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

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

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

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

יחסי מואב וישראל קודם למלחמתו של מישע
המקראאינו מספרלנו מה עלתה לה למואב אחר התפרדות האימפריה של דוד
ושלמה :האם נשארה מדינה ואסאלית ,או שפרקה את עול ישראלואף הרהיבה את
גבולותיהמצפוןלארנתזומההיה הגבולביןישראלומואב אותה עתו כאמורלעיל,
אנו למדים מכתובת-מישעומן המקרא שבימי עמרי ובימי אתאב בנו היתה מואב
משועבדתלישראל .עמרי עלה למלוכה בשנת  886למסה-נ לערך,ופילוג המלוכה
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אירע ארבעים וחמש שנה בקירוב קודם לכן; היינו שהמדובר הוא בפרק-זמן של
תהותמחמישיםשנהשבהןאיןאנויודעים מה עלה בגורלה של מואב.
ישגםקשיים לא-מבוטלים בהתאמתהנתונים שבכתובת-מישע אל אלה שבמקרא.
(מל"בג ,ה),היינו סמוך לשנת
'לפי המקרא פרק מישע אתעולישראל "כמות אחאב-
 852,1לפסה"נ .מכתובת-מישע מצוייםלנו הנתונים הבאים :א) אביו של מישע מלך
על מואב שלושים שנה ,ואחר זאת מלך מישע (שו'  ;)3-1ב) מואב היתהנתונהבידי
ישראלבימיעמריובימיבנו (שו';)6-4ג) ישראלישבו בארץ-מידכא ארבעים שנה,
שהםימיעמריומחציתימיבנו.הנתוןהאחרוןלאזו בלבדשמנוגדהואלדברי המקרא
על מרד מישע אחר מות אחאב ,אלא שישבו סתירהשימית:שכןעמרי מלך 12שנה
וכלימיבנו הם 22שנה -הרישימיעמרייחד עם מחציתימי אחאבפחותים בהרבה
מארבעים שנה .14מכאןשאין לקבל את המספר של ארבעיםשנה כמספרמדויק אלא
כאומדןלימידוראושנידורות,בקירוב .וכיוצא בזהאיןלדייק במספר שלשלושים
סגות מלכותו של אבי מישע .אשר לענין שיעבוד מואבבימיעמרי ו"חציימי בנו"
שבכתובת-מישע ,כמד הידיעה שבמקרא על פשיעת מואב בישראל אחרי מות
אחאב ,כנראה שישלהבין-חציימי בנו" במשמעות של רובימיבנו; וקשה להניח
שנתמרדמישעבימי אחאבואחאב לאערך מסע-מלהמהעדו ,אלא אםכןאירע מרד
זהבעיצומן של המלחמות הקשות מד הארמים ,בשנותמלכותוהאחרונות של אחאבי.1
אץזהמן הנמנע שמלחמהזו אירעה בשנת מות אחאב ,לאחר המפלה הקשה של
ישראלמיד ארם ברמות-גלעד .אך כנראה יש לקבוע את זמנה קודם לכן ,ואולי
אפילו בעת מערכת-קרקר ,שעה שצבאותמלכיסוריה ,ואחאבמלךישראל בכללם,
נלחמו עד שלמנאסר הג' מלך אשור ( 853לפסה"נ) ,והצבאהישראלי על רכבוהיה
רחוק מגבולות הארץ.ניתן גם להסביר מדוע לא היה סיפק ביד אחאב לצאת בד
מלך מואבבשנים שלאחרמכן.רייס לאחר מערכת-קרקריצא אחאבלהחזיר את
רמות-גלעדמידי הארמים ,ובקרב זה מת .למלחמה ברמות-גלעד יצא אחאבכיל
שרמות-הגלעד היתה ביד ארם (מל"א כב,ג).איןלהניח שרמות-גלעד נותרהביד
ארם לאחר הנצחון של אחאב על ארם באפק (מל"א כ,לד);היינושבשנה שלאחר
מערכת-קרקר,אואוליאפילובשנת מערכת-קרקר עצמה ,תקף בן-הדד מלך ארם
את ישראל ולקח ממנה אתצפוןהגלעד; וברור שהמשימה להחזיר את רמות-גלעד
מיד ארם ,ולהדוף את הסכנה הארמית ,היתה לה עדיפות על המלהמה מד מישע
מלךמואב.אילו רצה אחאב לעלות על מישע קודם ,בדרךהרגילה שעברה בגלעד
הישראלי,היה חושף בכך אתעורף צבאו לסכנת התקפה ארמית.16
עלפרק-הזמןשביןפילוגהמלוכהוביןשיעבוד מואב עלידיעמריאיןאנויורעים
מכתובת-מישע אלאשפרק-זמןמסוים ,קצראו ארוך,לפני ששיעבד עמרי את מואב
היתה מואב חפשית מעול ישראל .לפי כתובת-מישע היה באותוזמן כמעט כל
מזרחה של ארץ-המישור(היינו ארץ-מידבאבצפוןומחוזריבון בדרום)בידי מואב,
וריבוןהיתהאףבירתהשלמואב.רובושלמערבארץ-המישור,נבווארץ-עטרות,היה
אזורישראלי מובהק;ואילודרומושל חבל-ארץזה,הסמוךלארנון,היהכנראהמיושב
מואבים.ואםנזהה את קריות של כתובת-מישע(שו' )13עם ח'רבתאל"-ר:אתי1
הרי שבחבל-ארץזההגיעו המואבים עדלצפונו של טילה:דאן,יובלו של הארתן.
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אפשרלהניח שמיד עםפילוג הממלכה פרקה מואב את עול ישראל ,ובמשךהזמן
אף סיפחו המואבים לממלכתם חבלי-ארץ מצפון לארנון ,ועמרי הוא שהשיב
שטחים אלה לישראלואף שיעבד את מואב .אךיש לשקולגם אפשרות אחרת .מישע
מדבר בכתובתו רק עלשלושים שנותשלטוןאביו ועלימי מלכותו הוא,ואינומזכיר
מלך קודם.עיר מלכותואינה בקיר-מואב ,הבירההמואביתהקדומה,כי אםבריבון
שנינתונים אלה מקרבים את ההנחהשאביו שלמישעהיה מיסד שושלת חדשה.נייע
איפוא ,לקשור את שחרור מואב מעול ישראל עםיסוד שושלתזו ,כדעתב .מזר;18
ואם כן ,הרי שהיו אלה המואבים שישבו בארץ-המישור אשר מרדה.יאולי עמד
בראש המרד המושל המואבי של מחוז ריבץ ,והלה געשה למלך על מואב כולה.
לפי הנחהזו ,קדמו ההתפשטות וההתבססות המואביות בארץ-המישור לפריקתעול
ישראל ,והתפשטותזו לא עוררה התמדות צבאיתכיל שגם מואב עצמהוגם החבלים
שהתבססו בהםהמואביםהיובשלטונה שלישראל.
עם כיבוש מואב עלידי עמריהחזיר הלה לשלטוןישראלי את צפון-מזרחה של
ארץ-המישור; ואילו חבל-הארץ הסמוך לארנון ,חבל ריבון ,נשאר בידי המלך
הואסאלהמואבי.בס לן ך וכן ,משפרק מישע אתעולישראל ,נשארהדיבוןעירו
הראשית ,אותה בנה ושבלל ובה העמיד מצבת-זכרון.

