מלכים לאור כתובות
מלמם  raהמאה
התשיעית לפה " ס
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עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מלכים
מן המאה התשיעית לפה " ס
א  .הביקורת על ההיסטוריה המקראית של תקופת המלוכה

בשער המאמר :
כתובת הקדשה של
מלך ארם ( כנראה

הזאפ ),
העשוייה

מתל

תיאור תולדות עם ישראל במקרא תופס מקום מרכזי בכל החיבורים שנכתבו על ההיסטוריה של

דן,

ממלכות ישראל ויהודה בימי בית ראשון  .שום מקור כתוב חוץ  -מקראי המתאר את צמיחת מוסד

בזלת  ,מן

המהצית השנייה של

המלוכה בישראל  ,את תקופת הממלכה המאוחדת ואת ייסודן של ממלכות ישראל ויהודה לא שרד ,

המאה התשיעית
לפה " ס  .בכתמת

והתנ " ך הוא המקור היחיד המציג תמונה לכידה ובהירה של רצף האירועים שהביא לכינון שתי

מתפאר המלך הארמי

.

הממלכות גם בשחזור תולדותיהן של ממלכות ישראל ויהודה במאה התשיעית והשמינית לפה " ס

בהריגת יורם בן

ותולדות ממלכת יהודה במאה השביעית ובראשית המאה השישית לפה " ס תופס המקרא מקום מרכזי .

אחאב מלך ישראל
ומלך יהודה ( כנראה

במקורות האפיגרפיים שנכתבו בארץ ובתעודות שנכתבו במרוצת תקופות אלה בממלכות שכנות

אחזיה בן יהורס ) .
בית דוד נזכר כאן

מופיעים פרטים לא רבים על מלכי ישראל ויהודה ועל מפעלותיהם  ,ואם ניטול מן המחקר את המקרא

לראשונה במקור
שמחוץ למקרא.

נוכל להציג רק שורה של אפיזודות לא מקושרות  ,שאין בכוחן להאיר את תולדותיהן של שתי

הכתובת נתגלתה
בחפירות בטנת
( צילום  :זאב

.

הממלכות בספר היסטוריה שייכתב בלעדי המקרא יופיעו רק אישים ומאורעות פזורים ובודדים ,

. 1993

רדובן )

ויחסרו בו רוב הפרטים הנחוצים לשם שחזור ההתפתחויות במוסד המלוכה  ,במשטר ובחברה  ,בדת ,

בעמוד השמאלי
( ובהמשך

.

בפולתן ובתרבות הרוחנית התמונה שתצטייר תהיה סכמתית ותישען על הנתונים היבשים העולים

המאמר ) :

לגין חרס  ,הר חברון ,
המאה השמינית -
(השביעית לפה " ס
צילום  :זאב

מן המחקר הארכאולוגי ועל ניתוח הממצא האפיגרפי המוגבל שנמצא בארץ ובממלכות

השכנות .

מכאן חשיבותה המכרעת של השאלה באיזו מידה ניתן להסתייע בתיאורי המקרא לשם שחזור שלבים

רדובן )

שונים

בהיסטוריה של עם ישראל .

במשך שנים רבות מקובלת הייתה ההשקפה שהתנ " ך הוא מקור בר תוקף אפילו לשם שחזור שלבי

.

ההתהוות של עם ישראל חוקרים קיבלו כמובן מאליו את התיאור בדבר המוצא המדברי של עם ישראל ,
הניחו מציאותו של גרעין היסטורי בסיפור המקראי על כיבוש הארץ  ,קיבלו את סיפורי ספר שופטים
כמשקפים מאורעות היסטוריים שהתחוללו בתקופה שלפני כינון המלוכה  ,וראו בתקופת הממלכה

.

המאוחדת את תקופת הזוהר בה "א הידיעה בתולדות עם ישראל מאליו יובן שלא כל התיאורים המקראיים
נתפסו כמשקפים את העבר הקדום וכי חלקים לא מבוטלים מהם נדחו כבלתי היסטוריים  .אבל מקובלת
הייתה ההנחה בדבר מציאותם של יסודות היסטוריים מהימנים אפילו בטקסטים המתארים את שלבי
הבראשית של עם ישראל  ,וכי רצף התיאור המקראי משקף  ,לפחות בקווים כלליים  ,את קווי המתאר

.

של תולדות עם ישראל חוקרים נהגו לתאר את תולדות ישראל באופן שאינו שונה בעיקרו מן התיאור

המקראי  ,ותדיר הייתה ההיסטוריה שהציגו מעין פרפרזה של המאורעות הנזכרים בסיפורת המקראית .
1

נ

ראו לדוגמה  :ב ' מזר ( עורך )  ,האבות והשופטים  :דברי ימי ישראל מראשיתם ועד כינון המלוכה ( ההיסטוריה של

עם ישראל  ,סדרה ראשונה  :הזמן העתיק )  ,ירושלים תשכ " ז ; א ' מלמט  ' ,ראשית האומה '  ,ח " ה בן  -ששון ( עורך ) ,
תולדות ישראל בימי קדם ( תולדות עם ישראל  ,א )  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '  ; 90 - 9א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה :
היסטוריה מדינית ( ההיסטוריה של עם ישראל  ,סדרה ראשונה  :מראשית עד מרד בר  -כוכבא )  ,ירושלים תשמ " ב ;
הנ " ל  ,ישראל בתקופת המקרא  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  ; 194 - 1ש ' אברמסקי  ,מלכות שאול ומלכות דוד  :ראשית

ן

קתדרה

, 100

מנחם  -אב

תשס

" א,

עמ '

108 - 89

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

השקפה זאת עברה שינויים מפליגים  ,בייהוד מאז אמצע שנות השבעים של המאה העשרים  ,ובהדרגה
הלך והתערער האמון במהימנותם ההיסטורית של הסיפורים המתארים את שלבי הצמיחה וההתגבשות

של עם ישראל ושל מוסד המלוכה בישראל  .תחילה התערער מעמדם של סיפורי האבות ,

משום

שהתברר כי בכל הפרטים שניתנים לבחינה בכלים מדעיים המציאות שהם משקפים זרה לתקופה שלה
הם מיוהסים

2,

.

לאחר מכן אבד האמון במהימנות הסיפורים על הכניסה לארץ ממזרח וכיבושה המחקר

הארכאולוגי הצביע על פער שאיננו ניתן לגישור בין מה שמסופר במסורת המקראית על כיבוש
הארץ לבין הממצא באתרים שנחפרו משני עברי הירדן  ,והמחקר ההיסטורי הראה שהשתלשלות
המאורעות שהביאה לחורבן ערי הממלכה הכנעניות במאה השלוש  -עשרה והשתים  -עשרה

לפה " ס

הייתה שונה לחלוטין מזו המתוארת במקרא  .יתר על כן  ,מתקרים אנתרופולוגיים והיסטוריים הראו
כי לתמונה המקראית של קבוצות גדולות של נוודים שחיו בלא כל מגע עם תושבי הארץ  ,ואשר
במועד מסוים כבשו את הארץ ויישבו אותה  ,אין כל יסוד היסטורי  .קבוצות של נוודים שהתקיימו
קיום אוטרקי מחוץ לגבולות הארץ הנושבת ידועות מאזורי ערבות ומדבריות רחבים  ,אבל צורת קיום
זו הייתה זרה לנוודים שחיו בספר המדבר של הסהר הפורה  ,ובייחוד בתקופות שלפני ביות הגמל

.

בראשית האלף הראשון לפה " ס הנוודות במזרח התיכון הקדום הייתה נוודות מתוחמת  ,כך שהקבוצות

הפסטורליות קיימו מגע הדוק עם תושבי הקבע וכלכלתן הייתה משולבת בזו של יושבי הקבע  .באופן

זה נשמט הבסיס מתחת לתמונה המקראית בדבר מוצאם האתני ה ' טהור ' של בני ישראל וצמיחתו
והתגבשותו של עם ישראל במדבר ,

מחוץ לתחומי הארץ הנושבת .

3

כיום מקובל להניה כי מוצאן של

קבוצות המתנחלים אשר התיישבו בהדרגה בארץ בתקופת הברזל א הוא מתושבי ערים ויישובים
כנעניים שחרבו  ,מקבוצות נוודים שהיו בארץ ובאזורי הפריפריה שלה משני עברי הירדן וכן

מקבוצות של מהגרים שבאו מאזורים רחוקים  ,וכי זהותם ה ' ישראלית ' של המתנחלים ברחבי הארץ

משני עברי הירדן התגבשה רק לאחר שחלפו דורות רבים לישיבתם בה .

4

תהום שאינה ניתנת לגישור פעורה אפוא בין התיאור המקראי שלפיו התיישב בארץ עם מלוכד  ,בעל
צביון אתני  ,דתי ותרבותי משלו  ,שנבדל בכל מרכיבי הזהות שלו משכניו  ,ואשר המשיך לקיים מידה
המלוכה בישראל והשפעתה לדורות  ,ירושלים

; 1977

ח ' רביב  ,מבית אב לממלכה  :ישראל בתקופת המקרא ,

ירושלים תשל " ט ; הנ " ל  ,מוסד הזקנים בישראל  ,ירושלים תשמ " ג ; ב ' עודד  ' ,ממלכות ישראל ויהודה

בקירוב עד

586

לפני הספירה ) '  ,י ' אפעל ( עורך )  ,ישראל ויהודה בתקופת המקרא ( המאה השתים עשרה -

לפני הספירה ) ( ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ב )  ,ירושלים , 1984
de Vaux, The Early History o( Israel , 1 - 11 , London 1978
2

; London 1960

המפנה בחקר תקופת האבות קשור לשני חיבורים שהתפרסמו באמצע שנות השבעים  ,ראו  , The :ח50קשסתז
 0שא
; the l is (orical .Abraham (BZAW , 133 ( , T bingen 1974
4 , orthe .Patrjchal Narratives : The Quest:

,,,
"

~Londonש

,

~
 History and Tradition, New Havenת ] Van Seters , Abraham

נ ' נאמן וי ' פינקלשטיין  ' ,מבוא '  ,הנ " ל ( עורכים )  ,מנוודות למלוכה  :היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית

ישראל  ,ירושלים , 1990
עמ '
4

1.

עמ ' - 99

; 201

,

History of

ג

332

 . Brfght ,ן

T .L .

