחי-הלחימה את לקבוע הכנענים יכלו שבהן הזדמנויות באותןהכנענים
 שלא אחרות דרכי-לחימה להם לביר נאלצו בני-ישראל ; להם האפייניותבדרכים

 בני יכלו לא הכנענים, בידי רכב מציאות עקב תקופה. באותה בכנען מקובלותהיו
 הרריים בשטחים להלחם ונאלצו והעשירים הפוריים המישורים אל לרדתישראל
 שהדבר או מוגבלת, היא בקרב הרכב הפעלת יכולת שבהם מבותרים,ובשטחים

 היה בשטח-ההר גם אבל TC)* יז, יהושע והשוה יט; א, )שופ' לחלוטיובלתי-אפשרי
 חומת- הבקעת אדירות. חומות מוקפות שהיו הכנעניות, הערים על להתגברעליהם
 תדיר באורח מזון ומצרכי מים אספקת ארגון דורשות מצור מלחמת וניהולעיר

 לחימה תקופה במשך צבא בתוך משמעת לקיים יכולת ממושכת, תקופהובמשך
 כלי- הן דורשות ובעיקר , האויב עם ישיר מגע ואין בעין נראה כונו שהנצחוןארוכה,
 ישראל, בני של לרשותם עמדו לא הטכניים האמצעים טכנית. וידיעה מיוחדיםמלחמה
 ביניהם הקשורים שבטים, של משטר היה זו בתקופה בתוכם ששרר החברתיוהמשטר
 הדרסם הארגון את לקיים כדי בו היה לא זה משטר מרכזית. מרות ללא רופף,בקשר
 הכיבוש בתקופת ממלחמותיהם אחת כל ממושכות. מלחמות-מצורלניהול

 בדרכים נפתרה היא המקרים ובכל ץ, מרכזית בבעיה כרוכה היתהוההתנחלות
 העדיפים אמצוץ-הלחימה אף על אשר הכנענים, בקרב בלתי-מקובלותשהיו
 הישראלים2. בפני לעמוד יכלו לא ברשותם,שהיו

 ה4 ולות 90-88, בעמ' העוותעיין
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 גבעון מלחמת על המקורותאופי

 יהושע שבספר התיאורים של ההיסטורי לערך בנוגע מחולקות החוקריםדעות
 ורואים כפשוטם הכתובים את המקבלים כאלה ישנם ישראל, בני בידי כנען כיבושעל
 הלק רק מקבלים אחרים תקופה. אותה של המאורעות את המשקפים תיאוריםבהם

 אחר וחלק - וההתנחלות הכיבוש ראשית לימי היסטוריים כמקורות הכיבושמסיפורי
 מאוחר כשלב רואים הם צפון-הארץ( מלכי בברית יהושע מלחמת על הסיפור)כמו
 סיפורי רוב של ערכם את השוללים כאלה גם וישנם ההתנחלותי. בתהליךיותר

 בעיקר בהם ורואים הכיבוש, פרשת לבירור כמקורות יהושע שבספרהמלחמות
 ההתנחלות. לאחר הארץ של הישראלית האוכלוסיה בקרב שנתהוו עממייםסיפורים

 את להסביר כדי אלא העי כיבוש על הסיפור נתהוה לא זו, דעה לפי למשל,כך,
 למכלול ביחס הדעות שחלוקות וכשם מקום. באותו קדומה חורבה שלמציאותה
 מלכי- מד המלחמה לתיאור ביחס חלוקות הן כך יהושע, שבספר הכיבושסיפורי
 יהושע בספר הכיבוש של התיאור את נקבל אם בין י4. פרק ביהושע המתוארתההר,
 ו.ו בחלקן הבודדות, המלחמות פרשיות מקום מכל לא, אם ובין כהיסטוריבכללו

 על הצבאית המציאות את תואמות והן היסטוריים; נתונים על מיוסדותבשלמותן,
 התיאלר את בחלקו, לפחות למנות, יש אלו, ובכלל וההתנחלות. הכיבושתקופת

 גבעוןי. מערכת על י פרקשביהושע

 בגבעון המלחמה של וההיסטורי הגיאוגרפיהרקע

 מלכי-הדרום חמשת של הצבאית בברית יהושע מלחמת על הסיפור שלתחילתו
 ביהושע המסופרת ישראל, בני ובין גבעון יושבי בין הברית כריתת בפרשתקשורה
 ברית לכרות וביקשו בגלול ישראל בני מחנה אל הגבעונים באו זה כתוב לפי ט.פרק
 והשד ממושך, דיון ולאחר רחוקה. ארץ אנשי שהם בטענה בערמה, ישראל בניעם
 המרמה דבר ומשנודע ; ברית הישראלים עמהם כרתו הארץ, מיושבי הם הללושמא
 ה'. ולמזבח לעדה ושואבי-מים חוטבי-עצים עשאום אם כי ישראל, בני' היכוםלא
 מרכז ששימשה ונראה ב(, שם, נשם הממלכה" ערי -כאחת שהיתה נאמר גבעוןעל

 ק"מ כ-2 הנמצאת אל-ג'יב, )היא גבעון את כללה יז, פס' לפי אשר,לברית-ערים

 ק"מ כ-1.5 הנמצא כפירה, תל עם אותה )שמזהים סוסיךה לנלי-כמויל(,מצפון

 שליד אל-בירה היא הסברה ולפי ידוע אינו )מקומה בארית למעלה-החמישה(,מצפת
 בה והישוב אל-ענב, קרית של שבתחומה אל-אזהר, דיר )היא וקרית-יעריםרמאללה(

 למקרא מחוץ כי לציין וראוי החוים, ישבו אלו בערים אבו-ע'וש(. בשם כיוםנקרא
 החיריים6 היסודות על שנמנו ויתכן האתנית, שייכותם ועל המוים על דבר יודעיםאיפו

 עוינת. סביבה בתוך ~סני מיעוט היו שהללו נראה מקום, מכל בארץ-כנען.שבשבו
 ויכולים ; יא( ט, )יהושע זקנים עמדו בראשם משטרם. על ידיעות כמה מצויותבמקרא

 מלכים. עמדו שבראשם האמירים' של מזו שמה היתה משטרם צורת גם כי להניחאם
 מלכות בתחומי שבאנטוליה, בערים לשלטון דמיון של צד למשטרם יש גימא,מאידך
 חתיותי. מתעודות שידוע כפי זקנים, עמדו שכראשןהחתימן
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 גבעוןמערכת

 שקדמן: במזרח נהוגים שהיו מדיניות בריתות של עיקר=מ סוגים שני מכיריםאס
 והם עןחז והוןחיבועתיהם זכףוחיהם 'עבה נממקףיה, 2ןים TS-דים 'טף נמן .נטא"זא,

 )ברית-הסות(, במעלה שוים שאינם צדדים שני בין ברית ב. לזה; זה לעזורחייבים
 ההלש. הצד על להגן חייב החזק ואילו החזק, את לעבוד החלש הצד מתחייב בהאצר
 היו ישראל בני כלומר השני; לסוג שייכת הגבעונים ובין ישראל בני בין שהבריתנראה
 היותם את להלום העשוי דבר וההמה, החסות מבקש הצד היו והגבעונים הריבוניהצד
 - ישראלי לבני הגבעונים מבקשת מתחייבת זו מסקנה עוינת. בסביבה אתנימיעוט

 כרת שיהושע ומהמסופר - יא( ט, )שם ברית לנו כרתו ועתה נו ח נ א מ כ י ד בע
 יז ט, יהושע מהכתוב ישראלי. בשביל בעבודה חייבם אבל , ם ס ו י ס ל בריתלהם

 ארבע על הלה גבעון יושבי ובין ישראל בני בין נכרתה אשר הברית כי עולהואילך,
 אזורשההר. בתוך רצוף התישבותי גוש שהיוו ההוית, הבריתערי

 הישראלים בפני נחשף הגבעונים ובין ישראל בני שבין מברית-החסותכתוצאה
 ונוצרה וההר-הדרומי, שבאזור-השפלה האמוריות הממלכות של הצפותהאגף

 האמורי מלכי את עוררה זו חמורה סכנה זה. מכיוון ישראלית התקפה שלאפשרות
 האויב בפס לעמוד היתה שתכליתה צבאית, בברית להתאגדשבדרום-הארץ

 זו ברית שיוזם מסתבר, ג-ד, י, מיהושע בידיו. זה חבל-ארץ נפילת ולמנועהמשותף
 לשלטון נתון שהיה לאזור סמוכה היתה ממלכתו אשר ירושלים, מלך "לןי-ידק,היה

 אל- מאגרות שעולה כפי ביותר. קרובה כיבושה סכנת היתה ולפיכךהישראלי
 כיבוש לתקופת שנים עשרות בכמה קדום כתיבתן שזמן 290-285(, 280, )מס'עמארנה
 העיר לתחומי מחוץ גם גדולים שטחים פני על ירושלים ממלכת השתרעההארץ,
 עמידת את להסביר כדי בכך ויש ההר. ממלכות שבין החשובה היתה היאעצמהי.
 הברית חברי יתר דרום-הארץ. ממלכות של הצבאית הברית בראש ירושליםמלך
 ירמוך, חירבת עם לזהותה מקובל )אשר 2רמות מלך פרקם חברון, מלך היקםהיד

 מן המובילה הדרך בקרבת והשוכנת לבית-נתיף, מצפון-מערב ק"מ כ-2הנמצאת
 נחל לעבר צפונה מבית-שברין המובילה והדרך בעמק-האלה לירושליםהשפלה
 כנראה שהיא עגלון, מלך ודביר שבשפלה(, א-דניר תל )היא לכיש מלך :פיעשורק(,
 עליהם, צפויה ישראלית להתקפה חיכו לא חברי-הברית בשפלה"!. אשר חסי,תל

 ולהשתלט גבעון על לעלות החליטו הם לידיהם. היוזמה את ליטול בחרו זאתותחת
 ידי ועל החוית, הברית ערי יתר של לכניעתן תביא שהכנעתה שיקול מתוךעליה,
 מצפת. ישראלית התקפה של אפשרות ותקיע בתחומן הישראלי השלטון יתחסלכך

 מלכי-הדרום אחרי והרדיפה גבעון לידהקרב

 יושבי האמורי מלכי ברית צבאות ע"י במצור נתונה עירם את משמצאו גבעון,אנשי
 בניישראלגכללה ובין בינם שנכרתה הברית בתוקף עזרה. בבקשת יהושע אל פנוההר,
 מוטלת היתה יהושע ועל ישראל, בני של לשליטתם נתון שהיה השטח בתוךעירם
 התמרן יהושעלא ואמנם, עירם. על האמורי מלכי פשיטת מפני עליהם להגןהחובה
 ואינם חשופים כשהם האמורי, מלכי צבאות את לפגוש לפניו שנקרתה ההזדמנותאע

 בעודם עליהם לעלות ומיהר פתוח, בשטח מרוכזים אם כי חומותיהם עלזשעניים
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 גבעון, על הקרים את במפתיע לתקוף היתה יהושע של שמטרתו לפי גבעון. עלחונים
 יהושע אליהם "ויבוא מדגיש: והכתוב בלילה הישראלי מסע-ההתקרבותנערך

 הגלגל מן שהמסע ברור זה מפסוק ט(. י, )שם הגלגל" מן עלה הלילה כלפתאומת,
 נמצא שבו הגלגל, כי ההנחה את מחזק זה ודבר ממושכת, בעליה כרוך היהלגבעון
 יט(, ד, )שם יריחו" מזרה "בקצה היה בגביגון, למלחמה יצאו וממנו ישראל בנימחנה
 ג'לןג'ל' ה'רבת עם הגלגל את לזהות ההצעות לקביעה. ניתן אינו המדויק מקומו כיאם

 1, העתיקה שכם היא בלאטה, לתל שממזרח ג'לג'וליה תל עם או אל-מחמה,שבמישור

 גבעון מלחמת על הסיפור א. הם: ואלה טעמים, וכמה מכמה לקבלןאי-אפשר
 הברית וכריתת והעי יריחו כיבוש מתוארים שבהם שלפניו, בפרקים ענייני קשרקשור
 של בסיסם נמצא שבו כמקום הגלגל ידוע הללו רצף-הפרקים בתוך הגבעונים.עם
 ו(ן .ט, )שם ברית לכרות הגבעונים שליחי באו ואליו לכיבושיהם, בצאתם ישראלבני
 והדבר ממושכת, עליה על מדובר ט( שם, )שם הגלגל- מן עלה הלילה "כל בציוןב.

 אשר גבעון, אל בבקעת-הירדן אשר הגלגל שמן בדרך ההליכה לתיאורמתאים
 לגבעון משכם העוברת בדרך זאת, לעומת גדול. הוא ביניהם הגבהיםהבדל

 מקום ואין ביותר קטנים הם הגבהים הבדלי פרשת-המים, קו לאורךולירושלים,
 אל יריחו, בסביבות אשר שבגלגל, ישראל בני ממחנה הדרך בה. עליה עללדבר
 נראה בקירוב. מ' 950 בשיעור היתה בה והעליה ק"מ, 30-35 לאורך נתמשכהגבעון

 לעבר ?ךי~יט וואדי "לט ואדי דרך והעובר מיריחו היוצא בנתיב נערךשהמסע
 בדרך העליה לשפלה13. המוליכה בית-חורון דרך עם מתחבר הוא ובהמשכוגבעון,

 ומסע- , מוסתר-בחלקו בנתיב עברה שהיא העובדה חשובה אבל ביותר, מיגעתזו
 להתגלות. שלא היה עשוי בההלילה
 בודאי היו האמורים גבעון. אל בהסתר ולוחמיו יהושע הגיעו מסע-הלילהבסוף
 ה' "ויהמם להפתיעם, יהושע בידי עלה כן ועל חוץ, כלפי ולא העיר, כמדערוכים

 הישראלית מההתקפה כתוצאה י(. שם, )שם בגבעק" גדולה מכה ויבם ישראל בנילפני
 בית-חורור מעלה דרך "וירדפם לנוס וצבאותיהמ האמורי מלכי החלוהמפתיעה

 בית-חורגן-ולש לעבר המובילה בדרך צפונה-מערבה, היה הבריחה כיוון שם(.)שם,
 אל לפנות גס אפשר שמשם לבידו, מגבעון המוביל בנתיב דרום-מערב,לכיוון

 שההתקפה עולה, האמורים של זו נסיגה דרך מציון נבי-סמויל. דרךירושלים,
 לשם' )יתכן מגירום גם כנראה אלא המסע(, )כיוון ממזרח רק לא באההישראלית

 האמורים, מלכי אם הוא ספק כן, לא שאם נסיגה(, דרך ולניתוקהגברת-הפתעה
 לעבר הנסיגה ע"י ממלכויותיהם מתרחקים היו וחברון, ירושלים מלכי לפחותאו

 ישראל. בני בידי אזור-ההר את מפקירים נמצאים ובכךעמק-אילון,
 את המחברת המערבית, בארץ-ישראל דרך-רוחב משמשת בית-חורוןדרך

 לירושלים משכם פרשת-המים, בקו העוברת דרך-האורך עם והשפלהעמק-אילון
 בית-חורון : והם דרכם, עוברת שהיא הישובים שני שם על לה בא שמהולדרום-ההר.

 א-תחתה(, בית-עור )כיום: תחתון אל-פוקא(ובית-חורון בית-עור )כיום:עליון
 "מעלה נקראת הדרך מ'. כ-250 ביניהם הגבהים והבדל מזה, זה ק"מ כ-3.5המרוחקים

 המעטות הדרכים אחת זוהי בה. התנועה כיוון לפי בית-חורון", "מורד אובית-הורון-
 ורדיפות קרבות התחוללו ובה אזור-ההר, של מרכזו עם השפלה את'המהכרות
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 גבעוןמערכת

 והיכם בית-הורת בדרך האמורים אחרי יהושע רדף י פס' לפי שונות14.בתקופות
 וקרובים שורק, לנחל מדרום נמצאים הו:חרונים המקומות שני טקוה. ועד ~זלהעד

 מקדה, עד הרדיפה מסלול מתמשך י בפס' כי אם בעמק-האלה. העוברתלדרך
 במלחמה נלכדה כי עליה מסופר אשר המסע, סדר לפי האמורים ערי מביןהראשונה

 ובעמק-אילון. בית-חורון בדרך הושמד האמורי הצבא שעיקר לשער ניתן הריזון
 מפני בנוסם "ויהי הכתוב: מספר זו במלחמה ישראל לבני ה' עזרת אתבתארו

 עד השמים מן גדולות אבנים עלי[;ם השליך וה' בית-חורון במורד הם ישראלבני
 שם, )שם בחרב" ישראל בני הרגו מאשר הברד באבני מתו אשר רבים וימותו;ענקה
 אויבים, אחר ברדיפה האל השתתפות על דומה תיאור לכאן להשוות וראוייא(.

 ממלכת עד זה מלך שערך מסע-המלחמה מתואר שבה הב', מרגון של בתעודההמצוי
 מכה הגדולה, מכה אויביו צבאות את סרגון שהיכה לאחר לאשור. שמצפוןאררט

 להבקיע מהם חלק בידי עלה חלליהם, בגויות הגיוניות את מילא ממנהשכתוצאה
 אדד ")האל( זה בשלב והנה, אחריהם. לרדוף החל אשור ומלך נסיגה דרךלעצמם
 ברד ובאבני שטפון ובענן האדיר בקולו עליהם נתן הגיבור' אנ )האל( בןהחזק,

 אבני-שמים :)באשורית
~ame 

,aban שאריתם"15. את כילה שביהושע( הכתוב כלשון ממש 
 ישראל: לבני שנעשה נם על מופלא מעשה משולב הרדיפה פרשת תיאורבתוך

 בני לעיני ויאמר ישראל בני לפני האמורי את_ ה' תת ביום לה' יהושע ידבר*אז
 ;קם,גף עד עמד וירח השמש 'לים בעמק-אילון. וירח דום בגבעון שמשמהראל:
 יב-יג(. שם, )שם תמים, כיום לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעמדאויביו...
 בו שנכללו הספר הוא השיר(, ספר )או ה47ר ספר על כתובים היו אלהפ'סוקים

 מפסוקים דוד. תק.פת ד ; כנראה ישראל, עם של גיבורים ושירות מלהמה עלילותבו
 ונחרת בישראל ידוע ה ה ישראל= בני לפני האמורי את ה' תת "יום כי עולהאלה

 הנס על מסורת נשמעז השירה מן גדול. נצחון של כיום דורות במשך העםבזכרון
 היום, נתמשך מכך וכתוצאה מאורות-השמים תנועת את ועצר ליהושע ה' נעתרשבו
 הנזכרים המקומות החשיכה. רדת לפני אויביהם את להכות ישראל לבני לאפשרכדי

 היכה בהם אשר המקומות שני את מציינים שהם ונראה ועמק-אילון, גבעון הםבשירה
 בעמק-אילון שנתהולל הקרב את לראות שיש יתכן מכריעות. מכות אויביו אתיהושע
 היתה שמטרתו כקרב ולא אויב, בשטח נערך אשר בלבד, מקרב-רדיפהכחלק

 אחרים ובמקומות בעמק-אילון; כיבושים על בפרקנו מסופר לא שכןכיבושהעמק;
 בו. התנחלו לא ישראל שבני בפירוש נאמר אף לד-לה, א, שופ' כמובמקרא,
 כי  סו, י,  ביהו' נאמר מאורות-השמים של תנועתם עצירת נס של התיאוראחרי
 המודיע הסיפור, כלל עם משתלבת אינה זו ידיעה לגלגל. חזרו ישראל וכליהושע
 פסוק אין השבעים ובתרגום דרום-הארץ. בערי המלחמה ועל הרדיפה המשךעל
 הנוכחי. במקומו מופיעזה

 פליטי נסו כיצד בפרקנו מסופר בעמקץאילון, שהוכו הגדולה המכהלאחר
 אל השפלה לאורך מעמק-אילון הנמשכת הראשית, בדרך עריהם אלהאמורים
 המלכים חמשת כי הרדיפה במהלך ליהושע נודע הסיפור, לפי ולכיש. מקדהעזקה,
 ממשיך בכוה עיקר ואילו המערה, את סוגר יהושע מקדה. ליד במערהנחבאים
 הומות מאחורי מלהסתגר האמורים פליטי את למנוע כדי ארוכת-טוח,ברדיפה
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 המלוכה :ראשית .ועי. הכיבושלמן

 גלולה .54ה האמורים א" היכו ישראל בני כי הכתוב מציין - ובהמשךעריהם,
 תיאור בא כא-כז בפ6' כ(. )שם, המבצרא ערי אל ויבואו מהם שרדו"והשרידים
 כשחזרו הדבר אירע כא פס' לפי והמתתם. המערה מן המלכים חמשת שלהוצאתם
 נדון ולא המלהמה. גמר ר ת א ל כלומר במקדה, המחנה אל הישראלייםהלוחמים

 תיאור לעצם נוגעות הן שאין למי זו, פרשה של וההיסטוריות הספרותיות בבעיותכאן
המלחמה16.

 הכיבוש מכלול בתוך ומקומה גבעוןמערכת

 דרום-הארץ, ערי על הלחימה שלב של תיאורו בא הרדיפה על הסיפורבהמשך
 שבמקרא. אחרים לתיאורים ומנוגד ההיסטורית, למציאות מתאים אית הנראהשככל
 כבש שאותן הערים ברשימת שהוא. כמות יהושע שבטפר התיאור על לראשונהנעמוד
 אפשר אלו מבין ודביר. חברון עגלון, לכיש, לבנה, הקוה, הסדר: לפי נמנותיהושע
 ביחס ואילו חברון, ושל א-דויר( תל )היא לכיש של מקומן את רק בודאותלקבוע
 עם כנראה לזחות יש ולבנה מקדה את הדעות. חלוקות האחרות של המדויקלזיהויו
 ובין עזקה( )היא זכריה תל שבין הדרך באמצע הנמצאים רדידה, ותל ברנאטתל

 כ-3 הנמצאת עילאן, חירבת עם או חסי תל עם לזהות נוהגים עגלון את,לכיש17.
 פרק שביהושע המלחמה במסע המכרות הערים בין האחרונה חסי. לתל מצפוןק"מ
 של הישראלי הכיבוש לזמן באשר בית-מרסם. תל עם לזהותה שנהוג דביר, היאי

 סמוך חורבנן על המועטים והטפיגויפיים הארכיאולוגיים הנתונים מעידים אלה,ערים

 ,,,יששן....ן
 _נ44__נ" -(ן;--

 גבעון מערכת ! 13ציור
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 ;מערכת;_גבעון.

 מן עולה הכיבוש לזמן באשר היחידה הברורה הידיעה לפסה-נ. הי"ג המאה,לסוף
 1220 לשנת נקבע בלכיש הכנענית העיר של החורבן תאריך בלכיש. שנערכוהחפירות

 רשומות, ועליהם השרוף בשפך שנמצאו קערה שברי לפי וזאת לפסה"נ, 'שקירוב
 וכמעט - ל..."י! 4 "שנת התאריך: בצירוף חיטה של כמויות ההירטי, המצריבכתב
 המעבר חל בית-מרסם בתל מרנפתח. למלכות הרביעית בשנה שהמדובר ספקאין
 בסמוך (, !8 )שכבה הקדומה העיר-הישראלית ובין נ(( )שכבה הכנענית העירבין

 לטרי ידי על 1890-94 בשנות נערכו חסי בתל החפירות לפסה"ני1. הי"ג המאהלסוף
 הי"ג במאה חסי בתל חל הישראלית לתקופה הכנענית מהתקופה המעברולליס.

 לקבוע ניתן שבעזרתם אלו, חפירות על מספיקים נתונים בידינו אין אבללפסה"מנ;
 ערי- של כיבושן את לקבוע מאפשרות אלה באתרים החפירות יותר. מדויקיםפרטים
 הדרום נכבש אם פיהן על לקבוע אי-אפשר אבל אחד, דור של בתחום-זמןהדרום
 לא. או חד-מעמיבמסע
 ולא הר-יהודה, ודרום השפלה ערי כיבוש על י פרק שביהושע בסיפורלא

 גזר של כיבושה נזכר הכיבוש, לתקופת המתייחסים אחרים, מקראייםבמקורות
 אגרות מתוך היטב ידוע יהושע נלחם שבו האזור בתוך גזר של מעמדה זו.בתקופה

 ותחום בכנען, הראשיות מערי-הממלכה אחת גזר היתה זו בתקופהאל-עמארנה.
 על שכנה היא בדרום. ולכיש בדרום-מזרח לעילה במזרת, ירושלים עם גבלשלטונה
 עמק-אילון, גם נכלל ובתחומה הארץ, פנים עם עמק-החוף את המחברתהדרך
 שליטתה בגלל השפלה. אל בית-חורון בדרך ובנימין מהרי-אפרים הנתיב עברשבו
 בתקופת במלחמות-ישראל אסטרטגית חשיבות בעלת גזר היתה אלו דרכיםעל

 כתוצאה באזור-ההר, ישראל בני של היאחזותם שבראשית נראה ואחריה.הכיבוש
 אם - האמורי מלכי לברית גזר מלך הצטרף לא הגבעונים, עם הבריתמכריתת
 סכנת את ולסלק הגבעונים את להכניע הברית חברי בידי יעלה כי שסברמפני

 וביחוד הברית, חברי ובין בינו ששררו מתוהים יחסים בגלל ואם הישראלית,החדירה
 הישראלית בהתקפה גזר מלך של צבאו הוכה לא לפיכך ירושלים. מלך וביןבינו

 כאשר ישראל בני ובין גזר מלך צבא בין הקרב נערך לג, י, יהושע לפיבגבעון.
 דרום-הארץ. על המלחמה של מאוחר בשלב היינו לכיש, על נלחמוהאחרונים
 מלך של התקפה מניעת היתה זו צבאות בהחמשות ישראל בני של העיקריתמטרתם

 עמק-אילון, את ישראל בני כבשו לא זו במלחמה לכיש. על במלחמתם באגפם,גזר
 לאחר גם העמק את שכבשו מכר לא ואף האמורים, פליטי אחרי הרדיפהבעת

 מלך בידי רכב-ברזל של מציאותו היתה לכך הסיבה דרום-הארץ. עלכהשתלטו
 תקופח במשך נמשך עמק-אילון אזור על הכנענים ובין "םראל בני בע המאבקןר.

 נשארה עצמה גזר ישראלה. לידי האזור על השלטון עבר דוד בימי ורקארוכה;
 עם במלחמות חשיבות בעלת היתה חשובות דרכים על שליטתה ועקבבנענית,

 רק ישראל למלכות סופחה גזר טז(. יד, דה"א והשוה כה; ה, )שמ"בהפלשתים
 טז(28. ט, )מל"א שלמה ימיבראשית

 אחד במסע-מלחמה ישראל בני בידי כולו דרום-הארץ נכבש י פרק יהושעלפי
 פסי אחת*, פעם יהושע לכד ארצם ואת האלה המלכים כל .)*ואת יהושע שלבהנהגתו
 ראשיתו התקופה. של הצבאיים ולתנאים הגיאוגרפי לרקע מתאים המסע סדרמב(.

 85ן[ ];
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 ארצית, דרך של ציר על המלחמה מתנהלת כך אחר נבעת. ליד בנצחת אמסעשל
 שבדרך-האורך הערים על ישראל בני נלחמים בית-חורון בדרך הרדיפהכשלאחר

 השולטות בנקודות הנמצאות ועגלון, לכיש לבנה, מקדה, של כיבושן עם השפלה.של
 הר-יהודה של ניתוקו הושלם הר-יהודה, אל השפלה מן המוליכות הדרכיםעל

 המזרחי חלקו אל י, פרק יהושע של הסיפור לפי יהושע, עובר ואז ; ומצפץממערב
 מסע- דביר. ואת עריה כל ואת חברון א'ת וכובש הר-יהודה שלוהדרומי-מערבי

 להסביר וניתן דביר; לעבר מערבה חברון, כיבוש לאחר איפוא, מוליך,המלחמה
 הדרום מלכי על הנצחון של מכסימלי לניצול בשאיפה דהיינו צבאית, מבחינהזאת
 צבאית עזרה לקבלת אפשרות מחוסרת הנשארת דביר, על התקפה עריכת ידיעל

 את יהושע "ויכה : המלהמה תוצאות את מסכמים מ-מא פסוקים כלשהם.משכנים
 ברגע מקדש יהושע ויבם מלכיהם... כל ואת וה"שדית והשפלה והעב ההר הארץ,כל
 שביהושע הכיבושים שברשימת לציין ראוי גבעון". ועד גשן ארץ כל ואת עזהועד
 זו. במלחמה ירושלים לכידת נזכרת לא יפרק

 אחרות מסורות במקרא מצויות י פרק ביהושע אשר המלחמה סיפור שלבצידו
 בשופ' מצויה שבהן והחשובה דרום-הארץ: של הכיבוש פרשת על לחלוטיןשונות
 דרום- של הכיבוש עיקר חל א פרק שופ' לפי סו. פרק ביהושע מקבילה ולה אפרק
 של השתתפותם על שביהושע המסורת לעומת א(. )פס' יהושע מות י ר ח אהארץ
 של תמונה א פרק טופ/ מתוך עולה יהושע, של בהנהגתו במלחמה ישראל שבטיכל

 התנחל. שבו האזור את לעצמו שבט כל כבש בה אשר בודדים, שבטיםמלחמת
 יהודה בידי היינו בדרום, שנאחזו השבטים אותמ בידי דרום-הארץ נכבש זובמסגרת
 ונשרפה שנכבשה מסופר, ירושלים על אליהם. שנספחו קרובים בתי*אב ועודושמעון
 היבוסי *ונח: 2 )2ח נת2ם' נ%ממו' זו *21 מסו קקנוכען שמנם, ק(. :א, )עים' ובצי*ידידו:בידי
 היום יוד בירושלים בני-בנימין את היבוסי וישב בני-בנימין, הורישו לא ירושליםיושב
 נחלת* בתחום ירושלים נכללה שלפיה אחרת, מסורת שזוהי מסתבר אבלהזהא;

 ירושלים נחשבה שוב השומטים בתקופת הארץ. כיבוש בתקופת נכבשה ולאבנימין
 ביחס קושי מהוה זו ועובדה יא-יב(, יט, )שופ' ישראל" מבני לא אשר נכויי-עיר

 נכבשה משלא כי הנמנע מן ולא בירושלים; הישראלית ההתישבות תהליךלהבנת
 ז:חו7טבו ילז2 %~יו: הנמל ן, ב2י*יהוד בידי ונחרנחת טובם ירו  נכבהטו: בני-בנחמיהבידי
 ונעשתה והשופטים ההתנהלות תקופת למשך נכרים ידי על ובשבה חזרה היאבה.
 הברון ד-ז(. יא, דה"א ו-ט; ה, )שמ"ב ידו על משנכבשה דוד בימי רק ישראליתעיר

 בידי נלכדה קרית-ספר, היא ודביר, יג-יד(, טו, יהו' כ; א, )שופ' כלב בידינכבשה
 טז-יז(. טו, יהו' ; יא-יג א, )שופ' בן-קנזעתניאל
 פרק בשופ' הכתוב את וגם י פרק ביהושע הכתוב את גם המקבלים חוקריםישנם

 במחצית נערך לדעיזם, דרום-הארץ3י. כיבוש לפרשת היסטוריים כמקורותא
 יהושע, של בהנהגתו בדרום-הארץ אחד מסע-כיבוש לפסה"נ הי"ג המאה שלהשניה
 כבשו זה במסע-מלהמה י. פרק ביהושע שנזכרו הכנעניות הערים כל נחרבו זהובמסע
 ידין, י. לדעת בהן. התישבו לא אבל אותן, והחריבו הכנעניות הערים את ישראלבני
 אשר לבסיסם ישראל בני חזרו סיומו ועם פשיטה, של אופי זה מסע-מלח.מהנשא

 דרום- על מלחמות נערכו שוב יהושע, מות אחרי היינו השופטים, בתקופתכגלגל.
.[86 ). 
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 גבעוןמערכת

 להיאחז החלו כאשר הבודדים, השבטים ידי על אלו מלחמות נערכו הפעםהארץ.
 כי מציין, ריס בעריהם. והתישבו ששבו בכנענים להלחם ונאלצו נחלתםבשטחי

 חורבן, שלבי כמה של סימנים נתגלו דרום-הארץ מערי באחדות שנערכובחפירות
 הגדול החורבן לסימני בנוסף השופטים, לתקופת לשייכם יש כרונולוגית מבחינהאשר
 זו בתקופה אחדים חורבן שלבי של קיומם עשוי לדעתו, יהושע. בימי הכיבוש,2ל

 נגמרה שכבר ר ח א ל ישראל בני הממושכותשל ההתבססות מלחמות עללהעיד.
 ממקורות שופטים שבספר א פרק מורכב רייס, לדעת הכלליס הכיבושתקופת
 ההיסטורית באמיתות לפקפק יש ואשר זה את זה סותרים הם בחקקם אשרשונים,
 מבהינה היטב המסתברת מסורת י פרק ביהושע מצויה זאת, לעומת מהם. חלקסל

 אמנם אם כן על הארכיאולוגיים. לממצאים בניגוד עומדת ואינהצבאית-טופוגרפית
 רוב הרי הפרקים, שבשני הכתובים את משוים כאשר היסטוריים קשיים.מתעוררים
 א. פרק בשופ' מצויים הללווקשיים
 דרומ- כיבוש של התיאורים שר את הרואים החוקרים של שיטתם את לקבלקשה
 האחת בפעם היינו, ; כיבושים שני זה באזור שהתקיימו והמסיקים כהיסטוריים,הארץ
 התנחלותם בהמשך ממושך כיבוש השניה ובפעם ובהנהגתו, יהושע בימי כיבושמסע
 מהשואת הנובעים הקשיים מן כמה לסלק אמנם באה זו שיטה שבטי-הדרום.של

 התמונה עם אחד בקנה עולה היא אין אבל א, פרק ובשופ' י פרק שביהושעהכתובים
 פרשיות- על המקראיים התיאורים מן המתחיבת הארץ, כיבוש תהליך שלהכללית
 מסעותיהם של השונים מהתיאורים השונים, בחלקי-הארץ ישראל בני שלהמלחמה
 מכלל בכללותם. ובארץ-ישראל בעבר-הירדן הארכיאולוגיים ומהממצאיםלכנען,
 שלבים, בכמה לפסה"נ, הי"ג במאה נערך הארץ שכיבוש המסקנה, עולההנתונים
 כיבוש גלי בשני נכבשו ומרכזה דרום-הארץ לכנען. אחדים בגלי-עליההקשורים
 הללו, הגלים אחד בראש עמד יהושע שנים85. עשרות כמה ביניהם שהפרידועיקריים,

 הקשורה באזור-ההר הזירומית העיר היא גבעון בהר-אפרים. התנחלאשר
 לקבל אפשר כן על עמק-אילון. עד רק הגיעו כיבושיו אשר זה, גל שלבמלהבותיו

 הרדיפה ועל בגבעון יהושע מלחמת על א-יד, י, ביהושע המסופר את היסטוריכמקור
 סכו שבו בעמק-אילון, שנערך הקרב הזכרת את גם ואולי בית-חורון,במורד

 יהושע של שרדיפתו עילה, נכבש לא שעמק-אילון העובדה מן נוספת. מכההאמורים
 לאויב היתה שבו בשטח להתקדם יכולת מחוסר נעצר ושם בלבד העמק עדנמשכה
 לכידת על - ואילך סו י, שביהושע התיאור את איפוא, לראות, ויש טכנית.עדיפות
 הכיבוש פרשת את מתאר שאינו כסימור - ערי-הדרוס וכיבוש והמתתםהמלכים
 בני השתלטו כיצד להראות מגמה תוך זמן, לאחר שנתחבר כסיפור אלאלאמיתה,
 יהושע. בהנהגת אחת, מקפת במלחמה כולה, ארץ-כנען עלישראל
 היסטורית מבחינה תואם אינו ואילך, טו י, פרק ביהושע שהמסופר נראה כיאם
 ומבחינת ישראל בני בפני שעמדו הצבאיות הבעיות מבחינת הרי הכיבוש, תהליךאת

 הכיבוש תקופת של במציאות כולו הסיפור אחוז הכיבוש, בתקופת לחימתםדרכי
 מיוחדות דרכי-לחימה זו, בתקופה ישראל, בני לעצמם סיגלו כאמור,והמתנחלות.

 לרשותם שעמדו לאמצעי-הלחימה בתוכם, ששרר החברתי למשטר התאימואשר
 ימי- למן לישראל אופיניות היו אלו דרכי-לחימה אויביהם. שלולדרכי-הלחימה
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 המלוכה ראשית ועד הכיבחרלמן

 ה'חזקת עקב דרכי-הלצימה השתנו כאשר המלוכה, של וביסוסה לכינונה ועדהכיבוש
 בסיפור מרכזי. שלטון בידי ממלכתיים בממדים אררן ואפשרויותצבא-סדיר
 בתקופה סקולה להן שיש אהדות טקטיות נקודות בולטות י פרק שביהושעהמלחמה

 : והן שאול, בימי המלוכה ביסוס ועד הכיבוששמן
 מסע )הקבלות: במפתיע האויב את לתקוף כונה מתוך בלילה, מסע-התקרבותא.

 שופ' לגבעת-המורה, מצפון ששכן מחנה-מדין את בלילה ותקיפתו מעין-חרודגדעון
 באשמורת העמונים את ותקיפתו ליבש-גלעד מבזק שאול של מסע-הלילה ; סו-פבז,

 ט-יא(; יא, שמ"אהבוקר,
 על להישען יכול הוא אין שבו מתאים, בשטח האויב לתקיפת הזדמנות ניצולב.

 אפשרות בו קיימת כסא, ומאידך רכבו, את ביעילות להפעיל לא ואףביצורים
 מלחמת-דבורה(; )הקבלה: הישראלי חיל-הרגלים של יעילההפעלה

 ההיערכו;ז ומניעת הסופית השמדתם לשם האויב, בפליטי לזינוב ממושכת רדיפהג.
 ; ד-יב ח, בג-כה; ז, שופ' המדינים, אחרי גדעון רדיפת )הקבלות: כוחותיהם שלמחדש

 אחרי "נרדה אילון: עד הרדיפה ואחרי קרב-מכיש אחרי שאול שלהוראותיו
 לו', יד, )שמ"א איש" בהם נ-אר ולא הבוקר, אור עד בהם ונבוזה לילהפלשתים
 קצר'ם היו דרום-הארץ ערי על שהקרבות העובדה מודגשת שבפרקנו לצייןראוי
 למלחמותיהם אופייני זה וגם לה(26, לב, כח, )פס' יומיים או אחד יום אלא נמשכוולא
 במקרא מסופר לא דוד מלכות ימי עד וההתנחלות. הכיבוש בתקופת ישראל בנישל
 באמצעים המחסור נוכח ישראל. בני שערכו עיר על ממושכת מלחמת-מצורעל

 קצרים בקרבות הבצורות הערים את לכבוש ישראל בני נאלצו וארגונייםטכניים
 העי, כיבוש )דוגמאות: נסיגה ביום ע"י ערמה בדרכי מגיניהן את מהן שהרתיקולאחר
 את להכות בידם שעלה לאחר או כס-לז(, יט, שופ' וגבעת-בנימין, א-כד; ח,יהב

 מסופר )כך הערים מן מרוחקים במקומות בקרבות-שדה הערים שלצבאותיהן
 את שהיכה לאחר הצפון מלכי ברית של הערים יתר ואת חצור את לכדשיהושע
 ואילךזי. ז יא, יהו' מי-מרום, עלצבאם

 ת ו ר עה

 כנען צבאות של הלחימה דרכי על י56-4 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין ומשטרן כנען ערי על1
 8414817. עמ' זה, בכרך ידין, י. שלבמאמרו

 בספר עיונים יהושע, בספר הארץ כיבוש בתיאור וארכיאולוגיים צבאיים אספקטים ידין, י. ועיין:2
 100-71. עמ' תש"ך,אהושע,
 4911~16. עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של ובמאמרו 7-59י, עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של במאמרו עיין8

 משתייכים י, פרק שביהושע הסיפור גם ובתוכם יהושע, שבספר המלהמה סיפורי של ערכם את השוללים4
 יהושע* לספר נות של בפירושו זו אסכולה של להשקפותיה ביטוי ונות. אלט הם שראשיה לאסכולהבעיקר

 בכנשמרו בה עוסקים שאנו לפרשה באשר ובמיוחד .Buch Das Noth, .14 ,708882 ,1953 .עע60-67
 וארכיי ספרותי ניתוח .1נ. ,f~nf Die Noth 80נת6א PIB Makkeda, ven Hbhle der 18 33 ,)1937( .עק23-36

 .Historical and Litdrary  The Wright, 8. )3 עיין: כמהימן י פרק שביהושע המלתמה  תיאור את המקבלפילוגי

 JNES 1, Judgcs and 10 ofJoshua .Problem 5 ,ל1946( .קע105-114

 התקופה ובין התיכונה הכגענית התקופה בין פער של כביכול, קיומו, בגלל שנתעוררו הקשיים5
 )עיין הכיבוש ימי של גבעון של המדויק זיהויה בדבר מכך וכתוצאה באל-ג'יב, שנחפר באתרהישראלית
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 .).מעהכת..גבעון

 History Gibeon~s םVT suppl. E~cavations, of .the:Light 1 7 .עע,]1960[1-12

~?:;S,.?ititc11$rd, 
 עם ל ;בטלו

 של הרפושים ובהם לתל* ממערב 1960 שנת של ההפירות בעונת המאותרת הכנענית התקופה מן קברים שלגילרןס
 ועיין: במקום, שהיה קבע ישוב על להעיד העשויים מקי6רוס,. כלי*יבוא .וכן הגי ותחותימס הב'אמנהתפ
 ' .Sun the Where Gikjeon, Pritchard, .7.8 51004 ,51111 *1962 .עע158---156

 אנציק~פדיה ליונשטם, א. ש. עיין: -חוי" בעקום "הורי" לגרוס מלואר אד. של הצעתו על6
 47-45. טורים חוי, ערך ג,מקראית
 .(נ Gbtzel ,1"סוינחי"ן:1 עיין: הקטנה שבאסיה בארץ-החתים "זקנים" בראשות מלך ללא משטר צורת על7

 78. עמ' )תשכ"א(, כו ציון הגבעונים, עם הברית גרינץ, מ. י. ; ,1957 ע102.
 עיין הבריהות על 2-70י. עמ' תש-ך, טור-סיני, ספר הגבעוניפ, כפרשת בירורים י.ליוור, עיין:8
 .נ( .Israelite Formsin Covenant Mend&nhall, 2 142-187; עמ' )תשי"ב(, כנ תרביץ עובד, מס בירם, א.עוד:

 שם. גרינץ, מ* ל. ; BAr Traditionl 17 ,)1954( .עע"30
 796. טור ירושלים, ערך ג, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. עיין: זו בתקופה ירושלים של מצבה עלפ

 287, )מס' בלבד לכיש של שמה אל*עמארבה באגרות במצא לירושלים, פרט ערי*הברית, יתר מבין10

 והשייכת הסי בתל שנמצאה לפסה"ו הי=ד המאה מסוף באגרת ירמות שנזכרה ואפשר 385(. 829; , 828 ,288
 נגד לכיש שליטי עם 6-טנם-.ra.-18 מושל שקשר קשר על מדובר זו באגרת אל*עמארנה. אגרותלסרב

 .?s .קנ ,Albright (ע Israelite the 12 Lise.-'Majesti of Case.-ס[ע ,remarks some with Lachish ועיין:מצרים,

 תBASOR (2onquest, Israelite the .0 87 ,)1942( .ע32-38
 חנו אשר אויביו, את שתקף שעה האפתעה בגורם הסתיע יהושע כי הכתובים הדגשת לציון ראויה נ1
 ט( י, )יהו' פתאומא יהושע אליהם =ויבוא בכמר: מלכי-הדרום ברית נגד במלחמה רק לא כך, פתוח.בשטח

 עבת המלחמה עם וכל יהושע "ויבוא דומה: בלשון הכתוב ווקט מלכי*הצפון ברית נגד במלחמה גםאלא
 ז(. יא, )שפ פתאום"עליהם....
 490-488. טורים גלגל, ערך ב, מקראיה אנציקלופדיה ח.גבריהו, עיין:12

 188. עמ' זה, בכרך קלאי, ז. של ובמאמרו ואילך. 8 עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של במאמרו עיין18

 שאול של זו: בדרך אחרות רדיפות על במקרא מסופר בית*תורון בדרך יהושע של לרדיפתו בנוסף14

 דוד ושל ואילך(, 136 עמ' זה, בכרך קלאי, ז. של במאמרו ועיין לא; יד, )שמ=א מכמש קרב לאחר הפלשתים,אחרי

 החשמונאים מרד בתקופת טז(. יד, דה"א והשוה כהן ה, )שמ"ב בעמק*רפאים פשיטתם לאחל הפלשתים,אחרי
 ימי ובראשית יג--כד(; ג, )חשמ"א השפלה עם אחריו ורדף מירון של צבאו את זו בדרך המכבי יהודההיכה
 בהתקפות= שם נהרגו מאנשיו ורבים גאלוס קסטיוס של הרומי צבאו זו בדרך נסוג הרומאים נגד הגדולהמרד

 . 418-417 עמ' זה, בכרך גיחון, מ. של במאמרו עוד ועיין ח(. יט, ב, )מלח' היהודים עליהם שערכוהאגף
 .וו ,ם81מש)ז-"Sargon ae campagne huitiime 18 de relation Une Thureau ,1912 .ע ,24 147 שורה נ6

 .4נ ,fUnfKbnige Die Noth מH~hlc der 1 מסע ,PJB Makkeda 33 ,)1937( .קע ,םDas 23-36;1661 עיין:18
 Jusua2 .Buch ,1953 .עע60-63
 229-226. עמ' )תשטאו(, סו ידיעות יהודה, שפלת קלאי-קלייבמן, ז. עיין:17

 .נ. ,ותזירLachish 8111, 6! Tufnell )(. apud ) ,ע1 ,1958 .ע 133 עיין:18
19The idem, 53811(נ ,1932 *ע ;ן( MSOR )נ= Mirsi~n Beit Tell Of Excavations The A~bright, ץל .ע.  

 Mirsim Beit TelI of .Excas'ations 11 בב( XVID, AASOR ,1938 ,עע78-79

 .ע. .נ Bliss1 %נ Many of Mound ,108!431 ,1894 .עע 128-149 עיין:20
 16-8. עמ' )תש"ך(, כד ידיעות דן, נחלת ערי מזר, ב. עיין:21
 עד שהניעה שלמה בממלכת בתוך נכרית מובלעת נשארה שגזר באפשרות ספק שהטיל אולברייט,22
  .עו .ע (Albright ועיין: "גזר", במקום "גרר" טז, ט, במל"א לגרוס הציע כו(, ט, דה"ב ה,אן )מל"א מצריםג'נרל
ofExcaltations The idem, 142-144; 4 ,)1924( .עק JPOS Negeb, the of History Early the and Bgypl 

 aW עוד: ועיין החוקרים, רוב ידי על נדהתה והיא קשה, זו דעה ;אבל Mirsim Beit Tell י1 ,1932 .ע74-75

 ואילך* 48 עמ' תשכ"ב, ראשון, בית בימימלמט,
 '. למשל: עיין, בה, המחזיקים של השווים והאספקטים הגישה שינויי על זו, כללית להשקפה ביטוי23
 בתיאור וארכיאולוגיים צבאיים אספקטים ידין, י. 87-1; עמ' תשי"ט, יהושע, כפר על לפירושו במבואקריפמן,
  and Literary G.E.Wright,The 100-71; עמ' תש"ך, יהושע, בספר עיונים יהושע, בספר הארץכיבוש
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 INES , 1 Judges and 10 orJoshua Problem .E~istorical 5 ,1944( נל או .י'*11
)

 עסויים דרום-הארץ שבערי החורבן משלבי כמה שכן הנרחי;ז אינה רייס של זו מסקנה כי לציין ראוי .4"2
 הארץ. בדרום זה זמן בפרק נאחזו ישראל, לבני קביל בג הם, שגם הפלשתים, כיבושי של אוצאותלהיות

 עמ, תרצ"ח, ארץ-ישראל, תולדות מייזלר, ב. עיין: נגלים הארץ כיבוש של התהליך תיאור על 25-

 לסדר בינם שונה דעה ואילך. 897 טור ישראל, ארץ ערך א, מקראית אנציקלופד~ה הנגל,230-189:
 גב עיין הארץ, כיבוש תהליך של ההיסטוריות הבעיות על ואילה* 70 עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של מאמרו עיין:הגלים
1956Joshua, 10 Joseph Frbm Rowley, 11. .א. 

 על=' אהלתם על", "חנה כמו מצור, המציינים לשון בשימושי כאן נוקט המקראי הסיפור מחבר אמנם,28
 היה יכול ל4 שהמחבר לפי ממש, במלחמות-מצור כאן מדובר שאין עולה הזמנים מציוני אבל ב..*",קהלתם
 לנוכח המהירה, הלתימה מודגשת הסיפור בכל אדרבה, זו. בתקופה ממושך ישראלי מצור לעצמולתאר
 קטן. מגיניהן מספר היה ולפיכך לעריהם מחוץ הושמד האמורים צבא שרובהעובדה

.

 מאלפות. הערות והעיר ~יד כתב את שקרא מזר ב* הפררפ' למורי מודה הנני 21
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 דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

 אהרוני י.מאת

 לוגית הכרוהבעיה

 האחת ישראל: בני של התנחלותם בתקופת בגליל מלתמות שתי על מספרהמקרא
 דבורה. מלחמת והאחרת מי-מרו6, מלחמתהיא

 החדירה בראשית כלומר יהושע, בימי המקרא קובע מי-מרום מלחמתאת
 כלומר השופטים, סיפורי בין שובצה זה, לעומת דבורה, מלחמת לארץ.הישראלית

 הקביעה אבל הישראלית. המלוכה ליסוד ההתנהלות ראשית שבין הזמןנפרק
 המושל יבין, עצמו, מלך אותו רבים. קשיים מעלה אלו מלחמות זמן שלהמסורתית
 שופ' א; יא, )יהו' המלחמות בשתי הכנענית הברית בראש עומד חצור, עיר,באותה

 המלחמות. שתי בין גדול זמן הבדל היה לא אם אפשרי, הוא כשלעצמו זה דבר ג(.ד,
  השם, אותו שנשאו האחר, של נכדו או בנו האחד מלכים, בשני שהמדובר להניחניתן
 בהצור. ששלטה השושלת שם זה שהיה אפשרואף

 מי-מרום ממלחמת כתוצאה זה. פתרון לדחות כדי בו יש הסיפורים תוכןאולם
 שהשאיר זה חורבן עירו. של הגמור חורבנה ועל חצור מלך של מותו על אנושומעים

 כל רק באש... שרף חצור ואת ",. במיוחד: בכתוב מודגש דורות אותם על רישומואת
 )יהו' יהושע" שרף לבדה חצור את זולתי ישראל שרפם לא תלם על העומדותהערים

 חצור והיתה עלתה שוב מכן ולאחר בלבד ארעי חורבן זה שהיה להניח אין יא-יג(.יא,
 ושגשוגן ערי-כנען לחורבנות זה חורבן דומה ואינו הגדולה. הכנענית הבריתלראש
 ערי- של הרבות ::חורבן שכבות מעידות שעליהן המצרי, השלטון בתקופתמחדש
 עינוין מסעות ידי על רובם נגרמו אלה חורבנות .ת. אוח הנ הכנענית בתקופהכנען
 ולא מסים, ובגבית המקומית האוכלוסיה על מרותם בו.כל,ן המצרימ,שהסתפקושל
 שנפלה שעיר להניה אין זה, לעומת ערי-כנען. של בחורבנן איפוא, מעוניינים,היו
 של ביכולתם היה לא אם אף שכן, מחדש. נבנתה הישראליים, הכובשים-בידי

 כליל אותה החריבו הכיבוש עם הרי הכבושה העיר את מיד ליישביהישראלים
 את כהיסטורית לקבל איפוא, קשה, שלה. המרנטה ומקורות שדותיה עלוהשתלטו
 ברית בראש מחדש הופעתה ואת יהושע בימי חצור של הגמור הגרבנה על.המסורת
 השופטים. בתקופת כנען מלכי שלגדולה
 ההוא ביום אלהים "ויכנע בדברימ: דבורה מלחמת על הספור מסיימ זאתכנגד

 מלך יבין על וקשה הלוך ישראל בני יד ותלך ישראל. בני למני כנען מלך יביןאת
 הנצחון בעקבות כלומר, בג-כד(. ד, )שופ' כנען" מלך יבין את הכריתו אשר עדכנען

 1,1. ולוח 109-108, בעמי הערותיציין
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 ונוססת אחרונה שבמהלומה עד וגבר הלך הישראלי והלחץ חצור נחלשההישראלי
 היינו אם מי-מרום. מלחמת רק להיות יכולה זו נוספת מלחמה העיר. אתהחויבו
 הזממם יחס ציון ללא מי-מרום ומלחמת דבורה מלחמת על הסיפורים אתמוצאים
 קדמה דבורה שמלחמת לפקפק מקום היה לא  שהם, כמות אותם וקוראיםשביניהם,
 הונחתה מי-מרום מלחמת בעקבות שרק הפשוטה הסיבה מן - מי-מרוםלמלחמת
 הסיפורים מפרטי גם עולה זה ודבר - האדירה . חצור על הסופית הניצחתהמכה

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

 היסטורית4 ולא ספרותית היא הסיבה השופטים. לימי דבורה מלחמת ואת יהושעלימי
 מתקופת מלחמה כל ייחסו ולו הכיבוש, תקופת של המרכזית לדמות הפךיהושע

 קשורה, היתה דבורה מלהמת מסוימת, היסטורית בדמות קשורה היתה שלאההתנחלות
 באה ולכן אבינועם, בן ברק ושל השופטים, בין שנמנתה דבורה, שלבשמותיהם
 שופטים. ספרבמסגרת
 לשאלה שבן שלפנינו, המרכזיות הבעיות אחת איפוא, היא, הכרונולוגיתהבעיה

 ובהבנת בצפון המלחמות בהערכת מכרעת חשיבות ישנה וזמנן המלהמות סדרשל
 זה. באזור הישראליות וההתנחלות החדירהתהליך

 עצמה בפני אחת כל המלחמות שתי על שבידינו הנתונים את תחילה איפוא,נברר,
 תאריכיהן את ביניהן, היחס את לקבוע ננסה מכן ולאחר וצבאית, טופוגרפיתמבחינה
 לנו, המצויים והידיעות המקורות לכל הזדקקות תוך ההיסטורית, משמעותןואת

 חיצוניים. שבמקורות והידיעות הארכיאולוגייםהנתונים

 מי-מרוםמלחמת

 היריביםהכוחות
 שליד אל:קוח בתל חצור של מקומה הצור. מלך יבין ניצב הכנענית הבריתבראש

 בהלקר פורה באזור המצוי בארץ, ביותר הגדולים התלים אחד זהואילת-השחרז
 ובראש הארץ, בצפון החשובות הדרכים צומת על והחולש עמק-הירדן שלהצפוני
 מעמק- הנה שעלתה הבין-לאומית "דרך-הים" של הראשי הסעיף עלוראשונה
 לדמשק. מכאן ועלתה בנות-יעקב( )בגשר הירדן את לחצור ממזרח חצתהיזרעאל,

 היא ממש, גבוה מ' ל-200 וקרוב לירדן ממערב ק"מ 5 של במרחק שוכנת חצור כיאף
 )המאההי"ג הבי רעמסס שמימי א' אנסטאסי בפפירוס ואכן זה; מעבר עלחולשת
 ולבקעת- לבקעת-עיון צפונה דרך גס נמשכת מחצור ונהרה2. חצור נזכרולפסה"נ(
 בנקודת איפוא, שכנה, חצור ולמרום-הגליל. לקדש פחות השובה ודרךהלבנון,
 מבקעת הצפון, מן לארץ-ישראל העיקרי הפלישה שער על וחלשה אסטרטגיתמפתח
 ומדמשק.הלבנון

 עבריה שמשני ההרריים והאזורים הגליל, עם גורלה את קושר חצור שלמקומה
 הצור, על חולשים הרי-הגליל טבעיים. ואזורי-התפשטות כלכלי עורף להשימשו
 מתחברת העיר בנויה שעליה שהגבעה במקום היא ביצוריה של התורפהונקודת

 בקירוב לפסה"נ הי"ח במאה כאן נחפר לכן ניכר. הפסק ללא הגליל הרילמורדות
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 . דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת'

 הלי הלשו זאת עם יחד אך זה. מצד העיר ביצורי את שחיזק ענק, מלאכותיחפיר
 היה ושדותיה דרכיה חצור, של לבטחונה חיוני וצורך חצור, על העליוןהגלגל
 נרהבים שטחים על חצור השתלטות על ידיעה אלה. הרריים רכסים עלשלטונה
 148(, )מס' לפסה"נ הי-ד המאה שמן מאל-עמארנה במכתב כבר מצויה העליוןבגליל

 הח'ברו... עם והתחבר עירו את עזב חצור ש"מלך על צור מלך אבימלך מתאונןשבו
 מקומו עליו השתלט חצור שמלך חבל-מריבה אותו החיברו". לידי נפלה המלךארץ
 כאחת. חצור ושל צור של ארץ-העורף והוא העליוןבגליל
 לבים הם -אל עזרה בבקשת פונה הוא הכנענית. ההיערכות יוזם הוא חצור מלךיבין
 המרכזי, עמק-הירדן כלומר כנרות., "מב אל הגליל, מלכי כלומר בהר", מצפוןאשר

 רק אך בחוף-הכרמל. החשובה הנמל עיר דאר, היא מים", -דור עד העמקולמלכי
 בעלות-הברית היו שאלו ונראה ואכניף, שמרין לדין, בשמותיהן, נזכרות עריםשלוש

 מלכיהן מבין למלחמה. והצטרפו יבין של לקריאתו שנענו היחידות, ואוליהעיקריות
 ליבין. העיקרי המסייע היה שהלה ונראה לדין, מלך יובב של שמו רקנזכר

 )יהר בנחלת-זבולון שכנה שמרת ואכשף. שמרון לנו ידועות אלה עריםמבין
 עמק- של הצפוני-המערבי בחלקו נהלל, שליד א-סמוניה תל עם תוהתה סו(יט,

 ויש כה( יט, )יהו' נחלת-אשר של הדרומי בחלקה לעומתזה, שכנה, אכשףיזרעאלנ.
 אלה ערים שתי חסידים4. כפר שליד הגדול הרבג' תל עם הנראה, ככל אותה,ולזהות
 מעבריהם איפוא,שכנו,

 הצפוניים'
 על הדרומי, ועמק-עכו עמק-יזרעאל של

 הגליל, עם המיוחדים קשריהן את מסביר זה מצבן התחתון. הגליל הרישלוחות
 מצרים, לפרעה בבל מלך של במכתב החיצוניות. בתעודות גם ביטוי לידישבאו
 ידי על ונשבתה הותקפה בבלית ששיירה על מתאונן הוא 8(, )מס' באל-עמארנהשנמצא
 בית-נטופה. שבבקעת חנחון בעיר בהיותה עכו ומלך שמרון(י )היא שמעון מלךאנשי
 מלך של השפעתו מורגשת כך העליון, בגליל חצור מלך השפעת שמורגשתכפי

 התחחת. בגלילשמרון-שמעון
 באזוריי לנעשה רגישות שהיו לכך גם בודאי גרם אלה ערים של הגיאוגרפימצבן
 לא כלל בדרך בטחונן. את לסכן היה עלול והצבאי המדיני במצב שינויההר,שכן

 במכתב מיוחד ענין יש לפיכך הקרובה. לסביבתם שמעבר בתחום כנען מלכילחמו
 חברת(, או קעילה )מלך מדרום-הארץ הכנעניים המלכים אחד כותב שבו עמארגהמאל-
 הם לעזרתם שבאו כנען מלכי מכל והיחידים בח'ברו, נלחמים ירושלים ומלךשהוא
 של עזרהם התבטאה במה יודעים אנו אין מרכבותי. 50 ששלחו ואכשף, עכומלכי
 אם אך בגליל, ישראל שבטי לקראת בהיערכותו הצור למלך ואכשף שמשןמלכי
 וציודם לוחמיהן נוהגיהן, על מרכבות-מלחמה עשרות כמה שלחו זה במקרה שגםנניח
 המציירת. מן הרבה בודאי נרחקלא

 הרביעית העיר לגבי המקורות כל שתיקת היא ביותר מפתיעה זה כללאור
 יבין. של שמו בצד נזכר מלכה ששם היחידה כאמור ידין,שהיא במערכה,שהשתתפה

 מלכי-כנען וברשימת מי-מרום מלחמת על בכתוב רק במקרא נוכרת מדוןהעיר
 בספר הכיבוש מלחמות סיפורי של סיכום אלא שאינה יט(, יב, )יהו'המנוצחים
 קרני- עם כלל בדרך לזהותה רגילים חיצוני. מקור משום לנו ידועה אינה מדתיהושע.
 שבחלקה לכנרת, ממגידו בדרך המזרחי התחתון בגליל בולטת פסגה אותהחטין,
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 המלוכת ראשית ועד הכיבושלמן

 הכנענית בתקופה הן שנושב חשוב תל שזהו נכון מארין. ח'רבת השם נשתמרהצפוני
 ששכנה חשיבה עיר זו היתה אחיזה. אין מדון עם לזיהויו אך הישראלית, בתקופהוהן
 מקור בשום תזכר שלא יתכן לא ולכן "דרך-הים" של ההשובים הסעיפים אחדעל

 אדלה היא המצריים, המקורות של שמש-אדם הוא קרני-חטין של שהתל ונראהצחר;
 תרגום עצמו. השם לגבי ספיקות יש למדון אשר לוע. יט, )שם נפתלישבנחלת
 היינו, מי-מרון; נקרא הקרב ומקום מדון, תחת מרון גורס שביהושע לכתובהשבעים
 במקרא לד' ר' בין החילופים מי-מרום. עם מדון-מרון את מזהה השבעיםשתרגום
 מ' הסופיות של חילופים לעתים נוהגים וכן דומות, אלו שאותיות מאחר הם,רגילים
 אלא מדון מלך יובב ואין המקורי לכתוב מכוון השבעים תרגום שנוסח להניח ניתןונ'.

 במי" מימיה, שעל עיר אותה שונים, ממקורות לנו המוכרת מרום, העיר שלמלכה
 הכנענים8. הכוחות התכנסומרום,

 להניה יכולים אנו במלחמה. חלק נטלו ישראל משבטי אילו מספר אינוהמקרא
 העליון, בגליל שבנחלתו, נפתלי, וראשונה ובראש הגליל שבטי בעיקר בהשהשתתפו
 במערכה.התנהלה

 הקרב ומקוםההיערכות

 המים מקור נכון אל מי-מרום, על כוחותיהם את ריכזו ובעלי-בריתו חצורמלך
 מצירופים עדות יש מקור-מים במשמעות "מים" המלה לשימוש מרום. לעירשמחוץ
 שנבע העיר, למעין-שבקרבת בודאי והכונה ומי-נמרימ, מי-יריחו מי-מגידו,כגון:
 חנו לא הכנעניים שההילות בדבר מיוחדת פליאה גם אין התל. למרגלות כללבדרך
 על זכרונותיו בדברי הר, תחותימט מספר ואכן בקרבתה. אלא עצמה העירבתוך

 והחילות מגידו בקרבת חנה ומרכבותיו אהליו על הכנעני שהמחנה מגידו,מלחמת
 בשדה-הקרבי. תבוסתם אחרי רק העיר חומות לפנים נמלטוהכנעניים
 להחזקת מקום בהן היה ולא בצפיפות ובנויות קטנות היו הכנעניות העריםרוב
 ההגילה החשדנית את גם נזכור :aa וסיסים. מרכבות של יב מספי יבמייחד גדיל,סיל
 מרום שמלך הרי אל-עמארנה, במכתבי ביטוי לידי שבאח זה, כלפי זה כנען מלכישל
 אפשרי הדבר היה אילו אף לעירו, בני-בריתו של חילותיהם את להכניס ?ש היהלא

 המקום. תנאימבחינת
 בגליל היה שמקומה רק אנו למדים המקרא מן מרומו העיר איפוא, שכנה,היכן
 לעמק-החוף, הקרב אחרי כנען מלכי של הבריחה מכיווני בעיקר וזההעליון,

 שנשתמי. בקטע הנתון עם יהד נזכרת מרום צידון. ולאזור הצפונילעמק-הירדן
 תגלח-פלאסר לפפה"נ. 733 בשנת ישראל נגד הג' תגלת*פלאסר של מסעו.מתיאור
 לחנחון מכאן מסעו ובדרך כס(, סו, מל"ב )השוה לקדש חצור מסביבות כנראהעבר

 מרום0:. את לחפש יש בית-נטופהשבבקעת
 השוכנת במירון למרום-מרון: דומים שמות השתמרו העליון בגליל מקומותבשני
 של במרחק מארון עלג'בל השוכנת א-ראם ובמארון לרגליהרמירון, לצפתממערב
 הדרומית במירון הלבנוני(. לגבול מעבר בדיוק )כיום יותר צפונה אוירי בקו ק"מכ-13
 שרידים נתגלו לא התלמוד, ובתקופת בית-שני בימי יהודית כעירה הידועהיותר,
 מלחמת- התנהלה שכאן להניח ואין מבותר הררי מקום זהו הכנעניתז~. התקופהמן
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 דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

 שם ונמצאו אל-ח'רבה, תל גדול, תל מצוי מארת אבל לרגלי יותר צפונהמרכבות".
 הרמה על החולשת האסטרטגית בנקודה שוכן זה תל הכנעניתי!. התקופה מןשרידים
 ידו על ומוגן פרה ואדי של העליון חלקו על צופה והוא מארץ, ג'בל שלשלדרומו
 מי- רכב, תנועת גם אפשרית שבה ושטוחה נוחה הררית רמה ישנה בסביבתובחלקו.
 ישראל בין הגבול כיום אל-ח'רבה, עין התל, שלרגלי המעיין כנראה הםמרום

 אל-חירבת תל שבין המישורית ברמה חנה הכנענים שמחנה איפוא, להניח, ישללבנון.
 מחצור. אוירי בקו בלבד ק"מ כ-13 של במרחק יראון, קיבוץובין

 זה במקום הישראליים מד ובני-בריתו חצור מלך של ההיערכות של טעמהעל
 התברר האחרונות14. בשנים העליון בגליל שנערך הארכיאולוגי הסקר ללמדעשוי

 ההררי החבל א. : שונה אופי בעלי אזובים לשני העליון הגליל נחלק ישוביתשמבחינה
 בו נמצאה זאת כעד אך כנעניים, תלים כלל נמצאו לא שבו יותר, הגבוההדרומי,
 הי"ג-הי"ב במאות הברזל, תקופת בראשית שנוסדו קטנים ישובים של רצופהשרשרת
 והנבדלים אלה לישובים המיוחדים החרסים סמך על לשער, וניתן בקירוב.לפסה"נ

 הישראליים. הגליל שבטי אלא אינם אלה חדשים שמתישבים הכנעניים,.מכלי-החרם
 על חצור, בחפירות דומים, כלים המכילה שכבה, גילוי עם חיזוק קיבלה זוהשערה

 שטוחה הררית רמה הוא הצפוני החבל ב. ; האחרונה הכנענית העיר שלעיי-החורבן
 גוש-חלב, אל-ח'רבה, תל קדש, גדולות: כנעניות ערים בו מצויות והיו יותרונמוכה
 אפשרות כיום אין עבדה(. )ח'רבת עבדון ותל אקריח א-רויסה(, )תל ראשתל

 צפונה נמשך הרצוף הכנעני הישוב שתחום נראה אך שבלבנון, הגליל שטחי אתלבדוק
 חבל-ארץ ומשקעים. מעינות המשופע שטוחות רמות של באזור הלישאני, לאזורעד
 , אל-עמארנה( בתקופת כבר השתלטה שעליו חצור, של ארץ-העורף הואזה

 גוש-חלב. וסביבת קרן( )ואדי מזיב נהל הוא הכנעני הישוב של הדרומיהתהום
 הדרומי לקצהו קרוב היינו ליש-חלב, שמצפון ברמה איפוא, חנו,מילות-הכנענים

 מרכבת-מלהמה ממגידו; שנהב לוחית 14:ציור
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 המלומה האשית: הכל הכיבושלמןל

 הכנעני העליון הגליל על להגן יצא חצור מלך כי נמצא הכנעני. העליון הגלילשל
 חצור של לבטחונה הכרחי צעד היתה זו ושהשה הדרום, מן ישראלית חדירהמפני
 ללחץ נתון כנראה שהיה מרום, מלך וכן חצור מלך עמדו הברית בראשעצמה.
 בצפון-העמק, ערים שתי רק כנראה נעמת הברית ראשי של העזרה לקריאתישראלי.
 הגליל. בגורל קשור גורלןשאף
 כוחם בתיאור מפליג המקרא כנען. מלכי לרשות עמדו כוחות אילו יודעים אנואין
 משענתם שעיקר מסתבר ואכן ד(. יא, )יהו' מאד" רב ורכב "סוס שעמםומדגיש
 יחסית, גדול היה חצור מלך של המרכבות שמספר יתכן מרכבות-המלחמה. עלהיתה
 בזמנו ששלחו מכפי מרכבות יותר הרבה העמידו ושמרוו אכשף מלכי אם ספקאך

 מרכבות-המלחמה מרכבות-ומספר 50 כלומר ירושלים, לעזרת ואכשף עכומלכי
 מרכבות כוח כל אך בלבד. מועטות מאות על עלה לא הברית בעלי לרשותשעמדו

 חסרי זו בתקופה שהיו ישראל שבטי את להרתיע כדי בו היה כנען מלכישהעמידו
 ועוד(. ; יט א, שופ' ; יה יז, יהו' )השוה זה מחץ נשק מולאונים
 בנשק מזוין שהיה רק ברור הישראלי. הכוח את לאמוד אנו יכולים מזה פחותשד
 היה הישראלי שהכוח לומר ניתן האם ואבני-קלע. חצים קשתות, בעיקר בלבד,קל

 היו צריכים לכאן להגיע כדי שביהושע? הסיפור כפי ישראל, שבטי של המאורקהצבא
 של לעיצומה עד הכנענים בידי שנותרו העמקים, את לעבור יהושע שבהנהגתהשבטים
 והמיוערים המבותרים ההרריים האזורים את לעבור מכן ולאחר הש,פטים,תקופת
 ודרך מלחמתם צורת על לנו שידוע מה פי על מסתבר אין זה דבר העליון. הגלילשל

 דוקא להתישב ישראל בני ראו טעם מה נבין לא כן ישראל. שבטי שלהתנהלותם
 אכן אם - זו תקופה עד מיושב היה שלא להתישבות, הקשה המיוער, ההרריבאזור
 לפניהם. פתוחים היו העליון הגליל של המישורית הרמה ומרחבי ערי-כנען אתניצחו

 בתחילת העליון הגליל בדרום חדשים ישובים יסוד של העובדה שעצםמסתבר
 עדיין להתישבות, יותר הנוח הצפוני, שהאזור מלמדת, הישראלית ההתישבותתקופת
 לקרקע הרעב הישראלי הישוב משהחל אירעה מי-מרום מלחמת בפניהם. סגורהיה

 מי-מרום מלחמת של שזמנה המסקנה עולה מכאן הצפוני. הכנעני החבל אללפרוץ
 היאחזותם של תוצאה בבחינת היא אלא לגליל, ישראל שבטי של חדירתם בתהילתאית

 זה._נאזור
 ותוצאותיוהקרב

 עמו המלחמה עם וכל יהושע "ויבוא בקיצור: במקרא מסופר עצמו הקרבעל
 ז-ח(. יא, )יהו' ויבום" ישראל ביד ה' ויתנם בהם. ויפלו פתאום מי-מרום עלעליהם
 כנראה היתה לא ולכנענים הכנעני, החיל על לפתע הישראלי הכוח התנפל זאתלפי
 זאת כבד כלל. במקרא מסופר לא עצמו הקרב על הרב. הרכב את להפעילשהות
 ועד צידון-רקה "וירדפומעד המוכה: האויב של הבריחה ביותי על הכתובמספר

 יא, )יהו' שריד" להם השאיר בלתי עד ויכום מזרחה בקעת-מצפה ועדי?רפית-9ךם
 ומזרחה. מערבה צפונה, הנמלטים ראשים לשלושה מתפצל הבורח האויבת(.

 של הטריטוריה לגבול עד כלומר צידון-רבה", "עד הוא: האחד הבריחהכיוון
 כנראה משרפות-מים-, -עד הוא השני הבריחה כיוון הליטאף; באזור הפיניקיתצידק
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 דבורה י6לחמת מי-מרוםמלחמת

 אל-משרקה חירבת עם אותה לזהות ריש ממצרבי!. היינו מים, משרפות עד לגרוסיש
 התקופה מן שרידים נתגלו שבה בעמק-עכו ביותר הצפונית הנקודה ראש-הנקרה,ליד

 אחד גיאוגרפי בקו-רוחב שוכנת אל-משיפה חירבת והמאוחרתש. התיכונההכנענית
 סביבת דרך ימינו, של כביש-הגבול לאורך בקירוב הוליך הבריחה וקו מרום;עם

 זו בדרך נמלטו שמרון ומלך אכשף מלך של שכוחותיהם להניח יש ועבדון.אקריח
לעמק-עכי*
 "תחת ח(,השוכנת יא, )יהו' מזרחה" בקעת-מצפה "עד הוא: השלישי הבריחהכיקה
 בקעת-פי או עמק-החולה הירדן, מקורות באזור כלומר ג(, פסי )שמ,חרמת*

1 ,ו-  1ן,ןי1%1~111)של.1)ל)))))ול."!..ל.ן ן 
 דבורה ומלחמת מישמרום מלחמת ! 15ציור
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 החרמו תחת ושוכנת ממטולה צפונה המשתרעת לבקעת~עיון, במיוחד נאההשם
 שמדרום יותר, הנמוך עמק-החולה, אל וצופה עברים משלושה נישאים הריםוהמוקפת

 נחסמו, לחצור משדה-הקרב הישירים הגישה שדרכי ללמוד, אנו עשויים מכאןלה.
 לחצור. במישרין ולא צפונה-מורחה פנו חצור מלך של הנמלטיםוהכוחות

 היה הכנעני הצבא כאשר חצור, על הסתער המנצח הישראלי שהחילמסתבר
 אוירי. בקו מחצור ק"מ 14 - 13 של במרחק התנהלה המערכה שהרי העיר, מןמרוחק
 חיל- אך יה, מבותר הררי בשטח ישר בקו לעבור כמובן היה יכול לא הכנעניהרכב
 מעטות. שעות במשך זה מרחק לעבור יכול היה התנועה קל הישראליהרגלים

 הנצחון עקב כנען בערי התדהמה ניצול משום בה היה חצור על המידיתההסתערות
 מבית היה הרכב חיל ושאר הכנעני, הרכב של ניכר חלק שהושמד לאחרהישראלי,

 כבשי אם ובין חצור; של מעמדה את ערער הישראלי הנצחון פנים, כל על העיר.מן
 כיבושה היה מקום מכל הרי מה זמן לאתר או הקרב אחר מיד חצור את ישראלבני

 במי-מרום. הישראלי הנצחוןתוצאת

 דבורהמלחמת
 מקורותה

 ה(. )שופ' ושירה ד( )שופי פרוזאי תיאור : דבורה מלחמת על מספרים מקורותשני
 שבטי בין העמק, פסביבות שנערכה מכרעת מלהמה מתארים כאחד המקורותשגי

 שבה מלחמה כנען, מלכי של ברית לבין בן-אבינעם וברק דבורה בהנהגתישראל
 בידי סיסרא הכנעני המצביא ונהרג הכנעני הרכב את מכריע נצחון ישראל בניניצחו
 למעשה אך משנהו, את האהד המקורות שני סותרים לכאורה הקיני. חבר אשתיעל
 דוחים חוקרים שכמה הפרוזאי, לסיפור להזקק שלא אפשר ואי זה, את זה משלימיםהם
 בן-ענת שמגר אותו מיהו יודעים היינו לא משירת-דבורה ורק אך פחות. כמהימןאותו

 ומה בקרב שנפל סיסרא מיהו בן-אבינעם, וברק דבורה מנין ארחות, חדלושבימיו
 נסתימה איך בה נאמר לא ואף בשירה. כלל נזכר אינו חצור מלך יבין ותפקידו.תוארו

 רק יש התיאורים שני בין סתירות ומגידו. תענך את ישראל בני כבשו ואםהמלהמה,
 סתירה של טעמה אך ושדה-המערכה. בקרב, שהשתתפו השבטים שמות : ענייניםבשני

 המאורע. אותו של פיוטי תיאור ובין פרוזאי סיפור שבין השוני בעצם זומדומה
 לציורים נזקק שהמשורר בעוד יותר, ופשוט הגיוני הוא סיפורי תיאור כללבדרך
 משמעותם. לסוף לרדת קשה פעם שלאפיוטיים

 היריביםהכוחות
 מד למערכה התיצבו כנעניות ערים אילו במפורש נאמר שלאלמדות

 למלחמה אי-פעם שנתלכדה ביותר הגדולה הכנעניות הערים ברית זו שהיתהנראה ישראלי
 אז נלחמו מלכים "באו שבשירה: בכתוב אנו מוצאים לכך והד ישראל בבנימשותפת
 כאן נזכרים ומי-מגידו תענך יט(. ה, )שופ' מי-מגידו" על בתענך כנען מלכינלחמו
 תענך מלכי וביניהם הכנעניים העמק שמלכי איפוא, ומסתבר, אזור-הקרב,כציון
 במערכה. השתתפוומגידו
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 דבורה .י-מריים.דמלחמת גתמלו

 סיסרא צבאו ושר בחציר מלך אשר כנען מלך .יבין על מסופר הפרוזאיבתיאור
 רכב-ברזל, מאות תשע סיסרא של לרשותו ב(. ד, )שם בחרושת-הגלם" יושבוהוא
 השתתפו אם רק זה מעין כוח להעמיד היו יכולים הכנענים זו. בתקופה מאוד חזקכוח

 שהתיצבו כנען מלכי של הגדולה בברית בצפון-הארץ. הכנעניות הערים רובבמערכה
 מרככות, של דומה מסמר הכנענים ריכזו במגידו הג' תחותימס של וגבאומיל

 מרכבות. 924 בשבי שלקח זכרונותיו בדברי מוסרותחותימס
 והזכרתו הברית ראש סיסרא היה שונים, חוקרים לדעת חרושת-הגויים? היאהיכן
 בשירה. נזכר סיסרא שרק כיון וזאת ; מאוחרתח תוספת אלא אינה יבין של צבאוכשר
 בתיאור רק אלא בשירה נזכר אינו סיסרא אף מספיק. אינו כשלעצמו זה נימוקאולם
 צבא שר "סיסרא לח נאמר ואף הפרוזאי, בסיפור הרבה יבין נזכר זה לעומתהקרב.
 הקשר יז(. )פסוק הקיני" חבר "בית ובין חצור מלך יבין בין שלום וכי ז( ד, )שםיבין"
 "(. פג, תה' ;י ט יב, )שמ"א במקרא אחרים בכתובים גם נזכר לחצור סיסראבין

 של הקעה הבעיה את כמובן פותרת דבורה מלחמת מסיפור חצור שלמחיקתה
 על המקראית במסורת להחזיק ומאפשרת חלק, חצור נוטלות שבהן המלהמותשתי

 זו בעיה של המדומה הפתרון אך מי-מרום. למלחמת דבורה מלחמת שלאיסורה
 היא חצור הכנענית התקופה בסוף מוחלטת. לחידה כולה דבורה מלחמת אתהופך

 ברית בראש עומד מלכה כיצד להבין אפשר בארץ. הכנעניות הערים ביןהגדולה
 העמק כל על חלשו אשר מרכבות, 900 לגייס שביכולתם כנעניים, מלכים שלגדולה
 ולא חיצוניים ממקורות לא ידיעה, כל לנו אין זה, לעומת חרושת-הגויים, עלהצפוני.

 באזור ח'רתיה בסביבת זיהויה כגון זו, "עיר" של השונות הזיהוי הצעות המקרא.מן
 אחיזה. להן איןשער-העמקימיז

 כי נאמר הפרוזאי בסיפור מושבו: מקום על ללמד עשוי סיסרא של בריחתוכיוון
 )קרי: בננקטים אלף עד אהלו ויט משה, חותן חובב, מבגי מקין נפרד הקיני"הנר

 נהלת של הדרומי בגבול מקומה בצעננים אלון יא(. ד, )שופ' קדש" את אשרבצללים(
 פג'אס(. )ואדי יבנאל נחל באזור הירדן אל התבור מן שנסב לג(, יט, )יהו'נפתלי
 יעל של באהלה מותו את מצא וכאן בקעת-יבנאל לכיוון ברגלו איפוא, ברח,סיסרא
 לחצור; בכיוון איפוא, היתה, בריחתו חצור. למלך בן-ברית שהיה הקיני, חבראשת
 היה לא שסיסרא או לחצור, סמוכה היתה סיסרא, של עירו שחרושת-הגויים,ומכאן
 בשמות שכן לעיר, מוקשה שם הוא חרושת-הגויים של שמה גם חצור. צבא שראלא

 העיר, שכנה שבו האזור את כלל דרך כולל השם של השני חלקו ערים שלמורכבים
 ואל עמים; פירושם גויים וכדומה. קדש-נפתלי באר-ע:כע-יהודה, יבש-גלעד,כגון
 הצירוף את מוצאים אנו אחרים בכתובים ואכן הגליל. לאוכלוסית כללי כינוי זהונכון

 מזרע, של הצעתו נראית שלעיל השיקולים כל לאור בג(. ח, )יש'"גליל-הגויים"

 חרש- שכן עצמו, ל"גליל-הגויים" מקביל מונח אם כי עיר, איננהשחרושת-הגויים
 סיסרא של בריחתו כיוון עם גם עולה זו הצעה מיוער. הררי אזור פירושו,חרושת
 יבין ביד ה' "וימכרם המקרא לשון עם אחד בקנה לעלות יכולה זו השקפההאם
 ד, )שופ' בחרושת-הגויים" יושב והוא סיסרא צבאו ושר בחצור מלך אשר כנעןמלך
 -ששת כגון: בדיכוי, ואף בשלטון לעתים כרוכה מסוים בחבל-ארץ "ישיבה"ב(ז

 פירוש טז(. יא, )מל*א באדום" זכר כל הכרית עד ישראל וכל יואב שם ישבהדשים
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 המלוכה ראשית -ועד הכיבוש.למן

 ישראל בני את לחץ שסיסרא - להמשך מתאים בחרושת-הגויים" יושב יוהוא שלזה
 דור. כחצי כלומר שנה, עשרים במשך שברשותו הכבד הרכב כוח בעזרתבוזקה

 של תקופה קדמה עצמה שלמערכה למדים אנו שירת-דבורה של הפתיחה מןנם
 אכזרי.דיכוי

 רכבו כל -את הזעיק שסיסרא ע, ד, בשופ' הנאמר בהבנת קושי ישאמנם,לפיזאת
 שכן, קישון-. נחל אל מחרושת-הגויים אתו אשר העם כל ואת רכב-ברזל מאותתשע

 עיר בשום אך סתם. בגליל ולא הכנעניות המלוכה בערי הנומרכבות-המלהמה
 הביטוי את כאן להבין מרכבות;ולכזאפשר ל-900 מקום היה לא לחצור, פרטכנענית,

 שרוב להניח יש כי אף שבגליל, בסיסיו מכל של: במשמעות-מחרושת-הגויים",
 שאחרי המספר טז, בפסוק הכתוב הוא יותר קשה שבעמקים. בערי-כנען הנההרכב

הנצהבי
 מחנה כל ויפול חרושת-האיים עד המחנה ואחרי הרכב *אחרי ברק רדף

 היא הכתוב שכוונת להניח נוכל כאן גם ושמא אחד". עד נשאר ולא חרב לפיסיסרא
 מאחר הכנענים ברחו שאליהם שבגליל, לבסיסים הרכב אחרי רדפושהישראלים

 הגואה. קישת נהל ידי על הדרומי שבעמק מעריהםשנוהקו
 מלכי ברשימת גם אנו מוצאים לגליל כינוי אלא אינה שמרושת-הגויים להנחהסיוע
 שאנו כפי המלחמות, סיפורי על מבוססת זו רשימה יב. פרק ביהו' המנוצחיםכנען

 ירמות חברון, ירושלימ, העי, יריחו, בדרום-הארץ20: הערים שמות מהשואתלמדים
 תרגום בנוסה נמנית )אינה מדון נזכרות: בהמשך והנה המלחמות. סיפורי עםוכו',

 הן אלו יט-כ(. יב, שם ואכשף, מרוז השבעים: )בנוסה מראון שמרון חצור,השבעים(,
 יקנעם fW~lV מגידו, תענך, נזכרות: אחריהן מי-מרום. במלחמת שהשתתפוהערים
 לגליל(. מלך-עיים השבעים: )בנוסח לגלגל ומלך-גויים דור לנפת דירלכרמל,
 לגליל', -מלך-גויים הוא "מלך-גויים" מכר אך כאן, אין חרושת-הבייםעיר

 בכללו. הגליל של השליטכנראה
 בסיפורי מופיעות שאינן שונות ערים נזכרות כנען מלכי רשימת של זהבחלק
 יותר מפורטים מלחמות תיאורי היו המחבר שלפני כנראה ודור. יקנעם כגוןהמלחמות,

 בגליל-הגויים והמסתים ומגידו בתענך המתחיל שבקטע ויתכן במקרא, נשתמרושלא
 מלחמת של בתיאורים חסרים ששמותיהם העיקריים, הכנעניימ הברית בעלינמנו

 ארבע את בודאי לצרף יש אליהם ודור. יקנעם קדש, מגידו, תענך, והם:דבורה
 ואכשף. שמרון מרום, חצור, מי-מרום: למלחמת בקשר כן לפני כבר שנזכרוהערים
 ובגליל: בעמקי-הצפון ההשובות הכנעניות הערים רשימת למעשה היא זורשימה

 במזרח; - הצפוני עמק-הירדן עמק-יזרעאל, במערב; - ועמק-עכומחוף-הכרמל
 בצפון. - הכנעני העליון הגלילועד
 הרכב כוח בסיוע הכנענים הצליחו שירת-דבורה לפי והן הפרוזאי התיאור לפיהן
 כוחות לליכוד הביאה הגדולה והסכנה ; שבצפון-הארץ ישראל שבטי את לדכאהגדול

 לפי משותפת. לפעולה זו בתקופה כלל דרך נחלצו לא שכמותם אויב, מדלמלחמה
 עשרת של היל י(. ד, )שופ' ונפתלי זבולון מאנשי אלפים עשרת ברק הזעיקהסיפור
 ונפתלי, זבולון משבטי רב כוה התיצב שלמערכה ברור אך מוגזם, נראה אישאלפים
 נוספים: שבטים שירת-דבורהמזכירה אזור-המערכה. שבקרבת הגליל שבטישני

 אשר מהר-אפרים. )מנעיה( ומכיר בנימין אפרים, הגליל, מן ונפתלי יששכרזבולון,
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 דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

 שבטי שני במלחמה. השתתפו שלא המשורר מציין ואשר, דן פד(, גלעד ראובן,לשבטי
 זו בתקומה מהם ציפו לא אל-גבון כלל. נזכרים אינם ושמעון, יהודה הנותרים,הדרום
 בצפון-הארץ. למלחמהשיחלצו

 ונפתלי זבולון שבני מדגישה השירה גם זה. את זה המקורות שני משלימיםלמעשה,
 לפי ואילו פעמיים. נזכר זבולון סיסרא. עד במערכה העיקריים המשתתפיםהם

 בית-אל ובין )שבבנימין( הרמה שבין ממקום מהר-אפרים, היתה דבורההסיפור,
 למערכה. מסוימים כוחות התיצבו יוסף משבטי שגם איפוא, ומסתבר,)שבאפרים(21.
 לזהות מקובל מקדש-נפתלי. בן-אבינעם ברק עמד הישראליים הכוחותבראש

 העליון, בגליל הגדולה הכנענית העיר קדם(, )תל בגליל קדש עם מולדתו עיראת
 בנחלת- ההשובות הערים אחת הימים ברבות היתה זו עיר לחצור.מצפון-מערב

 "ותקם נאמר: לקרב ההכנות בתיאור ברק. של מולדתו עיר היא אין אךנפתלי,
 ט-י(. ד, )שופ' קדשה- נפתלי ואת זבולון את ברק ויזעק קדשה. ברק עם ותלךדבורה
 החיל את תחילה לקבץ הטעם ומה המערכה. ממקום ההחק שוכנת שבגלילדש

 נאמר הסיפור בהמשך לתבורה מכן לאחר שוב לרדת כדי זה, צפוני למקוםהישראלי
 יא(. ד, )שם קדש" את אשר )בצעבים( בצענים אלון "עד אהלו נטה הקינישחבר
 מסתבר ומכאן בסיפור, קודם שנזכרה זו מאשר אחרת קדש על מדובר שכאן להניחאין

 אל- ח'רבת בשם מקום מצוי כאן יבנאל. בקרבת קדש-נפתלי את לחפששעלינו
 תקופת מראשית גדול ישוב שרידי זה במקום ומצויים לפוריה, ממזרחקדיש,

 עם הגבול מן הרחק לא אך בנחלת-נפתלי, שוכן זה ישוב הישראלית.ההתנחלות
 מן ק-מ 16 של במרחק א-נעם(, )תל הקדומה מיבנאל צפונית-מזרחית ק-מ 5יששכר,

קהתבורינא.

 והמערכה מקום-הקרבההיערכות,

 מלכי נלחמו אז נלחמו, מלכים -באו : המערכה של קצר תיאור מצויבשירת-דבורה
 ממסילותם הכוכבים נלחמו, השמים מן לקחו. לא כסף בצע מי-מגידו, על בתענךכנען,
 לפי יט-כ(. ה, )שופ' קישון" נחל קדומים נחל גרפם, קישון נחל סיסרא, עםנלחמו
 אולם מגידו. בסביבת העמק, של בדרומו היה המערכה שמקום סוברים יש זהתיאור
 תבור בהר ומשכת -לך לברק: אומרת דבורה אחרים. פרטים באים הסיפוריבתיאור
 קישון נחל אל אליך ומשכת זבולון, ומבני נפתלי מבני איש אלפים עשרת עמךולקחת

 וברק ו-ז(. ד, )שם בידיך' ונתתיהו המונו ואת רכבו ואת יבין צבא שר סיסראאת
 אלפי עשרת ברגליו ויעל קדשה נפתלי ואת זבולון את ברק "ויזעק : דבריה אתמקיים
 ויזעק תבור. הר בן-אבינעם ברק עלה כי לסיסרא ויגידו דבורה. עמו ותעלאיש
 נתל אל מחרושת-הגויים אתו אשר העם כל ואת רכב-ברזל מאות תשע רכבו כלאת

 ה' הלא בידך, סיסרא את ה' נתן אשר היום זה כי קום : ברק אל דבורה ותאמרקישון.
 ואת סיסרא את ה' ויחם אחריו. איש אלפים ועשרת תבור מהר ברקיצאלפניך;וירד

 ברגליו. ועם המרכבה מעל סיסרא וירד ברק, לפני חרב לפי המהנה כל ואת הרכבכל
 לפי סיסרא מחנה כל ויפול חרושת-הגויים, עד המחנה ואחרי הרכב אחרי רדףוברק
 לקדש חילותיו את ברק הזעיק זה תיאור לפי י-TO)* שם, )שם אחד" עד נשאר לאהרב,
 מסייע כגורם שימשה קישון נחל התיאורים,גאות לפי תבור. להר משם ועלהנפתלי
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמל

  שהנחו מסתבר נחל, של באפיקו התנהל עצמו שהקרב להניח שאין מאחרבמערכה.
 לפני עברו הכנענים שחילות כנראה במנוסתו. הכנעני לרכב הפריעהגואה

 עליהם היה קשה המפלה ועם - לשדה-הקרב בדרכם הקישון אפיק אתהמערכה
 הקישון, של פתאומית גאות עקב מהם נמנע והמעבר דרומה, במנוסתם דרך באותהלחזור

 הכנעני. חיל-הרכב של רובו הושמד שבה , מוחצת למפלה המנוסה הפכה מכךוכתוצאה
 נערכה עצמה שהמערכה ולהניח כלשונם, השירה דברי את לקבל שאיןמכאן
 להבין אין כן הדבר היה אילו לתענך. מגידו בין או מגידו של מקור-המיםבסביבת
 נמלט ולא לבקעת-יבנאל, להגיע מנת על העמק כל את בבריחתו סיסרא עברמדוע
 בדרך רק השירה דברי את להבין איפוא, יש, הקרובות. הכנעניות העריםלאחת
 בגלל לחזור הצליחו לא שאליהם הקרובים, הכנענים בסיסי היו ומגידו תעגךכללית.
 תחום על ונחשב מגידו של למרותה נכון, אל היה, נתון המלחמה אזור הקישון,גאות
 עצמאית כנענית עיר לתבור מגידו בין זו בתקופה היתה לא הנראה וככלהעיר,

 מלך שלט אל-עמארנהוי בתקופת יכסו זה, אזור על מגידו של בשלטונהשהתחרתה
 הצפונית. העמק שלוחת עלמנידו

 שונים חוקרים זו. מלחמה בת-אורי הנזכר הקישון של לזיהויו באשר הדעותנחלקו
 שלרגלי לנחל אלא הכרמל* יד על מערבה הזורם קישון לנחל הכונה שאיןסוברים,
 .לירדה 'בזרתתה, הזורנז וזבורית, נהל )היים בירזו ואדי עב2 ההזו ומזהינש והנשרעצבור,
 אשר כ(, יט, )יהו' שבנחלת-יששכר קשיון המקום משם זה לזיהוי סיוע מוצאיםהללו
 נראית אינה זו השעלה התבור. לינלי בירה, ואדי שליד קסיון בח'רבת מזהיםאותו
 זרם 11W~lV שוחל אנו למדים הבעל בנביאי אליהו מלחמת מסיפור א. סיבות:משתי
 השם אותו בעלי חשובים נחלים שני שהיו להניח וקשה מ(; יה, )מל"א הכרמללרגלי
 הכנעני שהרכב להניח וקשה ממש; התבור לרגלי זורם בירה ואדי ב. סביבה;באותה
 אל-מקטע(, )ואדי הקישון של העליון אפיקו ממש. לרגליו עבר או התבור על לעלותניסה

 לצפונו ממגידו להגיע וכדי לה, מצפון ואף גבעת-המורה לרגלי מתחיל זה,לעומת
 זה. אפיק לעבור הכרה לבקעת-כסולות, העמק,של

 התרכזו הישראליים החילות לקרב. ההיערכות את לשחזר איפוא, אנו,יכולים
 ויששכר. זבולון נפתלי, שבטי של נחלאותיהם בגבול יט( לג, )דבי המקודש תבורכהר
 כתקופת- היו  שמררונותיו והתלול, הגבוה תבור בהר הישראליים הכוחותריכוז

 הכנעניים. חילות-הרכב של התקפה בפני להבטיח כדי בו היה מיוערים,המקרא
 בארץ- לחנות אלא דבר לעשות הגדול הכנעני חיל-הרכב היה יכול לא גימא,מאידך
 הרס מזון, )חוסר אחרה או זד מסיבה ישראל, בני יאלצו אשר עד ולהמתיןהמישור
 אוי" כמצופה - סיסרזש ריכז )בך וצק נחזגרבון ומנחצרזם. 'ירק-וז כיומבג אוחטרביהם,

 לאזור בדרכו הקישון את ועבר שברשותו החזקים חילות-הרכב את - הישראליםע"י
 התבור, שעל הישראליים הכוחות של פגיעתם בתהום צבאו את שם כך ידי עלהתבור.
 מתואר, עצמו הקרב שעת-המערכה. את לעצמם לבחור בידם יכולת איפוא,שהיתה,
 אלפים ועשרת תבור מהר ברק .יירד ברק: בידי נשארה היזמה נמרץ. בקיצורכרגיל.
 הרכב את להסתיע איפוא" הצליחו, ישראל שבני נראה יד(. ר, )שומ' אחריו"איש

 מהרה עד שהפכה מביכה בשורותיו, למבוכה ולגרום פתאומיתו בגיחההכנעצי
 הפכה כאשר פתאומי. )שם בשעת ההתקפה את ברק ערך כנראה. מבוהלתלמנוסה
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 דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

 כאמור, הפכח, המנוסה הרכב. של חפשי תמרון בעד ומנעה טובעני לבוץ העמקקרקע
 הגשמים. מחמת בודאי שבאה הקישון, של פתאומית גאות בגלל מוחלטתלתבוסה
 חילות- על נשעה כוחותיהם שלהם. לנקודת-התורפה הפך הכנעים שלמעוזם
 אבני-קלע בעיקר הקל, נשקם עם בפניהם לעמוד ישראל לבני היה שקשההרכב,
 שהיוזמה ותקיף מחושל אויב להכריע כדי בו אין בלבד רכב אולם פשוטות23וקשתות
 גם ניכרת זו תורפה נוחים. בלתי אויר ומזג קרקע בתנאי פגיע אף והרכבבידיו,

 את לפרוץ הצליחו שלא מקום בכל כי המצרים, נגד הכנענים שלבמלחמותיהם
 כגון מלכתחילה, אבודה המערכה היתה הגדול, חיל-הרכב במכת האויבמערכת
 למצבה תודות ברק, בידי נשארה שהיזמה מאחר הג'ל. תחותימס בד מגידובמלחמת
 הישראלי, הריכוז לקראת שהתקרב שסיסרא, ומאחר עמדתו, של העדיףהטופוגרפי
 כוח-המחץ הכנעניים מחילות-הרכב הקרב-ניטלו שעת את לבחור לברקאיפשר

 אתהכוחות לשבור כדי בו היה אלה-לא נוחים בלתי קרקע לחצם-בתנאיוהאפתעה;
 שעד כך הכנעני, חיל-הרכב את ולהקיף נקלה על לתמרן שיכלוהישראליים

 לסגת ביכולתם כשאין עבר, לכל פזורים כוחותיהם את הכנענים ראומהרה
 מצד טעות של שיקול גם כאן שהיה נראה, העמק. של הדרומי שבחלקו בסיסיהםאל

 הישראליים הגדודים על נקלה על יתגברו שחילות-הרכב בודאי שסברסיסרא,
 היוזמה את לקחת יעיזו לא ושהללו בלבד, קל בנשק והמזוייניםתבלתי-מאורשים

 הראשון הקרב למעשה זה היה נכון ואל בעמק. הכנעני הרכב את ולהתקיףהידיהם
 גם מכאן הכנעני. האויב של ניכר כה רכב ריכוז להתקיף ישראל בני העיזושבו

 הגדולה במערכה מכריע מאורע בו שראו הדור, בני על הנצחון שהשאיר העזההושם
 בארץ. השלטון על והכנענים ישראל בני ביןוהממושכת

 חיל-הרכב השמדת על לידיעה פרט הקרב, תוצאות על במקורותינו ידיעות לנואין
 ההזיקו הללו כנעניות. ערים כיבוש על שומעים אנו אין במערכה. שהשתתףהכנעני
 שבטי- על להשתלט הנסיון אולם האדירות. חומותיהן בחסות מכן, לאחר גםמעמד,
 והמרכז. הגליל שבטי בין גישרה המשותפת והמלחמה נכשל,הגליל

 מלך יבין את ההוא ביום אלהים -ויכנע בקצרה: זאת מסכם שוב הפרחאיהתדוי-
 אשר עד כנען מלך יבין על וקשה הלוך ישראל בני יד ותלך ישראל בני לפניכנען

 בג-כד(. ד, )שופ/ כנען" מלך יבין אתהכריתו

 וזמנן המלחמותסדר

 במחקר יש אך בצפ.ן. המלחמות שתי על נוספות היסטוריות ידיעות כאמור, לנו,אין
 בגליל והסקר וחצור, מגידו חפירות בעיקר - אלה באזורים שנעשההארכיאולוגי,

 התקופה. של הכללי הרקע לאור המלהמות את להבין לנו לסייע כדי -העליון

 דבורה ומלחמת מגידוחפירות

 עיר בקירובה. דונם 60 של בשטח חומה מוקפת עיר מגידו היתה הכנעניתבתקופה
 לכיבושה עד לפסה"נ השני האלף כל במשך ברציפות נתקימה ההזקה הכנעניתהמלוכח
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 המלוכה ראשית ועד הכיבוםלמן

 כון מבחוץ, כובשים ידי על ברובם ודאי שנגרמו החורבנות, אף על ישראל. בניבידי
 נבנו העיקריים וביצוריה ובניניה רציני באופן העיר נפגעה לא והמצרים, החקסוסיםגלי
 VHA). השגשוגהאחרונה)שכבה שכבת חורבן עם התמונה היא שונה מחדש. פעםכל

 המקדשים ואף שוקמו לא והארמון השער הביצורים, הוזנחו נץ( )שכבה שמעליהבעיר
 הישראלית העיר הוקמה ועליה קשה, בחורבן חרבה זו עיר גם יותר. הוקמולא

הראשונה.
 של מצרית כתובת נמצאה זו בשכבה למדי. ברור שכבהגנ1ץ של החורבןתאריך
 האחרונה החזקה הכנענית שהעיר אימוא, ברור, בקירוב(. לפסה"נ )1130 הו'רעמסס

 כלי- לפי אך ממעמדו, המקום ירד זה חורבן לאחר זה. תאריך אחרי חרבה מגידושל
 לפסה-נ 10% בשנת ורק כנעני. להיות ישובו כנראה הוסיף במקום, שנמצאוהחרס
 דוד. בימי הנראה ככל ין, עיר גם נחרבהבקירוב
 העלה אולברייט דבורהן מלחמת על ידיעותיה עם זו מציאות מתישבתכיצד
 מגידו* *מי ולדעתו מילולית, בצורה השירה דברי את ממרש הוא נועזת26.השערה

 כך מאוד, חלשה או חרבה היתה ומגידו תענך, של בתחומה זו בתקופההיו
 שלאחר לתקופה לדעתו, מתאים, זה מצב תענך. של תחומה על נחשב האזורשכל
 דבורה מלחמת של זמנה את קובע והוא האחרונה; ההזקה הכנענית העירחורבן
 בקירוב. לפסה"נ ל-1100 1130 השרם בין היינו זה, תאריךאחרי

 מגידו, של המעין היינו ממש, -מי-מגירו* על התנהל שהקרב יתכן לא כאמור,אולם,
 עדיין התקיימה זאת לפי מגידו. של בתהומה שהיה הקישון של האחר מעברו אםכי
 נערכהלפני1130 שהמלחמה ומכאן במגידו, חזקה כנענית עיר מלחמת-דבורהבימי

 VIIA. שכבה של המשוער חורבנה זמןלפסה"נ,

 מי-מרום ומלחמת חצורחפירות

 ששטחו יותר, הגבוה הדרומי, התל א* סמוכימי?: תלים שני על שכנה חצורהעיר
 הקדומה בתקופה בנויה הצור היתה עליו ורק מגידו, של כשטחה בקירוב, דונם60

 כ-800 של ענקי שטח המקיף יותר, הנמוך הצפוני, התל ב. הישראלית;ובתקופה
 עיר של הענקיים ביצוריה המקרא. בתקופת בארץ בגודלה דומה לה שאין עירדונם,
 ומסתברשבתקופהזוהיתה בארץ, החקסוסימ שלטת של ראשיתו עם כנראה נבנוזו

 חצוי על המסורת מקור מכאן ואולי בארץ; החקסוסים של העיקרי מעוזםחצור
 פעמים מחדש ונבנתה נהרבה הכנענית חצור גם כן מגידו כמו הקדומה28, כנעןכבירת
 שהשתרעה גדולה, עיר הצור עדיין היתה בקירוב לפסה"נ הי"ג למאה עדאחדות.

 )שנחפרו התחתונה העיר של החזקים והביצורים כאחד; התלים שני פניעל
 תאריכים, עם כתובות נמצאו לא בחצור היסודית. בצורתם התקיים עדייןבחלקם(
 כלי מהשואת רק ברור השכבות. תאריכי לקביעת מדויקים נתונים ביזיינו איןולכן
 כלי-יבוא של מאוחרים טיפוסים מהופעת ובמיוחד אחרים, שממקומות לאלההחרס
 הי-ג, המאה לפני חרבה לא )ין%( זו ששכבה לפסה"נ, הי"ג למאה השייכיםמיקניים
 לפסה"נ. הי*ב המאה בראשית חרבה המאוחרולכל
 כסי [נ[%(, )שכבה כנענית כיתה היא אף נוספת, עיר נבנתה זו שכבה גביעל
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 דבורה ימלהמת מי-מרוםמלחמת

 לא התחתונה והעיר מקודמותיה, בהרבה חלשה היתה זו עיר כלי-החרס.שמעידים
 נראה זה עם יחד אך ירידה, מורגשת הגבוה בתל שנחפר באזור גם מבוצרת. עודהיתה

 החומות אזור מועטים. שינויים תוך להתקיים, עדיין הוסיפו העיקריםשהבניינים
 העליונה העיר אמ נתונים בידינו אין ולכן עריץ, נחפר לא העליון התל שלוהשתגר
 קיומה שמשך ומכאן ; דומים השכבות שתי של כלי-החרס זו. בתקופה מבוצרתהיתה
 ביותר. ארוך כנראה היה לא האחרונה השכבה עירשל

 ולא כליל נחרבה התחתונה העיר העיר. בתולדות מכריעה תמורה חלה מכןלאחר
 נמצאו האחרונה, הכנענית העיר חורבות על העליונה, בעיר לעולם. עודנבנתה
 רעועים, קירות קטעי רק ממנו שנשארו %11(, )שכבה פרימיטיבי ישוב שלשרידים
 מן בולטת בצורה שונים אלה מתישבים של כלי-החרס ובורות-ממערה.תנורים
 בסקר שנמצאו לכלי-החרט דומים והם מביתים הכנענית העיר שלהכלימ

 איפוא, מלמד, הממצא העליוד1. בגליל הישראליים הישובים שלהארכיאולוגי

bacr~aa=r-dןר 

 1---- =--גן י----יי ------------------------/לישיי

,-/./,," 
,,,, 

 ,.ן
 מימין-קנקן הישראלית: התקופה ומראשית הכנענית התקופה מסוף קנקנים 16:ציור

 %1 שכבה מחצור קנקן משמאל- בגליל; ישראלי מישוב קנקן - באמצע ixlv שכבהמחצור,

 התל של רובו כחצור. עיר לבנות ישראל בני של בכוחם עדיין היה לא זושבתקופה
 קטן מקדש כגון נוספים, בנייה נסיונות נעשו ושם פה ורק שלמה, לימי עד בעזובתונשאר

 התל. בראששהתנוסס
 ברורה תשובה עדיין בידינו אין המלהמותו שתי לעניין זו ממציאות ללמוד ניתןמה
 ידין חצור? של האחרונה הכנענית העיר נפלה מתי : המכריעה הכרונולוגיתלשאלה
 חרבה והעיר לפסה"נ; הי"ג המאה של הראשונה במחצית חרבה 1חצ ששכבהסבור

 במקרא המתוארת בתקופה לארץ-כנען, הישראלית החדירהבראשית
 הא' סחי של מסעו בעת אולי הרבה ענ% שכבה ואילו יהושע. שלמלחמותיו כימ-

 האלה,. הטורים כותב גביניהם אחרים, לפסה"נ(. 1300 לשנת )סמוךלארץ*כנען
 יש ואולי לפסה"נ הי"ג המאה לסוף XIV שכבה חורבן את להקדים שאיןסבורים
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 של הגמור ושחורבנה השופטים; ימי לתחילת היינו לפסה"נ, הי"ב למאה רקליחסו
 מכן. לאחר רב לא זמן אירע ישראל בני בידי הכנעניתחצור
 בבת-אחת. באו לא חצור של הגמור וחורבנה שירידתה אנו למדים החפירותמן
 פי על אף התחתונה, העיר של ביצוריה הוזנחו חצור של האחרונה הכנעניתבעיר

 הביצורים מצב היה מה יודעים אנו אין ארעית. בצורה שוקמו זה באזורשהמקדשים
 מסתבר, כלל. ביצורים ללא כנענית עיר של קיומה לתאר אין אך העליונה,בעיר

 העליונה בעיר ולהצטמצם התחתונה העיר על לותר נאלצו שבעלי-חצוראיפוא"
 שאויב נניח אם אף העיר. של ובכוחה בגודלה ירידה על בודאי מעיד זה דברבלבך.
 הרי מעמד, החזיקה העליתה שהעיר בעוד התחתונה, העיר את לכבוש הצליחמסוים

 מעל סר שהאויב לחם גם מחדש, עוד הוקמו לא התחתונה העיר שביצוריהעובדה
 הוסיף מסוים שישוב תימה אין זה, עם יחד בהרבה. נחלשה שהעיר מעידההעיר,

 מקדשים אף הכנענית. העיר עמדה עוד כל לחומות, מחוץ התחתונה, בעירלהתקנים
 לכיש. כגון אחרים, ממקומות ידועים העיר לחומות מחוץששכנו
 היו הכנענית העיר חורבות על להתישב ניסו אשר החדשים שהתושבים למדיםאנו

 החרס לכלי והדומים האחרונה, הכנענית העיר מעל שנמצאו החרסים מלישראלים
 הובא לא הללו כלי-החרם של הטיפוס זו. מתקופה הישראליים הגליל תושבישל

 טיפוסי התנחלותו. תקופת בראשית בארץ הישראלי בישוב עוצב אלאממדחקים,
 ויחד המאוחרת; הכנענית התקופה מן לכלים הכלל, מן יוצא ללא דומים,הכלים
 המאמשרים מיוחדים, קווי-הכר ייצורם ובשיטת בצורותיהם מצויים כבר זהעם

 הישראלים שהמתישבים מכאן, הכנעניים. הכלים ובין ביניהם נקלה עללהבדיל
 בו מקום הישראליים, הגליל מאזורי באו הכנענית חצור של בחורבותיהשנאחזו
 אינה שבודאי מסוימת, תקופה במשך המיוחדים כליהם טיפוסי את לפתחהספיקו
 18(. ציור )ראה דורות משנים-שלושהפחותה

 החדירה בראשית נכבשה שחצור ההשקפה עם מתישבות אינן אלהעובדות
 XIVB, שכבה של וחזקה הגדולה העיר את כבשו האם הללו? כבשו עיר איזההישראלית.

 שאחרי אפשר כלום הראשונה, את כבשו אם %111ן שכבה של החלשה העיר אתאו
 העיר את כבשו אם נוספת? כנענית עיר קמה הישראלית וההתנחלות הישראליהכיבוש

 להניח נצטרך ועוד זה? לכיבוש שקדמה חצור של הגדולה לירידה גרם מההאחרונה,
 התל, על להתישב ניסו ישראלים שמתישבים עד הכיבוש מזמן אחדים דורותשעברו
 מסתבר. אינו כי אם אפשרי שהואדבר

 היתה חצור של לירידתה שהסיבה ההנחה עם אלה עובדות מתישבות זהלעומת
 חצור. של חילות-הרכב רוב הושמדו דבורה ממלחמת כתוצאה דבורה"3.מלחמת
 יכול לא שוב חצור ומלך חצור, של השפעתה תחום בהרבה בודאי נצטמצם זה עםיחד
 היתה גדולה שעדיין העליונה, בעיר והסתפק הענק, עיר של בביצוריה להחזיקהיה

 בהם נמצאה לא וחרבו, נעזבו XIV שכבה של שהמקדשים למרות כי לציין ישכמגידו.
 האחרונה. הכנענית העיר שמעל חזקה שריפה סימני כבד - שריפהשכבת
 עשה הכנעני, הגליל אל צפונה, התפשטותם וראשית הגליל שבטי התחזקותעם
 העיר רק הפעם נענו לקריאתו אך ; התקדמותם את לבלום אחרון נסיון חצורמלך
 תבוסה אחרי ובגורלו. בגליל הדוק קשר הקשורות ערים שתי ועוד שבגליל,מרום
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 דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

 ומסתבר חצור; על הקץ הקיץ עצמה, מחצור מועט במרחק שהתנהלה זו,במערכה
 של כובשיה בין היו העיר חורבות על להתישב שניסו ישראליים מתנחליםשאותם
 החפירות ממצאי פי על לקבוע ניתן זה מאורע של זמנו את האחרונה. הכנעניתהעיר

 באמצע מאשר יאוחר לא הרבה .הצור של האחרונה הכנענית שהעיר המלמדיםבחצור,
 ומסתבר לפסה"נ. 1200 לשנת יותר קרוב הנראה וככל לפסה"נ, הי-בהמאה
 זמן. לאותו סמוך אירעו המלחמות ששתיאיפוא,

 מי-מרום ומלחמת דבורה מלחמת של ההיסטורי והרקעהזמן

 בידינו נותנים בכנען המצרי השלטון בשלהי ישראל ארץ על המצרייםהמקורות
 - אר, היתה המאוחרת הכנענית בתקופה המלחמות. שתי להבנת ההיסטורי הרקעאת
 השלט לפרעה, ואסאלים אלא היו לא כנען כשמלכי מצרים, שלטון תחת נתחהכנען

 מבית החשובות. ובדרכי-המעבר בעמקים היה המצרי השלטון של עיקרוהעליוז31.
 הראשיות. בערים רק כלל דרך המצרים שלטו המערבית ארץ-ישראל שלההר
 המצרי, השלטון עם התנגשות כל במקרא נזכרה לא מדוע העובדה את מסביר זהמצב

 במחצית אירעה לכנען ישראל שבטי של העיקרית שהחדירה ספק שאיןלמרות
 ובוראי בכנען. המצרי השלטון נתעצם שבה תקופה לפסה"נ, הי"ג המאה שלהראשונה

 בתעודות נזכרת אינה במקרא, מסופר כיבושן שעל הערים, מן אחת שאף מקרה זהאין
 החדשה, הממלכה בתקופת לארץ-כנען מצרים מלכי מסעות על הרבותהמצריות

 יריחו, כגון ערים ולכן ובעמקים, החוף איזור לאורך תמיד התנהלו אלה מסעותשכן
 כמה אמנם אלה. ברשימות נזכרות אינן ירושלים ואף שכם לכיש, דביר,בית-אל,

 תיאורי ולא ארכיון מתוך מכתבים הם אלה אך אל-עמארנה, במכתבי נזכרותמהן
 צבאיים.מסעות
 משים כנראה וזאת זו, מתקופה רבות מצריות בתעודות נזכרת זאת, כנגדחצור,
 כאמור, נזכרת, היא האחרונה נפעם החשובה. הים" "דרך על מפתח בנקודתשנמצאה
 מצריים שמלכים להניח אין א'(. אנסטאסי )פפירוס הב' רעמסס של מימיובתעודה
 מלחמות הירשי לכנען, מוצלחים ומרנפתח(,שערכומסעות-מלחמה רעמסס פתי,)כגון

 של כיבושה ואת חצור בסביבות גדול כנעני רכב כוח של וריכוז גדולבקנה-מידה
 ישראלי. תנופה במסע כחצור גדולה כננעניתעיר

 בכנען. המצרי השלטון התמוטט זה, לעומת לפסה"נ(, )1214-1224 מרנפתחאחרי
 נוספים: פרעונים שני של קצרות שלטון שנות אחרי ירדה הי"ט המצריתהשושלת
 זמן במשך במצרים, פנימיות ומהומות שלטון מריבות אירעו שנה כשלושיםובמשך

 ייצב לפסה"נ( )1144-1175 הג' רעמסס רק בכנען. מצרים של שלטונה למעשה פסקזה
 בשנתו כנען. כארץ גם שוב מורגש ושלטונו הכ'(, )השושלת במצרים השלטוןאת

 ואיימו ישראל וארץ לסוריה עתה שפלשו גויי-הים, ובשאר בפלשתים נלחםהשמינית
 בפני עמדה עצמה ומצרים בנצחונות, מתפאר רעמסס כי אף עצמה. מצריםעל

 ארץ-ישראל, של הדרומי החוף בעמק התישבו שהפלשתים אנו יודעיםהפולשים,
 לחלוטין2נ בכנען המצרי השלטון פסקומאז
 בצפון-הארץ המכריעות שהמלחמות לאמר ניתן חצור חפירות של הנתונים פיעל
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 הכלדכה ראלית ועד ש הכאבלמ

 והכ', ה"ט השושלות שבין במצרים הזעזועים בתקופת חלו לכנענים ישראל בניבין
 אחרי מצרים שלטע התפוררות עם בקירוב. לפסה"נ ל-1175 1210 שית ביןכלומר
 ן שכוה מבלי ההר. שבאזורי הישראליים השבטים מול הכנענים ניצביםמרנפתח

 בצפון- השלטון על ההכרעה שעת הגיעה מסוים. שיווי-משקל על שומרמבחוץ
 על מצור בהנהגת הגדולה הכנענית הברית של ידיה היו תחילה ישראל. אוכנען

 אחר ורק המפנה, ראשית היה דבורה במלחמת המפתיע הישראלי הנצחוןהעליונה.
 ישראל בין הגדולות מלחנות-ההכרעה שתי הן אלו מי-מרום. מלחמת באהכך

 בכנען. המצרי השלטון הפסקת עםלכנען

 ת ו ר עה

 .נ ,Toss~ua'-.Judges, Garstang ,1931 .קק נ85ן-184 ועיין: גארסטנכ, ידי על לראשונה הוצע זה זיהוי1
.331-383

 .7. .ג ~Wilson 'זאאג 9ק 4779 עיין:2
ם י. עיין:8 ח ל  93. עמ' תשי=ז, העליון, בגליל ישראל שבטי התנחלות 
 283-282. טור אכשף, ערך א, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. עיין:4

 98. עמ' העליון, :ליל ב ישראל שבטי התנחלות אהרוני, י. עיין:5
 .8* .(נ .tAmarna Tell Th~ Mercer, 8-1פ ,Tablets ,1939 *0א 2908 עיין:8

 *" 81 עמ' העליון, בגליל ישראל שבטי התנהלות אהרוני, י. עיין:7
 .ז ,Aharoni נפלוג 19 ,)1969( .קע 177

 .Joshua.-.Judges, Garstang, .3 9עק 192-197 עיין:8
 22. עמ' זה, בכרך פרלרצקי, י. של רבמאמרו .ANET, Wilson, 4. ;3 .1ק 237--236 ע-ן:9
 182-129. עמ' העליון, בגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, ג עיין:10

  .sv~ .ע ,BASOR Albright 35 י)1929( *ע 8 אולברייט של לדעתו בביגוד 98; עמ' שם, אהרוני, י. עיין:11
 ז58-5. עמ' )תר"ץ(, א ציון מרום-מרון7 בר*אדון, פ. עיין: 21
 ,Joshua.-.1udges .עע 101-102 עיין:18

~3arstang, 
 .. .נ.

 84-8. עמ' העליון, בגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, י. עיין:14
 .4ג, Buch Das Noth1 אט705 ,1938 .ע 43 עיין:15

 85*י79;י.אהרוני, עמ' לתשי"ח(, ב עתיקות בראש-הנקרה, החפירות פראוסניץ, ומ. תדמור מ, עיין:18
 05. עמ' העליון, בגליל ישראל שבטיהתנחלות
 ובמיוהד ן החוקרים דעות את בפירוט המביא .א, .From Rowley, 11 תתי7Pff. 1948 Joshua, 10 305, עיין:17
  .gr~ .ע ,JPOS Albright 1 ,)1921( .קק מת54 .ג; ,11(נ  עלעל 60 ,)1944( .עק67-85
 .ע. .4ן ,Pal~stine 18 de O&ographie Abel ,2 ,1938 .ק 343-344 השוה:18
 בגליל ישרצל שבטי התנהלות אהרוני, י. וכן 41-84ן )תש"ה(, יא ידיעות )מזר(, מייזלר ב. עיין:19
 ואילך. 98 עמ'העליון,
 au .110-106* שם, אהרוני, י. עיין:20

 טורים דבורה, ערך ב, מקראית אנציקלופדיה ליוור, י. עיין: דבורה למקומהשל באשר אחרות דעות על21
.584-582
 172-165. עמ' )תשכ"ב(, כז ידיעות נפתלי, קדיש-קדש ח'רבת כוכבי, מ. עיין:21א

 ואילך. 61 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין אל-עמארנה בתקופת מגידו על22
 זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין והמורכבת, הפשוטה הקשת על ובמיוחד זו, בתקופה הנשק על28
 ואילך. 818עמ'

 22-18. עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של במאמרו עיין במגידו הג' תחותימס מלחמת על24

 שם. המנויים והמחקרים מגידו ערך ד, מקראית אנציקלופדיה אהרוני, י, עיין:25
  .על .ע ,BASOR Albright 63 ,)1936( .ע ;29 68 ,)1937( .ע ;Archaeology The idem, 25 עיין:[280
4ff.pp* )1940(1 78 BASOR Engberg, 19561 .עע -117 ;8 *% .4ן .Palestine, ,ישראל שבטי התנהלות  בספרי 
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 דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

 ממצאי סמך על ממנה הוזר הנני עתה אך הסתייגות; תוך זו השערה קיבלהי ואילך, 104 עמ' הטליון,בגליל
 דבורה, מלחמת על לעיל האמור יסוד ועל בחצורהחפירררנ

 ידיעות י*ידין, של סקירותיו וכן ואילך: תשי*ז חצור, ואחרים, ידין י* עיין: חצור חפירות על27
 29-17, עמ' )תשייט(, בז 28-11: עמ' )תשי"ת(,כב

 7-1. עמ' 1980, ירושלים בער, ספר מלמט, א. עיין:28
 ע1-ע. לוחות 5-4ן ציורים שם, י.אהרוני, עיין:29
 אהרוני, י* רעיין: .HUCA Maisler, :8 25 ,)1952-3( .ק 80 ועיין: מזר, ב* ע=י לראשונה הובעה זו דעה80
 ואילך. 89 עבע'שם,

 1959: הישראלית, ההתנחלות ובתקופת המאוחרת הכנענית בתקופה ארץ-ישראל. אהרוני, י. עיין:81

 56-47. עמ' זה, בכרך מזר, ב. של מאבזרווכן

 53-54. מבי זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין:82
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 במדין גדעוןמלחמת
 מלמט א. :מאת

 במדין גדעון מלחמת ערב הארץ בצפון הישראליהישוב
 להאחזותם באשר כפולה משמעות נודעה הכנענים על וברק דבורה שללנצחונם
 בין הטריטוריאלית הרציפות הובטחה מחד, הארץ. בצפון ישראל בני שלובטחונם
 להתישבות נפתח ועמק-יזרעאל הגליל, שבטי ושל בית-יוסף של ההתנחלותתחומי

 מערך החלשת משום הכנעני הכוח בהבסת היה מאידך אך אינטנסיבית.ישראלית
 מסוגלים היו לא ישראל שבני מאחר החוץ, מן פשיטה מד הצפון מרהב שלההתה
 מבחינת ולא הטכנית יכולתם מבחינת לא הכנעניות, הממלכות מקום את למלאעדיין
 המדיני.ארגונם

 אויבים של חדירה בפני הארץ את חשפה הכנענית הביצורים מערכתפריצת
 שציפו שוסי-המדבר, הנודדים, משבטי לארץ-כנען נשקפה חמורה סכנהמבחוץ.
 בארץ הקבע ישוב מרכיי על בהמוניהם לפשוט כדי וצבאי מדיני רפיון של כושרלשעת
 )שלהי גדעון בימי דים הנו, שבטי ידי לח הקבע ישוב הטרדת המערבית.ישראל
 שופ' ; שנים שבע במשך המקרא עדות )לפי ממושך זמן בפרק לפסה"ם ההבהמאה

 מחמת נכון אל נתאפשרו ד(, שם, )שם עזה לעבר עני הטוח ארוכות ופשיטותיהם א(,ו,
 "דרך-הים-, על המצרי השלטון והתמוטטות הכנעבות ערי-המלוכה שלשקיעתן
 גדעו7ולפרשת פרשת שנסמכה איפוא, דומה, לפסה"נ. הי"ב המאה של השניהבמחצית
 שרירותו בתוקף ולא הממשית ההיסטורית ההשתלשלות מכוח שופטים בספרדבורה
 מאוחר. עורךשל

 מדיןבני
 נספחו' למשל, כך, שבטים. כמה כשנתלכדו הישוב לארץ לפרוץ נהגושוסי-המדבר

 שבטי בעבר-הירדן, ישראל שבטי על שאול, בימי פשטו, הללו כאשר ההגריאים,על
 העולים עצמם, ישראל בני על אף י-יט(. ה, )דה"א וגלב ~פיש זטור, נוספים:צד

 בראשר שעמדו המדיינים, על נלוו כן לח(. יב, )שמי ערב-רב נצטרף לכנען,במדבר
 יב(. ז, ג; ו, )שופ' ובני-קדם העמלקי גדעון, בימי השוסיםגל

 אנו שלמדים כפי הדרומי, עבר-הירדן ספר היו המדיינים של נדודיהםתחומי
 המיוהדים) קשריהם על המסופר מן וכן גדעון, בידי שהוכו לאחר נסיגתם נתיבמתיאור

 בן יוסף לפי כא(. ינ, )יהו' האמורי סיחון ממלכת ועם ואילך( ד כב, )במ' מואבעם
 בגדה ארץ-מדין השתרעה והערביים, הקלאסיים והגיאוגרפים א( א, ב, )קדמ'מתתיהו

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

 ואורהו,יהם נרחצים שטחים פר על נדדו המדיינים אולם חילת. מפיץ שלהמזרחית
 בצפון הפרת וגלילות "-יה( יא, מל"א ; ואילך כה לז, )בר' במערב מצרים עדהגיעו
 וריבויו הגמל גזיות ע"י נתאפשרו ארוכי-הטוח נדודיהם ואילך(2. ד 'he~h-)במד"'

 בגמל השימוש היה ל~טהאנ. היאב למאה עד יב(. ז, ה* ו, )שופיבממדים..ניכרים
 נתהוו לחימה; לצרכי פשט ואף ורכיבה, כבהמת-משא שימושו ~בר עתהמצומצם.
 ערב3. במדבריות בחייהם ומשענת סעד להם שימש שהגמל .שבטיסארגוני

 זה היה נודדים. שבט של אפיינית תמתה מדין, לבני ביחם מעלה, גדעוןמרשת
 פרופ' ארעיים במחנות יחנה מקורות-מזון אחרי שתר שוד, צמא מקנהו, על מגווןהמון

 וזאב( )עורב שרי-צבא ולידם ושלי~ע( )זבח "מלכים" עמדו השבט בראש ד-נח(.י
 טפוסית מבי, ה"מלכים" ריבוי ובמיוחד זו, מעין שבטית הנהגה ז(. כב, )במ'וזקניה
 לחמשה היתה מדין בני של הקדומה החלוקה הקדמון. במזרח הנודדים שבטילארגזיי
 קטורה בני של היחס ברשימת הנמנים מדין של בניו חמשת )והשווה'שבטים
 .מלכיטג עמדו ושבראשם סו(, כה, )במ' -אומות- כנראה המכונים ד(, כה,בבר"

 מלכי שני רק נזכרים גדעון שבסיפור כיון כא(. יג, יהו' ח; לא, )במ' "נשיאים"או
 עמדו עת שאותה אפשר אך המדיצים, משבטי במלק רק נלחם שגדעוןמדין,יאפשר

 שלב משקף המלכים מספר של זה וצמצום בלבד, מלכים שני המדיינים :שלבראשון
 המדישים*. של המדיני גיבושם בתהליך יותרשאותר

 המערכהזירת

 מעברות-הירדד דרך גדעון, בימי לארץ-כנען, התפרצו שהמדיינים נותנתהדעת
 בראש לג(. ו, )שופ' עמק-.זרעאל לעבר המשיכו ומשם בית-שאן בעמקהגובלים
 הוא טבעי אלה. המישורים ששכן החקלאי הישראלי הישוב איפוא, נפגע,וראשונה
 שהתנחלו ונפתלי, זבולון אשר, מנשה, שבטי מעקן המדיינים עד צבאיתשלפעולה
 מסתבר הישראליים, הכוהות מבין יששכר, שבט של העדרו לה(. ו, )שם זובטב.נא
 מפשיטות העיקרי הנפגע והיה גופו במישור ששכן השבט, של המיוהד ממצבוכנראה

 ברכת את גם )השוה המשעבד כבד להתקומם כוח עוד בו נותר ולאהמדיינים,
 . יד-טו(. בר"מט,יעקש,

' 

 המאפשרים' למדי מפורטים טופוגרפיים נתונים במקרא מצויים גדעון קרבעל
 של: מגוריו מקום עצמה, ~-ךה העיר אמנם המערכהי. מהלך את בקירובלשחזר

 ולפיכך: הקרבות, לזירת סמוכה שהיתה נותנת הדעת אך בבירור, זוהתהגדעון,ילא

 מולדת, למושב צפונית א-גוייבה, הערבי בכפר באחרונה( )כמקובל לאתרה טעםיש
 שבה עפולה, עמ זיהויה את לשקול גם ניתן לגבעת-המורה. צפונה המשתפלתברמה
 גדעתי. מימי ישוב על המעידים הקדומה הברזל מתקופת שרידים השאר ביןנחשפו,
 שמקום כך על בתבור, גדעון אחי את הרגו מדין שמלכי העובדה, מורה מקוםמכל
 להר. היא הכונה יח-יט(. ח, )שומי גבעת-המורה בסביבת היה גדעון משפחתמגורי

 ההר. לרגלי ובלה בח'רבת לאתרה שיש כב(, יט, )יהו' שם באותו לעיר אותבור
 לשער, אולי מותר פרטים. כל חסרים זו בסביבה גדעון אחי של מותם נסיבותעל
 נפתלי לשבטי גדעון יך4 על נשלחו הם המדייתם עד הצבאיות ההכנות ראשיתלעט
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 ראשית'המלוכה ועד הכיבושלמן

 ובדרכם לה(, ו, )שם כוחותיהם את להזעיק כדי :תבור, פגעו שנחלותיהםחבולה,
 :' ב"ו*ייומח*"נטם. נמזבוו'בהרעו

 בם של העיקרי חנייתם מקום על מרמזת גדעון אחי של הריגתם מקום עלהידיעה
 מישור בצפע. תבור והר דרום. מצד גבעת-המורה בין המשתרע נמישוהי היינומדץ,
 בקעת בשם חז"ל בספרות ידוע עמק-יזרעאל, של הצפונית-מזרחית השלוחה שהואזה,

 קובע הכתוב ואכן יח(. יט, )יהו' יששכר שבנחלת כמולות העיר שם על??לות'
 מגבעת-המורה מצפון לו היה מדע "ומחנה : המדייגימ הנית כמקום זו סביבהבמפורש
 האירועים את הסוקר בתהלים, פג מזמור יסוד על כן, על יתר א(. ז, )שופ'בעמק"

 מוצה מקום את דיוק ביתר אפילו לאתר יתן השופטים, תקופת שלהמרכזיים
 המשורר דברי את ליחס שיש ספק אין עין-דאר. ליד - זירת-הקרב ואתהמדיינים
 שלפניו הפסוק בתחילת מדובר שעליה מדין, למפלת יא( שם, )שם מבית-לחם--נשמדו
 הצפונית- השלוחה קצה ליד שכנה עין-דור הקדומה העיר שלאחריה.ובפסוק
 בח'רבת נכון אל לאתרה ויש חיודור, הערבי לכפר בסמוך גבעת-המורה, שלמזרחית

 הנטתם. הערבי לכפר מזרחה צפונה אחד ק-מ של במרחקא-צפצמה,
 שממנה גבעת-המורה, רמת למרגלות כסולות בקעת בשולי מדיל מחנה שלאיתורו
 בעמק. ת ח ת מ לו היה מדין -ומחנה הכתוב: דברי את הולס האויב, את גדעוןהפתיע
 בסביבת מאוד תלול שמדרונה הרמה, מקצה המישור סני על המשקיף ח(. ז,)שום'

 על לרגליו". "מתחת ממש בעמק השוכן מחנה משתרע כאילו עליו דומהעץ-דאר,
 בכתוב: ונשנית החוזרת הלשע גם מעידה האויב מחנה לעומת וגדודו גדעון שלמיקומו
 שם, )שם המחנה- אל נערך ולוה אתה ד ר לרדת אתה ירא ואם . . במחנה. ד ר-קום
 של המיוחד הטופוגרפי-טקטי המצב על מרמז המדייני של חלומו שאף אפשרט-ל;
 המתהפך שעורים-, לחם ל"צליל ישראל כוחות שבדימוי העוקץ המדיינים.מחנה
 אלה שכוהות העובדה על נכון אל מיוסד יב, שם, )שם האהל את והמפיל מדיןבמחנה
 מדין. מחנה תוך אל ממר לגלוש נכונים והיו הגבעה רכס עלמצבו
 ממקום ישראל כוחות הגיעו גבעת-המורה של הצפונית-מזרחית השלוחה קצהאל

 כשפסגת בודאי ימינו, של 2'אלוד עין הוא א(, שם, )שם עין-חרוד לידהערכותם
 ליד הישראלי המחנה קביעת, בקירוב. ק"מ 13 של מרחק משמאלם,גבעת-המופה
 פחה היתה רגלבוע, הר של הצפוניים-מערביים מורדותיו לרגלי המפכהעין-חרוד,
 מעבר שישב האויב מעין בהסתר ניכרים כוחות לרכז היה אפשר כאן צבאית.מבהינה

 ההר ברכס אם כי ממש במעין לא נתקבצו ישראל לוחמי כן, על יתרלגבעת-המורה.
 מקום ד(. שם, נשם המים- אל אותם -הורד, הכתוב: מהמשך שמסתבר כפישמעליו,

 במקרה תקלה כל למטע כדי בודאי נבחר ההר, צלע על הנשען העם, שלהיתפקדותו
 של מירבי שצול תוך הכוחות ריכוז מקום בחירת האויב. מצד התקפת-פתעשל

 תכנע אולם גדעון, של המעולה הצבאי כשרונו על מעידה כבר הטופוגרפייםהנתונים
 במיוחד. כך על מעמידנו הטקטית, הבחינה מן האויב, מד'הפעולה

 הקרב של טקטי-צבאיניתוח
 סדיר. צבא של במערך מאורשים היו ולא גבוהה, זיון רמת בעלי היו .המדיינימ'לא..
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 במדין גדעוןמלחמת

 ז, )שם בלילות שמירה עליהם הופקדה היוקר שלכל מבוצרים, בלתי במחנות הנו,הם
 דבורה בפני שעמדו מאלו איפוא, שונות, היו גדעת בלני שניצבו הצבאיות הבעיות,יט(.

 היתרונות הצבאי. ובארענו בזיונו עליו העולה אויב על להתגבר עליו היה לאוברק.
 נ היו מדין צבאשל
 היו ישהאל שבס הלוחמים מספר כמד הפושטים, המדיירם של הרב 'מספרםא.

 להעמיד.יכולים
 שבני טקטיות, שיטות נקיטת חייב המדיינים ע"י לחימה לצרכי בגמלהשימושב.

 עליהן. אמשים היו לאישראל
 בני-קדם וכל ועמלק -ומדין : יתירה בהדגשה הללו הנקודות שתי את מעלההכתוב
 ז, )שם לרב" הים שפת שעל כהול מספר אין ולגמליהם לרב, כארבה בעמקנופלים

 כדי בי היה במישור, החונה גמליו, על העצום, ההמון מראה ה(. ו, שם והשוהיב;
 רבים כה נענו מדוע מכאן יסתבר אולי מלחמה. למודי אנשים על אף אימיםלהלך
 "הירא אל גדעון של לפניתו ם ז, שם ; המתנדבים מכלל שלישים משני )יותר הנאספיםמן

 גדעון מצא המדיינים, של יתרונותיהם כמד אך הישראלי. המחנה את ונטשווהחרד-
 המספרי הגורם של עוקצו ניטל שבה התקפת-לילה, בעריכת הטקטי הפתרוןאת

 הגמלים. עם קרב-מגעונמנע
 להתגבר ביותר היעיל שהאמצעי נשכיח, גדעון מערכת של הקלסי הצבאיהלקח

 של נכל וניצול לוחמת-לילה הוא לערך ודלים קטנים בכוחות וחזק גדול כוחעל

11

סיג

5
 ן,)

.:.
נ:..גן..:

 .ש,
שש4פ...י

  אשורבגפל מימי אשורי תבליט מתוך גמלים, על ערביים לוחמים : 17ציור
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 המזהירות הדוגמאות אחת הוא גדעך פעולת של המוצלח ביצועה האפתעה.מרם
 המדע שאף והעקרונות הכללים אותם כל ביטוי לידי באו כאן הצבאית.בהיסטהייה

 שבהם: העיקריים והרי בלוחמת-לילה5; מחייבם החדישהצבאי
 המקראי הפעולה-הסיפור תכנית של ומדוקדקת קפדניתהכנהא.

 הזה. הכלל לקיום נאמנה עדות משמשלפרטיו
 במבצעלילי-זהו לוחמים של מצומצם מספר לשתףהאפשרות

 עשרת- מתוך בלבד אנשים שלוש-מאות לבחירת הצבאי הרקע נכוןאל
 שלפיה השלוש-מאות", "נס בדבר המקרא מגמת להלחם. נכונים שהיוהאלפים
 לי- הושיעה ידי לאמר, ישראל עלי יתפאר "פן אלהי: בצו הלוחמים: רובפוטרו
 גדעת של כזה מיוחד מבצע הצלחת שכן, צבאית. מבהינה מופרכת ב(, ז,)שם

 דוקא"1. זעיר הילמחייבת
 כנראה. משתקף, איכותית-ענילזה מנקודת-ראות החייליםבחירת
 ד-ח(. שם, )שם המים שתית אופן לפי האנשים בחירת בדבר התמוההבפרשה
 המחה כן אם אלא ממש בהם אין כולם אך המים. במבחן נתלו רביםפירושים
 ונעמוד גרידא; צבאיים שיקולים מתוך באה הלוחמים שבחירת ההכרהביסודם

 להלן. זה עניןעל
 הפעולה בתכנון החל זו, תביעה אחרי הממלא כגדעון אין - ד ו ק י פ ה ז ו כ יר

 ל"שלושה גדודו את חילק הוא התכנית: בביצוע האחרונים הפרטים למילויועד
 אחת על הפיקוד את בעצמו נטל אחת, כל איש מאה של לפלוגות היינוראשים",

 שם, )שם המרכזי הראש עם פעולותיהן את לתאם נצטוו האחרות והשתיםמהן,
 תעשו!". וכן תראו "ממני ומדגיש: גדעון חוזר לחייליו האחרונות בהוראותטז-יה(.
 חייליו בלב גדעון נטע ולגדעון-, לה' ")חרב( הקרב זעקת ובסיסמת הישירבפיקודו
 בחשיכה. הנערכת פעולה להצלחת הכרחי תנאי שהיא בטחון, והרגשתמשמעת

 על תכניתו את לבסס ידע החשיכה-גדעון לתנאי המותאמתטקטיקה
 מעיקרה, פשוטה תחבולה על זה עם יחד ולהעמידה החשיכה, תנאי של יעילניצול
 אפקט' על מבוסס היה המשימה ביצוע מקום, לכל לילית. לפעולהכירה

 גדעון ניסה זה דבר להשגת האויב. במחנה מבוכה יצירת על כלומרפסיכולוגי,
 כביכול שעמד עצום כוח ביום ידי על האשתעה בעקרון שימוש תוךלהגיע

לרשותו.
 הגיוני המשך היה הקרב של הטקטיקה הביצוע-תכנון דרכיפשטות
 צדדים משלושה מדין מחנה את הקיפו החיילים האויב. כנגד העצביםלמלחמת
 שהיו ובלפידים בשופרות מצוידים כשהם המחנה-(, כל )-סביבות איגוףבפעולת
 אמצעים ואילך(11. סי ז, )שם האפס שעת לפני אורם יתגלה לבל בכדים,מוסתרים

 בהטילם ההתקפה, בשעת הגדול הטקטי ערכם את מפתיעה, במידה הוכיחו,אלה
 היחידי היעיל הקשר כאמצעי גם שימשו והלפיד השופר האויב. שורות ביןבהלה
 הרובצים הישראליים, ללוחמים ההסתערות פקודות למסירת החשיכה,בתנאי

 להזדהות אמצעי זה היה וכן נפרדים. ראשים לשלושה והמפוצליםבחשיכה
 בהתכתשות. הם לבטחונם במעלה ראשון גורם - התוקפים שלהדדית

 ישראל בני היו הפולש לאויב בניגוד - ה ט ש ב ת ו א צ מ ת ה ו ה ב י ב ס ה ת ר כה
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 במדין גדעתמלחמת

 מסע-הלילה בשעת רבה לעזרה להם שהיתה עובדה - השטח בתנאיבקיאים
 לקרב.וההיערכות

 ה ל ו ע פ ה ב ר ע ח ט ש ה ר ר י סח*

- 

 בחשיכה, רצופה לתצפית אפשרות מהוסר
 אינפורמציה לקבל כדי ההתקפה, לזמן סמוך השטח את לסייר הוא הצורךמן

 מלהעובדה, היהרגשהאחריותשלגדעוןניכר גדול מה האויב. מערך עלאחרונה
 )שבוצע הסיור פעולת את שלישו(, כנראה )שהיה פורה עם יחד בעצמו,שערך
 ט-יא(. ז, )שם מחנה-האויב בקצה מקרוב( התגנבות ע"יכמובן

 המבצע של השונים השלבים את תכנן ההתקפה-גדעון של הזמניםלוחט.
 כללי- את אף תואם זה ולוה-זמנים החשיכה; שעות של מירבי ניצולתוך

 האפלה שעות את גדודו למסע גדעת ניצל כך לשם כיום2ן. הנהוגיםהטקטיקה
 לחצות- קרוב היינו התיכונה", האשמורת "ראש עם למטרתו והגיעהראשונות
 המשמרות חילוף לשעת כנראה, כוונה, עצמה ההתקפה של האפס" "שעתהלילה.
 במערכת התורפה רמז שהוא יט(, שם, שם השומרים", את הקימר הקם)"אך

 במהסה עצמו, והקרב התחבולה להצלחת מספקת שהות איפוא, היתה,השמירה.
 המובס. האויב אחרי לרדוף גדעון היה יכול החמה הנץ ועםהחשיכה,

 התכנית; לפי בדייקנות בוצע לתכנית-התמרון בהתאם הפעולהביצועי.
 האויב, אופטימליות. תוצאות הושגו האפתעה עקרון של מירבי לניצולותודות
 החושך, מפני טמיר פחד רגש חש המדבר בני וככל לקרב-לילה כנראה אומןשלא
 החשיכה ובגלל מוקף, עצמו ראה לפתע גמורה. לדמורליזציה מהרה עדנתפס
 עמו מה ולגלות הישראלי הכוח של האמיתית עוצמתו על לעמוד יכול היהלא
 לא שהשתררה האיומה במהומה והלפידן. "השופר תחבולת . מאהודי ה ש ע מל

 -וישם דרכו: פי על הכתוב מעיד כך ועל לאויב, ידיד בין להבחין אפשרותהיתה
 כב(. שם, )שם המחנה" ובכל ברעהו איש חרב אתה'

ללייי4;,4,
 כמתוה וזביליט ~כרביהם, ילאים דבו אוהקי בלפיד מצית שישורי ון"ף ש 18ציור

 או ה-בטיחות" עקרון על ויתור תוך רבה, תעוזה על מעיד גדעון שלתכנוס
 בנקטו בלבד(, איש מאה של משנה ליחידות צבאו פיצול בענין )כגון,ה-אבטחה"
 הודות רק נתאפשרה הנועזת הפעולה הצלחת המאבטחת". א י ה - -ההשיכהבכלל:
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 להמליצה ראיית הכיבוש,ועד.למן

 וראשונה בראש ,אולם המשימות. של הועגל ולביצוע היחידות בין המדוקדקלתרגום
 ודומה ; להסתכן ובנכונותו החייל בלב המפעמת הלחימה ברוח ההצלחה תלויההיתה

 עתה, ניגש שלבירורו בעין-חרורי השתיה" "מבחן שימש אלה לתכתותשאמת-המידה

 המים שתייתמבחן

 חיילי .של בחירתם . את המתארת .הסתומה בפיסקה התחבטו ואחרוניםראשונים
 גדעונה אל ה' ויאמר המים, אל העם את "ויורד המעיין: מי שתוית דרך פי עלגדעון,
 על יכרע אשר וכל לבד אותו תציג הכלב ילק כאשר המים מן בלשונו :לק אשרכל

 העם יתר וכל איש מאות שלוש פיהם אל בידם המלקקים מספר ויחי לשתות.ברכיו
 המלקקים האיש מאות בשלוש גדעון: אל ה' ויאמר מים. לשתות ברכיהם עלכ,רעו
 נוכל לא הדעת. את מניח פתרון נמצא לא זה לתיאור ה-ז(. ז, )שופ' אתכם...-אושיע
 נוספות הצעות הכתובים; את לפרש שנעשו הנסיונות מן אחדים להעלות אלא.כאן
 שופטים3י. ספר על בפירושים הקוראימצא

 שנבחרוו החיילים 300 נמנו השותים מסוגי איזה על א( כפולה: שאלהמתעוררת
 ? אלה חיילים על דוקא הצבאית המשימה הוטלהמדועב(

 שתו אשר לוחמים אותם שנבחרו היא, הראשונה השאלה על המקובלתהתשובה
 פיהם" אל בידם "המלקקים עם כביכול זהים שהם הכלב-, :לק -כאשר המיםמן

 לשאלה בנוגע פוטרו, לשתות ברכיהם על הכורעים ואילו מכן, לאחרהמוזכרים
 הכורעים נפסלו חז"ל, פרוש לפי שונות. מהצעות הצעות הקדמונים כבר העלוהשניה
 משום הולם שאים פרוש זרה, לעבודה להשתחוות רגילים שהיו משום ברכיהםעל

 ה, )קדמ' בן-מתתיהו יוסף דעת את גם לקבל אין כך הכתובים. רוח אתבחינה
 הנצחון את להנחיל אלהים רצה כאילו )!(, אמיצים היותם בגלל נפסלו שאנשים ם,ו,

 גדעון על המסופר עם מתישבת אינה זו מעין הנחה לב, ומוגי פחדנים אנשים ע-ידוקא
 ם. ז, )שופי והחרד= =הירא את מלכתחילהשפטר

 המשתקפים הצבאיים הפרטים בשרשרת חוליה אלא אינו המים שמבחן לעילהנחש
 הקרבית, ביכולתו המצטיין מצומצם, גייס לברור היתה מטרתו וכי גדעוןבפרשת
 באופן נראים השתיה לחידת שהוצעו הצבאיים ההסברים מבין המתיצבים.מכלל
 החשופות בגבעות מצמא יבש שחיכם נדעון(, )של אנשיו -מרבית וייזל: של דבריוכללי

 את ולרוו המעין בצד קומתם מלוא השתטחו לשתות, תורם משהגיעוהסלעיות,
 ומארבים, צליפות בנסיון שעמד הותיק, הלרחם רק עצמית. ושליטה סייג ללאצמאונם
 האחר, ידו כף את שטבל בשעה אויביו, מול כיון עיניו ואת האחת בידו נשקוהחזיק
 הציע זה להסבר בניגוד סכנה"14. של סימן כל עם לפעולה מוכן מתוכה, ולקקבמים
 החיילים את קומתם מלוא הקרקע על שהשתטחו באנשים דוקא לראות ידיןיגאל

 ונשמרו בזחילה, המעיין אל התקרבו שהללו הוא הצבאי הטעם לדעתו,המובהרים15.
 להימנע יכלו ולא ברכיהם, על שכרעו לאנשים בניגוד - האויב מתצפית זובדרך

 כשלעצמו הדעת על מתקבל זה צבאי נימוק גם אם יום-יום. בהיי הממונקיםמהרגליהם
 במרחק היה עין-חרוד שהרי גדעון. קרב של במקרה מתאים הוא אם השאלהנשאלת

 מקומו כך, על נוסף לגבעת-המורה. מעבר ששכן האויב, ממחנה ריביםקילומטרים

 י, [ 1 1 6],
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 כמלין נדשין-ונלחמת

 בודאי מנעו אותו; הקיפה ספק ללא אשר והצמחיה, הגלבוע; הר בתחתית המעיץשל
 ברכיהם, על הכורעים את לגלות מדייניםמציפינו
 דימוי את להבין עלעו כיצד פירש ולא סתם שהכתוב הוא פתרון במציאת.הקושי
 המים, גמיעת באופן או הגוף בתנוחת לדמיון כיון האם הכלב. ללקיקת האדםשתיית
 הוא האחר הקושי אחר? לטעם או השתיה, בשעת הרעש להעלאת כינן שמאאו

 "המלקקים האנשים 300 הכלב ללקיקת משולים המקובל הפירוש לפיטכסטואלי:
 הממרשים רוב הניחו לפיכך ביותר. כאן תמוה זה מעין דימוי ודוקא ; פיהם" אלבידם

 לסוף להעתיקן או להשמיטן והציעו בטעות, נשתרבבו פיהם- אל "בידםשהמלים
 ברכיהם. על הכורעים אלה על אותן ולהסב 1פסוק

 אינה שאפילו הפיסקה, להבנת חדשה הצעה הקורא, של דעתו לשיקול כאן,נעלה
 לראות אין לדעתנו, לסרסו". מבלי הכתוב את לקיים בידה יש הרי מקשיים,נקיה
 לבין הכלב" ילק כאשר המים מן בלשונו ילק .אשר הלוחם בין האנשים ברירתאת

 ה פסוק את המשאיר המקובל, כפירוש - לשתות" ברכיו על יכרע "אשרהלוהם
 הראשון המשפט לעומת ניגוד מעלה השני המשפט אין התחביר מבחינת בסופו.מקוטע
 אם כי הברך על לכורע ניעד בחינת איננו ככלב השותה כלומר, אותו. משליםאלא
 ברכיהם על יכרע"( אשר ל כ )"ו יכרעו אשר אלה כל בכלל אחד סוג הוא -להפך
 כללי את הלמה לא ששתייתם מפני - ונפסלו לבד" מהוצגו יחד לניהםלשתות.
 "בידם המלקקים הם ו. בפסוק רק המובחרים הלוחמים מוזכרים לעומתםהזהירות.

 תוך ידיהם מכפות באחת פיהם אל המים את שהעלו הלוחמים כלומר פיהם",אל
 ברך(. כורעים )ואינם רגליהם על קורסים בעודם רבה,זהירות
 דומה הרי המים, למבחן צבאי טעם להעלות נעז אם הנוסח. להבנת כאןעד
 כלומר שלו, המיוחדות הצבאיות הנסיבות ואת גדעון קרב מטרת את להלום עליוכי

 הקפדנית השמירה הוא לילי בקרב היסודיים העיקרים אהד לילי. כמבצעעריכתו
 אעו הכלב לשתיית שהדימוי איפוא נראה לאויב. להתגלות שלא כדי השתיקה,על
 ובמיוחד למרחקים, והנשמע הלקיקה בשעת הכלב שמעלה הרעש כמד אלאבא

 עשוי והיה החשיכה לתנאי במיוחד המאומנים ללוחמים נזקק גדעון הליל.בטלם
 המים. מבחן פי על טיבם עללעמוד

 המדיינים אחרי הרדימהמסע

 שרידי ם. ט, )יש' מדין- כ"יום לדורות העם בזכרון נחרת האויב מחנה עלהנצחון
 המדבר. אל נסיגה ידי על והצלה מפלט המדבר, בני ככל ביקשו, המובסיםהמדיינים
 הצבאית עליונותו את לנצל והחליט הישוב בארץ האויב בהבסת הסתפק לאגדעון
 את שינתקו כדי בני-אפרים, את ובראשם ישראל, שבטי את הזעיק הוא תומה.עד

 ויהד בג-כד(. ז, )שופ' המזרחי לעבר-הירדן להמלט שניסה האויב, של הנסיגהדרכי
 הלוחמים מאות שלוש בן גדודו בראש וארוך-טוח נועז רדיפה במסע דלק זאתעם

 הערבי". המדבר לעסי עד לירדן, מעבר אל האויב שרידיאחרי
 בית- עד המחנה -ויגס רב: בפירוט בכתוב צוינה לירדן עד האויב מנוסתדרך
 שהנתונים אף על כבג ז, )שופ' ט?ת" על יטל-יחולה שפת עד ?וךסההשיטה
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 לשחזר ניתן צרכם, כל מהגורים אינםהטופוגרפיים
 באופי

 של הנסיגה דרך את כללי
 הקצרה בדרך ולירדן בית-שאן לעמק מבקעת-כמולות נסוגו הללוהמדיינים18.

 אם נפשו. על הנמלט צבא לגדוד האופייני דבר האויר(, בקו כמעט )המוליכהביותר
 להניה יש עין-דור, המקראית העיר ליד גדעון, ידי על שהותקף המדיינים, מחנהשכן

 הנטוש הכפר גולש מדרונה שעל הרמה בין המשתרע הנמוך, לאוכף מעל דילגשהאויב
 מ' "10 קצרה היא העליה תמרה. הערבי הכפר שוכן שעליה הרמה וביןאי~דור
 למעבר נוה מורד, משתרע לאוכף מעבר גמלים. לרוכבי במיוחד קשה ואינהלערך(
 העיר את לבקש יש שבקרבתו השיטה, בית לקיבוץ עד דרומה-מזרחה בכיווןגמלים,
 עמק-חרוד הוא המזרחי, עמק-יזרעאל לתוך גולש המורד זה. בשם המכונההקדומה

 עמק-בית-שאן. אל המתוגבר ימינו,של
 שאותה מחולה, לסל את כנרצה לאתר יש עמק-בית-שאן של הדרומיבקצהו
 לבית- דרומית ק"מ כ-15 אל-מאלח בואדי עין-חל~ה19 שליד בתל לזהותהציעו
 טובם העירה נמצאת האחר שמעברו ההר, רכס של המזרח באשרות שוכן התלשאן.
 חבץ, המקובלת, כהנחה )ולא ט?ת הקדום השם בשמה מהדהד ושמא - ימינושל

 מחולה אבל של מקומה את להגדיר כיון שהכתוב איפוא, אפשר, ת'(. באותהנכתבת
 ואין מסוימים בקשיים עין-קליה עם הזהוי נתקל מאידך טבת. )הריו( עלהנסמכת

 המדיינים. של בריחתם לתהום מחוץ היה ההר, במדרון השוכן זה, שאזורספק
 לא שהמדיינים כלומר מחולה-, אבל שפת -עד הכתוב: גם כנראה, מעיד, כךעל
 מחולה* אבל של בתחומה ממשבאו
 הדומה בדרך המערבית לארץ-ישראל אף עלה המדיינים שמחנה להניהיש
 בני- של הבדואי השבט בעלית נמצא זו מעין לפשיטה מאלפת הקבלה נסיגתם.לנתיב
 לעמק-בית- הירדן את אז חצו הרעבים השבט בני 1947. קיץ של הבצורת בימיסתר
 בית- קיבוץ מול )כלומר בית-אלפא קיבוץ בשדות מחנות-האהד בשני והתרכזושאן,

 חזרה, דרכם את גם המקראית. לעין-דור בסמוך בבקעת-כפולות, והנחרהשיטה(
 של נסיגתם לקו הדומה בנתיב הבדואים עשו חדשים, כמה נבור כ חונכוכאשר

המדיינים20.
 כדי מעברות-הירדן, לכידת של לתחבולה גדעון נזקק האויב אחריברדיפה

 בתקופת מקובל היה זה תכסיס נסיגתו. שבקו התורפה בנקודת האויב דרך אתלחסום
 בר- מד במלחמתו בו אחז אהוד הירדן. גדות על שישבו השבטים בקרבהשופטים

 בדומה ה-ו(. יב, )שופ' בני-אפרים עם הצבאי בסכסוך - ויפתח כח(, ג, )שופ'מואב
 ,את להקדים לבקעת-הירדן, לרדת הר-אפרים יושבי את גדעון אף זירזלאהוד
 הטופוגרפיים הנתונים אולם נסיגתו. נתיב את ולחסום מעברות-הירדן לידהאויב
 בית-ברה את המאתרים יש סתומים. והירדן" בית-ברה "עד המים לכידת תיאורשל
 לבית-שאן. צפונית ממעברות-הירדן, אחת בקרבת מח'אצ'ת-עהארה, שלידבתל
 בני- עליו שהופקדו להניח ואין מנשה, שבט בתחום היה הירדן של זה קטעאולם

 יותר, דרומה בית-ברה של מקומה את הקובעת הסברה איפוא, עדיפה,אפרים.
 שעמה א-וליה, תל שליד מעברות-הנהר ובקרבת לירדן, פארסה ואדיבשפך
 .העיר21. אדם אתמזהים

 מדין תבוסת הזכרת את הולמת העיר אדם בית-ברהלבסביבת של מקומהקביעת
[18 1 ] 
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 במדין גדעוןמלהמת

 כפולה למפלה מרמז הכתוב לקדמה". יין היו בעין-דאר "נשמדו יא: פג,בתהלים
 או העיר ביום והאחרת - לעיל עמדנו שעליה בעין-דאר, האחת המדיינים:של

 נתפלנ המדיירם שמחנה להניח יש כפולהינ. בהוראה כאן המשמשת מלהאדמה,

 ,ןלי"י"היח3,1%%.ן,

 לליצ'י,1]פ

 במדיינים נדעון מלחמת 19יציור

[119 ] 
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 המלוכה .ר~ש.4ונ וינד הכיעיש ןלנ

 ביותר הקשה התבוסה את אך שונים, במקומות הירדן את לחצות שמסו פלגים,פלגים
 א-דמ:ה. שליד במעברות-הנהרנחלו

 זאב, ואת עורב את מדין, משר, שנים לכדו שבני-אפרים מסופר, הכתובבהמשך
 נאתר אם כה(. ז, פרופ' ביקב-זאב" הרש זאב ואת בצור-עורב עורב את.ויהרגו
 עש עם הזיהויים להצעות ליריחו, צפונית הירדן, של המערבית בגדה אלהמקומות

 שפלגים לחנית עלינו יהיה - )נקרות-הזאב( א-ליאב ונקור )קן-העורב(אל-עיראב
 נימו אלא א-דמיה במעבר הירדן את חצו לא השרים, שני ובראשםמבני-מדין,

 בידם. עלה לא שהדבר אלא יותר, דרומיות במעברות נפשם אתלמלט
 ותחילת ז פרק סוף זה; מעין שיחזור נוגד ח פרק בשופטים הכתוב המשךאולם
 עורב של לכידתם מקומות את לקבוע ועלים אחד המשך ספק, ללא מהווים, חפרק
 "אל השרים ראשי את בני-אפרים מביאים משם אשר המזרחי13, בעבר-הירדןוזאב
 אליו בבואם המערבי. לעבר-הירדן כלומר כה(; ז, )שם לירדן" מעברגדעון
 המדהמם אחרי ברדיפה הלה פותח מכן לאחר ורק טענותיהם, כלפיו הםמטיחים
 ע-י נתקבל שרי-מדין על בני-אפרים שנצחון נראה א-ד(. ח, )שם הירדן אתועובר
 בשנים: מאות כעבור הנביא בפי עדיין מנתמר שזכרו נכבד, צבאי כהישג הזמןבס

 על גדעון תשובת אף אולי מסתברת מכאן בו(. י, )יש' בצור-עורב- מדין-מכת
 אפרים עוללות טוב "הלוא העיקרית: במערכה שיתפס שלא על בני-אפריםקטרוג
 יכולתי ומה זאב, ואת עורב את שרי-מדין, את אלהים נתן בידכם אביעזר.מבציר
 ב-ג(. ח, )שופ' לכם"עשות

 לסגת שהצליחו המוכים, המדיינים שרידי אחרי דרמטית ברדיפה גדעון פותחעתה
 דיר- )תל סוכות הערים את ועובר חיבוק, כמעלה מזרחה, פונה הוא המדבר.אל

 לכלכלת להשען אנוס גדעון הנהל. לאורך השוכנות א-?טב(, )תל ופנואלעלא(
 למרחקים הנע קל רגלים שגדוד מאחר בדרכו, עובר שהוא הישובים עזרת עלאנשיו
 לסייע מסרבים ופנואל סוכות יושבי אולם הדרושה. הצידה את עמו לשאת מסוגלאינו
 פציה לחמו"; לצבאך בינתן בידך עתה וצלמנע זבת "הכף הטענה: כשבפיהםבידו,

 משיש המרלף ממסע גדעון של שובו עם גדעון24. בהצלחת אי-אימונם עלהמעידה
 בודאי אמורים הדברים סוכותי מאנשי *נער" שובה הוא הערים. שתי אתהוא

 ראשי כלומר וזקניה, שרי-סוכות שמות את לו מוסר הלה סתם. בצעיר ולאבפקיד
 עניניה. לניהול אחראים שהיוהעיר,

 לאורך המרכזי, בעורק גדעון עושה המזרחי בעבר-הירדן דרכו ראשית שאתבעוד
 הראשית, הדרך את נטש המדבר קשר אל בהתקרבו כי להניח יש היבוק,מרוצת

 לפיכך האויב. את להפתיע כדי - המדיינים מחנה מקום - סרחאן ואדי אלהמוליכה
 מעורק-תחבורה קטע יא(, ח, )שם גדעון עלה שבה באהלים", "השכור דרךאין

 לווזה- לנבח *מקדם עבר הנתיב צדדי. נתיב אלא המקובלת, כסברהבינלאומי,
 למהנה להגיע גדעון בודאי היה יכול זה ובנתיב לרבת-עמון; מזרחית המדבר,ב?סר
 עם ורחבת. איסף בתנועת זה מסעו את שערך מכך כתוצאה צפוי, בלתי באופןהאויב
 נתונים מוזכרים אליה שביחס יותר, קצרה במסילה כנראה, שב, התקפתותום

 ש. שם, ממם אחריםטיפוגרפיים
 הרחק הנמצא זה בשם במכתש אותו מזהים שכרגיל בקרקר, היה המדייגיםמחנה
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א
-- 

 במדין- : נדשת מלאמץ. : -.

 אץ אך הירדן. לערוץ מזרחית ק"מ מ-200 סרחאףייבמרחקשללמעלה . לאדיבתוך
 גדול מרחק גמאו וגדודו גדעון אם וספק ; זה במקום מדין מהנה של באיתורו ודאותלל
 האפתעה עקרך את בהצלחה גדעון ניצל הפעם שאף מסתבר 1"ום, מכל זה.מעין
 ש-ם'ב האויב, יא(. ח, )שם בעה- היה והמחנה המהנה את "ויך הכתוב: שמטעיםכפי

 ן:ח מנהימו ושני לפתע; הוחרד ישראל, בני מצד להתקפה פילל ולא במחנהושאנן

 עצמו; גדעון בידי להורג הוצאו מכל ולאחר נשבו להמלט, הפעם גם שניסו לל4ע'י
 כאסטרטג אף אלא מחונן כטקטיקאי רק לא גדעון נתגלה המדיינים אחריברדיפה
 ביטוי:- לידי באה המערכה, של זה בשלב אסטרטגית, תבונה של זו תכונהומוכשר.

 המדבר למרחבי לחמוק מהם למנוע כדי המדיינים אחר וארוך-טוח מהיר במרדףא(
 במכסימום ביריב לפגוע מנת על עקיפה גישה דרך בבהירת ב( כוהם; שנשברמבלי
 מוחצת. מכה למדיינים להנחיל כך ידי ועל להפתיעו,הסיכוי

 פי על אף המלוכה. את ישראל בני לו מציעים תהילה עטור המערכה מןבשובו
 אחרית של המקראי מהתיאור עולים בג(, פסוק )שם, ההצעה את גדעון דחהשלכאורה

 להצעת שעה למעשה כי אימוא, נראה, מלכותית. למשטר האופייניים סממניםימיו
 מסמיך שהכתוב בעובדה ענין יש מקום, מכל לבניו. השלטון את הנחיל ואף ישראל,בני
 מדק- מיד הושעתנו -כי זו הצעה מנמק ואף המלוכה, להצעת האויב על הנצחוןאת
 בבני-עמון. מלחמתו אחרי שאול להמלכת בדומה כב(,)ח,

 הצבאיים- הישגיו מכוח מלך, מעין נעשה גדעון שאף הדעת על מתקבללפיכך
 לכס עליה של זו דרך משלו. פרטי" -צבא בבחינת והיה לרשותו שעמד הגדודובסיוע
 דוד בשכם, אבימלך המלוכה את אח-כ לכדו זו בדרך ; נפוץ חזיון היתההמלוכה
בחברץ

 וךזי
 אחרים. וכמוהם בדמשק; בן-אלידע

 הישראלי הקבע ישוב שבין המתמיד לריב קץ שמה לא גדעון בידי מדיןתבוסת
 על הנוודים פשיטות את למדי ממושך לזמן הפסיקה היא אך נודדי-המדבר;לבין

 להדוף רק לא ישראל שבטי של יכולתם את לראשונה והראתהעמק-יזרעאל;
 המדבר. שוכני כעד ארוכת-טוח להתקפת-עד לעבור אף אלאההנפלויות

 ת ו ר עה

 קובץ המקרא, בימי קרבות כאזור תבור הר מאמרי: על מיוסד הקרב של הטאקטי*הצבאי הניתוח עלהפרק

- 4ע Approach, Military ובאנגלית 73-89: עמ' תשי"א, עבר,שרידי  Midian 0 6חפideon of war  The 

 PEQ. 85 1)1953( .עע61-63

 הגישות את ימצא הקורא לעצמו; לציין שהוא גדעון, פרשת של הספרוהי במבנה לדון המקום כאן לא1
 בלתי שונימ-מהם ומקורות בסיפורים המבחינה הרווחת, הבקורת לעומת שופטים. ספר על בפירושיםהשונות

 הספרותית שלמותה את קויפמן לאחרונה הטעים מאוחר, עורך בידי מלאכותית בדרך -שנתאחוהיסטוריים
 פ418~14. עמ' )תשכ=א(, ל תרביץ גדעון, על הסיפורים במאמרו: ועיין הריאליסטי: רקעה ואת הפרשהשל

 ער העניינים השתלשלות על הסיפור )כלומרש א-סו ז, ופרק ו פרק בשופ' המסופר קויפמן לפי גםאמנם
 שהעיון לפ, נראה קדום. הוא שלדעתו אלא אגדין רובד הוא המדיינית(, נגד ממש הצבאית הפעולהלהתחלת

 כולה.. הפרשה של ההיסטורי*הריאלי הגרעין על ללמד 6די -בו יש.הגיאוגרפי-הצבאי

 מדין. ערך ד, מקראית אנציקלופדיה ליוור, י. כעת: עיין מושבותיהם ומקומות המדיינים על8
 .SV .ע ,aad Arcbaeolo~y  A~bright ביחוד: עיין לפסה"נ הי"ב במאה האל ר"ב בהיקף הגמל של ביותו על8

 Israel, af -Religi(jn ..116 ,1942 *ע.96
 .יל ,L'Antica Life, B~douin of Evolut.ion The Do~tal עיד: וערן

 18*8601ן ,bedou~a ,1939 .עק:[111
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 ה44ל Organi.- Tribal of Patterns Som~ B~lc: tbe ha במאמרי: עיין מדין, שלבני המיוחד ארגונם על4

)1962(,.14482 JAOS 15מ10!ט!1!5ם, and ,28!100 סגל צ* למ. היובל בספר במאמרי לבעברית .)ל )בדפוס* 
 הארמים .מלמט, א. עיין המדינית להתגבשותפ בדרך ארם שבטי בקרב המלכים מספר צמצום שלהתופעה

 נודדים שבטי ארגוני על עינים .ומאיר עשיר חומר 81. עמ' ה.שי=ב, מדינותיהם, והתהוותבארם-נהרים

 )ןת1עזבש(,,קנים =מלכים= עמדו שבראשם שבטים של הדובמאות כאן מרובות מארי. בתעודות בתהמצוי

 .%; ,nomades Les Kupper תrois des temp au MEsopotamie 6 ועיין: צבאיים-משטרתיים. תפקידיםובעלי
1957Mari, ;de :574-573* טורים מארי, ערך ד, מקראית אבציקלופדיה רהשוה 

 104,98: עמ' תש"ז, אורים גיאוגרפית, בהארה גבורה פרשת גדעון, נאור, מ. עיין: הטופוגרפי המצע על5

 )בדפוס(. שופטים בספר עיונים בקובץ: מאמרווכן
 בנחלת* מנשה של מובלעת בבחינת היתה גדעון של שעירו להניח מחייב א-טייבה עם עפרה של הזיהוי6.

 *אלפי גדעון דברי מורים אולי כך אם יא(. יז, )יהו' נחלת-מנשה גבולות בתאור שנרמז שאפשר מצבכששכר,
 חפרים, את בא-טייבה לאתר ניסו מאידך, מנשה. שבט מגוף משפחתו של ניתוקה על סו( ו, )שופ' במנשה*הדל
 מניעה כל אין זה במקרה 254-253(: טורים ג, מקראית אנציקלופדיה קלאי, ז. )עיין: בנהלת*יששכרישוב
 תפרים את לזהות אין קלאי(. ז. ד"ר )הערת נחלת-מנשה בגבול השוכנת בעפולה, עפרה של מקומה אתלקבוע
 תכפר עם עפרה של שונים, חוקרים על המקובל הזיהוי, את לדחות יש מקום, מכל )שמא נאור כדעת עפרהום

 טול-כרם. שלידא-טייבה

 51. עמ' )תרצ"ו-תרצ*ז(, ד ידיעות מייזלר, ב. ואילך: 40 עמ' )תרצשה(, ב ידיעות קוטשר, י. עיין:י
 ה ארץ-ישראל עין-דור, קלאי, ז. רכן .אן ,PEQ Zori 84 ,)1952( .עע *!*114 השוה: הטופוגרפי לזיהוי8

 128-120. עמ')תשי=ח(,

 אנשי-צבא של לבם את בימינו גם שבה גדעון קרב של המקראי התיאור אם בדבר תימה איפוא, אין,9
 למלחמה שייחד .ינ(ו  .ע אך )611"8 וייול ופילר-מרשל וינגייט, אורד צ'ארלס ברינדיר-גנרל כגוןגדולים,

 הערותיו גם השוה Soldier~ Good .Tht 1948 בספרו ModeTn~' and Ancient Attacks~ (tNigbt מיוחד דיוןזו
 )בדפוס(. שופטים בספר עיונים בקובץ: ידין י.של

 .Gideon's Tolkowsky, 8 *300 שיין: אחרים, עמים ואצל בישראל איש, 800 שמנו צבאיות יחידות על10
 JPOS. 5 ,)1925( .קקמ690

 תכלית גם אלא פסיכולוגית השפעה רק לא נועדה שללפידים לעובדה לבי תשומת את הסב ידין י. פרופ'11
 בבירור שמעידים כפי . האויבן אהלי את להצית היה אפשר באמצעותם שוכני-אהלים. עם במלחמהמעשית
 שבטי של אהליהם המציתים אשוריים .חיילים תוארו אלה בתבליטים אזוור. יך מ אשורבנפל; שלתבליטיו
הערבים.
 .Dunkelheit bei Gefecht das far Infanterie der (Ausbildung Nachtgefecht Das Boltzc~ 1 עיין:12
1936Bewegungswkrieg). .1DS 

 ,i.F.Moore) 8ם818ז6ב7.4;1895 1931 תשכ"ב: קויפמן, י. של שופטים לספר בפירושיהם עייןביחוד18
1920, Burney 1897 .ם .ע: Budde, .1). 

 הבאה(, בהערה )עיין ידין של כהשגתו מהם, השתמע כאילו הוא בדבריו הקושי הנ"ל* בספרו עיין14
 שהדברים להניה ניתן בנקל אולם המקראי. לטכסט ברכיהם-בניגוד על שכרעו החיילים דוקא וושנבח

 פיהם. אל המים את מידיהם באחת העלו יציבה קריסה שתוך בקורסים, אם כי ממש בכורעים לאאמורים
 12. הע' 83, עמ' תשי"ו, חושך, בבני אור בני מלחמת מגילת י.ידין, עיין:15
 73. עמ' )תשט"ז(, כ בידיעות כך על ועמדתי18

 שפשטו נודדים שבטי אתרי ארוכי-טוח רדיפה מסעות ביצוע של דוגמאות כמה ידועות קדם מימי17

 כלומר, לערך: לפסה"נ )1100 אשור מלך הא', תגלח-פלאפר של מסעו הוא מהם אחד ישוב-הקבע.לחבלי
 לאשור. בכיוון לפרת מעבר אל הסורי המדבר מספר שפשטו הארמים, שבטי נגד גדעון(, של בזמנובקירוב

 מאות של מרחק כרכמיש, עד מארץ-שוח האויב את והנים "המדבר* אל שהלך מתפארהגלת-פלסתר
 היו הארמים הצבאות* שני של הרבה לניידות עדות זוהי שבה, הגוזמה דברי אף על אחד=. *ביוםקילומטרים,
 היל-רכב ידי על נתמך גדעון, של לזה בניגוד צבא8אשור, ואילו למדיינימן בדומה רוכבי-גמלים,אל-נכון,
 5. עמ' תשי=ב, מדינותיהם, והתהוות בארם-נהרים הארמים מלמט, א. ועיין: ניידותו. כושר אתשהגביר
 לעיל הנזכרים נאור, מ. של מאמריו עיין: האתרים זיהוי של המסובכות הטופוגרפיות הבעיות על18
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 במדין נרעץמלחמת

 85 עמ' תשיט(, - )תשיח יד שם, ייבין, ש. 99-89; עמ' )תש*ז(, יג ידיעות הניל, 6(;)הערה
-  ס9; 

21sff.8ב-25 ,)1951( .עע AASOR 1י, Palestine Eastern 18 Explorations Glueck, א. 
 המקום לזיהוי שם המובאות וההצעות מחולה, אבל ערך א, מקראית אנציקלופדיה ליונשטם, ש. עיין:19

 ראס בשם כיופ הקרוי באזור הירדן, של המירחית בגדה הוא טבת של המקובל האיתור אף המזרחי.בעבר-הירדן
 -טאבאת.אבו

 אלו. פרטים לי נודעו שמפיו ימים, באותם העמק שדות שומר סלע, פלטיאל למר מודה אני20
 בית-ברה. ערך ב, מקראית אנציקלופדיה אבי-ירנה, מ. ע"ן:21
 88-86. עמ' )תשש(, יג ידיעות ד.גויטיין, ש* ואילך; 40 עמ' )תרצ"ה(, ב ידיעות קוטשר, י. עיין:22
 עבר*הירדן דרום של בטופונומיה ידוע "צור-עורב", המקום בשם הראשון היסוד *צור*, השם28
 א-ציר. והירבת א-ציר ואדי השמות וכן אל-אמיר(, ערק )כיום בית-טוביה בירת צור, העיר השוההמזרחי;
 "הכףזבת במלים רואה אינו )בדפוס(, שופטים בספר עיונים בקובץ זה,- לענין . בהערותיו י.ידין,24
 לכרות במצרים, ביהוד מקובל שהיה הצבאי, לנוהל זה פתדב מכוון ולדעתו בעלמא, מליצה בידך" עתהיצלמנע

 שנהרגו. האויבים ידייאת
 .ג ,Joshu~.-.Judges, Garstang .ע :390 עיין25
 לגדעוז1 המלוכה הצטת קויפמן, י. גש ועמה .Shechem~ Nielsen, .8 ,1955 .0 ,143 .ח 1 משל: דרך עיין26
 191-~193. עמ' שומטים, ספר הנול, 44-48; עמ' )תשכ"א(, 152-151,מולד
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 הפלשתים שלעליתם
 מזר ב.מאת:

 הפלשתיםמוצא

 הרת-הכרעה בשעה אירעו הארץ של בחוף-הדרומי והאחזותם הפלשתיםעלית
 בארץ ישובי לגורם ישראל שבטי נעשו מאז עברו מעטים דורות רק בארץ.לישוב
 הממושכים הנפתולים ובשפלה. מערבה עבר-הירדן בהרי ומתפשטים מתישביםוהחלו
 למעשה נחתך וטרם נסתיימו טרם הכנענים המישורים תושבי ובין ההרים תושביבין
 לעמק- ישראל בני שבטי של המוצלחת החדירה לעתיד. המדיני ומשטרה הארץגורל

 הכנעניות ערי-המבצר אזור את שיסעה סיסרא, על הנצחון לאחר התיכון,יזרעאל
 כן פי על אף החוף. לגלילות לחדור החלו ויהודה דן בית-יוסף, משפחותלשנים.
 הערים איתנה; - שנים אלף מחצית בת - והמדינית הצבאית המסורת עדייןהיתה

 ונאונה זוהרה שימי פי על ואף תלן, על עדיין עמדו ובחוף בעמקים הבצורותהכנעניות
 להלכה, לפחות פרעה, נחשב היה הרי ונשכחו, הלכו בכנען מצרים מרותשל

 ולאורך בחוף הבצורות בערים להחזיק כוח עצר אף הג' ורעמססלאדוני-הארץ,
*ו*רך*ה,ם.