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

מתארת רק את השלב הראשון שלמלהמותיוו.2
עובדה הראויהלציון היאשאין מישע מזכיר בכתובתו שניצח את מלך ישראל
בקרב ,ובכללאין הוא מזכיר שום מערכה בשדה הפתוח .מישע נלחם בעיר אחת
אחרהשניהמבלי שתבוא התקפת-עד עלידיכוחות ממלכתישראל.ואכן ,האפשרות
.היחידהשהיתהלמישע ,הואסאל שלמלךישראל,לנצח את אחאב בעל הצמאהגדיל
וחיל-הרכב האדיר 23היתה לנצל שעת-כושר כאשר הצבא הישהאליהיהנתת
בעיצומה של מלחמה ,ולהתבסס בכל השטחשנתכווןלתפסו במסע-מלחמה מהיר
ורצוף אחד .ולכן מסתבר ,שהתיאור של כתובת-מציעמתאיםלמציאות .לא היה
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מלחמותיו של מישע מלך מואב

מישיונא במערכה מד מישע והכוח שעמדמדו לאהיה מורכב אלא מחילות-המצב
המועטים והאוכלוסין הישראליים בערי ארץ-המישור ,שנחלצו להגן על חייהם
ורכושם.אין אםיודעים מההיו הכוחות שעמדו לרשותו של מישע ,אבל כשליט-
ואסאל של ארץ שהיתה משועבדת שנים רבות ודאי שלאהיהלו צבא מאומן גדול,
וספק אם בכלל היה ברשותו רכב .עיקר כוחותיוהיו ,אלנכון,בני מואב שנחלצו
למלחמה .אבל גם באלהדי היה ,באותן נסיבות ,כדי לכבוש את כל ארץ-המישור
במסע-מלחמהמהיר אחד.איןלגובמקורותינו כלנתוניםכרי לקבוע אםקיים מישע