1975

3

( 1020

עמ '

; 15 - 9

37 ( , Leiden 1985 ; 347 - 285

נ ' נאמן  ' ,פרשת " כיבוש הארץ " בספר יהושע ובמציאות ההיסטורית '  ,שם ,

,

' Supplement ,ץ ח

Lemche , Early Israel

 .ק .א

דברים אלה אינם סותרים את ההנחה שקבוצה או קבוצות מסוימות מקרב המתיישבים בארץ במאה השתים  -עשרה
לפה " ס ראו עצמם

כ ' ישראלים ' .

כתובת מרנפתח  ,מלך מצרים  ,מלמדת שכבר בסוף המאה השלוש  -עשרה לפה " ס

הייתה בכנען קבוצה שנקראה בשם ישראל  .אבל מקומה של קבוצה זו והיקף המשפחות ובתי האב שהשתייכו אליה

בתקופה קדומה זו נסתרים מאתנו  .לדיון בשאלה זו ראו  :נאמן ( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

312 - 310

 ,ושם ספרות נוספת .

קתדרה
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92

רבה של ליכוד וגיבוש גם בתקופה שלאחר התנחלותו  ,לבין מה שמלמדים המחקרים ההיסטוריים ,

והאתנוגרפיים .

הארכאולוגיים  ,האנתרופולוגיים

מכאן קצרה הדרך להטלת ספק בכל התיאור

המקראי של התקופה שקדמה לכינון המלוכה  ,תיאור המושתת במידה רבה על הנחות היסוד של

.

הפרקים ההיסטוריים שקדמו לו דהיית התיאור המקראי של שלבי הבראשית של עם ישראל ושל
המהלך ההיסטורי שבו התיישב בארץ וכונן את זהותו העצמית ואת משטרו ומוסדותיו  ,חייבה את
החוקרים להתנתק מהנחות היסוד של תיאור זה ולהציג שחזור חלופי  ,שחזור הנשען על מערך נתונים
שונה מעיקרו מזה המוצג במקרא  .ומאליו יובן שכל שלביו ומרכיביו של שחזור היסטורי  ,חברתי -
כלכלי ודתי  -תרבותי מעין זה שונים מאלה המתוארים במקרא וקרובים הרבה יותר לתהליכי
התיישבות והתלכדות של חברות אחרות שצמחו והתפתחו בסוף האלף השני ובראשית האלף הראשון

לפה " ס בכל המרחב הסורי  -ארץ  -ישראלי .
בהמשך ישיר להתפתחות זו במחקר צמחה ההנחה ששלבי כינונו והתגבשותו של מוסד המלוכה

בישראל עשויים אף הם להיות שונים מאלה המוצגים בהיסטוריה המקראית  .ואכן הסחף במעמדו של
המקרא כמקור המשקף את שלבי צמיחתו והתפתחותו של עם ישראל לא נעצר בתקופה שקדמה
למלוכה  ,ומאז ראשית שנות התשעים הוטלו ספקות גם בתיאורים של תקופת הממלכה

המאוחדת .

סימן שאלה רבתי הוצב מעל דברי ימיהם של שאול  ,דוד ושלמה  ,שבמשך שנים רבות נחשבו נקודת

מוצא בטוחה לשחזור תולדות ישראל מראשית תקופת המלוכה ואילך  .יש להדגיש שאפילו חוקרי
מקרא ביקורתיים  ,כאלה שיצאו מבית מדרשם של יוליוס ולהאוזן  ,אלברכט אלט ומרטין נות  ,הניחו

כי דברי ימיהם של שאול  ,דוד ושלמה מושתתים על יסודות איתנים .

5

ואולם ההצטברות של נתונים

מחפירות ארכאולוגיות בארץ  -ישראל ובארצות שכנות והעיון במקורות חוץ  -מקראיים הובילו את
החוקרים למסקנה שהתיאור המקראי המציג את תקופת הממלכה המאוחדת כתקופת התעצמות
צבאית ומדינית  ,בנייה מסועפת ושגשוג כלכלי ותרבותי שכמותם לא היו עוד בתולדות עם ישראל

בימי בית ראשון  ,הוא משולל יסוד היסטורי  .לפיכך לא ניתן להתבסס על תיאור זה ( ובייחוד על דברי
ימי שלמה ) לשם שחזור תולדות עם ישראל וארץ  -ישראל במאה העשירית לפה " ס ואף לא כנקודת

מוצא לשחזור תהליכי צמיחתן והתבססותן של ממלכות ישראל ויהודה בשנים שלאחר מכן  .תיאור
תקופת הממלכה המאוחדת כתור הזהב בתולדות עם ישראל הוא בראש ובראשונה קונסטרוקציה

ספרותית  -אידאולוגית  ,אשר נכתבה במגמה להציג את ראשית תקופת המלוכה כתקופת זוהר שיש
לשאוף לשוב ולכוננה בזמנם של מחברי ההיסטוריה  ,אל נכון בסוף המאה השביעית
5
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חלק מן החוקרים  ,שאני נמנה עמם  ,אינם שוללים את עצם קיומה של ממלכה מאוחדת בהנהגת
השליטים הנזכרים בהיסטוריה המקראית  ,אבל רואים בה מעין שלב מעבר מהנהגה שבטית מקומית

של חברה פטריארכלית  -שבטית למוסד מלוכה  ,השולט על טריטוריה רהבה ומוגדרת ומכונן בה

מוסדות שלטון קבועים ויציבים  .דומה כי מוסד המלוכה החל לצמוח ולהתגבש בהבל ההר במאה
העשירית לפה " ס בקירוב והביא לכינונה של ממלכת ישראל בראשית המאה התשיעית לפה " ס ושל
ממלכת יהודה במחצית השנייה של מאה

זו .

אבל חוקרים מספר דוחים לחלוטין את התפיסה של

7

ממלכה מאוחדת  ,ולדעתם התיאור של תקופת הממלכה המאוחדת איננו ' היסטורי ' יותר מאשר
התיאורים של תקופת האבות  ,של הנדודים במדבר או של כיבוש הארץ ויש להשמיט אותו כליל

ראשון .

מתיאור תולדות עם ישראל בימי בית

8

הערעור על מהימנות התיאורים המקראיים של תקופת הממלכה המאוהדת  ,ובייחוד על תמונת
הממלכה הגדולה והמשגשגת שהתקיימה בימי דוד ושלמה  ,מציב את תיאור ממלכות ישראל ויהודה

במאה התשיעית לפה " ס בחזית המהקר ההיסטורי  .עלינו לשאול על סמך מה כתב בעל ספר מלכים
את היבורו  -האם עמדו לרשותו מקורות כתובים מהימנים  ,שבאמצעותם יכול היה לתאר את
תולדות שתי הממלכות בתקופה

יש להדגיש כי ספר מלכים נתחבר במועד מאוחר  -בסוף

זו ?

המאה השביעית לפה " ס  ,זמן לא רב לפני חורבן בית ראשון  ,או לאחר חורבן הבית  ,במחצית

לפה " ס .

הראשונה של המאה השישית

9

מכאן שההיסטוריה של ממלכות ישראל ויהודה במאה

התשיעית נתחברה מאות שנים לאחר תום האירועים

המסופרים .

יכולתו של מחבר ההיסטוריה

לכתוב את דברי ימי שתי הממלכות בתקופה וו תלויה הייתה בראש ובראשונה במקורות שעמדו

לרשותו .

אם נמצאו לו מקורות כתובים אמינים יכול היה לשחזר באמצעותם את ההיסטוריה

הקדומה  ,זאת בהנחה שאכן עשה מאמץ לאסוף את המקורות שעמדו לרשותו ולשחזר באמצעותם

.

את ההיסטוריה הקדומה אבל אם לא נמצאו לו מקורות קדומים מהימנים הרי גם לו רצה לא יכול
היה לשחזר את רצף האירועים בתקופה שקדמה

7
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הכתובים שנמצאו למחבר ההיסטוריה ומידת מהימנותם היא אפוא מכרעת לכל דיון בהיסטוריה של

ממלכות ישראל ויהודה במאה התשיעית

לפה " ס .

כיצד ניתן לבחון את מידת מהימנותם של כתובים מקראיים המתארים אירועים בתקופה קדומה

זו ?

הנתונים החוץ  -מקראיים העומדים לרשותנו לחקר ההיסטוריה המקראית הם משני סוגים  :כתובות
מלכים וממצאים ארכאולוגיים  .מאליו יובן שרוב התיאורים המופיעים בספר מלכים אינם ניתנים

.

לבדיקה באמצעות מקורות חיצוניים בחינת ההתאמה בין כתובים מקראיים למציאות ההיסטורית בת

הזמן אפשרית רק באותם מקרים שבהם מתקיים מפגש ישיר בין טקסט מקראי לבין מקור חוץ  -מקראי .
תאריכם של ממצאים ארכאולוגיים שנוי במחלוקת קשה בין חוקרים ובהעדר כתובות בנייה לא ניתן

.

לקבוע בימי איזה שליט נבנה מבנה או ביצור שנחשף בחפירה תרומתן של החפירות הארכאולוגיות
שנערכו באתרים מן המאה התשיעית לפה " ס לחקר מהימנותו של ספר מלכים  ,ספר הממעט להזכיר

.

פעולות בנייה או חורבנות שאירעו במרוצת תקופה זו  ,היא אפוא מצומצמת למדי ואילו בכתובות
מלכים שנכתבו במאה התשיעית  ,ואשר נתגלו ברחבי המזרה הקדום  ,נזכרים אישים ומאורעות
הנזכרים גם בספר מלכים וניתן לבחון בעזרתן את מהימנותם של הטקסטים המקראיים המקבילים

.

להם שום כתובת מלכותית ישראלית או יהודאית לא נמצאה עד כה  ,והכתובות שברשותנו נכתבו
בכתב היתדות בשפה האכדית  ,בכתב היירוגליפי בשפה המצרית ובכתב אלפביתי בשפה הארמית

והמואבית .

המאורע ההיסטורי הקדום ביותר המתואר במקרא  ,והנזכר באופן מפורש בכתובת

מלכותית  ,הוא מסע שישק  ,שנערך שנים אהדות לפני מותו  ,היינו בין שנת
בקירוב ,

930

לשנת

925

לפה " ס

ובפרשה זו נפתח את דיוננו .

כתובת מלכותית נכתבה תמיד בימיו של השליט ובאופן פורמלי היא מעין דוח שכתב לפני האל או
האלים על מעשיו במסגרת המנדט שקיבל מהם בעת שעלה על כס השלטון  .הנמענים הסמויים של
הכתובות הם הסופרים ושכבת העלית  ,והטקסט נכתב כדי להעביר להם מסרים על מגמות השליט

ותפיסותיו האידאולוגיות בנושאים העומדים על הפרק .