 ז מוצאם היה ומה הקדום, המזרח בגבולות לראשונה אז שהופיעו הפלשתים היומי
 עמ' יד; י, )בר' המקרא לפי הפלשתים של מוצאם מקום שכפתור, הדבריםנראים

 בתעודות מציי )שסמך( האי של שמו לו. הסמוכים והאיים כרתים האי הוא ועוד(, ז;ט,
 לפסה"נז הי"ח המאה מן מסארי האכדיות בתעודות כבר בא והואשבכתבי-היתדות

 מעידה ולכפתור2 לאירית חצור מלך ששלח מתנות המזכירה מסארי, אחתתעודה
 האי ובץ צפון-הארץ ערי בין לפסה"נ הי"ח במאה כבר קיימים שהיו קשריםעל

 במחצית הקדום במזרה ניכרת היתה כרתים של העילאית התרבות השפעתכפתור.
 החיים; בעיצוב גם מוצאים אנו זו השפעה של גילוייה ואת השני; האלף שלהראשונה
 כפתור. כתבי*אוגרית, של עדותם לפי החומרית* בתרבות יותר רבה ובמידההיוחניים

 היוצר הקוש האל היית הכנעניים, של הפייסטוס הוא כושר, האל של שבתו כסאהיא
 ראיה מכאן אין אף-על-פי-כן המתכות. ושאר וחרושת-הנחושתבמלאכת-הבניה

 חרבה. היתה כבר זו שהרי הגדולה. המינואית התרבות של נציגיה היושהפלשתים

 מספרי בכמה החוזרת המסורת, ואין ; ההיסטוריה בימת על הפלשתים שהופיעובשעה
 החוף אל ופלשו מכפתור-כרתים מוצאם שהפלשתים אלא מעידההמקרא,
 המיקנית. התרבות לשקיעת שהביאה העמים, תנועת עקב ארץ-ישראל שלהדרומי

 בימהם. להבטין שיש במידה אבל, הכפתורים, בצד הכרתים את גם מזכירהמקרא

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

 המערבי בעב, חתשבים .שכבת. ,*כמתי".(נקהאת גשם. יותן. מקוף הוך ק-תורהשם
 השכיחים לתיילים )ופלשתי( _כרתקזופלתי הכינן יד(,וידוע ל, ,2מזאלגל-הכרתי,
 את לזהות הישנים הנסיונות נתחדשו האחרון בזמן ועוד(. יה; סו, )שם דודשבשירות
 ואיי יון של הקדומים תושביה הם היונית המסורת שלפי הפלאס~ים, עםהפלשתים

 של הט"ו בספר גרידא. פילולוגי עיון על בעיקר נשען החדש הנסיוןהים-האיגאי.
 הלכסיקוגראף והקיודיס, פלאסגיקי; במקום פלאסתיקי נאמרה"יק~_אס

 והידיעה זו, פילולוגית ראיה פלאסגיקון. במקום פלאסתיקון כותבהאלכסנדרוני,
 הפלאסגים, הם הקדומים כרתה יושבי העמים מחמשת שאחד באודיסיאההממורשת

 לומר צורך אין הם, אחד עם והפלאסגים שהפלשתים להשערה אחיזה משום בהןיש
 אלא לס שאין הוא הפלשתים במחקר הגדול החסרון מוחלט, פתרון משום בכךשאין
 ערי שמות באלה. וכיוצא אלוהיהם שמותיהם, לשונם, על ביותר מועטהומר

 לעליית שקדמו מזמנים לנו ידועים - ואשקלון אשדוד עזה, - הראשיותהפלשתים
 שמות )בעל-זבול(, ובעל-זבוב דין צורתו. יפי שיי שם הוא -הרץ ואףהפלשתים;

 כי ספק ואין קדומים. שמיים-מערביים הם המקרא, עדות לפי הפלשתיםאלוהי
 ערי למושלי -סרן" הכינוי בארץ-כנען. פולחנם ואת האלים את קיבלוהפלשתים
 ביוונית השאולה )טיך%ס(, T~pavvoC המלה בודאי הוא במקרא, הנזכרהפלשתים,

 הידועים המעטים הפלשתיים השמות גם האנטוליות. הלשונות מאחת אולי אחרת,מלשון
 כלל. אותה מכירים אנו שאין מלשון ובאו יווניים שמות אינם ו-קיש, גלית כמןלנו,

 בקירובי לפסה"נ 1100 משנת ש79איק של בא~וטסקיקין הג', רעמססבכתובות
 עם עוד מכר לפסה"נ הי"א4 המאה של הראשונה מהמחצית המצרי נן*"מיןיבסיפור
 חוקרים של ולדעתם )ת'כר(; סכל או סכר והם הפלשתים, אל קרוב שהואאחד,

 הכבירה בתנועת-העמים נסחפו אלה עמים מהם. בא סיקיליה האי של שמואחדים,
 כשודדי*ים לחופי*הארץ והגיעו לפסה"נ, הי*ב המאה שבתחילת גויי*היםשל

 *"ם. 'מכי וף"יטם '2לוכחיוורות

 לכנען הפלשתים וחדירת למצחים גויי-הים שלהפשיטות
 גיחות רב זמן במשך לה קדמו אלא בבת-אחת, באה לא זו כבירהתנועת-עסיס

 שמהם לארץ-כנען, האיגיאי הים מאיי נכריים עמים בני וחדירת שודדי-יםשל
 ואילך. לפסה"נ הי"ד המאה מן במקורות הנזכרים השרדנים במיוחדנתפרסמו

 לפסה"נ, 1224 - )1250 הב' רעמסס בחיל רבמיוחד פרעה" בשרות אותם מוצאיםאנו.
 הי"ג המאה בסוף האיריןטס5. שעל קדש בקרב חלק נטלו צבא-מצריםוכשכירי
 ובשותמות המצרית הממלכה שלום את להחריד הללו גויי*הים גייסות ניסולפסה"נ

 של הגדולה הפלישה על למדים אנו הגני רעמסס מימי המצריות התעודות מן, : ונהדפים. תבוסה נחלו אבל מרנפתח, בפרעה נלחמו הלו-יםע4
 )ימד( האמורי ומלכות חת מלכות את והחריבו לאנטוליה שהתפרצוגו.י-הים
 הסתערו, על המזרחי. גבולה את והתקיפו למצרים דרומה ירדו מכאןבלוייה.
 עלו נכון אל כי המקרא, במקורות ידיעות לנו לאנשארו ארץ-ישראל דרך דמפתיעה
 ההתישבות בתחום שעו ולא הים ובנתיבות הפיניקי*כנעני הישוב בדרךהפלשתית
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 המלוכה ראשית ועד הכיבחרלמן

 ואף לתל-עולם. והיתה אשרית חרבה זו פלישה של בתיצאותיה בהרים.הישראלית
 ולא חרבה העתיקה(. ?למק )כנראה הקישון שבשפך אבו-קנאם, קבתל הנמלעיר

 יע)"7"י
 בע=],1

 מצרים בצבא שרדנים לוחמים 20:ציור

 נהפכה בקירוב, לפסה"נ 1170 שזמנה זו, פלישה מכף. לאחר רב זמן אלאנבנתה
 מלדעת-סאבו הג' רעמסס של בתבליטיו המתוארת וביס, ביבשה גלויהלמלחמה

ובכתובותיו.
 ברית כרתו הנכריות שהארצית נמלצת, בלשון לנו מספרת הללו הכתובותאחת
 למן נשקם. בפני לעמוד כוח עצרה לא ארץ וכל לגבולותיהם מעבר התפשטוולפתע

 ואלישה שבצפון-סוריה ארוד פרת, נהר שעל כרכמיש הקטנה, שבאסיהארץ-החתים
 ארץ-האמורי )היא בארץ--לך חנו הפולשים אחת. בבת הוכו כולן - קיפרוס היא-

 ולפניהם מצרים בדרך צעדו הם ; כלה עד ויושביה הארץ את ובזזו התיכונה(בסוריה

---

 א8
 ממדינת8האבו הים וגויי הג'- ר.עמסס בין קרב-היבשה מתיאור קטע 21ימבית
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 הפלשתן שלעליתם

 וביבשה בים העז והקרב נהדפה, למצרים גויי-הים של פלישתם להבה.אש
 ססשתיהם נראות שבמדינת-האבו אמון מקדש קירות על המצרים. בנצחוןנסתיים

 נהרגו ובעלי-בריתם הפלשתים מן והלוחמים מטובעות, מהן כשרבות גויי-היםשל
 העמית שמות גם אחרים, שבטים בצד לראשונה, נזכרים אלה בכתובות טבעו. אובקרב
 את לקיים כוח עצר הם רעמסס ארץ-ישראל. בחופי כך אחר שישבו ות'כר,פלשת
 בלב שפיעמה המלחמה רוח אבל בכנען, דרכי-התחבורה על המצריהשלטון
 ויותר יותר להשתמש נאלץ היה ופרצה ופגה, הלכה האלה המאורעות בימיהמצרים

 ויורשיו הג' רעמסס פרעה גויי-הים. מקרב פיסו מהם ורביםבגוילית-שכירים,
 זה ובכלל וארץ-ישראל, סוריה במבצרי כחילות-מצב שכירים גייסותהצמידו

 תים גויי מבין שבויי-מלתמה המצרים הושיבו כן כמו ובבית-שאןי.בערי-החוף
 ובכנען. במצרים ממלכתיותבאחוזות

 מביתלי-לחם הים וגויי הג' רעמסס בין הימי הקרב תאור 22:ציור

 ומוצאם תארם על לעמוד לנו מאמשרים מצרים10 שבמקדשי המפורטיםהציורים
 גזרתם קומה, גבוהי היו אנשיהם אליהם. הקרובים והשבטים הפלשתים שלהאתני
 באימ )רק זקן חסרי פנים בני-שם: משל לגמרי שונה פניהם ומראה וזקופהחטובה
 הציורים דוגמת המצח, אל המתחבר מקומר בלתי ישר אף זקן(; מגדליםבימים

 שער. גזוזי היו הנראה וכפי לראותו, אין ראשם שער היונים; שלהקלאסיים
 גיבורי של זינם לכלי גימא מחד דומים בציורים, המתוארים כלי-נשקם,גם

 בשעת- ד-ז(. יז, )שמ"א במקרא המתואר גלית של לנשקו גיסא ומאידךהיקרוס,
 שרטוטי-קווים, גם בציורים רואים ולפעמים מעור, חלקה חזיה החיל נושאהמלחמה
 יוצא המתנים סביב רהבה חגורה מתוך מתכת. עשוי לשריון-קשקשים רמזכנראה

 אופייני בודילים. מקושטים והאזור החגורה השוקים. לאמצע עד היורדאזור-מתנים
 שוגים. גיאומטריים עיטורי המקושט לגולגולת, מסביב מתכת חישוק הקובע:הוא
 עטרה כעין נוצות-עוף, של. צפופה שורה ויוצאת מבצבצת ההיצוקמתוך
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 המלוכה ?ארת ועה הכיבושלמן

 מפייסטנס שבדיסקוס נוצות המקושין הקובע את המזכירים נוצות, קובעילראש.
 נתייחדו כלל בדרך אולם גווי-הים, של אחרים שבטים גם לפעמים משאיםשבכרתים,

 משמש להבה ככלי-הנשק רצועת-סנטר. על-ידי נהדק הקובע לפלשתים.הם
 הצנה הפנימית מצדו שבחללו, והקמור, העגנל הגדול, המגן וראשונהבראש
 היו באויב לפגיעה מתכת. מצופה עור או מתכת עשוי זה מגן לאחיזה.ידית

 ובחרב להטלה בחנית הומרוס, גיבורי אצל העיקרי הנשק ברומח,משתמשים
 חוד. ובעלת"2רה

גי
 במצרים הים גויי של קברים מתוך נשק כלי 223.ציור

 המערכה רקע ועל הפלשתים שבטי של ויחסם מוצאם על מהרג נותנת זותמונה
 בארץ-כנען. התישבותם נשתלבה שבההמדינית,

 כנען על הפלשתיםהשתלטות

 והתנחלותם האחזותם התחילה בעיי-הים רעמסס של מלחמתו לאחר קצרזמן
 בעזה, ובראשונה בראש בכנען~ז המצרי השלטון שבמרכזי בישובים הפלשתיםשל

 הכנענית ובעיר אשקלון, הכנענית החשובה המלוכה בעיר וכן מצרי, מעוז רב זמןשהיתה
 נעשו חוף-הים, על או הים" -דרך על שוכנות שכולן אלה, ערים אשדוד. -האחרת
 שביתה להם קנו אף הם המצרי. השלטון חורבות על שקם הפלשתי לשלטוןמרכזים
 מסתבר, זה. תהליך של פרטיו את יודעים אנו אין ובשרולן ובסביבתהביפו

 הללו אלה. בערים כחיל-מצב ושבויים שכירים פלשתים הושיבו עצמםשהמצרים
 .נוייך בני עליהם נוספו הזמן ובמרוצת לעצמם, אדתים תעשו מצרים עול אתפרקו
 בעתי" הפלשתי השלטון משהתגבש הים. בדרך לחופי-הארץ שפלשו אחרים,ים.
 יהודה, בכיוון למזרח, כיוונים: לשני מתפשט התחיל הדרומי-מערבי,החוף
 ולצפון גת-פלשתים; היא גת, החשיב הפלשתי המרכז הזמן במרוצת קםוכך

 .היא שמשון, במעשה מסופר עליו מרכז:אחר, נוצר .ששם לארץ-די,וצפון-מזרח,
 שהיתה אלן~~2ען, )תל עהרק הוא אזור, באותו היתה פלשתית עיר עוד ממנה.העיר
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 ח ול

 אנתרופואידי חרס ארון של הפנים מכסה :2
 הדרומי. אל-פארעה מתלפלשתי

 ; פלשתיים לשכירים המיוחס מבית"שאן, אנתרופואידי חרס ארון :למעלה
  נולמטה* מבט הארון, אותן. :מהצד
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 המלשתים שלעליתם

 לנחלת הפלשתים חדירת של הדיה את החשובים13. ממרכזיהם לאחד הזמןבמרוצת
 שופטים. שבספר שמשון בסיפורי אנו שומעים ארץ-יהודה על והשתלטותםדן

 ובני דן בני מלחמת את הלוחם הנועז, הגבור דמות את שמשון מגלם אלהבסיפורים
 על אף הפלשתים עלו צבאית מבחינה הפלשתי. השעבוד .עד בכללם,ישראל

 והמשטר הצבאי הארגון מצד פנים: משתי וזאת ישראל, שבטי על שכן ומכלהכנענים,
 להתקפת- גם מוכשר היה מלחמתו וטכסיסי הכבד זיונו על הפלשתי הצבאהמדיני.
 הערים והתארעו התלכדו זה ומלבד לכנענים. ניתן שלא מה בארץ-ההרים,מחץ

 אחת, ליחידה לפסה"נ, הי"א המאה באמצע כנראה ובשפלה, בחוףהפלשתיות
 מונה בכדי ולא ועקרון. אשדוד גת, אשקלון, עזה, )הסרנים(: חמש-העריםלאגודת
 כל את בכנען, ישראל בני הורישו שלא הנשארת" "הארץ את המתאר מקראימקור

 חבל* בכלל ם, - ב יג, )יהד פלשתים* סרני =חמשת את היינו הפלשתים","גלילות

 ישראל. בך של ההתנחלות לתחום שמחוץהארץ
 במקרא, בפרטות והמסופר ישראל, על פלשת השתלטות לידי שהביאמאורע

 מרכזם את וקבעו צפונה התקדמו הפלשתים דקי. פרק )שמ"א אבן-העזר מלחמתהוא
 לקראתם שיצאו בית-יוסף, ממשפחות ישראל בני אל-שין(' ךאס תל )היאבאפק

 הדרו מכן לאחר הפלשתים. בידי נשבה וארון-הברית גדולה, תבוסה נחלולמלחמה,
 של הלאומי-הדתי המרכז את והחריבו שילה את כבשו פנים-הארץ, אלהפלשתים

 ממקורות גם נשמע בשילה, החפירות מתוך המשתקף זה, למאורע הדים ישראל.שבטי
 ארץ- פני על והולכים הפלשתים פושטים מעתה ס(. עת, תה' יד; - יב ז, )יר'המקרא
 כבר היתה יהודה ; הפלשתים ביד נפלו וארץ-בנימין ארץ-אפרים המערבית:ישראל
 בידי נפלה שארץ-העמק הדברים גם ונראים פלשתי. כיבוש שטח לכןקודם

 השניה במחצית הפלשת"1. השלטון לערי הפכו ומגידו שבית-שאן ומסתברהפלשתים,
 על והשתלטו התפשטותם לשיא הפלשתים איפוא, הגיעו, לפסה"נ הי"א המאהשל

 לבין ישראל שבטי בין הפירוד נטיות את בנצלם המערבית ארץ-ישראלמרבית
 ושוסי- והשכנים הארץ, בתוך הכנענים עם מלחמותיהם עקב כוחם החלשת ואתעצמם
 דרום-פיניקיה. על גם מרותם את להטיל בידם שעלה ואפשר בס-ר.המדבר
 לפי בכנע17 המצרי השלטון אופי היה ומה הפלשתי, המשטר של טיבו היהמה
 דקה שכבה היו הפלשתים צבאי-אריסטוקרטי. שלטון בפלשת היה שבמקראהרמזים

 מדברי והישראלים. הכנענים - משועבדים אוכלוסימ על השולטת צבאית אצולהשל
 המונופול לפסה"נ הי"א המאה של השניה במחצית לפלשתים שהיה למדים אנוהמקרא

 הנשק- על והן החקלאות כלי על הן כלומר ואילך(, יט יג, )שמ"א חרושת-המתכתעל
 המחקר מן יודעים אנו המקומית. האוכלוסיה על שלטונם ביצור לידי שהביאדבר

 במקומות דוקא היתה והנחושת חרושת-הברזל של שהתפתחותההארכיאולוגי,
 ובית- תל-גזמה תל-קמילה; כגון העיקריים, התושבים היו השליטיםשהפלשתים

 דרכי- על שחלשו מיי-הים, ושאר הפלשתים בידי היה גדול אחד יתרון יעודשמש16.
 הראשית המסילה נקראת בכדי )ולא למצרים הדרכים על וביחוד והים,היבלה

 מממלת יז(. יג, שמ' פלשתים-; ארץ "דרך בשם לארץ-ישראל ממצריםהמובילה
 ערי- שגם ומסתבר הת'כר של השרבה נמל לעיר הפכה שלאר למדים אנוע-אמת
 הפלשת* הצבא מסחר=ים. של חשובים מרכזים היו אשקלון, ובמיוחד האחרות,ההוף
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 גם עמדו לשירותו שריו; בעזרת הילותיו על מפקד היה סרן כל היטב: מאורגןהיה
 שכלל כוח-מחץ, לפלשתים להם היה יג-יד(.י שמ"א )השוה עברייםגדודי-עזר

 המצרית, התקופה מן כבר לנו הידוע זה מעין ו(, א, שמ"ב ; ה י"ג, )שמ"א רכב חילגם
 האיכרים ששם מקום לכל הנשלח חיל-עונשים יז(, יג, ושמ"א "המשחית"הוא

 יש כן כמו במצודות17. היושבים חילות-מצב כמובן, והיו, מתמרדים;המשועבדים
 שלהם, הימים לסחר חזקה משענת ששימשו מלחמה, ציי גם היו שלפלשתיםלהניח
 וד-אמרן* במגילת הנזכרות הת/כרית, דאר שליט של המלחמה ספינותכדוגמת
 המערבית ארץ-ישראל של הגדול חלקה את בידם הפלשתים החזיקו שבההדרך
 על שליט היה מצרים כשקומץ המצרי, השלטון לשיטת שונות מבתעותדומה
 כולה.כנען

 הארץ, לתנאי *גויי-הים" על הנמנים העמים ושאר הפלשתים הסתגלו הזמןבמרוצת
 לשתה, ואת כנען של והרוחנית החמרית התרבות את וקיבלו השמי בישובמביתות
 המדיני-הצבאי במשטרם אלא האחרים הארץ מתושבי הפלשתים נבדלו לאושוב

 שהתנון להם, המיוחדים כלי-החרט בסוג בנשקם, כגון אחרות, מיוהדותובתופעות
 האופנה מ7 יצאו הם שגם דמויי-אדם, בארונות-חרס בקבורות הזמן, במרוצתוהלך
 דורות במשך שטופחו שונות, דתיות-לאומיות במסורות וכן אחדים, דורותלאחר
 בחבל-החוף. הרוח חיי של בלתי-נפרד לחלקונעשו

 ת ו ר עה

 117-118. עמ' )תשט*ו(, יט בידיעות נתפרסם שסיכומה הרצאה על מיוסד זהמאמר

 האתיון בזמן שנתפרסמו מהמחקרים ביבליוגרפיה. ושם כפתור ערך ד, מקראית אנציקלופדיה עיין:1
 .Orientalia Erlenmeyer, 11. and ]. *14 29 ,)1960( .עע מפ121 להזכיר:יש

 .(נ. ~Orientalia Pohl 19 ,)1950( .ע 509 עיין:2

 *ג *Onomastica: Egyptian Ancient Gardiner, 8 , *1947 .עע [241 ; .ג ענג Schriften Kleine 1 עיין:3

 ועזה. אשדוד אשקלון, והערים: ות'כל, פלשת שרדן, ביתד נזכרים שם ,)1953(, .עע*2318
 1 .ינ ~ANET Wilson : תרגומיהמשל כעת ון*אמון,תר"ץ:ועיין מסע ש.ייבין, על*ידי לעברית תורגם4

 :(25.קע .ג.א :EMyHE nyTeulecTB~e KOpOCTOB~EBE.-א? 8.המאש
 .(נ ,Gardiner עיין: השרדנים על 24-22. בכרךזה,עמ' פולוצקי, י. של מאמרו עיין קדש ליד הקרב על5
ff.194* pp* 1, Onomastica Egyptian .Ancient 

 מלך ניצח לפיה יוסטינוס, אצל משובשת בצורה שהובאה הפיניקית, המסורת את להזכיר עוד הראוי מן8
 מוצאים אחדים חוקרים צור. את הצידונים "יסדו" אז טרויה.  חורבן לפני  אחת שנה  הצידונים את"האשקלונים"

 :P~oenizier, und Philister Eissfeldt~ 0 :1936 ועיין: אגויי*הים". עלית בימי שהתרחשו למאורעות הדבדבריו
 לפסה"נ. הי"א במאה ימית אשקלון.כמעצמה של התחזקותה על רומזת שהמסורת הנמנע, מן לא אבל .lppך240
  Ramses  of Records  Edgerton*-*Wilson,Historical *3  ,1936 .עע  ;*352 *נ .4נ ,ANET Wilson עיין:7

 .קע.[2621
 .BASOR (Mazar). Maisler .11 124 ,)1951( .עע וא21 עיין:8
 ובעיקר הארכיאולוגיות, העדויות בידינו מסייעות בכנען הפלשתים של ותרבותם מוצאם להבהרת9

 .לחקך דותן, ט. ועיין: ז(. )לוח חרם העשויים דמויי*אדם וארוגות*המתים הפלשתיים המצויריםכלי*התרס
 ואילך. 55. עמ' )תשי*ש, ה ארץ*ישראל ובמצרים, בארץ*ישראל. הממצאים לאור הפלשתיםתרבות
  *ץי ~Abb~ 1932, 2,  Kultuygesciiicbte  altaegyptiscb~n ar Atlas ..Wreszinski -110 :113 עיין:1,0

24fie. 192% Habut Medinet . .ח*פס18ס110-ח50שא 
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 המלשתים שלעליתם

 לכן והארכיאולוגיים. האפיגרפיים המקורות מן מוכח לכנען וגויי-הים הפלשתים פלישת של זמנה11
 כ0* )בר' האבות בימי פלשתים מלך היה גרר מלך שאבימלך המקראי, הסיפור דברי את לפרשיש

 שהעלה מי יש קדומים. למעשים מאוחרים ואתניים גיאוגרפיים ומונחים במושגים כשימוש כלומרכאנאכרוניזם,
 שלא אלא בארץ-גרר, שישבו ונם והקדומים ומאוחרים, קדומים פלשתים: מיני שני שהיו היינו אחרת,סברה

 אך ועוד(. ואילך: 98 עמ' תשיאא, שור, משה לזכר מדעי קובץ גרינץ, מ. )י* ידיעות כל אודותםנשתמרו
 אולי מצרים, =בני" ברשימת הכפתורים כלולים העמים בלות נסיונות-סרק. אלא אינם אלה מעיןפתרונרת

 אשר כפתורים ואת לקרוא: יש יד, י, בבר' המצרית. בממלכה הפלשתיים ולחילות-המצב למתיישביםרמז

 פלשתים. משםיצאו
 בתל שמקומה העיר היא בתוף-הארץ האחזותם של ביותר קדום בשלב הפלשתים על-ידי שנוסד ישוב12
 ונמל וכלכלי אדמיניסטרטיבי מרכז לפלשתים ששימשה מבוצרת, עיר זו היתה לירקון. לחםקמילה,
 הממצא ואילך* 51 עמ' )תשי"א(, א ארץ-ישראל קסילה, בתל החפירות )מזר(, מייזלר ב. ועיין:פנימי.

 )כנראה גריסה בתל וכן ואילך( 224 עמ' 1תשכ"ב[, כה ידיעות דותן, מ. ועיין: )יאזור: באזורהארכיאולוגי
 אלה. במקומות גם חשוב פלשתי ישוב מציאות על מעיד הקדומה(גת-רמון
 ואילך* 8 עמ' )חש=ך(, כד ידיעות מזר, ב. עיין: זה ארץ הבל של הטופוגרפיות הבעיות על13
 ואילוץ 182 עמ' זה, בכרך קלאי, ז. של במאמרו עיין בפלשתים שאול מלתמות ועל אבז*העזר מלחמת על14
 לאחד מתאים הפלשתי השלטון זמן ואילו הג', רעמסס לימי בודאות 1,1 שכבה מתיחסת בבית-שאן15
 דמויי-האדם. לארונות-החרס באשר ואילך. 14 עמ' )תשי"ב(, טז ידיעות מזר, ב. ועיין: י, בשכבההשלבים
 ארונות- אלא שאינם הדעת, על ומתקבל : וע( )שכבה הי"ב למאה בעיקר ליתמם יש בית-שאן, בקברישנתגלו
 )תשי=ט(. ה ארץ-ישראל דותן, ט. ועיין: ויורשיו, הג' רעמסס של מחיל-המצב מ=גויי-הים" שכירים שלקכורה
 )המאה (ננז,ו בשכבה כבר שם מופיעה פלשתית קרמיקה כי לציין, הראוי מן למגידו, אשר ואילך. 55עמ'
 מתאים VIA) )שכבה וע שכבה של האחרון השלב וע. בשכבה מצויה היא בעיקר אבל לפסה"נ(,הי*ב

 הישוב של שגשוגו ימי דוד(, כיבוש ועד לפסה"נ הי"א המאה של השניה )המחצית קסילה בתל (נלשכבה
 לעיטורים זכר עדיין נשתמר אבל הפלשתים, הכלים מסורת דעכה כבר כאשר וכלכלית, מדינית מבחינההפלשתי
 ובה. הפלשתים. לשלטון נתונה הכנענית מגידו היתה זו שבתקופה הדעת, על מתקבל האופייניים.הפלשתיים

 הנידונות בשכבות הממצא מן חשוב שחלק לציין יש פלשתי. חיל-מצב היה , י( לא, שמ"א )השוה בבית-שאןכמו
 .(ע .Rowe %6ז Beth.-'Shan, Of History aod Topography :1930 ועיין: עדיין: נתפרסם לא ובמגידובבית-שאן

1953,2, Schriften litleine 13 ,195%( .עע ;[281 .~נ ,11(נ BAr Wright,  8. )1. 1948: 11, Megiddo Loud~ 43. 
 .קע!2561
 ,8 .נ4---8%1זE.Wrigbt, 43 פטל Excay~tions Sbems 51 51; עמ' )תשי=א(, א ארץ-ישראל מזר, ב. עיין:16

 -עק19391."56
 חומת- בעל מלבני מבנה - מצודות של אדש טיפוס בארץ שהנהיגו הם שהפלשתים הדברים, נראים11
 היא בארץ-ישראל היום עד שנתגלו אלו מבין הקדומה המצודה מרובעים. מגדלים על-ידי המוגןסונרים,
 "המצב", לצרכי -הפלשתים על-ידי נבנתה שהיא הנמנע, מן לא אל-פול(. )תל גבעת-בנימין שבמרוםהמצרדה
  .BASOR Albrigbt, W.F ,)1933(52 .עע !60 זו: מצודה על ועיין מחדש. אותה ובנה כבשה שאול בעיר.שהוצב
 נציבי- שם אשר האלהים "גבעת כי לציין הראוי מן .(ע. ח1%1סAASOR 81% 35--34 ,)1960( .קע!100

 דוד מלכות בתהילת ואילך(. 18 עמ' ]תשי"ג[, כ ידיעות )עיין: גבעת-בנימין אלא אינה ה(פלשתים")שמ"אי,
 נציב-פלשתים(. ניכר טז, יא, ובדה"א יד; כג, )שמ"ב מצב-פלשתי בבית-לחם גם אנומוצאים
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 שאול שלמלהמותה

 קלאי ז. :מאת

 הישובי-המדיניהרקע
 שאול ישראלי. בתולדות תקופה ופותחים תקופה חותמים שאול של שלטונוימי
 מלך, עליו להמליך משמואל דרש העם המלכים. וראשון השופטים אחרוןהיה

 חולשת ה(. ח, )שמ"א משטר-השבטים לחולשת תרופה במלוכה למצוא שביקשמאחר
 כדי כאחד. והישובי המדיני הרקע לנוכח מסתברת השופטים בתקופתישראל
 המורשה את בקצרה לתאר אנו חייבים שאול, של מלחמותיו פרשת אתלהבין
 לפניו.שמצא

 רציפות היוה לא זה שטח אבל הארץ, של ניכר בשטח החזיקו אמנם ישראלשבטי
 ועמק- ירושלים אזור - אזורים שני לפחות לנו ידועים במערב-הירדןטריטוריאלית.

 שבטי תהום את פיללו אשר גדולות, נכריות מובלעות בהם מצויות שהיו -יזרעאל
 צרכו; די ברור אינו זאת, מבחינה המזרחי, בעבר-הירדן הישובי המצבישראל,
 תחומי של הגבולות היו מזרחה דן בעבר-היו והן במערב-הירדן שהן נראה,אולם

 למדים לשלטון שאול של עליתו רב 7 השכנים. להתקפות ונתונים פרוציםההתישבות
 ישראל ובמט-ב-הירדןהיושבטי הצפוני2; לגלעד העמונים של גדולה פשיטה עלאנו

 של רציפות העדר הטריטוריאלי, המבוש הוסר הפלשתים, של הכבד ללחצםנתונים
 מקום ומכל זה, לשפל העיקריים הגורמים היו איתנה, מדינית ומנהיגותממשל
 ישראל. אויבי בידיסייעו
 ישראל שבטי על הפלשתים של לחצם הד עולה שמשון על הסיפורים מןכבר
 עומדת זו ותוקפה שמואל, של בימיו התגבר זה לחץ יא(. סו, שופ' במיוחד)השוה
 הגובר, הפלשתי הלחץ את מלחמה, של בדרך להדוף, הישראלים נסיונותבסימן
 הפלשתים של אחיזתם לביצור ושהביאה תבוסה ישראל בני נחלו שבה זו,מלחמה
 ניסו שבו מקום-המערכה, ד(. פרק )שמ"א אבן-העזר מלחמת היא ישראל,בתחומי

 הר-אפרים. שבשיפולי הגבעות באיזור היה הפלשתים, את להדוף ישראלבני
 שמקומה אבן-העזר, על חנו ישראל ואילו ראש-העין, היא באפק, חנוהפלשתים
 הצר המעבר, על וחולשת "דרך-הים" על שוכנת אפק מגדל-צדק. בסביבותכנראה
 הדרך ממשיכה לאפק מעבר שבמזרח. לגבעות שבמערב הירקון מעינות שביןיחסית,
 אפק, ייד במערכה ישראי מפלת השרון. של שבמזרחו הגבעות בשיפוליצפונה
 הדרכים את הפלשתים לחדירת חשפה פלשתים, ביד ה' ארון נשבה שבהמערכה

 המפלה של תוצאותיה היו מה מספר אינו המקרא אמנם, להר-אפרים.המובילות

 ג ולוח 145-144, בעמי הערותעיין
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 שאול שלימלחמותיו

 וינוסו ישראל -ושף המפלה: גודל את מדגיש אלא הוא ואין אבן-העזר,במלחמת
 י(. ד, )שמ"א גדולה" המכה ותהי לאהליואיש

 נהרסה שהעיר למדים אנו סילון( )ח'רבת בשילה הארכיאולוגי הממצא יסודעל
 שילה של זה הרס הפלשתים. ידי על נגרם זה שהרס וברור בקירוב3, זהבפרק-זמן

 המרכזי. ההר בחבל הפלשתים של שלטונם בכינון נכון אל מלווההיה
 אימת וכל במרכזי-הישוב, שחנו חילות-מצב, בכוח בישראל שלטוהפלשתים
 מעין נסיון כל לדכא כדי נוסף צבאי כוה מיד שלחו התמרדות של חשדשהתעורר

 בני שמואל. של בימיו עוד פלשתים עול את לפרוק נסיון נעשה ז פרק שם-א לפיזה.
 זאת ומששמעו לירושלים, שמצפון א-שוה תל היא במצפה, אז נאספוישראל

 אחרי ישראל בני רדפו הסיפור, לפי להדבירם. הישראלים על עלוהפלשתים
 בין אחת אבן שמואל שם מכן ולאחר לבית-.ftW~th מתהת עד אותם והיכוהפלשתים
 אבל מחקר, אינו והשן בית-כר של זיהוים אבן-העזר. שמה וקרא השל וביןמצפה
 לדברי בית-אורון. בדרך היתה לשפלה ממצפה הפלשתים אחר שהרדיפהכנראה
 גת עד מעקרון בשפלה ערים זו, במערכה הנצחון בעקבות לישראל, לחזרוהכתוב
 הפלשתים שבין ההתנגשויות מן אחת זו שהיתה נראה מקום, מכל יד(. שם,)שם

 להסיך כדי בה היה לא אבל לשעה, העליונה על ישראל יד היתה שבהלישראל,
 ישראל. מעל פלשתים של לחצםאת

 ישב נציב-פלשתים הפלשתים. של לחצם תחת העם נאנק שאול של המלכתוערב
 של הדיכוי לירושלים. שמצפון אל-פול תל נכון אל היא שבארץ-בנימין,בגבעה4

 מלעסוק מהם מנעו שהפלשתים עד כבד כה היה הפלשתים ידי על ישראלבני
 עבודת- כלי לעשיית והן כלי-מלחמה לחישול הן ששימשה חרושת-הברזל,במלאכת
 לכלי-הנשק, היו משצריכים רק לא לפלשתים ישראל נזקקו כך ידי עלאדמה.
 יט-כב(. יג, שמ"א )השוה החקלאיים העבודה לכלי באשר אףאלא

 שממערב ובסביבתה, שבגבעון החוים וערי ירושלים באתר הנכריתהמובלעת
 שהיתה שארץ-בנימין, איפוא, ייפלא, ולא ; הפלשתים בידי בודאי סייעוארץ-בנימין,

 נגדם. החדשה להתעוררות מרכז שימשה הפלשתים, של לחצםבמרכז

 יבש-גלעדמלחמת

 פרק )שמ"א יבש-גלעד לעזרת המערכה בסימן עומדת שאול של פעולתוראשית
 בית- עמק מול הצפוני, בגלעד יאבס נחל שבקרבת יבש-גלעד על עלו העמוניםיא(.
 ישראל חולשת אבל העמונים, של בעולם לבוא היו מוכנים יבש-גלעד אנשישאן5.
 במצוקתם ומחפירים. קשים תנאים בפניהם הציגו שהעמונים גדולה, כה כנראההיתה
 משפחה6, בקשרי נכון, אל קשורים, היו שאליהם בנימין, בני לעזרת יבש-גלעד אנשיפנו

 אבזק, חירבת היא בקק, פקד שאותו גדול, חיל ואסף העם, את מיד הזעיקשאול
 שומרון. הרי של המזרחיים באשרות לבית-שאן, משכם המוליכה הדרך עלהשוכנת
 עמק דרך הנמשכת הצפוני, לגלעד דרך בית-שאן - שכם מדרך מסתעפתבבזק

 את פקד ששאול לאחר לבו-סוס. תל שבקרבת ומעברות-הירדן הדרומיבית-שאן
 יבש לאנשי ולהודיע לעירם מיד להזור מיבש-גלעד לשליחים הורה בבזק,החיל
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 ליבש-גלעד ומשחזרו לדרך מיד יצאו שליחים להושיעם. שאול יבואשלמחרת-היום
 בשד - למחרת להכנע עומדים שהם מטעה הבטחה לעמים יבש אנ9מסרו
 העמונים על שאול שבהתקפת האפתעה בלילה. לגלעד דרכם את עושים וצבאושאול
 באשמורת ראשים בשלושה העמונים מחנה את תקף הוא מוחלטת. איפוא,היתה,
 חום-היום. עד אותם והיכההבוקר

 המסורות ולפי בישראל, מעמדו נתחזק יבש-גלעד את שאול שהושיע הישועהלאחר
 העם כל בו הכיר יבש-גלעד, מלחמת לאחר עתה, שרק מסתבר המלכתו עלהשונות
 סו(. - יב יא, ; יז-בז ח, י, שמ"א )השוה ישראל כמלך עורריןללא

 שיעמוד קבע, צבא ארגון התחלת היתה שאול המלכת של העיקריות התוצאותאחת
 של משטר גיבוש לידי שהביאו העיקריות הסיבות אחת היתה זו צריו. בפנילישראל
 רק שאול של פיקודו תחת אולי היה בתחילת עצמם. השבטים ברצוןמלוכה
 שורות את נכון, אל הרחיב, הזמן במשך אולם בו(; י, )שם מתנדבים של קטןחיל

 וכנראה נב(, יד, )שם ובן-חיל" גבור איש "כל נבחרים: לוחמים ידי עלצבא-הקבע
 הפלשתים הדיפת את שאול תכנן מלכותו בראשית כבר שכן ארגונו, את שכללגם

 בשלושת הפלשתיט, מד להלחם היה שעתיד לצבא כיסוד בחר, הוא ישראל.מתחום
 באפרים, בית-אל, ובהר בסכמני שאול עם חנו מהם אלפיים מישראל. אישאלפים
 שעסקו העם, יתר את ואילו ?ר~יטי. לואדי שמדרום בגבע-בנימין יונתן עם היוואלף

 ד(. טו, ג; ב, יג, )שמ"א סכנה בשעת להזעיק היה ניתן הרגילים,בעיסוקיהם

 ש מ כ מ ת מ ח למ

 להתגרות החל צבאו את וארע במלכותו שאול שהתבסס לאחר רב לאזמן
 הנציב את הרג יונתן המרכזי. בהר שלטונם את עדיין בידם שקיימובפלשתים
 הריגת אחרי הפלשתים. מד גלוי למאבק האות את נתן ובכך בגבעהי, היושבהפלשתי
 לפיכך במסע-צבאי. זו עוינת פעולה על יגיבו שהפלשתים היה ברור הפלשתיהנציב
 עם נסוג שלשם ואילך(, ד יג, )שמ"א שבערבות-יריחו לגלגל, העם את שאולהזעיק
 וצתת בוצעה ץ נסיגה זום ברור ק"ל הכתובים נאחיאור וה-עראק". הישוב ימכת*כף~מטרו
 נסיגה נסוג ששאול שמסתבר, כפי או, במכמש, וחנה שעלה הפלשתי ההיללחץ

 שתהיה מנת על פלשתים, לצבא בהשואה צבאו בחולשת שהכיר לאחראסטרטגית
 תיאורה אגב גם, מדגיש הכתוב בפלשתים. מלחמתו להמשך צבאו את לחזק שהותבידו
 מספיק, נשק העם בידי היה לא הפלשתים של הדכוי ממעשי שכתוצאה זו, מלחמהשל

 או חרב נמצא שלא האומרת הגזמה, בלשון המקראי בסיפור ביטוי לידי בא זהודבר
 היודע שעם ייפלא לא אלה בתנאים כב(. יג, )שמ"א בנו וליונתן לשאול אם בלתיחנית
 שברחו ומהם והתחבאו; ממקומותיהם הישראליים מן רבים ברחו ההתמרדותדבר
 לבואו חיכה בגלגל, העם את שאול שאסף לאחר ו-ז(. יג, )שמ"א לירדן מעבראל
 ימי-צפיה- אותם במשך המערכה. לתהילת האות את לתת היה שצריך שמואלשל

 שאול עלה לבסוף וכאשר העם, של רובו -נפוץ הפלשתים מפני הפחד בגללוכנראה
 ויונתן שאול איש. מאות שש רק עמו היו בפלשתים, למלחמה להר-בנימין הגלגלמן

 מכן לאחר הפלשתים. בו חנו אשר מקום מכמש, שמול בגבע וחנו עלו הקטןיסילם
(134.[ ] 
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 שאול שלמלחמותיו

 אחד הראש ראשים, שלשה פלשתים ממחנה המשחית "ויצא ומספר: הכתובמשיך
 אחד והראש בית-חורון, דרך יפנה אחד והראש ארץ-שועל, אל עפרה דרך אליפנה
 -המשחית" יח(. יז- שם, )שם המדברה" גי-הצבועים על הנשקף הגבול דרךיפנה
 שהצבא נראה הישראלים. עד וביזה לפעולות-עונשין שיצאו הפלשתיות הפלגותהן

 מכמש מלחמת 24:ציור

 ישראל, על לשליטתו בסיס שהיוה מחנה, שם והקים מכמש אזור את תפסהפלשתי
 היה המשגיים מתפקידיו אחד שונים. בכיוונים לפעולות-עונשין המשחית יצאומכאן
 זאת. למטרה ביזה על בודאי נשען הכובש הצבא וצידה,'שכן אספקה איסוף אףאולי
 לדרך גם המשחית מיחידות אחת את שולחים שהפלשתים העובדה לציוןראויה

 מוכיח, והדבר זה; לאזור שלהם העיקרי החדירה נתיב כנראה שהיתהבית-חורון,
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 הארץ להשמת אם כי לוחם אויב תר לפעולות לא המשחית פלגות נועדו כמהעד
 צבא- של המהיר המסע אולם ולביזה. הגמורה( והכנעתם תושביה רוח)לשבירת
 לא מכמש, באזור וההתבססות שבהר, הישראלית ההתישבות תחום למרכזפלשתים

 יכול ולכן משקל, בעל לותם כוח עד ואפילו מאורגן צבא מד במלחמה כרוכיםהיו
 מכן לאחר הישראלית, ההתישבות תחום במרכז בסיסו את להקים הפלשתי הצבאהיה
 הפלשתית החדירה דרך שבתחום אלה בין הכיוונים, לכל המשחית אתשלחו
 לה. שמעבר אלהובין

 המ: כאן, שנזכרו המשחית, פועל שבהם האזוריםשלושת
 כמקובל היא יז(, יג, )שמ"א עפרה העיר עם ארץ-שועלי הדרומי:הר-אפריםא.

 לרמאללה. צפונה-מזרחה השוכנתא-טייבה
 אפרים; של הדרומי-מערבי חלקו כלומר יה(, יג, )שמ"א בית-חורוןסביבותב.

 לחיל העיקרית הקשר דרך הבטחת משום גם בו היה זה באזור שלטונםביצור
 העורף. אלהפלשתי

 בודאי היתה זאת פשיטה של כונתה שם(. )שם, לארץ-בנימין שממזרח המדבראזורג.
 בריכוזי ולהכות זה מכיוון שבהר הישראליים לישובים עזרה הגשתלמנוע

 את מביע הוא בגלגל שבהיותו שאול, על מסופר ואכן שבמדבר;הישראלים
 שם,, )שם לגלגי אליו לרדת ועלולים במכמש חונים-.כבר שהפלשתים עלחרדתו

יב(.
 וביזה, עונשין לפעולות המשחית יצא שממנו במכמש, הפלשתים בסיס עלנוסף
 בעלות בנקודות מזקפים בבחינת שהיו "מצבי, המכונות פלשתיות, עמדות היומצויות
 מצב-פלשתים הגישה19. דרכי את לאבטח היה שמתפקידם מיוחדת, אסטרטגיתחשיבות
 - השונים הכינויים שקיושת כג(. יג, )שמ"א מכמש" ב"מעבר והחזיק המחנה מןיצא

 והם f("e יד, מגמיא התיאור של בהמשכו יחד נזכרים - והמצב המשחיתהמחנה,
 את מבטיח המצב בעוד המשחית, פועל שממנו המחנה, שבמרכזו מכלולמהוים
 הפלשתיים. הכוחות מערך של התורפהנקודות

 שמדרום-מערב ארץ-בנימין, חבלי הם שאול של לשלטונו נתון שהיההתחום
 מהזיק, ומצב-פלשתים מכמש; מול בגבע חנו ואנשיהם ויונתן שאול ~ויויט.לנחל
 מעבר ויונתן. שאול בידי המוחזק האזור מול הקדמית, בעמדת-ההבטחהאיפוא,
 אופי לשאת הנהל מתחיל המעבר למקום וסמוך העמוק סוינית נחל את חוצהמכמש
 עמדת באזור. דרכי-האורך משתי באחת חשובה חוליה הינו זה מעבר קניון.של

 ועשויה מדרום-מערב, למכמש העיקרית דרך-הגישה על חולשת זה במקוםהפלשתים
 שבמכמש. העיקרי המחנה מן אפתעה כללמנוע
 דרך-הרוחב עם מצטלבות והן לץ, זו מקבילות זה שבאזור דרכי-האורךשתי

 ליריחו. ומכמש רמה גבעון, דרך הלאה המוליכה בית-חורון, דרך היאהחשובה,
 דרומה, מבית-אל ויורדת משכם הבאה פרשת-המים, דרך היא מדרכי-האורךאחת
 המסע- בתיאור גם נזכרה יותר, מזרחית השניה, לירושלים. וגבעת-שאול רמהדרך

 עפרה דרך שילה, מסביבות כנראה יורדת זו דרך ואילך. כח י, ביש' האשוריהצבאי
 בית- דרך כנראה דרומה, והלאה לגבע למעבר-מכמש, משם למכמש,)א-טייבה(

 ולאזור לענתות דרומה מוליך זו דרך של אחר סעיף לגבעת-שאול. (nQro)עזמות
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 שאול שלמלחמותיו

 הדרך של מפתח בנקוית דוקא העיקרי המחנה את הקימו הפלשתיםירושלים.
 לקו ממזרח שעיקרו הרצוף, הבנימיני תחום-ההתישבות מרכז גם היה כאןהמזרחית.

 רופפת בני-בנימין של אחיזתם היתה פרשת-המים לקו שממערב בעודפרשת-המים,
 את להציג איפוא, בחרו, הפלשתים נכריות. מובלעות כאמור, כאן, היו ומצויותיותר
 שאר על ולשלוט ביותר הקיצונית האסטרטגית בנקודה צבאם של הכובדמרכז

 יותר טובה חסימה אפשרות בידיהם נתנה זו היערכות נייד. כוח באמצעותהאזורים
 גבעת- מול ברמה למשל פרשת-המים, בדרך שלהם העיקרי הכוח ריכוזמאשר
 לחזור היה מסוגל ששאול יתכן זו, בצורה כוחותיהם את לערוך בחרו אילושאול.

 שלו הקשר את להבטיח עליו מקל הדבר היה מקום, ומכל מכמש; עלולהשתלט
 צפונה.מבנימין
 מד רבים סכויים היו לא ויונתן לשאול סטאטי. מצב שהשתרר הדבריםנראים
 גורל את יונתן של פעולת-אפתעה הכריעה אלה בתנאים בכוחו. העדיףהאויב

 סלעים צוקי שני נזכרו ונושא-כליו יונתן של פעולת-האפתעה בתאורהמלחמה.
 מתחיל כזכור, אותם. לאתר ,כמובן, וקשה ד(, יד, )שמ"א וביצץ ק~ה זה, מול זההנצבים
 הסמוך בצוק ועלו טיפסו ונערו יונתן יקייט. נחל של הקניון מעבר-מכמשבקרבת
 בהם זלזלו אותם, שראו הפלשתים, מעבר-מכמש. על הצופה מצב-פלשתיםלמקום
 שלא הפלשתים, את במפתיע ותקפו עלו העזו, הללו אליהם. לעלות בבוז להםוקראו
 אחריו. הנופלים את ממית ונושא-כליו תוקף כשיונתן זו, מעין אפשרות דעתם עלהעלו
 ללמוד גם אפשר מכאן איש. כעשרים להכות הצליחו הפלשתים תדהמת אתבנצלם
 מהומה, ונוצרה המלשתי במחנה לחרדה גרמה זו אפתעה גדול. היה לא זהש"מצב"
 בגבע שאול של צופיו הבחינו בינתים נוספות. להתקפות יונתן בודאי ניצלשאותה
 נעדרים, ונושא-כליו שיונתן נתברר במפקד הפלשתי. במחנה שנוצרהבמהומה
 עברו אתו אשר והעם והוא שאול עוד חיכה לא הפלשתי במחנה המהומהובגבור
 חיל- גם היה מצוי הפלשתי שבמחנה מעניינת, ידיעה באה וכאן הפלשתים. אתותקפו
 סביב, במחנה עמם עלו אשר שלשום, כאתמול לפלשתים היו "והעברים - עבריעזר
 זה עברי חיל-עזר כא(. יד, )שמ"א ויונתן" שאול עם אשר ישראל עם להיות המהוגם
 פתחו הפלשתים הפלשתים. את והיכה ויונתן לשאול איפוא, הצטרף, הפלשתיםשל

 שעמד הכוח נסוגים. הללו בעוד בהם ונלחמו אותם הדביקו ואנשיו שאולבמנוסה,
 שמעו אפרים בהר המתחבאים ישראל איש ש"כל מאחר וגדל הלך שאול שללרשותו

 את עברה המלחמה כב(. שם, )שם במלחמה" אחריהם המה גם וידבקו פלשתים נסוכי
 בפלשתים ההוא ביום "ויכו לרמה". בדרך למכמש, שממערב מרים, תל היאבית-"לן,
 בקעת-גבעון, דרך נסוגו שהפלשתים איפוא, מסתבר, לא(. פס' )שם, אילונה"ממכמש
 ארץ-פלשתים. של למרכזה הישיר הדרך בקו עמק-אילון בדרךומשם

 מלחמת-מכמש, בתאור הנזכרים העברים בעית על עוד לעמוד ראוילבסוף
 ישראל שבני אנו, למדים שונים מכתובים כא(. יד, )שמ"א פלשתים בידכמסייעים
 מסוימת כפילות יש עצמם הישראלים בדברי אולם =עברים*, הפלשתים בפימכונים

 הקרובים אלמנטים הם היושהניחושה"עברים" אלו. בצד אלו ו-עברים-נזכריםו-ישראל-
 -העברים", זו. בהנחה הכרה אין אך ישראל. עם נמנו לא אבל לישראלים,קרבת-מוצא

 אפשר ויונתן, שאול שעם לישראל, המערכה בהמשך והצטרפו פלשתים במחנהשהיו
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 המלוכה ראשית ועל הכיבושלמן

 'מאלפת דוגמה בכפיה. אם בין או מרצון אם בין פלשתי, בשרות מישראל אנשיםשהיו
 גת, "לך אכיש של בשרותו שהיה דוד, של גדודו לשמש יכול זו מעיןלמציאות

 לצדם, להשתתף וגדודו דוד היו צריכים בגלבוע שאול מד הפלשתים שלבמלחמה
 לצקלג. דוד את אכיש החזיר האחרים הפלשתים סרני של התבדותם בגללורק

 יתרצה ובמה במלחמה, לשטן לנו יהיה ולא במלחמה עמנו ירד -לא היתה:טענתם
 כח, )שמ"א הפלשתים(" )החיילים ההם האנשים בראשי הלוא )שאול(, אדותו אלזה

 המעם הזהירם במלחמת-מכמש המאורע שזכר הנמנע מן לא ב-ה(. כס,א-ב;
 לתקוף. עמדו שאותו עם אותו בן בחיל-עירמלהסתיע

 עלו שהפלשתים שבשעה מסתבר, עמק-האלה12 ומלחמת זו מלחמה שלמתאוריה
 סיפוק לשם החיילים. של לכלכלתם הדרוש כל את בו שריכזו מחנה הקימו הםלמלחמה
 ממערכת-מכמש במנוסה הכבוש. באזור ומצרכים חומרים החרימו הצבאצרכי

 ואשר המקומית מהאוכלוסיה בשעתו שהופקעו בעלי-היים הפלשתים אתםמוליכים
 הישראלי המחנה גם לכך בדומה לב(. יד, )שמ"א רודמיהם ידי על שלל עתהנלקחו
 במלחמת ישראל מחגה של התיאור מן למדים שאנו כפי ממושכת, לישיבהמיועד

 הנלחמים לאחיו מצרכים מביא ודוד ב"מעגל", "שומר-הכלים" בו שמצויעמק-האלה,
 יד, )שמקא מערכת-מכמש לאחר והרדיפה הנסיגה תאור לפי יז-כב(. יז,לשמ"א
 באזור כבר היתה זו לילה שחניית יתכן הנסיגה. בזמן אף בלילה הפלשתים חנו סו(לו,

 אליהם לרדת אם בדעתו שקל ושאול יותר, רב בטחון הפלשתים הרגישו שבוהשפלה,
 בהם.ולבוז

 עמק-האלהמלחמת

 בפלשתים מלחמות על פעם מדי שמ"א בספר מסופר מלחמת-מכמש לאחרגם
 מתאר שהכתוב זו, ארוכה בפרשה הבולטות המלהמות אחת רבות. הדדיותופשיטות
 יז(. ושמ"א עמק-האלה מלחמת היא במפורט,אותה

 "בין וחנו ליהודה, אשר שילה ליד נערכו למלחמה, מחנם את אספו שובהפלשתים
 ויערכו בעמק-האלה ויחנו נאספו ואיש-ישראל ושאול בי%ס-דמים. ~,קח וביןשוכה

 ההר אל עומדים וישראל מזה ההר אל עומדים ופלשתים פלשתים. לקראתמלחמה
 ש*-גג fnuj עמם 21עח;מא ודמנומזה,

 ואדי של הדרומית גדתו על ןסך:ה בתל לזהות יש עזקה את ידוע. המערכהאזור
 דרומה- שויפה, ח'רבת ליד עבאד, ח'רבת היא שוכה האלה. נחל היום המכונהא-סנט,
 לעזקה שוכה בין א-סנט. ואדי של הדרומי צדו על יושבת היא ואף לעזקה,מזרחה
 מערב. לכיוון שוב ונמשך זכריה תל את עוקף שהוא לפף צפונה, הנחלמתפתל
 בימים שגמ כנראה, מלמד, זה ליד זה ועמק-האלה אפס-דמים כגון בכינוייםהשימוש
 בשמות נחל אותו של שונים קטעים לכנות - בימינו לערבים בדומה - נהגוקדומים
 עמק-האלה ואילו לעזקה, שוכה שבין הנחל לקטע מכוון שאפס-דמים מסתברשונים.
 היום. של נתיב-הל"ה בסביבות משמ, מזרחה המשתרע יחסית, הרחב העמקהוא

 אפיקו יהודה. משפלת ההר אל החשובות הגישה מדרכי אחת עוברת האלהבנחל
 מסביבות יהודה, ושפלת חברון הרי בין מדרום-מזרח, בא האלה נהל שלהעיקרי
 חברון, הר של הצפוני מקצהו יורדים האלה נחל של הצפוניים יובליוקעילה.
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 שאול שלמלחמותיו

 ראויה לחברון. שמצפון ובית-צור, חלחול מסביבת אליו יורדים הדרומיים.ויובליו
 ולא הארץ ת ו א 1 ב מ ב בשפלה, נערכת המלתמה זה שבשלב העובדה לבלתשומת
 לבית- בדומה - עזקה גם כנראה וכך יהודה, על נחשבת כבר שוכה כי אם ;בתוכנה
 בכך והיה בחדירתם להעמיק הפעם איפוא, הספיקו, לא הפלשתים לה. שמצפוןשמש

 ותוצאה המלוכה הקמת מאז ישראל של החדש למעמדה ביטוי משוםכנראה
 שאול. של הראשוניםמנצחונותיו
 הצדדים מן אחד כל של העיקרי שהמחנה נראה הכוחות, היערכות לתאוראשר
 היו הצדדים שני של הצבא אנשי ואילו עצמה, המערכה ממקום מה במרחקנמציא

 על כנראה או ההר, על הפלשתים ניצבים כאן, המתואר לפי לזה. זה יותרסמוכים
 נמצאים, הפלשתים ביניהם. והגיא השני, מעברו ערוכים וישראל אחד, מצדמורדותיו,
 ביותר מסתבר פחות. ברור ישראל של מקומם ואילו שוכה של הגבעות בתחוםאיפוא,
 לפלשתים. מצפון )נתיב-הל"ה(, בית-גתיף של הגבעות בתחום ניצביםשהם
 המצב הוא האחד זו. מלחמה של בתיאורה מיוחדת לב לתשומת ראויים דבריםשני

 בדרך המערכה הכרעת הוא האחר הענין זה. מול זה הניצבים המחנות שלהסטאטי
 וקורא מערכות-ישראל לקראת יוצא גלית, הפלשתי, איש-הבינים קרב-בינימי1.של
 התופעה עצם אתהמערכה; בכך אתוולהכריע להלחם כדי לוחם-בינים לשלוחלהם
 הקדומה14. בספרות בלתי-ידועהאטה

ל,,,], ;!,ן,,

 האלה עמק מלחמת : 25ציור

 שריון נחושת, בקובע מצויד הוא גלית. של והציוד הנשק כלי לב לתשומת ראוייםכן
 אורגים כלרר חניתו ועץ כתפיו, בין נחושת וכידון רגליו, על "מצחת-נחושתקשקשים,
 המלחמה לאיש אופייני זה נשק ה-ז(. יז, )שמ"א ברזל" שקלים מאות שש חניתוולהבת
 318 , שף ו, )ספר באיליאס החומריים המבורים של נשקם בתיאורי ודוגמתוהאיגיאי
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 המלוכה ראשית ועד הכיבושלמן

 שממנו כחומר הנחושת שציון ויתכן 378(. שוי יה, )ספר ובאודיסיאה 41( שו' ז, ספר ;ואילך
 ונשקו בה, מדבר שהכתוב זו בתקופה ארכאיזם בבחינת כבר הוא גלית של זינועשוי
 הפלשתים. של לועם האופייני החומר שהוא ברזל, דבר, של לאמיתו עשוי, היה גליתשל

 הלולאה ידי על הועלתה זריקתו שיעילות כידון-זריקה, אלא אינה גלית שלחניתו
 של ללולאות מכוון אורגים" כמנור חניתו .עץ הלשון האחיזה. בנקודתהאמצעית
 ההשערה את ידין מעלה לכידון, אשר האורגים. מנור של הלולאות מסוג שהןהחנית,
 ארוכהיו. לחרב הכונה חושך, בבני בני-אור מלחמת במגילת הלשון לשימוששבדומה
 הכריע והמשורין, החמוש המנוסה, הלוחם גלית, נגד שיצא דוד, של גבורתומעשה

 ויהודה ישראל ואנשי למנוסה, פנו גיבורם שמת הפלשתים ראו כאשר המערכה.את
 שערי ועד גיא בואך עד הפלשתים את "וירדפו אחריהם. ברדיפה ופתחו והריעוקמו

 מכאן נב(. שם, )שם עקרון" ועד גת ועד שלרזם בדרך פלשתים חללי ויפלועקרון,
 אבל ברחו. שאליהן לעריהם עד כן ואחרי בגיא הפלשתים את שרדפו להביןניתן
 ברור, התיאור של מהמשכו מקום, מכל גת. של שיבוש אלא אינו כאן ש"גיא" סבוריםיש

 צפונה- האחד, בכיוון שונים. לכיוונים וברחו המנוסה בהמשך נתפלגושהפלשתים
 דרומה- האחר, ובכיוון ; רבדים" לקיבוץ סמוך אל-לקנע תל היא לעקרון,מערבה
 אל- בעראק אל-ערי:י, אהמר שיח' בתל גת את לזהות נוהגימהיו לגת.מערבה
 הנמצא א-וצ'ילה, תל עם הזיהוי את וכן זה, זיהוי לדהות ויש קרית-גת; לידמ~ש:ה,
 ערי בין לו, סו, ביהו' הנזכרת שערים כנראה היא .שקוים ממנה". דרומה ק"מכ-12

 ידוע אינו המדויק מקומה אבל לעקרון, שוכה בין נכון אל ומקומה הצפונית,השפלה
 הפלשתיים המרכזים היו אלה שכן מובנת, זאת בפרשה ועקרון גת שלהזכרתן

 ישראל. מד העיקרי הלחץ נושאי גם והיו ישראל לתחום הסמוכיםהמזרחיים

 עמלקמלחמת

 מתוארת המדבריים הספר באזורי ישראל אויבי נגד שאול שניהל המלחמותמבין
 תיאור על הוא בסיפור שהדגש אלא טו(; פרק )שמ"א עמלק נגד המלחמהבפירוט-מה

 להתוות באפשרותנו שאין כך - עצמה המלחמה על ולא ושמואל שאול ביןהמאבק
 הם טו, שבשמ"א הסיפור מן בידינו שיש הנתונים הקרב. מהלך את זה סיפור פיעל

 בין כד, טו, ביהו' שנזכרה סלם עם כנראה הזהה בקלאים, העם את פקד שאולאלה:
 העמלקים של שמרכזם ומענין הדרום, מדבריות פני על התפשטה המלחמה המב.ערי
 הציב המערכה מן בשובו אודותיה, על דבר יודעים אנו אין ושוב ; עיר-עמלקנקרא
 מדבר- סף על הר-יהודה, בתחום העיקריות הערים אחת היא בכרמל, יד שאוללו

 משוסי-המדבר, קשות בודאי סבלו דוד, יותר מאוחר פעל שבהם אלה, אזוריםיהודה.
 בעיניהם ובעיקר יהודה, בני בעיני קרנו את העלתה בעמלקים שאול שלומלחמתו

 להסער ומוכנים לשאול, נאמנים זה אזור יושבי מוצאים אנו ואכן, הסקר. תושבישל
 לגלגל שאול עלה מכרמל במדבר-יהודה. שאול מפני מתחבא כשהלה דוד, אתלידיו

 בגבעת-שאול. לביתו ועלה חזר משם ורק ולזבוח, לה'להשתחוות
 עליהן. ידיעות כל לנו ואין ברמז רק במקרא נזכרות שאול שניהל אחרותמלחמות

 סביב וילחם ישראל, על המלוכה לכד *ושאול שאול: מלחמות את הכתוב מסכםוכך
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 . שאול שלמלחמותיו

 . יפנה אשר ובכל ובפלשתים, צובה ובמלכי ובאדום עמון ובבני במואב אויביובכל

 . שסחו... מיד ישראל את ויצל עמלק, את ויך חיל ויעש ~SWtl). : השבעים )בתרגוםירשיע

 כללי לציון ואילך(. מז יד, )שמ"א שאול" ימי כל מלשתים על חזקה המלחמהותהי
 ש-בימי י, ה, בדה"א ראובן בני על המסופר את להוסיף עוד ניתן שאול מלחמות שלזה

 . בידם, ויפלו מזרחהי~( בעבר-הירדן נודדים ושבטי המודקים עם מלחמה עשושאול

 לגלעד*. מזרח פני כל על באהליהםוישבו

 יזרעאל מתמלח

 במורדות- ביזרעאל, נערכה פלשתים, ביד נפל שבה שאול, של האחרונהמלחמתו
 , בית-שאן, עמק והמשכו, עמק-יזרעאל י(. פרק דה"א כח-לא; פר' )שמ"א"גלבוע

 , המהוה ראשונה, ממעלה מסלול-תחבורה ומשמש רוחבה לכל הארץ את'מבתר

 כנעניות ערי-מלוכה עדיין היו בעמק -דרך-הים"9ן. של העיקריות החוליותאחת
 מכריע היה לא עדיין בעמק הישראלי והישוב הישראלי, הלחץ בפני מעמד"החזיקו
 שבטי בין חיץ עמק-יזרעאל איפוא, שימש, והישובי הגיאוגרפי מעמדו עקבבמשקלו.
 הללו אם אף - הכנענים במרכזי סעד שמצאו הפולשים, בפני פתוח ופתח והצפון)המרכז
 העיר היתה אחיזה הפלשתים במיוחד מצאו שבו המקום הקודמת. מגדולתם ירדונבר

 - במלחמת- ביזרעאל. למלחמה קודם עוד חיל-מצב בה החזיקו שאף ויתכןבית-שאן,
 הישראלי ההתישבות בתחום זו בפירצה להשתמש כנראה, הפלשתים, ביקשו[.זרעאל

 דרכי- בפניהם ונחסמו הלכו שבדרום לאחר חדשה, מחזית ישראל את לתקוף,כדי
 נסיון כאן נעשה זאת עם יחד שאול. של העיקרי לבסיסו יותר קרובות שהיוהפלישה,
 היא בארץ-ישראל, הראשית דרך-המסחר על הפלשתים של אחיזתם את'לבצר

 נערך, שם א(. כס, )שמ"א שבשרון לאפק מחניהם את אספו הפלשתים-דרך-הים".
 "דרך-הים", לאורך בודאי נערכה חילות-הפלשתים תנועת מסעם. המשך לפני'מפקד
 )ואדי עירון בנחל כן אחרי עוברת השרון, של המזרחית בפאה ונמשכת מאפק,העולה
 צפונה- הפלשתי הצבא המשיך משם מגידו. בקרבת לעמק-יזרעאל ויוצאת'עארה(
 לבית- בדרך גבעת-המורה, שלרגלי בשונם, וחנה המזרחי העמק פתח אל'מזרחה
 ישראל, כל את קיבץ מצדו שאול באזור. הישראליים המרכזים אחד יזרעאל, מול.שאן,

 ליד דיוק וביתר בגלבוע20 וחנה הקבוע, צבאו על נוסף העם, את הזעיק.כלומר
 לרגלי נמוכה שלוחה על נמצאת יזרעאל העיר א(. שם, )שם ביזרעאל אשר.העין

 הדרכים ועל מצפון, העמק על לשלוט ניתן וממנה בקצהוהצפוני-המערבי,.הגלבוע,
 מדרום. יזרעאל אל ודרכי-הגישה לבית-שאן,ולמזרח,
 הרגילים.י מבסיסיהם ניכר במרחק היתה במערכה האויבים הצבאותפגישת
 לעמק עליתם ובעקבות הפלשתים, בידי היתה ההתקפה שיומת בפירוש מציין.הכתוב
 בחרו הפלשתים בגלבוע. מולם וחנה צפונה עלה צבאו, את שאול אף קיבץ.יזרעאל

 חיל-הרכב עדיפות את לנצל שרצו כיון המערפה, כמקום בעמק-יזרעאל נכתאל
 קיים היה שלא שיקול שאול, חיל על להתגבר כדי ואילך(, ב א, שמ"ב )השוה'שלהם
 הפלשתים' יכלו כן כמו מאורע. צבא וללא חלשים הישראלים היו כאשר לכן'קודם
 שאף, וכנראה לפלשתים בעלות-ברית ושהיו גו ששרדו הנכרים, בערי בעמקלהעזר
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 צבאות מריכוז שעבר הזמן משך את להעריך קשה פלשתי. חיל-מצב שם מוצבהיה
 הפלשתים את תקף לא ששאול העובדה לאור שאול. של לתגובתו עדהפלשתים
 מערכות על שומעים אנו שאין ומאחר בסביבתה, בפניהם לעמוד ניסה או אפק,בקרבת

 שכשנודע מסתבר זה, מול זה המחנות שני שמצבו עד בעמק-יזרעאלהפלשתים
 , ונע צבאו את הוא אף גייס צפונה, ונעו צבאותיהם את ריכזו הפלשתים כילשאול

 עמק-האלה, ומלחמת מכמש במלחמת כמו זאת, במלחמה אף צפונה.במקביל
 אחרי ורק מחנה, שם מקימים קדמי, כבסיס שהועידו למקום עד הפלשתיםמגיעים
 המערכה. המשך באכן

 המערכה, של בהמשכה ביזרעאל-, אשר ב"עין ישראל חנו המלחמה התחלתלפני
 ביזרעאל- אשר ל"עין קשר כל אין לגלבוע. ההר במעלה ברחו תבוסה, נחלוכאשר
 גדעון של מלחמתו שבסיפור לעין-חרוד כנראה המתאים ימינו, של עין-חרודעם

 העיר מצד מאשר עין-חרוד מצד יותר הרבה קשה לגלבוע העליהבמדיינים.
 בקרבת הנמצא שמחנה לעובדה לב לשים יש כן ההר; של המערבי שבאגפויזרעאל,
 יזרעאל העיר בסביבות כנראה, חנו, ואנשיו שאול מספקת. במידה מוגן אינועין-חרוד

 לעין אם - -עין" הכינוי מכוון שאליו האתר על בדיוק להצביע שנוכל מבליממש,
 אחר. לאתר או אז, קיימת שהיתה העיר לרגליאל-מיתה,

 והמפלה המנוסה על רק מספר המקרא ידיעות. לנו אין עצמו הקרב פרשתעל
 בעמק, המחנות שף בין התנהל העיקרי שהקרב מסתבר א-ז(. לא, )שם הגלבועבהר

 היתה ההר באזור שכן לגלבוע, ההר במעלה הללו נסו ישראל על הפלשתיםובגבור
 שאול של בניו בהר. גם אותם הדביקו הפלשתים אולם יותר; רבה תקוהלבורחים

 על' מתקבל ומת. חרבו על נפל שאול, על גם הפלשתים סגרו וכאשר בגלבוע,נפלו

 מזרחה, וממנה וסביבתה, ליזרעאל בכיות בעיקרה היתה הישראלית שהנסיגההדעת
 יחסית. קלה העליה זו ובדרך ; הגלבועלהר
 סימורים שני בידינו יש שאול, אחרי ובעיקר ישראל, אחרי הפלשתים רדיפתעל

 ראה! לא וכאשר בקשת", "המורים שאול אל התקרבו האחד הסיפור לפיבמקרא.
 שם, )שם פלשתים לידי ליפול מאשר להתאבד העדיף מגורלו, עצמו למלטאפשרות
 והגיש המערכה מן שנמלט העמלקי, הנער בדברי הניתן האחר, הסיפור לפיג-ו(.
 ב-ו(.. א, )שם-ב שאול את שהדביקו הם ובעלי-הפרשים הרכב הרי בצקלג, דודאל

 ובעלי-הפרשים במקרא, אחרים בכתובים כמו סוס, היא כאן פרש המלהמשמעות
 הפלשתיים; הלוחמים לסוג באשר סתירה כאן יש לכאורה אנשי-הרכב. איפוא,הם,
 אלא, זו שאין יתכן אבל כאנשי-הרכב. ובשני כקשתים מופיעים 'הם האחד בסיפורשכן

 מתקבל' לפיכך חיל-הרכב21. של האופייני הנשק היתה הקשת שהרי מדומה,סתירה

 ובעלי-הפרשים' אנשי-הרכב אלא אינם האחד שבסיפור שהקשתים הדעתעל
 התכלימי הנשק שהיה בנשק הנלחם פלשתי צבא של תיאור לפנינו כאן השני.שבסיפור
 כנען. צבאות שלהעיקרי
 להר.. אחריהם עלו ואף ברכבם, ישראל אנשי אחרי רדפו שהפלשתים להניחיש

 יכול' זו ובדרך מצפון-מערב, יזרעאל שלוחת אל הרכב התקדם אל-נכלהגלבוע.
 במעלה! ולהתקדם להוסיף ואף ליזרעאלע ' בקלות להגיע הפלשתי הרכבהיה

 :אוב הפלשתים המשיכו ובודאי ברכב, הגיעו היכן עד לאמר בידש' איןהגלבוע.
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 ונראה החשיכה, רדת עם ברדיפה המשיכו כי להניח גם אין אך ברגל.הרדימה
 הקרובה. לסביבתה או לבית-שאן בחזרהשנתכנסו
 שבעבר* ישראל תחום בכל שלטונם את הפלשתים ביצרו בגלבוע המפלהלאחר

 ואיש- י(; לא, )שמ"א בית-שאן בחומת שאול של גויתו את הוקיעו הם המערבי.הירדן
 ח(, ב, )שמ-ב המורחי שבעבר-הירדן למחמם ברח שאול, של הנותר בנובשת,
 דוד של ממלכתו התחזקות עם רק המערבי. בעבר-הירדן אחיזה לעצמו קנהומשם
 הישראלית, ההתנחלות בתחומי פלשתים של אחיזתם את להפקיע זה של בידועלה
 שאול. ומות בקרב-יזרעאל ישראל מפלת עם לשיאה הגיעה אשראחיזה

 שאול מלכות של המדינית*הצבאיתהירושה

 במידה היה, ובמעשיה התהוותה בעצם אך ימים. האריכה לא בית-שאולמלכות
 וביטוי סימן משום לה, שקדם בית-ירובעל של החולפת בשליטתו מאשר יותררבה

 ממלכתי לארגון איתן יסוד אז הונה טרם אם אף לכל, מעל ולבאית.למגמות
 *בטים של וההתגודדות ההתבודדות מסורת נשברה שכבך ודאי הרי יותר,משוכלל

 כשופטים שלא מכן. לאחר גם אותותיה לתת עוד הוסיפה אפילווקבוצות-שבטים,
 כלל אם גם מאוחד, ישראלי צבאי לכוח שלד-קבע ליצירת ראשון שאול היהשלפניו,

 היה שאול במאולתר. למלחמה ומתגייסות מזדעקות שבטיות איסטרטיות עדייןזה
 לכל נלחם למעשה, בכללם. ישראל שבטי של שלומם משמר על שנלחםהראשת
 כלפי בדרום; העמלקים, כלפי בגלעד; במזרח, העמונים, כלפי הארץ: שלרוחותיה

 ארץ-ההרים אל משהגיעו בין מקום, בכל שאול נלחם ממערב, הבאיםהפלשתים,
 עמם, נאבק ושוב שבשפלה; במבואות-הארץ בהם שהתעש וביןומרכזה,

 ובית-שאן, יזרעאל עמקי של ספק-כנעני ספק-ישראלי שהיה באזורבפלשתים,
 ובמפלה בכשלון מותו, עם לכאורה, נסתיימו אם גם - אלו ובמלחמות זובהתלכדות

 שלא וצבאית, מדינית תחושה ועשיה, מחשבה הרגלי במציאות נתחשלו -צבאית
 המסורתית. השבטים בהוית כן לפני בנמצאהיו

 ת ו ר עה

 ואילך. 708 טור א, מקראית אנציקלופדיה )מזר(, מייזלר ב, השוה:1
 להלן. ועיין2
 . .א ,Jros K~ar 10 ,)1938( .עע מש87 עיין:8
 ואילך. 73 עמ' )תש"ג(, ב ידיעות )מזר(, מייזלר ב. עיין: גבעה של זהויה על4
 460-459. טורים ג, מקראית אנציקלופדיה גלעד, יבש יבש, ערך מזר, ב. עיין:5
 ואילך. 121 עמ' )תרצ"ד(, ה תרביץ מלמד, צ. ע. עיין:6
 נציב*פלשתים את היכה ויונתן בגבעת*בנימין יונתן עם האיש אלף היו ב, יג, שבשמ"א הכתוב לפי7
 העיר בגבעה, נכון אל היה נציב*פלשתים של שמקומו מאחר בכתובים, בלבול שיש נראה אולם בגבע,אשר

 4. העי ועיין בנימין, שלחמרכזית
 לעיל. 9 הע' שייך*
 . ד. ט, בשמ"א "ארץ*ונעלים* לי'114וה *י..
.

 כגלג- בשמ"ב המסופר את לכאן השוה *1
 בב*ת*לה*. פלשתים ומצב רפאים בעמק חונים שהפלשתית יד,
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- 110 עמ' )תשיאג(, ב ארץ-ישראל ז*קלאין עיין:11  שרווחת להזכיר הדין מן שם. 18 והע' 111, 

 היא אף מכוונת זה בסיפור שבית-און ה(, ה, בהו' לבית-און בית-אל של המכוון הסרוס )בעקבות ההבתההיתה
 לשתי בניגוד מרים. תל מאשר יותר צפוני אחר, באתר בית-און את לזהות שיש ההשערה הובעה כןלבית-אל.

 באתר בית-און של זהויה ונגד בית-אל, עם בית-און זהוי נגד השיקולים לשאר שפרט יצוין, אלההנחות

 ממכמש המוליך בזה אלא הפלשתים של צפוני נסיגה במסלול הגיון כל אין זו במלחמה הרי יותר,צפוני

 גבעון. בקעת אל מערבהבמישרין
 להלן. עיין12
 169-166. עמ' זה, בכרך ידין, י. עיין: קרב-הבינים על13

 הערבים בין הקובעות המערכות אחת הוכרעה לסה"נ( 888 )בשנת שנה כ-ס165 כעבור ואפילו14
 מפקדם אבן-וליד, ח'ליד לבין הורמיז הפרסי המצביא בין דו-קרב ע"י עיראק, של במסעי-הכיבושלפרסים,

י הערביםשל  בדו-קרב. מצביאם שנהרג לאחר קרב, ללא נפוץ וצבא-הפרסים 
 תשט"ר, ירושלים בבני-חושך, בני-אור מלחמת מגילת ידין, י. .צ; ,pp* 1955' PEQ Yadin ךט58 עיין:15

 ואילך. 288 122,עמ'
 ואילך. 178 עמ' )תש"ז(, כא ידיעות נוה, י* עיין:18
 40. הע' 425 עמ' 25, הע' 424 עמ' עיין:17
 מייזלר)מזר(,ידיעותד)תרצ"ז(, ב. והשוה: ז; פג, תה' גם השוה בישראל ומלחמותיהם ההגריאים על18
 51-47.עמ'

 ראילך* 4 עמ' זה, בכרך ש.ייבין, של מאמרו עיין:19
  המאורעות. סדר לפי לקרב ההיערכות של הכללית התמונה את מעלים אלה  פסוקים ד. כח, שמ"א עיין20
 לספר כדי הפלשתי, המסע לראשית הסיפור תוזר כס בשמ=א כך ומאוחר, מוקדם של ערבוב יש התאורבהמשך

  יריעות קלאי, ז. מפורט: דיון ביזרעאל. אשר בעין ישראל של חנייתם את זאת אגב ומזכיר באפק, הנעשהעל
 268-261. עמ* שם, נאור, מ. לדעת בניגוד 256-253; עמ' )תשכ"א(,בה

 שם. המובאים ידין י. ודברי 20, הע' 122, עמ' )תשי"ט(, ה ארץ*ישראל קלאי, ז* עיין:21
 מה-מו. יח, מל"א והשוה22
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 דודמלהמות

 ייבע ש. :מאת

 דוד שלהתעצמותו

 דוד, אל הגלבוע, בקרב ובניו שאול ומות ישראל מפלת על השמועהמשהגיעה
 זקני בתמיכת בחברון. משכנו את וקבע יהודה לתחומי מיד חזר בצקלג, אזששהה
 שסרו האחרים, ישראל שבטי אל שליחים שלח ואף כמלך, עצמו על הכריזיהודה

 את והעביר אבנר, שהקדימו אלא בבריתו. יבואו כי וביקשם שאול, שללמשמעתו
 האשורי ואל הגלעד אל "וימלכהו למחנים: הירדן את בן-שאול )איש-בושת(אשבעל
 שטח כלומר, ח-ט(1. ב, )שמ"ב כלה" ישראל ועל בנימין ועל אפרים ועל יזרעאלואל

 אליהם שהזיקה טריטוריאליים, אזורים שלושה כלל ויורשו שאול בן שלשליטתו
 כשטחי הדור בני בעיני שנחשבו שבטים, שני נחלות עם יהד ל, א במליתמתבטאת
 האזורים מן ל. ע במלית מתבטאת אליהן והזיקה אתניות, יחידות של'התישנות

 הוא הלא מזרחה, בעבר-הירדן בודאות אחד נמצא בכתוב הנזכריםהטריטוריאליים
 ושלישי יזרעאל; עמק( )אזור הוא הלא מערבה, בעבר-הירדן בודאות אחדהגלעד;
 שאין וברי הקדומים, למתרגמים נראתה לא כבר כתיבו שגרסת אזור האשורי,להם,
 -דבית- גרס כבר הארמי התרגום חידקל. נהר גדות על הרחוקה, אשור לבניהכונה
 מכמה קשה זו שגרסה אלא ההדשים. המפרשים מן כמה גם לגרוס הציעו וכך~שר";
 אשר, נחלת אל מדלג בגלעד, הפותח הגיאוגרפי הסדר כאן משתבש ראשית,.טעמים.
 מכאן לאחר נמנות ובנימין( )אפרים שבטים נחלות הרי שנית, לעמק-יזרעאל;וחוזר

 ; ויזרעאל כגלעד טריטוריאליות יחידות בין )אשר( שבט נחלת כאן תימנה ולמהבנפרד,
 משום )אתנית-שבטית(. ל ע ולא )טריטוריאלית( ל א היא כאן הזיקה מלת גםושלישית,

 והלאטיני, הסורי אחרים, קדומים תרגומים בשני שנשתמרה הגרסה את להעדיף ישכך
 שלוש הצפוני. בגלעד הגובלת גיאוגרפית יחידה דהיינו הגשורי, כאן:-הגורסים
 אהתנ משותפת בתכונה ישובית מבחינה נתייחדו האלה הטריטוריאליותהיחידות

 מכן ולאחר ומראובן ממנשה משפחות ישבו בגלעד ביותר. מעורבת היתהאוכלוסיתן
 התגוררו וכן ברורי, אינו ישראל שבטי אל שיחוסו ה:אירי, של בתי-אב גם שמהחדרו
 יג, )יהו' קדם-ישראליים תושבים בעיקרה מיושבת היתה גשור וגשורים. עמוניםשם
 כז,ל(, א, שופ' )השוה כנעניות מובלעות כמה עדיין קיימות היו ביזרעאל וארמימן;ב(

 מעניין דוד. של העשירית מלכותו שנת לאחר אלא סופית נכבשו לא הנראהשככל
 כי ודומה כאן; נזכרת אינה הר-אפרים של הצפוני בחלקו נחלת-מנשה כילציין
 כמה עוד בהיות המעורבת, אוכלוסיתה מפני היא אף יזרעאל, בביטוינכללה

 בע-מן הערות'וג'יין
 188ש85נ*
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 ישראלי ישוב התקיים ובנימין אפרים בנחלאות ואילו בה. קיימות כנעניותמובלעות
 אך וגבעונים, יג-יד( שמ"א )השוה עברים תושבים גם היו בבנימין ומכריע.רצוף
 באותם נכלל מה קובע ישראל", כל "ועל הסיכום מיעוט. הנראה, ככל היו,הללו
 יהודה(. את כולל )ואינו ישראל במושגימים

 מיד לאחהה לו שניתנה צקלג, ונפת נחלת-יהודה אלא היו לא דוד שבידימכאן
 ואילך(4 יב ב, )שמ"ב בריכת-גבעון על ההתעשנת כי נניח ואם בלבד; גת, מלךאכיש
 חלקה שגם הרי ואשבעל, דוד בין שניטש למאבק הראשונים בימים כבראירעה
 במרוצת זה קרב אירע אם ברם, דוד. אנשי אל נתקשר נחלת-בנימין שלהדרומי
 הימים; אותם עד אשבעל מידי דוד של כ.בושיו גבול את גבעון שתציין הריהזמן,
 )נכונה, הראשונה ההשערה כי דומה שמאב בספד המאורעות הרצאת סדר שלפיאלא.

 מזה. ואשבעל מזה דוד של שלטוום שטחי בין הגבול על גבעון היתהולכתחילה
 לרציפות .הרבה להפריץ אהם בימים יכלה לא כבר בירושלים היבוסיתהמובלעת

 העיר בתחומי כמעט הצטמצם יבוס מלך של שלטונו שטח שכן ובנימין, יהודהשטחי
 אחרים..בית- ובכתובים שופטים בספר פרשיות מסמה למדים אנו זאת בלבד.ירושלים
 )במרחק בצפונה וגבעת-בנימין, בקירוב(, ק"מ 8 )במרחק ירושלים של בדרומהלחם,

 )שופ' היבוסלם של שלטונם בתחומי נכללו שלא ישראליות, ערים היו בקירוב(, ק"מ5
 דה"א )השוה היהודי-אישראלי בשטח לוסת היתה במערב יא-יב(. פס' וביחודיט,
 ככל לזהות יש ואותה היבוסי, מלכות בתחומי גילהי כנראה נכללה בדרום רק ו(;ח,

 היבוסי תהום של השתרעותו מידת על 1513(. 1140 צ. )נ. ג'אלא. חירבת עםהנראה
 מיד למחצה המדבריים התנאים מתגלים מקום מכל במקרא; רמז כל איןלזרחה
 ביותר. מוגבלות זה בצד יישובי-קבע של מציאותם ואפשרויות הזיתים, להרממזרח
 שעםדומה

 גת במלכות השליטים בחוגי לטפח דוד הוסיף בחברון השתקעי
 עמם; שלו ברית-הואסאלים את להפר מתכון הוא אין כי האשליה אתהפלשתית

 כל על שלטונו את ולפרוש באשבעל ללחום לו הניחו מדוע להבין אין כן לאשאם
 אלה. פעולותיו כבד אצבע לנקוף בלא ישראל,שטח

 רק לא נישואין בריתות ידי על מעמדו חיזוק היה החדשה בבירתו מעשהוראשית
 זה לזמן ישראל. משבטי שלא סבירים בעלי-ברית עם גם אלא יהודה, משפחותעם
 בנשותיו  השלישית  כנראה  היתה ללקה שבתו גשור, כ,ק'ך תלמי עם הברית את לייחסיש

 שלכותו בעורף נאמן בן-ברית דוד לו רכש כך ירי על בנישואיו. הזמנים סדרמבחסת
 שנתמלך בימים בית-שאול שלטון תחת להלכה, לפחות נתון, שהיה בשטח אשבעלשל

 מכף. לאחר קצר זמן הלה של עולו את לפרוק תלמי הצליח וכנראה ; במחניםאשבעל
 ועגלה אייקל חיית, דהיינו בחברון, בנים לו שילדו האחרות נשותיו גם כי להניחיש

 מקומות או אבותיהן נזכרו שלא אעפ"י כבודות, משפחות מצאצאי היו ד-ה(, ג,לשמ"ב
 יהודה, בנות היו שלא משום דוקא נזכר לא הגיאוגרפי מוצאן או יחוסן כי ויתכןמוצאן.
 קשריו את לחזק כדי נשאן ודוד ומנשה, אפרים בנימין, שבטי על התיחסואלא

 אלה. שבטים נכבדי עםהמשפחתיים

 ירושליםביבוש
 לאחד שבהו.בחברץ, שנות בחמש ויוד מעשי על שומעים אנו אין המקראבמסורת

 ן טס1
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 . י: דוד מלחמות (]

 חיזוק כודאי; לראותו אנו אחד_יכגלים מעשה שלטתו. תחת ובית-יוסף יהודהאיחוד
 מצא בקירובי, לפסה"נ Ioeo בשנת דהיינו להתמלכותו, שרם שבע כתום והנה הצבאי.כוחו
 שבתחומי הרצוף הישראלי השטח בלב האחרונה הנכרית המובלעת את לכבושלנכון
 במצור, תהילה הובאה שהעיר ספק אין היבוסית. ירושלים על ועלה הממשישלטונו
 היה לא עדיין הישראלי הצבא מלהמהי. ללא להיכנע מלכה ~ךונה שסירבלאחר
 ברירה היתה ולא מבוצרות, ערים על להסתערות מאומן לא ואף מצור במכונותמצויד
 מצד בסכנה הנראה, ככל כרוך, היה זה דבר ממושך. למצור להתכונן אלא דודבידי

 היו לא יתכןשהפלשתים הסכנה. מקור היה מה לשער אלא יכולים אנו ואיןהפלשתים,
 עיר-מלוכה ונפילת הישראלי שבשטח הזרה המובלעת בעיליפהאתתפיסתרואים

 לפלשתים, נכנע בן-ברית ארונה שהיה או דוד; בידי כהלכה ומבוצרתמאורגנת
 גדולי, פרס והבטיח מהיר, לכיבוש נפשו את נשא דוד מקום, מכל עצמו. דודכדוגמת
 מעשה יפגין או ערמה, תחבולת שימצא למי הצבא, על העליון הפיקוד אתדהיינו
 זאת עשה אשר האיש היבוסי. המבצר על להשתלטות שיביאו הכלל, מן יוצאגבורה
 בן-צרויה יואב בן-דודתו, הוא הלא דוד, של "הגיבורים"10 חטיבת מחשובי אחדהיה
 שר-הצבא11 בתפקיד מכן לאחר יואב את מוצאים אנו ואכן יג-טז(. ב, )דה"א ישיבת

 מן הגה כך סו(. ח, )שם-ב דוד ימי כל רבה בעקשנות שמר זאת כהונתו ועל דוד,של
 עמשא, את גם רצח לזה ובדומה יז-לט(; ג, )שם בן-נר כאבנר סביר מועמדהמסילה
 פגיעה בכך ראה ויואב בן-יקרי, ב-כע המלחמה ועל הצבא על הפקידושדוד

 ד-ז(. כ, )שםבתפקידו
 ו-ח; ה, ושמ"ב הכתובים מן ברור איש ירושלים לכיבוש נעשה אשר המעשה,עצם
 גם הם כי שנראה אלא למיי, מפורטים שאינם בלבד זו לא אלה ד-ו(. יא,דה"א

 היא, ואחרים( דינור )וינסאן, החוקרים רוב על המקובלת ההשערה בחלקם.קטועים

 הכתוב וכתת לעיר-יבוס, פנימה מעין-גיחון שהוליכה המנהרה אלא אינושה"צינור-
 וו, ענינו "צינור" סוקניק ל. א. לדעת זו. מנהרה דרך העירה חדרו דוד שאנשיהוא

 חתיים: נוהגים בעזרת זו פרשה להסביר ניסה ידין12 ואילו כלי-נשק, שימש והיאלח'
 צריך שהיה קסמים, למעשה נטפל מושיע, ואין הרעה אליו כלתה כי ארונהכשראה
 והעירים. הפסחים מעורבים היו ובו חיל-הצרים, על פסיכולוגי מוראלהטיל

 על- כוחות ממני מורא מבוכת והפרמים לאג"ת, שכונתם יאוש, מעשי עלהסתמכות
 לירא הצליחה זו תחבולה עצמו13. במקרא גם ידועה המנצח, האויב בקרבאנושייב

 מורא על כדילהתגבר פרסגדול, הבטחת ע"י בהמרצתם צורך והיה עם-המלהמה,את
 גם ודה-א שבשמ"ב הגרסאות שתי צירוף מתוך להבינה יש זו הבטחה זה.פסיכולוגי

 הסורים, ואת הפסחים ואת בצנור ויגע יבומי, מכה כל ההוא: ביום דוד "ויאמר :יחד
 סובב שעליו הביטוי לראש". ויחי בן-צרויה יואב בראשונה ויעל ; ולשר לראשיהיה
 "צינור" המלה את לפרש אין כי למחבר, לו נראה בצנור". "ויגע הוא הענין שלעיקרו
 לביטוי הסבר משום אלה בביאורים שאין מאחר כה, עד השונים המפרשיםכדרך
 הפתרון את למצוא ;פשר ש עליו דומה .-כן וע הנידון; שבפסוק בהקשרהאמור
 רע-לב, אדם שמשמעותן ענורת, 14ךך, הערבית אל "צנור" התיבה השואתמתוך

 מגונדת14. מידות בעלמנהגים,
 המען דתי טאבו )על עבירה מה(, דבר )של חילול משום עמו יש -ויגע" הפעלגם
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 המלוכה קומת נחהמלחמות-

 במובן: בצנור- .ויגע הביטוי את להבין נוכל מעתה על-אנושיים(15. קסמיםבכוחות
 באה ואז מעשה-הקסמים; את דהיינו הלא-ישר, העקמומי, הרע, המעשה אתויזיק

 שיתגבר למי פרס מבטיח דוד כלומר, העורים*. ואת הפסחים קואת הביאורתוספת
 הקסמים מעשה את יזיק כך ידי ועל ביבומים, ראשונה ויכה יסוד, לו שאין המורא,על

 יואב. הראה זו נפשית גבורה אפסותו, את ויוכיח ובעורים,בפסחים

 הפלשתים נגדהמלחמות

 הפלשתים. להתערבות האות היו במצודת-ציון"1 דוד והשתכנות ירושליםכיבוש
 למלך מנחה מהעלות והדל במאבק, לעמוד כדי למדי חזק עצמו ראה דוד כיויתכן
 טמונות שהיו האפשרויות על מעצמם עמדו שהפלשתים יתכן גיסא, מאידךגת;

 כיבוש לאחר מיד כי דוד, של תולדותיו סופר מודיע מכל-מקום דוד. שלבהתעצמותו
 בלבד( גת .מלך רק ולא הסרנים, חמשת ברית )כלומר פלשתים "כל עלוירושלים
 בכלל, המסע מהלך את מפרט הכתוב איל אמנם טז-כא(. ה, )שמ"ב דוד" אתלבקש
 על מלמד הפלשתים של חנייתם מקום אולם בהמשכו; השונים הקרבות את לאואף

 דוד מימי ירושלים של בדרוס-מערבה עמק-רפאים לירושלים. הגיעו שבההדרך
 העתיקה העיר להומת ומחוץ שמדרוס הדרומית-המזרחית הגבעה העופל,לבעת
 במעלה החוף מעמק הבאה הדרך במוצא לחניה, הנוחה נרחבה, בקעה הוא ימינו(של
 לירושלים. המים פרשת גב על ומשם בית-לחם, אל האלהנחל

 גיבורי רישום אגב המסופרות קצרות פרשיות שתי ליחס יש זה למסע כידומה,
 ואילך(. יב יא, דה"א ואילך; יא בג, )שמ"ב שמואל ספר של בסופו ועלילותיהםדוד

 שלושת במעשה והאחרת סךרי, בן-אגא הגבורהשלשמה בעלילתהמסורתהאחתדנה
 יהיה אפשר זו, השערה נכתה אם בית-לחם. מבור מים ששאבו האלמונים"המבורים
 הראשון מסעם את המטפר הקטע בראש וזמנו. המסע מהלך את מה, במידתלשחזר,

 להניח קשה טז(. ה, )שמ"ב המצודה" אל וירד דוד וישמע נאמר:-.., הפלשתיםשל
 "וירד" שלשון אלא בלבד, זו ולא ישב; בה שהרי עיר-דוד, למצודת כאן המכווןכי

 של יחד כריכתן בדבר ההשערה את נקבל אם אך לירושלים. בזיקה מסתברתאינה
 שתי מבין בשניה כאן. מדובר מצודה באיזו מיד יסתבר זה, במסע הנ"ל הפרשיותשתי

 דוד כי נאמר ובהמשך עדולם, מערת אל אליו ירדו דוד גיבורי כי מסופר,הפרשות
 יא, דה"א יג-יד; כג, )שם בעמק-רפאים" חונה פלשתים -מחנה ואילו במצודה,אז

 ועוד למצודת-עדולם. אלא למצודת-ציון אינה הראשון הכתוב שכונת מכאןסו-טז(.
 מבוצר מבנה במובן למצודה מכוון אינו כאן מצודה לשון כי למחבר, לו נראהזאת,
 מערה אף כי שתיהן, בין השוה והצד ; מערה במובן למצודה אלא מצודת-ציון(,)כגון
 המקום". של הטופוגרפיים תנאיו מכוח ומבוצר המוגן בהר, תלול במקום נמצאתזו

 מצוי שמואל ספר בגרסת וזמנו. הפלשתים מסע של טיבו גם מתברר פרשיותמאותן
 אנשים. קיבוץ חבורה, מציין זה שמונח לחשוב מקובל יג(. יא, כג, )שמ"ב .ם:ה,המונח
 את ראו הם זה. במסעם הפלשתים כונת על מושג לנו מקנה זה במונה שהשימושדומה
 הארץ בלב ומשבאו ; מרדם עין את הישראלים על לפקוד שבא כמסע-עונשין,המסע
 מעשי לבצע כדי שונים, לאזורים קטנים גדודי-עונשין דהיינו "חיות-, לשלחהחלו
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 דודמלחמות

 בדרך ש, יא, )דה"א בסס-דמים כזאת "חיה" נשתהתה כך אלה. בהבליםדיכוי
 )שמ"א אפס-דמים בשם גם הנקרא זה, מקום לעמק-רפאים. הפלשתים שלעלייתם

 ח'רבת עם לזהותו שאפשר למחבר לו ונראה עןהה; ובין שילו; בין מאותר א(,יז,
 הדרך, מסעף מול בדיוק סלעית גבעה על השוכן ישראלי אתר אל-ס-מא,ן'נאכה

 - בית-גוברין הכביש מן נס-הרים(, )דרך ולירושלים לנתיב-הל-ה היוםהמובילה
 הדמים קרב לפרשת כהד בעינית דומה עצמו השם 0~1(. 1216 צ. ע.שער-הגיא
 עם: קרכב על מבוסס שהיה יותר עתיק שם בו חבוי כי ונראה השעורים,בחלקת

 אחרת פלשתית "חיה" משם(. מזרחה במרחק-מה המצויים המעיטות שם )על ם י..,מ
 שיצאו גיבורי-דוד, שלושת של השניה הפרשה כרוכה ובה לבית-לחם,נשלחה
 )שמ=ב שם מוצבת זו *חית"-פלשתים בעוד בית-לחם מבור מים לשאוב עדולםמסביבת

 יג(נבג,

,גש

 בעמק-רפאים בפלשתים דוד של הראשונה המלחמה ז2:ציור

 צבאם כל את מזעיקים הפלשתים המסע. השתלשלות את לשחזר יכולים אנומעתה
 מרכזיהם קבוצת בין אי-שם נקבע המחנות היאסף מקום המרדן. דוד עללמסע-עונשין

 הארן" בפנים צפונהיותר השוכנות ועריהם אשדוד( אשקלון, )עזה, הים לחוףהקרובים
 לקראתם יורד דוד וזהרים. מבין האלה נהל ממוצא רחוק לא כנראה ועקרוזי1גת
 רחב! שהנחל )מקום האלה נהל ממרכז דרומה ק-מ כשלושה עדולם, .מצודת"אל

 טופוגרפית,. מבחינה הטבע בדרך -גולה "נקודה" היום(, נתיב-הל"ה בסביבותביותר,
 לדרך למדי קרוב בהיותו נוסף יתרון נודע זה למקום נדודיו. מימי עוד יפה לוהידועה
 זאת עם ויהד הדבר; לו ייראה אם מיד, לתקפם שיוכל כדי הפלשתים, שלמסעם

 בדרך הפלשתים מעיני להיסתר לדוד ומאפשרת למדי וחבויה "המצודה"מרוחקת
 )שמ-ב הקציר בשעת מתקיים המסע והזמן. המקום נסיבות זאת תחייבנה אםמסעם,

 בחדשי החל עדולם, בסביבות שעורים בקציר הוא המדובר כי להניה ויש יג(,בג,
 "לעת קבוע, במועד דוד, של בימיו ודוקא מדבר, המקרא כי נזכור ואםמאי-יונים.

 העם כשרוב הקציר, התחלת לפני האביב ראשית שהוא א(, יא, )שם המלכים"צאת
 ועל האביב, בראשית ירושלים את דוד כבש כי להניח נוכל לגיוס, פשי)החקלאים(
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 המלוכה . בתקרתהמלחמות

 של ומהיר מלא גיור אפשרה לא השנה עונת הקציר-. -בעת מיד הפלשתים הגיבוכן
 המהה עם מכרעת בהחבשות הקטן גיבוריו צבא 4:ת לסכן רצה לא ודוד הארץ,עם

 פלשתים, "חיות- עם קטנות בתגרות הארץ. לפנים להדור להם הנית כן ועלהפלשתי,
 קבוצות או בודדים גיבורים באו הסביבה, בם הישראלים פעם לא בודאי יגפו בהןשגם

 הפלשתים שפוררו לאחר רק גדולה.. "תשועה ועשו המקום אנשי לעזרת קטנותגיבורים
 המחנה את לפתע להתקיף הכושר שעת את דוד ניצל שתות, ל-חיות" כוחם עיקראת

 בנסיבות רק מעדולם. גיבוריו גדוד עם בעלותו בעמק-רפאים העיקריהפלשתי
 שכן י-יא(; יד, דהיא יט; ה, )שמ"ב הכתובים מן המשתמע -עליה,, לשון יחולכאלה

 ונהפוך בעמק-רפאים, ההתזם פלשתים על -לעלות- אין שבירושליםממצודת-דוד
 שבודאי בטה, היושב המהנה על הפתאומית ההתקפה היא. ירידה דרך הדרך כיהוא,
 לא וברח, הפלשתים גיס של מרכזו שניגף ולאחר הצליחה; גדול, גיס בו נשארלא
 המחנה שמפלת להניח ויש הבודדות, הפלשתיות ה"חיות" בחיסול מיוהד קושיהיה

 בכך התבוסה גודל את מציין אף המקרא תבוסני. רוח הלך באלה 'גםהשליטה
 לפחות או אלים, פסלי מציאות עצביהם. את במחנה השאירו בנוסםשהפלשתים

 כי ריוחת אמונה זו היתה קדם בימי שכן כלל, מפליאה אינה במהנה דתיים/סמלים
 הפלשתי המחנה מן העצבים את נשא דוד ואילו לוחמיהן; צבאות בראש מהלךהאל

 כא"י. ה, שמ"ב ; )לריפיאית נצחוןכסמלי
 נעשתה לצבא הלוחמים קריאת אך 4אש. הפלשתים אמרו לא זה מסעם כשלוןעם
 שיוכלו עתודה, כוחות הועדו ולא מסוים, מסע-מלחמתי לשם פעם מדי קדםבימי
 לחצר היה ההכרח מן כזה במקרה כן ועל תבוסה; במקרה ההיל עיקר אתלהציל

 חדש, גיומ עריכת שאיפשר מסוים נופש לאחר מבראשית, המתוכנן במבצעולהתחיל
 ממסע-מלחמה יותר לנהל מוכשרים עמי-הקדם צבאות היו לא כלל שבדרךהיינו,
 עצמה דרך באותה השנה לתשובת הפלשתים ועלי' חזרו הנראה, וככל בשנה.אחד
 שכן עדולם, לסביבות לכתחילה לקראתם ירד דוד כי דומה הפעם גם ירושלים.על
 אולם בג(. ה, )שמ"ב המכריע הקרב בתיאור "עליה- לשון הכתוב נוקט זה במקרהגם
 למקום אלה שיגיעו לאחר כי בודאי בצפותו הגדול, הגיס עם מהתפשות נמנעדוד

 ככל שונים. לעברים גדודי-עונשין בשילוח יתחילו בעמק-רפאים, המרכזיחנייתם
 מסופרת לזו דומה פרשה שכן הפלשתים, בין מקובל צבאי תכסיס זה היההנראה
 כי לדבר, רגלים יז-יח(23. יג, )שמ"א שאול עם הפלשתים של הראשונה ההתנגשותעל

 העיקרי מחנם את פוררו ולא הקודם, המסע מנסיון לקח הפלשתים למדוהפעם
 הפלשתים, חיל של לפירורו לצפות אין כי לדוד שנתחור לאחר קטנות.ל"חיות"
 לנקוט נאלץ דוד, של ההדשה בירתו על מצור לשים הנראה, ככל התכתך,אשר

 שכן לילה, בהתקפת הפלשתים את הפתיע הפעם כי להניח יש אחרת.בתחבולה
 הצעדה קול את בשמעך "והיה הכתובים: כדברי מוגדר, בזמן נערכהההתקפה
 אבל שונים, פירושימ נאמרו הבכאים על כד(24. ה, לשמ"ב תחרץ" אז הבכאיםבראשי
 יתכן הנטף. ממיני הנראה וככל עצים, שהיו עליהם מעיד זה בכתוב הדבריםהקשר
 דוד רפאים. נחל לאורך אולי עמק-רפאים, של המערבי בקצהו בכאים מטעי היוכי

 רכס את לעבור ביתר, הר סביבות עד בית-לחם - עדולם בדרך לעלות יכלוואנשיו
 שלאחר בשעלת הנחל. )במעלה לעלות ומשה רפאים, נחל אל ידללת . שם,;ההר
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 ן 4י; : ' דוי.מלאמות

 הבכאים עלי בין ואןשתה אז, לנשוב המתחילה הלנלה, רוח את ניצלו הלילחצות'
 פתאום המחנה את לתקוף כדי פלשתים, למחנה המתקרבים צעדי את להחרישושויה
 אלהי בצאת הצעדה. -קול את העצים באשת שמעו שהישראלים כמובןוולהומר.
 .את גם תואם זה הסבר סו(. יד, דה"א ן כד ה, לשמ"ב פלשתים במחנה להכותהצבאות

 זז

ע1י

 , 1?":"~י

', 12 
 בעמק*רפאים בפלשתים דוד של השניה המלחמה 228ציור

 התקפה מקום האל, במצות דוד, לו בחר הפעם כי במפורש האומר הכתוב,קוברי
 בניגוד כס, ה, משמ"ב הבכאים" ממול25 להם ובאת אחוריהם אל הסב de.חדשו

 כלל שבדרך בעל-פרצים, מעבר דרום, מצד שנערכה הקודם, במסע,להתקפה
 נס ההמום פלשתים מחנה בדרומה2. עמק-רפאים מעל הנישא ההר עם אותו'מזהים
 המסילה אל הר-יהודה של המים פרשת פני על העוברת בדרך צפתהמנפעם

 ו~ש:םלי, גזר לעבר בית-אורון, במעבר החוף עמק ואל השפלה אל היורדתהמערבית
 כהגני. fnw )שם גזר" בואך עד מגבע פלשתים את "ויך הקרב: תיאור מסתיים כךנשכן

 תחומי כל את סופית לשהרר דוד הצלית הפלשתים, שיזמום אלה, מסעותבשני
 אח אף ערער הנראה וככל בפלשתים; התלות מן ואפרים( )יהודה המרכזי'ההר

 ישראלי בגבול לבוא עוד יספו שלא כזאת במידה הצבאיתיעצמתם
 הנדונים הקרבות טו-כב; כא, בשם-ב עוד מנויות גיבורים מעשי של פרשיותכמה
 לא ואם גת; של משובשת גרסא אלא גוב שאין ייתכן ובגת. בלב ניטשו אלהובפרשיות

 העלולות בריכת-מים, בור-מים, הוא גוב של פירושו שכן ידוע, מקומה אין'5ך,
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 הפלשתים, עם ההתלשויות מן חלק אלה היו מקום, מכל עיר. כל בפתהלהימצא
 של דרישתם לפי צבאו בראש מלצאת דוד חדל הללו הקרבות אחד שאחרמשום

 וארם עמון עם בעבר-הירדן שנערכו במלחמות וכבר יז(; שם, )שם עצמםההילות
 בשדה. המערכה על דוד פיקדלא

 למדים היבוסי, עיר מעיקרה שהיתה בבירתו, ישראלים ליישב דוד של מאמציועל
 תהומי על גם למדים אנו האלה הכתובים מן דברי-הימים. מספר השאר, ביןאנו,

 יש הנראה שככל בכתוב, הישראליתנ ההתישבות בשטחי דוד של למעשהשליטתו
 היושבים נמנו כי נאפר דוד, בידי ירושלים ישוב של הראשונים לשלבים אותולייחס

 והלויים הכהנים עם וכן ומנשה, אפרים בנימין, יהודה, שבטי עם בעירהראשונים
 זמן אותו נתפשטה לא דוד של שמרותו מכאן ללמוד יש ישמא ואילך(י2 ג ט,)דה-א
 המרכזי. ההר אזור עלאלא

 יזרעאל ועמק החוף עמקכיבוש

 למעשה )להלכה-שכן הישראלי השטח כל על שלטונו את לפרוש דוד נחלץמעתה
 הקדם-ישראלי(. הישוב אנשי בידי השטח של ניכרים חלקים היועדיין
 והגיעו עמק-יזרעאל על הפלשתים השתלטו הגלבוע בקרב שאול מפלתעם
 לקרב במרחב הפלשתים השתלטות קדמה כבר ושמא י(, לא, )שמ"א בית-שאןעד

 חזקות, אושיות על זה באיור שלטונם את הפלשתים ביססו לא הנראה ככלבגלבוע.
 כי, דומה ט(. ב, )שמ"ב יזרעאל אזור על גם אשבעל נתמלך להלכה הפחותולכל

 יבואו שמא חשש דוד כי יתכן זה; חבל-ארץ על למרות הפלשתים טענולפהוונ,
 הר-אפרים משטח במישרים יתקיפן אם בעמק, הכנעניות המובלעות לעזרתהפלשתים
 מכל ומנשה. אפרים בני של ונאמנותם עזרתם על סמך לא שעדיין אפשר אוצפונה,
 הכנעניות והמובלעות פלשת בין המגע דרכי את תחילה לנתק דוד החליטמקום

 המאבק )בתולדות הבאה הפרשה פותחת וכך השרץ. על ולהשתלטבעמק-יזרעאל,
 דוד ויך כן אחרי "ויחי שלטונם: תחום של הצפוני קצהו על בהתקפה הפלשתים(עם
 זה מקום א(. ח, )שמ"ב פלשתים"0נ מיד לסג-השטה את דוד ויקח ויכניעם פלשתיםאת
 מן מתבררת הזה הקרב סביבת אבל לזהותו, יכולים אנו ואין במקרא, עוד נזכרלא

 מיד ובנותיה גת את ויקח ויכניעם "... נאמר: שם דה"א; בספר המקבילההגרסא
 ששרידיו בישוב, החפירות הים. חוף אל מערבה דוד פושט מכאן א(. יה, )דה"אפלשתים"
 )בתחומי הירקון של הצפונית שפתו על קמילה(, )באדמות אל-ח'רבה של בתלטמונים

 המאה, בראשית כי מעידות -נתניה(, אביב תל שבכביש הגשר ליד רבתי,תל-אביב

 11ע(, - )1% במקום הישראליות השכבות מתחילות ומאז המקום, נכבש לפסה"נה"

 לעמק-השרון, צפונה פונה הוא משם דודע. של לימיו זה כיבוש לייחס יש כי ספקואין
 בית-שאן עד שבעמק-יזרעאל הכנעניות המובלעות על מכן ולאחר לאר, עלמשתלט

 אר הכנעניות, הערים כל נכנעו אם לאמור בידינו שאין כמובןומעברות-הירדן.
 )קסילה(' אל-ה'רבה ודוגמת והסתערות. מצור דוד על כפו או מרצת, חלקן,לפחות
 יתכן אך ממש; הזרוע בכוח כיבוש במעשי היתה המסע של תחילתו לפחות כימחייבת

 לשטן אלה מסעות-מלהמה לייחס שיש דומה שנכנעו. ערים גם היו מכן לאחרכי
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 דודמלהמות

 לאחר לפסה"נע. 996 בשנת שנערך אחד למסע-מלהמה אפילו ואולי לפסה"נ,98ח99
 הישראלי השטח את גם למעשה הלכה משמעתו בעיל ומביא הירדן את דוד עוברמכן

 עליו שקיבל שלו ואסאל דוד, של חותנו גשור, מלך גם אז נעשה ואולי ובבשל;בגלעד
 ימות למן הקדום התיכון במזרה נהוהת היו כאלה בריתות בברית. דוד של עולואת

 לפסה-נ. הב' האלף באמצע הלתיהאימפריום

 ואדום מואב לכיבושהמלחמות
 להשתלט כדי גת ליד הפלשתים על נצחונו את לנצל ניסה לא דוד כי העובדה עצם-
 והירקון איילון נחל למן עמק-החוף דהיינו הפלשתים, של מושבם שטחי עיקרעל

 רק אלא חוץ, לכיבושי מלכתחילה דוד נתכון לא כי מעידה שהיא דומהדרומה,
 אך טריטוריאלית; ברציפות הישראלית ההתישבות שטחי כל פני על שלטונולייצוב
 שכני כל עם נבולים בסכסוכי יסתבך שלא היה הנמנע מן לעבר-הירדןמשהגיע

 בשנה הראשונה שההתפשות דומה, ובצפון. במזרח בדרום, שם, הישראליתההתישבות
 להבטיח כדי מואב, עם אירעה לפסה"נ( )995 והגלעד העמקים לכיבוש המסעשלאחר

 נוסף שכניוח. עם פוסקות בלתי בהתנגשויות הרבה שנחלש ראובן, נחלת גבולותאת
 בן- היה הנראה שככל מואב, מלך עם משלו פרטי חשבון לדוד שהיה דומה כךעל

 שנעשו האכזריות מעשי ומכאן ג-ד(; כב, שמ"א )השוה שאול מפני פליט ובהיותובריתו
 בארצות דוד של התנהגותו מגדר היוצאים מעשים ב(, ח, )שמ"ב כמעתה לאחרבמואב

 כלל34. בדרךהנכבשות
 לחצם הארמים. עם מהתנגשות להימנע יוכל שלא לדעת דוד נוכח עתה כידומה
 לכבוש יצא מדרום גבולותיו את להבטיח וכדי וגבר; הלך מזרחה עבר-הירדןבצפון
 המקרא עדות לפי נערך המכריע הקרב שכן הערבה, מעבר הנראה ככל - אדוםאת

 הזה המסע את לקבוע יש הנראה וכפי יג(35. )שמ"ב, לים-המלח מדרוםבגיא-מלח,
 מואב. על המסע שלאחר בשנה היינו לפסה"נ, 994לשנת

 ארם ומלכויות עמון בני נגדהמאבק

 לנהמו קנץ, יורשו, אל ישראלית מלאכות שלח ודוד עמון, בני מלך נחש, מתבינתיים
 ולרגל ואדום, מואב כיבוש לאתר הזמן, בנסיבות להתמלכותו. ולברכובאבלו

 ונחש, שאול בין ההתנגשות מימי עוד הישראלית ההתישבות בגבול ששררההמתיחות

 א-ו(. י, )שמ"ב ישראלי ריגול אמצעי זו במלאכות ראו העמונים כי בדבר תימהאין
 העמתים. ובין דוד בין הגלוי המאבק החל זה רקעעל

 ישראל, צבא עם בהתמודדות לבדם לעמוד יוכלו לא כי יפה, הבינוהעמונים
 כרתו כן ועל נתעצמה; הצבאית ורוחו אחדות נצחון במלחמות בינתיםשהתאמן
 בית- ארם זה: מסע על המספר במקור נמנות אלה בין הארמים. מלכויות עםברית
 השושלת, שם הנראה ככל הוא בית-רחוב טוב. ואיש מעכה מלך צובא, ארםרחוב,
 הנמצאת בבקעת-עיון, אולי צובא, ארם בדרום קטנה ארמית במלכותששלטה
 שלטונה שתחומי קדומה, ארמית מלכות היתה צובא ארם לעמק-החולה%.מצפון
 שמצפון בערבה נרחבים ושטחים נוה-דמשק מול-הלבנון, הבקעה, אתכללו
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 בה-א,הידיעה, הארמית המלכות זו היתה דוד שבימי ספק ואין לנוה;ומצפון-יזרח
 של אוש4.ת4ה את אף וזעזעה הקטנות ארם מלכויות מרבית על מרותה אתשפרעה
 אשור:מדינת-

 "בטה14ש
 מושל של תבליטן שליט-עמוני, של פמלית מואבי, לוחם של תבליט לשמאלי 29:ן-מימיןציור

 משתקפת קטנותה לגשור; שכנה הגולן, בצפון קטנה ארמית מלכות היתהמעכה
 שאת ארץ-טוב, הנדונה. במערכה שהשתתפו צבאה אנשי של הקטן במספרגם

 מקום שימשה בחורן, ובצרה אדרעי שבין ע-קח עם הנראה ככל לזהות ישמרכזה
 כשברח בשעתו יפתח עשה כך לגדודים. שם שהתלקטו נפש, ומרי מצוק לאנשימקלט
 אלא טוב, מלכות הנידון בהקשר נזכרה לא גם כך משום "גדוד". סביבו וליקטשמה,
W~Nar,*שוכנות האלה הארצות כל דורש. לכל הנשכרים הגדודים ראש דהיינו טוב 
 את להסית העמונים שניסו הדברים, ונראים ישראל. למלכות ומצפון-מזרחצפון

 העמומם יצאו מקום, מכל הישראלים. בכובשיהם למרוד כאחד והמואביםהאדומים
 במישור נ-סשה והמערכה הכבושה, מואב שטה אל הישראלים לקראתובני-בריתם

 הסתער ישראל צבא עיקר לשניים; צבאו את הילק יואב ואילך(37. ח ין )שם-במידכא
 אחי אבישי, של כמיקורו נערך, יותר קטן וראש הארמי, ח-ל-הרכב עלבפיקודו
 נצחונותיו,הקודמים, רוח הדור שהיה הישראלי, צבא-הרגלים עמון. בני מול אליואב,
 מגוסה המערכה. מן שנמלט השכיר, הארמי, חיל-הרכב את קשה מאבק לאחרהביס
 צבאו סבל בקרב, ns~s שיואב פי על אף עריהם. אל שנסו עמון, בני את גם הבהילהזו

 שתי שכן נצחוני; יתרת את לנצל כוח בו עמד ולא הנראה, ככל קשות,אבידות
 סתמי: במשפט המעשה סיפור את חותמות הזה המסע פרשת עלהנוסחאות-המקבילות
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 סמון, בני מעל יואב וישב העיר; ויבאו אבישי מפני וינסו אדם נס כי ראו עמון*ובני
 דומה בתיקו. נסתיים בכללו המסע כי דבר, של פירושו יד(; י, )שמ"ב ירושלים"וילא
 לפסה"נ. 592 לשנת המסע תאריך את לקבוע ישכי

 עונת באותה עוד להתאושש הספיקו הישראלים והן הארמים הן כי להניהקשה
 על בשתיקה לעבור יכלו לא הארמים אלה. את אלה היכו אשר המכים" -מןקרבות
 ואילו בכללן; המדינית וריבונותם הצבאית יוקרתם את לסכן עשויה שהיתהמפלתם,

 מזרחה. בעבר-הירדן שליטתם לבעית פתרון בתיקו ראו לא הם אףהישראלים

 בני- בעית הפכה יחד גם המדינות .שתי ומבחינת סופית, להכרעה התכוננו ואלהאלה
 כל את עתה אספו שהארמים העובדה תובן לפיכך במעלה. שניה לבעיהעמון

 על למאבק דירם לגבי עתה שנהפך ישראל, עם במאבק הכרעה לשםכוחותיהם
 חילותיהם את הוציאו כך לשם הפוריה". ה"קשת של המערבי חלקה בכלההגמוניה
 התיכונה טיסיפוטמיה נבול על הנושב תחומי אל פרצו כאשר שהו )ששם הפרתמאזורי

 הוביל השנה לתשובת האשורים(. מידי הנהר על היושבות ערים כמה ולכדווהצפונית",
 על שהשתלטה בית-רחוב שושלת איש כלומר - צובא ארם מלך בן-רחוב,הדדעזר
 שר של בפיקודו לרשותו, שעמד המכונס חיל-הרכב את - צובא בארםהמלוכה
 את לקדם יואב את שלח ודוד מזרתה; בעבר-הירדן ישראל גבול אל שובך,צבאו
 בחילם התנגשו הצבאות הוא. שליטתו תחומי אל חדור להעמיק שיספיק לעיפניו

 עילאמץ עם לזהותה רצה אקל הדעות. נחלקו חילם של מקומה על טז(. י,)שמ"ב
 לארץ-בני-עמון, קרבתה זה לזיהוי מסייעת לכאורה בגלעד. חיבוקשבמורדות
 הישראלים. עם במלחמה הארמים להסתבכות ראשונה עילה היתה לעזרהשקריאתם

 בכלל( השימוש אפילו )או התמרון קשיי את להסביר עשויה השטח של הרריותודוקא
 המחץ כוח על הישראלי היל-הרגלים של ניצחונו ואת הארמים, מצדבכלי-רכב

 רוב של זיהוים את לבכר יש כי למחבר, לו נראה כן פי על אף הארמים. שלהנייד
 משום וזאת הלג'א; גבול על במל?ן"נ(' אל-הךיךי בצר שליד עלמא עםהחוקרים
 המקורי, ישראל לגבול הארמים חדירת את למנוע דוד צבאות היו עשויים זהשבמקום
 )לפי הארמיים כלי-הרכב לתמרון נוח לא זה מקום אף היה טופוגרפיתומבחינת
 שקיוו הארמים )מבחינת הגלעד מהרי פחות הררי אך הישראלים(, שלבחירתם
 הבשל(. או ההורן למישורי להדורבודאי

 שאף ויתכן יח(, י, )שמ"ב נהרג שובך ישראל; צבא של מכריע בנצחון נסתייםהקרב
 דוד בידי הפקיד זה נצחון דברה. עליי עוד נודע לא שכן בקרב, נפלהדדעזר

 לכובה, מלכתחילה כלל נתכון לא הנראה שככל נרחבת", אימפריהבהיסח-הדעת
 בידיה מצויים רמזים ושני ולהגדילה. להרחיבה כרי דבר עשה הנצהון)לא לאחרואף
 ח, )שמ"א הקרב לאחר ישראל צבא בידי נפלו אשר הסוסים עיקור ראשית, כך.על
 משמיד היה לא כיבוש-ו .שטחי להרחבת להילחם בדעתו היה אשר מושל, שום,ד(.
 הברית בכריתת קשור השני, הרמז ,חיל-מחץ. נסמך עליה ושר העיקרית המשענתאת
 )במישור הארמים עם הראשון הקרב לאחר זו ברית שנכרתה יתכן המת. מלך תועיעם

 ועור סעד לו המבקש דוו, של עניעיו מבחינת יותר היא מסתברת ואזמידכא(,
 רק שנכרתה אפשר ביתכא, השני. העבר מן יריבו מושב גבול על השוכנתבממלכה
 יותר מסתברת היא ואז בחילם,, הקרב בעקבות צובא, .ארם ממלכת כיבושלאחר
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 ממלכת כיבוש על גם דעתו לתת דוד יתפנה שמא שחשש תועי, של ענייניומבמתת
 מוסרים מחד, אלה. אפשרויות שתי בין שתכריע רמיזה להעלות קשה המקרא מןחמת.

 דוד, אל היום בנו את ששלח חמת, מלך תועי היה הברית יוזם כיהכתובים
 הניתן הנימוק גימא, ומאידך השמה. האפשרות עם יותר יפה מתישבת זוומסורת
 ילברכו לשלום לו לשאול בנו יורמיי את תועי וימלח . . -. מאוד: מאלףבכתובים

 י(4 ח, )שמ"ב הדדעזר" היה תועי מלחמות איש כי ויכהו, בהדדעזר נלחם אשרעל
 התקפה מפני החשש שגם פי על אף הראשונה, האפשרות בגדר יותר יסתבר זהונימוק

 מקום, מכל זה. הסבר עם בדוחק להתישב יוכל צובא ארם כיבוש לאחרישראלית
 לכיבושים כתה היעדר על תועי עם ברית לכרות דוד הסכמת מלמדת כך, ובין כךבין

 כי העובדה גם ויותר. יותר נרחבים שטחים על השתלטות ומגמותאימפריאליסטיים
 מדיניות לאותה היא מרמזת כי דומה הם בעריהם הפלשתים את מלתקוף נמנעדוד

 והפלטי; ,)הכרוזי שכירי צבא יסרב מן בחשש זו הימנעות להסביר ניתן כי אםעצמה;
 עשוי יהיה אפילו או הלאומית(, השתייכותם )מבהינת קרוביו את לתקוףהגתים(
 הברית גם מרמזת מדירת שיטה אותה על הקרבם. של בעיצומו לצידםלעבור
 חשובה לא כאן וגם א(. יד, דה"א יא; ה; )שמ"ב צור מלך הירס עם דודלכרת

 שדוד או במקרא, המסופר כפי דוד אל והבלח חירם, הברית יוזם היה אםהעובדה,
 הפרשיות סדר וגם הנסיבות שהגיון דומה חירם. עם בברית לבוא שביקש זההיה

 ירושלים". כיבוש לאחר סמוך צור עם הברית נכרתה כי מחייביםבכתובים
 בדוד ראה שכן זו, ברית של יוזמה חירם היה אמנם כי יתכן כךמשום

 ים-התיכון. בסחר חירם של תחרותו בני הפלשתים, את שסיכן מאחרבן-ברית,
 גם שהרי דוד, של במדיניותו כיבושים כונות היעדר על הדבר מלמד כדאפילו
 כיבושיו, של הראשונים בשלבים ממש, צור תחומי עד שלטונו את שהרחיבואחר
 הקטנה ממלכתו ואפילו ולכבשה. צור על מצור לשים ניסה ולא הברית עלשמר
 כל כיבוש לאחר גם עצמאות, של גדולה מידה על שמרה גשור מלך תלמישל

 כן לא שאם יט(, י, שמ"ב )השוה צובא ארם מלך של למשמעתו נתונים שהיוהשטחים
 לז(. בג, )שמ"ב אמנון רצח לאחר סבו בחצר מקלט לו למצוא אבשלום היה יכולכיצד

 אבל בגי-עמון; עם המערכה לחיסול להתפנות דוד היה יכול ארם כיבושלאחר
 היתה מעשהו ראשית באדום. המתמרדים הענשת על דעתו את נתן כן לפני שעודדומה
 דיכוי המרד. את לדכא לאדום נשלת יואב שלטונו. בעול נוספת מעם אדוםהבאת
 מסורת את נחשוב אפילו באדום, שישב החדשים ששת במשך רבה באכזריות בוצעזה

 מז עין נעלים אם ואף לגוזמה, טה יא, )מל"א באדום זכר כל נהרג כיהמקרא
 שנים- יג; ח, שמ"ב לפי אלף שמונה-עשר לכך: בזיקה הנקובים השוניםהמספרים

 מרבית נרצחו חדשים ששה שארך ה"טיהור" במשך כי ברור בי4. ס, תה' לפי אלףעשר
 בצילו מחודשת התארשות אפשרות למנוע וכדי נשק; לשאת מסוגלים שהיוהזכרים

 מנהג יד(. ח, )שמ"ב אדום במחורת ישראליים נציבים הופקדו )ואסאל(, נכנע מלךשל
 בארץ, ישראלים נציבים והפקדת מכסאם באדום המושלים בית הדחת זה,לחם
 לשער אותנו מחייב נכנענים, כשליטים מכונם על ועמון מואב מלכי להשארתבניגוד

 לעיל נאמר כבר ארצם. של הראשון הישראלי הכיבוש לאחר התמרדושהאדומים
 המלחמה משבויי שלישים שר המתת ומכאן זה, במרד השתתפו המואבים שגם יתכןכי
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 דודמלחמות

 היא שסותרת דומה במואב נציבים הפקדת נזכרה שלא העובדה ברם, ב(. ח,)שמיל
 להתמרש ניתנת המלחמה שבויי רוב שהמתת גם ומה במרד, ההשתתפות השערתאת
 ואף דמשק; בארם רק ישראליים נציבים הופקדו כאדום חוץ אחרת. בדרךגם

 מותו עם בית-רחוב לשושלת יורשים נוהרו שלא כך מתוך להסברה ניתנת זוהפקדה
 ישראל את תקפו אשר הארמים אלה שהיו מפני וכן חילם, בקרב הדדעזרשל

 גבולותיהם. על שלום מלהשכין למנעם כדילראשונה,
 עם המאבק גמר על דעתו את לתת סוף סוף בן-חורין דוד היה השנהלתשובת
 נסתיימו רבת-עמוד4 של כיבושה עם בקירוב. לפסה"נ 990 בשנת כנראהבני-עזבון,
 הסופיים המכסימליים לממדיו הגיע שלטונו ועטה דוד, של החוץ מלחמותלמעשה
 ולמן בדרום-מערב, בכלל( לא )ושתיהן גת - מר ועד בצפון-מזרח47 המרתלמן

 רבת- ולמן בדרום, - אדום של הדרומי גבולה הוא - אילת ועד בצפון48לבוא-חמת
 בואכה ועד הירקון למן החוף )לאורך ים-התיכון ועד במזרח הסיר, וערבותעמון
 ממערבת. בכלל( לא וצורשכור,

 בן-בכרי ושבע אבשלוםמרד
 את שסיים לאחר שנה וכשתים-עשרה בשלוה; לישב לדוד לו ניתן לאאולם

 בקירוב לפסה"נ 978 בשנת מבפזים. מדנים של רוגזם עליו קפץ מבחוץ, מלחמותיואת
 נרחבת עממית תמיכה על נשען המרד כי בכך, ספק להטיל אין בנו. אבשלום בומרד
 לברוח דוד צריך היה לא ת זן אלמלא שכן זה(, בכלל )ויהודה ישראל שבטיבקרב

 נשארו פמלייתו בני רק ד(. יב- סו, )שמ"ב בחברון הקשר שמועת אליוכשהגיעה
 נאמכם נשארו וכן הגילתי"י. אחיתופל הוא ויחיד, אחד איש להוציא לו,נאמנים

 לעבר-הירדן יצא דוד השכירים. גדודי וכל הגיבורים העיקריות: הצבא חטיבותלו
 מפני שלומו להבטחת לעשות הרבה שכן הישראלי, הישוב לתמיכת קיוה שם ;מזרחה
 אך ואילך(. כד יז, )שמ"ב הכזיבו לא אלה ואכן המדבר. ולדדי השכניםהתקפות
 זו ולא דוד; של כיבושיו בארצות ששרר השקט הריחו זו, בפרשה ביותרהמפליא
 לפקפק אין שכן פעילה, בצורה לדוד סייע אף הנכנע בני-עמון שמושל אלאבלבד
 מלך בן-נחש, חנון של אחיו היה בז( יז, )שם-ב בני-עמון מרבת בן-נחש שבי כיבכך
 נכנע כמושל העמונימי5 על חנון תחת הופקד זה ושובי ; במלחמה דוד מפני שניגףעמון

 לישראל.)ואסאל(
 לעיר, מחוץ כלומר ב-שדה-, נערך יה( פרק )שמ-ב אבשלום חיל עם המכריעהקרב
 של סופו שכן מיוער, היה עיקרו אפרים. יער בשם שנודע בשטח מחנים,בקרבת
 הגדול הפחת הזכרת אבל במקום, עבותים עצים מבכי מציאות על מוכיחאבשלום

 הגיאוגרפי. התבליט מבחינת גם משובש שטח על היא שמרמזת אפשר ו()כך
 אל להשתוות היה יכול לא ישראל, שבטי כל מקרב גויסו שאנשיו אבשלום,צבא
 חושלה רותם אשר השכירים, של הקבע- -צבא את גם שכלל דוד, של המאומןהחיל

 אבשלום אנשי של הרב מסמרם קרבות. נסית מלומדי היו ומפקדיו הרבים,בנצחונות
 דוד. אנשי של הצבאי והנסיון המשמעת לעומת מכריע מד משקל כדי בו היהלא

 חולק שבידו הכוח דוד. חיל של הקרבי התכנון על גם מה-שהוא מלמדנו הקרבתיאור
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 שנשארה עתודה, וחטיבת לשדה-הקרב; שיצאי ראשים, שלושה חטיבות:לארבע
 לקרב שיצאו הראשים על הצורך. בשעת תגבורת להחיש שתוכל כדי דוד, עםבעיר
 )השוה הגתים מאות שש על ממונה היה שאתי מסתבר הותי. ואתי אבישי יואב,פקדו
 מקרב המלחמה אנשי אותם על הופקד יואב כי יתכן ולאבישי. ליואב אשר יה( סו,שמ"ב
 עבר- מבני המגויסים על נתמנה אבישי ואילו מירושלים, דוד עם יחד נמלטו אשרהעם
 יש בקרב, המפקדים בין בן-יהוידע בניהו של שמו נזכר שלא כיון מזרחהיי.הירדן
 וחטיבת הגיבורים גדוד את שכללה העתודה, כמפקד בעיר דוד עם נשאר כילשער
 הגתים, חיל על ההתקפה תפקיד שהוטל דומה בג(. כ, שמ"ב )השוה והפלתיהכרתי
 שעליו הראש התקפת מפני באה לא המגיפה אחר אבשלום צבא מנוסת כי נראהשכן

 שעליהם הראשים כי להסיק שנוכל יתכן מכאן, ואילך(. י יח, שמ"ב )השוה יואבהופקד
 מידית תבוסה תבוא שלא למקרה וזאת האגפים, מן להתקפה נועדו ואבישי יואבפיקדו

 בשעת אלא עצמו בקרב התערבו לא אלה ראשים הגתים. של התקפתםבעקבות
 הקרב. להפסקת יואב של השופר תקיעת גם מובנת ומכאן היסים, אחרהרדיפה
 לחרר כדי וישראל, יהודה נציגי אליו באו שובו ובדרך לירושלים, דוד חזרעתה
 שפרצה התקרית ואף שככה, לא התסיסה אך מלכותו. עול את עצמם עלולקבל
 המדורה. על שמן הוסיפה מא-מד( יט, ושמ"ב הגלגל ליד יהודה ואנשי הצפון שבטיבין
 הפעם המרד. נס את והרים והזר השעה את לנצל ידע בנימיף5 משבט בן-בכרישבע
 האיבה של חדשה התפרצות אלא דוד, כמד עממי קשר של ענין זה היהלא

 דוד של המהירה פעולתו כי יתכן ובית-יהודה. בית-יוסף בין ששררההמסורתית
 כי אפשר אך הר-אפרים, בשטח המרד של התלקחותו את מנעה ואילך( ו כ,ושמ"ב

 ובעזרתם דוד, כנגד הארמים בהסתת תקותו עיקר את בן-בכרי שבע תלהמלכתחילה
 הארץ לצפון הלך במקרה שלא דומה מקום, מכל מכסאו. ולהורידו לנצחוקיוה
 אלא העיר, של תולדותיה את יודעים אנו אין ב-בל-בית-מעכה. מושבו אתוקבע
 קרע כנראה מעכה54. ארם בידי נתונה היתה דוד ימי בראשית כי עליה מעידששמה
 האשה אותה מכנה שכן ישראל, גבול על וסיפחה מעכה ממלכת משטח העיר אתדוד

 משום דוקא אך יט(; כ, )שמ"ב בישראל" ואם "עיר בשם יואב, אל בדברההחכמה,
 דבריה בראשית להדגיש לעצמה חובה האשה רואה ישראל טח לע מקרוב זהסיפוחה
 זכתה לפסה"נ( 977 בשנת )בקירוב זה מרד כשלון עם ישראל". אמוני שלימי-אנכי
 דוד. למלכות האחרונות השנים אחת-עשרה - בעשר ושקט שלוה לתקופתישראל

 ובהסדר בניה במפעלי ממלכתו, של מהודע בארגון דוד עסק אלהבשנים
 והחלשת אבשלום מרד בימי לתומכיו טוב גמול מתן היו מעשיו ראשיתהפולחןי5.
 יש הראשונה הבחינה מן אפרים. שבט הוא ישראל, שבטי בין ביותר הסכסכניהשבט
 ואילך(; לג יט, )שמ"ב בית-המלוכה אל הגלעדי ברזלי בית של קירובו אתלהזכיר

 המיוחד המחוז כינון את בו(; כ, )שם בירושלים בכהונה לשמש היאירי עירא הבאתאת
 נכללו שבו יט(, ד, )מל"א השנים-עשר המחוז הוא מזרחה, בעבר-הירדןהחדש
 נעמה השאת את אבשלום; מרד בעת עזרתם על כגמול בני-עמון משטחי חלקגם

 החצר מחוגי בכמה אז כבר נחשב הנראה שככל לשלמה, בן-נחש( חנון )בתהעמונית
 ונהפך אפרים ממהוו בנימין שטח נקרע השניה הבחינה מן דוד56, של המיועדליורשו
 בם של פיוסם משום הן היה זה במעשה יה(. ד, האחד-עשר)מל"א המחוז מיוהד,למחוז
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 דוימלתמוה.
 את אף זה לזמן לייחס יש ואולי אפרים; בני של עצמתם הקטנת משום והןבנימין
 על וסיפוחו הדרומי( בית-שאן )עמק אפרים ממחוז הצפוני-המזרחי השטחקריעת
 כא, )שמ"ב מכן לאחר בית-שאול שרידי השמדת ואף יב(; ד, החמישי)מל"אהמחוז

 דוד. מלתמות דברי תמו פוטנציאלים. מהומות מעורר כל לחסל כדי ואילך(,ז

 ת ו ר עה

 מספירת הארמי החוזה השוה בסוף, ),.,כלה( והכללה בתהילה פירוט של ט, ב, שבשמ"ב זו נוסחה בדבר1
 151. עמ' תשכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי מזר, ב.ועיין:

 בלבד(. מנשה על )התיחסות בג שם, שם אל יחד(, גם ומנשה יהודה אל )התיחכות כב ב, דה"א השוה2
 ואילך. 115 עמ' )תשי"ח-י"ס(, כג-כד ציון מזר, ב. עיין:3
 189-186. עמ' זה, בכרך ידין, י. של מאמרו גם: עיין זו התנגשות על4

 ישראל בתולדות מחקרים ש.ייבין, עיין: בירושלים הלא-ישראלי הישוב כאיש הנילוני אחיתופל על5
 ראילך. 200 עמ' "מחקרים*(, )להלן תש"ך,בארצו,
 ואילך. 120 עמ' )תשי"ח-י"ט(, כג-כד ציון מזר, ב. עיין: גשור על6
 ב, מקראית אנציקלופדיה ש.ייבין, עיין: בקירוב( לפסה"נ )988-1008 דוד מלכות של הכרונולוגיה על7

 המקראית, הכרונולוגיה בעיות בספר בא המפורט הביסוס הערך. שבסוף הכרונולוגית הטבלה וביתוד דוד,ערך
 בתקופת ישראל לתולדות כרונולוגיות טבלאות ייביןן ש. עתה: ועיין בכתובימן המחבר עםשעודנו
 tbY .2המלוכה,

 מחקרים. ייבין, עיין: ירושלים של האחרון היבוסי מלכה שם בדבר ד-ה. יא, דה"א ו; ה, שמ"ב השוה8
'bU;199 אבי*יונה מ. עיין: ומעמדה שלה הטופוגרפיה ירושלים, על ארונה. ערך א, מקראית אנציקלופדיה 

 תשט"ז.. א, ירושלים ספרואחרים,
 בו נאמר לא שכן הוא, קטוע המסורה בנוסח אשר שבגרסתו ה, .ה, שמ"ב גם והשוה ב-ג; ו, יא דה"א9
 על הכניסה .נאסרה מדוע להסביר כמבקש .ובעורים, בפכחים מדבר הכתוב והמשך יבומי: מכה לכל יעשהמה

 בדה"א. כלל באה אינה זו אחרונה המקהש:.ופסקה לתחום אלה מומיםבעלי
 יג שם מזר, ב. ואילך: F~U 95 )תיש(, ז ידיעות קליין, ש. עיין: לדוד .אשר "הגיבורים" מוסד על10

 108-105. עם")תשי"ז(,

 274 עמ' מחקרים, ייבין, עיין: המדינה( צבאות לכל עליון )מצביא ומשמעותו הצבא"  =שר  התואר על11

 ואילני 47 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי ייבין, שן עיין: צרויה בני אל דוד של יחסו suואילך.
 )ידין(" סיקניק י. ואילך; bW 158' )תשוו(, יא ציון )דיבור(, דינבורג ב*צ עיון: הדברים פרטי על 21
 - ואילך. 282 עמ' תש3"ב, העולמשלמדעי*היהדות,הכינוס
 מאמרו ועיין: כז(, ג, )מל"ב ארצו אל ואדום ישראל יהודה, פלישת בימי מואב מלך של מעשהו השוה 31
 אל הוא גם פנה לו בצר אך במכשפותי שניחם שאול, של המיואש מעשהו אף 286. עמ' זה. בכרך ליוור,של.י.
 ? כח, )שמ=א קסמים מעשי של בכוחם השכבות כל בקרב מושרשת שהיתה האמונה על מעיד האוב,בעלת

ואילך(.
 אלא בערבית, כלל קיים )צנר( כזה שורש שאין משום רק לא במקורן, ערביות אינן. ודאי .אלה מלים14
 מושג אל הזיקה מתוך ברור הסורית, או הארמית מן שנשאלה עקום(, דבר וו, =ן ) צנורתא מהמלהשגזרונן

 וכיו"ב. היושר היעדרהעקמימות,
 כתובת בה שחקוקה מגבל, המצבה של התחתונה השורה של מרביתה את לקרוא אולברייט הציע כבר 51
 *ו.*יצ ,BASOR Albright 63 )עיין: יגעא נר יכפ "... הפיניקי*העברי הכתב של קדומה כדרגה הנראהבכתב
8ff.180%116~8(,ןנראית ,]1949[ .חק מ120 )עיין: קריאתו את אולברייט שינה זמן לאחר אמנם ]1936[(. .קע 

 ניתנים שבשורה הראשונים הסימנים שלושת גם לדעתי, השניה. מן יותר אולברייט של הראשונה הקריאהלי
 בעצמו(, יימק הקבר את יזיק אשר )מי קבר בכתובות הרגילה כחתימה הוא המשפט של ומובנו "חנפ*;להיקרא
 .) ינגע יוזק, בקבר( )שניתן הנר את. יספ( - יכבה )או יהפוך אשר )הנף( העבריין זה!ובמקרה

-- 
 יגע(,

 יג-ואילך. f~u )תס"ח(, ב/ה ירושלים ש.ייבין, עיין: המצודה ומקום השם של משמעותו על18
 בן-יודו ,אלעזר ח(, -כג, .)שמ"ב העצני. יעדינו ..במעלה, הראשונים הגיבורים שלושת. כנראה היר. אלה17

]ן1413ן.1

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המלוכה נתקונתהמלחמות

 וכן להבינו, וקשה מקוטע הנדון בפרק ח שפסוק בידוע יא(. פס' , )שם הררי בן-אנא ושמה ט( פס' , )שםאחותי
 הקורא יא, יא, בדה=א המקביל הכתוב גרסת את החוקרים רוב מבכרים כן ועל סביר, העצני עדינו השםחין

 חכמוני* בן ישבעם בשם דוד גיבירי בין במעלה.לראשכן
 רבים רמזים במקרא ויש רבים* בלשון אלא במקרא מצויה שאינה מצדה, התיבה זה למושג מקבילה18
 של א )בפס' במצודה דוד בשבת המדבר ד-ה, כב, בשמ=א הכתוב השוה היא: מערה מצודה-מצדה כילכך
 מבוצר במבנה אז דוד ישב שלא וברור שאול(, בפני דוד נמלט ששמה מערת-עדולם, על מדובר  פרק.אותו

 על עלו ואנשיו דוד כי המספר כב, כד, בשמ"א הכתוב וכן מבוצר(ן מגדל ההם בימים בעדולם היהו)ואפילו
 צורי פני על דוד את לתפש שאול כשהלך במערה, המעשה בעקבות ואנשיו שאול מעם שנפרדו לאחר:המצודה,
 לט, )איוב ומצודה" סלע שן על ויתלנן ישכן "סלע אשר בנץ, המדבר הכתוב גם עין-גדי; בסביבותהיעלים
 "ה' המשורר: דברי ואף מבוצר; למבנה ולא הטבעי בצרונה מפני אליה לגשת שאין למערה מכוון ודאיכה(,

 למבצר. מאשר נשגבת למערה יותר נאים ב( כב, )שמ"ב ומצדתי"'סלעי
 אחמו שיח' הל עם גה של המוצע זיהויה בודאוה; זוהה לא עדיין אלה ערים שתי של המדויק מקומן19

 ועיין: נכון. אגנו בודאי .ע.עי( ,AASOR Albright 2-3 י]1923[ .עע 11-12 )השוה קרית-גת ליד-ל-עריני
 אותה אלא פלשתים גת שאין להניח יש כי וייתכן תשכ*א: "גתא, תל תפירות על ראשון אוקדם דו=ת ייבין,ש.

 )שליד אבו*חמיד ראם עם לזהותה 357-356( עמ' jA"wn, אסף, )ספר מזר ב. הציע שכבר ג(, ד, נאמיבגתימ
 נוה י. הציע עקרון את ואילו כא(: ז, )דה"א גת בשם גם הנראה ככל הנזכרת 1401(, 1426 צ. ג*.המלה;

 ואילךש DU 118' )תשי"ז(, כא ידיעות נוה, י. ועיין: ; 1351( 1330 צ. )נ* אל-מקנע תל עם לזהותלאחרונה
 זה* זיהוי הסותרים חשובים נימוקים עדיין שיש פי עלאף

 על מוזהרי לפרופי מודה המחבר עדשים(. יא: כג, בשמ"ב המקבילה )והנוסחה יג יא, דה"א השוה;20
 עדולם. בסביבות הקציר זמן.אישור
 ,Work Nelson-Hoelscher פThebl-5 Western  5 ע"ן: לפסה"נ הי"ב המאה מן מצרית דוגמה בדבר21

 ארון הבאת גם ולהבדיל, מב; והע' 161, עמ' תרצ"ה, מזיא, ספר ש.ייבין, והשוה: *1934*1931-33*י8.20פ
 מנהג. באותו יסודה ואילך( ג ד, )שמ"א ישראל למחנההאלהים
 כי יתכן באש=. וישרפו דוד ויאמר אלהיהם את שם "ויעובו במקצת: הגרסא שונה יב, סו, בדה"א22
 כסמלי עיר-האלהים אל העצבים את יביאו ואנשיו דוד כי להניח היה יכול שלא דה"י, עורך של גרסתוזוהי

 בירושלים שהוצגו לאחר העצבים, נשרפו דבר של בסופו כי בידו, מהימנת מסורת היתה שאמנםונצוזון:-ויתכן
 בעיר. ה' לעבודת מקודש מקום היה לא עדיין אז כי לזכור, ויש לה'. כ*חרם=יוהוקרשו
 ואילך* bV 134' זה, בכרך קלאי, ז. של במאמרו עיין23
 לילה התקפות כי לזכור ויש טו. יד, בדה"א גם במלהמהא תצא *...או נוסת: ובשינוי כד; ה, שמ*נ24

 על שאול והתקפת ט( ז, )שמ"ב במדיינים גדעון מלחמת השוה בישראל; צבאי חידוש בבהינת היו,לא
 ואילך.ובמאמרו 112 זה,עמ' בכרך מלמט, א. של במאמרו ועיין יא(. יא, )שמ"א יבש-גלעד על שצרו:העמונים

 134. עמ' קלאי, 1,.של
 כה; כח, שמי והשוה צד*; אל "מעבר, במובן אלא "כנגד= במובן לא כנראה כאן נאמר =מול"25
 ל. יז,ישמאא
 דה=א של היוחסין בשלשלות כלל בדרך מתייחסים הפרצי מן בתי-אב כי לכך, לב לשים הראוי מן28
 אביהם פרץ, של בשמו כרוך הזה המקום שם כי ויתכן הר-יהודה: של המערבי שבחלקו לישובים ב-ד:פר'

 האלה. בתי-האב כל של'המסורתי
 להלן. וכן פו הע' לעיל ועיין גת-פלשתים, היא היא שאולי27
 הכתובים, ודייקו המגמה(. ה"א מאליו, כמובן כאןן )הה"א גזרה" ועד אמגבעון טז: יד, דה"א והשוה28
 ממש. גזר העיר בשערי המלהמה באה לא כי ללמדך, גזרה", ו"עד גזר**בואך
 והיא השני, הבית ימי לראשית ירושלים יושבי של זו רשימה לייחם יש רבים, חוקרים לדעת אמנמן29

 ואילך. ג יא, שבנהמ' הרשימה של:מקבילתה
 בה: היהכתוב ומתחילה שמ"ב, ספר גרסת נשתבשה כי א, יחן דה"א נוסחת לאור להניח מותר ושמא80
 פלשתים". מיד מתג*האמה( )במקום הימה מגת דוד*ויקח
 60. עמ' )תשי"א(, א ארץ-ישראל מזר, ב.81
 עיקרם שאת שלמה, של האמרכליים המחוזות רשימת על המבוססת דוד, במלחמות זה לסדר ההנמקה על85
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 דודמלהמות

 אנציקלופדיה ייבין, ש. עיין: לכך המוצעת והכרונולוגיה המאורעות השתלשלות ועל דוד, לימי לייחסיש
 ואילך. 47 עמ' 'ב, השכ )קובץ( ראשון, בית בימי הנול, דוד: ערך ב,מקראית
 המהברו של בספרו עיין וברכת-משה( )ברכת"יעקב שבתורה הברכות של זמנן על וו לג, דב' השוה33

 בקרוב. לאור לצאת העומד ג, נספה 80or Conquest Israelite The 1פם428
 226.224. 183-182, עמ' תש"ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ש.ייבין, עיין:34

 205-190. עמ' זה, בכרך ליוור, י. של מאמרו עיין: אדום לכיבוש המלהמות על35

 68ב טור ג, שם קלאי, ז. ואילך; 577 טור א, מקראית אנציקלופדיה מלמט, א. עיין: אלו ממלכות על88

 זהי בכרך מזר, ב. של מאמרו גם ועיין ואילך. 115 עמ' )תשי"ת-י=ט(, כג-כד ציון, ב.מזר,ואילךן
 20-208ש.עמ'

 176-170. עמ' זה, בכרך ידין, י. של מאמרו עוד: עיין זה קרב על37

 מדינותיהם. והתהוות בארם-נהרים הארמים מלמט, א. עיין: לפרטים ג: יה, דה"א דן ה, שמ=ב השוה38
 להידפס(. )עומד המקראית הכרונולוגיה בעיות ש.ייבין, 20: עמ' )בשכפול(,תשי=ב
 .- הלאם. חילם, ערך ג, מקראית אנציקלופדיה קלאי, ז. עיין: חילם של זיהויה על39
 עצמון הדדעזר על דבר נאמר לא אך דעזר, ד ה י ד ב ע ם י כ ל המ על רק מדובר יט, י, בשמ"ב40

 )שממגר עצמו המלך על ולא , ר ז דע ד ה רי בע מדובר ה,וז(, )שם צובא מארם דוד שלקה השלל, בתיאורנם
 השלל(. נלקהלכאורה
 המוההפ הגבול מן צפונה ישראל מלכות השתרעה לא שמעולמ הסבורים הממעיטים, של דעתם כנגד וזה41
 קויפמן. ספר א.בירם, לאחרונה: ועיין ההרמוןן של הדרום ומורדות הליטאני של ההחתון במירוצובקירוב
 ואילך* סח עמ'משכ"א,
 היא. נכונה גרסא האחרונה זו כי הדברים ונראים הדורם: השם: גרסת י, יה, בדה=א המקבילה ובנוסחה42
 ב-יא(* כס, )שמ"א בגלבוע הקרב לפני ואנשיו דוד לגבי פלשתים סרני של הדומים הששותיהם והשוה43
 ואילך. 88 עמ' )תשי"ג(, יז ידיעות ליתר, יש גם: זו ברית של זמנה לעניין השוה אבל44
 נימוקים בבלל אמנם יג(, ה, לשמ"ב פירושו )עיין באדום מלהמות שתי נערכו כי רש"י שיער וכבר45
 והאהד אבישי של בפיקודו האהד קרבות, בשני העניין את לפטור ניסה שם( )שם, בפירושו ורד*קאהרימן
 זה, בכרך ליוור, י. של מאמרו גם השוה והכנעתה, אדום כיבוש מלהמות בעית על יואב. שלבהנהלתו

 197-195.עמ'

 178-170. עמ' זה, בכרך ידין, י. של מאמרו עיין: רבת-עמון לכיבוש הקרב על48

 רמת אין אולם שלמה: למלכות בזיקה אלה גבולות נרשמו אמנם כו. ס, דה=ב א: ה, מלאא השוה47
 מקומש מפל א, ה, ובמל"א אביון דוד לו הוריש אשר השטחים להרחבת ימיו בראשית נלחם שלמה כיבכתובים
 מלכותו. ימי בראשית הדבריםאמורים
 קבועהי מטבע היתה זו נוסחה אבל הב', ירבעם של ימיו על הדברים נאמרו אמנם כד* יד, מלאב השוה48
 ממלכת-המת. גבול עד צובא ארם על ששלט דוד, בימי ספק בלאשנטבעה
 .JQR Yeivin, .5 50 ,)1960( .קק ,197 207-206 עיין:49
 לב. טושכד, סו, שמ"ב 201ואילך:והשוה עמ' מתקרים, ייבין, הענייןעיין: פרטי ועל הדבר סיניות על58
 לישראלים. התנגדותו בגלל שהודה ובין במערכה, הנון שנספה בין51
 לא ההבטאה מזרחה עבר-הירדן תושבי של עזרתם כי מסתבר במפורש, הדבר נאמר שלא פי על אף52
 דוד. של לעזרתו צבא אנשי בגיוס גם אלא כז-כט(, יד, שמ"ב )השוה ובציוד במזוןרק

 הסבורים יד, כ, לשמ=ב ורלב"ג רד"ק של פירושם עם נסכים אם מבארות-בנימין, היה כי יתכן53
 הם, אנשי-בארות זה בפסוק הנזכרים הברים,כי

 123-122. עמ' )תשי"ם(, כג-כד ציון ב.מזר, עיין:54

 'נ. בעולם היהודים תולדות הנ=ל, ואילך: 58 עמ' תשכ=ב, לקובץ(, ראשון בית בימי ייבין, ש. עיין:55
 בקרוב(. לאור לצאת )עומד ג סעיף בןפרק

 יב. שבפרק וכה כד הפסוקים בין השבעים שבתרגום התוספת והשוה לא: יד, מל"א השוה58
sf55. בהע' המנויים במתקרים עיין האלה הפעולות בכל ומנומק מפורט לדיון 
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 לפנינו וישחקו הנערים נאיקומו
 ידי י.מאת:

 תיאור בא שמואל, שבספר בבית-שאול, בית-דוד של המלחמות קורותבסיפור
 הבריכה על )איש-בשת(. אשבעל בעיד" דוד עבדי שנלחמו המלחמה שלמופלא
 זחל ושועו "ותצבו יצ-"ז: ב, בהשך-ב נת"נתר בפי זו זזזטהירנ יזרעו* והרי בגבנתהאהה*

 וישהקו הנערים נא יקומו יואב: אל אבנר ויאמר מזה. הברכה על ואלה מזההברכה
 בן- ולאיש-בשת לבנימין עשר שנים במספר ויעברו ויהמו לקמו. יואב: ויאמרלפנינו.
 יחדו. ויפלו רעהו בצד וחרבו רעהו בראש איש ויהןקו דוד. מעבדי עשר ושניםשאול
 ביום מאד עד קשה המלחמה ותהי בגבעון. אשר חמקת-הצרים ההוא למקוםויקרא
 ."ההוא

 ההיסטורית במהימנותה ספק שהטילו ולפרשנים, לחוקרים אבן-סף הומה זופרשה
 האמור על המסתמכים החוקרים, בין הרווחת הדעה לפי שתות. בדרכים לפרשהוניסו

 סיפור אלא זה אין בגבעון", אשר חלקת-הצרים ההוא למקום -ויקרא זו:בפרשה
 ניסה 19CG משנת במחקר חלקת-הצורימ1. המקום שם את להסביר שבאאיטיולוגי
 דמיון של צדדים גם בו w~w לענין1 משלו הסבר להציע 9לן האמריקאיהחוקר

 החיילים מן שכמה ליואב אבנר הציע בטן, של הסברו לפי קודמיו. שללהסבריהם
 זו תחרות משחק. של בתחרות אלו, כנגד אלו ערוכים שהיו הצבאות, אתישעשעו
 שהיו בנימין, בני אבל למתחרים. סכנה ללא ולכן נשק ללא להערך היתהצריכה
 בן-גרא אהוד שעשה למה )בדומה הימנית ירכם על חרבותיהם את החביאואיטרים,
 שם המתחרים מן אחד כל כאשר התחרות, ובתחילת מואב(, מלך עגלון, לפניכשבא
 את ודקרו בשמאלם חרבותיהם את בנימין בני שלפו מתעדו, ראש על ימינו ידאת

 לדעתו סימוכין אחת. ובעונה בעת היינו יחדיו, כולם נפלו והללו הצד, מןמתנגדיהם
 הצד, מן דקירה ידי על היתה ההמתה שדרך מציין שהכתוב בעובדה, בטןמוצא
 בשם למקום שקראו הסיבה לדעתו, וזוהי, בצידו; אויבו את דוקר מתנקש רקשהרי

 נקודת- הבוגדנימי. הרעים שדה של במשמעות מפרשו שהוא ביטויחלקת-הצרים,
 הפרשנים של ולהסבריהם בלשים, סימור של הסממנים מן בו שיש זה, להסברהמוצא
 בראש "איש לפנינו", "ישחקו "הנערים", הביטויים בשל ברורה. היא לבטןשקדמו
 תיאור החוקרים, מן כמה זו, בפרשה ראו יחדה "ויפלו רעהו", בצד -חרבורעהו",
 היה לא נכון אל אבל למאבק-דמים. בסופו שהפך צעירים בין אתליטי מאבקשל
 חיים מלחמת מתחילתה היתה הנערים ותחרות תמים, אתליטי מאבק ועיקר כללזה

 לציין באה אינה "ישחקו" והמלה גרידא, צעירים אנשים אינם אלה "נערים"ומות.

 189. בעמי הערותעיין
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1bllV1לפנעו העחתקו המזרים נא 

 יתר הכללית. לתמונה מצטרף רעהו", בראש איש "ויחזקו הביטוי אף תמים.שחק
 המערכה גורל את להכריע היתה הנערים בין זה מאבק של תכליתו עיקר כן,על

בכללותה.
 איש "ויחזקו שמואל: בספר מתואר שהוא כפי המאבק דרך על לראשונהנעמוד
 לברר עלינו זה, תיאור של משמעותו על לעמוד כדי רעהו". בצד וחרבו רעהובראש
 או הפרשה, של המיוחדות הנסיבות משום אלא באה לא קרב של זו צורה באמתאם
 התבליטים בין הקדמון. במזרח מאבק-דמים של המקובלת הדרך זו היתהשמא

 פרשיות-קרב מתארים מהם שרבים אל-ללאף(, )תל בגחן אופנהיים פו7 ידי עלשנמצאו
 בתבליט בה4. עוסקים שאנו הפרשה בהבנת לסייע העשוי אחד מצויומלחמה,
 שני מראה התבליט שבשמ"ב. הכתוב מן העולה לזו דומה תמונה אנו רואים 30()ציור

 חלאף( )תל מגוזן תבליט 2 30ציור

 של האחרון בשלב כבר מצויים כשהם זה מול זה העומדים זקנים, בעלילוחמים
 בצד חרבו את שולח עת ובאותה בראשו מתנגדו .את אוחז אחד כל ביניהם.המאבק
 עמוק חרבו את לנעוץ הצליח שמשמאל שהלוחם נראה שבתבליט, התיאור לפימתמדו.
 תמונה מתעדו. בגוף החרב את לנעוץ התחיל רק שמימין הלוחם ואילו מתנגדובצד
 היתה: שדרך-המאבק ללמד כדי בה יש ולמות, לחיים מאבק ספק ללא המתארתזו,

 שבצידם כיון ואז, חופש-התנועה, את ממנו לשלול ובכך בראשו המתעד אתלתפוש
 העובדה החשוף. בצדו המתעד את לדקור זה, אל זה צמודים הלוחמים היוהאחד
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 המלוכה בתקומתהמלהמות

 תקופה מאותה לערך היינו לפסהיני, הס' ראשית או הי' המאה מן הואשהתבליט
 לעניג,ו. מיוחדת חשיבות לו מקנה בה, עומדיםשאנו

 ממש, קרב של בגדר היה אשבעל ואנשי דוד אנשי בין שהמאבק שראינומאחר
 שהמלה הראה אולברייטי חלק. בו שנטלו -נערים" אותם של טיבם מה השאלהנשאלת
 תופעה לוחמים-נבחרים. משמעותה מלחמה, לענין בסמיכות באה כשהיא-נערים",

 ההודו-אירופית המלה למשל, כך, אחרות: בלשונות גם מצויהזו
~fariannu 

 מן )הבזרת
 נהב עצמו זה וכינוי אצולת*הרכב, של הכינוי היא איש-צעיר( - hlaryaהסנסקריט

 בצורה גם באה ינערים" המלה הישראלי. הכיבוש שלפני בתקופה כנען בארץגם
 3ז שו' 17, )טור א אנסטאסי בפפירוס הכנענית. מן השאולה מלה והיא נערן, -המצרית
 צבאית, ליחידה זו מלה הוראת מכוונת כלל בדרך זה. בשם מכנען המורדיםנקראים
 בספר המתואר הנערים שמאבק מכאן המצרי. הצבא בשרות כנעני, ממוצאכנראה
 קרב של זו מעין צורה ואכן הצבאות. שני של נבחרים לוחמים בין קרב היהשמואל
 מכן. לאחר ואף בה עומדים שאנו זו בתקופה המקובלות המלחמה מדרכי אחתהיתה

 בקרב-דמים, ביניהם שנלחמו נבחרים לוחמים להעמיד נוהגים היו הנלחמיםהצבאות
 פרשת היא אפיינית בכללותה. המערכה גורל את חרצו המאבק שלותוצארתיו

 הרגילה, היתה לא מלחמה של זו שדרך לציין יש וגליתי. דוד שלמלחמת-הבינים
 לשאת נכונות משום בה היה זו והסכמה לכך; הצדדים שגי הסכמת היתה דרושהשכן

 שני בין ממש בקרב הכרעה על ולותר נבחרים, לוחמים אותם של המאבקבתוצאות
 הלוא ן מלחמה לעלך תצאו "למה באמרו: ישראל מערכות אל גלית פונה כךהצבאות,
 לאחר ורק ח(. יז, )שמ"א אלי" וירד איש לכם ברו לשאול; עבדים ואתם הפלשתיאנכי

 אבנר בין השיחה את להבין יש דומה בדרך מלחמת-הבינים; נערכה ישראל,שנאותו
 ""קמו באמרו: הצבאות, את לשעשע כדי משחק לערוך ליואב הציע לא אבנרליואב,

 ייתרץ המערכה שגורל היינו ביניהם. הקרב דרכי את הציע לפנינו" וישחקו הנעריםנא
 הקרב נערך -יקמו-, ואמר: יואב שהסכים לאחר ורק לוחמים-נבחרים, ביןבקרב
 זו.בדרך

 לשעשוע לכאורה הדומה המלחמה, דרך את לתאר כדי כאן באה "ישחקו-המלה
 כצופים, משמשים האחרים ואילו בקרב, חלק נוטלים מעטים אנשים רק שכן משחק:או

 שמשון-. בשחוק הרואים ואשה איש אלפים "כשלושת בז: טז, שופ'והשוה
 זו. עוברה נזכרה מדוע יחדיו*, "ניפלו הביטוי: משמעות מה השאלה עודנשאלת

 נוהגים שהיו הכללים את לבחון עלינו כך לשם המלחמה. מהלך להבנת חשיבותהומה
 נבחרים לוחמים בין קרבות-דמים אלה. קרבות של התכלית ואתבקרבות-ביניים,

 היתה תכליתם עצמו. לקרב כתחליף שימשו אם כי הקרב לפני אכזר כשעשוע באולא
 המאנק שתוצאות כנראה, היה, הכללים ואחד בהם. להרבות ולא בקרבנותלמעט
 לצבא אומר גלית מנוצח. בבחינת היה נוצחו שנציגיו והצד המערכה, גורל אתחרצו
 אתי להלחם יוכל אם אלי; וירד איש לכם ברו מלחמה... לערך תצאו 'למה :ישראל
 ושמיא לעבדים לס והייתם והכיתיו לו אוכל אני ואם לעבדים, לכם והיינווהכני
 באוץ-כנען, שאןסת על המצרי בסיפור מוצאים אנו דומה עניינים מהלך ט(.יז,

 בין מלחמת-הבינים בפסקההמתארתאת למשל, כך, לפסה"נ6. השני האלףבראשית
 אתיריבו,שדד שאנהת שהרג שלאחר מסופר ארץ-כנען, היא מרעינו, והגבורשאנחת
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 לסניה וישחקו הנערים נאיקומו

 של הלוחמים עשר ששנים הידיעה, נוסף. קרב כל ללא מחנהו את ובזז שבטו בניאת
 קרב התנהל מכן ולאחר יחדיו, נפלו יואב צבא של הלוחמים עשר ושנים אנזרצבא
 בנסיבות רגיל שאינו במינו, מיוחד מקרה כאן שאירע מלמדת הצבאות, שני בץקשה
 שכן הצדויים, אחד של נצחת ללא נסתיים הנבהרים הלוחמים בין הקרבאלה.

 אלא הערוכים לצבאות ברירה כל איפוא, נותרה, ולא בקרב, מתו כולםהלוחמים
 אבנר וצבאות יואב צבאות זה: איפוא,.מעין הוה, המלחמה מהלך ביניהם.להלתם
 קרב ליואב הציע אבנר באלו. אלו להלהם כדי בגבעון, אשר הבריכה לידנפגשו
 והלוחמים הסכים, יואב הצבאות. שני בי, מלהמה תחת נבחרים, לוחמיםבין

 אלו, כן אלו נהרגו הסיבות מן בסיבה אבל הנהוגה. בדרך ביניהם נלחמוהנבחרים
 ההוא-. ביום מאד עד קשה המלחמה "ותהי ביניהם, להלחם הצבאות ההלו אןורק

 ת ו ר עה

 usV~ before play and arise thee, pray 1 men, young 114 4gLet בשם לראשונה נדפס זהמאמר

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

 שם.  עיין2
3fellosrstreacherous the of field .The 
 von ~hfi י)Halaf Tell Moortgat, opitz-1 OppenheiG-1 ן3 ,1955 .וע 356עייז:4
 ובמיוחד . Halaf3, 7611 .עע י198 עיין: אלה לתבליטים חוקרים שהציעו המשוערים התאריכיםעל5

  *ען. *יע ,studies, Anatolian Gozan, 8! Period Kapara the of Date The Albright 6 ,)1956( .עע7581

  .על. .ע ,JBL Albright 51 ,)1932( יעע [320 עיין:0
 ואילך. סו כא, פרק שבשמ=ב הסיפורים גם גלית. ערך ב, מקראית אנציקלופדיה ליוור, י. גם והשוה7
 בקרבות* נבחרים לוחמים נצחונותשל אם כי בעלמא, גבורה מעשי לדעתי, אינם, גיבורי*דרד, של מעלליהםעל

 .% Biblica Vaux, de 40 י)1959( : גם עתה עיין קרב*הביבים על דוד. צבא את אלה גיבורים ייצגו שבהםבינים,
 .קק49511

 תשי*ח, העתיקה, המצרית הספרות מבחר מ*גרינץ, י. תר"ץ: שאנהת, מגלת ייבין, ש. עברי: תרגום8
 הארכיאולוגיים. הממצאים לאור המקרא בארצות המלהמה תולדות בספרי: גם עתה ועיין ואילך* 14עמ'

 885-234* ואילך* 101 עמ'משכ"ג,
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 ואחאב דוד במערכות סוכותעמק

 ידין י. 2מאת

י
.-

 ברבת-עמון של.דודמלחמתו

 יא( יא, )שמ"ב בסוכות" יושבים ויהודה וישראל"הארון
 בני-עמון, עד דוד של המלחמה בסיפור השלובה החתי, אוריה פרשתבתיאור

 יושבים ויהודה וישראל "הארון : לדוד אוריה של בדבריו וזאת ; "~כות" המלהנזכרת
 את ביארו כלל דרך יא(. יא, )שמ"ב חומם" השדה פני על אדר ועבדי ואדניביכות
 ארעי1. דירות שמשמעותו הכללי, העצם שם של במשמעות זה בכתוב "סוכות*המלה

 יאה זה שאין דוד, המלך למצות מלהשמע אוריה להשתמטות העילה היתהולפיכך,
 הצבא וכל וארון-הברית קשה שהמלחמה בעוד בביתו, להתענג כמותולאיש-צבא

 ואילו בסוכות, יושבים וישראל יהודה של וצבא-המילואים הארון : בתנאי-שדהשרויים
 משמעות לעיקר מכוון זה הסבר כי ואס הפתוח. השדה פגי על חונההצבא-הסדיר

 פני "על הביטוי ושלי כללי, עצם כשם *סוכנות" המלה של ההסבר הרי .אוריה,דברי
 וכמה כמה מעלים הפתוח, בשדה הצבא של חנייתו להדגשת כמכוות חונים"השדה
 2קשיים
 המקדש( לבנין )עד היה הרגיל שמקומו בעוד בסוכה, הארון את להניח ישמדועא.

 טז(? א, דה"א טז; ו, שמ"ב )השוה דוקאבאהל
 על יחנו הצבא-הסדיר כולו.ואנשי הצבא של שהמפקד הדבר, מסתברכלוסב.

 שצבא- בעוד וארוך; ממושך מצור בעת וזאת מחסה, ללא הפתוח, השדהפני
 21סוכדתז וכשגוררו ץעאשז~ל, קח יהו אמהיהמילהאים,

 והצבא- יואב והן צבא-המילואים הן ארון-הברית, הן חנו המקובל, ההסברלפי
 נוספים: קשיים שני מעלה זה ביאור לרבת-עמון. סמוךהסדיר

 לירושלים, לכן קודם קצר זמן רק שהובא ארון-הברית את לסכן דוד יעזכלוםג.
 הרהורה לרבת-עמון עד הארון את ולשלוח הפלשתים, בידי פעם נשבהושכבר
 במערכה בקושי נמלט יואב של שצבאו מקום בירושלים(, שרוי עצמו הוא)בעוד

 כבדהנ. ממפלההקודמת
 עובדה ליישב ניתן כיצד לרבת-עמון, סמוך צבא-המילואים כל באמת חנהאםד.

 )שם-ב ולכדה" העיר על וחנה העם יתר את אסוף "ואתה : לדוד יואב עצת עםזו
 וילחם רבתה וילך העם כל את דוד "ויאסף מכן: לאחר המסופר ועם כח(יב,
 כט(ז שם, לשם וילכדה*בה
 "סוכות- המלה את כאן נבין אם לעיל שמניתי הקשיים את ליישב ניתן זאת,כעד

 נ ולוח 80ג--181, בעמ' העררתעיין
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 ואחאב דוד במערכות סופית קע

 בין שמקומה ידועה, עיר אותה של כשמה אלא כללי, עצם שם של במשמעותלא
 )או לוחמים של: במשמעות חונים" השדה פני -על הביטוי: את ואילו וחיבוק.הירדן
 לפי במקראי. פעמים וכמה כמה זו במשמעות הבא ביטוי - בשדה-המערכהחונים(
 בנעימים זמנו את מבלה שהוא על המלך את עקיפין בדרך אוריה מוכיח זההסבר

 הרחוקה. בסיכות חונים הם הארון עם ויחד במלחמה, העם שכל בעודבירושלים
 הצבא- אנשי שלו, שרעיו בתואנה המלך, של למצותו לשמוע מסרב הוא עתבאותה
 רבת-עמון. בסביבות המערכה, של הקדמי בקו נלחמיםהסדיר

 רבת-עמון, על צרו והצבא-הסדיר יואב אם נוספת: שאלה מיד מעלה זההסבר
 שאלה על לענות כדי 'סוכות? בעיר וצבא-המילואים. ארון-הברית היו .שרוייםמדוע

 : עניינים וכמה כמה בקצרה לברר עלינווו
 רבת-עמון; למצור קודם דוד מלחמות סדרא.
 דוד; בימי עמק-סוכות של והכלכליים המדיניים האסטרטגיים, הנתוניםב.
 לרבת-עמון. מירושלים המלוכה בימי שהובילו הצבאיות הדרכיםנ.

 דוד של מלחמותיו בישל

 התפיסה על כלליים, בקוים לעמוד, מאפשר ובדה"א בשמ"ב דוד מלהמותתיאור
 מבהינת והן הגיאוגרפית-צבאית, הבחינה מן הן וזאת מלחמותיו; שלהאסטרטגית

 בקוים להבהין גיתן הגיאוגרפית, הבחינה סו הרבים". אויביו עד המלחמותסדר-
 ישראל ממלכת את להבטיח היה מכוון הראשון דוד. במערכות שלבים בשניכלליים
 דה"א ח,א; ה; פלשת)שמ"ב זה ובכלל הקרובה, שבסביבתה המסורתיים האויביםמפני
 בה היה לא עמון עד הראשונה המערכה א(. יח, דה"א ; יב ח, )שמ"ב ועמון א( יה,יד;
 מכוון היה השני השלב הארמים. מן שקיבלוהעמונים הסיוע משום וזאת הכרע;כדי

 ואילך(, ג יח] דה"א ואילך; ג ח, )שמ"ב שבסוריה הארמיות המלכויות עדבעיקרו
 שלהם. החשוף הדרומי האגף את שהותה עמון, ממלכת עם הדוק צבאי בקשרשעמדו
 נגדו. למלחמה הארמים את שעוררה לעמון דוד של חדירתו זאתהיתה
 בעוד דוד. של במלחמותיו שלבים בשני להבחין ניתן כרונולוגית מבחינהגם

 שמנינו הגיאוגרפיים השלבים שני של עיקרמ את מקיף הראשון הכרונולוגישהשלב
 העמונים באשר וזאת וארם, עמון להכנעת מכיון היה השני השלב הרי לכן, קודם,

 כבדה מפלה שנחל לאחר רק הארמים. של' ובתמיכתם בעידודם בדודמרדו
 כאן לו שענין העובדה על עמד שלא כיון שאירעה מפלה בני-עמון, נגדבמלחמתו

 מסע-מלחמה דוד ערך הארמים, מלכויות של ברית עם אלא בני-עמון עם רקלא
 על העמונים. בירת את לכבוש בידו שעלה לפני צבאות-ארם, את למחוץ כד4נוסף

 להלן. נעמוד בה, עוסקים שאנו זו לפרשה מיוהד ענין בהן שיש אלו,מלהמות

 ושלמה דוד גיסי עמק-סוכות של האסטרטגיתההשיעית

 השתות, מבחינותיו עמק-סוכות בחקר הרבה החוקרים עסקו האחרונותבשנים
 שאת בפרשה ולחרושת-~תכתפ. למסחר כמרכז' הכלכלית חשיבותו ו'עלועקדו
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 ביותר החשוב האסטרטגי כבסיס עמק-סוכות של המיוהד מעמדו קובע בהעומדים
 שהשתרעה הגדולה הממלכה על אהרה, בנו שלמה ושל דוד, של שלטונולהבטחת

 הפרת. לגדותעד
 הקרובים, ישראל שכני עד מכוונות שהיו מלחמותיו, של הראשון הגיאוגרפיבשלב

 מתוך למלחמותיו ויוצא חוזר כשהוא פנימיים" קוים "לפי לחימה של היתרון לדודהיה
 במהירות צבאו את להעתיק האפשרות את לו שנתן הוא זה יתרון ממלכתו.מרכז

 אופרטיבי בסיס הן עיקרי; אסטרטגי כבסיס משמשת כשירושלים שונים,לכיוונים
 לוגיסטי. בסיסוהן

 בידו היה לא שוב הארמים, מלכויות כלפי דוד של מרכז-פעילותו שנעתקמעת
 והבלתי- הארוכים קוי-התחבורה פנימיים"; קוים "למי אורח-פעולה שלהיתרון
 הראשי; האסטרטגי כבבסיס בירושלים ולהשתמש להוסיף לו איפשרו לא שובבטוחים
 שתהיינה צריך קדמי אסטרטגי בסיס כל קדמי-. אסטרטגי -בסיס לכונן עליווהיה
 האויב, לעבר קדימה, הן ובטוחים, מתאימים קווי-תחבורה א. הבאות: התכונותלו
 המאפשרים טופוגרפיים חואים ב. הראשי; האסטרטגי הבסיס לעבר העורף, כלפיוהן
 ומזון מים זה ובכלל טבעיים, ט-~בים ג. ביחס; מעטים בכוחות האזור עללהק

 לבסיס להזדקק מבלי המערכה, של המכריע בשלב לצבא לספק יהיהשאפשר
 הטכניים הצרכים את לספק יוכל הקדמי האסטרטגי שהבסים צריך וכןהעורמי;

 מדינית. מבחינה יציב מקומי ממשל ד. כלי-נשק; בדק כגץ המלחמה,של
 וההיסטוריים הארכיאולוגיים הנתונים של כלשהי וסקירה מפה, על חטוף במבטדי
 היה - בלבד זה עמק דבר של ולאמיתו - שעמק-סוכות להיווכח כדי המקום6,של

 ענה זה שחבל-ארץ כיון דוד, של למטרותיו האידיאלי הקדמי האסטרטגיהבסיס
 2 לעיל שנמנו הצרכים כלעל

 כן כמו לירושלים. דמשק שבין ביותר הקצרה הדרך קו על מצוי עמק-סוכותא.
 לה נודעה זו אחרונה עובדה שומרון. לעבר ביותר הבטוחה הדרך מכאןהובילה
 נטל בירושלים, שבסיסו זה הסדיר, המקצועי הצבא רק שלא שעה מרובהחשיבות
 מחבלי- מגויס שהיה המילואים צבא אף הלק בה לקח אלא במערכה,חלק
 הר-אפרים. מתושבי ממנו גדול וחלק באוכלוסים, מרובים שהיוהארץ
 מעטים בכוחות עליו להל מאפשרים עמק-סוכות של הטופוגרפיים הנתוניםב.
 מדרום היבזק ממערב, הירדן אותו תוחמים שכן חיל-רכב, בפני ואפילוביהם,

 ואדי של הנחלים וערוצי וצפון-מזרח ממזרח הגבוה ההרים רכסודרום-מזרח,
 מצפע. כפרינג'י וואדירג'יב
 ותנובה ולבקר לצאן מרעה מים, של שפע בו יש טבעיים. במשאבים עשיר העמקג.

 א-דמיה תל שבין באיזור כי שערך, הארכיאולוגי בסקר העלה גליק נ.חקלאית.
 בתקופות- ישוב מקומות עשרה תשעה היו מצויים בצפון א-מעידיה לתלבדרום
 שימש העמק - לחשיבות אחרון לא אך - למנין ואחרון והשניהי. הראשונההברזל
 הארכיאולוגי6 הסקר מן הן בבירור העולה דבר מתכת, לתעשיות מרכז זמניםבאותם
 ידי על כשהוקם לבית-המקדש, כלי-הנחושת יציקת על המקראי הסיפור מןוהן

 לארץ- במסעו שישק שפרעה עד עשיר כה היה זה חבל-ארץ סו(. )מל"אז,שלמה
 לעבר הארץ מדרום בדרכו הראשית הדרך מקו הרחק לנטות לנכון ראהישראל
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 ואחאב דוד במערכות סוכותעמק

 שלל לשלול כדי וזאת בעמק-סוכות, שעברה עקיפין בדרך ולהתקדםעמק-יזרעאל
 זה8. עשירבחבל-ארץ

 אגו למדים זאת ואיתן. יצ.ב היה זה בחבל-ארץ שלמה ושל דוד של שלטתםד.
 לסוכות. הסמוכה מחמים העיר על במקרא הבאות זו מתקופה הידיעות מןבבירור
 היה זה וחבל-ארץ איש-בשת, מידי מחניים את דוד לקה בידו, המלוכהמשנכונה
 ואנשי אבשלום, מפני בברחו דוד נמלט לכאן לדוד. ביותר הנאמנים מן מכןלאחר

 וקלי וקמח ושעורים וחטים יוצר וכלי וספות "משכב ולצבאו לו סיפקו זה"בל-ארץ
 החשיבות על כח-כס(. יז, )שמ"ב בקר" ושפית וצאן והמאה ודבש וקלי. ועדשיםיפול
 שהיה ניצב היה שלמה שבימי העובדה מן אף אנו למדים עשרו ועל זה אזור שלהרבה
 מחנימהג עלא בל -אחינדב שלמה: של הניצבים עשר שנים בין זה איזור עלממונה
 יד(. ד,)מלארז

 דוד בימי לרבת-עמון ירושלים שכיןהדרכים

 דוד מלחמות של האסטרטגי במערך עמק-סוכות של מעמדו בשאלתהעיון

 בעבר-
 שהובילו השונות הדרכים היו מה בשאלה: נעסוק לא אם שלם יהיה לא המזרחי)הירדן
 דרה אותה של וחסרונותיה יתרונותיה הם ומה לרבת-עמון מירושלים המלוכהבימי

 בעמק-סוכות.שעברה
 בתקופה בשימוש נמצאו עדיין אשר הדרכים על שלנו השחזור נסית את נבססאם

 מידת ועל השטח של הטופוגרפיות תכונותיו על מקראיים, נתונים כמה על.הרומיתא,
 ש4 מסוימת במידה להסיק, נוכל קל, ורכב-מלחמה חיל-רגלים למעבר,התאמתו
 שהוליכו ראשיות צבאיות דרכים שלוש היו קיימות דוד שבימימדאות,

 31(: ציור )ראה'לרבת-עמון מירושלי"
 אל והגיעה לו, ובסמוך מלח, ד לים מצפון שעברה הדרך היתה שבהן הישירה1.

 כרוה מסע-מלחמה בעת זו בדרך מעבר חשבון. פני על בעברה מדרום,ובת-עמון
 1250 כדי הדרך עלתה בלבד ק-מ 25 של שבקטע בלבד זו לא בולטים. בחסרונות)היה

 בקירוב מטר 870 של גובה אל הים לפני מתהת לערך מטר 400 של )מעומקמטרים
 היה שניתן אויב בשטח כולה הדרך עברה מזרחה שמהירדן אלא הים(, לפנימעל
 שנודע שעה רק זו בדרך השתמשו דוד של צבאותיו נקלה. על תוקף מפנילהגנה
 המקצועיות, היחידות מן בעיקרו מורכב היה הצבא וכאשר מכריע ערך הזמןילגורם
 בשביל מאשר עבורן יותר קצרה באמת זו דרך היתה כן ועל בירושלים; שחנואלו
 הארץ. וצפון הר-אפרים מאזורי בא שעיקרו המילואים,)צבא
 צפונה הירדן את חצתה היא שבימינו. הכביש קו עם ברובה זהה השרה הדרך2.
 רבת- אל הגיעה יא-סלט, יקריו ואדי פני על גדול עיקוף ולאחר הראשונה, הדרך'מן

 הראשונה, הדרך מן רבות מבחינות היתה שנוחה הגם זו, דרך צפון-מערב. מעברעמון
 צבא על שכפתה כיון הצבאית, מנקודת-המבט רצינית מגרעת זאת לעומת להיש

 המתפתל נימרין, ואדי בתוך ניכר זמן פרק במשך ארוכה בשדרה לצעוד בה)העובר
 התקפה בפני חשוף בהיותו אליו, ואלכסונית בי-עמון של הביצורים לקובמקביל
 לתמרן. יכולת ומבלי הימנימאגפו
 תחת אולם צפון-מערב, מעבר רבת-עמת אל היא אף הגיעה השלישית הדרך3,
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 כיום( )א-דמיה במעברות-אדם הנהר את חצתה ליריחו, מזרחית הירדן אתשתרצה
 סוכות לעיר הוליכה האחת לשתים: הדרך התפצלה מכאן עמק-סוכות. שלבדרומו
 לרבת-עמון. א-סלט פני על הוליכה השניה ואילו לרבת-עמון(, שוב -)ומשם
%ש*14י,,, המילואים, מצבא והן הסדיר הצבא מן הן מורכב שהיה לגיס במיוחד התאימה זודרך

'י,'~ך.
'%' 

ןי",ויא,. ~ינ 44

 לרבת-עמון מירושלים המוליכות הדרכים 31:ציור

 וגם מהר-אפרים גם היתה נוחה אליה שהגישה בנקודה, הוא הנהר חציית מקוםשכן
 המרחק, כי שאף בכך, הוא זו דרך של יתרונה מיהודה היוצא לצבאמיהודה.
 בתוך בפועל לעבור היה צריך אותו המרחק הרי יותר, גדול לרבת-עמוןמירושלים

 יותר הרבה קשים שלהם השטח שתנאי האחרים, שבנתיבים לזה שוה האויבארץ
 ק"מן כ-55 הוא 2 מס' שבנתיב לרבת-עמון עד הירדן מן )המרחק המתקדםלצבא
 כ-50 - רבת-עמון אל הישירה בדרך 3, מס' שבנתיב א-דמיה, ממעברותואילו
 ק"מ(. כ-60 - 'סוכות ודרךק"מ:

 bu' נתבססה היא א. : נוספים יתרונות מספר גם לדוד להעניק היתה עשויה זודרך

 רחבה; ביד הצבא צרכי את לספק היה ומסוגל כהלכה, מוגן שהיהעמק-סוכות,
 מסע- רבת-עמון. אל חבלתי-ישירה" ב"גישה להגיע התוקף לצבא איפשרה היאב.

 את לנתק היה עשוי ' צפון-מערב מעבר יו בדרך רבת-עמון, אל דוד, שלמלהמה
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  ואחאב דוד במערכותעמק,סדכות

 היותה אף על הארמים. בעלי-בריתה, לבין ארץ-עמון שבין העיקריקו-התחבורה
 הטקטית בגזרה לארץ-עמון חודרת זו דרך הרי אסטרטגית, מבחינה-בלתי-ישירה"

 צבא דבר, של לאמתו אגפיות. התקפות של לסכנה פחות חשופה והיא ביותר,הזוחה
 האזור שכל כיון הימני, לאגפו הרבה לדאוג היה צריך לא אדם-העיר מעברהמתקדם
 זו, דרך היתה שאכן לגמרי.ז. בלתי-מיושב כמעט הימים באותם היה לאדםשמדרום
 אשר הארץ מן לרבת-עמון ביותר הנוח האסטרטגי נתיב-הגישה הקדומה,בתקופה
 זו היתה הממלכה התפלית שלאחר העובדה מן גם אנו למדים לירדן,ממערב:
 א-דמיה(, מעברות הממלכה התפלגות מאז היו )שבידיה ישראל הצמונית,הממלכה
 בדרום. השוכנת יהודה, ממלכת ולא ארץ-עמון, על לשלוט לזמן, מזמן בידה,שעלה

 המאורעותמהלך
 שאלות כמה העמדנו בני-עמון נגד דוד של מלחמותיו בפרשת העיון שלבתחילתו

 מלחמות של באסטרטגיה סוכות העיר של מקומה ועל דוד של מלחמותיו שלביעל
 כי: העלינו שאלות לאותן בתשובהאלה.
 השני הכרונולוגי בשלב אירעה רבת-עמון של לכיבושה שהביאה המלחמהא.
 ן דוד מלחמותשל

 הארמים נגד דוד למלחמות קדמי אסטרטגי בסיס למעשה היה עמק-סוכותב.
 שוהעמונים

 לארץ- לירדן שממערב מארץ-ישראל שהוליכה ביותר, הטובה הצבאית הדרךג.
 במע.בר-אדם. הירדן את שחצתה זו היתהעמון,

 לכיבוש שהביאה במערכה המאורעות מהלך אהר לעקוב בידינו אפוא ישמעתה
 דוד. בידיארץ-עמון
 א יט, דה"א ואילך; א י, )שמ"ב דוד בשלוחי עמון מלך חנון שעלב לאחרמיד
 בני-עמת עד בחפזון דוד שלח בדוד, התגרות בגדר למעשה שהיה דברואילך(,
 הצבא, כל "את הסדיר: הצבא מאנשי בעיקרו מורכב שהיה יואב, של בהנהגתוחיל

 להגיע. כדי וזאת חשבון, בדרך לעבור יואב של החלטתו ז(. י, )שמ"בהגבורים-ט
 מן סעד לקבל סיפק העמונים בידי שיהיה ולפני ביותר הקצר בזמןלרבת-עמון
 העמונים, ידי על אל-נכון, אותר, יואב של צבאו חמור. משגה משום בה היההארמים,
 להכריע כדי בו שהיה בצעד נקטו העמונים מרבת-עמון. ניכר במרחק עדייןכשהיה

 המישור אל לעזרתם שעמד הארמי חיל-הרכב את והעתיקו המלהמה, מהלךאת
 שמקומר זה, רחב-ידים מישור ואכן לרבת-עמון. שמדרום ז(, יט, )דה-א מידבאשלפני
 לתמרון ביותר המתאים זה הוא רבת-עמון, כלפי יואב של קו-ההתקדמותלימין
 המשיך לו, המצפה הארמי העכב להתקפת חשוף הימני שאגפו ידע שלא יואב,רכב.
 ומאחורי מפנים המלחמה פני אליו היתה "כי להוכח כדי .רק לרבת-עמוןבדרכו
 טקטית מפלה הנחיל ואף צבאו, את לחלץ יואב הצליח רבים במאמצים ט(. י,)שמ"ב
 את לבצע מבלי לירושלים לתיור שנאלץ אלא ינ-יד(; י, )שם-ב לארמיםמקומית
 ידק י, )שמ"ב העמונית הבירה של כיבושה היינו העיקרית, האסטרגיתהמשימה
 העמונים את להכניע שניתן היינו הנאותות, האסטרטגיות המסקנות. את הסיקדוד
 לרבתדעמון. עיעו שהללו לפני ארם צבאות את למחוץ יהיה אפשר אםרק
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 בראשותו צבאותיהם כל את משגייסו הכרעה, לידי להביא הארמים של הבאהנסיף
 שידע דוד, של מכריע בנצחון נסתיים צובה, מלך הדדעזר שר-צבא שובךשל

 הירדה את ויעבר ישראל כל את "ויאסף תכניותיהם: על מועד13 בעודהפעם
 גדולה. מכה הארמים את היכה וכאן יז(, י, ושמ"ב חלאמה15ויבוא

 השני. הכרונולוגי שבשלב במלחמות מפנה נקודת משום בו היה דוד של זהנצחון
 "ויראו המקרא: זאת שמדגיש כפי היתה, המערכה של החשובה האסטרטגיתהתוצאה
 צבא לפני עתה פתוחה היתה הררך י(. י, )שמ"ב בני-עמון" את עוד להושיעארם
 א(, יא, )שם המלכים" צאת לעת השנה לתשובת "ויחי עמון. על הסופית להתקפהעוד

 המסע. את דוד רענן,ערך עדיין היה עמון בני עד הקודם המסע כשלון של'כשרישומו
 המילואים חיל את הן הצבא, כל את גייס דוד ביותר. מדוקדק באופן המסע הוכןהמעם
 לכאן שבעמק-סוכות; הקדמי האסטרטגי בבסיס אותו וריכז המקצועיי1 החיל אתוהן
 החיל בראש התקדם יואב סכנה. בעת לצבא שיעמוד כדי ארון-הברית, את הביאאף

 הברית( ארון )וכן המילואים צבא של רובו מצור. עליה ושם רבת-עמון אל,המקצועי
 אסטרטגית; כרזרבה משמשים כשהם עמק-סוכות, של הבטוח בבסיס מאחור,ששארו
 יואב. של לצבאו כתגבורת והן צפויה, בלתי ארמית התקפה כעדהן

 שענה מה וענה בירושלים, עת אותה ששהה דוד, לפני החתי אוריה נקרא זהבשלב
 אדוני ועבדי יואב ואדני בסוכות יושבים ויהודה וישראל "הארון המלך: של'למצוותו

 יא, )שמ"ב אשתי" עם ולשכב ולשתות לאכול ביתי אל אבוא ואני חונים השדה פניעל
יא(.

 בשומרון בן-הדד שלמלחמתו

 שומרון על המצורבעיות
 להבנתה המפתח ושנקודת -סוכות- המלה נזכרת בה שאף אחרת, מלתמהפרשת

 סוכות(, לעיר כמכותת ואם כללי, עצם שם במשמעותשל *טוכותן)אם המלה פרושהיא
 פרשה של התיאור שומרון17. מלך באחאב ארם מלך בן-הדד של מלחמתו פרשתהיא
 שבמקרא ביותר והמפורטים הבהירים הקרבות מתיאורי אחד הוא א-בג, כ, במל"אזו

 : כלשונו כאן אותו מביאיםיחננו
 ורכב, וסוס אתו מלך ושנים ושלשים חילו כל את קבץ מלך-חרם-ובן-הדד

 העירה. מלך-ישראל אחאב אל מלאכים וישלח פה. וילחם שומרון על ויצר'ויעל
 ויען  הם. לי הטובים ובניך ונשיך הוא לי וזהבך כספך בן-הרד, אמר כה לו:'ויאמר
 המלאכים וישובו לי. אשר וכל אני לך המלך, אדני כדבריך ויאמר: ישראל,מלך

 ונשיך וזהבך כספך לאמר, אליך שלחתי כי לאמור, בן-הדד כה-אמרייאמרו:
 בתי ואת ביתך את וחפשו אליך שבדי את אשלח מהר כעת אם כי תתן.'לי

 זקני לכל מלך-ישראל ויקרא ולקחו. בידם ישימו עיניך מחמד כל והיהעבדיך,
 ולזהבי ולכספי ולבני לנשי אלי שלח כי מבקש, זה רעה וראו, דעו-נא ויאמר:הארץ
 ויאמר תאבה. ולוא תשמע אל העם: וכל הזקנים כל אליו ויאמרו ממנו. מנעתי.ולא

 אעשה, בראשונה עבדך אל שלחת אשר כל המלך, לאדני אמרו בן-הדד:למלאכ4
 בן-הדד אליו וישלח דבר. וישבחו המלאכים וילכו לעשות; אוכל לא הזהוהדבר
 העם לכל ליעלים שומרת עפר אם-תייק יוסיסו, וכה אלהים לי יעשע כה :'ויאמר
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 ואחאב דוד במערסות סוכותעמק

 כשמע ויחי כמפתח. הגר יתהלל אל דברו, ויאמר: מלך-ישראל ויען ברגלי.אשר
 על וישימו שימו, עבדיו: ויאמראל בלכות, והמלכים הוא שותה והוא הזה הדבראת

 כל את הראית אמרה', כה ויאמר: מלך-ישראל אחאב אל בש אחד נביא והנההעיר.
 ויאמר: במיז : אחאב ויאמר ה'. אני כי וידעת היום בידך נותנו הנני הזה, הגדולההמון
 ויפקד אתה. ויאמר: המלחמה1 יאסור מי ויאמר: המדינותו שרי בנערי ה', אמרכה
 כל העם כל את פקד ואחריהם ושלשים, שנים מאתים ויהיו המדינות שרי נעריאת
 והמלכים הוא בסכות שכור שותה ובן-הדד בצהרים, ויצאו אלפים. שבעת ישראלבני

 בן-הדד וישלה בראשונה, המדינות שרי נערי ויצאו אתו. ע"ר מלך ושניםשלשים
 ואם חיים, יצאו-תפשום לשלום אס ויאמר: משמרון. יצאו אנשים לאמר: לוויגידו

 אשר והחיל המדינות, שרי נערי העיר, מן יצאו ואלה תפשוט. יצאו-הייםלמלחמה
 על ארם מלך בן-הדד וימלט ישראל, וירדפם ארם ולסו אישו איש ויכואחריהם.