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

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

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

הישראליתממואב.
תיאור המערכה על גבול ארץ-מואב שלוב במעשה מופלאשענינו מצוקת מים
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של צבאותיהורם ובעל-בריתו ,ועל המים שבאו דרך מדבר אדוםללאגשםומילאו
את;1גבים והנחלים;ולאחר-מכןמסופרכי" :כלמואבשמעוכיעלוהמלכים להלחם
בם ויצעקו מכל חוגרחגורה ומעלהויעמדו על הגבול.וישכימו בבקר והשמש זרחה
עלהמים .ויראו מואב מעד את המים אדמים כדם .ויאמרו :דםזה ,קע?ב נחרבו
המלכיםויכואישאתרעהו,ועתה לשללמואב.ויבואו אל מחנהישראל,ויקמוישראל
ויכו את מואב וינוסו מפניהם" (מל"בג ,כא-כד) .תיאור המים ,הבאים ללא-גשם
והנראים מרחוק כדם,מיוסד על תופעות-טבעשעוררו אתדמיון המספר .שטף-מים
הבא פתאוםלגיאיות צחיחים במדבר ,בעקב גשםהיורד במקום מרוחק ,וממלא את
הגבים ,הוא תופעה ידועה במדבריות שבספר-הארץ; ועתיםמי-הגיים שבאזור
נחלזרד הם אדומים בגלל משקע אבל-החול האדומה של הסביבה .4:בכךיש משום
הסברלסיפור המופלא ,אבלאין בכךכדי לשרתלו ערךהיסטורי.
בתיאור המערכה עלגבול מואב לאנזכרים שמות מקומותולכןאיןבידעולקבוע
היכן נערכה ההתפשות הראשונה עם המואבים .הן בגלל תנאי-השטח והן בגלל
מערכת מצודות-הגבולהמואביות לאניסובודאי הצבאות לחצות את נחל זרד על
ידרך-המלך",אוסמוךיותרלים-המלח,מקוםשהנחלזורםבאפיקתלולוההתרוממות
שלההריםמןהצדהמואביהיאמהירה.אל-נכוןהובילהדרכםממזרח ל-דרך-המלך"
במירוצוהעליון של הזרד ,סמוך למקום שבו עוברותכיום דרך עולי-הרגללעדינה
ולמכה ומסילת-הברזל החג'אזית ,מקום שאפיקו של הנחל רחב ומשתפע והעליה
לרמת-מואב היא מודרגת.איןבידינו להכריע אם עברו הצבאות את הנחל קודם
הקרב ,וההתנגשותבין ישראל ומואב היתה מצפון לזרד" ,או שבזמן שאירע קרב
זהחנועדיין צבאות המלכים מדרום לזרד .מכל מקום ,אנו למדיםמן התיאורכי
מלך מואב ,שנחלץ אלהגבול עם כל צבאו ,לא חיכה לצבא הפולש במעבר הנחל
או במעלה הדרך לרמת-מואב,כי אםניסה להפתיע את מחנה המלכים ,ולתקוף
אותם במקום חניתם ,וכנראה שנתעורר לכך,בין השאר ,בשל שמועות על פירוד
וריב במחנהיהורםובעלי-בריתו,כפישמצייןזאת הכתוב.
ההתקפה המואבית נכשלה ,וצבא-מואב נחל מפלה והובס-ובכך נשברה
ההתבדות המואבית ,ויהורם ובעלי -ברינו היכו במואבים הנסוגים .המקרא מציין
שצבאיהורמ הרס את הערים המואביות ,החריב את השדות ,עקר עצי-פרי וסתם
את המעיינות ,ללא ספק באו הדברים כנקם על הטבח שערך מישע קודם לכן
באוכלוסיה הישראלית שלארץ-המישור .בהמשך מסע-המלחמה באה במצורקיר-
חרשת ,ובתוכה מלך מואב ושאריתצבאו .קיר-חרשת ,בירתה הקדומה של מואב,
הנקראת במקרא גם קיר-מואב ,כיום שרף ,שוכנת במרכז הרמה המואבית,
בילהארנוןוהזרד,והיאבנויהעלהר,במקוםהנוחלהגנהוקשהלכיבוש.עלמהלךהמצור
על קיר-חרשת מספרלנו הכתוב" :ויסובו הקלעים ויכוה"( 43מל"בג ,כה) .לאחר
מכןניסהמלך מואבלהגיהמןהעירולפרוץ אתהמצור.הוא בחר לשםכך אתהגזרה
שבההיו מוצבים האדומים ,כנראה משום שנראתהבעיניו ההלשהביותר-:ויקחאותו
שבעמאותאיששולף חרבלהבקיע אלמלךאדום"ולאיללו"(פס'בו).
עלאף שעמד לכאורהעלסףהנצחון ,לא עלהבידייהורם לכבושאת קיר-שאב,
וצבאונסוג ממואב מבלי לכבשה .הסיפור המקראי כורך אתסיבת הנטינה ב"קצף