10

מאחר שכתובות מלכים נכתבו בימי השליט

הרי מחבריהן היו עדי ראיה  -באופן ישיר או בעקיפין  -למאורעות שעליהם הם מספרים  .מלכים
היו ראשי מדינות וניהלו את ענייני הפנים וענייני החוץ של הממלכה  ,ולכן משקפות כתובותיהם את

.

המאורעות המרכזיים בחיי הממלכה למרות אופיין הספרותי ומגמתן להגדיל ולהאדיר את השליט
ולהצדיק את מדיניותו ואת מעשיו  ,כתובות מלכים משמשות מקור ראשון במעלה לחקר ההיסטוריה

של המזרח הקדום .
נוכח מספרן המצומצם של כתובות המלכים המאירות באופן ישיר את החומר המקראי ראוי להתייחס
אל קורפוס הכתובות שברשותנו כאל מעין מדגם שישמש לבחינת מהימנותם של התיאורים בספר

.

מלכים אדון להלן תהילה בכל אחת מן הפרשות המסופרות בספר מלכים והנזכרות בכתובות מלכים ,
כדי לעמוד על ההתאמות  ,על הפערים או על הסתירות בין התיאור המקראי לבין הכתובת המלכותית

המקבילה לו  ,מאליו יובן שגם כתובות המלכים ייבחנו באופן ביקורתי  ,תוך הכרה במגבלותיהן
10
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בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

.

כמקורות היסטוריים לאחר עריכת בהינה זו אנסה להעריך את היקף המקורות שעמדו לרשות מחבר

ספר מלכים  ,את טיבם של המקורות השונים המשוקעים בספר ובמידת  -מה גם את מהימנותו של

התיאור הכולל של תולדות ממלכות ישראל ויהודה במאה התשיעית לפה " ס .
ב  .התיאורים בספר מלכים בראי כתובות מלכים מן המאה התשיעית לפה " ס
 . 1מסע שישק
פרשת המסע שערך שישק
לא

כבר .

11

( 924 - 945

לפה " ס ) לארץ  -ישראל נדונה בפירוט רב במאמר שכתבתי זה

ניתוה הכתובת הטופוגרפית המצרית מלמד שמסע שישק כוון בראש ובראשונה נגד

ממלכת ישראל ( הממלכה הצפונית ) ונגד המשפחות ובתי האב שישבו לאורך נחל הבשור ושלוחותיו

.

ובהבלים שמדרום לו ממלכת יהודה לעומת זאת כמעט שלא נפגעה במהלך המסע  ,והצבא המצרי

הדר לתהומה רק באזור שמצפון לירושלים ( גבעון נזכרת ברשימת הערים הכבושות ) וכן בשולי בקעת
באר  -שבע ( עצם וערד

נזכרות ברשימה .
)

נראה שהמסע נערך בעיקר לשם הפגנת כוה ולשם השגת

.

שלל  ,וכן במטרה להדק את האחיזה המצרית בחוף פלשת אין ראיה מכרעת לכך ששישק התכוון
לשוב ולחדש את האחיזה המצרית בכנען  ,אבל גם אם הוא התכוון להחזיק בשטחים שכבש הרי הדבר
לא התממש והצבא המצרי נסוג בתום המסע מן הארץ  .המסע המצרי גרם להרס יישובים בצפון הארץ
ובדרומה ולאבדן רכוש רב  ,אך היישובים במרכז הארץ ובצפונה התגברו על המשבר ועד מהרה

.

התאוששו והמשיכו להתפתח ייתכן שהמסע אפילו האיץ את צמיתת ממלכת ישראל  ,זאת משום
הלקה שנלמד בדבר החשיבות של ליכוד וגיבוש פנימי ובאשר לצורך בביצור ובהקמת צבא

קבע .

מסע שישק היה אפיזודה חולפת בדברי ימיהן של ממלכות ישראל ויהודה ולא הותיר חותם עמוק
בהתפתחותן בשנים שלאחר

מכן .

כיצד עלינו לפרש את הסתירה בין התיאור המקראי  ,שלפיו נערך המסע נגד ממלכת יהודה ובמהלכו

לקח שישק שלל מירושלים ( מלכים א יד  ,כה  -כה )  ,לבין התמונה העולה מניתוח הכתובת המצרית

?

נראה לי שלנגד עיני מחבר ספר מלכים עמדה ידיעה קצרה  ,שמקורה בכרוניקה קדומה  ,על מתן מגני
זהב לשישק מלך מצרים בעת שעלה על ירושלים בשנה החמישית לרחבעם ועל התלפתם במגני
נחושת  .המחבר הרהיב ידיעה קצרה זו בדרך של השלמת פערים על פי הבנתו ההיסטורית  ,וכך הציג

תמונה שלפיה הייתה ירושלים מטרת המסע ושישק נסוג מן העיר לאחר שהשיג את הפצו  .בולטת
העובדה שלמחבר  ,שכתב את חיבורו מאות שנים לאחר המסע ובמציאות שונה לגמרי  ,חסרה ידיעה
ממשית על הרקע הכולל של המאורעות ועל פרטי המסע  ,ושהוא נאלץ להסתמך על המעט שנמסר

.

לו במקורותיו באופן זה צמחה תמונת מסע שהיא רחוקה למדי מתמונת המסע ההיסטורי שערך
השליט המצרי  ,ולולא עמדה לרשותנו הכתובת המצרית היינו מציגים את המסע באופן שונה מאוד
ממו ,
11

ש "מ ,
;

~
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מסעות שלמנאסר השלישי למערב בשנים

845 - 853

לפה " ס

בכתובת שנחרתה על גבי מונולית שנתגלה בכורח  ,באזור החידקל העליון  ,מפורטים תחילה מסעות
שערך שלמנאסר השלישי

לפה " ס .

( 824 - 858

לפה " ס ) למסופוטמיה העליונה ולצפון סוריה בשנים

855 - 858

במסעות אלה הצליח שלמנאסר להכניע את כל הממלכות שישבו באזורים אלה  ,סיפח את

12

.
לפה " ס  .במסע

ממלכת בית  -עדן לתחומו  ,ואילץ את המלכים שישבו בצפון סוריה לשלם לו מם כניעה כבד לאחר
מכן מתואר בכתובת מסע נוסף שערך השליט האשורי למערב בשנתו השישית

( 853

)

זה גבה מס מהמלכים הווסלים שישבו בצפון סוריה  ,ובהמשך דרכו דרומה התנגש בעיר קרקר ,
הנמצאת בחתומי ממלכת חמת  ,בכוח צבאי שהורכב מיחידות שגייסו שנים  -עשר מלכים ( ' הברית

הדרומית ' .
)

מנהיג הברית היה אדד  -אדרי ( הדדעזר ) מלך דמשק  ,ולצדו עמדו ארחולני מלך חמת ,

אחאב מלך ישראל ושליטים נוספים  ,שמוצא רובם מן החוף הפניקי  .שלמנאסר טוען בכתובותיו
שנתל בקרב ניצחון גדול  ,אבל עיון בהשתלשלות המאורעות מלמד שהקרב הסתיים ללא הכרעה  ,וכי

הצבא האשורי שב לארצו בלי שהשיג את מטרתו .
לפי הכתובת ערך שלמנאסר עוד שלושה מסעות למרכז סוריה כדי להתגבר על ברית הממלכות

.

שהתייצבה נגדו ולפלס דרכו דרומה מסעותיו בשנים
ובשנת

845

848 - 849

לפה " ס הסתיימו בלא כל תוצאות ,

ערך גיוס מקיף בארצו ויצא בראש חיל כבד ובו ( לפי עדות האנאלים

שלו ) 120 000

,

איש

.

בתקווה להכריע את המערכה אבל למרות מאמציו לא עלה בידו להתגבר על ' הברית הדרומית '  ,ולא

די בכך שנאלץ לסגת  ,אלא אף אנוס היה להילחם בממלכות הנאו  -חתיות של צפון סוריה  ,שניסו

.

לנצל את המצב כדי לפרוק מעליהן את עולה של אשור הצלחתה של ' הברית הדרומית ' להתמודד
בארבעה קרבות בשדה הפתוח עם העצמה האשורית מלמדת ששמרה על כוחה ועל ליכודה בשנים
845 - 853

.

לפה " ס לאור זאת ניתן לקבוע כי דמשק וישראל היו בעלות ברית בשנותיו האחרונות של

אחאב ובמרבית ימיו של יורם בן אחאב

( 841 - 852

לפה " ס בקירוב )  ,וכי הצבא הישראלי השתתף בצבא

בעלות הברית שלחם בהצלחה באשור בשנים אלה .
.

אשור אינה נזכרת כלל בתיאור דברי ימיהם של אחאב ושל יורם בנו בסיפורי נביאים המשולבים
בהיסטוריה של אחאב מתוארות שלוש מלחמות שבהן לחם נגד ארם  ,ואשר הסתיימו במותו בשדה

כב .

הקרב ( מלכים א כ ;

)

מחזור סיפורי אלישע נקשר בספר מלכים לימיו של יורם בן אחאב ומשקף

מצב של עוינות ושל מלחמות בלתי פוסקות בין ארם לישראל ( מלכים ב ב  ,א  -ח ,

סו .
)

בסיפורים

המיוחסים לימי אחאב ויורם מכונה מלך ארם בשם בן  -הדד  ,ואילו לפי כתובות שלמנאסר מלך אז

בדמשק אדד  -אדרי

12

(

הדדעזר .
)

לתעתיק ותרגום של המונולית מכורח ראו
11 - 24 ; 5 . Yamada ,

 .קק .

,

the Early First Millennium BC , 11 :

.

,

,

0

Assyrian Rulers

Inscriptions o( Mesopotamia, Assyrian Period 3 ( , Toronto 1996

(  - 824 8 . ) .קShalmaneser !. !1 )85

0

the Inscrip ( ions

0

,

מעןHistorical 5
,

ג

Empire :

.

the:

,

A . K . Grayson ,

858 - 745 BC (The:
ThelConstruc ( ion 0

 . 342 - 383 ; 11 . Fuchs , ' Review of Assyrian Rulers 01 theקק Relating 10 his Campaigns 10 the West, Leiden 2000 ,

.