 גדולה". מכה בארם והכה הרכב, ואת הסוס את ויך ישראל מלך ויצא ופרשים.סוס
 בהיר לכאורה הוא זה תיאור באחאב, בן-הדד של המלחמה לעצם הנוגעבכל
 וביקורתית מדוקדקת בבחינה עתה עד זו פרשה בחנו לא כנראה, כך, ומשוםושוטף,

 אחרי מדוקדקת בצורה לעקוב באים משאנו אבל וטקטית. אסטרטגיתמנקודת-מבט
 טקטיות בעיות על מיוחדת דגש שימת תוך כ, שבמל"א התיאור לפי המאורעותמהלך

 חמורות: קושיות וכמה כמה וצצות עולותואסטרטגיות,
 מתחילה שהפרשה לכאורה, נראה, א( )פם' הדבריםשבתחילתהתיאור שמן בעוד1.
 הנתונים מן הרי מצור, עליה שם ואף שומרון בשעיי כבר מצוי שבן-הדד בשעהבה

 כשעיקר ארעו ומתן המשא של המכריעים השלבים מן שכמה ללמוד ניתןשבהמשך
 חומרת על עמד לא עדיין ואחרב העיר, מן במרחק עדיין היה בן-הדד שלצבאו
 : הנתונים עיקרי הם ואלה כך. לשם שכינס הרב הצבא עצמת ועל בן-הדד שלכונותיו
 מלאכים בן-הדד( )היינו, "וישלח מסופר: והמתן המשא של התיאור בתחילתא.
 "כספך היא: בן-הדד של שלוחו דרישת ב(. )פס' העירה" ישראל מלך אחאבאל

 דרישה אלה בדברים הרואה אחאב הם". לי הטובים ובניך ונשיך הוא ליוזהבך
 לי". אשר וכל אני לך המלך, אדני "כדבריך : משיב לכניעה גרידאפורמלית
 עתה שקיבלו השליחים, שבים כאשר רק לאחאב מתברר לאשורו הענינים מצבב.

 בכניעה מסתפק בן-הדד שאין ותקיפה ברורה הודעה עם מבן-הדד חדשותהוראות
 רכושו. כל ואת בית-המלך את לדמשק עמו לקחת בכונתו אלא גרידא,פורמלית
 מדבריו ולקחו". בידם "ישימו ועל תתן" -לי על הוא בן-הדד שלותי בדבריהדגש
 בין שהמרחק ללמוד ניתן עבדי", את אליך אשלח מחר כעת כי "אם בן-הדד:של

 או הליכה שעות שתים-עשרה עד שמונה כדי היה בן-הדד של מחנהו וביןשומרון
 ה.רכיב
 התיעצות, לשם הארץ- זקני -לכל לקרוא והיכולת השהות עדיין היתה לאחאבג.
 ז(. )פס' בן-הדד של לשלוחיו בשלילה שהשיבלפני
 של הקרובה בסביבתה היה לא בן-הדד של צבאו שעיקר להנחה, נוספת אחיזהד.

 לשומרון משחזרו שלוחיו ע"י שנחמרו בן-הדד של האיום בדברי לנו מצויהשומרון,
 לשעלים שומרון עפר ישיק אם יוסיפו וכה אלהים לי יעשון "כה השלישית:בפעם
 צבאו גודל על התפארות דברי בו שיש זה, איום י(. )פס' ברגלי" אשר העםלכל
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 .' "מלוכה כתקיפתהמלאמות:

. 

 הנצוהימי של הי-איה בתחום ארם צבא נמצא כבר אם מיותר, ;;יה בן-הוד,של
 גודל על עדיין עמד שלא מלמדת, כמפתחי חוגר יתהלל -אל אחאב: שלתשובתו
 משומרון,' מרוחק עדיין היה בן-הדד של צבאו שעיקר כיון נכון, אל האת,הסכנה;
 יב'; )פסי שומרון על מצור לשים בן-הדד פקד אחאב של זו תשובה לאחר רקה,
 צבאות מד שלו הנועזת בפשיטה להצליח אחאב היה יכול כיצד להסביר אין2.

 כשצבא במצור, באה כבר שיכרון שהעיר לאחר נערכה זו שפשיטה נניח אםבן-הדד,
 שפשיטה ובמיוחד לקרב; ערוך כשהוא מסביב אותה ומקיף עליה חונהארם
 נערלה לא מילואים חיילי ו-0~7,0 לוחמיםקנבחריםיי' ושנים שלושים מאתים בראשזו

 כזו על יתר אותה. מדגיש המקויא. שהסופר עובדה בצהרים, אם כי החשיכהבחסות
 מיוחדים. שליחים ידי על רק לבל-הדד הדבר נודע בצהבים, נערכה שהפשיטה אףעל

 והפרשים חיל-הרכב כי אם להמלט, הצליה שיכיר, שהיה אף על עצמו,בן-הדד
 כבדה. מכההוכו
 בן- של הימצאו מקום ועל שכרותו על פענחם, שוי בכתוב הנזכרת הידיעה,נם
 בעיות: מעוררתהדד
 בן- היה אחאב לבין בן-וגדד שלוחי בין והמתן המשא שבעת לנו מודיע הכתובא.
 יב(. )פס' ללכות" והמלכים והוא ישותה עצמוהדד
 שותה "ובן-הדד היל-ארס: על אחאב של הפשיטה שבעת הכתוב מספר כןב.
 מלך ושנים שלושים והמלכים הוא ללכותשכור

-TU: 

 שהעובוה, בעוד טז(. )פס' אתו"
 חשיבות מה לשאול ניתן המאורעות; מהלך להבנת ביוצר חשיבה שיכור, היהשבן-הדד

 חילוק היה כלום בסוכותו שותים והמלכים בן-הרד שהיו פעמים, הנזכרת לעובדה,יש
 נוסף לדעת, חשוב שבאמת מה באהלים"ו לשכרה שותים המלכים היו אםבדבר
 המקומ הוא לנו, יספר שהכתוב מצפים שהיינו ומה בן-הדד, של שכרותו עובדתעל

 מאורעות. אותם ארעו כאשר בן"הדד שהה שבוהמדויק

 בסוכות בן-הדד שלמטחו

 בשמ"ב כמו כאן שגם נניח אם לכן, קודם שמנינו קושיות אותן כל את ליישבניתן
 על היבזק, סוכותשעל לעיר אס כי נצרים, לסוכות לא -סוכות" במלה מכוון א,יא,

 הכתוב את להזכיר מיוחד ענין יש זה בהקשר לשומרון. מדמשק המובילהקו-הדרך
 "ויעקב לכנען: מארץ-ארם משהזר יעקב, ע.,י היבוק מעבר על בראשיתשנספר
 יעקב וילא ?לת. המקום שם קרא כן על סלת, עשה ולמקנהו בית לו ויבן סלתהנסע
 לג, )בר' העיר" פני את ויחן ארם מפדן בבואו כנען בארץ אשר שכס עירשלם
 קו- על סכות העיר ששכנה הוא שמלמד משום הן מיוחד, ענין בו יש זה כתוביז-יה(.
 זה. בסיפור העיר שם של האיטיולוגי ההסבר משום והן לשומרון, מארםהדרך

 חיזוק מוצאת סוכות, לעיר מכותת בן-הדד בסיפור "סוכות" שהמלהההנחה,
 שנרצת בן-בעשא אלה על בתוכנו, הדומה לכתוב מכרת היא שבו הכתובמהשוואת

 בתרצהנ שיכור שותה כשהוא י זמרע"י
 שכור4יכות שתה הדד ובן טז(: כ,בן-הדד)מל"א

,:י שכור שתה בתרצה והוא ט(! טז, )מל"אאלה
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l)av
 ואחאב דור .במעקצות סוכות:

 הסיפור שבראש והכתובת "סוכות" המלה שדו-משמעיות בשעה כן, על.יתר
 ע"י "סוכות- המלה להבנת שהביאו הן שומרון, על צר שבן-הדד כ, פרק:שבמל"א

 שבמל,א בעובדה מיוחד ענין יש הרי נצרים, סוכות של במשמעות והפרשנים התרגומיםל
 של כשמה שהובנה היינו באותיותיה, השבעים תרגום ע"י סוכות המלה הובאה סו,כ,

.: סוכות. העיר:

 המאורעותמהלך
 מהלך אחיי לעקוב בירכו יש הכתובים, של משמעותם על שעמדנומאחר
 :המאורעות

 ומאלים מלכים ושנים שלושים של צבאותיהם בו שהיו גרול, חיל העמיד ארםמלךא.
 ולעבר- לארץ-ישראל מסע בן-הדד ערך זה חיל בראש לרוב. ופרשיםורכב
 בן-הדד של זה מסעו מטרת הארמית. לממלכה שמדרום חבלי-ארץ -הירדן
 בעמק-סוכות, ובסיסו מטחו את קבע בן-הדד אלה. חבלים על להשתלטהיתה
 חיבוק ע"י הירדן, ע"י המוגן גדול, חיל-רכב להגית ביותר המתאים המקוםשהוא
 והן מרבת-עמון הן משומרון, הן טקטי מחץ בטווח ומצוי ההרים, רכסוע"י
 שליחיו את שולח הוא מכאן ועבר-הירדן. ארץ-ישראל של האחרות הבירהמערי
 והמלכים הוא לתגובות, ממתין יבעודו כניעתן20. את ותובע השונות הבירהלערי

 הוללות. למשתאות זמנם את מבלים עמו אשרהוסאלים
 בן-הדד. של לרצונו היתה שלא תשובה ובפיהם חוזרים לשומרון שנשלחוהשליחיםב.

 יודע שאינו אחאב, מוחלטת. כניעה לדרוש הוראות עם לשומרון, שוב נשלחיםהם
 לאחר המחפירים. התנאים את לקבל מסרב הארמי, הכוח של עוצמתו מהיעדיין
 שומרון שבין הדרך את לעבור הנדרש הזמן שהוא נוספות, שעות וארבעעשרים
 בן-הדד של חד-משמעי איום ובפיהם בן-הדד, שליחי חזרו וחזרה21וסוכות
 שבן-הדד האמין לא עדיין שכנראה אחאב, העיר. בד צבאו עצמת כל אתלהפנות

 של לאיום עונה מארעה, ואדי בדרך רב-סכנות למסע יצאו שלווחיל-הרכב
 המילואים. צבא את לגייס נחמז בזמן ובו זלזול, של בלשוןבן-הדד

 מצביאיהן( עצת כעד אף )שמא חיל-הרכב על מצוה והנזעם השיכורבן-הדדנ.
 בסוכות. לשכרה לשתות ממשיך עצמו הוא בעוד שומרון, לעבר מידלהתקדם
 האזור ושל פארעה ואדי של הטופוגרפיים התנאים את יפה שהכיראחאב,

 לשומרון האויב צבא כל יגיע אשר עד לחכות שלא ההליט שומרון,שבסביבת
 ביותר החשוב הגורם אלה בנתיבות לכן. קודם לתקוף אלא במצור, אותהויקיף

 הרכב טור יהיה שבה שעה לאותה ההתקפה זמן תיאום הוא ההתקמחלהצלחת
 עדיין פרוס הכוח עיקר כאשר היעז בהתר; המגיע במצב שומרון עלהמתקדם
 זמן תיאום הצרים. המעברים מן לצאת מתהיי הקדמי הטור ורק הואדילאורך

 העיקרי השיקול היה הואדי בתוך הארמי הרכב של ההתפרסות למצבההתקפה
 זמן קביעת היתה הדבר משמעות אם גם בן-הדד, צבא על ההתקפהבתכנון

 בשהות מסוכות יצאו והפרשים הרכב שטורי נניח אם היום. בצהריההתקפה
 המעבר לסביבות להגיע היה עתיד העיקרי שהכוח הרי הבוקר, שלהמוקדמות
 יחידות-ההלוז כאשר בצהרים. לערך אל-פארעה לתל שמדרום-מערבהמסוכן
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 המלוכהי בתקופתהמלחמות

 והללו התקפת-פתע, זו היתה אחאב, של חייליו ידי על הותקפו הארמי הטורשל
 נכון ואל בסוכות, שיכור שותה שהיה בן-הדד לבן-הדד. כך על להודיענחפיו
 "אם בחידוד: הידיעה על והגיב המצב, בחומרת הכיר לא עליו, טובה רוחוהיתה
 יח(. כ, )מל"א תפשום" יצאו-חיים למלחמה ואם חיים, יצאו-תפסוסלשלום

 הסוס -את היכה: אחאב צבא בן-הדד. של חיל-הרכב על שואה הביאהקרבד.
 שהיו ומטחו בן-הדד אבל כא(; פס' )שם, גדולה" מכה בארם והכה הרכבואת

 של הגדולה המפלה סיבת להמלט. הצליחו הירדן, של השני העבר מןבסוכות,
 המופתע הרכב טור של האפשרות חוסר היתה בכוהו, העדיף הארמיהרכב

 הסבירו גם כך הקרקע. פני של ההררי האופי משום וזאת מחדש, ולהערךלתמרלי2
 נלחם ואולם ממנו, חזקו כן על אלהיהם הרים -אלהי : בן-הדד שרי המפלהאת
 בג(. פס' )שם, מהם" נחזק לא אם במישוראתם
 הצפון מן שומרון על לעלות זאת במעם כנראה שבחר - בן-הדד של הבאבמסע
 יותר. רבה הצלחה לו היתה לא - ועמק-דותן עמק-יזרעאל עמק-הירדן,נדרך
 אפק, בסביבות הארמי הרכב טורי את וקידם דומה נועז צעד אחאב עשה המעםגם

 לפני וכפר-סרב24 ליק שבין הצר במעבר בערס עצר וכך ים-כגרת, שלשלמזרחו
 העמקים. אל הגיע בן-הדד שלשהרכב

 ת ו ר עה

 Bibilca 36 העת בכתב David and ofAhab Strategy  the of Aspecb ,Some בשם לראשונה נדפס זהמאמר

 הממצאים לאור המקרא בארצות המלחמה תולדות בספרי: גם עתה רעיין ,)1955(. .קק 332-351.
 ואילך. 803 ואילךז דב2 עמ' תשכ"ג,הארכיאולוגיים,

 ואחרים. ן ש עמ' תשט*ז, ירושלים שמואל, ספרי מ.צ.סגל, כך:1
 בהמשך. עוד ועיין2
 למות נפשו חרף עם =זבלון יח: ה, בשופ' "שדה" הלשון את להבין יש שדהימערכה של במשמעות8

 שדה"י מרומי עלונפתלי
 ועוד. ו; יד, בשמ"א ביער-אפרים"; המלחמה ותהי השדה העם "ויצא ו: יח, ובשמ"ב

 *ועתה כח: יב, בשמ"ב בו, עומדים שאנו עצמו סיפור באותו השוה "הלחם", של במשמעות "חנה" שללהוראה

 דבי עזה*ן עד הארץ יבול את רישהיתו עליהם =ויחוו ד: ו, שופ' ולכדהן; העיר על וחנה העם יתר אתאסוף
 לא; י, יהו' עוד: והשוה ך": יב עלא מחנה תצא "כיכג,י:

~ d %  
 ועוד. אן כה, מל"ב סו; טז, א,אןמל"א

 עיין הכרונולוגיתן הבחינה מן והן הגיאוגרפית-צבאית הבחינה מן הן דוד, של מלחמותיו שלבי על4
 זה, בכרך ש.ייבין, של מאמרו גם עיין בכללותן דוד מלהמות על 852"854; עמ' זה, בכרך במאמרי, פירוטביתר
 165-149.עמ'

 נוספת* ביבליוגרפיה ושם .א, ,AASOR Glueck 25-28 ,)1951( .עע וטד34 עיין:5
 שם. גליק, אצל ועיין יז; ד, דה"ב מ; ז, מל"א כז; יג, יהו' ה; ח, שופ' יז: לג, בר' השוה8
 .AASOR Glueck, .14 25-28 ,)1931( .ע 346 עיין:ד
 ,"86,ו.,רBiblica 8 י)1955(36 .ע ,346 עוד:2.ם ועיין 348; עמ' שם, גל:ק, אצל מפורט דיון8
 189-182. עמ' זה, בקובץ מסע-שישק על מזר ב. של מאמרו עיין:9

 תשיט. ארץ-ישראל, של היסטוריונ גיאוגרפיה אבי*יונה, מ. של שבספרו במפה עיין10
 .א. ,MSOR Glueck 25-28 ,)1951( .ק 338 עיין:11
 ביבליוגרפיה. ושם ואילך, 898 טור ב, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. עיין: הגיבורים צבא על12
 יז(. י, )שמ"ב לדודן "ויוגד הכתוב מלשון אנו שלמדים כפי18
 במעבר-אדם. כנראה14
 .ש .4ב ,de G~offapilie Abcl 18 ועיין: לסוכות, מצפון-מזרח איישם נכון, אל הוא, תלאם של מקומה15
 Palestine. ,2 ,1938 *ע341
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 ואחאב דוד במערכות סוכותעמק

 א(. יא, )שמ"ב ישראל* כל ואת עמו עבדיו ואת יואב *את16
 218-210. עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין בכללן, בן-הדד עם אחאב של מלחמותיו על17

 זה וגברך JPOS( 21 ,)1948( .עם [1100 ככתב-העת, דברי עיין "נערים- הלשון של זו משמעוה טל18
 אנציקלופדיה ליוור, י. עיין המדינות" שרי *נערי והצירוף ומקורו *מדינה" המושג משמעות על ' 188עמ'

 מדי3הי ערך דןמקראית
 י

 מכמה אנר שלמדים כפי למערכה, צאתם בעת המלחמה אנשי של המקרבל המגורים מקום היה האהל19
 האשוריימש והתבליטים הכתובות ומן ח( זוז- במל"ב ארם מחנה תיאור במיוהד )והשוה מקראים כתוביםוכמה
 כלשהו קשר כביכול, יש לעיל(, )עיין יא יא, ובשמ"ב זה במתוג רק מקראיה. באנציקלופריה אהל, ערךועיין
 הצבא. מגורי ובין "סוכות*בין

 צבאו עיקר את ההנה אשור מלך יח(. פרק )מל"ב לארץ*ישראל במסעו סנחריב נקט דומה בדרך20
 והפחדה. באיומים מלווה שהיתה דרישה לכניעה, בדרישה לירושלים שליחיו את ושלת שבשפלה, לכישבסביבות
 -ק"מ. 120 כדי פארעה ואדי בדרך21
 כה. כג, כא, מל*א השוה22
 נסיגת את המתאר וייול קילונל( זמן: )אותו פילדמרשל של ספרו מתוך קטע כאן להביא ענין צום מ יש28

 .(ל .ו  ,1rbe Wavell 0חCampaigns2, 8815511 19311 )עיין: עצמו זה בואדי הראשונה הנוים במלחמתהשרכים

 יצאו השביעי ההיל של יותר *וליס ג וחלקיכ השמיני )התורכי( ל הה של הקטנה *השארית (: .עע*[2131
 והירדן. לבית-שאן פארעה ואדי לא.רך התורכיפ לספטמברבדרךשסללו ואחד והעשרים העשרים בלילמעכם
 מתפתל והיל*רגלים תובלה ארט'לריה, יחידות של הארוך הטור את שלנו הטייסים ראו שתר לאחר'מיד

 ארבע במשך האחד. לצידו חצופה שהדרך תלול מעבר הוא שכם ליד פארעה ואדי ההררית. הדוךבמורד
 הטור ראש במעבר. ישע חסר ד שנל בהמון ויורים מפגיזים כשהם לסירוגין, שלנו האוירונים הההלפושעות
 חמשים תותחים, תשעים הגבעות. אל כבאלה התפזרו וניצולים נפסקה, תנועה כל במהרה, הדרך אחהסם

 ומפורדים הטורהנבוכים שרידי למחרת-היום. במעבר עזובים כלי*רכבאתריםנמצאו אלף ולערךאוטומובילים,
 ברובם אבל הירדן; בדרך ' ברח ולים הניו מן כמה בית-שאן. ובין פארעה ואדי שבין ובגיאיות בגבעוהנתפזרו
 העשר.ם ביום מוקדמת *בשעה 216: עמ' שם, מכן*. שלאחר בימים פרשים יחידות ע=י בשבי נלקחוהגדול
 יתירות שתי  וו....  בדרך  הבריחה את ומנע א*דמיה גשר את צ'ייטור של הכוח מן חלק תפס בספטמברושנים
 קרב לאחר חיל-הפרשים של הרביעית הדיביזיה ע"י בשבי ונלקחו נפצרו הירדן, דרך להמלט שניסוגדולוו2
 לגמרי". הושמדו והשמיני השביעי התורכיים החילות למעשה,קצר....
 כש. כ, )מל*א ימים" שבעת אלה נוכח אלה "ויחנו דלהלן: הכתוב להסביר כרי בו יש זה טופוגרפי מצב24

 ועיין ראשונים. בו ולעבור להעז כדי מרובה לב אומץ היה דרוש המעבר, צדי שני אל הצבאות שנימשהגיעו
 22-21. עמ' )תש"ב(, ס מערכותבמאמרי:
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 לארץ-ישראל שישקמסע
 מזר ב.מאת:

 ת ו ר ו ק מ.ה
 ההיסטוריי6 המאורעות אחד הנו לארץ-ישראל הא' שישק פרעה שלמטעו
 בהתאם שלמה. מלכות שלאחר בתקופה ארץ-ישראל תולדות את שקבעוההשובים
 מלך לרחבעם החמישית בשנה נערך זה מסע כה(, יד, )מש"א מלכים ספר שללעדותו
 התחיל ישראל בממלכת שהפילוג אחרי קצר זמן כלומר לפסה"נ(, )טופיהודה

 והן ביהודה הן השלטון ולהתרופפות מדיניים ולגרומללסיבוכים אותותיו אתלהראות
 במצרים )הלובית( הב"ב השושלת למייסד נוחה שעה היתה זו כן, אםבישראל.
 באזורי חשוב פוליטי ככוח להופיע היננו מטרתו, את ולבצע ממלכתו קרן אתלהעלות
 ערי בשלל מדינתו את זו בהזדמנות להעשיר וכן למצרים, הסמוכה המערבית.אסיה

 להתערב שישק פרעה של ונשנים חוזרים נסיתות קדמו למסע-הצבאיארץ-ישראל.
 של בנסיונו בתמיכתו ביטוים את היתר, בין שמצאו, ישראל, ממלכת שלבעניניה
 באדום, מצרים מלך שעורר הפוליטית בתסיסה מ(, יא, )מל-א בשלמה למרודירבעם
 המצודות שבניין הדברים, נראים פלשת.. על שלטונו בהתפשטות גם שמסתברוכפי

 )מל"א האחרונות בשנותמלכותו שלמה עלידי וכעלת בית-חורון גזר, כגוןוערי-הרכב
 בולט בניגוד ישראל, ממלכת %ד שישק שניהל התוקפנית למדיניות כתגובה בא יז(ט,

 ללמוד יכולים אנו שישק מסע תוצאות על הכ"אנ. הקודמת השושלת של המדיניות לקו'
 בחלקים הארכיאולוגי הממצא מן גם אלא בידינו, ששרדו המועטים, מהכתובים רקלא

 שונים וישובים מצודות של חלקם מנת היה חלקי או גמור חורבן בארץ-ישראל;שונים
 בסוף היינו זה, זמן בפרק אירע זה חורבן הראשיים. קווי-התחבורה ולאורךבספר
 הצבא בידי שנעשו וביזה הרס של תוצאה והוא הקדומהי, הברזלמקופת
המצרי.
 אורחא. אגב רק ובשניהם מקראיים; מקורות בשני מכר לארץ-ישראל שישקמסע
 בית- כרוניקות מתוך לקוח ט-יב, יב, ובדה"ב כה-כה, יד, במל"א שנשתמרהאחד,

 למלך החמישית בשנה ירושלים על מצרים מלך שישק עלה זה מקור לפיהמקדש4.
 בית- אוצרות ואת בית-המלך אוצרות את היינו יהודה, ממלך כבד מס וגבהרחבעם

 דברי מחבר בו שהשתמש השני המקור שלמה. עשה אשר הזהב מגיני את זה ובכללה',
 שמעיה "דברי מתוך כנראה נבואי, סיפור מתוך קטע הוא ב-ח( יב, )דה"בהימים

 מחורבן: ירושלים ניצלה כיצד המסבירה מענינת ידיעה כולל זה מקורהנביא"5.
 שלא יהודה, שרי תובים6. לובים של רב ועם רכב ומאתים באלף העיר על עלה'שישק

 ק ולות 189-188, בעמי הערותסיע

ובאי(

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 - לארץ-ישראל שישק ,מסע1

 ניצלה, עצמה ירושלימ לירושלים. נמלטו הפולש, צבאות בפני עריהם על להגןיכלו
 שבמקרא שהידיעות לציין הראוי מן כבד. מס ושילם מיהר שרחבעם כיק רקאיפוא,
 בכללו, ש-שק מסע על דבר במקרא ואין ויהודה, ירושלים רק ענען שישק מסעעל
 בפרט. קופהמסעלעל

 הראוי מן זה, מסע ולתוצאות שישק של למסעו הארכיאולוגיות לעדויותאשו
 את פרעה הציב אל-נכון במגידו. שנמצאה שישק, של האסטילה שבר אתלהזכיר

 של רבה במידה נתברר כן 'כמו זו* חשובה בעיר-מבצר כמצבת-זכרתהאסטילה
 חרב טז-יז(, ט, )מל"א הכנענית העיר חורבות על שלמה שבנה גזר, שמבצרודאות,
 מסעו לזמן מתאים זה שחורבן הדעת על ומתקבל שלמה. תקופת אחר זמן-מהכליל
 מקצתן רק אבל אחרים, לישובים ביחס גם הוצעו לאלה דומות סברות שישק.של

 צרכן. דימבוססות
 של הה:רוגליפית הכתובת מן זה מסע על הרבה ללמוד אנו יכולים זאתלעומת

 המקומות רשימת את המביאה הראשון(, שושנק הוא שושק, : כתוב כה, יד, )במל"אשישק
 בירנךי. למקדש-אמון הדרומית בכניסה החקוקה המצרים, ידי עלשנכבשו

 בהזכרה פותח שורות, המש המכיל העליון, החלק הלק.ם: לשני נחלקת זורשימה
 שמות באים ואח"כ "העתק"(, )או -רשימה" ובמלה הקשת" עמי -תשעת שלשגרתית
 יותר, ארוכות שורות חמש התחתון בחלק ואילו 65-11(; )מס' הכבושותהערים

 הראשון בחלק לזהות הצליחו שונים חוקרים מקומות. שמות של רב מספרהכוללות
 הידועים והצפונית, המרכזית בארץ-ישראל רבים גיאוגרפיים שמות הרשימהשל
 הממתח את למצוא בידיהם עלה לא זאת לעומת אחרים. וממקורות מהמקראלנו

 לחלק אשר לחלוטין. סתומים ומשמעותה הרשימה אופי לביתם ולכן  השמות,לסדר
 באב; ואזורים מקומות שמות מתה זה שחלק חוקרים כמה ציינו הרשימה, שלהשני
 חידה. בבחינת זה חלק גם נשאר בכללותואך

 מעולה בשיתוף 1947, בשנת ידי על נעשה זו רשימה של תוכנה להבהרת חדש נסיון)
 ידי על שנעשו החדשים וההעתקות התצלומים יסוד על המנוח, ~רדזליף ב.עם

 בשיטת לקרוא יש שמות של הראשונה הקבוצה שאת הנחתי כנקודת-מוצאגרדזלוף".
 מימין - השניה השורה לימין, משמאל - הראשונה השורה )היינו, ריסידון" בום9ה"

 בשורה האחרונים השמות שני ואכן הבאות(. השורות שתי את לזה ובדומהלשמאל,
 אילת בשם מסתיימת השניה שהשורה בעוד )מס'13(, ורבתי 12( )מס' גזר הםאראשונה

 בדרך לגזר הקרובה כעיר מכרת רבת העיר אל-עמארנה ובמכתבי היות 26(.)מס'
 הבוסטרופידון בשיטת הראשונות השורות שתי את נקרא אם - כאן לנו ישלירושלים,

 מהמלה במעבר עוד.יותר בולטת זו רציפות גיאוגרפיימ. שמות של רפופה רשימהף
 השלישית, השורה של הראשונה למלה 14(, )מס' תענך השניה, השורה שלהראשונה

 בשויה שהשמות מניחים' אנו ואם זו, בדרך הכתובת את קוראים אנו אם 27(. )מס'שג'דו
 מקבלים אנו הראשון, החלק לסוף ונוספו השניה השורה מתוך הושמטו"חמישית
 בדרכו ה'מצרי הצבא עבר בהם חניה, ומקומות ערים של והגירית עקביתוישימה
 או יכולם ניטשטשו, או נמחקו שמות של ניכר מספי כמובן, ישראל. ממלכת'לשטח

 ניוונים שהם במידה כסדרם, שמות רשימת להלן פענוח. קשיי יש כן וכמולמקרתם,
 , כלבר: סברה בדרך בבירור'ומיעוטם רובם-קריאה,

.1183 ) 
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 השםמס' השםמס' השםמס'

 אדר28 מחנים22 עזה11
 יד-המלך29 שוחז21 מר12
 - --30 צפון20רבת13
חנם31 ארורים19אילת26
עדון32 הפרים18קריתים25
 בורים33 תרצהז59בית*חורון24
 גת-פתל34 )מחוקים(60-64 גמעת23
 יחם35 )-העמקי( פעמק65 מגדל58
 ערם( בית )אוש בית-עלם36 רהוב17צמרים57
 קכרוו37 בית-שאן16אדמה58
 שכה38 שונם15 סוננת55
 בית-תפוח39 תענך14 קדש54
 מגרו27 פנואל53
 לקריאה. ניתנים ואינם מהוקימ 52-41 שמספריהם השמותרוב

 ישראל לממלכתהמסע

 אחרי שמיד להעיר יש לראשונה דברים. עיקרי על רק אעמוד זו רשימהבמתוה
 לכיוון ישראל של הקיצונית עיר-הגבול גזר, באה המסע, של נקודת-המוצאעזה,

 לבתה -שלוחים מפרעה שלמה אותה קיבל לפיו גזר, על המקראי הסיפורפלשת.
 הכ"א, השושלת בימי מצרי שלטון תחת כבר היתה שפלשת ללמד עשוי טז(, ט,)מל"א
 מצוען"1. התבליטים באהד נזכר גויי-הים נגד שמסעו סיאמון, פרעה ימי מאזכנראה
 ברשימת נכללת שגזר העובדה משמשת זו אסטרטגית נקודה של לחשיבותהכראיה

 המובילה הדרך, המצרים. בפני כמכשול ט,יז( )מל"א שלמה העיקריותשבנההמצודות
 ברורה הר-אפרים, שבדרום לצמרים ומשם גבעון - בית-הורון - אילון אלמגזר
 בנימין הרי לאזור בית-חורון דרך השפלה מן העולה הידועה, הדרך זוהילמדי.
 מלמד זה קו-מסע במקרא. קרובות לעתים נזכרת היא ; לירושלים שמצפוןואפרים
 הערים באחת רחבעם שא מנחתו את קיבל כן ואם לירושלים, מצפון עברששיתק
 לעמק- המצרי הצבא ירד מצמרים גבעון. או אילון כגון לירושלים, מצפון אוממערב
 הניע לראשונה בצפיפות. ומיושב פורה אזור - לעמק-סוכות דיוק וביתרהירדן,
 ידועים הרשימה בהמשך הנזכרים האחרים המקומות א-דמיה(. תל )כיום אדמהאל

 )כיום סוכות ישראל: מלכות של ימיה בראשית חיבוק באזור השובות כעריםכולם
 תלול עם לזהות יש )שאותה ומהנים אל-המה( תל אולי )כיום פנואל דיר-עלא(;תל

 אחר. ממקום לנו ידועים אינם שבחלקם שמות כמה נזכרים הרשימה בהמשךא-ד'הב(.
 הם הבאים השמות מדור11(. ואדי על קוס תל )אולי צפון נמנית אלה שמותבין

 עפרון המקום עם בלבד השערה בדרך לקשוך נוכל האחרץ את והפרים;אדורים
 סעידיה בתל ולזהותו יב(, )ב, וב מז-נב( )ה, א התשמונאים בספרי הנזכר הירדן,שעל
 מציע הנני ברשימה זאת לאחר הנמנה המקום את ממעברות-הירדן12. אחתשליר

 [ אז]
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 לארז-ישראל שישקמסע

 הרי 11, הצעה נכונה אם אל-פארעה11. תל עם ולזהותו ]ת[רצה לקרוא השערהבדרך
 ומשם אל-פארעה, לתל והגיע מעידיה תל ליד הירדן את חצה המצרישהצבא
 ברוה: המסע קו ואילך מכאן 65(. )במס' העמק-פעמק - בית-שאן לעמקהמערך
 מגידו. - תענך - שונם - בית-שאן - בית-שאן( בעמק א-לארם )תלרהוב

;,,,י,,1,1,.,,
. 

 ,%שי11,/'י1"

444~ע~
 ..],. ,ע,, ,. ן.:ל ן,,.,ל:]. אין ם

IJkp 

 לארץשישראל שישק מסע נ 32ציור ע4~

 ן 185]
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 נתקהפחעהמלוכההמלהמות'

~?rya חשובה'ווי במצודה ודאי מגידו,נהקשורים אחרי מיד ,הבשם בשמרת ישז ,דב 
 היתה 29(, )מס' יד-המלך מרן-העיר; בנראה היא השם הוראת שלפי' 28.,, )משאדר

 ואולי טופוגרפי, ציץ ושימשה עארה. לואדי בכניסה שעמדה מלכותיתאולי_מצבה
 n~sri מקום זה( שם של פירושו קלפי כנראה היא 31(, )מס' הנם מקודשיזא; מקוםגם

 הנא, המקום עארה. ואדי תל היא 32(, )מס' ערץ העיר לפני עארה בואדילשיירות
 הידועה פתל, גת באה אחריו מיד ; אל-ע-רביה בקעה שליד בורין עם זהה )מט'33(,'בורים
 -דרך- על חשובות תחנות המאוחרת הברונזה בתקופת כבר היו 35( )מס' יחם כן.ו כעיר הצפוני. בשרון נ'ת, כיום המצריות, ומהרשימות אל-עמארנה ממכתבי גם,לנו

 -דרך- על חשוב מרכז 38(, )מס' שוכה לנו ידועה מכן לאחר המנויים השמות מןהים-,
 הנזכרת העיר של מקומה שזיכה. ליד א-ראם כיום ז(, ד, במל*א גם נזכרת -)היא)הימ*
 בתפוח, זהה היא כן אם אלא ידוע, אינו 39(, )מס' תפוח בית ברשימה, מכן,לאחר
 ט(. יב,' פהו' כנענית עיר-מלוכה לפנים,שהיתה
 במסעו סבב המצרי שהצבא אנו למדים שישק -רשימת של זה בחלק העיוןמן

 החריב הראשיות, בדרכים ובעברו הצפונית. ישראל ממלכת של העיקרייםבחלקים
 ללמוד אין זאת כבד לפלשת. ב-דרך-הים- שב מכן ולאאר והמבצרים, העריםאת

 כנראה ארץ-יהודה. של ובמרכזה בצפונה פגעו שהמצרים הרשימה מן סניםבשום
 תוסף ישראל. ממלכת של העשירים חבלי-הארץ היו המסע של העיקריתוכמגמתו

 שסירב מפני אולי ישראל, ממלכת את לקח ללמד גם שישק שהתכון אפשר כך,~ל
 למה בניגוד פרעה, של מרותו את לקבל הצפת בממלכת השלטון ביסוס עם,ירבעם,
 שהחלק היא עובדה מקום, מכל המרד. ובשעת במצרים שהותו בעת עצמו עלשקיבל
 מקום עם בבטחה לזהותו שאפשר כלשהו שם אף כולל אינו שישק רשימת שלהראשת
 שישק(. מסע אחרי ליהודה שצורפה נראה לאילון, )אשר יהודהבממלכת
 ועל זו בתקופה ישראל של הראשיות דרכיה על ללמד כדי בה יש שישקרשימת
 העמקים עמק-הירדן, הר-אפו.ים, של ודרומו ארץ-בנימין שלאורכן;הישובים
 מלכות ובראשית שלמה של בימיו בצפיפות מאוכלסים היו ועמק-השרע,שבצפון
 הארכיאולוגי הממצא מעיד שישק צבא ידי על אלו ערים של חורבנן על,ירבעם.

 שמר אנו למדים החפירות מן ברשימה; המנויות ערים עם מזהים שאנו אתרים באותם!
 כמה לאחר רק אלא לבנותה שבו ולא הקדומה, הברזל תקופת בסוף נתרבההעיר
 שלמה של וזעיר שישק, של ממצבת-זכרץ קטע שנמצא מקום במרדו, שנים.מאות

 בטיבם הרבה ירודים הבאה שבשכבה והמבנים בחלקה, נחרבה 4ץ_8יו()השכבה
 בסוף המקום של פתאומית יחידה ניכרת בבית-שאן אף 1-1(. )שכבה'מקודמיהם
 ., י(14. שכבה הברזל:הקלומהעקיפת

! .,
 המחקרן"

 ספק, ללא עברו, שדרכו הירקון, באזור שנערכו הארכיאולוגיים
 את לקבוע הצעתי שבו גריסת, שלתל אותנו מלמדים לארצם, בשובם;היצרים
 הקדומהיל הברזל תקופת בסוף הישוב נחרב יט,מה(, )יהו' המקראית שלגת-רעץשקומה
 הברזל מתקופת המעבר את שריפה שכבת מציינת הירקת נהר שעל בתלקסילהיואילו

 ! ) ., לתיכונהי1.הקדומה

 אחרי ומחנים עמק-סוכות של חשיבותם ירידת היא לציון הראויה אחרתעובדה
 שאחר הזמן מן במקורות וסוכות פנואל מהנים, השמות אי-הזכרת' גם ; שלמה שלומגו

 ן "18,]
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 לארץ-ישראל שישק. .טמע.

 או ירידתן את גם שישק למסע ליחס ניתן מקרית. שאינה בודאי הממלכה.,התפלגות
 נשתנה אמנם אם לאשר יוכל שיטתי ארכיאולוגי סקר רק אבל ואחרות;השפלה, בצפון- הבת בית-שאן, בעמק רחוב בשרון, גת-פתל יחם, ערון, הערים שלחורבנן

 וחשובות קדומות ערי-מבצר הרבו ואם הישוב אופי לחלוטין אלה.במקומות
 לתיכונה. הקדומה הברזל מתקופת המעבר בשלב'-אלה

 ב ג צ ל ע ס מה
 ובהבלי-הארץ בשב עוסק ארוך, יותר הרבה שהוא הרשימה, של השניהחלק
 הנזכרת 66(, )מס' עצם כגון: בסב, כערים לנו ידועים השמות מן כמה לעב.וסמוכים
 המורכבים שמות ברשימה נמנים כן 113(. )מס' ערד או ג(, יט, )יהו' שמעון ערי'ברשימת
 העברית(י1 הידיעה ח"א מקום את ממלא פ המצרי הדטרמינטיב בו )אשר פעבומהיסוד
 הכרתי- -מב י(, בז, )שם-א הקיני" "עב מעין לצירופים בהתאם שם, עםבצירוף
 כאלה גיאוגרפיים שבשמות השני שהיסוד להניח יש במקרא. המצויים יד(, ל,)שמ-א
 המדבר בשטחי השוכנים עדים-למחצה, או נודים של שבט או משפחה שםהוא

 מוצאים אנו ובאמת הקחתי"; -נגב הוא אשחת- -פנגב למשל, כך, הדרום. שליהמרעה
 "שוחה*. המשפחה שם את יאי ד, בדה"א בנגב יהודה של היחסוברשימת
 פחגר, או פחקר הוא שישק רשימת של זה שבחלק בשמות כמרכיב הבא אחריסוד
 באותה מצויה והיא מצודה, פירושה זו מלה פ. המצרי הדטרמינטיב בתוספת חגר,וזיינו

 שמות משבעה פחות לא ובערביתי1. בלשון-חכמים )הגרא(, , בארמיתמשמעות
 פחקרים, בצורת גם ופעם זה, ביסוד מורכבים הרשימה של השני שבחלקורקומות
 "התגרים היינו 112-107(, )מס' ירחם בית ערד , ת ב ערד..ר פחקרםוברבים:

 ערד עם זהה רבת, ערד האחד, ההגר ירחם". לבית וערד הגדולה ערד:והמצודות(
 נודדי-המדבר8:א; בפני הדרומית ארץ-ישראל על שהק המקום עראד(, )תל.:המקראית
 )דה"א ירחמיאל למשפחת השתייכות על ללמד עשוי ירחם, לבית ערד השם:יאילו

 האחרים החגרים בין מד(. פס' )שם, כלב על שנתיחסה רחם למשפחת או ואילך( כהב,
 את כלומר 102-101(, )מס' תלון פחקר ואת 95-94( )מס' חנן פחקר את מוצאים.אנו

 ברשימת-היחס זו ליד זו הנזכרות תילון(, )קרי: וחולון בן-חנן המשפחות שתי'המצודותשל
 ובין שישק שברשימת החגרים בין התאמה שיש איפוא, נראה, ד,כ. שבדה-א יהודה.של

 הנמנע מן זה ואין במקרא. הנזכרים שבעב, .המבוצרים הישובים רשתההצרים,
 המונח את קיבלו והנבטים הגרים, בשם המבוצרים ישוביהם את כינו הבב'שתושבי

 יותר. מאוחרות בתקופות להשתמש.בו והוסיפו הקדומים מהתושבים.חגר
 אחיזה בהם שיש אחדים רק אזכיר הרשימה של זה בחלק הנמנים הרבים השמותמן
 שמות- גם אנו מוצאים ושוחה, חנן תילל, השמות ליד שישק. מסע פרשת.להבנת
 121(, )מס' פלח כגון: דה"י, ספר של מרשימות-היחס לנו הידועים הנגב, מןמשפחות

 משפח.ה - -140( )פקן אונם או ל6: .ב, )ד""א פלת הירח~אלית :המשפחה כנראההההיא
 באגף ושבלת גורן אדר, באר, אבל, כגון: מונחים בו(. ב, )דה"א אחרת'ידהמיאלית

 ברשימה וכן.נזכהים זה, באזור גיאוגרפיים שמות של' כיסודות או מקומות:ששמוח
 ביהו'ים, שרוסן )במקום לב טו,' ביהושע נזכרת שלהים ושלחים; אדמיםוהשמות:
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 עם 133( )מס' ירזה את לזהות נוכל הרשימה של זה בחלק הנזכרים המקומות ביןה(.
 מצרים מלכי של הגיאוגרפיות ומהרשימות אל*עמארנה ממכתבי זה בשם הידועההעיר
 לקבוע קשה זאת לעומת ג'מהמ. בתל הצעתי לפי שמקומה והכ', הי"ט השושלותק
 המקראי חורב הר עם )103( חרב של הזיהוי וכן ; בית-ענת ושל אלימות, של מקומןאת

 בדרך חזר שישק כי מראים הרשימה בסוף שנשתמרו השמות נוספת. חקירהמצריך
 ה(מקומה מתתיהו)מלחמותהיהודיםג,ג, בן יוסף שלפי יורדה, כנראה 150(, )מס'יורדן
 הקרובה עיר לבן, אל ומשם רסיח אל המשיך משם יהודה. של הדרומיבגבול
 סרגון20 של הכתובות מאחת והידועה מצריםלנחל

 ישובים, חבלים, מקומות, שמות של רב מספר כולל שישק רשימת של השניהחלק
 שישק של שצבאו ארץ-ישראל, של הדרומי ובמישור-החוף בנגב ומשפהותמצודות
 וכדי ב-דרך-הים", איפוא התקדם המצרי הצבא של העיקרי החלק אליהם.הגיע
 לצבא ולאפשר הדרומי, שבמדבר הנודים-למחצה בפני הצבא עורף עללהגן

 מכוחותיו חלק פרעהלמב שלח עיכוב, כל ללא רצועת-החוףהצרה לאורךלהתקדם
 על בודאי פשטו שישק פרעה צבאות ערד. סביבות עד והגיעו זה לאזור עמוקשהדרו
 יהודה. ממלכת שבדרום ההגנה בעמדות גם ופגער אלהחבלים

 מצודות ישובים, וחורבן לארץ-הנגב שישק חילות חדירת כי עוד יצויןלבסוף
 העובדה לאור יפה מסתברים השיירות, דרכי לאורך מרובים כהומחנות-מוצים

 מצרים שליטי נוהגים היו לפסה"נ, הט"ו במאה הג', תחותימס של בימיושהחל
 ארץ-פלשתים: דרך )היא הראשית הדרך את לעצמם להבטיח לכנעןבמסעותיהם

 פלוגות ומשלוח מצודות בנין בארות, חפירת ידי על השונים סעיפיה על יז( יג,שמ'
 את עליהם ולהטיל להכניעם כדי בשב ה*שוסימק ריכוזי אל הטדבר בדרכיחיילים
 המקורות מרבים לפסה"נ הי"ג המאה כל ובמשך הא' מתי בימי החל פרעה.מרות

 וגדל הלך שכוהם במדבר, ה"שוסים" נגד כאלה מסעות-עונשין על לספרהמצריים
 ראויה במיוחד ארץ-כנען. פעם ואל הספר אל הנודדים שבטי זרם גבר אשרככל

 והמביאה האלה המסעות אחד המתארת הבן רעמסס של מימת תעודה לבלתשומת
 לאחר כי איפוא, ויובן, המצרימם. ידי על שנכבשו בשעיר שונים מקומות שלרשימה
 קווי- לאורך וישובים מצודות והקמת המב איכלוס של רבת-התנופההפעולה
 בימי שנתבצעה ולארץ-אדום, לאילת למצרים, מיהודה שהובילו הראשיותהדרכים

 ולרשת לישוביה וחורבן הרס והביא בשב ניכר צבאי כוח שישק הפעיל ושלמה,דוד
 נאלץ מה מסני מתברר ומכאן יתירה. וביסודיות רחב בהיקף יהודה מלכות שלהעתה
 יהודה הרי ואת השפלה את שהקיף קו-ביצורים I9WW מסע לאחר להקיםרחבעם
 ה*"22. יא, )דה"ב ומדרום8מערבמדרום

 ת ו ר עה

 .VT suppl בקרבץ Palestin~ 10 Shishak Pharaoh of Campaign The בשם לראשונה נדפם זהמאמר
 ונרקש- השמות ברשימת בפירוט ידון בו שישק, מסע על מקיף חיבור מכין ,)1957(4.המחבר .עע37-66

 המסע. של.אהיססורי
 81ואילונ עמ' תש"נ, טור*סיני, ספר מלמט, 84-82:א* עמ' )תשיט(, יד ידיעות י.גולדוסר, חשוה12
 ואילך. 87 עמ' תשס*ב, )קוב", ראשון בית בימיאנעל,
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 לארץ*ישראל שישקמסע

 .(נ ,oft~e Egypt Gardiner ועוד 1ן בהערה המנויים במחקרים עיין במצרים הכ"א המושלת על8
 ~Pharaobs. ,1961 .עקן3160

 *BASOR Wrigbt~ .0.8 155 ~1959( .ע 28 וכן בהמשך; ועינן8

 מיטלר)מזר(,הכעוס ודברי-הימים,עיין:ב. מלכים י2ל.ספרי עלהמקורותההיסטוריים,ץ2היולפניןאחבריהם4

 דעור, צ. ב. ואילך; 152 עמ' תשט"ה בירם, ספר לעור, י. ואילך; 35 7 עמ' תי2י"ב, א, למדעי-היהדותהעולמי

 ואילך. 9 עמ' תיטכ"ב, )קובץ(, רא'טט ביתבימי
 שבא מי היא הוא הנביא שמעיה עצמו ובסיפור סו: יב, בדה"ב נזכר הנביאא שמעיה "דברי בשם מקור5
 ה(. פס' )שם, שישק ממני ירושלים אל שנאספו בשעה חטאיהם על אותם והוכיח יהודה ושרי רחבעםחל

 וכושים". "מוכיים ג: יב:, בדה"א הכתוב ומלשון8
 J.simons,:1%sv הקודמתוהנוכחית. במאה שונים חוקרים ידי על רבות פעמים ונהפרשה סורסמה הסעודה7

 Asia, Western !0 Relating Lists Topographical ofEgyptian Sttldy the for Handbook ,1937 .קק,89-101

 סדך את המציינים המספרים -ZDPV Noth, 14. 178-186 61 ,)1938( .עע :[ANET 2271 .קע[2420

 המקרא, בתקופת ארץ-ישראל אהרוני, י* גם: כעת רעלין Simons. של הנ"ל ספרו לפי הם ברשימההשמות
 ואילך. 267 עמ'תשכ=ג,
 של המזרחני המכון מטעם שנעשו הכתובת, של מצוינים והעתקים תצלומים נתפרסמו בינתים8

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

 בעברית. הידיעה לה"א המקבילה "פ", המצרית היידוע צורת עם בא השם9
 .?נ. ,d'Avaris, drame Le Montet ,1940 .עע י1955 84-82; עמ' )תש=ט(, יד ידיעות גולדוסר, י. עיין:16
 .א. ,AASOR Glueck 25-28 ,)1951( .עק [3340 עיין: וזיהויו הזה המקום על11
 מתקבלתעלהדעת: סברתו ואין בצרתן, לזהותו המציע ואילך, 290 עמ' שם, גליק, עיין מעידיה תל על12
 היא אחרת אפשרות 87, עמ'. )תש"ט(, יד ידיעות ייבין, ש. 28; עמ' )תשי"ד(, ג ארץ*ישראל מזר, ב*ועיין:
 צפון* עם מעידיה תל אתלזהות
 .(de 1 : עיין אל-פארעה תל עם זיהויה על בלתי-אפשרית. אינה אבל בספק, מוטלת "תרצה= הקריאה18

 ירבעם. בימי כבר ישראל בירת תרצה היתה יז, יד, מל"א לפי ,RB .Vaux 56 ,)1949( .עק[1020
 29. הע' 144, עכז תשכ"ב, )קבץ(, ראשון ניח בימי מזר, ב. היין:נ1א
 המקראית שבאנציקלופדיה המתאימים בערכים עיין ובמגידו, בבית-שאן בגזר, הארכיאולוגי הממצא על.14
 ואילך. 68 עמ' תשכ"א, )קובץ(, ראשון בית בימי ידין, י. ולאחרונה ביבליוגרפיה()שם

 5. הע' 46, עמ' )תשי"א(, א ארץ-ישראל )מזר(, ב.מייזלר עיין:15
 ואילך. 60 עמ' שם, )מזר(, מייזלר ב. עיין:18
 9. הע' והשוה17
 הנראח ככל 819-318. עמ' )תש=ט(, כ תרביץ )מזר(, מייזלר ב. עיין חגר, המושג של משמעותו על18
 של liD1eS המושג עם ז( עט, פרק בראשית-רבה -בן א א, פרק גיטין )משנה חכמים שבלשון חגר המוםזהה

 Palaestina. הרומיתהפרובינקיה

 ידי על נבנתה ערד, בחפירות שנתגלו המצודות, בסדרת ביותר הקדומה שהמצודה הדברים, נראים18א
 שישק. צבאות בידי והרבהשלמה
 41-38. עמ' )תשי"א(, טז ידיעות )נוזר(, מייזלר ב. עיין:19
 .1. ,!ו(נ Scilriften Kleine 2 ,)1953( .קע ."226 עיין:26
 מציע 272, עמ' שם, אהרוני, י. כי לציין הראוי מן .RHJE Grdseloff, .8 1 ,)1947( .עע [630 עיין:21
 הפולשים הגיעו זו העוצרה לפי גבר; עציון עם גבר( של שבלת נ-גבר, שברת )בצירוף: גבר אתלזהות

 אילת. חוף עדהמצריים
 .de; GEographie Abel, F.M .נ( ,ZDPV Beyer 54 ,)1931( .עע ;113-134 עיין: רחבעם ביצורי פל22
84ff2 ,1939 .עע, Palestine ,18 סברתו היא אחיזה מחוסרת 425-410. עמ'  גיהון, מ* של מאמרו זה ובכרך 
 יאשיהו. לימי מכוונת שהרשימה ואילך, 818 עמ' שם, אלט,של
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 ואדום ישראלמלחמות

 ליוור י.מאת:

 וישר.אלאדום

 מלחמות-כיבוש כלל, בדרך היו, המקרא בימי ואדום ישראל שביןהמלהמות
 רק לא וזאת באדום; הישראלי השלטון להבטחת מסעות-מלחמה או ישראל,של

 מכן,' לאחר גם אם כי בנו, ושלמה דוד בימי הישראלית, הממלכה של הגדולהבתקופת

 יהודה של ונשנים החוזרים המאמצים אכן, יהודה. לממלכת יחסי שגשוג שלבתקופות
 בעלמא,) וכיבוש התרחבות של רצון משום בהם היה לא אדום על שלטונה אתלהבטיח

 גיאוגרפיחם, גחשמים וככתן  בנאמו2 וזע נעוצים :אםכי
 מדינ"נ~

 וצבא"נה
 חקלאות לאפשר כדי בה שיש משקעים כמות עם הררית, רמה ארץ-אדום שלעיקרה
 זרד נחל ביניהן ומפריד במואב, אדום גובלת מצפון הארץ. של בחלקיםוישוב-קבע

 מדבריות. ארץ-אדום את מקיפים האחרים הצדדים משלושת ואילו אל-המא(.)ואדי
 ההרייך רכסי נמשכים לדרום הסורי-ערבי. המדבר אל הרמה משתפלתממזרח
 חתום והעמוק הרחב חסמה ואדי משמש כאן ופוחתת; הולכת המשקעיםכשכמות
 תלולים במזקפים הר-אדום יורד במערב לה. שמדרום ההרים לבין אדום ביןטבעי
 הצחיחה. רמת-המב משתרעת השני שמצדו לים-המלה, שמדרום הערבה נחלאל

 כמעט צחיחה, שהערבה ועם מארץ-אדומי. כחלק אל-נכון נחשבה עצמההערבה
 הרי חקלאי, לעיבוד הניתנים נאות כמה רק בה ומצויים מלחה ואדמתה גשמים,ללא
 לרכי בגלל והן שבה הנחושת מרבצי בגלל הן חשיבותה, היתה רבה קדםשבימי
 בה. שעברו החשובותהמסחר

 ח'רבת,נסאס בסביבות הערבה של בצפונה בעיקר מצויים הנחושתמרבצי
 החשיבות הסמוכימי. הגבעות באזורי וכן ואילת, תמנע בסביבות ובדרומהופותן,
 במרבצי דלה הארץ שכן רבה היתה ארץ-ישראל לגבי אלה נחושת מרבצישל

 הדרך עברה כאן בערבה. שעברו המסחר לדרכי היתה במיוחד רבה חשיבותמתכות.
 כמה הובילו ים-המלח לדרום מהר-יהודה ים-סוף. עם הארץ מרכז אתשקישרה
 דרכי צומת שהיתה לאילת, עד הערבה לאורך הדרך נמשכה ומשם מקבילות,דרכים
 ובמקביל ולאופיר; לערב אניות הפליגו מכאן במעלה. ראשונה בין-לאומיותמסחר
 וכן אילת מפרץ של המזרחי חופו לאורך שהובילו שיירות, דרכי ביבשהנמשכו
 הובילו בין-לאומיות שיירות דרכי דרום-ערב. אל הארי, שבפנים הרמהלאורר
 של הנוה דרך - ומשם קדש-ברגע, של המדבר נוה דרך למיסופוטמיהממצרים

 )במ' "דרד-הסלד" עם שהתלכדו מקום לאדום; המשיכו - הערבה שבצמוןפול

 ש 0 5-2 0 8 בעמי הערותעיק
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 _, ואדופ 'ת-ישיר מיי" י..י]

 מקדש- והיאה. לדמשק עבר-הירדן של ורמה פני על שהובילה כב(, כא, יז;כ,
 אחרת, דלך לערב. השיירות דרכי עם שהתלכדה ישרה דרך גם לאילת הובילהברנע
 מזרחה לאורך ומשם חסמה, ביגודי המשיכה ותם, ואדי דרך עברה מאילת,שיצאה
 לדמשק שהוליכה "דרך-המלך" עם היא אף והתלכדה אדום, רמתשל

ולמיסופוטמיה3.

 .44ש444ש14 שלנב ומשצקי ק46י- א4 נש Jdhi 'ם יוושנ טאי -13-

 ולאמום לערבה כיהודה הדרכים : 33וזיור
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הללחמו"
 המלוכה בתקופת-

 חשיבות איסוא היתה המערבית, שבארץ-ישראל ממלכה של המבטמנקודת
 דרכי-השתי בגלל הן שבה, המתכת אוצרות בגלל הן לערבה: במעלהראשונה
 אותה. שחצו החשובות הבין-לאומיות הדרכים בגלל והן ים-סוף, אל דרכהשהוליכו
 גם אם כי אלה, מסחר דרכי על פיקוח של מידה רק לא הבטיח לערבה)השלטון
 שקדו מדוע איפוא, ויובן, הבב. שבמרחבי הנודדים שבטי על כלשהו פיקוח שלאפשרות
 הראשונות ממשימותיהם כאחת זה בחבל-ארץ השלטון את בידם לקיים יהודהמלכי

 בערבה השלטון אבל לממלכה. וחוזק שגשוג של תקופה שהיתה אימת כלבמעלה,
 הערבה דרכי אדום. על בשלטון קדם, ימי של והטכנית הצבאית במציאות היה,כרוך
 הרי של התלולים המזקפים על ששלט מי בידי לחסד או לשבט למעשה, נתונות,היו

 וצריפתן, העפרות קליית הנחושת, מכרות של תקינה הפעלה ואילו שממזרחה,אדום
 כל מזון. של ניכרות וכמויות - עץ פחמי היינו - דלק חמרי מבלי אפשריות היולא

 בתנאיהתחבורהשלימי ממרחק להביאם היה מאוד קשה דלק, חמרי וביחודאלה,
 לדורות עד בה ושהיו קדם בימי מיוערת שהיתה באדום, היו מצויים זאת וכנגדהקדם;
 גדולים4. יערותאחדונים
 שכן בערבה, להחזיק האדומית לממלכה קושי כל היה לא הצבאית הבחינהמן

 והגישה ארץ-אדום, של התלולים למזקפים היא סמוכה והחשופה הצחיחההערבה
 היא קלה למערב, ממזרח אדום את שחצו בדרכים באדום, שונים ממקומותאליה
 מאמץ ללא להחזיק עצמאותם, את בידם קיימו עוד כל איפוא, יכלו, האדומים~חסית
 הנגב מן נודים פשיטות בפני עליהם ולהגן שבערבה ובמכרות בנאות-המדברמיוחד

 מתחום מרוחקה שבה( המכרות )ומרכזי הערבה היתה זאת כנגד לערבה.שממערב
 בהם שהתחבורה מדבר שטתי הר-יהודה ובין כשבינה ישראל, של העיקריההתישבות

 וארוכות. קשות התחבורה דרכי היו לאילת, ועד מצוער עצמה, בערבה וגםקשה.
 להחזיק היה צריך המערבית, מארץ-ישראל ובאדום בערבה שלטון לקייםכדי

 השלטון מצודות. של רשת ידי על קבע, דרך עליהם, ולהגן ארוכיםקוי-אספקה
 חייב זה ודבר ושגשוג, פריחה בתקופת אלא אפשרי היה לא זה בחבל-ארץהישראלי
 אם כי אדום על רק לא הישראלי הפיקוח לקיום ובלחי-פוסקים מתמידיםמאמצים

 העב. שבמרחבי הנודים שבטי עלגם

 הגנתה ומערך האדומיין-ארגונההממלכה

 האדומית, הממלכה ארגון ועל באדום ההתישבות ראשית על שבידינוהידיעות
 שערך והערבה, הר-שעיר של הארכיאולוגי הסקר ביותר. מועטות וביצוריהצבאה
 השני האלף של רובו במשך ישוב-קבע אדום בתחומי היה שלא מלמדנו גליק,נלסון

 תקופות לפסה"נ. הי"ג המאה לראשית ועד לפסה"נ הי"ט המאה ראשית למן -לפסה"נ
 ירידה חלה מכן ולאחר לפסה"נ והחי הי"ג המאות בין היו הישוב של והשגשוגהפריחה
 למדים המקרא מן ואכן לפסה"נ5. הו' במאה הישוב של וחורבנו בדלרולושנסתיימה

 ממלכה היתה קיימת כבר בהר-שעיר ישוב-הקבע נתחדש שבו זמן לאותו שקרובאס
 לכיבוש קודם במדבר, בני-ישראל נדודי על במסורת נזכרת והיא ; מגובשתאדומית
 יר-כא(, כ, )במ' בארצו לעבור אדום ממלך ביקשו שבה-ישראל המספרתהארץ,
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 ואדום ישראלמלהמות

 . לתחומה?. שנכנסו מבלי ארצו את וסבבו לו להתמד בידם היה לא להם הרשהומשלא

 שבבר' הכתוב עם אהד בקנה עולה אדומית ממלכה של מבושה ראשית של זוקביעה
 תקופת ישראלי. לבני מלך מלוך לפני באדום שמלכו מלכים שמונה המונהלו,

 חוקה. ממלכה של להתהוותה קודם איפוא, היתה, האדומית הממלכה שלהפריחה
 ארוכים ומן פרקי במשך לסירוגין נתונה אדום היתה ואילך ומכאן בישראל.ומגובשת
 בית-דוד. מלכי שללשלטונם
 למן מוקפת, היתה שארץ-אדום מלמדנו גליקי נלסון שערך הארכיאולוגיהסקר

 מאוחייט קבריץ6י
קנ_

- יי- -1י. הקרקע פני קויחקרני
 חלות

 אאשתאר בנחב אדומית מצודה : 34ציור
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 שהשו מבוצרות מצודות.גבול של במערכת ואילך, האדומית הממלכה ימיראשית
 ארץ-אדום, של בדרומה היה מצודות-גבול של מערך שוסי-המדבר. בפניעליה
 הסורי המדבר כלפי המזרחי בגבול חסמה. ואדי פני על הנשקפות הגבעות ראשיעל
 שבין השחץ באזור הגבעות על אורכו לכל נמצאו והן יותר אף מרובות המצודותהיו

 שבאו הנודים לפשיטות פרוצים שהיו הם הם אדום של אלה גבולות והנושב.המדבר
 הן יותר, מועטות המצודות היו אדום של הצפוני בגבולה הסורי-ערבי. המדברמן

 העמוקה שנקרתו משום והן מואב, מתחום ~דים של פשיטה סכנת נשקמה שלאמשום
 ארץ-אדום, של המערבי לצדה אשר לארץ-אדום. טבעי מק שימשה זרד גחלשל
 שימשו מצודות-גבול משהיו ויותר בלבד, מועטת במידה אלא מצודות כאן נמצאולא

 הנחושת. כריית מחנות ובכללם המבודדים, וישוביה הערבה דרכי עללהמה
 שסכנת כיון אדום, של במערבה מצודות של רצופה מערכת היתה שלאיתכן
 המב שאזורי גליק, נלסת עם הוא והדין ; זה מצד רבה היתה לא נוודים שבטי שלפשיטה

 לשלטונה האדומית הממלכה של קיומה זמן כל במשך נתונים היו לא הערבהשממערב
 של שתחומה שבמקרא המקורות מן ללמוד אנו עשויים זאת כעד אבל אד501.של

 גבולה קצה עיר היא קדש טז, כ, במ' לפי לערבה. מערבה גם השתרעארץ-אדום
 בזה וכיוצא ג-ד; לד, שבבמ' כנען של גבולה תיאור את תואמת זו ועדות אדום;של
 פריחתה בימי האדומית הממלכה של שלטונה תחוס השתרע כנראה ככל א. סו,יהו'
 והעב סיני ובאזורי עצמה בערבה גם אם כי לערבה שממזרח בהר-אדום רקלא

 לערבה ממזרח היה האדומים של העיקרי ההתישבות תהום אמנם לערבה.הסמוכים
 שלא שבטים אותם כנראה, התנחלו, לערבה שממערב יותר הצחיחים באזוריםואילו
 לישוב-קבע10.עברו

 בני אלופי של הרשימות מן הן. מועטות האדומית הממלכה ארגון עלידיעותינו
 האדומים שהיו אנו למדים לו, פרק שבבר' אדום(, של השבטים ראשי )היינועשו

 היו אדום, של באזורי-הי-ר בעיקר אלה, משבטים חלק שבטי. בארגוןמאורגנים
 מידה כנראה היתה בהר-אדום ואילו נוודים-למחצה. או מאוחרימנוודים לזמניםעד
 אחת ואכן, האדמיניסטרטיבית. החלוקה לבין השבטית החלוקה בין הפיטהשל

 גילומי שמות את מונה מט-מ, לו, שבבר' זו עשו, אלופי שלהרשימות
 הארגון את לשקף איפוא, עשויה, זו רשימה למקומותמ; למשפחותםעשו

 אף ישראל. בני בידי כיבושה לזמן קרוב האדומית הממלכה שלהאדמיניסטרטיבי
 שבטית. חברה של לתמונה מצטרפות באדום המלוכה אופי על המעטותהידיעות
 זה; אחר בזה שמלכו מלכים שמונה מונה לא-לט, לו, שבבר' אדום מלכירשימת
 קרוב שעד ומכאן הקודם, של בנו מהם האהד ואין אחר, ממקום הוא מהם אחדכל

 המלכים היו כנראה מלכותית. שושלת באדום נתגבשה לא דוד11 ידי על אדוםלכיבוש
 היתה מותנית הקודם המלך מות לאחר המלכות ותפישת האלופים, שביןהתקיפים
 .המשפחות. וראשי האחרים האלופיםהסכמת
 באדום שהיתה העובדה נתונים. בידינו אין וציודו נשקו ועל באדום הצבא מבנהעל
 כדי בה יש קבועה, מלכים שושלת היתה ושלא שבטי, ארגון על המיוסדתממלכה
 שנחלצו משפחות, צבא היה אדום צבא של שעיקרו ההנחה את הדעת אללקרב

 האדומית שהממלכה לחנית קשה , אסא מאידך השבטיים. המנהיגים בראשותלמלחמה
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 ואדום ההראלמלחמות

 שעמד שהוא, כל צבא-קבע מבלי גבולותיה שעל המצודות מערכת את לקייםיכלה
 אדום. מלכי שללפקודתם

 אדום לכיבושהמלחמות

 הממלכה של להתחזקותה ועד וההתנחלות הכיבוש שמן התקופה כלבמשך
 בתקופה וישראל. אדום בין מגע על ידיעות בידינו שאין כמעט דוד, בימיהישראלית

 ללא רופף שבטי ארגת אלא אין בישראל ואילו יחסית; הזקה ממלכה היא אדוםזו
 הישראלי ההתישבות לתחום שמעבר באזורים מיוחד ענין לה שיהיה מרכזיתסמכות
 האדומים של משיטות המסתבר, ככל אלה, היו ואדום, ישראל בין מגע היה ואםהרצוף,
 על המלוכה לכד ושאול : כי מספר יד,מז, בשמ=א הכתוב יהודה. של ההתישבותלתחום
 ובפלשתים צובה ובמלכי באדום ובבני-עמון, במואב אויביו בכל סביב וילחםישראל
 באדום, שאול מלחמת על נוספות ידיעות כל בידינו אין ירשיע". יפנה אשרובכל

 בהם, נלחם ששאול העמים שמנין רבים, חוקרים שיערו ואכן זה. בכתובהנזכרת
 במקרא אבל שגרה. של בדרך שאול על כאן נאמר דוד, לכיבושי יותרהמתאים
 נלחם אף ושאול ופלשתים, עמון בד שאול מלחמות על מפורטות ידיעותמצויות
 לחץ על במקרא רמזים גם לנו יש עשו. אלופי בין לו פרק בבר' הנמנהבעמלק,
 מאת המשורר מבקש פג, שבתהלים הקדום במזמור ואכן הדרום. שבטי עלהאדומים
 ועמון גבל והגרים, מואב וישמעאלים, אדום "אהלי מידי: עמו את שיצילהאלהים
 המציאות את אל-נכון משקף זה מזמור ז-ח(. )פס' צור" יושבי עם פלשתועמלק,

 עמלק גופא, אדום מלבד בו, ונמנים בישראל12; המלוכה קום שלפניההיסטורית
 ובפלשתים, בעמון המלחמות שדוגמת ונראה אדום. חתום על הם גם הנחשביםוגבלנו,
 הדרום שבטי את להבטיח שבאה מלחמת-מגן, באדום שאול של מלחמתו אףהיתה
 כרוכים היו שלא הרחוק, המב לאזורי מבודדים מסעות ועיקרה ; האדומים לחץמפני

 אלה. באזורים שלטונובביצור
 באה שבהמשכה התפשטות של במדיניות דוד נקט בארץ-ישראל שלטונו ביסוסעם
 בלשת במקרא באה דוד בידי אדום כיבוש על הידיעה דוד. של בעולו כולהאדום
 ; יג-יד ח, בשמ"ב : בפרטים מזה זה השונים כתובים וכמה בכמה וסתומה,קצרה
 את המפאר בתהלים ס למזמור בכתובת וכן יב-יג; יה, בדה"א המקבילובכתוב
 על הידיעה היא האלה הנוסחאות שלושת לכל המשותף נצחונותיו. ואת דודמלכות

 המנצחים הישראלים שערכו הרב וההרג בגיא-המלח", אדום בד הקשההמלחמה
 מספר הגיע ובדברי-הימים בשמואל המסופר לפי חרותם. על שנאבקובאדומים
 עשר לשנים תהלים לפי ואילו אלף, עשר לשמונה בגיא-המלח במלחמהההרוגים
 ויש מעוגלים סכימאטיים מספרים אלא אינם זה כמספר זה מספר אך בלבד.אלף
 המוגזמים המספרים כדין ודינם במלחמה, שנפלו האויבים במספר רבה הגזמהבהם

 שבמל"ב שהידיעה העובדה, לציון וראויה דוד. מלחמות בסיפורי הבאיםהאחרים
 אף מונה בגיא-המלח, האדומים את שהיכה לאחר אמציה בידי אדום כיבוש על ז,יד,
 מקום, מכל איש. אלפים עשרת היינו שנפלו, אדומים של וגדול מעוגל מספרהיא

 מכוונים ספק וללא באדום,  רוויתי הרב ההרג על הכתובים עדות היאנאמנה
 במערכהבגיא-המלח לנופלים רק לא ומעוגלים, מוגזמים שהם שיח אם גםהמסמרים,
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 אחר שוני חדשים. ששה נמשכה טז, יא, מל"א שלמי בכללה, אדום מד למלחמה אםכי
 שמואל ספר לפי אדום: את המכה של שמו הוא אדום כיבוש על השונות המסורותבין
 יואב - תהלים למי ואילו בן-צרויה, אבישי - דברי-הימים ספר לפי דוד, זההיה

 מלשת שכן שונים, מאורעות על מוסבים השומם שהכתובים להניח איןבן-צרויה.
 שבספר שהכתוב ובעוד עמן. אותו של מקבילים נוסחאות לפנינו שכאן ברורהכתוב
 חדל מלחמותיו של מסוים שבשלב דוד, של שמו על המלחמה את קוראשמואל
 שמו, על הנצחון את ולקרוא דוד את לפאר כדי האת למערכה15 צבאו בראשמלצאת
 בגיא- הקרב של הזכרתו למעשה. הצבא בראש שעמד מי האחרים בכתוביםנזכר
 להניח ואין העיקרי, הקרב זה שהיה מלמדת אדום כיבוש על הקצרה בידיעההמלח
 שפרצו הנוספות ההתמרדויות את שדיכא מי הוא שיואב גם ומה חלק, בו נטל לאשיואב
 השתתף ספק ללא סו-טז(. יא, )מל"א בגיא-המלח המכריע הקרב לאחדבארוס

 ומד עמון נגד למלחמה בדומה הצבא, מן חלק בראש שעמד אבישי, גם זובמלחמה
 הקבע, צבא היינו ישראל, בחורי בראש יואב עמד מלחמה באותה הארמים.מלכי
 את דברי-הימים מחבר שממנושאב המקור וכנראה העם, יתר בראש עמד אבישיואילו
 ליואב15. עוינת מגמה מתוך דוקא אבישי של שמו על בתא-המלח המלתמה את קראדבריו
 ואף אדום, מד המלחמה של זמנה את לקבוע בידינו אין שבמקרא הנתונים פיעל
 אדום המזרחי, עבר-הירדן ממלכות נגד המלחמות של המדויק סדרן אתלא

 מונה יח( בדה"א )ומקבילתה ח פרק שבשמ"ב דוד מלחמות של הרשימהוהארמים.
 והכתוב ארם. ממלכות ונגד מואב נגד דוד של מלחמותיו את באדום למלחמהקודם

 בהמשך זאת כנגד ארם". למלחמות בגיא-המלה הקרב את סומך אף יג, ח,שבשמ"ב
 שלא היינו עמון, לעזרת הארמיות הממלכות שבאו מסופר דוד מלכות תולדותתיאור
 היתה אדום עד דוד של שמלחמתו הסוברים יש דוד. של לשלטונו עדיין נתונותהיו
 בעבר-הירדן שלטונו את שביצר לאחר דוד, של הכיבוש שבמלחמות האחרונותמן

 היתה דוד של הכיבושים שבמערכת להניח קשה אך סוריה. של רחבים ובחלקיםכולו
 אדום היתה חשובה עצמה, בפני טעמים. וכמה מכמה וזאת במנין, האחרונהאדום

 הבין-לאומיות המסחר בדרכי כנקודת-מפתח המתרחבת, הישראליתלממלכה
 גרעין יהודה, של הנושב לתחום היתה סמוכה ארץ-אדום המתכת. חרושת שלוכמרכז
  על שנחשבו שבטים בין התנגשויות לפעם מפעם אירעו ספק וללא דוד, שלממלכתו
 עשוי היה זה דבר ; העב של המרעה באזורי שנדדו ושמעון יהודה משפחות וביןאדום
 אדום את כבש שדוד איפוא, מסתבר, אדום. עד דוד של למלחמה במוקדםלהביא
 ההתנגשויות לאחר המערבית, בארץ-ישראל שלטונו ביצור לאחר רב לאזמן

 הארמים18. ממלכות ועם מואב עםהראשונות
 המקרא. מן מעטות ידיעות אותן אלא בידינו אין כשלעצמה אדום נגד המלחמהעל
 מד המערכה מקום הוא גיא-המלח, של מקומו את בבירור לקבוע בידים איןואף

 ומל ז, "ר, "צבכמל"ב ובידיטתק דוד, בידי אדום. כיבוש עקי נמבתובים ~ftwh ומזכויאדום,
 לודאי קרוב למקרא. שמחוץ במקורות כלל נזכר ואינו אמציה, בידי אדוםכיבוש
ל בצפון-הערבה וכנראה ומלחה, צתיהה שאדמתה , בערבה גיא-המלח את לבקששיש  

 וקשה. ממהנך היה אדום לכיבוש המסע ופונון"1. נחאס ח'רבת של המכרותבאיזור
 שהובילו הדרכים באחת ומשם וערד, .מעון זיף, בדרך מהר-יהודה יצא דודצבא
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 נחאס חירבת של המכרות לאיזור הערבה לאורך והלאה ים-המלה, שללררומו
 הדרכים ועל הצריפה ומתקני המכרות על שחבה מצודות, מערכת היתה כאןופונון.

 וכאן, והסלע, בצרה של הישוב מרכזי אל ארץ-אדום, פנים אל הערבה מןשהוליכו
 אזור כיבוש עם אדום. על הקרב נערך ארץ-אדום, .של הנושב תחוםבמבואות
 עבר האדומית, הממלכה של הצבא שנחל הכבדה והמפלה בצפון-הערבההמכרות
 למרכזה שהובילה והדרך אדום, של העיקריים המכרות ממרכזי אחד דוד שללרשותו
 אדום. של גורלה למעשה הוכרע שבגיא-המלה בקרב הנצחון עם לפניו. פרוצההיתה

 קשה התנגדות גילו האדומים הארץ. של הכיבוש תהליך נסתיים לא בכךאבל
 יא, במל"א המסופר ולפי בגיא-המלח. הצבאית המפלה לאחר גם ארצםלכיבוש
 זכר כל ויך ההללים את לקבר הצבא שר יואב בעלות אדום את דוד "בהיות :סו-טז
 באוזנו באדום*. זכר כל הכרית עד ישראל וכל יואב שם ישב חדשים ששת כי ;.באדום
 מלך של בנו נכת אל האדומי, הדד באדומ, המלוכה מזרע נער למצרים ברה זמןפרק
 בסיועו ושם, לבית-המלוכה; מקורבים שהיו אנשים של קבוצה עם האחרון,אדום
 יד-כב(. יא, )מל"א ישראל מד להתמרד כושר לשעת חיכה מצרים, מלךשל

 ושלמה דוד בימי באדום הישראליהשלטון

 באדום, המלוכה את ביטל הוא הארץ. על ידו את דוד הכביד אדום כיבושעם
 האדומים את ואילו המרכזי. השלטון מטעם במישרין בארץ ששלטו נציבים בהה2ם

 יותר הרבה חמור היה זה שיעבוד חסד(. שמאב )השוה כפיה בעבודת כנראההעביד
 הממלכות כבשאר שלא נציבים, דוד שם בה שגם ארם-דמשק, של משיעבודהאף

 נסאליים. כשליטים בני-הארץ המלכים בהן שנשארושכבש,
 ישראל בשלטון זעזועים חלו לערך, לפסה"נ 970 בשנת הייה דוד, של מותועם
 פרעה כנראה הוא מצרים, מלך של בסיועו לאדום חזר האדומי הדדבאדום.

,Eojt~.Dיש יד(. יא, )מל"א לשטן לשלמה האלהים אותו הקים הכתיב לשת זלפי 
 ארם, על המסורה נוסח לפי המוסב כה, יא, שבמל-א הכתוב את לכאןהקושרים
 על וימלך בישראל ויקץ הדד עשה אשר הרעה "זאת השבעים: תרגום לפיוגורסים
 או כולה באדום עצמאית, ממלכה שוב להקים הדד בידי שעלתה כלומר,אדום";
 י ים-סוף ובחוף בערבה לשלוט שלמה בידי שעלתה להניה קשה אך מאדום.בחלק

 בסוף אלא הדד מרד שלא ששיערו והיו לו. עוין מלך בידי הוא בהר-אדוםכשהשלטון
 ארוכה;י. תקופה במשך עצמאותה את אדום בידה קיימה מכן ולאחר שלמה, שלימיו
 על אדום כיבוש עם למצרים ברת שהדד הכתוב, לעדות מנוגדת זו שהשערהאלא
 שהכתוב נותנת והדעת למלוכה. שלמה עלית עם היינו מותו, לאחר אליה וחזר דודירי

 ולא שלפצו, למה המשך והוא אדום, על ולא ארם-דמשק על מוסב כה, יא,במל-א
 מידת היתה מה יודעים אן אין הדד. של בערלו עלתה מה במקורותינו איפואנאמר

 הדד שהצליח ויתכן לגמרי; זה מרד דיכא ששלמה יתכן במרדו. הדד שלההצלחה
 דרכי את שהטריד שאול, של מלכותו בתקופת דוד של הגדוד מעין גדוד, סביבולגבש

 לידי המע שהדבר מבלי הישראלי, הכיבוש צבא של קטנות ביחידות והתגרההשיירות
 אדום. של הישוב במרכזי השלטוןוערעור
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 בערבה, המתכת חרושת של והשגשוג הפריחה תקומת הם שלמה של מלכותוימי
 העובדה, ומאלפת במפרץ-אילת. והמדברושלהספנות הערבה בדרכי המסחרשל

 בימי היתה לא אופיר וסחר בערבה המתכת חרושת בפיתות העיקריתשהתרפה
 דוד של הממלכה מן חלק אדום משנעשתה אם כי אדום, ממלכת שלעצמאותה
 על ואילך, בו ט, במל"א השקועה המקראית, הכרוניקה בדברי נרמז זה דברושלמה.
 ועל בארץ-אדום, ים-סוף שפת על אלות את אשר בעציץ-גבר שלמה שעשההאניות
 הסקר ואילו הימים. ארחות עוברי הצידונים עם בשיתוף אלה באניוה אופירסחר

 לפסה-נ, העשירית המאה שדוקא הראו, ים-סוף22 שלחוף והחפירותהארכיאולוגי
 הכרייה הרחבת תקופת היא ישראל, בידי אדום כיבוש שלאחר פרק-הזמןהיינו

 אף זה בפרק-זמן לכן. קודם ידוע היה שלא בהיקף בערבה הנחושת שלוהצריפה
 אל-ח'ליפה(23. )תל בעציון-גבר המצודהנבנתה,

 ואין נזכרת, אדום אין יהושפט, של ימיו ועד שלמה ימי שלמן שבמקרא,במקורות
 זו. בתקופה אדום של מעמדה על מהם ללמוד נוכל אשר חיצוניים מקורותבידינו
 יד מתחת אדום פשעה יהושפט, של בנו יורם, של שבימיו כ, ח, שבמל*ב הידיעהמן

 אדום היתה יהושפט מלכות סוף שעד ללמוד אולי אפשר מלך, עליה והמליכהיהודה,
 השנים מאת במשך נשתנה לא אדום של המדיני והמעמד יהודה, לשלטוןנתונה

 של הירידה שבתקופת להניח קשה זאת, כנגד אבל, יהודה. מלכות שלהראשונה
 לקיים המדולדלת יהודה בידי עלה המלוכה, פילוג לאחר ואביה, רחבעםמלכות
 וכנראה אדום. על ריבונותה את ולכפות והערבה, הבב במרחבי השלטון אתבידה
 בשנתו לארץ-ישראל שישק מסע לביתונ יהודה, של עולה את מעליה אדוםפרקה

 החקוקה שישק, שכבש העריס ברשימת לערך(. לפסה"נ )925 רחבעם שלהחמישית
 במרחבי ואזורים מקרמות שמות גם מנויים בכרנך, אמון במקדש שנמצאהבכתובת
 שלטינה את עירער זה מסע מקום, מכל אדום. עד שישק שהגיע אפילו ואפשרהמב24
 מעל והערבה אדום לקריעת גם הביא נכון ואל המרוחקים, הנגב באזורי יהודהשל

יהודה.
 ם ויהור יהושפט בימי ואדום ישראלמלחמות

 בימי נתחדשה אדום, לכיבוש שהביאה העב, באזורי יהודה של ההתפשטותתנופת
 והשב פלשת בתחומי יהודה גבולות את הרחיב יהושפט לפסה"נ(. )9-871איהושמט
 שהבטיחו ומצודות רשת-ביצורים הקמת על שקד ואף יא(, יז, דה"ב )השוההרחוק
 חורבת של המצודה הקמת את יהושפט של לימיו ליהט יש וכנראה הבב. דרכיאת
 ; והערבה ים-המלח דרום אל יהודה מהר הדרך על החולשת יהודה, שבמדברעוזה

 אלו פעולות המב25. שבמרחבי הדרכים על החולשת שבקדש-ברגע,והמצודה
 ים-סוף, ולחוף בערבה יהודה של שלטתה לחידוש המוקדמים התנאים אתהבטיחו
 אדום. את יהושפט כבש אימתי ידיעות בידינו אין אדום. של לכיבושה גם כך ידיועל
 אניות עשה -יהושפט כי: מט, כב, במל-א המשוקעת כרוניקה, מספרת זאת כמדאך

 מכן ולאחר בעציץ-גבר"; אניות נשברו כי הלך ולא לזהב אופירה ללכתתרשיש
 ישראל. מלך בן-אחאב אחזיהו את אופיר בסחר לשתף סירב שיהושפטמסופר
 בימיו. שפרץ אופיר סחר ועל בערבה יהושפט של שלטונו על מלמדות אלודיעות
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 בעלת-בריתה. ובצ5ר בישראל יהושפט נסתייע אחאב, בימי לכן, שקודםכנראה
 יהודה ממלכת של זיקת-התלות של הסימנים מן אחד שהיה זה, פשלהושיתוף
 האניות נשברו ושמא ממנו. להחלץ ניסה אחאב מות רוחו-ואחר למורת היהבישראל,
 סיוע ללא לאופיר, אניות מסע לבדו לארגן יהושפט שעשה הראשונים הנסיונותבאחד
 עצית-נבר; של מחודש שגשוג תקופת הם יהושפט ימי וצור. ישראל שלמקצועי

 חדשה תנופה על המעידה עציון-גבר, של ב' שכבה את ליוחם יש זהולפרק-זמו
 העיר. של ושגשונהבהתפתחותה

 הכתוב יהושפט. בימי אדום על יהודה של השלטת אופי היה מה יודעים אםאין
 ממנו ללמוד בידעו ואין סתום, הוא מלך- נצב באדום אין "ומלך מה: כב,שבמל"א

 אדום שמלך או נציב, בה ושם באדום המלוכה את דוד, דוגמת יהושפט, ביטלאם
 יהחטפכה עני גבמביננ הרכתם (ום כי ריבוף היה יקאטיב

 ואילך, ד ג, שבמל"ב המופלא הסיפור מן אנו למדים ביהודה אדום של תלותהעל
 מרד לכן שקודם מואב, מלך במישע ישראל מלך בן-אחאב יהורם של מלחמתועל

 מלך יהורם יחסי-תלות. של מסובכת מערכת על אנו למדים הסימור מןבישראל.
 זיקת-תלות על המלמד דבר במלחמה, בידו לסייע יהושפט את אליו קוראישראל
 כשמלך אדום, מדבר דרך מואב על ועולים פונים ויהושפט יהורם בישראל. יהודהשל

 בידם26. מסייע ליהושפט, משועבד היה עצמו שהוא באדום, יהושפט של נציבואדום,
 מואב, גבול על היה מואב מלך ובין ואדום יהודה ישראל, צבאות בין הראשוןהמגע

 מצור שמו שאן המואבים את היכו בעלי-הבויית צבאות זרד. נחל במעלה נכוןאל
 חלק נטל אדום מלך מואב. של הקדומה בירתה קיר-מואב, היא קיר-חרושת,על

 ברית כבעל אולי יהודה, ומלך ישראל מלך לצד בו( ג, )מל-ב סופה עדבמלאמה
 שמשתמע כפי כבדה, מפלה למואב שחדרו הצבאות נחלו המלחמה בהמשךכפוי.
 בז(. פס' )שם, לארץ וישובו מעליו ויסעו ישראל על גדול קצף -ויחי הכתוב:מלשון

 אחריה גררה יהושפט, של ימיו לסוף קרוב מואב, על במלחמה המלכיםמפלת
 וזמן וההב. הערבה באזורי אף וכנראה באדום, יהודה של האחיזה התרופפותאת
 בדה-ב המתוארת ליהודה, והעמונים המואבים של משיטה באה מכן לאחר רבלא
 אך המאוחר, דברי-הימים ספר של חותמו את אמנם נושא בכללו התיאור כ.פרק
 ממואב הפושטים באו זה תיאור לפי היסטוריות27. סטורות על הוא כ.יוס. ספקללא

 בצפונה שעברה עקיפין בדרך אדומים, היינו הר-שעיר, יושבי והם ע ויהדומעמק,
 במדבר שעברה בדרך ומשם - לעין-גדי והלאה ים-המלה של דרומו אל אדומעשל

 במדבר נהדפה וו פשיטה כ(. א-ב, כ, )דה"ב הר-יהודה ולמרכז לתקועיהודה
 ממש; בו היה לא שוב לים-המלח מעבר יהודה של שלטונה אבל תקוע.שבסביבות

 לגמרי האדומים מעליהם פרקו בן-יהושפט, יורם של מלכותו בראשית לכך,וסמוך
 כ(. ח, )מל"ב באדום עצמאית ממלכה מחדש והקימו יהודה של עולהאת

 יורם -ויעבר : מסופר בישראל אדום של המרד על כ, ח, שבמל"ב לידיעהבסמוך
 שרי- ואת אליו הסובב אדום את ויכה לילה קם הוא ויהי עמו, הרכב וכלצעירה
 את אליו להחזיר יורם של נסית זה היה כא(. מס' )שם, לאהליו- העם ויגסהרכב
 הכתוב נוסח לפסה"נ. MS בשנת מלכותו, לתהילת קרוב נכון אל אדום, עלהשלטון
 מסע-מלחמה נצחת של באור להעמיד שמה כאן ויש ; ברור אינו המלהמה עלהמספר
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 המלוכה בתקופתהמלהמות

 זמן למשך יהודה של עולה את אדום מעליה פרקה ושלאחריו בכשלון,שנסתיים
 "ויכה אדום--תחת אותו "ויכה : כא ח, במל"ב לגרוס יש כנראה כב(. פס' לשם,ממושך
 הרכב היינו הרכב, הוכה שלפיו להמשך, שמתאים מה שלפנינו; בנוסח אדום"את
 ישראל מלך שנעזר להסח קשה לאהליו. נס והעמ הכתוב, בתחילת המכר יורםשל

 כמותר הנוסח את לקיים נרצה אם הכתוב מן שעולה מה התקפת-לילה, לשםברכב
 חיל-הרכב עם יהודה, מלך זה: מעין איפוא, היה, המשוער המלחמה מהלךשהוא.
 ליורם להנחיל הצליחו שהללו אלא האדומים, לקראת יצא המגויס, הצבאועם

 בקרב- שבאו מבלי יהודה, צבא של חנית-לילה בעת התקמח-פתע, ידי עלמפלה
 של הרכב כל יורם עם שהיה העובדה, בציודו. עדיף ספק ללא שהיה הצבא עםגלוי

 שכן האדומית; התקפת-הפתע הצלחת את הגבירה אף כא(, ח, )מל"ב יהודהממלכת
 כמכשיר-לחימה; ערך לו אין חנית-לילה, בשעת גם מה לקרב, ערוך שאינורכב

 במפתיע. המותקף הכוח של מהירה התארסות על להקשות כדי בו ישלהיפך,
 המקום צעיר, את המנהים יש בעיות. של שורה מעלה המערכה של מקומהענין
 ואם נד(. סו, )יהו' לחברון שמצפון ליעיר עם האדומים, עם במגע יורם צבא באשבו
 הר-יהודה, למרכז עד וחדרו האדומים פשטו אף המרד שבעקבות הרי זה, זיהוינקבל
 אף על שכן, זו. הנחה לקבל קשה אבל שואה. למנוע במגמה לקראתם יצאויורם

 פרקו עתה שזה האדומים, מן הרבה חזקה יהודה היתה זמן, אותו היחסיתחולשתה
 לבצע יכולים האדומים שהיו להניח אין כן, על יתר השיעבוד. עול אתמעליהם
 זוהי היהודי; תחום-ההתישבות מרכז בתוך ההונה יהודה צבא מד שת-פתעהתק

 פולש ידי על ולא עוינת, בארץ והנמצא החוץ מן הבא צבא מד לבצעה שניתןפעולה
 שבגבול צוער עם ציעור של הזיהוי הצעת את לקבל גם קשה המקומי. הצבאמד

 אל יורם של חיל-הרכב הגיע זה זיהוי לפי שכן, זרד. נחל לשפך סמוך ואדום,יהודה
 הטובענית המליחה אל או א-צאפי, ע'ור היא בקעת-צוער, של הסבוכה הצמחיהאזור

 למעבר ניתן אינו שאף אלא למלחמה, מתאים שאינו בלבד זו שלא אזור, ; להשמדרום
 =ויעבר - צעירה* יורם "ויעבר תחת כא, ח, שבמל*ב בכתוב לגרוס יש וכנראהרכב.
 מקום על מדויקים נתונים בידינו איפוא, אין, הר-שעיר. אל היית שעירה"25יורם

 בגבול שאירעה זאת, אלא יודעים אנו ואין האדומים; ובין יורם צבא ביןההחמשות
 ארץ-אדום. בתחומי או ואדום,יהודה

 לדיכוי היל-רכב בראש למסע שהביאו השיקולים אופי על לעמוד מנסיםכשאנו
 חמורים. בקשיים כרוכה היתה לאדום הרכב הבאת שעצם לזכור עלינו באדום,המרד

 ולמדבר ערד דרך שהוליכה הישירה זו בין ולאדום, לערבה מיהודה המובילותהדרכים
 הן קשות ימינו, של במעלה-העקרבים שעברה דרך-העקיפין ובין ולערבה,יהודה
 תנאי אין עצמה בארץ-אדום גם השטח. תנאי בגלל רכב למעבר מסוכנותואפילו
 של לאפשרות הזקוק רכב, על המיוסדת למערכה ביותר המחים מן הקרקעפני

 וחזק, מגובש צבא לאדומים שהיה נניח אם רק ידים. רחב מישורי לשטח יעיל,תימרון
 בחיל- אלא עליו להתגבר היה ניתן ושלא בקרב-גלוי סדיר צבא עם להתמודדהנכון
 הקשיים כל אף על יהורם, של זה במעשהו הצבאי ההגיון מן היה רבה, עצמה בעלמחץ

 אופי על נתהים בידינו אין כי אם לאדום"י. חיל-רכב במסע כרוכים שהיווהסכנות
 פרקו עתה שזה לאדומים, היה אכן אם הוא ספק ועצמתו, האדומים של הצבאיהכוח
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 ואדום ישראלמלחמות

 האדומים של הכוח שעיקר כנראה, עצמה. בעל סדיר צבא יהודה, עול את"עליהם
 מעטות יחידות-עזר לאותן מסביב שנתגבש עממי, מתנדבים צבא היההמתמרדים
 להניח היה ניתן אלה בנסיבות בהן. להחזיק אדום של הואסאלי השליטשהורשה

 יתכן כן, אם למעשה. היה שאמנם כפי עדיף, צבא עם מקרב-מגע יימנעושהאדומים
 תכליתו ועיקר לאדום, חיל-הרכב למטע שהביאו הם צבאיים-טקטיים שיקוליםשלא
 בעול חזרה ולהביאם האדומים את להרתיע כדי גרידא, כהפגנת-בזח לשמשהיתה
 חיל-הרכב על אדום מד המסע העמדת כך, ובין כך בין מכריע. קרב מבלי אףיהודה

 כאמור, סייעה, - לילה בחניות וביחוד מתאימים, הבטחה באמצעי לנקוט מבלי-
 המלחמה. גורל את שחרצה האדומית, התקפת-הפתע שללהצלחתה
 יהודה. ממלכת את החליל יהודה, מעול אדום של ושחרורה יורם צבאמפלת

 יהודה מלכי בידי היה לא שוב ומצודותיה הערבה דרכי אבדן שעם אלא עוד,ולא
 יורם של מלכותו ימי ובהמשך הרחוק. שבצב הנודים שבטי על שלטונם אתלכפות
 עצמה יהודה תוך אל לפשוט בשב, שביתה להם UI9W הערבים, שבטי העזואף

 טז-4ז(. כא, )דה"ב וביזה שודבמסעות

 באדום ועוזיה אמציהכיבושי

 )848לפסה*ם באדום השלטון את לעצמו להחזיר בן-יהושפט יורם של נסיונולמן
 בקירוב, שנה ששים של תקופה לפסה"נ(, )784-798 אמציה של מלכותו ימי לאמצעועד

,,,,, 
. 

 ,-,,,,,ן

 לפסה*1 הס"-הח' המאות מן מבצרה; אדומיות טין צלמיות : 35ציור
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 המלוכה בתקופת המלחמות.

 לאהל ונתחזקה, יהודה נתאוששה אמציה של מלכותו בימי עצמאית. אדוםהיתה
 בגי-המלח אדום את -הכה : אמציה ז, יד, מל-ב לפי צבאיות. ומפלות ירידה שלתקופה
 מלהמה של מהלכה :קתאל". שמה את ויקרא במלחמה הסלע את ותפש אלפיםעשרת

 התנהלה המערכה אדום. לכיבוש דוד למלחמת כלליים בקוים אימוא, דומה,זו
 צבא התקדם ומשם שבצמק-הערבה, פוניו של המכרות לאזור סמוךבגיא-המלח,

 הסלעם של מקומה הסלע. של המבוצרת המצודה את ולכד לבצרה פונון דרךאמציה
 לא-עלילה. דרומה bd'~O כשמתה שבימינו, א-סלע של באתר ככלהנראה,הוא,

 הראשית העיר המקרא בימי שהיתה )?צירה(, לבצרה יתירה קרבה קרובהמקום
 במקום נמצאו סביבתה. על החולשת מבוצרת, סלעית גבעה זוהי אדום. שלבצפונה
 של כיבושה עם באדום. ישראל של שלטונה ומזמן האדומית, הממלכה מימי ישובשרידי
 אדום את לכבוש בידיו עלה לא אבל צפון-אדום, על השלטון אמציה בידי היההסלע,
 דרומו על לא ואף אילת, ועל דרום-הערבה על השלטון את ליהודה ולהקנותכולה,
 אדום; של בצפונה שלטונו את לבצר במיוחד אמציה שקד כך משום אדום. הרשל

 בישובם לח( סו, יהו' )השוה ליקתאל הסלע של שמה שינוי היה כרוך המסתבר,וככל
 פונון, שבאזור הנחושת מכרות על החולשת זו, בנקודת-מפתח יהודה אנשישל
 הצפונית, שבערבה השיירות דרכיועל

 הידיעה מן אנו שלמדים כפי ; אדום של כיבושה את השלים אמציה, של בםעוזיהו,
 הם עוזיהו ימי ליהודה". וישיבה אילת את בנה -הוא : כב יד, במל"ב הבאההקצרה
 והתפשטות התעצמות לב תקופה יהודה, לממלכת ושגשוג פריחהתקופת

 עוזיהו בידי שעלה לאחר ושלמהר. דוד מימי כמותו נודע שלא בהיקףטריטוריאלית
 גם היהודי הישוב נתפשט ז(, בו, )דה-ב בעב שנאחזו הערבים לשבטי מפלהלהנחיל

 והמצודות הקבע מישובי חלק עוזיהו לימי ליחס יש ובודאי המרוחקים.בחבלי-העב
 בנגב השיירות דרכי על וששמרו ב'33, הברזל בתקופת זה בחבל-ארץשהוקמו
 )מל-ב עציון-גבר34 היא אילת, של מחדש בבנינה כרוכה היתה זו פעילותובערבה.

 המדבר. בדרכי השיירות וסחר אופיר סחר של חדשה בתנופה אף וכנראה כב(;יד,
 בהיקף מחדש שנבנה בעציון-גבר, הישוב של ג' שכבה את לשייך יש עחיהו שללימיו
 המבוצרת, המצודה מלבד בו, ושהיו ; מקום באותו הקודמים הישובים מאשר יותררחב
 זו בשכבת-ישוב לעיר. המקום נעשה בתולדותיו הראשונה בפעם בתי-מושב.גם

 יותם של הוא שהחותם הכרה אין כי ואם -ליתם". השם ועליה מביעת-חותםנמצאה
 בנו, ויותם עוזיהו לימי אותה לשייך יש מקום מכל הרי עצמו, יהודה מלךבן-עוזיהו
 אביו. בחיי כעוצרששלט

 באדות יהודה שלטון שלקצו

 גורלה תמורות ועם ממושכת. היתה לא ובערבה באדום יהודה לשלמון של זופרשה
 רצין ידי על כיבוש לסכנת נתונה היתה  עצמה משיהודה אחז, ימי בראשית יהודהשל
 של לשלטונה הקץ אף בא לפסה-נ(, )734 ישראל מלך בן-רמליהו ופקה ארםמלך
 אילת את ארם מלך רצין "השיב ו: לטו, שבמל-ב הסתום הכתוב לפי באדום.יהודה
 עד שם וישבו אילת באו קרי( )אדומים וארוסים- מאילות, -היהודים את וינשללארם
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 ארם עם ישראלמלחמות

 בכיבח? כאן המדובר שאין בעליל מלמדת אילת- את "השיב הכתוב לשון הזה".היום
 להניח ניתן זאת, עם יחד "לארם-. תחת .לאדום" לגרוס יש ספק וללא אילת, שלארמי
 יהודה עול את מעליהם לפרוק האדומים ביד סייע אף יהודה, על רצין שעלהשבעת

 נכון, אל היה, קשור רצין ידי על מאילת היהודים גירוש אילת. את לידםולהחזיר
 'דרך- על השלטון את לעצמה להבטיח שבדמשק הארמית הממלכה שלבמגמה
 על מסופר יז-יה, כח, בדה"ב ערב35. עם הימי לסחר ונקודת-אחיזה כולה,המלך-
 והצב". יהודה בערי פשטו ופלשתים שבי וישבו ביהודה ויכו באו אדומים :"ועוד אחזימי
 או אחז, מד ופקח רצין של ממסע-המלחמה חלק אלה משיטות היו אם להכריע,ואין
 בעקב הכושר שעת את והפלשתים האדומים משניצלו זמן, לאחר אלא באו לאאם

 בשב. גם אלא באדום רק לא מעמדה את איבדה יהודה מקום, מכל יהודה. שלחולשתה
 וברשימות- המב. במרחבי השלטון את ליהודה אחז, של בנו חזקיהו, החזירלשעה
 שמעון, מבני משפחות על ידיעה באה דברי-הימים, שבספר שמעון שבט שלהיחס

  להר-שעיר, שהלכו מא34, ד, )דה"א יהודה" מלך יחזקיהו בימי בשמות-הכתובים
 אבל מג(. פס' )שם, לעמלק" הפליטה שארית את "ויכו לערבהי3, ממערב נכוןאל

 ואילך. אחז ימי למן אחיזה ליהודה היתה לא שוב ובערבהבאדומ
 מדינה היתה לא שוב ליהודה, משועבדת היתה למדי ממושך זמן שבמשךאדום,
 אשור מלכי בעול באה אחז בימי יהודה מעול לשחרורה וסמוך וריבונית;עצמאית
 הח' לבית החל וסוריהיי. שבארץ-ישראל ממלכות לשאר בדומה ואסאלית,כמדינה
 שהביא דבר הערבים, שבטי של בלתי-פוסק ללחץ נתונה אדום היתהלפסה"נ,
 ישוב-הקבע פסק לפסה"נ הו' במאה החומרית. התרבות ולירידת הארץ שללדלדולה

 של קיצה בא בכך הערבים. שבטי בלחץ ממקוממ, נהדמו והאדומיםבאדומלגמרי~,
 כנראה ארץ-יהודה, תוך אל חדרו הללו עצמם, לאדומים אשר האדומית.הממלכה

 וחבל- וארורים", מרשה חברת, באזורי התבססו שיבת-ציץ ובימי החורבן, בימיכבר
 שלטת של ביצורו עם אידומיאה. - שמם על ההלניסטית בתקופה נקרא אף זהארץ

 תושביו. את וייהד זה חבל-ארץ יוחנן-הורקנוס כבשבית-חשמונאי,
 הפרסם התקפה במשך הע דרומה, שמבאר*שבע המב וק עצמה,ארץ*אדום

 מעזה, השיירות סחר את בידם שריכזו הערביים, קידר שבטי של השפעתםבתחום
 מצויה כבר לפסה"נ( הס )המאה ההלניסטית התקופה בראשית לערב. אילת,דרך

 ציביליזציה הקימו אשר ערביים נודדים שבטי ידי על שנוסדה הנבטית הממלכהבאדום
 ארץ-מואב את גם כללה שבהר-אדום, פטרה היתה שבירתה זו, ממלכהמפוארת.

 בימי שבאה עד נתקימה היא ארץ-ישראל. ובין המדבר בין כחיץ ושימשה המב,ואת
 רומי. של הישיר שלטונה תחתטריאנום

 ת ו ר עה

 הפריחה בתקופת לאדום היו שייכים לערבה, שממערב וצפוןשסיני, הנגב של חלקים אף הנראה, כגל1
 להלן. ועיין דודן בידי לכיבושה קודם האדומית הממלכה שלוהשגשוג

 קבר* נגליקן *אן Eastern 18 Explorations Glueckt *186שש816ע A]tSOR 15 *)1935( *עע 20-49 עיין:2

 פו8קיא. עמ' תשיים, בערבה, מפילה אברמסקי, ש. 79-58: עמ' תשי"ד, המזרחי,הירדן
 י(8 בא, כהן יד, לבמ' ים*סוף דרך כגון: במקרא הנוברות דרכים עם אלה דרכים לזהות ההצעות על8
 שר ב, מקראית  אבציקלופרית אבי*יונה, מ. עיין: ח(, ג, )מל=ב מדבר-אדום דרך ח(ן ב, )דנ' הערבהדרך
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 המלוכה בתקומתהמלחמות

 גם עיין המקרא בימי בארץ-ישראל הראשיות הדרכים על ראילך. 482 עמ' זה, בכרך אהרוני, י. וכן ואילך,718
 9-4. עמ/ זה, בכרך ש.ייבין, של-במאמרו

 מיוהו, עוף סללו שהתורכים עד נרחבים, יער שטח* באדום היו הראשונה מלחמת-העולם בימי עוד 4_..
 ויהידהל: אחת למטרה לפטרה, שמצפון שוביך, במורדות לעין-נגל התג'אזית ממסילת-הברזל הסתעףאשר
 הרכבות. קטרי את בהם להסיק כדי עציםלהביא

.
 -.L~plor גליק, נלסון של בספריו מובא ובערבה באדום והחפירות הארכיאולוגי הסקר של מפורט תיאור 5

)1939(8-19 1 MSOR ; )1935( 15 AASOR 5112611-111ס81ע, Eastern עבר-הירון בספרו, ץסיכומו -0נ81 ש 
 ואילך. 124 עמ'המורהי,
 לערך לפטה=נ הי"ג. המאה של השניה המחצית מאשר יותר הארץ כיבוש את לאחר יכולים אנו אין8
 במדברי ישראל בני נדודי אחרותעל מסורות גם היו ועוד(. 78-59; עמ' בכרךזה, ש.ייבין, של במאמרו.)ועיין
 "ל התחנות רשימת וכן כס, ב, ב: א, דב' והשוה ארץ-אדום, דרך לעבר-הירדן ישראל בני עברושלפיהן
 מכוונות ארץ-אדום של בתחומה ישראל בני מעבר על המסורות מזר, ולדעת לג. פרק בבמ' ישראל, בנימסעי

 697: טור א, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. ועיין: באדום, המלוכה יסוד שלפני הזמן מן קדום, עלייהלנחשול
 145. טורב,

 לבני מלך מלוך לפני בארץ-אדום מלכו אשר המלכים "ואלה לא: לו, שבברן בכתוב המכוון אם בין7
 ישראל מלך למלכות הוא המכוון אם ובין שאולן למלכות היינו עצמה, בישראל מלך למלכות הואישראל"'
 הרשימה פי על באדום המלוכה ראשית שאן את לחשב נסיונות על דוד. ידי על אדום לכיבוש היינובאדום,
 Nacbbarstimme, ihre und Israeliten Die ,1906 .עע ;280-282 .עי .ע ,Albright עיין: לו,שבבר'

~feycrt 
% 

 Israe131 of Religion the and .A~chaeology ,1953 .ע206
 5* בהע' המנויים במחקרים עיין8

 .א, ,HUCA Glueck 11 ,)1936( .עע 141-157 עיין:9

 לו שבבר' היחס ברשימות ליהודה, שמדרום הנגב באזורי מושבו שמקוס עמלק, נמנה למשלג כך.*1
 נם %א עשו ומאלופי אליפז מבני אחד טז(. )פס' עשו בני מאלופי אחד הוא עמלק ואלוף יב(, )פס' אדוםעל
 בנגב. הוא אף מושבו שמקום מב(, סו, יא, )פס'קם

 באדום נתגבשה וכנראה בשלמה, n~DW באדום, המלוכה מזרע האדומי, הדד נזכר יד; יא, במלאא11
 האחרון. המלך של בביתו האדומים דבקו כן ועל דוד, בידי לכיבושה קרובשנושלה

 )תרצשז(, ד ידיעות פג, פרק תהלים של ההיסטורי הרקע )מזר(, מייזלר ב. עיין: זה מזמור של זמנו על 8ג.
עמן

 145-182* עמ' זה, בכרך קלאי, ז. של במאמרו עיין שאול מלחמות על 47--51*

 ישמעאלים הנודדים שבטי עם יתד במזמור הנזכר גבל, בשם השבס או העם בין קשר יש הנראה,. ככל18
 חבל-ארז והוא הערביים: המקורות של -ג'באל והביזאנטיים ההליניסטיים המקורות של בבליני וביןוהגרים,
 לים-המלח. מדרום-מזרח אדום, של בצפונהגדול

 והיו בגיא-מלח". ארם את מהכותו בשובו שם דוד =ויעש יג: ח, שבשמ"ב הנוסח הוא במיוחד קשה14
 הביטוי: קשה זו גרסא לפי אבל העתיקים. והתרגומים שונים כתבי-יד לפי אדום, היינו אדם, כאן לגרוסשהציעו
 נכע ואל אותם. מהכותו בשובו ולא אויביו את בהכותו שם לו עשה דוד שכן מהכותו", בשובו שם דוד"ורעש
 ארפא. את בהכותו והארמים( מואב נגד הראשונות המלחמות מן )היינו, בשובו שם דוד "ויעש כאן: לגרוסיש

 רפת. עמ' השט"ו, שמואל, ספרי סגל, צ. מ.והשוה:
 להשההף דוד חדל וכנראה ואילך. בו יב, שמ"ג והשוה בפועל, חלק דוד נטל לא עמון נגד במלחמה גם 15ן

 יז. כא, שמ"ב והשוה פלשתים, נגד המלחמות סוף למן כבר בקרבבפועל
 ואילך* ד כ, ואילך: כו נ, שמ=ב והשוה בשמואל, סיפורים וכמה בכמה גם מצויה ליואב עוינת מגמה18
 יי. כא, ו: כ, בשמ"ב גם ביכרת יוצב פני על בן-צרויה תבישי העדפת שלמגמה
 14. הע' עיין19
 זה, בכרך וכן ואילך: 888 טור ב, מקראית אנציקלופדיה ש.ייבין, עיין: דוד של מלחמותיו סדר על18
 ן ואילך. 157עמ'

 לזהות שהציעו היו 479. טור ב, מקראית אנציקלופדיה םץר, ב. עיין: ניא-המלח של זיהויו שאלת על19
 מופרך זה זיהוי אבל לערד. שמדרום אל-מלח תל ליד הר8יהודה, בדרופ אל-מלה, ואדי עם גיא-המלתאת

 ארץ* בתוככי אם כי ארז-אדופ, בגבולות נערכה לא אדום לכיבוש המלחמה זאת, לפי שנן,מעיקרו:

 יהודה. שבט של  הרצוף  ההתישבות החום בגחולות*הודה,
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 ואדום ישראלמלהמות

 סובר נולדוסר 84-82. עמ' )תש=ט(, יד ידיעות י.גולדוסר, השוה: זה, מצרים מלך של זהותו על20
 ואאחרת הארץ: לכיבוש דוד, מלחמות של המוקדמים בשלבים האחת אדום: נגד דוד של מלחמות שתישהיו
 שערך. האכזרי הטבח על ואילך, סו יא, במל=א והמסופר באדום; שפרץ מרד לדכא כדי דוד, של ימיובסוף

 הדד ברח שאליו מצרים שמלך ההנחה על מיוסדת זו דעה המרד. על מוסב מצרימה, הרד ובריחת באדוםיואב
 מצרי מלך בימי למצרים הדד שברה ואפשר בכך, הכרח אין אבל סיאמון. היינו לאדום, חזר שבזמנו המלךהוא
 יורשו* בימי לאדום רחזראהד,

 .Israel, of History Robinson, 8. .7 *1932 *עע מ2850 למשל: כך21
 108-61* עמ' המזרחי, עבר-הירדן נ.גליק, עיין:22

 ולאחרונה נוסף, בירור טעונה אל*ח'ליפה בתל למצוא )שם( נ.גליק שביקש אבית-המצרפות" בעיית23
 בית-המצרפות את גליק לפי שהקיף התעשיתי, לריבוע אשר "בית-מצרפותא. בכלל שזהו ההנהה על עררריןיצאו
 45%45 .הוא זה לפי הישוב שטח רגילה. הומת-סוגרים אלא הוא אין שלמה, ימי של השכבה היא א', שכבהשל

 גליק שנטה והשער, החומה זאת כנגד מבוצרת. מצודה לפנינו שכאן היינו דונם, שני הכל בסך כלומרמטר,
 כה ידיעות משל, ז. ועיין: יהושפט, מימי היינו בעציון-גבר, ב' שכבה של כנראה הם שלמה, לימילייחס

 92. הע' 109-108, עמ' תשכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי י.ידין, 159-157: עמ')תשכ"א(,
 189-182* עמ' זה, בכרך רכן *suppl. Mazar, ,8 וריר 4 1)1957( *קע מ576 עזן: מסע-שישק על24

 429. עמ' זה, בכרך רכן 58-53: עמ' תשי"ז, ריררשלים, יהרדה י.אהררבי, עיין:25
 ואילך: 828 עמ' זה, בכרך ישראל, עם מואב מלך מישע של מלחמותיו על במאמרי עיין זר מלחמה על26
 44. הע' שם זו, במלחמה אדום מלך של מעמדו עלובמיוחד
 מקומית מסורת על זו פרשה מיוסדת .4ן, 63!0א ZDPV 67 1)1945( *עע מ.נות,71--4% של לשיטתו27

 שממזרח מחבל-הארץ נבטים של פשיטות כביכול משקפת והיא לפסה"נ, השלישית המאה מן תקועמסביברת
 .עו Chronikbacher, Rudolpllt ,1955 והשוה: מעיקרה, היא מופרכת זו גישה אבל יהודה. מדבר אללים-המלח

 .עע.,"258
 המרובר שכן =מאדום": לגרוס יש נכון ואל מארם", לים "מעבר הוא: ב, כ, בדה"ב שלפנינו, הנוסח28
 יהודה, על הפושטים עלו שבה הדרך בדבר שונה השקפה על הענין. מהמשך אנו שלמדים כפי בים-המלח,הוא
 434* עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של במאמרועיין

 להסביר וגיתן שריו". עם יהורם צעירה"-"ויעבר יורם "ויעבר במקום: נאמר ט, כא, שבדה"ב בנוסת29
 בכתב ש ובין צ בין ההבדל ואכן יהורמשעירה". "ויעבר היה: דברי-הימים בעל שלפני שהנוסח בהנחה זוגרסא

 ביותר. מועט הוא ראשון בית ימי סוף שלהעברי
 ולהעביר המרכבות אח לפרוק צורך היה ההרים, במעברי וביתור לאדום, הדרך של מסוימים בחלקים80
 מן לנו ידועה הרים במעברי חיילים גב על המרכבות נשיאת בהמות-מעמס. או החיילים גבי עלאותן

 1397-396-368 ואילכן 299 עמ' תשכ"ג' המקראן בארצות המלחמה תורת ידין, י. ועיין האשוריים:ההבליטים

 818. עמ' )תש"ט(, כ תרביץ מזר, ב. עיין: הסלע, של זיהויה על81
 ואילך. 158 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי תדמור, ח. עיין: כיבושיו, ועל עוזיהו מלכות על82
 48-41. עמ' )תשי"ט(, ה ישראל ארץ נ.גליק, הארכיאולוגי: הסקר של מוקדם דו"ח עתה, לעת עיין,83

 ועציון-גבר אילת השמות חילוף בעית על 5. בהע' המנויים המחקרים עיין בעציון-גבר, החפירות על84
 ואילך. קג עמ' תשי"ט, בערבה, מסילה אברמסקי, ש. ואילך: 208 טור א, מקראית אנציקלופדיה גליק, ב.עיין:

 11. הע' 137-136, עמ' תשכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי ב.מזר, עיין:85
 )בדפוס(. בן-גוריון לד. היובל בספר מאמרי עיין זה, מקור על88
 ועוד* ד: ה, שופ' ז: יב, יהו' ב: א, דבי ואשיה לערבה, שממערב האזורים גם.על חל שעיר הר השם87
 מרגון, תגית-פלאסר, של מימיהם אשוריות בתעודות אשור של כואסאלים נזכרים אדומיים מלכים88
 .[.ג. ,ANET Pritchard~ apud O~Denheim .קע ,282 ,286 ,287 ,291 294 ועיין: ואשורבנפל, אטרחדוןסנהריב,
 הפסקת מכן ולאחר לפסה"נ, הח' במאה החומרית התרבות ירידת 5. בהערה המנויים במחקרים עיין89
 הממלכות לכל משותפת אלא אדום, של בתהומה מחטמצמת שאינה תופעה היא לפסה"נ, הו' במאה הקבע,ישיב
 המזרחי. עבר-הירדןשל

 ארץ- של היסטורית גיאוגרפיה אבי-יונה, מ. ואילך: 268 עמ' תרצ"ט, ארץשיהודה, ש.קליין, עיין:פ4
 28. 22, עמ' תשי=ד,ישראל,
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 ארם עם ישראלמלחמות
 מזר . ב :מאת

 דוד בימי הארמים עםהמלחמות

 דורות שני במשך בארצו. ישראל ימי בדברי הזוהר עת היא ושלמה דודתקופת
 שלוה חיצוני, תוקף מדיני, משגשוג רבה במידה הישראלית-היהודית המלוכהנהנתה
 ולכלול שאול, שיסד המלוכה, את לבסס רק לא הצליח דוד כלכלית. וגאותפנימית
 ועמון1, מואב אדום, הס-ר מדינות ואת נכרי ישוב המיושבים מחוזות-הארץ אתבה
 הארמיות, הארצות על מרותו את ולהטיל בסוריה, שחלו התמורות, את לנצל גםאלא
 למלוכה רצץ שעת היתה זו הסורי. במדבר בני-קדם שבטי ועל ודמשקצובה

 ובעבר-הירדן באר-שבע ועד מדן ישראל שבטי כל את סביבה שליכדההצעירה,
 מדיני- במשטר אותם ואיחדה ודתית, לאומית צבאית, רוח בלבם הפיחהמזרחה,
 החשובית הגורמים לאחד הישראלית המדינה את להעלות כוח שעצר קבוע,חברתי
 האימפריות של קרנן פלאים ירדה זה בפרק-זמן קדמת-אסיה. של המדינייםבחייה

 המאה באמצע כבר מגדולתה ירדה המצרית הממלכה המזרח. בארצותהגדולות
 הא' חגלת-פלאסר שהוגיעה הכיבושים יגיעת אחרי כומה תש אשור לפסה"נ;הי=ב
 ולשבטי לשכנים טרף היתה בבל הי"א; המאה ובתחילת הי"ב המאהבסוף

 ואת הי*ב, המאה בתהילת כבך לרסיסים נופצה האדירה החתים ממלכתהארמים;
 חמת החתית המלוכה כגון וארמיות, חתיות מלוכות ירשו בסוריה הגדוליםמהחותיה
 לפסה"נ השני האלף סוף אורונטס. נהר על חמת-רבה שבירתה התיכונה,בסוריה
 מדימים כגורמים ההיסטוריה זירת על שמיים עמים שלושה של עליתם בסימןעמד

 בחופיו' - הצידונים ובסוריה, במיסופוטמיה - הארמים בקדמת-אסיה:רבי-חשיבות

 מלכות היתה ההוא בזמן בארץ-ישראל. - ישראל ובני ים-התיכוף שלהמזרחיים
 כל ראש בית-רחוב(, משושלת )כלומר בן-רחוב הדדעזר לבי שבהארם-צובהנ
 השפעתה ארם-דמשק. נמנתה שבכללן וחתיכתה, הדרומית בסוריה ארםממלכות
 עבר-הירדן על גם להשתלט נטויה היתה וידה פרת, נהר לסביבות עדהגיעה

 עבר-הירדן שבצפון וארץ-טוב מעכה רק לא נמנו בעלות-בריתה עםהמזרחי.
 הגדול במסעו וביהוד דוד, עם שבמלחמתו מסתבר בני-עמון4. ארץ גם אלאהמזרחי

 את להטיל הדדעזר שאף ז(, יט, )דה"א מידכא מישור עד הגיע שבולעבר-הירדן
 במסחר החשובות השיירות מדרכי אחת אז כבר שהיתה "דרך-המלך", עלמרותו

 לאילת המזרחי עבר-הירדן לאורך מדמשק שהוליכה המסילה היאהבינלאומי,
 קז שם ארם-צובה מלך הדדעזר עם הממושכת במלחמתו דוד של נצחונוולערב.

 יא-ינ ולוחות 220-218, בעמ' הערותטיק
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 ארם עםמלחמות.ישראל

 גבול עד הארמים, מלכויות כזיעת לידי והביא צובה מלכות של ההתפשטותלנסיונות
 בארס* נציבים דוד *וישם ישראל. יד תחת כצפע-מזרח, פרת נהר ועד בצפתהמת

 עבדי המלכים כל "ויראו ו(; ח, )שם-ב מנחה- נושאי לעבדים לדוד ארם ותהידמשק
 והברית יט(. י, ושם ויעבדום- ישראל בני עם וישלימו ישראל, לפני עפו כיהדדונזר
 מלכות של שליטה צור, מלך חירם ועם חמת, מלכות של שליטה תועי, עם דודשכרת

 הכבושות. בארצות שלטונו את לחזק ישראל למלך איפשרההצידתים,

 ארם עם שלמהיחסי

 בה שעברו צפוף, ישוב בחלקה מיושבת מלוכדת ממלכה לשלמה הנחילדוד
 עד )פרת( הנהר מן הממלכות בכל מושל היה =ושלמה החשובות;דרכי.האורחות
 בכל רודה הוא "כי כה; ט, דהי"ב א; ה, זבל"א מצרים" גבול ועדארץ-פלשתים
 עבריו מכל לו היה ושלום עבר-הנהר, מלכי בכל עזה ועד מתפסחעבר-הנהר
 ההיא בתקופה נחשבה בצפון ישראל ממלכת של קובע כגבול ד(. ה, )מל"אמסביב"

 הקיצונית הגבול עיר בקעת-הלבנון, שבצפון לבזה( )היומ לבוא היינולבוא-חמת,
 מפחחית את ישראל למלך הבטיחה דרכי-השיירות על השליטה חמתי. מלכותשל

 אילת על והשליטה והחידקל; ארצותהפרת עם ים-התיכון וחופי מצרים שלהמסוטר
 הים-האדום. ארצות אל דרכי-הים את פתחה עצית-גבר6 החדשה הנמלועיר

 דוד הושיבו שבהן כבושות, ארצות בין להבדיל עלינו הישראלי השלטוןבמחוזות
 השא לסוג מלכים-ויאלים. משלו שבהן ארצות לבין ישראליים, נציביםושלמה
 שמשטרו זמן כל בית-דוד במרות שהכירו בסוריה, ארמיות מדינות כמה בודאישייכות
 ההיסטוריוגרמים מדגישים לכן ומוצק. איתן היה והאדמעיסטרטיביהצבאי

 בכל מושל "ויחי עבר-הנהר", מלכי נכל רודה )שלמה( שאן "כיהישראליים
 אלא אינו ר גה ה - ר ב וע מצרים". גבול ועד ארץ-פלשתים ועד הנהר מןהמלכים
 לפסה"ם הח' )המאה סרתן של בימיו החל רוות שהיה nfiri) ,(ebir אשורימושג

 )עבר- ריח סו ומשמעותו ובעברית, )עבר-נהרא( בארמית שאולה כמלהונתקבל
 המדינה ממרכז המרוחקות הארצות את לעצמו להבטיח בכדי מערבה(. פרתהנהר

 לחיל-הרכב היה שבו צבא שלמה הקים החיוניות, בדרכי-המסהר הבטחון אתולהגביר
 נודעה זו מבחינה יתרה חשיבות מוצק. אדמיניסטרטיבי משטר ויסד בראש,מקום
 ובקצוי במפתחות-הדרכים ואילך( יז ט, )מל"א וערי-מסכנות ערי-רכבלבנין

 והכתה - יט ט, )מל"א נון ב ל ב וכו'", חצור מגידו, )גזר בארץ-ישראלהממלכה
 בזמן ואולי ת-צובה; חם ג, ח, )בדה"ב בציבה הממלכה(, של הצפונילגבול
 ואף חמת( מהנציבות בלתי-נפרד חלק צובה היתה בכתוב המובא המקורשנכתב

 דהי=ב קרין יה ט, 3מל"א המדבר בדרכי החשובה התחנה ר, ו מ ד תבנוה-המדבר
 אשור מלך הא' חגלת-פלאסר מימי הארמים של חשוב כמרכז לנו הידועה ד(,ח,

 לפסה"נ(. הי"ב המאה)סוף
 ישראל בצבאווז לרכב שייחסו לחשיבות עדות משמשת ערי-הרכב שלהחזקתן

 בהתנגשויות מבוטל לא תפקיד לרכב היה ספק וללא שלמה; של תקופתומאז
 והמרכבות הסוסים סחר את להזכיר מרבים המעראיים המקורות לארם, ישראלבין
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 .--..-- המלוכתי בתקופתהמלחמות

 וכן )הסוסים( והפרשים )המרכבות( ערי-הרכב ואת כח-כס, י; )מל"א שלמהשל-
 "ויאסף בו(. י, ; יט ט, ו-ח; ה, )שם בממלכתו שונים במקומות שבנה הסוסים אורוותאת

 וינחם פרשים אלף עשר ושנים רכב מאות וארבע אלף לו ויהיה ופרשים רכבשלמה
 רכב-מלהמה היה לא דוד שלפני מסתבר בירושלים". המלך ועםבערי-הרכב

 לכנט2ים, בנעור -- חיקי-רגלים )וניקע רובו היה דוד קיל 71צבא ואפילו -טריזי,לע-"
 במרכבות, הצורך בשעת שהשתמשו לפלשתים, וגם רכב-מלתמהי, היה צבאםשעיקר
 שלל דוד שלקח הרכב את גם ו(. א, שם-ב )השוה הגלבוע והר במלחמת-יזרעאלכגון

 רכב-מלחמה החרמת על הידיעה מן אנו שלמדים כפי ברובו, השמידבמלחמותיו
 לשם רכב" מאה ממנו ויותר הרכב כל את דוד "ויעקר הדדעזר: על הנצחוןבתיאור

 המלך(. בני של מרכבותיהם על ה, א, מל"א א; סו, שמ"ב ועיין ;דח,
 לתשומת. ראוי ויהודה. ישראל בצבאות השוב יסוד חיל-הרכב היה שלמה ימימאז

 במרכבתו לו ושם יקח בניכם "את הישראלי: במשפט-המלך הראשון הסעיףלב
 גיוס על גם מדובר משפט-המלך באותו )שמ"אח,יא(. מרכבתו" לפני ורצוובפרשיו
 בכדי ולא יב(. פס' )שמ, רכבו" וכלי ישראל( מלך )של מלחמתו כלי "לעשותאנשים
 להרבות ישראל מלכי תשוקת על המלוכה בתקופת הישראלי המחוקקהתריע
 חיל-הרכב של חשיבותו על טז(9. יז, )דב' המדינה משק על מאוד שהכבידהבסוסים,
 על שקשר זמרי, במקרא: באקראי הבאות שונות מידיעות למדים אנו ישראלבצבא
 טז, )מל"א מחצית-הרכב שר היה בתרצה, המלוכה כסא על וישב בן-בעשאאלה
 עד וארץ-ישראל סוריה מלכי התיצבו בה לפסה"נ(, )853 לביתל(-שאןט(;

 מ-2000 פחות לא ישראל מלך אחאב של ברשותו היו אשור, מלך הג'שלמנאסר
 ל א ר ש י ב כ ר " המלוכה מתקופת העברי המושג לב לתשומת ביחוד יראוימרכבותם.

 ישראל"י "שומר ישראל", "מגן במשמעות - ו שי ר פו
 רפתה שלמה ימי בסוף ימים. האריכו לא ושלמה דוד מלכות של והשגשוגהגאות
 היו הרבה סיבות ומחוץ. מבית להתערער התחילה והמדינה בידיוהמלוכה

 העם של הרצון שביעת אי ולהתפלגותה: ויהודה ישראל מלכותלהתרופפות
 ביהודה, והמרכז הצפון שבטי קנאת כבד; מסים עול רבץ שעליהםלמעמדותיו,

 ישראל שלטון נגד המרי תנועות בית-דוד; מלכות כמשענת יתרות מזכויותשנהנתה
 דוד בימי ישראל בקרב שפעמה רוח-המלחמה והחלשת ובארם-דמשק;באדום

 מיסד מצרים: של במדיניותה תמורה גם חלה שלמה בימי שלמה. ימיובתחילת
 )שחזרה מצרים את ולחזק לאחד הצליח הא', שישק פרעה הלובית, הב"בהשושלת
 אויבי לכל יד שנתן והוא המערבית( שבאסיה והחזקה ההשובה המדיגה לשעהוהיתה

 להשתלט שיוכל כדי הישראלית המדינה את מבית ולפורר להחליש מנת עלשלמה11,
 שלמה ימי בסוף ישראל למלכות והרפיון ההולשה שעת את העשירים12. מחוזותיהעל
 מל"א ולפי יח; טו, )מל"א הייון ששמו ארם-צובה, מלך הדדעזר משרי אחדניצל
 במל"א מסופר עליו בדמשק. בלתי-תלויה מלוכה יתקים בן-אלידעם( רזון - בגיא,
 מאת ברח אשר רזוןנן-אלידע שטן,את )לשלמה( לו אלהים לאמור:"ויקם כג-כה,יא,

 וילכו אתם, דוד בהרג שר-גדוד ויחי אנשים עליו ויקבץ אלצו. צובה מלךהדדעזר
 בישראל ויקץ שלמה... ימי כל לישראל שטן ויהי בדמשק. וימלכו בה וישבודמשק
 תבוסתו בשעת משדה-הקרב להתחמק הצליח זה ששר מסתבר, ארם". עלוימלך
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 ארם עם ישראלמלחמות

 הישראל השלטון עד פרטיזנית מלחמה ניהל סביבו שקבץ נדוד ובעזרתשל:קיוי-עזר,
 עול את מעליה לפרוק דמשק, על להשתלט כושר שעת שמצא עדבארם-דמשק,

 לממלכה קשה מכה ספק, בלי היתה, זו וחזקה, חפשית ארמית מלוכה וליסדישראל
 על השלטון ואת בסוריה הארמיות הארצות על שלטונה את שאיבדההישראלית,

 ארם-דמשק הלכה שלמה של האחרונות מלכותו שנות מאז החיוניות,דרכי-האורחות
 בסוריה ארם מדינות רוב את בהדרגה כנפיה תחת לכנס והצליחה לחיל14מחיל

 על גם נטויה היתה וידה בצפון-סוריה, ואף חמת, גבול ועד פרת נהר עדהדרומית,
 במרוצת מזרחה. עבר-הירדן שבצפון צפוף ישוב והמיושבים העשיריםהמחוזות
 ממלכות כראש - כסוריה ביותר החשוב המדיני לגורם ארם-דמשק הפכההזמן

 המדינה ועל והצפונית התיכונה בסוריה החתים מדינות על שלחצםהארמים,
 בהיאבקות המכריע לכוח היתה זאת עם יחד וגבר. הלך בארץ-ישראלהישראלית

 לפסה"נ )870 ים-התיכון לחופי הב' אשורנצרטל של מסעו מאז אשר אשור,עם
 כל על חתיתה את הפילה לפסה"נ(, )%9-824 חג/ שלמנאסר ימי מאז וביחודבקירוב(,
 מהפרת. מערבההארצות

 הממלכה התפלגות לאחר וישראל ארםמלחמנת
 כנראה הגיע בקירוב( לפסה"נ )930 הישראלית"היהודית המלוכה התפלית אחרי:
 הזמן במרוצת אבל צפון-הבשן. עד ארס-דמשק לקראת הישראלית המלוכהנבול
 נכלל ולבסוף ארמים שבטי הוצף בארץ-הבשן, הישראלי התחום ונצטמקהלך

 ויהודה, ישראל האומה, פלגי שני בין הארוכה האחים מלחמת דמשק.במלכות
 את דלדלה בקירוב(, לפסה"נ )886-930 ובית-בעשא בית-ירבעם ימי כלשנמשכה

 ארם-דמשק. של עליתה על בעקיפין והשפיעה כוחותיהן את התישה הממלכות,שתי

ן
 ישראל מלכות את להתקיף דמשק של שעתה באה לפסה"נ הס' המאה בתחילת
 ישראל מלך בעשא מלחמת בימי התרחש זה מאורע הצפוניים. גבולותיה אתולפרוץ

 בעשא הרהיב כאשר העליונה. על היתה ישראל יד שבה מלחמה יהודה, מלך אסאעם
 עזרה בבקשת אסא פנה יהודה, בירת על ואיים ירושלים לקראת ישראל גבולאת

 אליו ושלח הא', בן-הדד הוא ארם-דמשק, מלך בן-חזיון בן-טברמוןלבן-הדד
 כסף לחד לך שלחתי הנה אביך; ובין אבי בין ובינך, ביני -ברית לאמור: כבד,מס

 יה-יט(. סו, )מל"א מעלי" ויעלה ישראל מלך בעשא את בריתך את סקרה לךתהב,
 החילים שרי את "וישלח לידיו, שבאה ההזדמנות את החמיץ לא דמשק מלךבן-הדד
 כל על כנרות כל ואת בית-מעכה אבל ואת דן ואת עיון את ויך ישראל, ערי _ל לואשר

 הצפון, מן לארץ-הגליל איפוא, פלשו, הארמיס צבאות כ(. פס/ )שם,ארץ-נפתלי"
 שבנהלת- החזקה ההגנה במערכת פרץ ופרצו במרג'-עיף( דבין תל )היום עיוןבדרך
 עמדה שבמרכזו ים-כנרת, של המערבי חופו שעל כנרות, אזור עד ודן מעיוןנפתלי,
 זה שהיה הדברים, נראים טאבע'ה(. ליד ערימה, תל )היום כנרת המבוצרתהעיר
 להתערבותה פתח בודאי פתח יה מסע אבל לארץ-הגליל; ושוד, מסע-עונשיןבעיקר
 הארמים של התפשטותם את ועודד ישראל מלכות של המדיניים בחייה דמשקשל

 בג: ב, בדהי"א המסופר את ההוא לזמן ליחס יש וכנראה מזרחה. עבר-הירדןבצפון
 מאתם חות-יאיר את )ארם-דמשק( וארם דמשק( של הואסאלית )המלוכה גשור-ויקח
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 המלוכה בתקופתהמלתמות

 ישראל על הא' בן-הדד מסע 38:ציור

 את איפוא, איבדה, ישראל מלכות עיר"15. ששים במתיה, ואת קנת את יאיר(,)מבני
 ושלמה דוד ממלכת של האדמיניסטרטיבית החלוקה מאז שהיתה ארץ-הבשן,כל

 יג(. ד, )מל"א רמות-גלעד במהווכלולה

 עמרי בית בימי וארמ ישראל חמותמל
 הקשים הזעזועים לאחר ישראל ממלכת נתיצבה בעשא מות אחרי מעטותשנים
 בירתו את בנה בישראל, חוק בית-מלוכה יסד עמרי שנים. יובל במשך אותהשפקדו
 וידידות ברית-שלום וכרת המדינה, למרכז והפכה לפסה"נ( )880 שומרוןהחדשה

 יותר הוכנפה יהודן שככה, מלחמת-האחים יהודה. ועם "רוכלת-העמים" צורעם
 אך לישראל. שבו והשפע הבטחון וימי הישראלי, המלוכה בית השפעת תחתויותר
 למואבים, יד נתנה שדמשק מסתבר הארמים. לחץ פסק לא עמרי של בזמנוגם

 שעמרי אנו למדים מכתובת-מישע ישראל. עול את מעליהם לפרוק וניסושהתמרדו
 יתכן עולו. פורקי עם עזה מלחמה ולהלחם למואב מסע-צבאי לערוך נאלץהיה
 הוא הצפוני. בעבר-הירדן שלטונו תהום את והרחיב המצב את ניצל דמשקשמלך
 בספר המסופר לפי שכן כלכליות, זכויות לדמשק לתת ישראל מלך את אילץגם
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 ארם עם ישראלמלחמות

 לעצמו רכש ובזה שומרון, בעיר בזארים( )מעין "חוצות" דמשק מיי שםמלכים,
 לד(. כ, )מל*א המדינה במסחרזכויות-יתר
 )852-874 בן-עמרי אחאב בימי נשתה לא ארס-דמשק ובין ישראל ביןהיחסים

 להגדיל עלה אחאב ובידי הישראלית, המלוכה התחזקה שבימיו פי על אףלפסה-ם,
 בעכר-הירדן ארם לחץ מבוצרותיי. ערים מספר ולבנות הישראלי היל-הרכבאת

 המלוכה כסא על כאשר אחאב, של האחרונות מלכותו בשנות ביחוד גברמזרחה
 המקורות של הדדעזר הוא הא', בן-הדד של בנו הב', בן-הדד ישבבדמשק

 הג' שלמנאסר ובארץ-ישראל. בסוריה ותסיסה מבוכה שעת היתה זוהאשוריים17.

 והרחוקות. הקרובות המלוכות כל על חתיתו את והפיל מערבה פניו אז שם אשורמלך
 הגדול,  המשינית נגר תריס  בסוריה,  ארם מלכי של  ברית להקים  הצליחבן-הדד
 האשורי, המסע התחיל בטרם ישראל מלכות על גם להשתלט ההפוגה אתוגימל
 ארץ- שבצפון רמות-גלעד, הבאות. לקראת העורף את לעצמו להבטיח בכדיאולי
 וצומת-דרכים הישראלית המלוכה מעוז רמת'ה(, ליד ראמית תל - )היוםגלעד

 הארמים בפני נפתחה ובכך בן-הדד בידי נפלו יג( ד, מל"א )השוה ומחוזהרב-חשיבות,
 מערבה לעבר-הירדן בן-הדד פלש ומכאן לעמק-הירדן, מדמשק המובילההדרך
 בן-הדד של זה מסע של זמנו אותו"18. עוזר מלך ושנים "ושלושים שומרון, עלועלה
 אבל כבד; מס ולשלם להכנע הסכימ לו, בצר אחאב, לפסה"מ1. 855 שנת כנראה,הוא,
 ומועצת-הזקנים ישראל מלך ידי על נדחו בן-הדד, שהציג המשפילים, הכניעהתנאי

 להציל נועז מעשה אחאב עשה העיר, על מצור לשים הארמים עשו כאשרבשומרון.
 של )הפקידים שרי-המדעות נערי ושלשימ מאתים בראש האויב; מיד שומרוןאת

 מן איש אלפים ושבעת המצור, בשעת בשומרון שנתכנסו הישראלית(,האדמיניסטרציה
 הצבא לשכרה. שותים ובני-בריתו כשבן-הדד בצהרים הארמי המחנה את התקיףהעם,
 א-כא(20 כ, )מל-א ופרשים" סוס "על נמלט ובן-הדד ניצחת, מכה הוכההארמי

 לעלות תכניות תיכן לדמשק בשובו שלמה. היתה לא בן-הדד של תבוסתואמנם,
 גם מדבר הישראלי ההיסטוריוגרף ישראל. על הבא, באביב היטו השנה",-לתשובת

 המלכים הסר עשה: הזה הדבר "ואת שריו: לו שיעצו וצבאית מדינית ריפורמהעל
 כסוס וסוס מאתך הנכל כחיל חיל לך תמנה ואתה תחתיהם פחות ושים ממקומואיש
 במבנה מהפכנית ריפורמה ביצע שבן-הדד מסתבר, כד-כה(. פס' )שם, כרכב"ורכב

 מהם אחד שבכל מנהליים, למחוזות והפכן הגרורות הממלכות את ביטל הואמדינתו.
 ארם. מלך של הישירה למשמעתו הסר פחה, - האשורית הדוגמה לפי -תפקיד
 חילות ואת חילו את איחד הוא צבאית. ריפורמה גם בן-הדד ביצע הזמןבאותו
 המאוחדת ארס נוצרה כך אחיד. פיקוד תחת הנתון לצבא הגרוריםהמלכים

 אלא עבר-הירדן, צפון ואת ז-רום-סוריה את רק לא בתחומיה שכללהוהמלוכדת,
 בצפון-סוריה21, ארמיים חבלים ואף פרת, נהר עד הסורי, המדבר אתגם

 ניטשה המערכה ישראל. עם למלחמה אפקה בן-הדד עלה למסה-נ 854בשנת
 רחב- בעמק הנראה כפי הגולן(, של הדרומי שבקצה פיק, )היום אפק ליד ר שו י מב

 ?ה, נוכה זה חנו, ימים ששה וים-כנרת. הירמוך הירדן, בין במשולש אשרהידים
 בן-הדד צבא את אחאב התקיף השביעי וביום עזים-, חלפי "כשני וארם ישראלמחנות
 1.שבעה עשרים על החומה ותמל העיר אל אפקה הנותרים -וינסו תבוסה. לווהגחיל
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 דברי לפי בו-ל(. כ, )מל"א בחדר" חדר העיר אל ויבא נס ובן-הדד הנותרים,אלף
 ובברית-שלום, בהסכם שנסתים אחאב, ובין בן-הדד בין משא-ומתן התנהלהמספר
 ישראל למלך התיר וגם עמרי מאת אביו שלקח ערים מספר לאחאב השיבבן-הדד
 נסתימה בזה לא-לד(. פס' לשם, בשומרון אביו שם כאשר בדמשק, "חוצות"לשים
 אין שנים שלש "וישבו העם; בעיני קרנו את שהרימה אחאב, בהיי מזהירהפרשה
 שתי בין זו לברית כי הדברים נראים א(. כב, )שם ישראל" ובין ארם ביןמלהמה

 האשורים פלישת של הסכנה - משקל רב חיצוני גורם היה המתחרותהממלכות
 הג' שלמנאסר יצא לפסה"נ 853 שבשנת אנו למדים האשוריים מהמקורותלסוריה.
 והחתים הארמים מלכויות כל את הכניע מערבה, פרת הנהר לעבר גדול צבאבראש

 התיצבו שם שבארץ-חמת. ר ק ר ק עד והגיע הצפונית ובסוריה הפרתבגלילות
 הב'. בן-הדד הוא דמשק, מלך הדדעזר ובראשם וארץ-ישראל סוריה מלכימדו
 והיל-עזר פניקיה, וערי חמת מלכי ישראל, מלך אחאב גם היו בעלי-הבריתבין

 האשורי שבתיאור המנצח לשלמנאסר והשבח ההלל דברי אף על ומערבה.ממצרים
 נאלץ ושלמנאסר תוצאות, בלא נסתימה שהמערכה בודאות מסתבר המערכה,של

 ברית על הקץ הקיץ וממילא לשעה חלפה האשורית הסכנה ריקם3י. אשורהלשוב
 צבא- את לעצור שהצליחה בן-הדד, של בראשותו וארץ-ישראל סוריהמלכי

 שכנותיה ובין ארם-דמשק בין הישנים הסכסוכים אשור. מלך של האדירהכיבוש
 שאת. ביתרנתחדשו

 שמשני הצבאות בהרכב מעטינים חזיונות כמה גילוי לידי באובמערכת-קרקר
 בלבד וחיל-רגלים היל-רכב רק בעלי-הברית של לרשותם עמדו כאןהצדדים.
 הס' המאה שבאמצע מסתבר ג~דבו(. הערבי הנסיך של לכוכבי-הגמלים)פרט

 וארץ- סוריה מלכי של בצבאותיהם רוכבי-סוסים של פלוגות היו לא עדייןלפסה"נ
 מרכבות-מלחמה של ביותר הגדול המספר את אחאב העמיד זו במערכהישראל.
 רגלי. ו-20,000 בלבד רכב 1,200 העמיד דמשק מלך הדדעזר ; רגלי( ו-10,000 רכב)%0ש
 משוכלל ובחיל-רכב רוכבי-סוסים בחיל אשור צבא אז כבר הצטיין זאת,לשמת
 והמאוחדים. המרובים יריביו את לנצח הג' שלמנאסר הצליח לא כן פי על נאףמאוד24,
 במאות המערבית באסיה שנתחדש חידוש הוא שהיל-הרוכבימ הדבריםנראים

 לראשונה רוכבי-סוסים חיל נזכר והחידקל הפרת בארצות לפסה"נ.הי"ב-הי"א
 ידועים הארמים אצל לפסה"נ(. הי-ב המאה )סוף בבל מלך הא' נבוכדראצרבימי

 רוכבי- חילות ובארץ-ישראל בסוריה חלאף(25. )תל שבגוזן מהתיאוררוכבי-סוסים
 )רקב( רוכב-סוס נזכר במקרא לפסה"נ. הט' המאה סוף עד ידועימ אעםסוסים
 כה(. ט, מל"ב כבר וראה יז; ט, )מליב לפסה"נ 2א בשנת יהוא, מהפכתבימי

 בן-הדד, ובין אחאב בין שנכרתה לברית השלישית בשנה לפסה"נ, 852בשנת
 בצבעים ארם-דמשק. על מלחמה יהודה מלך יהושפט ובן-בריתו אחאבהכריזו
 שער פתח בגורן, שנתכנסה מועצת-המלחמה את הישראלי המספר מתארבהירים
 רמות- לנו כי הידעתם : עבדיו אל ישראל מלך "ויאמר : ואילך( ב כב, )מל"אשומרון
 אתי התלך יהושפט: אל ויאמר ארם. מלך מיד אותה מקהת מחשים ואנחנוגלעד,

 כעמך, כעמי כמוך, כמוני ישראל: מלך אל יהושפט ויאמר רמות-גלעדןלמלחמה
 רמות- את לישראל להשיב איפוא, היתה, אחאב של העיקרית תכניתו כסוסיך-.כסוסי
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 ארם עם ישראל:מלחמות

 את לבסם שעת-הכושר הגיעה אחאב שלדעת הדברים, נראים המחוז. מרכזגלצד,
 של החזק הלחץ עקב שנתערערו עמדותיה, את ולחזק בעבר-הירדן ישראלשלטון

 מזה;ואשר )בודאיבעידודהשלדמשק(, במואב שקמה ותשעת-המרי, מזה,הארמים,
 חשולים אינטרסים היו ארץ-אדום, של כשליטה לו, גם כי לזכור הראוי מןליהושפט,

 האימיט של השתלטותם מפני חששו ויהודה 'שראל שמלכי הנמנע מן לאבעבר-הירדן.
 שהובילה הבין-לאומי, במסחר החיונית דרך-השיירות היא "דרך-המלך",על

 נעלי- היו ישראל שלמלך יתכן כן כמו ולערב. לאילת עבר-הירדן לאורךמדמשק
 בסביבות שנערכה המערכה בסוריה. חמת מלכות כגון הארץ, לגבולות מחוץ גםברית

 : הקרב בשעת פצעי-מות נפצע שאחאב לאחר ישראל, בתבוסת נסתימהרמות-גלעד
 בערב, וימת ארם, נכח במרכבה יקלד היה והמלך ההוא, ביום המלחמה-ותעלה
 עירו אל איש לאמר: השמש כבא במחנה הרנה ויעבר הרכב. חיק אל המכה דםויצק
 מלך ומות רמות-גלעד ליד מהתבוסה כתוצאה לד-ל6. כב, )מל*א ארצו* אלואיש
 בארץ-גלעד. והזק הלך הארמים לחץ ישראל; ידי רפוישראל
 דור אחרי ישראל, מלכות של קרנה ירדה אחאב, של יורשיו ויהורם, אחזיהובימי

 מחמת קשה נפגעו ארץ-גלעד של הצפוניים אזוריה כלכלית. וגאות מדיני שגשוגשל
 נסתימה המזרחי עבר-הירדן בדרום והתסיסה הארמים, של המתמידהלחץ

 והשיב נוקד היה מואב מלך "ומישע בית-עמרי: מעול ארץ-מואב שלבשחרורה
 מלר ונמשיי אחאב רמות ויחי צמר. אילים אלף ומאה כרים אלף מאה ישראללמלך
 יהישפט ובן-בריתו בן-אחאב יהורם מאמצי ד-ה(. ג, )מל"ב ישראל" במלךמואב
 חזקה לדיגתממלכה מואב את העלה מישע כליל. נכשלו לישראל מואב אתלהשיב
 שהוא מעידה' מישע=( )"מצבת בריבון שהציב ומצבת-הנצחון עצמה, ברשותהעומדת
 בעקבות למדינתו. ולפחם וראובן, בארץ-גד ישראל מאדמת הכרים שטחיםכבש
 בן-יהושפט26. יהורם של בימיו יהודה עול את ופרקה אדום, הלכהמואב

 להשיב כדי ארם על למלחמה  שצת-כושר בן-אחאב יהורם מצא מלכותובסוף
 המקרא מן למדים שאנו כפי המזרחי. בעבר-הירדן הארמים לקחו אשר אתלישראל
 הקץ והק"ן בדמשק מהפכה ההם בימים פרצה אשוריים, וממקורות ז-סו( ה,)מל"ב
 חזאל, ירש המלוכה כסא את ; שלמה ימי מאז בארם-דמשק ששלטה השהגלת,על

 קשר ונקשר דמשק, אויבי את כנראה עודדה זו מהפכה הב'. בן-הדד שלשר-צבאו
 לפסה*6 )842 האחרונה מלכותו בשנת אשור. עד וישראל מיהודה בודאי נמשכושחוטיו
 והיה בקרב נמצע אבל רמות-גלעד, על יהודה, מלך ואתו ישראל, מלך יהורםעלה
 בית-עמרי)מל-ב של בירת-החורף ביזרעאל, ולהתרפא המערכה את לעזובנאלץ

 שטופחה בישראל, הלאומית-הדתית המהפכה פרצה אלה מבוכה בימי כח-כס(.ח,
 והקשרים הזר הפולחן ונגד בית-עמרי מד מכוונת והיתה הנביא אלישע ידיעל

 בשעה יהורם על קשר ישראל, שר-צבא בן-נמשי, בן-יהושפט יהוא צור. עםההדוקים.
 המהפכה את חולל שרי-הצבא, ובתמיכת ברמות-גלעד, חנו ישראלשחילות
 מנהיג יהוא, של ובהמלכתו הזר הפולחן בעקירת המלוכה, בית בהשמדת'שנסתימה
המרד.
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 יהוא בית- בימי וארם ישראלמלחמות

 מלכות של והפנים החוץ מדיניות בתכלית נשתנתה לשלטון יהוא של עליתועם
 סכנת נותקו. בית-עמרי, בימי שנקשרו צור, ועם יהודה עם האמיצים הקשריםישראל.

 של הגדול אויבם אשור, ממלך עזרה לבקש יהוא את אילצה לארםההשתעבדות
 עלה וכאשר ובארץ-ישראל. בסוריה המלוכות כל על חתיתו את שהפילהארמים,
 בחליף אך כבדיי. מס יהוא לו העלה לפסה"נ, ו-8% 841 בשמת ארם על הג'שלמנאסר
 שנשארה ישראל, מלכות עם מלחמותיהם את הארמים חידשו אשור מצדהלחץ

 החל ההם "בימים כי מספר והמקרא גבולותיה. על להגן כוח עצרה ולאמבודדת
 כבשו ארם חילות לב(. י, )מל"ב ישראל" גבול בכל חזאל ויבם בישראל, לקצותה'
 שהם הנמנע מן ולא ל", פס' )שם, ארל- נהר על אשר "מערער ארץ-גלעד כלאת
 מעמדה את חיזקו כך ידי ועל למפרץ-אילת28 עד כולה -דרך-המלך" על השתלטואף

 דמשק. שלהכלכלי
 הרס בהביאם מערבה, לעבר-הירדן גם ארם חילות פלשו לפסה"נ 815-4 בשנת.

 לאלישע, הבאים הנבואה דברי את המספר מיחס בכדי ולא ישראל. לעריוחורבן
 "כי ב-משק: המלכות לכסא האהרון זה של עליתו ערב חזאל, עם פגישתובשעת
 בחרב ובחוריהם באש תשלח מבצריהם רעה, ישראל לבני תעשה אשר אתידעתי
 שיהוא לסברה, מקום יש כן יב(. ח, )מל"ב תבקע" והיותיהם תרטש, וצלליהםתהרג,
 השרון, לאורך ב"דרך-הים" עבר ישראל, גבול בכל פשט חזאל זו. במלחמה-נספה
 בשפלה אשר גת על חזאל נלחם מלכים, בספר המסופר כמי יהודה. גבול עד:והגיע
 על לעלות פניו חזאל וישם "וילכדה, רמלה(29 ליד תמיד, אבו ראם היום גתים,-)היא

 )מל"ב ירושלים" מעל -ויעל מס: לו לשלוח נזדרז יהודה מלך יהואש אבלירושלים".
 ובעקבותיהם בארץ-ישראל, וחורבן הרס אחריהם השאירו ארם גדודי ואילה(. יהיב,
 גם נמשך שפל של זה מצב כוחה. את ולהתיש בישראל לקצץ אחרים שכנים גמבאו
 עלה בדמשק המלוכה כסא על כאשר לפסה"נ(, )798-814 יהוא בן יהואחז שלבזמנו

 ויתנם בישראל ה' אף "ויחר האשוריות. שבכתובות מרא, הוא - בן-חזאל הג'בן-הדד
 צבא-הרכב ג(. )מל"ביג, הימים" כל בן-חזאל בן-הדד וביד ארם מלך חזאלביד

 "כי ארם, מלך ידי על כליל כמעט נשמד בית-עמרי, בימי לעצמה שהגיעהישראלי,
 רגלי, אלפים ועשרת)ז( רכביי ועשרה פרשים חמשים כיאם ~ם ליהואחז השאירלא
 מלכות של החמור מצבה על ז(. פס' ושם, לדוש- כעפר וישימם ארם מלך איוםכי

 ה-ז(:נ )מל,ב הנביא אלישע על הסיפורים מן אס למדים קיומה, על שנאבקהישראל,

 הארמים. גייסות בפני פתה לא שומרון שערי את אבל להיכנע, היה אנוס ישראלמלך
 עיר-הממלכה את לכבוש בן-הדד של נסיונו כי ללמוד ניתן הללו הסיפוריםמאהד
 את שכר ישראל מלך כי ארם במחנות שמועה שפשטה לאחר כליל; נכשלבסערה
 שלל אחריו והשאיר בן-הדד חיל נס עליהם, לבוא מצרים מלכי ואת החתיםמלכי
 עדות שמועת-שוא. היתה לא זו ששמועה מסתבר ו(. ז, וביחיד כש כד-ז, ו, )מל"ברב
 הכתובת התיכונה". שבסוריה ולעש חמת מלך זכר של הזכרון אסטילת משמשתלכך
 בר-חזאל בר-הדד על זכר של נצחונו את מתארת ארמית, הכתובה האסטילה,שעל
 נטושה, היתה זו מלחמה זכר. של מעוזו סדדד, על שצרו בני-בריתו ועשרת ארםמלך
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 ארם עם ישראלמלתמוה

 ישראל על חזאל מסעות 37:ציור
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 שייכת מתחילה שהיתה בצפון-סוריה, הארמית בארץ-לעש לשלטון על ספק, בלין
 חמת. .כות 7'מ סופתה הזמנים מן ובזמןלארם-ימשק
 חדש* היסטורי .לשלב וארע-ישראל סוריה נכנסו לפסה"נ הטי )המאהבשלהי
 הט' המאה בסוף  נתאוששה הג', שלמנאסר מות אחרי פלאים שירדה אשור,מלכות
 על האשררים. להתערבות הקרקע את הכשירו בסוריה הפנימיים והמדניםלפסה"נ,
 מתחת ויצאו מושיע לישראל ה' "ויתן המקראי: הסופר אומר בישראל שחלההתמורה

 אשו =המתשע" ה(. ינ, )מל=ב שלשום" כתמול באהליהם ישראל בני וישבו אהמיד
 פלשת ועד לסוריה אחדים מסעות שערך הג', אדדניררי הגדול האשורי הכובשאלא
 בן-הדד )הוא סךא את והכריח דמשק על מצור אדדניררי שם לפסה"נ 806  בשנתהגיע,
 שהכירו המדיית, ברשימות נזכרות ואגב, מאד. כבד מס לו ולשלם להיכנעהג'(

 אדדניררי מסעות ופלשתם. אדום ישראל(, )מלכות ארץ-עמרי גם אשור, שלבמרותה
 בסוריה ביותר החשובה הממלכה שהיתה דמשק, מלכות של אשיותיה את ערערוהג'

 הלחץ כשנחלש אבל המדינה. משק את ודלדלו כוחותיה את התישו לפסה"נ, הס/במאה
 ישראל, עד רק לא מכוון שהיה לארץ-ישראל, צבאי מסע בן-הדד ערך אשור,של
 וירושלים יהודה על ארם חיל עלה בג, כד, בדה"ב המסופר ולפי ; יהודה עד גםאלא
 שללם וכל מעם שרי*העם כל את "וישחיתו לפסה"ם, )198/7 יהואש של האחרונהבשנתו
 הם אדדניררי עלה שוב לפסה"נ( )797 שלאחריה בשנה אבל דרמשק". למלךשלחו

אז. הממלכה. כוח את והתיש ארםעל.
 יהואש בימי שהחתילה ארם, עד למלחמת-תמפה ישראל מלכות גם התעוררה

 את ויקה בן-יהואחז יהואש "וישב בהצלחה: והוכתרה לפסה"נ( )784-798בן-יהואחז
 פעמים שלוש במלחמה, אביו יהואחז מיד לקח אשר בן-חיאל בן-הדד מידהערים
 כה(. יג, )מליב ישראל* ער4 את וישב יואשהכהו
 ארם-דמשק לפסה"ם. )744-784 בן-יהואש הב' ירבעם המשיך אביו מפעלאת
 ובקרנים בעמק-הירדן אשר בלא-דבר שנערכו בקרבות גמורה תבוסה כנראה,נחלה,
 לנצחונם בארץ-בשן. קרנים מחוז של ומרכז חשובה עיר-מבצר שיח'-f("vQ)היום
 ללא-דבר, "השמחים ע(2 ו, )עמ' בנבואתו עמום כנראה מרמז ישראל בני שלזה

 עבר-הירדן בשחרור הסתפק לא ירבעם קרנים-. לנו לקחנו בחזקנו הלא :האומרים
 אסריה על גם והשתלט ישראל יד תחת דמשק את והכניע שב הוא ארם. מעולהמזרחי

 כנראה מרמזים אלה למאורעות כח(33א. יד, )מל=ב חמת מלכות גבול עדהצפוניים,
 ושברתי הדד בן ארמנות חזאלואכלה בבית אש "ושלחתי עמוס: של הנבואהדברי

 איפוא, נעשתה, זה בפרק-זמן ד(. א, )עמ' מבקעת-און" יושב והכרתיבריח-דמשק
 וריח ) מלכויות בין הראשית כממלכה ארם-דמשק של ליורשתה לשעה ישראלמלכות

 הארמיות הממלכות בין הגמוניה של מידה הב' לירבעם היתה נכץ ואלוארץ-ישראל.
 ים-הערבה* עד חמת מלבוא גבול'ישראל את והשיב שירבעם: מציין הכתובבסוריה.

 בלבד ישראל למלכות רק לא פנימית ושלוה חיצוני תוקף ימי באו כה(. פס')שם,
 הכירה גם ואולי ישראל, מלכות של בעלת-בריתה שהיתה.אז יהודה, למלכות גםאלא

 היכו מלכותם, אתגבולות הם גם הרחיבו יותם ובנו יהודה מלך עוזיהו שלה.בהגמוניה
 הישראלי השלטון על אילת. עד אדום ארץ כל את וכבשו הערבים ואת הפלשתיםאת

 רשימות גם מעידות בצפון, החרמון ועד במזרת המדבר עד המזרתי,בעבר-הירדן
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 ארפ עם .ישראלמלחמות

 ובימיייבצם יהודה מלך יותם בימי שיהתיחשו וארץ-בשן, ארץ-גלעד תושבי שלהיחס
 יז(ע. ה, )דה"א ישראל"מלך

 ימים לאורך להחזיק כוח עצרה לא ישראל מהרה. עד חלפה הזוהר תקופתאמנם,
ןן~ול"..

 ארם-דמשק נגר הבי ירבעם של ובמערכה 38נציור
 [ ד.21ן
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 המלדכה בתקופתהמלחמות

 בשנת סוריה. של המדינית הבימה על ועלתה דמשק חזרה מהרה ועד ארם,בארצות
 מדימת לאיגוד ונצטרף בדמשק המלוכה כסא על רצין עלה בקירוב לפסה"נ748

 ארפד1. מלך של בראשותוארם,

 ישראל מלכות של ימיה בסוף וארםישראל.,...;

 של מלכותו ימי אחרי שנחלשה אשור, נתחזקה הב', ירבעם ימי שאחר זה, ישרק;
 בראשית סוריה. עמי של מנוחתם את הדריכה לא שלם דור ובמשך הג'ושדדניררי
 להפיל לפסה"נ( )727-745 אשור מלך הג' חגלת-פלאסר הגדול הכובש התחילומלכותו
 מקים הבי "כי לאמור: עמוס התנבא בכדי ולא וארץ-ישראל. סוריה. על חתיתו,את

 יד(. ו, )עמ' הערבה- נחל עד המת מלבוא אתכם ולחצו גוי, ישראל... ביתעליכם
 מלכות בריתן, ובעלת סוריה למלכויות תבוסה תגלת-פלאסר הנחיל 743 בשנתלבר

 ארץ-ישראל מדינות את גם והכריח אשוריות, למחלת הפך מהן אחדותאררט.
 מהומות התחילו ירבעם מות עם קשה. נפגעה ישראל מלכות אף לשלטונו.להיכנע
 אחר בזה התחלפו בתי-המלוכה המדינה"3. של חורבנה ימי עד חדלו שלאבשומרון,
 נתערער הציבורי הבטחון הארץ, משק את דלדלו לאשור ששולמו הכבדים;יה,"מסים

 והלכה. קרבה אשור, הגדול, המשהית עם הגורלית ההיאבקותושלת
 המדימת שתי שבין המדנים חדלו וארץ-ישראל סוריה למלכי זו מבחןבתקופת
 דרום-סוריה, של המדיני מרכזה לדרגת שוב לעלות ששאפה דמשק, -היריבות
 רצין כרת לפסה"נ 734,3 בשנת זה. בפרק-זמן קיומה עצם על קשה שנאבקהעשהאל,
 ממלכות- כמה נצטרפו ואליהם ישראל, מלך בן-רמליהו פקה עם ברית דמשקמלך
 מלך מד להתיצב שתוכל מדינות, של מוצקה ברית להקים היתה תכניתם בפלשת.ננס

 בתכלית. שתה המצב היה הפעם אבל ואחאב. הב' בן-הדד של בימיהם כמואשור,
 היו וישראל ארם ומלכויות בדרכו, המכשולים כל את פרץ האדיר האשוריהצבא
 קשה כמכשול הסמוכות. המלכויות כל את בברית לשתף כוח עצרו ולא מדיחלשות
 וכאשר ; יד להם לתת שמיאן יהודה, מלך אחז של עמדתו ולפקח לרצין נתגלתהביותר
 מאשור. עזרה אחז ביקש ירושלים, על ועלו לברית ההצטרפות את עליו לכפותניסו
 מקדם "ארם - מנשוא קשה היה בני-הברית לחץ ליהודה; מועקה שעת היתהזו

 לאורך פשטו חילות-ארם יא(. ח, )יש' פה" בכל ישראל את ויאכלו מאחורופלשתים
 לאדם אילת את ארם מלך רצין השיב ההיא "בעת בעבר-הירדן:-דרך-המלך"

 הכתיב: הקרי; לפי )כך ואדומים מאילת, היהודים את וינשל לארם( במקום)כך
 אצילים מפלגת קשרה כן כמו ו(. טז, )מל-ב הזה- היום עד שם וישבו אילת באוארוסים(
 הפיוס מדיניות אבל הישראלית-הארמיתיי. הברית עם אמיצים קשריםבירושלים
 הכללי, המצב על-ידי מותנית ספק, בלי היתה, יהודה, מלך נקט שבה אשור,כלפי
 . מכליה יהודה את שהצילה והיא תגלת-פלאסר, בימי ובארץ-ישראל בסוריהשמצר

 בעלי- לאיומי להיכנע שלא המלך את שאימץ הנביא, ישעיהו גם תמך זובמדעיות
 האלה, העשנים האודים משניזנבות ירך אל ולבבך תירא אל והשקט, -השמרהברית:
 ד(. ז, )יש' ובן-רמליהו" רציןבחרי-אף
 באותה ט(. טז, )מל"ב ויתפשה דמשק על הג' חגלת-פלאסר עלה לפסה"נ 733בשנת
 וחורן קרנים המתחות את ובכללם דמשק, גלילות כל את אשור מלך כבשהשנה
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 ארם עם ישראלמל'חמות

 העמילים, ישראל מהוזות את גם כבש 732 בשנת מחות. עליהם והפקידשבעבר-הירדן,
 הממלכה שארית אשוריות. לפחוות והמכם השרון, ואת הגליל את הגלעד,את

 שתי של מרלן מספר. שנים עוד והתקיימה שומרון בהרי הצטמצמההישראלית
 ובדרום- בארץ-ישראל ההגמוניה על שנה מאתים במשך שהתחרו היריבות,המדימת
 הממלכה ידי על הוכרעו וישראל ארם-דמשק אחת. ובעונה בעת נחתךסוריה,

 דבר של ובטופו המערבית, אסיה ארצות כל את שלטונה תחת שהכניעההאדירה,
 בארצותיהן פרצו עוד בפעם פעם ומדי גורלן, עם להאבק ניסו שתיהן מצרים. אתגם

 המדיניים. חייהן את לחדש כווו עצרו לא אבל האשורים, נגדמרידות

 ת ו ר עה

 22-17. עמ' )תשאי(, לו 30-23; עמ' )תש"י(, לה במערכות לראשונה נדפס זהמאמר

 בני-עמנן נגד המלחמה על 19.7-105; עמ' זה, בכרך ליוור, י. של במאמרו עיין אדום עם המלהמות על1
 176-170* עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרועיין

 .ער .ע ,apud Albright .כhe Wright,  8- 4~-ך the and Bible עיין: זו בתקופה הצידונים התפשטות על2
 East, Near .Ancient ,1960 .קע~340

 ואילך. 136 עמ' שם, מזר, ב. ואילך; 24 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, בית-ראשון בימי מלמט, א.עיין:3
 ואילך. 122 עמ' )תשי"ט(, כג ציון מזר, ב.עיין:4
 102-91. עמ' )תש"ו(, יב ידיעות )מזר(, מייזלר ב.עיין:5

 ואילך. 86 עמ' תשי"ד, המזרחי, עבר-הירדן גליק, נ. עיין:8
 עיר-מסכנות שרידי נתגלו שעברה בשנה ואילך. 66 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, בית-ראשון בימי ידין, י. עייןן7

 כנרת* ים של המזרחית גדתו על עין-גב של בתל לב חומת-סוגריםנ!-קפת
 ואילך* 821 עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין הכנעני רכב-המלחמה על8
 ואילך. 227 עמ' תש"ך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ש.ייבין, גם: השוה9

 לתקרפת .4נ. .ANET, Oppenhehn, 1 .ע 279 עיין: מלתמת-קרקר בזמן אדאב של חיל-הרכב על10
 בית-ראשוןן בימי ירין, י. עתה, ועיין שבמגידו; הנרחבים האורוות בנייני את לייחס יש אחאב שלמלותו
 ואילך. 102 עמ'תשאב,

 ואילך. 77 עמ' תש"ך, טור-טיני, ספר מלמט, א. עיין: 11
 .suppl. hlazar, 8 עיין: שלמה, של יורשו לרחבעם, החמישית בשנה לארץ-ישראל שישק מסע על12

 189-182, עמ' זה, רבכרך זץ; 4 .עע,)1957(*"57

 )רזון- המנולכתי תוארו אלא אינו רזון ואילו בארם, השושלת מיסד של הפרטי שמו הוא שהזיון יתכן ג3
 שרזון סוברים, ויש ואילך. 42 עמ' )תש"ז(, סו לשוננו f(~rt) מייזלר ב. ועיין: כח(. יד, משלי השוהרוזן,
 בן-אליעדע. רזון אחרי השלטון רסן את תפס ושהזיון זהים, אינםוחזיון
 ,ofDamascus, Aramaeans the and Israel M.F.Unger עיין: ארם-דמשק מלכות של הולדותיה על14
 ;1957* *עעמפ56

 העיר חרבה אלה שבמסעות הדברים, נראים ואילך. 120 עמ' )תשי"ט(, כג-כד ציון מזר, ב. עיין:15
 והפכה מחדש אותה בנה ובן-הדד ים-כנרת, של המזרחית גדתו על השוכנת עין-גב, של שבתלהישראלית
 ארם. ממלכת שללמבצר-עוז

 10* הע' עיין18

 ן שונים דמשק מלכי של שם-לואי או כינוי אלא אינו דמשק( אלהי הדדרמון הוא הדד, האל )בן בן-הדד17
 מרא. - האשוריים במקורות נקרא בן-חזאל הג' בן-הדד ואילו הר'-יהדדעזר; בן-הדד של שמו היהוכאמור
 145-143. 139, עמ' תשכעב, בית-ראשון, בימי מזר, ב. עוד:ועיין

 המדיניות החטיבות של השליטים רק לא היו בן-הדד של הגרורים המלכים שבכלל הדברים נראים18
 הארמיים והמלכים הסורי המדבר במרחבי השבטים נסיכי גם אלא הצפוני, ובעבר-הירדן בדרום-סוריההקטנות

בצפון-סוריה.
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 ,ג, .'HUCA'- WIDrgdnstcrn 15 י]1940[ .עע ..2588 ביחוד: )עיין חוקרים כמה על המקובלת .*1-"ההגהה -=
 על המצור  תאריך  המקרא. במקורות אהיוה  לה ואין מסתברת איננה אתאב, מלכות בתחילת ננרכה זו.אשמלחמה
 נמצע. שבה מלחמה בבן-הדד, אחאב של האחרונה מלחמתו הלה לפיו א-ב, כב, במל"א הכתוב מן מסתברשומרון

 אהת- בשנה קדם שומרון על המצור ואילו באפק, ארם לתבוסת השלישית בשנה לפסה"נ(, )852 ומתאתאב
 כו(. כ, )מל=א אפקלמלחמת

-ao  180-176. עמ' זה, בכרך י.ידין, גם התוה זו מערכה על

 ואילך.. 141 עמ' תשכאב, 122-121:הנול,בימיבית*ראשון, עמ' )השי"ט(, כג-כד ציון מזר, ב. עיין:21
 (נ, .[, ~A~ET, Oppenheim .עע ה2281 עיין:88

 בכרך- מלמט, .א. של ובמאמרו .ען*עי; ,BAr 118110 23 ))1960( *עע מ390 עיין: קרקר מערכת על23
 ואילך* 246 עמ'זה,

 מהתעווות. אנו למדים לפסה"נ( הס' )המאה הג' אדדניררי בימי האשורי הצבא הרכב על מעניינים פרטים24

 למשל. מסתבר, כך *IDschriften Die Friedrichl ,7 חמץ Halaf, Tell 1940 ע"י ונהפרסמו בגוזןשנתגלו
 אחתע מרכבה היתה מצורפת זו ליחידה שר-העשיה. ובראשם תילים עשרה של היתה בצבא ביותר הקטנהשהיחידה

 29. הע' שם Pithalu המושג על ובמיוהד ואילך, 244 עמ' זה, בכרך מלמט, א. של במאמרו עוד ועיין סוסים.וארבעה

 1. יב, לוח זה, בכיך וראה *Halaf3, Tell Oppcnheim, :14 *1ע*1955 26 עיין:25
 ואילך* 221 עמ' זה, בכרך ליוור, י. של במאמזיו עיין ישראל נגד מישע של מלחמותיו על28
 .[.1נ. ,ANET, Oppenheim יע 281 עיין:27

 11. הע' 186, עמ' תשכוב, בית-ראשון, בימי מהר, ב. עיין:28
 856-851. עמ' תשי"ג, אסף, ספר )מזר(, מייזלר ב. עיין:29

 של" היחס את והשוה )1,5(. המרכבות ייספר לבין )הסוסים( הפרשים מספר שבין ליחס לב לשים יש80
 24(. הע' לעיל, )עיין הג' אדדניררי בימי אשור בצבא העשרה ביחידת למרכבה הסוסים בין 41ן

 יהורם: של מלכותו ימי בתיאור באים בישראל הארמי ובשלטון ארם עם במלחמות הדנים אלה פרקים81

 בן" יהואחז מימי זמנם החוקרים, מן רבים ולדעת המלךבשמו: את מזכירים אינם אלה פרקים אולם אחאב.בן

  ועייןב בן*יהוא* יהואחז של בןזמנו בן-חזאל בן*הדד לפיכך הוא כד, ו, במל=ב הנזכר הארמי ובן-הדריהוא.
 יהורם. יהואהז: ערכים ג, מקראית אנציקלופדיה תדמור,ח.

 .נ.  ,Orientalia Lewy 21 188-188: עמ' תרצשט, העברי, הכתב תולדות ייבין, ש* עיין: זו כתובת על82

 אמנם, ביבליוגרפיה. ושם חמת, ערך ג, מקראית אנציקלופדיה  ארלברייט, פ* ו* ובמיוהד ,)1952(; .קעי4188
 הח' המאה לתחילת המוקדם לכל או בקירוב, לפסה"נ 775 לשנת הכתובת את מיחסים רבימחוקרים

 לפסה"נ,-
 148. עמ' תשכ"ב, בית-ראשון, בימי מזר, ב. כעת, והשוה בדעותיהם. ההכמים נחלקו התאריךובנדון
 .Maisler .8 ,(Mazar) 08ע3 21 ,)1948( .עע :מ1261 .4נ .[ ,Oppenheim ,ן2אינ .עע 281 עיין:83
 בשנן- לדמשק אשור מלך הר' שלמנאסר של מסעו אחרי זמן-מה חל זה מאורע כי הדברים, נראים33א

 בסוריה. האשורית ההשפעה ירידת ואת דמשק מלכות של תולשתה את בנצלו לפסה"נ,773
 )בדפוסג. גוריון לד.בן היובל ספר ליוור, י. 210-201: )תשכאא(,עמ' כה ידיעות תדמור, ה. עוד: ועיין84
 ואילך. 184 עמ' שם, תדמור, ח. ואילך: 151 עמ' תשכ"ב, בית-ראשון, בימי מזר, ב. ועיין:85
 בין. ההגמוניה מעמד את לפסה"נ( )788-789 לשעה יהודה מלך עוזיהו תפס ירבעם מות לאחר מה זמן88

 יהודה, מלך עוזיהו הוא עזריהה את מוצאים אנו וכך האדיר. האשורי ללחץ ההתנגדות בראש ועמד סוריה,מלכי
 נסיון. לפסה=נ(. )788 אשור מלך חגלת-פלאסר נגד חמת, ובכללן סוריה, מלכי ברית בראש ניצבכשהוא

 אשוריות בתעודות יהודה מלך עחיהו על אשור. בעול יהודה גם באה מכן ולאתר בתבוסה, נסתים זההתנגדות
 על 188-168. עמ' .תשכ"ב, בית-ראשון* בימי תדמור, ח. עיין: ירבעם מות לאחר בסוריהוהמאורעות

 60. הע' 155, עמ' שם, במאמרי עוד עיין המאורעות של הזמניםסדר
 251-249. עמ' )תשט"ז(, ד ארז*ישראל מזר, ב, עיין:81
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 ישראל עם מואב מלך מישע שלמלחמותיו
 ליוור י. :מאת

 מקורותה

 עם ויהודה ישראל של המלחמות בקורות והמאלפות החשובות הפרשיותאחת
 במחציתה מואב, מלך במישע המלחמות פרשת היא שבשכנותן הקטנותהממלכות

 מעטים, הם אלה מלחמות על לרשותן העומדים המקורות לפסה"נ. הס' המאהשל
 יש רב ענין ישראל. שכני עם אחרות מלחמות על המקורות מן ביחס רבים כיאם

 דיבק:, בעירו מואב מלך מישע שהקים הגדולה המצבה כתובת לנו שמצויהבעובדה
 נקודת-השקפה מתוך כמובן ישראל, מד במלחמתו נצחונותיו על מספר הואשבה

 מעל שפרק כמי עצמו את מתאר והוא מעלליוש את להאדיר מגמה ומתוךמואבית
 במצותה. ונלחם מואב אלהי כמוש מאת שנשלח וכמושיע ישראל, מענהו עול אתמואב
 נקודת- מתוך זה בפרק-זמן ומואב ישראל מלחמות על מספר המקרא זאת,3מד

 מלחמות; אותן איע השומם במקורות המתוארות המלהמות ישראליתי.השקפה
 מישע, והמואביים. הישראליים המקורות בין זה בענין בשוני המאלף מן הרבהויש

 בשטח כיבושיו ועל ישראל נגד במלחמה נצחונותיו על מספר שלו,במצבת-הזכרון
 המצור זה ובכלל מואב, מד ישראל מלך מסע על בעיקר מספר המקרא ואילוישראל.

 ו-בז(. ג, )מל"ב מואב מלך של עירועל
 המקורות מן והן המקרא מן הן העולה המלחמות, לרקע באשרעובדת-היסוד

 לישראל. משועבדת מואב היתה הללו המלחמות לפרשת שקודם היאהמואביים,
 שונאי. בכל הראת וכי המלכים, מכל הושיעני )כמוש( בכתובתו:-כי מספר עצמומישע
 בנו ויחליפהו בארצו. כמוש אנף כי רבים, ימים מואב את עינה ישראל מלךועמרי
 וישראל ובביתו. בו ואראה כן, אמר בימי מואב, את אענה הוא: גם ויאמר עמרי()של
 אלא אינו ישראל מלכי ידי על רבים ימים מואב עינוי 7-4(. )שו' לעולם" אבדאבד

 מלך -ומישע המקרא: מספר מואב של זה שיעבוד על לישראל. מואב שלשיעבודה
 ויחי צמר, אילים אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נקד היהמואב
 בצאן מס על מדובר כאן ד-ה(. ג, )מל"ב ישראל" במלך מואב מלך ויפשע אחאבכמות

 שהיה העובדה עדייז נשארת הרי מוגזמים ספק ללא המ המספרים כי ואםובצמר,
 כנראה משמעו אין מואב, מלך מישע מכונה שבו לקד"4, התואר במיוחד. כבד מסזה

 עדרים בעל היה שמישע לעומדה הוא המכוון וכאן מגדל-צאן; אם כי ממש,רועה
 שביפר-הארץ לאזורי-המרעה הסמוכה ריבון, היא המרכזית עירו ואכן,רבים.
 . תהנושב

 יה ולוח 240-287, בעמי הערותעיינ

[:221 1 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המלוכה בתקופתהמלחמות

 של הזמן למן לארץ-מואב לה עלתה מה ידיעה כל כמעט לנו אין המקראמן
 להתמרדותו ועד לישראל, משועבדת היתה כשמואב ושלמה, דוד ממלכתהתפרדות

 של בכתובתו לנו יש מישע לימי הקרוב הזמן על בחלקן סתימות ידיעות מישע.של
 אבי הריבוני. מואב מלך .[ . כמשו כן מישע "אנכי בדברים: הפותחתמישע,
 מצטרפים לכאן 3-1(. )שו' אבי- אחר מלכתי ואנכי שגה, שלושים מואב עלמלך
 "וירש בהמשך: דבריו וכן ובנו, עמרי בימי במואב ישראל שלטת על מישעדברי
 בימי" כמוש וישיבנה שנה ארבעים בנו ימי וחצי ימיו בה ו"םב ארץ-מידבא אתעמרי
 משועבדת מואב היתה לא שנה" "ארבעים לאותן קודם שלכאורה היינו, 9-7(;)שו'

 על א, א, שבמל"ב הידיעה אל המצטרפות מישע, שבכתובת אלה ידיעותלישראל.
 לתהומים באשך בעיות של שורה מעלות אחאב, מות אחרי בישראל מואבפשיעת
 של לכרונולוגיה ובאשר והמואבית, הישראלית ההתפשטות של והמדינייםהישוביים
 לחננת רבה חשיבות להן שיש בעיות, ; במואב ישראל של שלטונה ומשך מישעמלכות
 בישראל. מישע מלחמות של והנסיבותהרקע

 הגיאוגרפיהרקע
 עמרי ששיעבד וקודם בישראל, הממלכה פילוג לאחר מואב של מעמדהשאלת

 לפי הטופוגרפית-טריטוריאלית. בבעיה הדוק קשר קשורה מישע, של אביואת
 שבין לגבול עבר-הירדן, של הישראלי הכיבוש מלפני עוד הארנון, נחשבהמקרא
 נהשנ לארגון שמצפון האצר וכל ועוד(; יה; יא, כא,יג;שופ' )במ' מואב וביןישראל
 כתובת-מישע,עירו לפי זאת, ;ועוד(.אבלכמד ואילך לד לב, )במ' וראובן נהלתגדעל

 כ-5 נמצא המקום מצבת-מישע(. נמצאה גם ושם ד'יבאן, )כיום ריבון היאהראשית
 לרבת-עמון. )לרף( מקיר-מואב המוליכה לדרך סמוך לארנון, מצפון לערךק"מ
 מה(. לג, )במ' דיבון-גד בשם נתכנתה ואף ישראלית, עיר זו היתה המקראלפי

 הכל- בתור ארץ-מידבא, היא מהדכא-, "ארץ את מישע מזכיר הכתובתבהמשך
 )יהו' ישראל ערי בין במקרא הנמנית מידבא, 8-7(, )שו' לישראל שעבר מואביארץ
 מצפון ק"מ מ-25 ולמעלה להשבון מדרום ק-מ 9 מקומה היום, של לדעא טז(, ט,יג,

 במידבא חויג-אוכלוסין כלל מונה מישע אין שלו הכיבוש מעשי בתיאור ארנון.לנחל
 בחבלי-ארץ הישראלית האוכלוסיה הרג את במפורש מציין שהוא בעודובסביבתה,

 מיושבת מידבא היתה מישע בימי שגם להנחה סמך משום בכך ויש שכבש.אחרים
 מואבים.בחלקה

 ויגרשהו בי בהלחמו בה וישב יהץ את בנה ישראל "מלך כי: מישע מזכירבכתובת
 לגבי בה" "וישב הלשון עם זהה יהץ לגבי בה- "וישב הלשת 19-18(. )שו' מפני"כמוש
 הנושבת; הארץ בספר היא ראובן, בנחלת יח, יג, ביהו' הנמנית יהץ, 8(. )שו'מידבא
 המדברה ישראל לקראת "ויצא ישראל: בבני סיחון כשנלחם כבמדבר, המסופרולפי
 הידיעה מן אבל ברור, איש יהץ של מקומה כ". כא, )במ' בישראל וילחם יהיהויבא
 ספר- על מבצר זה ושהיה דרך-המלך, על ישבה שלא למדים אס מלחמת-סיחיועל

 הטריטוריה על יהץ את שסיפח בכתובת-מישע, האמור ומן הנושבת; והארץהמדבר
 הצעת איפוא ומסתברת מדיבת. רחוק היה לא שמקומה נראה 21(, )שו' דיבוןשל
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 מואב מלך מישע שלמלחמותיו

 המקום מריבון. מזרחית-צפונית-מזרחית ק-מ 12 שמקימה עלישל' עם יהץ שלהזיהוי
 שהיה וכנראה הברזל, מתקופת נרחב ישוב שרידי שם נמצאו גבוהה. גבעה עלשוכן
 זהי. שבחבל-ארץ הברזל תקופת של שבישובים המזרחי והוא מבצר,זה

  לכאן  13(. לשר  4קרית4  בכתיב  קריות  בכתובת-מישע נזכרת המואביות העריםבין
  מואבית.  עיר זו  שהיתה  הישו כמוש, למני ישראל משלל מישעהביא

  כתיבים בכמה.
 ביר' אבל מא(; מה, יר' ב; ב, )עמ' כולה מואב את כמסמל הקריות השם באבמקרא

 לארנון-ואם שמצפון הערים בין הידיעה, ח"א בלי קריות, בשם עיר נזכרת כד,מח,
 הצפוניול )יובלו סידאן לטיל שמצפון אל-"ריאת ח'רבת עם לזהותה אולי ניתןכן

 זאת לפי לריבון. מצפון-מערב לערך b#lV 9 למוצאו(, סמוך אליו המשתפךהארנון,
 הגלעד; לדרום עד לארנון שמצפון החבל במזרח המואבית ההתישבות אזורהיה
 לארנון. הסמוכימ באזורים רק המואבים כנראה ישבו זה חבל-ארץ של במערבוואילו

 כבש שאותן ומקדם מאז ישראליות כערים במצבת-מישע נזכרות אחרותערים
 לאלהי מקודש מקום היה בנבו ; 10( )שוי מעולם" בארץ-עטרות ישב גד "איש 2מישע
 כעיר לה, לב, בבמ' הנמנית עטרות, של המקובל זיהויה ואילך(. 14 )שו'ישראל

 לים ממזרח ק"מ ו-10 לארנון מצפון ק"מ כ-15 עטרוס, חירבת עם הואבנחלת-גד,
 נבו, להר סמוך ומקומה בנחלת-ראובן, כעיר לה, לב, בבמ' נזכרת נבו העירהמלח.
 ק"מ כ-15 לחשבון, שמדרום-מערב לו, הסמוך סןאע'ה ג'בל או נבא ג'בלהוא

 המלח לים אסמוכים האזורים חץ אלה נתונים לפי ים-המלח. של לצפונומזרחה
 ממש הסמוך חבל-הארץ כנראה, מלבד, - ישראלי תחום-התישבות לארנון,שמצפון
לארנון.