[ 234ן
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמותיו של מישע מלך מואב

,
.
,
.,
.,,

,,.-

ציור  :40מסע יהורם ובעליבריתו למואב

[]235
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

המלחמות בתקופת המלוכה

(מס' בז) ,שבא עקב מעשההיאוש של מלך מואב ,אשר העלה את
גדול עלישר
עלאלה-חומה לעולה .האמונה בכוחו של אמצעייאושזה ,שנועד לרצות את
בס בכורו
אלוהימואבאאולהביא עלהצבאותהצריםעלהעיר אתזעמו,היתה כנראה משותפת
לצרים ולנצורים כאחד .לפי תפיסת הקדמותם ,מגפותהן הביטוי המובהק לזעמו
של האל;15שכןזהומותנוראומתאומי,ולאביד אדם .כך,גםלפי המסופרבאיליאס,
עלהיונים הצרים על טרקה ,שילח בהם מגפה .מצור ממושךיש בו
כשזעם
יחלותומגפות לא רק עלהנצוריםכי אםגם על הצרים,שכןהיה כרוך
פא
אי
כדי להב
ולמ
בחניה ממושכת של צבאות ללאתנאיםסניטריימנאותים,בתנאי-חייםבלתי-תקינים,
ואכן מצבים מעין אלה גרמו פעמים רבות בהיסטוריה הקדומה לתחלואה קשה
בצבאותפולשים,ואףלמגפות .בדרך השערהניתן ,איפוא ,להסביראותו-קצףגדול
על ישראל" כמגפה ,אוסימני מגפה .מכל מקום "קצף גדול" זה,וכן חלאות המצור
הממושך ,הם שהביאו כנראה להסרת המצור ולנסיגת הצבאות של ישראל ,יהודה
ואדום מארץ-מואב.
העובדה ,שחדרו צבאותמלךישראלובעלי-בריתולמואבמן הדרום,היתה רבת
חשיבות במצב שנתהוה לאחר כשלוןנסיון הכיבוש של קיר-חרשת.כיון שלאהיה
מגע טריטוריאלי רצוף ביןחילי אוץ-ישראל ובין האזורים הכבושים שבדרום
מואב ,לא היתה בידי מלך ישראל האפשרות להפיק תועלת מנצחון חלקי ולספח
אתאותםחבלי-מואב שכבש.ומשלא עלהבידי הצבאותשחדרולארץ-מואבלכבוש
את קיר-חרשת ,נאלצו לסגת ממואב כולה .עצםנסיון כיבוש מואבמן הדרוםהיה
בו ,איפוא ,מבחינה אסטרטגיתויתור מלכתחילה עלהשגיםחלקיים,וסיכון של "הכל
אולאכלום*.
השלבים העיקריים במלחמהזו הם :א) מסע-עקיפין ארוך של צבאות יהורם
ובעלי-בריתו ,כדי להמנעמן הצורך במצור על ערים מבוצרות; ב) נצחון ראשון,
כתוצאה ממשגה טקטי של המואביםשיזמו התקפה חפוזה בתנאים טופוגרפיים שהל
לרעתם; ג) כיבוש מהיר של חבלים נרחבים בארץ-מואב שמדרום לארנון;
ד)האיחור בהנחתת מכה מוחצת לצבא מואב ,אשר לפחותגרעינונסוג לבירתא
המבוצרת של הארץ; ה) אי-הצלחתו של המצור הממושךוהקשהי 4עלבירת מואס

ובעקבכךנסיגתהצרים ממואבכולה.