Early First Millenium 8 . ] . , 11 ) 858 - 745 8 . ] . ( ( RIMA , 3 ( by A. K. Grayson ' , Bibliotheca Orientalis 55 ) 1998 ( ,

,

 . 192ק  .לדיון מאוזן ושקול במסעותיו של שלמנאסר למערב בשנים  , 853 - 858ראו  :ימדה שם )  ,עמ ' , 169 - 77
ושם ספרות נוספת .
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97

בכל מה שנוגע ליחסי ארם וישראל ולשמו של מלך ארם קיימת אפוא סתירה ברורה בין התיאור
המקראי של ימי אחאב ויורם לבין המציאות ההיסטורית כפי שהיא מתגלה בכתובות שלמנאסר

השלישי  ,ולמעמדה של אשור בזירה הסורית  -ארץ ישראלית באותה עת אין כל זכר בהיסטוריה

המקראית .
 . 3יהוא ' בן עמרי ' וחזאל ' בן של אף אחד ' באנאלים של שלמנאסר השלישי
כאשר יצא שלמנאסר השלישי למסע נוסף למערב  ,בשנת

841

לפה " ס  ,התפרקה הקואליציה שלחמה

.

בו בהצלחה בשנים  , 845 - 853ורק חזאל  ,המלך החדש של ארם דמשק  ,התייצב נגדו הצבא הארמי
לא היה חזק דיו כדי להדוף את המתקפה האשורית  ,ולאחר שנחל מפלה סמוך להר שניר ( הר מול

.

הלבנון ) נסוג חזאל והתבצר בדמשק שלמנאסר המשיך דרומה לעבר אזורי החורן והבשן  ,ולאחר

שהצה את הגליל הגיע להר כרמל ( ' הר בעל ראש ' ) ושם קיבל את המס של בעל  -מנזר מלך צור ושל
יהוא ' בן

עמרי ' .

13

בספר מלכים לא נזכר המסע האשורי  ,שעבר כאמור בתחום ממלכת ישראל  ,ואף לא המס שהעלה

.

יהוא לאשור בכתובות שלמנאסר מכונה יהוא ' בן עמרי ' בעוד שבמקרא מסופר שהיה בנו של יהושפט

.

ונכדו של נמשי ( מלכים ב ט  ,ב  ,יד )  ,וכי שם קץ לשושלת עמרי מקובל להסביר את הסתירה בכך
שהביטוי ' בן עמרי ' איננו מכוון לאביו הביולוגי של יהוא  ,אלא מציין שהיה שליט על ' בית עמרי '

.

 , ) 6שהוא שמה של ממלכת ישראל בכתובות תגלת  -פלאסר השלישי לפי השערה זו יש

) Humri

לפרש "
את הטקסט במשמעות  :יהוא בן

( בית

)

עמרי .

14

אבל שום מלך אתר מישראל איננו מתואר

.

.

באופן זה אחאב מכונה ' הישראלי ' ואילו יואש ומנחם מכונים ' השומרוני ' נראה לי שיש לפרש את

הציון ' בן עמרי ' כפשוטו  ,היינו כמכוון למייסד השושלת ( ' אביו ' ) של יהוא  ,ולחפש פתרון אחר
לקישור שעשו הסופרים האשורים בין יהוא לשושלת

עמרי .

15

יהוא שינה את המדיניות האנטי  -אשורית של המלכים שקדמו לו  ,סירב לשתף פעולה עם חזאל בעת
המסע האשורי בשנת

841

 ,נכנע לאשור בעת שצבאותיה הגיעו לגבול ישראל ושילם לה מס כניעה .
.

לאשורים היה אפוא מניע ברור להציגו באור חיובי ככל האפשר לפיכך נראה לי שהכינוי

' בן

עמרי '

ניתן ליהוא במגמה לטשטש את היותו אוזורפטור  ,שנטל את המלוכה באופן לא ראוי  ,ולהציגו בתור
יורש לגיטימי של בית עמרי  ,השושלת ההשובה  ,שיותר מכל שושלת אחרת ביססה את מוסד המלוכה

בישראל .
13

16

לתעתיק ותרגום של הכתובת  ,ראו  :גרייסון  ,שם  ,עמ ' . 60 , 54
)

ושם ספרות
14

שסו

,

נוספת .

Sader, Les

Beirut 1987 ,

.

.א

; 224 - 226

 .קק

15

Orientalistische Literaturzeitung, 9 ) 1906 ( ,

 provinces Assyriennesת

 ,ךstructures sociales, Paris 199
225 - 232

לדיון במסע האשורי ראו  :ימדר ( שם )  ,עמ ' , 195 - 185

א

)

leur transformation

~jgqilt

l'~ge du Fer: Nistoire politique

84 , ' ] aua m ~rחאחט

מ

 , Les Aramiensח272 - 273 ; P . E . 010

 .קק

 .קק

להשערה שיהוא אכן היה נצר של בית עמרי ראו :

O~m Family? ' , BAR , 21 ,

 . 100 - 107קק 26 - 33 , 80 , 82 : idem , ' Rethinking Iehu ' , Biblica , 77 ) 1996 ( ,
16

uum~ ' ,

.

4.

Arameens de Syrie depuis leur formation

 . 236 - 238קק 48 ) 1998 ( ,

, , 11

" '
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Loyal Vassal
~

8

 ] 5א שא
 .קק

Schneider, ' Did King

1 ) 1995 ( ,

 , ' Tehu Son of Omri : Legitimizingחב1ח48 ' 8ן

.א

.ז

ץתדרה

שקדרה

98

נדב נאמן

חזאל מלך דמשק לעומת זאת היה יריב מושבע של אשור ונאבק בה בהצלחה במשך כל ימי

.

שלמנאסר במגמה להשמיצו ולהציגו כשליט לא לגיטימי  ,שנטל את כס המלוכה באופן לא חוקי ,

.

כינה אותו סופר אשורי ' בן של אף אחד ' כינוי זה הולם היטב את רוה הסיפור הנבואי על מסע אלישע

לדמשק ( מלכים ב ח  ,ז  -סו )  ,סיפור שבו מתוארת באופן ציורי עלייתו של חזאל לשלטון לאחר מותו

.

של בן  -הדד הפסוק החותם את הפרשה מותיר מקום לספק בשאלה אם רצח חזאל את בן  -הדד או

שהלה מת מוות טבעי וחזאל תפם את מקומו  ,אבל נימת הסיפור ( ובמיוחד פסוק יג ) מעידה שחזאל

בדמשק .

לא ראה עצמו מועמד לעלות על כס המלוכה

17

מלבד זאת ראוי לשים לב לכך שלפי כתובות שלמנאסר ירש חזאל את אדד  -אדרי ( ' אדד  -אדרי הלך

.

לעולמו חזאל בן של אף אהד תפס את כס המלוכה ,

' ) 18

בעוד שלפי הסיפור הנבואי עלה הלה לשלטון

אתר מותו של בן  -הדד .
 . 4מרד מישע מלך מואב ומלחמתו בישראל
בספר מלכים ( ב ג  ,ד  -בז ) מסופר שמישע מלך מואב היה משועבד לישראל בימי אחאב והעלה לה מס

.

.

שנתי כבד לאחר מות אחאב מרד מישע וחדל להעלות מס יורם בן אחאב כרת ברית עם יהושפט
מלך יהודה ועם מלך אדום  ,יצא עמם למסע דרך מדבר אדום  ,כבש שטחים רחבים בממלכת מואב

.

והרס אותם כליל לבסוף הגיע לקיר חרשת  ,ששם התבצר מלך מואב  ,והטיל מצור על העיר  ,אולם
הניסיון לכבשה נכשל ובעלי הברית נאלצו לסגת בלא שעלה בידם

לשוב ולשעבד את מואב .

בשנותיו המאותרות הציב מישע מצבה באתר הפולחן ( במה ) שהקים בקריחו  ,עיר בירתו  ,לכמוש ,

.

האל הלאומי המואבי על המצבה חקק כתובת הנצחה ובה תיאר את ניצחונותיו ואת מפעלי הבנייה

.

שלו ברחבי ממלכתו בכתובתו מספר מישע שבימי אביו שעבד עמרי  ,מלך ישראל  ,את מואב  ,ושהיא

.

נשארה משועבדת לישראל במשך ארבעים שנה מישע מרד ב ' בנו ' של עמרי  ,הכה את הצבא
הישראלי  ,כבש את כל הטריטוריה המשועבדת ואף הרחיב את תחומו וכבש שטהים שנכללו קודם

.

לכן בממלכת ישראל לאחר מכז בנה את קריחו  ,עיר בירתו  ,שיקם את הערים שכבש וכך ייצב את

שלטונו בכל תחומי ממלכתו .
17

19

יוספוס ( קדמוניות היהודים  ,ט ,
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) 92
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99

לאחרונה דנתי בהרחבה בשאלת הזיקה בין כתובת מישע לסיפור על מסע שלושת המלכים נגד

מואב .

20

.

עיון בשני המקורות מלמד שיש ביניהם נקודות מגע אחדות אך גם אי  -התאמות לשניהם יש

נקודת מוצא משותפת  :מואב הייתה משועבדת לישראל בימי המלכים הראשונים מבית עמרי ומרדה

לאחר מכן  .לפי המקרא מרדה מואב לאחר מות אחאב  ,ואילו לפי כתובת מישע מרדה מואב בימי
' בנו ' של עמרי  ,ומפשוטו של הכתוב יוצא שהמרד פרץ בימי אחאב  .אך חוקרים עמדו על כך שהמונח
' בן ' מציין לעתים צאצא בשושלת  ,וכי הכוונה במקרה זה לאחד מבניו של אחאב  .מאחר שלפי כתובת

מישע הייתה מואב משועבדת לישראל במשך שנים רבות ( ' ימים רבים ' ,

' ארבעים

שנה ' )  ,יש טעם רב

בהנחה שהמרד פרץ רק לאחר מות אחאב  ,וכי מסע שלושת המלכים נגד מואב נערך זמן קצר לאתר
פרוץ

המרד .

ושמכאן

יש הסכמה בין שני המקורות גם על כך שלא עלה בידי ישראל לדכא את המרד ,

21

ואילך הפכה מואב להיות ממלכה עצמאית .

מסע שלושת המלכים נגד מואב איננו נזכר בכתובת המואבית ואילו כיבושי מישע בעבר הירדן אינם

נזכרים בספר מלכים  ,אבל פרטים אחדים המסופרים על מסע שלושת המלכים נראים בלתי מהימנים .
א  .מהתיאור המקראי עולה בבירור שהמלוכה באדום נוסדה רק בימי יהורם בן יהושפט ( מלכים א

כב  ,מה ; מלכים ב ה  ,כ  -כב )  ,וכי לאחר שמרדה ביהורם הייתה אדום אויבת לממלכת יהודה ( השוו :

שם ב יד  ,ז .
)

הזכרת מלך אדום כאחד מבעלי הברית של יורם בן אחאב היא אנכרוניזם  ,המשקף את

המציאות בזמנו

של המחבר המאוחר .