 בכתובת צוין שלא אלא המקרא, מן לנו הידועות ערים עוד בכתובת-מישעמכרות
 בעל-מעון, ישראלים. או מואבים מיושבות כערים נחשבו עת אותה אםבמפורש
 אותה ומזהים לה(, לב, )במ' ראובן ערי עם במקרא נמנית 9, בשו' בכתובתהנזכרת
 קרי,ימ. היא 10(, )שו' קריתין למידכא. מזרחית ק"מ ~s,pu חירבת עם כללבדרך
 במואב הרבה מצויים ודומיו השם לז(. לב, )במ' ראובן ערי בין היא אףנמנית

 היומן עד ששרדו חורבות בשמות והן העתיקים ובמקורות במקרא הןובסביבתה,
 ולבעל למידבא סמוך אותה לבקש שיש וכנראה מקומה, את בבירור לקבוע שאיןרק

 בכתובת-מישע6. נזכרת היא עמן שיחדמעון,
 שבשמונו עלער, חירבת היא 26(, )שו' עריער גם נמנות מישע שבנה העריםבין

 ערי עם נמנית וכנראה ישראל-מואב, כגבול במקרא הנחשבת הארנון, שלהצפונית
 מואבית. לדיבון, הדרומית זו, עיר היתה מישע שבימי ברור טז(. יג, )יהו'ראובן

 רחוק לא שכנה כנראה היא אף 27(, )שו' הכתובת בהמשך הנזכרתבית-במות,
 נחשבת ישראל, עול את מישע שפרק קודם העיר, היתה כנראה זאת, עם יחדמדיבוף.

 בכתובתו: אומר שמישע העובדה את להבין יש כך הישיר; הישראלי השלטון תחוםעל
 בכתובת נמנית בית-במות ליד 27(. מנו' הוא" הרוס כי בית4במות את בניתי"אנכי
 "בער היא: לראובני, כעיר-מקלט המקרא מן לנו הידועה 27(, )שו' ?יר העירמישע

 שמצפה חבל-הארץ של המזרחי בחלק היינו, מג(; ד, )דב' המישור" בארץבמדבר
 המדבר. לתחום סמוךלארנון,
 עם יחד מישע שבנה הערים בין נזכרת בית-דבלתום, היא 30(, )שו' דבלתןבת
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 מח, ביר' הנזכרת בית-דבלתים, שניה(. פעם כאן )הנזכו-ות ובית-בעל-מעוןמידכא
 לג, בבס/ ישראל בני מסעי שברשימת ?למון-דבלתים, היא מואב, על בנבואהכב,
 בחבל-הארץ אותה לבקש איפוא, ויש, ריבון-גד; אחרי שם נזכרת והיאסו,

 ומידבא, דיבק ביןהמשתרע
 2 כמש לי אמר .[ . ]. בה ישב "וחרמם : חרותם מכרת כתובת-מישע של סופהכלפי

 מואב על בנבואות חרונים נזכרת במקרא 32-31(. )שו' .- וארד. בחרכים, הלחםרד
 היזו קקצוער, :בסמיכוז ואשמים נכעיס :אקט; נמברצבים ויד. וץ, ואח, רביר' ד;; סו,בוש'

 במורד נכון, אל מקומה, אבל ברור8, אינו זיהויה ארץ-מואב. של בדרומהשנמצאה
 לנהל המשתפע במורד או ים-המלח, של שבדרומו בקעת-צוער כלפירמת-מואב,

 במסע איפוא, הוא, שבכתובת-מישע פסקה באותה והמדובר אל-מקא(. לאדירד
 מואבית. היתה לא פרק-זמן שאותו חרונים, לכיבושמיוחד

 ארץ-המישור עלהמאבק

 שמצפת בחבל-הארץ שוכנים בכתובת-מישע הנזכרים המקומות של הגדולרובם
 טען שמישע ערים ומקדם, מאז ישראליות היו מישע שלטענת ערים ביניהםלארנק:
 זה ובכלל - ישראל עול את שפרק קודם מישע בידי שהיו וערים למואב,שהחזירן

 למי נחשבות הללו הערים כל כאמור, דיבת. היא מישע, של ונחלתועיר-ממשלתו
 מואב של הצפוני כגבולה ואילו ישראל של התנחלותם תחום על כנמנותהמקרא
 הארנון.ותשב
 ואת ארץ-מואב של הגיאוגרפי המבנה את לסקור עלים זו מציאות להביןכדי
 לים- שממזרח חבל-הארץ כל לארנון. שמצפון בחבל-הארץ ההתישבותתולדות
 אל הנשפך שהארגון, פורה הררית רמה זוהי אחת. גיאוגרפית חטיבה מהוההמלח

 מצפון. והן מדרום הן אליו, שופעת והרמה שלה; כציר-רוחב משמשים-המלח,
 מהבל-הארץ יותר גבוה - ממש ארץ-מואב הוא - לארנון שמדרוםחבל-הארץ

 חבל- לפני-הים. מעל מטרים 1,250-900 כדי גובהו יותר; הררי גם והוא לו,שמצפק
 מישורי גם והוא לפני-הים, מעל מטרים 700-ש80 כדי גובהו לארנון שמצפוןהארץ
 י; ג, )דב' המקרא של ארץ-המישור זוהי לארנון; שמדרום הבל-הארץ מאשריותר
 מדרום מאשר יותר רבים ישובים בה ושהיו יותר, והעשירה יותר הפורה ט(, ע,יהו'

 היא במזרח ואילו ים-המלח, אל תלולים במזקפים הרמה יורדת במערבלארנון.
 הולכים רמת-מואב, של פרשת-המים מקו מתרחקים שאנו וככל ; בהדרגהמשתפעת
 הרמה בתחום דרכי-המעבר מדברי. נעשה שהשטח עד בהדרגה, ומנחתיםהמשקעים

 וקשים עמוקים תלולים, גאיות ים-המלח אל היורדים לנחלים וקשות. מעטותהן
 מידבא באזור ארץ-המישור, של צפונה כלפי רק הרמה. את מבתרים והםלמעבר,
 בארץ-מואב ירדן-יריחו. אל למעבר יחסית נוחות דרכי-רוהב עברווהשבון,
 עבר. רמת של המרכזית אתהשדרה החוצה האחת, הדרך דרכי-אורך; שתיעוברות
 לרוחבה. רמת-מואב את המבתרים הגאיות בגלל למעבר היא קשה hr כ לאורהירדן
 של מזרחה כלפי עוברת הבין-לאומית, מ"דרך-המלך" חלק שהיא האחרת,הדרך

 למעבר. יותר הנוחה הדרך והיאארץ-מואב,
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 המצודות מן אחת ) אל-עאל שבקצרהמצודה
 מואב. של המזרחי גבולה עלשהגנו

 מואב. מלך מישע מצבת 22

 הממלוכים* מימי רובן והחומות הצלבנים מימי היא מאל שמש המצודה ן חרשת( )קיר כרך של כללי מראה :3
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 מואב מלך מישע שלמלחמותיו

 בעבר- המואבית הממלכה יסוד למן מואבי היה לארנון שמדרוםחבל-הארץ
 לעברים, קרבת-מוצא הקרובים שבטים ידי על לפסה-נ, הי-ג המאה בתחילתהירדן,
 כבד לפסה-ף. הו' במאה פדי-המדבר של ידם מתגרת זו ממלכה של לחורבנהועד
 שכניהם לבין המואבים בין אזור-מריבה לארנון, שמצפון ארץ-המישור, היתהזאת,
 למדים צפון כלפי המואבית ההתפשטות תחומי על המואבית. ההתנחלות ראשיתלמן
 של דרום-מזרחו נקרא שבו א(, כב, )במי *ערבות-מואב" השם מן השאר ביןאנו.

 על מואבי. היה לא כבר זה שחבל-ארץ בתקופה ערבות-יריחו, מולעמק-הירדן,
 שבבמ' הכתוב מן אנו למדים הישראלי לכיבוש קודם ארץ-המישור של גורלהגלגולי
 הראשון מואב במלך נלחם והוא היא האמורי מלך סיחון עיר חשבון "כי בו:כא,
 כבש המואבית הממלכה יסוד לאחר אחד דור ארנון". עד מידו ארצו כל אתויקח
 עמון, מידי כבש ממלכתו של האחר החלק את זה; חבל-ארץ האמורי מלךסיחון

 המתנחלים0;. הישראלים כולה ארצו את כבשו זמן ולאחר מואב; שלהממלכה-האחות
 בחבלים ניכרת מואבית אוכלוסיה נשארה אלה מהירים שבגלגולי-תמורותברור

 אשר הבלי-הארץ את לעצמם להחזיר רצו שהמואבים מסתבר ואף לארנון.שמצפון
 להבין יש זה רקע על הכובשים. השבטים עמ בקרב מבוא חששו כי אם סיחון,קרע
 ממלחמה החושש מואב, מלך בלק על כב-כד( )פר' במדבר שבספר הסיפוראת
 כדי המדינים, אחרים, נודים שבטי עם קשרים לקשור מנסה אבל הישראלים,עם

 אשר מפתור ידוע-שם קוסם בבלעם, נעזר,לפיהמסורת, אף והוא בישראל;להכות
 הסמוכים שונים למקומות בלעם את מביא ואף מבוקשו; את להשיג כדי הפרת",על

 הגיעו לא כה, כד, שבביז' המסורת לפי לארנון. שמצפון בחבל-הארץ ישראל,למחנה
 בארץ- השלטון על ומואב ישראל בין התנגשויות שהיו יתכן אבל ; הכרע לידיהדברים
 במקראת. נשתמרו מהן הדים רק אשרהמישור,
 לא ב( ח, )שמ"ב דוד ידי על מואב של ושיעבודה לכיבושה שעד התקופהבמשך

 והגבול וישראלי; מואבי מעורב, היה בה שהישוב ארץ-הנ,ישור, על המאבקפסק
 ישראל של מעמדן תמורות עם נע אלא הארנון, תמיר היה לא ישראל ובין מואבבין

 מואב של שלטונה תחום הגיע השופטים, ימי בראשית מואב, מלך עגלון בימיומואב.
 מכן לאחר ואילך(. יב ג, )שופ' המערבי בעבר-הירדן סמוכים והבלים ליריחועד

 ובערוער ובבנותיה, בהשבון ישראל =בשבת : נזכר יפתח ובפרשת מואב, של קרנהירדה
 היינו, כו(; יא, )שופ' שנה- מאות שלוש ארנון ידי על אשר הערים ובכלובבנותיה,
 במקרא לנו יש דוד מימי גם ארץ-המישוריי. בכל ישראל שבטי יושבים יפתחשבימי
 ה(. כד, ושמ"ב הארנון עד הגיע הישראלי שתחום-ההתישבותידיעה

 מישע של למלחמתו קודם וישראל מואביחסי

 דוד של האימפריה התפרדות אחר למואב לה עלתה מה לנו מספר אינוהמקרא
 את הרהיבה ואף ישראל עול את שפרקה או ואסאלית, מדינה נשארה האםושלמה:
 לעיל, כאמור עתו אותה ומואב ישראל בין הגבול היה ומה לארנתז מצפוןגבולותיה

 מואב היתה בנו אתאב ובימי עמרי שבימי המקרא ומן מכתובת-מישע למדיםאנו
 המלוכה ופילוג לערך, למסה-נ 886 בשנת למלוכה עלה עמרי לישראל.משועבדת

122. 

 ן

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המלוכה בתקופתהמלחמות

 של בפרק-זמן הוא שהמדובר היינו לכן; קודם בקירוב שנה וחמש ארבעיםאירע
 מואב. של בגורלה עלה מה יודעים אנו אין שבהן שנה מחמישיםתהות
 שבמקרא. אלה אל שבכתובת-מישע הנתונים בהתאמת לא-מבוטלים קשיים גםיש
 לשנת סמוך היינו ה(, ג, )מל"ב אחאב- "כמות ישראל עול את מישע פרק המקרא'לפי
 מלך מישע של אביו א( : הבאים הנתונים לנו מצויים מכתובת-מישע לפסה"נ.852,1
 בידי נתונה היתה מואב ב( 3-1(; )שו' מישע מלך זאת ואחר שנה, שלושים מואבעל

 שנה, ארבעים בארץ-מידכא ישבו ישראל ג( 6-4(; )שו' בנו ובימי עמרי בימיישראל
 המקרא לדברי הוא שמנוגד בלבד זו לא האחרון הנתון בנו. ימי ומחצית עמרי ימישהם
 שנה 12 מלך עמרי שכן שימית: סתירה בו שיש אלא אחאב, מות אחר מישע מרדעל
 בהרבה פחותים אחאב ימי מחצית עם יחד עמרי שימי הרי - שנה 22 הם בנו ימיוכל

 אלא מדויק כמספר שנה ארבעים של המספר את לקבל שאין מכאן שנה14.מארבעים
 שלושים של במספר לדייק אין בזה וכיוצא בקירוב. דורות, שני או דור לימיכאומדן
 בנו" ימי ו"חצי עמרי בימי מואב שיעבוד לענין אשר מישע. אבי של מלכותוסגות

 מות אחרי בישראל מואב פשיעת על שבמקרא הידיעה כמדשבכתובת-מישע,
 להניח וקשה בנו; ימי רוב של במשמעות בנו" ימי -חצי להבין שיש כנראהאחאב,
 מרד אירע כן אם אלא עדו, מסע-מלהמה ערך לא ואחאב אחאב בימי מישעשנתמרד

 אחאבי1. של האחרונות מלכותו בשנות הארמים, מד הקשות המלחמות של בעיצומןזה
 של הקשה המפלה לאחר אחאב, מות בשנת אירעה זו שמלחמה הנמנע מן זהאץ

 ואולי לכן, קודם זמנה את לקבוע יש כנראה אך ברמות-גלעד. ארם מידישראל
 בכללם, ישראל מלך ואחאב סוריה, מלכי שצבאות שעה מערכת-קרקר, בעתאפילו
 היה רכבו על הישראלי והצבא לפסה"נ(, )853 אשור מלך הג' שלמנאסר עדנלחמו
 בד לצאת אחאב ביד סיפק היה לא מדוע להסביר גם ניתן הארץ. מגבולותרחוק
 את להחזיר אחאב יצא מערכת-קרקר לאחר  רייס מכן. שלאחר בשנים מואבמלך

 כיל אחאב יצא ברמות-גלעד למלחמה מת. זה ובקרב הארמים, מידירמות-גלעד
 ביד נותרה שרמות-גלעד להניח אין ג(. כב, )מל"א ארם ביד היתהשרמות-הגלעד

 שלאחר שבשנה היינו לד(; כ, )מל"א באפק ארם על אחאב של הנצחון לאחרארם
 ארם מלך בן-הדד תקף עצמה, מערכת-קרקר בשנת אפילו אולי אומערכת-קרקר,

 רמות-גלעד את להחזיר שהמשימה וברור הגלעד; צפון את ממנה ולקח ישראלאת
 מישע מד המלהמה על עדיפות לה היתה הארמית, הסכנה את ולהדוף ארם,מיד
 בגלעד שעברה הרגילה בדרך קודם, מישע על לעלות אחאב רצה אילו מואב.מלך

 ארמית16. התקפה לסכנת צבאו עורף את בכך חושף היההישראלי,
 יורעים אנו אין עמרי ידי על מואב שיעבוד ובין המלוכה פילוג שבין פרק-הזמןעל

 מואב את עמרי ששיעבד לפני ארוך, או קצר מסוים, שפרק-זמן אלאמכתובת-מישע
 כל כמעט זמן באותו היה כתובת-מישע לפי ישראל. מעול חפשית מואבהיתה
 מואב, בידי בדרום( ריבון ומחוז בצפון ארץ-מידבא )היינו ארץ-המישור שלמזרחה
 היה וארץ-עטרות, נבו ארץ-המישור, מערב של רובו מואב. של בירתה אף היתהוריבון
 מיושב כנראה היה לארנון, הסמוך זה, חבל-ארץ של דרומו ואילו ; מובהק ישראליאזור

 אל-"ר:אתי1 ח'רבת עם 13( )שו' כתובת-מישע של קריות את נזההמואבים.ואם
 הארתן. של יובלו ה:דאן, טיל של לצפונו עד המואבים הגיעו זה שבחבל-ארץהרי
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 הזמן ובמשך ישראל, עול את מואב פרקה הממלכה פילוג עם שמיד להניחאפשר
 שהשיב הוא ועמרי לארנון, מצפון חבלי-ארץ לממלכתם המואבים סיפחואף

 מישע אחרת. אפשרות גם לשקול יש אך מואב. את שיעבד ואף לישראל אלהשטחים
 מזכיר ואינו הוא, מלכותו ימי ועל אביו שלטון שנות שלושים על רק בכתובתומדבר
 בריבון אם כי הקדומה, המואבית הבירה בקיר-מואב, אינה מלכותו עיר קודם.מלך
 נייע חדשה. שושלת מיסד היה מישע של שאביו ההנחה את מקרבים אלה נתוניםשני

 מזר18; ב. כדעת זו, שושלת יסוד עם ישראל מעול מואב שחרור את לקשוראיפוא,
 עמד יאולי מרדה. אשר בארץ-המישור שישבו המואבים אלה שהיו הרי כן,ואם

 כולה. מואב על למלך געשה והלה ריבץ, מחוז של המואבי המושל המרדבראש
 עול לפריקת בארץ-המישור המואביות וההתבססות ההתפשטות קדמו זו, הנחהלפי

 החבלים וגם עצמה מואב שגם כיל צבאית התמדות עוררה לא זו והתפשטותישראל,
 ישראל. של בשלטונה היו המואבים בהםשהתבססו

 של צפון-מזרחה את ישראלי לשלטון הלה החזיר עמרי ידי על מואב כיבושעם
 המלך בידי נשאר ריבון, חבל לארנון, הסמוך חבל-הארץ ואילוארץ-המישור;

 עירו דיבון נשארה ישראל, עול את מישע משפרק וכן, ך לן בס המואבי.הואסאל
 מצבת-זכרון. העמיד ובה ושבלל בנה אותההראשית,

 ארץ-המישור לכיבוש מישעמלחמות

 ארץ- לכיבוש מישע מלחמות של העיקריים הקווים את לשחזר באיםמשאנו
 היא מצבת-מישע מצבת-מישע. והוא בלבד אחד מקור לפנינו מצויהמ"2ור,

 בה הנזכרים העניינים אם לנו מודיעה אינה ואף תאריכים, בה שאיןכהנבת-יכרע
 ושאלה בה. המתוארים המאורעות נמשכו זמן וכמה לא, או כרונולוגי סדר לפינמנים
 נחקקה האם היא שבכתובת-מישע, התיאור מהימנות להערכת החשובהנוספת,
 מואב, מד יהודה מלך ויהושפט ישראל מלך יהורם של מסע-המלחמה לפניהכתובת

 קשה. מפלה נחל שבתחילתה זו, מלחמה של ענינה את בכתובתו מישע העלים שמאאו
 הזמן משך מהו השאלה על במידת-מה לענות כדי גם בה יש השניה לשאלהתשובה

 ויהושפט יהורם של מסע-המלחמה שכן בכתובת-מישע; המתוארים המאורעותשל
 אחאב. מות אחר בלבד מעטות שרם נערך מואב מלךעד

 מעשי סיכום אלא כתובת-מישע אין לא-מעטים, חוקרים על המקובלת דעהלפי
 של חקיקתה זמן את וקבע לכת שהרחיק מי אפילו והיה זה. מלך של והבניההכיבוש

 ארץ- לכיבוש המלחמה לאחר דור כימי בקירובי., לפסה"נ 830 בשנתמצבת-מישע
המישור.
 של רוב-רובם זו. הנחה לקבל אותנו המחייב דבר כולה הכתובת בכל איןאבל
 היה שחלקו זה, חבל-ארץ מישע כבש וללא-ספק בארץ-המישור, הם מישעכיבושי
 הצבאיים הכוחות עיקר היו עת שאותה ובמיוחד יחסית; קצר זמן תוך מואבים,מיושב
 אחר. במקום עסוקים ישראלשל

 ושיקום ערים של וחיזוק ביצור פעולות הן אלו מישע, של הבניה לפעולותאשר
 מייבא את ומבצר בונה הוא לארנון. שמצפון בחבל-הארץ וזאת מואביים,מקדשים
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 ערים 30-29(, 9-ש1; )שו' שבארץ-מידכא ובית-דבלתים קריתים בעל-מעץ,ואת
 המואבי, הכיבוש בתהליך איפוא, וניזוקו, ישראלים בחלקן, לפחות מיושבות, היואשר
 להניח ניתן אף ישראלית. התקפת-עד בפני ביצוריהן לחזק צורך היהואשר

 היו שלא כיון אלה ערים של ביצוריהן הוזנחו במואב הישראלי השלטוןשבתקופת
 הוא 20(. 14-13; )שו' וביהץ בארץ-עטרות מואבים מיישב מישעבספר-הממלכה.

 המצודה חומותיה, את בונה ; למצור אותה ומכין ריבון הראשית עירו את ומחזקמבצר
 הכתובת: המים-בלשון להספקת דואג וארמון-המלך, מגדלותיה שעריה,שבה,
 העיר בקרב אין ובור העיר. בקרב למים המים( )מקוה האשוח כלאי את עשיתי-ואנכי

 שלחלק מציין הוא 25-23(. )שו' בביתו" בור איש לכם עשו : העם לכל יאוסרבקרחה20.
 את עוד מזכיר מישע 26-25(. )שו' ישראל* *באסירי השתמש ריבון ביצורמעבודות
 28-27(, )שו' חרבו אשר ובצר, בית-במות בניית ואת הארנון, שעל 26(, )שו' עריערביצור

 הן, מישע של הבנייה פעולות כל ארץ-המישור. לכיבוש המלחמה בזמןאל-נכון,
 כהכנה דיבק, בירתו ובמיוחד לארנון, שמצפון הערים וחיזוק ביצור של בגדראיפוא,

 מואבים וישוב במלחמה שנחרבו ערים של מזורז שיקום ישראלית,להתקפת-נגד
 טיבם עצם שלפי בנייה מפעלי הם אלה כל ישראלים. מיושבים שהיובחבלי-ארץ

 ארץ-המישור. כיבוש לאחר מיד בהם צורךהיה
 כיבוש והוא הכתובת, של סופה כלפי הנזכר בכתובת-מישע, אחד ענין עודנותר
 מצפון ארץ-מואב, של תחומה שבתוך עיר כיבוש על מדובר כאן 32-31(. )שו'הרונים
 שאותה נראה ואף מישע של לשלטונו נתונה היתה שלא עיר אל-מ~א(21 )ואדי זרדלנחל
 שטחים החורת אם כי רב-היקף, מסע-כיבוש איפוא זה אין מואבים. בה ישבו לאעת

 נחל את ועברו צפונה שלחצו אדומים מידי כנראה ארץ-מואב, של בדרומהמואביים
 הישראלי ההתישבות לתחום הם-עצמם שפשטו המואבים למעשה בדומהזרד,

 רב זמן מישע חיכה בצפון המזהירים נצחונותיו שאחר להניח ואין לארנון.שמצפון
 חרונים. את למואב שהחזירעד

 חרונים כיבוש ארץ-המישור, כיבוש בכתובת-מישע: המתוארות הפעולותכל
 לכמוש הבמה בניית גם וכן בארץ-המישור והביצור השיקום פעולות מואב,שבדרום

 נקבל אם מעטות. שנים תוך כנראה נעשו 4-3(, )שו' ישראל מיד מואב את שהושיעעל
 ארץ-מידבא את וכבש ישראל עול את מישע פרק שאמנם עצמה בכתובת הנאמראת
 אחאב, לחיי האחרונות בשנים זה מאורע נקבע ואפילו אחאב, הוא עמרי, של בנובימי

 של מסע-המד ובין מישע כיבושי שבין בשנים אלה לפעולות מספיק זמן שישהרי
 והיא זה, למסע קודם נחקקה שכתובת-מישע לאמר איפוא, ניתן, ישראל. מלךיהורם
 מלהמותיוו2. של הראשון השלב את רקמתארת

 ישראל מלך את שניצח בכתובתו מזכיר מישע שאין היא לציון הראויהעובדה
 אחת בעיר נלחם מישע הפתוח. בשדה מערכה שום מזכיר הוא אין ובכללבקרב,
 האפשרות ואכן, ישראל. ממלכת כוחות ידי על התקפת-עד שתבוא מבלי  השניהאחר

 הגדיל הצמא בעל אחאב את לנצח ישראל, מלך של הואסאל למישע, שהיתה.היחידה
 נתת היה הישהאלי הצבא כאשר שעת-כושר לנצל היתה האדיר23וחיל-הרכב
 מהיר במסע-מלחמה לתפסו שנתכוון השטח בכל ולהתבסס מלחמה, שלבעיצומה
 היה לא למציאות. מתאים כתובת-מציע של שהתיאור מסתבר, ולכן אחד.ורצוף
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 מחילות-המצב אלא מורכב היה לא מדו שעמד והכוח מישע מד במערכה שיונאמי
 חייהם על להגן שנחלצו ארץ-המישור, בערי הישראליים והאוכלוסיןהמועטים
 כשליט- אבל מישע, של לרשותו שעמדו הכוחות היו מה יודעים אם איןורכושם.
 גדול, מאומן צבא לו היה שלא ודאי רבות שנים משועבדת שהיתה ארץ שלואסאל
 שנחלצו מואב בני נכון, אל היו, כוחותיו עיקר רכב. ברשותו היה בכלל אםוספק

 ארץ-המישור כל את לכבוש כדי נסיבות, באותן היה, די באלה גם אבללמלחמה.
 מישע קיים אם לקבוע כרי נתונים כל במקורותינו לגו אין אחד. מהירבמסע-מלחמה

 מישע עמד אם גם אך לא. ואם ישראל, של המסורתי האויב ארם-דמשק, עםקשרים
 בידו סייעו שהללו להניח אין לעצמו, כשהוא המסתבר דבר הארמים, עםבקשר

 מערכת-קרקר. בעת ישראל מד מישע נלהמ אם לא מקום ומכל עצמה,במלחמה
 בכתובת הנזכרים העיקריים חבלי-הארץ ארבעת של הכיבוש שסדר להניחניתן
 )שו' ויהץ 18-14(; )שו' נבו 14-10(; )שו' ארץ-עטרות 9-8(; )שו' ארץ-מידבאמישע-
 בכתובת לכך הוכחה כל לנו אין אמנם, שבמציאות. הכרונולוגי הסדר גם הוא -21-18(
 של והאסטרטגי הצבאי ההגיון בבחינת היא זו הנחה לבחון היחידה והאפשרותעצמה,
 זה. מעיןסדר

 ק"מ, כדי24 בירתו מריבון אמנם רחוקה מישע, כיבושי בין ראשונה הנזכרתמידכא,

 היתה מידבא אבל בלבד. ק"מ 12 רחוקה ויהץ ק"מ כ-14 רחוקה שעטרותבעוד
 ישר בקו "דרך-המלך" על הפורה במישור שוכנת בהיותה במיוחד, למישעחשובה
 שוכנת שעטרות בעוד במואבים; בהלקה נכון, אל מאוכלסת, והיתה מדיבץ,צפונה

 כך, ישראלים. מיושבת והיתה הראשיות, הדרכים על שלא יותר, הרריבחבל-ארץ
 ש אוהדת )אוכלוסיה הכיבוש אמשרויות מבחינת וגם למישע חשיבותה מבחינתשגם

 מכל יותר לריבון הסמוכה )?לילן(, יהץ ראשון. במקום מידבא עמדהדרכי-גישה(
 זו עיר על כיבושיו. ברשימת כאחרונה נזכרת מישע, שכבש האחריםחבלי-הארץ

 שמלך בכתובת מסופר מ"דרך-המלך", ק"מ 10 כדי המרוחקת לפר-המדבר,שעל
 ביצורי את ישראלחיזק שמלך היינו מואב24 מידי כבשה כאשר בה וישב אותה בנהישראל
 להגן שנועדו מבצרי-הגבול, בין הראשיים המבצרים לאחד הפכו וכנראההמקום
 כשלעצמה, ישראלי. חיל-מצב ללאספק, בו, והושיב נודדי-המדבר, מפני הארץעל
 "דרך- על והשתלט מידבא את מישע ומשכבש מיוחדת, חשיבות ליהץ היתהלא

 סכנה היוה לא בה שהיה המועט והכוח הישראלי, העורף מן יהץ את ניתקהמלך"
 מכן ואחר ארץ-עטרות לכיבוש מידבא כיבוש לאחר פנה ולכן למישע.מידית
 שביהץ. הישראלי המבצר את הכניע לבסוף ורק נבו, נגד הקשה המסע אתערך
 הנראה ככל בכתובת. פרטים לנו מוסר מישע אין ארץ-מידבא כיבוש דרךעל
 ארץ- לכיבוש במערכה זה ומכריע ראשון שמסע ויתכן קשה. בהתנגדות כאן נתקללא

 ממש. של התעדות להתמד הישראלים בידי סיפק שהיה לפני במפתיע, נערךהמישור
 ויבן מעולם. עטרות בארץ ישב גד -ואיש מישע: מספר ארץ-עטרות כיבושעל
 עטרום, ח'רבת 11-10(. )שו' בה" ואוחז בעיר ואלחם עטרות את ישראל מלךלו

 מקום זה היה הישראלית בתקופה ?קרוס. הר על שוכנת עטרות, את מזהיםשעמה
 הצופה גבעה פני על ?טרנס, לח'רבת מצפון-מזרח ק"מ כ-3 ומבוצר. גדולישוב
 תזק מבצר זו בתקופה היה אשר ?טרנס, רוג'ם של חורבות מצויות סביבותיה,על
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 מלך לו "ויבן כתובת-מישע מדברי ואמנם, עטרוסיי. בנערבת ששכנה הציר עלוהגן
 תחום- בספר שכנה אשר זו, עיר וחיזק שביצר אנו למדים עטרות" אתישראל

 אך קרב, לאחר העיר את שלכד רק מישע מספר כיבושה על הישראלי.ההתישבות
 שעות מהלך נמצאת עטרות וכיבושה. לעטרות דרך-המסע על נתונים כל בידינואין

 ישראל שלל הובא לשם )אשר קריות את מחה אם המואבי. מתחום-ההתישבותמעטות
 דרך- אבל ק"מ. 5 על בהרבה עולה אינו שהמרחק הרי יריאת, עם 13( שו'מעטרות;
 בארץ- וביןשהיה מישע, של בירתו בריבון, ביןשהיה מישע, לצבא ביותר הנוחההגישה
 כדי למידבא, ריבון בין -דרך-המלך" על השוכנת לב, בסביבות עוברתמידבא,
 לעטרוס. הדרך כיום גם מסתעפת ומשם לעטרוס, מצפון-מזרה בקו-אויר ק"מעשרה
 את אואהרוג ש הוא אומר עטרות של הישראלית באוכלוסיה מישע שעשה מהעל
 המלה את להסביר שיש כנראה 12-11(. )שוי ולמואבא לכמוש ריח מהעיר העםכל

 איפוא, וצא, הישראלית האוכלוסיה יהרג רוית-רויה26, במשמעות רית" "הסתומה
 מישע, במלחמות שיטה בבחינת כנראה היה זה נוהג לכמוש. ושילום קרבןבבחינת
 אומר ושם נבו; של הישראלית האוכלוסיה כל הרג של התיאור מן אנו שלמדיםכפי
 חרם של העיקריות המשמעויות אחת החרמתיה". כמוש לעשתר "כי במפורש:מישע
 היא והמלחמה לאלוהיו, כיבושיו את מישע איפוא מקדיש וכאן לאל, ההקדשההיא

 ומציץ וחוזר מציין שמישע כפי ומשמוע, מואב אלוהי במצות מקודשת,מלחמה
 )שוי מחרת" איש ואת שרון "איש את: מישע בה הושיב עטרות כיבוש לאחרבכתובת.
 במואב. שהם ברור אבל אלה, מקומות לזהות בידינו אין14-13(;
 מישראל, נכו את אחוז לך כמוש: לי ציורי:"ויאמר באופן מתארמישע נבו כיבושאת
 שבעת כולם ואהרוג בה. ואוחז הצהרים עד השחר מבקוע בה ואלחם בלילהואהלך
 כמוש ועמ1ת1' כי טפחות, ו ?( ן )מגרו וגרון רמזים ?( )נצרים וגרים גברים*קקפימ

 העיר את 18-14(. )שו' כמוש. לפני אותם ואסחב יהוה כלי את משם ואקחהחרמתיה.
 אלה אתרים שני הסמוכה. עיון-מוסא ח'רבת עם או מח:אט חירבת עם מזהיםנבו

 חרסים נמצאו בשניהם מתקיף, מפני להגנה ונוחים אליהם, דרכי-הגישה עלשולטים
 לכבוש כדי חזקימיי. מבצרים שניהם היו עת ואותה הישראלית, התקופה מןרבים
 את מישע תיכנן קשה, אליו שהגישה גבוה מקום על והשוכנת המבוצרת נבואת

 אל המסע את ערך ילבן להתקפת-פתעי: הקלאסי הזמן הוא שחר, עםההתקפה
 עולה אינו לנבו ממידבא המרחק שכן ממושך, היה לא עצמו המסע בלילה.נבו

 דרך קיימת )כיום יחסית נוחה המקומות שני בין והתנועה ק"מ עשרה עלבהרבה
 נמשך-מבקוע בכתובתשהוא המסופר אלא ידיעות לנו אין גופו הקרב עלביניהם(.
 כגורל היה נבו של הישראלית אוכלוסיתה גורל כאמור, הצהרים". עדהשחר

 מלמדת מישע משם שלקח ה' כלי על הידיעה ארץ-עטרות. של הישראליתהאוכלוסיה
 מבין ביותר הצפונית שנבו, העובדה, לציון וראויה זה. במקום שהיה ישראלי מקדשעל

 מודיע מישע אין אשר בכתובת הנזכרות אלו מבין היחידה העיר היא מישע,כיבושי
 מחדש. ישובה על או בנינהעל

 המבצר לכידת כאמור, היה, מישע ידי על ארץ-המישור בכיבוש האחרוןהשלב
 רשה כל איש מאתים ממואב "ואקח מישע: מספר יהץ כיבוש על יהץ.הישראלי
 אחד במחלוקת. שנויה " ה ש ר " המילה משמעות 20(. )שו' בה" ואוחז ביהץומשאם
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 המלוכה בתקופתהמלהמות

 בחיילים- כאן שמדובר היית רוש-ראש, מן "ראשיה", הוא המקובליםהפירושים
 לכיבוש המערכה בשלהי זו מיוחדת לפעולה שנחלצו והם ראשי-הצבא30,נבחרים

 מצומצם יהץ של חיל-המצב שהיה ראיה בכך יש נכון, זה פירוש אםארץ-המישור.
 המבצר. את לכבוש כדי נבחרים, חיילים ולו חיילים, מאתים שהספיקו עדבהיקפו,
 אשר ריבון של לתחומה מישע סיפח לריבון, הסמוכה ספר-המדבר, שעל זו,עיר

 ולכבוש להסתכן מישע שהעדיף הטעם זה ושמא 21(; )שו' ממלכתית לאחוזהנחשבה
 בכללו. עם-מואב ידי על ולא שלו, אנשיו של המצומצמת היחידה ידי על זועיר

 אצר את בדרום למואב שהחזיר ולאחר ארץ-המישור את מישע שכבשלאחר
 בשיאהצלהתו.הצלחתוהצבאיתשלמישע,שתוך מואב מלך עמד 33-31(,3 )שו'הרונים
 בעבר החזקות הממלכות אחת זמן אותו היתה אשר - ישראל עול את פרק קצרזמן

 היתה סיחון, כיבושי למן הגיעה לא שאליהם גבולות למואב והחזיר - המערביהפרת
 המערכה, של מוצלח עיתוי א( גורמים: כמה על כאן, המוצע התיאור לפימבוססת,
 באוכלוסיה הסתייעות ב( אחר; במקום עסוק היה ההראל של העיקרי הכוחכאשר
 המערכה תיכנון ד( ההפתעה; גורם ניצול ג( כיבושיו; של הראשון בשלבאוהדת
 מרכזי, ועורק מוצא קו לה משמש ריבון-מידכא כשנתיב מהירות, התקפות שלבשורה
 ישוביו. בתוך התגוננות במצב הזמן כל נמצא האויבואילו

 למואב ובעלי-בריתו ישראל מלך שלהמסע

 בסוף שלו המהירה המערכה לאחר מעמדו את לבצר למישע שסייעו הגורמיםאחד
 מלכותו ובימי אחאב של למלכותו האחרונות השנים שבשתי העובדה, היתה אחאבימי

 מישעצ על התקפת-עד לערוך ישראל מלך יכול לא אחאב בן אחזיה שלהקצרים
 על :עשה בקירוב(, לפסה"נ )850 יחידי כשליט אחזיה, של אחיו יהורם, מלך כאשררק
 לא-רב זמן זה נסיון נעשה נכון ואל ; במואב שלטונו את להחזיר נסיון ישראל מלךידי

 בין הכוחות מאזן נשתנה לא יהורם של מלכותו בראשית גם למלוכה. שעלהלאחר
 ובמיוחד לישראל. מתמדת סכנה היוו ארם-דמשק וצבאות לארמדדמשק,ישראל
 במלחמה מועסק להיות היה צריך הצבאי הכוח עיקר כאשר הסכנה היתהחמורה
 נתכון הישראלי הכוח כאשר יותר עוד גדולה היתה זו סכנה ממילא, מואב. עדקשה

 ישראל צבאות את ואדום,מסעשהוליך יהודה דרך במסע-עקיפין מואב אתלהתקיף
 צבאות כאשר נערך מואב בד שהמסע להניח ניתן לפיכך ארצם. מגבולותהרחק

 מידית סכנה היוו ולא אשור, צבאות עד במלחמה בסוריה מועסקים היוארם-דמשק
 מלך כאשר לפסה.נ, 9א לשנת מואב מד המסע זמן את לקבוע יש ושמאלישראל.

 אשוריי. מלך בשלמנאסר נלחםארם-דמשק
 על הידיעה לאחר ואילך, ו ג, במל"ב מסופר ובעלי-בריתו יהורם של זה מסעעל
 בשבחי )המספר נבואי סיפור זהו שלפנינו בצורתו מישע. ידי על ישראל עולפריקת
 מעשי אם כי לכשעצמו מסע-המלחמה אינו ענינו שעיקר ומפעלותיהם(,הנביאים
 ראשך לנצחון הביא שבה והדרך והממושך, הקשה המסע בעת אלישע שעשההמופת
 והמעשיה האגדה מיסוד הרבה בו ויש תאריכים נותן אינו אף הסיפור המואבים.על

 ימים שבעת ההליכה המסע, קודם המלכים התיעצות של התיאור כגוןהעממית,
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 מואב מלך מישע שלמלחמותיך

 עם,. יחי וכיו"ב* שלו המומת מעשי במחנה, אלישע של הפתאומית הופעתובמדבר,

 נביאים שבסיפורי ההיסטוריות לידיעות בדומה מהימן, הוא הסיפור של גרעינוזאת
 ובמיוחד_ שהורהבה; היסטורית כרוניקה על בכללותו הסיפור מיוסד ושמאאחרים.

 ועניניתא. קצרה בלשון המסומר גופה, בארץ-מואב המלחמה תיאור לגבי הדבראמור
 את גם ישראל, צבא על נוסף כלל, מישע כמד ישראל מלך יהורם שהעמידהחיל
 נתון יהודה מלך ט(. ז, ג, )מל"ב אדום מלך של צבאו את וגם יהודה מלך שלצבאו
 ממש משועבדת היתה אדום ואילו ישראל35, בממלכת זיקת-תלות של במעמדהיה

 באדום6י. יהושפט של הנציב אלא היה לא אדום ומלךליהודה,
 לדרומו עד שהוליכה דרך-עקיפין, היתה מואב על זה רב צבא בה שהלךהדרך

 היא ים-המלח37. של לדרומו יהודה במדבר היורדת קשה בדרך ומשם הר-יהודה,של
 בסמר- ומשם לרמת-אדום, ועולה לים-המלח שמדרום ביצות-המלחה אתעוקפת
 רק לא זו דרך מואב. של הדרומי-המזרחי לגבול עד ארץ-אדום, של שבמזרחההמדבר
 . שבהם מדבריים, באזורים הניכר בחלקה היא שעוברת אלא הוא, קשה שלהשהחואי

 וכבד-תנועה. גדול לצבא ובמיוחד קשות, הן והמים ההספקהבעיות
 וארוכה קשה בדרך-עקיפין המסע את יהורם ערך מדוע השאלה כן, אםנשאלת,

 למעבה, משומרון המוליכה ברובה, הנוחה בדרך צפון, מכיוון מואב על עלהולא

 עולה אינו שאורכה דרך זוהי ולחשבת. לא-סלט38 ומשם א-ומיה(, )ו'9ראדמה
 בתוך מיושב, בחבל-ארץ הזמן כל עוברת היא ובעבר-הירדן ק-מ, מאה עלבהרבה

 ללא-ספק קשורים היו יהורם של השיקולים הגלעד. של הישראליתחומ-ההתישבות
 ערך ישראל שמלך מסתבר לעיל, שציינו כפי שכן, עצמה; מואב שלבמערך-ההמה

 להניח גם ואין בסוריה. מועסק היה ארם-דמשק שצבא בעת מואב מד המסעאת
 היה שכן בלתי-צפוי, מכיוון מואב, את להפתיע כדי מסע-העקיפין את יהורםשערך
 טבעו, מעצם להיות, יכול איוו זה מעין ומסע מלכים; שלושה צבאות של ארוך מסעזה

 איטי, בכיבוש הצורך מן להמנע כדי מהדרום יהורם תקף הנראה כפימסע-אפתעה.
 מספר עצמו שהוא )כפי מישע אותן שביצר ערי-המישוריי, על ממושךובמצור

 ערים על מצור ואכן, ישראלית; התקפת-מד לקראת כהכנה ללא-ספקבכתובתו(,
 טכניקה, בעלי לצבאות ואמילו הקדום, בעולם המלחמה של נקודת-תורפההיתה
 מואב של המזרחי ובגבול הדרומי בגבול אמנם, אשור. צבא כגון משוכללתצבאית
 התנפלות נגד בעיקר מכוונות היו אלה מצודות אבל מצודות-העה40. של מערכתהיתה
 אל-נכון. גדול. מאורגן צבא בפני לעמוד היו יכולות אם וספק המדבר, מן נודדיםשל

 להתקפה, חשש שלא בית לארנק, שמדרום ערי-מואב של הביצורים את מישעהזניח

 מואב,, גבול שעל מערכת-המצודות את משיפרוץ כי בודאי הניח ויהורם זה.מכיוון
 בהתמדות יתקל לא גם ואז לארנון, שמדרום מואב אזורי בכיבוש קושי יהיה לאשוב

 לארנון. שמצפון ארץ-המישור בעריאיתנה
 גבול על המערכה א( שלבים: שלושה להבחין ניתן יהורם שלבמסע-המלהמה

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

 ממואב.הישראלית
 מים מצוקת שענינו מופלא במעשה שלוב ארץ-מואב גבול על המערכהתיאור
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 ומילאו גשם ללא אדום מדבר דרך שבאו המים ועל ובעל-בריתו, יהורם צבאותשל
 להלחם המלכים עלו כי שמעו מואב "כל כי: מסופר ולאחר-מכן והנחלים; 1;גביםאת
 זרחה והשמש בבקר וישכימו הגבול. על ויעמדו ומעלה חגורה חוגר מכל ויצעקובם
 נחרבו קע?ב זה, דם ויאמרו: כדם. אדמים המים את מעד מואב ויראו המים.על

 ישראל ויקמו ישראל, מחנה אל ויבואו מואב. לשלל ועתה רעהו, את איש ויכוהמלכים
 ללא-גשם הבאים המים, תיאור כא-כד(. ג, )מל"ב מפניהם" וינוסו מואב אתויכו

 שטף-מים המספר. דמיון את שעוררו תופעות-טבע על מיוסד כדם, מרחוקוהנראים
 את וממלא מרוחק, במקום היורד גשם בעקב במדבר, צחיחים לגיאיות פתאוםהבא

 שבאזור מי-הגיים ועתים שבספר-הארץ; במדבריות ידועה תופעה הואהגבים,
 משום יש בכך הסביבה:4. של האדומה אבל-החול משקע בגלל אדומים הם זרדנחל

 היסטורי. ערך לו לשרת כדי בכך אין אבל המופלא, לסיפורהסבר
 לקבוע בידעו אין ולכן מקומות שמות נזכרים לא מואב גבול על המערכהבתיאור

 בגלל והן תנאי-השטח בגלל הן המואבים. עם הראשונה ההתפשות נערכההיכן
 על זרד נחל את לחצות הצבאות בודאי ניסו לא המואביות מצודות-הגבולמערכת

 וההתרוממות תלול באפיק זורם שהנחל מקום לים-המלח, יותר סמוך אוידרך-המלך",
 ל-דרך-המלך" ממזרח דרכם הובילה אל-נכון מהירה. היא המואבי הצד מן ההריםשל

 לעדינה עולי-הרגל דרך כיום עוברות שבו למקום סמוך הזרד, של העליוןבמירוצו
 והעליה ומשתפע רחב הנחל של שאפיקו מקום החג'אזית, ומסילת-הברזלולמכה

 קודם הנחל את הצבאות עברו אם להכריע בידינו אין מודרגת. היאלרמת-מואב
 קרב שאירע שבזמן או לזרד", מצפון היתה ומואב ישראל בין וההתנגשותהקרב,

 כי התיאור מן למדים אנו מקום, מכל לזרד. מדרום המלכים צבאות עדיין חנוזה
 הנחל במעבר הפולש לצבא חיכה לא צבאו, כל עם הגבול אל שנחלץ מואב,מלך
 ולתקוף המלכים, מחנה את להפתיע ניסה אם כי לרמת-מואב, הדרך במעלהאו

 פירוד על שמועות בשל השאר, בין לכך, שנתעורר וכנראה חניתם, במקוםאותם
 הכתוב. זאת שמציין כפי ובעלי-בריתו, יהורם במחנהוריב

 נשברה והובס-ובכך מפלה נחל וצבא-מואב נכשלה, המואביתההתקפה
 מציין המקרא הנסוגים. במואבים היכו ברינו ובעלי- ויהורם המואבית,ההתבדות
 וסתם עצי-פרי עקר השדות, את החריב המואביות, הערים את הרס יהורמשצבא
 לכן קודם מישע שערך הטבח על כנקם הדברים באו ספק ללא המעיינות,את

 קיר- במצור באה מסע-המלחמה בהמשך ארץ-המישור. של הישראליתבאוכלוסיה
 מואב, של הקדומה בירתה קיר-חרשת, צבאו. ושארית מואב מלך ובתוכהחרשת,
 המואבית, הרמה במרכז שוכנת שרף, כיום קיר-מואב, גם במקראהנקראת

 המצור עלמהלך לכיבוש. וקשה להגנה הנוח במקום הר, על בנויה והיא והזרד, הארנוןביל
 לאחר כה(. ג, )מל"ב ויכוה"43 הקלעים "ויסובו הכתוב: לנו מספר קיר-חרשתעל
 הגזרה את כך לשם בחר הוא המצור. את ולפרוץ העיר מן להגיה מואב מלך ניסהמכן
 אותו -ויקח ביותר: ההלשה בעיניו שנראתה משום כנראה האדומים, מוצבים היושבה
 בו(. )פס' יללו" ולא אדום" מלך אל להבקיע חרב שולף איש מאותשבע
 קיר-שאב, את לכבוש יהורם בידי עלה לא הנצחון, סף על לכאורה שעמד אףעל
 ב"קצף הנטינה סיבת את כורך המקראי הסיפור לכבשה. מבלי ממואב נסוגוצבאו
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 למואב בריתו ובעלי יהורם מסע 40:ציור

[235 ] 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המלוכה בתקופתהמלחמות

 את העלה אשר מואב, מלך של היאוש מעשה עקב שבא בז(, )מס' ישראל- עלגדול
 את לרצות שנועד זה, יאוש אמצעי של בכוחו האמונה לעולה. החומה על בכורובס

 משותפת כנראה היתה זעמו, את העיר על הצרים הצבאות על ולהביא מואבאאאלוהי
 לזעמו המובהק הביטוי הן מגפות הקדמותם, תפיסת לפי כאחד. ולנצוריםלצרים
 באיליאס, המסופר לפי גם כך, אדם. ביד ולא ומתאומי, נורא מות זהו שכן האל15;של

 בו יש ממושך מצור מגפה. בהם שילח טרקה, על הצרים היונים על אפוליכשזעם
 כרוך היה שכן הצרים, על גם אם כי הנצורים על רק לא ומגפות מחלות להביאכדי

 בלתי-תקינים, בתנאי-חיים נאותים, סניטריימ תנאים ללא צבאות של ממושכתבחניה
 קשה לתחלואה הקדומה בהיסטוריה רבות פעמים גרמו אלה מעין מצביםואכן

 גדול -קצף אותו להסביר איפוא, ניתן, השערה בדרך למגפות. ואף פולשים,בצבאות
 המצור חלאות וכן זה, גדול" "קצף מקום מכל מגפה. סימני או כמגפה, ישראל"על

 יהודה ישראל, של הצבאות ולנסיגת המצור להסרת כנראה שהביאו הםהממושך,
 מארץ-מואב.ואדום

 רבת היתה הדרום, מן למואב ובעלי-בריתו ישראל מלך צבאות שחדרוהעובדה,
 היה שלא כיון קיר-חרשת. של הכיבוש נסיון כשלון לאחר שנתהוה במצבחשיבות
 שבדרום הכבושים האזורים ובין ץ-ישראל או חילי בין רצוף טריטוריאלימגע

 ולספח חלקי מנצחון תועלת להפיק האפשרות ישראל מלך בידי היתה לאמואב,
 לכבוש לארץ-מואב שחדרו הצבאות בידי עלה ומשלא שכבש. חבלי-מואב אותםאת
 היה הדרום מן מואב כיבוש נסיון עצם כולה. ממואב לסגת נאלצו קיר-חרשת,את
 "הכל של וסיכון חלקיים, השגים על מלכתחילה ויתור אסטרטגית מבחינה איפוא,בו,
 כלום*. לאאו

 יהורם צבאות של ארוך מסע-עקיפין א( הם: זו במלחמה העיקרייםהשלבים
 ראשון, נצחון ב( מבוצרות; ערים על במצור הצורך מן להמנע כדיובעלי-בריתו,

 שהל טופוגרפיים בתנאים חפוזה התקפה שיזמו המואבים של טקטי ממשגהכתוצאה
 לארנון; שמדרום בארץ-מואב נרחבים חבלים של מהיר כיבוש ג(לרעתם;

 לבירתא נסוג גרעינו לפחות אשר מואב, לצבא מוחצת מכה בהנחתת האיחורד(
 מואס בירת על והקשהי4 הממושך המצור של אי-הצלחתו ה( הארץ; שלהמבוצרת

 כולה. ממואב הצרים נסיגת כך ובעקב4

 ויהושפט יהורם של מסעם אחר וישראלמואב
 חזרה לארצותיהם, המלכים צבאות ושיבת קיר-חרשת, מעל המצור הסרתלאחר
 ובאדום במואב מעמדן את שאיבדו ויהודה, ישראל נחלשו זאת כעד ונתאוששה.מואב
 המסע בעקב כבדות אבידות אל-נכון, סבלו, ויהודה ישראל צבאות כ(. ח,)מל"ב
 יכולת את החליש זה ודבר המדבר, דרך והשיבה המצור פגעי והקשה,הארוך
 החוץ. מן פשיטות בפני שלהןהעמידה
 הר-שעיר, ויושבי עמונים מואבים, יהושפט, בימי ביהודה, פשטו כ, פרק דה"בלפי
 במדברה רק ונעצרו - והלאה לעין-גדי ים-המלת, של מדרומו אדום, דרךשהגיעו
 ספר של בחותמו טבוע לפנינו, שהוא כפי הסיפור, לבית-לחם, הסמוכה תקוע,של
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 עם אך,יחד היסטוריים. שאינם ודאי התיאור מפרטי וחלק המאוחר;רברי-הימים
 מכוון והוא ומהימנה, קדומה מסורת על ללא-ספק מיוסד הסיפור של גרעינוזאת,
 של עניית וכנראה לארץ-מואב47; ויהושפט יהורם של המסע כשלון שלאחרלזמן
 התיתם את שהפילו בלתי8סדירים, גדודים של וביזה בפשיטות-שוד הוא זהסיפור
 לו. הסמוך הנושב התחום ועל יהודה מדבר דרכיעל

 ואף יהורם, ימי כל פסק שלא חזק, ארמי ללחץ זמן אותו נתונה היתהישראל
 עבר- על לחצם את הארמים הכבידו ובעיקר בית-יהוא; מלכי ראשוני שלבימיהם
 נסיונות לעשות ישראל מלכי בידי כוח היה לא זמן אותו במשך הישראלי.הירדן
 ארץ- חבלי את לישראל להחזיו. לא אף וכנראה מואב, את להכניענוספים

 יואש של מלכותו בימי ועוד בישראל. פושטים שהיו הם המואבים להיפך,המישור48.
 לתחומ מואבי גדוד פשיטת על המקרא מספר לערך( לפסה"נ 800 )בשנות יהואחזבן

 אלישע של קבורתו למקום זה גדוד הגיע הסיפור לפי כ-כא(. יג, )מל"בישראל
 כנראה לבית-שאן(, מדרום לירדן, הסמוכה אבל-מחולה בעירו, אל-נכון,)שנקבר,
 לירדן. שממערב לחבלי-הארץבדרכו
 יואש, ימי בהמשך הצפונית הממלכה של מעמדה שנתחזק לאחר נשתנה זהמצב
 ים8הערבה עד מלבוא-חמת ישראל גבול את השיב אשר בנו, ירבעם בימיובמ"וחד

 לידי ועברה שהזרה ארץ-המישור, נכללה זה בתחום כי ספק אין כה(. יד,)שם
 לישראל49. משועבדת אב מ היתה מה וזמן מואב, את ירבעם שהכניע אף ויתכןישראל.
 המואבים נאחזו שוב לפסה"נ, 732 בשנת עבר-הירדן, שבטי גלותלאחר

 הממלכה חורבן לאחי רב זמן ההלניסטית, שבתקופה העובו-ה לציון וראויההמישור. בארץ-
 כל ומואב ישראל בין המאבק נטוש היה שעליה ארץ-המישור, זו היתההמואבית,

 כיק כנראה )=מואבקי, מואביטיס שנקראה הממלכות, שתי של קיומן במשךהזמן
 האוץ ואילו הערביים. הנודדים שבטי בידי שנלחצו המואבים שרידי נהדפושלשם

 כבר נכללה מובהק, מואבי שטח מואב של לחורבנה עד שהיתה לארנון,שמדרום
 הערביים-הנבטים. של השפעתם בתחום ההלניסטיתבתקופה

 ת ו ר עה

 במפורט: בכתובת-מישע עסקו האחרונוה בשנים 1868. בשנת שבעבר-הירדן בריבון נתגלתה הכתובת1
 )1961(29 , בעיקר: לשרנית ומבהינה .ןל; ,Moabites, Zyl,The van 11 .עע,1960~1611

~DrientalILi. 
Archiv Segert, 8י 

196--267ipp. כתובת-מישע 929-925. טורים ד, מקראית אנציקלופדיה רבין, מזר-ח. ב. גם: ועיין 
 :עברי. בתרגום הכתובת מתוך הקטעים צוטטו .זה במאמר לעברית. והדומה הקרובה המואבית, בלשוןכתובה
 )כרך(. בקיר-מואב שנתגלתה מישע של חדשה כתובת על ידיעות היומית בעתונות התפרסמו האחרוןבזמן
 זו. כתובת של תוכנה על ידיעות אין שעהלפי

 ישראל. מיד ארצו את שהושיע לאחר מואב מלך של כינוי והוא מושיע, אלא מישע שאין יתכן ואף2
 144. עמ' )תשי"ם(, ה ארין-ישראל מורג, ש.ועיין:
 ד-כז. ג, א; א, מליב8
 לציון וראויה אתרוה* שמיוה מלשונות מוכרת היא אך בש א, בעמי "נוקד* המלה עוד באה במקרא4

 נקדים*. רב כהנים *רב בתואר המלכותיים הפקידים אחד מכונה אוגרית שבכתביהעובדה
 .14י ,AASOR Glueck 18-19 ,)1939( .ע9 פ117--116 .(ע .Moabites, Tho ZYI. van 11 ,1960 עיין:5

 ברושי, מ. )השוה: כא מח, ביר' הנזכרת חלון, עם עליאן לזיהוי ממש של אחיזה כל אין .עק.81-ן(8
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 המלוכה בתקומתהמלהמות

 .(ZDPV Bernhardt, 11. 1 76 [ ,ן1960  )כך: כתובת-מישע של -קרית- עם או חלון(, ערך ג, מקראיתאנציקלופדיה

 מדיבון "דרך-המלך" על השוכנים אתרים עם יהץ של הזיהוי הצעות את  לדהות יש בזה יכייצא .עקבמ1360
 יהץ(. ערך ג, מקראית אנציקלופדיה ליונשטם, ש. )השוה: אסכנדר הירבת או מלחלב, רוג'ם או לב כגוןלפידבא*

 להעדיף יש הנראה, ככל אך, הידאה למיל שמצפון אל-קריאת הירבת עם הוא קריתים של רווה זיהוי8
 אין 0151א.4נ. ,Josua י1953 *ע 79 ועיין: 13(, שו' )כתובת-מישע, קריות עם אל-קריאת חירבת של הזיהויאח

 עפ קריתים של הזיהוי הצעת למידבא. היא שסמוכה הקביעה על נוסף קריתים, של מקומה על נתוניםבידינו
 ,ZDPV .(A.Kuscbke 72 ,]1961[ .עע מ240 )כך למידבא מצפון-מערב ק"מ מעשרה למעלה אל-קריה.הירבת
 ממש. של אחיזה להאין

 עם מואב, לאלוהי למקדש ולא לעיר המכוון אמנם אם בית-במות, את לזהות ניתן השערה בדרך רק7
 ההצעות על ברור. אינו זו עיר של זיהויה אך ז(; יג, יהו' לז; לב, )במ' ראובן ערי בין הנמניתבפות*בעל,
 158. טור ב, מקראית אנציקלופדיה ליונשטם, ש. עיין:השונות,

 .zyl, van A.H 285: טור ג, מקראית אנציקלופדיה ליונשטם, ש. עיין: הרונים של הזיהוי הצעות על8
 ,Festschrift) A.Kuschke לארנון מצפון הרונים את לזהות לאחרונה שהוצעה ההצעה, Moabites, .The .ע64

 ממש. בה  אין  Rudolph, * f(w 19611 *עע188-190
 ד. כרך מקראית, אנציקלופדיה ליוור, ואילך;י. 128 עמ' השי"ד, המזרתי, עבר-הירדן מגליק, עיין:9
 מואב.ערך

 ואילך. 897 ואילך, 444 טור א, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. עיין:10
 ואילך. 97 עמ' )תשי"ד(, ג ארץ-ישראל ליוור, י* עיין:11
 כה. פרק שבבמ' בעל-פעור פרשת לכך מכוונת הנראה, ככל2נ
 להבל. רק לא היינו יג(, יא, )שופ' לארנון היבוק שבין הבל-הארץ לכל עמון מלך טוען יפתה בסיפור18

 מיוהדיפ יהסי*גומלין שהיו כנראה המואבית. לארץ-המישור גם אם כי סיהון לכיבוש קודם עמוני שהיההארץ
 השלטון לה היה האחת, של והתעצמותה התחזקותה ובתקופות וישראל; יהודה שבין אלה מעין ועמון, מואבבין

 עמון. מלך בידי מואביים-לשעבר שטחים על ההזקה טענת ומכאן האחרת. עלהעליון
 אח ליישב שניסו היו 5(. )שו' שת" ארבען בנה ימי וחצי ימה בה "וישב היא: בכתובת-מישע הלשון4נ
 צאצאיו- ימי ומהצית צאצאיו היינו "בניו", במשמעות "בנהע להבין שיש הנוזה ידי על כולם הללוהקשיים

 "בנה" להבין הציעו אתרים שנה. ארבעים של לסך גם מתקרבים אנו ואז - כולם אחאב ימי יהיו עמרישל
 ההצעות. וכל יורם. או אחזיה עמרי, של נכדו בימי אחאב, מות אחרי מישע שמרד היינו נכדו,במשמעות

 Moabites, The zyl, .van .ע 138 ועיין: הן, דחוקותהללו
 בר יש 19-18(, )שו' בי" בהלתהמה בה וישב יהז את בנה ישראל "ומלך בכתובת הנאמר אם ספקפו

 ושמלהנוהנ בארץ*המישור, שלו הכיבושים במסע מישע שפתת קודם עצמו במישע נלחם ישראל שמלך ללמדכדי
 לדהות. אין כי אם מישע(, ערך ד, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. )עיין מישע של קודם במרד היתה כרוכהזו

 והמכוון,. במואב"; "בהלחמו של במשמעות בי" אבהלתהמה המלים את לפרש יש כנראה זו. אפשרותלחלוטין
 8(* )שו' בנה" ימי והצי ימה בה =וישב מידבא את כבש כאשר במואב עמרי שנלחם למלחמהאיפוא,

 נגד- הראשונה המערכה בעת דוד היל את ארם צבאות תקפו שכאשר להזכיר, הראוי מן לכך בקשר18
 שבארץ*. ז( יט, )דה"א באזור-מידבא שלהם היל*הרכב את הארמים ריכזו יט(, פרק דה"ב י; פרק )שמ"בעמון

 של; במאמרו ועיין רבת-ענ1ון; על התקדם אשר הישראלי התיל של באגפו להכות נסיון תוך כנראההמישור,

 175. עמ' זה בכרך ידין,י.
 8. הע' רכן 223, עמ' לעיל עיין17
 ד,., מקראיונ אנציקלופדיה ועיין: בישראל. מישע של אביו מרד שבו הזמן את לקבוע אף מנסה מזר ב.18

 מישע.ערך
 .עו. .ע ,ANET, Albright .ע 320 כך:19
 שונים, פירושים לה שהציעו קרחה, המלה וביהוד במחלוקת, השנויות מלים יש הכתובת של זה בחלק80
 .ע .0Eographie Abel, 54 )כך: לארנון וכמדרום מואב של הקדומה שיתה קיל-מואץ, את בה לראות הציעוואף
 הראשיות עירו דיבון, בביצור עוסק הכתובת של הזה החלק שכל ספק אין אבל Palestine 18 .(de ע2 ,1938 *ע418
 Moabites, The 211, .van .ע ,71 78-80 ועיינ: מישעןשל

 8. והע' 224 עמ' לעיל, עיין.81
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 מךאב מלך מישע שלמלחמותך

 .)4 .ז .Syria, and Palestine of History 01mstead ,1931 .ע :Mean What  lurrows, 14 390 השוה:22

 Stones, .Tbese .1941 .ע273

 ,AnET. .ע 279 ועיין: היל-רגלי: ועשרת-אלפים רכב-מלחמה 2fooo אחאב העמיד במלחמת-קרקר28
-

 כששהות שבכתובת אלו מלים לפרש לכאורה, )שו'19(.וניתן, בי" אבהלתתמה הוא: בכהובת-מישע הנוסה24
 *ימלך כן: שלפני המלים אבל מישע. נגד המלחמות של בעיצומן קצר, לזמן ישראל מלך בידי יהץלכיבוש
 כרוך היה שכן ימים, שהאריך לכיבוש היא שהכונה מלמדות 19-18(, )שו' בהא וישב יהץ את בנהישראל
 ממילא היה שמישע וכיון ?ישע. של המרירה לפני זה שהיה היינו בו, תיל-מצב ובהושבת המקוםבניצור
 של אביו בימי עמרי, ידי על ארץ-המישור כיבוש בעת אם כי בימיו, להיות הדבר יכול לא לישראל,משועבד
 במואב". "בהלחמו של במשמעוה בי" "בהלתחמה המלים את איפוא, להבין, וישמישע.
 .Ctlueclc, .?4 א50ג(ע 18-19 ,)1939( .עע 135-136 עיין:25

 ."י .ע .BASOR Albl-ight 89 ,)1943( .ק ,16 .ת 55 עיין:26
 באיפ שהם כפי ישראל, שבטי של לאלו הם דומים מסורתי, באויב המלהמה אופי ותפיסת החרם, נוהג27
 סו(. פרק )שמ"א בעמלק שאול מלחמת על ובסיפור יהושע ספר של הכיבוש בסיפורי ביטוילידי

 .א. ,MSOR Glueck 15 ,)1935( .עע DU ;36-85 110--111' )תרצ"ד(, ב ידיעות גליק, נ. עיין:28
 בתיאור יא, יא, בשמ"א מסופר חום-היום עד ומלחמה אשמורת-הבוקר, בראש שחר, עם התקפה על29
 של מאמרו והשוה מסע-לילה, אחר להתקפת-פתע הוא המכוון כאן אף וכנראה בבני-עמון. שאולמלחמת

 134-133. עמ' זה, בנרך קיאי,1.

 טור ב, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. )עיין: לדוד אשר לגיבורים זה נבחר חיל להשוות ניתן ושמא80
 שימשו זאת ועם האישית, בגבורתם שהצטינו אנשי-חיל של בהיקפה מצומצמת יחידה שהיו ואילך(,898

 דוד. של בצבאו וכקציניםכראשי-גדודים
 הבסיס מן מרוחקת היתה כמה עד יודעים אנו ואין 8(, הע' )עיין חרונים של ברור זיהוי בידינו אין81
 לכן. קודם כבר שנאמר מה על  זה לענין להוסיף בידינו אין ולכן הקרוב;המואבי
 לעיל. עיין82
 .(ל. .[ ,ANET, Oppenheim -ע 279 עיין:88

 .HUCA Glueck, .?4 11 ,)1936( .ע ,151 .ת 43 השוה:84

 ואילך(. ב כב, )מל"א רמות-גלעד במלחמת אחאב אל יהושפט נלוה בזה כירצא85
 199. עמ' זה, בכרך ועיין מח, כב, מל"א השוה88
 483. עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של במאמרו עיין זו דרך של הראשון חלקה על87
 קצרה בדרך להשבון מא-סלט להגיע היה ניתן fns .174 זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין זו דרך על88
 המבותרים. הדרומי הגלעד הרי תצית ידי על במפה, המסומנת מזו פחות ונוההיותר

  .ג  ,K~nige  Sanda ,2 ,1912 .ע ;AASOR Glucck, ?4. 19 18-19 ,)1939( .ע ;The 2,1, van 89 השוה:89
 Moabitesl. 9ע141

 .69ff pp* 14)1934(, AASOR Glueck, ?4 ואילך: י18 עמ' תשיאד, המזרחי, עבר-הירדן גליק, נ. עיין:40
 15 ,)1935( .עע ;[1031 18-19 ,)1939( .עעמת81

 .(נ Petraea Musil~Arabia ,1 ,1907 .ע ,83 ;381 .א ,HUCA Glueck 11 ,)1936( .ע ,150 43.פ עין:41
 hfoabites, The zyl, .van .עע מפ141 עיין:42
 מעין במכונות-מלתמה, למרחק כבדות אבוים בירית מומתים שהיו לאנשי-צבא הוא המכוון אם ספק418

 ומצור מלחמה של המרובים האשוריים התבליטים בכל כאלה כלי-מלחמה נמצאו לא עתה עד שכןקטאפולטות,
 את שהטרידו לקלעים, הוא המכוון ואל-נכון ואילך(. 19 עמ' ]תש"ז[, יג ידיעות ]ידין[, סוקניק י.)עיין:

 שבידיהם. בקלעים ירו ואשר בחלוקי-אבניםהנצורים
 הביטו* במשמעות מסוימת במידה קשור המצור את להבקיע מואב מלך של נסיונו נסיבות הסבר44

 בקשרים עמד אדום שמלך והניתז, - אל= דרך =לפרוץ של במשמעות זה ביטוי שפירשו היו )א( אל":*להבקיע
 להתחבר כדי המצור את לפרוץ ניסה מואב מלך וכי ויהושפט, יהורם אל להצטרף שנאלץ אף על מואב, מלךעם
 תשת ארם" =מלך לגרוס שהציעו אפילו היו )ב( .(ע,ראחרים(: ,Kanige ianda ,2 ,1912 .ק )כך:29 אנום מלךאל

 .ו, ,Kings, A.Montgomery 1951 , .ע 363 )כך: מואב מלך להתחבר שעמוניסה מלךארם שהיהזה וטענו אדום","מלך
 "מודש. היינו פני*, אל =להבקיע של במשמעות אלא אל" *להבקיע הביטוי את להבין אין )א( אך:ואחרים(1

,
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 מסתבר זה ואין האדומים; מידי הנראה וכפי למואב, חרונים את מישע החזיר המלהמה לפני קצר זמן כן, על.יתר
 .רמז כל מקורות, בשאר לא ואף זה, בסיפור אין נב( למואב; סמויים בעלי*ברית האדומים עת אותהשהיו

 ארם". "מלך התיקון להצעת אחיזה כל איפוא, ואין, במלחמה הארמיםלהתערבות
 הקרבן היה אם בעניין נחלקו הו"ל וכבר מישע של קרבנו אופי על נאמרו שונות דעות44א

'

 בעניין נחלקו ובדומה ע=ב(. לט, )סנה' כמוש של לשמו זרה-היינו עבודה לשם או שמים לשת
 סבר .ם( Meyer1 20פ Nachbarstamme, ihre und Israeliten ,1906 .ע )117 מייאר א. בזמננו*'החוקרים

 שהקרבן היא החוקרים בין הרווחת הדעה ואילו נראית: אינה זו ודעה ישראל, לאלהי היה שהקרבן,
 המעניינת ההשערה את 9-7( עמי נתשכ*ג[, ו-ז )מעלות קויפמן י. - העלה לאחרונה לכמוש.והיה

 קרבן היה מישע שלשקרבנו
 מאגי,.

 פעולה הבאת אם כי כלשהו, אל ריצוי תכליתו שאין
 ה"קצף"* והיא לישראל, מזיקהמאגית
 הסיפור ואילך(ן ו יז, )במ' ה' זעם בעקב ועדתו, קורח מעשה לאחר בעם המגפה על הסיפור השוה:45
 ה' שהיכה המכה וכן כד(ן פרק )שמ"ב המפקד בעבור ה' אף בחרון אותה כורך שהכתוב דוד, בימי המגפהעל

 מגפה. אלא אינה הסיפור תפיסת לפי אשר מכה לה(, יט, )מל"ב מלכים שבספר הסיפור לפי אשור,במחנה
 של בכורו בנו העלאת ואילו המצור; קשי על ללמד בהן יש כס, ג, )מל"ב העיר מן הנצורים גיחות46
 ממושך. מצור על מלמדת אחרון, יאיש מעשה בגדר כאמור שהיא כז(, )פס' התומה על מואבמלך

 199. עמ' זה, בכרך עיין47
 חזאל ויכם בישראל לקצות ה' "החל יהוא שבימי המספר לב-לג, י, במלעב הכתוב בלשון נדייק אם48
 לאחר רב לא שזמן -הרי ארנון" נחל על אשר "ערוער את: הדרומי כגבול והמזכיר ישראל", גבולבכל

 הדרומי הגבול לתיאור שגרת-לשון אלא כאן אין כנראה אבל ישראל. לידי ארץ-המישור חזרה מישעמלחמות
 הישראלי תחום-ההתישבות כל את כבש שחזאל הוא, לאמור זה כתוב שבא מה וכל בעבר-הירדן. ישראלשל

 מואב. את אפילו ואולי ארץ-המישור, את גם חזאל שכבש הדבר אפשר כשלעצמו כי אםבעבר-הירדן,
 775. טור ג, מקראית אנציקלופדיה תדמור, ח. -עיין:49
 30. עמ' תשי*א, ארץ-ישראל, של היסטורית גיאוגרפיה אבי-יונה, מ. עיין:50
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 ואשור ישראלמלחמות

 מלמט א.מאת:

 האשורית האימפריה שלאפיה

 ביסף לה שניתן עולם, שלטון של אידיאה ומעולם מאז קימה אשור שליטיבלב
 האימפריה לפסה"נ. השביעית למאה ועד השני האלף שלהי מאז וגוברת הולכתבמידה
 בעצמתה נתיהדה  לפסה"נ,  והשביעית השמינית במאות עצמתה, שיא שבימיהאשורית
 לארגון הודות ונתגבשה קמה הקדמון, במזרח לפניה שהיו האימפריות מכלבארגונה
 האימפריה התרחבות עם במרכזו~. א ב צ ה ש ארגון האשורית, הממלכה שלהטוטאלי
 בדומה קיסרותם; של האוכלוסיה בקרב מיעוט עצמם האשורים נשארוהאשורית
 עמי בקרב האשורים שליטת נתבססה העולם, ימי בדברי אחרים משטריםלכמה

 האימפריאלי המנבון הממלכתית. הפקידות ועל צבאית אצולה עלקדמת-אסיה
 הקמת לצורך הממלכה של ואונה כוחה את תכליתי באורח לרכז הצליחהאשורי
 אויבים, המוקף האשורי, המיעוט על להגן נועד זה אדיר צבא אדירה. צבאיתמכונה
 הגבוהה הטכנית הרמה על ולשעבדם. וארצות עמים לרמוס אחת ובעונה בעתאך
 המקורות יסוד על רבה בבהירות לעמוד ניתן וכלי-נשקו האשורי הצבאשל

 המתארים התבליטים מאלפי יותר רבה ובמידה, בכתב, מתעודות עדותהאשוריים:
 יחד האשורים, של המעולה הטכנולוגי הכושר ובמלחמותיו. במסעיו אשור צבאאת
 הראשונה- הצבאית למעצמה אשור את עשו המנהל, ולתככן יעיל לארגון הכשרוןעם

 לא וחת, מצרים כגון אחרות, לממלכות בניגוד העתיק. המזרח ארצות ביןבמעלה
 לראשונה הנהיגו הם אדרבא, הנכבשים. העמים כלמי סובלנות של יחס האשוריםנקטו

 לחלוטין לשבור שנועדו דרך-שיטה, ההמונית, ההגליה כגון אכזריים, דיכויאמצעי
 האכזריות ומעשי דתית באיצטלה הולבשה הכיבושים תאוות שנכבשו. העמים כוחאת
 ואתר. אתר בכל לשלוט האשורים, השקפת לפי הזכאי, אשור, האל בשמנעשו

 מערב. כלפי בראש-ובראשונה היתה האשורית האימפריה של התפשטותהמגמת
 ראשונה- חשיבות בעלי הי ומדרום מצפון לה הסמוכים והבלי-הארץסוריה
 מערב וממצרים, מאנטוליה דרכי-המסחר צומת כאן האשורית. לאימפריהבמעלה
 כלכלי. שגשוג להבטיח כדי בו היה עליהן שהשלטון דרכים הדרומית, ואףהצפונית

 למפעלי- החיוניים חמרים בסוריה מצויים גופה, למסופוטמיה בניגוד כן, עליתר
 לקבל היה ניתן שבסוריה נתיבי-הסחר באמצעות והאבן. העץ הם הלא וביצור,בניה
 הוליכו אם תימה איפוא אין ערב. מחצי8האי ובשמים וקטורת הקטנה, מאסיהמתכת
 סוריה מדינות את שיעבדו לפרת, מעבר גייסותיהם את לפעם מפעם אשורשליטי

 סו-יג ולוחות 260-258, בעמ' הערותעיין
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 מרות הטלת ידי על דרום, ומביות צפון מכיוון בסוריה שלטונם את להבטיח ניסוואף
 מזה. ארץ-ישראל ועל מזה הטאורוס אזורעל

 למערב האשוריים המסעות שלראשיתם

 התשיעית המאה באמצע שאירע וישראל, אשור בין הראשון המגע לפני רביםדורות
 משאת-נפשם ים-התיכון, לחוף אשור צבאות הגיעו אחאב, המלך בימילפסה"נ,

 מעבר אל האשורים פושטים הי"ג במאה כבר מקדמת-דנא. מסופוטמיה שליטישל
 )1076-1114 הא' חגלת-פלאסר הגדול האשורי הכובש של בימיו רק אולםלפרת.

 מלך מספר וכך הפיניקי. החוף לערי ועד ללבנון עד אשור צבאות חדרולפסה-ם
 ואדד, ~נו בית בשביל ארזים קורות הלכתי; הלבנון "להר מכתובותיו: באחתזה

 לכל שלך ארץ את עברתי. שיך לארץ )לאשור(. ואשאם גדעתי הגדולים,האלים
 של בספינות קיבלתי. וארץ-ארוד ארץ-צידון ארץ-גבל, של מס כבשתי.היקפה
 ארודהעיר

 בארץ-ט~
 הפיניקיות ערי-הנמל על האשורים של פשיטתם הפלגתי...-2.

 זה. בפרק-זמן הכי בלאו שנתמעטה זה, בחבל-ארץ מצרים השפעת של לביטולההביאה
 פרק- לאותו ממש המתיחסת המצרית, ון-אמון מגילת של עדותה מאלפת זומבחינה

 ליהט הרקע את בהירות ביתר חושף תגלת-פלאסר ידי על גבל של שיעבודהזמןי.
 של בחצרו מכן, לאחר בלבד מעטות שנים אפשר המצרי, השלית נתקל שבוהזלזול

 מצריים שליחים של המר ערלם על מאלף פרט מובא אף במגילה גבל, מלךזכרבעל,
 שליחים של מותם על גבל מלך לו מספר ון-אמון על אימה להטיל כדי בגבל.קודמים
 מתו כי לספק, מקום משאיר הוא ואין ; במקום לשבתם שנה עשרה שבע מקץאלה
 בשיעבודה בעיר, ממושכת כה שהייה לאחר מותם, קשור האם הטבע. בדרךשלא
 )המספרת ון-אמון מגילת בין בעקיפין זיקה א למ2 ניתן מקום מכל לאשורן גבלשל
 גם תגלת-פלאסר כתובות ובין לנכל( מבצרים להביא שנהגו שונות סחורותעל

 שהובאו נדירות חיות אחרות פיניקיות ובערים בגבל קיבל אשור שמלךבידיעה
 כמנחה אשור למלך ניתנו אלה שחיות במפורש נאמר נוספות תעודות בשתיממצרים.
 צש ע לחגלת-פלאסר אלה מקורות לייחס עלינו אם בברור לדעת אין אולםמפרעה.

 לכשעצמה העובדה מקומ מכל לפסה"נ(4. )1056-1073 אשור-כלקיא לבנו אפשראו
 כגורם עתה המופיעה אשור, עם קשרים לקשור מצרים מצד נסיון על בוודאימעידה
 מצרים. של למרותה לפנים נתץ שהיה באזור עולה, וצבאימדיני
 הבאים ובדורות בלבד, עראיים במערב אלה אשוריים כיבושים היו כיאף

 לפני כאן הותותה הרי שלה, ארצה בגבולות אשור ממלכת שובנצטמצמה
 ים- לבין הפרת שבין חבלי-הארץ על להשתלטות הדרך האשוריהאימפריאליזם

 בימי במערב האשורית ההשתלטות דרך על שניצב העיקרי, הצבאי הכוחהתיכון.
 בפעם נזכרים הללו הארמים5. שבטי היו שנה, מאתים למשך ויורשיותגלת-פלאסר

 הרביעית, בשנתו תגלת-מלאסר של במסעו העוסקים האשוריים במקורותהראשונה
 כבש אלה שבטים אחר רדיפתו בהמשך ברף-הנהר. בקרבת הפרת את חצהכאשר

 פרת. לברך-נהר דרומית המשתרע לשר, הר ברכס מעריהם ששתגלת-פלאסר
 אל נסיגה של טקטיקה נקיטת ידי על האשורים מצפרני חמקו הארמים שבטיאולם
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 ואשור ישראלמלחמות

 מסעות- לפעם מפעם ולערוך לחזור אשור מלך נאלץ לפיכך המדבר".מרחבי
 מלכוום: ימי מסוף בתעודה חגלת-פלאסר מספר וכך הארמים. שבטי עדצבאיים
 אחת סוריה(-בשנה )כלומר לארץ-הת הארמיים האח'למו )שבטי( אחרי ה-28-בפעם
 העיר( )עד אקד, בארץ אשר תדמור, העיר הלבנון, הר מרגל פעמים-עברתי,שתי
 מכה". הכיתים )=בבל(, ורדוניאש בארץ אשר רפ", העיר ועד שוח, בארץ אשרענת,
 הידיעה זוהי לבנון-י. הר "מרגל בארמים נלחם שחגלת-פלאסר בנאמר יש מיוחדענין

 שבטי של מציאותם על לפסה"נ( הי"א המאה של הראשון הרבע )מן ביותרהקדומה
 זה באזור הארמים נזכרים מכן לאחר דורות כשלושה הלבנון. באזורהארמים
 ודוד. שאול של למלחמותיהם בקשר המקראבמקורות
 עוד עצרו לא הא' תגלת-פלאסר אחרי באשור כס-המלכות על שעלוהמלכים

 איימו עתה ובארס-נהרים. בסוריה הארמים שבטי של התפשטותם את לבלוםכוח
 בימיהם אשור ממלכת הגיעה המדרגה לשפל האשורית. הממלכה של קיומה עצם עלאף
 בני לפסה*ם, )935-966 הס' ותגלת-פלאסר לפסה"ם )972-1012 הס' אשוררבישל

 להדדעזר כנראה והכונה - ארם מלך כבש אשוררבי בימי ושלמה. דוד שלדורם
 אשור מלכי של חולשתם לכרכמיש8. דרומית הפרת, חבל את - ארם-צובהמלך
  ושלמה דוד בימי הישראלית האימפריה של לצמיתתה הנוחים התנאים אתיצרה

 על דוד של שנצחונותיו לשער אולי מותר אחר, מצד הפרת. לעבר עדולהתפשטותה
 הביאו בסוריה, בנו ושליטת ושליטתו בחוסר-אונים, האשורים ניצבו שמולםהארמים,
 האשורי. הכוח של מחודשת לעליהבעקיפין
 אדדניררי התקיף בנו בימי וביחוד לפסה"נ(, )912-932 הב' אשורדן של שלטונםבימי
 הכלכלי בשטח התיקונים בצד אשורי. של קרנה שוב עלתה לפסה-נ(, )890-911הב'

 תולדותיה מהלך בשביל מכרעת היתה האלה, המלכים שני אחזו שבהםוהחברתי,
 של מוגבר גיוס על שהושתתה א, ב צ ה של הכללית הריאורגניזציה אשור ממלכתשל

 במשך המתחדשת, האשורית האימפריה את והפכה המלחמה לצרכי הממלכהכוחות
 בקדמת-אסיה. ביותר החשוב הצבאי לגורם מעטים,דורות
 המקצועית בלשון - ה"מיכון- ספק, בלי היה, בימיהם הצבא במבנה החידושעיקר

 בימי חיל-הרכב של חיזוקו עם מרכבות. ריבוי ע"י האשורי הצבא של - ימינושל
 כוח-המחץ קם - הא' פלאסר תגלת בצבא עוד מכובד מקום שתפס חיל -אדדניררי
 נרחבים. לכיבושים הקרקע את והכשיר בשדה-הקרב אשור לצבא תהילהשהנחיל
 בכתובות נזכרים שהם לתמוה ואין הרכב, גדודי את ביותר האשורים החשיבומאז
 במספרם. מהם :פלו אם אך הגייסות, סוגי שאר לפניתמיד

 בכתובותיו, עצמו עדות פי על אדדניררי, הנהיג צור קרבות-) של הטכניקהבשטח
 היו לא אשר לבי בחכמת =ערים... הנצור המקום סביב הקים הוא חשוב.חידוש
 הנצורים, ואילו וסוללות; דיק בהקמת ולים לשכל כנראה, הכונה, קודמי".בימי

 מים10 שמילאוהו ויש עמוק, חפיר חפרומצדם,

 הבבלים על מכריעים נצחונות שהקים, החזק הצבא בעזרת אדו-ניררי, נחלואמנם
 חבלי- סיפוח גבולותיה. את והרחיבו הממלכה שלום את שהבטיחו נצחונותוהארמים,

 התנאים הוכשרו וכך האשורי. לצבא נוספים כוחות-אדם סיפק לאשור נרחביםארץ
 מערב. לצד האשורים של המחודשת ההסתערותלקראת
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 לעבר מסע-צבאי ערך לפסה-נ( )859-883 הב' ואשורנצרפל אחד דור עבראך
 מוחלטת מרות להטיל כדי חדשות בשיטות נקט זה מלך המיניקי. והחוף הלבנוןהר
 עוד הסתפק לא שעבוד-קבע, של תוקף לכיבושיו לתת מנת על הממלכה. אויביעל

 במס- אותם חייב אלא כקודמיו, המנוצחים, העמים מידי חד-פעמית מנחהבקבלת
 הדמויות כאחת מוניטין יצאו זה למלך אשוריים. נציבים ידי על שצבה קבוע,שנתי

 על עינויי-מות מלהטיל נרתע לא הוא העתיקה. בהיסטוריה ביותרהאכזריות
 את האש; תוך אל טפם, על השליכם, ופעמים יתדות על הוקיעם פעמיםהשבויים,
 קיצץ, איבריהם ואת עיור אחרים שבויים שלעיניהם

 הניאו-חתיות המדינות בתחום דרך לו בפלסו הלבנון, להר הגיעאשורנצרפל
 הוא ארץ-אלץ", של הגדול יהים עד המשיך ומשם והתיכונה, הצפוניתשבסוריה

 וארודזז. גבל צידון, צור, נזכרות מס הטיל שעליהן הפיניקי ערי-החוף בין התיכון.ים
 הממלכה גבולות אל האדיר האשורי הכוח את קירב הפיניקי ערי-החוף שלשעבודן

 ממש של סכנה נשקפה לא שעה לפי אולם בתולדותיה. הראשונה בפעםהישראלית
 למדי איתנה שהיתה דמשק, של הארמית הממלכה של לקיומה הודות הצפון,לממלכת
 ארם- עם הצבאית ההתמודדות האשורי. הכובש בפני הדרך את וחסמה ההםבימים
 בסוריה, הארמיות הממלכות ל,גברת" והיתה שלמה ימי מאז והלכה שנתחזקהדמשק,
 בין ישר מגע שהיה הסברה הג'2ז. שלמנאסר אשורגצרפל, של יורשו בימיהתחילה

 גם זו לסברה ראיה להביא ואין שתסמוך, מה על לה אין עמרי וביןאשורנצרמל
 מעיד אך זה כינו. "בית-עמרי". כארץ האשוריות בתעודות ישראל מלכות שלמכינויה

 במגע, לראשונה האשורים באו שעמה במלכות-הצפון, השושלת מייסד של שמועל
 יהוא גם אשוריות בתעודות מכונה וכך הבאה; השושלת מלכי על אף הוסבוז;וא

כ"בן-עמרי*.

 מלהמתות ודרכי אשורצבא

 לממלכה שיוה זה ותהליך האשורית, מכונת-המלחמה ונשתכללה הוסיפהבעתים
 )824-858 הג' ושלמנאסר אשורנצרפל צבאית. מדינה של צביון ויותר יותרכולה

 תכליתיים אורחי-לחימה ופיתחו הצבאית הטכניקה את לפתח הוסיפולפסה"נ(,
 הזמן מן המרובים התבליטים מן והן שבכתב העדויות מן הן שמתברר כפיושיטתיים,
 ולא מי, מ ע הצבא של רובו רוב עדיין היה לפסה,נ הס' במאה כי נראה,ההוא.

 הצבא של שורותיו נתמלאו זה עם יותר. מאוחרים בזמנים כמו סדיר.חיל-שכירים
 ע=י אסטרטגית, חשיבות בעלות שהיו כבושות בערים כחיל-מצב שנשארהאשורי,
 חיל- של הרכבו בענין אפילו אשורנצרפל מעיד כך הנכבשים. העמים מן זריםגייסות
 המלכויות מן יחידות צירוף ע"י האשוריות המרכבות מספר את הגדיל כיהרכב,

 ארם-נהרים, שבאזור ובית-עדן, מבית-וחלן כגון הנכבשות, והחתיותהארמיות
 הצמונית. שבסוריה חיתין ומארץמכרכמיש
 שכלול האשורי חיל-הרכב של וציודו ארגונו נשתכלל אשורנצרפל בימיהחל
 חוזקה עצמה המרכבה המלך. של המיוחדת דאגתו נתונה היתה זה ולחילניכר,

 בעלי שהיו גלגליה, עדיין מעידים היחסית קלותה על אך שונים, מתקניםבאמצעות
 שמונה כשלגלגליה יותר, כבדה נעשתה יותר מאוחר בזמן ואילו - חישוריםששה
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 מופיע הרי בלבד, אנשים שני קודם-לכן כלל המרכבה שצות בעודחישורים.
 והלוחם הרכב בצד נושא-צינה, במרכבה, שלישי איש אשורנצרפל מימיבתבליטים
 אח-כ אבל בלבד, במרכבת-המלך המלך מושב על כמגונן תחילה ששימשוהקשת(,
 למרכבת נוסף לפסה-נ( הז' )במאה אשורבנפל בימי אחרים14. בכלי-רכב גםהופיע
 כל לרשות המלך(. צדי י נ ש מ נושאי-מגן בה שהיו )מכאן, רביעי איש אפילוהמלך
 שימש והשלישי אליה נרתמו מהם שנים כי לשער ויש ; סוסים שלושה עמדומרכיבה

 המרכבה, ד צ ב השלישי הסוס דוהר אשורנצרפל של בתבליטיםכסוסשהחלפה.
 למרכבה. הרתומים הסוסים צמד רק נראה הג' שלמנאסר מימי באילוסטרציותואילו
 לפסה"נ הס' המאה בסוף כבר אולי נשתנה וכלי-הרכב הסוסים בין זה מספרייחס
 מתעודה למדים שאנו כפי סוסי-החלפה(, ושני סוסי-רתימה שני לודאי )קרוב 1 :ל-4
 הג'. תולת-פלאסר בימי המצב היה כך פנים כל יעל גוזן15. העירמן

 היתה אשורגצרפל בימי האשורים של באורח-המלחמה העיקרית ההפיכהאולם
 באמצעות יותך ועוד חנית )באמצעות הסוס מעל הלחימה היל-רוכבים. שלביסודו
 רבה- ניידות כגון מרובים, טקטיים יתרונות ללוחם העניקה אך רב, אימון דרשהקשת(
 יתרונותיו חיל-רכב. של מזו יותר רבה ניידות רוכבים לחיל היתה הררי בשטחואף

 הג' שלמנאסר של במסעות-המלחמה במיוחד הורגשו חיל-הרוכבים שלהטקטיים
 יותר. מאוחרת בתקופה רק רוכבי-סוסים פלוגות שהעמידו "עבר-הנהר", ארצותמד

 מיוחדת השיבות הצבאית. הטכניקה בשטח גם גדולות פעלו ושלמנאסראשורנצרפל
 של שיטות לפיתוח ובעיקר, גם, אם כי שלהם, לאמנות-הביצור רק לא כאןגודעת

 לא ערי-מבצר כיבוש לגבי האשורים נהגו שלפיהן הדרכים ארבעקרבות-המצור.
 הבקעת ב( והרעבתה; עיר על הסגר א( ביותר: המאוחרות לתקופות עד ביסודןנשתנו
 כיבוש ד( מפולות(; )וגרימת לחומות מתחת חתירה ג( מיוחדים; במכשיריםהחומות
 מתארים ושלמנאסר אשורנצרפל של מזמנו התבליטים החומות. על בהסתערותהעיר

 אף האשורים. ימי כל נשתנו לא ובמהותן לשימוש אז שהוכנסו הדשות,מכונות-מצור
 צורות- אותן חזרו שלהם, טכניקת-המצור התפתחות בשיאי והרומאים, היוניםאצל
 בקרקור כוח-התנופה של מושכל-יותר לניצול אולי פרט האשורים, כאצלהיסוד
 הגדולים, השרים הן הללו מכונות-המצור בהרבה16. משוכללות ומכונותהחומה
 החומה. את צות-החיילים קרקר ושבאמצעותם גלגלים גבי עלהמונעים
 בתל- שנתגלו התעודות מן ביהוד ללמוד ניתן אשור צבא של שירותי-הקשרעל
 אלה תעודות החבור17. נהר של העליון מרוצו על השוכנת העתיקה גוזן היאסלאף,

 הצבא של הרכבו את מדגימות הן הג'. שלמנאסר של לזמנו אחד כדורמאוחרות
 שסידורי מסתבר המטרופולין. עם שלו דרכי-הקשר ואת האשוריות בפתויתהאשורי
 היו מיוהדים השרים פרס. במלכות שנהגו לסידורים דומים היו והמודיעיןהקשר

 )ששימשו מיוהדים קצינים היו וכן מדינתו, לקצוי אשור מלך פקודות אתמעבירים
 בתחנות-ביניים- מתחלפים היו הם ונשק. סוסים הצורך, לפי מעבירים, קשר(בתפקידי
 הדרכים לצידי שהוקמו מיוחדים מחנות-צבא ואף ערי-השדה, בודאי שימשוכאלה

 השם את מבהיר זה )כינוי ב"דרך-המלך" שחנו גדודי-צבא על שומעים אנוהראשיות.
 והם המדינה, ברחבי רשת-התחבורה על לפקה היה ומתפקידם במקרא(,המקביל
 האשורי. הצבא של מסעות-המלחמה בשעת לצבא-הלוחם כתגבורת שימשו אףבודאי
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 אנשים, עשרה בת צבאית ליחידה הציוד רשימת הוא מגוזן במינו יחיד צבאימסמך
 רב-העשרה. שתוארו מפקד עמד בראשה אשור. בצבא ביותר הקטנה היחידהשהיתה
 תרבית, 10 קשתות, 10 חמורים, 2 סוסים, 4 מרכבה, 1 זה: אחר בזה מונה זורשימה

  חגחאווז-ומר/ 10 23חץעוז, 10 טבעהז, 10 -מטפות, 10 עת-יחי-חזזץ, 10 שצלוח,(, )א5 וץניחית10
 ודו דץדץזשוץ יטדר"לי קהלנ~חש "ט זנציוד עתי נתהרע2בר נט12טחם. 10 ושרעץ, 1 חפרזוז-נמר,10

 )יתכן קובעי-הקרב של העדרם מתמיה כאחת. בנשק-הלם יאנשי-לחימהקשתים
 ההובלה שיירות ארגון את גם מבהירה זו תעודה לשריוני-המגן(. הכללי במישחשנכללו

 ופרה כבהמות-משא, חמורים, שני נלוים החיילים עשרת אל ביחידות.והאספקה
 קטנה יחידה שאפילו ביותר מענין למאכל. הכבשים ועשר וחמאה, הלב להספקתאחת
 של וציודה בחימושה אחדים רגילים בלתי קוים כי יתכן אחד. בכלי-רכב צוידהזו

 ומבודדת. מרוחקת בקחוה חיל-מצב שלפנינו בכך היה טעמם כזו, זעירהיחידה

 ר ק ר ק - ב רק

 הצלחה ביתר להפעיל היה יכול הג', שלמנאסר אשורנצרפל, של שבנו לתמוהאץ
 עד האשורית הממלכה של האדירה הצבאית המכונה את מקודמיו התמדהוביתר
 אל המרובים הצבאיים במסעותיו שב"עבר-הנהר". המדינות ובכללם -אויביו
 הס' במאה ביותר הגדול הכובש של שם שלמנאסר לו קנה מערבה לפרתמעבר

 והים- הפרת שבין לארצות מסעות-המלחמה ריבוי דוקא מעיד זה לעומתלפסה"נ.
 התתש בראשונה זה. שבחבל-ארץ המדינות של והצבאי המדעי כוחן עלהתיכתי1
 )"הברית הצפונית ובסוריה שבאזור-הפרת מדינות של בבריתשלמנאסר
 שהשתרעו מדינות של מקיפות בריתות מדו התיצבו מפלתן לאחר אךהצפונית"(;
 ארצות עם הראשונה ההתפשות הדרומית"(. )=הברית לה ודרומית התיכונהבסוריה
 והנודעות החשובות המערכות אחת והיא בארץ-חמת, קרקר העיר ליד היתהאלה
 בימי-קד190.ביותר

 מלכי בעקבות - בצאתו לפסה"נ, 853 בשנת מערבה פניו את שלמנאסרכששם
 מזוינת בהתנגדות נתקל שלא כמעט בירתו, מנעוה גדול צבא בראש - לו שקדמואשור
 מקבל הפרת, של המערבית הגדה שעל פתור, בעיר התיכונה. לסוריה שהגיעעד

 הראשונה ובשורה שבצפון-סוריה, והחתיות הארמיות הממלכות מן המס אתשלמנאסר
 לאחר ים-התיכון, ולחוף הלבנון לעבר המסע בהמשך והנה, כרכמיש.ממלך
 אותה של הקיץ )בשלהי קרקר העיר בקרבת האשורי הצבא נעצר ארץ-חלב,הכנעת
 הוא ארם-דמשק, מלך הדדעזר בראשות מלכים- "12 של חזקה ברית ע"יהשנה(

 בתולדות זה למאורע הנודעת המיוחדת החשיבות המקרא. מקורות שלבן-הדד
 במקורות לראשונה נזכר כאן מבעלי-הברית. כאחד אחאב של בהופעתו היאחסדאל
 ישראל. מלךאשוריים
 במיוחד מאלפת וחילות-רגלים. רוכבים, אף ואולי כללוחילות-רכב, הבריתצבאות
 בכלל שתפסו המקום ועל הברית מלכי של הרכב-הצבא על בכתובת הבאההידיעה

 צבא של היקפו הגיע בכתובת המפורטים המספרים לפי הישראליים. הכוחותזה
 -פרשים- 1,200 מרכבות, ל-1,200 הרשימה, בראש הנזכר ארם-דמשק, מלךהדדעזר,
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 עם חמת מלך אר~לגי נזכר אחריו רגלי. י-20,000 סוסי-מרכבה24 או)סוסי-רכיבה
 ואתו הישראלי, אחאב מופיע השלישי ובמקום רגלי. ו-10,000 פרשים 700 מרכבות,700

 בעלי יתר של הצבא גודל הברית. מנהיגי שלושת הם אלה רגלי. ו-10,000 מרכבות0ס0ן2
 )לערי- מהם לשנים רק כאן. הנקובים המספרים לשיעור בקירוב אף מגיע אינוהברית
 מרכבות רק שמנה אלא - חיל-רכב בכלל היה ושאג( ערק הפיניקיותהמלוכה
 רגלי21. ל-4,000מרכבותו-70,000-60,000 קרוב כוחות-הברית מנו בסך-הכלספורות.
 אשרהעמידוןלבו גמל, 1,000 שמנתה רוכבי-גמלים, של החטיבה מיוחד לציוןראויה
 הפיניקי. החוף ערי ואתן, ארוד חלצו רגלים, 200 ביותר, הזעירים הגייסות אתהערבי.

 ירושליםשכרפאי
 קרקר קרב בעת קדמת-אסיה 41:ציור

 לטם( מתחת בקו מצוינות בקרב כמשתתפות בכתובת שנזכרו)המדינות

 שהיו וישראל, ארם-דמשק לחמת, נוסף השתתפו, שלמנאסר, נגד שעמדהבברית,
 עוד נזכר לאלה נוסף הערבים. ושבטי הפעיקי ערי-החוף הברית, "ציר" אתכאמור,
 בית- לארם אלא עמון למלך הכונה אין וכנראה מהר-האמנה, בן-רחובבעשא
 בתחום השתרעו בעלי-הברית כל ארצות מול-הלבנון22. באזור שהשונרעהרחוב,

 שאחת רווחת, שהיתה הנחה כפי מסתבר, זה אין ולפיכך קרקר, לעירשמדרום
 גירסתה כי אפשר אגטוליה. שבדרום-מזרח קיליקיה היא קבה, היתהמבנות-הברית

 הממלכה ואילו הפיניקי; שבחוף הנודעת העיר גבלם אלא אינה זו ארץ שלהנכתה
 היתה בודאי זו אחרונה ממלכה באשורית(. )מצרי מצרים אלא אינה אחריההנזכרת
 מצרים של האינטרסים על מאיימת שהחלה אשור, עד לברית יד להושיטמעונינת
 כמחוה תיל, 1,000 של רגלי גדוד מצרים שיגרה לפיכך הפיניקי. בחוף וביחודבאסיה,

 על איש. 14,000 במספר בעלי-הברית אבידות את מוסרת הכתובת טוב. רצתשל
 מסע לגבי אבל בכתובת; ידיעה כל אין כבדם שעמד האשורי הצבא שלהיקפו
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 של הילותיו שמספר האומרת אשורית ידיעה נשתמרה הארצות לאותן יותרמאוחר
 איש. %0,120 היהשלמנאסר
 אם כי בכמותו דוקא לאו התבטאה יריביו על האשורי הצבא שלעליונותו
 הג', שלמנאסר של ארמונו שבשערי הברומה תבליטי ביהוד שמעידים כפי -באיכותו
 אשור, צבא להכרת לא-אכזב מקור שהם אלה, בתבליטים בבלנאת24.שנתגלו

 דרכי על מהם ללמוד אף וניתן האשורים של הנשק סוגי מפורט תיאורמתוארים
 שירותי-העזר ושל האשורי הצבא מחנות של ארגונם על וכן האשורים שלהטקטיקה

 ואף בארץ-חמת שלמנאסר של מלחמותיו את התבליטים מתארים השאר ביןשלו.
 והנשק החיל סוגי על מעמידנו המת מערי אחת של כיבושה תיאור קרקר. העיראת

 מכונות-המצור נראות העיר להומות סמוך הבא: הסדר לפי זה, אחר בזההערוכים
 הפעלתן זריזות את שמגביר מה הקודמת, שבתקופה מאלו יותר קטנות שהל)שרים(,
 ביחוד המורכבות פלוגות-ההתקפה, צועדות אחריהן פעולות-ההבקעה.בשעת
 באים לו סמוך חיל-הרכב. נראה ומאחריהן הכריס; פעולת על המחפיםמקשתים

 נכבשת שהפעם אלא מערך-קרב, אותו מוצאים אנו שני במקרהגדודי-הרוכבים.
 אחרים במקרים בסולמות. להומה מעבר אל זינוק ידי על הסתערות, בדרךהעיר
 ךמחים. של פלוגות תאורי הס נדירים כאן. המנויים החיל מסוגי אחדנעדר

 כנראה, היה, מתמדיו על האשורי הצבא של המובהקים הטקטיים היתרונותאחד
 אחד רוכב צמודים. רוכבים זוג מתואר האשורים בתבליטים המפותח.חיל-הרוכבים

 הסוסים. שני נהיגת אגב רעהו, עליו מגן שעה ואותה - וחצים בקשת לוחם כשהואנראה
 מאחור; למרכבות, סמוכות פלוגות-הרוכבים לרוב נראות ללואת בתבליטיאמנם,
 הללו, החיל סוגי שני בין הטקטי הקשר טיב על חפוזה מסקנה מכאן להסיק איןאבל
 מסתבר אולם פרשים25. צמדי ע"י נלוו הנכבדים ושאר המלך שמרכבות יתכן הריכי
 כי - סוסי-רכיבה גם חמת מערי שנלקח השלל בין המראים - התבליטים יסודעל
 באופן מועט היה שמספרם אלא גדודי-רוכבים, לגמרי נעדרו לא סוריה בצבאותאף

 בחינות מכמה גם מערכת-קרקר. של האשורי התיאור מן גם שמסתבר כפי'יחסי,
 מתבליטי אהד פי על הצדדים. שבשני ההילות בין רב דמיון למצוא אפשראחרות

 שהוא כיון במינו, יתיר הוא )אגב, מערכת-קרקר את הנראה כפי המתארהברונזה,
 אויביהם גדודי מפני התגוננות של במצב האשורים את למקובל, בניגוד לפנינו,מציג

 וחגור-הקרב, הלבוש כגון - הצבאות שבין קווי-הדמיון על לעמוד ניתןהמסתערים(,
 הרכב26.וביחוד

 הישראלי. הצבא בולט מקום תפס במערכת-קרקר שנלחמובמערך-הכוחות
 בזמנים רק בישראל שהונהג מיוחד, חיל-רוכבים אחאב בצבא חסר עדייןאמנם,

 שהיו בודדים ברוכבים ולא - צבאית בחטיבה אמורים הדברים יותר.מאוחרים
 ט(. פרק )מל"ב ויהוא אחאב בצבא כמובן מצויים היו הללו כקשרים;משמשים
 עלה ואשר ישראל, מלך שהעמיד המרכבות של הרב מספרן מפתיע זאתלעומת
 שהעמיד אלה על רקלא

~ k h  
 כולם שהעמידו אלה על אף אלא לנשק, משותפיו אחד

 הישראלית הממלכה של הצבאית עצמתה על נאמנה עדות מעידה זו עובדהיחד.
 חיל-הרכב, לפיתוח מרובה חשיבות בישראל נודעה שלמה ימי מאז אחאב.בימי

 מעיד שלה היל-הרכב שעל הצפון, לממלכת בעיקר בירושה עברה זו צבאיתומסורת
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 אחת היה ערי-הרכב של ושכלולן ביצורן כי לשער "ם הזדמנויוו1. בכמהמקרא
 מספרן את להגדיל גם שקד שכנראה אחאב, של הצבאית במדיניות הפינהמאבני
 של מחודשת ארכיאולוגית מבדיקה לנו מצויה לכך חשובה עדות לט(. כב,)מל-א
 של לזמנו ליחס במקום,4ש שנחשפו הנודעות אורית-הסוסים שאת המעלהמגידו,
 שעמדו המרכבות iOQD'2 של המספר משמעות על לעמוד כדי שלמה27. לימי ולאאחאב,
 נחשפו במקום במלוו. שנתגלה לממצא להשוותו די קרקר בקרב אחאבלרשות
 ל-4 שנזקקו שיח אם בקירוב, מרכבות למאה שנועדו סוסים, ל-450 אורוותבשעתו
 הסוסים בין המספרי היחס אם רכב 150 של ליחידה או אחת, למרכבה סוסים 5עד
 שאחאב הרי במקום, שהיו האורוות כלל את מייצגים במגידו הגילויים אמנם אם 1יי. י 3היה
 בקרקר, נלחם שבו הרכב צבא את להעמיד כדי מסוגה רכב ערי 20 עד ל-15נזקק
 2,000 של הגדול המספר אין ההם בימים ישראל של הצבאית עצמתה כלעם

 לו, דומה אין ואכן נקלה. על מסתבר לאחאב מייחסת האשורית שהכתובתמרכבות
 וארץ-ישראל סוריה מדינות בקרב אף אלא בקרקר שנלהבו הברית בעלי בין רקלא
 של צבאית ברית של ראש למעשה היה שאחאב להניח יש למיכך יותר. מאוחרבזמן

 ישראל בצבא נכללו שחילותיהן המזרחי, ועבר-הירדן בארץ-ישראלמדינות
 קרקר29.במערכת

 המקראיים. במקורות סמך למצוא ניתן אחאב בצבא יהודה ממלכת שללהשתתפותה
 משתתף קרקר, מערכת לאחר אחת שנה ברמות-גלעד, הארמים מד ישראלבמלחמת

 לאחאב: יהושפט מדברי שעולה כפי בחיל-רכב, והן בחיל-רגלים הן יהודה, צבאגם
 מן ה-מנות טפסי מתוך ד(. כב, )מל"א כסוסיך" כסוטי כעמך, כעמי כמוך,"כמוני
 בברית הן העיקריים התנאים מן היא צבאי סיוע שהגשת למדים אנו הקדמוןהמזרה

 על המקראי התאור ואכן הואסאלית. בברית והן שוים( בין ברית )היאהפריקסית
 ברית על מושתתים אז היו ויהודה ישראל שיחסי בברור מלמד ויהושפט אחאבימי

 בת )או אחאב בת עתליה של נשואיה ידי על חוזקה אף זו מה(. כב, מל-א גם)והשווה
 קרקר. מערכת לפני רבות שנים שנערכו ין(, ח, )מל"ב יהודה מלך ליהורםעמרי(
 המדינית הברית מחיובי איפוא, היה, קרקר במערכת לאחאב יהושפט של צבאיסיוע

 ממלכה היתה שיהודה נניח אם ובין שוימ בין ברית זו שהיתה נניח אס בין ביניהם,שכרתו
 לישראל30.גרורה

 קרוב אך אהאב, בצבא נוססות מדינות של השתתפותן על סמוכין בידינו איןאמנם
 לישראל אז כפופות היו מדינות שכמה העובדה לאור בייחוד זו מעין השערהלשער

 אם ובין בחיל-רגלים אם בין צבאי, סיוע בהגשת מכך כתוצאה ונתחייבווליהודה
 היתה שמואב מסתבר המקרא ממקורות ברשותן. מצוי שהיה במידהבחיל-רכב,

 יהודה של גרורותיה על ואילו ה(, ג, א; א, )מל"ב קרקר מערכת בזמן לישראלכפופה
 דה"ב כב; ח, )מל"ב מפלשת וחלקים כ-כב( ח, מל-ב מח; כב, )מל"א אגזוםנמנו
 קשורה שהיתה צור, הן אחאב אל נלוו צבאותיהן כי שייתכן אחרות מדינות יא(.יז,

 שככל ועמון, בקרקר, שנלחמו הברית בעלי ברשימת נעדר ומקומה בבריתבישראל
 קרקר. מלחמת על האשורית בתעודה לעיל( )כאמור נזכרת אינההנראה
 מדינות חילות-של כלל בקרקר, שנלחם ארם-דמשק, מלך הדדעזר, צבאגם

 הצבאי האיחוד בא כאן אמנם הצפוני31. ובעבר-הירדן שבסוריה שונותארמיות
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 ושבעקבותיה קרקר קרב ערב הדדעזר שערך מקיפה, מדינית ממהפכהכתוצאה
 המדיניים היחסים מערכת היא שונה לשלטונו. הכפופות המדינות של עצמאותןבטלה
 ביותר החשוב השליט אחאב היה בסוריה, להדדעזר בדומה אולם, לשכניו. אחאבשבע

 ההגמור המעמד בעל שליט שבתורת איפוא דומה לארם-דמשק. דרומהבארצות
 ועבר- ארץ-ישראל צבאות כראש האשורית בכתובת לבדו אחאב נזכר זהבאזור
 של מעמד על שמר ואחאב, הדדעזר  עמדו המדיניים,שבראשם הגושים שני ביןהירדן.

 נבלעו אלו ומול-הלבנון. הלבנון בקעת אזור על ששלט בן-רחוב, בעשאאי-תלות
 של למסעותיו בקשר עוד נזכרות אינן ולפיכך ארם-דמשק בממלכת במהרהבוודאי

 יותר. מאוחר בזמן שנערכו הלבנון לאזורשלמנאסר
  עם  שחלפו  הוזהר ימי את מסוימת במידה שהשיבה אחאב, של הצבאיתמדיניותו
 שנלחם הממושכות ת במלהמ רציני במבחן עמדה הישראלית, הממלכההתפלגות

 ועבר-הירדן ארץ-ישראל של הצפוניים באזורים ההגמוניה על ארם-דמשקעם
 ובני הארמים בין התמידיים הסכסוכים על דעתנו נותנים משאנו הדרומית.ובסוריה
 לפסה"נ. 853 בשנת העמים שני שכרתו הצבאית הברית לכאורה, מתמיהה,ישראל
 אפק, במערכת האשוריים( שבמקורות הדדעזר )הוא בן-הדד על אחאב שלנצחות
 ע"י זו ברית להסביר שאין מלמד המלכים, שני בין הצבאית לברית שקודםבשנה
 על מתקבל אדרבא, חוקרים(; כמה על )כמקובל בארם ישראל של תלותאיזו

 על מעיד זה ודבר אשור, מד המכוונת הברית של היחסים אחד היה שאחאבהדעת
 חומרת את כראוי שהעריך ישראל, מלך של המרחיקה-ראות הפוליטיתתבונתו
 מלחמת את מזכיר המקרא שאין על לתמוה רק יש האשורית. הסכנה נוכחהשעה
 גורלה את קבע שאולי אחאב, לבית מדינית מבהינה ביותר ההשוב המאורעקיקי,
 מערכת של שתוצאותיה בסיכום, לציין, כדאי שנה. ממאה ליותר ממלכת-ישראלשל

 בניגוד בעלי-הברית. של המשותפת הפעולה את לזמן-מה לפחות הצדיקוקרקר
 כנראה, נאלץ, כביכול, שנחל גדול נצחון על שלמנאסר של ההתפארותלדברי
 הידועות מאלו המעטות המערכות אחת הוא קרקר קרב שבא. כלעומת לארצולשוב
 מסעותיהם הן האחרות הצפונית(. )בסוריה מארצו הרחק ישראל צבא נלחם שבהןלנו,

 הוליכו הם שאף עוזיהו, ושל 1 ה, דה"ב ג; יה, )דה"א ושלמה דוד של הטווחארוכי
לארץ-חמת,

 קרקר מערכת לאחר ארם-דמשק נגד האשורייםהמסעות

 מחדש ונתקל לסוריה, ושוב שוב לצאת שלמנאסר היה צריך יותר מאוחרבזמן
 למערכה  ופרט לפסה"נ, ו-841 845 848, 849, בשנות המלכים" "12 שלבברית-צבאית

 לדעת אין אולם האשורים. נגד במבחן בהצלחה סוריה מלכי ברית עמדה 841 שנתשל
 באנאלים ישראל של שמה מהעדר אשור. נגד אלה בבריתות חלק נטלה ישויאלאם

 )פרט האנאליסטיים שהמקורות מאחר לכאן או לכאן מסקנה להסיק איןהאשוריים
 מערכת בתאור אפילו הישראלי אחאב את מזכירים אינם מכורה'( המונוליתלאסטלת
 מפלת שאחרי להניח אין אלה בבריתות השתתפה ישראל אם אף פנים, כל עלקרקר.
 צבא כוחות לסוריה לשגר כוח אצרה למסה"נ 852 בשנת אחאב ומות גלעדרמות
 נבא.מכרים
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 עמדה לא ובן-הדד, אחאב היריבים שני בשעתם שהוכיחו המדעית,התבונה
 כשנמצאו שנים, שתים-עשרה כעבור - וחזאל יהוא תופסי-השלטון, -ליורשיהם
 התיכונה לסוריה במסעו שלמנאסר, לפסה"נ. 853 שנת של לאלה דומותבנסיבות
 מצא הוא להיפך, וישראל. ארם של מוצקת בחזית עוד נתקל לא לפסה"נ, 841בשנת
 הרי נכבשה, לא גם אם ארם-דמשק, ביציהם. ומסוכסכים מפורדים העמים שניאת

 את ונף והחריבו ממש דמשק לשערי עד שהגיעו האשורים, מחילות הרבהסברה
 ישראל-שודאי מלך ואילו לפסה"נ. 838 שנת של במסע הדין הוא שבסביבותיה,הכרמים
 ערי- כמו לפסה"נ, 841 בשנת מיהר - הארמית הסכנה מפני באשורים להסתייעביקש
 ה-הירה מן אנו למדים כך על שלמנאסר. של בריבונותו להכיר הפיניקיותההוף

 מס מעלות משלחות שאר בין מתוארים, שבה אשור, מלך של השהורה")אובליסק(
 הכתובת לשון וזו לשלמנאסר. כבד מס מביאים כשהם ומשלחתו יהוא אשור,למלך
 ספל-זהב, זהב, כסף, בן-עמרי: יהוא "מנחת יהוא: של המשלחת של התיאורשמעל

 עץ-קיבלתי עשוי ו... למלך שרביט בדיל, דליי-זהב, גביע-זהב,קערת-זהב,
ממנו"31ם.

 גם המיושב אזור אל פעמיו את ששם אשור מלכי בין הראשון היהשלמנאסר
 ההוךן להרי עד אשור מלך הגיע לפסה"נ 841 בשנת לארץ-דמשק במסעוישראלים;
 עבר-הירדן, של הצפוניים בגלילות אין-ספור ערים בכתובתו, כדבריווהחריב,
 אל זו בחדירה ישראלה. מידי דמשק ארם מלכות סיפחה לכן קודם שכברערים

 משקלו כובד בכל שהורגש סכנות מבשר אות משום היה הישראליתתחום-ההתישבות
 הממלכה של קרנה ירדה שעה למי אבל הג'. חגלת-פלאסר בימי שנה מאהכעבור

 סוריה מלכויות של מנוחתן את להדריך הוסיפה שא כמעט זה שבפרק-זמןהאשורית,
 וגבר הלך האשורית, האימפריה של מרפיונה כתוצאה זה, לעומתוארין-ישראל.

 קם כאילו המקראי הסופר מתאר לכן ישראל. מלכות על ארם-דמשק שלהלהז
 נכון, אל הוא, והמכוון - ה( יג, )מל-ב ארם משעבוד שהצילם "מושיע" לישראללו

 בשנת לסוריה, מסעותיו את שחידש לפסה-נ(, )783-810 אשור מלך הג'לאדדניךרי
 ישראל יכלה כך ידי ועל דמשק, מלכות את ניצחת מכה להכות והצליה לפסה"נ,805

 בריבונות להכיר ישראל מלך יהואחז כנראה, מיהר, ואמנם ארם. יד מתחתלהיחלץ
 המדינות שאר בצד אדדניררי של בכתובתו נזכרת - "ארץ-עמרי" - וארצו ןאשור

 אשור. מלך של למרותו הנתונותהשכנות,
 הנצחונות מפרי ליהנות הספיקו לא הג' אדדניררי אחרי שקמו אשור מלכיאולם
 לאשור. ממנה שנשקפה והסכנה אררט, ממלכת של התחזקותה מחמת וזאת -במערב

 שעשויים נוספים, אשוריים מסעות חג/ אדדניררי של מסעו אחרי באו לא כןועל
 המאה של הראשונה במחצית אנו יודעים דמשק עד ואף ישראל. בממלכת לפגועהיו
 עליו שנודע לפסה"נ, 773 משנת הדי שלמנאסר של מטעו הוא יחידי, מסע על רקהח'
 מגבולותיה הארמית הסכנה שסולקה לאחר האשורית. מרשימת-ה~פעימיםרק

 מחודשת בעצמה ונתעצמה ישראל ממלכת נתאוששה ארץ-ישראל, שלהצפונ'ים
 ירבעם עתה מטיל כן ושלמה דוד וכמו ; ושלמה דוד מאז כמותה לישראל היתהשלא
 תקופת אבל כח(3י. כה, יד, )מל"ב ארץ-חמת ועל ארם-דמשק על מרותו אתהב'

 בימי לגיאות והגיעה שנים כיובל שנמשכה ישראל, ממלכת של והמריחהההתחזקות
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 הופעתו עם לבוא איחרה לא זו סערה הסערה. לפני השקט לשעת דמתה הב',ירבעם
 הני. הגלת-פלאסרשל

 ולארץ-ישראל לסוריה הג' חגלת-פלאסר של מסעותיוראשית

 מתחיל כסא-המלוכה על לפסה"נ( )7274745 הם תגלת-מלאסר של עליתועם
 המעולים המארעים אהד שהיה זה, גדול כובש הקדמון. המזרח בתולדות חדששלב

 המדיגות רוב על שהשתלטה אדירה, עולמית למעצמה אשור את הפךשבהיסטוריה,
 הביאו ואשר שפיתח, המדיניים הס-דרים מן שנים רק כאן נזכירבקדמת-אסיה.

 הגלית, - האחד ההסדר י עם-ישראל של וביניהם שלמים עמים של בחייהםלמהפכה
 וההסדר מרוחקות; לארצות שיטה דרך בהמוניהם המנוצחות  האומות מבניתושבים
 גם' האלו השיטות שתי הפעלת ידי על ארצות. באותן אשוריות פהוות ייסוד -האחר

 על: אח"כ שקמה בבל לממלכת ואף ליורשיו, מופת אשור מלך שימש שבהן -יחד

 התקוממות של אפשרות כל למנוע תגלת-פלאסר ביקש - האשורית הממלכההריסות
 הנכבשים. העמיםמצד

 כפי פול, )או תגלת-פלאסר פתח לפסה-נ( ~74 לשלטון עליתו לאחרכשנתים
 הצבאיים, במסעותיו בבל( כמלך במעמדו  שנקרא  בכינוי לו, קורא גםשהמקרא
 אל' ושוב שוב תגלת-פלאסר את ההתפשטות מדיניות הוליכה ואילך מאזלמערב.

 הצפופת בסוריה השונות והארמיות החתיית הממלכות פרת. לנהר שמעברהארצות
 והפכר זו אחר בזו הזרוע בכוח הודברו מרצונן, אשור עול את קיבלו שלאוהתיכונה,
 למרחקימ34. הוגלו ותושביהן אשוריות,לאחוות
 מפלת והנחיל צפון-סוריה את תגלת-פלאסר סחף לפסה-נ 743 שנת שלבמסע
 אררט מלך ארפד. עמדה שבראשם שבסוריה, ובעלי-בריתו אררט, מלךלסךדור,

 עמדה- ארפד אשור. מד עומדים כשהם נותרו ובעלי-בריתו לפרת, מעבר אלנסוג
 בשנה לפסה"נ. 740 בשנת לחגלת-פלאסר ונכנעה שנים שלוש עוד אשוך של לחצהבמני

 הנותרים המערב מלכי ניצלו אחר, לכיוון מסע תגלת-פלאסר משערךשלאתריה,
 עזריהו-עוזיהו' הפעם עמד המתמרדים המלכים בראש והתמרדו. הכושר שעתאת
 עם וארץ-ישראל. סוריה מלכי בין הבולטת הדמות זמן אותו שהיה יהודה35,מלך
 ממלכת. את תכופות שפקדו ומהפכות-החצר, המרידות ועקב הב' ירבעם שלמותו

 עליה לא מרותו את להטיל השכיל שעוזיהו ונראה מגדולתה, זו ממלכה ירדהישראל,
 הב/ ירבעם בימי לישראל וארץ-חמת,שנשתעבדו ארם-דמשק על אף אם כיבלבד

 וארץ-ישראל, סוריה שבארצות הדרומית יהודה, מלך עתה מופיע כך כח(. יד,)מל-ב
 שבצמון-סוריה, בארץ-חמת שהתנהלה במערכה באשור הנלחמים הכוחותבראש
 למסה"נ 738 בשנת תגלת-פלאסר שערך במסע-מלחמה יהודה36. מגבולותהרחק
 על מרותו את להשליט והצליח ובעלי-בריתו עוזיהו לצבאות קשה מפלההנחיל
 בארץ- והן בסוריה הן שלה ההגמוניה מעמד את איבדה עוזיהו מלכות כולה.סוריה
 מס. לו והעלו תגלת-מלאסר של במרותו להכיר מיהרו השונות סוריה ומדינותישראל,

 מיהר המר הגורל מן להינצל כדי ארץ-ישראל. בשערי עמד האשוריהמשחית
 ואילך(. יט סו, )מל"ב יקר במחיר אשור מלך של חסותו את לקנות ישראל, מלךמנחם,
 נזכר 738, משנת לסוריה במסעו לחגלת-פלאסר, כבד מס המעלים השונים השליטיםבין
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 מעריך המס גובה את Samerinai '; .n(Minihimmu - )בכתב-היתדות משומרון מנחםגם
 כל על הוטל שתשלומם שקל-כסף(, 3,000,000 )שהם כיכר-כסף ב-1,000המקרא

 מאפשרת זו ידיעה יט-כ(. סו, )מל-ב אחד לאיש כסף שקלים המישיםגיבורי-החיל,
 *מבורי-החיל- של שהמעמד לב בשים הישראלי, הצבא היקף על בקירוב לעמודלס

 אה4 החישוב, לפי המתקבל חייל, 60,000 של המספר הכוה-הלוחם, עיקר אתמהוה

 עצמת להערכת נקודת-אחיזה בו יש אופן בכל אבל ממש, למציאות מתאיםאימו
 זו. בתקופה הצפון ממלכת שלהצבא
 ושאיפות התמרמרות עורר הישראלית הממלכה על אשור מלך שהטיל הכבדהמס
 האשורית המדיניות מבצעי עד בראשונה שהומנתה זו, להתמרמרות הגלוי הביטוימרד,

 חייו את קיפח שבה הפיכת-הצר, ע"י לפסה"נ 734 בשנת ניתן עצמה, ישראלבמלכות
 כסא על החדש המלך של עליתו עם בן-רמליהו. פקח שלישו, בידי ב:ן-מנהםפקחיהן
 במקום שינוי. תכלית הישראלית המדינה של מדיניות-החוץ נשתנתההמלכות
 ארם- כלפי חדשה אוריינטציה עתה באה אשור כלפי מנחם של הפיוסמדיניות
 עור עם ביחד ב(, ז, ישי אפרים-, על ארם )"נחה מוצקה ברית לכונן במטרהדמשק,
 כי מלכתחילה, מוטעה החשבון היה הפעם ואולם חגלת-פלאסרינ. מד שכנות,מדינות

 בתזית- לעמוד אולי עוד יכלר שבה ההיסטורית, השעה את איחרובעלי-הברית
 האשורי. המשחית בפהמשותפת

 ולגליל לעבר-הירדןהמסעות

 מסע תגלת-מלאסר ערך 734 בשנת כבר גורליות. היו ההתקוממות הוצאותאכן,
 732-733 בשנות פלשתם. ערי את והכניע למערב הישראליים השטחים דרךמהיר

 קץ שמו אלה מסעות ארם-דמשק; מד מסעות-מלחמה תגלת-פלאסר ערךלפסה-נ
 בחייו שילם רצין ומלכה אשורית, פחוה להיות מעתה שהפכה ארם-דמשק,לממלכת

 ישראל, מלכות של בתחומיה גם ת:לת-פלאסר המשיך אלה במסעות התקוממותו.על
 הכתוב מתאר וכך זו. מלחמה על כפולה עדות בידעו יש אשור. עד היא אףשנתמרדה
 ויקא אשור מלך תגלת-פלאסר בא ישראל מלך פקח "בימי המאורע: אתהמקראי

 הגלילה ואת הגלעד ואת חצור ואת קדש ואת יניח ואת בית-מעכה אבל ואת עיוןאת
 שהם בלבד זו לא האשוריים המקורות כס(. טו, )מל"ב אשורה" ויגלם ארץ-נפתליכל

 אף על המסע. על נוספים פרטים מביאים אף אלא המקראי, הכתוב אתמאשרים
 עם המקרא שמן הנתונים צירוף ידי על הרי האשוריות, התעודות של וקיטועןליקוין

 מבקעת- האשורי קו-המסע את בקירוב להתוות אנו יכולים האשוריותהתעודות
 אבל עיון, דרך המזרחי הגליל לאורך דרומה בתחילה הגליל, לכיבושהלבנון

 המשיך שני מצד לחוף-הים40. בכיוון עמק-בית-נטופה דרך ואח"כ וקדש,בית-מעכה
 את וכבש המזרחי לעבר-הירדן ומשם - ים-כנרת ואל לחצור דרומה, אשורצבא

 גם ללמוד שאפשר כפי אשור, לעול ההתעדות מרכז נכון, אלארץ-הגלעד,שהיתה,
 לעבר- זה מסע על בן-רמליהו. פקח של בהתקוממותו הגלעד אנשי שנטלו החלקמן

 הגליה על ו, ה, בדה"א המסופר גם מעיד ראובן שבט ולאזור דרומההירדן
 - לראובני.משיא

 הירדן עברי משני הנכבשים המקומות מתושבי רבים תגלת-פלאסר הגלהכדרכו
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ש,,ל,(ין

 לארץ-ישראל הבי ומרגון הג' תגלת-פלאסר של מסעותיהם 42:ציור
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 הגלעד החדשות: האשוריות הפחוות את יסד ואף בו(, ה, דה-א כס; סו,)מל-ב
,(Gal'aza)החורן (Haurina) וממדו מזרחה; בעבר-הירדן - 0ת[תז8נ(( וקרנים 
,(Magiddu)ודאר ארץ-הגליל, את גם שכללה t(Du~ru) השרון- את גם כללה שאפשר 

 של גורלה את למעשה אשור מלך חרץ אלו פעולות ידי על מערבה41.בעבר-הירדן
 גסיסה בחינת אלא היה לא לפסה"נ 722,1 לשנת עד קיומה שהמשך הצפון,מלכות
 ונלוח בן-רמליהו פקח של המרד כשלון לאחר הוודאי. הקץ לקראת שהובילהאיטית,
 )מל-ב תחתיו ומלך בן-רמליהו פקה על בן-אלה הושע קשר ממלכת-ישראלצפון
 פקת את שומרון אנשי שהדיחו לאחר כי שלום, באנאלים מציין וחגלת-פלאסר ; ל(סו,
 למלוכה עלה שהושע מכאן מנחה. ממנו וקיבל למלך )הושע( 'ע5-ט-11 את הואמנה

 האשורים. שלבתמיכתם
 בלבד, ארץ-שומרון של בגבולותיה מעתה נצטמצמה הישראלית הממלכהשארית
 מזה, הישראלית, המדינה מעל העשירים החבלים ניתוק חיים. כושר נטולתוהיתה

 לידי הביאו - מזה הושע, על חגלת-פלאסר שהטיל המסים של הכבדוהלחץ
 מלך של נסיונותיו על איפוא, לתמוה, אין המדינה. משק של מוחלטתהתרוששות
 ובסוריה, בארץ-ישראל לאשור המשועבדים המלכים מן רבים של ועמוישראל,
 עם נראתה גלויה להתמרדות שעת-הכושר אשור. מלך של הכבד העול אתלפרוק
 המזרח ארצות כל על אימתו את שהפיל האדיר, הכובש תגלת-פלאסר, שלמותו
 בקירוב. שנה 20במשך

 אשור וגלות הצפונית ישראל ממלכת של האחרוניםימיה

 לא לפסה"נ, )722-727 הח' שלמנאסר החדש, האשורי שהמלך הדברים,נראים
 כעבור ונאלץ - במערב אשור לשלטון ההתעדות את לדכא מלכותו בראשיתהצליח
 ברית ובארץ-ישראל. בסוריה ברית-מלכיס בפני בפרץ מחדש לעמוד ימיםשנתים

 ד(. יז, מל"ב )השוה בעידודה קמה וכנראה מצרים עם בקשר הפעם עמדהזו
 למעלה שומרון על וצר בהסתערות ישראל בירת את לכבוש כוח עצר לאשלמנאסר
 שאחריו, אשור מלך שומרון את כבש כך אם המצור. באמצע מת וכנראהמשנתימם,

 תפיסת עם מיד שומרון על המצור את שהגביר לפסה-נ(, )705-722,1 מרגוןהוא
 סוף בין שנים, 3 מקץ העיר שומרת נפלה זה ממושך מצור לאחר בידיו.השלטון

 לפסה-נ". 721 ניסן וחודש 722שגת
 מהישמו לאחד סרגון בעיני נחשב שומרון, בירתה, וכיבוש ישראל עלהנצחון
 וכמה בכמה התפארותו דברי לנו שמוכיחים כפי החשובים, והמדינייםהצבאיים

 איש הארכיאולוגי הממצא ואכן שומרון; את החריב לא שסרגון מסתברמכתובותיו.
 ביצורי את שיכלל שמרגון אף ואפשר המתאימה45. בשכבה חורבן שרידי עלמלמד
 ועשיתיה מחדש בניתי )שומרון( "את שלו: כדבריו אשורי, למרכז-שלטון ועשאההעיר,
 מציין שומרון כיבוש בעקב והצבאיות האדמיניסטרטיביות פעולותיו בין מקודם"י4.יפה
 לחיל וסיפתן ישראל מצבא מרכבות-מלחמה חמשים שלל שלקח במיוחד,סרגון

 מועם איפוא, היה, המצור בשלהי שומרון בעיר שנותר חיל-הרכב האשורית.הממלכה
 גייסות-רוכבים על כלל שומעים אנו ואין ; ביחס קטנה יחידה כגודל היה מדלוביותר
 לחיסולם שגרם הוא הממושך המצור שדוקא יתכן אכן, אשור47. מלך בידישנפלו

 ן 255]

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המלוכה בתקופתהמלחמות

 מזמן היו כבר האשורים, בידי בנפלן המרכבות אף כי )ונראה הסוסים שלההדרגתי
 שימוש(.ללא

 מבין המונים הגלית ידי על ארץ-שומרון על הונחתה ביותר הקשההמהלומה
 קובעים מספרם את אשר גולי-אפרים, העליונות. השדרות מקרב ביחודאוכלוסיתה,
 שבארם-נהרים המרוחקים באזורים פוזרו נפש, 27,290 במספר האשורייםהמקורות.
 בארץ האשורים הושיבו ותחתיהם ; יא( יה, ; ו יז, )מל"ב מדי בערי לגבולה, מעברואמילו
 כד(, יז, )שם המקרא מן אנו שלמדים כפי אחרות; כבושות מארצות תושביםשומרון

 שונים ערבים שבטי מונה הוא שבה 19-י2(, )שורה מרגון של מ"כתובת-הגליל"וכן
 שהמקרא הנכר, בארצות גולי-ישראל של ערלם על "בית-עמרי"י4. בארץשהושיב
 במקורות ענין ורבי השובים פרטים האחרונות בשנים נתגלו כלום, ולא לנו מודיעאינו

 מסורת המקרא מביא זה לעומת עדייןי4. לקויות ידיעותינו שעה לפי אמנם,האשוריים.
 התהדת ועל לפסה"נ, 721 שנת לאחר ארץ-שומרון של וישובה מצבה עלמפורטת

 ואילך(. כד ין, )מל"ב השומרוניםעם
 האשורי, הכובש נגד נוססות מהומות לפעם מפעם בארץ-שומרון פרצוכנראה

 שתושבי שעה העיר(, לחורבן הסמוך )בפרק-זמן לפסה-נ 720 בשנת ההתקוממותכמו
 שורה )אנאלים, תמתם מלך של בהנהגתו האנטי-אשורי למרד הצטרמוארץ-שומרון

 נוססים גלים הבאת היתה המקומית האוכלוסיה מצד כאלו מרידות של התוצאה23(.
 בימי עוד בשומרון אלה מעין מרידות פרצו גבון, אל לארץ-שומרון. זרים תושביםשל

 של אבותיהם כי עזרא, שבספר הידיעות מן ללמוד שיש כפי ואשורבנפל,אסרחדון
 ט-י(, ד, )עז' אסתיר ובימי ב(, ד, )עז' אסרחדון בימי לשם הובאו שומרוןיושבי
 של להתפוררותה עד אשורית פחוה שומרון נשארה זאת עם אשורבנפלע. כנראההוא

 לפסה"נ. הז' המאה של השניה במחצית האשורית,האימפריה

 ת ו ר עה

 הוא כאן 66-62. עמ' )תשיח(, מד 48-84: עמ' )תש=ז(, מב-מב במערכות לראשונה נדפס זהמאמר
 בראשונה. המאמר נכתב מאז המחקר העלה שאותם העיקריים הפרטים ובהשלמות חדש בעיבודמובא
 ראשי כמניע הצבא ועל האימפריאליסטיים המשטרים שאר בין האשורי האימפריאליזם של ייהודו על1

 ,Schumpeter~ 4. 1 זטSoziologie. zur Aufs~tze Impcrialismen, der 8021010816 2 *1953 עיין: זה,במשטר

 .עענ925
 השכפול, מפעל )הרצאת 5-4 עמ' תש"ך, ג, המקרא בתקיפת ישראל לתרלדרת מקירית מלמט, א. עיין:8

 .% ,Einleitung Borger פו assyrischen die עתה: השוה תגלת*פלאסר של לכתובותיו העברית(.האוניברסיטה
 Orientalistik1 der Handbuch 1, Kbnigsinschriften 1961 , .עענ1085

 אחרונה והוצאה ,ANET; .עע 9ב-25 תר"ץ: ון*אמון, מגילת ייבין, ש. עיין: זו מגילה על8
EM6n8 A~yHa א"נ 

~yTeuleCTBHe 
KopocTOB~eBa, .גופה שבמגילה הנתונים פי על .4י4ג 

 1080 לשנת סמוך כלומר במצרים, הכ"א השושלת למייסדי החמישית בשנה לגבל יצא ון*אמון כימסתבר

 הרווחת(. הכרונולוגיה )לפילפסה"נ
 .?.Tiglat.-Pilessers Bauten und Feldziige Die Weidner, .8 ן AfO 18 י)1958( .קע למ343 עיין:4
 לאחרונה ואילו היאור(, סוס עם החיות את )ומזהה הא' לתגלת*פלאסר התעודות שלוש כל את מייחסויירנר
 ההתחרות על .(op. Borgerl .1 ,.!1ס .עע מ1350 ועיין: לאשור-בלכלא: תעודות שתי לייחוס שונים נימוקיםהובאו
 הרבה מאוחר מזמן מאירת-עינים תעודה נשתמרה הפיניקיות התוף בערי המצרים ובין האשוריםשבין
 באגרה אשור למלך מדווה אשורי מקיד עודד. ב. מר הלמידי לבי תשומת את הסב שאליהיותר,
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 .. ואשור ישראלמלחמות

 המצרים עם לסחור חמוץ באיסור וצידון צור תושבי על אסר כי לפסה=נ(, הח' המאה של האחרוך)בשליש
 .ע.,י.Iraq 58888, .11 17 ,)1955( .קק 12711ועיין:
 בארםשנהרים הארמים בחיבורי: לפסה"נ, הי"א-הטי במאות הארמים עם האשורים מאבק על מפורט דיון5

 תשי*ב. מדינותיהם,והתאוות
 ואילך. 117 עמ' זה, בכרך עיין מדין, בני ננד גדעון במלחמת דומה, צבאי מצב על8
 )במאמר ויידנר מכבר לא שפרסם הא'  הנלת*פלאפר  בתובות של יחיד בטופס מצויות אלה כפי[7
 והשווה: המקבילות: שאר על*פי היעלמנו החדש, בטכסט ההסרות ה-28", "בפצם המלים את 4(. בהע'.הנזכר
111col. 65 1922 .0א, Iahalts, historischen Assur aus KeiIschriften SchrbdLT, .0. ,מקורות רעיין:א.מלמט 

 8. עמ' ג, ישראל,לתולדות
 ושלמה דוד ממלכת של מגעה מלמט, א. עיין: המקרא מקורות עם והסינכרוניזציה אלה מאורעות על8
 85-84. עמ' תש"ך, טור*סיבי, ספר וארם-נהרים, מצרים.עם

 *8 .ע ~AfO 11, Assurdan  Kbnigs  des AD.nalen Die Weidncr 3  השוה: אלה מלכים של  לכתובותיהם9

 ,)1926( .קק 151-161 ; ש ,Adadr.iraris Inschriften Die Seidmann ,ם MAOG 9)$נ9((

 28. עמ' בארם-נתרים, הארמים מלמט, עיין:10
 ,ANET. .עק [275 עיין:11
 208--220* עם* זה, בכרך מזר, ב. של ובמאמרו ארם-דמשקן ערך א, מקראית אנציקלופדיה_ עיין:18

 בספר המובאים אשוריים לתבליטים ידין י* של הצבריים הסבריו על מבוסס זה בפרק הריון עיקר13

 פרטים כמה לי נתלבנו אתו שבשיחותי ידין פרופ.' לידידו טונה מכיר אני תשי*ח-תש"ך* המקרא, עולםפני
 הנוכר ממאמרי לקוח הצבאית היחידה ובציוד הקשר בשרותי הדיון האשורים. של הלהימה בתורתחשרבים
 .(ע ,DerFestungsbau .Billerbeck 181 תOrient?, 81!6 עוד: עיין האשורי הצבא של דרכי-הלתימה על 17.בהע'

passaa)1911(, 12 AO Assyrer, der Kricgsfdhrung und iaeersvssen Hunger, 5. 230מ; pp* )1903(, 1 AO 

 : הפרק ועתה ; .Assyrien und Babylonien Meissner, 8 ,1 ,1920 .קק9181
~Lriegswesen 

und Heer 

 .OrTents Alten des Kultur~eschichtc Schmdlcel, 11 ,1961 .עע 08-128! של.ספרו

 )שניהם ש.ש המקראי והתואר )ט5%15( האשורי ההואר בין ראשוני אטימולוגי קשר אין כנראה4ג
 עליש המונח כי אפשר במרכבה(. השלישי )האדם "שלוש" המספר לבין בכירה( צבאית דרגה בעלמציינים
 בחיל-הרכב. הקשורים המונחים שאר עם יהד. ההורית, או החתית הלשון מן ישראל בני ואל האשורים אלעבר

 עיין צותות-הרכב של האשוריים למינויים .apud Laroche, .[3 .(RB To~rnay, 1 65 .ת,)958!( 342 :והשרה.
 .ינ. .Accadica, Hippologica Salonen 19561 .עם הת208בם:
.

 להלן* עיין15
 של דורות כמה לאחר רק האשורים של לזו הדומה לרמה במלחייה-מצור הגיעו למשל, היונים, אנן18

 ??,. מכונות בפתחם האשורים על עלו הם שלהם. הצבאית בטכניקההתפמהות
-  ,vomTell Inschriften Die Weidner ידי: על פורסמו התעודות17  Ungnad -  Meyer -  Friedrich 

1146.Halaf, ואילך. 99 עמ' )הש"י(, סו ידיעות )גוזן(, מתל-הלאף ההעודוה מלמט, א. השוה: הצבאי לתכנן 
 עברתי למלכותי ה*21 *בשנת 102: שורה השחורה*, )אובליסק( ב"חירה הנאמר את למשל, השוה,18
 ,7עא(נ(. .ע )80ל ה-21* בפעם הפרתאת

 שגתגלתה 102-89(, שורות (tft~lb המונולית באסטלת נשתמר מערכת-קרקר על ביותר המלא הטכסט19
 מלחמותיו על .(נ. .! ,ANET, Oppenheim *עע "78ב עיין: לתרגומה החידקל: של העליון מרוצו שעלבכורח'
 .עק  .יו ,Carchernish,BAr !0 Qarqar From Hallo 23 ,)1960( .עע 37-41 גם: עתה עיין במערב הג' שלמבאסרשל
 7"1-"1%. עמ' השכ"ט,. )קובץ(, ראשון בית בימי אשור, ביהובות יהודה מלך עזריהו תדמור,ת.

 הבחיבר האשורים לסוס-רכיבה* היא הכונה כי מראה צרכו: כל ברור אינו pitballul~1 הנזכר המונח20
. ~pitballi %8 sisבון. -  ועיין4 למרכבה(. הרתום )כלומר, סום*רתמה - 5156 48 1ז1ת לבין סוס-רכיבהן 
 82(, הע' 108, עמ' ]קובץ[, ראשון בים לבימי ידין, י. לדעת .Accadica, Hippologica Salonen, .1 .ק42

 האכרי המונח את הרגמנו אליה*. צמודים רוכבים בשביל וגם למרכבה כעתודה ששימש השלישי לסוס*הכוונה
 מלה של היחידה ההוראה ואולי המקורית, ההוראה שהיא הסוס, רוכב של ולא סוס, של בהוראה "פרשים"במלה
 ליש .Ride andlor Drive idowinckeIJ .8 פו ,*ז.YT 0 12 ,ן1962( .קק 28951 עתה: ועיין במקרא,'זו
 בשלושת זו בשקופה הארמיס צבא הרכב את המקרא אף מתאר האשורית, לכתובת שבדומה בדבר, העניןמן

 כא(. כ. )מל*א ורכב סוס רגליהן, )-היל אילשאונחים.:
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 המלוכה ~בתקופתהמלחמות

 בכתובן פגימה מפאת ודאיים, אינם מבעלי-הברית אחד של חילות-הרגלים של המדויקים מספריהם21
 הכחובות-נ בשאר גם החוזר קבוע -נוסח המלכים" "12 על הרשימה בסוף המובא הסיכום אף עלכמו-כן,

 הבאה. בהערה גם עיין נוסף ברית בעל גם שנזכר לאפשרות בעליאברית. 11 של צבאותיהם רק התעודהמונה
 אנציקלופדיה מייזלר, ב. עיין מול-הלבנון, הוא האמנה, הר עם KUR 8-8-8מי118ז-1נ המקום שם לזיהוי22
 היא הכוונה כי המקובלת, להשקפה עתה הוזר מזר אמנם שם. המנויה והביבליוגרפיה 436 טור א',מקראית
 נוגדת עמון עם שלזיהוי דומני אך 23. הע' 142, עמ' )קובץ(, ראשון בית בימי ועיין:לשמון,

 הגירסה גם.
 בתעוזות מובא עמון ארץ של שמה רבים. כתיב שיבושי מצויים שבכתובת אף-על-פי השם, שלהאשורית
 בצולע אף ופעם עמון, בית ארץ היינו ![8, המרכיב בהוספת יותר( מאוחר מזמן אמנם )שהןהאשוריות

Am~-18-8-8ם-8םBa.-מפ ,mat ועיין: עמון, בני ארץ המקראי לשם בדומה בן-עמון, ארץ כלומר Saggsp H.W.F. 
 Geschichte (Israels וינקלר הניח כבר בן-רחוב לבעשא באשר Iraq. 17 ,)1955( .ק 134 )1א( 2765)1.36

 מקומה את לקבוע אין לדעתו, בניגוד אלא, בית-רחוב, ארם של למלך היא שהכוונה ,1(. ,1895 .קע[141
 מלמט, א. .ען ,RLA Forrer ,1 ,1928 .ק 328 ועיין: הלבנון; בקעת באזור אלא עמון בקרבתבעבר"הירדן
 איפוא, היתה, בית-רחוב ארם 28-25. עמ' )קובץ(, ראשון בית בימי הנ"ל* 577: טור א, מקראיתאנציקלופדיה

 אותם מנה המקראי שהסופר יתכן לפיכך המקומות* שני את ממש לזהות אין כנראה אך האמנהן להרסמוכה

 אם כן, על יתר בפרוש. בה שצוין כפי מדינות 12 הכתרבת תכלול אמנם ואזי נפרדות מדיניות יחידותכשתי
 יתיוות שתי וב"הר*האמנה" הלבנון( שבבקעת בית*רחוב )ארם רחוב" *בן בכינוי . לראות ישאמנם

 הווך וצבאי מדיני בקשר קשורים אלה מהוזות שהיו להניח עלינו אזי אחד, מקום ולא נפרדותמדיניות
 )ו(הו בן*רחוב לבעשא אשר חיילים "000ןא[ 95-94(: )שורות האשורית בכתובת הנדון הקטע אתולגרוס
 ליד  יחד  צובה  וארם  בית-רחוב  ארם  צבאות שנמנו כשם  בצוותא, נלחמו  המחוזות שני כלומר,האמנה".
,, יזו(. )שמ"ב דוד נגד במלחמה הברית בעלי  צבאותשאר

 של דעתו גם המביא .htusri, and Que Tadmor~ ,8 נשו 11 ,)1960( .עק ."143 של: דיונו את עתה ראה23
 ,ZA .A.Schott .א .ע 8 ,)1934( .ק234

 1[ ,עי שמנא from Reliefs Bronze 6א! Shalmaneser~  of Gates  שלן בספרו מחדש פורסמו התבליטים24

 XLVIII.-ת1[. בלוחות מובאים קרקר העיר וכיבוש בארץ-המת המלחמות תאורי1915.

 ה*רוכבים על שלישו בדקר אל יהוא של הסתומים דבריו את גם ידין י. מסביר הללו הדוגמאות עפ"י25
 ט* ז, כא, ביש' פרשים* ו"צמד *רכב= על הכתוב גם מכאן מסתבר וכן כה(, ט, )מל"ב אחאב" אתריצמודם
 ~Balawat~ aus SalmanassarsIl Palasttore Die .Billerbeck-Delitzscb ,1908 .ק 119 השוה:26

 ומגידו נזר חצור, במאמרו: תוצאותיה על מוקדם דוית ועיין תש*ך, בשנת ידין י. ערך זו בדיקה27
 104-103. עמ' ובייחוד ואילך, 78 עמ' תשכ"ב, )קובץ(, בית-ראשון בימי שלמה,בימי

 את 4:1 ליחס 245: עמ' לעיל אשורנצרפל, צבא תבליטי את למרכבה הסוסים בין 1:3 של ליחס השווה28
 ז. יג, מל"ב את 1:5 וליחס 246-245: עמ' לעיל שהבאנו מגוזן האשוריתהתעודה
 זה עניין על בהרהבה לעמוד עתיד והנני 15ן והע' 41--42 עמ' )תש"ז(, מב מערכות מלמט, א. עיין:29
 אחרות מדינות של הילוה כלל אתאב שצבא האפשרות על הקדמון. ובמזרח במקרא הבריתות על מיוהדבמחקר
 ראיות, כל שהביא בלי אך .(ע, .קב ,Syria, and Palestine of History 01mstead .1931 יע 384 כבררמז

 להבין קשה אבל האשורי, המקור של כהפרזה המרכבות של הגדול המספר אח לתרץ ניסו אחריםלסברתו.
 להפריז* מקום האשורי ההיסטוריוגרף ראה השלישי, במקום רק בכתובת הנמנה אחאב, אצל דווקאמדוע
 שוו ,Studics~ Amos Morgenstern  ,1941 .עע  ,4[5ב3 .פ 209 כגון תמוהות, השערות ששיערו החוקרים מןיש

 ; טעם יש זה לעומת בסוריה. מסחרית לעיסקה בחלקו לפחות נועד אחאב של הרכב שצבאהסבור

 קהקר, לקרב שקדמה אפק במלחמת. מהארמים שנלקח שלל הוא אחאב בצבא הרכב מן שחלק עודד, ב, מרבהצעת
 ,ל. .Israel~  Of History 4 Bright  .1959 .עק [227 עיין: שוים בין ברית כעל זו ברית על30
 לישראל. כפופה היתה שיהודה לסברה ביבליוגרפיה 42 בהערהשם

 י כימי ישראל. עם ויתמיה ארם ממלכת של ייסודה במאמרו: משכנעות בראיות מזר ב. הראה זה דבר31

 210. עמ' זה, נכרך וכן ואילךן 140 עמ' )קובץ(, ראשוןבית
 נלחם" לפסה"ב 845 בשנת שאף מניה אחאב, בצבא יהודה חיל שיתוף בדבר הסברה את המקבל מזר, ב.31א
 עשר "שנים בברית יהודה, מלך יהורם,בבא

 המלכים-
 באוהה יהודה הרכב.של חיל של הימצאו שלמנאסר. נגד

 חרכת. וחיל *הורם של להעדרם והסיבה ליהודה והערבים הפלשתים לפשיטת המניע לדעתו, הוא, בסוריהשנה
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 ואשור ישראלמלחמות

 124-123 עמ' )תש"ח(, יט תרביץ מייזלר, ב. ועיין: יב-יט(ן כא,_ )דה"ב זו מלחמה על המקראי התאור מןתיהודי

 335. מס' ממונה ANEP, המחוה ותצלום ANET; .ק 281 ע"ן:31ב

 של יותר מלא נוסח .לפי השוכן, t(Ba'al ראש*,)ן5'8ז =בעל להר שלמנאסר מגיע מסעו בהמשך82
 .Die Michel~ 8 עיין: צור"ן ארץ )ו(לפאת הים "לפאת מכבר, לא שפורסם שלמנאסר עולהאנאלים
 רכס הוא ראש= ש"בעל הרווחת, הדעה כנגד wo  111, Salmanassars Texte .Assur 2 ,)1954-59( ,עק38-39
 הכרמל. הר עם לזהותו .ג .ז ,JAOS 01mstead 41 ,)1921( .ק 372 הציע אל*כלב, נהר וטפך לידההר
 אליהו סיפורי שמעידים כפי הבעל, לפולחן מרכז היה כאשר ההם בימים במיוחד לכרמל יפה זהכינוי
 מניח אולמסטד .(Testament, Altes und Geschichte apud GalliDg, 41 ,1953. .עע ."105 זה לענייןוהשוה

 מס. קיבל שממלכיהן וצידון, לצור הצפין ומשם ,הים לחוף עמק"יזרעאל דרך החורן מן עברששלמנאסר
 ישראלית. בטריטוריה עבר אשור שצבא ההנחה את מקרבת ישראל, מלך מיהוא, גם מס אז שקיבלהעובדה
 :דוד של במדיניות-החוץ פרקים מאמרי: עיין המאוהדת הממלכה בימי בארץ-חמת ישראל שלטון על83

 התיאופורי שהיסוד כך על עמדתי גם שם 88-81. עמ' תשכיב, , )קובץ( ראשון בית בימיושלמה,
 בימיהה בחמת ישראל שלטון השפעת בעקב בא יאבדי, חמת, של האחרון מלכה של בשמו "יחו",הישראלי

: ועוזיהו. ירבעםשל

 המערב מדינות עם אשור יחסי ועל ולארץ-ישראל לסוריה חגלת-פלאסר של מסעותיו פרשת וגל4י
  .על. .Iraq Saggs, 8 17 ,)1955( .עע BAr Hallo, w*wt  ; 12681 23 ו)1960( *עע ~ת47 עיין: זובתקופה
 עמו יהודה מלך עם .הזיהוי בעית על Yaudi. מלך Azriyau בשם האשוריות בתעודות מכונה הוא85
 ביחור. האחרונות בשנים .8. .4ת Haydn,AzariahofJudah 677818111תPileserIII, 8 28[78 .עע,)1909(מ1820
 תגלת-פלאסטי מסעות של הכרונולוגיה על ובמיוחד זה, זיהוי על .JNES Thielel .8.8 נ ,)1944( .קעמ1556.
 28נ עמ' תשכיב, )קובץ(, ראשון בית בימי תדמור, ח. עתה: עיין לפסה"נ, 788-743 בשבותלסוריה

 80. הע' 158-155, עמ' שם, מזר, ב. עוד: רעייןואילךן

 תדמור ות. תמת(, ערך ג', מקראית )אנציקלופדיה פ.אולברייט וו.88
 את.נוכחותו להסביר ניסו )שם(..

 מותר שמא אך וארץ-ישראל. סוריה מדינות של מקיפה ברית ראש היותו בתוקף בצפון-סוריה עוזיהושל
 מן כחלק לו נשתעבדה אלא עוזיהו, של רגילה בעלת-ברית רק היתה לא שארץ-חמת ולהניח לכתלהרחיק
 שבמל*ב ליהודה* *חמת הסתום המקראי הבטוי את מסביר התלות שמעמד ואפשר ירבעם של המדיניתהירושה
 כח.יד,

 התשיעית לשנתו שומרון חרסי את לייחס ידין י. הציע לאחרונה .[.(נ. ,ANET Oppenheirn .ע, 283 עיין:37
 באותם שרשום כפי לשומרון, הסמוכים הישובים מן שנגבו והיין השמן ישראל. מלך מנהם שלוהעשירית

 ,Scripta Y~Yadin ועיין: אשור, למלך מנהם בו שנתחייב המס לתשלום ידין לדעת שימשואוסטרקאות,

 נגד מדיני כמשקל גם מנתם בידי שימשה אשור שקבלתערל מרבן Hierogolymitana. 8 ,)1961( .עע5:-9
 סעד ביקש יהודה מלך ואחז היוצרות נהפכו בלבד אהדות שנים כעבור אך אחרים, ויריבים יהודהמהלכת
 ז(1 טז, )מל"ב ישראל - ארם ברית נגד אשורממלך

 מלכה של התשועה ובקשת לברית להצטרף סירובה על שעה, באותה יהודה עמדה על לדון כאן נוכל לא88
 251-249. ד)תשט*ז(,עמ' ארץ-ישראל מזר, ועיין:ב. עליו; שעלו וארם אפרים כוחות נגד האשורים מןאחז

 עמ' זה, בכרך תדמור, ח. של במאמרו ועוון Schriften2~ .A.A~t,Kleine .קק,1953 150-162 עיין:39
 ואילך.283

 )תרצ=ג(, א ידיעות )מייזלר(, סתר ב. עיין: המסע לשחיור נסיונות ועל זה למסע האשוריים המקורות על40
 העליון, בגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, י. ואילך: 70 עמ' )תשי=ב(, טז ידיעות הנ"ל, ראילך; 2עמ'

 ואילך. 201 עמ' )תשכ"א(ן כה ידיעות תדמור, ח. גם עתה ועיין 182-129. עמ' ג, בספהתשיאו,
 שהציעי כפי .Forrer~ .8 310נ Reiches, Assyrischen des Provinzeinteilung 1921 עע ~591 עיין:41
 ית. מז, וביח' בג; ח, ביש' אלה לפחוות רמז למצוא ניתן המקרא,מפרשי
 ANET. .ע 284 עיין:42

 בבית8הכלא, יהודה, של האחרון מלכה הושע, את אשור מלך עצר ד(, יז, )מליב המקראי הכתוב לפי43
 אשור מלך לקראת יצא שהושע לסברה מקום יש כהיסטורית, זו מסורת נקבל ואם ש שומרון על שצרקודם
 .Tadmor, .8 708 12 י)1958( *ע 37 בן8אלה: הושע ערך ב, מקראית אנציקלופדיה ליוור,י. ועייןי שרי*הצבאן או זקניפהעיר בידי היה הממושך המצור בזמן בעיר השלטון ואילו בכלא, ידיו עלונעצר
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 'המלוכה 5תקופתהמלחמות

 מבקשים ואף זו מסורת המקבלים חוקרים ויש שומרון, אח שהחריב הוא שלמנאסר ט--י, יה, מל-ב למי4*
 והשוה: שלמנאסר, ידי על שומרון, היא שאפשר ShamaIba-ra'in, כיבוש נזכר שבו הבבלי, בכרוניקון חיזוקלה

 אלא לפסה"נ, 722 בשנת שלמנאסר בידי שומרון נכבשה תדמור, לפי .Jcs Tadmor, .11 12 ,)1958( .עע[331
 נפלה ששומרון מרגון, של באנאלים שנאמר ומה אשור, מלך של מותו בגלל מימוש לידי בא לא זהשכיבוש
 המסע ראילו ועזה: חמת נגד לפסה"נ 720 בשנת למסעו מכוון הוגלו, ויושביה סרגון של מלכותובראשית
 האנאלים תוכן מיוסדתעל זה במאמר המובאת ההשקפה אך האשורי. ההיסטוריוגרף של המצאתו הוא 721משנת
 מלכותו בשנת נוסף ומסע העיר, את וכבש מלכותו בראשית לשומרון מסע סרגון ערך זאת לפי שהם*ממות
 עזה לעבר במסעו והמשיך להלן(, )ועיין המערב בארצות כללי מרד לדכא שנועד לפסה"נ(, )720השניה
 ,43*(ע. ~Sargon 0] Inscriptions Tbe Lie ,11 ,1929 ,עע :מANET, 51 יעע [2840 ועיין:ורפית:

 .ע Sanmaria, of Buildings The crowfoott *1942 .ע 24 עיין:45
.

 ,87א(נ, .ע 284 עיין:48

 )200א* בחמת למשל, כמר, אחררת, בערים סרגרן לידי שנפלו הכוחות גודל על לעמול כדאי השואה לשם47

 ולידיי נפל סרגון כתובות של חדשה מקבילה לפי אולם מרכבות(. )50 בכרכמיש או פרשים( 860 מרכבות,306
 .נ.ם. ,IraQ Gadd 16 ,)1954( .קע .1791 ועיין: מרכבות: 200בשומרון
 123-120* שורות אנאלים, ו6ן ,)ofAssyria Records Ancient LuckenbiII, 1(. :1 ,2 ,1927 .ע 61 עיין:.48

 ב, מקראית אנציקלופדיה מלמט, א. עיין: החמישים שנות ראשית עד שפורסם החומר על שקלרה49
  .נ .Segal~Iiaq 8 19 .עע,)1957( ;[פי140 .לע ,F.Albright עיין: ישראל גילי על נוספת תעודה אשור: גלותערך.
 BASOR.  149  ,לד195( .עע(331
 יאנדי של להענשתו רמז למצוא אפשר ואילך. 91 עמ' )תשי"א(, א ארץ*ישראל מלמט, א. עיין: - 50 -'-

 מס' )מכתב .Iraq Saggs, jv~ii.P 17 *עי)1955( 153 ועיין: מכבר, לא שנתפרסמה אשורי באגרתשלפקיד חמתמלף
.Ixvln

 127* עמ' )תש=י(, כא תרביץ יהודה, מלך אמון רצח של ההיסטורי הרקע מלמט, א. עגין: 81....
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 לפלשת האשוריים המלחמהמסעות

~naa
 וזדמוו* ח.

 י פ ר ג ו א והגי ה1שו*יני רקתה
 מסוריה המוליכה הראשית הבינלאומית הדרך הים", -דרך על השוכנת פלשתארץ
 ארץ-, עבר אל ממצרים שעלו צבאות, של בקו-מטעם תמיד היתה למצרים,ומלבנון
 עם יחד מצרים. על הצפון מן עולים שהיו הצבאות, ושל הפרת, ואזור סוריהישראל,
 ובה במעלה, ראשונות בינלאומיות דרכי-מסחר על השוכנת - עצמה פלשתזאת,

 עם ואמנם, לכובשים. ומטרה כיעד היא אף שימשה - מפותח סחר-ימי ולהןערי-נמל
 משהצעו לפסה-נ, הח' המאה בשלהי האשורי האימפריום של והתעצמותוהתפשטותו
 פלשת ערי נכללו ארץ-ישראל, תחומי אל שלהם במסעות-המלחמה אשורצבאות
 של ירידתה ועד ומאז עצמאות. של מידה בידן שקיימו אף אשור, ממלכתבתחומי
 שעמדו הדרכים בכל בפלשת והשפעתם שלטונם את להבטיח האשורים שקדואשור

 לפלשת. במיוחד המכוונים מסעות-מלחמה של בדרך אף זה ובכלללרשותם,
 של הראשונים. למסעות שנה בחמשים קדם אשור עם מלשת של הראשוןמגעה
 אדד-גיררי של בימיו האשוריות בתעודות פלשת נזכרת לראשונה לפלשת.האשורים

 לפסה-נ, 796 בשנת ארם, סלד הג' בן-הדד מפלת לאחר זה היה לפסה"נ(. )ש782-8הג'
 אשור, למלך מס להעלות מיהרו מסחרית, או מדינית תלות בארם, התלויותכשמדינות
 נזכרים: המס משלמי בין ארם-דמשק. של הצבאי כוהה את אחדים במסעותשמיגר
 ביעד פלשת. של חשיבותה אולם (palastu)1. ומלשת אדום עמרי(, בית (==ישראל

 לפסה-נ(, )727-745 חף חגלת-פלאסר בימי רק עולה אשור לממלכתוכמרכז-משיכה
 שהשליט אשור מלכי בין הראשון גם שהיה האשורי, האימפריום של ומתכתובונהו
 לפלשת האשוריים המסעות של ותכליתם מהותם בירור לשם פלשת. על מרותואת
 על הדעת את לתת יש בכללותם, למלשת אשור בין היחסים טיב על לעמודוכדי
 והיסטוריות-מדיניות. גיאוגרפיות-ישוביות תופעותכמה

 לחוף השוכנות ערים חטיבות: שלוש פלשת של הגדולות עריה בקרב להבחיןניתן
 במרחק- השוכנות ערים ויפו; הים-אשקלון מצד היא אליהן העיקרית והגישההים,
 ויבנה; אשדוד עזה, - כאחד החוף ומן הים מן היא אליהן והגישה החוף, מןמה

 וגת. עקרון - הארץ בפנים השוכנותוהערים
 האתני ובהרכבה הפנימי ובארגונם הפלשתים בהתנחלות הקשורות שונות,סיבות

 מושבם מקום - פלשת ערי חמש של מעמדן שיתייחד שגרמו הן פלשת, אוכלוסיתשל
 לערים כך עקב הפכו בראשן, ויפו אחרות, ערים ואילו הפלשתים; סרני חמשתשל

 במעלה. משנית רקשחשיבותן

 הערו.תציין

 בעם-

 יט* ולוח 285-282,

 ן 261]

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המלוכה בתקומתהמלחמות

 למישור- מאחרות פחות קשורה אשקלון דוקא היתה הראשיותי פלשת ערי חמשבין
 בתקופת ישראל אויבי בין נזכרת היא אין כך משום ואולי הים. אל ופניה -החוף

 מקרים לאותם הצטמצמו ישראל לבין בינה המלחמות השופטים. ובימיההתנחלות
 ישראל. שבטי נגד במאבקן מלשת ערי כלל עם בברית שותפת אשקלון היתהבהם
 השייכת ויפו, ישראל; עם ממש של סכסוך לאשקלון היה לא ושלמה דוד בימיאף

 מדרוס ובגבולה ביבנה ישראל כששלטו גם אשקלונית מובלעת נשארהלאשקלון,
ליפו3.

 מכאן ואולי אשקלון. לבין יהודה בין מלחמות היו לא הממלכה התפלגותלאחר
 יבנה את שכבש שעה האשקלונית, ביפו יהודה מלך עוזיהו פגע לא מדועמסתבר
 לה. שמדרום אשדוד,ואת

 בצפונה עקרון הארץ' מחוף המרוחקות והערים הים מן שבמרחק-מההערים
 "דרך על שליטות היו אשר הן - בדרומה ועזה במרכזה ואשדוד יבנה פלשת,של

 שנפגעו העיקריות הערים היו הים-, "דרך שעל אלה, ערים מדוע איפוא, מובן,הים*.
 אשור, במסעות נפגעה לא אשקלון העיר ואילו ; לפלשת האשוריים במסעותבמישרין
 האחרות. פלשת ערי על הכוס שעברה לאחר רבות שניםאלא

 ברורה;וכך, מחזוריות היתה הפלשתיות המלוכה ערי של ושקיעתן עליתןבסדר
 ולעתים - אחת ובעתה בעת ולאשדוד לאשקלון בפלשת מרכזי מעמד היה לאלמשל,
 הראשונה לחדירתם שקדמו הדורות בשני רעותה. של מחורבנה נבנתה שהאחתדומה
 שנפגעה היא והיא הראשית, הפלשתית הממלכה אשדוד היתה לפלשת האשוריםשל
 ולכד בה ערים כבש פלשת, לתחום שפרץ יהודה, מלך עוזיהו של במלחמותיוקשה
 אניות בהן להשיט כדי לא נלכדו ויבנה אשדוד ו(. בו, )דה"ב פלשת של צפונהאת

 כיבושי של מגמתם ימי. ידע ולא משלה צי ליהודה לה היה לא שכן התיכון, יםלנמלי
 באדום בצפון-פלשת, ששלט עזריהו, הושגה4. זו ומטרה מסחרית, בעיקר היתהעזריהו
 אשור שבין במרחב ביותר הגדולים המלכים לאחד הפך הגלעד, שלובדרומו
 ואסאלית כעיר אשדוד של בתחומה הימים באותם נבלעה שעקרון להניח ישלמצרימי.

 עזריהו. של שלטונו בעול היא אףובאה
 צבא מפני יהודה מלך עזריהו צבא כשניגף המדיניים הכוהות ביחסי בא מהותישינוי
 ,עזריהו ירידת מסחררת. במהירות יורדת החלה ויהודה לפסה"נ, 739/8 בשנתאשור
 הלא - ארץ-ישראל של לתחומה ומכריע חדש צבאי גורם של תו בכניו היתהכרוכה
 ופתח פלשת על צבאו בכוח לראשונה שהשתלט אשור, מלך הר חגלת-פלאסרהוא
 זה מלך שתכנן להניח אין הרווחת, לדעה בניגוד ארץ-ישראל. בתולדות חדשפרק
 ואולי סוריה כל על להשתלט משוערת מתכנית כחלק מראש, פלשת של כיבושהאת
 ולפיניקיה לסוריה תגלת-פלאסר של מסעותיו בהמשך שרק דומה מצרים. עלאף

 כשפרצו וכלכליימ, צבאיים מדיניים, מניעים צירוף של כתוצאה הדבריםהתגלגלו
 ארץ-מצרים. גבול עד והתפשטו לפלשתהאשורים
 ערי ועל סוריה של צפונה כל על .תגלת-פלאסר השתלט .לפסה"נ 742=738בשנות
 המדינה - אך9ד ממלכת נפלה תחילה ערק. צמר, ארוד, גבל, : התיכון ים שלהחוף

 עמק)11תט(, ארץ נכבשה אחריה הימים6. באותם והמרכזית הצפונית בסוריההראשית

 ואזורים לארפד, שמדרום חדרך, נפלו מכן לאחר ושנתים א~סייי:ה, בקעתהיא
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 למלשת האשוריים המלתמהמסעות

 ארץ-חמתאכשחמ" אזורי עשר תשעה וכןסמוכים
 נושאת כמדינה נשארת המקובצת

 באשור ולחמו בברית באו עצמה, חמת את להוציא אלה, וממלכות ערים לאשור.מס
 הפכו אלה כל לפסה"נ. 740 בשנת ארפד נפילת לאחר יהודה מלך עזריהו שלבהנהגתו
 נכנעו השנים באותן לפסה"נ. 738 בשנת אשור מלך שכבשן לאחר אשוריותלפחוות
 מוצאים לחגלת-פלאסר המס משלמי ובין הדרומית; סוריה מדינות שאר אףלאשור

 זמן אותו עדיין היתה ישראל מצור. וחירם משומרון מנחם מדמשק, רצין אתאנו
 האימפריום בצל אלה מדינות היו נתונות מעתה הואסאליות. המדינות שביןהדרומית
 הוזז - הפרת על ניצב שבשעתו - זה גבול מאוד: אליהן התקרב שגבולוהאשורי,

 בקעת אל הישיר האשורי השלטון תחום שהגיע אף ואפשר התיכונה, לסוריהעתה
 הפחוות בים ואסאלית כמובלעת נותרה המת כאשר לחמת, שמדרוםהלבנון

 אותה. המקיפותהאשוריות
 הפיניקי: החוף ערי של הימי במטהרן לאשורים מיוחד ענין גודע הימיםבאותם

 )גמרוד(, בכלת אחדות שנים לפני שנתגלתה הדשה, תעודה וצור. צידון ארוד,גבל,
 אשור מלך של ליחסיו הרקע על אור לנסוך כדי בה יש הג', חגלת-פלאסר שלבירתו
 מאת מכתב היא זו תעודה לפלשת. הראשון הצבאי ולמסעו הפיניקי החוף עריעם

 שכתב מודיע זה פקיד המלך. אל בצמר, אולי לצור, סמוך היושב גבוה אשוריפקיד
 עבודת- חובת את כאן ועשו )הנה( עצים הורידו "עתה : הלשון בזו הוראה צידוןלאנשי
 אשחרר לא אחרת, שכן, - תמכרו אל ולפלשתים ולמצרים עליכם(, )המוטלתהמלך
 של מסו-רן את למנוע ספק, ללא היו, שמעוניינים האשורים, להר"7. תעלו ולאאתכם
 הייצוא סחר על מונופולין כנראה, הטילו, פלשת, ועם מצרים עם הפינוקי החוףערי

 אך המכתב. של המדויק זמנו מה לדעת אין לבנין. הארזים עצי צידון, שלהעיקרי
 לפסה"נ, 734 לבין לפסה"נ 738 שבין בתקופה נתחבר שהמכתב הדעה8, נכונהאם

 הראשון האשורי המסע היה מסוימת שבמידה להנחה לסייע זאת תעודהעשויה
 ערי על להשתלט האימפריאלית האשורית מהמגמה חלק לפסה-נ, בשנת734לפלשת
 מסחרן. על יד ולשים התיכון ים בחוף הגדולותהנמל

 הג' תגלתשפלאסרמסעות

 העשירות, הפיניקיות החוף בערי האשורי האימפריאלי השלטון משהתבצרואכן,
 דרך לאורך דרומה, לרדת לו, שניתנה הראשונה בהזדמנות תגלת-פלאסר, היססלא
 לתחומ- הים", "דרך שלאורך אחהים' ואזורים פלשת, את אף ולהכניס - היםחוף

 האשורי.הריבונות
 יהודה, של שכניה קמו לפסה"נ, 73918 בשנת אשור מידי מפלה עזריהו שנחללאחר
 אויביו ארם, מלך ורצין בן-רמליהו פקח עם יחד ואכן, גבולה. את הצרו ואף בהמרדו
 - ועקרון יבנה אשדוד, - צפון-פלשת ערי גם חברו יהודה, מלך עזריהו נכד אחז,של

 בערי פשטו *ופלשתימ בשפלה. יהודה אדמת על ופשטו עזריהו של מעולושהשתחררו
 ובנותיה שוכו ואת הגדרות יאת "li~rh ואת בית-שמש את וילכדו ליהודה והעבהשפלה
 שימשו, אלה מהומות יח(. כס, )דה"ב שם" וישבו ובנותיה גמזו ואת ובנותיה תמנהואת

 שהעילה סוברים5 ויש לפסה"נ. 734 בשנת לארץ-ישראל האשורי למסע רקעכנראה,
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 ומקח רצץ מד רה ע בבקשת תחלת-פלאסר, אל אחז של פנייתו שימשהלמסע
 "בן את למלוכה ולהעלות מכסאו אחז את להסיר ירושלים, על מצור לשיםשנתכוונו
 המאורעות של הכרונולוגי בסדרם עיון אולם א-ז(יז. ז, יש' ז; ה, טז, )מל"בטבאל"
 רק באה אשור למלך אחז של שפנייתו להניח מחייב לפסה"נ 733-734 בשנותביהודה
 בעת תגלת-פלאסר לפני אחז שנכנע ולאחר למלשת, חגלת-פלאסר של מסעולאחר
 המצב של כתולדה לפלשת הראשון האשורי המסע את לראות שיש מכאן, זה".מסע

 אשור ממלכת של ההתפשטות ומגמת הכלכליים האינטרסים ושל בסוריה,המדית
 בפלשה, האשורית לפעולה הכלכליות הסיבות על שנוסף ואפשר זמן. פרקבאותו
 ההשתלטות : מובהק צבאי אספקט גם לפסה"נ 734 של למסע היה לעיל, כברשנזכרו
 אפשרי מגע למנוע איפשרה וארץ-ישראל, מיניקיה סוריה, של החוף ערי עלהמהירה

 היה שעשוי מגע - מצרים של הדלתא פרעוני לבין וארץ-ישראל סוריה מלכיבין
 מצרים. של בהשתתמותה אשור, מד רבתי סורית-ישראלית ברית להקמתלסייע

 הרי הוא, מוקשה לפסה-נ 733-734 בשנות ביהודה המאורעות של שסדרםבעוד
 דרומה בדרכו תגלת-פלאסר יצא 734 בשנת יותר. ברור האשוריים המטעות שלסדרם
 (Simirra), וקר כנראה, שימשה, למסעו המוצא נקודת החוף. לאורך מתקדםכשהוא

 ידועים לפלשה זה ראשון אשורי מסע של פרטיו שבפינוקיה. האשורית הפחוהבירת
 שנתגלתה כתובת ובראשן - אחרות כתובות ומכמה תגלת-פלאסר של האנאליםמן
 אשורנו: מלך של בירתו עיר )נמרוד(, בכלה מכבר לאזה

 נשקי[ כלי ]מורא עד... אותם, רמסתי הים בלב זו... עיר )באש( הצתי-...ביבשה...
 מעץ... שק... לבש הוא לבו; ונפל אותולבית

-- 

 שמן שנהבים, עם... זהב גושי רצוף
 ]העליון[,;. הים שפת שעל י9פין, העיר מארץ... סוסים המינים, מכל בשמיםטוב,
 גויות ]המישור[ את מלאתי עשב כמו ... asl~]. העיר )=סוכן( מושל קציני,בידי

 שלהם ]...[ את היכלו... בקרב חמוריהם... וצאנם, בקרם רכושם, אתלוחמיהם..,
 ]ואל העזים נשקי כלי מפא נבהל העזתי ]חלון . . . ארצם את ]וחננתיז[ קבלתישלהם
 רכושם, עם אנשים כסף, כני 800 זהב, ככר[ . , לכדתי עזה את ברח. מצריםארץ
 שלדינן -- הגדולים הזולים שתים ו~וצ . . ילל. -"לקקני 4-יהיו ו-כרי, . . בנוונם. ] בנע,אשחזר
 ארצם. אלהי עם אותם ומניתי הצבתי עזה של ההיכל ]בתוך זהב )עשוי( מלכותיוצלם
 ונשק לפני ]ובא מצרים ארץ מתוך )נמלט( כצפור חנון( )ז.א. וזה הטלתי. עלי[הםמס

 מניתי." אשור אנשי[ עם . . . השיבותיו מקומו עלרגלי,
 הגישה דרך על השולטת הראשית העיר - עזה היתה זה במסע העיקריהיעד
 עזה נלכדה שעה אותה למצרים. לבדו ברח שחנון מתברר הכתובת מןלמצרים.
 הסימן לאשור. השתעבדה ועזה בשבי, הובלו העיר ואלהי המלוכה משפחתמשדדה,
 עבודת וענינו לתוכה; שהוכנס הממלכתי האשורי הפולחן הוא לשעבודההמובהק
 במדינות רק בו חייבים היו זה פולחן עזה. של המרכזי במקדש אשור מלךמצבת

 הפחוות ותושבי גופה ארץ-אשור אנשי ואילו לאשור; סופחו שלאהואסאליות
 ממנו. היו פטוריםהאשוריות
 הימים שבאותם מעלה, הני תגלת-פלאסר של המדינית-הצבאית בשיטההעיון

 לפחיה, ולהפכה פלשת את אליה לספח יכולה, היתה לא ואף מעונינת, אשור היתהלא
 מספחים היו לא האשורים שכן, הפיניקיות. החוף מערי כמה לאשור שסופחוכפי
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 בתקופת,"מלונה. ,ן;,ה~לחמותב
. - .. 

 צמר, היתה אשור(וצמודלה.ואותוזמן )-גבול אשורית לפ"וה היה;סמוךאזור-שלא
 היה ניתן אשר כל בסוריה. האשוריות שבהחוות הדרומית ולצידון, לצורשמצפון
 ולהשאיר נושאות-המס, הואסאליות המדימת לתמום- פזה את להכניס הוא:לעשות
 מצרים. שבשערי הגדולה כעיר-המסחר האבטונומיה, מלוא אתלה

 העזתי, חנון עם חגלת-פלאסר של לפשרה הביאו אלה מדיניים ששיקוליםאפשר
 למצרים כאמור,שנמלט,

 ונכזבה,
 הדלתא. פרעוני אצל ומחסה עזרה להשיג תוחלתו

 אותו מוצאים ואנו הכתובת(, לדברי )"כציפור", ממצרים לשוב חנון מוהרואמנם
 היתה עזה של כניעתה לאחר לפסה"ני~. 734 בשנת לחגלת-פלאסר המס משלמיבין

 נתכוונו לא שנים שבאותן מסתבר אך אשור. צבא לפני פתוחה מצרים לגבולהדרך
 לא תגלת-פלאסר ממנה. חלקים על להשתלט או למצרימ לחדור אשור מלכיעדיין
 אל-עריש היא מצרים", נחל בעיר שהיה המצרים גבול עצם עד להגיע אלארצה

 תגלת-פלאסר, של הכתובת קטע וכעדות אסרחדת(. בכתובות אריא)המכונה
 : ונבההי1 זו עיר נפלה להלן,המובא

 .[ , . נאת . . . והצבתי[ Mu~ur) (Nabal מצרים נחל עיר בתוך צלם*מלכותי*מצבת
 י לפ אשר[ .. . ארץ ]מלך .. . ונשאתי[ ולארץ-אשור בכוח לי הוצאתי הכסףואת

 ,. . ארץ כיבוש על שליהו, את )אליהם( שלח ולא נכנע לא אבותיהמלכים
 )ארץ( של ואת ]העי[ר . . . לי להשתעבד אלי[ נשלח שריו את אחזו. ונפחדושמע

 העצום השלל הנעלה. . . . נרים[ למצ מתח,( ) לדרום .אשר (Mu'unaia)המעונים
 )המקודשים( והמטית השלח . . . הרוגים 9,400 (Saqurri), שקר הר . , . ידישלכדו
 " . . . בברותיהן[ ע]ם נאקות ]גמל[ים, . . ; . . . אשתרשל

 אל-עריש של כיבושה שלאחר ממנו מתברר ביותר. מאלף הכתובת שלהמשכה
 ומאדום מערב הובילו אשר המסחר, נתיבי על ששלטו המעונים, בד אשור מלךפנה

 פלשת; שבין הים" "דרך היא הבינלאומית, הדרך אל נתחברו שם אל-??יש, אתועברו
 מתברר שלעיל, האשורית בתעודה המגום הקטע את שהשלמנו ההשלמה לפיומצרים.
 מדרום- או מדרום איפוא, היה, מקומה למצ]רים[". "מדרום שכנה המעוניםשארץ
 לא שהמעונים עולה הכתובת מן קדש-ברגע. באזור נכל אל לאל-עריש16מזרח
 - הכתובת של מהמשכה מהם. איש 9,400 שהיכה טוען אשור ומלך נקלה, עלנכנעו

 נצחון, לציין הבאים סמלי-קודש אשחר-הם של והסטות השלח על בהשמסופר
 הנכבשים מן ולתבוע לשעבודה, כאות כבושה, בעיר להציב אשור מלכי נהגואותם

 -גמלים, מס: והעלו המעונים נכנעו שלבסוף מתברר נ אלים כבוד להםשיחלקו
 - ולבונה מור - בשמים של כמויות גם כלל זה שמס לשער ויש בכרותיהן", עםנאקות
 ההם. בימים סהר-ערב של העיקר4 התוצרהם

 אל-עריש, מצרים", נהל "עיר בתוך הזכרון מצבת והעמדת מעון, בני שלשעבודם
 הטאוריס למן סוריה, כל אשור. כיבושי של תכליתם קצה את זה זמן בפרקסימלו
 המכלול מן לחלק מס, מעלות כמדינות ואם כפחית אם הפכו, המצרי, הגבולועד

 תגלת-פלאסר היה יכול מעתה האשורי". "האימפריום בשם לכנותו שניתןהמדיני
 של המר הים "למן הארצות: כל על שמושל מלך כעל ימיו בסוף עצמו עללהכריז

 ( . . . . ) בוא-השמש ים )ולמן( השמש שבמזרח בהני הר עד הפרסי(בית-יצן-)=המפרץ
 השמימאי1. רום ועד האופק מקצה : מצריםועד
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- גנ4 יניתי -י--: אאשוו*.ם-לעלות -המלהמהממצות .  

.().יעל
. 

~,.,ע~.-ומרוז,א

 ע.61(עג,
ייי~  לפסה"נ 733 בשנת הג' חגלת-פלאסר מסע 44:ציור

 ארם- של כוחן בהריסת תגלת-פלאסר עסק לפסה-נ( )732-733 הבאות השניםבשתי
 התעודה אשקלון. העיר נסגעה אלה למלחמות ובזיקה שומרון, וממלכתדמשק

 פרטיהם על לעמוד וקשה פגומה, אלה מאורעות על המספרת הרשמיתהאשורית
 האשוריות התעודות של הזמנים סדר ובירור בדיקה אולם סדרם. ועל האירועיםשל

 את אשור צבא שטף לפסה"נ( )733 שנה באותה שעוד מעלה, תגלת-פלאסר שלמימיו
 של התיאור את לשייך כנראה, יש, זה למסע לאשקלון. והגיע הים לחוף באהגליל,
 )נמרוד(18. מכלת תגלת-מלאסר של התבליטים אחד שעל גןר בשם מבוצרת עירמצור
 המכונה וא"י בסוריה אחרת עיר אין שכן גזר, הישראלית העיר ספק ללא היא וינזך
 לפלשת ישראל מלכות של הים חוף מחבלי שבדרכו המסקנה, מתבקשת ומכאן זה.בשם

 זה כיבוש על נוספים פרטים אולם וכבשה. גזר על מצור אשור צבא שםולאשקלון,
 ואף הג' הגלת-פלאסר שמימי הקטועים האשוריים המקורות מן לא לנו ידועיםאינם
 תולת-פלאסר19: של באנאלים מסופר ומלכה אשקלון על אחרים. ממקורותלא
 ]טירוף ובהתקפת ראה ר[צין מפלת ]את . . . שבועה ]הפר[ האשקלוני ]מתנת[ . .-.
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 המלוכה רתקופתהמלחמות
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נלנש:~ש,'. [.,4אלסמחססו,.י11!!י""ש."
,.ם.מ~
 -י-----
שים:)")"
 -ק י יידויי::. -ש -

 מכלת הג' תנלתשפלאסר של תבליט פי על גזר, העיר מצור ש"יציור
-:י

 ]אתנתקף[
 אלי, והתחנן . . . הוא . . . על מלכותו. כסא על הושבתי מתנת[ בן רב?"