4

מואב וישראל אחר מסעם של יהורם ויהושפט
לאחרהסרתהמצורמעל קיר-חרשת,ושיבת צבאות המלכים לארצותיהם ,חזרה
מואבונתאוששה .כעד זאתנחלשוישראלויהודה,שאיבדו את מעמדן במואב ובאדום
(מל"ב ח ,כ) .צבאות ישראל ויהודה סבלו ,אל-נכון ,אבידות כבדות בעקב המסע
הארוך והקשה ,פגעי המצור והשיבה דרך המדבר ,ודבר זה החליש את יכולת
העמידהשלהןבפניפשיטותמןהחוץ.
לפי דה"ב פרק כ ,פשטוביהודה,בימייהושפט ,מואבים,עמוניםויושביהר-שעיר,
שהגיעו דרך אדום ,מדרומו של ים-המלת,לעין-גדי והלאה -ונעצרו רק במדברה
של תקוע ,הסמוכה לבית-לחם ,הסיפור ,כפי שהוא לפנינו ,טבוע בחותמו של ספר

[ 235ן
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

מלחמותיו של מישע מלך מואב

רברי-הימים המאוחר; וחלק מפרטי התיאור ודאי שאינם היסטוריים .אך,יחד עם
זאת,גרעינו של הסיפור מיוסד ללא-ספק על מסורת קדומה ומהימנה ,והוא מכוון
לזמן שלאחר כשלון המסע של יהורם ויהושפט לארץ-מואב ;47וכנראה עניית של
סיפורזה הוא בפשיטות-שודוביזה שלגדודים בלתי8סדירים ,שהפילו את התיתם
על דרכי מדבריהודהועל התחום הנושב הסמוךלו.
,
ם
ר
ו
ה
י
ואף
ישראל היתהנתונה אותוזמן ללחץ ארמי חזק ,שלא פסק כלימי
על
לחצם
בימיהם שלראשוני מלכיבית-יהוא; ובעיקר הכבידו הארמים את
עבר-
הירדן הישראלי .במשך אותוזמן לא היה כוח בידי מלכי ישראל לעשות נסיונות
נוספים להכניע את מואב ,וכנראה אף לא להחזיו.
לישראל את חבלי ארץ-
המישור .48להיפך ,המואבים הםשהיו פושטים בישראל .ועודבימי מלכותו שליואש
בן יהואחז(בשנות  800לפסה"נלערך) מספר המקרא על פשיטתגדודמואבי לתחומ
ישראל (מל"ביג ,כ-כא) .לפי הסיפור הגיע גדוד זה למקום קבורתו של אלישע
(שנקבר ,אל-נכון ,בעירו ,אבל-מחולה הסמוכהלירדן ,מדרום לבית-שאן) ,כנראה
בדרכו לחבלי-הארץ שממערבלירדן.
מצב זה נשתנה לאחר שנתחזק מעמדה של הממלכה הצפונית בהמשךימי יואש,
ובמ"וחדבימיירבעםבנו ,אשר השיב אתגבול ישראל מלבוא-חמת עד ים8הערבה
(שם יד ,כה) .אין ספק כי בתחום זה נכללה ארץ-המישור ,שהזרה ועברה לידי
ישראל.ויתכןאףשהכניעירבעם אתמואב,וזמן מההיתה מ אב משועבדתלישראל.49
לאחר גלות שבטי עבר-הירדן ,בשנת  732לפסה"נ ,שוב נאחזו המואבים
המישור.וראויהלציוןהעובו-ה שבתקופהההלניסטית,זמן רב לאחיחורבן בארץ-
הממלכה
המואבית ,היתה זו ארץ-המישור,שעליה היה נטוש המאבקבין ישראל ומואב כל
הזמן במשך קיומן של שתי הממלכות ,שנקראה מואביטיס (=מואבקי ,כנראה כיק
שלשם נהדפושרידי המואבים שנלחצובידי שבטי הנודדים הערביים.ואילו האוץ
שמדרום לארנון ,שהיתה עד לחורבנה של מואב שטח מואבי מובהק ,נכללה כבר
בתקופהההלניסטיתבתחום השפעתם שלהערביים-הנבטים.
ה ע רו ת
 1הכתובת נתגלתה בריבון שבעבר-הירדן בשנת .1868בשנים האחרונוה עסקו בכתובת-מישעבמפורט:

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

* 188-190עע Rudolph, 19611

f(wאיןבהממש.

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

ערךמואב.

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

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

י.ידין
 ,בכרךזה עמ' .175

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

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

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

 25עיין:
 26עיין:

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

".י
המלהמהבאויב מסורתי,דומים הם לאלו של

שבטי ישראל,כפי שהםבאיפ

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

 82עייןלעיל.

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

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

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

9ע

.Moabitesl

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

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

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

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