.

) 22

אינה הולמת את

לעיל .

מערך יחסים זה

ב הצגת ארם כאויבת ישראל וכבעלת ברית טבעית של מואב ( מלכים ב ג  ,כו
ימי בית עמרי  ,שאז נקשרו ישראל וארם בברית שלחמה נגד אשור ( ראו
השתנה רק עם עלייתו של חזאל לשלטון בארם בשנת

843

לפה " ס

)

בקירוב .

ג  .קיר חרשת מוצגת בסיפור במקרא כבירתו ועיר מעוזו של מישע  ,בעוד שלאמתו של דבר ישב מישע

.

בדיבון ולאחר מכן בקריחו  ,הבירה החדשה שבנה בשכנות לדיבון יתר על כן  ,בסיפור על מסע שלושת

המלכים מוצג האזור שמדרום לארנון בתור לב ממלכת מואב  ,שבמרכזו שכנה בירת מואב  ,קיר חרשת .
ואילו מכתובת מישע עולה שלפחות הלק מן המחוז שמדרום לארנון ( אזור חורונים  /חורונן ) לא נכלל
בתהום שלטונו ,

ושהוא כבש אותו רק בשלב מאוחר .

' King Mesha ' s Inscription : BetAreen History and Fiction ' , idem . ,

Smelik ,

1 Israelite and Moabite H~ storiography (Oud ( es (amen (ische Studiin , 28 ( ,ח

)

 . 143 - 169 ; K.A . D .קק Brescia 1991 ,

"

חג חן Converting the Past: Studies

4 %'' aman ,, ' King Mesha and the Foundation of the Moabite Monarchy ' , 1 ]1 , 47ן 4 .ן ; 59 - 92

 .קק

Leiden 1992 ,

4 . , 48 ) 1998 ( ,ו6ן 83 - 92 , with earlier literature ; A . F . Rainey , ' Syntax , Hernleneutics and History ' ,

 .קק

) 1997 ( ,

 . 244 - 251קק
20
21

נ ' נאמן  ' ,בין כתובת מלכותית לסיפור

חוקרים לא מעטים קיבלו את ההנתה שהמרד פרץ בימי יורם בן אחאב  .ראו הספרות שציין למר במאמרו משנת
4 . Miller, 'The Moabite Stone as % Memorialנ
, PE
( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  ; 150 - 146וכן 106 ) 1974 ( , :
1991

 . 29ח 15 ,
22

נבואי  :מרד מישע מלך מואב בהארה

היסטורית '  ,ציון  ,סו ( תשס " א ) ,

עמ '

. 40 - 5

.ק

~

'

,

,

לקריאה ' ארם ' ( במקום ' אדום ' ) בפסוק בו ראו  :גריי לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '  , 484הערה
 . BarthElemy ,ס ;  . 363ק  the 80015 0 - Kings acc) , Edinburgh 1951 ,חס Critical and Exegetical Commentary
 l'Ancien Testament , 1 :טCritique (extuelle 4
1 . Estherחו א , Ruth , Samuel. Rois, Chroniques, Esdras,
_fosuit
)

% 84

.ע

"""

GOttingen 1982 ,

ש

)080 , 50 , 1 ( , Fribourg

 . Montgomery , ; 6ג1

,

מותדרה

מתדרה 100

נדב ( אמן

לפי המסופר במלכים ב י  ,לג הכה חזאל מלך ארם את יהוא מלך ישראל בכל תחום ישראל שבעבר

.

הירדן  ,עד לנחל ארנון בדרום ואולם דיבון  ,בירת מישע  ,שכנה מצפון לארנון  ,וברור שגבול ישראל
בימי חזאל לא השתרע עד לנחל ארנון  .יתרה מזו  ,מישע  ,ולא חזאל  ,הוא שכבש את השטחים

.

הישראליים שבחבל המישור שמצפון לארנון התיאור בטקסט הוא סכמתי והתמונה ההיסטורית
העולה ממנו שגויה בחלקה משום שהסופר המאוחר לא היה בקי בפרטי המצב בעבר הירדן בתקופה

קדומה זו .
 . 5הכתובת הארמית שהציב חזאל בדן והסיפור הנבואי על מרד יהוא
המצבה הארמית שנמצאה בחפירות תל דן שבורה מכל צדדיה ושורות הפתיחה והסיום של הכתובת

.

שנחקקה עליה לא שרדו שמו של מהבר הכתובת לא נזכר  ,אבל רוב החוקרים אימצו את ההנחה
שחזאל מלך דמשק הוא השליט שכבש את דן והציב בה את

מצבתו .

23

בטקסט הקטוע של השורות

הראשונות מתואר ככל הנראה מאבק מזוין שהתנהל בין אביו של חזאל לבין מלך ישראל  .לדברי
מחבר הכתובת ( חזאל ) נמשך המאבק בין שתי הממלכות גם בימיו  ,והוא גייס צבא ויצא למסע  ,ובו
היכה את יריביו  ,הרג את יורם מלך ישראל ואת אחזיהו ' מלך בית דוד ' ( יהודה ) ועשה שמות

מאוחר יותר  ,אולי בימי יהוא  ,הוא כבש את דן והציב בה את

בארצם .

מצבתו .

תיאור המאבק בין אביו של חזאל למלך ישראל ( אם אכן זהו הפירוש הנכון לקטע הראשון של

הכתובת ) עשוי להעיד שבמהלך ימי בית עמרי לא תמיד היו יחסי ארם וישראל ידידותיים  ,וכי במועד

.

מסוים אף לחמו ביניהם מכאן שתיאור המלחמות בין שתי הממלכות בימי אחאב אולי איננו שגוי

.

לחלוטין הכתובת אף מאששת את המסופר במקרא על ברית ושיתוף פעולה צבאי בין יורם מלך

כז  -כס .

ישראל לאחזיהו מלך יהודה ( מלכים ב ח ,

)

ואולם דברי חזאל על כך שהרג את שני המלכים

עומדים בסתירה בולטת לסיפור המקראי שלפיו יהוא מרד ביורם והרג את מלכי ישראל ויהודה
( מלכים

23

בט.
)

נראה לי שיש להעדיף את הגרסה של כתובת חזאל  ,שנכתבה מיד לאחר תום האירועים

מבין המאמרים הרבים שהתפרסמו עד כה על כתובת זו אזכיר אחדים  ,ובהם ספרות נוספת  :א ' בירן ו " נוה ,

' כתובת ארמית מתקופת בית ראשון מתל דן '  ,קדמוניות  ,בו 1תשנ " ד )  ,עמ '  ; 81 - 74הנ " ל  ' ,הכתובת מדן  ,המצבות
והחוצות '  ,שם  ,כח 1תשנ " ה )  ,עמ '  ; 45 - 39א ' ליפשיץ  ' ,פולמוס " בית דוד "  -בעקבות הכתובת מתל דן '  ,ה ' ברון

וא ' ליפשיץ ( עורכים )  ,דוד מלך ישראל חי וקיים ? ירושלים תשנ " ז  ,עמ '  , 77 - 9ושם ספרות
הכתובות מדן ועקרון '  ,ארץ  -ישראל  ,כו ( תשנ " ט )  ,עמ '  ; 122 - 119נ ' נאמן ,

נוספת ; י ' נוה  ' ,בשולי

' הכתובת הארמית מתל דן בהארה

היסטורית ' ,

שם  ,עמ '

117, 43 ) 1993 ( , ; 118 - 112

1 - 18 ; 14 . Lemaire , ' The Tel

 .קק

45 ) 1995 ( ,

"

תפס  Telוחסל Aramaic Stele Fragment

4 . ,ן5ן

3 - 14 ; H. p . MUller, ~ Die aram ische Inschrift

 .קק

חNaveh , ' 11

 [.ש

/1 . Biran

81 - 98 : idem , ' The Tel Dan Inscription : /1 New Fragment ' ,

81 ) 1998 ( ,

,

Historiography' ,-

Piece of

 .קק

Dan Stela as 8

 . 121 - 139 ; 5 . Yamada , 'Aram -Israel~ Relations 85קק r r Althebraistik , 8 ) 1995 ( ,
~
 the Aramaic Inscriptionתן Reflected
ת8ס from Tel
 . 611 - 625 ; W. M . Schniedewind , ' Tel Danקק  , 27 ) 1995 ( ,ע
Zeitschri(t

""

"

חבט von Tel

 . 75 - 90 ; 1 . Kottsieper, iDie Inschrifiקק  Aramaic and Tehu ' s Revolt ' , BASOR , 302 ) 1996 ( ,תStela : New Light 0
 der 1 . H IHe des 1 .חן und Israel
~
dieses Lied auf: Studien
zum

vom Tell Dan und die politischen Beziehungen zwischen Aram -Damaskus

 1105) schriebשתט '

45 . ( ,ט ) Kottsieper

, Oswald 10," 12 EUr Vollendung seines 70 . Lebensjahres

""

- Festschri

 the Aramaic [nscription from Telת , ' Three Notes 0תבת ]  ) 8 ' 8ן

92 - 104

 .קק

7, 30 ) 2000 ( ,ע1

"

 ,ושם ספרות נוספת בהערה
חבלי

 1.ש

4 . Dietrichן lahrtausends vor Christus ' ,

.א
2

Alten Orien

חוע 2פתע Alten Testament

 . 475 - 500 :קק (AOAT, 250 ( , MUnster 1998 ,

"

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפח ק

המסופרים בה  ,ושהפרשה שבה נהרגו שני המלכים נמצאת במרכזה  ,על הקיפור הנבואי על

יהוא  ,שנכתב שנים רבות לאחר תום האירועים המסופרים .

,

מדי

.,

עתוד

,

לפי הושע א  ,ד נחרת ' יום יזרעאל ' ככתם בל יימחה על שושלת יהוא  ,ואתד ממלכי השושלת
את ניתן

.

.

להיענש על כך יש בדברים אלה אישוש לסיפור על הקטל שערך יהוא ביזרעאל לאור

(

עמיי"

להעלות  ,אף כי בזהירות ובהסתייגות  ,את ההשערה שיהוא מרד בעקבות מותם של יורם מלך ישר

.

ואחזיהו מלך יהודה בקרב שערכו נגד חזאל מלך ארם במהלך המרד הרג יהוא את צאצאי בית

,

.