 " . . . הערבי ]א[דבאל . . . ערים 15 נכנסתי. עירו לתוה . . .ש5
 בשנת משראה אך הארמי, רצין עם בברית עמד אשקלון מלך )=מתת( שמתותדומה

 המצור ואת אשור ידי על ארם שטחי רוב כיבוש את רצין, מפלת את לפסה"נ733
 מותו. את מצא האשורית הכתובת ולדברי ; פחד עליו נפל עצמה, דמשק עלהאשורי

 הנזכרות הערים 15 אותן היו שייכות למי לדעת אין בגו. ריבת חומלך מלכותו כסאעל
 אשקלון, של מגבולה נקרעו שהערים היא המקובלת ההשערה בהן. נעשה ומהכאן

 אלא בהמשך. שהוזכר הערבי, אדו"ל לידי ונמסרו הקודמת, בשורהשהוזכרה
 שגבולה עיקר כל להניח שאין גם מה זו. מסקנה להסיק אין אלה מקוטעיםשמכתובים

 הועתק ואילך מכאן אדבאל. משבט הערבים של בגבולם אי-פעם פגע אשקלקשל
 הערבי השבט על והושם - פלשת של לדרומה האשורי השלטון של הכובדמרכז
 לעזה מדרום הנראה/ ככל אז/ שישב יג(, כה, בר' והשוה ישמעאל, )מבאאך?אל
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 לפלשת האשורכם המלחמהמסעות

 קדש-ברנש, שממזרח השטחים אל המעונים שמשנדחקו מסתבר, לרפיה.ומדרום
 יה שבט של עמדתו ; מצרימ שבגבול באזורים האשורית, בחסות בני-אדבאל,משטו
 על (uttfitu) *שוער* כעמדת אחרת אשורית בכתובת מוגדרת אל-ערישבאזור
 מצרים.גבול

 באותם לאשור נוח פתרת בחינת היה אדבאל שבט לבני נרחבות סמכויותמתן
 נמרץ צעד כל אשורי. חיל-משמר הצבת או כיבוש עמו גרר לא זה צעד שכןהימים,
 סחר הוא פלשת, של העיקרית בהכנסה לפגוע היה עלול אל-עריש באזוראחר
 סחר-ערב, על ששליטה להשערה מקום ויש ראשי. מקום-מוצא לו שימשה שעזהערב,
 המטרות אחת היתה מקורותיו, אל המוליכות הדרכים יעל והלבונה29, המירסחר

 את להבין יש זה רקע על מצרים. ובשערי בדרום-פלשת אשור שללמלחמותיה
 אל מאדום המובילות הדרכים על ששלטו במעונים, חגלת-פלאסר של;מלחמתו

 הסורי-ערבי שבמדבר ערב, בשבטי מלחמותיו ואת ; עזה - אל-עריש -קדש-ברנע
 ערב"2. "מלכת היא - ובשמש לפסה-ל, 733)בשנת

 הב' מרגון שלמסעותיו

 ב?ך* ולא הבאות. בשנים יפה ניכר לפלשת תגלת-פלאסר מסעות שלרישומם
 של מותו שנת היא לפסה"נ(, 727 )בשנת זה אשור מלך של מותו על השמועהעוררה
 כס-לב: יד, ביש' הנביא דברי מכוונים ולכך בפלשת. תסיסה גלי יהודה, מלךאחז
 שרף ופריו צפע יצא נחש משירש כי מכך. שבט נשבר כי כלך פלשת תשמחי=אל

 פלשת נמוג עיר, זעקי שער, הלילי יהרג. ושאריתך שרשך ברעב והמתי . . .'מעופף
 עמה גוררת אינה פלשת לל זו תסיסה במועדיו", בודד ואין בא עשן מצפון כי3לך,
 נגל שומרון ממלכת של האחרונה במלחמתה חלק נוטלות ועריה פלשת לביתמרידה
 מותו שעם אלא הח'. שלמנאסר בידי שומרון של בכיבושה שהסתיימה מלחמה -אשור
 בראשית או 722 שנת )סוף באשור המלוכה כסא על הב' סרגון של ועליתו שלמנאסרלל
 עד במלחמה ועמיהן וארץ-ישראל סוריה מדימת רוב משהתלכדו לפסה"נ(,721

 במרידה שהשתתפה עזה, זו היתה הפעם פלשת. של מקומה ביניהן נפקד לא"שור,
 מעולה בשחרור המורדים שתלו התקוות המרד. של הדרומי כמוקד ושימשההגדולה

 איסף- של דרכו על נערמו רבים קשיים שכן בלתי-מבוססות, היו לא אשורוסל
 מבית מהומות קידמוהו באשור המלוכה כסא על בעלותו הב'. סרגוןהשלטון,
 שנעזר הכשדי, מראדך-כלאדן בידי נתפסו בבל והעיר ארץ-בבל מחוץ;ומלתמה
 תקוות במראדך-בלאדן תלו בסוריה שהמורדים סברה ויש בעילמים,הפעם

.מרובותיי.
 של בראשו והדרומי. הצפוני - מרכזים שני היו לפסה"נ, 721 שבשנת זה,למרד
 ברור לא אולם עזה. מלך חנון - השני של ובראשו חמת; מלך ?א-אד עמד"ראשון

 אואר עורר אם מהלכו; ובעת המרד ערב לחמת עזה של הזיקה מידת היתהמה
 סרגת כתובות ביניהם. ברית אלה מלכים כרתו ואם למרוד, העזתי חנון את חמתמלך
 לעומת הדרוכי,. זה לבין הצפוני מוקד-המרד בין ממש של ברית על מרמזותאינן
 מלך של הצבא שר לבין עזה מלך חנון שבין הקשר על במפורש בהן מדוברואת,
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 המלוכה בתקופת המלחמות :.

 וחמת, עזה מלבד נמנו, ובארץ-ישראל בסוריה במרידה הלק שנטלו אלה ביןמצרימו
 בידי נכבעה .כי שאף - שומרון עדיין; ששרדו המעטות העצמאיות במדינותההשובות
 חדרך, וארפד, אשורה; נגד במאבקה המשיכה לפסה"נ, 722 שנת בסוף הח'שלמנאסר

 על עדיין שמרו אך אשוריות, לפחוות הג' חגלת-פלאסר בימי שהפכו - ודמשקצמר
 עצמי. וארגון היות שלמידה
 התברר מצרים, עד אנטוליה למן שהתפשט המרד, של הרחב ההיקף אףעל
 במשך פרגון משביצר שוא. תקוות היו אשור של מעולה להשתחרר שהתקוותבמהרה
 מראדך-בלאדן, עם ביחסיו איזון למעין והגיע באשור, שלטונו את לפסה"נ 721שנת
 הוא האשורי. האימפריום במערב המרד את לדכא לפסה"נ 720 שנת בראשיתיצא_
 את קקה חמת, את כבש בארץ-חמת, קרקר ליד הסוריים בעלי-הברית אתהיכה
 כולה. פלשת את תחתיו מדביר כשהוא עזה, על לעלות כדי דרומה ופנה?י4אד,
 ניצב חיל-העזר בראש בריתו. בת מצרים, צבא את לעזרה לקרוא חנון מיהר לו,בצר

 הקרב למלך. המשנה - א( כ, יש' )השווה תרתן, turtanu, באשורית הנקראשר-צבא
 לא לעזה. שמדרום ברפית, נערך סרגון צבא לבין המצרי חיל-העזר ביןהמכריע
 של לעזרתה העולים המצרים פני את לקדם מיזמתו, שיצא, סרגון זה היה אםברור
 ובדרכו מצרים, לצד ממנה נמלט המן כשמלכה עזה, את לכד כבר אם אועזה,

 לנו ידועים אינם הקרב פרטי אף רפית. ליד המצריים הצבאות עצרוהודרומה
 : זוזי בלשון רפיח מלחמת מתוארת סרגון שלובאנאלים

-
 )=לחמן( לו לעזור שלו, שאן )ט'ט(1(25, ךע )את( ]קר[א )=פרעהז( והוא . . .
 אדוני. אשור האל דבר עפ-י מפלה להם הנחלתי ומלחיה. קרב לערוך בדי יצאוהוא
 הפסתי ידי במו חנון את ונעלם. לבדו ברח נשדד, צאנו אשר )ט'סז( כרועהרע,

 ושרפתי היסוד( )עד החרבתי הרסתי, רפי[ח ]העיר את עירי. לאשור כבולוהבאתיו
 שלל-. לקחתי הרב רכושם עם איש 9,033 באש.אותה

 הכי סרגון *ל תבליט פי על נוביימג חיילים .מכים אשוריים פלשים 48שציור
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 לפלשה אאשוריי6 המלחמץמסעות

 כבששמספ, ולא במסעו סרגל המשיך לא שכנראה אלא ; ונבוזה נכבשה רפיה?זמנם,

 כא' איפוא, הית", לא המצרים ומפלת בשעתו. כחגלת-פלאסר אל-לריש, אתזה

 אשור.' ואלהי המלך מעשי את המפארת הרשמית, האשורית בתעודה כמתוארשלמה
 של המלכותים התבליטים מאחד ללמוד כנראה, ניתן, רפיח קרב על נוספיםפר.טים
 המכים )אשוריים פרשים מתוארים בתבליט )חירסשאד(. דור-וירכין מבירתומרגון
 סרגון בימי אשור לבין מצרים בין שהמלחמה ולפי )כושיים(; ונוביים מצרייםחיילים
 לאותם אמנם מתייחס זה שתבליט להשערה מקום יש ברפית, המלחמה אותההיתה

 חנון, לבדה, עזה נותרה המצרי חיל-העזר ומפלת רמית נפילת לאחרמאורעותי.
 הפכה עזה לאשור. בשלשלאות הובל גופה(, בעזה או ברפיח אם ברור )לאשנלכד
 כל אף על לאשור אימונים מאז ושמרה המרידה לקח את שלמדה ואסאלית,לע"ר

 ) זה. באזור שבאוהתהמוכות

 במרידת אפילו חלק נטלה לא אשר עזה, לבין אשור שבין זו שמסכת-יחסיםדומה
 כבימי שביניהן. הכלכליים היחסים רקע על מתפרשת סנחריב, עד פלשת ערישאר

 העיקרי' נמל-המוצא לשמש עזה הוסיפה סרגון, בימי ' גם כך הג',תגלת-פלאסר

 הימים. באותם הבינלאומי בסחר רבה היתה שחשיבותן ולבתה, מור ערב,לסחורות
 *לל להשתלט והשתדלו עזהג על ששלטו אשור, מלכי כאן2 נהנו הצדדים ששניואפשר
 שלשליטתה אלא זה. ממסחר רוחים לצבור שהוסיפה ועזה, עצמם; ערבשבטי

 מזר חזקה צבאית התבססות היתה דרושה מצרים בשערי אשור שלהמסחרית
 שנים, ארבע כעבור ללאן סרגון שב כך ומשום לפסה"נ; 720 שנת במלחמתשהתבטאה

 לפסה"נ. 718בשנת
 הערבים שבטי את להדביר היתה לפסה-נ 716 לבי של במסע האשורים שלכונתם
 הצבאית השליטה את לבצר כך וע"י - מצרים- נחל -עיר אל להגיע המב,תושבי
 למצרים. סוריה שבין ולסחר-המעבר לסחר-ערב מוקד אזור שהיה זה,באזור
 כתגלת-פלאסר הסתפק, לא סרגון אל-עריש. של למבואותיה סרגל הגיעבמסעו
 נבול על הושיב אם כי אשור, שלטון גבול לציון זה במקום מצבה בהצבתבשעתו,
 נוסח תהו אשורי. כחיל-מצב שימשו והללו בממלכתו אחרים ממקומות גוליםמצרים
 זה127 מסע על המסמרת הכתובת מן ששרדוהשורות
 .. . . ]בעיר[ . . . אשר . , . בארץ ]הגליתק . . . ארץ מתוך . . . כבשים . . . עם"יחד
 נסיך פקידי[, בידי אותם. הועביתי השמש שקיע,נ לצד בדרך עיר... בגבולאשר

(nasiku)מצרים מלך שלטן . . . אותם[ ]הפקדתי ללן העיר f(Mueri) רחוק[, מקום[ 
 ארץ-מצרים,, של גדולים סוסים 12 כמנחה לי והביא אותו המם אדמי אשור הודמורא
 בארצי". כמותםשאין

 יש' דבר, לכל אשור כאזרחי היה שדינם זה, באזור גולים הושבת שלעניןמסתבר,
 )=הנמל ה-'kirti את פתחתי "... סרגון: של אחרת בכתובת הנאמר אתלייחס

 עם אלה לסחור אותם והכרחתי בוללתי נמצרים אשוריך מצרים, של ההתוםהמסחרי(
 מלכי של כתובותיהם בכל היחיד הוא שכן זה, לקטע נודעת מכרעת חשיבותאלה"28.
 כעל כלכליות פעולות על חד-משמעית בלשך המלך מצהיר בו הימים באותםאשור
 טן12 אותו 'היה מה נרמז לא ל בתעודה ככתוב צבא". כיקוש של כותרתומלת

 ~מל,פ לאחד הלע אפשרותשסרגק קיימת מקומו. והיכן החתומ- המלחרי()הנמל
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 .המלוכה בתקופת המלחמות ..

 בתעודות לעמים מכוון karu שהמושג לפי אך, אל-4רדויל. ט?הת שעלהקטנים
 עצמה. לאל-עריש שהכונה מסתבר לנמל, בהכרח ולא מסחרית למושבהאשוריות
 העיר נסיך פקידי[, להשלימו:-ןבידי שרתן כפי קודם, שנזכרה בכתובת הכתובמנוסח
 ל4ף' העיר של ה"נסיך של לפיקוחו נמסר כולו שהאזור מסתבר, אותם[- ןהפקדתילין
 שוקמה. לא ההרוסה שרפיה וכניאה לרפית; מדרום-מערב ץידי2, שיחי אוליהיא

 חגלת בעקבות סרגך הלך אשור, של איש-אמתה מקומי, נסיך בידי האזורבהפקדת

 אליה; מסופח אינו כי אם לאשור, הכפוץ אזור כך ע"י ויצר בשעתו, הג'פלאסטי
 שמקומו אף על לאחר-מכן, גם לאשור נאמן היה כלכליים יתרונות שבגללאזור

 ארץ-מצרים. בספר מרוחק,בחבל-ארץ
 מה מרגון, בחיל ללחום מוכנים היו לא מצוימ של הדלתא ששליטי גםמסתבר

 היו הצדדים שני מצרים. של בעצמאותה לפגוע נטיה כל הראה לא האחרון טחהגם
 כנראה הוא - המצרי השליט תקינים. ומסחר שלום של יחסים לכונן איפוא,מעוניכם,
 שלוויי; לעיל: שמכרה בתעודה )המכתה הכ"ג השושלת פרעוני אחרון הר',אילרכין
 שאין גדולים סוסים "12 : אשור למלך וידידות שלום מנחת שלח "פרעה"(,ובאנאלים
 שבאשור, בכלח31 שנמצא מכתב, לשייך יש הימים שלאותם ואפשר באשור".כמותם
 שרים והם מנחה, אתם המביאים שליחים לבירתו הגיעו כי למלך מודיעים כותביואשר
 בס גם נזכרים המכתב בהמשך ועמון. מואב יהודה, עזה, ממצרים, "נסיכים"()או

 אך מקוטע, אמנם המכתב עקרון. ובני בתעודה( לקרוא יש )כך אשדוד בניאדום,
 שא - עזה של המס בו מצוין שבמיוהד מענין, אשקלע. שליחי גם בו שנזכרומסתבר
סוסים.

 חדש צעד בגדר היו מצרים גבול ועל בדרום-פלשת סרגון של אלהמפעלים
 עתה. ניצב הממלכה גבול .במערב. שלטונה ובהרחבת אשור ממלכתבהתפתחותה.של

 כבד, במס עצמאותן את קנו הירקון לקו שמדרום פלשת ערי יאילו הירקון32על
 נמצאת זה מעין למס ענין רבת דוגמה ולחצרו. למלך בשנה מדי,,קנה להעלותשנהגו

 ממלכת של האדמיניסטרטיביות התעודות בקרב בסוגה יחידה כה עדבתעודה,
 עיר של המס את וכן אשדודי3 מכלולהמסשלמלה את המפרט מכתב והיאאשור;
 אלו ערים של המס בתעודה. שרד לא ששמה - אשקלון או עזה - אחרתפלשתית
 f(saddin) סדינים עשרות פשתן, הליפות ממאה למעלה כסף, ככרות מספר !~לל

 גוער זה מס המלך. לסופר - גומא כריכי ואף דגים, שימורי לאהלים, בד בוץ,סדיני
 -הווזיר","המשנה : חשיבותם סדר לפי הנמנים השונים, החצר ולשרי המלוכהלמשמחת

 maddattu : סוגים שני כלל זה מס וכו'. -וזיר"-המשנה, העליון, השופט )התרתן(;למלך-

 מנחה היא tamartu), )או namurtu וכן שנתי, מס-קבע הוא יג(, ד, עד והשוה)מנדה;
 מסוים34. מאורע לרגל למלכות הניולתחד-פעמהת,
 שני היו זו למרידה סרגון; של מלכותו בהמשך אירעה באשור אשדוד שלמרידתה
 מלחמותיה בעת והתרקם מאוד קצר היה לפסה"נ( 713 )כנראה הראשון השלב'שלבים.
 מתוארת והפרשה נודעו, לא אשדוד של זו מרידה דיכוי על פרטית במדי.: אשורשל

 שלא בלבו זמם אשר אשדוד, מלך )=עזור( -אזור בכתובותיי: בלבד קצרהיאור
 מעשה- בגלל - אשור בד שנאה מלאי דברים לו מסביב למלכים ושלח מסלהעלות

 שק'9מ את עליהם פ(המלכתי ארצו בני על שלטונו את ביטלתי שעשה זהזדח
 [. %.נ
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 יז ח ול

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

 את שציפתה ברונזה רצועת גבי על תבליט ; בארץ*חמת פרג העיר מצור 22
 חזיר-הבר. דמוי המצור לאיל לב שים ; הג' שלמנאסר ימי ; תל-בלוואתשער
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 יח ח ול

 הג', חגלת-פלסר מימי תבליט בבבלי עיר מצור :1

 שנפל בבלי קשת דוקר אשורי חייל : להנעלהמימין
 על-גבי אילי-מצור שכי : למטה הסתתר. עליומעץ

 העיר, של צדדיה שלושת נראים בתבליטסוללה.
 לאשורים ההתנגדות נמשכת עדיין צדדים משניכאשר

 פסקה. כבר השלישי בצדואילו

 של קטע ; לכיש העיר שבויי 22
 לפסה"נ(. )701 סנחריב מימיתבליט

 ומגדלים, חומה מוקף אשורי צבאמחנה
 לב שים ן מצטלבות דרכים שתי ע"ינה
 ; שבויים והולכת בגבוסים הטיפולאור

 הבי. אשורנצרפלימי
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 לפלשת האשוריים המלחמהמכע*ת

 שנעשתה אחיו, והעלאת עזור של הסרתו אחיו-תאומו(-. )או: אחיו-המשנה)=אחימות(
 של שידם ומתברר אשדוד, השקטת לידי הביאה לא מרגון, של צבאו שרי ע"יכנראה
 או 713 שנת ובסוף ימים, האריך לא אחימות במהרה. גברה באשור המלחמהחסידי
 אינו אשר מקומי, איש שהמליכו קיצונים בידי סולק הוא למסה"נ 712 שנתבראשית
 2טי36. אשורית בתעודה המכונה המלוכה,מזרוח

 ערי והם: לשכניו, ופנה מיהר ומשחומלך רב-פעלים, איש היה זה מלוכהיאוסף
 שיגר אף הוא אשור. עד להתקומם אותם ועורר ומואב; אדום יהודה, האחרות,פלשת
 נענו מידה באיזו לדעת אין לו. שיעזור בבקשה מצרים למלך מנחה נושאתמשלחת
 פעולה שיתף יהודה מלך שחזקיהן לשער מקום יש למרידה. אשדוד לקריאתהשכנים

 ברית לארגן תוחלתו שנכזבה בראותו במרידה. חלק נטלה לא אשקלון ואילו יטגי,עם
 ימני החל - אחרות פלשתיות ערים על אפילו לסמוך יכול ושאינו אשור, עדמקפת

;........
.,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 '. גי-חטא-יר:שי'.מ.ו נ": ,,,)נש(1,]ל

 זגג
 ק.ג,ע

,, " '.' ( ' '... ' 
 712 נשגח ;;פהמעע ).. .: ..'.

 'לפעה"גג

 למלשת הבי סרגון מסעות 47:ציור
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 המלוכ'ה בתקופתהמלחמות
. 

 של בכתובה הדבר מתואר וכך מצור. לקראת ומכינה אשדוד את במהירותמבצר
 : רגון37ס

 למי-תהום הגיעו אמה, 20 שעמקו ]כרו[, להם סביב רחבו[, אמות 14].צ-חפיר
 'ל,~טח- ן ומנח מס הנהטאים ורם, )חנטי( יהרני מחוב, זודום, ןח-ה, י פוקדת, לע"יכל . ,.

 מלך )ו(לפרעה שלחו([. )או: ]שלח לאין-סמור וזדוניות רעות שקר דיבותאדוני,
 בברית, לבוא וביקשוהו שלחו מתנות-"שוחד" להם, לעזור מסוגל שאינו נסיךמצרים,
 לי". לאויב לעשותוכדי

 יצא לא עצמו הוא לפגישת. צבאו את לשלוח מיהר לסרגון, המרד דברבהיודע
 זה היה הפעם שריו. בידי התנהלו בשדה ופעולותיו למלחמה, לפסה=נ( )12ל שנהאותה

 את לדכא במהירות שנשלח שר-הצבא, הוא אשור, של למלך" ה"משנההסך~ן,
 ואילך: א כ, ביש' מסע לאותו מפורש זכר שרד במקרא אף באשדוד.המרידה
 וילכדה...-. באשדוד וילחם אשור מלך מרגון אותי בשלוה אשדודה, תרתן בוא"בשנת
 ומסע והחידקל, הפרת של גיאותם בעת האביב, בראשית אשדוד על עלה אשורצבא
 הירא הצודק, המושל סרגון, "אנכי כתובת: אותה בהמשך נמלץ תיאור מתוארזה
 את צבאי את העברתי אשור, מצוות את והנוצר ומרדוך, נבו אלהי, דבראת

 "בזעם אחר: בסגנון או ביבשה..." כמו באביב גיאותם שיא בזמן הפרת ואתהחידקל
 יצאתי )אלא( המחנה, את הכנתי ולא צבאותי המון את אכנס אשר עד חכיתי לאלבי
 בטוח"ני. במקום )אף( אותי עוזבים שאינם גבורי )אך( כשאתי אשדודעל

 שמצטרפה עקרון, את האשורי הצבא לכד אשדוד על המהירהבהתקדמותו
 דור-?ןשיל מבירתו סרגון של מארמונו התבליטים שני כעדית - ג?תוז ואתלמרידה,

 הדרך מן האשורי הצבא סטה לאשדוד שיפנה קודם שעוד אלא)חירסבאד(39,
 ה~קיהו. של מבצרו עיר האלה, עמק שבפתח עזקה העיר עלועלה

 הכ' סרגון של מארמונו תבליטים סי על גבתון; משמאל-כיבוש עקרון, מימין-כיבוש 48:ציור

 אך j~n.bu שרד קטן כתובת קטע רק שכן היא, סתומה בעזקה המלחמהפרשת
 המכוונת איום, פעולת בעיקרו היה עזקה על שהמסע מסתבר, המאורעות שלמכללם

 ואמנם להכנע. ולהכריחו לאשדוד עזרה מלהגיש למנעו והבאה יהודה מלךנגד
 סרגת. מות עד לאשור משועבדת ונשארה עזקה נפילת לאחר מיד יהודה שנכנעהדומה
 הברירה: נותרה לגמל מראש. נסתמנו הקרב ותוצאות לנפשה, איפוא, סתרה,אשדוד
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 למלשת האשוריים המלחמהמסעות

 משליטיה לבקש - למצרים נמלט הוא ואכל, במאבקו. להמשיך דרך לבקש אולהכנע
 גת אשדוד, והן: ונלכדו, במצור ימי של עריו באו שבינתים אלא לאשדוד.עזרה

 בכתובותיו41: מרגון מספר כך עלואשדוד-ים.
 בוש גבול על אשר מצרים, צד ואל מסעי, התקרבות על מרחוק שמע הלז-וימני
 (Asdudimmu) ואשדוד-ים (Gimtu) גת עלאשדוד, מקומו. )עוד( נראה ולאברה,

 )אף( היכלו, אוצרות רכוש דברי בנותיו, בניו, נשיו, אלהיו, את )אותן(. ולכדתיצרתי
 אנשים בהן והושבתי הללו הערים את שיקמתי שללי. עם מניתי - ארצו אנשיאת

 העמדתי פקידי ]את השמש. צאת ]ארצות[ בין )הן( אשר ידי, לכדו אשרמהארצות
 עולי." את וישאו אשור. אנשי עם אותם ומגיתי כמושל[,עליהן

 לפהוה אשדוד של הפיכתה היתה זה אשורי מסע של  ביותר החשובההתוצאה
 אמ.ר מלך שעשה דומה, מצרים. לצד והוזז שוב התקרב אשור של גבולהאשורית,
 הפחה עומד כשלידו כנו, על המלך את בהשאירו לאשדוד, ביחס רגיל בלתימעשה

 אשדוד כמלך בתוארו מופיע הוא אבל סרגון, בימי נזכר לא המלך של שמוהאשורי.
 כבושה ארץ מלך השארת - זה מעין מעשה לארץ-ישראל. סנחריב מסעבסיפור
 האשורית: באימפריה אחר במקום אף שנעשה דומה - לידו אשורי מושלוהעמדת

 השולטות ארצות שתיהן ; )תובל( בארץ-תקל גם ואולי קיליקיה, היאבארץ-הנה,
 אשורי4. של הצפוניים-המערביים אזוריה על והמגינות הקטנה לאסיה הכניסהעל

 ביותר. רגישים באיזורי-ספר אשור מלכי שנהגו נוהג מעין זה שהיה איפוא,אפשר,
 הושארו לפסה"נ, 671 בשנת אסרחדון בידי כשנכבשה עצמה, במצרים אףואכן,
 אשוריים. פחית הוצבו ולירם מקומיים,מלכים

 בהשתלטותה השוב צעד היה האשורי לאימפריום וצירופה אשדוד שלכיבושה
 אל-נכון החדשה. הפחוה של גבולותיה היו מה לקבוע קשה פלשת. על אשורשל

 עקרון אם יודעים אין לאשקלון. סמוך ועד בצפון יבנה למן אשדוד, ממלכת אתכללה
 במסע נפגעו לא לידה, האשקלונית והמובלעת שיפו, מסתבר ממנה. חלק היווגבתון
 אשקלון. בידי ונשארוזה

 הושיטו לא הדלתא נסיכי אשדוד. מרד בפרשת מצרים של עמדתה במיוחדמאלפת
 הכושים שליטיה אל והגיע נדוד, להרחיק נאלץ הוא עזרה; לבקש שבא ליטגי ידםאת
 של זכויות אף לאחר-מכן. אחדות שנים הדלתא את לכבוש היו שעתידים נגביה,של

 כנראה היו כוש מלכי ; מימני הפעם נמנעו במצרימם, מכובדות שהיו מדיני, וגולהפליט
 עם שלום יחסי על לשמור ורצו כולה, מצרים של כיבושה בהכנת שעה אותהעסוקים
 שלא אחרות מסיבות או זו, מסיבה ואולי הדלתא. נסיכי של יריבתם אשור,ממלכת
 בשלשלאות אסור אותו ושלח האשורימ לידי ימני את המיי המלך הסגירנודעו,

לנינוהא:
 ואשר . . . נתיב גישה, אליו שאין במקום . . . בתוך . . . ]הי[ אשר כוש,"מלך
 לדרוש אבותי למלכים שליחיהם את שלחו לא עתה עד הרחוקים הימים מןאבותיהם
 הוד מורא מרדוך, נבו, אשור, )האלים( עזוז על מרחוק שמע זה( כוש )מלךבשלומם,
 )את אותו נתן ברזל ובכבלי בנחושתים באזיקים, הבהילו. ופחד אותו לנרמלכותי
 רחוקה." דרך )לאחר( לאשור לפני והביאובטגי(

 שתי שבין שלום הוזה בכל אינטגרלי חלק היתה פוליטיים אסירים שהסגרתלפי
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 בודד מעשה היתה לא ימני של הסגרתו שאף לשער אפשר הקדמון, במזרחמדינות
 שלום מברית חלק שהיותה אלא מרגון, לבין גוביה שליטי שבין היחסיםבמערכת
 בץ ואילך מכאן שררו תקינים שלום יחסי ואמנם לאי-התקפה". -הוזה מעיןביניהם,
 לפסה-נ, 705 בשנת מותו עד סרגון, מלכות ימי בכל הנוביימ הזירעונים לביןאשור
 705-712 בשנות מצרים של גבולה כלשהו לצד מסע-צבאי ערך לא אף אשורומלך

לפסה"נ45.

 ריב סנחימי
 הארצות כל את זיעזע לפסה"נ 705 בשנת באנטוליה בשדה-הקרב סרגון שלמותו

 תחילה ורחוקות. קרובות פחית והקיפה פרצה המרד ואש לאשור;המשועבדות
 מלכים אף מרדו שעה ובאותה הכשדי; מראדך-בלאדן השתלט עליה בבל,מרדה

 מלכים ברית שוב קמה כך ואסאלים. שבועת לאשור שנשבעו אחריםעצמאיים
 מלך חלק נטלו ובה יהודה מלך חזקיהו עמד בראשה בארץ-ישראל.אנטי-אשורית

 לפני שנים ששבע אשקלון, של במדיניותה שהשינוי אפשר עקרון. וכן אשקלון ומלךצור
 אשור, בידי שנלחצה בלחץ היה כרוך במרידתה, לאשדוד שותפת היתה לאכל

 המתון המלך ךגבת, נדחה הימים שבאותם דומה ויפו. אשקלון בגבול עתה פגעשגבולה
 צד"א, בידי נתפסה והמלוכה הי, חגלת-מלאסר בימי עוד שחומלך לאשור,הנאמן
 התערב הזקיהו המלוכה: התחלפה בעקרון אף הצעיר. אחיו הנראה, ככל,שהיה
 לירושלים, והובל נאסר הורד, לאשור, הנאמן המלך וקדי, למרוד, הנוטיםלטובת
 לכניעתה עד העיר את ניהלו ואלה אשור, את שעינו לשריה נמסר בעקרוןוהשלטון
 של בעמדתה שהל המכריע השינוי הוא זה במרד ביותר החשוב הגורם סנחריב.לפני

 התקינים ביחסים עוד המשיך לא זה מלך בוש. מלך שבחיא אז משל עליהמצרים,
 להם מבטיה כשהוא המורדים, מאחורי המעם וניצב קודמו, בימי ששררו אשורעם

 המלך גם ראה כנראה בהבטחתו. לעמוד אף היה ועתיד - הצורך לעת צבאיתעזרה
 את לדחוק שעת-כושר האשורית הממלכה על שעבר ובזעזוע סרגון של במותוהנובי
 האשורי המסחרי למונופולין קץ ולשים מצרים, של מגבולותיה אשור שלרגליה

 אחת. ובעונה בעת בפלשת אשור של ולאדנותהבשעריה
 סמון, בה השתתפו לא זאת, במרידה רובה-ככולהי4 השותפת לפלשת,בניגוד
 לפני הופיעו אשדוד, מלך )מתת( מתנת יחדעם ומלכיהן, ישראל; שכני ואדום,מואב

 היבשתית(, צור )היא אגסו ליד פניקיה, ערי על מרותו את שהשליט לאחרסנחריב,
 למדים זאת הרגיל. המס מן מונים ארבעת הגבוה מס לו והעלו כניעתם את לוהביעו
 ומספרת247 הממשיכה סנחריב, של ממלכתית מתעודהאנו

 את לאשור והבאתי הגליתי לעולי, נכנע לא אשר אשקלון, מלך לצד"א"ואשר
 אביו. בית זרע אחיו, את בנותיו, ואת בניו את אשתו, את עצמו, אותו אביו, ביתאלהי

 תשלום עליו והטלתי הקודם, מלכם רוקת בן לאלדר את אשקלון אנשי עלהפקדתי
 בית-רגון, על צרתי מסעי בהמשך עולי. את )עתה( נושא )ו(הוא רבונותי, ומתנותמס
 את ונשאתי )אותן( כבשתי לרגלי. לכרוע מיהר שלא צדקא, ערי אזור, ברק, בנייפו,

 )שהיה( מלכם, קדי על ברזל כבלי שנתנו עקרון, של )ו(אנשיה שריה פקידיה,שללן.
 נבהלו היהודי, לחזקיהן באיבה ומסרוהו לאשור, וטלהי( שבועה )"בעל נאמןואסאל
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 לפלשת האשוריים המלחמהמסעות

 מרכבותיו טוש, מלך ולקלסי מצרים למלכי קראו הם שעשו. הנפשעת הבגידהממעשי
 נגד4 מערכה ערכו אלתקה במישור לעזרתם. באו ואלה )מרוב(, ימנה לא חילוסוסיו,
 הקרב בעצם מפלה. להם והנחלתי עמם נלחמתי אדוני אשור בעזרת נשקם.וחידדו
 המרכבות רוכבי עם יחד המצריים הנסיכים ואת המרכבות רוכבי את חיים ידיתפסו
 עקרון אל שללן. את ונשאתי אותן כבשתי צרחו, ותמנה אלתקה על כוש. מלךשל

 את תליתי עמודים על לעיר ומסביב שמרדו, השרים ואת המקידימ את והרגתיקרבתי,
 מרדו שלא שאריתם, לבז. נתתי באשור( והקלו* )-פשעו שמרדו העיר בני אתפגריהם.
 מתוך הוצאתי מלכם פדי את לשחררם. פקדתי - חטא בהם נמצא ושלא)פשעו(
 עליו=. הטלתי רבונותי מנחת עליהם. מלכות' כסא על אותו והושבת4ירושלים
 המלכותיים האנאלים מן הלק בהיותה שאף זו, כתובת של המיוחד הספרותיאומיה

 את לקבוע הבא כל על מכביד מדויק, כרונולוגי באורח המאורעות את מונהאינה
 דיך במסעו סנחריב של העיקרי שהיעד ברור, זאת עם אך זה. במסע האירועיםסדר

 פוגע סנחריב לפניו. להיכנע הופיע לא שמלכה אשקלון, ממלכת היתהחוף-הים
 ; עצמה יפו ואת ובית-רגון אזור בני-ברק, את כובש יפו, שליד האשקלוניתבמובלעת
 נודע לא האשורית הכתובת שמגוף אלא העיר. לאשקלון הדרך לפניו פתוחהומעתה
 הוא הברור בקרב. וכבשו; עליה צר לאשקלון, תיל-סנהריב הגיע אמנם אם עיקרכל

 צדקאז(, )אחי ךכבת של בנו הועלה ותחתיו הורד, המודח אשקלון מלךשצדקא
 נאמר ולא והואיל יחיה"(. לעולם )"המלך קר-ל-ור מובהק: אשורי שםהנושא

 שלל ולקיחת אוצרותיה שוד על או כיבושה על אשקלון, מצור על דברבכתובת
 העיר, אשקלון מד מסע לערוך סנחריב נזקק שלא להנחה מקום ישממנה,

 שאסרו והם ; אשור עם בשלום שרצו המתונים, בידי נעשו באשקלון המלוכהושחלופי
 העיר. כניעת את לקבל שבאו סנחריב, שליחי לידי ומסרוס משפחתו ואת צדקאאת

 ר4?מ' חסידי המתונים של ידם והתגברות באשקלון, זו מעין פנימית שהפיכהאפשר
 שאירע אפשר אך חיל-סנחריב; בידי יפו באזור אשקלון של עריה משנכבשואירעו
 עקרון. וכיבוש אלתקה מלחמת לאחרהרבר
 היתה האשקלונית המובלעת ערי כיבוש שלאחר מסתבר, האשורית הכתובתמן
 על שלטה אל-קקועי4, בח'רבת כיום המיוהת זו, עיר האשורי. המסע מטרתעקרון
 לארץ-יהודה. משם המובילה הדרך ועל לדרום-פלשת המובילה הראשית הדרךעל

 צבא- יצא פלשת בתולדות לראשונה מכריע: מפנה בא עקרון על המצור בעתוהנה,
 לדרך יצא המצרי שהצבא מסתבר באשור. הלוחמות פלשתיות ערים לעזרתמצרים
 לאזור והגיע יפו, שבמובלעת האשקלוניות הערים על סנהריב של מלחמתו בשעתעוד

 ולפגוש המצור, את להפסיק איפוא, נאלץ, סנחריב עקרון. על המצור בעתהמערכה
 נערכה ושם א-שלאף49. תל הנראה, ככל היא, אלתקה, ליד המצרים חילאת

 לכל נאמין אם וקשתים. מחיל-רכב ברובו המורכב הנובי, הצבא לבין בינוהמערכה
 לכדו ואף ניצחת מכה הנובי החיל את האשורים היכו סנחריב, של בכתובתהנאמר
 ושיקול הכתובת בנוסח שהעיון אלא הדלתא; נסיכי ושל כוש מלך של רכבכשלל
 אך נסוגו, אמנם המצרים שלם. האשורי הנצחון היה שלא מעלים, ההיסטוריהדעת
 אלתקה את כבש ובעריה, בעקרון ללחום חזר אלא אחריהם, רדף לא אשורמלך
 מסתבר הכתובת מלשת עצמה. עקרון על מצור ושם לעקרון, השייכות תמנה,יאת

 י ן דדבן
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 שהיו המתונים, יד כנראה בה גברה לאשקלון ובדומה קרב; ללא נכנעהשעקרון
 כניעתה שאף ואפשר אשור. עם להשלים ותבעו בירושלים, אסור שישב לפדי,נאמנים
 ירושלים. בשערי רבשקה של זה מעין שכנוע במעשה הוחשה אשקלון, ככניעת זו,של

 בעקרון, משפט המנצחים ערכו האשורי, הצבא בה ונכנס עקרת שערימשנפתחו
 במרד, חלק המתונים,שלאנטלו את ואילו באשור, שמרד מי כל את להורגהוציאו
 הוא הוחזר שבירושלים50 מכלאו העקרוני פדי לאחר-מכן מששוחרר ואמנם,ההיו.
 ומנחה. מס המעלה אשורי וכואסאל עקרון של החוקי כמלכה כנועל

 בקנה עולה פחית אותן עשה שלא ואשקלון, עקרון כלפי אשור מלך של זומתינות
 קרע הוא יהודה: מלך חזקיהו של כניעתו לאחר סנחריב שעשה מעשה עםאחד

 של אחד טופס ולפי ; עזה ולמלך עקרון למלך אשדוד, למלך ונחנן עריםמחזקיהן
 את שחיזקו אשור, מלך של אלה פעולות אשקלת. למלך גם - האשורימ51האנאלים

 חדשה מדינית שיטה על מעידות יהודה, של חשבונה על המלשתיותערי-הממלכה
 מסתמר, אביו. מרגון נקט בה מזו מעיקרה השונה בפלשת, סנהריב בהשנקט

 הנוגע בכל אף אלא ומדיניות פולחן בעניני רק לא אביו מדרכי סטהשסנחריב
 כיבוש למלחמות לצאת סנהריב,שנאלץ אימפריאלית, ולהתפשטות צבאיתלמדיניות
 להתפשטות מערכה לנהל להוסיף היה יכול לא לפרת, שמצפון-מערבבארצות
 מערכת על בפלטת להתבסס סנחריב שהעדיף ודומה מצרים. של בגבולהאשורית

 של ניכרת מידה לעצמן והשומרות ומנחה מס המעלות ואסאליות,ערי-ממלכה
 שטח מעין נוצר זו בדרך פחית. של משטר על או אשורי חיל-מצב על ולאעצמאות,

 באל-עריש, האשורית המושכה מצרים. לבין אשור בין נייטרלי-למחצה,חיץ,
 כנראה נשארה ועקרון, לון אסק רת לע שעלה שעה הנובי החיל בידי אל-נכוןשנכבשה
 אסרהדת. של ימיו ראשית עד המצריםבידי

 הסטטוס-קוו על קפדנית שמירה תוך בפלשת, והצבאי המדיני המצבהקפאת
 הס יהודה, של בכוהה והקיצוץ הגדולות פלשת ערי ארבעת ביןושיווי-המשקל
 לפסה"נ 701 שנת למן מכן, שלאחר השנים עשרים במשך באזור השקט אתשמסבירים

 לפסה"נ. 681 בשנת בנו אסרחדון ועלית .יב נח ) מותועד

 ואשורבנמל אסרחדוןימי

 קו-המדיניות שוב שונה בידו, הממלכה ונכונה למלוכה אסרחדוןמשעלה
 מדינית ביזמה אסרחדון נקט לאביו בניגוד הקצה. אל הקצה מן למלשת ביחסהאשורית
 ראה אף אסרהדון ופלשת. פיניקיה על וצבאית כלכלית השתלטות לקראתצבאית
 מראשית כבר אם לדעת אין בארץ-ישראל. השלטון על לאשור יריב הגוביתבמצרים
 כדי תוך מצרים על למסע ערר אם או מצרים, את לכבוש אסרחדון נתכווןמלכותו
 היא הזאת החדשה למדיניות אופיינית מקום, מכל בפלשת. הצבאיותפעולותיו
 נחל "עיר היא מצרים נחל שעל לארצא המסע ש בסוריה הראשונה הצבאיתפעולתו
 דרך אשור צבא פרץ זה, פתע במסע לפסה"נ. 679 בשנת שנערך )אל-עריש(,מצרים"
 מושבה שהיתה עיר, אותה לכד פלשת, של לדרומה עד והגיע וארץ-ישראלסוריה
 בגבול אשר ארצא את "בזזתי לאשור: והביאו מלכה את שבה סרגון, בימיאשורית
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 לפלשה קאטח-יים קבולהמהטפשות
-- -- . . 

 בקרבת הבאחיו. ולארץ-אשור ברזל בכבלי נתתי מלכה אמחל ואתנחל-מצרים,
 שהיה דומה והזירים*52. כלבים דובים, עם יחד אסוך הושבתה ניניה של הגדולהשער
 השלטון זכות בלבד לאשור כי להראות שבא צבאי, חפפה מעשה דבר של בעיקרוזה

 ינסה לבל מצרים, מלך הנובי, תרהקה את להזהיר וכן ובדרום-פלשת,באל-עריש
 פלשת. עללהשהלט
 להכנע שסירבה צידון, את אסרחדון תקף לפסה"נ, 677,6 בשנת מכן, לאחר שניםשתי
 עיר בקירבתה ובנה אותה והרס אותה כבש אשור, של חמורות כלכליותלתביעות
 אסרחדון- -נמל בשם מסחרית מושבה חדשה,אשורית

A~iur.-'ahi,-.iddina) ,)1)זב 

 הערים של בסחרן ולהתחרות בפיניקיה האשורי למטהר אחיזה נקורת לשמששנועדה
 נזכרים החדשה, העיר בבמנהשל שהשתתפו ארץ-ישראלי מלכי שאר ביןהפיניקיות.

 מלך )אכיש?( אכיף אשקלון, מלך ע"ה עזה, מלך צלבעל הבאים: פלשתמלכי
 אשדוד. מלך ואחימלךעקרון
 חותם שלפי האשקלוני, )מתת( מתנת נמנה זמן אותו פלשת מלכי שבין הדבר,סמוה
 משפחתו עם והוגלה סנהריב בימי באשור שמרד צדקא53, של בס היה תקופהמאותה

 החותם טביעת 49:ציור
 שבעת בן"לעבדאלאב

 צדקא" בן מתתעבד

 )שהמליכו רכבת בן שבלדר נמנה שעליו המלכותית, השושלת שענף היינואשורה;
 תערובות בן מתנת שהיה לכך ההסבר באשקלון. מולך אינו שוב צדקא(, תחתסנחריב
 שנסיך במגמה לאשקלון, אסויחדון ידי על שהוחזר והוא אשור, מלך בהצר כשבויוגדל

 בעיר-מפתח ישלוט והייה אשור במנהגי והבקי האשוריות הממשל שיטות אתהמכיר
 מלכה, המליך עליהם הערבים, עם אסרחדון נהג דרך אותה על ממש בפלשת.זו

 בקרב אשקלון, כמלך צדקא בן מתנת שהזכרת ולפי בהיכלו. תערובות ככתשגדלה
 677,6 לשנת מתייחסת צור, שליד אסרחדון" "נמל לבנין שעזרו הואסאליםהמלכים
 על האשורי המסע בעת כן, לפני שנתיים אשקלון על שחומלך נותנת הדעתלפסה"נ,
 ובאו שתכפו למצרים, האשוריות בפלישות השוב תפקיד לאשקלת נודע ואכןארצא,
 מכן. שלאחרבשנים

 השף לפסה-נ, בשנת674 מצרים:האחד מסעותעיקרייסעל שלושה ערךאסרחדון

 :])פדבש
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 הראשך במסע לפסה-נ. 689 בשנת מותו, את מצא בו והאחרון, והשלישי לפסה-נ 671נשנת
 למסופר מחוץ אשורכם מקורות כל אודותיו על שרדו לא ואמנם ; מפלה האשוריםנחלו

 במצרימן. הוכה אשור צבא באדר ב-5 )לאסרחדון(. שבע "שנת הבבלי:בכרוניקע

 למצרים אסרהדון מסעות 50:ציור

 במסע רבה. להצלחה האשורים זכו כבר לפסה-נ(, 671 )בשנת למצרים השני במסעאך
 אותה ולכד לסוף הגיע לדלתא, חדר בוש, מלך תרהקה צבא את אסרחדון היכהזה

 ממנה להגלות אשורית, פחוה התחתונה במצרים לארגן החל ומין- קרב.ללא
 אשורים. בה ולהושיבאוכלוסין
 מקוטעת בכתובת אלה. בהתרחשויות פלשת של חלקה היה מה בבירור לדעתאין
 מה רמז למצוא אולי אפשר בירות, שליד אל*טלב נהר סלעי על ששרדהביותר,
 באשור( אז מרד אשר צור, מלך בבעל )שנעזר כוש מלך תרהקה של שלצו-ולכך
 השבור בהן הכתובת, של המקוטעות הסיום בשורות נוכרת זו עיר אשקלון. גםעמדה
 את הן אף ומזכירות אסרחדון של אחרות תעודות באות והנה המצוינו. עלמרובה
 המכילות כתובות, שתי הן אלה במצרים. אסרתדון של למלחמותיו בזיקהאשקלון
 בטרם עצה אסרהדון שואל אותו האשורי, האיךקולום אל הוא שמש, לאלשאלות
 טשמעות מה בבירור יודעים אנו אין הכתובות של קטיעותן מחמת לקרב.יצא

 מהן~5: אחת של לשונה וזה אלה. בתעודות אשקלוןהזכרת
 יצא כאשר אמת. של ב"הן" ענני - אשאלך אשר )שאלתי( על הגדול, האדון-]שמש
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 וצבא זה יהיה - )שם( י[קבע מחנהו ואת ילך אשקלון ואל לקרב אשור מלךאסרחדון
 האט יחשבו, אאם ב שהוא[. כל אויב צבא ]יהיה.זה מצרים, צבא יהיה.זה [ . , .כהרים
 ]האם אשור? מלך אסרחדוף ]מד אשקלון באזור מלחמה[ ]לערוך ילכו האםיזממו,
 ו" יודעת הגדולה אלהותך - לוו ינחילו מפלה[ והאם בזה זהילחמו

 אשור מלך אסרהדק יאחז כאשר יקרה -מה שמש: נשאל שוב אחרתםבתעודה
 מרכבותיו צבאו, יחד.עם אשקלון, אל nEITI) ,(ebir הנהר עבר אל וילך דרכואת
 לארמתו ושלם חי אשקלל מתוך ישוב האם לאשקלוןז בשמחה יגיע האם נשקו:וכלי
 יאבנינות

 קרב לערוך אסרחדון עמד שעה שאותה להסיק ניתן שלש לאל אלהמשאלות
 עם לקרב חשש המלך הצבאי. מחנהו את לידה ולקבוע אשקלון, לידומלחמה
 היו ועשויים בדרום-פללת זמן אותו נמצאו שהמצרים מכאן, יכוהו. פן ודאגהמצרים
 המצרי הצבא של זו התקדמות באשקלון. להגות שנתכוון אסרחדון, היל אתלתקוף
 בשנת תרהקה של הנצחון לאחר רק שנוצר במצב הוא שהמדובר מלמדתבפלשת
 האשורי המסע בתיאור אולם מצרים. חיל להתקדמות הדרך כשנפתחה לפסה"נ,674,3
 בתעודות אשקלון. ליד קרב כל במקורות נזכר לא לפסה"נ 671 בשנת מצריםעל

 מצור עליה הטיל צור, על תחילה אסרחדון שעלה מסופר זה מטע עלהמדברות
 עיי להתישב עשוי לאשקלון ביחס זה שקושי דומה למצרים. במהירות ירדומשם
 ההתקפה ואילו תכנית, בחינת היתה לשמש בשאלות המתוארת שהפעולהההנחה

 סתום, עדיין לביתכ אך הפועל; אל יצאה לא אשקלון ליד מצרים צבא עלהמתוכננת
 נוסמים57. היסטורייט מקורותמחוסר

 ערים פלשת. דרך אסרחדון עבר לפסה-נ 671 בשנת מצרים על הגדולבמסע
 ואחריה אפק, היו למצרים בדרכו התחנות זו; אשורית בכתובת נזכרות אינןפלשתיות
ssn~b1: 

-
 שבגבול מאפק שעות-כפולות, 30 מהלך בוש, לארץ הישרה בדרך התקדמתי . . .
 חבלים, בעזרת ו נהר בו שאין מקום - מצרים לנחל סמוך רפיה, העיר עד שומרוןארץ

 מבארות". השאובים מים צבאותי את השקיתי וקילונותשלשלאות
 של מותו לאחר ימים. לאורך היה לא ובסוף הדלתא בארץ אשור שלשלטתה
 את לכבוש מלכותו, בראשית בנו, אשורבנפל הוצרך לפסה"נ, 669 בשנתאסרחדון
 תרהקה, חיל את והיכה המרידות את דיכא אשורבנפל לפסה"ם. )868 מחדשמצרים
 שלו בואסאלים אשורבנפל נסתייע זה במסע אסרחדון. במות סוף את וכבשששב

 הצבא של מהירה להעברה ספינות לרשותו שהעמידו ובפגישת, הפיניקישבחוף
 במלחמה אשור לעזרת שנחלצו הואסאלים בין יבשתי. בחיל-עזר וכןלמצרים,
 שנים כעשר אסרחדוף5 בכתובות שנזכרו פלשת, מלכי ארבעת אותם היובתרהקה

 אשור. בתעודות פלשתיים. מלכים של האח.רונה הזכרתם אף וזוהי כבן,לפני
 הז' במאה אשור כיבושי כלל ושל במצרים, אשורבנפל כיבושי של הכותרתגולת
 גדלה זה כיבוש עם אך מצרים. של הדרומית בירתה אמת, נא של כיבושה היהלפסה"נ,
 בקאים היושב המצרי והנסיך מעטות שנים עברו ולא יכולתה. מכפי למעלהאשור

 חדשה שושלת וייסד האשורי השלטת מן השתחרר נכו, בן פסמתיף הואשבדלתא,
 יצא אשור חיל עצמאותה. את וחידשה כולה מצרים את שאיחדה הב"ו(,)השושלת

 ש 111
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 הן בצמון-פלשת האשורי השלטון המשך על היחידה העדות  רושלתי. ושבממצרים
 אשורי-ממלכתי ובסבון בכתב-יתדות הכתובות מגזר אדמיניסטרטיביותתעודות
 נכללו וסביבתה שמר מלמדות אלה תעודות לפסה"ף6. ו-9א 651 השנים מןרשמי
 לעמק-אילון, מעבר עד למיכך הגיע הישיר האשורי השלטון גבול אשורית.בפחוה

 של במעמד נשארו עזה, גם וכנראה אשקלון, ותחומה. אשדוד את גםואפשרשכלל
 בצפון-פלשת האשורי השלטון שהתמיד עת כל ומנחה, מס מעלות ואסאליותערים

ובשומרון.
 במסעות-המלחמה שתחילתו בפלשת, האשורי השלטון גמשך דבר שלבסיכומו

 לחורבנה סמוך עד שנה, ממאה למעלה לפסהץ, 734 בשנת הג'שלתולת-פלאסר
 על אשור גייסות לפעמ מפעם פשטו זו ארוכה תקופה במשך אשור. ממלכתשל

 פלשת כלפי האשורית ובמדיניות לפלשת, האשוריים המסעות של במגמתםפלשת.
 : שלבים שלושה להבחין ניתןבכלל,

 האשורית ההשתלטות ומלחמות עצמה, פלשת היתה שלהם המסעות,שהיעדתקופת1.
 וסרכן. חגלת-פלאסר ימי - פלשתעל

 לשטח פלשת את להפוך נסיון ושל בפלשת האשורי השלטון עיצוב שלהתקופה2.
 סנחריב. ימי - מצרים לבין אשור ביןנייטראלי-למחצה

 האשוריים החילות למסעות ארץ-מעבר פלשת בהיות לאשור, שעבודתקופת3.
 ואשורבנפל. אסרחדון ימי - למצריםבדרכם
 לשלטת יתרה, או פחותה במידה משועבדות, פלשת ערי היו התקופות שלושבכל

 עצמאיות- כערים-ממלכות קיומן על שמרו זאת עם יחד אך האשורן,האימפריז:לי
 לחצר גבוה מס בתשלום והמדינית הכלכלית הפנימית, חירותן את קנו הןלמחצה.
 - הימים אותם של "הבין-גוש" במאבק ביותר רגיש במקום בהיותן האשורי.המלך
 שאן את לעצמן וסיגלו מיוחדת חיות פלשת ערי פיתחו - מצרים לבין אשורבין

 מהן. וחשובות גדולות מדינות שנשחקו כמי - להישחק ולאלהתקיים
 מותו, לאחר ובעיקר אשורבנפל, ימי בסוף אלא בא לא בפלשת המערכותשידוד

 nuw זטאיוצה ,רוכש באמומשב. ~מבחט פעןיכצנ פקי כוחו; יריז-ו2 וטע מביון הכתהומותמם
 עד והגיעו פלשת על הכ.ו( השושלת של )מייסדה מצרים מלך פסמתיך צבאותעלו
 עם זו עיר לזהות נוהמם 157(. סעי ב', )ספח 01זש(ג" בשם אותה מכנה שהרודוטוסעיר,

 f~iazzutu בשם גם אשורים במקורות המכרת עזה אלא שאינה אפשר אךאשדוד:י,

 אזורי ואילו פסמתיך, של במרותו הכירה אשקלון שגם ויתכן עזית62.כלומר
 יהודה שלטון את קצר לפרק-זמן שחידש יהודה, מלך יאשיהו בידי נלכדוצפון-מלשת
 עלתה זו שליטה על עדות לאשדוד. מצפון וחוף-הים יבנה עד והגיע זה,בחבל-ארץ
 פלשת, של ימה חוף על חשביהו", מ"מצד החדשה העברית הכתובת מןלאחרתה
 יהודה63. מלך יאשיהו בידי ובוצרשנבנה

 ת ו ר עה

 ,לשאג. :ע 281 עייןנ1
 הממלכה ערי בין נזכרת גת-פלשתים אין לפלשת אשור מסעות שבתקופת העובדה, לב לתשומה ראויה1

 זה, בכרך. גיחון,. מ. של מאמרו השוה אהל ח: יאי )דה=ב רחבעם בידי ובוצרה דוד בידי נכבשה גתאפלשת~והנ
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 הס'-הח' במאות להתקיים הוסיפה ואם ב( ו, עמ' )השוה יהודה מידי יצאה אם לדעת אין אך 4(ן 18עמ'
 672-571. טורים ב, מקראית אנציקלופדיה עיין זו בעיה ועללפסה"ב*

 ויצאה יפו של בגבולה שפגעה הישראלית העיר לירקון. מצפון אל עברה לא האשקלונית המובלעת3
 ברושי, מ. 48: עמ' )תשי"א(, א ישראל ארץ מזר, ב. ועיין: הירקון. שעל חל-קסילוז היתה יפו", =יםאל

 741. טור ג, מקראיתאנציקלופדיה:
 ,ם1י1ס,י*8 עיין: ימית, מדיניות ליהודה לה היתה אם השאלה ועל עוזיהו, של -לה כיבושים של על.וגמתם4
 50 ,)1960( .ע(224

-,JQR 
 198-158. עמ' חשכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי אשור, בכתובות יהודה מלך עזריהו תדמור, ח. עיין:5

 818, עמ' זה, ובכרך 155-150ן עמ' שם, ישראל, עם ויחסיה ממלכת-ארם של ייסודה מזר, ב. עיין:6

 193-187. עמ' תדמרר,.שם,ח*

  ,על.8. .ע ,1raq Saggs 17 ,)1955( .ע 127 עיין:7
 49נ-150. עמ' שם,8
 .Bright, *7 (נ Israel, Of History ,1959 .ע 257 לאחרונה: למשל, השוה*9

 251-249. עמ' )תשט"ז(, ד ישראל ארץ מזר, ב.עיין:10

 186. )קישקיןשכ=בןעמ' ביתראשין כימי תדמלרו ח*  oflsrael: ;M.Notb,TheHistory ,1958 .ק 259עלין:11
 .Iraq Wiseman,  3. *13 13 .)1951( .ע 23עיין:12

 ,Records Ancient .Luckenbill ,1 .ע 287-288עיין:13

 81-16. עמ' תשכ=א, קויפמן, לי. היובל ספר גרינץ, מ. י.השוה:14
 אוצר ברגט, ד. ר. ד"ר של באדיבותו שקיבלתי צילום פי על מוהדר זה קטע שם* Wiseman,עיין:15
 הבריטי. במוזיאון מערב*אסיה לעתיקותהמחלקה
 במאמר במפורט יידונו ארץ*המעונים של מקומה ובעיות זו, בכתובת שהשלמתי להשלמות הנימוקים18
שיוחד.
 283. עמ' שמן , Luckenbill רעיין 4-8; שו' פנים, הראוה, כתובת17
 ,ANEP, .Piitchard .ע ,293 .מא 369 466; טור ב, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. עיין:18

.י

 a8o. עמ' שם, 240-235ן שו'אבאלים,19
 .43. פ8ץ ,BAr Beek 23 *)1960( "עע 70-95עיין:20
 ערב= "ארץעל21

~Aribuli) 
 .ונ. ~Deserta~ Arabia Musil ,1927 .ע 477 עיין: שמשי של

 דותה מחדש להקימ האחרון הנסיון בבחינת היתה מלכותו, בראשית סרגון נגד שקמה זו, סורית ברית22
 לסוריה ממעותיו בעת אשור מלך הג' שלמנאסר צבאות בסני עמדה ' לפסה"ן 845-858 שבשנות נודעתירית

 158 תשכ"ב,עמ' )קובץ(, ראשון ביה בימי תדמור, ת.  *עי; .יו ,BAr Hallo 23 ,)1960( .ק 40 ועיין: יתירה;גהצלהה

לאילך*
 .Studies Cuneifornl 0] Journal Tadmor, .8 ,12 ,)1958( .עע 33-39עיין:23
 .ג.ס. .ofAssyria King 11, ofSargon Inscriptions Thc Lic ,1 ,1929 .ע 8 ועיין: 57-58: שו'אנאלים,24
 .(JNES Borgcr~ 1 *)1960(19 ועיין: טSib.-'61 המקובלת הקריאה במקום לברוא יש כנראהכך25
49-53'pp. 
 מתוארים שכן קטן, לא קושי מעורר התבליט ופ1בפ(נ-Sumer9 .51.61 .עע,)1953( עיין:35-36 זה תבליט על26

 של הדלתא על סופית השתלטה הנוכית הכ"ה השושלת והרי עשוריים. בפרשים כלוחמים נוביים חייליםגו
 אמנם ואכן,אם 25*ע,)1956(141(31(13נ8,!181ז6טנ.ע.אך. ועיין: לפסה"נ: 710-פ70 שנות לפני לאמצרים
 אחד. של בשירותו שכיר נובי צבא זה שהיה לשער אפשר כגובים, המצרים את בציירו האשורי האמןיייק

 המצריים- הלוחמים שציור הפוכה, להנחה אף מקום יש זאת לעומת הכ"ג-הכ"ד. השושלות בני הדלתא,ימפרעיבי
 707 לשנת סמוך אלא נחקקו לא התבליטים שהרי אבאכרוניזם; אלא אינו המתולתל, השער בעליהנוביים,

 , לא עדיין לפסה"נ 720 שבשנת לב אל שם לא והאמן בדור*שרוכין, -סרגון ארמון חנוכת שנת היא.לפסה"נ,

 כדש, פיענחימלך של צבאו הם זה שבתבליט הנוביים שהחיילים הסוברים. כאלה יש במצרים. הנוביםשלטו
 :על )הכ"ה( הנובית השושלת של להשתלטותה שקדמה זו, פלישה מועד אולם למצרים; הראשונהבפלישתו

 1 ביבליוגרפיה. ושם 144, הע' 88, עמ' 28(, )הערה לעיל הנזכר במאמרי וראה ידוע. אינו כולה,והצרים

 עמק שם, מאמרי, לפי ההשלמות .פ.  ,Orientforschung f~r Archiv Weidncr 14 ,)1941( .עע 45--2744

' .ג. ,Schriftcn Kleinc 111 ,2 ,1953 .עע *23-.226 גם: ראייןש4;
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 .Studies CJuneiform 0! Jourual Tadrrlot, .11 בו ,)1958( .ע 34 עיין:28
 4  . ,וזג ZDPV 49 ,)1926( .ע ;236 .ע  .לי .RB Abel 48  ,)1939( .ע  ;539  עיין: זה  מקום על29

  .על* .ע ,BASOR Albright 141  1)1956( .עע 23-25 עיין:80 '* י א כדע לאל-עריש, מדרום ק"מ 40 המרותק לבני, ג'בל לאזור היא שהכונה להניח קשה 49. )1940( .ע224

 .sv. .11 .ע  ,Iraq Saggs  17  ,ן1955( .ע 134 עיין:81
  פתות את גס לפסה"נ 720 שנת אחרי כללה שכנראה שומרון, פחות של הדרומי גבולה היה אירקון82
דאר.

  .3.יך ,und Tribut Martin ידי: על מחדש  עובר  האשרורי; עזור הוא ~Azu[ri, של במס הדן זה מכתב33
  Studia  Assyrern,  den bei Tributleistungen ישvnrl  0116%1811 1  ,)1936( .עע40-49

 שהעלתה דומה מס תקופה לאותה לייחס יש אל-נכון 17-16. שם,עמ' מרטין, עיין: אלה כהס מונדי על84
 ,B.parker : ועיין )נמרוד(ן מכלת חדשה אדמיניסטרטיבית בתעודה הנזכרת עזה, כנראה היא פלשתית,עיר

XXII1961( .ק ,43 .נק(, 23 .Iraq 20 כסף, מנה ו-40  ככרות 8 כלל: זה מס )סדינים, )חליפות( 50 פשתן, )חליפות 
 סדינים )חליפרת( i(madatlu) 4 מס-קבע אלה כל חבילות, ב-20 דגים 1,000 דגים", "שימורי כדי 8 סוסים,8

 אחר. במקום פירוט ביתר ידי על תידון זו תעודה (namurtu). מנחה אלה כל סוסות, ו-15 סיחים 4 שופרא,ממין
 ~Records Ancient .Luckenbill ,2 .ק 31 ועיין: 94-90, שו' הראוה, כתובת35

 ימני. לגרוס: ויש משובשת, ההעתקה כנראה אך ; 8ם-8-86~ר כתוב האשורית התעודה של מקביל בנוסח88
 שם במאמרי ועיין שמי; שם הוא ימני מקיפרוס".  כ"איש  או כ"יווני" זה שם לתרגם אין הרווחת לדעהבניגוד
 217. הע' 80,עמ'

 105. עמ' שם, Luckenbill, ועיין: מנינוה, מרגון של המנסרה87
 82-81. עמ' שם, Luckenbill/ ועיין: 99-97, שו' הראוה, כתובת88
 144. עמ' )תשי"ח(, יח ידיעות תדמור, ח. עיין:89
 82-22. עמ' )תש"ך(, כד ידיעות תדמור, ח. עיין:40
 בה הצורה על פרטים בידינו אין 32. עמ' שם, , Luckenbill ועיין: 109-100; שו' הראוה, כתובת41
 סרכריר נתל כנראה נהר, על צרו שהאשורים מתברר הקודמת( בהערה )עיין עזקהע מ"כתובת אך אשדוד,נכבשה
 הנוקטת הכתובת, )לפי אחדים התקפה נסיונות לאתר רק הושג ושהנצחון אשדוד, של הטבעי קו-ההגנההוא

 התקפות(* שבע לפחות היו ומליצי, שיריבסגנון
 .11 ,עד .Iraq Saggs,  1 20 ועיין: אשוריות, כפחוות תבל ושל קוה של בתולדותיהן העיון מן מסהבר כך48

 *פ* ,Sam'al Landsberger ,1 ,1948 .ע ,78 .ם 207 השוה: וכן ,)1958(; .קע205-206

 מ. יד-יח, יא, במל"א נבט בן ירבעם ועל האדומי הדד על המסופר השוה43
 82. עמ'  שם, FLuckenbill ועיין: 112-109, שו' הראוה, כתובת44
 נינוה. בתפירות הי"ט במאה עוד שנמצאה שבכא של חותם טביעת לשייך כנראה, יש, הימים לאותם45
 146. עמ' )תשי"ד(, ית ידיעות תדמור, ח. ועיין: אשור. למלך זה נובי מלך ששלח גומא גליל על הוטבעהחותם
 אך אוסו, ליד אשור למלך נאמנותם את הביעו שמלכיהן הואסאליות המדיגות בין נזכרת אינה עזה48
 היתה סנחריב מסע שבראשית לשער, מקום יש ונענשו. שמרדו הפלשתיות הממלכות בין נמנית אינהמאידך
 לאשור ונשהעבדה עזה שבה אלתקה, קרב לאחר למצרים, הנובי החיל ומשנסוג מצרית, למרות נתונהעזה

 המקוצצת. יהודה ממלכת  ארמה שטחי מקבלת כשהיא מיוחד, למעמד ומרגון, תגלת-פלאסר כבימי מחדש,וזכתה
 המסע לאתר שנה שנתחברו ההיסטוריות, מכתובותיו בפירוט נודע ויהודה פלשת נגד סנחריב מסעי4
 במהדורת המסע תאור מתוך לקוח להלן המובא הקטע זה. מלך של הבאות האנאלים מהדורות בכל מאזוהועתקו
 המכונה במנסרה הכתוב זה, נוסת במלואו. התפרסם לא פעם שאף לפסה"נן 700 משנת סנחריב שלהאנאלים
 על במלואו להתפרסם עומד הבריטי, שבמוזיאון ובמקבילותיה, מסעות( שלושה )הכוללת ראסאם"*מבסרת
 שיקאגו" "מנסרת המכונה במצסרה הכתוב האנאלים של יותר המאוחר הנוסת מן אחדים בפרטים שונה והואידי:

 במאמרר עיין ליהודה סנחריב  מסע על  Sennacherib"  of Annals  .D.D.Luckenbill~The ,1924 .עע29-31
 295-288. .עמ' זה, בכרך מזר, ב.של

 ואילך. 178 עמ' )תשי"ז(, כא ידיעות נוה, י. עיין:48
 ואילך. 8 עמ' )תש"ך(, כד ידיעות מזר, ב. עיין:49
 סנחריב. מכתובת לכאורה שעולה כפי המלחמה, של בעיצומה ולא חזקיהו, של כניעתו לאחר רק זה היה50
 .Sennacherib~ or  Annals  The Luckenbill, D.D ועיין: מסעות, ששה הכוללת חפר", שעל והכתובת51

%** 1924 

 ן 284ן

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 לפלשת האשוריים המלחמהמסעות

 .Asarhaddons, Inschriften Die Borger~ .8 ,1956 *ע 50 מנינוה: המנסרה כתונת52
 771. טור א, מקראית  4נ1ייופריה מזרן ב. וכן ן .ג ,JBL Bergman 35 *ע*ה193( 224 עיין:53
 .iddons, 8 Esarh; Geschichte zur Studien Hirschberg, 11 19321 וכן: ~Asarhaddon, ;Borger *ע 102 ן: עיי54

 .קע61-69
 .נ. ,4נ ,Gebete Assyrische Knudtzon פפ Sennengott, den ,2 ,1893 .עע -?17 ,179 .140 70 עיין:55

 סוג. מאותו מקבילות תעודות לפי הן החסרים הקטעים שיההשלמרת
 .Sargonidenzeit, der aus Texte Politisch.-religibse K.lauber, 0. .2 '1913 *עע ,63-64 *0א 5641
 קדומה מנבואה כציטוט זה בפרק )המובא ד-ז מז, בירן הכתוב מכוון זו היסטורית לפרשה כי לי נראה57
 29, עמ' )תש"ך(, כד ידיעות ועיין: אשקלון, את במיוחד ומזכיר פלשת, עם צור את כורך זה כתוב שכןיותר(,

 27.הע'
 ,Asarhaddon, .Borger וע 112 עיין:58

 כ4, במנסרה רק במילואה לראשונה ניתנת פלשת, מלכי ובכללם וקיפרוס, חוף-הים מלכי רשימות59
 ספק אין אולם . .Assurbanipal, Streck, 54 ,2 ,1916 .עע 138-140 ועיין: לפסה"נ, 646-847 גנות בשנתחברה

 וארץ סוריה של הואסאלים המלכים שמות את משקפת והיא 647, משנת היא קדומה זו מלכים שרשימתבכך
 במצרים. מלהמתג בעה אשורבנפל לעזרת שגויסוישראל
 .(1 .ינ .Gezer of Excavation The Macalister, 8 ,1 '1911 -עע 23-29 עיין:80

 .ע .% ~vom Xgyptens Geschichte politische Die Kienitz ד Jahrilundert 4 zum bis למשל: השוה81
 Gteitwende, der .vor ,1953 .ע1761

 לשנים כמכוונת 01זש(4נ"י על פסמתיך שצר השנים 29 על הרודוטוס של המסורת מתפרשת לדעתי62
 בבל. מלך נבוכדראצר בידי שנפלה ועד פסמתיך בידי כיבושה למן עיר אותה על המצריםששלטו
 והיתה יאשיהו, בידי הנראה, כפי נבנתה, זו מצודה ואילך. 119 עמ' )תשכ"א(, כה ידיעות נוה, י. עיין.:63
 שנתגלתה היוונית-מזרחית, הקרמיקה מעידה אמנם אם יבנה-ים. של הדרומיים מבואותיה על לשמורמכוונת
 לא הרי בה, שחנו כריים .או יוניים תיילים של מציאותם על (, .Naveh, 7 157 12 ]1962[ .ק, )96במקום
 חיילים לשכור שהנוהג להניח, אין שכן יאשיהו; של שכיריו אלא פסמתיך, פרעה של שכיריו לדעתנו, אלה,היו

4 היא אחרת בעייה בלבד. המצרי למלך השביעית המאה בסוף התייהדיוניים  אין גופה? באשדוד אז משל מי 
 לשמש האשורים, שעזבוה לאתר שבה, ואם יאשיהו של מרותו תהת נפלה היא גם אם בבירורלדעת
 מלך בחצר השבוי אשדוד מלך מקום, מכל ובמצרים. ביהודה תלויה בלתי עצמאית מלרכהעיר
 ועיין2 וארוד: צידון צור. עזה, מלכי ליד נבוכדראצר ימי מסוף בבלית בתעודה בזכרבבל,

 .8ע ,Stadt~ Heilige aie Babylon) Unger ,1931 .ע ;ANET, 286 .עע307-208
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 לארץ-יהודה סנחריבמסע
 מזר ב.מאת:

 סנחריב מסע קודם בארץ-ישראל המדיניותהתמורות

 היסטוריים מאורעות של בסימן ארץ-ישראל עמדה לפסה"נ הח' המאהבשלהי
 אשור ממלכת בקדמת-אסיה. המדיניים החיים על מכרעת השפעה שהשפיעוגדולים,
 ועד בצפת-מזרח מאררט ורחוקות, קרובות ארצות זו אחר בזו הכניעההאדירה
 ברית שום בדרום-מזרח. עילם ועד בצפון-מערב ומאנטוליה בדרום-מערב,מצרים
 חיל* הכבד, זיונם על הגדול, המשחית צבאות בפני לעמוד בכוחה היה לאמלכויות
 בשדה* מנוצחים בלתי כהלכה, ומצוידים ממושמעים התנועה, מהירי והפרשיםהרכב

 הנביא תיאר אשור צבא של התנופה כוה את מעוזים. מבצרי על במצור ומנוסיםקרב,
 חלציו אזור נפתח ולא יישן, ולא ינום לא בו, כושל ואין עיף אין . . . - בדבריו:ישעיהו
 כצר טוסיו פרסות דרוכות, קשתותיו וכל שנונים לציו אשר נעליו; שרוך נתקולא

 ואילך(. בו ה, )יש' " . . . כסופה וגלגליונחשבו
 את ללכד שקדו אשור, של העולמית הממלכה בוני ויורשיו, חג/חגלת-מלאסר

 ההדרגתי ביטולן ידי על האימפריאליסטית מדיניותם את ולבסס הכבושותהארצות
 אדמיניסטרטיבי-צבאי למשטר הנתונות לפחית והפיכתן הלאומיות המלוכותשל

 בפחוות ופיזרום מארצותיהם אוכלוסים המתי שהגלו ידי על השיגו זו משימהקבוע.
 ממלכת של האהרון שרידה שומרון, מלכות גם חרבו; לפסה"נ 722,1 בשנתמרוחקות.
 בד במרד חלק שומרון אנשי נטלו עוד מכן לאחר אשורית1. לפחוה שהפכהישראל,
  ואליה התיכונה, בסוריה אשר חמת התיצבה שבראשו לפסה"נ, 720 בשנתאשור

 ישראל בני המתי ושומרון. דמשק ותושבי עזה בצפון-פיגיקיה, ערי-החוףהצטרפו
 בארץ- האשורים הושיבו ובמקומם יותר, רחוקות ולארצות )גוזן( החבור לאזוריהוגלו
 ובאחוזותיו. ישראל בערי התנחלו אשר אחרות, כיבוש 'ת ממרצ גוליםשומרון
 רק ומכליון אשורית מפלישה ניצלו סנחריב של ימיו ועד תגרת-פלאסר שלמימיו
 אחז של מדיניותו יהודה. מלכות ובכללן ובארץ-ישראל, בסוריה מעטותמלכויות
 מגורלן שהוא תנאי בכל להמלט מכוונת היתה חזקיהו, לבנו אותה שהוריש יהודה,מלך
 בלי כבדים, מסים ותשלום אשור מלך של ברבונותו הכרה ידי על שכנותיה שלהמר
 מיאן לפסה"נ 720 בשנת אף הגדול. הכובש עד שנכרתו השונות לבריתות ידלתת

 אבל לאשור. אמונים ושמר בריתו, ובעלי המת למלך יד לתת אחז בןחזקיהו
 בהכרח הביאה לפסה-נ( )705-721 הב' מרגון של מלכותו בימי העניניםהשתלשלות

 הנפתולים בסבך נסתבכה ובמרוצת-הזמן יהודה, של זאת מתונה ממדיניותלסטיה

 יח,2;יט-כא* ולוחות 295-294, בעמי הערותעיין
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 יהודה לארץ סנחריבמסע

 לאחד יהודה מלך הפך הימים וברבות וגדל; שהלך אויביה, של המחנה ובץ אשורבין
 מצרים. ועד מבבל נמשכו שחוטיה מרד, תנועת שלממחולליה

 ייכ לעמצוכצצ רש*רדו וטרם. ןטנונ"ינם ו פנימיים גח-מים פגמיו זו נטו נאד ןבדחזפונחו
 ישראל", ל-שארית יהודה היתה ישראל מלכות חורבן אחרי כי העובדה,מיוחדת
 במחוות הישראלית לאוכלוסיה ומשען אחוזותיהם, את שנטשו להמוניםמקלט

 של המרוחקים למחוזות שהודחו לגולים, וגם ארץ-ישראל אדמת שעלהאשוריות
 הרוחני- כמרכז תפארתו עטרת הוחזרה צית הר על המקדש לבית אשור.ממלבת
 השפעתו הגיעה חזקיהו מלכות בתחילת כבר כי מעיד דה"י ספר כולו. העם שלהדתי
 עולי-רגל לירושלים באו למלכו הראשונה בשנה הפסח ולחג לגליל, עד יהודה מלךשל
 בירושלים" כזאת היתה לא ישראל מלך דוד בן שלמה מימי "כי קצות-הארץ,מכל

 מדינית, חשיבות זאב תנועה קיבלה במהרה לא המאורעות בשטף אמנם, בו(. ל,)דה"ב
 את בירושלים מאוד חיזקה ובודאי העם, בלב עמוקים שרשים היכתה היאאבל

 בנסיון יהודה הועמדה לספה"נ 711-714 בשנות אשור. עד במלחמה שויצתההמפלגה
 התינזק שבה ובבל, בוש, מלך שעלא של שלטונו תחת המאוחדת מצרים, כאשרקשה,

 בזה אשורי. של המערביים השלטיז בשטחי תסיסה עוטיי הכשדי'לריף-ילהדז
 לאחר והתחזקה שהלכה מצרים, ובין אשור בין המאבק בתולדות חדש שלבהתחיל
 בשנת המערבית. באסיה אשור אויבי לכל יד ונתנה ושפל פירוד של ארוכהתקופה

 ומסעות לפחיה אשדוד של הפיכתה סרגוןי. ידי על אשדוד מלכות נכבשה לפסה"נ711
 של להסתערות הזרוע בכוח להתמד נסיון כל לאל שמו מצרים נחל עדהאשורים
 אשור, של הקבוע אויבה ממרדך-בלאדן, תבוא שהתשועה התקוה גם מרגון.צבאות
 מרדך- של ובריחתו לבבל סרגון של המוצלחים הצבאיים המסעות לאחראפסה
 לפסה"נ(4. )709 מארצובלאדן
 לה נשאר לא ולכאורה גדולתה, לשיא אשור ממלכת הגיעה סרגון של ימיובסוף
 כיבושה העולמית: האימפריה של לביסוסה הראשיות המטרות שתי את להשיגאלא
 הפיניקים ערי על וההשתלטות בדרום-מערב, אשור של המתחרה מצוים,של

 ותשעת סרגון של החטופה מיתתו אבל ואייו. הים-התיכון בחופיומושבותיהם
 לפסה-נ(, )681-704 סנחריב של מלכותו בתחילת קדמת-אסיה בכל שהתפשטההמרי,
 המשועבדים העמים ובלב אשור אויבי בלב תקוות-שוא ועוררו המערכות אתשיבשו
 מרדך- עם להאבק סנחריב התחיל מלכותו בתחילת כבר הממלכה, רחביבכל

 בקרבות הצלחותיו אף ועל בבל; של גורלה על העילמים, בעלי-בריתו ועםבלאדן,
 שבכא, פתח בדרום-מערב לפסה"נ. 689 בשנת אלא בבל על מלא שלטון השיגלא
 וליכד ההכרעה, לקראת רבת-ממדים וצבאית דיפלומטית בפעילות כוש,מלך
 הקנה "משענת על בבטחן אשור עול את לפרוק ששאפו השכנות, המדינות אתסביבו

 אשקלון צידע, מלכויות כעת נמנו מצרים של בריתה בעלות על מצרים. עלהרצוץ-,
 . הויהוד

 אשור נגדההתקוממות

 אשור, מד הגדול בקשר השוב תפקיד עצמו על ליטול לחזקיהו כושר שעת היתהזו
 הצליח סנחריבי כתובת לפי מצרים. ועד ים-החיכת חופי ועד מבבל נמשכושחוטיו

 [ דצ]
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 המערבי לגבולה ביותר הסמוכה המלשתית המלוכה בעקרון, הפיכה לבצעהזקיהו
 מלכם את ושלחו העיר על השתלטו חזקיהו, של בריתו מבעלי עקרון, שרי ; יהודהשל
 שחזקיהו המקרא מן אנו למדים כן כמו לירושלים. בכבלים אסור לאשור, הנאמןשדי,
 יהודה מלך פעל בודאי ח(. יח, )מל"ב גבוליה" ואת עזה עד פלשתים את"הכה

 בפרק-זמן כנראה בריתה. בעלות לעזרת לחוש היתה שעתידה מצרים, עםבהסכם
 שעליו המב, ברחבי צבאי .וגיוס מס לצרכי האוכלוסין מפקד את חזקיהו ערךזה

 שמעון, לשבט ראשי-האבות רשימת מובאת זה במקור ואילך. לח ד, בדה"אמסופר
 נרחבים שטחים פני על התפשטותם לשיא והגיעו לרוב" "פרצו אשר למחצה,הנודים
 והר הערבה( )נחל גיא-המלח ועד 'לארעה ייאדי א--ריעה ואדי שבאזורמגרר
 המהוזות רוב את ליהודה חזקיהו ההזיר פרק-זמן באותו וכנראה מג(. פס' )שם,שעיר

 הפלשתים. ושל ישראל ממלכת של מלישתם בשעת אביו, אחז מידישנכבשו
 השפעתו את וחיזק באפרים שלטונו את הרחיב חזקיהו כי להשערה מקום גםיש
 של ביצורה היה שעשה מעשהו עיקר אולם אשור. ממלכת של הישראליותבפחית
 הוא, ביותר החשוב מפעלו מצור. בשעת מבצר-עוז לשמש הכשירה והואירושלים,

 השילוח, בריכת אל העירה, גיחון מעין מים להובלת בסלע שחצב התעלה ספק,בלי
 משוכלל, תת-קרקעי הנדסי מפעל השילוח", "נקבת בשם הידועה התעלההיא

 מלבד שלום. בזמן התושבים על ולהקל מלחמה בשעת לנצורים מים להספקתשהותקן
 "ויבא התעלה ואת הבריכה את חזקיהו התקין שלפיה כ, כ, במל"ב הקצרההידיעה

 סתימת על ואילך, ג לב, בדה"ב יותר מפורט תיאור אנו מוצאים העירה", המיםאת
 מלכי יבואו למה לאמר: הארץ, בתוך השוטף ו"הנחל לעיר מחוץ אשר העילתמימי
 הכתובת משמשת זה הנדסי ממעל לביצוע פת נונ עדות רבים"6. מים ומצאואשור

 על המספרת השילוח, כתובת היא המנהרה, מוצא יד על בסלע החקוקההעברית
 לתבואה, "מסכנות שבנה חזקיהו על מסופר כן כמו העבודהי. והשלמת חציבתהדבר
 צאן ומקנה לו עשה וערים . . . ובהמה בהמה לכל )אורוות( וארית ויצהר ותירושדגן

 מענינת ידיעה כח-כס(. לב, )דה"ב מאד" רב רכוש אלהים לו 2תן כי לרב,ובקר
 את "ותקבצו : המצור ערב בירושלים הרבה התכונה על ישעיהו בנבואת אנומוצאים

 ומקוה החומה, לבצר הבתים ותתצו ספרתם, ירושלים בתי ואת התחתונה הברכהמי
 מסופר אלה מעשים על ט-יא(. כב, )יש' הישנה" הברכה למי ההמותימ ביןעשיתם

 ואלה אחז, של )מימיו הפרוצה החומה כל את ויבן )חזקיהו( "ויתחזק : ה לב, בדה"בגם
 ויחזק )ה(אחרת, החומה ולחוצה )ה(מגדלות על ויעל ט( כב, שביש' דוד" עיר"בקיעי
 חיל- ארגון על מדובר הבא ובפסוק ומבים-. ליב ללח ויעש דוד עיר הקליאאת

 וידבר שער-העיר רחוב אל אליו ויקבצו העם, על שרי-מלחמות -ויתןהמתנדבים:
 וסיל- סדיר ס-ל מזכיר סנחריב גם כי העובדה, לב לתשומת וראויה לבבם"8.על

 מלך בטח בעיקר אבל בירתו. הגנת את לחזק במטרה בירושלים חזקיהו שכינסעזרי,
 על ההם בימים הנביא ישעיהו התריע בכדי ולא המצרי, צבא-הרכב בעזרתיהודה

 כי פרשים ועל רב כי ברכב ויבטחו ישענו, סוסימ ועל לעזרה מצרים-היורדים
 ם, לא, )שמ רותע ולא בשר וסוסיהם אל, ולא אדם ומצרים . . .עצמו

 את שסיים לאחר האשורית, הממלכה של למזרחה מסע סנחריב ערך 702בשנת
 אשור. מלך של מפוקפק נצחון היה שתוצאתו בבבל, למלחמה של הראשוןהשלב
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 הנמצאת טיילור"(, )"הוסרת סנחריב של טין מנסרת :1
 סנחריב של מלחמותיו תיאור ועליה הבריבוי,במוזיאון

 יהודה* מלך בחזקיהו כולחמתוובתוכן

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

 ושעמה מצרים, על שנמענה בעבר-הנהר, המלכים ברית נתגבשה כבר זהבדרק-י"7
 עבדו" ולא אשור במלך )חזקיהו( -וימרד אשור: עול את פרקה וזו יהודה, גםנמנתה
 ז(. יח,)מליב

 ליהודה סנחריבמסע
 המסע8 הוא המערב.ג ארצות אל חילותיו בראש סנחריב יצא לפסה"נ 701בשנת

 לחוף סנחריב הגיע כאשר סופרי-המלך10. בפרוטרוט תיארו שאותו הגדולהצבאי
 ערי. ואת צידון-רבה את האשורי לכובש והפקיר נפשו על צידון מלך נמלטהמיניקן
 אכזיב היבשתית(, )צור אוסג מהלב, צרפת, בית-זית, צידון-הקטנה, הצידוניות:החוף
 מס הטיל הב', אתפעל את חדש, מלך בצידון המלוכה כסא על הושיב סנהריבועכו.
 להיות )ששבה אשדוד מלכי על כן וכמו וגבל, ארוד מלכי ועל הצידונים ערי עלכבד

 דרומה, סנחריב פנה מעכו לאשור. להכנע מיהרו אשר ואדום, מואב עמון,מלוכה(,

 "ייענה '"ן4
 888888888 ם '

 ,ן;...,,,,,ן,נ,,)
, (, 
 , ;ל,קי ""8'

 'קא
 .לארץ'8יהודה סנחריב מסע 51:ציור
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 מלך של למרותו נתץ ההוא בזמן שהיה יפו, למחוז והגיע דאר, פחנת דרךבודאי
 הערים של כיבושן את בפירוש מזכיר סנחריב הראשיים. הנרית' אחד.מבעליאשקלון;

 דרומה, יהתקדם אשקלון;~ מלך צדקא ערי כולן ואזור, בני-ברק בית-רגון,יפו,
 המצרים חילות מול להתייצב כדי לאשדוד, ביותר והקצרה, הנוחה בדרךכנראה
 אלתקה, בשדות ניטשה הגדולה המערכה האנטי-אשורית. הברית ידי עלשהוזעקו
 צפונה-מזרחה ק"מ כארבעה "כילה, הנטוש הכפר בקרבת א-*לאף12, תלכנראה,
 צפונה, הנמשכת האחת מיבנה: היוצאות עתיקות דרכים שתי של צומת לידליבנה,

 מוצאים אלתקה מלחמת של חי תיאור וללוד. לרמלה הפונה והשניהלבית-דגון,
 לוש מלך ולקשתי מצלום למלכי הברית( )בעלי -ויקראו סנחריב;בכתובת

 . . מדי. מערכה ערכו אלתקה בשדה לעזרתם. ספורלויבואו אין וסוס"ולסןלומרכנותיו
 הרכב בעלי את חשם ידי תפסו הקרב בתוך תבוסה. להם והנחלתי בהםנלחמתי
 . בוש". מלך של הרכב בעלי ואת מלכיהם בני 'עםהמצריים

 )ח'רבת עקרון את וכבש ותמנה אלתקה המבצר ערי את סנחריב לכד מכןלאחר
 והצטרפה לסנחריב, הנאמן פדי, מלכה את חזקיהו של שהשגירה;ב-יודיו זיאלזמקנע.1

 העיר, תושבי את קשה העניש עקרון, בשרי שפטים עשה אשור.;סנחרוב מדלברית
 יהודה; מלכות של המערביים מחוזותיה אל שפלת-יהודה, אל,פנים בדרכווהמשיה
 סנחריב הגיע וחורבן, הרס המלווה זה, במסעו אשור. למלך לאננלנעה עדייןאשר
 המבצר עיר על מצור שם ~f(u סו, )יהושע יהודה שפלת של השני שבמחוז לכיש,עו

 אשור גדודי פשטו ומשם מפקדתו, למקום טנחריב הפך לכיש את ולכדה.החזקה

 ושעריה חומותיה על הישראלית לכיש העיר שחזור 52:ציור

 שקמת הארץ. של ההגנה מערכת את כליל והרסו עיר אחר עיר כבשוביהודה,
 מלכות על כבדה כמהלומה באו אלה אסונות - מרובים תושבים וגלות נרחביםמחוזיה
 סנחריב, בתבליטי נמצא וכיבושה לכיש על האשורים מצור של מפורט תיאוריהודה.
 המצורי של הטכניקה את להגיגים בהם ויש בנינוח", המלך בית בחורבותשנתגלו

 העיר, בראשי שעשה המלך משפט המבצר, וכיבוש אשור גייסות שלההסתערות
 הווי את וכן לעיר, סביב המטעים הריסת התושבים, וגלות בשבויים האכזריותמעשי

 1 0שנ
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 יהודה לארץ סנחריבמסע

 ביהודה גייסותיו מעשה. את סנחריב מסכם זכרונותיו בספר ומחנהו. האשוריהצבא
 עריו 48 על בעולי, צוארו את הביא לא אשר היהודי, לחזקיהו "ואשרלאלוי:

 אותן וכבשתי מצור שמתי בסביבתן, אשר ערי-השדה יעל ערי-החומהטהבצורות,
 היל-רגלים, בהסתערות כרים, בהגשת עליהן, ששפכתי כבוש עפר סוללות ידיעל

 פרדים, סוסים, ואשה, איש וגדול, קטן נפש, 200,150י1 ובמנהרותיי בפרציםבמחתרות,
 סגרתי ואותו לשלל. לי ויהיו מתוכן הוצאתי מספר אין עד ובקר צאן גמלים,חמורים,

 ממלכתו". עיר ירושלים, בתוך בכלוב צפורכמו
 מיכה הנביא עד-ראיה, מצייר השפלה ערי חורבן של וקודרת מבהילה תמונהי

 . . ,.. ירושלים עד עמי שער עד נגע יהודה, עד ב14ה כי מכותיה, אנושה "כיהמירשתי:
 פגעה שבהן הערים ובין ואילך(. ט א, )מיכה ירושלים" לשער ה' מאת רע ירדכי

 יהודה18. בשפלת כולן ועדולם, מרשה אכזיב, מורשת-גת, לכיש, את מזכיר הואהרעה
 מחוזות את נכון אל נרחבים, מחוזות יהודה מעל שקרע סנחריב מספר זכרונותיובספר

 כי מדבריו מסתבר כן כמו ועזה. עקרון אשדוד, פלשת: למלכויות וצירפםהשפלה,
 בעוד סוללת-עפר, שפך ואף העיר על מצור ושם ירושלים עד הגיע הגייסותאקד.
 במצוקתו יהודה. של בריתה בעלת אשקלון, לכיבוש הופנה האשורי הצבאששיקר
 שהזקיהו אנו, למדים סנחריב של זכרונותיו מספר אשור. למלך להכנע הזקיהונאלץ
 פוך, יקרות, אבנים כסף, ככר ו-800 זהב ככרות 30 שכלל כבד, מס אשור למלךשלה

 ושרות. שרים ופילגשיו, בנותיו וכן יקר, ועץ חפצי-שן פיתוחי-שן, מצופיםרהיטים
 שהוטל הכבד המס ועל חזקיהו של כניעתו על מסופר סנחריב של אחרות בכתובותגם

 עקרון מלך פדי של שחרורו גם נכללו חזקיהו של הכניעה בתנאי לנינוח. לשלחועליו
 למסופר יפה מכוונות האשוריים, המקורות מן השאובות הללו, הידיעות כל המאסר.מן

 יהודה ערי את סנחריב לכד זה מקור לפי יה. במל-ב למסופר ובייחודבמקרא,
 לבישה, לסנחריב משלחת חזקיהו שלח לו בצר בלכיש. מושבו את וקבעהבצורות
 מאות שלוש יהודה מלך חזקיהו על אשור מלך "וישם חזקיהו: של כניעתו עלשהודיעה

 את לשלם כדי זהב". ככר ושלשים מאות( שמונה סנחריב: כתובת )לפי כסףככר
 את וקיצץ המקדש, ובית המלך בית אוצרות את חזקיהו הריק הזה הגדולהסכום
 גדולתו. בימי חזקיהו ציפה אשר האומנות ואת ההיכלדלתות

 אשור בצבא והמכה ירושלים עלהמצור

 המשכה. על מעיד אינו אשורי מקור ושום המלחמה, של הראשנן השלב נסתייםבזה
 של השני השלב על זו את זו סותרות ידיעות נשתמרו שבמקרא במקורותואילו

 מכליון; ניצלה וירושלים הארץ את לפתע סנחריב עזב ממנו שכתוצאההמלחמה,
 מסעות שני שהיו הניחו הכתובים, את ולפרש הסתירות את לישב שכדי החוקרים, מןויש

 אין אך לפסה"גי!. 689 או 593 בשנת והשני לפסה"נ 701 בשנת האחד : סנחריב שלשונים
 לא סנחריב כי הדברים, נראים האשוריות. בתעודות אחיזה לת שאין זו, סברהלקבל
 את לאלץ במטרה ירושלים על המצור את הגביר אלא חזקיהו, של בכניעתוהסתפק
 התרתן, של בראשותו מלכיש שנשלח האשורי, הגיס בפני העיר שערי את לפתוחחזקיהו
 בעקבות בודאי באה סנחריב זושל החלטה ביותר. בדרגההגבוהה שר-הצבאהוא
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 אשור, צבא מד מכרעת למלחמה לצאת המצרים של הרבה התכלה עלהשמועה
 את להשלים שריו על סנחריב פקד נכון אל גופה. ארץ-הנילוס על לאייםשהתחיל
 מד במערכה אשור צבא של עורפו את להבטיח כדי שהות, בלא ירושליםכיבוש
 הצפע, מן אז הגיע בירושלים, המבוכה למרבה כי, הנמנע מל ולא העיקרי.האויב
 העי, )כנראה מעית בנימין, ערי על ביעף עבר אשר נוסף, אשורי מס שומרון,מפהנת
 י, )"ש' לירושלים שמצפע %ב עד יהודה, מלכות של הצפוני שבגבולה א-תל(,היום

כח-לב(.
 שרי שלושת התייצבו -לז,לה, לו,ב -ר יח,ת-יט,לז; במל*ב המסופרלפי
 העליונה, הבריכה בתעלת - ורבשקה רב-סריס, ראש-הצבא, הוא התרתן, -אשור
 הנצורים עם משא-ומתן לנהל והתחילו דוד, עיר של הדרומי בקצהכלומר

 על הראשיים-אשר המלוכה שרי חזקיהו, נציגי שלושת עמדו שבראשםבירושלים,
 דרש המדברים, וראש זה במשא*ומתן החיה הרוה רבשקה, והמזכיך. הסופרהנית,
 בירושלים, פחה להעמיד אשור מלך שהחליט לנצורים הודיע תנאים,ואף בליכניעה
 למחוזשלטוןאשורי.רבשקהפנהלא יהודה את ולהפוך המלוכה את לבטלכלומר
 יהודית-, גדול ב-קול שנאמרו בדברים החומה-, על אשר -העם אל גם אלא בלבד,לשרים
 הרשמית הלשון היא ארמית, לדבר יהודה שרי לבקשת שעה ולא הארץ, בשפתכלומר

 האשורים בה שהשתמשו הדיפלומאטית, והלשץ אשור של הארמיותבפרובינציות
 עמד המצור כל במשך בעבר-הנהר29. בלתי-ארמיים מושלים עם גםבמשא-ומתן

 להסער ולא ישראל באלוהי לבטוח עודדו המלך, של לימינו בן-אמוץ ישעיהוהנביא
 צית ישב עמי תירא .אל הנצורים: בלב ותוחלת תקוה והפיח הצר, ביד העיראת

 זעם, וכלה מזער מעט עוד כי מצרים; בדרך עליך ישא ומטחו יבכה בשבטמאשור,
 * . . . צוארך מעל ו-לי שכמך מעל ?קלי יסור ההוא ביום והיה . . . תבליתם עלואפי

 נשמע לישעיהו, היהודי ההיסטוריוגרף שמיחס הנבואה, ומדברי ואילך(. כד י,)יש'
 הדברים מפני תירא אל ה': אמר -aehii מכן: לאחר שהתרחשו המפתיעים, המעשיםהד
 ושמע רוח )בסנחריב( בו נותן הבי אותי. אשור מלך נערי גדפו אשר שמעת,אשר

 בזמן כי הדברים נראים ו-ז(. לז, )יש' בארצוק בחרב והפלתיו ארצו אל ושבשמועה
 ושמועה בסנחריב, להלחם יצאו שהמצרים השמועה לירושלים הגיעה כברהמצור

 דטלשררים. ילספי וץעיר עאנרי 4שו2 קקפחוח טדל4נ ייבעל א"2 פנה ואי הנצורים 4מז *ו; עודח
 בחבל* הראשית למסילה ובדרכו בלכיש, מחנהו את סנחריב נטש כבר ההםבימים

 לבנה היא יהודה, של המערבי בגבולה שנשתיירו המבצרים אחד על מצור שםהחוף
 שממערב התלים באחד לזהותה שיש ללכיש, מצפון-מערב או שמצפון ח(, יט,)מל"ט
 למלחמה כוש22 מלך תרהקה של צאתו על השמועה משטה אותהשעה גוברי217לבית

 מלך חזקיהו אל )אגרות( ספרים ובידיהם ירושלימה, שליחים סנחריב שיגר אזבאשור.
 האשורים. ביד ירושלים את דחיה ללא להסגיר אולטימטום כנראה שהכילויהודה,
 ספרים עוררו בכדי לא תתמלא. לא פקודתו אם העיר בהחרמת סנחריב אייםהפעם
 את יהודה מלך פרש כיצד דראסטי, תיאור מוסר והסופר חזקיהו, בלב מבוכהאלה
 ביד ישעיהו שלח שעה אותה הכרובים. יושב אל והתפלל ה' לפני סנחריבכתב

 המסתיימת כא-לה(, לז, יש' כח-לד; יט, )מליב המעודדת הנבואה דבר אתשליחים
 בזה עבד". דוד ולמען למעני להושיעה, הזאת העיר על -ועותי האופייני:במשפט
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 יהודה לארץ סנחריבמסע

 מובאי כסיום המאורעות. השתלשלות על השוטף הסיפור המקראי במקורנפסק
 לסנחריב- וגרם האשורי במחנה שקרה המופלא המקרה על ביהודה, שריחההאגדה,
 במצרים. ולהלחם ירושלים את להכניע שהצליה לפני הארץ אתשיעזוב
 יט, במל"ב שנשתמרו זה, מאורע על הקצר הסיפור של בנוסחאות השוההצד
 ויך ה' מלאך יצא בלילה כדלקמן: הוא כא, לב, ודה-ב לו-לז לז, יש'לה-לו;
 היכה הראשונות הנוסחאות שתי לפי לארצו. אשור מלך סנחריב וישב אשור,במחנה
 לפי ואילו מתים; פגרים כולם והנה בבוקר וישכימו איש 185,000 אשור במחנההמלאך
 הנוסחה אשור. מלך במחנה ושר ומיד גבור-חיל כל המלאך הכחיד השלישיתהנוסחה
 מסתפקות האחרות השתים ואילו פנים, בבושת לארצו סנחריב שב כי מציינתהשלישית
 ההיסטורית הידיעה באה כולה לפרשה כסיום לנינוח. סנחריב של שיבתובהזכרת

 אסרחדון של עליתו ועל המקדשים, באחד אביהם את שרצחו סנחריב, של בניו שניעל
 נבואתו את לאמת כדי נכון אל לפסה"נ; ב-880 באשור המלוכה לכסא סנחריבבן
 באותה כי לציין ראוי ", לז, פש' בארצה בחרב והפלתיו ארצו אל "ושב : ישעיהושל

 יהיר וכגורם אשור, במהנה שנתרחש הנס, על דבר נאמר לא ישעיהו שלנבואה
 השמועה נכון אל בלבד, ששמע השמועה נזכרת הארץ את סנחריב שעזבלמהירות

 תרהקה. צבא בואעל
 אשור, צבא שהוכה המכה אופי על כלשהו רמז לנו מרמזים אינם המקראמקורות
 הסברה את בן-מתתיהו יוסף הביא כבר ומשונות. שונות הצעות זה בעניןוהוצעו
 לבית פיעילמ של סברתו היא מענינת ה(. א, י, במחנה)קדמתיות דיר שלחשאלהים
 שהיתה המדבקות, המחלות כאחת אכדיות תעודות מכמה הידועה השיבו,למחלת
 על גם מסתמך פייגין כן, על יתר גבוה. בחום כרוכה והיא בצבא, לעתיםמתפשטת
 בעיה החוזה שראה וסבור טז-.f(r י, יש' על )כגון השערתו לחיזוק ישעיהונבואות
 של הקדחת אש אם כי מוחשית אש זו היתה לא אבל אשור, במחנה בוערת אשרוחו

 מתוך להעלות וקשה בלבד, השערות אלא אלו אין כי מאליו מסתבר אךהמחלה.
 העממי. הסיפור של ההיסטורי גרעינו מהוהכתובים
 מסעו על 141( ב, )ספר הרודוטוס של בדבריו אף נשתמרו זו פרשה שלהדים
 הרודוטוס של סיפורו לפי מצרית. אגדה מתוך הלקוחים למצרים, סנחריב שלהצבאי
 למלחמה אנשיו את פתח(, המצרי האל )הוא הס-סטים במקדש הכהן המלך סתת,ריס
 לתחפנס סתת וכשהגיע מצרים. על שבא והאשורים-, הערבים "מלך סנחריבעם

 כלי-הנשק את וכרסמו סנחריב מחנה על עכברים בלילה פשטו מצרים,שבמבואות
 על בודאי מיוסדת זו אגדה אבדו. מהם ורבים סנחריב סיל ~ס למחרת ; האויביםשל
 אשור מלך של הפתאומית בשיבתו שנסתיים למצרים, סנחריב מסע של מצרינוסח

 ותתכן מצרים, וכמלך ככהן המומיע מתון, מיהו ממנה הוברר לא אמנם,לארצו.
 ; בסוף )הפייסטוס( פתח האל של הגדול הכהן של תוארו אלא פרטי שם שאינוהסברה

 תפקיד ומילא במוף, פתח של הגדול הכהן אז היה שתרהקה שסובר מי ישולכן
 שמפניו המלך הוא שתרהקה סובר בן-מתתיהו יוסף גם אשור. נגד במלחמהחשוב
 תרהקה על במקרא המסופר את שקשר אפשר אבל מצרים, ממבואות סנחריבנסוג
 ודאיות. מסקנות ממנו להסיק אין ולכן סתת, על הרודוטוס אצל למסופר בושמלך
 פליאה עוררה ויהודה מצרים מגבולות סנחריב של הפתאומית שנסיגתו העובדה,עצם
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 בדמיז אגדית דמות זה מאורע לבש בכדי ולא בספק, מוטלת איננה הדור, בניבעיה
 רחוקים. דורות עד הגיעו והדיו והמצרים,היהודים
 מלכויות וביחוד שכנותיה, וגם ; ארץ-יהודה על וחורבן הרס הביאו האשוריםגייסות
 מנשה היה חזקיהו מות לאחר בגבולותיה. וקצצו קשה בה פגעו שבמערב,הפלשתים

 מצרים את לכבוש הצליחה ואף גדולתה, בשיא אז שהיתה אשור, בעול לבוא נאלץבנו
 ירושלים את הציל לפסהץ 701 בשנת הגדול ההיסטורי המאורע אבל בה.ולהחזיק
 יהודה אשוריות. לפחית שהפכו הכיבוש, מחוזות ושאר שומרון של מגורלןויהודה
 בירושלים. למשול פסקו לא בית-דוד ומלכי ואסאלית, כמלוכה להתקייםהוסיפה

 עולו את לפרוק כדי כושר לשעת לצפות חדלו לא האשורי לשליט נכנעים בהיותםגם
 נבנתה בימיו יאשיהו. המלך מנשה, של נכדו בימי באה זו כושר שעת צוארם.מעל
 בקדמת-אס.ה. מדיני גורם לדרגת ועלתה אשור של מחורבנהיהודה

 ת ו ר עה

 175-170. עמ' )תשי"ב(, ב ארץ*ישראל בקובץ לראשונה שנדפס מאמר על מיוסד זהמאמר

 280-241. עמ' זה, בכרך מלמט, א. של מאמרו עיין שומרון של חורבנה ועל ואשור ישראל מלחמות על1

 .JCS Tadmor, .11 12 ,)1958( .עע [301 : השוה אשור כידי שומרון כיבוש של הסבוכה הפרשהעל
 ביבליוגרפיה ושם ואילך, 170 עמ' )תשי"ב(, ב ארץ*ישראל )מזר(1 מייזלר ב. עיין: אלה פרשיות על2
 .Jcs Tadmor, .11 12 ,)1958( .עע מ770 ;  .עי  .ין ,BAr Hallo 23 ,)960(( .עע י538 עוד: ועייןבוספת:

 285-261. עמ' זה, בכרך תדמור, ש. של מאמרו עיין לפלשת אשור מלכי של מסעותיהם על8
 2. בהע' המנויים במחקרים עיין4
 .D.D ,11נ6פט1סט[ of Records Ancient idem, 1924; Sennacherib, Of Annals The של: התרגומים עיין8
 Babylonia and .Assyria ,2 ,1927 .עע ךANET, Oppenheim, ]. : 1158 .עע2878

 טקראית אנציקלופדיה מזר, ב. ואילךן 191 עמ' השט"ז, ירושלים, ספר הקר, מ. עיין: השילוח תעלת על8
 terre, sous Jdrusalem 1911 ובפירוט ראילך; 825 טורג,

 ,1מט0ס1/י
.11. 

 .antica" ebraica L'epigrafia Moscati, *8 ,1951 .קע מ400 לאחרונה: עייןז
 ואילך. 88 עמ' )תש"י(, סו ידיעות ידין, י. עיין: הצבא מבנה על8
8Urba , ע 288 עיין: המושג הוראת על. ANET, )במשמעות זה מושג לתרגם נהגו בטעות .[. ,1פ1טבפ"עקנ 
 פק. בס מוטלת חיל-עזר ההוראה גם אמנם, חזקיהו. ששכר לערבים שהכונה וסברו "ערבי"של

 ואילך* 278 עמ' זף, בכרך תדמור, ח. של במאמרו גם ועיין fs רהע' המנוייפ המחקרים עיין16
 המטרופולין ובין יפו ובין אשקלון, מלכות של נפרד בלתי חלק אז היו ובנותיה שיפו אינוא, מסתבר,11
 הים. בנתיב היה ואשקלון יפו בין העיקרי שהקשר כלומר אשדוד, מלכות הפרידהשלה

 ואילך. 15 עמ' )תש"ך(, כד ידיעות מזר,- ב. עיין:12
 ואילך. 178 עמ' )תשיעז(, כא ידיעות נוה, י. עיין:18
 .ג ,ofNineveh Monurnents Layard,The 11 ,2 ,1853 .נע :[210 .(נ ,oe Palace T1~e Paterson עיין:14
 .ANEP .עקלפ129

~ritchard, 
1915; ;Sinacherib, 1958( ,קק ב1618 גם: ועיין(, נ18 8 Barnett, ,1). 

 יהושפט בימי לדעתי שנתחברה טו, שביהושע יהודה ערי ברשימת שכן מדויק, בוודאי הוא זה מספר18
 לפי שחרבו ישובים כמה בה חסרים ואף בהר, ו*49 בשפלה ערים 89 נזכרות פעמים, מספר מכן לאחרותוקנה
 .4 ,(ע Schriftcn Kleine *2 עיין: הרשימה של חיבורה זמן על השונות הדעות על סנהריב. בימי מיכה שלעדותו

 ' ,1953 .עע [2760 ; .ע .4נ .נ(-ftwright,  1!. Cros3 75ע1*ננ ,)1956( .עק 202 [ם ; ,81141(VT8 2.1 ,)1958( .עק [1340;

23PEזרי 9 ,)1959( .עע Aharonil ;יהושפט* ערך ג. מקראית אנציקלופד-ה מזר, ב. .,ר 
 חשיפת בשעת שנתגלתה הצרה, המנהרה כי סובר, ואילך( 29 עמ' t[NavSa~fil א ישראל )ארץ ש.ייבין18

 סנחריב. חילות של ידיהם מעשה היא בלכיש,החלקלקה
.

 דעתו, את לקבל וקשה בלבד, כ*8,150 המספר את מפרש .(ל ,ZAW  Ungnad 58 ,)1942-3( .קק [1992 זו

 מוגזם. בוודאי הוא 200,150 שהמספר פי עלאף
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 יהורה לארץ סנחריבמסע

 וההרס החורבן הקף על עדויות העלו לא השפלה בתלי שנערכו הארכיאולוגיים והסקרים החפירות18
 בית תל או שמש בית בחפירות נתגלו לא חורבן של ברורים סימנים שום יהודה. לערי סנחריב חילותשגרמו
 אשר במעט. אלא נפגעו לא אלה שערים רלתכן  .ע.7י(, ,MSOR Albright 21-22 ']1941-2[ 'עע [65 )עייןמרסם
 שכבה של שהחורבן (, *כLachish Tufnell, 4 ,3 ,1953 .עע )[ת55 טפנל א* גב' של הסברה הרעת על מתקבלתללכיש

 ט גם ועיין לפסה"נ. 591 לשנת חורבנה הקובעים החוקרים רוב כדעת שלא זה, זמן מפרק היא בלכישב'
 לכיש. ערך ד, מקראית אנציקלופדיהאביגד,
 Palestine, of ואילך: 88 עמ' תש"ג, העבר, מסתרי פייגין, ש. עיין:19

~,vasion ~ennacherib's 
L.Honor, 

 1926 ; *דע .(ע-Rudolph ,!1(ע PJB 25 *)1929( *עק [תPeriod, Biblical The  Albrigbt, W.F. : 59 ,1950 .י1ע [430:

 ,BASOR .idem 130 ,)1953( .עע ;מBright~ 7. 80 (נ Israel, 0] History )1960 *עעמ1820

 ואילך. עמ'-145 תשכ"ב, )קובץ(, ראשון בימי.בית מזר, ב. עיין:26
 שיש ובראה חוקרים. כמה כדעת א-צאפי, בתל מקומה את לקבוע אין בספק. מוטל לבנה של זיהויה1פ
 לפיכך הים. לתוף מלכיש הראשית בדרך כב(, ח, מל"ב )השוה יהודה של המערבל הגבול בקצה מקומה אתלבקש
 בתקופה מבצר היה זה במקום אל-מנשיה. עראק בתל אולי או בראנט בתל לבנה של מקומה את לקבוע.יתכן

 1.5 על עולה אינו הנישא התל של שיאו )שטת בשטחו גדול היה לא זה שמבצר אף ועלהישראלית.

 הנישא בתל שנערכו המצומצמות בחפירות ניכרת. חשיבות לו והיתה ליהודה הגישה דרכי על לבי הרידונם(,
 מיושב היה שהמקום מסתבר אבל פרס, שלטון וימי יהודה מלכות שמימי העליונות השכבות אלא נחשפולא

 על ראשון מוקדם דו"ח ש.ייבין, עיין: אל-מנשיה עראק בתל ההפירות על קודמות. בתקופות גםומבוצר
 לבנה* ערך דן מקראית אנציקלופדיה קלאי, ז. עיין: ללבנה השונות הזהוי הצעות על תשכ"א. "גת/', צתלהתפירות
 בשנת מלך היה לא עדיין הרי כי הדעת, את המניח פתרון לה למצוא וקשה מסובכת היא תרהקה בעית28
 שמן פייגין, ש. ועיין: אנאכרוניסמוס: הוא המקראי במקור כוש" "מלך התואר כי סוברים, יש לכן לפסה"נ.101

 המנסים החוקרים, מסתמכים תרהקה של שמו הזכרת על  .דו.  ,BAr W.Hallo 23 ,)1960( .עע וא53 101-100;עמ'
 (.gff אולברייט ובמיוחד סנחריבן של יותר הרבה ומאוחר שני מסעלקבוע

'pp. 1953[ ] 130 BASOR  Albright, ,)ע.7ע. 

 לפסה"נ 690789 בשנת כמלך-משנה. לשלטון תרהקה של עלייתו את חדשים מצריים מקורות סמך עלהקובע
 זר לסברה אין אבל .נ(. ,]1953[816110834,פ586משן.1נ.11 [ם23*עע גם: )ועיין לפסה"נ 685/4 בשנת יחידוכמלך
 ,Library  Rylands ofJohn Bulletin Rowley, 111 11 44 ,)1962( כעת: ועיין והאשורייםן המקראים במקורותפתך

 *pp'מ4112

 ואילך. 88 עמי שם, פייגין, ש. עיין:88
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 יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה
 מלמט א. :מאת

 והמסעות מגידו למערכת ההיסטוריהרקע
 לארץ-ישראלהמצריים

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

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

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

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

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

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

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

 כב. ולוח 314-311 בעמי הערותעיין
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 יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה
.., .

. .,.. 

::. 

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

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

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

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

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

חמ=קדש

at~wlll'.-(4א2'ץםוט
.--... . 

 מגידו ומערכת נכו -פרעה מסע ל5:ציור

 . [ דפס.ן
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

 חולשתה והוא נוסה, גורם לפסה"נ 609 בשנת יאשיהו של החלטתו על השפיעבודאי
 שבטי בידי מגידו קרב לפני קצר זמן הושפל שכבודה הימים, באותם מצריםשל

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

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

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

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

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

~-ו
.1 

 ן! תכמת 54:ציור
 ןן הישראליתהמצודה
1 !ן במפדוהמאוחרת

 ןן
8_1 .

4 ןן  
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 יהודה ממלכת של "אחרונותמלחמותיה

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

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

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

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

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

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

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

 ליהודה נבוכדראצר של מסעותיופרשת

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

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

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

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

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

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

 פפ2[]
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 המלוכה בתקופתהמלחמות

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

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

.

"י1",.1%1 ן וא
 החינונית העיי

ש~ע*"י"%י
ויי י

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ומצרים בבל בין בסבךארץ-ישראל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%;,ן,ק

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

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

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

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

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

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

 ומי
 ובין בירושלים המרכזי השלטון בין המתיחות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 יהודה. אזורי כשאר נחרב לא כן ועל כשדים לצבא הריפההתעדות

 וחורבנה ירושליםכיבוש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ת ו ר עה

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

~dfrinkv 
 את המהרגם *8,

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

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

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

. 

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

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

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

 311ר[].
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 המלוכה בתקופתהמלחמוק

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

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

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

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

~berlieferungsgescbichtliche 
Noth, ,4נ. 

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ,)1950( .עק:88
.82 

.PEQ 

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

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

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

 ,Orthography. ,1934 .ק35
..

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 והמואבים. ,העמונים נגד מלחמות עלתמספר
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 לפסה"נ השני באלף ושכנותיה בארץ-ישראלהלחימה
 ידין י. :מאת

 ת ו ר ו ק מה

 האפשרות את בידינו נותנות האהרונות השנים עשרות של הארכיאולוגיותהתגליות
 לפסה"נ. השני באלף הלחימה לחם את קודם, מאשר בירור ביתרלהבין,
 מתעודות העדויות ואוגרית. מארי של שבארכיונים התעודות לכך סייעובעיקר
 מאנטוליה, תעודות וכן אחרות מצריות ותעודות אל-עמארנה מכתבי עם יהדאלו,

 הרבים, והתמשיחים התבליטים מתוך להעלות אנו שיכולים הנתונים אלמצטרפות
 וכלי- הערים ביצורי קרבות. ואף ציודם, על לוחמים המתארים ממצרים,בעיקר
 ידיעותינו על להוסיף כדי בהם יש הארכיאולוגיות בחפירות שנחשפו הרביםהנשק

 אלה.במשאים
 תקופה בכל הלחימה בבעיות עוסקים כשאנו עינינו לבד עומדות עובדות-יסודשתי
 קדם: בימי הלחימה זה ובכלל - ארץובכל
 כגון המלחמה, ודרכי המלחמה כלי של מהותם את להבין אפשרות איןא(

 עצמם. לבין שבינם הגומלין זיקת מתוך אלא והטקטיקה, ארגון-צבאי נשק,ביצורים,
 כלי-נשק שוכללו זו בתקופה שכן בה, עוסקים שאנו בתקופה במיוחד חשוב זהכלל

 הלחימה. בשיטות ואף בביצורים, בחימוש-המגן, תגובות-עד שחייבוחדשים
 שרית- להמצאת כוח-החדירה, רבת בקשת-המורכבת, הנרחב השימוש הביאכך

 כלי-הנשק בצורת לשינוי הביא האחרון בזה השימוש ואילו ;הקשקשים
 כבד שריון ע"י הגוף כיסוי גימא, מאידך ; אחרים וכלי-הכאה הגרזנים כגוןהבסיסיים,
 הפנים העת מעתה היה תפקידו עיקר שכן - והמסורבל הגדול המגן הקטנתאיפשר
 לך אין למעשה, בשריון. השף כיסוי לאחר גם פגיעים עדיין שהיו חלקי-גוףושאר
 בכללותם. אורחי-המלחמה בדיקת מצריך שאינו המלחמה בתורתנושא
 ענינים לך אין הרי אחרת, ארץ ביושבי אחת ארץ יושבי נלחמים שלרוב מכיוןב(

 ארץ של החומרית התרבות בין הגומלין זיקת ניכרת כה שבהם הקדומהבתרבות
 בארץ אילי-המצור המצאת כך, בלחימה. הקשורים אלה כמו השניה של לזואחת
 כלי- של לפגיעתם נתונות היו אשר השכנות, בארצות הביצור אופי על השפיעהאחת
 אחת בארץ העקומה", ה"חרב כגון מסוימים, כלי-נשק הופעת בדומה, אלהז.נשק

 עם אוהד( או )עוין במגע הבאות רבות בארצות בה השימוש להתפשטות מידמביאה
 ארץ.אותה
 שתים שעמים באנמיה, המנוגדת אתרת מענינת לתופעה אם עדים זאת, עםיחד

 כג-כה* ולוחות 841-389, בעמ' הערותעיין
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 וביצורים נשקצבא,

 מיד הלחימה להידושי נזקקים ואינם ארצותיהם מסורות על לשמור לעתיםמוסיפים
 שלעתים העובדה את מסבירה זו תופעה צבאית. שמרנות עקב וזאת הופעתם,עם

 לבין אתת בארץ מסוים כלי-נשק הופעת בין ניכר לרוח-זמן אנו עדיםקרובות
 אחר. עם בצבא לשימושהדירתו

 ק ש נה
 תורת-המלהמה בתולדות ביותר החשוב הזמן פרק הוא לפסה"נ השניהאלף
 שהיו העיקריים ושיטות-הביצור כלי-הנשק הונהגו זו בתקופה שכן התיכון,במזרח
 בפעם רבים. מהותיים שינויים ללא השריפה, אבק להמצאת ועד מאזמשמשים
 בשריון- בחרב-המגל, המורכבת, בקשת נרחב שימוש על ידיעות לנו ישהראשונה
 אחרים כלי-נשק גם לסוסים. הרתומות ובמרכבות-הקרב באיל-המצורהקשקשים,

 נשתכללו והקלעים, החניתות גרזני-המלחמה, כגת יותר, קדומות בתקופות נוהגיםשחיו
 יוצא פועל שהן החדשות, לשיטות-המלהמה והותאמו לפסה"נ השני באלףמאוד

 החדשים. הנשק כלימהמצאת

 המורכבתהקשת1.
 העיקרי הגורם היתה ככל-האפשר, רחוק מטוח באויבו לפגוע הלוחםשאיפת
 ובה-בשעה החץ, להטלת מכסימלי טוח להשיג ניתן ולפיתוחהי. הקשתלהמצאת
 ושחרורו האפשרי למכסימום עד המיתר מתיחת ע"י כוח-חדירתו, עללשמור

 הקשת, גוף הגדלת א( : היו לכך האמצעים המורכבת הקשת להמצאת עדהפתאומי.
 הנקודה את לקרב שאיפשרה הקשת, צורת ב( כאחת; וקשים גמישים בעציםושימוש
 הדו-קימורית. הקשת היינו ; המיתר אל שאפשר, כמה עד הלוחם, יד אחזהבה

 ולוחיות שרירים גידים, עץ, של מתרכובת בנויה שהיתה המורכבת, הקשתמאידך,
 נשק הלוחם בידי נחגה אחדי, למקשה אותה העושה בדבק, מחוברים עצם שלדקות
 הקשתות מן במידותיה בהרבה קטנה שהיתה וכיון מוגדלים; וכוח-חדירה טוחבלל

 כשהמיתר המורכבות, הקשתות גוף וכושר-נידותו. תנועותיו את סירבלה לאהרגילות
 המיתר עליהן שהורכב שבשעה כך ; חוץ כלפי להתעקם נטה עליהן, מורכב היהלא

 בתבליטים להבחין ניתן זה מטעם דו-שקערורית. צורה או משולשת צורהקיבלו
 מלופף שהעץ )היינו, מחוזקת או פשוטה מורכבת, היא מסוימת קשת אםבנקל

 בסוף כבר - במסופוטמיה לפחות - ידועה היתה כי אם המורכבת, הקשתבחוטים(.
 במחצית רק ומצרים בצבאות-כנען נרחב בשימוש הונהגה לפסה-נ4, השלישיהאלף

 בכל לא ולכן ומסובך, קשה היה זו קשת של ייצורה לפסה"נ. השני האלף שלהראשונה
 אל- מתל ביחוד הרבות, התעודות משמשות לכך עדות לעשותה. היו יכוליםמקום

 קטן( כלל )בדרך מספר להם שישלחו הכנעניים המלכים מבקשים בהןעמארנה,
 את לענת אקהת מבטיח בה מאוגרית, תעודה לב לתשומת וראויה קשתות.של

 קני-סוף זה ובכלל וחציה, המורכבת הקשת לעשיית הדרושים השוניםהחומרים
 מיוחדת5.מאיכות

'

 הגדול והטוח הרבה ניידותם שבגלל המרכבות, אנשי של נשקם עיקר היתה הקשת
 הגדול, בחלקו הרגלים, חיל גם במלחמה. האויב על אימה שהטיל לחיל היו נשקםשל
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 ההכנותיה בארץ-ישראל.הלחימה

 על ההסתיט-ות לחיפוי או בקרב-פתוח, ללחימה בהן והשתמש בקשתות מצוידהיה
 מתעודות כן וכמו אל-עמארנה ומתעודות המונומנטים מן אנו למדים זאתהחומות.
 למדים אף אנו מאוגרית התעודות מן חיל-הרגלים. ציוד את המפרטות ראוגרית,מנוזו
 באשפתם החצים ושמספר בקלעים, גם מצוידות היו מיחידות-הקשתים ניכרשהלק
 מסוגלים שהיו המורכבת, הקשת נושאי חיל-הקשתים 25. או 30 היה הקשתיםשל

 בודאי גדול, לטוח-תכליתי הודרי-שריון חצים 25 עד מהירים בצרורותלירות
 מעטים. לא קרבותשהכריע

 הנב-המגל2.
 המרכבה, לאנשי לטוה-קרוב הנשק בעית את העלה במרכבות הנרחבהשימהו
 כדי תוך בפעולה היה המובהק חסרונו אולם לכך, לשמש כמובן היה יכולהרומח
 השת באלף בשימוש שהיתה יחסית6, הקצרה הישרה, בחרב הדין והואדהירה;

 הגדולה החרב השני, האלף של השניה במחצית הים", "גויי ידי על שהונהגהלפסה-תעד
 כפי -חרב-המגל", )או העקומה בחרב הרחב לשימוש הרקע זהוהארוכה(.

 הישרה החרב להופעת ועד לפסה"נ השני האלף בראשית החל לה( לקרואשנהוג
 שצורת מעוקם, ובלהב ארוך בניצב המצטיינת העקומה, החרב בסופוי.והארוכה

 נשק היתה במגל(, כמו הקעור, בצדו ולא המקומר, בצדו הוא ההד שפיו )אלא לומגל
 אף אלא היל-רגלים של בקרבות רק לא לשימוש הניתן לגרזן(, )בדומה מובהקהכאה
 הקדום במזרח לפסה"נ השני באלף נפוץ זה נשק מרוצתה. כדי תוך המרכבה,מתוך
 הממלכה בתקופת המצרי בצבא והונהג וארץ-ישראל, סוריהל" באנטוליה, מצויוהוא

 של הראשונה במחצית זה לנשק הטיפוסי המרכבה(. עם יחד אף - )ויתכןהחדשה
 למעשה; היא, ההרב של זו צורה קצר. ולהב ארוך ניצב הוא לפסה"נ השניהאלף

 לביקוע וסיגולו הגרזן בשכלול ההכרח עם המהרי. או העוגן מגרזני ישירההתפתחות
 נעלמים הלהב(, הצרת )ע-י הנדסת-קרב ולצרכי ושריון-קשקשימקובע-מלחמה

 של השניה במחצית חרב-המגל. תופשת מקומם ואת הרחב, הלהב ,בעליהגרזנים
 נעלם "גרזן-העוגן" אל והדמית מתארך, והלהב מתקצר הניצב לפסה"נ השניהאלף

 והארוכה; הישרה לחרב והופכת זו חרב מתישרת שלאט-לאט -עדלחלוטין
 בעיקר במקרא הרווח חרב-, לפי ל"הכות המושג כאחד. ודקירה לחיתוךהמיועדת
 זה8, מסוג להרבות שמתכון בודאי לפסה"נ, השני האלף סוף של הקרבותבתיאורי

 חיפש. בשם: נקראושבמצרים

שריון-הקשקשים3.
 ממנים להחזיק הלוחמים מן מנעו אשר - ובמרכבה המורכבת בקשתהשימוש
 כאמצעי הרגלים, בחיל הונהג אף שרית שריון-הקשקשים. להמצאת הביא -בידיהם

 המורכבות. הקשתות של הרב טוח-החדירהמד
 או בהפירותיא שנמצאו שריון-הקשקשים, של ביותר הקדומות הדוגמאות כיאם-
 הברונזה תקופת מראשית השנילפסה"נןהיינו האלף מאמצע הן ובתבליטים,בציורים

 מאמצע השריונים שכן כן; לפני ניכר זמן כבר נוהג היה שהשריון להניח ישהמאוחרת(,
 מכאן השתנה שלא כמעט השריון וטיפוס משוכללים, שריונים הם לפסה"נ השניהאלף
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 וביצורים נשקצבא,

 באמצעות זה אל זה היו מחוברים - מעוגל לרוב היה שראשם - הקשקשים,ואילך.
 בטנת- אל אף וחוברו נתפרו והם הקשקש, בצדי דקיקים נקבים דרך שעברו"וטים,
 עשוי זה מסוג שבשריונים אנו למדים התעודות מן דומים. נקבים דרך הבד(, )אוהעיר
 כבר אנו, יודעים התעודות אותן מתוך אלף"1; על לעלות הקשקשים מספרהיה

 השפיעה, שריון-הקשקשים הופעת סוסים. להגנת שריוני-הקשקשים על זו,בעקופה
 היה המשוכלל השריון בהופעת החל למשל, כך, נשק-ההתקפה; שכלול על'מאידך,
 להם שאיפשר מיוחד, עיבוי ע"י במרכזם( )ביהוד החצים להבי את להזקהכרת
 השריון. בעדלחדור

 הרזןג
 הל יעיל נשק שהיה הגרזן, הוא לפסה"נ השני באלף הרגילים מכלי-הנשק אחדל

 לבין אלה בין המהותי השינוי שונים. הנדסה לתפקידי והן פנים-אל-פנים,לקרב
 ארוך להב בעלי )היינו, וחדירה גרזני-ביקוע שהם לפסה"נ השלישי שבאלף"גרזנים

 השוקרים( גרזני את )להוציא בעיקרם שהיו השלישי, האלף של לגרזנימ צר(-בניגוד ופה'
 וכיו"ב(. "גרזני-הסהר. "גרזני-העוגן-, : מאורך ופה קצר להב בעלי )היטו,,גרזני-חיתוך

 מן להיווכח אף אפשר בזאת והקובע. השריון הופעת בגלל בא זה שינוי שאףדומה
 ובארץ- בסוריה והן במצרים הן השלישי, באלף הגרזנים לשאר שבניגודהעובדה,
 שומריים ממונומנטים אנו שלמדים כפי שכן, ; גרזני-ביקוע השומריים הגרזנים היוישראל,

 וקובעי- שריוני-גוף מעין השומרי הצבא לחיילי היו באור, הראשונה השושלתשל
 את מסוימת במידה ממשיכים השני האלף תחילת של הגרזנים זו.' בתקופה כב"ריאש

 ם ליח יש זה לסוג לביקוע. משמשים כבר שהם אלא ארוכי-הפה, יגרזני-העוגן"מסורת
 גרזני-הביקוע לשימוש נכנסים הזמן בהמשך מקור-הברוז"0.א, ו"גרזן "גרזן-העינים"את

 לפסה"נ השני האלף של השניה במחצית והחל וצרי-הפה, ארוכי-הלהבהמובהקים
 הממלכה של המצריים התבליטים מן תקע. ובעלי פ,'תה ללא גרזני-ביקוע,נפוצים
 חרב- עם יחד חיל-הרגלים של המובהק נשקו היה שהגרזן בביתור, אנו למדיםההדשה
 גרזן-ההכאה במקום לעיל( שצוין )כפי למעשה באה היא אף אשר העקומה,ההכאה
הקדום.

..

איל-המצור5.
 המלחמה פני את ששעו השני, באלף נרהב לשימוש שהוכנסו מאלה כלי-נשקשני

 בלתי שמסיבות כיון, והמרכבה. איל-המצור היו רבות, מערכות ברלוהכריעו
 הממלכה בתבליטי מופיע הוא אין לאיל-המצור, המצרים נזקקו לאברורות,
 מארצות לפסה"נ השני האלף מן מלחמת-מצור תבליטי בידינו שאין ומכיוןהחדשה;
 ידוע היה לא המצור שאיל קצר, זמן לפני עד הדעה, היתה רווחת האחרות,הקדם
 הי"ח במאה שכבר מארי מתעודות אנו למדים והנה הראשו7לפסה-נ. האלף ראשיתלפני

 הצרים הצליחו זה איל בעזרת ביותר.. משוכלל איל-מצור בסוריה -היה מצוילפסה=נ
 שהצליחו מסארי אחת בתעודה נאמר כך מעטים. ימים במשך ערי-מבצר עללהתגבר
 אנו למדים ממארי אחר ממכתב ימים. שבוע במשך האיל בעזרת מסוימת עירלכבוש
 העיר מצור את המתארת חתית, מתעודה אחד.1 יום במשך מבוצרת עיר כיבושעל
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 שכנותיה בארץ*"שראלהלחימה

 ומר זו בתעודה באיל-המצור. השימוש דרך ועל המבנה על למדים אנואורשוין,
 החסיר, ומעל החומה בקרבת להקימה צורך שהיה סוללת-עפר היית העפר",-הו

 בהמצאת לכרוך שיש דומה אותה. ולקרקר החומה אל לגשת לאיל לאפשרכדי
 רחבי בכל השני האלף בביצורי והאבנים חלקלקות-העפר אתהופעתאיל-המצור

 היה תפקידן עיקר שכן במיוהד; וארץ-ישראל סוריה ובאנטוליה, התיכון,המזרח
 מכוון. קרקור נגד הערים ותלי החומה של התחתון החלק עללהק

 ה ב כ ר מה6,
 הבולטת התופעה ללא-ספק, היתה, בקרב לסוסים הרתומה המרכבההנהגת

 מהיר נייד בסיס שימשה הקלה המרכבה הקדמון. בעולם תורת-המלחמהבהתפתחות
 בטקטיקת בעית-הבעיות את פתרה כך וע"י המורכבת, הקשת של ה-אש"לעוצמת

 לוטה מרכבת*הסוסים של הופעתה ראשית והמנועץ". האש "בעית - הדורותכל
 כבר בשומר מצויות היו לחמורי-הבר, הרתומות מסורבלות, מרכבותבערפל.
 מופיעות לפסה"נ השני האלף של הראשונה במחצית ואילו - השלישי האלףבאמצע
 שלבי אחרי לעקוב כדי נתונים בידינו שאין אלא ; לסוסים הרתומות קלות,מרכבות
 תיאורי אין השני, האלף מראשית ממצרים, הרבים שבציורי-הקיר כך מתוךהמעבר.
 השתמשו לא או,,לפהות, שם; ידועה המרכבה היתה לא שעדיין להניח ישמרכבות,

 הי"ח המאה של השניה במחצית שכבר אנו למדים מארי מתעודות בקרב. הרבהבה
 לא עדיין - מקום מכל מאיי בסביבות - כי אם ן שבמרכבות-הסוסים היולפסה"נ

 שמה כך על שמעיד )כפי מכנען למצרים הובאה שהמרכבה כיון נרחב. בשימושהיו
 ובחותמות-הגליל המצריים במונומנטים הראשונה שבהופעתה וכיוןבמצרית(

 זמן שאותו הרי למדי, משוכללת כבר היא לפסה"מז( הט"ו המאה )מןממסופוטמיה
 של הציר לפסה-נ השני האלף של במרכבות בכנען. בשימוש המרכבה כברהיתה
 למרכבות ובניגוד - מכך כתוצאה האחורי; יקה לח קרוב המרכבה אופרדג

 ד-עע צאפעא- נ מכמת נט2חינה מסיבובים. ובמינחה* רבה בניידות יחנה ' -גהעיכור"חז
 מצופה רהיה עץ, ממסגרת עשוי היה ארגזה ואפילו קל.;, המרכבה את שעשו ידי עלזה

 הועבר שציר-האופנים למרות לכן, הצדדיים. בחלקיו פתוח אף ולעתיםעור,
 רתו6 לשהיה הסוסיה מספר המידה. על יתר הסוסים על המרכבה ה'כבידה לאאחורה,
 סוסיהמרכבה שמספר אנו, למדים וכתובות מתעודות אולם שנים; תמיד היהלמרכבה

 בתקופה המרכבה סוסי למספר )בדומה אחד חליפין סוס זה ובכלל שלושה,היה
 אשורנצרפל(, ימי - יותךמאוחרת

 המזוין והלוחם, - במושכות המושך הרקב, שנים: דרך-כלל היהצות-הלוחמים
 נרתיק ואף לחצים, אשמות המרכבה צדי על הורכבו לשימושו המורכבת.בקשת
 במרכבות נמצאו קדש, קרב את המתארים המצריים התבליטים לפי לקשת.מיוחד
 החל לעתים-במיוחד היו מצויים המצריות במרכבות לוחמים. שלושההחתמת
 )המתוארות ממסופוטמיה במרכבות לחניתות-הטלה"(. אשפות אף - ההטמהשושלת

 באחורי התקוע הארוך הרומח קבע, דרך כמעט מצוי, חותמות-הגליל( גביעל
 לפסה-נ הראשון באלף האשוריות במרכבות גם היה זה מעין ורומתהמרכבה,
 המאוחרות. החתים ממלכות שלוברכב
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 ובמצרימי"בעוד בכנען "יאישונה,במטופוטמיה, המרכבותנאף אופני יבנה."
 ..במרפבות הרי אשורים,י ששה.. בעלי הם נהאומנים ממסופוטמיה ה*3שיותו.. .ישפמךכבותץ
 השושלת של הראשונה במחצית המצריות במרכבות אף ובעקבותיהןה-כנעניות-,

 מצרית מרכבה 2 58ציור
 הט"ולפסה"נ המאהמן

 שהיו יותר. קלות שהיו מכיון וזאת בלבד, חשורים ארבעה בעלי הם האופניםהי-ח,
 רואים שבהם ממצרים, מציורי-הקיר אף אנו למדים יחסית, קלות הללוהמרכבות

 הט"ו המאה בסוף החל רק כתפיהם. על מרכבה הנושאים מנחה מובילי כנעניםאנו
 בעלי הם אופניה ואילך מעתה וכבדה; תעשית המצרית המרכבה הולכתלפסה"נ
 בכנען המרכבות היו כבר לפסה-נ השני האלף בשלהי כי להניה יש ויותר. חשוריםששה

 ללמוד שניתן כפי תתרת, מצרית בהשפעה הן אף חשורים, ששה בעלותבחלקן
 מגידו.' שנהבי שעל המרכבותמתבליטי

מרכבה59:ציור
 המאה מסוף.אסיאתית

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

 לבנותה. כדי שונים ומתכת עץ סוגי היו ודרושים מורכב, כלי היתההמרכבה
 ביותר מפורטת רשימה לתפקידו. מתאים שהיה עץ, של אחר מסוג בנוי היה חלקכל
 בתעודות וכן ממסומוטמיה, קדומה בתעודה ניתנת המרכבה של חלקים עשרותשל

 מצריים, בפפירוסים אל-עמארנה, במכתבי תענך15 במכתבי מאוגרית, יותרמאוחרות
 חומרי מוצא על אף אלא אלה, חלקים שמות על רק לא אנו למדים אלו מתעודותועוד.
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הלחימיגבא--

 *ישראל,שכנותיה

 שבארצם המושלים בין .לחילופי-מכתבים נושא שימשו והללו המרכבות, לבניץהגלם
 הדרושים. :העצים שבארצותיהם'גדלו אלה ובין מצרים( )וביחוד המרכבות אתבנו
 נעשו מהם החמרים והרתמה, הלקי*המרכבה שמות את מפרשות נויעויו,ואוגריהלמה

 בתי-מלאכה קיום על אנו למדים המצריים ומציורי*הקיר אלו בתעודותיכיו-ב.
 -חרשי- עבדו אלה בבתי-מלאכה ולתיקול. המרככות לחלושת משוכללים'5לכותים
 *רבי-הרש%מ*. עמדו ~'ובראשם אתרית בתעודות מכונים - שהם מפימרכבות*-

 להלן16: נביא אלו מתעודותאחת

ל*
 %48%ן ין.ו"מ;%~נמג"י"

%
 דת מרכבת תמס.. אשר מרכבותשמונה
 מלם בתורב לבית-המלך )סופקו(נכנסו
 טפנתהןיד אופניהןעם
 _ח~הןזד חציהןעם
 תרהןיד )0 רתמתןעם

 מרכבתםולתת מרכבותולשתי
 _ אלפתאע אשפותאיל

 וחרצ צמדםוקלת. וחריצי צמדים.ושלושה
 חרשם רב בד טפנת.. רב-החרשים מידאופנים
 חויה שציד ותיקנה המלאכה( )את הוציאאשר

יה

* "ת.ת. "ר"ג" 1,יקיר ,((., ,, ;,,. 
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 נושון;וביצורים צבא, . .-ד.

 א ב צה
 הו'וד.מורנוןיזזיד'ווצ1..

 ובתקופת - במצרים הצבא ארנק על מעטות לא ידיעות ,*ב זמן מזה בידינו היו כיאם
 מארי תעודות לאחרונה הוסיפו הרי - בארץ-ישראל אף אל-עמארנהמכתבי
 מתעודות לפסה"נ. השני האלף של הראשונה במחצית הצבא ארגון על רבותידיעות
 על ואף היחידות מבנה על הצבא, ארגון ועל אורחי-לחימה על אנו למדיםאלו

 חילות-המשלוח.עצמת
 לעת האוכלוסיה מקרב המתגייסות בסארי, המיליציוניות העוצבות שלגדלן
 החטיבות יותר. קטנים החילות לרוב אך "יילים; 10,000 כדי לעתים הואמלחמה,
 חיילים, 3,000 של יחידות גם מזכירות התעודות איש. 1 000, של ליחידות נחלקותהגדולות

 מיוחדות, לפעולות חיילים. 100 ושל 500, 600, 1,000, של יחידות ואף חיילים, 2,000של
 ביותר המתאימה עוצמה - חיילים 3% בנות יחידות שלחו פשיטה, פעילותוביהוד

 יהירה אף והיתה חיילים". 10 כנראה, היתה, יהירת-היסוד זה17. מסוגלפעולות
 אס. זמננו של "מחלקה" בערך היינו -חיילים, 50זל

 ואילך( לפסה-נ השני האלף מאמצע )לפתות והכנענים החתים המצרים, צבאותגם
 שצבא המצריות, התעודות מתוך אנו למדים כך יחסית, גדולות בחטיבותנלחמו
 אנשי 7,500 זה ובכלל לוחמים; 16,000-ל17,00 מנה קדש במערכת בריתם ובניהחתים

 באותה המצרי הצבא את רגלי. 9,000 ועוד מרכבות(, 2,500 כפול 3 )היינוהמרכבות
 5,000 בת אחת כל חטיבות, מארבע מורכב והוא איש, ב-20,000 להעריך ניתןמערכה

 לערךי1.לוחם
 מן א': אנסטאסי בפפירוס מובאת המצריות היחידות מבנה על חשובהידיעה
 כל איש 5,000 היה המצריות החטיבות שידל רק לא אנו למדים זה בפפירוסהכתוב
 1224-1290 הב' רעמסס )ימי תקופה באותה כזו חטיבה היתה שלעתים אלאאחת,

 אל- ממכתבי באחד הכבושים20. העמים בני או משכירים בחלקה מורכבתלפסה"ם
 מרכבות ו-50 5,000איש בן חיל-צבא שישלח מפרעה גבל מלך רב-טדי מבקשעמארנה
 אל שנלוו חייל 3,000 של ליווי על מסופר אחר במכתב 56(. שוי 132, )מס' גבללהצלת
 24(. שו' 11, )מס' פרעהשליחי
 האלף באמצע החל בקרבות חלק שנטלו המרכבות על מספרים אף בידינו-מ
 מגידו, בקרב מרכבות; 2,500 כאמור, מנה, קדש במלחמת החתי הצבא לפסה"נ.השני

 אמנחתפ גם אויביו21 ממרכבות 929 הב תחותימס של שללו מנה כן, לפני שנהמאתיים
 ערימ22 וכמה מכמה שלל שהן מרכבות, 720 לקח כי מציין לכנען, במסעוהב',

 לחילות-רגלים, בדומה הגדולים, בצבאות רק היו רב במספר מרכבותאולם,
 אנו שלמדים כפי מועט, היה כנען ערי מלכי בידי שהיה המרכבות מספרואילו

 2eo, )מס' מרכבות 50 של יחידות לרוב מכרות אלה במכתבים אל-עמארנה.ממכתבי
 19, מס' 32; שו' 3, )מס' מרכבות 10 של ולעתים 37(, שו' 127, למס' מרכבות 30 25(,שו'

 מאנטוליה בתעודות אף לכך, בדומה ועוד(. 37, שו' 9, )מס' מרכבות חמש של ואף 84(,שו'
 מכרו ;החתימם מלך מולשלש של ב-אנאלים" וכיו-ב. מרכבות, 30 מרכבות, 1%נמת

 שר- את גם אליו להקביל שיש שר-חמישים, של בפיקודו מרכבות 50 שליחידות
 המצרימן. בצבאהחמ"שים
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 ושכנותיה בארץ*ישראלהלתימה
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 של50מרכבות, כנראה שיחת בקרב הטקטית שהיחידה ללמוד ניתן אלומנתונים
 לצרף היה אפשר אלו יחידות-יסוד מרכבות. 10 של יחידות-יסוד חמשוכללה
 מרכבות. 25 של יחידות גם היו במצרים 10~3. כלומר מרכבות, 30 של יחידות גםמהן

 =השלושים" ויחידות *החמישים" יחידות צורפו יותר גדוליםבחילות*משלוח
 הרבה ההוצאה המרכבות, להפעלת נדרש שהיה הרב האימת יותר. גדולותלהטיבות
 אלו למרכבות, שהיה הצבאי והיתרון הסוסים, ובהכשרת בייצורן כרוכהשהיתה

 נקראו הללו האצולה. מעמד בני בעיקר בחיל-הרכב ושיימשו לכך הסיבותהן
 בכל היחידי הנייד החיל היה חיל-המרכבות "טריאמ*25* קדמת-אסיהבארצות
 )אם חילות-הפרשים שכן לפסה"נ; השני האלף של לסופו עד התיכון יםצבאות

 הראשון. האלף ובראשית אלף אותו בסוף רק הונהגו בודדים26( רוכבים לאכי

 והשלישות האספקה שירותי2.
 מוס של מקיף בארגון היו כרוכים ארוכים ולטוחים גדולים חילות שלמבצעים

 מסארי רבות תעודות-תשלומים שרדו ואמנם, השלל. וספירת האספקההצבא,
 והתשלומים השירותים ואנשי החיילים שמות במדויק מצוינים בהן מאוגרית, וכןונוזו,

 המלך, במחסני שנמצא הנשק( )ומצב לסודו נשק של מפורטות רשימות להם,ששולמו
 של מאוד גבוהה רמה על מעידים אלו כל אחר. או זה לחייל האישית חלוקתווכן

 ואפסנאות. שלישותשירותי
 אשר לעיל, שהזכרנו א', אנסטאסי מפפירוס קטע אותו משמש מאלפתדוגמה
 לחם, והמזכיר לחיל-המשלוחץ, בקשר אפסנאית בעיה המצרי הסופר מציגבהמשכו

 מתעודה גם יום. לאותו מזונה את להוות צריכים ואלה היחידה אל המובאים ויין,צאן
 היה הצבאית האספקה וחישוב עמו, לוקח הצבא היה ציודו כל את שלא למדים, אנוזו

 שהשליטים-הואסאלים והציוד האספקה ועל הארץ תבואות על בחלקומבוסס
 של מסעו תיאור ) אנו למדים כן לחילות-המשלוח. מכינים היו השוניםבמקומות
 מתכוא'תהארץ. היה ולצבא לבהמות האספקה מן גדול שחלק לכנען, הג'תהותימס
 שהכינו ; לפרע השונים כנען מלכי מודיעים באל-עמארנה, שנמצאו שונים,המכתבים

 הצבא. סופרי ע"י אליהם שנשלחו מוקדמות הודעות סמך על צבאו, בשביל הדרסםגת
 הואסאליות בממלכות השוררים בתנאים בקיא"ם להיות היו חייבים אלהסופרים
 כדי צבא-המשלוח לפני נשלחים היו שכן אליהן, המובילות ובדרכיםהשונות
 למדים קרש, מערכת את המתארים המצריים, מתבליטי-הקיר האספקה. אתלהכין
 בעגלות חיל-המשלוח את מלוה שהיתה האספקה של המשוכלל הארגון עלאנו

 מיוחד. שירות בידי נתון היה בה והטיפול לשורים, רתומותמיוחדות
 הגדולות לתחנות-המים ופרט חמורה; כלל, דרך היתה, המים אספקתבעית

 גם ההייל,ם צוידו המצריים8י, המלכים ע"י שהוכנו העיקריות,שבדרכי-המעבר
 שלם צבא נאלץ ולעתים מספיקים היו תמיד לא אלה סידורי-מים מיוחדות.במימיות
 שלי מכתבו הוא זה מסוג ביותר מענינת תעודה במים. מהסור בגלל מדרכולחזור

 עד יצא מתני "מלך ואילך(: 51 85,שו' מס' אל-עמארנה )מכתב גבל מלךרב-אדי
 למצב לארצה. שב ולכן מי-שתיה לו היו לא אבל גבל, עד ללכת וביקש 94רהעיר
 ויהושפט 'שראל מלך יהורם מלחמת על במקרא ההסופר את להשוות הראוי מןזה
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.
 . נשונוביעורים צבא,

 ט(. 4 )מלזב מים מחוסר במדבר צבאותיהס אבדו כמעט כאשר במואב, יהודהמלך
 בפקודות נעשתה היא אף הקרב, ולפני המערכה, בשרה, וכלי-הנשק הציודהתקנת
 על המצור של המצרים בתיאורים בידינו נשתמרה זה מסוג מענינת פקודהמלאיות.

 בוקר בהיות מחר כי נשקכם, הכשירו נכונים! "היו הג'י2: תהותימס שלמג~דו'במלחמתו
Eyi?*הנאמר את להשוות יש זו לפקודה הלז". המסכן הכושל עם ,קרב לאסור יוצאים 
 העם את וצוו המחנה בקרב עברו : לאמר העם שוטרי את יהושע "ויצו ואילך: א,ביהו'
 וכו'". הזה הירדן את עוברים אתם ימים שלושת בעוד כי צידה, לכם הכינולאמר:
 ואילך, 80 שו' ב, לוח כרת, )עלילת באוגרית אף אנו שומעים לקרב צידה הכנתעל
 על אנו למדים המצריים, מתבליטי-הקיר וכן הרבות, התעודות מתוך ואילך(.172.

 מאחי מכתבי ולחלוקתו. לספירתו השלל, לשמירת אחראי שהוה מיוחדשירות
 מענינת במיוהד השלל. לשמירת מיוחדות יחידות-משמר קרובות לעתיםמזכירים
 והחיילים30. הקצינים המלך, בין השלל חלוקת חוקי את הקובעת אחתתעודה
 צבא-הקצע, יחידות על נוסף שכן, הצבאות; דאגת בראש כמובן, היו, הגיוסעניני
 והן חיל-המצב, לתפקידי הן - מיליציוני צבא לגייס קרובות לעתים ואלציםהיו

 על רבות ידיעות מארי מכתבי מביאים כאן אף הקרב. בשעת שמ"מלתפקידים
 קבעו במצרים משלוחם. חילות להרכיב כדי בפעם פעם מדל שנעשו מיוהדים,גיורים
 רשימות נמצאו באוגרית למאה"32. "אחד של אלה, לגיוסים ' מכסה מעיןלעתים

 מרכבות, אנשי )חילות-רגלים, הצבאי כושרם ולפי עריהם לפי חיילים, שלמפורטות
וכיו"ב(.
 הצבא, יחידות בארגון במצרים השונים הצבא לסופרי שהיה החשוב התפקידעל
 צבאיים תפקידים בעלי מרשימות אנו למדים הצבא חשבונות והנהלת הדיווחגיוסו,

 מהם. רבים ולעתים הצבא, ליחידות נלוים היו הצבא סופרי מצריות.שבתעודות
 הצבא, של ראשיים פקידים היו כן למשלחת. שנלוו סופרים עשרים נזכרו אחתבתעודה
 הצבאית, המנהלה על ופיקחו הקרב ביחידות ששירתו ואחרים במפקדות ששירתומהם

 אחראים הם היו הלוחמות ביחידות תפקידם בתוקף החשבונות. עניני עלובמייחד
 המגויסים, על הממונה אחר, פקיד ודו"חות-המלחמה. יומן-הקרבות לניהולאף
 לשם השונים לחילות-המצב חיילי-המיליציה יחידות להקצאת רק לא אחראיהיה

 לפועל. מוציאן היה שהצבא ציבוריות עבודות על אף אחראי שהיה אלאאימונים,
 אחראי היה ממש, בלחימה השתתף לא שלמעשה מנהל", "קצין נוסף, גבוהפקיד

 וכן הנשק מתמני על ממונים היו אחרים פקידים ולאספקתו. לציודו הצבא,לתנועת
 עיצורים.על

 הנדמית ותחבורההנדסה3.
 המנהליים השירותים של אופים על רק לא לעמוד מאפשרות שבידינוהתעודות
 ותחבורה הנדסה כגון - שירותי-קרב של למדי גבוהה דרגה על גם אלאהמובהקים,
 ודיווח. קשר רפואי, שירותצבאית,

 שפיקחו מהנרסים, בנמצא שהיו בודאי וכיו"ב, הסוללות המחגות, הקמתלצורך
 כליך להעברת מיוחדות שיטות על ידיעות יש ממארי בתעודהת כבר אלו. עבודותעל

 שנה במאתים קודמת זו הנדסית פעולה ובעגלות-משא33. מיוחדות בסירותמצור,

[326 1 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 :ושכנותיההלחימה.ךבארץוהישראל

 לפי הפרת. לעבר במסעו מצרים, מלך הג' תחותימס של הנדסי-תחבורתילמבצע
 גבל-"סעו% ]ליד,העיר המצרים הכינו תחותימס34, של האסטילות שבאחתהתיאור
 וכלי- על-רכבו הלית את המציי הצבא להעביר;את כדי הלבנץ, מאלףמיוהדות
 שנשאו. לשוריך,- רתומות עגלות גבי על אלו סירות הובילו המצרים שלו.המלחמה

 : לפרת, עדאוצן.

 'וקשה .רפ"ואה .שין'רות"4.
:ן(

 מתוך אולם כהלכה, מאורגן רפואי שירות קיום על ברורות ידיעות בידינואין
 אם שומעים כך זה. מסוג שירות היה קיים שאכן לחלח אפשר מאתי במכתביהדיווח
 שלום כי מודיעים הצבא שמפקדי שלהם, המסיים בחלק בדו-חות, קרובותלעתים
 ,.. ] .איף3. חולים ואף מתים אין טוב,הצבא

 סימני-אתראה למתן הן פקודות-ביצוע]קצרות, למסירת הן - בקרב הקשרבגנית
 הבעיות אחת ומתמיד מאז היתה - למקום ממקום ידיעות להעברתוהן

 אלו הן בידינו שיש ביותר המענינות( )ואף הקדומות הידיעות הלוחמים.בצבאות הקשוי
 באמצעות איתות של מפותחת קיטה על מעידות הללומסארי.

 "משואות-אש-
 סימנים הלפידים. מספר על מבוססים שהיו מוסכמים, לסימתם כהתאםולפידים,
 עזרה. לאזעקת שימשו אחרים סימנים ידיעות; להעברת שימשו מסוימיםמיסכמים
 אמש עבדך: )אמר(כים כה יבר, כלעדנו37:"ולאדוני המכתבים.3 מאותם אהדוהרי
 משואות, )=השיאו לפידים נשאו בני-ימין כל ורבן; בעיר ולנתי מארי העיר אתיצאתי
 מישלן, עד)העיר( מאלם-מלך אלם-מלך, )העיר( מן שלוים, )העיר( מן באש(אותתו
 לא עדיין אך כתשובה, לפידים נשאו מרקה, )העיר( במחוז אשר כולן בני-ימיןערי

 נעשו האש, ש"סימני מעיד זה מכתב הללו". הלפידים של( )אותות-האש לפשרחקרתי
 בודאי מסוימות ידיעות להעברת ששימשו העובדה עצם שהריעל מסוים, מפתחלפי

 !אחרות. מתעודות אנו שלמדים כפי ביותר, רווח. היה זה נוהג שכן המכתב,שידע.יכותב
 השאה לעתים היה זה סימן ; לנתקפים עזרה מיד להגיש לקריאה שימשו מוסכמיםסימנים
 לכיבוש בקשר במקרא, אף נזכר מוסכם כסימן במשאת-אש השימוש אש. שלכפולה
 אף לכך ובדומה ואילך(; מ כ, )שופ' והגבעה בנימין לקרבמד ואילך(, ח ח, )יהו'העי

 הקרב בשעת עצמן הלוחמות ליחידות ואיתות קשר כאמצעי לכיש"3.במכתבי
 מהתבליטים אנו שלמדים כפי בחצוצרות, שניתנו קולות בסימני אף גםהשתמשו
 נותני-אותות מתוארים שבהם לפסה-נ"נ השני האלף של השניה המחצית מןהמצריים
 כלים או .ידים הרמת ע"י שניתנו מיוחדים, בסימנים ההיעזרות בחצוצרות.התוקעים
 'מיטת יט(. ח, חטף ידו", ובנטות *וירוצו העי2 נמשוקתנטז חב )יהו הטו "ע* ידועוןכףוחז*טם,

 רצים שליחת סוסים. רוכבי וביחוד מקשרים, שליחת ע"י היתה אחרת מקובלתקשר
 בתקופת כבר רווחת היתה ידיעות, של מהירה להעברה סוס, על רכוביםומקשרים
 היה הס' רעמסס של שמצבו שעה קדש: מערכת בתיאור גיחנת מאלפת דוגמהמארי.
 שלעתים מובן הנותרות. חטיבותיו את להזעיק סוס על רכוב רץ שלת רע,בכי

 מס' אל*עמארנה מכתב )השוה רגלים רצים ע"י הידיעות את מעבירים היוקרובות
4)88
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 וביצורים נשק.צבא,

 ודיווחמו.דיעין5ש
 ואמצעי- ממינים שטח בה"א* גדולים כוחות הפעלת ארוכים, לטוחיםמבצעים

 לפסה-ב השני  האלף מלחמות את  המאפיסים  קויפ  הם אלה כל - למדי משובחיםקשר
 למפקדי לספק המסוגלות מפותחות, מודיעין בשיטות אף ביתפ היה אלהבתנאים
 אף אלא אסטרטגי"( )"מודיעין למבצע קודם כללית אינפורמציה רק לאהצבא
 מסארי, הן = המקורות ואכן, טקטי-(. )-מודיעין הקרב מהלך כדי תוך שוטפותידיעות
 בדרך גורמי-מודיעין הפעלת על כולם מעידים - מארץ-ישראל והן ממצריםהן

 הטעית ידי על הן מיוחדים,  מרגלים  שליחת ידי על הן  נעשתה הידיעות  השתיעילה.
 הפיקודים בין דיווח שיטת הנהגת ידי על והן מדומים- -מרגלים באמצעותהאויב

 במיוחד מענינת וכונותיו. האויב כוחות על מתמיו ידיעות שטף שהבטיחהלמפקדים,
 בשבי לקחת כדי האויב לשטח סיורי-פשיטה הונהר מארי בתקופת שכברהעובדה,
 מסרו חקירתם שבמהלך במכתבים(, מכתים שהם )כפי לשון" -אנשי חיים",.מקורות

 אחד כותב וכך כוחותיהם. על ראשונה, ממדרגה חשיבות בעלת לעתיםאינפורמציה,
 אמר כה ח'מורבי עבדך, אפלפיאל )אמר( כה אדוניו"4:"אמור, אל במאריהמפקדים

 היה. נאות...לא מושב מסע-האויב:מקום את ל-שחת" הלך כבד צבא לאמר:אלי
 צבא גדוד בסדר...עתה מתקדם ומסע-האויב לריק שיצא( )לאחר חזר הצבאנדוד
 לשון ואנשי מסע-האויב. את נא ו"שחת" ילך-נא ba~-'urn'-ב~( )מQa-al,-1"-10קל

 הלשון. "אנשי על אנו שומעים ובדומה נא". יקחו מודיעים( ~iawiIime "1)זחות-בנו
 אחרים. ממכתבים אףהללו

  ובמהירות במפורט עליהם לממונימ מדווחים היו הצבאות ומפקדיפיקודי-המשנה
 מכתבימ41, של ניכר ממספר אנו שלמדים כמ* האויב, של צבאיות מעולות כלעל

 ובו ממושליו, מאחד ביותר ממורט דו"ח-מודיעין מארי שליט ןמרלים מקבלכך
 את מפרט הדו"ח ראשון. מקור על ולא שמיעה על מבוסס שהדו"ח המוסר,מדבש

 עתה לעת ; אותו עברו לא עדיין אולם פלוני, נהר עד הגיעו : מסוים שבט שלתנועותיו
 שנשלח מפקיר מהירות ידיעות אף המלך מקבל לעתים לקרב. נערכו לאודיין
 כי אם משהו. אירע שאכן הגיעו, עם מיד להודיע, ממהר הפקיד מסוים. עניןלחקור
 יודיע בוריו על דבר כשידע ומיד יחקור; הוא הרי בדיק, הזוע אינו העניןעדיין
 כוחותיו, ואת האויב מספרי את אף קרובות לעתים מציינים בדו"חות למלך42 כךעל
 האירוע. תאריך אתוכן

 מערכת בתיאורי לנו מצויה הטקטי, המודיעין בתחום בעיקרה מאלפת,דוגמה
 המצרים ידי על הן השימוש, על בהם מסופר המצריים. במקורות שנשמרו כפיקדש,
 אירועי כי אם האויב; ולהטעית ידיעות להשגת התחבולות בכל החתים, ידי עלוהן

 במספר הקרב במהלך נכשלו הצדדים שני של ששירותי-המודיעין מעידיםהקרב
 נפל ופרעה קדש, יד על האויב ריכוזי על המצרי המודיעין ידע לא בתחילהמקרים.
 נוסף שכוח ידעו לא המצרי, החלוץ את החתים תקפו כאשר כך, אחר מאידך,בפח.
 "סחיטת- המצרים. של המאסף וחטיבות הקדמיות החטיבות בין ונלחצו מאחור,נמצא

 המרגלים שנשאלו השאלות מתוך ועינויים. מכות ידי על נעשתה השבויים מןהידיעות
 הפרטים בכל והתענינות מפורטת חקירת-מודיעין שיטת על לעמוד אףאפשר
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 ושכנותיה בארי-ישראלהלחימה

 הצבא מהו:הרכב 2. האויבו צבא מורכב עמסים מאיזה 1. באויב:הקשורים
 המדיק מקומו מה 5. מספרוז מה 4. כלי-נשקוז מהם 3. ! חיל-רגלים()רכב
 כוננותוז מידתומהי

 יותר. כללי אופי בעלות ידיעות להשיג לחם השתדל, האסטרטגיהמודיעץ
 בסיפור כלולה אסטרטגי מודיעין משמעות על בידינו ש-צח ביותר המושלמתהדוגמה
 למרגלים: משה שנתן ההוראות על ואילך, יה יג,שבבמ'
 היאז* .מה הארץ, את *וראיתם1.
 רבד אם הוא המעט הרפה, הוא, ההזק עליה, היושב העם -ואת2.
 ז= רעה אם היא. הטובה בה, יושב הוא אשר הארץ =ומה3.
 במבצרימו* אם הבממנים בהנה, יושב הוא אשר הערים *ומה4.
 אין1" אם עץ בה היש רזהז אם היא השמנה הארץ, "ומה5.
 יריתי כיבוש של בתיאורים מסופר טקטיות ידיעות להשגת המרגלים שליחתעל
 יהושע. ידי עלוהעי

 הפתוח בשדההקרב

 והחניההמסע1.
 בידינו יש :בצירות, ערים בכיבושי עניינם הקרבות ותיאורי המונומנטים רוב כיאם
 בשדה הקרבות ועל במסעותיהם הצבאות ארען על גם המלמדות תעודותמספר

 . ח תופ
 במבני-קרב ובלחימה בצעידה הצבא תרשל חייבה גדולים צבאותהפעלת
 הממלכה- מן מצריות בתבניות-דגמים הפיקוד. לשליטת וניתנים צפופיםמסודרים,
 שורה. ג"בו' חי"יים 10 המעמת ווז, עורב נמטורות בבזו :אנשי ז מעיד ננתואוץז,ירכתה43
 שורה, בכל החיילים ממפרי את בדי,ק מייצגות הללו התבניות שאין נניח אםאפילו
 ומסודר. צפוף צעידה נוהג על בבירור הןמעידות
 אף ברורה גרפית בצורה מתוארים הקרב, לקראת במסע הצועד הצבא,מבני
 )חיל-העיר ה"נערן" שחטיבת לראות אפשר אלה בתבליטים קדש. קרבותבתיאורי
 כ5" כשאחרי חזיתיותג שורות 10 בעלת בסלגכס נעה רעמסס( של לצדו שלחםהכנעני
 שורה המהוים כתתו, של הנותרים החיילים 9 צועדים - הקדמית שבשורה - נראהחיל

 בנויה שלו והפלנכס לקרב, נכנס לא עוד קדש, ליד העומד החתי, הצבא ואילועורפית;
 70 צרות-יחסית, שלה החזיתיות שהשורות בשדרה, היינו - מסע של במבנהעדיין

 מתיאורים ללמוד שנקל דומה מאוד. ארוכות העורפיות והשורות - בשורהחיילים
 לה.צ%נ .. אפשר : זה מעברי למבנה-הלחימה. ממבנה-המסע הצבא עבר כיצדאלה

 ... 62(. ציור )ראה סכימטיתבצורה

 במהירות, קילומטרים מאות לעבור עתים היה שצריך עצמו, הצבא מסעארגון
 חיל- וגם חיל-רכב גם כללו התקופה שצבאות ובמיוחד למדי; סבוכה בעיההיה

 של מרחק המצרילעבר שהצבא מסתבר, קדש במלחמת לוח-הזמנים מחישובירגלים.
 הנות הממוצע אמנם שהוא בממוצע, ליום ק-מ כ-20 משמע - יום 30 במשך ק"מכ-850
 . - כאחד. וחיל-רגלים חיל-רכב מעורב,לחיל
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*
 ההסתערות למבנה מסע ממבנה המעבר להסברת סכימה 82:תיור

 ובמקרים מרכבותיו; על להתקדם הצבא היה יכול תמיד לא השטח תנאיבגלל
 עליהן44. לוותר שנאלצו או בידים המרכבות את נשאואלה
 תיאורי בשני כי אם אבטחת-המסע; חוקי את יפה ידעו הצבאות שמפקדי ספקאון

 קדש, מלחמת של וזה מגידו מלחמת של זה לנו, שנותרו ביותר המפורסמיםהקרבות

 גדול, צבא של במסעו היסודי העקרון אלו. עקרונות בהעהת הפרעונים-חטאו-
 כשמרחקים זו, אחר זו תנענה השונות שהחטיבות חטיבות-משנה, ממספרהמוהכב
 במבנה נעה חטיבה כל לרעותה. חטיבה בין בשדרה מפרידים נאותיםטקטי-ם
 תהותימס התקפה. או למבנה-העה ממבנה-מסע מיד לעבור לה המאפשריםוברןחים

 אלה, עקרונות לפי תנועה איפשר שלא הצר, מעבר-מגידו דרך לצעוד בהחליטוהר,
 רעמסס של לכשלונו העיקרית הסיבה גימא, מאידך מפקדיו. לעצת בניגוד זאתעשה
 צעדו מתאימים, במבנים שנעו למרות חטיבותיו, שארבע היתה קדש במערכתהב/

 מגע-טקטי כל ביניהן היה לא ולכן - למשיל אחת חטיבה בין מדי גדולובמרחק
 . משי45מ
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 ושכנותיה ג%ף5זישראל: .הלחימה

 )במדבר ישיאל מסעות על כסיפורים אף אשו סו-אי; מוקות, לגוריך-מסע,הד
 ומאסף. חלוץ עם ),דגלים'( הטיבות למי במסע צוקדןם) כשהםהמתוארים
 הלו אבטחת-המסע ביתץ .בלילה; לצעוד אף הצעא ,היה, נאלץ רביםבמקרים

 זה, סוג-מסע ן9.עלקמוצן
.

 שטחן בגלל הן מבוצרות, בערים גדולים צבאות להחנות האפשרות חוסר
 סידורים חייב האויב, בארץ לרוב היו שמסעות-הצבא מחמת והןהמצומצם

 היו צריכים אלו סידורים הפתוח. בשדה הצבא חניות לקראת רבמתאימןם,ותרגול
 התקפת-פתע. עד סידורי-המה בשעה ובה - לצבא נוחים חניה תנאי גםלהבטיח

..... ., .. 
 ן.

 ן. ..-:

a_Ki[-ש81~א

ןש40
,:נן;

 קדש מערכת בעת הב' רעמסס מחנה 63:ציור

 בתלליטי- ביותר המושלמת בצורה מתואר חנית1ה'צבא בשעת המצריהמחנה
 עבריו מארבעת שהוגן מלבן, צורת היתה למחנה קדש. מערכת של המצרייםהקיר
 לסגיני האו4ייני המעוגל, כשראשם זה, ליד יה שהוצבו החיילים, של המגיניםע"י

 הדרכים לשתי שהובילו פתחים, היו המחנה מצדי ב.כמה מעלה. כלפיהמצרים
 המלך אוהלי היו מוצבים אחד ברובע רובעים. למספר המחנה את שחילקוהעיקריות
 מסוג מחנה ובהמות-המשא. עגלות שירותי-הצבא, חנו השטח בשאר ואילוישרין;
 תיאורי רבה. במהירות ולהצבה לפירוק היה ניתן המשוכללים, סידוריו אף עלזה,

 הן הם, שמזכירים דומני סידורי-החניה, תיאורי ובמיוחד ישראל, שבטימסעות
 המצרר הצבא של החניה סידורי את בסרטיהם, והןבכללם

 ה מ י ח לה2.
 בקרב עיקרי-הלחימה של סרטיהם על לעמוד כדי מספיקים מקורות בידינואין
 מעקרונית- אחדים כי נראה, שגידינו הנתונים מן חילות-הרגלים. בין הפתוחבשדה
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 וניצורים נשקצבא,

 לעתים בהם נקטו ואף הלוחמים, לצבאות אז גם ידועים 'היו האוניברסלייםיהלחימה
 סידורי הכוח, ריכוז הפתעה, הוקפדת, במטרה(4, דבקות למאת: יש אלה ביןקרובות.
ם בין לשיתוף-פעולה סידורים מכסימלית, נידותאבטחה, ח ל  ועיד. השונים47 
 למרכבות חיה שבה קדש ממערכת וביחוד המצריים48 קרבות-המרכבותתיאורי
 מפקדי שלטו חבלתי-נמנעת, ערבובית-הקרב שלמרות מלמדים מכריע,תפקיד

 חטיבו~נ .חטיבות במהירות, להפעילו )מסוגלים והיו זה בחיל בהזות-הרכב:
 השיטות על לעמד אפשר מערכת-קדש אירועי מתוך הקרב. להתפתחותבהתאם
 הרכב: חטיבות בהפעלת נהוגות שהיוהטקטיות

 האויב; מערכות ושיבוש פריצה במטרת המרכבות, הסתערות1.

 ; עבריה מארבעת האויב יחידת כיתור2.

 מסעו. בשעת הצועד, הצבא שדרות באגפי התקפה3.
 המרכבות סוסי כי למדים אנו לפיה קרב-קדש, בתיאורי נשתמרה משינתידיעה

 המצרי חיל-הרכב מערכות את לשבש קדש מלך ניסה זו ידיעה לפי זכרים.היו
 כיצד מספר המצריים הצבא משרי אחד הסוסים. את והסעיר לפניהם סוסהכשהריץ
 ולהרגה. הסוסה את לתפוסהצליח

 מלהלך האפשר ככל נמנעו הילות-רכב, שכללו אלה וביחוד הגדולים,הצבאות
 נסתייעו שבטים, של צבאות או יותר, הקטנים העמים מצבאות כמה זאת כנגדבלילה49.

 ובנשקם. במספרם עדיפים צבאות עד ההפתעה, גורם בה שכרוךבלחימת-לילה,
 התקפת-לילה על פרטים ניתנים לפסה-נ השני האלף מאמצע בבליתבתעודה
 של הלחימה שיטת את למנות יש פשיטה פעולות של זה בגדר השל"1ית50.באשמורת

 של אופי להם היה אלה קרבות יהושע; בהנהגת הפתוח בשדה בקרבות ישראלבני
 ועוד(. ז, יא, )יהו' האויב מחנות על פתאומיתפשיטה

 הצבאות בד הנודדים שבטי של הלחימה מדרכי אחת היה הוא אףהמארב
 לפסה.נ!5. הט"ו המאה שמן תענך, ממכתבי באחד מארב על מסופר כךהסדירים.
 בהרחבה מתוארים = הב' רעמסס שמימי א', אנסטאסי פפירוס - אחרתבתעודה
 ישראל. שבטי מלחמות את גם איפיינו המארב מן פעולות בכנען52. טיפוסייםמארבים
 מובהרים, חיילים בין קרב-הבינים היה הוא, אף רווח שהיה לחימה, של מיוחדסוג

 המערכה53. גורל את להכריע היו עשויים כך( על שהוסכם )בשעהשתוצאותיו
 השני באלף המלחמה בהנהגת נזקקו כללי שבאופן לאמר ניתן דבר, שלבסיכומו
 מכן. שלאחר הדורות על גם מקובלים שהיו הטקטיים העקרונות לכללפסה"נ

 העיר עלהלחימה
 העיר הגנ.ת'1.

 ופעולות גימא, מחד הגדולות, האימפריות צבאות בין הפתוח בשדההקרבות
 בתקופות רבה חשיבות להם שנודעה )עם גיסא מאידך הנודדים, שבטי שלהפשיטה
 הצבאי בתהום הבעיות עיקר המלחמתיות. מהפעולות חלק אלא היו לאמסוימות(,
 וכיבושה. העיר בהמת היוברוכות

 ממספר נתעלם )אם הכנענית השיה של וצורתה מקומה את שקבעו מרמי-היסוד ,'
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 ושכנותיה בארץ"ישראלהלחימה

 אספקת ואפשרויות גימא, מחד וטקטיים, אסטרטגיים מרמים הם  משניים(נורמיבו
 של אחרים רבים ואזורים ארץ-ישראל בתנאי אלו, גורמים שני גיסא. מאידךהמים,
 חייב הבטחוני המרם שכן לזה, זה בסתירה קרובות לעתים עמדו התיכף,המזרח
 לרגליהן. לרוב נמצאו מקורות-המים ואילו גבעות, גבי על הערים מיקום אתלרוב

 וביחוד - ההבתי-הטקטי האלמנטרי לשיקול שנתוספו בטחוניים,שיקולים
 בעלי במקומות הערים לקביעת הביאו - מרכזית מדעית סמכות היתהכשקיימת
 עמד אלה שיקולים בראש כלל-מרחבית. אפילו או כלל-ארצית אסטרטגיתהשיבות
 באשר מיוחד. ערך בעלי מעברים ועל הראשיות התחבורה דרכי על השמירהשיקול
 בשעת הגדולים לצבאות ומקומות-חניה וחימוש, אספקה בסיסי להיות שמעדולערים
 שמקורות-מים, מכיון מזו. זו מתאימים במרחקי-מסע לקבען הצורך נתוסףמסעם,

 אנו, עדים מסוימים, במקומות רק היו מצויים יעילה, להמה שניתן למקוםהסמוכים
 על נבנית ואחרת נהרסת עיר אלו: במקומות ערים של הרצוף לקיומן כלל,דרך

 הערים מפלס נתרוממ לפסה"נ השני שבאלף גרם זה תהליך חלילה. וחוזרהריסותיה,
 השטח, זאת ועם יותר, הקדומות הערים נבנו עליה פני-הגבעה לעומת ניכרתבמידה
 וכן זה מטעם הגבעה, של המקורי משטחה הרבה עתה קטן עליי, לבנות היהשגיתן
 של שטחה המקרים ברוב עלה לא מקורות-המים של המצומצמת תפוקתםמחמת
 וכמה הצור כמן הכלל, מן יוצאים כמובן )היו דונמים עשרות כמה על הכנעניתהעיר
 את נקבל אמ מועט; היה העיר של תושביה מספר שאף מכאן ובאנטוליה(. בסוריהערים
 לאמוד ניתן נפש, 60 לערך היה בנוי שטח. של דונם לכל התושבים שמספרההנחה

 כ-500 היום( של חיפה )בקרבת אבו-לואם בתל הכנעניותנ הערים תושבי מספראת
 בשכם נפשו כ-4,600 במגידו נפש; כ-ס2,50 בדותן נפש; כ-2,000 בבית-שאןנפש;

 בלכיש נפש; כ-4,000 בגזר נפש; כ-1,500 )הצפונית( אל-פארעה בתל נפש;כ-3,000
 אל-עג'ול בתל נפש; כ-1,800 בירושלים נפש; כ-2,500 בית-מרסם בתלכ-ם0ס,4גפש;

 כמה להכיל שטחה, של הדונם 750 על חצור, היתה יכולה אלו כנגד נפש.כ-6,000
 תושבים.רבבות

 חרות, בשעת האלה הערים מן אחת כל להעמיד היתה שיכולה הלוחמים,מספר
 לערים לוחמים כ-500 בממוצע, הכללי-היינו, התושבים ממספר על25% עלהלא

 כמובן, חצור. של מסוגה בעיר אחדים ואלפים הגדולות לערים איש כ-1,000הקטנות,
 לערי-המבצר חרום בעת נזעקים שהיו לוחמים עוד להוסיף יש אלה,שלמספרים

 שכוחות כדי עיר-המלוכה. של שלטונה שבתחום מישובי-הפרוון היינו העיר=,מ"בנות
 בוני דאגו במספרם, כרגיל עליהם שעלו ותוקפים, צבאות בפני לעמוד יוכלואלו

 מבני- לרמת יחס לכל מחוץ שהיו ביותר, מעולים ולסידורי-התה לביצוריםהעהים
 מסביב התרכזו אלה סידורי-הבה יחסית. דלים כלל דרך היו אשר עצמה,העיר

 לשעת אספקת-המים וסידורי ארמון-המלך הבת סידורי ההומות, יסודות:לשלושה
 בישוב ניכר פער לאחר השני, האלף של הראשונה במחצית שהוקמו העריםמצור.

 הקדומות הערים של חליהן על לעיל, שצוינו מטעמים נבנו, השני, האלףבראשית
 כמובן, השפיע, והדבר חדשות; בעיות בפני תושביהן עמדו הצבאי בשטח אולםיותר.
 על העיר, לתושבי המצומצם שטה-התל הספיק תמיד לא ביצוריהן. תכנוןעל

 המרכבה את בחשבון להביא עתה היו חייבים גיסא, ומאידך וכלי-רכבם.מקניהם
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  וביצורים_ נשק .צבא,.

 על ורלי-הלחימה' על והן הפתוח בשיה הלחימה על הן שהשפיעוואילייהמצור;
 וכמכמישה, קטנה חצור, של מהטיפוס ערים נבנו הראשונה,' הסיבה בגללפעיו,

 התלים שטחי העתם. בסידורי עצמאיים חלקים, לשני .ונחלקו גדולים;שמימדיהן
 הטופוגרפי מעמדם עצם ידי על והמבוצרים המים למקורות הצמודיםהקודמים:

 מושב- למקום עתה הפכו ההר, מדרוני על שהגנו הקדומות, הערים חומות ידיועל
 תושבי אלפי בשביל חדשה, עיר הרקמה אלה ליד ואילו וצבא-האצולה; שריוהמלך,
 נבנתה: גביו שעל לקוי-התל בתכנונה היתה צמודה העיר-העליונה האחרים.העיר
 בפני מוגן היה מהם אחד שכל רובעים, לכמה נחלקה התה, תוספת לשם לעתים,אך

 מוקפת חצור היתה למשל, כך, וארמונו, מצודת-המלך מקום היה שבהם והפגימיעצמו,
 את רק שהקיפה והשניה העיר-העליונה, כלל על שהתה אחת לפחותי חומותשתי

 ארמון-המלך, היה שבו הגבוה,חלקה
 )בחצור, מהעיר-העליונה בשטחה כמה פי גדולה כמובן היתההעיר-התחתונה

 ערים העיר-העליונה(. משטח לערך פי-שמונה - דונם ל-700 שטחה מגיעלמשל,
 מכיון מפיאותיהן. אחת על לפחות הבה וזו לעיר-העליתה, בצמידות נבנו זהמסוג
 בביצורים צורך היה התל, 'מן יחסית נמוך שהיה משטח גבי על לעתים נבנושאלו

 נתונים - עובי-החומות וגם גובה גם נתוני-היסוד: שני את לעיר יספקואדירים,:אשר
 תכניתן-של תל. של מבנחו עצם בגלל להשיגם יותר נקל.היה העיר-העליתהשבבנית
 לתכנית ביסודה ודמתה חצור( ),סנה, מלבמת לעתים היתה אלו חדשותערים

 לא אלו ערים של שטחן גודל תקופה. באותה ריוחים שהיו והצבאותמחנות-השבטים
 ניכר מספר בתוכן להחזיק אף אלא תושבים של רב במספר לאכלסן שאיפשררק
 : וסוסים. מרפבותשל

 הן לפסה"נ השני האלף של השני הרבע בתחילת הערים לביצוריאופיניות
 עשויות אלו חלקלקות התלים. מדרונות שעל -עפר-כבוש", של הגדולותהחלקלקות

 שבחתך כך - לסירוגין וכיו-ב, טין לבנים, עפר-כבוש, של שכבות כמה לרובהיו
 עצמה, לחומה תחליף אינן אלו חלקלקות שכבות. כמה בעל כ-כריך- נראותהן

 את לעבות היתה תכליתן עיקר חלקלקה. של בראשה רבים במקרים בנויהשהיתה
 דומה ופגיעים. תחוחים שהיו )המלאכותי, התל מדרונות על ולחפות החומותתחתית
 ממש ההל בהם שהשימוש אילי-המצור, בפני להתגונן כדי באה ביצור של זוששיטה
 אלו, עפר-כבוש חלקלקות על נוסף נבנו, אילי-המצור התפתחות עם זמן.באותו
 מתקמר-והולך צר-והולך שראשן בבסיסן עבות אבן, עשויות חלקלקותגם

 המדרונות הבת לשם במיותר נזקקו זה מסוג לחלקלקות פנים-העיר, ואללמעלה
 ושכם, יריחו כגון יחסית, נמוכים תלים על שנבנו ערים להבת או התל, שלהנמוכים
 יותר הגבוהים חלקיה להגנת אילי-המצור. למעולת במיוחד פגיעים היווכמובן
 אבנים. או לבנים עשויות שהיו עבות ניצבות בחומות הסתפקו העירשל

 בפני בעיה היתה בקטנה( אף וכדומה בכרכמיש, )בחצור, העיר-התחתונההעת
 סוללות-עפר מערמים היו טבעיים מדרונות חסרו בהם מקומות באותםעצמה.
 :אילי. בפני לעמוד שיכלו ה"כריך-(, בשיטת לרוב גבנו הן )שאף ועבותגדולות
 קצת מאוחרת ובתקופה ; לחומות-הלבנים נאות יסוד לשמש יכלו ובד-בבדהמצור,
 בשיטת-הסו~רים. נבנו שבחלקן העצומות, לחומות-האבן אף -יותר

 [ 3%נ

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 לשכנותיה בארץ-ישראלהלחימך

 שיקא השעף, 'בשערינה?יים. אף זו ~תקומה חלה וחשובה מענינתןהתפתחות
 הסריעימק פשוט-יחסית, ובמקום,מבנה ויוכלל, חווק - ביצור בכלנקודתעחורפה

 ממצבר מורכב- היה זה שפר בנין גדולה. מצודת-שער באה בלבד, מגדלים ע"יומוגן
 - משמאל ושלוש מימץ שלוש גדולות, אומנות שש ע"י נתמכה שתקרתומקורה,
 שהקטינו מבלי מרכבה, של רוחבה לדי עד מעבר-השער הצרת את גםשאיפשרו

 לעתים היו כן המגינים. של ליכולת-התמרץ היה שדרוש עצמו, מרהב-השעראת
 משני מבפנים. אחד וזוג הבחוץ אחד זוג עצמו: במבנה-השער אחד מזוג-דלתותיותר
 טללה', )בסארי, אחד כל תאים שני בעלי אדירים, מגדלים לרוב נבנו המעברעברי
 חיזוק חוזק למשל, חצור-התחתית, שער משמאל. ומגדל מימין מגדל - ועוד(חצור
 התל, לחלקלקת מקבילה טוללה בניית שאיפשר אבני-בזלת, בנוי קיר-תומך, ע"ינוסף
 מעלות תשעים של כרסה-זויתית אף הושגה מכך כתוצאה הכניסה. דרך נסללהועליה
 השער. תוך אל' הפריצה את האויב על שהקשה סידור - השער עבר אל הדרךמן

 הוא לפסה"נ השני האלף של הראשונה המחצית לביצורי אחר טיפוסייסוד
 להתגוננות כאמצעי בעיקר שהותקן דומה החלקלקה. לרגלי שנחפר הגדולהחפיר
 פעולת על והיפו הקשתים עמדו שעליהם מגדלי-המצור בד ואף אילי-המצור,בפני
 התכליהי. לטוח מעבר אל החומה מן אלה כלים להרחיק היה ניתן זו בדרךהאיל.
 וראשית הס-ז המאה במשך נהרסו ארץ-ישראל ערי שמרבית העובדה, 'אףעל
 מעיד אלו - לבוא איהר שלא - שיקומן הי"ח, השושלת פרעוני ידי על לפסה"נהט"ו
 רבים במקומות האחרים. וסידורי-ההשה בשיטות-הביצור מרחיקי-לכת שינוייםעל

 שש בעלי שערים מחדש. שרידיהם ונבנו שוקמו או הקודמת, התקופה ביצוריתוקש
 אבמ- מהחומות, חלק וכן נבנים, הם לעתים כי אם בתקופהזו, גם מצוייםהאומנות

 והומות-סוגרים יותר, חזקות הן אף חלקלקות-האבן ומסותתות. יותר גדולותגזית
 מתפשטת ההלה באנטוליה, שמקורה זו, שיטת-בניה יותר. ונפוצות מקובלותנעשות

 בביצורי ליסוד-קבע הפכה כמעט לפסה"נ השני האלף שבסוף עד זומתקופה
 את פתרה זו בניה דרך אילי-המצור; בד מה פתרון משום בה היה התיכון.המזרח
 התמוטטותן את ומנעה הומותיה את חיזקה מדרונותיה, בשיפולי העיר הבתבעית
 מסוים. במקום לפרצה, או בחומה, לנקוב האיל כשהצליחאפילו

 תבליטי- גם - בחפירות שנתגלו הביצורים שרידי על נוסף - מצויים זומתקופה
 את אף אלא הביצורים, תכניות את רק לא לשחזר המאפשרים ממצרים, רביםקיר

 למגינים איפשרו משוכללות, שינות נזדקרו שמעליהן ההומות, בפועל.מראיהם
 מנעו המגדלים, מן שבלטו גזוזטראות-המל, עם ויחד ביעילות; נשקם אתלהפעיל
 בפני לחשוש היה נאלץ מעתה שהרי - לנקודת-התורפה מלהתקרב התוקףבעד

 -מצודת-המלך", החומה. מגדלי של המתים- ה"שטחים כל את שכיסההירי-האנכי,
 הכנענית העיר רב-עצמה, פנימי -קו-הגנה" היותה המבוצרת, העיר בפניםשהתנשאה
 שער-העיר מסביב. עליה מגן גדול כשחפיר תלה, על כעומדת בתבליטיםמתואלת
 חומת היא סכימטי, באוהל המובלט שגי, יסוד מגדליו. שני על ביותרמובלט

 איפוא, ונוצר, חומת-העיר; מעל המזדקרת )מצודת-המלך(המצודה-הפנימית
 ,' ' . חומותיים. מוקפת עיר שלהרווים

 האלף של השניה במחציה הערים של במערכת-ההטה החשובים הלכלוליםאחד
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 וביצורים אקצבא,
 . י-.

 היו - מצויים לשעת-מצור. שהתקינו אספקת-המדם .סידורי .הם לפסה*ג,השני
 במפדו סידורי-המים )את ועוד ירושלים יבלעם, מר, כגון - ערים בכמה וובהקוצה

 מאוד, משוכללים הנדסיים סידורים - ישראל( ביתד לתקופת לדעתי, ליחס,יש

ק4%[1 / ק  

'ך.,..

עך04
 הב' רעמסס מימי מצרי תבליט אשקלון; מצור 164ציור

 נסתם מבועו אשר - המעין מימי אל להגיע הנצורים לתושבים לאפשרשמטרתם
 איפשרו בקרקע, שנחצבו ומאוזנות, מאונכות .מנהרות. העירחפנימה. מתוך -מבחוץ

 ללא חופשי באופן אליו לגשת או פנימה, העיר אל המעין מימי את להיביל לתושבים'
 בתקופה כי מעיד האיגאית, בתרבות שמקורו שיתכן זה, שכלול האויבם. שלהפרעה

 הביצורים-אשר בעד לטרוץ במאמציו כוחו לאיל-המצור לו עמד תמיד לא כברזו
 הקשה, לאמצעי ויותר יותר הכובשים צבאות מקקו ולכן פעילותו; עד במיוחדתחקו

 גיסא, מאידך אספקת-המים, וסידורי גיסא, מחד החזקים, .הביצורים המצור. .ותא.
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 ושכנותיה בארץ*ישראלהלחימה

 התוקפים הצבאות נזקקו לכבשן וכדי מצור, בפני לעמידות ערי-כנען אתהפכו
 נוספים.לאמצעים

 העריםכיבוש2*
 - הנידונה בתקופה מבוצרת עיר ולהכניע לכבוש היה ניתן עקרוניתמלחינה
 בכולן או מהן שלוש או שתים של בצירוף דרכים, מחמש באחת - תקופה בכלובעצם,
 שיחד
 החויה; לעיר,מעל חדירה1.
 שעריה; דרך או החומה, ך ר ד לעיר חדירה2.
 ) לחומה; ת מתח לעיר חדררה3.