שהיו ביזרעאל ובשומרון ואת תומכיהם ואחז ברסן השלטון מסתבר אפוא שהסיפור הנבואי הועלה על

.

כתב זמן רב לאחר תום המאורעות המסופרים בו  ,וכי במועד זה ניטשטש כבר הזיכרון ההיסטורי פרשה

"

מותם של שני המלכים בקרב נגד חזאל התערבבה בפרשת הטבח שערך יהוא ביזרעאל ובשומרון בצאצ

בית עמרי ובתומכיהם  ,וכל המעשים שהובילו לעלייתו של יהוא על כס השלטון בישראל  -בין

;

"

bStS?te

(

24

זה ,

הוא עצמו ובין שהיה מלך ארם אחראי להם  -יוחסו לו בסיפור שנתחבר במועד מאוחר

 . 6מסעות אדד  -ניררי השלישי לסוריה והמס שהעלה לו יואש מלך ישראל
אדד  -ניררי השלישי מלך אשור

( 783 - 809

לפנה " ס

)

ערך שורה של מסעות לסוריה במאמץ לחדש אה '
ואשר אבדו לאשור בשנים שלטהר מלט ;

השליטה האשורית בחבלים שכבש שלמנאסר השלישי  ,סבו ,
בעקבות הניצחון המכריע שנחל בקרב נגד ממלכת ארפד

ובעלות בריתה בשנת  405לפה " ס שב אדוקי

,

.

;

,

ניררי ושעבד את ממלכות צפון סוריה לאתר מכן התקדם דרומה  ,הכה את בה  -הדד השני מלך למשק

.

I1D
והרחיב את תחום שלטונו לכל המרחב המורי  -ארץ  -ישראלי בכתובת שהציב בעיר כלה Y

ניררי

אלי

", ,

ששלט בכל התהום שעד לאדום ולפלשת בדרום  ,ואילו בכתובת שנתגלתה בתל א  -הימת" מוא
25

י

.

מציין שקיבל את המם של ' יואש השומרוני  ,הצורים והצידונים ' .
אדד  -ניררי איננו נזכר בספר מלכים  .חוקרים אחדים טענו שהכינוי ' מושיע ' הנזכר בילכים ג יגליל
דויטרונומי; ;146
מכוון אליו .

26

ואולם לא רק שפסוקים ג  -וא שם נתחבו ככל הנראה בידי עורך בתר -

אלא שהשימוש בכינוי ' מושיע ' איננו מתאים לשליט זר .

כינוי זה מכוון לאלישע או ליואש בן יו

עמ '  , 104 - 100ושם ספרות נוספת ביערות

24

לדיון מקיף בשאלה זו ראו במאמרי משנת

25

למסעות אדד  -ניררי השלישי למערב  ,ראו  :ח ' תדמור  ' ,האסטילה של אדד  -ניררי השלישי מלך אשור
עמ ' 135

r ( QC ) 2000

,

"היי

.

44 - 32

,מתי אי ,
ולארען

רימה '  ,קדמוניות  ,ב ( תש " ל ) ,
-nira
ישראל ) '  ,מבע " י  ,ב ( תשל " ב )  ,עמ '  ; 34 - 25למר לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' " ; 108 - 106
484 -nirariג '  . Tadmor ,א ש  . . Millardג  . 139 - 153 :קק  Tell 21 Rimah ', taq , 30 ) 1968 ( ,חסל

81 -ereiצחא 4ם% 1 4

 . Tadmor, 'The Historical Inscriptions of 1484 -~ nirari 1 ] 1א ;  . 57 - 64קק 35 ) 1973 ( ,

ח1

4 . ,ן15

"

; 136 -

ב ' עודד ,

' המסעות של

,

אדד  -ניררי הג ' לסוריה הדרומית

"

Stela of

.,

] 514

ג ' 5 : : pF ,

,

11 Sy~ia ' ,

.

4 Weippert, ~ Die Feldz~ge Adadniraris 111 . nach Syrien: Voraussetzungen, Verlauf, Folgen ' ,ן ; 1 % 1 - 150

 Samarie , Barhadad de Damas ,טLemaire , 'Toas 4
Timm, 'K nig
55~- 84

26

"(

 .קק

5.

"

148 - 157 * .

 .קק

24 ) 1993 ( ,

.

IsraeL

.ג

"

; 42 - 67 , with earlier literature

ש] 5

"

'

 .קק

 .ש ;  -Palestine vers 800 av .טןזץ5

108 ) 1992 ( ,
]8

 .ק"

ועשוש

kur de H~iat :

*

Z

*.

5 Orients 24 ) 1993 ( ,טHesion 11 . von Damaskus ' , Die Welt 4

מלבד פירושים לספר מלכים ראו  :ב ' מזר  ' ,ייסודה של ממלכת ארם ויחסיה עם ישראל '  ,א ' מלמט ( עוגך) ,ימ
בית ראשון  :מלכויות ישראל ויהודה  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '  ; 150מ ' הרן  ,תקופות ומוסדות במקרע! עיוניו
 . Zimmen , Die:א ש  , Winc~ erא ; Schrader ,
und
היסטוריים  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ ' ; 239 - 235
,

]

of New
142

.ע

"

ש

] the

23 ) 1960 ( ,

"

10 Carchemish

א

arqar

Hallo, ' From

 , Discoveries ' ,ושם ~
ספרות נוספת

w.w.

' 260

בהערה . 44

.ק

' Testament, Berlin 1903

 , ,א"

ט)4

'

:

ן1לי,,

.

- , 1,

;,,,

א

*
מלכים ב יג  ,יד  -יט .

",

שאלישע ניבא לו נבואת ניצחון על ארם
' בקשר לאירועים שהתרחשו בימי תגלת  -פלאסר השלישי

ליל

מאה השמינית לפה " ס ,

'1

"

(

ידל

יי "

110

) 27

אשור נזכרת לראשונה בספר

( 727 - 745

לפה " ס ) ,

במחצית השנייה

שנה בקירוב לאתר שהתייצבה ממלכת ישראל מולה לראשונה  ,בימי

,אכשיל ; ויש לנסות להסביר את השתיקה של ספר מלכים בכל הנוגע לקשרים בין ישראל לאשור

""

44שך תקופה ארוכה זו .
וזקיררת יעריכה בספר מלכים לאור ההשוואה עם כתובות מלכים

" *,
,

' ; העיוז

במספר פרשיות בספר מלכים לאור כתובות המלכים שנכתבו במאה התשיעית

?זלות שתי מסקנות עיקריות .

המקורות שעמדו לרשותו של מחבר ספר מלכים על ההיסטוריה של ממלכת יהודה בסוף המאה

*

.

ושירית ובמאה התשיעית לפה " ס היו טובים מאלה שהיו לו על שכנתה הצפונית דוגמה מובהקת
היא תיאור מסע שישק בספר מלכים המסע נערך בראש ובראשונה נגד ממלכת ישראל ונגד

 ,יגד

"

"

.

.

וידים

.

שישבו בספר הדרומי של הארץ  ,אבל מחבר ספר מלכים לא ידע על כך מאומה המקור

לרשותו הזכיר רק את מס הכניעה ששילם רחבעם לשישק  ,ולכן תיאר מסע שנערך רק נגד

nsai

,

לפה " ס

,ר "
שקיט  ,ושלא ביודעין הציג תמונה הרחוקה מרחק רב מתמונת המסע המצרי שנערך אז לארץ .

חות מכך מאלפת העובדה שספר מלכים איננו מזכיר כלל את השתתפותם של מלכי ישראל

אף*
ניות שנערכו
, ,

*,

.

44

נגד אשור בימי בית עמרי וכן את מסי הכניעה שהעלו מלכים מישראל לאשור

.

התשיעית לפה " ס למרות מעמדה החשוב של אשור בזירה הסורית  -ארץ  -ישראלית במאה
, ,שהשולית ובמחצית הראשונה של המאה השמינית לפה
" ס נזכרת אשור לראשונה בספר מלכים

"

י~
מירים" שנה בקירוב לפני סופה של ממלכת ישראל .
*
,

המס שהעלה מנחם לפול ( תגלת  -פלאסר השלישי ) בשנת

"

740

לפה " ס ( מלכים ב סו  ,יט  -כ ) ,

יתר על כן  ,בספר מלכים אין נזכרים כלל

מתשלומים שהעלו מלכי ישראל לשליטים זרים מאז המחצית השנייה של המאה העשירית ועד ראשית

המאה השמינית לפה " ס  ,ולעומת זאת מוצגים בפירוט רב מסים ותשלומים שהעלו מלכי יהודה

.

התקופה זו רהגעם שילם מס כבד לשישק ( מלכים א יד  ,כו )  ,אסא שלח ' מנחה ' לבן  -הדד מלך ארם

( ?ם טו  ,יח  -יט)  ,יהואש שלה מס כניעה לחזאל מלך ארם ( מלכים ב יב  ,יט )  ,ויואש מישראל הביא
לשומרון את השלל שלקח מירושלים ( שם יד ,

יד .
)

יש בנתונים אלה כדי להעיד על הידע המועט

על ממלכת יהודה .

תוהיה למחבר על תולדות ממלכת ישראל לעומת הידע הרב יותר שהיה לו

לפי התיאור בספר מלכים אחז הוא ראשון מלכי יהודה שהעלה מס לאשור ( מלכים ב טז ,
המם שהעלה אחז לחגלת  -פלאסר נזכר גם בכתובתו

של המלך האשורי .

28

ה  ,יז .

יהודה מס לאשור במועד מוקדם יותר ומחבר ספר מלכים לא ידע על כך ולא הזכיר זאת
27

"

ש orientaax

41 - 49
26

 .קק

,

)

1981 ,

Delcor ) 045 . ( , MElanges bibliques

 Neukirchen-lnuynש

4 .נ ש  . Caquotג

"

Cazelles (AOAT, 212 ( , Kevelaer

)

ואכן

האם העלה אהד ממלכי
בחיבורו ?

ש8ע1ש 1 . Briend, 'IEroboam 11 , sauveur

 . Henriא

,

de

rl 'honneur

ושם ספרות

נוספת .

על מסעות תגלת  -פלאסר לארץ  -ישראל ועל המם שהעלה אחז לאשור ראו  :ח ' תדמור  ' ,תגלת  -פלאסר הג ' בארץ -

ישראל '  ,שלמ " ק  ,י ( חש " ן )  ,עמ ' , 187 - 179

ושם

ספרות נוספת .