 ; סגר וה מציר בעזרת העיר הכנעת4.

 תחבול.ה. בעזרת העיר הכנעת5.

 החומהנ מעל לעירחדירה1,

 סולמות שהצריכה אלא טכנית, מבחינה פשוטה, לכאורה, היתה, ,הראשונההדרך
 החשוב, המקור מתאימים. וכוהות-חיפוי אמיצים חיילים וכן ומטלטלים[ארוכים
 ערי- לכיבוש זו דרך-התקפה על לעמוד המאפשר השני האלף מן היחידולמעשה
 המצריים. התבליטים הםכנען,
 ומשעינם ארוכים סולמות מציב היה התוקף שהצבא אנו, למדים התבליטיםמן
 ובנשק בחרבות מזוינים שהיו חיילים אותם ביחוד - חיל-הרגלים עצמן. החומותאל
 מטפס כשהוא חומות-העיר על מסתער היה - )רמחים( פנים-אל-פגים לקרבאחר
 .סוכך היה לולאות-אחיזה, באמצעות כתפו על התלוי החייל, של מגינו הסולמות.על
 אוחזת השניה ואילו הסולם, בשלבי אוחזת החיל של האחת כשידו המטפס, של גבועל

 אלו קשתים קבוצות קשתים. קבוצות בסיוע נעשתה זו נועזת פעולהבכלי-הנשק.
 החוצה מהתכופף המתגוננים את שמנע חזק, בירי המסתערים על חיפו באגפים,עמדו
 בסולמות. ולעלות לטפס המסתערים בעד להפריע יכלו לא וכך השינות מעבראל

 שעריה דרך או המומה, דרך לעירחדירה2.
 היא, אף יעילה היתה ך השערים או ההומות בעד חדירה היינו - השאההדרך
 אילי-המצור. היו זו בפעולה המכריע האמצעי הרגשונה. עם בשילוב בוצעהולרוב
 אף חייבה זו פעולה ושערי-העיר, פינות-המגדלים כמד בעיקר הומעלו אלהאילים
 עשויי- מיוחדים מגדלי-מצור מתוך נורתה לרוב אשר "אש-, של יעיל הימויהיא
 את לקרב כיצד היתה התוקף של העיקרית הבעיה הקשתים. עמדו שעליהםעץ,

 שפיכת ע-י נעשתה זו פעולה לחומות. מטר( )4-5 ביותר קרוב לטוח עדהאילים
 החלקלקות. גבי על מתאים שיפוע יצרו שאף החפ.ר, מעל גדולותסוללות-עמר

 רואים אנו אין החדשה הממלכה מתקופת המצריים התבליטימ שבכל הדברמפליא
 שבמצרים( (SSb~'-ססן התיכהה הממלכה מן ציורים שבכמה למרות אילי-המצור,את

 שהיה זה, שנשק אולי הוא, ההסבר פרימיטיביים. אילי-מצור במספר להבחיןאפשר
 בדרכי-לחימתו, השמרני המצרי, הצבא ע"י נתקבל לא ובאנטוליה, בסוריהדווח

 ן לען

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 וביצורים נשקצבא,

 שחיזוק לעיל, כבר נרמז שעליו אחר, הסבר האחרות. שיטות-הפריצה על אמץשהיה
 לדרגת הגיע אילי-המצור, עד בעיקרו מכות שהיה התיכונה, הברונזה תקופתביצורי
 יעיל היה לא שוב זו, בתקומה רווח לחם אשר אילי-המצור, של טיפוס שאותו כזושכלול

 התיכונה הממלכה מתקופת בבני-חסן, קיר ציור על-פי ביותר, הקדום איל-המצור 2 85ציור

 אנו רואים אילי-המצור במקום שבכנען56. הגדולות וחלקלקות-האבן ההומותמד
 לביקוע גרזנים כשבידיהם השער לעבר המתעבים חיילים, זוגות המצרייםבתבליטים

 הקשתים ו"אש" עלגבם, התלויים מגיניהם, עליהם סוככים והבריחים. הדלתותצירי
שבאגף.

 לחומות מתחתהחדירה3.
 לשם העיר עבר אל מנהרות כריית או מתחתיה, חתירה ע"י החומה יסודותערעור
 שרידי אולם לפסה"נ. הראשון האלף בתבליטי מתוארים לחומה, מתחתפריצה
 שצורה ההגיונית ההנחה וכן לפסה"נ, השני האלף מן בחפירות שנתגלו זה מסוגמנהרות

 תקופה(, באותה קיים היה שלא טכני, ידע חייבה לא )אשר חדירה שלזו
 לפסה"מי. השני באלף אף ריוחת היתה זו שיטה כי להניה אולימאפשרים

 וההסגרהמצור4.
 המבוצרות הערים את לכבוש היה קשה ההסתערות וקשיי הביצורים, עצמתבגלל
 כקלה לכאורה הנראית מצור, פעולת ממושכת. מצור פעולת ללאשבכנען

 פסיביות, לפעולות התוקף הצבא של גדול כוח ריתוק חייבה ההתקפה,שבפעולות
 במשך מצור לצורך להנות חייבתהו כן מסעותיו. תכניות את שיבשה כך ידיועל

 אספקת-המים סידורי אספקתו. בעיות על אף שהכביד דבר ממושכות,תקופות
 במשך מעמד להחזיק הנצורות לערים איפשרו שבתוכן, ומחסני-המזוןלשעת-מצור,

 ?רוחן, על שהמצור מציינת האחת מצריות. תעודות משתי אנו שלמדים כפי רב,זמן
 מתקופות לנו הידוע ביותר הארוך משך-המצור - שנים 3 נמשך ~עחמס, פרעהבימי
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 ושכנותיה בארץז"6ראלהלחימה

 לאחר אלא נטתכם לא הו, תהותימט של המפורסם במסעו מגידו, כיבוש גםאייו.
 ארגון על פרטים פרטי אף בידינו נותנים זה מצור תיאורי חדשים. שבעה שנמשךמצור

 למנוע היה תפקידה אשר מיוחדת, בחומת-מצור העיר בהקפת כרוך שהיההמצור,
 התקפות- בפני כראוי להתיזן הצר לחיל ולאפשר מעירם, לברוח הנצוריםבונד
 מפקדי על תהותימס ציוח הר, תחותימס של הזכרונות שבספר התיאור לפיפתע.

 את הקיפו מכן לאחר העיר. את ולמדוד במקומן, יחידותיהם את לערוךהגדודים
 בדיק-עצימה. עליה וסגרו בהפירהעיר

 להן והד המצריימ59; בתבליטים גם מתוארת המצור בשעתכריתת-העצים
 : בתורה אף אנומוצאים

~hh# 
 לא לתפשה עליה להלחם רבים ימים עיר אל תצור

 השדה עץ האדם כי תכרת, לא ואותו תאכל ממנו כי גרזן, עליו לנדוח עצה אתתשחית
 ובנית וכרת תשחית אתו הוא מאכל עץ לא כי תדע אשר עץ רק במצורו מפניךלבא
 יט-כ(. כ, )דב' רדתה" עד מלחמה עמך עשה היא אשר העיר עלמשזר

 ת ו ל ו ב חת5.
 שכיבוש מלמד, ושיטות-כיבושן התגוננות-הערים דרכי על לעיל שנאמר מהכל
 התוקף השתדל האחרות שיטות-הלחימה לכל במקביל ולכן, קשה. עניין היהערים
 העירה לחדור התוקף הצליח וכאשר ותחבולה. הערמה של בדרך העיר אללחדור
 היו בדרך-כלל שכן האדירות, לחומותיה ערך היה לא שוב הדרכים, מןבדרך
 העי כיבוש בסיפור יהושע בספר המתוארת התחבולה החוצה. מופנים העירביצורי
 אל לחדור לאורב ולאפשר לחומה, מחוץ אל צבא-העיר את להוציא מכוונתהיתה
 ואילך(, כד א, )שופ' בית-אל כיבוש על הסיפור גימא, מאידך חבלתי-מוגנת,העיר
 נהם כאלו ששיטות ללמד 1WU~ דרכו, לתוכה והדירה העיר=60 "מבוא גילוי ידיעל

 קיומן שעצם - האגדות את לייחס יש תחבולות של זה לסוג ערי-המבצר.בכיבוש
 באגדות המפורסמת בטכסיסי-הערמה. ערים כיבושי על - ריאלי גרעין עלמעיד
 והשתארת הג', תחותימס לימי המיוחסת זו היא - טרויה כיבוש על הסיפור מלבד -אלו
 שהכילו בסלים, חיילים 200 החבאת ידי על בערמה יפו את המצרים כבשוכיצד
 אחרימ61. חיילים 500 ידי על יפו לעיר שהוכנסו מתנות,כביכול

 ואכן ערי-המבצר, אל לחדור לתוקף המקרים ברוב איפשר אלו בשיטותהשימוש
 מן אנו שלמדים כפי קיומן, בתקופת רבות פעמים נהרסו החזקותערי-המבצר
 ההצלחה גורמי על מאז הידוע את מאשרת זו עובדה הארכיאולוגיות.ההפירות
 החייל של רוחו אלא - דבר של בסופו המכריעים הם הנשק ולא הביצורים לאבקרב:
 מאחוריהם82.העומד

 ת ו ר עה

 *ז. ,BASOR Battiaring.-~Ram, the and Fortifications Hyksos Yadin 137 ,)1955( .עע מ230עיין:1
 . .des V~lker der Waffen Die 80061, 8 פBogen stv* 1926, Orients, 8116עיין:2
 ץ. ,BASOR Anath, Goddess Canaanite ofthe (JornpositeBow Thc .Yadin 107 ,)1947( .קת 11-15 עיין:8
 ,ANEP. *68 309 וראה: נרם-סיןע שלקשתו4
 שם. ידין, עיין:8
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 וביצורים נשקצבא,
.,

.. 

 .יו ,עS~'ords and Daegers Maxsvell.-11(',10 .ון Ira~ Asia, Western 8 ,)946(( עיין: השונים טיפוסיה על8
 סק . 81

 61. הע' 117, עמ' תשט=ו, בבני-חושך, בני*אור מלחמת מגילת ידין, י. עיין:.7
 כגג. .לוח ראה7א
 להלן. עיין8
 ,fig* .ANEP 141 ראה:9

 כגט. לוח רקה .9א
 .apud Lachelnan, ,11 .(1 .ע .Nuzi Starr, 8 1 י)1939( *ע מת540 עיין:10

; כד. לוח ראה 10א י'
. 

 "נKupljer~ %* 8' (נ(1 ,)4511951 .עע ;125-128 .,ו- ,BASOR Yadin 137 ,)1955( .ע 30 עיין: 11..

 שם. ידין, י. .ג(; .(Hittites, The Gurney, 1 ,1955 ..עע 17881 עיין:12
 A.Moortgat,DerKampfzuWagen ו% Orient,OLZ alten des derKunst 841נעע,)ss*; 33)1930 עיין:13

1940Rd)1lsiegel, Vorderasiatische .idem, 

 .,ו. ,Yadin ספע ,1955 .ע 67 עיין:14
י ואילך* 44 תרצ*ז, קלוזנר, ספר תעבך, לוחות )מזר(, מייזלר ב, עיין:15

 עזרתו על ליונשטם א. ש. לד"ר מודה הנני ,d'Ugarit roya1 Palais .Ch.Virolleaud ,11 ,1957 .ע 152 עיין:18

 . על-סמך *רתמתן=, תרגמתי- *תניהן" התיבה את זו* תעודהגתוגום.-
 דומני י-4א.!א, בשה"ש הכתוב.

 לרתמותמתכוון בשה"ש הכתוב אהדתי. זה. את זה מסבירים בשה"ש והכתוב. .מאוגריתשהתעורה
 אחר. במקום זה לעניין אחזור ועור זו, בתקופה הסופים של המפוארותהראש
 ואילך. ז ז, שופ' והשוה איש; מאות שליש מנה הוא אף מדין נגד הפשיטה בשעולנו גדעון של הגדוד17-
 .(נ, ,BASOR Geejze 95 *)1955( .ע 18 עיין:18

 זה, בכרך פולוצקי, י. של במאמרו עיין זה, לענין וביבליוגרפיה קדש, קרב על. המצריות התעודות עלפו
 24-48....עמ'
 ושם 342ן עמ' זה, בכרך מלמט, א* של במאמרו מובא אנסטאסי פפירוס מתוך קטע אותו תרגום 20.

 נרספת*ביבליוגרפיה
 22418. עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של במאמרו עיין המצריים במקורות מגידו קרב תיאור על41

22
 . 39-33. עמ' זה, בכרך מורג ב. של במאמרו עיין .

 .(נ. ,hfVAeG d3oe~ze י3 ,)1933( .ע 17 עיין:23
 ,(rganizaLion. Mil'itary 'Egyptian 0..Faulkner, .1(JEA K 9נ ,)1.933( .עע :328 ..עיין:24

 .יל. .ע ,AfO Albright 6 ,)1נ--1930( .עק מת217 עיין:25
 *4ן .5 .ע Hood (נ, Mycenean ,ם8נצArchaelogy or 80%001 Bltitish the of Annual Cavalry.-1 עיין:26

 Nesv. ,ש0שתזא JNES 6 ,)1957( .עע!Athens "! ,53 ש4 ,)71933 .קק 93--84 ; .ג .% ,Rjding and I~orsernen of Rcpresentations Egy~tian Schulmanם1
 20. הע' השיהל2
 .ג .א ,JEA Palestinc, and Egypt between Road Military Ancicnt The Gardiner 6 ונ1920( עייד:(28
 .pp'"צ"ע

 163. עמ' תרצ"ה, מזיא, ספר הג', לתחותימס אשר הזכרונות ספר ש.ייבין, עיין:29

 סדרי על המסופר את לכאן *%ם;רהשוה .ע M~ari de royales ~Archives Jean ,2 ,1950 .0א עיין30134
 כג-כו(, ל, )שמ"א דוד שקבע השללחלוקת
 .Cb* .זנ .680נ RA Mari, ac de'royaume L'armec 42 ,)1948( .עק מת135 עיין:31

 .%. .כ4 ,[6ת1%טב:JEA 1 39 ,)1953( .עע מת32 עיין:32
 .,ר. ,Yadin 50%ג8 137 ,)1955( .קע ;ופגי  .,ל Soden, von 8118.22!ת"[0 ,ן950(( .ע 195 עיין:33
  ,ANET. .ע 240 וכן 71; עמ' תשאך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ש.ייבין,עיין:34
 שם. .Ch, .ע Jeanעיין:30
 ,Iuniineax Singnaux .e.Dossin טפ Mari,RA ae pays 35 ,)1938( .קע ANET, ; 174-186 .ע [482עיין:38

 זו. תעודה תרגום על ארצי פ, לד"ר מודה הנני87
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 ושכנותיה בארץ"ישראלהלחימה

 מפורט. דיון ושם ואילך, 115 עמ' תיש, לכיש, תעודות סיני(, )טור טורטשינר ה. נ. עיין:88
 שם. וההערות 207, עמ' א. המקרא עולם פני השוה:89
 של הוא התרגום *ם. .ע ,םMari ae royales Archives 768 ,2 ,)1950( .0א ;ANET, 22 .ע 482 עיין:40
 42. עמ' תשיאה, ישראל, לתולדות מקורות הוברת מלמט,א.

 *Dussaud Melanges Dcnin, .0 ,2 ,1939 *ע 985עיין:41

 .ס. ,RA35 Dossin ,)1938( .ע 178עיין:42
 כה* לוהראה43
 MVAeG Mursilis, des Annalen Die 38 ,)1933( .ע 55 עיין:44

~oetze, 
 .(נ.

 3* 2-2 י עמ' ש.ייבין, של 26-1,ובמאמרו עמ'7 פולוצקי, י* של במאמרו זה, בכרך עיין ומגידו קדש עלקרבות45

 הצבאות .לכשלון זה עקרון הזנהונ גרמה קדש בקרב וגם מגידו בקרב שגם העובדה לציון ראויה48
 כך ידי על ואיפשר מגידו, לידי הכנענים על הראשון נצחונו לאפר שלל לשלול מיהר המצרי הצבאהתוקפים,
 קדש, בקרב הב' רעמם של למחנהו כשהתפרצו החתים, התיילים של דומה התנהגות העירה. להמלטלכנענים
 הנצחון. את מידםגזלה

 מערכית בהוצאת המלהמה, אמנות : בשם עברי )בתרגום .The Burne, A.H !זלל War  of פס Land עיין:47
 ואילך* 280 עמ' שם, מהערות כמה וכן ואילך, 59 עמ'1958(,
 ,ANEP. .58 ,316--314 ,319--318 322 השוה:48
 ,ANET. .ע 236 עייף49
 ים ז, י2בשופ' הכחוב ~השוה ,Briefe,MVAeG Altbabylonische ;P,Kraus 35 ~1931( .עע ךפ119 עיץ:88
 מדץ מהגה על גדעון פשיטת 'פלואילך,
 SOR BA Albrig~t, . 1 .svt, 94 ,)1944( "1 21 עיע:51

 ,ANET. "נ 477 והזן:2פ
 DU .169-186' זה, בכרך עיין58
 .,ו ,BASOR Yadin 137 ,)1955( .ק ;25 .[ר Ssve-S~derbergbt 6אז Rule ftyksos פו ,Egypt עיין:54
 JEA. 37 1)1951( .עע532

 גזה, ידין, י. ואילך; 35 עמ' )משי"א(, א ארץ"ישראל במנהרות, מים אספקת שיטת עמירן, ר. עיין:55

 ואילך.. 86 עמ' תשכ"ב, )קובץ(., ראשון בית בימי שלמה, בימי רמגידוהצור
 81. עמ' שם, ידין, עיין:58
 האלף לקני נוהגת זו שיטה .היתה אם ספק מטיל ואילך( 29 עמ' ]תשי"א[, א )ארץ-ישראל ש.ייבין57
 לפסה"נ.הראשון
 ,ANET. ;237..ק 188; עמ' תרצ"ה, .מזיא, ספר השלישי, לתתותימס הזכרונות ספר ש.ייבין, עיין:58

 ,fig. .ANEP 344 ראה:59
 הדוגמאות המאוחרת* הברונזה תקופת לביצורי טיפוסית שהיתה הפוטרנה לדעתי, הוא, העירא "מבוא60

 ולבוא לצאת העיר לאנשי איפשרו אלה שמבואות מלמדות שבסוריה, ומאוגרית שבאנטוליה, ואלישרמבוע'זכוי
 ביותר. יעילות חדירה דרכי לשמש אף ויכלו ומסוגרים סגורים היו העיר שערי כאשר סכנה,בשעת
 ואילך;22-23.עןעונאג. DU 88' תשי"ה, העתיקה, המצרית המצרית הספרות -מבהר גרינץ, מ. י. עיין:81
 הארביאי8 הממצאים לאור המקרא בארצות המלהמה תורת ספרי: לאור יצא זה מאמר נכתב מאז62
 84-91פ. עמ' שם, 'ועיין תשב"ג,גלויים,
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 ובמקרא א' אנסטאסי בפפירוס צבאילוח-מזון
 מלמט א, :מאת

 ארץ-ישראל אדמת על מצריתכלכלתעוצבה

 מימיו כנראה סאטירית, אגרת היא א' ,אנסטאסי פפירוס בשם. הידועההתעודה
 של אגרת על כתשובה מצרי, סופר שחיברה לפסה*ם, )1224-1290 הב' רעמססשל

 ל-ידידו, מוכיח גבוה, מצרי פקיד שהיה האגרת, כותב חורי, למקצועי.חברו
 כסופר- תפקידו בתחום הלה של הגמורה בורותו את סרקסטית בלשוןאמנאמאפא

 מתחום מבהנים או שאלות כמה לפניו ומציע מצרים, פרעה רוממותו, הוד שלהצבא
 לראשית המקבילה בתקופה ארץ-ישראל של תיאור ניתן זו בתעודהתפקידו.

 ארץ-ישראל של גיאוגרפיה עניני זו בתעודה נדונו במיוחד בה. הישראליתההתנחלות
 של ביותר הקדום הדרך מורה מעין היא החבור של שמרביתו כך הדרומית,וסוריה
הארץ.
 שאלות של מתחומן חורגת והמקרא הארץ חקר לגבי התעודה של חשיבותהאולם

 של צבאיות בחינות כמה על ללמד כדי בו יש חורי של מכתבו גרידא.טופוגרפיות
 החיילים. בין וחלוקת-המזון כלכלת-הצבא ענין היא מהן אחת בארץ. מצריםשלטון
 כונה מתוך לאמנאמאפא חורי מציג שאותו הרביעי, במבחן כלול בכך העוסקהקטע

 של תפקידו בגדר היו הקדום בצבא והאפסנאות המינהל שעסקי לציין, ישלהקניטו.
 בסמוך באה והיא זה, בענין העוסקת הפיסקה, תרגום את כאן נביאסופר-הצבא2.

 ארץ-ישראל3: של בטופוגרפיה בפרטות העוסק והאחרון, החמישילמבחן
 החיל בראש בחשכה אבוקה ממנו; נסתר דבר אין אשר לב, חכם דרוך, סופר"

 ההם המורדים את למחוץ אמיץ, צבא בראש לצ'אהי4, במסע שלוח הנך לו.להאיר
 עשוש 1,600; קהק 520; שרדן 1,900; מונה לפניך אשר היל-הקשתים י. ן ר ע נהמכונים
 מנחת לפגיך מובאת קציניהם. בלי :5,000, הכל בסך 880; מונים )כושים( נחסיו]100[6;

 מועטה שהצידה בעוד בשבילך, מדי רב האנשים מספר יין. בקר, לחם, - ם לש
 -30. יין שונים-120; ממינים צאן מאפה-1,800; קמח-300; ככרותבשבילם:
 )את מקבל אתה )מהם(. לוקה שאתה למה ביחס מועטה והצידה מדי, רב הואהצבא
 במחנות מונז"ז 1 זהיהצידה(

 ידו! אל איש כל של מנה במהירות, פקדם ודרוכים. הכן במצב הםהחיילים
 נ ויוגד המחנה ויחם צהרים הגיע ' 1 ע ד י ר מ ס ' )ואומרים(: בסתר צופים מ[ י ס והנש

 בכלל לחם שאין זה מה לפנינו!7 המסע רב המפקד; את תכעיסו בל לנוע;'זמן
 עליבות מביא אתה אשר המכות מה - אתה הוי רחוק. הליל חנית מקום)אתנו(ז

 84888848. בעמי הערותעיין
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 צבאילוח8מזון

 באין יום הומכת שעה )אולם( הצידה! את ותנה קרב אתה! נבון סומראכן
 לא להכותנוו הובאת מה - ובריאות שפע חיים, - השליט מטעם סופר)לעזרתך(

 !" להכריתך וישלח ישמע )המלך( הוא נערי; הדבר,טוב

 לצבא מזון הספקת של כאחד ומאלפת מלבבת תמונה מעלה התעודהמחבר
 מתואר תהילה אישי, 5,000 מנתה זו שכן חטיבה, של בציודה אמורים הדבריםהמצרי.
 הנכריים היסודות זרים. חילות של בגדלן שוות בלתי יחידות שכללה החטיבה,הרכב
 לעתים נהגו והמצרים הואיל החדשה, בממלכה מצרים צבא של נכבד חלקהיוו

 נכללו נוביה אנשי של יחידות הלוחמים. לשורות הנכבשים העמים את לגייסתכופות
 חילות המצרים בשירות אנו מוצאים לפסהענ הי"ד במאה וכבר מאז, פרעהבצבא

 ;א,,,,ן,,.ן

% ק%8 ק1%8.-עיו%8"רן  .. ,עלי"גןפי"ןלנ4...'

41עע-(ף -/.'.
-  

וי,
 ננ(1ן 1 מןן

-ש - י8מ "ן(- 

יידיי,י,,,,,י%נ414צי
 חרמחב פרעה של מקברו ציור על-פי מצרים, לצבא מזון חלוקת 66:ייור

 משן]

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 וביצורים נשקצבא,

 הראשונה הפעם זו בתעודתנו נזכרים. לעומתם מאגו"י-הים". אחד שרדניט, שלשכירים
 מארץ שמוצאם הללו, העמים שני של שגיוסם איפוא, להניח, יש ומשוש. קהק שלגייסות
 רעמסס19 של חידושו הואלוב,

2

 ולבושם זינם על שכירים חילות ובכללן השונות יחידותיו על פרעה צבא ז8:ציור
 להםהאומיניים

 הלאומית זהותו את לפרש בלא קשתים, נזכרו השונים החיל סוגי של הרשימהבראש
 זו עובדה הקשתים. באו שמתוכם מצרים, לבני ספק ללא היא הכונה זה. חילשל

 צבאית-טקטית. משמעות גם היתה הצבא של הלאומית שלחלוקה כך, עלמרמזת
 בכלי-נשקם אף אלא ובאורח-חייהם, בדמותם רק לא נתייחדו השוניםהעמים

 הי"ח-הכי השושלות מימי רבים תבליטים לעצמם10. שסיגלוובדרכי-הלחימה
 וכלי- מדי-קרב מהם אחד כשלכל שונים, צבאיים במצבים אלה בני-עמיםמתארים

 החיל לסוגי ביחס בתעודתנו, הנקובים המספרים של טיבם אמגמ לום. אופינייםזין
 אופן על הבודדים הכוחות בדל השפיע אם יודעים איננו וכן לנו, נהיר אינוהשונים,
 המתכונת לפי מצרית, חטיבה ממש מתאר שחורי מסתבר, מכל-מקום המזון.חלוקת
 בכל -ערכתו" ואת הרבה בקיאותו את הוא מפגין ובכך בימיו, נהוגה שהיתההצבאית
 לצבא-מצרים.הנוגע
 ללוחמים, מנות-המזון הספקת בדבר המבחן הוא הצבא מתיאור ריאלי פחותלא
 של חישובה ש כאחד ומינהלתית מתימטית היא הבעיה ל"ידידו". הורי מציגשאותו

 הטכני והביצוע הצבא, לרשות העומדת הכללית, כמות-המזון מתוךהמנה-האישית
 מבעוד במלאכתו החל שהסופר ללמוד, יש הכותב דברי מתוך חלוקת-המנות.של

 הצהרים. שעות עד המשימה נסתיימה לא לתפקידו, הוכשר שלא מאחר אךבוקר,
 איפוא, ואין, הצבא פעולות בתכנון רצינית תקלה גרמה זו מיותרת שהשהיהמובן,
 הדין. את לתת נדרש שהסופר בדברתימה

 שעה מתואר המצרי הצבא זה. מבחן של הגיאוגרפי הרקע ביותר מאלףמבחינתנו
 הללו אגב, המתמרדים. התושבים להכנעת ארץ-ישראל אדמת על מסע עורךשהוא
 הנזמ- המקומיל לצבא-הרגלים כנעני-עברי מונח נערים,-שהוא בשם בפפירוסמכונים
 מאוכלוסית נוסף רובד של חי תיאור ניתן התעודה בהמשך במקראנא. גם הרבהפעמים
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 צבאי ה-מזול,

 במקראיי, מצוי זה מונח ואף בארץ, הנודד הישוב היינו השוסים, הם הלאהארץ,
 של מלאכתו למראה הכנענית בלשון התפעלות קריאת אפילו הושמה השוסיםבמי

 הארץ, אדמת על המצרי הצבא לחיילי חולקה הצידה שגם מכאן המצרי.הפקיד
 האופיניים המזון, סוגי מעירים כך על ומתוצרתה. הארץ מפרי ספק ללא נלקחוהמזון
 מכתה כל ומאפה. קמח בכנענית-עברית: המתאימים המונחים וכן הארץ,לטבע
 במקומות במקרא הלשון שימוש כדרך "שלום-, מנחת קולע כנעני בביטויהצידה
שונים13.

 מתוך הוא שאול אלא סתמי, אימו חורי של שמשלו לומר, ניתן הדבריםבסיכום
 איפואן היתה, המצרי צבא-הכיבוש כלכלת ההם. הימימ של ההיסטוריתהמציאות

 הצבאות צרכי את לספק הארץ תושבי נתבעו אחת לא וודאי ארץ-ישראל/ יושביעל
 לו המיוחס תפקיר, אותו בפני סופר-צבא עמד אחת ולא לאדמתם, שפלשוהזרים,

בתעודתנו.

 דוד של גדודוכלכלת

 אנסטאסי בפפירוס למסופר המקבילה פרשה במקרא באה אם תימה, איןלפיכך
 דוד בץ הפגישה ועל הכרמלי נבל על כה פרק א, בשמואל לסימור כונתנוא'.

 לעניין וממדיו הצבא של באפיו וכן ההיסטוריות, בנסיבות ההבדלים כל עםואביגיל.
 בשני היסודית הסיטואציה היא דומה החיילים, בין וחלוקתו לצבא המזוןהספקת
 מבעלי-האחחות גדודו בשביל מצרכי-מזון לגייס אנוס היה דוד גםהמקרים.
 בין לחלק צריך שהיה מזון, של כמויות דבר, של בסופו מקבל, הוא ואףהמקומיים,

 צבאו.אנשי
 המפקד בפני שעמדה מוו פחות מסובכת היתה דוד בפני שעמדה הבעיהאמנם
 דוד של לרשולו עמד למעשה, יעיר. צבאו עדיין היה הימים ובאותם הואילהמצרי,
 של' תוקף לתיל נחלק הגדוד איש. 600 ומנה גדוד על בהיקפו עלה שלא סרטיצבא

 )שמיא חיל"משמר מעין היוה הגדוד שליש היינו הכלים", על ישבו "ומאתים איש,400
 שוף מזה ,נחוץ *מח*כ21 זץידז פבב4**ז*וד* וטל :ארעתן גם "34 ל, NA'bW והשוה יג;כה,

 שולה דוד כטופר-הצבא. ששימש מיוחד, פקיד אליו שנתלוה להניח ואיןהמצרים,
de=וצטט? חחז* זתננצר", ביזיונו* גם דמזכץ* נצרים, זה, ממח )4צ21 נצרים 10 'טק1 2עז~ץ 

 לשלום לו '6ד4:.לשאול הכרמלי, נבל אל חיילי*'דוד( לגבי בסיפורת הרבהפעמיך
 )שם, !ג שלום לך אשר וכל שלומ וביתך שלומ ואתה לחי! כה "ואמרתם: : ה( כה,)שמ"א
 לממני- דוד פני שאין אך אחרים. עמים אצל הנהוגגם מקובל, ו(.זהונוסח-ברכהפס'

 למנחת-שלום, אלא ,שואלים אינם דוד שליחי הסיפור. מהמשך ברור נ בלבדרמוסין
 א'. אנסטאסי פפירוס במינוח לנקוטאם

 מרצון הגדולים" -האנשים נענו תמיד שלא מלמד, הכרמלי נבל עלהסיפור
 אביגיל, הזרועת. ל*חוז.בכוח נאלצי..אחיילים ולעתים הפושט, של.הצבאלתביעותיו

nWR,לאדוניהם לספק שמיהרה מתוך דוד נערי עם גלויה תגרה למנוע השכילה נבל 
 וחמש 'עשויות, 1asj וחלש נבלי-יין, ושנים לחם, מאתים "ותקח : מזון של ניכרותכמויות
 הט"רא שסטה(, )שם, החקורים* על ותשף דבלים, ומאתים צמוקים קלי,ימאהסאים
 התפריך אפילו ן א61טאס4. לפשירו6: כמויותיהם,--בדומה ואת ה6זץ סוגי אתמשרט

:[]445 :- 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 וביצורים נשקצבא,

 במקרא, גם אולם עצמה. ארץ אותה הוא הסיק בשניהם שהרי המקרים, בשנידומה
 יש הצבא. לכלכלת הצידה תספיק זמן לכמה נקבע לא אנסטאסי, בפפירוסוגם

 בשר כגון מען, מצרכי וכמה הואיל בלבד, קצרה לתקופה נועדה שההספקהלהניח,
 ממושך. זמן להשתמר עשויים היו לא אפוי,ולחם

 המצרית, בתעודה שגמנו מאלו הרבה הן קטנות לדוד, שהספיקו המזון,כמויות
 כלכלתם טיב על לעמוד אנו מתכונים אם המצרי. לגיס ביחס קטן היה צבאו שגםלפי
 בחטיבה חייל כל שקיבל האישית, מנת-השדה את להסב יש הרי הצבאות, שנישל

 סופר-הצבא של חישוביו על בכך אנו חוזרים מזה. דוד של ובגדודו מזההמצרית
 כמות שאת בעוד חייליה, 5,000 בין המצרית החטיבה אספקת את לחלק ישהקדום:
 שהביאה שמהצידה, הטוען, יטען ואם הגדוד. אנשי 800 בין לחלק יש דוד, שקיבלהמזון,
 כלומר נבל, את לתקוף כדי דוד, עם שעלה הגדוד, של חלק אותו אך נהנהאביגיל,

 היורד "כחלק צבאי: חוק חוקק דוד שדוקא לב לשים עלית הרי בלבד, איש400
 ואילך(. כד ל, )שמ"א יחלקו" יחדיו הכלים על היושב וכחלקבמלחמה

 לוחות-המזוןהשוואת
 שכן הבשר, כמות לגבי רק היא אפשרית המזון רשימות שתי של מדויקתהשן-ה

 הבודדת המנה של חישוב יסוד על ראשי-צאן. של במספרים המקורות בשני ניתנתוו
 אנשי שקיבלו זו על שלושה פי עלתה המצרי, לחייל שסופקה הבשר, שכמותמתברר,
 לעומת- בכלל. מנות-בשר קיבלו זמן ךוחי באילו דבר נאמר לא כמובן בכךדוד.
 מבחינת והן טיבו מבחינת הן המזון, סוגי שאר לגבי אלה נתונים אפילו לנו איןזאת,

 במקורות. הנזכרותהמידות
 ו-קלי", -לחם" במקרא נמנים המצרי/ במקור הנזכרים ו"מאפה"/ "קמח- ככרותכנגד
 הדגן באיכות רק מזה זה שונים והיו תבואה, מגרעיני הוכנו הללו המאכלים כלשכן

 "מאפה", בשם כאן המכונה המאכל את ל"לחם" להקביל יש אולי הכנתם.ובדרך
 בלבד, המעולה הקמח את מציינת האחרונה המלה שכן ה"קמח", ככרות אתולא
 מימי אחרת17 מתעודה אולם הלחם16. את כרגיל הכינו לא וממנו ההטיס, קמחהוא

 אסיה", "בני של לחם עם יהד שככרות"קמח", מסתבר, במצרים החדשההממלכה
 ל"מאפה" במקרא ה-לחם" הקבלת נכונה אם המצרי. הצבא של לשימושונתייחדו
 המצרי הצבא חיילי בין הלחם במנת הבדל כמעט היה שלא הרי המצרי,בפפירוס

 ככר. בשליש זכה מהם אחד וכל דוד, חיילילבין
 לשני סופקו כארץ-כנען גפנים מטעי של שבארץ תימה אין למשקאותבנוגע
 מכוון אמנם אם יין, של כמעט כפולה ממכסה נהנו מצרים חיילי אמנם יינות.הצבאות
 לאלה לערך שווה בית-קיבול בעלי לנבלים אגסטאסי בפפירוס שצויןהמספר

 דוד של חייליו קיבלו לכך נוסף למדי. זעומות היו אלו כמויות אף אולםשבמקרא.
 ענבים של לאשכולות אולי והכונה, - צימוקים 100 היינו מירות, של מסוימתכמות

 בפירות דוד של צבאו צידת כבושות. תאנים עיגולי כלומר דבלים, ו-200 -מיובשים
 מא. יב, בדה"א גם נזכרתמיובשים

 אחר במקום גם נזכרת יה, כה, בשמ"א הנמנים אלה מעין מזת סוני שלהספקה
 חמורים "צמד ולנעריו לדוד ציבא סיפק אבשלום מרד בימי דוד. סיפוריבמחזור
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 צבאי -לוח-מזון.

 וודאי א(. טז, )שמ"ב יין- ונבל קיץ ומאה צימוקים ומאה לחם מאתים ועליהםחבושים,
 שברת שעה דוד, אל שנתלוה כולו, הצבאי הכוח בכלכלת הדברים כאןאמורים

 ב(. פס' )שם, הנערים" לאכול והקיץ "והלחם עצמו: ציבא כדברימאבשלום,
 של במידות שלע, כבלוח שלא המזק, סוגי רוב מובאים המודרנייםבלוחות-המזון

 בלוחות- נועד כמו-כן בקלוריות. המזון ערך את לחשב אף נוהגים ולאחרונהמשקל,
 והובלתו. המזון עומס בדבר להערכות מיוחד מקום החדשים הצבאות שלהאפכנוות
 המקרא מן שהובאה בדוגמה בימי-קדם. הצבאות גם ודאי התחבטו אלה מעיןנשאלות
 צורך היה חמורים. על-גבי לדוד, שהגישה הצידה, את הטעינה שאביגילמסופר,
 מספר חושב לכך ובהתאם היחידהן בהמת-המשא של העומס כושר שלבידיעה
 צמד-חמורים בהזכרת מיוחד ענין זו מבחונה המזון. מצרכי נשיאת לשםהחמורים
 העובדה, את בחשבון להביא ויש א. טז, שבשמ"ב בכתוב ההספקה הובלת לשםחבושים
 כשהן בהמות אותן של עומסן על עולה כצמד רתומים חמורים שני של העומס.שכושר
 בנפרד.טעונות

 בודאי - בכמויותיהם והן המצרכים בסוגי הן - רשימות-המזון שתי שביןהדמיון
 הספקה של סכימאטיות מכסות בתיאוריו נקט המקראי שההיסטוריוגראףמורה

 כל עם שרירותיים. תאורימ מלבו בדה ולא ההם, בימים מקובלות שהיו כפיגדודית,
 משום זו מול זו בהעמדתן יש ובמקרא/ המצרי במקור ברשימות-המזון.הסתום

 מיוחדים, מקרים על לוחות-המזון מיוסדים אם אף מאירת-עיניים.אילוסטרציה
 הארץ, אדמת על הקדום הצבא של ההזנה טיב על כללי מושג לתת הם'עשויים
 טבלת- להתקין מאפשרים אנסטאסי, ובפפירוס במקרא שהובאו המפורטים,"נתונים
 בימינו. הצבאות של ללוחות-האפסנאות בדומהמזון

 צבאילוח-מזון
מנת-השדההכמות המזוןסוגמספר

 18(בשבריםהכוללתהחיילים

 א-( אנסטאסי פפיריס )לפימצרים

ראשט/1201צאן5,000
 )חפת1,8001/3מאפה

כיכר3001116כיכרות-קמח
 )?(נבל301/186יין

 יה( כה, שמ"א )לפיישראל

ראש51/120צאן600
כיכר2001/8לחם
5קלי

"12~
 סאהי!

נבל211300יין
 )?(אשכול100116צמוקים
 ו( )עיצל2001/8דבלים
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 וביצורים אקצבא,

 ת ו ר עה

 אחדות* בתוספות כאן ומובא 182-175, עמ' לתשט=ו(, יט בידיעות לראשונה נדפם זהמאמר
 .Papyras The 1, part 1, Series Texts, Bietatic Bgyptian Gardiner~ 8. 1 פרסם המצרי המקור את1
 עברי תרגום *7' ,(נ ANET, Pritchard, apud Wilson1 .עע 47551 אנגלי :תרגום .AnastasiI ;.פ19118
 מפעל )הוצאת העברית האוניברסיטה ב, המקרא בתקופת ישראל לתולדות מקורות )עורך(, א*.מלמטאצל

 ואילך. 22 עמ' תשי"ט,השכפול(
 ממנו העהק ליוינו שהגיע אמנאפא", של ה-אונומסטיקון בשם הנודע המצרי האנציקלופרי החיבור2
 וסופר- סופר-החלוקה )הרגלים(, סופר*חיל כגון סופרי*צבא, של סוגים כמה מונה לפסה"נ, הי"ב המאהתסוף
 - ר ש - סופר ר כ נו קרא בם . ,tica, Onomasl Egyptian Ancient , A~H.Gardiner; ,1947 140 . ,88 ,107 :108 ן ועיי :המפקד
 עם שיחד הסופר, יעיאל את .המזכיר יא, כו, שבדה"ב הכתוב את השוה וכן כה: נב, יר' יט; כה, במלשבהנבא

 עוזיהו. המלך שערך המפקד"הצבאי על ממונה היה השוטרמעשיהו
 בתרגומר דילג וילסון 19"20* עמ' גארדינר, בהוצאת עיין ואילך. 2 שורות 17, טור א', אנסטאסי פפירוס8
 רשימת*המזון. את הכוללת הפיסקהעל

 צ'אהי ארץ של המדויק מקומה לקביעת ביהם למקום. ווילסון גארדינר עיין הארץ* שם את לגרוס יש כך4
 גארדינר משל, דרך )השוה, ארז*ישראל של שטחה כל פני על משתרעת שהיא סוברים, *ש הדעות.מחולקות

OnomastlcatEVptian 'bU,Ancient 145 ,)ידיעות. )ש.ייבין, החוף*הפיניקי לאיזור אותה מגבילים ויש ואילך 
 בלנינגרד הארמיטאז' מן בפפירוס למצוא ניתן הראשונה להנחה סימוכים כ'(. הערה 187, עמ' ]תשיאד[,יח

1913(610., 11168, 1115, nos. hieratiques papyrus Les Golinischeff1 ,144 ארץ, של בתחומיה המונה 

 אכשף את )אמנמגם עמק*יזרעאל בשולי ושמרון תענך ומגידו, המזרחי, בגליל וחצור כנרת כבון עריםצ'אהי
 החוף(.בעמק
 למצרית* שהושאלו כנעניים ניבים הן בפיזור שהודפסו המלים8
 בני* מספר על ונתוסף המספר נשמט שנשתמר בהעתק ואילו המקורי, הטכסט את להשלים יש כך ודאי8
 למקום. גארדיבר ועייןשרדןן
 בעצמו. חורי דברי הם ההמשך ואילו החיילים, שיחת כחן מסתיימת גארדינר, לדעתז
 .JBA Organization, Military Egyptian  Faulkner, 0. .8 39 .ע,)1953( 42 עיין:8
 הזרית העמים בין מזכיר תעודתנו, לאחר מועט זמן רק נתחבר שכנראה אמנאפא", של הואובומסטיקון9
 42 בהערה הנזכר גארדינר, של ספרו והשוה 288(. )מס' ושרדן 242( )מס' קהק 240(, )מס' משוש השמותאת

 10(. שו' 78, לוה 5ן שו' 76, לות הארים, פפירוס )השוה הג' רעמסס של לחייליו גם בצותא נזכרים וקהקשרדן
 השונית ישראל שבטי נתייחדו המקרא שלפי העובדה על ידין י. פרופ' העמידני לכך בניגוד10

 לחימתם. ודרכי נשקםבכלי
 ועייןב ממדינת*האבו, הלובים נגד הג' רעמסס של מלחמתו של התיאור את משל, דרך השוה,11

Medinet141508ט-Bblscher~ ; 127-9 2 ,1935 .וע, Kulturgeschichte~ altagjptischen zur Atlas -~W.Wreszinski, 

 הזיהיות,. בשורות צועד הצבא בשעה*מסע. מלא בחגור צבא*פרעה מתואר כאן ,Habu. ,1 *1929 .ע5
 תיילים- עם יהד שרדנים באים אחריהם בני*מצרים; בראשונות שונים: בגי*לאומים חילות פי עלחנערכות
 נגבים.. גדודי במאסף ואילו כנען, מתושבי לוחמים צועדים מכן לאתר קהק; בני עם כנראה,הנמניפ,
 ראש' אמונה, ידיו אשר מהיר נבחר, "סופר לעג: של בנימה לידידו חורי קורא הפפירוס בהמשך11א

 הנורע קדש בקרב הב' רעמסס בצבא טסך( )מארץ מיוחד כגיס גם בזכרים ה"נערן" לחיילימצ". ראשוןלנערן,
 *א.ג. ,The Schulman פז*14 פAmerican the of Journal Kaaesh, of Battle the 8 עתה; וע.ין החתים,נגד

 Reseatch~ פ60167.1?( Egypt י)1962(1 *עע47-52

 אמנם) אנסטאסי. בפפירוס הנדונה תקופה אותה על ~קירוב המוסב כתוב יד, ב, שופ' למשל, השוה,12

  עבטי לציון אנסטאסי פפירוס בהמשך נשנית היא אך שלנו, במקום .המצרי בטכסט פגומה "שוסים=המלה
 על. מספרים הג' רעמסס והן הא' מתי פרעה הן ערא. ובוואדי הלבנון בקעת באזור היישוב את המסכניםהפקר

 שבטי. מעבר על מדווח ו' אנסטאסי פפירוס ואילו סיני: ובחצי-אי בדרוםשהארץ השוסים שבטי עםקרבות

 487 20, 4, עמ' ב, ישראל לתולדות מקורות בחוברת: אלה תעודות של תרגומן המזרחית. לדלתא מאדוםשוסים

 ואילך. 158 עמ' תרצאח, איץ*ישראל, תולדות ב..מייזלר.)מזר(, גם: עיין השוסיםעל
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 צבאילוח-מזון

 מאירפ פיסקה י"* יי, דג י, שמ"א כ: יט, שופ' עיין: כמו*כן ה* כה, שמ"א על להלן הנאמר את השוה 1נ
 נשף שלומך את לי )0 שלחת לא מדוע "שנית: לפסה"נ: הט"ו המאה מן תענך ממכתבי ור בא נמצאתעינים

 עמ' תרצ"ז, קלוזנר, ספר תענך, לוחות )מזר(, מייזלר ב. והשוה 14-13: שורות 1, מס' )מכתבka.-ש1(1(?"

 מובהק. כנעני לשון שימוש באכדית, שנתחברה באגרת, מובאכאן57.
 גדוד. ערך תשי"ד, ב, מקראית אנציקלופדיה מלמט, א. השוה14
 ח, שום' המדיינים, אחר רדיפתו בשעת גדעון של לגדודו שרי*סוכות של יחסם את למשל, השוה,15

 120. עמ' זח, בכרך רעיין ואילך.ד
 ,Agypten, .H.Kees עיין:68.ע,161933
 ,Miscellaaics ,1954 .ע 201 ו: יי, ד', אנסטאסי פפירוס עיין17

"gyptian 
bata Caminos~ 1. *(נ!. 

 עליתי בדיוק מתחלק אינו הנ"ל המספרים מןי אחד שאף לכך, תשומת-לבי את הפנה טלמון ש. דאר 81
 . "1:.. לאמנאפאי חורי שמציג במבחן העוקץ את זו בעובדה לחפש יש שמא הפשוטים. השבריםשיטת

 חי6ובאחר ולטי ליטר, 13.12 מכילא היא החישובים אחד לפי האלפה. ושליש הנפח מידת היא הסאה.
 ,018ז1*8ש4ולפיכרקיבל' biblique, d'archiologie Manucl .2 ,1953 .עע 250-252 ועיין: נפה.זה* של~מחציתו

 כמהציתה. או בקירוב ליטר 0 1 של כמות הבודדאחייל
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 ולשלמה לדוד אשרצבא-המילואים
 ידין י. :מאת

 המקראות להבנתקוי-יסוד

 הוא המדובר אם בין שבמקרא, צבאיות פרשיות ולשחזר לנסות באיםמשאנו
 של במהלכו הוא המדובר אם ובין גיוסו, ודרך הצבא של מבנחו כגון כללית,בבעיה
 עיקרי יובש לא שבלעדיהם שביסוד, דברים שלושה תמיד לזכור עלינו יחיד,קרב

 והם: הנדונים,הנושאים
 מהלך כל על שהשפיעו עד קדם, בימי חשובים כה היו והמלחמות הצבא עניניא.
 ענינים והרבה העם; של והחברתיים המדיניים הכלכליים, חייו וארגלהחים

 דברים )אכן, ומלחמה צבא בעניני למעשה מקורם - אחרת מתפרשיםשלכאורה
 בתקופה המצב לגבי נכונים שהם כשם ממש כיום, מצב-הדברים לגבי נכוניםאלה

הקדומה(.
 שאינם ועקרונות יסודות מספר על מושתתים המלחמה ניהול ואורח הצבא ארגלב.

 והשכל- ההגיון קו הוא אותם המאתר הקו אשר שנים, אלפי במשך השתנו ולאמשתנים,
הישר.
 ושכל, הגיון של אלו בתכונות ניחנו המקרא בתקופת הצבא ומפקדי העם מנהיגינ.
 מעשיהם טעמי של הבירור מן עצמנו לפטור נוכל ולא היום; אנו משניחנים פחותלא
 אולם כבלתי-הגיוני, הפתרון לנו נראה כיום "אכן, באמרנו: לנו מובנים הם כשאיןגם
 המיוסדים שיקולים לפי תמיד פעלו לא זמן אותו של והמפקדים המנהיגים כייתכן
 והאסטרטגיה". הטקטיקה עקרונותעל

 והעוסקות במקרא המצויות ההיסטוריות בתעודות מעיינים משאנו גימא,מאידך
 הכלולות והעובדה, הידיעה עצם בין יפה יפה להבדיל עלינו צבאיים,במשאים
 פרי- הריהו קרובות לעתים אשר לעובדה, או לתופעה ההסבר לבין תעודה,באותה
 במקרים - הוא פירושו את העובדה אל שצירף הקדום, ההיסטוריון או הסופר שלעטו
 עצמו. המאורע שאירע לאחר רב זמןרבים
 לפרשת בזיקה ושלמה דוד של הצבא מבנה את לברר בסה אלה הנחיות יסודעל
 דוד. בימי העם שלהלפקד

 דוד בימי האוכלוסיהמטקד
 לבצעו: ציוח דוד אשר המפקד בפרוטרוט מתואר בשמ"ב כדבפרק
 ואת ישראל את מנה לך לאמור: בהם דוד את ו:9ת בישראל לחרות ה' אף"~סף

 881-860. בעמי הערותעיין
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 ולשלמה לדוד אשרצבאאהמילואים

 .מין ישראל שבטי בכל שוט-נא אתו: אשר שר-החיל יואב אל המלך ויאמריהודה.
 התלד: אל יואב ויאמר העם. מספר את וידעתי העם את ופקדו באר-שבערעד
 ואדוני רואות אדוני-המלך ועיני מעמים מאה וכחם בהם העם אל אלהיך ה'ויוסף
 יואב ויצא שרי-החיל ועל יואב אל דבר-המלך ויחזק היה. בדבר הפץ למההמלך

 ויבואו בכל-הארץ וישוטו . . . ישראל את העם את לפקוד המלך לפניושרי-החיל
 אל מפקד-העב מספר את יואב ויתן ירושלים. יום ועשרים חדשים תשעהמקצה
 חמש-מאות יהודה ואיש חרב שולף איש-חיל אלף שמונה-מאות ישראל ותהיהמלך
 א-ט(. )פס' איש"אלף

 בדה"א: כא בפרק בקצרה, כי אם שנית, מסופר מאורעאותו
 יואב אל דוד ויאמר ישראל. את למנות דוד את ויסת ישראל על שטן-ויעמד

 את וארעה אלי והביאו דן ועד מבאר-שבע ישראל את סמרו לכו העם: שריואל
 כולם המלך, אדוני הלא פעמים; מאה כהם עמו על ה' יוסף יואב: ויאמרמספרם.
 חיק ודבר-המלך לישראל. לאשמה יהיה למה אדוני, זאת יבקש למה לעבדים;לאדוני
 א-ה(. )פס' ירושלים ויבוא ישראל בכל ויתהלך יואב ויצא יואבעל

 : בג-כד בז, בדה"א גם נשמרה בספת קצרהידיעה
 ישראל את להרבות ה' אמר כי ולמטה שנה עשרים למלן מספרם דוד נשא"ולא
 ישראל על קצף בזאת ויחי כילה, ולא למנות ההל בן-צרויה יואב השמים.ככוכבי
 דוד-. למלך הימים דברי במספר המספר עלהולא

 מן כמה לבין עצמן העובדות בין בנקל להבדיל אגו יכולים אלהבתיאורים
 את שרשם הסופר ע"י והן צמו , העם ע"י הן שאירעו, למאורעות שניתנוההסברים
 הן: הכתוב'ם ן נ העולות העובדות מכן. לאחר או בזמנםהמאורעות

 ליואב נמסר המפקד ביצוע א. שכן: מובהקות, צבאיות למטרות נעשה המפקד1.
 חיל -איש המקורות כדברי או בלבד, המלחמה אנשי היו המתפקדים ב. ;ושרי-החיל

 חרב*.שולף
 דברי- שבספר הידיעות משתי אנו למדים האת שנה, באותה נסתיים לא המפקד2.
 אלף כשבעים נספו ושבה זמן, אותו שפרצה המגפה היא הדבר שסיבת יתכןהימים.
 לא שיואב במפורש, מציינת דברי-הימים ספר של הידיעות אחת אסא, מאידך ;א"1
 לה. שהתרד משום במלואה, פקודת-המלך את למעשהביצע
 היה המפקד שמשך העובדה, Tb אם למדים זאת בעת-שלום. נערך המפקד3.
 ואת יואב את והעסיקה השנה כל את למעשה שהקיפה תקופה חדשים, לעשרהקרוב
 האירועים את המתארות עובדות אינם שבכתובים הפרטים יתר כל שרי-החיל.כל

 ומאידך בארץ, תקופה באותה שפרצה המגפה את להסביר מנסים אלאעצמם,
 המפקד. לביצוע יועב התמדות את לתרץניסא,

 הפעם זו - קבועה שיטה להכניס היתה המפקד שמטרת סברו חוקריםכמה
 הנסיון עם המפקד את הקושרים חוקרים גם ישנם לצבא-הקבע; במוסים -הראשונה
 מקובלים והם אלה, הסברים נראים לכאורה וכיו"ב. המס, גבית שיטת אתלארגן
 בהתמרמרות נתקבל שהמפקד לעובדה הביאור את גם כמובן, נותנים, הם היום.עד
 את להציג דוד, של בני-דורו ע-י או הסופר, ע"י שנעשה ולנסיך - העם ע"ירבה
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 וביצורים נשקצבא,

 יכולה זו התמרמרות המפקדי עריכת על השמים מן כעונש זמן אותו שאירעה,"מגפה
 בעצם כידוע, רואים, פרימיטיביים עמים שכן המפקד, עריכת מעצם אף לבואהיתה
 לשטן" פה "פתיחת מעין "עין-רעה- מעין מזיק, דבר משום ספירת-התושביםפעולת

ך)  כאמצעי המפקד תכלית שהסבר אלא דברי-הימים. בנוסח אף לנו שנרמז כפי 
 מטרת אם והיא: קשה, בעיה מעלה לגבית-המסיס או הצבא-הסדיר גיוסלהסדר
 מדוע - ולהגרילו להאדירו דהיינו לצבא-הסדיר, הגיוסים את להסדיר היתה,המפקד

 הצבא, וראש המובהק איש-הצבא הוא יואב הרי המפקד? לעריכת מתעד יואבדוקא.
 המלך"ז "שר-צבא שר-החיל, המקצועי,החייל

 והקבוע הצבא-הסדיר בהאדרת מעונין להיות היה צריך יואב דוקאאדרבא,
 למלך: האומר הוא והנה, זו. למטרה נערך אילו ותומכיו, המפקד מיוזמיולהיות
 אדוני!" זאת יבקש "למה : שבדברי-הימים הכתוב כדברי או, הזה?" בדבר חפץ-למה
 יואב". את המלך דבר נתעב "כי : אחר במקוםאן,

 שמטרת נניח אם ורק אך להסביר אפשר למפקד יואב של התנגדותו שאתדומני,
 בלשוננו המילואים, צבא צבא-המיליציה ארגון של שיטה לקבוע היתההמפקד
 היה וטבעי לצבא-הסדיר. במקביל או הצבא-הסדיר, הקטנת חשבון על -היום

 העמים בתולדות אנו שמוצאים למה בדומה לכך) יתמד הצבא-הסדיר, אישושדאב,
 . הזה. .היום 'עדהשונים,

 גיוס את להסדיר אלא בא לא שהניפקד בהנחה ענינים כמה על לעמוד עלעו'וכאן
 : והםצבא-המילואים,

 צבא-המילואים! על בעיקר הצבא את להשתית זה, בשלב דוד, רצה מדועא.

 ושיש זו, הנחה המהזקות המקראיים במקורות אחרות ידיעות בידינו יש האםב.
 ענינים, כמה עוד תהילה לסקור עלינו יהיה אולם, זהו צבא אורגן כיצד ללמדבהן
 ובעיותיו. צבא-המיליציה ארגון ודרכי דוד, של מלחמותיו שלביוהם:

 דוד של מלחמותיושלבי

 - הצבאית הבמה על ועליתו! דוד של דרכו ראשית - הפותח השלב על נדלגאם
 תקופות- לשתי דוד של והמלחמתית הצבאית פעילותו שלבי את לחלק נוכלהרי
 מלחמותיו 2. ; המלוכה על וההיאבקות בית-שאול, לבין דוד בין ההתמודדות 1. :יסוד
  ורתוק הארץ לגבולות בסמוך ישראל, אויבי נגד ויהודה, ישראל על כמלך דוד,של

 . ].ממנה5.

 ונאמניו, צד צד לגדודי-קבע, נועד עיקרי שתפקיד הדברימ מטבע הראשונהבתקופה
 משתתמים בהן הביניים", "מלחמות סביב עדיין מרוכז העיקריכשאורח-לחימתם

 - ראשי-הצבא הממלכה. בידו משנכונה דוד של צבאו לארגון והבסיסאת-הגרעין בחובי טומן כבר זו בתקופה הצבא מבנה הצדדימי. משני - נערים - נבחריםחיילים

 הממלכה, צבא את לבנות בודאי מנסים - הפנימיות במלחמות דוד של נאמניובשקי
 כל והרחקת לבית-דוד מוחלטת נאמנות 1. חשובים: עקרונות שני על דגש שימתהוך

 צבא- על גבול-האפשרות, עד הישענות, 2. בית-שאול; אחרי נהיה עלהחשודים
 מטבע האחרון זה שכן ממש; בעתות-חירום רק לצבא-מיליציוני והחקקות,סדיר,

[352 ] 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ולשלמה לדוד אשר. המילואיםבנא

 כבצבא-הסדיר מחה כה אינה בו והשליטה לקוי, אימונו מסורבל, ארגונופרייתו
 מלכותו שבראשית והצבאי המדיני למצב במיוחד התאים הצבא של זה מבנהוהשכיר.

 אויביו. של בצבאות-הסדירים מלחמות-התנופה לשלב היינו ג דודשל
 לאחר מלכותו לתקופת היין והעיקרית, השניה לתקופה אנו מגיעיםומכאן
 . ירושליםכיבתה
 מלכותו, בתקופת וביחוד לשלבים-שלבים, לחלק אפשר דוד של מלחמותיואת

 גקודת- ב. הגיאוגרפית; נקודת-הראות א. אחרות: נקודות-ראות שתי למיאף
 הכרונולוגית.הראות

d e h h h hנ אוםי
 דוד מלחמות של האסטרטניה להסברת סכימה 68:ציור

 למעשה מתבצעות דוד של הצבאיות שפעולותיו לכך אנו עדים גיאוגרפית,מבחינה
 ק.ןץלטריים. מעגליםבשני

 ולהכנעת המדינה לביסוס דוד של מלחמותיו את לכלול יש הפנימי המעגלבתחום
 בשלב הסמוך. המזרחי בעבר-הירדן ואף המערבי בעבר-הירדן השוכניםהעמים
 להישען פנימיות, ואספקה תחבורה דרכי על שהסתמך דוד, היה יכול זהגיאוגרפי
 יכול הללו היתרונות בגלל כן, על יתר ומנהלי. צבאי מרכז כעל ירושלים עלעדיין
 לאחר בני-עמון עד יואב של המערכה צבא-הקבע, על בעיקר להישען דודהיה
 לשמש יכולה - להכרעה להגיע כנראה, הצליח, לא בה - נחש מלכם שלמותו
 בשלב דוד של האסטרטגיה את גימא, מחד היא, מדגימה שכן ביותר; מאלפתדוגמה
 ומאידך מירושלים, המסתעפות הפנימיות בדרכי-הגישה להשתמש עדיין המנסהזה,

 עיקר. היה צבא-הקבע כי העובדה את בבירור מבליטה הריחיגיסא,
 דוד אמנם נהנה שבו פנימי, מעגל-גיאוגרפי אותו של מגבלותיו את מדגים זהקרב
 שיטה של מחסרונותיה סובל נמצא אף אולם בקוים-פנימיים., ה"מלהמהמיתרונות

 מעלוניה על ישירה-, ל"גישה המידה על יתר להיזקק הלוחם את המאלצתזו,
 רונותיה4. סות

 עמים והמקיף בהדרגה המתרחב - החיצוני הקונצנטרי במעגל המלחמותשלב
 מגיע לשיאו אולם בעמון. התעשות אותה לפני עוד התחיל - פרת לנהר עדמרוחקים

 צבאות של מוחלטת הכנעה שמבלי דוד, נוכח מעתה שלאחריה. בתקופה רקהוא
 אין עמון, על להשתלט דוד לנסיונות ביותר רג-שים שהיו נראה אשרהארמים,
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 וביצורים נשקצבא,

 להילחם דוד את שחייבה זו, מסקנה המזרחי, עבר*הירדן על להשתלש סיכוילו
 בשיב שהינחוהו הנחות*היסוד שתי את לשנות גם אותו חייבה ארוכים,בטויחים
 יחידי בסיס בתור ירושלים על להישען אפשרות כל אין שוב הראשון;הגיאוגרפי
 בלבד, בצבא-הקבע להשתמש אפשרות אין ושוב קוים-פנימיים-; "לפילפעולות

 דרכי-התחבורה על ובשמירה כאחת האויבים שני בהעסקת הואכשהמדובר
 של )א-דמיה העיר אדם ליד העמק זה - עמק-סוכות הפך זה בשלבהארוכות,
 מארץ-ישראל היציאה על והן המערבית לארץ-ישראל הכניסה על הן החולשהיום(,
 הקדמי לבסיס - וארם עוקפת( גיאוגרמית גישה מאפשר הוא )שכלפיה עמוןלעבר
 בעל במעגל, לא דוד מעתה נלחם צבאית, מבחינה דודי. של למלחמותיוהעיקרי
 וסוכות. ירושלים מרכזים: שני בעלת באלימסה, אלא אחד, לוגיסטימרכז
 לגשת היה יכול - במקרא המאורעות סדר לפי - שדוד מקרה זה היהלא

 הפעם ארם. עד המכרעת המערכה לאחר רק רבת-עמת, על המכרעתלהיאבקות
 את ויעבר ישראל כל את ויאסף לדוד "ונגד צבא-המיליציה: כל את הואמריס
 שולח הפעם רבת-עמון, להכנעת דוד ניגש זה קרב לאחר רק יז(. י, )שמ"בהירדן"
 וטל טט*הע י המיחמים f(H יא, )עתם צבת*ע" ו -אב =4טו -נשדי*, ובצנתם* את גםדוד

 בעמק-סוכות החונים הארון, ואתם )שם(, ויהודה" -ישראל את וגםרבת-עמון,
 מחודש נסיון כל בפני ככיח-חוצץ, והן רבת-עמון על למערכה כעתודה הןומשמשים

 ארם. מצדלהתערבות
 דוד מלכות תקופת את לחלק נוכל הגיאוגרפיים השלבים לפי מהחלוקהבנפרד
 : כרונולוגית מבחינה שלביםלשלושה
 השלבים שני את החופף והתפשטות, ביסוס של שלב הראשך, השלב1.

הגיאוגרפיים,
 בן-בכרי; ושבע אבשלום מרד מבפנים, המרידות תקופת השני, השלב2.

 ונתייצבה. מלכותו נתחזקה דוד אותםמשהכריע
 אחרת בשלב יחסית. שלום עת היא דוד, של מלכותו שלהי השלישי, השלב3.
 בשטח הן הדתי, בשטח הן הגדולות, הארגון בעיות של יסודי בפתרון דוד החלזה

 ושכללו. הוסיף אשר בנו, לשלמה שהורישו ארגון, - המנהלי בשטח והןהכלכלי

 הממקדתכלית

 צבאה ואת המדינה בטחון את לבנות לדוד היה הכרח מלכותו של האחרוןבשלב
 מגוים להיות עוד חייב אינו שעיקרו צבא "צבא-שבכוח", של יסוד - אחר יסודעל

 והמסוגל מתמדת בכוהות הנמצא אבל הלפה(, העיקרית הסכנה )כיבתמידות
 תכלית המפקד. ענין אל שוב אנו באים וכאן לנסיבות. בהתאם הנאות באורחלהתגייס
 היתההמפקד

 לארי
 מסוגל, העם שיהא : הנ"ל הבעיות על שתענה בדרך כולו העם את

 גימא, ומאידך והאחרות* הכלכליות הרגילות, המשימות כל בעול לשאתמחד,
 צבאית, היתה המפקד שמטרת ראינו כבר למלחמה. במהירות הצורך בשעתלהיחלץ
 הצבא-הסדיר, איש יואב, מעם למפקד-העם ההתעדות סיבת את להבין נוכל אףועתה
 יואב לבין דוד בין הרצונות התנגשות אמונים. לו ושומר זה צבא על בעיקרהנשען
 הצבא- לשיטת שהורגלו רבים מקצועיים לחיילים בדומה יואב, לשיאה. כאןמגיעה
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 ולשלמה לדוד אשרצבאשהמילואים

 שהואלהבסיס המפקד, את המדינה. לבטחון סכנה דוד של בנסיונו רואה בלבד,הסדיר
 ורש רוחו, למורת יואב מבצע חדשים, יסודות על הצבא של זה לארגתההכרחי
 מקום משאירה אינה שבדברי-הימים הידיעה המלך. של מפורשת פקודהמחמת
 התבדותו את ללבנת עזר שאף ויתכן במלואה, הפקודה את ביצע לא שיואבלספק

 שבמקרא אתרים לנתונים גם מתאים זה הסבר המפקד. לעריכת העם שלהטבעית
 בהמשך. עליה שנעמוד אחרת, תעודה מתוך אנו למדים וזאת - דוד צבאו-שלעל

 דוד בימי המילואים ארנון שענינהתעודה

 2 בז פרק בדה"א באה זותעודה

 המשרתים ושוטריהם והמאות האלפים ושרי האבות ראשי למסמרם ישראל*ובני
 השנה, חודשי לכל בחודש חודש והיוצאת הבאה המחלקות דבר לכל המלךאת

 הראשון לחודש הראשונה המחלוקת על אלף. וארבעה עשרים האחתהמחלוקת
 לכל הראש בני-פרץ מן אלף. וארבעה עשרים מחלוקתו ועל בן-זבדיאלישבעם
 ומחלוקתו האהיחי דדי השני החודש מחלוקת ועל הראשון. לחודש הצבאותשרי

 השלישי לחודש השלישי הצבא שר אלף. וארבעה עשרים מחלוקתו ועל הנגידומקלית
 לחודש הרביעי אלף. וארבעה עשרים מחלוקתו ועל ראש הכהן בן-יהוידעבניהו
 . . . אלף וארבעה עשרים מחלוקתו ועל אחריו בנו חבריה יואב אחי עשהאלהרביעי
 עשרים מחלוקתו ועל לעתניאל הנטופתי חלדי החודש עשר לשנים עשרהשנים

 א-סו(. )פס' אלף"וארבעה
 לא החוקרים אך דוד. מימי שבדברי-הימים, הכתוב לפי היא, זו חשובהתעודה
 חלוקה בה וראו לכת שהרחיקו היו דוד. מלכות מימי מהימן כמקור אותההחשיבו

 שניסה ומי מסים; לצורך בה,חלוקה שראה מי והיה צבאי, בסיס כל ללאתיאורטית,
 יאשיהף. לתקופת יחסה צבאית, מבחינה התעודה אתלפרש
 זו: תעודה של במהימנותה לפקפק החוקרים את שהביאו הסיבות עיקריואלו
 זהה החלוקה אין הארגוני, הבסיס את כאן מהוה שנים-עשר שהמספר למרות1.
 שרי- של מוצאם ממקומות ללמוד ניתן וזאת - ישראל שבטי שגיס-עשר שללזו

המהלקות.
 מעמסה כביכול, מטילה, - לוחמים 24,000 - המחלקות של הקבועה עצמתן2.
 וכגדולים. כקטנים האזורים, או השבטים, עלשוה
 החוקרים מן שרבים מסועפת, מנהלה חייבה חילופין של כזו מפותחת שיטה3.
 דוד. בימי כזו להיות היתה יכולה אם ספקהטילו
 כביכול, עמד, זה בכתוב המתוארת השיטה של המובהק המיליציוני אופיה4.

 שלבי בכל וזאת - בעיקרו סדיר היה דוד של שצבאו המקובלת, לדעהבסתירה
 האחרונה. בתקופתה ובמיוחדמלכותו,
 שנעשה מעשה אלא היה לא נערך, שבהן בנסיבות שהמפקד, שנוכחנו מאחראולם,
 צבא- ארגון את מתארת הנידונה שהתעודה גם מסתבר צבא-המיליציה,לצרכי

 שנמנו הקשיים את ולהפריך זו, מסקנה לבסס כדי אכן, דוד. ימי בסוףהמיליציה
 דוד. בימי היו שאפשריות המיליציה ארגון שיטות את תחילה לסקור עלינו יהאלעיל,

[355 ] 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 וביצורים נשקצבא,

 גם אד בכלל, המיליציוני הארגון עקרונות על להתבסס היו חייבות אלושיטות
 דוד. במלכות הישראלית החברה של השבטית בתשתיתלהתחשב

 שבטית בהברה המיליציהארגון

 צרכים שני להלום חייב מיליציוני בסיס על ומושתת המאורק צבאמבנה
 או קצר לזמן כולו, הצבא את במהירות בשעת-חירום לגייס היכולת 1.עיקרים:
 והן במרוכז, הן ארוך, או קצר לזמן מהצבא, חלק במהירות לגייס היכולת 2.ארוך;
 באחת הבעיה את לפתור לכאורה, אפשר, אלה, צרכים לספק כדי מקומיים.לצרכים
 צ דרכיםמשתי
 או האתנית לחלוקה בהתאם צבא-המילואים את לארגן היא אחת דרך1.

 בשעת אף במשטר. הכרוכים ענינים בכמה הוא זו שיטה של הגדול חסרונההשבטית.
 על בין משוא-פנים; על ראשי-השבטים לטענות מקום זו שיטה משאירהגיוס-כללי

 תפקידים עליו שהוטלו על ובין ביותר, המטוכן במקום למערכה הוטל מסויםששבט
 שלמים. שבטים קרב בשעת להכרית עלולה זו שיטה כן, כמופחותי-חשיבות.

 מהעם. חלק של גיוס בשעת במיוחד לעלות עשויות הפליה או העדפה עלהטענות
 רופפת; שהשפעתו או בכלל, מרכזי שלטון אין שבו למשטר טיפוסית היא זושיטה
 שטענו הטענות באזנינו מהדהדות עדיין השופטים. בתקופת המצב היה שכךוודאי

 ללכת קראת לא ולנו בבני-עמון להלחם עברת -מדוע יפתח: באזניבני-אפרים
 קראת לבלתי לנו עשית הזה הדבר "מה גדעון: בד טענתם או א(; יב, )שופיעמך"
 מרכזי שלטון קיים בה בתקופה זאת, לעומת א(. ח, )שם במדי17" להלחם הלכת כילס
 שכן, - המובהק השבטי זה, בסיס על המיליציה מארגון להימנע יותר מטיםחזק,
 ועוצבות יחידות להרכיב זו מעין בשיטה אפשרות כל אין האחרים, ליקוייה עלנוסף

 לוחמיו: תכונות אף שומת וכן מרעהו, בעצמתו שונה שבט כל שכן שוה, תקןבעלות
 קשת. לדרוך המיטיב ומי לשערה, לקלוע המיטיבמי

 השבטים, מכל הבודדים הלוחמים גיוס שניה: אפשרות אף כמובן, קיימת,2,
 נוהגת כי אם זו, שיטה ארציות. ביחידות ואיגודם לכושרם, בהתאם או לגילםבהתאם
 - הראשונה שבשיטה מאלה כמובן, השונים, - חסרונותיה הרי ארצות, בכמההיא
 שכן ביותר, מסורבלת מרכזית מסגרת הקמת זו שיטה מחייבת ראשית, ביותר.רבים
 נשאר זו בשיטה אף שנית, זו; שיטה במסגרת הארגונית ל~ץןלרלעץ:ה יעילה דרךאין

 הנדרש משך-הזמן, - צבאית מבחינה העיקר וזה - ושלישית קיפוח; לטענות רבמקום
 בסופו המוקמות והיחידות הוא, גדול הלוחמות, היחידות והשלמת הגיוסלביצוע

 בצותא. ללחימה ומורגלות מאומנות אינן ואף אורכית מאוגדות אינן זה תהליךשל
 מיליציוני בסיס על מושתת שצבאן הארצות, מרבית נוהגות האלה הטעמיםמכל

 למנוע כדי בה שיש שלישית בשיטה לנקוט בהן, הזקה עדיין השבטיתושהמסורת
 גופי- מאורבים שלפיה שיטה היינו האחרות; השיטות שתי של המגרעות שלרובן

 יחידות- מתגייסים אף והם בגודלן, השית קבע ביחידות מלכתחילההמיליציה
 מחוז כל כדלקמן: נוהג על וגיוסן המיליציה יחידות ארגון מושתת זו בשיטהיחידות.

 למספר בהתאם בסיסיות, יחידות מספר מתוכו חולץ מהכלל, יוצא ללא שבט,או
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 וישלמוו לדוד אשרצבא-המילואים

 או -יחידות-אלף, -נאמר אלו יחידות-משנה שבו. אנשי-המלחמה אותושביו

 הללו הבסיסיות היחידות הקצאת מרכזיות; עוצבות למספר משתייכות --גדודים-
 יותר, או פחות שוות, עוצבות הרכבת שתאפשר בצורה נעשית המרכזיותלעוצבות
 כל חולץ חלקי גיוס בשעת ואילו היחידות; כל נחלצות כללי גיוס בשעתבעצמתן.

 ולמערך לסדר בהתאם גם אך המרכזי, הפיקוד ידי על הנקבע יחידות, מסמרשבט
 נוספות, מעלות גם עמה "ש זו שיטה המחוזית. או השבטית הראשות עאי הנקבעארגוני
 - מאפשרת ואף בשבט, הפנימי השלטון את השבטיים הראשים בידי היא משאירהשכן

 במהירות לחלוץ - אחר או זה במחוז מקומית-מוגבלת סכנה ובשעת הצורך,במקרה
 במצב. מידי לטיפול מקומיותיחידות
 ; חזק אריגי גוף ושל רב-כוח מרכזי שלטון של קיומם כמובן, מחייבת, זושיטה
 על הממונים מפקדי-קבע גם המרכזי, הפיקוד על נוסף לכלול, חייב אשריף,

 שבטית חברה על מבוססת כשהיא זו, שיטה התורניות. החטיבות של ופיקודןמנהלתן
 הלא שניה, במסגרת בהכרח קשורה בה, חזקה עדיין השבטית שהמסורת חברהאו
 השבט, בתוך יחידות-המשנה בארגון העוסקת שהיא עצמה, השבטית המסגרתהיא

 לפי המכסית בקביעת - ובעיקר מפקדי-משנה, קביעת סדר"השירות,בקביעת
 ובתי-אב.משמחות
 הלחימה בכושר הקשורות התכונות את ביעילות לנצל אף ניתן זובשיטה
 l)WU~- חלץ זה ששבט לעתים נאמר במקרא השונים. בחלקי-הארץ, אושבשבטים,

 השיטה לפ. וכיו"ב. תופשי-חרב, - שי של ושבט אנשי-קלע, - אחר שבט ואילוקשת,
 של יחידות-משנה מספר עוצבה לכל להקצות המרכזי הפיקוד בידי יש כאן,שצוינה
 בשיטת ומתוכנן יעיל באופן לבצעו שקשה דבר - וכיו-ב רמחים קשתים,קלעים,

 המובהקת. השבטיתהמיליציה

 דוד בימי צבא-המיליציהארגון
 אחד בז. פרק א שבדברי-הימים התעודה ניתוה אל להזור בידינו "1ועתה
 לימי התעודה את צורך, ללא הוא, מיחס כי אם - יועהי זו, בפרשה שעסקוהחוקרים
 במקור המחלקות של החלוקה בין זיקה אין כי משציין להבנתה ?תה יתח -יאשיהו8

 שלמה, שבימי הנציבויות שתים-עשרה הלוקת אפילו או השבטית, החלוקה ובץזה
 אזור, תושבי בחודשו חודש מדי לגייס הגיון כל שאין יושה ציין בדין ז-כ(9. ד,)מל-א

 השה למטרות הללו המחלקות נועדו יומה, לדעת הארץ. בכל ולפזרם אחד, שבטאו
 התחלפו ומחוז מחוז שבכל כך במבצרים, חילות-המצב לשירות דיוק וביתרבלבד,
 שירת בחודשו חודש מדי כי ונמצא - עצמם לבין בינם בהורשו חודש מדי המחוזאנשי
 ביחס האדישות שבירת משום יש זו במשה המיליציה. כלל של השנים-עשרהחלק

 העיקרית השאלה על השיב לא יומה אך צבא, עניני על לידיעה כמקורלתעודה
 באה שלא בודאי המחלקות שיטת שכן - במחלקות הצבא לארצן הטעם מהוהיא:
 חילות-מצב"1. קיום לשםרק

 שמימי יהודה, מדבר כת של בבני-חושך בני-אור מלחמת במגילת גם כייצוין,
 ודוקא - בשנה שנה מדי היוצאות המחלקות מלחמת על אנו קוראים שני,בית

 השבטיםז1. עם זהות המחלקות אין זו מגילה לפי שגם ומענין,למלחמות-תנופה.
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 וביצורים נשקצבא,

 שהמסורת בהברה המיליציה ארין של ובעיותיו בשיטותיו העית שלאחרדומי,
 המיליציה ארען שיטת בהבנת נוסף צעד להתקדם נוכל בה, חזקה עדייןהשבטית
 אלא הארגך בפרטי עוסקת שאינה כמובן זו, תעודה דברי-הימים. בספרהמתוארת
 לתאר בן-ימינו, היסטוריון למשל, ניסה, אילו לכך, בדומה השיטה, עיקרי אתמציינת
 המילואים *צבא כותב: שהיה רדאי אחד, במשפט בצה"ל שיטת-המילואיםאת
 החוקה לפי המשרתות ( . . . מחלקות )מחלקות חטיבות חטיבות מאורגן צה"לשל

 יוצאת-. וחטיבה באה חטיבה - שלהן לתור בהתאם לשנהכחודש
 : בז בדה"א שנשתמרה התעודה מן העולים הנתונים הםואלו
 שר-צבא. עמד מהלקה כל בראש1(
 לוחמים. 24,000 מנתה מחלקה כל2(
 עם מהותית זהות על להורות כדי בו אין - שתים-עשרה - המחלקות מספר3(
 השבטי.המבנה
 בשנה. אתר הודש שירתה מחלקה כל4(

 של המסימלי משך-השירות סי על נקבע המחלקות שמספר מלמד הרביעיהנתון
 עם מהותית זהות על מעיד אינו כאמור, אך, בשנה; חודש היינו המיליציה,חיילי

 הצבא- אנשי על נמנו המחלקות, על ממונים שהיו שרי-הצבא השבטית.החלוקה
 משמותיהם12. אנו שלמדים כפיהסדיר,
 מסגרת שניה, מסגרת של קיומה את גם הנידון המבנה מחייב לעיל, ציינו שכברכפי
 לאיגוד והמחוזות, השבטים בתוך המיליציה לארגון - במקביל - האחראיתשבטית,
 למחלקות ולהקצאתם היחרצם תור לקביעת הבסיסיות, ביחידותיהםהחיילים
 המחלקות, שת.ם-עשרה מת רש גמר מידיעת מוסיפה, תעודה אותה והנה,השומת.

 לשמעוני בן-זכרי, אליעזר ד מ לראובני ישראל, שבטי -ועל הבאה: הרשימה אתנם
 וכו'" בן-מיכאל עמרי ליששכר דוד, מאחי אליהו ליהודה . . . בן-מעכהשפטיהו
 ואילך(. טז פסי)שם,

 שהתקן המחלקה, חיל-המיליציה. את להקים אפשרו זו, בצד זו אלו, מסגרותשתי
 יחידות, ממספר הנחתי, למי מורכבת, התגייסותה, עם היתה, קבוע, היהשלה

 היחידות, במספר ממעט היה הקטן, המחוז( )או השבט מהוו. או שבט מכלשנחלצו
 היחידות, כלל את ומצרף מחלק שהיה הוא המרכזי הפיקוד מרבה. היהוהגדול

 המחלקות לשתים-עשרה שנה, מדי להעמידן היו חייבים המחוזות( )אושהשבטים
 ביותר הגבוהות עוצבותיו את כנראה, שהיוו, והן תור; לפי המשרתותה"חודשיות",

 להרכיב היה אפשר כיצד להסביר כדי בה יש זו שיטה אכן, היל-המילואים.של
 והמחוזית השבטית בסמכות פגיעה וללא שוה, מצבה בעלות "מחלקות"שתים-עשרה

 והשבטים. בתי-האב למשפחות, חיקתו חיל-המילואים של הבסיסי לארין הנוגעבכל
 רשימת לאחר מיד השבטים נגידי רשימת באה שבגללה הסיבה על גם מלמד זההסבר

המחלקות.
 הצבא את לגייס דוד למלך ואפשר ביותר, גמיש היה צבא-המילואים של זהמבנה
 אפשרה שלום בימי למעשה, בחודשו. חודש מדי מחלקה מחלקה או אחת, בבתכולו
 בלבד. כוצות של במצב להחזיקה אלא התורנית, המחלקה את אף לגייס שלא זושיטה
 או השבט או נציב-המחוז, היה יכול מקומי, מצב-חירום של במקרה גימא,מאידך
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 ולשלמה לדוד אשרצבאשהמילואים

 מיד, ולהמעילן המקומיות הבסיסיות יחידות-המילואים את במהירות לגייסהעיר,
 המרגזית. לסמכות זיקהללא

 המפקד, על שהושתת המילואים, לארגון מכוונות כאחת הרשימות שתישאכן
 לסבן מספרם דוד נשא -לא כי: בה שנאמר התעודה, מהמשך במפורש אנולמדים
 בן-צרויה יואב השמים. ככוכבי ישראל את להרבות ה' אמר כי ולמטה, שנהעשרים
 כג-כד(, כז, )דה"א כלה* ולא למנותהחל
 על המלמדת דוד, של מימיו בתעודה מחדש לעיין ניתן עתה, עד שהעלינו מה פיעל
 צבא-המילואים לארות הקודם בשלב בעת-חירום צבא-המילואים ניוטמצב

 זיקתו ועל מספקת במהירות התנהל שלא צבא-המילואים %וט על היינובמחלקות:
 המלך לעזרת העם הזעקת על שמואל מר בס למסופר המכרן זון לפרשה יואבשל
 : הכהום _ון ל וזה בן-בכרי. שבע של מרד בעתדוד,

 עמ,.ד. פה ואתה ימים שלושת איש-יהודה ץ א לי הזעק משא: ע אל המלך-ויאמר
 אבישי: אל דוד ויאמר יעדי. אשר המועד מן ויותר יחו,-ה את להזעיק עמשאוילך
 אחריו ורדוף אדוניך עבדי את קח אתה אבשלום; מ' בן-בכרי שבע ל% ירעעתה
 וכל והפלתי והכרתי יואב אנשי %חרי,. ויצאו עיננו. והציל בצורית ערים לו מצאפן

 גשר הגדולה האבן עם הם בן-בכרי. שבע אחרי לרדוף מירושלים ויצאוהגבורים
 ד-ח(. כ, ושמ"ב לפניהם בא ועמשאבגבעון

 אבישי עם יחו אה*כ, והמש'ך עמשא את יואב הרג כיצד הכתוב מספרבהמשך
 שבראשה שרי-דוד של ברשימה מסתיים זה פרק בן-בכרי. שבע אחר לרדוףאחיו,
 )שם, המלתי" ועל הכרתי על בן-יהוידע ובניה ישראל הצבא כל על -יואבנמנים:
 המילואים, לגיוס קבע הסדר היה לא עת שאותה איפוא, מלמד, זה תיאור כל.מס'
 מענץ, כן כמו עליו. שהוטלו ובמועד במשימה לעמוד עמשא היה יכול לאולכן

 "הגה עמשא אשר עד - יואב על ולא עמשא על כאן מוטל המילואים גיוסשתפקיד
 אף זה )ובמקרה לצבא-המילואים יואב של הוונגדותו יואב. ידי על המסילה"מן

 לא שראינו, כפי אשר, המפקד, בשעת ביטויה את אח"כ מצאה בראשו(לעומדים
 המלך. של המפורשת פקודתו למרות יואב, ע"י תומו עדבוצע

 המנהלי והארגון המיליציהארגון
 שיטת קיום כמובן, , הצריכה חודשיות מהלקות בשתים-עשרה המילואים ארגוןשיטת
 מלכות- ומתקופת דוד ימי מסוף התעודות כל אכן, למדי. ומסועפת ממותחתמנהל
 הארץ חלוקת של מפורט תיאור בא ד פרק במל"א בבירור. כך על מעידותשלמה
 ואת המלך את וכלכלו ישראל כל על נצבים שנים-עשר -ולשלמה נציבויות:לי*ב
 שבהמשך ותחומיהן הנציבויות מנין ז(. )פס' לכלכל" האהד על יהיה בשנה מדשביתו,
 כפי - נניח נאם השבטית13. החלוקה עם זהה היתה לא הנציבויות שחלוקתמלמד
 ומקבילה שניה מסגרת זו שהיתה הרי דוד, מימי כבר היא זו שחלוקה - מזר14שהיער
 של והכלכלה המנהל לצורך שהוקמה מסגרת המיליציוני; הארגון שללמסגרת
 אין, כן השבטי, לארגך-המיליציה ביחס נאמר שכבר למה בדומה אךהמדינה.
 חודש צרכיו כל את ומספק בית-המלך, את מכלכל היה ניצב שכל להניה גםלדעתי,
 גידוליו שכן - ומחוז מחוז בכל שונה היתה החקלאית התוצרת בתורו. בשנהאחד

י~
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 וביצורים פקצבא,

 מאכלים חודש בכל לאכול בית-המלך על היה הפשטני המירוש ולפי - הםשודם
 הטיפוסית החקלאית לתוצרת כהתאם אלא רצונו או טעמו לפי שלא אחר,מסוג

 התורנית.לנציבות
 אותו ואכן, המילואים. בעניני שנהגה לזו דומה שיטה אל-נכון, היתה, נוהגת כאןגם
 חלוקת של מענינת רשימה מביא בז( פרק )דה"א המילואים בעניני העוסקהמקור
 זו: בעיה להאיר בה שיש המרכזיים, השריםתפקידי
 ובכפרים בערים בשדה האוצרות ועל בן-עדיאל, עזמות המלך אוצרות"ועל

 בן- עזרי האדמה לעבודת השדה מלאכת עושי ועל בן-עוזיהו. יהונתןובמגדלות
 ועל השפמי. זבדי היין לאוצרות שבכרמים ועל הרמתי, שמעי הכרמים ועלכלוב.
 הבקר ועל יועש. השמן אוצרות ועל הגדרי, חנן בעל בשפלה אשר והשקמיםהזיתים
 אוביל הגמלים ועל בן-ערלי. שפט בעמקים הבקר ועל השרוני, שטרי בשרוןהרועים

 הרכוש שרי אלה כל ההגרי; יזיז הצאן ועל המרנתי. יחדיהו האתונות ועלהישמעלי,
 כה-לא(. כז, )דה-א דוד" למלךאשר

 כנראה, דומה, היתה הניצבים ושנים-עשר הנ"ל שרי-הרכוש שנים-עשר ביןהזיקה
 שרי-הרכוש, השבטים. בידי לשנים-עשר שרי-המחלקות שנים-עשר שביןלזו

 על מטילים היו כוחותשעבודה(, של )או תוצרת של מיוחד סוג על איש אישהממונים
 ובהתאם למחוז הטיפוסית החקלאית לתוצרת בהתאם השונות, המכסות אתהניצבים
 מסוים, מסוג החקלאית התוצרת של השגוי באוצרות-המלך. אותן ומרכזיםלערלו,
 זה בסוג ת-המלך ב את לכלכל כדי בערך, מספיק, היה מחוז, מכל ניתנתשהיתה
 היו אחדים מחוזות כאשר - ממנה מתאים חלק במשך או שנה; במשך תוצרת,של

 מסוים. סוגחתוצרת אותומספקים
 עקרון-הזהב על - לשיטת-המיליציה בדומה - היתה מיוסדת זו "לוגיסטית" שיטהגם
 אין כי לומר, יתכן הביצוע. אחריות ופיצול והתכנת הפיקוח ריכוז : הנכונה המנהלהשל
 מבחינות דומה ארגונו - לצה"ל אשר שצבא-המילואים בעובדה מקרה משוםכלל
 ושלמה. דוד שבימי צבא-המילואים לארגךרבות

 ת ו ר עה

 21-9. עמ' )תשט"ו(, קא במערכות לראשונה נדפס זהמאמר
 ואילך. נד עמ' תשכ"א, קויפמן, ספר לינור, י. .8: .(נ ,BASOR Speiser 149 ,)1958( .קק ות15 עיין:נ
 165-149. עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של מאמרו גם עיין בכללותן, דוד של מלחמותיו על2
 בכוך וכן .,ר; ,11081; pp* )1948(, 21 TPOS Yad~n .(Biblica Vaux, dc 1 40 ,)1959( .קת מת495 חייי:ף
 189-168. עמ'1ה,

 .ע ,ת61ג,ר Biblica 36 עיין: קדתי, אסטרטגי כבסיס עמקאסוכות ועל בעמון דוד מלחמת על מפורן לריון4

 181-170. עמ' זה, רבנרך ,)1955(, .תע[332

 הנ"ל. במאמרי עיין לכך ההוכחות על5
 .Josia, unter Juda Reiches ties 1-Ieers~escns des Wicderaufbau Der Jtlnge, .8 , 1937 : עיין8

 הנ"ל. בספרו7
 95488. עמ' )הש"י(, סו ידיעות יוננה, של ספרו על בקורתי השוה8

 בהמשך. ועיין9
 יאשיהר, מימי היא כז פרק שבדה"א שהתעודה ההנחה על מיוסדת שיטתו שכל כיון זו לדעה הגיע יוצגה10
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 ולשלמה לדוד אשרצבא-המילואים

 מערכת על המדינה* של מערך8ההגנה לכל היסוד את היוו שבהם וחילות-המצב המבצרים רשת שבהתקופה
 425-410. עמ' זה, בכרך גיהון, מ. של במאמרו עיין יהודה, מלכות שלהביצורים

 ואילך. 75 עמ' תשט"ו, בבני-חושך, בגי-אור מלחמת מגילת ידין, י. בית-:11
 ניכורי-דוד של שמותיהם עם כז פרק שבדה"א ברשימה הממונים שמות מהשוואת אנו למדים זאת12

 יא-יב- פרקים ובדה=א כג, פרק בשמ"ב המנוייםוראשי-צבאו,
 י1'"ע ,JPOS Albrigbt 5 ,)1925( .עם [ת17 : .ג ,י1(נ Schriften FCIeine ,2 19531 עיין: שלמה נציבויות סנל13
 .pp'נט76

 11. הע' ובמיוחד 10, עמ' )תש"ך(, כד ידיעות מזר, ב. עיין:14
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 קדם בימי בארץ-ישראלהביצורים
 ייבע ושמואל אמרתמאת:

 והכאלקוליתית הניאוליתית בתקופותהביצורים

 משום בהם שיהיה מבנים, להקמת גם לדאוג האדם את חייב חקלאות לחייהמעבר
 שהתחיל החיות אותן לחם ואף תוצרתו, להחסנת והן לממריו הן מסוים,קבע

 האבן תקופת כלומר הטסיליתית, בתקופה כבר ואכן מחייתו. לצרכילבייתן
 הגיאיליתית בתקופות שאת וביתר בקירוב(, לפסה"נ התשיעי )באלףהתיכונה

 מתגלים לפסה"ם, הרביעי האלף לסוף ועד השביעי האלף )מתחילתוהסלקיליתית
 עקבות במקובץ נחשפים שבהם מיוחדים שטחים כלומר בני-אדם, של ישוביםשרידי
 ישירה תוצאה הינם הביצורים לצרכיהם. ההיא התקופה אנשי בידי שהוקמומבנים,

 גדולות בכמויות מזון צרכי בקרבו אוצר כזה ישוב כל ישובי-הקבע. שלממציאותם
 להבה. נזקק הוא כן ועל לזר, פתיון משמש הוא בזאת אחרים; מבוקשיםוחפצים

 ; מפותחת בניה ויכולת ומאורבות רבות ידים עבודת דורשת הביצוריםמלאכת
 ביריחו רק ואמנם, כזאת. משימה לבצע עשויה ממורכז שמשטרה חברה, רקלכן

 כאלפיים כלי-חרס(, לייצור שקדם הזמן בפרק )כלומר, הקדם-קדריתהניאוליתית,
 הידועים הראשונים הביצורים נבנו בארץ, הראשונים מבני-הקבע הקמת לאחרשנה
 היום.לע

 התקופה את מייצגות לאלה, מעל אלה מרובדים ישוביהן ששרידי ערים,שתי
 סגר שבהן המאוחרת על ערי-חומה. היו שתיהן ביריחו. הקדם-קדריתהניאוליתית

 עוביו מ'(. 2"3 או מ' 1.5%0.9 )כדי ענקיות אבני-ויל בעיקרו נבנה אשר מוצק,קיר
 ויש ועיים עפר מילוי כעד נבנה זה קיר מ'. 2.5 של לעבה עד ושרד מ' 1.5 כדיהגיע
 תעלות בשתי רק נחשפו הקיר של שרידיו לבני-טיט. בנוי היה העלית חלקו כילשער

 מערכות- של ויסודותיהן כולה, את שהקיף ספק אין אולם העיר, במערבהבדיקה
 שרידיו נתגלו לא כן ועל ובדרומה, בצפונה הרסוהו יותר המאוחרותהביצורים
 הללו. באזורים הבדיקהבתעלות
 בכל מתגלים יותר, הקדומה העיר על שסגרה ההומה, של שרידיה זאת,לעומת
 השרידים גובה הגיע בצפון התחתון; הנדבך רק ממנה נשתמר בדרום הבדיקה.תעלות
 מערכת- נחשפה הגדולה המערבית בתעלה ואילו מ'; 1.6 עד ועוביים מ', 2.0כדי

 ותיקונים. שינויים פעמיים בה הלו הזמן שבמרוצתביצורים,
 ההומה אל הנסמך מגדל 2. קיר-החומה; 1. חלקים: שלושה מורכבת זומערכה
 מצויים היו הראשונים החלקים שני הבתול. בסלע שנחצב חפיר 3. העיר;מבפנים

 כו-כס. ולוהוה 399-97, ' בעמ הערותעיין
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 שישראל בארץ ביצוריםה

.1
יי-שלן

 בארץ-ישראל מתפירות. אוגרי 69:ציור
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 וביצורים נשקכבב,

 בדק בעת נחצב החפיר ואילו הזאת, מערכת-הביצורים של קיומה זמן כלבמשך
 הראשיהאביצורים

 3.9 של גובה כדי ששרד מ/, 1.5 של בעובי אבני-ויל בנוי מוצק קיר נבנהלראשונה

 ~פסידלית בצורה אבני-ביל במי הוא גם המגדל, העיר, מבפנים נסמך, אליומ'.
 מזרת מצד בבסיסו מ'. 8.5 כדי וקוטרו בקירוב, מ' 8.5 גובהו בראשו. ומעוגלת,בבסיסו
 צרות מדרמת 28 ובו מדרגות, לחדר המגדל, פנים אל שנפתח מ', 1.70 גבוה פתח,נמצא

 והחומה המגדל אל נסמכו הזמן בהמשך כות(. )לוח המגדל ראש אל שהובילולוקלולות,
 הנראה, ככל שימשו, אלה טוחים. ורצפתם שקירותיהם ומעוגלים) סגוריםשבנים

 מבין שנים שקישר בנקב טין משקעי של מציאותם על מתבססת זו השערה מים;מזכרי
 וחרר המבנים זה. במקום מכן לאחר מה זמן החומה נתערערה כנראה הללו.המבנים
 עוביו טוחים; שפניו אבן מעטה באמצעות המגדל חוזק ואז עיים; נתמלאוהמדרמת

 המקורי( ליסודו )מעל מ' 2.5 מגובה החל המגדל, על כליל סגר והוא מ', 1 המעטהשל
 החדש החומה קיר נבנה כן ועל מערב כלמי המגדל את הרהיב זה מעטה לראשו.ועד
 נחצב אז בגובה. מ' 2 כדי עד שרדה זו שניה חומה הקודמת. החומה מן מערבה מ'3.5
 ממנו שהוצאו האבנים מ'. 8.5 ורוחב מ' 2.5 של עומק כדי הבתול, שבסלע החפירגם

 הקדומה של כשיסודותיה החדשה, של לאלה הקודמת החומה יסודות בין כמילויהונחו
 הללו השינויים לאחר נעשה למגדל הסמוך האזור מוצק. מתמך באמצעותמחוזקים
 חוזק ואז כקודמים, מיכלים שוב נבנו זמן כעבור נטוחה. שקרקעיתה אחתלרחבה
 חלקי. כיסוי רק היה זה אולם מ'. 1 של בעובי חדש אבן מעטה באמצעות המגדלשנית
 )השניה(, המערבית החומה שלן שרידיה על שנוסדה )שלישית(, אומא!.חישה נבנתה:גליו

 המשיך החפיר כי לחשוב יש מ'. 3.5 של לגובה עד שרדה זו חומה מזרחה. קטנהבנסיגה
 של יסודותיה כי קובעת 14 פחמן בדיקת זו. שלישית חומה של בזמנה גם,לשמש

 בקירובי. לפסה"נ שנה 7,000 הונחומערכת-הביצורים

 הקדומה הכנענית בתקופההביצורים

 הביצורים מתגלים ביריחו המאוחרת הקדם-קדרית העיר של חורבנהלאחר
 של וראשיתה הכאלקוליתית התקופה )סוף לפסה"נ הרביעי האלף בסוף רק,בארץ

 שיה' תל בחפירות היום ונחשפת ההולכת גדולה, בעיר-חומה הקדומה(הכנערת
 העיר כל את שהקיפה החומה, המקראית. גת עם לפנים שזוהה אל-ע?יןי,אחמד
 הצפתי- בחלק ביותר מצומצם בשטח נחשפה התל(, של בתצלום-אוירפראית
 מ' 8 בעובי אטום קיר עשויה והיא לבני-טיט נבנתה כי נסתבר האתר. שלהמערבי
 של חלקלקה מבחוץ נסמכת כשאליו סופית(, בורר לא עוד הפנימי )תחומולפחות
 הנראה, כפי סוגרת, והחלקלקה הקיר על טין. טוחים ופניה נפילית לבניםחומר

 החלקלקה, גבי על מ'( )4.5"5.2 ריבועיים מגדלים בצורת שנבנו קדמיתמערכת
 מהן אחת לכל גם (glacis). החלקלקה של שיפועה בגלל מדורגיםכשיסודותיהן
 הקדמה יסודות בין המפרידה אפר שכבת החומה. של זו כדרך הבנויהחלקלקה
 נבנתה הקדמות מערכת כי אפשרות על הנראה, ככל; מרמזת, החומהלחלקלקת
 בשריפהי. חלקי באופן נהרסה שי לאחר לחומהכחיזוק
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 בארץ-ישראלהביצורים

 העיריניים הישובים ביצורי נעשים ואילך לפסה-נ השלישי האלף של ראשיתולמן
 מספיקים, שטחים כדי כאלה, ישובים בחפירות שנחשפו מקום כל קבע. שללדבר
 ביצורים. שרידי נואגלו

 ג'זאר(, )תל בגזר שערך בחפירותיו מקאלי??ר' השף הזאת המאה בראשיתכבר
 זו ביחסן מקומן לפי להן, שקרא מערכות-ביצורים, שלוש שרידי 1909-1902,בשגרת
 החומה היא בכולן הקדומה הפנימית. והחומה התיכונה החומה החיצונה, החומהלזו,

 מבחוץ מות והוא מ', 2 וגובהו מ' 0.68 שעוביו אבני-גויל, של אדן עשויה זוהתיכונה.
 רובד מצופה 70( ציור ראה בהתך, עיגול )כרבע עפר של (gtacis) חלקלקה ידיעל

 לנני-טיט, החומה של עיקרה נבנה זה לאדן מעל כי ספק אין קטנות. אבנים שלדק
 הדורותי. במרוצת ונעלמושנתפוררו

 הכנשית התקופה של השונים לשלביה השייכות אחרות,מערכות-ביצורים
 נתגלו כאן בבית-ירח. העתיקות אגף של בחפירותיו שונים בקטעים נחשפוהקדומה,
 נחקרו. לא עדיין הטכניים מבניהן פרטי אבל לבני-טיט, של שונותחומות

 כי נתברר ביותר, הקדומה לבני-הטיט חומת לרוחב חתך נחקר שם אחד,במקום
 שהוא כיון הוגדר, לא ורוחבו מ', כ-2 שעומקו חפיר לכתחילה נחפר זהבמקום
 ולתיש-אבן חול מים, בתערובת החפיר, חולית הבדיקה. לתעלת מחוץמשתרע
 זו הומה של התחתון חלקה החומה. נבנתה שמהם לבני-הטיט לליבון חומרשימשה
 שלושה .נבנתה עצמה היא החפיר; של החיצונית שפתו על נסמכה והיא בחפיר,נבנה
 "טהונחו כחטריבים, נזשבנףם 21נוי גתט 1בל נ2". 8 )כת-י עדנתה און "בהיו זה, בנתש זהגרעינם

 פניהם וחתיכת החיצון הגוש במלט-טיט. ביניהם מחוברים הם גם והגושיםבמלט-טיט,
 עד מטה כלפי שופעים פנים-העיר אל המופנים פניו הפנימי, הגוש ואילוזקופים,
 על גס נמשך זה וציפוי נהל; חלוקי של דק רובד מלמעלה מצופים והםהקרקע,
 מ'. 2 של גובה כדי עד כאן נשתמרה זו חומה העיר. מבפרם החפיר,קרקע

 הומה שרדה התל בדרום דותן. בחפירות גם מתגלה תקופה מאותה דומהתופעה
 שעובי כך פנים, כלפי ושופעים חוץ כלפי זקופים פניה מ'] 5 בגובה אבני-מיל,בנויה
 מערכת- נתגלתה התל במערב מ'. 218 לכדי וראשה מ' 3.25 לכדי מגיעבסיסה
 שער-העירי. לפנינו כי סבור והחופר תקופה מאותה נוספתביצוריב
 נחשף החומה, לרוהב החתך נחקר שבה בבית-ירח, הבדיקה לתעלתממזרח

 לשלבי השייכים זה, מעל זה שערים שלושה נראים שבו העיר, של הדרומי שערהמקום
 בזלת, צרורות מרוצפים הפתחים כל הנדונה. התקופה במשך זה באתר שוניםישוב

 מופרזת השתחקות מפני עליהן להגן כדי בזלת אבני של כיסוי מצופותואמותיהם
 ונמוכות, רהבות דרגות במערכת הפתח רצפת ערוכה העליון בשער לבני-הטיט.של

 כחצי- רהבה שרידי נחשפו השער לפני לחומה. שמבפנים העיר אל החוץ מןהיורדות
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 וביצורים אקצבא,

 הפתח על לעיר'צסמכו מבפנים בזלת. צרורות מרוצמת היתה היא שאף עמלה,מרן
 במוצאו מ' )3 ביותר רחב אינו עצמו הפתח חדרי-משמר. הנראה( )ככל עבריומשני
 פתוח הוא המעבר(. באמצע מ' 3.50 עד פנים בית, ומתרחב הולך והוא העיר,מן

 בסמוך, העיר שטח נחקר לא שעדיין אלא כוי(. )לוה פנימה החוץ מןבמגמרים
 העיר. בפנים הכניסה על הבו וכיצד אם לדעתואין

 ביצורים קטעי העתיקות אגף ידי על נחשפו ראש-הנקרה( קיבוץ )יידשוייק א- בח'רבת אתרים. . שני בעוד התואמות בשכבות נתגלו לאלה דומיםשערים

 י,3-ץ

ן -ראש-הוקרהק%~א
 ן ן...%

.י
 ן .ל.,, ,

 התקופה מן וג' ב' לשלבים המשחיכת השכבה א-טבאיק, בח'רבת העיר שער תכנית ~ז:ציור
 הקדומההכנענית

 היסודות הקדומה. הכנענית התקופה של השלישי והשלב השני השלב מסוף)פרועים(
 מעל לבני-טיט נבנה החומה של עיקרה כי להניח ויש גסות, אבני-גויל בנוייםשנתגלו
 בצד הזה. הקטן הישוב את מוארך, במעגל כנראה הקיפה, החומה האבן.ליסודות
 כח2מץ- 2ץ ו דחשלונ דחזטבתקע ותחוכחץ נסן היחסים יטטעאשדיעיר. 'ירידי נמשששומזרדחץ
 מלפניו מבנה-השער את הקיפה החומה כי ברור אולם ברורים. אינם עצמוהשער

 שברמש מעוגל, מגדל הנראה ככל. ממנה בלט השער למבנה ומדרום)ממזרחו(,
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 בארץ-עזראלהביצורים

 מבנה נבנה העיר בפנים לה וסמוך החומה מאחורי העיר. על להבה חרוקתוספת
 המורהי, בקיר מ'(. 2.60 כדי כאן הגיע האבן יסודות )עובי עבות שחומותיומרובע,
ם פתח נמצא הדרומן, לקצהו~מוך ח ל  רבדי מרוצף והוא מ', 2.50 כדי שרוחבו 
 והצפוני הדרומי לקירותיו המקבילה מחיצה ידי על מחולק המבנה פנים גדולים.אבן

 של המערבי קירו נסמק זו מחיצה מול המבנה. שבפנים החלל אמצע עדוהנמשכת
 הצפונית- שבינתו כך המחיצה(, מקצה מערבה )במקצת נפסק הצפוני זה וגםהמבנה,

 לאחר העיר פנים אל כניסה הנראה, ככל ומשמשת, פתוחה המבנה שלהמערבית
 ההדמה ובין הצפונית-המזרחית פינתו בין למבנה, ממזרח המבנה. בתוךהמעבר

 החומה ובין )בינו צר כניסה פתה רק שהניח קיר, של אבן יסודות נחשפוהחיצונית,
 בלתי-ברורים. בניה שרידי ועוד השער, למבנה שממזרח "קטן ה-טח אלרחיצתה(

 )ציור השער מבנה את לחזק שנועדו יותר, מאוחרות תוססות אלה היו- הנראהככל
ןי(י

 לכניסה צר .פתח אלא מניה שאינו בשער-העיר, המחוזק המבנה עקרון כאןמענין
 מחייבת.את אלא העדר, פנים אל ישירה כניסה מניחה שאינה המבנה ותוכניתהעירה,
 תוך אל בא שהוא עד ולשמאלה )לימינו ישרה בזוית פעמיים לפנות פומההנכנס
 הזיוע בכוה במישרים ההתפרצות על מקשה כלומר (, נ* )כך המוץהישוב
 הישוב5.אל

 אותת מסייע שהוא בסיוע א-טבאיק חירבת בחפירות הממצא של העיקריתחשיבותו
 במסגרת התאריכית השתייכותם את ולקבוע בלי, שנחשפו הביצורים שרידי אתלהבין

 קלאסה-מאריגיי י. גב' של בלא-עת הפתאומי מותה שכן הקדומה, הכנעניתהתקופה
 על ומפורט מלא דין-וחשבון פרסום מנע במקום, החפירות את ניהלה אשרז-ל,

 שיאפשרו ' פרטים חסרים הזמניים בדינים-והחשבונות הזאת. המשלחתעבודת
 כמה סותרים כאלה בדינים-וחשבונות וכרגיל החפירה; של בעיותיה בסבךלהתמצא
 כאן, גם בקודמים. שנאמרו אלה את החדשים, הגילויים לאור יותר, מאוחריםפרטים
 שער ומבנה 'ברורים, אינם עדיין הפנימית אל שיחסיה חיצונה, חומה מוצאים אנובעי,

 ואילו למחצה, סגלגל במגדל מצפות המוגן צר, כניסה פתח שהוא פנימית,בהומה
 של הכללית מערכת-הביצורים 72(. )ציור ברורים אינם העיר בפנים ההסדרפרטי
 של הטופוגרפיים הקוים אל היקפה בכל ומותאמת מוסגלת היא ביותר, מענינתהעי

 תלילותם לפי וערוכה מחושבת שהיא אלא בלבד, זו ולא הוקמה; עליה אשרהגבעה
 גיא על-פני נשקפנו הישוב שגבעת מקום בצפון, הטבעי: הגנתם ומצב אלה קויםשל

 ונשתמרה ויותר, מ' 3 כדי הגיע שעוביה אחת, אבן הומת רק נבנתה ועמוק,תלול
 בלתי-משובבות. וכמעט גסות אבני-גויל בנויה היא מ'. 3.50 של לגובה עד'בחלקה
 בין וגם אלה, בין והרווחים הנדבכים; ישור על להקפיד בלא במלט-טיט הונחואלה

 ומלט-טיט. יותר קטנים צרורות-אבן מולאו ונדבך, נדבך בכל הבודדותהאבנים
 העובר 0ח001 מישק ניכר אחד במקום שכן קטעים, קטעים ההומה נבנתה~כנראה
 שהוא דומה ונחשף, שנשתמר בחלק החומה, של הישיר מפלסה החומה. של תבההלכל
 עצום, אבן אדן אלא אינו בחפירות ונחשף היום עד שהתקיים השריד כי כר, עלמרמז

 ועלז שהוקם, בשעה גם הקרקע לפני מתחת טמון היה שרובו הסלע, עלהמיוסד
 על המלמדת רמיזה עדות עוד שמצויה דומה מלבני-טיט. החומה של עיקרהנבנה
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 וביצורים אקצבא,

50 10מ.

 בחומה הצר הבניסה ושער העיר של בדרום-מערבה העי של ביצוריה מערגות 2ל:ציור
 למחצה סגלגל במגדל המונןהפנימית,

 במגידו וגם בחומה( ולא ביתג )בפנים בעי הבניה דרך זו. השערה שלהסתברותה
 באבן בניה טכניקת מייצגת הקדומה, הכנענית התקופה של ג/ בשלב העיר(,)בחומת
 הערך, לפי וקטנים דקים לוחות-אבן של נדבכים בלבני-טיט: בבניהשמקורה
 ראה ולבנים; באריחים הבניה )כדרך לסירוגים ופתינים ראשים בנדבכיהערוכים
 1(. כז,*ח

 הגבעות אל אותה המחבר רהב אוכף על נשקפת שהעיר מקום העי,במערב
 עצומה, אבני-גויל חומת הקדומה הכנענית התקופה משלבי באחד נבנתהשבמערבה,
 הטיט(, לבר חומת הוקמה שעליו האבן אדן שבה )כנראה מ' 5,50 ויכהה מ' 10שעוביה

 [ 68ה]
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 כה ח ול

 לפסה"נ(. הכי )המאה התיכונה הממלכה ימי מצריםע ; קשתים יחידת של עץ דגם .:1

ם ; ומגינים ברמחים מזוינים החיילים ן רגלים חיל יחידת של עץ דגם 22 ח ל  לפסה"נ(* הכי )המאה התיכונה הממלכה ימי 
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 4 התקופה מן עגול מגדל שרידי יריחו, :1

 הקדם-קדרית.הניאוליתית

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

 העיר* פניםאל

 )תל שרוחן תל של אויר תצלום :3
 לנקרות לב שים הדרומי(.אל-פארעה
 ולחפיר לשמאל( )מימיןהוואדיות
 נחל אפיק לפנים משמאל(.)ברקע

 א-שללה(. )ואדיהבשור
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 בארץ-ישראלהביצורים

 של הפנימית מצודתה הנראה, ככל היתה, כאן בקירוב. מ' 40 אורכו שנשתמרוהקטע
 72(. )ציור העיר בחומת השער של מקומו גם וכאןהעיר,

 מכסימלית.' השה טעונה היתה וכאן למדי, נרחבת רמה על העי נשקפתבדרום

 פנימית, אבני-גויל: של חומות שלוש זה בצד מערכת-הביצורים מורכבתלפיכך
 לכל עפר, שפך מולאו ההומות שבין הרנהים כי לדבר, רגליים וחיצונה.תיכונה
 בחלקלקת כוסו החיצונה התומה של יסודותיה היסודות. מעל מסוים בגובההפחות
 קיר על בתחתיתה תסמכה החומה, מן מ' 5 של מרחק כדי עד וירדה שנשתפעהעפר

 הזה הרהב הביצורים מש כל תזועת את למנוע הנראה, ככל נועד, אשראבני"מיל,
 של הפנימיים פניה למן כאן, מערכת-הביצורים של עוביה הגבעה, במורדוהחלקתו
 מ'. 20 כדי הגיע החלקלקה, את התומך הקיר של החיצוניים פניו ועד המנימיתהחומה
 אחרות וערים העי של ביצוריהן מתכתן המשתקפים הכלליים, העקרונותאותם
 הנדונה בתקופה יריחו של בביצוריה גם בעליל נראים הקדומה, הכנעניתבתקופה
 הקדומה(. הכנענית התקופה של וב' א' לשלבים השייכת המאוחרותי, מן "י)שכבה
 שהסחו יחסי, באופן ודקות מרובעות מלבני-טיט כולה ההומה כל נבנתה שכאןאלא

 כמעט יעובים )ייטיטן(, בכופר מעורב טיט נעשה אשר מלט, של עביםברבדים
 אליקע מעין את החומה הקיפה כאן עצמם. הלבנים נדבכי של לעוביםשה:יע
 המאוחרת בשכבה מצור. בשעת לתושביה מים לספק כדי העיר, בפנים אותווסגרה
 העיר לחומת מחוץ חיל הוקם הקדומה, הכנענית התקופה של הב לשלב השייכתיותר,

 שער הביצורים. במערכת ביותר רפים שנראו המקומות להרת ממנה, מ' 3.50במרחק
 בדרומו הוגן זה( במקום הבדיקה לשטח ומחוץ אלישע למעין ממזרה )כנראההעיר
 90 )בגובה אבן-גויל נדבכי ארבעת של יסודות על לבני-טיט שנבנה מרובע,במגדל

 החומה מן בליטתו מידת )כלומר, ברוחב מ' 8 באורך, מ' 18 היו מידותיוס-מ(.
 זה המחובר~ם קמרונות שלושה היו בפנימו מ'. 4 של גובה כדי נשתמר והואוחוצה(;
 אלה קמרונות בתקרתו. פתח דרך החוץ, מן כניסה היתה מהם אהד אל רק אךלזה,
 חדרי-כלא. אולי או בתי-נשק, כמן מחסנים,שימשו

 ארץ- ביצורי על אתתי ציורית עדות רק נשתמרה הקדומה( )הכנענית זומתקופה
 לפסה"ם,שנתגלתה הג' האלף )אמצע הח' השושלת מימי בקבר מצרי בתבליטישראל
 סגלגלת )בצורת חומה מוקף ישוב מתואר כאן התיכונה. במצרים אשרבדשאשה
 וחוצה החומה סו הבולטים למחצה מעוגלים מגדלים במערכת הממנתרחבה(,
 המתוארים אלה בין התקופה, בני המצריים והביצורים הואיל קצובים8.במריחים
 לטיפו6 כלל דומים אינם בחפירות, שנחשפו המעטים השרידים ובין תמוניותבתעודות
 האמן של עיניו ממראה אמיתית תעודה זוהי כי לשער יש בתבליט, המתואבהביצורים
 למחצה סגלגלים או למחצה מעוגלים בודדים מגדלים של שמציאותם גם ומההמצרי;
 בישראלי. בחפירות שנתגלו בשרידים'מקוימת

 התיכונה הכנענית בתקופההביצורימ

 הכנענית התקופה של הא' השלב דהיעו הארץ, בתולדות הבאפרק-הזמז
 ומעברם בקדמת-אסיה השמיים-המערביים של התפשטותם בסימן עומדהתיכונה,
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 וביצורים אק צבא,!

 _אותה שנוטרו החדשים "~בי-הקבע בארץ-ישראל גם רבים ולפיכך קבע,לחיי
 בדרך* ניכרת שבהן הביצור, שיטות נם מתפתחות הזה העירוני השגשוג עםשעה10.
 פרטים, כמה משתכללים גם אך הקודמת, בתקופה שפעלו העקרונות מסורתכלל

 המבוצרות. לערים כניסה פתחי המשמשים השערים בתכנוןבעיקר

(
 "יץ,,ין,ו,.לן

 ןננ"5ל ל ח hhJ", ן ועץר ,,, :ד=
 בדשאשה הה'( )השושלת אנתי מקבר תבליט בארץ-ישראל; עיר מצור 73:ציור

 התיכונהשבמצרים
 מקאליסטר שחשף -הפנימית" החומה את הנראה, ככל לשייך, יש זאתלתקופה

 במיה זו חומה "התיכונה"(. )החומה קודמתה של מזו יותר קטן שטח המקיפהבגזר,
 שבין הרוחים, מולאו וגם אירימלאריים. בנדבכים במלט-טיט שהונחואבני-גויל
 הזאת החומה של עוביה קטנים. אבן בצרורות הנדבכים, שבין וההדורים,האבנים,

 אלא אינם בודאי אלה שרידים מ'. 2 של תבה כדי עד נשתמרה מקומות ובכמה מ',4
 הראשונה בפעם מתגלים כאן מלבני-טיט. החומה של עיקרה הוקם שעליו האבן,אדן
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 לארץ*ישראלהייצורים'

 וסדורים וחוצה, החומה מן הבולטים מגדלים של ממשיים שרידיםבארץ-ושראל
 הקודמת, התקופה לביצורי בניגוד -- בקירוב מ' 27 של קצובים במריחים היקפהלכל
 מקומות נכון אל בודדים, במקומות או השערים, ליד אלא מגדלים נמצאו לאשבה

 )כלומר ורוהבם מ', 12.30 כדי המגדלים של אורכם עולה המקרים ברובתורמה.
 )בתי-נשק, חדרים קדורים המגדלים בפנים מ'. 7.20 וחוצה( החומה מן בליטתםמידת

 שער- הוא זו במערכת-הביצורים ביותר המענין הדבר אולם תאי-כלא(. אומחסנים
 אל התומה נסוגה כאן החומה. של הצפונית-המזרחית לפינתה קרוב שנחשףהעיר,
 סתומה היא במערבה מ'. 37 ורוחבה מ' 12 שעומקה (recess), בנסגה העיר פניםעבר

 מדפנו,יה בליטות שתי )בין פתוחה המזרחית דופנה עיקר בדרומה; וכןלנמרי,
 כמעט פתוחה הצפונית דופנה העיר. מנים אל הכניסה פתח וכאן והצפונית(, דרי.מיתז

 באופן הנסנה. של הדרומית מדופנה מערבה מ' 5.50 כדי נמשך החומה קו ורקלגמרי,
 בעית- פעמיים לפנות העירה לבוא המתכוון כל את המכריח פתת-כניסה, נוצרכזה
 הצורך. בשעת להיסגר עשוי זה פתח היה כיצד היום לדעת קשה 74(. )ציורישרה

 0 5 10 ו 5ח*

-]
9 4 - -  

 ך-*1ן
 יי

4נ
ו

 "התיכונהא בחומה נזר של הצמות שערה 74:ציור

 היה שאפשר קורות*עץ, של מיטלטלים מחסומים שימשו לכך כי משערמקאליסטר
 הדברים. נראים ולא מבוא-העיר; את ולסיר הצורך בשעתלהציבם
 זו. חומה של הררומי בחלקה שני, שער עוד מר של הופרה חשף הזה השערמלבד
 החומה את וחוצה לבני*טיט כולו בנוי שהוא העובדה ועצם. בנייתו, שיטתאולם

 הבאה. לתקופה שייך שהוא עליו מלמדים מאונך(, בקו )ולאבאלכסון
 מקום בארץ. מערכות-הביצורים בבניית חדש אופייני קו עוד מתגלה זובתקופה
 4?מת של מערכת בנויים הם הרי מלבני-טיט, שהוקמו החומות שרידישנשתמרו
 מבחוץ החומה היקף של הישר הקו את השוברות ajuttments) and f(recessesוקדמית

4*
 .. ..י.,י,,,.. 1ן

1/  

 א' שלב התיכונה' הכנעוית בתקופה בית-צור מחומת קטע 75:ציור

 [ ד3 1]

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 וביצורים אקצבא,

 לשם אלא אמנותיים מטעמים לא הדבר נעשה הנראה ככל המגדלים. שביןובמרקחים
 מבחוץ. לחומה חיזוק מתמכי מעין הקדמות שימשו שכן החומה, של יציבותההגברת
 יותר גדולים קטעים 75(. )ציור בית-צור בחפירות נתגלה כזאת חימה של נאהקטע

 )ראה העיר של הצפוני לשערה בסמוך XUI בשכבה במגידו נחשפו זו, בשיטההבנויים
 אבני- של אדן על והוקמה בנסגות, מ' 4.80 כדי עבה כאן לבני-הטיט הומת 76(.ציור
 בחזיתו. חוץ כלפי ויורד משתפע והוא לבני-הטיט, מחומת במקצת עבה שהיאנויל,
 "המשוקעת" הכניסה עקרון לפי זו, בתקופה גזר של לשערה בדומה הוקם,השער
 נשתכלל שכאן אלא הקדמית, דופנה של עודפות בשוליים מלפנים המוגנתבנסגה,
 ואינו הנסגה, משטח בקירוב 314 כדי הכולל עצום מגדל אליו והתחבר הנסנה,עקרון
 המגדל דרך עוברים וממנו מבחוץ, הכניסה פתח לעצם בלבד אחד כרבע אלאמניח
 פנים 'אל המגדל מן ולצאת ישרה, בעית ולפנות להזור כדי 'ישרה, זוית שלבפניה
 במערכת השער אל הגישה תכנון אופן הראשונה בפעם גם כאן-נתגלה 76(. )ציורהעיר

%
ן,ץ4/י

 התקופה של הא' השלב לסוף )סמוך %111 בשכבה מגידו של הצפוני השער תחזורת 78:ציור
 אהמשוקעת" הכניסה לעקרון לב שים שלידו. החומות וקטע התילתה(הכנעמת

 קיר ובין בינה מבחוץ, החומה לאורך הסדורות ומשופעות, רחבות צפית,מעלות,
 המעלות מערכת לעליית בהתאם במרומיו דרגות דרשת ערוך הוא שגם חיצון,תומך

 השער.לקראת
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 "ישראל בארץהביצורים

 סוריה, הצפונית, מסופוטמיה פני על ועבר שטף לפסה-נ הי-ח המאהבהמשך
 בארצות להתישב באו שכנראה כובשים, של גל הצפונית ומצריםארץ-ישראל
 של בספרו לנו שנמסרה מסורת )לפי חקסוסים בשם נודעים אלה כובשיםכיבושיהם.

 המצרי-ההלניסטי הסופר ממי פלאביוס, יוספוס המכונה הכהן, בן-מתתיהויוסף
 סוסים, צמד אל הרתום הרכב חדש: התקפה נשק אתם הביאו אלה כובשיםמאגתי(.
 אימצו הם הקדמון. בעולם אז עד שנודע מה מכל בהתקפתו ורב-הלם מהירשהיה
 בעזרת החומות. לקעקוע מארי[ז מתעודות כבר הידוע באיל-המיחה, השימוש אתגם

 "ימפריום כיבושיהם בשטחי וליסד יריביהם, כל את לתוף החקסוסים הצליחוהרכב
 כמאה עוד נפשם על עמדו ושרידיו שנה, וחמישים כמאה מעמד שהחזיק למדי,נרחב
 בעקבותיו גרר ובאיל-המיחה ברכב השימוש הראשת. שלטונם משטח בחלקשנה

 שונות דרכי-תכנון וגם חדשות שיטות-השה גם וחייב חדשות, שיטות-לחימההתפתחות
 של הבי בשלב שהוקמו במערכות-הביצורים אותותיו את גתן והדבר הקודמות;מן

 השני תלקה את התואמים החקסוסים, של שלטונם ימי הוא התיכונה, הכנעניתהתקופה
 ישראל. בתולדות האבות תקופתשל

 גבר, ובראשונהבראש
 כדי העיר, מהומות המתקיפים הצרים את להרחיק הצורך

 שני ננקטו כך לשם האיל. באמצעות והריסתה התומה יסודות ערעור את מהםלמנוע
 עצומות משופעות חלקלקות הוקמו זה. את זה ושכללו שהשלימו חדשים,עקרונות
 עמוקה תעלה על-מי-רוב היתה שתחתיתו חפיר, נחפר סביבן העיר; חומותביסודות
 כחלק העיר מצד : חוץ כלפי ועלה השתפע העליון חלקו וגילו דפנות, וזקופתלמדי
 שהשתפעה (scarp~-יט.ת0((, כחלקלקה-שכעד חוץ ומצד המשופעת; החלקלקהמן

 חומות אל מלהתקרב התוקף את מנעו והחלקלקה החפיר הקרקע. פני עדועלתה
 לפתע. עליה ולהסתער חומותיה את ולקעקעהעיר,

 נוחה כניסה שערי-העיר. בתכנון יסודי שינוי גם חייבה חיל-המחץ אלההסתגלות
 היתה לא למחצה, רק מבויתים אבירים, לסוסים רתום בכלי-רכב העיר אלומהירה
 ישרה, בזוית מניות שתי הנכנסים על שכפה הקודם, השער טיפוס דרךאפשרית
 מעבר מכדי צר היה השערים של שפתחם אלא בלבד זו ולא שלוש. אףולפרקים

 הביצורים התגלות עם איפוא, מוצאים, אנו העיר. מן ביציאה הדין והוא ;רכב
 כניסה עקרון על המיוסד שער-עיר, של חדש טיפוס גם לעיל, שנזכרוהחקסוסיים,

 הקל כזה שער אולמ העיר. של רחובה אל החיצונה הדרך ובהמשך ישר ובקורחבה
 את גם להקל עשוי היה אלא שלום, בדברי העירה הנכנסים מן רק לא הכניסהאת

 מעליהם מגרלים בבנייני השערים בוצרו לפיכך הזרוע. בכוח העירהההתפרצות
 במריחים באמצעו, אף ולפרקים ובמוצאו, במבוא-השער מוצרים מעבריםובהתקנת
 עץ. של כבדות דלתיים בזוגות לחסימה ניתנים שהיו מזה, זהקצובים
 בדרום-העיר. הפנימית, בחומה שנפתח לגזר, הכניסה שער שער)הוא של כזהטיפוס
 הכנענית התקופה של א' לשלב בכללה זו חומה שייכת לעיל, נאמר כברכאשר

 של ב' בשלב יותר, מאוחר בפרק .בה נפרץ הזה הדרומי השער ואולםהתיכונה,
 לכך: רמזים וכמה החקסוסים. של שלטונם בימי התיכונה, הכנעניתהתקופה

 השתררו אשר תנאים של תוצאה הוא בנייתו, וביצוע תכנונו מבוססים שעליו העקרון,א,
 והנה אבף-גויל; הבנוי חומה אדן לתוך לבני-טיט בנוי השער ב. הנ"ל; בשלברק
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 - וביצורים נשקצבא,

 יסודות על לפרקים בלבד, לבני-טיט בדרך-כלל בנויות החקסוסיות החומותדוקא
 במלוכסן אלא )לעובייה( במאונך לא החומה את חוצה השער ג. אבני-%יל; שלנמוכים

 משום זו בעובדה בה יש אז כי בביצוע, אי-דיוק מתוך הדבר בא כי יתכן)לרוחבה(;
 קשה שכן עצמה; החומה הקמת לאחר זמן-מה כעבור רק נפרץ השער כירמז

 ילכסנוהו שער, כאן לפתוח לכתחילה שהתכוו% החומה, בוני כי הדעת עללהעלות

ן
4
ן

%15 10 5 0 

 נזר של "המנימית" בחומה הדרומי השער 2 77ציור

 תירה אז כי במכוון, הדבר נעשה ואפילו ; עצמה החומה של העובי ציר כלפיבמכוון
 מדין- רק עתה עד נודעה כזאת תופעה שכן החקסוסים, תקופת על דוקא זו עובדהגם

 באר-שבע(, נחל  שעל אל-פארעה )תל שרוסן מחפירות הפירות: על אחדוחשבון
 בהחלט. ודאי אינו זה דבר גם אם חקסוסיים, למערכת-ביצורים השער מיוחס שםתם

 העתיקה, שכם של הצפתי שערה הוא זה מטיפוס ביותר והמעניין האופייניהשער
 אבן מבנה זהו העתיקה(. )שכם בלאטה בתל וולקר זלין של בחפירותיהםשנחשף
 מבנה רוחב שבו. למפלס-הספים מתחת מ' 6 של לעומק יורדים שיסודותיועצום,
 עקרון לפי בנוי הוא לכנימה(. לעיר חוץ )מצד מ' 18 ואורכו )חזית(, מ' 18 כולוהשער
 הדרך תואי את בדקו לא )החופרים הצפון מן הבאה הדרך מן העירה ישירהכניסה
 המבנה, באמצע חוצץ קיר שביניהמ רוחב, חדרי שני עצמו במבנה לשער(.מחוץ

 המבנה בקירות זה( מאחורי )זה פתחים שלושה על-ידי נתאפשר בשערוהמעבר
 מ', 2.70 ופתח פתח כל רוחב משנהו. מול האחד המכינים החוצץ, ובקירהחיצונים

 בפינותיו לא. או מתח( כל )שסגרו דלתיים עקבות מצאו אם מודיעים החופריםאין
 בקירות שעברו מסדרונות אל מתחים נמתחו בשער התיצע החדר שלהחיצונות

 שונות בתקופות העירן בצפון העתיקה שכם של ביצורים מערכת צדי:ציור "ך)ך,יי
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 בארץ-ישראלהביצורים

 אל הפוכה( עברית TA~1 )בצורת הוביל המערבי ובמעשב(. )במזרתמבבה-השער
 באמצע לכאורה, מסתיים, נמצא המזרחי ואילו לשער, ממערב לחומה שבפניםהמרחב
 של העליונות קומותיו אל בהם לעלות מדרגות, או כבש בו שהיה ספק איןהקיר.
 בתמירות נתגלה זהה שער טימוס 78(12. )ציור הזה השער למעבר מעל העצום,המגדל
 הובילה מיוחדת סוללה על שפולסה רחבה דרך התחתית. העיר בצפת-מזרחחצור
 גבוה13. אבנים בקיר המדרון לעבר נתמכת כשהיא השעראל

 שבראשיהן לבני-הטיט וחומות העצומות החלקלקות זו בתקופה נתקשרוכיצד
 לא שערי-העיר, ונחקרו שנחפרו מקום שכן שעה; לפי נבדק לא  שערי-העיר,אל

 )בית- החלקלקות יפה שנבדקו ומקום )מגידו(, ומהלכן גובהן לכל החלקלקותנבדקו
 ובמקומות השערים; נבדקו לא גת-ריסק(, של מקומה אולי גריסה, תלעגלים;
 עד-כדי קשריהם נבדקו לא חלקלקות, וגם שערים גם ונבדקו נחשפו ששםבודדים
 שכם(. )שרוחן; זה בענין מסקנותהסקת

 מצד כרגיל שנטוח pis&e) ,(terre כבוש מעפר המקרים ברוב נעשוהחלקלקות
 אשר המילוי אבן. ציפוי מבחוץ החלקלקה על ניתן לפעמים אך חלק, טיח-טיטחרזן

 אבני-גויל, של מכתיש אלא כבוש מעמר לא לפרקים נעשה לטיח או לציפוימתחת
 אחר. שפך או לבניםשברי

 על-פני ועבור )חצור(, בצפון החל חבלי-הארץ, בכל מצויות כאלהחלקלקות
 באשרות-המערב בית-מרסם, ותל לכיש בעמק-החוף; גריסה, )תל המרכזאזורי
 ותל שרוחן החוף; על )בית-עגלים, בעב וכלה יריחובעמק-הירדן(, הר-יהודה;של

 חלקלקה הצפוני-המרכזי(. בעב באר-שבע, תל המערבי; בסב גרר, כנראההריר,
 משלושה מוגן הישוב היה כאן שרוחן. חלקלקת היא דרך-משל זה, ממיןטיפוסית
 פעמו גטויונ האל ננמזרד0 שמירחיה, )ושורי וחבטתו* נחוי :אקי הו"לרלים באצווק*הזצי*דימם

 ובין התל בין טבעית מחיצה שום חצצה לא מערב מצד ורק ומצפון(, )מדרוםהצדדיים
 זקופת תעלה שבתחתיתו מ'( )24 רחב חפיר נחפר כאן כו,3(: )לוח שסביבוהמישור
 ומשם מ', 2.20 כדי הזקופה דופנה תבה מגיע העיר מצד רוחבה(. מ' )1,20דפסת

 עד בקירוב מ' 20 לאורך 330 של בדית ועולה השופעת משופעת חלקלקהמהחילה
 ומעלה ומשם מ', 1.20 אלא גבוהה התעלה של הזקופה הדופן אין חוץ מצד התל.שיא

 לאורך 400 של בזוית חלקלקה-שכנגד התל, שסביב הקרקע לפני עד ועולה,שופעת
9fa לבני-טיט, חומת נבנתה העיר( )מצד החלקלקה במרום 79(. )ציור בקירוב 

 עבר כאמור מ'. 3 כדי הגיע ורוחבה החלקלקה, של העליונה משפתה במקצתשנסוגה
 את שתחמו והדרומי הצפוני הגיאיות בין התל, של המערבי גבולו לאורד רקהחפיר

"")-
 רקע קה

/"/..
 .......י:,

מ, " ימי ר י פ ח""/
..1"1,וי 0 105

 שרוחן של בחלקלקה חתך 79:ציור
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 וביצורים משקצבא,

 פני על גם מניב, סביב התל כל את הקיפו שעליה והחומה החלקלקה ואולםהתל;
 בעיקרה נעשתה החלקלקה הצדדיים. והגיאיות הבשור נחל של התלוליםהמורדות
 אם מודיע החופר אין חלק. טיח-טיט של ציפוי מלמעלה נטוחה והיא כתוש,חומר
 או הבתולה הקרקע על החומר שהונח או לחומר, מתחת כל-שהוא מצע הישבדק
 הגבעה. מורדות של העייםשפך

 הצפוני חופו שעל אל-ערול(, )תל בבית-עגליים גם פיטרי חשף דומהחלקלקה
 של העמוק באפיקו הישוב של הדרומית-המערבית צלעו מושה כאן גם הבשור. נחלשל

 משלושת מלאכותי חפיר התל הוקף כשרוחן( )כמו צדדיים גיאיות בהיעדר אךהנחל,
 רוהבו הקירוב; מ' 1,200 ארוך היה התל עברי משלושת החפיר האחרים.עבריו

 בצפון-מערב חתך בקירוב. מ' 4 היה הממוצע ועומקו מ' 10.5 כדי הגיעמלמעלה
 שטוח שהוא החפיר, בתחתית הדפנות זקופת העמוקה התעלה חסרה כאן כי גילההתל
 אל הלקלקה-שכעד ועולה משתפעת החיצון מעברו בקירוב. מ' 4.50 כדי ורוחבופה
 ושטוח, צר במדף גובהו במחצית הנפסק למדי, זקוף בשיפוע לעיר מחוץ הקרקעפני

 היה העלית ששטחה החלקלקה, 350 של בזוית ועולה משתפעת הפנימי מעברהואילו
 על קיימת היתה כנראה 80(. )ציור העיר את לפנים הקיפה והיא חלק, טיח-טיטטוח

 ן%י
ekt1  נו ך

1

עפשוווושיום--~  ביתשעגליים של ביצורה 80*ציור

 החלקלקה, אל קשריו נחקרו ולא שער-העיר וחפר לא כאן גם לבני-טיט. חומתשיאה
 החפיר הופסק זה שבמקום מתוך נתאפשרה אליו והגישה בודאות; נקבע מקומואבל

 אל המובילה הדרך עברה שעליה בקירוב, מ' 8 כדי רחבה קרקע, רצועתוהושארה
 -השער.

 למי במינה מיוחדת שהיא אחת, תופעה בעוד מצטיינים בית-עגליים שלביצוריה
 העיר בצפק-מזרח קדמית, מערכת-בטחון הנראה, ככל קיימת, היתה כאןשעה.
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 בארץ-ישראלהביצורים

 השער. אל הגישה על להמה חיזוק תוספת להקנות שנועדה מבחוץ, לחפירמעבר
 אינם שאמנם חלקים, חלקים רק אלא היקפה, לכל נחקרה ולא נחפרה לא זומערכת

 העיקרי ההלק קשר, ביניהם שיש דומה אבל שלמה, לתמונה שעה לפימצטרפים
 החיצונה בדופן שראשיתה עקלקלה, תת-קרקעית מנהרה היא ונחקרו שנחשפומאלה
 למדי, עמוק בפיר וטופ; השער, אל המובילה הגשר רצועת בקרבת החפיר,של

 לפחות נראים עצמה המנהרה בדפנות ישר. בקו מזרחה החפיר מן מ' 150 כדיהמרוחק
 המעבר. לחסימת עץ או אבן לוחות להכנסת נועדו שכנראה חריצים מקומותבשני

 ולא העיר, על במערכת-ההגנה משולבת היתה שהמנהרה כך על מעידה זועובדה
 קטעי נראים פיר-המוצא בסביבות הנצורים. מעין סמויה להתקפה כאמצעינחפרה
 יחסיהם כי להודות יש אמנם, הקרקע. לפני מתחת לעומק, משוקעים ושכילים,תעלות

 התאריכי יחסם וכן לזה, זה הנוספת( )ממערכת-ההשה אלה חלקים שלהתאריכיים
 כלל, ברורים אינם החקסוסים, בתקופת העיר של הכלליתלמערכת-הביצורים

 ממנו. מאוחרים אפילו או הנ"ל, לפרק-הזמן קודמים שהםוייתכן
 הוצע כאן גריסה. תל בחפירות ג6 נבדקה בזה הנדון הזמן בת מענינתחלקלקה

 ביותר תלול במדרון התל פונה )במערב ובדרום במזרח בצפון, התל מורדותעל
 מצב איה מה לדעת קשה הממושך החקלאי העיבוד ומפני הירקון, נהר עבראל

 עבה רובד נשפך ומעליו וארוכות, דקות לבני-טיט של מצע לפנים( במקוםהקרקע
 וכך בטיח-טיט, ללמעלה פיו על לפנים הוחלק שאולי הדוק, ועפר גויל כתיששל

 נסמכה בתחתיתה שיאה. ועד הגבעה רגלי למן ותלולה ארוכה חלקלקהנוצרה
 נבת המדרון באמצע ובקירוב אבן-גויל; נדבכי כמה של תומך קיר על'ה'חלקלקה

 סכסך בצורת לבני-טיט של קירות קטעי החלקלקה( טף )ובתוך הלבנים מצע פני.על
 במדרון תזועתה את ולמנוע במקומה החלקלקה מסת את לעל היה שתפקידם)זיגזג(,
 בדקו שלא מכיון לבני-טיט. של למדי עבה חומה נבנתה החלקלקה במרוםהגבעה.
 לא. או חפיר כאן קיים היה אם לדעת אין הגבעה, בתחתית הקרקע אתהחופרים

 שער- רק זה לישוב שהיה דומה נבדקו.בחמירות(, )שלא הקרקע פני שעל סימניםלפי
 11ך ,

 כך מדרום, החלקלקה למרגלות נמשכה אליו הגישה ודרר )מהדרום(, אחדכניסה
,.[1: 

 בבואם המגינים לעבר ההשוף, הימני, צדם את להפנות נאלצים המתקיפיםשהיו
 השער. א:ללהסתיגך

 התיכונה(, )הכנענית הנדונה התקופה מן מענינים ביצורים גילו במגידו החפירותגם
 שלושת בכל זה לפרק-זמן המתיחסות השכבות אל התופרים שהגיעו מפניביחוד

 השטחים של שקטעיותם אף-על-פי (, BB, cc1 נג ) התל בשולי שנחפרוהשטחים
 שעודנה 111צ' שכבה ממצאי על חשובים. פרטים כמה של טומי בירור מאפשרתאינה
 להוסיף יש כאן לעיל. דובר כבר הנדונה, הכנענית התקופה של הא' לשלבשייכת
 וחיצונה- התל, לשיא סמוך - פנימית חומות: שתי העיר בוצרה דרום בצד כירק

 כי וייתכן עיים, שפך מולא החומות שתי שבין הרתח מאמצעו; למטה התלבמורד
 אלא נתגלו לא התל במזרח (. cc שטח ) טיח-טיט שכבת הזה המילוא פני כוסואף

 החומה של מקומה את תואם הטופוגרפי שמקומה עוביה, מ' 1.50 אחת, חומהשרידי
 לסירוגין ונסגות קדמית אבן-גויל, יסודות על לבני-טיט בנויה והיא בדרום,הפנימית

 מצד ואילו מבחוץ14 החומה לטני חלקלקה או כיסוי סימני כל נמצאו לא (. 88 שטח)
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 וביצורים נשקצבא,

 נמצאה ( AA שטה ) העיר בצפון גם גויל. צרורות מרוצף רחוב לאורכה עברפנים
 שבדרום הפנימית החומה מקום את הטופוגרפי מצבה לפי התואמת אחת, חומהרק

 עליה לסירוגין15. ונסית קדמות אבן, יסודות על לבני-טיט בגויה היא ואףהעיר,
 כתיש של ומעלה( מ' )1 עבה מרובד מורכבת היתה זו חלקלקה. מבחוץנסמכה
 שער-העיר גירי. מלט של דק ציפוי מלמעלה צופתה וכנראה אבן-גיר, שלוצרורות
 כאן הובלטה חיזוק ליתר אך המשוקעת, הכניסה עקרון לפי כאמור, נבנה, זובשכבה
 אי-אפשר הטופתרפיים התנאים מפני 76(. ציור )השוה לחומה מהוין אל הכניסהממחת
 שלא הימני צדם את החומה אל יפנו השער אל שהעולים העקרון את כאן לקייםהיה
 מגן.כוסה

 על-ידי ובמזרח בצפון החומה חוזקה ם, ההקסום שלטון לימי השייכת xu*בשכבה
 )לבני- ונסגות קדמות נב.תה זו אף עוניה. את הכפילה אשר מבחוץ, )לפרה(תוספת
 ממזרח הנראה, כפי נמצא, )הוא חשף 7'א העיר של הצפוני שערה אבן(. יסודות עלטיט
 ואף-על-פי זו, בשכבה גם לשמש הוסיפה ז,יש1ה החלקלקה ,ה(. בשטה שנחפר ו,*לא

 אינה אם בודאות, להחליט עדיין אי-אפשר עצ, לשכבה אותה מיחסיםשהחופרים
 להתמוטט החיצונה החומה כ_ראה החלה בדרום נ%. לשכנו; רק דאבת אליבאשייכת
 בגוש עתה נתמכה לפיכך הפ.ימית. החומה ן וב שבינה המילוא לחץ תחת חוץלצר
 הנבעה מרגלות אל שופעת הלקלקה הונחה ומעליו לבני-טיט, של לנחצהכונ'גל
 חפיר כאן נמצא החלקלקה בתחתית אם בדקו לא פר.'ם הה מגידו. התרססהשעליה

 חומת- בנוי הוא כאילו דומה כאן שנחשף הפנימית החומה על הקטן הקטע לא.ז.ו
 אסמים מחסנים, ששימשו חדרים וביניהן לזו מבפנים זו חומות שתי כלומרסונרים,
 בארץ- ביותר הקדומה חומת-הסוגרים זו ההיה הדבר, נכון אם 81(. )ציורוכיו-ב

 'ח
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 בארץ--הראלהביצורים

 ימי עד זמן ובשום מקים בשום בישראל ורע אח לה שאין אלא בלבד, זו ולאישראל;
 החומה, על שנסמכו בניינים קטעי אלא אלה שאין יתכן אך הישראלית15.המלוכה
 נבדל קיר הסמוכים לבניינים יש ששם אלא בצפק, עליה שנסמכו כבנייניםממש

 שדל כאן נבנה ואף ובנסעת(, )בקדמות החומה של עוביה הוכפל במזרח גםמשלהם.
 המגדל כינבנה משערים יש כזע(. )לוח וחוצה החומה מן הבולט חדרים שני בןמלבני
 לאור שנחפר; לאזור )מחוץ מקום בקרבת שנמצא שני, שער על להגן כדי זהבמקום
 לחומה מבפנים הץ%(. בשכבה גם מקום בקרבת שער מציאות על שהעידו שוניםסימנים
 עד-כדי ההומה, על הבניינים נסמכו כאן גם כי יתכן אך ביותר, פרועים השרידיםהיו

 רצוף כרחוב שנראה מה שכן תז%, בשכבה הדין והוא ; חומת-סוגרים של רושםיצירת
 לריצוף. ממערב נחשפו קירותיהם שקטעי בחדרים רצפות שרידי להיות היהיכול

 מוצאימ אנו החקסוסים, שלטון ימי של לעיצוממ השייכת (צ, לשכבה מגיעיםמשאנו
 התל במדרון השתרעותה ומידת בנייתה שדרך אלא חדשה, חלקלקה כאן הונחהכי
 של נדבכים שלושה על לבני-טיט של חומה הוקמה החלקלקה במרום נחקרו.לא

 מעל ס"מ 50 כדי מבחוץ החומה את וכיסתה עלתה והחלקלקה קטבת,אבני-גויל
 בממוצע, מ/ 1.40 כדי רק מגיע עוביה במינה. מיוחדת היא עצמה החומהליסודותיה.

 בקירוב מ' 1,50 כדי פנימה החומה מן הבולטים במסעדים, מבפנים סמוכהוהיא
 כדי מגיעים הם אבל בדיוק, שוים אינם שבירחם הסרןהים בקירוב; מ' 1.10ורוחבם

 אינו אך המערבי, בקצהו שער-העיר על נסמך שנחשף ההומה קטע בממוצע. מ'1.40
 ,, לאורך כסגלגלה מתעגל בקו ומערבה השער מן עובר והוא במבנה-השער,משולב

4

 (1וע

 ס) בשכבה שלידו, והחומה מגידו של הצפוני שערה. 282ציור
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 וביצורים נש'קצבא,

 בלבד המערבי חציו אלא נותר לא השער מן זה. במקום מודו תל של הטופוגרפישיאו
 לקבוצ כדי זה בשריד שדי אלא יותר(, מאוחרים שערים יסודות על-ידי נחרב)השאר
 חדרים כמה שבו המעבר ומצדי גבוה, מגדל ומעליו ישירה, כניסה של שער זהשהיה
 בלתי- מרחב כלומר "טור, מרחב לאורכה נמשך העיר לחומת מבפנים 82(.)ציור
 קטנות; אבנים כולו מרוצף היה הנראה וככל בממוצע, מ' 8 כדי שרוחבומקירה,
 העיר, בנייני ובין החומה בין הבדיל זהמרחב
 החלקלקות על החקסוסיים הביצורים מקימי סמכו בעיקר כי לעיל נאמרכבר

 בתקופה גם הקדומות הכנעניות הערים מבצרי נוטים עדיין בתחילה ואםהעצומות;
 במשך הנה (, %11 בשכבה )במגידו עבות חומות עם החקסוסיות החלקלקות את לחגזו

 ומסתפקים, ביותר, לסייעת בהומות צורך אין כי מסקנה לידי הם גם מגיעיםהזמן
 בשכבה: במגידו כמו מבפנים, מסעדים על הנסמכות במיוחד, עבות שאינןבחומות

 82(. )ציררנצ.
 שרידי נתגלו כאן העתיקה. שכם בחפירות גם נמצאת במקצת דומה בניהשיטת
 של אחת פינה כאן נחשפה למעשה, טיפוסית. חקסוסית כבוש, עפר שלחלקלקה
 בין ובמקום בזמן היחס מה ב'(. חומה 78, ציור )לעיל, כזאת חלקלקה מוקףמרובע

 זמן לאחר נתברר. לא שמצפונה, הטיפוסי ההקסוסי ושער-העיר זו ראשונהחלקלקה
 מצפונה. עצומה סוללת-מילוא ונשפכה צפונה, העיר תהומי את להרחיב הכרח היה'

 הכנענים )מהתקופה עיים שפך הכיל מ', 8-6 של בעומק זה, מילוא הנ"ל. החלקלקהשל
 על הסמוך(. עיבל הר של )כעפרו אדום ועפר חרסית קטנות, אבר-גוילהקדומה(,
 מ" 1.50 שעוביו אבן, ציפוי הונח החדשה, החלקלקה של עיקרה שהוא הזה,המילוא
 בניה, ובדרך יותר, או פתות ישרים, בנדבכים כחומה ממש בנוי זה ציפויבקירוב.
 בחלקו בעיקר גדולים, גויל גושי בניית כלומר "קיחליפית", אותה מכנהשהחופר
 בין הרווחים מילוי תוך יבשה בבניה מ', 2 כדי מגיע הגושים של ואורכםהתחתון,
 על מ' 1.60 כדי הוא הציפוי של שיפועו יותר. קטנים בצרורות הנדבכים וביןהגושים
 השער- מן בקירוב מ' 100 לאורך והולך פוחת בגובה נמשך והוא מ', 7 של גובהפני

 גובהו מתוך ?(. העיר כל )סביב ארוכה סגלגלה של ראשיתה את המהווה בקוומערבה,
 החלקלקה כי בשכם, שחפר ולין, מסיק הנ"ל, המרחק לאחר והיפסקו והולך,הקטן
 ידוע שכן הכרחית, זו מסקנה אין אולם מלאכתה. גמר לידי מעולם הגיעה לאהזאת
 במשך אבני-בניה לשדידת מקווי תמיד שימשו זה מעין עצומים מבנים כייפה

 אבני' את יותר מאוחרים דורות מעצרי שדדו .כי יותר ומסתבר הבאים;הדורות

 יסודות_ יתערערו לבל בכוונה, הושאר שנותר ומה הם, ענייניהם לצרכיהחלקלקה
 היבנותו17. לאחר בקירוב שנה 1,000 במשך שכם תושבי את שהוסיף,לשמשהשער,
 ובמקצתם בשכם, החפירות על ומקוטעים זמניים18 דו"חות רק נתפרסמו עתהעד
 המשלחת. חברי של מנוגדות דעות על מיוסדים בהיותם זה את זה סותרים גםהם

 נראים אך סופיות; מסקנות על-פי-הרוב מהם להעלות קשה ולטיבךהשונים;
 אבן, חומת של כחלק אם ממש, חומה שימש העל הציפוי של העליון חלקו כיהדברים

 מתאר שהחופר מה עליו. שנבנתה לבני-טיט לתומת אבן כאדן יותר( שמסתבר )מהאו
 כי דומה אך יותר. מאוחר מבנה הוא מבפנים, החומה על הסמוך כ"ארמון"כאן

 במגידה הבניה כדרך לחומה פנימיים מסעדים אלא אינם זה ממבנהחלקים
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 "ישראל בארץ ביצוריםה

 כמו ממש קטור מרחב לחומה מבפנים נמשך ולאורכמ ו-82( 78 ציורים השוה ; 1צ)שכנה
 לא, או הנדונה הבניה לתקופת זה למרחב שמעבר העמודים שורת שייכת אםבמגידו.
 כאן גם כך במגידו כמו כי ברור, אהד דבר מקום מכל הדו"חות. מן להעלותקשה

 להצטער, רק ויש בו. משולבת אינה אך מבנה-השער, על הציפוי חומתנסמכת
 ושכם( )ממדו והחלקלקות השערים שבין הקשרים נחשפו שבהם המקומות בשניכי
 מדויקות ידיעות נמסרו ולא המל, השערים אל והעליה הגישה דרכי למדי נבדקולא
 מודיעים אינם החופרים והחלקלקות19. השערים הגישה, דרכי בין הגבהים יחסיעל
 בשכם. החלקלקות בתחתית חפיר מצאואם

 בארץ-ישראל, אחר במקום עוד נארסטמ גילה חלקלקה גבי על דומה אבןציפוי
 החפיר, כל סביב התל, במורדות עיים שפך של למילוא מעל ניתן הציפויביריחו.
 שהונחו גס, באופן משובבות אבני-גויל נבנה הוא בקירובי מ' 8.50 של גובהכדי

 הקרקע לפני מתחת שוקעו ביותר, גדולים אבן גושי שנבנו יסודותיו, מגרים.כנדבכים
 כל את הנראה ככל שהקיף חפיר, כדי הורחבה הזאת ותעלת-היסוד זמן, אותושל

 שבלט -חוגר", נדבך עבר הזה האבן ציפוי של שיפועו במחצית בקירובהחלקלקה.
 להזריק שנועד "מקפץ", מעין זה היה החופר לדעת וחוצה. הציפוי מפניבמידת-מה

 ההשערה אבל לעיר, מחוץ אל יותר גדול למרחק החומה מעל שהושלכו הקלעיםאת
 בקירוב מ' 1.50 לבני-טיט, של מעקה חומת הוקמה החלקלקה. במרוסמפוקפקת.
 להתייצב יכלו שעליה יריה, דרגת החלקלקה לאורך עברה העיר פנים ומצדגובהה,
 חלקלקה_ כי נתברר קעי, גב' של האחרונות בחפירותיה העיר. על המגיניםהמורים

 שתיחלקלקות לה קדמו יריחו. של החקסוסיים בביצוריה האחרץ השלב את מיצגתזו
 הקיפו והן האבן; חלקלקת מאחורי נחשפו שרידיהן פיהן. על שנטוחו כבוש, עפרשל

 יצנר. קלפתם יציביםעחפדף
 בארץ" רק לא נמצאו החקסוסים, שלטון לימי השייכות כאלה, עצומותחלקלקות

 קדש,, ]אל-משרפה[, חיקה המץ, חמת, עטשא~ה[, ]תל )טללח' בסוריה גם אלאישראל

 של בדיקתן אל-יהוד~ה(. )תל ובמצרים ועוד( מנד[ אל-וקיא ]תלשעל-האיריגטס
 הכניסה' ודרך החלקלקות שבין הזיקה בעית בפתרון מה במידת לסייע עשויהאלה
 חקסוטיות, חלקלקות ביצוגיי בין תחילה להבדיל יש כאן אולם המבוצר. הישובאל

 החקסוסים,' של שלטונם ימי לפני מסוים זמן חליהם על עמדו שכבר בישובים,שנבנו

 מבוצרים מהנות סביב שנשפכו עצומות סוללות למעשה שהיו חלקלקותלבין
 או לימיהם קודם ישוב בהם נמצא שלא חדשים במקומות אם החקסוסימ,שהקימום
 הראשון לטיפוס תלים0י. בהם נצטברו לא ועדיין בהרבה לזמנם קדמו שלאבישובים
 עצומה סוללה נשפכה כאן במצרים. אל-יהודיה בתל שנתגלו השרידים ביותראופיניים

 בקירוב. דונם 127 של מרובע שטח סביב בקירוב מ' 15 של בגובה כבוש ועפר חולשל
 מ' 60 כדי מגיע ורוחבה לבני-טיט, שנבנה זקוף, כמעט קיר אל פנים מצד נסמכתהיא

 טיח-טיט נטיהו ופניה בממוצע ש4 של בזוית הסוללה שופעת מבחוץ בירידהבקירוב.
 והוא וצפון, מערב בצוי מ/ 32 כמעט מלמעלה הסוללה רוחב לרוחב, פסילפסים
 סימני כל מצא לא פיטרי מ'. 21 על עולה אינו בדרום כי עד מזרח, בצד וצרהולך
 עת במדרון ששפע כבש, מצא המערבי הצד באמצע הסוללה. על שהתנשאהחומה,
 ניכר במרחק מבחוץ הקרקע פני אל תומכים קירות שני בין וירד יותר,הרבה
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 וביצורם נשק.צבא,

 הסוללה שבפנים השטח אל האחת הכניסה הנ-אח, ככל היתה, כאן הסוללה.ממרגלות
 הסוללה ממרום ירד הסוללה, של הפנימי הקיר ך לאור שני, כבש כי דומה 83(,)ציור

..... 

 במצרים *יהודיה אל בתל המבוצר החקסוסים מחנה של משוערת תבנית ביתציור

 אחר חקסוסי במחנה כזה כבש סימני נתגלו מקום מכל המחנה. בפנים הקרקע פניאל
 זה במקום העתיקה. קטנה היא התיכונה, שבסוליה באל-משרפה עצמו טיפוסמאותו
 לכך עדות בזה ראה הוא מלמעלה; הסוללה פני על לבני-טיט שרידי ההופרמצא
 מבחוץ כאן מוקפת היתה הסוללה לבני-טיט. חומת הסוללה מעל התנשאה לפניםכי

 היו מקומות בכמה הסוללה. של עיקרה נשפך שמחוליתי למדי, ורהב עמוקחפיר
 ישובים אל אל-משרפה את המחברות שועת דרכים עברו שבהן בסוללה,פרצות
 אלא בהן גילה לא אבל האלה, הפרצות מן כמה בדק החופר בסביבתה,אחרים
 הרומאית(. התקופה ועד הברזל תקופת סוף )למן מאוחרות מתקופות שעריםשרידי
 בימי ואילו יחסי, באופן מאוחרים בזמנים נמרצו אלה פרצות כי לשער ישלפיכך

 הסוללה מרום אל ועולה מתרומם היה כבש אלא שערים, כאן היו לאהחקסוסים
 דרכו שרק בשער, מות זה כבש היה שבשיאו אפשר אל-יהודיה. בתל כמו ממשמבחוץ,
 אל-יהודיה בתל וגם כאן גם המחנה, פנים אל היורד הכבש אל לעבוראפשר

 שבעית אלא בחצור!2; אחד, במקום רק כזה מחנה נמצא בארץ-ישראלשבמצרים.
 הצד ביןהקשר

 )המערב"
 שהוקפו החלקים יתר ובין עצומה בסוללת-עפר המוץ

 ג,2(. )לוח כאן נבדקה לא הגדול( העיר שער גם נחשף )בהןבחומות
 החלקלקות-הסוללות הביצור, עקרונות בכל כמעט לעיל המתואריםהשינויים
 הם, ופתאומיים גדולים והחלקלקה, החומה שבין הזיקה מבנה-השער,העצומות,

 התכונות שרוב אלא בלבד, זו ולא טבעית. התפתחות תוצאת בהם לראות שנוכלמכדי
 המשך גם להם אין העקרונות ורוב להן, שקדם מה אל קשר להן אין הנ"להאופייניות

 רוב דעת על שנתקבלה המסקנה, מן להימנע קשה לפיכך אחריהם. שבאבמה
 ומצרים סוריה לארץ-ישראל, הובאו אלה שינויים כי זו, בבעיה טיפלו אשרהחוקרים
 האלף של השני ברבע קדמת-אסיה על שהשתלטו החקסוסיים, הכובשים גלעל-ידי
 לשיטה האופייניים העקרונות של מקורם על להתחקות נתחיל ואם לפסה"נ.השני
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 בארז-ישראלהביצורים

 מוקדם בפרק-זמו הקטנה באסיה הם מתילים כבר ברובם כי נמצא זו,אססוסית
 לפסה"נ. השלישי האלף מןלמדי,
 ישירה שערי-כניסה )חסארלף( בטרויה 11 בשכבה נחשפו כבר וירך-משל,כך,
ם ארבעה או בשלושההמושים ח ל  הנראה, כפי שייכת, זו שכבה 84(. )ציור מוצרים 

ן

 הישירה הכניסה לשערי לב שים 11; בשכבה טרויה מביצורי חלק 84:ציור

 חלקלקת עם שער של טיפוס אותו צירוף לפסה"נ. השלזתי האלף של השלישילרבע
 נח 7.50 של לגובה ומתנשאת 450 כדי שופעת והיא מלט-טיט טוחים שפניהלבני-טיט,

ן

 הקרק-נ קופת תיכניוג הרטשווק הנופההובנית

 כאללה' 1זץ שבשכבה והחלקלקה השער של תחזורת 85:ציור
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 וניצורים אקצבא

 גמ נמצא ביותר, גבוהה הנראה ככל )היתה שלא החיצצה החומה מן החלבקירוב,
 הצפונכן בסוריה התחתון האיר,קס שבעמק ?טשאנה( )תל בטללח' "יבשכבה
 קודמת והיא לפסה"נ, הי"ח המאה בי הראשונה למחציתה שייכת זו לכבה 85(.)ציור
 נתגלו אופייניות, תכונות בכמה הדומים כאלה, ביצורים ההקסוסי. השלטון לתקופתמיד
 ובכרכמיש הקטנה, שבאסיה )בי?'אזכיי(, במ'תושש החתים, ממלכת בבירתגם

 כי להניח שיש מכאן לעיל. הנדון הזמן את התואמות בתקופות הצפונית,שבסוריה
 וצפון-סוריה הקטנה מאסיה שלהם הביצור עקרונות עיקרי את שאלוהחקסוסים
 המתבססות הלחימה וטכניקת הקרב לשיטות דברים בכמה אותםותיאמו
 אתם. שהביאוהו הככד הרהב תילעל

 המאוחרת הכנענית בתקופההביצולים
 אתם. שהביאוה שיטת-הביצורים גם נעלמת החקסוסי האימפריום התפוררותעם
 וממושך, אטי חזיון זה היה והטכנית החומרית התרבות של רציפותה מבהינתאכן,
 החקסוסים. של עליתם עם המתגלה לזה בדומה תרבותי משבר בעקבותיו גררולא

 התקופה שחר לס וסוריה ארץ-ישראל על שהשתלטו המצריים, הכובשים-ואפילו
 ברוב השאירו אלא אדשה, .מדינית מהשכה אתם הביאו לא המאוחרת,הכנענית
 לתופעה עדים אנו לפיכך כנן. על הקודמים המקומיים השליטים שושלות אתהמקומות

 בשיטות-הביצורים המאוחרת הכנענית התקופה בראשית חידושים כמעט שאיןזו
 מערכת-הביצור את מחדש לבנות או לתקן צורך היה שלא מקום הארץ.בישובי
 נשארות, לא-גדולות חלקלקות הקודמת, המערכת לשמש מוסיפה מסוים,בישוב
 בתוקפה נשארת וכן יותר, גדולה לב תשומת עתה מוסבת מעליהן אשר שלהומותאלא
 בתקופת אף הרי מוצרים. מעברים בשלושה או בשנים המוגן השער-הישיר,שיטת

 )קטנה, המבוצרים המהנות של העצומות החלקלקות בין הבדלים מצוייםהחקסוסים
 כגון מזמן, שנושבו בערים יחסי באופן הקטנות החלקלקות ובין אל-יהודיה( תלחצור,
 גדולות חלקלקות של ביניים שיטת ~צרה הארץ, לדרום יותר קרוב וכן,מגידו;
 החלקלקות שרוחן(. בית-עגלים, לכיש, גריקה, )תל עתיקים לישובים המתואמותלמדי
 במתכון. נקרסו לא- אך בבדקן, טופל ולא עתה,הוזנחו
 מערכות- בין הבדלים להכיר אין דרךעמשל, במגידו, כי מוצאים אנווכך

 לפסה"נ הי"ב המאה ועד היעז המאה למן כלומר "-fVII בשכבותהביצורים
 התקופה ראשית ועד המאוחרת הכנענית התקופה ימי כל אומר הויבקירוב,

צית-

 VTII במחזנה המדו ביצורי עמל וזחדורון 88:
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 בז ח ול

 הקדומה(. הכנענית התקופה של ג' )שלב xvIll בשכבה מגידו, העיר חומת :1

 מגידו העיר חומת מראוה 22
 א' ישלב ווג בשכבהמבחוץ,

 התיכו- הכנענית התקופהשל
 מצפון-מזרח.  מבט לנה(

 אל הכניסה תפזורת 32
 רעמסס שלהארמון-הכיקוש

 והרציף האבו במדינתהג'
 של השניה )המחציתשלפניה

 לפסה"נ(. הי"בהמאון
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 כח ח ול

 לפסה"נ* הי'-הט' המאות ; אל-ערייני אחמד שיחי תל של במצורה הישראלית החומה שרידי 2ג

 ?(. סנחריב מצור )מימי לכיש 4. של בחלקלקה מנהרה פתח ל2
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 בארץ9ישי..אלהביצויים

 עם בשער, הקרקע פני ממלם מעליית חוץ הקדומה, _הברזל( )תקופתהישראלית
 86(, )ציור VUI בשכבה מגידו של הצפוני השער תחזורת זו. גבי על זו השכבותהתגבבות

 וכך החקסוסים; ימי של. מזו שוגה אינה בקירוב, לפסה"נ הט"ו במאהכלומר
 87(22 )ציור המאוחרת הכנענית בתקופה בתענך גם החלקלקהמתקיימת

 "מערבית בתומתה. חתך ש 81ציור
 בתענך המערבית המצודהשל

 הכנענית התקופה ישובר של הביצור בשיטות הדשה תופעה מתגלה זאת עםיחד
ש, מעין העיר, : מן הנפרדה מבוצרת, . מצודה עתה מוקמת העיר בפניםהמאוחרת. ט  

~ohi 

)מ--ש-ש
 פוי ,ששק 7144 "ע'ג וג'ו גג'ת-שאן ""יית ""צית ";רת שישתי

 שלי,

נ:פש;[ן
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 וביצורים מצק .צבא,.

 הן לאלה' אחת. ממעודה לתר אף ולפעמים חומותיה; פריצת לאחר אחרוןמקלט
 88(. לציור בבית-שאן ריו שגילה המצודה או בתענך, זלין שחשפן המצודותשתי

 -משמשים בחפירות, נתגלו אשר הארפ'אולוגיים, לשרידים נאה והמחשה -השלמה.ן.
 הכמלמה. פרעוני של בתבליטיהם לפליטה אלית . -ששרדו הציורייך,התיאורים
 ובעיקר בקירוב(, לפסה-נ 1080-1570 כלומר ה"ה-הכ', )השושלות במצריםהחדשה
 המחשות הררומית. ובסוריה בארץ-ישראל להילתם שהרבו ה"ט, השושלתפרעוני
 שלא הביצורים, של העליונים חלקיהם מראה נעל גם מושג לנו מקנות אלהציוריות
 שכן בשלמותן, הערים ביצורי מערכות של וגם בהשירות, נתגלו ולא כרגילנשתמרו
 בשלמותה. עיר ביצורי מערכת חשפה לא עדיין התיכון במזרח חפירהשום
 )1224-1290 הב' רעמסס בימי אשקלת מצור את המתאר בתבליט, רואים אנוכך

 שןיית עטורה חיצונה חומה ולה תלה, על העומדת מבוצרת, עיר בקירוב(,לפסה"נ
 תיכון, מגדל וביניהם שערים שני לה מינה. במגדלי ומופת בראשה, למחצהמעוגלות
 מגדלי ומותת עטורה היא אף פנימית, חומה מזדקרת העיר מבפנים שניהם. עלהמק
 מראה התיכונה( )בסוריה דביר העיר מצור של תבליט 4ם. )ציור כחוצתהפינה,
 :החומה לפני נמוך סיל גם כנראה אלא - ופרמית חיצונה - חומות שתי רקלא

 מעלה המגדלים סימון אופן לזה. זה קרובים מגדלים המושת פנימית ומצודההחיצונה,
 - קורות-עץ. בשיים שהיו האפשרות את הדעתעל

 לפרעון הראית בקירוב(, לפסה"נ )1167-1198 הג' רעמסס של מלכותומימי
 סאבו, בידית המבוצר ארמונו-מקדשו חורבות היום עד אלינו שרדו הכ',השושלת
 שובש )ששמה לאל-יקץר מדרוס-מערב קטן במרחק היאור, של המערבו חופושעל

 ה"רצישראליים- הביצורים בטעם נבן אלה ביצורים ללוקסור(. אירופהבשפות
 והנישאים, השופעים השערים מגדלי )הסילונים(, הבחנים את להוציאהסוריים,
 .של מראהו היה מה -ממש ללמוד יכולים אנו ומשם המצרית. לארדיכלותהאופטיים

 כזע(. )לוח המאוחרת הכנענית התקופה בסוף ארצישראלימבצר

 הקדומה הישראלית ל.תקופה הביצירים.

 שבהם אתרים בין עתה להבחין עלינו הדברים. פני משתנים הישראלי הכיבושעם
 יסדום או כבשום שהישראלים כאלה ובין מעמד, :הכנענית האוכלוסיההחזיקה
 נעשית טכנית מבחינה גם אם הכנענית, הביצור מסורת בראשונימנמשכת זו.בתקופה

 שקטו שלא דומה באחרונים האוכלוסיהמ. של הידלדלותה בגלל יותר ירודהזו
 של הביצורים בין פרוז,ם24. היו והישובים המקומות, לביצור אמצעים שוםבתחילה
 על שהצה העצומה חלקלקת-האבן את מקובל, שהיה כפי למנות, אין שוב זותקופה
 מזרחית* מצד.ירושלים
 מנתוך מגדלי-ביצורים מתגלים השופטים, תקופת לסוף ,קרוב הזמן, בהמשררק
 עם קשר כל להם שאין כאלה, מגדלים שני אלה. ישובים חולים שבצלםהישובים,

 כרגיל המזיהית א-נץ?ה, תל בחפירות נחשפו יותר, המאוחרות הביצורים שאיתשתי
 דקה במחיצה בפנימו המחולק קירות, עבה מרובע צנין היא מהם אהד מצמה.עם
 לשניים, בפתם  המחולק דומה, מרובע אלא מתר לא באחר גם אורך; חדרי לשנייותר
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 בארץש-שראלהבנצורים

 שאץ עד-כדי-כך. נהרס וזה יותר, מורכב מבנה אל קירות בשרידי ,מחובר זהאבל
 יותר נרחבת מצודה שרדה המלך שאול מימי הכללית25. תכניתו את עודלהעלות

 שטיפוס בית אך בחפירות; נחשפה הדרומית-המערבית פינתה שרקבגבובת-שאול,
 מצודות או פנימיות, מצודות בבניני המפולשת המלוכות בתקופת גם שימשזה

 תכניתן לפי לשחזר אנו, רשאים בעב(, )בעיקר דרכים ולאורך נבולים,למשמרות
 מצודת זה מסוג למבנים ביותר טיפוסית גכעתששאול. מצודת את גם האחרונותשל

 לתקופה שייחסוה ווולי26, ליר~ס לראשונה סקרו שרידיה את אשרקדש-ברגע,
 1956 שנת בשלהי שנערך דותן, מ. של יותר מפורט סקר ואילו - הא'הישראלית

 מלבני, מבנה זהו לפסה"נ. הח' למאה שייכת המצודה כי העלה העתיקות, אגףמטעם
 דומים ומגדלים וחוצה, החומה מן הבולטים מרובעים, מגדלים מוגנותשפינותיו
 עבות עצמן החומות הפינות. בין המצודה, רוחות מכל התומה, מאמצע גםבולטים
 בנויות צד( מכל אחד מטר של עובי )כדי ובחוץ בפתם החומות חזיתות מ'. 5-4כדי

 פני מעל מ' 3.25 של ליבה עד האטום פנימן, ואילו יפה; ומתואמות מסותתותאבנים
 חלולות ומעלה זה מגובה וטיט; גס ביל חלוקי-נחל, צרורות-אבן, ממולאהקרקע,
 החומה. היקף לכל וחדרים ארוכים במסדרונות מלמשך זה וחלל בפנימן,החומות
 עד הקרקע כלפי המשתפע אבני-%ויל, של בכיסוי בתחתיתן החומות מלותמבחוץ

 לא הקרקע. פני עד נדבכים 3-2 של מאונך בקיר ומסתים המגדלים, של בליטתםקו
 הדרומית- בפינה נחשף בגבעת-שאול ואילו המצודה, אל כניסה כאןנמצאה

 ארוך במסדרון המצודה, מנים אל מעלה כלמי שהוביל מדרגות, טורהמערבית

 השלך גבעת.שאולן'ימשאול במצודת .המרתפים חלונותציור.89.ן
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 וביצורים. נשקצבא,

 הקרקע הגבהת מחמת כאן שנוצרה למחצה, התת-קרקעית בקומה החומה.מבפנים
 קירותיהם במרומי )ומוארים מרישי-עץ מקורים מרתפים נמצאו המצודה,בפנים

 בחפירות נם נחשפה דומה פנימית מצודה 89(. )ציור קטנים משולשיםבחלונות
 ס(. יא, דה"ב )השוה רחבעם של לימיו הנראה, ככל לשייך, יש %(,יאותה )ציור"זקהח
 להתגלות מתחילים ואילך, המלך דוד מימי חזק, ,מלוכה משטר כינת עםרק

0 ס;1ג

 בעזקה המצודה תכנית 90:ציור

 בתמירות נתגלו לא שעה לפי אמנם, נרחבות. מערכות-ביצורים של שרידיםבישראל
 לביצורה לפחות שעשה ספק אין דוד. של לימיו בוודאות לשייכם שאפשרמבצרים

 תמונה לידי היום להגיע קשה שם המקוטעות החפירות שמפאת אלא ירושלים,של
 בירתו". בעיר שלו הביצור פעולות שלברורה

 התיכונה הישראלית בתקופההביצורים

 המלך. שלמה מימי רבות ישראליות בערים נחשפו יפה מתוכפים ביצוריםמפעלי
 להפליא. עד מתואמות גזית )באבני הבניה לראשונה הנראה, ככל הוכנסה,בימיו

 שלמה. לימי השייך י~, 8 שכבה של שער-העיר לראשונה נתגלה מגידובחפירות
 זה הפתחים שלושת בן הישיר, השער עקרון את כאן סיגלה הישראליתהארדיכלות

 הכניסה-העקיפה עקרע אל המאוחרת, הכנענית התקופה מורשת זה,מאחורי
 בהסתערות העיר פנים אל התפרצות מפני להמה 'עצמה תוספת המבטיחהלעיר,
 בכיוון שנבנה בלבד, פתחים שני בן קדמי, שער הוספת מתוך נתבצע זה סיגולמכוונת.
 המלבנית, או המרובעת הרחבה הקפת ידי ועל הישיר, הפרמי השער ציר אלעצב

 וחוצה ממנה ,הבולטים מרובעים במגדלים המתחקת בחומה השנים, ביןשפולסה
 דא ג'ימס משלחת של בחפירותיה נחשף וממדיו בתכניתו דומה שער 91(.)ציור

 שחופריו תר, של השער גם כי ידין הוכיח מקרוב וזה )לוחכט,2(; בחצוררוטשילד
 המקרים שלושת בכל שלמה, של לביצוריו למעשה שייך החשמונאי, למבצרייחסוהו
 קישור מתוך בה שולב לא הנראה, ככל אך, חומת-סוגרים9י, אל קשור השערהיה

 מיוחדת. מונומנטלית כחטיבה לחרכה נבנה אלא הבודדים, הבניהנדבכי
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 בארץ-ישראלהביצורים

 שלמה ימי VA-1-8, משכבה מגידו שער תחזורת 91:ציור

 ס"ף ועד שלמה מימי הישראלית הביצורים. שיטת את מאפיינותהומות-סוגרים
 בימי הקטנה באסיה הנראה, ככל זו, שיטה של מקורה ל~סה"נ. הס'המאה

 לארצות גם התפשטה ומשם לפסה"ם, היעד-היחג )המאות החדשה החתיתהממלכה
 הפיניקיים ארדיכליו שראל ל הכניסוח כי דומה, התיכון. ים של המזרחיהחוף
 הישראליים והארדיכלים שלו, הראשונים הבניה במפעלי בידו שסייעו שלמה,של

 יכלו בתוכן אשר שהחדרים בכך, גדול יתרץ נודע לחומות-סוגרים לעצממיי.סיגלוה
 מרחבי שאלת את בזה ופתרו העיר; ולתושבי לחיל ומזון נשק לאוצרות מחסניםלשמש
 מאוד גדלה כך ומשום ביותר, מוגבלים היו ששטחיהן הערים, בתחומיההחסנה
 ט, מל"א שלפי המסכנות ערי הן זה מטיפוס ערים נכון ואל בהן. המגוריםצפיפות

 שלמה. אותן בנהיט,
 השערים אל דרכי-גישה הותקנו כה עד שנתגלו הישראליים הביצורים בכלכמעט
 על השני הצד ומן חומת-העיר על אחד מצזי שנסמכו ועולים, סלוליםבכבשים
 הסלול ה??ש תוכנן המקרים ברוב זה. לצורך במיוחד נבנו אשר תומכים,קירות
 )אשר במגן הושה שלא ימינו, את להפנות מוכרח היה בו העולה שהחייל כזאתבצורה
 לא אולם לוזציהם; גלוי היה וכך החומה, על העומדים עבר אל שמאל(, בידהוחזק
 המחפה עליה אפשרו שאלה ומקום הטופוגרפיים, התנאים את לשנות צעדיםננקטו
 מצרכת הותקנה אף במגידו המצב. לתיקון דבר נעשה לא במגידו( )כין העולהעל

 במורד, החיצון השער אל העיר גבעת שלרגלי המישור מן במישרים שעלתהמדרמת,
 רגל. להולכיכדרך

 נתגלוש -סוגרים' ביצורי של מערכותשרידי
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 רבישזר"כך ; ITW3גבבא,

 הירקת(, של] הצפוית שפתו )על "טילה שבאדמת בתל טמונים ששרידיו בישוב1.
 נשכבה שלמה של לזמנו הנראה, ככל שייכים, אלה ביצורים נודע; לא הקדומושמו

1
 11צ(21*

-[

 )תל לים הירקון שפך על ששמרה קטנה, במצודת-חוף2.
 ?דאר"

 בימי ונבנתה
 יפה. ומתואמות מסותתות אבני-חול של ואטום גבוה אדן נבנתה זו מצודהשלמה.
 משופע, כבש הוביל שאליו שער-המצודה, נפתח זה ארן של המזרחי צדובאמצע
 האבן אדן בתוך האדן. מרום אל,מפלס שמטביב הקרקע פני למן אבן ומרוצףרחב

 ומעל )הסוגרים(, דקות במחיצות מזה זה המפורדים קטנים חדרים ס-מ, 50 כדישוקעו,
 משופעת בחלקלקה מרומיו עד מוגן היה האדן לבני-טיט. קירות-הסוגרים נבןלאדן
 אבן-חול, של ?תיש מרוצפת דרך עברה ממזרח המצודה ועל-פני אבן,מצופה
 אדני רק היו מקומות בשאר גם כי הדברים ונראים השער32. אל הכבש עלהשממנה
 מיסודם, סוגרים תוכנית לפי נבט שכבר ובין אטומים שהיו בין הגבוהים,החומה
 לבני- החומות נבנו ליסוד( מעל במבה, מטר 4-3 )כדי לאדנים מעל ואילו אבן,בטים
 כך שנתהוותה הקטנה, המדרגה חוץ. מצד לפחות האדן, משפת קטנה ןסגה מתוךטיט
 במקרא הנראה,  ככל  שווידוי, היא שעליו, הלבנימ קיר לתחתית האבן אדן שפתבין

 11(. ציות )לעיל,??חוון"
 בודאי החל שבבניתה ההר, בשיא הגדולה המצודה זו בשיטה נבנתה בשומרון3.
 שצלעותיו המלבני, השטח 92(. )ציור המלך אחאב ושיפרה בנאה בעיקר אךעמרי,

*1
1

 קישה ננ""88
 בנייה  לקבות88
 4חמר4 שלא  חרקים23מ

 בשומרון המצודה תכנית 92:ציור

 חומת-סוגרים הוקף ההר, שיא של לטופוגרפיה בהתאם ובצפון, בדרוס היוהארוכות
 טורי שני ובה מ' כדי'10 החומה של עביה כלל הגיע מערב בצד בפינותיה.ומגרעות
 מוארכים חדרים והחיצון, ; החומה צלעות כביתר מרובעים סוגרים הפנימי, :סוגרים
 מגדל ומערבה, המגרעת מפינת בלט, הדרומית-המערבית בפינה חוץ(.)כלפי
 מכדי הרוסים שנחשפו השרידים היו הצפונית-המערבית בפינה ואילו גדול;מרובע
 הוקם הדרומית-המערבית השרעת של הקיצונית בפינה המקורית. התכניתקביעת
 המעבר נמצא החומה ובין ובינו מידות, רב מרובע מגדל לחומת-הסוגריםמחוץ
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 -ההראל בארץ ביצוריםה

 החצר אל עקיפים מעברי דרך שהובילה המצודה, לפנים "הצדדית- הכניסהאל
 בצד הנראה, ככל נמצאה, למצודה הראשית הכניסה המצודה. של הנרחבתהפנימית
 בקירות דבוקות אומרת מערכת קושטו הפנימיות שדפנותיו מפואר שער דיךמזרח,

 תקופת שומרון, של המשוער המזרחי בשער הצדדיים הקירות אחד של תחזורת 93:ציור
עמרי-אחאב

 המצודה שטח של המערבי בחלקו 93(. )ציור פריטי-איאוליית% כותרותומעוטרות
 של לט( כ, )מל"א בית-השן הנראה, ככל היה, שבהם והצפוני ארמונות, שני.'נבנו

 לרהיטי קישוט ושימשו שם, שנחשפו השן תשבצי שרידי לפי לדון אפשר אםהמלך,
 בקיר המצודה מיתר הובדל המצודה( )בפנים המערבית המגרעת של שטחההבית.
 נתגלו באלה נרחבים. ומחסנים אמרכליים בניינים שרידי נמצאו זה גדור ובשטחחוצץ,
 לחצר הועלו אשר בעין, המסים של משלוח" -שטרי שהם המפורסמים, שומרוןחרסי

 .המלךג3.

 הצפוני לשער וממערב ממזרח ישראלית חומת-סוגרים של קטעים נחשפו בשכם4.
 שחפץ שלזלין, הראשנה דעתו ולפי זו(; במערכת-ביצורים שובץ אף )שאוליהקדום
 78(. ציור )לעיל, המלך36 ירבעם של לימיו אלה ביצורים לשייך ישבמקום,
 שיטת לפי היא אף הקדומה מערכת-הביצורים נבנתה א-נצבה( )תל במצפה5.

 שער- כאן הובלט סגלגלת-הביצורים של המזרחית צלעה באמצעחומות"סוגרים.
 באמצע הפנימיים שני : זה אחר בזה פתחים שלושה של במערכת צפונה שכווןהעיר,
 השער, מבנה של המערבי בקצהו נפתה החיצון ואילו השני, מול האחד ומכווניםהשער

 כניסה כאן ליצור כדי הפנימיים, הפתחים את והסתירה חפפה שממזרחומחיצתו
 אל הבא נכנס כולו בשער המעבר לאחר כי לדבר רגלים אף השער. דרךעקיפה
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 וביצורים :נשקצבא,

 ג %~.,ו14
 "חן)י"י:

*
 א-נצבה בתל הקדום השער 94:ציור

 שמם אל אחר פתח דרך לעבור כדי לימינו לפנות עליו והיה גדורה, לרחבההמקום
 שככל וכיון, שער-ישיר; על הכניסה-העקיפה עקרון איפוא, הורכב, כאן גםהעיר.
 בצורה ההרכב געשה לכלי-רכב, ויציאה כניסה להתקין צורך היה לאהנראה,
 א(. )ציור בערי-הרכב37 מאשר יותר .וזולהפשוטה
 זוהה, לא עדיין הקדום יישובו ששם צאלה(, )ח'רבת רמת-רחל שליד בתל6.
 אבני-גוית הבנויה חומת-סוגרים שהוקפה למדי, נרחבת מלבנית מצודהנבנתה

 חומות התרוממו בודאי שמעליו האבן, אדן נתגלה כאן אף להפליא. עדמתואמות
 בין הפרידו אשר שבמחיצות, בפתחים ביניהם מחוברים היו הסוגרים לבני-טיט.של
 במרבית כמו כאן, גם המצורה. שבפנים לשטח נפתחו מהם אחדים ורק לסוגר,סוגר
 וכלל מ' 1.10 הפחמית מ', 1.60 החיצונה החומה עובי היה זה, ממין הביצוריםיתר

 שבין המחיצות של עובין ואילו בקירוב; מ' 5.30 הסוגרים( )כולל החומה שלעוביה
 קשה, גירי מלט רצפת כולו רוצף המצודה שבפנים השטת מ'. 0.60 כדי הגיעהסוגרים
 המבנים לשרידי )מתחת נחשף לא שעדיין מרכזי, בנין זה בשטח נמצא הנראה,וככל

 מעבר נחשף הצפונית החומה של המערבי בחלקה פונו(. לא שעודהביזאנטיים
 החרסים ממצא לפי 98(, )ציור לוחות-אבן ומקורה למחצה תת-קרקעיסתרים
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 ;בארץ-4שראלהעצורים

 המלך. יהויקים של לימיו אולי לפסה-נ"י, הז' למאה המצודה של בינה את לשיךיש
 נחשף. לא עדיין המצודה של העיקרישערה
 .חפירותיו בשעה צחשמו א, תל בטעות המכונה אל-עדיני, אחמד שיחי בתל7.
 המצודה בשיפוע רומא(, של המזרחני והמכון העתיקות אגף )מטעם המהברשל

 הכניסה שער אף ואולי חומות-סוגרים; ביצורי של מערכות שתי לפחותהנישאת,
 מערכות-ביצורים אבן. המרוצפת נרחבת כיכר העיר בפנים ולפניו המצידה9י,אל
 .כהת(. )לוה: לפסה"נ הי'-הס' למאות שייכותאלה
 דביר עם לזהותו יש בו חפר אשר אולברייט שלדעת בית-מרסם, בתל8.

 לפסה-נ הי' במאה שראשיתה הומת-סוגרים, של גדולים קטעים נחשפוהמקראית,
 כל את הקיפה זו סוגרים הומת לפסה"נ. הח' במאה ושופצה תוקנה מכןולאחר
 אהד וחוצה. ההומה מן מה במידת שבלטו גדולים מגדלים נראו מקומות ובכמההעיר

 בצורת בנוי הוא ונחקר. נהשף הצפוני-המערבי בצפון-מערב. ואחדבצפון-מזרח
 של אורכו לכל רביעי אורך מרהב בדרומו עליו שנוסף מרהבים, ארבעה שלבית
 העיקרי השער על נוסף העיר, לתוך "צויד" כניסה שער זה היה ההומר לדעתהבגין.

 מכריעות ראיות ואין שתסמוך; מה על זו להשערה אין אולם העיר.שבדרום-מזרה
 למעבר השבו שאולברייט המרחב, ואילו זו. בתקופה לעיר נוספת כניסה היתה כילכך

 אל הובילה אשר מערכת-המדרגות .החלה שבו חדר-המדרגות, אלא: אידהשער,
 שנסמכה משופעת, הלקלקה מבחוץ התה בתחתיתה כולה החומה על המגדל40.מרומי
 אדן ההימה נבנתה כאן גם אבן. כיסוי מצופה והיתה יותר, קדומות חלקלקותעל
 לבני-טיט: נבנו המגדלים, של עיקרם וכן עיקרה, כי ספק ואין גויל אבני שלנבוח
 ישיר שער זה היה בראשיתו הביצורים. מערכת של בדרום-מזרחה נחשף העירשער
 בדק בשעת ורק וחוצה, החומה מן בולטים במגדלים עבריו משני שהון פתחים, שניבן

 : לכניסת-עקיפים להפכו כדי השער, תכנית גם שונתה לפסה"נ הה' במאההביצורים

 אח-כ ופנה המזרחי במגדל שנשתלב עבה, בקיר ברובו נסגר הפתוח דרום-מזרהצד
 של הצפוני חלקו ובין המערבי המגדל בין שהוביל צר, מסדרון הושאר כאןצפונה;
 כאן גם ישירות. בזויות תפניות שתי מתוך העיקרי, השער פתה תוך אל הסוגרהקיר
 העיר41. בפנים השער לפני גדולה מרובעת רחבההיתה
 שרידי נראים בסב נחפרו( לא )אך שנסקרו ומצודות מבוצרים ישובים בכמה9.

 של המדויק זמנם את לקבוע קשה הפירה ללא אך חומות-סוגרים, שלביצורים
 הישראליותנו. התקופות בתהומי אלהשרידים
 הישראלית התקומה בת הפנימית במצודה וחומה שער של קטע שרידי שגם דומה10.

 חומות- ביצורי שיטת לפי בנויים בבית-שאן, שנחשפו לפסה"נ(, הי'-הט')המאות
 .סוגרים43.

. 
.. 

 אינן הומות-סוגרים כי לפסה-ג הט' המאה של השני ברבע נתברר הנראה,כפי
 התקפה כלי מצור בשעת מפעילים אם לישובים, מספקת הגנה להבטיחיכולות
 לגמרי, נזנחה לא זו ביצורים ששיטת ואף-על-פי חומות; לניגוח אילים כגתכבדים,
 הנהיגו ובמקומה בה, הנרהב השימוש פסק ואילך44 לפסה"נ הט' המאה מאמצעהרי
 בשיטה בארץ. ומושרשת עתיקה מסורת על נסמכה היא שאף ביצורים'שיטת
 הותקע מבחוץ וחזיתותיהן לגמרי, ואטומים עבים קירות הערים חומות נבנוזו
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 וביצורים נשקצבא,

 בכללו, למבנה יתר יציבות אחר מצד להקעת שתעדו וקדמות, נסעתבמערכת
 =המת* השטח שבירת ידי על יותר יעילה הפה אפשרות גם כנראה שניומשבד

 החומה, ראש על שניצבו והקלעים, הקשתים ליריות ופתיחתו החומה;שבתחתית
 מגדלים במערכות גם החומות חוזקו עצמה מטרה לאותה -צולב". בירי שימושמתוך

 אחרים ובמקומות קצובים, במרוחים מקומות בכמה וחוצה, החומה מןהבולטים
 בלתי-'a~le.במרוחים
  השניו(; )ירבעם 1ת וכן אחאב( )ימי "1 4 בשכבות מגידו הומות הן כאלהחומות

 ישראל על בן-הדד התקפת לאחר מה זמן ככל-הנראה שהוקמו חצור, ביצוריוכן
 התקפת לפני מה זמן ותוקנו אחאב, של מלכותו בתקופת כנראה בעשא, בימישאירעה

 נכללה אחאב בימי ישראל. מלך פקח של בימיו אשור, מלך חג/תולת-פלאסר
 ובפינה הקדום, חצור תל של המזרחית מחציתו כל חומה המוקפת העירבתחומי

 שער- בסביבות חיזוק, ליתר זו, מאחורי זו חומות שתי נחשפוהצפונית-המזרחית
 לפר לבני-טיט( )בחומת במהירות נסתם זה אער-משנה העיר; תחומי אלהמשנה

 45. 1( כס, )לוה רמליהו בן פקה בימי האשוריתההתקפה

 יהודה, במלכות גדולה לא בעיר-שדה שלמה מערכת-ביצורים של נאהדממה
 כל של ותחתיתו בולטים, במגדלים מחוזקת אטומה חומה )של זו שיטה לפישנבנתה
 מערכת-הביצורים היא עבריו(, משלושת משופעת בחלקלקה הוגנה מהםאחד

 גושי של טבלת-יסוד על אבני-גייל", של עצום אדן נבנה כאן כמצפר.המצוחרת
 טיט של עבה שכבה הו.ומה נטוחה מבחוץ ותוצר. החומה מן שבלט,: עצומיםסלע

 קטעים נבנתה החומה לטבלת-היסוד. מעל מ' 6-4.50 של שבה כדי קשהצהבהב

גש-

 נמו 0 ל5
-r~r--a-ל

 א-נצבה( )תל במצפה הצפוני-המזרחי השער של תכנית 95:ציור
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 -ישראל רץ בא ביצוריםה

 תושבים חטיבת על קטע כל בנית שהוטלה משום אולי בזה, זה שולבו שלאקטעים
 עליה; הושענו רק אלא הבולטים, המגדלים גם ההומה בשף שולבו לא כןמסוימת47,

 חפיר ובק-ס החומה לרגלי גם חלקלקה נמצאה מקומות בכמה סיבה. אותה מפניאולי
 היתה לעיר כולה. החומה כל את הקיפו והחפיר החלקלקה אם ברור לא אולםעמו-,
 פתחים, שני בן ישיר שער בדמות הצפונית-המזרחית, לפינתה קרוב אחת כניסהרק

 רק ההומה. של בבליטה וממערב ממדים עצום מרובע במגדל ממזרחושהוק
 ולהבריחן לסוגרן היה שאפשר 95(, )ציור דלתיים הוצבו השער של הקדמיבפתה
 אהד, מצד הבריח, הוכנס שלתוכם במחזות השקעים )נמצאו מבפנים עץבבריח
 השער של הפנימי במרחב בבריח(. כשהוברחו וממולו פתוחות, הדלתייםכשהיו

 )השוה בשער השופטים למושב ספסלים בשיים היו מבחוץ שלפניו הקטנהוברחבה
 נמשכו וממנה ממדים, גדלת רחבה כרגיל היתה מבפנים השער לפני ז(. כה,דבי

 המאה בראשית זו מערכת-ביצורים נבנתה החופרים לדעת העיר. שים אלרחובות
 לימיו אולי לפסה-נ, הט' המאה לסוף לשייכה יש כי סבור המחבר אך לפסה"נ;הס'
 יהודה. מלך יואששל

 העיקריים המבצרים אחד בלכיש, נחשפה שלמה ביצורים שיטת של אחרתדוגמה
 תחמה הסממית ; כפולה חומה העיר הוקפה כאן ז(. לז, יר' )השוה יהודה ממלכתשל
 במולד הוקמה החיצונה ואילו בפועל, והמיושב הבנוי השטח דהיינו התל, שיאאת
 אבני-גויל, של משופע יסוד נבנו שתיהן הפנימית. מן בקירוב מ' 16 במרחקהתל
 שנבנו החומות של עיקריהן התרוממו זה ומעל גויל, של כמעט זקוף אדן הוקםשעליו

 וקשה חלק לעשותו כדי כולו, נטוח החימיתיים שבין המשופע המרחבלבני-טיט.
 במרןחי6 היקפה, לכל בוצרה הפנימית החומה החיצונה. החומה תיפרץ אםלטיפוס,
 באה בחיצונה ואילו וחוצה(; )פנימה החומה מן שבלטו מרובעים במגדליםקצובים,
 משופעים. (buttresses) מסעדים מערכת מגדלים במקום הצפוני-המערביבחלקה
 חצור, שערי )כדוגמת עקיפה כיסה של כפול שער דרך היה לעיר היחידהמבוא
 שכן מלבנית; אלא מרובעת לא רחבה נמצאה השערים שני שבין אלא וגזר(,מגידו
 בחומה משולב היה הפנימי ואילו וחוצה, החיצונה החומה מן בלט החיצוןהשער

 מהם שבאחד ומערכותשמגדלים, בחומות עבריה משת הומה הרחבההפנימית.
 השה החיצונה החומה על לכיש48. מכתבי בשם הידועה החרסים קבוצתנמצאה
 מראה המפואר התכנון למרות מלמעלה. טוחה תלולה חלקלקת-עפרמבחוץ
 כשבאים 'זה גורם לשכוח ואין כלכלי שפל בתקופת החומה הוקמה כי הבניהדרך
 .בזמנה בירטה תלויה הקביעה זו. משוכללת מערכת-ביצורים של בנייתה בזמןלדון
 לכיש, גבעת במורד החקסוסית החלקלקה בתוך שנתגלתה כחש(, )לוח המנהרהשל

 החופרים החיצצה. הישראלית לחומה היסודות הנחת על-ידי נהרס שק-המנהרה
 לפסה"נ, הט"ו במאה הכנענית העיר של המצרי והכיבוש המצור ימי זמנה כיסברו
 במנהרות-חתירה השימוש את המוכיחה עדות שום אין כי המחבר הוכיח כבראך
 לפיכך לפסה"נ(. )859-883 אשור מלך הב', אשורן-ךסל של ימיו לפני ביצוריםתחת
 למסה*0. )101 סנחריב בידי וכיבומה לכ"מ מצור לימי המנהרה את ליחס"ם

 ימיו לסוף הנראה, ככל זו, מערכת-ביצורים של הקמתה זמן את לקבוע שישמכאן
 לפסה"נ(49. הז' המאה אמצע )בקירוב, המלך מנשהשל
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 חבי~זר-ופל נשק"בבא,

 מערכות להקים יהודה מדינת של הכלכלי כוחה לה עמד לא_לאחר-מכן
 )ואולי יכול לא מגידו, על המלך יאשיהו וכשהשתלט ממדים; רחבותביצורים

 והסתפק במקום, " שכבה של בית ישוב את בחומה להקיף בידו( סיפק היהלא
 %(. ציור )לעיל האתר במזרח מרחבים( ארבעה של בנין )מטיפוס חזקה מצודהבבנית
 בתקופת הביצורים מפעלי לכל האופיניים דברים כמה לציין יש .הסיכוםעם

 עבה-קירות מרכזי בנין שנחפר ישוב בכל כמעט נמצא ראשית, בישראל.המלוכה
 ויחד העיר, למגיני אהרון ומשגב פנימית מצודה מעין להיות הנראה, ככלשנועד,
 בחצוה נחשפו ממש מצודות בעיר. השלטון של מושבו רבים במקרים שימש זאתעם

 בניינים כך"5. על רמזים יש בירושלים ואף בשומרון, ואילך; שלמה ימי למןובמגידו,
 ובניינים ובלכיש; קטילה( )באדמות אל-ח'ריה של ביישוב נחשפו נרחביםמרכזיים
 דאג מרכזי שלטון שנית, בית-מרסמן5. ובתל א-נצבה בתל עבי-קירות,קטנים

 מפני מושת תהיה .מ"מ שהשאיבה ממקורות מצור(, )בשעת פנימית מיםלהספקת
 בגבעון, במגידו, בגזר, חזקיהו(, בירושלימ_)מימי נמצאו כאלה מפעלים הצר. זקפתה

 שלטון תת-קרקעי(. פיר של כריה והתחלת החומה בפינת )באר ובלכישביבלעם
 באמצעות גשמים מימי של וניקוזם העיר ברחובות ריצוף לקיום גם דאג זהמרכזי
 ובמקום חצור(, מגידו, לכיש, בית-מרסם; )תל לחומה מחוץ אל שהוצאוביבים,
 לכך52. במיוחד שהותקן בבור אלה שטפונות מי רוכזו לפחותאחד

 יכולים אנו אבל מבהו; מלוא לכל ביצורים שריד מקום בשום נחשף לאכמובל,
 השנעה על כאלה, ביצורים מערכות של הכללי מראיהן את יפה לעצמנולתאר

 שעליהן51 והחשבונית המגדלים בראשי הבולטים המעקות ועל החומותיישבראשי
 כ(. )לוח לכיש מצור את נפלא בדיוק המתאר סנחריב של האשורי התבליטמן

 ארכיאולוגית-היסטורית תיאוםטבלת

 ן נב וזול נעיז וצר פגז ק~וונ
 בקירוב לפסה"נ 250,000מתהילה פאליאוליתיתתקופה

*"10,000*מיסוליתית*

ן* 0009* קדם-קדריתניאולית*

א 61%%%% ת רי ד קשש

4,000כאלקוליתית*
-  

8,200 **

 הברונזה( תרבות )תקופות ת ו י נ ע נ כ ת ו מ ו קת

3,200 א' שלב קדומה כנעניתתקופה
-  

 בקייוב לפסה"נ 8,900
2,900 ב'שלב

- 
2,600 *.

שלבים
* 2/200 -2,600 ד' -ג'

 הכנענית מן מעברתקיפת
** 1,950 -2,200 התיכונה לכנעניתהקדותה

 [ 396נ

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 פישראל בארץהביצורים

 ן בקירוב לפסה"נ 150,י -1,950 א'שלב מיכונה כנעציההקופה
** 1,550 -50י,1 ב'שלב

- 1,550 א' שלב מאותרת כנעניתתקופה  1,380 "
 )1,450~-1,140 המצרי "לחם ימי .-

-1,880 ב'שלב  הישראל* הכיבוש בקירוב(; לפסה*נ. ך*. 1,180 

 הברזל( תרבות )תקופות ת ו ' א.ל ר ש י ת ו פ י קת

 השופטים תקופת בקירוב, לפסהאנ 1,050 -1,180 א'שלב קדומה ישראליתתקופה
א1,050שלב.ב' א שאולן1,029 בקירוב; לפסה"נ 870   לפסה"נ 1,008 

 בקירוב( לפסה=נ )988-1,008 דודבקירוב:
970 א'שלב תיכונה ישראליתמקופה

-  
- )970 שלמה בקירוב; לפסה"נ 840  יהודה לפסה"נ(; 930 

" )880 יהוא מרר עד :וישראל-  בקירוב לפסה"נ 841 
 .ב'שלב תיכונה ישראליתהקיפה

. 
840

-  
 בקירוב לפסה"נ 588

 יהאימפוייח החדשה בבל ממלכת שלטון בקירוב לפסה"נ 880 י-586 מאוחרת ישראליתתקופה
 לפסה"נ( )832 המאקדוני הכיבוש עדהפרסית

 ת ו ר עה

 ,ח0ום*:1.אי(PEQ 8 ,1953 .עס ;4"--83 ,1954 ;48--47"עע ,1955 ,1956;111-ד110.עק *pp ;72--70 עין:1

 י1957ל *עע ;105--102 ,1960 .קעמ930

 .Yeivin, .8 ~11 10 ,)1960( *עע י1930 עיץ:2
 ומקבילת ראיה כל אין אך בלבד, קוצים סבכי 'של גדר הרקמה זה אדן ואעל כי מקאליסטר, סבר אמנם8
 ביצורלמין

 כזהי
 מקאליסטר חפר מאז לרוב מקבילות נתגלו אבן אדני פני על שהוקמו לבני*הטיט לחומות ואילו

בגזר*
 .BASOR Free, .7 131 ,)1953( .עק ;מ152 190 ,)pp* )1958עיין:מת414
 נ- מ..תדמורעיין:,5

 ואילך. 66 עמ' תשי*ה(, - )תשי"ז ב עתיקות פראוסניץ, מ.
 .(Kenyon, %4. 1 עתה: ועיין תחתונה, וסדרה עליונה סדרה סדרות, בשתי נערך ביריחו השכבותסימון.6

 Land, Holy .Archacology'ofthe ,1960 .עקוא104

 ,ח1י(ס"ל84 נ18 10 ,)1960( נערמר: של השחיקה בלוח הכאלקוליתית, התקופה סוף של ציור על עוד ועייןי

193"tpp. 

 78. ציור ראה-8
 . 72. ציור 368, עמ' לעיל רהשררה9

 ואילך. 25 עמ' תשיך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ייבין, ש. עיין:10
 320* עמ' זה, בכרך ידין, י. עיין:11

 לפי בנוי הוא במקום. רייס של מחפירתו כמסתבר זו, לתקופה משאייך ישכם של המזרחי שערה גם12
 להולכי" כשער*משני שימש אגלם השער, לפנים בליטות באמצעות המוצרת כניסה*ישירה, של עקרוןאותו
 .G.E ן1418%1 8%80% 144 עיין: פרטים בדבר העיר. לפנים ממנו המובילות המדרגות שתעדנה כפי בלבד,יגל
 ,)1956(. .קע ופ12 : 148 1)1957( .עעוש16

 23-22. עמ' )תשי-ט(, בג ידיעות ידין; י. עיין:13
 כדי עד ' התל במורד לתפור החופרים הרחיקו שלא משום נמצאה לא כאן החיצונה שהחומה אפשר14
 זו. שלמקומה
 התל במדרון לחפור החופרים הרחיקו שלא משזפ רק החיצונה, החומה נתגלחה לא כאן שגם יתכן15

 -. מספיק. רוחקנדי
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 . וכיצורים נשקצבא,
..

  זה מסוה חומה. המזההי השער ליד מצויה שם שגם בשכם, רייס של מחפירתו שמסתבר כפי יתכן,16
 . 'כאף הנדונה לתקופההמשחיכת

 המלונה לתקופת כנראה, ככל שייכת 78(, )ציור הצפוני השער את מנצלת שעודנה האחרונה, ההומה19
הישראלית*

 12. בהע' הנזכר רייט של מאמרו עתה עיין18
 להלן* ועיין19
 העיר* את במערב הגובלת הסוללה היא זה. מסוג ענקיות עפר לסוללות אחת דוגמה מצויה בארץ גם20

 עיין: לפרטיפ החפיר. שלרגלי תומך קיר ובתחתיתה כבוש ועפר חצץ אבני על שפוכה היא בחצור.התחתית
 אלא מבוצר, מחנה זה היה לא כי הוכיחו ידין של תפירותיו ואילך. 59 עמ' תשי"ט, א, חצור ואחרים, ידיןי.
 - - בצפיפות* מיושבת ממשעיר

 רוטשילד דא ג'ימס ע"ש המגולחת של חפירהה עקב בחצור הגדרת ביצורי על החדשות הידיעוה על.21,
 של במאמרו ועייןעיד 152-72: עמ' תש"ךן ב, תצור 59-81: עמ' תשי"ט, א, חצור עיין: ידין, י. שלבהנהלתו

 ואילך* 884 עמ' זה, , בכיך ידין,י.
 בני הם אף יפו: בחפירות גם לאחרונה זה(.בתגלו מעל לזה לפסה"נ הי."ג המאה בני וחלקלקות שערים22

 80-;62. עמ' תשי"ט, תל*אביב*יפו, של וההיסטוריה הארכיאולוגיה קפלן, י. ועיין: לעיל; המתואריםהטיפוסים

 289-285) עמ' תשט"ז,. א. ארצנו קדמוניות -ייבין, אבי*יונה ע"ן: הכנעניות בערים המצב לסיכומי ...........

 .BASOR Wright, 8. ,43 148 ,)1957( .עע [פ11 עתה: עיין שכם של המזרתי השערועל

 במקום. ביותר הקדומה הישראלית השכבה על  *עי, .ע ,Mirsim Beit Tell AJbrigbt ,3 ,1943 .ע 10 עיין:24
 חרשים בתל לפסה"נ( חי"ב )המאה הקדום הישראלי בישוב ביצורים שרידי שום נחשפו לאכמו*כן,
 ואילך. 89 עמ' )תשטאז(, ד ארץ*ישראל אהרוני, י. ועיין: המרכזי:שבגליל
 מאוחרת אלא הקדומה, הישראלית התקופה בת כלל אינה זו חלקלקה כי נתברר מקרוב זה24א

 הישראלית* התקופהמן
 158. והע/ 812 עמ' א, חרצנו קדומניות ייביי, - .אניייונה עיין: 25.:

 *[ .ם  *ז-.Fund Exploration Palestine ofthe Annual Lawrencc; Woolley 3 19141( .עע,)15 [590 עיין:28

68.8.and 
 רחבעם ביצורי על ~Pa.Iestine, Excavationsin .hfacalister-7rBliss ,1902 .עע pls. and 42-27 1 5 עיין:27
 425-410.. עמ' זה, גיתוד,:בכרך מ4 של עיין.במאמרובכללם

 א עמ' )תש"ז(, א ירושלים ש.ייבין, 298-291; עמ' א, ארצנו קדמוניות אבי*יובה-ייבין, עיין:28
 24א הע' לעיל ועייןואילך;
 גזר: שער על 1. ד, ולוח 15-14 עמ' )תשי"ת-תשי"ש, כב ידיעות, ידין, י. עיין: חצור של השער על29
 לגבי גם הנ"ל העובדה את המאשרת במגירנו. שלידין האחרונה בדיקתו על 1838,פ861,ר.,ר. .ע,)1958([ת80
 למעשה שייכת הנידון, השער של ומגו .לבת עדעתה שבהשבה האטומה, החומה כי רהמוכיחה ע1(, 8 )שכבה זועיר

 השערים על ואילך. 68 עמ' תקע-ב, )קובץ(, ראשון בית בימי ידין, י* עיין: שלמה, מימי המאוחרת ע1, (נלשכבה
 409-400. עמ' זהי בכרך שטרן, א. של במאמרו גם עיין המלוכהבהתוסת
 סוגרים, חומת הכולל ביצורים קטע נתגלה מגידו בדרום צרה בתעלת*בדיקה כי לזכור, יש אולם80

 הקדומה הסוגרים הומת זו הרי 1ה, נכון.תאריך אם לפסה"נ. הי"ת המאה דהיינר לשכב:ה11(), ייחסוהושהחופרים
 .Metiddo Laad, .)3 ,11 ,1948 .עע ,[פfig? 105 ,267--~264 407 ועיין: היום; הידועות מאלהביותר
 - 8. וציור 60, עמ' )תשיעא(, א ארץ-ישראל מזר, ב* עייד:81
 לארכיגולוגיה המכון טטעם ז"ל .סוקניק א"ע .המנוח עם יחד המחבר ניהל שאותה זו, חפירה על דו"ח82
 ברשותו המחבר, מיומנושל נלקחו הפרטכם עתה: עד נתפרסם לא 198819, בתורף העברית האוניברסיטהשל

 כך. טובה.על המהבר מודיע שלו הנ"ל, המכון. ראש נ.אביגד, פרופ. שלהאדיבה-
 . טפחות* ערך ג, מקראית אנציקלופדיה ועיין ט; ז, במל"א הכתוב מכוון ולכך88

 ואילך. 88 עמ' )תש"ז(, יג ידיעות כהן, מ. עיין: התפתחותן והשתלשלות כותרות של זה טיפוס על84
  שבמעטפה  והתוכנית :Samaria, of Buildings alii.1be 6! Crowfoot 8. 3 1942 עיין: הבניינים על85
 להופיע(: )עומד ב בעולם היהודים תולדות ייבין, ש. לאהרובה: עיין שומרון חרסי על 11(. )לות הכרך בסוףאשר
 .,ר; ~Hierosolymitana Scn'pta -adin *)1960(8 -קע ff. 1 ואילך: 40 עמ' )תש"ך(, כד לשוננוהנקל,
- ואילך. Z~S עמ' תשכ"ב, המקרא, בתקופת ארץ*ישראל אהרוני,י.
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 בארץ*ישראלהביצורים

 .bibliquc d'arc11Eologie Manuel Barrois, 8*.0 ,1 ,1939 .עע ,fig* 188, 187 63 דרך8משל* עיין,88
 .( .McCown 0 !6 ,815 עיין: א-נצבה בתל הביצורים לפרטי וגור. מגיח הצור, בדבר 388 עמ' לעיל, עייו 78

 הכרך. של שבסופו בתיק אשר והתוכנית והלוחות הציורים וכן kNasbeh *7611 ,1 ,1947 ,קע:1895
 *החוניי י. עיין:88

 עתהנ hb5 .ולילך.-!רעיין Sd עמץ )תש"ך(ע ידי ואילך; 147 *מן )תשט"ס, י6 ידיעות,
 3. עמ' )תשכ*ג(, ה העתיקות אגף של ארכיאולוגיותחדשות
 בוודאות; זה בדבר להכריע ואין הסוגרים חומות של החיצונים הקירות ונעלמו נהרסו אלה במקרים אמנם89

 הכיכר וכן זה, במקום המאוחרת( הבנענית התקופה )של יותר קדומה ביצורים במערכת שערברור מציאיתאך
 בחומה גם זה שער מציאות על הן שמרמזות דומה העליונה, הישראלית הסוגרים לחומת שמבפניםהמרוצפת
 השמ"א. "גת", בתל ,ההפירוה על האשון מוקדם. דו"ח ייבין, ש. עיין: בכללה, הביתורים מערכת עלהישראלית.

 קדמוניות ייבין, - יונה אבי  *ע*על; ,Mirsim Beit Tell Albright ,3 ,1943 .עע [פ148 עיין זה לענין40
 ,BASOR ;Atairan-lJunaieyskj 149 ,)1958( .עע A1brigllt. W.F. ; 29-31 ,161-6 .ע 804;32 808 א,.עמ'אהצנו

 לפסה*נ, המאההי' בת היא אף בבית"שמש, דומה סוגרים הומת על ואילך* 8 עמי )תשי-ט(, כג יובין,ידיעותש:
 שינ,851נזעי-Excavations Sh~s .Grant ,5 ,1939 *עע 2351עינן:

 די-ון האב של בחפירותיו גט נחשף דומה בצורה מוגן שער Mirsim Beit .~briettTdl ,3 עיין:[151.ק41
 לפסה"נ, הח' המאה למחצית הקודמת בחומה.ישראלית תרצה, עם לזהותו סבור שהוא הצפוני,. .אל-פארעהבתל,
 808-807. עמ' א, ארצנו קדמוניות ייבין, יווה" אביבעיין:

 לפסה-נ(, הח' היקהמאה המאה )סוף וזמנה ברגע, קדש למצודת בהרבה הדומה -וזה, חורבת על-42
 עיין לפסה-נ( הח' המאה של הראשונה הס'-המחציה המאה של השניה )המחצית הרוח במישור מצודותוע,

 ואילך. 429 עמ' *ה, .בכרך י.אהרוני, שלבמאמרו
 ארעו קדמוניות aw~'-יונה-ייבין, והשוה .1י.Qst Fitzgaald~PEF ,)3 ,1932 .עע .139-140 .!ץ 1 ראה:43

 א. דזזצ(נ(נ ולוח 301 עמ'א,
 בראשית וקולי אחאב, בימי נבוז אל נבנה ממנה ניכר שחלק שומרון, של הפנימית במצודה למשל, בךו44

 חשיבות להן נודעה שלא בערים או שבנגב, במצודות בעיקר זו בשיטה להשתמש המשיכו ביהודה גם מלכותו.ימי
 . בית8מרסם. בתל כגון ישבות, מערכות-ביצורים שופצו או שתוקנו מקוםיתר,

 יותר, דרומה היה זו בתקופה העיקרי העיר שער של מקומו .,ו. ,Yadin 157 8 ,)1958( .עע 4-8 עיין:43
 זה במקום התפירות לשטתמהוץ

 ליסודותיה )מעל מ' 18-11 של גובה כדי הנראה ככל שהגיעה התומהן כל נבנתה אחופרים לדעת46
 להכריע. ואין טיט; לבני של עליון חלק ללא גויל, אבן ה-חול(, המלעעל

 . א-לב(. ג, )נחמ' נחמיה בימי ירושלים תומת תיאוהיבנין השוה47

 308. עמ' זה, בכרך מלמט, א. -ל במאמרו .עיין48

 81-20. עמ' )תשי"א(, א .ארץ-ישראל ייבון, ש. עיין:49
 ואילך. א עמ' )תש"ז(, א ירושלים ש.ייבין, עיין50
 * וציור 80-59 טמ' )תשי"א(, א ארץ*ישראל מזר, ב. )חצור(: ,Y.Yadia 187 8 ,)1956( .קל 5=-4 עיין:1פ

 )תל ואילך 805 )לכיש(, 800 )מגידו(, 292 עמ' א, ארצנו קדמוניות יונה-ייבין, אבי י)אל*ת'רבה(;
 אשנצבה(. )תל 812בית"מרסם(,

 305. עמ' שם, ייבין, - יונה אבי עיין:52
 ועיי1:-ם1820 החומה; במרום כזאת שיניה שימש שכנראה מסוהת, אבן גוש בחפירות נמצא גמגידו63

36fig. 1939, 1, Megiddo .Shipton, 
 ואילך. 9נ עמ' )תש"ז(, יג ידיעות )ידין(, סוקביק י. השוה 54 .-.
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 המלוכה בתקופת השער על והלחימה השערביצורי
 שטרן א. 2מאת

 הביצורים .במערך ימקומהשער

 ולעתים - השוב שלב היתה עליהן, להגנה או בצורות, ערים לכיביםהלחימה
 בין הכוחות ביחסי ההבדל כאשר לפעמים, בית. ימי של במלחמות - הקובעהשלב

 ועיקרה הפתוח בשדה קרב לידי כלל הדברים הגיעו לא ביותר, גדול היההצדדים
 חשוב הלק הם עליהן והפה ערים מצור תיאורי לכך, אי ערים. על היה המלחמהשל

 תיאורים זה. שמפרק-זמן החיצוניים במקורות והן במקרא הן המלחמה, תיאורימכלל
 ומשום העיר של והמוצא המבוא שהוא השער, על ללחימה רב מקום מייחדיםאלה
 כלפי רוכזה אף ולכן מלחמה. בעתות העיר ביצור במערכת התורפה נקודת גםכך

 כאחד. ה( קכז, תהי ו; כח, המגן)יש' ושל ועוד(, ז, כב, )יש' התוקף של הלב תשומתהשער
 במקרא, הבאות עליו, והמלחמה הגנתו אופן השער, על המעטות הידיעותאת
 ערים שערי של משרידיהם היינו הארכיאולוגי, הממצא מן במידת-מה להשליםניתן

 מקור השערים. תכניות את ללמוד ניתן מאלה ובסביבתה~. בארץ-ישראלשנחשפו
 בהם לפסה"נ(, )859-883 הב' ~שורנצרפל בימי החל האשוריים, התבליטים הםנוסף
 השערים. על מלחמה של תיאורים ואף שערים תיאוריבאים

 וללא נוחה אליו שהגישה במקום השטח, נתוני פי על לרוב, נקבע השער שלמקומו
 היתה למשל, כך, אויב. לבוא היה עלול שמשם המשוער בכיוון מיוחדתהתחשבות

 כפי היה, שערה של ומקומו יהודה; של בצפונה גבול עיר )מצפה( א-נצבהתל
 הגבול. כלפי הפוגה בצד היינו העיר, של בצפונה החפירות, מן אנושלמדים
 גל העליה היתה ששם החומה של צד באותו השער של מקומו נקבע כללדרך
 את שעשו ידי על התגברו לאויב גם בכך שהיה היתרץ על יותר. נוחה העירמרומי
 השעה. אל הסמוך קטע-החומה לאורך עברה סופה וכלפ ונפתלת, ארוכההדרך
 העיר. מניני של לשליטתם נתונה הגדול, בחלקה ניר, ה אל הדרך היתה זהבאופן
 העיר על הממתעד התוקף את אילצו אשר הדים, בעיקולים הדרך את להפנות נהגוק

 העיר אל העולה את שאילץ בכיוון נעשו הפניות ברכב(. נע )באם מהירותו אתלהאט
 נעשה כך ידי ועל - העיר מול אל פונה הצינה, ידי על מוגן שאינו ימינו, כשצדלרע
 המגינימנ. לירי נוחהמטרה

 השער ה נ במ
 בניית ועליה אבן תשתית בנויים היו בחפירות שנחשפו הברזל, מתקופתהשערים

 העליונה הלבנים מבניית בשלמותו; לרוב, בחפירות, נשתמר האבן מסדלבנים.

 כס* ולוח 409, בעש הערותעיין
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 השער על והלאימה השערביצורי

 עיבוד לדרך מקום, בכל מקבילה, המסד אבני עיבוד דרך מאד. מעט רקנשונ'מר
 גם בית, באבני רבים במקרים חוזקו השערים אולם החומה; חלקי בשארהאבנים
 אבני-גויל. עשויים לחם חלקי שארכאשר

 רוב פי על נעשו הללו ועוד(. ה-ו; יד, )דה"ב ובריחים דל'תיים] ידי על שעלהשער
 אשוריים בתבליטים אלה מתוארים קרובות לעתים ואכן, ט(. ח, שיה"ש ; נא ט, )שופ'מעץ
 על. שהוצתו. לאחר באש. בועלים.כשהם

 לעתים הדלתהם צומו זאת, למנוע מנת
 שבתל העיר שערי את שציפו זה, מטיפוס ברונזה רצועות יג(. ד, )מל"א מתכתברי-ועי
 בתבליטים מקושטות היו אלו ברונזה רצועות בחפירות; נמצאו שבאשור,בליאת
 השערים לרוב לפסה.נ(. )826-858 אשור מלך הג' שלמנאסר של מסעותיו אתשתיארו
 של החיצוני בפתחו רוב פי על שנקבע אחד, דלתים זוג רק היה בחפירותשנחשפו
 אבן פותת בתוך שסב הדלת, ציר את פתחימי. מרובה השער היה אסילו -הש17ר
 שחיקת למנוע מנת על כן וכמו - לחזקו מנת על ברזל נעל. הנעילו בזלת(, אבן)לרוב
 .יתר4

 שנחשפו הברזל מתקופת שערים משני אנו למדים זאת פנים. כלמי נפתחו"דלתים
 הפתת במרכז נמצאו, אלה בשערים הצפונית. שבסוריה כרכמיש העירבחפירות
 חוץ. כלפי מלהפתח הדלתים את מנעה במרכזן שהיתה ובליטה עצירה, אבניהחיצון,

 אחרת, ראיה 96(. ציור )ראה תחתון בריח להכנסת שנועד שקע, האבן בתוך נחצבכן

 ?!....י

ש/ם
 בכרכמיש שער של במרכזו שנמצאה עצירה אבן 90:ציור

 החיצונה שבחומת-העיר המערבי השער מן לס מצויה פנים, כלפי נפתחושהדלתים
 הבנאים אבן; בנוי מוגבה משטח היה זה שער של הקדמיים תאיו בתוךבכרכמיש:

 לאפשר מנת על לאומנות פנימה ס"מ כ-30 השער מעבר אל הפונה הצד אתהרימו
 פתוחות הדלתים כשהיו גופו* הפתה של נוספת הצרה ללא פנימה הדלתיםפתיחת
 )השוה העליונים5 קירות-הלבנים לתוך אחוזות שהיו מתכת, רצועות ידי עלהוצמדו
 לרוחבו6 אותו נעל האהד בריחים. שני היו שער שלכל דומה לבריחים, אשר ג(. טן,שומ'

 מטה. כלפי אותו הבריחוהשני
 שלפני פתוחה רהבה הנראה ככל היא העיר-, שער -פתח את עבר השער אלהנכנס
 מרכני מעבר אל למעלה, שתואר החיצון, הפתח דרך נכנס ממנה טז(. יה, ;שופ'השער
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 וביצורים מ8קצבא,

 שערי פי על מתוארים יחזקאל שבחזון ומתקניו המקדש של שהשער אפשר וארוך.צר
 המכר השער" "אולם הוא מרכזי מעבר ואותו המלוכה, תקופת של המבוצריםהערים
 "התאים-: )הם משמר תאי בלתי-קבועשל מספר היה שלמעברזה צדיו משני ז. מ,ביח'
 השער- "אילי שהם ואפשר אומרת; או חוצים קירות ידי על מזה זה שהומרדו שם(,שם,
 ח(* מןפת

 גם לחסום נהגו חירום בעתות רק פרוצים. כאמור, היו, השער פתחישאר
 כאלה שתחימ כמה נתגלו בארץ-ישראל לרוהבם. עץ קורות שהכהו ידי עלאותם,
 א-נצבה(. בתל הצפוני )בשער בנויים קירות ידי על חסומיםכשהם

 לכ"מ )מגידו, בארץ שערים בכמה אבן. עשוי היה השער איזור בתוךהריצוף
 גזית. אבני כלל בדרך רוצפו השערים מפתני קשה. מרי בטיח הרצפה טויחהועוד(
 השער, נאזור שהצטברו המים את שניקזה ניקוז, תעלת קבועה היתה הריצוףבתוך
 ספסלים מקומות בכמה נמצאו השערים בתוך לו, הסמוכים העיר באזורי אף,או
 . מלבנויי

 )שמ"ב אחר בכתוב יג. מ, ויחן ; כד -יח, בשמ"ב נזכר השער= *מ מקורים. היוהשערים
 דומה השער. גבי על שנבנה חדר הנראה ככל והיא השער", *עליית נזכרת א(יט,

 על נח(. נא, )יר' היו גבוהים מקום מכל החומה; מפלס מעל בלטו שהשעריםאיפוא
 )גזר שערים כמה של במגדליהם שנשתמרו מדרמת שרידי גם מעידים לשטך שהיהגג

 האשוריים. התבליטים מן באה העדות עיקר אלה, מות של לצורתם באשרועוד(.
 סנחריב צבא ידי על לכיש מצור את המתאר התבליט הוא זו מבחינה במיוחדחשוב
 מערכת ידי על המוקף מ לשקר שהיה לשקר, יש זה תבליט לפי לפסה-נ'. 701בשנת

 את להאיר שנועדו חלצות שלושה נראים לע מתחת חוץ. כלפי בולטותגזוזטרות
 תבליטי גבי על המתוארים כרכמיש, בשערי טז(. מ, ית' )השוה השער מגדל שלפנימו

 ההסר )פרט החומה מפלס מעל בבירור השער מגדלי בולטים משלואת,הכרומה
 בקו השער מ על העובר גשר ידי על ביניהם מחוברים והם לכיש(, מצורבתיאור
י,ם, בית ולחוצה. החומה מן כבולטים אלה מגדלים מתוארים כן 97(. ציור )ראהההומה

שששמשנ
 .ייי,',, 'ל;י'1'ייי'..,י,ן',-, :::"שי'ןיו'י',;

 הג'; שלמנאסר מימי אשורי בתבליט המתואר כרכמיש העיר שער מימין, 97:ציור
 כרכמיש בחפירות שנתגלתה התכנית לפי שער אותו של תחזורתמשמאל,

 מעל בולטים כשהם השער שבחזית המגדלים את התבליטים מתארים כללשדרך
 מל חלק לפי בארץ-ישראל. גם נהגה זו ששיטה להניח יש החומה,מפלס

 בתבליטים זאת, לעומת ישר. אופקי קו בצורת בנויים השערים משקופיהתבליטים,
 קשתי. בצורת משקוף מתואראחרים
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 השער על והלחימה השערביצורי..

 מבואות- גם לעתים או קטים, צדדיים פתחים נם היו העיקריים העיר לשעריפרט
 מפחד נעולים העיקריים העיר שערי בהיות העיר תושבי את ששימשו כד(, א, )שופ'סתר
 ברמת הישראלית במצודה לאחרונה נתגלה זה מטיפוס מבוא-סתרים קרוב.אויב
 משני המצודה. את שהקיפה חומת-הסוגרים של הצפוני בקטע 98(, ציור )ראהרחל

 4-* זנך"1"ן

1[1 
 286 1!זפ-

 'ש4-

ח
4ן1(ן__2ק( 2 /ס-]

4Kן,ק S ( - - ך ת 9י ' " מז 

85 98 

זו

--
4****

-

 ברמת-רחל הסתרים מבוא של וחוזך תכנית 98:ציור

 הוא עצמו המעכר מוצק. במילוי ממולאים חומת-הסוגרים תאי שני היו המעברצדי
 של במבה מיושר, סלע עשויה רצפתו מ'. 1.15 ואורכו מ' 0.4 רוחבותת-קרקעי,

 המעבר. מפלס לבין המצודה רצפת מפלס בין מ' 1.5 של הבדל יש החומה.יסודות
 לכך והודות קשותה, בצורה הפנימי בחלקן המסותתות באבנימגדולות, מקורההמעבר

 מ' 1.6 מבפנים המעבר תבה קשת. של דמות המנהרה ולתקרת הפנימית לכניסהיש
 אבנים עשוי מפתן היה הפנימי, בצדו המעבר, פתח לפני בצדדיו. מ' ו-1.5במרכזו
 את לדעת אין זו ומסיבה בשלמות נשתמר לא המעבר של החיצוני הפתחגדולות.
 עתה עד שנתגלה הברזל מתקופת היחיד מבוא-הסתר הנראה, ככל זהו,צורתו.
 אנשי את ששימשו קטנים, צדדיים פתחים נתגלו בארץ אחרים מקומות בשניבארץי1.
 האחרון בחצור, במגידו;יוךמו.- - האחד בלבד: שלום בעתות הנראה ככלהעיר,
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 וביצורים נשאצבא,

 גדולשנמצעלידו, אסם אל השדות מן התבואה הבאת על להקל הנראה, לכלבעד,
 אבני של דקה בשכבה כיסו הסתימה של החיצוני צדה את בחמזת. נסתם סכנה51זמן
 1(. כס, )לוח האויבם בו יבהין לבל הפתח, של מקומו את להסוות כדינויל

 מקומו בחצור. נתגלה העיר, לשער הנראה ככל הקשור במינו, מיוחד עירוניאיזור
 המשוער, העיקרי, לשער-הכניסה בסמוך התל במזרח לחומה, מחוץ היה זה איזורשל
 שנתחברה נוספת, בחומה הוקף זה איזור ואילך. לפסה-נ הס' המאה שמן התקופהשל
 לשער-העיר סמוך קדמי ביצור מעין נוצר כך ידי על העיקרית. העיר כומתאל

 הכניסה על שפיקח עירוני חיל-מצב זה באיזור חנה דונאייבסקי ע. לדעתהעיקרי.
 לגיחה צורך בשעת נתארגן או סכנה, בשעת השער איזור על הגן העיר, מןוהיציאה
 )לנראה אל-מוקנע בח'רבת שגם סבור דונאייבסקי ע. לעיר. שמחוץ אויב אלמהירה
 אורוות, הנראה ככל בו היו זה ביצור העירם. בדרום דומה ביצור נבנהעקרון(
 בשטח שנמצאו לאלה בדומה בחורים"1 מנוקבים אבן עמודי במקום שנמצאוכיון

 זו. השערה לבסס שתוכל חפירה נערכה טרם שבמקום אלא במגידי,האורוות

 השער על והלחימה השער שמירתנוהגי

 בעתות באקראי. במקרא הבאות ידיעות מכמה ללמוד ניתן השער שמירת נוהגיעל
 במשך ה(. ב, )יהו' בחושך" לסיר השער "ויחי : חושך עם מיד השערים את נעלוסכנה
 בוא על להתריע היה ותפקידו כד-כה(, יה, )שם-ב השער מ על צופה הוצבהיום

 למטה )שניצבו השער שומרי את הזעיק לעיר, בסמוך חשודה תנועה בהתעוררהאויב.
 הדלתים את להבריח שיוכלו מנת על והבאים(, היוצאים את ובדקו החיצוני הפתחליד
 המערבי בשער ברורים; עקבות אלה שומרים השאירו אחד במקרה מועד.בעוד
 שהכילו המשמר תאי בתוך עגולים שקעים נשתמרו בכרכמיש החיצונה העיר חומתשל
 מדורותיהם14, אפראת

 רק שפתחוהו או א(, ו, )יהו' לחלוטין השער מעל לעיר סמוך האויבבחנות
 יצאו כאשר אחרי סגרו "והשער בורחים, אחרי רדיפה כגון: מיוחדותלמשימות
 ט(; זז, מהיי זץעיר וצל הצל דטיויב :אקנ נשחש*תמטז ו-דטץ ז(; י2, )טץו' ~תתרירתפעדת-וזקפים
 ומוסתרים, קטנים אחרים, פתחים דרך ולהכנס לצאת נהגו השער כשננעל בזה.וכיוצא
 כד(. א, )שופ' העירן "מבואות כנראההם

 הדלתים את שהבריחו לאחר השער, מ אל המגינים נזעקו השער על האויבמשצר
 אבן קירות ידי על או לרוחבם, שהניחו עץ קורות ידי על הפתחים יתר אתוחסמו
 מםארעיים.

~uwn 
 על ואבנים בוערים לפידים זרקו בקשתותיהם, המגינים ירו

 השער מתואר סנחריב מימי לכיש מצור בתבליט בג-כד(. יא, )שמ"בהתוקפים
 שונים. נשק סוגי המפעילים לוחמים מתרכזים ועליו עצמו בפני לחימהכאזור

 עיקריות: דרכים בשלוש השער בעד לפרוץ ניסו התוקפים גימא,מאידך
 מתוארים רבים בתבליטים מט(; ט, שופ' גם באש)השוה העץ מציתימאתדלתותהיוא.

 קשתים, של חזק בחיפוי השער, אל המתקרבים לפידים, נושאי אשורייםחיילים
 99(* )ציור להסיתוומנסים
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 השער על והלה'מה השערביצורי
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 בקע4ח4 עיר

 הע השער שדלתות המקרים באותם הנראה ככל בגרזנים, השער את פורציםהיוב.
 להציתן. היה ואי-אפשר מתכתמצופות

 הפסקה לאחר מחדש, האשורי הצבא הנהיג לפסה"נ הס' המאה בראשיתהחלנ.
 חדש מטיפוס איל-מצור זה היה באיל-המצור. הנרחב השימוש אתממושכת,
 כל על או לפסה"152 הב' האלף מן איל-המצור על באיכותו שעלהומשוכלל
 כאמצעי איל-המצור שימש ואילך מכאן לכן. קודם ידוע שהיה אחר מצוראמצעי
 זה משוכלל מצור כלי של המצאתו הנצורות. הערים שערי לפריצתהעיקרי
 בתכניות גם זה ובכלל הביצור, בשיטות מפליגים לשינויים ידין, לדעתי.הביאה,

השערים16.

 המלוכה בתקופת השער בביצוריהשינויים

 מחשיבותו להפחית היתה צריכה המשוכלל איל-המצור ן הנצא דוקאלכאורה
 לשער ניתן שכן הבצורה; העיר של במערך-ההמה כאזור-התורפה השערשל
 לפסה-נ, הט' המאה בראשית המשוכלל איל-המצור את האשורים שהנהים מעתכי
 לפרוץ היו ויכולים דוקא, השער דרך הנצורה העיר אל לפרוץ הוצרכו לא~וב
 בתבליטים האילים נראים אף-על-פי-כן בחומה. אחרת נקודה כלדרך

 שהסיבה נראה השערים. נגד במרוכז כפועלים מרגון(, בתבליטי )בעיקר שמיםאשוריים
 %ח שהיה היחיד, המעלה לרוב המעלה, בקצה השער של מקומו קביעת היאלכך
 חלקי יתר האילים. את להביא היה קל זו לנקודה העיר. גבעת אל בולהגיע
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 וביצורים 11WQצבא,

 להגיר כדי למדי. תלול מדרון של העלית קצהו על לרוב בציים היוהה-מה
 בקרקור להתחיל שיכלו לפני רבים מאמצים להשקיע הציים על היהאליהם
 את לפשט שמגמתם לשתויים המלוכה לחם בהמשך עדים אנו זו מסיבההחומה.
 )המאה לארבעה מששה תחילה פחת השער של המשמר תאי מספר 2 השעריםביצורי
 נעשים אף המשמר תאי לפסה-נ(; הח' )המאה בלבד לשניים ולבסוף לפסה-ם,הס'

 איל-המצור הנהגת לפני להם שהיה הגדול העומק את ומאבדים בשטה יותרקטנים
 השימוש אילץ זאת עם יחד השערים. לחיזוק הנרפה ככל הביא זה פישוטהמשוכלל.

 יותר. מוצקות ולעשותן חדשה, בשיטה הערים חומות את גם לבנותבאיל-המצור
 עולה שבו, התאים ומספר המבוצרת שער-העיר עומק צמצום של זה,תהליך
 שערים שלושה בארץ-ישראל:  מווזלרו השונים השערים תכניות סקר מתוךבבירור
 והם: שלמה(, )ימי לפסה"נ הי' למאה הסתברות, של רבה במידה כיום,מיוחסים
 )ראה בנזר" מקביל ושער ~בחצור; שכבה שער במגידו, משכבה,י-1.8השער
 הנו השער ומבנה צד, מכל תאים שלושה להם יש אלה שערים שלושה 7-5(. 100,ציור

 שהקימה בחומה השער שתיאור וידין, אולברייט כבר שנובחינו כפי דומה,אורכי.
 הקדים דרך השער -ותאי : זה מטיפוס שער ,כנית על מיוסד י, מ, ביח' המקדש ביתאת

 ומפהל. מפה לאילים אחת ומידה לשלושתם אחת ומידה מפה ושלושה מפהשלהרה
 נחשפו כאלה שערים ; התאים ארבעת בני השערים בארץ נבנים לפסה-נ הט'במאה
 אחאבי1 לימי ידין מייחס הראשון את ב'(. )שכבה גבר ועצית י1( 1 )שכבהבמגידו
 100, ציור )ראה אחידה בתכנית נבנו השערים שני יהושפט19. לימי גליק קבע השניואת

 בלבד. תאי-משמר שני להם יש צד שמכל אלא הקודמים, לשערים דומים הם11-10(.
 ככל שזמנו שלישי, שער רוחבי. להיות הופך והשער אורכי, אינו שוב השערמבנה
 100, ציור )ראה א-נצבה בתל )הקדום( הדרומי השער הוא עצמה, תקופה אותההנראה

 האומנות שתי שבמקום אלא תאים, ארבעה בעל שער של לזו דומה תכניתו12(.
 הראשונה למחצית ארוך. אחד קדמי תא היוצרת אחת, אומנה רק נבנתההראשונות

 בית-מרסם מתל " משכבה השער את כן, כמו לייחס, יש לפסה"נ הט' המאהשל
 מגדלים בשני שחיזקוהו אלא בלבד, משמר תאי שני כבר זה לשער 16(. 100, ציור)ראה

 הצפוני השער את גם אליו להקביל ניתן אולי קדימה. המתבלטים בחזיתו,ארוכים
 הצורך. די ברור הדבר אין אבל 17(, 100, ציור )ראה א-נצבהמתל

 היחידה הבטוחה הדוגמה תאים. שני של שער בארץ-ישראל עהג לפסה"נ הח'במאה
 לצרף ניתן זה שלשער דומה אבל 20(. 100, ציור ראה ש; )שכבה ממגידוהיא

 הברזל בתקופת לשערים משוה לוח 2 100ציור
 תל 4. העקרבימי- שער ת'לאף* תל. 8. מערביי- שער כהכמיש, 2. דרומי_- שער כרכמיש, 1.מקרא:
 שכבה שער חצור, 95 דרומים- שערח'לאף,

--41 
 גזרות שער VA .7.--1-8.- שכבה שער מגידו, 98

 י%.- ונ שכבה שער מגידו* 10. חיצון.- מערבי שער זנג'ירלי* 9, פנימיה- מצודה שער זנג'ירלי,18
 שער שומרון, 18. דרומים- שער א8נצבה, תל 12. ב',- שכבה הוער של משוערת תכנית גבר, עציון11י

-_,~nita914 ,קדומי- מזרחי שער בית*מרסם, 18.תל צפוניי- שער קארטפה, 15. דרומי.- שער קארטפה 
 שכבות שער לכיש, 18. צפוני.יי שער א-נצבה,19.תל

 י44111-1_
 דרומיו- שער אל*מוקנע, ח'רבת 419

 תל %3. דרומיי- שער הצפוני, אי-פרעה תל מזרחי*-22. שער שכם, 21. 18י- שכלה שע4 מנידו,24,
 . . . - - מאוחר מזרחי שער.גית*מרסם,

 נבא -
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 וביצורים נשקצבא,

 ש תרצה )כנראה הצפוני אל-פארעה ובתל בשכם שנתגלו תאים שני בעלי שעריםצם
 במחלוקת. שנוי שזמנם 22-21(, 1%,ציור
 מרסם בית מתל Az) )שכבה ביותר המאוחר השער רק ידוע לפסה"נ הז' המאהמן
 שונות:; תכניות שתי בערבוביה בו ומשמשות בצורתו, מיוחד זה שער 3ם. 100,)ציור
 16(; 100, )ציור לפסה"נ הס' המאה מן 1ג שבשכבה השער של הקודמתהתכניתא.
 עקיפה. כניסה לבעל השער את להפוך שמגמתה מאוחרת,תוספתב.

 ן, בארץ אחרים מקומות בשלושה מוצאים אנו כניסה-עקיפה בעלי אחריםשערים
 השער גם הנראה וככל המזרחי(, המצודה )שער שומרון "1-:ם( )שכבותלכיש
 הראשונים השערים שני את 19(. 18, 13, 100, ציור ראה )עקרון; אל-מוקנע ח'רבתשל

 השער של זמנו גם לפסה"נ. הטי המאה של .הראשונה למחצית : החופריםמייחסים
 ידוע אינו שערים של זה טיפוס לפסה"נ. הט' למאה בקירוב נקבע אל-מוקנעמח'רבת
 מבחינת עצמם לבין בינם רב דמיון קיים גימא, ומאידך זו; בתקופה השכנותבארצות
 הללו השערים ששלושת להניח אולי ניתן לפיכך, הביצוע. מבהינת לא כי אםהתכנית,
 הבולט הקו שהוא הכניסה-העקיפה, עקרון כי דומה כן מקומיים. בנאים ידי עלתוכננו

 קו-התפתחות הוא המתפרץ, של חדירתו דרך על להקשות נועד ואשרבתכניתם,
 זו. בתקופה ארץ-ישראל של השערים לביצוריהמיוחד

 איל- של הופעתו עם השער של .מבנהו ופישוט השערים פתחי מספרצמצום
 בסוריה גם מצויה היא לארץ-ישראל, המיוחדת תופעה אינם המשוכלל,המצור
 טרם אמנם בארץ-ישראל. להופעתה בקירוב שנה במאה קדמה ששם אלאהשכנה,
 כבר מופיעים תאים ארבעה של שערים אבל תאים, ששה של שערים בסוריהנתגלו
 ראה ; ח'לאף )תל בגוזן ושניים בכרכמיש נחשפו כאלה שערים שני לפסה"נ. ה"במאה
 שער במקום : בסוריה השערים בתכניות שינוי חל הזמן במשך והנה, 1-לי(. 100,ציור

 כל בנויים כבר זו תכנית לפי; בלבד. תאים שני של שער נוהג :ההל התאיםארבעת
 של זמנם 9-8,100(. ציור ראה פןן'ירלי; בשמאל החיצונה שבחומת-העירהשערים
 השני לטיפוס גס לפסה"נ. הט' המאה לראשית אולברייט ידי על נקבע אלהשערים
 התאים שני בעל השער היינו לפסה-נ, הט' במאה בארץ-ישראל שנהג השערשל

 זה מטיפוס בצפון-סוריה: הזמן בת מקבילה יש בחזיתו, בולטים במגדליםהמחוזק
 15-14; 100, ציור )ראה ואנטוליה סוריה שבגבול מקארטפה שערים שנימצויים

 2116,100(. ציורוהשוה
 הופעת א. זו: תמונה איפוא, תתקבל בסוריה, הערים שערי התפתחות את נסכםאם
 התאים, מספר צמצום ב. לפסה"נ; הי' במאה - תאים ארבעה של הרוחבי,השער
 התפתחות ג. לפסה"נ; הט' במאה - תאים שני של לשער תאים ארבעה של השערק

 ושני מאחור נותרים התאים כששני שתה, בואריאציה תאים, שני בן שער שלמקבילה
 לפסה.נ. הח' במאה או הט' המאה בסוף - השער בחזית קדימה בולטיםשדלים
 להניהשהדבר ואין בארץ-ישראל, השער במבנה לשינויים מקבילים אלהשינויים

 נבנו בארץ-ישראל השערים בזמן: הקבלה אין כאמור, אך, גרידא. מקרה פריהוא
 מאוחר שזמנם אלא שבסוריה, לזה הדומה התכניות השתנות סדר פי על רובםאמנם
 מסוריה היינו ההשפעה, כיוץ על ספק, ללא מעידה, זו עובדה האחרונים.לאלה

 בעקבות באו אחר או זה באיזור השער במבנה שהשינויים נראהלארץ'-ישראל.
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 השער על והלחימה השערביצורי

 של המשוכללת האשורית הטכניקה בפני לעמוד והצורך - אשור צבאותהתקדמות
 בתולדות המעין ואכן איל-המצור. של ההרסנית עצמתו בפני ובמיוחדהמצור,

 בין חפיפה _של רבה מידה ימצא המערבינ אל האשוריים הצבאות שלהתקדמותם
 באותו שחלו השלולי, בניית בשיטת השינויים לבין אחר או זה בחבל-ארץ הופעתםזמן

' -חבל-ארץ. -  

-  
-  

. 
 ,י,

 . ת ו ר עה
- 

 להלן. רעיין 899-882: עמ' זה, בכרך ייבין, וא. ש. של במאמרם עיין1
 415. עמ' זה, בכרך ניאון, מ. של במאמרו עיין2
 ,6טפ[.Megiddo :)43 ,2 .8נ(,1948 112-116 )ראה שם ר"lVA ,111, שכבות שערי במגידו; שלמה שער8
 ,2 ,1921 .קע 82-85 )ראה בכרכמיש הדרומיהשער

~2archemish 
Woolley, ;)], הדרומיים השערים שני 

 ואילו החיצוני, הפתח ליד רק אבן מותות נמצאו הללו המקרים בכל ועוד. )זנג'ירלי(; בשמאל החיצוניהבחומה
 פוונה* אבני בו היו לא שלם, נמצא כאשר גם הפתחים, יתר לידהריצוף
 Sbipton1-מ0פנMegiddo .]8 ,1 ,ע193 .ע ,fig. 80 ועראה:4

 .[. Carcbcmisb li'oolley1 ,2 ,1921 .עע ,fig. 91* 82-85 26ראה:5
 895. זה,.עמ'י בכרך ייבין1 וש. א* של במאמרם עיין א-נצבה בתל הצפוני בשער האופקי הבריחעל8
 לכיש. שער של בתאי"המשמר וכן א*נצבה, בתל הצפוני בשער7
 ,ANEP, .Pritchard .קע ,130-131 .88ח 372-373 ראה: וכן כ. לוח זה, בכרך ראה8

 וראה: לפסה"נ(, )720 אשור מלך הב' מרגון ידי על ועקרון גבתון הערים מצור בתיאור משל דרך9
 2-1. ציורים 145, עמ' )תשי"ך(, ית ידיעות וכן: 48: ציור זה,בכרך
 87. בעמ' 8 וציור 89-87, עמ' )תש"ך(, כד ידיעות אהרוני, י. עיין:10
 XCII. לוח הלוחות, כרך תשכ=א, ג-ד, הצור ואחרים, ידין ג עיין:11
 זה* בענין לי שהעיר דונאייבסקי ע. למר נתונה תודתי12
 4-8. סו, לוה 185-184, עמ' )תשיאז(, כא ידיעות נוה, י. ראה:18
 ,dJarchemish .Woolley  2 .ע. 82-85 עיין:14

 821-320. עמ' זה, בכרך י.ידין, של במאמרו עיין לפסה"נ הב' באלף מצור איל*ו התפתחות על15

 245. עמ' מלמט, א. של במאמרו עיין האשורי איל*המצורעל
 לפסה*ב הא' האלף בראשית הערים ביצורי בניית על והשפעתו המשוכלל איל*המצור -המצאת על18
 108-107. עמ' ן.שכ"ב, )קובץ(, ראשון בית בימי י.ידין,עיין:

 121-115. עמ' )תשי"ח(, כב ידיעות הנ"ל, 109-88: עמ' שם, י.ידין, עיין:17
 שם. ידין, י. עיין:18
 108. עמ' תשי*ד, המזרתי, עבר-הירדן גליק, נ. עיין:18
  L.W-'oollcy,Carchemish *2 .ק ,figs, 91 *4 ;26 .4ן .ע פסי .Oppenheim 1שז 11alaf ,2,1950 עיין:20

163fig. 131, 11-111 ,ץ .ק, ~Pls. ועיון: אולברייט, ידי על נקבע השערים ארבעת של זמנם Albright, 11 עו,  
 ה ישראל ארץ הב"ל, פיון: Gol(iman, 8. 10 PYesented Studies East, tEe and Aegean ,1956 .ע169--144
 וערד. *1--*10: עמ')תשי"ט(,
 שערים של זמנם בענין ,Kambel-פ111ג--Kazilari~ Karatepe. .Bossert י1950 *וע *% XXXVI ראה:21
 ה. נ.. אצל אלה דעות )סיכום לפסה"נ הח' המאה לסוף זמנם את קובעים הוזוקרים רוב הדעות. חלוקותאלה

 הם שהשערים נורדון, ה. כ. סבור זאת לעומת 87-88(; עמ' תשי"ב, הלשון, כרך והספר, הלשוןטור-סיבי,
 .ג( .א ,7QR Gordon 39 ,)1948( .ע ;INES idem~ 41-50 8 ל)1949( .ע 109-119 ועיין: לפסה"ב, הס'מהמאה

 לפסה,ב. הס' למאה נקבע זמנו שאף בית*מרסם, מתל המקביל השער בגלל גורדון, של ועתוונראית
 .ג. זד  Assyria, of 01mstead~History ,1923 .עע מפנ8 עיין:22
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 יהודה של הביצורים.מערכת
 גיחת מ. :מאת

 והצבאי המדיניהרקע

 הרצון א. : שהיא כל למדתה הקפית גבול ביצורי רשת להקמת המניעים המהשנים
 טריטוריאלית; והתפשטות מדיף שגשוג בימי הקיים את ולבסס ההשגים עללשמור

 שבנה והרכב ערי-המבצר וסכנה. חולשה בתקופת המדינה קיום על להגן הצורךב.
 ט, )מל-א הראשון הסוג מן מניעים בשל שנבע לביצורים נאה דוגמה משמשותשלמה

 האחר. הסוג מן מניעים בגלל ספק, ללא הוקמו, רחבעם שביצורי בעוד ואילך(,סו
 בפעם קם וכך אחת, למדינה רבתי ארץ-ישראל את איחדה ושלמה דודממלכת
 שכה היבשות, שבין זה בגשר שהחזיק ריבוני כוח העתיק המזרח בתולדותהראשונה

 החלשת הקדמון. העולם של המדיני במערך הניאופוו'יטית חשיבותו ה'ת,רבה
 ישראל, ממלכת של מכיבושיה חלק אבדן ימיו, בסוף שלמה שלמלכותו
 ארץ-ישראל את עשו מותו, לאחר יריבות מדינות לשתי הממלכה התפלגותובמיוחד
 שלא מצרים בעיקר זו היתה שלמה שאחר בתקופה הגדולות. הממלכות ללחץפגיעה
 היחסית, חולשתה בתקופת אף בארץ-ישראל השפעתה את ולהחזיר מלנסותפסקה
 שנתחזקה למצרים, עליה של בפרק-זמן באה ישראל של ירידתה ושלמה.. דודבימי
 הב"ב, השושלת מייסד לפסה"4, )945 שישק של עלייתו עם שלמה של ימיובסוף

 שישק עלה לרחבעם, חמש בשנת הממלכה, התפלגות לאחר רב לא זמן ואכןהגובית,
 אשר ערי-המצורות את שישק לכד ואילך, ב יב, ולפיהתיאורשבדה"ב יהודה,על

 יהודה את הצילו כבד ומס האדיר האויב בפת כניעה 'רושלים.. עד והגיעליהודה
 ומחורבן2.מכיבוש
 מצב הישנות למבע כדי אמצעים לנקוט בצורך רחבעם הכיר שעתה לודאיקרוב

 המציאות בסיס על מדינתו של הספר הבת מערכת את מהדש לארגן והחלזה,
 באה דברי-הימים בספר רחבעם של מלכותו ימי בתיאור אמנם החדשה.המדינית
 אך ב-ט(. יב, )דה"ב למסע-שישק קודם ה-יב( יא, )דה-ב רחבעם ביצוריפרשת
 שרחבעם מחייבת כרונולוגי בסדר דברי-הימים בספר הללו הפרשיות שבאוההנחה
 בראשית זו ומסועפת גדולה מערכת-ביצורים להקמת האמצעים ואת הזמן אתמצא

 המנהל ארגת חבלי נסתיימו בטרם מלכותו כימן על עדיין שנאבק שעהמלכותו,
 שמערכת" זה, במקרה להניח גם עלינו כל, על יתר המפולגת. בממלכהוהממשל
 המצרי. הצבא של מסע-הבזק את במקצת, ולו עצרה, לא אף זו רבתיביצורים
 על מרצת רחבעם ויתר מערכת-ביצוריו תכנון בשעת כי להניח עלינו יהיהולבסוף,

 25-428*. בעמי הערותעיין
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 יהודה של הביצוריםמעשבת

 הוקמה שמערכת-הביצורים מסתבר זה כעד בארץ-יהודה. נרהבים חבליםהגנת
 יהודה שלטע את להחזיר כוח רחבעם עצר לא שוב כאשר ממסע-שישקי,כתוצאה

 הארץ. של בחבלי-הספר כנו,על
 הרי בכללותן, רחבעם מלכות .קורות על מספר יא פרק שדה-ב בעודואכן,
 קורות מתוך אחד, מאורע של פירוט א-יב, יב, בדה-ב מסע-שישק תיאורמהוה

 ההשכל מוסר בשל זה בענע להרחיב צורך ראה דה-י שבעל סמק איןרחבעט.
 לפני זה מאורע חל הזמנים סדר מבחינת כי ברור זאת כעד אך ממגו. ללמודשביקש
 העמדת המלך, של ובנותיו בניו כל הולדת על ואילר, יה יא, בדה"בהמסופר
 איפוא, ואין, כב(. מס' )שם, בערי-המבצר כמפקדים בניו והעמדת באחיו לעידאביה

 ביסודו, כרונולוגי יא-יב פרקים בדה"א רחבעם קורות בתיאורסדר-המאורעות
 מסע-שישק. של תוצאה רחבעם של הביצור בפעולת לראות אנו יכוליםועל-כן

 ו,ר  וגיס תרניצ

 נ,נ"יכמן -הק' טע2ו' :נגעוחרו . לכתנוקבחע-ההגנן: ובצן-אב עדנתנו רדתבעם יביצו
 אשר שיקולי-היסוד החשמונאים. לימי עד אף ואולי בית-ראשת לתואבן עדיהודה,
 מתכנני הנחו אשר מאלה שונים היו לא ודאי זו העת-ספר מערכת מתכנני אתכונו

 ודרכי-הגישה התבליט כולל : ה הזיר א. והם: אס, לימעו עד זה מסוגמערכות
 ם עי צ מ א ה ג. ודרכי-לחימתם: עצמתם כוחותיו, מטרותיו, 2 ב וי א ה ב.והקנטור;
 המגן. שלרשותוהכוחות

 ה ר י י ה .א
 .אשר המרהב את רבה במידה תחמו רחבעם לרשות שעמדו והכוחותהאמצעים

 והעב דרום-יהודה כל את להתפלגות סמוך כללה יהודה ממלכת לביצור.נקבע
 אך יהודה, של שלטונה תחום לצמצום גרם שמסע-שישק להניח, יש אדום. אתוכן
 .ביצורי- קטתוהמתם גקץחום .כתנבר' גם דה"זר,מת וצא%"ז-יהורה ברזר' זאע2 עםיודך

 הלוחם האדם כוח ומיעוט יהרדה ממלכת של שדלדולה מסתבר ואמנםרחבעם.
 במובן ארץ-יהודה, של בחיזוקה ראשון, בשלב לפחות להתרכז, רחבעם אתהניעו

 תחום היה יכול כך בשל העיקריים. מרכזי-הישוב את שכללה המלה, שלהמצומצם
 המדינה. שטח של מחדש להרחבה והן האויב פלישת להדיפת הן בסיס לשמשזה

 ביצורי של ומקומם אופים להבנת השוב ארץ-יהודה של הטופוגרפיהמערך
 ההרים לרגלי הגבעות אזור 1.2.. טבעיים אזורים לשלושה ארץ-יהודה.נחלקתירהבעמ.
 פרשת-המים ובה - במת-ההר 3. אשרות-ההר: 2. )-השפלה*(; להםובמקביל
 למדרגות-ענק בחתך, דומה, זה תבליט לים-המלח. ים-התיכון ביןהעיקרית
 לבמת-ההר, עד ים-התיכון של ממישור-החוף יחסית, בהדרגההעולות,
 מתפצלת במת-ההר ים-המלח. עבר אל מזרחה, בתלילות-יתר ויורדותוהשופעות
 )שלוחת באר-שבע בקעת עבר אל נוח בשיפוע היורדות זרועות, לשתיבדרומה
 מפרשת-המים אכזב בנחלי היורדים הגשמים, מי זיף-מעת(. ושלוחתארורים
 שלוחות, לשלוחות אשדות-ההר את. אט-אט ביתרו ומזרחה, מערבה.המהבזית
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 וביצוריפ Iveצבא,

 לקדרת הדומה כללית צורת-תבליט ונוצרה בוזיהן; מפרידים נחליםכשאפיקי
 המרכז". )הרכס מ"עמוד-השדרה- היוצאות ה"עצמות" הן כשהשלוחות ענק,דג

 למטרות ביהודה, התנועה נתיבי מהלך את מקדמת-דנא קבע התבליט של זהאופי
 היתה לצפת מדרום או לדרום מצפון הארץ, לאורך תנועה מלחמה. כלמטרותשלום

 במת- ועל במישור-החוף בעיקר מיוחדים, הנדסיים אמצעים הפעלת ללאאפשרית,
 לבין הגבעות אזור בין המפרידים עמקי-האורך בדרך חשוב, משני בנתיב וכןההר;

 כעד בדרומה(. ובקעת-צקלג בצפון-יהודה העליון עמק-אילון )כגוןאשרות-ההר
 טבעיים כנתיבים אשדות-ההר, לאורך סדירה תנועה המונעים הנחלים, משמשיםזה,

 לב אל המוליכים רבים ושבילים דרכים לכן, ממנו. ולירידה ההר לאזורלעליה
 אלו דרכים להם. הסמוכה בצלע-ההר או הנחלים באפיקי עובריםארץ-יהודה
 לשתי כנ"ל, במת-ההר, מתפצלת שם מדרום, )וכן מערב .מכיוון בעיקרמוליכות
 את הקרקע פני וקושי אשדות-ההר של תלילותם מכבידים שממזרח בעודשלוחות(,
 יחסית. מועטות הן זה מכיוון העולות דרכי-הרוחם ולכןהמעבר;

 להתוות, כדי בהם יש הטופוגרפיים, בנתונים המותנית ורשת-הדרכים,פני-הארץ

 על: המיוסד המה מערך קדם, ימי של והביצור המלחמהבתנאי
 דרום: מעבר וכן דרום-מערב מערב, מעבר קוים בשלושהביצורא.

 באר- בקעת מצד והן החוף מישור מצד הן הגבעות, אזור מבואותלאורך1.
 ; החיצון הקו -שבע

 התיכון; הקו - אשדות-ההר אל הגבעות מאזור במעבר2,
 הפנימי; הקו - עצמה במת-ההר בפאת3.
 במערב: כמו קוים, של ברורה התויה ללא אך דומה, בשיטה המזרח מבואות ביצורב.
 בהר העולות דרכי-הרוחב לבין אלה אורך קוי בץ בנקודת-המפגש ביצורג.

 ש ומזרח מערבמכיוון
 לאשרות-ההר, הגבעות בין העוברות )צפון-דרום(, בדרכי-האורך השימושד.

 ובדרך הקדמיים; הקוים של הבודדות המבוצרות החוליות ביןכבנתיבי-קישור
 לרשת- וכעמוד-השדרה כולו למערך הראשי העורפי כציר-האורךבמת-ההר
 גמישותו; את לו והמקנה זה מערך המשרתת הפנימיות,הדרכים

 היורדים נחלים שני של בקעותיהם על הצפוני הגבול של קו-ההמה השענתה.
 אילו מזרחה. והשני מערבה האחד - במת-ההר היא - המרכזית פרשת-המיםמרכס
 של ביכולתה גם אלא בטופוגרפיה רק לא כמובן, מותנה, היה זה דבר נחלימזשני

 הכללה בדרך ירושלים. מבירתה, הצפוני גבולה את האפשר ככל להרחיקהמדינה
 במערב אילון נחל של פלגיו למערכת תמיד שייכים היו הגבול שנחלי לאמר,ניתן
 במזרח. קלט ואדיושל

 ב י ו א ה ,ב
 בימי נמנו בפניהם, להתגונן היתה צריכה יהודה שממלכת בפועל, האויביםבין
 אל ארץ-ישראל את להחזיר שביקשה הגדולה הצבאית המעצמה מצרים,רחבעם
 לעצמם ולהחזיר ביהודה מתלות להשתחרר שביקשו הפלשתים, שלטונה;תהום
 שסענה המדינה-האחות ישראל, וכן ושלמה; דוד בימי מעמם נלקחו אשרמחתות
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 יהודה של אביצוריםמערכת

 על כולה. יהודה על ריבונותה את לכפות ביקשה ואף יהודה, של הצפונייםלמחוזות
 שהרים )סוריה( ארם ארצות ממלכות את שבכוח כאויבים להוסיף ישאלה

 תופעה היו ים-התיכון לחוף השוכנות "ארצות אל מלכיהן שמסעות)מסופוטמיה(,
 של בטחתה את אחת לא סיכנו יותר מאוחרים ושבזמנינו האזור, בתולדותמצויה
 עמסים של פשיטותיהם סכנת גם היתה קיימת ולבסוף תחומה. לתוך פלשו ואףיהודה
 ומדרום-מזרח. דרום מכיוון המדברמשוסי

 להיות אחת ובעונה ובעת היקמיח, להיות היתה חייבת שמערכת-הביצוריםמכאן
 של משוכלל, ציוד בעלי עדיפים, צבאיים כוחות בפני הן עמידה יכולתבעלת

 תנאי את היטב שהכירו שכנים, התקפות בפני והן הגדולות, הצבאיותהמעצמות
 לשוות כאחת, ומשניות ראשיות דרכים לבצר היה נחוץ אי-לכך נתיביה, ואתהארץ
 ככל-האפשר, רב ועצירה עמידה כוח שבו חוליה לכל ולהקנות מירבי, עומקלמערך

 מוחלט. ניתוק של ובמצבים משוכללות מכונות-מצור למולאף

 המגן שלרשותהאמצעיםג.
 הצבא את לגייס מהיכן המתוכנן. המערך של חיל-המצב בעית היתה מרכזיתבעיה
 רחבעם הנדרשז ובעומק הגבולות, כל לאורך - בביצורים להחזקה הנחוץהרב,
 המתאים במרחב  מורווי ערים אותן קביעה ידי על התקופה, נוהג פי על זה עניןפתר

 מבלי לנקוט היה ניתן זו בשיטה עליהן. משימות-ההגנה עיקר והטלתכערי-מבצר
 חוסר של זמנים כאשר שבימי-קדם, מאחר הקוים, של הטקטית ביעילותםלפגוע
 במיוחד, שנבחרו באתרים העיקריים הישוב מקומות נוסדו שכיחה, מציאות היובטחון
 הערים גם איפוא, נקבעו, זו שיטה פי על העתית. מבחינה ביותר המתאימים שהיוכיון

 כדבעי אותן ביצר רחבעם יהודה. של הממלכתית במערכת-ההתה כחוליותששימשו
 של ומצבורי-חירום וציוד נשק במיוחד, כך לשם הוקמו אשר במבנים בהן,ואחסן
 מחסני- הוכנו שלשימושם ומצור, מלחמה בעת העיר ממני יא-יב(. יא, )דה"במזון
 הם הם מכל-מקום, העיר; של אזרחיה להיות הנראה, ככל נועדו, אלה, וציודנשק

  שהופקדו הסדירים חילות-המצב שלה. כוח-המגן עיקר את להלת היושצריכים
 את ולשפץ לאחזק לשמור, היה תפקידם ועיקר ביחס, קטנים לפיכך היובערים
 האזרחים צבא לליכוד גרעין-קבע ולשמש שלום, בימי ומתקני-הביצורהציוד

 יחידה מלכי של לרשותם עמדו זו בדרך המלחמה. בשעת מיוחדות משימותולביצוע
 מלהמה. בעת ערי-המבצר להבת מרותקות היו שלא נוספות, צבא-סדיריחידות
 שלחמה בשה עירם להגנת עממי- כ-משמר רק לא שימשו יהודה אנשיאבל
 "עם או ה"עם-, כל את הקיף אשר מצבא-העם אינטגרלי חלק היו אם כיומצור,
 וקרוב במערכות-שדה, אף לשרת הנשק, אל לא-פעם נקראו הללו ביהודה.הארץ"4,
 צבא- יחידת על )בנוסף המקום מתושבי חלק היו מצויים עיר ובכל דור שבכללודאי
 על ליטול היו שמסוגלים נסיון-קרבי, ובעלי למודי-מלחמה שם( המוצבתהקבע
 צבא-הקבע. גרעין לצד והשה לחימה תפקידי כלעצמם
 -שרים-, או יא( יב, )דה"ב "מידים" המלך מטעם ממונים היו ערי-המבצרעל

 שנפרצו שעה למגינים אחרון ומעוג משלט להיות נועדו המבוצריםשארמנותיהם
 לתוכה. חדר והאויבחומותשהעיר
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 ..: - .וביצורים .נשקצנא,

 ומבניהם הביצוריטשיטת

 במקרא הבאות שומת ידיעות מתוך למדים אנו ביצורי-הערים שיטתעל
 בארץ- ערים וכיבושי מצור פעולות המתארים מתבליטים בעיקר אשוריים,וממקורות
 המתארים בנימה סנחריב בארמון תבליטי-הקיר כגון הקרובה, ובסביבתהישראל
 ביהודה הערים ביצורי משרידי ובמיוחד אשור6, צבא ידי על מצור-לכישאת

 תיאור של נסיק כל ארכיאולוגיותי. בחפירות שנחשפו המלוכה, בתקופתובישראל
 ערים של שונים ומטיפוסים שתות מתקופות נתונים של צירוף בהכרח בו 'ישכללי

 שבידע. הנתונים אופי בשל וזאתמבוצרות,
 שבדה"ב הכתוב זאת שמציין כפי הם, עיר ביצורי מערכת של העיקרייםמרכיביה

 .וברימים*. דלתיים ומגדלים, *חומהי,ד,
 ויסוד שלה סימן-ההיכר ובצורה-זה חזקה חומה מוקפת היתה עיר-מבצרכל
 העיר היתה שעליה )תל(, המלאכותית או הטבעית הגבעה, את הקיפה זו תומההבתה.
 ובתחילת ה" במאה הישראליות ערי-המבצר חומות בבנין הרווחת השיטהבמיה.
 חיצוני קירות, משני בנויה היתה זו חומה סוגרים-8. "חומת של היתה לפסה"נ הס'המאה
 מולאו חלקם אשר לתאים-תאים, מחיצות באמצעות חולק שבירחם והשטחופנימי,
 אף ויתכן ולציוד, לנשק חדרי-מחסרם שימשו וחלקם הביצור, לחיזוק ועפר,אבנים

 הביצור בשיטת גם. להשתמש המשיכו זאת, עם למגיני-העיר. ומיריםחדרי-שמירה
 בבניין הרווחת השיטה היתה לפסה"נ הט' המאה ראשית לאחר מוצקות. חומותשל

 להשתמש הוסיפו אבל בסגות. קדמות עם מוצקה חומה של השיטה המבצר עריחומות
 סוס ששני כך הישראלית, המלוכה תקופת כל במשך סכרים" -חומת שלבשיטה
 זה". בצד זה למעשה קיימים היו - המוצקה והחומה הסוגרים* "חומת -החומות
 חסכון משום והן מבנה, אותו של רב-תכליתי ניצול משום הן יש הסוגריםבחומות
 של החיצוניים בביצורים המוצקות החומות לשיטת חזרו וכנראה ובעבודה.בחמרים

 האמצעים בפני עמידה יכולת להן להקנות כדי לפסה"נ, הט' במאהערי-המבצר
 והבקעתן. חומות לקרקור יותרהמשוכללים

 לאלה נוח ותימרון הפשית תנועה איפשר החומה שבראש הרחב המעברנתיב
 מוכתר מעקה ידי על וקלעיו האויב חיצי מפני מוגנים היו אשר מעליה,הלוחמים
 ולירשי. לתצפית אשנבים בו שהותקנושרתע
 ואף סולמות, בעזרת בה ההעפלה על והן באילים החומה ערעור על הןהקשתה וי משופעת111 הלקלקה גבי על )מצפה(, (1-נצבה בתל כמו נבנתה, שהחומהיש

 להתקרב הצליח אשר באויב, החומה מעל היורים לגבי המתה" ה"זוית אתהקטינה
 חפור בחפיר, שהוקפה כך ידי על לחומה ניתנה הנה תוספת החומה. למרגלותעד

 ההסתערות, תנופת את לשבור היתה ההפיר של תכליתו בסלע. חצוב אובאדמה
 המצור מכונות את לקרב הצרים על ולהכביד התוקף החיל מערך אתלשבש

 מנהרות חפירת על-ידי החומות הפלת את למנוע כדי וכן תקינה, הפעלהולהפעילן
 א-נצבה. ותל לכיש היתר, בין היו, הפיר מוקפות ערים יסודותיהן. ערעורלשם

 אש-אגפית כיסוי שאיפשר במרחק מרובעים מגדלימט נקבעו החומות מןברבות
 למוצבי- היו אלה מגדלים למגדל. מגדל בין שהשתרעו החומות קטעי פני שליעיל
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 יהודה של' הביצוריםמערכת

 לפעול ללוחמים שאיפשרו נוספים מבני-עץ עתים היו ועליהם העיקריים,ההסנה
 בירושלים עחיהו שהתקין חושב", מהשבת -חשבונות שאלה יתכן מורים.כשהם
 להם תדע בית היקפית, המבוצרים מוצבים בבחינת היו המגדלים כט(13. בו,)דה-ב
 היו וכן האויב; בידי נפלו כבר אותם הבבלים החומה קטעי כאשר גם עמידהכושר
 שפרץ האויב של לגירושו התקפות-העד כוונו מתוכם אשר המוצקים הבסיסיםהם

 ההגברות החשת את איפשרו שבמגדלים בתי-המדרמת לחומות. מחוץ אלולהדיפתו
 כך. לשם דרושות היו אשרוהעתודות
 אלא אינם ו, יד, שבדה"ב העיר ביצורי בתיאור הנזכרים והבריחיםהדלתים
 הוקדשה ולכן העיר ביצורי של תורפה נקודות מטבעם היו שערי-העריםהשערים.
 חזקים; מגדלים השערים ליד נבנו היעילה הבתם לשם לחיזוקם. מיוחדת לבתשומת
 הכניסה עצמה, משל המה כושר בעלת מצודה מעין היתה השער שמערכתהיינו
 נאלצו עליו להסתער שהמבקשים באופן תפניות, בעשיית כרוכה היתה עצמולשער
 כהלכה עליו להק היה קשה העף של זה צד ימינם; חשיפת תוך זאתלעשות
 ידי על המסתער על שנורו ולקלעים לחצים פגיע והיה שמאל( ביד הוחזק המגן)שכן
 ירי על שנחסם יחסית, וארוך צר כמעבר נבנה עצמו השער העיר. בפנים שהיואלה

 =הדלתיים- - רפא הדלת כניסות;מערכת
. -  אבל בלבד. החיצונית בכניסה היתה 

 היה ואותן - הזקרת עץ בקורות הפנימיות הכניסות את לסמר היה ניתן צורךבשעת
 של תכליתם פנימה. העיר תוך אל הדרך שנפרצה לפני זו אחר בזו לפרוץהכרח
 לגרש לנצורים ולאפשר עצמו, בשער האויב תנופת את לעכב היתה השערביצורי
 פנימה. העיר אל יפרוץ בטרם משםאותו

 מגידו בהמירות העיר, מפקד של מביתו כנראה התנהל העיר מגיני עלהפיקוד
 "קריאת את למפקד איפשר אשר מנדל-תצפית, העיר מפקד של ביתו לידנחשף
 יהודה בערי המפקדים שבתי להניח ויש זה. ממוצב-פיקוד התבועות תוךהקרב"
 שנפרצו בערים היוו שבעיר ובניני-ציבור המבוצר בית-המפקד בתכניתם, היודומים
 האחרץ.. ההתעדות מוקדאת

 שהשלימו והתצמית, ומגדלי-השמירה המצודות היו מצויות המבוצרות העריםבצד
 לבין בינה או עיר, של במבואותיה עתים היו המצודות מערכת-הביצורים.את

 הקטן היקפן ובשל חזקים, מרובעים ומגדלים חומות-סוגרים נבנו הן אףשכנתה14.
 בשיקולי מירבית התחשבות תוך וסימטרית, מרובעת כלל, בדרך תבניתן, היתהיותר
 איתות בקשר עמדו אלה מצודות ההריגה". ו"שטתי החומות פני של אש" ו"כיסויירי
 נמצאה אשר החורבן, שלפני האחרץ המצור מימי אחת ותעודה ן המבצר-האםעם

 -כי אלה! ממצודות אחת של מפקדה מפי מספרת חרס, על כתובה לכיש,בחפירות
 עזקה-ט. את נראה לא כי אדוני, נתן אשר האתת ככל שמרם נחת לבש משאתאל

 רחבעם ביצורימערך
 בהקמת יהודה מלכי את שהנחו והשיקולים העקרונות על כלליים, בקויםעמדנו,

 הכוחות של גיוסם שיטת על הממלכה, פילוג לאחר הארץ שלמערכת-הביצורים
 הערים ביצור שיטת ועל בעת-המלחמה המתוכנן המערך לחיזוק דרושיםשהיו
 הכלכהיה רחבעם, מערכת-ביצורי לתיאור עתה נעבור תוקף. צבא בפניכהתה
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 וביצורים נשקצנא,

 מטופר וכד יהודה. ממלכת של יותר המאוחרות מערכות-ההתה לכל בנין-אבכאמור
 בית-לחם את ויבן ביהודה. למצור ערים ויבן בירושלים רחבעם -וישב : ה יא,-בדה-ב
 זיף. ואת מרשה ואת גת ואת ערלם. ואת שנכי ואת בית-לחם ואת תקוע. ואת ?ישםואת
 ביהודה אשר חברון ואת אילץ ואת צרעה ואת עזקה. ואת לכיש ואת "דיריםואת

 ויין. ושמן מאכל ואצרות מידים בהם ויתן המצורות את ויחזק מצורות. עריובממין
 ובנימין-. יהודה לו ויחי מאוד להרבה ויחזקם ורמחים, צית ועיר עירובכל

 - יא פרק שבדה"א הנתונים יסוד על - רחבעם ביצורי מצטיירים כללייםבקוים
 בתווך, ערי-מבצר ושורת - קי--נטרלת פרסות שתי בצורת קוים, שני בעלתכרשת

 כלהלן! המערך, לכל מרכזיכעמוד-שדרה
 השני הקו עם זהה זה קו ולכיש. מרשה עזקה, אילון, כלולות: חיצוני ה קובא.

 לאפדות-ההר. הגבעות מאזור במעבר -הקו-התיכון", דהיינו לעיל,שנמנה
 עם זהה זה קו ועיטם. תקוע זיף, ארורים, בית-צור, כלולות: הפנימיבקוב.

 הטופוגרפי המבנה על המיוסד הסכימאטי16 ההאתי המערך של הפנימי--הקו
 במת-ההר. בקצה עובר והוא ארץ-יהודה,של

 וירושלים בית-לחם חברון, את כולל המערך של בזי המר ה השדרעמוד-נ.
 במת-ההר. במרכז פרשת-המים, על שלושתן -הבירה
 נתפס לא - הגבעות לאזור ממישור*החוף המעברים קו - שהקו-החיצונייתכן
 מורשת-גת, אלא כנראה אינה רחבעם ביצורי ברשימת הנזכרת גת העיר ואףכלל.

 סיר, אזור עת אותה היתה שהשפלה הוא לכר הטעם השניי1 לקו בבירורהשייכת
 עלה רחבעם יורשי רק ושכנותיה. יהודה בין הכוחות יחסי שינוי עם השתנהוהגבול
 תבלש על ריבונותם הבטחת לשם ממלכתיים ביצורים השפלה באזור להציבבידם

 זה.אר?
 בחבה העומק העדר רחבעם, ביצורי מרשימת העולה התמונה, מן בולטיםועוד
 כפי- מסתברת, בדרום ההגנה חולשת מצפון. נאות ביצור של והעדרובדרום
 התורפה לנקודות המוגבלים והאמצעים הלב תשומת את לרכז ההכרח מתוךהנראה,

 לבם אל שמו רחבעם שאחרי המלכים ואמנם במערב. היו ספק, ללא אשר,העיקריות,
 על שקד לא שרחבעם הטעם זה, כנגד זו. בגזרה גם המערך חיזוק על ושקדו זה,מצב
 האופנסיבית התפיסה על כנראה, מיוסד, יהודה של הצפוני הגבול ביצורי:חיזוק

 הגבול הצבת עם לעולם השלים לא רחבעם זו. לגזרה ביחס שפל בימי אףששררה
 בלבד מעטים קילומטרים העוברים פרת, ונחל בית-חנינא נחל גדות עלבקביעות
 על יהודה מעל ישראל הימררות של זו לתוצאה תוקף לתת ומיאן ירושלים,מצפון
 הערים על נשען זו גזרה בהגנת כי להניח אנו יכולים זה. גבול של ביצור-קבעידי

 הכושר לשעת צפיה תוך מחדש, שביצרן מבלי שבארץ-בנימין, הקיימותהמבוצרות
 זאת עשה שאמנם כפי ארץ-בנימין, לקצה עד צפונה, הגבול את להעתיקשתאפשר
 שאפשר הקרקע פני במבנה להסתייע רחבעם היה יכול זה גבול בהרת בנו18אביה
 במת- את המצרים פרשת-המים צדי משני היורדים נחלים על 'ההגנה השענתאת

 לערך. ק"מ שני של ברוחב צרה לרצועה ולהסתערות, לתנועה הנוחהההר,
 ליהודה העולות הדרכים מול ובראשונה בראש איפוא, כקנו, דנן המערךביצורי
 : היו שבהן העיקריות 101(. ציור )ראהממערב
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 יהודה של הביצוריםמערכת

 ?ar י,יך,~ןף,,-.עי

 . ~ע-ץ-עתן - ג. , ..:141~שלש . ).%
ק . א ק ע -  

 .,-יישן,י
 לי""6י
- 
ר;",י,,," י

 יהודה ממלכת של הביצורים מערכת : 101ציור
 - הגיא. שער דרך 8. - דרומית. שלזהה בית"תורון, מעלה 2. - צפרניתש שלוחה בית-חורזן, מעלה 1. :מקרא
 חברון.- - לכיש דרך ל. חסרון.- מראשה- דרך 8י האלה.- עמק דרך 5. רפאים.- עמק - שורק נהל דרך4.
 שלוחת מעלה 11. יוטה.- שלוחת מעלה 10* אחברון(.- )באר"שבע ארורים שלוחת דרך 9. - צקלג. מעלה8.

 יריחר מעלה 14. עין-גדי.- מבוא 13. מצדה.- מבוא 12. -כרמל.

 שלוחות. לשתי ההר, מן ברדתו מתפלג, זה נתיב בית-הורון:מעלהא.
 אילון דרך הדרומית, במפה(-והשניה, 1 )מס' ללוד גמזו דרך הצפונית,האחת,

 במפה(. 2 )מס'לעמק-אילון
 הפלשתים י(; י, )יהו' האמורי מלכי אחרי יהושע רדף הדרומית השלוחהבדרך
 יג, )שמ"א מכמש קרב ,אחר זה בנתיב אחריהם רדף וזה שאול, בימי לאורכהפעלו
 מלך שישק עלה זו ובדרך כה(. ה, )שמ"ב הפלשתים את כאן היכה דוד לא(; יד,יז;

 קרץ, הנראה, כפי עלה, הצפונית השלוחה בדרך רחבעם9!. של ימיו בעצםמצרים
 אחרי ברדפו ההר לאזור חדר שגורגיאס בעוד כד(; ג, )השמ"א המלבקיהמצביא
 הצבא את אגף ויהודה הדרומית, השלוהה בדרך אולי המתא קרב ערב ואנשיויהודה
 קסטיוס א-סו. ד, ; לח-מא ג, חשם-א והשוה במפה(, 3 )מס' הגיא~ שער בדרךהסורי
 בשעת ירך על שוק כאן והוכה לספה"נ 53 בשנת בית-חורון במעלה עלהגאלוס
 )מלחמות הדרך של הצפונית השלוחה לאורך נע במישור במנוסתו מירושלים.נסיגתו

[417 ] 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 מ וביצורי נשקצבא,

 שניסה שעה ירושלימה זו בעליה בחר לב-האריה ריכרד גם ז-ט(. יט, ב,טמר
 לספה"נו2. 1192 משנת במסעו הקודש לעיר עדלפרוץ
 הקרבות נתיב היה )מס'4במפה(-זה שורק-עמק-רפאים נחלדרךב.

 בג(. יה, ה, שמ"ב ; כד יג, )שופ' ישראל לבין הפלשתים ביןהעיקרי
 לחאיל זירת-קרב היתה זו דרך - במפה( 5 )מס' ה ל א ה - ק מ ע ך רדנ.

 ליסיאס, עבר אולי בשוכה זו מדרך המתפלגת בשלוחה א(. יז, )שמ"אבפלשתים
 המקבים התקוממות את ולהכניע ליהודה לעלות כדי הסלבקיים, הכוחותמפקד
 חברון בדרך זה במסע גם עלה לא באם לפסה"נ, 165 בשנת הראשוןבמסעו
 מבראות את שסייר שעה בשבי שופל כמעט לב-האריה ריכרד כד(. ג,)חשמ"א
 א-צאפי(22. )תל לבליל-ניד ממזרחהדרך

 שלוחותי שתי כוללת זו דרך - ן ו ר ב ח ך רדד.
 6 )מס' ממראשה יוצאת הצפונית

 הערבי הכפר בקרבת מתאחדות שתיהן במפה(. 7 )מס' מלכיש והדרומיתבמפה(
 עלה, זו בדרך לבמת-ההר. ארורים דרך משם העולה אחד, לנתיב אדנה ימינובן

 צבא וכן יד(, יח, )מל"ב לפסה"נ 701 בשנת במסעו ירושלים על סנחריבכנראה,
 עלה ליסיאס יהודה. של האחרונות המלהמות בעת ז( לד, )יר'נבוכדראצר

 במסעו משלוחותיה באחת עלה אף ואולי לפסה"נ, 163 שנת של במסע זובדרך
 )חשמ"א האדומים עם זה במרחב לחם המקבי יהודה לפסה"נ. 165 בשנאהקודם

 ינ, )השמ"א ארץ-יהודה ללב בה להגיע טריפון ניסה יותר ומאוחר ואילך( לה,
יט-כח(.

 בתחום העלית בחלקה שעברה כיון היתה, קשה בית-חורון מעלה דרךהמת
 הערבי )הכפר אילון בוצרה כאן יהודה. בתהום עבר התחתון חלקה ורקישראל
 שער-הגיזו. דרך מבוא על אחת ובעונה בעת גם שמרה זו 1523(. 1389 צ. נ.יאלו,

 הנטוש הערבי לכפר שמדרום )התל צרעה ידי על נחסמו שורק ונחלעמק-רפאים
 1490(. 1311 צ. נ.צרעה,

 )ח'רבת שיכה וכן 1440( 1230 צ. נ. זכריה, )תל עזקה הערים שמרו עמק-האלהעל
 1475(23. 1310 צ. נ.עבד,

 צ. )נ, מראשה ועל-ידי לכיש על-ידי שלוחותיה, בראשי נחסמה, חברוןדרך
 ביצורי ברשימת הנמנית גת, באם אדורים". על-ידי במת-ההר ובקצה 14%(,1112

 אפשר זאת כנגד אך זו. מסילה על קדמי מבצר גת היתה אזי פלשתים, גת היארחבעם,
 141(. 155 צ. נ. ; אל-ג'דידה )תל מורשת-גת אלא אינה רחבעם ביצורי רשימת שלשגת

 לאשרות-ההר, )השמלה( הגבעות מארץ המעבר באזור הוא גת של מקומה זה זהוילפי
 והיא רחבעם, ביצורי מערכת של הקדמיות הבצורות הערים יתר כל נמצאותשבו

 הדרך על משלטי-המע למערכת ומשתיבת למרשה, עזקה בין חולית-ביניםמשמשת
 זיהוי מורשת-גת עם רחבעם ביצורי של גת בזיהוי לראות יש ולכן לחברת.העולה
 ודאי25. לא כי אםסביר,

 ופוגעת עדולם נחל דרך העולה חשובה, משנית דרך יוצאת עמק-האלהמדרך
 מדרך המתפצלת שניה,  משנית דרך עם כאן ונפגשת - בית-צור לידבבמת-ההר

 הדרך על שמרה 1502( 1177 צ. נ. מד'כור, שיח' )חירבת עדולם חברת. -מראשה
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 יהודה של הבקצוריםמערכת

 על במת-ההר בקצה נחסמו יחד גם הדרכים ושתי צפון-מערב, מכיוון התפתלהאשר

 15%(. 1105 צ. נ. א-טביקה, )ח'רבת בית-צורידי
 יקיז: רשום  פו ליהודה ן-צףלהזהדרכים

 ע-י נחסמה בסמה(-זו 9 מס' )באר-שבע-חברון; ארורים שלוחתדרךא.
 ולהית המערבית, בגזרה למערך עומק לתת כפול: תפקיד לה אשראדורים,
 המבקשים אלה כל כעד ובמיוחד דרום-מערב מכיוף הבא לכל ראשוןמחסום
 ליחידה טריפון למשל, עלה, זו בדרך לחברת. באר-שבע מכיווןלעלות
 יט-כח. יג, בחשמ"אכמסומר

 במפה( 10 )מס' יותר המערבית דרכים: שתי עולות בה - זיף שלוחתדרךב.
 11 )מס' והמזרחית היום(; של ):לה וביוטה א-סמו?( )ח'רבת באשתמעעוברת
 היתה וזו זיף, ליד התאחדו השלוחות שתי כרמל(. )ח'רבת כרמל דרך -במפה(

 אשר מבצר-מגן היא גם שימשה לארורים ובמקביל - זה כאגףלמצודת-הציר
 האחר תפקידה שונות. גזרות שתי מכיול העולים שבילים אחת, ובעונה בעתחסם,
 בדרך המלת, ים מחוף העולים השבילים על בהתה אבן-פינה לשמש היה ייףשל

 חבר. לנחל סביב יהודהמדבר
 גם - 1700( 1158 צ. נ. ull~D, )ח'רבת תקוע דומה בתפקיד שימשה מזיףצפונה

 עלו אשר שבילים רשת על חולשת היא וגם במת-ההר, של המזרחי בקצההיא
 יהודה.ממדבר
 ליד אל-חוח, )חירבת עיטם ישבה יותר עוד צפוניים שבילים מערכתבראש
 ממקורות-המים כאחד חשיבות, משנה ילה 241677 1218 צ. נ. טללס' הערביהכפר

 שימשו אלה בימים כבר כי ויתכן לבירה; ובקרבתה יהודה בהרי ביותרהעשירים
 ירושלים. צרכי לאספקתמימיה

 ומגדלי-שמירה מצודות לעצמנו לתאר אפ חייבים המערך תמונתלהשלמת
 סימת-עשן לאיתות משואות בהן להשיא במות וכן ובמבואותיהן, הערים ביןותצפית
 פקודות ולהעברת המערך חוליות בין פעולה לתאם כדי בלילה, וסימני-אשביום

 לצורך. בהתאםוידיעות

 רחבעמ ליצורירשימת

 ארץ-יהודה של במערך-הביצורים והשינויים ההשלמות את לסקור שנבואלפני
 רחבעם ביצורי רשימת של שלמותה שאלת את עוד לבחון עלינו רחבעם, ימיאחר

 הלקה על שברשימה. המבוצרות הערים מנין סדר שאלת ואת ואילך, ה יא,בדה-ב
 הרשימה כי להניח ממש של סיבה אין אך בבירור, להשיב קשה זו שאלה שלהראשון
 לידינו. הגיעה בשלמותה הרשימה אכן כי להניח איפוא, אנו, ויכולים שלמה;איננה
 את לחלה וניתן ושיטה. הגיון כלל דרך ישנו שברשימה, הערים מנין בסדר אף כידומה

 נ טריטוריאליים הפה למרחבי ו-י, יא, בדה"ב באה שהיא כפי סדרה, לפיהרשימה
 תקוע; - עיטם - בית*לחם - 1יחידה
 ש וגדולם - שיכה - בית-צור - 11יחידה
 מראשהש - גת - 111יחידה
 ש זיף - TVיחידה
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 וביצורים נשקצבא,

 לכיש; -- שדורים -- ,יקקידדע
 אילת; - צרעה - עזקה - 1זיחידה
 חברון. - 11עיחידה
 מתיחסת: למרחבי-השה זו חלוקה פיעל
 לירושלים המעלה לאזור - 1יחידה

 להר-חברון; מעמק-האלה הדרך למרחב - 11יחידה מדרום-מזרחי
 ולירושלים; לחברון המעלה מול הקדמי לאזור-ההשה - 111יחידה
 ן יהודה מדבר של מדרום-מזרחו למעלה - י1יחידה
 ושלוחותיו; לכיש נחל בדרך להר-הברון למעלה - עיחידה
 ממערב; לירושלים הגישה על המגן הקדמי המערבי לאזור - 1ץיחידה
 במת-ההר. במרכז מצודת-ציר - חברון - 11עיחידה

-.,
] 

 רחבעם ביצורי : 102ציור

 זיהויה ונגד ~finbT תל עם עיטם של זיהויה עד ראיה בבחינת הוא זה פנימיהגיון
 כשלעצמם אלה שזיהויים אף על - לאשתמע( )ממערב שוילה ה'רבת עם שיכהשל
 ויש - במערך תורפה נקודות סתמם בשל הצבאית הבקורת במבחן יפה עומדיםהיו

 אל-עבד27. ח'רבת עם שוכה ואת אל-חוח ח'רבת עם עיטם את ולזהותלהוסיף
 אדמיניסטרטיבית- חלוקה משקפות במקרא שונות ישובים שרשימותמצינו

 לפי רחבעם, ביצורי לרשימת גם ליחם עלינו האם השאלהל ונשאלתטריטוריאלית.
 הטקטית- למשמעות בנוסף מנהלית משמעות עלידינו, המוצעת ליחידותהחלוקה
 רבים פרטים אשר ' חלוקה לפנינו אז כי הוא, כן אמנם ואםהצבאית.

 שבמרחב המצודות איגוד ברורה: הצבאית תכליתה אך עדיין, סתומיםשבה
 אתד28..אופרטיבי

 האח.רימ יהודה מלכי של הביצורמפעלי

 בין וזאת הצפון; גבול הבטחת היתה לפתרה רחבעם בידי עלה לא אשרבעיה
 ההסדרים בבעית כרוכה היותה משום לעיל, הזכרנו שכבר כפיהשאר,

 של נכדו אסא, רק' כי אנו למדים המקרא מן וישראל. יהודה שביןהטריטוריאליים
 שבדה"ב הכתוב כדברי הנחלים, קו על סופית הצפוני גבולו את ליצב הצליחרחבעם,

 .ן

 ן 420]

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 יהודה של הכיצוריםמערכת

 הנבול )מצודת הרמה אבני את משאו יהודה כל את לקח המלך "ואסא ו:מז,
 המצפה". ואת גלע את בהם ויבן בעשא בנה אשר עציה ואת-הישראלית(

 צ. נ. א-נצבה, )תל ומצפה קני~יט, לנחל מעל 50~1(, 1405 צ. נ. ג'בע, )היאגבע
 הגישות את היטב חוסמות בית-חנינא, לנחל מעל 1705(1437

 מצטוי
 פרשת- בקצות

 גבעת- את עורפי, כמשלט להן, להוסיף אנו רשאים הארכיאולוגי הממצא ומן [,המי
 אשר טיפוסית, מצודה אולברייט חשף שבה 1720(, 1368 צ. נ. אל-פולל )תלשאול
 אחרון למבצר-מגן המלוכה התפלגות אחר כנראה והפכה שאול, בימי כברהוקמה
 היא גבעת-שאול של לחשיבותה עיקרי גורם צפוןיי. מכיוון לירושלים הדרךעל

 פרשת-המים דרך של המזרחית השלוחה להסתעפות מעל יושבת היותהעובדת
 זוד. דרך של הראשית המסילה מן מכמש( - שילה (לוחת)

 - נבע מבצרים, במשולש לבירה הצפון מבואות איפוא, הושו, טקטיתמבחינה
 חדירת בפני אף לעמוד היה מסוגל אשר מרחב-מוגן, המהוה גבעת-שאול, -מצפה
 יפרוץ ובטרם זה, מרחב בתהום בעודו באויב להכות לאפשרות פתח ופתח -אויב
 הבירה. עבראל

 המלך. -מצודת מבצר של קיומו על מלמדות ברמת-רחל אהרוני שלהפירותיו
 מערך- כנראה הוללם כאן גם ירושלים. של הדרומיים שבמבואותיה זה31 במשלטגם

 ' הבירה, עלההגנה
 - עיטם והם: מבצרים, משולש ב"י רחבעם, של יורשיו ביסף

 לאלה דומים ותפקידיו נטופה?(; או - )בית-הכרם רמת-רחל" ו"מצודת -בית-לחם
של

 המרחב-המוי
 בלבד. כיוון בשינוי לירושלים, שמצפון

 צורת ועל-פי בעין-גדי31; החפירות מתוך אנו למדים במזרח המערך השלמתעל
 ההגנה מערך את להשלים ניתן הארכיאולוגי הסקר של והממצאים מיקומםהתלים,
 צ. )נ. ע'רה33 חירבת 1491(, 0761 צ. )נ. ישוע תל 1620(, 0765 צ. )נ. ערד בתלההיקפית

 צ. )נ. שוקת ובתל המקראית( חרמה אולי 1323, 0696 צ. )נ. אל-מלח תל 1487(,0712
 חיילתה, תל את להוסיף יש במערב בדרום34. אלה כל מזוהה(. בלתי 1411,08%

 אולי 1415, 0960 צ. )נ. בית-מרסם תל את ואולי 1373(; 0879 צ. פ. צקלג35כנראה
 ביותרר. ההזקות מן לא כי אף בצורה, עיר המלוכה בתקופת שהיתהדביר(,
 של לזו הדומה רשימה עוד בידנו אין כי אלה, מבצרים הקים מי יודעיםאין
 פעמים עוד נזכרת יהודה מלכי של הענפה הביצור פעולת אך רחבעם;ביצורי
 במקרא.רבות

 ביצור פעולת על ידיעות במקרא שיש רחבעם, שאחר יהודה ממלכיהראשון
 כי ביהולה ערי-מצודה "ויבן הכתוב: מספר עליו אסא. נכדו הוא בימיו,מסועפת
 האלה הערים את נבנה : ליהודה ויאמר האלה.... בשנים מלחמה עמו ואין הגרץשקטה
 יד, )לה-ב ויצליחו ויבנו לפנינו... הארץ עודנו ובריחים, דלתיים ומגדלים חומהתסב
 בירניות ביהודה ויהיו מאוד עד וגדל הולך יהושפט "ויחי : מסופר יהושפט עלה-ו(.
 הוה ערים-, "בנה אשר - אסא שלעומת אלא זאת אין יב(. יז, )דה"ב מסכנות"וערי
 על יהושפט שקד - הממלכתית לרשת-ההגנה חוליות-יסוד והוסיף ביצראומר

 מצודות-ביניים או מצודות-עיר דהיינו בירגיות37 בהקימו המערך, שלשכלולו
 גם ואולי המערך, לאיחוי ונועדו צבא-סדיר ביחידות אוישו אשר קדמיים,ומוצבים
 'ממלכתית. לל וסיפח יהושפט שכבש הבלי-הארץ תוך אל דרום, כלפילהרחבתו
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 וביצורים נשקצבא,.

 המכתה הגבעה פסגת שעל החזקה המצויה לנו תשמש למצודת-ביניים נאהדממה
 לכיש- בקו כמצודת-ביניים הנראה, כפי שימשה, אשר 1432(, 1160 צ. )נ. רשמםח'רבת
 אל הסתננות אפשר אשר אהד, נתיב עוד וחסמה למערך מסף עומק נתנה היאעזקה;
 ארץ-יהודה. של לבהתוך

 ואת יבנה חומת ואת גת חומת את ויפיץ בפלשתים וילחם "ויצא מסופר: עוזיהועל
 בנע על בידיעה המכוון ו(. כו, )דה"ב ובפלשתים= באשדוד ערים ויבנה אשדודחומת
 מנת על ביצורים של והקמתם לחיזוקם הוא עוזיהו על-ידי ובפלשתים באשדודערים
 "הקר ערי ביצורי את בודאי כללו שהקים הביצורים בשפלה. שלטון אתליצב

 אל מעמק-החוף המעבר לקו והכונה - התבליט במקירת דובר עליוהראשון",
 סברה לפי ; 127 102 צ. )נ. אל-נג'ילה תל כגון תלים שביניהן )השפלה(, הגבעותאזור
 עוזיהו בנה כן בטאשי. ותל לבנה( אולי 135, 124 צ. )נ. א-צאפי ותל גת40(אחת

 ענפה ביצור לפעולת הוא המכוון הנראה וככל כו,י(, )דה"ב במדבר"-מגדלים
 העב ביצורי אופי יהודי. ממלכתי מינהל של ושיטורו מרותו לתחום העבלהכנסת

 ולא באר-שבע, נחל לקו עד הממלכה של ממערכת-החבה לחלוטין שונההיה
 ששימש בנו, יותם המשיך עוזיהו של מפעלו את זה41. במאמר איפוא, בהם,נעסוק
 בירניות בנה ובחרשים ביהודה בנה -ערים כי מסופר ועליו אביום, בחייכעוצר

 במערב אשר המיוער הגבעות אזור הוא החרשים אזוד ד(: כז, )דה"בומנדלים*
ארץ-יהודה.

 סכנת בצל מערכת-ההתה של המזורז השיפוץ היה הביצור בפעולת חשובשלב
 זו פעילות הצפונית. הממלכה של לחורבנה הסמוך הזמן בפרק האשורית,הפלישה
 של וביצורה חיזוקה על במיוחד ששקד חזקיהו, במלך וראשונה בראשקשורה
 גם כרוך ובשמו כס(, כח, )דה-ב ממושך מצור בפני לעמידה והכשרתהירושלים
 תת-קרקעית, נקבה באמצעות הבירה לירושלים המים אספקת של הכבירהמפעל
 שבתוך ברכות אל מטר, מ-500 יותר של לאורך מעיל-גיהון, חיים מיםשהובילה
 כושר נתחזק וכך לשעת-מצור, המים הספקת בעיית לתמיד נפתרה זו בדרךהחומות.
 בכל חיל שרי =שם שהוא מסופר מנשה על עליה43. הצרים בפני ירושלים שלהעמידה
 של לארגון-מחדש הכתוב כוונת כנראה יד(, לג, )דה"ב ביהודה" הבצורותהערים
 וכן המרכזית; והשלימה הפיקוד מערכת ושל בערי-המבצר חילות-המצבמערך
 לנו שיש יהודה מלכי מבין האחרון הוא מנשה )שם(. ירושלים ביצורי והרחבתלחיזוק
 שאין מקרה זה שאין ויתכן הממלכה, ביצורי חיזוק על שקידתו על ידיעותבמקרא
 שתיקה לפרש אפשר ושמא שלאחריו. יהודה מלכי שהקימו ביצורים על ידיעותבידית

 לכדי האחרונים יהודה מלכי של הביצור פעולת להצטמצמות כעדות המקורות שלזו
 בשקיעתה. הממלכה על קשה מעמסה בודאי היתה זאת ואף הקיים. עלשמירה

 ניתן קיומה תקופת במשך יהודה ממלכת של ביצוריה תכנון את סוקריםמשאנו
 בסיס על רחבעם, בידי בראשיתו, תוכנן אשר מערך לעינינו שמתגלהלהיאמר
 להשתמש שאיפשר באופן אך שעה, אותה של והטקטיים האסטרטגייםהשיקולים

 למערך שונה. ומדינית צבאית במציאות להבא, גם ולשכלולים להתרחבות כבגרעיןבו
 בסיס על ולא והמרחב-המוץ, הרשת עקרון על שהושתת עומק-מאחר נודעזה

 והפעלת המעמד החזקת אפשרויות מבחינת גמיש היה כך ומשום ; צרה קויתתפיסה
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 יהודה של הביצוריםמערכת

 ועוד, זאת תוכו. אל חלקית וחדירה פריצה של במקרים גם היריב, מדהכוחות
 חוליות-המערך לבין המדינה של הטבעיים נתיבי-התשעה רשת בין הטובהההתאמה
 פיתוח ולצורך נקודות-תורפה תגבור לשם הקוים-הפנימיים עקרון את לנצלאימשרה

 כדי בה היה ובמות-המשואות תחנות-התצפית מוצבי*הביניים, רשתהתקפות-עד.
 המערך, ~Lw השונות במרות מתואמת פעולה ולכן מרכזית. ובקרה שליטהלהבטיח
 ניכרת. במהירות להתבצע יכלה המתרחש, על ידיעות על המבוססתפעולה

 שני בשלב התקפית פעולה עם האויב, לבלימת הבחית פעולה לשילוב נאהדוגמה
 מערך-הביצורים מרחב בתוך המלך אסא בידי הכושי זרח של הבסתו היאוהשמדתו,
 מצטיירת, הביצורים מערך בתוך התקפית ללחימה שניה דוגמה ח-יד(. יד,)דה-ב
 בגזרת ועמון מואב בני על יהושפט של נצחות תאור של העובדתי הגרעין מן גםלדעתי,

 כ(. פרק )דה"ב עין-גדי לבץ תקוע בין ברכה, בעמק המזרחית,הביצורים
 המעצמה של רבתי התקפה במבחן גם רשת-הביצורים עמדה מעטה לאבהצלחה
 של החזקים וביצוריה המגינים עקשנות אשור. היא הקדמון, העולם שלהצבאית
 לבסוף נלכדה וכאשר זו, עיר על ממושך מצור אשור מלך סנחריב על כפולכיש
 ידו. על בודאי כמתוכנן ירושלים, על מסע-בזק לערוך תחת לבנה, על לצורנאלץ
 על למצור קדימה ולהחישם חוקים גדודים מהם להפר-1 כדי הספיקו צבאותיואשם

 משימת'ערעור את לבצע כוח עצרו לא המפוצלים האשוריים הכוחות אבלהבירה,
 בית". עד לכיבושוהמערך

 שהם כפי נבוכדראצר, בידי וירושלים יהודה כיבוש של העמומים הדיוואפילו
 להתגבר היה צריך שהפולש קשיים על מרמזים לכיש, ומחרסי המקרא מןעולים
 מסע*מלחמתה4. בעתעליהם

 ת ו ר עה
 %ל**, א. 84-82; עמ' )תשעת-תש"ט(, יד ידיעות גולדוסר, י. ועיין: יד-מא, יא, א; ג, מל"א השוה:1

 188. עמ' זה, בברך מזר, ב. של במאמרו וכן ואילך; 88 עמ' תשכ"ב, )קובץ( ראשוןכימי.בית

 189-188. עמ' fnr בכרך מזר, ב. של מאמרו עיין: won'-שישק על2

 הש-ך, יהודה, של הצפוניים גבולותיה ז.קלאי, עוכו%,וטצט8.ל(; גם::1138.עת),1931(54 השוה3

 158עמ'

 שהיו והם הקרקעי, הרכוש בעלות המשפחות על שנמנו הזכויות, בעלי האורחים כלל כנראה, הם, הללו4
 יט. כה, מל=ב והשוה הצבא, לעבודתנחלצים
 השופטים בימי רבים. גלגולים בישראל עברה צרה בעת למלחמה וההיחלצות לצבא הקריאה שיטת5
 [ ובוטא הם, רצונם פי על למלחמה לקריאה נחלצים היו השבטים ואנשי צבא-קבע; כלל בישראל היהלא

 להקמת העממי, צבא-המתנדבים בצד אגו, עדים שאול בימי החל במישרין. עליהם מאימה שהיהה הסכנהלמידת
 וכשלמה רב-מימדים סדיי צבא מחזיקים כבר ושלמה דוד יג. בשמ"א מסופר הראשון גרעינו שעלצבא-ולע,

 361-460. עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין דוד מימי צבא-המילואים על בו(. י, )מל"א גדול חיל-רכבאף

 השירות היוה הממלכה ההפלגות ולאתר הצבא-הסדיר של ממדיו מאוד ספק, ללא קטנו, שלמה של ימיואחר
 *ילוג שלאתר בתקופה "מילואים" גיוס שיטת על ביהודה. ההגנה בארגון עיקרי יסוד האזרוזים שלהצבאי
 ועוד, ה-ו כה, ואילך; יד יז, דה"ב השוההנתמלכה
 כ. לוח ראה8
 עיין: בארץ-ישראל הארכיאולוגיות בחפירות שנחשפו ביצורי-הערים של ולתיאור יותר מפורט לביוןז
 המלוכה בתקופה השער ביצורי על לעניןזה. ביבליוגרפיה ושם ואילך, 386 עמ' זה, בכרך ייבין, ש. שלמאמרו
 של במאמרו עיין בדרום-הארץ הישראליות המצודות על 489-488. עמ' זה, בכרך שטרן, א. של במאמרועיין
 428-ד48. עמ' זה, בכרך אהרוני,י.
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 וביצור-ם נשקצבא,

 ואילך 888 עמ' זה, בכרך "בין, ש* של מאמרו 78: עמ' תשכוב, )קובץ(, ראשון בית בימי ידין, י.עיין:
 שם ידין, BASOR ;Y.Aharoni, 3 154 1)1959( *עע 37ע-35עיין:

 Lamon.-.ShiptonlMegiddo. ,1 ,1939 88.36 לדוגמה: השוה0נ
.

 .?(. .כ( McCown (6 ,נNasbeh Tell 811~-מ6 1 , ,1947 .ע ,fig. 193 44 עיין: 11
 .)(. Tufall 61 ,נLachish 811 *3 *1959 .וע 112 הספרן בסוף והמפה 50, ציור 204, עמ' שם, יזיין:12

 ש"השבנות= היתה עתה עד הרווחת הדעה ואילך. 19 עמ' )תשאו(,  יג ידיערת  )ידין(,  סוקניק י. עיין:3נ
 מכונות היו ידועות שאכן ראיה כל בידינו שאין היא זו בדעה הקושי ואבנים. חצים לירי מלחמה מכובות היואלה

 יהודה* מלכי בתקופת אלה מעיןמלחמה
 ועיין: המצודות* על בעיקר מושתת היתה בדרום-יהודה, פתות, המיושבים תבלי-הארץ של הגנתם גם14
 437-426. עמ' זה, בכרך אהרוני, י. שלמאמרו
 13-10. שוי 4, מס' חרס fma'n לכיש, תעודת טורטשינר, ה. נ. עיין:15
 412. עמ' לעיל, עיין16
 418* עמ' להלן, עיין17

 ואילך. 55 עמ' תש"ך, יהודה, של הצפוניים גבולותיה קלאי, ז. גם: השוה18
 184. עמ' זה, בכרך מזר, ב. של מאמרו עיין:19
* כיום הראשית הדרך - שער-הגיא דרך20  כפי לפחות, הרומית לתקופה עד בלבד משנית מסילה היתה 
ם ח  עלה שגורגיאם יתכן חמתא, לקרב אשר ההיסטוריים. המקורות ועדות הארכיאולוגי הממצא מן אנול
 יובלו. או שורק נחל לאורך האיגוף את ביצע שיהודה להניח יש זה ובמקרה הגיא שערבדרך
 .5. ,80ת1נסמט(Crusades ofthe History .1 ,3 ,1954 .ע 60 עיין:21
EZ.שם 
 המקראי השם על שמרה ואשר הרומית, התקופה מן שרידים בה שיש שויכה חירבת נמצאת לידה23
 .3( ,ZDPV lieyer 54 ,)934נ( .ק ;115 .עי .ע ,BASOR Albright 15 ,)1924( .ק ;9 18 ,)1925( .קק 10ffועיין:

 שבמערב שוכה עם רחבעם ביצורי שברשימת שוכה את לזהות יש האם השאלה על ; .ג ,(41 8נע 24 ,)1928(29.ק
 האחרת העיר עם או אנו, שעשינו כפי יהודה, של השפלה במחוז לה, סו, ביהו' הנזכרתארץ-יהודה,

 מדרום-מערב ק"מ כ-16 שויכה תירבת עם זוהתה ואשר דנה, ובין יזיר בין מוז, טו, ביהו'הנזכרת
 להלן. עיין ון, :וי'ח

 דורא. הערבי הכפר כיום24
 ושם גת, ערך ב, מקראית אנציקלופדיה ועיין: החוקרים, במחלוקת שנוי עדיין גת-פלשתים של זיהויה25

 ביברים נוספים קשיים מעלות אל-עריני אחמד שיח' בתל ייבין ש. של האחרונות תפירותיוביבליוגרפיה.
 גת- אינו זה שאהר לודאי וקרוב חוקרים,. כמה על מקובל שהיה כפי גת-פלשתים, עם זה תל של זיהויולגבי

 ז-ח* עמ' תשכ"א, "גת", בתל החפיררת, של ראשון מוקדם דין-וחשבון ייבין, ש. ועיין:פלשתים;

 עיטם עם דנן עיטם של זיהויה את ולבחון לנסות הצבאי, ההגיון מבחינת מניעה, אין ראשון במבט28
 קביעת 1431. 1000 צ. בג. בית-מרסם, תל לבין דווימה בין עיטון תל כיום לב(, ד, )דה"א שמעוןשינחלת

 לתרצה. שקשה פרצה דרום-מערב, כלפי במערך-ההגנה רצינית פרצה סותמת היתה זה במקוםעיר-מבצר
 להלן* ועיין רחבעם, ביצורי רשימת מבנה של כלליים שיקולים בגלל זה זיהוי לדחות ישאת-על-פי-כן

 הרשימה של ההגיוני המבנה מן שמסתבר כפי שלמה, נכוןן אל היא, שבידינו רחבעם ביצורי רשימת27
 הביצורים רשת היתה בכון ואל רחבעם, שהקים הביצורים את רק מונה זו רשימה אך נגדיות. ראיותומהיעדר

 שלמה, ידי על הוקמו שכבר ביניהם.אלה לכן, קודם קיימים היו שכבר ביצורים וכללה יותר מסועפת רחבעםשל

 באותו . חומה מוקפות נוספות ערים קיומן:של על מלמד הארכיאולוגי הממצא יה(. ט, )מל"א ותמר בעלתכגון

 המלכותית. הביצורים מרשה חלק שהיתה מלמדת אינה עדיין חומה, מוקפת היתה כלשהי שעיר העובדה, אךזמן.
 זהו בכרך ייביןי ש. של במאמרו עיין הארכיאולוגיות, בחפירות שנחשפו זו, מתקופה חומה מוקפות העריםעל

 ואילך. 388עמ'
 שקדר יהודה ומלכי ירושלים; הבירה היתה תוקף, צבא בפני אחרון ומעוז מערך-הביצורים, מרכז28
 ושם ירושלים, ערך ג, מקראית אנציקלופדיה מזר, ב. ועיין דאגותיהם; בראש אותו והעמידו ביצורהעל

 במערך-,:ביצורים לדיון מצטרף שאינו עצמו, בפני עניין היא ירושלים של ביצורה שאלת אךביבליוגרפיה.

 כאן* בו נעסוק ולא הממלכה, שלההיקיפי
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 יהודה של הביצוריםמערכת

 passim; )1924(, 4 AASOR ,[ .(נ ,Sinclair ,1616 35--34 עיין: גבעה חפירות על דווח29
~lbrigLI, 

 .ען .ע
 יקע,)1960(*52י1
 בא הטופוגרפית, המציאות על מיוסד אך צפון, מכיוון ירושלים על מסע של כנראה, דמיוני, תיאור30
 כח-לב(. י, )יש' ישעיהובנבואת
 אהרוני, י. ועיין: חומת"סוגרים, בעלת טיפוסית, ישראלית מצודה שרידי חשפו ברמת-רחל החפירות81
  אהרוני ואילו נד( ב, דה"א כח; יב, נטופה,)נחמ' עם זיהו רמת*רחל את ואילך* 73 עמ' )תשאך(, כויידיעות
4 א( ו, )יר' בית-הכרם עם אותהמזהה  ובטהונית. טופוגרפית מבחינה המתאים זיהוי 

 ד31-2. עמ' )תשי"ח(, כב ידיעות אהרוני, י. ואילך: 25 עמ' )תש"י(, סו ידיעות מזר, ב* עיין:82

 ואילך. 58 עמ' תשי"ז, )קובץ(, וירושלים יהודה אהרוני, י. עיין:33
 מערכות גיחון, מ. 58-48ן עמ' שם, אהרוני, י. עיין: יהודה של הנגב במהוז המצודות על84
 20-18. 14, עמ' )תשכ"ג(קנא

 מאכיש אותה קיבל שדוד העובדה .4. ,!1(נ JPOS 15 ,)1935( .ע 31851 עיין: חוילפה תל עם צקלג זיהוי על85
 כז: שמ"א )השוה עמלק ומפגי בית-שאול מפני הפלשתים מדינת על להגן כדי גתית, כמצודת-גבול גתמלך
 לאזירההרים הגבעות אזור בין המבדילה בקעת-האורך, אל הגישה על השומרת העיר, של מקומה וכן יב(:דה"א
 מבצר. עיר צקלג שהיתה ללמד כדי בהם יש אלה כל זה; באזור חשוב מרכז-שביליםוהמהוה
 ביבליוגרפיה. ושם דביר, ערך ב, מקראית אנציקלופדיה ליונשטם, ש. עיין: דביר של זיהויה בעיות על38
 י,. .ען. .ע ,AASOR Albright 12 ;)31--1930( 15 ;)ד1936-3( 21-22 )43--1941( עיין: החפירותעל

 בירתא הארמית באמצעות (birtu), האכדית מן שאולה מלה - בירה מן רבים צורת היא בירניות37
 המושג בירה* ערך ב, מקראית אנציקלופדיה חבי-יונה, מ. ועיין: בודדת, מצודה וגם העיר מצודת והוראתהף

 בנין על עצמה הידיעה אך הפרסית, כתקופה שחי דה=י, ספר מהבר של ללשונו הוא אופייני עצמו"בירניות=
 יותר. הרבה קדומה בודאי היאהמצודות
 יהושפט. ערך ג, מקראית אנציקלופדיה ב,.מזר, עיין: הנגב באזור יהושפט כיבושי על38
 1957. בשנת רחמני י. ל* מר ידי על נתגלתה39

 שנערכו הארכיאולוגיות הבדיקות .B~low-2* .5 .(נ ,Mitchell נמו 11 ,)1961( .עע 101-110 עיין:40
 גת. עם זה תל של זיהויו את רב בספק להעמיד כדי בהן יש נגילה בתללאחרונה
 486-ז42. עמ' זה, בכרך אהרוני, י, של במאמרו עיין: בכללן בנגב הישראליות המצודות על41
 כרונולוגיה. ערך ד, מקראית אנציקלופדיה תדמור, ח. עיין:42
 288* עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין:ר4

 ואילך* 289 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין:44
 ואילך* 308 עמ' זה, בכרך מלמט, א* של במאמרו עיין:45
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 בנגב הישראליותהמצודות
 אהרוףמאתה.

 יהודה בממלכת ומעמדוהנגב

 אינה חקלאות אך מקנה, בו לגדל אפשר כתיקנן שבשנים מדברי, אזור הואהעב
 שברוב פליאה איפוא, זו, אין מיוחדים. וריכוז-מים השקאה סידורי בלא בואפשרית
 את בו מצאו נודדים שבסי רק אלא ישובי-קבע, העב במרחבי היו לאהתקופות
 מחיה לחפש כדי אותו לנטוש הרבות הבצורת בשנות נאלצו הם ואף הדלה,מחיתם
למקנם.
 נסיבות לפי צפונה מצט או דרומה מעט באר-שבע, באזור היא הקבע ישובננול
 ישובים של שרשרת זה אזור על חלשה הישראלית להתנחלות שקדמה בתקופההזמן.

 תליהם גורדי-המדבר. משי ארץ-הישוב על שהתו וחוקים, נדולימכנעניים
 אדירים שטפשות מי מתמלאים הללו זה. אזוח החוצים הגדולים הנהלים עלהתנוססו
 במערב, הבשור נחל השנהו כל במשך השופעים מקורות-מים ולארכם הגשמיםבימי
 נחל )בית-עגלים(; אל-עג'ול ותל )ירזה( ג'מה תל )שרוסן(, אל-מארעה תלולידו
 א-שריקה תל ערר(, אבו-הרירה תל מע'רבי, תל ולידו במרכז, יותר, צפתה מעטגרר

 א-טבע תל ובסביבתו במזרח באר-שבע נחל לושלז(; אל-סנילפה ותל)צקלגז(
 באר-שבע אמנם הכנענית(. )ערד אל-מלה ותל ו( )חרמה אל-משאש תל)באר-שבע(,

 הערים ועם גרר עם בשכמת האבות חנו ובה זו בתקופה מיושבות היו לאובקעתה
 העיר כמלך כלומר א(, כא, )במ' העב- כ-יושב מופיע ערד מלך האחרות.הכנעניות
 בפני צפתה הדרך את ושחסמה העב של המזרחיים חלקיו על שחלשההחשובה

 ישראל.בני
 עד המערבי, העב הישראלית. ההתנחלות בתקופת ביסודו השתנה לא זהמצב
 יד(. ל, )שמ=א הכרתי עב והוא הפלשתים, של שלטונם תחת בא בכלל, ועדגרר

 א, )שופ' הקינים כגון ישראל לשבטי הקרובים שבטים התנחלו העב שלבצפון-מזרחו
 הירחמאלי עב הקיני, עב בשם נקראו התנחלותם ואערי וכלב, ירחמאל ובניטז(
 יודעים אך שמעון, שבט התנחל באר-שבע בבקעת כס(. יד, ל, י; בז, )שמ-א כלבועב
 דבר של בסופו צורפה ונחלתו השבטים שאר לעומת בהתנחלותו פיגר זה ששבטאנן

 ההתישבות מצב השתנה לא המאוחדת הממלכה להקמת עד א(1. יט, )יהו'ליהודה
 המחקר אך מה, במידת עתה משבו באר-שבע ובקעת באר-שבע תל ביסודו.בעב

 זה. מאזור דרומה הישובים היו מאוד מעטים שעדיין מלמדהארכיאולוגי
 דוד העב. על השלטון את ישראל מלכי החשיבו היה, מוסט בעב שהישוב אףעל

 ל. ולוח 7-488ס4, בעמי הערותעיין

 ~י שב4ן
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 בעב הישראליותהמצודות

 בידי 1ת1 אלה כיבושים ים-סוף. חוף שעל עציון-גברי את בנה ושלמה אדום אתכבש
 בתמנע הארכיאולוגי והמחקר ; הערבה באזור הנחושת מכרות על השליטה אתשלמה
 העשירית במאה לשיאו הגיע המכרות שניצול הוכיח לאילת שסדררם טגי~ה()ואדי

 נתיבות את ישראל בפני פתחה אילת חוף על השליטה שלמה. בימי כלומרלפסה-נ,
 היה זה סחר להודו. ואף המזרחית לאפריקה לדרום-ערב, וביבשה: ביםהמסחר
 רב. הון שהכניס כבע, י, כח, ט, )מל-א וזהב בשמים כמן מותרות, בדבריבעיקר

 של ביקורה על בסיפור ביטויו את מוצא דרום-ערב עם המסהר קשריפיתוח
 על ישראל מלכי של השליטה א-י(. י, )מלאא בירושלים הנכסים עטירת שבאמלכת
 יז יא, )מל"א זה סחר על המונופולין את המצרים מידי הוציאה סחר-ערבנתיבות
 למעשה זה והיה הממלכה, התפלנית אחרי גדל עוד אלו נתיבות של היחסי ערכןואילך(.
 באדום, יהודה של שלטונה יהודה. מלכות של לרשותה שעמד היחידי הבינלאומיהנתיב
 הממלכה*; של ביותר היקרים הכלכליים מנכסיה אחד איפוא, היה, ובאילתבערבה
 דרכי- על השליטה היתה ובאילת בערבה באדום, יהודה של שלטונה לקיוםותנאי
 המב. ברתכי בנקודות-המפתח מצודות של רשת נבנתה זה שלטץ להבטיח וכדיהעב.

 כיום אנו מכירים האחרונות, בשנים בסב שנערכו הארכיאולוגיים הסקרים מןכתוצאה
 אלה. ממצודות..רבות

 ת ו ד ו צ מה

 והזול החזק הבניה חומר מקומיות, מאבנים בנויות בנגב הישראליות צודותהנ
 סיתות ושם פה רק שסותתו גדולות באבני-טיל השתמשו לרוב באזור. בשפעהמצוי
 דומות היו אלה שאבנים במקרה השניה. גבי על אחת טיט, ללא יבשה, בבניה והונחוגס

 היו לעתים אך קטנות. באבנים שמתר החלל את ומילאו ישרים נדבכים בסבגדלן
 וכאן ; קטנות אבנים ועד עצומות מאבנים בגדלן, מאלו אלו שתות במקום המצויותהאבנים
 האבנים את הניחו בפינות ורק נדבכים, ללא קיקליפית(, )בניה פראי הוא הבניהמראה
 והונחו חלקי סיתות שסותתו ארוכים בלוחות-אבן להשתמש שקדו כאן אחידה.בצורה
 חזקה בניה צורת לפי ואכן, חליפות(. לאורך, ואבן לרוחב )אבן ופתין ראשבשיטת

 לפני עוד הישראלית התקופה מן במצודה כלל בדרך להכיר אפשר הפימת, שלזו
 ל,1(. לוח )ראה שבשטחה החרסים בדיקת או המצודה וזכניתבירור

 מבט וממת להמה המח מקום - גבעה של השיא דרך-כלל, נבחר, המצודהכמקום
 אפשר המצודות קירות עדיין שנשתמרו במידה לפיכך, הדרך. ועל האזור עלנרחב

 מרחוק.לראותם
 מאותה אחרים באזורים רעל שאש מה רב, די לשבה דרך-כלל, נשתמרו,הקירות

 עשויים שתושביו במקום, יותר מאוחר ישוב והיעדר היבש האקלים בשל וזאת ;תקופה.
 עד השתמרו שקירותיהן מצודות יש כבחומר-בניה. המצודה בקירות להשתמשהיו

 והיא רביב, שבנחל זו היא האחרות מן יותר שנשתמרה המצודה ויותר. מ' 2 שללתבה
 על החדרים פתחי נשתמרו כשעריץ המקורי, לגובהה עד ברובה כנראהעומדת

 ביסודות להבחין אפשר ולעתים יותר, כמובן, הרוס, המצודות מן חלקלשקיקיהם.
 התכנית את לקבוע קושי אין לרוב מקום, מכל השטח. פני שעם בלבדהקירות
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 וביצורים נשקצבא,

 יותר, מאוחרים מבנים או גלי-האבנים, מפריעים ושם פה ורק המצודה, שלהכללית
 " ' הקירות. קויבהבחנת

 מדלן שלמי מצודות, של אחדים סוגים בין להבדיל כיום אנו יכולים תכניותיהן,לפי
 103(. ציור )ראה קטנות ומצודות רגילות מצודות ראשיות, מצודות אותןנכנה

מצודות-ראשיות

 שלהן שהמבנה מצודות א( : טיפוסים לשני בגדלן, המצוינות אלה, מצודות לסווגניתן
 מגדלים בעלות מלבניות מצודות ב( לפסה"נ; הי' במאה כנראה, נבנו, והןבלתי-סדיה

 : הקדום הטיפוס מן מצודות שלוש נתגלו כה עד לפסה"נ. הח' במאה כנראה, נבנו,והן

 לואדי מדרומ 1034(, 0002 )נ.צ. קדים לעין מצפון מצודה נתגלתה קדש מבצע בעת1.
 הגבעה כצורת סגלגלה וצורתה חומת-סוגרים, מוקפת היא )קדש-ברנע(י.ןדיראת
 השער, נשתמר הדרומי בצדה בקירוב, מ' 32 ורוחבה מ' 42 אורכה בנויה. היאשעליה
 ופתינים. ראשים של הרגילה בשיטה בנויות ופינותיו עבות אומנות שתי על-ידיהמונן
 כחץ(. )לוח נוספים מבנים ללא ומעוגלת, גדולה חצר היתה המצודהבפנים

 מבין ביותר הגדולה המצודה מצויה לבאר-ירוחם ממזרח לערך ק"מ 7 של במרחק2.
 בנויה והיא מ' כ-40 ורוחבה מ' כ-80 אורכה 1480(6. 0453 )נ.צ. בשב כה עד שנתגלואלו
 שצורתה חומת-סוגרים, מוקהת היא צדדיה. מכל תלולים מדרונות בעלת גבעהעל

 נוספות. פינות בהם יש זו מלבנית חומה של מצדדיה שנים אך מלבן, דמויתבכללה
 נוספים. חדרים של ביסודות להבחין אפשר חומת-הסוגרים של קטעים לכמהסמוך
 1553(י. 9226 נ.צ. ע'צ'יאן; )עין יטבתה לעין שמעל בגבעה נתגלתה גדולה מצודה3.

 נבנתה זו חומת-סתרים חומת-סוגרים. מוקפת היא אף לערך. מ' 40 " 64 הואמדלה
 הוא החומה קו של הצפוני צדו הגבעה. לצורת ומותאמת הגבעה של הזקפהבקצה
 של המזרחית בזקפה אחדות. פניות החומה קו פונה ובדרום במערב אך ישר,כמעט
 בגלל חומה נבנתה לא זה שבצד יתכן חומה. שרידי נשתמרו לא הערבה, למולהגבעה,
 המצוק. לתחתית החומה אבני נתדרדרו שכאן אפשר אך הזקוף,המתלול

 55-50 אורכן אחידה. תכנית לפי נבנו יותר המאוחר הטיפוס מן המלבניותהמצודות

 חדרים. חדרים העשויה חומה כלומר חומת-סוגרים, מוקפות הן מ'. 40-35 ורוחבןמ'
 המצודה, מחומת הבולטים מרובעים מגדלים שמונה כלל, דרך זה, מטיפוסלמצודה
 השטח הקירות. ארבעת באמצע נוספים וארבעה המצודה בפינות מגדליםארבעה
 בנויים שסביבן חצרות, לשתי נוספת חדרים שורת על-ידי מחולק המצורה שלהפנימי
 כיום אנו מכירים המצודה. כחדרי והן הגנה כחומת הן שימשו והללו החומה,חדרי
 : בשב זה מסוג מצודותשלוש
 בראשית כבר שנתגלתה 09480064(, צ. נ. "דיראת; )ואדי בקדש-ברגע המצודה4.

 ישראלית8. מצודה של קלאשית כדוגמה מאז שימשה ותוכניתה הנוכחיתהמאה
 דומה והיא יפה נשתמרה זו מצודה 1657(.9 0687 צ. )נ. עוזה בחורבץ המצודה5.

 יותר. קטנים המגדלים ורק קדש-ברגע, של למצודהבתוכניתה
 לבאר-ירוחם10. צפונית-מזרחית 1489( 0470 צ, )נ. רפד בגבעת המצודה8.

 היתה היא שאף ברור מקום מכל תוכניתה. בפרטי להבהין וקשה הרוסה ץמצודה
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 בעב הישראליותהמצודות
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 בעב הישראליותהמצודות

 על-ידי  שגתנלתה בצב, לרחובות מצפון 1103( 0510 )נ.צ. אל-ךסי?ה בקצר מצודה11.
 ולורנם14.ו,*לי
 1258(15. 0328 )נ.צ. בוקר הר במדרימת מצורה12.

 )נ.צ. הקודמת המצודה מן צפרית-מזרחית ק"מ כ-3 חלוקים, בנחל מצודה13.
 מ'. 20 % 20 שמידותיה החומה של החיצוני בקו רק להבחין אפשר 0347(.1285
 1318(16. 0077 צ. )נ. הרוח במישור המצודה14.

'. . 

 במקצת שונות תכניותיהן אך טיפוס, לאותו כנראה שייכות אחרות מצודותשתי
 והן: השטח, של הטופוגרפי המבנה בגללוזאת
 מ* 36 % 40 בגודלטל מצודה נבנתה 1%3( 0818 נ.צ. טייב; )חירבת טוב בחורבת15.

 לבאר מעל שטוחה גבעה על בנויה היא חומת-סוגרים. מוקפת היא אףבקירוב;
עתיקה.

 תלולה גבעה על בנויה זו מצודה 1132(י1. צ.'0133 )נ. לבארשחפיר ממזרח הכצודה 18.;
 12 עד מרע ורוחבה מ' 23 אורכה הגבעה. לצורת בהתאם סגלגלה צורתהולפיכך

 סוגרים. חומת מוקפים הם שאף נוספים, הדרים בנויים הגבעה לרגלימ'.

7acaacn~a44
ן  

.....

t Y ~ h -  

.......,; ג 'ע ב  1.1 
 לבאר-חפיר ממזרח המצודה תכנית 105:ציור

 1257(18. 0217 צ. )נ. לעבדת ממערב הרכס על נתגלתה בתוכניתה שונה מצודה17.
 נבנתה ומצדה היא, אף מבוצרת גדולה; הצר לו שנסמכת קטן, מבנץ מורכבתהיא
 ומכאן בהדרכה הורחבה זו שמצודה נראה נוספים. שורת-חדרים עם חצרעוד

 המסובכת.תוכניתה
 צ. )נ. לעבדת דרומית-מערבית ק-מ כ-5 עבדת, בנחל היתה נוספת מצודה18.
 מצויים שמעליה כיוון זו, מצודה של תכניתה את לברר אפשר אי מ12(.0176

 רומיכם. מצודה שלשרידיה
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 וביצורים נשקצבא,

 מבנץ מורכבות הן יהודה. במדבר נתגלו מיוחדת תוכנית בעלות מצודותשתי
 חדרי-משמר. שני על-ידי המוע אחד, פתח בעלת פוליגונאלית חומה המוקףמלבני
 י ' זה: מסוג המצודותואלה

 1863(20. 0971 צ. )נ. עין-גדי מצפה הוא לעין-גדי, מעל הרכס על המצודה19.

 1722(,7 0871 צ. נ. אל-סקרה; )רג'ם חצרון בהר צאלים לנחל ממערב המצודה20.

 קטניםמצדים
 בניעים הם אלה כלל דרך רבים. קטנים מצדים ידועים אלה למצודותנוסף
 וחטא* ונם *וב, ול נחשכם אחודים וקזק*"ם עם לעיצכרמ כף, 8-"1 טחי בחז"לימרזגנעים
 למעין כזה מצד העושה גבוה אבן מסד גבי על בנויים אלה ממצדים אחדיםבחוץ.
 כאן אותם נמנה ולא יותר הגדולות המצודות בין לרוב בנויים אלה מצדיםמנדל.

במפורט.

 ם י כ ר דה
 של החואי בבירור בידינו לסייע עשויות הצב במרהבי הפזורות הרבותהמצודות
 בשמותיהן גם לנו ידועות שחלקן המלוכה, בתקופת בעב שעברו הראשיותהדרכים

 המקרא.ק
 בספר הוקמו עוזה, שבחורבה וזו שבקדש-ברנע זו הראשיות, המצודותשתי

 דרומה. שהובילו הראשיות הדרכים שתי על חולשות והןהממלכה
 שהובילה ז(, טז, )בר' המקרא של "דרך-שור- על חולשת קדש-ברנעמצודת
 אמנם עברה זו דרך שבימינו. איסמעיליה - ניצנה כביש בקו לערך ועברהלמצרים
 הצורך את מנעה זאת כנגד אך "דרך-הים"22, מאשר יותר קשה ובחואי מדבריבאזור
 ישראל עם שלום ביחסי היו תמיד שלא פלשת, ערי של שלטונן בתחוםלעבור
 ארץ-כנען של הדרומי כגבולה קדומה מתקופה גם נחשבה קדש-ברנע סביבתויהודה.
 גדולה מצודה נבנתה מדוע מובן ולפיכך ג(, סו, )יהו' ארץ-יהודה ושל ד( לד,)במ'
 זה. שבאזור העיקרי המדבר בנוהוחזקה

 עם לזהותו שניתן חואי לאורך ישראליות מצודות אנו מוצאים צפתהמקדש-ברנע
 ך מל על למלחמה מקדש-ברנע ישראל בני עלו שבה א(, כא, )במ'"דרך-האתרים"

 לתל בכיוון ובאר-ירוחם עבדת באר-חפיר, דרה מוליך ביותר והנוח הקצר הקוערד.
 כנראה היא אל-משאש, ותל הקדומה, ערד הנראה ככל אל-מלח(, )תלמלחתה
 באר-חפיר, שבסביבת בארי ישראל. בני את ערד מלך היכה שלידהחרמה,
 ישוב-הקבע גבול היה באר-ירוחם בסביבת זה. קו לאורך נבנו ובאר-ירוחםעבדת

 זה. באזור הגדולות המצודות הוקמו ולכן הישראלית,בתקופה
 הדרך על שנתגלתה היחידה המצודה כה עד היא אל-רסיקה בקצרהמצודה

 סעיף על נכון, אל שמרה, רביב בנחל המצודה ולמצרים. לניצנה מבאר-שבעהישרה
 האתרים*. "דרך. עם זו ררךשקשר

  ונבדוצ מסביבת 4"תמ נשוב~לען זה, לטזכחז וןרוח, נם"טח* "חקי 1"מטןז*טןיטרעח*ונ
 קטנים מצדים אך מבפקת, במידה נחקר טרם זו דרך של המשכה גםדרומה-מזרחה.
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 כט ח ול

 שנת* ומוסוה, סתום צדדי, פתול :1

 ; מבחוץ מבט ; בחצור ז' בשכוחגלה
 לפסה"נ. הח'המאה

 שלתה. מימי חצור שער2:
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 ל ח ול

 ישראלית. מצודה של אופייניתפינה

 קדש"ברנע. שליד קדים, בעין הישראלית המצודה :2
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 בנגב הישראליות,:המצורות

 ומכאן הנה, נמשך מסעיפיה שאחד מעידים לראש-רמון23, בדרך שנתגלואחדים,
 ולאילת. לערבה בכיוון בודאיהדרים

 נחל להתחלת מעי ערד מישור של הדרומי-המזרחי בקצהו עומדת עוזהמצודת
 שנתגלה לצד מדום. להר מצפון ים-המלח לחוף אתו והמגיע חימר לנחל היורדקיני,

 הר לאורך נמשכה ומכאן כאן, עברה שהדרך מעיד זוהר(1? )רתם זוהר נחלבמוצא
 הדרך- זו שהיתה מלמדת הגדולה עוזה מצודת הערבה. של הצפוני קצה אלסדום

 בסיפור במקרא הנזכרת "דרך-אדום", ככלהמסתבר והיא ולאדום, לערבההראשית
 )מל"ב מואב מלך מישע נגד יהודה מלך ויהושפט ישראל מלך יהורם של מלחמתםעל
 מדבר של העמוקים הקניונים באזור היורדת הדרך של המפותל החואי כ(. ח,ג,

 ויהודה. ישראל מלכי של זה מסעם על יפזר בס תאורו את מוצאיהודה
 מלמדות עוזה, ממצודת יותר צפונה שמקומן יהודה, במדבר אחרות מצודותשתי
 "דרך בשם הדרך נקראה ושמא למואב, מיהודה יש-רות שהובילה דרך גםשהיתה
 ים-המלת לחוף ומשם צאלים נהל לאזור חברון מסביבת ירדה זו דרךמואב-.
 ים-המלח את חצתה הדרך זה. נחל של אפיקו שבשיפולי הנוחים-יחסיתבמורדות

 עומק כיום גם המזרחי. שבחוף ה"לשון- שמול הצר במעבר ממצדה דרומהמעט
 כמאה לפני שעד רבות עדויות וקיימות מעטים, מטרים על עולה אינו זה במקוםהמים
 קצרה היתה זו דרך ובהמות-משא25. הולכי-רגל לעבור יכלו שבו מעבר, כאן היהשנה

 מארץ במישרין שהובילה היתרן, לה והיה ים-המלח, את שהקיפו הדרכים מןבהרבה
 למואב.יהודה

 עין-גדי הישראלית,במצפה המצודהוציור106:
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 וביצורים נשקצבא,

 השוב לנוה-מדבר ותקיע מבית-לחם הדרך על חולשת עין-גדי במצפההמצודה
 מלמד כ( פרק )דה-ב יהושפט בימי מעבר-הירדן פלישה על המקראי הסיפור אךזה,

 של נוסף כסעיף כלומר צאלים, נחל למעלה אלטרנטיבית כדרך גםששימשה
 שהיו כפי עין-גדי, של הנמל מן בספינות הים את שעברו יתכן למואב. מיהודההדרך
 הפלישה בר-כוכבאי%. מאגרות עתה אנו שלמדים דבר יותר, מאוחרת בתקופהנוהגים
 אלא הים מעבר בגלל רק לא נועז, מבצע היתה ונספחיהם אדום עמון, מואב, בנישל

 היה זו דרך של יתרונה יהודה. מדבר של הקשים במעלים שהוליכה הדרךבגלל
 היה לא ד( כ, )דה"ב נתגלתה שהפלישה ברגע אך האפתעה, וגורס הקצרהמרחק
 כב(. פסי )שם, המתאימים במקומות מארבים על-ידי קץ לה לשיםקשה

 בידעו אין אך הישראלית, בתקופה לערבה שהובילו נוספות דרכים היואל-נכון
 שליד המצוויה שלהן. התז'אי את לציין כדי מספיקים ארכיאולוגיים נתוניםעדיין
 "דרך-הערבה- של ההמשך על שומרת ?'צ'יאן(37 )עין יטבתה כיום הנקראהמקום
 כא, כה; יד, )במ' ים-סוף" "דרך המקרא בתקופת כנראה שנקראה ולאילת,לתמנע

 מן שעדייןלאנתגלו. נוספות מצודות בודאי היו בערבה גם א(. ב, מ; א, דב'ד;
 אמנם יח(. ט, )מל"א בארץ" במדבר "תמר את ביצר ששלמה אנו שומעיםהמקרא
 הרחוק, נוה-המדבר היינו סדיר, הוא ד, ח, בדה-ב המקביל ובנוסח במלכיםהקרי
 תמי בשם הערבה באזור מרכזית מצודה לנו ידועה הרומית התקופה מן עודאך

,(Thalnara)שבערבה המרכזי והכה החשוב הדרכים צומת חצבה, בעין שזוהתה 
 על וחלשה אלו, שבמצודות הדרומית היא אל-חליפה( )תל עציון-גברהצפונית28.

 ים-סוף. של הצפוני קצהו ועל האדומיתאילת
 הישראלי השלטון תקופת כל במשך בודאי נשתנו לא הללו המרכזיותהדרכים

 עדיין בידינו אין אחת. בבת נבנו המצודות שכל מכאן ללמוד אין אך ובערבה,בסב
 מהן, אחת ובאף ומצודה; מצודה כל נבנתה שבו הזמן על ומדויקים מבורריםנתונים
 שמן הנתונים פי על אך ארכיאולוגית. חפירה נערכה לא עדיין ערד,מלבד

 משוערת. תמונה מסתמנת השונים במקרים שנמצאוהחרסים
 התכנית בעלות המצודות ובמיקר שלמה, בימי כבר כנראה שבע המצודות מןחלק

 שבהן שהמבנה הגדולות המצודות 14-8(י2. מס' )מצודות בקירוב מ' 20"20 שלהאחידה
 ואילו שלמה. בימי יהודה גבול כביצורי ושימשו הן קדומות 3-1( סדיר)מס'בלתי

 נבת, 7-4( )מס' ובערד בחורבתעוזה רפד, בגבעת בקדש-ברגע, הראשיותהמצודות
 הדין והוא עוזיהו. של בימיו ואולי התשיעית במאה יותר, מאוחרת בתקופה רקכנראה,
 לתקופה כנראה קדומות אינן הן שאף 20-19(, )מס' יהודה שבמדבר המצודות שתילגבי
 מקרים השנות למנוע כדי עין-גדי, דרך המואבית הפלישה בעקבות רק נבנו ואוליזו.

 של לימיהם יותר המאוחרות המצודות של בנייתן את ליחס איפוא, אפשר,דומים.
 -ויבן עוזיהו: על המקרא דברי מכוונים מהן כמה שלבניית ויתכן עוזיהו, אויהושפט
 י(. כו, )דה"ב להדבר*מגדלים

 מ י ר צ חה
 בחבלים ישובים נוסדו זאת ובעקב הנגב, במרחבי בטחון העליטה המצודותרשת
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 נשב הישראליותהמצודות

 הסריחה לתקומת הישראלית התקופה הפכה זה באופן לכן. קודם ישוב בהם היהשלא
 בעבת, הראשונה הגדולההישובית

 באר-שבע בקעת דרומה. ישובי-הקבע להתפשטות הדבר הביא הצפוניבעב
 על-'ד בעיקר מאוכלסים היו דוד בימי שעוד לבאר-שבע, שממזרחוהחבלים
 כאן נתגלו הארכיאולוגי בסקר בצפיפות. מיושב לחבל עתה הפכו למחצה,נודדים
 בקירוב(, לפסה-נ הס'-הח' )המאות יהודה מלכי בתקופת שמסדו חדשים ישוביםעשרות
 באינטנסיביות המיוצגת אחרת תקופה שום אין וחרמה, ערד כגון הקדומים, בתליםוגם

 גם נוסדה ובצדה בישראל; ואם לעיר הפכה עצמה. באר*שבע זו.כתקופה
 בין הדרך באמצע רמה גבעה על ע'רה(, )חירבת עירא בתל חדשה גדולהעיר

 חומת- המוקפת דונם 30 של בשטח עיר נתגלתה זה בתל לערד.באר-שבע
 ורק זו, עיר של זיהויה את יודעים אנו אין האזורע. בכל לה דומה שאין חזקה,סוגרים
 כה. יא, נחמ' ; כא סו, ביהו' הנזכרת קבצאל-יקבצאל עם לזהותה ניתן השערהבדרך
 לחבל- חדשה מרכזית עיר-מבצר כאן בנה יהודה ממלכי שאחד ברור, מקוםמכל
 ממלכתי מפעל רבה במידה היתה הצפוני העב התפתחות יהודה. של המיושבהנגב

 הגדול העב מחוז תיאור את לשייך יש זו לתקופה זה. מרכזי מקום על שנשעןמתוכנן,
 הקדומות החטיבות את והקיף עיר, כשלושים שכלל כא-לב, טו, שביהו' יהודהשל

 אזור וכדומה32. )שמעון(, יהודה עב הקיני, עב כלב, עב כגת יותר,הקטנות
 באר עם לזהות יתכן זה מקום ח(. יט, )יהו' בעלת-באר עד בדרום הגיע זההתישבות
 זו. בסביבה הגדולות הגבול מצודות של גילוין סמך על וזאתירוחם,

 שבסביבתה מצודה כמעט אין המצודות. קוי לאורך יותר, דרומה גם פרץהישוב
 המצודה מן הרחק לא מצויים ולרוב זו, מתקופה אחדים בתים לפחות נמצאולא

 מרוח, וטבניעיר' ה"שובנ ש הו זה נערן ט"פוסי חצב בתים. שצרות המונה "טת2עח*ידי

 המצודה, לרגלי פזורים גדולות, חצרות עם בתים כ-20-י3 14. מס' מצודהלרגלי
 חומה להם אין אשר -ההצרים מסוג ישוב זהו גדולימ3י. בורות-מים מצוייםוביניהם

 יודעים, אנו אין האזור. על החולשת המצודה על הושתת שבטחונם לא(, כה, )ויק'סביב-
 משפחות היו ואם המצודות, לבין אלה חצרנם בין ישירה זיקה היתה אםכמובן,
 שמעידות כפי צאן, מקנה על נתקיימו החצאים יושבי בהן. יושבות ודות שבם:החיילים
 הראשונים איפוא, היו, הס הנחלים. באזורי חקלאות על וכן הרבות, הצא;מכלאות
 זרימה מי ניצול על-ידי מצומצם, בקנה-מידה כי אם חקלאות, הדרומי בנגבשפיתחו
 שעודפי להניח יש המעובדים~. בשדות מדרגות בניית על-ידי שנעצרומקומיים
 אלה. בדרכיך מהלכות -שהיו ולשיירות המלכותיים להילות-המצב נמכרותוצרתם
 מלמדת המלוכה בתקופת שבו המרובים החצרים ועל בעב הישוב התפשטותעל

 החמישית בשנתו לארץ-ישראל35, מצרים מלך שישק מסע שעניינה הגיאוגרפיתהרשימה
 שמות של ארוכה שורה מונה זו רשימה בקירוב(. לפסה-נ )925 שלמה בן רחבעםשל

 מבהינים אנו ביניהם אך אלה, שמות של רובם את לזהות בידינו אין בנגב.מקומות
 כמה בא "נגב" הכינוי תחגר". *נגב= במלים המורכבות שמות, של קבוצות שתיבבירור
 ו*עב ח( בג, שמ"ב =העצני, ) "עב-עצנתן כגע שונים, משפחה שמות עם בצירוףפעמים

 המשפחות שם על הנקראים חבלי-עב הם אלה נח(. ב, דה"א )=השובתי,אשחת-
 וכמה כמה ברשימה הבא *חגר*146 הכינוי וכו'. ירחמאל כלב, לעב בדומה שם,שישבו
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 וביצורים נשקצבא,

 '=הגרא*, בצורת שני בית ימי שאחר ממקורות ידוע הוא אך במקרא, נזכר אינופעמים,

 Palaestinae) .(;Limes ובאדום שבנגב רומי של המבוצרים החיילים ישובי שלככינוי
 בץ עצמן. המצודות אפילו או המבוצרים, ;זישובים הם שהתגרים איפוא,נראה,
 על* ירחם". לבית וערד רבת ערד של "התגרים נמנים שישק שברשימתהתגרים

 על-ידי שהוקמה רבת-, -ערד המצודה היתה שכאן מסתבר ערד בתל החפירותסמך
 שנבנתה המצודה היא לבית-ירוחם ערד ולערבה. לאדום הראשית הדרך עלשלמה
 משפחות שם על נקראה ואולי מלחתה(, )תל הכנענית ערד של במקומה יותר,דרומה
 טז(, א, )שופ' זו בסביבה שהתיישבוקינים

 הישראליות המצודות את להחריב איפוא, היתה, שישק מסע של המטרותאחת
 הסחר על המצרי המונופולין את לחדש במגמה בודאי, וזאת, שלידן; הישובים ואתבנגב
 ברמת קטן ישראלי חקלאי בישוב האחרון בזמן שנערכה נסיון בחפירת ואכן ערב.עם

 לקדש-ברגע, מערד שהובילה לדרך סמוך לעבדת37 דרומית-מערביתמטרד,
 כלי-החרס לפי קצר. היה קיומו אך לפסה-נ, הי' במאה הוקם זה ישוב כינתברר
 והישוב נשרפו הבתים לפסה"נ. הי' המאה סוף לפני שנהרס נראהשנמצאו,

 לרשת תאריך גם ומכאן - שלמה בימי או דוד בימי הוקם זה ישוב-פרזות נונחדש.לא
 הישוב מסע-שישק. בעת חרב והוא - עליהן מושתת היה שקיומו שבקרבתוהמצודות
 מהרה, עד חודשה הישראליות המצודות שרשרת אך מחדש, נבנה לא אמנםבמקומ
 וחזקות גדולות מהן אחרות, מצודות עליהן ונוספו יהושפט, של בימיו המאוחרלכל
 הסקר מן אנו יודעים מטרד, ברמת הישוב נתחדש לא משום-מה כי ואףיותר.

 כל הנגב במרחבי ולהתקיים לשגשג המשיכו רבים ישראליים שישוביםהארכיאולוגי
 האזור. על ~רותם א" להטיל יהודה מלכי בידי היהעוד

 ת ו ר עה

 8-48ש ימי השי=ז, )קובץ(, וירושלים יהודה נגב"יהודה, אהרוני, י. עיין:1
 ליוור, י. של במאמרו עיין ואדום, יהודה ומלחמות באדום יהודה של שלטונה ועל אדום, כיבוש על2

 205-100. עמ' זה,בכרך

 .7. .,ל BAr Beek, stan 23 ,)960[( .קק 70-95 פתה: עייז דרום-ערב עם ודרכי-המסחר בשמים גידול על3
 2* הערה עיין4

 4. ציור , 107*108 עמ' תשיאה, סיני, תגליות רותנברג, ב. של בספרו והר"סיני, קדש-ברנע אהרוני, י. עיין:5
 .א. ,BASOR Glueck 145 .)1957( .ק נ82
 שם. עיין7
  -~orzin, Wilderness Tbe Lasacncc, *Woolley .4!19 .טק ד64-6 עיין:8

 2. ציור 56-58, *ס' ת*די"זן )קובץ(, וירושלים יהודה אהרוני, י. עיין:9
 הברזל. מתקופת ישוב בתור BASOR] 145 ,)1957( .ע ]23 בסקירתו זה מקום מזכיר גליק נ.10
 9. ציור 140, עמ' סיני, תגליות רותבברג, ב. ועיין: דותן: מ. של בסקר נתגלתה זו מצודה 11

 א ,BASOR Glueck 1 38 *)1955( .ק 21 ן (142 1 ,)956 .ק Tadnlor. 21-מ8ם8פאAbaroni~-Eycnjiri~-5; עיין:12
17fig. 107-109, 187. 10 ,)1960( .קק 

 בעמ, והציור 108.102, עמ' )תשי"ט(, כא מבפנים פלדמן, י, עיין:בו
*104 

 3. ציור 41, עמ' שם, לורנס-נולי"14
 כך. על דו"ח סורסם לא ועדיין עגתי ע. על-ידי נתגלתה המצודה15
 ,Aharoni-Evenari~-Shaanllrl-Tadmor. 7ם 8 1)1958( 2391.ק *88 5 עיין:18

 BASOR~. 42! ,)1956( ..קק !2 ,2ב ;YEJ 27 10 ,)1960( .ע ,fig. 106 16 עיין:17

[436 ) 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ביב הישראליות 'תהמצוד

 6123 10 ,)1960( .ק ,*fig. 1047 15 ועיין: ענתי, ע. על-ידי נתגלתה זו מצודה18

 שם. עיין10
 8. ציור 81-30, עמ' )תשי"ח(, כב ידיעות אהרוני, י* עיין:20
 24. עמ' )תשכאא(, כה ידיעות אהרוני, י. עיין:21
 ואילך. 4 עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של במאמרו עיין בארץ שעברו הבין-לאומיות הדרכים על22
 187. 8 ,)1958( .עע 244-5 עיין:28

 היתה, נוספת מצודה 27-23. עמ' תש"ך, ומורדים, מלכים בעקבות רותנברג, ב. - אהרוני י. עיין:24
 אבנים. גל כיום שמצוי במקום מדום, הר של הצפוני לקצהו סמוך ים-המלח בהוףכנראה,
 48-88. עמ' תשי"א, סביב, סביב ים-המלח ברסלבסקי, י. עיין:25

 60-59. עמ' )תשכאא(, כה ידיעות ידין, י* עיין:28

 המקראית. יטבתה של זהותה בשאלת עמדה לקב-ע מבלי כיום המקום כשם יטבתה בשם משתמשים אנו27
 184-129. עמ' )תשי"ט(, ה ארץ*ישראל לאילת, והדרכים תמר י.אהרוני, עיין:28

 127 ,)1960(10 ועיין: "דרך-האתרים=; בקרבת מטרד, ברמת קדום ישוב של בחפירה התברר הדבר29

 *עע.238

 בתקופה הישוב אך עצמו, בפני עבין היא הרבה הקדומה א' התיכונה הברונזה בתקופת הישוב בעית80
 למחצה* נוודי בעיקרו נשארזו

 58-58. עמ' תשי"ז, )קובץ(, וירושלים יהודה אהרוני, י. עיין:81

 שם. אהרוני, עיין:82
 ,)1958(1278. .קק 239-242 עיין:83

 252-231. עמ' שם, עיין:34

 בכרך מזר, ב* של במאמרו עיין בכללו, מסע*שישק ועל בה, המנויים והשמות הרשימה על35
 עמן189-182זה,

 187* עמ' זה, ובכרך ואילך; 316 עמ' )תש"ט(, כ תרביץ )מזר(, מיטלר ב. עיין: החברים על86

 127. 10 ,196%( .ק ,23 .וע 111 עיין:87
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 המקרא תקופת של הצבאית בהיסטוריהבחינ'ות

 גלילי א.מאת:

 צבאית היסטוריה ותושאו ספר של ותוכנו אופיו את הקובעים הדברים הםשנים
 תחום- מבחינת זו, תקופה על לדעת אנו מבקשים מה !א. המקרא: תקופתשזל

 שאנו תהום אותו ועל בכללה התקופה על לנו ידוע מה ב. המיוחד;ההתענעות
 בו.מעוניעים

 איש- עצמם. נושאים אותם לגבי ואפילו - שונים מוקדי-התענינות שוניםלקוראים
 עבר על הארץ של הגיאוגרפיים הנתונים השפעת היתה מה לברר העם; שלהצבאי עברי את להכיר בידו לסייע ההיסטוריה יכולה במה לדעת בודאי ירצההצבא
 זה, קורא התחלותיה. למן "מלהמה אמנות של שרשיה על לעמוד ולנסות זה;צבאי
 כלליות, היסטוריות ידיעות לתוספת תכופות יזדקק צבאיים, בעניינים ידיעה לושיש

 הקורא ולניתוחן. העובד"ת לכינוס המשמש ההיסטורי המחקר שיטתולהכרת
 ועל מקומו על לתהות יבקש היסטוריה, חובב שהוא ובין מורה שהוא ביןהיאזרח",
 תולדות לרוב נהירות זה לקורא ישראל. בתולדות וההבתי הצבאי הגורם שלמשקלו
 מושגים להבהרת רבים במקרים יהיה זקוק זאת כעד הכלליימן בקויהןישראל
 בודא* יהיה. לוחמים. כוחות בהתמודדות הפועלים (מסובב סיבה ותהליכיצבאיים,

 שבבית-הספר הגבוהות הכיתות ותלמידי סטודנטים לא-קטן: חת-קוראיםעוד
 משאר לימודיהם. לצרכי שבו, התיאורי-העובדתי ולצד זה לספר שיזדקקוהתיכון,
 כן אלה נמנו. שכבר אותם עם זהים להיות שלהם דגשי-ההתענעות עשוייםהבחיות
 אלא תקופת-המקרא; של הצבאית ההיסטוריה את להכיר יבקשואלה

 אלו. מלים משתי אחת אל לפעם מפעם ינועשהדגש

 מהיז צבאיתהיסטוריה
 הן ואין בניסוחיהן, בפעם פעם מדי משתנות צבאית" -היסטוריה למושגההגדרות

 עצמה. עת באותה אפילו שונות צבאיות באסכולותנהות
 באנגלית לנהוג )במקביל בעברית נקוט שהוא כפי צבאית" "היסטוריההביטוי
 משמש צבא( מענייני מונחים בהן שיש הלשונות שאר בכל לאו-דוקא אךובצרפתית,

 של היסטוריה )לרבות הצבאות תולדות את המקיף הכולל, המעגללציון
 ת ו מ ח ל מ ה של תולדותיהן ואת מזה הצבאית( המחשבה ותולדות המלחמהאמנות
 ביניהש רבים מגעים שיש )הגם וחקירתם אלה "מקצועות" משני אחד כל ולימודמזה;

 לא-לנ ולמחות 474-472, בעמי הערותעיין
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 דבראחרית

 שנועד ספר ובלימודו. בחקירתו אחרת ושיטה החומר, של מיסודו שונה ארשן גריךמ
 ושל נושאים של רב גיוון בו מתחייב ממילא - יהד גם אלה בחינות שתי עללעמוד
 עשי מ בעיקרן הסוקרות סקירות הן בספר בו באות ולכן בהם. העיסוקאושי

 והן תקופה; צבאיבאותה כוח של בדפוסיו גם ממילאצגעות אךמלחמה,
 צבא"ננ )נוחות "טל :אופים וצחצוח דעהוונם נתז-אור ורקן אך ז I1Ivolunבאומץ
 מישורים הם אלה משנה*. *מקצועות מספר מצויים הצבאות* ותולדות בתחוםנם
 להבנת החיוניים התפתחותה, דרכי ושל הצבאית המציאות של שונים חתכים()או

 הם: שבאלה העיקריים בכללותה.התמונה
 ; המגן( חימוש לרבות - הנשק )תולדות הלחימה י לכ

 זה -ובכלל מבנם חיולם, מקורות הצבאות, התפתחות )תולדותהלוחמים
 אלה(; של ותמורותיהם לות חי לההסתעפות
 השונים- חילותיהם ושל בשדה-הקרב, הצבאות של הפעולהאורחי
 הבין-הילית, או הכללית - ה ק י ט ק ט ה )תולדות ובמשולב במשותף אובנפרד,
 ;והחילית(
 מושגי הצבאי, הינהג דפוסי מפקד, של או חייל של וחינוכו הכשרתודרכי

 והחינוך האימון )תולדות האמורה בתקופה המקובלים לוחם וחובות הלחימהרוח
 הצבאית הפדגוגיה הצבאית, המתודיקה תולדות אף לזמר ואפשר -הצבאיים
 הצבאית(;והאתיקה

 ומעמדו - הלוחם הכוח של באופיו ינה ד מ ו א ם ע ל ש ם ת ו א י צ מהשתקפות
 ן צבאית-חברתית( )היסטוריה בתוכם זהשל

 , ה ק פ ס א כמן ברמים של הצבאית, בהתפתחות ותפקידם תמורותיהם,חקר

 בזה וכיוצא תבצורת לסוגיו, טכני ציוד והובלה, תנועהא.מצעי
 וצבאית-טכנית(; לוגיסטית)היסטוריה
 השונים, התרבות ובמעגלי המסוימות, ההיסטוריות בתקופות שהשתמשוהשימהו

 )תולדות תכליתה את ולהשיג במלחמה לנצח כדי ובצירופיהם, אלה,בכל
 ; האסטרטגית( האופרטיבית, הטקטית, - השווות רמותיה על המלחמה,אמבת

 בתחום גם הצבאית ההיסטוריה עוסקת הרי - קבועות בתפיסות אף מתגבשת נסית,של
 )היסטוריה צבאיות" ותפיסות מלחמה תורות של -תולדותיהן לכנותושאפשר

 הצבאית(. המחשבהשל
 שתים, מיוחדים חקר תחומי כאן התכרו לא שכן הכל, דולה אינו עדיין זהפירוט
 בפנן נושאים להוות עשויים הם אך לעיל, שצוינו בתחומים להכלילם להלכהשאפשר
 תקשורת של התפתחותה או המודיעין, תולדות כמן הצבאית; בהיסטוריהעצמם
 באלה, כיוצא ועוד והמטות; הפיקוד ארין של אוצבאית,
 לתוך הפרד ללא משתזרים טכני ציוד או תנועה, אמצעי כנשק, גורמים ועוד.זאת
 בתווי הן הצבאית בהיסטוריה אח"כ מורגשת והשפעתם - השתים החילותסוגיות

 צבאות(, של הכולל הרכבם )ואף שונים חילות של או מסוים חיל של דמותמעצבי
 מלחמות. של במהלכן אלה חילות של מקומם הקובעים מבצעיים גורמים בתורוהן

 כל בין הגומלין והשפעת המגע הם משמעות ורבי הדוקים כמה עד איפוא,ברור,

 [ 2א]
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 המקרא תקופת של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 אף אוה ב צ ה תולדות של האלה המישורים מן אחדים הללו. ה"נפרדים"התחומים
 הכרוך כל את כאן להזכיר ודי ; ת 1 מ ח ל מ ה תולדות חקר תחום אתחוצים

 והנלמד לעצמם, גיבשו שונים שצבאות בכלל, המלחמה ובאמרתבטקטיקה,
 נותשת אלה מלחמה ואמנות טקטיקה רק והרי - הצבאות תולדות של כחלקתכופות
 ולהערכתם. מלחמה מעשי לבחינת ומהימנות ברורות מידה אמות הלומדביד

 הצבאיתז ההיסטוריה תכליות הןמה

 מהותן. לגבי ואף צבאית, היסטוריה של תכליותיה פירוט בדבר חלוקותהדעות
 : ארבע על להעמידן עשוי כולל לסיכוםנסית
 צבאן של ורוח מסורת ערכיא.
 בזה(; וכיוצא בארגון, באורח-הפיקוד, )וכן בטקטיקה שימושיים לקחיםב.
 ; וגיבושם הלחימה, בתחום כתמידים עקרונות-יסוד העלאתג.
 ובחזיונותיה. המלחמה במהות כללית התבועותד.

 הסקירות על כתכליות, הן, חלות כמה ועד - בכלל אלו של משמעותןמה
 המקרא? בתקופת והצבא המלחמה חזיונותשעיינן
 כי דומה והלאומי-צבאי החיילי-חינוכי שערכה - אלה ב,תכליות* ראשונהא.
 היא אך לצבא. ומצבא לעם מעם כמובן, משתנה, תוכנה - הכל על הואמקובל
 ובפרט - " י ל א ר ש י צבאית במסורת הוא כשהמדובר במינה יחידה צורהלובשת
 יסודותיהם, את להעגין יכולים שונים אירופיים צבאות המקרא. כתקופת תקופהלגבי

 ולעבר - שנה מאות כשלוש של רצופה בתקופה כיחידות, אף ויש מאורשים,כצבאות
 צח-ל של יסודו מימי ה"קפיצה", ואילו שלהם. הצבאית המסורת של זיקתה זהקרוב
 ימי אל המתחדש( העברי בישוב העצמאיים ההגנה כוחות של מראשיתם אפילו)או
 בר-כוכבא, כמרד "תחנותי דרך זה יהא ואפילו - ואשור ארם ופלשת,כנען

 לה דומה אין אשר תופעה היא - החשמונאים ומלחמת הקנאיםהתקוממות
 הכרה חייליהם בקרב לטפח המבקשים אהר'ם ועמים צבאות שלבפרובלימטיקה

 בתיאורים זה ספר אכן, .ת-שרשים. בע ורוח-לוחמיםהיסטורית-לאומית
 של תרומה לתרום עשוי קריאתו, עם (תמנים המ מחשבה ובקוי בו שכונסוהעובדתיים

 בצירופם, המהוים, ערכים לגיבוש וגם ישראל של הלוחם עברו להמחשת גםממש
 הומן פער משום דוקא אבל פרדוכס; משום בכך שיש אפשר מחנכת. צבאיתמסורת
 מעשי של הרחוק העבר לבין המחודשת הצבאית הויתנו בין לו, דומה שאיןהארוך,
 שהוא לדבר הללו של ולקחיהם תיאוריהם הופכים תולדותינו, שבשחרהמלחמה
 אין בנו. ונוגע מוחשי דבר בגדר ויותר וארכיאולוגיות היסטורית מליצה בגדרפחות
 לבין המקרא שבימי מלחמה מעשי שבין האסוציאציה גם הרבה לכך מסייעת כיספק
 וקשרינו מלחמה מעשי אותם כיום גם בזכרותו המעלים שמות שבארץ, מקומותשמות
 כי להבין נקל אך שבספר. ה-ישראליים" הפרקים על כמובן, חל, זה עניץעמהם.
 מבחניו טיב על כיאות לעמוד יתכן לא אז שפעלו ם י ר ח א ה הכוחות הכרתללא

 תקופה. באותה ישראל עם שלהצבאים-ההיסטוריים
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 ואורה ארינו אימתו, בתורותיו, - ולההם להעלות באפשרות הכופרים -שפ.
 שקובעים או הקרוב; העבר מן אף צבאית היסטוריה של לקחיה את - צבא שלפיקודו
 על חוזרת ההיסטוריה נמצאת תכופות יראי, - בטענם: למדי, צרים סייגיםלהם

 נסיבותיו את גם יהלום כנכת בעבר נתגלה אשר שצעד כך כדי עד לא אךעצמה,
 של הצבאית להיסטוריה באשר כזה ויכוח קיים ואם העתיד". שלהמשתנות-תמיד

 בטיב הרב השוני עצם מרוחק. עבר של זו לגבי וכמה כמה אחת על - הקרובהעבר
 לקחים להפיק האפשרות את ביותר חמור צמצום לצמצם כדי בו דיכלי-הנשק,
 יישום- של עיקרו שנה. אלפים, לשלושת קרוב שסלמני מאירועי-מלחמהטקטיים
 העובדה אף הטופוגרפיים-על התנאים בתחום דוקא אולי יתאפשרהלקחים

 הרי י,ם, ת פ ו מ ל ' אשר החדישי. החימוש לנוכח שונה משמעותם. אלה. תנאים.שגם
 אלה - ומצב צורה גלגולי כל עם - תוקפם ועל ערכם על שומרים וראשונהבראש

 תושיתו. תבונתו, לוחם, של פעלו 2 ם ד א ה הוא הנצחי*, ה"גורם שלשבתחומו
 המצביא. המנהיג, המפקד, של השפעתו וכשרון רצונוכוח
 המופת מצביאי של ובפעלם המלחמות בתולדות בהתבופות שראו אלה אכן,ג.
 ם י ח ק ל אלה מכל להפיק ומתמיד מאז ניסו מלחמה, דעת לעיצוב הראשי המקוראת

 עקרונות את למצות מאמץ גם לכך נתלוה אךקונקרטיים-שימושיים;
 אמנם נהגו לא רבים דורות במשך אלה. בנסיונות הגלומים כלליים ה מלחמהה

 השימושית-במישרין - אלה רמות שתי בין להבחין צבאיים והיסטוריוניםהוגים
 מצטבר; מלחמה נסיון מתוך לימוד של - העקרונות-( והמכלילה-מלינתל"לקחים"(

 ממאה יותר - "עיקרים" מתוכה להעלות למשל, נפוליאון, של משגתו מנסחיויכלו
 שנבחרו שונות, מצומצמות בנקודות מעשי נסיון סיכומי בעצם, הנם, אשר - ומספרם
 אורחי בהתפתחות מסוימת תקופה לאותה אלא יפה כוחם אין כולם ושכמעטבאקראי,
 המצביא2. ואומנותהמלחמה
 "עקרונות למערכת יסוד הונח זו, מאה בראשית אחדות, שנים עשרות לפנירק

 "מושכלות- או "גורמים- של הדגשות לכך שקדמו אף מנוסחים, כללייםמלהמה-
 להתפרסם היה שעתיד מי הי"ט. המאה של הצבאיים ההוגים FU*~ שוניםראשונים*
 גם יותר,שהשפיעה מקפת ורשימה אחדים; "עקרונות" של לביסוסם תרם פושכמרשל

 המ.קולן, הצבאי והסופר ע"יההיסטוריון אחרים,הוצעה צבאות על ניסוחיהם דפוסיעל
 הקול. נמנה מנסחיו ועם בבריטניה, נערך ביותר השיטתי הכינוס אך הוא. אףצרפתי
 זה כינוס נתקבל רשימתם והרכב העקרונות נוסח ובשינויי פולר; ערל( -)אח"כ

 אך המלחמה. לעקרונות רשמית- כ"הגדרה ארה"ב בכללן לא-מעטות,בארצות
 מזוי. לא-במעט הנבדלות גירסאות גם צבאות, ובעוד בריטניה בצרפת,הוצעו,
 מעולם בהם ראו לא המלחמה עקרונות רשימות מנסחי כי להבהיר הראוימן

 מצד אם, כי הטבע, מדעי בתחום לגלותם שניתן המוחלטים לחוקים בדומהיחוקים,,
 בהם, להבחין לדעת שיש מלחמה, של במהותה הטבועים גורמי-יסודאחד,
 של מיעילה סליקה השת, הצד ומן בחשבון; ולהביאם משקלם עללעמוד

 השונות הבחינות את על-פיה לבדוק שניתן "רשימה- מעין מפקדים,מחשבת
 יבוא אותן המזניח וכל הדעת, את עליהן לתת הדין מן אשר תכנית ובכל מצבשבכל
 עתשו.על
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 המקרא תקופת של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 הצבאי בעבר בוחנת התבוננות מתזך שהועלו עקרונות של הרשימהכאמור,
 . הם רובם ומעלה. לתריסר ועד בלבד משלושה נע ומספרם ג לה שונותגירסאות

 צירופים או בניסוחים גם )אם הם כאלה . ע ו צ י ב ו ה ב ש ח מ ת ו מ ל מבבחינת
 הרשימות: ברוב המקובלים עקרונותשונים(

 שיתוף-פעולה; בכוה; חסכון ריכוז; והתמדהבה; המטרההבהרת
 הטעיה(, )הכוללת אפתעה בטחוןש שתוקפנות
 כגק: - טכניות או ארגוניות - תכונות של יסוד גם לכאורה, בהם, מצויחלקם
 פשטות. וכן וניידות,ג'מישות
 השניה- מלחה"ע לאחר הרשימות מן באחדות שנוספו מאותם ביחוד כאלה,וישנם

 יסוד. נתוני כמעין לראותם )"מורל"(-שאפשר ו-רוח-כ"מנהלה"
 מהם( ו ל י א )ושל ה"עקרונות" של תוקפם יהיה מה בשאלה פלוגתה כיוםקיימת
 בשלביה ההל - הצבאית שבהיסטוריה העבר עדות כי חולקים אין אךבעתיד.
 "עקרונות קורצו שממנו הגולמי" ה-חומר את המהוה היא - ביותר המוקדמיםוגילוייה

 החוזר יישומם של מצבים על גם לעמוד הקורא בידי יהיה הדברים בהמשךהמלחמה-.
 מידה כאמות המקרא-הפעם ימי של הצבאית בהיסטוריה אלה עקרונותשל

 מתמודדים. צדדים של אורח-פעלם ולהערכת המלחמות נסיון לבחינתאפשריות
 משיש -יותר כי הדידקטית, הגישה בעל בספרו פרסטון4, א. ר. ע"י נאמר בדיןאכן,

 כעזרים לראותם יש - מבצעים לניהול מעשיים כללים המלחמה בעקרונותלראות
 ההיסטוריה*. לומד בידי לסייע מצויניםפדגוגיים
 של האפשריות תכליותיה שבכל והמתמידה מעורערת הבלתי שהתכלית יתכןד.

 זו היה המלהמות(, תולדות את הכוללת הרחבה, )בהגדרתה הצבאיתההיסטוריה
 ההתבועות והיא ופוליביוס; בתוקידידס החל והוגיה, כותביה ראשוני כבר חשושבה
 בני- בחיי כתופעה השונים, ומצביה גילוייה חזיונותיה, ושל מלחמה של מהותםבעצם
 המלחמה בעית את להציג עולם, זרועות לחבוק יכולה זו החבובות אדם. וקיבוציאדם
 אחרת, או זו אסכולה של בהיסטוריוסופיה היסודות אחד לשמש בהיסטוריה,כגורם
 להיות היא ויכולה הפסיכולוגיות; התפיסות או הסוצ.ולוגיה לתחום להכנס אףאו

 קצין-צבא זו מהתבוננות ללמוד שיכול מה אל - יותר וצנוע מצומצם לתחוםמכוונת
 המחקר ראש לא-מכבר שהעלה ההגדרה קולעת לגביו כי דומה ממוצע.חושב

 לא מה תחילה נא -נקבע העולם5: מצבאות באחד והוראתה, הצבאית,בהיסטוריה
 מל- פתרונות בידו יתן לא זה לימוד בצבא. המשרת לקצין ההיסטוריה לימודיתן

 אחר חיפוש ע-י בעיותיו לפתור המנסה קצין מנהלתי. או טקטי מצב לכלהמוכן
 ואילו המלחמה. את אף או המערכה, את עד-מהרה יפסיד היסטורייםתקדימים
 המשימות לקראת ובעיצובה מחשבתו בהכשרת תהא קצין לאותו ההיסטוריתהעזרה
 דגולים-. מפקדים וכמה לכמה עזרה שכבר כפי לו,הצפויות
 הצבאית ההיסטוריה של השונות האפשריות התכליות ציון את לסיים אפשרבכך
 במובנה הצבאית להיסטוריה מתיחסת שאינה הסתיימת בעוד צורך יש אך היא.באשר

 מצבים נם אלא מלחמה אירועי רק לא - ובדין - זה ספר מתאר לרובהמקובל.
 מחברים בפני מציגה הללו המצבים שברוב והגורליות הדרמתיות כוללים,היסטוריים

 לקחים ולהפיק לנסות קטן: לא פיתוי - הקורא בפני אף ספק, וללא - מעטיםלא
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 אך קדם. בימי בארצו ישראל בקורות מכריעים שלבים לגביהיסטוריים-לאומיים
 ניתן ההיסטורי-הלאומי בתחום לקחים לגבי גם כל גרידא, צבאיים לקחים לנביכמו

 בלקחים זה-הרהוריו שבספר הצבאית בהיסטוריה לעיין הבאלומר:
 לקבוע נסיון כי לדעת עליו אך ; ברכה בהם יש אף ולעתים הם רצוייםהמתעוררים

 הסברות אחת אלא בדרך-כלל יעלה לא ותנאים, זמן של זה במרחק , קנות סמ
 "פשריות.ה

 ובכוחותאלוחמים באורחי-לחימה להתבוננותאמות-המידה

 )ומה לתקופותיו קדם בימי בישראל הלוחם הכוח היה מה לדעת מבקשיםמשאגו
 מצריך ובהתפתחותו, העם בחיי זה גורם מילא תפקיד ואיזה יריביו(, של אלההיו

 וצבאי היסטורי ניתוח תוך והעובדות המעשים של האפשר ככל מלא תיאורהדבר
 ורק עובדתי; לימוד ראשית-כל, מצריכה, לעיל שנמנו ה"תכליות" השגת אףענייני.