 103קתדרה

מימין  ' :אשדודה ' ,
התקופה

הישראלית ,

המאה השתים -
עשרה לפה " ס
משמאל  :מערכת כלי

,

בנ " י

יין מתל נאמי ,
=:

'

-

'

התקופה הכנענית

קתדרה 104

עיטור העשוי ' כחול

מצרי ' ( קופרוריבאיט ) ,
גובהו  9ס " מ וייתכן
ששימש כראש
שרביט או כעיטור

ראש לסוסים  ,נמצא

במוצא  ,שלהי
התקופה הישראלית ,
המאה השביעית
לפה " ס

ראש צלמית שנשתמרו בו

בצבע ,

ת11י הפנים המעוטרים
התקופה הישראלית ( הברזל

=.

.

המאוחרת )

,

צעום ~ ואב

רדובן )

גפף
ן
למעלה  :לוחית
,
ועליה ברכת כוהנים ,
כתף הינום  ,המאה

לפה " ס ,

השביעית
זהו הנוסח הכתוב

הקדום ביותר של
פסוקי מקרא הנמצא
בידינו

רימון שנהב מתקופת
הבית הראשון  ,נמצא
גירושלים

בתל בית  -שמש
( צילום  :א ' פוגל )

 105ץתדרה

עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

יש לזכור כי בשום כתובת אשורית קדומה לא נזכר מס שהעלה מלך מיהודה לאשור לפני ימי תגלת -

.

פלאסר השלישי יהודה נעדרת אפילו מרשימת הממלכות שהעלו מס לתגלת  -פלאסר השלישי בשנת
740

ובשנת

738

לפה " ס .

29

ואילו סרגון השני מלך אשור

כי הכניע את ממלכת יהודה

' שמקומה

( 705 - 721

לפה " ס ) מציין באחת מכתובותיו

רחוק ' ' .
0

כל עוד התקיימה ממלכת ישראל עמדה ממלכת יהודה בצלה ולא מילאה תפקיד חשוב ביחסים הבין -

.

לאומיים עם הממלכות שישבו מצפון לה באופן זה אף ניצלה מגורלה של הממלכה הצפונית  ,שכנתה

.

החזקה  ,שהשתתפה במאבקים שהתנהלו באזור ולעתים שילמה על כך את מלוא המחיר נראה לי כי
הצגת אחז כראשון מלכי יהודה שהעלה מס לאשור משקפת נכונה את המציאות ההיסטורית ומלמדת

כי לבעל ספר מלכים היה ידע לא מבוטל על תולדות ממלכת יהודה בימי בית ראשון .
יש הבדלים ניכרים אפוא בין הידע שהיה למחבר ספר מלכים על ההיסטוריה של ממלכת ישראל לידע

.

שלו על ממלכת יהודה בתקופת המלוכה הוא כתב את חיבורו בירושלים במועד מאותר ובהסתמך
על מקורות כתובים שנמצאו לו  ,וההבדלים בפירוט ובמידת הדיוק של הידיעות שהביא על שתי

.

הממלכות משקפים את ההבדל במצב המקורות שעמדו לרשותו על כל אחת מהן בשל מצב המקורות ,
וכן לאור מגמותיו של המחבר  ,ניטשטשו בחיבורו גם ההבדלים בין שתי הממלכות  ,והקורא אינו יכול

להעריך נכונה את עצמתה של ממלכת ישראל ואת מעמדה הבין  -לאומי האיתן במאה התשיעית

והשמינית לפה " ס ואף לא את חולשתה היחסית של ממלכת יהודה ואת תלותה עד אמצע המאה
השמינית

לפה " ס בשכנתה הצפונית

החזקה .

.

לבסוף ראוי להזכיר גם את הכינוי ' בתדוד ' ( ' בית דוד ' )  ,הנזכר בכתובת חזאל מתל דן מסתבר שהיה

זה כינוי מקובל לממלכת יהודה במאה התשיעית לפה " ס ,
טריטוריאלית  -שבטית זו בשום מקום

במקרא .

31

אבל הוא איננו נזכר במשמעות

היעדרו מן המקרא הוא עדות נוספת למועד שבו

נתחברה ההיסטוריה המקראית  ,שנים רבות לאחר שכינוי זה במשמעותו המקורית יצא משימוש
וכינויים אחרים לממלכה תפסו את

מקומו .

.

ב מחבר ספר מלכים עשה שימוש רחב בסיפורי נביאים במאמץ לכתוב היסטוריה רצופה של ממלכת

.

ישראל במאה התשיעית לפה " ס מחד גיסא הוא שילב את הסיפורים הללו בחיבורו ומאידך גיסא כתב
מקצת מן הטקסטים שחיבר כשהוא נשען על המסופר

בהם .

32

בדרך משולבת זו הוא ניסה להתגבר

.

על מיעוט המקורות שנמצאו לו על ההיסטוריה של הממלכה הצפונית השוואת סיפורי הנביאים
לכתובות מלכותיות מלמדת על האפשרויות הגלומות בהם ועל מגבלותיהם התמורות כמקורות
לתולדות ממלכת
29

lines

"

ישראל .

 . 13תת68 - 69 , 4

5 1 - 19טת106 - 109 , 11
30

 .קק

 .קק

1994 ,

lerusalem

למועד חיבורה של הכתובת מכלה ראו  :נ ' נאמן  ' ,מדיניותם של אחז וחזקיהו כלפי אשוך בימי סך13ן ובראשית

,

32

King of

;  . 27 lines 1 - 8תת . 89 , 4ק  . 14 " lines 1 - 2 :חה10 - 12 , 4

ימי סנהריב '  ,ציון  ,נט תשנ " ד )  ,עמ '
31

,

[nscriptions ofTiglath -Pileser 111

טמע

Tadmor ,

.ח

9-6

.

הכינוי בית דוד מופיע במקרא רק כציון לשושלת דוד  .אי אפשר לפרשו אף לא באתר מאזכוריו במקרא במשמעות
הטריטוריאלית  -השבטית המופיעה בכתובת הארמית מתל דן .
 , ' Prophetic Stories 85 Sources for the Histories of Tehoshaphat and the Omrides ' , Bibliw , 78ח18ת8 ' 8א

 . 153 - 173קק ) 1997 ( ,

.א

106

נדב נאמן

פרטים אחדים הנזכרים בסיפורי נביאים זכו לאישוש מהמסופר בכתובות המלכים  :מישע היה
משועבד לישראל בימי בית עמרי ומרד בימי יורם בן אחאב ; חזאל לא היה היורש המיועד של מלך
ארם ; יורם בן אחאב ואחזיהו בן יהורם בן יהושפט היו קשורים בברית ונהרגו בעת ובעונה אחת ,

ולאחר מכן מלך יהוא על ישראל .
.

מקרה חריג קשור לשאלת מוצאו של יהוא לו היה רק המקור האשורי ברשותנו היינו סוברים

.

שנמנה עם שושלת עמרי  ,וכי עלה לשלטון בסדר ירושה מקובל ואולם הסיפור הנבואי על מרד
יהוא מלמד שמוצאו ממשפחת נמשי  ,וכי נטל את השלטון לאחר שמרד בצאצא לשושלת שמלכה

.

ארבעה דורות כך הדבר גם לגבי תאריך מרד מישע  ,שיש לקבעו לפי המסופר בסיפור הנבואי ,

אף על פי שכתובת מישע מנסה ליצור את הרושם שאירע בימי בנו של עמרי ( אחאב לפי פשוטו
של

הכתוב .
)

יש בכך כדי להזק את המסקנה ( המקובלת במחקר ) שכתובות מלכים הן חד  -צדדיות

ומגמתיות  ,וכי הדיון בהן מחייב ביקורת קפדנית  ,במקרים מסוימים  ,אמנם בודדים וחריגים  ,יש
להעדיף אפוא את תיאורי העבר במקרא על הנאמר בכתובות שנכתבו זמן קצר לאחר תום

המאורעות המסופרים בהן .
כנגד זה יש מקרים לא מעטים שבהם פרטים הנזכרים בסיפורי נביאים אינם עולים בקנה אחד עם

.

המציאות ההיסטורית בולטת מכול היא פרשת מותם של יורם ואחזיהו  ,שעל פי כתובת חזאל נהרגו

.

בקרב שערך עמם  ,בעוד שלפי הסיפור הנבואי נהרגו בערמה בידי יהוא להלן דוגמאות נוספות של
חוסר התאמה בין כתובות מלכים לסיפורי נביאים :

.1

לפי התיאור בספר מלכים התנהלו מאבקים בלתי פוסקים בין ארם לישראל בימיהם של אהאב

ויורם  ,ולעומת זאת כתובות שלמנאסר מלמדות ששני המלכים היו בעלי בריתו של אדד  -אדרי

במלחמה נגד אשור .

( הדדעזר ) מלך דמשק ושיתפו פעולה עמו
2

.

.

מלך ארם בימי אהאב ויורם מכונה במקרא בשם בן  -הדד והוא קדם לחזאל בדמשק ואילו לפי

כתובות שלמנאסר מלך אז בדמשק אדד  -אדרי  ,וחזאל ירש אותו בניגוד לסדר הירושה
,3

המקובל .

33

בסיפור על מסע שלושת המלכים נגד מואב מוצג האזור שמדרום לארנון בתור לב הממלכה ,

.

שבמרכזו שוכנת עיר הבירה  ,קיר חרשת ואילו מכתובת מישע עולה שעיר בירתו ( דיבון ) שכנה

מצפון לארנון  ,וכי חלק מן האזור שמדרום לארנון ( חורונים ) לא היה עדיין בשליטתו והוא כבש אותו

רק בשלב מאותר .
 .המלוכה באדום נוסדה רק בימי יורם בן יהושפט

4

( מלכים ב ח  ,כ  -כב ) והופעת מלך אדום כאחד

.

משלושת בעלי הברית שנטלו חלק במסע נגד מואב היא אנכרוניסטית וכן הצגת ארם כאויבת

33

אין כל יסוד להנחה שמלך בשם בן  -הדד עלה בדמשק לאחר מותו של אדד  -אדרי ( הדדעזר ) ומלך זמן קצר עד

שהודח בידי חזאל  ,הנחה שנולדה מן המגמה לקייפ את המסורת המקראית  .להשערה זו ראו :

 Historical' ,ג

~:

Winona Lake 1987 ,
133 - 138

 .קק .

Ancient

 . ,ע  . ].ע
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1 ]5 Fall 10 the Assyrians

לדחיית השערה זו ראו למר ( לעיל  ,הערה , ) 16

.
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,

' Israel und

Iepsen ,

11 .

,

 Orient(orschung , 14זDamaskus ' ,, Archiv 11

] תע  Earliest Timesחוס

עמ '  95והערה  ; 39ט

"

the Syrian Citf- State

0

 Isra lוט 2 . Lipinski , 'Aram

 . 81ת  . 76 ,ק ~ . 14 . 1 ! : , Acta An (iqua Academiae Scientiarum Nungaricae 27 ) 1979 ( ,
Xe au viiie si cle av
~

היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מן המאה התשיעית לפה " ס

לישראל ובעלת ברית טבעית למואב ( שם ג  ,כו ) אינה הולמת את ימי בית עמרי  ,שאז השתתפו

ישראל וארם בברית שלחמה נגד אשור .
לפני שאבוא לסכם את הדיון יש להזכיר את ההיבט האידאולוגי  -התאולוגי  ,שיש לו מקום מרכזי
בעיצוב התמונה ההיסטורית בספר מלכים  .לשם המהשת מקומו של היבט זה אציג את השילוב של

מחזור סיפורי אלישע במסגרת תיאור ימי יורם בן אחאב ( מלכים ב ב  ,א  -ח  ,סו ; ט ,

א-ט .
)

במחזור

סיפורים זה יש ביטוי בולט לעליונות הארמים על ישראל ולנוכחות של יחידות צבא ארמיות בכל

.

חבלי ממלכת ישראל בעל ספר מלכים ידע שישראל הייתה משועבדת לארם בימי חזאל ובראשית

ימי בן  -הדד בנו ( שם י  ,לב  -לג ; יג  ,ג  ,ז  ,כב  -כה )  ,וכי אלישע נפטר בימי יואש בן יואחז משושלת
יהוא ( שם יג  ,יד  -כא )  ,ויכול היה על נקלה להסיק מכך ( כפי שעשו חוקרים חדשים ) שאלישע פעל

בימי שושלת יהוא .

34

למרות זאת הוא שיבץ את מחזור סיפורי אלישע בימי יורם  ,שיבוץ שיצר תמונה

לא מציאותית של ימי מלך זה ושל יחסי ארם וישראל בימי בית עמרי .
מדוע בחר בעל ספר מלכים לשבץ את מחזור סיפורי אלישע בימי יורם  ,בניגוד גמור למסקנה שיכול
היה להסיק

אין ספק שברקע להחלטתו עומדת המגמה לקשור לרצף אהד את מחזורי

ממקורותיו ?

.

הסיפורים של אליהו ואלישע ולהציג את אלישע כיורשו וכממשיך דרכו של אליהו נראה לי כי סיפור
עלייתו של אליהו לשמים  ,שבמוקד שלו נמצא המעבר של ' הרוח ' מאליהו לאלישע ומינוי אלישע

ליורשו וממשיך דרכו של אליהו  ,היה חלק מהפתיחה למחזור הקדם  -דויטרונומיסטי של סיפורי

אלישע  ,וכי מחזור זה הגיע לידיו של מחבר ספר מלכים ושולב  ,אולי לאחר עריכה  ,בתיבורו .

35

חשוב להדגיש כי בעל ספר מלכים כתב את חיבורו בסוף תקופת המלוכה  ,שנים רבות לאהר תום

.

המאורעות שעליהם סיפר הוא לא היה היסטוריון מן האסכולה שהתפתחה לראשונה ביוון החל מן

.

המאה החמישית לפה " ס ולא עסק בביקורת מקורות ובהערכת תקפותם לשחזור היסטורי בכך לא
נבדל מהיסטוריונים אחרים שפעלו במזרח הקדום ושהמושגים של מחקר טקסטים ושל ביקורת

.

מקורות היו זרים להם הוא אף לא ידע מאומה על תאריך חיבורם של מחזור סיפורי אלישע ושל
סיפורי הנביאים האחרים או על מידת מהימנותם של הסיפורים הכלולים בהם  ,ואשר מספרים על

מעשי הנפלאות שעשו אישים אלה בימי קדם  .לגביו היו אלה מקורות לגיטימיים  ,שאינם שונים
באופן עקרוני מכל המקורות האחרים שנמצאו לו  ,ושעל כולם הסתמך לשם תיאור תולדות עם

.

ישראל בימי בית ראשון לפיכך שילב את סיפורי הנביאים שנמצאו לו במסגרת החיבור שכתב  ,על
פי רוב בלא להכניס בהם שינויים משמעותיים ( למעט תוספות אחדות  ,שהחשובות בהן הן הנאומים
על גורל מלכי ישראל ששם בפי נביאים דוגמת אחיה

ואליהו .
)

מאחר שבמקור שהגיע לידיו הוצג

אלישע כיורשו וממשיך דרכו של אליהו  ,ומאחר שמחזור סיפורי אליהו קשור קשר הדוק לאחאב ,
שיבץ את סיפורי אלישע בימי יורם ,

34

יורשו של אחאב .

תיארור מחזור סיפורי אלישע לימי שושלת יהוא מקובל כיום על כל החוקרים  .ראו  :א ' רופא  ,סיפורי הגבישיה ,
ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  , 67 - 64ושם ספרות נוספת בהערה 25

.

35

רופא הציג ראיות משכנעות לטענה שסיפור עליית אליהו היה מרכיב חשוב ב ' וויטה ' של אלישע  ,וכי גורלו של

.

אלישע  ,ולא גורלו של אליהו  ,הוא שעומד במוקד הסיפור ראו  :רופא ( שם ) ,

עמ ' 46 - 42

.

נדב נאמן

וקתדרה 108

השיבוץ השגוי של מחזור סיפורי אלישע בדברי ימי יורם בן אחאב נובע לדעתי מאופי המקור שהגיע
לידי המחבר ומהגישה הלא  -ביקורתית שלו למקורות שנמצאו לו  ,גישה שהייתה נהלת כל

.

ההיסטוריונים שפעלו במזרת הקדום עד לתקופה ההלניסטית הדגש על הרציפות בפעולתם של
אליהו ואלישע  ,רציפות שיצר מספר שפעל בזמן לא ידוע לפני ימיו של מחבר ההיסטוריה  ,הייתה
חשובה לו יותר מאשר קביעה מדויקת של זמן פעולת אלישע  ,ובשל כך נוצר פער שאיננו ניתן
לגישור בין תיאור דברי ימי יורם בספר מלכים

לבין המציאות ההיסטורית בימיו של מלך זה .

36

המסקנה העולה מן הדיון היא שמחבר ספר מלכים כתב את דברי ימי ממלכות ישראל ויהודה במאה

.

התשיעית לפה " ס בהסתמך על מקורות כתובים שנמצאו לו מסתבר שהמחבר עשה מאמצים לאסוף

.

את כל המקורות שהיו בנמצא ולהשתמש בהם בחיבורו אבל מספרם של המקורות שעמדו לרשותו
היה קטן והיקף התומר שנכלל בהם היה מוגבל למדי  .על מנת לכתוב את ההיסטוריה של שתי
הממלכות באופן רצוף נאלץ המהבר להשלים פערים  ,לעתים תוך הסקת מסקנות מרחיקות לכת מתוך

המקורות שברשותו .
המציאות הקדומה .יתר על כן  ,חלק לא מבוטל מן המקורות הנוגעים לממלכה הצפונית  ,ואשר הגיעו
37

אין תמה שחלק מהמסקנות שהסיק ממקורותיו אינו עולה בקנה אהד עם

לידי המחבר  ,היו סיפורי נביאים  ,ובשל אופים הנובליסטי ונטייתם לספר על מעשי נסים ולהעצים את

.

דמותו של איש האלוהים  ,קשה ( ואולי לא ניתן ) להשתמש בהם לשם כתיבת היסטוריה אף כי מקצת

הסיפורים האלה שימרו זיכרונות מימי שושלות עמרי ויהוא ( ובעיקר באקספוזיציה ובחלק האהרון

שלהם )  ,הרי בשל אופיים האגדי ומשום שנתחברו שנים רבות לאחר תום האירועים  ,לאחר מסירה
ממושכת בעל  -פה  ,מופיעים בהם פרטים רבים למדי הרחוקים מאוד מן המציאות ההיסטורית  .מאחר
שבעל ספר מלכים העתיק את הסיפורים הללו בשינויים מעטים  ,או הסיק מסקנות מתוך המסופר בהם

ושילב מסקנות אלה בטקסט שחיבר  ,שולבו בדברי ימי הממלכה הצפונית לא מעט אלמנטים שגויים .
לסיכום ניתן לקבוע כי כתובות מלכים הן מקורות חיוניים לא רק להשלמת פרטים שונים בהיסטוריה
של עם ישראל  ,אלא גם לביקורת מהימנותה של ההיסטוריה המקראית ולניסיון להתחקות אחר המקורות

.

שעל פיהם חיבר בעל ספר מלכים את חיבורו מספרן מאפשר לראות בהן מעין מדגם שבאמצעותו ניתן
להעריך את ההיסטוריות של אותם חלקים בספר מלכים אשר אינם מוארים על ידי מקורות חרן -

.

מקראיים השוואתן של כתובות מלכים למסופר בספר מלכים מלמדת כי מחבר הספר השתמש במקורות
כתובים  ,שבחלקם הם קדומים למדי ולעתים אף מהימנים  ,אבל למרות זאת קיים קושי רב לשחזר את

.

תולדות עם ישראל במאה התשיעית לפה " ס על סמך המקרא בלבד  ,ואולי אין זה אפשרי כלל רק שילוב
של הטקסט המקראי ושל כל המקורות הנוספים העומדים לרשותנו  ,ובמיוהד המקורות האפיגרפיים
והארכאולוגיים  ,מאפשר לנסות ולשחזר  ,תוך שימוש בסימני שאלה ובביטויי ספק דוגמת אולי  ,ייתכן ,

שמא וכנראה  ,את תולדות ממלכות ישראל ויהודה בתקופה קדומה זו .
36

לדוגמה נוספת של סיפור קדם  -דויטרונומיסטי שהמסקנות שעלי ממנו הובילו לכתיבת תיאור שגוי מעיקיו של
תולדות ממלכת יהודה ראו  :נ ' נאמן  ' ,רשימות הערים של יהודה ובנימין וממלכת יהודה בימי יאשיהו '  ,ציון  ,נד
( תשמ " ט )  ,עמ '  ; 68הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ ' . 27 - 24
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לשימוש בסיפורי נביאים לשם השלמת פרטים במסגרת פסוקי הפתיחה ופסוקי הסיום של המלכים משושלת עמרי
בספר מלכים ראו  :נאמן ( לעיל  ,הערה
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