 ם י שג ו מ ו ל י א ב ברם: והיסטורית-מהותית. עניינית-מקצועית בחינה -אחר-כך
 כזו? בחינה לצורך להשתמש נוכל מידהואמות

 מעין מידה אמות לנסח לנו מותר שבה המושגים" "לש,'ן מהי לברר עלינוראשונה
 )חברתי, המושגים עולם אל לחדור המאמץ הוא היסטורי מחקר בכל חיוני חלקאלה.
 ולהבינו. בה, שעוסקים התקופה של ( י א ב צ אנו, ובשייתו - תרבותי מדיני,דתי,
 במחשבתנו. מעורים שאינם מושגים באמצעות להיעשות תוכל לא אוו בחינתנואך

 ותכליתיים, מובנים בדפוסים בהכרתנו ולהתגבש להיעשות, תוכל העבר של כזובחינה
 בראיה להשתלב תוצאותיה תוכלנה אז רק ובלשונם. זמננו-אנו, מושגי באמצעותרק

 והצבאית-הספציפית. ההיסטורית ההתפתחות שלכללית
 או 'טקטיקה' כגון דברים "הרי מקשים: יש אלה? דברים אמורים צוויךלאיזה

 'ארצן או פסיכולוגית' 'מלחמה 'שיתוף-הפעולה', או 'גורם-הגיידות''אסטרטגיה',
 לא ואף מ י ח נ ו מ כ לא זמנים, אותם לאנשי כלל ידועים היו לאפונקציונלי',

 קושיה על כזוו". בלשון ומחדליהם מעשיהם את וננתח נתאר זה כיצד ; ם י ושג מכ
 מונחים הכירו לא ולזמניהם, לסוגיהם 'הס', -נכת, אחת: תשובה אלא אין זומעץ
 למעשה, הלכה אלה כל את הגשימו הם אולם אלה. מושגים לעצמם גיבשו ולאכאלה
 המעשים לציון פרוזה-. דיברו ימיהם כל ' כ עו יד -לא כי אם שכלול, של שונותבמידות

 ניתוחינו, לצורך יסכנו לא אך השין את שהלמו בביטויים השתמשולהמושגים(
 היתה כיום, שלנו המושגים מערכי מכהונים לה המהות, אולם אנו; וסיכומינוהערכותינו

 של והביטויים המושגים לשון להמחשת דוגמאות כמה הנה אלה. בביטוייםגלומה
 ההפתעה"; -עקרון את יפה מבטא ט( י, )יהו' פתאום" יהושע אליהם "ויבא :התקופה
 אלה בתוך, לישראל -ויהיו "גיידות"6. של זה את - )שם( הגלגל" מן עלה הלילהו"כל
 במונח לנקוט מבלי אפילו הדרוש, כל את אומר כב( ח, )יהו' מזה" ואלהמזה

 מסופר שהוא כפי ועמק-אילון, גבעת מערכת לאחר יהושע של מסעו טקטי".-כיתור
 שנאמרו רבשקה, האשורי השר של אסטרטגיל.דבריו מרדף כמובן, היה,במקרא,

 -מלחמה שהיו ודאי ואילך(, בו יה, )מל-ב החומה על אשר העם אלב-יהודית-
 למדיי פתקציתלי ארגון היה דוד של צבאו ארתן כי לשער ניתן מובהקת.פסיכולוגית"

 אשור. צבא לגבי ודאי והדבר ישי; לבן ידוע היה לא לכשעצמו זה חדיש שמושגאף
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 המקרא תקופת הצבאית-של בהיסטוריהבחינות

 בלבד. זה בצבא ולא - אשור בצבא מפותה בין-חילי פעולה שיתוף שהיה למדיברור
 הרצאתוו לצורך אנו מחשבתנו בדפוסי להשתמש לנו מותר דבר: שלקיצורו

 נצטרך בת-זממו, הצבאית המחשבה "משקפי- מבעד זו התבוננות ואגבוהערכותו;
 רחוקה. מציאות גופי על ומההיה נוסחאותיה את "להלבינם, בפעם פעםמדי

 את וננתח נבחן נקרא, מושגים אילו על-פי אך המושגים. לשון בענין - כאןעד
 צורך, לא ואף אפשרות, אין המקרא? תקופת של וה.מלחמתיות" הצבאיותקורותיה
 הצבאי", "המקצוע של היקפו כולן. האפשריות המידה אמות את כאן ולבדוקלמנות
 לציין יהיה די המידה. אמות של מקפת רשימה ציון בעד מ,'נעים וענפיו, פניורריבוי
 צבאית, מחשבה של מזו זו שונות מאסכולות אמנם השאובים ערכים, מעגלי שניכאן
 לרשימת היא הלונה להתבוננותנו. כ-מדדים" זה את זה להשלים כדי בהם שישאך

 המלהמה בתורת היסודות הפועלים-בקביעות"-שנקבעהכאחד"הגורמים
 באסכולה השתים, בגלגוליו המקובל, - המלחמה" "עקרונות ולמכלולהסוביטית;
 צבאית5. מחשבה שלהמערבית
 של למדי שימושית רשימה בעצם, היא, הפועלים-בקביעות- "המרמיםרשימת
 המקובל, כסדרם מדינה. או אומה של הממשי הכוח-הלוחם מורכב שמהםנתוני-יסוד,
 המלחמה, דבר עם אומה של. הזדהותה מידת דהיינו, - העורף* *איתנות 1.הריהם:
 של ומשקלו - הצבא" -רוח 2. ובמשמעויותיה; במשימותיה לשאת כושרה מידתואף
 המבטאת, נוסחה - ואיכותן- העוצבות -מספר 3. לפירושים; צריך אינו זהגורם

 ליכודם, מידת את אף אלא הסתמי מספרם את רק לא "עוצבתית",בהמחשה
 האמת את - )ובעצם במשותף לפעולה שאומנו כוחות של מעוצבות, ארגוןבמסגרות
 ררם - הצבא* של *הימושו 4. ; עדיפים( סיכוייו - יותר וטוב יותר רב צבא כיהישנה
 טיבם, כלי-הנשק, מטפר הן בחינותיו ואשר לכאורה, מוכרת חשיבותושאף
 -חד.שותמ"; גם מסוימות ובתקופות ולמשימות לנסיבות התאמתםמידת

 רק לא כשהכונה - הצבא" של סגל-הפיקוד של "היכולת-המארעת - ולבסוף5.

 בשוע את לודא וליכולת יותר, הרמים בדרגים לתכנת, גם אלא גרידאל"ארגון-
התכנת.

 )תוך בה יש מסוימים, ומצב זמן של ותפיסותיו ושאיו ילידת היותה עם זו,רשימה
 לבחינת לשמש כדי ואיכותן-( העוצבות -מספר - י ש י ל ש ה הגורם של ניסוחוסיגול
 להערכת להתאים היא עשויה וביחוד קדם. בימי אף צבאות של ואפשרויותיהםכרחם

 יריבים-בכוח. או יריבים-בפועל שבין איכותיים( סגוליים, )כמותיים,יחסי-הכוחות
 מן לחלק באשר העובדתי המצב על הידיעות לנו תחסרנה רבים במקריםבמנם,

 הללו.הגורמים
 בתקופה להתבוננות כבאספקלריה מלחמה- ב-עקרונות השימוש היא שונהסוגיה

 אלה, עקרונית שכן פרדוכסלי; לכאורה הוא הדבר מסוימת.צבאית-היסטורית
 רחוק עבר ואם מאוד קרוב עבר אם - צבאי עבר בנסיון ההתבוננות על-ידישנתגבשו
 .רק אולם: עצמוט. זה עבר של לבחינתו כ"אמצעי-עזר* ומשמשים חוזרים -מאוד

 נסירות בבחינת מסוימת שגרה המאפשרת משקלות- "מערכת לעצב נוכל זובדרך
 והישגים. אורחי*פעולה ובהשואתמלחמה
 תמונת בהבהרת לסייע איפוא, עשויה, הפועלים-בקביעות- העורמיםרשימת
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 דבראחרית

 להתבזק בידינו מסייעים המלחמה" "עקרונות ואילו ; המלחמה למעשי שקודםהנהמים
 אורחי-הפעולה עצם את הן המקיף - הרחב במובנם המלחמה מעשי שלבתחומם
 עקרונות מהם. אחד כל של ומושגי-הלחימה תפישותיהם את והן היריבים, בהםשנקטו

 נשקלו( א ל ש שיקולים זה )ובכלל כשיקולים גם איפוא, כאן, מופיעיםהמלחמה
 הערכה כאמות וגם - לוחמים צדדים של והגבותיהם החלטותיהםבתכניותיהם,
 בבחינת הם שאלה לומר ואפשר ; העבר של בקורתית בהערכה עצמנו שלנו)-מדדים*(
 פעולת כל להפריז. אין כאן גם ברם, המעיין. לעצמו שמתוה שאלון שלסעיפיו
 עקרונות תריסר כחצי של שלילי( או - )חיובי מוחשי גילוי משום בודאי בה ישמלחמה
 על לעמוד יש כולם. העקרונות של גילוי כל ורישום במיון טעם ואין הפחות;לכל

 לגבי מאלף - לרוב המאלף: ועל בהם, עוסקים שאנו והזמן הצבא בתנאיהאופייני,
 טבע לגבי אף - ולעתים תקופה; אותה של הלוחמים והכוחות המלחמהחכמת

 הזמנים. שבכל צבאיים יסוד והגיונותהמלחמה
 עוד להוסיף יש ובהערכותיהן, בלבד, צבאיות לכאורה שהן תופעותבלימוד
 והחברה, המשטר בסדרי כוחות-לוחמים אותם נשתבצו כיצד והיא: אחת,בחינה

 אמורים וביחוד המרחב? של הבין-לאומית ובמסגרת עמיהם, של והתרבותהכלכלה
 ממידת השאר, בין נובע, זה צורך בזמן. וקדומה מאתנו רחוקה תקופה לגביהדברים
 כיום בידיעותינו החסר, או הסתום, דוקא זו. תקופה לגבי יחסית המועטתידיעתנו

 שיהיה כדי ומסגרת, רקע בתיאורי הצורך את עלה כ המאורעות של הצבאי הצדעל
 ועל הצבאיים והמאורעות העניינים על לנו הירוע המעט את ולהבין להיתיבבידנו
 .מהותם

 הצבאית. ההיסטוריה בתופעות להתכתן המבקש יידרשו-מן.הקורא-.המעייןשלושה
 עדיין החסר אל דעתו לתת עליו המידה; באמות זו התבועות לצורך להשתמשעליו

 תגליות על-ידי ובחלקו חקירה ידי על יתמלא בודאי שבחלקו חסר, -בידיעתנו
 של ומשמעם מובנם טיבם, לגבי לתמיהות, ואף לתהיות, נכון להיות ועליוחדשות;
 - המקרא תקומת של .ובצבאותיה במלחמותיה נרמזים, או ידועים וחזיונות,מצבים
 ההיסטורית-הצבאית מחשבתנו את להפרות לעתים בהן שיש ותהיות תמיהותאותן
 המעיין. שבפני הפתיונות אחד שהם כביכול, מוחלסים ופתרונות סיכומים מאשריותר

 עיוננו, שבמרחב נושאים כמה על מידה, אמות אותן על-פי לעמוד עתהעסה
 בתחום ואחר-כך , פעולה ה - אזרחי בתחום תחילה העיקריות,לבחינותיהם

 כוחות.ה

 באזרחי-לחימהעי71

 איש- של מוקדי-התענינותו הצבאית ההיסטוריה בתחום כי נאמר, אם נטעהלא
 של ניהולן אופן שנים: בעיקר - שימושם ודרכי מכלי-הנשק לבד - הםצבא

 כוחות שבארגון מסוימים וכן'צדדים הגייסות; של פעלם ואורחיהמלחמות
 בימי- ומלחמות צבאות על הידוע את הסוקר איש-צבא, איפוא עשוי כיצדצבאיים.
 ההוא, שבזמן )טקטיקה(, בקרב לאורחי-הפעולה באשר להתרשםהמקרא,

 האופרטיבית, האמנות מלתחום כיו שמיוחס מה לכל באשר וכןולהתפתחותם?
 האיסטרטגיתז 9לולזה
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 לא ח ול

 ל"מפה" לב )שים סיני שבמדבר המצודות על*פני עובר הא' סתי פרעה :1
 באסיה. המצרים למסעי בסיס-מוצא שהיוו הללו( שלהציורית

" עשתרות העיר מראה :2  ; לנתיבי-פלישה וצומת שבבשן ישראל-ארם בספר מבצר 

 בכלת. הג' תגלת"פלאסר של מארמונו מתבליטקטע
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 המקרא תקופת של הצבאית פטוריה בהיבחינות

 טקטיקהה
 עניינן על לעמוד האפשרויות את תכופות מצמצם לנו המצויים המקורותאופי

 שמם, להאדרת שנועדו מלחמותיהם על מלכים סיפורי בוריה. על ולהבינההטקטיקה
 עומדים ואינם "הכנעתי*, "הכיתי*, בהכרזות: לרוב מסתפקים המקורות, עיקריהם

 אז, ואף - מערכת-קדש )כתיאור שנים או אחד לנסיון פרט ה"כיצד-, עלכמעט
 יתכן במסע-מגידו, מסוימים פרטים כתיאור או, אפילפטיים; מניעים מתוךכנראה,
 ושליטים, מלכים ל א פניות דוקא פרעה"(. של האישית העזתו הבלטתשלצורך
 בכנען זעירים מלכים של והתביעות התלונות במכתבי כגון שונות, בתעודותהמצויות

 השונים ובדו"חות לפסה"14( הי"ד )המאה אל-עמארנה תל של הארכיון מל פרעה,אל
 כי ולשבח לרומם באו שלא מארינו, מארכיוני יותר( מוקדם שנים מאות כמה)כסמנם
 לאורח המתיחסים מהם חיוניים: פרטים כמה בהן נשתמרו מעשיים בעניינים עסקואם

 המרמזים ומהם מבצעית; משמעות להם ונודעת מסוימים, במצבים נהוג שהיההפעולה
 נם יענתים להעיר וחשיי דבו* סומ"החיל, ולפי מספריתו מבחינה הכוחות,קק;יכב
 נתונים בפעם פעם מדי מזדמנים השליטים בכתובות גם אמנם, הטקטי. אופיםעל

 כן סוללת-מצור". בעניין חתי מלך של תיאור כאותו - הצבאי המעשהשמתחום
 שאמנם הזמן, של ההווי מן מצריים( )במיוחד אחרים מקורות קטעי גם אלינוהגיעו
 סיפורי כגון ה"בטחוני", הרקע מן מקצת להבחין מאפשר אך מובהק צבאיאיננו

 שימושית-, "לוגיסטיקה מתחום ידיעות אף וכן דיפלומטיות; תעודות אומסעות
 שבתחום לעניינים לרוב, מתיחסות, כאלו ידיעות שאף אלא לתמונה15. קויםהמוסיפות

 לנסות עלינו ונגזר שוטף". "בטחון שבתחום לעניינים ולעתים תחזוקה, אוארגון
 קלה, לא מלאכה הטקטי; התפעול לתחום מסקנות-השערות אלה מתהומיםולהסיק
 רושם לתת לעתים עשויות למשל, ציוד, של רשימות ביותר. בטוחה לא אףועתים
 הציורים . תם פעול אורחי על פחות הרבה אך - צבאות של הרכבם עלכלשהו
 ומגוון עשיר חומר בהם מצוי והמקדשים הארמונות קירות ועל מלכים מצבותשעל

 אף ויתכן כוחות, ה לסוגי באשר בעיקר שוב, אך, הרבה; מהם ללמודואפשר
 מסע, הניה, לסידורי באשר וכן צבא, של במבנהו שבינם כללי ה ס ליחבאשר
 רבים במקרים בידינו אין בשדה-פתוח, בלחימה שמדובר במידה וכדומה;אספקה
 הגייסות של הטקטיים ונוהליהם תפקידיהם היו מה במדויק אלה מציוריםללמוד

 יחסית, הלא-רב בחומר שימוש על-ידי בכל-זאת, ניתן כיצד דוגמהבשדה-הקרב.
 שבסקירה המתאים בפרק כלולה טקטי תפעול של המסתברות האפשרויות עללעמוד
 לפסה"נ""1. השני באלף ובשכנותיה ישראל בארץ -הלחימהעל

 לא בעיות תכופות לגביו מתעוררות לכאורה, מאלף ציורי, חומר כשמצוינם
 מידת או אחר, או זה בציור הנראה חיילים של סידורם שמא מקשים, ישקלות.

 סמלי. כציור לראותם ויש - בתמונה דברים הצגת צרכי של תוצאה הםצפיפותם,
 הופעתם אופן את במדויק לתאר מתכון שאינו הזמן אמני של מוסכמות עלמבוסס
 ם י ח 1 ר ה ו מ י ק ת ר מ ה במציאות היו מה לנו ולהראות בקרב אלה לוחמיםשל

 שונים. חיל סוגי של יחידות בין גם ומה יחידות; ובין יחידות ך תו בשבהיערכות,
 מבניהם, ושל ערוכים, גייסות של הסטטית התמונה כי ההנחה את נקבלאפילו
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 לגבי ודאות כד תמונה מקנה תמיד לא הרי אלו, בציורים מציאותי באופןמשתקפת
 אורח- ושל שבינם השיתוף של ויחידה, פרט כל פעולת של הטקטית, ה ק ינמי דה

 בתמונה, התבוננות באמצעות עליה להשיב קל שלא נוספת, טקטית תמיהההלחימה.
 של ושלביה בתמונה, המוצגים הכוחות שבהפעלת וקצב, זמן רוחי לגביקיימת
 היעזרות ורק גרפית, בהצגה ביטוי לידי באים שאינם דברים אלה כל זו;הפעלה
 אלו. לקושיות ותשובות פתרונות להעלות אולי תאפשר יתגלו, באם נוספים,במקורות
 המלחמה "תורת ידין י. של ספרו לאור יצא זה ספר הופעת לפני מעטיםהדשים
 שכונס העשיר הגרפי והחומר שבספרו, והמשוה הבקורתי הניתוח המקרא".בארצות

 כמה של להבנתם יסוד גיבשו בלבד(, בעברית לא - )ובעצם בעברית לראשונהבו
 בקבעם אחרים, וחזיונות עניינים כמה לגבי הבהרה והוסיפו צבאיים, חזיונותוכמה

 ידין, י. של זה יסוד ספר כי ספק אין זה. בשדה המחקר להמשך חדשהנקודת-מוצא
 הממצא של מבט מנקודת וראשונה בראש המקרא תקופת של הצבאיות בבעיותהדן

 שלפנינו. בספר למעיין הרבה לסייע יוכלהארליאולוגי,

 המתנדבעיות
 להיזקק הצבאי ההיסטוריון איפוא, נאלץ, ממש טקטיים תיאורים של מיעוטםמחמת
 )פרי:קציה( "השלכה" להקרין היעז, טראפיל~:ה; -כס של למחורתכופות
 הרכבם ועל הגייסות חימוש על והמסתברים הידועים הנתונים מן הטקטיקהלתחום
 ותכומת חיולם מקורות על ועוצבות, ביחידות ארגונם על ה"מקצועי", אוהחילי

 אף ותכופות - וחניתם מסעם הספקתם, אופני ועל שלהמ ציוד-העזר עלאנשיהם,
 והמצבים המבצעים לשוגי בהתאם וכמובן, נגדם; שעמדו היריבים על הנהוניםלפי
 הנ"ל הגורמים של השונים צירופיהם לאור כלומר, נתונים. אלה גייסות היובהם

 אורחי-פעלם להיות יכלו מה לקבוע הוא מנסה ביניהם האפשריות הגומליןוהשפעות
 לזיקה באשר מסוימת -חוקיות" קיימת קלה. מלאכה זו אין כאמור, בקרב. הגייסותשל
 היא אך בהם, המשתמשים הלוחמים של פעולתם אופן לבין כלי-הנשק תכונותשבין

 - אותה הכרתנו דרך דהיינו, - עצמה זו "חוקיות" ועוד, זאת מוחלטת. מלהיותרחוקה
 אלא, כלי-הנשק של הטכניות או הפיסיות תכונותיו הערכת על רק לאמתבססת
 דומים סוגי-חיל כאשר לנו, הידועים ב ר ק י ב צ מ אותם על גם רבה,במידה
 לעצמנו להבהיר רוצים שאנו לאלה בתכונותיהם מקבילים או זהים בכלי-זיןהשתמשו

 הידועים עבר נסירות של זה באוצר ההסתייעות כי סבורים יש תפעולם. אופןאת
 אכסטראפולציות המאפשרת היא אחרים, וזמן ממקום ולוא ההיסטוריה, מןבבירור
 נפוצה בשיטה להתחלף( אף )או להתמזג עשוי זה מחוד אולם ומציאותיות.קולעות
 בשני - הדמיון על הרבה פעמים המושתת מחוד שהיא האנאלוגיה, של זואחרת,
 בהתוית באנאלוגיות השימוש מסייע מגבלות, מצויות גם אם אך, זו. מלה שלמובניה
 בנסיבות, השמי הבלטת עצם על-ידי למנוע, דוקא הוא עשוי ותכופות ; מחשבהכיווני
 וטעויות. תעיותבעד

 וחזקים שרבים משום דוקא באזהרה, צורך ויש מגבלותיהן; אלו לשיטותכאמור,
 או אלו, משיטות באחת להיאחז קדומה צבאית בהיסטוריה המעיין אצלהמניעים
 ובמתוח צבאית בהיסטוריה ספרים עשרות בעל פולר, כב. צבאי הוגה יחד. גםבשתיהן
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 אח-ה ללא לאכסטראפולציות לעתים נתפס - יסוד ספרי מהם - מלחמהחזיונות
 באה הפלנגה צמיחת שלפיה העלה, שהוא הסיבתיות שרשרת בענין )למשל,מספקת
 מרחיקת-לכת הכללה משום בכך ויש - העירוניתי1 החומה מהופעת הסופיתכתוצאה

 יאה כל הקלסית(. ביון מדינות-ערים של הצבאית בהתפתחותן התבוננות יסוועל
 לתקופה מתקופה המושאלים - "אנאלוגיים, בביטויים השימוש לגבי גםזהירות
 בכתיבתו היכר" "סימן מעין שהוא - למשנהו אחד תרבותי-היסטוריוממעגל

 המושגים מעולם לרוב השאובות אלו, אנאלוגיות טוינבי18. א. פרופ' שלההיסטורית
 אך - הקורא מחשבת את לעורר לעתים עשויות והביזנטי, הסמאני הפרתי, אוהיוני
 הנדונות. התופעות מן שברבות והסגולי המיוחד את לדלות כדי בהןין

 של הן המתודיקה: של אלו בעיות קשות כמה להמחיש כונתם אלה מעטיםעיתים
 תחום אל כוחות-צבאיים של ה"בלתי-טקטיים" הנתונים מןהאכסטראפולציות,

 אפשרויות וכמה כמה לבטל באות הן אין אך האנאלוגיות. שיטת של והןהטקטיקה
 אלה. שיטות בשתי-הטמונות

 לאורחי-לחימה משמעותם - ומבנהארגון
 על להורות כדי בו אין - לוחמים כוחות של פנימי ה רנונם א עלהידוע
 תכליתו לנו מתבהרות כאשר אלא הצבאית ההתפתחות בתהליכי זה שלמשמעותו
 יחידות של גודלן ידיעת בקרב. הללו הכוחות של הפעלתם בשעתוהשפעתו
 הטקטי. תפקידן היה מה לברר כדי לרוב, בה, אין לכשעצמה, שונותחיליות
 אף כלשהי, תמונה העלאת לאפשר לעתים, עשויה, עוצבות של הרכבןידיעת

 במאות מצרים בצבא : דוגמה והרי מסוימות. מגבלות גם ההשערתי בניתוחשכרוכות
 רב-חיליות. לעוצבות-קבע חלוקה המסתבר, ככל נהגה, לפסה"נ והי"גהי"ד

 שונים. אפשרות קוי לפי תיתכנה שהן אלא - מאוד מאלפות מסקנות מכךתיתכנה
 ומתואם הפוק שיתוף על הבנויה משולבת, לטקטיקה ביטוי הן כאלה שעוצבותיתכן

 ילחמו אלה שחילות מכך קיהמנע רצה אשר צבא השונים; החיל סוגי שלבפעולותיהם
 בעוצבות, מלכתחילה צירפם שדה-הקרב, בתוך נבדקים פעולה באזוריבנפרד,
 חלק בכל המוגדר( הטקטי בתפקידו אחד כל כי )אם "במעורב" שיפעלובאופן
 לא עוצבות של באר הרכב לפיה אחרת, ראיה גם תיתכן אך שדה-המערכה.מחלקי
 שבזמנים מכך תוצאה אם כי "אורגנית" משולבת לטקטיקה ביטוי בהכרחהיה

 בנפרד, הצבא עוצבות ופעלו חנו - מלחמה-רבתי למצבי פרט היינו, -כתיקונם
 לעוצבה ההיל סוט כל בהקצאת צורך היה וממילא ; אחר או זה גבול באזור אחתכל
 הרב- שהמבנה היא אחרת אפשרות עצמאי. באופן כהלכה לפעול תוכל למעןכזו,
 שנערך - המבע של הטקטי מאופיו כולו, הצבא של מסעשמלחמה בתנאי גם נבע,חילי
 וטיב הטופוגרפיים בתנאים מרוכז. כוח על לשמור כדי אחת, בשדרה כללדרך

 )הערכה ק"מ וכמה כמה לאורך זו מעין שדרה נתמשכה וסוריה כנען שלהדרכים
 ק"מ(. מ-15 פחות לא אומרת: קדש אל רעמסס של למסע-ההתקרבות אחתטקטית
 השדרה מפרקי פרק לכל השתים החילות בחלוקת בטחון, מטעמי צורך, איפואהיה

 עוצבה(. לכל)דהיתו,
 מסיבות ואם השתלטות לצורך אם מסוים, ארץ בחבל מה זמן צבא שההכאשר
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 דבראחרית

 במשאבי תכליתי שימוש שכן ; לוגיסטי גורם גם הטקטי הצורך בצד בודאי פעלאחרות9!,
 שעוצבותיו מבלי אפשרי כמובן, היה, לא גדול צבא של לכלכלתו מקומייםמזון

 רב-חילי. כוחות הרכב הצריך שממילא דבר הארץ; על-פניתתפרסנה
 שילוב טקטית. משמעות להיות יכלה כאלו עוצבות של המספרית לעצמתןגם
 בין יותר ומתמיד הדוק פעולה שיתוף על מלמד יחסית קטנים בגופים שוניםחילות
 בעצם אין שוב - רבים אלפים ומונות יותר, גדולות העוצבות ואם אלה.חילות

 מעין-זה. מהודק לשיתוף ודאית ראיה משום כזו בעוצבה שונים חילות שלהכללתם
 להאחז עשוי הקדומה בעת הרב-הילית בעוצבה הקשורות שאלות לבררהרוצה
 כמותה. מאלפת לך שאין שדומה הרומאי, הלגיון מדוגמת השאובות באנאלוגיותבשימוש

 גודלו, וכן מעורב, בכוח הטקטי נוהגו הרכבו, שכן בה. וקוץ אליה - זו אנאלוגיהאך
 הטיעונים ל כ ל הקבלות לספק עשויים השונים, תמורותיו בשלבי הרומאי, הלגיוןשל

 שיתכנו.האנאלוגיים
 הסקת אפשרות כאמור, היתה, העוצבות לגבי כאן שנאמר מה לעומת אףפחותה
 או עשרות כמה בנות חיליות, - ד ה יחידות של אורח-לחימתן בעניןמסקנות
 למקרים פרט - גודלן על גרידא מספריות ידיעות יסוד על לוחמים. מאהאף
 גיוונו על נתונים כגון נוספות, ענייניות בעובדות ושלובות אחוזות אלו ידיעותבהם
 ועוד, זאת מסוימים. קרב מצבי של תיאורים או קיים(, כזה גיוון היה )אם חימושןשל
 שמא או גרידא, טקטית היתה מסוימות יחידות של מהותן אם לדעת לעתיםקשה

 קיימת היתה וחיל צבא שבכל הוא מאליו מובן כך, לוגיסטית. אוארגונית-מנהלתית
 טקטי תפקיד לקבל גם יכלה קרובות שלעתים בסיסית-מינימלית, יחידת-יסודתמיד
 נושאי-חנית. של מכונס מערך בתוך אחת עורפית שורה להוות למשל, כמו, -מוגדר
 מאשיו טקטית פחות תכופות היתה ודאי כאלה קבוצות של המקורית מהותןאך

 היה וטעמה מרכזה אשר חיילים, כמנין ובה זעירה, יחידהיארגונית-לוגיסטית":
 וכן אוהל גם יתכן השכלול, )ובהמשך עמה הנישא המשותףכלי-הבישול

 והספקה(. ציוד להובלת בהמה, אורכב,
ע של המספרי ההרכב מן ללמוד אולי ניתן אליו שביחסההיל ב ש  אופני על 
 זה, שבחיל יחידות-המשנה גודל של הידיעות . ב כ ר ה - ל י ח הוא בקרבתפעולו
 של השערות העלאת לאפשר כדי בהן יש קדם, ימי של המובהק הנייד החילשהוא
 על גם ולפעמים תמרון; ביצוע לצורך הטקטי מבנחו ועל ארגונו עלממש
 ספציפי כה שהנו חיל-הרכב, זה, חיל דוקא כי היא מעניינת עובדה לחימתו.עצם

 תקופה משום אך אחרים, וזמנים במקומות גם ידוע היה )הוא עוסקים אנו בהלתקופה
 שניתן היחידי אולי הוא המקרא( כמימי ממנו מגובשת כה תמונה לנו נותרה לאאחרת
 תיאורי יסוד על הדבר שנעשה כפי - בשדה פעולתו אורח את בבהירות ולנתחלהציג

 שבהן המשימות בין למנות ניתן קדש מערכת תבליטי שלפי ויתכןמערכת-קדש20
 ואבטחה- - באגף-הפתוח בעיקר - אבטחה-אגפית תפקידי גם חיל-הרכבהועסק
 השונים. הטקטיים ויעודיה שימושיה על עתודה, של תפקיד אף ואוליעורפית,

 המצור פעולות שלהתיעוד
 סוגי החימוש, על מלמד רק לא הרב החומר הרי מצור, לפעולות באיםכשאנו
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 אופני של מפורט תיאור לפניוו מעלה אף תכופות אלא באלה, וכיוצאהגייסות
 ברורה הצגה שאימשר מצור-הוא מבצעי הסטאטי-ביםודושל אופים ממש.הלחימה

 המורכבים אורחי-הפעולה לגבי וביחוד כאן, גם כי אם השונים. הלחימה שלבישל
 ברור הכל תמיד לא התפתחותה, בשיא האשורית המצור מלאכת אתשציינו

 ופרטי הזמנים סדרי את בבירור לפיהם לקבוע לעתים, וקשה,מהתבליטים;
 המצור אמנות של התיעוד מקום, מכל ופעולות. משימות של הפונקציונליתההשתלבות

 נושא של וממצה רחבה הצגה שנתאפשרה עד עשיר כה הוא והמתגוננים הצריםומעשי
 אורחי- על ידיעותינו של היחסית הדלות את מבליטה עצמה זו עובדה בסמר21.זה

 בקרבות-שדה.הלחימה

 המקרא מןהמשתקף
 המקרא בימי שדה קרבות של הטקטיקה על ידיעתנו מצב שלפי תימה איפוא,אין,
 קרב מעשי ושל צבאות של תיאור לקטעי מיוחדים ומשקל משמעות לעתיםנודעים
 אחרים. ממקורות הידוע את להבהיר, או להשלים, כדי בהם יש אשר - המקראשמן
 בישראל, אורגן מ בא צ של השלב דוקא פרדוכסלי; הדברים מצב זאה, עםיתז-
 מבחינה מאכזב אורח-מעלו, על ממש של לידיעות לצפות היה ניתן ההגיון שורתשלפי

 המעיין. את-ו
 ישראל, של השבטית בתקופה הקרבות ציוני כי בעובדה להתמיה כדי איןבעצם,

 של תיאור בהם אין אך כמציאותית, הנראית אוירה מעלים המלוכה, ראשיתועד
 להוריש ביכולתו אשר ממלכתי מנגנון אז קם טרם שהרי לכשעצמו;אזרח-הלחימה

 המסופר של סך-הכל לכך ביותר אופייני ומפורטים. מדויקים ותיאורים רישומיםלנו
 מעשה על הסמלי( )ויתכן ה-פי הסיפור מן נתעלם אם הפלשתים. עם המלחמותעל

 קרב-שדה של מאפשרות הרחוק במצב נתרחש פנים כל )שעל מכמש לידיהונתן
 בעונת בודאי שנערך - פלשתי מסע-מלחמה של תמונה לרוב, לכנינו, הריערוך(
 המלחמה של במרכזה הישראלי. הכוח מתיצב העולה הפלשתי הכוח כשמד -הקיץ
 לנו מצוי הקרב מתקשר היה שבה הדרך על המכרעת. גם שהיא אחת, מערכהעומדת

 של הופעתו למדי: אופיינית היתה שכנראה האפשרויות, מן אחת של תיאורבכתובים
י משני אנשי-הבינים בין והתמודדות מתגרה,איש-בינים ר א ב  תמיד לא אם גם 
 ספק אין הרי ניגף, שגיבורו צבא של למנוסתו כזו התמודדות של תוצאתההביאה

 תמיד מתואר מערכה של סיומה כי ויצוין בה. לזלזל שאין נפשית השפעהשהשפיעה
 תוך לנסיגה כלשהו רמז ללא שנוצח, הצד של בהלה ומנוסת מוחלטתכתבוסה
 הגזמה משום גם בכך שיש כמובן, אפשר, באלה; וכיוצא התארכות לנסיונותהתגוננות,
 אופן ועל הקרב פתיחת אופן על כלשהם רמזים כאן יש אם כך, ובין כך ביןפיוטית.
 כזה. קרב של מהלכו על דבר המקראי בסיפור איןסיומו,

 של לאופים באשר שלמה, בלתי אמנם משוערת, תמונה להעלות ניתן זאת,לעומת
 ביסודם, חיליים" "חד- שהיו ודאי הישראליים הצבאות המתמודדים.הכוהות
 שבדומה סימנים יש כי אף אחיד. חימוש בעלי לא אך , רגליים מלוחמיםמורכבים
 "נשק-יסוד* מ י ט ב ש ה מן וכמה לכמה היה שונות בתקופות אחרים שבטיםלצבאות

 שאמנם כפי - ותכופות כלשהו; מנומר שהיה ודאי בכללו זיונם הרי מקובל,שבטי
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 למגע- המשמש משוכלל, לנשק-הלם באשר וביחוד מרוד, לקוי אף - המקראמעיד
 אופן מבחינת והן - בו השימוש וזריזות - הזיון טיב של זו, מבחינה הן מקרוב.קרב

 אחדים, שבטים במשותף למלחמה נזדעקו כאשר יותר, גדולים כוהות שלתפעולם
 יכלו כזו מקובצת איסטרטיה של שמפקדיה האומר, ידין23 י. של דעתומענינת

 האבנים קולעי כגון - מסוימים שבטים אנשי של המיוחדים בכשריהםלהשתמש
 את להגמיש כדי בהן שהיה תכליליות, משימות להטלת - בנימין שלהנודעים

 איסטרטיה של הכוללים ונוהגה היערכותה בענין הטקטי. הנוהג את ולגוןההיערכות
 הפנימי ארגונה ביסוס-מה. אמנם להן שיש השערות, רק הדעת על עולותישראלית

 החברה במבנה )שכן ובתי-אבות משפחות שבטים, לפי שבטי, ארגון בתחילההיה
 הפכו כאלה וגופים אחרת(. ארגון צורת לשום אחיזה היתה לא זמן אותו שלהישראלית
 וליחידות עליהן, מנצחים ומשפחות שבטים שראשי , ור ק פי ליחידות גםממילא

 וההטלה הירי נשק בעלי היו עצמה במערכה במערכה. בצותא שהוויצבו , ה מ י הל
 קרב שהאויב עד זה נשקם את מפעילים חניתות-הטלה( מקלעית-אבנים,)קשתות,
 הקרב, בתחילת לפעול, אף אלה יכלו ותכופות גוף; אל לחימתגוף לטווחיוהגיע

 להסתלק או מעט אחורנית לסגת היו נאלצים קרב-המגע, משהחל אךכמתגרים.
 זאת. איפשר שהמצב במידה בירי משם ולהמשיךלאגפים,
 של דמותו שונים. חיל סוגי של שילוב שהיה ודאי הפלשתים בצבא זאת,לעומת

 זיון היה אופייני אם לדעת שאין אלא !(- ביותר )כבד "רגלי-כבד" דמות היאגלית
 זה בצבא להיות יכלה אם לדעת גם אין כן על הפלשתי. הצבא לעיקר זהמעין
 אולי נבחרת23א; לקבוצה היה מיוחד זה שזיון כאלה-או מלוחמים הבנויה ה, לגגפ

 אשר עמי-הארץ, צבא על מנצחת שהיתה הפלשתית, האריסטוקרטיה מןללוחמים
 הקרב שאחר בשלב )דהיינו, הגלבוע על הרדיפה בתיאור משלה24. היה שונהאופיו

 הפרשים" ובעלי "הרכב וכן ד( לא, )שמ"א בקשת" אנשים "המורים נזכריםהמאורגן(
 טיפוסי שלושת מוזכרים בהן המיוהדות הנסיבות כי לראות נקל אך ו(. א,)שמ"ב
 אורח- בענין מסקנות מאפשרות אינן והרכב( הקשתים )באר-שבע אלהלוחמים
 כזה הרכב בעל צבאי שבכוח כללית, הנחה להניח רק ניתן ערוך. בקרבלהימתם

 אי- את יותר עוד המבליט דבר משולבת; טקטיקה של שהם כל גילויים בודאיהיו
 הפלשתים. מד ישראל מערכות את שציין הצבאיהשויון

 השבטית התקופה מלחמות בתיאורי פעמים מספר הנזכרת מענינת טקטיתתופעה
 חלוקת של ונשנה החוזר הנוהג הוא ידין25 י. עמד ושעליה המלוכה, ראשית שלואף
 במצבי זו בדרך במיוחד אחזו הטבע שבדרך נראה ראשים. לשלושה הפועלהכוח

 הצדדים בין ישיר מגע של מצב לה קדם שלא מפתעת, אף ותכופות יזומה,התקפה
 של ריכוזו או ~עתי אל נפרד התקרבות נתיב גם לו היה "ראש" וכלהיריבים;
 בין מוחשית, טקטית תמונה המקראי בסיפור נרמזת אמנם זה מסוג במצביםהאויב.

 המונה כוח של קצב מהירת בהפעלה או גדעון, כשל קומנדו", ב"מעשהשהמדובר
 בבני-טמון. שאול של כמהלומתו אחדים,אלפים

 השבטית, התקופה שמן המקרא של צבאיים בתיאורים נתקלים אנו בההסתמיות
 של זו ביותר, המוארת היא שלכאורה סוגיה אותה לפי כאן שהודגמהסתמיות

 כמעט נעשה המצב אך להתמיה. כדי כאמור, בה, אין - בפלשתיםהמלחמות
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 ביחס המלוכה. ימי - מגובש מרכזי משטר של לתקופה אנו משמגיעיםפרדוכסלי
 עובדתיים, לתיאורים לצפות יכולנו סדירות, מערכות בעיקר התנהלו שבה זו,לתקופה

 של תיאורים המה מעטים זו מתקופה אך אורח-קרב. של תמונה בבירורהכמהישים
 במקרא.ממש

 מערכתי ארם: נגד מערכות שתי על ברורים, יותר או מחות תיאורים, אמנםישנם
 נגד דוד צבא של מסעיו בתחילת לארמ, ישראל שבין הקרב מגעי שבראשיתמידבא,
 הממלכות, שתי בין השקולה ההתמודדות בתקופת שאירעה ומערכת-אפק,עמון;
 שבחר הראיה תהיה אשר )ותהיה באלו הראשונה על במסופר אך אחאב. שלתקופתו

 או "טקטית" כמערכה אותה שנראה בין זו- מערכה לגביבה
 כ"אופרטיבית"6"

 נוגעים
 ואילו עצמה; הלחימה של בדמותה ולא ם, י ל ל 1 כ ובטכסיסים בשיקוליםהדברים
 מעוף רחב ואופרטיבי טופוגרפי לניתוח הזדמנות אמנם נותן השניה עלהמסופר
 הפלישה דרך את לחסום הישראלי הצבא היה עשוי בו היחיד למקום באשרומחכים
 סמך על השערות, לשער רק אפשר לאורח-הלהימס באשר אולם הארמים27;בפני

 בתיאורים שאין כמעט כיום. גם היטב לנו ומוכרת הקיימת הטופוגרפית,המציאות
 של כל וקודם הכוחות; של הטקטי תפעולם אורחי להבהרת אחיזה שבמקראאלה

 מבחינת אותנו המעניינים החיליים היסוד מסוגי אתר כל לגבי הקונקרטי,ה"חילה,
 אף - אחאב ובימי וקשתים; נושאי-חנית - דוד בימי התקופה: של הטקטיההקר
 בסיפור אולי מצוי בין-חילי שיתוף של לתיאורו כמעט היחיד ה"תחליף" ואילורכב.
 ארם צבא על בהתקפה היוצאים מדינות", שרי נערי ושלושים ושנים -המאתיםעל

 שבעת הוא הנקוב שמספרו יט(, כ, )מל"א אחריהם" אשר "החיל בלוית שומרוןשלפני
 עצמו; הקרב לאופי בלבד רמז וניתן הסתום, רב זה מקראי בתיאור גם אולםאלפים.
 משמעות קרב אותו של למהלכו לשוית ניתן ביותר שנונה השערה של בכוחהורק

 כאפשרית28. ונראית מובנתטקטית-טופוגרפית
 מציאותי )אך אגדי צביון בעל בסיפור שדוקא פרדוכס, אותו של השני צדו זהואכן,
 ההפתעה התנפלות על הסיפור הוא כזה מובהקת. טקטית תמונה אנו מוצאיםבפרטיו(

 בלבד, "חד-חילי" כוח של במעשהו המדובר ואפילו בית-השיטה; ליד גדעוןשל
 של ובנסיבות ואלות( הרבות חניתות, )בודאי נשק-הלם בעיקר המפעיליםרגלים
 עליו. חלים "תקינה- טקטיקה של כלליה אין הדורות שבכל מיוחד","מבצע
 מעשי של בזכרון והנחרתים הברורים התיאורים אותם כי מקרה זה אין הסתםמן

 טכסיסים ועל "יוצאי-דופן" מעשי-מלחמה על דוקא הם במקרא, המצוייםמלחמה
 וכי הדמיון; את ומפרים המגרים גם הס הטבע שבדרך רגילים, בלתיותחבולות
 מוסבים או אגדי אופי בעלת מסורת של ממקורותיה בעיקרם, שאובים אלהתיאורים

 )שכל העי על במלחמה יהושע של מעשהו למשל, האומה: של תולדותיה שחרעל
 של לכידתה היתה שהתוצאה אף - בשדה מלחמה של טכסיס כאן, מבחינתנועיקרו,
 התיאורים שם גם המצרית. הספרותית במסורת גם הקבלה לכך מצויהעיר(יי.

 העממית, באגדה תכופות מקורם מעשי-קרב או תחבולות של והמפורטיםהברורים
 מערכת- תיאור של נמלצת גירסה באותה למשל, או, יפו, של לכידתה על זוכשן
 מעשים ~פיתם. יצירה מעין בה לראות ונטו פנתאור" "עלילת לכנותה נהגו אשרקדש
 ומקום זמן באותו נתרחשו שאכן חותכות ראיות אין אפילו במקרא, המסופרים זהמסת
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 זכרון- של ומורשת התגבשות כאן כי הרושם את מעוררים מוסבים, הם עליהםבדיוק
 על דבר לנו מספרים אינם אלה תיאורים גם אכן, שאירעו. דומים מעשים עלעם

 תקופה. באותה נוהג שהיה הסדיראורח-הלחימה
 קדום צבא של דינמיקה של ביותר העזים מהתיאורים כמה יצוין: התמונהולשלמות

 מתוך דוקא עולים הנחרץ ופעלו מחצו עוז מהירותו, האשורי(, הצבא)בעיקר
 ב, צ ק ה תחושת בהם מצויה הרי נוהל, תיאור בהם אין ואם שבמקרא. נבואהפרקי
 כאחד. ואופרטיבי טקטי מכריע, ערך בעל גורם כידוע,שהוא,

 האופרטיביתהרמה

 -איפרטיבית-, המכונה זו לאסטרטגיה, הטקטיקה שבין מבצעית רמהאותה
 מקומיים קרבות מספר של צירופם כאמנות הנידונה התקופה לצרכי להגדירהאפשר
 הנדרשת: הצבאית התכלית השגת לשם ישובים( וכיבוש מצור פעולות לעתים)כולל
 נרצה אם הקרב. לעריכת התנאים והכנת היריב אל הגישות קביעת הוא עניינהוכן

 טיפוסים nwl~w קיל זשתכסלחן ץ ז נחספאש לס מצו-ונ הרי  הסתים, בעשרו:ל."זבוק
 כיום נכללת היתה אם וספק הצבאי, לעבר מיוחדת הראשונה הדיגמהמעניינים.
 פרזות ארץ הכנעת של דוגמה זוהי אופרטיבית. אמנות האפשריימשל גילוייהבפירוט

 והמשלח במרכזה, מוגן מחנה )לרוב( לו המקים צבאי, כוח חדירת ע"י האויבשל
 המגורים, הריסת ומטעיה, יבולה לביעור הארץ, להשמת פלגות פלגות סביבואל

 ללא היו, כאלה באלה. וכיוצא לעבדים, והפיכתם התושבים שביית גם ותכופותביזה,
 לכיוונים ראשים בשלושה מכמש ממחנה שיצא הפלשתי ה*משחית" של פעולותיוספק,

 עד להסתתר אלא מוצא התושבים בידי היה לא פרזון שכולה בארץהשונימ31
 להתכנס מיהרו בצורה עיר בו שהיתה באיזור ואילו כד(. יד, יג, לשמ"א זעםיעבור
 אם כי חד-פעמית ביזה לצורך רק לא לאחוז היה אפשר זו בשיטהלתוכה.

 עירו על הנשען יריב של ההתנגדות רצון לשבירת אף או קבע, של להשתלטותגם
 היה, כזה לפרטיהן: והידועות יותר מאוחרות מדוגמאות גם אנו למדים זאתהבצורה.
 לפסה"נ. הו'-הב' במאות עצמן לבין בינן חיתיות הערים מלהמות של סמונןלמשל,

 על המשתלט צבאי כוח של מפעולותיו עולה היא, אף נפוצה בודאי שניה,דוגמה
 פעולה של מציאותית תמונה סוררים. או יריבים ושבטים ישובים בו שמצוייםאזור
 לפחות, נאו, רב-חיליות חטיבות מספר של בהפניה הכרוכה מצרים, צבא ע"י זהמסוג

 עיר- ולאבטחת השונים המרד מוקדי אל אחת ובעונה בעת שלהן(יחידות-החלוץ
 - )הירדן( מעברות-נהר על החולש ישוב לתפיסת וכן - בית-שאן( )היא נאמנהבסיס

 לכנען32. הא' מתי פרעה של הראשון מסעו על בכתובתמתוארת
 המושגים אל ביותר הקרוב -והוא שלישי מסוג אופרטיבית אמנותגילויי

 מלחמות בתיאורי מצויים - שדה צבאות של פעולות לגבי המקובליםהאופרטיביים
 בין לעמוד, אפשר כאן לירדליי. שממזרח בשטחים דוד, בימי ובעמון בארםישראל
 )הארמים(, האויב של השדה גייסות ריכוז אל האפשריות דרכי-הגישה ניתוח עלהשאר,

 גורמים של השפעתם התמדת ומבחינת )רבת-עמון(; העיקרי המבוצר בסיסו אלאו
 דעת על המתקבלים השיקולים מן שאחדים בעובדה ענין יש וטופוגרפיים,גיאוגרפיים
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 עבר אל הבריטיים המסעות שני של תכנונם בשעת גם הועלו דוד של ימיו לגביההוקר
 להחליט יש שבהם מצבים מצטיירים אף כאן 1918, שנת של באביב-קיץ מזרחה,הירדן
 בקוים שימוש על אחר, או זה יריב נגד והכוח המאמץ של הכובד מרכז הטלתעל

 תחילה המכה הנחתת עתודה, שמירת ועל אחר יריב מפני העורף אבטחת עלפנימיים,
 המאלפים מבצעיים, שיקולים באלה כיוצא ועוד שבאויבים החלש על או החזקעל
 מהות, - למדי גבוהה ברמה מלחמה פעולות של ההיא( בתקופה )אף מהותןלגבי
 האהרון. לזמן עד ביסודה נשתנתהשלא

האסטרטגיה

 אימשר לא מוגדר, בעניין אחד כל העוסקים שבספר, השונים הפרקים שלאופים
 גיסא, מאידך התקומה, במלחמות האסטרטגיה של התפתחותה תהליך עללעמוד

 הטקטיקה. כבתהום קשות כה שאלות כאן מעוררת אינה המקורות אתהערכתנו
 סוגיות של התפתחותן קוי ציון הוא זה בנושא וראשונה בראש איפוא, אותנו,המעניין

 פתרונותיהן. ושלאסטרטגיות
 הרמה של מאשר יותר כללי אופיה המלחמה אמנות של האסטרטגיתהרמה
 של ובתכונותיה הטקטיקה, טיב את הקובעות בנסיבות פחות מותנית והיאהטקטית,

 המקרא בתקופת אפילו אסטרטגיות תופעות אחרי יחסית בקלות לעקוב ניתן כן עלזו.
 בחיתוליה. האסטרטגית המחשבה כמובן, היתה, שבתחילתההגם

 רבים במקרים הרי העתיקה, העת של אסטרטגיה על לדבר אנו שיכוליםבמידה
 ה"סיטו"ציות דיפלומטית"(. "אסטרטגיה )ולעתים בעיקרה מדינית אסטרטגיהזוהי

 כאשר הוא האחד המצב סוגי-יסוד. משני בדרך-כלל היו האופייניותהאסטרטגיות"
 את ץ אחר בזו ומספחת כובשת - לשכניה יחסית רק הזקה לעתים - חזקהמעצמה
 לפניהן שעמדה האסטרטגיות ההכרעות התפשטותה34. דרך שעל הקטנותהמדינות

 אלו, השתלטות פעולות של הקדימות סדר קביעת להתפשטות, הכיוונים בחירתהיו:
 המרחב בכל מתנגדיה מצד מלהמה פעולות של ובו-זמנית כללית התלקחותומניעת
 התנגשות או יריבות, הוא האחר המצב זו. השתלטות אסטרטגית מופעלת בואשר

 )כמן בינוניות ממלכות אף או ומצרים( אשור )כגון גדולות מעצמות שתי ביןבפועל,
 וארם35(.ישראל

 התאגדויות מסתמנות כאשר בעיקר אסטרטגי שיקול מתעורר הראשוןבמקרה
 במסעות כבר מצויות לכך דוגמאות המשתלט. נגד בינוניות או זעירות מדינותשל

 ולמרחב לסוריה האשורים של במסעותיהם ואחר-כך וסוריה לכנעןהמצרים
 שתי ביל לבחור היא המשתלט הכוח לפני כזה במקרה העומדת הברירההישראלחי.
 - בנפרד עריהם את וללכוד לחוד, מיריביו אחד כל להכות להשתדל א(אפשרויות:

 כולת היריבים את אחת בבת להכות להשתדל ב( יותר; ריוחת שהיתה הדרךוזאת
 כתובתו, לדברי לעשות, ניסה שאותו הדבר וזהו - יחד מרוכזים הילותיהםכאשר

 הנסיבות כורח את להעלות ניסה שבדבריו )ויתכן מגידו מסע בעת הג'תחותימס
 הצפת ארצות כל מושלי כי הזו... בעיר המדינות כל "ניתנו כאשר יזומה(, תכניתלמדרגת
 ההשקפה את נקבל ואם מגידו"37. כיבוש ערים אלף ככיבוש הלא ; בתוכהכלואים
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 ניתן - מרכזית הנהגה ע"י המנוהל מתוכנן, מסע היה העברים על-ידי הארץשכיבוש
 "הדרומית" הקואליציות, שתי לנוכח יהושע בחר זו מעין שבאפשרותלומר

 אסטרטגיות גישות שתי כאן שימשו ואולי שבכנען; זעירים מלכים שלוה"צפונית",
 לסירוגין38.אלו

 זמן הצריכה עליהם שההשתלטות ומגוונים, גדולים בשטחים היהכשהמדובר
 וכיוצא טבעיים, מכשולים של מרחק, של בעיות על בהתגברות כרוכה והיתהממושך
 גישה בגיבוש הכרח היה - חזק יריב של תחומו אל בהתקרבות אף ואולי -באלה

 ה"אסטרטגיה על נוסף לוגיסטית, והן מבצעית הן ומחושבת, שקולהאסטרטגית
 ולסוריה לכנען fsn תחותימס של כמסעיו מצויה לכך ראשונה ברורה דוגמההמדינית".

 מבחינת המשכו את היוו ואשר מסע-מגידו, לאחר שנערכו מרת, נהר איזורעד
 שנערכו אלו מלחמה ממסעי אזוד כל של תכליתו הכיבושים. ומגמת האסטרטגיהקו
 בצורות(, ערימ )בעיקר הכנענים של מסוימות משען נקודות הדברת היתה שנה,מדי

 לקוי שער המשמשות חוף בערי התבססות חילות-מצב, והצבת משען מצודותהקמת
 שהתחנות אחת, רציפות ברובם, מהוים, מסעותיו עשר שבעה באלו. וכיוצאאספקה,
 שבסוריה קדש לכידת הששי( )במסע ואח"כ מגידו, על השתלטות הן בההחשובות
 מידה באותה הצטיינו תחותימס שלאחר הפרעונים מסעי כל אם לדעת קשההתיכונה.

 למדי. כמתוכננת כיום לנו הנראית אסטרטגית, עקביותשל
 שנערכו זה מסוג מסעים גם ההשתלטות לאסטרטגית באשר מסוימת במידהדומים

 אשור צבאות של מטעיתם את לראות אין מסוימת תפיסה לפי אכן, אשור. מלכיע-י
 פשיטות בגדר אלא - יותר מאוחר אף מעטים לא ובמקרים - לפסה"נ הס' למאהעד

 כזה פרץ ופריצת מס תשלומי הבטחת ביזה, אלא היתה לא תכליתן שכלרבתי,
 על לחזור לאשורים שייקל עד איזורים אותם של המגן וביכולת הבטחוןבחומת
 של ממושגיה כמה גם הופכת כזו שראיה כמובן, והצורך. העת בבוא אלהמעשיהם

 למדי. ליחסיים ההשתלטותאסטרטגית
 שהוגדרה כפי פשיטה=, של מקאסטרטגיה עוברת אחרת או זו מעצמה שהיתהככל
 להקמת טריטוריאלי, לסיפוח לבסוף )המביאה התפשטות" של ל"אטטרטגיהלעיל,

 אופרטיביות מסקנות המקת גם כזו מגמה חייבה משען(, מצודות ולבנייתנציבויות
 הנראה, כל לפי שהצריכו, הנסיבות של מאוד בהיר ניתוה זה בספר מצויוארגוניות.
 על דודע. של ההתפשטות מדיניות בימי מעבר-לירדן קדמי אופרטיבי בסיסהקמת
 ליכודו תהליך את הללו משהשלימו האשורים אצל כזה צורך התעורר וכמה כמהאחת

 מעבר אל שלהם הפשיטה זינוקי ומשהתלו הצפון-מסופוטמי המרחב שלהשלטוני
 כבר ואכן, שיטתית. השתלטות מסעי של דמות לובשים סוריה, של לתחומהלפרת,
 אל שהביאו מסע סוריה, לעומק מסעו לקראת צעדים הג' שלמנאסר נקט בהןבשנים
 קבוע מעבר למקום הגישה בנקודת נאמן אשורי משען הוקם קרקר, של המערכהשדה
 מערכת לפני שנתיים או שוה - מעטות  שנים וכעבור ; לכרכמיש שמדרום באזור הגהר,של

 בשער-גיחות השימוש הנהר. של המערבית בגדה ראש-הגשר* "בסיס גם כונן -קרקר
 רבים. דורות בהפסקות, גם אם נמשך, זהאשורי

 באמצע התפשטות. של באסטרטגיה יותר, מבוסס חדש, שלב של ראשיתו זו היתה.
 מטעמים המצרים, עשו אשר את לעשות האשורים איפוא, החלו, לפסה"נ הט'המאה
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 המקרא תקופת של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 לאבטחת - הקימו כאשר לפסה"נ: הט"ו במאה כבר כאחד, והתקפייםהשתיים
 - סוריה של עומקה יתוך הצבאי-שלטוני הפרוזדור ולכינון הם ארצם אלהמבואות
 לפנינו כאן לוגיסטיים. ובסיסים משען מבצרי ושרשרת סיני בגבול מצודותמערכת
 להיעדר דיוק, ביתר לכאורה--או, הצבאיים" "האנאכרוניזמים של לחזיוןדוגמה
 שונים. וצבאות עמים אצל דומות תומעות של בהתמתחותן כרונולוגיתהקבלה
 יריבים שני בין ההמודדות של באסטרטגיה הצדדים בפני שעמדו הברירות/גם

 האהד המצב זו: אסטרטגיה של האופייניים מצביה בשני הסתם מן היו שונותשקולים,
 שבין במלחמות למשל, כמו, חיץ, ללא אמצעית, בלתי כמעט התנגשות שלהוא
 להסתייע מנסה היריבים אחד כאשר הוא השני המצב אררט. ממלכת לביןאשור

 שאירע כפי המעצמות, שתי שבין נרחב בינימ בשטח מוסווים או גלוייםבבעלי-ברית
 עם מלחמותיה בתקופת הסורי-ישראלי, המרחב לדרום אשור במסעי פעםלא

 בשיקולי גרידא אופרטיביים שיקולים אהדדי כרגיל השתזרו זה שני במצבמצרים;
 המרוכז בכוחו להשתמש לנסיון ונשנות חוזרות דוגמאות40 צבאית-מדינית.השתלטות

 החזק היריב את ולחוד המקומי המתנגד את להוד להכות כדי הפולש הצבאשל
 לקראת נערכו הם כאשר ולפלשת, ליהודה האשורים במסעי מצויות מהחוץ,המתקרב
 בכונתם האשורים הצליחו ולרוב המצרית; הצבא עם אפשרית או ודאיתהתמשנה

 השתלטות אסטרטגית של שיאה את במסע-קדש(. בשעתו ב' רעמסס מאשר יותרזו
 של לגבולו עד וממש - מעצמות שתי בין התמודדות של במסגרת המופעלתשנונה,
 תולת-פלאסרהג'לארץ-ישראל. של במסעו לראות אולי אפשר - מצריםהיריב,
 התנאים כיצירת מהרה עד נתגלתה זו אך עמוקה. "הבקעת-מצח" לכאורה,ראשיתו,
 באה, הגליל החרבת לאחר דוקא; העקיפה- ה"גישת בנוסח הכרעות שללסדרה
 שומרון הוכנעה שנה כעבור ואז, בחלקה; והתבססות לפלשת הפריצהכאמור,

 דמשק שהוקפה לאחר שנה, וכעבור שנה(; אחת-עשרה כעבור לחורבנה)כהקדמה
 ונבוזה. נכבשה הדרומי, עורפהמעבר

 יריבים לה אשר מדינה בפני הדורות בכל מתיצבת אמתית אסטרטגיתדילמה
 שונה כמובן, הבעיה, של חריפותה השונים; מעבריה בפועל, אויבים אואפשריים,

 בברית. קשורים מקצתם, או הללו, כאשר או נפרדים, יריבים אלה כאשרהיא
 לבלומה רק מי ואת המאמץ את לרכז מי מד כלל: בדרך היא המתיצבתהשאלה
 גיאוגרפי מצב של הגורם - הנ"ל הברירה בתוקף - שהתבלט רק לא כאלהבמצבים
 של ה"עקרונות- ביטוי לידי באו אלא פנימיים-, קוים של "מצב המכונהואסטרטגי
 אך בכוח, חסכון המאמץ, ריכוז החלפתה(, - הצורך בשעת )או, במטרההתמדה
 הטעיה(. - במיוחד )לעתים והפתעה גמישות )אסטרטגית(, ניידות של אלה גםתכופות

 ברירות בפגי יחסית רחוקות לעתים רק עמדה הגיאוגרפי, מצבה לפימצרים,
 לעומת הלובים(. של לחצם בגבור או בוש מדינת כשנתחזקה בעיקר )וזאתכאלה
 בקביעות כמעט נמצאו - בבל ואחריה אשור - שבאסיה האדירות המעצמותזאת,
 יהודה, ואף ישראל, - הבינוניות המדינות ובין והכרעותיו; ברירותיו על כזה,במצב
 אשור תשובת היתה כללית היסטורית מבחינה מעטות. לא בתקופות בו שרויותהיו
 היתקלות של נסיון למודת למעשה, אך הכיוונים". -בכל זה: מסוג ברירותעל

 אחת ובעונה בעת כוה למאמץ כי בפעם פעם מדי ידעה מרות, מציאותבעובדות
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 ביריבים אדירות להתנגשויות פעם לא יצאה אשור אכן, כולו. כוחה אף יספיקלא
 ארצות על אף הישיר שלטונה את לאכוף בנסיונות ודבקה בבל, או עילםכמצרים,
 האשורית, האסטרטגיה נזדקקה - שבדבר המאלף הצד וכאן - אף-על-פי-כןאלה.
 הנתקלים התפשטות לכיווני ראשית-כל הנ"ל, השיקולים בתוקףכנראה

 שטחי את תחילה להרחיב לה איפשר זה דבר ; ה ת ו ח פ ת ו ד ג נ ת ה ת מ צ עב
 )תחילה כאלה נרחבים שטחים על ממש של השתלטות ובאדם. במשאביםיניקתה

 הגיאוגרפי הבסיס את שסיפקה היא צפון-סוריה( גם ואה"ב כולו,צפון-מסופוטמיה
 במהלך כי יצוין ועילם. בבל כגון יריבים תום עד להכריע כדי נדרשו אשרוהכוהות
 במהותם. יותר השתיים שונה, מסוג אסטרטגיים מצבים בפני גם אשור ניצבהתולדותיה

 חדשים, כוחות של מסתער גל למול האשורים עמדו הא' חגלת-שלאסר כימי כברכך,
 מצפון-סוריה שהשתרעה בקשת שלחצו הארמים, )בעיקר רחבה גיאוגרפיתבחזית

 הכרעות להכריע בודאי נאלצו אז וגם ארץ-בבל(13. לשולי ועדוארץ-זהרים
 לבלום. והיכן ראשונה, להכות היכן חמורות:אסטרטגיות
 במצבים האשורית הממלכה היתה למודה לקיומה האחרונה השניםבמאת

 במאמצים יהודה. ועד מעילם מאוד, נרחבות בריתות עליה קמו בהםאסטרטגיים
 גברה - זה" אחר יבזה אחד*, "אחד הכוח, ריכוז של הכלל על-פי ולרובגדולים,

 הענין ורבות ביותר הדינמיות האסטרטגיות הבעיות כי יתכן אך אלה. בריתותעל
 קמו כאשר הממלכה, ימי בערוב בפניה שניצבו אלו דוקא היו אשור תולדותשבכל
 כי דומה אז, נסתייעה עצמה ואשור הצפון; מן וגויים ובבל מדי בבת-אחת,מדה,
 צבא עם ושותפות-קרב בברית מלחמותיה בתולדות והאחרונה- - הראשונהבפעם
 בבל מדי, צבאות בין זה, צדדי רב כוחות במשחק המצרי. הצבא אחרת:מעצמה
 - שציינוהו המורכבות המבצעיות התנועות ועל צירופיהם על ומצרים, אשורהחדשה,

 - חדשים משען למרכזי נזקק אשור של וצבאה הממלכה בירות זו אחר בזו נפלועת
 )וביחוד אסטרטגי תמרון לסוג גם אלא משקל כבדות להכרעות רק לא מקום ודאיהיה

 כמותו. העולמ אז עד ראה טרם שאולי 610-614( בשננה צפע-מסוכוטמיה במרחבבמסעים
 מצבים סוגי שלושה חטוף, צית ולוא לציין, יש ה-שראלי, המרחב אל פוניםמשאנו
 ישראל בין שנים מאות שנמשך "דו-קרב" א. אסטרטגיה: גילויי בהם שניכרועיקריים
 מקומיות, מלהמות ג. אדירים; כובשים אל( הסתגלות )או בפני עמידה ב. ארם;לבין

 ארץ-ישראל. שלבשוליה
 הגיאוגרפיים למצבים אופיניים שהיו אסטרטגיים מוטיבים בכמה להבחין ניתןא.
 ומבצעיהן הכנותיהן את לרוב שציינו והם - המשתנים הכוחות ליחסי או - זהבאיזור
 מזה. ארם ושל מזה ישראלשל

 על לעלות אם ישראל, נגד מסעם לקראת להחליט, צריכים הארמיםמשהיו
 כרוך האסטרטגי שיקולם היה שומרון, על במישרין או העליון, הגליל על אוהגלעד,
 להימנות היו עשויות הגלעד על למסע השיקולים בין כך, מדיני; בשיקול גםבודאי
 הצבאי- הגורם ואילו לישראל. ומואב עמון של המורשתית באיבה להסתייעתקוות

 בנסיונו לכל ומעל הב', בן-הדד של מסעיו בשני במיוחד בולט המובהקהגיאוגרפי
 עמק דרך דמשקשבעבר-הירדן, של שליטתה מתחום במישרין, שומרון עללעלות
הירדף*:
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 בישראל. הבי-היתה ירבעם ימי ועד דוד ארם-מימי תנופהנגד מלחמת שלבעתות
 שכן המלחמה; תכלית של אסטרטגית תפיסה גם בפעם פעם מדי ספק,לתא

 נצחונותיו שגי על במקרא כמסופר - במערכה טית ק ט ה בהכרעהההסתפקות
 שאיפות למתבנן-ההודף כשאין מגן, למלחמת יותר אופיינית - בן-הדד על אחאבשל

 גם נתלותה ישראלית אסטרטגית-התקפית למגמה הפלישה. להדיפת מעברותכליות
 של ו מ ר ו ע ב השפעה, איזור לפחות או צבאית-מדינית, הגמוניה לכינוןהשאיפה
 אחר חיפוש התנהל התפננות במצבי גם אך ארם-דמשקש - והקרוב העיקריהיריב
 אל פניות לידי הדברים שהגיעו עד - עצמו עורף באותו אוןבי", "אוילי אוידידים,
 ישראל של בכוח שותפיה כל את לבלוע הספיקה )שבהדרגה אשור מדי: אדיר-ידיד"

 התיכונה(. אף ואחר-כך הצמונית, שבסוריה - ויהודה-
 ההכרעה דבר במרכז זאת בכל עמד וארם ישראל במלחמות זו בפרשה אםב.
 אשור עם במלחמותיהם( )ואף ביחסיהם ישראליים מלכים שיקולי -הרי הקרבבשדה
 מובהקים. צבאיים מאשר יותר מדיניים שיקולים תכופות ביסודם היו בבל( עם)ואח"כ
 מדינות, בריתות של מלחמות של במסגרת זה מדיני יסוד בלט במיוחד כי להביןנקל

 אף ועתים וארץ-ישראל סוריה שבמרחב מלכים קואליציות של השוניםבצירופים
 משקל אכן, מצרים(. או כבבל גורמים הבריתות ברשת )כשהשתלבו לתחומיומעבר
 בריתות מלחמות של הראשונה בתקופה הממשי הצבאי לגורם בודאי נודע יותררב

 בקרב לעמידה ההוא שבמרחב הבינוניות המדינות של יכולתן כאשר כאלו,מדינות
 יצאו הבריתות של וכשצבאותיהן האשורית המלהמה מכונת ע"י נופצה טרםפתוח
 המאה )באמצע קרקר מערכת בעת מתגלה זה חזיון הקרב; לשדה במשותףעדיין
 ארם- מלך בן-הדד עמד שבמרכזה הקואליציה אשור נגד קמה כאשר לפסה"נ(הס'

 שנים(, ועשר כמאה )כעבור ושוב ; הרב רכב. על ישראל, מלך אחאב ולימינודמשק,
 כנראה, שעמד, המדינות בר"ת במלחמת שלילית, צבאית בתוצאה הפעם כיאם

 לרוב ניתן התקופה, יותר אוחרת ש ככל אך יהודה. מלך )עוזיהו( עזריהבראשה
 של לתחומה בעיקרם, כשייכי[, ן ויהוד ישראל מלכי של אלה שיקוליהם אתלראות

 יתכן פנים(. מדיניות שיקולי גם כנראה, זה, )ובכלל צרופה כמעט מדיניתאסטרטגיה
 פעם אתר בפעם ואת"כ ישראל, נערכה בהם מצבים אותם זו מהגדרה משהושחורגים
 להחזיק הוא כשהשיקול - הפולש הצבא בפני לשחה הגנתית לאסטרטגיהיהודה,
 ממצרים. העזרה בוא עדמעמד
 במטע האסטרטגית המסכת הישראלית, בזירה מצרים צבא של להופעותיואשר
 נרמזים למדי45; מורכבת נראית לפסה"נ, הי' במאה לארץ-ישראל, שישקפרעה
 זה שאך - הישראליות המלכויות שתי כלפי והשפעות מדיניות קוי של משחקכאן

 ואילו ים-סוף. אל המוליך המדברי המסחר לנתיב ביחס כוונות אף ויתכן -נתפלגו
 הארץ- חלקם לפסה"נ הז' המאה בשלהי הפרתם, אל נכו פרעה שלמסעותיו
 מתחומה חורג שבו, הענין כל על הסורי-המסופוטמי, וחלקם מעורפל; עודנוישראלי

 ארץ-ישראל. זירתשל
 להעלות ראוי ארץ-ישראל של בשוליה המלחמות של האסטרטגית מהבחינהג.
 קשור ישראלית-יהודית( - )והפעם הישראלית באסטרטגיה מענין מקרה אחת:דוגמה
 ישראל מלך המלכים, שני של המשותף במסע מואב כלפי ההתקפה נתיבבבהירת
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 על במסע גדול, במעקף הכרוכה הדרום, מן בגישה בחרו כי העובדה יהודה.ומלך
 ברורות מורה לצבא, מים לא ואף איתן, בסיס בו ושאין מואב לגבול הסמוך שטחפני
 המואבים שתפסו השטחים החזרת רק ולא - מואב של כוללת הכרעה הכונה:על

 וזאת ; אדום נאמנות הבטחת של השיקול גם כאן השפיע ושמא ישראל47. בגבולבצפון,
 היה עשוי בו בנתיב זו. של גבולה אל הקרובה בדרך הגדול הצבא הולכתעל-ידי
 מואב. לבין אדום תחום בין ממילאלהפריד

 הלוחמים הכוחות רכתהע
 לוחמים כוחות שלשדגמ,מק
 הצבאית בהיסטוריה תקופה בכל תהליכים ולהבנת עובדות להכרת חיוניתנאי
 הובא המקרא תקופת לגבי וטיבם. הלוחמים הכוחות עצמת של נכונה הערכההיא

 במשקלם המהותי השוני על כראוי יעמוד שלא מי אולם ומענין. רב חומר זהבספר
 )למשל למראית-עין הנכונות למסקנות יגיע שתים עמים של לוחמים כוחות שלהסגולי
 מסוגי אחד בכל גם למעשה. להטעות העלולות אך מספריים(, כוחות יתמימבחינת
 ובתקופה רכב; קלעים; קשתים; נשק-הלם; בעלי )רגלים לכאורה הזהיםחיל

 באימון, בארגון, )בזיון, מהותי שוני תכופות קיים לסוגיהם( פרשים - יותרמאוחרת
 ועוד( אחרים, חילות עם פעולה לשתף ביכולת בנסיון-לתימה, בליכוד,בפיקוד,

 הדין והוא ; שונה וטכנית תרבותית רמה בעלי ומדינות עמים של -מקבילים" חילותבין
 מיסודה לעתים תסתלף בחשבון יובאו כאלו שהבחנות בלי שלמים. צבאותלגבי

 הצבאה העבר מרמי את ולבאר *תת הבא שלהתרשמותו
 התקופה. שבצבאות והגוונים השוני גילויי כל את כאן ולסיג לתאר ביכולתנואין
 אם כוהות-לוחמים אותם של ראשיים קוי-היכר סכימטית לסמן לנסות בידנו ישאך
 לפסוק יומרה משום זה בנסיון אין ועמים. מדינות של העיקריים לטיפוסים אופיינייםהיו

 אין הקדום; התיכון המזרה שבתולדות וחברתיים מדיניים לחזיונות באשרהלכות
 לצרכים כיום המקובלת ההיססו-ית התמונה של בשרטוטיה להשתמש נסיון אלאכאן

 מהאזהרה יובן זה נסיון של וו טע התקופה. של הצבאית הבחינה בדיקת שלהשימושיים
 כאילו הצבאית בהיסטוריה למחקר ניגשים מדי ו ובו קך "לעתים פרסטון48: ר.של
 מאפשר בספר אשר הסקירות של (,ופין כביכול". ריק בחלל מתקיים המלחמהחזיון
 כביכול. ריק בחלל התרחשות של שבראיה מהסכנות במקצת לרחוק הצבאילמעיין
 בתקופת כוח-מזוין של פייניים א, גילויים מספר יסוד, סוגי לפי למנות, עתהמסה
 ננטה כאן אלה. יסוד סוגי של שונות וחלוקה מנין שיטות אפשריות כמובןהמקרא.
 לאומיים מדיניים, גומים של מציאותם על המיוסדים "דגמים", חמשה עללהעמידם

 באמות הללו מן אחד כל של הצבאי כוחו את לבחון יש מאלה. אלה שונים שבטייםאו
 גייסות סוגי וכמה כמה כין לכאורה, המצוי, הדמיון אף על - שונות מהותיותמידה

 מהם.שבאחדים
 וצבא מצרים צבא הנם שבהם אדירות.*הידועים ממלכות צבאות1.
 עוד של צבאותיהן את למנות יש במעט, או בהרבה לאלה, קרובה במדרגהאשור.
 עצמו זה ב"דגם" אף ובוש. ?ךר? עילם, בבל, מיקני, הת, כמן ממלכות,כמה
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 ב? הו - באורחי-לחימה ושוני ומקצועי-חילי חברתי מבנה בעני הבדליםניכרים
 להרכבם בהתאם עצמן, בפני אחד כל הצבאות/ בקרב והן השוניםהצבאות

 להשואות, משותף קנה-מידה לפחות, היה, כאן אך לתקופה. מתקופהולתמורותיהם
 אלה. צבאות של הממלכתית-החברתית מסגרתם שביסוד הדמיון עלהמושתת
 דוד בימי ישראל )כך שבהן בינוניות.-החשובות ממלכות צבאות2.

 של למעמד להתקרב לעתים ניסו לפסה"נ( הס' במאה ארם-דמשקושלמה;
 נשארו מדינותיהם של יחסית המצומצם הבסיס מחמת אך האדירות,הממלכות
 במעלה. שניים של במעמד תמידצבאותיהן

 אזור על רק ממלכה ערי של שלטונן מרחב השתרע ממלכה.-למעשה ערי3.
 ארץ-ישראל של ה"ממלכות" רוב את למנות יש אלו בין שבסביבתן. החקלאיהעיבוד
 מהמדינות וכמה הכיבוש אחר ששרדו הכנענים מעוזי את הישראלי, הכיבוששלפני

 קשה ים-התיכון. שבחוף הפיניקיות המלוכה ערי את ורן שבסוריה,הזעירות
 אך הטריטוריאליות, שבמלכויות הקטנות לבין בינן ברור מבדיל קו למחוהלעוזים
 ואמצעיהן בעיותיהן צביון מבחינת לאלו אלו בין מוחשי הבדל היה קיים כינראה

הצבאיים.
 ישיבה יושבים כבר ממלכתי.-הללו לגיבוש הגיעו שטרם עמים4.
 מלוכד, מדיני ארגון של העדרו חרף ומהוים, שלמיס חבלים פני על ורצופהקבועה
 שלפני בתקופה ישראל -פריטי-ממלכתית". אמפיקטיונית, או שבטית אחדותמעין

 היחידה, הדוגמה לא כמובן, אך, כזה, דברים למצב המובהקת הדוגמה היאהמלוכה
 אף בעיקרו, חחיד עדיין כאחד, וה"צבאי" החברתי היסוד, רקע היה כאלהבעמים
 התגבשות ושל גיוון של תהליכים זו שבטית-חקלאית בחברה להסתמן כבר החלואס

 גדודי גם להומיע מתהילים כך ואגב מאלו; אלו שונה מעמד בעלי וחוגיםקבוצות
 והשפעה. שם בעלי מנהיגים סביב המתגבשיםנאמנים,
 המצרים; בשעתם נלחמו שבהם )שסו( השוסים היו .-כאלה נודדים שבטי5.
 ועמלק מדין של הנודים הנחרים; וארץ סוריה בגבולות הארמים שבטי מכןולאחר
 בהופעתם הערבים, שבטי יותר מאוחר ובזמן השופטים; בימי ארץ-ישראל עלשפשטו

 השבטי הקודם, ה"דגם" אל הדמיון כל עם האשורי. האימפריום בתקופתהראשונה
 להויה האופייניים קוים אותו; המייחדים הקוים זה בדגם בולטים הוא, אףביסודו

 השבטיים, המלכים או והנשיאים, בכוח, שודד או ל,'המ הוא אדם כל שבהה"בדוית",
 המלחמה. ורבי הפשיטות מנהיגי גםהם

 הנם השונים ה"דגמים" בין התיחום שקוי הוא זה מעין חלוקה נסיון של טבעומעצם
 זאת עם המיון. טכניקת שבתחום ענין רק זה אך קמעה; שרירותיים אף ועתיםהכמטיים

 הכוחות סוגי את לסיד עלינו שבהן המידה באמות השתי את לציין כדי ב"דגמים"יש
 אל מסוימת, מבהגנה לקרבנו, עשויה אלה מציאותיות מידה אמות הבהרתהשונים.
 ההיסטוריה מחקר מגדולי אחד לעצמו קבע אשר לזה הדומה התבוננותאורח

 במסגרת המלחמה אמנות "תולדות הכרכים רב בספרו ללברק, ה.הצבאית,
 ת דיני מ היסטוריה של למסגרת זה שבשם ההגבלה אף על המדינית"49.ההיסטוריה

 החברתית ההיסטוריה מן מעט לא למעשה, במחקריו, ללברק הכלילבלבד,
 תקופה, שבכל המזוינים הכוחות של צמיחתם שרשי על לעמוד בנסיונווהכלכלית,
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 ראש עדיין המקלים היסטוריונים יש שבהם. והאופייני המיוחד על ומשטר,חברה
 לעומת יש, אך והולך; פוחת שמספרם דומה כי אם הצבאית, ההיסטוריה של זהבצד
 ודאי מקום, מכל צרכו. די ההשיבי שלא על עצמו דלברק את המבקריםזאת,

 מסייע זה ספר של ותוכנו המקרא; כימי תקופה לגבי זו מעין גישה על אנושמצווים
 במעט. לאבכך

 )לריידיזצ:ה( תקופות תיחוםבעית
 כוהותיהם ושל ועמים, מדינות של "דגמים" בין להבחין בנסיון היתרונותאחד
 השייכות, צבאיים כוהות של שונות שצורות העובדה את ממחיש שהואהמזוינים,
 בעת זו ליד זו נתקיימו הצבאית ההתפתחות של שונים לשלביםלכאורה,
 אחת.ובעונה

 בולטת דוגמה אין לשלב משלב וצבאית חברתית התפתחות של התופעהלעצם
 - תחילה הללו: השלבים מן שלושה שונים, בזמנים בו, נתממשו שכן ישראל, שלמזו

 בישובי היושבים חקלאים שהפכו שבטים( ברית )אי שבטים - אח"כ נוודים;שבטי
 ממילא, יחסית. נרהב שטח פני על שהשתרעה מאורגות, ממלכה - ולבסוףקבע;
 של הלוחמים הכוחות באופי עמוקות תמורות בפעם פעם מדי לחול היוחייבות
 היו מצויים , ה ז ר ח א ה ז ב באו שבישראל אלה, התפתחות שלבי אךישראל.
 והארמנית הטכנית שברמתם כוחות, . ה ז ד צ ב ה ז גם הקדום המזרחבמרחבי
 בשדה רבות נמגשו מאוד, עד שונים התפתחות בשלבי נמצאו החברתיובצביתם

 אהד צבא של כחלקיו אפילו או ברית, כבעלי ועתימ כיריבים עתים אחד;קרב
 שכירים(. גדודי או נכנעים שבטים משיתוף)כתוצאה
 מלמדת ראשית, כפול. ענין הצבאית, ההיסטוריה מבחינת בה, יש זו יסודעובדת

 להיסטוריה לתקופות-במקביל הצבאית ההיסטוריה של מדי נוקשה חלוקה שכלהיא
 של השונים ושלביה גילוייה את נכונה היא משקפת תמיד לא - )והמכלילה(הכללית
 על לעמוד הצורך את היא מבליטה ושנית, מסוימת; בתקופה צבאיתמציאות

 הצביון בעלי הלוחמים בכוחות חולשה, או יכולת של הסגוליים,הגורמים
 ממלכות הרי לא שכן, הקדום. המזרח בימת על זה, בצד זה פעלו, אשרהשתה

 קטנות; או בינוניות ערים-מדינות כהרי מורכב ומנהלי מדעי ארגון עלהמושתתות
 טרם מקצועית והתמחות משקי פיצול שתהליכי נודדים, שבטי כהרי אלה הריולא

 תבליטים אותם מאשר זה עצום שתי של יותר נוקבת המחשה אולי לך אין בהם.נסתמנו
 במיטב חמושים מגינים, נושאי או שריון, עטויי רגלים או מרשימ המתאריםאשוריים
 משלחים אך גמליהם, על הנסים גודדים, ערבים אחרי רודפים התקופה, שלהנשק

 קוטבי כמעט ניגוד רודפיהם. לעבר חצים למדי, הפרימיטיביות מקשתותיהםאחורה,
 של צבאותיהן דוקא כי פירושו אמנם אין עצמו, זמן אותו של הלחימה גילויי ביןזה

 התיכון, המזרח של תולדותיו כל אדרבא, העליונה. על תמיד ידן היתההממלכות
 פעם מדי המקעקעות נודדים פלישות של סידרה הן האיסלאם, לעלית ועד אשדמימי
 הכרח היה לא כחזקים לכאורה החלשים יתגלו למען כן, על יתר דירות. א מדינותבפעם
 עשויים עצמם הלחימה מצבי ממלכות. וחורבן נדירות-עמים כגון בזעזועים,דוקא
 מבוצרת עיר תושבי של כושרם העצמה. הפרזי את חלקית, ולוא לאזן, לפרקיםהע

 [ א4]

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המקרא תקופת 'של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 רב היה ומחושל עז צבא נגד אפילו ביצוריהם מאחורי להתגונן עיר-נמל( גם)ומה
 שבטים רוח. לכל להפיצם היה עשוי בו בקרב-שדה, עמו נפגשו אילו מאשר כמהמי

 חזק, צבא ע"י אמנם שהודברו יש צבאי שכלול לרמת הגיעו שטרם הררית, ארץיושבי
 המתוארים עצמם, נוודים אותם של סיכוייהם ואף בו. חיבלו ואף שהדפוהו ישאך

 צבא השכיל לא אם כלל רעים היו לא אשור, צבא מפני נסים כשהם הנ"לבתבליטים
 אך ממש. מדבר שטחי לתוך להכנס נאלץ אחריהם ובמרדפו להדביקם,אשור

 את לחימה ומצבי טופוגרפיות נסיבות לעתים איזנו כיצד הממחישות אלו,דוגמאות
 שונה, התפתחות רמת בעלי ומדינות עמים של לוחמים כוחות שבין העצמההמרשי
 הבדלים שונים, כה כוחות של מהותם הבדלי על לעמוד מהצורך אותנו פוטרותאינן

 ההיאבקות. של גורלה את לרוב גזרו תקינים יותר או פחותשבמצבים

 בנשקהבדלים

 בסמליות מזדקר הוא ובציוד. בחימוש השוני הוא בהבדלים והבולטהראשון
 שכבר ערביים, מדבר נוודי אחר אשור חילות רדיפת המתארים התבליטים מןקיצונית
 בציורים, המתואר מל עולים זה מעין לשוני רבים ורמיזות ציונים ברם, כאן.הוזכרו

 זה בתחומ המקרא. מן ואף הקדום המזרח מרחבי בכל ששרדו ותעודותתבליטים
 מזינו ההתרשמות מנוגדת. השפעתן אך מקבילות הן שתכופות תופעות, שתיניכרות
 להביא לעתים, היו, עשויים חיקויו וכן הישגיו, ולקחי אחר, זר צבא של או יריב,של
 עמים בקרב גם מסוימים קרב ואמצעי נשק צורות של פית ין מהירה התפשטותלידי
 היתה מצויה אם כמובן, זאת, מאלה. אלה שונה צבאי, ביון ו: חברתי, מבנהבעלי
 לשליטתו כליל נתונים היו לא הגלם מקורות ואם ככנולוגי!, יכולת של מתאימהרמה
 חרושת של צמיחתם ראשית בתקופת למשל, שקרה, כפי אחד, צד או גורסשל

 אף או לדור האיט, צבאית שמרנות של יששהחזיון זאת, עם הברזל. תשקהברזל
 אף לכך תרמו ועתים יותר; ומשוכלל חדש לחימה אמצעי של הנהגתו אתלדורות,
 שונה. ומדיני סוציאלי במבנה הטבועיםהבדלים
 ורכב המגן הימוש )כולל הנשק בתחום והחידושים השכלולים אם לדעתאין

 הגבוהה הארגון רמת בעלות ובממלכות הגדולים בצבאות תמיד מקורםהמלחמה(
 יעיל שימוש להשתמש מסכלים היו והמסודרים הגדולים שהצבאות ברור אךדוקא.
 היו, לא קרב כלי של מסודרים ובדק ייצור משתכלל. או חדש נשק בכל יותרונרחב
 . . . יקח בניכם "את שמואל דברי בלבד. אדירות ממלכות של מונופולין בגדראמנם,
 האופיינית תמונה ודאי משקפים יא-יב( ח, )שמ"א רכבו" וכלי מלחמתו כליולעשות
 ציונים כמה כמקרא נשתמרו יותר מאוחרות מתקופות גם גדולה. לא לממלכהאף

 בארכיונים הנזכרות מאלו במהותן שונות היו שלא הימוש, של מרוכזותל"הזמנות"
 מאשר יותר אומנים מלאכת בגדר היה ימים באותם הזין כלי ייצור אשור. שלהצבאיים
 שלא יכלה חרוצה, אומנים אוכלוסית בעלת קטנה, עיר-ממלכה ואף חרושת;בגדר
 אפילו עשויה שהיתה - אדירה מממלכה אף שייצרה, הךלב או כלי-הזין בטיבליפול,
 ארכיוניות מתעודות אנו למדים כך עיר-ממלכה. אותה אצל חו"ל" ל"רכשיהזקק
 של במצב אז נמצאה כבר )שאמנם ארפד מהעיר קשתות 784 קבלת עלאשוריות
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 דבראחרית

 המאה של השניה במחצית כנראה המלכותי, האשורי הנשק בית ע-י באשור(תלות
 לפסה=מ5.הטי

 מסוימת-הכמות "בנקודה הנוסחה: של כוחה בודאי יפה זה בתחום גםאכן,
 מלחמה, פעולות לטיבןשל או צבאות, של לגודלם באשר אמנם, . ות- כ י א להומכת
 דוקא אולם זו. נוסחה שתאמת החותכת, התעודתית הראיה תכופות לנוחסרה
 כזו דוגמה תעודה. מכל נופל אינו שערכה ממחישה, דממה בידינו יש הנשקבתחום
 הכנסת כי הוא המקובלות מן ששרדו. ברזל וכלי בריל חמרי של במצבוריםמצויה
 הכוחות יחסי על לעתים שהשפיע במעלה, ראשון אובייקטיבי גורם היתה ברזלנשק

 היסטוריים מצבים לשני הלב תשומת מופנית תכופות המקרא. בארצותהמזויניט
 הברזלם( נשק על מעין-מונופול כבעלת )המופיעה ת ה בין ההתמודדותידועים:
 ארץ בכל ימצא לא )"וחרש ישראל על הפלשתים והשתלטות מצרים;לבין

 רבת הדוגמה אולם יט(. יג, שמ"א חנית", או חרב העברים יעשו פל . .ישראל.
 יותר, מאוחר מזמן לנו מצויה המונית צבאית ברזל טכנולוגית של למשקלההרושם
 אך באשור, 3ם "אומני" אמנם היה טכנית מבחניה אומיושלהייצור אשור. שלבצבאה
 )תרתי משקל כבדות הדגמות לנו שהניח הוא זה צבא ויסודי. רחב היה שארגונונראה
 שמר הא'!.ורי הצבא איכות". ההופכת "כמות בענין הנ"ל הנוסחה של לתוקפהמשמע(

 כלי וביהוד זין, כלי על לפסה"נ( הט'-הז' )המאות המובהקת התפתחותו בתקופתגם
 שטיפח הראשון כנראה אשור צבא היה זאת, עם אך ברונזה. העשויים מעטים לאעזר,

 וממצאים מתעודווו ידוע הדבר ברזל. שעיקרה והמונית מקפת חימוש מערכתלעצמו
 בארמונו בלבד אחד באולם -כמותית". עובדתית ראיה גם קיימת בצדם אךשונים.
 כפות על להעריך נקל ברזל52; של טונות וחמישים מאה לערך נמצאו מרגון המלךשל

 המשובח חימושה הברזל, בחימוש כזו כמותית עדיפות של משקלה את צבאיותמאזנים
 התקופה.של

 כזיון- ת והתקניו האחידות אליהגםגורם כשמצטרף וביחוד זו, מעיןעדיפות
 בה היה - גדול לצבא אשר בלתי-פיסיים, אף ביניהם האחרים, היתרונותובצדה
 של ובריתותיהן השונות, הבינוניות המדינות שבין בהתמודדויות להכריע כדילרוב
 אשור, - )שוב תכופים כיבוש במסעי ונתון מכוסס, בצבא אשור. כצבא צבא לביןאלו,
 יהיה והאחיד ה"תקני" שהחימוש הסיכוי יותר רב גם היה בשעתה(, מצרים גמאך
 המתגייס. המיליציוני הצבא של אף אלא הקבוע, הגרעין של נחלתו רקלא

 ביכולתהבדלים
 יחסי על בפעם פעם מדי שהשפיעו הללו ה"בלתי-פיסיימא הגורמים הםמה
 ם י י ר פ ם מ ה הכוחות יחסי )את השונימן הצבאיים הכוחות בין הממשייםהעצמה

fw~,ה"בלתי- על הפיסי(. העצמה גורם את - הנשק עם יחד - כמהוים לראות כמובן 
 יש הסוביטית53, הצבאית האסכולה של בקביעות", הפועלים שב"גורמיםפיסיים-
 מן בכמה השימוש ואכן, אחדים. גורמי-משנה או גורמים עוד ענייתו לצורךלהוסיף
 התפתחות לשלב השייכים כוהות לגבי מיוהד עניין בו יש הללו והבחינותהגורמים
 באמת השימוש את המאמשרת היא זו ועובדה ביסודון דומה וטכנית משקיתחברתית,
 כוחות שבין ההבדלים והטכנית, התרבותית הקירבה רקע על אך משותפת.הערכה
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 המקרא תקופת של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 שבין ההבדלים )כגון הטריטוריאלי והיקפן יכולתן מדינותיהם, מעמד מנתינתאלה
 עצמאיות ממלכה ערי ושל וקטנות בינוניות מדינות של גדולות, ממלכות שלצבאותיהן

 הצבאיים. שבנתוניהם השונה את יתרה בהבלטה מבליטים למחצה( עצמאיותאו
 של מאלה בטיבם ליפול שלא היו יכולים קטנות מדינות של שכלי-נשק צויןכבר
 לכאורה, השייכים, נתונים וכמה כמה אם הוא רב ספק אולם כמה. פי וחזק גדולצבא

 צבאית עצמה גורמי של הכוללת במכפלה כי )אם ה"בלתי-נשקלות- שללתחום
 והקטנים הבינוניים בצבאות להיווצר יכלו אמנם קובעת(, השפעה להם להיותעשויה
 "בלתי-פיסיים" גורמים בין התקופה. של העיקריים שבצבאות לזו המתקרבתברמה
 בהשלטת יחידות, בליכוד הכללי, )בארגון הצבאי הגיבוש רמת את למנות ישאלה

 יתכן ידועות )בתקופות וחיל חיל בכל ספציפית חילית טקטיקה עיצובמשמעת(;
 להקים הצבא של יכולתו חדשים(; חיל סוגי לגבי ביותר חשובה היתה זו שאלהכי

 צבירת חדשים; לחימה אמצעי ולטפח נוספים חיל סוגי הצורך, לפי בקרבו,ולפתח
 יסוד המשמש הוא הרי בנמצא שדה תקנוני אין עוד כל אשר - רחב מלחמהנסיון

 והמפקדים הגייסות של רגילותם מידת ; מלחמה ניהול ואורחי קרב נוהגי שללגיבושם
 - אחרון ואחרון המלחמה; מעשה של בביצועו להיקף( ובאשר לתכיפות)באשר
 חשוב שורש זה נתונים במכלול צבאם. של ויכולתו טיבו בעדיפות הבוטחתההכרה

 אופי ובעלי ממד קטני צבאות לבין אדירה ממלכה צבא בין איכותי צבאילאי-שיויון
" ם י י ל א י ר ה הכוחות ביחסי ביטוי לידי בא אשר אי-שיויון יותרו"מקומי"  להבדיל 
 לבין חזקה צבאית ממלכה שבין במלחמות - גרידא המספריים הכוחותמיחסי

 "מתקפה ליזום כדי או אדיר, פולש בפני לעמוד על-מנת קמות שהיו ואליצי1ת,ק
מונעת".

 בכנען המלחמה מרכבת שהופעת מסתבר מסמר. לדוגמאות - כלליותומהנחור
 אחדים דורות הסתם מן שנמשכה התפתחות לאחר אך במצרים. להופעתהקדמה
 למדרגת בודאי הגיע הס תחותימס בימי וכבר המצרי; בצבא היל-הרכבנשתרש
 ממסע-קדש שנה, למאתים קרוב כעבור הנשקפת, לזו הדומה ונמרץ גמיש זריז,תפעול
 הכנעניים ברית-המלכים של המקובץ הרכב כוח היה יכול האמנם הב'54. רעמססשל

 אומר: אלמנטרי צבאי שיקול ופיקוד? ליכוד טיב, מבחינת לו לסויתבמערכת-מגידו
 השלל רשימת )לפי מרכבות 924 עד אולי נמנו זה מקובץ שבכוח אמנם אפשרלאו.
 לו דומה אף או כזה, מספר המצרי הרכב מנה אם לדעת ואין הג'(; תחותימסשל

 ה"מרין" יכלו האמנם אך במספרו(. עדיף היה לא אם לדעת שאין )כשםבקירוב
 ובקרב-ירי בתמרון רגילות רמת לאותה להניע כנען שבערי הרכב( בעלי)מעמד
 הלקי שאר עם פעולה ושיתוף טקטית בהיערכות התנסות של או גדולים,בגופים
 תפקיד הקשת מילאה ומתמיד מאז יותר. פרובלמטית לכאורה אחרת, דוגמהוהרי יהצבא

 רואה שבתבליטים אשוריים קשתים בדמויות המתבונן אך הקדום. במזרחבקרבות
 צינה נושא גם עתים אשר הגונה, בחרב חמוש קסדה, וחובש שריון עטוי חיילהכופות
 מפותחים בצבאות לו המקביל הרגלי החיל של בתיאורים ואילו אליו.נלוה
 מצוי היה שאמנם )כפי המלה של והרגיל המצומצם במובנה קשת אנו רואיםפחות
 אפילו עצמו על להגן זה היה יכול אם ספק ה"כבד"(. חברו בצד אשור, בצבאגם
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 נודעה זו מעין שלעובדה ברור היריב. של ה-כבד- הרגלי החייל אליו משקרב קלרגע
 יותר ומשוכלל שונה ציוד רק לא לפנינו כאן גדול. בקרב הטקטית בהכרעהחשיבות
 יסוד על שגובש קטי, ט אורח גם ספק, ללא אם, כי ה-פיסי"( של לתחומו)השייך
 אף זה גייסות לסוג שונים ועצמה עמידה תוקף בקרב-מגע והמקנה רב, לחימהנסיון

 ירי. גייסות וראשונה בראשבהיותם
 אליהם ביחס אשר =בלתי-פיסיימע צבאיים נתונים גם המקרא בימי היומצויים

 בראש הוא, כזה הגדולות. הממלכות של לצבאותיהן חד-צדדית כה עדיפות היתהלא
 עם להשתנות והעשויה להגדירה, קל שלא תכונה - טבעי- לוחמים -כושרוראשונה,
 כנתון מסוימים ובמקומות בדורות לראותה אפשר זאת עם אך והנסיבות;הזמנים
 ובראש שבטיים, בגופים הטבע בדרך היתה מצויה זו תכונה ודאי. יותר אופחות

 החיים. ואורח הקיום תנאי של ישירה כתוצאה נודדים, או הרריים בשבטיםוראשונה
 הוזכרה(, כבר )שחשיבותן לחימה מצבי ושל טופוגרפיה של נסיבות עלבהתוספה
 כושר והן במעוזיהם התנגדות יכולת הן כאלה לתפים לעתים זו תכתההקנתה

 בתולדות רבים כה פרקים ציינה -אשר במרחב והסתננות פשיטהלמלחמת
 היתה - כבינוניות כגדולות - המאורבות המדינות של בצבאותיהן הקדום.המזרח
 זה עם של קיומו ותנאי ארצו טבע לפי הכל שונות, במידות מצויה זו חשובהתכונה
 מקצוע זה ובכלל - בקרבו והמקצועי החברתי לריבוד בהתאם אף ולעתים אחר;או

 יחסית. רבים או יחסית, מעטים של נהלתם להיות היה שיכולהמלחמה,
 דרושה הגדולות, המדינות צבאות של ביכולת, והן בנשק הן עדיפות, של זהבמצב
 כצבא צבא בפני תתיצב וקטנות בינוניות מדינות שברית כדי גבורה של מידההיתה

 לבלום כזו ברית בידי עלה רחוקות לעתים רק הבבלי-הכשדי. או המצרי, אוהאשורי
 ערי- ואף אלו, מדינות כליל. להביסו יכלה לא פעם שאף וכנראה הכובש; הצבאאת

 מוחשי(, צבאי כוח לחישול המרחב שחטר ודאי להן )אשר הפיניקיותהממלכה
 רות. וצ ב מ ה ריחן ע ב בהתגוננות רבה יכולת גילו התכופות,בהתמרדויותיהן

 "2די ק~עורנם בו מיה יחד( גם כסנט ובחיועוז"קץ ץ )בשוונמלוסי ים"תנמים י"-ן"ז "טק~ וצץממעי
 מיסודם. שווים חבלתי במאבקים הכוחות יחסי את משהולאזן

 ב ר ח י ר י כש
 בחלוקה נכלל שלא גייסות סוג היה מצוי אחרות, כבתקופות המקרא, בימיגם
 השתבץ זאת עם אך והצבאי, המדיני-החברתי רקעם לפי לוחמים כוחות שלתקינה

 השכירים, גייסות הם אלה לעיל. נמנו שקדגמיהם- הצבאות מל אלו אי שלבמסגרותיהם
 רק לא לעתים השתלבו הללו הרבים. והצבאיים הלאומיים-השבטיים גוניהםעל

 מעטים לא במקרים יותר. קטנות מדינות של באלה אף אלא אדירים,בצבאות
 הנודדת, או הקבועה השבטית האוכלוסיה הללו השכירים הגייסות אתהעמידה
 מקרב גם השכירים הגייסות באו כן כובשת. ממלכה של בלחצה ועתים מרצוןעתים

 חרב שכירי אף היו ומצויים יותר; מורכב מבנה בעלי שבעמים חברתית-פליטה"
 -ארצות-המקרא- בתור כרגיל המוגדר הגיאוגרפי האזור של לתחומו וץ ח משבאו
 בכלליי(. גויי-הים ואח-כ השרדנים, נכון, אל הם,)כאלה
 זו היתה ממלכות. של בצבאותיהן שכירים גייסות להשתלבות לה היו פניםכמה
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 המקרא תקופת של הצבאים בהיסטוריהבחינות

 שנארו מדיניים-צבאיים כוהות ויחסי במצבים הכרוכה תופעה המקרים:במרב
 המסגרות של הן הצבאית: המהות מן מובהקת תוצאה גם זו היתה אך מסוים.במרחב
 בדרך-כלל היו מסגרות אותן עצמם. השכירים גייסות של והן ה"קולטות"הצבאיות
 הסתעפה אשר מסוימת; עבודה" "חלוקת בתוכם שנהגה רב-חיליים, צבאייםמנגנונים
 הצבאית ההתפתחות של מסוימים ותקופות בשלבים הצבאות. השתכללות עםוהלכה
 של ידועים בסוגים מחסור החברתי-הצבאי, מבנהג עקב אחר, או זה בצבא.הורגש
 של הגדלים הצרכים מתוכו. להעמידם התקשה צבא אותו אשר לוחמים,גייסות

 ומספרית סגולית מבחינה זה, מחסור בפעם פעם מדי הגבירו תוקפניתהתמשטות
 הכוחות של העיקרי המקור את )שהיוו השבטיות האיסטרטיות זאת, לעומתכאחד.

 היו מבוטל( לא משני מקור )שהיו הפשיטה וגדודי החרב אנשי חבורות וכןהשכירים(
 מצפון-מזרח "רגלים-קלים", או קשתים, המצרי: בצבא )כגון חד-חיליים כללבדרך

 ויתבן ים-התיכון; של מצפונו לו, המיוחד בספון כבד", "חיל-רגליםאפריקה;
 צבא להוות יכלו לא לבדם הם האשורי(. הצבא בשולי גם היו מצויות מקבילותשתופעות
 יכלו גס יכלו רב-תילי ממלכה צבא במסגרת השתלבותם על-ידי אך ושלם,מסועף
 אף או המסייעים, מחילותיו באחד נכבד חלק אפילו ולהוות בו, החסר אתלמלא

 מצרים56, של צבאה את בולטת ובצורה וראשונה בראש ציינו אלו תופעותהעיקריים.

 בהן יש והפלתי" ה"כרתי על המקרא שמן המעטות הידיעות בלבד. אותו לא ודאיאך
 נעדר לא דוד ימי של וההתפשטות הנצחונות בתקופת שלפחות ההנחה את לקרבכדי
 הישראלי. הצבאי בכוה גמ זה מעיןיסוד

 - הצבאית שבהיסטוריה המעניינות השאלות מן אחת היא-וזוהי עצמה בפנישאלה
 עצם הקולט. לצבא ממשית כוה תוספת השכירים הגייסות היוו תמידהאם

 וצבאה מדינה של השאיפה בין לפער סימפטים היא שכירים לגייסותההזדקקות
 הליכוד בדרך-כלל נשתמרו כמה עד לדעת אין יכולתם. לבין והתפשטותלהישגים
 ושכיר בחלקו לאומי צבא של עז תחת שכונס צבאי כוח באותו והאיתנותהפנימי
 היסודות לגבי אפילו זו שאלה מציגים מלחמות של תולדותיהן שחוקרי ישבחלקו.
 צבאית- שמבחינת הרושם קיים כי אם הזמן; במרוצת והלכו שרבו אשור, בצבאהזרים
 שהרבך מכפי יותר רבה במידה אשור בצבא הזרים היסודות ומוזגו הוטמעוארגונית
 במצרים.נעשה

 על ההשענות עוסקים, אנו שבה התקופה בשלהי מילאה, אשר השליליהתפקיד
 עליה עלה עת הפרעונים, מלכות של עמידתה בערעור והאנטוליים היוונייםהשכירים
 הרודוטוס. שבכתבי התיאור מן ביותר ברור באופן משתקף הפרסי,הכובש

 והכללי המשותף את רק לא לראות לצורך נוספת הדגמה הם השכיריםגייסות
 למוד אף אלא בכללותה, התקופה את המציינימ מלחמה ובמצבי לחימהשבגילויי

 במידה - המיוחדת למציאותו שיותאם בקנה-מידה בו, וחלק חלק וכל צבאי, כוחכל
 זו. מציאות היתה מה לעצמנו להבהיר בידינושעולה

 מספיק ביטוי לידי באו שטרםנושאים
 מעמידנו המקרא בימי צבאי כוח של השונים ב-דגמים" משווה להסתכלותהנסיון

 בו. המצויים והניתוחים הידיעות שפע בצד זה, בספר עדיין החסר על גם ושובשוב
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 מופנית הטבע בדרך זה. חסרון במיוחד מורגש נושאים לשני ביחס כי דומהאך
 השלבים אל לשער, שיש כפי ישראל, צבא המע בהם זמנים לאותםהתענינותם
 כי להניח יש המלוכה. לתקופת דהיינו וגיבושו, בהתפתחותו ביותרהמתקדמים
 שבאו חיצתיות, השפעות אחרים, תהומים כבכמה הצבאי, בתחום גם רבו זובתקופה
 העמים שבצבאות ולחזקים הזמן של האדירים לצבאות חיקוי של במידה ביטוילידי

 בנוהגי גם הסתם ומן ארשנו, ובצורות הצבא שבהרכב נותנת ההגיון שורת אךהשכנים.
 מנסיבות כתולדה וזאת - המקורי מן גם ויהודה ישראל בצבאות היה שלו,הקרב
 בפרק דוקא כי להודות אמנם יש המיוחדים. המגן וצרכי השכנות טיב האופי,המקום,

 והמדיני, הכלכלי הסוציאלי, מבנחו הפך כבר עת - בקדמותו ישראל בתולדותזה
 לדימוי פחותה במידה ניתן שאף )ומסתבר יותר ומורכב למפוצל הצבאי,וממילא
 על במקרא הפזורים השונים הציונים במיוחד. קשה להיות המחקר עשוי -אנאלוגי(
 סותרים עתים מקוטעים, תכופות שהם ציונים - המפולגת המלוכה תקופתצבאות

 שיאפשרו ושיטתית, מקיפה ולבדיקה לכינוס עוד מחכים - סתומים ולרובלכאורה,
 כוללת. תמונהשרטוט

 ישראל, בתולדות רבת-חשיבות בתקופה סוגיות בהבהרה הכרוך זה, נושאלעומת
 של הצבאית בהיסטוריה כלליים יסוד מושגי לעיצוב רב ערכו האחר הנושאהרי

 ומעלה השגים אלף בתחום הצבאית ההתפתחות שיאי על לעמוד המבקשהתקופה.
 וביחוד השונים התעצמותו בדרגי אשור, צבא אל עיניו בוודאי ישא זה, בספרהנסקרות

 על מלמט א. של הענין רבת בסקירה ביותר. והמשוכללים האתרוגים שלביואל
 רב וחומר מאלפות ידיעות הרבה מצויות זה57, שבספר ואשור ישראלמלחמות
 "תורת ידין י. של ספרו אשור. צבא מלחמות של הנרחבת היריעה רקע עללמחשבה,
 רבי וניתוח תיאור אשור58, לצבא הנוגע בחלקו כולל, המקרא" בארצותהמלחמה
 זה. צבא של ואורח-מעלו מבנהו חימושו, על יסוד עובדות של:חשיבות
 תציג אשר משלימה, סקירה זה בספר להכליל הדבר נסתייע שלא להצטעריש
 ההדרגתית האבולוציה את אחרים, קדם לצבאות השוואות תוך ושיטתי, ממצהבאופן
 יותר המחיש, אשור צבא שכן הטקטיים. ובאורחיו באמצעיו במבנהו, אשור צבאשל
 מחויבת האורכית הצבאית האבולוציה תהליך את הקדומה, בתקופה אחר צבאמכל

 יכולת ענפי ל כ את הכולל צבא שלם", "צבא של ההתפתחות דרגת עד -המציאות
 במסגרת לטפחם שניתן הלחימה( ואמצעי לסוגיהם וחילות-משגה )חילותהמלחמה
 אם ייחודו, יתבלט במיוחד ואולי התקופה. של והחברתיים-המדיניים הטכנייםנתוניה
 והחידקל, הפרת ארצות מעגל של הצבאי השיא את המייצג אשור, צבא אתנשווה
 את הנילוס. עמק של האחר-זה הגדול והמדיני התרבותי המעגל את המייצגלצבא
 יסודות של שילובם ואופן תפקידם גם במעט לא מציינים הצבאות שני שביןההבדל
 זמנים )למן הרבה שהשתמש רק לא מצרים צבא אלה. בצבאות שנכללו זריםאתניים
 חימוש בעלות בוש(, שבטי )כגון שהוכנעו שבטים מקרב שלמות ביחידותקדומים(
 -לסתום" הדרך את מצא אף כך שבעשותו אלא ; שכירים ביחידות גם ואח"כמשלהן,

 מן נוספים שלמים חיליים סוגים שיבוץ על-ידי המקצועי-הטקטי במב2הו החסראת
 מנומר צביון בלבד( החיצוני מראהו מבחינת לא )ובודאי לו שיוו תכופות אשר -החוץ

 הלאומי. מצרים צבא של היסוד בגוף אורכית להתעכל עשויים היו לא ואשרבמקצת,
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 המקרא תקופת של הצבאית בהיסטוריהבחישת

 רבים ודאי ואלה זרים, ולאומיים שבטיים יסודות קלט שאמנם - אשור בצבאואילו
 אך המסועף, החילי-הטקטי במעמנו בהדרגה כנראה, והוטמעו, הללו נתמזגו -היו

 אל באו כי שלאנודע כמעט הצבאי, מבנחו של והאיזון השלמות ומבחינתהאחיד;
 מה של בסיס על ואם מתוכו, בשלמותו אם שהצמיח, נראה אשור צבא שכן,קרבו.
 ההתפתחות מגמות בתוקף לו שנדרשו החילות סוגי כל את בו, מצוי היהשכבר

 בו שהופיעו קולעי-האבנים, כנראה היו היהיר הכלל מן )היוצאהצבאית
 כי להניח לא-אשורי-ויש ממוצא בהתחלה, לפחות היו, חוקרים ולדעתבמאוחר,

 ההסתעפות וכן המספרית, שההתרחבות כמובן, יתכן, הרריים(. שבטים בניהיו
 לא אשור צבא של שבמקרהו נראה אשר - נוספים יסודות הטמעת תוך נעשוהחילית,

 התגייס מהם אשור איכרי מאותם רב-מדי מהותי שוני ורקע מוצא מבהינת שוניםהיו
 - ה"שרדנים" או בני-סוריה, הכושים, שנבדלו במידה לא פנים כל ועל ; צבאהעיקר

 עקב - דבר של סיכומו מצרים. של עמה יווניים-מבני שכירים המאוחריםובדורות
 כצבא צבא הקדום התיכון המזרח בצבאות אין ובמבנהו בהרכבו זו מאוזנתשלמות
 השוואות לערוך הרצון את המעורר שונים, בפרקי-זמן השונות פניו עלאשור,

 ושל דמיונן של התופעות, זהות של הבחינות: שלוש מכל ומפרות,מאלפות
 הקלאסיים הצבאות לבין בינו לכאורה(, המקבילה התנאים )כמסגרתהשוני
 הרוס,. והצבא המקרוני הצבא )כגוןהגדולים

 ם כ ס מ ט במ
הערות

 והערכו"
 בגילוייה המלחמה תופעת של פניה שתי לבחינת מכוונות אלו

 בהינחם מאופן עצמם. ההתמודדות ותהליכי במלחמה שפעלו הכוחות : המקראשבימי
 שהן - מלחמות של תוצאותיהן הערכת אל המסכמת הגישה גם נובעת אלהשל

 ההיסטוריה של מהלכה על הצבא-ת ההתרחשות של להשפעתה ביותר הבולטהגילוי
 כוחות בין ההתנגשויות של בתוצאותיהן להתבוננות הנכונה הראיה זוית לפיכך,בכללה.
 השימוש אשר הראיה זוית אותה היא תקופה( ל כ לגבי כמובן, ניון, )והדברמזוינים
 ובהתנגשויות המתנגשים בכוחות ההסתכלות כל דרך השני כחוט לעבור חייבבה

 אחת שבטית איסטרטיה או בצבא, צבא של התנגשויות רק לא באלה לראות ישעצמן;
 מדיני- גוף במשגהו, אחד קיום אורה בחברה, חברה בעם, עם של אלא -באחרת
 של טיבו להבין מאפשרת כזו ת ל ל ו כ ראיה רק בתרבות. תרבות ביריבו,שלטוני
 להערכת תורמת היא ורק ומהלכן; מלחמות התלקחות על אור ומפיצה לוחם,כוח

 השונות. האפשריות השפעותיהן שלל על - כאחת ומנוצח מנצח לגבי -תוצאותיהן
 ומדיגות- עמים של בתולדותיהם מאוד "מקצועי" באספקט לכאורה, עוסק, זהספר
 ההתפתחות מגמות את כיום הקובעות אלו על דוקא נמנות אינן אשר ארצות,ובמעגל

 ענין בזה יש ודאי - "בשבילנו : להרהור להיתפס העברי לקורא לו נקלההיסטורית.
 הרישא על אף משהוו" עוד בו היש בעצם, אך, סנטימנטלי; ואףלאומי-היסטורי

 הנכונה הפרספקטיבה אולם "דיינו". לומר: ספק, ללא מותר, זהשבהרהור
 אותן יראה שהקורא בכך מותנית זה בספר המתוארות הפרשיות שלוהמציאותית

 כאמור, שהיא, כוללת ראיה אותה אצל להן שענין יסוד, עובדות שתי רקע עלתמיד
 ובתהליכית: מלהמה בתופעות להסתכלות הנאותההדרך
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 .,אחוית..ובו:
. 

 שבמעגלת! ומנוונת ענפה תרבות אותה של עריסתה ניצבה הקדום, במזרח לאן,א.
 כיום. אף לחיות מוסיפיםאנו
 החיכת".-: =המזרח ימינו של הגיאוגרמי המושג עם בכללו המזדהה - זה במרחבב.
 הנלוית הטכניקה ארגונם, על הצבאות לנו, והמוכר הידוע במידת לראשונה,צמחו

 ותורותיה. המלחמה אמנותאליהם,
 זה. ספר של בתוכנו להתבוננות הרקעזהו

 רות עה

 הראשונה, במלחמת-העולם בארץ-ישראל, אלנבי גנרל של במסעו כזה מוצלח ליישום הדוגמה וידועה1
 .Spaulding O.L ועיין: מכמש. שבמבואות וסנה בוצץ סלעי ליד שאול בן יהונתן של במעשינו הקשורהדוגמה
5ff.1939 .ע, Times, Earliest the from Methods Military  0) Study 1 

~Varfare,  
 שאול בעקבות והשוה, ,).64(ן

 44. עמ' )תשיח(, מת-מט מערכות וכן, 72; עמ' )ת"ש(, ב-ג מערכותויהונתן
 את ערכם. פג טרם אשר , ד ו ק י פ ה ו ה י ג ו ל ו כ י ס פ ה שבגבול בעניינים ציונים, למספר פרט2
 .(War, Modern and Napoleon 1anca, 11. ,1 1943 לנצה, קול. של בספר למצוא נוח ה=עיקרים"פוסח
 השניה. מלחמת*העולם שבראשית הלנהמה תנאי רקע על הסבר בלוית מה*עיקרים" אחד כל מובאשבו

 ועיין: השריון, לוחמת על לספרו המבוא בפרק פוער גנרל ע-י ניתנה ושימושית מאוד קצרה הגדרה3
 לצורך ליישומה הצעות הבריטית-תוך העקרונות רשימת הצנת .ע_נ. .( ,Warfare,  Armourd Fuller ,1943 .ע11
 הרשימה תשי"ח. "מערכות" בהוצאת המלתמה, אמנות פארן, א. קול. של ספרו בפתח באה - היסטוריעיון

 מלחמת שלאחר תוספות וה )ובכלל שונות לגרסאות לנצה. קול. של הנ"ל לספרו בנספה מוסברתהאמריקאית
 מאת המלחמה?, בעקרונות חדש מק נ"צקלון":  הופיעו שתרגומיהם השונים במאמרים עיין השניה(,העולמ
 להאחדת ולגח, א. לויס.-קול. 3; עמ' )1953(, 2 צקלון האוסטרלי, הצגא במפקדת הצבאי דאימוןרנהלת

 לידל-הארס, לפי האסטרטגיה עיקרי על ואנטי, א. גנ.-מיור 9; עמ' )1953(, 6 צקלון המלחמה,עקרווות
 עמ' )1956(, 41 צקלון קנדית, באספקלריה - המלחמה עקרונות סטיסי, פ. י. קול. 3ן עמ' )1954(, 11צקלון
 ב. צ. קפ. 19: עמ' )1962(, 112 צקלון מאו, של כללים וארבעה עיקרים עשרה מאק-קאנה, פ. ת. קפ.22ן

 22. עמ' )1962(, 114 צקלון המלחמה, עקרונות על אחדות מחשבותגרוזמאן,
 הצגה גם 7-3( )עם* ושם .%, .ג .Preston-5 .ע  .על-Wise .)ז ,Men Werner פו ,Arms ,1956 .ק 43

 השניה. מלחה"ע שלאחר המתוקנת הבריטית הרשימה יסוד על בעיקר ה"עקרובות", של ומסברתמפורטת
5October Journal, Army lJanadian officers, Service by History Military of Study The Stacey, כ4 .קו. 
 ,1957. .ע74

 מואב: מלך מישע בכתובת אף יחד גם הפתעה ושל ניידות של ה=עקרונות* מבוטאים וכך8
 במאמרו והשוה 16-15(. )שו' בה* ואוחז הצהרים עד השחר מבקוע בה ואלחם בלילה נבו( העיר )אל*ואהלך

 230.. עמ' זה, בכרך ליוור, י.של

 ואילך. 83 עמ' זה, בכרך אפעל, י. של במאמרו עיין7
 360-357. עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין8

 A4S~-444 עמו יעיי עייז:1

 המלחמה עקרונות של -שאלון" לפי שונות, מהקופות ומבצעים קרנות רת
 70-88, עמ' תשי*ה, המלחמה, אמנות בארן, א. של בספרו הקורא ימצא הבריטית(, בנוסחתם - זהכבמקרה

,83-77,98-91 ,110-100 ,125-122 ,138-132 ,158-152 ,174-164 ,191-188 ,214-205 ,227-224 

,239-231.281-253 
 דיון בשעת שהעיר כפי . הג' שלמנאסר בכתובת קרקר מערכת תיאור לגבי ידין, י. מניח בדומה11
 אלה. מעין מניעים מתוך באה ועצמתם סוריה מלכי ברית של הכוחות הרכב הדגשת כאן, גם כי - זובסוגיה
 ואילך. 50 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין12
 8284-328. עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין13
 321-320. עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין14
 849-342. עמ' זה, בכרך מלמט, א. של במאמרו עיין15
 341-817. עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין16
 .Fuller, ). JgF ועיין: המערב, עולם של המכריעות המלהמות על ספרו של הכרכים לשלושת כמבואו17

 torld WesternW the of Battles Decisiye .The *1 ,1954 .ק2
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 המקרא תקומת של בהיםטוריאך"צבאיתבחינות

 בהימורר אוניברסאלי, הפכר נעלת אוניברסאלית היסטוריה להעלות . נסיונו במסגרת כאשל - נך18
 ובמיוחד צבאיים: עניינים להעלות הוא (ע(-מרבה .ז ~Joynbee (נ ofHistory Study )1933-1960 הכרכיםוכב

 במיוהד-הוא שהעסיקו המקרא תקוות מצנאוה צבא אנתו לגבי מאוחרות מתקומות אנאלוגיות הואברש
 בספרו .(1( )יטיחו פירס -ריצ'רד ועל השנונות הערותיו שתי קלעו; זו מבחינה כי ודומה אשוריצבא
1961Business, Historian's The טכנרלוגיהמדע-ת של  ההתפתחות. כגון לדברים טוינבי( )פרופ' הוא אויש ,רכן 
 הם שאין ודאי הרי אחיד-4ך בכיוון ברציפות ממקדמים אלה דברים אין ואמנם המלחמה; אמנות שלאו

 האנאלוגיות מתיאת אופן לגבי בעיקר שם, נאמר ועוד 32(ן )עמ' עצממא על החוזרים התפתחות מחזוריבגדר
 למותר". כלל בדרך שנחשב מכפי הביטוי באוצרות וועז =שימוש טוינבי:לנ*י

 זה, בכרך אהרוני, י. של במאמרו ועיין ישראל; לארץ הא' סחי של מסעו אח השווה זה מסוג למצב19
עמ,

*46-40 

 ואילך. 829 עמ'. זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין20
 עמ' *יבין, ש. 889-882: עמ' ידין, י. 245: עמ' מלמט, א. של: במחמריהם זהי בכרך עיין,21

 ועוד. 425-410; עמ' גיחון, מ. 409-400: עמ' שטרן,א. 862--898י
 .בארצות נוהג והיה אלהים, משפט של כצורה הלוחמים  השרדים  על8ירי  תכופות נתפס קרב*הבינים22
 המוסלמים: ביןהכובשים המכריעות, המערכות באחת קרב*בינים נערך למשל, כך, מאוחרים. לזמנים עדהמזרת
 .אירע הדבר פרס; ממלכת של לתבוסתה שהביאה מערכה יותר, מאוחר שנה כ*1650 הססאניים הפרסיםלבין
 הראשון של נצחונו ועם והפרסי- המצביאים-הערגי שני בין דו-קרב ממילה נערך כאשר לסה"נ, 633בשנת
.ן 14. הע' 145, עמ' זה, בכרך והשךרה כולו. הפרסים צבאבס

 תשכ*ג, המקרא, בארצות המלחמה חררת בספרו, וכן 358ן עמ' זה, בכרך ידין י. של במאמרו עיין28
 233.עמ'

 במרעות* נתגבש (ע( קTyrants Greek The Aadrel-8 962ן .קע )31-33 אנדריוס א. שהעלה מה לפי23א

 הז' במאה רק בכר, הבתוך המכונס הפלנגי אורח*הקרב  וכן ההופלים, הלוחם של החימוש נוסח היווניותהעריס
 חימושי נוסח בו שברור למחצה, אינדיבידואלי שונה, קרב יוון-אורח בצבאות היה נוהג קודם*לכך ואילולפסה"נ:
 הוא; לזה ודומה אנדריוס(, כהגדרת לקרב" המומחה )ה"אריסטוקרט יחיד לוחם של המגן( הימוש זה)ובכלל

 האגיאי הרקע אם - הספק,  יותר  עוד רב לפיכך, שבמקרא. הכלאור כפי גלית של החימוש ונוסח הקרבאורח
 ; - בצבאם. הפלנגה מציאות על ללמד כדי בו יש הפלשתים שלהמשוער
 129. 127, זה,.עמ' בכרך מזר, ב. של במאמרוועיין24
 284-231. עמ' תשכ"ג,  המקרא,  בארצות  המלחמה  תורת ידין, י.עיין:23
 175. עמ' וביחוד ואילך, 170 עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין28
 1ח, בכרך מאמרו, וכן ואילן: 14 עמ' )תשאך(, ס מערכות הגליל, של' צבאית גיאוגרפיה ידין, י. עיין:27

  180-179.  עמ'  וביתוד  ואילך, 178 עמ' זה, בכרך ידין, י. של במחמרועיין28
 בקורות המצוי התבור כיבוש של המהימן ו לתיאו מילולית, בצורה  כמפט  זה, תיאור מקביל בכך29

 218 בשנת במסעו הג', אנטיוכוס צבא ע"י ~US'll כיבוש בארץ-ישראל, הדיאדוכים ממלכות שלמלחמותיהן

 בשעת בדיוק, כמעט וגשנה, חוזר שוב עצמו מעשה ואותו 70(. פרק ה, )ספר פוליביוס אצל כמסופרלפסה"נ,
 ח(: א, ד, מלחמות מתתיהו, בן )יוסף לסה"נ 67 בשנת פלקרדוס, של הרומיים הגייסות ע"י התבורכיבוש
 66-44. עמ' )תשי=ד(, פב מערכות הסלבקים, צבא ע"י הארץ כיבוש גלילי, אל.והשווה:
 61. הע' 341, עמ' 18ן הע' 28, עמ' זה, בכרך עיין80
 164-152. עמ' ייגין, ש. של במאמרו וכן ואילך; 134 עמ' זה, בכרך קלאי, ז. של במאמרו עיין31
 48-40. עמ' זה, בכרך אהרוני, י. של במאמרו עיין82
  176-178. עמ' זה,  בכרך ידין י. של במאמרו עיין88
 1176-170 ידין, י. 165-149: עמ' ייבין, ש. של: במאמריהם זח, בכרך עיין34

 ואילך. 210 עמ' זה, בכרך מזר, ב. של במאמרו עיין85
 ואילך* 248 עמ' מלמט, א. 26-17: עמ' פולוצקי, י. של: במאמריהם זה, בכרך עיין88
 166. עמ' תרצ,ה, fN#stb ספר ייבין, ש. עיין:87
 זה. בכרך אפעל, י. של במאמרו עיין הדרום מלכי של ברית בגד היתה גבעון שמערכת ההשקפה על38
 854-352. עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו עיין39
 נגד הבי רעמסס של מסעו הוא המצרי( הצד ומן יותר, קדומה )מתקופה זה מעין למצב מענינת דוגמה40
 של הקודמה( השנה של המלחמה כבמסע הכנתו ההילה היו: שבו הבולטים האסטרטגיים האלמנטיםהחתים.
 שב התשובה בעלת8בריתם זו קדש, את בנפרד להכריע נסיון הנראה( )ככל ואח"כ הפיניקי: בחוף קדמיוכסיס
 הארץ. פנים אל בהקדם המסע הופנה כך שלשם ומסתבר התיכונהן  שבסוריההחתים
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 288--285. עמ' מזר, 285-261:.ב. עמ' תדמור, ת. של במאמריהם זאת בכרך עיין41
 40. הע' עיין42
 243-242. עמ' זה, בכרך מלמט, א. של במאמרו עיין48
 השני לשלב קדמי בסיס בתור סוכות בעמק הארמים שהשתמשו ידין י. הניה הראשון, למסע באשר44
 עמ' ידיין י. של במאמריהם זהי בכרך )ועיין הגלעד של לעומקו חדירה תחילה מצריר שהיה דבר מסעם,של

 של יתרונות: בשני לזכות רצון גם כנראה היה המסע של זו תמיסה לפי 212-210(. עמ' מזר, ב.-17-ס18:
 הגליל. של צבאית ניאוגרפיה ידין, י. עיין: השני המסע על יתד. גם האופרטיבית והתכלית המדיניהחשבון
 21. עמ' )תשיך(, סמערכות

1.
 189-182. עמ' זה, בכלך מזר, ב. של .ע"ן,במאמרו45.
 288-298. עמ' זה, בכרך מלמט, א. של במאמרו עיין48
 236-232. עמ' זה, בכרך ליוור, י. של במאמרו עיין47
 .% .Men Werner~  )(. wiso---11. [7, Preston--8. 1 ש ,8מזזנ ,1956 .ע 1 עיין:48
 .11י ,10iegskunst der Geschichte Delbrueck 1םGeschichte3, politischen der Rahmen 1 1921 עיין:49
 מעין נשק חרושת יכולת של מציאותה על .A~syria, Ancient or People Laessoe, .7 ,1963 .ע . 112 .עיין:50

 323. 318, עמ' זה, בכרך ידין, י. של במאמרו ועיין יותר: קדום זמן מפרק מאוגרית מתעודות אף אנו למדיםזו
 .ע .Battles Decisive The Fuller~ 0 )עיין: הבריטי פולר גב. כגון מסוימים, צבאיים היסטוריונים 51..
 שאצל לאפשרות מסוים משקל מערכת-קדש, בהערכת לייחס, נוטים World Western the (of ,1 ,4ן19 .עי8

 המצרים. אצל מאשר יותר הרבה מצוי הברזל נשק היהגתתים
 לפי *Singer-8. *Ch ג .(נ-1 Hall %. Holmgard).ofTechnology History )86 *1 ,1948 .ע 597 עיין: 52ן

 ותודתי אשור. צבא של הנשק לחרשי אסטרטגי גלם חימר כעתודת ברזל אותו שימש זה בספר המובעת"דעה
 למשל, נמצאו, נדומה בהבהרתו. . שטרח הטרחה ועל זה בענין שגילה ההתענינות על ידין י. לפרופ'נתונה

 ערמות מעטות(, שנים לפני נחפרה )אשר כלת של החיצונית הביצורים שבחגורת שלמנאסר מצודתבמהסני
 ועיין: מלחמה: סוסי לאבטחת מיועדים היו שבחלקם ברזל, או ברונזה לוחיות עשויים שריונים שלערמות
 גAssyria, Ancient of People Laessoe. 9 ,1963 *ע112

Gaו 447. עה' לעיל עיין 

 382. עמ' ידין, י. של ובמאמרו 26-17ן עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של במאמרו עיין54
 128-125. עמ' מזר, ב. ושל 14-13, עמ' ייבין, ש. של במאמרים זה, בכרך עיין55
 נ. 4 עמ' זה, בכרך ייגין, ש. של במאמרו עיין88
 280-241. עמ' זה, בכרך מלמט, א. של במאמרו עיין57
 293-י405. עמ' תשכאג, הארכיאולוגיים, הממצאים לאור המקרא בארצות המלחמה תורת ידיה י. .עיין:88
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 421 394, 210, 209,בעשא 358 זכרי בןאליעזר 347 348, 3%,'אביגיל

 258 250, 247, רחוב בןכעשא 237 232, 214, 213,אלישע 416 411, 198,אביה

 443 8,ברשכוכבא 312 עכבור בןאלנתן 150אביטל

 9 הששי?רנ?ריש 163 דודו בןאלעזר 120, 77, 76, גדעון בןאבימלך

121T1UN260 
יבך""

 113 110, 100,-103ן 98, 92,

 77 70, ננאזש"טו 349 342,(*נהנ(ונה%מםז* 131 גרק* כמלז* ת'ין*אתבי

 150:אעמנץ 93 :צרר' מוק* תיין*א"בי

 314 311, 309, 296,גד"יהץ 324 89, 48, 33--37, הגב'(ימנחתג? 196, 165, 162, 159, 158,אובילטי

 142, 110--123, 88, 77, 75,גדענת 61 49, 14, הג'אממתרמם 204359,
 356, 349, 341, 340, 144,164, 202 201, 196, 195,ייכמנחת 328אגנילפשי(*ק(

 454455, 53(*בד*רווז(ן 169, 168, 186, 151, 149,לובבר'

 424 417,בה*גישונ( 473 זץר(ימטירכיכ( 76*ובזבן
 168, 140, 139, 127, 125, 8, זגלי 423 421, 420, 209, 8,1%סזו 346, 173, 182, 160--161,אגבגטיירנם

 169454, 279(שכאתק( 359 347,354,

 247 212,וידעבו 256:אתסננשר' 243 וובף*ז*ז=ביר"*י

 278-- 275, 256, 205,(וכח*דמ*ון 251, 220, 218, 216, ו,ף%ה-ז*נירק*י
 98-ש101, 91, 88, 74, 9,'ך'בור,ו 313 261,282,293

 81אז-מ"ח%ח*ק
 113 110, 108, 104,106, 163 151,ימ*ומק .

 81ז*בט* 247ימףוהיף 166 118, 75,*~ץוד*

 88, 88, 85, 83, 78, 76, 70, 8,דוד איש-בשת עייןאשבעל 360אוביל

 144,, 140, 138, 131, 89,120, 242אשור-בלפלא 274 272, הד'אימרפין

 188,176,170-168, 185-149,166, 258, 245, 205, 122,אשורבנמל 176 171, 170,אוריה

 199, 198, .-- 195 194, 190,193, 285 281--282, 211-- 208, 199, 180-178,%מת(*גב

 208, 207, 206, 204--202,205, 243 זץב"%הטוו-רן 239, 238, 232, 228, 213,218,

 243, 238--240, 225, 222,ט21, 245, 244, 209, ות1ב'  יוו1%11ויוורי 258, 251, 247--250, 242,246,

,390,304 ,399 ,406 ,455 461 ,246 ,258 ,321 ,395 400 ,250,251 ,258 ,262 ,282 ,292 

 388. 388, 350--345,361-.347, 243 רחב':אהטוו*רטבי 264, 263, 259, 218, 203, 202,אזתז
 418, 417, 415, 412, 397,410, 289 זתבף(*המבונק( 288 269,286,

 435, 426, 425, 423, .420,422, 162 זקגוזי%טזי 232, 213, 198, ז1חזנב שבןאתתזיותר

238,436,446 ,458--455 ,461 ,483 

469 52גבורנבוריש 273 272אחימות
 355דידי 53 51,בירידיא 173אבינדב

 209 הא' הדדבן 279אחימלך

 204 197,הדד %13-211, 180-176, הב' הדדבן 163 161אחיתופל

 161, 160, 159, רחוב בןהדדעזר 249, 246, 226, 220, 219, 218, 54, 52, 52, !5, 49, 14,אח'נאתון

 243 206--1209 1651176ן 461 1460 1394 251ן611250
 בן עיין דמשק מלךהדועזר 281 219, 216, 214, הג' הדדבן 76אילו?

 הג'הדד 187 חנןבן 158, 150, 149, 144,איש-בשת
 160הדרם 284 טבאלבן 173 186,188,

 81הוהם 359 355, 182,בניהו 279אכאס

 8הורדוס 360 חנןבעל 425 150, 138, 125,אכיש

 259 255, אלה בןהושע 280 צור מלךבעל 208 178,אלה
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 4 עלינמוחמד 213, 201-198, יהושמט בןיהורם 120 111, אבז

 324מירשלש 248258, 360זבדי

 30 27, 26, 24,מ~לש %-89, %, 73, 0ט, 59, 9, 8,יהושע 3%זבדיה
 221- 220, 213, 210, 199,מישע 332, 329, 327, 326, 105, 91,96, 121 120, 111,זבח

 433. 240-237, 230,234-232, 458 455, 417,446, 53זורתא
472 213, 212, 205, 199, 198,יהושפט 214זכר

 283 259, 253, 252,מנחם 249, 239, 237, 236, 227,233, 242זכרבעל

 422 395, 294, חזקיהו בןמנשה 433, 425, 423, 421, 406, 294,325, 208 178,זמרי
 348מעשיהו 434436, 328זמרלים

 355מקלות 160, 159, 158, 152, 151, 99,יואב 423 8, הכושיזרח
 271, 270, 289, ב7עשז*ןכחישוז*ך* 359 351--355, 204, 196,197, 17 ששוהמטושסווז, וצ' 21ןודרז* ~ריןןאוהע 178, 175, 171-168, 162,165,

 287311, 94 93,יובב 349 348, 345, 344, 342,חורי
 78, 74, 84, 62, 55, 41,מרנמתח 203 הורקנוסי~חנן 251 240, 216, 214, 213,מזאל
 125 108, 85,107, 144 137, 136, 134יונתן 219 208,חזיון

 329 71, 59,משה 360ירעש 278, 276, 274, 273, 203, 8,חזקיהו
 279 276, ,268, 287מתנת 422 325, 217, 218, 202,יותם 422 396, 311, 294, 284,292-286,
 360יזין 283 207, 160,חירם
 310 399,נבוזראדן 360יהדיהו 355חלדי

 212 הא'נבוכדראצר א2 276-273,ימני 328ה'מורבי
 309- 306-299, 285,נבוכדראצר 338 15, 13, 12, 9, 4, הא'יעחמס 175 162, 181, 157, נחש בןחנון
 423 418, 312,314, 120 אבאנא בןיעחמס 270, 269, 266, 264, העזתיחנון
 299נבופלאצר 348יעיאל271

 346 345,נבל 98 74,יעל
 353 157,נהש 81יפיע 419 418,טריפון

ף
 310 שראצרנרגל 309יראיה 270 269, 260, 259,ויירי 461 312, 311, 299-297, 9,נכו 356,238,225ימתח158,118,77,76,

 391 209, 189, 186, 182,ירבעם 76יאיר
 205 197, 184,טיאמון 219, 217, 216, 165, הב'ירבעם 294, 285, 282, 189, 9,יאשיהו

 225, 222, 70, 64, 59, 31,סיחון 461 394, 259, 252, 237,251 355, 312, 311, 308,א299-2,
 232238, גדעון עייןיררבעל 396 357,360,
 98- 77, 74, 64, 10, 9,סיסרא 61ירהע 99, 98, 93, 92, 91, 77, 74, 73,יבין
 103124, 309, 306, 302, 301, 299,ירמיהר103
 278- 275, 205, 181, 8,סנהריב312 248, 244, 237, 214, 213, 212,יהוא
 295-286. 284, 282, 278,279, 355 זבדיאל בןישבעם 397 251,259,
 404. 402, 396, 395, 304,313, 164 הכמוני בןישבעם 251 220, 214, יהוא בןיהואחז
 423 414,418, 313 311, נתניה בןישמעאל 299 יאשיהו בןיהואחז
 207, 203, 188, 83, 8, הב'סרגון 293 292, 288, 295, 218,ישעיהו 237 216, 214, ישראל מלךיהואש
 278, 276-269, 260, 255,256, 395 282, יהודה מלךיהואש
 405, 287, 286, 284, 282,283, 429 418, 417, 89, המכבייהודה

 409488, 77 רשעתיםכ*רשז 313 308, 308-383,יהויכין
 252סרדור 86כלב 393 312, 302-300, 299,יהויקים
 417סרןן 312 308, 302, אלנתן בןכניהו 472 453, שאול בןיהונתן
 54, 48-45, 43-40, 15, הא'סתי 380 עוזיהו בןיהונתן
 101, 105, 77, 73, 71, 70, 56,82, 10 56, 53,לבאיא 205, 200, 199, אחאב בןהורם
 473 456, 188,348, 418ליסיאס 234-232, 228, 227, 213,220,
238- 1239 433 
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 381, 380, 359, 357, 350,3%, 6א 292, 278,יבשקה 78עבדון

 398, 397, 396, 390, 388,389, 198, 189, 188, 184-182,רהבעם 225 166, 77,ענלון

 434, 427, 423, 412, 408,410. 413-410, 398, 388, 219,282, א1 163,עדינו

 438483, 435 424, 420-415,422, 59עוג

 212, 211, 209, 208, הג'שלמנאסר 325 324,רבשאדי 220, 218, 205, 202, 201,עוזיהו

 245, 244, 232, 226, 214,218, 219 208, 121,רזק 283, 263, 262, 254, 250,252,

 260-257, 248-248,251-250, 418 וק:-[ןאריהרינץ*ד 461 434, 422, 348,415,

 4% 472, 458, 401, 281,283, 277 276, 268,רשבת 120 111,עורב

 251 220, הד'שלמנאסר 270רץ 284 273, 272,עזור

 270 289, 255, הה'שלמנאסר 30, 28-22, 17, 15, הבזרעמסס 360עזמות

 52שמאד 74, 73, 70, 64, .62, 55, 40,54, 380עזרי

 98 ז7, 75,שמגר 327, 324, 188, 125, 92,107, עיייהו עתןעזריה

 164 152,שמה 344, 342, 341, 332, 329,330, 162עירא

 465 140, 134-131,שמואל 473 487, 458, 451, 348,386, 218, 214, 213, 212, 210,עמרי

 360שמעי 74, 62, 56, 47, 33, הג'רעמסם 239, 238, 228-225, 221,222,

 188 132, 129, 76,שמשון 386 348, 131, 107,128-124, 244390,

 380שפט 47 הד'רעמסס 358 מיכאל בןעמרי

 358שפטיהו 104 75, הו'רעמסס 359 151,עמשא

נעת;זויי
טען?"דל' 283, 253, 218, 203, 202,ושםנין 355

'216 ,277 279 

 268 264,267, 249נוזיייוז

צוזףז*"י
 169 188,קםשונוןון. 355 86, 74,

 309עח*יד; 132-- 131, 120, 89, 88, 8,קבטורל

136,149,150,154--134,144, 291 290, 288, 276--278,כידי

 208, 122, וץשו' כףי~ממו* יוזדזג156,157,182,163,164,166, דצ' כףל"וכח* וזגייוצ 'צץין)שוקי
 460 257, 258, 243, 195,204,206,239,243,352,207,242, 115פוו*וץ

 243 וןבף פקע*כאשתגלען387,397,417,418,421,423, 56 54, 53,פותיוז'כמץ

 218, 205, 94, המ נ1לז1סו'תמלת 425454, 283מיענוץי

 253, 252, 251, 245, 220,242, 161'טבי 297, 285, 282, 281, ותא'סתזכתזיך

 266, 264, 262, 261, 255,259, 287 284,'טנמבא 312 311, 298,299,
 284, 282, 276, 269--267,272, 359 354, 182, 151, בנט*י בן'טתבזנ 311 306, 1;1ב'סת"כתזין'

 459 288,394, 276טהברטבזו 263. 255, 253, 218, 203, 202,נןקדז
 176קווקצ! 176 %1,159ובחץ 284394,

 207 180, 159,יזהני 53 1')זם"-יב 253ציקוזיוןר
 17 זתש*' תנםהמתותי 52 ץהתםקטו 81צו*אהם

 7ל, 15, 13, 8, 6, וץגירמתווזקמכז 205, 198, 182--189, 172,שיעתק
 0ב, 29, 28, 26, 25, 18,22--20, 423, 417, 411, 410, 208,219, 290 279, 277, 276,בז*יקשו
 89, 48, 47, 41, 36, 34, 32,33, 461 437, 435,436, 310, 308, 306, 305, 302,נדיקיד;ר

 24מ-327, 188, 108, 103, 94,99, 272 271,קייעומ313

 - 487 458, 457, 340, 330,339, 162, 105, 89, 85, 65, 10,,%ייכחץ 347 346,ציבש"

 160 157, 150,וזקקמי 184, 183, 182, 173, 165,172, 279ניקבזניי
 198, 197, 190, 189, 186,188, 121 120, 111, נצנלנתנ

וזר[ץקף"
,277 ,281 ,292 ,293 285 

,202,210 ,213 ,219 ,222 ,225 
 fs ,89 417 ,243,244 ,251-248 ,262 ,287 גלוסקסטיוס
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 209, 162, 7, בביון-כחצכתץזלב"י

~w3a
 ב, 09-208 197, 161, דמע"קפת*נם 348 108,' 100, 97, 96, 93,

 244, 233, 232, 210,229--219, 101 199 נמצגבובםוא,יון253

~SM
 267, 281, 257, 247,253-150, 188אהיינתהז 237 123) 118, 117, כחזוקקץ

 461463, 126שלק~עחץ asn * ,76 ,77 ,129 133-131אחבן
 243, 165, 122, 6, נתר"נם(ירעם 341(*יייעח* 269 288,*ז*בו*ק1

 299 244,257, 384 381 335(*יייקת' 141, 77, 75, 71, 70, 59, 54,חת*ובם
 65ג,  57.-180, 111, צובאארם 327 )אלם-חלף א1, 185, 161. 160, 157,158,
 258 207ן 206ן195, 75ייקיצקקץ  111%  111% 1208 190--205ן188ן

 1228  11%  1114  1%1  %וו 17ישרנון 290 1284 277ן(יייוי"ה 1234 1233 1232 1221 2181219ן

  246  11%%  11%1 2331234, 242--1244 1128 73) 128 127ן"יוי .  11%%  11%%  %1ןי  114% 23%1246ן
  270ן 1263 262ן 252, 1218 פזייו448 1306  289  111%  4ו1%  %ו%*212ן

465 %%י  ר%ל  י1% 80175 171  ין%ריייווו  "14%  %4%%  יו,י  41%י 13481411
 136 135, ~טוטףל(יוש'ן 417 110,125, 436462,

 278 268,אוקצא 258 4,247ממנה 418, 416, 411, 203, 184,ש1דוו*טם

 462 459, 286, 251, 218 83,(לרק*נז 37 36,אנו"את419
 130, 29ן, 128, 125, 8,:אהטז*וז* 270, 241, 125, 80, 49,(ונטויייות 175, 174, 172, 120, 119, 118,אתשנש

,184,204 ,218 ,233 354 ,276,286 ,319 ,321 ,333 ,335 ,153,261 ,262 ,263 ,275--272 

 287-- 285, 284, 282, 278,278, 469 408, 337,341, 187*זשנתטם
 422 299, 291,294, 35.אנקן 187 186, 4,184ורר4

 158, 149, 138, 122, 18, 7, 3,(לטיר* 4247"מנ 158 75,*ז*ו*טו

. 77 80,אובווצ
 212, 209, 206, 205, 159,203, 64 עפן

 220, 219, 218, 216, 213,214, 153 138, דעהיבם -כשג 319ק 318, 317, 126, 124,ש*רנ*יז

 255-- 241--253, 240, 232,233, 142, 141, 132, 129, 60, 35,(*פ"ק 474 341, 326, 325, 322,323,
 288--284, 261--264, 257,259, 455 313, 303, 302 144,281, (לרסו 1ציידשדזר

ש*רלזז"
 405, 321, 397, 396, -286,294 211, 180, הידק*ה מב,ננ:ר ) אכ"ק. 45 44,

 446, 443, 423, 422, 409,414, 258 250, 220,226, 296ארנהרשנתבד'ה

 474 473, 456--447,471, 118, 117, 100, 78) 76, 61,*ושר*חם 309 61,ש*תר
 435זשטחתרצ 155, 150, 149, 134, 120,129, 289 278, 45, 44,ששרסר
 129, 128, 125, 58, 55,יוש"קייון 259; 258, 186, 163, 156,162, 203 202, 199, 198, 190,אופירי
 268, 267, 262, 261, 130,153 ,358 288,312, 320ש*ור'

 291, 287, 285-275, 272,273, 97אקרית 28, 27, 26, 24, 22, 17,אורונטס

  386  1%%% 302ן 1301 1299  "%%י' 1262 1247 1244 1242 1126זלושרד* 384 1381.1206 1125,43  2135,34132

  %רו  %רי  %רי  ןרי  %רן 164 151(יט" 289 1263285 321"רר"טר
 149 101,111, 182, 161, -- 156 149, .122,אמשם 290 277, 276,אזור'
  420ווו%יוווו41%%, 197, .198, 175--171,172,180, 243 ימו*ח'

 436"ןוו*ן 220, 218-208, 204, 202,203,. 486 . 184, 183, 88, 61, יוןאי
,283,416 ,417 ,418 420 ,226,229 ,237 .,238 ,240 --242 
נב(שריור80 258, 257, 249--244,248,252, 198, 188--192, 181, 111,אילען
 432 431, 430, ו~מירי:אר' 353, 301, 283, 259,261,268, 213, 207, 206, 205, 292,203,

 435 432, 428, יריו"ם1:(לו' 457, 456, 455, 354.413,443, 434 433, 427, 218, 214,216,

 UIW ,6 ,203 ,206 ,351 ,411במאו* 474 463, 460,481, 291 289,שוכתישב

ns~M34 435 432, 428, 412,419 258 247, 157, רקתונ: ובירנז*רעם 
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 223,.22% 222, 213, 101, 75, 61עגד 186 184, תפוחבית 243, 208, 93, 52, 50ג 7, 3,בבל

 263גדרות 154ביתר 298, 288, 287, 276, 252,269,
 155גוב 402 401, 248,בלואת 397, 314-308, 297,306-299,
 408 288, 246, 245, 212, 167,גוזן 238 בעלבמות 468 462, 461, 459,460,

 131-125, 107; 75, 55, 49, היםגויי 290 277, 276, ברקבני 384 1241בוונ'זכוי

 468 461, 344, 184,319, 337בני-חסן 472 137,ברצץ

 211 158, 6,גולן 327 ימאןבני 186 184,בורים

 8 7,גופנה 208 113, 110, קדםבני 133 88, 80,בזק

 95 חלבגוש 129, 100, 86, 78-75, 61,בנימין 82בידו

 155, 89, 85, 73, 68, 56, 53,גזר 149, או, 137, 136, 133,134, 145 137, אוןבית

 186, 184, 183, 182, 161,164, 184, 166, 183, 162, 150,156י 101, 76, 74, 69, 67, 60,בית-אל

,107,134 ,136 ,144 ,313 339 ,186,292 ,309 ,313 ,327 ,416 ,189,207 ,258 ,267 ,282 ,333 

 388, 370--373, 365, 454,336,341 244 ונדרןביונ

 406 398-395,402, 259 ראשבעל 238 228, 223, במותבית

 422גיא-חרשים 424 182,בעלת 118 ברהבית

 ועש 196, 195, 157,גיא-המלח 435 בארכעלת 292 9, 8, גובריןבית
 288 202,204, 228 224, 223, מעוןבעל 290 276, רגוןביה

 135גישהצבועים 155 פרציםבעל 228 224, 223, דבלתיםבית

 422 288, 251,גיחון 228 223,בצר 7 הגלבית

 150גילה 202 197, 158, 8,בצרה 289 זיתבית

 142, 11י, 138, 117, 42,גלבוע 266בהני 182, 138, 87, 82, 73, 8, הורוןבית

 454 208, 165, 158, 144,149, 253, 250, 207, 92, הלבנוןבקעת 418 184,417,

 140, 136, 134, 86, 83, 82, 80,גלגל 348 258,283, 266 ןכןבית

 162446, ז9 96, מצפהבקעת 365 ירחבית

 210, 98-92, 70, 65, 45,גליל 30 22, 20, קינאבקעת 438 187, ירחםבית

 474 460, 348, 287, 367, 253,255, 61בריעה 133 כרבית

 100 99, גוייםגליל 217 216, 220, 209, 1%, 157,בשו 150, 144, 131, 18, 8, לחםבית

 149, 144, 141, 133, 132, 76,גלעד 242בשרי 310, 308, 236, 154, 1152,153

,416,419 ,421 434 ,157,159 ,211 ,213 ,214 ,217 

 150, 140; 138, 133, 129, 128,גת 38 שמןגבע 48, 48, 45, 42, 41, 40, שאןביה
 281, 164, 162, 152,161_157, 144, 134, 131, 88, בנימץנבעת 75, 3ז, 71, 70, 65, 64, 56,82,

t "': בייז"ו.ב: י,י יי. עיי. ""יי" יב :צ! ב:) ב:! נ:; ::;ב! A V ~  

45 

 214 '164, '155,נחים 434 428, רפדגבעת 458 393, 386, 237,333,
 187 186, 184, פתלגת תו, 140, 137, 136, 7, שאולגבעת 455 השיטהבית
 375 188, רמוןגת421 129, 4ז, 89, 68, 31, 8, שמשבית
 409 275, 274,גבתון 399 308, 295, 3שג139,
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 259 5צ, 251, 218, 159, 158,הורן 46 45, ירמתהר 158, 130, 129, 100, 93, %,דאר
 274 271,הורסבאד 437 433, סדנםהר 290 255,284,
 209 יאירהוות 9 עפרוןהר 107, 86, 85, 84, 74, 89, 68,דביר
 299, 274, 212, 201, 149, 8,חידקל 287 ציוןהר 425 421, 386,393,

470 424דוממה

 180 176, 165, 181, 159,חילם 102 בירהואדי דאר עייןדור

 246 8"1, 27, 23,הלב 8 בלוט דירואדי 283 274, 271ן שאכיןדיר

 238 237,הלון זרד נתל עיין אל-המאואדי 365 333, 180, 68,דותן

 139חלחול 194 191, 190, הסמהואדי 226- 224-221, 213, 60, 6,דיבוו
 188 הצריםהלקת 191 ץתםואדי 238 230,232,

 381חמץ 2?1 כפריע'יואדי 3%, 233, 174, 172, 120,א-דמיה

 213, 209, 207, 206, 165, 160,המת 32 31, 20, מלהואדי אדםועיין

 . 250, 248, 247, 248, 216,220, 421 137-134, 82, סויניטואדי 177, 172, 157, 121, 92, 6,דמשק

 270, 263, 260, 259, 251,252, 138 א-סנטואדי 209, 208, 208, 203, 178,191,

 381 286,299, 121 120, סרהאןואדי 220, 218, 216, 213-216,214,

 43 41, בית-שאן( ושבעמקהמת עירון נהל עיין עארהראדי 459" 288ן 270ן 268ן 251ן(י2ן

 207 צובההמת 8 עיפרואדי468

 206 רבההמת 181, 179, 118, 8, פארעהואדי 108, 101, 89, 78, 78, 70, 81,דן
 424 417,דזםמזסו288 124129,

דץ
 מץ)מו"

 4?ותניר"ץ 9 ושג'אנשואדי 351 209,

 186 184,הנם 95 פרהואדי 424דנה

 95 94, 93, 56, 52, 9,הנתון 428 קדיראתואדי 437 432, האתריםדרך

 383ססאךלף 412 82, קלטואדי 86, 85, 83, 82, הורון ביתדרך

 60הפר ~17 רג'יבואדי 155 136, 135, 89,133,

 184הפרים 9 שבאשואדי סי, 48, 48, 37, 9, 8, 6, היםדרך
 89, 65, 56, 53, 50, 45, 44,הצור 375 שלאלהואדי 132, 128, 124, 110, 107, 75,92,
 99, 98, 96-91, 88, 78, 73,74, 288 שריעהואדי 281- 214, 188, 188, 139,141,
 108, 107, 106-104, 100,103, 8 א-תמאהואדי 432 309, 303, 298, 283,268,

 334, 333, 258, 253, 109,207, 434 203, ים-סוףדרך

 384, 382, 375, 348, 335,341 102, 101, 100, 78, 71, 64' זבילרן 203, 191, 190, 9, 6, המלךדרך
 399, 398, 396, 395, 11,388,394צ 224, 222, 218, 214, 206,213,
 409 406, 403,404, 419 416, 411, 196'זיף 245 238, 234, 229,230,
 409 408,זע'ירלי 432 שורדרך

 378, 377, 374, 373, 104, 65,103, 369דשאשה

 286 חבור א2 195, 5א, 141, 10ג,הגריאים
ץ '  

,379,380 ,381 ,382 ,384 %5,385 

 הלב ע"זהרב 121, 100, 89, 86, 84, 7,הברון 37 38,הומכת
 קמילה תל ע"ז הירבהאל 200, 161, 150, 149, 138,139, ?7, 6?, 73, 69, 64, 60, אפריםהר
 133 אבזקהירבת 433 424, 420-418, 203,416, 137, 138, 132, 101, 100, 85,87,

 420 419, אל-היההירבת 309הדיד 174, 173, 172, 182, 149,156,

 367 366, א-טבאיקהירבת 270 262, 214,הדרך 184188,

 .חם ועיין 35, 20, 19, 'מאח'רבת 133 89, 81, 80, 79, 73,חוים 431 בוקרהר

 9 אל-מג'דלהירבת 157חולה 150 הייתיםהר

 230 מהיאטהירבת 431 טובאורבת 432 חצרוןהר

 223 מעיזהירבת 432, 428, 399, 198, עוזההורבע 4?, 73, 71, 69, 80, 7, יהודההר

 404. 290, 277, אל-מ"נעהירבת434 190, 188, 164, 155, 140, 75,88,
408 89 80,הורים 375 233, 209, 199, 192,198,
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 294, 290, 283, 277, 275,276, 179, 172, 171, 120, 31, 8,'בוק 97 אל-משרמהח'רבנת

 455 339/398, 184238, א1 196, 190, נחאסח'רבת

 120 זאביקב 398, 336, 73,יבלעם 419 א-סמועח'רבת

 100 73, 32,יקנעם 99יבנאל 138 עבאדח'רבת

 202יקתאל 282, 275, 283, 262, 261,יבנה 420 אל-עבדח'רבת

 118, 117, 111, 59, 9, 8, 6,ירדן 290422, 84 עג'לוןח'רבת

 171. 157, 156, 149, 120,133, 298 285,יבנה-ים 230,229 223, 138, עטריסח'רבת

 185, 181, 180, 179, 174,176, א1 134, 133, 88,יבש 230 עיון-מוסאח'רבת

 456 א3, 326, 237, 211,224, 120יגבהה עירא תל עיין ע'רהח'רבת

 ירמות עיין ירומתו 75, 74, 71, 70, 61, 8, 7,יהודה 223 ורערח'רבת
 73, 71, 156 53, 9, 8, 7, יהושלים 138, 129, 124, 101, 88, 76,78, 41 פחלח'רבת

 107, 100, 89, 88, 85, 82, 74,81, 155, 151, 150, 149, 139,140, 392 צאלחח'רבת

 54-150נ, 137, 136, 132,133, 174, 170, 163, 162, 156,161, 226, 223, אל-"ר?אתח'רבת

,230238 ,175,182 ,187 ,196 ,203 ,204 ,156,159 ,160 ,162 ,163 ,164 

 182- 181, 176-172, 170,171, 416, 397, 358, 288, 210,287, 422 רשםח'רבת
 264, 218, 218, 214, 184,189, 461 426,459, 424 420, שרכהח'רבת

 300- 294-291, 288, 1278,287 230, 229, 228, 223, 222, 59,יהץ 239, 238, 232, 228, 224,חרונים
240,232,238 239 ,304,306 ,308 ,309 ,310 ,311 

 353, 351, 338, 333, 313,314, 419ירטה 100, 99, 78, 74, הגוייםחרהטת

 410, 399, 396, 388, 354,388, 471 469, 451,יון101

 427 425, 418, 412,415, 188יורדה 435חרמה

 188ירזה 78, 78, 73, 89, 81, יוסף בנייוסף, 216חרמון

 426 187, 71,ירחמאל 182 151, 129, 124, 101,110, 299 298,חרן

 100, 82, 78, 73, 69, 56' 7'יריחי 149, 144, 142, 141, 73,יזרעאל 35ח'שב

 329, 310, 225, 136, 107,134' 213 158,208 222, 175, 173, 75, 71, 6,חשבון

 375, 369, 366, 364, 334,362' 186, 184, 36, 35, 28, 20, 19,חם 239 233, 224,225,

 87,381397ן 384 82,ח'תושש

 211 9' 8' 6'ירמיך ,חם ע"ן,חמא 28, 27, 28, 24, 17, 15, 3,חתים
 100 89, 62, 46'ירמית 437 434,,טבתה 62, 54, 51, 48, 42, 38, 30,31,

 186, 161, 157, 132, 10' 8'ירקיז 110,טרר 151, 126, 125, 89, 80, 73, 64,71,

 230 אל-הואכרכב 263, 262, 246, 244, 208,242,

 74 64, סיסראכרש 463, 413, 411, 389, 325,י28' 266 242,טאורוס

 277, 278, 275, 182, 18,כושים469 3ע 118, 117,טבת

 348, 343, 342, 311, 281,283, 253 211, 209, 6, כנרתים 206 158, 157,טוב

 471 470, 459,462, 207, 198, 197, 192, 190, 7' סוףים 7טיטוס

 426 124, 71,ננקקנ 461 427,434, 140פלאינם

 474 284, 272, 267, 264, 283,נ2קקת 253יפדצ 203 ענונ(כת*י

 9:--87 32, 30, 121,28צנים 74 45, 44, 43, 42, 41,ינהנם 383נפר*רון

 348 209, 93, *ייצכנ 75 71, 59, 6,יעזר

 118 112, 102,כסולות 181 אמריםיער 210 149, 75, 61,יאיר

 264פספ5ן 262, 261, 128, 78, 67, 48, 33,ימו 163 158, 152, 151, 150, 88,יבוס
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 481- 460, 458, 413, 322,373, 381, 380, 378, 377, 372,375, 80כפירה

 0מעאן 395, 394, 389, 388, 384,385, 180 חוגכפר
 411 196,מעון 404, 403, 402, 399, 396,398, 131 130, 125, 124,כפתור

 269 266,מעונים 458, 457, 9א, 415, 406,409, 243כרדוניאש

 369 אלישעמעין467 246, א2, 243, 128, 122,כרכמיש
 206 162, 158, 157,מעכה 205, 200, 199, 140, יהודהמדבר 334, 312, 301, 300, 260,299,
 200 העקרביםמעלה א4 3פ, Aoa ,408 ,409 ,233,419 ,4% ,432 2א, 384,401,
458

 36 35,מפסן 100 94, 93,מדוןי

 312 298, 285, 282, חשביהומצד 460 296, 272, 256,מדי 259 140, 6,כרמל

 433מצדה 114-110, 88, 76, 75,מדיינים 419 )שביהודה(כרמל

 433 עוזהמצודת 340, 225, א1, 122-117,142, 64, 62, 42, 34, 33, 25, 18,כרנך

 388, 311, 309, 308, 133,מצפה 463 356, 183,341,349

 402, 400, 399, 398, 391,394, 6מדינה 125 124,כרתים

 421 406,414, 386 348, 127, 126, האבומדינת 488 311-309, 308, 301,כשדים
 86 84, 83,מקדה 76, 75, 71, 70, 60, 59, 54,מואב

 מרשה עייןמראשה 180, 158, 157, 141, 118, 77,110, 216לא-דבר
 108 106, 100,מרום 198, 195, 194, 190, 161,163, 230לב

 419 418, 416, 291, 203,מרשה 213, 210, 206, 204, 199,203, 218, 207, 161, 35,לבוא-חמת

 348 344, 342,משוש 289, 274, 273, 240-221,249, 237 218,219,

 382אל-משרפה 433, 423, 328, 314,. 301,306, 207 35,לבוה

 97 96,משרפותשמים 472 462, 461, 434,460, 272 271, 188,לבן
 154 156,מתג-האמה 258 250, 247, 157,מול-הלבנון 423 295, 292, 86, 84,לב:ד;

 293 281, 280, 37, 34, 12,מוף 246 244, 243, 242, 207,לבנון
 418 416, 291,מררשת-גת 459 348, 344, 182, 125, 42,לוב

 281 אמוןנא

 472 230, 229, 226, 223, 60'ןבי 280מחלב 417 309, 290, 61,י.ו-ד

 120נבח 173, 161, 150, 149, 144,מחנים 9לוז

 184186, 78 70,לוי
 205 203, 187, 10, 18נבטים

 tAOCJ מ:,,1,5. 21 %בן"ן".י,,"יע "."' ג ". %':::ןי:, ן ז "ן "ח"ינוענף

 א:'9)בב:.! ב.2
,~au הך"ן"וי'"'ה 

ש"א"ש'%'
 218 214,ענען

 435 426, כלבנגב 50, 38, 35, 33, 32, 30, 3,מיתני 16 214,עש 426 תנזאק~י  הירנגב '32 -1 :.'

 420 187, 125, הכרתיעב 2ש325, 4ש א-ראסמארון

 324- 321, 320, 317, 124,מארי
 435 עצנתנגב 162 156, 150, 100, 75, 61'מכיר

 435 428, 187, הקינינגב 6מכה 449 373, 328,335,

 280 259, אל-כלבנהר 144, 142, 138-134, 89, 88,מכמש 184 132, צדקמנדל
 292נוב 472 456, 453, 417,421' 37, 33-28, 25, 22-17, 9,מגידו
 כושים עייזנובים 36מכתר-ינת 71, 69, 68, 65, 56, 51, 39,48,
 3110ודב 150מנחת 129, 108, 103-98, 94, 73,78,
 412 157, אילוןנמל 118, 111, 78, 76, 75, 71, 61,מנשה 219,207, 189, 131,186-183,141,
 153 152, 138, 8, האלהנחל 122149' 311, 299-296, 258, 249,255,
 8 אלכסנדרנחל 191, 190, 159, 53, 3,מסומוטמיה 333, 330, 326, 324, 312,322,
 428 422, 374, שבע בארנהל 321, 318, 314, 242, 206,241, 388, 348, 341, 340, 336,339,
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 224 80, רבלתיםעלמת 38סמר 421 416, חנינא ביתנתל

 132, 120, 88, 77, 76, א,עמון 472 137,סנה 428 376, 375, 10, 9, הבשורנחל

 155, 149, 144, 141, 133,134, 298 296,סקיתים 426 גררנחל

 171, 170, 184, 181-157,162, 32 דארנחל

מתיי
 199, 196, 195, 176, 173,175, 'ע[*ין ונ"זונייו*משי 433 זודח*

נחיי
 239, 236, 225, 219, 204,206, 97טתבדיל 224, 200, 199, 194, 190, זרקר

 301, 289, 276, 272, 249,258, 436 432, 431,וננרררנ 228,234,

 356, 354, 353, 314, 308,313 76, 74, 3י, 64, 7,ונובו*-וקיו"רן 419 ותנבר*נדוקן

 433 הו* וןינדוקו
,77,110 ,117 ,120 ,123 ,132 ,134 360,423 ,434 ,454 ,455 ,456 

 431 ד"ייקיםנותיף
,141,144 ,149 ,158 ,157 ,159 460

 8 חרודנחל
 144, 141, 140, 119, 110,עמלק 196, 191, 173, 165, 181,182,

נותיי
 133 י4שבכמ

,205,206 ,209 ,210 ,211 ,213 195,203 ,204 ,239 ,425 463 
 05 כזיב,מתי(

 82, 76, 73, 60 9 8 שויקען'ע[מקן 354, 353, 255, 253, 216,249,

נת"י
 420 10, קןכ-ען

,456,457 ,458 460 ,83,85 ,87 ,137 ,282 ,412 446 
 418, 274, 142, 138, 8,  שק%חידו1נכ"ק 299 6"2' " ו'ניג-ו 278, 271, 266, 188, נוצץ*"םמתין

490 737, 62, 50, 49, 46, 45' יבשינ-י 281303,

 473 360, א3, 186, 184, 176,179' 230 229, 228, 228, 223,עטרות 54ג רפאיםנחל

 155-152, 144, 89, רפאיםעמק 88, 82, 80, 76, 70, 69 67העי 424 418, 76, 60, 10-7, שורקנחל

418 367, 339, 329, 327, 100,292, 310 309,נטופה

 309 136,ענתרת 455 368,369, 34ניא

 380 80עיבל 290, 285, 281, 279, 275, 246,נינוה
 136 135, 122, 111,עפרה

 9 ב3ימיןעפרת 253 209, 157, 98, 97, 92 7עיין 414 291,293,

 205, 202, 199, 198, 189, גברעצייד 424 421, 420, 419, 418,עיטם 432ניצנה

 462 460, 287, 286, 269,עילם 110נפיש
,207,406 ,427 434 

 187עצם 219 גכעין 100, 94, 78, 76, 73, 70,נפתלי

 140, 133, 129, 128, 125'עקרוד 423, 421, 236, 199, 164, גדיעין 209 1205 1111 11011103

,432434 ,153,164 ,261 ,262 ,263 ,272 

 290, 288, 08-278, 274,275, דור עין עיין דארעין 281סאיס

 291409, 119 118, 112, דורעין 272 אל-ברדוילסבחת

 203, 202, 201, 194, 190, 7,ערב 142 116, 112, חרודעין 186, 184, 180-170, 120,סוכות

 269, 266, 241, 213, 208,212, 428 יטבתהעין 474 349,354,

 431, 427, 294, 283, 271,279, 428 קדיסעין 226 223, הידאןסיל

 485 א463,4, 292עית 438 348, 298, 203, 194, 12, 8,סיני

 leo, 157, 7, הערבה ערבה, 289 97, 96, 93, 52, 45, 44, 6,עכו ת'כר עיןסכל

 199, 8(1, 197, 196, 192,154, 237 229, 223,ןליטז 205 212,  197,סלע
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 138 85,קעילה 123 120, עורבצור 1434 1433 1427 1209 1203 12001201

 432 431, אל-רוחיגהקצר 219, 206, 798, 130, 86, 6,צידון438
 233 230, 226, 223,קריות 268, 263, 259, 257, 242,244, 196, 189, 188, 187, 1ז, 60,ערד
 80 56, יעריםקרית 306 289, 287., 279,285, 436 435, 434, 432, 200,428,

 308 ספרקרית 154 152,ציון 187 186, 184, 20'ערת

 45 ענבקרית 126צלמון 240 228, 225, 223, 214, 6,ערוער

 238 228, 223,קריתים 59 54,צלמונה 272, 271, 289, 286,אל-עריש
 93 הטיןקרני 325 270, 266, 264, 263, 262,צמר 278279,

ער"
 255 218, 216,קרנים 184צמרים 262 247,
 220, 219, 212, 208, 120,קרקר 200 199,צעיר 56 53,עשתרות

  257, 250-246, 239, 228,229, 32 29, 20,צפתי

 472 481, 458, 270, 258, 412, 150, 149, 142, 138,צקלג 202 197, 196, 190, 77, %,פ~ז
 103 102,קשיון 421425, 25 17,פתת
 77 6, אל-חאג'צ'רב 3ז 45, 43, 41,פחל
 78, 75, 74, 73, 71, 61ןיאיבן 42 8, אל-חוארנהצ'רב 203פטרה

 222, 213, 157, 149, 101,141, 420 418, 416,צרעה 247, 244, 242, 212, 129,פ-ניק.ה

 358 259, 253, 223,238, 289צרפת 278, 264, 263, 262, 231,253,
 433ראש-רמון 9צרתן 348, 287, 2%, 281, נז278,2,
 268ראת 474 483,438,
 311 310, 303, 299, 24, 22,~בלה 4%קארטפה 211 180,פ'ק

 187 184, 183,רבת 290קביבה 300פלוסיין

 170, 165, 161, 120, 7,רבת-עמון 435קבצאל 90, 89, 85, 77, 76, 75, 9, 8,פלשת

 179ש 176, 1175 174-173ן1171קרריןי1151 144.132ן  1071131-124ק

 456 354, 254, 222,238, 65, 58, 45, 43, 42, )בגליל(קרש165, 1184 1160 156-1521157ן
 432 אל-בקרהרג'ם 253 101, 100, 95, 94, 195,78,92, 188, 186, 184, 171,182,
 229 עטרוסרג'מ 190, 86, 71, 60, 59, ברנעקדש 218, 208, 207, 204, 198,203,
 187 185, א1, 41,רהוב 387, 269, 268, 198, 191,194, 282-281, 258, 253, 218,249,
 431רחובות 436 434, 432, 430, 399,428, 298, 294, 291, 288, 284,285,
 421 309, 137, 136, 101,רמה 22- 17, 15, האורונטס עלקדש 418, 417, 412, 308, 299,303,
 239. 226,213-210, 6, גלעדרמות 321, 125, 54, 43, 41, 30,35, 453, 442, 432, 426, 422,425,
,454,458 ,459 ,460 488 ,324,325 ,332-327 ,340 ,341 ,249250 

 437 436, מטרדרמת 455, 452, 451, 449, 348,381, 188 184, 120,פנואל

 425 421, 403, 392, 314, רחלרמת 474 467, 459, 458, 208, 161, 159, 126, 114, 8,פרת
 281, 272-269, 260, 188, 45,רפיח 101 נפתליקדש 232, 225, 212, 211, 207,209,

313 348 344, 342,קהק 1263 252, 246, 243, 241,242,
 284 275, 247,קוה 327, 303, 299, 296, 274,278,

רפ"
243 

 168רת'נו 384 382, 381, 334,קטנה 470 461, 353,458,
 203קידר 313 300, 289, 246, 225,מתור

 247שט4 436 426, 99, 74,קינים

 427שבא 233, 227, 222, 199, חרשתקיר 348 342, 46, 45,צ,אהי

 78 76, 73, 71, לאהשבטי 238 234,236, צובא ארם עייןצובה

 8ז 76, 75, 74, 71, 84, רחלשבטי הרשת קיר עיין מואבקיר' 184 40, 12,צוען
 87ןשבלת 126 102, 101, 100, 8,קישון 224 191,צוער

 24 22,שבתונא 45 44, 43,קמד 161, 160, 130, 93, 45, 44, 8,צור

 243 122,שוח 18אל-קנטרה 244, 214, 213, 210, 196,199,

 187שוחה 204 74, 71,קניזים 276, 266, 263, 259, 249,257,

 321 320,שומר 210קנת 308 285, 1?279,2,
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 1184,172ש199118911תלסעידיה 25 122 18ןתארו 210ן 180ן 178 172ן 8ן 7,שומרת

 95 עבדוןתל 473 121, 112, 111, 102, 101, ורתב 1220 1219 218ש 214ק 212ע211ן
 43 42, עבידיהתל 433 243, 207, 8,חדמור 267, 260, 259, 258, 233,255,

 376, 333, 138 10, אל-ע'גולתל א2 275,תובל 295, 292, 286, 282-289,284,
428 187תולון 408, 399, 396, 390, 313,348,
 424 420, עיטוןתל 77תומל 0א 455,459,
 435 421, עיראתל 293תחפנס 185 184, 141, 53,שונם
 39 36, עמרתל 33תחש 272 זוידשיח'

 430 421, ערדתל ת'כר עייןת'כל 421 136, 133, 129, 70,שילה
 179, 86, הצפוני אל-פארעהתל 130 129, 127, 125,ת'כר 294 288,טרלוח

 408 399, 185,333, 333,126,78 שלובו-1(כלנם69,86,יזקש 69, 65, 60, 56, 53, 9, 8, 7,וטכאם
 374, הדרומי אל-פארעהתל 426 אבו-הרירהתל 133, 120, 107, 82, 78, ג78,
sto ,375 426 428 ב(וו*ון, 1375 1374 1334 333" 8(13811,

 אףישיםוקן1זקי wau1 422'1ז,1 408 1398  י%וי 1391  13861%%1
"131 133 

 1295 185  1%4 68ן צביוץ-בקרכחםיזקי 187 ש"ינפקט,
 422  141%  %ין 168 4*-פבש*נשינץק1

 5(1 שו-קצ4*רקםוזק% 396, 393, 375, 333, 308,313, 327קמ:מניום

 10 ש*-פבבבפ~זז* 424 421, 409, 406,408 93, 86, 78, 73, 71, 70, 52,קמכחצון
 ;אף-צש*כשי ות,י ומין l~bsוזיי 4?3 1בקקאתסדשוזקש 203, 198, 187, 101, 103, 96,97,
 92 מ*ק~-יקז*צקוזקש 426 188, 129, ג'נתדןוזקן 435 426, 424, 288,358,

 95. 78, 75, 68, 10, קד(יייוץוזק1 375, 186, 131, 66, 10, גר"כחץוץקו 100 97, 96, 93,לוכורלן
 390, 283, 186, 156, 129,131, 377384, 94  38,רןוןר1-ןון*וו41ןי

 396399, 424 399, 393, 384, 68, גו?1ז;1 424 418, 417, 8, זץמשוי-הצר'

הףי 39 36, וץקנכףקחםעחצר
 Ww~ 95וזקי 68 אף-ז*ויו*

 421 שיחתתל 39 א-ד'ררתל 140שוצרימ
 45 41, א-שיהאבתל 93 הרבנ'תל 138, 124, 85, 82, 17, 6,שפלה
 עיין ערימ אל אחמד שיח'תל 375 הרירתל 188, 187, 184, 155, א139,1,
 גתתל 138 84, זכריהתל 418, 411, 360, 295, 291,א2,
 290 227, א-שלאףתל 426 425, 421, חרילפהתל 422424,

 428 א-שריעהתל 408 257, 245, ח'לאףתל 344, 342, 130, 125, 14,שרדנים
 290 277, 263, 128,תמנה 205 198, אל-ת'לימהתל 471 348,468,

 434 427, 190,תמנע 41 אל-חמהתל 375, 374, 338, 187, 22,שרוהן
 437 434, 424, 74, 70,תמר 85 84, 69, 48, חסיתל 376384,

 1-0, 98, 73, 65, 29, 22, 20,תענך 398 78, 85, חרטוםתל 132, 128, 73, 38, 35, 17, 6,שרון

 185, 184, 183, 104, 101,102, א3 382, 381, יהודיהתל 255, 219, 214, 186, 141,158,

 388 385, 349, 348, 340, 322,332, 421 ישועתל 360378,

 eo 186,תפוח 390 66, כדאדיתל.
 207תפסח 438 432, 426, 421, אל-מלחתל 186 184, 37, 35, )שבשרון(שיכה
 419, 416, 328, 205, 199,תקוע אל-מלח תל עייןמלחתהתל 140, 138, 138, )שביהודה(שיכה

 423434, 426מע,רביתל 1420 1419 418ן 1416 1531263"

 35ת'רח' 432, 426,אל-משאשתל424
 אנ. 185, א1, 178, 69,תרצה 425 422, אל-מילהתל 203, 200, 199, 192, 188,שעיר
 408 208,399, 399, 396, 386, 308, א-נצבהתל 288 236,ש2,

 327תרקה 414 409, 406, 400,402,
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 455-454, 452, 313, 330,332, 405 338, 320-319, 317, 25,גרזן 321-320, 291, 248, 245, מצוראיל

 482487, 409-405 373, 38-336י,334,

 385-364, 338, 334, 321,חלקלקה 335, 321, 291, 243, 25' 22' "ק' 415 327, 313, 308, 114,איתות

 414 375,398--384, 380--382 339,.337' 455 246,ז"לה

 245-- 139, 134, 128 *וכחק ןזקמען 38, 31--32, 20, 4--9' דיקחים ד' ו י 166-- 145, 139--140, בעינ(מו"ש
,169,332 ,453 473 

 454-- 452, 337, 321, 248,319 133, 120, %אף-98, 92, 82,89--83,
 455465 184-- 173--175, 136,140--137, 121, 25--31, 3--14,11טטו*טגיוץ

 335, 321, :274, 243, 93, 28דמי,י* 224, 9(2, 200, 190--186,191' 158-- 149--152, 136--134,137,

,161,178--171 ,188--184 --227 '233,253 ,290--289 ,412--411 337,385--364 -375 ,376 381 
,236,278--277 ,297 ,333 --352 

,419--417,434--432 458 39",398 414 
,354,425--410 ,482--457 473 

 45, 38, ןגנט*ר דדכמ.ר .ן=רוק, 70, 48, 46, -37, 35 8, זתינםז*ו*ן*
 70 62, 53, _4951 186, 141, 128, 107, 94, 92'75' 138, 135, 120, 56, 26, 15,ןממכףקד;

 323 321-318, פ28,דדץ 303 298, 188,262' 288, 281, 246, 172,234--173,
 1* ז'כף' 1 וז 342--349, 338, 325,733--328,

 166-- 142, 140, 134, 8~1דמ*נ, 203, 190--191, 6'
 340, לנ, 19נ, 317, 6ש,167 245 229, 224, 206.214-213, 452-451 12, 413,160-3%,

 %7 455,465ן ?2-[2, 24-22, הערמההטע,ה 138-135, 130-129, 114,ארפן
,154-152,195-194 ,208-207 114,134-133 ,dLd fd~ld ,445 424 415,סשנינית 

 291, 245, חומה( )תחתר"*-ה455 258-257, 249-243, 211,220,
33 88, 82, 30-27, 24, 20,הפתעה 312-310, 304, 288,299-298,

,32?-324,344-342 ,381-350 96,102 ,115-114 ,121 ,13? 
,413,423-422 ,446 ,455-451 ,155_,54,175 ,180 ,230 -445 

 84-81, 32-27, 24-19, כ(קטיקה

,462472 ,446,455-454 472 
,88,121-112 ,155-152 ,332-331 

 456-449 339-337,405-404, 323 321, 246,אשמה

 127, 54, 45, 26-25, 17, 12ן 10ןים 247-246, 214, 212, 54-53,158, 345- 209-208, 197, 1%,גדיד

 272-271, 262, 131-129,242ן 320-318, 291, 286, 346,258,283

 151, ז*וז' ני21וריניבורים,
. 

 יכך סחר גם וונ"ן 279,281, 467 462, 337,454-453, 153,

 467" א4, 26, כבד רגליםחיל 175 169, 161,184-183,

469 161, 141,'154, 117, 01-100:,גיוס
 מצור א'ל עחזירים ''

 בינים איש עיין ביניםלוחם 9ש 120, 103, קל רגליםחיל 423 358-3%, 288,328,
 122, 117-113, לילהלרחמת 32, 30-28, 26, 13, רכבחיל 234גיחה
 332 154,220-199_155, 175, 159-158, 103-102,142, 260, 256-252, 241, הגליהנלות,
 1208-207 1180-1791200-199 1287-286  111% 2711276-275ו

 339 332, 124מארב 257 1255 249ן 243 12121214 310 306ן 304 1301 29%1294ן

 198,187, 48, 30-29, 10-9,מבצר 288, 86י, 281, 277, 258,280, 247, 212, 122-121, 113, 111,נמל

 233-229437-410, 329- 5-324ד3, 290,319-318, 484 288,291,
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 394 379, 372-371, ונסגותקדמות ים נייןנמל 395-364, 337, 335, 43,מנרל

 487 319, 248, 139, 128-127,קובע 166- 18-15, 13, נערינאנערים,414י415

 454, 394, 319, 239, 234,ולעים 344, 342, 211, 181, 169,177, 415, 338, 317, 288, 248, 123,מ(ן

 471 468'348,482 מגנים נושאי גם רציין467,

 ביוים עיין'איש בימם קרב 160, 144, 131, 48, מצבנציב, 175, 30, 28-27, 15,מודיעין
.,.י]יי, 248, 245, 114, קשר שירותיקשר, 207 199, 173,197,' 2א329-327,

%י
 ך..1,ול'].,:

 142, 140, 137, 122-118,133, 332-320, 291, 288, 277'272' 331 230, 134, 88, 82, לילה טעמ

 446 300, 155,242, 474 334,373' 461--462 232--233, יגקיפיןנו(גנ

 'שר'טע וג"ן ושיכחביפם 'ת"ירזכאביום' 272ן w~sn ,15--14 כיסת 'גשיכח כתבשבו* וגיץ כטבשא%ינם ננר"בונש

 נשד-שיםוקי'ל 342--343, 325--326, 292,310, ופחקז%ינם ר 1טר"בו ונ"1 בשקדריבםמ

 ורומח תמת ע'יז:ו:ף348 194-193, 164, 131, 10,מצודה

128511%%  1387-388 ,394-390 
 10%  1%%  %ו.  1%1  "ן-יוי 122רכב 1203-202 1199-198 1160 ימיסהר

1 458 437ן 426 422ן 415421ן

 101-99 %, 53, צרזלרכב 115 סייריםט'ור' 335-334, %, 55, עירמצודת

 "..אנ.ש.מ
ylel~-יי"י%.".ש.שי"

 122, 49, שבטים גייסותשבטים, 453-452 321,339-336,

 %3-454, 423, 356-ז194135, 340פגיון 328- 157, 28, 24, 20, 15,מרגלים

470-468 473 454, 329, פלנכספלעה,329

 54- 51, 49, 45, 42, 38, 27,שרסים 208, 179, 142, פרשים חילפרש, 467 325, 188, 38, 36,מרין

 413, 348, 345, 28נ, 140, 55,110' 257, 248-245, 220, 212,214, 53, 38, 38, 32, 28-25,מרכבה

,93,96 ,99 ,182 ,205 ,208 ,213 ,271-270,283 ,288 ,325 ,327 463

 257שליש 454462, 260, 257-256, 220,248-244,

 46, 38, 35-34, 25, 22, 15'שלל 238- 199, 195, 180-177, פשיטה 330, 325-321, 290,319-318,

 230, 216, 208, 159, 138,154, 434 332, 324, 237,263, גם ועיין 487, 333-332,465,

 277, 275, 270, 268, 248,258,,,רכב

 328 א3, 304, 291,301-300, 170- מיליציה מילואים,צבא 4% מו, 130,משחית

  1458"11  "11% 288ן 244ן 1178 11721176
 ש3- 337-3%, 335, 309, 43,שער 361-350, 333, 312-311,326, 54, 51, 49, 45, נודדיםנידים,
 415 1409 399400ן  11423"1 1118  1111-11% 75ן 65-64111,

 317, 246, 139, 127, 25,שריון 151, 134, קבע צבא סדיר,צבא 201ן 194ן 1187 1211141-140ן

,204,464-463 468 ,161,171-170 ,178-175 -195 ,320-319,467 474 

 30-29, 26-25, ביןשחילישתוף 312-311, 304, 288, 196,200, 245 30, צנות נושאי מונים,נרשאי

 318- 290, 248, 42,128-127נ, 423 421, 413, 358, 326,353, 120, 111, 82, 25, 22, 18,ניידות
 5א. %4, 338-337, 319,335, ים עייןצי 322-321, 246-245, 122,205,
 447455-454, מגן עייןןנה 472 325,448-445,
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 331-329 קרבתבניות %5 אלףשר ?12- 125, 82, 14-13,שכירים
 128 281, 248, 205, שחב14רעבחירג aw~an 324קטרי 1244 180--1162 1158 131ע1128
 321442, 248 220, ונעמרד:וטו* 468--471 359, 342--44נ, 301,324,
 291--292 274,וורעון 302, 299, 163, 151, 99, שבבשו"טר* 313, 310, 308, רכטשקף*ינםוטר"נם
 310358, 'שהייוט, ם ג ושןין 463, 413,422,
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